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പരമാര്ത്ഥം ഥ് 
[വേങ്ങയില് കുഞ്ഞിരാമന്നായനാര് (1860-19 കേസരി "എന്ന 

അപരാഭിധാനത്താല് സുപസിദ് ധി നേടിയ ഈ പ്രതലേഖകന് തന്െറ നര്മ്മ 

സുന്ദരങ്ങളായ നിബന്ധങ്ങഠംമുഖേന ഭാഷാഗദ്യസാഹിത്യത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടു 
ത്താന് വളരെ യത്നിച്ചു. സാരള്യം, ആര്ജ്ജവം, ഫലിതരസികത്വം , നാടോടി 
പ്രദങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി എന്നിവയാണ് അദ് ദേഹത്തിന്െറ ഉപന്യാസങ്ങളുടെ 

മുഖമു(ദകം. ഏതാനും ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ “കേസരി ' 
എന്ന പുസ്തകത്തില്നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് താഴെക്കാണുന്ന 
“പരമാര്ത്ഥം '.] 

എല്ലാറ്റിനും വേണം ഭാഗ്യം. 

ഭാഗ്യവന്തം (പസൂയേഥാഃ 

മാശൂരം മാചപണ'ഡിതം 

എന്ന: പാഞ്ചാലിയോട്* പണ്ടു കുന്തീദേവി പറഞ്ഞത് 
പരമാര്ത്ഥമാണ് . വളരെക്കാലമായി ഒരു നരിയെ വെടിവച്ചാല് 
കൊളളാമെന്നുളള അത്യാ (്ഗഹത്തിന്മേല് നായാട്ടുകാരനായ ഒരു 
സായ്വും ഞാനും കുറയാതെ പത്തുപതിനഞ്ചു ദിവസം അന 
വധി കാട്ടിലൊക്കെ നടന്നു. ഞങ്ങഠം പോയ കാട്ടിലെല്ലാം നരി 
ധാരാളമുണ്ട്. തലേ ദിവസം ഒരു പോത്തിനെ പിടിച്ചു. അന്നു 
കാലത്താണ് ഒരു പശുവിനെ കൊന്നത് , എന്നൊക്കെ പറയാനും 
ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങഠം കാട്ടിത്തരാനും പെരുത്താളുകളുമുണ്ടാ 
യിരുന്നു. ഏതായാലും ആ പതിനഞ്ചു ദിവസം രാപ്പകല് ഏറ 
ക്കുറെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നല്ലാതെ ഒരു നരിയെ കാണാനും 

കൂടി തരമായില്ല. സായ്വു പോയി ഒരു മാസം കഴിയുന്നതിനു 
മുമ്പായി വെറും രണ്ടു വെടിക്ക്” അഞ്ചു നരിയെ കിട്ടി എന്നൂ 
പറയുമ്പോഠം ശുദ്ധവെടിയെന്നേ പലരും വിചാരിക്കുളളൂ . 

പരമാര്ത്ഥത്തി ലുണ്ടായതാണ് . പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടര 

ണത്തിന്െറ നോവലുകഠം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ഓരോ 
സഭകളില് നടന്നു എന്നു ഘോഷിക്കുന്ന സംഗതികളാലോചിച്ചും, 
സത്യം പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങഠാക്കു വിശ്വാസമി ല്ലാതെകണ്ടായിരി 
ക്കുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ, നാലഞ്ചു കൊല്ലമായി ; മാസം തീയതി 
യൊന്നും ഓര്മ്മയില്ല. നാളും പക്കവും ഈ സംഭവത്തിന്െറ 
തെളിവിലേക്കു മതിയായ ഒരു സംഗതിയുമല്ല; ഒരു മേടത്തിലോ 
എടവത്തിലോ ആണ്. ഉച്ചക്ക് ഈണും കഴിഞ്ഞ് അല”പമൊന്നു 
വിശ്രമിക്കാനായി ഭാവിക്കുമ്പോഠം വീട്ടിന്െറ വടക്കേ കുന്നിന്നു 
സമീപത്തുവച്ച് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കാളയെ നരി പിടിച്ചു 
എന്ന” ഒരാഠം ഓടിവന്നു പറഞ്ഞു. എഴുപത്തഞ്ചുറുപ്പികയ്ക്ക് 
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വാങ്ങിയ കാളയാണത് . സാമാന്യം നല്ല കാള, ഏതായാലും 
അതിനെ ആ്രവേഗം ദൂരെയൊന്നും കൊണ്ടു പോകാന് തരമില്ലെ 
ന്നുവച്ച് ഞാന്തന്നെ തോക്കും എടുത്തു പോയി. എരട്ടക്കുഴ 
ലാണ്. സ്ഥലത്തുചെന്നു നോക്കിയപ്പോഠം കാള മരിച്ച സന്താപ 
ത്തെക്കാഠം വെടിക്കു നല്ല തരമുള്ള ദിക്കാണെന്നറിഞ്ഞ് സന്തോ 
ഷമാണുണ്ടായത്. ഒരു വലിയ നരിമടയുടെ സമീപമുളള 
മരത്തിന്െറ ചുവട്ടിലാണ് അതിനെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നത”. 
ക്ഷണത്തില് മരത്തിന്െറ മുകളില് നമൂക്കിരിക്കാനായി വേണ്ടുന്ന 
തൊക്കെ കൊത്തിക്കെട്ടി ശരിയാക്കി ഞാന്തന്നെ കയറിയിരുന്നു. 
നമ്മുടെ സായ്വിന്െറ മാതിരി സ്വസ്ഥായിരിക്കുമ്പോഴം 
വല്പതും വായിക്കാന് പൂുസ്തകമോ, മുഷിയുമ്പോഠം വലിക്കാന് 

ചുരൂട്ടോ, സിഗററ്റോ, ഒന്നും കരുതിയില്ല. കാളയുടെ ശവം 
കാണുമ്പഴ് വളരെ വ്യസനം തോന്നി. രാത്രി മുഴുവനേ 

ഇരുന്നാലും തരക്കേടില്പ. കണ്ടുകിട്ടിയാല് വെടിവയ്ക്കാന് ഇ(്ത 
സരകര്യമുളള സ്ഥലം കിട്ടാന് (പയാസമാണെന്നുവച്ച്” ഈച്ച 
യുടെയും പ്ൃക്കിന്െറയും ഉപ്ര്ദവമൊക്കെ സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചു 
കൂടി . ഞാന് ഇരിക്കുന്നതിനു താഴെ, ചോട്ടില്നിന്ന് കഷ്ടിച്ച്” 
ഒരാരം എകരത്ത് ആ മരത്തിന് ഒരു വലിയ മൊഴയുണ്ട്. 
അതിന് മേല് നില്ക്കാനും ഇരിക്കാനും വളരെ സുഖമുണ്ടെ 
ങ്കിലും നരി ഇങ്ങട്ടു ക്ഷണത്തില് കണ്ടു എന്നുവരാം. അതു 
കൊണ്ട” മുമ്പു തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലത്തുതന്നെ അനങ്ങാതിരുന്നു. 
രഗഹണംപിടിച്ചാലത്തെ സ്ഥിതിയില് ഒരെലപോലും അനങ്ങു 
ന്നില്പ. നെല്പിച്ചപ്പ് വീണാല്ക്കൂടി ഒച്ച കേക്കും; അത്ര 
നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നു രണ്ടു മണിക്കൂറു 
കഴിയുമ്പോഠം കാട്ടില്നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് അനങ്ങുന്നപോലെ 
തോന്നി . എനിക്കു ബദ്ധപ്പാടായി. മേലാസകലം വിയര്ത്തു 
നാനാവിധമായി . എങ്കിലും മിണ്ടാതിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് 
കുത്തോട്ടു നോക്കുമ്പഴ് ഒരു പുള്ളിനരി കാളയുടെ മാംസം 

പറിച്ചുതിന്നാനുളള വട്ടമാണ് . അതേതിലേക്കൂടിയാണ” അവിടെ 
കടന്നുചാടിയതെന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടി ല്ല. ഈവക 
ദുഷടമൃഗങ്ങഠംക്കു യാതൊരാളുമറിയാതെ ഇത്രയും സാവധാ 
നത്തില് പതുങ്ങി ഒതുങ്ങി വരാന് കഴിയുന്നതാണൊരത് ഭൂതം . 
ഏതായാലും ഈ പുള്ളിനരിക്ക് ഇധ്ര വലിയ ഒരു കാളയെ 
പച്ചപ്പകല് കടിച്ചു കൊല്ലാനൊന്നും കഴിയുന്നതല്ല. കുറച്ചുകൂടെ 
ക്ഷമി ക്കതന്നെ. കഷ്ടിച്ച് അരനാഴികകൂടി കഴിയുമ്പോരം 
രണ്ടാമതും ഒരു ശബദം കേട്ടു. എന്താണെന്നു മനസ് സു കൊടു 
ക്കുമ്പോഠം ആ പുളളിനരി അതി വേഗത്തില് ഞാനിരിക്കുന്ന 
പതി (മച്ചാന്)യുടെ താഴെയുളള കൊമ്പിന്മേല് കടന്നുചാടി . 



ച 

പൂച്ച പതുങ്ങും പോലെ, അവിടെത്തന്നെ മിണ്ടാതെ 
കൂടി. അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ മൂപ്പര് അറണ്ടോണ്ടു മുറണ്ടോണ്ടു 
വെളിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അസ്തമന സൂര്യന്െറ (പകാശത്തില് 
ആഭയങ്കര മൃഗത്തെ വനാന്തരം കാട്ടില്, തനിയെ കാണുമ്പോഴം 
എത്ര ധൈര്യമുളളവനും ഒന്നു ഭയപ്പെട്ട് അന” ധാളിച്ചുപോകും . 
വന്നഉടനെ തേജോമയമായ തന്െറ ശരീരം നഖശിഖാന്തം ഒന്നു വിറ 

പ്പിച്ചു. വെളുവെളുത്ത മീശരോമങ്ങഠം എളക്കിയും, നീളമുളള 
വാല് അതി വേഗത്തില് ആട്ടിയുംകൊണ്ട്, കാളയുടെ പുറത്തു 
രണ്ടടി ! ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കയല്പ നല്പതെന്നുവച്ചു് , ധര്മ്മ 
ദൈവങ്ങളെയും കുലപരദേവതയെയും ഭക”തിപൂര്വ്വം ഒന്നുകൂടി 
(പാര്ത്ഥിച്ച് തോക്കിന്െറ കൊത്തി ക്ഷണത്തില് പറച്ചു. ആ 
ഒച്ച കേട്ട്പ്പോഠം മേലോട്ട് എന്െറ നേരെ ഒരു നോക്കു നോക്കി . 
ഭഗവാനേ---ഞാന് വല്പാതെകണ്ട് (ഭമിച്ച” ദഹിച്ച് പരവശനായി 
പ്പോയി. അപ്പ്യോഴേക്കും വെടി പൊട്ടിക്കഴിഞതിരുന്നു. ആ 
വലിയ ര്യംപ്പിടിയനെയും വെടിയുടെ ഒച്ചയും ഒക്കെ കേട്ട് 
ഞെട്ടി പരി(ഭമിച്ച് മരത്തിന്െറ മുകളില് പേടിച്ചു വിറച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധു പുള്ളിനരി ഉരുണ്ടുപിരണ്ടതാ താഴെ 
വീഴുന്നു. ഈ വിദ്വാനാണ് നമ്മളെ പറ്ിച്ചതെന്ന് വെടികൊണ്ട 
നരി വിചാരിച്ചു. നിമിഷമാര്തംകൊണ്ട്” അതിനെ ഒരു കടി. 
രണ്ടുംകൂടി കടിച്ചു മറിഞ്ഞ് ഉരുണ്ട് അലറുന്ന ഒച്ചുയെല്ലാം 
കേട്ടപ്പോഠം വരുന്നു മറ്റൊന്ന്. വച്ചു രണ്ടാമത്തെ വെടി. ആ 
വെടിയോടെ അതവിടെത്തന്നെ കിടന്നു ചത്തു. ഒന്നുകൂടെ 
വയക്കാമെന്നുവച്ചാല് ഉണ്ടയും മരുന്നും കരുതിയതുമില്ല. 

ഈശ്വരാധീനംകൊണ്ട് മറ്റേതുരണ്ടും അരമണിക്കൂറു കഴിയുന്ന 
തിനുമുമ്വേ, വെടിയും കടിയും രക്തവപവാഹവും എല്ലാം 
കൊണ്ടും തളര്ന്നു (ബഹ്മൈവ സത്യമായി പ്പോയിരിക്കുന്നു. 
വേഗത്തില് താഴ്യിറംദി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വീട്ടി 
ലേക്കു വരുന്നവഴിക്ക് കാട്ടുപൂച്ച ശബ്ദിക്കുംപോലെ ഒരൊച്ച 
കേയാക്കാനുണ്ട് . എവിടുന്നാണ് ഈ ശബ്ദം കേയംക്കുന്നതെന്ന് 
ആലോചിക്കുമ്പോരം നരിമടയില് നിന്നാണെന്നു മനസ്സി 

ലായി. രണ്ടാമത്തെ വലിയ നരിയുടെ കുട്ടികളായിരിക്കണ 

ധെന്നു സംശയിച്ചു ചെന്നുനോക്കി. സാമാന്യം വലിയ പൂച്ച 

യോളമുളള രണ്ടു നരിക്കൂട്ടികഠം, അതിന്െറ തള്ള മരിക്കൂമ്പോ 

ഴുണ്ടായിരുന്ന ദീനസ്വരം കേട്ടു പരി (ഭമിച്ചിരിക്കയാണ് . രണ്ടി 

നെയും ക്ഷണത്തില് കടന്നുപിടിച്ചു. സതി ലൊന്നാണ് 

മദിരാശി മൃഗശാലയിലേക്കയച്ചത്. മദ്ദേത് ഒന്നുരണ്ടു മാസം 

കഴിഞ്ഞപ്പോഠം എങ്ങനെയോ ചത്തുപോയി. 
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നരിയുടെ കഥ പറയാമെന്നുവച്ചാല് എ്തയോ ഉണ്ട്. 
നമ്മുടെ പുറത്തെ ഈ കല ഒന്നു നോക്കൂ. ഇപ്പോഴുള്ള ധീരന് 
മാരുടെ ധൈര്യമൊക്കെ വാക്കിലും പേനയിലും മാ്തമാണ്. 
കേമമായിട്ടു സംസാരിക്കും---എഴുതും൦കഴിഞ്ഞു. ഒരുവിധം 
വിചാരിച്ചാല് നമുക്കിപ്പഴരതയല്ലേ തരമുള്ളൂ എന്നു പറയണം. 
നമ്മുടെ വലിയ ആയുധം പേനക്കത്തിയോ, സ്റ്റീല് പെന്നോ 

ആണല്ലോ. രരമേണ അതിനും ലൈസന്സു, വേണ്ടിവരും . 
പണ്ടൊക്കെ കഷണ്ടിയും കഞ്ഞിപിഴിഞ്ഞ മുണ്ടും, വെടിക്കല, 
കുമ്പ, പുറത്തുരോമം--ഇതൊക്കെയാണ് പുരുഷലക്ഷണം.. 
ഇപ്പോഴധികവും അര്ദ്ധനാരീശ്വരന”മാരാണല്ലോ. നെക്്ടൈ, 

കോളര്, ഷര്ട്ട്, കോട്ട്, കോട്ടിന“മേല് കോട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ 
യാണ്. കുട്ടിമുണ്ടും, തോര്ത്തും, പിശാങ്കത്തിയും, വടിയും 
ഒന്നും കാണാനും കൂടിയില്ല. വ്യായാമം വേണമെന്നൊക്കെ 
ഘോഷിക്കുന്നതല്പാതെ രണ്ടുനാഴിക നടക്കാന് കഴിയൂന്ന 
യോഗ്യയന് മാരായ: ചെറുപ്പക്കാര് ചുരുങ്ങും. അവര്ക്കതിനൊന്നും 
നേരവുമില്പ. കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു കാപ്പികൂടിച്ച്; കാല് മുഖം 
കഴുകി , ഏഴെട്ടു മണിക്ക് ചായകുടിച്ചു; പലഹാരം തിന്നു; 
ചുരുട്ടു വലിച്ചു; പിന്നെ മാധ്തതോറും സിഗററ്റായി . പതി 

നൊന്നു മണിക്ക” ഈണ് . നാലു മണിക്ക് പിന്നെയും ചായ. 
വൈകുന്നേരം സ്നേഹിതന്മാരോടൊന്നിച്ച് അവസ്ഥാനു 
സരണം വിസ്ക്കി, സോഡ , രാര്തി ഈണ്. ഇതുതന്നെ ഒരു 

വലിയ വ്യായാമമാണല്ലോ. കാരണവന് മാരു കാലത്ത് ഈവക 
പ്രോ്രഗാമൊന്നുമില്ല. ' ആയതുപോലൊക്കെയായി ' എന്നേ 

യുള്ളു. ജനങ്ങളുടെയിടയില് ഇപ്പഴ് ഒരുമാതിരി അസ്വവാ 
സ്ഥ്ൃയവും അന് ധാളിത്വവും വിശ്വാസമില്പായ്മയുമൊക്കെ 
വന്നുകൂടിയത് നാട്ടുകാരായ അധികപക്ഷക്കാരുടെ സരകര്യം 
ലേശംപോലുമറിയാതെ പഠിപ്പുകാരാണെന്നു പറയുന്ന ചുരുക്കം 
ചിലരുടെ അഭി (പായത്തിനനുസരിച്ചുളള ആക്ട്, കല”പന, 
ജോറ് , കൃത്യം, പ്രോഗ്രാം മുതലായതുകൊണ്ടു, മാര്തമാണ്. 
അതെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറയാമെന്നുവച്ചാല് വളരെയുണ്ട് . 

മഹാരാജാക്കന” മാരുടെയും സേനാധിപന് മാരുടെയും (പഭുക്കന് 
മാരായ സായ് വന് മാരുടെയും നായാട്ടുകൂടി പ്രോഗ്രാമിന്ന; 

അനുസരിച്ചാണ് . അവരുടെ കല”“പനാശക”തിയുടെ വൈഭവം 

ആശ്ചര്യം. ഇന്നമാസം ഇത്രാം തീയതി ഇന്ന ദിക്കില് നായാട്ടു, 

ണ്ടെന്നുവച്ചാല്, ആ കൃൃതൃസമയത്തിന് അവര് , ആവശ്യപ്പെട്ട 

മൃഗത്തെ കണ്ടുകിട്ടും ! കാട്ടാനയോ, നരിയോ ഏതിനെയാണ് 

വെടിവയ ക്കാന് (ഭമമെന്നറിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ ആ മിനിട്ടിന്” 



[ചി 

ട് 

തയ്യാറ് ! ഈവക അരമന രഹസ്യയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങാടിയില് 

പരസ്യമാണെങ്കിലും നമുക്കു പറവാന് പാടില്ല. യോഗ്യയന് 
മാരായ അതിഥികളുടെ സരകര്യംപോലെ ആവക മരൃഗങ്ങളെല്പാം 
ക്ഷണിക്കുന്നവരുടെ വകതിരിവിനും സാമര്ത്ഥ്യത്തിനും അനു 
സരിച്ച് ഒരുങ്ങിനില്ക്കും. വെടിവച്ചുകഴിഞ്ഞാലത്തെ കഥ 
യൊന്നും പറയാനില്ല. ഈവക ധീരന”്മാരുടെ ധമൈര്യവീര 
പരാരകമങ്ങളെല്പാം അവസ് ഥാനുസരണം കൊട്ട ഗ് ഘോഷിക്കാന് 

ഒരുവക കൂട്ടര് തയ്യാറായിരിക്കൂം. ചിലപ്പോഠം അവരും ഒന്നിച്ചു 

ണ്ടാകും. നമ്മളില് ചിലര് എന്തു ധൈര്യം (പവര്ത്തിച്ചാലും 
ആരും ഒന്നും പറയില്ല. പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല. 

നമ്മുടെ അനുഭവംതന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാം . അതും ശുദ്ധ 
വെടിയാണെന്നേ മറ്റുളളവര് പറയുളളൂ. എങ്കിലും വാസ്തവ 
മാണ”. കാലം കുറെയായി. നമ്മുടെ ഗോപാലന്നായര് അന്നു 
താസില്ദാരായിരുന്നു., ഞങ്ങടം തമ്മില് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി 

ട്ടുളള പരിചയമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്െറ അചച്ഛന്കാലത്തേ 
ഞങ്ങളുടെ തറവാടുമായി വളരെ സ് നേഹവിശ്വാസത്തിലാണ് . 
പലപ്പോഴും എന്നെ ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കല് മാനന്തവാടി 
യോളം പോയി. ഒരുദിവസം ഞങ്ങഠം രണ്ടുപേര്ക്കും സമീപ 
സ്ഥനായ ഒരു (പമാണിയുടെ വിരൂന്നുസത”ക്കാരമൂണ്ടാ 

യിരൂന്നു. അന്നത്തെ സദ്യയുടെ വട്ടം പൊടിപൂരമാണ്. 
അതൊക്കെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞപോലെ തോന്നുന്നു. 

ദിനമപിരജനീ സായം പ്രാതഃ 

ശിശിരവസന്തന പൃനരായാതയ 

കാലഃ (രീഡതി ഗച”ഛത്യായുഃ 

എന്നു പറഞ്ഞപോലെ കാലം എര്ത വേഗത്തില് കഴിഞ്ഞു 
പോകുന്നു. അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും വയനാടുതന്നെ എത്ര 
ഭേദമായി പ്പ്യോയി. അന്ന് ആനകൂടിയാല് കാണാത്ത കാടാണ്. 

ഇപ്പഴ് മുഴുവനും നാടായിപ്പോയി. കുന്നും മലയും ധാരാളമുളള 
ആ പ്രദേശത്തിന് വയനാട് എന്നും, സാമാന്യം നാഗരികത്വ 
മുളള മറ്റൊരു, നാട്ടിന് പാലക്കാടെന്നും പേരുവിളിക്കാനെന്താ 
യിരിക്കും സംഗതി എന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് --- 
നമ്മുടെ കഥ മാറിപ്പോയി , എവിടെയാണ് പറഞ്ഞുവച്ചത് 7-- 
ശരി---ഞങ്ങഠം ഈണും കഴിഞ്ഞ” രണ്ടു, വാല്യക്കാരോടു കൂടി, 
കിടപ്പിന് താസില്ദാരുടെ വീട്ടിലേക്കുതന്നെ യാ്തയായി . 

മകരമാസം കാലമാണ് . കുപ്പായവും മറ്റും ഇട്ടിരിക്കുന്നു. 
എങ്കിലും ശീതം സഹിച്ചുകമടാ. കഠിനരഠിനാ എന്നു പറഞ്ഞ 
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പാകത്തി ലായിരിക്കുന്നു. യാരതപിരിയുമ്പോഠം ഡോക്ടര് 
വറൃഗീസ് ഒരു മരുന്നുകൂപ്പിയും ഒരു ശസ് (തവും പൊയ് പോ 
കാതെ, മടക്ത്തില് ഹാസ് പ്രതിയില് കൊടുത്ത്, സൂക്ഷിക്കാ 

നായി പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. പോകുന്നവഴിക്കാണെങ്കില് 
ഞാന്തന്നെ കൊടുത്തേക്കാമെന്നു ക്ഷണിച്ചപ്പോഠം കുപ്പിയും 
കുറെ പരുത്തിയും ഒന്നുരണ്ടു ശീലക്കഷണവ്ം വേറെതന്നെ ഒരു 
ഉറുമാലില് പൊതിഞ്ഞ് എന്റ വശം തന്നു. ഞാനതു തോില് 
ക്കൂടി ഇട്ടുകെട്ടി ബന്തൊവസ്താക്കി ശസ്്രം കീശയിലും 
വപ്പദപ്പാരം. “എന്താ പവണാസുതന്െറ പുറപ്പാടാണോ?” എന്ന് 
ഗോപാലന്നായര” പരിഹാസമായി ചോദിച്ചു. അറ്ദഹത്തിന് 
സകലതും നേരംപോക്കാണപ്പോ. 

കറുത്തവാവിനു സമീപിച്ചാണ്. മൂക്കോടുമു ൭റെമുട്ടിയാല് 
തമ്മില് കാണില്ല. അ(തക്കുണ്ടിരുട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങം അവിടെ 
നിന്നു പുറപ്പെട്ട് താസില്ദാര് താമസിക്കുന്ന വീടിനു സമീപം 
എത്താറായപ്പോഠം (ഗഹപ്പ്ിഴക്കു ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടാ 
യിരുന്ന പഠറനീസ്സിലെ തിരിയും കെട്ടു. ഇനി എന്താ 
നിവര്ത്തി എന്നു പചോദിച്ചപ്പോഠം 

ആപദി കിം കരണീയം 

സ്മരണീയം ചരണയുശഗളമംബായാഃ 

എന്നു താസില്ദാര് ചൊല്ലി, അവിടവിടെ വേണ്ടുന്ന 
പൊടിക്കൈ മൂപ്പര്ക്കു ക്ഷണത്തില് തോന്നുമല്ലോ. ഞങ്ങഠം കുറെ 
തപ്പ്ിത്തപ്പപി സടന്നപ്പോരം കാട്ടീന്ന് എന്തോ ഒന്നനങ്ങുന്നുണ്ടെന്നു 
തോന്നി. അതെന്താണെന്നു ചോദിക്കാന് നേരമില്ല; അപ്പോഴേക്കും 
പിന്ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്നെ ഒരു ത്ളളല് ! എന്തു ശക്തി ! 
എനിക്കപ്പഴുതന്നെ ബോധക്ഷയമുണ്ടായി . മറ്റുവരെല്പാം നിലവിളി 
കൂട്ടുമ്പോഴേക്ക് മൂപ്പരു---താസില്ദാരല്പ---എന്നെയും കടിച്ചു 
തൂക്കി ക്കൊണ്ടു, നടന്നിരിക്കുന്നു. ആര്പപ്പിടിയനുണ്ടോ ആഴം 

ഭേദം. താസില്ദാരു നിലവിളിച്ചാലും കല”പിച്ചാലും അതി 
നലക്ഷ്യം ! പത്തു മിനിട്ടിനകം എന്നെ ഒരു വലിയ ഗുഹയില് 
കൊണ്ടുവച്ചു. അതിനകത്തെ വാണം ഇന്നും വിചാരിച്ചുകൂടാ. 
മുനിസി പ്പാലി റ്ലിയില്ക്കൂടി ഇത്ര ദുര്ഗ”ഗന”ധമില്ല. അത്ത 

കഠിനം. ഇരുട്ടത്ത് പച്ച നിറത്തില് തീക്കട്ടപോലെ തിളങ്ങി 
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു കണ്ണിന്െറ (്രകാശമല്പാതെ ആ മടയില് 

ലേശംപോലും വെളിച്ചമില്ല. ഏതാണ്ട് ഒരു ചെറിയ തളിക 
യോളം വട്ടത്തിലുള്ള അതിന്െറ പരുപരുത്ത കൈ രണ്ടും എന്െറ 
നെഞ്ഞിന്മേല് അമര്ത്തിവച്ചിട്ടുളളതുകൊണ്ട് അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും 
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അണുമാധ്രതം അനങ്ങാന് വഹിയാ. കുറെനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഠം 

എനിക്കു “സുബോധ് ' മുണ്ടായി . തത്ക്കാലത്തെ സ്ഥിതി 
യെല്ലാമോര്ത്ത് ' ഭവിതവ്യം ഭവത്യേവ' എന്നു സമാധാനിച്ചു. 
(പാണവേദനക്കു ഗുരുകൃപാകടാക്ഷംകൊണ്ടു വരാഹീമ്ര്ത്രം 
ജപിച്ചു. സര്വ്വമൃത്യുനിവാരിണിയായ ജഗദംബയെത്തന്നെ 
നല്ലവണ്ണം ധ്യാനിച്ചു. ജീവന് പോയോ എന്നു നോക്കാനോ 
എന്തോ, എന്നെ ഒന്നു രണ്ടു (പാവശ്യം ഉരൂട്ടി നോക്കിയപ്പോഠം 
അതി ദുൃസ്സഹമായ വേദന നിമിത്തം, അമ്മേ! എന്നു പതുക്കെ 
പറഞ്ഞുപോയി. അതു കേക്കുമ്പഴ് നമ്മുടെ പുറത്തു കെട്ടി 
യിരിക്കുന്ന ഭാണ”ഡം കടിച്ചു തൂക്കിഎടുത്ത്, പൂച്ചയും മമ്ലും 
എലിയെ കടിച്ചു കുടയുന്ന മാതിരി അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും ആട്ടി 
യപ്പ്യോഠം എന്തോ അതിന്െറ തൊളളയില് നിന്ന് ഒന്നു പൊട്ടു 

ന്നതു കേട്ടു. ഉടനെ നല്പ ലവണ്ടറിനെക്കാഠം അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള 
ഒരുവക തൈലത്തിന്െറ ഗന'ധമുണ്ടായി. അപ്പഴേ ചൈതന്യ 

നിഹംത്കമാണ് (൦്ി൦7വ്ഠനന) ആ കുപ്പിയില് ഉണ്ടായിരുന്ന 
തെന്ന” ധരിച്ചുള്ളു. കുപ്പി പൊളിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ തൈലം 
മുഴുവനെ നരിയുടെ മൂക്കിലും വായിലുമൊക്കെ വ്യാപിച്ചതു 
നിമിത്തം ക്ഷണനേരംകൊണ്ട് എന്നെ കടിച്ചുതൃക്കിയപാടുതന്നെ 
ബോധംകെട്ട് എന്െറമേല് വീണു. കാട്ടു (പദേശങ്ങളിലും 
മറ്സും കാണുന്ന വലിയ മിന്നാമിനുങ്ങുകളുടെ മാതിരി സദാ 

ഒളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണിനും ക്രമേണ പ്രകാശമില്പാതെ 

കണ്ടായി. മൂപ്പരുടെ കാര്യം കുറെ തപ്പലാണെന്നു കണ്ടപ്പോഠം 
അതിനെ മെല്ലെ ഉന്തി താഴത്തു തള്ളിയിട്ടു. കീശയിലുണ്ടാ 
യിരുന്ന ക്ഷാരക്കത്തിപോലെ വളഞ്ഞ മൂര്ച്ചയുള്ള ശസ് (തം 
എടുത്ത് പതുക്കെ കടിച്ചുനീര്ത്തി, അതിന്െറ കഴുത്തിനു 
വച്ചുകൊടുത്തു. (കമത്തില് ശ്വാസനാളം മുറിച്ചു രണ്ടു കഷണ 
മാക്കി . എന്നിട്ടും ലേശംപോലും അനങ്ങാന് ഭാവമില്ല. അറക്കു 
മ്പോഠം ഒന്നു പിടച്ചതുകൂടിയില്ല. ആ മരുന്നിന്െറ വീര്യം 

അത്യാശ”ചര്യം തന്നെ. തത്ക്കാലത്തെ ക്ഷീണംകൊണ്ടും ദൂര് 
ഗഗന് ധംകൊണ്ടും പൂലരുന്നവരെ അവിടത്തന്നെ ശവപ്പായ 

മായി കിടന്നു. (പകാശത്തിനു മുമ്പ” തോക്ക്, വടി, വാരം, 

കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങളോടു കൂടി നായാട്ടുകാരുവന്ന് 

സമീപമുളള കാടൊക്കെ പരതി. ആ നരിമടയുടെ സമീപം 

എത്തിയപ്പോടം, നമ്മുടെ കാരണവര് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കില് 
ഓടിപ്പ്യൊയ് ക്കോട്ടെ എന്നു വിചാരിച്ച് കുറെയൊക്കെ കൂക്കി 
വിളിച്ചു ലഹളകൂട്ടി. ഒടുക്കം ഒന്നുമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോഠം ഒരു 
ചൂട്ടു കത്തിച്ചു ഗുഹയിലേക്കു കാണിച്ചു. ഞാനും നമ്മുടെ 

മൂപ്പരും വലിയ ചങ്ങാതികളുടെ മാതിരി ഒന്നിച്ചു കിടപ്പാണ്. 
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രക”തപ്രവാഹംകൊണ്ട് കാരണവരുടെ കഥ രാത്രിയില്ത്തന്നെ 

കഴിഞ്ഞി രിക്കുന്നു. ഞാന് ആ പരാശക്തിയെത്തന്നെ സ്മരിച്ചു 

ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് . അന്നത്തെ തണുപ്പും ക്ഷീണവും 
ഒക്കെക്കൊണ്ടു കുറെ ദിവസം പനിച്ചു കുഴങ്ങി പ്പോയി. അന്ന് 
ആ നരിയുടെ നഖംകൊണ്ടു പൊട്ടിയതാണ്” പുറത്തു കാണുന്ന 
ഈ കല. 

കേസരി] [പേങ്ങയില് കുഞ്ഞിരാമന്നായനാര് 

അഭ്യാസം 

1. ഈ ഉപന്യാസത്തിലെ ഫലിതപരിഹാസ്വപപയോഗങ്ങടം ചൂണ്ടി 

ക്കാണിക്കുക. 

2. ഉപന്യാസകാരന് വിവരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളില് ഏറ്റവും രസകര 
മായി നിങ്ങഠംക്കു തോന്നുന്നത്” ഏതാണ്? അത് അനുകഥന 

രീതിയില് എഴുതുക. 

3. സ്വന്തം വാക്യത്തില് (പയോഗിക്കുക :-- 

ശുദ്“ധവെടി, പച്ചപ്പകല് , ഉരുണ്ടുപിരണ്ട്, അരമനരഹസ്യം 
അങ്ങാടിയില് പരസ്യം, പൊടിപൂരം, പൊടിക്കൈ, അണുമാതം , 
നഖശിഖാന്തം . 

4. താഴെക്കാണുന്ന (പയോഗങ്ങഠം (ശദ്ധിക്കുക :--- 

എകരം, കുത്തോട്ടു നോക്കുക, അറണ്ടോണ്ടുമുറണ്ടോണ്ട്, പറച്ചു, 
തപ്പല്, പക്ക്, നിര്ത്തുക---(പാദേശികമായിമാരതം (പ്രയോഗി 

ക്കുന്ന ഈ വാക്കുകളുടെ അര്ത്ഥം എഴുതുക. 

5. കുഞ്ഞിരാമന്നായനാര് എഴുതിയ രണ്ടുമൂന്നുപന്യാസങ്ങളുടെ പേര് 
പറയുക. 

പാഠം 48 

ക്ഥാഖ്പ്യാനം 
[ഏ. ആര്. രാജരാജവര്മ്മ (1863-1918)---മലയാളത്തിലെ നവോത്ഥാന 

നായകന് മാരില് (പഥമഗണനീയനായ പ്രൊഫസര് രാജരാജവര്മ്മ സാഹിത്യ 

ത്തിന്െറ മിക്കവാറും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും (പവര്ത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും , 

ഭാഷാശാസ് (തജ് ഞനും സാഹിത്യശാസ് (തജ് ഞനുമെന്നനിലകളി ലാണ'ചിര 

സ്ഥായിയായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുളളത് . (പഥമവ്യാകരണം, മധ്യമ 
വ്യാകരണം, ശബ'ദശോധിനി , കേരളപാണിനീയം , സാഹിത്യസാഹ്യം, ഭാഷാ 
ഭൂഷണം, വ്ൃത്തമഞ്ജരി എന്നീ കൃതികഠം ഈ രംഗത്ത് സ്മരണീയങ്ങളാണ്. 
കുമാരസംഭവം, മേഘദുതം, അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം, മാളവികാഗ്നിമി (രതം, 
സ്വപ”നവാസവദത്തം ,ചാരുദത്തന് എന്നീസുധപസിദ്ധ സംസ്കൃതക്ൃതികരം 
മലയാളത്തില് വിവര്ത്തനം ചെയ്തതും, സാഹിത്യപുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്ന 
വിധത്തിലുളള വിമര്ശന മാനദണ്ഡങ്ങം ഉപയോഗിച്ച് (ഗന്ഥനിരൂപണ 

൫. 

നി 
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ത്തിന് മാര്ഗ“ഗദര്ശനം ചെയ്തതുമാണ്തമ്പ ുരാന്െറ രണ്ടു (പധാനനേട്ടങ്ങഠം. 

സംസ്കൃതത്തില് അസാധാരണവും അദ്ഭൂതകരവുമായ പാണ്ഡിത്യം നേടി 
യിരുന്ന അദ് ദേഹത്തിന് ഉല്ക്ൃഷ്ടങ്ങളായ കൃതികളും വിസ് മാപകങ്ങളായ 

ശാസ് (ത്രഗന്ഥങ്ങളും ആ ഭാഷയില് രചിക്കാന് കഴിവൂണ്ടായിരുന്നു എന്ന 

തിന് തെളിവുകളാണ് ആംഗലസ്ദ്രമാജ്യവും ലഘുപാണിനീയവും മമ്മും. 
1911.ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സാഹിത്യസാഹ്യ ത്തില് നിന്നാണ് കഥാഖ്യാനം 
എന്ന ഭാഗമെടുത്തു ചേര്ത്തിട്ടുളളത് .| 

ഒരു, സംഭവം നടന്നതായി വിവരിക്കയാണല്ലോ കഥയുടെ 
സ്വരൂപം, സംഭവങ്ങളില് (പധാനമായ ഒരു സംഗതിയും, 
അതി നോടു ചേര്ന്ന പല സംഗതികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതില് 
(പധാന സംഗതിക്ക് കഥയുടെ മര്മ്മം എന്നു പേര് ചെയ്യാം. 
കാളി ദാസനന്െറ ശാകുന്തളം നോക്കുക. അതില് ശകുന്തള മോതിരം 
കളഞ്ഞുപോയ സംഗതിയാണ് മര്മ്മം. (പക്തിശാസ് ര്രത്തില് 

'ഗുരുത്വക്രേന്ദം എന്നു പറയുന്ന ബിന്ദുവിന്െറ സ്ഥാന 

മാകുന്നു കഥയില് മര്മ്മത്തിനുള്ളത് . മറ്റു സംഗതികളെപല്പാം ആ 
ഒരൂ സംഗതിയെ ആശ്രയിച്ചു, നില്ക്കുന്നു. കഥയ”ക്കു 

നാമകരണം ചെയ്യുന്നതില് പലപ്പോഴും മര്മ്മം ഉപകരിക്കും . 
കാളിദാസന് താന് നിര്മ്മിച്ച ശകുന്തളയുടെ കഥയ്ക്ക് “അഭി 
ജ“ഞാന ശാകുന്തളം ' എന്നു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് 
മോതിരം കളഞ്ഞ കഥയാണല്ലോ. 

ഒരു കഥ പറകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുമ്പോഠം കഥാ 
പുരുഷന് മാര് അല്ലെങ്കില് പാരതങ്ങഠം ചെയ്തസകല പ്രവ്യത്തി 
കളും വിവരിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല; അങ്ങനെ ചെയ”തിട്ടാവശ്യ 
മില്പ. ഏതെല്ലാം (പധാന സംഗതികളാണ് എടുത്തു കാണിക്കേ 
ണ്ടതെന്നുളളതിന് ഒരു നിയമംചെയ്യാന് കഴിയുന്നതല്ല. ചിത്ര 
കാരന് ഒരു മനുഷ്യന്െറ ചി (തമെഴുതുമ്പോഠം അവന്െറ സര്വ്വാം 
ഗവും അതില് കുറിക്കാറില്ലല്ലോ. അതുപോലെയാണ് കഥ 
യിലും. ഏതുഭാഗം കാണിച്ചാല് മറ്റു ഭാഗങ്ങഠം കാഴചക്കാര്ക്ക് 
ഈഹിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് ചി്തകാരന് നിശ്ചയിക്കുംപോലെ 
രഗന”ഥകാരനും കഥയുടെ ഇന്ന അംശങ്ങഠം വിവരിച്ചാല് ശേഷ 

' മുളളവ വായനക്കാര് പൂര്ത്തിയാക്കി ക്കൊളളുമെന്ന് നിര്ണ്ണയി 

1] 

ക്കേണ്ടതാകുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ നോട്ടത്തില് തുച”ഛമെന്നു 
തോന്നുന്ന ചില്ലറ സംഗതികഠം ചിലപ്പോഠം കഥകളില് (പധാന 
ങ്ങളായിത്തീര്ന്നേക്കും . ഉത്തരരാമചരിതത്തില് ചിത്രദര്ശന 
ഘട്ടത്തില് രാമന് ജ്രുംഭകാസ”് (തങ്ങളെ ആജ് ഞാപിക്കുന്നതും , 

ഗംഗയ്യെയും ഭൂമിയെയും (പാര്ത'്ഥിക്കുന്നതും മറ്റും തല്ക്കാലം 

വായനക്കാര്ക്കു സാരമില്പാത്തതായി തോന്നുന്നു; പിന്നീട് 
ഉപസംഹാരത്തിലാണ് അവയുടെ (പാധാന്യം വെളിപ്പെടുന്നത്. 
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ഈ വിധം തുച്ഛ സംഗതികളെ വലുതാക്കി ഫലിപ്പിക്കുന്ന 
തിലാണ് കഥാകര്ത്താക്കളുടെ ചാതുര്യവും. 

കഥകളില് ആവശ്യംപോലെ അവതാരിക ചേര്ക്കാം. ഏതു 
കാലത്തും ഏതു സ്ഥലത്തും ഏത് ആളൂകളെപ്പ്റിയുമാണ് 

കഥയെന്നു വായനക്കാരെ (ഗഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്െറ ഉപ 
യോഗം. ചരി ് രകഥകളിലും പുരാണകഥകളിലും മറ്റും അവതാ 
രികയ”ക്കാവശ്യം കാണും. ആഖ്യായികകളും നാടകങ്ങളും 
അവതാരിക കൂടാതെ ഇടയ്ക്കുവച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നന്നായി 
രിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താല് അനുഭവരസത്തിനു ബലംകൂടും. 
' മധുരാപൂരി ' എന്നൊരു പട്ടണം ;മധുരേശന് എന്നൊരു രാജാവ്” , 
ഇത്യാദി പഴയ രീതിയില് ആരംഭിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകേടംപ്പി 
ക്കേണ്ടുന്ന കഥകരംക്കേ ആവശ്യമുള്ളൂ. കഥയിലെ സംഗതികഠം 
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെത്തന്നെ വായനക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു 
ചെന്നു കാണിക്കുക എന്ന ഭാവത്തിലാണ് ആഖ്യായികാകാരന് 
മാരും നാടകകര്ത്താക്കളും കഥയുടെ മധ്യത്തിലാരംഭിക്കുന്നത് . 
ഈവക (്ഗന”ഥങ്ങളി ലടങ്ങിയ കഥയ്ക്ക്” ഇതിവൃത്തം എന്നു 
പേര് പറയുന്നു. പുരാണങ്ങളിലെ ഉപകഥകളും നീതികഥകളും 
മദ്ലുംപോലെ നാടകാദികളിലെ ഇതിവവഴുത്തം ലഘുവായിരിക്ക 
യില്ല. സാധാരണ കഥകഠം കഥിക്കുന്നതിന്െറ (കമം അതാത് 
സംഗതികം നടന്ന കാലമനുസരിച്ചാണ”. കാലത്തിന്െറ ക്രമം 
പിടിച്ചു കഥ കഥിക്കുന്നതായാല് വളരെ സരകര്യവും കാണും . 
എന്നാല് അനുഭവരസത്തെ പ്രധാനമായി വിചാരിക്കുന്ന ആഖ്യ്യാ 

യികാകാരന്മാര് കാലക്രമം പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കും. ആദ്യം 

മുതല് അവസാനം വരെ വായനക്കാര്ക്കു കൌതുകം ക്ഷയിച്ചു 
പോകാതെ ഒന്നുപോലെ നിലനില”ക്കാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു 
ഉപായമാണിത് . കഥയുടെ മര്മ്മം അവസാനത്തിലേ വെളി 
പ്പെടുത്താവു, അല്ലെങ്കില് ജിജ്ഞാസ നശിച്ചുപോകും. പല 
പാ്രതങ്ങളെയും പല സംഗതികളെയും കെട്ടിച്ചമച്ച് അവയോടു 
നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവയില് നമുക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങഠം 
ജനിപ്പിച്ച് അവയെ നാം പ്രത്യക്ഷത്തില് കാണുന്നതുപോലെ 
ഒരനുഭവം വരുത്തിക്കഴിയുമ്പോഠം നമുക്ക് (പിയപ്പെട്ട പാത്ത 

ങ്ങഠംക്ക” ശ്രേയസ്സുൃു വരണമെന്നും, ദുഷ്ടപാഠ്രതങ്ങളുടെ 

ദുഷ് (പവ്യത്തികം ഫലിക്കാതെ പോകണമെന്നും, നമുക്കു 

തന്നത്താന് അറിയാതെ ഒരു പ്രാർതഥന ജനിക്കുന്നതിനാല് 

കഥയുടെ പരിണാമം എന്തെന്നറിയാനുളള പരി രരമം അസഹ്യ 
മായിത്തീരുന്നു. ശരന“ഥകാരന് ആ പരിണാമത്തെ കഭശലത്തില് 

നീക്കിനീക്കി ക്കൊണ്ടു പോകുന്തോറും കാതുകം നമുക്കു 
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വര്ദ്ധിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. പരിണാമം വെളിപ്പെട്ടു കഴി 
ഞ്ഞാല് പിന്നീടുള്ള ഭാഗമൊന്നും വിസ്തരിക്കരുത് . അതെല്ലാം 
വായനക്കാര് സ്വയം ഉരഹിച്ചുകൊള്ളും. ഇങ്ങനെ അവസാനം 
വരെ ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കഥാഗുണത്തിന് 
പരിണാമഗുപ്തി എന്നു പേര്ചെയ്യാം. 

കഥകളില് സംഭാഷണം പലേടത്തും ആവശ്യപ്പെടും . 
ആഖ്യായികകളില് ചില അധ്യായങ്ങഠം സംഭാഷണരൂപങ്ങളായി 
കാണും. നാടകങ്ങരം മുഴുവന്തന്നെ സംഭാഷണങ്ങളാകുന്നു. 
നാടക്കുവി തിരയ്ക്കുളളി ലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്െറ പാഠ്രതങ്ങളെ 
സംഭാഷണം ചെയിച്ചു” രംഗസ്ഥന്മാരെ കാര്യം (ഗഹിപ്പിക്ക 
യല്ലാതെ ഒരിക്കലും താന് നേരിട്ടു സംസാരിക്കയില്പ. സംഭാഷ 
ണങ്ങഠംകൊണ്ടു മാദ്രം ഒരു കഥ പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനുളള 

ര്രമമാണ” നാടകങ്ങളുടെ ദുഷ' കരത്വത്തിനു കാരണം. അതു 
കൊണ്ടുതന്നെ ' നാടകാന്തം കവിത്വം ' എന്ന ചൊല്ലിനും ഇടയായി. 
ആട്ടക്കഥകളുടെ നില കവിപ്രോക്തകഥകളുടെയും നാടകങ്ങ 
ളുടെയും മധ്യേയാണ് . കഥകളിയുണ്ടാക്കുന്നവര് കാവ്യത്തി 
ലെന്നപോലെ കവിവാക്യത്തില്ത്തന്നെ ശ്രോകങ്ങളാല് കഥ കഥി 
ച്ചുംകൊണ്ട്” മധ്യേമധ്യേ ഗാനരൂപങ്ങളായ സംഭാഷണങ്ങളെ 
(പവേശിപ്പിക്കുന്നതേനുളളൂ . കഥ ശ്ലോകത്തില് കഴിക്കാവു 
ന്നതുകൊണ്ട്' കഥകളിയുണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും എളുതായി 
ത്തീര്ന്നു, നാടകത്തിന്െറ ഇതിവ്ൃത്തത്തിനുള്ള ബീജബിന്ദു 
പതാകാദി സന് ധിപഞ്ചകവും കഥകളിക്കാര് വകവച്ചിട്ടി ല്ല. 
വല്ല പുരാണ കഥാഭാഗവും എടുത്ത് ഒരു സ്വയംവരം എന്നോ, 
ഒരു വധം എന്നോ, ഒരു വിജയം എന്നോ പേരിട്ട്, കത്തി, താടി, 
കരി മുതലായ വേഷങ്ങഠംക്കും ഏര്പ്പാടു ചെയ്താല് ഒരു ആട്ട 
ക്കഥ തീര്ന്നു. നളചരിതം, ദക്ഷയാഗം മുതലറയ ഏതാനും 
(പബന”ധങ്ങഠം ഒഴികെ മിക്ക കൃതികളിലും കാവ്യരസം 
ചുരുങ്ങും . 

സംഭാഷണം രണ്ടുവിധത്തിലാകാം: “എന്, 'നിന്', എന്ന 
ഉത്തമമധ്യസര്വനാമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് നേരേ സംസാരി 
ക്കുന്നത്” സാക്ഷാല് സംഭാഷണം; മറ്റൊരുവന് റിപ്പോര്ട്ടു 
ചെയ്യുന്നമട്ടില് വക്താവിന്െറ വാക്യത്തെ ഉദ്ധരിക്കാതെ 
വിവരിക്കുന്നത് അന്വാഖ്യറനസംഭാഷണം . 

ഉദാഹരണം :---സാക്ഷാല് സംഭാഷണത്തിന് : 

ശൂര്പ്പണഖ: (രാമനോട്) ഞാന് രാക്ഷസേശ്വരനായ രാവണന്െറ 

അനുജത്തി യാകുന്നു: എന്നെ അങ്ങു ഭാര്യയായി 

സ്വീകരിക്കണം. 
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രാമന് എനിക്ക്” ഭാര്യ ഒരുമിച്ചു തന്നെയുണ്ടല്ലോ, എന്െറ 
അനുജനായ ലക്ഷ്മണനോട് അപേക്ഷിക്കതന്നെ. 

ശൂര്പ്പണഖ: (ലക്ഷ്മണന്െറ അടുക്കല്ചെന്ന്) അല്ലയോ 
ലക്ഷ്മണാ, അങ്ങേ ഞാന് വരിക്കുന്നു. 

ലക്ഷ്മണന് എന്െറ ജ്യഷ”ഠനെ ആദ്യം നീ വരിക്കയാല് 
എനിക്ക് നിന്നെ സ്വീകധിപ്പുതി വൂ ന്യായമില്ല. 

ഇതുതന്നെ അന്വാഖ്യാന സംഭാഷണമായിട്ട് ; 

താന് രാക്ഷസേശ്വരനായ രാവണനന്െറ അനുജത്തിയാ 

ണെന്നും തന്നെ ഭാര്യയായ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ശൂര്പ്പണഖ 
രാമനോടു (പാര്ത്ഥിച്ചതില് തനിക്കു ഭാര്യയുള്ളതിനാല് അവളെ 
സ്വീകരിപ്പാന് സാധിക്കാത്തതു കൊണ്ട്” തന്െറ അനുജന് ലക്ഷ്മ 
ണനോടു അപേക്ഷിക്കാന് ആജ് ഞാപിച്ചപ്രകാരം അവാം 

ലക്ഷ'മണനെ വരിക്കവേ അവനും, തന്െറ ജ്യേഷ്ഠനെ 
ആദ്യമായി വരിക്കയാല് തനിക്ക് അവളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 
ന്യായമില്ലെന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു. 

ഇതില് 'താന്' എന്ന സര്വനാമത്തിന്െറ ഉപയോഗം 
സൂക്ഷിച്ചു മനസ് സി ലാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചെറിയ സംഭാഷണ 
ങ്ങളെ മാതമേ അമ്പാഖ്യാനം ചെയ്യാന് സാധിക്കുകയുള്ളു. 
ദീര്ഘസംഭാഷണങ്ങളെല്പാം സാക്ഷാല് സംഭാഷണങ്ങളായിത്തന്നെ 

ഇരിക്കണം. അന്വാഖ്യാനം വളച്ചുകെട്ടാകയാല് അപൂര്വ 
മായിട്ടേ ഉപയോഗിക്കാവു. അതിന് സ്പഷ്ടതയും ബലവും 
കുറയും. കവി വാക്യമായി കഥിക്കുന്ന കഥകളില്ത്തന്നെയും 
ചില അംശങ്ങഠം പാത്രങ്ങളുടെ സാക്ഷാല് സംഭാഷണരൂപേണ 

ബന്ധിക്കുന്നത് പുഷ്ടികരമായിരിക്കും . നാടകങ്ങളില് 
രംഗപ്രയോഗാനര്ഹങ്ങളായ പല സംഗതികളും കഥാബാഹ്യങ്ങ 

ളായ പാത്രങ്ങളെ (പവേശിപ്പിച്ച് അവരെക്കൊണ്ടു സംസാരി 

പ്പിക്കാറുണ്ട്. ഉത്തരരാമചരിതത്തില് ലവനും ച്രന്രകേതുവും 

തമ്മിലുളള യുദ്ധത്തെ വിദ്യാധരമിഥുനത്തിന്െറ സംഭാഷണം 
കൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നതു നോക്കുക. 

ഇതിവൃത്തം വാസ് തവവും കല്പിതവുമാവാം. ചരിതം, 

ജീവചരി (തം, പുരാണം മുതലായവയില്നിന്ന് എടു 
ക്കുന്ന കഥകഠം വാസ്തവത്തില് നടന്ന കഥയാണല്ലോ. ഇന്ദു, 
ലേഖ, കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനവിജയം, മാലതീമാധവം മുതലായ 
വയിലെ ഇതിവൃത്തം അതാതു കവികരം കെട്ടിച്ചമച്ചതാകുന്നു 
നീതികഥകഠം എല്ലാം കല്പിതങ്ങഠം തന്നെ. നാടകം , 

ആട്ടക്കഥ, ആഖ്യായിക, ഇതുകളില് കഥാപുരുഷന് മാരും 
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സംഗതികളും പുരാണ ചരി ത്രാദികളില്നിന്ന് ഉദ്ധ്യതങ്ങളായി 
രുന്നാലും അവയില് കല്പിതാംശം ഏറിയിരിക്കും. ഭാരത 
ത്തിലെ ശാകുന്തളോപാഖ്യാനവും കാളി ദാസരുടെ അഭിജ്ഞാനശാ 
കുന്തളവും നോക്കുക. മോതിരത്തിന്െറ സംഗതിതന്നെ പുരാണ 
ത്തിലില്പ; എന്നാല് നാടകത്തിന്െറ സ്വാരസ്യമെല്പാം മോതിരം 
കളഞ്ഞതിനാലാണ” സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് . അതിന്വണ്ണം 
മാര്ത്താണ”ഡവര്മ്മയിലെ പല പാ്രതങ്ങളും സ്ഥലകാലങ്ങളും 

സംഭവങ്ങളും തിരുവിതാംകൂര് ചരി (്രത്തിലുളളവയാണെങ്കിലും 

കഥാമര്മ്മമായ സംഗതി കു രതി മമാകുന്നു. നാടകത്തിലും 

ആഖ്യായികയിലും കാവ്യത്തിലും ഉചിതങ്ങളായ പഠ്രതങ്ങളെ 
ബന്ധിച്ച് തന്മുഖേന ലോകസ്വഭാവം വര്ണ്ണിക്കുന്നതിലാണ” 
കവിക്ക” സംരംഭം. വാസ്തവത്തില് നടന്ന സംഗതി ്രഹിക്കു 

ന്നതിന് പുരാണങ്ങളും ചരി (തങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ. 

സാഹിത്യസാഹ്യം] [ഏ. ആര്. രാജരാജവര്മ്മ 

അഭ്യാസം 

കഥാമര്മ്മം എന്നാല് എന്ത് ? ചില ഉദാഹരണങ്ങഠം പറയുക. 

ഇതിവൃത്തം നിര്മ്മിക്കുമ്പോഴം (ശദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങഠം പുന്തെല്ലാം ? 

* നാടകാന്തം കവിത്വം ' എന്ന ചൊല്ലിന് പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ? 

" അമ്പാഖ്യാനം അപൂര്വ്വമായിട്ടേ ഉപയോഗിക്കാവൂ" " എന്തുകൊണ്ട്? 

"ശ്ലോകത്തില് കഴിക്കുക" ' --- എന്ന ശൈലിക്ക” എന്താണര്ത്ഥം? ആ 
അര്ത്ഥം എങ്ങനെ ലഭിച്ചു? 

6. “സാഹിത്യസാഹ്യം ' ” എന്ന (ഗന്ഥം എന്തുദ്ദേശത്തോടുകൃൂടിയാണ് 
ഏ. ആര്. രാജരാജവര്മ്മ രചിച്ചത് ? 

൭൭. 92൧ -- 

പാഠം 3 

“ എന്നിനിക്കാണുന്നഃ 

ഞാനെന്പ്രിയതമ!”” 

[സി. വി. രാമന്പിള്ള (1858.-192.) -- മലയാളനോവല്സാഹിത്യ 

ത്തിന്െറ പതിഷ് ഠാപകന്മാരായിരുന്നു, സി. വി. രാമന്പിളളയും 
ഓ. ചന്തുമേനോനും. 1889-ല് (പസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ദുലേഖയും 1891-ല് 
(പകാശിപ്പിച്ച ശാരദയുമാണ് ചന്തുമേനോന്െറ നോവലുകം. സി. വി. 

രാമന്പിളളയുടെ ആദ്യത്തെ നോവലായ മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ 1891-ലും 

ധർമ്മരാജാ 1913-ലും രാമരാജാബഹദൂര് 1917-നും 1920-നുമിടയ്ക്കുമാണ് 
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(പകാശിതമായത് . ഇയ ചരി (താഖ്യായികകയംക്കൂ പുറമെ " പ്രേമാമദൃതം " 

എന്ന ഒരു സാമുഹികനോവലും മലയാള ഗദ്യനാടക (പസ്ഥാനത്തിന് 

നാന്ദികുറിച്ച ഏതാനും പ്രഹസനങ്ങകുംകൂടി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 

മാര്ത്താണ് ഡവരമമയില്്നിന്നാണ് താഴെ കാണുന്ന ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു 
ചേര്ത്തിട്ടുളളത്. | 

പാറുക്കുട്ടി (പായംകൊണ്ട് നവയാവനവുംവന്നു നാഠം 
തോറും വളരുന്നു എന്നു പറയാവുന്ന സ്ഥിതിയില് ആയിരിക്കു 
ന്നെങ്കിലൃയം, ബാല്യത്തിനെറ ലക്ഷണങ്ങഠം മുഴുവനും നീങ്ങി 
ചേതോമോഹിനി പഓായുളള യുവതികളുടെ ശരീരമുഴുപ്പും 
(പരഡമിയും വാക്കാലത്ത്” അവളില് ആസന്നമായിരുന്തില. 

അവഠം പെം, പുടിയവദഭാ ണ്. എന്നാല് കാഴ്ചക്ക് കാതുകം 

തോന്നിക്കാതരവിധം പൊക്കം ൭ ണ്ടായിരൂന്നില്ല. സകല അവയവ 
ങ്ങളും ഒന്നിനൊന്നു യോജിച്ചിരുന്നതൂകൊണ്ട് ഈ പൊക്കും 

അവളുടെ സൌന്ദര്യത്തില് ഒരംഗദായിരുന്നതേയുള്ളു. ചെമ്പക 
പുഷ്പത്തെ വെറ്പുന്ന വര്ണ്ണത്തോടുകൂടിയ ഗാത്രം, വിശിഷ്യ 
അതിന്െറ ലാവണ്യത്താലും മാര്ദ്ദവത്താലും അതിമനോജ്ഞ 
മായിരിക്കുന്നെങ്കിലും, ആദിത്യന് മറഞ്ഞ ഉടനെ കാണപ്പെടുന്ന 
ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് ആരോപിക്കാവുന്ന ഒരു ന്യൂനതയു 
ണ്ടെന്നുളഭളത് , തുടിക്കുന്ന കവിരംത്തടങ്ങളില് ദൃശ്യമാകുന്ന കൌ 
മാരചിഹ”്നം കൊണ്ടുതന്നെ (്ത്ൃക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. ശിരസ്സു 
മുതല് ഏകദേശം മുഴകാലോളം ഇരുഭാഗത്തും കവിഞ്ഞു 
കിടക്കുന്ന കേശപാശത്തിന്െറ കാര്ഷ്ണ്യം അവളുടെ ശരീര 
കാന്തിയെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. വൃത്താകാരത്തെ വിട്ട് അല്പം 
ഒന്നു നീണ്ടുളള മുഖത്തോടു, സാമ്യം പറയുന്നതിന് യാതൊന്നും 
തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും കാമുകന് മാരായുളളവരേട് “ “അകലെ” 
എന്നു കല”പിക്കുന്നതായ ഒരു സ്ഥൈര്യരസം നെടിയ നേത്ര 

ങ്ങളില്നിന്നും (പവഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ശോണമായുള്ള അധ 
രപല്പവത്തിലും വളഞ്ഞുളള പചില്ലിയുഗങ്ങളിലും കളിയാ 
ടുന്ന രസങ്ങഠം വശീകരപ്രധാനമല്ലാത്തതിനാലും നമ്മുടെ 

നായികയുടെ സരന്ദര്യം രസവത്തറയും ലഭിതമായും ഉള്ളത 
ല്ലെന്ന് രസികന്മാര് ചിലര് വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാല് ഓരോ 
സന്ദര്ഭാനുസരണം അവളുടെ മുഖത്ത് ഉദവാകുന്ന വിശിഷ്ട 
ങ്ങളുറയ ഭാവരസങ്ങളെ കാണുന്നവര് സീത, (രദപദി മുതലായ 
ദിവ്യയുവതികളോട്” നമുടെ നായികയെ ഉപമരിച്ചുവരാറുണ്ട്. 
സത്യം, ആറ്രദത, ഒദാര്യം ഇത്യാദിയായ ഗുണങ്ങഠംക്കു വിള 
നിലമായിരുന്ന അവളുടെ മനസ്സിമന്റ നിഷ്കളങ്കത ഒന്നിനെ 
മാനം നമ്മുടെ നായികയുടെ സരന്ദര്യസര്വസ്വമായി അവളുടെ 
അച്ഛനും മദറ്റൊരാളും വിചാരിച്ചുവന്നിരുന്നു. 
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പാര്വതിഅമ്മയ്ക്ക് പതിനാലുവയസ്സായ കാലം 
മുതല് ഏതോ ഒരു മനഃക്ശേശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്പായ് 
പ്പോഴും ജീവച്ഛവംപോലെ ഒന്നിലും ഒരു സന്തോഷം 
കൂടാതെ തന്െറ സ്ഥാനത്തുതന്നെ ഇരുന്ന് ഓരോ മനോരാജ്യ 
ങ്ങളെക്കൊണ്ട് ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടി പ്പോരുന്നു. ചില യ്വതം, 
ധ്യാനം, പുരാണപാരായണം എന്നിവയും അനുഷ്ഠിച്ചു 
പോരുന്നു. വിവാഹകാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നവരോട് 
മുഷിയുകയും ചെയ്യും. അച് ഛന്െറ ഗ്യൃഹത്തില്വച്ച്” ഒരു 
ആശാന് എണ്ച്ചുവടി മുതലായ കണക്കുകളും സിദ്ധരൂപം, 
അമരകോശം മുതലായവയും പാറുക്കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു. 
പിന്നീട് ഒരു പിഷാരോടി കുറച്ചുകാലം ചില കാവ്യങ്ങളും 
വായിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംഗീതാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും 
സ്വരമാധുര്യം ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കും ഇല്ലെന്നു 
തന്നെ പറയാം. രാമായണം മുതലായ കിളിപ്പാട്ടുകഠം പാറുക്കുട്ടി 
വായിക്കുന്നതുകേട്ടാല് ' ശിലയുമലിഞ്ഞുപോം' എന്നുളള 
ചൊല്ലും “ കോകിലവാണി ', ' ശുകവാണി ', “ കളഭാഷിണി " 

ഇത്യാദിയായ സ്വര[പശംസകളും പാറുക്കുട്ടിയെ സംബന്ധി 
ച്ചിടത്തോളം അതിശയോക്”തികളല്ലെന്ന് ആരും അഭിപ്രായ 

ടും. സാധുപ്രകടതിയാണെങ്കി ലും വാല്യക്കാര്ക്കും 

മറ്റും പാറുക്കുട്ടിയെ ബഹുഭയമാണ് . തന്െറ സ്വന്തഭവനങ്ങളും 
അച്ച്ഛനമ്മാവന് മാരുടെ ഇഷ്ടന് തിരുമുഖത്തുപിള്ളയുടെ 
ഗഹവും ചില ക്ഷ്രേതങ്ങളുമല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളും താന് 
കണ്ടിട്ടി ല്പാതിരുന്നതിനാലും അന്യരായ ജനങ്ങളോട് അധിക 
സഹവാസം ഇല്പാതിരുന്നതിനാലും പാറുക്കുട്ടിക്ക് ലോക 
പരിചയം വളരെ കുറവായിരുന്നു. നിസ്സാരമായുളള 
വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്ക, വൃഥാ കോപിക്ക, അനാവശ്യ 
മായി ഭൃത്യരെ ശാസിക്ക ഇത്യാദിയായ ദൃശ്ശീലങ്ങഠം ഒന്നും 
തന്നെ പാറുക്കുട്ടിയെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. അച്ഛന്െറ ഛായയും 
സ്വഭാവഗാംഭീര്യവും മകഠംക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് . കാര്ത്ത്യായനി 
യമ്മയ"ക്ക” മകളെക്കുറിച്ച് അധികം വാത്സല്യവും അതുമൂലം 
കുറച്ചൊരു, ഭയവും ഉണ്ട്. 

നമ്മുടെ നായിക അവളുടെ മഠത്തില് കുളിയും അത്താഴ 
മൂണും കഴിച്ച് വാല്യക്കാരിയും ആയിട്ട്” ചെമ്പകശ്ശേരി അറ 
ഉരയില് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. പാറുക്കുട്ടിക്കു അന്ന് 

സോമവാര്രവതം ആയിരുന്നു. അറപ്പുരയില് തൂക്കിയിരുന്ന 

ഒരു മാന്തോല് എടുത്ത് അവിടെ നിന്നിരുന്ന വിളക്കിനു തെക്കു, 
വശത്തിട്ട് അതിന് മേലിരിപ്പായി . ആഭരണങ്ങഠം അധികമൊന്നും 
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ധരിച്ചിട്ടി ല്ലായിരുന്നു. രത്നഖചിതമായുള്ള ചെറിയൊരു താലി 
വെളളനൂലില് കോര്ത്ത് കഴുത്തില് ധരിച്ചിരുന്നതു കൂടാതെ 
നാസികയില് വിലയേറിയതും സമീപത്തുള്ള ദീപത്തിന്െറ 
(പതിബിംബത്താല് മറ്റൊരു ദീപംകൂടി കത്തുന്നുണ്ടോ എന്നു, 
തോന്നിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഒറ്റച്ചുവപ്പുവച്ച മൂക്കുത്തിയും 
വിരലില് രണ്ടു ഈര്ക്കിലൊടിയന് മോതിരവും മാത്രമേ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നുള്ളു. കറുത്ത ഈര്ക്കില്കരയന് കോട്ടാര് മുറി അരയിലും 
ആ വവെട്ടില്ത്തന്നെയുള്ള ഒരു, കവിണി വിടര്ത്തി മറത്തും 
ധരിച്ചിരുന്നു. ഒരു വശത്തെ ഒരു മുന്തികൊണ്ട് മാറു മുഴുവന് 
മറച്ചിട്ട്” ഭുജങ്ങളെയും മുന്പിന്ഭാഗങ്ങളെയും മറയ്ക്കത്തക്ക 
വണ്ണം കവിണിയെ ചുദ്റി മറ്റേ മുന്തികൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി 
മാറിനെ ചുദ്റിയിരിക്കയായിരുന്നു. മാന്തോലില് ഇരുന്നിട്ട് 
പാറുക്കുട്ടി വാല്യക്കാരി യോട് “ആ രഗന്ഥവും പലകയും 

ഇങ്ങെടുക്കൂ ' എന്നു പറഞ്ഞു. 

വാല്യക്കാരി :---ഏതു കെരന്തം കൊച്ചമ്മാ? എന്നും വായിക്ക 
ണതോ നോയമ്പിനു വായിക്കണതോ? 

പാറുക്കുട്ടി :---എന്നും വായിക്കുന്ന ര്ന്ഥം മതി. 

വാല്യക്കാരി :---അതെന്താ ഇന്നു തിങ്കളാഴ്ച അല്ലിയോ? 

പാറുക്കുട്ടി :---രാമായണ(്രന്ഥം മതി; ഓ! മതില്ക്കകത്തെ 
ശംഖനാദം കേഠക്കുന്നു. (പസന്നപൂജയും മറ്റും 
കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നിനക്ക്” ഉറങ്ങേണ്ട നേരമായിപ്പോയി . 

വാല്യക്കാരി :---എന്നാല് ഞാന് കെരന്തവും എടുത്തുവച്ചേച്ച് 
ഇങ്ങുതന്നെ വല്ല മുലയിലും ചുരുണ്ടുകെടന്നോട്ടൊ? 

പാറുക്കുട്ടി :---അതുവേണ്ട; (ഗന്ഥം എടുത്തുതന്നിട്ട് അങ്ങു 
വല്ലയിടത്തും പൊയ്ക്കൊഠംകേവേണ്ടു. പലകയും 
വേണം. 

വാല്യക്കാരി ഈ സാധനങ്ങഠം എടുത്ത് പാറുക്കുട്ടിയുടെ 
മുമ്പില് വച്ചിട്ട് വടക്കേ കെട്ടിലേക്കു പോയി. പാറുക്കുട്ടി 
ഗശ്രന്ഥം കൈയിലെടുത്തുവച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുനേരം ആലോച 

നയോടുകൂടി ഇരുന്നു. മുഖം (ക്രമേണ ഭേദിച്ചുതുടങ്ങി . 

രക്ത(പസാദമുളള മുഖമാകയാല് കുറേശ്ശ ചുവന്നുതുടങ്ങി . 

കഠിനമായ പവ്ൃയസനംകൊണ്ട്* കവിരംത്തടം വിറയ്ക്കുന്നു. 
ന്റേതങ്ങളില് കണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞ് ഓരോ തുള്ളിയായി മാറു 
മറച്ചിരുന്ന വസ് (തങ്ങളില് വീണുതുടങ്ങി. വ്യസനം അടക്കാന് 
ശ്രമിച്ചിടത്തോളം അതു വര്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. വസ്ത്ര 

പുച്ഛംകൊണ്ടു ന്റേതങ്ങളും മുഖവും തുടയ്ക്കുകയും 
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ദീര്ഘനിശ്വാസങ്ങഠം ഇടക്കിടെ വിടുകയും, അമര്ത്തുന്ന 
വിലാപസ്വരം ചിലപ്പോം പൊട്ടി പ്പോകയും ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് 
സ്വല്പനേരംകൊണ്ട് കണ്ണീര്വീണ് മാറിടം തണുത്തപ്പോരം 
ദുഃഖവും ഒട്ടു ശാന്തമായി. പെട്ടെന്ന് ഒരു യുക്തി ഉളളിലുദി 
ക്കയാല് വസ് (തം കൊണ്ടു, ന്റേതങ്ങഠം തുടച്ചിട്ട് രാമായണ 
രഗന”ഥമെടുത്ത് പലകമേല്വച്ച് കെട്ടഴിച്ചു. പിന്നീട് 
ര്ഗന്ഥത്തെ രണ്ടു കൈകളാലും എടുത്ത് ന്റേതങ്ങളോടു 
ചേര്ത്ത” കുറച്ചുനേരം ധ്യാനസ്ഥിതിയില് ഇരുന്നു. തന്െറ 
(പശ്നത്തിന്െറ ഫലം എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുവോ എന്നുളള 
ചാഞ്ചല്യംകൊണ്ടുണ്ടായ കൈവിറയലോടുകൂടി ശരന”ഥത്തിന്െറ 

നൂല്കൊണ്ട് അതിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ 

ത്തില് ആദ്യത്തെ ഓല കൈയിലെടുത്ത് ഭക്തിപൂര്വം കണ്ണില് 
വച്ചിട്ട് ഏഴു വരിയും ഏഴക്ഷരവും തളളി ഇങ്ങനെ വായിച്ചു: 

"“അവരജനുമഖി ലകപികുലബലവുൃുമായ് മുതിര്. 
ന്നാശു വരുമതിനില്ലൊരു സംശയം, | 
സുതസചിവസഹജസഹിതം ദശഗ്ഗീവനെ 

സൂര്യാത്മജാലയത്തിന്നയയ് ക്കും ക്ഷണാല് '' 

ഇതില് പൂര്വാര്ധം വായിച്ചപ്പോഠം കുറച്ചു സന്തോഷം 
മനസ്സില് ജനിച്ചു എങ്കിലും ഉത്തരാർധം ആയപ്പ്പോഠം ശുഭ 

ഫലമോ അശുഭഫലമോ പപശ്നത്താല് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് 

സന്ദേഹസ്ഥിതിയിലായതിനാല് പിന്നെയും പാറുക്കുട്ടി 
പരവശയായെന്നേ വേണ്ടൂ. എന്നാല് രണ്ടാമതും ആരംഭിച്ച 
വ്യസനം വര്ധിക്കുന്നതിനുമുമ്പില് പാറുക്കുട്ടിയുടെ വായന 
"കേട്ടു പുറപ്പെട്ട കാര്ത്ത്യായനിഅമ്മ അറപ്പുരയ്ക്കകത്തു 
(പവേശിച്ചു. കാര്ത്ത്യായനി അമ്മയുടെ വെളുത്തുതടിച്ച 
ആകൃതിയും ഗനരവത്തോടുകൂടിയുള്ള നടയും, നോട്ടങ്ങളും 
പാദത്തോളം നീട്ടി ഉടുത്തിട്ടുളള കട്ടിമുണ്ടും, മുലക്കച്ചയായി 
ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കവിണിയും മുമ്പോട്ടുകെട്ടി ഒട്ടു പൂറ 
കോട്ടു തളളിയിരിക്കുന്ന കേശഭാരവും, കണ”ഠത്തില് ധരിച്ചി 
രുന്ന പൊന്നൂലും എല്പാം കണ്ടാല് അവസ്ഥയുള്ള ഒരു, 
തറവാട്ടിലാണ് ജനനം എന്നു വിശേഷിച്ചൊരു (പസ്താവന 
കൂടാതെ ആര്ക്കും മനസ”്സി ലാകുന്നതാണ് 1 തന്െറ 

ഭര്ത്താവ് തുര്ക്കിസ്മൂല്ത്താനെപ്പോലെ കഠിനാജ്ഞക്കാരനായി 
രുന്നതിനാല് അദ് ദേഹത്തി നോടൊരുമിച്ചു, താമസിച്ചിരുന്ന 
കാലങ്ങളില് അടുക്കളഭരണവിഷയം ഒന്നിലല്പാതെ അന്യകാര്യ 
ങ്ങളില് യാതൊരു സ്വാത്രന്ത്യവും കാര്ത്ത്യായനി അമ്മയ”ക്കി 
ല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഭര്ത്താവിങ്കല്നിന്ന് ഭാര്യയും ചില 
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കണിശങ്ങളും കരാറുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാല്യക്കാ 
രോടും മറ്റും തീരെ ദയയില്ലാത്ത ഒരു സ്വാമിനിയായിരുന്നു. 
മകളെക്കുറിച്ച് അതിവാത്സല്യമാണെങ്കിലും ചില ചാപല്യ 
ങ്ങഠം കാണുന്നത് തനിക്ക് ഒട്ടും രസിക്കുന്നില്ലെന്ന് 
പാറുക്കുട്ടിയെ ചിലപ്പോഠം രഗഹിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു,. 

ചെമ്പകശ”ശേരിപ്പിളളയ” ക്ക്” സഹോദരിയെ വലിയ കാര്യമായി 
രുന്നു. തറവാട്ടവസ്ഥയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് അതിസമര്ത്ഥ 
യാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാല് കാര്ത്ത്യായനി അമ്മ 
യുടെ അഭിമതം എങ്ങനെയെന്നാല് അങ്ങനെ അദ്'ദേഹം സകലതും 
നടത്തി പ്പോന്നിരുന്നു. തന്െറ മാതാവിന്െറ ആഗമനം കണ്ടു 

കൂടിയപ്പോഠം പാറുക്കുട്ടി ശ്രന”“ഥം പലകമേല്വച്ചിട്ട് 
വസ് രതാന്തംകൊണ്ടു കണ്ണും മുഖവും തുടച്ചു ശരിയാക്കി എഴു 
ന്നേറ്റുനിന്നു. അപ്പോം കാര്ത്ത്യായനിയമ്മ പുഞ്ചിരിയോടു, 
കൂടി “നീ ഇന്നും കരഞ്ഞു ഇല്പയോ?'' എന്നു ചോദിച്ചു 
കൊണ്ട്” പുത്രിയെ കൈക്കുപിടിച്ച” ഇരുത്തി താനും ഇരുന്നു. 

പാറുക്കുട്ടി :----ഞാന് വായിക്കുന്നതു കേട്ടാണോ അമ്മ ഇങ്ങോട്ടു 
വന്നത്? 

കാര്ത്ത്യായനി അമ്മ :---അതെ, നിന്െറ കണ്ണ് ചുവന്നും ശബ്ദം 
അടഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നതു കരഞ്ഞിട്ടല്ലയോ? 

പാറു :--എന്തിനാണമ്മാ ഞാന് കരയുന്നത്? 

കാര്ത്ത്യാ :--- (പു(തിയെ തലോടി ക്കൊണ്ട് )കരഞ്ഞെന്നുള്ളതിനു, 

സംശയമില്ല. നിന്െറ വാക്കുകഠംകൊണ്ട് അതു തീര്ച്ച 
യായി. അല്ലേ തങ്കം, നീ ഇങ്ങനെ വ്യസനിച്ച് എത്രനാഠം 
കഴിക്കും ? കൂട്ടികളായാല് കുറച്ചൊരു നിലയൊക്കെ 
വേണ്ടയോ? ഇതെന്തൊരു മാതിരിയാണ് ? നിനക്കു കുറെ 
ര്രാന്തുണ്ട്. വലപ്പ നമ്പൂതിരിയെയുംകൊണ്ട് ഒന്ന് 
ജപിച്ചുതരുവിക്കണം . 

പാറു :--അതുവേണ്ട. എന്െറ ബുദ്ധി സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന 
ദോഷമല്പാതെ യാതൊന്നുമില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിക്കു 
ചികിത”സ വേണമോ? 

കാര്ത്ത്യാ :----കാലം മാറിവരുന്നു. അല്ലാതെ എന്തുപറയുന്നു. 
പറയുന്നതിനൊക്കെ തര്ക്കുത്തരം ! എല്ലാത്തിനും നാക്കി 
ട്ടടിച്ചുകൊളളുക ! എന്നാല് അതിനടുത്ത കരളുറപ്പുണ്ടോ? 
അതില്പതാനും. തങ്കം, ഞാന് പറയുന്നതു, കോഴംക്കൂ. 
വെറുതെ ഇങ്ങനെ കണ്ണു പുണ്ണാക്കിയിട്ടു കാര്യമില്ല. 
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രണ്ടാണ്ടു തികച്ചു നീ വ്യസനിച്ചല്ലോ, അതുമതി. നിന്െറ 
അമോവനും എനിക്കും ഒക്കെ താത്പര്യം നിന്നെ 
സംബന്ധം ചെയ് തുകാണണമെന്നാണ്. . അങ്ങനെ ഒന്നു 
നടന്നാല് നിന്െറ വ്യസനത്തിനും കുറവുണ്ടാകും . 

പാറു :---എന്െറ വ്യസനംകൊണ്ട്” ആര്ക്കും ഒരുപ്രദവവും 
ഇല്പല്പോ. എന്െറ ജന്മം ഇങ്ങനെ കഴിയട്ടെ. 

ക കാര്ത്ത്യാ .---ഇതാ, ഇതാണു കാലം മറിഞ്ഞു പോയെന്നു ഞോന് 
പറത്ഞ്ത്. അല്ലേ, നീ ഇത്ഭനെഇറുന്നാല് ഈ തറവാട്ടിനു, 

സന്തതി വേണ്ടെന്നോ? പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാതിരിയാണോ 
ഇപ്പറയുന്നത്? നല്പ മര്യറാദതന്നെ ! ഇക്താക്കെ ആ 
സുഭ്രദയ്ക്ോോ മദ്റോ പേരും. ഈ ത്വ൨വവളില് നിന്നെ 
പ്പേംലെ താന്തോന്നിയറയിട്ട്'" ആസ്യംതന്നെ ഉണ്ടറിട്ടില്ല. 
ഒരു ചെറുക്കന് കുറച്ചുനാടം കൂടെ കളിച്ചുനടന്നു എന്നു, 
വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ അവനുവേണ്ടി ചാവാറുണ്ടോ? 
ലോകര് കേട്ടാല്തന്നെ എന്തു പറയും ? 

പാറു :---ഞാന് ആര്ക്കുവേണ്ടിയും മരിക്കുന്നില്ല. അമ്മ സ്നേഹ 
മില്ലാതെ കഠിനമായ വാക്കുകഠം പറയുന്നതുകേട്ടിട്ടുള്ള 
വ്യസനമേ എനിക്കുഒള്ഭൂ . 

കാര്ത്ത്യാ :---ഹൊ, മര്യാദക്കാരി ! കേരകക്കട്ടെ, നീ ഇന്നു കര 

ഞ്ഞത് ഞാന് കഠിനവാക്കു പറഞ്ഞിട്ടാണോ? 

പാറു :---അങ്ങനെ കരഞ്ഞുപോകുന്നതിന് ഞാന് എന്തു 
പെയ്യും ? എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവവും ഒന്നുപോലെ 
ഇരിക്കുമോ? അച്ഛന് ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാന് ഇങ്ങനെ 
കുരഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്പോ. അന്ന് അച് ഹന് എന്നെ സമാധാന 

പ്പെടുത്തിയതപ്പംതെ ആക്ഷേപിക്യും ദേഷ്യപ്പെടുകയും 
പെയ”തിട്ടു ണ്ടോ? 

കാര്ത്ത്യാ :---ആയിടെയാകെകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 

പന്ത്വവന് ഹാളില് നീലി രാടിച്ചുകൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരാളെ 
പ്പറ്റി രണ്ടുവര്ഷം ഒരുപ്പെണ്ണ് 

കാര്ത്ത്യാനനിത്തത്ത ഇധ്തയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക്” 
പാറുക്കുട്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുതുടങ്ങി . പുര്തിയുടെ വിഷാദം 

; കണ്ട് കാര്ത്ത്യായനി അമ്മയുടെ മനസ്സലി ഞ്ഞുയപോകയാല് 
മകുളെപ്പിടിച്ചു മാറോടണച്ചുകൊണ്ട് ഇപധപകാരം പറഞ്ഞു: 
തങ്കം, നിന്നെക്കുറിച്ചുളള സ്നേഹംകൊണ്ടാണ് ഞാന് ഇങ്ങനെ 
യൊക്കെ പറയുന്നത്, നിന്െറ മനസ്സ് നിഷ്ഫലമായി 
പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതിയില്നിന്ന് അതിനെ വേര്പെടുത്താന് 
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ഞാന് (ശമിക്കയല്പയോ? നിനക്കു വയസ്സ് പതിനാറായല്ലോ. 
നീ ഒരു, ഭര്ത്താവിനോട് ഇരിക്കുന്നതു കാണ്മാന് എനിക്കു 
താത്പര്യമില്പയോ? മരിച്ചുപോയ ആളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടി 
രൂന്നിട്ടു കാര്യമുണ്ടോ? 

പാറു :--മരിച്ചുപോയെന്നാരു പറയുന്നു ? 

കാര്ത്ത്യാ :---വേലുക്കുറുപ്പ് നിന്െറ അച്ഛനോട് ഈ 
വര്ത്തമാനത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഠം നീ അടുത്തുണ്ടാ 
യിരുന്നില്പയോ? 

പാറു :---വേലുക്കുറുപ്പ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കു, നല്ല 
വിശ്വാസമുണ്ടാകാത്തത് . കളളിയങ്കാട്ടുക്ഷ്രേതത്തില്വച്ച് 
ഇളയതമ്പുരാനെ കൊന്നു എന്നും പിദ്ദേദിവസം ആ 

കാട്ടില്വച്ച് അങ്ങനെ നടന്നു എന്നും വേലുക്കുറുപ്പ് 
അച്ഛനോടു, പറഞ്ഞത് അമ്മയും കേട്ടല്ലോ. ഇളയ 

തമ്പുരാന് സുഖമായി ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നില്പയോ? 

കാര്ത്ത്യാ :---അത് ആരം തെറ്റി തമ്പുരാന് എന്നു വിചാരിച്ചു 
പോയതാണ് . ഇക്കാര്യത്തില് അങ്ങനെ തെറ്റി വിചരൊി 
ക്കാന് ഇടയില്ല. അനന്തപദ് മനാഭനെ വേലുക്കുറുപ്പ് 
നല്പവണ്ണും അറിയും. അവന്െറ ദേഹം കണ്ടാല് അയാഠംക്ക് 
അറിഞ്ഞു കൃടെയോ? പഞ്ചവന്കാട്ടുനീലി അടിച്ചു, 
കൊന്നെന്നു പറഞ്ഞതില് ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചതായി നീ 
കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ൂ 

'“അനന്തപദ്മനാഭന് ' ' എന്ന പേരുകേട്ടപ്പോഠം പാറുക്കുട്ടി 
യുടെ കണ്ണില് വീണ്ടും ജലം നിറഞ്ഞു. സ്വല്പനേരം അവഠം 
മിണ്ടാതിരുന്ന $ പിന്നെ ഗദ്ഗദസ്വരത്തോടുകൂടി ഇപ്രകാരം 

പറഞ്ഞു: “ഒരുകാലത്തും മരിച്ചിട്ടില്ല; അങ്ങനെ ഒരു മരണം 
അദ് ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കയില്ല. സജ്ജനങ്ങടംക്ക് 
ഈശ്വരന് ഒരിക്കലും ദുര്മരണം കൊടുക്കുകയില്ല. "' 

കാര്ത്ത്യാ:---എനെറ തങ്കം, അവനെ കുറിച്ച് നിനക്കുള്ള 
സ്നേഹംകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ആലോ 

ചിച്ചുനോക്ക്. മരിച്ചുപോയ ആയം തിരിച്ചുവരുമോ? 
പിന്നെ എന്തിനീ വിഷാദമൊക്കെ ? 

പാറു :---മരിച്ചെങ്കില് മുണ്ടുകളും ആയുധങ്ങളും മറ്റും എവിടെ 

പ്പോയി? ൽ 
കാര്ത്ത്യാ :---യക്ഷിയുടെ കൈയി ലകപ്പെട്ടാല് അതൊക്കെ അന്വേ 

ഷിക്കാറുണ്ടോ? നീ നീലിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടി ല്ലായിരിക്കും . 
കരയാതിരിക്കൂ. ഞാന് പറയാം . 

മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ] [സി. വി. രാമന്പിള്ള 

ഴ് 
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അഭ്യാസം 

1. മലയാളത്തിലെ നോവല് പ്രസ്ഥാനത്തില് ആദിമകാലത്തുണ്ടായ 

അഞ്ചു കൃതികളുടെ പേര് പറയുക. 

2. സി.വി. രാമന്പിളളയുടെ മദ്ലു നോവലുകഠം ഏവ? 

3, നായികയായ പാറുക്കുട്ടിയുടെ ആകൃതി (പക്ൃതികഠം വര്ണ്ണിച്ചിരിക്കു, 
ന്നതില് ഗ്രന്ഥകാരന്െറ സ്വഭാവപഠനസാമര്ത്ഥ്യം എത്രമാത്രം 
(പതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നു? 

4. എന്തായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടിയെ ബാധിച്ചിരുന്ന മനഃക്യേശത്തിനു കാര 

ണം? അമ്മയും മകളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തില്നിന്ന് അതെങ്ങനെ 

ധനസ്സിലാക്കാം ? 

5. സംഭാഷണങ്ങാം സൃഷ്ടിച്ച് നോവലില് പാത്രസ്വഭാവങ്ങഠം പ്രതി 

ഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെപ്പട്ടി കുഴിഞ്ഞ പാഠത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 

കാര്യങ്ങളെ ഈ പാഠത്തിലെ സംഭാഷണവുമായി ഘടിപ്പിക്കുക. 

6. പ്രയോഗങ്ങഠം ര്രദ”ധിക്കുക :--- 

നവയദവനവും വന്നു നാഠംതോറും വളരുന്നു, ജീവച്ഛവം, ശില 

യുമലിയുക, നാക്കിട്ടടിക്കുക, കണ്ണുപുണ്ണാക്കുക. 

പാഠം 4 

പത്രധര്മ്മം 
[സ്വദേശാഭിമാനി കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള (19781916). പ്രത 

ധര്മ്മത്തിന്െറ ഉത് കൃഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങഠം അനുസരിച്ച് പ്രതാധിപത്യം 
വഹിക്കുകയും അധികാരികളുടെ അഴിമതികഠംക്കെതിരെ നിര്ഭയം തൂലിക 

ചലിപ്പിച്ചതിനു 1910.ല് സ്വന്തം നാട്ടില്നിന്ന് നിഷ്കാസിതനാവുകയും 
ചെയ്ത കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഒരു, ഗദ്യശൈലീവല്ലഭന് കൂടി. ആയി 

രൂന്നു. അദ് ദേഹം സാഹിത്യസംബന് ധമായി ഫുഴുതിയിട്ടുളള പല ലേഖന 

ങ്ങളും (ഗന ഥവിമര്ശനങ്ങളും ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് തെളിവുകളാണ് . 

1912.ല് (പസിദ്ധീകരിച്ച വൃത്താന്തപ്രത്രപവര്ത്തനം എന്ന വിലപ്പെട്ട 
രഗന്ഥത്തില്നിന്നാണ് താഴെക്കാണുന്ന ഭാഗം ഉദ്ധരി ച്ചു ചേര്ത്തിട്ടുള്ളത് .] 

പ്രതാധിപര് തുടങ്ങി വൃത്താന്തലേഖകന് വരെയുളള പല 
ഇനം പ്രതക്കാരൊക്കെയും ഒരേപ്രകാരത്തില് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 

ചില സദാചാരതത്ത്വങ്ങളുണ്ട് . ഇവയില് ഒന്ന്, അന്യന്മാരോട് 
ന്യായബൂുദ' ധിയായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാകുന്നു. ഒരൂ ലേഖന 
ത്തില് ആരെപ്പറ്റി പറയുന്നുവോ ആ ആളെ നിഷ്കാരണമായി 
വേദനപ്പെടുത്ത വാന് യത'നി ക്കരുത് . ആ ആരം ദുഷ്ടത 

(പവര്ത്തിച്ചിരുന്നാല് അതു, പറയാം. വിര്ധധില്പ. അയാഴയം 
ദുഷ് ടത (പവരര്ത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നിരുന്നാല്, അയാളുടെമേല് വൃഥാ 
ദോഷാരോപം ചെയ്യരുത് , വിധേോഫിച്ചും കക്ഷിവഴക്കുകളുള്ള 

സന്ദര്ഭങ്ങളില് ഒരുവനെ അന്യായമായി നിന്ദിക്യോ, 
മറ്റൊരുവനെ അനര്ഹമായി സ്തുതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് 
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സത്യത്തിനും നീതിക്കും വിപരീതമാണ്. ചിലപ്പോഠം പ്ര്ത 

ക്കാരന് ശ്രതുക്കളുടെ ദ്വേഷത്തില് കുടുങ്ങാനിടയാകും. എന്നാല് 
താന് പറയുന്നതു സത്യത്തിനു അനുസരണമായിരുന്നാല് അതൂ 
നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രതൃക്കളെ ഗംണ്യമാക്ഷേണ്ടതില്ല. സദാചാര 
കാര്യമായ മദ്റെന്ന് എപ്പോഴും ബൂദ്ധിസ് ഥൈര്യത്തോടുകൂടി 
യിരിക്കുകയാകുന്നു. ഇതിന്െറ അര്ത്ഥം, ബുദ്ധിക്ക് 
വിപ്പവം ഉണ്ടാകുന്നതായ യാതൊന്നും സേവിക്കരുതെന്നാണ്. 
പ്രതക്കാരന്െറ പണി വളരെ ക്രേശമാണെന്നിരിക്കയാല് ക്ലേശംദേഠം 
അറിയാതെയിരിക്കൂന്നതിനു വേണ്ടി ലഹരി പേയങ്ങഠം സ്വേവി 
ക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ചിലര് കരുതുമാറൂണ്ട് . മദ്യധസവ 
കൊണ്ട് ബുദ്ധിക്ക് ക്ഷയംതട്ടുന്നതും, ഗുണാഗുണനിര്ഞ്ണൂയം 
ചെയ്യാന് സാധ്യമല്പാതെയാകുന്നതുമാണ” . പ്രതക്കാര് ഏകഠ്രഗ 
ചിത്തനായിരുന്ന് തന്െറ പ്രവൃത്തിയെ ഒരു ന്യായാധിപന്നൊപ്പം 
നടത്തേണ്ടവനാകയാല്, ന്യായാന്യായവിചാരണശക”തിയെ ശിഥി 
ലമാക്കൂന്ന ദുശ്ശീലങ്ദഠംക്കു വഴിപ്പെട്ടുകൂടാത്തതാകുന്നൂ. ഇവ 
യ്ക്കെപ്പാറ്റിനും മീതെ നില്ക്കുന്ന ഒരു സദാചാരകാര്യമാണ് 
കൈക്കൂലിയെ സംബന് ധിച്ചുള്ളത് . തന്െറ ദൂഷ്യങ്ങളെ 
മറയ “ക്കുവാനോ, എതിരാളിയെ മറിക്കുവാനോ തനിക്കില്ലാ 
ത്തതായ ഗുണങദളെ ഉളുളതാക്കി സ്തൂതിപ്പാനോ അനൃനെറമേല് 
ദോഷം ആരോപിക്കാനോ, പ്രതക്ഷാരന് കൈക്കൂലികൊടുത്താല് 

സാധ്യമാകും എന്നു വിചാരിക്കുന്നവര് ഉണ്ട് . ഇങ്ങനെ വിചാരി 
ക്കുവാന് പ്രതക്കാര് ചിലര് സംഗതിയുണ്ടാക്കാറുണ്ട് . കൈക്കുലി 

പലതരത്തി ലാവാം. ഒരു സര്ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്േറയൊ പാവ 
ശാലിയായ മറ്റൊരുവന്െറയോ സംഗതിയില്, പ്രതക്കാരന് 

പണം കൊടുക്കുന്നതായിവരാം; അവന്െറ സ്വന്തം കാര്യങ്ങഠം 
ഫലവപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നതായിവരാം; അവന് ആദായമുശണ്ടാക്ക 

ത്തക്ക പണികഠം എലപിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായി വരാം; കൂലി 
കിട്ടുന്നതിനായുള്ള സര്ക്കാര്വക പരസ്യങ്ങഠം അവന്െറ പ്രത 
ത്തി ലേക്കയച്ചു കൊടുക്ക ന്നതായി വരാം; ചി ലപ്പോഠം പ്രത 

ക്കാരന' സാപ്പ്ാടും കൈമടക്കുകളും കൊടുക്കുന്നതായിവരാം; 
ചിലപ്പോഠം അവന് വീരശ്യംഖലയോ, മോതിരമോ, വളയോ 
സമ്മാനമായിട്ടു കൊടുപ്പിക്കുന്നതായിവരാം ; ചി ലപ്പോഠം അവന" 
സര്ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്െറ ഒപ്പം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന.മായിവരാം ; 
ഇപ്രകാരമുള്ള കൈക്കുലികൊണ്ട് പ്ര്തക്കാരെ പാട്ടിലാക്കി, 
പൊതുജനകാര്യഞ്ങഠം ജനതയുടെ ഹിതത്തിന് വിപരീതമായി , 
(പവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നവരും , അതിന്നായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും 

മലയാള രാജ്യങ്ങളില് സാധാരണമാണെന്നു പറയുന്നത് 
നിശ്ശേഷം അവാസ'തവമല്ല. നങ്ങാം പ്രതക്കാരനെ തങ്ങളുടെ 
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പ്രതിനിധിയായി കരുതി വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രതക്കാരന് 

അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ലംഘിക്കാതെ നടത്തേണ്ടതിന” കടമ 

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന് പണാദായത്തെ കൊതിച്ച്, ജനഹിത 
ത്തിനു വിപരീതമായി ജനദ്രോഹികളായവരോടു ചേര്ന്ന്, 

കൈക്കൂലി മേടിച്ച് ജനവഞ്ചന ചെയ്യുമ്പോഠം പ്രതധര്മ്മത്തി നും 

ജനങ്ങഠാംക്കും ലോകക്ഷേമത്തിനും ദ്രോഹംചെയ്യുന്നവരായി 

ത്തീരുന്നു. പണമോഹത്താല് ദൃരാതത മക്കളുടെ വലയില് 
കുടുങ്ങി പൊതുജനവിശ്വാസഘാതം ചെയ്ത് ജനങ്ങളാല് 
നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിട്ട് , ഒടുവില് ദുഷിക്കാന് സംഗതിവന്നിട്ടുളള ഒന്നി 
ലധികം പ്രതക്കാരുടെ കഥ മലയാളി കളായ പര്തവായനക്കാര് 

അറിഞ്ഞിരിക്കാന് ഇടയുണ്ട്. ഇത്തരക്കാര് പ്രരതത്തിന്െറ 
മഹത്തായ പദവിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയും, ലോകത്തില് അധര്മ്മ 

ത്തിനു അധര്മ്മികയക്കും ഖളൂലാ്റ സരകര്യമുണ്ടാക്കിക്കൊടു, 
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭി (പായ 

ത്തിനും ഹിതത്തിനും വിരോധമായി നടക്കാതിരിക്കാനാണ് 

പ്രതപ്രവര്ത്തകന “മാര് (ശദ്ധവയ്ക്കേണ്ടത”. 

പ്രതസ്വാമിയായ ഉടമസ്ഥന്െറ നില എന്തായിരിക്കണം? 
അയാളും പ്രതാധിപരും തമ്മില് ഏതുവിധം പെരുമാറണം? 
പത്രാധിപര് ഉടമസ്ഥരുടെ . ആജ്ഞകളെ ശിരസാവഹിച്ചു, 

നടത്തേണ്ടവന് മാധ്്രമോ? പ്ത്തത്തില് (പതിബിംബിപ്പിക്കേ 

ണ്ടത് പ്രരത്രാധിപരുടെ അഭി പ്രായമോ, ഉടമസ”ഥരുടേതോ? 

പ്രതാധിപര് എപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തിനായി 
കരുതി പ്രവര്ത്തി ക്കേണ്ടവനാണ് . പൊതുജനങ്ങഠംക്ക” ഇന്നതു 

ദോഷമെന്നും ഇന്നതു ഗുണമെന്നും അവര്ക്കഭി (പായമുണ്ടെങ്കില് 

“അതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതത്രേ പ്രതാധിപരുടെ കടമ. 

ഈ സംഗതിയില് ഉടമസ്ഥന് എങ്ങനെയോ അഭി (്പായമുണ്ടാ 

യിരുന്നോട്ടെ അയാളുടെ അഭി പ്രായം ഗണ്യമല്ലെങ്കില് തള്ളി 
ക്കളയണം. എന്നാല് പ്രതാധിപരുടെ ആഗ്രഹം പൊതുജന 

ഹിതത്തിനും പൊതുജനാഭി (പായത്തിനും (പതികൂലമായിര 

ന്നാലോ? അയാഠം സ്വേച്ഛാചാരിയായി തന്െറ ഇഷ്ടം 
നടത്തരുത്. അങ്ങനെ നടത്തിയാല്, വായനക്കാര്ക്ക്” പ്രത 

ത്തിന്െറപേരില് അതൃപ്തി തോന്നുവാനും പ്രതത്തിന് ഇടിച്ച 
ലുണ്ടാവാനും സംഗതിയാവും . ആകയാല് പത്രാധിപര് പത്ര 

ത്തിന്െറ അഭ്യുദയത്തെക്കൂടി നോക്കിവേണം തന്െറ (പവ്യത്തി 
നടത്താന്. പൊതുജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തെയും അഭി (പായത്തെയും 
അനുഗമിക്കുന്നതോടുകൂടി , അവരുടെ അഭി പ്രായത്തെ വരും 

കാലത്തേയ്ക്കു യോജിക്കത്തക്കവണ്ണം സ്വരൂപിപ്പാനും പ്രതാ 

ധിപര്ക്കു കഴിയണം. അയാഠം ഏകദേശം ഒരു ദീര്ഘദര്ശി 
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എന്നോണം വേണം പൊതുജനകാര്യങ്ങളില് ജനങ്ങളെ ഉപദേശി 
ക്കുവാന്. ഈ സ്ഥിതിക്കു പ്രതാധിപര് ഒരിക്കലും ഉടമസ്ഥ 
രുടെ ആജ് ഞാകാരനായിരിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ആജ് ഞാപി 
ക്കുവാന്തന്നെയും ഉടമസ് ഥന” മാര്ക്ക് യോഗ്യത എന്തുള്ളൂ? 
കൂറെ പണം കൈക്കലിരുന്നത് പ്രതം നടത്താനായി മൂടക്കി 

യിട്ടുണ്ട്" എന്നോ, അച്ചുകൂടം തന്െറ വകയായി നടത്തുന്നു 
എന്നോ, മറ്റോ സംഗതികളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രതത്തിന്െറ 

ഉടമസ്ഥനെന്നു ഞെളിയുന്നവരുണ്ട് . ഇത്തരക്കാര്ക്ക് 
എങ്ങനെയും പണമുണ്ടാക്കണമെന്നു മോഹമായിരിക്കുമ്പോഴം, 
പ്രതങ്ങഠംക്കു സ്വാത്രന്ത്യം എവിടെയുണ്ടാകാന്പോകുന്നു? പത്ത 

നടത്തിപ്പുകാരന് സ്വത്ര്ത്രനായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൃൂടുവാന് 

ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കില്, താപസനായിരിക്കേണ്ടി വരും, 
എന്നിരുന്നോട്ടെ. എങ്കിലും പ്രതംകൊണ്ടു സമുദായത്തിലും, 
രാജ്യകാര്യങ്ങളിലും സ്വാര്ത്ഥങ്ങഠം നേടിക്കൊളളാം എന്നു 
കരുതുന്നവരെ അതിലേക്ക് അനുവദിക്കണമോ? സര്ക്കാര് കാര്യ 
ങ്ങളില് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം മുതലായ .പസാദങ്ങഠം ലഭിപ്പാനായി 
രശമിക്കുന്നവര്ക്കും, സാഹിത്യകാര്യങ്ങളില് താന് കേമനെന്നും 
തന്െറ ക്രൃതികഠം നിര്ദ്ദോഷങ്ങളെന്നും കൊട്ടിഗ്ഘോഷിപ്പാന് 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും, ഇപ്രകാരം മറ്റു പലേ കു (തി മക്കാര്ക്കും 

പത്രം സഹായമായിരുന്നാല്, പൊതുജനഹിതമെവിടെ 

നില്ക്കും? ഉടമസ്ഥന് എന്െറ ഇഷ്ടനാണ് . ഞാന് അപേ 
ക്ഷിക്കുംപോലെ പ്രതത്തില് (പസ്താവിക്കും എന്നും മറ്റും 

അന്യനൊരുവനു, വിചാരം ഉണ്ടാവാന് തക്കവണ്ണം പ്രതമുടമ 
സ്ഥന് അന്യന്മാരോടു കൂട്ടുകൂടരുത്. വിശേഷിച്ചും രാജ്യ 
കാര്യങ്ങളില് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നവരുമായി ഇങ്ങനത്തെ സഖ്യയമേ 
യുക്തമല്പ. പ്രതക്കാരന്െറ കര്ത്തവ്യങ്ങളിലൊന്ന് വര്ത്തമാന 
ങ്ങഠം ശേഖരിച്ചു (പസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് . രാജ്യകാര്യ 
ങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിലര്ക്കു ചില വാര്ത്തകരം പ്രത 
ത്തില് പ്രസി ദ്ധപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഉത് കണ ഠയുണ്ടായിരിക്കും. 

അതു സാധിപ്പാന്വേണ്ടി അവര് പ്രതക്കാരനെ പാട്ടില്വയ്ക്കും , 

ഏറിവന്നാല് കൈക്കൂലിയും കൊടുക്കും. ഉടമസ്ഥന് ഇതില് 
അടിമപ്പെട്ടാല് അയാളുടെ പ്രതംകൊണ്ട് എന്താണ് പൊതു 
ജനോപകാരം? അയാഠം ബഹുജനങ്ങഠം അറിയേണ്ട വര്ത്തമാ 
നങ്ങളെ മറച്ചുവയ്ക്കുക നിമിത്തം അവരെ വഞ്ചിക്കുകയല്ലേ 
ചെയ്യുന്നത് ? ഇതിലുമപ്പുറം അയാഠം ഒരു സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗ 
സ്ഥന്െറയോ, രാജ്യകാര്യ(പസകതന്െറയോ സേവയ്ക്കുനിന്ന് 
വാസ്തവത്തിനു വിരുദ്ധമായ പ്രകാരം (പസ്താവിച്ചാലുള്ള 
വഞ്ചന എത്രയോ വലുതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ദൂഷ്യമുണ്ട് . 
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പ്രതമുടമസ്ഥന് ' ഏുബ“ബ" എന്നു പറയുന്ന വിനോദവി ശ്രമ 

സംഘങ്ങളില് അംഗങ്ങളായി ചേര്ന്ന് ആ വഴിക്കും ദൂഷിത 
നാവാനിടയുണ്ട് . പ്രതത്തിന്െറ ശക്തി എത്രയേറെയോ, 

അത്രയേറെ ഈക്കോടുകൂടിയായിരിക്കും പ്രതത്തില് പറയുന്ന 

ആക്ഷേപങ്ങഠം ഓരോരുത്തരുടെമേല് തറയ്ക്കുന്നത്. ഇത്തരം 
അനുഭവം ഒഴിച്ചുവെപ്പാന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് തൂടങ്ങിയവര് 
പ്രതമുടമസ”്ഥന്െറ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു കൂബ്ബില് 
കൂടുകയും, ഉടമസ”ഥനെ വശീകരിക്കുകയും ചെയ്യും . 
ഉടമസ്ഥന് ഈ കെണിയില് കുടുങ്ങാതിരിക്കണം; അതിലേക്ക് 
ഉത്തമമായ ഉപായം സംഘത്തില് അംഗമായിച്ചേരാതിരിക്കുക 
തന്നെയാണ്. പ്രതക്കാരന് വെടിയേണ്ട മദ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. 
പണക്കച്ചവടക്കാരുമായും, റബ”ബര്ക്കമ്പനി മുതലായ കൂട്ടു 
വ്യാപാരക്കാരുമായും, നേരിട്ടോ, മറ്റു (പകാരത്തിലോ, യാതൊരു 
സഖ്യവും അരുത്; അത്തരം വ്യാപാരങ്ങളില് ചേര്ന്നുനടക്കയു 
മരുത്. 

ഇവയെല്ലാം നടപ്പില്ലാത്ത നിബന്ധനകളാണെന്നു ചിലര്ക്കു 
തോന്നിയേക്കാം; സാധിപ്പാനും (പയാസമാവാം . എങ്കിലും 

തൊഴി ലിന്െറ പവി തതയെ പാലിപ്പാന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ 
ഇക്കാര്യത്തില് പ്രരതക്കാരന് എന്തുതന്നെ കഷ് ടപ്പാടുകം 

നേരിട്ടാലും, അവന് പൊതുജനക്ഷേമത്തെക്കരുതി (പവര്ത്തിച്ചു, 

എന്നു കൃതാര്ത്ഥനാകുവാന് അവകാശമുണ്ട്. അവന്െറ 
പുരുഷാര്ത്ഥങ്ങഠം സത്യം, ന്യായം, നീതി എന്ന ധര്മ്മ്രതയം 
ആയിരിക്കും; ഇതിങ്കല് അവന് ഈശ്വരസഹായം ഉണ്ടായിരിക്കു 
മെന്ന വിശ്വാസം ധര്മ്മഭക്തിയെ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു ധൈര്യം 
നലകുന്നു. അങ്ങനെ അവന്നു ക്രേശപാശബന'”ധത്തില്നിന്നു 
മോക്ഷം സിദ്ധിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

വ്ൃത്താന്തപ്രത്രപവര്ത്തനം] [സ്വദേശാഭിമാനി 

കെ. രാമക്യഷ”ണപിളള 

അഭ്യാസം 

1, കെ. രാമകൃഷ“ണപിളളയ്ക്ക” സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന പേരില് 

എങ്ങനെ (പസിദ്ധി കിട്ടി? 
2. ഒരു പ്രത(പവര്ത്തകന് എന്ന നിലയില് കെ. രാമകൃഷ്ണപിളള 

യുടെ ആദര്ശങ്ങഠം എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ? 
3. പത്രം നടത്തിപ്പുകാരന് കൈക്കൂലിക്കു വഴങ്ങിയാലുള്ള ദോഷങ്ങടം 

ഏവ? 
4. പ്രതാധിപരും പ്രതമുടമസ്ഥനും തമ്മില് എപ്രകാരമുളള ബനധ 

മാണ് പുലര്ത്തേണ്ടത് ? 
5. കെ. രാമകൃഷ്ണപിളളയെക്കുറിച്ച” രണ്ടു ഖണ”ഡിക എഴുതുക, 
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സംഭാഷണം 
[കെ.ആര്. കൃഷ്ണപിളള (കൊല്ലവര്ഷം 1042-1128) .---മലയാള ലി 

സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യകാല പ്രബന്ധകാരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് മുന് 

പന്തിയില്ത്തന്നെ സ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്ന ഈ ലേഖകന്െറ (പബന്ധങ്ങഠം 
മൂന്നു യഗന്ഥങ്ങളിലായി സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിജ്ഞാനപരങ്ങളായ റി 

വിഷയത്തെക്കുറിച്ച” കരടറ്ൂതും തുടവും തൂക്കവുമുളളതുമായ ശൈലിയില് 
(പതി പാദിക്കുകയാണ” അദ” ദേഹത്തിന്െറ രീതി .] 

മനുഷ്യന് (പകൃതിസിദ്ധമായ അനു(ഗഹങ്ങളില്വച്ച് 
സര്വ്വോത്തരമായിട്ടുളളത്രത സംഭാഷണശക”തി. മൂകന” മാരുടെ 
കഷ് ടാവസ്ഥ ആലോചിച്ചുനോക്കിയാല് ഈ അനുഗ്രഹ 

ത്തിന്െറ മാഹാത്മ്യം സ്പഷ്ടമായി രഗഹിക്കാവുന്നതാണ് . 

മനുഷ്യര് തമ്മില് പരിചയവും പരസ്പരബന്ധങ്ങളും ജനി 
ക്കുന്നത് സംഭാഷണം കൊണ്ടാകയാല് ' സംബന്ധമാഭാഷണ 
പൂര്വ്വമാഹുഃ'' എന്നു കാളിദാസന് പറയുന്നു. ഇഷ്ടജനങ്ങളു 

മായി സ്വൈരസല്പാപം ചെയ്യുന്നതി നേക്കാഠം നിര്വ്ൃതികരമായ 
വിനോദം മമദ്ടൊന്നുമില്ലെന്ന് പണ്ഡിതനും, പാമരനും, ധനി 

കനും, ദരി രനും, ബാലനും, വൃദ്ധനും, എല്ലാവര്ക്കും അനു 

ഭവത്താലറിയാവുന്നതാണ”. നിത്യനൈമിത്തികങ്ങളായ ജോലി 
ത്തിരക്കുകഠം കഴിഞ്ഞാല് ഈ സല്പാപസുഖത്തെ എര്രമാരതം 
ഗാഡമായി നാം വാഞ്ഛിക്കുകയും അതിനുള്ള അവസരത്തെ 
എത്ത ഉത്ക്കണ”്ഠയോടെ (പതീക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

സംഭാഷണം സര്വ്വഥാ രമ്യവും സുഖാവഹവും ആയിരി 
ക്കണമെങ്കില് അത് (പസന്നമധുരമായിരിക്കണം . * പ്രസന്ന 

മധുരം ' എന്നത് രണ്ടു ചെറിയ പദങ്ങളുടെ സമാസം മാത്ര 
മാണെങ്കിലും ചേതോഹരമായ സംഭാഷണത്തി നുണ്ടായിരിക്കേണ്ട 
നാനാഗുണങ്ങളെയും അതു ഗര്ഭീകരിക്കുന്നു. സംഭാഷണം 
ചെയ്യുന്നവന്െറ മുഖഭാവം (പസന്നമായും സംഭാഷണം മര്യാദാ 
സരളമായും ഇരിക്കണം. ഭൂതാനുകമ്പയും ഓദാര്യവും തികഞ്ഞ 
വരെങ്കിലും പരുഷമോ അപ്രിയമോ ആയ ഭാവത്തോടെ ശുണ്ഠി 

പിടിച്ചുകൊണ്ട്” സംസാരിക്കുന്ന പലരേയും നാം കാണാറുണ്ട്. 
അവരുടെ പാരുഷ്യത്തെ വകവയ്ക്കാതെ ഫഹദയഗുണങ്ങളെ [ 
്രഹിച്ച' അഭിനന്ദിക്കാന് കഴിയുന്നവരായി ചിലര് ഉണ്ടായി 
രിക്കാം. എന്നാല് സാമാന്യജനങ്ങഠം അങ്ങനെയല്ല. അവര് 
സാധാരണയായി ഒരുവന്െറ ഭാവഭേദങ്ങളെ നോക്കി ക്കൊണ്ടാണ് 
അവന്െറ പരിചയം സ്പ്ൃഹണീയമോ വര്ജ്ജ്യമോ എന്ന് 
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തീര്ച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് . മര്യാദാധസ്യുണമായ സംഭാഷണംപോലെ 
ലോകത്തെ രഞ്ജിപ്പിക്കൂന്നതിനൂളള ഉപായം മറ്റൊന്നുംതന്നെ 
ഇല്ല. മര്യാദയെന്നത് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതെ 

സര്വ്വത്തെയും സ്വായത്തമാച്കാന് ശക്തിയുള്ള ഒരു അനര്ഘ 
ഗൂണമാഷുന്നു . 

“അതി സര്വ്വ്രതവര്ജയേല് '' 

എന്ന ആപ്തവാക്യം ലോകത്തില് സകല കാര്യശ്ങഠംക്കൂം 
സംബന് ധിക്കൂസ്സതാണെങ്കിലും സംഭാഷണംപോലെ ആ പ്രമാ 

ണത്തെ ആരശയിക്കുന്നതായ ക്ഷര്യം മറ്ദേതെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നു, 
സംശയമാണ്. അതിഭാഡണം വര്ഷ ജനീയമായ ഒരു സ്വഭാവ 
ദോഷമാകുന്നു. അമിതഭാഡകന് സ്വയം ആയാസപ്പെടുകയും 

അതിന്െറ ഫലമായി ശ്രോതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കയുമാണ് ചെയ്യു, 
ന്നത്. മിതഭാഡണം എന്ന ഗൂണം പ്രകടുത്യാ സിദ്ധിച്ചിട്ടി 
ല്ലാത്തവര അതിനെ പരിശിലിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും . 
'“സത്യായ മിതഭാഷിണാം'" എന്നു കാളിദാസന് രഘുവംശ 
രാജാക്കന് മാരെ വര്ബണ്ണിച്ചിട്ടുദളതിന്െറ സാരം വലുതാണ്. 
വി നോദത്തിനായും വികത്ഥനത്തിനായും മറ്റും അമിതഭാഷണം 
ചെയ്യുന്നവര് സത്യത്തെ വളരെ ആദരിക്കുന്നതായി കാണാറില്ല. 
തങ്ങഠം കേട്ടിട്ടുളളതെങ്കിലും സത്യമെന്ന് തങ്ങഠംക്കു നിശ്ചയ 
മില്ലാത്ത ഓരോ വാര്ത്തകളെ തമാശക്കായി അവര് പറഞ്ഞു 
ഫലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. കാല്രകധേംണ, തങ്ങഠം സച്പാപചതുരന് 
മാരെന്നുളള യശസ്സിനെ വാഞ്ഛിച്ച് , കേവലം സങ്കല്പിത 
ങ്ങളായ വ്യാജവാര്ത്തകളെപ്പോലും ശ്രോതാക്കുംക്കു സമ്മാനി 
ക്കുന്നതിനും അവയുടെ സത്ൃത്തെക്കുറിച്ചു ശപഥംചെയ്യുന്ന 
തിനും അവര് മടിക്കയില്പ. ഇത് എര്രയും ഗര്ഹണീയമായ 
ദോഷമാകുന്നു. 

““മിതംച സാരംച വചോഹി വാഗ്മിതാ””" എന്നാണ് 
ഒരു മഹാകവി പറയുന്നത്. വാപദ്ലെകം ചുരുക്കിയും എന്നാല് 
വിപുലമായ അര്ത്ഥത്തെ സംഹ്യഗഹിച്ചുും സംസ്ധാരിക്കുന്നവനെ 
യാണ് വാഗ്മി എന്നു പറയേണ്ടത്. തനെ ശബ്ദം കേയക്കാ 
നുള്ള ആഗ്രഹത്താല് കഥയി ല്ധാതെ വാഗ്വര്ഡം ചെയ്ത് ആകാ 

ശത്തെ മുഖരീകരിക്കുന്നവന് കേവലം വാചാലനര്രേ. രസനാ 

ശ്രോ്േതങ്ങളുടെ വിന്യാസം ധനൊപിയാലും മിരുഭാഷണധാംന് 
സദൃഷ്ടികര്ത്താവുതന്നെ വിധിച്ചിയ്ുദളതെന്നു തോന്നിപ്പോ 
കുന്നു. എലപ്പാവരും പറയുന്നതു കേയക്കാനായിട്ടെന്നപോലെ 
യാതൊരു, കവാടരോധവും കുടാതെ നമ്മുടെ ചെവികഠം വുറന്നി 
ട്ടിരിക്കൂന്നു. എന്നാല് ഒരു, ചെറിയ ദ്വാരം മഠരതമയ 
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കാരാഗദൃഹത്തില് എത്ര ഭ്രദമായിട്ടാണ” രസന്റേന്ദിയത്തെബന”ധി 
ച്ചിരിക്കുന്നത് ! നാക്കിടന്റ ചൂദ്നും പല്ലുകഠം നാട്ടിയുറപ്പിച്ച” അ 
തിന്െറ സ്വച്ഛന്ദചലനത്തെ നിയ്യ്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം അമി 
തഭാഷണം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണെന്ന് ഉല്പ്രേക്ഷിക്കാന് തോന്നുക 
യില്പയോ? എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും ഏതു കാലത്തും വാചംയമി 
ത്വത്തെ സദ്സ്വഭാവത്തിന്െറ ഒരു വിശിഷ്ട ലക്ഷണമായി 
ട്ടാണ് മഹാന് മാര് ഗണിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് . 

ം 'മരണവുമാത' മപ്രശംസയുമൊക്ക ൦" എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണന് 

തന്നെ ഒരിക്കല് വിധിച്ചിട്ടുളളതായി മഹാഭാരതത്തില് പറയുന്നു. 
മുഖസ്തുതി കേട്ടു ഞെധിയുന്നവര് ജളന”മാര്തന്നെ എങ്കിലും 
യഥാര്ത് ഥമായി തനിക്കുള്ള ഗുണങ്ങളെ ഇതരന്മാര് പശം 
സിച്ചു, കേക്കു സ്പോഠം സാമാന്യേന എല്ലാവര്ക്കും ഒരു, ചാരി 
താര്ത്ഥ്യം തോന്നാതിരിക്കയില്ല. ഒരുവന്െറ ദാനശീലം, 
സത്യനിഷ്ഠ മൃതലായ സദ്ഗൂണങ്ങളെ മറ്റുളളവര് ശ്രാഘിക്കു 

ന്നതു കേട്ടാല് അസ മൃയാരഹിതരായസജ്ജനങ്ങഠം സന്തോഷിക്കയും 

ചെയ്യും. എന്നാല് അവനവന് തന്നെ അവനവന്െറ സ്വഭാവ 
വിശേഷത്തെയോ സല്പപ്രവൃത്തികളെയോ പുകഴത്തുന്നതു, 

കേക്കാന് ആര്ക്കും രസം തോന്നുകയില്ല. ആത്മ(പശംസാപര 
മായ സംഭാഷണം ശ്രോതാക്കളില് ജൃഗുപ്സയെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. 

അങ്ങനെയുളള സംഭാഷണം കൊണ്ട് ശ്രോതാക്കളെ നിര്ദ്ദയമായി 

അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നവര് പരഹിംസയാണ് ആചരിക്കുന്നത്. 
ആത് മ്രപശംസച്ചെയ്യുന്നവര് തങ്ങളുടെ വികത്ഥനംകൊണ്ട് 
എന്തു സുഖസരഭാഗ്യങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാന് 
(പയാസമായിരിക്കുന്നു. പണ്ഡിതന്മാര്പോലും ചില അവ 

സരങ്ങളില് ആത'മപ്രശംസ ചെയ്യുന്നതു കേഴംക്കാറുണ്ടെങ്കിലും 
അത് അജ ഞാനജന്യമായ അഹകങ്കാരത്തിന്െറ മൂര്ധന്യ 
മാണെന്ന” പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

തന്െറ ദൈന്യത്തെയും ദുരവസ്ഥയെയും വര്ണ്ണിച്ചു 
മറ്റുളളവരോടു പറയുന്നതും നീരസമായ സംഭാഷണമാകുന്നു. 
താനൊരുത്തന് ഈ ലോകത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടുകഠം അനുഭവി 
ക്കുന്നു എന്നും മറ്റുളളവരെല്പാം തന്നെക്കാഠം സുഖമായി കഴി 

യുന്നു എന്നും (ഭമിക്കുന്നവര് പലരുമുണ്ട്. എന്നാല് പര 
മാര്ത്ഥം അങ്ങനെയല്ല. ഇഹലോകജീവിതം സാമാന്യേന എല്ലാ 
മനുഷ്യര്ക്കും ഏറെക്കുറെ ക്ലേശാവഹമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത് . 
ഇന്നത്തെ ദുഃഖങ്ങഠംക്കിടയി ലുണ്ടാകുന്ന ചില സുഖങ്ങളെയും 
നാളെ ദുഃഖങ്ങഠം നീങ്ങി സുഖം ലഭിക്കും എന്നുളള ആശാനു 
ബന്ധത്തെയും അവലംബിച്ച് മനുഷ്യന് ജീവിക്കുന്നു എന്നേ 
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പറവാനുള്ളൂ. അങ്ങിനെയിരിക്കെ എന്െറ ക്ലേശങ്ങളെ പറഞ്ഞു 

കേരയംപ്പിച്ച് മദ്ലുളളവരുൃടെ അസ്വാസ് ഥ്യത്തെ ഞാന് എന്തിന് 

വര്ധിപ്പിക്കുന്നു ? ' “തുല്യദുഃഖന് മാരുടെ വാര്ത്തകഠം കേയക്കു 
ന്നേരം തെല്ലു സദഖ്യവുമുണ്ട് '" എന്നുളള വാക്യം മുഴുവന് 

ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആ വാര്ത്തകഠം മറ്റുളളവര് 
പറഞ്ഞോ പൂസ്തകത്തില് വായിച്ചോ കേഴംകക്കൂമ്പോഠം വല്ലതും 
ആശ്വാസം തോന്നുമായിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരുവന് കഷ്ടതകഠം 
അനുഭവിക്കുന്നതു കാണുകയോ, അനുഭവിക്കുന്ന കഷ”ടതകളെ 
അവന് വിവരിച്ചുകേടംക്കുകയോ പചെയ്യുമ്പോഠം ജീവകാരുണ്യ 
മുളള സജ്ജനങ്ങളുടെ മനസ്സില് പരിതാപമല്ലാതെ മറ്റെന്തു 
വികാരമാണുണ്ടാകുന്നത് ? 

എന്നു മാതമല്ല, തന്െറ ശോച്യാവസ്ഥയെ വര്ണ്ണിച്ചു 
കേരംപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരാല് ദയനീയനായിത്തീരുകയെന്നുളളത് 
എത്ത ലാഘവകരമാണെന്നു ചിന്തിക്കുക. അത് നമ്മുടെ 

ആത്മാഭിമാനത്തെയും പഠരൂഷത്തെയും ഹനിക്കുന്നില്ലേ? 
ആത് മാഭിമാനമില്പാത്തവരെ യാചകന്മാരോടും പട്ടികളോടു 
മാണല്ലോ നാം ഉപമിക്കാറുള്ളത് . നമ്മുടെ സ്ഥിതി എത്രതന്നെ 
ദീനമായിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിഷമാവസ്ഥകരം 
ഉണ്ടായിരുന്നാലും, അവയൊന്നും അനാവശ്യമായി അന്യന്മാരെ 
രഗഹിപ്പിക്കാതെ കാലയാപനം ചെയ്കയത്രേ ബുദ്ധിമാന്െറ 

ലക്ഷണം. 'കാടിയായാലും മുടിക്കുടിക്കണ  മെന്നുളള പഴ 
ഞ്ചൊല്ലും ഈ തത്ത്വത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നില്പയോ? അതിനാല് 

ആത്മരപശംസയെപ്പോലെ ആത് മോപാലംഭവും സംഭാഷണ 
ത്തില് വര്ജ്ജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് ഒഴിക്കാന് 
പാടില്ലാത്ത സന്ദര്ഭങ്ങളി ലൊഴികെ ഒരുവന്െറ സ്വന്തസ്ഥിതി 
യെയും സ്വന്തകാര്യങ്ങളെയും സംഭാഷണത്തില്നിന്നൊഴിച്ചു, 
വയ്ക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും . 

നാരാചശല്യം ദേഹത്തി കല് നി ന്നെടുത്തിടാം 

(കൂരവാക്ശല്യമെടുക്കും ചികിത്സകനില്ല. 

എന്ന് വിദുരന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരുഷവാക്കുകഠംകൊണ്ട് 
അന്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ (വണപ്പെടുത്തുന്ന സംഭാഷണം 
അത്യന്തം ജുഗുപ്സാവഹമായിട്ടുളളതാകുന്നു. അതുനിമിത്തം 
അന്യന്മാര്ക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷാദത്തെക്കുറിച്ച് അല”പമെങ്കിലും 
ചിന്തിക്കാന് ശക”തിയുളളവര് ഒരിക്കലും ഈ ദുൃസ്സ്വഭാവ 
ത്തിനു വശംവദരാകയില്ല. ഒരുവന്െറ ദോഷങ്ങളെ അവനോടു, 
തന്നെ മുഖംമുറിഞ്ഞുപറയുന്നതും പലരും കൂടിയിരിക്കുന്ന ! 
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സഭയില്വച്ച് അവരില് ആരുടെയെങ്കിലും അപരാധങ്ങളെ 
പരസ്യമായി (പസ് താവിക്കുന്നതും ഏാഘ്യൃമായ ഒരു, 
സാമര്ത്ഥ്യമാണെന്ന് കരുതിപ്പോരുന്ന ചില ധീരമാനി 
കളെ ചിലപ്പ്ോഠം നാം കാണാറുണ്ട്”. അല”പബൂുദ്ധികളും 
അഹങ്കാരികളുമായ ഐശ്വര്യമത്തന്“മാരാണ് ഇതില് ഉത്സു 
കരായി കാണപ്പെടുന്നത് . അങ്ങനെയുളള സംഭാഷണം 

ആരൃജനങ്ങളുടെ മര്യാദയ”ക്ക അത്യന്തവി രുദ്ധമാകുന്നു ക 

പരസ്യമായി ഒരുവനെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതുപോലെ 
ദൂസ്സഹമായ പീഡന മറ്റൊന്നില്ല. അത് അവന്െറ സകല 

ശക്തികളെയും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരന്െറ അപേക്ഷ 
(്പരകാരം ജഗദേകധനുര്ധരനായ കര്ണ്ണനെ ശല്യര് തേജോവധം 

ചെയ്തതിനാല് അദ'ദേഹത്തിന്െറ ശരര്യം മന്ദീഭവിച്ചതിനു 
ശേഷമാണ് അര്ജ്ജുനന് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാന് 
സാധിച്ചത് . 

ഒരാഠാംക്ക” പ്രശംസാര്ഹങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കില് 
അവയെ പരസ്യമായി അഭിനന്ദിക്കാന് മടിക്കരുത്. അങ്ങനെ 
യാണ” സജ്ജനാചാരം. അതുകൊണ്ട്” ആയാളിന്െറ സദ്ഗു 
ണങ്ങഠം വികസിക്കയും പോഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ജാംബവാന് 
ഹനുമാന്െറ ശരര്യപരാകമങ്ങളെ വാഴ്ത്തി അദ്ദേഹത്തെ 
(പസാദിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ” അതുവരെ ചിന്താശബളിതനായിരുന്ന 
ഹനുമാന് സമുദ്രദതരണം ചെയ്യാന് കൃതനിശ”ചയനായി എഴുന്നേ 

മൂത്. ശ്രാഘയുടെയും അധിക്ഷേപത്തിന്െറയും വിപരീത 
ഫലങ്ങഠം ഇങ്ങനെയാണെങ്കില് ഇവയില് ഏതാണു ഗ്രാഹ്യ 
മെന്നും ഏതു ത്യാജ്യമെന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 

നി 

പരദോഷങ്ങളെ പരസ്യമായി (പസ്താവിക്കുന്ന ചിലരോട് 
അത് തെറ്റാണെന്നു പറഞ്ഞാല്, ' “സത്യമല്ലേ, ഞാന് പറഞ്ഞത്? 
പിന്നെ എന്തു തെറ്റാണ് ?'", എന്നു സമാധാനം പറയുന്നത് 
കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിതന്നെ. ഒന്നേ അവര് മനസ്സി ലാക്കേണ്ട 
തുള്ളൃ, ''സത്യംവദ'' എന്നുളള ഉപദേശത്തിന്െറ അര്ത്ഥം 

സത്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം വിളിച്ചുപറയണമെന്നല്ല; പറയുമ്പോഠം 
സത്യമേ പറയാവൂ എന്നുമാത്രമേയുളളു. 

സത്യവാര്ത്തകളെല്ലാം അനവസരമായും അനാവശ്യമായും 
ലോകത്തെ രം ര യാതൊരു വിധിയുമില്ല. 
പരസ്യപ്പെടുത്തിയാ തങ്ങഠംക്ക്” അസ്വാസ്ഥ്യജനകങ്ങളായി 
ത്തീരാവുന്ന സത്യവാര്ത്തകരം നമ്മളില് പലരെ സംബ 
ന്ധിച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കാം . അവയുടെ (പസിദ്ധീകരണം 
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നമുക്ക് എ്രമാ്തം മനഃക്ഷോഭത്തെയുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആലോ 
ചിച്ചുനോക്കിയാല് ഇതരന്മാരില് ഈ സാഹസം പ്രവര്ത്തി 
ക്കാന് ആരും ഉദ്യമിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ന്യായമായ 
കാരണം കൂടാതെ നാം (പചരിപ്പിക്ക ന്നവയും അന്യന് മാര്ക്ക് 

കീര്ത്തി ദോഷംവരുത്തുന്നവയുമായ വാര്ത്തകളില് എത്രത്തോളം 
സത്യതയുണ്ടോ അത്രത്തോളം കഠിനമായ മാനഭംഗം അവര്ക്കു 
നേരിടുന്നു എന്നും അതിനാല് കൂടുതലായ നഷ്ടപരിഹാര 
ത്തിന് അവര്ക്ക് .അവകാശമുണ്ടെന്നുമാണ് മാനനഷടക്കേ 
സുകഴം വിധിക്കുന്നതില് ന്യായാധിപന”മാര് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള 

. ഒരു (പമാണം. 

ഐശ്വര്യം, ആഭിജാത്യം, വിജ്ഞാനം മുതലായ വിഷയ 
ങ്ങളില് നിങ്ങളെക്കാഠം താണവരോട് എപ്പോഴും സഈജന്യമധു, 
രമായി സംഭാഷണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവരുടെ അപകര്ഷം 
തന്നെ അവരെ വേണ്ടുവോളം പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നിങ്ങ 
ളുടെ മുമ്പില് അവര്ക്കുണ്ടാകുന്ന സങ്കോചത്തില്നിന്ന് 
മനസ് സിലാക്കാമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഉദ് ധതമായ സംഭാഷണം 
കൊണ്ട് അവരെ കഠിനതരമായി വേദനപ്പെടുത്തുന്നത് നിഷ്ക 
രൂണവും നിന്ദ്യവുമായ ദുരാചാരമാകുന്നു. അവര്ക്ക് എന്തെ 
കിലും ഉപകാരം ചെയ്യാന് കഴിയുമെങ്കില് അതിനെ ഓദാര്യ 
പൂര്വ്വം ചെയ്യുക. എന്നാല് ഉപകാരകന്െറ ഭാവത്തില് 
അവരോടു സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങഠംചെയ്യുന്ന ഉപകാര 
ത്തിന്െറ ആസ്വാദ്യത മിക്കവാറും നശിച്ചുപോകുന്നു. 

റോബര്ട്ട് ബേണ്സ് സ്/ക്കാട്ട്ലന്ഡിലെ പ്രധാനകവി 
കളില് ഒരുവനായിരുന്നു. ഒരുദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു 
സ്നേഹിതനോടുകൂടി വഴിയില് നടന്നുപോകുമ്പോഠം (്രാകരു 

തനായ ഒരു കൃഷീവലനെ കണ്ടു. ബേണ്സ് അവനോട് 
സന്തോഷപൂര്വ്വം കുറെ നേരം കുശല പ്രശ്നം ചെയ് തുകൊണ്ടു 

നിന്നു. തന്െറ സ്നേഹിതന് ഇത്രത രസിച്ചില്ലെന്ന്” അയാ 
ളുടെ മുഖഭാവംകൊണ്ട്” ബേണ്സ് മനസ്സിലാക്കി. കറുഷീ 
വലന് പിരിഞ്ഞപ്പോഠം അദ്ദേഹം സ്നേഹിതനോട് ഇങ്ങനെ 
പറഞ്ഞു. “ഞാന് സംസാരിച്ചത് ആ മനുഷ്യന്െറ കീറി 
പ്പറിഞ്ഞ ഉടുപ്പിനോടല്പ; പൊളിഞ്ഞ തൊപ്പിയോടല്ല; (ദവിച്ച 
പാപ്പാസുകളോടുമല്ല; അവയ്ക്കുളളില് പൊതിഞ്ഞിരുന്ന മനു 

ഷ്യനോടാണ്. ആകറുതിയിലും (പക്ൃതിയിലും ആ ചൈതന്യ 
സ്വരൂപത്തിനു നിങ്ങളോടും എന്നോടും ഏകീഭാവമുണ്ടല്ലോ. '' 
ബേണ്സിന്െറ ഈ ആശയത്തെ എല്പാവരും അനുവര്ത്തിക്കുന്ന 
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തായാല് ഉത്കൃഷ”ടന”മാരുടെ ഓദ്ധത്യംകൊണ്ട് അപകൃഷ്ട 
' ന്മാര് ഖേദിക്കുന്നതിനുളള അവസരങ്ങഠം വളരെ കുറയുമെന്നു, 
പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 

" പരമാര്ത്ഥത്തെയറിഞ്ഞീടാതെ 

പരിഹാസത്തെ നടത്തീടരുതേ' ' 

എന്നാണ് പരന്മാരെക്കുറിച്ച് മിഥ്യാപവാദം ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് 
കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് നല്കുന്ന ഉപദേശം. എന്നിട്ടും പരന്മാരുടെ 
ശീലത്തെയും (പവ്യത്തികളെയും കുറിച്ച് പരമാര്ത്ഥജ്ഞാനം 
കൂടാതെയുളള വിമര്ശനങ്ങഠം നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളില് ഇത്ര 
ധാരാളമായിരിക്കുന്നത് വളരെ ശോച്യമല്ലേ? നിങ്ങഠം അന്യന് 
മാരെക്കുറിച്ചു വിധികല്പിച്ചാല് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിധി 
കല”പിക്കുന്നതിനും ആളുണ്ട് എന്നുളള ലഹദ്ധചനത്തെ 
എല്ലായ്പോഴും അനുസ്മരിക്കേണ്ടതാണ് . ഗുണവാന്മാരുടെ 
ഗുണങ്ങളെ തുച്ച”ഛമാക്കിയും അവരില് കണ്ടേയ്ക്കാവുന്ന 
ദോഷലേശങ്ങളെ പര്വതീകരിച്ചും വര്ണ്ണിക്കുന്നതിലാണ 
പലര്ക്കും ഉത്സാഹം. ' ജനാനാം പീയൃഷം ഭവതി ഗുണിനാം 
ദോഷകണികാ'' എന്നു ഭട്ടതീരി പറഞ്ഞിട്ടുളള(പ്രകാരം ഗൂണ 
വാന്മാരിലുള്ള ദോഷകണങ്ങളെ ജനങ്ങഠം പീയുൂഷംപോലെ 
ആസ്വദിക്കുന്നതുകാണുമ്പോഠം മനുഷ്യഹദയത്തില് അസൂയ 
യ്ക്ക് ഇത്ര വിസ്തൃതമായ ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നു 
നാം അദ്ഭുതപ്പെട്ടുപോകുന്നു. 

പരമാര്ത്ഥജ്ഞാനംകൂടാതെ, എന്നല്ല, പരമാര്ത്ഥ 
ശരഹണത്തിനായി രശമിക്കപോലും ചെയ്യാതെയാണ് ചിലര് 

ഗര്വിതന്മാരെന്നും ചിലര് വ്രകബുദ്ധികളെന്നും ചിലര് 

വഞ്ചകന്മാരെന്നും മറ്റും നാം തീര്ച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നു 
മാത്രമല്പ, ഇങ്ങനെ അപവദിക്കുന്നവരോട് അവര് (പചരിപ്പി 

ക്കുന്ന അപവാദത്തിനുളള സാക്ഷ്യങ്ങഠം ആവശ്യപ്പെട്ടാല് 
അവര്ക്കു രസിക്കുന്നതായും കാണുകയില്ല. കേവലം സങ്കല”പി 
തങ്ങളായ പരദോഷങ്ങളെപ്പോലും വിശ്വസിക്കുന്നതില് അവര്ക്ക് 
അത്രവളരെ സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അത്യന്തവിശ്വാ 
സ്യമായ സാക്ഷ്യംകൂടാതെ തന്െറ മുമ്പില് ഉപക്ഷേപിക്ക 
പ്പെടുന്ന യാതൊരു വാദത്തെയും അംഗീകരിക്കയില്ലെന്നു ശഠി 
ക്കുന്ന ന്യായാധിപനും അവ്യഭിചരിതങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങഠം 
കൂടാതെ രോഗനിര്ണ്ണയം ചെയ്യാന് മടിക്കുന്ന വൈദ്യനും തങ്ങ 
ളുടെ തൊഴില് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോഴം, യാതൊരാസ്പദവുംകൂടാതെ 
പരാപവാദങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുമ്പോഠം, അവരെക്കുറിച്ചു, ദയ 

തോന്നിപ്പോകയില്പയോ? " 

പും 

ചീല. ക്ം 

ക്ക വി 

പം ത. 
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പരമാര്ത്ഥത്തില്, നമ്മുടെ അഭി (പായപ്രകടനത്തിനു 

വിഷയീഭവിക്കുന്ന പലരെയുംകുറിച്ചു നമുക്കുള്ള ജ്ഞാനം 

പ്രായേണ അപര്യാപ”്തമായിരിക്കുന്നു. അവരുമായി നല്ലവണ്ണം 

പരിചയപ്പെടുമ്പോഠം നമ്മുടെ മിഥ്യാബോധങ്ങളില് പലതും 

തിരൃത്തേണ്ടിവരുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭ൮വഒ ടാറുണ്ട്. 

പണ്ടൊരാഠം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. “ “അതിശീതളമായ 

ഒരു, (്പരഭാതത്തില് ഞാന് ഒരു കുന്നിന്െറ താഴ്വരയിലൂടെ 

പോവുകയായിരുന്നു. നിബിഡമായ ഹിമാവരണംകൊണ്ട് 

യാതൊന്നും സ്പഷ്ടമായി കാണാമായിരുന്നില്ല. കുറെ 

ദൂരത്തായി എന്തോ ഒരു അമാനുഷമനത്ത്വം എന്െറ നേര്ക്കു 

വരുന്നതുപോലെ എനിക്കുതോന്നി. ആ കാഴച എനിക്കൊട്ടും 

സുഖമായിരുന്നില്ല. കുറെ അടുത്തപ്പോഠം ധാരാളം കമ്പിളി 

കൊണ്ടു മൂടിപ്പുതച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സി 

ലായി . അടുത്തുകണ്ടപ്പോഠം അത് എന്െറ സഹോദരനാ 

യിരുന്നു!" ഇങ്ങനെയുളള ഒരു, ഹിമാവരണം മിക്ക മനുഷ്യ 

രെയും നമ്മില്നിന്നു മറയ”ക്കുന്നുണ്ട് . അവരുമായി അടുത്തു 

പരിചയപ്പെടുമ്പോഠം ഈ ഹിമാവരണം നീങ്ങുകയും അവരെല്പാം 

നമ്മുടെ സഹോദരന് മാരാണെന്നു, ബോധപ്പെടുകയുംചെയ്യു 

ന്നതാണ്. 

(്രബന്ധങ്ങഠം.മൂന്നാംഭാഗം] [കെ. ആര്. കൃഷ്ണപിളള 

അഭ്യാസം 

വാചാലനും വാഗ്മിയും തമ്മിലുളള വ്യത്യാസം വ്യക് തമാക്കുക. 

ഉ. ആത്മപ്രശംസയും ആത് മോപാലംഭവും സംഭാഷണത്തില് വര്ജ്ജി 

ക്കേണ്ടതാകുന്നു---സകാരണം ഉപപാദിക്കുക . 

മിഥ്യാപവാദവ്യവസായത്തിന്െറ ദോഷങ്ങം വിവരിക്കുക. 

* “ഒരുത്തമ മനുഷ്യനുമാതമേ ഒരുത്തമ സംഭാഷകനായിരിക്കാന് 

കഴിയൂ ' "---ഈ അഭിപ്രായം പരിശോധിക്കുക. 

5. മുഖം മുറിഞ്ഞു പറയുക, തേജോവധം ചെയ്യുക, പര്വതീകരി 

ക്കുക, കാടിയായാലും മൂടിക്കുടിക്കുക---ഈ പയോഗങ്ങളുടെ 

അര്ത്ഥമെഴുതി സ്വന്തം വാക്യങ്ങളില് പ്രയോഗിക്കുക. 

6. താഴെക്കാണുന്ന വാക്യങ്ങളിലെ ആശയങ്ങഠം വികസിപ്പിച്ചു ഓരോ 

ഖണ“ഡിക എഴുതുക. 

(൫) മര്യാദയെന്നത് യാതൊരു വിലയുംകൊടുക്കാതെ സര്വ 

രെയും സ്വായത്തമാക്കാന് ശക്തിയുളള ഒരു അനര്ഘഗുണമാ 
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(൫൪) എല്ലാവരും പറയുന്നതു കേഴംക്കാനായിട്ടെന്നപോലെ യാതൊരു. 

കവാടരോധവും കൂടാതെ നമ്മുടെ ചെവികഠം തുറന്നിട്ടിരി 
ക്കുന്നു. എന്നാല് ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം മാര്തമൃളള കാരാഗൃഹ 
ത്തില് എത്ത ഭ്രദമായിട്ടാണ് രസന്നേന്ദ്രിയത്തെ ബന്ധിച്ചിരി 
ക്കുന്നത്. 

(൦) പരസ്യമായി ഒരുവനെ തേജോവധംചെയ്യുന്നതുപോലെ ദുസ്സ 
ഹമായ പീഡനം മറ്റൊന്നില്ല. 

(9) മരണവുമാത്മ്രപശംസയുമൊക്കും . 

(൦) “സത്യംവദ' എന്നുളള ഉപദേശത്തിന്െറ അര്ത്ഥം സത്യമായി 

ട്ടുളളതെല്പാം വിളിച്ചുപറയണമെന്നല്ല; പറയുമ്പോഠം സത്യമേ 
പറയാവൂ എന്നു, മാധ്തമാണ്. 

(൦) ഇങ്ങനെയുളള ഒരു ഹിമാവരണം മിക്കു മനുഷ്യരെയും നമ്മില് 

നിന്നു മറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവരുമായി അടുത്തുപരിചയപ്പെ 
ടുമ്പോഠം ഈ ഹിമാവരണം നീങ്ങുകയും അവരെല്ലാം നമ്മുടെ' 
സഹോദരന് മാരാണെന്നു, ബോധപ്പെട കയും ചെയ്യുന്നതാണ് ക 

നി 

പാഠം 6 

റായിബഹദംര് ഓ. ചന്തുമേനോന് 
പ്അപ്പന്തമ്പുരാന് (1875.1941) --കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിന്െറ ഒരംഗ 

മായി ജനിച്ച് , ആയുരന്തംവരെ ഭാഷാസേവനം ലക്ഷ്യമാക്കി (പവര്ത്തിച്ച ഈ 

സാഹിത്യനായകന് സ്വതസ്സിദ്ധമായ ഒരു ഗദ്യശൈലിയുടെ ഉപജ്ഞാതാ 
വാണ്. ഭാസ്ക്കരമേനോന്, ഭൃതരായര്, പ്രസ്ഥാനപഞ്ചകം, രദാവിഡവരുത്ത 

ങ്ങളും അവയുടെ ദശാപരിണാമങ്ങളും, സംഘക്കളി, മുന്നാട്ടുവീരന്, മംഗള 

മാല അഞ്ചൃഭാഗങ്ങഠം എന്നിവയാണ് (പധാന കതികഠം. രസികരഞ്ജിനി , 
മംഗളോദയം എന്നീ മാസികകളുടെ നടത്തിപ്പില് വലിയൊരു പങ്ക് വഹി 
ച്ചിരുന്നു അദ് ദേഹം. മംഗളോദയത്തില് ഓ. ചന്തുമേ മ്ലി തമ്പുരാന് 

എഴുതിയ ഒരു (ഹസ്വലേഖനമാണ് ഇവിടെ ചേര്ത്തിട്ടുളളത' 

ഈ മഹാപുരുഷന് കേരളത്തിലൊട്ടുക്കെന്നല്പല പരദേശത്തും 
ഇരതമാര്രം (പസിദ്ധനാവാനുളള കാരണം, മര്യാദക്കാരനായ ഒരു 
മലയാളിയാണെന്നോ, കൈക്കൂലി , ശിപാര്ശ മുതലായ ഉദ്യോഗ 
മാലിന്യങ്ങളുടെ സ്പര്ശംപോലും ഏല”ക്കാതെ പല താലൂക്കു 
കളിലുമുളള ജനസാമാന്യത്തിന്െറ യോഗക്ഷേമത്തെ ആര്ക്കും 
അപ്രീതിയും അനിഷ്ടവും കൂടാതെ രക്ഷിച്ചു വളരെക്കാലം 
സര്ക്കാര്വേലയില് നിര്വ്യാജം യത”നിച്ച” മേലധികാരികളുടെ 
(്പീീതി സമ്പാദിച്ച് സബ്ജഡ്ജിയുദ്യോഗംവരെ ഉയര്ന്നിട്ടു 
ണ്ടെന്നോ, റായി ബഹദൂര് സ്ഥാനത്തിന് അര്ഹനായിട്ടു 

അരം 
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ണ്ടെന്നോ, ഉദാരശീലനാണെന്നോ, സംഗീതരസികനാണെന്നോ, 

വിനോദപ്രിയനാണെന്നോ, പരിഹാസവിദഗ'ദധനാണെന്നോ, 

പരമശുദ്ധനാണെന്നോ, ഉള്ള സംഗതികളൊന്നുമാണെന്നു, 
' തോന്നുന്നില്ല. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം മുതലായ 
ഭാഷകളി ലുളള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടുമാദ്രം ചന്തുമേനോനുളള 
(പസിദ്ധി മദ്ൊരാഠംക്കുകിട്ടുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. കറകളഞ്ഞ 
വൈദുഷ്യത്തിന്െറയും ലോകസ്വരൂപജ്ഞാനത്തിന്െറയും 
സ്വഭാഷാസ് നേഹശക്തിയുടെയും നിരന്തരസമ്മേളനത്തില് 
നിന്നുണ്ടായ ഇന്ദുലേഖ, ശാരദ എന്ന രണ്ടു സന്താനങ്ങളാണ് 
ചന്തുമേനോന്െറ യശഃശരീരം ഇന്നും രക്ഷിച്ചുപോരുന്നത്. 

പദ്യകൃത്തുകളില്, വിശേഷിച്ച് ഭാഷാന്തരീകരണത്തില് 
മാന്യസ്ഥാനം പരേതനായ സി. ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാര്ക്കൂ 
കൊടുക്കാമെങ്കില്, ഗദ്യകൃത്തുകളില്, വിശേഷിച്ച് ഹാസ്യരസ 
(്രയോഗവി ശേഷത്തില്, ഉത്തമസ്ഥാനം ചന്തുമേനോനും 

കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പദ്യകാവ്യമുണ്ടാക്കുന്നതി നേക്കാഠം ഗദ്യ 
കാവ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രയാസം കൂറയുമെന്നുവല്പവരും 
വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അതു തെറ്റാണ്. പദ്യകാവ്യത്തില് 
വൃത്തരചനാവൈചി ത്ര്യംകൊണ്ടും രസങ്ങഠംക്കനുരൂപമായ പദ 
ഘടനാപാടവംകൊണ്ടും രസസ്ഫൂര്ത്തി മതിയാവാത്ത ഘട്ടങ്ങ 
ളിലും വായനക്കാരെ വശീകരിക്കുവാന് സാധിച്ചു എന്നു 
വരാം. ഗദ്യകാവ്യത്തില് ആ വക മായാപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും 
തരമാകുന്നതല്ല. ആദ്യംമുതല് അവസാനംവരെ രസപ്രവാഹം 
ഇടമുറിയാതെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാടകാദി ദൃ ശ്യകാവ്യങ്ങളിലെന്ന 
പോലെ പാ്രതങ്ങളെ ആക്ടുതിക്കും (പകരൃതിക്കും അനുരൂപമായി 

വകതിരിച്ചു വായനക്കാരുടെ മനസ്സില് (പതിഷ്ഠിച്ചുകൊടു, 

ക്കണം. യുൂക”്തിഭംഗങ്ങളോ അനാവശ്യപ്രസംഗങ്ങളോ അല്പ 

രെ വന്നുപോയാല് അത് പദ്യകാവ്യങ്ങളിലെന്നപോലെ 
ശബ്ദഭംഗിയില് മുങ്ങി പ്പോകൂന്നതല്ല; പേടുപോലെ, താഴ”ത്തി 
യാലും താഴാതെ പ്രത്യക്ഷത്തില് പൊങ്ങിക്കി ടക്കുകയേളളളു. 
സൂക്ഷ്മമായ ലോകപരിച്ചയമില്ലെങ്കില് ഈവക ദോഷങ്ങഠം പറ്റി 
പ്പോകാതിരിക്കാനും പ്രയമസസേംതന്നെ. വര്ണ്ണിക്കേണ്ടിവരുന്ന 

ഘട്ടങ്ങളിലും കഥയില് ദേശകാലങ്ങടം മാദ്ദേണ്ടിവരുന്ന വിഷയ 
ങ്ങളി ലുമല്ലാതെ കവിവാചകം (പയോഗിച്ചാല് അഭംഗിയായി 
ത്തീരാനാണ”് എളുപ്പം. സംഭാഷണങ്ങളില് ആളും തരവും 
അറിഞ്ഞ” പെരുമാറാഞ്ഞാല് അലരകികമാവും; രസക്ഷയം വന്നു, 
കൂടും. കരതലാമലകംപോലെ ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടല്പാതെ 
ഒരക്ഷരംപോലും ശബ്്ദിച്ചുപോയാല് അതിന്െറ കോട്ടം വാക്കു 
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കളെക്കൊണ്ട് മിനുക്കിയാല് മറയുന്നതല്പ. ഈ വക ദോഷങ്ങളും 
വൈഷമ്യങ്ങളും ഒഴിക്കുന്നതിലാണ” ചന്തുമേനോന് സാമര്ത'്ഥ്യം 
കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് . അദ”ദേഹത്തിന്െറ വിഖ്യാതിക്കുള്ള 
ഹേതുവും ഇതുതന്നെയാണ് . 

ഈ ചന്തുമേനോനു പോലും പര്യാലോചിപ്പിക്കാതെ മാധ 
വനെക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദേശയാത്രത ചെയ്യിച്ചതിലും മത 
സംബന'ധമായ വാഗ്വാദം അസ്ഥാനത്തില് ഉപയോഗിച്ചതിലും 
കൂറച്ചപൊരു നോട്ടക്കുറവ് ഇന്ദുലേഖയില് പറ്റിപ്പോയതു പറ്റി 
പ്പോയതുൃതന്നെ. പല ജീവല്പാഠ്രതങ്ങളെയും പേരുമാറാട്ടംവഴി 
ശാരദയില് അരങ്ങേറ്റം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുളളതുകൊണ്ട് വായനക്കാര്ക്ക് 
പൊതുവില് പൂര്ത്തിയായ രസം ഉണ്ടാവുന്നതല്ലെന്ന് ചിലര് 
ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ആ പ്രതങ്ങളുടെ മാത്രക 
കളായിട്ടു പരിചയമില്പാത്തവര്ക്ക് അധികരസമുണ്ടെന്നല്പാതെ 
പരിചയമുള്ളവര്ക്ക് നോവലിനെ സംബന് ധിച്ചിടത്തോളം 
രസത്തിന് ഒരു കുറവുമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതിനു 
പുറമേ, നോവലിലുളള പാഠ്രതങ്ങയക്ക” നേരുപകര്പ്പുകളായ 
ജീവല്പ്ഠ്രതങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പല ജീവല്പാഠരത 
ങ്ങളുടെയും ഗുണദോഷങ്ങളെ അങ്ങുമിങ്ങും നിന്നെടുത്ത് 

കൂട്ടി ച്ചേര്ത്തിണക്കി ലോകനീതിക്കനുസരിച്ച് ഒരുപാ്തത്തെ 
കവി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതുതന്നെയാണ് കവിധര്മ്മം. 
ഇന്ദുലേഖയിലെ സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാടും ശാരദയിലെ 
വൈത്തിപ്പട്ടരും, കണ്ടന്മേനോനും ഏതുമാതിരി ഹാസ്യരസം 
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും ചന്തുമേനോനു ബഹുസാമര്ത്ഥ്യ 
മാണെന്നു, വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട് . കണിയാര്, പണിക്കര്, 

എടത്തി ലച്ചന്, കഴകക്കാരന്വാരിയര്, മുതലായവര് ലോക 
സ്വഭാവം പ്രതിബിംബിക്ക മന്ന ദര്പ്പണങ്ങളാണെന്നുതന്നെ 

പറയാം. അറിയേണ്ടതായ പല തത്ത്വങ്ങളും സരസമായി പാത്രം 
മുഖേന വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തില് ഒഉറപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്ന 
തിന് പന്തുമേനോന്െറ സഹജമായ സാമര്ത്ഥ്യം സര്വതോമുഖ 
മായിത്തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. 

ഇദ”്ദേഹത്തിന്െറ വ്രഥമക്ൃതിയായ ഇന്ദുലേഖയുടെ 
പുറപ്പാടുകണ്ടു ര്രമിച്ച” ഗദ്യകാവ്യനിര്മ്മാണംകൊണ്ട് പ്രസി 

ദധി നേടുവാന് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കുമെന്നു കരുതി 
വിക്ൃതനോവലുകടം എഴുതിക്കൂട്ടി സമ്പാദിക്കുവാന് (ശമിച്ച് 
പേര് കളഞ്ഞു ദുഷ് പേരു, സമ്പാദിച്ചവര് ഒന്നുരണ്ടോ? 

ഠി 
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ചന്തുമേനോന്െറ പിന്തുടര്ച്ചക്കാരായി മലയാളഭാഷയ”ക്ക” 
അനര്ഘമായ ധനംസമ്പാദിച്ചുവച്ചിട്ടുളള ആഖ്യായികാകാരന് മാര് 
ആകെക്കൂടി നോക്കിയാല്, ഒന്നോ രണ്ടോ ! 

ി സാഹിത്ൃശില”പം] [അപ്പന്തമ്പുരാന് 

ര 

അഭ്യാസം 

1. ആദ്യത്തെ ഖണ“ഡികയില്നിന്ന് ചന്തുമേനോന്െറ സ്വഭാവത്തെയും 
നേട്ടങ്ങളെയുംപദ്റി നിങ്ങഠം എന്തു മനസ് സിലാക്കുന്നു ? 

2. പദ്യകാവ്യരചനയെക്കാഠം ഗദ്യകാവ്യനിര്മ്മാണത്തിന് (പയാസം കൂടു 
മെന്ന് ലേഖകന് പറയുന്നതിനുള്ള യുക്തികളും വസ്തുതകളും 

എന്തെല്ലാം? 

3. സ്വന്തം വാക്യങ്ങളില് (പയോഗിക്കുക :-- 
യോഗക്ഷേമം, കറകളഞ്ഞ, ആളുംതരവും അറിഞ്ഞുപെരുമാറുക, 
കരതലാമലകം, പേര്കളയുക. 

പാഠം ? 

വിദ്യാലയസ്മരണകറഠാ 
[സാഹിത്യപഞ്ചാനനന് പി. കെ. നാരായണപിളള (1878.1937)-അഭി 

ഭാഷകന്, ന്യായാധിപന്, നിയമസഭാംഗം എന്നീ നിലകളില് ഓദ്യോഗിക 
രംഗത്തും, വിമര്ശകന്, പണ്ഡിതന്, വാഗ് മി എന്നീ നിലകളില് സാഹിത്യ 
രംഗത്തും ഒരുപോലെ (പശോഭിച്ചിരുന്നു. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്, കുഞ്ചന് 

നമ്പ്യാര്, ചെറുശ”് ശേരി എന്നീ കവി (തയത്തെക്കുറിച്ച” അദ് ദേഹം നടത്തിയി 
ട്ടുളള പഠനങ്ങഠം നമ്മുടെ വിമര്ശസാഹിത്യത്തിലെ നാഴികക്കല്പുകളാണ് . 

(്രസംഗതരംഗിണി മൂന്നുഭാഗങ്ങളും , വിജ്ഞാനരഞ്ജിനി, പ്പരബന്്ധ 

കല്പലത എന്നിവയും മിക്കവാറും സാഹിത്യവിമര്ശപരങ്ങഠംതന്നെ. 
പി. കെ. യുടെ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്ൃത്തിനു തെളിവുകളാണ് പയോഗ 

ദീപികയും വ്യാകരണ്രപവേശികയും. ആലോചനാരമണീയവും വ്യക്തിത്വ 
വിലാസം നിറഞ്ഞതുമായ ശൈലിയില് എഴുതിയിട്ടുളള ആത്മകഥയാണ് 
“സ“മരണമണ”ഡലം'. അതില്നിന്നൊരു ഭാഗമാണിത് .] 

എന്നെ എഴുത്തിന് ഇരുത്തിയത് ആരാണെന്ന് എനിക്കൂ 
നിശ്ചയമില്ല. മ്രെടിക്കുലേഷന് പരീക്ഷയില് ജയിച്ചതിനു 
ശേഷം, എഴുത്തിനിരുത്തിയതിനെപ്പ്റ്റി രണ്ടുപേര് തമ്മില് 
അവകാശത്തര്ക്കമുണ്ടായതായി അറിയാം . ഒരു പാഠശാലയില് 
ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ഭഗവതിക്കല് ക്ഷ്രേതപരിസരത്തില് ചാമി 
പ്പിളളആശാന് നടത്തിയിരുന്ന പാഠശാലയില് ആയിരുന്നു. ആ 
പാഠശാല ഏകാചാര്യാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. വൈദുഷ്യത്തിന്െറ 
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കഥ എകങ്ങനെയിരുന്നാലും വാര്ദ്ധക്യത്തിന്െറ മൂര്ദ്ധ 
ന്ൃയത ചാമിപ്പിളള ആശാനില് പരിലസിച്ചിരുന്നു. 
കുഴിപ്പെരുക്കം, താനപ്പെരുക്കം, തടിപ്പെരുക്കം മുതലായ 
അസാധാരണ ഗണനവി ദ്യകളില് ആശാന് വി ദഗ”ധനായിരുന്നു. 
വാര്ദ്ധക്യത്തിന്െറ തളളല്നിമിത്തം കണ്പോളകഠം കീഴ് പ്പോട്ടു, 
മടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നതിനാല് ജാംബവാനെപ്പോലെ പിടിച്ചു 
വിടര്ത്തേണ്ട ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് 
സംശയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ചൂരല്വടി ഇടയ”ക്കിടയ"ക്കു, 
(പയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മാംസപേശികളുടെ ബല 
ഹീനതകൊണ്ട'” ആശാന്െറ പ്രയോഗങ്ങഠം അസഹനീയമായിര 

ന്നില്ല. ചൂരലിനെക്കാഠം കര്ക്കശമായി ഫലിച്ചി രൂന്നത് കൈവിര 
ലുകളുടെ നഖങ്ങൌംക്കിടയില് വിദ്യാര്ത്ഥിയെന്ന ഭാഗ്യഹീനന്െറ 
ചെവി സമര്പ്പിച്ചിരുന്നതും നഖമു(ദ (ശവണങ്ങളില് പതിഞ്ഞി 
രുന്നതും ആയിരുന്നു. പാക്കുവെട്ടിയുഴട മധ്യ്യേ അടയ്ക്ക 
വച്ചുഞ്ഞെരിക്കുന്നതുപോലെ ഏതാണ്ടൊരനുഭവം ശിഷ്യന്െറ 
ശ്രോത്രം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ആശാന് എഴുന്നേറ്റുചെന്ന് 

വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ആക്രകമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുളളതായി 
രൂന്നു ഒരു, രക്ഷ. നേരേമറിച്ച്” സ്ഥാവരാവസ്ഥയില് 
(പതിഷ”ഠിതനായിരുന്ന ആ ഗുരുഭൂത്തന് ഇരുന്നിടത്തേക്കു 

വിദ്യാര്ത്ഥി ചെവി ഹാജരാക്കി മു(ദ അടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് 

പോന്നു കൊളളണമെന്നുളളതായിരഭുന്നു വ്യവസ്ഥ. അതു 
കൂടാതെ കപ്പിയും കയറും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു ശിക്ഷാ 
വിധിയായിരുന്നു. പാഠശാലയുടെ ഒരുഭാഗത്ത് ഹോമ 
കുണ”്ഡം ജ്വലിപ്പിച്ച് നാരായം പഴുപ്പിച്ച് മുന മുകളിലേക്ക് 
നിറൃത്തിവന്നിരുന്നതും സാധാരണ കാഴ്ചയായിരുന്നു. 
ഹോമകുണ”ഡത്തിന്െറ മുകളിലായി വിദ്യാര്ത്ഥിയെ പാക 
പ്പെടുത്തുന്നതിന് കെട്ടിത്തൂക്കിവന്നിരുന്നു. പള്ളിക്കൂടത്തില് 
ശരിയായി ഹാജരാകാതെയുള്ള കുട്ടികഠം കാടുകളിലും വൃക്ഷ 
ങ്ങളുടെ മുകളിലും ഒളിച്ചിരിക്കുകയും അവരെ വേട്ടയാടുന്നതു, 
പോലെ മറ്റുകുട്ടികളും ആശാന്െറ (പതിനിധികളുംകൂടി 
ച്ചെന്നുപിടിച്ച” ഹാജരാക്കുകയും കുപ്പിയിലിടുകയും ചെയ്തു 
വന്നിരുന്നു. ചാമിപ്പിളള ആശാന്െറ പീനല്ക്കോടിന്െറ 
വ്യവസ്ഥകഠം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. 

' "ഏക ഏവാദ്വിതീയശ”ചാമിപ്പിളള ആശാന് '' എന്നു പറയ 
ത്തക്കവിധത്തില് അത്ര അനന്യസാധാരണനായിരുന്നില്ല മഹാനു 
ഭാവനായ എന്െറ ഗുരുനാഥന്. ഒരുകാലത്ത് വിദ്യയ"ക്കു അധ്യ 
താവിന്െറ അന്തഃശരീരത്തില് (പവേശിക്കുവാന് വാദ്യമേളമായി 
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തലയ്ക്കിട്ടു കൊട്ടുകളും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ശബ്ദ 
ഘോഷണങ്ങളും ചൂരല്വടികൊണ്ട് ചില തട്ടുകളും വേണ്ടി 
യിരുന്നതിനുപുറമെ കര്ണ്ണരന്(ധങ്ങളില് കടന്നുകൂടുന്നതിനു 
മുമ്പ്” മത്ത്രഭമരം പുഷ് പത്തിന്െറ മധ്യഭാഗത്ത് തേന്തവപ്പി 
ച്ചെന്ന” ചൂമ്ലുമുളള പുഷ്പദലങ്ങളില് പരുഷമായി പതിക്കുന്ന 
തുപോലെ കാതിന്െറ വള്ളികളിലും മറ്റും ചില ഉഴവുചാലുകരം 

ഉണ്ടാക്കാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെയിടയില് മാത്രം 
ഉണ്ടായിരുന്ന പതിവല്ല. “ ചാറല്സ്ഡിക്കന്സി ' "ന്െറ നോവലു 
കളില് ചിലതില് ഈ സ്ഥിതി വര്ണ്ണിച്ചിട്ടുളളതു, വായനക്കാര് 
ഓര്ക്കുമായിരിക്കും . എങ്കിലും ചാമിപ്പിളളയാശാന്െറ 

“ജീര്ണ്ണവും സുഷിരമയവുമായ ശരീരം പരിത്യജിച്ച വയോധി 
കനായ ജീവാത്മാവ് പൂനര്ജന”മവിമുഖനായി അദ്യശമായി 
ഇപ്പോഴും വായുമണ”ഡലത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ആ 
മഹാത്മാവിവെവപ്പറ്റി അനധികളതമായിച്ചെയ്യുന്ന ഈ വിചാര 
ണകഠം കണ്ടു കയര്ത്ത് എന്െറ ശ്രോദ്രമണ'“ഡലത്തെ ആക്രക 
മിക്കുമോ എന്നു ഭയന്ന് ഈ വിചാരം നമസ്കാരപൂര്വം 
ഇവിടെ വിരമിപ്പിക്കുന്നു. 

പിന്നീടു ഞാന് പഠിച്ചിരുന്നതായി ഓര്ക്കുന്ന പളളിക്കൂടം 
കളുളര്കോട്ടുകരയില് താനാകുളത്തിന്െറ വടക്കുകിഴക്കേ 
കോണില് ആയിരുന്നു. അത് ഞങ്ങഠം താമസിച്ചിരുന്ന മുരിങ്ങ 
നാട്ടുനിന്ന് ഉദ്ദേശം രണ്ടുമൈല് ദൂരെയാണ്”. ഇവിടത്തെ 
ഹെഡ് മാസ്റ്റര് എന്െറ അച്ഛന്െറ അരിവയ”പുകാരന് 
അനന്തകൃഷ”ണയ്യനായിരുന്നു. രാവിലെ പാചകകരുത്യം നിര്വ 
ഹിച്ച് ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ” ഉണ്ടതെല്പാം വിദ്യാലയത്തിലെത്തു 
മ്പോഴേയ”ക്ക” ദഹിക്കുമാറ് (്രഭാതവ്യായാമമായി നടന്ന് 

അസ്പ്ൃൃ ശ്യമായ വാഹനം പോലെ എന്നെ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക" 
അദ്'ദേഹം നയിച്ചുവന്നു. കൂടാതെ അവിടെ കരിപ്പുറത്ത് 
രാമനാശാന് എന്നൊരു വാധ്യാര്കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ (പധാനക്രത്യം പല്പുതേയ്ക്കാതെയും നാക്കുവടിക്കാ 
തെയും മറ്റു ശാചകര്മ്മങ്ങഠം അനുഷ്ഠിക്കാതെയും സ്ക്കൂളില് 
ഹാജരാകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിച്ച” ദന്തധാവനാദിശാച 
കര്മ്മങ്ങഠം അനുഷഠിക്കുന്നതി ലേക്ക്” ധാവനം ചെയ്യിപ്പിക്ക 
യായിരുന്നു. അക്ഷരാഭ്യാസാദികാര്യങ്ങഠം അത്ര ഗാരവമുളള 
തായി രാമനാശാന് ഗരനിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ പളളിക്കൂടം വിട്ടു, 
പിരിഞ്ഞതിന്െറശേഷം, രാമനാശാന് തിരുവാതിരക്കളിയില് 
വളരെ സാമര്ത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാന് കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 
വട്ടത്തില് നടന്ന് സ്ത്രീകഠം തിരുവാതിര കളിക്കുമ്പോഠം 
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അവരുടെയിടയില് ഒരു വിടവ് വല്ലയിടത്തും കണ്ടാല് അവിടെ 
ആശാന് കടന്നുകൂടുകയും മുമ്പിനാലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളിക്കാര 
ല്യം ചുവടുവച്ചും കഠോരമായ കണ്ഠധ്വനി മുഴക്കിയും 
ലജ് ജാവതികളെ ചിരിപ്പിച്ചും (പഗല്ഭകളെ സ ്ു* 
ആകപ്പാടെ ഒരു, കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന* ഉപകരിച്ചുവര കയും 

ചെയ്തിരുന്നു. 

അനന്തക ദൃഷ“ണയ്യന് കാലാന്തരത്തില് ഉപാധ്യായവ്രുത്തിയും 
ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പാചകവ്ൃത്തിയും വിട്ട് നെല്പ്പുര കണക്കു, 
വേലയിലും അവിടന്ന്” (പമോഷന്കിട്ടി നെല്പ്പുര ലു വല 
വേലയിലും വളരെ (പശോഭിച്ചിരുന്നതിമന്൨ ശേഷം പെന്ഷ 
പറ്റി പരലോകത്തേക്കു പോയെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
അദ് ദേഹം ഒരു ധീരനായിരുന്നെന്നുളളതിനസ് തര്ക്കമില്ല. എന്തു 
കൊണ്ടെന്നാല് ഒരാണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ ഉത്സവം കാണാന് ഇദ് ദേഹം 
മാര്ഗ്ഗദര്ശിയായും ഞങ്ങഠം പിന്ഗാമികളായും ഒരുരാത്രി 
ക്ഷ്രേതത്തിന്െറ കിഴക്കേനടയില് ചെന്നപ്പോഠം ആലിന്െറ വേരാ 

ണെന്നുവിചാരിച്ച് ഒരു പാമ്പിന്െറ തലയില് അദ്ദേഹം 
തിന് ഇടയായി . തലയില് സൂക്ഷ്മമായി ചവിട്ടേ 
റൂതുകൊണ്ട്* കടിക്കാന്നിര്വ്വാഹമി ല്ലാതെ വിഷമിച്ച പാമ്പ് 
ബാഹ മണന്െറ കാലില് കഴിയുംപോലെ ചൂടി. അനന്ത 

കഷ” ണയ്യന് താന് അപചപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആപത്ത് മനസ്സി 
ലായി. കാല് ഉഇളക്കുകയാണെങ്കില് പാമ്പ് കടിക്കും. അല്ലെ 
അകില് പാമ്പിന്െറ വാലുചചുദ്റി സ്തംഭംപോലെ നില്ക്കേണ്ടി 
വരും. പാമ്പിനും ഇതുപോലെ വിട്ടിട്ടുപോകാനും തരമില്ല, 
ചവിട്ടേല്ക്കാതിരിക്കാനും തരമില്ലെന്ന ധര്മ്മസങ്കടം നേരി 
എങ്കിലും പരാജയം പാമ്പിനുതന്നെയാണ് പറ്റിയത്. 
(കമേണ അനന്തകൃഷ'ണയ്യന്െറ പാദംകൊണ്ടുളള പിതുക്കു 
നിമിത്തം പാമ്പിന്െറ തല വിത്തുചേമ്പ് ര്ച്ച പാട; 
അരഞ്ഞ് ഭൂമിയോടുചേരുകയും വാലുകൊണ്ടുള്ള ചുൂര്റ് 
രകമേണ അഴിഞ്ഞുപോകുകയും ഘോരമായ ഒരലര്ച്ചയോടുകൂടി 
അനന്തകടഷണയ്യന് ചാടി ദൂരെച്ചെന്നുവീണ് രക്ഷപ്പെടുകയും 
ചെയ്തു. ഇതാണ് അദ'ദേഹം ധീരനാണെന്ന് ഞാന് ആദ്യമേ 

പറഞ്ഞത്”. അദ'”ദേഹത്തിന്െറ ഭയങ്കരശബ'ദത്തില് ആകാശം 
മാദ്റൊലിക്കൊണ്ടു വെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

സ്മരണമണ്ഡലം] [സാഹിത്യപഞ്ചാനനന് 

പി. കെ. നാരായണപിളള 
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അഭ്യാസം 

1. സാഹിത്യപഞ്ചാനനന് പി, കെ. നാരായണപിളള എഴുതിയ ചില 
(ഗന ”ഥങ്ങളുടെ പേര് പറയുക. സാഹിത്യത്തിലെ ഏതു മണ്ഡല 
ത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശാശ്വതകീര്ത്തി നേടിയത? 

ചാമിപ്പിളളയാശാന്െറ ശിക്ഷാവിധികഠം വിവരിക്കുക. 
അനന്തകടഷ്ണയയന് പാമ്പിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വര്ണ്ണൂി 

ക്കുക. 

4. വക്രോക്തിവൈചിത്ര്യംകൊണ്ട്” നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കഠംക്കും 
സംഭവങ്ങരംക്കും വരുത്താവുന്ന ആസ്വാദ്യതയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങഠം 
പാഠത്തില്നിന്നു (പദര്ശിപ്പിക്കുക. 

6. പാക്കുവെട്ടിയുടെ മധ്യേ അടയ്ക്കാവച്ച" ഞെരിക്കുന്നതുപോലെ, 
മത്ത്രഭമരം പുഷ”പത്തിന്െറ മധ്യഭാഗത്ത' തേന് തപ്പിച്ചെന്ന് ചുദ്ലു 
മുളള പുഷ” പദലങ്ങളില് പരുഷമായി പതിക്കുന്നതുപോലെ, 
വിത്തുചേമ്പ” വേവിച്ചതുപോലെ---ഈ ഉപമാനങ്ങഠംക്കുളള രസി 
കത്വം വ്യക്തമാക്കുക. 

6. അധിഷ്ഠിതം, (പതിഷ്ഠിതന്, അനന്യസാധാരണന്, അസ്പരുശ്യം 
ഈ വാക്കൂകഠം സ്വവാക്യങ്ങളില് (പയോഗിക്കുക. 

ഴ് 

മാ 

പാഠം 8 

എന്െറ ജീവിതത്തിലെ 
ഒര പ്രധാന സംഭവം 

[സി. വി. കുഞ്ഞിരാമന് (1871.1949)---ഗദ്യവും പദ്യവും ഒരുപോലെ 
മനോഹരമായി എഴുതാന് കഴിവുള്ള ഒരു സാഹിത്യകുശലനായിരുന്നു. 
കാര്ത്തി കോദയം, (ശ്രീകാവില്, പഞ്ചവടി തുടങ്ങിയ കറടുതികഠം രചിച്ചു. 
മലയാളരാജ്യം, കേരളകാമുദി എന്നീ പ്രതങ്ങളുടെ പ്രതാധിപരെന്ന നില 
യിലും അദ്ദേഹം വിഖ്യാതി സമ്പാദിച്ചു. നല്ല മൂര്ച്ചയുള്ള ലേഖനശസയര്ത 
ഞ്ങഠം (പയോഗിക്കുന്നതിലും ആദ്യന്തം സാരസ്യസമ്പൂര്ണ്ണങ്ങളായ (പബന്ധ 
ങ്ങഠം രചിക്കുന്നതിലും സി. വി. ഒരുപോലെ നിപൃണനായിരുന്നു.] 

എനിക്ക്” പതിനഞ്ചുവയസ്സ് ആകുന്നതിനു നാലഞ്ചു 
കൊല്ലം മുമ്പുമൃതല”ക്ക് വൃശ്ചികമാസം എനിക്ക ഒരു (വത 
മാസമായിത്തീര്ന്നിരുന്നു . സാക്ഷരന”മാരായ ബാലന്മാര് 
ക്കൊക്കെ വൃശ“ചികമാസം ആയിടയ”ക്ക' ഒരു (വതമാസംതന്നെ 
ആയിരുന്നു. സുര്യോദയത്തിനുമുമ്പ” സ“നാനംകഴിച്ച', ഭസമ 
ചന്ദനാദികഠം ധരിച്ച”, ഒന്നാം ദിവസം ഒരു പൂവ്, രണ്ടാം 
ദിവസം രണ്ടു പൂവ് , ഇങ്ങനെ അത്തപ്പൂവിടുന്നമാതിരി മുപ്പതാം 
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തീയതി മുപ്പതു പൂവരെ ഇടണം. അതു (്രഭാതകര്മ്മം. 

സായാഹ്നം കുളിച്ചുകുറിയിട്ടു രാമായണം വായനയാണ്. 
പഠിപ്പിന്െറ അവസ്ഥപോലെ ചിലര് ഭാരതവും, വലിയ 
ഭക” തന”മാര് ഭാഗവതവും വായിക്കാറുണ്ട്,. എന്െറ വായന 
എഴുത്തച്ഛന്െറ അധ്യാത്മരാമായണമായിരുന്നു. വൃശ്ചിക 
മാസം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം രാമായണവായനയും അവസാ 
നിക്കണം. അന്നവസാനിച്ചില്ലെങ്കില് ഒരു മണ്ഡലം (നാല്പ 
ത്തൊന്നുദിവസം) തികയുന്നിടംവരെ വായന നീട്ടിക്കൊണ്ടു 
പോയി അവസാനിപ്പിക്കണം . 

എന്െറ ജ്യേഷ്ഠന് ഒരാഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെക്കാഠം 
നാലുവയസ്സ് മൂപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നിത്യം സന്ധ്യകഴിഞ്ഞ് 
രാമായണം വായന നിര്വിഘ” നമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാ 
ളായിരുന്നു. നാടോടിസാവേരിരാഗത്തില് നാടുമുഴുവന് വച്ചു 
മുഴക്കി ക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം . 
അതുകേട്ട് ആ രാഗത്തില്തന്നെ രാമായണം വായിക്കാന് ഞാനും 
തുടങ്ങി . വായിക്കണമെന്ന് അച്ഛനും അമ്മാവനും അക്ഷര 
വിദ്യ ആരംഭിച്ച് അവസാനിച്ചിട്ടി ല്ലാത്ത അമ്മയും നിഷ്കര് 
ി്ചാവന്നു.- എന്െറ വായനയെ ഒന്നു പരീഷ്കരിച്ചാല്കൊളളാ 
മെന്ന് അമ്മാവനു തോന്നി. രാമായണം വായന പഠിക്കുവാന് 
എന്നെ അമ്മാവന് ഒരു വീട്ടില് വശ ചികം ഒന്നാംതീയതി പകലേ 
ഏര്പ്പാടുചെയ് തു. ഞാന് വദൃശ്ചികമാസം മുഴുവനും ആ 
വീട്ടില്ചെന്നു രാമായണം വായന പഠിച്ചുകൊളളണമെന്നുള്ള 
അമ്മാവന്െറ 'സു(ധഗ്രീവാജ്ഞ'യും എനിക്കു ലഭിച്ചു. 

അന്നു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞാന് ആ വീട്ടില് ചെന്നു. ആ 

വീട്ടിലെ കാരണവരായ ഉടയാടശ് ശേരി വേലായുധന് വൈദ്യര് 
അക്കാലത്തെ ഇഴവരിലും ഇക്കാലത്തെ ഇരഴവരിലയം എനിക്കു 
പരിചയമുളള നാട്ടുര്പമാണികളായ കാരണവന് മാരുടെ കൂട്ട 
ത്തില് പരമരസികനായ ഒരാളായിരുന്നു. എത്ര കടന്ന പരിഷ് 
കാരങ്ങഠം സമുദായത്തില് വരുത്തുന്നതിനും അക്കാലത്ത് 
അദ് ദേഹത്തെപ്പോലെ സമ്മതമുളള ഒരീഴവ്രപമാണിയെ ഞാന് 
കണ്ടിട്ടി ല. ഒരു പത്തുപതിനഞ്ചുരാഗത്തില് രാമായണം 
വായിക്കുവാന് അദ് ദേഹത്തിന് അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
മകം അദ് ദേഹത്തെക്കാരം ഭംഗിയായി രാമായണം വായിക്കുന്ന 
ഒരു, യുവവിദുഷിയായിരുന്നു. ഞാന് ഒന്നാംപാഠംമുതല് 
മൂന്നാംപാഠംവരെ മലയാളം പഠിച്ചത് ആ വീട്ടിന്െറ തൊട്ടു 
തെക്കേതില് സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന മിഷന്സ്്ക്കൂളിലായി 
രുന്നു. എന്നെ ഒന്നുംരണ്ടും പാഠങ്ങഠം വായിക്കുവാനും 
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കേട്ടെഴുതുവാനും അഭ്യസിപ്പിച്ചതും നോഹ ആശാന്െറ 
ആജ് ഞയനുസരിച്ച് ആ വിദുഷിയായിരുന്നു. ഞാന് മൂന്നാം 
പാഠം പഠിക്കാന്തുടങ്ങിയപ്പോഠം ആ വിദുഷി സ്ക്കൂഠം വിട്ട് 
ഗൃഹസ്“ഥാ ശ്രമത്തില് (പവേശിച്ചുപോയി . മൂന്നാംപാഠം 

മുഴുവനാകുംമുമ്പവേ ഞാന് ഇംഗ്ലീഷു പഠിക്കാന്പോയി . 
പിന്നീട് ആറേഴുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് രാമായണം വായനപഠി 
ക്കാന് ആ വീട്ടില്ചെന്ന് എന്െറ ബാല്യകാല ഗുരൃയനാഥയായ 
ആ വിദുഷി ഇക്കാവമ്മയെ കണ്ടത്. സന്ധ്യയ്ക്ക് അടിച്ചു 
തളിയെല്പാം കഴിഞ്ഞ് പവിളക്കുകൊളുത്തുന്നതിന് അലപം 
മൂമ്പായി ഞാന് അവിടെച്ചെന്നു. വീടിന്െറ മുന്വശത്തു 
മീനത്തുകോണില് ഉണ്ടായിരുന്ന വെണ്കളിപൂശിയ കിണറ്റു 
കല്ലില് ഞാന് ചെന്നുകയറിനിന്നു. എന്തോ ഒരു സങ്കോചം 
കൊണ്ട” അവിടെനിന്നു മുമ്പോട്ടു കാലുനീക്കുവാന് കഴിയാതെ 
ഞാന് ആ കിണനറ്റുകല്പില് തന്നെ ഇതികര്ത്തവ്യതാമൂഡനായി 
നില”ക്കുമ്പോഠം ഇക്കാവമ്മ ഒരു ചെപ്പുക്കുടവുമായി കിണറ്മു 
കല്ലില് വന്നുകയറി . എന്നെക്കണ്ട് നല്ലവണ്ണം പുഞ്ചിരിതുകു 
വാനറിയാവുന്ന ഇക്കാവമ്മ ഒരു പുഞ്ചിരി തൂകിയത് ഇന്നും 
എനിക്കു കാണാം. ആ പുഞ്ചിരിയുടെ വാച്യവും വ്യംഗ്യ 
വുമായ അര്ത്ഥം ഇന്നുവരെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തീര്ക്കുവാന് 
എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വെളളംനിറച്ച് ചെപ്പുക്കുടവും തൂക്കി 
ക്കൊണ്ട്” എന്നെ വീട്ടിന്െറ പൂമുഖത്തേയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചു. ഞാന് 
വളരെ പണിപ്പെട്ടു പൂമുഖത്തുകയറി സ്തംഭംപിടിച്ചു നിന്നു. 
വൈദ്യന് ഉടന്തന്നെവന്ന് ഇറയത്തിരുന്ന് എന്നോട് തിണ്ണയില് 
ഇരിക്കുവാന് ആഴജ്ഞാപിച്ചു . അല്പംകഴിഞ്ഞ് നില 
വിളക്കും രാമായണപുസ്തകവുംകൊണ്ട്' ഇക്കാവമ്മയും ഹാജ 
രായി . അവര് കുളിച്ചു ചീകി പുറകുവശം കൊണ്ടയായി 
കെട്ടിയിരുന്ന ഭംഗിയുളള തലമുടിയില് പിച്ചിപ്പുമാല ചുറ്റി 
കൂടുതല് ഭംഗിയും സരരഭ്യവും വരുത്തിയിരുന്നു. വിളക്കിന്െറ 
മുന്വശത്ത് ഞാന് ഇരുന്നതിന്െറ അഭിമുഖമായി തെക്കോട്ടു 
തിരിഞ്ഞ് ഇക്കാവമ്മയും ഇരുന്നു. ഇക്കാവമ്മയുടെ ഇളയ 
സഹോദരന് എന്നിലും ഇളയ പത്മനാഭന് ഗാര്ത്തുവൈറ്റുസായി 
പ്പിന്െറ സെക്കന്ഡു റീഡറുമായിട്ട് ഇക്കാവമ്മയുടെ ഇടതു 
വശത്തും വന്നിരുന്നു. ഞാന് അയാഠംക്ക് ഇംഗ്ലീഷു ട്യൂഷന് 
നടത്തണമെന്നും ഇക്കാവമ്മ അതിനു ഫീസായിട്ട്” എന്നെ 
രാമായണംവായന പഠിപ്പിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഇക്കാവമ്മയുടെ 
അച്ഛനും എന്െറ അമ്മാവനും തമ്മില് അന്നുനടന്ന കരാര്. 
എന്െറ വീതം ട്യൂഷന് അരമണിക്കൂര് സമയംകൊണ്ട് ഞാന് 
ഒരുവിധം നടത്തി. വളരെ ലജ്ജിച്ചും വിഷമിച്ചും ആണ് 
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ആ ജോലി അന്നു നിര്വ്വഹിച്ചത്. അതുകഴിഞ്ഞ് രാമായണം 
വായനയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചു. ഇക്കാവമ്മ രാമായണം എടുത്ത് 
എന്െറ അടുക്കലേക്കു നീട്ടി. ഞാന് വാങ്ങിയില്ല. എന്െറ 
ഉത്സംഗത്തില് വച്ചുതന്നു. ഞാന് കൈകൊണ്ടു തൊട്ടില്ല. 
വൈദ്യനും മകനും മകളും മാതമല്ല എന്െറ വായന കേഴംക്കാന് 
കാതുകത്തോടുകൂടി കര്ബണ്ണൂരന് (ധങ്ങഠംതുറന്നുവച്ചവര്. വൈദ്യ 

രൂടെ അനന്തരവരില് നല്ലവണ്ണം ഭംഗിയായി രാമായണം വായി 
ക്കൂന്ന ഒരാഠം, ഇക്കാവമ്മയുടെ അമ്മ, ആവീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ആളുകം 
എല്പാംവന്ന് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങഠം പിടിച്ചു. എല്പാവരുടേയും 
നോട്ടം എന്െറ നേരേ ആയപ്പ്പോഠം എന്െറ നോട്ടം കീഴ് പ്പോട്ടായി . 
മുഖം ഉയര്ത്താന് എനിക്കു ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. പുസ്തകം 
തൊടാന് എന്െറ കൈകരം ഇളകിയില്പ. ആരൊക്കെ നിര്ബന്ധി 
ച്ചാലും ഞാന് വായന തുടങ്ങില്ലെന്ന് തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി. അന്തര് 
മുഖനായ യോഗിയുടെ സമാധി പോലെ ഞാന് ഉറച്ചമനസ് സോടു 
കൂടി അധോമുഖനായിട്ടുതന്നെ ഇരുന്നു. ബൂദ്ധിമാനായ 
വൈദ്യര്ക്ക് എന്െറ വിഷമം എന്തെന്നു മനസ്സിലായി . 
'“കൊച്ചിക്കാ എടുത്തു വായന തുടങ്ങ് "' എന്നു വൈദ്യര് 
മകളോടു ആജ് ഞാപിച്ചു. അവരെടുത്ത് “ശ്രീരാമ രാമ, രാമ '' 
എന്നങ്ങോട്ടു വായനയും തുടങ്ങി. സാവേരിയായിരുന്നു രാഗം. 
ഏടെട്ടുശീലു വായിച്ച് രാഗം ഒന്നുമാറ്റി . അതിനുമുമ്പ് 
അതിന്ന രാഗമാണെന്നുളള തിരിച്ചറി വോടുകൃൂടി ഞാന് കേട്ടിരു 
ന്നില്ല; മുഖാരിരാഗത്തി ലായിരുന്നു ആ വായനയെന്ന് എട്ടു 
പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷമേ എനിക്കു മനസ്സിലായുളളു . 
എന്തിനു വിസ്തരിക്കുന്നു? 

' “നാണമെന്നിയേമുദാ നാവിന്മേല് നടനം ചെ. 

യ“ കേണാങ്കാനനേ യഥാ കാനനേ ദിഗംബരന് 

എന്ന് കവി വാണീമാതാവിനോടു, (പാര്ത്ഥനചെയ്യുന്ന വരി 

കളിലെത്തി . അനന്തരം ഞാന് വായിക്കണമെന്നുളള നിര്ബന്ധം 
വൈദ്യരുംകൂടിതുടങ്ങി . നിര്വാഹമില്ലാതെ പുസ്തകം വാങ്ങി 
കണ്ഠനിരുൃദ്ധമായ ശബബ്ദത്തോടുകൂടി അസംസ് കരുത 
സാവേരിരാഗത്തില് ഞാന് വായനതുടങ്ങി . എന്െറ വായനകേട്ട് 
സകലരുടേയും മുഖത്തുനിന്ന് ഓരോതരം മന്ദഹാസങ്ങഠം പുറ 
പ്പെട്ടു. സംസ്കടുതങ്ങളായ പല പല രാഗങ്ങളില് രാമായണ 
വായന കേട്ട് പരിചയിച്ച അവരുടെ കര്ണ്ണങ്ങളില് എന്െറ 
(പാകടുതരാഗം ചെന്നു മുഴങ്ങിയപ്പോഠം അവര്ക്കെന്നെക്കുറിച്ചു 
ണ്ടായ അവജ”്ഞ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അതിന്െറ ആഴംവരെ 
കാണാന് എനിക്ക് അന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മുന്ചൊന്ന 
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വരികളുടെ അര്ത്ഥം അറിയാമോ എന്ന് വൈദ്യര് എന്നോട്” 
ചോദിച്ചു. അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞത് കേ 
കൊണ്ട് മകളെ നോക്കി “നിനക്ക് പറയാമോ അര്ത'ഥം ?" 
എന്ന് ചോദിച്ചു. മണി മണിയായിട്ട് ഇക്കാവമ്മ അര്ത്ഥം 
പറഞ്ഞത് എനിക്കു വിസ്മയം ജനിപ്പിച്ചു. ചുരുക്കിപ്പറയാം . 
* യഥാകാനനേ ദിഗംബരന് '" എന്നുളള ഉപമയുടെ ഭംഗി 
വൈദ്യന് അന്ന് വര്ണ്ണിച്ചത് ഇന്നും ഞാനോര്ക്കുന്നുണ്ട്. 
വൈദ്യന് അന്ന് വര്ണ്ണിച്ചതുപോലെയല്ല ഇന്നെനിക്ക് അതിനെ 
വര്ണ്ണിക്കുവാന് തോന്നുന്നത്. നഗ്നനായ ഒരുവന് കാട്ടില് 
നടക്കുവാന് ലജ് ജിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലല്പോ എന്നുളള വഴിക്കായിരുന്നു 
വൈദ്യരുടെ അര്ത്ഥപവചനം പോയത്. ദിഗംബരമൂര്ത്തി 
യുടെ ഉദ്യാനനൃത്തത്തെയാണ് കവി ഉപമാനമാക്കിയതെന്നുളള 
തിന് സംശയമില്ല. നടരാജമൂര്ത്തി ദിഗംബരനായി 
(നഗ്നനായി) നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനെ അനുകരിക്കുവാന് 
ഇന്നത്തെ നൃത്തവിദഗ്ധനായ ഗോപിനാഥനുപോലും സാധ്യ 
മാണെന്ന” തോന്നുന്നില്ല. 

“ “അടങ്ങാതന്തിക്കങ്ങലര്ശരരിപ സ്വാമി നടനം 

തുടങ്ങുമ്പോഠം നോക്കിസ്സരസമഥകൊണ്ടാടുമവനെ, 

മുടങ്ങാതെപ്പോഴും നവരസമൊലിക്കുന്ന മിഴിയാല് 

കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ ! കുശലമടിയങ്ങഠംക്കു തരണേ! '' 

എന്നുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പൃരാന്െറ പദ്യം 
ഈ സന്ദര്ഭത്തില് എന്െറ ഓര്മ്മയില് വന്നുദിച്ചുപോകുന്നു. ആ 
നടരാജദിഗംബരന്യത്തം പാര്വതീദേവിയുടെ മുമ്പില്നിന്ന് നട 
ത്തുന്ന ര്രീപരമേശ്വരനെയും, ആന്ൃത്തം '"നവരസമൊലിക്കുന്ന 

മിഴി ' 'കളോടുകൂടി നോക്കിനിന്നു രസിക്കുന്ന (ശ്രീപാര്വതി 
യെയും ധ്യാനിച്ച് (പത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയാല് ഉത്ഭൂതമാകുന്ന 
ആനന്ദം എങ്ങനെ വിസ്തരിക്കേണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു 
കൂടാ. പക്ഷേ ആ നുത്തത്തെയാണ് ഉപമാനമാക്കിയതെന്ന് 
അന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഇക്കാവമ്മയുടെ അര്ത്ഥ 
(പവചനംകേട്ട് എനിക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിക്ഷയം എന്െറ ആത്മാ 
ഭിമാനത്തെ ഉണര്ത്തി. ഇക്കാവമ്മയ”ക്ക് എന്നെക്കാഠം നാലു 
വയസ ്സിന്െറ (പായക്കൂടുതല് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്െറ ഗുരു 

നാഥയുമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇക്കാവമ്മ ഒരു സ്്തീയും 
ഞാനൊരു പുരുഷനും ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു 
സദസ്സില്വച്ച് ഒരു പരിഭൂതി എനിക്കുണ്ടായല്ലോ എന്നുളള 
വിചാരം എന്െറ ഹൃദയത്തില് വലിയ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാക്കുക 
യാല് അന്ന് അര്ദ്ധരാ്രിയാകുംവരെ എനിക്ക് ഉറക്കം 
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ഉണ്ടായില്ല. (പഭാതത്തില് ആ വീട്ടിലുളളവരില് ആരുംതന്നെ 
ഉണരുംമുമ്പേ ഞാനുണര്ന്ന് വീട്ടിലേക്കു പപ്പു. എന്െറ 
അചച്ഛന്െറ ഭാഗി നേയനായിട്ട് കുഞ്ചീശനാശാ എന്നൊരു 
സരസനായ സംസ് കടുതപണ ഡിരനന്യേയാള; അദ്ദേ 
ഹവുംകൂടി വീട്ടില്താമസമായിരുന്നു. ഞാന് വീട്ടില് ചെന്നയു 
ടനെ രാമായണം എടുത്ത് അന്ന് വായിക്കേണ്ട ഭാഗം മുഴുവന് 
വായിച്ചുനോക്കി . എനിക്ക് അര്ത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത 
വാക്കുകളുടെയും വരികളുടെയും അര്ത്ഥം കുഞ്ചീശനാശാ 
നോട് ചോദിച്ച് വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി. അന്നു 
രാത്രി വായനകഴിഞ്ഞ് അര്ത്ഥംപറയാന് തുടങ്ങിയപ്പോം 
വായന എനിക്കു പരാജയമായിരുന്നു എങ്കിലും അര്ത്ഥം പറ 
ഞ്ഞപ്പോഠം എനിക്കു, വിജയംതന്നെ ലഭിച്ചു. വൃശ്ചികമാസം 
അവസാനിച്ചപ്പോഠം രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലെ ഏതുഭാഗം 
എടുത്ത് വായിച്ചാലും ഒരു കൂസലും കൂടാതെ അര്ത്ഥം 
പറയാനുളള പാടവം എനിക്കുണ്ടായിത്തീര്ന്നു. ആ വിഷയത്തില് 
ഇക്കാവമ്മയെപ്പോലും തോല്പ്പിക്കതന്നെ ചെയ്തു. എങ്കിലും 
വായനയില് അവരെ ആരെയും തോല”പ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ” 
സാഹിത്യരഗന”“ഥപാരായണത്തിലേക്കും സാഹിത്യപരി ്രമത്തി 
ലേക്കും എന്നെ തിരിച്ചുവിട്ട ആ വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി 
സന് ധ്യയിലെ സംഭവം ഞാനെങ്ങനെയാണ് മറക്കുക. 

തെരഞ്ഞെടുത്ത കുടുതികഠം "1/1. 1] [സി. വി. കുഞ്ഞിരാമന് 

അഭ്യാസം 

1. ഈ ഉപന്യാസത്തില് ആഖ്യാതാവു വര്ണ്ണിക്കുന്ന സംഭവം സാഹിത്യ 
(ഗന“ഥപാരായണത്തിലേക്കും സാഹിത്യപരി (ശമത്തിലേക്കും 

അദ”ദേഹത്തെ തിരിച്ചുവിട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ഉണ്ടായ സംഭവം 
വിവരിക്കുക. ആ സംഭവം ഏതൊരു വികാരമാണ് ആഖ്യാതാവില് 
ഉളവാക്കിയത്” ? 

2. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ (പധാന സംഭവത്തെ അനുസ്മരിച്ചു 
കൊണ്ട് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതുക. 

3. സുഗ്രീവാജഞ, സ്തംഭംപിടിച്ചുനില”ക്കുക, മണിമണിയായിപ്പറ 

] യുക. ഇവ സ്വന്തം വാക്യങ്ങളില് (പയോഗിക്കുക. 

4. ആഖ്യാനരസംകൊണ്ട് ഏതു ലഘുവായ സംഭവത്തെയും, അത്യന്തം 
ആദ്യന്തം ആകര്ഷകമാക്കാന് കഴിയുമെന്ന" ഉദാഹരിക്കുന്ന ഈ ഉപ 
ന്യാസത്തോട” “പരമാര്ത്ഥം' എന്ന വേങ്ങയില് കുഞ്ഞിരാമന് 
നായനാരുടെ ഉപന്യാസത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. 

ക 

പ്പും 
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വിമര്ശനം 
ളം ശങ്കരന്നമ്പ്യാര് (1892-1964)--ഇംഗ്ലീഷ് , സംസ്കറടൂതം, മലയാളം 

എന്നീ ജാഷകളില് ഒരുപോലെ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫസര് 
ശങ്കരന്നമ്പ്യാരുടെ (പധാന കടുതികഠം സാഹിത്യനിഷ്കുടം, മകരന്ദമഞ്ജരി, 
(്പസ്ഥാന്രതയം, സുവര്ണ്ണമണ്ഡലം , അഭിനവ നിരൂപണാദര്ശം, 

ചാണക്യന്, സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും എന്നിവയാണ്. സാഹിത്യ 
നിഷ്കുടത്തില് നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു, ചേര്ത്തിട്ടുളളതാണ് “വിമര്ശനം ' എന്ന 

(പബന്ധം .] 

നിര്മ്മാണത്തോളംതന്നെ മഹനീയമല്ലെങ്കിലും, (പായോഗിക 
ജീവിതത്തില് അതിനെക്കാളൊട്ടും താഴെയല്ലാത്ത സ്ഥാനം 
അര്ഹിക്കുന്ന ഒരു കല (അഥവാ ശാസ് (തം) ആണ് വിമര്ശനം. 

പദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ പാരമാര്ത്ഥ്യം ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞ” (പകാശിപ്പി 

ക്കുവാന് പരി രമിക്കുകയാണ് അതിന്െറ ധര്മ്മം. അറിയുവാ 

നുള്ള കേവലേച്ഛ അതിന്െറ അടിസ്ഥാനമാകയാല് അതിന് 
വിഷയീഭവിക്കുന്ന വസ്തുൃവിന്െറ എല്ലാവശങ്ങളിലും മന 
സ്സിനെ സ്വച്ഛന്ദമായും സ്വത്രന്തമായും വിഹരിക്കുവാന് 
അനുവദിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന 
പക്ഷം സൂക്ഷ്മധഗഹണപടുവായ വിമര്ശകന് കാര്യങ്ങളുടെ 
ഗുണഭാഗങ്ങളെയും ദോഷഭാഗങ്ങളെയും ഉള്ളതുപോലെ മുഴുവന് 
സ്പഷ്ടമായി രഗഹിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും . 

അതോടുകൂടി , സ്വാഭി (പ്രായങ്ങളെ പക്ഷപാതരഹിതമായും 

നിഷ”ക്കല്മഷമായും, ഗാരവം വിടാതെയുമുള്ള രീതിയില് 
വ്യക” തമാക്കുവാന് വേണ്ടുന്ന സംസ്കാരം വിമര്ശകനുണ്ടെങ്കില് 
ലോകത്തില് ഉല്കൃഷ്ടാശയങ്ങളുടെ (പവാഹത്തെ സഹായിക്കു 
വാന് അയായംക്ക് എത്രമാത്രം ശക്യമായിരിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ട 

തില്പല്ലപോ. ഈ വഴിക്കുതന്നെ നിര്മ്മാണത്തിന് സഹായകമായ 
ആശയമണ്ഡലത്തെ സജ്ജീകരിക്കുവാനും വിമര്ശകന് സമര് 

ത്ഥനാകുന്നു. സൃഷ്ടിപരമായ സംരംഭങ്ങഠംക്ക്” വേണ്ടുന്ന 
വ്യക്തിശക്തി, സന്ദര്ഭശക”തി എന്നീരണ്ടിനങ്ങളില് സന്ദര്ഭ 
ശക്തി പലപ്പോഴും വിമര്ശനകലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കാറു 
ണ്ടെന്ന്” രാഷ” (ര്ടങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും ചരി (തങ്ങഠം 
തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകയാല് വിമര്ശകന്മാര് തങ്ങളുടെ 
കര്ത്തവ്യം ശരിയായി നിര്വഹിക്കുന്നു എന്നുവരികില് 
വിജ്ഞാന പ്രകാശവും സ്വത്ര്ത്രചിന്താവൈഭവവും മനുഷ്യ 

സമുദായത്തില് ഗണ്യമായവിധം (പസരിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്ന് 
സ്പഷ്ടമാണ് . 
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വിമര്ശനം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട്* യാതൊരു (പയോജന 

വുമില്ലെന്നു, പറയുന്നത്” നമ്മെക്കാഠം കൂടുതല് ജ്ഞാനം മമറ്ലാര് 

ക്കുമില്ലെന്നു, പറയുന്നതിനോട്” തുല്യമായിരിക്കും. അഥവാ 

മറ്റൊരുവന് നമ്മെക്കാഠം കൂടുതല് അറിവും ലോകപരിചയവും 

ഉണ്ടെങ്കില്ത്തന്നെ അവ നമുക്കു, തീരെ ഉപകരിക്കയില്ലെന്നു 

ഭാവിക്കുന്നതായിത്തീര്ന്നേക്കും. ഇതു രണ്ടും ശരിയല്ല. ഉത്തമ 

രീതിയിലുളള വിമര്ശനം നമ്മുടെ ജ൦ഞാനത്തിന്െറ പരിധികളെ 

വിസ്തരൃതങ്ങളാക്കുകയും കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാര്ത്ഥ്യം സ്വയ 

മേവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും 

ചെയ്യുമെന്നുളളതിനു സംശയമില്ല. ഏമൊരു, വിഷയത്തെ 

ക്കുറിച്ചാണോ അഭി പ്രായം പറയാനുദ'ദേശിക്കുന്നത്, ആ വിഷ 

യത്തിന്െറ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉഴംക്കൊള്ളുന്ന തരത്തില്, കഴിയു 

ന്ന്രത ആഴത്തില് അറിവൃ സമ്പാദിച്ചിട്ടുളളവനായിരിക്കണമല്പോ 

ഉത്തമ വിമര്ശകന്. ഇപ്രകാരം വിദഗ് ദ്'ധനായ ഒരു സൂക്ഷ്മ 

ഗ്രാഹി തന്െറ പ്രത്യേക വിഷയത്തില് സാധാരണന്മാരെക്കാ 

ഉധികം അഗാധമായും വിപുലമായും കാര്യങ്ങഠം കാണുവാന് 

ശകതനാണ്. നമ്മുടെ (്രദ്“ധയില്പ്പെടേണ്ടതും പക്ഷെ പെട്ടിട്ടി 

ല്ലാത്തതുമായ അനേകം സംഗതികളെ അയാഠം നമുക്ക വിശദ 

മാക്കിത്തരുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് മൂടല്മഞ്ഞുപോലെ 

അവ്യക” തമായി ഉദിക്കുന്ന അഭി പ&്രായങ്ങഠംക്ക” അയാഠം പല 

പ്പോഴും സുവ്യക് തമായ സ്വരൂപവും ദാര്ഡ്മ്യവും നല്കുന്നു. 

എന്തുകൊണ്ടു നോക്കിയാലും ഒരു ഉത്തമ വിമര്ശകന് നമുക്കു 

സാരമായ സഹായംച്ചെയ്യുന്ന മാര്ഗ “ഗദര്ശിയായിട്ടാണു, വര്ത്തി 

ക്കുന്നതെന്നു പറയാം. അയാഠം പുതിയ വഴികളെ നമുക്കു 

കാണിച്ചുതരുന്നു. പരിചിതങ്ങളായ വഴികളില്ത്തന്നെ പുതിയ 

വശങ്ങളി ലേയ്ക്ക നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികളെ തിരിച്ചുവിടുന്നു,, 

കണ്ടിട്ടും സാരം ഗ്രഹിക്കാതെ നാം പവിട്ടുകളഞ്ഞുപോകുന്ന 

വസ്തുക്കളുടെ പരമാര്ത്ഥം നമ്മെ രഗഹിപ്പിക്കുന്നു. 

അഭി (്രായവ്യത്യാസങ്ങളുളേളടങ്ങളില് നമ്മുടെ ധാരണകളെ മാറ്റു 

രച്ചുനോക്കി തെളിയിക്കുവാന് നമ്മെ പ്രേരി പ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 

ശരിയായി വിമര്ശകനാമം അര്ഹിക്കുന്ന ഒരുവന്െറ ഹസ്താ 

വലംബംകൊണ്ട് നമുക്കു യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടുവാനില്ലെന്നു 

മാ്രമല്പ, (പത്യക്ഷത്തില് വളരെ ഗുണം ൦ പുവാനുണ്ടെന്നും 

സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. പക്ഷേ അയാഠംക്കുണ്ടായിരി 

ക്കേണ്ട യോഗ്യതകളില് വന്നേക്കാവുന്ന ന്യൂനതയനുസരിച്ച് 

ഗുണത്തിനു പകരം ദോഷം പരത്തുവാനും ഭ്ധയാഠം ശക്തനായി 

ത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്ടനായ വിമര്ശകന് എത്രത്തോളം 
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മാന്യനാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം, അഥവാ അതിലുമധികം 

നിന്ദ്യനാണ് ദുഷ്ടനായ വിമര്ശകന് . 

. വിമര്ശനത്തിന്െറ ധര്മ്മത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുളളതില്നിന്നു, 

തന്നെ, ശരിയായ വിമര്ശകനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മുഖ്യഗുണങ്ങഠം 

എന്തെല്ലാമെന്ന് അനുമാനിക്കാന് എളുപ്പമാണല്ലോ. പക്ഷപാത 
രാഹിത്യമാണ് വിമര്ശനവദുക്ഷത്തിന്െറ നാരായവേരായി നില് 
ക്കുന്നത്. താത്ക്കാലികങ്ങളായ പ്രായോഗിക താത്പര്യ 
ങ്ങളില്നിന്ന് മനോവ്ദുത്തിയെ വേര്പെടുത്തി , കാര്യങ്ങളെ 
ശാശ്വതസത്യത്തിന്െറ വെളിച്ചത്തില് ഉള്ളതുപോലെതന്നെ ഏറ്റ 
ക്കുറച്ചിലുകളോ മാറ്റമ്മറിച്ചുലുകളോ തട്ടാത്തവിധം സമീക്ഷിച്ച് , 
അചഞ്ചലമായ ആര്ജ്ജവത്തോടും അവികലമായ ദാര്ഡ്യത്തോടും 
കൂടി വ്യാഖ്യാനിച്ചു വിശദീകരിക്കുകയാണ് വിമര്ശകന്െറ 
കര്ത്തവ്യം . ഇതെളുപ്പത്തില് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. എന്നാല് 
നിഷ്പക്ഷത എന്ന ഗുണം വിദഗ്ദ്ധ വിമര്ശകന്മാര്ക്കു 
പോലും (പയോഗത്തില്വരുമ്പോരം എത്രയോ ദൂര്ലഭമായിട്ടു, 

മാര്തമേ കാണുന്നുള്ളു. കക്ഷിവഴക്കും സമുദായമാത്സര്യവും 
വ്യക് തിവി ദ്വേഷവും നഗ”നമായി കൂത്താടുന്ന സ്ഥലകാലങ്ങ 
ളില് നിഷ്പക്ഷ വിമര്ശകന് മാരുടെ സംഖ്യ കേവലം അംഗുലീ 
പരിമിതമായാല് അദ് ഭുതപ്പെടുവാനില്ലല്ലോ. കഴ്്രതിമങ്ങളായ 
ഉപാധികളെ ആസ്പദമാക്കി ക്കൊണ്ടു മനുഷ്യന് കക്ഷിതിരിഞ്ഞു 
നിന്ന് തൊട്ടതിനെല്ലാം സ്പര്ദ്ധിക്കുന്ന ശാപ്രഗ്ഗസ്തമായ 
ചുദ്നുപാടുകളില് വിമര്ശനം അസത്യമലീമസമായിത്തീരുന്നത് 
സ്വാഭാവികമാണ്. വിമര്ശകന്െറ കക്ഷിയില് ഉഠംപ്പെടുന്നവര് 
ചെയ്യുന്ന ഏതു ദുഷ്ടരപവ്ുത്തിയും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് 
്രാഘ്യമാകുന്നു; വിരുദ്ധകക്ഷിയിലുടംപ്പെടുവാന് സംഗതിയാ 
യിട്ടുളള മഹാന”മാന് എത്ത ഉത്കൃഷ്ട കാര്യം ചെയ്താലും, 
അയാഠം അതിന്െറ മേന്മയെ അടിച്ചുതാഴ”ത്തുന്നു. അതില് 
കരിതേയ്ക്കുന്നു; അല്ലെങ്കില്, വളരെ അകവലി വോടുകൂടിയ 
ഒരുതരം ക്ഷു(ദാഭിനന്ദനംകൊണ്ട് ഫലത്തില് സംഹരിക്കുന്നു. 

വസ്തുക്കളെ ഉള്ളതുപോലെ കാണുന്നതിന് വലിയ പ്രതി 
ബന്ധമായിട്ടാണു കക്ഷിമത്സരം സര്വ്വത്ര ജു ംഭിക്കുന്നത്. 

കക്ഷിവി ദ്വേഷമാകുന്ന കണ്ണാടിയില്ക്കുടി നോക്കുമ്പോഠം വിമര് 
ശകന് പദാര്ത്ഥങ്ങളെയെല്പാം വികടുതരൂപത്തില് മാത്രമേ 
കാണുന്നുള്ളൂ. അതോടു കൂടി സ്വാര്ത്ഥലാഭേച്ഛയും 

ചേര്ന്നാല്പ്പിന്നെ വിമര്ശനം തീരെ വ്യഭിചരിച്ചുപോവുകതന്നെ 
ചെയ്യും. ഈ ശാപം ബാധിക്കാതിരിക്കുവാന് ഒരുത്തമ സന്യാ 
സിക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു പറയുന്ന നിസ്സംഗതയെ 
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മാതൃകയാക്കി മുന്നിര്ത്തിക്കൊണ്ടു വേണം വിമര്ശകന് സംഗതി 
കളെക്കുറിച്ചു നിരൂപണം തുടങ്ങുവാന്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത 
പക്ഷം അയാളുടെ വിമര്ശനങ്ങളെ മറ്റുളളവര് ഭേദഗതികൃൂടാതെ 

സ്വീകരിക്കുവാന് പാടുളളതല്ല. കേവലമായ നിഷ്പക്ഷത ആദര് 
ശലോകത്തിലല്പാതെ വാസ്തവലോകത്തില് കാണുവാന് ഞെരു 

ക്കമാണെന്നു പലരും വാദിച്ചേക്കാം. ശരിതന്നെ, അതുകൊണ്ടു 
നാം ചെയ്യേണ്ടതെന്താണ് ? വിമര്ശകന്െറ സ്വഭാവത്തിനും നിരീ 
ക്ഷണ സ്രമ്പദായത്തിനുമുള്ള വിശേഷങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ 
മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അയാളുടെ അഭി പ്രായങ്ങളെ 

വേണ്ട മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി കൈക്കൊളളുകയോ, അല്ലെങ്കില് തീരെ 
തള്ളുകയോ, ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു വന്നുകൂടുന്നു. 

വിമര്ശകന് ഒരു വ്യക്തിയോട് എന്തെങ്കിലും കാരണ 
ത്താല് വിരോധമുണ്ടായിരിക്കാം ; ആ വ്യക്തിയുടെ (പവ 

ത്തിയെ നിരൂപണം ചെയ്യുക എന്നത് വൈരനിര്യാതനത്തിന് 
ഒരവസരമായിട്ടായിരിക്കാം അയാഠം കണക്കാക്കുന്നത്. വിദ്വേഷ 

ബൂദ്ധി നിമിത്തം വിഷയത്തില് നിന്ന് തീരെ വിട്ടുമാറി , 
എതിരാളിയുടെ നേര്ക്ക് ചീറ്റിപ്പാഞ്ഞുകയറി , അയാളെപ്പിടിച്ചു 
മാന്തിക്കീറിപ്പൊളിച്ചു നശിപ്പിച്ചുകളയുവാന് വിമര്ശകന്കാട്ടുന്ന 
സംരഭമം നമുക്കു പലപ്പോഴും അനുഭവഗോചരമാണല്ലോ. ഇത്തരം 
വിമര്ശനത്തിനാണ് 'പകപോക്കി ' വിമര്ശനം എന്നു പേര് 
കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് . 

വ്യക്തിവി ദ്വേഷപരമായ അഭി (പായപപകടനത്തിന് നമ്മുടെ 
നാട്ടില് വിശേഷിച്ചും, മറ്റൊരു കാരണംകൃൂടി അനുഭവത്തില് 
പ്പെടാറുണ്ട്. അതിന്െറ ബീജം, വിമര്ശകന് മുന്കൂട്ടി ധരിച്ചു 
വച്ചിട്ടുള്ള അഭി (പായങ്ങളില്നിന്നു വ്ൃത്യസ്തമായിക്കാണുന്ന 
ആശയഗതിയോ, വിമര്ശകനു വിപരീതമായ എന്തെങ്കിലും 
(പവ്യുത്തിയോ അല്ല; കേവലം പരോത്ക്കര്ഷാസഹിഷ്ണുത 
മാധ്രമാണ്. ആ ദൂര്ഗ്ഗുൃണമാകുന്നു,, വിമര്ശകനെ സ്വധര്മ്മ 

വ്യഭിചാരത്തിന് ചിലപ്പോഴെല്ലാം പ്രേരി ിക്കുന്നതെന്ന് (്രത്യ 

ക്ഷമാണ . നരഭുക്കുകളായ അപരിഷ്കറു മാരുടെ ഇടയിലുളള 
വിശ്വാസം തങ്ങളി ലൊരുവന് (പതിയോഗിയെ പിടിച്ചു ഭക്ഷി 
ച്ചാല് ആ (പതിയോഗിയുടെ മാഹാത്മ്യം മുഴുവന് തന്നില് 
ലയിച്ച് തന്െറ സ്വന്തമായിത്തീരുമെന്നാണത്രേ! ഏകദേശം 
ഇതുപോലെയുളള ഒരന്ധവിശ്വാസം, നമ്മുടെ നാട്ടില് പല 
വിമര്ശകര്ക്കുമുളളതായി തോന്നുന്നു. മറ്റൊരുത്തന്െറ തല 
പൊങ്ങുന്നതായിക്കണ്ടാല് അവരുടെ ഉള്ളില് ഒരു കിരുകിരുപ്പ” 
തുടങ്ങുകയായി ! അവരോട” അയാഠംക്ക് യാതൊരുവക 
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ബന്ധവുമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല; അയാഠം അവരുടെ എതിരാ 
ളിയല്ല; യാതൊരു കിടമത്സരത്തിനും അവര്ക്കു തമ്മില് അവകാ 
ശമില്ല; എന്നിരിക്കിലും അയാഠംക്കു, വല്ല മെച്ചവും കിട്ടിയേ 
ക്കുമോ എന്നു ശങ്കിക്കത്തക്കതായ ഏതെങ്കിലുമൊരു നില കണ്ടാല് 
വിമര്ശകന് തന്െറ അസുയാവിഷം മുഴുവന് അയാളുടെ തലയില് 
വമിപ്പി ച്ചുതുടങ്ങുകയറയി . ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളി ലിരിക്കുന്ന യശ 
സ്വികളായ മഹാന്മാരുടെ (പവ്രുത്തികളെക്കുറിച്ച് ക്ഷുദ 
ജീവികം ഖണ്ഡനരൂപത്തി ലുളള വിമര്ശനത്തിന് ചിലപ്പോടം 
ഒരുന്പെടുന്നതായി കാണുന്നതിന്െറ പിറകില് ഈ “നരഭോജി 
മനഃസ്ഥിതി 'യാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് സ്വല്പം ആലോചി 

ച്ചാല് അറിയാറാകും . *“ ഇയാഗോ 'വിന്െറ ഇളയ സഹോദരന് 
മാരായ ഉക്കൂട്ടരെ “ ' ദൂരതഃപരിവര്ജ്ജയേല് '' എന്ന് എത്ര 
പറഞ്ഞാലും അധികമാകുന്നതല്ല. 

ഇതില്നിന്ന് സ്വല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ട മറ്റൊരുതരം വിമര് 
ശകന്മാരുണ്ട് . വിമര്ശനത്തിനു വിധേയമാകുന്ന വ്യക്തിയെ 
ക്കാളധികം മഹത്ത്വം തനിക്കുണ്ടെന്ന് ലോകരെ ധരിപ്പിക്കുവാ 
നാണ് അവരുടെ പരി രരമം. ഒരുവന് വളരെ പ്രയത്നിച്ച” ഒരു 
ഉത്കടൃഷ്ട കാര്യം സാധിക്കുന്നു. അതിലെ ന്യൂനതകളെമാത്രം 
(” കുപ്പയില് കുക്കുടം കൊത്തിപ്പെറുക്കുന്നതുപോലവേ''). 
കുത്തിപ്പ്യൊക്കി പര്വ്വതീകരിച്ചു കാണിച്ച് ലോകസമക്ഷം ഞെളി 
ഞ്ഞുനിന്നൊന്നലറിയാല്, അതിലുമധികം ഉത്കടുഷ്ടമായ 
കാര്യം താന് സാധിച്ചതായി കണക്കാക്കി ലോകം തന്നെ കൂടുതല് 
ബഹുമാനിക്കുമെന്നാണ് പുരോഭാഗിയായ വിമര്ശകന് കരുതു 
ന്നത്. മത്തേഭത്തിന്െറ മസ്തകത്തില് കയറിയിരുന്നുകാഷ്ഠിച്ച് 
മത്തേഭത്തെക്കാളധികം മഹത്ത്വമുണ്ടെന്നു നടിക്കുന്ന കാക്കകഠം 
ആണ് ഇത്തരം വിമര്ശകന് മാര്. അത്യുച്ചത്തില് പറക്കുന്ന പരു, 

ന്തിന്െറ പക്ഷങ്ങംക്കിടയില് പറ്റിപ്പതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു ചെറിയ 
കൂരുവിപ്പക്ഷി മുകളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പരുന്തിന്െറ പുറത്തു 
നിന്ന് ഒരടികൂടി മേല് പോട്ടു പറന്ന് തിരിച്ചുവന്ന് പരു 
ന്തിന്െറ പുറത്തുതന്നെ വീണ്ടും സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചതിനുശേഷം 
* “ആര്ക്കാണ് അധികം ഉയരത്തില് പറക്കാന് കഴിഞ്ഞത്? 
എനിക്കോ പരുന്തിനോ?'' എന്നു ചോദിച്ചു ഞെളിയുന്ന ഭാവ 
മാണ ഇത്തരം വിമര്ശകന് മാര് (പദര്ശിപ്പിക്കുന്നത്. 

വിദ്വേഷ പ്രചോദിതരായി വിമര്ശനത്തിനി റങ്ങുന്നവരില് 

ചിലര് തങ്ങഠം നിഷ്പക്ഷപാതികളാണെന്നു തോന്നിക്കുവാന് 
വേണ്ടി (പത്യക്ഷത്തില് നീചങ്ങളോ ക്ഷുദങ്ങളോ ആയ പദാര് 
ത്ഥങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം (പശംസിക്കുക എന്നൊരു ഭശലവും 
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(പയോഗിക്കാറുണ്ട്. നൂറു മണ്ടന”മാരെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു 
വിമര്ശകന് ഒരു മാന്യനെ ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുവാന് നോക്കുമ്പോഠം 
സ്തുത്യര്ഹമായതിനെ സ്തുതിക്കുവാന് മടിയില്പാത്തവനാണു 
താനെന്നും ഏതാനും ചിലരെ സ്തുതിക്കാത്തതിന്െറ കാരണം 
അവരുടെ അയോഗ്യതതന്നെയാണെന്നും ലോകര് ധരിച്ചാല് നന്നാ 
യല്ലോ. മടയന”്മാരെ പൊക്കുന്നതുകൊണ്ട് അസൃയാലുക്കരംക്ക” 

മനസ സമാധാനത്തിന് കുറവൊട്ടുണ്ടാകുന്നതുമില്ല. അസൂയാ 

ലുക്കളുടെ മനസ്സിന്െറ ഗതി ഷേക്സ്പിയര് മഹാകവി 
“ഇയാഗോ' മുഖാന്തിരം (പകാശിപ്പിച്ചിട്ടുളളതാണ്. 

"വ്വം (൭550) ൨൭൯ ൭ പവ റമ നട 1/൦ 
10 വബ്ഖ൦൩ 1 മണ ധമ്്് 

ഇയാഗോവിന്െറ അസൂയക്കു, പാരതീഭവിക്കുന്ന “കാഷ്യോ'വി 
നുള്ള ഏകദോഷം ഇതാണത്രേ. "അയാളുടെ ജീവിതത്തില് 
നാഠംതോറും ഒരു മനോഹാരിത കളിയാടുന്നുണ്ട്; അതുളേളട 
ത്തോളംകാലം ഞാന് താരതമ്യേന നിന്ദ്യനായി ഭവിക്കുന്നു." ' 
സൂര്യോദയത്തിലുളള ചിലരുടെ ഉലുൂകായിതത്തിന് ഇതാണു 
വാസ്തവത്തില് നിദാനമായി വര്ത്തിക്കുന്നത് . 

ഏതാദ്യശസ്ഥിതികളെയെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ആലോ 
ചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുവേണം വിമര്ശകന്െറ അഭി പ്രായങ്ങഠംക്ക്” നാം 
വില കല”പിക്കുവാന്. അതല്ലാതെ, പറയുന്നതെല്ലാം കണ്ണടച്ചു 
വിശ്വസിച്ചാല് പലപ്പോഴും സംഗതികളുടെ യാഥാര്ത്ഥ്യം സമ 
രഗമായി (ഗഹിക്കുവാന് നമുക്കു സാധ്യമല്ലാതെ വന്നേക്കാം . 
വിമര്ശകന് സ്വയം മുന്കൂട്ടി മനസ്സിലുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
സിദ്ധാന്തങ്ങളും ധാരണകളും ഒരുഭാഗത്ത്, അയാളുടംപ്പെടുന്ന 
കക്ഷിയുടെയോ സമുദായത്തിന്െറയോ താത്പര്യ വിശേഷങ്ങടം 
മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് , അയാഠംക്കു (പത്യേകവ്യക്തികളോടുളള 

വൈരമോ വിദ്വേഷമോ വെറും അസൂയയോ വേറെയൊരുഭാഗത്ത” 
ഇങ്ങനെ പല വൈഷമ്യങ്ങളും അയാളുടെ വീക്ഷണത്തിനു, 
വൈകല്യമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇതിനെല്ലാം ധാരാളം പഴുതിട്ടു 
കൊണ്ടുവേണം മറ്റുളളവര് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അഭി (്രായങ്ങളെ 
നാം സ്വീകരിക്കുവാന്. അല്ലെങ്കില് സത്യവ്യതിയാനവും, ധര്മ്മ 
(ഭംശവും, ലോകദ്രോഹവും, പലപ്പോഴും പശ്ചാത്താപവുമാ 
യിരിക്കും ഫലമെന്ന് ജീവിതത്തില് നിത്യാനുഭവമാണ്. 

തന്െറ വിഷയത്തില് പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടു, 
ഉളവനായിരിക്കണം വിമര്ശകന് എന്ന് മുന്പ് സൂചിപ്പിച്ചി 
ട്ടുണ്ടല്പോ. വാളെടുത്തവരെല്പാം വെളിച്ചപ്പാടന”മാരെന്ന 
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സ്രമ്പദായത്തില്, ആര്ക്കും എന്തിനെപ്പറ്റിയും തോന്നിയതെല്ലാം 
പറയാമെന്നുവരുന്നതായാല് അതെല്ലാം യഥാര്ത്ഥ വിമര്ശനമാകൂ 
ന്നതല്ല. ജന”മസിദ്ധമായ സൂക്ഷ്മ്രഗഹണപാടവത്തിനു പുറമെ 
നിയതമായ അഭ്യാസവും ഒരു വിമര്ശകന് അത്യന്താപേക്ഷിത 
മാകുന്നു. വിമര്ശനത്തിന് അഭ്യാസത്തിന്െറ ആവശ്യകത എത്ര 
ത്തോളമുണ്ടെന്നറിയുവാന് ഇന്നത്തെ മാസികകളിലും പ്രതങ്ങ 
ളിലും കാണുന്ന വിമര്ശനങ്ങഠം നോക്കിയാല് മതി. അവയില് 
പലതിനും ഒരു 'പാകംപോരായ്ക' നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. 
പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെങ്കില്ത്തന്നെയും, പറയുന്ന 
രീതിക്കും സ്വരത്തിനും ആവശ്യം വേണ്ടതായ ആ 'തറവാടിത്ത ' 

ത്തിന്െറ മു(്ദ പലപ്പോഴും നാം കാണുന്നില്ല. അണിയറയില് 

നിന്നുതന്നെ അലറിയും അട്ടഹസിച്ചും അരങ്ങുകുലുക്കിക്കൊണ്ടു, 
പുറപ്പെടുന്ന ദുശ്ശാസനന് മാരും നരാകാസുരന”്മാരും ന്ക്ര 

തൂണ”ഡികളും വിദ്യുജ്ജിഹ്വന്മാരും എത്രയാണ് ഇന്നു 
വിമര്ശന രംഗത്തില് ചാടിവീണ് ഗോഷ്ടികഠം കാട്ടുന്നത് ? 
ഇതെല്ലാം ഹുൃുദയസംസ്കാരം പോരാത്തതിന്െറ ലക്ഷണമാണ്” . 
രകമാനുസ്യതമായ പരിശീലനംകൊണ്ട് സുശിക്ഷിതനായിട്ടുള്ള 
വിമര്ശകന്െറ സ്വരം---മണ”ഡനമായാലും ശരി-എപ്പോഴും 
മിതവും പരിപക്വചവും ഉചിതവുമായിരിക്കും . 

ആശയ്ധഗ്രഹണത്തില് മാര്ഗ്ഗ്രരരംശം പറ്റാതിരിക്കുവാനും 

(പതിപാദനരീതിയില് ശിഷ്ടോചിതമായ മര്യാദയെയും, മിത 
സ്വരത്തെയും പരിപാലിക്കുവാനും വിമര്ശകന് ആവശ്യമായി 
ട്ടുളളതത്രേ ഹൃദയവിശാലത. ദുഷിച്ച നിരൂപണത്തിനു കാരണ 
മാകുന്നത് പ്രായേണ കൂപമണ”ഡൂകബുദ്ധിതന്നെയാണ”. 

'“കാലോഹ്യയം നിരവധിര്വിപുലാചപ്രുത്ഥ്വീ'' എന്നതിന്െറ 
ആന്തരാര്ത്ഥം (ഗഹിച്ച് ഇതര ദേശകാലാദികാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു 
സവിസ്തരം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതു വിശേഷിച്ചും ്രയോ 

ജനകരമായിരിക്കും. തങ്ങടം പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള മാമൂലില്നിന്നു 
ഒരണുപോലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടു യാതൊന്നും ലോകത്തിലു 
ണ്ടായിക്കൂടാ എന്നു ശഠിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമു 
ണ്ടായാല് അതിനെ മുക്തകണ്ഠം അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
സങ്കുചിതബുദ്ധികഠം പലരെയും വഴിതെറ്റിക്കാനിടയുണ്ട്. 
അവരുടെ ചിത്തരോഗത്തിനുളള (പത്യരഷധം ലോകത്തിലെ മമ്മു 
രാജ്യങ്ങളിലെ സാഹിത്യസംസ്കാരങ്ങഠം പഠിക്കുകയാകുന്നു. 
വിമര്ശകന് മിതമായ സ്വരത്തില് മര്യാദയോടുകൂടിയല്ലാതെ ജല് 
പിക്കുന്ന അഭി (പായങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാരും വകവയ് 
ക്കുകയില്ലെന്നൊരു നിശ്ചയംകൂടിവച്ചാല് അധികംനന്നായി . 
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വിമര്ശനമെന്നുവച്ചാല് തോന്നിയതെല്ലാം പറയുക എന്നര് 
ത്ഥമില്ലെന്നു (പസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്പോ. തോന്നിയത് പുറ 
ത്തേക്കു (പകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു, മൂമ്പായി , അത് ശരിയോ 

എന്നുകൂടി പരി ശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തോന്നുന്നതെല്ലാം ശരി 
യായിക്കൊളളണമെന്നില്ല. നിത്യതത്വങ്ങഠംക്കും ധര്മ്മസംഹി 
തയ്ക്കും വിരുദ്ധമാകാത്തതാണോ തന്െറ തോന്നലുകളെന്ന് 
വിമര്ശകന് നിഷ്കര്ഷിച്ചു പരിശോധിക്കണം. എന്നിട്ടു, 
മാത്രമേ അവയെ ലോകസമക്ഷം അവതതരിപ്പിക്കാവൂ . തന്െറ 

അഭി പ്രായങ്ങഠം ശാശ്വതതത്ത്വങ്ങളിന് മേല് അടി യുറപ്പി ക്കേണ്ടത് 

സാഹിത്യസമീക്ഷകന്െറ കര്ത്തവ്യമാകുന്നു. അയാളുടെ അഭി 
(പായങ്ങഠം സത്യത്തില് വേരുറച്ചുനില”ക്കുന്നതിന്െറ ബലവും 
അവയെ (പകാശിപ്പിക്കുന്നതില് (പദര്ശിപ്പിക്കുന്ന നൈപുണ്യ 

വുമനുസരിച്ചാണ് അയാഠം ലോകാഭി പ്രായത്തില് പൊങ്ങു 
കയോ താഴുകയോ ചെയ്യുന്നത്. 

കുറുക്കുവഴികളുടെ കാലമാണിത്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ 
സമയത്തിനുള്ളില് ഏറ്റവും കുറച്ചു (പയത നിച്ച് ഏറ്റവുമധികം 
ഫലംനേടുവാനാണ് ഇന്ന് ജനസാമാന്യം മോഹിക്കുന്നത്. 
അതിനാല് കാര്യങ്ങളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ നേരിട്ടു പഠിച്ചും 
നിഷ്കര്ഷിച്ചു പരിശോധിച്ചും (ഗഹിക്കുവാന് നോക്കുന്നതിനു 
പകരം, മ്കുളളവര് നല്കുന്ന സം്ഗഹങ്ങളെ അവലംബിക്കു 

വാന് ജനങ്ങഠംക്കധികം വാസന കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പ്യോഠം 
വിജ് ഞാനച്ചന്തയിലെ ദല്പാളികളായ വിമര്ശകന് മാര്ക്കു (പാധാ 
നയവും (പാമാണ്യവും വര്ദ്ധിക്കാതെ തരമില്ലല്ലോ. വ്യക്തിക 
ളെപ്പറ്റിയും കടുതികളെപ്പറ്റിയും സംഗതികളെപ്പറ്റിയും മറ്റുളളവര് 
അഭി (പ്രായം പറഞ്ഞുകേഠംക്കുമ്പോഠം തങഞ്ങഠംക്കും വല്ലതും പറ 
ഞ്ഞാല്ക്കൊളളാമെന്ന ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നു; പക്ഷേ അവയെ 
ക്കുറിച്ച് സ്വത്ര്ത്രമായി പഠിച്ച് സ്വാഭി പ്രായം രൂപീകരിക്കു 

വാനുള്ള ക്ഷമയോ സാകര്യമോ സമയമോ ഒട്ടി പ്പതാനും. അങ്ങനെ 
വരുമ്പോഠം വിമര്ശകനെത്തന്നെ കേവലം ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരി 

കയുംചെയ്യുന്നു. വിമര്ശകന് മ്ലു(പകാരത്തില് പേരെടുത്തി 

ട്ടുളള ഒരാഠംകൂടിയായാല്, പിന്നെ അയാഠം പറയുന്നതെല്ലാം 
വേദവാക്യമായി . ഇങ്ങനെ സാമാന്യജനങ്ങളെ വിമര്ശകന്മാര് 
“കുതിരകയറുന്ന' ഇക്കാലത്ത് വിമര്ശനം വഴി പിഴച്ചുപോകാതെ 
സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വിശേഷിച്ചും ആവശ്യമാണ്. 

വിമര്ശകന് എത വലിയ നിലയിലിരിക്കുന്നവനോ, 
വിദ്വാനോ, കീര്ത്തിമാനോ, വിശ്വസനീയനോ ആയിക്കൊളളട്ടെ 
അയാളുടെ അഭി പായങ്ങഠം അപ്പടിയേ സ്വീകാര്യയോഗ്യങ്ങളായി 
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ക്കൊളളണമെന്നില്ല. ചില പത്രേക വ്യക”തികളെക്കുറിച്ചോ 

സംഗതി കളെക്കുറിച്ചോ നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോടം അയാഠാംക്കും 

അടിതെറ്റാവുന്നതാണ് . അതെങ്ങനെയെല്പാം സംഭവിക്കാമെന്ന" 

മുന് വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . അതുകൊണ്ട് 'വിമര്ശകനെ 

ആദ്യംതന്നെ നിഷ”“കൃഷ്ടമായി പഠിച്ചറിയുകയും, അയാഠംക്ക് 

വിമര്ശന വിഷയത്തോടുളള ബന് ധത്തി ന്െറ സകലവശങ്ങളെപ്പ്റി 

യും പൂര്ണ്ണമായി ആരാഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ”തതി 

നുശേഷമല്ലാതെ അയാഠം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും 

വിധികളെയും മുഴുവന് വിശ്വസിച്ചുപോകരുത്. ഇന്നത്തെ 

നമ്മുടെ പരിതഃസഥിതിയില് ഈ തത്ത്വം എത്രവട്ടം ആവര്ത്തി 

ച്ചാലും അധികമാകുന്നതല്ല. 

സാഹിത്യനിഷ്കുടം] [പ്രപൊഫ. പി. ശങ്കരന്നമ്പ്യാര്, എം.ഏ. 

അഭ്യാസം 

1. വിമര്ശനം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട്' യാതൊരു (പ്രയോജനവും ജല്ലെന്നു 

പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കാന് പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ട് പദ്ടില്ല? 

2. താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളുടെ ആശയം വികസിപ്പിച്ചെഴുതുക. 

(൭) പക്ഷപാതരാഹിത്യമാണ്' വിമര്ശനവ്ുക്ഷത്തിന്െറ നാരായ 

വേരായി നില്ക്കുന്നത് . 

(ര) ശിഷ“ടനായ വിമര്ശകന് എത്രത്തോളം മാന്യനാകുന്നുവോ ആത 

ത്തോളം അഥവാ അതിലുമധികം നിന്ദ്യനാണ് ദുഷ്ടനായ 

വിമര്ശകന്. 

(൦) ഇത്തരം വിമര്ശനത്തിനാണ് “ 'പകപോക്കി '" വിമര്ശനം എന്നു, 

പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് . 

(ഠ) അതിന്െറ പിറകില് “ഈ നരഭോജി ' മനഃസ്ഥിതിയാണ് കിട 

ക്കുന്നതെന്ന് അല്പം ആലോചിച്ചാല് അറിയാറാകൃം . ഇയാഗോ 

വിന്െറ ഇളയ സഹോദരന് മാരായ ഇക്കൂട്ടരെ * 'ദൂരതഃപരിവര് 

ജ“ജയേല് '' എന്ന് എര്ത പറഞ്ഞാലും അധികമാകുന്നതല്ല. 

(൭) മത്തേഭത്തിന്െറ മസതകത്തില് കയറിയിരുന്ന് കാഷ്ഠിച്ച് 

മത്തേഭത്തെക്കാളധികം മഹത്വമുണ്ടെന്നു, നടിക്കുന്ന കാക്കകളാണ് 

ഇത്തരം” വിമര്ശകന് മാര്, 

(0) കമാനുസ്യതമായ പരിശീലനംകൊണ്ടു സുശിക്ഷിതനായിട്ടുളള 

വിമര്ശകന്െറ സ്വരം---മണ്ഡനമായാലും ഖണ്ഡനമായാലും 

ശരി--എപ്പോഴും മിതവും പരിപക്വവും ഉചിതവുമായിരിക്കും . 

3. ഉത'കടഷ്ട വിമര്ശകന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സിദ“ധികഠം എന്തെല്ലാം? 

4. ഒരു വിമര്ശകന് ഉണ്ടാകാന് പാടില്ലാത്ത കുട്ടങ്ങളും കുറവുകളും 

സംക്ഷേപിച്ചെഴുൃതൃക.. 

5. നാം വിമര്ശനത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ത് മനോഭാവത്തോട്ുകൂടി 

ആയിരിക്കണം ? 



56 

6. ഹസ്താവലംബം, കരിതേയ്ക്കുക, ഉള്ളില് ഒരു കിരുകിരുപ്പു തുട 

ങ്ങുക, ഞെളിഞ്ഞുനിന്ന് ഒന്നലറുക, സൂര്യോദയത്തിലെ ഉലൂകായിതം, 
കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കുക, വാളെടുത്തവനെല്പാം വെളിച്ചപ്പാടാവുക, 
പാകംപോരായ്ക, കൂപമണ്ഡൂകബുദ്ധി, കുതിരകയറുക ഇവയുടെ 

) അര്ത്ഥം വിശദമാക്കി സ്വന്തം വാക്യത്തില് (പയോഗിക്കുക. 

7. നിങ്ങടം വായിച്ചിട്ടുളള ഒരു നല്ല (ഗന്ഥവിമര്ശനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു 
ഖണ്ഡിക എഴുതുക, 

പാഠം 10 

അല്പന്മാര് 
[ഈ . വി .കൃഷ”ണപിളള (1895_.1938) .--അഭിഭാഷകന്, നിയമസഭാംഗം , 

പ്രതാധിപര് എന്നിങ്ങനെ പല നിലകളില് (പവര്ത്തിച്ചുവെങ്കിലും സാഹിത്യ 
രചയിതാവ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു വമ്പിച്ച (പശസ്തി നേടിയത്”. 

ചെറുകഥാസാഹിത്യം , നര്മ്മനിബന്ധം ,ആത്മകഥ, തൂലികാചി (തം എന്നീ 
സാഹിത്യസരണികളില് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു അദ് ദേഹത്തിന്െറ രചനകഠം. 

മലയാള നാടകവേദിയില് അദ് ദേഹം സമര്പ്പിച്ച നാടകങ്ങളും, ചിരിയും 

ചിന്തയും എന്ന പേരില് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി (പസിദ്“ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
ഫലിതസമ്പന്നങ്ങളായ (പബന്ധങ്ങളും “ജീവിതസ്മരണകഠം' എന്ന സരസ 

മായ ആത്മകഥയുമാണ് (പധാനപ്പെട്ട കടൃതികയം. * അല“പന് മാര് ' 
ചിരിയും ചിന്തയും എന്ന ്രന്ഥത്തില് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് .] 

'“അല്പന് ഐശ്വര്യംവന്നാല് അര്ദ്ധരാ്തിക്കും കുട 
പിടിക്കും '' എന്നാണ് ലക്ഷണശാസ് രതം നിര്വ്വിശങ്കം നിര്വ്വ 
ചിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ശാപ്പാട്ടുഹോട്ടലില് പരിചാരകനായി 
നിന്ന ആഴം ഇന്നു മോട്ടോര് അക്ഷഹിണികളുടെ ഉടമസ്ഥ 
നാകൂന്നു. മിനിഞ്ഞാന്ന് തീവണ്ടിയാപ്പീസില് ചുമടെടുത്തു 
നടന്നവന് ഇന്നലെ മുതലാളിയും ഇന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കൌണ്സിലറും ആകുന്നു. വംശം, കുലം, ഇതൊക്കെ അവയുടെ 
ആധിപത്യം പിന്വലിച്ച് അപ്രത്ൃക്ഷപ്പെട്ടിട്ട്, വ്യക്തിമാഹാ 
ത്മൃത്തിന് വിശാലഭൂമണ”ഡലം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 
ഇപ്പോഠം 'അല്പന് ' അര്ദ്ധരാ്തിക്കും വെളുപ്പാന്കാലത്തും 
കുടപിടിച്ചു നടക്കും. അല്”പക്കാരന് അല്ലാത്ത വലിപ്പക്കാരന്, 
അവന്െറ ചെല്പവും എടുത്ത്, അരയില് മുണ്ടുംകെട്ടി, പുറകെ 
നടക്കും. അതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകനീതി. 

എന്നാല് കാര്യം പരമാര്തഥമല്ലേ? പുതുമടിശ്ശീല 
ക്കാരനെക്കണ്ടാല് പ്രത്യേകം അറിയരുതോ? അറിയാം. അവന്െറ 

സില്ക്കു, കോട്ടും പോപ്പീന്ഷര്ട്ടും അവന്െറ ദേഹത്തില് ശരി 
യായിട്ട്” ഉറച്ചിരിക്കുന്നില്ല. അവ അവന് ഒരു ഭാരമാണ് . 
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അവന്െറ പുതിയ മോട്ടോര്കാറില് അവന് ഇരിപ്പുറയ'ക്കുന്നില്ല. 
മറ്റുളളവനെക്കാണുമ്പോഠം അവന് ഒരുപരുങ്ങല് ഉള്ളില് തോന്നു 
ന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണു പെറുമാഠേണ്ടതെന്ന് അവന് രൂപമില്ല. 
ചിലപ്പോഠം അതിവിനയം കാണിക്കും . അത് അബദ്ധം. 
ചിലപ്പോഠം മഹാഡംഭ് കാണിക്കും. അതും അബദ്ധം. 
രണ്ടിനും ഇടയില്ക്കൂടിയുള്ള മാന്യമായ വഴി അവനു നിശചയ 
മില്ല. ചിലപ്പോടം നമ്മോട് അതിസ്വാത്രന്ത്രം എടുക്കും . അത് 
വിഡ”"ഡിത്തം. ചിലപ്പ്പോഠം വളരെ ദൂരെ നിന്നുകളയും. അതും 
വിഡ്ഡിത്തം. ഇവയ്ക്കു നടുവിലായുള്ള അന്തസ്'സായ 
വഴി അവനു നിശ്ചയവുമില്ല. 

(്രിസ”്ത്യാനികളുടെ വിവാഹസദ്യയില് അതിഥിവുണ്ദ 
നേതാവിന് ആഭിജാത്യവും വയസ്സും പുരസ് കരിച്ച് 
“ “വെള്ളയും കരിമ്പടവും '' നല്കുക ഏന്ന ഒരേര്പ്പാടുണ്ടല്ലോ. 
അല്പന് അങ്ങനെ ആര്ത്തിയോടെ ആ പൂജ്യസ്ഥാനത്തേക്ക” 
കണ്ണ്ണോടിക്കും. അവിടെ ഇരിക്കുകയില്പ. അത്ര ധൈര്യം അവ 
നില്ല. പക്ഷേ അതിനടുത്തസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി സംത്ൃൃപ്ത 
നാകുമെന്നുളളതു നിശ്ചയമാണ് . അതുപോലെതന്നെ പെണ് 
മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് ക്നായിത്തോമായുടെ കാലംവരെ 
പുരാതനത്വം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലാണാലോചന. 
പിന്നെ നിങ്ങഠം പ്രതങ്ങളില് ഒരു കാര്യം നോക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടോ? 
പണക്കാരനായ അല്പന്െറ ഒരു കിഴട്ടുതളള മരിക്കുന്നു. ഇത് 
അവനു നല്ലൊരു അവസരമാണ് . 

നിതാന്തദരി രനായ പ്രതലേഖകനു ചെയ്യുന്ന ഉദാരസത് 

ക്കാരത്തിന്െറ ഫലമായി “സ്ഥലവാര്ത്ത'യില് :--- 

* “ഇവിടത്തെ പുരാതനവും സുപ്രസിദ്ധവുമായ ഒരു 
(ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലെ" ' 
എന്ന് ആ കിഴവിയുടെ മരണം രേഖപ്പെടുത്തും . 

മുഗഠംവംശം, അടിമവംശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുപോലെ 
അലപവംശത്തിനും ഒരു സ്ഥാപകന് ഉണ്ട്. സ്ഥാപകന് 
ആണെന്നു, പറയുവാന് നിവ്യത്തിയില്ലെങ്കിലും ഇന്നും ആ വംശ 
ത്തിന്െറ ആരാധന അവകാശപ്പെടുന്നതായി ഒരു അവതാരപുരു 

ഷനുണ്ട്. ആ മഹാത്മാവിവെവപ്പറ്റി വിശദമായ ഒരു, രേഖാ 

സാക്ഷ്യം ഇതുവരെ ഇല്പാതെയാണിരിക്കുന്നത് . താപസന് മാരു 
ടെയും വാഹിനികളുടെയും എന്നപോലെ അവിടത്തെയും ജന”മ 
സ്ഥലവും ശൈശവപരിസരങ്ങളും അജ്ഞാതമായിട്ടാണിരിക്കു, 
ന്നത്. അവ അങ്ങനെതന്നെ ശേഷിച്ചുകൊളളട്ടെ. അങ്ങനെ 
യായാല് മാര്തമല്ലേ അവതാരമഹത്ത്വം പരിപൂര്ണ്ണമാകയുളളൂ ? 
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"കാച്ചില് കടഷ്ണപിളള' ' എന്നാണ് അവിടുത്തെ നാമ 
ധേയം. ബാല്യകാലത്തില് ദരിദ്ര മാതാപിതാക്കന”മാരുടെ 

ജീവിതഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് അയല് 
പ്പുരയിടങ്ങളിലെ കൃഷികളില് പല നിശാകാലനികുതികളും 
ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് . അക്കൂട്ടത്തില് നാളികേരം, ചേന, വാഴക്കുല, 
കാച്ചില്, മരച്ചീനി മുതലായ ഉല”പന്നങ്ങഠം ഉരയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 
അങ്ങനെ തുടര്ന്ന റവന്യൂഭരണത്തില് അത്ുപ്തരായ (ഗാമ 
വാസികഠം ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ ഒരു വൃക്ഷഗാര്രതത്തോടു 

ബന്ധിച്ചു. ശരീരത്തിന്രത സുഖകരമല്പാതുള്ള താഡനങ്ങം 

കൊണ്ട് പൂജിക്കുകയും ചെയ്തു. അഴിച്ചുവിട്ടതിനു ശേഷം 
ആ അപരിഷ്കൃത മണ്ഡലത്തില് നിന്നു മറഞ്ഞയാഠം, പിന്നീ 
ടവിടെ ഉദിച്ചത് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹെഡ്കാണ് 
സ്റ്റൂബിഠം ആയിട്ടായിരുന്നു. 

ബെന്സിലിക്കാലത്തെ ഹെഡ് കാണ്സ്റ്റൂബിരം ഇന്നത്തെ 
ഡി എസ്.പി .--യെക്കാഠം പപതാപശാലിയാണ് . (്രാഫിക്കു, 

ദ്യോഗസ”ഥനെക്കാഠം പണക്കാരനൃമാണ് . ദന്തമെതിയടി , 
സ്വര്ണ്ണുംകെട്ടിയ ദന്തനിര, വെളളിച്ചെല്പം മുതലായ ആഡംബര 
ങ്ങളോടുകൂടി മാതദൂസന്നിധി (പാപിച്ച (പിയസുതനെ അമ്മ 
വേണ്ട വിധത്തില് സത്കക്കരിക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധയായി . 
രാവിലെ കഞ്ഞി കൊടുത്തപ്പോഠം, കാച്ചില്പുഴുക്കും ഉണ്ടായി 
രുന്നു. അനാഡംബരജീവികളായ അപരിഷ്കൃതകോമരങ്ങളാല് 
അധിവസിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രാമ ്രദേശങ്ങളിലെ ഭക്ഷണവി ഭവങ്ങ 

ളെയും ചര്ച്ചാവിധങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേവലം അനഭിജ്ഞനായ 
ആ നാഗരിക ശശാങ്കന് തന്െറ മുമ്പില് കഷണം കഷണമായി 

കാണപ്പെട്ട വെളുത്ത സാധനത്തെ നോക്കി അദ് ഭുതപരത്ര്ര 
നായി . 

*  ഇതെന്തമ്മാ? '' 

എന്ന് ഒന്നു ചോദിക്കുന്നതിനു കനിഞ്ഞു. 

"മക്കളെ, ഇതു കാച്ചില്" 

മകന് :--- എന്നുവച്ചാല് ? 

കുറെ വര്ഫങ്ങഠംക്കുമുമ്പ് (പിയസുതന് വല്പവരുടെയും 

വിളപ്പുരയിടങ്ങളില് നിന്ന് തസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഫല 
ങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ധാരാളമായി അചപ്പെട്ടിരുന്ന കാച്ചില് ഇത്ത 
വേഗം വിസ്മദടുതമായി പ്പോയതില് അദ്ഭുതവിവശയായ ആ 
വൃദ്ധ--- 
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“മക്കളെ! നിനക്ക് കാച്ചില് എന്തെന്നറിയാന് വയ്യേ?" 

എന്നു ചോദിച്ചു. 

കൃഷ“ണപിളള:---' "ഓ! ശരി, ശരി. ഈ വൃക്ഷങ്ങളിലും 

വേലിപ്പടര്പ്പ കളിലും കേറിപ്പടര്ന്നു ഞറുങ്ങണപി റുങ്ങണയായി 

കിടക്കുന്ന ഒരുതരം വളളിയല്ലേ?"' (എത മനോഹരമായ 

വിവരണം) 

ആ ശുഭമുഹൂര്ത്തത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് * “കാച്ചില് 

കൃഷ“ണപിള്ള'' എന്ന മാറാപ്പേരും പതിഞ്ഞു. ഇദ് ദേഹമാണ് 

അര്ധരാ്രതിക്കു കുടപിടിക്കുന്ന അല“പവര്ഗ”ഗത്തിന്െറ 

ഇന്നത്തെ ആരാധനാമൂര്ത്തി . 

നമ്മുടെയിടയില് കാച്ചില് കടഷ“ണപിളളമാര് നിരവധി 
യുണ്ട്. “ഞാന് ശീമയി ലായിരുന്നപ്പോോഠം ഞങ്ങഠം ഒരു സദ്യ 

നടത്തി . നിങ്ങഠം ഇവിടെ പറയുമല്ലോ, എന്താണത് ? അതിന്െറ 

പേര് അങ്ങു മറന്നുപോയല്ലോ. '' 

“ “ചക്ക (്രഥമനോ?'' എന്ന് നാം ചോദിക്കുന്നു. 

“അല്ലെന്ന”. അതിന്െറ പേര് തീരെ വിട്ടുപോയി . ശീമയില് 

ഇത്രയും കാലം താമസിച്ചു” മലയാളവും മറന്നുപോയി . ഇവിടെ 

എല്ലാവര്ക്കും ഇതു, വലിയ കാര്യമാണല്ലോ. '" 

നാം (ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച്)--- 

* “സാമ്പാര് ആയിരിക്കും . വ് 

അല“പന് :--“ 'അല്ല; അതല്പ ഞാന് പറയുന്നത് . നിങ്ങളുടെ 

മലയാളവര്ഷം തുടങ്ങുന്ന മാസം ചിങ്ങമല്ലേ? ആ മാസത്തിലെ 

കാര്യമാണ്. പേര് അങ്ങു വിട്ടുപോയി . എപ്പോഴും സായ്പന് 

മാരെയും ഒക്കെക്കണ്ടും അവരോടു, സംസാരിച്ചും ഇക്കാര്യങ്ങ 

ളൊക്കെ അങ്ങു മറന്നുപോയ പ 

നാം :---' ' ഓണമോ?'' 

“ “അതേ അതുതന്നെ. അതുപോലെ ഒരു സദ്യയായിരുന്നു 

ഞങ്ങളുടേത്. '' 

ഇവന് കാച്ചില് കടുഷ“ണപിളളയുടെ ഒരു പുതിയ 

പതിപ്പല്ലേ? 

ഇക്കൂട്ടര് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ വീട്ടി ലേയ”ക്കു വരുമ്പോഠം 
അവിടെ എന്തു ബഹളമാണെന്നറിയാമോ? 

* “ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത ചെറുക്കന് മദിരാശിയില് നിന്നു വന്നി 
രിക്കുകയാണ് . അയാഠക്കു നമ്മുടെ കഞ്ഞിയോ ചോറോ പിടി 
ക്കുമോ? എല്ലാം സായ്പിന്െറ തീറ്റിയാണ”; '' എന്നും പറഞ്ഞു 
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പാവപ്പെട്ട തന്തശ്ശവം കോഴിമുട്ട അന്വേഷിച്ചു കാലത്തേ 
ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് . 

അവ്വന് “ബുഠംസ് ഐ ' വേണം; “ഓംലെറ്റ് " ഉണ്ടാക്കണം . 
ഇതു വല്ലതുമുണ്ടോ അടുക്കളക്കാര്ക്കു നിശ് ച്യം ! എന്നാല് 
ഇവനാകട്ടെ, വരുന്നവഴിക്കു ചെങ്കോട്ടനിന്നു വളിച്ച സാമ്പാറും 
പുളിച്ച ഇഡ്ഡലിയും വാങ്ങി മൂക്കറ്റം അടിച്ചാണ് ഇവിടെ 
എത്തിയതുതന്നെ. പക്ഷേ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കന്മാരും 
ബന്ധുക്കളും അയല്ക്കാരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വരു 
മ്പോഠം അര്ദ്ധരാതിക്കു കുടപിടിച്ചേ മതിയാവൂ. 

ഈ അല”പനെക്കാണുവാന് പണ്ടത്തെ വാത്സല്യമോര്ത്ത” 
ഒരു ഗൃഹനാഥന് കേറിച്ചെല്പുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, തന്തയാണ് 
പുതന്െറ ഡഫേദാര്. ചെറുക്കന്െറ കാവല് ശിപായിയായി 

ആ പാവം വെളിയില് ഇരിക്കുകയാണ് . 

'"അയാരം അകത്തെന്തോ വായിക്കുകയോ എഴുതുകയോ 
ഒക്കെയാണ്” , നമ്മളെപ്പോലാണോ? എപ്പഴും എഴുത്തും 
വായനയുമല്ലേ? മദിരാശിയില് നിന്നു സായിപ്പന്മാരുടെ 
എഴുത്തുകഠം വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നു. '" 

എന്നാണ് തന്ത ആഗതനായ ഗഹസ്ഥനോടു പറയുന്നത്. 

ഗഹസ്ഥന് :--അതെ. അതെ. ദേഹത്തിനു സുഖക്കേടൊ 
ന്നുമില്പല്ധോ? 

തന്തശ് ശിപായി :---“ ഇവിടത്തെ ഈണും പിടിക്കുന്നില്ല. 
അവിടെയൊക്കെ വല്യ തീനും മുറയുമാണ് . ഇവിടെയുണ്ടോ 
അതു നടപ്പ് ! നമുക്ക് പണ്ടത്തെ മട്ടൊക്കെയല്ലേ ഉളളൂ. ' 

തന്തശ്ശിപായി അകത്തുപോയിട്ടു തിരികെ വന്ന് "മുഖം 
വടിക്കുകയാണ” '" എന്നൊരു അറിവൃകൊടുക്കുന്നു. 

റ് ഒടുവില് 'ഷേവ്കഴിഞ്ഞ”' പോപ്പീന് ഷര്ട്ടും ഇട്ട് 
കണ്ണാടിയും വച്ച”, ഒരു സിഗരറ്റുമായി ഒരു സുന്ദരന് ചെരുപ്പില് 
വെളിയിലേക്കു വരികയായി. പുള്ളിക്കാരന് മദിരാശിയില് 
ജോലിയോ ഒരു, ആശുപ്രതിക്കമ്പരണ്ടര് . 

ഒരു തടിച്ച അല്പനെ ഞാന് അറിയും. അക്ഷരാഭ്യാസം 
അത വളരെയില്പ. പണമോ, ധാരാളം. നല്ല ഒരു ബംഗ്ലാവു, 
ണ്ടാക്കി, അയാളോടുതന്നെ കൊഞ്ഞനംകാണിക്കുന്ന ഒന്നാന്തരം 
സാമാനങ്ങടഠംകൊണ്ട് ആ ബംഹ്ലാവിന്െറ മറുറികഠം നിറയ്ക്കു 
കയും ചെയ്തു. അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് . ഇവനെ 
പറ്റിക്കാമെന്നു കരുതി ഒരു അഭ്യസ”തവിദ്യനായ ഈളന് അടുത്തു 
കൂടിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ രണ്ടു മൂന്നു പേരും ഉണ്ട്. ഈ 



സദസസിലേക്കാണ” ഞാന് ചെന്നു ചയത. ത ത ത്യ 
ര്ത്തുമ ഓരോന്നു പറയുക, ഈളന് വിനയപു, 

മറ്റുളളവര് ശരിവയ്ക്കൂക. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഠം ഒരു 
അഞ്ചല്ശിപായി വന്നുകേറി . 

അല”പന് :---'എടോ പ്യൂണ്സേ, എന്െറ മ്രദാസ്മെയില് 
പ്രതം ഇന്നു വന്നില്ലേ?" 

പ്യൂണ് :--- “ഇല്ല യജമാനനേ !' 

മ്രദാസ്മെയില് തിരുവിതാംകൂര് അഞ്ചല്പ്യൂണ് ആണ് 
കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ! അതിനെക്കാഠം കൂടുതലായി 'പ്യൂണ്സേ'' 
എന്ന് ഒറ്റ ആളിനെ വിളിച്ചതെന്തിനെന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വായനക്കാര് 
അദ്ഭുതപ്പെട്ടേക്കും. ഇംഗ്ലീഷും, മലയാളംതന്നെയും നിശ്ചയ 
മില്ലാത്ത പരിഷ് കാരികഠംക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണിത്. 

"പ്യൂണ് '' എന്നു പറയുന്നതു മലയാളം, ''പ്യൂണ്സ് '' എന്നത് 
ഇംഗ്ലീഷ് ! 

ഒരാഠം ഒരിക്കല് എന്നോടു പറഞ്ഞു--- 

“" വളളത്തില് ഞാനും കൈനകരിക്കാരനായ ഒരു 
രക്രിസ്ത്യന്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ' ' 

ഇതുപോലെ മദ്റൊരാഠം ഒരു അബദ്ധം പറഞ്ഞു. അയാം 
തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായിട്ടു പോയി. ഈണുകഴിക്കുന്ന 
സ്ഥലത്തിനു “ ഏൂബ”ബ്'" എന്നു പറയുന്നതു മലയാള 
മാണെന്നു കരുതി കുറെക്കൂടി ശബ ്ദാഡംബരം ആയ വാക്കു 

പയോഗിച്ച് ""ഞാന് പോറ്റിയുടെ കക്കൂസില് കേറി ണു 
കഴിച്ചു '' എന്ന്. 

അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. നമ്മുടെ തടിയനല”പനെ പറ്റിക്കു 
വാന് ഇരിക്കുന്ന ഈളന്, മുന്ബാധ്യത ചുമന്ന്, സര്വ്വം സഹാ 
നാമം അന്വര്ത്ഥമാക്കിത്തീര്ക്കുന്ന ഒരു ഭൂശകലം (പുരയിടം) 
അതിനു കിട്ടാത്ത വിലയ്ക്ക് അല്പന്െറ തലയില് കെട്ടി 
വയ്ക്കുന്നതിന് പരി ശ്രമിക്കുകയാണ് . സംഭാഷണം കുറെ 

ആയപ്പോഠം ഈളന് എഴുന്നേറ്റ് അല”പനോടു അടുത്തു മുരണ്ടു. 

അല്പന്െറ മറുപടി :---' നിങ്ങളുടെ പുരയിടത്തിന് 
“ടൂ താസണ്ട് അഞ്ഞൃറു' രൂപ ഞാന് തരാം. '' 

' രണ്ടായിരം ' എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷു തോന്നിയെങ്കിലും 
“അഞ്ഞുറി 'ന് വാക്കു കിട്ടാത്തതാണു വിഷമം എന്നറിയാമല്ലോ. 

ഐശ്വര്യക്കാരായ അല്പന് മാര് ദരി രദരായ ബുദ്ധിമാ 
ന്മാരുടെ കല”പവ്യക്ഷങ്ങളാണ് . ഒരാളിന്െറ പുറകെ നാലും 
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അഞ്ചും എണ്ണും നടക്കുന്നത് നിങ്ങഠം കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവര്ക്കൊക്കെ 
അവനെ എന്തു പുച്ഛമാണെന്നറിയാമോ? 

പക്ഷെ അവന് അതറിയുകയില്ല. അവന് പണം ഉണ്ടാക്കുക 
യല്ല ചെയ്യുന്നത്; അവന് പണം ഉണ്ടാകുകയാണ്. 

എത്ര ഐശ്വര്യമുണ്ടെങ്കിലൂം ഈ അല്പന് വലിയ 
അന്തസ്സുകേട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിലയേറിയ വസ്(ത 

' ങ്ങളാല് ആച്ച് ഛാദനം ചെയ്യു൭ ടുന്ന അലടപത്വം ആ വിധത്തില് 

മിക്കപ്പോഴും വെളിയില് തലകാണിച്ചുപോകുന്നു. അത് രയ 
ടെയും കുറ്റമല്ല. “ “ഇരപ്പാളി വര്ദ്ധകന് ആയാലും വര്ദ്ധക 
ഇരപ്പാളിയായാലും ഏഴു വര്ഷത്തേയ്ക്കു തനിസ്സ്വഭാവം 
കാണും '” എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. ബിസ്ക്കറ്റ്, പെട്ടിയോടെ 
വാങ്ങി , നത്ത് എല്ലാവരുംകൂടി ഭക്ഷിച്ചതിനു 
ശേഷം, അല”പനായ പ്രഭു ആ ക കൂടെ കയ്യില് 
എടുത്തുകൊണ്ടു നടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ? മൂന്നര രൂപ അവന് 
മദ്ലുളളവരുടെ കുടുക്കില്പ്പെട്ട് , (രിന ഉന്മാദത്തില് 
ചെലവാക്കിയാണ്” ബിസ്കക്കറ്റു വാങ്ങിയത്. എന്നിട്ട്” രണ്ടണ 
പോലും വിലയില്ലാത്ത തകരപ്പെട്ടിയും ചുമന്നു കൊണ്ടാണ് 
വീട്ടിലേക്കു പോവുക. 

പക്ഷേ, അല”പത്വം ഒരു തലമുറയേ നിലനില്ക്കുക 
യുള്ളൂ. പിന്നെ കാര്യം ശരിയായിപ്പോകും . അല“പന്െറ 
മക്കഠം സാധാരണമനുഷ്യരാകും. മൂന്നാം തലമുറ കുലീനത്വവും 
കാണിക്കും . 

ഏതായാലും അല”്പന് മാരുടെ അഹംഭാവങ്ങഠം പൊറുക്കു 
വാന് തക്ക ഓദാര്യം ലോകത്തിന് ഇതുവരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 
ചിരിയും ചിന്തയും] [ഈ. വി. കൃഷ്ണപിളള 

അഭ്യാസം 
1. അല“പവംശത്തിന്െറ ആരാധനാമൂര്ത്തിയായ കാച്ചില് കഴുഷ്ണപിളള 

യുടെ കഥ വിവരിക്കുക. 
2. അരച്ചുദ്ടില് മുണ്ടുംകെട്ടി പുറകെ നടക്കുക, പുതുമടിശ”്ശീലക്കാരന്, 

മാറാപ്പേര് , മൂക്കറ്റം അടിക്കുക, കല”പവ്രുക്ഷം---ഈ (പയോഗങ്ങാഠം 

സ്വവാക്യത്തില് (പയോഗിക്കുക. 
3.  പരിഹാസപാ്രതങ്ങളായ ആളുകളെയും, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെയും 

വര്ണ്ണിക്കുമ്പോഠം ,ബാഹ്യമായി മാതം ഒരു ഗരരവച് ഛായ വാക്കുക 
ളിലും (പയോഗങ്ങളിലും വരുത്തിയാണ് പലപ്പോഴും നര്മ്മരസം 

സൃഷ്ടിക്കുന്നത" ' "---ഈ ഉപന്യാസത്തില് നിന്ന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങഠം 
കാണിക്കുക. 

4. ഈ.വി.യുടെ ഹാസ്യരസ്രപയോഗ നൈപുണ്യത്തെപ്പദ്ടി രണ്ടു 
ഖണ്ഡിക എഴുതുക. 

5. ഏതെല്ലാമാണ് ഈ.വി.യുടെ ഫലിതപ്രധാനമായ കറൂതികഠം? 
നി 
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പാഠം 11 

കലാകാരന്െറ ലോകം. 

ആര്. നായര് (1903-1943)--സഞ് ജയന് എന്ന തൂലികാനാരത്തി 

ലാണ് കി. മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണിനായര് എന്നാണ് പൂര്ണ്ണൂമ യ 

നാമധേയം. ഫലിത സാഹിത്യത്തിലായിരുന്നു കൂടുതല് താത”പര്യം 
സഞ്ജയന്, വിശ്വരൂപം എന്നീ ഫലിത മാസികകളിലാണ് ആ ഹാസ്യരസ 
വാഹിനി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് . ഗരരവപൂര്വ്വം സാഹിത്യം ആസ്വദി 
ക്കുകയും വിമര്ശിക്കുകയും ചെയ്യാന് എം.ആര്. നായര്ക്കുളള പാടവം വെളി 
പ്പെടുത്തുന്നു സാഹിത്യനികഷത്തിന്െറ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും. ഇവിടെ ചേര്ത്തി 

ട്ടുളള ഉപന്യാസം സാഹിത്യനികഷത്തില് നിന്നാണ്. സഞ്ജയന് നാല 

ഭാഗം, അന്ത്യോപഹാരം, ഹാസ്യാഞ”ജലി , ഒഥല്ലോ പരിഭാഷ എന്നിവയാണു 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ മട്ടു കടുതികഠം.] 

മനുഷ്യന്െറ ഭാവനയെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും തദുപ്തി 
പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് കലയുടെ ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിലും 
കലാകാരന്െറ ഭാവനയുടെ വേദനയും അതദുപ്തിയുമാണ് 
അതിന്െറ ഉദ്ഭവസ്ഥാനങ്ങളെന്നു സാമാന്യമായി പറയാവുന്ന 
താണ്. 

മനുഷ്യജീവിതം, ഉള്ളതുപോലെ വീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെ 
ങ്കില്, നയിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെതന്നെ ചി രതീകരിക്കപ്പെടു 

കയും ചെയ്യുകയാണെങ്കില്, അതിന്െറ രംഗവി ധാനത്തിലും, 

നിയ്രന്തണത്തിലും, സംഭവ പരമ്പരയുടെ കാര്യകാരണബന്ധ 
ത്തിലും, സ്വഭാവഗുണങ്ങളുടെ ചേര്ച്ചയിലും അനേകം കൂ(്റ 
ങ്ങളും കൂറവുകളും (പത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി കാണാം. പൂര്ണ്ണത 
യേയും നിയമവി ധേയത്വത്തെയും ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിക്കുന്ന 
മനുഷ്യന്െറ ഭാവന സൃഷ്ടിയുടെ അപൂര്ണ്ണൃതയെയും കുട്ടങ്ങ 
ളെയും, അവകളില്നിന്ന് അനുനിമിഷം .പപഞ്ചത്തില് സംഭ 
വിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനിഷ് ടസംഭവങ്ങളെയും വെറുക്കുന്നു. 
ഏതുസമയത്തും ദിദക്ഷുവിന്െറ പിന്വശത്തേക്കു മാറിയൊളി 
ക്കുന്ന സദൃഷ്ടിരഹസ്യം ചിന്തകന്െറ മനസ്സില് അഗാധവും 
രാപ്പകല് വിട്ടുപിരിയാത്തതായുമുള്ള ഒരു അതപ്തിയെയും, 
അശാന്തതയെയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അത്രുപ്തിയുടെയും 
അശാന്തതയുടെയും മേളനസ്ഥാനമാണ് കലയുടെ ഉദ്ഭവ 
സ്ഥാനം. 

ഈ ((പമേയത്തെ ഞാന് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം 

' പൂന്തിങ്കളില്പ്പങ്കമണച്ചധാതാ. 
വപൂര്ണ്ണുതയ”ക്കേ വിരചിച്ചു വിശ്വം. '' 
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തത്ത്വം കലാകാരന് ആകസ്മികമായിട്ടെന്നപോലെ കണ്ടു, 
പിടിക്കുന്നു. നിസര്ഗ”ഗസുന്ദരവും സുരഭിലവുമായ പനിനീര് 
പ്പൂവിന്െറ ഉള്ളില് അതിന്െറ സൌഷ്ഠവത്തെ (രരമേണ നശി 
പ്പിച്ച് അതിനെ തിന്നൊടുക്കുന്ന കീടത്തെ അയാരം കണ്ടെത്തു 
ന്നതോടുകൂടി "കഷ്ടം !'" എന്ന അനുതാപജന്യമായ ഒരു 
വിലാപപദവും. ' ഇതെന്ത് അനീതിയാണ്” !'' എന്ന് കര്ത്താ 
വിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിശ്ചിതലക്ഷ്യത്തോടു 
കൂടിയ രോഷപരമായ ഒരു (പതി ഷേധവാചകവും അയാളുടെ 
മനസ്സില് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. 

ഈ അനുതാപവും രോഷവും, അഥവാ ഈ അതുപ്തിയും 
അശാന്തിയും കലാകാരന്െറ ആഹാരത്തിലുള്ള രുചിയും, 
ഉറക്കത്തിന്െറ സഖ്യവും കുറയ്ക്കുന്നു. (ക്രമേണ നോക്കു 
ന്നേടത്തെല്ലാം ചേരാത്തതി നോടുളള ചേര്ച്ചയും, ചേരുന്നവയുടെ 
വേര്പാടും, അപൂര്ണ്ണുതയും, ഭിന്നഗുണങ്ങളുടെ അസുഖ്ര്പദ 

മായ സങ്കലനവും അയാഠം കണ്ടെത്തുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് 
കഖ്്കോമന് ഓമര്ഖയാമിന്െറ കൂടെ, ''ഹാ, പ്രപരഭാജനമേ, 

'വിധിയുടെ സാഹായ്യമവലംബിച്ച” താറുമാറായ പ്രപഞ്ച 
ഘടത്തെ നമ്മുടെ ഉളളംകയ്യിലൊതുക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു, 
വെങ്കില്, നമ്മഠം അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുടച്ച് തുണ്ടുതുണ്ടാക്കി 
നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു നവീനസ്ൃഷ്ടി 

ചെയ്യുകയില്ലേ'' എന്നു ചോദിക്കുന്നത്. 

ഓമറിന്െറ ഈ ചോദ്യത്തിലാണ് കവിതയുടംപ്പെടെയുളള 
എല്ലാ കലാസദുഷ്ടികളുടെയും ചോദന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത”. 
ശില”പിയുടെ ഉളിയേയും, ചി ര്രകാരന്െറ തൂലികയേയും, 

കവിയുടെയും ആഖ്യായികാകാരന്െറയും പേനയേയും, സൃഷ്ടി 
യിലുള്ള മാതദുകകളോടു അദ്ഭുതാവഹമായ സാദൃശ്യം വഹിക്കു 
ന്നതെങ്കിലും, അവയെക്കാഠം ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളും പൂര്ണ്ണങ്ങളുമായ 
സങ്കല”“പസദുഷ്ടികളെ അവതരിപ്പിക്കുവാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് 

(പപഞ്ചഘടനയെക്കുറിച്ചുളള ഈ അതദുപ്തിയും, മനുഷ്യന്” 
മനസ്സി ലാക്കുവാന് കഴിയുന്ന നിയമങ്ങഠംക്കു വിധേയമായ 
ഒരു നൂതനസ്ൃഷ്ടി ചെയ്യുവാനുള്ള ആഗ്രഹവുമാണ്. 

യാഥാര്ത്ഥ്യത്തില് നിന്ന് അണുപോലും വ്യതിചലി 
ക്കാതെ, മനുഷ്യലോകത്തില് നടക്കുന്നതോ നടാക്കാവുന്നതോ 

ആയ സംഭവങ്ങളെയും, (പപഞ്ചത്തില് കാണപ്പെടുന്ന വസ്തു 
ക്കളെയും, യാതൊന്നും വിടാതെയും യാതൊന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ക്കാ 
തെയും, യാതൊന്നിനേയും മാദ്രാതെയും വര്ണ്ണിക്കുകയും ചി ത്രീ 

കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കലാകാരനായ കവിയുടെയോ, 
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ചി (തകാരന്െറയോ ജോലിയല്ല; അത് പ്രതറി പ്പോര്ട്ടരുടെയും 

ഫോട്ടോരഗാഫറുടെയും (പവ്ൃത്തിയാണ് . 

ഈ തത്ത്വമാണ” ---കലയുടെ ഈ പരമരഹസ്യമാണ് ചിന്ത 

9 കന്മാരെന്ന"” സ്വയം അഭിമാനിച്ച്, കണ്മുമ്പില് കണ്ടതിനെ 

മനസസിലാക്കാനുളള ബുദ്ധിയോ, അതിന്െറ ചരി പത്രത്തെ 

അറിയുവാനുള്ള പാണ '“ഡിത്യമോ ഇല്ലാതെ, വല്പവിധത്തിലും 

& ഒരു, പേരെടുക്കണമെന്നുളള ദുരാധ്രഹത്തെ മാതം മുന്നിറുത്തി, 

സാഹിത്യസാ്രമാജ്യത്തില് ബലംപ്രയോഗിച്ചു കടന്ന് അവിടെ 

ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിത്തീര്ക്കുവാന് ബദ“ധക്ച്ഛന്മാരായി 

നില്ക്കുന്ന നമ്മുടെ ചില യുവസാഹിത്യ വിമര്ശകന്മാര് 

. അറിയാത്തത' ;----അഥവാ അറിയുമെങ്കില്, അവര് വിസ്മരി 

ക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കല യാഥാര്ത്ഥ്യത്തെ അലങ്കോലപ്പെടു 

ത്തുന്നുവെന്ന് അവര് ആക്ഷേപിക്കുന്നു. അലങ്കോലപ്പെട്ടു, 

കിടക്കുന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യത്തെ അഭിലഷണീയമായ ഒരു പൂര്ണ്ണത 

യിലേക്കു, നയിക്കുകയാണ് കലാകാരന്െറ പരമോദ്ദേശ്യമെന്നൂ 

ലി തിയെ. .രവ്വ൪ മുറക്കുകയ്യോ, മറയ”ക്കുകയോ ചെയുന്നു. 

ലോകത്തിലെ അസമത്വത്തെയും, ദാരി ദ്യത്തെയും, (്രദര്ശി 

റിച്ച്” അവയുടെ പരിഹാര മാര്ഗ'ഗം ആരായുന്നത് സര്വ്വോത് 

കൃഷ”്ടവും അവതാരപൃരുഷന്മാര് കൂടി ജന'”മകടുത്യമായി 

കരുതിവരുന്നതുമായ ഒരു പാവനോദ'ദേശ്യംതന്നെ. പക്ഷെ, 

അത് സമുദായ പരിഷ“ കര്ത്താക്കളുടെ (്പവൃത്തിപരിധിക്കു 

ഉളില്പ്പെടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ”; കലാസാ്രമാജ്യത്തില് ആ 

ഉദ"ദേശ്യത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയുളള (പവ്ൃത്തി 

പദ'ധതി വേറെയാണ്. 

. കലാകാരന് സമുദായ പരിഷ“കരണത്തില് , അസമത്വ പരി 

ഹാരത്തില്, അസ്വത്ര്ത്രതാനിവാരണത്തില്, സ്വഭാവ സംസ്കര 

ണത്തില്, രാഷ രട്രാഭ്യുന്നതിയില്, ജീവിതപരിവര്ത്തനത്തില് 

ഉത”“സുകനല്ലേ? ഉത്“സുകനായിരിക്കേണ്ടേ? എന്ന പ്രശ”നങ്ങഠം 

ഇവിടെ ഉദ്ഭവിക്കുന്നു. ഉത്സുകന്തന്നെ; ഉത്സുകനായിരി 

ന ക്കേണ്ടതുംതന്നെ. പക്ഷെ, അവശതയുടെ നഗ'നചി സ്രീകരണം 

കൊണ്ട് ജനതതിയുടെ സഹാനുഭൂതിയെയും അനുകമ്പയെയും 

ഉണര്ത്തി അവരെ പരിഷ'കരണോന'”മുഖരാക്കിത്തീര്ക്കുന്നതി 

ൽ ലല്പ കലാകാരന് തന്െറ തത്പരമായ ഓത്സുക്യത്തെയും 

പാടവത്തെയും (്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നത”. 

സ്വാഭാവികമായി ദുഃഖഹേതുക്കളായോ അത്ൃപ്തികര 

ങ്ങളായോ ഉള്ള സംഭവങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും, പൃതിയ 
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ഒരു അവലോകനസ് ഥാനത്തെ അവലംബിക്കുകയോ, അവയുടെ 
ആന്തരമായ പ്രകഴടുതിയെ സ്പര്ശിക്കാതെ, ബാഹ്യമായ ആകഴുതി 
യിലോ ഘടനയിലോ തെല്ലൊന്നു മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്തു 
ചി സ്രീകരിച്ച്, ആ പഴയ സദൃഷ്ടികളുടെ പുതിയ രൂപാന്തര 

ങ്ങളെ യാഥാര്ത്ഥ്യം കണ്ടു മടുത്ത കണ്ണുകരംക്കു മുമ്പാകെ 
അവതരിപ്പിച്ച് ആനന്ദത്തേയും, പരിഷ് കരണേച്ഛയേയും, 
ഏകകാലത്ത് ചപ്രേക്ഷകന്മാരില് ഉളവാക്കുകയാണ് ഒരു 
ഉത്തമ കലാകാരന്െറ പരമോദ് ദേശ്യം; യാഥാര്ത്ഥ്യത്തെ അങ്ങനെ 
തന്നെ പകര്ത്തിക്കാണിക്കുകയല്ല. (പകുതിയുടെ മുകൃരമാണ് 
കലയെന്ന” ഒരു നിരൂപണസങ്കേതമുണ്ട”. പ്രൊഫസര് മെക്കാര് 

ടനി പറയുന്നു: “ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ, ആ മുകുരം മധ്യം 

ഉയര്ന്നതോ കുഴിഞ്ഞതോ ആയിരിക്കും." കലാമുകുര 
ത്തിലുള്ള വസ്തു (പതിബിംബം യാഥാര്ത്ഥ്യത്തെ മറ്റൊന്നായി 
തെറ്റിദ്'ധരിക്കുവാന് ഇടയില്ലാത്ത വിധത്തിലാണെങ്കിലും ഗണ്യ 
ല് സ്പഷ്ടമായും രൂപാന്തരപ്പെടാതെ നിവ്യൃത്തിയില്ലെ 
ന്നാണ് പ്രപൊഫസ”സര് മെക്കാര്ട് നിയുടെ മതം. ഈ അഭിപ്രാ 

യത്തില് അടങ്ങിയ തത്ത്വം നമ്മുടെ യാഥാര്ത്ഥ്യാരാധകന്മാ 
രുടെ വീക്ഷണപരിധിയി ില്പ്പെട്ടുകഴി ഞ്ഞിട്ടില്ല. 

സാഹിത്യനികഷം] [എം .ആര്, നായര് 

അഭ്യാസം 

1. കലയുടെ ഉത്പത്തി എവിടെനിന്ന് ? അതിന്െറ ഉദ്ദേശ്യമെന്ത് ? 

2. ഓമറിന്െറ ഈ ചോദ്യത്തിലാണ് കവിതയുടംപ്പെടെയുളള എല്ലാ കലാ 
സൃഷ്ടികളുടെയും ചോദന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്---ആശയം വിശ 
ദീകരിക്കുക. 

8. “ഈ തത്ത്വമാണ് , കലയുടെ ഈ പരമരഹസ്യമാണ് , നമ്മുടെ ചില 
യുൃവസാഹിത്യ വിമര്ശകന്മാര് അറിയാത്തത് ; അഥവാ അറിയുമെങ്കില് 
അവര് വിസ്മരിക്കുന്നത” '__എ പ്രകാരമുളള യുവസാഹിത്യകാരന് 
മാര്? ഏതു തത്ത്വമാണ് അവര്ക്ക് നത്ത്്ത്യത്ത്, അഥവാ 
അറിയുമെങ്കില് വിസ്മരിക്കുന്നത” ? 

ക. (പകൃതിയുടെ മുകുരമാണ് കലയെന്ന മതത്തെ മി പ്രൊഫസര് 
മെക്കാര്ട്നിയുടെ സുചിന്തിതാഭി (പായം വിശദീകരിക്കുക. 

മു 

4, 

കലം റം. 

നിക് ച്ച 

ന ആല്ല 

0 

) 
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ഹാസ്വത്തിന്െറ ഉത്പത്തി 
എം.പി. പോഠം (963.1952)---ജീവിത കാര്യങ്ങളിലും സാഹിത്യ 

കാര്യങ്ങളിലും സ്വത്രന്തബുദ്ധി ആയിരുന്നു എം.പി. പോഠം. കേരളത്തില് 

പുരോഗമന സാഹിത്യ (പസ്ഥാനത്തി ജനയിതാക്കളില് ഒരാളായിരുന്നു 

അദ“ദേഹം. പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടനയില് നിന്ന് പില്ക്കാലത്ത് 

പിനമാറുകയുണ്ടായി. സാഹിത്യമര്മ്മജ്ഞനായ വിമര്ശകന് എന്ന നില 

യിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്െറ (പസിദ്ധി. നോവല്സാഹിത്യം, ചെറുകഥാ 

(്രസ്ഥാനം, സാഹിത്യവിചാരം, സൌന്ദര്യ നിരീക്ഷണം, ഗദ്യഗതി എന്നിവ 

യാണ് മുഖ്യകടതികഠം. സ്ഫുടവും ശക”തവുമായി ആശയ പ്രതിപാദനം 

ചെയ്യുന്ന ഗദ്യശൈലിയാണ് അദ" ദേഹത്തിന്േറത് .] 

ചിരിയെക്കുറിച്ചുളള ലേഖനം ചിരിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനമാ 

യിരിക്കണമെന്നില്ല; നേരേമറിച്ചാണ” . ഇധത ദുര്ഘടമായ 

വിഷയം വേറെ അധികമില്ല. അരിസ്ദ്ദോട്ടില് തുടങ്ങി പല 

ചിന്തകന്മാരെയും അതൃ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിര്വച 

നത്തിന്െറ നാലുചുവരുകഠംക്കിടയ ല് പിടിച്ചുനിറുത്താവുന്ന 

ഒന്നല്ല അത്. അത് ജീവിതത്തെപ്പോലെ പരപ്പാര്ന്നതും, 

ആഴമേറിയതും സ്ഥൂലതരവും സൂക്ഷ് മതരവുമാണ''. എന്നു 

തന്നെയല്ല അതു, ജീവിതത്തിന്െറ അഭിന്നമായ ഒരു ഘടകവു 

മാണ”. ജീവിതത്തെ ആരെങ്കിലും തടുപ്തികരമായി നിര്വചി 

ച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില് ചിരിയെയും നിര്വചിക്കാം. എന്നാല് 

ഇതേവരെ ഉളള അനുഭവം വച്ചു നോക്കിയാല് രണ്ടും അസാധ്യ 

മായിട്ടാണു കാണുന്നത്. 

ഇന്നത്തെ മനശ് ശാസ് ര്തജ് ഞന് മാരുടെ സിദ'ധാന്തം, 

ചിരിയുടെ ഉദ“ഭവം ഒരുതരം “ഇക്കിളി "യില് നിന്നാണെന്നത്രെ. 

മനസ്സും ദേഹവും തമ്മിലുളള ഗാഡസംബന്ധം അഥവാ 

ഐക്യം ഈ സിദ് ധാന്തത്തിന് ഉപോല്ബലകമാകുന്നുണ്ട്. 

മനുഷ്യരെ ചിരിപ്പിക്കുവാന് വെറും ഒരു ഗ്യാസിനു കഴിയും. 

ഹാസ്യത്തിന്െറ ഏറ്റവും ഉത്കടഷ് ടമായ ഭാവങ്ങഠംപോലും 

മനസ”സിന്െറ ഒരുതരം ഇക്കിളിയില്നിന്നാണ” പുറപ്പെടുന്ന 

തെന്ന് ചില ആധുനിക മനശ“ശാസ'ധ്തജ“ഞന “മാര് സമര്ത്ഥി 

ക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ സിദ്ധാന്തത്തില് ചിരി ചില അനുഭവ 

വിശേഷങ്ങളുടെ ര്രത്യാഘാതമാണെന്നുമാദ്തമേ തെളിയു 

ന്നുളളൂ. ഈ (പത്യാഘാതത്തിന് നിദാനമായ അനുഭവങ്ങളുടെ 

സാമാന്യ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ഇനിയും അന്വേഷിക്കേണ്ടി 

യിരിക്കുന്നു. 

അരിസ്റ്റോട്ടില് പറയുന്നത്, ഒരുവിധത്തില് അല്ലെങ്കില് 

മറ്റൊരുവിധത്തില് ഉളള അധഃപതനമാണ'' ഹാസ്യത്തിന്” 
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നിദാനമാകുന്നതെന്നത്രെ. ദുരഹങ്കാരിയായ ഒരാഠാംക്ക് പെട്ടെന്നു, 
നേരിടുന്ന അപകര്ഷം മറ്റുളളവരെ വി നോദിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. 
കയ്യും കാലും വീശി ആകാശത്തില് തല ഉരുട്ടി “അമ്പട ഞാനേ ' 
എന്ന ഭാവത്തില് നടന്നു പോകുന്ന ഒരാഠം ഒരു പഴത്തൊലിയില് 
ചവിട്ടി മറിഞ്ഞുവീണാല്, കാണികഠം അയാളെ നോക്കി ചിരി 
ക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഇതുപോലെതന്നെ മാനസികലോക 
ത്തിലും ഭാഷയിലും മറ്റും സംഭവിക്കുന്ന അവിചാരിതമായ 
അപകര്ഷമാണ് ഓരോരോ ഹാസ്യഭാവങ്ങംക്കു നിദാനമെന്ന് 
അരിസ്റ്റോട്ടില് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതു സർവതോ 
ഭദമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഹാസ്യ 

ഭാവമുളവാക്കുന്ന അനേകം സംഗതികളിലൊന്നാണ് ഇത്തര 
ത്തിലുള്ള അധഃപതനം എന്നു മാതമേ സമ്മതിക്കാന് തരമുള്ളു. 
അധഃപതനത്തിനു നേരേ വിപരീതമായ ഗതിയും ചിലപ്പോഠം 
ഹാസ്യവിഷയമാകാം . ബസ്സില് യാര്രചെയ്യുമ്പോഠം 
അതിന്െറ വരവ് ഗാരനിക്കാതെ അലക്ഷ്യമായി നടന്നുപോകുന്ന 
വഴി പോക്കന് ബസ്സ് അയാളെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന സന്ധി 
യില് പെട്ടെന്നു റോഡരികിലേക്കെടുത്തു ചാടുന്നതും അതു 
കണ്ടു ബസ്സി ലുളളവര് ചിരിക്കുന്നതും പലരും കണ്ടിരിക്കും . 
ഇവിടെ വഴിപോക്കന് അധഃപതനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു 
വിധത്തില് പറഞ്ഞാല് അയാഠം ത്ത ൭ വ് നിലത്തുനിന്നു 
കുറച്ചുകൂടി ഉയരുകയാണു, ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും 
ബസ്സി ലുളളവര് ചിരിക്കാന് കാരണമെന്ത്”? സദ്ഗുണങ്ങഠം 
നിറഞ്ഞ പല കഥാപാ്രതങ്ങളും നാടകത്തില് ഹാസ്യവിഷയ 

മാകാറുണ്ട്. അവയുടെ അധഃപതനമാണ് അതിന്െറ കാരണ 
മെന്നു പറയുവാന് വയ്യ. മോളിയറുയടെ “അല്സെസ്'റ്രു" 
എന്ന കഥാപാര്രതം ഉല്കൃഷ്ടഗുണസമ്പന്നനാണ് . എന്നാല് 
അതൊരു ഹാസ്യപാരതമായിട്ടാണു നാടകത്തില് വിഹരിക്കു 

ന്നത്. തന്നിമിത്തം ഹാസ്യത്തിന്െറ നു അധഃപതനമല്ലെന്നു 
സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

പിന്നെ മറ്ടെന്തായിരിക്കും? അതിശയീകരണമാണ” ഹാസ്യ 
ത്തിന്െറ ആധാരമെന്നൊരു പക്ഷമുണ്ട്. ഇതിലും കുറച്ചു 
വാസതവമില്ലെന്നില്പ. ഹാസ്യകാരന്മാര് സാധാരണ പ്രയോഗി 
ക്കാറുളള ഒരു ത്രന്തമാണ് അതിശയോക”തി. ഹാസ്യചി ര്രകല 
യുടെ മുഖ്യോപായവും മമറ്നൊന്നല്ല. നേതാക്കന്മാരുടെ 
ആക്രതിയിലോ പ്രകടതിയിലോ ഉളള സ്ഥായിയായ ഒരു 
വികടതലക്ഷണം വ്യാവര്ത്തിച്ചെടുത്ത് അതിനെ പര്വതീകരി 
ക്കയാണ” ഹാസ്യചി (തകാരന്മാര് പച്െചെയ്തുവരാറുള്ളത് . 
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ശിലാപ്രതിമയ്ക്കു തുല്യമായ മുസ്സോലിനിയുടെ സ്ഥൂല 
തയും, ഹിറ്റ്ലറുടെ മുറിമീശയും, ചര്ച്ചിലിന്െറ ചുരുട്ടും, 
ചേമ്പര്ലയിന്െറ കുടയും, ലോയിഡ് ജോര്ജിന്െറ മുഖത്തുള്ള 
വര്ത്തുളതയും മറ്ലും ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. പദപ്രയോഗ 
ത്തിലും അതിശയോക്”തി പലപ്പോഴും ഹാസ്യോത്പാദനത്തിനു, 
കാരണമായിത്തീരുന്നുണ്ട്. സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാടിന്െറ ചാപ 
ല്യങ്ങളും കാര്ത്ത്യായനിയമ്മയുടെ സല്ക്കാരസംരംഭങ്ങളും 
വര്ണ്ണിച്ചിട്ടുളളതില് അതിശയോക”തി (പകടമാണ്. അതിശ 
യോക”തി വൈചിത്ര്യത്തില് അദ്വിതീയന് ഫ്രാന്സിലെ ഹാസ്യ 

സാഹിത്യകാരനായ റാബെലേയ് (്ലീാലല്ട) ആണ്. എന്നാലും 

ഇതു ഹാസ്യപ്രയോഗത്തി ലുളള ഒരു ത്രന്തമെന്നല്ലാതെ ഹാസ്യ 
ത്തിന്െറ ഹേതുവാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതില് യുക്തിഭംഗ 
മുണ്ട്. അതിശയോക”്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഹാസ്യമുണ്ടാകാം . 
ജെയിന് ഓസ് റ്റിന് (൦ ൧൮5൦൩) ആര്നോഠംഡു ബന്നദ്ദ” (൧൩൦010 

8060) . ഗാല്സവര്ത്തി (റല) മുതലായ യഥാര്ത്ഥ 

സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കടുതികളിലും ഹാസ്യധപയോഗം ധാരാ 
മുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും അതിശയോക”തി (പായേണ വര്ജ്ജി 
ക്കുന്നവരാണ് . അതിശയോകതിക്കുപകരം ന്യൂനോക്തി 
വ്സ൩േ 508 ണബ്ഥ)ആണ് അവര് മിക്കവാറും (പയോഗിക്കുന്നത്, 

* മൂര്ഖന്പാമ്പുകടിച്ചാല് ഒരു സുഖവുമില്ല' എന്നു പറയുന്നത് 
ന്യൂനോക്തിക്കുദാഹരണമാണ് . ഇങ്ങനെയുളള (പയോഗങ്ങം 
കൊണ്ടും ഹാസ്യഭാവം സാധിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. 

ഹാസ്ലിറ്റ ്ക്ചധ മുതലായ നിരൂപകന് മാര് സാഹി 

തൃത്തിലുളള ഹാസ്യപതീതിയെ പരാമര്ശിച്ചു ചുഴിഞ്ഞു 
നോക്കിയതില്, വൈരുദ്ധ്യബോധത്തി ലാണ് അതിന്െറ പ്രഭവം 

കണ്ടെത്തിയത് . രണ്ടു പാത്രങ്ങഠംക്കുതമ്മില്, അല്ലെങ്കില് 

രണ്ടവസ്ഥകരഠംക്കു, തമ്മില്, അതുമല്ലെങ്കില് ഒരേ പാരതത്തില് 

രണ്ടവസ്ഥകഠംക്കു തമ്മിലുളള പരസ്പരവൈരുദ്ധ്യമാണ” 
ഹാസ്യത്തിന്െറ ഉത്പത്തിയെന്ന് അവര് സിദ് ധാന്തിക്കുന്നു. 
(പാംശുലഭ്യമായ ഫലത്തിങ്കല് ഉദ്ബാഹുവായിരിക്കുന്ന 
വാമനന് ഉപഹാസ്യതയെ പ്രാപിക്കുന്നതു ഫലത്തിന്െറ 
ഉന്നതിയും വാമനന്െറ വാമനത്വവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം 
കൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ വൈരുപ്യങ്ങഠം ഹാസ്യ 
വിഷയമാകുന്നത്, മനുഷ്യശരീരത്തിന്െറ സാധാരണ ഘടനയും 
അതിന്െറ വൈരൂപ്യവും തമ്മിലുള്ള പരസ് പരവിരുദ്ധത 

കൊണ്ടാണ'. പദപപയോഗത്തിലും ഈ വൈരുദ്ധ്യം കാണ്മാന് 

കഴിയും. ഒരു വാക്ൃത്തിന്െറ (പത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ 
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അര്ത്ഥങ്ങഠംക്കുതമ്മില് വൈധര്മ്മ്യമുണ്ടെങ്കില് അത് ഒരു 
ഫലിതമായിത്തീരാവുന്നതാണ് . 

ഈ സിദ്ധാന്തം മുമ്പ് (പതിപാദിച്ചിട്ടുളളവയെക്കാഠം 
സ്വീകാര്യമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇതും പരിപൂര്ണ്ണമായ ഒര 
സിദ്ധാന്തമാണെന്നു പറയാവതല്ല. ഹാസ്യപ്രതീതി ഉളവാ 
ക്കുന്ന പല സന്ദര്ഭങ്ങളിലും ഏതാണ്ടൊരു വൈരുദ്ധ്യപകടനം 

ഉണ്ടെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. പക്ഷെ വൈരുദ്ധ്യമില്പാത്ത സന്ദര് 
ഭങ്ങളിലും ഹാസ്യമുണ്ടാകാറുണ്ട്. പാസ്ക്കല് എന്ന ഫ്രഞ്ച് 

ചിന്തകന് പറഞ്ഞിട്ടുളള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഉദ്ധരിക്കാം . 
അന്യോന്യം പരിപൂര്ണ്ണസാദ്യശ്യമുളള രണ്ടുപേരെ സങ്കല”പി 
ക്കുക. അവരില് ഒരാളെമാ്രം കാണുമ്പോഠം ആരും ചിരിക്കു 
കയില്ല. എന്നാല് അവരെ രണ്ടുപേരേയും ഒന്നിച്ചുകാണുമ്പോഠം 
ആരും ചിരിച്ചുപോകും. ഇവിടെ വൈരുദ്ധ്യമല്ല; നേരേ 
മറിച്ച” സാദൃശ്യമാണ് ഹാസ്യത്തിന് നിദാനമായി ഭവിക്കുന്നത്, 
ഒരാഠം (പസംഗിച്ചുകൊണ്ടുനി ല്ക്കുമ്പോഠം മൂക്കൊന്നു, ചൊറി 

യുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. ആരും അതത്ര (ശദ്ധിക്കുക 

യില്ല. എന്നാല് അയാഠം പറയുന്ന ഓരോ വാക്ൃയത്തിനിടയ്ക്കും 
മൂക്കു ചൊറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കില് ശ്രശോതാക്കഠം 

അതു രശദ”ധിക്കുകയും ,ഒരുപക്ഷേ ചിരിക്കുകയും വ 

വന്നേക്കാം. ' ' ഇതുപപോലെതമന്നയാണ്, ..” അതെ' ..,."ഞ്ഞ്റ് 
പറയുന്നു ' എന്ന പദങ്ങഠം ഓരോ വാകൃത്തിന്െറ ആരംഭത്തിലും 
(പയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം. ഒരിക്കല്മാത്രം പ്രയോഗി 

ച്ചാല് ഹാസ്യവിഷയമാകാത്തത് പലപ്രാവശ്യം പ്രയോഗിച്ചാല് 
ഹാസ്യവിഷയമായിത്തീരും. ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തില് വൈരുദ്ധ്യ 
മല്പ, നേരേമറിച്ച് ആവര്ത്തനമാണ് ഹാസ്യത്തിന് ആസ്പദ 
മായിക്കാണുന്നത് . 

ഈയിടെ ചരമഗതി പ്രാപിച്ച ബെര്ഗ”സണ് ൫൦95൩). 

എന്ന (ഫ്ഞ്ചുചിന്തകന്െറ സിദ്ധാന്തം കുറെക്കൂടി ഗാഡവും 
സമഞ്ജസവുമായി ഇതെഴുതുന്ന ആയക്കു, തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. 
അദ് ദേഹത്തിന്െറ സിദ്ധാന്തത്തില് (പ്രധാനമായി മൂന്നംശങ്ങ 
ളാണുളളത് . ഒന്നാമതായി ഹാസ്യം, മനുഷ്യനു സവി ശേഷമുളള 
ഒരു ധര്മ്മമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്െറ വാദം. “ചിരിക്കുന്ന 
ജന്തു ' എന്നു മനുഷ്യനെ മുമ്പു നിര്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ചിരിക്കു 
വിഷയമായ ജന്തു ' എന്നും അവനെ നിര്വചിക്കാമെന്നു 
ബെര്ഗ്സണ് (പസ”താവിക്കുന്നു. ചിരിക്കു വിഷയമാകുന്നത് 

എപ്പോഴും മനുഷ്യനാണ്. ഒരു, ഭൂവിഭാഗം അഥവാ (6്രക്ൃതി 
വിലാസം സുന്ദരമോ മറിച്ചോ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് 
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ഒരിക്കലും ഹാസ്യവിഷയമാകയില്ല. ചില ജന്തുക്കളുടെ (ദൃഷ”ടാ 
ന്തമായി കുരങ്ങുകളുടെ) ചേഷ്ടകരം നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു 
ണ്ടെങ്കില് അത് അവയ്ക്ക് മനുഷ്യരുടെ ചേഷ്ടകളോടുളള 
സാദ ശ്യംകൊണ്ടാണ”. മാനുഷികമായ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായി 
രിക്കും ഹാസ്ൃത്തിന്െറ ആസ്പദം. രണ്ടാമതായി ബെര്ഗ്സണ് 
.സമര്ത്ഥിക്കുന്നത്, മനുഷ്യജീവിതം അതിന്െറ ചലനാതര്്മ 
കതയില്നിന്നകന്നുപോകൃകയും ഒരു യ്യത്രത്തോട് സാദൃശ്യം 
വഹിക്കാന് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹാസ്യമുളവാകുന്ന 
തെന്നാണ്”. ചലനാത്മകവും യാ്രന്തികവുമായ അംശങ്ങഠം 

കടന്നുകൂടുമ്പോഠം ഹാസ്യവിഷയകമായ സന്ദര്ഭങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. 
കാലദേശാവസ് ഥകഠംക്കനുസ്യതമായി മനസ്സിന്െറയും ശരീര 
ത്തിന്െറയും വ്യാപാരങ്ങളെ നയിക്കുവാന് കഴിയുന്ന ഒരാഠം 
ഒരിക്കലും ഉപഹാസ്യനായി ഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു തടിയന് 
മറിഞ്ഞു വീണാല് നാം ചിരിക്കും . അതിനു രണ്ടുവിധത്തി 
ലുളള യാന്ത്രികത്വമാണു കാരണം. ഒന്നാമത്; അമിതമായ 
തടിതന്നെ, ശരീരത്തിന്െറ ലാഘവത്തിനു കോട്ടംവരുത്തി 
അതിനെ യാന്ത്രികമാക്കിയതിന്െറ ഫലമാണ്. രണ്ടാമതായി, 

അയാഠം മാര്ഗ”ഗത്തിനനുസരിച്ചു തന്െറ ഗതിയെ നയിച്ചിരു 
ന്നുവെങ്കില് വീഴുകയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നയിക്കാന് 
സാധിക്കാതെ വന്നത് , അയാളുടെ സഞ്ചാര്രകമത്തി ലുളള 
അശ്രദ്ധ, അതായത് അയാളുടെ ശരീരവ്യാപാരത്തിന്െറ യാന്ത്രി 

കത്ചകൊണ്ടാണ് . ജീവിതത്തില് വച്ചുകെട്ടുന്ന ഈ യാന്ത്രിക 
ത്വത്തിന്െറ ബഹുമുഖമായ പകടനങ്ങളില് നിന്നാണ് ഹാസ്യം 
ഉദ” ഭവിക്കുന്നത്. മുഖത്ത” ഒരു മാംസഖണ്ഡം ഉരുട്ടി 
വച്ചതുപോലെയാണ് ഒരാളുടെ മൂക്ക് എങ്കില്, അത്” അയാളുടെ 
കൂട്ടമല്ല; ശരിതന്നെ. പക്ഷെ പ്രക്ടതിതന്നെ ഏതോ ഓര്മ്മ 
പ്പിശകുകൊണ്ടെന്നപോലെ അയാളുടെ മുഖഭാവത്തിന്െറ ചൈത 
നയത്തെ കെടുത്തുന്ന ഒരു വൈരുപ്യം കെട്ടിവച്ച് ആ അവയവത്തെ 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ യ്യ്ത്രസമാനനാക്കുകയാണ് 
ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . മനുഷ്യന്െറ ഉപകരണമായ ഭാഷയിലും ഈ 
യാ്ര്തികത്വം കടന്നുകൂടാവുന്നതാണ് . മേല്കാണിച്ച ദൃഷ്ടാ 
ന്തത്തില് “അതെ', “ഞാന് പറയുന്നു ' എന്നും മറ്റും ആവര് 
ത്തിക്കുന്ന (പസംഗകന് ഏതോ യ്യന്ത്ത്താല് നയിക്കപ്പെടുന്ന 

ഒരു മനുഷ്യപ്പാവയായിത്തീരുകയാണ” ചെയ്യുന്നത്. അയാ 
ളുടെ ഭാഷ സജീവമായ ആശയത്തോടൊപ്പം സജീവമാകുന്നതിനു 
പകരം നിര്ജ്ജീവവും നിരര്ത്ഥകവുമായ സാങ്കേതിക ശബ്ദ 
ങ്ങഠംകൊണ്ട” സ്ഥൂലമായിത്തീരുന്നതു നിമിത്തമാണ് അത, 
ഹാസ്യത്തിനു വിഷയമാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഹാസ്യവിഷയകമായ 
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ഏതു ദൃഷ്ടാന്തം നോക്കിയാലും അതില് യാന്ത്രികമായ 
ഒരംശം കണ്ടെത്താതിരിക്കയില്ല. മൂന്നാമതായി ബെര്ഗ്“സണ് 
സിദ് ധാന്തിക്കുന്നത് , ഹാസ്യത്തിന്െറ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഹഴൂദയ 
മല്ലെന്നും നേരേമറിച്ച് തലച്ചോറുമാ്തമാണെന്നുമത്രെ, 
വികാരം ഹാസ്യത്തിന്െറ ശ്രതുവാണ്. അനുകമ്പ മുതലദ്യ 
ആര്ദ്രദവികാരങ്ങഠം തല്ക്കാലുത്തേക്കെങ്കിലും മാറ്റിവച്ചെങ്കില് 

മാത്രമേ ഹാസ്യത്തിന് (പത്യക്ഷപ്പെടാന് അവസരമുണ്ടാകയയള്ളൂ. 
വികാരമുള്ള ഒരാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് ജീവിതം ഒരു ശോകപര്യവ 
സായിയായ നാടകമായും വിചാരശീലനായ ഒരാളുടെ ദൃഷ്ടി 
യില് അത് ഒരു (പഹസനമായും കാണപ്പെടുന്നു. നാം പരിഹ 

സിക്കുന്ന ഒരാളോട്” നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്നു വന്നേക്കാം . 
പക്ഷേ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന ആഠം, സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആരം, 
ഇവര് രണ്ടും രണ്ടാണ് . പരിഹസിക്കുന്ന ആഠം, സ്നേഹിക്കുന്ന 
ആയം. ഇവരും രണ്ടാണ് . നാം ഒരാളെ പരിഹസിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ സാമുദായിക ബോധംകൊണ്ടാണ്. നാം അയ്യാളെ 
സ്നേഹിക്കുന്നതാകട്ടെ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ബോധം 
കൊണ്ടാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിന്െറ പ്രതിനിധി. 
യായിരിക്കെ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തേടട്, നേരേ വിരുദ്ധമായ 
യാന്നത്രികത്വത്തിനു വി ധേയനാവുകയാരണങ്കില് സമുദായം പരീ 

ഹാസമുപയോഗിച്ച് അയാളുടെ മേല് (പതികാരം ചെയ്യുന്നു. 
ഈ സമുദായം ഏറക്കുറെ പരിമിതമായിരിക്കും. ഒരു വര്ഗ”ഗ ം 
ത്തിനു ന്യായമായി തോന്നുന്നത് മദ്റൊസു വര്ഗ”ഗത്തിനെറ ദൃഷ'" 
ടിയില് ഹാസ്യവിഷയമായേക്കാം. എനടലും ഫാസ്യം വ്യക്തി 
പരമായ . ഒരു വ്യാപാരമല്ലെന്നും, മറിച്ച" അത് ഏതെങ്കിലു 
മൊരു സമൂഹത്തിന്െറ പ്രതികാരപ്രചോദിതമായ ഒരു പ്രത്യാ 

ഘാതമാണെന്നും ബെര്ഗ്സണ് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു. ഹാസ്യ 
ത്തിന്െറ നാനാവഴികളെ കുറിച്ചാലോചിക്കുമ്പേോഠഠം ഇത്ര 
സൂക്ഷ്മവൃം അതേസമയംതന്നെ വിപു൦ഡും ആയ നിര്വചനം 
മറ്റു യാതൊരു ചിന്തകന്െറ ബുദ'ധിയല്നിന്നും പുറപ്പെട്ട 
ട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. 

സാഹിത്ൃയവിചാരം] [എം. പി. പോഠം 

അഭ്യാസം 

1. ഹാസ്യത്തിന്െറ നിദാനത്തെപ്പദ്റിയുള്ള വിവിധാഭി (പായങ്ങളില് 

ഏതാണ് നിങ്ങക്ക് കൂടുതല് സമഞ'്ജസമായി തോന്നുന്നത്? 
എന്തുകൊണ്ട്? 

2. ഹാസ്യത്തിന്െറ ഉത്പത്തിക്കു കാരണങ്ങളായി പറയുന്ന അവസ്ഥാ 

വിശേഷണങ്ങഠംക്ക് ഉദാഹരണങ്ങഠം ഈ പുസ്തകത്തിലെ നര്മ്മ 
(പധാനങ്ങളായ പാഠങ്ങളില്നിന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക. 

യതും ഷം. 



പാഠം 18 

വിന് സ്വ ഹിമാലയങ്ങറാക്കിടയില് 
[ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി (1901--1977)---തദൃശ്ശൂര് സെന്റ് തോമസ് 

കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകനായി ഓദ്യോഗികജീവിതം ആരംഭിച്ചു. 
കൊച്ചിന് സര്വ്വകലാശാലാ വൈസ്ചാന്സലര് പദവിയില് ആണ് 

അദ'്ദേഹം ഒടുവില് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് . രാഷ് (ടീയരംഗത്തു, (പ്രവര് 

ത്തിച്ചിരുന്നകാലത്ത” കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസമര്ത്തിയായി കുറെക്കാലം 
(പവര്ത്തിച്ചു. സാഹിത്യ വിമര്ശനം സംബന്'ധിച്ച” എഴുതിയിട്ടുളള കാവ്യ 
പീഠിക, അന്തരീക്ഷം, മാറ്റൊലി, മനുഷ്യകഥാനുഗായികഠം, മാനദണ്ഡം , 
രാജരാജന്െറ മാദ്റൊലി, നാടകാന്തം കവിത്വം, കുമാരനാശാന്െറ കവിത-ഒരു 
പഠനം, വളളത്തോഠം കവിത-ഒരു പഠനം ,വായനശാലയില് എന്നീ കൃതികളും 
പ്രൊഫസര്, കൊന്തയില് നിന്ന് കുരിശിലേക്ക്, പാറപ്പുറത്തു വിതച്ച 
വിത്ത് എന്നീ നോവലുകളും, കൊഴിഞ്ഞ ഇലകഠം എന്ന ആത്മകഥ 

യുമാണ് [പധാന ക്ൃതികഠം. മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ “ “ഒറ്റനോട്ടത്തില് '" എന്ന 
രഗന“ഥത്തിലുളള ഒരുപന്യാസമാണ് “വിന'“ധ്യഹിമാലയങ്ങഠംക്കിടയില് ' ] 

ഴു ആ യാത്രയില്വച്ച് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി---ഇംഗ്ലീഷ” 
സാഹിത്യത്തിന്െറ പൊരുളറിയാന് ഇംഗ്ലണ്ടില് പോകണമെങ്കില് 
ഇന്ത്യന് സംസ്കാരത്തിന്െറ വൈചിതത്യങ്ങളോരോന്നും യഥാ 
യഥം അവധാരണംചെയ്യാന് ഇന്ത്യയിലങ്ങോളമിങ്ങോളം-വിശേ 
ഷിച്ച്” വിന”ധ്ൃഹിമാലയങ്ങഠംക്കിടയില് ഒന്നു നടന്നുനോക്കുക 
തന്നെവേണം. ആര്ക്കായാലും കാര്യങ്ങഠം ഏട്ടില്കാണുന്നതിലു 
മധികം സു(ധഗഹമായിത്തീരും, നിശ്ചയം. ഏട്ടില് യാതൊന്നും 

കാണാത്തവരായാലോ? ആ, ശരി, അവരേക്കുറിച്ചോര്ക്കായ“ക 
യില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഒരറൂത്തുനിന്നു മറ്റേ അറ്റത്തോളം പാഴ്സല് 
പോലെ പോയിവരുന്നവരുണ്ട്. (്രത്യേകിച്ചിക്കാലത്ത” ഞാനു 

ദദേശിക്കുന്നത് ഇറങ്ങിയാല് കയറുന്നതുവരെ കണ്ണുമിഴിച്ചു 
നോക്കാനും കാണുന്നതൊക്കെ കരഠംകൂളിര്മയോടെ (ഗഹിക്കാനും 
കാതുകമുളള യാ്തക്കാരെമാതം. അമ്മാതിരി നോട്ടക്കാരില്നിന്ന് 

ഒരു ഹിലയര്ബെല്ലക്കോ, സോമര്സെറ്റ് മോമോ, റ്റി. ഇ. 
ലാറന്സോ മലയാളത്തില് ഉണ്ടായെങ്കില് ! 

ഈ രാജ്യത്തിന്െറ വടക്കേ അറ്റത്തു നമ്മുടെ 'നൂലാമാല' 
കളില്നിന്നെല്പാം പിന്വാങ്ങി ഉയര്ന്നുയര്ന്നങ്ങനെപോയി 
മേഘവീഥിയെയും പിന്നിട്ട് മാനസസരസ്സിലെ ഹംസങ്ങ 
ളുമായി (ബഹ മാണ ”ഡതത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചാലോചിച്ചങ്ങനെ 
നില്ക്കുന്ന ഹിമവാനെക്കാണുമ്പോഠം ഇന്ത്യയുടെ അധ്യാത"മ 
സമ്പത്താകെ ഒരിടത്തു കൂമ്പാരംകൂട്ടിയതുപോലെതോന്നും. 
അവിടെചെന്നാല് മതിയാകും കുമാരസംഭവത്തിന്െറയും മറ്റും 
വ്യംഗ്യചമല”ക്കാരാതിശയം ആസ്വാദ്യമായിത്തീരാന്., ഹരാണിക 
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കവിയുടെ ഭാവനയില് ഹിമാലയം---ഭയാനകമായ ആ പര്വത 

പംക്തി---ആദി ര്രാവിഡസംസ് കാരത്തില് 'ആന്' (ഈശ്വരന്) 
ആയിരുന്ന ശിവന്െറ സമാധിപദമായതില് എന്തൊരരചിത്യം ! 
ഹിമാലയശ്യംഗത്തില് ഒരു വെളളിപ്പൊട്ടെന്നകണക്കുദിച്ചുയരുന്ന 
പൂന്തിങ്കളിനെയും അതിന്െറ മഞ് ജുളമയൂഖങ്ങഠം തട്ടി ഓളം 
തുളളിക്കുത്തിമറിഞ്ഞൊഴുകിപ്പോകുന്ന ഭാഗീരഥിയെയും ശിവ 
ശീര്ഷത്തിന്നലങ്കാരങ്ങളാക്കിയതോ? പറയാനില്ല. എല്ലാം ആ 
'(പാചീന കവികല”“പനയില് ചേരേണ്ടവിധം ചേര്ന്നവതന്നെ. 

പോരെങ്കില് അതാ ഒരു പാര്വ്വതീകല്പന കൂടി ഭൂതധാരതി 
യാവുകയാല് ആദി ര്രാവിഡര് എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായെണ്ണി 
(മാ. അമാ) വലിയൊരു ദേവതയാക്കി പൂജിച്ച ഭൂമിയെ മാമല 
യൂടെ അരുമത്തയ്യലാക്കി കല”പിച്ചതു നന്നായിട്ടുണ്ട്, 
പിന്നാലെ പാര്വ്വതീപരമേശ്വരന”്മാര് തമ്മിലൊരു വിവാഹം-- 
ജഗല”പ്പിതാക്കഠം തമ്മില്. അതില് ഒരു, സന്താനം സു്ബ 
ഹ്മണ്യന്. ഈ വിവാഹകഥയും ആര്യപൂര്വ്വന്മാരില്നിന്ന് 
ആഗതമാണ് . എല്ലാറ്റിനും ആര്യന്മാര് പേരും പരിസരവും 
കൊണ്ട് ഒരു നൂതനത വരുത്തിയെന്നേയുളളൂ. ആ പൊളിച്ചെ 
ഴുതിയ വിവാഹംകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആര്യരദാവിഡ സങ്കരമല്ലേ 
ഉദ്ദിഷ്ടം? ആണെങ്കില് അങ്ങനെ. ഏതായാലും ആ പഴങ്കഥ 

യില്നിന്ന് പരാര്ത്ഥ്യമായൊരു കാവ്യം സംസ്കൃതത്തില് 
പൊട്ടിവിരിഞ്ഞു---കുമാരസംഭവം. അതിന്െറ യശഃപടഹങ്ങ 
ളായ ഒന്നും മൂന്നും അഞ്ചും സര്ഗ്ഗങ്ങഠം ഹിമാലയത്തില് 
ഇന്നുംകാണാം. "അസ് ത്യുത്തരസ്യ്യാം ദിശി ദേവതാത്മാ' "എന്നു 
തൊട്ടു പര്വ്വതവര്ണ്ണനപരങ്ങളായ പതിനേഴു ശ്ലോകങ്ങളിലും 
തനി 'റിയലിസം' തന്നെ. അതൈലപൂരങ്ങളായ ദീപങ്ങളെ 
പ്പോലെ ഇരുട്ടില് ശോഭിക്കുന്ന ആ ഓഷധിവി ശേഷങ്ങഠംകൂടി 
അന്നത്തെപ്പോലെ ഇന്നും അവിടെയുണ്ട്. മൂന്നാംസര്ഗ്ഗത്തില് 
വസന്തഭൂഷിതമായ ഹൈമവത വനത്തിന്െറ ഒരുഭാഗത്തുനിന്നു, 
സര്വാംഗമോഹിനിയായ പാര്വതി വനദേവതമാരാല് അനുപ്ര 

യാതയായി പുഷപങ്ങളുമേന്തി ' “സഞ്ചാരിണീ പല്പവിനീല 
തേവ'' മന്ദം മന്ദം കൈലാസത്തിലേക്കു ഗമിക്കുന്നതും, ആ ഹിമ 

ധവളിതമായ ആസ്ഥാനത്തില് സമാധിഗതനായി ശിവനങ്ങനെ 
ഇരിക്കുന്നതും അവര്ക്കിടയില് ഒരു കോണിലൊളിഞ്ഞു മദനന് 
വില്പുകുലച്ചുന്നം നോക്കി നില്ക്കുന്നതും പെട്ടെന്നു ഗാരവ 
ക്ഷതി വന്നതായറിയുമ്പോഴേക്കും ശിവന്െറ കണ്ണില്നിന്നും 
കോപം അഗ്നിയായി ചൊരിയുന്നതുമൊക്കെ ഹിമാലയത്തില് 
കയറുമ്പോഠം (പത്യക്ഷാനുഭ വമാണ്! ലതകളും പൂക്കളും 
നികുഞ്ജങ്ങളും ദേവതാരുമരങ്ങളും ഇടതിങ്ങി ഒന്നിനുമേൽ 
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മറ്റൊന്നായി തൊട്ടു തൊട്ടു കിടക്കുന്ന കുന്നുകളുടെ അങ്ങേ 

അറത്തു മഞ്ഞണി മാമലയില് അസ്തമയാര്ക്കന്െറ അരുണ 

മരീചികഠം കുത്തുമ്പോഠം ആ മൂന്നാം സര്ഗ'ഗത്തിലെ ചിത്രം 

ആരുടെമുമ്പി ലുദിക്കുകയില്ല ! അഞ്ചാം സര്ഗ്ഗത്തില് വര്ണ്ണ്ണിത 

മായ ഗാരീശിഖരത്തിലെ തപോരംഗം ഹിമാലയത്തിലെവിടെയും 

കാണാം. ഉയര്ന്ന കുന്നുകഠംക്കിടയില് ഹിം (്സജന്തുക്കളുടെ 

ബാധകളേല്ക്കാതെ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിക്കാനുതകുന്ന 

തരുകദംബങ്ങളായ കുടിയിരുപ്പുകഠം എത്രയാണെന്നോ അവിടെ! 

ഇന്നും വേണമെങ്കില് അവിടങ്ങളില് നിര്ബാധം തപസ്സിനുൃ 

കൂടാം. 

കാളി ദാസക്ൃതിയുടെ സത്തു പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ" 

കുമാരനാശാന്െറ നളിനി. ആര്യര്രാവിഡബന”ധത്തോടു ചൂദ്റി 

പ്പിണഞ്ഞു, കിടക്കുന്ന പുരാണത്തില്നിന്നു നായികാനായകന് 

മാരുടെ കാമനിവര്ത്തിതമായ (പണയത്തെ മോചിപ്പിച്ചു സാത്വി 

കതയുടെ പരമകോടിയോളം എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു 

ആശാന്െറ ഉന്നം. അപ്പോഴും ആ പ്രകൃതിസുന്ദരമായ ഹൈമ 

വതഭൂവില്നിന്ന് നായികാനായകന്മാരെ കുടു രതിമതകളുടെ 

നരത്തക്കളമായ നഗരത്തി ലേക്കിറക്കാനിഷ്ടപ്പെട്ടി ല്ല. ആ 

പശ'ചാത്തലവും,.ആ പുപമൃവും-ടരണ്ടും ഒന്നിച്ചിരിക്കണമെന്ന് 

അദ്ദേഹത്തി നറി.യ്മം .- $ 3 

% 2 

സിംലയിലെത്തുമ്പോഠം ആ പര്വതശിഖരത്തില് മധ്യ 

യൂറോപ്പിനെ പറിച്ചുനട്ടതുപോലെ തോന്നും. എല്ലാംകൊണ്ടും 

ഒരു സ്വിസ്നഗരം തന്നെ. കുന്നിനുമേല്കുന്ന്; ഓരോന്നി 

ന്െറയും നെറുകയില് ഓരോ തട്ട; അങ്ങനെ പല തട്ടുകളായി 

പൊങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ആ നഗരം. തലയ'ക്കല് 

വൈസ്രോയി മന്ദിരം; കടയ്ക്കല് ഏഴക്കുടിലുകഠം. തീവണ്ടി 

പോയി നില്ക്കുന്നത് അടിയിലൊരു തട്ടില്. അവിടെനിന്ന് 

മേല്പോട്ട്” കയറാന് രദുതവാഹനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചു 

കൂടാ. പാവങ്ങഠം---കഴുതകളെപ്പോലെ ചുമടുമെടുത്ത് 

നടക്കാന്മാര്തരം പഠിച്ച പാവങ്ങഠം----അവര് വലിച്ചുകയമദ്ലും 

സകലവും--മനുഷ്യരെയും . കുതിരസവാരി വശമാണോ,, 

ശരി, ജവഹരിലാലിനെപ്പോലെ മനുഷ്യരുടെ ശാപമേല്ക്കാതെ 

കയറിപ്പോകാം. മേലോട്ടുമേലോട്ടു കയറുന്തോറും സായിപ്പിന്െറ 

ലോകമായി . എല്ലാം അയാളുടെ മോഡലില്ത്തന്നെ. അവിടെ 
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ര്ബിട്ടീഷ് മേല്ക്കോയ്മ ഷാജഹാന് മയൂരസി ഹോസനത്തി 

ലെന്നപോടലെ അകുതോഭയം വാഴ്ചകൊളളുകയാണ്”. 

% വ യഃ ി 

ഹിമാലയത്തില് നിന്നിറങ്ങിയാല് ശാഖോപശാഖകളോട 
കൂടിയ നദികളും അവ പര്വതശിഖരങ്ങളില്നിന്ന് വാരിവലി 
ച്ചെത്തിയ കല്ലും മണ്ണുംകൊണ്ട് തൂര്ന്ന” നിരപ്പായിത്തീര്ന്ന 
വളക്കൂറേറിയ ഭൂഭാഗങ്ങളുമാണ” . അവിടങ്ങളില്വച്ച” (കിസ്ത 
ബ്ദാല്പൂര്വവും പരവുമായി ആര്യരദാവിഡര് തമ്മില്നടന്ന 
മഹാസമരങ്ങളുടെ ത്ധണത്ധണനാദം, രാമായണവും മഹാഭാര 
തവും ഇന്ത്യന് സംസ് കാരത്തിന്െറ ചെപ്പേടുകളെന്ന നിലയ്ക്കു 
പരി ശോധിച്ചിട്ടുളളവരുടെ ചെവികളില് ഇന്നും പ്രതിധ്വനി 
ക്കാന് പാടുണ്ട്. ഗംഗാതീരത്തില്നിന്ന് കിഴക്കോട്ടുനീങ്ങി 
ബംഗാളിലേക്കു കടന്നാല് കാണുന്നവര് ഒരുവക. ഗംഗയ്ക്കരിക 
ത്തായാല് ആളുകംക്കു (ബാഹ ്മണ്യം കൂടി. അവിടെനിന്ന് 
സൈന”ധവദേശത്തോളം ചെന്നാല് മിശ്രമേ മിശ്രം. അവിടെക്കാ 

ണുന്ന വെങ്കലകൂട്ടുകളില് എന്തൊക്കെ ചേര്ന്നിട്ടുണ്ടോ ആവോ? 
എങ്ങനെയായാലും ക്ഷ(ധ്രിയവൈശ്യധര്മ്മങ്ങഠംക്കാണ” ആ 
ഭാഗങ്ങളില് പ്രാധാന്യം . 

ആര്യന്മാര്ക്കും മുമ്പ് ഉത്തരഭാരതത്തില് - സംസ്കാര , 
സമ്പന്നരായൊരു വര്ഗ ഗക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവര് 
രദാവിഡരായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പ്ോോടം വിദ്വല്സമ്മതമായിട്ടു 
ണ്ടല്ലോ. സംസ് കാരവികാസവിഷയകമായി ഉപര്യുപരി ഗവേ 
ഷണങ്ങാം നടത്തിയ ചില പണ”്ഡിതവര്യന്മാരുടെ അഭി പ്രായ 

ത്തില് ആ രദാവിഡര്---മേല്പ്പറഞ്ഞ നദികളുടെ തീരങ്ങളി 

ലൊക്കെ നഗരങ്ങഠം കെട്ടി രാഷ” ര്രങ്ങഠം സ്ഥാപിച്ച (ദാവിഡര് 

രണ്ടു മഹാഗണങ്ങഠം സമ്മേളിച്ചുണ്ടായവരാണ് മരുമക്കത്താ 
യികളും മക്കത്തായികളും . മരുമക്കത്തായികഠം ഗംഗയ്ക്കൃ 
കിഴക്കായിരുന്നുവത്രേ ആദ്യം. പിന്നീടവര് പടിഞ്ഞാറന്ഭാഗ 
ത്തിലേക്കു നീങ്ങി മക്കത്തായികളുമായി കൂടി. ആ ഒഴുക്കില് 
കുറെ കിഴക്കന് (ദാവിഡര് കലര്പ്പിനിടയാകാതെ കടല്ത്തീര 

ങ്ങളിലൂടെ തെക്കോട്ടു കടന്നിരിക്കാമെന്നൊരു മതമുണ്ട്. ആ 
സ്ഥിതിക്കു ബംഗാളികളും മലയാളികളും തമ്മില് കൂടുതല്. 
സാരുപ്യമുണ്ടാകാന് പാടില്ലേ? ബംഗാഠം (ദാവിഡര് മക്കത്തായി 
കളായ ആര്യന”മാരുമായിണങ്ങി മേല”ക്കുമേല് പരിഷ്കാരം 
(പാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലയാളികളില് മരുമക്കത്തായികരം 
പരിഷ” കാരത്തിന്െറ മറുൃതല കണ്ടിട്ടും തായ”വഴിവിട്ടു തന്തവഴി 
പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. (ദാവിഡരില് മക്കത്തായികളും തെക്കന് 
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ഭാഗങ്ങളില് കുടിയേറിയിരിക്കാം . ഇരുകൂട്ടരുടെയും പിന്നാലെ 

ആര്യന്മാരും. അതിനാല് ഇരുതായങ്ങളും ഇടമറിഞ്ഞങ്ങനെ 

കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില്. 

ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ രദാവിഡപ്പരപ്പായിരുന്ന യുഗത്തില് 
ഭാഷയുമൊന്നായിരുന്നുവെന്നാണ് അധുനാതനന് മാരുടെ നിഗ 
മനം. മൂല്രദാവിഡഭാഷതന്നെ അങ്ങനെയെങ്കില് ഗംഗയക്കു 

കിഴക്കുവടക്കായി നേപാളസമീപത്തില് കാണുന്ന 'ന്യൂയര് ' 
രദാവിഡരും കേരളത്തിലെ നായന്മാരും ഏകവര്ഗ”ഗീയരായിരി 
ക്കാമെന്ന് കനകസഭന് അഭി പായപ്പെട്ടതു ശരിയായിക്കൂടെ? 
നാഗാരാധന ഇരുകൂട്ടര്ക്കുമുണ്ട്. പേര്തന്നെ ഒന്ന്. ദേശകാല 
(പക്ഷേപത്താല് ഉച്ചാരണമൊന്ന് ഭേദപ്പെട്ടു---അ്രയല്ലേയുളളൂ ? 

നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞപ്പോഠം അല്പം അതി 
വിസ് താരമായി പ്പോയി . വീണ്ടും വടക്കോട്ടു പോകുകതന്നെ, 

ഗംഗാതീരത്തില് ആധിപത്യമുറപ്പിച്ച ആര്യന്മാര് ഇതരദേശീയ 
രെക്കാളധികം (ബാഹ്മണ്യം പൂലര്ത്തിയതായി തോന്നുന്നു. 
അവിടെനിന്നാണല്ലോ രാമായണത്തിന്െറ പുറപ്പാട്. തദ”ദേശീ 
യാര്യന്മാര് വിന" ധ്യന്െറ കിഴക്കേപ്പഴുതില്ക്കൂടി ദക്ഷിണഭാരത 
ത്തിലേക്കു കുതിച്ചു തമിഴകത്തൂടെ ലങ്കവരേക്കെത്തിയതിന്െറ 
തെളിവാണല്ലോ രാമായണം. രാമായണകഥയെ മുന്നിര്ത്തി 
എത്രതയ്െത്ത ഉല്കൃഷ”്ടകതികഠം സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തില് 
തലപൊക്കി ! അവയെല്ലാം ഗംഗേയാര്യന്മാരുടെ വൈജയന്തി 
കഠംതന്നെ. അവരുടെ (ബാഹ മണ്യത്തോടായിരുന്നല്പോ 
ബരദദ്ധ്ന്മാരുടേയും ഒടുവില് മഹമ്മദീയരുടേയും കയ്യേറ്റം. 
മഹാഭദരതതരംഗങ്ങളാകട്ടേ __ ക്ഷാധ്തത്തിന്െറ കളരികളാണ് . 
ആദ്യം: ആര്യന്മാരും (ദാവിഡരും തമ്മില് പടവെട്ട്. പിന്നെ 
ആര്യര്രാവിഡരില് പല പല ഗണക്കാര് തമ്മില്; ഇടയക്കിടയ”ക്ക് 
സൈന”്ധവദേശത്തൂടെ (്പവഹിച്ച വൈദേശികരായിട്ടും . ഒടു 

വില് എല്ലാം കലങ്ങിക്കൂടി . അങ്ങനെ ഒരവിയല് സംസ് കാ 
രമാണ” മഹാഭാരതത്തില് കാണുന്നതെന്നു പറയാം . 

ഇന്ത്യന് ജനതയെ ആയാലും കേരളീയ ജനതയെ ആയാലും 
ഏകീകരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നവര് ഇപ്പറഞ്ഞ പശ്ചാദ് 
ഭൂമിയും അതില്നടന്ന ചിര്രരചനാകോലാഹലവും അനുസ്മ 
രിച്ചേ മതിയാവൂ. അപ്പോം ഒരു ജനസമുദായത്തിനോ ഒരു 
സംസ്കാരത്തിനോ നമ്മുടെ നാട്ടില് വിശേഷിച്ചു, നിലകിട്ടണ 
മെന്നും വാദിക്കുകയില്പ. രാഷ് (്ടഘടകങ്ങളശേഷം സമശീര്ഷ 
ങ്ങളെന്നൊരു ധാരണ എല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും . 

ര്യ യ ി 
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ആര്യരദാവിഡ സംഘട്ടനങ്ങഠം കഴിഞ്ഞു മധ്യയുഗങ്ങളിലെ 
ത്തുമ്പോഠം അതാ മദ്ടൊരു സംസ്കാരകലാപം--ഇസ്ധാമിക 
സംസ് കാരത്തി  ഇരച്ചുകയറലിലുണ്ടായ കലാപംതന്നെ. ആ 

വേലിയേറ്റത്തിന്െറ അടയാളങ്ങഠം ഇന്നും കാണാം---ആഗ്ര മുതല് 
ദില്ലിവരെയും അതിനപ്പുറവും. ശക്ഷ്ണശി ലാവിനിബദ്ധങ്ങ 
ളായ എത്രതയ്യെര്ര കലാശില”പങ്ങഠം കാലത്തിന്െറ കരിതേപ്പിനെ 

കൂട്ടാക്കാതെ ഉത് ക്കന”ധരങ്ങളായങ്ങനെ , നിലകൊളളുന്നു. ആ 
“റെഡ് ഫോര്ട്ടി 'ലൊന്നു കയറൂ---അധിരാജവാഴ്ചയെ എന്നേ 
ക്കുമായി രൂപപ്പെടുത്തിനിറുത്താന് സുകുമാരകലകരം എങ്ങ 
നെയെല്ലാം ഉപകരിച്ചിരിക്കുന്നു ! രണ്ടറ്റത്തും കൊട്ടാരക്കെട്ടുകഠം; 
അവയെ തമ്മിലിണക്കുന്ന കമനീയമായൊരു ഹാഠം, അങ്ങനെ 
കിടക്കുന്നു ഒരു ഫര്ലോങ്ങില്പ്പരം നീളത്തില്; ഇരുഭാഗത്തും 
നിന്നെത്തി ആശഭ്രേഷിക്കുന്നതു രാജസദസ്സിന്െറ മഹാമണ”ഡ 
പത്തില്. ഹാളില് നേര്മധ്യത്തില് നിലത്തിന്നടിയിലൂടെ യമു 
നാജലം ഒരു കൊച്ചരുവിയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ” . 
മീതെപ്പടുത്തെത്തിച്ചിട്ടുളള സ്ഫടികഫലകത്തിലൂടെ ആ ജലം 
കൊച്ചലകളിട്ടു മറിഞ്ഞുപോകുന്നതു കാണാം. നിലവും 
ഭിത്തികളുമെല്പാം ശക്ഷ്ണശി ലാമയങ്ങഠം; ചിത്രവേലകയം-- 
അഹോ! യഥാര്ത'ഥത്തില് വര്ണ്ണനാതീതങ്ങഠം തന്നെ. (്രിളീഷ' 

സാ്രമാജ്യത്തലവന്മാര് ആ. കൊട്ടാരങ്ങളിലും. ഹുംളിളുട്ട. മന്ത്ര 
മണ“ഡപത്തിലും നിന്നത്യാര്ത്തിയോടെ, അടര്ത്തിയെടുത്ത 
രത”നങ്ങളുടെയും പൊന്വെളളിക്കുമിളകളുടെയും കൊച്ചു, 
കുഴികഠം നടന്നെണ്ണി നോക്കു ---അസ്തമിച്ചുപോയ മുഗളൈ 
ശ്വര്യം അപ്പോളേതാണ്ടൂഹിക്കാം. ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലും 
അവയുടെ ആ കൂസലില്ലാത്ത നില കാണുമ്പോഠം തങ്ങളുടെ 
പൊയ് പോയ സുവര്ണ്ണദശ അടുത്തെങ്ങാനും തിരിച്ചുകിട്ടുമെ 
ന്ന് അവ ദൃഡമായി വിശ്വസിക്കുംപോലെ തോന്നും. എന്താ 
യാലും അവ മി ശ്രണത്താല് മെച്ചം നേടിപ്പോന്ന ഭാരതീയ 

സംസ് കാരത്തിന്െറ വളര്ച്ചയില് ഒരു (പധാനദശയെ (പഘോ 
ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. ആഗ്രയില് പോവു, 

ആ യമുനാജലപ്പരപ്പില് രാവും പകലും ആത “മാര്പ്പണം 

ചെയതു, വിളങ്ങുന്ന താജ്മഹാഠം കാണുമ്പോഠം “ആര് 
അതോര്ക്കയില്ല ? 

ി ി ി ി 

ദില്പിപ്പരിസരങ്ങളില്നിന്നു തിരിയുമ്പോഠം വീണ്ടും 
സാഹിത്യം കൂടെക്കയറി ഓരോന്നും ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 
മ്ര്ര 0ദധആ) അഥവാ ഉത്തരമഥുര---ആ സ്റ്റേഷനില് 
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ഒരൂ വിശേഷം--കാപ്പിയല്ല, പാലാണവിടെ സുലഭം. ഭാഗവ 
തത്തില് കീര്ത്തിതമായ ആ ഗോപപ്പരിഷയുടെ നാട്ടില് പാലി 
നുണ്ടോ ക്ഷാമം ? 

ചി ി ി മഃ 

" പാലാഴിമങ്കതന് പര്യായഭേദങ്ങഠം-- 
പോലെഴും ഗോപാലപ്പെണ്കൊടിമാര്' 
% മ 

* ത്വംഗന്മണിമയ കങ്കണക്വാണമാം 
മംഗല്യസംഗീതം പൊങ്ങും വണ്ണം 
നാക്കിനാല് കൂട്ടിയെ നക്കിമി നൂക്കുന്ന 
പൈക്കളെ സ്വൈരം... 

കറക്കുന്നുണ്ടാകാം അവിടെ ഇന്നും . 

ി 

ആ സ്ദ്ദേഷനില്നിന്നു നാലുപാടുമൊന്നു കണ്ണോടിച്ചാല് 
കാണാം, ബലഭര്ദന് കലപ്പകൊണ്ടുഴുതുമറിച്ചു വിത്തിറക്കിയ 
വളക്കൂറുട്റു നിലങ്ങഠം പരന്നുകിടക്കുന്നതായിട്ട്. അവിടെ 
(പഭാതംതൊട്ടു (പദോഷത്തോളം കൃടഷിപ്പണിചെയ്തു കൂടു 
കൂടെ വിയര്ത്തൊലിച്ചു വീട്ടില് തിരിച്ചെത്തിയ ഹലായുൃധന് 
'അഭിമതരസവും' 'രേവതീലോചനാങ്ക'വ മമായ ഹാലായൂഷം 
ആകണ്ഠം പാനംചെയ്തുല്പസിച്ചത് കാളിദാസന്െറ കണ്ണാടി 
യില്ക്കൂടി കാണാന് എന്തൊരു; കൌതുകം ! 

ഇനി വിന്ധ്യനിലേക്ക'. സംസ് കൃതസാഹിത്യത്തിലെ 
ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച രത”നങ്ങഠംക്കിവിടമാണാകരം . കുമാര 
സംഭവവും രഘുവംശവുമൊഴിച്ച് കാളിദാസകതികളശേഷം 
വിന് ധ്യാവനങ്ങളോടു ബന് ധപ്പെട്ടവയാണ്” . ആ കൊച്ചു 
കൊച്ചു കുന്നുകളും അവയുടെ തടങ്ങളില് ജനവിഹാരാര്ഹങ്ങ 
ളായിക്കിടക്കുന്ന രമൃവനങ്ങളും തീരത്തില് ഉടനീളം കണ്കുളിര് 
പ്പിക്കുന്ന കേദാരങ്ങളെ നിര്മ്മിച്ചുകൊണ്ടൊഴുകുന്ന നദികളും 
ഒക്കെക്കൂടി ആ മഹാകവിയെ കോഠംമയിര്ക്കൊളളിച്ചിരിക്കണം . 
രാമഗിര്യാധ്രമത്തില് വിരഹവിധുരനായി വിശാലമായ ആകാശ 
ത്തിലേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ യദയച'“ഛയാ കാണുന്ന 
മേഘത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു അതിനെക്കൊണ്ടു തന്െറ പ്രിയ 
തമയ”ക്കു സന്ദേശമെത്തിക്കാനാശിക്കുന്ന യക്ഷനെ ആ പരിസര 
ത്തിലാരും ഓര്മ്മിച്ചുപോകും . സന്ദേശവാഹകനു മാര്ഗ്ഗം 
നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതിനിടയില് യക്ഷന് ചെയ്യുന്ന ജനപദവര്ണ്ണന 
കളെ ആ (പദേശങ്ങളുമായി ഇരതട്ടിച്ചുനോക്കു മ്പോഠം യക്ഷന് 
കാളിദാസന് തന്നെയോ എന്നൊരു സന്ദേഹമുദിക്കാം. തനമയീ 
ഭാവം അത്രയ്ക്കുണ്ട് . 
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ത്വയ്യായത്തം കടുഷിഫലമിതി ഭൂവിലാസാനഭിജ്ഞൈഃ 
(്പീതി സ“നിഗ'്ദ്ധൈര്ജനപദവധൂലോചനൈഃപീയമാനഃ 

സദ്യഃ സീരോല്കഷണസുരഭിക്ഷ്രേതമാരുഹ്യമാലം 
കിംചത് പശ്ചാത് രവജലഘുഗതിര് ഭൂയ ഏവോത്തരേണ. 

എന്നതിന്െറ സ്വാരസ്യം, നദീതീരോപരി ഇന്നും കര്ഷകപ്പെണ്ണു 
ങ്ങളുടെ " “കടാക്ഷശാസ് (തപ്പഠിപ്പു നേടാത്ത വിടര്ന്ന കണ്ണാല് ' ലം 

മുകരപ്പെട്ടുംകൊണ്ടു (പയാണംചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളെ കണ്ടാല് 

മതി സമ്മതമാകാന് . 

“രേവാം (ദക്ഷ്യസ്യുപല വിഷമേ വിന് ധ്യപാദേ വിശീര്ണ്ണാം' 

എന്നതി ലടങ്ങിയ സ്വഭാവോക്തി എത്ത രസികന്! ആ 

കല്ക്കൂട്ടത്തില് വെളളം വീണു തകരല് ഇപ്പോഴും പതിവാണ്. 

ഇങ്ങനെ മിക്ക ശ്ശരോകങ്ങളുടെയും താദാത്മ്യം എടുത്തുവച്ചോണം 

കാണാം. വിന് ധ്യാതടങ്ങളിലെ സരദഭാഗ്യാതിശയത്തെ ഇത്ര 
മോഹനമായി വര്ണ്ണിച്ചു പദാല്പദം ശ്രുംഗാരത്തിന് ആലം 
ബനവിഭാവമാക്കിയിട്ടുളള നായികാസരന്ദര്യത്തിനുദ്ദീപകമാ 
ക്കിത്തീര്ത്ത (പതിഭയുടെ സന്നിധിയില് ദണ്ഡനമസ്കാരം 

തന്നെ ചെയ്യണം. പദാവലിയും ആശയങ്ങളും കെട്ടിപ്പുണര്ന്ന 
ങ്ങനെ പോകുന്ന ആ കാവ്യത്തിന്െറ മധുരിമ മലയാളത്തില് 
പകര്ന്നു കൊടുക്കാനാരെക്കൊണ്ടാവും ? 

നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനുമുണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളുമായൊരു 

ബന്ധം. കുമാരനാശാന്െറ ലീലയുടെ നാടു കാണണമെങ്കില് 
അവിടെപ്പോകണം. മധ്യത്തില്ക്കൂടി രേവാനദിയൊഴുകുന്ന ആ 
മനോജ”ഞവനങ്ങളില്ക്കൂടി മദനപരവശയായ നായിക ബഹുദൂരം 
സഖിയൊന്നിച്ചു ചുദ്റിനടന്നുവെന്നു സകങ്കല്പിച്ചതില് ഒരു 
തരക്കേടും തോന്നുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ദിക്കാണ്. ആ 
“കപോത ഹൂതഘോഷ വും മറ്റും ഇന്നും അവിടെ കോംക്കാം . 
വണ്ടിയിലിരുന്ന് “ഇട്ടാര്സി "ക്കരി കേവച്ചു കേഴംക്കാനിടയായ 
“കുഹു കുഹു നിനാദം ' ഇപ്പോഴു മോര്ക്കുന്നു. എന്നല്ല, ബാല്യ 
ത്തില് അച്ഛനുമൊന്നിച്ച് ഒട്ടകപ്പുറമേറി യാത്രയാരംഭിച്ച 
ലീലയെ അവിടെയെങ്ങോവച്ചു കണ്ടതായിത്തോന്നുകയും 
ചെയ്യുന്നു. ] 

ഒറ്റനോട്ടത്തില്] [മുണ്ടശ്ശേരി 

അഭ്യാസം 

1. കുമാരസംഭവകാരന്െറ കവിഭാവനയും ഹിമാലയപര്വ്വത (പദേശവും 
തമ്മിലുളള ബന്ധത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉപന്യസിക്കുക. 

മ. അങ്ങനെ ഒരവിയല് സംസ്കാരമാണ് മഹാഭാരതത്തില് കാണുന്ന 

തെന്നു പറയാം--വിവരിക്കുക.. 

൪൭. 
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8. വിന് ധ്യാതടങ്ങളിലെ സഭഭാഗ്യാതിശയം സാഹിത്യത്തില് എമര്രകണ്ടു 
(പതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് ? 

4. യഥായഥം, ഏട്ടില് കാണുന്നത് . നൂലാമാല, ഉപര്യുപരി----വാക്ൃ 
ത്തില് പ്രയോഗിക്കുക. 

൭. 'നിരാര്ദമായ വസ്തുസ്ഥിതിവിവരണത്തിന് പകരം ചരി ര്രവും 

ഭൂമിശാസ് (തവും സാഹിത്യവും സംസ്കാരവുമെല്പാം കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് 

ആസ്ധ്ഷനീക്കമായ വാങ്മയചീതങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്ന കാഴ്ച 

യാണ് ഈ പാഠത്തില് കാണുന്നത് ' '--ദ്ൃഷ്ടാന്തങ്ങഠം ചൂണ്ടിക്കാ 
ണിച്ചു സമര്ത്ഥിക്കുക. 

പാഠം 13 

അര്ജ് ജന വിഷാദയോഗം 
[കൂട്ടിക്കൃഷ“ണമാരാര് (1900-1973)---മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യ 

വിമര്ശ (പസ്'ഥാനത്തിനു നേതൃത്വം നല് കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പണ്ഡിതന് 
മാരുടെ മുന്പന്തിയിലായിരുന്നു (ശീ. കുട്ടിക്കൃഷ“ണമാരാര്. കാളിദാസ 

കൃതികയംക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുളള വിശിഷ്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും , രാജാ 

കകണം, സാഹിത്യസല്പാപം, ചര്ച്ചായോഗം, കൈവിളക്ക്”, മലയാളശൈലി , 
വൃത്തശില”പം, കല ജീവിതംതന്നെ, അങ്ങുനിന്നിങ്ങോളം, ഭാരതപര്യടനം 
തുടങ്ങിയ സ്വത്ര്ര (ഗന്ഥങ്ങളുമാണ് അദ് ദേഹത്തിന്െറ (പധാന വാങ് 

മയങ്ങഠം. അദ” ദേഹത്തിന്െറ “കല ജീവിതംതന്നെ” എന്ന ഗ്രന്ഥം കേന്ദ്ര 

സാഹിത്യ അക്കാദമിയാല് സമ്മാനിതമായിട്ടുണ്ട് . 1950.ല് (പസിദ്ധീകരിച്ച 

ഭാരതപര്യടനം വ്യാസഭാരതത്തിലെ വിവിധ സന്ദര്ഭങ്ങളെയും കഥാപാത്രങ്ങ 
ളെയും ആധാരമാക്കി രചിച്ചിട്ടുളള പഠനാത'മകങ്ങളായ പ്രബന"ധങ്ങഠം 
ഉഠംക്കൊളളുന്നു. അവയിലൊന്നാണ് “അര്“ജ്ജുനവിഷാദയോഗം'. ] 

പാണ”ഡവന് മാര്ക്ക് നിഷ്കണ്ടകമായ രാജാധിപത്യം 
കൈവന്നു. അഭിമന്യുപു(ധതനായി ഒരു വംശാങ്കുരവും, ഒരു 
വിധം ചത്തുജീവിച്ചുംകൊണ്ടു, ജനിച്ചു. ജ്ഞാതിവധവിഷണ്ണ 
നായ യുധിഷ്ഠിരന് വ്യാസോപദേശമനുസരിച്ച്” പാപപരിഹാ 
രാര്ത്ഥം അശ്വമേധം യജിപ്പാന് നിശ്ചയിച്ചു. ഇനിയും 
രാജാക്കന്മാരെ കടന്നാര്കമിച്ച് ധനം സമ്പാദിച്ചുകൂടാ എന്നു 
വച്ച്, പണ്ട് മരുത്തന് നിക്ഷേപിച്ചുവച്ചിരുന്ന ധനമെടുത്താണ് 
ഒരുക്കം കൂട്ടിയത്. വിധി പ്രകാരം മേധ്യാശ്വത്തെ ഭൂ(പദക്ഷി 

ണത്തിനു വിട്ടു. വ്യാസന് നിര്ദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് അഭി 
മന്യൂപിതാവായ അര്ജ്ജുനനാണ് അശ്വരക്ഷിതാവായി പുറ 
പ്പെട്ടത്. വമ്പിച്ചപൊരു ക്ഷധ്തഹിംസ കഴിഞ്ഞിരിക്കയാല്, 

ഇനി ഈ അശ്വത്തെ തടഞ്ഞേക്കാവുന്ന ക്ഷധ്തിയന്മാരെ ഹിംസി 

ക്കാതെതന്നെ വഴിപ്പെടുത്താന് നോക്കണമെന്നു യുധിഷ്ഠിരന് 
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അര്ജ്ജുനനെ ഏലല്'പ്പിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും, ഭാരതയുദ്ധത്തില് 
വധിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ പു(തപയ്രതന് മാര് പലരും 

അതാതു നാട്ടില്വച്ചു തീ വമായെതിര്ത്തതിനാല് അര്ജ്ജുനനു 
കുറെയൊക്കെ ഹിംസചെയ്യേണ്ടിത്തന്നെ വന്നു. 

അങ്ങനെ, യജ്ഞാശ്വം സൈന്ധവരാജ്യത്തെത്തി. നൂദ്ടു 
വരുടെ സഹോദരിയായ ദുശ്ശളയെ വേട്ട ജയ്രദഥന്െറ രാജ്യ 

മാണത്. ആ ജയ്രദഥന് അര്ജ്ജുനപു(തനായ അഭി മന്യുവിന്െറ 

കൊടുംകൊലയക്കു സഹായിച്ചതും, പകരം അര്ജ്ജുനന് 
' നാളെ സൂര്യാസ്തമയത്തി നുമുമ്പു ഞാനവനെ കൊല്ലുമെന്നു 
പ്രതിജ്ഞചെയ “ത” അന്നു സൃര്യാസ്തമയത്തിനുമുമ്പൃതന്നെ 

കൊന്നതും ഭാരതയുദ്ധത്തിലെ രോമഹര്ഷണമായ സന്ദര്ഭങ്ങളി 
ലൊന്നത്രതേ. ആ ജയ്രദഥന്െറ മകനായ സുരഥനാണ് അപ്പോം 
അവിടെ നാടുവാണിരുന്നത്. ആ രോമഹര്ഷണമായ പിത്യ 
വധംകേട്ട് വിഷണ്ണനായിരുന്ന അയാഠം ആ പിത്യഘാതി ഇപ്പോഠം 
യജഞാശ്വവുമായി തന്െറ നാട്ടില് വന്നുകേറിയിരിക്കുന്നു എന്നു 
കേട്ട നടുക്കത്തില് പെട്ടെന്നു വീണു മരിച്ചുപോയി. സര്വഥാ 
പകമുഴുത്ത സൈന്ധവ വീരന്മാര് അര്ജ്ജുനനെ വീറോടെ 
എതിര്ത്തു. അവര് പലവട്ടം അര്ജ്ജുനനാല് തോല്പ്പിക്കപ്പെട്ടു 
പിന്വാങ്ങുകയും, വീണ്ടും കോലാഹലത്തോടെ ഏറ്ടെതിര്ക്കു 

കയും ചെയതു. അര്ജ്ജുനന് തുലോം അവശനായിപ്പോയി . 
ഒടുക്കം ദേവന്മാരും ജൂഷി മാരും ചെയത ശാന്തി ജപങ്ങഠംകൊണ്ട് 
ഗാണ”ഡീവധന്വാവുൃതന്നെ ജയം നേടി. 

അങ്ങനെ വിജയിച്ചരുളുന്ന അര്ജ്ജുനന്െറ അടുക്കലേ 
ക്കതാ---പെരുമുറെ കരഞ്ഞുംകൊണ്ട്' ഒരു സ്(തീ വരുന്നു--- 

ദുശ”ശള---നൂ്നുവരുടെ ഏക സഹോദരി. അവളുടെ കയ്യില് 
ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടിയുമുണ്ട്__അവളുടെ പേരക്കുട്ടി, സുരഥന്െറ 
സീമന്തപു(്തന്. അര്ജ്ജുനന് വില്പുവച്ചു ദൈന്യത്താല് തല 
കുനിച്ചു; സഹോദരിയോടു “എന്തുവേണ മെന്നു ചോദിച്ചു. 
അവഠം തന്െറ ആ പിഞ്ചുപൈതലിന്---മുത്തച്ഛനും 

അച്ഛനും മരിച്ചുപോയ ആ അനാഥാത്മാവിന് അഭയം യാചി 
പ്പഠാന് വന്നിരിക്കുകയാണ്”. തന്െറ സഹോദരന്മാരെയും, ഭര്ത്താ 
വിനെയും കൊന്നതിവെപ്പറ്റി അവഠംക്കൊന്നും മറുത്തു പറയാ 

നില്ല. അനാര്യരും അപനയക്കാരുമായ അവരുടെ അപരാധ 
മെല്ലാം മറന്ന്, തന്നോടും അപ്പോം മരിച്ചുപോയ തന്െറ പുത്ര 
നോടും ദയതോന്നി, .ആ കൈക്കുഞ്ഞിന്െറ നേര്ക്ക്, ആയിടെ 

ജനിച്ച അഭിമന്യുപു(തന്െറ നേര്ക്കെന്നപോലെ, മനസ്സു 

തെളിയണമേ എന്ന് അവഠം കേണപേക്ഷിച്ചു. 
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) ഈ ഘട്ടത്തില്, മുളളിലവിന്തടിപോലെ അനേകം കൂരാ 
ണികഠം എഴുന്നുനി ല്ക്കുന്ന ഒരായുധംകൊണ്ടു, നെഞ്ചില് ആഞ്ഞ 

ടിക്കപ്പെട്ടാലത്തെപ്പോലെ, അര്ജ്ജുനന്െറ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാ 
കുന്ന ചിന്താവ്യഥകളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുനോക്കൂ. 

ഏതൊരു, മനുഷ്യനും, തന്െറതിനെക്കാഠം എളിയ 
സ്ഥിതിയിലായിപ്പോയ ഒരു സഹോദരിയെ, അതും സ് (രതീത്വ 

ത്തിന്െറ ഏകഭൂഷണമായ ഒരിളംകുഞ്ഞി നോടുകൂടി , കണ്ടുമു 
ട്ടേണ്ടിവരിക എന്നതു ഹൃദയഭേദകമാണ് . അവഠംക്ക” ആ നില 
വന്നുപെട്ടതു തന്െറ കൈകൊണ്ടുകൃടിയാണെങ്കിലോ! ഇവിടെ 
തങ്ങഠം (പാണ ”ഡവര് ക്ഷ്രതിയര്ക്കു (പാപിക്കാവുന്ന പരമോ 

ന്നത പദവിയില് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിലെത്തുവാന്വേണ്ടി 

തങ്ങഠം ചെയ്ത “വീരകര്മ്മ ങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന്” ഈ 
സഹോദരി കേവലം അനാഥയായി വെറും പിച്ചക്കാരിയെപ്പോലെ 
തന്െറ മുമ്പില്നിന്നു കേഴുന്നത് . 

ഇവളോ, തങ്ങളുഠംപ്പെടെ നൂറ്റഞ്ചു കാരവസഹോദരന് മാര്! 
ക്കെല്പാംകൂടിയുള്ള ഒരേയൊരു സഹോദരി ; ചെറുപ്പത്തിലേ” 
അച്ഛന് മരിച്ചുപോയ തങ്ങഠംക്കു പിന്നീടുവേണ്ട എല്ലാ പിത്രു 
കര്ത്തവ്യവും വാത്സല്യത്തോടുകൂടിത്തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചു 
പോന്ന ധ്ൃതരാഷ” (ടരുടെ ഏകപുത(തി . സ്വന്തം ഓരസപുതതന്മാ 
രോട”.അവര് ദുര്ബുദ്“ധികളായാലും--കുറച്ചധികം വാത്സല്യം 
കൊളളുക എന്ന മനുഷ്യസാധാരണമായ ഒരു (പമാദം മാത്രമേ 
ആ അന്ധവ്യദ്ധനു പറ്റിപ്പോയിട്ടുളളൂ. ഇവളുടെ അമ്മയായ 
ഗാന്ധാരിയെയാക്ട്ടെ, ആ അന്ധമായ വാത്സല്യംപോലും 
തീണ്ടിയിരുന്നി ല്പതാനും . 

.  ഐശ്വര്യലോഭത്താല് അധര്മ്മംചെയ്ത് അപായമടഞ്ഞ 
ആ നൂറു സഹോദരന്മാരില് ഒരുവനെങ്കിലും ഇന്നു ജീവനോടു 
കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്, അവന് സ്വസഹോദരിയുടെ ഈ 
നിലകണ്ടു പൊറുക്കുമായിരുന്നുവോ? ഇല്ലെങ്കില് അവരെ 
ഒന്നൊഴിയാതെ കൊന്നൊടുക്കി തങ്ങളി പ്പോഠം നേടിയ ഈ ഐശ്വ 
ര്യമാകെ ഇവളുടെ കാല്ക്കല് അടിയറവച്ചാല്ക്കൂടി , ഈ അധര്മ്മ 
ത്തിനു പരിഹാരമാകുമോ? 

ഇവളുടെ ചില ആങ്ങളമാര് അവരുടെ ഒരു സഹോദരിയെ-- 
തങ്ങളുടെ ധര്മ്മപത്നിയായ പാഞ്ചാലിയെ--നിറഞ്ഞ രാജസദ 
സസിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ച് അവമാനിക്കുകയുണ്ടായി ., അന്നത 
നടന്നതു ലോകൈകവീരരായ തങ്ങളുടെ കണ്മുമ്പില്വച്ചാണ് . 
വേണമെങ്കില്, തങ്ങഠംക്കതിനെ പെട്ടെന്നു തടയാമായിരുന്നു. 
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ഇന്ന” ഈ സഹോദരിയെ തങ്ങഠം വരുത്തിവച്ച ഈ ദീനാവസ്ഥ 

യില്നിന്നു കരകേറ്റുവാന് ആ നുദ്യുവരെവിടെ? ജയ്രദഥനെ 

വിടെ? സുരഥനെവിടെ? അന്ന് ആ സദസ്സില്വച്ചു സുയോ 

ധനനും തല്പക്ഷപാതികഠംക്കും തോന്നേണ്ടിയിരുന്ന ലജ്ജ 

ഇന്നി പ്പോഠം തനിക്കും തോന്നാതെ പോകാമോ? 

ഇവളുടെ ഭര്ത്താവ് തന്െറ പ്രേമഭാജനമായ സുഭര്ദയിലു 

ണ്ടായ ഏകപുത(ത ന്െറ, ആ ആത് മാനുരൂപനായ കൊച്ചുവീരന്െറ, 

കൊടുംകൊലയില് പങ്കുകൊണ്ടവനാണ് ; അതിനു താന് വീരോ 

ചിതമായി പകരംവീട്ടുകയും ചെയ്തു. അതിനുമേല് അയാ 

ളുടെ പു(ധതനെച്ചെന്നു പേടിപ്പിച്ചുകൊല്പുക എന്നത” ആര്ക്കു 

ചിതമാണ'? താന് സ്വപ'നേപി വിചാരിക്കാതെയാണെങ്കിലും 

തന്െറ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ഒടുവില് അങ്ങനെയാണല്ലോ 

വന്നുകൂടിയത് . അമ്മാവനെപ്പേടിച്ചു, മരിച്ചുപോയ ആ മരു 

മകന്െറ അമ്മയാണ് ഇപ്പ്പോഠം ഒരപേക്ഷയുമായി ആങ്ങളയായ 

തന്െറ മുമ്പില് വന്നു നില്ക്കുന്നത്. 

എന്തപേക്ഷ! ഒന്നും തിരിയാറായിട്ടില്ലാത്ത, മുലകുടി 

മാറാത്ത, ഒരോമനക്കിടാവിന്െറ --- സര്വസ്വവും നശിച്ച ഒരു 

സ്ധ്രീയുടെ ഒരേ ഒരാശാങ്കുരത്തിന്െറ---ജീവനെ വിട്ടുതരണേ 

എന്ന്. നേരിട്ടുനിന്നു പടവെട്ടുന്ന ശര്രുവിനു വല്ല ക്ഷീണവും 

തട്ടിയതായിക്കുണ്ടാല് അയാളെ അനുകമ്പാപൂര്വം വിട്ടയക്കുന്ന 

വീരധര്മ്മത്തിനുമുമ്പില് ഇങ്ങനെ ഒരെളിയ അപേക്ഷ വരാനിട 

യായി എന്നതി നേക്കാഠം അവമാനകരമായി ലോകത്തില് മറ്റെ 

ന്തുണ്ട് ? 

ഇതിന്വിധം അര്ജ്ജുനനുണ്ടാകാവുന്ന വി ഷാദചിന്തകളെ. 

ഓരോന്നായി കാര്യകാരണസഹിതം വിടര്ത്തിപ്പറയുമ്പോഠം ആ 

സന്ദര്ഭഗാരവം ശിഥിലമായിപ്പോകുന്നു. ഈ പേര്ത്തു കാണിച്ച 

ചിന്തകളെല്ലാംകൂടി ഇടതിങ്ങി ഒറ്റയടിക്ക്” ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തി 

ലേക്കു, തളളിക്കയറിയാലത്തെ ഭയങ്കരത ഓര്ത്തുനോക്കൂ. മനു 

ഷ്യനു നേരിടുന്ന ഇത്തരം ഉത"ക്കടക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുമ്പില് പെട്ടാല് 

അവന്െറ സുവി ദഗ'ദ്“ധമായ ഭാഷ എത്രമാര്തം തുച്ഛമാണെന്ന് 

നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. ഭാഷയില് വരാവുന്ന ഈ ശിഥിലീ 

ഭാവത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുതന്നെയാവണം, വ്യാസന് അര്ജജുനന്െറ 

അപ്പോഴത്തെ ഹദയാവസ് ഥയെ അര്ത “ഥഗര്ഭമായ ആറേഴു 

വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ . 

“ “ഏവം (ബുവത്യാം കരുണം ദൃശ” ശളായാം ധനഞ്ജയഃ 

സംസമദത്യ ദേവീം ഗാന്ധാരീം ധ്ൃതരാഷ്് (ടംച 
പാര്ത്ഥിവം 
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ഉവാച ദുഃഖശോകാര്ത്തഃ ക്ഷ(്രധര്മ്മം വിഗര്ഹയന്, 

ധിക്തം ദുര്യോധനം ക്ഷു്ദം രാജ്യലുബ്ധംച മാനിനം 

യല്ക്ൃതേ ബാന“ധവാഃ സര്വേ മയേ നീതാ യമക്ഷയം'' 

ഓരോ സന്ദര്ഭത്തിലും കഥാപാഠ്രതങ്ങളെക്കൊണ്ട് വേണ്ടു 

വോളവും വേണ്ടതി ലധികവും സംസാരിപ്പിക്കുന്ന ആ ജഷികവി 

ഇവിടെ അര്ജജുനന് ദുശ്ശളയോടു, സാന്ത്വനം പറഞ്ഞതെ 

ങ്ങനെ എന്നു വിസ്തരിക്കാതെ ""ബഹു സാന്ത്ധ്യ - പലപാടാ 

ശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് , പരിഷ്വജ്യ -- ആലി ംംഗനംചെയതിട്ട്'" എന്നു 

സംക്ഷേപിച്ചു. മേല്ക്കാണിച്ചവിധം വിഷാദദന്തൃുരമായ ഒരൂ 

ഘട്ടമാണ് താന് സദൃഷ്ടിച്ചുവച്ചതെന്ന ഭാവമേ ഇല്പാതെ കഥാന്ത 

രത്തിലേക്കു, (പവേശിച്ചിരിക്കയാണ് . 

അര്ജ്ജുനനെ ഈ വിഷാദക്കയത്തില്നിന്നു കരകേറ്റുവാന് 

താന് പണ്ടുകേട്ട ഭഗവദ'ഗീതോപനിഷത്തിലെ വല്ല സൂക്ത 

ങ്ങളും സഹായിച്ചിരിക്കുമോ? ഇല്ല, ഗീതോപദേശങ്ങളുടെ പരാ 

ജയ സ്ഥാനമാണിത് .. അതുപോലെതന്നെ ഇതു ഗീതാകര്ത്താ 

വിന്െറ വിജയസ്ഥാനവുമാണ് . ഏതു ഭഗവദ്വചനാമൃതത്താലും 

പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്നവയല്ല ജീവിതമേല്പ്പിക്കുന്ന യാതനകഴം 

എന്ന പരമാര്ത്ഥത്തെ ഉദാഹരിക്കയാണല്ലോ അദ്ദേഹം 

ഇവിടെ ചെയ്തത് . 

ഭാരതകഥയുടെ അവസാനം അഗാധമായ വിഷാദത്തിലാണ്. 

യുദ്ധത്തിനുശേഷമുളള എല്പാ സംഭവങ്ങളും അതിനെ വളര്ത്തി 

ക്കൊണ്ടുവരികയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളു. പടക്കളത്തില് ഒടുക്കം 

വീഴ്ത്തപ്പെട്ട ദുര്യോധനന് അവിടെവച്ചുതന്നെ ദേവലോകപൂജ 

ലഭിച്ചതു, കണ്ടപ്പോഠംതൊട്ടു തുടങ്ങിയതാണത്.. തുടര്ന്നു, താന് 

മിനക്കെട്ടു, കൊല്ലിച്ച കര്ണ്ണന് തന്െറ മൂത്ത സഹോദരനായി 

രുന്നു എന്നറിഞ്ഞതുമുതത് യുധിഷ്ഠിരനെ സംബന്ധിച്ചിട 

ത്തോളം വിഷാദാത”മകത വളര്ന്നു വളര്ന്നു വന്നു. കൃഷ്ണന് 

ഒരിക്കല് യുധിഷ്ഠിരനോടുതന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ' “അമ്പു 

കഠംക്കോ ഭദുത്യന്മാര്ക്കോ ബന്ധുക്കഠംക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാനി 

ല്ലാത്ത. താന് ഒറ്റക്കുതന്നെ നിന്നു പൊരുതേണ്ടുന്ന, ഒരു യുദ്ധ 

മാണ", അദ് ദേഹത്തിനപ്പോഠം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീടു, 

(്പസ്തുൃതമായ അശ്വമേധം കെങ്കേമമായി നിറവേറ്റിയതിനു 

ശേഷം ഒരു കീരി വന്നു പറഞ്ഞ കഥ--ഒരു ദരി രദകുടുംബം 

ഒരു, നേരത്തെ കൂടുതല് പട്ടിണികൊണ്ട് ഒരതിഥിയെ തൃപ്തി 

പ്പെടുത്തിയയച്ചതിലെ പുണ്യംപോലും ഇതിനില്ലെന്നു തെളി 

യിച്ച കഥ--യുധിഷ്ഠിരനെ എത്രമേല് ലജ"ജിപ്പിച്ചിരിക്കില്ല! 
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തത്തുല്യമായ ഒരു വിഷാദാത”മകത മേല്വിവരിച്ച സന്ദര് 
ഭത്തില് അര്ജ്ജുനനെയും ബാധിച്ചിരിക്കണം. എന്നാല്, അന്ന 
ദദേഹം തന്െറ ആ ദിവ്യമായ ഗാണ്ഡീവത്തിന്െറയും അമ്പൊ 
ടുങ്ങാത്ത ആവനാഴികളുടെയും, ദുഷ്പരിണാമം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടേ 
ഉളളൂ; തുടര്ന്ന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തില് അവ നിഷ്ഫല 
ങ്ങളുമാണെന്ന” കാണാനിരിക്കുന്നു; ദ്വാരകയില് ഭോജ 
വൃഷ”്ണ്യന്ധകവീരന് മാരെല്ലാം തമ്മില്തച്ചു ചത്തൊടുങ്ങു 
കയും രാമകടഷ”ണന”മാര് കാലഗതിയടയുകയും ചെയ്തതിനു 
ശേഷം, ദ്വാരകയെ കടലാ്രമിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, അവിടെ 

നിന്നു ഭഗവാന്െറ ചില ഭാര്യമാരുഠംപ്പെടെയുള്ള യാദവസ് (തീ 
കളെയും കുട്ടികളെയും വ്ൃദ്ധന” മാരെയും കൂട്ടി അര്ജ്ജുനന് 
സ്വന്തം രക്ഷയില് ഇനദ്രരപസ്ഥത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോരയമ്പോഠം 
പഞ്ചനദത്തില്വച്ചു കുറെ തട്ടിപ്പറിക്കാരായ കാട്ടാളന്മാര് വന്നെ 
തിര്ത്ത് അതിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ഘട്ട 
ത്തിലാണ് ആ ദിവ്യോപകരണങ്ങളുടെ നിഷ് (പയോജനത 
വെളിപ്പെട്ടത്. ആ ആത്യന്തികാവസ്ഥയില് അദ് ദേഹത്തിന 
ഗാണ”ഡീവം കുലയേറ്റാന് പണിപ്പാടായി . അസ് (തവിദ്യ 
കളൊന്നും ഓര്മ്മവന്നില്ല. അക്ഷയമായ ആവനാഴിയില് അമ്പ 
മൊടുങ്ങി . കാട്ടാളന് മാര് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതില് ബാക്കി 
യായവരെമാര്തമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രരപസ്ഥത്തിലെത്തി 

പ്പാന് സാധിച്ചുളളൂ. 

എന്നിട്ടും അര്ജ്ജുനന് ആ ഗാണ”ഡീവത്തിലും, ആ 

ആവനാഴികളിലുമുള്ള മമതാഭിമാനം----അവ തനിക്കുണ്ടെന്ന 
ഉരറ്റും---ഉപേക്ഷിക്കാന് സാധിച്ചില്ലെന്നതാണ് ഈ വിഷാദ 
കഥയുടെ അങ്ങേഅറ്റം: പാണ്ഡവന്മാര് സര്വ്വവും പരി 
തൃജിച്ച് വല്ക്കലമാരധ്രധാരികളായി മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന 
പുറപ്പെട്ടപ്പോഠം അര്ജ്ജുനന് രത്നലോഭംമൂലം ആ വില്ലും 
ആവനാഴികളും ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ” നടന്നത്. അങ്ങനെ പോകു 
മ്പോഠം, പണ്ടു ഖാണ”ഡവദാഹത്തിനുവേണ്ടി ആ ദിവ്യവസ്തു 

ക്കളെ അദ് ദേഹത്തിനു സമ്മാനിച്ച അഗ”നി ദേവന് പ്രത്യക്ഷ 
നായി വന്നു വഴിതടഞ്ഞ” അവരോടരുളിച്ചെയ്തു. ' “കുരു 
ശ്രേഷ്ഠരേ, അര്ജ്ജുനന് ഈ ഗാണ്ഡീവം കയ്യൊഴിച്ചിട്ടുമതി 
കാട്ടിലേക്കു പോവുക; ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരാവശ്യവുമില്ല. 
ഞാനിത് അര്ജ്ജുനനുവേണ്ടി വരുണനോടു വാങ്ങിയതാണ് ! 
അതു വരൃണനുതന്നെ തിരിച്ചുകൊടുത്തേക്കട്ടെ. ഇതു കേട്ടു 
മറ്റു സഹോദരന്മാര് പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ” അര്ജ്ജുനന് അവ 

യെല്ലാം വെളളത്തിലിട്ടത്. “ “ ഒരാഠം തന്െറ സര്വ്വാതിശായിയായ 
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നേട്ടമെന്നെണ്ണുന്ന കാര്യം വേണ്ടസമയത്ത് അയാളെ തെല്ലും 
സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടിട്ടുപോലും അയാഠയംക്ക് അതിന് മേ 
ലുളള പിടി അയഞ്ഞുപോകുന്നില്ലല്ലോ'" എന്ന് ജൂഷി ഇവിടെ 
വിഷാദിക്കുന്നു. 

ഭാരതപര്യടനം ] ( [കുട്ടിക്കൃഷ് ണമാരാര് 

അഭ്യാസം 

1. ഈ പാഠത്തില് വിവരിക്കുന്ന അര്ജ്ജുനവിഷാദത്തിനു കാരണ 

മായ സ്വന്ദര്ഭം പര്ണ്ണിക്കുക. 

2. ““ഭാരതകഥയുടെ അവസാനം അഗാധമായ വിഷാദത്തിലാണ് '' 
സംഭവങ്ങഠം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമര്ത്ഥിക്കുക. 

8. ഗാണ'”ഡീവത്തിലും മമ്ലുമുള്ള മമതാഭിമാനം അര്ജ്ജുനന് ഉപേ 

ക്ഷിച്ചതെപ്പോടം? 

4. കുരുക്ഷ്രേതയുദ്ധത്തിന്െറ പരിണാമം വിജയിക്കു സന്തോ 

ഷമല്പ, വിഷാദമാണുണ്ടാക്കിയത്---ചര്ച്ചചെയ്യുക. 

പാഠം 15 

കാറഃക്കുവഴികഠര്ാ 

[കൈനിക്കര കുമാരപിളള---സുധപസിദ്ധ നാടകകടത്തായ ഇദ് ദേഹം 

വിചാരരമണീയങ്ങളായ പല പ്രബന്ധങ്ങളുടെയും കര്ത്താവുകൂടിയാണ് . 
ഹരിശ'ച്രന്ദന്, മോഹവും മുക്തിയും, വേഷങ്ങഠം, മണിമംഗലം, യ്യു 

മനുഷ്യന് തുടങ്ങിയവയാണ് നാടകങ്ങഠം. വിചാരമാധുരി, കെടാവിളക്കു 
കഠം, വിചാരവീചികഠം എന്നീ (ഗന“ഥങ്ങളില് (പബന്ധങ്ങഠം സമാഹ 

രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷേക്സ്പിയറുടെ ആന്റണി ആന്റ് കരിയോപാഠ്രടാ എന്ന 
നാടകം മലയാളത്തില് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . വിചാരമാധുരിയിലൂളള 

ഒരു ഉപന്യാസമാണ് കുറുക്കുവഴികം.] 

കുറുക്കുവഴികളോടു നമുക്കൊക്കെ വലിയ പ്രതിപത്തി 

യാണ”. ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു തിരിക്കുന്ന ഒരുവന് രണ്ടുചുവടു 
വയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടു വല്ല കുറു, 
ക്കുവഴിയുമുണ്ടോ എന്നാണ്. ഉണ്ടെന്നുകേട്ടാല് എന്തൊരാശ്വാസ 
മാണ” അയാഠക്കു തോന്നുന്നത്; എന്തൊരു മാറ്റമാണ് അയാഠംക്ക* 
സംഭവിക്കുന്നത് ! ജീവിതയാതനയുടെ താങ്ങാന് വയ്യാത്ത കൊടും 
ചുമടിനടിയില് നട്ടെല്പുഞെരിഞ്ഞ്, പരിക്ഷീണനായി മുട 
ത്തിയും വലിഞ്ഞും മുന്നോട്ടു, നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ 
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പരാജയമൂര്ത്തി ഒരു നിമിഷാര്ദ'“ധംകൊണ്ട് ശക്തനും ധീരനും 

ആശാപൂര്ണ്ണനും ആകുന്നു. ആത്മവിശ്വാസപൂര്വം വിജയ 

ത്തിലേക്ക് കാലൂന്നുന്നു; അവകാശപൂര്വം ആനന്ദത്തിനായി 

ക്കൊണ്ടു കൈനീട്ടുന്നു ! 

എന്തൊരു മായികശക്തിയാണ് ആ കുറുക്കുവഴി മന്ത്ര 

ത്തിനുള്ളത് ! വഴി പോക്കന്െറ വിജയമനന്രമാണത്. വഴി 
നടന്നു തളര്ന്ന രാമലക്ഷ”മണന് മാരുടെ വിശപ്പും ദാഹവും ഇല്പാ 
താക്കുന്നതിന് അവരുടെ ചെവിയില് വിശ്വാമി രമഹര്ഷി 

മന്ത്രിച്ച ബലയും അതിബലയും ആ പഞ്ചാക്ഷരിതന്നെ ആയിരു 

ന്നിരിക്കുകയില്ലേ എന്നാണ് എന്െറ ബലമായ സംശയം. 

ക്ശേശബഹുലമായ ലോകജീവിതത്തില് കുറുക്കുവഴി മനൂ 
ഷ്യന്െറ മഹാനു(ഗ്രഹങ്ങളില് ഒന്നല്ല; ഒന്നാമത്തേതാണ്. ജീവിതം 

സഹനീയവും ചിലപ്പോഠം ആസ്വാദ്യവും ആക്കുന്നതു കുറുക്ക 

വഴിയാണ്, ത്യ രത്ന; ആ പേര് കാതില് സംഗീതം 

പകരുന്നു; മനസ “സില് പ്രകാശം ചൊരിയുന്നു. കുറുക്കൃ 

ികളില്യാത്ത ലോകം കലര്പ്പില്ലാത്ത കഷ പതു കേദാര 
മാണ്. അതാണു സാക്ഷാല് നരകം ! 

ഒരു കുറുക്കുവഴി യഥാര്ത്ഥമായി കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് 
മോക്ഷത്തിന്െറ രുചി മനുഷ്യന് ആദ്യമായി അറിയുന്നത്. എന്തു 
കൊണ്ടെന്നാല് അതില്ക്കൂടി (പാപഞ്ചികദുഃഖം അകന്നു ൭൪ 

യുന്നു. ലക്ഷ്യ(പാപ്തി അതി ദ്രൃതം സമീപിക്കുന്നു. മനു 

ഷ്യന് അതില്ക്കവിഞ്ഞ് എന്താണൊരനുള(ഗ്ഹം ? കഷ്ടപ്പാടു 
കൂടാതെ കാര്യലാഭം-_അതാണ”കുറുക്കുവഴിയുടെ വൈശീഷ്ട്യം. 

മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്െറ ചരിതം (പായേണ ജീവിത 
ക്ശേശങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യാന് മനുഷ്യന് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീ (വ 
യത”്നങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്. അഥവാ കുറുക്കുവഴി 

കഠം കണ്ടെത്താനുളള കഠിന്രശമങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ്. 

സ്ഥലകാലങ്ങടം നിര്മ്മിക്കുന്ന ക്രേശങ്ങഠം” ഒഴിവാക്കാന് 

അവന് എത്ത ശതവര്ഷങ്ങളായി എത കഠിനമായി ക്ലേശിക്കുന്നു! 
ആ ഒടുങ്ങാത്ത (പതിബന്ധങ്ങളുടെമേല് എത്ത സമുജ്ജ്വലങ്ങ 

ളായ വിജയങ്ങളാണ് അവന് സമ്പാദിച്ചിട്ടുളളത” ! എന്നിട്ടും 
അവന് സംതദൂുപ'”തനായിട്ടി ല്ല. മണിക്കൂറില് മുന്നൂറില്പ്പരം 
കിലോമീറ്റര് സഞ്ചരിച്ചാല്പോരാ; ഒരിടത്തിരുന്നു സംസാരിക്കു 
ന്നത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങഠംക്കുളളില് ലോകം മുഴുവന് കേഴഠം 
പ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞാലും മതിയായില്ല. 

7 

അരാാതതത്തയയത്തത്തത്തത്തത്ത്ത്ത്ത 
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ജീവിതത്തിന്െറ സകല മണ'”ഡലങ്ങളിലും മനുഷ്യന് 
കുറുക്കുവഴി കഠം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെ. ശരീരപോഷണ 
ത്തിനും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും കൂറുക്കുവഴികളുണ്ട്. 
പണ 'ഡിതനാകാനും , ധനികനാകാനും, (പമാണിയാകാനും, 
(പസിദ്ധനാകാനും, മരിക്കാനും, കൊല്ലാനും കുറുക്കുവഴിക 
ളുണ്ട്. എന്തിനധികം പറയുന്നു --- ഇരശ്വരസാക്ഷാത”ക്കാര 
ത്തിനുപോലും അസംഖ്യം കുറുക്കുവഴികടം മനുഷ്യന് കണ്ടു 
പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

എല്പാവര്ക്കും കുറുക്കുവഴികഠം ഒരുപോലെ വശമല്ല. കുറു 
ക്കുവഴികഠം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും നിര്മ്മിക്കുവാനും ചിലര് 
ക്കുള്ള പാടവം അദ്ഭുതാവഹമാണ് ; ആരാധനീയമാണ് . 
ദക്ഷി ണോത്തര്രധുവങ്ങഠം ഒരു ചാണ് നീളമുള്ള ഒരു കുറുക്കു 
വഴികൊണ്ട് അവര് കൂട്ടിക്കെട്ടും . 

ജീവിതത്തില്നിന്ന" ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നിര്മ്മാര് 
ജജനം ചെയ്യാനാണ' അവരുടെ (്രമം. അതിനാണ് അവര് നിര 
ന്തരം അധ്വാനിക്കുന്നത്; അനേകകോടി കൂലിക്കാരെക്കൊണ്ട് 
അനുദിനം അവി ശ്രമം അധ്വാനിപ്പിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇന്നു 
ലോകത്തെ നയിക്കുന്നത്; ഭരിക്കുന്നത്. കൂറുക്കുവഴികളുടെ 
ര്സഷ്ടാക്കഠം, (പ്രവാചകന്മാര്, (പചാരകന്മാര്---ലോകം 
ഇന്ന് അവരുടെ കയ്യിലാണ്, സഹായത്തിന് ക്രേശവിമോചന 
ത്തിന്, ദൂരിതനിവാരണത്തിന് , അശക'തരായ നാം പ്രാര്ത'ഥ 
നാപൂര്വം കൈനീട്ടുന്നത" അവരുടെ നേര്ക്കാണ്. അവരുടെ 
ആജ് ഞകളും ഉപദേശങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ വേദം. അവരുടെ 
കാരുണ്യത്തിലാണ” നമ്മുടെ മോക്ഷം. അവരാണ് യഥാർതഥ 
സമുദായസേവകന് മാര് ,ലോകസംരക്ഷകന'”മാര്---സ്വര്ഗ'ഗരാജ്യ 
ത്തിന് ആര്ക്കെങ്കി ലും അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവര്ക്കാണ്. 

അതുകൊണ്ട് കുറുക്കുവഴികളും അവയുടെ (സഷ്ടാ 
ക്കളും, ഉപജ്ഞാതാക്കളും സര്വോത്ക്കര്ഷേണ വര്ത്തിക്കട്ടെ 
എന്നത്രെ എല്പാവരുടേയും ആശംസ. 

എല്പാവരുടെയും എന്നുപറഞ്ഞതില് അലപം അതിശ 
യോക്തി കണ്ടേക്കും . ആ ലോകാനു ര്രഹദായകന്മാരെ ആരാധി 
ക്കാത്ത ചില ബുദ്ധിശൂന്യന“മാര് കണ്ടേക്കും. “കണ്ടേക്കും ' 
എന്നല്ല, ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഈ ഞാന് തന്നെ. എനിക്ക” 
ആ മഹാന്മാരുടെ അസാധാരണകഴിവുകളെപ്പട്റി, അവരുടെ അനി 
ഷേധ്യമായ സാമര്ത്ഥ്യത്തെപ്പ്റി, വലിയ ബഹുമാനമാണ്”. 
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പക്ഷേ, അവര് ഉപദേശിച്ചിരുന്ന കുറുക്കുവഴികളെസ്സംബ 
ന'ധിച്ചിടത്തോളം ഞാന് ഒരു അവിശ്വാസിയാണ് . 

എനിക്ക” അനേകം പരാതികളാണ് അവയ്െപ്പട്ടിയുള്ളത് . 

ആദ്യത്തെ പരാതി, അവയില് അമ്പതു ശതമാനം യഥാര് 
ത്ഥത്തില് കുറുക്കുവഴികളല്പ എന്നുള്ളതാണ് . അളന്നുനോ 

ക്കിയാല് അവ നീണ്ടവഴികളെക്കാഠം നീണ്ടവയാണെന്നു ബോധ്യ 
പ്പെടും. അവ കുറുക്കുവഴി കളാണെന്നുളളത് ഒരു മിഥ്യയാണ്. 

കുറുക്കുവഴികളെപ്പട്റി പൊതുവെയും, അവയുടെ ഉപദേഷ്ടാ 
ക്കളെപ്പറ്റി (പത്രേകിച്ചും, നമുക്കുള്ള അന'ധവിശ്വാസത്തിന്െറ 
സന്താനമാണത്് . 

രണ്ടാമത്തെ പരാതി അവ നൂറു ശതമാനവും സഞ്ചാരയോ 
ഗ്യമല്പ എന്നുളളതാണ്; വദൃത്തിഹീനമല്പാത്ത ഒരൊറ്റ കൂറുക്കൂ 
വഴി ഞാന് ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. രാജദൂതന് മാരുടെയും നിയമ 
പാലകന്മാരുൃടെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷകന് മാരുടെയും അധി 
കാരപരിധിക്കും അറിവിനും വെളിയിലാണ് അവയുടെ 
സ്ഥാനം. ജീവിതത്തിന്െറ ദുഷ്ടുമുഴുവന് കുമിയുന്നത് 
അവയിലാണ് . മനംമടുപ്പിക്കുന്ന ആ മാലിന്യധോരണിയുടെ 
ഗണ്യമായ ഒരു പങ്കുകൂടെ കൊണ്ടുപോരാതെ അവയെ തരണം 
ചെയ്യാന് സാധ്യയമല. 

കൂടാതെ കുറുക്കുവഴികഠം എല്ലാംതന്നെ അപകടബഹുല 
ങ്ങളുമാണ് . ഇതു കേവലം ഭീരുത്വം ഉയര്ത്തുന്ന പരാതിയാ 
ണെന്നു നേരത്തെ കയറി വിധിച്ചുകളയരുത് . സധൈര്യം 
നേരിട്ടുവന്ന് എതിര്ക്കുന്ന ശ്രതുക്കഠം ആരുമല്ല അവിടെ നിങ്ങളെ 
(പതിബന്ധിക്കുന്നത് . പുറകെ പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങിവന്നു, കടി 

ച്ചിട്ട് ഓടിക്കളയുന്ന ശ്വാനന്മാര്, ഒളിഞ്ഞുകിടന്ന് ഉളളം 
കാലുകിഴിക്കുന്ന കുപ്പിച്ചില്പുകഠം, മുകളില്നിന്ന് തലയ്ക്കു 
തല്ലുന്ന മരക്കൊമ്പുകം, വശത്തുനിന്നു വസ് (ത്ങ്ങഠം വലിച്ചു 

കീറുന്ന മുളളുവേലികഠം, താഴെനിന്നും മുകളില്നിന്നും നാനാ 
വശങ്ങളില്നിന്നും നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്ന അദുശ്യങ്ങളായ 

രോഗാണുകോടികഠം---ഇങ്ങനെയുളള അസംഖ്യം കുടിലശ്രതു 
ക്കളുടെ വിഹാരരംഗങ്ങളാണ” കുറുക്കുവഴികഠം. 

മൂന്നാമത്തെ പരാതി , കുറുക്കുവഴികഠം, അവ യഥാർതഥ 

ത്തില് കുറുക്കുവഴികളാണെങ്കില്, വല്പവന്െറയും പുരയിട 
ത്തില്ക്കൂടിയല്പാതെ കുറുകുകയില്പ എന്നുളളതാണ്. അവയെ 
ആശ്രയിക്കുന്നവന് മര്യാദക്കാരനാണെങ്കില് പുരയിടം 
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ഉടമസ'ഥന്െറ കാരുണ്യമര്ത്ഥിക്കുവാന് കടപ്പെട്ടവനാണ് . ആ 

മഹാനുഭാവന് സഹതാപശുന്യനാണെങ്കില് വഴിയാര്തക്കാരന്െറ 

കുറുക്കുവഴി പ്രേമം അവനെക്കൊണ്ട് ശരിവഴിയുടെ ഇരട്ടി ദൂരം 

ചവിട്ടിക്കും. യാഠ്രതക്കാരനു മര്യാദയുമായി വലിയ മമതയില്ല. 

കണ്ടവന്െറ പുരയിടം വിലങ്ങാന് (പത്യേകാനുവാദം ആവശ്യ 

മാണെന്നുളള അബദ്ധവിശ്വാസം അയാളെ അലട്ടുന്നില്ല എന്നു 

വന്നാല്, പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത്” അയാളും ഉടമസ്ഥനും 

തമ്മില് വാചികമോ, അഥവാ കായികമോ, ആയ ഒരു ബല 

പരീക്ഷയാണ് . അയാഠം ലക്ഷ്യസ്ഥാനം (പാപിച്ചെന്നും (പ്രാപി 

ച്ചില്ലെന്നും വരാം. (പാപിച്ചാല്ത്തന്നെയും, (പാപിക്കുന്നതു 

വരെയും പിന്നെ കുറെക്കാലത്തേക്കും അയാഠയക്കുൃ സിദ്ധിച്ച 

ആ ദുര്വഹമായ അതിഥിപൂജയുടെ സ്മാരകങ്ങളും സ്മരണ 

കളും അയാഠം ചുമന്നേ മതിയാകൂ. 

നാലാമത്തെ പരാതി , സ്നേഹപൂര്വം, മി തങ്ങളെപ്പോലെ 

രണ്ടുപേര്ക്കുപോലും തോളോടു തോഠംചേര്ന്ന് അവയില്ക്കൂടി 

സഞ്ചരിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നുളളതാണ്. ഒന്നുകില് കൂട്ടു 

കാരനെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു പുറംതളളണം ; അല്ലെങ്കില് അയാളാല് 

പുറംതളളപ്പെടണം ; അതുമല്ലെങ്കില് അയാളെ നിര്മത്സരം 

നിശ്ശബ'ദം പിന്തുടര്ന്നുകെൊള്ളണം . അയാഠം നില്ക്കു 

മ്പോഠം നില്ക്കണം; അയാഠം മെല്ലെ നടന്നാല് നിങ്ങളും മെല്ലെ 

നടക്കണം; അയാഠം തിരിഞ്ഞുനടന്നാല് നിങ്ങളും തിരിഞ്ഞു 

നടന്നുകൊളളണം . 

എതിരേ ഒരാഠം വന്നുപോയാല് കഥ ഇതിലും പരുങ്ങലി 

ലാണ'. ഒരാഠം സ്വമനസ്സാലെയോ അപരന്െറ നിര്ബന്ധ 

പൂര്വമായ സഹായത്താലോ വേലിയെയോ,, കയ്യാലയെയോ ഗാഡ 

ഗാഡം പൃണരാതെ ആ ദുര്ഘടസന്ധി തരണം ചെയ്യാന് സാധ്യ 

മല്ല. കുറുക്കുവഴികളില് സ്നേഹത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനും , 

സേവനത്തിനും സഹകരണത്തിനും സ്ഥാനമില്ല. 

ഇതിനൊക്കെ പുറമെ, ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായി എനി 

ക്കുള്ള പരാതി , കുറുക്കുവഴികഠം അവയെ വിജയപൂര്വം 

തരണം ചെയതാല്തന്നെയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന്െറ പരിസര 

ങ്ങളി ലല്ലാതെ അതിന്െറ (പധാനപ്പെട്ട (പവേശനദ്വാരത്തില് ഒരു, 

വനെ എത്തിക്കുകയില്ല എന്നുളളതാണ്” . വടക്കുപുറത്തെ എച്ചില് 

ക്കുഴിയുടെ വക്കില് തെക്കുപുറത്തെ കന്നുകാലിത്തൊഴുത്തി ന്െറ 

പിന്നില്, പുറകുവശത്തെ മതില്ക്കെട്ടിനുവെളിയില്--ഇവിഭെ 

യൊക്കെയാണു കുറുക്കുവഴികഠം ചെന്നുനി ല്ക്കുന്നത്. അവിടെ 
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നിന്നു അപകടവും അലോക്ൃയവും കൂടാതെ മുന്വശത്തെത്തുന്ന 
പാടാണ് പാട്. എത്ര വടക്കിനി പ്രഭ്വികളെ പൂവിട്ടു പൂജി 

ക്കണം. എത്ത കഠിനഹൃദയന്മാരായ കിങ്കരന”്മാരെ കോഴകൊ 
ടുത്തു (പീതിപ്പിക്കണം, അനവസരത്തില് അസ്'ഥാനത്തു പ്രത്യ 

ക്ഷപ്പെട്ട് അസാരകര്യങ്ങളുണ്ടാക്കാന് (പത്യേക വിരുതുള്ള എത്ര 
പേപിടിച്ച പൈതങ്ങളെ മധുരപദാര്ത്ഥങ്ങഠം കൊടുത്തു (പസാ 
ദിപ്പിക്കണം ! ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധിച്ച് ഒരു 
കണക്കിനു മൃന്വശത്തെത്തിയാല്തന്നെയും സ്വൈരമുണ്ടോ? 
അവിടെ നേരത്തെ കയറി സ്ഥാനംപിടിച്ചിട്ടുളളവര് അവരും 
വന്നവഴി ഇതൊക്കെത്തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ സത്യം 
ഈ ഭാഗ്യദോഷിക്കറിയാമോ? അവര് അവന്െറമേല് തറയ്ക്കുന്ന 
നിന്ദാഗര്ഭമായ നിശിതവീക്ഷണങ്ങഠം, അവനെപ്പറ്റി അന്യോന്യം 
മ്ര്രിക്കുന്ന ആക്ഷേപവാക്കുകം ! ഭയങ്കരസ്വപ”്നങ്ങാഠം നിറഞ്ഞ 

എ്തയ്യെത നെടുനെടുങ്കന് രാതധ്രികഠം കഴിയണം അതൊക്കെ 

ഒന്നു മറക്കുവാന്. 

ശരീരക്ശേശമോ സമയവ്യയമോ ലാഭിക്കാന്വേണ്ടി കുറുക്കു 
വഴി അവലംബിച്ചാല് സംഭവിക്കുന്നതു കൂടുതലും ടം വേ 
തരത്തിലുളളതുമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ദമൂശങ്ങ 
ളാണെങ്കില് , അവയുടെ പരിഹാരത്തിനുവേണ്ടിവരുന്നതു കഷ്ട 

പ്പെട്ടു സമ്പാദിച്ച സമയലാഭത്തിന്െറ പത്തിരട്ടി സമയനഷ്ട 

മാണെങ്കില്, കുറുക്കുവഴി അനുധ്രഹമല്ല, അതുപദേശിച്ചുകൊ 
ടുക്കുന്നവന് അനു(ഗഹദാതാവല്ല, അത് അവലംബിക്കുന്നവന് 

അനുധ്രഹഭോക താവുമല്പ 

കുറുക്കുവഴികഠം (പലോഭനങ്ങളാണ് . അനുഗ്രഹം നീട്ടി 
മഹോപ്രദവം സമ്മാനിക്കുന്ന വന്ചതി കളാണ്. മനുഷ്യന്െറ 

ആരോഗ്യത്തെയും സുഖത്തെയും സമാധാനത്തെയും അഭിമാന 
ത്തെയും നിര്ദ്ദയം ഭഞ”ജിക്കുന്ന ഒരില അവ 
നിശ്ശേഷം വര്ജ്ജനീയങ്ങളാണ” . 

സമയദാര്ലഭ്യംകൊണ്ടു വിഷമിച്ചുവലയുന്ന ഈ ലോക 
ത്തില്, ഭാരിച്ച ജീവിതക്ശേശങ്ങളുടെ സമ്മര്ദ്ഭത്തില്പ്പെട്ടു 
ഞെരുങ്ങി ശ്വാസംമുട്ടുന്ന ഈ ലോകത്തില്, കുറുക്കുവഴികളുടെ 
മഹാനു രഹങ്ങഠം വര്ജ്ജനീയങ്ങളെന്നു വിധിക്കുന്നത് ബ ദധി 

ശൂന്ൃതയല്ലേ? ദ്രോഹമല്ലേ? & 

അല്പതന്നെ. കുറുക്കുവഴികളുടെമേല് ഞാന് ആരോപി 
ച്ചിട്ടുളള കുട്ടങ്ങഠംക്കു ന്യായമായ ഒരു, സമാധാനവും ഇന്നേവരെ 
ആരും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടി ല്ല. കുറുക്കുവഴി (പണയികരം ആകെക്കൂടി 
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പറയുന്ന സമാധാനം ഇതാണ്. “അതൊന്നും സാരമില്ല. 
ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് ലക്ഷ്യം .പാപിക്കുന്നതല്ലേ കാര്യം? 
അതിനുവേണ്ടി അല്പം വ്ൃത്തികേടോ ചില്ലറപരുക്കുകളോ, 
തെല്ല് അഭിമാനക്ഷയംതന്നെയോ വന്നുപോയാല് അത്ത കാര്യ 
മായി വിചാരിക്കാനില്ല. ലക്ഷ്യം (പാപിച്ചുകഴിയുമ്പോഠം 
അതെല്ലാം മറക്കും; നാമും മറക്കും. ലോകരും മറക്കും. എന്നു, 
മാതമല്ല; മനുഷ്യനായാല് അല്പം ധൈര്യം വേണ്ടേ? കുറെ 
കഷ്ടപ്പാടുകളും ബൂുദ്ധിമൂട്ടുകളും സഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ 
തയും കരളുറപ്പും വേണ്ടേ?" 

ഈ കരമളുറപ്പുള്ള ധീരന”മാര് കുറുക്കുവഴികളെ വാഴ”ത്തു 
ന്നത് രാജപാതയില്ക്കൂടിയുളള സഞ്ചാരം അവര്ക്ക് അലപം 
കൂടി ശരീരക്ശേശം നല്കും എന്നുളള ഒറ്റഭയംകൊണ്ടാണ” . അഥവാ 

ലക്ഷ്യ (പാപ”തിയില് നേരിട്ടേക്കാവുന്ന അല”പമായ കാലവി 

ഒംബം സഹിക്കാന് കരളുറപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ”. കേവലം ഭീരുത്വ 
ത്തിന്െറയും പരി ദീനമായ ദാര്ബല്യത്തിന്െറയും മൂര്ത്തികളാ 
ണവര്. അവരാണ് ധൈര്യവും ശക്തിയും ഉപദേശിക്കുന്നത്” ! 
അവരുടെ ശിഷ്യത്വം അഭികാമ്യമല്ല. 

മാര്ഗ ഗവും ലക്ഷ്യവും രണ്ടല്ല. രാജപാതകളുടെയും കുറു, 
ക്കുവഴി കളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങഠം ഒന്നല്ല; ഒന്നാകാന് സാധ്യമല്ല. 
അവ എപ്പോഴും എവിടെയും ഭിന്നങ്ങളാണ” . നമ്മുടെ അധൈ 
രൃവൃം ദാ൪ബല്യവും ക്രേശപരാങ്മുഖത്വവുമാണ് നമ്മെ കുറു 
ക്കുവഴികളുടെ ആരാധകന് മാരും ദാസന”്മാരുമാക്കി അധഃപതി 

ക്കുന്നത്. ഈ ദയനീയമായ ദാസ്യം, ഈ നാശകരമായ 
ചെയ ത്താന്സേവ, നമ്മെ എവിടേക്കാണു, തളളിക്കൊണ്ടു 

പോകുന്നത് ? --- കാപട്യത്തിലേക്ക്, ചൂഷണത്തിലേക്ക്, 
മോഷഞണത്തി ലേക്ക്, കൊലപാതകത്തിലേക്ക”. 

അനേകായിരം ആളുകരംക്ക് ഒരുമിച്ച് നിര്ബാധം സഞ്ച 
രിക്കാവുന്ന രാജപാതകരം ഇന്ന് ജനശൂന്യങ്ങളാണ്. രണ്ടു 
പേര്ക്കു കൂട്ടിമുട്ടാതെ നടക്കാന് കഴിയാത്ത കുറുക്കുവഴികളില് 
മനുഷ്യകോടികഠം ഇന്നു തിങ്ങിക്കൂടുകയാണ്. അനുനിമിഷം 
ആഞ്ഞു കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ്. ആ ഭയങ്കരസംഘട്ടനങ്ങളാണ” 
മനുഷ്യസംസ് കാരത്തെ ഇന്ന് ആമൂലാധരഗം വിറപ്പിക്കുന്നത്. 
അവിടെനിന്നുയരുന്ന അട്ടഹാസങ്ങളും ആക്രന്ദനങ്ങളുമാണ് 
ഇന്നു ലോകമെങ്ങും മാദ്റൊലിക്കൊളളുന്നത്. മനുഷ്യന്െറ 
കുറുക്കുവഴി പ്രേമത്തിന്െറ പരിണതഫലം ! 

എത്രതന്നെ സമയം ലഭിച്ചാലും ചെയ്യാനാ(ഗഹമുളളതെ 
ല്ലാമോ, അവശ്യം പചെയ്യേണ്ടതെല്പാംപോലുമോ, ചെയ്തു 
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തീര്ത്തിട്ട്” ഇവിടംവിട്ടുപോകുവാനൊക്കും എന്നു നാം വ്യാമോ 
ഹിക്കരുത്. സഹ്യങ്ങളും സഹനാര്ഹങ്ങളും മനുഷ്യജന്മമെ 
ടുത്തവന് അനുപേക്ഷണീയങ്ങളുമായ ക്രേശങ്ങഠം ഒഴിവാക്കുവാന് 
ക്ശേശിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് . 

അതുകൊണ്ടു, രാജപാതയോടായിരിക്കണം നമുക്കു മമത. 
അതു തരണംചെയ്യുന്നതില് നേരിടുന്ന ക്രേശത്തിന് ഏതോ 
(പത്യേകമായ മാന്യതയുണ്ട്, ശുദ്ധിയുണ്ട് , ആരോഗ്യദായകത്വ 
മുണ്ട്. അതു തരണംചെയ്യുന്നതില് ചെലവാകുന്ന സമയം 
ഒരു നഷ്ടമല്പ. ഓരോ കാല്വയ”പിലും ലക്ഷ്യ(പാപണം നാം 
നിര്വഹിക്കുന്നുണ്ട് . ലക്ഷ്യത്തിന്െറ പൂര്ണ്ണമായ പ്രാപ്തി 

ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വരാം, അതിനുമുമ്പു പരിക്ഷീണരായി വീണു 
പോയേക്കാം. നമുക്ക” അതില് അശേഷം കുണ്ഠിതത്തിന് 
അവകാശമില്ല. നാം വീഴുന്നത് രാജപാതയിലാണ്---നമ്മുടെ 
തമ്പുരാന്െറ അരമനയിലേക്കുള്ള വിശുദ്ധവും വിശാലവും 
മനോഹരവുമായ മാര്ഗ്ഗത്തിലാണ് . അവിടത്തെ ദൂതന”മാര് 
നമ്മെ താങ്ങിയെടുത്തു തിരുമുമ്പില് എത്തിച്ചുകൊള്ളും . 

വിചാരമാധുരി] [കൈനിക്കര കുമാരപിള്ള 

അഭ്യാസം 

1. കുറുക്കുവഴികളെപ്പട്റി ലേഖകന് അവിശ്വാസം തോന്നുന്നതിന് 

എന്താണു കാരണങ്ങഠം ? 

2. “ലക്ഷ്യംപോലെതന്നെ മാര്ഗ”ഗവും ശുദ്ധമായിരിക്കണമെ 

ന്നുണ്ടോ? ' “എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ ലേഖനത്തില് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള 

ഉത്തരം എഴുതുക. 

8. ആശയം വിശദമാക്കി രണ്ടു ഖണ്ഡിക വീതം എഴുതുക. 

(2) കുറുക്കുവഴികളി ല്ലാത്ത ലോകം കലര്പ്പില്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാ 
ടിന്െറ കേദാരമാണ്. അതാണു സാക്ഷാല് നരകം. 

(2) വടക്കുപുറത്തെ എച്ചില്ക്കുഴിയുടെ വക്കില്, തെക്കുപൂറത്തെ 
കന്നുകാലിത്തൊഴുത്തിന്െറ പിന്നില്, പുറകുവശത്തെ മതില് 

ക്കെട്ടിനു വെളിയില്,--ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കുറുക്കു, 
വഴികഠം ചെന്നുനില”ക്കുന്നത് . 

(8) അനേകായിരം ആളുകയംക്ക്” ഒരുമിച്ച” നിര്ബാധം സഞ്ചരി 
ക്കാവുന്ന രാജപാതകഠം ഇന്ന് ജനശു നയങ്ങളാണ്. രണ്ടൂ 
പേര്ക്കു കൂട്ടിമുട്ടാതെ നടക്കാന് കഴിയാത്ത കുറുക്കുവഴി 

കളില് മനുഷ്യകോടികരം ഇന്നു തിങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് . 

() നാം വീഴുന്നതു രാജപാതയിലാണ്---നമ്മുടെ തമ്പുരാന്െറ 

അരമനയിലേക്കുളള വിശുദ്ധവും മനോഹരവുമായ മാര്ഗ്ഗ 
ത്തിലാണ്. അവിടത്തെ ദൃതന്മാര് നമ്മെ താങ്ങിയെടുത്തു 
തിരുമുമ്പില് എത്തിച്ചുകൊള്ളും . 
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ഒരാ ദിവസം 
[കെ.പി . കേശവമേനോന് (1886-1978)--“ മാതൃഭൂമി 'യുടെ (പധാന 

ൽ പ്രതാധിപരായിരുന്ന ഇദ് ദേഹം ഒട്ടധികം (ഗന്ഥങ്ങളുടെ കര്ത്താവാണ്. 

ബിലാത്തിവിശേഷം, ജീവിതചിന്തകഠം, ദാനഭൃമി, നവഭാരതശില”പികഠം, 

ഭൂതവും ഭാവിയും, ബന്ധനത്തില് നിന്ന്, മഹാത്മാഗാന്ധി , ജവഹര്ലാല് 
ന്റെഹു. യേശുദേവന്, കഴിഞ്ഞകാലം എന്നിവയാണ് (പമുഖ കടുതികഠം. 
“ജീവിത ചിന്തകളില് ' നിന്നാണ് “ഒരു ദിവസം ' എന്ന ഉപന്യാസം 

എടുത്തിട്ടുളളത” .] 

ഒരുദിവസം ജനിക്കുന്നു. ഒരുദിവസം മരിക്കുന്നു. ജനന 
ത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുളള കാലം ഓരോദിവസമായി 
കഴിയുന്നു. ഒരു സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞു മദ്റൊരു സൂര്യോദയ 
ത്തിനിടയി ലുളള ആ ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം. 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനുളള ഒരു ഇഷ്ടിക. 
ഓരോ ഇഷ്ടികയുടെയും ഉറപ്പിനും ഭംഗിക്കും, ആകൃതിക്കും 
അനുസരിച്ചിരിക്കും എടുപ്പിന്െറ ഒട്ടാകെയുള്ള ഗുണവും 
ഭംഗിയും. ചില ഇഷ്ടികകരം വളഞ്ഞും, മുറിഞ്ഞും, ഉറപ്പു, 
കുറഞ്ഞും ഉളളവയായാല് എടുപ്പിന്െറ ഉറപ്പും, ആകൃതിയും 
അത്രകണ്ടു മോശമായിത്തീരും . ഓരോ ഇഷ് ടികയും സൂക്ഷ്മ 

മായി പരി ശോധിച്ചെടുത്താല് പിന്നെ എടുപ്പിന്െറ ഉറപ്പിനെ 
ക്കുറിച്ച് ആശങ്കയ്ക്ക്” അവകാശമില്ല. അതുപോലെതന്നെ 
ഓരോ ദിവസവും വേണ്ട[പകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാല് 
ജീവിതവിജയത്തെപ്പറ്റി ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. 

ഒരു ദിവസത്തെ ആലോചനകളും (പവ്ൃത്തികളും നിയ്യനത്രി 

ക്കുന്നതിന് നമുക്കു സാധിക്കയില്ലേ? അതു സാധിച്ചാല് ജീവി 
തത്തെ നിയ്യത്രിക്കുവാനും സാധിക്കും . നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ 

പലഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും--രണ്ടു സൂര്യോദയത്തിനിട 
യിലുള്ള ആ ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂര്നേരം. അതില് മൂന്നില് 
ഒരുഭാഗം ഉറക്കത്തിനായി പോകുന്നു. ആ സമയം നാം ശരി 

യായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. യാതൊരു കര്മ്മവും 
അപ്പോം സാധ്യമല്ല, ഭക്ഷണത്തിനും ദേഹസരകര്യങ്ങഠംക്കാവശ്യ 
മായ മറ്റുകാര്യങ്ങഠംക്കുമായി ആ ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറിന്െറ 
മദ്റൊരുഭാഗം വിനിയോഗിക്കുന്നു. അതു മൂന്നു മണിക്കൂറാകു, 
മെന്നു കണക്കുവയ്ക്കുക. ഇത് എല്ലാപേര്ക്കും ഒരുപോലെ 
ആയിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ, ചിലര്ക്ക്” അതില് ഇരട്ടി 
വേണ്ടിവരും. ചിലര്ക്ക്” അതിന്െറ പകുതിയുണ്ടായാല് മതി 
കുളിക്കുവാന് ഒരുമണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുക്കുന്ന ഒരാളെ 



96 

ഈ ലേഖകന് അറിയും. ഭക്ഷണത്തിന് ആ സമയം വേണ്ടി 
വരുന്ന മറ്റൊരു സുഖിയനെയും പരിചയമാണ്. അങ്ങനെയുളള 
വരെപ്പ്റ്റിയല്പ ഇവിടെ പറയുന്നത്, സാധാരണക്കാരവെവപ്പറ്റി 
യാണ്. ഉറക്കത്തിനുവേണ്ടിവരുന്ന സമയമൊഴിച്ച” ദേഹസം 
ബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങഠംക്കെല്പാംകൂടി മൂന്നുമണിക്കൂര് മതി 
യെന്നാണു കരുതേണ്ടത്. അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാല് ഒട്ടാകെ 
യുളള ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറില് പതിനൊന്നു മണിക്കൂറും 
പൊയ് ക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളത് പതിമൂന്നുമണിക്കൂര് മാ(്ത 
മാണ”. അതു വേണ്ടും (പകാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനനുസരി 

ച്ചിരിക്കും ജീവിതത്തിലെ സുഖവും ദുഃഖവും, ജയവും അപ 
ജയവും, ലാഭവും നഷ്ടവും. 

നമ്മുടെ മാസംതോറുമുള്ള വരവ് ഒരു കിപ്തസംഖ്യയാ 
ണെന്നു കരുതുക. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ചെലവുകളെല്പാം 
നിവര്ത്തിക്കണമെങ്കില് നാം എന്തുചെയ്യണം? അത്യാവശ്യങ്ങളായ 
ചെലവുകഠം ആദ്യം കണക്കാക്കണം. അതിനുള്ള പണം ഒന്നാമ 
തായി നീക്കിവയ്ക്കണം . ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് അവശ്യ 
ത്തിന്െറ തിടുക്കത്തിനനുസരിച്ച് ചെലവുകം നിയ്യന്ത്രിച്ചു 

ചെയ്യണം. എന്നാല് മാര്രതമേ വരവുകൊണ്ടു ചെലവുനടത്താന് 
സാധിക്കയുള്ളൂ. സമയത്തിന്െറ കഥയും അതുപോലെതന്നെ 
യാണ്. ഇ(ധത്രസമയമേ ഉളളുവെന്നറിഞ്ഞാല് അതില്നിന്ന്” 
ഏറ്റവും ഗുണമുണ്ടാകത്തക്കവിധത്തില് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് 
ഉപയോഗപ്പപെടു ത്തേണ്ടതെന്ന്” ആലോചിച്ചു തീര്ച്ചപ്പെടുത്തണം . 
“സമയം പണമാണ്” ' എന്നു പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാല് സമയവും 
പണവും തമ്മില് വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പണത്തിന്െറ 
വരവ്” ചിലപ്പോഠം കൂടിയെന്നുവരാം. ചിലപ്പ്യോഠം കുറഞ്ഞു 
എന്നുവരാം. സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനു തര 
മില്ല. അത് എന്നും ഒരുപോലെയാണ്. ഒരു ദിവസത്തില് 
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറില് അധികം ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല. 
പണം തല്ക്കാലം ഇല്ലെങ്കില് കടം വാങ്ങാം; ജാസ്തിയുണ്ടെങ്കില് 
മേലില് ആവശ്യത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചുവയ”ക്കാം. സമയത്തെ 
അങ്ങനെ ചെയ്യുവാന് തരമില്ല. നാളത്തെ സമയത്തിലെ ഒരു 
ഭാഗം ഇന്നത്തെ ആവശ്യത്തിനു കടംവാങ്ങുവാന് തരമില്ല. 
ഇന്നത്തെ സമയം നാളത്തെ ആവശ്യത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു 
വയ്ക്കാനും തരമില്ല. അന്നന്നു കിട്ടുന്ന സമയം അന്നന്ന് 
ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പണം ചെലവുചെയുന്നതിനെക്കാഠം 
അധികം (ശരദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സമയം ചെലവുചെയ്യുന്ന 

കാര്യത്തില്, 
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പതിമൂന്നു മണിക്കൂറാണ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങഠം കഴിച്ചു 
ബാക്കിയുളളതെന്നു കണ്ടുവല്ലോ. ഈ പതിമൂന്നു മണിക്കൂറും 
അവനവന്െറ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു ചെലവു ചെയ്യാനുളള 
സ്വാത്രനത്്യം നമുക്കുണ്ടോ ?ചി ലര്ക്ക” ഉണ്ടായി എന്നു വന്നേക്കാം . 
അവരുടെ എണ്ണം എത്രയും ചുരുങ്ങിയിരിക്കും. അധികം ആളു 
കഠംക്കും അതു സാധിക്കുകയില്ല. അവര്ക്ക് ഉപജീവനത്തിനുള്ള 
മാര്ഗ ”ഗങ്ങഠം തേടണം; കുടുംബത്തെ പുലര്ത്തണം. അതിനു 
വല്പ ജോലിയും എടുക്കണം. ആ ജോലി അവര്ക്ക് ഇഷ്ടമുളള 

തായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ തീരെ ഇഷ് ടമില്പാത്തതാവാനും മതി . 
ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് എടുക്കാതെ നിവൃത്തി 
യില്ല. ജോലി എടുക്കാതിരുന്നാല് ചെലവുനടത്താന് വഴിയില്ല. 
അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണി എടുക്കുന്നതിന്” അവര് 
നിര്ബദ്ധരാവും. ഒരാഠാക്കു സംഗീതത്തിലായിരിക്കും വാസന. 
ആ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ചു ജോലി അയാഠക്കു കിട്ടിയില്ലെന്നു, 
വരാം. കിട്ടിയത് ഒരു കാര്ക്കിന്െറ ജോലിയായിരിക്കും. തനി 
ക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കില്കൂടി അതു സ്വീകരിക്കുന്നതിന്* അയാഠം 
നിര്ബന്ധിതനാകുന്നു. മറ്റൊരാഠംക്കു പുതിയ യന്ത്രങ്ങളെ 

സംബന്ധിച്ചു ഗവേഷണങ്ങഠം നടത്തുക ഇഷ് ടമായിരിക്കും . 
ഈണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ അതില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് 
അയാഠരംക്ക്” യാതൊരു മടിയും ഇല്ല; വളരെ സന്തോഷമാണു 
താനും . എന്നാല് ഉപജീവനത്തിനു വേറെ മാര്ഗ”ഗം കാണാത്തതു 
കൊണ്ട്” അയാഠരം ഒരു ടിക്കറ്റ് കലക ടരുടെ ഉദ്യോഗം നോക്കേണ്ടി 
വരുന്നു. ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു ജോലി എടുക്കുന്നതിനുളള 
സാകര്യം ചിലര്ക്കു ലഭിച്ചു എന്നുവരാം. എന്നാല് അധികം 
ആളുകളും ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്” തങ്ങഠംക്കിഷ്ടമില്പാത്ത പണി 
യിലായിരിക്കും . ഇഷ ടമില്ലെങ്കില്ക്കൂടി അത് എടുക്കാതെ 
തരമില്പ. മറ്റൊരാളുടെ ചൊല്പ്പടിക്കോ, ആവശ്യത്തിനോ, ഇഷ്ട 
(പകാരമോ ആ സമയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. ഇങ്ങനെ ഉപ 
ജീവനത്തി നുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും അവ 
രുടേതാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതിന് ഏഴു മണിക്കൂറെ 

ങ്കിലും വേണം. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറില്നിന്ന് അതു, 

കൂടി കിഴിച്ചാല് ബാക്കിയുള്ളത് ആറു മണിക്കൂര് മാത്രമാണ്. 

ഒരു ദിവസത്തില് ആറുമണിക്കൂര് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഷ്ട 

(പകാരം ചെലവുചെയുവാന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നു വിചാരിക്കു 

മ്പോഠം ആശ്ചര്യം തോന്നിപ്പോകും. അതാണ് വാസ്തവം. 

അതുകൂടി പലര്ക്കും കിട്ടിയെന്നുവരില്ല. ആറുമണിക്കൂര് 

നേരം നമ്മുടെ ഇഷ്ട (പ്രകാരം ചെലവുചെയ്യുന്നതിനു 
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സാകര്യമുണ്ടെങ്കില് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട സ്രമ്പദായ 
ത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. 

എന്താണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിത്തീര്ക്കുന്നത് ? 

ജ“ഞാനമല്ലേ? ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനുളള ഏതു, മാര്ഗ”്ഗവും, 
ഏതുസമയവും പാഴാക്കിക്കളയുവാന് തരമുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ 
കാല്നൂദ്നാണ്ടിനുള്ളില് നാനാവിഷയങ്ങളിലും മനുഷ്യനൂ സമ്പാ 
ദിക്കൂവാന് സുഃധിച്ച അറിവിനവെപ്പ്റ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഠം 
അദ്ഭുതം തോന്നിപ്പോകും . ശാസ് (ര്രം, സാഹിത്യം, ചരിത്രം, 

കല എന്നിങ്ങനെ ഏതു, വിഷയം എടുത്തുനോക്കിയാലും നമുക്കു 

വായിച്ചറിവാനുള്ള പൃസ്തകങ്ങഠം എത്രയെങ്കിലുമുണ്ട്. മല 
യാളത്തില് അവ ഇപ്പ്ോഠം ചുരുക്കമാണ”. എങ്കിലും കമേണ 
വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ട് . ചില വിഷയങ്ങളില് നമുക്ക” (പത്യേക 
താത്പര്യമുണ്ടായിരിക്കാന്മതി . അവയെസ് സംബന്ധിച്ചു, 
പുൂസ്തകങ്ങഠം വായിക്കുന്നതിനു നമുക്കു വലിയ ഇഷ് ടമാ 
യിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തില് പൂര്ണ്ണമായ 
ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാന് ശ്രമിക്കണം. മിക്കവിഷയങ്ങളിലും 

സാമാന്യമായ അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിദ്യാലയം വിട്ടതു 
കൊണ്ടു വിദ്യാസമ്പാദനം അവസാനിച്ചിട്ടി ല്ല. അത് ജീവിത 
കാലം മുഴുവനും തുടര്ന്നുപോവുകതന്നെ വേണം. അതു 
കൊണ്ടു നമൃക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടുന്ന ആറുമണിക്കൂറിലെ ഒരു 
ഭാഗമെങ്കി ലും--ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നല്ല പുസ്തകങ്ങഠം 
വായിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം . കയ്യില് കിട്ടുന്ന 
തൊക്കെ എടുത്തു വായിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അറിഞ്ഞിരിക്കേ 
ണ്ടതായ വിഷയങ്ങളെ (പതിപാദിക്കുന്ന വിശേഷപുസ്തകങ്ങഠം 
തേടിപ്പിടിക്കണം. ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്കു, വായിച്ചുതീര് 
ക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക മുന്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കാന് 
കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും നന്ന്. വായിക്കാന് സമയം കിട്ടുകയില്ല 

എന്ന ആവലാതി അസ്ഥാനത്താണ് . സമയം ഉണ്ട്. അത് 
നിങ്ങരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കയാണ” . ദിവസം ഒരു മണി 
ക്കൂര്, മാസത്തില് മുപ്പതു മണിക്കൂര്, കൊല്ലത്തില് മുന്നൂറ്റി 
യറുപതു മണിക്കൂര്--സുഖക്കേടുകൊണ്ടോ മറ്റു കാരണങ്ങം 
കൊണ്ടോ ചില ദിവസങ്ങളില് വായിക്കാന് സാകര്യം കിട്ടിയി 
ല്ലെങ്കില്ക്കൂടി കൊല്ലത്തില് മുന്നൂറു മണിക്കൂറെങ്കിലും---അതി 
ന്നായി നീക്കിവയ് ക്കാന് സാധിക്കുമെന്നതു തീര്ച്ചയാണ്. 
എന്താശ്ചര്യം! എത്ത നല്ല പുസ്തകങ്ങഠം ആ സമയത്തി 
നുള്ളില് വായിച്ചുതീര്ക്കാം ! 
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ഒന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ര്രിട്ടനിലെ പ്രധാന 

മ്രന്തിയായിരുന്ന അസ്ക്വിത്ത് ഉറങ്ങുവാന് പോകുന്നതിനു 

മുമ്പ” അരമണിക്കൂര്നേരം വല്ല നല്പപുസ്തകങ്ങളും പതിവായി 
വായിച്ചിരുന്നുവത്രെ. യുദ്ധക്കളത്തില് കൂടാരമടിച്ചു പാര്ത്തി 
രുന്നകാലത്തും ജൂലിയസ് സീസര് തന്െറ പതിവുപോലെയുള്ള 
രഗന്ഥപാരായഞണത്തിനു യാതൊരു മുടക്കവും വരുത്തിയിരു 

ന്നില്ല. ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശയായി സമ്പാദിക്കുന്ന അറിവ് 
പലപ്പ്യോഴും വിഷമഘട്ടങ്ങളില് നമുക്കു സഹായകമായിത്തീരും . 
കൂട്ടിവച്ച ആ കലവറയില് നിന്നു തിടുക്കമായ ആവശ്യങ്ങഠം 
നിവര്ത്തിക്കുന്നതിനുളള സാധനങ്ങഠം നമുക്ക് എടുക്കുവാന് 
സാധിക്കും. ഒരു, മണിക്കൂര് നേരമെങ്കിലും ദിവസേന നല്ല 
പുസ്തകങ്ങഠം വായിക്കുന്നതിനു നീക്കിവയ”ക്കണം. വര്ത്ത 
മാനപ്പ്രതങ്ങളും മാസികകളും വായിക്കുന്നതിന്” ഉപയോഗപ്പെടു, 
ത്തുന്ന സമയം ഇതില് ഉഠയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിവെവപ്പറ്റി 
വേറെ പറയാം. 

അറിവു സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ടുമാ്തം മതിയാകുന്നതല്ലല്ലോ. 
മനുഷ്യനു വിനോദം വേണ്ടേ? വ്യായാമം വേണ്ടേ? അതു രണ്ടും 
കൂടി ഒന്നിച്ചാകുമ്പോഠം സാധിച്ചാല് അആരതയും നല്ലതുതന്നെ. 
ആപ്പപീസില്നിന്നു വന്നാല് ഒരിടത്തു വെറുതെ ഇരിക്കുവാനാണ് 
പലര്ക്കും താത്പര്യം. ഉദ്യോഗകാലം കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കൂ 
വൃദ്ധന് മാരായി പ്പോകുന്നു നമ്മുടെ പഠിപ്പുകാരില് പലരും. 
പെന്ഷന്പറ്റി പിരിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവര്ക്ക് യാതൊന്നും 
ചെയ്യുവാന് വയ്യ. 

ഇതു ചെറുപ്പകാലത്തെ പരിചയത്തിന്െറ ഫലമാണ്. 

ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയാല് കുറെ നേരം തുറന്ന 
സ്ഥലത്തിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാന് ഉണ്ടാകണം. ആപ്പ്ീ 
സിലെ കാര്യമെല്ലാം അപ്പോം മറക്കണം. തോട്ടത്തില് പണി 
ചെയ്യുവാന് ഇഷ്ടമാണോ? അതിന് ഒരുങ്ങുക. എത്ര ഭംഗി 
യുളള തോട്ടം മറ്റാരുടെ സഹായവും കൂടാതെ നിങ്ങഠംക്കുണ്ടാക്കാം 
മനോഹരമായ പുഷ് പങ്ങളും വിശേഷപ്പെട്ട ഫലങ്ങളുമുളള 
ഒരു നല്ല തോട്ടം. ദിവസേന ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നു മടങ്ങു 

മ്പോളൊക്കെ തോട്ടത്തില് പണിയെടുക്കാന് ഉന്മേഷം തോന്നണം. 
പലതരത്തി ലുളള കോഴികളെ വളര്ത്തിയിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗ 

സ്ഥനെ ഈ ലേഖകന് അറിയും. അതില് അദ്ദേഹത്തിനു, 
വലിയ രഭാന്തായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മഹായുദ്ധ കാലത്ത” 

(്രിട്ടനിലെ (പധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിന്സ് റുന്ചര്ച്ചില് ഒരു 

ഭരണത്തന്ത്രജ “ഞന് എന്ന നിലയില് ലോകപ്രസിദ്ധനാണ'. 
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ര്രിട്ടീഷ് മ്ര്ത്രിസഭയിലെ പല വകുപ്പുകളും ഓരോ കാലത്ത” 

അദ് ദേഹം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് 
അധ്വാനിച്ചു (പവര്ത്തിച്ചിരുന്ന അദ് ദേഹം വിശേഷപ്പെട്ട പല 
പൂസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രമെഴുത്തിലും അസാ 
മാന്യമായ പാടവം അദ് ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇഷ്ടികയും കുമ്മാ 
യവും എടുത്ത് ചെറിയ വീടുകഠം പണിയാനും അദ് ദേഹത്തി 
ന്നറിയാം. എത്ത തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വല്ലതും 
കൂറെ നേരമെങ്കിലും ചെയ് തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ പതിവായിത്തീര്ന്നിട്ടുണ്ട് . ഇതൊന്നും നിങ്ങഠംക്ക് 
ഇഷടമില്ലെങ്കില് ഉഠംനാട്ടിലോ സമുദക്കരയിലോ നടന്ന് 
(പകൃതിയുടെ മാഹാത്മൃത്തെ അലപനേരമെങ്കിലും ആസ്വദി 

ച്ചുകൂടെ? കുന്നുകളുടെ ആകൃതിയും, പുഴകളുടെ ഒഴുക്കും, 
പക്ഷികളുടെ പാട്ടും, കന്നുകാലികളുടെ മേയലും, അസ്തമയ 
സൂര്യന്െറ അളവറ്റ മാഹാത”മൃയവും---ഇതെല്ലാം കണ്ട് നമുക്ക് 
ആനന്ദിച്ചുകൂടെ? അതിനു വല്ല ചെലവും ആവശ്യമാണോ? 

ഒരു മണിക്കൂര്നേരം നമുക്ക് അതിനു നീക്കിവയ്ക്കാം. പോരാ, 
ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണമെന്നു ചിലര് ശമഠിക്കാതിരിക്ക 
യില്ല. ആട്ടെ, അങ്ങനെ ആയിക്കൊളളട്ടെ. ഒന്നര മണിക്കൂര്നേരം 
അതിന് അനുവദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഒന്നോര്ക്കേണ്ടതുണ്ട് . ആറു 

മണിക്കൂറില് രണ്ടര മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നര മണിക്കൂര് 

മാര്തമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങഠം ഇനിയുമുണ്ട് . 

അതിനു സമയമില്ലെന്നു വാദിച്ചിട്ടു (പയോജനമില്ല. എങ്കിലും 
നോക്കാം. 

നമുക്കു കുടുംബവും, ബന്ധുക്കളും, സ്നേഹിത 
ന”്മാരും, പരിചയക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ. അവരെ കാണുന്നതിനും 
അവരുമറയി വര്ത്തമാനം പറയുന്നതിനും സമയം കാണേണ്ടേ? 
കുടുംബജീവിയായ മനുഷ്യന് അത് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ബാധ്യത 
യല്ലേ? ഗ്ൃഹഭരണത്തെ സംബന് ധിച്ചുളള വിവരങ്ങഠം അന്വേ 
ഷിക്കുക, കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിനെപ്പ്റ്റി അറിയുക, സുഹൃത്തു 
ക്കളെ ചെന്നുകാണുക, ഇതെല്ലാം ഒരാഠം സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാ 
ണ്. അതിനും സമയം കാണണമല്ലോ. അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയോ 
ഒരു (പിയസുഹ്യത്തിനെയോ ചെന്നു കാണാതിരുന്നാല് അവര് 
പരിഭവിക്കും. ഈ ലേഖകന്െറ ഒരടുത്ത ബന്ധു കുറെനാഠം 
രോഗത്തില് കിടന്നിരുന്നു. ഓരോരോ തിരക്കുകളാല് അദ്ദേ 
ഹത്തെ ചെന്നു കാണുന്നതിനു സാധിച്ചില്ല. വളരെനാഠം കഴിഞ്ഞ 

തിനു ശേഷമാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാന് 
തരമായത് . രോഗശയ്യയില് കിടന്നിരുന്ന ആ ബന്ധു കാല് 
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മണിക്കൂര് നേരം എന്െറമേല് ശകാരം വര്ഷിച്ചു. “ “ഇത്രദിവസം 

ദീനംപിടിച്ചു കിടന്ന എന്നെ ഒന്നു വന്നുകാണുവാന് സമയം 

കിട്ടിയില്ല അല്ലേ?" ” എന്നു ചോദിച്ചപ്പോഠം മറുപടി പറയുവാന് 

ഒന്നും ഞാന് കണ്ടില്ല. പണിത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്നതു വാസ്തവം 

തന്നെ. എന്നാല് ആ രോഗിയെ ചെന്നു കാണേണ്ടത് എന്െറ കടമ 

യായിരുന്നു. അതൃ ഞാന് ചെയ്തില്ല. അതില് ലജ്ജയോടെ 

പശചാത്തപിക്കുവാനേ എനിക്കു നിവ്ൃത്തിയുണ്ടായുളളൂ . 

അതുകൊണ്ട് ആറുമണിക്കൂറില് മതിയായ ഒരു, ഭാഗം 

ഈവക കാര്യങ്ങഠംക്കു നീക്കിവയ് ക്കണം. വൈകുന്നേരം കുടും 

ബാംഗങ്ങളൊന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം പ്രതവായനയും കഴിക്കാം. 

അതിലെ വര്ത്തമാനങ്ങഠം അവര്ക്കും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം . 

എന്നാല് പ്രതവായനയക്കായി പ്രത്യേകമൊരു, സമയം വേണ്ടി 

വരില്ല. ഒരു, മണിക്കൂര് അതിനെല്ലാമായി എടുത്താല് പിന്നെ 

ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് . ജ൦ഞാനസമ്പാദനത്തിനും 

കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതിനും നാം സമയം കണ്ടു. 

നമുക്കു, നമ്മുടെ സമുദായത്തോടും രാജ്യത്തോടും ചില കടമ 

കളില്ലേ? നാം ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന സുഖസരകര്യങ്ങളെല്പാം 

സ്വാര്ത“ഥം വിചാരിക്കാതെ ഓരോരുത്തര് മറ്റുളളവര്ക്കുവേണ്ടി 

പ്രയത'"നിച്ചതി ന്െറ ഫലമല്ലേ? വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും, 

സഞ്ചരിക്കുന്ന തീവണ്ടികളും, പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാലയവും, കിട 

ന്നിരുന്ന ആസ്പപ്രതിയും എല്പാം ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയത്ന 

ത്തിന്െറ ഫലമല്ലേ? എല്ലാവരും അവനവന്െറ കാര്യം മാതം 

നോക്കിയിരുന്നെങ്കില് ഇന്നു ലോകത്തില് കാണുന്ന രക്ഷയും 

സുഖവും സരകര്യങ്ങളും സാധ്യമാണോ? ഈ സുഖസാകര്യങ്ങളെ 

നിലനിറുത്തുവാനും വര്ദ'ധിപ്പിക്കുവാനും നാം ഓരോരുത്തരും 

ചില പ്രവൃത്തികരം ചേയ്യേണ്ടതില്ലേ? പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക്” 

ഒരു എളിയ സംഭാവനയെങ്കിലും ചെയ്യുവാനുള്ള ബാധ്യത 

നമുക്കില്ലേ? ്രാമത്തിലെ ലൈബ്രറി നന്നാക്കുന്നതിനും, 

ശുചീകരണം നടത്തുന്നതിനും, കൂട്ടികഠംക്കു, വിനോദമുണ്ടാക്കു 

ന്നതിനും, ഏതെങ്കിലും തരത്തില് പൊതുസേവനം ചെയ്യുന്ന 

തിനും കുറെ സമയം നീക്കിവയ'ക്കേണ്ടതില്ലേ? എന്താണു 

ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തങ്ങളുടെ (പ്രാപ”തിക്കും വാസനയക്കും അനു 

സരിച്ച” ഓരോരുത്തര്ക്കും തീര്ച്ചപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ പൊതു 

ജനങ്ങളെ സേവിക്കാന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു തീര്ച്ച 

യാണ്. അതിന് ഒരു, മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം. ആറില് ഒരു 

ഭാഗം മാ്രമാണ് അതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അതും 

കഴിഞ്ഞാല് . ബാക്കിയുള്ളത് അരമണിക്കൂറാണ് . 
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എല്ലാറ്റിലും (പധാനമായ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അത് ഉപ 
യോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. നാമും ലോകമഹാശക”തിയുമായുളള 
ബന്ധത്തെ ബലപ്പെടുത്തുവാന് അര മണിക്കൂറെങ്കിലും നീക്കി 
വയ്ക്കണം. ജോലിയെയും, കുടംബത്തെയും, സ്വത്തിനെയും, 
സുഹൃത്തുക്കളെയുമെല്പാം മറന്ന് ആ മഹാശക”തിയുമായുളള 
ബന്ധത്തെപ്പ്റ്റി ചിന്തിക്കുവാന് മാര്രം ആ സമയത്തെ വിനി 
യോഗിക്കുക. അതിനു ധ്യാനമെന്നോ, പ്രാര്ത“ഥനയെന്നോ, 

നാമംചൊല്ലലെന്നോ എന്തുവേണമെങ്കിലും പറയാം. അതിന്െറ 
ഉദ് ദേശ്യം ആ ശക് തിയുമായുളള നമ്മുടെ ഐക്യത്തെ അറിയുക 
യാണ് ; ആസ്വദിക്കുകയാണ്. വെറും ദുരാധ്ഗഹവും ദുഃഖവും 

നിരാശതയും എല്പാം മനസ്സില്നിന്ന് സ്വല”“പനേരമെങ്കിലും 
നീക്കി “ “ആരാണ് ഈ ഞാന്? എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിന്െറ 
അര്ത്ഥം? '" എന്ന പരിശോധന ഇടയ”ക്കിടയ്ക്കു നടത്തുന്നത് 
ആവശ്യമായിരിക്കും, ആനന്ദകരമായിരിക്കും. അതിനുള്ള സമ 
യത്തെ രണ്ടാക്കി ഭാഗിക്കുന്നത് നന്ന്. കാലത്ത് കാല് 
മണിക്കൂറും രാത്രി കാല്മണിക്കൂറും ശബ“ദമി ല്ലാത്ത ഒരു 

സ്ഥലത്തിരുന്ന് ധ്യാനം നടത്തുന്നത് ദിനചര്യയില് ഒഴിച്ചു, 
കൂടാത്ത ഒന്നായിരിക്കണം. അതിനിരിക്കുമ്പോഠം നമ്മെ 
ദ്രോഹിച്ച ഒരാളോടു പകരംവീട്ടുവാനുളള ആലോചന വരും. 
പണത്തിനുള്ള കുഴപ്പങ്ങളെപ്പറ്റി ഓര്ക്കും . പുരപ്പണിക്കുളള 

മാര്ഗ” ഗങ്ങളെപ്പട്റി ചിന്തിക്കും. കേസിനു സാക്ഷികളെ 
ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യവും ഓര്മ്മയില്വരും.. അതിനിടയിലായി 
രിക്കാം നാമം ജപിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ 
യുളള ഒന്നിനെയും അപ്പോഠം മനസ്സില് കടക്കാന് അനുവദി 
ക്കരുത്. ഒരു ചെറിയ സൂചിയില് നൂല്കോര്ക്കുവാന് (രമിച്ചു 
നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതിനു പല (പാവശ്യം (ശരമിക്കേണ്ടി 

വരും. അതില്ത്തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. നമ്മുടെ 

ആത്മാവിനെ ആ പരമാത്മാവുമായി ബന് ധിപ്പിക്കുവാനുളള 
പരി ശ്രമം അതുപോലെയായിരിക്കണം. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും 
മനസ്സില്നിന്നു നീക്കിവച്ചാലേ അതിനു സാധിക്കയുള്ളൂ. 
നിത്യാഭ്യാസംകൊണ്ടേ അതു സാധ്യമാകയുള്ളൂ. ആ ആഅനന്ദാനു 
ഭവത്തിന” അര മണിക്കൂറെങ്കിലും നീക്കിവച്ചുകൂടേ? (പഭാത 
ത്തിലും കിടക്കാന്പോകുന്നതിനു മുമ്പും ദിവസത്തില് രണ്ടു 
പ്രാവശ്യം, അതാവശ്യമാണ്, ആത്മപോഷഞണത്തിന് അത് 

ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ് . 

സമയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിന്െറ 
കണക്കും വായനക്കാരന്െറ മുമ്പില്വച്ചു. ഓരോരുത്തരുടെ 
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ഇഷ്ടത്തിനും സാകര്യത്തിനുമനുസരിച്ച” ഏറക്കുറെ മാറ്റുങ്ങഠം 
സമയം വീതിക്കുന്നതില് വരുത്തേണ്ടിവരും. എന്തുതന്നെയാ 
യാലും അതിനൊരു കണക്കുവേണം, ചിട്ടവേണം. നിശ്ചയം 

വേണം. 

"നിര്ഭയരായി ജീവിക്കുക, ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രയത്നി 
ക്കുക, നേട്ടത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുക” ' എന്ന് ഒരു തത്ത്വ 
ജ“ഞാനി ലോകരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ജീവിതം സഫലമാക്കു 

ന്നത് ആവശ്യംതന്നെ. എന്നാല് അതു, സാധിക്കുന്നതിന് 
സമയം ശരിയായി വിനിയോഗിക്കാന് ശീലിക്കുകയാണ് ആദ്യ 
മായി വേണ്ടത്. 

സമയം ശരിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആയഴംക്ക 

എല്ലാറ്റിനും സമയമുണ്ടാകും. ഓരോ ദിവസത്തിന്െറയും അവ 
സാനത്തില് അന്നത്തെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക” അഭിമാനം 
തോന്നണം; തപ്തിയുണ്ടാകണം. കുറെക്കാലം (ശദ്ധിച്ചു 
പരി ശ്രമിച്ചാല് അത് അനായാസേന സാധ്യമാകും . 

ജീവിതചി ന്തകഠം] [കെ .പി. കേശവമേനോന് 

അഭ്യാസം 

1. “സമയം പണമാണ് '' എന്ന ചൊല്ലു ശരിയോ? സമയവും പണവും 
തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ലേ? ഉള്ളത് ഏതേതംശങ്ങളില് ? 

2. നമുക്കു, സ്വത്രന്തമായി ഉപയോഗിക്കാന് കിട്ടുന്ന ആറു മണിക്കൂര് 
സമയം ഒരു വ്യക്തി, കുടുംബാംഗം, സമുദായജീവി എന്നീ നില 
കളില് നമുക്ക്” അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കര്ത്തവ്യങ്ങഠംക്കായി എങ്ങനെ 
ഫലപ്രദമായി ചെലവാക്കാം? 

3. നിങ്ങഠം ഇന്നു സമയം ചെലവാക്കുന്ന രീതിയെപ്പദ്ടി ഉപന്യസിച്ച് 
അതില് യാതൊരു (പയോജനവുമില്പാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം 

എന്തുമാ്തം വരുമെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും മേലാല് ഒരു മിനിട്ടു, 
പോലും നിഷ് (പയോജനമാകാത്ത രീതിയില് ഒരു ദൈനംദിന പരി 

പാടി ആസൂദധ്തണം ചെയ്യുകയും വേണം. 

പാഠം 1? 

ബാഹ്വ്യാകാശം 
[ഡോക്ടര് കെ. ഭാസ്കരന് നായര്---ശാസ്്രം, സംസ്കാരം, 

സാഹിത്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് (പാഡങ്ങളായ അനേകം 
(പബനധങ്ങഠം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പകൃതിപാഠങ്ങടം, ശാസ് (തദീപിക, പരി 

ണാമം, ആധുനികശാസ് (തം, ശാസ് രതത്തിന്െറ ഗതി, ധന്യവാദം , പുതുമ 

യുടെ ലോകം, സംസ്കാരലോചനം, താരാപഥം, ഉപഹാരം, ദൈവനീതിക്കു, 

ദാക്ഷിണ്യമില്പ, കലയും കാലവും, ഏതുമാര്ഗ്ഗം, ചിന്താതീര്ത്ഥം, 
മാനത്തുകണ്ണി എന്നീ (ഗന്ഥങ്ങളിലാണ് അവയിലധികവും സഞ്ചയിച്ചിട്ടു 
ഉളളത്. “ബാഹ്യാകാശം' “മാനത്തുകണ്ണി 'യിലുളള ഒരു (പബന്ധമാകുന്നു.] 

ക് 
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ബാഹ്യാകാശം എന്നാല് എന്തെന്ന് ഒരു നിര്വ്വചനം നല്കൂ 
വാന് വളരെ പപയാസമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പ്രയാസം അത് 
ബാഹ്യം---വെളിയിലുള്ളത് അല്ലെന്നുളളതാണ്. ആകാശം 
സര്വ്വവ്യാപിയാണ് . അത് എവിടെയുമുണ്ട് . നമ്മുടെ വെളിയി 
ലുളളതുപോലെ നമ്മുടെ ഉളളിലുമുണ്ട്. നാം സ്ഥലം എന്നു 
പറയുന്നതുതന്നെയാണ” ആകാശം. പക്ഷേ, ഇങ്ങനെ നിര്വ്വ 
ചിച്ചതുകൊണ്ടു (പയോജനമില്പ. എന്തെന്നാല് സ്ഥലം എന്നാല് 
എന്തെന്നുളളതാകും അടുത്ത (പശ്നം. അതുകൊണ്ട് കാലം 
എന്നതുപോലെ സ്ഥലവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ ഒരു അടി 

സ്ഥാന ലക്ഷണമാണെന്നു പറയുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. 

സാധാരണഗതിയില് നാം സ്ഥലം എന്നു പറയുമ്പോഠം 
ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തില് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അനുഭവ 
പ്പെടുന്ന നീളവും വീതിയും ആഴം അല്ലെങ്കില് ഉയരവുമുള്ള, 
വ്യാപ്തി എന്ന ലക്ഷണമുളള, ഉണ്മ എന്നാണ് അര്ത്ഥമാക്കു 
ന്നത്. പക്ഷേ, ഈ സ്ഥലം അല്ലങ്കില് ആകാശം, ഓരോരോ 
സാധനങ്ങളാല് നിറയപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്നുകില് മണ്ണും കല്ലും, 
ചട്ടിയും കലവും, മേശയും കസേരയുംപോലുളള ഘനപദാര് 
ത്ഥങ്ങഠം. അല്ലെങ്കില് വെളളംപോലെയുള്ള (ദവപദാര്ത്ഥ 
ങ്ങഠം, അതുമല്ലെങ്കില് നമുക്കു കാണുവാന് കഴിയാത്ത വായു 
പോലുളള വാതകങ്ങഠം. നാം കണ്മുമ്പില് കാണുന്ന പാറ 
ക്കഷണം അതിന്െറ അത്രയും വലിപ്പമുളള, അല്ലെങ്കില് 
വ്യാപ”തിയുളള ആകാശത്തില് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ” . അതിനെ 
തളളി മാറ്റിയാല് അതിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് വായു നിറയും. ഇങ്ങനെ 
ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് മാ(്രമേ നമുക്ക് 
അനുഭവമുളളു . പക്ഷേ 8,000 മൈല് വ്യാസമുള്ള ഈ ഭൂഗോളവും 
അതിനുചചുദ്റും ചേര്ന്നുനില്ക്കുന്ന നൂറുമൈലോളം ഘനമുളള 
വായുമണ”ഡലവും വിട്ടാലും ആകാശമുണ്ട്. അതങ്ങനെ മുകളി 
ലേയ്ക്കും താഴേയ്ക്കും എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു 
കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യാക്കാരന് തന്െറ തലയ്ക്കു മുകളില് 
നക്ഷ്രതഖചിതമായ ആകാശം കാണുന്നതുപോലെ, ഭൂഗോള 
ത്തിന്െറ മറുപുറത്തു നില്ക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരനും അവന്െറ 
തലയ്ക്കു മുകളില് ആകാശം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മെ 
അപേക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോഠം അവന് തലകുത്തി നില്ക്കുകയാ 
ണെന്നു പറയാം. പക്ഷേ അവന്െറ ദദഷ്ടിയില് നാമാണു 
തലകുത്തി നില്ക്കുന്നത്. ചന്ദ്രനും (ഗഹങ്ങളും സൂര്യനും 

നക്ഷ്രതങ്ങളുമെല്പാം ആകാശത്തിലാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞാലും ശരിയായില്ല. 

ൽ, 
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എന്തെന്നാല് അവ നിന്നനിലയില് നില്ക്കുകയല്ല. ഭൂമിയെ 
ലെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടില് 

കറങ്ങുന്നതുകൂടാതെ സൂര്യനു ചുദ്ലും (പദക്ഷിണംവയ്ക്കുന്നു 
മുണ്ട്. പതുക്കെയൊന്നുമല്ല; സെക്കന്ഡില് പതിനെട്ടു മൈല് 
വേഗത്തില് ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോഴും (പദക്ഷിണംവയ്ക്കുമ്പോഴും 

അതിന്െറ ചുറ്റിനുമുള്ള വായുമണ”ഡലവും അതിനെ പറ്റി 
നില്ക്കുന്നു. ഭൂഗോളത്തിന്െറ ഗുരുത്വാകര്ഷണമാണ് ഇതിനു 
കാരണം. വായുമണ”ഡലത്തിനു വെളിയിലുള്ള ആകാശത്തി 
നാണ് ബാഹ്യാകാശം എന്നു പറയുന്നത്. 

ഈ ((പപഞ്ചഭാഗത്തെപ്പറ്റി നമുക്കു യാതൊരു ഈഹവുമില്ല. 
ഭൂമിയില്നിന്നു കാണുന്ന നീലമേലാപ്പ് അവിടെയില്ല. സൂര്യ 
(പകാശം വായുുമണ”ഡലത്തി ലൂടെ കടന്നുവരുമ്പോഠം ഉണ്ടാകുന്ന 
(പതീതിയാണത്---വെറും തോന്നല്. . വായുമണ”ഡലത്തിനു 

വെളിയില് കടന്നാല് നല്ല കറുപ്പുനിറമാണ” കാണുന്നത് ; 
ഇടയ”ക്കിടയ”ക്കു നക്ഷ്രതങ്ങളുടെ നിശ്ചലദ്യുതിയും. അവ 
തിളങ്ങിയും മങ്ങിയും മിന്നുന്നതായി തോന്നുന്നത് വായ 
മണ'ഡലത്തിന്െറ അടിയില്നിന്നു, നോക്കുമ്പോഠം മാത്രമാണ്” . 

ബാഹ്യാകാശം ശുദ്ധശൂന്യമാണ്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം 
ചെയ്യാന് അവിടെ നിവ്രുത്തിയുമില്ല. ആഹാരവും ജലവും 
മാതമല്ല, (പാണവായുവും കൊണ്ടുപോയെങ്കിലേ ജീവികഠംക്ക” 

അവിടെ കഴിയുവാന് നിവുത്തിയുള്ളൂ. സൂര്യന്െറ നേരിട്ടുള്ള 
(പകാശം തട്ടുമ്പോഠം നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിലും, ച്ര്ദ്രന്െറയോ 
ഭൂമിയുടെയോ നിഴലില് ആയിപ്പോയാല് കൊടുംതണുപ്പാണ്. 

ഇത് സൂര്യന്െറ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കഥ. അവിടംവിട്ടാല്, അതാ 
യത് സരരയൂഥം കടന്നുപോയാല് ആ ചൂടുമില്പ. സൂര്യന് 
തന്നെയും വെറുമൊരു നക്ഷ(ധ്രംപോലെ അകന്ന”, സ്ഫുലിംഗ 

രൂപത്തില് മാത്രം (പകാശിക്കും. അത്ര അകലെയുളള കാര്യ 
ങ്ങളെപ്പ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോഠം ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഭൂമിയുടെ 
അടുത്ത ചുദ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച” ആലോചിക്കാം. 

എല്പാ ഗോളങ്ങളുടെയും ഗുരുത്വാകര്ഷണശക്തി ബാഹ്യാ 
കാശത്തില് (.പവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. (പപഞ്ചത്തി ലുള്ള ഓരോ 
പദാര്ത”ഥകണികയും മറ്റുളള പദാര്ത“ഥ കണികകളെ ആകര്ഷി 
ക്കുമെന്നാണല്ലോ ന്യൂട്ടണ് കണ്ടുപിടിച്ച നിയമം. വലിയ 
ഗോളങ്ങളുടെ ആകര്ഷണം ശക്തി കൂടിയതും ചെറിയവയു 
ടേത് ശക്തി കുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും. ആകര്ഷണത്തിന്െറ 
സ്വാധീനം അകലം കൂടുന്തോറും കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യും. 
പക്ഷെ ഒരു വസ്തുവിനും ബാഹ്യാകാശത്തില് നിശ്ചലമായി 
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നില്ക്കുവാന് സാധ്യമല്ല. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോള 
ത്തിന്െറ ആകര്ഷഞണത്തിനു വിധേയമായിരിക്കും --ഒന്നുകില് 

ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കില് ച്രന്ദ്രന്െറ അതുമല്ലെങ്കില് സൂര്യന്െറ. 
ഇത് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളില് ഈ ആകര്ഷണശക്തികളുടെ ബലാ 
ബലങ്ങഠം അനുസരിച്ചാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് . സഞ്ചരിക്കുന്ന 
വസ്തുവിന്െറ ഗതി വേഗവും ഇതിനെ ബാധിക്കും. ബാഹ്യാ 
കാശത്തില് നിന്നു വരുന്ന ഒരു പദാര്ത്ഥം ഭൂമിക്ക് ഇരുനൂറു 
മൈല് അകലെക്കൂടി കടന്നുപോകുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. 
അതിന്െറ ഗതി വേഗത്തിന്െറ ആയം ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷണ 

ശക്തിയെക്കാഠം കൂടുതലാണെങ്കില് അത് ഭൂമിയുടെനേര്ക്ക് 
അല”പമൊന്നു ചരിഞ്ഞിട്ട്” വന്ന വഴിക്കു യാത്ര തൂടരും . 

ആയവും ആകര്ഷണവും സമനി ലയിലാണെങ്കില് അത് ഭൂമിയെ 

(പദക്ഷിണംചെയ്യും . ആകര്ഷണനത്തെക്കാഠം കുറവാണ് ആയ 

മെങ്കില് അത് ഭൂമിയുടെ ക്രേന്ദത്തിന്െറനേര്ക്കു വീണുപോകും . 

ഈ വീഴ്ചയില് അതിനു വായുമണ”ഡലത്തില്ക്കൂടി കടന്നു 
വരണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വായുവിന്െറ അണുക്കളു, 
മായി ഉരയുമ്പോഠം വളരെയധികം ചൂടുണ്ടാവുകയും അതിനു 
തീപിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ബാഹ്യാകാശത്തു നിന്നു വന്ന 
പദാര്ത്ഥം വളരെ വലുതല്ലെങ്കില് അതു താഴെ ഭൂമിയുടെ തറ 
നിരപ്പില് എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ദഹിച്ചുപോകും. രാത്രി 
കാലത്തു ആകാശത്തില് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ള ഉലക്ക, 
അല്ലെങ്കില് കൊള്ളിമീന് എന്ന (പകാശങ്ങഠം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന 
വയാണ്. വളരെ ഉയരത്തില്നിന്ന് എന്തോ കത്തിവീഴുന്നതു 
പോലെയാണ് അവ കാണപ്പെടുന്നത്. 

ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷണശക്തിയെ അതി (കമിച്ചു, ബാഹ്യ 

കാശത്തിലേക്ക് അകന്നുപോകുന്ന വസ്തുക്കംക്ക” ഭാര 
മില്ലായ”മ എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭാരം എന്നു പറയുന്നത് 
ഓരോ വസ്തുവിന്െറയും പിണ്ഡത്തിന്മേല് ഗുരുത്വാ 
കര്ഷണം നടത്തുന്ന വലിയല്പാതെ മദ്ടൊന്നുമല്പ. ഭാരമില്പായ”മ 
യെക്കുറിച്ച്” വലിയ ഭീതിയോടെയാണ് നിരീക്ഷകന”്മാര് കഴി 
ഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ, ഉപഗ്രഹങ്ങളില് പോയ വ്യ്യോമചാരി 

കരാംക്ക” അത് രസകരമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ” കലാശിച്ചത്. 
വളരെവേഗം ഈ അവസ്'ഥാവി ശേഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു 
ജീവിക്കാന് അവര്ക്കു, കഴിഞ്ഞു. താങ്ങറ്റു സാധനങ്ങഠം താഴെ 
വീഴുകയില്ല; കൈവിട്ട സ്ഥാനത്തു താങ്ങില്ലാതെ നില്ക്കും . 
വെളളവും (ദാവകങ്ങളും ഒഴിക്കുവാന് സാധിക്കുകയില്ല. പാത്ര 
ത്തില്നിന്നു വേര്പെടുത്തിയാല് വെളളം ഉരുണ്ടുകൂടി ഒരു 
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ഗോളമായി പൊങ്ങിനില”ക്കും. ഉപ്രഗ്രഹത്തിനുള്ളില് വായു 
നിറച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്* വെളളം മാത്രമല്ല, ആഹാരസാധന 
ങ്ങഠം നിറച്ച ടിന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ഇരുമ്പുകട്ടയുമെല്പാം 
വായുവില് പഠറന്നുകളിക്കുന്നതു കാണാം. മനുഷ്യനു തല 
കീഴായി നില്ക്കുന്നതിനും കുട്ടിക്കരണം മറിയുന്നതിനും ഒന്നും 
പ്രയാസമില്വ. 

ഉപ്രഗഹപേടകത്തില്നിന്നു വെളിക്കു, കടന്ന് ശൂന്യാകാശ 

ത്തില് നടക്കുക എന്ന അഭ്യാസവും വ്യോമചാരികഠം സാധിച്ചി 
ട്ടുണ്ട്. നീണ്ട ഒരു കയറുകൊണ്ട് പേടകത്തോട് ശരീരത്തെ 
ബന് ധിച്ചശേഷം (പത്യേകതരത്തി ലുള്ള ഉടുപ്പുകഠം അണിഞ്ഞ” 
വ്യോമചാരി വാഹനത്തിനു വെളിയിലേക്കു നൂഴ്ന്നിറങ്ങി 
ശൂദ്ധശൂന്യതയില് (പവേശിക്കുന്നു. വാഹനത്തിന്െറ ആയം 
അയാഠംക്കു താനേ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാഠം അതി നോടൊപ്പം 
നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ, കാല” ഉദന്നുവാന് തറയില്ലാ 
ത്തതുകൊണ്ടും തിരിയുകയോ മറിയുകയോ ചെയ്യുവാന് വിഷമ 
മുണ്ട്. . അതിനുവേണ്ടി (പ്രത്യേകമൊരു ഉപകരണം കൈയില് 
അയാരം പിടിച്ചിരിക്കും. അതിന്െറ ബട്ടണ് അമര്ത്തിയാല് 
അതില്നിന്നും വാതകം ചീറ്റിപ്പായുകയും തന്മൂലം കിട്ടുന്ന 
ആയംകൊണ്ട് ഗതി ഭേദം വരുത്തുവാന് സാധിക്കുകയുംചെയ്യും . 

ഭൂമിയില്നിന്നു ച്രന്രനി ലേക്കു പോകുന്ന ആകാശപേടകം 

അതിന്െറ യാത്രയില് ഒരു (പത്യേക സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോഠം 
ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷണത്തില്നിന്നുവിട്ട് ച്രന്ദന്െറ ആകര്ഷണ 

വലയ്യത്തില് (പവേശിക്കും . ഇതിന്െറ ഫലമായി അടിക്കടി 

വേഗം കുറഞ്ഞുവന്ന പേടകത്തിനു വീണ്ടും വേഗം കൂടുന്നതു 
കാണാം. നേരെ എതിരെയുളള യാരതയിലും ഇങ്ങനെ സംഭ 
വിക്കും. ഭൂമി ച്രന്രനെക്കാഠം വളരെ വലിയ ഗോളമാകയാല് 
ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷണവലയം കൂടുതല് വ്യാപ”്തിയുള്ളതാണ്. 
മേല്പ്പറഞ്ഞ അതിര്ത്തിരേഖ കടന്നാല് മടക്കയാധ്ര അത്യന്തം 
ശീ (ഘതരമാകുന്നു---വേലിയിറക്കത്തില് അഴിമുഖത്തേയ്ക്കു, 

സഞ്ചരിക്കുന്ന വളളക്കാരന” അനുഭവപ്പെടുമ്പോലെ. 

ബാഹ്യാകാശത്തില് സഞ്ചരിക്കുവാന് യ്ര്ത്രശക”തിയുടെ 

ആവശ്യമില്ല. ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷണത്തെ മറികടക്കുവാന് ആദ്യം 

കിട്ടിയ ആയംകൊണ്ടുതന്നെ ഉപഗ്രഹം നീങ്ങിക്കൊളളും. (പദ 

ക്ഷിണപഥത്തിലെ കഥയും ഇതുതന്നെയാണ് . ചന്ദ്രനും 

ഭൂമിയും യ്രന്രങ്ങഠം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുളളതുകൊണ്ടോ, ആരെങ്കിലും 
തളളുന്നതുകൊണ്ടോ അല്പ ഇധ്ര വളരെ വേഗത്തില് ആകാശ 
ത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മറ്റു ഗോള 
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ങ്ങളുടെ ആകര്ഷണശക”തിയല്ലാതെ അവയുടെ ഗതിയെ മന്ദീ 
ഭവിപ്പിക്കുവാന് വായുവിന്െറയോ തറയുടെയോ ഉരസലോ മറ്റു 
(പതിബന്ധങ്ങളോ ഇല്പ. ഈ ഗോളങ്ങളുടെ ഉദ്ഭവകാലത്തു 
കിട്ടിയ ആയംകൊണ്ടുതന്നെ അവ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് . 
ഇത് കൃതി മോപ്രരഗഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശരിയായിരി 
ക്കുന്നു. ആദ്യംകിട്ടിയ ആയംകൊണ്ടുതന്നെ അവ സഞ്ചരിച്ചു 
കൊളളും. 

മാനത്തുകണ്ണി] [ഡോ. കെ. ഭാസ് കരന്നായര് 

അഭ്യാസം 

1. വായുമണ്ഡലത്തിലുള്ള ആകാശവും അതിനു പുറത്തുളള ആകാ 

ശവും തമ്മില് എന്തെല്ലാമാണ് വ്യൃത്യാസങ്ങഠം? 

2. ബാഹ്യലോകത്തിലേയ്ക്കു അകന്നു പോകുന്ന വസ്തുക്കംക്കു 
ഭാരമില്പായ്മ എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു---വിശദീകരിക്കുക. 

3. ബാഹ്യാകാശത്തില് സഞ്ചരിക്കുവാന് യ്യ്രശക്തിയുടെ ആവശ്യ 
മില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ? 

പാഠം 18 

സിംഹം 
തു കെ. പൊറ്റെക്കാട് ---നിരവധി കഥകളും നോവലുകളും 

എഴുതി സുപ്രസിദ്ധനായിത്തീര്ന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ മറ്റൊരു രചനാ 
സരണിയാണ് സഞ്ചാരസാഹിത്യം. വിഷകന്യക, ഒരു തെരുവിന്െറ കഥ, 
ഒരു ദേശത്തിന്െറ കഥ മുതലായ നോവലുകഠംക്കും അനേകം (ഗന്ഥങ്ങളില് 

സമാഹരിച്ചിട്ടുളള ഒട്ടേറെ ചെറുകഥകഠംക്കും , ഏതാനും കവിതക്കും 

അച്ച്ഛന് എന്ന നാടകത്തിനും പുറമെ യാര്താസ്മരണകഠം, കാശ്മീര്, 

ഇന്നത്തെ യൂറോപ്പ്, കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടില്, നൈല്ഡയറി, മലയാനാടു 
കളില്, ഇന്ഡോനേഷ്യന്ഡയറി , സോവിയമ്ലു ഡയറി, പാതിരാസൂര്യന്െറ 
നാട്ടില്, ബാലിദ്വീപ്, സിംഹഭൂമി എന്നീ യാ്രാവിവരണ ഗ്രന-ഥങ്ങളും 
അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. “ സിംഹഭൂൃമി 'യില് .വച്ചുകണ്ട സിംഹങ്ങ 
ളുടെ കഥയാണ് താഴെകാണുന്ന ലേഖനത്തില് വിവരിച്ചിട്ടുളളത് .] 

' ആഫ്രിക്കയിലെ മൃഗരാജന് ആനയോ, കാട്ടിയോ, കാണ്ടാ 

മൃഗമോ, സിംഹമോ ഏതാണെന്നുളള കാര്യം ശിക്കാരികളുടെ 
ഇടയില്ത്തന്നെ ഒരു, തര്ക്കവിഷയമത്രെ. ഇവയില് ഓരോന്നും 
താന്താങ്ങളുടെ ബലവും വ്യക്തി പ്രഭാവവും ആക്രമണരീതിയും 

വച്ചുപുലര്ത്തിക്കൊണ്ട്അജയ്യഭാവത്തില് കഴിഞ്ഞുവരികയാണ് . 
ചഈ നാലുകൂട്ടരില് സിംഹമൊഴികെ മമറ്ലു മുന്നും സസ്യഭുക്കു, 
കളാണ്” . ഇവ തമ്മില് പൊരുതാറില്ല. പൊരുതിക്കൂടെന്നുമില ; 
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വഴി വിട്ടുകൊടുക്കാന് അന്യോന്യം കൂട്ടാക്കാത്ത കാട്ടിയും 
ആനയും തമ്മില്, അല്ലെങ്കില് കാണ്ടാമൃഗവും ആനയും തമ്മില്, 

ചില പ്വന്ദപ്വയുദ്ധങ്ങഠം നടക്കാറുണ്ട്. ജയം ആര്ക്കാണെന്നു 

മുന്കൂട്ടി പറഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോഠം രണ്ടും ചത്തു വീണ 
വെന്നുവരും. പക്ഷേ ഇത്തരം വഴിത്തര്ക്കങ്ങഠം, ആഫ്രിക്കന് 

വനങ്ങഠം വളരെ വിശാലമായി കിടക്കുന്നതിനാല്, വളരെച്ചുരുക്ക 
മായേ സംഭവിക്കാറുളളൂ . 

ദേഹസൌന്ദര്യം, ഗാംഭീര്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളില് സിംഹ 
ത്തിനുൃതന്നെയാണ് (്പരഥമസഥാനം. സിംഹത്തിന് ആകപ്പാടെ 

ഒരു തറവാടിത്തമുണ്ട് . ആനയുടെ ബാലിശമായ കുസ്ൃതിത്തര 
ങ്ങളോ, പോത്തിന്െറ പൈശാചികമായ പകയോ, കാണ്ടാമഗ 
ത്തിന്െറ മുന്ശുണ്ഠിയോ കോമാളിത്തരങ്ങളോ സിംഹത്തില് 
കാണുകയില്ല. 

ആഫ്രഫിക്കന്വന്കരയില് വടക്കു, നൈജര്നദിമൃതല് തെക്കു, 

സാംബസിനദിവരെയുളള (്രദേശങ്ങളില്--മധ്യ കോംഗോ 
(പദേശങ്ങളി ലൊഴികെ--സി ംഹങ്ങളെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇട 
തിങ്ങിയ വന്കാടുകളില് സിംഹം താമസിക്കുകയില്ല. ഇരയെ 
ഓടിച്ചു പിടിക്കാന് ഇത്തരം (പദേശങ്ങളില് അവയ്ക്കു, സാകര്യം 
കിട്ടുകയില്പല്വോ. അതിനാല് മരുഭൂവിന്െറ മണം കലര്ന്ന 
മൈതാനപ്രദേശങ്ങളിലും കുട്റിക്കാടുകളും വെളിമ്പുറങ്ങളും 
ഇടകലര്ന്ന മലയോര പ.്രദേശങ്ങളി ലുമാണ് സിംഹങ്ങഠം സാധാ 
രണയായി പാര്ത്തുവരുന്നത് . 

വിലയേറിയ ദന്തങ്ങഠംക്കുവേണ്ടി ആനയെയും കാണ്ടാമൃഗ 
ത്തെയും ശിക്കാരികളും നാട്ട്യകാരും കൊന്നൊടുക്കിവരുന്മുണ്ട്. 
സിംഹത്തെ കൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടാനില്ല. 
സി ംഹചര്മ്മത്തിന് റാത്തലിനു 13 ക. തോതില് വില കിട്ടി 
വന്നിരുന്നു, പഴയകാലത്ത്. ഇപ്പോഠം ആ വിലയും കിട്ടുക 
യില്ല. പഠരുഷവി നോദമെന്ന നിലയ്ക്കുമാര്തമാണ” വെളള 
ക്കാര് ഇക്കാലത്തു സി ംഹവേട്ട നടത്തുന്നത്”. വെടിവച്ചുകൊന്ന 
സിംഹത്തിന്െറ തലയും തോലും തങ്ങളുടെ വീരസാഹസികത്വ 
സ്മാരകമായി അവര്  വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോവുകയും 
ചെയ്യും. തങ്ങളുടെ കാലികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന പഹയന് എന്ന 
നിലയ്ക്കാണ് ശൂരന്മാരായ മസായിവര്ഗ്ഗക്കാര് സിംഹത്തെ 
വേട്ടയാടുന്നത്. അതിന്െറ കുഞ്ചിരോമത്തെ അവര് തങ്ങളുടെ 
കുന്തത്തിനു തൊങ്ങല്ചാര്ത്താന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. 
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ആ്ഫിക്കന് ഗവണ്മെന്റുകഠം സിംഹത്തെ ഒരു മാന്യനായി 
ട്ടല്പ ഒരു ദ്രോഹിയായിട്ടാണ” പരിഗണിച്ചുവരുന്നത്. അതൊര 

“പെസ്"റ്ലാ "ണ്. ആഫ്രിക്കയില് റിസര്വുവനങ്ങളില് ഒഴികെ 

! മദ്റെവിടെവച്ചും ആര്ക്കും സിംഹത്തെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും 

കൊല്ലാം. ആന, കാട്ടി, കാണ്ടാമൃഗം മുതലായ മൃഗങ്ങളെ വെടി 
വച്ചുകൊല്പാന് പ്രത്യേകം ആവശ്യമായ ലൈസന്സ് സിംഹ 

സംഹാരത്തിനുവേണ്ടാ എന്നര്ത്ഥം. ചിലപ്പോഠം ചില കാട്ടു, 
ര്ഗാമങ്ങളില് റംപ്പിടിയന് സിംഹങ്ങളുടെ ഉപ്ര്രവം വര്ദ്ധി 
ക്കുമ്പോഠം ഗവ. മെന്റ് അവയെ കൊന്നൊടുക്കാന് നല്ല (പതി 

ഫലം കൊടുത്തു വിദഗ്ദ്ധരായ വെളളശിക്കാരികളെ അയക്കാ 
റുണ്ട്. ജെ. എ. ഹണ്ടര് എന്ന ഒരു വെള്ളക്കാരന് ശിക്കാരി , 
കെന്യായില്, അങ്ങനെ തൊണ്ണുറു ദിവസംകൊണ്ട് എണ്പത്തി 
യെട്ടു സിംഹങ്ങളെ വെടിവച്ചുകൊല്ലുകയുണ്ടായത്രേ. 

പൂര്ണ്ണുവളര്ച്ചയെത്തിയ ഒരു സിംഹത്തിനു നാനൂറ്റി 
യമ്പതു, റാത്തല് തൃക്കം കാണും. സിംഹത്തിന്െറ ഭാരോദ്വഹന 
ശക്തി അദ്ഭുതകരമാണ് . നാനൂറു റാത്തല് തൂക്കമുള്ള ഒരു 
സിംഹം ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തില് കടന്ന് എണ്ണൂറു റാത്തലോളം 
കനമുള്ള ഒരു കാളയെ കഴുത്തില് കടിച്ചു തൂക്കിയെടുത്തു 
കൊണ്ട്” തൊഴുത്തിന്െറ പ്രത്രണ്ടടി പൊക്കമുള്ള കനത്ത മുളമറ 
ചാടിക്കടന്നു പോയതായി ഹണ്ടര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ തന്നെക്കാഠം ഇരട്ടി ഭാരമുളള കാളയെ കടിച്ചു 
കൊണ്ടു കുതിച്ചുചാടുമ്പോഠം കാളയുടെ ഉടലിന്െറ വലിയൊരു 
ഭാഗം തന്െറ ചുമലിലേക്കു തള്ളിയിടാനും അങ്ങനെ വായുവി 
ലൂടെയുളള സഞ്ചാരത്തിനു ലാഘവം വരുത്താനും സിംഹത്തിനു 
കഴിയും. കാളയുടെ ചങ്കിലെ പിടുത്തം വിടുകയുമില്പ. ഈ 
ചാട്ടത്തിനു ലാഘവം വരുത്താന് സിംഹത്തിന്െറ വാലും സഹാ 
യിക്കുന്നുണ്ട്. ചാട്ടത്തില് സിംഹത്തിന്െറ വാല് ഒരു കുന്തം 
പോലെ നീണ്ട് ഉറച്ചുനില്ക്കും. ചാട്ടത്തിന്െറ ഗതി നിയ്യന്ത്രി 

ക്കാന് ഒരു ചുക്കാന്പോലെ ഇതു, സഹായിക്കും . 

ആഴ്ചയില് രണ്ടു (പാവശ്യമേ സിംഹം മൃൃഗവേട്ട നടത്താ 
റുള്ളൂ. കാട്ടില് വേട്ടമൃഗങ്ങഠം സുലഭമാണെങ്കില്ക്കൂടി സിംഹം 
ഈ ചിട്ട തെറ്റിക്കാറില്ല. ഒരു വേട്ട കഴിഞ്ഞാല് നല്ലൊരു തീറ്റക്കു 
ശേഷം സിംഹം ഇരയെയോ ഇരകളെയോ അവിടെത്തന്നെ ഇട്ടിട്ടു 
പോകും. വാലിന്െറ ഭാഗത്തുനിന്നായിരിക്കും തിന്നുതുടങ്ങുക. 
ഇരയുടെ വാരിയെല്പിന്െറ മാംസമാണ് സിംഹം ഏറ്റവുമധികം 
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിറ്റേന്നു രാത്രി മടങ്ങിവന്നു സിംഹം ഇര 
യുടെ അവശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങളും തിന്നുതീര്ക്കും. പിന്നെ മൂന്നു 



111 

രാപ്പകല് മുഴുവനും മൂപ്പര്ക്ക് ഉറക്കമാണ്. നാലാം ദിവസം 
വീണ്ടും മൃഗവേട്ട തുടങ്ങുകയായി . ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടത്ര 

മൃഗങ്ങളെ മാതമേ ഒരു വേട്ടയില് കൊല്ലുകയുളളൂ. പുലിയെ 
പ്പോലെ വിശപ്പില്ലെങ്കിലും കിട്ടിയതിനെയെല്ലാം കടിച്ചുകൊന്നു 
വിടുന്ന (കൂരസ്വഭാവം സിംഹത്തിനില്ല. 

സിംഹങ്ങം പറ്റമായിട്ടാണ് സാധാരണ വേട്ട നടത്തുന്നത്. 
പെണ്സി ംഹങ്ങളും കൊച്ചുകുട്ടപ്പന്മാരും വേട്ടയില് പങ്കെടു 
ക്കുന്നു. കുടുംബനാഥനായ സിംഹം ഒരിടത്തുകിടന്ന് ചില 
മുളലുകളും മുരഠംച്ചകളുംകൊണ്ട്* സൂചനകരം നല്കുന്നു. 
വേട്ടയ്ക്കു ഉശിരും മിടുക്കും വരുന്നില്ലെന്നു കാണുമ്പോഴോ, 
തന്െറ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്നു തോന്നുമ്പോഴോ ചില 
സന്ദര്ഭങ്ങളില് കാരണവര്തന്നെ ചാടിയെഴുന്നേറ്റു വേട്ടയുടെ 
നേത്യത്വം കയ്യേല്ക്കും. വനമൈതാനത്തിന്െറ പല കോണു 
കളിലും പെണ്സി ംഹങ്ങളും ചില യുവകേസരികളും നിലയുറ 
പ്പിച്ചിടുണ്ടാകും . സിംഹങ്ങളുടെ അലര്ച്ചയും മുരഠംച്ചയും 
കേട്ടു ഭയപ്പെട്ട മൃഗങ്ങഠം കാട്ടിനുളളില്നിന്നും വെളിക്കുചാടും . 
മുമ്പില് വന്നുപെട്ട മൃഗത്തെ സിംഹം കുറെദൂരം ഓടിച്ചശേഷം 
അടുത്ത സിംഹത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. മൃഗം ഓടിത്തളര്ന്നു 
വീഴുന്നതുവരെ ഈ റിലേ ഓട്ടം തുടര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കും . 

സിംഹിയുടെ ഗര്ഭകാലം നൂറ്റിയെട്ടു ദിവസമാണ്. കാട്ടില് 
പാറക്കൂട്ടങ്ങളും മുഠംപ്പടര്പ്പുകളുംകൊണ്ടു, മൂടിയ ഒരു ഗുഹയാ 
യിരിക്കും സിംഹിയുടെ ഇദറ്റില്പം. ഒരു (പസ്വത്തില് മൂന്നു 
നാലു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകും. ഒന്നൊന്നരമാസക്കാലം ഈ ഇദറ്റില്ല 
ത്തിന്െറ പരിസരങ്ങളില്വച്ചുതന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങഠം വളരു 
ന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങഠംക്ക് ഏറ്റവും ആപല്ക്കരമായ ഒരു ദശയാ 
ണിത്. സിംഹക്കുഞ്ഞുങ്ങഠംക്കു ബാലാരിഷ്ടം സഹജമാണ്. 
പിളളവാതമാണ് (പധാന ദീനം. ഈ രോഗം ആണ്കുഞ്ഞുങ്ങ 
ളെയാണ് കൂടുതല് ബാധിക്കുന്നത്. ജനിച്ച” ഒന്നരമാസം 

കഴിയുമ്പോഴേക്കും സി ംഹക്കുഞ്ഞുങ്ങളില് ഒന്നുരണ്ടെണ്ണം ചാകും. 

'ദണ്ണം' പിടിപെടാതെയും സിംഹക്കുഞ്ഞുങ്ങഠം നശിക്കാ 
റൂണ്ട് , ഹയന (കഴുതപ്പുലി )യാണ” ഇതിനു കാരണം. ചെന്നായ 
യുടെ (കരര്യവും കുറുക്കന്െറ കാശലവും ഒത്തുചേര്ന്ന ആ 
ഹീനജന്തു, ഹയന, തളളസിംഹം ഇരതേടി പ്പോയതക്കം നോക്കി 
കടന്നുവന്നു സിംഹക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. തന്ത 
സിംഹംതന്നെ ചിലപ്പോഠം തളളയി ല്ലാത്ത തക്കംനോക്കി കടന്നു, 
വന്ന്” സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊന്നിനെ കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടു 
പോയി ശാപ്പിടുന്ന പതിവും ഉണ്ടത്രെ. 
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കുഞ്ഞുങ്ങഠം ഓടിക്കളിക്കുന്ന (പായമെത്തിയാല് തളള 

അവറ്റെ കാടിന്െറ മറവില്നിന്നു വെളി മ്പദേശത്തു തെളിച്ചു 
കൊണ്ടുപോകും. നല്ല തെളിവുള്ള ദിവസങ്ങളില് സിംഹക്കു 
ട്ടികഠം മരക്കൊമ്പുകളില് കയറിക്കിടക്കുന്നതുകാണാം. ഇരു 
കാലുകളും ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും തൂക്കിയിട്ടു ദൂരെ നോക്കി 
ക്കൊണ്ട്” മരക്കൊമ്പില് പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സിംഹക്കിടാങ്ങഠം 
കാതുകകരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. അടുത്തൊരു ശിഖരത്തില് 
തളളയും തങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. കുഞ്ഞുങ്ങഠംക്കു വിദൂര 
വീക്ഷണത്തിലും വനഭൂമിശാസ് (തത്തിലും പരിശീലനം നല്കാ 

നാണത്രെ തളള ഇവയെ മരത്തിന് മേന് കയട്റിക്കിടത്തുന്നത്. 

സിംഹം ഒരു ദൂരസഞ്ചാരിയാണ്. ഒരു രാത്രികൊണ്ട്” 

പ്രന്തണ്ടുമൈല് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ആപദ്ഘട്ട 
ങ്ങളില് അദ് ഭുതകരമായ വേഗത്തോടെ സിംഹം ഓടി രക്ഷപെട്ടു, 
കളയും. കെന്യായിലെ ഒരു കാട്ടില്വച്ചു വെടിയേറ്റ ഒരു സിംഹം 
ചത്തുവീണത്, ഇരുപത്തിയേഴുമൈല് ദൂരെ ടാങ്കനിക്കയുടെ 
മൂലയിലെ ഒരു കാട്ടിലായിരുന്നു. 

സിംഹം തന്െറ ഈക്കും മിടുക്കും മുഴുവന് (പദര്ശിപ്പി 

ക്കുന്നത്” ചാട്ടത്തിലാണ് . മണിക്കൂറില് നാല്പതുമൈല് വേഗ 
ത്തിലാണ് സിംഹച്ചാട്ടം. ബഹുദൂരത്തിലുള്ള ഓട്ടത്തില് സിംഹ 
ത്തിനു മാനിനെ തോല”പിക്കാന് കഴിയുകയില്ല. പക്ഷേ ഒരു 
മാനിനെ അമ്പതുവാര സമീപത്തെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടി 
യാല് ആ മാന് സിംഹത്തിന്െറ വായില് അചകപ്പെട്ടതുതന്നെ. 
സിംഹം നാലു ചാട്ടംകൊണ്ടു മാനിന്െറ മുതുകില് ചെന്നുവീഴും. 

വെടിക്കാരുടെനേര്ക്കു സിംഹം കുതിച്ചുചാടുന്നത് കരഠം 
മരവിപ്പിക്കുന്നൊരു കാഴ“ചയാണ”് . തന്െറ നേര്ക്കു കുതിച്ചു, 
ചാടിയ ഒരു സിംഹത്തെ ഹണ്ടര് ഇങ്ങനെ വര്ണ്ണിക്കുന്നു. "നീട്ടി 
പ്പിടിച്ച മുന്കാലുകഠംക്കുമീതെ തൊട്ടുതൊട്ടില്ല എന്നമട്ടില് 
അതു തല അമര്ത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. സ്വല്പം കുനിഞ്ഞ 
പ്ൃഷ്ഠത്തില്നിന്ന് സ്വത്രന്തമായി മുമ്പോട്ടു കൊണ്ടുവരാനുള്ള 
പാകത്തില് പിന്കാലുകഠം ചിതറി നിന്നിരുന്നു. അതിന്െറ 
ആകാരം ആകപ്പാടെ ചുരുങ്ങി ഒരു പൂച്ചയെപ്പോലെ തോന്നി 
പ്പോയി." 

സിംഹം ചാടുന്ന മുഹൂര്ത്തം അതിന്െറ വാലിന്െറ ചലനം 

നോക്കിയാല് അറിയാമത്രേ. ചാടുന്നതിനുമുമ്പു സിംഹം 

തന്െറ വെഞ്ചാമരത്തൊങ്ങലോടുകൂടിയ വാല് വടിപോലെ 

നിര്ത്തി മൂന്നു (പാവശ്യം ചലിപ്പിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ചലനവും 

്ി 
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ചാട്ടവും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും . അപ്പ്യോഴേക്കും വെടിപൊട്ടി 
ക്കഴിയണം. 

സിംഹത്തിന്െറ ഏറ്റവും അപായകരമായ ആയുധം 
അതിന്െറ മുന്കാലുകളില് ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന " ”കളളനഖ' 
മാണ് (2൭9 ലമ്യ) . രണ്ടംഗുലം നീളത്തില് നമ്മുടെ തളളവിര 

ലിന്െറ ആക്രതിയി ലുളള ഈ വ്രജക്കത്തി നിവര്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് 
സിംഹത്തിന്െറ ചാട്ടം. മദൃഗത്തെയോ മനുഷ്യനെയോ (പഹരി 
ക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ നഖത്തിന്െറ (പവര്ത്തനവും നടക്കുന്നു. 
അതുകൊണ്ടാണ് സിംഹപ്രഹരമേറ്റ മനുഷ്യരുടെ വയര് കീറി 
കുടല്മാല പുറത്തുചാടുന്നത് . 

മഴക്കാലമായാല് ചില സിംഹങ്ങഠം പറ്റം വെടിഞ്ഞ് 
ഒറ്റയ്ക്കു ദൂരെയുള്ള കാടുകളില് ചെന്നുപറ്ലും. പുതുതായി 
ചെന്നുപറ്റിയ കാട്ടില് ഇര മോശമാണെങ്കില് സിംഹം അടുത്ത 
്രാമത്തില് കടന്നുചെന്നു കന്നുകാലികളെ അപഹരിക്കാന് 
തുടങ്ങും . കാപ്പ്പിരികഠം കന്നുകാലികളെ രാ്തികാലങ്ങളില് 
അടച്ചിടുന്നത് കുടി ലിനടുത്തുതന്നെ മുട്ടത്തു മുളകൊണ്ടും മുള്ളു, 
കഠംകൊണ്ടും കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ പൊക്കത്തിലുള്ള മറയ്ക്കക 
ത്താണ്. സിംഹം ഒരിക്കലും ഈ തൊഴുത്തില് കടന്നു കാലി 
കളെ പിടിക്കുകയില്ല. ചൂരുകൊണ്ട് തന്െറ സാന്നിധ്യം കാലി 
കളെ (ഗഹിപ്പിച്ച് അവറ്റയെ പരി (ഭാന്തരാക്കി തൊഴുത്തില്നിന്ന് 
പുറത്തുചാടിക്കാനായിരിക്കും സിംഹത്തിന്െറ (ശ്രമം. സിംഹം 
തൊഴുത്തിനു പുറത്തു കാട്ടിനനുകൂലമായി നിന്നുകൊടുക്കും . 
സിംഹത്തിന്െറ ചൂര് ഏറ്റാല് ഉടനെ കാലികം വിരളിയെടുക്കും . 
അവ കൂടു തകര്ത്തു പുറത്തുചാടുന്നില്ലെങ്കില് സിംഹത്തിന്െറ 
പിന്നത്തെ വിദ്യ അവിടെ മൂധതമൊഴിക്കുകയാണ്. സിംഹമൂദ്ത 

ത്തിന്െറ രൂക്ഷഗന”ധമേറ്റാല്പിന്നെ കാലികം മരണവെപ്രാള 

ത്തോടെ മറപൊളിച്ച് പുറത്തു ചാടാതിരിക്കയില്ല. അപ്പോം 
അവയിലൊന്നിനെ ചങ്കില് കടിച്ചുതൂക്കിയെടുത്തു സിംഹം 
കാട്ടിലേക്കു കുതിക്കും . 

സിംഹങ്ങഠം കൂട്ടം ചേരുമ്പോഴത്തെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും 
കാട്ടുമൂലയെ ഇട്ടുകുലുക്കും. ഇരപിടിച്ച് തീറ്റൂയ്ക്കാരംഭിക്കു 
മ്പോഴും ഇണചേരുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളി ലുമാണ് ഈ ശബ്ദകോലാ 
ഹലങ്ങഠം വര്ദ്ധിക്കുന്നത് . നീര്ത്താവളങ്ങംക്കരികെ മൂന്നു 
നാലു സിംഹങ്ങഠം ഉണ്ടായാല് മതി, അവ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും 
നടന്നു ഗര്ജ്ജിച്ചു പത്തിരുപതു സിംഹങ്ങഠം അവിടെ ഒത്തു 
ചേര്ന്ന (പതീതി വരുത്തിക്കൊള്ളും . സിംഹഗര്ജ്ജനം ഏഴു 
മൈല് ദൂരെ കേക്കാന് കഴിയും. 
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താഴ“ന്നനിലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് തന്െറ പദവിക്കുചേര്ന്ന 
തല്ല എന്നൊരു ധാരണ സിംഹം സദാ വച്ചുപുലര്ത്തിവരുന്നുണ്ട്. 
ഏതെങ്കിലും പാറയുടെയോ, പൂറ്റിന്െറയോ മുതുകി ലായിരിക്കും 
മൂപ്പരുടെ ഇരുത്തം. കാറ്റിന്െറ ഗതിക്കു, പുറം തിരിഞ്ഞു 
കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുളളൂ. സിംഹത്തിനു കാറ്റിനോടുള്ള ഈ 
പ്രതി കൂലഭാവം നല്ലപോലെ മനസ്സി ലാക്കിയ വേട്ടക്കാര് 

കാറ്റിനനുകൂലമായി പതുങ്ങിച്ചെന്ന് , പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
സിംഹത്തെ വെടിവച്ചുകൊല്ലുന്നു. 

മൃഗരാജനാണെങ്കിലും ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് സിംഹം 
വലിയ ഭീരുവാണ്. ആഫ്രിക്കയില് 'സോറില്ലെ' എന്നു 
വിളിച്ചുവരുന്ന ഒരു ചെറിയ ജന്തുവുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 
കളളുണ്ണി (മലമെരു) യെപ്പോലുളള ഒരു ജന്തുവാണ് സോറില്ലപ. 
ദൂര്ഗ”ഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണിത്. ഒരൊറ്റ സോറി 
ലയെ കണ്ടാല്മതി സിംഹക്കൂട്ടം ദൂരെമാറി നില്ക്കുകയേയുളളു. 
സിംഹങ്ങഠംക്ക് അര്ത പേടിയാണ് ഈ ജന്തുവിനെ. സിംഹം 
കൊന്ന ഇരയുടെ മീതെ ചിലപ്പ്ോഠം സോറില്ലെ ചാടിവീഴും. 
സോറില്ലെയുടെ തീറ്റി കഴിയുന്നതുവരെ സിംഹം ദൂരെ മാറി 
നില”ക്കുന്നതുകാണാം . 

സിംഹത്തെ സദാ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മദ്റൊരു ക്ഷു(ദജീവി 

യാണ” കടന്നല്. ഒരു കടന്നലിന്െറ മൂളല് കേട്ടാല്പിന്നെ 
സിംഹം ആ പപദേശത്തൊന്നും നില”ക്കുകയില്ല. 

വാര്ധക്യം ബാധിച്ച” ഇരതേടുവാന് കഴിവില്ലാതാകൃമ്പോഴോ 
വല്ല ശിക്കാരികളുടെയും വെടിയേറ്റ് അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച് 
വേദനയോടെ ജീവിക്കേണ്ടിവരുമ്പോഴോ ആണ് സിംഹം നര 
ഭുക്കായി മാറുന്നത്. കലമാനിന്െറയോ കാട്ടിയുടെയോ കൊമ്പു 
കൊണ്ടും ചിലപ്പേഠഠം സിംഹത്തിന് അപായകരമായ മുറിവുകം 
ഏല്”ക്കാറുണ്ട് . ഒരിക്കല് മനുഷ്യമാംസത്തിന്െറ സ്വാദ് അറിഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ സിംഹം മദ്ലെല്പാ മാംസങ്ങളുമുപേക്ഷിച്ച് 
മനുഷ്യനെത്തന്നെ തേടിനടക്കും. നരഭുക്കായ സിംഹത്തിന്െറ 
സന്താനങ്ങളും നരഭുക്കുകളായിത്തീരുന്നു. 

വാര്ധക്യം ബാധിച്ച്” അവശനായിത്തീര്ന്ന സിംഹം ദയ 
നീയമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. കണ്ണിനുകാഴചയില്പാതെ, വാതം 
പിടിപെട്ടു കൈകാലുകരം കുഴഞ്ഞ്, സടകളെല്പാം കൊഴിഞ്ഞ് 
വാര്ധക്ൃത്തിനു മുമ്പില് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്തുകിട 

ക്കുന്ന ആ വനരാജാവിനെ ഒടുവില് ഒരുകൂട്ടം ഹയനകഠം ആക്രക 
മിച്ച് ജീവനോടെ കടിച്ചുതിന്നുന്നു. 
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ഞാന് സന്ദര്ശിച്ച സരിംഗെറ്റി മൈതാനവും ഒംഗറൊങ്കോറോ 
പാതാളക്കുഴിയുടെ പരിസരങ്ങളും ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും 
വലിയ ഇനത്തില്പ്പെട്ട കറുത്ത സമൃദ്ധമായ കുഞ്ചി രോമങ്ങ 
ളോടുകൂടിയ സിംഹങ്ങളുടെ സങ്കേതങ്ങളാണ് . ഇവിടെ എല്ലാ 
ക്കാലത്തും ലക്ഷക്കണക്കില് മൃഗങ്ങഠം ഉള്ളതിനാല് സിംഹങ്ങഠം 
തിന്നുകൊഴുത്ത” കൂറ്റന്കുത്തി നടക്കുകയാണ”. റിസര്വു വന 
(പദേശമായതുകൊണ്ട് വേട്ടക്കാരില്നിന്നുളള ഉപ്ര്രവവും 
ഇവയ്ക്കു ഭയപ്പെടാനില്ല. 

സിംഹഭൂമി (ഒന്നാം ഭാഗം) ] [എസ് . കെ. പൊദ്ടെക്കാട് 

അഭ്യാസം 

1. സിംഹത്തിന്െറ പാര്പ്പിടം, മൃഗവേട്ട എന്നിവയെപ്പദ്റി രണ്ടു ഖണ്ഡിക 
എഴുതുക. 

2. ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു സിംഹം സ്വന്തം കഥ പറയുന്നതായി വിഭാവനം 
ചെയ്ത് ഒരു ലേഖനം എഴുതുക. 

പാഠം 19 

കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് 
[കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിളള (1900--1971)--നാനാവിഷയങ്ങളെ അധിക 

രിച്ച് ചിന്തോദ”ദീപകങ്ങളായ അനവധി' (പബന്ധങ്ങഠം രചിച്ചിട്ടുള്ള 

ഇദ് ദേഹം മലയാളത്തിലെ വിമര്ശകന് മാരില് സമുന്നതനായ ഒരു വ്യക്തി 

യായിരുന്നു. സാഹിതീയം, നവദര്ശനം, വിചാരവിപ്പവം, വിമര്ശരശ”മി , 

നിരീക്ഷണം, ചിന്താതരംഗം, ്രന്ഥാലോകം, മാനസോല്ലപാസം, മനന 

മണ“ഡലം , ദീപാവലി ,സാഹിതീകാതുകം എന്നിവ (പധാനപ്പെട്ട (്രബന്ധ 

സമാഹാരങ്ങളാണ് . കാറല്മാര്ക്സിന്െറ '' മൂലധനം '' എന്ന ബൃഹദ് 
ശ്രന“ഥം മലയാളത്തില് വിവര്ത്തനം ചെയ്ത സമിതിയിലെ ചീഫ് എഡി 
ദൂറായിരുന്നു പ്രൊഫസര് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിളള. “സാഹിതീകാരതു 

കത്തിലുളള ' “കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് ' എന്ന (പബന“ധത്തിന്െറ സംക്ഷി 

പ്തരുൂപമാണ് പാഠപുസ്തകത്തില് ചേര്ത്തിട്ടുള്ളത" .] 

മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഒരദ്ഭുതാത”മാവായിരുന്നു മഹാ 
കവി കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്. അദ്ദേഹം മമരിച്ചിട്ടിപ്പോഠം 
അര നൂറ്റാണ്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ തലമുറ അദ്ദേ 
ഹത്തെ ശരിയായി അറിയുകയും വേണ്ടവിധം സ്മരിക്കുകയും 
സമാദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ചിന്തനീയമാണ്. 
ഭാരതവിവര്ത്തനം ഒന്നുകൊണ്ടുതന്നെ അനശ്വരയശസ്സു 
നേടിയ ഈ മഹാപുരുഷന്െറ സാഹിതീസേവനം അലോക 
സാമാന്യമെന്നു വേണം പറയുക. അതില്നിന്നു നമ്മുടെ 
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ഭാഷയ്ക്കുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളുടെ വില കണക്കാക്കു മ്പോഠം തമ്പുരാന് 
കേരളീയര്ക്കു (്രാതഃസ”മരണീയനാണെന്നുകാണാം. അദ്ദേഹ 

ത്തിന്െറ അപൂര്വജീവിതസിദ്ധികഠം നമ്മുടെ സ്മൃതിപഥ 
ത്തില് എന്നെന്നും പച്ചപിടിച്ചു നില്ക്കേണ്ടവയാണ്. 

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും 

അടുത്തകാലംവരെ കേരളത്തിലെ കേളികേട്ട ഒരു ഗുരുകുല 
മായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്പൂര്ക്കോവിലകം . നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ 
വിദ്യാദാനപാരമ്പര്യമുണ്ട് ഈ രാജകുടുംബത്തിന്. കലയും 
ശാസ് (തവും വളരെക്കാലം അവിടെ കൈകോര്ത്തുപിടിച്ചു 
കളിയാടിയിരുന്നു. അടുത്തും അകലെയുമുള്ള കവികരംക്കും 
ശാസ് (തപണ'ഡിതന് മാര്ക്കും ഈ സരസ്വതീക്ഷ്രേതം ഒരാരാധ 

നാക്രേന്ദമായി. അവര് കൂടെക്കൂടെ സമ്മേളിക്കയും ചര്ച്ചകഠം 
നടത്തുകയും പതിവായിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂര് കോവിലകത്തെ 
തൂണിനുപോലും സാഹിത്യമുണ്ടെന്നു പ്രൊഫസര് എ. ആര്. 

തമ്പുരാന് ഒരിക്കല് പറയുകയുണ്ടായി . ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതന് 
മാരെയും കവികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സകല സാഹചര്യ 
ങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് 
തമ്പുരാന് ജനിച്ചുവളര്ന്നത്. കൊല്പവര്ഷം 1040--ലായിരുന്നു 
തമ്പുരാന്െറ ജനനം . മലയാളസാഹിത്യത്തില് വെണ്മണി 
പ്രസ്ഥാനം കൊടികുത്തി വിളയാടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ട 

മാണത്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ ജനയിതാവായ വെണ്മണി 
അച്ഛന് നമ്പൂതിരിപ്പാടിനു കോവിലകത്തെ കുഞ്ഞിപ്പിള്ള 
തമ്പുരാട്ടിയി ലുണ്ടായ പു(തനാണ് നമ്മുടെ മഹാകവി . പൂര 

(്രബന”്ധകര്ത്താവായ വെണ്മണിമഹന് നമ്പൂതിരിപ്പാടും 

കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്തമ്പുരാനുംവൈമാത്രേയസഹോദരന്മാരാകുന്നു. 

മഹന്നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ തമ്പുരാന് തന്െറ ജ്യേഷ്ഠസഹോദര 
നെന്നനിലയില് സ്നേഹിക്കയും ആദരിക്കയും ചെയ് തി 

രൂന്നു. രണ്ടുപേരിലും അച്ഛന്െറ കവിതാവാസന സമൃ 
ദധമായി (പതിഫലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തമ്പുരാന്േറതു 
മാധ്തമേ നാനാമുഖമായി വികസിച്ച് ഇടു ഫലമുളവാ 
ക്കിയുളളു . 

രാമവര്മ്മ എന്നായിരുന്നു മഹാകവിയുടെ യഥാര്ത്ഥ 
നാമധേയം. കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് എന്നതു ഓമനപ്പേരാണ”---അതിന്നേ 
പിന്നീടു (പസിദ്ധിയുണ്ടായുള്ളൂ. കഥാനായകന്െറ ബാല്യ 
കാലവിദ്യാഭ്യാസം കുലാചാരപ്രകാരം യഥാവിധി നിര്വഹി 
ക്കപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ സ്രമ്പദായമനുസരിച്ചുളള ഉപരിപഠനത്തിനു 
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വേണ്ട ഗുരുനാഥന് കോവിലകത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
സാഹിത്യാദികലകളും തര്ക്കവ്യാകരണാദി ശാസ് (തങ്ങളും തമ്പു 

രാനെ പഠിപ്പിച്ചത് പണ്ഡിതന”മാരായ സ്വന്തം അമ്മാവന“മാര് 
തന്നെയായിരുന്നു. വിദ്വാന് ഗോദവര്മ്മത്തമ്പുരാന്െറ അടൂക്കല് 
നിന്നു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം പതിനഞ്ച് വയസ്സായ 
പ്പോഴേക്കും കഥാനായകന് പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തര്ക്കവിദ 

൭ ഗ'ദ്ധനായ കുഞ്ഞന്തമ്പുരാനും പ്രസിദ്ധ വൈയാകരണനായ 

കുഞ്ഞിരാമവര്മ്മത്തമ്പുരാനും (പസ്തൂത ശാസ് ര്രങ്ങളില് 

അദ്'ദേഹത്തിന്െറ അദ്ധ്യാപകന”മാരായിരുന്നു. വ്യാകരണ 
ത്തിലാണ് തമ്പുരാന് (പത്യേക പരിശീലനം നേടിയത് , 
കാരമുദി , മനോരമ, ശേഖരം തുടങ്ങിയ വ്യാകരണ്രഗന“ഥങ്ങളില് 
അദ്ദേഹം നിഷ്ണാതനായി . 

ബാല്യംമുതല”ക്കേ അസാധാരണമായ ബുദ്ധിശക”തിയും 
കവിതാവാസനയും കഥാനായകന് (പകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏഴാം 
വയസ് സുമൃതല് അദ്ദേഹം പദ്യരചന തുടങ്ങിയെന്നാണ് 
പറയപ്പെടുന്നത്. (പായംകൂടിവന്നതോടെ കവിതാ(രമം കലശ 

ലായി പഠിപ്പിനുതന്നെ മുടക്കംവന്നിട്ടുണ്ട”. പിതാവും മഹന് 
നമ്പൂതിരിപ്പാടും മഹാകവി കൊച്ചൂുണ്ണിത്തമ്പുരാനും കവനവിഷ 
യത്തില് ആദ്യകാലത്ത്” അദ'ദേഹത്തിന്െറ ഉപദേഷ്ടാക്കളായി 
രൂന്നു. മുദ്റിത്തഴച്ച വാസനയും തദനുഗുണമായ പാണ്ഡി 
ത്യവും കൂടിച്ചേര്ന്നപ്പേോഠം അനായാസേന അദ് ദേഹം അന്നത്തെ 
കവികളില് അഗ്രേസരനായി . കാത്തുളളി അച്യുതമേനോന്, 
കുണ്ടൂര് നാരായണമേനോന്, ഒറവങ്കര രാജാ തുടങ്ങിയ പല 
കവികളും അന്നു കവിതാരചനയില് തമ്പുരാന്െറ 
സഹചരന്മാരായിരുന്നു. 

'“തലനിറച്ചു കുടുമ, ഉള്ളുനിറയെ പഴമ, ഒച്ചപ്പെടാത്ത 
വാക്ക”, പുച്ഛംകലരാത്ത നോക്ക", നനുത്തമെയ്യ്, കനത്ത 

ബുദ്ധി , നാടൊക്കെവീട്*, നാട്ടുകാരൊക്കെ വീട്ടുകാര് ' '-രസിക 
ശിരോമണിയായ അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാഠം വാഗ്രൂപേണ 
വരച്ചിട്ടുളള ഈ ചിതം കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്െറ ഒരസ്സല് 
ഛായയായിട്ടുണ്ട്. ഉളളുനിറച്ചുപഴമ എന്ന പ്രയോഗം 
തമ്പുരാന് കേവലം യാഥാസ്ഥിതികനായിരുന്നുവെന്ന അര്ത്ഥ 
ത്തിലാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വാസ്തവത്തില് അദ'ദേഹം 
പരിഷ്ക്ൃതാശയനും ഉത്പതിഷ്ണുവുമായിരുന്നു. കേരളപ്പ 
ഴമയെപ്പറ്റിയുളള ഐതിഹ്യങ്ങളും കഥകളും തമ്പുരാന്െറ ഉളളു 
നിറച്ചു കിടന്നിരുന്നുവെന്നാകാം വക”താവിന്െറ വിവക്ഷ. 
നാടൊക്കെവീടെന്നുപറഞ്ഞത” (പത്യക്ഷരം ശരിയാണ്. ഒരി ടത്തും 
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സ്ഥിരമായിത്താമസിക്കുന്ന സ്വഭാവം മഹാകവിക്കുണ്ടായിരു 
ന്നില്ല. നിത്യസഞ്ചാരിയായിരുന്നതിനാല് കൂട്ടുകാരുടെയിട 
യില് അദ് ദേഹത്തിനു “പകിരി ' എന്നൊരു കളിപ്പേരുണ്ടായി 
രൂന്നു. ജാതി മതഭേദമോ ധനി കദരി ദ്രദഭേദമോ ഗണിക്കാതെ ഏതു 

നിലയി ലുളളവരോടും സമഭാവനയോടെ ഇണങ്ങിപ്പെരുമാറുന്ന 
സത”സ്വഭാവം തമ്പുരാനില് മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നു. കോവില 
കങ്ങളിലും (പഭുകുടുംബങ്ങളിലും അക്കാലത്തു വിരളമായി 
ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ സമഭാവനയും, സ്വാര്ത്ഥരാഹിത്യം, മിത 
സ്നേഹം, (പശാന്ത[പകതി തുടങ്ങിയ മറ്റു പല സ്വഭാവ 

ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്െറ വ്യക് തിത്വത്തിനു മാറ്റുകൂട്ടി . 
ഏവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു തമ്പൃരാന്െറ സഹവാസം. കൂട്ടു 
കാര് വെടിപറയാന് വന്നുകൂടിയാല് രാത്രിമുഴുവന് അവരു 

മായി സാഹിതീസല്ലാപത്തിലേര്പ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഭാര്യാഗു 
ഹത്തെപ്പോലും മറന്നുകളയും . ഗോലികളിയും ചതുരംഗവു 
മായിരുന്നു രണ്ടു (പധാന വിനോദങ്ങഠം. ഇടവിടാതെയുള്ള 
വെറ്റിലമുറുക്ക് കവിതയെഴുത്തിന് ഉന്മേഷം കൂട്ടിയിരുന്നു. 

പദ്യരചനാവൈഭവം 
കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്തമ്പുരാനു പദ്യം ഗദ്യംപോലെതന്നെ ഒരു 

വ്യവഹാരഭാഷയായിരുന്നുവെന്നു പറയാം. എഴുതുന്നതെന്തും 
ഛന്ദോബദ്ധമായി തൂലികയില്നിന്നു താനേ വാര്ന്നു വീണി 
രുന്നു. സാഹിത്യസദസ്സുകളില് പ്രസംഗം പദ്യത്തിലോ 
ഗദ്യത്തിലോ വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു 
വത്രേ. സാധാരണ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നതും പദ്യരൂപത്തി 
ലാക്കാനാണ”് അദ് ദേഹത്തിനധികം കാതുകം. 

"” ബാലശിക്ഷയ്ക്കലട്ടുന്നു 
ബാലപ്ുധതി സരസ്വതി ; 

അലട്ടുതീര്ത്തു വിട്ടേയ്ക്കൂ , 
വില പിന്നെത്തരാമെടോ. '” 

സ്വപുത്തിക്കു “ബാലശിക്ഷ' എന്നൊരു പാഠപുസ്തകം 
കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരാഠംക്കയച്ച കത്താണത് . 
ഇതേ പതിക്ക് ആഭരണമുണ്ടാക്കാന് വേണ്ടി ഒരാശ്രിതന്നയച്ച 

കത്തു കുറേക്കൂടി നേരം പോക്കുള്ളതാണ് . 

* “മേലൊക്കെ വായില് നാക്കാം 

ബാലക്കുയില്വാണിതന്െറ കുട്ടിക്കായ് 
ചേലൊക്കും പടി തീര്ത്തൊരു 

പാലക്കാമോതിരമയയ്ക്കു ഭവാന്. '" 
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ഇതില് മേലൊക്കെ വായില് നാക്കാം' എന്നു തന്െറ 
ഭാര്യയെ തമ്പുരാന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കൂ. 
കൂട്ടിക്കു പണ്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കില് അതിന്െറ അമ്മ 
തനിക്ക” സ്വൈരം തരികയില്ലെന്ന് എത്ര ഫലിതവിലാസിത 
മായി ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്െറ ആശ്രിതനും ബന്ധു 
വുമായ കോയിപ്പിളളി പരമേശ്വരക്കുറുപ്പിന് ഒരു ജോലി 
കൊടുക്കാന് വേണ്ടി സി. അന്തപ്പായിക്ക് അയച്ച ഒരു ശിപാര്ശ 
ക്കത്തും രസമുളളതാണ് . 

കവി കേ. പരമേശ്വരക്കുറുപ്പെ-- 
ന്നിവിടെപ്പേര് പറയുന്നൊരീ മനുഷ്യന് 
ഭുവി കേവല നിത്യവൃത്തി കാംക്ഷി-- 
ച്ചവിടേയ്ക്കുണ്ടു വരുന്നു ജീവനാര്ത്ഥം . 

അറിയാം ചിലതാംഗലേയ ഭാഷാ-- 

മുറി വാക്യങ്ങഠം---പഠി പ്പിത്രതമാ്രം ൻ 

ശരിയായ” മലയാളഭാഷയായാ-- 
ലുരിയാടാ മെഴുതാം കവിത്വമാവാം 

[1 ഇവനുണ്ടു രജിസ്റ്റര് ചെയ് തിരിപ്പൂ 
നവകാവ്യക്കളരിസ്ഥലത്തു മുമ്പേ. 
തവ കീഴ്വരുതിഗ”ഗുമസ്തവേല- 
യ ക്കിവനാവോ, തരമാക്കിയെങ്കിലായി . 

ഒരുമാതിരി കയ്യെഴുത്തു നന്നെ-- 
ന്നൊരു ഭളളിന്നിവനില്പയെന്നുമില്ല; 
പെരുമാറ്റവഴിക്കു കൊണ്ടുപോയാ-- 
ലൊരു ഭാഷയ”ക്കിവനും കഴിഞ്ഞുകൂടും.'' 

പറയേണ്ട കാര്യങ്ങഠം അത്യുക്തികൂടാതെ എത്ര ഭംഗി 
യായി ഫലിതം കലര്ത്തി ഇതില് ചൂരുക്കിക്കൊളളിച്ചിരിക്കുന്നു 
വെന്നു നോക്കുക. തമ്പുരാനു പൈത്രുകമായി ലഭിച്ച തനി 
വെണ്മണി ശൈലി ഇത്തരം കത്തുകളിലെല്ലാം (പതിഫലി 
ക്കുന്നു. ഇടത്തുകൈകൊണ്ടു ചതുരംഗക്കരു നീക്കിക്കൊണ്ടി 
രിക്കുന്നതിനിടയില് വലത്തുകൈകൊണ്ട് അവിടന്നു എഴുതിയ 
പദ്യങ്ങളാണിവ എന്ന് ശ്രീ. കുറുപ്പുതന്നെ താനെഴുതിയ ജീവ 
ചരി തത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു ശരിയാ 
ണെങ്കില് ആ ബഹുമുഖപ്രതി ഭന്െറ മുമ്പില് നാം തലകുനിക്കുക 

തന്നെവേണം. 

കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്തമ്പുരാനെപ്പോലെ ഇത്രവളരെ കത്തുകഠം 
പദ്യത്തിലെഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കവി മലയാളത്തില് 
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ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവയുടെ സംഖ്യ പതിനായിരത്തോളം വരുമെന്നു 
കണക്കാക്കപ്പെട്ടി രിക്കുന്നു. ഒരു കത്തിനു ശരാശരി അഞ്ചുവീതം 
കണക്കാക്കിയാല് തന്നെ ശ്ലോകസംഖ്യ അമ്പതിനായിരമാകും . 
അന്നത്തെ മിക്ക കവികളുമായിട്ടും പ്രതമാസികാധിപന്മാരു 
മായിട്ടും തമ്പുരാന് പദ്യരൂപത്തില് എഴുത്തുകുത്തൂ 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

കത്തുകരംക്കുപുറമെ, തമ്പുരാന് ഓരോ സ്ഥലത്തു 
ചെല്ലുമ്പോഠം സന്ദര്ഭവശാല് സമസ്യാപൂരണമായും, വ്യക്തി 
കളുടെ ഛായാവര്ണ്ണനമായും മറ്റും എഴുതിയിട്ടുള്ള മുക്തക 
ങ്ങഠംക്കു കണക്കി ല്ല. ഛായാശ്രോകങ്ങഠം കവിയുടെ മനോധര്മ്മ 
വിലാസത്തെയും, നിരീക്ഷണപാടവത്തെയും വിളിച്ചറിയിക്ക 
ന്നവയാണ് . അവയില് പലതിനും കേരളത്തില് സ്ഥിര 
(പചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഉന്മേഷത്തൊടുതാന് മുറുക്കിയരിക 
ത്തല്പം മുറുക്കാനുമായ് 

ചുമ്മാതേ മണിപത്തടിപ്പതുവരെ 

മൂടിപ്പുതച്ചങ്ങനെ 
(ബഹ'മസ്വം മഠമായതിന്െറ പടിയില് 

പൂര്ണ്ണാനുമോദം പര-- 

(ബഹ ്മം കണ്ടരുളുന്ന വെണ്മണി മഹന് 

നമ്പൂരിയെക്കണ്ടു, ഞാന്. 

സ്വതേ ഒരു അമാന്തക്കാരനായ വെണ്മണി മഹന്െറ ഈ 
ബഹുരസികന് ചിതം ഒട്ടേറെ സഹദുദയ (പശംസ നേടിയി 
ളളതാണ് . ഇനി ഒരു നാട്ടുവൈദ്യന് ഇടച്ചരവാരിയരുടെ 
വരവുനോക്കൂ . 

“മുണ്ടും ചുദ്മിച്ചുരുക്കത്തൊടു കടതവിനയം 
പൊക്കിഠം കാണിച്ചു രണ്ടാം 

മുണ്ടും കക്ഷത്തുവച്ചങ്ങനെ ചെറിയപൊടി-- 
ഡ്ഡ്പ്പി താക്കോലുമായി 

മിണ്ടുമ്പോഠം കൊഞ്ഞിയാലും ചില ഫലിതമൊടും 
ലാക്കൊടും ചേര്ന്നിടുന്നീ 

മുണ്ടച്ചാരാരിതെത്തുന്നിതു സരസമൊതു-- 
ങ്ങിപ്പതുങ്ങിപ്പതുക്കെ. "' 

സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം തന” മയത്ത്വത്തോടെ വര്ണ്ണിക്കുന്നതില് 
തമ്പൃരാനുളള അനിതരസാധാരണമായ വൈഭവം, ഇതുപോലെ 
എത്രയോ പദ്യങ്ങളില് (പകടമായിട്ടുണ്ട് . 
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രദൂുതകവനം 
(ദുതകവനത്തില് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്തമ്പുരാന് അദ്വിതീയനാ 

യിരുന്നു. അക്കാലത്തു നടന്നിട്ടുള്ള കവിതാവേഗപരീക്ഷ 
കളില് അദ് ദേഹത്തെ അതി ശയിക്കാന് മറ്റാര്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില. 
“സരസ്രദുതകവി കിരീടമണി ' എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് തമ്പുരാനു 
സര്വഥാ യോജിച്ചതായിരുന്നു. * “സ്യമന്തകം, നളചരിതം, 
സന്താനഗോപാലം, സീതാസ്വയംവരം എന്നീ നാടകങ്ങളും ദക്ഷ 
യാഗം, തുപ്പല്ക്കോളാമ്പി തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സമയം മുന് 
കൂട്ടി രിപ” തപ്പെടുത്തി അതിനകം എഴുതിത്തീര്ത്തിട്ടുളളവ 
യാണ് '' എന്ന് ഉള്ളൂര് സാഹിത്യചരി (തത്തില് പറയുന്നു. 
കോട്ടയത്തുവച്ചു നടന്ന പരീക്ഷയില് 'ഗംഗാവതരണം നാടക" 
മെഴുതാന് അഞ്ചു മണിക്കൂറും എട്ടു മിനിട്ടും മാധ്തമേ തമ്പുരാനു 
വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ (ദുൃതകവനപാടവം 
കണ്ട് പലരും അദ്ഭുതപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു പരീക്ഷയില് കാലത്ത് 
എട്ടര മണിക്കു തുടങ്ങി രാര്തി എട്ടരയ”ക്ക് തീര്ത്തതാണ് 
“ സന്താനഗോപാലം '. 

കവിതാഗുണത്തിന് വലിയ കോട്ടംതട്ടാതെ പ്രന്തണ്ടു മണി 
ക്കൂര്കൊണ്ട് ഒരു നാടകമെഴുതുക എന്നത് സാധാരണ കവി 
കഠാക്ക അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. തമ്പുരാന്െറ 
രദുതകവനഫലങ്ങളെല്പാം തീരെ കുറ്റമറ്റുവയാണെന്നോ ഗുണ 
സമ്പൂര്ണ്ണമാണെന്നോ ഇവിടെ വിവക്ഷയില്ല. നിശ്ചിത സമയ 
ത്തിനുള്ളില് തീര്ക്കാനുള്ള ത്വരയോടെ തുരുതുരെ എഴുതി 
ത്തളളുമ്പോഠം കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാനായാലും കുറെ തെറ്റു 
പറ്സുക സ്വാഭാവികമാണ് . എന്നാല് താന് നിഷ്കര്ഷിച്ചു, 
സാവധാനം എഴുതുന്ന കവിതകളില് അബദ്ധമൊന്നും പറ്റുക 
യില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അദ് ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അത് 
ഏറക്കുറെ ശരിയുമാണ് . 

* * മാവേലിക്കരമന്ന, മാന്യമതിയാം 
മന്നാടിയാരേ, നമു 

ക്കീവേലയ”ക്കൊരബദ്ധമച്ചു പിഴയില്-- 
പ്പെട്ടേപെടുളളൂ ദദുഡം.'' 

തെറ്റു കണ്ടുപിടിക്കാന് (ശമിച്ച ചില മി (തങ്ങളോട് 
ഇങ്ങനെ കൂസലില്ലാതെ പറയാന് ദ്ൃഡ(പത്യയനായ ഈ മഹാ 
കവിക്കല്പാതെ മറ്റാര്ക്കുണ്ടാകും ധൈര്യം ? 

*“ ശബ''ദങ്ങളെദ്ദാസരെയെന്നപോലെ 
ശരിക്കു കീഴ“നിര്ത്തിയ ശക്തിയുക” തന്. '" 
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എന്നു വളളത്തോഠം അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുളളതു 
വെറൃതെയല്ല. ഇനി നമുക്കു തമ്പുരാന്െറ കൂടുതല് വിലപ്പെട്ട 
കൃതികളെ വിചാരണ ചെയ്യാം. 

കൃതികഠം 

കാവ്യസരണിയില് സംസ്കൃതവും മലയാളവും ഒന്ന 
പോലെ കൈകാര്യംചെയ് തിരുന്ന ഉഭയഭാഷാപണ”ഡിതനായി 
രൂന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്. രണ്ടു, ഭാഷയിലും കൂടി 
അന്പതോളം കദടുതികഠം അദ്ദേഹത്തിന്െറ വകയായിട്ടുണ്ട് . 
ഇവയില്പ്പലതും ഇന്ന് ലുപ”ത(പചാരങ്ങളാണെന്നു തോന്നുന്നു. 
ചിലതൊക്കെ അമുദ്ദിതങ്ങളുമാണ” . മലയാളത്തില് തുലോം 

(ശരദ്ധേയങ്ങളായ കരൃതികളെപ്പറ്റി മാര്തമേ ഇവിടെ (പതിപാദി 
ക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കാവ്യങ്ങഠം, രൂപകങ്ങഠം, പുരാണേതിഹാസ 
വിവര്ത്തനങ്ങള്ം എന്നു ' മൊത്തത്തില് ഇവയെ മൂന്നായി 
തിരിക്കാം. രൂപകങ്ങളില് കല”പിതകദടുതികളും വിവര്ത്തന 
ങ്ങളും ഉഠംപ്പെടും. സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങഠം തീരെ ഉപേക്ഷിച്ച” 
പച്ചമലയാളത്തില് കവിതയെഴുതുന്ന സ്രമ്പദായം, കേരള 
ചരി തത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നാടക നിര്മ്മാണം, യാത്രാ 
വ്രൃത്താന്തകാവ്യരചന ഈ മൂന്നും ആദ്യമായി കേരള സാഹിത്യ 
വേദിയില് അവതരിപ്പിച്ചതു കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാനാണ്. 
അദ് ദേഹത്തിന്െറ ' നല്പഭാഷ' എന്ന കൃതി പച്ചമലയാളത്തിലെ 
(പഥമപരീക്ഷണമാകുന്നു. അതു പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷമേ 
കുണ്ടൂര് നാരായണമേനവനും മറ്റും ആവഴിക്കു തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളു . 
അതുപോലെ * മാനവി രകമവിജയം ' ആദ്യത്തെ ചരി (തനാടകമെന്ന 

നിലയില് പ്രാധാന്യം അര്ഹിക്കുന്നു. കൊച്ചി രാജാവും 
കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിയും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലും 
ഉടമ്പടിയും മറ്റുമാണ് ഇതിലെ (പതിപാദ്യം . 

തമ്പുരാന് മദിരാശിക്കു പോയശേഷം എഴുതിയ ഒരു ലഘു 
കാവ്യമാണ് “മദിരാശിയാത്ര'. ഇതര കവികരഠംക്ക് ഇത്തരം 

കവിതയെഴുതുവാന് ഇതു മാര്ഗ്ഗദര്ശകമായിട്ടുണ്ട്. 

കവിഭാരതം, കംസന്, പാലുളളിചരിതം എന്നീ കാവ്യ 
ങ്ങളും (പസ്താവയോഗ്യങ്ങളാണ” . ഇവയില് ഒന്നാമത്തേതു 
തമ്പുരാന്െറ ആദ്യകൃതികളില്പ്പെടുന്നതും താരതമ്യേന കാവ്യ 
ഗുണം കുറഞ്ഞതുമത്രേ. രണ്ടാമത്തേതു പുരാണപുരുഷനായ 
കംസന്െറ ചരി (തമാകുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞുവീരനെപ്പട്റിയുള്ള 
ഐതിഹ്യമാണ് പാലുള്ളി ചരിതത്തിലെ ഇതിവൃത്തം. 
പാലുളളിചരിതംപോലെ അന്നു കേരളത്തില് (പചരിച്ചിരുന്ന 
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എത്രയോ ഐതിഹ്യങ്ങഠം തമ്പുരാന് കവിതാവിഷയമാക്കി 
യിട്ടുണ്ട്. 

ചരി സ്രബോധം 

ഒരു, മഹാകവി മാ്തമായിരുന്നില്ല കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്തമ്പു 

രാന്. അദ'ദേഹം ഒരു ചരി (തകാരനും ഗവേഷകനുമായിരുന്നു. 

ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം കേരളസംബന്ധിയായ ചരി (രവും ഐതി 
ഹ്ൃങ്ങളും അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചറിയും. അത് അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ ഒരു ശീലമായിരുന്നു. ചരി (്രപരമായി അന്നു കിട്ടി 
യിരുന്ന പൂസ്തകങ്ങളൊക്കെ തമ്പുരാന് ശേഖരിച്ചു പഠിച്ചു. 
അദമ്യമായ ഒരു ചരി (തജിജ“ഞാസ അദ് ദേഹത്തില് അനവരതം 
(പവര്ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കേരളത്തിന്െറ ആദി മൃതല് 

ആധുനിക ഘട്ടംവരെയുള്ള ചരിത്രം ഒരു മഹാകാവ്യത്തില് 
അടക്കണമെന്നതായിരുന്നു അദ് ദേഹത്തിന്െറ അഭിലാഷം. തത് 
ഫലമായിട്ടാണ് “കേരളം ' എന്ന കാവ്യം അദ്ദേഹം എഴുതി 
ത്തുടങ്ങിയത് . പക്ഷേ ഹതവിധി അത് പൂര്ണ്ണമാക്കാന് അന 
വദിച്ചില്പ. അഞ്ചു സര്ഗ്ഗം മാതമേ ഈ കാവ്യത്തി ലുളളൂ. 
കേരളോത പത്തി മുതല് ശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലംവരെയുള്ള 
ചരി യ്രം ഇതില് (പതിപാദിതമായിട്ടുണ്ട്. ഐതിഹ്യ (പധാന 

മാകയാല് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക്” ഇതൊരു ശരിയായ ചരി ത്രമെന്നു 
പറഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ശാസ് (തീയവീക്ഷണവും വിശാലഹൃദയ 

വുമുള്ള ഒരു ചരി (തകാരനെ നമുക്ക” ഈ കടതിയില് കാണാന് 
കഴിയും. അക്കാരണത്താല്തന്നെ തമ്പുരാന്െറ കല്പിതകാവ്യ 
ങ്ങളില് “കേരള'ത്തിന് (പമുഖസ്ഥാനം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 
ഐതിഹ്യങ്ങംക്ക” അവയ്ക്കുള്ള വിലമാ്തമേ കവി കല്പി 
ചിട്ടുളളൂ. യുക്തിയുക്തവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ സമീ 
പനം ചരി ധ്രരചനക്ക” ആവശ്യമാണെന്ന ബോധം തമ്പുരാനില് 

തെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. ആചചാരഭാഷാദികളില് കേരളം തമിഴ് 
നാട്ടില്നിന്ന്” എങ്ങനെ വേര്തിരിഞ്ഞുവെന്നും മലയാളികഠം 
ക്കുള്ള (പത്യേകതകഠം ഏതെല്പാമെന്നും കവി സരസമായി 
വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 

തീണ്ടല് തുടങ്ങിയ ദൂുരാചാരങ്ങഠം പണ്ട് ശുദ്ധി 
പാലിക്കാന് ഏര്പ്പെടുത്തിയതാണെന്നാണ് തമ്പുരാന് സൂചിപ്പി 
ക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇന്ന് അവ ദുഷ്ഫലമാണുളവാക്കുന്ന 
തെന്ന” അദ് ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു. 

* “ചണ്ടിത്തരം കാരണമായ തീണ്ടല്-- 

കൊണ്ടിപ്പൊഴോ ശുദ്ധര് കുഴങ്ങിടുന്നു; 



124 

പണ്ടിങ്ങു പൂജ്യസ്ഥിതി പൂണ്ട കൂട്ട. 
രൂണ്ടിന്നു ചണ്ടിത്തരമാണ്ടിരിപ്പു : 

നേരേമറിച്ചും ചിലര് പണ്ടു നീച-- 
പ്പേരേറ്റവംശത്തിലുദിച്ച യോഗ്യര് 
ഓരോ മഹാസ്'ഥാന നിലയ്ക്കുകൂടി-- 
ച്ചേരേണ്ട ദിക്കിങ്കലുമായിരിപ്പൂ. '" 

യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്െറ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന 
കൊടുങ്ങല്പൂര്കോവിലകത്തു ജനിച്ചുവളര്ന്ന ഒരാഠംക്ക് അന്നത്തെ 

നിലയില് ഇത്തരം ആച്ചാരവൈഷമ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത്രത്തോളം 
തുറന്നുപറയാന് (്രയാസംതോന്നാം. അതോര്ക്കുമ്പോഴാണ് 

തമ്പുരാന്െറ ഉത്പതിഷ“ണുത്വം പരിമിതപരിണാമത്തിലായാല് 
പ്പോലും വിലമതിക്കപ്പെടണമെന്നു വരുന്നത്. 

പാശ്ചാത്യ സ്രമ്പദായത്തി ലുളള വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധി 
ച്ചിരുന്നുവെങ്കില് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് (പശസ്തനായ ഒരു 
ചരി ്രകാരന്കമടിയായേനെ. തമ്പുരാന്െറ “കേരളം ' അപൂര്ണ്ണ 
മായാല്ക്കൂടി , കൈരളിക്ക് ഒരനര്ഘസമ്പാദ്യമാണെന്നു പറയാം . 

മഹാഭാരതവിവര്ത്തനം 

ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിലൊന്നിലുമല്പ, മഹാഭാരതം തര്ജ്ജമ 
ചെയ് തതിലാണ്” കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്തമ്പുരാന്െറ വ്ൃയക്തിമഹത്ത്വം 
അതിന്െറ ഉച്ചകോടിയിലെത്തിയത്. കേരളത്തെ പുളകം 
കൊള്ളിച്ച ഒരു അദ“ഭൂതസംഭവമായീരുന്നു അത്. സഹൃദയ 
ലോകം തമ്പുരാനെ ഒരമാനുഷ(പഭാവനായി കൊണ്ടാടുന്നത് 
സാധിഷ്ഠവും ഗരിഷ്ഠവുമായ ഈ ഭാഷാന്തരീകരണകടുത്യം 
നിര്വ്വഹിച്ചതിനാലാകുന്നു. കേരളവ്യാസന് എന്ന പേരില് 
അദ്ദേഹം ശാശ്വചതപ്രതിഷ'ഠ നേടിയതും ഇതുകൊണ്ടത്രേ. 

മഹാഭാരതം മുഴുവന് തര്ജ്ജമചെയ്യാന് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്തമ്പുരാ 
നല്പാതെ മറ്റാര്ക്കെങ്കിലും കഴിയുമായിരുന്നോ എന്നു സംശയ 
മാണ”. അന്യാദൃശമായ ധിഷണാവിലാസവും വാസനാവൈഭ 
വവും വൈദുഷ്യവും സര്വ്വോപരി നിരന്തര പരി രരമവും 
അദ് ദേഹത്തില് ഒത്തുചേര്ന്നതുമൂലമാണ് ഇതു സാധ്യമായത് . 
ഹരിവംശമുംപ്പെടെ ഒന്നേകാല് ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അതി 
ബ്രഹത്തായ ഒരു സാഹിത്യസാ്രമാജ്യമാണ് മൂല്ര്രന്ഥം. 
ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു, സാഹിത്യത്തിലും ഇത്ത വലിയൊരു 

രഗന”ഥമില്ല. ഇക്കാലത്ത് ഇതു മുഴുവന് ഒരു തവണ വായിച്ചു, 
തീര്ക്കാന്പോലും ആര്ക്കെങ്കില്ലും കഴിയുമോ? മഹാഭാരതം 

പോലുളള ഒരു വന്പിച്ച (രഗന്ഥം ഒരു കവിയുടെ 

൭ 
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ആയുഷക്കാലംകൊണ്ടു നിര്മ്മിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്നും ഇതു പല 
കവികഠം പല കാഘഘട്ടങ്ങളിലായി ഓരോ ഭാഗമെഴുതി ഒടുവില് 
കൂട്ടി ച്ചേര്ത്തതാകാമെന്നും ചില പാശ്്ചാത്യനിരൂപകന”്മാര് 
അഭി പ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യാസന് എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ 
പേരല്ലെന്നും കവിയെന്നര്ത്്ഥത്തില് ഒരു പൊതുപ്പേരാണെന്നും 
ഇക്കൂട്ടര് ഈഹിക്കുന്നു. ഏതാദശാഭി (്രായങ്ങഠം അനാസ്' പദ 
മാകാമെന്നു മഹാഭാരതമാകുന്ന സമു്ദം സ്വന്തം കൈക്കുമ്പിളി 
ലാക്കിയ കുഞ്ഞിക്കൂട്ടന്തമ്പുരാന് തെളിയിച്ചു. ഏതാണ്ടു രണ്ടര 
ക്കൊല്പമേ വേണ്ടിവന്നുളളൂ അദ് ദേഹത്തിന് അതു മുഴുവന് 
തര്ജ്ജമചെയ്യാന് 

' 'തനിച്ചുമൂവാണ്ടിടകൊണ്ടു സാക്ഷാല് 
ശ്രീഭാരതം തര്ജ”ജമചെയ”ത ധീരന്, '' 

എന്നു വ൮ളളത്തോയം കൊല്ലം മൂന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 
തമ്പുരാന്െറ ഒരടുത്ത ബന്ധുവായ കെ.സി. വീരരായന്രാജാ 
'സ്വച്ഛന്ദം' എന്ന പരല്പ്പേരുദ്ധരിച്ചു ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് 
എണ്ണൂദ്റിഎഴുപത്തിനാലു ദിവസം, അതായത് രണ്ടു കൊല്ലം 

നാലു, മാസം ഇരുപത്തിനാലു ദിവസം മാരതമാണ”്. മാനവ 
മനീഷയുടെ വിസ്മയാവഹമായ ഈ വിശിഷ്ടസിദ്ധിയില് 
കേരളത്തിനു മാതമല്ല ഭാരതത്തിന് ഒട്ടാകെത്തന്നെ അഭിമാനം 
കൊളളാം. ഇന്ഡ്യയിലെ ഇതര ഭാഷകളിലൊന്നിലും ഇങ്ങനെ 
ഒരാഠം തനിച്ചു ഭാരതം തര്ജ്ജമചെയ്തതായിട്ടറിവില്പല. തെലു 
ങ്കില് മൂന്നു പണ്ഡിതന്മാര് കൂടിയാണ് പരിഭാഷ നിര്വ്വ 
ഹിച്ചത്” . 

"ഭാരതം ഭാഷ കല്യാണ-- 
സാഗന'ധികമതിങ്കലായ; 
മുറയ”ക്കു നൂറുനൂറായി-- 
ക്കുറിക്കുന്നുണ്ടു നിത്യവും '' 

എന്നു തമ്പുരാന് നടുവത്തച്ഛന് നമ്പൃതിരിക്കെഴുതിയ ഒര 
കത്തില്നിന്ന് തര്ജ്ജമയുടെ ഗതിവേഗം നമുക്കു മനസ്സി 
ലാക്കാം. “ ആദ്യകാലങ്ങളില് മൂലംവായിക്കുക, ആലോചിക്കുക, 

തര്ജ്ജമ ചെയ്യുക ഇതു മുന്നും വെവ്വേറെയായിരുന്നു. ഒടുവി 
ലായപ്പ്യോഴേക്കും കണ്ണുകൊണ്ടു മൂലംനോക്കുക, മനസ്സു 
കൊണ്ട് ആലോചിക്കുക, നാവുകൊണ്ട് തര്ജ്ജമ പറയുക 

ഇതെല്ലാം ഏകകാലത്തെന്നുളളദിക്കായി. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം 
കണ്ണും മനസ്സും നാവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോഠം 
എഴുതിപ്പകര്ത്തുന്ന ഗുമസ്തന്െറ കൈ അതതൊന്നിച്ചോ 
ടായ്കയേ ഒരു പോരായ്മയുണ്ടായിരുന്നുളളൂ' എന്നിങ്ങനെ 

7-5 
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വീരരായന് രാജാ തമ്പൂരാന്െറ വിവര്ത്തന സ്ര്പദായത്തെ വിവരി 

ച്ചിട്ടുണ്ട്. തര്ജ്ജമ ഇ(്ര (ദുതഗതിയി ലായിരുന്നിട്ടും അതിനു 
പറയത്തക്ക ദോഷമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നു പണ”ഡിതലോകം 
സമ്മതിക്കുന്നു. അര്ത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും 
കവി കഴിയുന്നിടത്തോളം മൂലാനുസാരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് . 
വാക്കുകഠം എത്ര ചുരുക്കാമോ, അത്രയും ചുരുക്കി തര്ജ്ജമ 
സാധിക്കാന് അതിസാമര്ത'്ഥ്യംതന്നെ വേണം. ആശയപ്രകാശ 
നത്തില് സംസ്കടുതഭാഷയെ അപേക്ഷിച്ച് മലയാളത്തിനുളള 
ശബ്ദശക”്തി എത്രയ്യെത്ര പരിമിതമാണ്” ! എന്നിട്ടും തമ്പുരാന് 

"വല്ലഭനു പുഖപുമായുധമെന്ന' മട്ടില് ആവക വൈഷമ്യങ്ങളെ ” 
ലഘുശ്രമതയോടെ തരണംച്െയ”തിരിക്കുന്നു. കേരളവ്യാസന്െറ 
മറ്റെല്ലാ കടുതികളും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മഹാഭാരതപരിഭാഷ ഒന്ന 
കൊണ്ടുതന്നെ മലയാളഭാഷ എന്നുമെന്നും അദ് ദേഹത്തിനു കട 
പ്പെട്ടിരിക്കും. 

സംസ് കടൃതത്തില്നിന്നു മറ്റു പല കഴടതികളും മഹാകവി 
തര്ജ്ജമചെയതിട്ടുണ്ട്. അവയില് ആശ്ചര്യചൂഡാമണി 
നാടകം, ശുകസന്ദേശം, കോകിലസന്ദേശം എന്നിവ പ്രത്യേകം 

(പസ്താവമര്ഹിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷറിഞ്ഞുകൂടാത്ത തമ്പുരാന് 

പരസഹായത്തോടെ ഹാംലെറ്റ്, ഒഥെല്ലോ, എന്നീ ഷേക്സ്പിയര് 
നാടകങ്ങഠം വിവര്ത്തനം ചെയ്തതിലും നമുക്കു വിസ്മയം 
തോന്നാം. 

ഇതി നൊക്കെപ്പുറമെ മഹാകവി ഒന്നാംതരം ഗദ്യകാരനും 
പ്രതാധിപരുമായിരുന്നു. അപ്പന്തമ്പുരാന്െറ ഉടമസ്ഥതയില് 
തുടങ്ങിയ “രസികരഞ്ജിനി' മാസികയുടെ ആധിപത്യം 
കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്തമ്പുരാനിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായത'്. ആ 
ജോലിയിലും അദ'്ദേഹം (പശസ”തിയാര്ജ്ജിച്ചു.. രസിക 

രഞ്ജിനിയിലും മറ്റു മാസികാപ്രതങ്ങളിലും അക്കാലത്തു 
തമ്പുരാന് വിജ്ഞാനപപദങ്ങളായ ലേഖനങ്ങഠം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 
നല്ലൊരു, ഗദ്യശൈലി അദ് ദേഹത്തിനു സ്വാധീനമായിരുന്നു. 

നാല”പത്തിയെട്ടുവര്ഷമേ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്തമ്പുരാന് ജീവി 
ച്ചിരുന്നുളളൂ . കൊല്ലം 1088 മകരമാസം പത്താം തീയതി 
അദ് ദേഹം മരിച്ചു; കേരളത്തിനൊരു തീരാനഷ്ടം വരുത്തിയ 
ആ അകാലചരമത്തെപ്പറ്റി പി.വി. കടുഷ്ണവാര്യര് എഴുതി 
യിട്ടുളള സംക്ഷിപ്ത വിവരണംകൂടി ഇവിടെ ഉദ”ധരിക്കട്ടെ. 

' “തമ്പുരാന് തിരുമനസ്സിലേയ്ക്ക് എണ്പത്തിയെട്ടു 
ധനു ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി രാധ്രിയാണ” കുറച്ചൊരു സുഖ 
മില്ലായ“മ തോന്നിയത്. അന്നുതന്നെ അതിസാരം തുടങ്ങി . 

ി 

ന രം ക്... തം. 
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ഏതായാലും ഇരുപത്തിയൊന്പതിനു പതിവൃപോലെ പ്രാതഃ 

സ്നാനംകഴിച്ചു ഭഗവതിയെ തൊഴുതുപോന്നു. പിന്നെ കുളി 
യുണ്ടായിട്ടി ല്ല. ആദ്യം നാലഞ്ചു ദിവസത്തോളം ദീനം ഒരൂ 
നിലയില്ത്തന്നെ നിന്നിരുന്നു. അപ്പോം ആര്ക്കും ഇതു മരണ 
പര്യവസായിയാകുമെന്നു തോന്നിയിരുന്നില്ല. മകരം ആറാം 
തീയതി മുതല്ക്കു, പ്രകൃതം ഒന്നു മാറി. ഒന്പതാം തീയതി 

വളരെയധികമായി . അക്കാലത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂരും അടുത്ത 
(പദേശത്തും വിഷൂചിക ബാധിച്ചിരുന്നതിനാല് ആ രോഗ 
ത്തിന്െറ ബീജം പകര്ന്നുപോയോ എന്നാണു സംശയം. മകരം 
പത്താം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്കുശേഷം ഈ 
പുണ്യാത്മാവ് തന്െറ വന്ദ്യവയോധികയായ മാതാവിനേയും 
മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അസംഖ്യം സ്നേഹിതന്മാരെയും 
എന്നല്പ മലയാളത്തെ മുഴുവനും ദുഃഖസമു്ദത്തിലാക്കി കര്മ്മ 
ബന'ധത്തില്നിന്നു മുക്തനാവുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 
മരണംവരെ തിരുമനസ്സിലേക്കു നല്ല (പജ്ഞയുണ്ടായിരുന്നു. 

സാഹിതീകാതുകം] [കുദ്ദിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിളള 

അഭ്യാസം 

1. കൊടുങ്ങല്ലൂര് കോവിലകത്തിന്െറ വിദ്യാപാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച” ഒരു, 
ഖണ”ഡിക എഴുതുക. 

2. ദ്ദുതകവനനൈപുണ്യത്തില് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് അനതിശയ 
നീയനായിരുന്നു--ഉപന്യസിക്കുക. 

ദ. കവിതാമത്സരപ്പരീക്ഷകഠം, എഴുത്തുകുത്തുകഠം എന്നിവയില് കവി 
യൂടെ അനുസ്യൃൂതവും നിഷ് (പയാസവുമായ രചനകഠം കാണാന് 

കഴിയും തമ്പുരാന്െറ കൃതികളെ ആധാരമാക്കി ഉപന്യസിക്കുക.. 
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വിശ്വവിഖ്വ്വാതമായ മുക്ക് 
വൈക്കം ബീര് വയ കഥാകടുത്തുകളുടെ മുന്നണി 

യില് നം ഇദ്ദേഹം പല (പഖ്യാതകൃതികളുടെ കര്ത്താവാണ് . 

ജന”മദിനം , അനര്ഘനിമിഷം, വിഡ്ഡികളുടെ സ്വര്ഗ'ഗം , 
പം .ുപ്പാ്ലാക്കൊരാനേണ്ടാനനും കഥാബീജം, സ്ഥലത്തെ 
(പധാന ദിവ്യന്, പാത്തുമ്മായുടെ ആട്, ശബ്ദങ്ങഠം, വിശ്വവിഖ്യാതമായ 

മൂക്ക്, മതിലുകഠം, മായന്തികപ്പൂച്ച എന്നിവയാണ് (പധാന (ഗന“ഥങ്ങഠം. 
എഴുതുന്ന എന്തിലും തനതുവ്യകതിത്വം ഇരതമാര്രം (പതിഫലിപ്പിച്ച് 
വായനക്കാരെ വശീകരിക്കാന് ബഷീറിനെപ്പോലെ കഴിവുള്ള കാഥികര് നന്നേ 

ചുരുക്കമാണ്. ലഘ്വാക്ഷേപ (പധാനമായി അദ് ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള 
കഥകഠംക്ക് മികച്ച ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് താഴെക്കാണുന്ന വിശ്വവിഖ്യാത 
മായ മൂക്ക് '.] 

അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു, വാര്ത്തയാണ?. ആ മൂക്ക് ബുദ്ധി 
ജീവികളുടെ ഇടയില് വലിയ തര്ക്കവിഷയമായി കലാശിച്ചി 
രിക്കുന്നു. 

ആ മൂക്കിന്െറ യഥാര്ത”ഥ ചരി ധര്രമാണ് ഇവിടെ രേഖ 

പ്പെടുത്താന് പോകുന്നത് . 

വിശ്വവിഖ്യാതമായ ആ മുക്കിന്െറ ചരി (തം ആരംഭിക്കു, 

ന്നത് അദ് ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിനാലു വയസ്സു തികഞ്ഞ 
കാലത്താണ്. അതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ ആരും അറിഞ്ഞിരു 

ന്നില്ല. ഈ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിനു വല്ല (പത്യേകത 
യുമുണ്ടോ എന്തോ? ഒന്നു ശരിയാണ്. ലോകചരി (തത്തിന്െറ 
ഏടുകടം മറിച്ചുനോക്കിയാല് മിക്ക മഹാന മാരുടെയും ഇരുപത്തി 
നാലാമത്തെ വയസ്സിനു ചില പ്രത്യേകതകഠം കാണും. 
ചരി (തവിദ്യാര്ത്ഥികളോട് ഇതു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. 

നമ്മുടെ ചരി (തപുരുഷന് ഒരു കുശിനിപ്പണിക്കാരനായി 

രുന്നു. പറയത്തക്ക ബുദ്ധിവൈഭവമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അടുക്കളയാണ് അദ”ദേ 
ഹത്തിന്െറ ലോകം. അതിനു വെളിയി ലൃളള ര്യത്ടളെക്കുറ 
തികച്ചും അധ്രദ്'ധന്. എന്തിനു (ശദ്ധിക്കണം? നല്ലവണ്ണം 
ഉണ്ണുക, സുഖമായൊന്നു പൊടിവലിക്കുക, ഉറങ്ങുക, വീണ്ടും 
ഉണരുക, ജോലിചെയ്യുക--ഇ(ധ്തരയുമാണ് അദ'”ദേഹത്തിന്െറ 

ദിനചര്യ. 
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മാസങ്ങളുടെ പേര” അദ് ദേഹത്തിനറിഞ്ഞുകൂടാ. ശമ്പളം 
വാങ്ങേണ്ട സമയമാകുമ്പോഠം അമ്മ വന്നു ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു 
കൊണ്ടു പോകും. പൊടിവേണമെങ്കില് ആ തളളതന്നെ വാങ്ങിച്ചു 
കൊടുക്കും . ഇങ്ങനെ സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിച്ചുവരവേ 
അദ് ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിനാലു വയസ്സു തികയുന്നു. 
അതോടെ അദ്ഭുതം സംഭവിക്കുകയാണ് ! 

വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല. മൂക്കിനു ശകലം നീളം 
വച്ചിരിക്കുന്നു: വായും കഴിഞ്ഞ് താടിവരെ നീണ്ടുകിടക്കു 
കയാണ് . 

അങ്ങനെ ആ മൂക്ക് ദിനംതോറും വളരാന് തുടങ്ങി. ഒളിച്ചു 
വയ്ക്കാന് സാധ്യമാണോ? ഒരു മാസംകൊണ്ട് അതു പൊക്കിരം 
വരെ നീണ്ടു. എന്നാല് വല്ല അസുഖവുമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല: 
ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാം; പൊടിവലിക്കാം; വാസനകരം 

തിരിച്ചറിയാം. പറയത്തക്ക യാതൊരസരകര്യവുമില്ല. 

പക്ഷേ മൃക്കു കാരണം പാവപ്പെട്ട ആ അരിവയ'”പുകാരനെ 
ജോലിയില്നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു. 

എന്താ കാരണം? 

_ 'പിരിച്ചുവിട്ടവനെ തിരിച്ചെടുക്കണം ' എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു 
ബഹളംകൂട്ടാന് ഒരു സംഘക്കാരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. രാഷ് (ടീയ 
പ്പാര്ട്ടികളെല്പാം ഈ കൊടിയ അനീതിയുടെ മുമ്പില് കണ്ണടച്ചു 
കളഞ്ഞും 

' “എന്തിനയാളെ പിരിച്ചുവിട്ടു?" ' മനുഷ്യസ്നേഹിക 
ളെന്നു പറയുന്നവരാരും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. 

പാവം കുശി നിക്കാരന് ! 

ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തുകൊണ്ടെന്ന്' ആരും അയാഠംക്കു 
പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടി പ്പ. ജോലിക്കു നിര്ത്തിയിരുന്ന 
വീട്ടുകാര്ക്ക് സ്വൈരമി ല്പാതായിത്തീര്ന്നതാണ് കാരണം. 
മൂക്കനെ കാണാന്, മൂക്കു കാണാന്, രാപ്പകല് ജനങ്ങഠം വന്നു; 

ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവര് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു; പ്രതറിപ്പോര്ട്ടര്മാര് 
ശല്യപ്പെടുത്തി . 

ആ വീട്ടില്നിന്നു പല സാധനങ്ങളും കളവുപോയി . 
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ഈ വിധത്തില് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആ കുശിനിപ്പണി 

ക്കാരന് തന്െറ പാവപ്പെട്ട ചെറ്റപ്പുരയില് പട്ടിണികിടക്കുമ്പോഠം 
ഒരു കാര്യം അയാഠംക്കു, നന്നായി ബോധ്യംവന്നു. അയാളും 
അയാളൂടെ മൂക്കും വളരെ .പസിദ്ധി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 

ദൂരദേശങ്ങളില്നിന്ന് ആളുകരം അയാളെ കാണാന് വരുന്നു. 
ദൈര്ഘ്യമേറിയ മൂക്കു നോക്കിക്കൊണ്ട്” അദ്ഭുതസ്തബ്ധ 
രായി നില്ക്കുന്നു. ചിലര് തൊട്ടുനോക്കുന്നുമുണ്ട് . എന്നാല് 
ആരും....... ആരും........ “നിങ്ങഠം ആഹാരം കഴിച്ചില്ലേ? എന്താ 

ണി്ത ക്ഷീണം?” എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഒരു വലിക്കു 
പൊടി വാങ്ങാന്പോലും ആ വീട്ടില് കാശില്ല. പട്ടിണിക്കിട്ട 
കാഴ”ചമഗമാണോ അയാഠം? മണ്ടനാണെങ്കിലും മനുഷ്യനാണ്. 
അയാഠം തന്െറ വൃദ്ധമാതാവിനെ വിളിച്ചു രഹസ്യമായി 
പറഞ്ഞു. 

' “ഈ മൂശേട്ടകളെ അആട്ടിപ്പുറത്താക്കി വാതലടച്ചേ ! 

അമ്മ സൂതത്തില് എല്ലാവരേയും വെളിയിലാക്കി വാതില് 
അടച്ചു. ; 

അന്നു മുതല് അവര്ക്കു നല്പകാലമായി ! അമ്മയ്ക്കു, 

കൈക്കൂലികൊടുത്തു ചിലര് മകന്െറ മൂക്കു കാണാന് തുടങ്ങി . 
ഈ കൈക്കൂലിക്കെതിരായി ചില നീതിമാന്മാര് ശബ്ദ 
മുയര്ത്തി . പക്ഷേ ഗവണ്മെന്റ് യായം ര 
യാതൊരു നടപടിയുമെടുത്തില്ല. സര്ക്കാരിന്െറ അനാസ്ഥയെ 
(പതി ഷേധിച്ചു പരാതിക്കാര് പലരും ഗവണ്മെന്റിനെതിരാ 
യുളള പലേ അട്ടിമറിപ്പന് പാര്ട്ടികളിലും ചേര്ന്നു. 

മൂക്കന്െറ വരുമാനം ദിനം (പതി വര്ദ്ധിച്ചു. എന്തി 
നധികം! അക്ഷരശൃന്യനായ ആ കുശിനിപ്പണിക്കാരന് ആറു 
കൊല്ലംകൊണ്ട് ലക്ഷ(പഭുവായി . 

അദ്ദേഹം മൂന്നു (പാവശ്യം സിനിമയില് അഭിനയിച്ചു. 
'ദി ഹ്യൂമന് സബ്മറയിന്' എന്ന ടെക്നികളര് ഫിലിം എത്ത 
യ്യെത കോടി പ്രേക്ഷകരെയാണ് ആകര്ഷിച്ചത് ! ആറു കവികഠം 

മൂക്കന്െറ അപദാനങ്ങളെ കീര്ത്തിച്ചുകൊണ്ട് മഹാകാവ്യങ്ങഠം 
പുറത്തിറക്കി. ഒമ്പതു സാഹിത്യകാരന്മാര് മൂക്കന്െറ ജീവ 
ചരി (തമെഴുതി . പണവും (പശസ്തിയും നേടി. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ സരധം ഒരു അതിഥിമന്ദിരംകൃൂടിയാണ് . 

ആര്ക്കും അവിടെ എപ്പോഴും ആഹരരമുണ്ട്; ഒരു വലി 

പൊടിയും. 

നിതി 

. അ 
വപ, ന 
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ആ കാലത്ത് അദ് ദേഹത്തിനു രണ്ട് സ്രെകട്ടറിമാരുണ്ടാ 

യിരുന്നു. രണ്ടു സുന്ദരികം; വിദ്യാസമ്പന്നകയം. 

രണ്ടുപേരും മൂക്കനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും 

മൂക്കനെ ആരാധിക്കുന്നു. 

രണ്ടു സുന്ദരികഠം ഒരു പുരുഷനെ ഒരേ സമയത്തു കാമി 

ക്കുമ്പോഠം ചില്ലറ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവാം . മൂക്കന്െറ ജീവിത 
ത്തിലും അതുണ്ടായി . 

ആ രണ്ടു സ് രതീകളെപ്പോലെ ജനങ്ങഠം ആകമാനം മൂക്കനെ 

സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. പൊക്കിരംക്കുഴി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന 

ആ മൂക്ക് മഹത്ത്വത്തിന്െറ ചിഹ്നമാണ് . 

ലോകത്തി ലുണ്ടാകുന്ന (്രധാന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി മൂക്കന് 

അഭി പ്രായം പറയും. പ്രതക്കാര് അതു (പസിദ്”ധപ്പെടുത്തും . 

' “മണിക്കൂറില് പതിനായിരം മൈല് വേഗതയുളള വിമാനം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അതേപ്പറ്റി മൂക്കന് താഴെ പറയുന്ന (പകാരം 
പ്രസ വ്യു വം 1 

"മരിച്ച മനുഷ്യനെ ഡോക്ടര് ബന്ത്റോസ്ഫൂറാസിബു 
റോസ് ജീവിപ്പിച്ചു. അതേപ്പട്ഠി മൂക്കന് താഴെ പറയുന്ന(പകാരം 
പ്രസ “താവികയുണ്ടായി ന 

ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരംകൂടിയ കൊടുമുടിയില് ചിലര് 

കയറി എന്നു കേട്ടപ്പോഠം ജനങ്ങഠം ചോദിച്ചു: 

“അതേപ്പറ്റി മൂക്കന് എന്തു പറഞ്ഞു?" 

മൂക്കന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്........ ഭ! ആ സംഭവം 
നിസ്സാരം. ഇങ്ങനെ ചിത്തമെഴുത്ത്, വാച്ചുകച്ചവടം, 
മെസമരിസം, ഫോട്ടോര്ഗാഫി , ആത്മാവ“, (്രസിദ്ധീകരണ 

ശാല, നോവലെഴുത്ത്, മരണാനന്തര ജീവിതം , പ്രതപ്രവര്ത്തനം , 

നായാട്ട് ---എന്നുവേണ്ട എല്ലാറ്റിനെപ്പദ്റിയും മൂക്കന് അഭി (പായം 
പറയണം ! 

ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൂക്കനെ പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള 
വലിയ ഗൂഡാലോചനകഠം നടക്കുന്നത്. പിടിച്ചുപറ്റുക എന്നു 
ഉളത” പുത്തനായ ഏര്പ്പാടൊന്നുമല്ല. പിടിച്ച്യപററലിന്െറ 
കഥയാണ” ലോകചരി (തത്തിന്െറ അധികഭാഗവും. 

എന്താണീ പിടിച്ചുപറ്റല് ? 

/ നിങ്ങഠം തരിശുഭൂമിയില് കുറെ തൈ വയ്ക്കുന്നു; വെള്ള 
മൊഴിക്കുന്നു; വളമിടുന്നു; വേലികെട്ടുന്നു. (പതീക്ഷയാര്ന്ന 
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വര്ഷങ്ങടം നീങ്ങി തൈകളെല്പാം കുലച്ചു. കുലകുലയായി 
തേങ്ങകഠം അങ്ങനെ ജോറായി തൂങ്ങുന്നു. അപ്പോം നിങ്ങളില് 
നിന്ന് ആ പുരയിടം പിടിച്ചുപറ്റാന് ആര്ക്കാണെങ്കിലും മോഹം 

തോന്നും. 

ആദ്യമായി മൂക്കനെ പിടിച്ചുപറ്റാന് ര്രമം നടത്തിയത് 
ഗവണ്മെന്റാണ് . അതൊരു ഡാവായിരുന്നു. “നാസിക 
(പമുഖന് ' എന്നൊരു ബഹുമതിക്കു പുറമെ മൂക്കനൂ ഗവണ് 
മെന്റ് ഒരു മെഡലും കൊടുത്തു. (പസിഡന്റൃതന്നെയാണ് 

വ്രജഖചിതമായ ആ സ്വര്ണ്ണമെഡല് മൂക്കന്െറ കഴുത്തില് അണി 

യിച്ചത്. എന്നിട്ടു ഹസ് തദഭാനത്തിനു പകരം (പസിഡന്റ് 
മൂക്കന്െറ മൂക്കിന്െറ തുമ്പത്തു പിടിച്ചു കുലുക്കി. ഇതിന്െറ 
എല്ലാം ന്യൂസ്റീല് നാടൊട്ടുക്കുമുളള സിനിമാശാലകളില് 
(പദര്ശിപ്പിച്ചു. 

അപ്പ്യോഴത്തേക്കും രാഷ് (ടീയപ്പ്യാര്ട്ടികഠം ഉഷാറായി 

മുന്നോട്ടുവന്നു. ജനങ്ങളുടെ സമരത്തിനു സഖാവു മൂക്കന് 
നേത്രുത്വം കൊടുക്കണം . സഖാവു മൂക്കനോ ! ആരുടെ, 

എന്തിന്െറ, സഖാവ്? ഇരശ്വരാ! പാവം മൂക്കന്! മൂക്കന് . 
പാര്ട്ടിയില് ചേരണം. 

ഏതു, പാര്ട്ടിയില് ? 

പാര്ട്ടികഠം പലതാണ് . എല്ലാറ്റിലും ഒരേ സമയത്ത് 
മൂക്കന് എങ്ങനെ ചേരും? 

മൂക്കന് പറഞ്ഞു. 

" “ഞാനെന്നാത്തിനാ പാര്ട്ടീലൊക്കെച്ചേരണത് ? ഇനിച്ചു 
കയ്യേല. ' 

ഇങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഠം സ്വെര്രട്ടറിമാരില് ഒരുത്തി 
പറഞ്ഞു. 

' “എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കില് സഖാവ് മൂക്കന് എന്െറ 
പാര്ട്ടിയില് ചേരണം. "' 

മൂക്കന് മിണ്ടിയില്ല. 

“ ഞാമ്പല്പ പാര്ട്ടീലു ചേരണോ? ' മൂക്കന് മറ്റേ സ്രെകട്ടറി 
യോടു ചോദിച്ചു. അവക്കു കാര്യം മനസ്സിലായി. അവഴം 
പറഞ്ഞു. 

“ഓ എന്തിന്?" 
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അപ്പ്യോഴത്തേക്കും ഒരു പാര്ട്ടിക്കാര് മു(്ദാവാക്യം ഇട്ടു 
കഴിഞ്ഞു. 

നമ്മുടെ പാര്ട്ടി മൂക്കന്െറ പാര്ട്ടി! മൂക്കന്െറ പാര്ട്ടി 
ജനങ്ങളുടെ പാര്ട്ടി ! 

ഇതു കേട്ടപ്പോഠം മറ്റേ പാര്ട്ടിക്കാര്ക്ക്” അരിശംമൂത്തു,. 
അവര് മൂക്കന്െറ സ്വെകട്ടറിമാരില് ഒരുത്തിയെക്കൊണ്ടെ” മൂക്കന് 

എതിരായി ഒരു ഭയങ്കര (പസ് താവന ഇറക്കിച്ചു. 

' "മൂക്കന് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു! ഇത്രയും കാലം മൂക്കന് 
ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കൊടിയ വഞ്ചനയില് 
എന്നെയും പങ്കാളിയാക്കി . ഞാന് ജനങ്ങളോടു സത്യം പറയുന്നു. 
മൂക്കന്െറ മൂക്കു വെറും റബ്ബര് മൂക്കാണ്. '" 

ഹൂ! ഈ പ്രസ്താവന ലോകത്തി ലുളള എല്ലാ പ്രതങ്ങളും 
വലിയ ഗമയില് (പസിദ്ധപ്പെടുത്തി . മൂക്കന്െറ മൂക്കു 

റബ്ബര് മൂക്കാണ് ! 

ഇതു കേട്ടാല് ജനങ്ങഠം അമ്പരക്കാതിരിക്കുമോ? ക്ഷോഭി 
ക്കാതിരിക്കുമോ? ലോകത്തിന്െറ നാനാഭാഗങ്ങളില് നിന്നും 
കമ്പികഠം, ഫോണ്കോളുകഠം, കത്തുകഠം! (പ്രസിഡന്റിന് 
ഇരിക്കപ്പൊറുതി മൂട്ടി . 

ജനവഞ്ചകനായ റബ്ബര് മൂക്കന് നശിക്കട്ടെ! റബ്ബര് 
മൂക്കന്െറ പാര്ട്ടി നശിക്കട്ടെ! “ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്. '' 
ഈ (പസ്താവന മൃക്കന്െറ എതിര്പാര്ട്ടിക്കാര് ഇറക്കിയപ്പോഠം 
മറ്റേ പാര്ട്ടിക്കാര് മറ്റേ സ്രെകട്ടറിയെക്കൊണ്ടു വേറൊരെതിര് 
(്രസ്താവന ഇറക്കിച്ചു . 

' “(പിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരേ, ലോകരേ, അവരഠം പറഞ്ഞതു 
തികച്ചും കളവാണ്. അവളെ സഖാവു മൂക്കന് സ് നേഹിച്ചില്ല. 
അതിന്െറ കുശുമ്പാണ് , സഖാവു മൂക്കന്െറ പണവും (പശ 

സതിയും പിടിച്ചുപദ്റാനാണ് അവരം (ശമിച്ചത്. അവളുടെ 
ആങ്ങളമാരില് ഒരുത്തന് മറ്റേ പാര്ട്ടിയില് ഉണ്ട്. കളളന”മാരുടെ 
ആ പാര്ട്ടിയുടെ തൊലി ഉരിച്ചുകാണിക്കാന് ഞാന് ഈ സന്ദര്ഭം 
ഉപയോഗിച്ചു കൊളളുന്നു. ഞാന് സഖാവു മൂൃക്കന്െറ വിശ്വസ്ത 
സ്രെകട്ടറിയാണ് . എനിക്കു നേരിട്ടറിയാം. സഖാവിന്െറ മൂക്കു 
റബ“ബറല്പ. എന്െറ ഹൃദയംപോലെ യഥാര്ത്ഥമാണ”. പ്രതി 
ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഈ ആപത്സന”്ധിയില് സഖാവു മൂക്ക 
ന്െറ പിന്നില് അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റ പാര്ട്ടി 
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സിന്ദാബാദ് ! സഖാവു മൂക്കന് സിന്ദാബാദ് ! സഖാവ 
മൂക്കന്െറ പാര്ട്ടി ജനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റപ്പാര്ട്ടി ! ഇങ്ക്വിലാബ 
സിന്ദാബാദ്!” 

എന്തുചെയ്യും? ജനങ്ങഠംക്കാകെ ആശയക്കുഴപ്പം. അപ്പോ 
ഴത്തേക്കും മൂക്കന്െറ പാര്ട്ടിയുടെ എതിര്പ്പാര്ട്ടിക്കാർ ഗവണ് 
മെന്റിനെയും (പസിഡന്റിനെയും ചീത്ത പറയാന് തുടങ്ങി . 

* * മണ്ടന് ഗവണ്മെന്റ് ! റബ്ബര്മൂക്കുകാരന് ജന 
വഞ്ചകനു 'നാസികപ്രമുഖന് ' എന്ന ബഹുമതി കൊടുത്തു, 
വ്രജഖചിതമായ സ്വര്ണ്ണമെഡല് കൊടുത്തു. ഈ ജനവഞ്ചന 
യില് പ്രസിഡണ്ടിനും പങ്കുണ്ട്. ഈ ഭയങ്കര ഗൂഡാലോചന 
യില് ഒരു ചേരിതിരിവുണ്ട്. പ്രസിഡണ്ട് രാജിവയ'”ക്കണം ! 

മ്ര്രിസഭ രാജിവയ്ക്കണം ! റബ്ബര് മൃക്കനെ കൊല്ലണം!" 

ഇതുകേട്ടു, (പസിഡണ്ടു, ക്ഷോഭിച്ചു. ഒരു പ്രഭാതത്തില് 

പട്ടാളവും ടാങ്കുകളും പാവപ്പെട്ട മൂക്കന്െറ ഹര്മ്മ്യം വളഞ്ഞു. 
മൂക്കനെ അറസ്'റ്റുചെയ”തു കൊണ്ടുപോയി . 

പിന്നീടു കുറെ ദിവസത്തേക്ക് മൂക്കനെ സംബന് ധിച്ച 
യാതൊരു വാര്ത്തകളുമില്ല. ജനങ്ങഠം മൂക്കനെ അങ്ങുമറന്നു. 
എന്നാല് വരുന്നു സാക്ഷാല് ഹ്രറൈ്ഃജനും ആറദ്റനും! എന്താ 
ണെന്നോ? ജനങ്ങഠം മറന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോഠം (പസിഡണ്ടിന്െറ 
ചെറിയ ഒരു (പഖ്യാപനമുണ്ടായി . 

* * മാര്ച്ച” ഒന്പതിന് നാസികവ(പമുഖന്െറ പരസ്യവിചാ 

രണയുണ്ടാവും. നാലപത്തി എട്ടു രാജ്യങ്ങളുടെ (പ്രതിനിധി 
കളായിവരുന്ന വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടറന”മാരാണു മൂക്കനെ പരി 
ശോധിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രതങ്ങളുടെയും പ്രതി 

നിധികളുണ്ടാവും. ഈ വിചാരണ എല്ലാ നാട്ടുകാര്ക്കും ന്യൂസ് 
റീലില് കാണാന് കഴിയും. ജനങ്ങഠം ശാന്തരായി വര്ത്തിക്കുക." 

ജനങ്ങളല്ലേ? അവര് ശാന്തരായൊന്നും വര്ത്തിച്ചില്ല. 
അവര് തലസ്ഥാനനഗരിയില് തടിച്ചുകൂടി . ഹോട്ടുലുകം 
കൈയ്യേറി . വാഹനങ്ങഠം തകര്ത്തു. പോലീസ് സ്റ്റേഷ 
നുകം തീവച്ചു. സര്ക്കാര് കെട്ടിടങ്ങഠം നശിപ്പിച്ചു. കൂറെ 
വര്ഗ്ഗീയ ലഹളകഠം ഉണ്ടായി. കുറെയധികംപേര് ഈ മൂക്കന് 
സമരത്തില് രക്തസാക്ഷി കളായി . 
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മാര്ച്ച” ഒന്പത്. പതി നൊന്നുമണിയായപ്പ്യോഠം പ്രസി 
ഡണ്ടുമന്ദിരത്തിന” മുന്വശം ഒരു മനുഷ്യമഹാസമുള(ദംതന്നെ 
യായിത്തീര്ന്നു. അപ്പോം ഉച്ചഭാഷിണികഠം ശബ്്ദംമുഴക്കി ! 

"" ജനങ്ങഠം അച്ചടക്കം പാലിക്കണം. പരിശോധന തുടങ്ങി !'' 

(പസിഡണ്ടിന്െറയും അനേകം മ്രന്തിമാരുടെയും സാന്നി 
ദധ്യത്തില് ഡോക്ടര്മാര് മൂക്കനെ വളഞ്ഞു. ഒരു ഡോക്ടര് 
മൂക്കന്െറ മൂക്കിന്െറ തൂമ്പടച്ചു. അപ്പ്ോഠം മൂക്കന് വായ് 
പൊളിച്ചു. വേറൊരു ഡോക്ടര് ., മൊട്ടുസൂചികൊണ്ട് 
മൂക്കിന്െറ തുമ്പത്ത" കൂത്തി . അപ്പോഠം, അദ്ഭുതമെന്നു 
വേണം പറയാന്. മൂക്കന്െറ മൂക്കിന്െറ തുമ്പത്ത" ഒരുതുള്ളി 
ചുവന്ന ചോര പൊടിച്ചു. 

' “മൂക്കു റബ്ബറല്ല; യഥാര്ത'ഥം !'' ഡോക്ടര്മാര് ഐക 
കണ്ഠ്യേന വിധികല്പ്പിച്ചു. 

മൂക്കന്െറ സ്രെകട്ടറിപ്പെണ്ണ് മൂക്കന്െറ മൂക്കിന്െറ തുമ്പു 
ചുംബിച്ചു. 

* “സഖാവ് മൂക്കന് സിന്ദാബാദ് ! നാസികപ്രമുഖന് 
സിന്ദുബാദ' ! സഖാവ് മൂക്കന്െറ ജനകീയ മുന്നേട്ടപ്പാര്ട്ടി 
സിന്ദാബാദ'!'" 

ഈ ആരവം തുടങ്ങിയപ്പോഠം (പസിഡന്റ്" ഒരു ഡാവു 
കൂടി കാണിച്ചു. മൂക്കനെ പാര്ലമെന്റിലേക്കു നോമിനേറ്റു 
ചെയ്തു! ഇങ്ങനെ ഇതവസാനിച്ചെങ്കിലും മൂക്കനെ കിട്ടാത്ത 
പാര്ട്ടിക്കാര് ഒരൈക്യമുന്നണിയായി പറഞ്ഞുനടക്കുകയാണ” . 

“"മ്ര്ത്രിസഭ രാജിവയ'ക്കണം! ജനവഞ്ചന! റബബര് 
മൂക്ക്!" 

നോക്കണേ നുണകളുടെ പോക്ക. ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാ 
കാതിരിക്കുമോ? പാവപ്പെട്ട ബൂദ്ധിജീവികളെന്തുചെയ്യും? 

വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്] [വൈക്കം മുഹമ്മദുബഷീര് 

അഭ്യാസം 

സമകാലികസാമൂഹികജീവിതത്തെ ഈ കഥയില് എങ്ങനെ മധുരമായി 
ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു? 



പാഠം 81 

കണ്ണനെത്തേടി 
[(കിസ്തുവര്ഷം പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിന്െറ ഉത്തരാര്ദ്ധത്തില് 

ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുശ്ശേരിനമ്പൂതിരി രചിച്ച കൃഷ്ണഗാഥയാണ് 

(ശീകൃഷ്ണ ചരിതത്തെ അധികരിച്ചു മലയാളത്തി ലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ 
മഹാകാവ്യം. രസഭാവങ്ങഠം നിറഞ്ഞ” , സര്വ്രത അലങ്കാരഭാസുരമായി ലളി 

തകോമളകാന്തപദാവലികളാല് നിര്മ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്കൃഷ്ടകൃയ 
തിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുളളത്. 

താന് നടത്തുന്ന ചാപപൂൃൂജയില് പങ്കെടുക്കാന് (ശീകൃഷ്ണനെ കൂട്ടി 

ക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനു കംസന് അക്രൂരനെ നിയോഗിക്കുന്നു. ഭക്താര്ഗണി 

യായ അക്രൂരന് ഈ നിയോഗം എന്തൊരനു രഗഹമായിരുന്നെന്നോ? സദാ 
സമയവും ഉള്ളില്വച്ചാരാധിക്കുന്ന ബാലഗോപാലനെ നേരിട്ടുകണ്ടു പരമാ 

നന്ദ മടയാന് ഭാഗ്യം കിട്ടുക ! ആഭാഗ്യത്തെപ്പട്റി ഓര്ത്തോര്ത്തു മുന്നോട്ടു 

നീങ്ങുന്ന അക്രൂരന്െറ വിചാരവികാരങ്ങളും ര്രീകൃഷ“ണദര്ശനത്തില് 

അയാഠംക്കുണ്ടാകുന്ന ഭാവചേഷ്ടകളും ഭക്തിപരവശനായ കവി വര്ണ്ണിക്കു 
കയാണ്. ] 

മായംകളഞ്ഞുളള മാമുനി മാരുടെ 

മാനസമായൊരു മന്ദിരത്തില് 

നിന്നുവിളങ്ങിന നന്ദകുമാരനെ 

ച്ചെന്നങ്ങു കാണ”മതിനായിച്ചെമ്മെ 

അക്രൂരമായൊരു മാനസംപൂണ്ടുളെളാ-- 

ര്രകൂരനാകിയ യാദവന്താന് 

ചൊല്ക്കൊണ്ടു നിന്നൊരു തേരില്കരേറിയ- 

ദദിക്കിനെനോക്കി നടന്നാനപ്പ്ോഠം. 

പോകുന്നനേരത്തു തന്നി ലേനണ്ണിനാന് 

ഗോവിന്ദപാദങ്ങളുളളി ലാക്കി ; 

''കണ്ണനെക്കാണ്മതിനായല്ലപോ പോകുന്നു 

പുണ്യവാനെന്നതു നിര്ണ്ണയം ഞാന്. 

ആയര്കോന്തന്നുടെ കാന്തിയായുളെളാരു 

പീയുഷവാരിതന്പൂരംതന്നെ 

കോരിനിറച്ചുകൊണ്ടെന്നുടെ കണ്ണ്ിണ 

പാരംകുളിര്പ്പിച്ചു നില്“പനോ ഞാന് ! 

കാര്വര്ണ്ണന് തന്നുടെ കണ്മുനയായൊരു 

കാര്വണ്ടു വന്നിങ്ങു മെല്ലെമെല്ലെ, 

ദീനനായ” നിന്നൊരു ഞാനായപപൂവില് നി. 

ന്നാനന്ദമാടിക്കളിക്കുമോ താന് ! 
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കണ്ണന്െറ തൂമൊഴിയായൊരു തേന്കൊണ്ടെന് 

കര്ണ്ണുങ്ങഠം രണ്ടും നിറച്ചുചെമ്മേ 

പൂമാതു പൂണുന്ന പൂമേനി കണ്ടുക--- 

ണ്ടാമോദം പൂണ്ടങ്ങു നില്പനോ ഞാന് ! 

പുഞ്ചിരിയായൊരു തൂനിലാവേദ്ലുനി-- 

ന്നെഞ്ചിത്തമായുളെളാരാമ്പല് ചെമ്മേ 

ഉല്പസിച്ചാനന്ദമായൊരു തേനുംപൂ-- 

ണ്ടല്പലെപ്പോക്കുമാറുണ്ടോ വന്നു ! 

വെണ്ണപുരണ്ടിട്ടു തിണ്ണംകുളുര്ത്തുളെളാ-- 

രുണ്ണ്ണിക്കൈയൊന്നു മുകര്ന്നുതാവൂ ! 

കണ്ടൊരുനേരത്തു കാര്മുകില്വര്ണ്ണനെ 

മണ്ടിയണഞ്ഞൊന്നു, പൂണ്ടുതാവൂ ! 

ചേവടിരണ്ടുമെടുത്തുടന് മെല്ലവേ 

ചെവ്വൊടു മാലിയില് ചേര്ത്തുതാവൂ !"' 

ഇങ്ങനെ തന്നിലേ ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ചു, 

പൊങ്ങിനകാതുകം പൂണ്ടുപൂണ്ട് 

സായമായുളെളാരു കാലം വരുന്നപ്പോ-- 

ളായര്കുലം തന്നില്ച്ചെന്നുപുക്കാന്. 

ആഴി നേര് വര്ണ്ണന്െറ ചേവടിത്താരിണ 

പൂഴിയില് കാണായി പൂകുംനേരം 

തേരില്നിന്നന്നേരം പാരിലിറങ്ങീട്ടു 

പാരാതെ കുമ്പിട്ടു കൂപ്പിനിന്നാന്. 

ആഴംപൂണ്ടീടുന്നോരാമോദം തന്നാലേ 

പൂഴിയില് വീണുപുരണ്ടാന് ചെമ്മേ. 

പിന്നെയെഴുന്നേറ്റു ധന്യമായുളെളാരു 

നന്ദന്െറ മന്ദിരം തന്നെക്കണ്ടാന് 

കാലികറന്നുളേളാരൊച്ചയുണ്ടെങ്ങുമേ 

ബാലന'്മാര് കോലുന്ന ലീലകളും; 

ഒന്നിനോടൊന്നു കലര്ന്നുകളിക്കുന്ന 

കന്നും കിടാങ്ങളുമുണ്ടെങ്ങുമേ; 

കാളകരം തങ്ങളില് കുത്തിക്കുതര്ന്നിട്ടു 

ധൂളിയെഴുന്നുമൃണ്ടോരോദിക്കില്. 
ധേനുക്കളെച്ചെന്നു ചാലെക്കറപ്പാനായ് 
ചേണുദ്ദപാല്ക്കുഴ ചേര്ത്തുകയ്യില് 
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ചാലേ മുറുക്കിന കാഞ്ചി യുമാണ്ടുള്ള 

നീലവി ലോചനമാരുണ്ടെങ്ങും . 

2 ഃ % 

ഃ % % മം ഷം 

ചെന്നുതുടങ്ങിന യാദവന്താനപ്പ്യോരം 

നന്ദകുമാരകന”മാരെക്കണ്ടാന് 

കാമിച്ചുനിന്നിട്ടു കേഴുന്നവേഴാമ്പല് 

കാര്മുകില് മാലയെക്കാണമ്പോലെ 

മണ്ടിയണഞ്ഞവന് കണ്ടൊരുനേരത്തു 

കൊണ്ടല്നേര്വര്ണ്ണന്തന് പാദങ്ങളില് 

വീണുകിടന്നുരുണ്ടാനന്ദവാരിയി- 

ലാണ്ടുതുടങ്ങി നാനാശുചെമ്മേ. 

കൈയെപ്പിടിച്ചവന് മെയ്യെയും കണ്ണുന്തന് 

മെയ്യോടു ചേര്ത്തൊന്നു പൂൂണ്ടാനപ്പോഠം. 

കൃഷ“ണഗാഥ] [ചെറുശ്ശേരി 

അഭ്യാസം 

്; അക്രൂരന്െറ ചിന്തകഠം സംക്ഷേപിച്ചെഴുതുക. 

2. ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോഠം അക്രൂരനുണ്ടായ ഭാവചേഷ “ടകം വിവരി 

ക്കുക. 

8, അക്രൂരന് കണ്ട അമ്പാടിയെ വര്ണ്ണിക്കുക. 

ഈ കവിതയിലെ രൃപകാലങ്കാര(പയോഗങ്ങഠം ചുണ്ടിക്കാണിക്കുക. 

൫ “ചെന്നുതുടങ്ങിന യാദവന് താനപ്പോോഠം 

കാര്മുകില് മാലയെക്കാണുമ്പോലെ "അലങ്കാരം നിര്ണ്ണയിക്കുക 

6. അക്രുൂരന്െറ ഭക്തി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നിടത്ത” യഥാര്ത്ഥഭക”“ തനായ 

ഒരു കവിയെ നാം കാണുന്നു---സമര്ത്ഥിക്കുക. 

7, പവിഗ്രഹിച്ചു സമാസം എഴുതുക :-- 

ഗോവിന്ദപാദങ്ങഠംയതൂനിലാവ്,കാര്മുകില്വര്ണ്ണന്, ചേവടിത്താരിണ, 

8. മഞജരിവൃത്തത്തിന്െറ ലക്ഷണം എഴുതുക. 
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പം നനനത്്ത നത്തത്തത്തത യ്റന്യ്് അന്നതു ന്ന ാടട്ത്ന്ുന്തട്്തുത്ത്ത്ത്്. അതനന്ത്ന്തതയൃഴ്ു നത്്ത്്ത്ുന്ത്്ല] 

പാഠം 84 

അയോധ്ധ്യാപംരി 
[എഴുത്തച്ഛന്െറ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിനു മുമ്പുതന്നെ മലയാളത്തില് 

ഗ്രേഷ"ഠങ്ങളായ മൂന്നു രാമായണകാവ്യങ്ങഠം ഉണ്ടായി -_ചീരാമകവിയുടെ രാമ 
ചരിതം തം നിരണത്തു രാമപ്പണിക്കരുടെ കണ്ണശ”ശരാമായണം പാട്ടും, 

പൂനംനമ്പൂത രിയുടെ ഭാഷാരാമായണം നി എന്ന മണി (പവാള കാവ്യവും ം 

ഭാഷാരാമായണം ചമ്പു പതിനഞ്ചാം നൂദ്രാണ്ടിന്െറ അന്ത്യകാലത്തു രചിച്ചതാ 
വാമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. രാവണോദ്ഭവം മുതല് (ശ്രീരാമന്െറ 

സ്വര്ഗ”“ഗാരോഹണംവരെയുളള കഥ ഇരുപതു ഭാഗങ്ങളായി എഴുതിയിട്ടുളള 
ഒരു ബൃഹദ് (ഗന്ഥമാണ് ഈ ചമ്പു.] 

അലങ്കാരസമൃ ദ്“ധങ്ങളായ “സുദീര്ഘ ' വര്ണ്ണനകഠം നിറഞ്ഞ ഒരു കഴൃതി 
യാണ് രാമായണംചമ്പു. രാമാവതാരഭാഗത്ത് അയോധ്യാനഗരത്തെ വര്ണ്ണി 
ക്കുന്ന ഭാഗമാണ് താഴെക്കാണുന്നത്.] 

കണ്ടോളോം കണ്കുളുൃര്ക്കും മണിഭവന മനോ-- 

ഹാരിണീ, രാജലക്ഷ“മീ-- 

കണ്ഠാശ്ശേഷം കലര്ന്നുളളഖിലവസുമതീ-- 

പാലമാലാഭിരാമാ. 

ഭണ”“ഡാരംകൊണ്ടു പൂര്ണ്ണാ, ഗജമദസുരഭീ-- 

ഭൂതശ്യ ംഗാടകാ,പ 

ണ്ടുണ്ടായീ പോലയോധ്യാനഗരി പരിചിതാ 

രാജധാനീ രഘൂണാം. 

മല്പാര് പൂങ്കാവിലയ്യാ! മൃദയലപവനമേ-- 

ദ്ലൂയലാടിക്കളിക്കും 

മല്പാക്ഷീണാം മദോദഞ്ചിത സുലളിതസം-- 

ഗീതഭംഗീമനോജ്ഞാ, 

ഉല്പാസംപൂണ്ടു പൊന്നിന്കൊടിമരമുകളില് 

കാറ്റലച്ചംബുദാളീം 

മെല്ലേമെല്ലേ മുകയ” ക്കും കനകമയപതാ-- 

കാവലീലാളനീയാ 

ഹര ഹര! ശിവ ശിവ! നാനാ നഗരീ-- 

തിലകമയോധ്യാ നഗരിവിചാരേ 

ബഹുവിധ രത്നസമൂഹംകൊണ്ടും 

ജനപദമഹിളാചമയംകൊണ്ടും 

കേളിവി നോദന മേളംകൊണ്ടും 

പെരുകിന പരിജന വിഭവംകൊണ്ടും 
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മേന്മേലോര്ത്തു നിരസ്താതങ്കം 

വലരിപു, നഗരീ വാവായെന്നു പ-- 

ടയ്ക്കായ്ക്കൊണ്ടു വിളിക്കുംപോലേ 

കാദ്ദേറ്റുപരി കുലഞ്ഞിളകീടിന 
കൊടികൃൂറകടം കൊണ്ടതിരമണീയാ. 

പടപൊരുതോരോ വിജയപ്പേരി-- ി 
ട്ടെട്ടുദിഗന്തേ കേളി മുഴുപ്പി-- 

ച്ചച്ഛിന്നഗശ്ശരീ പെരുമാറീ ടും 

ചേവകരെക്കൊണ്ടതിഗംഭീരാ. 

% ി % %% 

നിത്യമിരുണ്ടു, പുകഞ്ഞുണ്ടൊരിടം 

വലരിപൃമണിഗ്രൃഹ സൃമധുരഭാസാ-- 

മെത്തും മധ്യാഹ"ന്രഭമമൊരിടം , 

ദിനകരകാന്തമണിദ്യുതിമഹസാ; 

ശാരദശശധരബി ംബംപോലെ 

രജതസഥലികൊണ്ടൊരിടം മധുരം, 

ചൂടില്ലാതൊരു ചെങ്കനല്പോലെ 

പവിഴക്കല്പാല് വിലസിതമൊരിടം , 

പൈങ്കിളിമാല പറന്ന കണക്കെ 

മരതകരുചികൊണ്ടൊരിടം മധുരം, 

ശിവ ശിവ! ശിവനേ! കുതിരപ്പന്തികഠം 

ചതുരംഗത്തളമരശു നികേതം; 

പന്താട്ടത്തറ സന'"ധ്യയാമന്ദിര, 
മായുധശാലക, ളായാസപ്പുര, 

ചന്ദനമന്ദിര, മിന്ദുശിലാലയ, 

മാനപ്പന്തികഠം, ഭോജനശാലകാം, 

മാണിക്കത്തറ, മരതകമണ”ഡപ,-- 

മി ്ദ്രമണിക്കെട്ടി , ന്ധനഗേഹം, 

ബന്ധനഗേഹം, കനകക്കെട്ടുകഠം, 

സഭ്യജനാനാം വിഹരണമന്ദിര-- 

മനവധി പലവുണ്ടങ്ങൊരുഭാഗേ; 
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ചന്തമിണങ്ങിന മ്ര്ത്രിവരാണാം 

മ്രന്തഗൃഹങ്ങളിതങ്ങൊരുഭാഗേ; 

പാടവമേന്തും നടവരസുരഭില-- 

നാടകശാലകളങമങ്ങൊരുഭാഗേ; 

അഞ്ജനകുലഗിരി മഞ്ജിമതിരളും 

കുഞ് ജരപടലികളത്ങൊരുഭാഗേ; 

വാരിധിതിരകളൊടെതിരിടുമനുപമ-- 

വാജികദംബമിതങ്ങൊരുഭാഗേ; 

നാലംപുകഴ്വാന് കാലാരംപ്പടതന് 

കേളീസമരമിതങ്ങൊരുഭാഗേ; 

ഭൂദേവാലയ നിരകളിലിളകിന 

വേദാഘോഷം കുഹചനഭാഗേ; 

സേവാവസരം പാര്ത്തുകിടക്കും 

ഭൂപാലാവലി കുഹചനഭാഗേ; 

പാണ്ഡ്യമഹീപതി സൈന്യം കുഹചന ! 

കേരളകാഹള നിനദം കുഹചന; 

ചോളമഹീപതി ലാളിതമൊരിടം; 

സിംഹളസേനാ ബദൂംഹിതമൊരിടം ; 

സിന്ധുപുരന്ദര സുന്ദരമൊരിടം ! 

കര്ണ്ണാടേശ്വരമണ”ഡി തമൊരിടം 

അംഗ കലിംഗ തുലിംഗ മഹാരാ-- 

ഷ് ്രാധിപ നിബിഡിതമായിട്ടൊരിടം ; 

മേന്മേലാശചര്യാകരമത്രേ 

പാര്ക്കിലയോധ്യാനഗരിവി ശേഷാല്,.. 

ഭാഷാരാമായണംചമ്പു] [പുനംനമ്പൂതിരി 

അഭ്യാസം 

1. പാഠത്തെ അവലംബിച്ച് അയോധ്യയെക്കുറിച്ച് ഒരു വര്ണ്ണന 
എഴുതുക. 

2. പവിധഗഹിച്ച് അര്ത്ഥം എഴുതുക. 
മണിഭവനമനോഹാരിണി, അഖിലവസുമതീപാലമാലാഭിരാമ, മദോ 
ദഞ്ചിതസുലളിതസംഗീതഭംഗീമനോജ്ഞാ, കനകമയപതാകാവലീ 

ലാളനീയ. 

3. വലരിപുനഗരിം................ കൊടികൂറകഠംകൊണ്ടതിരമണീയാ. 
അലങ്കാരം വിശദമാക്കുക. 
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4. വിശദമായി ആശയം പറഞ്ഞ് ചമല്ക്കാരം വ്യക്തമാക്കുക. 
'നിത്യമിരുണ്ടു പുകഞ്ഞുണ്ടൊരിടം 
നി മരതകരുചികൊണ്ടൊരിടം മധുരം '. 

5. രാമായണംചമ്പുകാരന്െറ വര്ണ്ണനാപാടവത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു, 
ഖണ്ഡിക എഴുതുക. 

6. ഈ പാഠത്തിലെ ഭ്ര്രോകങ്ങളുടെ വഭൃത്തം നിര്ണ്ണയിക്കുക. 

7. ആദ്യത്തെ ശ്രോകം പരാവര്ത്തനം ചെയ്യുക. 

പാഠം 98 

വടക്കളത്തിലെ അഭിമന്പ്യം 
[ന്മുടെ ഭാഷയ”ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ഭരദമായ ഒരടിസ്ഥാനം നിര്മ്മി 

ച്ചത് പതിനാറാം നൂദ്ലാണ്ടില് ജീവിച്ചിരുന്ന തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനാണ്. 
എഴുത്തച്ഛന്െറ ഹൃദയം നിറഞ്ഞുനിന്ന ഭാവം ഭക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും 
ഏതു വികാരത്തെയും ഫലപ്രദമായി ആവിഷ്കരിക്കാന് അദ് ദേഹത്തിനു, 

തീരെ ക്ലേശിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. ഉചിതപദങ്ങളും ഉചിതമായ സ ്് 
താന് (പകാശിപ്പിക്കുന്ന ഭാവത്തിന് അനുഗുണമായി അദ് ദേഹത്തി 

നാവിന്തുമ്പില് നടനംചെയ”തിരുന്നു. 

മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ ദ്രോണപര്വത്തില്, യാതൊരിളക്കവും 
കൂടാതെ നില്ക്കുന്ന ശ്ര്തുസൈന്യത്തെ ഭേദിക്കാന് കഴിയാതെ പാണ 'ഡവന് 

മാര് കുഴത്ങുമ്പോഠം അഭിമന്യുകുമാരന് പടയ്ക്കു പുറപ്പെടുന്നതും ഒരു കൊടു 
കാമ്നുപോലെ ചീറിയടുത്ത് തന്നെ നേരിട്ട എല്ലാം തച്ചുപൊടിച്ചുകൊണ്ട് 
മുന്നേറുന്നതും വര്ണ്ണിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഓജസ് സ് ഓളംവെട്ടുന്നു.] 

' "ഞാനൊരു ബാലനശക”തനെന്നാകിലും 

മാനിയാമെന്നുടെ താതനെയോര്ക്കനീ . 

പിന്നെപ്പി താവുതന്ന്രഗജന് മാരുതി 

സന്നദ്ധനായ ഘടോല്ക്കചന് (ഭാതാവും ക 

മാതുലനായതു മാധവനെന്നല്ല 

വാസവന് മുത്തച്ഛനായതറിഞ്ഞാലും . 

ഞാനൊരുത്തന് പിടിയാതവനെങ്കിലും 

(പാണന് കളവതിനായ് മതിയായ”വരും . ൫ 

പിന്നെപ്പരിഭവിച്ചീടുവഠനാളുക-- 

ളെന്നെക്കുറിച്ചവരുണ്ടെന്നറിക നീ. 

എന്നതല്പായവര് കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കി-- 

ലിന്നു സമസ്തരേയും ജയിച്ചീടുവന്. 12 
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പോകപുറപ്പെടുകെ ' ന്നു പാര്തഥാത'്മജന് 

വേഗേന തേരില് കരേറിനാന് വില്പുമായ് , 

പാണ”ഡവസേനയും ചെന്നിതുപിന്നാലെ 

ഗാണ“ഡീവധന്വാവുതന്മകന് തന്നൊടും. 

ശൂലം മുസലം പരിഘവും ച്രകവും . 

വേലോടു വെണ”മഴുകുന്തം ഗദകളും 

മിന്നും പരിചകം വില്ലും ശരങ്ങളും 

തൂണീരമോടു, കവചമുഷ്ണീഷവും 

തൂണിയും പൂണ്ടു ശോഭിച്ച യോദ്ധാക്കളും 

കല്ലും കവണിയും നല്പവടികളും 

കൈയിലെടുത്തുളള കാഴ്ചപ്പടകളും 

പായും കുൃതിരകം പൂട്ടി നാനാവിധ- 

മായുധമൊക്കെ നിറച്ചുള്ള തേരുകഠം 

തോയാകര മലറീടുന്നതു പോലെ 

വായുവേഗേന പരന്നു കാണായ്വന്നു.. 

പൊന്നണിഞ്ഞാനകഠം മുഴംത്തടി കൈക്കൊണ്ടു 

പൊന്നിന്മലകഠം നടക്കുന്നതുപോലെ; 

വെളളത്തിലെത്തിര തളളുന്നതുപോലെ 

ത്ള്ളിനടക്കുന്ന വെളളക്കുതിരകം; 

മുമ്പില് കുതിക്കുന്ന കാലാരംപ്പടകളും 

വന് പോടലറും പടഹവും ഭേരിയും 

വന“കടല്പോലെ പരന്നിതു വന്പട 

ഹുങ്കാരമോടുമടുക്കുന്നതുനേരം 

ദീക്കുകളൊക്കെ മറഞ്ഞുപൊടികൊണ്ടു 

ച്രകംതിരിഞ്ഞിതു കാരവസൈന്യവും . 

% ്; യഃ വഃ ്ം 

യഃ യം ി പ ളം 

മേഘങ്ങഠം മാരിചൊരിയുന്നതുപോലെ 

തൂകിത്തുടങ്ങി ശരങ്ങളതുനേരം 

എയതെയ”തടുത്തടുത്തര്ജ്ജുനനന്ദനന് 

ചൈതന്യമുള്ള ജനത്തെയൊടുക്കിനാന്. 

ശക്തരായുളളവരെത്തിയെതിര്ത്തുടന് 

16 

20 

2൭ 

28൫ 

32 

36 
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ചത്തും മുറിഞ്ഞുമൊഴിച്ചുതുടങ്ങിനാര് 

മെല്ലെമെല്ലെ (കമത്താലെയ”തടുത്തടു-- 

ത്തല്പല് മറുതലയ്ക്കുണ്ടെന്നു കണ്ടപ്പോഠം 

ആര്ത്തു പത്മവ്യൂഹമൂക്കോടു ഭേദിച്ചു 

പാര്ത്ഥാത്മജന് കരയേറിനാന് കൂട്ടത്തില് 

ചിന്നിച്ചമഞ്ഞിതു കാരവസൈന്യവും 

ഛിന്നമായ് വന്നിതു കാലും കരങ്ങളും 

ഛന്നമായ്വന്നിതു ഭാസ്ക്കരബി ബേവും 

ഖിന്നമായ് വന്നിതാചാര്യനു ചിത്തവും 

സന്നമായ വന്നിതനേകായിരം പട 

ധന്യമാരായ”വന്നിതപ്സര സ് (തീകളും 

ധന്വിയായുളളഭിമന്യുശരങ്ങളാല് 

മന്യുമുഴത്തരിമന്നരൊഴിക്കയും 

ചങ്ങാതി വീഴ്വതു കണ്ടുതൊഴിക്കയും 

തങ്ങളില്ത്തങ്ങളില് പാരംപഴിക്കയും 

ബാണം പൊഴിക്കയും കാണക്കഴിക്കയും 

ചോരപ്പുഴകഠം പലവയൊലിക്കയും 

വാരിധിവാരിയും കൂടെച്ചുവക്കയും 

പോരില് നടുക്കമോടോടിക്കഴിക്കയും 

നാരീജനമതുകണ്ടു കരകയും 

നാരദന് കൌതുകം പൂണ്ടുചിരിക്കയും 

നാരായണാനമോ യെന്നു ജപിക്കയും 

നില്പുനില്ലെന്നു പറഞ്ഞങ്ങടുക്കയും 

നല്പശൂരന”മാര് തിരിഞ്ഞുമരിക്കയും 

ആകാശമൊക്കെ വിമാനം മറയ്ക്കയും 

ചാകാതവര് പാഞ്ഞുപോയങ്ൊളിക്കയും 

തമ്മില്പിരിഞ്ഞു കാണാഞ്ഞുവിളിക്കയും 

കര്മ്മപ്പ്ിഴയെന്നു കണ്ണീരൊലിക്കയും 

ആനകരം കൈകാല് പിടഞ്ഞുകിടക്കയും 

കാണികരം കണ്ടുകണ്ടേറ്റുമറയ്ക്കയും 

കൂളികഠം കൂട്ടമിട്ടാര്ത്തുകളിയ്ക്കയും 

കാളിരുധിരം കുടിച്ചുപുളയ്ക്കയും 

62 

68 

72 
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ച്രകങ്ങഠംകൊണ്ടു കഴുത്തുതെറിക്കയും 

വി ്രമമുളളവര് വെട്ടിനടുക്കയും 76 

വിഖ്യാതരായവര് നോക്കിത്തടുക്കയും 

ഉഠംക്കരുത്തുളളവരേറ്റം നടിക്കയും 

വാജികളെക്കൊലചെയ്തു, മുടിക്കയും 

വാശിപറകയുമാര്ത്തുവിളിക്കയും 80 

വന്പടക്കൂട്ടത്തിലന് പോടു പുക്കുകൊ-- 

ണ്ടുമ്പര്കോന്തന്നുടെ നന്ദനനന്ദനന് 

കമ്പംവരുത്തിച്ചമച്ചോരു നേരത്തു 

തുമ്പംകലര്ന്നു ദുരിയോധനന്യപന്. 84 

ഭാരതം കിളിപ്പാട്ട്] [എഴുത്തച്ഛന് 

അഭ്യാസം 

1. പൊന്നണിഞ്ഞാനകഠം മുഴംത്തടി കൈക്കൊണ്ടു പൊന്നിന്മലകഠം 
നടക്കുന്നതു പോലെ---എന്താണലങ്കാരം ? വിവരിക്കുക. 

2. ദുര്യോധനനദപനു തുമ്പം വരുത്തിയ അഭിമന്യുവിന്െറ യുദ്ധ 
പരാക്രമം വര്ണ്ണിക്കുക. 

ഈ പാഠത്തിലെ ഉപമാലങ്കാരപ്രയോഗങ്ങഠം ഏതെല്ലാം ? 

4. യുദ്ധരംഗത്തിന്െറ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് എഴുത്തച്ഛന് 
(പകടിപ്പിക്കുന്ന നൈപുണ്യത്തെക്കുറിച്ച” ഒരാസ്വാദനം എഴുതുക. 

ഈ പാഠത്തിലെ വ്രത്തം നിര്ണ്ണയിക്കുക. 

6. ““ഞാനൊരുത്തന് പിടിയാതവനെങ്കിലും 
(പാണന് കളവതിനായ് മതിയായ്വരും ' പൂര്ണ്ണമായി ആശയം 

വിശദമാക്കി അഭിമന്യുവിന്െറ സ്വഭാവം ഈ വാക്യത്തില് എര്രത 
മാത്രം (പതിഫലിക്കുന്നു എന്നു വെളിപ്പെടുത്തുക. 

[ംി 

[ 

പാഠം 94 

കലി വരരത്തിവച്ച വിന 
[പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില് ജന”മമെടുത്ത ആട്ടക്കഥാ(പസ്ഥാനത്തില് 

നൂദ്നുക്കണക്കിനു, ക്ൃതികഠം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പതിനെട്ടാം നൂദ്ലാണ്ടില് 

ഉണ്ണായിവാരിയര് രചിച്ച നളചരിതം ആട്ടക്കഥയാണ് അവയില്വച്ചു സർവോ 

ത്തരമായ സാഹിത്ൃസ്ദുഷ്ടി . ഒരു (കാന്തദര്ശിയുടെ ജീവിതവീക്ഷണവും, 
പാഠരതനിര്മ്മാണകുശലതയും സര്വതോമുഖമായ ഓചിത്യവും തികഞ്ഞു 

വിളങ്ങുന്ന ഈ കഴുതിയെ കേരളത്തിലെ ശാകുന്തളം എന്നു വിമര്ശകന്മാര് 

വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .] 

രംഗം ഒന്ന് 

ദമയന്തിയുടെ സ്വയംവരത്തില് ഭൈമീകാമുകരായി വന്നുചേര്ന്ന ഇന്ദ്രാ 

ദിദേവന'മാര് നളന്െറ ഭക്തിവിനയങ്ങളും ദമയന്തിയുടെ പ്രേമസ്മഥൈര്യവും 



146 

കണ്ടു സന്തോഷിച്ച്, അവരെ അനുയ്ഗഹിച്ച” മടങ്ങിവരുംവഴി, സ്വയം 
വരത്തില് സംബന'ധിക്കാന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കലിയെ കാണുന്നു. 

കലി ; 

എങ്ങുനിന്നെഴുന്നരുളി സുരാധിപ, 
ദഹനശമന വരൂണൈരമാ ? 

ഇന്ന്രന് : 

പോയ” വരുന്നേനകലെ, നീ സ്യ്പതി 

പോവതിതെങ്ങു കലേ? 

കലി ; 

ഭൂമിതന്നി ലുണ്ടു ഭീമസുതയെന്നൊരു 

കാമിനീ കമലലോചനാ 

കാമനീയകത്തിന് ധാമംപോല്: അവഠംതന് 

നാമംകേട്ടു ദമയന്തി പോല്. 

യാമി ഞാനവളെ ആനയിപ്പതിനു, 

സ്വാമി., യതിനു വിടതരിക നീ, 

കാമക്രകോധലോഭമോഹ സൈന്യമുണ്ടു, 
താമസിക്കരുതു സുരപതേ, ജഗദധിപതേ, 
ഗുണകടൃതരതേ, ഭവദുപക്ൃതേരഹം (പതികരി. 

ഷ്യാമി ........ എങ്ങു 
ഇ(ന്ദന് : 

പാഥസാം നിചയം വാര്ന്നൊഴിഞ്ഞളവു 

സേതുബന്ധനോദ്യോഗമെന്തെടോ? 

ജാതമായി തദ്വിവാഹകാരതുക-- 

മാദരേണ ഞങ്ങഠം കണ്ടു പോന്നിതു, 

ചി രരതരം സ്വയംവരമതിരുചി രം. 

നലമുളെളാരു നവഗുണപരിമളനെ 

നളനെന്നൊരു നദൂപനെ അവഠംവരിച്ചു.. 
ഇനിബ് ഭുവി തേ ഗതിപഴുതേ, 

ശകുനപ്പിഴ തവ ജനിതം .................ംം പോയ് 

കലി : 

കനക്കെക്കൊതി കലര്ന്നു മിഴിച്ചുപാവകളെ-- 

ക്കണക്കെ നിങ്ങളും കണ്ടങ്ങിരിക്കവേ 

മനസ്സി ലുറപ്പോടവഠം പരക്കും ജനംനടുവില് 
മനുഷ്യപ്പുഴുവിനെയോ വരിച്ചുപോല് ? 
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മിനക്കെട്ടങ്ങുമിങ്ങും നടക്കമാര്രമിഹ 

നിനയ”ക്കില് നിങ്ങഠംക്കൊരു ലാഭമായ് . 

ഇനിക്കിന്നതു കേട്ടിട്ടു ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടുകോപം 

“പിണക്കിയകറ്റുവന് ഞാനവനെയും (ധുവമവളെയും 

രാജ്യമകലെയും അതിചപലമെ' ന്നിഹസമയം 

കരോമി ......... എങ്ങുനിന്നെ.... 

രംഗം രണ്ട് 

ഗുണവാനായ നളനോട് വിരോധം വയ്ക്കുന്നത് അനര്ത്ഥകരമാണെന്നു 
താക്കീതുചെയ്തിട്ടുംകൂട്ടാക്കാതെ പരോത് ക്കര്ഷത്തില് അസഹിഷ്ണുവായ 

കലി ദ്വാപരനുമൊത്ത് ഭാവിനടപടികളെപ്പദ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. നളനെ യുദ്ധ 

ത്തില് നേരിട്ടെതിര്ത്തു തോല” പിക്കാന് സാധ്യമല്പാത്തതിനാല് നളന്െറ അനുജ 
നായ പുഷ് കരനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വശംവദനാക്കി അയാളെക്കൊണ്ടു നളനെ 

ചൂതിനു വിളിപ്പിക്കയും കളിയില് തനിക്കുളളതെല്ലാം പണയംവച്ചു തോല് 

ക്കുന്ന നളനെ വനവാസത്തിനയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവര് 
നിരൂപിച്ചുറച്ച പരിപാടി. നിശ്ചയാനന്തരം കലിദ്വാപരന്മാര് പുഷ്ക 
രനെ സമീപിക്കുമ്പോഠം പുഷ്കരന് പറയുന്നവാക്യങ്ങളാണു താഴെക്കൊടു 
ത്തിരിക്കുന്നത് . 

പുഷ്കരന് 

കലി ; 

അരികില് വന്നുനിന്നതാരെന്തഭിമതം ? 

അഖിലമാശു ചൊൽക. 

അറികയില്ലെങ്കിലും അഭിമുഖന്മാരെക്കണ്ടെന് 

മനതാരി ലുണ്ടൊന്നുന്മിഷിതം ത്ഥടിതി ....അരി 

ധരണിയിലുള്ള പരിഷകഠം നളനെച്ചെന്നുകാണും; 

അവര്ക്കുവേണ്ടുംകാര്യം നളനും സാധിപ്പിക്കും; 

ദൂരത്തുന്നാരും വരികയില്ല നമ്മെക്കാണ്മാന്....അരി 

നമുക്കില്പാ നാടും നഗരവും കുടയും ചാമരവും 

അമി സ്രവീരന്മാരെ അമര്ക്കും വന്പടയും; 

ബാഹുജനെന്നുളളതേ നമുക്കൊന്നുള്ളു മുദം. .അരി 

പഴുതേ ഞാനെന്തേ പലവക പറഞ്ഞുകേഴപ്പിക്കുന്നൂ. 

നളനു വേറെ കര്മ്മം, നമുക്കുകര്മ്മം വേറെ. 

നമ്മെക്കൊണ്ടുപകാരം നിങ്ങഠംക്കെന്തോന്നുവേണ്ടൂ ? 

ടു അരി 

പൂഷ്കര, നീ പഴുതേ ജന”്മം നിഷ്ഫലമാക്കരുതേ. 

ദുഷ”കരമായിട്ടൊന്നുമില്പകേഴം 
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മത്സഹായമുണ്ടായാലേവനും. 

നളനും നീയും ഭേദമെന്തിവിടെ? 

നാടുവാഴ്ക നളനെവെന്നും ്ധംുല്തിംം യം 

പൂഷ്കര 

1, നേരെ നിന്നൊടെടോ ഞാന് പുന, രാരെന്നും പറയാം; 

പാരിലെന്നെയിന്നാരറിയാതവര് ? 

വൈരി വൈരസേനിക്കിഹ ഞാന് കലി, 

തവ ഞാന്മി (തം, തസ്യനാടു ഞാന് 

തേ തരുന്നു, ചൂതുപൊരുക, പോരിക....പുഷ്കര 

9, നില്ക്ക മദീയമതേ വിജയം നിശ”്ചിതമാമിഹ തേ, 

വി ്രയമില്ലെന്നാകിലെന്തെടോ? 

വയ്ക്ക ചൂതി നായെന്നെപ്പണയം , 

ധനവും ധാന്യം നാടുമൊക്കെയും 

കയ്ക്കലാക്കിയവനെ വിടുക വനഭുവി ....പുഷ്കര 

ം രംഗം മൂന്ന് 
ദ്യൂതത്തില് കലിബാധിതനായ നളന് തൂടരെ തോറ്റു; തോല്ക്കുന്ന 

തിനു തോല്ക്കുന്നതിനു വാശികയറിക്കളിച്ചു. മത് സരത്തില് മുഴുകിയി 

രിക്കുന്ന നളന്െറ അവസ്ഥയും ദമയന്തിയുടെ പരിതാപവും ഒടുവില് 
നളനു നേരിട്ട സമ്പൂര്ണ്ണ പരാജയവുമാണ് താഴെക്കാണുന്ന രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങ 

ളില് വര്ണ്ണിക്കുന്നത്, 

ഉരണിന്നാസ്ഥ കുറഞ്ഞു, നി ്രദനിശയി -- 

കകല്പോലുമില്പാതെയായ് , 

വേണുന്നോരൊടൊരാ, ഭിമുഖ്യമൊരുനേ-- 

രംനാസ”്തി, നക്തംദിവം 

കാണും പോന്നു പുറത്തുനിന്നുകരയും 

ഭൈമീ, നളന്നന്തികേ 

താനും പുഷ്കരനും തദീയവൃഷവും 

നാലാമതില്ലാരുമേ. 

തോക്കും, വാതൂപറഞ്ഞു നേര്ക്കൂമുടനെ, 

ഭൂയോ നിരത്തും നളന് 

നോക്കും പുഞ്ചിരിയിട്ടു പുഷ്കര നിരി 

ക്കുമ്പോഠം രസിക്കും വൃഷം; 

വായക്കും ദൈവഗതിക്കുനീക്കമൊരുനാ-- 

ളുണ്ടോ? ധനം രാജ്യവും 
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ശീ(ര്ലംതച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ടു നളനോ-- 

ടിത്യൂചിവാന് പുഷ്കരന്. 

സര്വവും നഷ്ടപ്പെട്ട നളനോട് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഐശ്വര്യംകൊണ്ടു 
മത്തുപിടിച്ച പുഷ്കരന് നടത്തുന്ന സംസ് കാരശൃന്യമായ (പലപനം . 

പുഷ്കരന്: 

ഉണ്ടാകേണ്ടായിതിനീഷലുണ്ടാകേണ്ടാ, 

മിണ്ടാതെ നടകൊണ്ടാലും വന-- 

വാസത്തിനു മമനാടതിലിരിക്കിലോ 

ഉണ്ടാമധര്മ്മവുമന്യ തോദിതവും , 

നൈഷപധ്രേന്ദന് നീയല്ല കേളിനി മേലഹമത്രേ....ഉണ്ടാ 

ധരി (്തിയെച്ചെറിയന്നേ ജയിച്ചതും, പാട്ടി-- 

ലിരുത്തി പ്രജകളെ നീ ഭരിച്ചതും, താനേ-- 

വരുത്തിസ്സമ്പത്തുകഠം സംഭരിച്ചതും, ആര്ത്തി-- 

യസതമിപ്പിച്ചതും കീര്ത്തിവിസ്തരിപ്പിച്ചതും സര്വ്വ 

ഭൂപന്മാര് ചൂഴെനിന്നു സേവിച്ചതും, സാര്വ്വ-- 

ഭമനെന്നിരുന്നു നീ ഭാവിച്ചതും , ഇവ- 

യെല്ലാമെനിക്കു ലബ്ധമുല്പാസത്തോടിനിയെന്-- 

നാട്ടി ലോ ചവുട്ടായ്ക, കാട്ടില്പ്പോയ് തപംച്ചെയ്ക 
... ഉണ്ടാ 

നിനക്കില്ലിനി രാജ്യമൊരിക്കലും, പിന്നെ 

നിനക്കു തനയരുണ്ടെന്നിരിക്കിലുയം നേരെ 

നിനയ്ക്കില്കൊടുക്കുമോ ഞാന്മരിക്കിലും , ധര്മ്മ. 

ലബധമല്ലോഭാഗ്യം, മമപുധതനത്രേയോഗ്യം, ബഹു-- 

വിസ്തരിച്ചു പറയേണ്ടതെന്തിവിടെ? നീയു-- 

ടുത്ത പട്ടും ഭൂഷണവും കേളെന്നോടേ, 

മല്പാക്ഷി ഭൈമിയെയുമൊല്ലാ കൊണ്ടങ്ങുപോകില് 

ഭൂമിയെന്നതു പോലെ ഭൈമിയും ചേരുമെന്നില്....ഉണ്ടാ 

പുരത്തില് മരുവും മഹാജനങ്ങളും പുകം 

പെരുത്തെഴും നാഗരിക ജനങ്ങളും നാട്ടിന്-- 

പുറത്തുവസിക്കുമോരോ ജനങ്ങളും ഇന്നു 

കേഴംക്കേണമെന്െറയാജ്ഞ ഓര്ക്കൊലാ നളനില്-- 
വേഴ്ച 
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നിസ് ധ്രപനാമിവനെസ്സമ്മാനിക്കൊല്ലാ, ഒരു 

വസ് ര്തതണ”ഡുലാദികഠം വി ്രാണിക്കൊല്പാ. 
ഉല്പംഘിതാജ്ഞന”മാരെക്കൊല്പും സന്ദേഹമില്ല, 
ചൊന്നതാചരി പ്പോരി ലുന്നതാ മമ പ്രീതി ... .ഉണ്ടാ 

നളചരിതം അആട്ടക്കഥ---രണ്ടാം ദിവസം] [ഉണ്ണായിവാരിയര് 

അഭ്യാസം 

1. സന്ദര്ഭം പറഞ്ഞ് ആശയവും ചമല്ക്കാരവും വിശദമാക്കുക. 

*“പാഥസാം നിചയം വാര്ന്നൊഴിഞ്ഞളവു 
സേതുബന”ധനോദ്യോഗമെന്തെടോ ?'' 

മ. ““കനക്കെക്കൊതികലര്ന്നു................ സമയം കരോമി ' '---എന്ന കലി 
വാക്യത്തെ ഗദ്യഭാഷണമാക്കുക.. 

3. ““നളനു വേറെ കര്മ്മം, നമുക്കു കര്മ്മം വേറെ'"_-.ആശയം വിശദമാക്കുക. 

* *വായ്ക്കും ദൈവഗതിക്കുനീക്കമൊരുനാളുണ്ടോ? -- സന്ദര്ഭം 
കാണിച്ച് ആശയം വിവരിക്കുക. 

5. പാഠത്തില്നിന്ന് പുഷ്കരന്െറ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തി ഉണ്ണായി 
വാരിയരുടെ പാഠരതസഷ്ടിയെപ്പദ്ടി ഒരു ആസ്വാദനം എഴുതുക. 

പാഠം 45 

ഉറപച്ചതംം ഭവിച്ചതമം 
[അമ്പതില്പ്പരം തുളളല്പ്പാട്ടുകഠം രചിച്ച് തുളളല് എന്ന ദൃശ്യകലാ 

വിശേഷത്തെ വ്യവസ്ഥാപനംചെയ്ത മഹാകവി കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് പതി 
നെട്ടാം നൂദ്ലാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. തുളളല്ക്കഥകഠംക്കു പുറമെ , 
ശ്രീകൃഷണചരിതം, മണിപ്രവാളം, പതിനാലുയവ്യത്തം, നളചരിതം കിളി 

പ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ ഏതാനും കടുതികഠംകൂടി അദ് ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പതിനാലുവ്ൃത്തത്തിലെ പത്താംവ്രുത്തത്തില്നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള 

ഏതാനും ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉളളത് . കാരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മില് 
ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി , (്രാതൃഹത്യയ്ക്കിടവരുന്നതു കഴിയുമെങ്കില് തടയണ 
മെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി (ശീകൃഷ“ണന് കരരവസഭയിലേക്കു സന്ധി 
പറയാന്വരികയാണ് . പാതിരാജ്യം പാണ് ഡവര്ക്കു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ 
മെന്ന മോഹത്തോടുകുടിയുളള (ശീകൃഷ്ണന്െറ വരവുതന്നെ ദുര്യോധനന് 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പാണ്ഡവദൂതനെ അപമാനിച്ചുവിടാനാണ് അയാഠം സഭാ 

വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ ദഡനിശ്ചയം കടഷ“ണന്െറ തേജോ 
മയമായ സാന്നിധ്യത്തിനുമുമ്പില് തെറിച്ചുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കവി 
ഈ കാവ്യഭാഗത്തു ചി (തീകരിക്കുന്നത്. ] 

അത്താന്തരേ ത്രതദുര്യോധനന്താന് 

മി്രാത്മജന് താനുമാസ്ഥാനദേശേ 

മി തങ്ങളും പഠരവ്ുന്ദങ്ങളും വ-- 

ന്നെത്തീതുകേട്ടൂ മഹാദേവശംഭോ. 1 

[1 
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ഗംഗാസൂത ദ്രോണശല്യാദികന”്മാര് 

തുംഗാസനഘേ നിരന്നങ്ങിരുന്നാര് 

രംഗേവസിച്ചു കുരൂണാം പിതാവും 

ഭംഗ്യാതദാനീം മഹാദേവശംഭോ. 

ഉല്പാസമോടേ സഭാമധ്യവാസി 

വില്പാളിയാം കര്ണ്ണനോടൊത്തുകൂടി 

ചൊല്ലീടിനാനങ്ങു നാഗധ്വജന്താ-- 

നെല്ലാവരോടും മഹാദേവശംഭോ. 

ഗോപാലനുണ്ടിങ്ങു വന്നിട്ടിദാനീം 

ഭൂപാലരെല്പാം ധരിച്ചീടവേണം 

ഭൂപാതികിട്ടേണമെന്നാശയോടെ 

ഭൂപേനമുക്തോ മഹാദേവശംഭോ. 

കണ്ടാല് നമുക്കിന്നുമിണ്ടായ്കവേണം 

കൊണ്ടാടുവോളം മദിക്കും ജളന്മാര് 

വേണ്ടാസനത്തിന്നുകോപ്പിട്ടുവന്നാല് 

രണ്ടി ല്പപക്ഷം മഹാദേവശംഭോ. 

വന്നാല് ഭവാന്മാരെഴുന്നേല്ക്കവേണ്ടാ 

നന്നായുറപ്പിച്ചിരുന്നീടവേണം 

ഇന്നെന്നുടേവാക്കു കേഴംക്കാതെപോയാല് 

ഒന്നുണ്ടുവേണ്ടൂ മഹാദേവശംഭോ. 

സ്വര്ണ്ണംതരേണം പതുപ്പത്തുഭാരം 

കര്ണ്ണന്നുമേതാനുമൊപ്പിക്കവേണം 

കണ്ണന്വരുമ്പോളെഴുന്നേറ്റുപോയാല് 

ദണ”ഡങ്ങളിത”“ഥം മഹാദേവശംഭോ. 

ര്രീകൃഷ“ണനെന്നും ജഗന്നാഥനെന്നും 

ര്രീകാന്തനെന്നും മഹാവിഷ”്ണുവെന്നും 

ഓരോന്നു ചിന്തിച്ചു മോഹിച്ചുപോയാല് 

നേരല്പവട്ടം മഹാദേവശംഭോ. 

കണ്ണന് വരുമ്പോളിളക്കം തുടര്ന്നാല് 

കര്ണ്ണാ നിനക്കും കനക്കേടുതട്ടും 

എണ്ണത്തി ലേതാനുമല”പം കുറയ്ക്കാം 
എന്നേ വരാവൂ മഹാദേവശംഭോ. 
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ദുശ്ശാസനാ നീയുമുത്സാഹമോടേ- 

യിശ”“ശാസനത്തെ ഗ്രഹിച്ചീടവേണം. 

വിശ്വാസമില്പാ മനക്കാമ്പിലേറ്റം 

ദുശ്ശാസനാകേം മഹാദേവശംഭോ. 

കുന്തീസുൃതന”മാരയച്ചോരു ദൂതന് 

ദന്തീനികേതേ വരാനെന്തുബന”ധം? 

സന്ധി (്രയോഗേന വഞ്ചിപ്പതിന്നായ് 

ചിന്തിച്ചുകൊഠംവിന് മഹാദേവശംഭോ. 

ക്ഷത്താവുതന് വീട്ടിലത്താഴമുണ്മാന് 

ചിത്തത്തിലക്ക ഉുറകത്തൂണ്ടുപണ്ടേ 

വൃത്താന്തമൊന്നും (ഗഹിക്കായ്കയല്ല 

സിദ്ധംസമസ്തം മഹാദേവശംഭോ. 

ഭ(ദങ്ങളെല്പാം പറഞ്ഞും ചിരിച്ചും 

ഭര്ദാസനാഗ്രേ ഞെളിഞ്ഞങ്ങിരുന്നാന് 

ഛി (്ദാഭിലാഷീ ഭുജംഗധ്വജന് താന് 

അദ്രീശതുംഗന് മഹാദേവശംഭോ. 

ഗോപാലരൂപന് രമാകാന്തനപ്പോഠം 

(ശീപാഞ്ചജന്യം മുഴക്കിപ്പതുക്കെ 

ഭൂപാലരംഗപ്രവേശം തുടങ്ങി 

പാപാപഹാരീ മഹാദേവശംഭോ. 

ബാലാര്ക്കബിംബം (പകാശിക്കുമപ്പ്ോഠം 

ബാലാതപാളീ വിളങ്ങുന്നപോലെ 

മാലി പ്രഭാജാലമാസ്ഥാനദേശേ 

നീളെപ്പരന്നു മഹാദേവശംഭോ. 

കായാമ്പുതന്നുളളിലായാസമേകും 

കായപ്രകാശം കലര്ന്നൂ സഭാന്തേ 

ഭൂയോവിളങ്ങീ സ്മിതപ്രാഡിയോടെ 

പീയുൂഷപൂരം മഹാദേവശംഭോ,. 

പീതാംബരംകെട്ടി വാലിട്ടുടുത്തും 

ചേതോഭിരാമം കിരീടം ധരിച്ചും 

ആതാ്രഹേമാംഗദ ര്രീയണിഞ്ഞും 

കാണായിരൂപം മഹാദേവശംഭോ. 

10 

11 

12 

13 

16. 

15 

16 

177 
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രരീവാസൃദേവന്െറ വക്ഷപ്രദേശേ 

ര്രീവത്സസത്കാസ്തുഭ ശ്രീവിശങ്കം 

ആവേദനംചെയ് തൃ മുന്നില് (്രവിഷ്ടം 

[0 ദേവാവതാരം മഹാദേവശംഭോ. 18 

ശ്രീനാരസി ംഹാദി നാനാവതാരം 

ശരീനാരദന്താന് വിപഞ്ച്യാസ്തുതിക്കും 

ശ്രീനായകന് താനുമാനന്ദമന്ദം 

താനേരസിച്ചു മഹാദേവശംഭോ. 19 

തൃക്കണ്ണുരണ്ടും മിഴിച്ചാസ്ഥയോടെ 

നില”ക്കുന്നവരെക്കടാക്ഷാമദുതത്താല് 

ഒക്കെത്തണുപ്പിച്ചു മെല്ലെത്തിരിച്ചു, 

സത്ക്കാരപൂര്വ്വം മഹാദേവശംഭോ. 20 

ദൂരത്തുനിന്നങ്ങെഴുന്നളളുമപ്പോ-- 

ളാരാജലോകം കുലുകങ്ങിത്തുടങ്ങി , 

ഭീരുക്കളെല്പാം നടുങ്ങിത്തുടങ്ങി , 

ഭാവംപകര്ന്നൂ മഹാദേവശംഭോ. 21 

ആസ്“ഥാനമധ്യേ വസിക്കും നപന്മാ-- 

രൂത്ഥാനവൃയംചെയ് തൃ കൂപ്പിത്തുടങ്ങി . 

ബദ'ധപ്രമോദം മനസ്സും മറന്നു 

തത്ത്വംകലര്ന്നൂ മഹാദേവശംഭോ. 22 

മൂഡത്വമേറുന്ന നാഗധ്വജന്താന് 

പീഠാഗ്രതോ ലം സരമറിഞ്ഞങ്ങു, വീണാന് 

കൂടെപ്പതിക്കുന്നു കര്ണ്ണാദിവുന്ദം 
ഗൂഡ(പമോദം മഹാദേവശംഭോ. 23 

സ്വര്ണ്ണം തരേണം തനിക്കെന്നുചൊല്പി 

കണ്ണും മിഴിച്ചങ്ങിരിക്കുന്നനേരം 

ള് പൊണ്ണന് മറിഞ്ഞങ്ങു വീഴുന്നകണ്ടാല് 
കണ്ണിന്നുസാഖ്യം മഹാദേവശംഭോ. 24. 

ൽ പതിനാലുവ്യത്തം] [കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് 

അഭ്യാസം 

1. ഈ കവിതാഭാഗത്തിലെ വൃത്തം നിര്ണ്ണയിക്കുക. 

2, ദുര്യോധനന് സഭാവാസികളോടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങഠം സം (ഗഹിച്ചെഴുതുക, 
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1" 3. ശ്രീകൃഷ“ണന്െറ രംഗപ്രവേശവും സഭാവാസികാക്കുണ്ടാകുന്ന ഭാവ 
ഭേദങ്ങളും വര്ണ്ണിക്കുക. 

[ 4. ബാലാര്ക്കബിംബം (പകാശിക്കുമപ്പോഠം 

ബാലാതപാളീ വിളങ്ങുന്നപോലെ--എന്ന ഉപമാനം ഏതുപമേയ 

ത്തോടു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു? 

5. കുഞ്ചന്നമ്പ്യാരെക്കുറിച്ചു രണ്ടു ഖണ”ഡിക എഴുതുക. 

6. ദുര്യോധനന് ഉറച്ചതും അയാഠാക്കു ഭവിച്ചതും തമ്മിലുളള അന്തരം 
കവി വര്ണ്ണിക്കുന്നതിലെ സ്വാരസ്യം വ്ൃക്തമാക്കുക. 

പാഠം 96 

മത്തുമണികഠര്ാ 
[ 

[വേലിയില് പാവല്വളളി കായ്ച്ചുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു സരസനായ 
ചേലപ്പറമ്പു നമ്പൂതിരി ആ കാഴ്ച വര്ണ്ണിക്കുന്നു. ] 

പാടത്തുങ്കര നീളെ നീലനിറമായ് 

[ വേലിക്കൊരാഘോഷമാ, 

യാടിത്തൂങ്ങിയലഞ്ഞുലഞ്ഞു സുകൃതം 
കൈക്കൊണ്ടിരിക്കും വിധൌ 

പാരാതേ വരികെന്െറ കയ്യിലധുനാ 

പീയൂഷഡംഭത്തെയും 

ഭേദിച്ചന് പൊടുകയ്പവല്ലിതരസാ 

പെറ്റുളള പൈതങ്ങളേ. 

[| 

[ഈ ഛായാചി (തം പുന്തോട്ടം നമ്പൂതിരി വരച്ചതാണ്. നാം പതി 

വായി കാണാറുളള കാഴ്ച.അതാ ഒരു കൊയ്ത്തുകാരി പാടത്തില്നിന്നും 
വരികയാണ്] 

മൂടില്ലാത്തൊരു മുണ്ടുകൊണ്ടു മുടിയും 

മൂടീട്ടു വന്കറ്റയും 

ചൂടിക്കൊണ്ട,രിവാഠം പുറത്തുതിരുകി 

പ് (്രാഞ്ചിക്കിതച്ചങ്ങനെ 

നാടന്കച്ചയുടുത്തു, മേനിമുഴുവന് 

ചേറും പുരണ്ടി ,പ്പൊഴി 

പ്പാടത്തുന്നു വരുന്നനിന് വരവു 

കണ്ടേറെക്കൊതിക്കൂന്നു ഞാന്. 

ി 
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111 

റുകാത്തയളളില് അച്യുതമേനോന് 'കവിപുഷ“പമാല' എന്നൊരു കടടതി 
നിര്മ്മിച്ചു. ഓരോ കവിയേയും ഓരോ പുഷ്പത്ഞോട് അദ്ദേഹം അതില് 

ഉപമിച്ചു. ആ പരിഗണനയില് ഉചിതമായ സ്ഥനേം തനിക്കു നല്കിയി . 

ല്ലെന്നു കണ്ട് അഭിമാനത്തിനു മുറിവുപറദ്ടിയ വെണ്മണിനമ്പൂതിരി 

ഗര്ജ്ജി ക്കുകയാണ് .] 

ശങ്കാഹീനം ശശാങ്കാമലതരയശസാ 

കേരളോല'“പന്നഭാഷാ-- 

വന്കാട്ടില് സഞ്ചരിക്കും സിതമണി 

ധരണീ ദേവഹര്യക്ഷ വര്യന് 
ഹുങ്കാരത്തോടടുക്കും കവികരിനിടിലം 

തച്ചുടയ്ക്കുമ്പോഠം നിന്ദാ-- 

ഹങ്കാരംപൂണ്ട നീയാമൊരു കുറുനരിയെ 

ക്കൂസുമോ കുന്നിപോലും ! 

11 
[യാതൊരു സാഹിതൃഗുണവുൃമി ല്ലാതെ കവിതകഠം തള്ിപ്പുച്ചു ബാക്കു ന്ന 

ഒരു കവി വെണ്മണിയുടെ പരിഹാസത്തിനിരയാവുന്നതിങ്ങനെയാണ് .] 

എന്നേ വിസ്മയമേതുമില്ല, കവിതാ 

സാമര്ത'ഥ്യമെന്നാല് ഭവാ-- 

നിന്നേറെക്കുഷണിച്ചിവണ്ണമുളവാക്കീ-- 

ട്ടെന്തുസാധ്യം സഖേ. 

മുന്നം ഗര്ഭിണിയായനാഠം മുദിതയായ് 

മാതാവു നേര്ന്നിട്ടിതു-- 

ണ്ടെന്നോ താന് കവിയായ ജനങ്ങളെ 

ഞെരുക്കീടേണമെന്നിങ്ങനെ. 

് 

[പുനം നമ്പൂരി തന്െറ പുരസ് കര്ത്താവായ കോഴിക്കോട്ടു മാനവേദന് 
തനന ാണ്ടഴുത്ിയ: ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഹന്ത ! 

എന്ന (പയോഗം കേട്ട് ' ' അന്തഹന്തയ്ക്കിന്തപട്ട്'" എന്നുപറഞ്ഞ് കവി 

സദസ്സില്വച്ചുതന്നെ ഉദ്ദണ്ഡന് അദ്ദേഹത്തെ പട്ടു നല്കി സമ്മാ 
നിച്ചുവത്രെ.] 

താരില്ത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചലമധുപകുലാരാമ, 

രാമാജനാനാം 

നീരില്ത്താര്ബാണ, വൈരാകര നികരതമോ 

മണ“ഡലീചണ”ഡഭാനോ. 
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നേരെത്താതോരു നീയാംതൊടുകുറികളയായ്കെന്നു 

മേഷാ കുളിക്കും 

നേരത്തിന്നിപ്പുറം വി ്രമനദൃവര, ധരാ ഹന്ത! 

കല”“പാന്തതോയേ. 

അഭ്യാസം 

1. ഈ ശ്രോകങ്ങളെ പരാവര്ത്തനം ചെയ്യുക. 

അവസാനത്തെ ശ്രോകത്തെപ്പറ്റി ഒരു ആസ്വാദനം എഴുതുക. 

3. ഈ ശ്ലോകങ്ങളില്നിന്ന് മുക്തകത്തിന്െറ (പത്യേകതകഠം എത്തെല്പാ 
മെന്നു കുറിക്കുക. 

4, സഗ്'ദ്ധര, ശാര്ദ”ദൂലവി (കീഡിതം എന്നീ വൃത്തങ്ങളുടെ ലക്ഷണ 

ങ്ങഠം എഴുതുക. 

ി 

പാഠം 9₹ 

പ്രേമ പരിക്ഷ 
പത്തൊമ്പതാം ശതകത്തിന്െറ അന്ത്യദശയിലാണ് സംസ്കൃതത്തെ 

അനുകരിച്ച് മഹാകാവ്യങ്ങഠം രചിക്കാന് മലയാളകവികഠം മോഹിച്ചുതുട 
ങ്ങിയത്. സംസ്കൃതത്തിലെ മഹാകാവ്യങ്ങഠം മാ(്തമല്പ, നാടകാദികാവ്യ 
ങ്ങളും ഭാഷാന്തരീകരിക്കാന് ഉദ്യമങ്ങഠം നടന്നു. 

അന്നത്തെ രണ്ടു, (പധാന സാഹിത്യനായകന് മാര് ആയിരുന്ന കേരള 
വര്മ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാനും, ഏ. ആര്. രാജരാജവര്മ്മയുമാണ് ഇക്കാ 
രൃത്തില് നേത്രുത്വം നല”കിയത് . കേരളവര്മ്മ കാളിദാസന്െറ അഭിജ ഞാന 
ശാകുന്തളം വിവര്ത്തനം ചെയ് തപ്പേംഠം രാജരാജവര്മ്മ ശാകുന്തളത്തിനു 
പുറമെ കാളിദാസോപജ്ഞങ്ങളായ കുമാരസംഭവം, മേഘദൂതം, മാളവികാ 

ഗ്നിമിതം എന്നിവ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. കേരളവര്മ്മ സ്വീകരിച്ച ഭാഷ 
മണി (പവാളവും രാജരാജവര്മ്മയുടേത് മലയാളത്തിന്െറ (പകുതിക്കു 

മങ്ങല്തട്ടാത്തവിധം സുപ്രസിദ്ധ സംസ് കടൃതപദങ്ങഠം ഇടയ”ക്കിടെ ആവ 

ശ്യം(പതി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തുളള ഒരു ഭാഷയും ആയിരുന്നു. 

ഭാഷാകുമാരസംഭവം 1897_ലാണ് (പസിദ്ധീകൃതമായത്. 

ശിവങ്കല് മനസ്സുറച്ച ഗാരി അദ് ദേഹത്തെ പതിയായി ലഭിക്കാ 

നായി കഠിന തപസ്സു ചെയ്യുന്നകാലത്ത് ശിവന് വടുരൂപം കൈക്കൊണ്ട് 
തപോവനത്തില് വന്ന് ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുകയും പാര്വതിയുടെ തപ 
സ്സിനുകാരണം തിരക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വാമിനിയുടെ അഭിമതം 

തോഴി വടുവിനെ അറിയിച്ചപ്പോഠം വരനെന്നരീതിയില് ശിവനുളള അയോ 
ഗൃതകം ഒന്നൊന്നായി അദ് ദേഹം നിരത്തിവച്ച് പാര്വതിയുടെ രാഗബലം 
പരീക്ഷിക്കുന്നിടം തൊട്ടാണ് ഉദ്ധ്ൃതഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത്” .] 

വടുവരുളി “ 'ധരിച്ചതുണ്ടിതോഹോ 
ഗിരിശനിലാണിനിയും പ്രിയംനി നക്ക"; 

അവനുടെയശുഭ(പവഭൃത്തിയോര്ത്തി-- 
ട്ടിനിമൂതല് നിന്നോടെനിക്കു പക്ഷമില്ല. 1 
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ശാതകഠം ശരിയല്ല; കേഠംക്ക, വേഠംക്കാന് 

മൃദുവൊരു കാപ്പപുധരിച്ച നിന്കരംതാന് 

ഫണിവളയണി വോന് ശിവന്െറപാണി-- 

രരഹണമതെങ്ങനെ യാദ്യമേ സഹിക്കും റ 

അയിമതി , മതി യോര്ത്തുനോക്കി നീതാ-- 

നരുളണമമങ്ങി തുരണ്ടുമ്രെതചേരും ടു 

കസവുക മുറി കഠം ചേര്ന്ന മന്നത്രകോടി-- 

പ്പുടവ, നിണംതുവരാത്തതായതോലും 1 

മലര്ചിതറുമകത്തളത്തിലല്പാ- 

തൊരു ചുടുകാടതി ലിബ്ഭവത്പദങ്ങടം 

ശവമുടി നടുവില് പതിഞ്ഞുകാണാന് 

കൊതിവരുമോ ബത! ശ്രതുവിന്നുപോലും . 

ഇതി ലധികമയുക്തമെന്തു ? നീയോര്-- 

ത്തരുളുക, നിന്നുടെയീയുരസ്തടത്തില് 

ഹരനുടെയുടലീന്നു ചന്ദനത്തിന് 

പകരമഹോ ! പകരും ശ്മശാനഭസ്മം. 

ഇനിയൊരു പരിഹാസമുണ്ടു, ചൊല്ലാ, 

മൊരുവിധമൊക്കെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞാല് 

ഉടനൊരു മുതുകാളമേല് കരേറും; 

ഭവതിയെനോക്കി മഹാജനം ചിരിക്കും . 

ഇതുമുൃതല് വഷളായി രണ്ടുകൂട്ടം 

ഗിരിശസമാശ്രയണത്തി ലാശമൂലം : 

കൂളിര്മതിയുടെ കാന്തി കോലുമോമല്-- 

ക്കലയതു,, കോമളഗാര്രിയായ നീയും. 

കുലമതുനഹി ; പിന്നെയാഠംവിരൂപന്; 

ബത! പണമോ തികയാ തൂണിക്കുപോലും; 

ശിവനവനിലെടോ, വരന്നുവേണ്ടും 

ഗുണമതതുളളതിലൊന്നുപോലുമുണ്ടോ? 

ശാതകരം കരുതേണ്ട, ധന്യനീയെ-- 

ങ്ങഥ ഹരനെങ്ങവലക്ഷണ സ്വരൂപന് ? 

കഴുവതിലൊരു കൂറചേര്ത്തു കോവില്-- 

ക്കൊടി മരമെന്നു വണങ്ങുമേതു ഭോഷന് |!" 
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പരുഷമൊഴിയിവണ്ണമൂഴി ദേവന് 

പറവതുകേട്ടു കുമാരി പിന്തിരിഞ്ഞാഠം 

മുഖമതിലധരം വിറച്ചു; ചിലി- 

ക്കൊടികഠം ചുളുങ്ങി , കലങ്ങികണ്ണിനറ്റം . 10 

അവാം മറുമൊഴി ചൊല്ലി; വാസ്തവം നീ-- 

യറികില് മഹേശനെയീവിധം ദുഷിക്കാ; 

ജഗതവിഷയമാം മഹച്ചരി (തം 

ജളരി ഹച്ൊല്ലുവര് ദുര്നടത്തയെന്ന്. മ 

നവവി ഭവമനിഷ“ടവാരണംതാന് 

കരുതിടുവോര്ക്കിഹ മംഗളങ്ങഠംവേണം ; 

നിഖിലശരണദന് നി രീഹനാകും 

പുരുഷനുവേണ്ട ശുഭാശുഭ(പഭേദം . 12 

ധനരഹിതനവന് ധനത്തിനെല്പാം 

(്രഭവം; അധീശനവന് ശ്മശാനവാസി ; 

ശിവനവന് അഥഭീമരൂപനും താന് 

ഉലകിലിതാര്ക്കറിയാം ഹരന്െറതത്ത്വം ? 13 

മണികളണിയുമല്ല പാമ്പിനെത്താന് 

അഥച തുകല്ത്തുണി പട്ടുമങ്ങുടുക്കും ; 

ശശികല തലയോട്ടി രണ്ടുമേന്തും, 

ഭുവനശരീരനു കിപ്തവേഷമില്ല. 14 

തിരുവുടലിലെടുത്തു തൊട്ടുതീര്ന്നാല് 

ചുടലയിലുളെളാരു ചാമ്പലും പവി (തം; 

പരിചൊടു മകുടത്തില് ന്ൃത്തനേര-- 

ത്തുതിരുമതിന്പൊടി ചൂടിടുന്നുവിണ്ണ്ോര്. 16 

അയിബത ! ധനപുഷ്ടി യൊട്ടുമില്പാ-- 

ഞ്ഞൊരു മുതുകാളയിലേറുമിപ്പുമാന്െറ 

കഴലിണ തഴുകുന്നു മാലിഭാസ്സാല് 

മദഗജവാഹനമേറിവന്നു ശ്ര്രന്. 16 

ജളമതിയിഹ ദോഷമെന്നുതാന് നീ 

യുളറിയതെങ്കി ലുമൊന്നു സത്യമായി ; 

ഉലകിതു പണിയും സ്വയംഭുവിന്നും 

തലവനവന്െറ കുലം ഗണിപ്പതുണ്ടോ? 17 



ഭാഷാകുമാരസം ഭവം] 

ന പ് 

159 

മതികലഹം, ഇരുന്നിടട്ടവന് നീ 

യിഹ വിവരിച്ചതുപോലെ തന്നെയെല്പാം; 

രുചിയവനിലെനിക്കു തോന്നിയെന്നേ 

മതി; മതിതോന്നിയവാസികഠംകക്കു വേണോ? 18 

സഖി, യിവനെ വിലക്കണേ കഥിക്കാ-- 

നി നിയുമിതാ ബതപ-ചുണ്ടനക്കിടുന്നു; 

വരുമിഹ സുജനാപവാദപാപം 

പരനുരചെയ്വതു കേട്ടുനില“പവര്ക്കും . 18 

സ്വയമിവിടഥവാ ഗമിക്കനന്നെ- 

ന്നരുളി നടന്നുമടിച്ചിടാതെ ബാല; 

വടുവടിവുവെടിഞ്ഞു ഹാസമോടേ 

ഗിരിശനുമങ്ങവളെത്തടഞ്ഞുകൊണ്ടാന്. 20 

അദ്ദേവനെസ്സപദി പാര്ത്തുവിയര്ത്തുകൊണ്ടു 

നീങ്ങാനെടുത്തൊരടിയൂഴിയിലൂന്നിടാതെ, 

കുന്നില്ത്തടഞ്ഞ പുഴപോലെ കുഴങ്ങിമധ്യ 

നിന്നില്ല കന്നല്മിഴിയൊട്ടു നടന്നുമില്ല. 21 

* “ഇന്നേമുതല്ക്കയി നിനക്കു തപോവ്യയത്താല് 

സിദ്ധിച്ച ദാസനിവനെ ' 'ന്നഥ ച്രന്ചചൂഡന് 

കല”പിക്കവേ സുമുഖി മാലഖിലം മറന്നാഠം; 

ശേശം ഫലിക്കിലതുതാന് പുതുതായസരഖ്യം . 22 

[ഏ. ആര്. രാജരാജവര്മ്മ 

അഭ്യാസം 

വരനെന്ന നിലയില് ശിവനു വടു കാണുന്ന അയോഗ്യതകഠം എന്തെല്ലാം? 

ശിവനിന്ദനം കേട്ടപ്പോഠം പാര്വതിക്കുണ്ടായ ഭാവവ്യത്യാസം വിവരിക്കുക. 

പരീക്ഷയില് ജയിച്ച പാര്വതിയെ ശിവന് എങ്ങനെ സമ്മാനിച്ചു? 

ഒടുവിലത്തെ ശ്രോകത്തിന്െറ വൃത്തം നിര്ണ്ണയിക്കുക. 

വിഷമാലങ്കാരത്തിന്െറ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ് ഈ പാഠത്തില്നിന്ന് മൂന്നു 

ദാഹരണങ്ങഠം കാണിക്കുക. 

അലങ്കാരം പറഞ്ഞു ചമല്ക്കാരം വിശദമാക്കുക. 

(ദ) 

ര) 

(9) 

കഴുവതിലൊരുകൂറചേര്ത്തു കോവില് 
കൊടിമരമെന്നു, വണങ്ങുമേതുഭോഷന് |! 

വരുമിഹ സുജനാപവാദപാപം 

പരനുരചെയ്വതു, കേട്ടുനില്പവര്ക്കും . 

ക്ശേശം ഫലിക്കിലതുതാന് പുതുതായ സരഖ്യം . 



വാഠം 98 

അകത്തംം പഃറത്തംം തരാട്ട് 
(വി.സി. ബാലകടഷ“ണപ്പുണിക്കര് (1889. 1915)-മേഘജ്യോതിസ്സിന്െറ 

(ഹസ്വമെങ്കി ലും കാമ്യമായ ജീവിതം നയിച്ച വി.സി. ബാലകഷ”ണപ്പണിക്ക 
രുടെ വിലാപം, വിശ്വരൂപം എന്നീ ഭാവാത്മക കാവ്യങ്ങഠം മലയാളകവിത 
യില് ഒരു നൂതനാധ്യായം ആരംഭിച്ച കാലത്താണു രചിക്കപ്പെട്ടത്. പാശ്ചാത്യ 
കാല“പനിക കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെടാന് കഴിഞ്ഞ അന്നത്തെ അഭ്യസ്ത 
വിദ്യര്ക്ക് ആ കവിതയിലെ പുതുചൈതന്യം സ്വഭാഷയിലേക്ക് ആവാഹി 
ക്കാന് വലിയ അഭിനി വേശമുണ്ടായി . 1909.ല് കേവലം പത്തൊമ്പതു വയ 
സ്സുളള കാലത്ത് പണിക്കര് എഴുതിയ "വിലാപം ' എന്ന വിലാപകാവ്യം 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭാവനാകുശലതയ്ക്കും രചനാഗരരവത്തിനും തികഞ്ഞ 
ലക്ഷ്യമാകുന്നു. പില്ക്കാലത്ത് എഴുതിയ വിശ്വരുപത്തിലും അന്നത്തെ 
സാഹിത്യത്തിലെ (പഹതപദ്ധതിയില്നിന്നു, മാറി സഞ്ചരിക്കാന് ഇഷ്ട 
പ്പെടുന്ന ഒരു കവിയെ നാം കാണുന്നു. 

തന്െറ (പാണപ്രേഷ്ഠരപണയിനിയുടെ അകാലചരമത്തില് ഒരു യുവാ 

വിനുണ്ടാകുന്ന വികാരവിചാരങ്ങളാണ് “വിലാപ ത്തില് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടു 

ളളത്.] 

തിങ്ങിപ്പൊങ്ങും തമസ്സില് കടലിലൊരുകുടം 

പോലെ ഭൂച്ര്രവാളം 

മുങ്ങി പ്പോയീ മുഴക്കെ; ക്കുളിരിളകുമിളം-- 

കാറ്ലു താനേ നിലച്ചു; 

മങ്ങിക്കാണുന്ന ലോകപ്രക്ൃതിയുടെ പകര്-- 

പ്പെന്നമട്ടന്നു മാനം 

തങ്ങി ക്കൊണ്ടര്ദ”ധരാത്രിക്കൊരു, പുരുഷനിരു-- 

ന്നീടിനാനാടലോടെ. 1 

കണ്ണില് കണ്ണ്ീര്നിറച്ചിട്ടകമിടറിവിടും 

വീര്പ്പുകൊണ്ടാശു മിന്നി- 

ട്ടെണ്ണി (്പാപഞ്ചികക്കോളടി യുടെ നടുവില്-- 

പ്പെട്ടു വല്ലാതെ മുങ്ങി 

മണ്ണില് ചൈതന്യമി ല്പാപ്പടി പൊടിപുരളും 

മട്ടുവാടിക്കിടക്കും 

പെണ്ണി ന് പൂമേനിതാങ്ങിദ്ദയിതനവനിരു-- 

ന്നീടിനാനെന്തു ചെയ്യാം ! ക 

നാട്ടാരെല്ലാം വിഷൂചീ ലഹളയിലുതിരും- 

കാലമദ”ദീനമായത്തന്-- 
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കൂട്ടാളയ്യോ, കഴിഞ്ഞീടിനകഥ; വലുതാ-- 

യുളള വര്ഷാനിശീഥം ; 

കേട്ടാലാരും ഭയംകൊണ്ടിളകിമറിയുമീ 

വേളയില് കഷ്ടമായാഠം 

നീട്ടാനുംകൂടി വയ്യാതെരിയുമൊരു വിള-- 

ക്കിന്െറ നേരിട്ടിരുന്നു. 3 

ആമട്ടാളും കഠോരപ്രകടതിനടനയില് 

പാട്ടുകാരന് കണക്കെ-- 

ക്കൂമന് മൂളുന്നു, കൂകുന്നിതു ചിറകടിയോ-- 

ടൊത്തു കൂറ്റിച്ചുളാനും ; 

പ്രേമം, വിഭ്രാന്തി, താപം, ഭയമിവയിലലി-- 

ഞ്ഞാകവേ രക”തനാഡീ-- 

സ്തോമം സ്തംഭിക്കയാലക്കഥകളവനറി-- 

ഞ്ഞില്പതേ നല്പതായി . ി 

പാരം വീര്പ്പിട്ടുലയ”ക്കൊത്തെരിയുമൊരു മുഖം, 

മുത്തൊളി ബ്ബാഷ”പധാരാ-- 

സാരം തിങ്ങിക്കലങ്ങീടിന മിഴികഠം, നിറം 

മങ്ങിവിങ്ങും കപോലം. 

ചാരംപോലെ വിളര്ത്തോരുടലിവയൊടുമ-- 

പ്പൂരുഷന് ഹന്ത ! വിദ്യുത്-- 

സാരത്തിന് വിദ്യയാലൊട്ടി ളകുമൊരു വെറും 

പാവയെപ്പയോലിരുന്നു. ി 

ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിട മനമറിയാ 

മട്ടി ലെന്തൊക്കെയോ ചെ-- 

യ്തന്നോളം തളളുമാര്ത്തിക്കടല് നടുപ്യൂലെത്തീ-- 

ട്ടായവന് നീന്തി നോക്കി ; 

പൊന്നോമല് ചെമ്പകത്തിന് മലരടിപണിയും 

കാന്തതന് മെയ്യ്മുമെല്ലെ-- 

ത്തന്നോടൊപ്പിച്ചമര്ത്തിത്തഴുകിയൊരുവിധം 

ഗദ്ഗദം പൂണ്ടുരച്ചു. 6 

ഒരു വിലാപം] [വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര് 
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അഭ്യാസം 

1. ഒന്നാം ശ്രോകത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങഠം ഏതെല്ലാം? അവയുടെ ഭംഗി 

വിവരിക്കുക. 

2.  “അക്കഥകളവനറിഞ്ഞില്ലതേ നല്പതായി ''.ആശയം വിശദീകരിക്കുക. 

൫, കവിയുടെ അലങ്കാരപയോഗരസികത്വം വേണ്ടര്ത ഉദാഹരണങ്ങഠം 

കാണിച്ച്” തെളിയിക്കുക. 

4. വി.സി. ബാലകൃഷ” ണപ്പണിക്കരെപ്പദ്ടി ഒരു ഖണ്ഡിക എഴുതുക . 

5. ഭാഷയിലെ വിലാപകാവ്യങ്ങളെപ്പദ്റി ഒരു ഖണ”ഡിക എഴുതുക. 

പാഠം 89 

എല്ലാരഃമെത്തരന്നിടം 
[കുമാരനാശാന് (1873-1924)-- ആധുനിക കവി (ത്യത്തില് ഒരാഠം. മല 

യാളകവിതയുടെ നവോത്ഥാനത്തിനു കാരണഭൂതരായ മഹാകവികളില് 

(പമുഖന്. (പധാനകഴുതികഠം വീണപൂവ്, നളിനി, ലീല, പ്രരോദനം, 

ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി, ദുരവസ്ഥ, കരുണ, 

(ശ്രീബൃദ്ധചരിതം എന്നിവയാണ്. ലഘു കവിതാസമാഹാരങ്ങളാണ് മണി 

മാലയും വനമാലയും ശഗാമവദൃക്ഷത്തിലെ കുയിലും സിംഹ (പസവവും: 

മറ്റു രണ്ടൂ ഖണ“ഡകഴ്ൃതികഠം, കൊലപാതകക്കുടൂത്തി നുശിക്ഷി ക്കപ്പെട്ട” ഛിന്ന 
ഭിന്നമായ അവയവങ്ങളോടുകൂടി കരുണയിലെ നായികയായ വാസവദത്ത 

ശ്മശാനത്തില് കിടക്കുന്നു. തോഴി ആപത്ക്കാലത്തും അവളെ പരിചരി 
ക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ശ്മശാനവര്ണ്ണനയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കു 
ന്നത് .| 

അഴകോടന്നഗരത്തില് തെക്കുകിഴക്കതുവഴി-- ളി 

യൊഴുകും യമുനതന്െറ പുളിനം കാണ്മു,, 

ഇളമഞ്ഞവെയില്തട്ടി നിറംമാറി നീലവിണ്ണില് 

വിളങ്ങുന്ന വെണ്മുകിലിന് നിരകണക്കെ. 3 

ജനരഹിതമാം മേലേക്കരയിലങ്ങിങ്ങുകരി-- 

മ്പനയും പാറയും പുറ്റും പാഴ്ച്ചെടികളും 

വെളിത്ധിടങ്ങളും വായ”ക്കും സ്ഥലംകാണാം 
ശൂന്യത്യക്കു, 

കളിപ്പാനൊരുക്കിയിട്ട കളംകണക്കേ. 8 

നെടിയശാഖകഠം വിണ്ണില് നിവര്ന്നു മുട്ടിയിലയും 

വിടപങ്ങളും ചുരുങ്ങി വികൃതമായി , 

നടുവിലങ്ങു നില്ക്കുന്നു വലിയൊരശ്വത്ഥം മൂത്തു 

തടികഠം തേഞ്ഞു തൊലികഠം പൊതിഞ്ഞുവീര്ത്തും .12 
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ചടുലദളങ്ങളിലും ശു ംഗഭാഗത്തിലും വെയില് 

തടവിച്ചുവന്നു കാറ്റിലിളകിമെല്ലേ, 

തടിയനരയാലതു തലയില് തീകാളും നെടും 

ചുടലബ്ഭൂതം കണക്കെ ചലിച്ചുനില”പു. 16 

അടിയിലതിന് ചുവട്ടിലധികം പഴക്കമായ”ക്ക-- 

ലുടഞ്ഞും പൊളിഞ്ഞു മുണ്ടൊരാല”ത്തറ ചുദ്ലും , 

ഇടുങ്ങിയ മാളങ്ങളിലിഴഞ്ഞേറും പാമ്പുകഠംപോല് 

വിടവുതോറും പിണഞ്ഞ വേരുകളോടും . 20 

പറന്നടിഞ്ഞരയാലിന് പഴുത്തപ്രതങ്ങളൊട്ടു, 

നിറംമങ്ങി നിലംപറ്റിക്കിടപ്പു നീളെ; 

ഉറുമ്പിഴയ്ക്കുമരിയുമുണങ്ങിയ പൂവും ദര്ഭ- 

മുറിത്തുമ്പും മറ്റും ചേര്ന്നു ചിതറിച്ചിന്നി . 24 

അകലത്തൊരു മൂലയില് കെടുന്നകനലില് നിന്നു 

പുകവല്ലി പൊങ്ങിക്കാറ്റില് പടര്ന്നേറുന്നു,, 

ചികഞ്ഞെടുത്തെന്തോ ചില ദിക്കില്നിന്നു ശാപ്പിടുന്നു 

പകലെന്നോര്ക്കാതെ കൂറ്റന് കുറുനരികഠം. 

കുറി യോരങ്കുശം പോലെ കൂര്ത്തുവളഞ്ഞുളള കൊക്കു 

നിറയെക്കൊത്തിവലിച്ചും നഖമൂന്നിയും, 

ഇരയെടുക്കുന്നു പെരും കഴുകുകടം ചിലദിക്കില് 

പരി (ഭമിയാതിരുന്നു ഭയങ്കരങ്ങഠം . 32 

ഉടഞ്ഞ ശംഖുപോലെയുമുരിച്ചു മുറിച്ചവാഴ-- 

ത്തടപോലെയും തിളങ്ങുമസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങഠം, 

അവയവശിഷ്ടങ്ങളായടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടൊ-- 
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ചുടുകാടാണതു ചൊല്പാതറിയാമല്ലോ. 44 

[കുമാരനാശാന് 
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ര്രീയുതനാരായണ ഭട്ടപാദരോടത്രേ 

കൈരളീമയമാകും തന് കടഷ്ണകര്ണ്ണാമൃതം 

സാരമായ സംശോധി പ്പാന് സാദരമപേക്ഷിച്ചു, 62 

പൃന്തേനാം, പലകാവ്യം കണ്ണനു നിവേദിച്ച 

പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാനപാടിയ പുംസ് കോകിലം ! 

തെല്ലൊരസ്വരത്തില്ച്ചൊല്പിമേല”പത്തൂര്; “മറ്റു 

വല്പവരേയും കാട്ടി ക്കൊളളുക ഭാഷാശ്രോകം . "' 66 

കഷ്ട, മീ(ബഹ്മജ്ഞന്തന് സമദ്യഗ് ജ്യോതിസ്സിലും 

തട്ടിയോ തവ നിഴല് പാണ്ഡിത്യക്കെടു, ഗര്വേ | 68 



167 

6 

കിന്പിദമുചിതം തേ, കൈരളീവരാകീയം 
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ക്കായിതിങ്ങനെയൊരു മുരളീകളഗീതം :-- 84 

"" അബ്ഭാഷാകവിയുടെ സങ്കടം തീര്ക്കുകിനി- 

ത്തല് പ്രീതിയല്പാതില്ല മരുന്നീ രോഗംമാറാന്; 

കേളിയേറിന മേല”പത്തൂരിന്െറ വിഭക്തിയെ-- 

ക്കാളിഹപൂന്താനത്തിന് ഭക്തിയാണെനിക്കിഷ്ടം !'' 88 

സാഹിത്യമഞ്ജരി 7] [വളളത്തോഠം 

അഭ്യാസം 

ഉത”പ്രേക്ഷാലങ്കാരത്തിന്െറ ലക്ഷണമെന്ത” ? 

രണ്ടും മുന്നും ഖണ”“ഡത്തിലെ അലങ്കാരപ(്പരയോഗങ്ങഠം പരിശോധിച്ച് 
അവകൊണ്ട് കവിതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന സരന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്തുക. 

പൂന്താനവും മേല”പത്തൂരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണം സംഗ്ര 
ഹിക്കുക 

പൂന്താനത്തിന്െറ ആശാഭംഗത്തിനുശേഷം മേല്പത്തൂരിനുണ്ടായ 
അനുഭവം വിവരിക്കുക. 



പ്പാം 31 

പ്രേമ സംഗിതം 
[ഉളളൂര് എസ് . പരമേശ്വരയ്യര് (1877--1949)--ഉളളൂര് ഉയംപ്പെടെ മൂന്നു 

കവികളെയാണ് ആധുനികമഹാകവിരയതയം എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നത്. 
കവിതാരംഗത്തുമാതമല്ല, ഗവേഷണമണ്ഡലത്തിലും സാഹിത്യചരി (രത 

നിര്മ്മാണത്തിലും നായകത്വം വഹിച്ചിരുന്ന മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു 

അദ്ദേഹം . ഉമാകേരളം എന്ന മഹാ കാവ്യത്തിനു പുറമേ താരഹാരം കുരണാ 

വലി, തരംഗിണി, മണിമഞ്ജൂഷ, അമദൃതധാര, കല്പശാഖി, രത്നമാല 

മുതലായ കവിതാസമാഹാര്രഗന”ഥങ്ങളും പിംഗള, ചിയ്തശാല, കര്, 

ഭൂഷണം, ഭക്തിദീപിക തുടങ്ങിയ ഖണ”ഡകാവ്യങ്ങളുമാണ് മലയാളകവിത 

യ്ക്ക് അദ”ദേഹം ചെയ്ത സംഭാവനകഠം. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കേരളസാഹി 

ത്ൃയചരിത്രം എന്ന വമ്പിച്ച സാഹിത്യചരിത്ര രഗന്ഥവും വിജ്ഞാന 
ദീപികയുടെ പല ഭാഗങ്ങളില് അന്തര്ഭവിക്കുന്ന ഗവേഷണാത്മകമായ 

(പബന'ധങ്ങളും ഭാഷയ്ക്കു വിലപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളാണ് . 

“സ്നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയില് ' എന്ന ആശയത്തെ ഉദ്ഘോഷി 
ക്കുകയും പരമപ്രേമരൂപനായ ഇദരശ്വരനെ വണങ്ങുകയും ലോകത്തിലെ 

സര്വജീവികളെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന പ്രേമചൈതന്യത്തെ 

വാഴത്തിപ്പാടുകയുമാണ് പ്രപേമസംഗീതത്തിന്െറ പൊരും.] 

1 

ഒരൊറ്റമതമുണ്ടുലകിന്നുയിരാം 

പ്രേമം അതൊന്നല്ലോ 

പരക്കെ നമ്മെപ്പാലമതൂട്ടും 

പാര്വണശശിബിംബം: 

ഭക്ത്യനുരാഗ ദയാദി വപുസ്സ-- 

പ്പരാത”മചൈതന്യം 

പലമട്ടേന്തിപ്പാരിതിനെങ്ങും 

(പകാശമരുളുന്നു . 

അതിന്നൊരരിയാം നാസ്തിക്യം 
താന് ദ്വേഷം; ലോകത്തി--- 

ന്നഹോ ! തമസ്സാമതി ലടിപെട്ടാ--- 

ലകാലമ്രത്യു ഫലം. 

മാരണ ദേവതയാമതു മാറ്റും 

മണവറ പട്ടടയായ് 

മടുമലര് വാടിക മരുപ്പറമ്പായ് 

വാനം നാരകമായ് . ൫ 

ചി 

₹, 
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ി 

പദങ്ങളന്വയമാര്ന്നേ വാക്യം 

ഭവിപ്പു സാര്ത“ഥകമായ” ; 
ര്രുതിയും താളവുമൊത്തേ ഗാനം 

ശ്രോതസുഖം നല്കൂ, 

പരാര്ദ്ധസരഖ്യം പരമാണുഗണം 

പരസ്പരം ചേരും 

ശരീരമുടയോന്നല്ലീസകലം 

ചരാചരഗ്ഗാമം? 

പരാനപേക്ഷം പ6്പാണിക്കമരാന് 

പഴുതില്ലൊരിടത്തും : 

പരന് പുമാനും (പക്ൃതിസഹായന് 

(്രപഞ്ചഘടനത്തില്. 

പേര്ത്തും തമ്മില് പൃഥ്വ്യപ്തേജോ-- 

വായ്വാകാശങ്ങഠം 

പിണയ്പുമേന്മേല് സൃഷ്ടിയിലീശന്, 

പിരിപ്പു സംഹ്ൃതിയില്. 

വിരിഞ്ഞുനില്പൊരു സുമമളിയെത്തന് 

വിശിഷ്ടഗന”ധത്താല് 

വിവിക്തവിരസം വീണ്ടും വീണ്ടും 

വിളിപ്പു സവിധത്തില്; 

മധുയ്വതത്തിനു മടുമലര്വേണം 

മനം കുളിര്പ്പിപ്പാന്; 

മലര്ന്ന പൂവിനു വണ്ടുംവേണം 

മന്നിതു വിണ്ണാക്കാന്. 

പ്രജകഠം ജഗത്തില് സുക്യതികഠം ജായാ--- 

പതികഠംനടും ശുഭമാം 

പരസ് പരരപണയാമരതരുവിന് [ 

ഫലപ്രകാണ”ഡങ്ങാഠം 

ചൂടാന്മലരും ഘനമായ് തോന്നിന 

ദോഹദകാലത്തില് 

ചുമന്നിരിപ്പു ദൂര്ഭരഗര്ഭം 

സുഖേന ജനയി ത്രി. 

12 

16 

20 

24 
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പിതാവുമാതാവുടപ്പിറന്നോര് 

ബാന്ധവരിഷ“ടന”്മാര് 

പ്രേയസിമക്കഠം ഭുജിഷ്യര്തുടങ്ങി 

പ്രേമപരാധീനര് 

പരിചരണോദ്യതര് പലജീവികഠം തന് 

പരിത്ഃസ്ഥിതിമൂലം 

പദേപദേ നാം (പമുദിതര് കാണ” മൂ 

ഭവാബ്ധി ഗോഷ “പദമായ. 

(പപഞ്ചമുൃകുരം നമ്മുടെരൂപം 

(പതിബിംബിപ്പിപ്പൂ. 

(പപഞ്ചകുഹരം നമ്മുടെ ശബദം 

(്പരതിധ്വനി പ്പി പ്പു; 

പ്രപഞ്ചമസ്മദ'് വചനാമ്രേഡന 

പണ”ഡിതമാം കീരം; 

പ്രപഞ്ചമസമദ്ഭാവവിഡംബന 

പാടവമാര്ന്ന നടന്. 

(പപഞ്ചഭൃമിയില് വിതച്ചവിത്തിന് 

ഫലത്തെ നാം കൊയ്വൂ; 

(പപഞ്ചമരുഠംവൂ പട്ടുംവെട്ടും 

പകരത്തിനുപകരം . 

വിളക്കുകൈവശമുളളവനെങ്ങും 

വിശ്വം ദീപമയം; 

വെണ്മ മനസ്സില് വിളങ്ങീന ഭ്രദനു 

മേന”മേലമൃതമയം . 

പേശലമല്ലൊരു വസ്തുവുമുലകില് 

പ്രേക്ഷകനില്ലെന്നാ--- 

ലീശ്വരസൃഷ്ടിയിലെങ്ങങള്ങില്ലവീ--- 

യിതരേതര യോഗം? 

പദാര്ത”ഥനിരതന് (പകടൃതിജഭാവം 

പരസപരാകര്ഷം ; 

(പാണികുലത്തിന് (പഥമാത്മഗുണം 

പരസപരപ്രേേമം. 

28 

32 

96 

30 

€, 
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നമിക്കിലുയരാം, നടുകില്ത്തിന്നാം 

നല്കുകില് നേടീടാം : 

നമുക്കുനാമേ പണിവതുനാകം 

നരകവുമതുപോലെ. 

മനവും മിഴിയും നാവും കരവും 

മന്നിന്മാലകലാന് 

മഹാനുകമ്പാമസ്യണിതമാക്കും 

മാനുഷര് ദേവന”മാര്. ി 

പാഷാണാഷധിപക്ഷിമദഗാദികഠം 

പല പല വടിവുകളില് 

(്രകടുതിലസി പ്പു നമുക്കുചുദ്നും 

പരമോത”സവദാത്രി . 

പേര്ത്തും നമ്മി ലുമവയി ലുമൊപ്പം 

പ്രേക്ഷി പ്പോര്ക്കെല്പാം | 

പ്രേമാത”“വായ് വി ലസും നമ്മുടെ 

പിതാവിനെക്കാണാം. 8 

ഉലകാമൂുത്തമവി ദ്യാലയമതി-- 

ലുപകാരോപനിഷ--- 

ത്തോതി ക്കോനവനുപദേശി പ്തു-- 

മുറക്കവേ കേഴംക്കാം . 

ഏകോദരസോദരര് നാമേവരു--- 

മെല്പാജ് ജീവികളും 

ലോകപടത്തില്ത്തമ്മിലിണങ്ങി ടു 

മോതപ്രപോതകങ്ങാഠം. 52 

അടുത്തുനില”പോരനുജനെ നോക്കാ--- 

നക്ഷി കളി ല്ലാത്തോര്___ 
ക്കരുപനീശ്വരനദ്ൃശ്യനായാ 

ലതിലെന്താശചര്യം ! 

അഹോ! ജയിപ്പു ജഗദാധാരമൊ--- 

രദ്ഭുൃത ദിപ്ൃയമഹ--- 

സ്സഖണ”്ഡമദ്വയമചിന്ത്യ വൈഭവ-- 

മനാദിമധ്യ്യാന്തം . 56 
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ആഴവാഞ്ചേരിത്ത്രമ്പാക്കളി ലു-- 

ണ്ടയ്യന് പുലയനിലു-- 

ണ്ടാദിത്യനിലുണ്ടണുക്യമിയിലുമു- 
ണ്ടതിന് പരിസ്ഫുരണം. 

അരചര്ക്കരചനുമടിമയ്ക്കടിമയു-- 

മഭിന്നര്; ഉള്ളിലവര്_ 

ക്കതില്ക്കൊള ത്തി ന തിരിതാന് കത്തൃവ-- 

തന്തഃകരണാഖ്യം . 

നി 

നമോസ്തുതേ മജ് ജീവനദായക, 

നടേശ, പരമാത്മന്, 

നരാഖ്യമങ്ങേ നര്ത്തകഗണമിതില് 

ഞാനുമൊരല”പാംഗം 

വേഷമെനിക്കെന്തെന്നു വിധി പതു 

വിഭോ, ഭവച്ചിത്തം; 

വിശ്വപ്രിയമായ” നടനം ചെയ്വതുൃു 

വിധേയനെന് കടത്യം . 

അരങഞ്ങുലയ”ക്കാനരചന് മതിയാ-- 

മതിന്നു കൊഴുപ്പേകാ- 

നനുചരനാവാ, മണിയാടകള-- 

ല്ലഭിനയമതുസിദ്ധം . 

അകമേ നിലകൊണ്ടതാതു ചുവടുക-- 

ളാ, മരു, തെന്നു തിരി- 

ച്ചടിയനു കാട്ടിത്തരുവോനവിടു-- 

ന്നന്യര് ധരിക്കാതെ. 

അതൊന്നു കാണ്മാന് മിഴികരം തുറന്നാ-- 

ലന്നിമിഷം മുതല് ഞാ-- 

നരങ്ങുമണിയറയും പുകഴും മ-- 

ട്ടാടാനതിചതുരന്. 

പരാപരാത”മന്, ഭക” ത്ൃയഭിഗമ്യന് 

ഭവാനെയാര് കാണ്മൂൃ 

ചരാചരപ്രേമാഞ'ജനമെഴുതിന 

ചക്ഷുസ്സില്പാഞ്ഞാല് ? 

60 

64 

68 

72 
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പരസുഖമേ സുഖമെനിയ്ക്കു നിയതം 

പരദുഃഖം ദുഃഖം; 

പരമാര്ത'ഥത്തില് പരനും ഞാനും 

ഭവാനുമൊന്നല്ലീ? 

ഭവാനധീനം പരമെന്നുടലും 

(പ്രാണനു: മവ രണ്ടും 

പരാര്ത്ഥമാക്കുക പകലും രാവും; 

(്രഭോ നമസ്കാരം. 76 

[ഉള്ളൂര് 

അഭ്യാസം 

ആദ്യത്തെ രണ്ടുവരികളിലെ അലങ്കാരം വിവരിക്കുക. 

* മാരണദേവയാമതു......................... 

വാനം നാരകമായ്---ആശയം വിശദീകരിക്കുക. 

* “പദങ്ങളന്പയമാര്ന്നേ--എന്നുതുടങ്ങുന്ന നാലു വരികരം പരാവര് 

ത്തനം ചെയ്യുക. 

*“പരാനപേക്ഷം (പാണിക്കമരാന് പഴുതില്ലൊരിടത്തും ' '--ഉദാഹരണം 

കൊണ്ടു സമര്ത്ഥിക്കുക. 

*“പദേപദേ നാം (പമുദിതര് കാണ്മൂഭവാബ”ധി ഗോഷ'പദമായ” ' '--- 

ഇങ്ങനെ കാണാന് എന്താണു കാരണം ? 

പ്രപഞ്ചത്തെ മുകുരം, കുഹരം, കീരം, എന്നിവയുമായി രൂപണം 

ചെയ്യുന്നതിലെ ഓചിത്യം വ്യക്തമാക്കുക. 

“പട്ടും വെട്ടും അരുളുക ' അര്ത്ഥം വിശദമാക്കുക. 

* വിളക്കുകൈവശം ....... യം മേന്മേലമദൃതമയം' --- അലങ്കാരം 

വ്യകതമാക്കി ആശയം വിവരിക്കുക. 

“നമുക്കുനാമേ പണിവതുനാകം നരകവുമതുപോലെ' --ആശയം 

വിശദീകരിക്കുക. 

പരസ്പരപ്രണയാമരതരു, ഉലകാമുത്തമ വിദ്യാലയം, ലോകപടം , 

നരാഖ്യമായ നര്ത്തകഗണം, ചരാചരപ്രേമാഞ്ജനം ഈ രൂപക 

പ്രയോഗങ്ങളുടെ ആശയം വികസിപ്പിക്കുക. 

ഈ കവിതയില് (പകടമാകുന്ന സന്ദേശം രണ്ടു ഖണ്“ഡികയില് 

സംരഗഹിക്കുക. 

മഹാകവി ഉളളൂരിന്െറ സാഹിത്യസേവനത്തെപ്പദ്ടി ഒരു, ഖണ്ഡിക 

എഴുതുക. 

7 7-7 



പാഠം 34 

മനസ്സാക്ഷി വില'പന 
[പളളത്തു രാമന് (1891-1960)---ഉദയരശ്മി , കൈത്തിരി, മി തകാന്തി 

എന്നീ കവിതാസമാഹാരങ്ങളുടെ കര്ത്താവാണ്. രാജസ്ഥാനപുഷ”പം, 
അമദൃതപുളിനം എന്നീ ഗദ്യകൃതികളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് . രാഷ് (ടരീയവും 
സാമൂഹികവുമായ സ്വാത്രനത്യത്തിനുവേണ്ടി കവിതയെ ആയുധമാക്കി 

മാട്ലാന് മടിക്കാത്ത ഒരു കവിയാണ് ഇദ് ദേഹം . 

തന്െറ മമ്ലു പല കവിതകളെയും പോലെതന്നെ പളളത്തിന്െറ “മന 
സ്സാക്ഷിവില്പന'യും (പബോധനപരമാണ് . (പതിബന്ധങ്ങളും 

തോല്വികളും കരളുറപ്പോടെ നേരിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങഠം തരണംചെയ്യുന്ന 
മനുഷ്യന് മാതമേ വിജയിക്കുകയുളളൂ എന്നും, ക്ശേശമാകുന്ന ഗുരുവിന്െറ 
(പഹരങ്ങളേമ്ലു തഴമ്പിച്ചും എന്നാല് മനസ്സാക്ഷിയെ ഒരിക്കലും വില് 
ക്കാതെയും ധര്മ്മത്തെ ആയുധമാക്കി മുന്നേറുകയാണ് കരണീയമെന്നും 

കവി ഉദ് ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് .] 

മയക്കു കൈകാട്ടി വിളിച്ചടുക്കേ, 

മണ്ടയ”ക്കടിച്ചുഴിയില് വീഴ്ത്തിമാദ്റി, 

വേപ്പും, കിതപ്പും, കഴലിന്കഴപ്പു-- 

മേല്പ്പിച്ചു കൈമെയ് കഠം മുറിപ്പെടുത്തി , [6] 

പത്തല്പ, നൂറല്ല, പരീക്ഷണങ്ങ-- 

ളിമ്മട്ടുലക്ഷം ജയലക്ഷ്മി ചെയ് കേ, 

മാര്ഗ്ഗം വിടാതേ, മതിവാടിടാതെ, 

തഞ്ചോടു തേടുന്ന കരുത്തനാരോ, മ 

അണച്ചു തൃ ക്കൈയവളപ്പുമാനെ-- 

പ്യൂണര്ന്നു, പൂമെത്ത വിരിച്ചുകൊടംവു ! 

ഉല്ക്കടുഷ”ടശക”തിക്കുറവാമവന്മേല് 

പൂവാരി വര്ഷിക്കുകയായിലോകം (വിശേഷകം) യ 

ഗുണജ്ഞനാം ക്ശേശഗുരൂത്തമന്െറ 

ചൂരല് പ്രഹാരം ചുടുനോക്കിതെല്പാം 

പാടേ സഹിച്ചേറിയ ശിക്ഷണത്താ-- 

ലല്ലാതെ, നി ഃശ്രേയസമാരുനേടി ? ക് 

കണ്മഞ്ഞളിപ്പിപ്പൊരു പൊല്പ്പരപ്പില് 

പദങ്ങഠം വയ” പോനറിവീല ലോകം; 

ഇരുഠംത്തഴപ്പും, കരിമുടംപ്പടര്പ്പും 

കാണാത്ത കണ്ണണെന്തൊരു കാഴച കണ്ടു ? 5 
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ധാര്ഷ്ട്യം കരംപൊക്കുവതെങ്ങു ധര്മ്മ-- 

സ്വാത്രന്യയവിണ്മെയ്യൊളിയൊന്നു തീണ്ടാന് ? 

നിന്തൂലികത്തുമ്പിലലച്ചുത്ളളി-- 

ക്കണ്ടാവു ! വന് വൈദ്യുതിയപ്പ്യൊഴെല്ലാം . 6 

വെന്നിക്കൊടിക്കൂറ പറന്നുകാണ”്മാന്, 

പൊന്നാണ്യനാദം (ശ്രുതിസരഖ്യമേകാന്, 

കുന്നിന്െറ കൂടത്തിലെടുത്തു പൊക്കാന്, 

വില്ക്കാ മനസ് സാക്ഷി സുധര്മ്മവീരന്. 7 

ധര്മ്മത്തെ വാടിത്തളരാ വലംകൈ-- 

വാളാക്കി മുന്ചോടു മുറയ”ക്കു വയ്ക്കേ, 

മുപ്പാരകത്തേതൊരു മാറ്റലര്ക്കും 

കാല്ക്കീഴമര്ന്നീടുക വേണ്ട, വേണ്ട. ൫ 

പളളത്തിന്െറ കൃതികഠം] [പളളത്തു രാമന് 

കമാ 

അഭ്യാസം 

ആദ്യത്തെ മൂന്നു ഭ്ശ്രോകങ്ങളിലെ ആശയം വ്യക്തമാക്കുക. 

ക്രേശമാണു ഗുരൂത്തമന് എന്നു പറയാന് എന്താണു കാരണം? 

ഈ പാഠത്തിലെ വുത്തം നിശ്ചയിക്കുക. 

* വില്ക്കാമനസ്സാക്ഷി സുധര്മ്മധീരന് ' ക " ആശയം വികസി 

പ്പിക്കുക ക 

പാഠം 33 

“ഇന്ന ഞാന് നാളെ നി' 
' [ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ” (1901-19718] അരനൂദ്ാണ്ടുകാലത്തിനകം (പസി 

ദധീകരിച്ച ഇരുപതോളം കവിതാസമാഹാരരഗന”ഥങ്ങളിലൂടെ മലയാള 

സാഹിത്യത്തില് ചിരപ്രതിഷ്ഠനേടിയ ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ക്രേന്ദസാഹിത്യ 

അക്കാദമിയുടെയും ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠത്തിന്െറയും പുരസ്കാരങ്ങഠം 
ലഭിച്ചതോടെ ഭാരതമൊട്ടുക്കു (പശസ്തി സമ്പാദിച്ച നമ്മുടെ മഹാകവി 
യാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭാവഗംഭീരമായ ഒരു കവിതയാണ് ' ഇന്നു 
ഞാന് നാളെ നീ'.] 

“ഇന്നു ഞാന്, നാളെ നീ, ഇന്നു ഞാന്, നാളെ നീ" 
ഇന്നും (പതിധ്വനിക്കുന്നിതെന്നോര്മ്മയില് ! 
പാതവക്കത്തെ മരത്തിന് കരിനിഴല് 
പ്രേതംകണക്കെ ക്ഷണത്താല് വളരവേ, നി 
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എ്തയും പേടിച്ചരണ്ട ചില ശൂഷ്ക 

പ്രതങ്ങഠം മോഹം കലര്ന്നുപതിക്കുവേ, 

ആസന്നമ്ത്യുവാം നിശ്ചേഷ്ടമാരുതന് 

ശ്വാസമിടയ”ക്കിടയ"ക്കാഞ്ഞു വലിക്കവേ, 

താരകരത”നഖചിതമാം പട്ടിനാല് 

പാരമലംകടുതമായ വിണ്പെട്ടിയില് 
ചത്തപകലിന് ശവംവച്ചെടുപ്പതി- 

നാത്തമാനം നാലുദിക്കുകഠം നില്ക്കവേ, 

തന്പിതാവിന് ശവപ്പെട്ടി മേല് ചുംബിച്ചു 
കമ്പിത ഗാ്തിയായന്തി മൂര്ച്ച്ഛിക്കവേ, 

ജീവിതംപോലെ രണ്ടറ്റവും കാണാത്തൊ-- 
രാവഴിയിങ്കല് തനിച്ചുഞ്ഞാന് നിന്നുപോയ്. 

പക്ഷികഠം പാടിയി , ല്പാടിയില്പാലില, 

യിക്ഷിതിതന്നെ മരവിച്ചപോലെയായ'് . 

അന്തികത്തുളെളാരു പളദ്ദിയില് നിന്നുടന് 

പൊന്തി “ണാം' “ണാ' മെന്നു ദീനമണിസ്വനം . 

രണ്ടായിരത്തോളമാണ്ടുകരംക്കുപ്പുറ-- 

ത്തുണ്ടായൊരാ മഹാത്യാഗത്തെയിപ്പോഴും 

മൃകമാണെങ്കി ലുമുച്ചത്തില് വര്ണ്ണിക്കു-- 

മേകമുഖമാം കുരിശിനെ മുത്തുവാന് 

ആരാലിറങ്ങിവരും ചില 'മാലാഖ' 

മാരായ” വരാം കണ്ടവെണ്മുകില്ത്തുണ്ടുകഠം 

പാപംഹരിച്ചു പാരിന്നു, വിണ്ണേറുവാന് 

പാതകാണിക്കും കുരിശേ, ജയിക്കുക ! 

ആ വഴിക്കപ്പോളൊരു ദരി (ദന്െറ നിര്-- 

ജജീവമാം ദേഹമടക്കിയപ്പെട്ടി പോയ”; 

ഇല്പപെരുമ്പറ, ശുദ്ധയാം വിശ്വസ”ത-- 

വല്പഭ തന്നുടെ നെഞ്ചിടിപ്പെന്നിയേ ! 
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ഇല്പപൂവര്ഷം, വിഷാദം കിടന്നല 

തല്ലുന്ന പൈതലില് കണ്ണുനീരെന്നിയേ ! 

വന്നുതറച്ചിതെന് കണ്ണ്ണി ലാപ്പെട്ടി മേല് 

നിന്നുമാറക്ഷരം , “ഇന്നുഞാന്, നാളെനീ '. . 36 

ഒന്നുനടുങ്ങിഞാ, നാ നടുക്കംതന്നെ 

മിന്നുമുഡുക്കളില് ദൃശ്യമാണിപ്പൊഴും ] 38 

ജിയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകം] [ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് 

അഭ്യാസം 

1. വഴിയില് തനിച്ചുനില്ക്കുന്ന കവി ചുരദ്ടിലും കാണുന്ന (പകൃതി 

വസതുക്കഠം ഏവ? അവ ഓരോന്നും കവിയുടെ ദൃഷ്ടിയില് 

എങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ചു? 

മു, വെണ്മുകില്ത്തുണ്ടുകളെ കവി ഉത'പ്രേക്ഷിക്കുന്നതെങ്ങിനെ ? 

3. ദരി്ദന്െറ ശവമടക്കിയ പെട്ടിയോടൊപ്പം ഇല്ലാതിരുന്നതെത്തെല്ലാം ? 

ഉണ്ടായിരുന്നതേവ? 

ക, “ഇന്നു ഞാന് നാളെ നീ '--എന്ന ശീര്ഷ കത്തിന്െറ ഓചിത്യം പരിശോ 

ധിക്കുക. 

5. കവിതയിലെ വൃത്തം വിവരിക്കുക. 

6. ജി.യെപ്പട്ലി ഒരു ഖണ്ഡിക എഴുതുക. 

പാഠം 34. 

കാടിന്െറ മടിയില് 
പി. കുഞ്ഞിരാമന് നായര് (19051978) കേരളീയവും ഭാരതീയവൃ 

മായ പൂര്വകാലസംസ്കാരത്തില് തികഞ്ഞ അഭിമാനാദരങ്ങഡ, ആധുനിക 

ജീവിതത്തിലെ കടു രതിമപരിഷ്കാരപ്പകിട്ടുകളോടു കടുത്ത അവജ”്ഞാവമാ 

നങ്ങഠം, മലനാട്ടിലെ (പകഴടൃതിസരന്ദര്യത്തില് ഒടുങ്ങാത്ത ഹര്ഷവിസ് മയ 

ങ്ങഠം__ഇവയാണ് പി. കുഞ്ഞിരാമന് നായരുടെ കവിതകളിലെ മുഖ്യമായ 

അന്തര്ധാരകഠം. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയാല് സമ്മാനിതനായ ഈ മല 

യാളകവിയുടെ നൂദ്റുകണക്കിനുള്ള കവിതകഠം അനേകം (ഗന“ഥങ്ങളി ലായി 

സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ജന്മസിദ്ധമായ സ്വാത്രന്ത്രയത്തിന്െറ മാഹാത്മ്ൃയ 

മാണ് താഴെക്കാണുന്ന കവിതയിലെ വര്ണ്ണ വിഷയം .] 

1 

പൈങ്കിളിച്ചങ്ങാതീ, കണ്ടിട്ടറിഞ്ഞില്ല, 

നിന്കോലമാകെപ്പകര്ന്നുപോയി 

ആരോഗ്യമെങ്ങു, തടിമി ടുക്കെങ്ങുപോയ”, 

വേരൂന്നി വാര്ദ്ധക ബാധയെന്നോ ? 4 
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തിങ്കഠംക്കലപോലെ, കന്നിക്കതിര്പോലെ, 

തങ്കപ്പുലരൊളിപ്പൂവുയപോലെ, 

മിന്നിയന്നാളി : ലഴകുമാനന്ദവും 

നിന്നുടെ കൈമുതലായിരുന്നു ! ൫ 

വര്ണ്ണപ്പൊലിമയും ചുണ്ടിലെപ്പാട്ടുമീ-- 

ക്കണ്ണിന്വെളിച്ചവുമെങ്ങു പോയി ? 

തേടേണ്ട മറ്റുവീടെന്നു കരുതി ഞാന് 

കൂടായ വീടു, പണിതുതന്നു. 12, 

ഒന്നിനുമെങ്ങുമലയേണ്ട: നിന്മുന്നില് 

വന്നുവീഴുന്നിതു വേണ്ടതെല്ലാം . 

പാടിക്കൊണ്ടന്നുനീ---യോര്മ്മയിലില്ലയോ 

നാടാകെത്തെണ്ടിനടന്ന കാലം ? 16 

വൃത്തിക്കുവേതനമെന്നല്പ കൈവന്നു 

സുസ്ഥിരമായൊരു മേല്വിലാസം, 

ഭാവികുരുക്കുന്ന പിഞ്ചുകിടാങ്ങളെ-- 
ബ്ഭാഷപറഠിപ്പിക്കും ജോലി നല്കി . 20 

മാറിപ്പോയില്ലേ വറുതി , പൈമ്പാലിനും 

ചോറിനും നീരിനും മുട്ടില്പല്ലപോ? 

എന്തുമറി മായ, മെങ്കിലും, നിന്കോല-- 

മെന്തി (തവേഗം പകര്ന്നു പോയി ? 24. 

അന്നത്തെ രൂപവും ഭാവവുമെങ്ങുപോ-- 

യന്നത്തെച്ചൈതന്യമെങ്ങുപോയി ? 

സര്വചരാചരപ്രേമം വഴിയുന്ന 

സംശുദ്ധമാം കരളെങ്ങുപോയി ? 2൫ 

പണ്ടുപൂഞ്ചോലപോല്ത്തളളി യൊഴുകിയ 

ചുണ്ടിലെപ്പാട്ടുകളെങ്ങുപോയി ? 

ചങ്ങാതീ, കണ്ടിട്ടറിഞ്ഞില്പ, നിന്നഴ-- 

കെങ്ങനെ വാടിക്കരിഞ്ഞുപോയി ? 32 

കൂ 
തോഴ, വയറ്റില് പശിക്കൊരല”പാല”പമായ് 
കൈവന്നു ശാന്തതയിന്നു, പക്ഷേ 
ഏറുന്നിതാത”മാവിന് ക്ഷുത്തു, വിളമ്പുമി-- 
ച്ചോറു കൊലച്ചോറാണെന്നുണര്ന്നേന്. 36 
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രണ്ടുവറ്റിന്നായി, ദുര്ല്പഭമാം കലാ-- 
സ്വര്ണ്ണനി ക്ഷേപങ്ങം തൂക്കിവിപ്ലു 

ഓണത്തിന് പൂവിളി പൊങ്ങുന്നു, പൊന്കതിര് 

വീണവയലിന് കരയിലെല്ലാം . 40 

പാലലയെങ്ങുമിളക്കിവിട്ടെന്കൂട്ടര് 

പാടിനടക്കയാം കാട്ടിലിപ്പോം, 

സ്വാതന്ത്ര്യ, മാനന്ദസ്വാതന്ത്ത്യം പൂര്ണ്ണമാം 

സ്വാതന്ത്ര്യം, ജീവന്െറ പൂങ്കനിയാം . 44 

ആ മലയോരങ്ങഠം തൊട്ടുതഴുകിക്കൊ-- 
ണ്ടാമന്ദം പോകും പുഴയലതന് 

പൂക്കാദ്ലു നീളെക്കളിക്കുമത്തോട്ടത്തില് 

പൂങ്കുലയൂഞ്ഞാലിടുന്നകൊമ്പില് 48 

എന്നിണയോടൊത്തു കൊക്കുരുമ്മിക്കൊണ്ടു, 
പൊന്നുംകതിരുകഠം തേടിത്തേടി 

നീലനഭസ്സിലലിഞ്ഞൊന്നു, പാടുവാന്, 

നീരവശാന്തിതന് തേന്നുകരാന്. 52 

നൊന്തുവിതുമ്പുമീയന്തരാത്മാവിലെ-- 

പ്പൊന്തുന്ന പൈദാഹമാരറിഞ്ഞു ! 

ആശ്വാസ വാക്യങ്ങളാരുമരുളേണ്ട, 

ആശിപ്പു ചേതനയൊന്നുമാതം . 56 

നേടിയപ്പാട്ടിന്െറ പട്ടടയാകുമീ-- 

ക്കൂടിന്െറ ചുദ്റഴി വേര്പെടുത്തി 

പാട്ടിലലിഞ്ഞലിഞ്ഞേകാന്ത ശാന്തമാം 

കാട്ടിന് മടിയില്ക്കിടന്നു ചാവാന് ! 60 

താമരത്തോണി] [പി. കുഞ്ഞിരാമന്നായര് 

പി 

അഭ്യാസം 
കാട്ടിലായിരുന്നപ്പോഠം കിളിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ? 
കൂട്ടിലായപ്പോഠം ഉണ്ടായ നേട്ടമെന്ത്”? നഷ്ടമെന്ത” ? 
“ആശിപ്പു ചേതന ............ കാട്ടിന്മടിയില് കിടന്നു ചാവാന് '__ 
ആശയം വികസിപ്പിക്കുക. 

'സ്വാത്രന്ത്യത്തിന്െറ മഹത്ത്വമാണ് ഈ കവിതയുടെ ജീവന് '__ഇതിനെ 
ആസ്പദമാക്കി രണ്ടു ഖണ്ഡിക എഴുതുക. 4 

ഈ കവിതയിലെ സാമ്യമൂലകങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങഠം ഏവ? അവ 
വിവരിച്ചു ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ഘടിപ്പിക്കുക. 



പാഠം 35 

മലസേചനം 

[വൈലോപ്പിളളി (ശീധരമേനോന്---'വിട' എന്ന തന്െറ കവിതാസമാ 

ഹാരംമുഖേന ക്രേന്ദ്ര സാഹിത്യഅക്കാദമിയുടെ അവാര്ഡു നേടിയ വൈലോ 

പ്പിള്ളി (ശീധരമേനോന് കുന്നിക്കൊയ”ത്ത് , (ശീരേഖ, ഓണപ്പാട്ടുകാര്, കടല് 
ക്കാക്കകഠം, കയ”“പവല്ലരി , കുന്നിമണികരം, കുരുവികഠം, കുടിയൊഴിക്കല് 
തുടങ്ങിയ രഗന”ഥങ്ങളുടെ കര്ത്താവാണ്. കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിത എന്നു 
വിമര്ശകര് അദ് ദേഹത്തിന്െറ വാങ് മയങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട”. തന 
തായ ജീവിതദര്ശനവും കാവ്യസങ്കല“പങ്ങളും രചനാസ്രമ്പദായവുമുളള 
ഇദ് ദേഹത്തിനു കവിയെന്നനിലയിലുളള സമ്പന്നമായ വ്യക്തിത്വം പരക്കെ 

അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ലഘുവായ ഒരു പുരാണകഥാംശത്തിന് “ജല 

സേചനം ' എന്ന കടുതിയില് അദ് ദേഹം വരുത്തിയിട്ടുള്ള നിത്യനൂതനത്വം 
രശരദ്ധിക്കക..] 

ദ്വാരക തന്നില് നിന്നെത്തിയ രാമനോ-- 

ടേറിയദുഃഖം കഥിച്ചു ഗോപര്. 

'“കണ്ടിതോ ഭ്രദാ, വരണ്ടുപോയ മന്നിടം 

കണ്ണുനീര് മാതമേ ബാക്കിയുളളൂ. ) 4 

തന്പകവീട്ടലാലിരന്ദന് ജയിക്കുന്നു 

തണ്ണ്ീരിനൂഴിയിരന്നു നില്ക്കെ. 

കൊല്ലുന്ന ചൂടിനാല് മാമരം വേവുന്നു 

പുല്പിന്െറ കാരിയമെന്തുചൊല”വൂ ! 8 

ഗോവര്ദ്ധനാ്ദിതന് താഴ്വരകൂടിയും 

ഗോവര്ഗ”ഗനൈരാശ്യഗര്ത്തമായി . 

ഉച്ചയ്ക്കു പാടത്തു മാദ്റൊലിക്കൊളളുന്നു 

കൊച്ചുകുരുവിതന് പാരവശ്യം . 12 

വത്സനും പാലില്പാതോതുന്നു ധേനുക്കഠം 

ദൂസ്സഹ 'മംബേ' യെന്നാവലാതി . 

ദൈവങ്ങളീവിധം ദ്വേഷിച്ചു നില”ക്കുകില് 

പാവങ്ങളീ ഞങ്ങളെന്തു ചെയ്യും?" 16 

ആശ്രിതവത്സലന് മാധവസോദര-- 

നാര്ദ്ദത പൂണ്ടിതുകേട്ടുനില”ക്കെ, 

ഫാലത്തില്ച്ചൂട്ടെഴും കാലിക്കിടാവു, തന്-- 

പാലൊത്ത ത്ൃൃക്കരം നക്കിനിന്നു. 20 - 

ി 
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1! 

വൃന്ദാവനത്തിലിരുന്നു ഹലായുധന് 

ചിന്താഭികൃഷ്ടമാം ചിത്തമോടെ. 

തന്മനോരാജ്യത്തിലെങ്ങുമേ കണ്ടീല 

നന്മരുന്നുഴിയെപ്പുഷ”ടയാക്കാന് .. 

പച്ചിലക്കുമ്പിളില്ത്തുള്ളുമിളം കള്ളില് 

മജ് ജനം ചെയ്കയായ”ത്തന്ഹ്ൃയദയം . 

അപ്പ്യൊഴുതാ മധുപ മൂരത്തി ല് നിന്നാവാം, 

ബുദ്ബുദംപോലൊരു ചിന്തപൊങ്ങി . 

വീണ്ടുമുഷക്കതിര് പൂണ്ടപകല്പോലെ 

നീണ്ടുനിവര്ന്നെഴുന്നേറ്റു ദേവന്, 

ഓളങ്ങളെക്കാട്ടില് മേയ്ച്ചുകളിക്കുന്ന 

കാളിന്ദിയെപ്പോയ് വിളിച്ചുചൊന്നാന് ! 

' “നീയൊന്നു നോക്കൂ കാളിന്ദജേ, ചോരയും 

നീരും വലിഞ്ഞൊരീ ഗോകുലത്തെ. 

സങ്കടം കാണ്കിലും കാണാതെ പോകയോ 

മംഗലേ, നീയൊരു മങ്കയല്ലേ? 

ഭൂലോകസേവിനീ, കാരുണ്യശാലിനീ , 

ഗോലോകമുഖ്യപയസ്വിനീ, കേഠം 

അക്ഷീണമംഭസ്സുചോര്ത്തിയഭി ഷേചി-- 

ച്ചുജ്ജീവിപ്പിച്ചാലുമൂഴിയെ നീ. 

വൃന്ദാവനക്കരി ംകൂവളമാലികേ, 

തന്നാലും നിന് ദാനത്തൂമരന്ദം ! 

എല്ലാക്കൃഷിക്കാര്ക്കും നെല്ലായ”, പശുക്കടംക്കു, 

പുല്പായ്ക്കിളിര്ക്കട്ടെ നിന്കാരുണ്യം .' ' 

ഗണ്യമാക്കീലാ കളിന്ദമഹര്ഷിതന് 
കന്യയിക്കളളിന് തികട്ടലുകഠം 

കാഠ്ലിനാല്ക്കുന്തളം ചീകിച്ചിരിച്ചങ്ങു, 

കാട്ടി ലെസ് സുന്ദരി പാഞ്ഞുപോയാഠം. 

24 
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തന്കരയധ്ഗസ്തമാം വന്നുകം തോളത്തു, 

കണ്കളില് ക്രോധത്തിന് ചെമ്പരുത്തി , 

നിഷ്ഠനായാവിധം യാദവന്, വദുശിയാല് 

ച്ചുടുപഴുത്തെഴും വീര്യമോടേ, 

വേഗമാദ്ധീര ഗംഭീര നീലാംബര-- 

മേഘനിര്ഘോഷ മീമട്ടുകേംക്കായ'; 

' “പട്ടിണി പാരിനെത്തിന്നവേ, നീ വെളള-- 
പ്പട്ടുകിടക്ക വിടില്ഖയെന്നോ? 

നീറിടുമുര്വിതന് ജീവനംകൊണ്ടുപോയ് 

നീ വെറുമുപ്പില് കലക്കുമെന്നോ? 

വന് കരിംകളളിയാം കാളിന്ദി, നിന്നെ ഞാ- 
നെന് കരികൊണ്ടു വലിച്ചിഴയ്ക്കും. 

ക്ശേശിച്ച കൈത്തോട്ടില് വെളളംചുമക്ക നീ 
കാശപ്പുല്കണ്ടു, ചിരിക്കുംമട്ടില്. 
സൂരനു, ധൂമമായ് വാഴ്വതേക്കാട്ടിലും 
പാരിനു പങ്കമായ"പ്പോക നല്ലൂ!" 

്, 
സീരത്താലാദ്റിന്െറ തീരത്തെ, നിന്ദാഹം 

കാരത്തെ, ഭേദിച്ചുരാമദേവന് 

തത്ക്ഷണം വാനിനെ ഭേദിച്ചു ഗോപര്ത-- 

ന്നുച്ചമാം ജ്രൈതകോലാഹലങ്ങഠം. 

തന്ഗതിമുൂട്ടിയുഴന്നുപോയ് കാളിന്ദി 
യങ്കുശമേറ്റ കരിണി പോലെ. 
പൊന്തും മുടികളാല് നോക്കി ഗോവര്ദ'ധനം , 
എന്തിതെന്നാഴി പരി ഭ്രമിക്കേ. 

ആ ഹലാഘാതം സഹിച്ചു ധരിത്രിയാഠം 
ആസന്നസത്ഫലഭാവനയാല്.. 

തന്കരി കീറിയ ചൂടെഴുംചാല്കളി-- 
ലന്നദിഗാരവ്ൃഷഭശോഭന് 

62 

56 

64 

68 

മു 

76 



183 

നീളെക്കടത്തിച്ചമച്ചൂു നിരവധി 

നീലക്കൈ പാരിനുനീര്കൊടുപ്പാന് 

ആമട്ടു ശൂരയാം സൃൂരജാഗോവിനെ 

രാമന് കറന്നു 'കൊടുന്തൊഴു ത്തില്. 

അത്ര മഹാന്മാര്ക്കേ, ഭൂതദയയില്നി-- 

ന്നിത്തരമുണ്ടാവൂ നിര്ദ്ദയത്വം ! 

അപ്പുഴതാനുമൊതുങ്ങി നമിച്ചുകൊ-- 

ണ്ടപ്പുതുകുല്യകഠംക്കുളളിലൂടെ. 

രാമന്െറ വേര്പ്പിറ്റുവീഴും വഴിക്കു, തു-- 
ക്കാല്മണ്പൊടികഠം മുകര്ന്നുചെന്നാഠം. 

ദാഹം കെടുത്തുവാന് മോഹം പൊറുക്കാതെ- 

യാഹന്ത ! ചാല“വക്കില് മണ്കട്ടകടം 

നീറ്റിലിടിഞ്ഞു കുതിര്ന്നു, കുമിളയായ് 

നീട്ടിയ നിശ്വാസത്തോടുംകൂടെ ! 

കാണു വോര്ക്കുളളങ്ങളവ്വണ്ണമാനന്ദ-- 

പൂര്ണ്ണകുംഭങ്ങളായ” സംഭവിക്കേ, 

രാമനായാമുന നീലജലത്തിനാല് 

താര്മകഠംക്കാടാന് കളംവരച്ചു. 

വെട്ടിയവെട്ടിനാല് കാളിന്ദിയാറ്റിനു, 

പൊട്ടിയ ശാഖോപശാഖതോറും . 

പച്ചപിടിച്ചു തഴച്ചിതുപുഞ്ചകം, 

പുല്ച്ചെടി മേടുകഠം, പൂവനങ്ങം. 

വാച്ചെഴും വ്ൃന്ദാവനങ്ങളിലാജ്ജലം 
പാല്ച്ചറമായിത്തുടിച്ചുപൊന്തി , 

ആയുന്നകൂമ്പായി പ്പൂവിന്കുഴമ്പായി-- 

ക്കായിന്കഴമ്പായി ക്കാണുമാറായ” ! 

പാരിന്െറ ദാസിച്ചെറുമിയായ” പ്പോകയാല് 

സൂരജേ, നീയെന്തുയര്ച്ചനേടി ! 

വീര്ത്തോരകിടുമായ് പ യമുനയെ 
പ്രാര്ത്തൃതണലത്തയവിറക്ക 
ആര്ത്തുനെല്പ്പാടത്തി ലാറ്റുകഠം, തീരത്തൃ 
കൂത്തുപരന്നു പശുക്കിടാങ്ങഠം; 
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അമ്മാനമാടി പഴങ്ങളാലമ്പാടി-- 

ത്തെമ്മാടിക്കുട്ടികഠം വാടി തോറും . 

പൊങ്ങീ ദധിമഥനോത “സവ സംഗീതം ! ലം 

കങ്കണരിംഖണസകങ്കലിതം ! 110 

രാമനോ, മംഗളദേവത തന് കളി-- 

ത്താമര പൊന്മുടി പോലെ ചൂടി 

ആദ്യത്തെക്കര്ഷകരാജാവായ് ശോഭിച്ചാന്, 

പാര്ത്തട്ടിന് നന“മയ'"ക്കായ” സീരമാര്ന്നോന്. 114. 

ശ്രീരേഖ] [വൈലോപ്പിളളി (ശീധരമേനോന് 

അഭ്യാസം 

1. എന്തായിരുന്നു ഗോപന്മാര് രാമനോടു പറഞ്ഞ ആവലാതി ? 

2. “കൊല്ലുന്ന ചൂടിനാല്............ ചൊല്വുൂ '--അലങ്കാരം ചൂണ്ടിക്കാ 

ണിക്കുക. 

3. തന്െറ യാചന കാളിന്ദി നിരാകരിച്ചുപ്പോഠം ബലരാമന് ഉദ്ഘോഷി 

ച്ചത് എപ്രകാരമായിരുന്നു ? 

4. 'സൂരനു ധൃമമായ് വാഴ്വതേക്കാട്ടിലും 
പാരിനു പങ്കമായ്പ്പോകനല്പു '--ആശയം വികസിപ്പിക്കുക. 

6. രാമന്െറ കലപ്പകൊണ്ടു, മഥിച്ചപ്പോം കാളിന്ദിക്കുണ്ടായ മാറ്ടങ്ങഠം 

വര്ണ്ണിക്കുക. 

6. താഴെ കാണിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ അലങ്കാരഭംഗികടം വെളിപ്പെടുത്തുക 

(൪) വുന്ദാവനക്കരിംകൂവളമാലികേ, 
തന്നാലും നിന് ദാനത്തൂുമരന്ദം 

(2) കാട്ലിനാല്ക്കുന്തളം ചീകിച്ചിരിച്ചങ്ങു 
കാട്ടിലെസ്സുന്ദരി പാഞ്ഞുപോയാഠം 

(8) തന്ഗതിമുട്ടിയുഴന്നുപോയ് കാളിന്ദി 

യങ്കുശമേറട്ട കരിണിപോലെ. 

(ട) ദാഹം കെടുത്തുവാന് മോഹംപൊറുക്കാതെ 

യാഹന്ത ! ചാല്വക്കില് മണ്കട്ടകഠം 
നീദ്ലിലിടിഞ്ഞു കുതിര്ന്നു, കുമിളയായ് 
നീട്ടിയ നിശ്വാസത്തോടുംകൂടെ. 

7. ഈ കവിതയുടെ ഒരു ആസ്വാദനം എഴുതുക. 



ക്ക. 

പാഠം 36 

ത്തുപുമാല 
[ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിളള (1912-1948)-- മുപ്പത്തിയാറാം വയസ്സില് 

അന്തരിച്ച ചങ്ങമ്പുഴ നാല“പതിലധികം (ഗന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ്. 

കാവ്യശൈലിയുടെ (പസാദമാധുര്യങ്ങഠം, തനി നാടന് വ്ദൃത്തങ്ങഠംക്കു സ്വക്യ 
തികളില് കൈവരുത്തിയ (പചുരവപചാരം, മനംമയക്കുന്ന സംഗീതാത്മ 
കത്വം, തട്ടും തടവുമില്ലാത്ത പദ്രപവാഹം എന്നിവ ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകടംക്കു, 

സാര്വ്വരതികമായ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തു. “ആ പൂമാല ' ചങ്ങമ്പുഴ 

യുടെ (പഥമ ധഗന“ഥമായ ' ബാഷ “പാഞ”ജലി 'യില് നിന്നെടുത്ത ഒരു കടൃതി 

യാകുന്നു. അതിലെ 'ആരുവാങ്ങുമിന്നാരു വാങ്ങുമീ യാരാമത്തിന്െറ 

രോമാഞ്ചം ' എന്ന സുപപസിദ്ധമായ ഈരടി മലയാള കവിതാരംഗത്ത് ഒരു 

പുതിയ ശബ്ദം കേടാപ്പിച്ചുകൊണ്ടു കടന്നുവന്ന ചങ്ങമ്പുഴ സ്വന്തം കവിത 
യെപ്പറ്റിത്തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു പാടിയതല്ലേ എന്ന് അനുവാചകര് അക്കാ 
ലത്തു സംശയിക്കുകപോലും ചെയ്തു. ] 

" “ആരുവാങ്ങു, മിന്നാരു പങ്ങു മീ. 
യാരാമത്തിന്െറ രോമാഞ്ചം ?........ 

അപ്രമേയവിലാസലോലയാം 

സുപപഭാതത്തിന് സുസ്മിതം 

പൂര്വദിണ്മുഖത്തിങ്കലൊക്കയും 

പൂവിതളൊളിപൂശുമ്പോഠം, 

നി ്ദനെന്നോടു യാത്രയും ചൊല്ലി 

നിര്ദ്ദയം വിട്ടുപോകയാല്, 

മന്ദ്മപന്ടനായ് നിന്നിരുന്നു ഞാന് 

മന്ദിരാ൩ണ വീഥിയില്; 

എത്തിയെന് കാതിലപ്പൊഴുതൊരു, 

മൃഗ്ദ്ധസംഗീത കന്ദളം : 

'" ആരുവാങ്ങു,, മിന്നാരുപവാങ്ങു, മീ. 

യാരാമത്തിന്െറ രോമാഞ്ചം ?....'' 

പച്ചപ്പുല്ക്കൊടിത്തുഞ്ചില് തഞ്ചുന്ന 

കൊച്ചുമാണികൃക്കല്ലുകം, 

ഞാനറിഞ്ഞതില്ലെന്തുകൊണ്ടെ, ന്നെന്.. 

മാനസം കവര്ന്നീലൊട്ടും . 

അല്ലെങ്കില് ചിത്തമെ, ങ്ങതാ ഗാന. 

കല്ലോലത്തിലലിഞ്ഞല്ലോ ! 
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ഗാനമാലികേ, വെല്കവെല്ക നീ 

മാനസോല്ലാസദായികേ, 

ഇര്രനാളും നുകര്ന്നതില്പ ഞാ. 

നിത്തരമൊരു പീയൂഷം 

പിന്നെയുമതാ, തെന്നലിലൂടെ 

വന്നീടുന്നുണ്ടെന്നാനന്ദം . 

ലി “ആരുവാങ്ങു, മിന്നാരുവാങ്ങു,, മീ 

യാരാമത്തിന്െറ രോമാഞ്ചം ?...."" 

മ മഃ 

* “നന്മലരായ വിരിഞ്ഞിട്ടി ല്പാത്ത 

പൊന്മുകുളമേ, ധന്യനീ ! 

തിന്മതന്നിഴല് തീണ്ടിടാതുളള 

നിര്മ്മലത്വമേ ധന്യനീ ! 

പുഞ്ചിരിക്കൊളളും വാസന്ത (രീ, നിന്. 

പിഞ്ചുകൈയിലൊതുങ്ങിയോ? 

മാനവന”്മാര് നിന് ചുദ്ലുമായുടന് 

മാലികയ്ക്കായ് വന്നെത്തുമേ. 

ഉത്തമേ നിന് മുഖത്തു നോക്കൃമ്പോ- 

ളെര്ത ചിത്തം തുടിച്ചിടാ! 

ഹാ! മലീമസമാനസര്പോലു.-- 

മോമനേ, നിന്നെക്കാണുമ്പോഠം 

പൂതചിത്തരായ് തീരുമാറുളേളാ. 

രേതുശക”തി നീ നിർമ്മലേ? 

നില്ക്ക, നില്ക്ക, ഞാന് കാണട്ടെനിന്നെ 

നിഷ്ക്കളങ്കസരന്ദര്യമേ. 

മ 2 യ യ 

"' ആരുവാങ്ങു, മിന്നാരുവാങ്ങു, മീ... 

രാജപാതയില് പൊന്നുഷസ്സുൃപോല് 

രാജിച്ചീടിനാഠം ബാലിക; 

സംഖ്യയി ല്ലാതെ കൂടിനാര് ചുദ്റും 

തങ്കനാണയം തങ്കു വോർ. 



187 

ആശയുഴത്താരി ലേവനുമുണ്ടാ. 

പ്പേശലമാല്യം വാങ്ങുവാന്. 

എന്തതിന് വിലയാകട്ടെ, വാങ്ങാന് 

സന്തോഷം ചെറ്റല്ലേവനും . 

സുന്ദരാധരപല്പവങ്ങളില് 

മന്ദഹാസം വിരിയവേ, 

നീലലോലാളകങ്ങടം നന്മൃദു.- 

ഫാലകത്തിലിളകവേ, 

മന്ദവായുവിലംശുകാഞ്ചലം 

മന്ദമന്ദമി ളകവെ 

വിണ്ണിനുള്ള വിശുദ്ധകാന്തി, യാ. 

ക്കണ്ണിണയില് വഴിയവെ 

മാലികയുമായ” മംഗലാംഗിയാഠം 

ലാലസിച്ചിതാപ്പാതയില്. 

താരുണ്യമല”പനാളി നുള്ളിലാ.- 

ത്താരെതിരുടല് പുല്കിടാം . 

ഇന്നൊരാനന്ദ സാരമാമിളം. 

കുന്ദകോരകം താനവഠം 

രാജപാതയില് തിങ്ങിക്കൂടിയോ. 

രാജനാവലിയൊന്നുപോല്, 

ആനന്ദസ്തബ്ധമായി : സുന്ദര. 

ഗാനമീവിധം കോഴംക്കവെ, 

' ആരുവാങ്ങു, മിന്നാരുവാങ്ങു, മീ. 

യാരാമത്തിന്െറ രോമാഞ്ചം ?...."" 

ി വം യഃ ി 

ചേലെഴുന്നൊരത്തൂമലര്മാല്യ.-- 

മാളില്ലേ വാങ്ങാനാരുമേ? 

തങ്കനാണ്യങ്ങളായതിന്നവര് 

ശങ്കിയാത്തെരത നല്കീല! 

പൊന്നു നല്കുന്നു പുവിനായിക്കൊ. 

ണ്ടെന്നാലും മതിവന്നീലേ? 
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ഓമലേ, നീ ധനാഭി ലാഷത്തില്._ 

സീമനി പോലും  കാണ്മീലേ? 

അന്തരീക്ഷാന്തരം പിളര്ന്നും, നീ 

ഹന്ത ! പായുന്നു മോഹമേ. 

മ യം ലല യം 

"" ആരുവാങ്ങു, മിന്നാരുവാങ്ങു,, മീ. 

യാരാമത്തിന്െറ രോമാഞ്ചം ?....”' 

പൊന്പുലരിയെത്തെല്പിട മുന്പു 

ചുംബനം ചെയ്ത ഭാനുമാന്, 

നീലവാനില് നടുവിലായ് നിന്നു 

തീയെതിര്വെയില് തൂകുന്നു. 

പച്ചിലച്ചാര്ത്തിനുള്ളിലായോരോ 

പക്ഷികഠം കൊഠംവൃ വി ശ്രമം. 

ചൂടുകൊണ്ടുവരണ്ടവായുവി- 

ലാടിടുന്നു ലതാളികം. 

ആരും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നോ ഹാ। നി. 

ന്നാരാമ ശ്രീതന്സരഭാഗ്യം ? 

ചി ി ന മഃ മ 

കാട്ടിലാ മരച്ചോട്ടിലാ, യുണ്ടൊ. 

രാട്ടിടയകുമാരകന്; 

ഉച്ചവെയ് ലേല്ക്കാതുല്പസിക്കുന്നു 

പച്ചപ്പുല്ത്തട്ടി ലേകനായ് . 

മുന്പിലായിതാ മോഹനാംഗിയാം 

വെമ്പലാര്ന്നൊരു ബാലിക; 

ഇപ്പ്യൊഴുമുണ്ടപ്പിഞ്ചുകൈയില-. 

പ്പൊല'പ്പുതുമലര്മാലിക. 

ആനതാനനയായി നിന്നവ_ 

ളാദരാല് മന്ദമോതിനാഠം :_ 

* “ബാല മത്തുച്ഛസമ്മാനമാകും 

മാല, നീയിതു വാങ്ങുമോ?" 

വി 
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വിസ്മയസ”തബ്ധനായതില്പവന് 

വിസ്തരിച്ചതില്ലൊന്നുമേ. 

സ്വീയമാം ശാന്തഭാവത്തില്, സ്മിത. 

പീയൂഷം തൂകിയോതിനാന് :. 

' “ഇല്ലല്ലോ നിനക്കേകുവാനൊരു 

ചില്ലിക്കാശുമെന് കൈവശം. '' 

അസ്സുമാംഗിതന്നക്ഷികളി , ലി 

തരശുബിന്ദുക്കഠം ചേര്ത്തുപോയ്, 

അഗ്ഗളനാളത്തിങ്കല് നിന്നിദം 

നിര്ഗ്ഗളിച്ചു സഗദ്ഗദം | 

' ഒന്നുരണ്ടല്ല തങ്കനാണയം 
മുമ്പില്തവച്ചതാമാനുഷര്; 
ആയവര്ക്കാര്ക്കും വിറ്റീല, ഞാനീ 

യാരാമത്തിന്െറ രോമാഞ്ചം!" 

““ ഓമനേ മാപ്പിരന്നീടുന്നു ഞാ-- 

നാമലര്മാല്യം വാങ്ങിയാല് 
എന്തുനല് കേണ്ടു പിന്നെ ഞാനെന്െറ 
സന്തോഷത്തിന്െറ മുദയായ് ? ദ 

പുഞ്ചിരിയില്കുളിര്ത്ത നല്ക്കിളി- 
ക്കൊഞ്ചല് തൂകിനാരം കണ്മണി :-- 

' “ആ മുരളിയില് നിന്നൊരു വെറും 
കോമളഗാനം പോരുമേ...... പ സ് 

ബാഷ് പാഞ്ജലി] [ചങ്ങമ്പുഴ 

അഭ്യാസം 

1. കവിക്ക് ബാലികയുടെ ഗാനം കേട്ടുണ്ടായ വിചാരവികാരങ്ങഠം 
വിവരിക്കുക. ല് 

2. പാട്ടുകേട്ടു കൂടിയ ജനങ്ങളുടെ ചിത്തവൃത്തി വര്ണ്ണിക്കുക. 

8. ആട്ടിടയനും ബാലികയും തമ്മിലുള്ള സംവാദം വിവരിക്കുക. 

4. ഈ കവിതയുടെ അന്തര്ഭാവമെന്താണ് ? അതിനെപ്പട്ടി ഒരു ഖണ്ഡിക 
എഴുതുക. 

9. വൃത്തം നിര്ണ്ണയിക്കുക. 

6. ചങ്ങമ്പുഴയെപ്പദ്റി ഒരു ഖണ്ഡിക എഴുതുക. 



പാഠം 3? 

അമ്മയംം മകനംം തഞ്ചനംം 

[നീണ്ടകവിതകഠം, നീണ്ടകവിതകഠം കുറെക്കൂടി, കൊച്ചുതൊമ്മന്, 

വിദ്യാപതി , ഗാന്ധിയും ഗോഡ് സേയും എന്നീ കവിതാസമ്പുടങ്ങളാണ് 

എന്.വി. കൃഷ് ണവാരിയര് രചിച്ചിട്ടുളളത് . മലയാള കവിതക്ക് കൂടുതല് 
എല്ലുറപ്പും കരുത്തും നല്കാന് അദ് ദേഹം (ശമിക്കുന്നു. വികാരപ്പെരു 
വെളളം സൃഷ്ടിച്ച് കവികൂടി അത്. മുങ്ങിപ്പോവുക എന്ന സ്രബ്വദായം 
അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിര്ഭയനായ ഒരൂ ജീവിത നിരീക്ഷകന്െറ 

കാഴ്ചപ്പാടോടെ, ആഹാര്യമോടികരം കുറഞ്ഞ് മൂര്ച്ചയേറുന്ന ശൈലിയില് 
വസ്തുസ്ഥിതികളെ ഈ കവി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. മിഥ്യാ പരിഷ്കാര 
ക്കുമിളകളെ പുണരുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നനും കൊമ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ 
മകന് വലിയ പഠിത്തമൊന്നുമില്ലാത്ത അമ്മയെക്കാഠം സംസ്കാരത്തില് 

എത്രയോ ചെറിയവനാണെന്ന് കവി താഴെക്കാണുന്ന കവിതയില് ലഘു 
വായി ഉപഹസിച്ചിരിക്കുന്നു.] 

അറിയാന് കഴിഞ്ഞീല 

തുഞ്ചനെ; (ശമിച്ചതി- 

ല്റിയാന്; അറിഞ്ഞിട്ടു, 

കാര്യമെന്തിരിക്കുന്നു ? 

ചോദ്യമുണ്ടാണ്ടോടാണ്ടു 

തുഞ്ചനെക്കുറിച്ചെന്നാല് 

ഉത്തരം പഠിപ്പിച്ചു 

വച്ചിരിക്കുന്നു മുന്ഷി 

കോളേജില് ക്കടന്നതിന് 

ശേഷമാബോറും തീര്ന്നു; 

നാളി തേവരെപ്പിന്നെ 

ദ്രോഹിച്ചിട്ടി ല്ലാ തുഞ്ചന് 

ഇന്നുഞാന് മറുനാട്ടില് 

ക്കേമനാമുദ്യോഗസ്ഥന് ? 

ചെന്നുചേരണം നാട്ടില്; 

(ക്രിസ്തുമസ്സല്ലോ വന്നു. 

വയസ്സായമ്മ , യ്ക്കെന്തും 

വന്നുകൂടിടാം; എഴു-- 
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ത്തയച്ചേന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു 

ചെല്ലേണ്ടതറിയിക്കാന് 

ക്യാമറാ, ബൈനോക്യുലര്, 

റേഡിയോ, വാച്ചും, (ഫിജ്ജും; 

കേവലമമ്മയ്ക്കിങ്ങു, 

കിട്ടാത്തതൊന്നേ വേണ്ടു. 

അമ്മചൊല്ലുന്നൂ; ” “കുട്ടന് 

കീറിയെന് രാമായണം; 

അങ്ങുനിന്നൊരു നല്ല 

ബൈന്ഡുളളതെത്തിക്കേണം'" 

അമ്മ കണ്ടിരിക്കുന്നു, 

തുഞ്ചനെ; പ്പക്ഷേ, മകന് 

അമ്മയ”ക്കായക്കാര്ന്നോരെ-- 

യെങ്ങുപോയ”ത്തി രക്കേണ്ടൂ 9 

ഗാന്ധിയും ഗോഡ് സേയും] [എന്.വി . കഴടുഷ“ണവാരിയര് 

അഭ്യാസം 

' 1. ഈ കവിതകൊണ്ട് കവി സാധിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? 

2. പഠിച്ച മകനും പഠിപ്പു കുറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്കും തുഞ്ചനോടുളള ബനധ 

ത്തിന്െറ വ്ൃത്യാസം വ്യക്തമാക്കുക. 



പാഠം 38 

ശകുന്തളാപരിത്ച്യാഗം 

[1882.മാണ്ടിലാണ് കാളിദാസനന്െറ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം കേരള 
വര്മ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന് ആദ്യമായി മലയാളത്തില് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി 
(്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പിന്നെയങ്ങോട്ട് നാളിതുവരെ ശാകുന്തളത്തിനു 
നാല“പതില്പ്പരം വിവര്ത്തനങ്ങം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിലൊന്നായ കേരള 

ശാകുന്തളം സുപ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായ ആദ്ദൂര് കൃഷ് ണപ്പിഷാരടിയുടെ 

പരിഭാഷയാണ് . അതില് അഞ്ചാമങ്കമാണ് അല"പഭാഗം ഉപേക്ഷിച്ച" 
ഇവിടെ ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത് . 

ശാകുന്തളത്തില് നാടകീയത ഏറ്റവും അധികം അനുഭവപ്പെടുന്നത് 
അഞ്ചാമങ്കത്തിലാണ" . ദുഷ്യന്തനില് ഏകാഗ്രമനസ്കയായി തപോവന 
ത്തില് വര്ത്തിച്ചിരുന്ന ശകുന്തള അവിടെ ദുര്വാസാവു മഹര്ഷി ആഗതനാ 
യതു (ശദ്ധിക്കാതെപോയതില് കോപാകുലനായ മഹര്ഷി അവരെ ശപിച്ച 

തുമൂലമാണ' രാജാവു ശകുന്തളയെ കണ്ടിട്ടും, അവളുടെ നിവേദനങ്ങഠം 

കേട്ടിട്ടും, പൂര്വ്വബന്ധം ഓര്ക്കാതിരുന്നത”. ഈ വിസ്മൃതി നിമിത്തമു 
ണ്ടാകുന്ന ദുരന്തമാണ് അഞ്ചാമങ്കത്തില് കാണുന്നത്. നായികാപക്ഷത്തും 

നായകപക്ഷത്തും യാതൊരു തെറ്റും കുറവും ഇല്ലാതെതന്നെ, തമ്മിലകലേ 
ണ്ടിവരുന്നതിനാല് രണ്ടു കഥാപാഠ്രതങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ ദയയ്ക്കും 

അനുകമ്പയ്ക്കും പാ്രതീഭവിക്കുന്നു..] 

(ദുഷ്യന്തമഹാരാജാവ” പവ്യാകുലചിത്തനായി വര്ത്തി 
ക്കുന്നു. കഞ്ചുകി (പവേശിച്ച് മഹാരാജാവിന്െറ അടുത്തു 
ചെല്ലുന്നു.) 

കഞ്ചുകി :-- മഹാരാജാവു ജയിക്കട്ടെ, ഹിമവാന്െറ താഴ“വരയി 
ലുള്ള തപോവനത്തില് നിന്ന് കാശ്യപമഹര്ഷി 
യുടെ സന്ദേശവുംകൊണ്ട് ചില തപസ്വികരം 
സ് (തീകളോടുകൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി 
കല”“പനപോലെ. 

രാജാവ് :-- (ആദരവോടുകൂടി) കാശ്യപ മഹര്ഷിയുടെ സന്ദേ 
ശവുംകൊണ്ടോ? 

കഞ്ചുകി :-- അതെ. 

രാജാവ്” :-- എന്നാല് പുരോഹിതന് സോമരതനോട്* ഈ 
ആശ്രമവാസികളെ (്രാതവിധി (പ്രകാരം സല്ക്ക 

രിച്ച” കൂട്ടി ക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞ 
തായി പറയൂ, തപസ്വിജനങ്ങളെ കാണാനുചിത 
മായ സ്ഥാനത്തുചെന്ന് ഞാന് കാത്തിരുന്നു 

കൊളളാം . 

കുഞ്ച കി - കല“പനപോലെ (പോയി) 
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രാജാവ് :-- (എഴുന്നേറ്റ) പ്രേതവതീ, അഗ്നിഹോ (തശാല 
യിലേക്കു, നടക്കൂ. 

ദ്വാരപാലിക:-- (നടന്നുകൊണ്ട്) എഴുന്നളളാം . 

രാജാവ് :-- (നടന്നുകൊണ്ട് അധികാരക്കേശം നടിച്ച്) മദ്ടെല്പാ 

വര്ക്കും ആഗ്ഗഹിച്ചകാര്യം സാധിച്ചാല് സുഖ 
മായി . രാജാക്കന"മാര്ക്കുണ്ടാകുന്ന കടതാര്ത്ഥത 
പിന്നെയും ക്കേശിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത”. " 

ഉത“ക്കണഠമാത്രമൊഴി വാക്കിടുമേ (പതിഷ്ഠ: 
ദുഃഖത്തെ ലബ”ധഭരണം പുനരേകിടുന്നു:- 

തീര്ക്കി ലതി ര്രമമണയക്കയുമില്പ രാജ്യ 
മോര്ക്കില് സ്വഹസതധ്രതമാം കുടയെന്നപോലെ. 1 

ആകാശത്തില് സ്തുതി പാഠകന”മാരിലൊരാഠം:-- മഹാരാജാവു 
ജയിക്കട്ടെ. 

സ്വസ മുഖവി മുഖനായ് നീ ക്ലേശമേല്പൂ പ്രജാര്ത്ഥം 

പ്രതിദിന, മഥവാ നിന് വദഭൃത്തിയിമ്മട്ടിലല്ലോ; 

ക്ഷിതിരുഹമുരുതാപം മരലികൊണ്ടേറ്റിടുന്നു. 
ശ്രിതജനപരിതാപം ഛായകൊണ്ടാറ്റി ടുന്നു 2) 

മദ്റെഠരാഠം :-- 
നിര്മ്മര്യാദയി ലേര്പ്പെടുന്ന നരരെ ശിക്ഷി 

ച്ചമര്ത്തുന്നു നീ; 
നിര്മ്മായം വ്യവഹാരമൊക്കെയുമൊതുക്കി 

ക്കാത്തുപോരുന്നു നീ, 
കുന്നിക്കും വിഭവങ്ങളില് പരമി ണങ്ങിക്കോട്ടെ 

ബന് ധുക്കളും 
നിന്നില്ത്താന് നിജബന്ധുക്ൃത്യമിഹ 

പര്യാപ”തം ജനങ്ങാഠംക്കഹോ, 3 

രാജാവ് :-- മനസ്സിനു, തട്ടിയ ക്ഷീണംപോയി എനിക്കു 
ഉത്സാഹം തോന്നുന്നു. (നടക്കുന്നു) 

ദ്വാര :-- ഇതാ, ഇപ്പ്യോഠംത്തന്നെ അടിച്ചുമെഴുകി വൃത്തി 

യാക്കി അരികത്തു ഹോമധേനുവിനെയുംകൊണ്ടു 
വന്നു നിര്ത്തിയിട്ടുളള അഗ്നിശാലയുടെ ഇറയം. 
തിരുമേനിക്ക് ഇവിടെ എഴുന്നളളി നി ല്ക്കാം . 

രാജാവ് :-- (ക്രയറി ദ്വാരപാലികയുടെ തോളില് കൈവച്ചു, 
നിന്നി ട്ട്) വ്വരേതവതീ, കാശ്യപമഹര്ഷി എന്െറ 

അടുക്കലേക്ക് മുനിമാരെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്ന 
തെന്തിനായിരിക്കാം? 

അത് ത്തെ 



ദ്വാര .-- 
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വന്നെന്നോ വല്പവിഘ്നങ്ങളുമവിടെ മുനി-- 
ര്പാഡര് ചെയ്യും തപസ്സി-- 

ന്നുന്നി രരം ദ്രോഹമാരെങ്കി ലുമുടജചര-- 
(പാണിയില് ചെയ് തുവെന്നോ 

എന്നില് തെറ്റിങ്ങുപദ്ദിത്തരുലതകഠം 
ഫലിക്കാതെയായത്തീര്ന്നുവെന്നോ 

സന്ദേഹം മറ്റുമേവം മമ പെരുകിയുറയ”ക്കാതെ . 
യാടുന്നു ചിത്തം . ് 

തിരുമേനി നടത്തുന്ന ധര്മ്മക്ൃത്യങ്ങളെ അഭി 
നന്ദിച്ചു മാനിക്കുവാനാണ് മുനിമാര് വന്നിട്ടുള്ള 
തെന്നാണ് അടിയന് ഈഹിക്കുന്നത്. 

(പുരോഹിതനും കഞ്ചുകിയും പിന്നാലെ. ഗൌതമി , 
ശകുന്തള ഇവരെ മുമ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുനിമാരും (പവേശി 
ക്കുന്നു) . 

കഞ്ചുകി : ഇങ്ങോട്ടുവരാം . 

ശാര്ങ്ഗരവന് :-- ശാരദ്വത, 

ശാരദ്വതന് :-- 

ശകുന്തള :-- 

എന്നും നീതിപിഴച്ചിടാതമരുമീ മന്നന്മഹാ-- 
ഭാഗനാ-- 

ണൊന്നും ദുര്ന്നടയില്ല പാരമെളി യോരില്പ്പോലു 
മിങ്ങാര്ക്കുമേ; 

എന്നാലും വിജനത്തില് നിത്യമിടപെട്ടോരെന്-- 
മനസ്സില് ജനം 

തിങ്ങുന്നിപ്പുരി തീപ്പിടിച്ച പുരതന് മട്ടിങ്ങു 
തോന്നുന്നുമേ ി 

പട്ടണത്തില് വന്നപ്പോഠം അങ്ങേയ്ക്കിങ്ങനെ 
തോന്നുന്നതു യുക തംതന്നെ - ഞാനും , 

അഭ്യകതനെക്കുളി കഴിഞ്ഞവനസ്തശരചം 
നില്പ്പോനെ നല്പശുചി സൂപ”്തനെയുത് 

(പബ്ൃദ്ധന് 

ബദ്ധാംഗനെസ്സ്വഹിതഗാമിയുമോര്ക്കുമാറേ 

ചിത്തത്തിലങ്ങു സുഖസക”തരെയോര്ത്തി-- 

ടുന്നേന്.. 6 

(നിമിത്തസൂചനം നടിച്ച്) അയ്യോ! എന്താണ” 
എന്െറ വലത്തേക്കണ്ണിങ്ങനെ ആടുന്നത്” ? 



ഗൌതമി :-- 

പരോ: 

ശാര്ങ”ഗ:-- 

ദ്വാര -- 

രാജാവ്” :-- 

ദ്വാര :-- 

രാജാവ്. -- 

ശകുന്തള :-- 
! 

പുരോ: 

രാജാവ് :-- 

മുനി മാര് :-- 
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മകളേ, അമംഗളം വരാതിരിക്കട്ടെ. ഭര്ത്തൃകുല 
ദേവതമാര് നിനക്കു, സുഖം വരുത്തട്ടെ. 
(എല്ലാവരും നടക്കുന്നു.) 

(രാജാവിനെ കാണിച്ച്) താപസന”മാരേ, വര്ണ്ണാ 
രശമങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന മഹാരാജാവ് ഇതാ മുന് 
കൂട്ടിത്തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ വരവു കാത്തു 
നില്ക്കുന്നു. കാണുക. 

മഹാബ്രാഹ മണ്, ഇത" അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുതന്നെ. 

എന്നാലും ഞങ്ങക്ക് ഇതില്രത വിശേഷം 
തോന്നുന്നില്ല. എന്തെന്നാല്, 

മരങ്ങഠം താഴുന്നു ഫലാഗമത്തിനാല്; 
പരം നമിക്കുന്നു ഘനം നവാംബുവാല്; 
സമദ്ധിയാല് സജ്ജനമൂറ്ുമാര്ന്നിടാ; 
പരോപകാരിക്കിതുതാന് സ്വഭാവമാം . 7 

ഈ മുനിമാരുടെ മുഖം തിളങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
കാര്യം സാധിക്കുമെന്ന് ഇവര്ക്കു, വിശ്വാസമു 
ണ്ടായിരിക്കണം . 

(ശകുന്തളയെക്കണ്ടിട്ട്) പിന്നെ ഈ സ് (തീ ! 
ആരാണുടല് മൂടിക്കൊ-- 

ണ്ടേറെത്തെളിയാത്ത ദേഹഭംഗിയോടും 
ആരണ്യകരുടെ നടുവില് 
ഗാരദളങ്ങഠംക്കിടയ”ക്കു തളിര്പോലെ ൫ 

അദ്ഭൂതംകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈഹിക്കാന്പോലും 
കഴിയുന്നില്ല. ഇവളുടെ ആകടൃതി കാണേണ്ട 
തായിത്തന്നെ തോന്നുന്നു. 

പോട്ടെ, പരകളര്തത്തെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കരുത്. 

(കൈ മാറത്തുവച്ച് , സ്വഗതം) ഹൃദയമേ, എന്താ 
ണിങ്ങനെ പിടയ്ക്കുന്നത് ; ആര്യപു(ധതന്െറ 

മനോഗതമറിഞ്ഞിട്ടുപോരേ അധൈര്യപ്പെടുവാന് ? 

(മുമ്പില്ച്ചെന്നിട്ട്) ഇതാ വിധിപോലെ സത്ക്ക 
രിച്ച താപസന”്മാര്. ഇവര് ഗുരുവിന്െറ ഒരു 
സന്ദേശവുംകൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് 

മഹാരാജാവുതന്നെ കേഴംക്കേണ്ടതാണ് . 

അങ്ങനെയാവാം . 

(കൈ ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ട്) മഹാരാജാവ് ജയിക്കട്ടെ. 



രാജാവ് :-- 

മൂനി മാര് :-- 

രാജാവ് :--- 

മുനിമാര് :- 

രാജാവ് :-- 

ശാര്ങ”ഗ :-- 

രാജാവ് :-- 

ശാര്ങ”്ഗ :-- 

ഗൌതമി :-- 
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എല്പാവര്ക്കും നമസ്ക്കാരം . 

ഇഷടം ലഭിക്കട്ടെ. 

മഹര്ഷി മാരുടെ തപസ്സിനൃ വിഘ”നമൊന്നു 

മില്പല്ലോ? 

സന്മാര്ഗ്ഗരക്ഷ നീ ചെയ്കെ 

ദധര്മ്മാചരണ വിഘ “നമോ? 

ഘര്മ്മാംശു നില”ക്കെയിരുളി-- 
ന്നുന്മേഷം സംഭവിക്കുമോ? 9 

എന്നെ രാജാവെന്നു പറയുന്നത് സാര്ത്ഥക 
മായി. ഭഗവാന് കാശ്യപമഹര്ഷി ലോകാനു (ഗഹ 
ത്തിനുവേണ്ടി ക്ഷേമമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നില്ലേ? 

സിദ്ധന”മാരായിട്ടുളളവര്ക്ക് ക്ഷേമം സ്വാധീന 
മാണല്ലോ. അദ് ദേഹം മഹാരാജാവി നോടു ക്ഷേമം 
ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറവാന് പറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. 

എന്താണരുളിച്ചെയയുന്നത് ? 

“* നിങ്ങഠം തമ്മില് ഇണങ്ങി എന്െറ ഈ പു(്തിയെ 

അങ്ങു വിവാഹംചചെയ്തുവല്ലോ.--അതു ഞാന് 
സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമ്മതിച്ചി രിക്കുന്നു. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് 

പൂജ്യര്ക്കുമുമ്പനയി നീ, നിയതം ശരീര-- 
മാര്ജ്ജിച്ച സത് (ക്രിയ ശകുന്തളയെന്നുചൊല്ലാം; 
നൂനം സമാനഗുണദമ്പതി യോജനത്താല് 
നീണാളകീര്ത്തിയണയാത്തവനായവിരിഞ്ചന്. 10 

അതിനാല് ഗര്ഭിണിയായിരിക്കുന്ന ഇവളെ സഹ 
ധര്മ്മാചരണത്തിനായി സ്വീകരിച്ചുകൊടംക' 
എന്നാണരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നത് . 

ആര്യ, എനിക്കും ചിലതു, പറഞ്ഞാല്ക്കൊളളാ 
മെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും പറവാനവ 
കാശം കാണുന്നില്ല. എന്തെന്നാല്; 

ചിന്തിച്ചതില്ലിവഠം ഗുരുക്കളെ, യൊറ്റവാക്കു 
ബന് ധുക്കളോടയി ഭവാനുൃരചെയ്തുമില്ല; 
താന്താങ്ങഠം താനിഹ കഴിച്ചതില് ഞാനൊരാളോ-- 
ടെന്തോന്നൊരാളുടയ സംഗതിയോതിടേണ്ടൂ. 11 

ി 



ശകുന്തള :- 

രാജാവ്” :-- 

ശകുന്തള :- 

ശാര്ങ”ഗ :-- 
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(സ്വഗതം) ആര്യപുതന് ഇപ്പ്ോോഠം എന്താണാവോ 

പറയുക? 

എന്താണീപ്പറഞ്ഞത" ? 

(സ്വഗതം) അയ്യോ? തീയുതന്നെ വാക്കായി പുറ 

പ്പെടുന്നു ! 

എന്ത"? എന്താണെന്നോ? നാട്ടുനടപ്പ് നിങ്ങരംക്കു 

തന്നെ നല്ലവണ്ണം അറിയാമല്ലോ. 

ഭര്ത്താവൃളേളാരബല സതിയായീടിലും ബന്ധൃഗേഹേ 

നിത്യം പാര്ത്താല് ജനമിഹ മറിച്ചോര്ക്കുമെന്നുളള മൂലം 

അസതസനേഹം സ്വപതി പെരുമാറീടിലും തത്സമീപേ 

വര്ത്തിക്കേണം വനിതയതിനാം ബാന'”ധവര്ക്കുള്ളില് 

രാജാവ” :-- 

ശകുന്തള :-- 

ശാര്ങ”ഗ:-- 

രാജാവ” :_ 

ശാര്ങ്ഗ :-- 

രാജാവ് :_ 

ഗൌതമി :._ 

രാജാവ് :_ 

മോഹം. 12 

അല്പ! ഈ സറ്രതീ ഞാന് വിവാഹംകഴിച്ചവളു 

മാണെന്നോ? 

(വിഷാദത്തോടുകൂടി സ്വഗതം) ഹൃദയമേ, നീ 

ഭയപ്പെട്ടതി പ്പോഠം ശരിയായി . 

കൃതകാര്യത്തില് വെറുപ്പോ 
കടുശനിന്ദനമോ സ്വധര്മ്മവിമുഖതയോ? 

എന്താണിങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതു സങ്കല് പിച്ചു, ചോദി 

ക്കുന്നത് ു 

മിക്കതുമീവക വിക്ൃതികരം 

വാച്ചിടുമൈശ്വര്യമത്തരായവരില്. 13 

എന്നെപ്പട്റിയുള്ള അധിക്ഷേപം ഒന്നുകൂടിക്കൂടി ! 

മകളേ, കുറച്ചുനേരം ലജ്ജിക്കാതിരിക്കൂ. 

മൂടുപടം ഒന്നു മാറ്റട്ടെ. , എന്നാല് ഭര്ത്താവു 

നിന്നെ അറിയും. (അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു.) 

(ശകുന്തളയെ നോക്കി സ്വഗതം) 

ഓമല്ക്കാന്തി തികഞ്ഞി വണ്ണുമഴകാര്ന്നാ-- 
സന്നമായുളെളാരീ-- 

പ്യുമെയ്മുമ്പു നുകര്ന്നതോയിവനതല്ലേ 
യെന്നുറയ്ക്കായ്കയാല് 



ദ്വാര. 

ശാര്ങ”്ഗ ;_ 

രാജാവ്” :_ 

ശകുന്തള :-- 

ശാര്ങ'്ഗ :._ 

ശാര.-- 

ശകുന്തള: 
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തൂമഞ്ഞുളളിലെഴുന്നമുല്പ പുലരില്ക്കണ്ടോരു 
വണ്ടെന്നപോ-- 

ലാമോദത്തൊടു കൊളളുവാനുമഥവാ തളളാനു, 
മാളല്പ ഞാന്. 14 

(വിചാരമഗ്നനായി നില്ക്കുന്നു.) 

(സ്വകാര്യം) അമ്പോ തമ്പുരാന്െറ ധര്മ്മനിഷ”്ഠ. 
(പയാസമില്ലാതെ അടുത്തുകിട്ടിയ ഈമാതിരി 
സദന്ദര്യംകണ്ടാല് മറ്റാരെങ്കിലും സംശയിക്കുമോ? 

മഹാരാജാവേ, എന്താ മിണ്ടാതെ നി ല്ക്കുന്നത് ? 

ഹേ, ഞാനാലോചിച്ചുനോക്കിയിട്ടും ഇവരെ 
സ്വീകരിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് 
ഗര്ഭലക്ഷണം സ്പഷ്ടമായിട്ടുളള ഇവരെ പര 
സ് (്രീയെന്നു, ശങ്കിക്കുന്ന ഞാന് എങ്ങനെ 
സ്വീകരിക്കും ? 

(വി ഷാദത്തോടെ സ്വഗതം) വിവാഹത്തിന്െറ 

സംഗതിയില്ത്തന്നെ സംശയം ! വളരെക്കടന്ന 
എന്െറ ആശയെന്തിന്? 

അരൂത” ] 

.സുതയെബ”ബലമായ് (ഗഹിച്ചതിന്നും 
മതമേകും മുനി തേ വിമാന്യനത്രേ. 
മൃതല്കട്ടതു കണ്ടെടുത്തു കളള-- 
ന്നതു നല”കുംവിധമങ്ങുചെയ്കമൂലം ] 15 

ശാര്ങ്ഗരവ, അങ്ങു മതിയാക്കൂ. ശകുന്തളേ, 
ഞങ്ങഠം പറയേണ്ടതു പറഞ്ഞു. ഇദ' ദേഹം 

ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു. വിശ്വസിക്കത്തക്ക ഒരു 
ഉത്തരം ഇദ് ദേഹത്തിനു കൊടുക്കു . 

(സ്വഗതം) ആമാതിരി അനുരാഗത്തിന” ഈ 
നിലവന്ന സ്ഥിതിക്ക്” ഓര്മ്മപ്പെടുത്തി യിട്ടെന്തു 
ഫലം! എനിക്കു വ്യസനിപ്പാന്തന്നെയാണ് 
ഇതിനു പുറ൭ഒ ടുന്നത് . ((പകാശം) ആര്യപു(്താ 

എന്നു പകുതി പറഞ്ഞിട്ട്" ഓ! വിവാഹത്തെ 
ക്കുറിച്ചുതന്നെ സംശയമായിരിക്കെ ഇതു നട 
പ്പിനു ചേര്ന്നതല്ല. പരവ, ഇതങ്ങയ്ക്കു 
യുക” തമല്ല. സ്വഭാവത്താല്ത്തന്നെ ഹ്രദയം തുറ 
ന്നിട്ടുളള ഇയുളളവളെ മുമ്പ” ആശ്രമത്തില്വച്ച് 



രാജാവ് 

ശകുന്തള: ു  

രാജാവ' :_ 

ശകുന്തള: 

ഗൌതമി :._ 

രാജാവ്” :_ 

ശകുന്തള :- 

രാജാവ് :._ 

ശകുന്തള :. 

രാജാവ് :_ 

ശകുന്തള :- 

199 

സമയംചെയ്തു കുടുക്കില്പ്പെടുത്തിയിട്ട് 
ഇപ്പേഠം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയുന്നത് 
തീരെ യുക്തമല്ല. 

ഛീ ! പാപം ശമിക്കട്ടെ ! 

കരുതുന്നതെന്തിഹ കുലംകെടുത്തിടു 

ന്നതിനും പരം മമ നിപാതനത്തിനും 

കരതിങ്ങിയാറു തെളിനീര്കലക്കിടു 
ന്നതിനും തട്രദു പിഴുതാനുമെന്നപോല് 16 

ആട്ടെ. പരപത്നിയാണെന്നു പരമാര്ത്ഥമായി 
ത്തന്നെ സംശയിച്ചിട്ടാണ” അങ്ങിങ്ങനെയൊക്കെ 
കാണിക്കുന്നതെങ്കില് ഈ അടയാളംകൊണ്ടു, 
സംശയം തീര്ത്തേക്കാം. 

ശരി , ഉത്തമപക്ഷം . 

(വിരലിന് മേല് തലോടി നോക്കിയിട്ട്) അയ്യോ! 
മോതിരം എന്െറ വിരലിന്മേലില്ലല്പോ! (വിഷാ 
ദഭരിതയായി നില്ക്കുന്നു.) 

(ആലോചിച്ച) ശ്ര്രാവതാരത്തില്വച്ച്” ശചീ 
തീര്ത്ഥത്തിലെ വെളളമെടുത്തു വന്ദിക്കുമ്പോഠം 
ഈരിവീണു പോയതായിരിക്കണം . 

(പുഞ്ചിരിയോടെ) ഇതാണ് സ് സ്രീകഠംക്ക” 

അപ്പ്ോോഴപ്പേോഠം തരംപോലെ തോന്നിക്കൊളളു 

മെന്നു പറയുന്നത് . 

ഇവിടെ വിധി തന്െറ വലിപ്പം കാണിച്ചു. ആട്ടെ 
മറ്റൊരു സംഗതി പറയാം . 

ഇനി കേഠംക്കാനുളളതായിത്തീര്ന്നു. 

ഒരു ദിവസം അങ്ങു താമരയിലക്കുമ്പിളില് വെളള 
മെടുത്തു കൈയില്പ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്” മുല്പത്തറ 
മേലിരിക്കുകയായിരുന്നു. 

ഉം, കോക്കുന്നുണ്ട്. 

അപ്പ്യോഠം എന്െറ ആ വളര്ത്തുപു(തന് ദീര്ഘാ 

പാംഗനെന്ന മാന്കുട്ടി അവിടെവന്നു. ഇവന് 
ആദ്യം കൂടിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞ” ദയയോടുകമൂടി 
വെളളം അവനു കാണിച്ചു. പരിചയമില്ലാത്ത 
തിനാല് അവന് അങ്ങയുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു 



രാജാവ് :_ 

ഗൌതമി :_ 

രാജാവ' :_ 
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വന്നില്ല. ആ വെളളംതന്നെ ഞാന് മേടിച്ചു കാട്ടി 
യപ്പ്ോോടം അടുത്തുവന്നു കുടിക്കയും ചെയ്തു: 
അതുകണ്ട” അങ്ങു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് “ “എല്പാവരും 
അവരവരുടെ കൂട്ടരെ വിശ്വസിക്കും . രണ്ടും 
കാട്ടുവര്ഗ്ഗമാണല്ലോ'" എന്നു പറഞ്ഞു പരി 
ഹസിച്ചു. 

തന്കാര്യം നേടാന് പുറപ്പെട്ട സ് തീകളുടെ ഈ 
മാതിരി അമ്ൃതൊഴുക്കുന്ന വാക്കുകടം വിഷയാ' 
സക” തന് മാരെ മയക്കാറുണ്ട് . 

മഹാഭാഗ, ഇങ്ങനെ പറയരുത് . തപോവനത്തില് 
വളര്ന്നുവന്ന ഈയുളളവര്ക്ക് കപടങ്ങളൊന്നും 
അറിഞ്ഞുകൂടാ. 

വൃദ്ധതാപസി , 

സ് തീകരംക്കേറ്ം പടുതസഹജം 

ജന്തുവര്ഗ്ഗത്തി ലും താന് ? 

ലോകേകാണാം, &്രതിഭകലരുന്നോരി ലോതേണ്ടതുണ്ടോ? 
ആകെത്തന് മക്കളെയിഹ കുയില്പ്പെണ്ണുതാനേപറക്കാ-- 
റാകുന്നോളം മറുപറവയെക്കൊണ്ടുപോടറ്റുന്നുവല്പോ. 17 

ശകുന്തള: 

രാജാവ :_ 

ശകുന്തള: 

(കോപത്തോടെ) ദുഷ്ട, അവനവന്െറ ഹൃദയം 
പോലെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെയും എന്നു വിചാരി 
ക്കുന്നു. പുറമെ ധര്മ്മകഞ്ചുകവും ധരിച്ചു 
പുല്പുകൊണ്ടു മൂടിയ കിണറിന്െറ മട്ടിലിരി 
ക്കുന്ന അങ്ങയെപ്പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ 
ലോകത്തില് ഉണ്ടാകുമോ? 

(സ്വഗതം) എന്നെ സംശയിപ്പിക്കത്തക്കവിധം 
ഇവളുടെ കോപം അത നിര്വ്യാജമായിട്ടുള്ളതു 
പോലെതന്നെ കാണുന്നു. ഇവളാകട്ടെ, 

ഞാന്തന്നെവിസ്മരണദാരുണനായ്രഹസ്സില് 
സന് ധിച്ചതാം (പണയമിങ്ങറിയായ്കമൂലം 
ചിന്തുംരുഷാ മിഴിചുവന്നധികം ചുളിച്ച 
തന്ചി।ല്ലിയാല് മദനചാപമൊടിച്ചിതെന്നോ? 18 

((പകാശം) ഭദ്രേ, ദുഷ്യന്തന്െറ നടപടികളെല്ലാം 

(പസിദ്ധമാണ് . എന്നാല് ഇതു, കാണുന്നില്ല. 

ശരി, എന്നെ ഒരു, തോന്നിയവാസക്കാരിയാക്കി 

ത്തീര്ത്തു . ഈ ഞാന് പൂരുവംശത്തെ വിശ്വസിച്ച”, 



ശാര്ങ”ഗ :._ 

രാജാവ് :.. 

ശാര്ങ”ഗ :._ 

രാജാവ” ;_ 

ശാര്ങ”ഗ :.. 

രാജാവ്” :_ 

ശാരദ്വതന് :_ 
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മുഖത്തു തേനും ഹൃദയത്തില് വിഷവും 
നിറഞ്ഞ ഇയാളുടെ കൈയി ലകപ്പെട്ടുവല്പോ! 
(വസ് (തത്തിന്െറ അറ്റംകൊണ്ടു, മുഖംമറച്ചു, കര 

യുന്നു) 
തന്നെത്താന് കാണിച്ച ചാപല്യം ഇങ്ങനെയാണു 
തിരിഞ്ഞടിച്ചു ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട, 

രഹോബന്ധം വിശഷിച്ചും 
പരീക്ഷിച്ചിട്ടു ചെവ്ുണം. 
സ്നേഹമുളളറിയാ. ത്താരില് 
വൈരമായത്തീരുമിത്തരം . 19 

ഹേ, എന്താണ് ഈ സ്ദര്ത്യെ, മാര്തം വിശ്വ 
സിച്ചു നമ്മെക്കൊളളിച്ചു പറത്ത് കുറച്ചില് വരൂ 
ത്തുന്നത്. 

(അക്ഷമയോടെ) നിങ്ങടം കേടില്ലേ തലകീഴാക്കി 
പ്പറഞ്ഞത് ? 

പിറവാര്ന്നമുതല്ക്കു ശാറയ മെന്തെ-- 
ന്നറിയാത്തോരുരചെയ”വയ।പമാണം; 
പരവഞ്ചന വിദ്യയായ് പഠ ഴും 
നരരോതും മൊഴിയേ യഥാ ഥമാകൂ. 20 

ഹേ, സത്യവാദി, ഇതു ഞാറ സമ്മതിച്ചു. 
എന്നാല് ഈ സ്ധ്രീയെ ചത് ച്ചിട്ടെന്തു ലാഭ 
മാണ” കിട്ടുന്നത്? 

നരകം. 

നരകം പാഠരവന്മാര് ആഗ്ഗം, ിക്ക്ടുന്നുവെന്ന 

സംഗതി (ശദ”ധിക്കത്തക്കതുതെ | 

ശാര്ങ്ഗരവ, എന്തിനു, മേല്ക്ക്യ. ്പ്പറയുന്നു? 
ഗുരുസന്ദേശം നിര്വഹിച്ചുകഴിണ്, . നമുക്കിനി 
തിരികെപ്പോവ ക. ഹേ, രാജാ 

തവ പത്നിയാമിവളിതാ, ത്ൃയജിക്ക ലാ 
യിവളേ ര്ഗഹിച്ചിടുകയോ യഥേഷ് ദമാം 

അവിശങ്കമാത്മഗൃഹിണീ ജനത്തില 
ങ്ങധികാരമുണ്ടു വരനോര്ക്കി ലേതിദന മം 21 

ഗാതമി, മുമ്പില് നടന്നുകൊളളു. 

(മൂന്നാളും പുറപ്പെടുന്നു) 



ശകുന്തള: 

ഗൌതമി :.. 

ശാര്ങ”ഗ :._ 

ശാര്ങ”ഗ :_ 

രാജാവ് :_ 

ശാര്ങ”്ഗ :_ 

രാജാവ” ;_ 

പുരോ:- 

രാജാവ' :__ 
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അയ്യോ! ഈ ചതിയന് എന്നെ ചതിച്ചു. നിങ്ങളും 
എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ? റ 
(കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പിന്നാലെ പുറപ്പെടുന്നു. .) 

(നിന്നിട്ട്) മകനേ, ശാര്ങ്ഗരവ, ശകുന്തള 
തേങ്ങിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിതാ നമ്മുടെ പിന്നാലെ 

വരുന്നു. ഭര്ത്താവിങ്ങനെ (കൂരത കാണിച്ചു 

ഷി വിരതയിഷി എന്െറ മകളെന്തുചെയ്യും ? 

(കോപത്തോടെ തിരിഞ്ഞുനിന്ന”) ഛീ! ദോഷം 
മാര്തം വിചാരിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിക്കു; 

ന്നുവോ? 

(ശകുന്തള പേടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്നു.) 

ശകുന്തളേ, 

ക്ഷിതിപനോതിയമാതിരിയെങ്കില് നിന് 

ജനകനെന്തിനു ജാതികിഴിഞ്ഞ നീ? 
ര്രതവിശുദ്ധി നിനക്കെഴുമെങ്കിലോ 

പതികൃലേ തവ ദാസ്യവുമുത്തമം . 22 

അതുകൊണ്ടു നില്ക്കൂ. - ഞങ്ങഠം പോകുന്നു. 

താപസ, എന്തിനാണു വിരോധം പറഞ്ഞ് ഇവരെ 
നിര്ത്തുന്നത്? 

ച്രന്ദന് കുമുദിനിയെത്താന് 

നന്ദിപ്പിച്ചിടുമിനന് നളിനിയെത്താന്; 
അന്യപരി (ഗഹസംഗമ 

മെന്നും ചെല്ലില്പവശികഠംതന്നുള്ളില്. 23 

മദ്ദൊരുത്തിയില് ആസക്തികൊണ്ടു മുമ്പു 

കഴിഞ്ഞ സംഗതി അങ്ങയ്ക്കു മറക്കാമെങ്കില് 
 അധര്മ്മഭയം പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നുകൂടി ? 

ഇക്കാരൃയത്തിലൂളള ഗുരുലഘുത്വം അങ്ങയോടു, 
തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ? 

ഇവഠംതന് കളവോയെന്െറ 
മറവോയെന്ന ശങ്കയില് 
കളര്തത്യാഗമോ ഭേദം 
പരസ് (തീസ'പര്ശപാപമോ? 24 

(ആലോചിച്ച്) എന്നാലിങ്ങനെചെയ്യാം . 

ആചാര്യന് എനിക്കു പറഞ്ഞുതരൂ. 

ര 

പ്ര 



ക് 

ടന് 

പൃരോ:-- 

രാജാവ് :_ 

പുരോ :- 

ശകുന്തള: 

203 

ഈ സ്രതീീ (പസവിക്കുന്നതുവരെ എന്െറ ഗ്ൃഹ 
ത്തില് താമസിക്കട്ടെ. എന്താണിങ്ങനെ പറയു 
ന്നതെന്നുവച്ചാല്, മഹാരാജാവിന്െറ ആദ്യത്തെ 
പുരതന് ച്രകവര്ത്തിയായിത്തീരുമെന്ന” മുമ്പ” 

ദൈവജ്ഞന്മാര് അനു (ഗഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്പോ. ഈ 
മുനിപുത(്രിയുടെ മകന് ച്ചക്രവര്ത്തിലക്ഷണ 
മുണ്ടെങ്കില് ഇവളെ അഭിനന്ദിച്ച് അന്തഃപുരത്തി 
ലേക്ക് കൂട്ടി ക്കൊണ്ടുപോരാം . ഇല്ലെങ്കി ലോ, 
ഇവളുടെ അചച്ഛന്െറ അടുക്കലേക്കുതന്നെ 
അയയ്ക്കയും, ചെയ്യാമല്ലോ. 

ആചാര്യന്െറ ഇഷ്ടംപോലെ. 

കുട്ടീ, എന്െറ പിന്നാലേ പോരു. 

ഭൂമി ദേവീ, പിളര്ന്ന” എന്നെ താഴ്ത്തണേ ! 

(കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുരോഹിതനോടുകൂടിപ്പോ 
കുന്നു. തപസ്വികളും പോകുന്നു. ശാപത്താല് 
ഓര്മ്മയി ല്ലാതായ രാജാവ് ശകുന്തളയുടെ സംഗതി 
തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.) 

അണിയറയില് :_ അദ് ഭൃതം ! അദ്ഭുതം ! 

രാജാവ് :_ 

പുരോ: 

രാജാവ് :_ 

പുരോ: 

രാജാവ് :._ 

പുരോ: 

രാജാവ് : _ 

(കേട്ടിട്ട്) എന്തായിരിക്കാം ? 

((പവേശിച്ച്) മഹാരാജാവേ വലിയൊരദ്ഭു, 
തമുണ്ടായി . 

എന്താണത്? 

കണ്ഡശിഷ്യന്മാര് മടങ്ങി പ്പോയപ്പോം 
പേര്ത്തും പേര്ത്തും നിജവിധിയെയാപ്പൈതല് 

നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടേ 
കൈത്താര്പൊക്കീട്ടധികവിവശാ ഹന്ത! പൊട്ടി 

ക്കരഞ്ഞാഠം 

പിന്നെ? 

സ മൂസ് ര്രീരൂപം പരമൊരു മഹസ്സപ്സര 

സ്തീര്ത്ഥഭാഗാ-- 

ലെത്തീട്ടാരാലവളെയുമെടുത്തഞ്ജസാ പോയ് 
മറഞ്ഞൂ .26 

ആചാര്യാ, ആ കാര്യം മുമ്പുതന്നെ നാം ഒഴിച്ചു 
കളഞ്ഞതാണ് . അതിവെപ്പ്റി എന്തിനു വെറുതെ 



ിച്ചന്വേഷിക്കാന് പുറപ്പെടുന്നു ? 
ക "അവിടുന്ന ൭ വിശ്രമിക്കുക. 

ഴു പുരോ, വ് മഹാരാജാവിനു വിജയം. (പോയി) 

രാജ്ഞ്- -” "വ്രേതവതീ , എനിക്കു നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല. ി 

 കിടപ്പുമുറിയിലേക്കു നടക്കു. 

ഥ് 

ന് 

ദ്വാര :_. (നടന്നുകൊണ്ട്) തിരുമേനിക്ക് എഴുന്നളളാം . 4 

രാജാവ് :_. (നടന്നുകൊണ്ട് സ്വഗതം) 

നിരസിച്ചൊരു മുനിസൃതയെ 
സ്മരിച്ചിടുന്നി ല്ല ഞാന് പരി ് രഹമായ്; 
പരിതാപമേല”പു മനമോ 
പരമതില് വിശ്വാസമേകിടുന്നവിധം . 26 

ി 
(രണ്ടാളും പോയി) 

യവനിക. 

കേരളശാകുന്തളം] [ആദ്ലൂര് കഴുഷ"ണപ്പിഷാരടി 

അഭ്യാസം $ 

1. ഒന്നാം ക്യരാകത്തിലെ കുട, രണ്ടാം ശ്ലോകത്തിലെ ക്ഷിതിരുൃഹം എന്നീ 
ഉപമാനങ്ങഠംക്കുളള ഓചിത്യം വിശദമാക്കുക. 

ടു, ശാര്ങ്ഗരവനും ശാരദ്വതനും നഗരം കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ ചിത്തവൃത്തി 
കഠം വിവരിക്കുക. 

3. ഏഴാം ശ്ലോകത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങഠം വിവരിക്കുക. 

ശകുന്തളയുടെ വികാരങ്ങഠംക്കുണ്ടാകുന്ന അനു(കമമായ പരിണാമങ്ങഠം 
ശ്രദ“ധിച്ചു വിവരിക്കുക. 

5. ശാര്ങ്ഗരവന്െറയും ശാരദ്വതന്െറയും സ്വഭാവങ്ങഠാംക്കുളള സാമ്യ 
വ്യത്യാസങ്ങഠം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.. 

6. രാജാവിന്െറ മുളളുവാക്കുകരംക്കു കൂടുതല് മൂര്ച്ചയുളള ഭാഗം 
ഏതാണ്? ം | 

7, പതിനെട്ടാം ദ്യരരാകം പരാവര്ത്തനം ചെയത് താത്പര്യം വിശദമാ  ' 

ക 

8, ന ററ; ല് നിരസിച്ചിട്ടും ദൂഷ്യന്തന്െറ നേര്ക്കു വാന: 

നക്കാര്ക്ക് ല്ല, അനുകമ്പയാണു തോന്നുന്നത് ഇതു 
നിയ ശരിയാണെങ്കില് അതിന്െറ കാരണംക മുടി പറയുക. 





ം 

7 [ 4 ) 1 
റ 

രര... 
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