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മുഖവുര 

ഫൈസ്്കൂറം ക്ലാസ്സുകളിലെ മലയാളത്തിന്െറ നിലവാരമൊന്നുയത്തണമെന്ന വൃക്ത 

മായ ഉദ്ദേശ്വത്തോടുക്രടിയാണു”് ഈ പുതിയ പാഠാവലി തയാറാക്കീട്ടു ഒളതു”. 

യ" പദ്ൃവിഭാഗത്തില് പഴയതിനും പുതിയതിനും യഥോചിതം ഇതില് പ്രാതിനിദ്ധ്ൃം 

നല്ലീട്ടുണ്ട്. വിഷയം, പ്രതിപാദനരീതി, വൃത്തം, പ്രസ്ഥാനവിശേഷം എന്നിവയി 

ലെല്ലാം വൈവിധ്വവും വൈചിയ്ര്വവും കഴിയുന്നേടത്തോളും ഉണ്ടായിരിയഷ്ക്കുണമെന്നും 

വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ചെവശ്ശേരി, എഴുത്തച്ഛന്, കഞ്ചന് നമ്പ്യാര്, ഉണ്ണായി വാരിയര്, കോട്ടയത്തു തമ്പു 

രാന്൯, പുനം, മഹിഷമംഗലം, രാമപുരത്തു വാരിയര് മുതലായി, മുനുതന്നെ മലയാളത്തില് 

പ്രതിഷ്ട ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കവികളുടെ പ്രസിദ്ധകൃതികളില്നിന്നു പാകത്തിനൊത്ത 

ഭാഗങ്ങളെ.ടുത്തു”് ഈ പാഠാവലിയില് ചേത്തിട്ടുള്ളതു”, അവയ്ക്കു കേവലം ചരിത്രപരമായ 

പ്രാധാന്മണ്ടെന്നു കല്ലിച്ചുകൊണ്ടമാത്രമല്ല, ആന്തരമായ ചില കാഡ്വഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നു 

കണ്ടിട്ടുമാണു”. 

നവീനമ്മാരുടെ കൂട്ടത്തില്നിന്നു” ഏതാനും കവികഠംക്കു മാത്രമേ സ്ഥാനം നല്ലയവാ൯ 

സൌകയ്യമുണ്ടായുള്ളൂ. അതില്ത്തന്നേ ഓരോ ക്്രാസ്സിലേയും വിദ്പ്യാത്ഥികളുടെ സാമാന 

മായ കഴിവുകളേയും, :4ഭാവരൂപ ങ്ങളി ലുണ്ടായിരികഷ്ഷക്കേണ്ട നാനാത്വത്തെയുമാണു" കൂട്ടതല് 

പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ചില വിശിഷ്ടകാവ്യഭാഗങ്ങളെ. 

ഇതില് ഉംക്കൊട്ളിയ്ക്കുവാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു” വിശ്വാസം. 

പ്രശസ്ത്ന്മാരായ അമവ്വാചീനകവികളുൃടെ പല ബഖണ്ഡകാവ്ൃങ്ങളും വിദ്യാത്ഥി 

ലോകത്തിനു സുപരിചിതങ്ങളായിരിയ്ക്കുണം. ഇപ്പം ഉത്തമകാവ്ൃങ്ങളുാല് കൈരളിയ്ക്കകു 

മേന്മ വളത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന അനുഗൃഹീതകവികളുടെ തുലികാവിലാസം മാസികകളും 

വാരികകളും വഴിയ്ക്കു യുവജനങ്ങറംക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ടതുമാണല്ലോ. അതുപോലെ, 

സാഹിത്വത്തിന്െറ പൂധൃഫട്ടത്തിലേയ്കു കടക്കുമ്പോഠം, ഹൈസ്ക്കുഠം വിദ്വയാത്ഥികഠംക്കു 
ൃഷ്ണുഗാഥ?"വരേയെങ്കിലും ““പശ്ചാദ്ഗമനം? സുസാധവും സ്പൃഹണീയവുമായിരിയ്ക്കകുമെന്നു 

ക ണക്കാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. 

ംഫൈനല് കഴിയുമ്പോദേഷ്ക്കും, കൈരങ്കിയുടെ പഴയ ഈടുവെപ്പിലെ താമെ 

പറയുന്ന രത്നത്ങജെ കിലും വിദ്്യാത്ഥിക റം കണ്ടിരിയ്ക്കകേണ്ടതല്ലേ? (൧) കൃഷ്ണഗാഥ (൨) ഭാരതം 

(൩) രാമായണം (തു) ഒന്നോരണ്ടോ ചനുക്കഠം ( ൫) ഒന്നോ രണ്ടോ കഥകളി കറം (൬) മൂന്നോ 

നാലോ തുള്ള ലൂകഠം ( ൭) ആ പഴയ “പഞ്ചതന്ത്രം” (൮) ഒരു നല്ല വഞ്ചിപ്പാട്ടോ പാനയോ. 

ഇവയെ അവക്കു രസകരമായധിധത്തിലൊന്നു പരി ചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതു” അധ്വം 



യോ നി ക ്ു 

പകന്െറ ചുമതലയാണ്”. “രസകരമായ വിധത്തില്” എന്നുവെച്ചാല്, അധ്ധവ്േതാക്കറം 

സ്വയമേവ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിച്ചാസ്വദിയ്ക്കുവാന് പ്രേരിതരാകുന്ന--അഥവാ ആവേശ 

ഭരിതരാകുന്ന__പ്രകാരത്തിലെന്നത്ഥം. അതു മിക്കവാവം അധ്വാപനസമ്പദായത്തെ ആശ്ര 

യിച്ചിരിയ്ക്കുമെന്നും സ്ൂഷ്ടരം. 

ഗദ്വവിഭാഗത്തെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോള.ം ഇന്നും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന പ്രാമാണിക 

ന്മാരെ മാത്രമാണു” ഈ സമാഹാരത്തില് അവലംബിച്ചാട്ടുള്ളതു". ഗദ്വത്തിനു” ഇക്കാലത്തു 
പൂവ്യാധികം വൈപുല്യവും വൈശദ്വയവും ശൈഥില്യവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സവ്വസമ്മത 

മാകുന്നു. ഥാദ്വമാലിക?” ഏതുപ്രകാരം പണ്ടത്തെ മാസികകളില്നിന്നു” ഉടലെടുത്തുവോ, 

അതുപ്രകാരംതന്നെ ഈ പാഠാവലിയിലെ ഗദ്വിഭാഗം, അടുത്തകാലത്തെ മാസികകളില് 

നിന്നു രൂപവത്കൃതമായി എന്നു സാമാന്വമായി പറയാം. 

ഈ വിഭാഗത്തില്, പ്രസ്തുത സമാഹാരത്തിന്െറ പ്രസാധകന്മാക്കുപു റമേ വളു.രെ കുറച്ചു 

പേക്കുമാത്രമേ പ്രാതിനിദ്ധ്യം നല്ല,വാന് സെൌകയ്യം അനുവദിച്ചള്ളൂ എന്ന വാസ്തവം മറച്ചു 

വെയ്യുന്നില്ല. പദ്വപ്പയറഠു് എല്ലാവരില്. നിന്നും പ്രതീക്ഷിഷ്ക്കേണ്ടതി ല്ല; എന്നാല് എല്ലാവക്കും 

ഗദ്യംകൊണ്ടു” ഏറെക്കുറെ കൈകായ്യം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതാണു”. ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക്, കൂട 

തല് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതു ഗദ്വത്തിന്െറ പ്രാധ്മൂപങ്ങളെ. ക്കാം അതിന്െറ കാലോചിത 

പരിണതമാതൃകകളായിരിയ്ക്കുമല്ലോ. 

മറെറാരുവിധത്തില് പഠറയുന്നതായാല് €4ഭാവരൂപങ്ങറംക്കു സുക്ഷ്മത കൂടുന്ന പദ്യ 

വിഭാഗത്തില്, പഴമയ്ക സാമാന്യം പ്രാധാനൃമുണ്ടെങ്കിലും, അവയ്ക്ത സ്റ്ൂലത കൂടുതലുള്ള 

ഗദ്വവിഭാഗം സമകാലികമായാലധികം നന്നായിരിയ്ക്കും” എന്നുള്ള തത്വവും പ്രകൃതത്തില് 

ചിന്തനീയമാകുന്നു. 

ഹൈസ്ക്കൂം വിദ്യരാത്ഥികഠംക്കു നാനാവിഷയങ്ങളെ.ക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നല്ല ഭാഷയില് 

പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനു” ഇതിലെ ഉപന്വാസങ്ങം സഹായിയ്ക്കുമെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന. 

ഇവിടെയും വിഷയപ്രതിപാദനങ്ങളുടെ വൈവിധ്വകായ്യത്തില് നിഷ്ടരഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ 

ന്്വാസത്തിന്െറ അവാത്തരവിഭാധാങ്ങളെ. ഒട്ടുമുക്കാലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സാഹിത്യ 

ശകലങ്ങറം ഈ സമാഹാരത്തില് കാണാം; ആ നിലയ്ക്കാണ്” അവയെ പഠിഷ്ഷക്കേണ്ടതും പഠി 

പ്പിയ്ക്കേണ്ടതും. എന്നാതമാത്രമേ അധ്ധേതാക്കളുടെ വിമശനപാടവത്തോടൊപ്പം 

നിമ്മാണകശലതയും പ്രവൃദ്ധമാവുകയുള്ളൂ. മാതൃഭാഷയില് ഉന്നതവിദ്വാഭ്വാസംകൊണ്ട" 

ഇതു രണ്ടും സാധിഷ്ഷക്കേണ്ടതുമാണല്ലോ. 



൦ 39.൧0.൭3 ൭൭.90 സ ചി 

ഗം 

൨.൦ 

൩. 

ര്. 

൫. 

൬. 

൭൦ 

൮. 

ന. 

൧ 9. 

൧൧. 
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അഞ്ചാഠ ഫാഠം 

പദ്യം 

സ്ഥലജലദട്രമം കൃഷ്ണഗാഥ 

വനയാത്ര__രാമായണം 

സ്വദ്ലൂ ാരോഹഫണം ഭാരതം 

! മിത്രലാഭം-_പഞ്ചതന്ത്രം 

; അഹങ്കാരശമനം_--കല്വാണ സൌഗന്ധികം 

| ദമയന്തീവിലാപം_ ഭാഷാനൈഷധചമ്പ 

_ ആതുര സംരക്ഷണം-.ബ്കവധം ആട്ടക്കഥ 

സഖിസാത്ചവനം ലീല 

ശൈശവസഖ്വത്തില്നിന്ന്__കണ്ണുനീര്ത്തുള്ളി 

ഒരു പഴയ പാട്ടു __ നീണ്ട കവിതകഠം 

ഗല്യ്ം 

കാളിദാസന് 

ഖാത്തതുംതൊട്ടു ബ്രസീല്വരെ 

(വാസന്തീകരണം 

! ഏകാധിപത്വം 

! രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര് 

എത്രത്തോള.ം തണപ്പിഷ്ക്കാം 

കപ്പചരണം 

_ആഖ്വായികകളുടെ വളച്ച 

/ ഗാസ്ഥിയെപ്പററി നെഹ്ര 
കവിതയുടെ വികാസം 

അച്ഛന്െറ മകന് 



₹- & 



പാഠം ൧ 

സ്ഥലജലഭമം 

(മഞ്ജരി) 
ധന്വമായുള്ളോരു യാഗത്തെച്ചെയ്കയാ--. ലുന്നതനായോരു മന്നവന്താന്൯ 

മന്നിടമെങ്ങുമേ മങ്ങാതെ പാലിച്ചു മന്ദിരംതന്നിലിരുന്ന കാലം 

അക്ഷീണരായുള്ള ദാനവന്മാരുടെ തക്ഷാവുനല്കിന സത്സഭയില് 

വന്ദിച്ചനിന്നുള്ള വമ്പുകറം ചൂഴമോയ” നിന്നുവിളങ്ങിനാനന്നൊരുനാറം 

നന്ദജന്മമ്പായ ബന്ധുക്കളെല്ലാരും ചെന്നതുടങ്ങിനാരെന്നനേരം 

സേവകരായുള്ള ലോകരുമെല്ലാരും പചേവകരായുള്ള വീരന്മാരും 

ഉററവരായീട്ടം മറവള്ളലോകരും ചുറവം വിളങ്ങിനാർ മന്നവന്െറ 

നത്തക ന്മാരുടെ യൃത്തവും കണ്ടിട്ട വിസ്കയിച്ചെല്ലാരും നിന്നനേരം 

മാനിയായുജള സുയോധനന് താനപ്പ്പോം മന്നവന് ചാരത്തു ചെല്വതിന്നായ* 

പിച്ചയായുള്ളോരു നല്ച്ചേലതന്നെയു-. മിച്ഛയില് നിന്നങ്ങടത്തുപിന്നെ 

കണ്ഡലംമമ്പായ മണ്ഡനം കൊണ്ണ്ടെങ്ങും മണ്ഡിതദേഹനായ് മന്ദം മന്ദം 

വന്നുതുടങ്ങിനാന് വാളു മിള ക്കിയ ന്നിന്നോരു ലോകരാല് വന്ദിത നായ് 

ചേലയെപ്പൂണ്ടതിന് ചൊധ്വിനെപ്പിന്നെയും ചാലെനിന്നമ്പോടു നോക്കി നോക്കി 

പാണ്ഡവന്മാരുടെയാണ്മയെക്കാദന്കയാല് പാരമുഴന്നുമ്ളോരുള്ള വുമായ” 

ആസ്ഥാനമന്ദിരം തന്നിലേചെന്നവ-. നാസ്ഥ വൃണ്ടൊന്നൊന്നേ നോക്കുന്നേരം 

അമ്മയന്തന്നുടെ മായകൊണ്ടന്നില-. മമ്മയ മെന്നങ്ങു തോന്നീതപ്പോഠം 

ചേലയുംചാലെച്ുരുക്കി നിനീടിനാ൯ കാല്വിരല്കൊണ്ട നടത്തവുമായ് 

വെള്ള മെന്നുള്ളിലേ നാണ്ണ്ണിക്കരംകൊണ്ടു തള്ളിത്തുടങ്ങിനാന് പാഴിലെങ്ങും 

വായ്യ്ലൊണ്ട ചാലേയുമിഞ്ഞുതുടങ്ങിനാന് ചാക്കിയാര് കാട്ടുന്ന കൂത്തുപോലെ 

ചേല നനഞ്ഞുതുടങ്ങീിതെന്നോത്തുടന് ചാലേക്കരേററിനാന് മാറിലോളം 

ആസ്ഥാനവാസികഠം നോക്കിനിന്നീടവേ യാത്രതുടങ്ങിനാനഖവണ്ണമ 

ധമ്മജന് മുമ്പായ മന്നവരെല്ലാരും കണ്ണുടച്ചീടിനാരെന്നനേരം 

കാണാ൭തെനിന്നൊരെക്കാട്ടിനിന്നീടിനാ൯ കാണാതെ നിന്നൊരു ഭീമനപ്പോഠം. 

എറിയിരുന്നോരു നാണവുംപുണ്ടനി-- ന്നേതുമേ വല്ലാതെയായി പിന്നെ 

ഹാസംതുടങ്ങിനാര് തങ്ങളില് മെല്ലവേ ദാസിമാരായുള്ള മാതരെല്ലാം 

പാണ്ഡവന്മാരുടെ യാനനംതങമലേ പാഞ്ചാലനന്ദന നോക്കിക്കൊണ്ടാഠം. 

അങ്ങനെ പോയവനങ്ങൊരു ഭാഗത്തു പൊങ്ങിനിന്നീടന്ന വെള്ളത്തിന്െറ 

1/-ി 



ന്നത് 
ത്തി 

ചാരത്തു ചെന്നോരുനേരത്തു നീരെല്ലാം നേരൊത്ത ഭൂതലമെന്നുതോന്നി 

പൃഞ്ചേലതന്നെയും പൂണ്ടുനിന്നീടിനാ൯ കാഞ്ചിയും ചാലെ മുവക്കിപ്പിന്നെ 

മനവ൯ ചാരത്തു ചെത്വതിന്നായിട്ട സന്നദ്ധനായവന് പോയിപ്പ്യോയി 

മായത്തില്ത്തോയുമത്തോയത്തിലാമ്മാ൨ പോയങ്ങു ചാടിനാന് മൂഡഥനായി 

ആണ്ടൊരുതോയത്തില് വീണതു നേരത്ത-- പ്പാണ്ഡവന്മാരുടെ യാനനത്തെ 

മേല്ക്കണ്ണുമിട്ടങ്ങു ചീററവും പുണ്ടുടന് നോക്കിത്തുടങ്ങിനാന് പാരമപ്പ്യോഠം 

ഭീമനായുമജ്ളോരു ഭീമനും പിന്നെയ_- ക്കോമളയാകിയ മാനിനിയും 

ഭോഷനായങ്ങവ൯ വീണതുകണ്ടപ്പ്േോോഠം തോഷവും പുണ്ടുചിരിച്ചുനിന്നാ൪ 

ധമ്മജന് ചൊല്ലിനാനെന്നതുകേട്ടിട്ടു: “%സന്മതിയില്ലിതു നിങ്ങംക്കൊട്ടും 

ശാപത്തെപ്പൂരിപ്പാ൯ താപത്തെത്തുക ന്നോ- രാപത്തി൯മൂലമായ്ക്കുന്നുകൂടും 

എന്നതുമേട്ടിട്ട വന്നോരു ഹാസ്പത്തെ-- ത്തന്നില്ത്തജത്തവര് നിന്നനേരം 

കണ്ണുകളുത്തോരു കാര്മുകില് വണ്ണന്താന് കണ്ണെറിഞ്ഞീടിനാന് തിണ്ണുമപ്പോഠം 

എന്നതുകണ്ടവര് പിന്നെയും പിന്നെയും മുന്നേതിലേററം ചിരിച്ചാരപ്പോഠം 

സന്മതിപു ണ്ടൊരു ധമ്മജന്തന്നുടെ കണ്മുനതന്നെയും കൈക്കൊള്ളാതെ 

മാല്വും പുണ്ടതാ൯ വീണോരു നീരിലും ജാള്ൃമാം നീരിലും നീന്തുകയാല് 

താ൯തന്നെയുമ്മോരു ഗാന്ധാരിനനദ്ദനന് ബാന്ധവന്മാരിലും കണ്കൊടാതെ 

നാണവുംപുണ്ട കനത്തുനിന്നീടന്നോ- രാനനംതന്നെയും താഴ്ത്തിമെലേ 

ധന്വമായുള്ളോരു തന്നുടെ മന്ദിരം തന്നിലും പുകിനാന് ഖിന്നനായി. 

മാനവും കൈവിട്ട ഗാന്ധാരി നന്ദനന് ദീനനായ്യേവലം പോയനേരം 

ചാരത്തുനിന്നവ൪ ചാലെച്ചിരിയ്ക്കുയാല് വൈരമണ്ടായ്ക്കരു മെന്നിങ്ങനെ 

ചിന്തയെപ്പൂണ്ടൊരു ധമ്മജനുള്ളിലേ സന്താപം പൊങ്ങിത്തുടങ്ങീതപ്പ്ോറം 1 

ചെഡശശ്ശൂരി __കൃജ്ണഗാഥ 



പഠാഠം ൨ 

വനയാത്ര 

(കിളി പ്പാട്ട്”--_കാകളി) 

രാഘവനിത്ഥം പറഞ്ഞതുകേട്ടൊരു രാകാശശിമുഖി താനുമരുഥംചെയ്തു 

:ുന്നില്ന ടപ്പന് വനത്തിനു ഞാന് മമ പിന്നാലെവേണമെഴുന്നള്ളവാന് ഭവാന് 

എന്നെപ്പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതു ചിതമ- ല്ലൊന്നുകൊണ്ടും ഭവാനെന്നു ധരിയ്ക്കണം? 

കാക തസ്ഥനും പ്രിയവാദിനിയാകിയ നാഗോന്ദ്രഗാമിനിയോടു ചൊല്ലീടിനാ൯.:. 

എങ്ങനെ നിന്നെ ഞാന് കൊണ്ടുപോകുന്നതു തിങ്ങി മരങ്ങഠം നിറഞ്ഞ വനങ്ങളില് ? 

ഘോരസി ഹവ്വാ ഘസൂകരസൈരിഭ- വാരണവ്പ്യാളു.ഭല്ലുകവൃകാദികഠം 

മാനുഷഭോജികളായുള്ള രാക്ഷസര് കാനനംതന്നില് മറവംദുഷ്ടുജന്തുക്കറം 

സംഖ്ൃയില്ലാതോള.മുണ്ടവറേറക്കണ്ടാല് സങ്കടംവുനണ്ടു ഭയമാം നമുക്കെല്ലാം; 

നാരീജനത്തിനെല്ലാം വിശേഷിച്ചുമൊ- ട്ടേറെയുണ്ടാം ഭയമെന്നറിഞ്ഞീടെടോ! 

മൂലഫലങ്ങഠം കട്വമുകഷായങ്ങഠം ബാലേ ഭജിപ്പതിനാകുന്നതും തത്ര; 

നിമ്മലവ്ൃഞ്ജനാപൂപാന്നപാനാദി സന്മധൂക്ഷിരങ്ങളില്ലൊരുനേരവും; 

നിമ്ലോന്നതഗുഹാ ഗഹ്വര ശക്കരാ മുമ്മാറ്റുമെത്രയും കണ്ടകവൃന്ദവും; 

നേരേ പെരുവഴിയുമറിയാവത-- ല്ലാരേയും കാണ്മാനുമില്ലറിഞ്ഞീടുവാ൯ു 

ശീതവാതാതപപിഡയും പാരമാം പാദചാരേണവേണം നടന്നിടുവാ൯; 

ദുഷ്ടരായുള്ളോരു രാക്ഷസരെക്കണ്ടാ_. ലൊട്ടും പൊവക്കയില്ലാക്കമറികെടോ! 

എന്നുടെ ചൊല്ലിനാല് മാതാവുതന്നേയും നന്നായ്ക്യരിചരിച്ചിങ്ങിരുന്നീടുകു 

വന്നീടവന് പതിന്നാലു സംവത്സരം ചെന്നാലതിന്നുടനില്ലൊരു സംശയം? 

ശ്രീരാമവാക്കു കേട്ടോരു വൈദേഹിയു-- മാരൂഡ്ധതാപേന പിന്നേയും ചൊല്ലിനാഠം; 

(നാഥ! പതിവ്വതയാം ധമ്മപത്നി ഞാ-- നാധാരവുമീല മറെറനിയ്ക്കാരുമേ; 

ഏതുമേ ദോഷവുമില്ല ദയാനിധേ! പാദശുശ്രൂഷായ്തം മുടക്കായ്മമേഃ 

നിന്നുടെ സന്നിധൌ സന്തതം വാണീടു-- മെന്നെ മററാക്കാനും പീഡിച്ചുകൂടുമോ? 

വല്ലതും മൂലഫലജലാഹാരങ്ങറം വല്ലഭോച്ചിഷ്ടമെനിയ്ക്കുമുതോപമം; 

ഭത്താവുതന്നോ$ കുടെ നടക്കുമ്പോ- മെത്രയും കൂത്തുമൂത്തുള്ള കല്ലം മുള്ളും, 

പുഷ സ്തൃരണതുല്വങ്ങളെ.നിയ്ക്കുതും; പുഷ്ണുബാണോപമ നീ വെടിഞ്ഞീഭൊലാ; 

ഏതുമേ പീഡയുണ്ടാകയില്ലെന്മുലം ഭിതിയുമേതുമെനിയ്ക്കില്ല ഭത്താവെ! 

കശ്ചില്ദ്വിജന് ജ്വോതിശ്ശാസ്ര്രവിശാരദ൯ നിശ്ചയിച്ചെന്നോട പണ്ടരുളിച്ചെയ്ത്ു 

ഭത്താവിനോടടവനത്തില് വസിപ്പതി-- നെത്തും ഭവതിയ്ക്കു സം ശയമില്ലേതും, 

ഇത്ഥം പുരൈവ ഞാന് കേട്ടിരിയ്ക്കുന്നതു സത്വൃമിതിന്നിയുമൊന്നു ചൊള്ലീഴുവന് 
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രാമായ ണങ്ങറം പലതും കവിവര-- രാമോദമോ$ പറഞ്ഞു കേംംപ്പണ്ട ഞാ൯; 

ജാനകിയോടകൂടാതെ രഘുവരന് കാനന വാസത്തി നെന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ? 

ഉണ്ടോ പുരുഷന് പ്രകൃതിയേ വേറിട്ടു രണ്ടമൊന്നത്രേ വിചാരിച്ചു കാങ്കിലോ; 

പാണിഗ്ര ഫഹണമന്ത്രാത്ഥവുമോക്കണം പ്രാണാവസാനകാലത്തും പിരിയുമോ? 

എന്നിരിയ്ക്കപ്പുനരെന്നെയുപേക്ഷിച്ചു തന്നെവനത്തിനാഷ്്ൊണ്ടെഴുന്നള്ളകില് 

എന്നുമെന് പ്രാണപരിത്വ്യാഗവും ചെയ്ത്ു-- നിന്നുതന്നേ നിന്തിരുവടിതന്നാണു”? ര് 

എന്നിങ്ങനെദേധി ചൊന്നതുകേട്ടൊരു മന്നവന് മന്ദസ്മിതം വൃണ്ടരുറംചെയ്തു 

“എങ്കിലോ വല്ലഭേ! പോര്ക വൈകാതെ സങ്കടമിന്നിതു ചൊല്ലിയുണ്ടാകേണ്ട. 7 

എഴുത്തഛ൯ __രാമായണം 



1 
പ്പാഠം ൫ ഇ ] തുപ്പു 

അഹമമാരശമനം ച് 

൦ ഘു് ര ളി 
ഉദ്ധതനാകുന്ന ഭീമസേനന് തന്െറ പദ്ധതിതന്നില് മുടക്കിക്കിടക്കുന്ന 

വൃഭ്ധനായൊരു ബലീമുഖനെക്കണ്ടു കരദ്ധനായിപ്പഠഞ്ഞീടിനാന ഞജസാ ഏം, 

“നോക്കെടാ നമ്മുടെ മാക്ദേകിടക്കുന്ന മക്കടാ! നീയങ്ങു മാറിക്കിടാ ശഠാ! 

ദു൪ഘടസ്ഥാനത്തു വന്നു ശയിപ്പാ൯ നി-- നക്കെടാ തോന്നുവാനെനത്തെടാ സംഗതി? 

നാട്ടില് പ്രഭൂ ക്കളെക്കണ്ടാലറിയാത്ത കാട്ടില്ക്കിടക്കുന്ന മൂളിക്കരങ്ങു നീ, 

കട്ടും വകതിരിവില്ലാത്ത വല്ലാത്ത കൂട്ടത്തില് വന്നു പിറനന്നു വളന്നു നീ, 

ചാട്ടത്തില്നിന്നു പിഴച്ചുപോയോ നിന്െറ കൂട്ടത്തില് മററാരുമില്ലാത്തതെന്തെടോ? 

വെട്ടെ ന്നെഴുന്നേറ൨ പോകാഷയ്ക്കിലാപത്തു പെട്ടീടുമെന്നു ധരിയ്ക്ക, നീ വാനര!”” 

ഇത്തരം ഭീമമന്റ ദുഭാഷണം കേട്ടു വൃദ്ധന് ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു പതുക്കവേ 

(ഠരീതങ്കന് തുള്ളല്) 

4“ഏററം കയത്തു പറയുന്നതെന്തു നീ, ഏറ മാറാനെനിയ്യ്കേതുമെളുതല്ല, 

മറെറാരു മാശ്ലൂമായ് പൊയ്ക്രാള്ളണേ ഭവാന് കു ററമല്ലിക്കുരങ്ങച്ച നെക്കാണെടോ! 

കണ്ണം തിരിയാ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു ദണ്ഡം പലതുണ്ടു പൊയ്യുല്ലകണ്ടുകൊഠം 

കൈയിനും കാലിനും ശക്തിയില്ലാതെയായ് മെയ്യും തളരുന്ന പൊയ്യുല മാനുഷ! 

അയ്യയ്യോ! പരമാത്ഥമേതും ഗ്രഹിയാതെ നീയെന്തു ശാഠ്ൃം തുടങ്ങുന്നു പുരുഷ! 

പാരം വലഞ്ഞു കിടക്കുന്നവര്കളോ- ടാരുമീവണ്ണും കലമ്പുമാറില്ലെടോ! 

നേര്വഴിവിട്ടു രണ്ട ചുവടങ്ങോട്ടു.- മാറിയാലെന്തു വൈഷമ്വം നിനക്കെടോ??* 

! മാരുതിവൃദ്ധന്െറ വാക്കുകഥം കേട്ടുടന് മാരുതിഭീമ൯ കയത്തുതു ചൊല്ലീടിനാന് :-_ 

 ആരെന്നഠിഞ്ഞു പറഞ്ഞു നീ വാനര? പാരം മുഴക്കുന്നു ധിക്കാര സാഹസം; 

പൂരുവംശത്തില് പിറന്നു വളന്നൊരു പുരുഷശ്രേഷ്ടന് വൃകോദരനെന്നൊരു 

വീരനെക്കേട്ടറിവില്ലേ നിനക്കെടോ? ധീരനാമദ്ദേഹമിദ്ദേഹമോക്ക നീ! 

നേരായമാഷ്ലും വെടിഞ്ഞു നടക്കയി_- ല്ലാരോ$ മിജ്ജനം തോല്ലൃയുമില്ലെടോം 

. മാറിനിളെന്നു പറയുന്ന മൂഡ്ഥന്െറ മാറില്പ്പതിയ്ക്കും ഗദാഗ്രമെന്നോക്കണം 

ഏറെവപ്പറയാ തെഴുന്നേറവ ദൂരത്തു മാറിക്കിടക്ക നീ മക്കാ പ്രാകൃത! 

സജ്ജനാ ചാരം പിടിപെടാതുള്ളൊരു ഭുജ്ജനം നമ്മെ ദുഷിപ്പംനൊരുയ്യെട്ടു 

ലജ്ജുകൂടാതെ വദിമുടക്കീടിനാ-- ലര്ജ്ജൂനജ്േഷ്യ൯ സഹിയ്ക്കയില്ലേതുമേ! 

ധമ്മപ്രകാരം ഗ്രഹിയ്ക്കാത്ത നിന്നോടു” ധമ്മം പറവാന് നമക്കെന്തു സംഗതി? 

ധമ്മപുത്രാനുജന് ധമ്മം വെടിഞ്ഞൊരു . കമ്മങ്ങഠം ചെയ്തില്ലെന്നു ബോധിയ്ക്കുണം."" 

എന്നുള്ള വാക്കുകറം കേട്ടു ചിരിച്ചുകൊ-- ണ്ടൊന്നരുഠംചെയ്തു ഹമ്ൂമാനുമിങ്ങനെ; 



? 

൧൨ 

“(നന്നെടോ! ഭീമ നയജ്ഞന് ഭവാനെന്നു ചെൊന്നവാക്കെല്ലാം കണക്കിന്നു ക്രടുമോ? 

ധമ്മജന് മുമ്പായ ധാമ്മികന്മാര് നിക്ങറം ധമ്മമല്ലാതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ലയോ? 

പാഞ്ചാലിയെന്നൊരു പെണ്ണിനെക്കണ്ടിട്ടു പഞ്ചബാണാത്തി പിടിപെട്ടഹോ നിങ്ങ 

ഉ ഞ്ചുപേരും ചെന്നു കൈക്കു പ്രിടിച്ചുകൊ-- ണ്ടഞ്ചാതെ വേളികഴിച്ചെന്നു കേട്ടു ഞാന്; 

 അഞ്ചെങ്കിലഞ്ചും കണക്കെന്നവഠംക്കൊരു ചാഞ്ച ല്ൃവുമിലതെല്ല പോലും നിങ്ങ 

ഉഞ്മുജനത്തെയും കണ്മുനത്തെല്ലിനാല് വഞ്ചിപ്പതിന്നവറം പോരും വൃകോദരാ! 

നാലഞ്മുഭത്താ വൊരുത്തിയ്കൃതാനതു നാലുജാതിയ്ക്കും വിധിച്ചതല്ലോക്കണം 
നാലുപേര് കേട്ടാല് നിരക്കാത്ത വസ്തൂവി- വാലുള്ള വാനരന്മാക്ടം ചിതം വരാ, 

ചേട്ടത്തിയാമൊട്ടനു ജത്തിയാമൊട്ടു ചേട്ടകഠം തന്െറ കളത്രമെന്നിങ്ങനെ! ി 

കാട്ടുന്നഗോഷ്ടു കഠം കേട്ടാല് ചിരിയാക-- മൊട്ടും ഗുണമില്ല കുന്തീകമാരക! 

നേരായമാഗ്ലും വെടിഞ്ഞു നടക്കാത്ത വീരന് വൃകോദരന് ഞാനെന്നു നമ്മുടെ 

നേരേയണഞ്ഞു, പറവാന് മടിയില്ല നാരായണ! ശിവ! മറെറന്തുചൊല്വതു! 

തോററീടുമാറില ഞങ്ങളെ. ന്നിങ്ങനെ കാററിന്മകന് നീ പറഞ്ഞതും വിസ്മയം! 

തൃറവപേ൪ നീങ്ങടെ “നാടം നഗരവും കൂറവകാരേയുമടക്കി വച്ചിലയോ? 

കാറവം മഴ മഞ്ഞു മേറ൨കൊണ്ടെപ്പ്ൊഴും കാട്ടില് കിടക്കുന്ന കൂട്ടമല്ലേ നിങ്ങറം? 

കാട്ടിക്കിടക്കുന്ന മുമ്മാറ്ലൂശക്തിയാല് വീട്ടില് കിടപ്പാ൯ വിധിയില്ല നിങ്ങഠംക്കു" 

നാട്ടില്നിന്നാശു സുയോധനമന്നന- ഒഞ്ങാട്ടിക്കളു ഞ്ഞതില്ലിന്നെയൊരിയ്ക്കുലും 

നാട്ടില് കടുപ്പാ൯ കഴിയുന്നതുമില്ല കാട്ടില് സുഖമെങ്കിലായതും കോളല്ല; 

കല്ലിലും പുല്ലിലും കാലേത്തവയ്ക്കുന്ന മുള്ളിലും വള്ളികഠംക്കുള്ളിലും കുണ്ടിലും 

തള്ളിയലച്ചു നടക്കുന്ന നിങ്ങടെ ഭമള്ളുകഠംക്കേതും കുറവില്ലനന്നെടോ! ] 

കള്ളത്തര ചൂതു കൊണ്ടു ദുയ്യോധനന്൯ തള്ളിപ്പുഠത്താക്കി നിങ്ങളെത്തതക്ഷണം 

ഉള്ളില് ഭയം വുണ്ടു മണ്ടുന്ന നിങ്ങളെ തതള്ളിപ്പതിന്നൊരു പെണ്ണും പുഠപ്പെട്ടു! 

കണ്ടവസ്തുക്കളില് കാംക്ഷയുണ്ടായവഠം കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവായെന്നു കല്ലിയ്ക്കകയും 

ശണ്ണകൂടീടുമെന്നോത്തതു ഭയപ്പെട്ടു മണ്ടിത്തുടങ്ങും മുടങ്ങാതെ നിങ്ങളും! 

കണ്ടനേരം തന്നെ നിന്െറ പരാക്രമ- മുണ്ടായ” നമുക്കെന്നറിക വൃകോദര? 
മ നി പിക്ക് ൩ 

ദുഭാഷണം കേട്ടു കോപിച്ചു ഭീമനും, 44സത്ഭാവമെല്ലാം മതി മതി വാനര! 
കാഞ്ഞിരക്കായ് കളും തിന്നു മരങ്ങളില് പാഞ്ഞുനടക്കും മരഞ്ചാടി മൂഡ്ധനെ 

ഭഞ്ജനം ചെയ്താന് മടിയ്ക്കുന്ന ഞാ൯മു റ൨ ഞ്ജനാപുത്രനന്െറ ജാതിയെന്നോകക്യാല്ട്റ 

ഭീമസേനന്െറ പരാക്രമമൊന്നുമിീ ധൂമകേതുക്കുരങ്ങച്ചാര് ഗ്രഹിച്ചില 

രക്ഷസ്സുകഠംക്കു വരനാം ഹിഡിംബന്റെറ വക്ഷസ്സുതള്ളിപ്പിളന്ന വൃകോദരന് 

' രൂക്ഷത പുണ്ട ബകനാമരക്കനെ കാല്ക്ഷണം കാലനൂ൪ കാട്ടിക്കൊടുത്തതും 

കൊയ്പന് കൊലയാന തുമ്പിക്കരം കൊണ്ട വമ്പിച്ച സാലം പിളനനകണക്കിനെ 

ഡംഭിച്ചുവന്ന ജരാസന്ധമന്നന്െറ ജൃംഭിച്ച വിഗ്രഹം രണ്ടായ്ക്കിളന്നതും; 
കിമ്മീരനായ നിശാചരവീരന്െറ മമ്മങ്ങംതോവം ഗദകൊണ്ടടിച്ചതും കു 

നി രമ്മൂലനംചെയ്കതു താപസന്മാരുടെ ധമ്മസംരക്ഷണംചെയ്തു വൃകോഭരന്! $ 



൧൨൩. 

ഇത്ഥം പരാക്ര മപ്രൌഡനാമെന്നേോട സിദ്ധമല്ലാതൊരു വൃദ്ധപ്യുവംഗമന് 
നിമ്മരിയാദം ദുഷിച്ചപറകയോ! ദുമ്മുഖ, പോടാ, ബലീമുഖ, ദുമ്മതേ;? 
അഞ്ജനാപൃത്രനരുഠംചെയ്ലിതന്നേരം :4ഭഞ്ജനം ചെയ്ത്രാന് മടിയ്കകേണ്ട നീ സഖേ! 
രാക്ഷസന്മാരെക്കൊലചെയ്മു നിന്നുടെ രൂക്ഷസന്നാഫങ്ങളുന്നെങ്ങു പോയെടോ, 
ദുശ്ശലാസനന്പണ്ട ദുയ്യോധനോക്തമാം ഭുശ്ണാസനംകൊണ്ട മണ്ടിവന്നങ്ങനെ, 
അഞ്മുപേര്നിങ്ങളും കണ്ടുനില്ലേത്തന്നെ പാഞ്ചാലിയെച്ചെന്നടിച്ചു തലമുടി 
ചുററിപ്പിടിച്ച വലിച്ചിഴച്ചങ്ങനെ, മുറവം മഹാജനം നോക്കിനില്ക്കുംവിധെൌയ 

മുററത്തു കൊണ്ടന്നു താഡിച്ചുതാഡിച്ചു, തെററന്നുട തതപുടവവലിച്ചഴി- 

ചൂററമില്ലാതു ഒളപരാധവും ചെയ്തു, 

/ കണ്ണും മിഴിച്ചങ്ങു കണ്ടനിന്നീടിന പൊണ്ണുത്തടിയനാം നി൭ന്റ പരാക്രമം 
കാശിയ്ക്കുപോയോ കഥിയ്ക്കു, വൃകോദര്യ് കാശിനുപോലും വിലപിടിയാത്ത നീ 

തന്നുടെ മുന്നിലിട്ടന്വനാം പുരുഷന് തന്നുടെ പെണ്ണിന്െറ വ്രും തെറട്ടന്നേര 
മൊന്നു മണങ്ങാതെ നില്ലൃയോ വേണ്ടതു”? ചെന്നങ്ങവനെ പ്രഹരിയഷ്കകദയാ ഗുണം? 

മിടുക്കും ശയയ്യവുമെല്ലാ മൊടുക്കം നാസ്മിയം നിന്െറ 

കടുപ്പം കാട്ടിലെത്ങാനും കിടക്കുംവാനരത്തോടു 

കടക്കണ്ണുംചുവത്തിക്കൊണ്ടെടുക്കും വിക്രമീ പല്ലം 

കടിയ്ക്കും വള്ളികറം തല്ലിയൊടിയ്ക്കും പധ്ൃതം തല്ലി 

പ്പ്ൊടിയ്ക്കും പാദപങ്ങറംക്കിട്ടിടിയ്ക്കുംവലതും ചൊല്ലി. 

ച്ചൊടിയ്ക്കുന്നെന്തിനു ഭീമ? നടപ്പാന് ശക്തിയില്ലാഞ്ഞു 

ന കിടപ്പായി നമുക്കിപ്പോഠം! 
പി വ ി മം ഃ 

ചടപ്പാാം വാലിതങ്ങോട്ടെയ്കെടുപ്പാന് സാദ്ധ്ൃമല്ലേതും! 

പൊട്ടക്കെന്നു ഭവാന് ചാടിക്കടന്നാലും നടന്നാലും 

മടിയ്ക്കുന്നെന്തിനു ഭീമാ മുടക്കുന്നില്ല ഞാന് മാഴഗ്ലും?” 

പറഞ്ഞു ഭീമനും €4നീയിപ്പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം 

കുറഞ്ഞോരു കരുത്തുങ്ളോ൪ പറഞ്ഞെങ്കിലറിയിയ്ക്ാം; 

മുതുക്കന്മാര് പലവട്ടമധിക്ഷേപങ്ങറം ചെയ്താലും 

വധിപ്പറാനും ചിതം പോരാ വധിച്ചാലും ചിതം പോരാ 6: 

കരുത്തന് മറെറാരുത്തന് വന്നുരത്തെങ്കില് കരത്തെക്കൊ. 

! ണ്ടടിച്ചു കൈപിടിച്ചു കാട്ടിലേക്കാക്കിശ്ശുമിയ്ക്കകും ഞാൻ; 

അതുമെല്ലാമിരിയ്ക്കുട്ടെ ഫലമില്ല മരിഷ്ക്ക്കാറായ”-- 

ക്കിടക്കുന്ന മരഞ്ചാടിക്കിഴവനെ പിടികൂടി 

റ് മരുത്തിന്െറ മകന് വന്നു മരിപ്പിച്ചെന്നതുകേട്ടാല് 

ചിരിയ്ക്കും സജ്ജനമെന്ന ധരിയ്ക്ക മക്കടത്താനെ! 



൧ര് 

കടന്നുപോകയൊ പിന്നെ കുടുപ്പമായ്ക്കരുമെന്െറ 

ഗുരുവാമഞ്ജനാപുത്ര൯ കരുത്തേവം കപിശ്രേഷ്ഠന് 

ജനിച്ചോരു കുലം തന്നില് ജനിച്ചോരു കരങ്ങച്ചാ! 

നിനച്ചാല് നിന്നെ ലംഘിച്ചാലെനിയ്ക്കകു പാപമുണ്ടാകും" 

അതുകേട്ട ഹന്തുമാനുമുരചെയ്ത്ു കനിവോടെ, 

( മതിയില് ശങ്കയുണ്ടെങ്കിലതു., ചെക്രയയണ്ണ മെന്ധ്മൂല്ല 

 പ്ഴാിത്ന്നിത്കറിട; വാലെടുത്തു മാററിവച്ചു, ത 

വഴിപോലെ കടന്നാശു ശമിയ്മ്ു, ഭീമസേന! നീ! 

കരം കൊണ്ടു വാനരത്തെത്തൊടുടക നാിന്ദിതമെങ്കില് 

കരം തന്നിലിരിയ്ക്കന്ന ഗദ കൊണ്ട മടിയാതെ 

നെടുക്കം വാലെടുത്താശു പൊടുക്കെന്നു ദൂരെനീ ഒടി 

നടക്ക നീ മിടുക്ക വേര്പെടുക്ക ദു൪ഫഘടമെല്ലാം? 

പറഞ്ഞു പാണ്ഡവനപ്പ്പോഠം കറഞ്ഞൊന്നു ഗിരൂപിച്ചു:-_ 

“റിച്ചു നീക്കുമന്നേരം മുറിഞ്ഞു പോകയില്ലല്ലീ?? 

&മുറിയുന്നെന്തെടൊ നിന്െറ ഗദയൊ നമ്മുടെ വാലോ? 

അറിയാഞ്ഞിട്ടു ചോദിച്ചേനരിശമുണ്ടാകവേണ്ടാ? 

“കടുത്ത പവ്വൃതം തല്ലിപ്പൊടിച്ചു ഭസ്തമാക്കുന്ന 

കടുത്ത മല്ഗഭാദണ്ഡം തടുത്ത വൈരികളില! 

കൊഴിഞ്ഞു രോമവു മൊട്ടു പൊഴിഞ്ഞു ഭൂമിയില് വീണു 

ഇഴഞ്ഞു മേവിന നിന്െറ കിഴിഞ്ഞവാലിനു ഭംധം 

ഭവിയ്ക്കുമെന്നതു കൊണ്ടു മടിയ്ക്കുന്നു മഹാഭോഷാ! 

ചെവിയ്ക്കക പുത്തരിയായിട്ടുരയ്ക്കാതെ ചിലവസ്ത്ൂ 
ശ്രധിയ്ക്കുമ്പോളെ.നിയ്ക്കുള്ളിത ജ്വലിയ്ക്കും കോപമാം വഹ്നി 

ദഹിക്കും നിന്നുടെ ഭേഹം സഹിയ്ക്കകാമോ നിനക്കിപ്പ്പോം? 

ഇത്ഥം പറഞ്ഞ തിക്രുദ്ധനാം പാണ്ഡവന് നക്തഞ്ചരാരാതിദാസന്െറ പപച്ഛാഗ്രം 

ഉത്തുംഗമാകം ഗദകൊണ്ടു പൊക്കുവാ- നത്വന്തവേഗേന ചെന്നടുത്തീടിനാ൯ 

ഭീര൪ഘം പെരുത്തൊരു പുച്ഛം ഗദ കൊണ്ട പൊക്കുവാനായി പ്രയത്നം തുടങ്ങിനാ൯; 

രണ്ടകരങ്ങളെ ക്കൊണ്ടപിടിച്ചുട൯ രണ്ടമൂന്നട്ടഹാസം മുഴക്കി, ഗ്ലൂഭ-- 

കൊണ്ടുട൯ തിക്കിക്കുലുക്കിപ്പലവിധം കൊണ്ടുമിള.ക്കം തരിമ്പില്ല വാലിനു! 

 നീണ്ടുതടിച്ചൊരു പുച്ഛ ഗ്രഭാഗത്തു രണ്ടു രോമം പോലുമെങ്ങുമിളകീല ' 

വേണ്ടും പ്രയോഗാങ്ങളെല്ലാം പ്രയോഗിച്ചു വേണ്ടവോളും നാണവുംകെട്ട മാറിനാന്! 

കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് __- കല്യാണസൌഗന്ധികം 



വാഠാഠം ൩ 

സ്വഗ്ലാരോഹണം 

(കിളിപ്പാട്ട്__കേക) 

ഭക്തരായുള്ളവരിലൂത്തമന് ധമ്മപുത്ര൯ 

വക്ത്രപങ്കജംപാത്തു ചൊല്ലിനാ൯ ദേവദൂതന്: 

€“ദേവരാജാജ്ഞയാലേ വന്നിതു ഞാനുമിപ്പ്യോറം 

ദേവലോകത്തിങ്കലേഷ്ക്ാശു പോരികവേണം; 

വന്നുടന് വിമാനമേറീടുക വൈകാതെക_” 

ണ്ടെന്നു ദേധേ്ദ്രദൂുത൯ _ചൊന്നതുകേട്ടനേരം, 

4 എന്നോടു കൂടെപ്പ്യോന്ന സോദരന്മാരും വീണാര് 

തന്വംഗിയായ മമ ഭായ്കയ്യയും വീണാളല്ലോ 

പിന്നെയും പിരിയാതെ വാണിതെന്നോഴുക്രടെ- 

ത്തന്നെയീശവാവുമിവ൯തന്നെയുമുപേക്ഷിച്ചു 

വിജ്ണുവര്പുരിയ്യ്കെനിയ്യകെന്നുമേ പോന്നുകൂടാ, 

പിന്നെയീശ്വാവിനെന്തൊരാശ്രയമെന്നുചൊത നീ; 

ക് സവ്൮ൃതോരക്ഷേഛുനശ്ശവപചാനപി മുഹു-- 

പ രുവ്വീപാലകനായാലാശ്രിതനൊന്നുണ്ടല്ലോ; 

നിശ്ചയമരക്ഷിതാ ബ്രഹ്മഹാ ഭധവേദിഹഫ, 

രക്ഷിതാ ഹയമേധകത്താവെന്നുണ്ടല്ലോ കേഠംയു 

ആശ്രിത പരിത്വ്യാഗമെന്നും ഞാന് ചെയ്കൂയില്ലാ, 

ശാശ്വതമായ ധമ്മമെങ്ങനെ വെടിയുന്നു. 

എന്നെയുംകൊണ്ട വിണ്ണില് പോകേണമെന്നാകിലോ, 

മുന്നമിശ്വാവൃതന്നെക്കരയേറവകവേണം.”" 

എന്നതുകേട്ടു ചെവിപൊത്തിനാന് ദേവദൂതന് 

എന്നേ കഷ്ടമേ ഭവാനെന്തിതു തോന്നീടുവാ൯! 

ധമ്മാധമ്മങ്ങളറിഞ്ഞീടുവാനാരുള്ളതു 

ധമ്മനന്ദന നിന്നോടൊത്തിഹ വിശ്വത്തിങ്കല് ? 

കത്സിത ജത്തുക്ക ളില്വെച്ചതിനികൃഷ്ടമായ് 

സത്സമവായ നിന്ദൃമായതീശ്വാവല്ലയോ ? 

ന" കണ്ടാല് കാല്കഴുകേണം തൊട്ടതു കളയേണം, 
കണ്ടാകിലതും പിന്നെ ശതൂഭ്ധമല്ലെന്നു നൂനം; 



൬ 

ദുഷ്ടജത്തുക്കളൂില്വെച്ചെത്രയും നികൃഷ്ടമായ", ല് 

കഷ്ടമായുള്ളതീശ്വാവെന്നതുമറിയേണം ; 

സ്വര്ല്ലോകവായമൊരുകാലവുമൊന്നിനാലു-- 

മീല്ലല്പോ ശ്വാവിനതു നീയറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. 

പിന്നെയിസ്സറഹോദര ദാരസംഗാദികളും 

സന്നമായ” സവ്യവിഷയങ്ങളു. മുപേക്ഷിച്ചു, 

മുക്തനായ” വിശുദ്ധാത്മാവായ നീയെന്തീവണ്ണം 

യുക്തിയുക്തങ്ങളു ല്ലാതുള്ളവ ചൊല്ലുന്നതും 

ശ്വാവിങ്കല് നിബ്ബന്ധമാമ്മമത്വമുപേക്ഷിച്ചു 

ദേവയാനത്തിമ്മേലേറീട്ടക വൈകീടാതെ !”” 

കന്തീനന്ദന൯താനും ചിന്തിച്ചുചൊല്ലിടിനാന്൯ 

എന്തിനെന്നോടിത്തരം വെവതേ പറയുന്നു ? 

സന്ത്ൃജിച്ചിടകയില്ലാശ്രിതന്മാരെയതി- 

ന്നന്തരമേതുമില്ല പോയാലും ഭവാനെങ്കില്; 

ബന്ധമററീലെന്നതേ കേവലമെനി ഷ്കകൂള്ള, 

സന്ധിയ്കമിനിയൊരുകാലമെന്നതേ വേന്ടു: 

സ്വധമ്മമു പേക്ഷിച്ചിട്ടുട്മോരു ഭോഗമൊന്നും 

സുധമ്മാവാസംപോലുമെനിയ്ക്കു വേണ്ടയല്ലോ 

പോയാലും ഞാനീ ശ്വാവുകൂടാതെ പോരികയി_ 

ല്ലായതവിലോചനനാകുമെന് കൃഷ്ണുനാണു!” 

ധമ്മനദ്ദനനുടെ നിശ്ചലവാക്കു കേട്ട 

ധമ്മരാജനുമപ്പ്യോഠം പ്രത്ൃവക്ഷനായാനല്ലോ 

ധമ്മദേവനുമനുഗ്രഹിച്ചു തനയനെ 

ധമ്മജന് വിമാനവുമേറിപ്പ്പോയ് സ്വദ്ലുംപൂക്കാന് 

എഴുത്തച്തു൯ __ ഭാരതം 
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പാഠം ര് 

മിത്രലാഭം 

(കിളിപ്പാട്ടു”__മിശ്രകാകളി) 

ലഘ,പതനനെന്നു പേരായ കാകന് മുദാ - ൦ 

ലഘയതരമുദിച്ചു സുയയന് വിളങ്ങുംവിധൌ 

ശരവുമൊരു വില്ലം ധരിച്ചോരുവേടന്െറ 

വരവുമഥകണ്ട പേടിച്ചു ചിന്തിച്ചു താന്:--- 

“ഇവനൊരു മഹാപാപി ദുഷ്ടശീലന് ശഠാ൯ 

ശിവ ശിവ മൃഗങ്ങളെ ക്കൊന്നുതിന്നുന്നവന് 

പറവകഠം പറക്കുന്ന ദിക്കിലും ചെന്നിവന് 

പലവക വധിച്ചു ഭക്ഷിയ്ക്കുമിക്കശലന് 

ഇവനുടെ സമാരംഭമെത്തെന്നറിവോള.ം 

ഇവിടെയതിഗുഡമായ” പാക്കയുള്ളൂു വയം. ? 

ഇതിമനസി കാകനും ചിന്തചെയ്യീടിനാന്; 

ക്ഷിതിയിലഥവേടനും ചെന്നു പററീടിനാന്. 

വലയുമഥ കൊണ്ടുവന്നാകവേ കാനനേ 

നലമൊട പതുക്കവേ കെട്ടിപ്പരക്കവേ, 

അടിയിലരിയും നെല്ലമാകേ വിതച്ചു താന് 

വടിവൊട$ മരംമറഞ്ഞ ങ്ങുനിന്നീടിനാന്. 

വലയിലടിപചെട്ട ചിത്രഗ്രീവനെന്നുള്ള 

വലിയൊരു കപോതവും തന്നുടേ ക്രട്ടരും. 

തരമൊട$ കിരാതനും മാടപ്പിറാക്കളെ. 

വിരവൊട പിടിപ്പതിന്നോടിയെത്തുംവീധൌ, 

വലയിലടിപെട്ട മാടപ്പിറാക്രകട്ടങ്ങഥം 

വലയുമഥകൊണ്ടു മേല്ലോട്ടയന്നീടിനാര്. 

വനചരരു കണ്ണിതം പക്ഷിവ്ൃവന്ദങ്ങംമേല് 

വലയുമഥ കൊണ്ടപോയെന്തുചെയ്യേണ്ട ഞാന് 

ഒരു ദിശ്യിതൊക്കലേ താഴത്തു വീഴുമെ. 

ന്നിതികരുതി വേടനും താഴേ നടന്നിതു 
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ല്ല 

ലഘുപതനകാഖ്വനാം കാകനും പിന്നാലെ 

ലഫ്ുതരമുട൯ പറന്നെത്തിനാനങ്ങനെ. 

അതുസമയമന്തിയുമായിതു വേടനും 

അതുവഴി നടന്നുടന് വീടുപുക്കീടിനാ൯. 

കനിവൊട$ കപോതരാജന്൯ പഠഞ്ഞീടിനാന് :-- 

&4ഇനിയൊരുപദേശമിങ്ങുണ്ടെടോ ക്രട്ടരേ 

മമ സഖി ഹിരണ്വനെന്നുണ്ടൊരു മുഷികന് 

മമത യുമവന്നുണ്ടു കണ്ടുകൊള്ളാമിനി 

വലയില് വലയുന്ന നാം തത്ര ചെന്നാലവന് 

വലയിതു കടിച്ചു ഖണ്ഡിയ്ക്കുമേ മുഷികന് 

എലിയൊട നമക്കു ബസുത്വമുണ്ടാകയാല് 

ഫലമിതു ഭവാന്മാക്ഴ കണ്ടുകൊള്ളാമുടന്? 

ഇതിബത പഞ്ഞു ചിത്തഗ്ഗീവപക്ഷിയും 

ഹിതജനവുമൊക്കവേ തത്ര ചെന്നീടിനാര്. 

വിവിധ പത ഗങ്ങളെക്കണ്ടു പേടിച്ചുട൯ 

വിലമതു ഹിരണൃനമ്പോ$ പുക്കീടിനാ൯ 

നലമൊടട കപോതവും ചെന്നു”വിലമുഖേ 

എലിവരനെയും വിളിച്ചീടിനാന് മെല്ലവേ. 

വെളിയിലഥ വന്നുടന് മൂഷീികാഗ്രേസര൯ 

തെളിവൊട$ പറഞ്ഞു ചിത്രഗീവനോടവന്: 

€പ്രിയസഖ ഭവാന്മാക്കിതെന്തൊരാപത്തഹോ 

നയഗുണനിധേ! സഖേ! ചൊതകെടോ സത്വരം," 

1വിരവൊട കപോതവും ചൊല്ലിനാന് മൂഷിക! 

[ധിധിഖിഹിതമേവനും ലംഘിച്ചുകൂടടമോ ? 

' ഇവനിതു ഭധിയ്ക്കേണ മിന്നകാലം വേണ-- 

! മവശത ഭവിയ്യ്കേണമത്ഥനാശം വേണം 

ഇതിവിധിധിധിച്ചതിപ്രാണികഠംക്കൊക്കയും 

% ഹിതമഹിതമെങ്കിലും ലംഘ്ൃമല്ലേതുമേ!?” 

ര. 
തദനുച ഹിരണ്ൃനും തത്വ മൊന്നുചിവാന്൯ ] 

“തവ വചനമെത്രയും സത്വ്ൃമല്ലോ യി 

അനവരതമംബരേ നിന്നു ദൂരസ്ഥമാം 

അവനിയിലെ വൃത്താന്തമൊക്കെ ഥൃഹിപ്പവന് 

' പടുതരധിദശ്ധനാം ഗ്ൃധ്രനും പാശത്തില് 

അടിപെടു മൊരിയ്ക്കുലെന്നോത്തുകൊഠംക ഭവാന്. 



! സകലദിശി മേവുന്ന സവ്വ ജന്തുക്കളും 

നി ത പം തത്തു 

വലിയ കൊലയാനയും ഘോരസപ്പ്യങ്ങളും 

ബലികള.വരെങ്കിലും മാനുഷന്മാരുടെ 

വചനമതു കോംംക്കയും തല്ലകഠം കൊഠംകയും 
അവരുടെ നിയോഗേന നിന്നു കൂത്താടിയും ലൂ 

ശീവ! ശിവ! തരംകെടുന്നില്ലയോ പിന്നെയൊെ;, 

നത്തതിലൊരു ശതാംശമുല്ക്കഷമില്ലാത്ത നാം ₹ 
6൭ സകല ഭവനങ്ങളില് പ്രൌഡ്ലതേജോഭര. 

പ്രകടതരമുത്തിയാം സുയനും ചന്ദ്രനും 

ഒരു ദശയിലങ്ങഹോ രാഹുവക്ത്രാന്തരേ 

വിരവൊട പതിച്ചഴന്നീടുന്നതില്ലയോ? 

സ്ചിിിചി വാരിതന്നുള്ളി ലുള്ളില്ച്ചെന്നു 

സുലളിതസുഖംപൂണ്ടു സന്തതം മേവുന്ന 

വലിയ ജലജനത്തവൃന്ദങ്ങളും വന്നിങ്ങു 

വലകളിലകപ്പെട്ട ചാകുന്നതില്ലയോ ? 

! സപദിവിഷയാനലേ ചെന്നു ചാടി ദ്രതം 

സതതമപി വെന്തു ഭസ്യീഭവിയ്ക്കും ദ്ൂൂഡ്ഥം 

സുഖമസുഖമെന്നുതോന്നുന്നതും നിഷ്ക്കുലം!7 

(കാകളി) 

ഇത്ഥംപറഞ്ഞു ഹിരണ്വക മൂഷികന് 

ബദ്ധനായുള്ള ചിത്രഗീവപക്ഷിത൯ 

പാശം കടിച്ചു മുറിച്ചു സഖിയുടെ 

ക്സരേശം കളഞ്ഞു മറവള്ള മാടപ്പിറാ- 

സംഘത്തിനുള്ളോരു ബന്ധനം ഖണ്ഡിച്ച 

സങ്കടം തീത്തു സുഖിച്ചു മേവീടിനാന്. 

മാടപ്പ്റിറാ ക്കറംക്കു നാഥന് കപോതവും 

കൂടത്തുടന്നൊരു പക്ഷിവ്ൃന്ദങ്ങളു.ം 

അന്നത്തെ രാത്രിയില് തത്ര വസിച്ചുകൊ-- 

ണ്ടന്നപാനാദി കഴിച്ചു യഥാസുഖം 

യാത്ര യുംചൊല്ലിശ്ശുമിച്ചോരനന്തരം 

തത്ര വൃത്താന്തങ്ങഥം കാണ്കയാല് കാകനും 

എത്രയും പാരം പ്രസാദിച്ചു മുഷികം 

മിത്രമാക്കീടവാനിഛിച്ചു ചൊല്ലിനാൻ :-- 

ഭോ! ഭോ! ഹിരണ്വക! വിസ്കൂയം വിസ്തയം 

ശോഭനാത്മാ ഭവാന് മുഷികാഗ്രേസരന്: 



നിന്നോഴ$ക്രടെ സഖിത്വം ലഭിയ്ക്കേണ 

മെന്നുണ്ടു മോഹം നമുക്കിതു ചെയ്ത നീ.? 

എന്നതു കേട്ട പറഞ്ഞു ഹിരണ്വകന്:-- 

“നിന്നെ ഞാനാരെന്നറിഞ്ഞീലെടോ സഖേ!? 

ചൊന്നാ൯ പതനക൯, കാകനാകുന്നു ഞാ൯; 

എന്നാല് ചിത ംവരത്തില്ലെന്നു മുഷിക൯; 

തങ്ങളില് ചേരുവാന് സംഗതിയില്ലാത്ത- 

നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിലൊന്നിയ്കകുമോ? 

ഭോക്താക്കറം നിങ്ങളും ഭോജനം ഞങ്ങളും 4 

ഓത്താല് സഖിത്വമണ്ടാകുമോ വായസ! 

കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് പഞ്ചതന്ത്രം 



പി ഴ് നന് റി നം യ 6 ൯ 8 

പനി. 4൭ ചിലറാകന ത ।൯ലക്ണ് ച് / ദ്വ വിൽ ചലി റിനു എ റരഷ്ട്ു,, 

ര്ന്ന വംക്വിപപു)മശംചി ൩൭ 
പാഠം ൬ 

ദമയന്തിവിലാപം 
ശ്ലോകം തിം റ് യ്യ 

പി സുര ചം ൭൭൦ നം കര് രേന്തരപ സററ 
കാന്താ രേ ഫത്ത്രമാം പി പ്പും ₹ ? 

ക.ഥം ഇ.ഡി൨ട പം ഗിരിം രേ ട് ്ി ഡു (൦ ൭൫൭൪ ൨ ന 4 
, കി പ് ചം 

കാന്താര പേത്ത്തുമിട്ടേച്ചിഹ സപദി ഭവാ- ഠി യയഹയാക്യ ലയ 4 ൭ 

നെങ്ങുപോയീ ഗുണാബ്ബലേ? 
ഗ് 

ചി 

താ൯താനഞ്ഞുവവട്ടം നിജധമനവിധെയ 

ഴ യാത്രയും ചൊല്ലിയേച്ചേ, 

 താന്താമെന്നെപ്പറിരിഞ്ഞിട്ടെംരുപദമിളക്ൂ 

പണ്ട നീ പുണ്യരാശേ! 

ടെ; കു പ്രക 

ഖീന്നാമേ രാജ്വവും കോലി 

ക്ഷിച്ചു നിന്നോടുകൂടെ 

പ്പിന്നാലേ ഹന്ത പോന്നു തിരുവുരുതവകാ.-. 

ണ്മാന് കൊതിച്ചലയോ ഞാന്? 

എന്നാലിട്ടേച്ചുകാട്ടില് പുനരഗതിയെ മാം 

നാഥ പൊയ്ഷ്ക്ോണ്ടതിന്നീ 

ലിം മുന്നം കേള്രാവയോണ്സ്റൌഹൃദസരണികളെ.- 

ന്മ ലാം മറന്നോ ഗുണാബ്ബലേ! ഒ ഷു വ 

സ്വ ലം [ ി [ ൽ ചി 

ജ് ന 1 ചി ക്] (ര മു 19% 

കു കൂട്ടത്തോടേ മണ്ടിവരും ചില ഭഗുരവമ്പു്ന സിസ്ധുരതതി ൽ 
ബു 2 ബ്), ൧.൮ ൩ ന ൭ അനാ നു 

ത൯ ടം ഫോരവമിത ഹാ ഹാ നാഥാ കേറംക്കകേന്ന്!_-നീഹാരാവൃതനംനാഗുഹയംം 

ഗേഹാന്നിറ്റൂുത സിംഹാനാമതി ഘോരാകാരാന് ആരാവൌഘാന് ക ള്ലോകേട്ടു പൊഠക്കുന്നീല, 

യ്ക്കുള്ള ചദ്ടവമെട്ടടികൊണ്ടു തിരിഞ്ഞുമറിഞ്ഞു നടക്കുന്നെട്ടടി മാനിന്ന്ിഷ്ട,ര സഹ 

6 ഗ്ര പ് റം ം കഷ്ടം കേട്ടനിതാന്തം ടെ ഞെട്ടന്നനവധി, പൊട്ടീടന്തുകഴ ദ്പന്ദ്വം-ദിക്ഷുപരക്കും 
2 2 പ്ലിക്ഷഘോനാ മഗ്രേ ചടേമൊരുച്ചംടമക്ടെഭഘട മുഷ്ഠര പി കേംക്കാകന്നൂ.-- 

ഘോരത ൪ തടവിന് സദൂക്ര പ്ടലികളൂററംകോലും തേററകഠംകൊണ്ടേ കത്തിയടത്്തു തകത്തു 

രി. ക, ര [॥ 

ആയ [1 ക, ട്! രഹ് 19൭ 

) ടു, / ൨ ൫൦ ം 

പുളിയില ] ടം ട് ം 



0 നി ൧൬ 
6 6 പ റ 0 

പൊടിച്ചുവരുന്നതു കണ്ടാല്കഥമീവ നാഥ പെവേക്കാവുര്മേ! _പെണ്മാനുടലെച്ചീന്തിച്ചിന്തി 

ക്കുന്തംപോലേ ഒന്തംകാട്ടി്ദിക്ഷു വലന്തേ ' മാളവഫീനഗ്ലൂര്ദ്ൂലെഘോ-പ്വളീ പാളീ 

ളീ കേളീ കാളീടന്നൂു കേഠംക്കുന്നേരം. ി 

(യ) 
നാഥേ നീ ഖേദിയാതേ, വരിക വരിക നിന് 

 ഭൂര്ദ്ദശാം നീക്കി നിന്െറ 

പാദൌ സംവാഹയാമി ത്ത നയനേ ജര” ഷി 

ബ്ന മാകൃഥാ ബാഷ, പാടി 
൨ ാഖ്എ ന 2 

ടു _ ചേതോരമ്വാമിവണ്ണും തവ വചനസുധാ- ” 

മാധുരീമെന്നു കണ്ണനേ 

ജാതാനദ്ദേന കേഠക്കുന്നിതു ധരണിജുഷ്മാം -- 4. ്്) ൨൩-൨൪ 
ലം ക് 1 & & 

1 

ക രഗ ന നൈവജാനേ! 
പു ൦; 1൦ 

കതം ൩ ി ്ഃ 

മി ല് രി 
1 ശ്ര പര് കില്" 

ഗ൧ദ ൦. ചിത്തേമെത്തുമെ: രഗശാവേശ ലി്ഥി ഥം കിമപി പിലപ്യ വിലപ്യ ക്ഷീണാ 

ഞാനുടനിവിടെത്തന്നേ ദീനാഹന്ത രം കരഞ്ഞാലിതു കൊണ്ടിഹ പുനരെത്തൊരു കായ്യം 

നാഥനെ ്  നെ പ പം പിന മടിയാതേ ചെന്നാരായ്വു ഞാന് എന്നതു കരുതി 
൧ ഘ 4 പ്പമ്മമുടസ്ഥാ ക പേശലധഥാത്രീ. അനം സ് | 

മഴമംഠാലം _ഭാഷാനൈഷധചനമു 



1. പഠഠം ൭ 

ത്തൃതുര സംരക്ഷണം 

(കഥകളിപ്പാട്ട്) 

പാണ്ഡവന്മാരുടെ വനധഖാസകാലത്തു്, അവരുടെ അമ്മയായ കുന്തീദേവി ഒരു 
രാത്രിയില് ഒരു ബ്രാഹ്മണനും അദ്ദേഹത്തിന്െറ സഥഘധമ്മിണിയും തമ്മില് കരഞ്ഞുകൊണ്ടോ 
രോന്നു പറയുന്നതു കേഥക്കുന്നു. 

൭.൭൦ ൨) 
രംഗം ൧ 

(രാഗം-- ദ്വിജാവന്തി താള.ം__ചെമ്പട] 

ബ്രാഹ്മണന് 

ജീവനാഥേ! കിമിഹചെയ്ത്കതുമിദാനീം 

ദൈവധഗതിയാരാലും ലംഘിച്ചുകൂടമോ? 

ശിവ! ശിവ! പരിതാപമെനത്തുപറയുന്നു? 

__ജീവനാഥേ! 
൭ ൭൪ ൭൫ 

ഘോരനാം ബകനു ബലികൊണ്ടപോവതിനു 

ആരെയും കണ്ടില്ല ഞാനൊഴിഞ്ഞധുനാ 

_ജീവനാഥേ! . 

കാലം കറഞ്ഞൊന്നുവൈകിയെന്നാകിലോ, 

കാലനെപ്പ്പോലവനെക്കണ്ടി ടാമരികേ! 
ടം 

__ജീവനാഥേ! 

എന്തിനു വൃഥാമന സിചിന്തചെയ്തിടുന്നു?. 

ഫന്ത! പോവതിനെന്നോട:ജ്ഞയെച്ചെയ്തു! 

__ജീവനാഥേ! 

ബ്രാഹ്മണപത്ഥി 

നിന്നോടു തി; ; പോലും 
9 6൭ ൭൫ 

ഇങ്ങ വാഴവതിനു പണിയാകുന്നു ദയിത! ൫ ന൬അാ൭ ൨൭ 

-_-ജീവനാഥ! മ 

പി; ടി ് , 
ഭത്തൃവിരഹിതയായി പ്പത്തനേ വാഴ “വതിനു 

ചിത്തമെങ്ങനെയുറച്ചീടന്നെനി യ്ക്കു 

__ജീവ നാഥ! 



ബു, 

രംഗം ൨ 

(രാഗം -- എരിക്കിലക്കാമോഭരി താള.ം--ചെമ്പട) 

കുന്തീദേവി 

ധരണീസുരേന്ദ്ര! ചൊല്ല,നീ ശോകകാരണം 
__ധരണീസുരേന്ദ്ര! 

തരുണിയൊടുകൂടി താപേനരോദിപ്പതിനു 

കാരണമെന്തെനറിവാന് കാലം വൈകിടുന്നെനിയ്ക്ക് 

-_ധരണീസുരേന്ദ!. . . 

(രാഗ൦-- ഭവിജാവന്തി) 

ബ്രാഹ്മണന് 
൭ ൫. ] 

രാത്രിഞ്ചരനായൊരുത്തനത്രവാണീടന്നവനു 

നിത്വവും നല്ലേണ മൊരുമത്ത്വനെ ക്രമേണ ഞങ്ങറം 

__നാരീമണിീയേ! കേറംക്ക നീ, , 

മുന്നമവന് എല്ലാരെയും ഒന്നിച്ചു കൊല്ലമെന്നോത്ത്തു” 
പന്ന 

അന്നവനോ$ സമയം മന്ദിയാതെ ചെയ്തു ഖേദാല് 

__നാരീമണിയേ , 

കുന്നോളമന്നവും ആ൨ കുംഭങ്ങളില് കറികളും 

തന്നീടാമൊരുവനെയും നിത്യമെന്നു സത്യംചെയ്തു 

ൽ ൽ 

__നാരീമണിയേ!, , , , 

ഇന്നതു ഞങ്ങറം നല്ലേണം എന്നതിനൊരുനരനെ 

ധന്വശീലേ! കാണാഞ്ഞഴല് വന്നതെന്നറിഞ്ഞീടണം. 
ല ലം 

ര് ലം മ | വരംസ്വ൩ര ലു നാരീമണിയേ! , 

കനൃക പരസ്വമല്ലോ; സുനു സന്തതിയാകുന്നു പിന്നെ 

എന്െറ കാന്തയെ ഞാന് എങ്ങനെ കൈവെടിയുന്ന? 

__നാരീമണിയേ! , , 

അന്നവുംകൊണ്ട പോവതിനിന്നു ഞാനെന്നാകിലിവര്൪ 

ഒന്നുമേ സമ്മതിയ്ക്കുന്നില്ലെന്തിഹ ചെയ്തുതുമയ്യോ! 

__നാരീമണി൪യേ! 

കുന്തിദേവി 

എത്രയും ബലമള്ളൊരു പുത്രനുണ്ടെനിയ്ക,വനെ 

തത്രയാത്ര യാക്കീടുന്നുണ്ടത്ര നീ ഖേദിയായ്യേതും 

_ധരണീസുരേന്ദ്ര' 

ഛി 



വ ാാണയ്ത്്തതിത്തത്ത്്ത് 

റ് 
ഓദനരാശി ചമപ്പു മോദാലതുകൊണ്ടുപോകാ൯ 
സാദരമവന് വന്നിടും ഖേദമുള്ളജിലിനിവേണ്ട 

__ധരണീസുരേന്ദ്ര! 
ഭര ൭൪ 

രംഥം ൩. 

അനന്തരം, ബ്രാഹ്മണനും പത്തിയും മക്കളോടുകൂടി പോയതിനുശേഷം 

ഭീമസേനന് കുന്തീദേവിയുടെ അടുത്തുചെന്നു ചോദിയ്ക്കുന്നു. 

ഭീമസേനന് 

(കല്പ്ാണി-_ചെമ്പട) 

൨5: 
സാദരമയി തവ മാതരിദാനിം പാദയുഗം കരുതുന്നേന് 

എന്തൊരുദന്തമിതധുനാ ചൊന്നതുമന്തണരോ$ നിശാത്തെ? യു ത്യ 

ചിന്തവെടിഞ്ഞിഹ പറവതിനെന്നോടെന്തിഹ സംശയമയി തേ? 

കാപി സ കുന്തീദേവി 
[1 [പ്ല അ നരുത്ത് ഒ 

മാരുതനന്ദന ! ശൃണു വൈകാതേ മാമകമാകിനവചനം 
 ॥ റിപ് ക 

ന്ത ര്യ ര, 

ബകനാകുന്ന നിശാച്രനാലീവര് ബധഗ്ുതരമുഴലുന്നല്ലോ 

ഓദനരാശിയിലമിതരസാളം ഭേജനമൊരു നരനേയും 

വ്വാജമകന്നകൊടുക്കുമവ൪ രാജിയിലഹരഹരവ്വനായി 

അന്നവുമമ്പൊടുകൈക്കൊണ്ടധുനാ ചെന്നവനെക്കൊലചെയ്കു! 

പരവശരാമിവരുടെ പരിതാപം 

പരിചൊടക റക വീരാ! 

പരപരിതാപമകറവകയല്ലോ 

പം യി പെൌരവരുടെ കലധമ്മം 

കുരു മമ വചനം തനയ വൃകോദര! 

കരുകലതിലക ! മഹാത്മന് ! 

രംഠാം ര് 

ഭീമസേനന് (ബ്രാഹ്മണന്െറ അടുത്തുചെന്നു”) 

യു 

ഭവീജവരമെഭലേ മമ നിശമയവാചം, ന 
ലം) 

രജനിചരനു ബലീ രഭസേന് കൊണ്ടുപോവാന് 

നിജമാതൃനിയോഗേന നീയതമിലിടെ വന്നു 

ദ്വിജ 



൭. ഴ് നര മ. 
കാണിയുമെന്നെ കാലം കളയാത 

൨. ങ്ങാ ഴു ന ക യ്യ 

പ്രംണബലമുള്ളൊരു കൌണപവരന് തന്െറ 
ഈണിനുള്ള കോലപ്പൂകഠം വേണമൂനമെന്നിയേ 

ദ്വിജ, ,, , 

കുണ്റെതയോടെ ഇനി വേണ്ടാ വിലാപം 

ഇണ്ടലിനിമേല് നിങ്ങറഠംക്കുണ്ടാകയില്ല! ബലി 
കൊണ്ട പോവതിനിപ്പോളുണ്ടാമുപായമെല്ലാം. 

ദ്വിജ ഭർ ൽ ൽ 

ബ്രാഹ്മണ൯ 

(ഭവിജാവന്തി) 

ശകടമിതല്ലോ കാണ്ക്ടു ശാല്വന്നസഹിതം 
സകലോപകരണേന സകം ഇന്നതിലേറി 
ശോകമെല്ലാമകന്നു പോക വൈകാതെ വീര! 

തെറെഠന്നിവിടെനിന്ന ചെറ൨ ചെല്ലമ്പോഠം 

ഉഈററമാം ശവഗസന്ധമേററമുജ്ളൊാരു കൊട്ടം-- 

കാറവകൊണ്ടസഹ്ൃമായ” ചുറവം കാനനം കാണാം ല് 

ശങ്കകൂടാതെ രക്തപങ്കിലനായി 

പ കൂങ്കജംബുകങ്ങളാര സങ്കടമെന്ന്യേ ഏവ, 
ച് അങ്കേ സംസ്ഥിതനായ കങ്കാളാശന്നെക്കാണാം! 

ചവറവതെന്തു ഞാന് വീര! പരമദയാലൊ! 
ള് പ ഥ്പ്രമപുരുഷസേവ പരമാത്യ മെങ്കില് മമ, മാ 
“ക ട പരനെക്കൊല്ലവാന് തവ പര്്ച്ല് വീയ്മുണ്ടാക! 

അനന്തരം ഭീമസേനന് ശകടത്തിലേറിച്ചെന്നു ബകാസുരനെറ മുമ്പില്വെച്ചുതന്നെ 
അതിലെ ഭക്ഷണം മുഴവന് തന്നത്താന് കഴിയ്ക്കേ, ക്രൂദ്ധനായ ബകാസുരന് യുദ്ധത്തിന്നൊരു 

സ്പെടുന്നു. അവര്തമ്മില് നടന്ന ഭയങ്കരമായ ഭ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തില്, ബകന് ഭീമന്റെറ മുഷ്ടി 
പ്രഹരമേറ൨ യമലോകം പ്രാപിയ്കയും ചെയ്യുന്നു. 

രംഗം ൫ 

(മോഹനം--അടന്ത) 

ബ്രാഹ്മണനും പത്തിയും ഭീമനോട്” 

_കലപ്യാണമാശ്ു ഭവിയ്ക്കകും തവ ചൊല്ലേവം വീര; മഹാത്മന്! 
൨ ക്ല്യനായുള്ള നീ രാക്ഷസവീരനെ കൊലല്ലകയാലഴലില്ല ഞങ്ങാംക്കിനി 

__കല്വാണ 

്ി 

അത്യൃഗ്നായ ബകനെബ്ഭവാ൯ മൃത്യുവരുത്തിീയതിനാല് 

നിത്ൃമനുഗ്രഹിച്ചീടുകയ ല്ലാതെ പ്രതൃപകാരമെന്തൊന്നിഫ ചെയ്തതു? 

ം % കല്യാണ 

കോട്ടയത്തു തമ്പുരാന് ബകവധം ആള ക്കഥ 



ന് ൩, ഇന്ത് ച്ി പി നിം ത ...- ത്ത അര ഒത്ത് 7 ക മ ആം 

നി ി 1 ളം സ്സ ന 7 

4 കന്ത കു യ | പ വേരു ൂ റ എ 

ം മാ) ലു ല്ല 111. 01% റ റ്റു യല ച നം ന 

൭ ഫ് ടം റു 
പാഠം ൮ ൪ രന് (പ 1; യര് . നം (ന ക് 1,൯൫൧ ത൨൧-പെ 

രത് ട്രി ണക പു 
ല്ല 

രി ടി 
നി സ്പച്ചസ്ധാന്ചനം 
൭ ച 1 

[ന വ റെ ൂ ടെ | (0 ക്ഷാഗ് റ്; 
൩. സ്ത ര് ് (൭ ്് 1. 

, മരുഭ്രക്കള്കിനൊക്കെയപ്പുറ- തതുരുദൂരത്തുപടഭക്ഷിണാപഥം വ യ ി ക സ 
1 ടോ ഭി ഞു ന, 4, 1, 15 പ്ര ന പം പെ ൮. ൨൦ ൬൭൩൭ [൩ ം 

ഉരസുന്നു 8൭ “വിന്ധ്വ"നാം പുരുമേഘാംബര ഡംബരന്൯ ഗിരി ഐ ൦൪. ൧ 

പഫന്ഖ്ഖകം സ പാ ജബ ഇൽ ഇ൪ദ്൨ഴു ആ 15245. ജയ നം & 
പരിണാഹമെഴം മഹാവനം ഹരിതാഭം തടവുന്നു സാനുമാന് റം വാനം 

ര ം 0 0 ലീ ്ി 
റു ്ി 

പ്പ ആത്തത്ത എ ്പുവയ്യ ൫൪൦ ഒ ൭ സെ ഒ്യി പ്പി ൭. നപ വും ത്യ 

പരപാര്ശ്വമതില് ചരിപ്പ സ. സചരരേവാ' നദി സഗരോന്മഖി. ് 
ത്തടയഖൃയ ഡ് ൫ 71 ലു) 

അവിള.ംബമണഞ്ഞു കണ്ട ഞാ നധിസ്ത ളി, നിന്െറ കാന്തനെ; 
റ ലി ഇന്ത ശൃ ം ര ൭- വി 

അവനെന്നറിയില്ല, ദൂഃസ്ഥനാ-- ണവനത്തിന്നു വനത്തിലില്ലൊരാഠം. ൩. 
൫ 

! തനിയേയഴല് വുണ്ടു__തോന്നിടടം കനിവാക്കം__കൃശഗാത്രനായവന് 

വനവഹഫി തകത്ത ശൈലമൊ. ത്തനവദ്വാകൃതിയ സ്ഥിശേഷനായ”. ര് 

മൃഗപക്ഷികളേോോട ചേന്നടന് ഭൂഗുവില് പ്രേതസമം നടന്നിടും 

അകലത്തിലുമാളുകാണ്കിലാ വികലാത്മാ വിടുമപ്പ്പൊഴസ്ഥലം. ൫൭ 
| 

അതുകൊണ്ടു ഫലപ്രയാസയാ-- യതുലസ്ററേഹനിധേ, മടങ്ങിനേന്, ളി 

 കൃതകൃത്ൃതയെങ്ങസാദ്ധ്യമാം-- കൃതിയില്-കേട്ടിതുപിന്നെ വാത്ത ഞാന്. ൬ 

പലജന്തുപരീതനാമവന്൯-- നിലകണ്ടാദ്രതയദതല് സനാഥകം, 

മല വേട്ട വെടിഞ്ഞു ടൂരവേ വിലപിപ്പു സഖി, വേടനാരിമാര്. ൭ 

അവരോതിയശേഷമോമലേ, വിവരം, കാനന പക്കണസ്ഥകം 

പുരവാസികറം തന്നനാജ്ജവം തിരിയാത്തോരതി ശ്ുദ്ധശീലകം. ൮ 

ഇവര് കണ്ടൊരു രണ്ട കൊല്ലമാം; സവിധത്തില് സഖിയന്നു സുന്ദരന്, 

അവശന് ബത! ലീല' ലീല'യെ_ ന്നധിടെപ്പാാടി നടന്നു പോലിവ൯. ൯ 

ഇതുകേട്ടകതാര് ഞുടുങ്ങിയുത-- സ്രൃരതമായശ്രു കവിഠംത്തടങ്ങളില് 

വിതതേക്ഷണയാഠക്ക; വിസ്റ്റ,രി-- ച്ചതു, കണ്ടാഠം സഖി വെണ്ണിലാവതില്. ൧ാഠ 

ഇടവന്നിതു കണ്ണമസ്സ്ഖി,-- യ്ക്കടനാ ശിക്ഷിത ചിത്തമാരഹോ! 

തുടരുന്നിതു ചൊൽക, കേഠംക്കയും സ്റ്,ടമന്പ്യോന്യമറിഞ്ഞുമാത്തികഠം. ൧൧ 

_ ല്പ്രിയവല്ലഭയെപ്പിരിഞ്ഞു, ഹാ! ദയനീയന് തിരിയുന്നു 'വെന്നുതാന് 

നിയതം കരുതീ കിരാതിമാര്;-. സ്വയമോരും സഖി, സത്വൃമാരുമേ. ൧൨ 

തു 



[യ യി പ യി ൭4. ” ൭൦൬ 
ചി ടു) ത്ന ൽ 8 ജി [1 

കാ അഥവാ മൂൃതകല്ലനിട്പെംഴാ_ പ്രഥമാനപ്രണയാത്തുനോക്ടകില് 
പ കഥയും സുകുമാരി, പിന്നെ, നി൯-വ്ൃഥയും നീട്ടുവതെന്തിനിന്നു ഞാന്? ൧൨൩ 

സ്ഥിരമാത്മനിബന്ധനം സുഖം, പരതന്ത്രം സുഖമൊക്കെ ദു$ഖമാം ൦ ച 

പരമാര്ഥമുരപ്പ തോഴി ഞാന്; കരുതീടൊല്ല കഠോരയെന്നു നീ. ലം ൧ര് 
രം നം 1 1 

നിലനില്ലുവതെത്ര കാല മു-- ജ്വലമാമി പ്രണയോഷ്ണ്കുരശ്മിയില് ൽ 

൬ ത: ഖമായ തിങ്കളി൯- കലപോല് ഹാ!സഖി, തേഞ്ഞുതേഞ്ഞവന്൯. ൧൫ 

്, [ 2 ആ നയി ഴ്വ 

തമറ്ടലം ( സഖീ, നം ലില് വീണടിഞ്ഞു പോം സം ഷ്ട ൬ 
൭൭. ര്യ: ഖത തള 

കി കഥയിങ്ങനെ, പിന്നെയുത്തമം വിധുരേ, നീയതു വിസ്കൂരിയ്ക്കകയാം; "11 ല്ല, 
വ ൮ വന്ന 
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ത്ധയ 
ടം കേണ ജീവിതം, കുശലേ, നിന് കുശലം ,നിനയ്ക്ക നീ; ര ര. 1 ടി (മ 

ന്തര 1 

1) 

' “ അനപത്വയമതാം കുലത്തിനും, മനമെത്താത്ത മഹാധനത്തിനും ൭൮൭൭ 

കനിയും സ്വജനത്തിനും സഖീ യിനിയി്ങോക്കണ,മേക നാഥ നീ. ൧൮ 

അതു നില്ലൃക, ഭാധ്യവാനവ-- ന്നിതുതാനെന്തൊരു ചാരിതാത്ഥൃമാം; 

യി അതിലോക പ്പു നിന്. മതി തൽപ്രേമ വിധേയമായിതേ! ൧൯ 

കുമാരനാശാന് നി ൨.൫൭ ൨൧൭൭൮൧൨൮൨൭ മുപ്പ ൫ -__ലീല ൨-ാം സ്റ്റു 

യ൮െള്ളിപ ടം] ംഗ മൂ ര 
മ 
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പ്പാഠം ൯ 

മലൊശവസ്സഖ്യ ത്തില്നിന്നു പ്പ ൦൦ 
 ി മെട്ളട്ചചു് പീച്ച് |വെപ്പംന് | തുടന ന്ാഠംതെറ്ുട്ടു പിരിഞ്ഞിടാതേം 
ഒരമ്മതന്൯ രണ്ടു കെ പോലേ കഴിച്ചു പലത് ഞം ഞങ്ങറം. 

കളുപ്വകൊള്ളട്ടെ യഥേഷ്ടമെങ്ങോ മറവള്ള കൂട്ടാളികളായിരം പേര; 

ഞങ്ങാംക്കു സവ്വോത്സവവും വിളഞ്ഞ താ ഞങ്ങംം ചേന്നൊക്കുമിടത്തില്മാത്രം. 

ഒരേ കളിപ്പാട്ടമൊരേ കളിക്കു, ത്തൊരേ കള്കിക്കൊട്ടിലൊരേ വികാരം; 

7. ൬ 

൧ മൃ ള് 

ചി ₹ 

ഒരാഠംക്കു മററാറം തണത.---ഈ നിലയ്ക്കരാ-- യിരുന്നു ഹാ, കൊ നാഗ ൩ റ) കു 

ര ലം ടൂളിളച്കാട്ട വിശന്നു ചെന്ന ഞ്ങ*മ്മേ വ ലി ന്നു കെഞ്ച) (കരയ 4 

റാണ്ട ചെംതാരെതിര്പിഞ്ചുകയ്യാല്. എ ല് കസധിട്ടിടമ്പോംയ 

ൂരാളെ യായ*ത്തന് മടിയില് ക്കരേററാ൯ കൈ നീട്ടി,യീ ഞങ്ങളെ മാറി മാറി 

ശാഠ്ൃം പിടിപ്പിയ്കകുകയാണു ന മാക്കന്നു വാത്സല്ൃപരം വിനോദം! ഗ്യ, 
ത നി 944. ആ. ( എം 

മന്ന സ്വയം വിണ്ണ നെയാര ചിക്കു മാശ്രൈശവത്തിഒ റ തപോബലദറെ [7 

കെടുക്കുവാന് ദേവകലം ചൊല്ലിയിട്ടൊ, കൌമാരമൊടദ്ദൊട്ടടിവെച്ചടത്തു! 
ന 

[] 

൬ 

1 രം 
104. 

[ച് | ് 
ആപത്തിനായ, ഞങ്ങളിലാ വിവേക. ദീപത്തെയാരോ നിദ്ൂൃതം കൊളുത്തീ; കഞ പ് 

അതിന് വെളളിച്ചത്തിലിനം തിരിഞ്ഞ. ഞ്ങൊന്നായിരുന്നോരിരുപേര്കള്ായ്പ്പോയ്? ൭ 

പ്രപഞ്ചരംഗക്കളീിയിങ്കല് വേണ്ടും *തേപ്പ്ാ"ല് മുഖത്തിന്െറ നിറംപകത്തി, 

അതേമുതല്ലുള്ള മറച്ചുവെച്ചു നടക്കണം രാധികഠം ഞങ്ങളെന്നായ്. ന 

പ്രായത്തിനൊലപ്പം മുവകുന്ന ലോകാ. ചാരപ്പിരിപ്പാഴ്ലരടാല് ക്രമേണ ---€ ക ആ 

റു 

ഇയ രണ്ടിളംകൈവിരലങ്ങുമിങ്ങും വലിഞ്ഞു ദുധ്വേദനയാന്നകന്തു. ൯ 

വി വ്തി വധൂജനങ്ങം പിന്നിട്ടിടന്തു പരുഷ വ്രജത്തെ: [ ച 

പം ൮ മരം തളളിക്കാ൯ തുടരുമ്പൊയെയ്ക്ു  മൊപ്പം മുള.ച്ചീടിന വല്ലി പൂത്തു! ൧൭ 

്ി ! ഞവട്ടെയദീദ്രഗുഹാന്തഭാക്കാം സരിത്തിനെത്തന്നുടെ - ബാഷ്്ുവായ്ക്കാത്യ ( 

ുള് പിൽ വല്പപാടുയ മതേപ്മായാത, ച്ചെവതോട്ടപോലും! ൧൧ 

നീരന്തരം നിമ്മലബോഷ്കുതോയ നിഭ്രൊതമാമത്ഥനപുണ്വപുഷ്കും 

റ; ന്വ്യോന്വമച്ചി,ച്ചതുതാനൊടുക്കം ഞത്ങരംക്ഷ വൈവാഹികമാല്വമായീ! ൧൨ 

ഥ് ധിക്പെരരുഷം, മാനുഷനെക്കിനാവില് ത്തത്തിക്കളിപ്പിപ്പ്ൊൊരു ദിവ്വസൂത്തം! ) 

ന ള മുതിനാ പൊട്ടിച്ചിരി കണ്ണുനീരില് മുട്ടിച്ച ദൈവം വിജയിച്ചി$ടനആ൬! ൧്൩ 

ലു; ' നാലപ്പാട്ടു നാരായണമേനോന് - കണ്ണുനീത്തുള്ളി 

ി 

൨ ത്തു ് 4, 1 

ത, റ്റ. റ യ 



വപഠഠം ൧൧ 

ര 

ഒല് പഗയ വാട്ട 

എ മലകടെ മുകളളിലല്ലോ, ഭദ്രകാജിദേവി കുടികൊള്ളുന്നു. 

ഏഴ കാട്ടാനക€ം കാവല്നില്ല, എഴ സിംഹങ്ങളും കാവതനില്ല. 

ഇല കള.നങ്ങാത്തോരാലൂണ്ടല്ലോ, പഴുതറ൨ പാമ്പുക€ം തുങ്ങുമാല്; 

കടയായ”“ഭഗവതിഷ്ക്കാലുണ്ടല്ലോ, തടിപാമ്പുചുററിയ ക്രററനാല്; 

അവിടല്ലോ വാഴുന്നു ഭദ്രകാളി, കരടികറം ദേവിയ്ക്ു കാവല് നില്ല, 

ഒരുനാളിരുണ്ട കവത്തവാവി- ലിരവിത്പ്പകുതിയും പോയനേരം, 

കരി മുകിലെമ്പാടും മുടിവാനി_ ലിടിമുഴങ്ങീ മിന്നല് മിന്നീ നീളേ; 

ഇളകീല പാതിരയോരിപോലും, ഇളകീില കാറവമിലകഠംപോലും. 

മഴപോൽല് വിഷം പെയ്യും പാമ്പുകളും കരടിസിംഹങ്ങളും നോക്കിനില്ലേം 

ഭയമേററമേകുമപ്പാതിരാവില്ത മലയില്ത്ബ്ഭഗവതിത ന്െറ മുമ്പില്, 

അണിനിരന്നെത്തുന്നു പന്തവുമായ് ചുടലയിൽ പ്രേതങ്ങളെ ന്ന പോലേ, 

മുടി ചിന്നിപ്പാഠന്ന വേടന്മാരും, മലവേടക്കരചനുമരചത്തിയും, 

മുലകളില് ചെങ്കന്നിമാല ചാത്തും മലവേടക്കോടക്കി ടാത്തിമാരും, 

മലവാകപ്പൂമാല മാറില്ച്ചാത്തി മയിതപ്പിലീചേത്തു മുടിമടഞ്ഞു*, 

അരയില് മരവുരി ഞാത്തിക്കെട്ടി, അരചനെറയക്കൊച്ചുപൊന്മകളം 

കരടിമുരണ്ടി ല്ലലറിയി ല്ല, കരികള.നങ്ങീല സിംഹങ്ങളും. 

രക്തത്തില് മുക്കിയുണക്കിവെച്ച ചെത്തിപ്പുമാലകഠം ചാത്തിക്കൊണ്ടം, 

പന്തത്തില്ത്തെള്ളിപ്പ്പൊടിയെറിഞ്ഞു കാന്താരമാകെ വിളക്കിക്കൊണ്ടും. 

ഭഗവതിമുമ്പില് മലയരെല്ലാം വരിവരിയായി നമസ്ല്രിച്ചു, 

കൊടിയ കാറെറാന്നു കടന്നു പോകേ മലയില് മരങ്ങ€ം മറിയുംപോലെ 

ഉടനെഴന്നേററിടിവെട്ടുംവണ്ണം അരചന് ഭധഗവതിയോടുചൊല്ലി :__ 

“കാള! മഹാകാളീ! തമ്പരാട്ടി! വേടരെക്കാക്കുന്ന തമ്പുരാട്ടി! 

കാടി ത വവതി വരുത്തിടായ്്റാ൯ കേടുപാടില്ലാതെ കാത്തിടുവാന്, 

പതിവുപോല് പൂജകഴിയ്ക്കുവാനായ* അടിയനുമടിയാരും വന്നിരിപ്പു! 

ഇതിലിഷ്ടു മുള്ളോരുരുവെയമ്മ കനിവാന്നനോക്കിയെടുത്തുകൊംക!” 

ഇടിവെട്ടി,യായിരം പാമ്പുകംപോത മുകിലിലിഴഞ്ഞു കളിച്ചു മിന്നല്. 

.ഒരു നീണ്ടമൂളലപ്പാതിരാവി൯ ഹ്ൃദയം പിളന്നു പരന്നപൊങ്ങി. 

മലയുടെ കൂമ്പന് കൊടുമുടിയില് തലപൊക്കിനില്ല, ന്നൊരാലിന്൯കൊമ്പില്, 



ധം 

൨൫ 

ഒരുവിറകാണായ”ത്തടത്ങീ, കീഴ“പോ_ ട്ടെതുമെല്ലെമെല്ലേകിഴിഞ്ഞിറങ്ങീ. 

വിറയാന്നിതാലുമപ്പാനുകളും, വിറയാന്നേ ദേവി, മലയന്മാരും 

ഉലകം മഴുവനകം കിടുക്കു. മൊരു വേദനയാല് വിറച്ചിതപ്പോം 

പെരുമാരിപെയ്യൊന്നടങ്ങംപോലാ-- വിറ, കണ്ടനില്ലെയടത്ങിമെല്ലേ. 

വിറ നിത്തിയാലു,മരചന്൯താനും, വിറ നിത്തി വേടരു,മരചത്തി യും; 

കരിനീലക്കണ്ണ ചുകന്നുകൊണ്ടും, മയില്പ്പിലിക്രന്തലഴിഞ്ഞുകൊണ്ടം, 

മലവാകപ്പുമാലയാടിക്കൊണ്ടം, മുലമൊട്ട മാറില്ത്തുളുമ്പിക്കൊണ്ടം, 

മരവിരി ചെറവ കിഴിഞ്ഞു കൊണ്ടം അരചന്െറ മകഠാമാത്രം നൃത്തമാടി. 

മഴമുകില് മൂടിയ മൂവന്തിയില് മലയില് മയിൽപ്പേടയെന്നപോലെ. 

അരിയ കരിമ്പനക്കാട്ടിലൊന്നില് പെരുതായ കാറ കടന്നപോലെ 

മലയന്മാരന്യോന്വമമ്പരന്നു കലകലെയെത്തോ പുലമനുകയായ”. 

മിഴികളി ല്ക്കണ്ണീ൪ തുളുമ്പിശൊണ്ടെം, നെടുവീപ്പില് നെഞ്ഞിലലയ്ുയന്നംം 

ഇടറിത്തടയുന്ന തൊണ്ടയോടെ അരചനീവണ്ണം കരഞ്ഞുചൊല്ലി: 

&അടിയനന്െറ കുടിലിലൊരാണ്കഞ്ഞിനെ അലിവാന്നു ഭധവതിയരുളിലല്ലോ. 

ഒരു പെണ്കിടാവിനെ മാത്രമല്ലോ തറവാടു നിത്തുവാന് ദേവി നല്ലി. 

മിഴികഠംക്കു കപ്പുരമെന്നപോലെ, മലയക്കയിരിന്നുയിരുപോലെ, 

വിടരുന്ന കാടിന്നു കുയിലുപോലെ, അരചത്തിയ്ക്കാരുയിരെന്നപോലെ, 

പ്രിയമേവമിക്കൊച്ചുപെണ്ണിനേയോ ഭധാവതിയിന്നു ബലിയ്ക്കെടത്തു? 

പതിനാ പൃക്കണി കാണാത്തോരി- പ്പതുചോര ഭേവി കടിയ്ക്കുകെന്നോ? 

ഇതുവരെപ്പൂജിച്ചു പോന്നതിന്െറ ഫലമിതുതന്നെയോ ഭദ്രകാളി! ,, ,.,,., 

മകളേക്കാജളരചന്നു വലിയതല്ലോ മലവേടവംശത്തിന് നന്മയോത്താല്, 

വിറയാനാ കൈയിനാലിന്നൊടുവില് ബലിയിതു നല്ലം, നീയേല്ലൃ, തായേ!? 

അടിയിലെ ലോകത്തില് നാഗത്താന്മാര് ചുടുചീററലെങ്ങുമുതിത്തപോലെ, 

മലയുടെ താഴന്ന വയററിതനിന്നും പെരിയൊരിരമ്പ ലുയന്നുമെല്ലെ. 

ആയിരം സിംഹത്തിന് ചാര തട്ടി ആകെക്കവത്ത തന്വെണ്ടെ?വെ, 

ആനതന് തുമ്പിപോലുഗ്രമാകും ആ വലംകൈയിലെടുത്തര ച൯ 

കയല്ക്കണ്ണില് തീപ്പ്യൊരി പാഠിക്കൊണ്ടും, തലമുടി ചീറിച്ചിതറിക്കൊണ്ടും, 

മലവാകമാല തകന്നതിന്നം മരവിരി പാടെയുലഞ്ഞഴിഞ്ഞും, 

വെളുവെജെലെപ്പെൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടം, അരചന്െറ പൊ്മകംം നൃത്തമാടി, 

കറവന് ചുരക്കക്കുഴല് വിളിയ്യ്കെ, കരിനീലപ്പാനുയന്നാ$ംപോലെ. 

കരിവീട്ടികൊണ്ട കടഞ്ഞപോലെ മറ നീങ്ങി മിന്നുമപ്പുവല്മെയ്യില് 

കരുതികലക്കിയൊഴിച്ചപോലെ ചുടപത്തച്ചെന്തീപകന്നു കാണായ്. 

/-4 



൨.൯൬ 

അരചന് മഴ ചെറവയത്തുകയായ”, മലവേടര് മിഴിയിണ പൃട്ടുകയായ* 

മലയുടെ താഴ്ന്ന വയററിതനിന്നും പചെരിയൊരലച്ച പുറത്തുകേഠംക്കായ"., 

അടിയിതക്കടലൊന്നു കോളുകൊണ്ടു നെടിയ തിരമാല പൊന്തുംപോലെ 

അരചന്െറ പത്തു പുശാരിമാരില് തലവനന്െറയോമല്ക്കിടാവൊരുത്ത൯, 

ഇരുപതു വേനലില് വേട്ടയാടാന് ഇടവരാതുള്ള കിടാത്തനീപ്പോം, 

ബലമാന്നു നീണ്ട ചടച്ച തന്െറ വലതുകൈ മേല്ലോട്ടയത്തിക്കൊണ്ടം, 

ഇടതുകൈകൊണ്ടു തന്നരയിലാടും നെടിയ വാളൂരാന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടും, 

മലവേടരമ്പരപ്പ്യാന്നു നില്ലയം-- പൊഴ്ചതരചന് തന് മുന്നിൽച്ചാടി വിണ്. 

മുകിതകണ്ട സിംഹമലവംപോലാ മലവേടനിമ്മട്ടലവകയായ്: 

“ഭധവതിയ്കകായാലുമാക്കായാലു- മര ച൯െറയോമനപ്പെണ്മകളെ., 

പതിനാറ പൂക്കണി കാണാത്തോരീ- പ്തുവീട്ടിപ്പാവയെ,പ്പൂമെയ്യാളെ 

തൊടുവാനൊരുവന് തുടങ്ങുകിലീ- യുടവാളിതൂണവ,നില്ല തക്കം!? 

വിറയാന്നു മാമല, മിന്നല് മിന്നി; ഇടിവെട്ടു ഭൂമിയില്നിന്നുയന്നു. 

അവനിതു ചൊല്ലി,ത്തിരിഞ്ഞു, ദേവിക്കെതിരായിനിന്നു, തന് കാലുയത്തി, 

ചോരയില് ചെത്തിപ്പുലൊട്ടിനില്ലൃയം മാറില് ചവിട്ടി മറിച്ചു ബിംബം. 

മിഴികൂമ്പീ, മേനി തളന്ന, മാള്ി, ക്കഴലുറഷ്ക്കാ, തുയിരററപോലെ 

വിറ നിന്നു വീഴുന്ന കന്യകയെ മലവേടന് മാറോടണച്ചനിത്തി 

ഒട വിലെയന്തിക്കതിര്ക്കണയെ കരിമുകില് തന്മാറില് പുണുംപോലെ. 

അലറീ കരടിയും, സിംഹങ്ങളും, അലറീ മലവേടയരരച൯താനും, 

അലറീ മുകിലും മലയുമൊപ്പം, അലറിയാകാശവും ട്രവുമൊപ്പം. 

ഒരു മിന്ന ല്മിന്നി,യുലക മൂന്നും ഒരുമിച്ചു കത്തുന്ന പോലെ തോന്നി 

ഒരിരമ്പത കേംംക്കാ,യുലകു മുന്നും ഒരുമിച്ചിരമ്പുന്ന പോലെ തോന്നി 

മലയ്ുയിരാന്നതു പോലെ തോന്നി, ശിലകറം കീഴ് പോട്ട പിടഞ്ഞു രുണ്ട; 

അരയാലു രണ്ടായ് പ്പറിളന്നുവീണു, മലമുടി രണ്ടായ 'പ്പിളന്നവീണു 

കടല്പോല്.പ്പിള.പ്പിന്നടിയില്നിന്നും ചുടുവെള്ളം പൊന്തിത്തിളച്ചൊഴുകി, , . 

മലയെങ്ങു, വേടരെ,ങ്ങെങ്ങരചന്, ഭഗവതി, സിംഹം, കരടിയെങ്ങോ? 

അരചനന്െറയോമനപ്പെണ്മകളും മലയക്കിടാത്തനുമെങ്ങപോയോ? 

മയിലും കലമാനും കണ്ടപിറേറ- ന്നൊരുകൊച്ചു കാട്ടാറ ങ്ങൊഴുകുന്നതായ്, 

മലമുടി തീരെത്തകനാതായി, ഭഗവതി പാതാളമാനാതായി. 

എന് വി. കൃഷ്ണുവാരിയ൪ __നീണ്ട കവിതകഠം 



പാഠം ൧ 

കാള്കിദാസ൯ന 
ചില കായ്യങ്ങളില് രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുക വയ്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഏററവും വലിയ് 

പവ്വതം ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിനു” ഒരു ഉത്തരമേയുള്ള: ഹിമാലയം. ഇന്ത്യയിലെ ഏററവും 

മഹാനായ കുവി ആരെന്നതിനെപ്പററിയും ആക്കും തക്കമില്ല; കാളിദാസന്. പണ്ടുമാത്ര 

മല്ല ഇന്നും അതങ്ങനെതന്നെ. 

പക്ഷെ, അത്ഭുതം --നമുക്കു നമ്മുടെ ഏററവും മഹാനായ കവിയെപ്പററി വളരെ 

യൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂട. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശരിയായ പേര് കാളിദാസ നെന്നായിരുന്നുവോ? 

അതൊ, അതൊരു തുലികാനാമം മാത്രമോ? അദ്ദേഹത്തിന്െറ മാതാപിതാക്കഥം ആരാ 

യിരുന്നു? ഏതു നഗരമോ ജനപദമോ അണു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജന്മത്താല് അനുഗൃഹീത 

മായതു”? ഏതു കഷലാശാലയിലാണു” അദ്ദേഹം അഭൃസിച്ചതു”? അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തി 

രുന്നുവോ? ഏതുവിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജീവിതം? ഏതെല്ലാം ഉദാര 

രായ പ്രഭക്കളെ അദ്ദേഹം ആശരയിച്ചുപോന്നു? എന്നാണു അദ്ദേഹം ജനിച്ചതു”? എന്നു 

മരിച്ചു? ഈ ചോദ്ൃങ്ങംക്കും, ഇതുപോലെയുള്ള മററനേകം ചോദ്യങ്ങറംക്കും തൃഫ്ലികര 

മായ ഉത്തരമില്ല. മറ പലസംധതികളിലുമെന്നപോലെ, ഈ സംഗതിയിലും കാലത്തിന്നു 

കുവകെ ഒരു കവത്ത വെങ്ളിയട തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുു അതില് ചുകന്നു തിളങ്ങുന്ന ഒരു 

ചോദ്വചിഹാം കുത്തിവരച്ചിട്ടുമണ്ട്!. 

ഒരുപക്ഷെ കാളിദാസന് ഇന്നു വീണ്ടും ഭൂമി സന്ദശിച്ചു എന്നു വെയ്ക്കുക. തന്നെപ്പററി 

പണ്ഡിതമ്മാക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായവൈവിധ്വം അദ്ദേഹത്തെ അമ്പരപ്പിഷ്ക്യാതി 

രിയ്ക്കകയിലല. ക്രി. പി. 11.ഠം തൂഠറാണ്ടില് ധാര-നഗരത്തില് ജീവിച്ചിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ 

നായ ഭോജരാജാവിന്െറ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായിരുന്നു താനെന്ന അഭിപ്രായം അദ്ദേഹ 

ത്തിനു ചിരിയ്ക വകനതകിയേക്കാം. ക്രി. പി. 244.ല് ശകന്മാരെ പോരില്വെന്ന 

യശോധമ്മനാണു” തന്െറ ആതശ്രരയദാതാവായ വിക്രമാദിത്ൃയനെന്ന വാദം അദ്ദേഹം തമാശ 

യായീ തള്ളിയെന്നുവരാം. ക്രി. പി. 3-ാം ശതകത്തില് കാഞ്ചിയില് ജീവിച്ചിരുന്ന 

ബെൌൌദ്ധദ : നികനായ ദീിങ്നാഗനെപ്പ ററി താന് മേഘസ്ദേശത്തിലെ ഒരു പദത്തില് 

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ച പണ്ഡിതന്െറ ബുദ്ധിചാതുര്ൃത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശം 

സിച്ചേയ്ക്ും. താന് ജീവിച്ചിരുന്നതു” ക്രി. പി. ആറാം തൂററാണ്ടിലാണെന്നും, അല്ല 

അഞ്ചാം തൂററാണ്ടിലാണെന്നും, മൂന്നാം തൂററാണ്ടിലാണെന്നുള്ളതിനാണു” തെളിവുകളെ. ന്നും 

ക്രി. മു. ഒന്നാം തൂററാണ്ടിലാണെന്നതില് സംശയമില്ലെന്നും ഗവേഷകന്മാര് വീറോടെ 

വാദിയ്ക്കുന്നതുകേട്ടു ഞാന് ജീവിച്ചി രന്നിട്ടേ ഇല്ല? എന്നു പറഞ്ഞു” അദ്ദേഹം വന്ന ദിക്കി 

ലേയ്കുതന്നെ തിരിഞ്ഞു നടന്നേക്കാനും മതി. 

അപ്പോം എന്താണു” ചെയ്യുക? വിശിഷ്ടമായ വിനയംകൊണ്ടോ, അതിര്കടന്ന 

അഫന്തകൊണ്ടോ, അന്നത്തെ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചോ, തന്െറ കൃതികളില് സ്വജീവിതം 
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സുഹ്ൃജ്ജൂക്കഠം, തല്ക്കാല സംഭവങ്ങഥം, ചരിത്ര ഘടനകഠം മുതലായവയെ ഇന്ത്യയിലെ, 

കവികലഗുരു സുചിപ്പിയ്ക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാല് കുറെയൊക്കെ പഴങ്കഥ 

കളെ. ആശ്രരയിഷ്ക്ാതെ സാധാരണന്മാരെത്തുചെയ്യും? ക്രി.പി.634- ത എഴുതിയ ഐഹോലേ 

ശിലാശാസനത്തിൽ കാളിദാസന്െറ കിത്തിയെപ്പററി പറയുന്നുണ്ടു്. 477. എഴുത 

പ്പെട്ട മാന്ദസോര് ശിലാശാസനത്തിലെ ചില വരികാം കാളിദാസകാവ്ൃങ്ങളിലെ 

ചില വരികളുടെ ഛായയുഠംക്കൊള്ളന്നവയാണ്. ഇതില്നിന്നും കാളിദാസന് ക്രി. പി. 

അഞ്ചം ശതകത്തിനെറ ഉത്തരാദ്ാത്തിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നതായി തെളിയുന്നുണ്ടല്ലൊ. 

കാളിദാസന് വിക്രമാദിതൃസദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളിലൊരാളായിരുന്നു എന്നാണ് 

പ്രസിദ്ധി. ക്രി. മ. ഒന്നാംശതകത്തില് ഉജ്ജയിനിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പരമാരവംശ്വനായ 

വിക്രമാദിത്യനെച്ചുററി ഇന്ത്യയില് വളരെയധികം ജനകഥകഠം ഉയന്നവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന 

വിക്രമാദിതവന് ക്രി. മു. 27..ൽ ശകന്മാരെ യുദ്ധത്തില് തോല്ലിച്ചു തന്െറ വിജയസ്താരക 

മായി മാളു വാബ്ദം നടപ്പാക്കി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലം ഇന്ത്യയില് 

സംസ്കൃത സാഹിതൃത്തിനും കലകഠംക്കും വൈദികമതത്തിനും ശ്ൃക്രദശയായിരുന്നു. ഇത്ര 

ത്തോളം ഐതിഫൃങ്ങളെ. വിശ്വസിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കകാന് കാരണമില്ല. അതുകൊണ്ടു”, മറിച്ചു 

തെളിവുകഠം കിട്ടുംവരെ, ക്രി. മു. ഭന്നാംശതകത്തില് ഉജ്ജയിനിയിൽ വിക്രമാഭിത്യനെ 

ആശ്രയിച്ചാണു” കാളിദാസന് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന സംഗതി നമുക്കും വിശ്വ സിയ്ക്കുക. 

ആധൂനിക ഭാരതീയ വിമശകരില് ഏറിയ കൂവം അവലംബിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന വാദഗതിയും ഇതു 

തന്നെയാണു”. | 4 

അതിന്നല്പുറം കാളൂിദാസന്െറ വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പററിയോ, ജീവിതചര്യയേ 

പ്പഠറിയോ, സ്നറേഹിതന്മാരെ പ്പററിയൊ, കിടമത്സരങ്ങളെ പ്പററിയൊ നാം അന്വേഷിയ്ക്കുന്ന 

തെന്തിനു*? അതൊന്നും നമ്മെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണമെന്നു കാളിദാസന് ആഗ്രഹിച്ചി 

ട്ടില. കാലത്തിന്െറ നീലക്കയത്തില് മുങ്ങിത്തപ്പുവാന്൯ തന്നെനാം തീരുമാനിച്ചു 

കഴിഞ്ഞ ല്, പിന്നെ നമുക്കു മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും അന്വേഷിയ്ക്കുകു ചപ്പുചിപ്പകാംക്കു 

വേണ്ടി സമയം കതുയാതിരിയ്ക്കുക. 

അദ്ദേഹത്തിനേറതെന്നു ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികഠം ഏമെ 

ണ്ണമാണു. ജൂതുസംഹാരം, മേഘസന്ദേശം എന്ന രണ്ട ഖണ്ഡകാവ്വങ്ങറം, കുമാരസംഭവം, 

രഘുവംശം എന്ന രണ്ടു മഹാകാവൃങ്ങറം, മാളവികാഗ്നിമിത്രം, വിക്രമോ വ്ൃശീയം, അഭിജ്ഞാന 

ശാകുന്തമും എന്ന മൂന്നു നാടകങ്ങഠം--അത്രമാത്രം. പക്ഷെ ഇത്രയുംകൊണ്ടുതന്നെ കാളി 

ഭാസന് അനശ്വരമായ കീത്തി സമ്പാഭിച്ചിരിയ്ക്ുന്നു. | അല്ലെങ്കില് മൂന്നോ നാലോ ചതുര 
യടി കാന്വാസ് മതിയല്ലൊ മഹാനായ ഒരു ചിത്രകാരന്നു വിശ്വോത്തരമായ ഒരു 
ചിത്രം നിമ്മിയ്കുവാ൯. വലുപ്പമല്ല, ഗുണമാണു” കാര്യം. അദ്വിതീയമായ രൂപഭംധിയിലും 
അന്വ്യാദൂശമായ ആശയ സെൌഷ്ഠവത്തിലും കാളിഭാസകൃതികളെ മുട്ടിനില്ലവാ൯ വിശ്വ 

സാഹിത്യത്തില് ദൂളുഭം രചനകളേ. ഉള്ളു. 
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[പ സറ്ലൂങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറകാവ്വമാണു” ജൂതുസംഹാരം. ഇതില് ഗ്രീഷ്ടം മുതല് ആവ൨ 
ജൂതുക്കളെ.യും ക്രമത്തില് വണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ജൂതുഭേദം പ്രകൃതിയില് വരുത്തുന്ന പരിവത്തന 
ങ്ങളെയും മനുഷ്യമനസ്സില് ഈ പരിവത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉദയം കൊള്ളുന്ന സുഖ 
തൃജ്ണുകള്േേയും ലജകിതഭാഷയില് ഈ കാവ്വത്തില് പ്രതിപാദിക്കിരിഷ്ക്കുന്നു. ഇതില് കവി 
യുടെ അഗാധമായ പ്രകൃതിസ്റ്റേഹവും സുക്ഷ്മനിരീക്ഷണ ശക്തിയും നിഴലിച്ചുകാണുന്നുണ്ടെ 
കിലും ഗാംഭീര്യമുജള ആശയങ്ങളോ, അനുബദ്ധമായ ഒരു ജീവിത നിരീക്ഷണമോ മിക്കവാവം 
ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. അതിനാല് വളരെയധികം നിരൂപകന്മാര് ഇതിന്െറ 
കത്തൃത്വം കാളിദാസനിത ആരോപിയ്ക്കുന്നതിന്നുതന്നെ മടിയ്ക്കുന്നുണ്ട. എങ്കിലും, കാളി 
ദറസന്െറ ആദ്വകൃതിയായി ജൂതുസംഹാരത്തെ കണക്കാക്കുന്നതില് വിരോധമില്ലെന്നു 
വ 

മേഘസനദ്ദേശത്തിലെ പ്ര തിപാദ്വം പ്രിയജനവിരഹംകൊണ്ടു മനുഷ്യന്െറ 
മനസ്സില് ഉണ്ടാകുന്ന വെമ്പലും വേദനയുമാണ്. കഥ വളരെ നിസ്സാരം. ജോലിയ്ക്ക് 

എത്തോ വീഴ്വരുത്തിയ ഒരു യക്ഷനെ അളകാപുരത്തില്നിന്നു” അകലെ മദ്ധ്ൃഭാരതത്തില് 

നാഗപുരിയ്ക്കടത്തുട്ള €രാമഗിരി "യില് ഭായ്യയെ പിരിഞ്ഞു” ഒരു കൊല്ലം താമസിയ്ക്കുവാ൯ 

വൈശരുവണന് ശിക്ഷിച്ചു. ഭായ്യയെ കണക്കറവ് ഇഷ്ടുപ്പെട്ടിരുന്നതിനാല് വിരഹത്തില് 

വളരെയധികം വ്ൃസനിച്ചിരുന്ന ആയാഠക്കു” ആ ശിക്ഷക്കാലത്തു*, ആഷാഡമാസത്തില്, 

കാര്മേഘങ്ങറം ഉയന്നുവരുന്നതു കൂനിന്മേല് കരുപോലെയായി. സുഖമായിരിയ്ക്കുന്നവക്കു 

കൂടി പുതുമേഘങ്ങളെ. കാണുമ്പോം മനസ്ത്സിനു” ഒരു വല്ലായ്യ തോന്നും, പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട 

വരെ പിരിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന യക്ഷന്െറ കഥ പറയാനുണ്ടോ? അയാം മലയില് വരപായുന്ന 

ആനപോലെ അമകേറിയ ആ പുതുമേഘത്തിന്െറ മുമ്പില് വ്വസനിച്ചങ്ങനെ നിന്നു. 

പെട്ടെന്നൊരാശയം അയാഠംക്കു തോന്നി. ബംഗാഠം ഉഠംക്കടലില് നിന്നും കാലക്കാററടിച്ചു 

ഗംഗാസ്മതലത്തി ലൂടെ ഹിമാലയത്തിന്നപ്പുറത്ത് അളക വരെ പോകുന്ന ഈ മേഘം വഴി 

യായി തെറ ഒഃഖിനിയായ പത്തിയ്ക്ക്* ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തയച്ചാ ലെന്താണു”? വിചാ 

രിച്കതും പ്രവത്തിച്ചതും ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ. ഒരു പിടി പാലപ്പൂക്കഠം വാരി മേഘത്തെ 

അച്ചിച്ചു്, യക്ഷന് അവിടന്നങ്ങോട്ട് അതുക വരെയുദ്ള വഴി ആദ്യം മേഘത്തിനു പറഞ്ഞു 

കൊടുത്തു. പിന്നെ, അളകയില് വിരഹിണിയായ തന്െറ പ്രണയിനിയെ കണ്ടപിടിയ്ക്കു 

വാനുള്ള വഴിയും, അവളേ ട് പറയേണ്ട സന്ദേശവവം വിവരിച്ചുകൊടുത്തു. ഈ നേരിയ 

കഥാതന്തുവില് കാളിദാസന്, താന് എത്രയോ തവണ നടന്നുകണ്ടിട്ടുള്ള . ഇന്ത്യയിലെ 

നഗരങ്ങളുടേയും ഗ്രാമങ്ങളുടേയും അകൃത്രിമമായ രാമണീയകം, വഷപ്പിറപ്പിന്െറ പശ്ചാ 

തലത്തില് ചിത്രീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! അതിന്നുപുറമേ, തീക്ഷ്ണസുക്ഷ്മവം, അപഗ്രഥനാ 

തീതവുമായ ശാശ്വത വിരഹബോധത്തിന്നു“---മനുഷ്വചേതനയിലെ ആ മൌലിക ഫ്ടക 

ത്തിന്നു“__ഫ്ൃടയ ദ്രവീകരണക്ഷമമായ രൂപം നല്ല,കയും ചെയ്കിരിയ്ക്കുന്നു, അനുകരണം അഭിന 

ദദനത്തിന്െറ ശരിയായ രൂപമാണെങ്കിത, ഈ ചെവകാവ്ൃൃത്തിനു ലഭിച്ചത്ര അഭിനന്ദനം, 

കാളിദാസനെ റയെന്നല്ല, മററാരു കവിയുടേയും മറെറാരു രചനയ്ക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 



൩൦ 

പക്ഷെ, കാളിദാസകൃതികളില്വെച്ചു" ഏററവും അഴകള്ളതു” കുമാരസംഭവമാണു . 

പാവ്ൃതീപരമേശ്വരന്മാരുടെ പ്രണയമാണു” കുമാരസംഭവത്തിലെ കഥാവസ്തു. ഹിമാലയ 

പവ്ൃതത്തിന്നു രണ്ടു രൂപങ്ങളു ണ്ടൈന്നു കവി കരുതുന്നു. ഒന്ന സ്റുലവും ദ്ശ്വവുമാണു; 

മറേറതു ദേവതാത്മകവും അദ്ദശ്വവുമത്രേ. ദേവതാത്മകനായ ഹിമവാനു പാവ്വൃതി 

മകളായി പ്പ്റിറന്നു. തന്െറ പത്നിയായ സതിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തില് ഭു$ഖിത 

നായ പരമശിവന് ഇതിന്നിടെ ഹിമാലയപാഠ്പത്തില് തപസ്സുചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആതിഥ്യ 

മയ്യാദയോത്ത്തു ഹിമവാന് ശിവനെ സതക്കരിയ്ക്കുവാ൯ മകളെ. നിയോഗിയ്ക്കുകയും 

ചെയ്തു. ശിവന് അവളുടെ ഭത്താവായി വരുമെന്നു മുമ്പ നാരദന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടാ 

യിരുന്നു. ഇക്കാലത്തു താരകാസുരന്െറ ഉപദ്രവം അസഹ്വമായതിനാല് ദേവന്മാര് ബ്രഹ്മാവി 

നോടു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട. ശിവന്െറ പുത്രന്നു മാത്രമേ താരകനെ കൊല്ലുവാന് 

കഴിയു എന്നു ബ്രഹ്മാവു" അവരോടു പറഞ്ഞു. ശിവനെ തപസഡ്സില്നിന്നു നിവത്തിപ്പിച്ചു 

ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടപേരുവാ൯വേണ്ടി ദേവേന്ദ്രന് കാമദേവനെ ഹിമാലയത്തി 

ലേയ്ക്കയ ച്ചു. അപ്പോം ഉന്മാദകമായ വസന്തകാലം പതിവിലും മുമ്പു സമാഗതമായിരുന്നു 

ശിവന് സമാധിയിതനിന്നുണന്നു കണ്മിഴിച്ചപ്പ്യോം മുമ്പില് കണ്ടതു വസന്തപപഷ്ക്ാഭരണ 

ങ്ങളണിഞ്ഞു നമസ്തൃരിച്ചെഴന്നേററ വുണ്ണുയെൌയവനയായ പാവ്വതിയെയാണു”. ഉടന് 

അവളെ അനുഗ്ര ഹിച്ചു. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു നില്ലയന്ന ശിവനെ നോക്കി കാമ 

ദേവൻ സംമോഥനമെന്ന അസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ശിവന്െറ മനസ്സിളകി അദ്ദേഹം 

പാവ്ൃതിയെ അഭിലാഷത്തോടെ നോക്കി. പക്ഷെ ഉടന്തന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സംയമനം 

ചെയ്തു തന്െറ ചിത്തവിക്ഷോഭത്തിന്നു കാരണമായ കാമനെ ക്രോധാഗ്നിയില് ദഹിപ്പിച്ചു. 

അംഗലാവണ്യം കൊണ്ടു”, കാമദേവന്െറ സഹായത്തോടെ, നേടാന് കഴിയാതിരുന്ന .. 

ശിവപ്രേമം തപസ്റ്ുകൊണ്ട നേടുവാന് പാതി തീച്ചയാക്കി. അവളുടെ കഠിനതപസ്സില് 

മനസ്സലിഞ്ഞ ശിവന് അവള്ളെ വേഷഛന്നനായും മറവം പലവിധത്തില് പരീക്ഷിയ്ക്ക്കുകയും 

തന്നില് അചഞ്ചലപ്രണയയാണു” അവളെന്നറിഞ്ഞു” അവളുടെ മുമ്പില് സ്വന്തരൂപത്തില് 

പ്രതൃക്ഷപ്പെടുകയുംചെയ്തു. ശിവന് തന്െറ വിവാഹദൂതന്മാരായി സപ്ലൃഷികളെ ഹിമ 

വാന്െറ അടുത്തയച്ചു. ഹിമവാന്െറ നഗരമായ ഓാഷധിപ്രസ്ഥത്തില്വെച്ചു പായ്ൃതി 

പരമേശ്വരന്മാരുടെ വിവാഹം വൈദികവിധികള നുസരിച്ചു് ആഘോഷിയ്ക്കപ്പെട്ട . ക്രമേണ 

കുമാരസംഭവവും, താരകാസുരവധവും നടന്നു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 

മഹാന്മാരായ എല്ലാ കവികളേ.യുംപോലെ കാളിദാസനും പ്രണയഗായകനാണു*, 

പരസ്സ്റരസ്നറേഹത്തിന്െറ മഹിമയാണു* അദ്ദേഹത്തിന്െറ മിക്ക കൃതികളിലേയും പ്രതിപാദ്യം: 

പക്ഷെ സ്നേഹം കേവലം പഞ്ചേന്ദ്രിയപരം മാത്രമായിരിയ്ക്കുരുതു” എന്നും, ഭോഗത്തിലല്ല, 

ത്ാഗത്തിലാണു” സ്ന്റേഹത്തിന്െറ പരിപുണ്ണുതയെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. വെറം 

ശരീരലാവ ണ്ൃം കൊണ്ടു പാവ്വതിയ്ക്കകു പരമേശ്വരസ്സറേഹം നേടുവാന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന്നു 

തപസ്സ് --ത്വാഗം---തന്നെ വേണ്ടിവന്നു. സുപ്രസിദ്ധമായ അഭിജ്ഞാനശാകന്തളത്തിലും 

ഈ തത്വംതന്നെയാണു” മഹാകവി ആവിഷ്കുരിയ്ക്കുന്നതു”. 



൩൧ 

രഹുവംശം സുയയവംശരാജാക്കന്മാരുടെ കഥയാണു". രാജധമ്മത്തെപ്പററി ഭാരതീയക്കു 
ണ്ടായിരുന്ന ഉജ്ജ്വലാദശങ്ങഥം ഈ കാവൃത്തില് ഉടനീളം പ്രകാശിച്ചുനില്ലയന്നു. ദിലീപന് 
മുതല് അഗ്നിവണ്ണുന്വരെയുള്ള മുപ്പതോളം രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിതം ഇതില് വിസ്തരിച്ച 
ചുരുക്കിയും പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിലും കാളിദാസന് ത്വാഗത്തിന്െറ മാഹാത്മ്യത്തെ 

പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്നുണ്ടു്. സൂയ്യവംശത്തിലെ ഏററവും മഹാനായ രാജാവു”__രഘു _പിറ 

; ന്നതു ദിലീപന്െറ തപഞ്ചയ്യയുടെ ഫലമായിട്ടാണ്”. അതിലെ അവസാന രാജാവായ 
അഗ്നിവണ്ണുനാകട്ടെ അമിതമായ സുഖാനുഭൂതികളില് മുഴുകി ക്ഷയരോഗബാധിത നായി, 

അനപത്വനായി ചരമമടയുകയുംചെയ്തു. 

കാടും, നാട്ടം, നഗരവും, പുഴയും, മലയും, സമുദ്രവും പകൃതിയുടെ എല്ലാ അവസ്ഥാ 

വിശേഷങ്ങളും, രഫുവംശത്തില് കവിയുടെ ഭാവനയ്മര വിഷയം നല്ലന്നുണ്ട്. ജൈത്ര 

യാത്രയും, വിവാഹവും, യുദ്ധവും, വീരന്മാരായ രാജാക്കന്മാരും, സുന്ദരിമാരായ സ്ത്രീകളും, 

എല്ലാം അതിലണ്ട്. എല്ലാ രസങ്ങളും രസാചായയനായ കവിയുടെ കുശലമായ ത്ുതുലിക 

യുടെ ചലനത്തില് മിഴിവേല്ലുന്നു. കാളിദാസന്െറ ലോകോത്തരക്ങളായ ഉപമകഠം പല 

പദങ്ങളിലും വിടന്നു നില്ല,ന്നു. മനുഷന് മനുഷ്വാതീതത്തെ അഭിമു ഖീകരിയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ 

ഉദാത്തമായ കവിതയുടെ വിഷയം. രഘുവംശം ഉദാത്തമായ കവിതയുടെ ഉദാഹരണ 

മാകുന്നു. 

കാളിദാസന് തികച്ചും മനുഷ്വകഥാനുഗായിയാകുന്നതു തന്െറ നാടകങ്ങളിലാണു”. 

മാള വികാഗ്നിമിത്രം?? എന്ന തന്െറ ആദ്വത്തെ നാടകത്തില് കാളിദാസന് അഗ്നി 

മിത്രനെന്ന സുംഗരാജാവിന്െറ കടടംബജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അക്കാലത്തെ 

രാഷ്ണ്രീയസ്ഥിതിഗതികളെ ഹാസ്ൃഗഭിതമായ രീതിയില് അതില് കടാക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു”. 

അപ്പൂരസ്സ്രായ ഉവ്വശിയും പുരൂരവെസ്റ്സെന്ന രാജാവും തമ്മിലുള്ള പ്രണയബന്ധം ഇന്ത്യ 

യില് അതിപ്രാ ചീന കാലം മുതല് നടപ്പുദള ഒരൈതിഫ്വമാണു”. ഈ ഐതിഹഫ്ൃമാണു" 

കാളിദാസന്െറ വിതര 5 മാവൃശീയം” എന്ന ഗീതപ്രധാനമായ നാടകത്തിന്നടിസ്ഥാനം. 

എന്നാല് കാളീിദാസനന്െറ ഭാവന ഏററവുമധികം തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിയ്ക്കുന്നതു ഭാര 

തീയനാടകങ്ങളുടെ മുന്നണിയില് നില്ല്യന്ന ശാകുന്തളത്തിന്െറ രചനയിലാണു*. ശകുന്തളോ 

പാഖ്വ്ാനം മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണു”. പൌരവരാജാവായ ദുഷ്ഷന്തന് 

നായാട്ടിന്നു കാട്ടില് ചെന്നപ്പം കണ്വമഫര്ഷിയുടെ വളത്തുമകഠം ശകുന്തളയെ 

കണ്ടെത്തി. അതിസുന്ദരിയായ അവളെ. അദ്ദേഹം ഗന്ധവ്ൃവവിധിപ്രകാരം പരിണയിച്ചു. 

രാജധാനിയിലേയ്ക്കക കൂട്ടിക്കൊണ്ടപോകുവാന് വഴിയെ ആളെ അയയ്ക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു 

ദുഷ്ഷന്തന് തിരികെപ്പ്യോയി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവളെ മറക്കുകയാണുണ്ടായതു”. ഗഭിണി 

യായ ശകുന്തളയെ, ഒടുവില്, കണ്ഡവമനി രാജധാനിയിലേയ്ക്കുയ ചൂ. രാജാവു” അവളെ. 

തിരസ്തരിയ്ക്കകുകയുംചെയ്തു. ഒടുവില്, വര്ഷങ്ങംക്കുശേഷം, കശ്ൃപമുനിയുടെ ആശ്രമ 

ത്തില് പുത്രനോടൊപ്പം ശമജീവിതം നയിച്ചുവന്ന അവളെ ദൂുഷ്ഷന്ത൯ വീണ്ടം കണ്ടെത്തി 

പു 



൩൨. 

ക്ഷമായാചനംചെയ്ത്ക് അവളെ തന്െറ പട്ടമഹിഷിയായി വീണ്ടം വരിച്ചു. ഈ കഥയെ 

ഉപജീവിച്ചു കാളിദാസന് വിശിഷ്ടമായ ഒരു നാടകം വിര ചിച്ചിരിയ്യ്ുന്നു. ആശ്രമത്തിന്െറ 

അഴകും, വരിശുഭ്ധിയയം, നഗരത്തിന്െറ പകിട്ടും പ്രൌഡ്ഥിയും അതിലുണ്ട്. പ്രഥമ 

പ്രണയത്തിന്െറ വില: സഭംഗികളും, പ്രൌ ഡ്ഥസ്ററേഹത്തിന്െറ ക്ഷമാത്യയാഗങ്ങളും അതില് 

കാണാം. അതിര്കവിഞ്ഞ ക്രോധത്തിന്െറ ആളിക്കത്തലും, അപാരമായ ഓദായ്യത്തിന്െറ 

ശീതളതയും ശാകന്തളത്തി ലുണ്ട്. മനുഷ്യരുടേയും പ്രകൃതിയുടേയും അനുഭൂതിമധുരങ്ങളായ , 

ചിത്രങ്ങഥം അതില് ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ഭാഥ്വവും നിര്ഭാഗ്യവും, സുഖവും ദുഃഖവും, 

പ്രതിജനഭിന്നവി ചിത്ര മാറ്റുമായ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്െറ _ എല്ലാ രൂപഭേദങ്ങളും ശാകുന്തതൂ. 

ത്തില് ചിത്രീകരിഷ്ുപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. കാളിദാസനേപ്പ്യോലെതന്നെയുള്ള മറെറാരു വിശ്വ 

മഹാകവിയായ ഗോയ്ഥേ പറഞ്ഞപോലെ 4ആണ്ടുപിറപ്പിലെ പൂക്കളും, ആണ്ടവതി 

യിലെ പഴങ്ങളും, ആത്മാവിനെ മോഹിപ്പ്ിയ്ക്കുകയും, ആവേശംകൊള്ളിയ്ക്കുകയും, തൃഷ്ളി 

പ്പെടുത്തുകയും, പുഷ്ടരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തും, ഭൂമിയും സ്വശ്ലുവും, ഒരൊററ വാക്കി 

ലടക്കണമോ? ഞാന് പറയാം-ശാകുന്തളം!-_- അതില് എല്ലം അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.? 

എന്. വി. കൃഷ്ണുവാരിയ൪ 

പഠാഠം ൨ 

ഖാത്തുംതൊട്ട ബ്രസീല്വരെ 

രാവിലെ ഞങ്ങം കെയ്ഠോവിതനിന്നു പുതിയ ഒരു വിമാനത്തില് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 

നീലമഹാനദിയുടെ മുകങള്ളകില്ക്കൂടിയാണു” പകല് മുഴുവന് ൧൩൫ ഠമൈല്ൽ യാത്രചെയ്തുതു”. 

നാലുമണിയോടുകൂടി ഖാത്തുമില് എത്തി. 

ഖാത്തുംനഗരം സുഡാ൯ദേശത്തിന്െറ തലസ്ഥാനമാണു”. സുഡാണ്രാജയം ഇജജിഷ്ീ 

നേറയും ബ്രിട്ടന്േറയും സംയുക്തഭരണത്തിന്കീഴിലാണു്. ഈജിപ്ത് രാജാക്കന്മാര് നീലനദി 

യുടെ രക്ഷയ്കരായി ൧ ൯ -ാംശതവഷത്തിനെൊ മദ്ധ്വഫട്ടത്തില് സുഡാണ് ജയിച്ചു കീടേക്കി. 

താമസിയാതെ ഈജിഏ "തന്നെ ബ്രിട്ടീഷധികാരത്തി൯കീഴിലായിത്തീനു. സുൂഡാണ്രാജ്ൃ 

ക്കാർ ഒ തക്കംനോക്കി ഈജിഡ്ലില്നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനായി പടയും തുടങ്ങി. 

പ്രസിദ്ധനായ ലാര്ഡുകിച്ചനര് ആണു” ൭ ലഹള. അമത്തിയതു”. അന്നമുതല് സുഡാണ് 

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വകയെന്നാണാ” അവര് നടിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാല് ഈജിഫിനെറ സ്വാത " 

്ത്ര്രം സ്ഥാപിച്ചു സന്ധിയുണ്ടായപ്പ്പോഠം സൂഡാന്െറ കായ്യവും ആലോചനയില് പെടേണ്ട 

ഛ 

ം 



വ 

തായി വന്നു. അതിന്െറ ഫലമാണു" ഇപ്പ്യോഴത്തെ പേരിനു മാത്ര മെങ്കിലുമുടള സംയുക്ത 

ഭൂരണംം 

ഖാര്ത്തുംനഗരം വെളുത്ത നൈലും നീലനൈലും സമ്മേളിയ്ക്കുന്ന പുണ്വസ്ഥാനത്താണു* 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു”. ഗംഗയ്ക്കും യമുനയ്കകംപോലെ നിറവ്ൃത്വാസം ഈ രണ്ടുനദികംക്കു 

മുണ്ട്”. അബിസീനിയായില് ഉത്ഭവിച്ചു, വളരെ വള ഞ്ഞൊഴകി ഖാര്ത്തുമിലെത്തുന്ന 

സാക്ഷാല് നീലനദി നിറംകൊണ്ടുതന്നെ ഒ പേരിനെ അഹിയ്കകുന്നു. (ആഘ്ര്ിക്കായുടെ മഭ്ധ്വ 

ദേശത്തിലുകള്ള ഒരു സരോവരത്തില് നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഖാര്ത്തുമില് വന്നു സംഗമിയ്യ്യന്ന നദിയെ 

“വെളുത്ത നൈത? എന്നാണു” ഇംഗ്ലീഷില് പറയാവള്്ളതു”. ഏതാണ്ട പ്രയാഠയ്ക്കള്. 

ഭംധി ഖാര്ത്തുമിനുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആകാശത്തില്നിന്നു നോക്കുമ്പോം, 

മേഘവും മിന്നലും, വൈരവും ഇന്ദ്രനീലവും യോജിയ്ക്കുന്ന ആ അഭൌതികകാന്തി ആദ്യമായി 

ക്കാണുന്നാതു” ഒരിയ്ക്കലും വിസ്കൂരിഷ്ക്കാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയയല. 

ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടല് നദിയുടെ വക്കത്തുതന്നെയാണു” സ്ഥിതിചെയ്യിരുന്നതു”. ആ 

ഫോട്ടലിന്െറ മുന്പില് ഒരു പഞ്ചമിച്ചന്രന്െറ ആകൃതിയിലാണ്” നൈതനദിയുടെ 

പ്രവാഹം. അങ്ങനെ പ്രകൃതി നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആആ അഭാവലയത്തിന്െറ ഭംഗി വദ്ധിപ്പറിയ്ക്കുന്ന 

തിനായി രണ്ടുവശത്തും വൃക്ഷങ്ങഠംവെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുദ്ള ഒരു ബൃളിവാര്ഡു റോഡു ഗവ 
മ്മെണ്ടു പണിയിച്ചിട്ടുണ്ട”. അന്തിക്കതിരോന്െറ സുവണ്ണരശ്മികഠം ഒ നദീജലത്തെ തടവി 

ത്തുടങ്ങിയപ്പേംഠം ഏതു വിധത്തിലുള്ള ഒരു കാന്തിയാണു” അവിടെ പരന്നതെന്നു വണ്ണിയ്കകകാ൯ 

പ്രയാസം. [വിട 11ഠധളി൨ ലി! ടി 1.0 ഠി 165 ട്ബര്ട എന്നു നൈലിനെ 
പ്രഠറി ഒരിംഗ്ല്രീഷുകവി എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധപദ്വം സ്കൂരിച്ചുകൊണ്ടാണു” ഞാന് തത നദീ 

' തടത്തില് ഇരുന്ന വിശ്രമിയ്ക്ുവാന് തീച്ചപ്പെടുത്തിയതു”. സന്ധ്യതീരെ മയങ്ങുന്നതുവരെ 

ഞാന് അവിടെ ഇരുന്നുപോയി. സമയം പോയതു” അറിഞ്ഞതേ ഇല. 

ഒരേഴമണിയോടുകൂടി, പട്ടണം കാണാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തില് ഞാ൯ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച. 

അംബാലാ, മേററ൨ മുതലായ ഇന്ഡ്യന് പാളയങ്ങളുടെ മാതൃകയിലാണ്, ഖാര്ത്തുംനഗരം 

പണിയിച്ചിട്ടുള്ള തു”. ഇന്ഡ്വ്യാക്കാരായ പലരുടേയും ഷാപ്പുകറം അവിടെ ഉണ്ടു്. ഞാന് 

കണ്ടവര് മിക്കവരും പഞ്ചാബികളായ മുസ്സൃത്മാ൯മാരാണു'. യുദ്ധകാലമായതുകൊണ്ടു 

ഷാല്പുകളിലെല്ലാം ഇന്ഡ്വയിലുണ്ടാക്കിയ സാമാനങ്ങളാണു' വില്ലനയ്കുണ്ടായിരുന്നതു “, 

ഞാന് ലാങ്ങിയ തീപ്പെട്ടിയില് ഇന്ഡ്വയി ലുണ്ടാക്കിയതു” എന്നു സ്പഷ്ടമായി എഴുതിയിരുന്നു. 

അടുത്ത ദിവസം വെളുപ്പിനു പിന്നേയും പുറപ്പെട്ടു. ഒരു പത്തുമണിയോടുകൂടി 

പെട്രോഠം ഒഴിയ്ക്കുന്നതിനായി മാലയ്കകല് എന്നൊരു സ്ഥലത്തു വിമാനം ഇറങ്ങി. പ്ലൈെയി൯ 

ഇറങ്ങുന്നശബ്ദംകേട്ടു താഴത്തേയ്ക്കക നോക്കിയപ്പ്യോം കണ്ടകാഴ്ച, എന്നെ വിസ്മയപ്പെടുത്തി. 

ഏതോ ഒരു ദേവത ആലുവാല്പുഴയ്ക്കു സമീപം എന്നെക്കൊണ്ടിറക്കുകയാണെന്നാണു എനിയ്യു, 

തോന്നിയതു“. (നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വൃക്ഷലതാദികഠം തിങ്ങിനിറഞ്ഞു താഴെ കാണാമായിരുന്നും 

വിടന താമരപ്പുക്കറംകൊണ്ടു മൂടിയ ജലാശയങ്ങം, ആററിന്െറ രണ്ടുവശത്തും കരി 

മ്പിന്തോട്ടങ്ങംംവാലെ വജന്നുനിലൂന്ന വേഴച്ചെടികഠം, മാവിന്തോപ്പുകം, എന്നു 
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൩൪ 

വേണ്ട കേരളരാജ്വംതന്നെ എന്ന സംഭാന്തി ജനിപ്പിയ്ക്ന്നതിനുള്ള എല്ലം സാധനങ്ങളും 

അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവിടെ അല്ലനേരമേ താമസിച്ചുള്ള എങ്കിലും, ആ ദേശത്തിനെറ പ്രശാന്തതയും വിഭവ 

സമൃദ്ധിയും, എന്നെ ഒട്ടധികം ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു. അവിടത്തെ കാക്കകഠംക്കു നെഞ്ചു 

വെളുത്താണെന്നു” ഒരു വിശേഷംകൂടി പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. 

മാലയ്ക്കുല് വിട്ടാല്, പിന്നുള്ള സ്ഥലം ബെല്ജീയന് കാംഗോ ആണ". ഒരു നാലുമണി 

ക്കൂര്നേരം ഞങ്ങറം പെരുംകാടുകളുടെ മുകളിതകൂടി യാത്രചെയ്തു. തിരുവിതാംകൂറിലെ 

വഠങ്ങറം വളരെ പ്രസിദ്ധിയുള്ളവയാണു”. കാശ്മീരം മുതലായി ഹിമാലയസാരുക്കളിലുള്ള 

വനങ്ങളും ലോകത്തിലെ മഫാകാനനങ്ങളില് പ്രാധാന്യം അര്ഹിയ്ക്കുന്നവയാണു”. എന്നാല് 

വൃക്ഷങ്ങളുടെ വലുപ്പവും, അവയുടെ ഇടതുന്നുള്ള വളര്ച്ചയും, പടന്നു പലതരത്തില് കെട്ടി 

യിണങ്ങിപ്പന്തലടിച്ചുകിടക്കുന്ന കാട്ടു ചെടികളുടെ അനന്തസാന്ദ്രിമയും, എല്ലാത്തിനും മീതെ 

അനേകശതം നാഴിക വട്ടത്തിനുള്ളില് സൃഷ്ടിമുതല്ലയതന്നെ ജനവാസമോ ജനസഞ്ചാരമോ 

ഇല്ലായ്കയാലുള്ള ഭയങ്കരതയും, ഈ ഘഫഘോരകാനനത്തിനെന്നപോലെ മറെറാരു വനത്തിനും 

ഇല്ലെന്നു പറയാം. അതിനോടുപമിയ്ക്കുമ്പോം സാഫ്യാദ്രിതടങ്ങളിലെ കാനനങ്ങരം 

ഉപവനങ്ങളും, ഹിമാലയസാനുക്കളിലെ മഹാരണ്വങ്ങം തപോവനങ്ങളും ആയിത്തീരുന്നു. 

എതെല്ലഠം വിധത്തിലുള്ള കാട്ടുജത്തുക്കളാണു” ആ കാടുകളില് സ്വൈരസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നതു”. 

ലോകത്തിലെ 44കാറ്റബംഗളാവു?കളീില് ഒരിടത്തപോലും കാണാന് സാധിയ്ക്കാത്ത വിധ 

മുള്ള ജത്തുക്കളാണു” അവിടെയുള്ളതു”. സിംഹം, പുലി, കടുവാ ഇവയ്യ്കൊന്നും സംഖ്വയില്ലം 

നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആനകളുടെ ആകൃതിയല്ല, ആ കാട്ടിലെ ബനകഠംംക്കുപോലും അവയെ 

ഇണക്കി പണി എടുപ്പിയ്ക്കുവാന് ഇതുവരെ ആരേക്കൊണ്ടും സാധിച്ചിട്ടമില. 4താര്സന്? 

എന്ന ചലനചിത്രം കണ്ടിട്ടള്ളവക്ക കാംഥോയിലെ കാനനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഏതാണ്ടു് 

ഉഹിയ്ക്ക,വാന് കഴിയുന്നതാണു'". 

ഈ കാട്ടിനു നടുവി തക്രുടിയാണു"” കാംഥോനദി പ്രവഹിച്ചിരുന്നതു”. ആവകഠംക്കു 

മുണ്ടു സ്വഭാവമെന്നു” ഈ നഭികണ്ടപ്പ്പോഴാണു” എനിയ്യ്യ മനസ്ത്രിലായതു”. ഗംഗയെ മാതാ 

വെന്നു ജനങ്ങഠം വിളിയ്ക്കുന്നു. ൭ ഭാഗീരഥിയുടെ പാവനജലം എത്ര ദേശങ്ങളേ ആണു? 

തണപ്പിയ്ക്കുന്നതു"; എനത്തെല്ലാംകൃഷികഠംക്കാണു” സഹായിയ്ക്കുന്നതു“; എത്ര ലക്ഷം ആളുകാം 
ക്കാണു” ജീവിത വും ആഹാരവും കൊളുക്കുന്നതു”. എത്ര സ്നേഹവും ഇണക്കവുമു ജള ഒരു നദി 

യാണു് അതു”. അതുപോലെതന്നെ ഈജിപ്തുകാര് പിതൃസ്ഥാനത്താല് ബഹുമാനിയ്ക്കുന്ന നീല 
നദിയും. ധാംഗയേപ്പ്യോലെ സ്നേഹംചെൊരിയുന്ന ഒരു നദിയല്ല നൈൽ. അതു കോപിയ്ക്കാ 

തിരിയ്ക്കുവന് പലവ്യതങ്ങളും ഈജി “കാര് ആചരിച്ചുവന്നിരുന്നു. ' നമ്മുടെ നാട്ടിലേ 
ആറകഠംക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ൃത്വാാസം കാണാമല്ലോ. പമ്പാനദിയുടെ അഭേദ്യമായ 

ഗാം ഭീയ്യമല്ല പെരിയാറിനുള്ളതു”. ഗൌരവമുള്ള ഒരു കാരണവരെപ്പോോലെയാണു്* പമ്പാനദി 

യുടെ പോക്കു. പെരിയാറാവട്ടെ, ദിങ്മുഖം കവക്ക്മ്പോ€ം വേഷം പകരുമെങ്കിലും, 

സാമാന്പേന കുട്ടികറം ദദപോലും സ്വൈരമായി പെരുമാറാവുന്ന സ്ന്റേഹസ്വഭാവമുള്ള ഒരമ്മാമ 

ച്ച് 



൩൨൫ 

നാണു. സൈകതലീനഹംസമിഥുന”ങ്ങളായ ;മറവ ഭാരതീയനദികളേപ്പഠറി പറയേണ്ട 

തില്ലല്ലോ. കാംഗോ ഇതില്നിന്നെല്ലാം വൃത്വാസപ്പെട്ടതാണു”. രൂക്ഷസ്വഭാവിയും, ചതി 

യനും, നിഷ്മണ്ടകനുമായ ഒരു ഘോരമൂത്തിയാണു” അതെന്നത്രേ എനിയ്ക്കു തോന്നിയതു”. ഇടം 

ചുഴി, വലംച്ചഴി, അടിയൊഴുക്ക് ഇങ്ങനെ നദികഠംക്കെത്തെല്ലാം ദൂഷ്വമാകാമോ അതെല്ലാം 

കാംഗോയ്ക്കുണ്ടെന്നു” ഒരു നേട്ടംകൊണ്ടു കാണാം. 

ഞങ്ങളുടെ വിമാനം കാംഗോനദിയില് ഒരു മുന്നമണിയോട്ടകൂടി ഇറങ്ങി. ആറവകര 

യില്നിന്നു” അന്നുരാത്രി ഞത്ഭഠാക്കു താമസിയ്ക്കാന് ഏര്പ്പാടുചെയ്തിരുന്ന €സ്റ്റാ൯ലിവില്? 

എന്നു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു” ഏകദേശം മുക്കാല്മണിക്കൂര്മോട്ടോറില് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. 

കാട്ടിന്െറ നടുവില് കൂടിയായിരുന്നു ആ വഴി വെട്ടിയിരുന്നതു”. രണ്ടുദിവസംപോലും 

ശ്രദ്ധിച്ചിലലെങ്കില് കാട പിന്നെയും റോഡിനെ ആമ്രമിച്ചു കീടെക്കുമെന്നു തീച്ചയായിരുന്നു. 

അത്രയ്ക നിബിഡമായിട്ടാണു” രണ്ടവശത്തും വൃക്ഷലതാദികഠം വളന്നു നിന്നതു”. സ്റ്റാന്ലി 

വില് ഒരു ഡിസ്റ്റിക്സിന്െറ തലസ്ഥാനമാണ്. അവിടെ ഉഭദ്യേഗസ്ഥന്മാക്ക താമസിയ്ക്കുന്നതിനു 

വേണ്ടകെട്ടിടങ്ങളും ഇജപയോഗശത്തിനുവേണ്ട ആപ്പിസുകളും മാത്രമാണുക്കതു”. പട്ടണത്തിനു 

ചൂറവം, കൂലിക്കാരായ നാട്ടുകാക്കു താമസിയ്ക്കുന്നതിനു :4“ചേരികഠം”? ബല്ജിയന് ഗവ 

മ്മെന്റിതനിന്നു നിമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

'ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങം ബാ൯വുവശ്ശൂത്തില്പ്പെട്ട കാപ്പ്റിരകെളാണു”. നിറം തനിക്കവ 

പ്രാണെങ്കിലും, മഖം വികൃതമെന്നു നമുക്കു തോന്നാമെങ്കിലും, അവരുടെ അവയവ പുഷ്ടിയും 

ദേഹബലവും, മസലങ്ങ€ംപോലെയുള്ള കൈകളും കാണുമ്പോഠം കാപ്പ്പിരികളേ.പ്പററി ആക്കും 

തന്നെ പുച്ഛഭാവം തോന്നുന്നതല്ല. അവരുടെ സ്റ്രീകഠം പട്ടണംവിട്ടാല് ദിഗംബരകം 

എന്നുതന്നെ പറയാം. പട്ടുണത്തി ലാവട്ടെ നാനാവണ്ണുപ്രകടിതചമല്ക്കാരമായ അര 

മുണ്ടോടം, നെഞ്ചുമറയ്ക്കകുന്ന ഒരു കഞ്ചുകത്തോടുമാണു” നട ഠാറ൨റള്ളതു”. നിര്ഭയമായി സ്വതന്ത്ര 

മായി ബാ൯വു യുവതികഠം അവരവരുടെ ജോലിയ്ക്കു പോകുന്നു. അബല”കളെന്ന ഭാവമേ 

അവക്കില്ല. ' 

മുഖസൌന്ദരൃം (നമ്മുടെകണ്ണ്ടിനു”) അവര്ക്കില്ലെങ്കിലും, ദേഹസെൌനന്ദര്വം ഇതുപോലെ 

യുള്ള സ്റ്്രീകഠം ലോകത്തില് അപൂധ്വമാണു”. യാതൊരുക്രസലുമില്ലാത്ത യൂറോപ്പവ൯ സ്റ്്രീകളുടെ 

മട്ടാണു” അവക്ടള്ളതു”. കേശഭംധി കാപ്പ്റിരികഠംക്കില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. പൊതിച്ച 

തേങ്ങായുടെ ചകിരിപോലെ മാത്രമേ തലമുടി കാണുകയുള്ളു. അതും ചുരുണ്ടപററിപ്പിടി 

ച്ഛെന്നുമാത്രം! 

ഞങ്ങളെ. ആ നഗരം കാണിയ്ക്കുന്നതിന്നായി ഗവമ്മെന്റിതനിന്നു” ഒരു ബല്ജിയന് 

വനിതയേ, ഒരു മോട്ടോറോടുകൂടി അയച്ചിരുന്നു. ഒന്നു രണ്ടു കാപ്പ്റിരിഗ്രാമങ്ങഠം കാണുന്നതി 

നാണ“ ഞാന് തീച്ചയാക്കിയതു”. പട്ടണത്തിൽനിന്നു” ഒരു നാലുമെമല് അകലെ ഒരു ഗ്രാമ 

ത്തില് ഞങ്ങ0ം എത്തി. യൂറോപ്വന് നാഗരികത്വം അവരെ ബോധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു 

എന്നു", ഹാറവകളു.ം ചാരായക്കടകളു,ം കണ്ടപ്പ്ോഠം എനിയ്ക്കു മനസ്സിലായി. കാറില്നിന്നി 

ങ്ങി ആറവകടവിലേയ്ക്കു ഞങ്ങംനടന്നു അവിടെ മീ൯പിടിയ്ക്കുന്ന കോലാഫലമായിരുന്നു, 
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വലിയ ഒററലുകറം (കേരളത്തില് കാണാവള്ളതില് ഒരു പത്തിരട്ടി വലുതു”) വെച്ചാണു” 

അവര് മീ൯പിടിച്ചിരുന്നതു”. ഞങ്ങഥം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതു കണ്ടു, പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും 

എല്ലാരുംക്രടി ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞു. അവരുടെ ഇടയില്നിന്നു പോരുന്നതിനുതന്നെ വൈഷമ്വൃ 

മെന്നുകണ്ട് ഞാന് നാലഞ്ചു ചില്ലറത്തുട്ടുകഠം കയ്യിലെടുത്തു കിലുക്കിയിട്ട മേല്ലോട്ട്” എറിഞ്ഞു. 

പെണ്ണുങ്ങളും പിള്ളരും അതു പെവക്കി എടുക്കുന്നതിനു” ഓടിയ മാത്രയില് ഞങ്ങറം 

തിരിച്ചുപോരികയും ചെയ്തു. 

ഇല കാണാന് വയ്യാത്ത വിധത്തില് മാങ്ങനിറഞ്ഞ മാവിന് വൃക്ഷങ്ങഥം ആ ഗ്രാമത്തി 

ലേയ്ക്കുള്ള വിയില് കണ്ടു”, ഒരു പത്തുമാപ്പഴം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണു” ഞാന് ഹോട്ടലിലേയ്ക്കു 

പോന്നതു”. തിരികെവന്ന് അതൃതക്കണ്ണയോടെ ആണു” ആ മാങ്ങ ഞങ്ങറം പുളിത്തിന്നു 

തുടങ്ങിയതു”, പക്ഷെ, എന്തു പറയുന്ന! അതിനു പച്ചവെള്ളത്തിന്െറ സ്വാദൂമാത്രമാണു 

ണ്ടായിരുന്നതു”. നല്ലവണ്ണം പുള്ളിയുള്ള മാങ്ങ ഞാന് തിന്നിട്ടുണ്ട്. പല തരത്തില് സ്വാദു 

ഭേടങ്ങളു ളള മാമ്പഴങ്ങം--സേലം,അഫാ൯ന്സോ, ലംഗ”ഡാ, ചന്ത്രക്കാരന് മുതലായവ--- 

ഉപയോഗിയ്ക്കാന് എനിഷ്ക്കിടവന്നിട്ടുണ്ടു്. എന്നാല് യാതൊരു സ്വാമുമില്ലാത്ത ഒരു മാമ്പഴം 

അന്നാദ്വമായിട്ടാണ” തിന്നത്. അന്വേഷിച്ചുപ്പോം മാങ്ങ ഒരു സ്വാഭുഫലമായി ആ നാട്ടു 

കാര് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അറിയാറായി. ഹിദ്മൃസ്ഥാനത്തിന്െറ മണ്ണിന് എന്തോ 

പ്രത്വേകത ഉണ്ടെന്നുവേണം വിചാരിയ്ക്കുവാ൯. സാന്സിബാര്, ഈജിപ്ത്”, ബ്രസീല് മുത 

ലായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒട്ടുമാവുകഠം കൊണ്ടപോയി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച കൃഷിചെയ്ത 

നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ നാടുകളിലെ കൃഷി ഡിപ്പാട്ട മെണ്ടകാര് വളുരെപ്പുണം ഇതിലേക്കായി 

ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാന്സിബാറിലെ മാങ്ങ തരക്കേടില്ലെന്നു പറയാട്ടു മറവള്ള. 

തെല്ലാം പഴംകഞ്ഞി സ്വാദൂതന്നെ. 

അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞങ്ങംം ബ്രിട്ടീഷു നൈജീരിയായുടെ തലസ്ഥാനമായ 

ലാഥോസില് എത്തി. അവിടെ വിമാനം മാറേണ്ട സ്ഥലമാണു”. അവിടെ നിന്നും പുറ 

പ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അമേരിക്കയില് ചെന്നതായി തീച്ചപ്പെടുത്താം. പക്ഷെ, വഴിക്കു 

വെച്ചു ഞങ്ങറം കേട്ടതു ലാഥോസില് നിന്നു വിമാനം കിട്ടുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ലെ 

ന്നാണു. അവിടെ നാലഞ്ചാഴ്ലരയെങ്കിലും താമസ്ിയ്ക്കാതെ പോകുന്നതു വജരെ അപൂവ്വ 

മാണെന്നാണു ഞങ്ങളോടു പലരും പറഞ്ഞതു”. വിമാനം കിട്ടാതെ നാലുമാസം താമസി 

യ്ക്കേണ്ടിവന്ന ഒരു ഉദ്വോഗസ്ഥനന്െറ കഥയും കേഠംക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലൊന്നുമല ഞങ്ങറം 

അമ്പരന്നതു”. ഇന്ത്യാഗഥവമ്മേണ്ടിന്െറ ക്ഷണപ്രകാരം യാത്രചെയ്യു ആയതുകൊണ്ടു കാല 

വിളംബം കൂടാതെ അമേരിക്കയില് എത്താന് അവര് എപ്പ്യാട ചെയ്യുമെന്നു ഞങ്ങഥംക്കറിയാ 

മായിരുന്നു. പക്ഷെ, ലാഗോസില് താമസത്തിനു യാതൊരു സൌകയ്യവുമില്ലെന്നും 

“ഭി ഗ്രാന്ഡ്" എന്നു പേരായി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഹോട്ടല് അന്വത്ഥനാമമല്ലെന്നും, 

ഒരു സ്റ്റേഹിതന് പറഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങം കറെ ഒന്നു സംഭമിയ്ക്യാതിരുന്നില്. 

ഏതായാലും ലാഗോസില് ഇറങ്ങിയ പ്പ്യോം ഇങ്ങനെയുള്ള ധൈഷമ്ൃമൊന്നും ഉണ്ടാ 

യില്ല. നൈജീരിയന് ഗയമ്മേണ്ടില് നിന്നു” ഒരു സിക്രട്ടറി ഞങ്ങളെ. സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതി 

നി 



൩൭ 

ന്നായീ വിമാനപ്പ്യോര്ട്ടിത വന്നിരുന്നു. ഗവര്ണരവര്കഠംക്കു ഞങ്ങറം വരുന്നതായി 

ഈജിഡ്ലില് നിന്നു കമ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനത്തില് ഇല്ലെങ്കിലും 

ഞങ്ങറം ഗവമ്മെണ്ടു ഹൌസില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ അതിഥികളായി താമസിയ്കകൂണമെന്നാണു” 

ഗവര്ണര് ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നതെന്നും ഞങ്ങളെ. അറിവിച്ചു. ഗവര്ണര് സിലോണില് ചീഫ്” 

സിക്രട്ടറിയായിരുന്ന സര് ജഫ്രരീബുര്ഡില്ലോണ് എന്ന മഹാശയനായിരുന്നു. 

ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ താമസത്തിന്െറ കായ്യം തീച്ചയായപ്പേോഠം യാത്രയുടെ കായ്യത്തെ 

പ്പററി അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ലാഗോസില് താമസിയ്യക്കേണ്ടിവരു 

മെന്നാണു” അപ്പോം അറിഞ്ഞതു”. 

ഒരാട്ല,യോളം താമസമുണ്ടെങ്കില് ആ നാട്ടിലെ ഭരണസമ്പദായം, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി 

സമുദായാ ചാരങ്ങഠം, വിദ്യാഭാസം മുത ലായവ കുറെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാന് ശ്രമിയ്ക്കുണ 

മെന്നു ഞാന് തീച്ചയാക്കി. അതേപ്പററി ചീഫ്സിക്രട്ടറിയായ മി: ഗ്രന്താമിനോ$ 

പറഞ്ഞപ്പോഠം, വേണ്ട സൌകയ്യങ്ങറം എപ്പ്രാടുചെയ്തുതരാമെന്നു” അദ്ദേഹം സസന്തോഷം 

സമ്മതിയ്കകയുംചെയ്ത്കു. 

ലാഗോസിനന്െറ ശീതോഷ്ണ്കാവസ്ഥ മിക്കവാവം കേരളുത്തെപ്പോലെയാണു”. തെങ്ങു”, 

മാവു”, കത്ുമാവു” മുതലായവ എല്ലായിടത്തും കാണാം. നെല്കൃഷിയും ധാരാളമുണ്ട്. 

തെങ്ങിനു ഫലപുഷ്ടിയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ആദായത്തിനായി തെങ്ങുകൃഷി 

ആ നാട്ടില് വ ലുതായിട്ടില. അവിടെയു ഒള തരുലതാദികറം സാമാനേചേന കേരളുത്തിലുള്ളതു 

തന്നെയാണെങ്കിലും “/നിസോഫോറാ' എന്ന പേരായ ഒരു മഹാവൃക്ഷം ഈ നാട്ടില് 

പ്രതേവേകമാ യുണ്ട്. 

ലാഗോസിലെ ബംഗ്ലാവുകഠം കേരളത്തിലെ ബംഗ്്രാവുകളുടെ തനിപ്പകല്പരാണു്. 

ചീഫ് സിക്രട്ടറി ഗ്രന്താം താമസിയ്ക്കുന്ന വീട തിരുവിതാംകൂറില് ചീഫ് സിക്രട്ടറി താമ 

സിയ്ക്കുന്ന പാക്ക്വൃൃ എന്ന കെട്ടിടം കണ്ടു പണിയിച്ചതാണോ എന്നു തോന്നും. ആര്കെ 

ഒരു നോട്ടത്തില് പുഴവക്കത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലാഗോസ്” എറണാകള.ത്തിന്െറ ഛായ 

യാണെന്നു പറയാം: 

അവിടത്തെ ജനങ്ങഥം കാപ്പ്റിരികളുാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ബ്രിട്ടീഷു൧വ 

മ്മേണ്ടിന്െറ ഭരണത്തില് വന്നിട്ട വഷം നാല്ലതിന്നു മേലായില്ലെങ്കിലും, വിദ്യാഭ്യാസം, 

ഒവെദ്യം മുതലായവയില് നാട്ടുകാര് സാമാന്വത്തിലധികം അഭിവ്വദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഒരു ദിവസം മുഴുവന് ഞാന് ലാഥോസിലെ വിദ്വയാലയങ്ങറം പരിശോധിയ്ക്കുന്നതിനായി 

വിനിയോഗിച്ചു. സി. എം. എസ്സ്. മിഷന് വക പെണ്പള്ളിക്രുടവും ആണ്പള്ളി 

ക്രടവും നടന്നു കണ്ടതില്നിന്നു എനിയ്ക്കു തോന്നിയതു” അവര് ബുദ്ധികൊണ്ടോ, മിടുക്കു 

കൊണ്ടോ ഞക്ടംതന്നെ പിറകിലല്ലെന്നാണു”. ലണ്ടനില്പോയി പഠിച്ചു ഡിഗ്രി സമ്പാദിച്ചു 

ചില അദ്ധ്യാപികമാരേയും ഞാന് ആ ക്രട്ടത്തില് കണ്ടു. 



൩.൮ 

യൂറോപ്യൃന്മാക്കും നാട്ടുകാക്കം ആസ്തുത്രി പ്രത്വേകമായിട്ടാണു്. വെള്ളക്കാരുടെ ആന്റു 

ത്രിയില് നാട്ടകാക്കു പ്രവേശനമില്ല. നീഗ്രോ ആസ്സരത്രി കാണേണമെന്ന ഞാന് ആവശ്യ 

പ്പെടുകയാല് മെഡിക്കല് വകപ്പറിന്െറ അദ്ധ്യക്ഷനായ ധ്വര എന്നെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു 

പോയി. ആ അസ്സറയ്രിയുടെ പ്രധാന സജ്ജന് ഡാക്ടര് എല്ലീസ് എന്നൊരു കാപ്പിരി 

യാണു”. അയാം ഇംഗ്ലണ്ടില് ലീഡ്സ് എന്ന സവ്വകലാശാലയില് പഠിച്ചു” ഉന്നത 

ബിരുഭുകറം സമ്പാദിച്ച ആളാണ്. ശസ്രൂ ക്രിയയില് അയാഠക്കു തുല്ൃരായ വെള്ളക്കാര് 

നൈജീരിയായിലില്ലെന്നു സവ സമ്മതമത്രേ! അയാം എന്നെ സസന്തോഷം ഓരോ മുറി 

യിലും കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന ചികിത്സാവിധങ്ങം പറഞ്ഞു മനസ്സി 

ലാക്കിത്തന്നു. ആസ്സുത്രിയോട യോജിച്ചു” ഒരു മെഡിക്കല് ശ്ൂളൂം നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ടു”. 

ഡാക്ലരല്ലെങ്കിലും വളരെ സംവത്സരങ്ങളായി ആ വകുപ്പിന്െറ അധികാരങ്ങം വഹിച്ചു 

ആസ്സുത്രികഠം നടത്തിക്കൊണ്ടപോകുന്നതിലുള്ള സംഗതികഠം ഏറെക്കുറെ എനിയ്ക്കു പരിചയ 

മുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട ലാഥോസിലെ നീഗ്രോ ആസ്സുത്രി എല്ലാംകൊണ്ടും ഉയന്ന കിട 

യിലുള്ള ഒന്നാണെന്നു” എനിയ്ക്കകു മനസ്സിലായി. 

ലാഥോസിലെ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഷാല്പൂ മദ്രാസില് പട്ടുകച്ഛവടക്കാരായ 

ചേലാറാം കമ്പനിക്കാരുടേതാണ്. ലാഗോസിത് മാത്രമല്ല നൈജീരിയയില് എല്ലാ 

പട്ടണങ്ങളിലും അവക്ക് വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങറം ഉണ്ടു”. ഞങ്ങം വന്നിട്ടു ഒള കഥ അറിഞ്ഞു” 

ഒ കയ്പനിയുടമസ്ഥന്മാരില് ഒരാ€ം ഗവമ്മേണ്ടു ഹെസ്സില് വന്ന ഞങ്ങഥം അയാളുടെ 

ആതിഥ്വൃം സ്വീകരിയ്ക്കകാതെ പോയ്ക്രൂടെന്നും അവരുടെ കച്ചോടം പ്രധാനമായി മദ്രാസി 

ലാകകൊണ്ടു ഞാന് അവരുടെ ഷാപ്പു ചെന്നു കാണേണമെന്നും മറവം വളരെ സന്തോഷ 

പുവം പറഞ്ഞു. അന്നു” ഒരു നാലുമണിയോടുകൂടി, ചില്ലറ സാമാനങ്ങം വാങ്ങിഷ്കുവാനു 

ണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടം അയാം പ്രതേകം ക്ഷണിച്ചിരുസതുകൊണ്ടും ഞാന് അവിടെ ചെന്നു. 

ഞാന് ചെന്നതില് അയാഠംക്കുണ്ടായ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിയഷ്ക്കാന് പ്രയാസം. പ്രവാസ 

ദഃഖമനുഭവിയ്ക്കുന്നവക്കു സ്വദേശത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഇങ്ങനേയെന്നേ വിചാരിയ്ക്കുന്നേള്ളൂ. 

ഷാപ്പ്റിന്െറ പ്രധാന ഭാഗങ്ങറം, പാണ്ടികശാലകഠം ഇവയെല്ലാം എന്നെക്കാണിച്ച ശേഷം 

അയാം എന്നെ സ്വഗ്ൃഹത്തിലേയ്ക്കകു കൊണ്ടപോയി. അവിടെവെച്ചാണ്” ഞാന് രാമ൯ 

നായരെക്കണ്ടതു”. 

“ഏമാന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ എന്നോടു സേട്ടു പറഞ്ഞു? എന്നായ് രാമന് നായ 

രുടെ സ്വാഗതവാക്വൃം. 

രാമന് നായര് ചേലാരാമന്െറ വീട്ടുകായ്യങ്ങം ഭരിയ്ക്കുന്ന മഠനേജരാണു”. ചെവപ്പ 

ക്കാരനദയ സേട്ടു നൈജീരിയയില് കായ്്യങ്ങം നോക്കുന്നതിനു പുറപ്പെട്ടപ്പേഠം, മദ്രാസില് 

താമസിയ്ക്കുന്ന കമ്പനിയുടമസ്ഥന് രാമന് നായരുടെ ചുമതലയിലാണുപോലും അയാളെ. 

അയച്ചതു”. കമ്പനിക്കായ്യങ്ങളെ ല്ലാം സേട്ടുവിനാണെങ്കിലും ഗൃഹകായ്യുങ്ങളെല്ലാം രാമന് 

നായക്കു വിട്ടുകൊടുത്തിരിയ്കകയാണു”. വടക്കേ മലയാള.ത്തുകാരനായ ഇയാ€ം ചേലാ 
രാമിനെ സേവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടു പത്തിരുപതു വഷമായി എന്നാണു” അറിയുന്നതു” ഈ 



അതത് 

യുദ്ധകാലത്തു” ഇത്ര ദൂരം വന്നു താമസിയ്ക്യന്നതിനേപ്പററി ഞാന് രാമന് നായരോ$ ചോദി 

ച്ചപ്പോഠം, അയാം പറഞ്ഞതു” 4 അതിലെന്താണാശ്ചയും?? എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങും കട 

ന്നാണു” അവിടന്നിപ്പേഠഠം അമേരിക്കയ്ക്കു പോകുന്നതു”. ഇതിനൊരു മവപടി പറയുവാന് 

ഞാന് കണ്ടില്ല. രാമന് നായര് തന്നേ ജയിച്ചു. 

പിറെറ ദിവസം ഞങ്ങറം എല്ലാവരുംകൂടി ഭക്ഷണത്തിന്നു ചെന്നപ്പ്യോറം രാമന് നായര് 

എന്െറ കായ്യം മറന്നിരുന്നില്ല. എനിയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രത്വേകമായി അവിയലും, ഉപ്പേരിയും 
. പപ്പടവും എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ നൈജീരിയായിലും കേരളുരീതിയില് ഒരു 

സ്ദ്വൃയുണ്ണുവാന് സ്ധാധിച്ചു. 

ഗ്രന്താം ദമ്പതികളുടെ സലൃ്ാരത്തിന്െറ ഗുണംകൊണ്ടു" ഒരാഴ്ക ഇങ്ങനെ കഠിഞ്ഞെ 

ങ്കിലും സമയം പോയതു ഞങ്ങറം അറിഞ്ഞില്ല. രാത്രി എ മണിയ്ക്കു പ്പെയിന് പുറപ്പെടും 

എന്നു ചീഫ്സെക്രട്ടറി ആംവഴി അറിവിച്ചപ്പോം ഞങ്ങഠം അമേരിക്കയില് ചെന്നെത്തി 

യതായിത്തന്നെ തീച്ചപ്പെടുത്തി. രാത്രി പ്ലെയിനില് കഴിച്ചുകൂട്ടി, ബാത്തുഫര്സ്റ്റില് 

എത്തിയാല് വൈകുന്നേരം അവിടെനിന്നു പോകാന് സാധിയ്ക്കുമെന്നണു" മനസ്സിലാക്കി 

യതു”. ഇതുവരെ ഏറോപ്പൈയിന് സഞ്ചാരം സുഖമായിരുന്നതിനാല് രാത്രി യാത്രയില് 

സുഖക്കേടൊന്നുമണ്ടാകുമെന്നു വിചാരിച്ചില്ല. വിമാനത്തില് കയറിയപ്പ്പോാണു” കാലു 

നീട്ടന്നതിനുപോലും സെത്ഭംയുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്തിരുന്നു വേണം രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടാന് 

എന്നു മനസ്സിലാക്കിയതു". അവിടെ കീടന്നാലം ഇരുന്നാലും ഉറങ്ങുന്ന സ്വഭാവമാണു*. 

എനിയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട വലിയ സങ്കട മൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും എന്െറ ക്രട്ടകാര് വളരെ 

കഷ്ടപ്പെട്ട. നേരം വെളൂത്തതു ബാത്തുഹര്സ്റ്റിലാണു”. 

തെക്കുവടക്കു നീണ്ടകിടക്കുന്ന അത്തലാന്തിക്ക് മഹാണ്ണുവം ഏററവും വീതികറഞ്ഞു 

_ കാണുന്നതു" ഈ സ്ഥലത്തിനും ബ്രസീലിന്നും ഇടയ്ക്കാണ്. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം 

നോക്കുകയാണെങ്കില് ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ ഭാഗം ഒരു കടംപോലെ ഉന്തി 

നില്ല്യന്നതായി കാണാം. അതുപോലെതന്നെ മവകരയില് തെക്കേ അമേരിക്കയടെ വടക്കു 

കീഴക്കേഭാഗവും. ഈ രണ്ട സ്ഥലങ്ങളുടേയും ഇടയില് അത്ലാന്തിക് സമുദ്രത്തിനു” ആയിര 

ത്തഞ്ഞര് മയില് വീതിയേയുള്ള! വേമ്പനാട്ടു കായലിന്െറ തണ്ണി ര്മുക്കമാണു”" ആ സ്ഥലം. 

ബാത്തുഹര്സ്റ്റില്നിന്നു രാത്രി മുടങ്ങാതെ പറക്കുകയാണെങ്കില് നേരം വെളുക്കുമ്പോറം 

ബ്രസീലില് ചെന്നു ചേരാം. എല്ലാത്തരത്തിലുദള വിമാനങ്ങറംക്കും ഈ യാത്ര സാധിയ്ക്ക, 

യില്ലെന്ന പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സാധാരണ വിമാനങ്ങളില് മൂന്നു മണിക്കൂര് യാത്രയ്ക്കുള്ള 

തൈലമേ കൊണ്ടപോകവാന് സാധിയ്ക്കയുള്ള. വമിയില് ഇറങ്ങി എണ്ണനിറയ്കകുവാന് 

സമുദ്രത്തിന്െറ നടടവീല് സാധിക്ക്കയിലല ലോ. അതിനാല് കുറഞ്ഞപക്ഷം പന്ത്രണ്ടമണിക്ര 

റെങ്കീലും യാത്ര ചയുന്നതിനു” ഞവശ്യമായ തൈലം വിമാനത്തില്തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. 

ഇങ്ങനെ യുള്ള കാരണങ്ങം കൊണ്ടാണു” ലാഥോസില്നിന്നു, നേരെ അക്കര പിടിയ്ക്കാതെ 

൧൩ ൫ ൦ മയില്: വടക്കോട്ടപോയി ബാത്തുഫര്സ്റ്റില് വന്നിറങ്ങിയതു”. 



ലോകത്തിലെ ഓണം കേറാമുലകളില് ഒന്നാമത്തേതാണ്” ബാത്തഫര്സ്റ്റ". ഭൈവ 

കോപത്തിന്െറ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടായിരിയ്ക്കണം ഈ സ്ഥലം സൃഷ്ടിഷ്കകപ്പെട്ടതു”. മനുഷനെ 

ഉപദ്രവിയ്ക്കാനുള്ള ജന്തുക്കളും പ്രാണികളം എത്തെല്ലാമുണ്ടോ അവയുടെയെല്ലാം രാജധാനി 

യാണതെന്നു പറയാം. പാററയോളം വലുതായ കൊതുക്, നെന്മണിയോളം വലൃതായ 

മുട,മനുഷ്ഭയം തീരെയില്ലാത്ത പക്ഷികറം, എന്നുവേണ്ടാ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങഥം ആലോ 

ചിയ്ക്യാമോ അവയെല്ലാം അവിടെ സുലഭമാണ്. പ്ലെയിനില് വരുന്ന ആളുകറംക്കു താമ 

സിയ്ക്കകാനുള്ള സ്ഥലം തുറമഖത്തനിന്നൊരു പന്ത്രണ്ട മൈലകലെ വെട്ടിത്തെളിച്ചു കഴി 

ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാടിനു നടുവിലാണ്”. പരമ്പുകൊണ്ടണ്ടാക്കിയ ഒരുവക കുടിലുകളിലത്രേ 

താമസിയ്ക്കാനുള്ള ഏപ്പാടകഠം. ഈ ഘോരകാനനമമദ്ധ്ൃത്തിലും യൂറോപ്പൃന്മാക്കു” ഒഴിച്ചു 

ക്രടാ൯ പാടില്ലാത്ത ബീവം വിസ്ത്റിയും ധാരാളം. മറവസാധനങ്ങറം എന്തുതന്നെ 

കൊടുത്താലും അവിടെ കിട്ടുന്നതല്ല. ഒരു തീപ്പെട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കയ്ക്കലാക്കുന്നതു” 

നന്നെന്നു” എനിയ്ക്കു തോന്നി. 

അന്വേഷിച്ചിട്ട്” ഒരു നിവൃത്തിയും കാണായ്യയാല് എന്െറ മുറിയില് വേലചെയ്ക്കാന് 

ആക്കിയിരുന്ന ഒരു കാപ്പിരിച്ചെക്കനോട്് ചോദിച്ചനോക്കി. ഒരു ഷില്ലിംഗ” (പന്ത്രണ്ടണ) 

കൊടുക്കയാണെങ്കില് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്നു കൊണ്ണ്വരാമെന്നു” അവന് ഏറ൨വ. അപ്പ 

കാരം പണം എല്ലിയ്ക്കയും ചെയ്തു. ഒരു മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞു" അവന് ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊണ്ടു 

വന്നു. തുനന്നപ്പേംം കണ്ടതു നാലു കോലമാത്രമാണു്. 

അന്നു വൈകുന്നേരം നാലുമണിയ്ക്കക പ്പെയി൯ പുറപ്പെടുമെന്നാണു” ആദ്യം അറിയി 

ച്ചിരുന്നതു”. അതനുസരിച്ചു” എല്ലാവരും തുറമുഖത്തെത്തി. പക്ഷെ, പിന്നെയും നീരാശ 

യ്ക്ാണു” ഇടയായതു”. അന്ന പുറപ്പെടുവാന് സാധിയ്യ്യസതല്ലെന്നും പിറേറദീവസം നാലു 

മണിയ്ക്കു" ഒരു പക്ഷേ യാത്ര തുടന്നേക്കാമെന്നാണു” കമാന്ഡര് പറഞ്ഞതു”. രാത്രിബാത്തു 

ഫര്സ്റ്റീല് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന സംഗതി വിചാരിയ്മൃത ന്നെ വയ്യായിരുന്നു. അവിടെ താമസത്തിനു 

യാതൊരു സൌകയ്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. അത്യാവശ്യമായ നിത്വകമ്മങ്ങറംക്കുപോലും 

ഏപ്പാടുകഥം ഇല്ലെന്നുവേണം പറവാന്. പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കായ്യത്തെപ്പററി 

വൃസനിച്ചിട്ട ഫലമീല്ലലേോ. അന്നാണു” കഞ്ചന് നമ്പ്യാരുടെ :-__ 

കോലഭൂപസ്വനഗരെ വാസരാ ഫഹരിവാസരാഃ 

മശകൈകമ്മക്കുണൈശ്ചാപി രാത്രയശ്ലിവരാത്രയഃ 

എന്ന ക്ല്ലോകത്തിന്െറ സയുണ്ണുമായ അത്ഥം എനിയ്ക്കു, മനസ്സിലായതു”. 

പിറെറദിവസം വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടുകൂടി പ്ലെയിനില് കയറി. കൂടെ 

അമ്പതുപേ൪ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഞ്ഞങ്ങളും കട്ടികളും സ്ര്രീകളും പട്ടാളക്കാരും ഇങ്ങനെ പല 

തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണു” ആ വിമാനത്തില് കയറിയതു". കഷ്ടിച്ചു" ഇരിയ്ക്കുന്നതിന്നുമാത്രം 

സഥലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയാം. അഗാധമായ അത്ലാന്തിക് മഹാസമദ്രത്തിന്െറ മുക 

കില് കൂടിയാണു” യാത്ര; അല്ലം ദൂരമല്ല; ൧൫ ൦0 0 മൈല് ഹിമാലയപവ്വതംടതാട്ട 

ഛി 



രാമേശ്വരം വരെയുള്ള ദൂരമാണു” യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതു”. ഇതിനിടയില് യാനപാത്രത്തിനു 

കേടോ, യന്ത്രത്തിനു വല്ല തരക്കേടോ വല്ല മുടല്മഞ്ഞോ, കാറേറാ, പിശറോ സംഭ 

വിച്ചാല് ഒരിടത്തിറങ്ങി രക്ഷപ്പെടാ മെന്നു വിചാരിയ്ക്കാനില്. ഏതായാലും നേരം വെളുക്കും 

വരെ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ എനാാശ്വസിച്ച. ഉറങ്ങി ൭ സമയം കഴിയ്ക്കാമെന്നുവെച്ചാല് 

അതിനും ഇടമില്ല. 

ഈ ഭുഃഖചിന്തകഠംക്കു മനസ്സിലിടംകൊടുക്കാതെ രാത്രീ വെളുപ്പീയ്ക്കണ മെന്നു തീച്ച 

യാക്കി ഞാന് അമേരിക്കയില് ചെന്നാല് ചെയ്യേണ്ട സംധാതികം ഓരോന്നായി 

ആലോചചിച്ചു ആ അനന്തദീര്ഘമായ രാത്രിയും അവസാനിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാല് 

മതിയല്ലോ. 

പുലരുംമുന്പൂൃതന്നെ സമ്ദ്രം അക്കര പിടിച്ചിരുന്നു. ആറര മണിയ്ക്കു ഞങ്ങം അമ 

സോണ് നദീമഖത്തില് ബെലം എന്നിടത്തു” ഇറങ്ങി. ആ സ്ഥലം ബ്രസീല് രാജ്വത്തുള്ള ഒരു 

ചെറിയ പട്ടണമാണ്. അടുത്തു കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു ബോട്ടില് കാപ്പിയ്ക്കുവേണ്ട എപ്പ്പാട 

കറം കമ്പനിക്കാർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് അവിടെ പോകുന്നതിനു മുന്പു ബ്രസീല് ഗവ 

മ്മെണ്ടിന്െറ ആഠംക്കാര് വന്നു പ്പെയിനില്നിന്നും കൃമി, കൊതുകു, മുതലായവ ഒന്നും കരയ്ക്കു 

വരാതിരിപ്പാനായി, മരുന്നൊഴിച്ച ശുദ്ധിവരുത്തി കലശം കഴിയ്ക്കുന്ന ഒരേപ്പ്ാട പൂൃത്തി 

യാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വീപ്പ ഫ്ളിറവംകൊണ്ട്* ഒരു ഡാക്ലരും അസിസ്റ്റാണ്ടും പ്ലെയി 

നില് പ്രവേശിച്ചു” അവര് ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും, ഓരോ വിടവിലും പ്രതേൃയകം 

പ്രത്യേകം വളു.രെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ മരുന്നു കുഴല്കൊണ്ട തളിച്ചു. “തളിച്ച ശുദ്ധം വരുത്തുക" 

എന്നതിന്െറ അത്ഥവും അപ്പ്പോഠം മനസ്സിലായി. 

_കെ. എം. പണിക്കര് 

് 



വാഠം ൩ 

വാസന്തികരണെം 

മിക്ക കൃഷികഠംക്കും ഞാറവതലകഠം ഉണ്ടെന്നു കൃഷിക്കാര്ക്കെ ലാമറീയമേല്ലൊ. 

നിലങ്ങറം എല്ലാ പ്രകാരങ്ങളിലും ഉത്സാഹപുധവ്വം നാം പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നാലും ഞാറവതല 

തെററിയാല് കൃഷി പിഴച്ചപോകും. എത്ര പ്രാവശ്യം ഉഴുതാലും വേണ്ട വളങ്ങളെല്പാം 

സമൃദ്ധിയായി ഇട്ടാലും ഞാറവതല തെററിയ കൃഷിയിതനിന്നു പൃള്ണുഫലം ലഭിയ്ക്കകയില്ല- 

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരല്ലാത്ത കൃഷിക്കാക്കും ഈ വാസ്പവം അനുഭവഗോചരമായിരിയ്ക്ുന്നു. 

ഒരു കൃഷാിക്കാരനു യദ്ൃഛയാ ഞാറവതലയ്മ്യ കൃഷിയിറക്കുവാ൯ സാധിച്ചില്ലെന്നിരി 

യ്ക്രട്ടെ. ഈ നചഛൃനതയെ പരിഹരിയ്ക്കാന് വല്ല മാശൂവുമുണ്ടോ? അതിനൊരു മാദ്ലും കഴിഞ്ഞ 

ഫട്ടപത്തു വഷങ്ങറാക്കിടയില് കണ്ടപിടിയഷ്കുപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട". അതിനെയാണ് ഞാ൯ 

പ്രതിപാദിയ്ക്കുവാന് ഭാവിയ്ക്കന്നതു”. 

റഷ്യയിലെ ഒരു കൃഷിശാസ്രരജ്തനാണു” ഇര മാറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചതു”. ബോ€ംഷെവ്സ 

ക്കരുടെ സന്മാദ്ത്രാദശങ്ങളെ ല്ലാം നമക്കു സ്വീകായ്യമായിരിയ്ക്കുന്നില. എന്നിരുന്നാലും 

അവരുടെ സാമുദായികാദ ശങ്ങഥം ഫലിപ്പിയ്കുന്നതിനായി അവര് പല നവീന ശാസ്രര 

സിദ്ധാന്തങ്ങളും കണ്ടപിടിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു നാം സമ്മതിയ്യ്ലേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഞാറവതല മാറ൨ 

ന്നതിനുള്ള സപ്പ്ദായം അവരുടെ ഉത്സാഹഫലങ്ങളിലൊന്നാണ”്. ഈ സമ്പദായത്തിനും 

ഇംഗ്ലീഷില് പ്രചാരം ലഭിച്ചിരിയ്കുന്ന ചേർ വെര്ണലൈസേഷ്വന് ("7312ല് 

എന്നാണു”. . ഇതിനു വാസന്തീകരണമെന്നുള്ള പേര് നമുക്കു മലയാളത്തില് കൊടുക്കാം. 

ഈ പേരിന്െറ ഉഅഅവം മനസ്സിലാക്കിയാല് അതിന്െറ അത്ഥവും നമുക്കു മനസ്സി 

ലാക്കാം. റഷ്വ്യിലും മറ൨ പല ശീതപ്രദേശങ്ങളിലും ശിശിരഥോതമ്പു” (1൦൦ ഡി൨൦ലി) 

എന്നു പേരായിട്ട് ഒരുതരം ഥോതമ്പണ്ടു”. ഈ ഗോതമ്പു വിതയ്ക്ന്നതു ശരതക്കാലത്താണു്. 

ശിശിരകാലത്തു വള.ച്ചയില്ലാതെ ഇതു ഞാറായിട്ടു നില്പും. വസന്തകാലം വരു 

മ്പോഠം ഞാറ ആത്തുപിടിയ്ക്കുകയും കൊതുമ്പും കതിരും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ 

ഗോതമ്പു വസന്തകാലത്തില് വീതച്ചാല് ഞാറ ആത്തുപിടിയ്ക്കുമെങ്കിലും ഒരിയ്ക്കലും കതിരു 
വരുകയില്ല. ശിശിരകാലത്തു ഞഠറിനു പറയത്തക്ക വളച്ചയുണ്ടാകയില്ലെങ്കിലും ആ 

കാലത്തുള്ള തണുപ്പ തട്ടിയെങ്കില് മാത്രമെ വസന്തകാലത്തില് കതിരു വരുകയുള്ള. ശിശിര 

കാലത്തില് കൃഷി സംരക്ഷിച്ചകൊണ്ടുപോകുന്നതു കൃഷിക്കാക്കു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണു്”. 

എന്നുമാത്രമല്ല, പ്രത്യക്ഷമായ വള.ച്ചയൊന്നും കൂടാതെ മൂന്നു നാലുമാസം വൃഥാ നഷ്ട 



൪൨൩. തി 

മാകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമണ്ടാക്കുവാന് സാധിയ്ക്കഭമാ എന്നു* 

ലിസെന്കൊ (14൮8ബ്ബിധ) എന്ന കൃഷിശാധസ്ത്രജ്ഞന് അന്വേഷിയ്ക്കുവാന് തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം 

മേല്ലറഞ്ഞതരം ഗോതമ്പിന്െറ വിത്തു വസന്തകാലത്തില് മുളപ്പിച്ചു. മുളച്ച വിത്തു 

കൃത്രിമമായി തണുപ്പിച്ചതിന്െറശേഷം വിതച്ചു നോക്കി. ഇങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച വിതച്ച 

വിത്തില്നിന്നുണ്ടായ ഞാറ ശരല്ക്കാ ലത്തുണ്ടായ ഞാറിനൊലപ്പും വളരുകയും ഫലം നല്ക 

" കയും ചെയ്തു. ശരതക്കാലത്തു വിതയ്യക്കേണ്ട വിത്തിനെ വസന്തകാലത്തില് വിതയ്ക്യാ വുന്ന 

താക്കിത്തീക്കുന്ന ഈ സവ്പ്ൃദായത്തിനു വാസന്തീകരണം എന്ന് അത്ഥംവരുന്ന ഒരു സംജ്ഞ 

യാണു” അദ്ദേഹം നല്കിയതു”. ആ സംജഞ്യ്ക്കകു് ഇപ്പ്യോഠം അത്ഥവികാസമണ്ടായി അതു 

ശിശിരകാലത്തിലെ ഞാറവതല വസന്തത്തിലേയഷ്ക്ക മാറവന്നതിനുമാത്രമല ഏതു വിധത്തിലും 

ഞാറവതല മാറവന്നതിനു 38 പേരായിത്തീനാിരിയ്കന്നു. ഗ്രീഷ്ടകാലത്തിലെ ഞാറവതല 
ശിശിരകാലത്തേയ്ക്ു, മാറവന്നതിനും വാസന്തീകരണമെന്നതന്നെ പേര് പറയപ്പെടുന്നു. 

വാസന്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചു കൂടുതല് പറയുന്നതിനു മുന്പു”, കാലങ്ങളെ. (ജൂതുക്കളെ) 

ക്കുറിച്ചു നാം ചില സംധതികഠം ഗ്രഹിഷ്ഷ്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഭാരതീയരുടെ കാലഗണന 

പ്രകാരം ആറ ജൂതുക്കളാണുള്ളതു”. ഏവയെന്നാല്:-- 

ജൂതുക്കാം മാസങ്ങറം 

ശിശിരം $ മകരം, കുംഭം. 

വസന്തം മീനം, മേടം. 

ഗ്രീഷ്ടം ഇടവം, മിഥുനം. 

വഷം കക്കടകം, ചിങ്ങം. 

ശരത കന്നി, തുലാം. 
ഹേമന്തം വൃശ്ചികം, ധനു. 

ഹേമന്തവും ശിശിരവും തമ്മില് വൃത്യാസമില്ലെന്നും വാസ്തവത്തില് അഞ്ചു ജുതുക്കറം 

മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നും വാദിയഷ്കകുന്ന പുരാതന ഭാരതീയ ശാസ്ര്രൂജ്ഞന്മാരുമുണ്ടു”. 

എന്നാല് യൂറോപ്യന് ദേശങ്ങളില് നാലു ജൂതുക്ക0ം മാത്രമേ സ്വീകരിയ്കുപ്പെടുന്നുള്ളൂ. 

അവ ഏവയെന്നാത്.-- 

ജൂതുക്കറം:-- 

ശിശിരം ("/1൮:൦): ഡിസംബര് ൨൨ മുതല് മാച്ച് ൨൧വരെ 

വസന്തം (വാന): മാച്ച് ൨൧മുതല് ്കൂണ് ൨ ൧ വരെ. 

ഗീഷ്ടം (3ധണന൦): ജൂണ് ൨൧ മുതല് സെപ് ററംബര് ൨൩ വരെ. 

ശരത് (2ധഡന്൩): സെപ്ഠറംബര് ൨൨൩ മുതല് ഡിസംബര് ൨൨ വരെ. 

ി ഹേമന്തവും ശിശിരവും ഒന്നുതന്നെ എന്നാണു പാശ്ചാത്വരും ഗാണിയ്ക്കുന്നതു്. അവക്കു 

വഷം എന്നൊരു പ്രത്വേക ട്ടതുവുമില്ല- അവരുടെ ദേശങ്ങളില് എല്ലാം ജൂതുക്കളകിലും 

ടര. 



ഴ് ന ഞ്ഞ. 

ര് ര് 

മഴയുണ്ടു". ആയതുകൊണ്ടു മഴയെ അവര് ഒരു പ്രത്വ്വേക ജുതുലക്ഷണമായി 

കരുതുന്നില്ല. 

ഭാരതത്തില് അടുത്ത ശതാബ്ദങ്ങളിലെങ്ങും പ്രാമാണവമുള്ള ഒരു മഹാജ്ച്യോതിഷ്ണാസ്രു 

ജ്ഞന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുനീിമിത്തം ജൂതുക്കളുടെ പഴയ കണക്കൊന്നും ഇപ്പ്ോ€ം പററാതെ 

യാണിരിയ്ക്കുന്നതു”. സൂയ്യന്െറ നിലയനുസരിച്ചാണല്ലോ ജൂതുവ്ൃത്യാസങ്ങഥം ഉണ്ടാകുന്നതു”. 

നാമിപ്പ്പോഴ?ം വിഷുഘോഷിയ്ക്കുന്നതു മേടം ൧ാംന്൯-യാണ്. വിഷുവെന്നു പറ 

ഞ്ഞാല് സൂയ്യയന് ദക്ഷിണോത്തരായണങ്ങളില് നിരക്ഷരേഖ (14റൂ൨31ഠ)യെ പ്രാപിയ്കുന്ന 

ദീവസമെന്നാണു” അത്ഥം. ആ ദിവസത്തിന്െറ പ്രധാന ലക്ഷണം അന്നു്” ഈ ഭൂലോക 

ത്തിലെവിടെയും രാവും പകലും തുല്യവദൈഘ്വമായിരിഷ്ക്ുമെന്നുള്ളതാണു്്. ഈ ലക്ഷണം 

മനസ്സില് വച്ചുകൊണ്ടാണു” അമരസിംഫന്൯ 

സമ രാത്രിന്ദിവേ കാലേ 

വിഷുവദവിഷുവം ച തത് 

എന്നു പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതു”. മേടം ൧..൧൦൯-യാണു” വിഷു എന്നു ജ്വോതിശ്ലാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് 

പറഞ്ഞ കാലത്തു്” അതു ശരിയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പ്പോഠം മേടവിഷു യഥാത്ഥമായി 

സംഭവിയ്ക്കുന്നതു” ഏകദേശം മീനം ൮.ഠ൦ന൯- (മാച്ച് ൨ ൧൧ാ൦൯-)യാണു്. ഏകദേശം ഇരു 

പത്തിരണ്ടു ദിവസത്തെ വ്വൃത്വ്വാസ്മുണ്ടു്. ഈ വൃതവ്വാസമനുസരിച്ചു ജൂതുകളൈല്ലാം 

ഇപ്പ്പോഠം യഥാത്ഥമായി ഏകദേശം ൨൨ ദിവസം മു൯കൂട്ടിയാണു” ആരംഭിയ്ക്കുന്നതു”. 

ഇപ്പ്ോഠം കാലാവസ്ഥ ഗണിയഷ്ക്ുന്നതില് ഈ വ്ൃത്വാസം നാം ഓമ്മിച്ചുകൊള്ളേണ്ടി 

യിരി യ്ക്കുന്നു. പാശ്ചാത്വൃരുടെ പഞ്ചാംഗത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമാദങ്ങറഥം ഉണ്ടായിരുന്ന. 

അവയെ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനാണു” ഗ്രീഗോറി മാപ്പ്യാപ്പാ പുതിയ ഒരു പഞ്ചാംഗപദ്ധതി 

യുണ്ടാക്കിയതു”. അതിനെയാണു” പുത്തന് കണക്കൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് കണക്കെന്നും മറവം നാം 

വചവഹരിയ്ക്കുന്നതു". 

നിരക്ഷരേഖ (14റൂധലഠ)യോ$ വളരെ അടുത്തുകിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ദേശത്തു” ഇവിടെ 

നിന്നും വളരെ വടക്കോട്ടു മാറിക്കിടക്കുന്ന ദേശങ്ങളിലേപ്പ്യോലെ ജ്ടതുവ്ൃത്വ്വാസങ്ങഥം അനു 

ഭവധഗോചരമായിത്തീരുന്നില്ല. ഇവിടെ ശീതോഷ്ണ്ാവസ്ഥ മിക്കവാരം എല്ലാ ജതുക്കളിലും 

ഒരുപോലെ ഇരിയ്ക്കുന്നു. വൃക്ഷലതാടികള്കില് വലിയ വ്വാപാരവ്ൃത്വ്വാസമൊന്നും നാം 

കാണുന്നില്ല. വത്സരത്തിന്െറ ആരംഭം മുതല് അവസാനംവരെ ജീവജാലങ്ങളും മിക്കവാവം 

ഒരുപോലെ വ്വ്യാപരിയ്ക്കുന്നു. ശിശിരം കഴിഞ്ഞു വസന്തംപോലെ പ്രസന്നമായിരിയ്ക്കുന്ന 

വഠം" എന്നു” ഒരു ക്രിസ്ത്രീയ സ്തോത്രത്തില് ക്രിസ്കുമാതാവിനെ വജ്ണ്ിച്ചിരിയ്കകുന്നതിന്െറ 

ചിതം ശിശിരവും ഹേമന്തവും തമ്മിലുള്ള മഹത്തായ അന്തരം അനുഭവിച്ചിട്ടിലലത്ത 

നമക്കു പൃണ്ണമായി മനസ്സിലാകയില. 

ഇവിടെ ജൂതുവ്വത്വരസങ്ങറം വട ദന് ദേ ശങ്ങങളകിലേപ്പ്പോലെ പ്രകടമല്ലെങ്കിലും 

വൃശ്ചികാവസ്വാനംമുതല് ഒന്നു രണ്ട മാസത്തേയ്കയ രാത്രികാലങ്ങളില് അസാധാരണമായ ഒരു 

ശൈത്യം നാമനുഭവിയ്ക്കകുന്നുണ്ടു". ഇതു” ഉത്തരദേ ശങ്ങളിലെ ശിശിരത്തിന്െറ അസ്സുഷ്ടുമായ 



ര്൫ ! 

ഒരു പ്രതിബിംബമാണ്. ഈ മാസങ്ങളില്, മാവും മറവം വൂത്തു തുടങ്ങുന്നതില് നിന്നും 
താരതമേചന നിസ്സാരമായ ഈ ശൈത്യവും സസ്യങ്ങളില് എന്തോ വികാരത്തെ ജനി 

പ്പിയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു സ്തൂഷ്ടമമാണല്ലെ. ചിലതരം നെല്ലുകഠം വൃശ്ചികത്തിലും മറ൨ ചീല 

തരം നെല്ലകറം ധനുവിലും വിതച്ചെങ്കില് മാത്രമേ ഫലപ്രദമാകയുള്ളവെന്നു കൃഷിക്കാ 

കൊല്ലാമറിയംം. ഈ മാസങ്ങളിലെ ശൈത്വത്തിനു” ഇത്തരം നെല്ലകളില് ഫലോന്മഖ 

മായ എന്തോ ഒരു വികാരം ജനിപ്പിഷ്ക്കകാ൯ ശക്തിയുണ്ടെന്നും ഞു വികാരം ജനിച്ചെങ്കി 

ലല്ലാതെ ഈ നെല്ലകഠം ഫലപ്രദമാകയി ല്ലെന്നും ഈ അനുഭവത്തില്നിന്നു നാം അനുമാനി 

ഷ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ നെല്ലകഠം ശിശിരഗോതനമുപോലെയാണു്” ആചരിയ്ക്കുന്നതു”. 

ശിശിരഥോതമ്പിനു വേണ്ടിടത്തോളം ഉഗ്രമായ ശൈത്യം ഇവയ്ക്കു വേണ്ടെന്നേയുള്ളൂ. 

ശിശിരഥോതനു വിതയ്മ്ന്ന കാലം ഖാസന്തികരണ കൊണ്ടു മാററാവുന്നതുപോലെ 

ഇത്തരം നെല്ലകളുടെ വിതക്കാലവും വാസന്തികരണംകൊണ്ടു മാററാമെന്നു നമുക്കു പ്രതീക്ഷി 

യ്ക്രാവുന്നതാകുന്നു. ഇതു സാദ്ധ്യമാണെങ്കില് വല്ല കാരണംകൊണ്ടും ഈ വിത്തുകഠം അവയ്ക്കു 

യോധഗ്വൃമായ' കാലത്തു വിതയ്ക്കാന് സാധിയ്ക്കകാഞ്ഞാല് ആ കാലം കഴിഞ്ഞു വിതച്ചാലും 

മതിയെന്നു വരുമല്ലൊ. ഇതു പരീക്ഷ ണീയമായിരിയ്ക്കുന്നു. കൃഷിഡിപ്പാര്ട്ടുമെണ്ടിനല്ലാതെ 

മററാക്കാണു” ഏവംവിധമായ ഒരു പരീക്ഷ നടത്താന് സാധിയ്ക്കുന്നതു”? 

'ലിസെൈന്കോയുടെ കണ്ടപിടുത്തം പ്രസിദ്ധമായതിന്െറ ശേഷം സിലോണിലെ കൃഷി 

ഡിപ്പാട്ടു മെ൯൨ ചിലതരം നെല്ലു വിത്തുകഠം വാസന്തീകരണം ചെയ്തുനോക്കുകയുണ്ടായി. 

അവരുടെ പരിശോധനകഠംകൊണ്ടെ നമുക്കു. വലിയ ഗുണമൊന്നും സിദ്ധിഷ്ക്കാനിലം 

ഒന്നാമതായി, അവര് പരിശോധിച്ചതരം നെല്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് നടപ്പുള്ളതല്ല. രണ്ടാ 

മതായി അവര് വാസന്തീകരണത്തിനു പ്രടയാഗിച്ച ചൂട ധനുമാസത്തിലെ നമ്മുടെ ചൂടി 

നേക്കാഠം കൂടുതലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കില് അവര് പ്രയോഗിച്ച ശൈത്യം നമ്മുടെ ധനു 

വിലെ ശൈത്വൃത്തില് കുറവായിരുന്നു. ധനുമാസത്തിലെ രാത്രികളി ഈ ദേശത്തിലെ 

ചൂട് 70 ഡിഗ്രി (ഫാറന്ഹെയ്ററ്) വരെ കുറയും. ഈ ശൈത്വൃമായിരിയ്കകൂണം നമ്മുടെ 

പുഞ്ചനെല്ലകഠംക്കു വേണ്ടതു”. എന്നാല് സിലോണ് കൃഷിഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റ് ൭ ൭ ഡിഗ്രി” 

൮൬ ഡിഴി, ൯ ൫ ഡിഗ്രി--ഈ ഉഷ്ണാവസ്ഥകള്കിലാണു” വാസന്തീകരണം നടത്തിയതു”. 

ഈ കാരണങ്ങഠം കൊണ്ടു" അവരുടെ പരിശോധനകഠം നമക്കു നേരിട്ടു ഗുണ കരമല്ലെങ്കിലും 

വാസന്തീകരണംകൊണ്ട നെല്ലിനു” എന്തു വൃത്യ്ാസം വരാമെന്നു ഏകദേശമായ 

വിജ്ഞാനം നമക്കു' അവയിതനിന്നു സിദ്ധിയ്ക്കുന്നു. 

അവര് പരിശോധനയില് ഉപയോഗിച്ച നെല്ല സാധാരണമായി വിതകരിഞ്ഞു 

൧൨ ൬-ഠം൦ പക്കം കൊതുമ്പു പിരിയുന്നതായിരുന്നു. വാസന്തീകരണംകൊണ്ടു" ഈ കാല 

ത്തിനു ധാണ്യമായ കുറവു കിട്ടി. ൭ ൭ ഡിഗ്രിയില് വാസന്തീകരണം ചെയ്തു നെല്ലിനു 

൧൨൧൧൧൦ പക്കവും ൮൬ ഡിഗ്രിയിലും ൯൬ ഡിഗ്രിയിലും ചെയ്തതിനു ൧൨ 0-൦ പക്കവും 

കൊതുമ്പു വിരിഞ്ഞു. വാസന്തീകരണ കൊണ്ട നെല്ലിനു പ്രകൃതിപ്ൃത്വാസം വരാമെന്നു 

ഇതില്നിന്നു സ്ൂഷ്ടരമാണല്ലൊ. എന്നാല് നമ്മുടെ പ്രശ്ശുങ്ങഠംക്ക് ഈ പരീക്ഷണം 



രന 

പയ്യ ഘമായിരിയ്ക്കുന്നില്ല. നമുക്കു പയ്യാഫ്ണുമായ പരീക്ഷണം നമ്മുടെ കൃഷിഡിപ്പാട്ട മെന് ൨ 
തന്നെ നടത്തേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. 

സിലോണ് കൃഷിഡിപ്പാര്ട്ടു മെന്൨ വാസന്തീകരണം ചെയ്തവിധം വിവരിയ്ക്കേണ്ടി 

യിരിയ്ക്കുന്നു;__ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്രൂ൪ര്നേരം വിന്തു വെള്ളത്തില് ഇട്ടിരുന്നതിന്െറ 

ശേഷം അതെടുത്തു പരിശോധനാര്ഹമായ ചൂടില് ആ൨ ഭിവസത്തേയ്ക്കു വെച്ചിരുന്നു. 

അതിനെറശേഷം വിത്തുകളെടുത്തു പല കണ്ടങ്ങളില് വിതച്ചു. 

സിലോണ് കൃഷിഡി പ്പാര്ട്ടു മെ൯൨ മറെറാരു വിധത്തിലും നെല്ലിന്െറ വ്യാപാര 

വ്ൃത്വ്യാസം പരിശോധിച്ചുനോക്കി. കാലഭേദമനുസരിച്ചു നെല്ലിനു” എന്തു പ്രകൃതിഭേദം 

വരുമെന്നു നി ണ്ണയിയ്ക്കുന്നതിനായിരുന്ന ഈ പരിശോധന. അവര് ഒരുതരം നെല്ല ഓരോ 

മാസമിടയിട്ടു പന്ത്രണ്ട തവണയായി വിതച്ചു” ഓരോ വിതയിലേയും ഞാറിന്െറ വ്യാപാരം 

പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. കാലഭേദംകൊണ്ട നെൽക്കൃഷിയ്ക്കകുണ്ടാകാവുന്ന വ്ൃത്യാസങ്ങളെ 

ഈ പരീക്ഷ സ്ുഷ്ടമായി കാണിയ്ക്കുന്നു. അവര് പരിശോധിച്ചതരം നെല്ല സിലോണില് 
വിതയ്ക്കുന്നതിനു” ഉത്തമമായ മാസം സെപ്ററംബര് ആണു്. ആ മാസത്തിലെ വിതയ്ക്കക് 

൧ ൪ ൧-ാംപക്കം കൊതുമ്പു വിരികയും നെല്ല” ൧൯ ൧-ാം പക്കം വിള.യുകയും ചെയ്തു. 

എന്നാല് ജനുവരിമാസത്തിലെ വിതയ്ക്ത കൊതുമ്പു വിരിയുവാ൯ ൩ ൪ ര് ദിവസം വേണ്ടി 

വന്നു; ഒരു നെന്മണിയും അരിവെച്ചില്ല. നവംബര്, ഡിസംബര്, ഫെബ്രവരി ഈ മാസങ്ങ 

ളിലെ വിതകഠംംക്കു കൊതുമ്പു വിരിയുവാ൯ ഇത്ര കാലതാമസം വന്നില്ലെങ്കിലും ഫലം 

തുുന്യംതന്നെയായിരുന്നു. മാര്ച്ചുമുതല് ഒക്നോബര്വരെയുള്ള വിതകഠംക്കെല്ലാം കൊതുമ്പു 

വിരിയുകയും നെല്ലണ്ടാകയും ചെയ്തു. ഈ മാസങ്ങളിലെ വിതകഠംക്കു നെല്ല വിളയുന്നതി 

നുള്ള കാലദൈഘ്യം ക്രമേണ കറഞ്ഞു സെപ്ററംബറിലെ വിതയ്ക്കക് ഏറഠം കറവായിത്തീന്നു. 
ഒക്ലോബറിലെ വിത വിളയുന്നതിനു”, ജൂണിലെ വിത വിള.യുന്നതിനുവേണ്ട കാലഭദൈഘ്ൃം 

വേണ്ടിവന്നു അതായതു” എകദേശം ൨൫൦ ദിവസം. വിളവിന്െറ കാര്യത്തില് 

സെ ഏംബറിലേതിനു പതിനാറര ആയിരുന്നപ്പ്പോഠം മാര്ച്ചു മുതല് ഒക്നോബര് വരെയുള്ള 

മറ൨ മാസങ്ങളിലെ വിതകളുടെ വിളവു യഥാക്രമം ൨, ൯, ൮, ൮, ൧൨, ൧൩, ര് 

ആയിരുന്നു. അവര് പരിശോധിച്ച തരം വിത്തു സെവ്ററംബര് മസത്തില് വിതച്ചാല് 

ഏററം വേഗത്തില് ന്നെല്ല വിളു.യുകയും ഏററം കൂടുതല് വിള.വു കിട്ടുകയും ചെയ്യുമെന്നു 

ഈ പരിശോധനയില്നിന്നു തെളിയുന്നു. ' 

എല്ലാത്തരം നെല്ലുകഠംക്കും കാലഭേദം കൊണ്ടു” ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാപാരവ്ൃത്വാസം 

ഉണ്ടാകുന്നു. ഓാരോ കൃഷിക്കാരനും താന് ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന വിത്തിന്െറ സ്വഭാവം ശരി 

യായി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അതിനു യോജിച്ച കാലത്തു വിതമയ്യ്കേണ്ടതാകുന്നു. ധനു 

വില് വിതയ്യ്കേണ്ട വിത്തു മകരത്തില് വിതച്ചിട്ടു നല്ല വളങ്ങളെ ല്ലാമിട്ടാലും അഭീഷ്ടുഫലം 

സിദ്ധിച്ചിലെങ്കിത അതില് അത്ഭതപ്പ്െടാനില്ല. യദ്ടഛയാ വിത യുടെ കാലം അതിക്രമിച്ചു 

പോയെങ്കില് വാസന്തീകരണമേ ശരണ മായിട്ടുള്ളു. 



ര്൭ 

വാസന്തീകരണംകൊണ്ടു സസ്യങ്ങളിലും സസ്വബീജങ്ങളീലും എന്തോ വികാരം ഉണ്ടാ 

കന്നുണ്ടു" എന്നുള്ളതു” അതിന്െറ ഫലത്തില്നിന്നു” അനുമേയമാണു”. എന്നാല് ഈ വികാര 

ത്തിന്െറ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്വ ശാസ്രൂജ്ഞന്മാർ ഏകാഭിപ്രായക്കാരല ഃ 

ഈ സമ്പ്ൃദായം കണ്ടുപിടിച്ചവനായ ലീസെന് കോ പറയുന്നതു” ഇങ്ങനെയാണു *“.__4സസ്വ 

ങ്ങറംക്കു വൃദ്ധി (വളര്ച്ച) എന്നും വികാസം (ാംഴലിംനബി) എന്നും രണ്ട വ്യാപാരങ്ങറം 

ഉണ്ടു". ശീതോഷ്ക്കാവസ്ഥ എങ്ങനെയിരുന്നാലും സസ്വങ്ങറം വളന്നേക്കാം. എന്നാല് ഓരോ 

തരം സസ്പൃൃത്തിനും വികാസം ഉണ്ടാകണമെങ്കീത അതിനു പ്രത്വേകം വീഹിതമായിരീ 

യക്കുന്ന ഒരു ശീതോഷ്ണ്കാവസ്ഥ ആവശ്യമാണു്. ഈ വികാസം എന്നു പറയുന്നതു സസ്വതങ്ങ 

ഭൂടെ ഉള്ളില് സംഭവിയ്ക്കുന്നതും നമുക്കു ദൂഷ്ട്രിശോ ചരമല്ലാത്തതും ആയ എന്തോ ഒരു വികാര 

മാണു”. ഇതുണ്ടായെങ്കില് മാത്രമേ സസ്വ്യം ഫലോന്മ, ഖമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. സസ്വത്തിന്െറ 

ജീവിതത്തില് എപ്പ്യോഴെങ്കിലും ഈ വികാരം ഉണ്ടായാല് മതിയാകുന്നതാകന്നു. സസ്വ 

ങ്ങളുടെ ജീവിതാരംഭം ബീജങ്ങളിലാകയാല് ബീജങ്ങളില് ഈ വികാരം ഉണ്ടായാല് 

പി 

ഇതാണു” ലിീസെന്കോയുടെ മതം. വാസന്തീകരണംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വികാരത്തിന്െറ 

സ്വഭാവമെന്തെന്നും മറ൨ം ഇതില്നിന്നും സ്സുഷ്ടമാകുന്നില. കൃഷിക്കാക്ക് ഈ സ്വഭാവം 

എന്താണെന്നു” അറിയുന്നതുകൊണ്ടു പ്രായോഗികമായ പ്രയോജനവുമില്ല. 

മാവു മുതലായ ചില വൃക്ഷങ്ങം ചില മാസങ്ങളില് മാത്രം പുക്കുന്നതു നാം കാണാ 

വണ്ടല്ലോ. ആ മാസങ്ങളിലെ ശീതോഷ്ക്ണാവ സ്ഥകൊണ്ടു” ആ തരം വൃക്ഷങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന 

ഫലോന്മ,ഖമായ വികാസമാണു* ഇതിനു കാരണമെന്നു നമക്ക് അനുമാനിയ്ക്കകാം. ഈ മാസ 

ങ്ങളിലെ പ്രത്വേക ശീതോജ്ക്ാവസ്ഥ മററ മാസങ്ങളിലും കൃത്രിമമായി ഈ വ്ൃക്ഷങ്ങംക്കു് 

അനുഭവപ്പെടുത്തിയാല് ൫൭ മാസങ്ങളിലും അവ വുക്കുന്നതായിരിയ്ക്കും. എന്നാല് വലിയ 

വൃക്ഷങ്ങളെ. ഇങ്ങനെ വാസത്തീകരിയ്കകുന്നതു ദുഷ്ട്രരമാകയാല് അതു” ആദായകരമായി നട 

തതവാന് നിവൃത്തിയില്ല ചെറിയ വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ണാടി വീടുകളിലും മറ൨ം വജളത്തി കൃത്രിമ 

മായി ശീതോഷ്ക്കാവസ്ഥ അനുഭവിപ്പിച്ചു യുഠോപ്വന് രാജ്യങ്ങളില് അകാലങ്ങളില് അവ 

: യുടെ ഫലങ്ങളും പുഷ്ണുങ്ങളും ജനിപ്പിയ്കകന്നുണ്ടു്. 

__ഐ. സി. ചാക്കൊ 



പാഠം ൪ 

ഏകാധിപത്ച്ം 
പ ൮൬ 

ഏകാധിപത്വ്ം ലോകചരിത്രത്തില് ്ഭിന്വമള പ്രാചീന യവനന്മാരുടെ ഇട 

യില് 4:നിഷ്ടുരന്മാര്" എന്ന അത്ഥത്തില് 4ടൈറന്റ്സ”" എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്ന ചില 

ഭരണാധികാരീകളെ കാണാം. യാതൊരു പാരമ്പയ്യമഹിമയുമില്ലാതെ സൈനിക ശക്തിയെ 

മാത്രം ആസ്പദമാക്കി ഭരണാധികാരം കൈക്കലാക്കി ഏതാനും കാലത്തോളം ഭരണ 

യന്ത്രം നയിയ്ക്കന്നവരായിരുന്നു അക്രുട്ടര്. അധികാരം കരസ്ഥമാക്കുന്ന രീതിയി ലൊഴികെ 

മറെറാന്നിലും അവര് നിഷ്ടുരന്മാരായിരുന്നില റോമാക്കാരാണു” 44ഏകാധിപതി* എന്നത്ഥ 

മുള്ള :“ഡിക്റേറററര്7” എന്ന സംജ്ഞ ഇദംപ്രഥമമായി ഉപയോഗഥപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയതു”. 

കീഡ്തകാലത്തേയ്ക്കം നിശ്ചിതോദ്ദേശത്തോടുകൂടിയും നിയുക്തരായ ഡിക് റേറററര്?മാര് കാലാ 

ന്തരത്തില് തത്തല്സ്ഥാനങ്ങളില് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ടയ്കദ്വമിച്ചപ്പോഴാണു” 4ഡിക്റേറററര്? 

പദത്തിനു തികച്ചും ഇന്നത്തെ അത്ഥപ്രതീതിയുണ്ടായിത്തീനാതു”. റോമാസാമ്രാജൃത്തിന്െറ 

വ്യാപ്തി, ദിഗ്ജയാത്ഥം റോമക്കാക്ക് ഏപ്പ്ടേണ്ടിവന്ന മഹായുദ്ധത്ങറം, പട്ടാളമേധാ 

വിത്വം എന്നിങ്ങനെ പല സംധാതികളും കൂടിചേന്നപ്പ്പോം റോമാക്കാരുടെ ഇടയില് 

ഏകാധിപത്യം ഏതാണ്ട സുസ്ഥിരമായിത്തീന്നു. റോമാസാമ്രാജൃത്തിന്െറ അധഃപതന 

ത്തിനു ശേഷം യൂറോപ്പില് വളന്നുവന്ന പല രാഷ്കങ്ങളിലും ആവിര്ഭവിച്ച ഭരണക്രമങ്ങറം 

എകാധിപത്ൃമാതൃകയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവതന്നെയായിരുന്നു. അഭ്ൃന്തരകലഫ 

ങ്ങളില് വിജയം പ്രാപിയ്ക്യന്ന “ലഹളത്തലവന്൯? പ്രായേണ ഭരണാധികാരിയായി രൂപാ 

ന്തരപ്പെട്ട കൊണ്ടിരുന്നു. അധികാരം പരമ്പരയാ അയാളുടെ വംശജന്മാരില്തന്നെ നില 

നില്ലാന് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി 4:രാജശക്തി "സുസ്ഥാപിതമാവുകയും അഗമനം വിസ്മൃതമാവു 

കയും ചെയ്തു. അനന്തരകാലങ്ങളില് €അനര്ഹന്മാര്" വിപ്ലവങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്ഥാനം 

കയവന്നതിനെ മത്രമേ *“എകാധിപത്വ"മായി ഗണിയ്ക്കുയുള്ള വെന്ന നിലയായി. ഇത്തര 

ത്തിതപ്പെട്ടവയാണു” ഇംഗ്ലണ്ടില് ഒലിവര് ക്രോംവെല്ലിനേ റയും, യൂറോപ്യന് വന്കര 

യീല് നെപ്പ്പോളിയ൯ ബോണപ്പട്ടിന്േറയം സ്വേച്ഛാഭരണങ്ങഠം. പത്തൊന്പതാം 

തൂററാണ്ടോടുക്രഭി പ്രജായത്തഭരണ സിദ്ധാന്തങ്ങം പാശ്ചാത്ൃദേശങ്ങളില് ധേരൂന്നിക്കഴിയു 

കയും ““എകാധിപത്യം? കാലയവ നികയ്ക്കുള്ളില് എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി മറഞ്ഞു പോയതായി 

പരിഷ്ടരത ലോകത്തിനു തോന്നുകയുംചെയ്ത്കു. ഏതാണ്ടൊരു നൂററഠാണ്ടകാലത്തോളും ജന 

കീയഭരണതത്പങ്ങറം ഉറംക്കൊള്ളകയും പ്രജായത്തഭരണകൂട ങ്ങറംക്കനുസ്തതമായി ജീവിച്ചു 

പോരുകയും ചെയ്ത ഒരു ജനസഞ്ചയം, കേവലം പ്രാകൃതവും അന്ധവിശ്വാസജടിലവുമായ 

**സ്വേച്ഛാഭരണ?ത്തിനു പുനജ്ജന്മമണ്ടാകുമെന്നു” എങ്ങനെ വിചാരിയ്ക്കും? എന്നാല് 

കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്െ റം, പരിണതഫലമായി യൂറോപ്പില് പല സ്ഥലങ്ങളിലും 

“എക: ധിപത്യം? വീണ്ടും തലയുയത്തിക്കാണിയ്കുകയാണു” ചെയ്തതു”. 



"രന് നന് 

രണ്ടാം ലോകമഹാ യുദ്ധത്തിനുമുനു” ഏകാധിപത്വസമ്പ്ദായം നിലവിലണ്ടായിരുനതു 

ജമ്മനി, ഇററലി, സ്റ്റെയിന്, റഷ്വ എന്നീ രാജ്വങ്ങളിലാണു“. ഇവയില് ആദ പ്രസ്താവിച്ച 

മൂന്നു രാഷ്ണങ്ങളിലും ഏറക്കുറെ സ്ജാതീയമായ ഒരുതരം ഏകാധിപത്വവം, റഷ്യയില് 

വിഭന്നമായൊരുവിധം ഏകാധിപത്വവുമാണു” നാം കണ്ടതു”. നാസിസം, ഫാസിസം, 

ഫലാങ്കിസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുന്നു സംഭഞകഠംകൊണ്ടാണു” ജമ്മനിം ഇററലി, സ്റ്റെയി൯ 

. എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏകാധിപത്വസയ്രദായങ്ങളെ ലോകം അറിയുന്നതു”. റഷ്യയിലെ 

ഏകാധിപത്തവത്തിന്നു കമ്മഛൃണിസമെന്നും പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധത്തിലു 

ണ്ടായ പരാജയമാണു” ജമ്മനിയില് നാസിഭരണം സ്ഥാപിയ്ക്കകന്നതിനു സംഗതിവരുത്തി 

ഃ യതു". ഒരു പക്ഷെ തങ്ങളുറിയാതേ തന്നെ, സൈനികാദധവും ജമ്മന് പട്ടാളത്തിന്െറ 

അജയ്യതയിലുള്ള ദൂഡ്ധവിശ്വാസവും ഉംക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞയിരക്കണക്കിലുള്ള ജമ്മ൯ ജനത 

യുടെ അഭിമാനത്തെ യുദ്ധത്തിലുണ്ടായ അപജയം ക്ഷതപ്പെടുത്തി. വെര്സെയില്സി?ലെ 

സന്ധിമുലം തങ്ങറംക്കടിമത്തം വന്നുപോയതായി അവക്ട തോന്നി. ലോകമാസകലം 

സംഭവിച്ച സാമ്പത്തികാധഃപതനം വിപ്പവത്തിന്നു പ്രചോദനമായി. മദ്ധ്വകാലങ്ങളിലെ 

ജനങ്ങളുടെ ആവേശമെന്നപോലെ ജമ്മന്കാരുടെ പ്രതികാരേച്ഛു യഹുദമര്ദ്ദനത്തില്ചെന്ന 

വസാനിച്ചും സമാധാനേച്ഛൂക്കളും, തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി ഭേദപ്പെടുത്തണമെന്ന 

അഭിപ്രായക്കാരുമായ ചിലമെക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും അപരരെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തുതു* 

*ഇടമട്ടുകാരെ? തൃഫ്ലിപ്പെടുത്തി. ഇക്രട്ടക്കു 1919- പം സിം അഭ്ൃന്തരകലഹത്തി 

ന്െറ സ്തരണ “ബോംഷെവിസ്ത്തെ സംബന്ധിച്ചു” ഒരു മീഥ്യംബോധമള വാക്കി. ശത്രുക്കളേ. 

യോ സഹപ്രവത്തകമന്മാരേയോ നിഗ്രഹിപ്പാാ൯ പ്രത്യക്ഷത്തില് പരമാധികാരം സിദ്ധിച്ച 

ചില നേതാക്കന്മാരുടെ വരുതിയില്പ്പെട്ട “ഒരു നിയുക്ത? വദ്ത്തിനെറ മാന്ത്രികശക്തിയെ 

ല് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടള്ള ഒരു നവയുഗം ആരംഭിച്ചതുപോലെ ജമ്മന്ജനതയ്ത്കു 

|. തോന്നി. അങ്ങനെ നാസികളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തില് 

തോററതുതന്നേയാണു* ഇററലിയിലും ഏകാധിപത്വം ആരംഭിയ്ക്കകുവാനുള്ള കാരണം. “ക 

പ്പ്യോറേററേറാ?വിലെ പരാജയം അവക്ക് മറക്കേണ്ടതായി വന്നു. പരാജിതമനോഭാവത്തെ 

ആത്മാഭിമാനം വളത്തി ഇല്ലായ്യചെയ്യണമെന്നു” അവര് നിശ്ചയിച്ചു. ഇതിന്െറ ഫല 

മായി [922 അക്നോബര്മാസത്തില് മുസ്ലിലീനി അധികാരം കരസ്ഥമാക്കി ഫാസിസ്റ്റ്" ഭരണ 

സ്വമ്്രദായം സ്ഥാപിയ്ക്കകുകയും ചെയ്തു, റഷ്വയിലും മഹായുദ്ധം തന്നേയാണ് ഏകാധി 

പത്വത്തിന്െറ ജനയിതാവായി ഭവിച്ചതു്. തങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന്നു നിയോഗിച്ച ശക്തി 

കളറില് സാധാരണ യോഭ്ധാക്കഠംക്കു വിശ്വാ സമില്ലാതായി. പൊതുനയത്തെ നിയന്ത്രി 

ച്ചിരുന്നവരുടെ അപ്രാ ഏി?വിശദമായല്പ്യോം നാടടക്കം വലിയകടഴപ്പം വന്നുചേന്നു. 

ഈ തക്കംനോക്കി ഏതാനും ദ്ൂഡ്ധചിത്തന്മാരായ നേതാക്കന്മാര് അഭിനവമായ സഖ്ഖം, 

അച്ചടക്കം, അന്ധമായ അനുസരണം, വിശ്വാസം എന്നിവയെ ആസ്സുദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള 

ചില അഭ്വത്ഥനകഠം ചെയ്തുനോക്കി. യുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തെ തുടന്നുണ്ടായ അസ്വാ 

' , സ്ഥ്വത്തോടക്രടി ഈ അഭ്ൃത്ഥന ചേന്നപ്പോറം റഷ്യയില് ഉണ്ടായതു വമ്പിച്ച ഒരു വിപ്ലവ 

മാണു്. അതോടെ അവിടേയും ഏകാധിപത്യം ഉദിച്ചുയരുവാന് തുടങ്ങി. 
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൫൦ 

ഏകാധിപത്യം വത്തിയ്ക്കുന്നതു കുറച്ചെക്കെ ഒരു മിഥ്വാബോധത്തിന്മേലാണു. ഒരു 

' സമുദായത്തിന്െറ നസ്മയ്ക്രേണ്ടി, സമുദായനന്മയെക്കറിച്ചു” ഏററവും മതിപ്പള്ളവരും 
നന്മചെയ്യാന് ബദ്ധപരികരരുമായ, 4:ഏതാനും പേര്? ആ സമദായത്തെ മുഴുവനും അടക്കി 

ഭരിഷ്ക്ന്ന സമ്പ്രദായമാണു"” ഏകാധിപത്വം: | ഫാസിസ്റ്റ്കാരുടെ സിദ്ധാന്തമനു സരിച്ചു”. 

“ഏതാനും പേര്", ഉദ”ബുദ്ധനായ ഒരു നേതാവിനോഴടു സവ്വസംധഗതികളിലും കട 
പ്പെട്ടവരായിരിയ്ക്കും. €“നിര്ദ്ദോഷി?കളുഠായ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുടെ അനുമതി ലഭിഷ്കുന്നതിനു” 

ഇവര് സാ മോപായങ്ങളും, വിമര്ശനത്തിന്നു തുനിയുന്നവരെ തടയുവാന് ദണ്ഡോപായങ്ങളു 

മാണു” പ്രയോഗിയ്ക്കുന്നതു”. അനുസരണമുള്ളവക്ക നേതൃത്വം മാത്രമെ ആവശ്വമള്ളു; 
4യഥാത്വു "ത്തിനു വിരുദ്ധമായി ലഹമളയ്യ്ക്ോരുങ്ങുന്നവരെ ബലപ്രയോഗം കൊണ്ടോ, ബന്ധ 

നം മൂലമോ €“പഠിപ്പിയ്ക്കുകയും"” ചെയ്യാം. നാസികളൃടേയും ഫലാംഗിസ്റ്റ്കാരുടേയും 

സിദ്ധാന്തങ്ങഥം ഏറെക്കുറെ ഇവ്വണ്ണംതന്നെയ:ണു". കമ്മൃണിസ്റ്റ് കാരുടെ മതം ഇതിതനീന്നു 

കുറചു വൃത്വഠ സപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. മുതലാളികഠംക്കു സമുദായത്തിലുള്ള സ്വാധീനശക്തി . 

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു” ഏകാ ധിപത്വം ആവശ്വമാണെന്നാണു” അവരുടെ സിദ്ധാന്തം.ഏകാധി 

പത്യം തൊഴിലാളികളുടെ ശരിയായ മനോഭാവത്തിന്െറ പ്രതിഫലനമാണ്. ഒരിടത്തും 
ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം ““ചശ്ശൂവിഹീന?മായ ഒരു സമുദായഘടന 

സ്ൃഷ്ടിപ്പാനുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അതെന്നത്രെ കമ്മൂണിസ്റ്റ് കാർ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നതു”. 
ഈ അഭിപ്രായത്തിനു വിപരീതമായ ചിന്ത €മോശവിചാര*ത്തിന്േറയോ, മുതലാളീ 

യുടെ പണ?ത്തിന്േറയോ ഫലമാണു”. അതിനാല് എതിരാളികഠംക്കു മരണമോ, തടവൊ 

ആണു ശിക്ഷ നല്കുന്നതു“. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രാകൃതസ്ധിദ്ധാന്തത്തിന്രേത് അടിയുറച്ച നില്ല 

ന്ന ഒരു ഭരണക്രമത്തെ വാൃള്ണികൊണ്ട്” ജോജ്ജ് ബര്നാര്ഡ്ഷാ ഒരിയ്ക്കല് പറഞ്ഞതിപ്ര 

കാരമാണ്”: റഷ്യയില് ബ്രിട്ടനിലേക്കാഠം അധികം ജനാധിപത്യൃമുണ്ട്. ജനാധി 

പതം ജനനന്മയ്ക്കുടള ഭരണമാണ്", തങ്ങംം പ്രവത്തിയ്ക്യന്നതെല്ലാം ജനനയയ്ക്യമാത്രം 
വേണ്ടിയാണെന്നും, വിശിഷ്യ, തങ്ങഥം ജനതയില് ആരോപിയ്ക്ക്കുന്ന അടിമത്തം തന്നേയും 

ഉദ്ദേശലബ്ദിഷ്ക്കായിട്ടാണെന്നും എല്ലാ സ്വേച്ഛാപ്രഭക്കളും നടിയ്ക്കാവണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത 

അദ്ദേഹം വിസ്യൂരിയ്ക്കുന്നതുപപോലെ തോന്നുന്നു. 

ഫാസിസ്റ്റ് കാരുടേയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരുടേയും സിദ്ധാന്തങ്ങറം പ്രകാരം അവരുടെ 

വരുതിയില്പ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഏകാധിപത്യത്തെ നിരുപാധികമായി സ്വീകരി 
യ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു് സങ്കല്ലിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു”. ഇതിന്െറ പ്രത്വക്ഷലക്ഷ്വമായി, പ്രാചീനകാല 

ങ്ങളില് ചെയ്യാവള്ള തുപോലെ, സാര്വത്രികമായ ഒരു സമ്മതിദാനപ്രഫസനം ഇടയ്ക്കിടെ 

അവര് അഭിനയിപല്പിയ്കകരാവമുണ്ട്. ഇതിന്നു യാതൊരു വിലയും കല്ലിച്ചകൂടെന്നു” അല്ലം 
ചിന്തിച്ചുനോക്കിയാല് നമക്കറിയാവുന്നതാണു”. യഥാത്ഥത്തിലുള്ള സമ്മതിദാനത്തിനെ 
ന്നതിനേക്കാഠം പ്രാധാന്യം കല്ലിയ്ക്കേണ്ടതു” അതിന്െറ പ്രാരംഭമായി നടത്തുന്ന വാദപ്രതി 

വ:ദത്തിനാണു”. അത്ൊന്നുകൊണ്ടമാത്രമെ ജനഹിതം പ്രദ്ൃ,ടമാകയുള്ള, അഭിപ്രായ 

പ്രകടനത്തിന്നനുമതി നല്ല്ാതേയുംം അധികൃതമന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ സ്വതന്ത്രമായി 

വിമശിയ്ക്തന്നതിനു സമ്മതിയ്ക്കാതേയും 4“ഏകാധിപതികം?ക്കു ലഭിയ്ക്കുന്ന *“സമ്മതിഭാനം₹ 
ജനകീയഭരണരീതിയനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന സമ്മതിദാനത്തില്നിന്നു” എത്രയോ അന്ന 
താണു. ഏകാധിപതികഠംക്കു ലഭിയ്ക്കുന്ന ““വോട്ടുകഠം? യാതൊരു വിധത്തിലും “ജനകീയ? 
മല്ല. ഗവമ്മെണ്ടിന്െറ സവൃവിധ സംരംഭങ്ങളേയും “ഫസ്തൃതാഡ ന"ത്തോടുകൂടി അംധീ 



കരിപ്പിയ്ക്കുക മാത്രമാണു” ഏകാധിപതികം €:അവരുടെ സമ്മതിദാനം? മുലം ചെയ്യുന്നതു; 

നേതാവിന്െറ അഭിമതം €:ദേശീയാഭിപ്രായ *മാണെന്നാണു് ഫാസിസ്റ്റ്കാരുടെ വിശ്വാസം. 

കമ്മചൃണിസ്റ്റ്കാരുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരമാവട്ടെ €:കക്ഷി?യുടെ മതം, അനൃഥാ മൌനം 

ദീക്ഷിയ്ക്കുന്ന 4സാധാരണ?ന്െറ അഭിപ്രായമാണെന്നുമത്രെ. നേതാവിന്നും കക്ഷിയ്ക്ം ഒരി 
യ്ക്കൂലും അബദ്ധം പിണയുകയില്ലെന്നുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിന്മേലാണു” ഈ തത്വം നില 

കൊള്ളുന്നതു”. സ്വാഭിപ്രായങ്ങളെ നിര്ബ്ബന്ധപുധ്വം നിസ്സഹായരില് €“കത്തിവെയ്കു”ന്ന 
തിന്നുക ഒരു ക്ഷമാപണമെന്ന നിലയിലെ ഇത്തിനെ ഗണിയ്ക്കുവാന് നിവ്വാഹമുള്ളു. 
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ഏകാധിപത്യം പ്രഥമവും പ്രധാന്വുമായി സാമൂഹ്യക്ഷേമം, സാമൂഹൃബലം, സാമൂഹയ 

നേട്ടം എന്നിവയെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ടാണു” പ്രവത്തിയ്ക്കുന്നതു”. " ഫാസിസം ജനത" 
യ്ക നാസിസം “വഗ്്ശ'ത്തിനും, കമ്മൂണിസം ;ട്ൂഭ്ധിമത്സമുദായ"'ത്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്തി 
യ്ക്ന്നു. ജനത, വറ്റും, സാംസ്ഥാനികസയ്ഖത്തു്” എന്നിവയ്ക്കനു ഗുണമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നല്ലതും 
ശരിയായിട്ടു ഒളതും, ധാമ്മികവുമാണു. (സാമൂഹ്വാദശങ്ങറംക്കു വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം 

തെറെറാ, അധാമ്മികമോ ആകുന്നു? തന്മുലം ഏകാധിപത്ൃഭരണ സമ്പ്ദായങ്ങളില് 

വ്ൃക്തിത്വത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. വ്വക്തിത്വം സാമുഹ്ൃത്വത്തില് വിലയം പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. 

ഒരാഠം ട്രജാതനാകുന്നതും, വളരുന്നതും, ജീവിയ്ക്യുന്നതും, പ്രവത്തിയ്ക്കുന്നതുമെല്ലാം രാഷ്ക്ൃത്തിനു 

മാത്രം വേണ്ടിയാണെന്നാണ്” ഏകാധിപതികളുടെ സിദ്ധാന്തം. രാഷ്കൃത്തില്നിന്നൊ 

തിഞ്ഞൊരു €4നിലനില്ലം? ഒരുത്തനും അവര് വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. തന്മൂലം 

_ൃക്തിസ്വാതന്ത്രം ഏകാധിപതികളു.ട്ടെ രാജ്യങ്ങളില് ഒരു പഴങ്കഥയത്രെ. , വ്വക്തി 
സ്വാതന്ത്ര്ത്തിന്െറ അംഗങ്ങളായി ഗണിയ്ക്കാവുന്ന പത്രസ്വാതന്ത്രവ്ം, പ്രസംഗസ്വാ 

തന്ത്രം, ഗാര്ഹികസ്വാതന്ത്രം, ധനാജ്ജനസ്വാതന്ത്രവം, സമ്മേ ളനസ്വാതന്ത്ര്ം തുടങ്ങിയ 

സയ്യവിധ സ്വാതന്ത്രങ്ങളും ബലിപീഠം പുകിയിരിയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്വത്വം ത്വജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 

“" ഒരുതരം ജീവിതമാണു" തന്മൃലം ഏകാധിപതികളുടെ രാജ്വത്തെ ജനങ്ങറംക്കു നയിഷ്ക്കേണ്ടി 

വരുന്നതു”: 

ഇത്രയും അമുല്വങ്ങളുായ ത്വാധങ്ങറംക്ക മതിയായ പ്രതിഫലം എകാധിപതികം 

വാഴന്ന രാസ്ങ്ങളിലെ പ്രജാസഞ്ചയങ്ങംക്കു ലഭിയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? വളരെസ്സംശയം. 

വിദ്വാഭവാസം, പൊതുജനാരോഗ്യം, വ൮വസായം തുടങ്ങിയ വകപ്പകളുടെ രൂപവല്ല,രണവും 

പ്രവത്തനസമ്പ്രദായവും പ്രജായത്തഭരണം നടക്കുന്ന രാജ്വകങ്ങളിലേതുപോലെതന്നെയിരിയ്ക 
ന്നു. അടിമത്തത്തില് വളു.രേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ട ജനതയുടെ €ജിവസ്ത്ും ഓജസ്സും" നശിച്ചു 

പോകുന്നു. വിദേശീയരുമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്ത്ാ൯ സാധിയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടു 

പൊതുവിലുള്ള യാതൊരഭിപ്പായവും വതുന്നുവരുവാന് നിവ്ൃത്തിയില്ലാതേയുമാകുന്നു. ഇവ 

യ്യ്ല്ലാം പുറമെ, യുദ്ധത്തെ തുടന്നു രംഗപ്രവേശം ചെയ്തവരാകകൊണ്ട, എല്ലാപ്രകാര 

ത്തിലും യുദ്ധത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിനാണു സവ്വാധിപതികഠംക്കു വാസന. ബല 

പ്രയോഗമാണു” കായ്യനിധ്വഹണത്തിനു” എത്രയും ആശാസ്വവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ഉപാധി 

യെന്നത്രെ അവര് വിചാരിയ്ക്കുന്നതു്. ഈ ചിന്തയുടെ സത്താനങ്ങളാണു” മഹാ 
യുഭ്ധത്30ം. ഈ നിലയില് ആലോചിച്ചുനോക്കിയാല് ഏകാധിപത്യൃംമൂലം ജനതയ്ു 

നമ്മയേക്കാളു.ധികം തിന്മയാണ് സിദ്ധിയ്ക്കന്നതെന്നു കാണാം. ൂ ം 
ത ചം ത്ത 

ക റ് 

--എ. രാമപ്പ്യൊതുവാഠം 

യ ലി ല്ല ന്ന് [ച് [| വച ലല ] ് 
ര 

പള 1; 1. ര 1 കം ന്ഥി. [ ₹ 



പഠഠം ൫ 

രവീന്രനാഥ ടാഗോ൪ 
] 

' രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്! ആ പാവനനാമം നാവിലുദിയ്കയമ്പോഠം, ഒ മഫാകവിയുടെ , 

ചിത്രത്തിലേയ്ക്കകു കണ്ണുതിരിയ്ക്കുമ്പോഴം, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതിന്െറ ഓാമ്മ ഉന്നിദ്രമാകുമ്പോ€ം 

പെട്ടെന്നു തോന്നുന്നതു 4നാധൃഷി കവിഃ? എന്ന ചൊല്ലാണ്. ആകൃതികൊണ്ടദ്ദേഹം 

ഒരു ജഷിവയ്യ൯ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്െറ വിശാലമായ നെററിത്തടവും വദനാകൃതിയും 

രജതവ ്ലമായ ശീരോരുഹവ്ൃം നീണ്ട ശൂശ്രപാളാിയും ആകസ്തിക പ്രത്വവഭാസങ്ങളായ കണ്ണു 

കളും മേലങ്കിയും ഒന്നിച്ചു വെച്ചോക്കുമ്പോഠം ഉള്ളിലുദിയ്ക്കുന്നതു”, പണ്ട പഞ്ചനദത്തിലൊ 

പലസ്തീനയിലൊ വിളിപ്പെട്ടൊരു ജ്ടഷീശ്വരന്െറ രൂപമാണു”. ആശയംകൊണ്ടും ടാഥോ൪ 

ഒരു ജുഷീശ്വരനോ ? €അഥകിം? എന്നായിരിയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്െറ കവിതകറം വായി 

ച്ചാസ്വദിച്ച ഓരോ. സഹ്ൃദയനേറയും ഉത്തരം- ജഷീശ്വരന്൯ എന്നു പറഞ്ഞാല് വൈദിക 

യുഗത്തിലെ ജടഷിശ്വര൯-_വിശ്വസ്ററേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജ്്ടക്കും സാമവുംകൊണ്ട സകല 

രേയും പുതളുകംകൊള്ളിച്ചിരുന്ന ജ്ടഷീിശ്വര൯. അനന്തരകാലത്തെ മഫഷിനാമാക്കളുില് 

നിന്നു അദ്ദേഹം എത്രയോ അകലെയാണു”, ജ്ടഷിയല്ലാത്തവന് കവിയല്ലെന്നു പറയുന്ന 

തില് എന്തോ ഉണ്ടു”. രവീന്ര്രനാഥടാഥോര് ജ്ൂഷിത്വം നിറഞ്ഞൊരു മഹാകവിയായി 

രുന്നു: 

പാഠശാലയില് പോയിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന്നു പഠിപ്പണ്ടായതു”- വാസനയ്ക്കകു ചിറകു 

വെക്ുപ്പോഠം അതിനെ അദ്ദേഹം സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിയഷ്ക്കകാന് വിട്ടും കാടും മേടും നാടും നഗ 

രവും നദവും നഭസ്സറും കടന്നു വിഹരിച്ചു” ആകന്ണെം അമൃതാസ്വദിച്ചു വളനാ ഞു വാസന 

അദ്ദേഹത്തെ വസന്തോദയത്തില് പ്രേമശാസനങ്ങളു തിക്കാ൯ മതിയായൊരു ദിവ്വചകോകി 

ലമാക്കി. അനന്തരം ഇരശ്വരന്െറ നിത്വവസന്തവിലസിതമായ പൂന്തോപ്പില് ഞു 

പുംസ്നേകിലം വളരെക്കാലം ഭവ്വകാകളീപരിപാടികഠം പാടിപ്പഠന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. 

അതിന്െറ ആസ്ഥാനമായ ““ശാന്തിനികേതന"ത്തിന്െറ പടിക്കലോളമെത്തിയ മാലോകര് 

ആ കാകളികളുകളുത്തില് നിന്നുതിനന സുധാലഹരികൊണ്ടത്തേജിതരായി, . കമാരകവി 

പാടിയപോലെ ജഗതീശോത്സംഗത്തിലേയ്ക്കകു കുതികൊള്ളവാ൯ സംഗതിയായി. ആ ദിവ 

ഗായകന് :4വിശ്വ?മഹാരാമത്തില് നിന്നു വിനിഗ്ുതനായാലും തല്ഗാനധോരണി നില 

ചിട്ടില്ല; നിലയ്ക്കകുകയുമില്ല. ആസ്വാഭകരുടെ ആത്മചൈതന്വത്തെ ആപ്വ്വായനം ചെയ്യു 

വാന് എന്നും ആ 4:ഗീതാഞ്ജലി?്ക്കകു കഴിയും- 

| 
൧൯ ൧ ൪-൯ ഡബ്. ബി. ഇഈററ്സ് എന്ന ഐറിഷ്മഫാകവി ഗീതാഞ്ജലി 

ഇഗ്ലീഷ്തജ്ജമയുടെ കമയ്യെഴത്തുകോപ്പി വായിച്ചുനോക്കി വിസ്കയ സ്ല്രിമിതനായ കാലത്തു 
ടറുഗോറിനെ അറിഞ്ഞവര് ഇംഗ്ലണ്ടില് ഉണ്ടായിരുന്നുവൊ ആവൊ ? വംഗഭാഷയിത 



൭൨൪ നു 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഗാനകലവികഥം മാറെറാലിക്കൊണ്ടിരുന്നു വെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

കവിയ ശസ്സ്സ് അന്നു കഡ്മളു.പ്രായമായിരുന്നു, ഒരു ശതാബ്ദപാദത്തിന്നു ള്ളില് ടാഗോര് 

വിശ്വമഹാകവികകളില് ഒരാളായി വളന്നകഴിഞ്ഞു. ഒരു കാലത്തു വംഗദേശത്തിലെ 

ഗ്രാമീണര് പത്മാനദിയുടെ കൊച്ഛലകഠം മീട്ടിയിരുന്ന മധൂരശ്രുതിയോടൊലപ്പിച്ചു പാടി 

പ്പോന്ന ടാഗോര്ധാനങ്ങം, ഇന്ന ലോകത്തിലെവിടേയും സഹ്ൃദയജിഹ്വകളുറില് കളിയാടി 

ക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു സാഹിത്ൃത്തിന്നു കൊള്ളാവുന്നവയായി ഇന്നു ട്രമുഖത്തു” ഏതെല്ലാം 

ഭാഷകളു ണ്ടോ അവയിലൊക്കെത്തന്നെ ടാഥോര്കൃതികഠം ഏകദേശേനയെങ്കിലൂം വിവത്തിത 

മായിക്കാണും- കാളിദാസന് കഴിഞ്ഞാല് വിശ്വത്തെയാസകലം ഭക്തിവിനമ്ുമാക്കിയ 

മറെറാരു ഭാരതീയമഹാകവി ടാഗോര് മാത്രമാണു്. ആംഗലേയരുടെ ആഭിജാത്യം ഉടലെ 

ടുത്തതെന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സ്ഫോര്ഡ് കലാശാല അതിന്െറ പരിപാടിയെ അതിലം 

ഫിച്ചു” ഒരു കോണ്വെക്കേഷന് നടത്തിയതു ടാഗോറിനെ ധന്യവാദം ചെയ്യുവാനായി 

രുന്നു. ഇന്നു ഓക്സ് ഫോര്ഡിലെ അഭിരൂപപരിഷത്തു മാത്രമല്ല, മതിമാന്മാരശേഷം അദ്ദേ: 

ഹത്തെക്കുറിച്ചു്” അധികമധികം അറിയുവാനാശിയ്ക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെസ്സം ബന്ധിച്ചു 

കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതിവരാത്തതാണല്ലൊ ലോകസ്വഭാവം. 

കവീശ്വര൯, കഥാകാരന്, നാടകകാര൯, പ്രാസംഗികന്, ചിത്രകാരന്, ഗായകന്, 

നടന്, കലാനിരൂപകന്, അദ്ധ്യാപകന്, ചിന്തകന്, ദേശസേവകന് എന്നിങ്ങനെ നാനാ 

നിലകളില് പ്രവത്തിച്ചു പ്രശസ്ലനായൊരു മഹാത്മാവാണ്” ടാഗോര്. അനന്തമായി 

അവച്യാഹതമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്തന്ന ജീവിതത്തില് ഒരിടത്തല്ല, അനേകമിടങ്ങളില്ം 

പണ്ൃതീത്ഥങ്ങ്റം പുതുമോടിയില് ക്കെട്ടിയുയത്തുവാ൯ അദ്ദേഹത്തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

രോ ക പദം പ്രാപിയ്ക്കാന് ഉ തകുന്നതാണുതാനും--എന്നാല് മേല് 

പറഞ്ഞ എല്ലാ നിലകഠക്കും മീതെ ഒരു നിലകൂടി ടാഗോറിന്നുണ്ടായിരുന്നു_.ഭാരതീയ 

സംസ്കാരത്തിന്െറ ആ യ്യനും ആഖ്പ്യായകനും എന്ന നില. ആനിലയിലാണു അദ്ദേഹം 

ഒരു സാ്വലെൌകിക്മറ്റ് [ഷിയായിത്തീന്നതു”. പുധ്യാദ്ധഗോളത്തെക്കുറിച്ചു”-_-വിശേഷിച്ചു 

ഭാരതത്തേയും അതിലൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭാസുരസംസ്ക്ലാരത്തേയും കുറിച്ചു്---അന്വേഷിച്ച 

റിയുവാ൯ പശ്ചിമാദാഗോളത്തിന്നു ഇന്നുള്ളത്ര ആശയും ആവശ്വചകതയും മറെറാരുകാലത്തും 

ഉണ്ടായിട്ടില.: ഭാരതത്തിന്നാകട്ടെ മാനസികവും ധാമ്മികവുമായ വിഷയങ്ങളില് തനിയ്ക്കുള്ള 

നേരററ നേട്ടങ്ങളെന്തൊക്കെയെന്നു പശ്ചിമാഭാഗോള നിവാസികളെ മനസ്സിലാക്കി 

ക്കൊടുക്കേണ്ട ഭാരം അടുത്തകാലത്തേ പുണ്ണുമായറിയാ൯ ഒത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാ 

രില് പലരും ആ കുമതല നിവ്ൃഹിയഷ്ക്കാന് ; പരിശ്രുമിച്ചിട്ടില്ലെന്നില്ല. എങ്കിലും അതിന്െറ 

യഥാമ്ഥപ്രീമാനം അളന്നറിഞ്ഞു കിയ ഭാര ുനാസ്ണരേധൂരിണന് 

രവിദ്്രനാഥടാഥോറാണു്. ഇന്ത്യയുടെ ലീഖിത മലിഖീത്ധുമ്യ് അ നങ്ങളോരോന്നും 

'യഥായഥം വിവരിച്ചു പാശ്ചാത്വക്ക ഇന്ത്വയോട$ട ആദരവുമനുകമ്പയും വഭ്ധിപ്പിയ്കു 

വാനും പൂധ്യാധികം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച റിയാനുള്ള വെമ്പലുണ്ടാക്കുവാനും ടാഥോര് ആജിവ 

നാന്തം മനോധാക്കമ്മങ്ങളാല് യത്തിച്ചിട്ടുണ്ട'. ഇന് ഡ്വയെപ്പഠറി പറയുമ്പോഠം അജ്ഞ 



] ൫൪ 

യ്യ 6 ഹകിഥംച്ാം 

ത്രയും ജാത്ൃഭിമാനവും നിമിത്തം പാശ്ചാത്വചക്കു വന്നുപോയിട്ടുള്ള ഓാരോ തെററം അപ്പ 

പ്പ്ോഠം തിരുത്താന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന. അവസാനത്തില് രോഗശയ്യയില് കിട 

ന്നിട്ട കൂടി ഞൂ കര് ണിയം അദ്ദേഹം തള്ളിയിലല- കുറച്ചുകാലമേ ആയുള്ളൂ, മിസ്റ്റ് റാത് 

ബേണെന്ന സ്ര്രീയുടെ വിജല്ലനങ്ങറാക്കു" അദ്ദേഹം ഏററവും ഉനജ്ജസ്വലമായ ഭാഷയില് 

മവപടി പറഞ്ഞിട്ട്". ആ നിശിത സ്രുമേററ സിംഹി പിന്നെ ഗജ്ജിച്ചിട്ടേയില്ല. ഉചിത 

കാലത്തു തനെറ രക്ഷിഭടന്മാരില് അഗ്രേസരനായി വത്തിച്ച ടാഗോറിന്െറ സേവനത്തിന്നു 

ഭാരതം എത്ര നന്ദിപ റഞ്ഞാലും കടപ്പാട ശേഷിയ്ക്കും, നിശ്ചയം: 

ടാഗോറിന്െറ ദേശാഭിമാന്ദ്ത്തിനൊരു വിശേഷമണ്ടു”. അതില് പരാവഹേളത്തി 

നിടമില്ല . തനേറതായാലും പരനന്േറതായാലും നല്ലതു നല്ലതെന്നു പറയാന് കഴിയണ 

മെന്നാണു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ പക്ഷം: €“പാശ്ചാത്വ൪ പാശ്ചാത്വരും പൌരസ്ത്വര് പൌര 

സ്ത്വരും തന്നെ; അവര് വെവ്വേറെ ജനസമുദായങ്ങളായിരിയ്ക്കും; എന്നാല് അവര്തമ്മില് 

ഇണങ്ങിയാല് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം ഏററവും സ്പൃഹണീയം: അപ്പോം മനുഷ്യര് ലോക 

പെരരന്മാര്?” ഏകദേശം ഇങ്ങനെ സംക്ഷേപിയ്ക്കകാം ടാഗോറിന്െറ സമുദായാദധഗ്ം. ജപ്പാ 

നിത പോയകാലത്തു” അധിടത്തെ സൈനികഭരണാദദ്ത്തെ നിശിതമായി എതീത്തെഴ 

തിയ “നാഷനലിസം' ([പ്ച്രാഠനലിടന) എന്ന കൃതിയില് ലോകപെരത്വം ടാഗോര് സവി 

സ്തരം പ്രതിപാഭിച്ചിട്ടുണ്ട്- “ശാന്മിമ്പികേതന"ത്തില് അദ്ദേഹം നടത്തി പ്പാന്ന വിശ്വ 

ഭാരതി?യെന്ന കലാലയം ആ വിശിഷ്ടന ബന്ധത്തിന്െറ ശരിയായ ട ണിയ. സി, 

എഫ്. ആന്ഡ് വുസ്, സില്വാ൯ലെവി, വി൯ററര്നിററസ് എന്നിങ്ങനെ നാനാഭേശ 

ക്കാരായ എത്രയെത്ര മഹാശയന്മാരെ അദ്ദേഹം രാം വരുത്തി ഏകോദര 

സഹോദരന്മാരായി മാററിയിട്ടില്ല! സംസ്ക്ലാരത്തിന്െറ കനകസ്തതതംകൊണ്ടെ ജനസമുദായ 

ങ്ങളെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കോത്തിണക്കുവാ൯ ടാഗോര് ചെയ്യു ആജീവനാന്തയത്തത്തിന്െറ 

സ്മാരകമായി 44വിശ്വഭാരതി” നിലകൊ ന്നു. 

മ . പ ഷം ധപ് പാ ഹേന ഥ് പി, ടേപ്. കില 

1! സാഫിത്ൃകാരനെനാ നിലയില് ടാഗോറിന്െറ സേവനം ബഹുമുഖമാണു”. കവിത, 

കഥ, നോവല്, നാടകം, ഉപന്വാസം, നിരൂപണം എന്നിവയിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

കൈ ത്യ) ട്ണ്ടു്. എല്ലാററിലും അദ്ദേഹം വിജയം നേടിയിട്ടുമണ്ടു്. ഒരു പ്; 

സറ്റടികപേടക്ത്തിന്െറ ഭിന്നവണ്സുങ്ങളായ പാഠ്പങ്ങഠം പോലെയാണു” മേല്പറഞ്ഞ സാഹിത 

സമ്പ്ദായങ്ങഠം. എല്ലാം ഒരേ രൂപവിശേഷത്തെ പ്രതിബിംബനം ലെയ്യുന്നു. വണ്ണ 

ഭേദം മാത്രം വൈ ചിത്രചനിദാനം. ഏതിലൂടെ നോക്കിയാലും കാഴ, കണ്ണും കരളും കുളി 

പ്പിയ്ക്യന്നതായിരിയ്ക്കും. 

വംഗഭാഷയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഏതു കൃതിയുടേയും നവാവതാരം- പറ 

നെട്ടാമത്തെ വയസ്സ്സിലാരംഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്െറ സാഹിത്വചപരിശ്രമം നാല്ൃതാമത്തെ വയ 

സ്സിനകം പത്രസുമഫലനമുമായിക്കഴിഞ്ഞു. കവിതയും കഥയും നോവലും നാടകവുമായി 

ധാരാള. കൃതികഠം അതിനുള്ളില് അദ്ദേഹം പ്രസിഭ്ധീകരിഷ്ക്കയും, തത്ഫലമായി ടാഗോര് 



വംഗഭാഷയിലെ എററവും മികച്ചു സാഹിതവവകാരനെന്ന പേര് നാട$നീഒളെ. പൊങ്ങുകയും 

ചെയ്തു. പ്രകൃതിവിലാസ കൊണ്ട ഭാവകല്ലോലിതമായ ഹൃദയത്തിന്െറ ബഹിഃസ്റ്റ,രണം 

ആ കൃതികളാിലോരോന്നിലും കാണാം. കവിതകളെല്ലാം ഭാവഗീതങ്ങം (നി) തന്നെ. 

ഈ സവിശേഷത ഏതൊരു പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ സന്തതിയാണെന്നു ടാഗോര്തന്നെ 

വിവരിച്ചിട്ടണ്ടു്. | 

“ഞാന് വളരെ ഏകാകിയായിരുന്നു __അതാണെന്െറ ശൈശവത്തിന്െറ മുഖ്വ 

സ്വഭാവം: 

% ്ഃ ്% % യഃ 

അമ്മ മരിച്ചതിനുശേഷം, ഭൂത്ൃരുടെ ചുമതലയില് പാപ്പ്റിക്കപ്പെട്ടുപോന്ന ഞാന്, 

ദിവസ്പംതോവം എന്െറ ജാലകത്തിനെറ മമ്പില് ഇരുന്നു, ബാഹ്ൃലോകത്തില് നടക്കുന്ന 

തെന്താണെന്നു സ്വന്തം ഭാവനയില് ചിത്രീകരിയ്ക്കും. എന്െറ ഓാമ്മയില്പ്പെടുന്ന ആഭ 

കാലം മുതല്ക്കേ, പ്രകൃതിയെ എനിയ്ക്കുത്ൃന്തം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നിങ്ങറംക്കു ഞാനതു 

വിവരിച്ചുതരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു: - പക്ഷെ, എന്നെസ്സുംബന്ധിച്ചേടത്തോളം പ്രകൃതി എന്നെ 

സ്നേഹിയ്ക്കകുകയും ,എന്നും എനിയ്ക്കു പുതിയ സെയന്ദയ്യം പ്രതൃക്ഷപ്പെടുത്തിത്തരികയും ചെയ്യുന്ന 

ഒരു സഘാചാരിണിയായിരുന്നു. " 

വ് ൬ റി, ൬) 1, ൩൫ നു 

വീചിക്തജീവിതവും പിശ്ല്പിലാസങ്ങളുടെ നവും! അതേ, അവ രണ്ടുമാണു" 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭാവനയ്ക്കു, രൂപം നല്കിയ കരുമരെ. ബാല്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവ രണ്ടും 

അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല: പത്മാനദിയുടെ ൭െ ക്തതീരമ്ട്ളില് 44എസ്റ്റെയിററ്? കായ്യ 

ങ്ങറം അന്വേഷിച്ചു നടന്നപ്പോഴും വിശ്വസൌന്ദയ്യത്തെപ്പററി വിജനത്തിലിരുന്നു സമാധി 

കൊള്ളുവാന് അദ്ദേഹത്തിന്നു ധാരാളം സമയം കിട്ടി. അക്കാലത്തു” അദ്ദേഹം വായിച്ചിരുന്ന 

കൃതികളോ? രാമായണവും ഭാരതവും കഴിഞ്ഞ വംധാഭാഷയിലെ ധൈഷ്ണ്ുവകവികളുടെ 

ഗാനങ്ങളും ബീഹാരിലാലിന്െറ ഭാവഗീതങ്ങളും കാള്കിദാസകൃതികളും കബീറിന്െറ ഗാഥ 

കളും വേദസുക്തങ്ങളും ഉപനിഷത്സാഹിത്വൃവും സ്കലപ്ു സ്നേഹസൌന്ദയ്യങ്ങളുടെ മ൨കര 
111! 

കണ്ട കൃതികഠം! വിജനസമാധിയും വിശ്വവീക്ഷണവും അവയുടെ പാരായണത്തില്നിന്നു 

വായ സംസ്ത്ാരത്തോ$ സമ്മേളിച്ചപ്പോഠം ടാഥോര് പ്രേമസ്വരൂുപനായ ഇരശ്വരനെ 

പ്രകൃതിവിലാസങ്ങളിലോരോന്നിലും കാണുന്നൊരു 4മിസ്റ്റിക”കവിയായി. പരിതഃസ്ഥിതി 

യും പാരായണവുംകൊണ്ടു യഥോചിതം പോഷിപ്പിയ്കകപ്പെട്ട തത്വജിജ്ഞാസ അദ്ദേഹത്തി 

നെറ ഭാവനയിലൂടെ അങ്ങനെ ഒഴുകുകയായി. അപ്പോഴേയ്ക്കകുമാണു” അദ്ദേഹത്തിന്നു ഇഷ്ട 

ജനനഷ്ടങ്ങം മേല്ക്കുമേല് ഉണ്ടായതു”. പ്രിയതമയും രണ്ട പ്രേഷ്ടസന്താനങ്ങളും അകാല 

മരണമടഞ്ഞു. അത്രവലിയൊരു ശോകഘട്ടം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജീവിതത്തിലുണ്ടാ 

യിട്ടില്. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഹൃദയം ഉദ്ദീപ്പ്മായി. ജീവാത്മപരമാത്മബന്ധത്തെ 

ക്കുറിച്ചു അതേവരെയുണ്ടായിരുന്ന ബോധത്തില് ആ സന്താപം ഒരു വെളിച്ചം വീശി. 

ജീവിതമരണങ്ങളുടെ ശരിയായ നിറം അപ്പ്പോഴേ അദ്ദേഹം കണ്ടള്ളു. ഒആ നവദശന 

ത്തിന്െറ ചിത്രമാണു” ഗീതാഞ്ജലി. മറെറാരു വിശ്വമഹാകവിയായ ഡാന്ററിയെപ്പോലെ 

ി 



൫൬ 

ടാഗോറം തന്െറ ശ്രേഷ്കോദാരമായ കാവ്ൃം എഴുതിയതു കണ്ണീരീത മുക്കിയ പേന 

കൊണ്ടാണു്”. ഗീതാഞ്ജലിയില് ഇഷ്ടജനനാശത്തോല് പൊങ്ങിയ വികാരപരമ്പരകഠം 

സ്ൃഷ്ടമായി അലതല്ലന്നുണ്ടു്. 

“ജീവിതത്തിന്െറ അന്തിമ പൃണ്ണുതേ, മരണമേ, എന്െറ മരണമേ, വന്നാലും 

എന്നോടു മന്ത്രിച്ചാലും! 

നാ€ംതോവം ഞാന് നിനെ കാത്തുകാത്തിരുന്നു. നിനക്കുവേണ്ടിയാണു” ഞാന് 

ജീവിതത്തിന്െറ സന്തോഷങ്ങളും സന്താപങ്ങളും സഹിച്ചതു”: 

ഞാന് എന്തൊക്കെയാണ്, എത്തൊക്കെ ആശിയ്ക്കുന്നു, അതൊക്കെയും, എന്െറ 

പ്രേമം മുഴുക്കെയും നിന്നിലേയ്ക്ക് അഗാധമായും രഹസ്യമായും ഒഴുകുന്നു. 

നിന്െറ കണ്ണുകളുടെ ഒരവസാനനോട്ടം മതി, എന്െറ ജീവിതം അന്നു നിന്േറ 

താകും.? റു ം 

( ടാഗോറിന്െറ €:മിസ്റ്റികകവിതയുടെ സ്വഭാവം) ഇതാൺ “സെയന്ദയ്യത്തിലൂടെ 
സ്റ്റേഹമയനായ ഈശ്വരന്െറ സാക്ഷാതക്കരണം-, യി ഇതരകൃതി കളിലും 

ഗീതാഞ്ജലിയിലെ മിസ്റ്റിസിസം പ്രസരിച്ചുകാണാം- അവയെ വെവ്വേറെ നിരൂപണം 

ചെയ്യുന്നില. 4 
തന്െറ അദ്ധ്യാത്മരഫസൃങ്ങറം വിശദീകരിയ്ക്കുവാ൯ ടാഗോര് മനോഫരങ്ങളായ 

രൂപകങ്ങഠം എത്രയോ ഉപയോഠാപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

44അരൂപതയുടെ നിഷ്ഠ,ഉങ്കമായ മുത്തു കിട്ടുമെന്ന പരയാ ഞാന് രൂപങ്ങ 

മൂടെ അഗാധതയിൽ മുങ്ങിനോക്കുന്നു. 

അപാരമായ പാരാവാരത്തിന്െറ വക്കത്തു ഞാനെത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. 

അരയന്നങ്ങഠം പ്യതങ്ങറംപ്പറമുള്ള സരസ്സിലേയ്ക്കര പറന്നുപോയി. 7 

ഒത്തുകിട്ടിയ രണ്ടുമുന്നെണ്ണും ഉദാഹരിച്ചുവെന്നേയുള്ളു.. ഏതു രൂപവും പ്രതിപാദവ 

ത്തെ പ ഉന്നിക്കൊണ്ടായി രിയ്ക്കും ടാഗോര് പ്രയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുക- 

കാള ൯റ ഉ) അവ അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രകൃത്വവലോകനപാടവ 

ത്തിന്നു ക് മള? തം 

ടാഥോര്സാഹിതുത്തില് മലയാളികളുടെ അറിവിന്നായി വിശേഷിച്ചെടുത്തുപറ 

യാനുള്ളതു കഥകളെ. സംബന്ധിച്ചാകുന്നു. ശി നത്തില് ഷെക്കോവിരെറയും 

മോപ്പസാങ്ങിന്െറയും നിരയില് കയറിനില്ലത്തക്ക മാന്യത ടാഗോര് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 

വംഗദേശത്തെ ജീവിതത്തിന്െറ ഭിന്നഭിന്നങ്ങളും സാധാരണന്മാരുടെ നോട്ടത്തില് നിസ്സാര 

ങ്ങളൂമായ വശങ്ങള.ഠയിരിയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്െറ കഥകഠംക്കു വിഷയങ്ങഥം. സംഭവങ്ങളുടെ 

കെട്ടുപിണച്ചില് കൊണ്ടു വായനക്കാരനെ അമ്പരപ്പിയ്ക്കുന്ന വിദ്യ ടാഗോറീനില. ഏതെ 

ങ്കിലും ഒരു രംഗമൊ ഒരു നിസ്ത്രാരസംഭവമൊ നല്ല തന്മയീഭാവത്തോടെ ചിത്രീകരിയ്ക്കുകയേ 

അദ്ദേഹം ചെയ്യാവള്ള. എന്നാല് മനുഷ്ഹ്ൃദയത്തിന്െറ ഉള്ള റകളിലേയ്ക്കക വായനക്കാരന്നു 

[1 | മി [1 ച് ച ഹ ന 



൭൫൭ 

കൈത്തിരി കൊളുത്തിക്കാണിയ്യ്യുവാന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ കഥകറം പയ്യാപ്പങ്ങളാണു". 
“കാബൃലിവാല*, അസ്ഥിക്രടം7, 4:തപാതമാസ്റ്റര്7, :സ്പൂക്ഷിക്കാന് എല്ലിച്ച മുതല്" 
ഇത്യാദി കഥകഠം മലയാളത്തില്ത്തന്നെ പ്രസിദ്ധങ്ങളാകയാല് അവയുടെ മെച്ചങ്ങറം 

ഇവിടെ എണ്ണിപ്പറയേണ്ടതില്ല. ഏതു കഥയിലും പ്രതിപാദനരീതിയെ അങ്ങോള 

മിങ്ങോളം പൊടിയിട്ടു മിനുക്കുന്നതിന്നും കഥ വായിച്ചു തീന്റാലും വായനക്കാരന്നു നല്ലവണ്ണം 
ഇരുന്നാലോചിയ്ക്കകുവാ൯ വക കാണുന്നതിന്നും ടാഥോറിനുജള വൈഭവം ഒന്നു വേറെതന്നെ. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ കഥകഠം സാഹിത്വത്തില് ഒരു പ്രതേവേകവിഭാഗമായി നിലകൊള്ളു മെന്നു 
പറഞ്ഞാല് പരമാത്ഥം മാത്രമായിരിക്കും. ഒരു കലാകാരനെന്ന നിലയ്ക്കു, ടാഗോറിനെ 
അധികം മാനിയ്യ്കേണ്ടിവരിക ഖണ്ഡകഥകഠം വായിയ്ക്കുമ്പോഴലേ എന്നു ചോദിച്ചാല് 

അല്ലെന്നു പറയാന് എനിയ്മു, ധൈജ്മിലല. ] 

[1 

ചിന്തകനായ ടാഥോറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇനി അല്പം പറയാനുള്ളതു". 

' അദ്ദേഹത്തിന്െറ വിം ശൈശവം തൊട്ടൂരോളിച്താണെന്നും എല്ലാ നിബന്ധ 
4. & 

ങ്ങളും ആ ബ്ര; ട് ക്കരണ ഗിരി സമീര ളനം” സൃചിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടല്ലൊ. 

ടരാഥോറിന്നു സ്വവനിദ്മാര് നള നസ യുണ്ട്". ഉപനിഷല്സുക്തീകളാണു* 

അതിന്െറ രതൂണ്കല്ലകറം; കബീറിനേറയും വംഗദേശീയരായ വൈഷ്ണവ കവികളു.ടേയും 

ഗാനങ്ങഠം അതിന്െറ ചുമരുകളും. അവകൊണ്ടദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സെൌധം സ്ത്ധീ 

ശ്വരമാത്രാസാദ്വമായി പ്രശോഭിയ്ക്കുുന്നു. സ്നേഹത്തിന്െറ പല പടികഠം കയറിപ്പ്ോയിട്ട 
വേണം അതിന്െറ ശിഖരത്തില് ലോകവും നാകവും തമ്മില് നിഷ്ട്രാമമാടഴ്ലേഷിയ്ക്കുന്ന 

“ശാന്തിനികേത ന"ത്തിലെത്തുവാ൯. ഒന്നാകെ നോക്കിയാല് സൌധം ടാഗോറിന്െറ 

സ്വതന്ത്രകല്ലനാകെഴശലത്തിന്നു സ്കാരകമാണെന്നാരും പറയും. 

4[_.൦ഠ൦ഡടെ ൩0 ൧൧ഠ07൦ടടടേ”. ന്സം [ആ്വ്, നടി, 
“പിച്ച്, “9? എന്നീ കൃതികളില് നിന്നു് ്രഡിടംിന നോ 
20 ടെട”, ““ഠ൩ടസ൦൦ന "ബട നിന്, “റഷ ട ള്സ്, “പിണ! 1൩ 
പി, വ്വ 1?ലിച്ച്നട”, “വി "7 ല് 1ദ്ധനബ്ഥ൦, “വിഛംലിടച്ിന 
൪൦ [വിബ് എന്നീപ്രബന്ധങ്ങം യഥ?(കമം സുക്ഷിച്ചുവായിച്ചാലറിയാം ടാഗോറിന്െറ 

“ഫിലോസഫി? എന്തെന്നു”. ആദ്യത്തെ രണ്ട പ്രബന്ധങ്ങളില് അദ്ദേഹം സംസ്ത്ലാരവും 

സംവ്ൃദ്ധിയും തമ്മിലും നിമ്മാണവും വിധാനവും തമ്മിലുമുള്ള അന്തരം വെളകീവാക്കീയിരീ 

യക്കന്നു. വീധാനത്തി ന്െറ വിലയെ വിളംബരം ചെയുന്ന മറെറാരുപന്വാസമാണു* €വാട്ട* 

ഈസ” ആര്ട്ട് (111 15 ൧൧) എന്നതു”. അതിന്െറ അവസാനത്തില് അദ്ദേഹം പഠ 

യുന്നു :_ വസ്തുതകളുടെ പ്രകാശശ്ുന്വമായ ലോകത്തീന്നപ്പുറത്തുനിന്നു”, അനന്തസൌന്ദയയ 

ത്തീന്െറ ഒരു ലോകത്തില് നമുക്കു സ്വയം പ്രതൃക്ഷനാകന്ന പരമാത്മാവിങ്കലേയ്ക്ക, നമ്മ 

ലുള്ള ജീവാത്മാവ മവപടികളു.യയ്ക്കുകയാണു”, കലയില് ചെയ്യുന്നതു”. അങ്ങനെ 

വര് 



൫൮൮ 

താമസരാജസങ്ങളില്നിന്നു ടാഗോര് വിശ്വസ്റ്റേഹാദഗം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 

രണ്ടുപന്വാസങ്ങളില്ത ലോകപൌരതയാണ” വിഷയം: എത്രതന്നെ സ്നേഹവിശ്ശേഷ 

ങ്ങറം സംഭവിച്ചാലും വിശ്വസമുദായം എന്നൊന്ന് മുന്മീലനം ചെയു യ്യില്ലെന്ന 

ടാഗോര് അവയില് പ്രസംധിച്ചിരിയ്ക്ുന്നു. മനുഷ്യന്െറ രരകൃത്രിഭമോദാരമായ്_ രനത്ക്തി പു 

യിീത തനിയ്ക്കുള്ള പ്രത്വയമാണ്ടു” പിന്നത്തെ പ്രസംഗത്തില് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കിയിട്ട ഗാര്യ] 

ള്ളതു”. മാനുഷ്വത്തിന്െറ ഞ്ജീകര്ണം എന്നെങ്കിലുമൊരിയ്കുല് സാധിതമാകുമെന്നദ്ദേഹം 

സമാശ്വസിയ്ക്കന്നു. എന്നാലും മനുഷന് ഈശ്വരനിലേ പുഴ്ണുശാന്തി നേടുകയുള്ളവെന്നാണു 

ഒടുവിലെ പ്രബന്ധത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ വിവക്ഷിതം. ൫ 60 

റ് 
അങ്ങനെയങ്ങനെ അരശ്ശതാബൂത്തിലധികകാലം തന്െറ ഭാസ്വതകരങ്ങംകൊണ്ട 

രജസ്തമസ്സുകം നീക്കി ദിഗ് ബീജവണ്ണുഭേദങ്ങം ഗണിയാതെ സകലകസുമങ്ങളേയും ഒന്നു 

പോലെ താലോലിച്ചു വികസിപ്പിച്ചു വിളങ്ങിയ ഞു €“രവി*ബിംബം, നമ്മുടെ കണ്ണില് 

നിന്നു മറഞ്ഞാലും ചക്രവാളത്തിന്െറ മറേറത്തലയില്നിന്നുകൊണ്ട തന്െറ ദിഷ 

എന്നെന്നും നിവ്ൃഹിയ്ക്കുമാറാകട്ടെ. 

__ജേ. മുണ്ടശ്ശേരി 

പഠഠം ൬ ര് 

എത്രത്തോളം തണുപ്പ്ിഷ്ക്കാം2 
ഏതിന്െറയും അററം പിടിയ്ക്കുവാനുത്സാഹിയ്ക്കുകയാണല്ലോ എന്നും സയന്സിന്െറ 

പതിച്ചു”. അതുകൊണ്ടു പല വലിയ നേട്ടങ്ങളു മുണ്ടായിട്ടണ്ട. തണുപ്പ്റിന്െറ മവതല 

കാണാന് സയ൯ന്സു നടത്തിയ ശ്രമം അതിന്നു” അസ്സലൊരുദാഹരണമായിരിയ്ക്കും 

തണുപ്പ് എന്നു പറഞ്ഞാല് എന്താണു? ചൂടനുഭവപ്പെടാത്ത അവസ്ഥതന്നെ. ഏതെ 

ങ്കിലും ഒരു വസ്പൂ ചുടപിടിപ്പിച്ചാല് നമുക്കു കൈകൊണ്ട തൊട്ടു കൂടെന്നാകുന്നു. കുറച്ചു ' 

സമയംകൊണ്ടു" അതു തൊട്ടാല് പൊള്ളുമെന്നാവും. മറിച്ചു” ആ വസ്തുവിലെ ചൂട ക്രമേണ 
മറെറാന്നിലേയ്ക്കു പകത്തിയാലോ? തണുക്ക്കയായി. അങ്ങനെ അതു തണുക്കട്ടെ. ആ 

തണുപ്പിയ്കകത എത്രത്തോളമാകാം? അഥവാ ആ വസ്തപുവില്നിന്നു ചുടൊഴിച്ചു കളയല് 

എവിടം വരെയാകാം? അതിന്നു വല്ല അതിത്തിയുമുണ്ടോ?” സയന്സു പറയുന്നു, പ്രതി 
ലോമമായി 273 മാത്രയോള.ം തണുപ്പിച്ചാല്.-ത്ന്യമാത്രയിതനിന്നു കീഴോട്ടു 273 മാത്ര 
ചെന്നാല്__പിന്നെ ആ വസ്തുവില് ചുടേ ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു്. ഇതിന്െറ അത്ഥം ഫിമം 

അലിഞ്ഞു വെള്ളമാവുന്ന അവസ്ഥയില്നിന്നു പിന്നെയും 273 മാതരയോള.ം തണുപ്പിച്ചാല് 



൫൯ 

തണുപ്പ്പിന്െറ പാരമൃം എത്തിയെന്നാണു”. ഈയ 273-ഠം മാത്രയ്കക പരമശുന്ൃസ്ഥാനം 
എന്ന പേരിട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. 

) പ്ര സ്തൃത സ്ഥാനമണഞ്ഞാല് എതു വസ്തുവിലും ചൂട ലേശംപോലും ശേഷിയ്ക്കുന്നീല്ലെന്നു 
പറയുന്നതിന്െറ രഫഹസ്പൃമെന്താണു? ഇവിടെ ഒരു തത്ത്വം മനസ്ണസിലാക്കാനുണ്ടു: കല്ലകറം 

കൊണ്ട ചുമരെനപോലെ ഓരോ വസ്തുവും അണക്കളെ.ക്കൊണ്ട നിബദ്ധമാണു” (അണു 

൬01൦1൦); അണുക്കഠം പരമാണുക്കളെ.ക്കൊണ്ടും (പരമാണു-,0൬)- പദാത്ഥഘടകങ്ങ 

കായ അണുക്കറം എല്ലായ്ക്യോഴം ഇളകിമറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും. അവയുടെ പരസ്സറരാഘാതം 

' കൂരടന്നതിന്നനുസരിച്ചു വസ്തുവിന്െറ ചൂട വദ്ധിയ്ക്കുന്നു; ചുട കറയുംതേ൨ം അണക്കളു.ടെ 

ചലനം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന. അങ്ങനെ ഇളക്കംകറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു” എല്ലാ അണുക്കളും സമാ 

ധിയിലാകമ്പോഠം ചുടിന്െറ കഥയേ ഇല്ല. അപ്പം തണുപ്പപിന്െറ അങ്ങേ അററമായി 

ആ സ്ഥാനത്തോള.മെത്തുന്ന വസ്ത്രക്കഠം ചുരുങ്ങും. മിക്ക വസ്തുക്കളില് നിന്നും ചു$ നിശ്ശേഷം 

നീക്കുവാന് കഴികയില്ലെന്നാണു” അനുഭവം. 

അനുഭവം എന്തായാലും, പരമശുന്വസ്ഥാനം എത്തിയാല് തണുപ്പ്റിന്െറ കൊടുമുടി 

യായെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം വിദ്വാന്മാരെ ഒരു ഭഗീരഥയതത്തിന്നു” ഉത്സാഫിപ്പിച്ചു വന്നു. 

തൃംഗാന്തമെത്തുംമുയവ) പലരും പിന്തിരിഞ്ഞുവെങ്കിലും, എവറസ്ത്റാരോഹണത്തിന്നുള്ള 

വെമ്പൽ കൂടിക്കൂടി വരികയാണല്ലോ. ശുന്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു” അനുലോമമായി 2773 മാത്ര 

യോളമെത്താ൯ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല. വെള്ളിയം എന്നു പറയുന്ന ലോഹം ൭ താപപമാത്ര 

യില് ദ്രവിച്ചു വെള്ള ംപോലെയാകുന്നു. പ്രതിലോമമായാല് ഗതി എത്രയോ ദുഘടം. ഒരു 

* തൂററാണ്ടുമുനു ശ്ുന൮സ്ഥാനത്തുനിന്നു കീഴ് പോട്ട 73 മാത്രയോളുമേ പരീക്ഷകന്മാര് 

എത്തിയുള്ള. അതിന്നുശേഷം അമ്പതുകൊലലത്തെ പരിശ്രുമംകൊണ്ട പ്രാപ്വസ്ഥാനം 73-ല് 

നിന്നു 173 വരെ നീങ്ങി. പിന്നെ ഇരുപതുകൊല്ലം വേണ്ടിവന്നു അതു 7068-ല് 

ചെല്ലാന്. പരമശ്രുന്ൃസ്ഥാനമായ 273 - ലേയ്ക്ക്ക് ഇനിയൊരു ചാട്ടം മതിയെന്ന ഭിക്കായി. 

എന്നാല് അനന്തരം ഇരുപതുകൊല്ലത്തെ പരിശ്രമം വേണ്ടിവന്നു 4 മാത്ര കൂടി കടക്കു 

വാ൯. ഒടുവിലെ ഒരു മാത്ര ഇപ്പ്പോഴം കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടിള്ലെന്ന പറയണം. പത്തു 

കൊല്ലത്തെ കൊണ്ടപിടിച്ചുള്ള ഉത്സാഹത്താല് രണ്ടോ നാലോ പേര് ചില വസ്തൂക്കളെ 

ഒ നെല്ലി പ്പുടിയോള.ം എത്തിച്ചിട്ടണ്ടെന്ന ഭിമാനിയ്ക്കുന്നു. 

തണുപ്പിന്െറ ജന്മനാട്ടിലേയ്ക്കു സയന്സു നടത്തിയ പ്രസ്തൃതയാത്രയ്കു പ്രാധാന്യം വളുരെ 

യുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് വം ഖലിയ നേട്ടങ്ങഥം സയന്സിനുണ്ടായി 

രിയ്ക്കകുന്നു. പക്ഷേഞ്ന ഡ്ധീഃനോപി്ക. എ്്്ംത്ന്നെ യാത്രയുടെ അവസാനത്തെ വീപ്പിലേ 

ഉണ്ടായുള്ളു. പ്രതിലോമഗതിയില് ഏതാണ്ട ൨ ൫ 0 എത്തുംവരെ പറയത്തക്ക 

വിശേഷങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില. ,' തണുപ്പ) കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പ്യോം ചില വാതകങ്ങറം ദ്രവ 

രൂപവും ചിലദ്രാവകങ്ങഠം ഘനരൂപവുംകൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട. വൈദൃത ശക്തിഷ്ക്കു? അവയില് 

കയറി കൈകായ്യങ്ങം നടത്താന് സെകയ്യം വദ്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അത്രമാത്രം. ൭ വക 

പരിണാമങ്ങം അഭ്ൂതപൂധ്വങ്ങളല്ല. എന്നാല് ഒടുവിലെ നാലഞ്ചു കാതങ്ങക്കുള്ളില് 

ര - 



ന൬ുഠ 
വ്യ ആ രം 

യാത്രികന്മാര് കണ്ട കാഴ്ചയകഠം ആശ്ചയ്യാവഹങ്ങളായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, കാണി 

കളുടെ കണ്ണെത്താത്തവയായിരുന്നു അവയുടെ കാരണങ്ങം. അഥവാ അതേവരെ അവക്കു 

ണ്ടായിരുന്ന അറിവിന്നല്പൂറത്തായിരുന്നു ആ സംഭവങ്ങളുടെ കിടപ്പ 

പല വാതകങ്ങളുടേയും ദ്രാവകങ്ങളുടേയും രൂപാന്തരീഭാവത്തില് വിജ്ഞന്മാര് അത്ഭുത 

പ്പേട്ടിലല. എന്നാല് ഇംഗാലാമൂത്തിന്െറ ഘനീഭാവം അവരെ വിശേഷിച്ചാകഷിയ്മു 

യുണ്ടായി. €തിലോരിയര്" എന്നൊരു ഫ്രുഞ്ചുകാരനാണു” ഇംഗാലാമുത്തെ ഘനരൂപം 

പ്രാപി പ്പിഷ്ക്കാമെന്നു തെളിയിച്ചത്. ഇംഗാലാമും കല്ലൃരിയും മറവം കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 

വാതകമാണു”. ഇംഗാലവും (മേ%0ോഠ0൩) അമുജനകവും (ഠാഥ്ൃൂ്ബ) ആയിരിയ്ക്കും അതിന്െറ 

ഘടകങ്ങഠം. അത്തരീക്ഷത്തിന്െറ സാധാരണാവസ്ഥയില് ഇംഗാലാമും വാതകമായിരിയ്ക്ക 

മെങ്കിലും, സമ്മദ്ദം (76557൦) വദ്ധിച്ചാല് അതിനു രൂപഭേദം വരികയായി. അത്തരീക്ഷ 

മദ്ൃത്തിന്െറ മുപ്പതിരട്ടിയ്കക വിധേയമായാല് ഇംഗാലാമ്ും ദ്രവീഭവിയ്ക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥ 

യിത പെട്ടെന്നു സമ്മദ്ദമൊന്നുകറച്ചാല് ദ്രാവകത്തില് കുറഞ്ഞൊരംശം വാതകമായി പകരും 

വാതകമായിത്തിരുന്ന ൭ ഇംഗാലാമും ആരുമറിയാതെ അപഹരിച്ചുപയോഥപ്പെടുത്തുന്ന 

ചൂട” (1/൦ 1൧൦൮) തന്നില്നിന്നു പോയ്യ്യോവുകയാല്, ശേഷിയ്ക്കകുന്ന അമൂദ്രാവകം ക്ര$ 

തല് തണുക്കുന്നു. ഉടനെ ആ ദ്രാവകം ഒട്ടുമുക്കാലും ഘനീഭവിയ്ക്കകുകയായി. ശുന്വൃസ്ഥാനത്തു 

നിന്നു് ഏതാണ്ടു” ൮ 0--തിലധികം മാത്ര കീഴ്പോട്ടു പോകുമ്പോഴായിരിയ്ക്കും ഇംഗാലാമും 

കട്ടിയാവുക. പലക്കംതോന്നാം, ഇങ്ങനെയൊരു വാതകക്കട്ടകൊണ്ടു് എന്തു പ്രയോ 

ജനമാ ണെന്നും അമേരിക്കക്കാര് പ്രയോജനം ഉടനടി മനസ്സിലാക്കി. ഒട്ടേറെ പദാത്ഥ 

ങ്ങം ഇന്നു” 44ഐസു കൊണ്ടു തണുപ്പിഷ്കകുന്നതായി നമുക്കറിയാമല്ലോ. അമേരിക്കയിലും . 

മറവം തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കേണ്ടുന്ന പദാത്ഥങ്ങളേരോടൊന്നിച്ചു” ഒരു കാലത്തു കനമേറിയ 

ഹിമക്കട്ടകഠംകൂടി കയററിവെയ്യ്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഭാരമേറിയ ആ ജോലി ഇംധാലാക്ളക്കട്ട 

കറം വന്നതോടുക്രടി വളരെ ചുരുങ്ങി, കട്ടിയായ ഈ അത്ുത്തിന്നു കനം ൨ ളരെ കുറയും. 

തണുല്ല്താണ്ണെങ്കിത്തു. വളരെ അധികവും; ഹ്ലിമത്തിന്നുപ്പകരം_ ഉപയോധഥലപ്പെടുത്തുന്ന ഇംഗാ 

ലാമുക്കട്ടയ്കു “ഡ്രൈ ഐസ്പം” എന്നാണു” പരക്കെയുള്ള പേര്. 

 മറെറാരത്തുതകരമായ പരിണാമം വായു ദ്രാവകമായതാണു”. ദ്രാവകമായിത്തീന്ന 

വായുവിതനിന്നു” അമുജനകവും :“അലസക?വും (ദുല് 4നവക?വും (൩൫൦൦൩൬) വേര്തിരിയ്ക്ക 

വാന് എളുപ്പമായി. അമൂജനകത്തിന്െറ പ്രയോജനം ഏറക്കുറെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. മറ൨ 
രണ്ടു വാതകങ്ങളും വൈദൃൃതദീപങ്ങളുടെ നിമ്മാണത്തില് പങ്കള്ളവയാണു”. വായുവെ 

ദ്രാവകമാക്കുന്നതിന്നിടയ്ക ജെയിംസ ദേവാറിന്നു വളരെ പ്രയോജനകരമായൊരുപകരണം 

കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാനിടയായി. അതാണു” നാം കാപ്പിയും മറവം കൊണ്ടുനടക്കുവാ൯ 
ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന “തെര്മൊ ഥേ ളക്. | 

തുന്യസ്ഥാനത്തുനിന്നു വളരെ ദൂരം കീഴ്പോട്ടിഠറങ്ങിയതിന്നു ശേഷമാണു” അബ 
ജനകം ദദ്രാവകമായതു”. രാസയോഗങ്ങളിലെല്ലാം ലോഹങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പിനെ 



൬൭ 

പ്പോലെ പെരുമാറിയ അബ്ജനകം ദ്രവരൂപം പ്രാപിയ്ക്കമ്പോഠം 4രസ? (൬൦) 
ത്തിന്െറ മട്ടില് ഉരുണ്ടുരുണ്ടൊഴുകന്ന ഭാസ്വരമായൊരു പദാത്ഥമായിത്തീരുമെന്നു പലരും 

സ്വപ്ലം കണ്ടിരുന്നു. എന്നാല് അനുഭവത്തില് അബ്ജനക്ദ്രാവകം പച്ചവെള്ളംപോലെ 

ത്തന്നെ. പ്രതിലോമമായി ൨൬ മാത്രയോളമെത്തണം അബ്ജനകം വെള്ളമാകവാന്. 

അത്രത്തോളം തണുപ്പിലേഷ്ക്കിറങ്ങാന് കഴിയുമെന്നു കരുതാതിരുന്ന വിദ്വാന്മാർ അവിടെ 

എത്തിയപ്പ്പോഠം ഒന്നു നെടു വീപ്പിട്ടു', അപ്പുറം കടക്കാ൯നോക്കേണ്ട എന്നുവെച്ചടങ്ങി. 

അബജനകത്തിന്െ റയും അവരജനായി ഫേലീയം (11൦1൮൩) മാത്രമേയുള്ളു. വളരെ കൃശ 
ാത്രന്. കനം നിസ്സാരം. ആ അരുമക്കുഞ്ഞിനെ വിറകൊള്ളിയ്ക്ലേണ്ടെന്നു് എല്ലാവക്കും 

തോന്നി. പക്ഷേ കാലാന്തരത്തില് ഏതാനും പരിശ്രമശീലന്മാര് ആ കടുംകയ്യും നോക്കി 

ക്കളുയാം എന്നുവെപ്പിറങ്ങി. അവര് യഥോചിതം സമ്മാനിതരാവുകയും ചെയ്തൂ. ഫേലീയവും 

താമസിയാതെ ദ്രാവകമായിത്തീന്നു. ശുഭ്ധജലത്തിന്െറ മട്ടില്തന്നെ. ആ ഓമനസ്സുന്താന 

ത്തിനു യാതൊരപകടവും നേരിട്ടില്ല. നേരെമറിച്ചു” അതിന്െറ രൂപാത്തരപ്പാഡ്ലി 

യോടുക്രടി അത്ഭുതകരങ്ങളുായ ചില പുതിയ നേട്ടങ്ങഠം ഉണ്ടാവുകയാണ്” ചെയ്തു”. ഹഫേലീയ 

ത്തിന്െറ യോഗം രാജയോഥാംതന്നെ. നേട്ടങ്ങളില് ഒന്നുമാത്രം ഇവിടെ വിവരിയഷ്ക്കകാം. 

ലോഫക്കമ്പികളിലൂടെ വിദുൃച്ഛക്തി പായുന്നതു നമുക്കനുഭവമാണല്ലേോ. ലോഹ 

ക്കമ്പിഷ്ക്ക് എല്ലോഴം ഒരു പ്രതിരോധകശക്തി (൦515൧൧൦൦) യുണ്ട്. ആ പ്രതിരോധം 

കൊണ്ടു” ഒരിയ്ക്കല് കയ൨നന വൈദുതശക്തി ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞില്ലാതറകുന്നു. നിരന്തര 

മായി ഒരു സഞ്ചികയില്നിന്നു വൈദൂതശക്തിയെ കമ്പിയിലേയഷ്യ്കൊഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കാത്ത 

പക്ഷം ഇതാണുണ്ടാവുക. ലോഷക്കമ്പിയെ പ്രതിലോമമായി ൨ 9൭ 0-ല്തപരം മാത്ര 

തണുപ്പിയ്ക്കുകയാണെങ്കില് അതിന്നു പ്രതിരോധകശക്തിയെന്നൊന്നു” ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ല 

വിദൃച്ഛക്തി ഒരിയ്ക്കല് കയററിയാല് മതി അതെപ്പോഴും ആ നിലയ്ക്കു നിന്നുകൊള്ളും. 

വിറകില്ലാത്ത തീ. 

ലം പ മനഷ ഷ്െറ മ യി പിടിക 
സെ ടോയ്? കമം ൮൫. ചറ പരി ൭ 

കുലുക്കുന്ന 'എതാട്ട്ശാനടവങ്ങള്ം ക്; കാണുക്യാ സയ് സ ഒന്നു കിട്ടണ. 
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പ്പാഠം ൭ 

ഷവ്വചരണം 

ധമ്മയുദ്ധത്തിന്െറ കാലം പണ്ടായിരുന്നു. €പരിഷ്കുതയുഗഥ? ത്തില് നാം പലപ്പേോഴം 

കാണുന്നതു പണ്ടത്തെ പൈശാചികയുദ്ധത്തിന്െറ പ്രതിരൂപങ്ങളുറണ്. എതിരാളിയെ 

ഏതെങ്കിലുംവിധത്തില് അടിപ്പെടുത്തിയാല്മതി എന്നാണു” രാക്ഷസപക്ഷക്കാരുടെ ആദധഗ്ം 

അതിനുവേണ്ടി എന്തു കൌശലവും പ്രയോഗിയ്ക്ാമെന്നും, സമാധാനകാലത്തുള്ള ധമ്മാ 

ധമ്മബോധങ്ങളെ ല്ലാം സമരകാലത്തു മാററിവെയ്ക്കകാമെന്നും അവര് കരുതുന്നു. സ്വഗ്ലലോക 

ത്തില്വെച്ചു സധ്വേശ്വരനോ$ ലൂസിഫ്൪ (സാത്താന്) എതിത്തപ്പ്ോത്തെപ്പ്യോലെയുള്ള 

ആര്ഭാടത്തോടു കൂടിയായിരിയ്ക്കും അവരുടെ പുറപ്പാട്. എന്തു യുക്തിവാദം! എന്തു ന്വ്വായ 

ബോധം! എന്തു യമ്മസ്ഥാപനസാംരംഭം! എത്ര വീരോചിതമായ എതിപ്പു്" സ്വാതന്ത്രം, 

സാഹോദയ്യം, സമത്വം മുതലായ ലോഭനീയാദഠുാങ്ങളെ മു൯നിത്തി മദ്കനോട$ം ചൂഷക 

നോടും മല്ലിടുന്ന മഹാമനസ്തൃനായ നേതാവിനെ ആരാണു” അഭിനന്ദിയ്കാതിരിയ്ക്കുക? 

പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്വേ:ഴാണു് ചിത്രത്തിന്െറ മവവശം കണ്ടുതുടങ്ങുക. അപ്പ്പോം ആരാ 

ധനത്തിനു പകരം അവഹേളനം ബാക്കി നില്ലയകയും ചെയ്യും! മില്ട്ടണ് മഹാകവിയുടെ 

4പൊയ്ക്യോയ ഭാഗ്യലോകം?” (പവദീസാനഷ്ടും) എന്ന ലോകോത്തര മഹാകാവ്ൃത്തിന്െറ 

ആള്ത്തെ മൂന്നു സശ്ശൂങ്ങളില് പല അഭിനദ്ദനീയ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി പ്രശോഭിയ്ക്കകുന്ന പ്രതി 

നായകന്, നാലാംസഗ്ശൂമാകുമ്പോഴേയ്ക്കകും വെവമൊരു ഇഴജന്തുവിന്െറ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു, 

ഒളിച്ചു ചെന്ന്, നിദ്രാധീനയായിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു ശുദ്ധഹ്കദയയെ €4കണ്ണേജപ? മന്ത്രം 

പ്രയോഗിച്ചു ഭൂഷ്ഠമാറ്റൂയും നഷ്ടരസ്വദ്ലൂയുമാക്കിത്തീക്കുന്നു! പ്രതിയോഥിയോട നേരിട്ട നിന്നു 

പൊരുതുവാന് കരുത്തു പോരാ എന്നു വരുമ്പോഠം എഴുക്കുന്ന അടവാണു” ഇതെന്നു സ്ൃഷ്ടു 

മാണല്ലൊ. ഈ നയമനുസരിച്ചുകൊണ്ടു പ്രവത്തിയ്ക്കുന്നവ൪ ഇന്നുമുണ്ടെന്ന. വാസ്തവം 

വിശദമറയി മനസ്സിലാക്കി, അവരുടെ ഉപജാപഫലമായുണ്ടാകുന്ന ബലമേറിയ അടി 

യൊഴക്കില് പെട്ടു കാത തെററിവീണു” മഹാ വിപദ്ഗാത്തത്തിലേജ്യ്ൊഴുകിപ്പേംകാ 

തിരിപ്പാ൯ വിജയേച്ഛൂക്കഠം പ്രതേകം ജാഗ്രതയോടെ വത്തിയ്ക്കകേണ്ടതാണു”. 

ശത്രുപക്ഷക്കാരെ സാമാന്വേന മോഫിപ്പിയ്ക്കുകയോ സ്തംഭിപ്പിയ്ക്കകുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു 

തരം അസ്റ്റം ചില പൌരാണിക സമരവീരന്മാക്കു .സ്വാധീനമായിരുന്നു എന്നു നാം കേട്ടി 

ട്ടൂണ്ടല്ലോ. രാമരാവണയുദ്ധത്തില് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതോ ഒരസ്രരം പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ” 

വാനരപ്പുടയേയുംമറവം തല്ക്കാലത്തേയ്ക്യ മേഘനാദ൯ ചേതനാരഹിതമാക്കിത്തീത്തതു” ൭൭ 

ധുനികലോകത്തിലെ ആസുരയുദ്ധത്തില് പ്രയോഗിയ്ക്കകാവള്ള വിഷവാതകത്തിന്െറ ഏതോ 

പ്രകാരഭേദമായിരുന്നിരിയ്ക്കാം അതെന്നു സങ്കല്ലിയ്ക്കുക. അതിനുള്ള പ്രതെപെഴഷധം ഫൃമാനു 

ഫിമാലയത്തില്നിന്നു കിട്ടിയതുപോലെ, വല്ലതും ഇക്കാലത്തു ശാസ്തരജ്ഞലോകത്തില്നിന്നു 

കിട്ടാവുന്നതാണു്. എന്നാല് അതിനേക്കാഠം ഭയങ്കരമായ ഒരുതരം വിഷവാതകം ഇന്നു 



൬൩. 

പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു". അതിന്െറ ബാധയേറ൨ മോഹിച്ചപോകാതിരിയ്കയവാനാണു*, 

ശുദ്ധഹൃദയന്മാര് വിശേഷിച്ചും, ഇക്കാലത്തു സുക്ഷിയ്യ്കേണ്ടിയിരിയ്കകന്നതു". അതാണു" ഇന്നു 

പല രാഗ്ലങ്ങളേയും കീഴ്മേല് മറിയ്ക്കത്തക്കവിധം പൊതുജനങ്ങളെ. കപഥങ്ങളിലേയ്യ 

തള്ളിവിട്ട കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന പൈശാചികശക്തി! അതിന്െറ സ്വഭാവം ഏതുമാതിരിയിലൂ്ള 

താണെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണ കൊണ്ടു വെളളിപ്പെടുത്തുവാന് നോക്കാം. 

ഷേക്സ്റ്റീയര് മഹാകവിയുടെ അന്തിമകൃതിയായ €ടെമ്പസ്സറ്7 (കോളിളക്കം) എന്ന 
പ്രശസ്പ നാടകത്തില്, പ്രോസ്സറോ എന്നു പേരായ ഒരു പാശ്ചാതൃമാന്ത്രികന് തന്െറ 

. നാട്ടില്നിന്നു ബഹിഷ്ടുതനായി, മനുഷ്വാധിവാസമില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ദ്വീപില് ചെന്നെ 

ത്തി അവിടെ ട്രതങ്ങളുടെ നാഥനായി രാജ്യഭാരം ചെയുന്നതിനെ വണ്ണിച്ചിട്ടണ്ടു”. മനുഷ 

പരിണാമത്തിന്െറ ആദ്യത്തെ പടിയിലോളം മാത്ര മെത്തീട്ട ഒ കാലിബന്? എന്ന ഒരു 

വികൃത രൂപനാണു* മാന്ത്രീകനു വേണ്ട വിറകും വെഭളവും ശേഖരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുജ്ള 

അടിമയായ ഏക പ്രജ. അവന് തന്െറ അടിമനിലയെക്കറിച്ച്” അതു എ നായി, എപ്പോഴം 

മുരമവത്തുകൊണ്ടങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടന്ന കാലത്തു", ഒരു ദിവസം മാന്ത്രികനെറ നാട്ടുകാരായ 

ഒരു കലവറക്കാരനും ഒരു വിദുഷകനുംകൂടി, തങ്ങളുടെ കപ്പല് മുങ്ങിയതില്നിന്നു 

രക്ഷപ്പെട്ട്, പ്രസ്തുത ദ്വീപില് അടിഞ്ഞകേവകയും, കാലിബനെ യദ്ദഛയാ കണ്ടമുട്ടകയും 

ചെയ്യുന്നു. മഴുക്കുടിയന്മാരായ അവര് തങ്ങളുടെ കൈയിലണ്ടായിരുന്ന മദ്ൃത്തില്നിന്നു 

കുറച്ചെടുത്തു കാലിബനെക്കൊണ്ട സേവീപ്പ്ിയ്ക്കേണ്ട താമസമേ ഉണ്ടായുള്ള അയാം അവക്കു 

സവ്ൃഥാ വിധേയനായിത്തീരുവാന്൯! ഏതുവിധത്തിലെങ്കിലും തന്െറ പഴയ യജമാനനെ 

നിഗ്രഹിച്ചു", തല്സ്ഥാനത്തു നവാഠാതരായ മദ്വേശ്വരന്മാരെ പ്രതിഷ്ഠി്കകുണമെന്നു നിശ്ച 
യിച്ചു, കാലിബന് അവരുമായി ഒരു കൂട്ടകെട്ടിലേപ്പെടന്നു. നോക്കുക അപക്വബുദഭ്ധി 

യുടെ പോക്കു! തനിയ്ക്കു; പഠിപ്പും സംസ്ത്രാരവും നല്ലി, തന്നെ ഉയത്തുവാനായി വളരെ 

ക്കാലം പണിപ്പെട്ട പുവ്യാധിനാഥനു ജീവാപായം വരുത്തി, പകരം, രണ്ടു തുള്ളി മദ്യം 

നല്ലി, രണ്ട നിമിഷത്തെ ഉമ്മേഷമണ്ടാക്കിയ പരിഷ്ടത ലോകകീടങ്ങളെ. യജമാനസ്ഥാനത്തു" 

അവരോധിയ്കവാനാണു” ആ ചപലഹ്ൃദയന് വെയുന്നതു”! അതുകൊണ്ട തനിയ്ക്കു 

പരമസ്വാതന്ത്ര്ം സിദ്ധിയ്ക്കുമെന്നും അവന് ഭ്രമിയ്ക്കന്നു; മുന്കൂട്ടിത്തന്നെ തന്െറ സ്വാതന്ത്ര 

ലബ്ലിയെ ഭാവനയില് കണ്ടു" അവന് സ്വയം അഭിമാനിച്ചനുമോദിച്വു തുളളിക്കളിയ്ക്കുന്നു! ര് 

സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നുവെച്ചാല് ഒരു യജമാനനെ വിട്ട മറെറാരു യജമാനന്െറ കീഴില് അടിമ 

യായി വത്തിയ്യുക എന്നതത്രേ കാലിബന്െറ ആദം! 

ഈ കഥയിൽ സുചിപ്പിച്ചിട്ടള്ള തുപോലെ, മതിമയക്കി, വഴിതെററിച്ചു", സ്വാതന്ത്ര 

വിഷയകമായ ബുദ്ധിഭ്ൂരമമള വാക്കി, കൃത്യാകൃത്വവിവേകം നശിപ്പിച്ചുകളുയുന്ന ഒരുവക 

മദ്യമാണ് മവപക്ഷത്തില് നിന്നു നമ്മുടെ ഇടയില് നടത്തുന്ന കുപ്രചരണം. ഈ വാസ്ത്രവം 

നാം ഓത്തിരിയ്ക്കേണ്ടതാണു”; അല്ലെങ്കില്, നമ്മളേ.$ യഥാത്ഥത്തില് യാതൊരനുകമ്പയു 

മില്ലാത്തവരുടെ കുപ്രചരണമദ്പ്യം നമ്മളുടെ തലതിരിച്ചേയ്ക്രാം; തല്ഫലമായി, കാലി 

ബനെപ്പോലെ ചിലര് ജുഗുപ്സാവഹമായ രീതിയില് പെരുമാവകയും ചെയ്യേക്കാം. 

ആയതു കൂടാതെ കഴിയ്ക്കുവാന് നമ്മളെല്ലാവരും ആവുന്നവിധത്തിലൊക്കെ പരിശ്രമിയ്ക്കേണ്ട 



൬൪ 

താകുന്നു. മാത്സയ)ധൂമമലീമസമായ ഇന്നത്തെ ലോകാന്തരീക്ഷത്തില് സത്യാസത്യങ്ങളെ. 

വേര്തിരിച്ച കണ്ടറിയുവാന് പ്രയാസമായതുകൊണ്ടും, മനുഷ്യര് താല്ക്കാലിക ക്ഷോഭ 

ങ്ങറംക്കു വിധേയരായി പശ്ചാത്താപത്തിനു വദിവെയ്ക്കുന്ന സാഫഹസകൃത്ൃങ്ങം പലതും 

ചെയ്യേക്കാവുന്നതുകൊണ്ടും, രാജ്വരക്ഷാപരിപാടിയില് സത്ൃപ്രചരണത്തിനു പ്രഥമ 

സ്ഥാനം നത്കീയാല്പോലും അതു” അബദ്ധമാകന്നതല്ല. ലോകത്തിലെ ദാരുണതമങ്ങളായ 

ട്രാജഡിക൦ം (അത്വാഹിതങ്ങറം) കപ്രചരണ ജന്വങ്ങളുായ തെററിദ്ധാരണകങള്കില്നിന്നാണു" 

' ഉണ്ടായിട്ടള്ളതു”. ഇന്നും അത്തരത്തിലുള്ള എത്രയെത്ര ട്രാജഡികള്രാണു”, നമ്മുടെ നീത 

ജീവിതത്തില് പ്പോലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കന്നതു”*! €:ഒഥല്ലൊ? എന്ന പ്രസിദ്ധ നാടക 

ത്തിലെ അതൃഛഏനും, അസുയക്കുക്ഷിയും, സ്വാത്ഥപരനുമായ 44ഇയാഥോ? . എന്ന 

ഖലമാതൃകയുടെ സന്താനപരമ്പരയെ ലോകത്തില്, വിശിഷ മാത്സയുകാലത്തു', 

ധാരാളും കാണാവുന്നതാണു്. നമ്മളോടു നേരിട്ട പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ. 

ക്കാള ധികം ഭയപ്പെടേണ്ടതു" ഇത്തരക്കാരെയാണു”. ഫലത്തില് ഇക്രുട്ടര് ശത്രുക്കളുടെ 

4രഹസ്യായുധ?ങ്ങളുായിത്തന്നെ വത്തിയ്കന്നു. ശത്രുപക്ഷത്തേയ്കയ വേണ്ട കുപ്രചരണം മുഴ 
വന് നമ്മുടെ ഇടയില് മിത്ര ഭാവത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട, ആരുമറിയ0തെ, കൂടുതല് സാകയ്യ 

ത്തോടുകൂടി അവര് നിവൃഹിച്ചകൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തിനിണങ്ങിയവിധം 

ഉള്ളതില്ലാതാക്കിയും, ഇല്ലാത്തതുണ്ടാക്കിയും, സ്വരാജ്വത്തിലെ യോഠാക്ഷേമത്തിന്െറ അടി 

ക്കല്ലകളെ. ഇളക്കുന്ന വാത്താവിതരണത്തില് അവര് സദാ ജാഗരൂകരായിരിയ്ക്കുന്നു! ശത്രു 

വിനെ ബസുവാക്കിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടീരിയ്ക്കകുന്ന അവരുടെ അഞ്ചാം പത്തി" 

ക്കാരുടെ--വിക്രിയകളെ തടയുവാന് ശ്രമിയ്ക്രന്നതു” ഏതു സ്വരാജ്സ്സറേഹിയുടേയും പ്രധാന 

കത്തവ്ൃമാകുന്നു. വിദ്പ്യാലയങ്ങം, പഞ്ചായത്തുകം, വായനശാലകംം, ക്ലബ്ബ,കഠം മത 

ലായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളോടുകൂടി വാസ്ധവസ്ഥിതിഗഥതികളെ ജന 

സാമാന്വൃത്തിനു സ്സുഷ്ടമായി മനസ്സ്ീലാക്കിക്കൊടുത്താല്, രാജ്വത്തിന്െറ പൊതുശ്ശൃത്രുവിനെ 

ചെവക്കുന്നതിനുള്ള ആവേശഭരിതമായ മനോഭാവം നാട്ടിലെങ്ങും കളിയാടടന്നതു തനിയേ 

കാണുമാറാകും. അപ്പ്യോഠം 44അഞ്ചാം പത്തി?ക്കാരെല്ലാം പത്തി ചുരുക്കി എവിടേയോ 

പോയി ഒളിയ്ക്കുകയും ചെയ്തകൊള്ളം. എതിര്പക്ഷത്തില്നിന്നുള്ള കുപ്രചരണമാണു് 

ജനതയെ തേജോവധം ചെയ്യുക. അതിനെ വിഫലമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട സകലവിധ 

പ്രതിപ്രചചരണവും നാം സ്വയം നിവ്ൃഹിയ്യ്കേണ്ടതാകുന്നു. $ 

__പി. ശങ്കരന് നമ്പ്യാര് 



പാഠം വ്വ 

ആധഖ്യായികയുടെ വളച്ച 

ലോകത്തിലെ മിക്ക സമുദായങ്ങളും, പ്രാരംഭദശയില് പ്രായേണ പുരോഹിതവനമ്്മാ 

ധീനങ്ങളുയിട്ടാണു” കണ്ടവന്നിട്ടുള്ളതു”. അക്കാലത്തു സ്വാഹിത്ൃശാസ്ര്രാദി കലകളിലുള്ള 

വിദ്ധാസമ്പത്തും പുരോഹിതവറ്റുക്കറരു ടെ എഏകാവകാശമായിരുന്നു. പിന്നീ$ പരിഷ്ട്രാരാഭി 

വൃദ്ധിയനുസരിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് വഭ്ിച്ചുവന്ന ലാകികത്വം, സ്വാതന്ത്രവബുദ്ധി, 

സമത്വബോധം എന്നിവയുടെ ഫലമായി കാലക്രമേണ പരേഹിതന്മാരുടെ പ്രാധാന്യവും, 

പ്രാബല്യവും പണ്ടത്തേക്കാഠം ക്ഷയിച്ചതുടങ്ങി. വിദ്യ പൊതുജനസ്വത്താണെന്നുക്കൂ 

ബോധം വഭ്ിച്ചു. ജനസാമാന്വത്തിന്െറ ഇടയില് വിദ്യാഭപ്യാസം പ്ര ചരിയ്ക്കകുകയും ചെയ്തും 

ഇതുവരെ നല്ലനല്ല ശുരവ്ൃകാവ്യങ്ങഥം വായിച്ചു രസിപ്പാന് ത്രാണിയില്ലായ്മമൂലം, ദ്രശ്യ 

കാധ്യങ്ങഴം കണ്ടുമാത്രം ഉന്മേഷം തേടിയിരുന്ന സാധാരണന്മാക്ക*, ഇപ്പ്യോഠം വിദ്യാഭ്യാസം 

സിദ്ധിച്ചതോടുകൂടി ഗ്രന്ഥപാരായണത്തില് അഭിരുചി അങ്കരിച്ചു, പക്ഷെ വിവിധ 

ലാകികവ്വവസായങ്ങളിലേപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷം സമയവും മറേറാരോ കൃത്വൃങ്ങറംക്കായി ചെല 

വിടേണ്ടിവന്ന പൊതുജനങ്ങംക്കു രീതികാഠിന്യമോ ഭാവഗാംഭീര്വമോ ഉള വലിയ പദ്യ 

കാല്വ്യങ്ങളൊൊന്നും വായിച്ചുലസിപ്പാന് വേണ്ടുന്ന പഠിപ്പം ക്ഷമയും അവസരവുമീല്ലായ്കു 

യാല് എളുപ്പത്തില് കണ്ണോടിച്ചു സാരം ഗ്രഹിച്ചു രസിപ്പാന് തക്ക ചെറിയ ഗദൃകഥാ 

' ഗ്രന്ഥത്ങം വായിയ്ക്കുവാനുള്ള കാതുകമാണുകൂടിവന്നതു”. ഇക്കാലമായപ്പേോഴേയ്ക്കും മാസിക 

കളിലും വൃത്താന്തപത്രങ്ങളിലും ഉപന്യാസങ്ങളെ.ഴുതു വാനും മറവം ധദ്യം ഒരുവിധം സുലഭ 

മായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാല്, ഗദ്വസാഹിത്വവും ഏറക്കുറെ അഭിവൃദ്ധിയെ 

പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുസ്പകങ്ങറം ധാരാള മായി പ്രചരിയ്ക്തന്നതിന്നു സഹായികളായ 

ഗതാഗതമാ്ലരാദികളും, അച്ചടിവേലകളും പ്രവൃദ്ധങ്ങളായി. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥാ 

വിശേഷങ്ങളെ ല്ലാം യോജിച്ചുവരുന്നകാലത്താണു” ആഖ്യായിക (നോവല്) എന്ന പ്രസ്ഥാന 

ത്തിനു വമുച്ചയും പ്രാചുര്വവും സിദ്ധിയ്ക്കന്നതായി സാധാരണ കണ്ടിട്ടുളുളതു". (മേല്പ്പറഞ്ഞ 

. അവസഥകറം ഒന്നൊഴിയാതെ ഒരു രാജ്യത്തു” ഒത്തവരുന്നതിനു മമ്പുതന്നെ, ഇതരസ്ധാഹിത്വ 

ത്തിലെ പ്രസ്ഥാനം അനുകരിയ്ക്കുന്നതിന്െറ ഫലമായും നോവലുകറം നിമ്മിയ്കകപ്പെടടക 

യെന്നതു” അസംഭവ്വമാണെന്നു പറയുന്നില. എന്നാലും അവയുടെ സാംഖ്വ ഠഗാണ്വമായവിധ 

ത്തില് വദ്ധിയ്യേ,ണമെങ്കില്, മന്വിവരിച്ചപ്രകാരം പൊതുജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, 

ലൌകികോദ്വോഠാങ്ങളില് വദ്ധിച്ച ആസക്തി, ഗദ്വസാഹിത്ൃപോഷണം, അച്ചടി 

മുതലായവയുടെ പ്രചാരം, എന്നീ നാലു സംധതികഠം മിക്കവാവം ആവശ്യങ്ങളത്തെ. 

അപ്പോം ' ആഖ്വായികകഥം പണ്ഡിതന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലാ സാധാരണന്മാരെ ഉദ്ദേ 

ശിച്ചാണു"സ്വാമാന്വമായിഎ ൭ഉതപ്പെടുനാതെന്നും;സവ്വവിധോത്തമ സ്വാഫിതൃത്താലും പ്രദാനം 

ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവയായ വിനോദവും വിജ്ഞാനവും സാധാരണന്മാക്കു പ്രദാനംചെയ്യു 

ഛി 



൬൬ 

വാന് എത്രത്തോളം പര്യാഘ്മാകുന്നുവെന്നു നോക്കീട്ടാണ്” ഒരു ആഖ്ധ്യായികയുടെ 

വൈശിഷ്ട്യം നിജ്ണുയിയ്ക്കേണ്ടതെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. 

ഒരു ആഖ്യായികയുടെ പേരിനും പോര വി. സംഠാതീകളില് 

പ്രധാനമായതു" അതിലെ കഥാവസ്മുവാണു്. ആഖ്യറയികയെന്നതു യഥാത്ഥത്തില് ഒരു 

കഥയത്രേ. വേറെ പല അംശങ്ങളും അതിലില്ലെന്നില്ല-_പക്ഷേ, മുഖ്യാംശം ഏറെക്കുറെ 

കഥയാണെന്നുള്ളതിനു തക്കമില്ല. ആഖ്യായികയുടെ ആഗമം പരിശോധിച്ചുനോക്കുന്ന 

തായാല്,അതിന്െറ ഉത്ഭവംതന്നെ വെവം കഥയില്നീന്നാണെന്നു മനസ്സിലാകും. കഥയില് 

രസിയഷ്ക്കന്ന സ്വഭാവം മനുഷ്യന്നു നിസ്സദ്റ്രായത്തമായിട്ടുള്ളതാണു”. നമുക്കു നമ്മുടെ 

ശൈശവത്തില് കഥാകഥനത്തിലും കഥാശ്രവണത്തിലും വളരെ കൌതുകം തോന്നാവണ്ടല്ലോ. 

വ്ൃക്തിയെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ തത്വം ജാതിയ്ക്കും ബാധകമാകുന്നു. മനുഷ്യജാതിയുടെ 

ശൈശവാവസ്ഥയായ ആദികാലത്തു പലതരത്തിലുഒള കഥകഥം അടിയ്ക്കുടിയായി വളന്നും 

പരന്നുംകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്തരം കഥകഠംക്കു യഥാത്ഥജീവിതലോകവുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ 

കുറവായിരുന്നു, താക്കികബുദ്ധിയെ അപേക്ഷിച്ചു ശൈശവാവസ്ഥയില് തുലോം 

അധികമായി നില്ലന്ന കല്പനാ ശക്തിയ്ക്ക്ഉ മ്മേഷം കൊടുപ്പാനുതകുന്നവിധം അത്ഭുതരസവും 

വീരരസവും നിറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പരയായിരുന്നു അവ. അവയില് അമാനുഷങ്ങ 

കായ ശക്തികളെ കഥാപാത്രങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചു വ ഇ്ണിയ്യുകയെന്ന സമ്പ്രദായം പ്രചുര 

മായിരുന്നു. കഥാനായകന്മാര്തന്നെ അമാനുഷിക വീര്വശനര്വധൈര്യാദികളു ഒളവരായി 

രുന്നു. ശൃംധാരമുണ്ടെങ്കില് അതു വീരത്തിന്നു പോഷകമായി മാത്രമേ വത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. 

കഥാവസ്ത്രവില് സംഭവ്യതയെന്ന ഗുണം തീരെ വകവെച്ചിരുന്നില.। കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ു 

സ്വഭാവങ്ങളെ ക്രമേണ വികസിപ്പിയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തിലും ആദികാലങ്ങളിലെ ആഖ്വായികാ 

കാരന്മാര് അശരദ്ധരായിരുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങാംക്ക സ്വാഭാവികത്വത്തേക്കാഠം മറതൃകാത്വ 

മായിരുന്നു അധികമുണ്ടായിരുന്നതു”. ചുരുക്കിപ്പഠയുന്നതായാല്, പ്രാരംഭത്തില് ആഖ്വായിക 

കം തത്കത്താക്കളുടെ കല്ലനാശക്തീയ്ക്കകു സ്വഛന്ദം വിഹരിയ്ക്കുവാനുള്ള രംഗങ്ങളായിരുന്നു. 

അവയില് വാസ്ത്റവങ്ങംക്കല്ല മാതൃകകംക്കായിരുന്നു കൂടുതല് പ്രാധാന്യം. (മലയാളത്തില് 

ഉദാഹരണം കുന്ദലത?) ളു, ആ ൭൭ 7) | ) എവി യു ച 

1 ര് ) 

പിന്നീട സാഹിത്ൃത്തിന്െറ വളച്ചയനുസരിച്ചു”, ആഖ്വയായികകളില് ലൌകിക 

യാഥാത്ഥ്ൃങ്ങംക്കു പ്രാധാന്വം കരടിക്കുടിവന്നു. ഇതുവരെ കേവലം കല്പനാസന്താനങ്ങളാ 

യിരുന്ന കഥകരഠംക്കുപകരം, വാസ്തവത്തില് നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടത്തി 

യുള്ള കഥകഠംക്ക്* ആഖ്യായികയില് പ്രവേശം ലഭിച്ചു. കഥകറഠം, ക്രിയുന്നേടത്തോളം, 

യഥാത്ഥ ചരിത്രഠാനുഭവങ്ങളെ. ആസ്സദമാക്കി രചിയ്ക്കപ്പെട്ടാല് നന്നായിരിഷ്ക്കുമെന്ന അഭി 

പ്രായത്തിനു വിലകൂടി. കല്ലിതങ്ങളുയ കഥാംശങ്ങഥം അവയിലുണ്ടാക വയ്യെന്നില. 

പക്ഷേ, യഥാത്ഥസംഭവങ്ങളോടുകൂട്ടിയിണക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്ക്, അവയില് അസംഭവൃത 

എവിടെയെങ്കിലും തോന്നിയാല്, അതു മുഴച്ചുനില്ലുന്നതും ഒരു വൈലക്ഷണ്വമായി തോന്നു 

ന്നതുമായിരിയ്ക്കുമല്ലോ. അതിനാല് ഈ രീതിയിലുള്ള ആഖ്യായികകളെഴതുവാനുദ്വമിയ്ക്കു 
[നി 

റ) 

ച് 



൬൭ 

ന്നവര് തങ്ങളുടെ കല്ലനാശക്തിയെ ഒന്നു കടിഞ്ഞാണിട്ടു പിടിയ്ക്കുന്നതു? അത്വാവശ്വ 
മാണു്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളെ വള്്ിയ്ക്കുന്നതില് കേവലം മനോധമ്മം 

മാത്രം പ്രയോഗിച്ചാല് പോര; വാസ്തവം ഏതുവിധമായിരുന്നു എന്നുകൂടി ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു” 

അതനുസരിച്ചു വണ്ണിയ്ക്കുണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഖ്വായികകഠംക്കു, തന്നിമിത്തം, ചരിത്ര 

ദൃഷ്ട 0 കുറെക്കൂടി ഉല്ക്കഷമുണ്ടെന്നു പറയാം. ഇവയ്ക്കു ചരിത്രഗ്രന്ഥത്ങളേക്കാള ധികം 

ഹൃദയാവജ്ജകത്വമുണ്ടെന്നു ളളതും പ്രസിദ്ധമാണ്. എന്തെന്നാല്, ശാസ്്രീയരീതിയില് എഴുത 

പ്പെട്ടിട്ട ള്ള കേവല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങഥം എല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ ആകഷഫ്ിയ്കകണമെന്നില്. 

നേരെമറിച്ചു”, ചരിത്രവിഷയങ്ങളെ. വിശദീകരിയ്ക്ുന്ന ആഖ്യായികകളില് ധാരാളം 

രസപ്രദങ്ങളായ കാവ്യാംശങ്ങളു. മുണ്ട്. (മലയാളത്തില്, ഉദാഹരണം 4/മാത്താണ്ഡവമ്മ") 

ആഖ്വ്യായികയുടെ വളച്ചയില് അടുത്ത പടിയാകമ്പോഴേയ്ക്ം അതില് ജീവിത യാഥാ 

ത്ഥൃങ്ങറംക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്വം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നു. വിഷയം സാമുദായികം കഥാപാത്രങ്ങറം 

മിക്കവാവം യഥാത്ഥ ജീവിതത്തില് കാണുന്ന സ്റ്രീപുരുഷന്മാരുടെ പതിപ്പുകഠം; സംഭാഷണം 

പോലും ജീവിതത്തില് കാണുന്നതിന്െറ നേരു പകപ്പ്"; ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങഥം സമു 

ദായത്തില് ശരിയായി നടപ്പുള്ളവതന്നെ-- എന്തിനേറെപ്പറയുന്നു, ആഖ്യായിക ആകപ്പ്ാടടെ 

സാമുദായിക ജീവിതാംശങ്ങളെ. പിഴകൂടാതെ യഥാതഥം പ്രതിഫലിച്ചു കാണിയ്ക്കുന്ന 

ഒരു മുകരമായിപ്പരിണമയ്ക്കുന്തു. ഗൌരവമേറിയ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളാല് നിസ്സാരങ്ങളായി 

തള്ളിക്ക ളയപ്പെടന്ന അസംഖും വസ്തുതകളെ വിസ്തരിച്ചു രേഖപ്പെടു തന്ന ഇത്തരം ആഖ്യാ 

യികകളില് നിന്നു്, കഥ നടന്നതായി പറയുന്ന സമലകാലങ്ങളക്കുറിച്ചു് സവിസ്ക്റര പചരി 

ജ്ഞാനം നമുക്കു സമ്പാദിയ്ക്കുവാ൯ സാധിയ്ക്കുന്നതി ലെന്താണു” അത്ഭുതം? ഇവ നല്ലവണം 7 

പഠിയ്ക്കുന്നതായാല് തന്നെ സ്വാമാന്വമൊരു ചരിത്രമെഴുതുന്നതിന്നുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം 

നമുക്കു സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതായിരിയ്ക്കുംം ഈ രീതിയിലുള്ള, ആഖ്വ്യായികകളെ മാത്രമാണു് 

ചിലര് നോവലെന്നപദംകെണ്ടു വ്വവഹരിച്ചുവരുന്നതു”. നോവലില് കഥയ്ക്കു അത്രതന്നെ 

പ്രാധാന്ൃമില്ല. പാത്രസ്വഭാവോന്മീലനം, സംഭാഷണരീതി, ചാസ്യ 

വിചരണം മതലായവയില് യഥാത്ഥൃങ്ങളെ എത്രത്തോളം ശരിയായും താദാത്മ്വത്തോട്ട ി 

ര്യ ചി 

കൂടിയും അനുകരിപ്പ്ാന് കഴിയുമെന്നാണു" ഗ്രന്ഥകാരന് നോക്കുന്നതെന്നു തോന്നിപ്പോകം. 

അപ്പോം, ഗ്രന്ഥകാരനു കല്ലനാശക്തിയല്ല അധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു”, നല 

ലോകാവലോകനശക്തിയും, വണ്ണനപാടവവുമാണു” അധികം ധേണ്ടതു”. (ഇത്തരത്തിന്നു 

എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം തല്ക്കാലം മലയാളത്തില് കിട്ടുവാന് പ്രയാസം; 

എങ്കിലും ഇന്ദ ഭലഖയിലേയും ശാരദയിലേയും മറവം പല ഭാഗങ്ങറം നോക്കാം.) 

സ്ഥൃലലോകത്തെക്കുഠിച്ച പ്രതിപാഴിയ്ക്കുന്ന ഭാതികശാസ്രുങ്ങഠം പൂവ്വാധികം അഭി 

വൃദ്ധി പ്രാപിക്ചിട്ടുള്ള നവീന കാലത്തെ പ്രതിഫലീയ്ക്കന്നവയായ “4ഡിററകീടീവു”"' നോവല 

കറം (കുററം തെകളിയിയ്ക്കകുക എന്നവിഷയത്തോടു കൂടിയവ) മുതലായ പല അവാന്തര വിഭാഗ 

ങ്ങളു.ം മലയാളത്തില് വള.ന്നിട്ടുണ്ട്” (ഉദാഹരണം, *“ഭാന്മൃരമേനോന്"). 

ര ക 



൬൮ 

ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് നിന്നു രണ്ടു തത്വങ്ങഥം സ്സുഷ്ടമാകുന്നുണ്ടു്. (൧) കേവലം 

അലൌകികത്വത്തില്നാന്നു” പൃണ്ണലൌകികത്വത്തിലേയ്ക്കുളള പരിണാമമാണു” ആഖ്യായിക 

യുടെ വള.ച്ചയിത പ്രതിഫലിയ്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞാല് വലിയ തെററില്ല; (൨) പരിതഃസ്ഥിതി 

ഗതികളെ സുക്ഷ്മാവലോകനം ചെയ്തു യഥാതഥം തമ്മയത്വത്തോടുകൂടി വണ്ണിയ്ക്കുന്നതിലുള്ള 

പാടവത്തിന്െറ ഉത രെഷത്തിനാണു ” ആഖ്വായികാചരിത്രത്തിന്െറ പരിണാമദശയില്ത 

മൂല്യാധിക്ൃം കല്ലിച്ചുകാണുന്നതു”. 

പരിഷ്ക്രാരഭ്രമമെന്നു നാം സാധാരണമായി വ്ൃവ ഹരിച്ചു വരാവഒ്ളതും, ദിനംപ്രതി 

അഥവാ നിമിഷംപ്രതി, എന്നപോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതുമായ ആ വിചിത്രവൃത്തി 

ആ ചാരവസ്ത്രാലങ്കാരാദികളിലെന്നപോലെ സാഹിത്വത്തിലും പ്രത്ൃക്ഷപ്പെട്ടിട്ടണ്ടെ 

ന്നാണു” സാഹിത്ൃചരിത്രം നമ്മെ പഠപ്പിയ്ക്കന്നതു്. 

കാലക്രമേണ നോവലുകഠംക്കു ദൈഘ്വവും പാരായണക്കനേശവും കൂടുതലാണെന്നു 

തോന്നി ജനസാമാനം ചെ൨കഥഠം വായിപ്പാ൯ ഒത്സുക്വാധിക്വം പ്രദശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. 

ഇതു ചെവകഥയുടെ കാലമാണെന്നു തന്നെ പറയാം. ഇന്നു പത്ര പ്രവത്തകന്മാക്കും 

സാഹിത്ൃകാരന്മാക്കം വിജയം സിദ്ധിഷ്ക്നേണമെങ്കില് ചെറകഥകളെ ആശ്രയിയ്ക്ലാതെ 

നിവൃത്തിയില്ലെന്നായിട്ടു്ടു്. 

__ പി. ശങ്കരന് നമ്പ്വാര് 

പാഠം ന് 

ര 

ഗാന്ധിയ്െപ്പുററി നെഹ് റു 

വിഖ്യാതരായ വ്ൃൃക്തികളുടെ ചരമത്തിത ദുഃഖവും പ്രശംസയും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 

ചില വാക്കുകഠം പറയുക ഒരു പതിവാണു. ഞാനോ, മറേറതെങ്കിലുമൊരാളേോ ഈ അവസ 

രത്തില് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതു് ഉചിതമായിരിയ്ക്കുമോ എന്നു” എനിയ്കകറിഞ്ഞുകൂടാ. 

കാരണം, സ്വന്തം നിലയ്ക്കും, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയ്ക്കും, നമ്മുടെ അമൂലു 

സമ്പത്തിനെ സുരക്ഷിതമാക്കി വെയ്ക്കുവാന് കഴിയാതിരുന്നതിലജള ലജ്ജാഭാരത്തില് ഞാ൯ 

ആഴ് ന്നുപോവുകയാണു. ഇതു നമ്മുടെ പരാജയമത്രേ. കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി 

നിദ്ദോഷരായ വളരെയധികം പുരുഷന്മാരേയും സ്റ്രീകളേയും കുട്ടികളേയും രക്ഷിയ്ക്യന്നതില് 

നാം പരാജയപ്പപട്ടു. ഒരുപക്ഷെ ഈ ചുമതലയും ഈ കായ്യുവും നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഏതു 

ഗവമ്മെണ്ടിന്േറയും ശക്ത്യ്ക്കപ്പുറത്തായിരുന്നിരിഷ്ക്കാം. എന്നാലും ഇതു പരാജയമാണ്ട്. 

നാം എത്രയും സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും വന്ന ആ മഹാപുരുഷന്, നമുക്കദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടത്ര 



൬൯ 

രക്ഷി യ്ക്യവാന് കഴിയാതിരുന്നതു നിമിത്തം, നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്നം പിരിഞ്ഞപോയി എന്ന 
കായ്യം നമുക്കെല്ലാം അത്ൃന്തം ലജ്ജാകരമാണു”. അദ്ദേഹത്തിന്നെതിരേ കൈയ്ുയത്തിയതു” ഒരു 

ഇന്ത്വക്കാരനാണെന്ന കായ്യം, ഒരിന്ത്ൃക്കാരനായ എനിയ്ക്കു ലജ്ജാകരമത്രേ. ഒരു ഹിന്ദു 

വാണു” ഈ നികൃഷ്ടമായപ്രവൃത്തി ചെയ്മതെന്നതിലും, ഇക്കാലത്തിലെ ഏററവുംവലിയ ഇന്ത്യ 

ക്കാരനും ഈ യുഗത്തിലെ ഏററവും മഹാനായ ഹിദ്മയവിനും നേരെയാണു” ഇതു പ്രവത്തിയ്ക 
പ്പേട്ടതെന്നതിലും, ഒരു ഹിദ്ദ്യവെന്ന നിലയില് ഞാ൯ ലജ്ജിയ്കകുന്നു. ി 

അകകള്ള, തിരഞ്ഞെടുത്ത, ശബ്ദങ്ങളില് നാം ആളുകളെ. പുക വണ്ടു”. മഹത്വ 

ത്തിന്െറ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളും നമ്മുടെ കൈവശമണ്ടു”. പക്ഷെ, അദ്ദേഹത്തെ നാം എങ്ങനെ 

വ? എങ്ങനെ അളക്കും? നമ്മുടെ ദ്ടഷ്ടരിയില് അദ്ദേഹം സാധാരണ മനഷ്യനായിരു 

ന്നില. അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തില് വന്നു; നെടുനാഠം ജീവിച്ചിരുന്നു; ഇപ്പ്ോോം ഇവിടം 

വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ പ്രശംസാവാക്കുകഠം അദ്ദേഹത്തിന്നാവശ്യൃമില്ല. ഇക്കാ 

ലതതു ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഏതു വ്ൃക്തിയെക്കാളും കൂടുതല് പ്രശംസ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോഠം 

തസെ അദ്ദേഹത്തിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വറ്റൂവാസത്തിന്ന ശേഷം രണ്ടമൂന്ന ദിവസങ്ങംക്കു 

ള്ളില് ലോകത്തിന്െറ മുഴുവന് ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്നു ലഭിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ 

പ്രശംസകളില് നാം എന്തു കൂട്ടിച്ചേക്കാനാണു്! നാം അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ വാ,്ണാനാണു', 

നാം അദ്ദേഹത്തിന്െറ കിടാങ്ങളായിരുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന്െറ കിടാങ്ങളേക്കാഠം അധികം 

അദ്ദേഹത്തിനു ധേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്െറ മക്കളായിരുന്നു. 

ഈ അയോഗ്വൃരായ മക്കഠം ൭ പിതാവിനെ എങ്ങനെയാണ് പുക്കു? 

ര ഒരു ദിവ്യപ്രകാശം നമ്മെ വെടിഞ്ഞു പോയി. നമുക്കു പ്രകാശവും ജീവിതവുംതന്നിരുനാ 

സൂയ്യ൯ അസ്തമിച്ചു. നാം ഇതാ, ഇരുട്ടില് തപ്പ്രിത്തടയുന്നു. പക്ഷെ, നാം ഇങ്ങനെ വിചാരിയ്ക 

ന്നതു” അദ്ദേഹത്തിന്നിഷ്ടമല. കാരണം, ഇത്രയും വഷങ്ങളുഠായി നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന 

൭ ദിവ്യപ്രകാശം നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നും ഇൻ വഷങ്ങളില് അദ്ദേഹം 

നമ്മെ പുതിയ മൂശകളുില് വാത്തെടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. 

ആ ദിധ്യമായ അഗ്നിയില്നിന്നും നമ്മില് പലക്കും ചില സ്റ്റ, ലിംഗങ്ങ€ം കിട്ടിയീട്ടുണ്ടു”- 

ഈ പ്റ്്,ലിംഗങ്ങം നമ്മെ ദ്ദഡ്ഥചിത്തരാക്കി. ഇവയുടെ സഹായത്തോടെ ആ മഹാപുരു 

ഷന്: നിദ്ദേശിച്ച രീതിയില് പ്രവത്തിയ്ക്കുവാന് നാം അഫരായി. മഹാന്മാരും ലബ്ദപ്രതി 

ഷ്കരുമായ എത്രയോ വ്വക്തികഠംക്ക് ഇന്നു ലോഹങ്ങറംകൊണ്ടും വെണ്ണക്കല്ല കൊണ്ടുമുള്ള 

സ്കാരകങ്ങളു ണ്ടു. എന്നാല് ആ മഹാപുരുഷനാകട്ടെ സ്വന്തം ദിവ്ൃശക്തിയാത തന്െറ 

ജീവിതകാലത്തില് കോടിക്കണിനുള്ള ജനഹൃദയങ്ങളില് സ്ഥാനം നേടി. നമ്മളെല്ലാം 

ചില അംശങ്ങളില് അദ്ദേഹം തന്നെയായിത്തീന്നു. ലക്ഷം ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയ 

ക്ഷേത്രങ്ങളില് അദ്ദേഹം നിവസിയ്ക്കുന്നുണ്ട്; അനന്തകാല?റവധി നിവഖസിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. 

ചി അതിനാല്, ഈ അവസരത്തില് വിനീതരാവുകയെന്നതില് കവിഞ്ഞു” അദ്ദേഹത്തിനു 

വേണ്ടി നാം എന്തു പറയാനാണു”? അദ്ദേഹത്തെ പുകൃഴണത്തക്ക യോധ്ൃത നമക്കില്ല. 

അഭ്ദേഹത്തെ യഥാഫം അനുസരിയ്കുവാന് വേണ്ട കഴിവി ല്ലാതിരുന്ന നാം അദ്ദേഹത്തെ 

് ക് 



ടം ഞ് ളം ്ങം. ചക്ളി 

ഗി ; 

൭0 

പ്രശംസിയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ? അദ്ദേഹം നമ്മളില്നിന്നാവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രവൃത്തിയും പരിശ 

മവും ത്ൃരാധാവുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാററിനും പകരമായി ചില വാക്കുകറം നല്ല,കയെന്നതു” 

ഒ മഹത്തായ ആത്മാവിനോടു“ അന്യായം പ്രവത്തിയ്ക്കുകയാവും. കഴിഞ്ഞ മുപ്പതാണ്ടകളായി 
അദ്ദഹം ഈ രാജ്ൃത്തെ നിമ്മിച്ചു; മററാക്കം ഇതുവരെ എത്താന് സാധിയ്ക്കാതിരുന്ന ത്വ്വാഗ 

ശിഖരത്തില് അദ്ദേഹം ഈ നാടിനെ എത്തിച്ചു. ആ പ്രവൃത്തിയില് അദ്ദേഹം ജയിച്ചു. 

എന്നാല് ഒടുവില് അദ്ദേഹത്തെ മുറിപ്പെടുത്തിയ പല സംഗതികളും ഇവിടെ നടന്നു. 

എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സദാ പുഞ്ചിരിതു കിക്കൊണ്ടിരുന്നും ഒരിയ്ക്കലും ആരോടും കടുത്ത ഒരു 

വാക്കു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ, അദ്ദേഹത്തിനു വേദനയുണ്ടായെന്നതു നിസ്സംശയ 

മാണു്. അദ്ദേഹം അഭ്സിപ്പിച്ചുയത്തിയ തലമുറ പരാജയപ്പെട്ടു; അദ്ദേഹം കാണിച്ചുതന്ന 

വഴിയില്നിന്നും നാം വ്യതിചലിച്ചു. ഒടുവില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ തന്നെ ഒരു പുത്രന് 

നമ്മറം എല്ലാവരേയുംപോലെ അയാളും അദ്ദേഹത്തിന്െറ പുത്രന്തന്നെ__ അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ഐഹികജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു. 

തൃൂററാണ്ടുകറംക്കു ശേഷം, നാമിന്നു കടന്നുപോന്ന യുഗത്തെപ്പററി ചരിത്രം വിധി 

യെഴുതും. ചരിത്രം നമ്മുടെ ജയപരാജയങ്ങളെ വിധിയ്ക്കും-_ഈ കാലത്തിനു” ഇത്രയും 

അടുത്തു ജീവിയ്ക്കുന്ന നമുക്കു" അതിനെ ശരിയ്ക്കു വിധിയ്ക്കുന്നതിന്നോ, അതിലെ നടന്നതും 

നടക്കാത്തതുമായ സംഭവങ്ങളെ. ശരിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കുസതിന്നോ കഴിവില്ല. നമക്ക് 
ഇത്രയേ അറിയൂ__മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ ദിവ്വധിട്രതി ഇന്നില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയേ 

അറിയൂ.-ഇന്നു നാലു ദിക്കും അന്ധകാരാവൃതമാണു”. എങ്കിലും ഈ അന്ധകാരം നിത്ൃനൈ 

രാശ്ൃത്തിനേറതല്ലയ കാരണം, ഹൃദയത്തില് തീരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഠം അദ്ദേഹം ജ്വലിപ്പിച്ച 

ദീപ്ലി നാം അതില് കാണുന്നു. ഈ ദീപ്ലി എരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മുടെ 

നാട്ടില് അന്ധകാരം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുകയിലലു അത്രയും കാലത്തോളം നാം അദ്ദേഹ 

ത്തിന്െറ കാല്ലാടുകഠം പി൯തുടന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്െറ സ്തകരണയില്, നമ്മുടെ രാജ്ൃത്തെ 

പിന്നെയും ഉജ്ജ്വലമാക്കി നിത്തും. നാം സാധാരണ മനുഷ്വരാണു്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം 

നമ്മളില് നിറച്ച ആവേശം നമ്മളില് നിലനില്ലന്നുണ്ട”. അതീതഭാരഅതിന്െറ സവ്വോ 

ത്തമ പ്രതീകമായിരുന്നു അദ്ദേഹം__ഭാവിഭാരതത്തിനേറയും അത്രയും വലിയ പ്രതീകമാണ* 

അദ്ദേഹമെന്നു ഞാന് പറയും. ആ അതീതത്തിന്നും ഭാവിയ്ക്കും മദ്ധ്യത്തില് നാം സങ്കട 

നിബിഡമായ വത്തമാനത്തില്. നില്ലയരകയാണു”. അനേകം അപകടങ്ങളെ നാം നേരിടേണ്ട 

തുണ്ട്. എല്ലാററിലും വലിയ അപകടം അനാസ്ഥയും, പരാജയബോധവും നൈരാശ്ൃവു 

മാകുന്നു. നമ്മുടെ ആദധങ്ങഥം ഇടവകയും, ഇതുവരെ ചെയ്തുവന്ന കായ്യുങ്ങളെ വഡെ൨ം 

ശബ്ദാഡംബരമായി തട്ളി, ജീവിതപ്രവാഹം എതിര്വശത്താണെന്നു കാണുകയും ച്ചെയ്യു 

മ്വോ൦ം ഈ അപകടങ്ങഠം നമ്മെ വന്നു വലയം ചെയ്യുന്നു. ഞാ൯ വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന, ഈ 

സന്ദേഫത്തിന്െറ മണിക്രൂർ ഉടനെ അവസാനിയ്ക്കുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്നു“. 

ജീവിതത്തില് മഹാപുരുഷനായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി മരണത്തിലും മഹാനായി 

രുന്നു അദ്ദേഹം. ജീവിതം മുഴുവ൯ താന് സേവിച്ചു വന്ന ഉന്നതാദശത്തെ മരണംകൊണ്ടു 



ന്് 

൭൧ 

അദ്ദേഹം സേവിച്ചുവെന്നതില് എനിയ്യയ സംശയമീല. നമക്കു ദുഃഖമണ്ടു". നാം എന്നും 

അദ്ദേഹത്തെച്ചൊല്ലി ടഒഃഖിയ്ക്ം. കാരണം, നാം മനുഷ്യരാണ്. നമ്മുടെ ലോകോത്തര 

നായ മാറ്റുപ്രദഗരകനെ നമുക്കു മറന്നുകൂട. പക്ഷെ, എനിയ്ക്കറിയാം, നാം കേഴുന്നതു" 
അദ്ദേഹത്തിന്നു സന്തോഷം നല്ല,കയില്ലെന്നു". എററവും പ്രീയപ്പെട്ട ബന്ധുവിന്െറയോ 

സുഹൃത്തിന്െറയോ മരണത്തില്പോലും അദ്ദേഹം കണ്ണനീര് തുകിയിട്ടില്ല. താന് സ്വീക 

രിച്ച മാനത്തില് മുന്നോട്ടു പോകുവാനുള്ള ദ്ഡാസങ്കല്ലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്േറതു”. 

അതിനാല് നമ്മുട ശോകം അദ്ദേഹത്തിന്നു കേപമാണുണ്ടാക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്നു” ഉ പിത 

മായ ഭക്തൃപഹാരമല്ല ശോകപ്രദഠമനം. അദ്ദേഹം ഏറെറടുക്കുകയും ഏറെക്കുറെ നേട 

കയും ചെയ്തു ആ മഹാകായ്യം പുണ്ണമാക്കുന്നതില് നാം സ്വയം നിയോഗിയ്ക്കുമെന്നു ശപഥം 

ഒരിയ്ക്കതക്കടി ചെയ്യകയായിരിയ്ക്കകും അദ്ദേഹത്തിന്നു ചേന ഭക്തൃപഹാരം- അതിനാല് 

നമക്കു പ്രയത്തിയ്ക്കുക, കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്യുക; ആത്മസമപ്പുണം ചെയ്യുക; അദ്ദേഹ 

ത്തീന്െറ യഥാത്ഥാനുയായികളാണു* നാടമന്നതിന്നു തെളിവു നല്ക. 

ആ മഹാപുരുഷന് ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി. ഇന്ത്വ മുഴവന് മുടിഞ്ഞു കിടക്കും 

പോലെ തോന്നുന്നു. നമക്കെല്ലാം ഈ അനുട്രതിയാണുഒളതു”". ഈ ഭാവന എന്നു നമ്മെ 

വിട്ടുപോകും എന്നറിഞ്ഞ കൂട. എന്നിട്ടും, ഈ വിചാരത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് അഭിമാന 

മുണ്ടു": ആ മഹാപുരുഷന്െറ ഛത്രച്ഛായയില് ചില നാം പുലരുന്നതിനുള്ള ഭാഗധേയം നമു 

ക്ഷണ്ടായല്ലോ. വരുന്ന യുഠാത്തിത്, ശതാബ്ദത്ങംക്ക്__ഒരു പക്ഷെ സഹസ്പാബ്ദങ്ങംക്കു്__ 

ശേഷം, നമ്മുടെ ഈ തലമറയെപ്പററി ആളുകറം വിചാരിയ്ക്കും; അവരുടെ കാലത്താണു” ഈ 

ഇരശ്വരപുരുഷന് ഭൂമിയില് അവതരിച്ചതു”! ഈ മഹാപുരുഷന്െറ വഴി തുടരുവാനും, അദ്ദേ 

ഫഹത്തിന്െഠ കാലടിപ്പാടുകളിചൂടെ നടക്കുവാനും, നമുക്കു കഴിപുണ്ടായിരുന്നു എന്ത” അന്നത്തെ 

ആളുകഠം നമ്മെപ്പററി കരുതും. നമുക്കു. സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുവാന് വേണ്ട 

യോഗ്വത നേട്ടകു; എന്നും ഈ യോധ്ൃത നമ്മില് ഉണ്ടായിരിമ്ക്കട്ടെ! 

(ഇന്ത്യന് പാര്ല്ൃമെണ്ടില് ൧൯൪൮ ഫെബ്രവരിയില് ചെയ്ത പ്രസംഠാത്തില്നീന്നു”.) 

എന്. വി. കൃഷ്ണവാരിയര് 



പാഠാം ൧൦ 

കവിതയുടെ വികാസം 

&4അന്തിയസ്സ്? എന്നു പേരായ ഒരു മഹാരാക്ഷസ നെക്ക റിച്ച യവനപുരാണത്തില് 

ഒരു കഥയുള്ളതു വളരെ അത്ഥവത്തായി തോന്നുന്നണ്ടു”. ഭൂമിയുടെ പുത്രനായ അന്തിയ 

തന്െറ പടങ്ങളെ ഭൂമിയില് ഉറപ്പിച്ചു നില്ലദന്നേടത്തോളംകാലം അജയ്യവിക്രമനായിരുന്നു 

വത്രേ; ട്രസ്സഠാം അവന്െറ ശക്തിയെ സദാ ശതഗുണീഭവിപ്പ്ിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നു 

സാരം. ഒരിയ്കുല് അവനോടെതിത്ത യവനഭീമനായ 44:ഹെക്ലലിസ്ത്റ്അവനെ പെട്ടെന്നു 

ട്രമിയില് നിന്നെടുത്തു പൊക്കുകയും, അതോടുകൂടി അവന് ഒരു വെറം പുച്ചക്കുഞ്ഞിനെ 

പ്പ്യോലെ ബലഹീനനായി പ്പരിണമിയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവത്രേ! സാഹിത്യവും ജിവിതവും 

തമ്മിലുഒള ബന്ധം എതാണ്ടിതു പോലെതന്നെയാണിരിയ്ക്കുന്ന തെന്നു പറയാം. ജീവിതത്തി 

നെറ സന്താനമായ സാഹിത്യം ജീവിതത്തില് ആസ്സദമറപ്പിച്ച നില്ല്യന്നേടത്തോളം കാലം 

അസാമാന്ൃശക്തിയുക്തമായി പരിലസിയ്ക്കുകയും, ജീവിതസ്സുഗമം വിട്ടകന്നുപോയാല് 

കേവലം തുച്ഛുമായിപ്പരിണമിയ്ക്കകുകയും ചെയ്യം. സാഹിത്ൃത്തിന്െറ വേരുകം ജനങ്ങളുടെ 

ജീവിതത്തിലാണു” ഈന്നിനില്ലേണ്ടതു”. ഇതിത്നീിന്നാണു” സാഹിത്വത്തിനു ചൈതന്ൃവും 

വൈഭവവും സിദ്ധിയ്ക്കന്നതു”. ജീവിതംതന്നെയാണു് സാഹിതൃത്തിന്െറ ജീവനെന്നു പറയാം: 

ജീവിതത്തിന്െറ പ്രകൃതികള്േയും വിക്ടതികളേയും ലോകത്തിന്െറ ഗതികളേയും 

വിഗതികളേയും, ടെന്നി൩ണ് എന്ന മഹാകവിയാല് പ്രണീതമായിട്ടുള്ള :ഷാലോട്ടിലെ 

വനിത? എന്ന ഖണ്ഡകാവ്ൃത്തില് വണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒ അത്ഭുതദര്പ്പണത്തിലെന്ന 

പോലെലെ,പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകാണിയ്ക,കയാണു്, സാഹിത്ൃത്തില് വേണ്ടതു”. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന 

കലാകാരന് ജീവിതത്തി ന്മേലുള്ള പിടിവിടാതെ കണ്ടതന്നെ, സ്വഭാവോക്തി, സാമ്വ്യോക്തി, 

അതിശയോക്തി” മുതലായ കൌശലങ്ങളെ സ്വച്ഛന്ദം പ്രയോഗഥിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

യാഥാത്ഥ്ൃങ്ങളു ടെ മമ്മഭാഗധങ്ങളെ. നേരെ പകത്തിത്തെളിയിച്ചു നമക്കനുഭവല്ലെടുത്തിത്തരുന്ന 

തിലാണു” ചില കാല്ൃകൃത്തുകം അധികം നിപുണന്മാരായി കാണപ്പെടുന്നതു”. മറ൨ 

ചിലരുടെ സാമത്ഥ്വം കിടക്കുന്നതു “,സാദുൂശ്വബോധംവഴിയായി വാസ്ധവജ്ഞാനം കൈവളത്തു 

ന്നതിലാണു”. സുഷ്ടദഗിനീയില് (മൈക്രോസ്യയോപ്പിത)ക്കൂടി നോക്കുമ്പോഠം കാണുന്ന 

വിധം സംഗതികളുടെ മഖ്യാംശങ്ങളെ. വലു മാക്കിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു ഉള്ളില റപ്പിയ്ക്കുവാ൯ 

മൂന്നാമതൊരുതരക്കാര് ശ്രമിയ്ക്കുന്നു. ഈ സമ്പ്ൃദായങ്ങളെ.ല്ലാം ഏറെക്കുറെ കൂട്ടിച്ചേത്തു 

കൊണ്ടം.. പമല്ക്കാരത്തോടുകൂടി ആശയങ്ങളെ. ഗ്രഹിപ്പിയ്യയവാ൯ പയ്യാപ്ലങ്ങളായ മറ൨ 

മാദ്ലരങ്ങളെ. അവലംബിച്ചും, സാഹിത്യകാരന്മാര് നമുക്കു ലോകപരിചയം ഉണ്ടാക്കി 

അരുന്നു. എന്തെന്നാല് പ്രതിപാദനരീതി എന്തുതന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടേ, സാഹിതൃത്തിന്െറ 

വിഷയം എന്നും ലോകജീവിതം തന്നെയാണ്. 



6൭൨൩. 

ഈ തത്വത്തില് നിന്നു രണ്ടു സംധഗാതികറം സ്ൃഷ്ടമാകുന്നുണ്ട”. ഒന്നാമതു കവിയുടെ 

ഹൃദയം പ്രപഞ്ചത്തോടു് ഏറക്കുറെ അനുകമ്പയുള്ള തായിരിയ്ക്കുണം. രണ്ടാമതു”, വായന 

ക്കാരന് സമസ്ൃഷ്ടരികളുടെ ജീവിതത്തില് സഹാനുഭൂതിയു ഒളവനായിരിയ്കൂണം. അങ്ങനെ വരു 
മ്പോഠറം കവിഹ്ൃദയവും അനുവാചകഹ്ൃദയവും തമ്മില് താനേ ഒരു പൊരുത്തമുണ്ടായി 

ച ക്കൊള്ളും. കാവ്യാഭിനന്ദനത്തിനു” ഇതു” അത്യാവ ശ്ൃവുമാകുന്നു. കായികവിനോദങ്ങളില് 

യാതൊരു ശ്രദ്ധയോ താല്പ്പയ്യമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രേക്ഷകനു“ അവയുടെ പ്രകടനം കേവലം 

ഹാസ്വ ജനകമായിമാത്രമാണല്ലോ തോന്നുക. അതില് രസിച്ചു ലയിയ്ക്കാറാകേണമെങ്കില് 

ആദ്യമേ അതില് താതപ്പയ്യമുണ്ടായിരിയ്ക്കുകതന്നെ വേണം. 

ഒരുകാലത്തു നമ്മുടെ സാഹിത്യം രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭക്കന്മാരുടേയും പ്രായേണ 

ഉ.പരിപ്പവമായ സുഖജീവിതത്തെ മാത്രം പ്രതിബിംബിച്ചുകാണിച്ചു തൃപ്ലിയടഞ്ഞിരുന്ന 

തിനെറ കാരണം ഇപ്പ്യോഠം സ്തൂഷ്ടമമാണല്ലോ. കാവ്വൃത്തെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം 

ജീവിതത്തിന്െറ ആ ഒരം ശത്തിലാണു” ശ്രദ്ധാലുക്കളും തൽപ്പരന്മാരുമായിരുന്നതു”. അതിനെ 

സാഹിത്ൃം അത്ൃന്തം ഹൃദയാവജ്ജകമായ രീതിയില് അവക്കു വിശദ മാക്കിക്കൊടുക്കുകയും 

ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീ$ ക്രമേണ കാവ്യാനുവാചകന്മാരുടെ താല്പ്പയ്യങ്ങം ജീവിത 

ത്തിന്െറ ഇതരാംശങ്ങളിലേയ്ക്ു സമഗ്രമായി പ്രസരിച്ചുതുടങ്ങി; അതനുസരിച്ചു കാവ്ൃ 

ത്തിന്െറ അസ്തി വാരത്തിനു വിസ്താരവും വൈ ചിത്രവും വഭ്ഥീച്ചു്, ജീവിതത്തിന്െറ എല്ലാ 

വശങ്ങളേയും ഉറംക്കൊള്ളന്ന നിലയിലെത്തിച്ചേന്നു. സാഹിത്യത്തിലെ വിഷയത്തെ മാത്ര 

മല്ല, രൂപത്തേയും രീതിയേയും എല്ലാം ഈ പരിവത്തനം സ്വഭാവേന ബാധിയ്ക്കകുകയുണ്ടായി 

ച എന്നു പ്രത്വേക്ം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതു” ഏതു സാഹിത്വത്തിന്െറ ചരിത്രം നോക്കി | 

യാലും കാണാവുന്ന ഒരു പരിണാമവിശേഷ.ം...അഥവാ, വികാസം__തന്നെയാണു”. 

അടുത്തകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള രാഷ്ലീയോല് ബുഭ്ധതയുടെയും വിദപ്യാഭപ്വാസപ്ര ചാരത്തി 

നേറയും ഫലമായി, നമ്മുടെ സാഹിത്ൃത്തില് സാമാന്വജ നങ്ങളുടെ താല് പ്പയയങ്ങളെ. സ്റ്റൂഠ്രി 

യ്ക്കന്ന പല നവീകരണങ്ങളു മുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു സ്തൂഷ്ടമമാകുന്നു. ഉത്തമകവികാംക്കു തങ്ങളുടെ 

കാലത്തെ ആശയമയമായ ജീവിതത്തില് ഭാധാഭാക്കുകളുഠകാതിരിപ്പാ൯ ഒരിയ്ക്കലും സാധി 

യ്ക്കന്നതല്ല.. ഒരുദാഹരണം പറയാം: എതാനും ചില വ്വക്തികളുടെ സ്വാത്ഥലാഭത്തിനു ് 

വേണ്ടി അസംഖ്വം പേരേ അടിച്ചമത്തുന്നതായ ആ കൈയൂക്കിനെ ആരാധിയ്ക്കുന്നവരല്ലാ 

ഇന്നുള്ളവര്; കാധ്വങ്ങളിലെ നായകന്മാരാകവാന് ദേവമ്മാക്ടം ഭ്ൂരദേവന്മാക്ടം രാജാക്ക 

മ്മാക്ടം പ്രഭക്കന്മാക്കും സേനാനികഠക്കും മാത്രമേ അവകാശമുള്ളു എന്നു അവര് കരുതുന്നതു 

മില. ഏതു ദരിദ്രനേറയും സാധാരണനേറയും നിത്വജീവിതത്തില് കവിതയ്ക്കു വിഷയ 

മുണ്ടെന്നാണു് ഇന്നുള്ള വരുടെ മതം; മനുഷ്വസമത്വത്തിലുങ്ള വിശ്വാസമാകുന്നു അതിന്െറ 

അടിസ്ഥാനം. ജീവിതത്തിന്െറ ആകഷകമായ വശം മാത്രമല്ലാ, ദുരിതകലുഷിതവും ക്ലേശ 

മലീമസപുമായ വശവും കാവ്യങ്ങളില് പ്രതിപാദിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു” ഇന്നത്തെ കവികറം 

“ഭൃ ദാഹരണസഹിതം ഉദ“ഘോഷിയ്കുന്നു. കൂലിവേലക്കാരുടെ കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങളേയും അവയുടെ 

' ഉള്ളില്ക്കടി പ്രകംശിച്ചുകാണുന്ന സ്വഭാവവൈശിഷ്ടവങ്ങളേയും കിച്ചു പ്രതിപാദിയ്ക്ക 
_. ന്നതില് ഇന്നത്തെ കാവ്വൃകാരന്മാർ ആവേശംകൊള്ളുന്നതായിക്കാണുന്നു. ര് 
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ഇന്നത്തെ കവികറം ജീവിതത്തില്നിന്നുതങ്ങറംക്കുതാല്പ്പയ്യം തോന്നുന്ന ഏതു വിഷയ 

വുമെടുത്തുപ്രതിപാദിയ്ക്വാന് മടിയ്ക്യാത്തവരാണു”. കവിതയ്ക്കു വിഷയീഭവിയ്ക്കുവാ൯ കൊള്ളാ 

ത്തവയാണെന്നവെച്ചു പ്രാചീനന്മാര് തള്ളിക്കളുഞ്ഞിരുനന പല ജീവിതഭാഗങ്ങളും നവീന 

കൃതികളില് സ്ഥലം പിടിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. അസുന്ദരമെന്നോ ബീഭത്സമെന്നോ ഉള്ള 

കാരണത്താല് മാത്രം ഒരു സംഗതി കവിതയിൽ പ്രതിപാദിയ്ക്കാതിരി യ്ക്കുരുതെന്നും, ജീവിത 

ത്തിന്െറ എല്ലാ വശവും കവിതയില് തെളിയിച്ചു കാണിയഷ്ഷക്കേണ്ടതാണെന്നും നവീനന്മാ൪ 

സിദ്ധാന്തിയ്ക്കുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായ അന്മഭവത്തോടു കൂടി, തഗുഡ്യാവഹങ്ങളായ ജീവിതവശ 

ങ്ങളിലും നിഭയം കവികഠം തങ്ങളുടെ പ്രതി ഭാപ്രകാശം തട്ടിയ്ക്യേണ മെന്നാണ്” അവര് ശഠി 

യക്കുന്നതു". അതനുസരിച്ചുടള അനേകം കൃതികളു.ം അടുത്തകാലത്തു” ആധിഭധിയ്കുകയുണ്ടാ 

യിട്ടുണ്ടു. 

ശൃംഗാരപ്രതിപാദനത്തില്ഇന്നത്തെ സമുദായമയ്യാദ യ്ക്യൊത്തവിധം ചിലപരിഷ്ട്രാരങ്ങ 

ളെല്ലാം കവിതയില് വന്നുകൂടീട്ടുണ്ടെന്നു സുവിദിതമാണല്ലോ. വെറം ഇന്ദ്രിയപരമായ 

സുഖകാംക്ഷയെക്കാള ധികം പ്രാധാന്യം, നായികാനായകമ്മാരുടെ മാനസികവും ആത്മീയവു 

മായ ഇണക്കത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദാന൯ഭൂതിഷ്ക്കാണു” തൃതനകവികഠം നല്ലുന്നതു്. 

തത്ഫലമായി ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ തൃംധാരകവിത പഴയതിനേക്കാഠം ക്രടുതത 

സഭ്വുമാകുന്നു. 

സ്വരാജ്ൃസ്റ്റേഹം തുളു മുന്ന ലഘു കാവ്വങ്ങം ഇന്നു ധാരാളം പു റത്തുവരുന്നുണ്ടു്. പണ്ട 

ഇനശ്വരഭക്തിപ്രധാനങ്ങളായ കൃതികറം എത്രത്തോളം സുലഭത്ഭളായിരുന്നവോ, അത്ര 

ത്തോളം സുലഭങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്” ഇന്നു രാജഭക്തി ദ്്യോതകങ്ങളുായ കൃതികംം. 

ഇന്നത്തെ കവിതയുമായി യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരനുവാചകനു“” അതില് 

വിലക്ഷണമായിത്തോന്നുന്ന ഒരംശമാണു” തൃതനസങ്കേതവിനിവേശം. സാദ്ദശ്വമൂലകമായ 

പ്രതിരൂപകരണമാണല്ലെൊ കാവ്ൃസങ്കേതത്തിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി നില്ല ന്നതു്. ഉപമ 

യില്നിന്നു തുടങ്ങി, ഉതപ്രേക്ഷ, രൂപകം,രൂപകാതിശയോക്യി, സമാസ്ധോക്തി, അന്വാപ 

ദേശം മുതലായ പല പടികളിൽക്കൂടി കേറിപ്പോകുന്ന സാദ്ൃശ്വബോധം പ്രഹേളികതൊട്ടു 

&മിസ്റ്റീസം?വരെ അസംഖുൃം സങ്കേതങ്ങളായി രൂപമെടുത്തിട്ടു ഒളതു പ്രത്ൃക്ഷമാകുന്നു. ചമല് 

ക്കാരകാരിയായ വൈശദ്ൃം കൊണ്ടു സമ്കേതങ്ങറാക്കു സാഹിത്ൃത്തില് പ്രചാരവും പ്രതിഷ്ടയും 

സിദ്ധിയ്ക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കവിതയില് നാഠംംക്കുനാം നവനവങ്ങളായ രൂപങ്ങളില് 

പുറത്തുവരുന്ന സങ്കേതങ്ങറംക്ക് അപ്രകാരമുള്ള പ്രതിഷ്ട ഇനിയും ലഭിഷ്ക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരി 

യ്്കന്നതു*. കവിഹ്ൃദയാനുഭതിയില് നിന്നു സ്വാഭാവികമായി ഉയന്നുവരുന്ന സങ്കേതങ്ങഥം 

നിലനില്ലൂകയും, കേവലം കൃത്രിമാനുകരണങ്ങളുായവ ശലഭപ്രായം നശിച്ചു പോകയും 

ചെയുമെന്നു സാമാന്യേന പറയാം. പഴയ സങ്കേതങ്ങളെ ചവ്വിതചവ്വണം ചെയ്യുക 

യല്ലാതെ, പുതിയവയെ സ്ൃഷ്ടിയ്കകുവാ൯ കവികഠംക്കു അധികാരമില്ലെന്നു ആരും ശഠിയ്ക്കുന്ന 
തല്ലം പക്ഷേ സാഹിത്ൃലോകത്തില് അവ ഏറെക്കാലം പ്രചരിയ്കണമെങ്കിത, കാവൃപര 



നന നന നത്തു 

൭൭൫ 

മായ യഥാത്ഥോതക്കഷം അവയ്ക്കുണ്ടാകാതെ തരമില്ല. കള്ളനാണ്വങ്ങളുടെ പ്രചാരം എത്ര 

നാം നിലനില്ല,ം ? 

ചില കാവ്ൃയസങ്കേതങ്ങറംക്കു മനുഷ്വരുടെ സാമാന്വമനോഗതിയനുസരിച്ചു സാവ്വ 

കാലികത്വവും സാധ്വലാകികത്വവും സിദ്ധിച്ചിട്ടു ദ8തുപോലെ തോന്നുന്നു. ഉദാഹരണ 

മായി, ഗൃഹം എന്നു പറഞ്ഞാല് ദേഹം എന്നത്ഥത്തിന്െറ പ്രതീതി സന്ദര്ഭവശാല് അനാ 

യാസേന ഉണ്ടാകാംം 

“ഗൃഹത്തിന്െറ കാവല്ല്ാർ വിറച്ചും, ബലവാന്മാര് കുനിഞ്ഞും (മര്ദ്ദകന്മാ൪) പേഷ 

കന്മാര്൪ എണ്ണത്തില് കുറഞ്ഞു ക്രമേണ ഇല്ലാതായും, ഗവാക്ഷങ്ങളില്ക്കുടി നോക്കിക്കാണു 

ന്നവര് ഇരുട്ടിലാണ്ടം വരുന്ന ഒരു കാലം? എന്നു കേട്ടാല് കൈചംക്കു വിറയും കാലുകഠംക്കു 

കഴച്ചലും പല്ലകഠംക്കു വീട്ലയും കണ്ണുകഠംക്കു കാ ജതക്കുറവും തട്ടുന്ന വാദ്ധക്വദശ എന്നാണു്, 

കവി വിവക്ഷിയ്കകുന്നതെന്നു ധരിയ്ക്വാ൯ വലിയ ഞെരുക്കമില്ല. ജീവിതത്തെ ഒരു നദി 

യായി കല്ലിയ്ക്കുന്നതു സവൃവസാധാരണമാണു”. അതുപോലെത്തന്നെ പ്രയത്നത്തെ പവ്ൃതാ 

രോഹണമായും, വിജയത്തെ ഗിരിശിഖരപ്രാ ഏിയായും, വംശത്തെയോ വഗ്ലുത്തെയോ ബ 

ഷ്നായ രക്ഷകനെയോ ഒരു മഹാവ്ൃക്ഷമായും, ആയുഷ്ക്രാലത്തിലെ ഭിന്നദശകളെ. സംവ 

ത്തിലെ ടടതുഭേദങ്ങളുഠായും മറ൨ം മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെ കവികളും കള്ളിഷ്ക്കകാവണ്ടു”. ഇങ്ങനെ 

യു 38 സങ്കേതങ്ങഥം യഥാത്ഥത്തില് കവിയുടെ ആത്മീയാനുഭവത്തില്നിന്നു സ്വാഭാവിക 

മായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടന്നവയാണെങ്കില്, പഴയതോ പുതിയതോ എന്തെങ്കിലുമായി 

ക്കൊള്ളട്ടെ, അവയ്ക്കു, ജീവനുണ്ടായിരിയ്ക്കന്നതാണു്. അനുഭവമില്ലാതെ കേവലം ഉപരിപ്പവ 

മ മായ രീമിയില് അനുകരിയ്ക്കുക മാത്രമാണു” ചെയ്യുന്നതെങ്കില് സങ്കേതങ്ങറംക്കു വില വളരെ 

കുറയുകയും ചെയ്യും. 

ശക്തിയ്യ്കകോ വൃക്തിയ്ക്കരോ കൌതുകത്തിനോ വൈചിത്രവത്തിനോധേണ്ടി, സാധാരണ 

മായ രൂപം, (മം, രചന, വാക്വ്വാത്ഥം എന്നിവയിതനിന്നു് ഉദ്ദേശ്വവുവ്യം വ്വതിചലി 

യ്ക്ന്നതാണു” അലങ്കാരത്തിന്െറ ആസ്സറദമെന്നൊരു പഴയ ആംേയാലങ്കാരികന് പറഞ്ഞിട്ട 

ള്ളതു ശരിയാണെങ്കില്, ഇന്നത്തെ കവിത പ്രായേണ അലങ്കാരമയം തന്നെയാണെന്നു പറ 

യാം. എന്തെന്നാല് ഇന്നത്തെ കവികറം മുന്പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സാധാരണ സ്പ റ 

ദായത്തിതനിന്നു സ്വച്ഛന്ദം വ്വതിചലിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. പക്ഷെ അവ 

രുടെ ഉദ്ദേശ്വം എല്ലായ്ക്കോഴം സഫലമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന കായ്യം പ്രത്വേകം ചിന്തിയ്ക്കേണ്ടതു 

തന്നെയാണു്. ഇവിടെ പുത്തന് കൂറവകാക്കം പഴയകൂറവകാക്കം തമ്മില് ഗുരുതരങ്ങളായ 

അഭിപ്രായധ്ൃതൃഠാസങ്ങളു.ണ്ടാകുന്നു. പുതിയ കൃതികങ്കില് പലതും കാലക്രമത്തില് വിസ് മൃത 

മായേക്കാം. പഴയ കൃതികങള്കിലും എത്ര അസാഖ്വം അങ്ങനെ വിസ് മൃുതമായിട്ടുണ്ടു്! 

ഏറാവും ഒഓല്കൃ ഷ്ടൂപ്വമു ളള നവീനന്മാർ സമകാലത്തെ അതിജീവിച്ചു അടുത്ത കാലമാകു 

മ്പോഴെയ്ക്കകം 44പഴഞ്ച "ന്മാരായിപ്പരിണമിയ്കുന്നു! അതിനാല്, തൂുതന ഗാതിവിഗതികളെ 
റ് 

സൂക്ഷിച്ച പഠിയ്ക്കുന്നതു അത്വാവശ്യംതന്നെ. അനന്തരകാലീനന്മാരുടെ ദൂഷ്ടരിയില് വലിയ 

വിലയി ല്ലാതെവരുന്ന കൃതികഠംക്കും സമകാലലോകത്തിന്െറ ദപ്പണങ്ങളെന്ന നിലയില് 



൭൬ 

ഒരു വിലയുണ്ടല്ലെൊ. അവയെ വിമശിയ്ക്കുമ്പോഠം അവയുടെ നിമ്മാതാക്കളുടെ നിലയില് 

നിന്നുകൊണ്ടകൂടി ഒന്നു ചിന്തിച്ചാല് നന്നായിരിയ്ക്കും. പഴയ സമ്പ്യദായങ്ങറം മാത്രം 

പരിചയിച്ചിട്ടുളവക്കു", വിലക്ഷണമായിത്തോന്നുന്നു എന ഏകകാരണം കൊണ്ടു മാത്രം 

പൂതിയ കവിതാവികാസത്തെ ആക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതു ശരീയായിരിയ്ക്കയില്ല. ഹല്ലാററിനും 

പുറമെ എത്രയെത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വാഴ്ച, കണ്ടതിനുശേഷമാണു് ഒരു പുണ്ണുചന്്രന്െറ 

ഉദയം ആകാശത്തില് നാം കാണുന്നതു”! എത്രയെത്ര ക്ഷുദ്രകവികളുടെ വിളയാട്ടം കഴി 

ഞ്ഞതിന്നുശേഷമാണു് സാഹിതൃത്തില് ഒരു യഥാത്ഥ മഹാകവി ഉയന്നുവരുന്നതു”! കാവ 

ലോകത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു വിധം കൃതജ്ഞതാ പുവ്യകമായ ആദരത്തെ അഹിയ്ക്കുന്നില്ലേ? 

__പി. ശങ്കരന് നവ്ഖ്വാ൪ 

കു പാഠം ൧൧ 

അച്ഛുനെഠ മകന 
ഞാനും എന്റെറ ശ്വശുരനുംകൂടി ഓരോ വത്തമാനങ്ങം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിയ്ക്കുയാണു”. 

സായന്തനപ്രഭ ഞങ്ങളു ടെ മുറിയില് ചമ്പകപ്പൂക്കറം വിതറിക്കൊണ്ടി രുന്നു. വിവാഹം കഴി 

ഞ്ഞിട്ട കാലം കുറച്ചായെങ്കിലും, മധുവിധുസംബന്ധിയായ ഒരാഫ്ലാദാവേശം എന്നി 

ലുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേയും ഇതിലേയും കടന്നുപോകുന്ന എന്െറ ഭായ്യയുടെ കൈവള 

ക്കിലുക്കങ്ങളും പൊട്ടിച്ചിരികളും അതിനെ ഉടത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങം പല 

പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. ആത്ര രസികത്തത്തോടെ വെടി പറയുന്നതില് 

എനെറ ശ്വതുരനെപ്പ്പോലെ സമത്ഥനായി ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ സംസാരം 

അലോപ്പതി വൈദ്യൃന്മാരെക്കുറിച്ചായി. അദ്ദേഹത്തിന്െറ പരിചിതന്മാരും സ്റ്റേഹിതന്മാരു 

മായി പല ഡോക്ടര്മാരുമുണ്ടു്. അവരില് പ്പലരുടേയും അവൈദശ്ധ്ൃത്തേയും നൈപുണ്യ 

ത്തേയുംകുറിച്ചു സംസാരിയ്ക്കുന്നതിന്നിടയില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: :മി. കോന്തുണ്ണിമേനോന് 

ഒരു നല്ല ഡോക്ടരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെപ്പററി കട്ടന് കേട്ടിട്ടില്ലേ?” 

തുണ്ടു”. മത്തശ്ശീിയോ മറേറാ ആണു, ഒരിയ്ക്കല് അദ്ദേഹത്തെപ്പററി എന്തോ പറയുക 

യുണ്ടായിട്ടുണ്ടു”. 

“ഫാ! എന്തു രസികനായിരുന്നു വെന്നോ!” എന്െറ ശ്വശുൂര൯ ആഗ്ണാദത്തോടെ 
തുടന്നു: ::ഞങ്ങഠം വലിയ ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു. ആഠം നന്നെ കവത്തിട്ടാണു”. ഉയരം 

അധികമില്ല. വണ്ണും ആവശ്യൃത്തിലധിക മുണ്ടുതാനും. അതുകൊണ്ട്, കാ ഴയിൽ 

തിവണ്ടിയ്ക്കകു വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ആ :ടാങ്കി'ന്െറ ഒരു പ്രതീതിയാണു” നമുക്കുണ്ടാവുക. 

പക്ഷേ ഓട്ടകഠം അദ്ദേഫത്തെപ്പറഠിപ്പഠയുക കരടിഡോക്ടര്' എന്നാണു്. ഓരോരുത്തരുടെ 
ഭാവന ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ! 



൭൭ 

വാസ്തവത്തില്, കുറച്ചൊരു കരടിത്തമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടു്. ഒരു പണക്കാരന് 

രോഗിയുടെ മടിശ്ശീല അങ്ങോരുടെ കയ്ക്കില്പ്പെട്ടാല് അതു പിന്നെ ൭ ആലിംഗനത്തില് 

നിന്നു വിട്ടുപോരലില്ല. ഒന്നുണ്ടു”, അതുപോലെതന്നെയാണു”, സാധുക്കളോടുള്ള ദയയും. 

ഒരൊററ നോട്ടത്തിന്ന്, വന്ന രോഗി ഏതു തരക്കാരനാണെന്നു”, പണക്കാരനോ പഞ്ഞ 

ക്കാരനോ എന്നു്, മനസ്സിലാക്കു വാനു ജള വാസന അദ്ദേഹത്തിന്നു ജന്മസിദ്ധമാണ്: പാവ 

പ്പെട്ടവരുടെ കായ്യത്തില് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധ ഖെയ്ത്കും. അവക്കവേണ്ടി തന്നാലാവതു ചെയ്യ 

ന്നതില് ഒരിത്തിരിയും അലസത കാണിയ്ക്കില്ല. ദോഷം പറഞ്ഞുകൂടല്ലോ! 

വളരെ ഉച്ചത്തില് ഒരു പരുക്കന്രീതിയിലാണു” അദ്ദേഹം സംസാരിയ്ക്കുക. ഈ പരുഷ 

തയാണു” ആളുകളെ അധികം പേടിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു രോധി “തന്െറ 

മുറിയിലേയ്ക്കു കടന്നുവരുമ്പോ€ം അദ്ദേഹം ചോദിയ്ക്കും, “എന്താണു” വേണ്ടതു?" 

€ഒന്നം വേണ്ട. ഇവിടുത്തെ ഒന്നു കാണാ, , ,,,,” ഇത്രയും പറയുമ്പോഴയ്ക്കുതന്നെ 

ബംഗ്ണാവോ?” 

ഡോക്ടര് ഇടയില് ചാടിക്കയറം, ഒന്നും വേണ്ടേ? പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണു് ു 

“ഒരു വയററില് വേദന__' രോഗി ശങ്കിച്ചുകൊണ്ട പറയും. 

“ശരി, അതിങ്ങോട്ടു പറഞ്ഞാൽ പ്പ്യോരേ? ആട്ടേ, എന്തേ വയ ററില്വേദന വരാ൯!' 

“എന്താണെന്നറിയില്ല. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതാണു.” 

€ എന്നാല് ഇന്നലെത്തനെ വരായിരുന്നില്ലേ?” പിന്നെ ഒരു പതിഞ്ഞ സ്വരത്തില് 

തുടരും: മുഹുത്തം പററിയില്ലേ? ഇങ്ങോട്ടു വരു, നോക്കട്ടെ" ഇതാണു” രീതി. പക്ഷേ 

സംഭാഷണത്തില് മാത്രമേ ഈ പരുഷതയുള്ളു. ആ രോഗി ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കില് 

അവന് നന്നായി പരിശോധിക്ക്കുപ്പെടും, അവന്നു ഒന്നാന്തരം മരുന്നു കിട്ടും. എന്നല്ല, 

രോഗം മാധവന്നതുവരെ അവനെ അദ്ദേഹം കയ്യൊഴിയ്ക്കകയുമില്ല. ദോഷം പറഞ്ഞുക്രടല്ലോ! 

താന് ചികിത്സിയ്ക്കുന്ന ഒരു രോഗിയും ദീനം മാറാതെ പോകരുതെന്നു നിബ്ബന്ധമാണു. 

ചികിത്സിയ്ക്ുകയ ല്ല, രോഗവുമായി പടവെട്ടുകയാണെന്നു പറയണം. അത്ര യ്ക്ണ്ട വാശി. 

നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളു ണ് കോന്തുണ്ണിമേനോന്. അത്രതന്നെ ഒദ്ധതൃവുമണ്ടു". എത്ര 

വലിയ ആളോടും അദ്ദേഹം താണുനില്ലില്. അരുടെനേരെയും തട്ടിക്കയവം. അതിനെ 

പ്രഠറി അങ്ങോര്തന്നെ പറയാഠണ്ട്, :കാലുപിടിച്ചാല് ഞളു.കഠം മുഖത്തു ചവിട്ടുകയേ 

ഉള്ളൂ. കടുമ കടന്നുപിടിച്ചോളൂ-_എന്നാല് പക്ഷേ അവര് നിങ്ങം പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിയ്ക്കും.” 

ലോകം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയായിരിയ്ക്കും പഠിപ്പിച്ചതു”. 

നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള അളായതുകൊണ്ട ബുദ്ധിശുനൃതയെ അങ്രോക്ക പൊവവ്പിഷ്ക്കാന് 

കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്െറ മുമ്പില്വെച്ചു” ഒരു വിഡ്ഡിത്തം പറയുകയാണെങ്കില് അതു 

നന്നേ അപകടകരമായേ കലാശിയ് ക്കു. അവസാനം അപ്പറഞ്ഞവന്െറ ചെകിടത്തു രണ്ടു 

കൊടുക്കാൻ ക്രടി അങ്ങോര് മടിച്ചു എന്നു വരില്ല. പ്രബലന്മാരുടെ കണ്ണില് ദൂബ്ബലത 

യാണു” ഏററവും വലിയ പാപം അദ്ദേഹത്തെ കുററല്പേടുത്തീട്ടെന്താ? 

അത്ത തം ച 

ച് 



൭൮ 

ഒരു വലിയ നേരംപോക്കുണ്ടായി. കുറച്ചപകടമായി കലാശിച്ചേനേ. പക്ഷേ, 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭാഗ്വം, ഒന്നുമണ്ടായില്ല. കായ്യമെന്താണെന്നോ? മനോലെ കുഞ്ഞല 

വിയെ കുട്ടനറിയില്ലേ? ഇന്നത്തെ മാതിരിയൊന്നമല്ല അന്നത്തെ അവരുടെ സ്ഥിതി. 

പൂത്ത പണം വേണോ, കുഞ്ഞലവിയോടു ചോദിച്ചാല് മതി, എന്നാണു” ആളുകഠം പറയുക. 

അവന്െറ വീടക്കു പ്രസവവേദന തുടങ്ങി. അന്നൊക്കെ ഡോക്ലരെ കൊണ്ടവരിക, പേററി 

ച്ചിയെ കൊണ്ടവരിക_ ആവകയൊന്നുമില്ല. ഒരു വയററാട്ടി'യുണ്ടാവും. ഡോക്ടരും 

നെഴ*സുമൊക്കെ അവഠംതന്നെ. പ്രസവം കുറച്ച് അപകടകരമാണെങ്കില് ഗാദിണി അങ്ങോട്ടു 

മരിയ്ക്കും. ആയുബ്ചലമാണു* അന്നു കായ്യം. മുഹമ്മദീയരുടെ ഇടയില് ഡോക്ടരെ കൊണ്ടു 

വരിക എന്നുവെച്ഛാല് മയ്യത്താ"വാനടത്ത ” എന്നാണത്ഥം. പാവം, അവക്കത്രയല്ലേ 

അറിവുള്ള; ദോഷം പറഞ്ഞുക്രടല്ലോ! 

കുഞ്ഞലവിയുടെ ഭായ്ക മൂന്നു ദിവസം നോവുപിടിച്ചു കിടന്നു. എന്നിട്ട് അവന് 

ചെയ്തതു” ഒരൊററ മരുന്നാണ്. ഒരു മുസല്വയാരെക്കൊണ്ടു ചില മന്ത്രവാദങ്ങഠം ചെയ്തി 

ഴു “കം ആ വൈദികൻ പോകുമ്പോഠം ഒരു പുഷ്ണും ജപിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്, അതു വിക 

മിച്ചാല് സ്ത്രീ അപ്പോം പ്രസവിയ്ക്കുമെന്നു" അയാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിയ്ക്കയാണു”. 

നാലാം ദിവസവും നേരം പുലന്ന. പുഷ്ണും വികസിച്ചില്. സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണു” 

പ്രസവിയ്ക്കുക! കുഞ്ഞലവിയ്ക്കു വലിയ പരക്കംപാച്ചിലായി. അവന്നു” ൭ പെണ്ണിനെ 

നന്നെ സ്നേഹമാണു. ഒരു തറവാട കൊണ്ടനടക്കാ൯ന് പോനവളാണു്. എന്നല്ല, ആ 

പെണ്ണിനെ കെട്ടിയതിന്നു ശേഷമാണത്രേ അവന്നു” അന്നുള്ള ഗുണമൊക്കെ വന്നതു”. 

പലരുമായും അവന് ആലോചിച്ചു, 4:ഇനിയെന്താ വേണ്ടതു?" മുസല്വാരും അവിടെയുണ്ടു”. 

പുഷ്ും വികസിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുമെന്നോ പ്രസവിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുമെന്നോ ഉള്ള ശങ്കയേ അയാഠം 

ക്കില്ല. ഒടുവില് ഒരു ചെവപ്പക്കാരന് മാപ്പിള. ഇടയില്ക്കടന്നു പറഞ്ഞു: എന്തുവന്നാലും 

കുഞ്ഞാലിക്കാ, ആ /ദെരസരെ' ഒന്നു കൊണ്ടുവര”?. ആയാളു” വന്നാല് ദീനം തിരിയും.” 

മുസല്വ്രാരുടേയും മറവം എതിപ്പുണ്ടായിട്ടും കുഞ്ഞലവി ഡോക്ടക്കു് ആളെ. അയച്ചു. 

കോത്തുണ്ണിമേനോന് ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല. തന്െറ കതിരവണ്ടിയില്ക്കയറി. ആരാ 

യാലും ഒരു പ്രസവക്കേസ്സിന്നു വിളിച്ചാല് അങ്ങോര് ഒരിത്തിരിയും താമസിമഷ്ക്കിലു ദോഷം 

പറഞ്ഞു കരടല്ലോ! ല്ല 

ഡോക്കര് ചെന്നുകയറി; കുഞ്ഞലവിയുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം നിശ്ശബ്ദരായി നിന്നു. 

അദ്ദേഹം രോഗിണിയെ പരിശോധിച്ചു. ഉമ്മറത്തു വന്നു ചോദിച്ചു, “കുഞ്ഞലവി, നോവു 

തുടങ്ങിയിട്ടു ദിവസമെത്രയായി?" 

“അതു”, , , ,' കുഞ്ഞലവി തല ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “നാലാന്നോഠം ഉച്ചയ്ര് 

തുടങ്ങി.” 

“അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാല് ഒരു നാലു ദിവസംകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടു മതിയായിരുന്നില്ലേ 

എന്നെ വിളിയ്ക്കുക. ഇത്ര തിരക്കു ക്ൂട്ടിയതെന്തിനേ? ഇതുവരെ എന്തേ ചെയ്തതു? 



൭൯ 

കുഞ്ഞലവി കിടന്നു പരുങ്ങി. 

“വിശേഷിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.” 

“ഒന്നും?” 

*ഈ മുസല്വ്യാര” ഒരൂട്ടൊക്കെ ശെയ്ക്ു. 

ഡോക്ടര് മുസല്യാരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ ചോദിച്ചു, “എന്തേ താന് ചെയ്തതു?” 

“ഞമ്മളു.” ഒതുട്ടം പണിയോള്ളൊക്കെ എടുത്തിരിക്ക”ണു്. ഒരു പുശ്പം ജപി 

കൊടുത്തു്. അതു ബികഷിച്ചാണെങ്കില് ഓള” പ്രസബിക്കും " 

“എന്തു!” ഡോക്ടരുടെ പുരികം വല്ലാതെ ചുളിഞ്ഞു. 

“ഒരു പുശ”പത്തിമ്മേ ഒരു മാന്തിരികം മെയ്ക്ക്” കൊടുത്തിരിക്കണ”” മുസല്യാര് ഡോക്ട 

മനസ്സിലാക്കാന് ശ്രമിച്ച. “അത് ബികഷിച്ചാ, , , ,” മുസല്യാര് പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതിന്നു 

മമ്പതന്നെ, കോന്തുണ്ണിിമേനോന്െറ ഉരത്ത കൈ ആയാളുടെ പിരടിയ്ക്കു വീണു: “കഴുരേ 

പുശ്പം. നിന്െറ ഒരു പൃശ്പും നിയയും! ഒരു പെണ്ണിനെ കഷ്ടത്തിലാക്കുക.” 

മുസല്യാരും ആയാളുടെ *മെജടിയും' കൂമ്പന്തൊപ്പ്ിയുമൊക്കെയുണ്ട്” കോലായുള്ട് 

താഴെ എങ്ങോ കിടക്കുന്നു. ൂ 

ഡോക്ടര് ഒരു നിമിഷവും കളു.യാതെ ആത ഇയററി ല്ലത്തിലേയ്ക്കകു ചെന്നു. ഒരു മണിക്രു 

റിന്നുള്ളില് കുട്ടിയുടെ കരച്ഛിലും കേട്ടു. ] 

കുഞ്ഞലവി അതിരറ൨ സത്തോഷിച്ചു.. അതിനിടയില് മുസല്യ്യാരെപ്പററി ആരും 

അത്ര ഗൌനിച്ചതേ ഇല്ല. ഡോക്ലക്കു് ഉവപ്പ്പിക അന്പതു കൊടുത്തു, കേട്ടോ__ദോഷം 

പറഞ്ഞു കൂടല്ലൊ. പക്ഷേ: കട്ടാ, കോന്തുണ്ണിമേനോനല്ലായിരുന്നുവെങ്കില് അവിടെക്കൂടി 

യവരെല്ലാംക്രടി ആയാളെ. തച്ചുകൊന്നേനേ. ഒരു മുസലച്യാരെ ഉപ്ദ്രവിയ്ക്കുക എന്നു 

വെച്ചാല് ഇഈശ്വരന്െറ താവഴിയെ കടന്നെതിക്കുകയല്ലെ!? 

അപ്പേംഠം, ഞാന് ഇടയില് കടന്നു ചോദിച്ചു, (ഏതാണു് കോന്തുണ്ണിമേനേോന്െറ 

നാട്ട്?" 

“പടക്കേ മലബാറാണ-_കണ്ണൂരിന്നും വടകരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം. കടുംബ 

സ്ഥിതിയൊക്കെ നന്നെ മോശമാണു”." 

“അതെയോ!” ഞാന് തുല്യം പ്രദശിപ്പിച്ചു. അപ്പ്യോഴയ്ക്കും ഭായ്യ കുറച്ചു കാപ്പിയും 

കൊണ്ടവന്നു. എന്െറ ശ്വത്തുരന് കാപ്പിയോ ചായയോ കഴിഷ്ക്കില്ല. അദ്ദേഹം, വാക്കി 

॥ ലില്ലെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയില്, പത്തൊമ്പതാം നതൂററാണ്ടിലെ സദാചാരനിയമത്തിന്െറ 

ഒരൊന്നാംതരം പ്രതിനിധിയാണ്”. 

1 
ഞാ൯ കാപ്പി കടിയ്ക്കന്നതിനിടയില്ത്തന്നെ അദ്ദേഹം തുടന്നു: 4:കോന്തുണ്ണിമേനോന്നു* 

എടുത്തുപ റയത്തക്കവണ്ണും ഒരു തറവാടേ ഇല്ല. അമ്മ ഒരുരല്പ്പുരപ്പെണ്ണാണു്. ഇതു് 

റം. 

കി 
രം 



1) 

അങ്ങോര്തന്നെ എന്നോ$ പറഞ്ഞതാണു”. അക്കായ്യമൊക്കെ മുടിവെയ്കകണമെന്ന ദുരഭിമാന 

മൊന്നും ഡോക്ടക്കില്ല. പക്ഷേ അച്ഛന് ഒരൊന്നാന്തരം നാടുവാദിനായരാണു്”. അന്പതി 

നായിരം പറ പാട്ടം വരുവാനുജ്ള ഒരു വസ്ത്രവുടമസ്ഥന്, കേളികേട്ട ഒരിടപ്രഭ. അന്നൊക്കെ, 

മജിസ്രേട്ടിന്നായാലും താസില്ദാക്കായാലും ശരി, അദ്ദേഹം പറയുന്നതില് അപ്പറമൊന്നും 

പ്രവത്തിയ്ക്കുാ൯ ധൈയ്യും വരില്ല; ഒട്ട പ്രവത്തിയ്ക്കയുമില്ല. പക്ഷേ, അങ്ങോരുടെ പണവും 

പ്രതാപലുമൊക്കെ നിരുപയോഗമാണു”. എന്നല്ല, അയല്പക്കക്കാക്ട കറേശ്ശെ ഉപദ്രവ 

മണ്ടുതാനും. അടുത്ത വീട്ടില് നല്ലൊരു കാളക്കുട്ടറിയോ പശ്ുക്കുട്ടിയോ ഉണ്ടെങ്കില് അത 

ങ്രോക്കു കിട്ടണം. അടുത്ത ദിവസം അതു നായരുടെ വീട്ടില് കാ ജ,വെയ്കുപ്പെടം. അല്ലാത്ത 

പക്ഷം, ഒട്ടം സുഖകരമായ ജീവിതമായിരിഷ്ക്കി ല്ലാ അതിന്െറ ഉടമസ്ഥന്മാക്കു്. ഇത്ര 

[റമാണിയായ ഒരാഠം ഇത്തരം പിച്ചത്തങ്ങഠം തൃടങ്ങിയാത, പാവപ്പെട്ടവര് എന്താണ 

ചയ്യുക? അവര് അങ്ങോര് പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ചു---ഫിരണ ൯൨ നാട്ടില് ഹിര 

ണചായ നമഃ 

അങ്ങോക്കു സ്വന്തമായി അമ്മയും ഒരനുജനും ഒരു മരുമകനുമേ ഉള്ളു. അനുജനെ 

ലിയ സ്നേഹമാണു”: (അവന് ഉണ്ടാക്കു നനവനാണു”.” പക്ഷേ മരുമകന്െറ പേരില് വലിയ 

പ്രീതിയില്ല: അവനാകു മ്പോഴേയ്ക്ക” ഒക്കെ കട്ടിത്ത ല്യണമാവും.” ഇങ്ങനെ വിചാരിപ്പാന് 

ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട്: :താഴത്തെ കണ്ടത്തില് ഇന്നു വിതയുണ്ടല്ലോ. പണിക്കാക്കു” ഒരോ 

ഇടങ്ങഴി നെല്ല കൊടുക്കണ്ടേ, ചത്തും” എന്ന കാരണവരുടെ അ ന്വേഷണത്തിന്നു” അനുജനന്െറ 

മവപടി ഇങ്ങനെയായിരിയ്ക്കം: “ഓരോ ഇടങ്ങഴിയൊക്കെ കൊടുക്കാന് കഴിയുമോ മുക്കാ 

ലിശ്ശെ മതി. ഒരു ദിചസമല്ലല്ലോ പണിയള്ള.” ഇതു കേട്ടുകൊണ്ടു അടുത്തു നില്ല്യന്ന മരു 

മകനാകള്ടെ, “എടങ്ങഴി നെല്ല കിട്ടുകയിലള്ലെങ്കില് പ്പിന്നെ എന്തിനാണു” അവര് പണിയെട$ 

ക്കുന്നതു”, അമ്മാമേ?" എന്നു ചോദിച്ചുകളു.യും. ഇതുതന്നെ ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണല്ലോ! 

അയംളാവുമ്പോഴേയ്ക്കു സ്ഥിതിയെന്താവുമെന്നതിന്നു്. ദയയ്ര പണക്കാരനാവാന് കഴിക 

യില്ലെന്നു” അമ്മാമന്നറിയാം. ദോഷം പറഞ്ഞുക്ൂടല്ലോ! 

കോന്തുണ്ണിമേം നാന് തന്നെയാണു” ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞതു“. 

ആ തറവാട്” അങ്ങനെ കത്തിനില്ലുന്ന കാലത്തു” ഒരു നെല്ലകത്തുകാരിയായി അവിടെ 

ചെന്നുക്ൂരടിയതാണു് ഡോക്ടരുടെ അമ്മ. അവക്കന്നൊരു ൨൨ വയസ്സായിരുന്നു. കണ്ടാല് 

നല്ല സ്റ്്രീയായിരുന്നപോല് ആയമ്മ. മുപ്പിലെനായരാണെങ്കില് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില, 

തറവാട്ടചെലവുകളൊക്കെക്കടിഞ്ഞിട്ട" ഒരുത്തിയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം കൊടടക്കാനുണ്ടാവില്ലെന്നു 

കണ്ട തുകൊണ്ടാണുപോല് അങ്ങോര് വിവാഹം കമിയ്ക്കാഞ്ഞതു്. ഈസ്സ്റിന്ത്വാകമ്പനി 

യോള.ം പഴക്കമുള്ള സ്വണ്ണ്ണനാണ്വങ്ങഥം വേണമെങ്കില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ കയ്ക്കില് ധാരാള 

മായി എടുക്കാനുണ്ടു്”. എന്നാലും വായ തുറന്നാല് ദാരിദ്ര്യമേ പറയൂ. 

അധികമൊന്നും പറയേണ്ടല്ലോ. ആയമ്മ മൂപ്പപില്നായരുടെ ഭായയയായി. 

അവര് അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയല്ല; എന്നാല് ഒരു ഭായുയല്ലാതെയുമല. പത്നിയുടെ 

നേക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വബോധമോ, വെല്പാട്ടിയുടെ നേക്കുള്ള അത്വാസക്തിയോ കൂടാത്ത 

അങ്ങനെയൊരു ബന്ധവിശേഷം. 

് ക് 

ച് 



൮൧ 

നായരെപ്പോലുള്ള ഒരാളോട് അരുതെന്നു പറയുവാന് പാടുണ്ടോ? അല്ലാതെ, ആയമ്മ 

ഒട്ടും ഒരു ടുര്വൃത്തയായിരുന്നില; ദോഷം പഠഞ്ഞുകൂടല്ലോ! 

ഒ ബന്ധത്തില്നി ന്നുണ്ടായതാണു”*, നമ്മുടെ കോന്തുണ്ണിമേനോന്. അങ്ങോര് നന്നെ 
കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണു് വളനനതു”. അക്കാലത്തു തല നിറച്ചു” എണ്ണതേച്ചതായിട്ടോ നല്ലൊരു 

പ മണ്ടുടുത്തതായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്നു” ഓമ്മയില്ലത്രേ. വലിയ ആളുകളുടെ മക്കളായിട്ടെ 
ന്താണ്: വല്ലതും കിട്ടിക്കകിയാന് ഭാഗ്യം വേണ്ടേ? 

“*അപ്പ്ോഠം, മൂപ്പിലെ നായർ അവക്കൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല? ാവളംികകന 

ചോദിച്ചു. 

“കൊടുക്കുന്നു! മൂപ്പിലെനായരുടെ ദായുയാണെന്നഭിമാനിയ്ക്ാമെന്നല്ലാതെ, പറ 

ത്തക്ക ഒരു ലാഭവും ആയമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നും നെല്ല കത്തിയിട്ടുതന്നെയാണു” 

സ്റ്രീ ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്നതു”. കൊല്ലത്തിലൊരിയ്കുല് ഓണത്തിന്നു” രണ്ട കച്ചം ഇരു 

ന്നാഴി എണ്ണ, ചെക്കുന്നു” ഒരു മണ്ട” __കഴിഞ്ഞു, ഇതാണു” അങ്ങോരുടെ സംബന്ധമുറയ്ക്കു 

“അത്ച്യാവശ്വം' കൊടുക്കല്. പിന്നെയൊക്കെ അവനവന് തെണ്ടിച്ചുകൊള്ളക, അവ! 

വന് തിന്നുകൊള്ളക; അത്രതന്നെ. 

ഒരു മെത്തപ്പംയ വാങ്ങണമെന്നതു”" അവരുടെ ചെവവ്പന്നേയുള്ള മോഹമായിരു' 

വത്രെ. അതിന്നുവേണ്ടി ഇടട്ടം കൂട്ടി എട്ടണ ഒരിയ്കരല് സമ്പാദിച്ചുവെച്ചു. അല്പ്യോഷേയ്ക്കും മകക്സ_ 

ന്നൊരു കരവ്വന്െറ സുഖക്കേട$ തുടങ്ങി. എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ചെയ്യാതെ വയ്യാ എന്നായി. 

അടുത്തുള്ള മണ്ണാന് വൈദ്യരെ ചെന്നുകണ്ട. പത്തണ ചെലവുള്ള ഒരു മരുന്നാണു ത്ത 

൫ വൈദ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതു”. കുട്ടിയുടെ അച്ണഛുനോടപേക്ഷിച്ചതില് ഒരു ഗുൂണവുമണ്ടാ 

യില്ല: “ഈ വിതപ്പണിക്കാലത്തു കാത്തു” കാശ്ു് എന്നു പറഞ്ഞു” ഓടിവന്നാല് എവിടുന്നാ 

കാഗ്ുണ്ടാവുക?" പ്രഭവാക്കിനെതി൪വാക്കുണ്ടോ? ആ സ്റ്റ്രീ മടങ്ങിപ്പോന്നു. അതോടൊപ്പം 

! തന്െറ മെത്തപ്പായനിക്ഷേപം പോയി, എന്നല്ല, അയത്വക്കത്തുകാരിയ്ക്ക്ക രണ്ടണ കടവു 

മായി. ആ ദീഘഥഗഭമായ അഭിലാഷം അങ്ങനെ അലസിപ്പ്പോയി. മനുഷന് പ്രയത്തി 

ച്ചാതപ്പ്യോരല്ലോ, ഇശ്വരന് മറിച്ചാണെങ്കില്!” 

] “അപ്പോഠംപ്പിന്നെ എങ്ങനെയാണു് കോന്തുണ്ണി മേനോണ് പഠിച്ചതു” ഞാന് അന്വേ 

: ഷിച്ചം 

“അതോ' ശ്വത്തുരന് തുടന്നു: “അതൊരു മിഷ്ൃ൯കാരന് സായ്ക്കിന്െറ ദയയാണു”. 

അടുത്തൊരു മിഷ്വയന്സ്ത്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫീസ് ധേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടു” അയാളും അവിടെ 

പോയിരിയ്ക്കും. അക്കാലത്തു നടന്ന ഒരു കഥ ഡോക്ടര് വിസ്തരിച്ചു പറയാവബണ്ടു”. രണ്ടാം 

ക്ലാസ്സില് പഠിയ്ക്കമ്പോഴാണത്രേ, കുട്ടിയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റെയിറ൨പെന്സില്ത ആവശ്യമായി. അടു 

ത്തിരിയ്ക്തന്ന മറെറാരു കുട്ടിയുടെ കയ്ക്യില് ഓടക്കോലിന്നുള്ളില് തിരുകിയ ഒരു നീണ്ട പെന് 

മിര് സില് കണ്ടപ്പ്യോഠം തനിയ്ക്കും അത്തരത്തിലൊന്നുണ്ടായാല്ത്തരക്കേടില്ലെന്നു” അങ്ങരോക്കു 

തോന്നിയതാണ്”. വൈകുന്നേരം അങ്ങോര് അമ്മയുടെ അടുത്തു് അവേക്ഷയുംകൊണ്ട് 

ചെന്നു. അന്നൊക്കെ കാലണ കൊടുക്കണം ഒരു പെന്സിലിന്ന്- ഒ പാവപ്പെട്ട സ്റ്റ 

ടു 1/-॥ 
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യുടെ കയ്ക്കില് ഒരു ചില്ലിയില്ല. അവര് മകനെ ഉപദേശിച്ചു: “അച്ഛന്െറ അടുക്കല് 

ച്ചെന്നു ചോദിയഷ്ക്കു്." കുട്ടി കൂട്ടാക്കിയില്ല അച്ഛന് തരില്ല; അമ്മതന്നെ തരണം.” കുട്ടി 

യുടെ ഈ മാറാത്ത ശാഠ്യം കണ്ടപ്പം ആ സ്ര്രീയുടെ കണ്ണില് വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോൽ. 

അമ്മയുടെ ത്ത കണ്ണനീരിനെപ്പററി പഠയുമ്പോഠം ഡോക്ലര് വികാരവിവശ നാകാവണ്ടു". 

അമ്മയുടെ ഈ സങ്കടം കണ്ടപ്പ്രോറം അച്ഛന്െറ അടുത്തുചെന്നു ചോദിച്ചുകളു.യാമെന്നുറച്ചു 

ഈ സ്മൂരണകൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു, അത്ര പ്രതാപമുള്ള ഡോക്ടക്കു” ഒരു പെണ്ണിനെ 

കണ്ണീര് കണ്ടിലവതി, പറെറ ഉരുകിക്കളുയാന്. 

വൃളിലേഷ്സ് പോകുന്ന വദിഷ്ക്കാണു” കുട്ടി അച്ഛന്െറ അടുത്തു ചെന്നതു”. അച്ഛനാ 

കട്ടെ, അനുജനുമായി ഓരോ തറവാട്ടുകായ്യങ്ങറഥം പറയുകയായിരുന്നു. കിഴക്കേ പറ 

4 ന്െറ പാട്ടത്തെക്കു റിച്ചു", വടക്കേ പറമ്പിലെ കുഴിക്രു൨ചമയങ്ങറം ശരിയ്ക്കുള്ള വില 

രാഴുക്കാതെ പാട്ടക്കാരന്െറ കയ്യില്നിന്നു തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള വദിയെപ്പഠറി, തട്ടാന് 

“റമന്െറ കുടിയിരിപ്പ മേല്ച്ചാത്തു വാങ്ങന്നതിനെസ്സംബന്ധിച്ചു”, മറവം മറവാ- കുട്ടി 
ി 

൨. രമണിക്രര൪ കാത്തു. ഇങ്ങനെയൊരുത്തന് അവിടെ നില്ലുന്നുണ്ടെന്നുപോലും അച്ഛന് 

ുഭ്ധിച്ചില. സ്കില് മണിയകടിയ്ക്കാറായിത്തുടങ്ങി. നേരം വൈകിച്ചെന്നാല് മാസ്റ്റര് 

ല്ലം- എന്നാലും, അച്ഛന് സംസാരിയ്ക്കുമ്പോഠം ഇടയില് കടന്ുുപറയാന് ധൈയ്യംവന്നില്ല. 

ദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ആളാണല്ലോ! 

ഒടുവില്, ഒരു മണിക്രുറിന്നു ശേഷം, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: “എന്താണു് കോന്തുണ്ണി 

വന്നതു?" 

“എനിയ്ക്കൊരു പെന്സില് വേണം." 

“എന്െറ കയ്ക്കിത പെന്സിലില്ലല്ലോ." അച്ഛ൯ പറഞ്ഞു. 

“ഒരു മുക്കാല” കിട്ടിയാല് മതി.” 

*മുക്കാലോ ? ഇത്ര പോന്ന ചെക്കന്മാക്കകൂടി മുക്കാടല ഖേണ്ട!" അച്ഛന് അനു 

ജന്െറ നേക്്ഴ തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു: “എന്താ, ചന്തു, ഇവനൊരു മുക്കാല് കൊടുക്കാനുണ്ടാ 

വുമോ ?" ) 

'ഇപ്പോഠം എവിടെനിന്നാണു” മുക്കാല”" അനുജന് വലിയ വ്യസനം പ്രദഗപ്പിച്ചു. 

“നാലുദിവസം കഴിയട്ടെ, കോന്തുണ്ണൂി.' 

“ശരിയാണതു”" അച്ഛനും സമ്മതിച്ചു. “പിന്നെ മണല് പരത്തി എഴുതിയാലും മതീ 

യല്ലോ. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണു പഠിച്ചതു.” 

“വസനം കൊണ്ട്” ഒരക്ഷരവും മിണ്ടാന് വയ്യാത്തമട്ടിലാണു” കുട്ടി പടി കടന്നതു്- 

സ്്ൃളില്ച്ചെന്നല്പ്യോഴേയ്ക്ും മണിയടിച്ചിരുനാതുകൊണ്ടു മാസ്റ്റര് നന്നെ ശകാരിയ്ക്കയും ചെയ്തു. 

അതുവരെ അടക്കിനിത്തിയിരുന്ന കരച്ചില് അപ്പ്പോം പൊട്ടിപ്പുഠപ്പെട്ടു. ചെരുമുറെ 

യങ്ങുകരയാന് തുടങ്ങി. വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കരച്ചില് നിന്നില്ല. മാസ്റ്റരും കുറച്ചൊന്നു" 

അവയരന്നു. ഒന്നു ശകാരിച്ചുലെന്നതുകൊണ്ടു" അങ്ങനെരയാക്കെ കരയുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ല 
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കോത്തുണ്ണി. എന്നല്ല, ഉത്സാഹിയായ ഒരു കട്ടിയായിരുന്നതുകൊണ്ടു*, മാസ്ത്റക്ട കോന്തുണ്ണി 

യുടെ കായ്യത്തില് സവിശേഷ ശരദ്ധയുമുണ്ടായിരുന്നു. 

ഒരുമണിയടിച്ചപ്പോഠം മാസ്ത്റ൪ ആ കുട്ടിയെ അടുത്തു വിളിച്ച. അവന് അപ്പോഴും 

കരയുകതന്നെയായിരുന്നു. മാസ്റ്റരുടെ സാന്ത്വനങ്ങറം കേട്ടപ്പോഠം കോന്തുണ്ണിയ്ക്ക് അധിക 

മധികം കരച്ചില് വന്നു. എന്നല, അവന് എല്ലാം തുറന്നുപറഞ്ഞു. താന് പെന്സിലിന്നു 

വേണ്ടി അകച്ഛുന്നടുക്കസ പോയതും, നിരാശനായി പോന്നതും, തന്െറ അമ്മയുടെ 

ദയനീയസ്ഥിതിയും എല്ലാം: 

മാസ്റ്റര് അപ്പ്യോഠംത്തന്നെ അവന്നൊരു പെന്സിത വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഒരൊററ 

പ്രവൃത്തികൊണ്ടുതന്നെ താന് എന്നെന്നും മാസ്ത്റരോടു കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണു” ഡോക്ടര് 

പറയുക. 

അടുത്തദിവസം മാനേജര് സായ്ക്ം സ്തം പരിശോധി പ്രാ൯ വന്നപ്പോഠം, മാഗ്ന, ന 

കോന്തുണ്ണിയെപ്പററി വളരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ മിഷനറി ഒരു ദയാലുവായിരു% 

അദ്ദേഹം ആ വിദ്യാത്ഥിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു; “കോന്തുണ്ണി, പിന്നെ, ചെലവു സാ 

ചെയ്യും. നല്ല പയ്യനാവുക, നല്ലവണ്ണം പഠിയ്ക്കുക.” കൃസ്ത്ച൯ മിഷനറിമാരില് ന 

ആളുൃകഠം വളരെയുണ്ടു”; ദോഷം പറഞ്ഞുകൂടല്ലോ! 

അപ്പോം ഇത്തരം അച്ഛുന്മാ രുമണ്ടു”. സ്വന്തം മകന്െറ നേക്ക് ഇത്തരത്തില് ഫെ ് 

മാറിയാല് മറവള്ള വരോട്ട് എന്തുതന്നെ ചെയ്യില്ല! ഈ അച്ഛുനേയും ആ സായ്ക്കിനേയും 

ഒരാളാണു” സൃഷ്ട്രിച്ചതെന്നു പറയാന് വിഷമമുണ്ട് . വാസ്ത്രവത്തില്, കൃസ്ത്യാനികഠം പറയും ല് ം 

പോലെ, ഒരീശ്വരനും ഒരു ചെകത്താനും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു! 7 

“കോത്തുണ്ണിമേനോന് ഡോക്കരായപ്പോഴം' ഞാന് ചോദിച്ചു, “അങ്ങോരുടെ 

അച്ഛന് ജീധിച്ചിരിപ്പണ്ടായിരുന്നുവോ? " 

“ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നല്ല, മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ കമ്മഫലമനുഭവിഷ്ക്കാവണ്ടല്ലോ 

എന്നാണു” ഞാന് ആലോചിയ്കുന്നതു"." 

“അതെന്തേ?” 

“പറയാം.” എന്െറ ശ്വശുരന് ഒന്നു നിത്തി. അടുത്തിരുന്ന ചെല്ലം നീക്കിവെച്ചു 

മുവക്കാന് തുടങ്ങി. 

111 
കോലായുടെ അററത്തുചെന്നു” ഒന്നു നീട്ടിവലിച്ച തുപ്പി തിരിച്ചു വന്നതിനുശേഷം 

ശ്വശൂരന് തുടന്നു: 4കേ?ന്തുണ്ണിമേനോന് ഇവിടെ ഡോക്ടരായിരിയ്ക്കകുമ്പോഴേയ്ക്കകു മുമ്പു 

പറഞ്ഞതൊക്കെക്കഴിഞ്ഞിട്ട കാലം കുറച്ചായിരിയ്ക്കുന്നു. 

"| സാധാരണയായി അമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്െറ കൂടെയാണു” താമസം. അമ്മയുടെ ഇഷ്ട 

ലം: മെന്തോ അതാണു അദ്ദേഹത്തിനേറയും ഇഷ്ടം. തന്നിലുഭള സ്ന്റേഹം, ആരാധന തുടങ്ങിയ 

മിക്ക വിക :രങ്ങളേയും അദ്ദേഹം അവരില് സധമപ്പിച്ചിരിഷ്കകയാണെന്നു തോന്നും. അതു 

റ 



ക് 

൮ര് 

കൊണ്ടു” അമ്മയെ വിട്ടപിരിയുകയാണു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ വലിയ ദുഃഖം. അങ്ങോര്തന്നെ 

പറയാവണ്ടു”, “അമ്മ അടുത്തില്ലാഞ്ഞാല് എനിയ്ക്കൊരു മ്മേഷ വുമില്ല. നിലാവുള്ളപ്പ്പോഴം 

അമ്മയുള്ള പ്പോഴമേ സുഖമുള്ളൂ എന്നു പറയുന്നതു നേരാണ്. പക്ഷേ നിലാധില്ലാഞ്ഞാലും 

കഴിച്ചുകൂട്ടാം, അമ്മയില്ലാഞ്ഞാലോ? എന്െറ അമ്മ അനുഭവിച്ച ദുഃഖത്തിന്ന് അതി 

രുണ്ടോ, പാവം!” എന്നിട്ടും, അവക്കു നാട്ടിലേയ്കു പോകണമെന്നു പറഞ്ഞപ്പ്യോഠം 

അദ്ദേഹം എതിത്തില്ല; പ്രായംചെന്നവക്ക് ഓരോ മോഹമുണ്ടാവുമല്ലോ! 

ഡോ ടഹിസന്നക്കാലത്തു" ആസ്തുത്രിയിലേയ്ക്കകു പോകും. പിന്നെ വീട്ടിലാകെയുള്ളതു 

ഭത്വ്വനാണു"., * 

അന്നു പതിനൊന്നര മണിയ്ക്ക് ഒരു വൃദ്ധന് പടി കയറി വരുന്നതു കണ്ടു. ഒരു മുണ്ടും 

ന് ൮ തോത്ത്തും, അവിടവിടെ കീറിയതും വെള്ളശ്ലീലയിട്ടതുമായ ഒരു ശീലക്കുടയും മാത്രമാ 

ഴപ്ലിരുന്നു ആയാളുടെ ലേഷവിധാനം. ആ മനുഷ്യന് കോലായിലേയ്ക്കകു കയറിയല്ലോഠം 

്ഗുലിയക്കാര൯ ചോദിച്ചു: “എന്താണു് വേണ്ടതു്?" 
ന 

കെ ര “കോന്തുണ്ണി ഇവിടെ ഇല്ലേ?" വളരെ ശാന്തമായ ഒരു സ്വരത്തില് ൭ വൃങന് 

 പ്പാദിച്ചു. 

് ഇല്ല, ആസ്സുത്രിയ്ക്ക പോയിരിയ്ക്കുന്നു.” ഭൂത്വ൯ സവിനയം പറഞ്ഞ. “അപ്പോം 

ന്നോിയ്ക്ര മനസ്സിലായില്ല." 

*കോന്തുണ്ണിയുടെ അച്ഛനാണ്. അവന് ഇപ്പ്യോഠം വരില്ലേ? 

ഡോക്ടരുടെ അച്ഛനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉതാടെ, വാലിയക്കാരന് ഉപചാരം പൊടി 

പാറഠി. എണ്ണ വന്നു, സോപ്പെത്തി-- ക ളിയ്കകുള്ള എപ്പാടുകളായി. വിഭവസമൃദ്ധമായ 

ഉണ് തയ്യാറായി. വൃദ്ധനാകട്ടേ, നല്ലവണ്ണം ഒരൂണ് തരമാക്കി. അപ്പ്യോഴേയ്ക്കകും ഒരു 

കിടക്ക വിരിയഷ്ക്കുപ്പെട്ട. മുത്താഴം കഴിഞതാല് മുള്ളിന്മേലെങ്കിലും ചായണമല്ലോ. 

കിഴവന് യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ടാവാം നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങി. അപ്പ്പോഴണ” ഡോക്ടര് 

ഉനണുകഴിയ്ക്കുാന് വനാതു”. കിടക്കയില് കിടക്കുന്ന ആളെ. ആപാദചുഡം ഒന്നു നോക്കി. 

ഫ്ുന്നിട്ടു വാലിയക്കാരന്െറ നേരെ തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു: “എപ്പോഴെ വന്നതു” 

“പതിനൊന്നു മണിയ്ക്കു." 

“എന്നിട്ടോ?” 

“കുളിയും ഉരണുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു.” 

ഉം" അദ്ദേഹം അകത്തേയ്ക്കു, കടന്നുകൊണ്ടു വാലിയക്കാരനോട പറഞ്ഞു: “ഞൃരു 

പഠഞ്ഞു നിന്നോടു, ചോവം കറിയും എഴുന്നള്ളിക്കാന്?" 

“ഇവിടുത്തെ അച്ഛുനാണു" ര 

“എന്െറ അച്ഛനാണെന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നവക്കൊക്കെ സല്ല്രാരംചെയ്യാന് നിയ്യാ 

രാണ്? ഒ: വലിയൊരു സല്ാരക്കാരന് വന്നിരിയ്ക്കുന്നു!" 



൮൫ 

വാലിയക്കാരന് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. 

“ട്ടെ. വൈകുന്നേരംതന്നെ പൊയ്യ്കൊള്ളട്ടെ."” അദ്ദേഹം ഉയണ് കഴിച്ച ഉടനെ ആസ്സു 

ത്രിയിലേയ്ക്കു പോയി. 

വാലിയക്കാരന് വലിയ വിഷമത്തിലായി. എങ്ങനെയാണു ആ വൃദ്ധനോ$ട പോകാന് 

പറയുക? പറയാതിരുന്നാലോടു എഏജമാനന് കോപിയ്കുകയും ചെയ്യും. 

ഡോക്ടരുടെ ദ്വേഷ്വൃത്തെപ്പററി നല പരീചയമുള്ളവനാണു'” അവ ലും വരു 

ന്നതു വരട്ടെ എന്നുറച്ചു. ആ വൃദ്ധനോടു പോകണമെന്നു പറയാന് അവ ണ്ടു കഴി 

ഞ്ഞില്ല. ദോഷം പറഞ്ഞു കൂടല്ലോ! 

കോന്തുണ്ണിമേനോന് തിരികേ വന്നപ്പോഴും അച്ഛന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേ 

ഉമ്മ റത്തിരിയ്ക്ുകയാണു”. അങ്ങനെയൊരാഠം അവിടെ ഇരിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നുകൂടി ഭാ 

യ്ക്താതെ ഡോക്ടര് അകത്തേയ്ക്കു പോയി. അച്ഛനും പിന്നാലെ ചെന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 

കോത്തുണ്ണ്ടി ഉച്ചയ്ു വന്നപ്പം ഞാന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന." 
ൻ ം 

“ഇനി ഇന്നു” ആസ്സുത്രിയ്ക്കകു പോകേണ്ട, വേണോ?" 

“വേണ്ട.” അദ്ദേഹം കോട്ടഴിച്ചു വെയ്ക്കുന്നതിനിടയില് പ്പറഞ്ഞു. 

“ഞാന് കുറച്ചു ദിവസമായി വി ചാരിയ്ക്കുന്നു; നിന്നെ ഒന്നു കാണണമെന്നു”." 

*“എന്താണിപ്പ്യോം, ഒരു വിശേഷം?” ഡോക്ടര് അതമത്തിപ്പിടിച്ച  അമഷത്തോടെ 

4 ചോദിച്ചു. 

“വല്ല വിശേഷവുമണ്ടെങ്കിലേ എനിയ്ക്കു നിന്നെക്കണ്ടകൂട, കോന്തുണ്ണീ 2" അച്ഛന് ഒരു 

മയത്തില് കൂടി. 

* അല്ലാതെ, കാണേണ്ട ആവശ്യം?” 

*കോന്തുണ്ണീ, ഞാന് വലിയ കഷ്ടത്തിലാണിപ്പ്ോഠം' വൃദ്ധന് കായ്യത്തിലേയ്ക്കകു കടന്നു. 

* ഇത്തിരിമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെപ്പ്രോയി. കാണസ്വത്തൊക്കെ രാമപട്ടര് മേല്ച്ചാത്തു 

വാങ്ങി. അതിനെസ്സുംബന്ധിച്ചു കൂട്ടംകൂടി മൂന്നു കോടതി കയറിയിറങ്ങി. ഒരു ഗുണവും 

കിട്ടിയില്ല. ബാക്കി ഇത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൂടി കേസിന്നു തുലഞ്ഞു. ഞാന് കഷ്ട 

ത്തിലായി, ഈ വയനസ്ത്ുകാലത്തു” ,. .. . ല് 

“ഇങ്ങനെ ആയപ്പ്പോഴെ തോന്നിയതു മകനുണ്ടെന്നു”?" ഡോക്ടര് പറഞ്ഞു. 
[ ി 

ച. അപ്പോം ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചാരവാക്കുമായി പുറപ്പട്ടതാണു് അല്ലേ? 

! 4കുറച്ഛൊക്കെ കോന്തുണ്ണി, എന്െറ കയ്ക്കിലും പിഴവുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാന് 

റിന്െറ അച്ഛുനല്ലേ?” 

 ം “ആവോ എന്െറ അച്ഛനാണെന്ന് എനിയ്ക്കു തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിയ്യൊരു അച്ഛ 

നണ്ടായിരുന്നുവോ?” ള് 



ത് 

റ് സുരി പിടിച്ചിട്ട്. . .... 
സ്; ഃ ) 

1: എന്നാലും അയാം എന്തെങ്കിലും നി്അറംക്ക സമ്പാദിച്ചു ഖെച്ചിട്ട ണ്ടാകും. അന്നു 

നാന് പെന്സിലിന്നു് ഒരു മുക്കാല് ചോിച്ചപ്പോം . തരേണമോ ധേണ്ടയോ എന്നു 

“_ 'രന്വേഷിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണും അത്രമേല് സ്നേഹിച്ച ആ അനുജന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരി 

൮൬ 

4കട്ടി, കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതു പറഞ്ഞിട്ടെന്താണിപ്പ്ോഠം. ആഹാ 

രത്തിന്നുകൂടി ബുഭ്ധിമുട്ട'ണ” എനിഷ്ക്കിപ്പോഠം. നീ എനിയ്കു വല്ലതും തരണേ?" 

“അതു വിചാരിച്ചു” ഒരു മിനിട്ടും ഇവിടെ ഇരിയ്ക്കുണമെന്നില്ല. വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന 

വക്കൊക്കെ ആഹാരം കൊടുപ്പാന് എന്െറ കയ്ക്യിലൊന്നുമില്ല. ഞാന് തെണ്ടിയ്ക്കുന്ന തു” 

എനിയ്ക്കും എന്െറ അമ്മയ്കും കഴിയാനാണ്. ഇപ്പോഴുമുന്ട്, എന്െറ അമ്മയുടെ കയ്യ്യി , 

ന്മേല് ഉ ഗേ്പ്ിടിച്ച തമ്പു”. അവരെ നോക്കാതെ കഴിയില്ലല്ലോ? നിങ്ങറാക്കാണെ 

ങ്കില്, അ . ല്ലോ. കി 

കിവെന്നു കരച്ചില് വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ചത്തു കഴിഞ്ഞാണ്ടില് മരിച്ചു, 
ൽ 

൫ 

കില്ല. 
നി പ്ല 
ഡം 4കോന്തുണ്ണി,' വയസ്സന് തേങ്ങി. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നീ എനിയ്യ്ലൊരു 

അ വപ്പികയെങ്കിലും തരണം: ഇല്ലെങ്കില്, ഞാന് പട്ടണി കിടന്നു ചാവും.” 

“കറചച പ്രായമായല്ലോ! സുഖവും കുറെ അനുഭവിച്ചു. ഇനി മരിയ്ക്കുന്നതില് സങ്കട 

പ്പെടുവാനൊന്നുമില. എന്െറ അമ്മയാകട്ടെ, ഇതേവരെ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു” അവരെ കുറച്ചു സുഖിപ്പിഷ്കുട്ടെ?” ഴ് 

4അമ്മയ്ക്കക കൊളടുക്കേണ്ടെന്ന ഞാന് പറഞ്ഞുവോ, കോനത്തുണ്ണി?” ഞ വയസ്സന് 

ഗതഥഗദസ്വരത്തില് പറഞ്ഞു. 

4നിങ്ങറം പറഞ്ഞാല് ഞാന് കൊടുക്കാതിരിഷ്ക്കുമോ?” 

“നന്നെ കഷ്ടരത്തിലായ തുകൊണ്ടല്ലെ ഞാന് നിന്െറ അടുക്കെ വന്നതു”. ഒരഞ്ചുവപ്പിക 

യെങ്കിലും തരു എനിയ്ക്കു അരമറയ്ക്കകാന് ഒന്നുമില്ലാ; ഒരു നാല മണ്ടും വാങ്ങിത്തരു." 

“എന്െറ കയ്ക്കില് മണ്ടമില്ല, കുപ്പായവുമില്ല. ഒരു ചില്ലിക്കാഗു എന്െറ കയ്ക്കില് 

നിന്ന കിട്ടുകയില്ല. ഉനണു വേണമെങ്കില് കഴിക്കാം. നാളെ കാലത്തു പൊയ്ഷക്കരോള്ളണംം 

മനസ്സിലായിളേ?” 

ഡോക്ടര് കലികൊണ്ട മട്ടില് അധിടെനിന്നു” എഴു നേറ൨ പോയി. വൃദ്ധന് പറെറ നി 

വിളത്തു; വല്ലാതെ അമ്പരന്നു. ന” 

പിറേറന്നു പുലച്ഷയ്ക്കുതന്നെ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങോര് പടികടന്നു. ് 
യ, 

ഈ വത്തമാനമൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞതു” ഡേക്ടര്തന്നെയാണു”. വലിയ കടുപ്പ ച 

മായി ഒ ചെയ്തതു്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു” 



ഡു 

ന്ത 

൮൭ 
1 

അങ്ങോര് പറഞ്ഞ മവപടി ഇങ്ങനെയാണു്: അതേ അദ്ദേഹം എഡീറ അച്ഛനായതു 

കൊണ്ടല്ലേ എനിയ്ക്കുങ്ങനെ ചെയ്യാന് കദിഞ്ഞതു!"" 

ശ്വശുരന് നിത്തി. ഭായ്യ കൊളു.ത്തിക്കാണിയ്ക്കുന്ന വിളക്കുമായി ദീപം” എന്നു 

പതുക്കെ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടു മുറിയില് വന്നു. ഞാന് .തൊഴുതുവോ, ആവോ. വാദാീക്ൃം 

കൊണ്ടു ക്രന്നു, പഴയകാലത്തെ നഷ്ടസമ്പത്തിന്െറ സ്തരണകളു.ടേയും തെറവകളൃടേയും 

പെരും ഭാരവും ചുമന്നു, സ്വന്തം മകനാല് ഞആട്ടിയിറക്കപ്പെട്ടു” ഏകാന്തത “ അകന്ന 

കന്നുപോകുന്ന ഞ അച്ഛുന്നു” എന്തായാലും, എന്െറ മനസ്സ് ഒരുന്നുവ ക്കഴിഞ്ഞി 4 

രുന്നു. 
ക ര. 

പം സി. കട്ടിക്കഷ്ണന് 
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