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േകരളെത്ത
ജനായത്തവൽക്കരിച്ച

മൂലൂരിെന്റ
കാവ്യകലാപങ്ങൾ:
അക്ഷരസമരങ്ങളും
ഭാഷയുേടയും

േലാകത്തിേന്റയും
ആധുനീകരണവും

ആശാനും കറുപ്പനും സേഹാദരനും വഴിെതളിച്ചു�
െകാണ്ടു് മധ്യകാലം മുതൽ വേരണ്യതയും വർണ്ണാ�
ശ്രമധർമ്മവും വിഴുങ്ങിയ േകരളകവിതയിൽ ആദ്യ�
മായി ഇടം േനടിയ അവർണ്ണ കവിയാണു് നാരായ�
ണഗുരുവിെന്റ മുതിർന്ന ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യനും േകരള
നേവാത്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായി�
രുന്ന മൂലൂർ എസ്. പദ്മനാഭപ്പണിക്കർ. 1869-ൽ
ജനിച്ച (1044 കുംഭം 27) അേദ്ദഹത്തിെന്റ നൂറ്റിയ�
മ്പതാമെത്ത ജന്മവർഷമാണു് 2019-ഓെട പൂർത്തി�
യായതു്. ജനനവും മരണവും മാർച്ചു മാസത്തിലാ�
യിരുന്നു. ൈവകിെയങ്കിലും നമ്മുെട ഭാഷേയയും
സമൂഹേത്തയും നവീകരിച്ച ആ ആദിമെന െബഞ്ച�
മിൻ െബയ്  ലി ആദിയായ മിഷനറിമാെര എന്ന
േപാെല ഓർക്കുന്നതു് ജാതിഹിന്ദുത്വം മനുഷ്യെര
അപരവൽക്കരിച്ചു വംശഹത്യയിേലക്കു തള്ളുന്ന
കാലത്തു് ഏെറ അർഥപൂർണമാവും.

നവാബ് ടീപൂ സൂൽത്താൻ

േകരളസമൂഹേത്തയും ഭാ�
ഷേയയും സാഹിത്യേത്ത�
യും ഇത്രേമൽ അടിത്ത�
ട്ടിൽ നിന്നും സ്വാധീനിച്ചു
മാറ്റിത്തീർത്ത പരിവർ�
ത്തന കർതൃത്വങ്ങൾ വി�
രളമാണു്. പാക്കനാരിൽ
തുടങ്ങുന്ന പ്രതിേരാധത്തി�
െന്റ ൈനതികമായ കാവ്യ�
വഴിെയ നാണുഗുരുവിെന്റ
മേതതര സാമൂഹ്യനീതി ചിന്തയുെട െവളിച്ചത്തിൽ
വിപുലമായ മാനവ സാേഹാദര്യത്തിേലക്കു വളർ�
ത്തിെക്കാണ്ടു് കുറുമ്പൻ ൈദവത്താരുമായി േചർ�
ന്നുെകാണ്ടു് പുലവൃത്തങ്ങെളഴുതി േകരളഭാഷേയ�
യും സാഹിത്യേത്തയും സമൂഹേത്തയും താണനി�
ലേത്തക്കിറങ്ങി ജനായത്തവൽക്കരിക്കുന്നതിലും
മാനവീകരിക്കുന്നതിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
തുടക്കത്തിൽ തെന്ന അേദ്ദഹം നടത്തിയ അക്ഷര�
സമരങ്ങൾ പങ്കു വഹിച്ചു. ഇന്നു് മലയാള സാഹിത്യ�
ത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും സ്ത്രീകൾക്കും കീഴാളർക്കും
ഇതര െചറുകർതൃത്വങ്ങൾക്കും ജനായത്തപരമായ
ഇടവും ശബ്ദവും കിട്ടിവരികയാണു്. ഏതാനും ദശക�
ങ്ങൾക്കു മുമ്പു് സ്ഥിതി ഇതല്ലായിരുന്നു. അവർണ്ണർ�
ക്കും െപണ്ണുങ്ങൾക്കും ന്യൂനവിഷയികൾക്കും കാ�
ണാമറയത്തും തീണ്ടാപ്പാടകലത്തിലും കുഴികുത്തി
നിന്നു േപാലും െതാഴാനരുതാത്ത ആഭിജാതവും കു�
ലീനവുമായ വേരണ്യ ഹിംസാസ്ഥാപനമായിരുന്നു
മലയാള സാഹിത്യസാംസ്കാരികഭൂമിക.

പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ

സവർണ്ണതയുെട അറിവ�
ധികാര കുത്തകയും സാം�
സ്കാരിക തമ്പുരാക്കളുെട
കുലസ്വത്തുമായിരുന്നു
നമ്മുെട കവിതയും സം�
സ്കാരവും. വർണ്ണത്തിേന്റ�
യും ജാതിയുേടയും ആ െന�
ടുംേകാട്ടെയ േഭദിച്ചു് സനാ�
തനവും പരിപാവനവുമാ�
യി സവർണ്ണൈഹന്ദവത

പരിപാലിച്ചു േപാന്ന സാഹിത്യസ്ഥാപനത്തിൽ
കടന്നുകയറി നവാബ് ടീപൂ സൂൽത്താൻ മലബാറി�
െന എന്ന േപാെല തിരുവിതാംകൂറിൽ ബഹുജന
സംസ്കാരത്തിെന്റ മായാത്ത പ്രബുദ്ധതയുെട പാദ മു�
ദ്രകൾ പതിച്ചു് നമ്മുെട ഭാഷേയയും സാഹിത്യേത്ത�
യും സംസ്കാരേത്തയും ജനായത്തവൽക്കരിച്ച രച�
നാകർതൃത്വങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യനാണു് മൂലൂർ എസ്.
പദ്മനാഭപ്പണിക്കർ (1869–1931).

കുമാരനാശാൻ

ജാതിവിരുദ്ധവും ൈവദിക
വർണ്ണാശ്രമധർമ്മ വിമ�
ർശപരവുമായ െതന്നി�
ന്ത്യയുെട സംഘകാലം
എന്ന അേശാക കാലം
മുതലുള്ള ജനകീയ ബുദ്ധ�
പാരമ്പര്യത്താൽ ബ്രാഹ്മ�
ണ്യത്തിനു വഴങ്ങാതിരു�
ന്ന അവർണ്ണരുെട നിഴലു�
േപാലും വീഴാെത പരിശുദ്ധമായി കാത്ത ബ്രാഹ്മ�
ണിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലെത്ത അട്ടിമറിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് അവർണ്ണരായ ആശാനും കറുപ്പനും സേഹാദ�
രനും മറ്റും കടന്നുവരാനുള്ള വഴിെയാരുക്കിയതു് മൂ�
ലൂരിെന്റ അസാധാരണമായ അക്ഷരസമരമായിരു�
ന്നു. പാക്കനാർ മുതൽ െവളുേത്തരിയും െപരുെന�
ല്ലിയും വെരയുള്ള അവർണ്ണ േസാദര കവികളുെട
ജാതിഹിന്ദു സമൂഹത്തിെല ഗതിേകടുകൾ അേദ്ദ�
ഹം ഗാഢമായി പഠിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്കു നടത്തിയ ചില്ലുവഴ�
ക്കും കവിരാമായണ സംവാദവും നമ്മുെട സാഹി�
ത്യ സംസ്കാര ചരിത്രത്തിെല നിർണ്ണായകമായ പരി�
വർത്തന മുഹൂർത്തങ്ങളാണു്. േകരളഭാഷയും ജന�
തയുമുള്ളിടേത്താളം നിലനിൽക്കുന്നതാണു് പുലവൃ�
ത്തവും ധർമ്മപദവും സാഹിത്യവല്ലരിയും അടങ്ങു�
ന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന കാവ്യരചനകൾ.
വിവർത്തനെത്ത സർഗാത്മകവും കാവ്യാത്മകവു�
മാക്കുന്ന വിേമാചന സംസ്കാര രാഷ്ട്രീയത്തിേന്റയും
ആദിമൻ േകരളത്തിൽ മൂലൂരാണു്.

ആന്തരാധിനിേവശെത്തഅതിജീ�
വിച്ചപ്രബുദ്ധസംസ്കാരധാരകൾ
പമ്പയാറ് അഖിലബാന്ധവനും ശരണാഗതവത്സ�
ലനുമായ ധർമ്മശാസ്താവിെന്റ തട്ടകത്തിൽ നിന്നും
പടിഞ്ഞാട്ടു് ഒഴുകി ആറന്മുളയ്ക്കു താെഴ പല ൈകവ�
ഴികളായി ഇടനാെടന്നും പരുമലെയന്നും േപരുള്ള
രണ്ടു വലിയ തുരുത്തുകെള നിർമിക്കുന്നു. ഇടനാട്ടി�
ലായിരുന്നു മൂലൂർ കുടുംബവീടു്. കവിയുെട അമ്മവീ�
ടായ കാവിൽ പരുമല തുരുത്തിെല പുരാതനമായ
പനയന്നാർകാവിനടുത്തും.

“പമ്പാൈശവലനിക്കു
രണ്ടുെചറുതായുണ്ടന്തരീപങ്ങൾ…”

എന്ന മൂലൂരിെന്റ പദ്യം സ്ഥലചരിത്രേത്തയും കുടും�
ബചരിത്രേത്തയും കലർത്തി വിസ്തരിക്കുന്നു. േകരള
മണ്ണിേനയും മനസ്സിേനയും െതാട്ടുണർത്തി തരളിത�
മാക്കുന്ന ഭൂമീസ്പർശമായിരുന്നു മൂലൂരിെന്റ രൂഢമൂല�
മായ കവിത.

നാരായണ ഗുരു

െപരിയ മന്നെത്ത മുറി�
െച്ചാഴുകുന്ന മന്ന ആറായ
മാന്നാറിേനാടടുത്തു കിട�
ന്ന കാവിൽ വീട്ടിൽ 1869-
ലാണു് പദ്മനാഭൻ ജനി�
ക്കുന്നതു്. പിതാവു് മൂലൂർ
ശങ്കരൈവദ്യർ ആയു�
ർേവദ ചികിത്സകനും
െപാതുപ്രവർത്തകനുമാ�
യിരുന്നു. അമ്മയായ െവ�

ളുത്തകുഞ്ഞമ്മയ്ക്കു് അക്കാലത്തു തെന്ന അക്ഷരാഭ്യാ�
സം കിട്ടിയിരുന്നു. അവർണ്ണരുെട ഇടിയിെല ഈ
സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസവും ൈവദ്യവിദ്യാേബാധന വഴക്ക�
ങ്ങളും അേശാക കാലേത്താളം നീളുന്ന െതന്നിന്ത്യ�
യുെട പ്രബുദ്ധതയുെട പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്നതാ�
ണു്. ജാതിഹിന്ദുപരമായ ബ്രാഹ്മണ മധ്യകാലം മു�
തൽ പല തീണ്ടലുകളും െതാടീലുകളും ഇവർ േനരിട്ടു
േപാന്നു. പൗേരാഹിത്യ-പടയാളി സഖ്യം സാമൂഹ്യ
രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരികാധികാരം കയ്യാളിയിരുന്നു.
കാവിലും മൂലൂരും മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവരു�
െടയിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വത്തും െകാണ്ടു് മിക�
ച്ചുനിന്ന കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു. ആയുർേവദവും പാ�
ലിയും സംസ്കൃതവും കളരിമുറകളും രണ്ടു കുടുംബങ്ങ�
ളിലും സാംസ്കാരിക ആസ്തികളായിരുന്നു. എട്ടാം നൂ�
റ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ൈഹന്ദവീകരണത്തിലും നഷ്ട�
മാകാത്ത ബൗദ്ധമായ തിരുേശഷിപ്പുകൾ. അമര�
വും അഷ്ടാംഗഹൃദയവുെമല്ലാം തികച്ചും ബൗദ്ധമായ
രചനകളായിരുന്നേല്ലാ. സിംഹള ബുദ്ധ ഭിക്ഷുവായ
അമരസിംഹെനഴുതിയ അമരേകാശമുദ്ധരിച്ചു െകാ�
ണ്ടാണു് തേന്റതും ബുദ്ധമതമാെണന്നും അതു അദ്വ�
യവാദിയായ വിനായകൻ ശാക്യമുനിയുെട സമ�
തയിലൂന്നിയ അദ്വയവാദമാെണന്നും 1916-ൽ ശ്രീ�
ലങ്കയിലിരുന്നു െകാണ്ടു് മൂലൂരിെന്റ ഗുരു അരുളിയ�
തു്. അേശാക കാലം മുതൽ ബൗദ്ധമായിരുന്നതി�
നാലാണു് ബുദ്ധസംഘത്തിെന്റ നാടായ സിംഹള�
െത്ത സംഘത്തിെന്റ അഥവാ ഇഴേചർന്ന ഈഴ�
ത്തുനാടായി പ്രാചീന തമിഴ് താെയ്മാഴിയിൽ പറ�
ഞ്ഞു േപാന്നതു്. ഈഴം എന്നാൽ പ്രകൃതിയിെലന്ന
േപാെല, െനയ്ത്തിെലന്ന േപാെല ഇഴേചർന്നതു്, ഇഴ�
യടുപ്പമുള്ളതു്, എഴുത്തിെലന്ന േപാെല ഇഴുകിേച്ച�
രുന്നതു്, എഴുതിയാഴ്ത്തുന്നതു്, എഴുത്തുവഴക്കം, െമാഴി�
വഴക്കം എെന്നല്ലാമാണു സൂചന. സംഘടിതമായ
പൂങ്കുലകേളയും ഈഴം േചർത്തു പറയും. ഈഴമുല്ല,
ഈഴെക്കാന്ന, ഈഴെച്ചമ്പകം എന്നീ പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ വരുന്നതും സംഘേബാധത്തിെന്റ ഭാഷാസൂ�
ചനയാണു്. ഈഴെച്ചമ്പകെമന്ന അലരിെയ കുറിച്ചു�
ള്ള സേഹാദരെന്റ പദ്യകൃതിയും ഓർക്കാവുന്നതാ�
ണു്. േഡാക്ടർ പൽപ്പു വിശ്രമിക്കുന്നതും േപട്ടയിലു�
ള്ള ഈഴെച്ചമ്പകത്തിെന്റ േചാട്ടിലാണു്.

മൂലൂർ എസ്.
പദ്മനാഭപ്പണിക്കർ

പ്രശസ്ത ൈക്രസ്തവ ൈവദി�
കനും മാന്ത്രികനുമായ കട�
മറ്റത്തു കത്തനാരുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടതാണു് പന�
യന്നാർകാവിെന്റ ഐതി�
ഹ്യം. കത്തനാർ െമരുക്കി�
െയാതുക്കിയ യക്ഷി പിടി�
വിട്ടു വന്നു പാർത്തിടമാ�
ണീ പമ്പയാറ്റിെല പന്നാ�
യി കടവിനക്കെരയായുള്ള
പനയന്നാർകാവു്. യക്ഷി�
ക്കു് അവിെട അഭയം നൽകി കത്തനാർ മടങ്ങിയ�
േപ്പാൾ നാട്ടുകാർ യക്ഷിെയ അവിെട പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് പൂ�
ജിക്കാൻ തുടങ്ങി. യക്ഷിക്കു് ആദ്യം മധുെകാടുത്തു�
പചരിച്ചതു് കാവിൽ എന്ന ഈഴവ കുടുംബമാണു്.
ബ്രാഹ്മണികമായ പൗേരാഹിത്യ ആൺേകായ്മയ്ക്കു
വഴങ്ങാത്ത കാവുകളുെട ഊർജം തികച്ചും േതര�
വാദ ഭിക്കുനിമാരായ അഥവാ കന്യാസ്ത്രീകളായ
കന്യകാവുകെള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. േകരളത്തിലേങ്ങാ�
ളമിേങ്ങാളം കാവുകളായിരുന്നു. പലതും ഇന്നു് ബ്രാ�
ഹ്മണപൂജയിലൂെട ൈഹന്ദവീകരിക്കെപ്പട്ട േക്ഷത്ര�
ങ്ങളായി വരുന്നു. എന്നാലും േപരിൽ കാവു് എന്ന
കന്യാസ്ത്രീയുെട അഥവാ മഠത്തിലമ്മയുെട അഥവാ
ബുദ്ധഭിക്കുനിയുെട സൂചന നിൽക്കുന്നു. ആധുനിക
കാലത്തു് ൈക്രസ്തവ കന്യാസ്ത്രീകേളയും േകരളമ�
ക്കൾ േബാധകെരന്നും േപാതികെളന്നും മഠത്തില�
മ്മമാെരന്നും വിളിക്കാനുള്ള കാരണവും ഭാഷയുെട
അേബാധത്തിേലക്കു ചവിട്ടിയാഴ്ത്തിയ ഈ പ്രബുദ്ധ�
തയുെട ഓർമകളും ഒലികളുമാണു്.

േകാവിലൻ

കാവിനരികിൽ ഇന്നും കാ�
വിൽ എന്ന േപരിൽ ഒരു
ഈഴവ കുടുംബവും ഒരു
നായർ കുടുംബവും ഉെണ്ട�
ന്നു് ജീവചരിത്രകാരനായ
സത്യപ്രകാശം േരഖെപ്പ�
ടുത്തുന്നു. കാവിൽ പണിക്കന്മാർ ഈഴവരും കാ�
വിൽ ആദിശ്ശന്മാർ നായന്മാരുമാകുന്നു. കീഴാളത്തി�
െന്റ കഥാകാരനായ േകാവിലെന്റ ‘തട്ടക’ത്തിെന്റ
തുടക്കം പറയുന്നതു േപാെല സമാനരും സേഹാ�
ദരരുമായ ഗണങ്ങൾ തെന്നയാണു് പിന്നീടു് ബ്രാ�
ഹ്മണാധിനിേവശത്തിൻ കീഴിൽ സവർണ്ണ ശൂദ്രരും
അവർണ്ണ ചണ്ഡാളരുമായി തീർന്നെതന്നു് മനസ്സി�
ലാക്കാം. പനയന്നാർകാവും പനച്ചിക്കാടും മണ്ണാ�
റശാലയും എല്ലാം പ്രാചീന നാഗാരാധനയും ശ്ര�
മണ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധവുമുള്ള കന്യാവനങ്ങ�
ളായ കാവുകളാെണന്നതും വ്യക്തമാണു്. േചർത്ത�
ലയും െകാടുങ്ങല്ലൂരും ഇന്നും അനുഷ്ഠാനപരമായി
ആവർത്തിക്കുന്ന േപാെല ശൂദ്രേകാമരങ്ങെള െകാ�
ണ്ടു നടത്തിച്ച ഹിംസാത്മകമായ കാവുതീണ്ടലുകളി�
ലൂെടയാണു് പരിശുദ്ധവനങ്ങളിെല കന്യാമഠങ്ങളാ�
യിരുന്ന കാവുകെള േകാഴിെവട്ടും െതറിപ്പാട്ടും കള്ളു�
കുടിയും കുമിയുന്ന കാളികൂളീ ഭഗവതീ േക്ഷത്രങ്ങളാ�
ക്കി മധ്യകാലാരംഭത്തിൽ ബ്രാഹ്മണിക ഹിന്ദുത്വം
മാറ്റിെയടുത്തതു്. ഭക്തിയുെട ലഹരി േമാന്തിയാൽ
എന്തും നടക്കുെമന്ന ഇളംകുളത്തിെന്റ പ്രസ്താവം സ്മ�
രണീയമാണു്. “ഭരണിക്കു േപാകേല്ല േസാദരേര…”
എന്ന സേഹാദരെന്റ പദ്യകൃതിയും െകാേറാണ കാ�
ലത്തു് ഓർക്കാവുന്നതാണു്.

തീണ്ടൽപ്പുരയും കുടിപ്പള്ളിക്കൂടവും
കുട്ടിെയ അക്ഷരാഭ്യാസം െചയ്യിക്കാൻ പിതാവു് മല�
െഞ്ചരുവിൽ െകാച്ചുകുഞ്ഞാശാൻ എന്ന അധ്യാ�
പകെന വീട്ടിൽ തെന്ന പാർപ്പിച്ചു. പദ്മനാഭൻ
െചറുപ്പത്തിൽ തെന്ന പിതാവിൽ നിന്നും വാഗ്ഭട
ബുദ്ധഭിക്കുവിെന്റ അഷ്ടാംഗഹൃദയം പഠിച്ചു. അമര�
േകാശം, സിദ്ധരൂപം, ബാലപ്രേബാധനം എന്നിവ�
യും പിതാവു തെന്ന പഠിപ്പിച്ചു. അഷ്ടാംഗഹൃദയവും
അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹവും രചിച്ച വാഗ്ഭടനും അമര�
േകാശവും ഇതര ഭാഷാേകാശങ്ങളും ചമച്ച അമര�
സിംഹനും ഈഴത്തു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം െചയ്ത േത�
രവാദ ഭിക്കുകളായിരുന്നേല്ലാ. ബഹുജനങ്ങളുെട നി�
കുതിപ്പണം െകാണ്ടു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ
പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ അക്കാലത്തു് ഈഴവരാദിയായ
അവർണ്ണക്കുട്ടികെള കയറ്റിയിരുന്നില്ല. പ്രധാനെക�
ട്ടിടെത്ത തീണ്ടാത്ത തരത്തിൽ പിന്നാമ്പുറത്തു െക�
ട്ടിയ േചാർെന്നാലിക്കുന്ന അയിത്തപ്പുരയിലിരുന്നു
േവണം അവർണ്ണ വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കാൻ. െച�
റുപ്പത്തിൽ തെന്ന അസാമാന്യ നീതിേബാധം കാ�
ട്ടിയ മൂലൂർ ഈ തീണ്ടാതീനത്തിനു താനില്ല എന്നു�
റപ്പിച്ചതിനാൽ െപാതുവിദ്യാഭ്യാസെമന്ന വ്യാേജന
െപാതുചിലവിൽ നടത്തുന്ന സവർണ്ണ േബാധന
തന്ത്രത്തിനടിെപ്പട്ടു േപായില്ല. ഗുരുവിനു െതക്കു െച�
മ്പഴന്തിയിൽ നിന്നു വടക്കു കായംകുളെത്ത പുതുപ്പ�
ള്ളിയിലുള്ള വാരണപ്പളളിയിലും കുമ്മൻപള്ളിയിലും
വന്നു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം േതേടണ്ടി വന്നതിെന്റ
പരിസരവും ജാതി-വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുെട വർണ്ണാ�
ശ്രമ സനാതന പരിസരവും സ്മൃതിശ്രുതി പുരാണ�
ങ്ങളുമായിരുന്നു. െപരുമ്പള്ളിക്കടുത്തു െകാല െച�
യ്യെപ്പട്ട ആറാട്ടുപുഴയുെട ജാതിവിരുദ്ധ േപാരാട്ടവും
അയ്യാൈവകുണ്ഠരുെട പുലിമട വാസവും നമുേക്കാർ�
ക്കാം. രാമാദികളുെട കാലെത്തങ്കിൽ ശംബൂകെന്റ
ഗതിയാവും നമുക്കുണ്ടാവുക, കാരണം സ്മൃതികൾ
േനാക്കി ഭരിക്കുന്നവരേല്ല ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന ഗുരു�
വാക്യവും ഓർേക്കണ്ടതാണു്. നമ്മുെട ഗുരുക്കന്മാർ
എന്ന യൂേറാപ്യൻ ആധുനികതെയ കുറിച്ചുള്ള പ്ര�
സ്താവം പി.െക. ബാലകൃഷ്ണെന്റ നാരായണഗുരു
സമാഹാരത്തിൽ വായിക്കാം.

മൂർേക്കാത്തു കുമാരൻ

മൂലൂർ ഭാഗ്യവശാൽ പതി�
െനാന്നു വയസ്സുവെര പി�
താവിെന്റ കീഴിൽ തെന്ന
ആയുർേവദവും നാട്ടുചി�
കിൽസയും പഠിച്ചു. പി�
െന്ന ആറൻമുള െകാച്ചു�
രാമൻ ൈവദ്യെനന്നറി�
യെപ്പട്ട ജനകീയനായ
മാലക്കര െകാച്ചുരാമ�
ൻപിള്ളയാശാെന വീട്ടിൽ

വരുത്തി പിതാവു് തുടർവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഏർ�
പ്പാടാക്കി എന്നു് മൂർേക്കാത്തു കുമാരൻ എഴുതുന്നു.
പുതിയ ഗുരുവിെന്റ കീഴിൽ പതിെനട്ടു വയസ്സുവെര
കാവ്യങ്ങളും അലങ്കാരശാസ്ത്രവും മറ്റും അഭ്യസിച്ചു.

കായംകുളത്തു് വാരണപ്പള്ളിയിൽ പാർത്തു കുമ്മൻ�
പള്ളിയിൽ പഠിച്ചുവന്ന നാരായണഗുരു ഒരു ൈവ�
കുേന്നരം െപരുെനല്ലി കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യരും വാരണപ്പ�
ള്ളി പദ്മനാഭപ്പണിക്കരുമായി 1881-ൽ വന്നു് മൂലൂർ
ഭവനത്തിൽ തങ്ങുകയും, പദ്മനാഭെന െകാണ്ടു്
േശ്ലാകം െചാല്ലിക്കയും, കുട്ടിയുെട കാവ്യേബാധം തി�
രിച്ചറിഞ്ഞു് അഭിനന്ദിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും
െചയ്തു. പതിമൂന്നാം വയസ്സുമുതൽ തെന്ന പദ്മനാ�
ഭൻ സ്ഥിരമായി കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിരു�
ന്നു. പഠനകാലം കഴിഞ്ഞു് കഥകളിഭ്രമവും ഉത്സവ�
ഹരവും മറ്റുമായി പണിക്കർ കുേറ ചുറ്റിത്തിരിയുകയു�
മുണ്ടായി. മകെന്റ ഭാവിയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച
പിതാവിനുള്ള കുറിമാനങ്ങൾ േപാലും പദ്യത്തിലാ�
യിരുന്നു.

ചില്ലുവഴക്കുംഎഴുത്തധികാരത്തിേല�
ക്കുള്ളപ്രേവശവും
നളചരിതം, കൃഷ്ണാർജുനവിജയം എന്നിങ്ങെനയുള്ള
അമ്മാനപ്പാട്ടുകൾ പതിേനഴാം വയസ്സിൽ തെന്ന
രചിച്ചു. അയ്യാൈവകുണ്ഠരുെട അഖിലത്തിരട്ടു് അമ്മാ�
ൈന നാേമാർക്കും. പാരമ്പര്യരീതിയിൽ ഓലയി�
ലും നവീനൈശലിയിൽ കടലാസിലും ഭംഗിയായി
എഴുതുന്നതിൽ കവിക്കു് തികഞ്ഞ ചാതുര്യവും േപ�
രുമുണ്ടായിരുന്നു. എഴുത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനമായ
അക്ഷരപാരമ്പര്യം ബ്രാഹ്മി എന്നു പിൽക്കാലത്തു
വിളിക്കെപ്പട്ട അേശാകെന്റ ധമ്മ ലിപി ബി.സി.
മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെന്ന െതന്നിന്ത്യയിൽ അവത�
രിപ്പിച്ച അേശാകേബാധകരുെട പ്രബുദ്ധ പാരമ്പ�
ര്യമാണേല്ലാ. െതക്കു കിഴേക്കഷ്യയിെല എല്ലാ ലി�
പികളുേടയും മാതാവു് ഇേപ്പാൾ പട്ടണത്തു നിന്നും
കീഴടിയിൽ നിന്നും വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ട അേശാകൻ
ധമ്മലിപി എന്ന ബ്രാഹ്മി ലിപിയാണു്. അതിൽ
നിന്നാണു് മധ്യകാലത്തു് വെട്ടഴുത്തും പിന്നീടു് േകാ�
െലഴുത്തും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതു്. തമിഴ് ലിപി ഇന്നും
ധമ്മലിപിേയാടടുത്തു നിൽക്കുന്നു. അവർണ്ണരുെട
കുടിപ്പള്ളിക്കൂട എഴുത്തുപള്ളി പാരമ്പര്യം ഈ രീതി�
യിൽ തികച്ചും ബൗദ്ധമാണു്. േകാട്ടയത്തു നിന്നും
ഇക്കാലത്താണു് കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള മല�
യാള മേനാരമയും അതിെല ജനപ്രിയമായ കവി�
താ പംക്തിയും ആരംഭിക്കുന്നതു്. ശൗണ്ഡികൻ
എന്ന േപരിൽ പണിക്കർ ധാരാളം േശ്ലാകങ്ങൾ
മേനാരമയിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മദ്യ�
ഹാരകനാമേത്താടു് അന്നുതെന്ന മട്ടാേഞ്ചരിയിൽ
േഗാവിന്ദൻ ൈവദ്യരും മറ്റും വിേയാജിപ്പു് പ്രകടിപ്പി�
ച്ചു. ‘സേഹാദരൻ’ മാസികയും ആദ്യരണ്ടു വർഷം
‘യുക്തിവാദി’മാസികയും പുറത്തുവന്നതു് മട്ടാേഞ്ചരി�
യിെല ൈവദ്യരുെട െകട്ടിടത്തിെല അച്ചുകൂടത്തിൽ
നിന്നായിരുന്നു.

പത്രങ്ങൾ വഴി തെന്ന േശ്ലാകരൂപത്തിലുള്ള സം�
വാദം നടക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്നു് ശൗണ്ഡികനാ�
മം ഉേപക്ഷിച്ചു് കുടുംബത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി
ഉണ്ടായിരുന്ന പണിക്കർ നാമം സ്വീകരിക്കാനും
പദ്മനാഭകവി തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ മധ്യകാലം
െതാട്ടു് തങ്ങൾ കുത്തകയാക്കിയനുഭവിച്ച സവർണ്ണ�
ഛായയുള്ള പണിക്കർ എന്ന സ്ഥാനേപ്പർ അവർ�
ണ്ണനായ ഒരീഴവൻ എടുത്തണിഞ്ഞതു് സവർണ്ണ�
രായ, ചാതുർവർണ്യത്തിെല നാലാം വർണ്ണമായി
ഉൾേച്ചർക്കെപ്പട്ട മലയാള ശൂദ്രരായ നായന്മാെര പ്ര�
േകാപിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണേമാേനാൻ എന്ന കുലീന
കാവ്യകുതുകിയുമായി നടന്ന േശ്ലാകസംവാദത്തിൽ
ഇതു് തങ്ങളുെട കുടുംബത്തിനു് ഭൂപാലന്മാരിൽ നി�
ന്നും കിട്ടിയ സ്ഥാനേപ്പരാെണന്നു് കവി വ്യക്തമാ�
ക്കി. ഇതിൽ കയറി ഇടെപട്ടുെകാണ്ടു് സി.എസ്.
സുബ്രഹ്മണ്യൻ േപാറ്റി തെന്റ കുത്സിതമായ ജാതി�
െക്കറുവും വർണ്ണാന്ധതയും അസൂയയും കുന്നായ്മയും
ചരിത്രത്തിൽ വലിയവായിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടു് വലിയക്ഷരത്തിൽ തെന്ന എഴുതി വച്ചു.

പണിക്കേനെയാന്നു പരിഷ്ക്കരിച്ചാൽ
പണിക്കരാെമന്നു നിനച്ചിേടണ്ടാ
നിനെയ്ക്കേടാ കാക്ക കുളിച്ചു നന്നായ്
മിനുക്കിയാൽ ഹംസമതാകുെമേന്നാ.

ഭാഷയിലും അക്ഷരങ്ങളിലും ഉച്ചാരണത്തിലും കൂടി
േപാലും സവർണ്ണർ പുലർത്തുന്ന അധീശത്വം മൂലൂർ
വിമർശേബാധേത്താെട തിരിച്ചറിയുകയും കുത്തക�
ക്കാരുെട സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങെള അപ്പാെട അസ്ഥി�
രെപ്പടുത്തുന്ന േനരും നീതിയുമാർന്ന മറുപടി ഉചിത�
മായി െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

തണ്ടാർ ചാന്നാരു രണ്ടിങ്കലുമിവിെടാ-
രുേപാലിർ പ്രേയാഗങ്ങൾ കാണ്മാ-
നുണ്ടേല്ലാ േഹ, പണിക്കർക്കിദമസുലഭ-
മായീടുവാെനന്തു ബന്ധം
പണ്ടേത്ത പാക്കനാേരാടറിക
പുലയനാേരാടുമീ േരഫമൂന്നി-
ശ്ശണ്ഠേയ്ക്കാരുന്നുേവാ താൻ
ഹൃദയമതിനിടുേക്കറുെമൻ സൂത്രധാരാ

പണിക്കരാക്കുന്നു പണിക്കേനത്താൻ
പണിക്കനാക്കുന്നു പണിക്കേരയും
നിനയ്ക്കിൽ ൻ ർ ദ്വയതുച്ഛേഭദം
ഗണിപ്പേത ഭീമമടത്തരം േകൾ

‘ഭീഷ്മൻ’ ഭീഷ്മരുമാം കൃപൻ കൃപരുമാം
േദ്രാണൻ തഥാ േദ്രാണരാം
ൈവദ്യൻ ൈവദ്യരുമാം വരൻ വരരുമാം
േഭാ വാര്യേനാ വാര്യരാം
ചാന്നാർ, നായർ, പണിക്കരയ്യരതുമല്ലാ-
ചാര്യെരെന്നാെക്കയും
െചാന്നീടാമതു േഹ മഹാരസിക,
താേനാർക്കാതിരിക്കുന്നുേവാ.

ഇതാണു് മലയാള സാഹിത്യ സംസ്കാരചരിത്രത്തി�
െല കുപ്രസിദ്ധമായ ചില്ലുവഴക്കു്. ചില്ലക്ഷരം, പ്ര�
േത്യകിച്ചും േരഫം േപരിന്നവസാനം ഉപേയാഗിക്കാ�
നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം േപാലും അവർണ്ണർക്കിെല്ലന്നു
ധരിച്ച േകരള കുലീനരുെട വേരണ്യ വീരചരിതം.
രസകരമായ വസ്തുത ഇന്നും പല വേരണ്യ വിഷ�
യികൾക്കും, കിരാതമായ അവരുെട സംസ്കാരാധീ�
ശത്വത്തിനു് അടിെപ്പട്ടു് സവർണ്ണ െപാതുേബാധം
േപറുന്ന ഭൂരിഭാഗം ബഹുജനങ്ങൾക്കും ദലിത ബഹു�
ജനങ്ങളുെട േപരിനവസാനം വരുന്ന -ർ എന്ന േര�
ഫം വിവരിക്കാനാവാത്ത വിമ്മിട്ടവും മനംമറിച്ചിലും
െകാതിെക്കറുവും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണു്. സ്വന്തം
ഭാഷാ സംസ്കാര ചരിത്രെത്ത കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത
ജനതെയ െകാണ്ടു് പഴകിയതും പലേപ്പാഴും തിരു�
ത്തെപ്പട്ടതുമായ െതറ്റുകൾ േപാലും ആവർത്തിപ്പി�
ക്കുന്നു. എത്രേയാ സാഹസികവും വിധ്വംസകവു�
മായ ഭാഷാ, ഭാഷണ ഇടെപടലുകളിലൂെടയാണു്
മൂലൂർ മലയാള സാഹിത്യസ്ഥാപനെത്ത അവർണ്ണ�
ബഹുജനേകാടികൾക്കും സ്ഥാനവും ശബ്ദവുമുള്ള
നിർവാഹകസ്ഥലമാക്കി മാറ്റിെയടുത്തതു് എന്നു
ശ്രദ്ധിക്കാം.

അവർണ്ണരും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുംസ്ത്രീ�
കളും കവികളാകുന്നു

കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള

ചില്ലുവഴക്കു േപാെല
തെന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധവും
എന്നും പ്രസക്തവുമായ
സാംസ്കാരിക േപാരാട്ട
സന്ദർഭമാണു് കവിരാമാ�
യണത്തിെന്റ രചനയിേല�
ക്കു നയിച്ച സാഹിത്യത്ത�
മ്പുരാക്കളുമായുള്ള തുറന്ന
കാവ്യയുദ്ധം. മഹാഭൂരിപ�
ക്ഷം ബഹുജനങ്ങെള െതാട്ടുകൂടാത്തവരാക്കിയക�
റ്റി അക്ഷരവും അറിവും സർഗാത്മകതയും നിേഷ�
ധിച്ചു് അവരുെട അധ്വാനം അകത്താക്കി നികുതി�
പ്പണം പിഴിെഞ്ഞടുത്തു് െകാട്ടാരങ്ങളും േകാവില�
കങ്ങളും െകട്ടിെപ്പാക്കി തിന്നുകൂത്താടിയ തമ്പുരാ�
ക്കന്മാരും തുലദാനവും ഹിരണ്യഗർഭവും മുറജപവും
നടത്തിയാടിയ ‘ഭൂേദവകളും’ അവരുെട പാദജരും
സ്വയം അറിവാളന്മാരായി ചമഞ്ഞു് സാഹിത്യേത്ത�
യും സംസ്കാരേത്തയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യകാലം. െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ തെന്റ കവിഭാരതത്തിൽ ഒെരാ�
റ്റ അവർണ്ണ കവിേയയും ഉൾെപ്പടുത്താൻ കനിഞ്ഞി�
ല്ല. െപണ്ണുങ്ങളുെട കാര്യം പറേയണ്ടതില്ല. പദ്ധതി�
യുെട പരസ്യം വന്നേപ്പാൾ തെന്ന അവർണ്ണരിൽ
നിന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളുെട തമസ്കരണേത്തയും കിരാത
ജാതി മർദനേത്തയും വിേവചനേത്തയും അതിജീ�
വിച്ചു് കവികൾ ഉയർന്നു വരുന്നുെവന്നും അവേരയും
കൂടി ഉൾെക്കാള്ളിക്കാനുള്ള മനസ്സുകാണിക്കണ�
െമന്നും പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് മൂലൂർ പരസ്യമായി തമ്പു�
രാനു് േശ്ലാകം കുറിച്ചിരുന്നു. ആ മുൻകൂറായ അഭ്യർ�
ത്ഥന േപാലും അന്നെത്ത അധീശ സംസ്കാര നാ�
യകനായ തമ്പുരാെന തരിമ്പും തീണ്ടിയില്ല. ഇെത�
ല്ലാം തേന്നാടു േബാധിപ്പിക്കാൻ ഈ അവർണ്ണനാ�
രു്, മനുഷ്യനായി േപാലും അവർണ്ണെര കാണുന്ന
കാലമല്ല, പിെന്നയേല്ല കവി.

േകരളവർമ വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാൻ

സാഹിത്യ തമ്പുരാക്കളുെട
ഇത്തരം അഭിനവ തമസ്ക�
രണ തന്ത്രങ്ങെള അട്ടിമ�
റിച്ചുെകാണ്ടു് മൂലൂർ കവി�
രാമായണം രചിച്ചു. സ്ത്രീ�
കളും അവർണ്ണരും ൈഹ�
ന്ദേവതരരും ന്യൂനപക്ഷ�
ങ്ങളിൽെപ്പട്ട ൈക്രസ്തവരു�
മായ കവികളും അതിൽ
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി േക�
രളത്തിൽ ഇടം കണ്ടു. േകരളവർമ വലിയ േകാ�
യിത്തമ്പുരാനും കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിളയും
ഉള്ളൂരും വള്ളേത്താളും നാരായണഗുരുവും ആശാ�
നും െവളുേത്തരി േകശവൻ ൈവദ്യരും പി.െക. കൃ�
ഷ്ണൻ ൈവദ്യരും േതാട്ടക്കാട്ടു് ഇക്കാവമ്മയും എന്തി�
നു് സാക്ഷാൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പു�
രാൻ േപാലും (പരശുരാമനായി) മൂലൂരിെന്റ കാവ്യ�
ത്തിൽ ഐതിഹാസികമായി േശാഭിക്കുന്നു. മൂലൂരി�
െന്റ കലാപരവും ധീരവും വിധ്വംസകവുമായ കാവ്യ�
സമരവും വിശാല ഹൃദയനായ കണ്ടത്തിൽ വറുഗീ�
സ് മാപ്പിളയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മലയാള മേനാരമ�
യുമില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ അവർണ്ണർക്കും ന്യൂനപക്ഷ�
ങ്ങൾക്കും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും
പ്രേവശനം ഏെറ ൈവകിേയേന എന്നു് മൂർേക്കാ�
ത്തു് കുമാരൻ യുക്തിയുക്തം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
േകരളഭാഷേയയും സാഹിത്യ സ്ഥാപനേത്തയും
സമൂഹേത്തയും സംസ്കാര-രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങേളയും
ഒരു േപാെല കാലികവും കലാപരവുമായി നവീക�
രിക്കുകയും ജനായത്തവൽക്കരിക്കുകയുമായിരുന്നു
കവിവരൻ.

കവിരാമായണത്തിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണേത്താെട
പത്രങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള പഴകിയ പടനായകന്മാരു�
െട അടിയും െവടിയും കലശലായി. കള്ളേപ്പരുക�
ളിൽ പല കുലീന മനസ്സുകളും കവിക്കു േനേര വാലും
ചുരുട്ടി കുരച്ചുചാടി. ഇളിച്ചും ചിരിച്ചും പുളച്ചും കുരച്ചും
വലിയവായിൽ ഗീർവാണ േവലേയാെട പുരാണ
പാരായണ പട്ടത്താനങ്ങളാടുന്ന ചാടുേവല അന്നും
പ്രബലമായിരുന്നു. ജാതിഹിന്ദു വാലിേന്മലുള്ള കി�
രാതമായ കുത്തിേയാട്ടം കലശലായി. പന്തീരാണ്ടു�
െകാല്ലം കുഴലിലിട്ടിട്ടും നിവരാത്ത വാലിൽ കുത്തി
പല വർണ്ണാശ്രമ ധർ/കൃമികളും കരണം മറിഞ്ഞു.
വേരണ്യരും ശുദ്ധിവാദികളും തങ്ങളുെട തനിനിറ�
വും ഉമ്മാക്കികളും െപാക്കിക്കാട്ടി. ഈ േഗാഗ്വാ വി�
ളികളിലും പടപ്പാട്ടിലും ൈനതിക ധീരനായ ഗുരു�
ശിഷ്യൻ അടിയുറച്ചു നിന്നു. ഭാഷയുേടയും സംസ്കാ�
രത്തിെന്റയും വിഴുപ്പലക്കി വൃത്തിയാക്കുന്ന െപരിയ
പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു മൂലൂരിെന്റ അക്ഷര സമരം.

ക്ഷുദ്രവംശീയതയുെട വംശാവലി
‘ഭദ്രകാളി’ എന്ന അപരനാമത്തിൽ സ്വേദശാഭിമാ�
നി െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന എഴുത്താളൻ മൂലൂരി�
െന അധിേക്ഷപിച്ചതു് “മരംേകറി, കപി, മുതുമരഞ്ചാ�
ടി, പണിക്കൻ” എന്നിങ്ങെനയുള്ള ശൂദ്രവംശീയ�
തയും ജാതിെവറിയും പ്രതീകാത്മക പ്രതിനിധാന
ഹിംസയും മുറ്റിയ മൃഗതാരതമ്യങ്ങളിലൂെടയാണു്.
േബാർദ്യൂവിെന്റ പ്രതിനിധാന ഹിംസെയ കുറിച്ചു�
ള്ള വിസ്താരം നാേമാർത്തുേപാകും. മൃഗവൽക്കര�
ണത്തിേന്റയും രാക്ഷസീകരണത്തിേന്റയും അപര,
അന്യവൽക്കരണ മലയാള കുലീന കാേവ്യാപാസ�
നകെള കുറിച്ചും. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പെന “മീൻമണവും
വാലകലാശവും” പറെഞ്ഞാതുക്കാൻ കിണഞ്ഞു
പരിശ്രമിച്ചു തുന്നം പാടിയ വീരനായകനാണീ മല�
യാള കുലീനനായ പത്രാധിപൻ. അവർണ്ണരുെട
െപാതുവിദ്യാലയപ്രേവശെത്ത ഭർത്സിച്ച പിള്ള�
യുെട കുപ്രസിദ്ധമായ കുതിര-കഴുത താരതമ്യവും
നാേമാർത്തുേപാകും. വർണ്ണാന്ധതയും അപരഹിം�
സാപരതയും അജ്ഞതയും മുറ്റിയ ഈ തികഞ്ഞ
സാംസ്കാര േദശീയ നടുനായകെനയാണു് ഇന്നു്
ബഹുജനങ്ങളുെട നികുതിപ്പണം ഉപേയാഗിച്ചു് ജന�
കീയ സർക്കാരുകൾ ആദരിക്കുന്നതും ആചരിക്കു�
ന്നതും. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെന്ന മൂലൂർ
നിരാകരിച്ച തീണ്ടൽപ്പുരയിലുള്ള െപാതുചിലവിലു�
ള്ള സവർണ്ണവിദ്യാഭ്യാസം േപാെലാരു പരിഹാസ്യ�
മായ കാര്യപരിപാടിയാണിതു്.

എന്നാൽ സാഹിത്യക്കളരിയിെല മൂത്തേജ്യഷ്ഠനാ�
യി മഹാകവി ഉള്ളൂർ േപാലും സമകാലത്തു് വാഴ്ത്തിയ
മൂലൂരിെന േവണ്ടവിധം ഓർമിക്കാനും പാഠ്യപദ്ധ�
തിയിൽ െചറിയ ക്ലാസുകൾ മുതൽ പ്രാതിനിധ്യം
െകാടുക്കാനും നമുക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നെത്ത
െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ ജാതിഹിന്ദു സാമാന്യേബാ�
ധത്തിേലക്കും ൈഹന്ദവ സമവായത്തിേലക്കും വി�
ദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ കാവിവൽക്കരണത്തിേലക്കും
എത്തിച്ചതു് ഈ സവർണ്ണ അജണ്ടയാണു്. നാണു�
ഗുരുവുമായി പപ്പടം െപാടിച്ച രസികനായിരുന്ന�
േല്ലാ ഉള്ളൂർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഉള്ളിലും ജാതിമതിലുകളുെട പപ്പടം ഒരുേവള
െപാടിഞ്ഞിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും
വടയമ്പാടിയിലും േഗാവിന്ദാപുരത്തും േപരാമ്പ്രയി�
ലും ജാതിമതിലുകളും േകാട്ടകളും തലെപാക്കുന്നു.
േകരളത്തിലും മനുഷ്യെര ജാതിയുേടയും മതത്തി�
േന്റയും ഭാഷയുേടയും ൈലംഗികതയുേടയും േപരിൽ
അടിച്ചു െകാല്ലുന്ന അവസ്ഥയായി. മലയാള സാഹി�
ത്യേത്തയും സംസ്കാരേത്തയും ജനായത്തവൽക്ക�
രിച്ച സർഗാത്മകവും വിമർശാത്മകവുമായ സാഹി�
ത്യകലാപങ്ങളുെട ചരിത്രം പുതിയ തലമുറ അറിയ�
രുെതന്ന മനസ്ഥിതി ബ്രാഹ്മണിക പാദജ ശക്തി�
കളുേടതു തെന്ന. ചില ന്യൂനപക്ഷ വേരണ്യെര കൂ�
ടി അവർ ഈ സവർണ്ണ-സിറിയൻ അച്ചുതണ്ടിൽ
സർവീസ് രംഗത്തുപേയാഗിക്കുന്നു. വടയമ്പാടിെയ
കുറിച്ചു പറഞ്ഞ ബഹുജനകവിെയ കാവിപരിവാരം
ൈകേയ്യറ്റം െചയ്തതു് രാഷ്ട്രീയസ്വയം േസവകസംഘ�
വും പാദജ ഭൃത്യജന സംഘവും ഒന്നാെണന്ന വർ�
ത്തമാന ചരിത്രവസ്തുത ഒരിക്കൽക്കൂടി വ്യക്തമാക്കി�
യിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുെട സാമൂഹ്യനീ�
തി അടിത്തറെയ അട്ടിമറിച്ചു് അമിത പ്രാതിനിധ്യം
േദവസം േബാഡിൽ ഓഡിനൻസാക്കിയ ചവരിമ�
ലെയ ശബരിമലയാക്കി രാമവൽക്കരിച്ചു ൈഹന്ദവ�
മാക്കിയ 2018-െല ശൂദ്ര ലഹള നടത്തിയതും ഈ
സഖ്യമാണു്. ചവരിമല ശൂദ്രലഹളയുെട ജാതിഹി�
ന്ദു പര്യാവരണവും സാധൂകരണവുെമാരുക്കിയതു്
ജനങ്ങളുെട ചിലവിൽ അക്കാദമികെള ഒന്നാക്കി
നടത്തിയ ഗീതാഗിരിയും മാവാരത പട്ടത്താനവുമാ�
ണു്. അശാന്തെനന്ന അവർണ്ണനായ കലാകാരെന്റ
മൃതേദഹേത്താടു േപാലും അനാദരവു കാട്ടുന്നതിൽ
സ്വയംേസവകരുെട സമ്മർദ്ദത്തിനു് ഇടതുപക്ഷ
ഭരണകൂട അക്കാദമിസാരഥികൾ ചൂട്ടുപിടിച്ചു െകാ�
ടുക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷേനതൃത്വത്തിലും പരിവാരപാ�
ദജ ശക്തികൾക്കു േമൽൈക്ക എന്നയവസ്ഥയാ�
യി. നേങ്ങലിയും ദളവാക്കുളവും െകട്ടുകഥയായി
തള്ളെപ്പടുന്നു. ചവരിമലയിെല ശൂദ്ര ലഹളയുെട
പശ്ചാത്തലത്തിൽ നായർെത്താഴിലാളി സ്ത്രീയായ
മണിച്ചിപ്പിള്ള െതരുവിൽ ജാതിെത്തറിവിളിച്ച േക�
രള മുഖ്യമന്ത്രിയുെട ജൻഡർ ഉപേദശകയായ വേര�
ണ്യ വനിത ജനപഥം ജനുവരി 2019 ലക്കത്തിെല�
ഴുതിയതു് നേങ്ങലിക്കു മുലക്കരം െകാടുക്കാൻ കാ�
ശില്ലായിരുന്നു, ആ അവർണ്ണ സ്ത്രീയുെട ബലി ഒരു
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്നാണു്. േകരള�
െത്ത ആധുനീകരിച്ച ആറാട്ടുപുഴ മുതൽ തുടങ്ങിയ
സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ േപാരാട്ടങ്ങളും േമ�
ൽശീലക്കലാപവും ചില്ലുവഴക്കും എല്ലാം തമസ്കരിക്ക�
െപ്പടുകയും നവബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ അധീശ േലാക�
േബാധം പുനസ്ഥാപിക്കുന്ന മുഖ്യധാര, സമകാലി�
കം എന്നും മറ്റും പറയുന്ന കാല്പനിക ജീർണതയും
ഭൂതാഭിരതിയും ഫാഷിസത്തിെന്റ കൂടപ്പിറപ്പായ
കലാമൗലികവാദവും ലാവണ്യാന്ധ്യവും പാഠ്യപദ്ധ�
തിയിലും മാധ്യമ അജണ്ടയിലും അക്കാദമികളിലും
തികഞ്ഞ സാഹിത്യ മാതൃക എന്ന േപരിൽ തിരു�
കി കയറ്റുകയും െചയ്യുന്നു. മാവാരതവും രാമായണ�
വും ഗീതയും പാടിപ്പഠിപ്പിക്കുേന്താറും ജീവകാരുണ്യ
പഞ്ചകത്തിൽ ഗുരു പറഞ്ഞേപാെല െകാല്ലുന്ന ശര�
ണ്യതയില്ലാത്ത മൃഗീയാവസ്ഥയിേലക്കു പുതു തലമു�
റകളും സമൂഹവും കൂപ്പുകുത്തും. മാവാരത പട്ടത്താ�
നങ്ങൾ നിർത്തി ഗുരുവും സേഹാദരനും മൂലൂരും
വർത്തമാന അവർണ്ണ സ്ത്രീ ദലിതു് കവികളും എഴു�
ത്തുകാരും വിമർശകരും സിലബസിേലക്കും മാധ്യമ
അക്കാദമിക രംഗേത്തക്കും വേരണ്ടതുണ്ടു്.

കവി ജീവിതം മുഴുവൻ േപാരാടിയ സാംസ്കാരിക
കുത്തകവൽക്കരണവും തമസ്കരണ തന്ത്രങ്ങളും
ഇന്നും മൃദുഹിന്ദുത്വത്തിേന്റയും സവർണ്ണതയുേടയും
സമ്മത നിർമിതിയുെട മുഖ്യ ക്രിയാതന്ത്രം തെന്ന.
ഏതാനും ദശകങ്ങൾക്കു മുമ്പുമാത്രം വിദ്യാലയ പ്ര�
േവശനത്തിനു െചന്ന അവർണ്ണക്കുട്ടികളുെട കാലു
തല്ലിെയാടിക്കാൻ മുട്ടൻവടിയും െവട്ടി വളഞ്ഞവാലു�
േപാലുള്ള െകാമ്പനും പിരിച്ചു െഞളിഞ്ഞുനിന്ന പട�
നായകന്മാരുെട ഇളമുറ പടുത്തു വയ്ക്കുന്ന (ബഹുജന�
ങ്ങളുെട മറവിെയ മാത്രം വളർത്തുന്ന) ലീലാവിേനാ�
ദങ്ങളും അഗമ്യകാമനകളുമാണു് ഇന്നെത്ത പാഠ്യ�
പദ്ധതികളിലും വേരണ്യ വാരികത്താളുകളിലും നിറ�
യുന്ന ഉദാത്തവും ഉത്തമവുമായ സാഹിത്യം. ഒരു
ഭാഷാസംസ്കാര-സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മു�
െട സാഹിത്യത്തിൽ നടന്ന ജനായത്തപരമായ
മാറ്റങ്ങളും വിേഛദങ്ങളും മായ്ക്കെപ്പടുകയും തമസ്കരി�
ക്കെപ്പടുകയും പകരം വ്യാജമായ പഴക്കവാദങ്ങളും
അരാഷ്ട്രീയ ലാവണ്യവാദങ്ങളും കുത്തിനിറയ്ക്കെപ്പടു�
കയും െചയ്യുന്നു. ഗുരു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ രാമരാ�
ജ്യത്തിേലക്കു പിെന്ന അധിക ദൂരമില്ല. ശംബൂകെന്റ
ഗതി നെമ്മ േനാക്കി ഇളിച്ചു പുളച്ചു വളഞ്ഞ ജാതി�
ഹിന്ദു വാലിൽ കുത്തി മറിയുകയാണ്, കൂെട മാവാ�
രത പട്ടത്താനമാണു് ജനങ്ങളുെട ചിലവിൽ നടത്തു�
ന്നതു്, ന്യൂനപക്ഷ പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനെത്ത
െകാണ്ടതു് അച്ചടിപ്പിച്ചു വിറ്റുവിലവാങ്ങിേപ്പാരുകയും
െചയ്യുന്നു. അപ്പച്ചൻ പാടിയ േപാെല അന്തണർ മാ�
ത്രമല്ല ക്ഷുദ്രരായ പുേരാഹിതരും ആസ്യരും അതു
തെന്ന െചയ്യുന്നു. ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവും അതിെല േമ്ലഛ
പൗരത്വവും നേമ്മ പുൽകുകയായി. ഇടത്തും വലത്തു�
മായി മാറിമാറി ജനങ്ങളുെട േമൽ ഗീർവാണവും
ൈപങ്കിളിയുമിട്ടു പട്ടത്താനികൾ പടേക്കാപ്പു കൂട്ടുന്ന�
തു് സ്വയംേസവകർക്കു തെന്ന.

കവിതയുെടഅധീശവിരുദ്ധജനായ�
ത്തസംസ്കാര രാഷ്ട്രീയം
തീർച്ചയായും ഉള്ളൂർ മൂലൂരിെന്റ കാലത്തു തെന്ന പറ�
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതു േപാെല ആശാനു് മഹാകവിസ്ഥാന�
േത്തക്കുള്ള പ്രേവശം സാധ്യമാക്കിയതു് െതാട്ടുമുമ്പു്
മൂലൂർ ചിഹ്നവ്യവസ്ഥയിലും േലാകേബാധത്തിലും
നടത്തിയ െപരിയ കലാപങ്ങളും അക്ഷര അട്ടിമ�
റികളും തെന്നയാണു്. േകരളവർമ വലിയേകായി�
ത്തമ്പുരാൻ േസ്നഹേത്താെട െകാടുത്ത സരസക�
വി സ്ഥാനം മൂലൂർ ആദരേവാെട ഏറ്റുവാങ്ങുകയും
തെന്റ പുതിയ ഭവനത്തിനു് േകരളവർമ സൗധം
എന്നു േപരിടുകയുമുണ്ടായി. സവർണ്ണർക്കു് സരസ�
നും മഹാനുമായ കവിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
കലയും ജീവിതസമരവും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പെത്ത
കുറിച്ചു് നെമ്മ ഏെറ പഠിപ്പിക്കുന്ന കവിയുമാണു് മൂ�
ലൂർ എസ്. പദ്മനാഭപ്പണിക്കർ. സാധ്യതകളുെട
കലയായ രാഷ്ട്രീയേത്താടാവും കാവ്യമീമാംസേയ�
ക്കാളും മൂലൂരിനു് ചാർച്ച. പ്രാതിനിധ്യത്തിെന്റ രാ�
ഷ്ട്രീയമായ ജനായത്തമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േക�
രളീയ കാവ്യമീമാംസ. പ്രാതിനിധ്യമില്ലാെത ജനാ�
യത്തമില്ല. സാമൂഹ്യ നീതിയും സാമൂഹ്യ പ്രാതിനി�
ധ്യവുമില്ലാെത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനേയാ ഇന്ത്യൻ
രാഷ്ട്രേമാ ഇല്ല. സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിലൂെട
റദ്ദായിേപ്പായ ഇന്ത്യൻ നിർമാണഘടനെയ വീെണ്ട�
ടുക്കാനുള്ള വഴിയും കൂടിയാണു് മൂലൂർ മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കു�
ന്ന സാംസ്കാരികമായ ജനായത്തവൽക്കരണം.
കവിതേയയും സംസ്കാരേത്തയും രാഷ്ട്രീയേത്തയും
അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി സംേയാജിപ്പിച്ച േകരളത്തിെല
അതുല്യമായ സമഗ്ര പരിവർത്തനകർതൃത്വവും കൂ�
ടിയാണേദ്ദഹം. സാമ്പത്തിക മാത്രവാദികളുെട
പരിവാര അജണ്ട ഇടതിലൂെട നടപ്പാക്കി ഇന്ത്യൻ
ഭരണഘടനെയ അട്ടിമറിക്കുേമ്പാൾ മൂലൂരും ഗുരുവും
സേഹാദരനും േകരളത്തിനു മാർഗദീപങ്ങളാകെട്ട,
സത്യെത്ത വിളക്കിേനെയന്ന േപാെല േചർത്തു പി�
ടിക്കാൻ നീതിക്കുേവണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നമുക്കാ�
വെട്ട. അപ്പ ദീേപാ ഭവ എന്നു പാലിയിൽ പുത്തർ.
േകരള പുത്തരും പ്രബുദ്ധ ശിഷ്യഗണങ്ങളും നമ്മുെട
സംസ്കാര പ്രദീപങ്ങളാകെട്ട.

തികച്ചും ജനവഞ്ചനയും ജനായത്ത വിരുദ്ധതയുമാ�
യതു െകാണ്ടാണു് ബഹുജനങ്ങളുെട നികുതിപ്പണം
െകാണ്ടു് ബ്രാഹ്മണെര തീറ്റിേപ്പാറ്റുന്ന മുറജപത്തി�
െനതിെര അേദ്ദഹം കവിതയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചതു്.
സംഘസാഹിത്യത്തിെല ചവരിമാനുകൾ എന്ന മ്ലാ�
വുകൾ േമഞ്ഞ ചവരിമലെയ ശബരിമലയാക്കി രാ�
മവൽക്കരിച്ചു ഹിന്ദുവൽക്കരിച്ച വർത്തമാനത്തിൽ
േപാലും ഇവിെട ആസ്ഥാനകവികൾ ൈവഷ്ണവ കാ�
മഭക്തിയിലഭിരമിക്കുകയാണു്. കൃഷ്ണെന കുറിച്ചുള്ള
സേഹാദരെന്റ ഗാന്ധിേയാടുള്ള േചാദ്യം നമുക്കു
െവളിവു തരെട്ട, ഗാന്ധിസേന്ദശം എന്ന കന്യാകുമാ�
രി അമ്പലത്തിെല സംഭവെത്ത കുറിച്ചുള്ള കവിത�
യും. ‘നായും നരിയും നടക്കുന്ന പാന്ധാവിൽ േഹാ�
യി മുഴക്കുന്ന പാഷണ്ഡൻമാെര’ക്കുറിച്ചുള്ള മൂലൂരി�
െന്റ മഞ്ജരിയിലുള്ള “മുറജപം” എന്ന കവിത ആര്യ�
പ്പൂനാട്ടിൽ നിന്നും യാചകരായി വന്നു ഭൂേദവകളായ
കൗശലക്കാെര കുറിച്ചുള്ള െപായ്കയിലപ്പച്ചെന്റ പാ�
ട്ടുമായി താരതമ്യങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നു. സേഹാദരെന്റ
“റാണിസേന്ദശം,” “രാജാവിനു് പ്രത്യക്ഷപത്രം” തു�
ടങ്ങിയ കവിതകളുെട പൂർവഗാമികളാകുന്ന മട്ടിൽ
ഭരണേനതൃത്വേത്താടുള്ള കാവ്യാത്മകമായ അഭ്യർ�
ഥനയുെട രൂപത്തിലാണു് “മുറജപം” എഴുതിയിട്ടുള്ള�
തു്. “ധർമ്മഗാനം, ‘സാേഹാദര്യം’, ‘തിരുേവാണം’
എന്നീ കവിതകളും സേഹാദരെന്റ രചനകളുമാ�
യി അസാധാരണമായ സമാനതകളുണ്ടാക്കുന്നു.
സേഹാദര േപ്രരണയിലായിരുന്നു പാലിയിൽ നി�
ന്നുള്ള ധമ്മപദ വിവർത്തനം.

സവർണ്ണർ പുനസ്ഥാപിച്ച തീണ്ടൽപ്പലകയുെട
അന്ത്യെത്ത കുറിച്ചുള്ളതാണു് “തിരുനക്കരയിെല
എട്ടുേബാഡിെന്റ ചരമഗീതം.” േകരളത്തിെല “ഇം�
ഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ശതാബ്ദിപൂർത്തി” കവി�
തയിൽ േകാട്ടയം സി.എം.എസ്. െസമിനാരിയിൽ
തുടങ്ങി നാഗർേകാവിലിലും സ്യാനന്ദൂരത്തും കൂടി വി�
കസിച്ച വിേമാചനത്തിേന്റയും ആധുനികതയുേടയും
വ്യവഹാരെത്ത കവി വാഴ്ത്തുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് മിഷനറി�
മാേരയും െബയ്  ലി മുതലായുള്ള ആദിമന്മാേരയും
േപെരടുത്തു പരാമർശിച്ചുെകാണ്ടാണു് ആംഗലഭാ�
ഷയാം മഹാറാണിതെന്റ ശതാഭിേഷകത്തിെന്റ
വൻചരിത്രം ഓർത്തീടണെമന്നു് കവി േകരളത്തി�
െല ബഹുജനങ്ങേളാടു പറയുന്നതു്. സങ്കുചിതവും
അപരവൽക്കരണപരവും വംശീയവുമായ ഭാഷാ,
പശു, പ്രേദശ മാതാവാദങ്ങൾ െകാടുമ്പിരിെക്കാള്ളു�
ന്ന വർത്തമാനത്തിൽ ആധുനികതയുെട പ്രതിേരാ�
ധം തികച്ചും കാലികമാണു്. പരിഷ്കാരത്തിെന്റയും
ആധുനികതയുേടയും ഓേരാ മുഹൂർത്തങ്ങേളയും
മൂലൂർ കവിതയിലൂെട അനശ്വരമാക്കി. തെന്റ േനതൃ�
ത്വത്തിൽ നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയ ഓേരാ പള്ളിക്കൂടവും
ചന്തയും െപാതുവഴിയും അേദ്ദഹം അക്ഷരങ്ങളിലൂ�
െട അനുപമമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയും സാമൂേഹ്യാ�
ന്മുഖവും ഭാവിെയ കരുതുന്നതുമായ പുതിയ േലാ�
കേബാധത്തിനും ചിന്തയ്ക്കും കലാവിഷ്കാരത്തിനും
സംസ്കാര രാഷ്ട്രീയത്തിനും അഭൂതപൂർവമായ മാതൃ�
കകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

പുലവൃത്തവും ധർമ്മപദവും
മൂലൂർ-വള്ളേത്താൾ കത്തുകളും മൂലൂരും പന്തളം കൃ�
ഷ്ണവാര്യരും, ഹരിശർമയും, ചിദംബരം പിള്ളയുമായി
നടത്തിയ സംവാദങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളും എല്ലാം
പദ്യത്തിലാണു്. അവയുെട കാവ്യഗുണവും പാരാ�
യണക്ഷമതയും ഏറിവരുന്നതായാണു് ഇന്നെത്ത
വായനാനുഭവം. പുസ്തക നിരൂപണം േപാലും പദ്യ�
ത്തിെലഴുതിയ കവിയാണു് മൂലൂർ. ഓച്ചിറ നടന്ന
കാർഷിക-വ്യവസായ പ്രദർശനെത്ത കുറിച്ചുള്ള
ഡയറിക്കുറിപ്പു േപാലും പദ്യത്തിലാണു്. ഗദ്യത്തി�
ലുള്ള ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ഏതാ�
ണ്ടു് എല്ലാ ദിവസവും തെന്ന അേദ്ദഹം ദലിതരുെട
െപാതുപരിപാടികളിൽ പെങ്കടുക്കുകേയാ െപാതു�
കാര്യപ്രസക്തമായ പ്രവൃത്തികൾ െചയ്യുകേയാ െച�
യ്തതായി മനസ്സിലാക്കാം.

1914 മുതൽ വർഷങ്ങേളാളം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭാം�
ഗമായിരുന്ന മൂലൂർ ദലിതരുെട പ്രതിനിധിയായി കു�
റുമ്പൻ ൈദവത്താെര രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിേല�
ക്കു പ്രേചാദിപ്പിക്കയും സഭയിലും പുറത്തും പൂർണ
പിന്തുണ നൽകുകയും െചയ്തു. ൈദവത്താൻ നട�
ത്തിയ പല പ്രജാസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും പിന്നിലു�
ള്ള പ്രേചാദനവും പരിശീലനവും െകാടുത്തതു് ക്രാ�
ന്തദർശിയായ സരസകവിയാണു്. ൈദവത്താെന്റ
അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണു് തെന്റ വിഖ്യാതമായ പുല�
വൃത്തങ്ങൾക്കു് പണിക്കർ ജന്മം നൽകിയതു്. േകര�
ളത്തിെന്റ പ്രാചീനവും ആദിമവുമായ കാവ്യരൂപവും
വഴക്കവുമാണു് പുലവൃത്തം. മണ്ണിലും പുലത്തിലും
പണിതു് അന്നമുണ്ടാക്കിയ അടിസ്ഥാനജനവിഭാ�
ഗങ്ങളുെട ജീവിത സംസ്കാര പ്രേയാഗമാണതു്. ആ
േഗാത്രസംസ്കാര രൂപെത്ത വികസിപ്പിച്ചു് അവെര�
ക്കുറിച്ചു തെന്നയുള്ള വർത്തമാനം അഥവാ പുലയ�
രുേടയും ഇതര ദലിതരുേടയും ചരിത്രവും വൃത്താന്ത�
വുമായി വികസിപ്പിച്ചതു് മൂലൂരാണു്. പുലവൃത്തത്തി�
െന്റ ആത്മാവിലുറങ്ങുന്ന േഗാത്രഭാഷണത്തിേന്റയും
താളേബാധത്തിേന്റയും ഉൾതുടിയിൽ വിരലും സ്വ�
രവുമുണർത്താൻ മലയാളത്തിൽ മൂലൂരിനു മാത്രേമ
ഇേന്നാളം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. അതുെകാണ്ടാണു് പുലവൃ�
ത്തം മൂലൂർ തെന്ന ചമയ്ക്കണം എന്നു് ഉള്ളൂർ എഴുതി�
യതു്.

നിരവധി പദ്യപരാവർത്തനങ്ങളും പരിഭാഷകളും മൂ�
ലൂരിേന്റതായുണ്ടു്. ഇതിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്ത
രചനയാണു് ബുദ്ധെന്റ ധർമ്മപദത്തിെന്റ വിവർ�
ത്തനം. ആശാെന്റ ശ്രീബുദ്ധചരിതത്തിനും സേഹാ�
ദരെന്റ പദ്യകൃതികളിെല ബുദ്ധകാണ്ഡ രചനകൾ�
ക്കും മുേന്നാടിയാണിതു്. നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിനും
സംസ്കാരത്തിനും ബ്രാഹ്മണികമായ ആന്തര ഹിന്ദു
അധിനിേവശത്തിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട പ്രബുദ്ധമായ ൈന�
തിക അടിത്തറ ധർമ്മപദവിവർത്തനത്തിലൂെട
മൂലൂർ വീെണ്ടടുക്കുന്നു. ബഹുജനങ്ങളുെട ഭാഷയായ
പാലിയിൽ തഥാഗതൻ അരുളിയ തിരുവാെയ്മാഴി
മുത്തുകെള പാലിയിൽ നിന്നും േനരിട്ടാണു് പണി�
ക്കർ വിവർത്തനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പുലവൃ�
ത്തങ്ങളിലൂടനീളം തിരുക്കുറൾ പാടിയ െതന്നിന്ത്യ�
യുെട ചമണ ൈനതികാചാര്യനായ തിരുവള്ളുവെര
ആദരപരാമർശം െചയ്യുന്നു. സംഘകാലേത്തയും
ശ്രമണ സംസ്കാരധാരയിേലയും പാക്കനാേരയും
പുലയനാേരയും പറയനാേരയും െതാട്ടുണർത്തുന്ന�
താണു് പുലവൃത്തത്തിെന്റ പ്രാക്തന സംഗീതവും
സ്മൃതിയും.

സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണത്തിേന്റയുംസമു�
ദായവൽക്കരണത്തിേന്റയും മാതൃക�
കൾ
സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനുമായി മൂലൂർ
നാരായണഗുരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി പ്ര�
വർത്തിച്ചു. വിശാലമായ മാനവ ജനായത്ത സമു�
ദായ രൂപീകരണത്തിനു് മൂലൂർ നൽകിയ സംഭാവന�
കൾ അനന്യമാണു്. ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ സനാ�
തന ൈവദിക പൗേരാഹിത്യ വ്യവഹാരത്തിെന്റ വി�
ഭജന ഭരണ ഹിംസാത്മകതയിൽ ജാതിയുേടയും
ഉപജാതിയുേടയും വഴക്കുകളും പിണക്കങ്ങളും പി�
ന്നാക്ക സമുദായങ്ങെള തെന്ന കാർന്നു തിന്നുന്ന
സാമൂഹ്യസന്ദർഭത്തിൽ മൂലൂർ നടത്തിയ സക്രിയ�
മായ ഇടെപടലുകൾ രാജ്യത്തിനാെക മാതൃകയാ�
ണു്. തിരുവല്ല താലൂക്കിെന്റ കിഴക്കുള്ള കല്ലൂപ്പാറ,
കുളത്തൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈഴവെരന്നും
തീയെരന്നും െതറ്റിപ്പിരിഞ്ഞുനിന്ന രണ്ടുസംഘങ്ങ�
െള മൂലൂർ ഒന്നാക്കി ഗുരുധാരയിേലക്കു നയിച്ചു.

ബ്രാഹ്മണികമായ വർണ്ണ-ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട വി�
ചിത്ര പ്രേഹളികകളിെലാന്നായ പിച്ചനാട്ടു കുറുപ്പ�
ന്മാർ എന്ന ശൂദ്രരിെല പതിതന്യൂനപക്ഷെത്ത മൂലൂർ
ഈഴവ സമുദായത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതു് നാരായണഗു�
രുവിെന്റ സാന്നിധ്യത്തിലാണു്. ഈ ചരിത്രമുഹൂർ�
ത്തത്തിെന്റ കഥനത്തിലുള്ള ഭാവനാത്മക പുനരാ�
ഖ്യാനം ഒ.വി. വിജയെന്റ ‘തലമുറക’ളിൽ വായി�
ക്കാം. അവർണ്ണർക്കായി നിരവധി പള്ളിക്കൂടങ്ങളും
ആരാധനാലയങ്ങളും പണിക്കർ സ്ഥാപിക്കുകയു�
ണ്ടായി. മതസ്വാതന്ത്ര്യേത്തയും അഭിപ്രായ സ്വാത�
ന്ത്ര്യേത്തയും മൂലൂർ ബഹുമാനിച്ചു. തെന്റ ബന്ധുവായ
തുമ്പമണ്ണിെല െപാടിമണ്ണിൽ മാധവൻ ചാന്നാർ ക്രി�
സ്തുമതം സ്വീകരിക്കാൻ മുതിർന്നേപ്പാൾ പണിക്കർ
അേദ്ദഹെത്ത പിൻതിരിപ്പിക്കാഞ്ഞെതേന്ത എന്ന�
േന്വഷിച്ചു് പദ്യത്തിൽ കത്തയച്ച ചിദംബരം പിള്ള�
യ്ക്കുള്ള പദ്യമറുപടിയിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത കുറിച്ചും
മനുഷ്യൻ നന്നാേകണ്ടതിെന്റ ആവശ്യെത്ത കുറിച്ചും
പണിക്കർ വിശദീകരിക്കുന്നു. “ശബരിമലെയഴുന്ന
സ്വാമിയാെര െതാഴുതുെകാണ്ടു് സകലഭുവനകർ�
ത്താവായ ശാസ്താവു നീതാെനന്നാെണങ്ങൾക്കു
പക്ഷം” എന്നാണു് “അയ്യപ്പേസ്താത്രപഞ്ചക”ത്തിൽ
മൂലൂർ എഴുതിയതു്. 1916-ൽ ഈഴത്തു വച്ചു ഗുരു
അമരസിംഹെന ഉദ്ധരിച്ചു യഥാർഥ അദ്വയവാദി�
യായ വിനായകനായ പുത്തെര കുറിച്ചു നടത്തിയ
പ്രസ്താവന േപാെല ചരിത്രഗഹനവും വർത്തമാന
പ്രസക്തവുമാണീ നീതി േതടുന്ന സത്യവാചകം.
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േഡാ.അജയ് േശഖർ
അജയ് എസ് േശഖർ—
അക്കാദമിക്, എഴുത്തുകാരൻ.
േകരളത്തിെന്റ നേവാത്ഥാന
ആധുനികതെയയും േകരളത്തി�
െന്റയും ഇന്ത്യയുെടയും ബുദ്ധ
സാംസ്കാരിക അടിത്തറെയക്കു�
റിച്ചാണു് സമീപകാല കൃതികൾ.
കാലടി ശ്രിശങ്കരാചാര്യ സം�
സ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അസിസ്റ്റന്റ് െപ്രാ�
ഫസറും ബുദ്ധമത പഠന േകന്ദ്രത്തിെന്റ സ്ഥാപക േകാർ�
ഡിേനറ്ററുമാണു്.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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