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സ്താവന
അപരിചിതന്മാരുമായി ഇടെപടുന്നതി പരിചിതനായ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ പരി 
ചയെപ്പടുത്തീ േവണെമ ള്ള നിർബ്ബന്ധം നാ കാർക്കില്ല. അങ്ങിെനെയാരു
നടവടി ഈയിടയിൽ തുടങ്ങീ െണ്ടങ്കിൽ തെന്ന, അവിഞ്ഞിക്കാ ഭവദാസൻഭട്ട 
തിരിപ്പാ ന്ന് ന തിരിമാർക്ക് അപരിചിതെനാ, ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത പരിചയ 
െപ്പടു വാൻ തക്കവണ്ണം അധികപരിചിതെനാ അല്ല. ന തിരിസമുദായെത്ത 
സ്സംബന്ധി ന്ന ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാവനെയഴുതുവാൻ എനിെക്കന്തവകാ 
ശേമാ അർഹതേയാ ആണുള്ളെത ഞാൻ ആദ്യം സംശയി . ഭട്ടതിരിപ്പാ ന്ന്
എേന്നാടാവശ്യെപ്പടുന്നതു തെന്ന എെന്റ അർഹത മതിയായ െതളിവാെണ
സമാധാനിച്ച് ന തിരിസമുദായെത്തപ്പറ്റി ത്യക്ഷമായി ര വാ പറവാനു 
ള്ള സംരംഭത്തിൽ ഞാൻ ഇതിെന്നാരുങ്ങിയതാണ്.
ന തിരിസമുദായെത്തപ്പറ്റി എനി ള്ള അറിവ് എ േയാ ശിഥിലമാകു .
എന്നാൽ ഉേള്ളടേത്താളം അറിവു േകട്ടറിേവാ പുസ്തകം വായിച്ചറിേവാ ‘സർക്കീ 
’ പരിചയെമാ അല്ല. പതിന െകാല്ലക്കാലമായി ഒരു പരേദശ ാഹ്മണ

പാടുേള്ളടേത്താളം അടു െപരുമാറി ന തിരിമാരുെട സ്വഭാവവും മേനാഗതി 
യും അറിവാൻ ഞാൻ മിച്ചി ണ്ട്. ആ മത്തിെന്റ ഫലമായി അവരുെട ഉൽ 
കൃഷ്ടഗുണങ്ങളിൽ വളെര ബഹുമാനവും തല്ക്കാലസ്ഥിതിയിൽ അ ം അനുതാപ 
വുമാണ് എനി ണ്ടായി ള്ളത്. ജീവിതയാ യിൽ ഇതരസമുദായങ്ങെളക്കാൾ
ഇേപ്പാഴും അവർ അധികം േ ശി െണ്ട വിചാരിച്ചല്ല ഞാൻ അനുതപി  
ന്നത്. അവരിൽ ലയി കിട ന്ന മഹത്തായ ശക്തിെയ അറി പേയാഗെപ്പ 
ടുത്തിയാൽ എെന്തല്ലാം സാധിക്കാമായിരു . എന്നാൽ ഈ നിലയിൽ തെന്ന
കുെറക്കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ േശാച്യാവസ്ഥയിലകെപ്പേട്ടക്കാെമ ള്ള
ഭയം എനിക്കിെല്ലന്നില്ല.
സമുദായസംബന്ധമായി അേനകം കാര്യങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഭട്ടതിരിപ്പാട്ടി 
െല ഈ ബന്ധങ്ങൾ ചില ഗൃഹകാര്യങ്ങെള മാ ം ചൂണ്ടികാണി കയാണു
െച ന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗൃഹത്തിൽനി തുട ന്നതാണ് അധികം എളു 
പ്പം. അതുെകാ ഗൃഹജീവിതെത്തസ്സംബന്ധി ന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ േത്യ 
കി ം േദ്ധയങ്ങളുമാണ്.
അടുത്ത കാലത്തിൽ െചറുപ്പക്കാരായ ന തിരിമാരുെട ഇടയിൽ ഒരുണർച്ചയും
ഇളക്കവും കാണു ണ്ട്. വളെരക്കാലെത്ത ഉറക്കത്തിൽ നി ണർ നട തു 
ട േമ്പാൾ ക റച്ചിട്ടെല്ല നട ന്നെതന്ന് ഓർക്കാഞ്ഞാൽ തട്ടിത്തട താ 
ഴ വീഴും. അതു കൂടാെത കഴിപ്പാൻ േവണ്ട മുന്നറിവു െകാടുപ്പാൻ ഇമ്മാതിരി
പുസ്തകങ്ങൾ ഉപകരി െമന്നാണു എനി േതാ ന്നത്. അതു തെന്നയാണു
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ഞാൻ ഇതി സ്താവനെയഴുതുവാനുള്ള മുഖ്യകാരണവും.
തൃശ്ശിവേപരൂർ,
25 ധനു 10- ാം൹

പി.എസ്സ്. അനന്തനാരായണശാ ി
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വിഷയാനു മണിക

1. ന തിരിമാരുെട ജീവിതസ ദായം
2. ആചാരനിഷ്ഠയും ആേരാഗ്യവും
3. അതിഥിസൽക്കാരം
4. അന്തർജ്ജനങ്ങളുേടയും കിടാങ്ങളുേടയും അനാഥസ്ഥിതി
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൧. ന തിരിമാരുെട ജീവിതസ ദായം.
പൂർവ്വ ചരി ം
ന തിരിമാരുെട ഇേപ്പാഴെത്ത ജീവിതസ ദായം എന്താെണ ം, അതിൽ
വല്ല ന നതകളുമുേണ്ടാ എ ം, ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിെന്റ നിവൃത്തിമാർഗ്ഗം എന്താ 
െണ ം മ മാണ് ഇവിെട ആേലാചിപ്പാനുള്ളത്. എന്നാൽ അതി മുമ്പ്
അവരുെട പുരാതനമായ – എ െവച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഏതാ ിട്ടീഷു 
ഭരണം തുട ന്നതുവെരയുള്ള കാലെത്ത ജീവിതസ ദായം എന്തായിരു
എന്നറിയുന്നത് ആവശ്യമാകയാൽ അതിെന റിച്ച് ആദ്യമായി കുറെഞ്ഞാ

സ്താവിക്കാം. ന തിരിമാർ ഒരുകാല േകരളത്തിൽ ഇതരസമുദായക്കാ 
േരക്കാൾ എല്ലാംെക ം ഉന്നതസ്ഥിതിെയ ാപിച്ചിരു എ ള്ളത് ഇ ം
പരെക്ക സമ്മതി ന്ന ഒരു കാര്യമാണേല്ലാ. ബുദ്ധിശക്തി, പഠി , സ്വഭാവ 
വിേശഷം മുതലായ ഗുണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യയിൽ മ ാഹ്മണർ ണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥാനം േകരളെത്ത സംബന്ധിെച്ചടേത്താളം മുഴുവൻ ന തിരിമാരാണ് 
വഹിച്ചിരുന്നെത പറയാം. എന്നാൽ പരേദശ ാഹ്മണെരേപ്പാെല േകവലം
ൈവദികന്മാരുെട നില മാ മല്ല അവർക്കിവിെട ഉണ്ടായിരു . േകരള 
ത്തിെല ഭൂമിയുടമസ്ഥന്മാർ മിക്കവാറും ന തിരിമാരായിരുന്നതി പുറെമ
രാജ്യരക്ഷ, ഭടവൃത്തി, നീതിന്യായപരിപാലനം എന്നീ രാജ്യകാര്യങ്ങളിലും
അവർ ധാരാളം ഏർെപ്പട്ടിരു . ഇന്ന് രാജ്യത ത്തിൽ മുമ്പി നി ന്ന പാശ്ചാ 
ത്യരാജ്യക്കാെര ടി വിസ്മയിപ്പിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ജനാധിപത്യഭരണെത്ത
ഏറ്റവും പരി തരീതിയിൽ എ േയാ നൂറ്റാ മു തെന്ന ന തിരിമാർ
സ്വത മായി േകരളത്തിൽ നടത്തിയിരു എ ഒെരാറ്റ സംഗതിതെന്ന
അവരുെട െലൗകിക പരിഷ്കാരെത്ത ധാരാളം െതളിയി ണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറയു 
ന്നതായാൽ ലൗകികമായും, ൈവദികമായുമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അവർ
മലയാളത്തിൽ മെറ്റല്ലാ സമുദായക്കാരുെടയും ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും േനതാക്കന്മാ 
രുമായിരു എ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും.

പുരാതനകാലെത്ത ജീവിതസ ദായം
എന്നാൽ അവരുെട ജീവിതത്തിെന്റ പരേമാേദ്ദശ്യം ഒരിക്കലും ഐഹികമാ 
യിരുന്നില്ല; പാര ികം തെന്നയായിരു . ആ ഒരു കാര്യം സാധി വാൻ
േവണ്ടി മാ ം അവരിൽ ഏതാനും ചിലർ േമ റഞ്ഞ െലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരു എ വിചാരിപ്പാേന തരമു . ആത്മീയമായ ഉേദ്ദശ്യെത്ത
ലക്ഷ്യമാക്കീട്ടാണ് അവരുെട െപാതുവിലുള്ള ജീവിതസ ദായെത്തെയല്ലാം വ്യ 
വസ്ഥെപ്പടുത്തീ ള്ളത്. ഈ ഒരു സംഗതി വിശദമാ ന്നതിനു പുരാതനകാലം
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മുതേല്ക്ക അവർ അനുഷ്ഠി േപാരുന്ന ആചാരനടപടികെള ഒെന്നടു വിവരി  
ന്നത് ഈ കൃതത്തിൽ ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായി വരിെല്ല വിശ്വസി .
ശുചിത്വം, ൈവദികവൃത്തി, വിദ്യാഭ്യാസം, കുടുംബജീവിതം, സമുദായസ്ഥിതി,
അന്യസമുദായക്കാരുമായുള്ള ഇരിപ്പ്, ആചാരപരിഷ്കാരം എന്നിങ്ങെന ഏതാനും
ചില സംഗതികെളയാണ് ഇവിെട വിവരിക്കാൻ െപാകുന്നത്.

ശുചിത്വം
ശുചിത്വത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ മലയാളികൾ പരേദശികെളക്കാൾ നിഷ്ടയുള്ളവ 
രാെണന്ന് അഭിമാനി െണ്ടങ്കിൽ ആ അഭിമാനത്തി ഥമാവകാശികൾ
ന തിരിമാരാെണ പറയാം. അവർ അതിെന ആേരാഗ്യരക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ
ഒന്നായി കരുതിയിരുന്നതി പുറെമ ൈവദികവൃത്തിയുെട ഒരംഗമായി കൂടി
ഗണിച്ചിരു . േദഹം, വ ം, ഭക്ഷണം, ഗൃഹം എന്നീ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും
അവർ ശുചിത്വം േത്യകം ദീക്ഷിച്ചിരു . കാലെത്തഴുേന്നറ്റാൽ മലമൂ വി 
സർജ്ജനം െചയ്ത് പ േത മ േത്താടുകൂടി സ്നാനം െച േദഹശുദ്ധിവരു 
ത്തിയതി േശഷമല്ലാെത യാെതാ ം ഭക്ഷിപ്പാൻ പാടിെല്ലന്നാണ് അവരുെട
ഇടയിലുള്ള ഒന്നാമെത്ത ആചാരനിർബന്ധം. ഒരില്ലമായാൽ സ്വച്ഛ ജലമുള്ള
ഒരു കുളം, അെല്ലങ്കിൽ പുഴ, മലമൂ വിസർജ്ജനത്തി േത്യകമായുള്ള സ്ഥല 
ങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന ശുചീകരണത്തിനു േവണ്ട സകല െസൗകര്യങ്ങളും അവിെട
അടു ണ്ടായിരി ം. െതാട്ടാൽ കുളി, തീണ്ടി ളി, മുങ്ങി ളി, കുളിയാ  
ദ്ധം, എട ദ്ധം, വഴി ദ്ധം എന്നീ മലയാളാചാരങ്ങെളല്ലാം ന തിരിമാരുെട
ശുചിത്വത്തിലുള്ള നിഷ്ക്കർഷയിൽ നി ണ്ടായി ള്ള താെണന്ന് വിചാരിക്കണം.
ഒരിക്കൽ ഉപേയാഗിച്ച വ െത്ത അലക്കി ശുദ്ധമാക്കിേയാ, നന ചളി
കള െവളുപ്പിേച്ചാ അല്ലെത രണ്ടാമത് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നിെല്ല മാ മല്ല,

ർശി കേപാലും െചയ്തിരുന്നില്ല. വ ത്തിെന്റ വിലയിേലാ േമാടിയിേലാ
അല്ല അവർ ദ്ധിച്ചിരുന്നത്; ശുദ്ധിയിൽ മാ മാണ് . പരുത്തിനൂൽ െകാ ള്ള
ഉടുപ്പ് ഉപേയാഗി വരുന്ന മലയാളിയുെട വ ധാരണ സ ദായം ഇവരുെട
ഉേദ്ദശത്തിനു വളെര േയാജിച്ചിരു എ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ ന തിരിമാേരേപ്പാെല ശുചിത്വം േനാ ന്നവർ െവെറ
ഉേണ്ടാ എ തെന്ന സംശയമാണ് . അപ്പേപ്പാൾ പാകം െചയ്ത സാധനങ്ങെള
മാ േമ അവർ ഭക്ഷിച്ചിരു . െവള്ളേച്ചാറ്, െപാതിേച്ചാറ് മുതലായ പഴകിയ
സാധനങ്ങെളാ ം അവർ ഉപേയാഗിക്കാറില്ല. ഉപസ്തരണം െകാണ്ട് (െന  
െകാണ്ട് ) അന്നശുദ്ധിവരുത്തിേയ അവർ ഭക്ഷിച്ചിരു . മദ്യമാംസാദികൾ
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തീെര നിഷിദ്ധങ്ങളാണ് . സത്വഗുണ ധാനങ്ങളായ സസ്യങ്ങളാണ് അവരുെട
ആഹാരസാധനങ്ങൾ. ിപ്തമായ സമയ ം മിതമായ രീതിയിലുമായിരു
അവരുെട ആഹാരസ ദായെമ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറ െകാ 
ള്ളെട്ട. െവ ന്ന ആൾ, വിള ന്ന ആൾ, പാകം െച ന്ന പാ ം,ഇരി ന്ന
സ്ഥലം, ഉ വാനുള്ള ഇല എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി അവർ ശുചിത്വം കല 
ശലായി ദീക്ഷിച്ചിരു എന്നറിയുേമ്പാൾ തെന്ന അവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ
എ മാ ം നിഷ്കർഷയുണ്ടായിരു എ ള്ളത് ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കാം.
ഗൃഹശുചീകരണത്തിലും അവർ ഒ ം അ ദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദിവേസന കാ 
ല ം, ഉച്ച ം, സന്ധ്യ ം അടി തളി േവണെമന്നാണ് നിശ്ചയം. ചാണകം
കലക്കി നിലം േത ക; മുറ്റം അടി തളി ക; ചുമർ, വാതിലുകൾ, പടികൾ
എന്നിവെയ കൂടകൂെട േത െവടിപ്പാ ക; കിണ്ണം, കിണ്ടി, കരണ്ടി മുതലായ
ഗൃേഹാപകരണങ്ങെള െവണ്ണീറുെകാ ം മ െകാ ം മ ം നല്ലവണ്ണം േത ശു 
ചിയാ ക; എന്നിങ്ങെന ഗൃഹെത്തസംബന്ധിച്ച എല്ലാ സംഗതികളിലും അവർ
ശുചി ത്വം വലെര ദീക്ഷിച്ചിരി . ഇതിെന്റ പുറെമ മതാചാരങ്ങളിൽ െപട്ട
ഭസ്മം, ചന്ദനം, പൂവ്വ ധൂപ ട്ട്, േഹാമം മുതലായവയും ഇല്ലങ്ങളിെല ശുദ്ധിെയ
സംരക്ഷി ന്നതി വളെര സഹായി ച്ചി ണ്ടായിരി െമന്നതി സംശയമി 
ല്ല. ആകപ്പാെട ഈ വക നിഷ്കർഷ നിമിത്തം ന തിരിമാരുെട ആേരാഗ്യരക്ഷ
എ േയാ തൃപ്തികരമായിരു എ ള്ളത്, എല്ലാവരും ഒരുേപാെല സമ്മതി  
ന്നതാണ്. എന്നല്ല ഇ ം ന തിരിസമുദായത്തിൽ മ സമുദായങ്ങളിേലക്കാൾ
വസൂരി വിഷൂചിക, പനി, മുതലായ സാം മികേരാഗങ്ങൾ ം, ചിര – െചാറി
മുതലായ ചില്ലറ ദീനങ്ങൾ ം വളെര കുറവുെണ്ട പറയു െണ്ടങ്കിൽ അതു
പണ്ടെത്ത ഈെയാേരർപ്പാടിെന്റ ഫലമാെണ ള്ളതി യാെതാരു സംശയവു 
മില്ല.

ൈവദികവൃത്തി
എന്നാൽ അവർ ഈ ബാഹ്യെശൗചംെകാ മാ ം തൃപ്തിെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ആന്ത 
രശുദ്ധിയാണ് അധികം ധാനമായി കരുതിയിരുന്നെതന്ന് അവർ ആചരി ം
അനുഷ്ഠി ം േപാരുന്ന േഷാഡശ ിയകൾ, സന്ധ്യാവന്ദനം, പഞ്ചയജ്ഞം
മുതലായ ൈവദികധർമ്മങ്ങളിൽനി ധാരാളം െവളിവാകുന്നതാണു. ഇവരിൽ
പലരും ജ്ഞാനം, ഭക്തി, കർമ്മം എന്നിങ്ങിെനയുള്ള മുക്തിമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ
ഓേരാന്നിെന മാണമാക്കി െവച്ചിരു എങ്കിലും പരെക്ക അപരിഹാര്യമായി
സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു കർമ്മകാണ്ഡേത്തയും അതിൽ തെന്ന നിഷ്കാമകർമ്മ 
േത്തയുമാെണ പറയാം. ഒരു ന തിരി െവളുപ്പാൻകാലെത്തഴുേനറ്റാൽ
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ാതേസ്നഹം, സന്ധ്യാവന്ദനം, ആദിത്യനമ ാരം, സ്വാദ്ധ്യായം അെല്ലങ്കിൽ
ഹ്മയജ്ഞം, മാദ്ധ്യാഹ്നികം മുതലായ നിത്യകർമ്മങ്ങെളെക്കാ തെന്ന ഏക 

േദശം പകൽ പ മണിവെര സമയം കഴിേക്കണ്ടതായിട്ടാണിരി ന്നത്.
അതിെന്റ േശഷം അതിഥികളുെണ്ടങ്കിൽ അവെര ഊട്ടിയതി േശഷം താൻ
ഭക്ഷണം കഴി . അതു കഴിഞ്ഞാൽ പിേന്നയും അവർ വി മമില്ല.
അദ്ധ്യയനം, അദ്ധ്യാപനം, ന്ഥ നിർമ്മാണം മുതലായ സദ്വിഷയങ്ങെളെക്കാ 
ണ്ടാന്ന് അവരുെട പിന്നെത്ത കാലയാപനം. സന്ധ്യയാകുേമ്പാഴയ്ക്ക പിെന്നയും
കുളി ം േതവാരത്തി മുള്ള സമയമായിക്കഴിയും. ഇങ്ങിെന േനാക്കിയാൽ
ഇവർക്ക് ൈവദികവൃത്തിെയാഴി മ െലൗകികാര്യങ്ങളിൽ ഏ ർെപ്പടുവാനുള്ള
സമയം വളെര കുരവാെണ കാണാവുന്നതാണ്. കർമ്മത്തിലുള്ള ൈവകല്യ 
െത്ത ഭയെപ്പ േദശാന്തരയാ കൂടി ഇവർ നിഷിദ്ധമായിട്ടാണു െവച്ചി ള്ളത്.
ന തിരിമാരുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്നത് ഏേകാപി

ാമസ ദായത്തിെലാ മെറ്റാ അല്ലാെത അവിടവിെട വി േവർതിരിഞ്ഞായി 
രുന്നതിനാൽ അതും അവരുെട ശുചിത്വത്തി ം ൈവദിക വൃത്തി ം വലെര
അനുകൂലമായിരുന്നിരിക്കണെമ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഈ വിദം െലൗകിക 
സുഖങ്ങെളല്ലാമുേപക്ഷി , ൈവദികവൃത്തിെയത്തെന്ന പരമപുരുഷാർത്ഥമായി
വിചാരി ം, അനുഷ്ഠി ം േപാരുന്ന, ഒരു സമുദായത്തിെന്റ പരിശുദ്ധി, ശാന്തത,
ക്ഷമ, സ്വാർത്ഥ പരിത്യാഗം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ഏതു നിലയിലായിരി െമന്ന്
എല്ലാവർ ം ഒരുവിധം ഊഹിക്കാമെല്ലാ.

വിദ്യാഭ്യാസം
വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിലും ന തിരിമാർ കാണിച്ചിരുന്ന ദ്ധ േത്യകം

സ്താവേയാഗ്യമാണ്. ഏകേദശം നാലു വയസ്സായാൽ ഒെരഴുത്തശ്ശെന െവ
തങ്ങളുെട ഉണ്ണികൾ ം െപൺകിടാങ്ങൾ ം ഒരുേപാെല എഴുത്ത്, കണക്ക്,
വായന മുതലായ ാഥമികപഠനങ്ങെളല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരു . എന്നാൽ െപൺ 
കിടാങ്ങൾക്ക് ഇതി ലധികമായി വലിയ വിദ്യാഭ്യാസെമാ ം െകാടുത്തിരു
എ േതാ ന്നില്ല. അവെര ശു ഷ, പാചകവൃത്തി, ഗൃഹഭരണം മുതലായ
കാര്യങ്ങെള വർത്തി ശീലിപ്പി ന്നതിലായിരു ന തിരിമാരുെട ദ്ധ
അധികം. പതിഞ്ഞിരുന്നെത പറയാം. ഉണ്ണികളുെട വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണു
അവർ വളെര മനസ്സിരുത്തിയിരുന്നത്. ഉണ്ണികളുെട അക്ഷരാഭ്യാസം കഴി 
ഞ്ഞാൽ എട്ടാം വയസ്സിൽ ഉപനയനമായി. ഉപനയത്തി േശഷേമ അവരുെട
ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസമാരംഭി . ഉപനയ നം എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥം
തെന്ന ഈെയാരു സംഗതിെയ െതളിയി ണ്ട്. ആചാര്യെന്റ സമീപം നയി 
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പ്പിക എന്നാണെല്ലാ അതിെന്റ താ ര്യം. സമാവർത്തനം കഴിയുന്നതുവെര മിക്ക
വാറും േവദത്തിെല സംഹിതാഭാഗമാണു അദ്ധ്യയനം െച വരാറുള്ളത്. ഈ
കാലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ത്തിെന്റ ഒരു വിഭാഗമായ കായികസം ാരവും സമ്പാ 
ദിച്ചിരു . ആദിത്യനമ ാരം മുതലായവെയ െക്കാണ്ടാണ് ഈ ഒരുകാര്യം
അവർ സാധിച്ചിരുന്നത്. സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വകലെദവതാ േക്ഷ 

ങ്ങളിലും, േദശേക്ഷ ങ്ങളിലും, ാമേക്ഷ ങ്ങളിലും ഒരു പ്തകാലെത്തക്ക്
ഭജിക്കണെമന്നാണു നിയമം. ആ കാലങ്ങളിൽ പദം, മം, ജട, രഥ മുതലായി
േവദസംബന്ധമായ ഓേരാ േയാഗവിേശഷങ്ങളിൽ പരിചയം സമ്പാദിച്ചിരു 
ന്നതി പുറെമ േവദത്തിെന്റ അർത്ഥവിചാരവും അവിെടെവ നടത്തിയിരു .
ഈ വക ജനങ്ങൾ അവസാനി ന്നേതാടുകൂടി അവരുെട മദ്ധ്യമപാഠവും ഒരു
വിധം അവസാനി കഴിയും, പിെന്ന ഉയർന്നതരം പാഠമായി. തൃശ്ശിവേപ 
രൂർ തിരുന്നാവായമുതലായ േയാഗസ്ഥലങ്ങൾ, സഭാമഠങ്ങൾ എന്നീ സ്ഥാപ
നങ്ങെളയാണ് ഉപരിപാഠത്തിന്നായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിൽ
േയാഗസ്ഥലങ്ങളിൽ േവദത്തിനും, സഭാമഠങ്ങളിൽ ശാ ങ്ങൾ മായിരു

ാധാന്യം െകാടുത്തിരുന്നത്. സഭാമഠ ങ്ങളിൽ െവച്ച കാവ്യനാടകാലങ്കാര 
ങ്ങൾ, ൈവദ്യം, േജാതിഷം,ത ശാ ം, തി തിപുരാേണ തിഹാസങ്ങൾ,
തർക്കം, വ്യാകരണം, മീമാംസ, േവദാന്തം, എ േവണ്ട ഐഹികമായും പാര 

ികമായുമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങേളയും ന തിരിമാർ ഉൽകൃഷ്ടനിലയിൽ പഠി
പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിരു . ഇവരുെട ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരു 
െടയും മഹാകവികളുെടയും േപരു കളും, അവർ എഴുതീ ള്ള വിശിഷ്ഠ ന്ഥങ്ങളും
ഇതി ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

കുടുംബജീവിതം
ന തിരിന്മാരുെട കുടുംബജീവിതെത്ത സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ഇക്കാലെത്ത
േനാട്ടത്തിൽ വല്ല േദാഷങ്ങളും കേണ്ടക്കാെമങ്കിലും പണ്ടെത്തക്കാലത്ത് അത്
വളെര വിശിഷ്ടമായ വിധത്തിലായിരു എ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. അവരുെട
ഇല്ലങ്ങൾ ഒറ്റെക്കാറ്റയ്ക്ക് േവർതിരിഞ്ഞ നിലയിലായിരു എങ്കിലും അതിെല
അംഗങ്ങൾ പാർത്തിരുന്നത് ഏേകാപിച്ച് കൂ കുടുംബസ ദായത്തിലായിരു .
ഇവർ ാേയണ ഭൂമി ഉടമസ്ഥന്മാരും, മക്കത്തായാചാരനടവടിെയ ആചരി വരു 
ന്നവരുമാണ് . പണ്ട് ന തിരി കുടുംബങ്ങളിൽ ചിലവ് വളെര ചുരുക്കമായിരു .

എന്നാൽ അന്നദാനം, വ ദാനം, അതിഥിസല്ക്കാരം എന്നീ ധർമ്മകാര്യ 
ങ്ങൾക്കായി എ ചിലവുെചയ് വാനും മടിച്ചിരുന്നില്ല. അന്നദാനെത്ത
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ഇ വലിയ ധർമ്മമായി കരുതിേപ്പാരുന്ന ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ ഇ േലാകത്തിൽ
മെറ്റവിെടെയങ്കിലുമുേണ്ടാ എ വളെര സംശയമാണ് . മൂത്തപു നുമാ േമ
വിവാഹം നിർബന്ധമായി ണ്ടായിരു   . മ ള്ളവർ അധികവും ഹ്മച 
ര്യെത്തയാണ് ദീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അപൂർവ്വം ചിലർ സന്യാസവൃത്തിേയയും
സ്വീകരിച്ചി രുന്നിെല്ലന്നില്ല. ഇല്ലെത്ത ൈകകാര്യം നട വാനുള്ള അധികാരം
കാരണവർ മാ മുള്ളതാണ് . അപ്ഫന്മാർ അധികവും അദ്ധ്യാപനവൃത്തിയിലും
തേപാവൃത്തിയിലുമാണ് ഏർെപ്പട്ടിരുന്നത്. അവർ ഗുരുദക്ഷിണയായും മ ം
കി ന്ന സമ്പാദ്യം ഇല്ല െകാ വ െകാടു കാരണവെര കുടുംബഭരണ
വിഷയത്തിൽ സഹായിച്ചിരു . അന്തർജ്ജനങ്ങളുെട ധർമ്മം പാചകവൃത്തി,
ഗൃഹഭരണം, ഗുരുശു ഷ, ശിശുപരിപാലനം മുതലായവയാണ് . പാതി ത്യം
വളെര നിഷ്കർഷേയാെട പരിപാലിക്കെപ്പട്ടിരു . കന്യകമാെര ഋതുവാകുന്നതി 

മു വിവാഹം കഴി െകാടുക്കണെമ ള്ള നിർബന്ധം ഇവരുെട ഇടയിൽ
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ൈശശവവിവാഹം െകാ ള്ള േദാഷത്തി വളെര
കുറവുണ്ടായിരിക്കണ െമന്നതി സംശയമില്ല. ഇങ്ങിെന ന തിരിമാരുെട
പണ്ടെത്ത കുടുംബജീവിതം യാെതാരു ഛി േമാ കലഹെമാ കൂടാെത വളെര
രഞ്ജിേപ്പാടും േസ്നഹേത്താടും പര ര സഹായേത്താടും കൂടിയായിരു എ
മാ ം ചുരുക്കത്തിൽ പറ ഈ വിഭാഗെത്ത ഇവിെട കലാശിപ്പിക്കാം.

സമുദായസ്ഥിതി
ഇവരുെട സമുദായസ്ഥിതിയും വളെര ആശാസ്യമായ വിധത്തിലായിരു െവ 

പറയാം. ചില്ലറയായ ചില കർമ്മ േഭദങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കിഇവർ
ഓേരാ ഭിന്നശാഖകളായി തിരിഞ്ഞിരു എങ്കിലും ഈ വക േഭദങ്ങെളല്ലാം
സാമുദായികങ്ങളായ ഓേരാ ആവശ്യങ്ങേളയും െസൗകര്യങ്ങേളയും ഉേദ്ദശി
മാ ം ഉണ്ടായി ള്ളതായിരുന്നതിനാൽ ഇതു നിമിത്തം ആഭിജാത്യത്തർക്കങ്ങ 
േളാ അന്തഃഛി ങ്ങേളാ ഒ ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നല്ല, ഒരു ശരീരത്തിെല
അവയവങ്ങൾ േപാെല അേന്യാന്യം വളെര േസ്നഹി ം, സഹായി ം രഞ്ജിേപ്പാ 
ടുകൂടിയാണ് കഴി കൂടിയിരുന്നത്. പിണ്ഡം, മാസം, ാദ്ധം, േവളി, യാഗം
മുതലായ ഓേരാ അടിയന്തിരാവസരങ്ങളിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അേന്യാന്യം െച 

െകാടുേക്കണ്ടതായ പേല ബാദ്ധ്യതകളുമുണ്ടായിരു . അവെയ ആെരങ്കിലും
നിറേവറ്റാതിരുന്നാൽ അതു വലിയ സമുദായ വിേരാധമായിട്ടാണ് െവച്ചിരുന്നത്.
ഈ വക സംഗതികൾ േത മാഞ്ഞിെട്ടങ്കിലും ഏെറ െറ ഇന്നെത്ത നടവടി 
യിലും ക വരു ണ്ട്. ഇതിെന്റ പുറെമ ിസന്ധ, പഞ്ചസന്ധ, ഓ ട്ട, വാരം
മുതലായ േവദസ ങ്ങളും, േയാഗമഠങ്ങൾ, സഭാമഠങ്ങൾ, സന്ന്യാസിമഠങ്ങൾ,

https://mkalavara.blogspot.com/!



സമുദായമി ം - അവിഞ്ഞിക്കാട്ട് ഭവദാസൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് 12

ാമേക്ഷ ം, േദശേക്ഷ ം മുതലായ െപാതു സ്ഥാപനങ്ങളും േവെര ഒരു
കാരത്തിൽ ന തിരിമാരുെട ഐകമത്യേത്തയും സമുദായബന്ധേത്തയും

െതളിയി ണ്ടെല്ലാ.

അന്യസമുദായക്കാരുമായുള്ള ഇരിപ്പ്
അന്യസമുദായക്കാരുമായുള്ള ഇരി ം ഇവരുെട ഇടയിൽ വളെര തൃപ്തികരമാ 
യിരു . േകരളത്തിെലേപ്പാെല ഇ വളെര ജാതികളും ഓേരാ ജാതികൾ
തമ്മിലുള്ള പര രാ യവും ഇ േവെറ ഏതുരാജ്യ മുെണ്ട േതാ ന്നില്ല.
എല്ലാ ജാതിക്കാർ ം ന തിരിെയ ആ യിക്കാെത കഴിയിെല്ലങ്കിൽ ന  
തിരിക്ക് ഇതര ജാതിക്കാരുെട സഹായവും അതുേപാെല ഒഴി കൂടാത്തതാണ് .
എന്നാൽ, പണ്ട് ഈവക ബന്ധങ്ങെള അനുസരിച്ച് െചേയ്യണ്ടതായ എല്ലാ
കൃത്യങ്ങേളയും അതാതു ജാതിക്കാർ വളെര ദ്ധേയാടുകൂടി സ്വധർമ്മബുദ്ധ്യാ
നിറേവറ്റിയിരു . ഇന്നെത്തെപ്പാെല സ്വസമുദാേയാല്ക്കർഷത്തി േവണ്ടി
അന്യ സമുദായെത്ത ഇടി താ ന്ന സ ദായം പ ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു
മാതാവിെന്റ സന്തതികെളന്ന നിലയിൽ വളെര െസൗഹാർദ്ദേത്താടും സേഹാ 
ദരഭാവേത്താടും കൂടിയാണ് പണ്ടിവിെട എല്ലാ സമുദായക്കാരും അേന്യാന്യം
വർത്തി വന്നിരുന്നത്. ഒരുകാല ന െട മാതൃഭൂമി വിേദശീയെര ടി
ആകർഷിക്കത്തക്കവണ്ണം ഐശ്വര്യത്തിെന്റ പരമ കാഷ്ഠെയ ാപിച്ചിരു
എ ചരി ം വാസ്തവമാെണങ്കിൽ, അത് ഈെയാരു കാലത്താെണ പറ 
ഞ്ഞാൽ തെന്ന കൃതവിഷയെത്ത സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം പണ്ടെത്ത സ്ഥിതി
ഏെറ െറ ഊഹിക്കാമേല്ലാ. ന തിരിമാരുെട മക്കൾ, ന തിരിമാരുെട
ശിഷ്യ്ന്മാർ എന്നിങ്ങെന ഏെതങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ന തിരിമാരുമാ 
യി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ജാതിക്കാർ ഇ മലയാളത്തിൽ ഉേണ്ടാ എ
തെന്ന സംശയമാണ് . ഈ വക സംഗതികളാൽ അന്യസമുദായക്കാരുമായുള്ള
ന തിരിമാരുെട െപരുമാറ്റം ഏതുവിധത്തിലായിരു എന്ന് ഏകേദശം
മനസ്സിലാക്കാമേല്ലാ.

ആചാരപരിഷ്കാരം

ആചാരപരിഷ്കാരത്തിലും ന തിരിമാർ ഒരിക്കലും വിമുഖരായിരുന്നില്ല.
പൂർവ്വാചാരങ്ങളുെട മൂലതത്വങ്ങൾക്ക് വിേരാധം വരാത്തവിധത്തിൽ സ്വധർമ്മര 
ക്ഷ ം, സമുദായ േ യസ്സി ം േവണ്ടി കാേലാചിതമായ എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങളും
പ ള്ളവർ െചയ്തിരു എ ള്ളതി പേല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ആദ്യെത്ത
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ീപരശുരാമെന്റ ആചാരവ്യവസ്ഥയും, പിന്നീട് ീ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ
അതിെന ഉട വാർ പുതുക്കിയതും സിദ്ധമായി ള്ള കാര്യമാണെല്ലാ.
ന തിരിമാർ ഇ ം ആദരേവാെട സ്വീകരി േപാരുന്ന സർപ്പാരാധന, മുമ്പിൽ
കുടുമ, കൂ കുടുംബ സ ദായം എന്നിവെയല്ലാം പൂർവ്വന്മാരുെട ആചാരപ 
രിഷ്കാരെത്തയേല്ല െതളിയി ന്നത്? ഇങ്ങിെന ആേലാചി ന്നതായാൽ
ന തിരിമാരുെട പുരാതനമായ ജീവിത സ ദായം എ െയാ പരിശുദ്ധവും
പരി തരീതിയിലുള്ളതുമായിരു എ ള്ളതു ത്യക്ഷെപ്പടുന്നതാണ് .

ഇേപ്പാഴെത്തസ്ഥിതി
എന്നാൽ അടുത്തകാല ഈ വക സ ദായങ്ങൾെക്കല്ലാം ഒരിളക്കം തട്ടീ  
െണ്ട പറയാെത നിവൃത്തിയില്ല. ശുചിത്വം, ൈവദികവൃത്തി, വിദ്യാഭ്യാസം
എന്നിവെയല്ലാം േകവലം മൂഢപരമ്പരയാ ഒരു വിധം നടത്തിവരു െണ്ടന്ന 
ല്ലാെത അവ വല്ല അർത്ഥങ്ങേളാ, ഉേദ്ദശങ്ങേളാ, ഉപേയാഗങ്ങേളാ ഉെണ്ട
ധരിച്ചി ള്ളവർ ഇക്കാല ന തിരിമാരുെട ഇടയിൽ വല്ലവരുമുേണ്ടാ എ
വളെര സംശയമാണ് . ശുചിത്വത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ േദഹം, വ ം, ഭക്ഷണം,
ഗൃഹം എന്നീ എല്ലാ സംഗതികളിലും ന തിരിമാരുെട ഇന്നെത്ത സ്ഥിതി
പണ്ടെത്തക്കാൾ വളെര പരുങ്ങലായിത്തീർന്നി െണ്ട പറയാൻ ഞാൻ ഒ ം
മടി ന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്ഷണസംഗതിയിൽ ശുചിത്വേത്തക്കാൾ മ ചില
നിയമങ്ങെള അനുസരിക്കായ്കെകാ ള്ള േദാഷമാണ് അധികം ക വരുന്നത്.
ഇതിെന പറ്റി ര വാക്ക് ഇവിെട പറയുന്നതിൽ ആരും പരിഭവിക്കയിെല്ല
വിശ്വസി .

പൂർവ്വന്മാർ ഭക്ഷിപ്പാൻ േവണ്ടി ജീവിച്ചിരുന്നവരല്ല; ജീവിക്കാൻ േവണ്ടി ഭക്ഷി 
ക എന്നായിരു അവരുെട നിശ്ചയം. ര േനരെത്ത ഊണുമാ മല്ലാെത

ഇന്നെത്തേപ്പാെല വയറിനു യാെതാരു വി മവും െകാടുക്കാെത കൂെട െട
കാപ്പിയും പലഹാരവുമായി കണ്ണിൽ കണ്ട സാധനങ്ങെളല്ലാം കണക്കിലധികം
കടത്തിവി േദഹത്തി േകടുവരു ന്ന സ ദായേമ പ ണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നല്ല, ആെരാഗ്യരക്ഷെയ ഉേദ്ദശിച്ച് ഉപവാസം, ഒരിക്കൽ മുതലായ പട്ടിണി 
െയ ടി അവർ പണ്ട് ൈവദികനിയമങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരു . നമ ാരം
മുതലായ വ്യായാമങ്ങളിലും അമാന്തമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നെത്ത
സ്ഥിതി ഇതിൽ നിെന്നല്ലാം വളെര േഭദെപ്പട്ടിരി എ പറയാെത
കഴികയില്ല. ഇേപ്പാൾ ഊണിേനക്കാൾ കാപ്പിക്കാണ് ാധാന്യം. ഊൺ
ഒരു സമയം ഉേപക്ഷിച്ചാലും വലിയ ൈവഷമ്യെമാ മില്ല; കാപ്പിയിെല്ലങ്കിൽ
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ദിവസം കഴികയില്ല. കാല കാപ്പി, ഉച്ച കാപ്പി, എടേനരം കാപ്പി,
അത്താഴത്തിനു കാപ്പി എ േവണ്ട തല ം, വില ം കാപ്പിതെന്ന എ
പറഞ്ഞാൽ മതിയെല്ലാ. നമ ാരത്തിെന്റ കഥ വീണാലും മലർെന്ന വീഴു എ
പറഞ്ഞ മട്ടിലായിരി . ഇങ്ങിെന ദഹനത്തിന്നിടെകാടുക്കാെത കൂെട െട
ഓേരാ തി ം, കുടി ം, യാെതാരു വ്യായാമവും െചയ്യാെത െവറുെത ഇരു ം
ഇന്നെത്ത ആളുകൾ േദഹത്തി എ യാണു േകടുകൾ വരുത്തി ന്നെത
പറഞ്ഞാലവസാനി കയില്ല. ആഹാരസംബന്ധമായ ശുചിത്വത്തിെന്റ കൃത 
ത്തിൽ ഈെയാരു സംഗതിെയ റി ഇ യും സ്താവി എേന്നയു . ഇനി

കൃതത്തിേല തെന്ന േവശിക്കാം.

ആന്തരശുചിെയ ഉേദ്ദശി ഏർെപ്പടുത്തീ ള്ള ൈവദികകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങ 
ളും േകവലം ബാഹ്യേചഷ്ടമാ മായി കലാശിച്ചിരി . ഗായ ിയുെട
അർത്ഥം തെന്ന നിശ്ചയമുള്ള ഒരു ന തിരിെയ ഇ കാണാൻ കഴിയുെമ
േതാ ന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തി ള്ള ഏർപ്പാടുതെന്ന മുക്കാേലമുണ്ടാണി 
യും നശി കഴിഞ്ഞിരി . വല്ലതും േശഷിച്ചി െണ്ടങ്കിൽ അതും െവറും
കാണാപ്പാഠത്തിലും വാക്യാർത്ഥേകാലാഹലത്തിലുമായ് പര്യവസാനി .
കുടുബത്തിേല കട േനാക്കിയാലുള്ള ക എ േയാ കഷ്ടമായി താണ് .
പണ്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾ അേന്യാന്യം േസ്നഹി ം, സഹായി ം
വളെര രഞ്ജിേപ്പാടുകൂടിയാണ് കഴി കൂടിയിരുന്നെതന്ന് മു പറ വേല്ലാ.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ െനെര മറി കീരിയും പാ ം േപാെല ആയിത്തീർന്നി െണ്ട 

പറേയണ്ടിവന്നതിൽ വ്യസനി . പണ്ടെത്ത കുടുംബ സ ദായത്തിൽ
സ്വാത്ഥൎ പരിത്യാഗമാണ് വിളയാടിെക്കാണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥാ 
നത്ത് തൃന്നാഥത്ഥൎ ത്തിെന്റ അധികാരം ബലെപ്പട്ടിരി . കാരണവന്മാർ കൂ
സ്വത്തിെന സ്വാത്ഥൎ മായി ഉപേയാഗെപ്പടു െണ്ടങ്കിൽ അതിെന ആേക്ഷ 
പി ന്ന അനന്തരവന്മാരുെട ഉേദ്ദശവും േകവലം സ്വാത്ഥൎ ലാഭം തെന്ന. ഇതു
നിമിത്തം അനാവശ്യമായ ചിലവുകളും കൂ സ്വത്തി വലുതായ നാശവും വ .
കുടുംബസ്ഥിതി തെന്ന ഇങ്ങിെനയിരിെക്ക സമുദായസ്ഥിതിേയെയാ, ആചാര 
പരിഷ്കാരെത്തേയാ കുറി വിേശഷി പറേയണെമന്നില്ല. ന തിരിമാരുെട
പണ്ടെത്ത പരിശുദ്ധമായ ജീവിത സ ദായം േപായി അത് ഇ എ േയാ
മലിനമായിത്തീർന്നിരി െവ മാ ം ചുരുക്കത്തിൽ ധരിച്ചാൽ മതിയാകും.

ഇതി ള്ള കാരണങ്ങൾ
ഇനി ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങെള റിച്ച് അ െമാന്ന് ആേലാചിക്കാം. കാര 
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ണങ്ങൾ ഓേരാന്നായി പറയുന്നതായാൽ വളെരെയാെക്ക പറയുവാനുണ്ടാ 
കാെമങ്കിലും അവെയല്ലാം ചുരുക്കി ഒെരാറ്റ വാ െകാ പറയുന്നതായാൽ
കാേലാചിതമായി വത്തൎ ി ന്നതിലുള്ള ൈവമുഖ്യം ഒ മാ മാെണന്നാണു
പറയാനുത്. പണ്ടെത്തക്കാലമല്ല ഇത്; പേല േഭദങ്ങളും വ കൂടീ ണ്ട്. പണ്ട്
ഹി ധർമ്മശാ കാരം നാ രാജാക്കന്മാരാണു േകരളെത്ത ഭരിച്ചിരുന്നത്.
രാജഭാഷ സം തമായിരു . വർണ്ണാ മധർമ്മങ്ങെള നടത്താൻ അ
യാെതാരു ബുദ്ധിമു ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നികുതിെകാടുേക്കണ്ടഭാരവും വളെര
ചുരുക്കമായിരു . എന്നാൽ ഇന്നെത്ത ഭരണം ിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിലാണ് .
നിയമെമല്ലാം ജാതിമതേഭദം കൂടാെത സർവ്വസാധാരണമാകയാൽ വർണ്ണാ  
മധർമ്മങ്ങെള നടത്താൻ വളെര യാസമായിത്തീർന്നിരി . രാജഭാഷ
ഇംഗ്ളീഷാണ് . നികുതി നിർബന്ധമായിരി . ചിലവു െവെറയും വളെര
വർദ്ധിച്ചി ണ്ട്. പണ്ട് സംബന്ധം തെന്ന വളെര അപൂർവ്വം; ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന
ചിലവ് വളെര ചുരുക്കം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഭാര്യാപു ന്മാെര പരി തരീതിയിൽ
പരിപാലിേക്കണ്ടഭാരം നിർബന്ധമായി വ കൂടിയിരി . പ സ്വന്തം
ചിലവ് വളെര ചുരുങ്ങിയമാതിരിയിലായിരു . എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ കാപ്പി,
േസാപ്പ്, െതാപ്പി, കുപ്പായം മുതലായത് ഒഴി കൂടാത്തതായിത്തീർന്നി ണ്ട്.
ഇങ്ങിെന േനാ ന്നതായാൽ പണ്ടെത്തക്കാൾ പേല സംഗതികളിലും ഇ േഭ 
ദഗതികൾ വ കൂടീ െണ്ട കാണാം. ഇത് ആരുെടയും കുറ്റമല്ല. കാലത്തിെന്റ
ധർമ്മമാണ്. അതിെന ആർ ം അനുസരിക്കാെത കഴിയുകയുമില്ല. അതിെന
അനുസരിക്കാെത ഇരുന്നതാണു ന തിരിസമുദായത്തിെന്റ അധഃപതനത്തി 
നുള്ള മുഖ്യകാരണം. പൂർവ്വന്മാരായ ന തിരിമാർ അതിെന ശരിയായരി

വർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ േകരളത്തിൽ മെറ്റല്ലാ സമുദായക്കാെരക്കാളും
ാധാന്യം വഹിച്ചിരു . എന്നാൽ ഇ നായന്മാർ, ഈഴുവർ, പുലയർ

മുതലായി ന തിരിമാെരക്കാൾ താന്നജാതിക്കാെര വിചാരി വരുന്നവെരാ 
െക്ക കാേലാചിതമായി വർത്തി തുടങ്ങിയിരി . അതിനാൽ അവർ
ഇന്ന് ന തിരിമാെരക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിൽ എത്തി ടങ്ങീ മുണ്ട്.
ന തിരിമാർ മാ ം പഴയ നടപടിെയ വിടുന്നതിലും പുതിയ നടപടിെയ സ്വീ 
കരി ന്നതിലും ൈവമനസ്യം കാണി നിമിത്തം അവരുെട ാധാന്യെമല്ലാം
േപായി; മ ള്ളവരുെട അടിമകളായിതിേരണ്ടി വന്നിരി . ഇങ്ങിെന കുറ
കാലംകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ന തിരിമാരുെട സ്ഥിതി േകവലം കഥാമാ മായി
കലാശി െമ ള്ളതി സംശയ മില്ല അതുെകാ ഇനിെയങ്കിലും ന തി 
രിമാർ ഒ ണർ കേലാചിതമായി ചിലെതല്ലാം വർത്തിേക്കണ്ട കാലം
വളെര അതി മിച്ചിരി . കേലാചിതമായ ചില പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാ 
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സമാണ് എല്ലാ േ യ കൾ ം മൂലകാരണെമ പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. അത്
ഇക്കാല ഇംഗ്ഗീഷു വിദ്യാഭ്യാസംതെന്ന ആയിരിക്കയും േവണം. ഇംഗ്ഗീഷു
രാജഭാഷയാണ് ; രാജനിയമങ്ങെളല്ലാം അതിലാണ് നിേത്യാപേയാഗമുള്ള
വ്യവസായവിഷയങ്ങളും അതിൽതെന്നയാണ് അടങ്ങീ ള്ളത്. എ േവണ്ട,
േകാടതികളിൽലും, േകാേളജുകളിലും, കേച്ചരികളിലും, കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളി 
ലും, തീവണ്ടി ആപ്പീ കളിലും, െപാതുജനേയാഗങ്ങളിലും, എന്തിനധികം
പറയു , നാലാൾ കൂടുന്ന ദി കളിെലല്ലാം ഈെയാരു ഭാഷയാണ് സകല
ജാതിക്കാരും െലൗകികവ്യവഹാരങ്ങൾക്കായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിവരുന്നത്.
ഇത ം പുരെമ ഇ ചാരമുള്ളതും ഇ േമയങ്ങളടങ്ങീ ള്ളതുമായ ഒരു
ഭാഷ ഇ േലാകത്തിൽ എവിെടയുമില്ല. ഇ ഈ ഭാഷയുെട ചാരം
നിമിത്തം േലാകം മുവുവൻ ഒരു കുടുംബത്തിെല അംഗങ്ങൾ എന്നേപാെല
പര രംസർഗ്ഗം െച ം േസ്നഹി മാണ് കഴി കൂടുന്നത്. േലാകത്തിലുള്ള
സാഹിത്യം മുഴുവൻ ഈെയാരു ഭാഷയിൽ അടങ്ങീ ണ്ട്. ന തിരിമാെര

േത്യകം സംബന്ധി ്നന േവദേവദാംഗങ്ങളുെട അർത്ഥം എളുപ്പത്തിൽ
മനസ്സിലാക്കമെമങ്കിൽ കൂടി ഇേപ്പാൾ ഈെയാരു ഭാഷയുെട സഹായം അത്യാ 
വശ്യമായിത്തീർന്നിരി യ ഇങ്ങിെന എല്ലാംെകാ ം ആദരിേക്കണ്ടതും,
എല്ലാവരും ആദരി േപാരുന്നതുമായ ഒരു ഭാഷ ന തിരിമാർ മാ ം
ആവിശ്യമിെല്ല ം ശഠി ന്നതാെണങ്കിൽ, ഇവിെട ഒരാൾ പരഞ്ഞ കാരം
േകരളത്തിൽ അവർ ള്ള അവകാസബാദ്ധ്യതകെലാെക്ക വി വല്ല കാട്ടിേലാ
ദ്വീപുകളിേലാ േപായി താമസി കയാണു നല്ലത്. പെക്ഷ വിഷയേഭാഗച്ഛ
അവെര അതി അനുവദി െമ േതാ ന്നില്ല. അതുെകാ ഇനിെയങ്കിലും
ഈവക മർക്കടമുഷ്ടിെയല്ലാം വി കേലാചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽഏർെപ്പ 
ടാതിരുന്നാൽഅവർ േകരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൂജ്യതെയല്ലാം േകവലം
പൂജ്യമായിത്തെന്ന കലാശി െമന്നതി സംശയമില്ല.

എന്നാൽ ഈ കൃതത്തിൽ സം തവിദ്യാസെത്ത ഒരിക്കലും ന തിരിമാർ
നിസ്സാരമാക്കി തള്ളരുെത ള്ള സംഗതി കൂടി േത്യകം സ്താവി െകാ .
ഒന്നാമത് അതാണ് അവരുെട കലധർമ്മം. രണ്ടാമതു മതം, സാഹിത്യം എന്നീ
വിഷയങ്ങൾ ഇ ഉന്നതനിലയിൽ എത്തീ ള്ള ഭാഷ ഇ േലാകത്തിൽ
േവെറ ഇെല്ല ം തെന്ന പറയാം. പിെന്ന ഹി ക്കളുെട പുരാതന മാഹാത്മ്യം,

ാചീനചരി ം എന്നിവെയ അറയുകേയാ അതിെന പുനർജ്ജീവിപ്പി ക 
േയാ െച മ്പതി ഈെയാരു ഭാ,യുെട സഹായം ഒഴി കൂടാത്തതാകു .
അതിനാൽ ന തിരിമാർ േവദം, സം തം മുതലായതു പഠി ന്നതിൽ
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ഒരിക്കലും ഉദാസീനത കാണിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ഇേപ്പാഴെത്ത 
സ ദായത്തിൽ തത്തകൾസംസാരി ംേപാലുല്ള വിദ്യാഭ്യാസംെകാ
വലിയ േയാജനെമാ ം ഉണ്ടാകുെമ േതാ ന്നില്ല. േവദം പഠി ന്നതു
അർത്ഥേത്താടുകൂടിത്തെന്ന ആയിരിക്കണം. ശാ ങ്ങൾ പഠി േമ്പാൾ
അതിെല തത്വങ്ങൾ ഹിക്കണം ബുദ്ധിസം ാരമാമു വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശെമങ്കിൽ അതു െവറും കാണാപ്പാഠംെകാണ്ടാ, റാദേകാലാഹലംെകാേണ്ടാ
ഒരിക്കലും സാധി ന്നതെല്ല പരേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. അതുെകാ േവദം,
സം തം മുതലായവയുെട അഭ്യാസകാര്യത്തിൽ ഇേപ്പാഴെത്ത സ ദായം
വി ഇങ്ങിെന ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾകൂടി വരുേത്തണ്ടതാെണ ഇേപ്പാൾ
പല േയാഗ്യന്മാർ ം അഭി ായമുള്ളേതാടുകൂടി ഞാനും േയാജി െകാ .
മലയാളഭാഷയുെട കാര്യവും ഊ അവസരത്തിൽ വിസ്തരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
മ ഭാഷകളിൽ എ തെന്ന പഛി ം പാണ്ഡിത്യവുമുണ്ടായാലും അവെയല്ലാം
നാം മാതൃഭാഷ വഴിക്കാണ് വിചാരി ം, സംസാരി ം, എഴുതിയും മ ം സാ
ധാരണ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിവരാറുള്ളത്. അതുെകാ മാതൃഭാഷയിൽ പരി 
ചയമിെല്ലങ്കിൽ ന െട അറിവിെന്റ കാശം വലെര കുറ േപാകുെമ ം
അറിവുെകാ ള്ള േയാജനം വലെര ചുരുങ്ങിേപ്പാകുെമ ം പരേയണ്ടതിെല്ലാ.
എ തെന്നയല്ല സ്വജനം, സ്വേദശം, സ്വസമു ാ യം, സ്വമതം മുതലായവെയ 
േപ്പാെല അ തിപത്തിേയാടു കൂടിയാണ് ഇ സ്വഭാഷെയ ആ ളുകൾ
വിചാരി വരുന്നത്. സ്വഭാഷ, ഇംഗ്ഗീഷു, സം തം എന്നീ മൂ ഭാഷകളിലും
ചുരുങ്ങിയ ക രറിെവങ്കിലുമില്ലാത്ത ഒരുവെന ഇന്നെത്ത േലാകം സാധാരണ
ഒരു മനുഷ്യെന്റ കൂട്ടത്തിൽ ഗണി കതെന്നയില്ല. എന്നാൽ ബുദ്ധിശക്തിയും
ധനശ ക്തിയും ധാരേളമുള്ള ന തിരിമാർ ഈ ഒരു കാര്യം സാധിപ്പാൻ ഒ ം

യാസമുെണ്ട േതാ ന്നില്ല. അതിന്നായി ഒതു ക മാ െമ േവണ്ടതു .
ഈ കൂട്ടത്തിൽതെന്ന െപൺകിടാങ്ങളുെട വി ദ്യാഭ്യാസെത്ത റി ം ര വാ 

പറയണെമ വിചാരി . അവെര തല്ക്കാലം ഇം ീഷും, സം തവും
മ ം പഠിപ്പിക്കണെമ ള്ള അഭി ായം എനിക്കില്ല. സ്വഭാഷ മാ ം പഠിച്ചാൽ
മതി. എഴു , കണ , വായന മുതലായ ാഥമിക പാഠങ്ങൾ പുറെമ
അവർ േത്യകം ആവശ്യമുള്ള ഗൃഹഭരണം, പാചകവൃത്തി, ശിശുപരിപാല
നം, ശുചീകരണം, ബാലചികിത്സ, സവചിക ത്സ എന്നീ വിഷയങ്ങളും, ഭക്തി 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ സഭാ ചാേരാപേദശങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങീ ള്ള പുരാ ണഭാഗങ്ങളും
അവെര േത്യകം പഠിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

കുടുംബഭരണം
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കുുടുംബഭരണവിഷയെത്ത റി ം കുറെച്ചങ്കിലും സ്താവിക്കാെത കഴികയില്ല.
സ തിരി കുടുംബങ്ങെള സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ഉള്ള േദാഷങ്ങളിൽ വളെര
മുഖ്യമായ ഒന്നാകു അതിെന്റ ഭരണ സംബന്ധമായ ചില േദാഷങ്ങൾ. ഭരണ 
വിഷയത്തിൽ കാർണവർ ള്ള അധികാരം ഇേപ്പാൾ വളെര അതിരു കവി ,
േശഷമുളവർക്ക യാെതാരു അധികാരെമാ സ്വാതന്ത്യെമാ ഇ ല്ലാെതയുമാണെല്ലാ
ഇരി ന്നത്. അനന്താവന്മാരുെട അഭി ായം അറിേയണ്ട ആവശ്യംതെന്ന കാ 
രണവർ ഇല്ലാെതയാണ് ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി.ഇതു നിമിത്തം കാരണവരുെട

വൃത്തി പലേപ്പാഴും സ്വാർത്ഥ ധാനമായിത്തീരുകയുംത ലം കുടുംബത്തിൽ
ഛി വും നാശവും വ കൂടുകയും െച ന്നതു ഒ ം അപൂർവ്വമായി ള്ളതല്ല.
എന്നാലാ ഇതിൽ കാരണവെര കുറ്റെപ്പടുത്തീട്ടാവശ്യമുെണ്ട േതാ ന്നില്ല;
ഇതു അധികവും ഭരണനിയമർത്തിെന്റ േദാഷമാണ്. പലതേടയുംകൂടിയ
ഒരു വ വിേന്മൽ ഒരാൾ മാ ം ഇങ്ങിെന അതിരുകവിഞ്ഞ അധികാരവും,
സ്വാത വും ഉെണ്ട വന്നാൽ എ തെന്ന സമ്മാർഗ്ഗധീരനായിരുന്നാലും
അയാലുെട സ്വഭാവം ഒ മാറിേപ്പാകുന്നതിൽ അ അ തെപ്പടുവാറില്ല.
പ േസ്നഹവും േമലുകീഴും മ ം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഈ ഒരു സ ദായം
അ േദാഷെത്ത െചയ്തിരുന്നിെല്ല മാ മല്ല, വലെര ഗുണകാവുമായിരു .
എന്നാൽ ഇ ഈവക ഗുണങ്ങെളല്ലാം േപായി സ്വാത ്യത്തി ാധാന്യം
വ കൂടിയിരിക്കെകാ കകുടുംബഭരണവിഷയത്തിൽ കാരണവരുെട അധി 
കാരത്തിന്ന് എെന്തങ്കിലും ചില വ്യവസ്ഥകൽെച ന്നതു കുടുംബേക്ഷമത്തിന്ന്
അത്യാവശ്യമായി ള്ളതാെണന്നാണ് േതാ ന്നത്.

ന തിരിമാരുെട ചിലവ് ന തിരിമാരുെട ചിവവിെന്റ സംഗതിയും ഈ
അവസരത്തിൽ വിസ്തരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. വരവു ചുരുങ്ങിയും ചിലവു
വർദ്ധി മാണ് അവരുെട ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി. പരി തരീതിയിലുള്ള
ജീവിതസ ദായം െകാ ം, സാധനങ്ങളുെട വില വർദ്ധിക്കെകാ ം, മ ം
നിത്യചിലവും, വിേശഷചിലവ്, എന്നീവക ചിലവുകൾ നിവൃത്തിപ്പാൻ വളെര

യാസമായിതീർന്നിരി . എന്നാൽ വരവിനുള്ള വഴിെയാ യാെതാ മില്ല
താനും. അന്യസമുദായക്കാർക്ക് ഉേദ്യാഗം, കൃഷി, കച്ചവടം മുതലായി ഉപജീ 
വനത്തി പലമാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ന തിരിമാർ പുരാതനമായ
ഭൂസ്വേത്താ, ഏറിയാൽ ശാന്തിേയാ, തി ഹേമാ മാ മല്ലാെത േവെറ
യാെതാരു വഴിയമില്ല. എ തെന്നയല്ല, ഭൂമിയിൽ നി ം മ മുള്ള വരവുതെന്ന
പല സംഗതികളാലും പണ്ടേത്തക്കാൾ വളെര ചുരുങ്ങിയുമായിരു . ഈ
സ്ഥിതി പൂരം വാരം മുതലായ ആഡംബരച്ചിലവുകലും, കാപ്പി, േസാപ്പ്
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മുതലായ സുഖവൃത്തി ള്ള ചിലവുകളും പാടുേള്ളടേത്താളം ഒ ചുരു കേയാ
ആദായത്തിനുള്ള പുതിയ വല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളിലും ഏർെപ്പട്ട തുട കേയാ െചയ്യാ 
ഞ്ഞാൽ ന തിരിമാരുെട ജീവിതം വളെര കാര്യമായിത്തീരുെമ ള്ളതി
സംശയമില്ല.

ആചാരപരിഷ്ക്കാരം
ആചാരപരിഷ്ക്കാരെത്ത റിച്ചാണ് ഇനി ചിലെതല്ലാം പരവാൻ േപാകുന്നത്.
അതിൽ േവളിയുെട രകാര്യം വളെര ധാനമായി ള്ളതാകു . ഇല്ലാെത്ത
മു പു ൻ മാ െമ വിവാഹം െച കയു എ ള്ള നിശചയം പ ണ്ടാ 
വാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒന്നാമതു പ ന തിരി സമുദായത്തിൽ

ീകളുെട സംഖ്യ വളെര കാവായിരു . കൂ സ്വ ഭാഗി ഛിന്നഭിന്നമായി
നശി േപാകാൻ പാടിെല ം കരുതീ ണ്ടാവാം. പിെന്ന വിഷയാസക്തി
ന തിരിമാരിൽ ഇക്കാലെത്തേപ്പാെല ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല ം വിചാരിക്കാം.
അതിനാൽ ഈെയാരു സ ദായം അക്കാലേത്തക്ക് ഒരുവിധം പറ്റിയിരു
എ തെന്ന പറയാം. എന്നാൽ ഇ ഈ വക സംഗതികലിൽ കൃതെമല്ലാം
മാരിയിരി .

എ െപൺകിടാങ്ങളാണ് ഇരു നരച്ച തങ്ങളുെട ജീവിതെത്ത െവറു 
ം ശപി ം കാലം കവി ന്നത് ! ീധനസംഖ്യയുെട വർദ്ധന നിമിത്തം

എ തറവാടുകലാണ് കടംപിടി നശിക്കാറായി ള്ളത്. വി,യസക്തിയും
ന തിരിമാെര അതിരു കട ബാധിച്ച് ഏെതല്ലാം വിധത്തിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടി 

ന്നത്. അതിനാൽ മുതലിെന്റ രക്ഷേയേയാ മെറ്റാ ഉേദ്ദശിച്ച് ഏർെപ്പടുത്തി ള്ള
ഈെയാരു സ ദായം േനേരമറിച്ച് അതിനു ഹാനികരമായിട്ടാമ് ഇേപ്പാൾ
വ കൂടീ ള്ളെത പരേയണ്ടിയിരി . എന്നല്ല, ന തിരിമാരുെട
സന്തതികെളല്ലാം അന്യസമുദായത്തിെന്റ പുഷ്ടിക്കായിത്തീർന്നിരി ന്ന 
തി പുറെമ അവരുെട മുതലും അതിൽത്തെന്ന െച ലയി കയാണ്
െച ന്നത്. ഈ വിദത്തിൽ സ്വത്തിെന്റ നാശം, സംഘബലത്തിെന്റ കുറവ്,
ആേരാഗ്യഹാനി, സ്വകുടുംബേസ്നഹത്തിെന്റ അഭാവം ഓേരാ തരവാടുകളുേടയും
ഉ ലനാശം എന്നിങ്ങിെന പല േദാഷങ്ങലും ഇെയ്യാരു സ ദായം നിമിത്തം
ന തിരിസമുദായത്തിൽ ഇടപ്പാൾ ധണ്ട േചർന്നി ണ്ട്. ഇതിൽ വലെര ഒ ം
ആേലാചിേക്കണ്ടതില്ല. തങ്ങളുെട സേഹാദരിമാരുെട സങ്കടം ഒ മാ ം
ആേലാചിച്ചാൽ മതി. അവരും നെമ്മേപ്പാെല കൃതിധർമ്മെത്ത ആ യിച്ച
ജീവി ന്ന ഒരുതരം ാണികൽ തെന്നയാണ്. അല്ലാെത യാെതാരു ൈചത 
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ന്യവും ഇല്ലാത്ത െവരും വീ സാമാനങ്ങെളാ മെറ്റാ അല്ല. ധനം ജീവിതത്തിൽ
ഒഴി കൂടാത്തതു തെന്ന. എന്നാൽ അെതാന്നി മാ ം േവണ്ടി അതിൽ എ  
േയാ േ ഷ്ഠമായ ദാമ്പത്യധർമ്മെത്ത ബലി കഴി ന്നതു മനുഷ്യസ്വഭാവത്തി
േചർന്നതാെണ േതാ നില്ല. സന്തതിയില്ലാെത സമ്പ െകാെണ്ടന്താണ്

േയാജനം? അതുെകാണ്ട് ഈ ഒേരാ വിവാഹകാര്യത്തിൽ ചില പരിഷ്ക്കാര 
ങ്ങൾ െചയ്യാൻ വളെര ൈവകിയിരി എന്നതാണ് എെന്റ അഭി ായം.

ന തിരിമാരുെട പരാ യസ്ഥിതി
ഇനി ഒ പരയാനുള്ളതു ശു ർ മുതലായ അന്യജാതിക്കാർ അവാവർ നട 
േത്തണ്ടതായ കൃത്യങ്ങെള നടത്തിെകാടുക്കാത്തതിനാൽ ന തിരിമാർ
േനരിട്ടിരി ന്ന ബുദ്ധിമു കെല റിച്ചാണ് പേക്ഷ, േതക്കൻദി കാർകാണ്
തൽക്കാലം ഈ വക ഉപ വങ്ങൾ വ തുടങ്ങീ ള്ളത്. എങ്കിലും കാല  
മംെകാ ം ഈവക ഉപ വങ്ങൾ വടേക്കാ ം കട തുട െമ തെന്ന
വിചാരിക്കണം. ഇേപ്പാൾ എല്ലാവരും സ്വാത ്യെത്ത േമാഹി ന്ന കാലമാ 
ണ്. പണ്ടെത്തേപ്പാെല അടിമ വൃത്തികളും മ ം മലിൽഅധികകാലേത്താളം
നടത്താൻ കഴിയുെമ േതാ ന്നില്ല. അതുെകാ പരാ യം കഴിയുന്ന 
തും ചുരുക്കി െവ ന്നത് അത്യാവശ്യമായി ള്ളതാണ്. ഇങ്ങിെന ഏതാനും
ചിലസംഗതികളാണ് തൽക്കാലം ന തിരിമാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ പതിേയണ്ട 
തായി ള്ളെതന്നാണ് എെന്റ താഴ്മയായ അഭി ായം. ഇതി പുറെമേവെരയും
സമുദായപരിഷ്കാരസംബന്ധമായ പല സംഗതികളും പറേയണ്ടതായിട്ടിെല്ലന്നി 
ല്ല. പെക്ഷ ഇേപ്പാൾതെന്ന ബന്ദം വിചാരിച്ചതിലധികം ദീർഗലി േപായതു 
െകാമ്ടും, കേലാചിതമായ വിദ്യാബ്യാേത്താടുകൂടി ആവക പരിഷ്കാരങ്ങെളല്ലാം
താെന വിസ്തരിപ്പാൻ തുനിയുന്നില്ല.

ഇ യും സ്താവിച്ചതിൽനി ം, ന തിരിമാരുെട പുരാതനമായ ജീവിത 
സ ദായം വളെര നല്ല നിലയിലായിരു എ ം, ഇേപ്പാൾ അതു വലെര
ദുഷി േപായി െണ്ട , അതി ള്ള നിവൃത്തിമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയാെണ 

ം ഒരുവിധം അറിവാനിടയായി െണ്ട വിസ്വസി .

ഉപസംഹാരം
ഒടുവിൽ ര വാ കൂടി ഇവിെട പരഞ്ഞ് ഈ ബന്ദം അവസാനിപ്പിക്കാം.
ന തിരിമാർ ഓേരാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏർെപ്പടു േമ്പാൾ ഒരു കാര്യം േത്യകം
സൂക്ഷിക്കണം. പരിഷ്കാരം അവരുെട പരിശുദ്ധമായ പവയ ജീവിതമാതൃക
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ഒരിക്കലും േകടു പാറുന്ന വിധത്തിലായിേപ്പാകരുത് ; ഇേപ്പാഴെത്ത മെമ 
ല്ലാം അതിെന രക്ഷി വാൻ േവണ്ടി മാ മാെണ ള്ള വിചാരം എേപ്പാഴും
ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരിസുദ്ധി, ശാന്തത മുതലായ ആത്മീയഗുണങ്ങളാണ്
ന തിരിമാരുെട ജീവിേതാേദ്ദശ്യെമന്ന് അവരുെട പുരാതനജീവിതസ ദാ 
യെത്ത റി ള്ള വിവരണത്തിൽ നി ഒരുവിദം മനസ്സിലാ വാനിടയായി 
ണ്ടേലാ. ആ ഉേദ്ദശെത്ത സാദി വാൻ േകവലം പഴയ സ ദായ താമം

കാലംെകാ ം കുെറ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീർന്നി ള്ളതിനാൽ അതിെന നിർത്തി
െവ വാൻ പുതുതായി ചില മാർഗ്ഗങ്ങെളല്ലാം അേന്വഷിേക്കണ്ടതായി വന്നി 
രി എ മാ മല്ലാെത പരിഷ്കാരങ്ങെളാ ം പഴയ ജീവിേതാേദ്ദസെത്ത
ഒരിക്കലും ബാധി േപാകരുതു്.അങ്ങിെന വ േപായാൽ അതു ’എലിെയ 
െക്കാല്ലാനില്ലം ചുടുന്ന’മാതിരിയായിത്തീരുെമ േത്യകം ഓമ്മൎെവക്ക 
ണം.വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ രീതിെയ അനുസരിച്ചാണു ഒരു ജനസമുദായത്തിെന്റ
ഗുണേദാഷങ്ങെളല്ലാം ഇരി ന്നെത ം,അതിെന്റ രീതി നന്നായാൽ സമുദായ 
ത്തി ഗുണവും, ചീത്തയാൽ േദാഷവുമാണു ഫലെമ ം പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ.
ഇേപ്പാഴെത്ത ഇന്ത്യയിെല വിദ്യാഭ്യാസസ ദായം തെന്ന ഇതി ദാഹര 
ണമാണു.പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസസ ദായെത്ത ഒന്നായി പകെത്തൎ ടു ക
നിമിത്തം ഇന്ത്യ വലിയ േദാഷം തട്ടീ െണ്ട ള്ള അഭി ായം ഇന്ത്യക്കാ 
രായ പല മഹാന്മാരിൽനി ം ഇേപ്പാൾ പുറെപ്പ തുടങ്ങിയിരി .ഇതിെന്റ
ഫലമായിട്ടാണെല്ലാ ഹി േകാേളജ്, ഗുരുകുലവിദ്യാലയം, ശാന്തിനിേകതനം
മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ള്ളതു്. അതുെകാ ന തിരിമാരുെട
വിദ്യാഭ്യാസസ ദായം ഒരിക്കലും അവരുെട പഴയ ജീവിതമാതൃക വി 
േരാധമായി വരരുെത പിെന്നയും പിെന്നയും ഞാൻ ഇവിെട ബലമായി
പറ െകാ . ഇം ീഷുവിദ്യാഭ്യാസവും പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരവുെമല്ലാം
കാലം െകാ ആവശ്യം തെന്ന. പെക്ഷ അതു താൽക്കാലികമായ സുഖ 
േത്തയും,സൗകയ്യൎേത്തയുമാണ് അധികം ഉണ്ടാക്കിത്തീർ ന്നത്. എന്നാൽ
അതല്ലാ മനുഷ്യെന്റ പരേമാേദ്ദശം; ശാശ്വതമായ സുഖവും സമാധാനവുമാണ്.
അതിനുള്ള വഴി ന തിരിമാരുെട വിദ്യാഭ്യാസസ ദായത്തിൽ നല്ല വണ്ണം
െവട്ടി റന്നിരിക്കണം. ഐഹികവും, പാര ികവുമായ ര കാര്യങ്ങൾ ം
വിേരാധം കുൂടാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാതൃകെയ സൃഷ്ടിച്ച് അതിെന

ചാരത്തിൽ വരുത്തി ന തിരിമാർ േകരളത്തിൽ പ ണ്ടായിരുന്ന
ാധാന്യെത്ത പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കവാനാണ് അവർ മിേക്കണ്ടെത മാ ം

ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഈ ബന്ധം ഇവിെട അവസാനിപ്പി .
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ഞാനി സ്താവിച്ചി ള്ളതിൽ ഇേപ്പാൾ പരെക്ക പറ വരുന്ന ഏതാനും
ചില സംഗതികൾ മാ മല്ലാെത പുതുതായ വല്ല കരാര്യങ്ങളും ഉെണ്ട വി 
ചാരി ന്നില്ല. എന്നാൽ െപാതുജനാദി ായെത്ത ഒ ബലെപ്പടു വാെനാ,
അങ്കരിപ്പിപ്പാെനാ ഈ ബന്ദം ഉപകാരമായിത്തീരുെമങ്കിൽ അ മാ ംെകാ 

ഞാൻ കതാർത്ഥനുമായി.
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൨. ന തിരിമാരുെട ആചാരനിഷ്ഠയും, ആേരാഗ്യവും
ആേരാഗ്യമാണ് ഒരു സമുദായത്തിെന്റ ജീവൻ. വിദ്യാഭ്യാസം, ധനസമ്പാദനം,
മ സമുദായകാര്യങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം ആ സമുദായത്തിെന്റ ആേരാഗ്യെത്ത
ആ യിച്ചാണിരി ന്നത്. വീർയ്യവും ഓജ െമല്ലാം ക്ഷയിച്ച േകവലം
മൃത ായമായ ഒരുസമുദായെത്തെക്കാ േലാകത്തിൽ എെന്താരു കാര്യമാണ്
െച വാൻ കഴിയുന്നത് ? അതുെകാ സാമുദായികകാര്യങ്ങളിൽ മെറ്റല്ലാം
സംഗതികേളക്കാൽ ആേരാഗ്യത്തിന്നാണു ാധാന്യം െകാടുേക്കണ്ടത് എന്ന 
തി സംശയമില്ല.മുൻകാലങ്ങളിൽ ന തിരിമാർ ഇന്നേത്തക്കാൽ വലെര
അധികം ആേരാഗ്യമുള്ളവരായിരു . േദഹാദ്ധ്വാനം െച ന്നതി ം, മനഃ 
േ ശം സഹി ന്നതി ം അവർ യാെതാരു യാസവും മുണ്ടായിരുന്നില്ല.
േദഹണ്ണം, പരികർമ്മം, ശാന്തി എന്നിങ്ങെന അധികമായ േദഹാദ്ധ്വാനം
േവണ്ടിവരുന്ന വൃത്തികെളല്ലാം പ ന തിരിമാർ തെന്നയാണ് െച
േപാന്നിരുന്നത്. പട്ടന്മാേരയും എ ാന്തിരിമാേരയും മ ം ആ യി തുട 
ങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്. നാലണ േവണ്ടി നാലു കാതമല്ല,
അധിലധികവും വഴി നട വാൻ ന തിരിമാർക്ക് ഒരു കൂസലുമില്ലായിരു
ഒരു മാസത്തിൽ േതാപവാസാദികെളെക്കാണ്ട് ’ഇരുപെത്ത പട്ടിണിയും
തേണ്ടകാദശിയും’ ആയിട്ടാണിവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നെത തെന്ന പറയാം.
ശീ.താഷ്ണങ്ങളുെട ശക്തി അവർ ൈശശവം മുതൽേക്ക പരിചയമാണ്. ചില്ല 
റയായ ശല്യങ്ങൾെക്കാ, സങ്കടങ്ങൾെക്കാ അവരുെട മനസ്സിെന ഇള വാൻ
ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ കായികമായും, മാന 
സികമായുമുള്ള ശക്തി പ ള്ളവർ ധാരാളമുണ്ടായിരു എ പറഞ്ഞാൽ
മതിയെല്ലാ. എന്നാൽ ഇന്നെത്ത െചറുപ്പക്കാരുെട കഥ വലെര വ്യത്യാസ 
െപ്പട്ടിരി . അ െമങ്കിലും അദ്ധ്വാനിപ്പാേനാ, സങ്കടങ്ങൾ സഹിപ്പാേനാ
തീെര േശഷിയില്ലാത്തവരാണ് ഇന്നെത്ത ആളുകളിൽ അധികഭാഗവും. െവ 
ളിച്ചമാകുേമ്പാഴ ം കറപ്പി കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ ാണൻ െപാേ ാകും. വണ്ടി
കുടാെത ഓടി െവപ്പാൻ വയ്യ. നാഴിയായി െവച്ച കഴിക്കണെമങ്കിൽ പരാ യം
േവണം. കുറ തണുേപ്പാ, ചൂെടാ ത േമ്പാഴ ം ജലേദാഷമായി, പനിയായി,
തലേവദനയായി. എെന്തല്ലാം ഉപ വങ്ങളാെണ പറഞ്ഞാൽ അവസാനമില്ല.
അടക്കവും ഒതുക്കവും ഇന്നെത്ത ഉണ്ണിന തിരിമാർ എ ക െണ്ട
പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. ഇതാണ് ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി. ഇതിനുള്ള കാരണം
പലതും പറയാനുണ്ടാകും. ശീേതാഷ്ണസ്ഥിതി കാലംെകാ വളെര വ്യ 
ത്യാസം വന്നി ണ്ട്. അതാണ് ഇതി ള്ള കാരണെമ ചിലരും, അതല്ല,
േപാഷണകാങ്ങളായ ആഹാരങ്ങൾ ശീലിക്കായ്കയാലാെണ േവെറ ചി 
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ലരും, ഗൃഹസ്ഥാ മത്തിലുള്ള നിഷ്ഠ റവാെണ മുന്നാമെതാരു കൂട്ടരും,
ഇെതാ മല്ല, സൃഷ്ടിയിൽെപ്പട്ട സകലവ ക്കൾ ം — സസ്യങ്ങൾ ം
ജ ക്കൾ ം മനുഷ്യനും എല്ലാം — കാല മം െകാ വളർച്ചയും ശക്തി 
യുെമല്ലാം ക്ഷയി വരു െണ്ട ം, അതാണ് ഇതി ള്ള കാരണെമ ം
േവെറ ഒരു വകാക്കായം ഇങ്ങിെന പലരും പേലഅഭി ായങ്ങളും പരയു ണ്ട്.
ഇതിെലല്ലാം ഏെറ െറ വാ വമുെണ്ട ള്ളതി ം സംശയമില്ല എന്നാൽ
ഇവിെട പറയാൻ േപാകുന്ന കാരണം ഇെതാ മല്ല; ശീലത്തിെന്റ, അെല്ലങ്കിൽ
ദിനചര്യയുെട േഭദമാണ് ഇതി ള്ള ധാനമായ കാരണം എന്നാണ്. നമു
നിയേമന ആചരിേക്കണ്ടതി മതസംബന്ധമായും, കുടുംബസംബന്ധമായും
സമുദായസംബന്ധമായും ചില വ്യവസ്ഥകെളല്ലാം ന െട പൂർവ്വന്മാർ െച
െവച്ചി ണ്ട് . ഈ വക വ്യവസ്ഥകെളല്ലാം ൈവദ്യവിധിയും, ൈവദികവിധി 
യും തമ്മിൽ േയാജിപ്പി െകാണ്ടാണ് ഏർെപ്പടുത്തീ ള്ളത്. ാതഃസ്നാനം
െകാ േദഹശുദ്ധിയും മനഃ സാദവുമുണ്ടാകു . ആദിത്യനമ ാരം േദഹ 
ദാർഢ്യേത്തയും, സങ്ക ശക്തിെയയും വർദ്ധിപ്പി . േതാപവാസാദികൾ
ഉദരശുദ്ധിേയയും, ഇ ിയനി ഹെത്തയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർ . ഗുരുശു ഷ,
അതിഥിപൂജ എന്നിവെയല്ലാംസ്വാർത്ഥത്യാഗം, അദ്ധ്വാനശീലം മുതലായവെയ
ഉണ്ടാ . ഇങ്ങിെന േനാ ന്നതായാൽ ന െട എല്ലാ കൃത്യങ്ങൾ ം
ശരീരെത്ത സംബന്ധി ം, മനസ്സിെന സംബന്ധി ം വലുതായ േ രണാശക്തി
ഉെണ്ട കാണാം. ന െട പൂർവ്വന്മാർ ഇവെയല്ലാം ശരിയായി അനുഷ്ഠി
േപാന്നിരുന്നതിനാൽ അതിെന്റ ഫലമായി എ െയങ്കിലും േദഹാദ്ധ്വാനം
െച വാനും, എ സങ്കടങ്ങെളയും സഹിപ്പാനും എ േവണ്ട, ബാഹ്യമായും
അഭ്യന്തരമായുമുള്ള് അ സകല കൃതികെളയും എതിർ ജയിപ്പാനുള്ള ശക്തി
അവർക്ക് സ്വതസിദ്ധമായി തീർന്നതിൽ അ തെപ്പടുവാനില്ല.

എന്നാൽ ഇേപ്പാേഴാ, നമുക്ക് ഈ വക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ദ്ധ വള 
െര കുറഞ്ഞിരി . വിഷയസുഖമാണ് നെമ്മ ബലമായി ആകർഷി ന്നത്.
സുഖമായി ഉണ്ണണം, ഉറങ്ങണം, മുറുക്കണം, െവടി പറയണം, എേപ്പാഴും കാപ്പി
കുടിക്കണം ഇെതാെക്കയാണ് ഇന്നെത്ത ജീവിത കൃത്യങ്ങൾ. ഇതുെകാെണ്ടാ 
െക്ക മനസ്സി തൃപ്തിേയാ, േദഹത്തി ബലേമാ ഉണ്ടാകുന്നിെല്ല മാ മല്ല,
േദഹത്തി ം, ഇ ിയങ്ങൾ ം, മനസ്സി ം ഉള്ള ശക്തികെളല്ലാം ക്ഷയി
േപാകയും െച . സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഇേപ്പാൾ നമ്മൾ യാെതാരു സ്വശക്തിയുമി 
ല്ല. ഊണിന്നടിമ, ഉറക്കത്തിന്നടിമ, കാപ്പികുടിക്കടിമ ഇങ്ങിെന സർവ്വത്തി ം
അടിമതെന്ന. ഇതിെനല്ലാം കാരണം മെറ്റാ മല്ല. ശീലത്തിെന്റ േഭദം ഒ
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മാ മാണ് . പ ള്ളവർ അദ്ധ്വാനി കഷ്ടെപ്പ ം ശീലി . അതിനാൽ അവർക്ക്
എ ക്േളശവും സഹിക്കാറായി. ഇ ള്ളവർ സുഖമായി ശീലി അതുെകാണ്ട്
നമുക്ക് സങ്കടങ്ങെളാ ം അേശഷം സഹിപ്പാൻ വയ്യാതാവുകയും െച . എ
തെന്നയല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടി ശീലിച്ചതുെകാ പ ള്ളവർക്ക് സുഖത്തി ള്ള വഴി
വളെര സുലഭമായിരു . േനെരമരിച്ച് ഇ ള്ളവരുെട േമാഹവും യത്നവുെമ 
ല്ലാം സുഖത്തിനാേണങ്കിലും അതു കി ന്നത് വളെര അപൂർവ്വമായും കലാശി .
ആഢംബരം ആവശ്യമായിത്തീർന്നാൽ പിെന്ന സുഖെമവിെട? എ ം സദ്യ 
യായിട്ടാണ് ഭക്ഷണെമന്നിരിക്കെട്ട; കുെറകഴിയുേമ്പാൾ അതിലുള്ള പുതുമയും
രുചിയുെമല്ലാം കുറ േകവലം ഒരു അേരാചകിെയേപ്പാെലയായിത്തീരുകയും
അതിലും വിേശഷമായ വട്ടങ്ങൾ കൂ വാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായിത്തീരുകയും
െച ന്നതു സ്വാഭാവികമാണേല്ലാ!

ഇ യും പറഞ്ഞതുെകാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ം,ആേരാഗ്യത്തി ം
തമ്മിൽ വളെര സംബന്ധമുെണ്ട ം, അതുെകാണ്ട് ആേരാഗ്യെത്ത നില 
നിർത്താൻ വിചാരി ന്നപക്ഷം ആചാരെത്ത സംരക്ഷി വാനാണ് നാം
ഒന്നാമതായി മിേക്കണ്ടെത ം ഒരുവിധം വ വേല്ലാ. എന്നാൽ പൂർവ്വാ 
ചാരങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ണട വിശ്വസിച്ച് അനുഷ്ഠി െകാള്ളണെമന്നാണ് എെന്റ
അഭി ായെമന്ന് ആരും െതറ്റിദ്ധരിക്കയിെല്ല വിശ്വസി . ന െട
നടപടികളിെലല്ലാം ശരീരെത്തസ്സംബന്ധി ം ചില തത്വങ്ങൾ അടങ്ങീ ണ്ട്.
ആവക തത്വങ്ങെള ഒ ം വിടാെത കാേലാചിതമയ വിധത്തിൽ ഇവെയ
സംരക്ഷിക്കണെമ മാ മാണ് ഇവിെട പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം.

എന്നാൽ ഇന്നെത്ത െചറുപ്പക്കാർ ഈവക സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കീ ത 
െന്ന ഉെണ്ട േതാ ന്നില്ല. േനെരെത്ത കുളി, േതവാരം, കുടുംബേജാലി
മുതലായ കൃത്യങ്ങൾ നട ന്നതു കുറ േപാരായ്കയാേണാ എ കൂടി ചിലർ
സംശയമുള്ളതുേപാെല േതാ . കാപ്പികുടി ം, േയാഗേക്ഷമപക്ഷമാെണ
വരു വാൻ േവണ്ടി കാരണവന്മാെര ചീത്തപറ ം, കയ്യിേന്മൽ വാ െക 
ട്ടിയും, വായനയും മ െമാ മിെല്ലങ്കിലും ഒരു കടലാേസ്സാ, പുസ്തകേമാ കയ്യിൽ
ധരി ം യാെതാരു ചുമതലയും കൂടാെത െത വടക്ക് അല തിരിയുന്നതാ 
ണേ ഇന്നെത്ത വലിയ പുരുഷാർത്ഥം. ചാത്തം മുതലായ ിയകൾ കൂടി
കാല കാപ്പി കുടിക്കാത്തവെര കി വാൻ വളെര യാസമായി തീർന്നിരി  

െവ ചില കാരണവന്മാർ പറയുന്നതിൽ വലിയ െത െണ്ട േതാ ന്നില്ല.
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എന്നാൽ സൂക്ഷ്മം ആേലാചി േമ്പാൾ ഇതിൽ ആേരയും കുറ്റം പറഞ്ഞി  
കാര്യമില്ല. പണ്ടെത്ത വിദ്യാഭ്യാസവും, ഗുരുകുലവാസവും, ഹ്മചര്യവുെമല്ലാം
നാമമാ മായി തീർന്നതാണ് ഇതിെനല്ലാം കാരണം. ശരിയായ ഹ്മചര്യ 
െത്ത പുനർജ്ജീവിപ്പിച്ചല്ലാെത ഇതിന്ന് ഒരിക്കലും പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നതല്ല.
ഇന്നെത്ത ഹ്മചര്യം േകവലം മു ചിറ്റാെത നട ന്നതിലും, പൂണൂൽ, കൃഷ്ണാ 
ജിനം, േമഖല ഇവ ധരി ന്നതിലും മാ മായി കലാശിച്ചിരി . എന്നാൽ
ഇവെയല്ലാം ഹ്മചര്യത്തിെന്റ ബാഹ്യചിഹ്നങ്ങൾ മാ േമ ആകു െവ
നാം മനസ്സിലാ വാൻ ൈവകിയിരി . ഒരു ഉത്തമനായ ഗുരുവിെന ആ  
യിച്ച്, അേദ്ദഹെത്ത ദ്ധാപൂർവ്വം ശു ഷിച്ച്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശം
അനുസരിച്ച േദഹത്തി ദാർഢ്യവും, സ്വഭാവത്തി സ്ഥിരതയും, ബുദ്ധി
വികാസവും സമ്പാദി കയാണു ശരിയായ ഹ്മചര്യം. ക്ഷീണി കിട ന്ന
ന െട സമുദായത്തി വീര്യവും, ഓജ ം, ശക്തിയും ഉണ്ടാവണെമങ്കിൽ

ഹ്മചര്യെത്ത വീ ം നല്ല നിലയിൽ െകാ വരികതെന്ന േവണം. ഈ ഒരു
കാര്യം ന െട പുതിയ പാറശാലതെന്ന കേയ്യ വിജയകരമായ വിധത്തിൽ
നിർവ്വഹി െമ വിശ്വസി .
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൩ . ന തിരിമാരുെട അതിഥിസൽക്കാരം
നാം സഹജീവികേളാട് ആചരിേക്കണ്ട ധർമ്മങ്ങളിൽ വലെര മുഖ്യമായ
ഒന്നാകു അതിഥിസൽക്കാരം. ഹി ക്കൾ ാചീനകാലം മുതൽേക്ക ഇതി 

വളെര ാധാന്യം ക ിച്ചി ണ്ട്. ജാതിമതേഭദം കൂടാെത സകലർ ം
ഒരുേപാെല ആതിത്ഥ്യം െച സേന്താഷിപ്പി ന്ന ഒരു രാജ്യമാണു ഭാരത 
ഖണ്ഡെമ പെണ്ട പേണ്ട േലാക സിദ്ധമാണ്. ാചീന ഹി ക്കൾ
ഇതിെന േദവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഋഷിയജ്ഞം തുടങ്ങിയുള്ള പഞ്ചയജ്ഞ 
ങ്ങളിൽ ഒന്നായി ക ിച്ചി ള്ളതുതെന്ന ഇതിെന്റ ാധാന്യത്തി മതിയായ
ലക്ഷ്യമാണെല്ലാ. എന്നല്ല, മ ധാർമങ്ങൾെക്കല്ലാം അ ം വല്ല േലാപവും
വ േപായാലും ഈെയാരു കൃത്യത്തിൽ ഒരിക്കലും വീ വരു വാൻ പാടി 
െല്ലന്നായിരു പ ള്ളവരുെട നിശ്ചയം. അരിഥിപൂജ ഒ െകാ മാ ം
മെറ്റല്ലാം േദവന്മാെരയും പൂജിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഫലം ലഭി െമന്നാണു ധർമ്മശാ 

ം വിധി ന്നത്. പ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അതിഥിെയ കിട്ടാൻേവണ്ടി വഴിയിൽ
േപായി കാ നിന്നിരു എ ം കിട്ടാഞ്ഞാൽ അ ജലപാനംേപാലും കൂ 
ടാെത തീെര പട്ടിണി കിടന്നിരു എ ം മ മുള്ള കഥകലും സിദ്ധമാണേല്ലാ.

വിേശഷിച്ച മലയാളികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പരേദശികെളക്കാൾ വളെര
അധികം ദ്ധയുള്ളവരായിരു എ പറയാം. അവിടങ്ങളിൽ എ തെന്ന
കേബരന്മാരായിരുന്നാലും അവരുെട ഗൃഹത്തിൽ െചർ കയറിയാൽ യാ 
െതാരു പരിചയവുമിെല്ലങ്കിൽ ൈക നന േപാരുവാൻ സാധി ന്ന കാര്യം
വലെര സംശയമാണ് . എന്നാൽ മലയാളത്തിലാകെട്ട, െചറ്റ ടിലായാൽ കൂടി
ഏതുസമയ ം ഒരു വഴുേപാക്കൻ കട െച ന്നതായാൽ തങ്ങളുെട സുഖവും
െസൗകര്യവുെമല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചി േപാലും ആദരേവാടുകൂടി അയാെള അവസ്ഥാ 
നുസരണം സൽക്കരി െമ ള്ളതു നമുക്ക് ഏറ െറ അനുഭവമുള്ളതാണെല്ലാ.
സ്വ ള്ളകുടുംബങ്ങളിെല കഥ പരേയണ്ടതില്ല. എ അഗതികലും േഗാസായി 
കലുമാണു മലയാളത്തറവാടുകളുെട ഔദാര്യം ഒ െകാ മാ ം ഉപജീവനം
കഴി േപാരുന്നത്. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ തെന്ന ന തിരിമാർക്ക് ഇതിലുള്ള
നിഷ്കർഷ വളെര കലശലാണ്. അവർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാകെകാണ്ട് അവ 
രുെട ഇല്ലങ്ങളിൽ ഏതു ജാതിക്കാർ ം അതിത്ഥ്യമുണ്ട്. അവസ്ഥാനുസരണം
എല്ലാവേരയും ആദരി സൽക്കരി കയും െചയ്യാറുണ്ട്. വിേശഷി , സ്വജന 
ങ്ങളായ ന തിരിമാർക്ക് എ ദിവസെമങ്കിലും താമസിക്കാം. കളി, േതവാരം,
ഊണു, മുറുക്ക, കിട , മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കാല ം അസ്വാധീനെമാ
അെസൗകര്യേമാ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ആെരങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ കുറ വല്ല
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ഉേപക്ഷേയാ ഉദാസീനതേയാ കാണിച്ചാൽ അതു സമുദായവിേരാധത്തി
കാരണമായിത്തീരുെമ പറഞ്ഞാൽ തെന്ന അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ
എ മാ ം നിഷ്കർഷിച്ചിരു എ ള്ളത് ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കാമെല്ലാ.
എന്നാൽ കാലംെകാ ന തിരിമാരുെട ഇടയിൽ പേല സദ്വൃത്തികളും
ക്ഷമി ം, ദുക്ഷി ം തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി ഈെയാരു നടപടി ം വലിയ േകാട്ടം
തട്ടീ െണ്ട വ്യസനപൂർവ്വം പറേയണ്ടിരി . പെക്ഷ ചിലർക്ക് ഇത്
ഒരു പുതുമയായിേത്താന്നിേയകാം. പണ്ടേക്കക്കാൾ ഇേപ്പാൾ ’െലൗകികം’
വലെര അധികമായി െണ്ട സാധാരണ ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരബി ാ 
യമുള്ളത് ഇവിെട ഓർക്കാതിരി ന്നില്ല. പെക്ഷ ഈെയാരഭി ായം അ
ആേലാചനാപൂർവ്വമായി ള്ളതാെണാ എ ഞാൻ സംശയി . ഇേപ്പാൾ
െലൗകികം വല്ലതും അധികമായി െണ്ടങ്കിൽ അതു സ്വാർത്ഥെത്ത മാ ം
മുൻനിറുത്തീ ള്ള െലൗകികേമ ആകു : േപരു സമ്പാദിപ്പാെനാ മ വല്ല
കാര്യലാഭങ്ങൾെക്കാ ആയി െച ന്ന േകമമായ വിരു സൽക്കാരങ്ങളും അതി 
നുള്ള വലുതായ ചിലവുമാണു സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഇേപ്പാൾ വർദ്ധിച്ചി ള്ളത. അല്ലാെത
തെന്റ കർത്തവ്യകർമ്മെമന്ന േബാധേത്താടുകൂടിയും സർവ്വശാധാരണമായുമു 
ള്ള െലൗകികം വളെര കുരവായി െണ്ടന്നാണു പറഃയണ്ടത്. ചാർച്ചക്കാേരാ
േവ ക്കാേരാ അെല്ലങ്കിൽ ഒരു മാണിെയാ ആണു ഹൃഹത്തിൽ വന്നി ള്ള 
െതങ്കിൽ േത കളി, ഊണു, മുറു , കാപ്പി, പലഹാരം മുതലായത അവർക്ക്
ആവശ്യമിെല്ലങ്കിലും നാം തയ്യാറാക്കി െവ നിർബ്ബന്ധി കയായി. യാെതാരു
പരിചയവുമില്ലാെത ഉള്ള ഒരാളാെണന്നിരിക്കെട്ട; അയാളുെട കളി; ഊണു,
കിട തുടങ്ങിയുള്ള അന്ത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾ കൂടി നിവൃത്തിച്ച െകാടുപ്പാനുള്ള
ആളുകൾ ന െട ഇടയിൽ വളെര ദുർല്ലഭമായി ടങ്ങിയിരി . അതിഥി
പരിഷ്കാരവും ഭാവറുെമ മില്ലാത്ത ഒരു പഴമക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നാൽ
പിെന്ന അയാളുെട കഷ്ടപ്പാടു പറേയണ്ടതുമില്ല. ഇങ്ങിെനയാമു മിക്കവാറുമുള്ള
ഇേപ്പാഴെത്ത െലൗകിക സ ദായം. ഈ നടപടിക്ക് അതിഥിപൂജ എന്നല്ല,
ആത്മപൂജ എന്നാണു േപർ പറേയണ്ടത്.
എന്നാൽ േമൽപ്പറഞ്ഞതിൽനിന്ന്, ഈ വിഷയത്തിൽ േകവലം ആൾേഭദേമാ
വ്യത്യാസേമാ ഒ ം ആവശ്യമിെല്ലന്ന് ആരും അർത്ഥമാ കയിെല്ല വിശ്വ 
സി ്നനു. ചില വ്യത്യാസങ്ങെളല്ലാം തീർച്ചയായും േവണ്ടിവരും. പെക്ഷ അതു
സ്വാർത്ഥെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തീട്ടാവരുെത മാ േമയു . അതിഥികെള
താരതമ്യെപ്പടു ന്നത്. അവരുെട േയാഗ്യതാേയാഗ്യതെയ േനാക്കീട്ടായിരിക്ക 
ണം. ക്ഷണി വന്നി ള്ളവർ, യദൃച്ഛയായി വന്നി ള്ളവർ, സ്ഥിരതാമസക്കാർ,
തെന്നക്കാൾ ഉയർന്നവർ, താണവർ, സമന്മാർ എന്നിങ്ങിെന അതിഥികൾ
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പേല തരക്കാരായിരി മെല്ലാ. ഇവെരെയല്ലാം യേഥാചിതം സൽക്കരി
സേന്താഷിപ്പിക്കണെമന്നാണു ധർമ്മശാ ം ഉപേദശി ന്നത്. ക്ഷണിച്ചവരു 
െട കാര്യവും ക്ഷണിക്കാത്തവരുെട കാര്യവും നാം ഒരു േപാെല വിചാരിക്കരുത്.
ക്ഷണിച്ചവരുെട കാര്യം േത്യകം മനസ്സിരുത്തണെമ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഇതുേപാെല തെന്ന ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഇരി ന്ന ഒരാളുെട ആവശ്യവും ഒരു
േമാശക്കാരെന്റ ആവശ്യവും ഒരുേപാെലയായിരിപ്പാൻ തരമില്ല. ഈ വിധം
അവസ്ഥ, ആവശ്യം മുതലായ വ്യത്യാസങ്ങളനുസരി െലൗകികവിഷയത്തിലും
പല േഭദങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും െചേയ്യണ്ടതായി ണ്ട്.
എന്നാൽ എേപ്പാഴും എല്ലാവർ ം ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങിെന ഉചിതംേപാെല
ഭംഗമായി നിർവ്വഹിപ്പാൻ സാദി എ വരുന്നതല്ല. വലിയ സ്ഥിതിയിലുള്ള
ഒരാൾ താണനിലയിലുള്ള ഒരാളുെട ഗൃഹത്തിൽ യദൃച്ഛയായി െച ന്നതായാൽ
ആ മാന്യനായ അതിഥിയുെട അവസ്ഥയനുസരിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത ആരാധിപ്പാൻ
ആ ഗൃഹസ്ഥെനെക്കാ കഴി എ വരുന്നതല്ലെല്ലാ. അങ്ങിെനയുള്ള
അവസരങ്ങളിൽ തെന്റ സ്ഥിതിയനുസരി ം തല്കാലെസൗകര്യംേപാെലയും
വല്ലതും െച തൃപ്തിെപ്പടു വാേനാ സാധിക്കയു . അതിഥിസല്കാരത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശം ത്യാഗമാണ്. ഇതിെന്റ സാഫല്യമിരി ന്നത് അവനവനു ിയമുള്ള
സാധനങ്ങെള മനസ്സഴിഞ്ഞ് ഉേപക്ഷി ന്നതിലാണ്. അല്ലാെത മുഴുവൻ
അതിഥിയുെട അവസ്ഥയും േയാഗ്യതയും േനാക്കി െചയുന്നതിലല്ല. സല്കാരം
അതിഥിയുെട അവസ്ഥ ം േയാഗ്യത ം അനുസരി സാധിച്ചിെല്ലങ്കിലും അതു
ഗൃഹസ്ഥെന്റ അവസ്ഖക്ക് ഒ ം കുറവുകുടാത്തതും, ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വമായി ള്ളതു 
മായിരുന്നാൽ അതുതെന്നയാണ് അതിഥിയുെട സേന്താഷത്തി ം ഗൃഹസ്ഥെന്റ
കൃതാർത്ഥത ം കാരണമായി ള്ളത്. ഭഗവാൻ ീകൃഷ്ണൻ ദുേര്യാധനെന്റ
ആഡംബരേത്താടുകൂടിയ ആതിഥ്യെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച്, ദരി നായ വിദൂരെന്റ ക്ഷ 
ണമല്ലേയാ സ്വീകരിച്ചത്. ീരാമൻ തെന്റ നവാസകാല മഹഷിമാർ െചയ്ത
ഫലമൂലാദികെളെക്കാ ള്ള മഹഷിമാർ െചയ്ത ഫലമൂലാദികെളെകാ ള്ള
സല്കാരെത്ത ഏറ്റവും തൃപ്തിേയാടുകൂടിയല്ലേയാ ൈകെക്കാണ്ടത്. ഇതുെകാണ്ട്,
അതിഥിയുെട േയാഗ്യതേയാ ഗ്യത േനാക്കി െചയുവാൻ സാധിച്ചിെല്ലങ്കിലും
ഗൃഹസ്ഥെന്റ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് ദ്ധേയാടുകൂടി െച ന്നതായാൽ യാെതാ 
രു േപാരായ്മയുമിെല്ല െതളിയു . കറുത്ത മുഖവും െവളുത്ത േചാറുമായി
യാെതാരു ഫലവുമില്ല. ഭക്തിയാണു ഭുകരി ള്ള മുഖ്യമായ രസം എ സി 
ദ്ധമാണേല്ലാ. എന്നാൽ പണ്ടെത്തേപ്പാെല ചുരുങ്ങിയ മട്ടിലും സ്വഭാവികമായി
രൂതിയിലും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഇക്കല നടത്തിെകാ േപാവാൻ കുെറ

യാസമായി െണ്ട ള്ളതി സംശയമില്ല. ജീവിതസ ദായം നാേടാടുകൂടി
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കീഴഃമൽ മറിഞ്ഞിരി . ആവശ്യത്തിേലക്കാൾ ആഡംരത്തിലാണു ജനങ്ങ 
ളുെട ദ്ധ മുഴുവൻ പതി ശായി ള്ളത്. അതിനാൽ വ കൂടുന്ന ചിലവിന്ന
ഒരു കാര്യം കണ മില്ല, അതിഥിയുെട ഒരു േനരെത്ത കാപ്പി നിവൃത്തിേക്ക 
ണ്ടതി തെന്ന വലുതായ ചിലവു െചേയ്യണ്ടതായിട്ടാണ് വന്നിരി ന്നത്.
അതുെകാ പണ്ടെത്ത മാതിരിയിൽ സർവ്വസാധാരണമായ െലൗകികം
ഇക്കാല നടത്തണെമങ്കിൽ കുെറ ബുദ്ധിമു െണ്ട ള്ളതി സംശയമില്ല
എങ്കിലും നാം മനസ്സിരു ന്നതായാൽ കുെറ ഒെക്ക േഭദെപ്പടുത്താൻ കഴിയുെമ 
ന്നാണ് എെന്റ വിശ്വാസം. അതിഥിസല്കാരം ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെല്ലാ.
അതുെകാ കുടുംബഭരവാഹികളാണ് ഇതിൽ മുഖ്യമായി മനസ്സിലിരുേത്തണ്ട 
ത്. വരവുചിലവുകെള നല്ലവണ്ണം വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തി കൃത്യേബാധേത്താടുകൂടി
ഭരണം നട ന്നതായാൽ കാേലാചിതമായ വിധത്തിൽ ഇതിെന ഒരുവിധം
നടത്തിെക്കാമ്ടുേപാകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസംെകാ 
ണ്ടല്ലാെത ഇതിെന ശരിയായി പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കടയ്ക്കൽ
നനേച്ച തലയ്ക്കൽ പിടിക്ക! എല്ലാ നടപടിയും ഓേരാ മേനാവ്യാപാരങ്ങളുെട
ഫലങ്ങളാണ്. അതുെകാ മനസ്സിെന േനർവഴിയിൽ തിരി വിടുന്നതായ
വിദ്യാഭ്യാസം പരെക്ക പരക്കണം. എന്നാൽ മാ െമ ഇതി നിേശ്ശഷം
പരിഹാരമുണ്ടാവുകയു . എങ്കിലും കുടുംബഭാരവാഹികൾ ദ്ധെവ ന്നവ 
തായാൽ കുെറെയാെക്ക േഭദെപ്പടുത്താൻ കഴിയുന്നതാകെകാണ്ട് അവർ ഈ
വിഷയത്തിൽ േത്യകം ദൃഷ്ടിെവക്കണെമ വിശ്വസി .
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൪. അന്തർജ്ജനങ്ങളുേടയും കിടാങ്ങളുേടയും

അനാഥസ്ഥിതി

ഒരു സമുദായത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി അതിെല ീകലുെടയും കുട്ടികലുേടയും കാല 
േക്ഷപെത്ത ആ യിച്ചാണിരി ന്നത്. ീകലും കുട്ടികലും അരിഷ്ടി ന്ന
സമുദായം ഒരിക്കലും ഉന്നതിെയ ാപി ന്നതല്ല. അവരുെട സേന്താഷത്തിലും
സമാ ധാനത്തിലുമാണ് ഒരു സമുദായത്തിെന്റ േ യ മുഴുവൻ അടിയുറ
നിൽ ന്നത്. എന്നാൽ ന തിരി സമുദായെത്തസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ
ഒരു കാര്യം വലെര േശാചനീയമായ വിധത്തിലാെണ പരേയണ്ടിയിരി .
അതിെല അന്തർജ്ജനങ്ങളും കിടാങ്ങളും തങ്ങളുെട നിത്യവൃത്തികൂടി എ െയാ
കഷ്ടെപ്പട്ടാണ് കഴി കൂ ന്നത്. സുഖത്തിെന്റ കാര്യം പിെന്ന പറേയണ്ടതില്ല 
െല്ലാ. ഈ ഒരു സംഗതി അവരുെട കാലേക്ഷപെത്ത ഒ പരിേശാധിച്ചാൽ
അറിയാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമത് അന്തർജ്ജനങ്ങളുെട കഥ േനാ ക.

ീകൽ സ്വേതതെന്ന അബലകളും അസ്വത കളുമാമേല്ലാ. വിേശഷിച്ച്
അന്തർജ്ജനങ്ങളുെട കഥ പരേയണ്ടതുമില്ല. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളും സങ്കട 
ങ്ങളും മ ള്ളവേരാടു പറ മനസ്സിലാ വാൻകൂടി സാധുക്കളായ അവർ
േശഷിയില്ല അവരുെട ആവശ്യങ്ങൾ എ െയാ ലഘുവായി ള്ളവയാണ്.
പണിെയടു വലയുേമ്പാൾ ര േനരവും വിശപ്പട വാൻ മാ മുള്ള ആഹാ 
രം േവണം. നേന്ന നാറാഞ്ഞതും കീറാത്തതുമായ വ ംെകാ നഗ്നതെയ
ഒ മറ ന്നത് ആവശ്യമാണ്. നിേത്യാപേയാഗത്തി ള്ള ചില്ലറ ചില
പണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വളെര സേന്താഷമായി! തീയും പുകയുമ ം തലയും
േദഹവും കലശലായി എരിയുേമ്പാൾ കുേറസ്സ എണ്ണ െപരുമാരിയാൽെകാ 
ള്ളാം. കഠിനമായ തണു ള്ളകാലങ്ങളിൽ കിട ന്നതി വല്ല വിരിെയാ
പുരുെപ്പാ കിട്ടിയാൽ വളെര േകമമായി. വഴിവാടിെന്നാ വഴിച്ചിലവിെന്നാ ആയി
അംക്കാെലാ കാെലാ കിട്ടിയാൽ വലിയ സേന്താഷേത്താെട അനു ഹി ം.
കിടാങ്ങളുെട അരയിലും കഴുത്തിലും അത്യാവശ്യം ചില പണ്ടങ്ങൾ െകട്ടി
കണ്ടാൽെകാള്ളാം. ഇ െയാേക്ക അവർക്ക് ആവശ്യമു . അല്ലാെത േസാ ,
കാപ്പി മുതലായ പരി തരീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അവരുെട ജീവിതെത്ത
മലിനെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ അവരുെട ഈ ചുരുങ്ങിയ ആവശ്യ 
ങ്ങൾ തെന്ന എ േത്താളം ബുദ്ധിമുട്ടിയുംെകാണ്ടാണ് കഴി കൂടുന്നെത
പറയാനില്ല. ര േനാവും ഒരുവിധം ൈസ്വരമായും സുഖമായും ആഹാരം
കഴി ന്ന അന്തർജ്ജനങ്ങൾ ഉെണ്ടാ എന്നതെന്ന വലെള സംശയമാണ്. പണി
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എടു വാനുള്ള ഒരുവക യ ംേപാെലയാണ് നാം അവെര കരുതിേപാരുന്നത്.
െവയ്ക്കാനും വിളമ്പാനുമല്ലാെത ഉണ്ണാനുള്ള അധികാരം തങ്ങൾക്കിെല്ലന്നാണ്
ആർ തെന്നയുള്ള േബാദ്ധ്യെമ േതാ . ന തിരിമാരുെടയും, കുട്ടിപ്പ 
ട്ടന്മാരുേടയും, വഴിേപാകക്കന്മാരുേടയുമല്ലാം ശാപ്പാടു കഴിയുേമ്പാെഴക്ക് െവ
പാ ങ്ങളുെട അടിക്ക കഴിയും. പിെന്ന വല്ല ഉെപ്പാ മുളെകാ കൂട്ടി ഏതു
വിധെമങ്കിലും തൽക്കാലെത്ത ക്ഷത്തട ക എന്നല്ലാെത തങ്ങൾ െവ ണ്ടാ 
ക്കിയ സാധനങ്ങളുെട രുചിെയാ േനാക്കാൻകൂടി അവർ സാധി ന്ന
ദിവസം വലെര കുറയും. എ വലിയ ഇല്ലങ്ങളിേലയും സ്ഥിതി മിക്കവാരും
ഇങ്ങിെനയാണ്. ഇനി വ ത്തിെന്റ കഥ പറയുകയാെണങ്കിൽ അവരുെട
ആവശ്യത്തിനും സ്തിതി ം തക്കവണ്ണം എടു െകാടു ന്ന ഇല്ലങ്ങൾ വളെര
ദുർലഭമാണ് പണ്ടങ്ങളുെട കാര്യവും േമപ്പടിതെന്ന. എണ്ണേത കുളിപ്പാൻ അവർ 

സ്വേതതെന്ന നല്ല ദിവസം ഉണ്ടാകയില്ല. ഉള്ളേപ്പാൾ സ്വാധീനംേപാെല
എല്ലാേ ാഴും അതു കി െമാ എ ം സംശയമാണ്. കിടപ്പാനുള്ള വട്ടത്തിെന്റ
കാര്യം ആേലാചിക്കാൻതെന്ന തുട കയു . അതുതെന്ന ന തിരിമാേരാടു
പറയാൻ സംശയി ം, ഭയെപ്പ ം കഴിയുേമ്പാെഴക്ക ആവശ്യമുള്ള കാലവും കഴി 
യും. പിെന്ന വരുംെകാല്ലം ആവാെമ ം െവ ം. പിേന്നയും ഗതി ഇതുതെന്ന.
വഴിവാടിെന്റയും വഴിച്ചിലവിെന്റയും കഥ പരയാതിരി ന്നതാണ് ഉത്തമം.

കിടാങ്ങളുെട കാര്യം ഒ േത്യകംതെന്ന എടു പറേയണ്ടതുണ്ട്. അമ്മ 
മാർ ക്ക് അടുക്കളപ്പണയായി. ന തിരിമാരുെട എല്ലാേ ാഴുമിള്ള യത്നവും
വിചാരവുെമല്ലാം അന്യസമുദായത്തിെല കുടുംബങ്ങെള പുലർത്താനായും
കലാശി . പിെന്നെയല്ലാം ദാസിമാരുെട കരുണമാ മാണ്.അവർ സര 
ണമായി ള്ളത്. അതിെന്റ ഫലം നാം ധാരാളം അനുഭവി മുണ്ടെല്ലാ.
എെന്തല്ലാം ദുർഗുണ്ണങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുമാണ് നാം അവരിൽനി
പഠി റപ്പിച്ചി ള്ളത്. എങ്കിലും ന െട ജീവെന രക്ഷി തന്നി ള്ള േപാറ്റ 
മ്മമാെര കുറിച്ച് ആേക്ഷപി ന്നത് ഒരുവക കൃതഘ്നതയാെണ കരുതി
അതിനു തൽക്കാലം ഞാൻ തുനിയുന്നില്ല. കിടാങ്ങളുെട ആേരാഗ്യം, സന്മാർഗ്ഗം,
ബുദ്ധിവികസനം മുതലായവയ്ക്കായി വെല്ലാരു ഏർപ്പാെടങ്കിലും െച ന്നതായ
ഒരു ന തിരി കുടുംബം മലയാലത്തിൽ ഉെണ്ടാ എ ളള കാര്യം ഞാൻ
വലെര സംസയി . കിടാങ്ങൾ വിശ വല ശാഠ്യം പിടി േമ്പാൾ
അടുക്കളപ്പണിയുെട തിരക്കിൽ അമ്മമാർ കുറ െവറും േചാെറങ്കിലും െകാടു 
ത്താൽതെന്ന േകമമായി. കുറ െകാ കു ങ്ങൾ മുലെകാടുപ്പാൻകൂടി
അവർ ഗൃഹേജാലി നിമിത്തം അവസരമില്ലാെതയാണിരി ന്നത്. പിെന്ന
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വല്ല ചിരെങ്ങാ െചാറിെയാവയറ്റിൽ ദിനെമാ മെറ്റാ പിടിെപ്പട്ടാലെത്ത സ്ഥിതി
എന്തായിരി . പണ്ടങ്ങളുേടയും വ ങ്ങളുേടയും കതെയ കുറിച്ച് ഇനി വിേസ 
ഷി പരേയണ്ടതുമില്ല. അറയിേല ം കഴുത്തിേല ള്ള ഒരുചരടിനുേപാലും
കാശു കിട്ടാെത കഷ്ടെപ്പടുന്ന ദി ധാരാളമാെണ പരഞ്ഞാൽ അത് ഒ ം
അതിശേയാക്തിയാകുന്നതല്ല. ഇനി ഇവരുെട വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ കാര്യമാണ്
പറയാനുള്ളത്. പണ്ട് ഒരു എഴുത്തശ്ശെന െവ ന്ന സ ദായെമങ്കിലും ഉണ്ടാ 
യിരു . ഇേപ്പാൾ അതും കൂടി ഇല്ലാതായിരി . ആകപ്പാെട ഇവരുെട
സ്ഥിതി വളർ മൃഗങ്ങേളക്കാൾകൂടി കഷ്ടമാെണ പറഞ്ഞാൽ മതിയെല്ലാ.
ഇ േത്താളം സംഗതികളിൽഉണ്ണികലുേടയും, െപങ്കിടാങ്ങളുേടയും അവസ്ത
ഒ തെന്നയാണ്. എന്നാൽ ഉണ്ണികൾ സമാവർത്തനം കഴിയുന്നേതാടുകൂടി ഈ
തടവിൽനിന്ന് ഒരുവിദം രക്ഷെപ്പ കഴിയും. പേക്ഷ പിെന്ന യാെതാരു കീഴ 
ക്കവുമില്ലാെത താേന്താന്നികളായി തീർന്ന് കാരണവരുെട നടപടിെയത്തെന്ന
അനുകരിപ്പാൻ തുട കയായി. എന്നാൽ െപങ്കിടാങ്ങളുെട നരകം പിേന്നയും
അവസാനി ന്നില്ല. ബാല്യത്തിൽ വലെര വിചാരങ്ങെളാ ം േ ശിപ്പിക്കാൻ
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആ കാലം ഒരുവിധം അങ്ങിെന കഴി കൂടും. അതിൽനി 

െയൗവനത്തിേല ള്ള േവശമാണ്, ’വാവുചട്ടിയിൽ നി തിയ്യിേലക്ക് ’
എ പറഞ്ഞ മാതിരി വലിയ ദുസ്സഹമായി ള്ളത്. ഒ കിൽ നിത്യ ഹ്മചര്യം,
അെലങ്കിൽ കിഴവന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽനി ള്ള
സങ്കടം. അെല്ലങ്കിൽ സപത്നീദുഃഖം, അെല്ലങ്കിൽ ബാല്യൈവധവ്യം, ഇങ്ങിെന
ബഹുവിധമാണ് അവരുെട സങ്കടെമ പരഞ്ഞാൽ മതിയെല്ലാ. ഈ വധെമാ 
െക്കയാണ് അന്തർജ്ജനങ്ങലുേടയും കിടാങ്ങളുേടയും തല്കാലസ്ഥിതി.

എല്ലാ ഇല്ലങ്ങളിേലയും സ്ഥിതി ഇങ്ങിെനയാെണാ, ആെണങ്കിൽതെന്ന
ഇ േത്താളം കഷ്ടപ്പാടുെണ്ടാ, ഉെണ്ടങ്കിൽതെന്ന അതിെന്റ നിവൃത്തി
േവളികഴിച്ചി ള്ള ന തിരിമാെരങ്കിലും ഇെല്ല, എെന്നാെക്ക ചിലർ സംശയി 

മായിരി ം. എന്നാൽ മിക്ക ഇല്ലങ്ങളിെല കതയും, േമൽപറഞ്ഞ മിക്ക
സംഗതികളും ശരിയായി ള്ളതാെണന്ന് ഒരു ന തിരിേയാടു പര മന 
സ്സിലാക്കണെമ േതാ ന്നില്ല. ഗൃഹസ്ഥന്മാരുെട കഥയും ഇങ്ങിെനതെന്ന
േപരി മാ ം ഒരാളുെണ്ടന്നല്ലാെത അനുഭവംെകാ തീെര ഇല്ലാെതയാണ്
ക വരുന്നത്. ക ില്ലാത്ത ഗൃഹസ്ഥന്മാർ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ന െട സമുദായത്തിൽ
വിരൽ മടക്കാൻ തെന്ന ഉെണ്ടാ എ ള്ള കാര്യം വലെര സംശയത്തിലാണ്.
അങ്ങെന ദുർല്ലഭം വല്ലവനുമുെണ്ടങ്കിൽ അവർ തറവാട്ടിൽ അധികാരവും
സ്വത ്യവും ഉണ്ടായിവരുന്നതും അപൂർവ്വമാണ്. അഥവാ വല്ലവർ ം ഈവക
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കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും െചയ്വാൻ സാധിച്ചാൽതെന്ന േശഷമുള്ള അധികം ആളു 
കൾ ം അത രസിക്കയുമില്ല. സ്വാർത്ഥം, സിദ്ധാന്തം എ ം മ ം പാഞ്ഞ്
അവർ ലഹളകപട്ടി ട ം. എവിേടയും ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണെല്ലാ ാബല്യം.
ഒടുവിൽ ഇവരുെട കാര്യം നഷ്ടമായിേപ്പാവുകയും െച ം എ പറഞ്ഞാൽ
കഴി വെല്ലാ.

എന്നാൽ ഈ ന തിരിമാർ ആദ്യസമുദായത്തിലുള്ള തങ്ങളുെട ഭാര്യാമക്കൾ  
േവണ്ടി ആവശ്യമായും അനാവശ്യമായും എ പണമാണ് േകാരിെച്ചാരിയുന്നത്.
അവർക്ക് േമാടിയിലുള്ള സ്ഥലം, കാല െനെയ്യാഴി കഞ്ഞി, സുഖമായ
ഭക്ഷണം, എല്ലാേ ായും കാപ്പിയും പലഹാരവും, വിലപിടിച്ച ഉടു കളും
ആഭരണങ്ങളും, നാഴിക നാഴിക വലിയ േഡാക്ടർമാെര, വരുത്തൽ,
ഇംഗ്ഗീഷുമരു നിത്യം ശീലിക്കൽ, കുട്ടികെള ശീമ ം മ ം അയ വിദ്യാ 
ഭ്യാസം െചയ്യിക്കൽ, എ േവണ്ട, തങ്ങളുെട ഭാര്യാമക്കൾ േവണ്ടി ഇല്ലം
പണയെമഴുതാൻ കൂടി ഇവെരല്ലാവരും ഒരു േപാെല തയ്യാറാെണ പറഞ്ഞാൽ
മതിയെല്ലാ. എന്നാൽ കുടുംബത്തി േവണ്ടി തങ്ങളുെട ജീവെനകൂടി അഗ്നി 
യിൽ ആഹുതി െച വാൻ തയ്യാറുള്ള തങ്ങളുെട സേഹാദരിമാരുേടയും, എ
െവച്ചാൽ, സ്വസുഖങ്ങെളെയല്ലാമുേപക്ഷി യാെതാരു തിഫലം ഇച്ഛിക്കാെത
വളെര ദ്ധേയാ യും ഭക്തിേയാടും കൂടി ദിവേസന ശുചിയായിെവച്ച വിട്ടമ്പി 
ത ം, ഒരു സമുദായത്തിെന്റ ആേരാഗ്യം മുഴുവൻ കാ രക്ഷി ം വരുന്ന ആ
സാധു ജീവികളുേടയും അവരുെട പാവെപ്പട്ട സന്തേനങ്ങളുേടയും– ജീവധാര 
ണത്തിനുള്ള സ്വ സംഗതിയിൽ കൂടി അന്വാഷിപ്പാൻ ആരുമില്ല. എന്നല്ല,
വിേരാധംകൂടിയാെണ ക വെല്ലാ. േനാ ക ഇവരുെട അനാഥസ്ഥിത്!
ഇതിനുള്ള കാരണം കുടുംബഭരണത്തിലുള്ള ദുഷ്യരാെണന്ന് ഒരു സമയം ആദ്യം
േതാന്നിേയക്കാം. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഇതിെനല്ലാം കാരണം മലയാള 
ത്തിെല സംബന്ധസ ദായമാെണന്നാണു പറയണ്ടത്. തെന്റ സ്വന്തം എന്ന
വിചാരംവരുന്നദിക്കിെല സ്വാഭാകമായ േസ്നഹവും വിശ്വാസവും സഹായവുെമ 
ല്ലാം ഉണ്ടാവുകയു . ഈ വിചാരം മുഴുവൻ ഇേപ്പാൾ അന്യസമുദായത്തിലാണ്;
’േചാെറാ കൂെറാന്ന് ’ എന്നാണ് ഇേപ്പാൾ ന െട നില. ഇതുവി എല്ലാ 
വരും േവൾ ക എന്ന നിയമം വന്നാൽ മാ െമ ഇതി പൂർണ്ണമായ ഒരു
പരിഹാരമുണ്ടാവാൻ വഴിയു . പെക്ഷ അതു നാള നടപ്പിൽ വരുത്താനും

യാസം. അതുെകാ തല്ക്കാലം കുടുബകായ്യൎം അേന്വഷി ന്നവർതെന്ന
ഈകായ്യൎത്തിൽ ഒ ദ്ധെവേക്കണ്ടതായിട്ടാണ് വന്നിരി ന്നത്. എന്നാൽ
മാ െമ കുറെച്ചങ്കിലും വല്ല നിവൃത്തിയുമുണ്ടാവാൻ വഴികാണു . അതി 
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നാൽ അവരുെട ദ്ധെയ ഈ വിഷയത്തിൽ േത്യകം ക്ഷണി െകാ .
ഏതായാലും നിന്ദ്യവും നീചവും നി രവുമായ ഇെയ്യാരു സ ദായത്തിന് ഒരു
പരിഹാരമുണ്ടാവാെത ന െട സമുദായം ഒരിക്കലും നന്നാവാൻ വഴിയില്ല
തീച്ചൎതെന്ന.
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