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േകരള ദർപ്പണം പ ാധിപരായിരിെക്ക സ്വേദശാഭിമാനി എഴുതിയ ഒരു കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം
൧൯൦൦, നവംബർ ൧൧

’േകരളസഞ്ചാരി’പ ാധിപർ ്-
സർ,

ഇ കിട്ടിയ ൭-ാംനമ്പർ ’േകരളസഞ്ചാരി’യിൽ ”ഭാഷാേപാഷിണിയും
േകരളദപ്പൎണവും” എെന്നാരു േലഖനം ക . അതു സിദ്ധീകരണത്തിനായി
ഇവിെട അയച്ചിരു െയ ് േലഖകൻ സ്താവിച്ചി ള്ളതു വ്യാജമാകു .
അങ്ങെന ഒരു േലഖനം ഇവിെട എത്തിേനാ ക േപാലും െചയ്തിട്ടില്ല. അതു
എനിക്കയച്ചിരുന്നിെല്ലന്നതു അതിെല ചില വാചകങ്ങളുെട ൈവലക്ഷണ്യ 
ത്താൽ തെന്ന ജ്ഞാദൃ കൾ കൂടി ഹിക്കാവുന്നതാകു .

എന്നി ം, ’േകരളസഞ്ചാരി’ പ ാധിപരായ താങ്കൾ അതിെന അൈകതവ 
ബുദ്ധ്യാ സിദ്ധീകരിച്ചതിൽ ഞാൻ വ്യസനി . ’അസമാനവിവാേദന
ലഘുൈതേവാപജായേത’ എ ള്ളതിനാൽ ഞാൻ അതിനു മറുപടി എഴുതുവാൻ
ഉദ്യമി ന്നില്ല. എങ്കിലും, താങ്കെള ഇ യും ഹിപ്പിക്കണെമ കരുതി ഈ
കത്തയ ന്നതാണു്. ഇങ്ങെനയുള്ള കൃ ിമസംഗതികെള സിദ്ധെപ്പടുത്താൻ
’േകരളസഞ്ചാരി’ തെന്റ പ പംക്തികെള വിനിേയാഗി ന്നതു് അധമ്മൎമാെണ 

താങ്കൾ സ്മരിക്കാതിരി െവങ്കിൽ അതു ദയനീയം തെന്ന.

എ ് താങ്കളുെട
േക.രാമകൃഷണപിള്ള

ഒപ്പ്
േകരളദർപ്പണപ ാധിപർ
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സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട മുഖ സംഗങ്ങളും േലഖനങ്ങളും
ൈക ലിപ്പിശാചിെന്റ വി ിയകൾ

വടേശ്ശരി േക്ഷ േക്കസ് സംബന്ധി ജഡ്ജ്െമന്റ് സിദ്ധീകരിച്ചിരി .
തിരുവിതാംകൂർ ദീർഘകാലമായി ൈക ലിപ്പിശാചിെന്റ സ്വച്ഛന്ദവിഹാരമാ 
യിരു എ ള്ളതും തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർസർവ്വീസിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
ഈ പിശാചിെന്റ ഉപാസകന്മാരായിരു െവ ള്ളതും ഇക്കാലമ യും
പരസ്യമായി ഒരു രഹസ്യമായിരു . എന്നാൽ അതിേപ്പാൾ സർവേലാക 

സിദ്ധമായിത്തീർന്നിരി കയാണ്. ന െട ഗവെണ്മന്റിെന്റ-ജനങ്ങളുെട
താത്പര്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ആദരി ഭരണം നട ന്ന എല്ലാ പരി ത
ഗവെണ്മ കെളയും േപാെല നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഗവെണ്മന്റിെന്റ 
-കാര്യങ്ങളിൽ െകാട്ടാരത്തിെല ചില ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ഇടെപ കാണിച്ച
െകാള്ളരുതായ്മകൾ ഈ േകസ്സിൽ െട െപാതുജനങ്ങൾ ം, ഗവെണ്മന്റിനും,
േമൽേക്കായ്മ ം രാജ്യത്തിനു െവളിയിലുള്ളവർ ം പരമേബാദ്ധ്യമായി 
ത്തീർന്നിരി െവ ള്ളത് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ്. നീതിനിഷ്ഠനായ
മി. സദാശിവയ്യരുെട വിശദവും വിദഗ്ധവുമായ ജഡ്ജ്െമന്റിൽ സ്താവി 
ക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യെത്ത ജനങ്ങൾക്കാർ ം
അ തത്തിനവകാശമില്ല. അവർക്ക് അത േമൽ സുപരിചിതങ്ങളാണ്.
ഇം ീഷ് വിദ്യാഭ്യാസംെകാണ്ട് സത്യം, ധർമം, നീതി, വിശ്വാസ്യത, ആദർശ 
പരത്വം മുതലായ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളാർജ്ജിച്ചിരി ന്ന ചില ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ,
തങ്ങൾ സർവകലാശാലയിൽനി ബിരുദം സ്വീകരി ന്ന അവസരത്തിൽ
െച ന്ന സത്യ തിജ്ഞെയയും തങ്ങൾ ലബ്ധമായിരി ന്ന സം ാരെത്ത 
യും ആത്മാഭിമാനത്തിെന്റ അമൂല്യതെയയും വിസ്മരിച്ച് ശുപാർശ, ൈക ലി
മുതലായ കുമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചരി ന്നത് എ േയാ അപഹാസ്യമാെണന്ന് ഈ
േകസ്സിെന്റ ചരി ം വിശദമാ . ഇങ്ങെന ജുഗുപ്സാവഹങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങ 
ളിൽ െട ഉേദ്യാഗത്തിൽ േവശിച്ചി ള്ളവർ ന െട സർക്കാർസർവ്വീസിൽ
ഒേന്നാ രേണ്ടാ അെല്ലന്ന് ഞങ്ങൾ ൈധര്യസേമതം പറവാൻ കഴിയും. പല
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും വിദ്യാർത്ഥിജീവിതകാലത്ത് ആദർശപരമായി ജീവിച്ചി  
ള്ളവരായിരി ം. തങ്ങൾ മനസ്സാക്ഷി വിരുദ്ധമായി കുത്സിതമാർഗ്ഗങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്താർന്നതാെണന്ന് അവരുെട മനസ്സാക്ഷി
തെന്ന ഇേപ്പാൾ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയില്ല. എന്തിനധികം പറയു . സർ 
ക്കാർസർവ്വീസിൽ േവശി ന്നതുവെരേയ സത്യധർമ്മാദികൾ ഉ എന്ന
നിലയിലാണ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട െപരുമാറ്റം. ൈക ലി ം, ചില െകാട്ടാ 
രം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ശുപാർശകൾ ം വിേധയനായതായി െതളിവുമൂലം
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വിചാരിക്കെപ്പടാവുന്ന ദിവാൻേപഷ്കാർ മിസ്റ്റർ മാധവൻപിള്ളെയേപ്പാലുള്ള
ഉന്നതകലാശാലാബിരുദധാരികളുെടേപാലും സ്വഭാവത്തിൽ വന്നിരി ന്ന
വ്യത്യാസം ആേലാചിച്ച് േനാ ക. സർക്കാർസർവ്വീസിെല അഴിമതികളുെട
സർവസാധാരണത്വമാണ് ഇതിൽനിെന്നാെക്ക വിശദമാകുന്നത്. തിരുവി 
താംകൂറിെന്റ ധാർമ്മിക ശസ്തിെയത്തെന്ന ദൂഷിതമാ കയാണ് ഇ ട്ടർ
െച ന്നത്. ൈക ലിയിൽ മുങ്ങിക്കിട ന്ന ഒരു രാജ്യെമ ള്ള ദുെര്യശസ്സ് തി 
രുവിതാംകൂറിനുണ്ടാ കയാണ് ഇവരുെട ജീവിത തെമ േതാന്നിേപ്പാകു .
ഇ ട്ടെര നാമാവേശഷമാ വാൻ ന െട ദിവാൻജിമാരിൽ ആർെക്കങ്കിലും
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇെത േയാ ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്? േദവികുളെത്ത
’ലീ’ േകസ്സ് സംബന്ധമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂറിെല ൈക ലി 
െയപ്പറ്റി മ ാസ് ൈഹേക്കാർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ടായത് ഈയിെട മാ മാണ്.
ഈ ദുഃസ്ഥിതി പരിഹരിക്കാെമെന്നാെക്ക ഉദ്േഘാഷിക്കെപ്പടാറുെണ്ടങ്കിലും
ൈക ലി ഇ ം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടമാടു ണ്ട്. ഇതിെനാരന്തരം വരു 

വാൻ ഗവെണ്മന്റ് യാെതാ ം ഇതുവെര വർത്തിച്ചി മില്ല. ബലവും
സംശയരഹിതവുമായി െതളിവുകൾ ഗവെണ്മന്റിനു ലഭിക്കായ്കയാലായിരി  
േമാ? ഗവെണ്മന്റധികൃതർക്ക് ആവശ്യമായിരുെന്നങ്കിൽ െതളിവിനു യാെതാരു

യാസവുമുണ്ടാകയിെല്ലന്ന് ഇേപ്പാൾ കടമായിരി . തിരുവിതാംകൂറിെല
അഴിമതികെളപ്പറ്റി നാം എ കൂടുതൽ ചിന്തി േമാ അ കൂടുതൽ വ്യസനി  
കേയ കരണീയമായി . ൈക ലി റ്റത്തിന് പ കാെരന്ന് ഈ േകസ്സിൽ
സംശയിക്കെപ്പടുന്നവരുെടേമൽ ഗവെണ്മന്റ് നടപടികെളടു ന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഈ
ബുദ്ധിമു കളും യാസങ്ങളുെമല്ലാം നിഷ്ഫലമാവുകയും ജനങ്ങൾ നിരാശയി 
േല തെന്ന മട കയും െച െമ ഞങ്ങൾ ഭയമുണ്ട്. ഫൗസ്ദാർ മി.
അനന്തരാജയ്യരും പാലസ് മാേനജർ മി. ശങ്കരൻതമ്പിയും അവരുെട േപരിനു
വ കൂടിയിരി ന്ന കളങ്കം എങ്ങെന പരിഹരിക്കാെമ ള്ളതിെനപ്പറ്റി ഉട 
നടി പര്യാേലാചന നട െമ ഞങ്ങൾ വിശ്വസി . അവർ അ കാരം
െചയ്യാത്തപക്ഷം െപാതുജനഹൃദയങ്ങളിൽ അവെരപ്പറ്റി ഉണ്ടായി ള്ള ചീത്ത
അഭി ായം ഒരു കാല ം മാറിേപ്പാകുന്നതെല്ല ം ഞങ്ങൾ അവെര ധരിപ്പി  
െകാ . അ കാരംതെന്ന, രാജ്യത്തിെന്റ സൽേപ്പരിനുണ്ടായിരി ന്ന ഈ
കളങ്കം സംബന്ധി ദിവാൻ മി. മാധവറാവുവിെന്റ ഗവെണ്മന്റ് അേന്വഷണം
നടത്തി തക്കതായ തിവിധികൽ നിർേദ്ദശിക്കാത്തപക്ഷം അതു തിരുവിതാം 
കൂർ ഗവെണ്മന്റിന് ആേക്ഷപകരമായിരി െമ ം ഞങ്ങൾ കരുതു .
(1908 മാർച്ച് 7)
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തിരുവിതാംകൂറിെല അഴിമതികൾ

’മാതൃകാരാജ്യം’, ’ധർമ്മരാജ്യം’ എ ം മ മുള്ള വിേശഷണങ്ങൾെകാണ്ട്
ഒരുകാല ഖ്യാപിതമായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിന് ’അഴി 
മതിനാട് ’ എ ള്ള പര്യായെത്ത നല്കത്തക്കവിധത്തിൽ, ഈ നാട്ടിലുള്ള
രാജേസവകന്മാരും ചില ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും േസ്വച്ഛേപാെല പേല അഴിമ 
തികൾ നടത്തിവരു എ നാെട ം സിദ്ധമായിത്തീർന്നി ണ്ടേല്ലാ.
നാൾ നാൾ വർദ്ധി വരുന്ന ഈ കളങ്കെത്ത നിേശ്ശഷം നിർമ്മാർജ്ജനം െച 

ന്നതിനു ജനസമുദായത്തിന്റമ മുറവിളി നിരന്തരം ഇളക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നി ം,
രാജ്യഭരണകർത്താക്കന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അ ദ്ധന്മാരായിരി ന്നതല്ലാ 
െത, ഗവെണ്മന്റിെന്റ സൽകീർത്തിെയ പരിപാലി ന്നതിനുേവണ്ട നിവൃത്തി
മാർഗ്ഗങ്ങൾ അേന്വഷി ന്നതായി കാണെപ്പടുന്നില്ല. രാജേസവകന്മാരുെട

ഭാവത്തിൽ അടിമെപ്പടാെതയും, സ്വന്തം മനസ്സിെന വഞ്ചിക്കാെതയും
രാജ്യനിവാസികളുെട ഏകകണ്ഠമായ അഭി ായങ്ങെള അനുകൂലി വർ 
ത്തി ന്നതിനു മേനാൈധര്യമുള്ള ഒരു മ ിെയ നാട്ടിേല കിട്ടിയാൽ,
േമൽപറഞ്ഞ വർധമാനമായ അഴിമതിക്കളങ്കം ഉടനടി അെല്ലങ്കിലും, േമണ
മാ േപാകുെമ ള്ള െപാതുജനങ്ങളുെട വിചാരത്തിന്, ദിവാൻ മി. രാജേഗാ 
പാലാചാരിയുെട ഭരണകാലത്തിൽ അവകാശമിെല്ലന്നാണ് ഇേതവെര കഴിഞ്ഞ
കഥകൾെകാണ്ട് ഊഹിേക്കണ്ടിവരുന്നത്.

തിരുവിതാംകൂറിെല അഴിമതികളിൽ മുഖ്യമായി നിൽ ന്നതു ൈക ലി 
യാെണ െതരുവുകളിൽ െതണ്ടിനട ന്ന ’പിച്ച’ക്കാർ കൂെടയും നല്ല
േബാദ്ധ്യമായി ണ്ട്. ഉയർന്ന സർക്കാരുേദ്യാഗം തുടങ്ങി പിച്ചെതണ്ടലിനു 
കൂെടയും, മഹാരാജവുതിരുമനസ്സിെല െകാട്ടാരത്തിെന്റ കീർത്തിച ികെയ

സി കളയുന്ന േസവകരാഹുേകതുക്കളുെട അനുവാദം സമ്പാദി കയും,
അതിേലക്ക് അവർ ൈക ലി െകാടു കയും െചേയ്യണ്ടതാെണ ബഹുജ 
നങ്ങൾ ഹി വച്ചിരി . മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല ഇരുപതിലധികം
സംവത്സരക്കാലെത്ത രാജ്യഭരണത്തിെന്റ കീർത്തിെയ മലിനെപ്പടു മാറ് ഈ
േസവകന്മാർ െചയ്തി ള്ള അ മങ്ങെളയും അഴിമതികെളയും ഇ േമൽ സ്വച്ഛന്ദ 
വിഹാരത്തിന് അനുവദി േപാന്ന ഗവെണ്മന്റിെന്റ നടപടിെയ ചിന്തി േമ്പാൾ,
തിരുവിതാംകൂറിെന്റ േപരിൽ േമൽേക്കായ്മയായ ിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിനു
കരുണയിേല്ല എ കൂടി ജനങ്ങൾ ശങ്കി േപാകു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മി. വി.പി.
മാധവരായെരേപ്പാെല ധീരന്മാരായ ഏതാനും ചിലെര മ ിപദത്തിൽ നിയമി 
ച്ചിരുന്നതിനാൽ, അക്കാലങ്ങളിൽ അഴിമതി മങ്ങിയിരു എ വരികിലും, മി.
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േഗാപാലാചാര്യെരേപ്പാെലയുള്ള ചില ’അരമനദാസ’ന്മാരുെട ഭരണത്തിൽ ഈ
േദാഷം ഉജ്ജ്വലി കണ്ടിരി . തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങളിൽ,
രാജേസവകന്മാർ എങ്ങെനെയാെക്ക തലയിടു െണ്ട ം; ഏതു കാരങ്ങളിൽ
നീതിെയ നശിപ്പി െവ ം, ജനങ്ങളുെട പണം ഏതു മാർഗ്ഗത്തിൽ ഈ േസ 
വകന്മാരുെട ൈകകളിൽ എ എ ം മ മുള്ള സംഗതികൾ, സിദ്ധെപ്പട്ട്
വടേശ്ശരിേകാവിൽേക്കസ്സ് മുേഖന െവളിെപ്പട്ടി ണ്ട്. ഇേക്കസ്സിെല റിക്കാർ കൾ,
തിരുവിതാംകൂറിെല ഇേപ്പാഴെത്ത രാജേസവകന്മാരുെട അഴിമതികൾക്ക് ഒരു
ശാശ്വതമായ സ്മാരകസ്തംഭമായി നിൽ ണ്ട്. വടേശ്ശരിേകാവിൽേക്കസിൽ

ധാന നടനായി അരങ്ങത്തിറങ്ങാെത കളിച്ചിരി ന്ന ’േസവകൻ ശങ്ക 
രൻതമ്പി’ അവർകളുെട ആതതായിത്വെത്ത െതളിയി ന്നതിന് ഒന്നാന്തരം
ലക്ഷ്യമായ പൂഞ്ഞാറ്റിടവകേക്കസിെന്റ ദർശിപ്പിക്കെപ്പടാത്ത പേല രംഗങ്ങളും
ജനങ്ങൾ ദിദൃ ത്വെത്ത വർധിപ്പി െമ തെന്ന ഞങ്ങൾ വിചാരി .
പൂഞ്ഞാറ്റിടവകയും തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരും തമ്മിൽ അ നാടു സംബന്ധി 
ച്ച് കുെറക്കാലം മു നടന്ന വഴക്ക് ഏതുവിധം കലാശി എ ള്ളതിെനപ്പറ്റി
ഞങ്ങൾ മുൻലക്കം പ ങ്ങളിൽ സ്താവിച്ച സംഗതികളിൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ
ശങ്കരൻതമ്പി പൂഞ്ഞാ രാജാവവർകേളാടു ൈക ലി ആവശ്യെപ്പട്ടിരു
എ ം, പൂഞ്ഞാ രാജകുടുംബത്തിനു പേല നഷ്ടങ്ങളും വന്നി െണ്ട ം സൂചിപ്പി 
ച്ചിരു വേല്ലാ. കഴിഞ്ഞ മകരം 10-ാം തീയതി (ജനുവരി 23-ാം തീയതി)യിെല
സ്വേദശാഭിമാനിയിൽ ’തിരുവിതാംകൂറിെല ൈക ലിക്കാര്യം’ എന്ന വിഷ 
യെത്തപ്പറ്റി സിദ്ധീകരിച്ച മുഖ സംഗത്തിെന്റ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞി ണ്ട്. ഞങ്ങലുെട ദൃഷ്ടി വിഷയീഭവിച്ചിരി ന്ന ചില
റിക്കാർ കൾ, ഈ സംഗതിയിൽ നീതിൈവകല്യെത്ത ആശങ്കിപ്പി
എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞി ള്ളതിൽ വായനക്കാർ സേന്ദഹം ഉെണ്ടങ്കിൽ,
താെഴ പകർ ന്ന ഒരു കത്തിെല ഏതാനും ഘട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ആശങ്കെയ

ബലെപ്പടു എ പറ െകാള്ളെട്ട.

തിരുവനന്തപുരം
1077 മീനം 26-ാം തീയതി

”അടിയൻ ഈ മാസം 4-ാം തീയതി ഇവിെട എത്തി. 1-ാം തീയതിയി 
െല തിരുെവഴുത്ത് ഇന്നെല ഇവിെട കി കയും െച . ശങ്കരപ്പിള്ളെയ
അതിർത്തിത്തർക്കം തീരുമാനി ന്നതിന് നിയമിച്ചി ള്ളതു േദാഷകരെമ ത 
െന്നയാണ് അടിയെന്റ അഭി ായം. അതിെന തത്കാലം േഭദെപ്പടു ന്നതിന്
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ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ലാ. ആ ആളിെന േഭദെപ്പടു ന്ന കാര്യം വളെര
സംശയത്തിലായിരി . അടിയനും േത്യകം മി േനാക്കാം. കാര്യ 
ക്കാരേദ്ദഹത്തിനു തടിേയാ വിലേയാ െകാടുപ്പാൻ ഇനിയും താമസി ന്നതു
േപാരാത്തതാെണ േതാ . േവെറ ഇനത്തിൽ വകവച്ച് എടു െകാ 
ള്ളണെമ ം മ ം പറയാവുന്ന സ്ഥലമല്ലാ. 150 കണ്ടിയിൽ കുറ േവണ്ടാ
എന്നാണു നിർബന്ധം. 100 കണ്ടിയുെട വിലെയങ്കിലും മുൻകൂട്ടി അയ െകാടു 
ത്താൽ സമാധാനമുണ്ടാകും...”

ഈ എഴുത്തിേനാടുകൂടി താെഴേച്ചർ ന്നവെയ േയാജിപ്പി വായി േനാ 
ക്കിയാൽ പൂഞ്ഞാറ്റിൽ രാജകുടുംബത്തിനു ശങ്കരൻതമ്പി (കാര്യക്കാർ) നിമിത്തം
എെന്താെക്ക സംഭവിച്ചിരി െമ വായനക്കാർക്ക് അവ്യക്തമായിെട്ടങ്കിലും
ഒരു ഊഹം ഉണ്ടാകും.
തിരുവന്തപുരം 1077 കന്നി 13-ാം തീയതി
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േകരള

ീ

”പൂഞ്ഞാ വലിയത രാൻ തിരുമനസ്സറിയി ന്നതിന്. അടിയൻ ഈയി 
െട ചവറയിൽ ഒരു വീടു പുത്തനായി പണിയിച്ചി ള്ളതും അതിൽ വളെര
ബുദ്ധിമു കളും നഷ്ടങ്ങളും അനുഭവിച്ചി ള്ള വിവരവും ക ിച്ച് അറിഞ്ഞിരി 
പ്പാനിടയുണ്ട്. അടിയങ്ങളുെട പൂർവ്വതറവാടു വളെരക്കാലേത്ത മു ള്ളതും
ഇേപ്പാഴെത്ത പരിഷ്കാരത്തിൽ അേശഷം ഉൾെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ആണ്. അടി 
യങ്ങൾ ര മൂ ശാഖക്കാർ ഇേപ്പാൾ ഉണ്ട്. അതിൽ അടിയെന്റ ശാഖ
ഒഴിെക േശഷം ഉള്ളവർ പഴയ കുപ്പപ്പാട്ടിൽ താമസി ന്നതിനു സ്ഥലം
മതിയാവുന്നതെല്ല തെന്നയുമല്ലാ പുത്തനാക്കാഴികെകാ ള്ള പരിഭവവും
അവർക്കിരി ....പഴയ കുപ്പപ്പാടിെന ഒന്നഴി പണിയിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ
േമാഹം ഉണ്ട്. അതിേല ക ി മു റു കണ്ടി തടി തരുവി ന്നപക്ഷം
േമ റഞ്ഞ ഏർപ്പാടിേലക്ക് അടിയൻ തുനിയുന്നതാകു . ഈ വിവരങ്ങൾ
ഒെക്കയും പത്മനാഭപിള്ളയുെട അടുക്കലും പറഞ്ഞി ണ്ട്.”
േകാട്ടയം
1077 മകരം 19-ാം തിയതി

തമ്പി അങ്ങേത്ത തടി ഇേപ്പാൾത്തെന്ന െകാടുക്കണെമ ം 150 കണ്ടിയിൽ
കുറഞ്ഞ് ആവശ്യമിെല്ല ം നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞിരി . അതിേലക്കാ 
യി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരുമകൻ െകാട്ടാരം രായസം ശ ണ്ണിപ്പിള്ളെയ ഈ മാസം
25-ാം തിയതി ഇട പൂഞ്ഞാറ്റിൽ അയ െമന്നാണു പറഞ്ഞി ള്ളത്......”

ഈ ക കൾ പുറേമ, ”ചവറയിൽ ഞാറയ്ക്കാ വീടുപണിവക നൂറുക 
ണ്ടി ആഞ്ഞിലിത്തടി വാങ്ങി... െകാടു ന്നതിേല .... േകായിക്കാര്യം
മുതൽപടി...വശം മ ാസ് 87851 മുതൽ 87870 വെര കറൻസിേനാട്ട് ഇരുപതിൽ
വകവ .” രണ്ടായിരം രൂപാ. 1076-ാമാണ്ട് തുലാമാസം 17-ാം തിയതി പൂ 
ഞ്ഞാറ്റിൽ കമ്മീഷണറാഫീസിൽ ഗുമസ്താ കു കൃഷ്ണപിള്ള പറ്റീ േണ്ടാ എന്ന്
അേന്വഷിച്ചറിേയണ്ടതാകു . പൂഞ്ഞാറ്റിടവകയും തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരും
തമ്മിൽ ഉണ്ടായ മുൻപറഞ്ഞ േകസ്സിെല സംഗതികൾ, ശങ്കരൻതമ്പിയുെട ഇട 
ച്ചൽ നിമിത്തം മാറീ െണ്ട ം, പൂഞ്ഞാറ്റിൽ ത രാക്കന്മാർ ശങ്കരൻതമ്പി
തൃപ്തിവരുേവാളം ൈക ലി െകാടുക്കായ്കയാൽ ഇടവക പല േദാഷങ്ങളും
േനരിട്ടി െണ്ട ം ഞങ്ങൾ ൈധര്യപൂർവ്വം സ്താവി . ഈ ൈക ലിക്കാ 
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ര്യെത്തപ്പറ്റി തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മേന്റാ, ിട്ടീഷ് െറസിഡേണ്ടാ, മ ാസ്
ഗവെണ്മേന്റാ അേന്വഷണം െച െണ്ടങ്കിൽ, അതിേല േവണ്ട െതളിവു 
കൾ, േമൽപടി പൂഞ്ഞാർ രാജകുടുംബത്തിെല അശ്വതിതിരുനാൾ രാമവർമ
ഇളയരാജാ അവർകെളയും, കമ്മീഷണറായിരുന്ന മി.സി. പത്മനാഭപിള്ളെയ 
യും സാക്ഷികളായി വിചാരണ െചയ്താൽലഭി െമ ം, ഇതിേല േവണ്ട
ലക്ഷ്യങ്ങൾ േശഖരിപ്പാൻതാൻ തയ്യാറാെണ ം ഒരു മാന്യൻ തിജ്ഞ െച
ഞങ്ങെല അറിയി ണ്ട്.

തിരുവിതാംകൂറിെല ജനങ്ങെള ഇ േത്താളം ഭയങ്കരമായ നിലയിൽ വല 
യി ന്ന അഴിമതികളിൽ മുന്നി നി ന്ന ൈക ലിക്കാര്യെത്ത പല
പ ങ്ങൾമുേഖനയും ഗവെണ്മന്റിെന്റ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ പതിപ്പിച്ചി ം, ഗവ 
െണ്മന്റ് മൗനംഭജി ന്നത് എ േഘാരമായ അപനയമാകു ? ഡാക്ടർ
എൻ. സു ഹ്മണ്യയ്യർ അവർകൾ ദിവാൻേപഷ്കാർ ഉേദ്യാഗം സമ്പാദിച്ചതു
പന്തീരായിരം രൂപ ൈക ലി െകാടുത്തിട്ടാെണ ’സുഭാഷിണി’ പ ം കുെറ
മുമ്പ് വിളി പറഞ്ഞതിെന്റ യഥാർത്ഥതെയ െതളിയി ന്നതിന് ഗവെണ്മന്റ്
ആവശ്യെപ്പടാത്തതുതെന്ന, മി.േഗാപാലാചാര്യരുെട മ ിപദപരിപാലനെത്ത 
പ്പറ്റി കഠിനമായ ആേക്ഷപത്തിനു േഹതുവായി ണ്ട്. ’പ ം’, ’പരാതി ഹർജി’,
’െപാതുജനേയാഗം’ എന്നീ മൂ ’പ’കാരങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുെട സങ്കടങ്ങെളയും
ആവശ്യങ്ങെളയും ഗവെണ്മന്റിെന അറിയി ന്നതിനുള്ള പരി തമാർഗങ്ങൾ.
ഇവയാണ് പരി തമായ രാജ്യഭരണഘടനയുള്ള ഏെതാരു രാജ്യ ം നടപ്പിൽ
വന്നിരി ന്നവ. ഇവയിൽ, ആദ്യെത്ത ര മാർഗ്ഗങ്ങെളയും, തിരുവിതാം 
കൂറിെല അഴിമതികെള അമർ ന്നതിനായുള്ള യത്നങ്ങളിൽ, ജനങ്ങൾ
സ്വീകരി േയാഗി കഴിഞ്ഞിരി . ൈക ലി റ്റം ചുമത്തി ചില
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര റിച്ച് പ ങ്ങൾ ധാരാളം സ്താവിച്ചി ള്ളതിനു പുറേമ,
ജനങ്ങൾ പരാതിഹർജികൾ േബാധിപ്പി കയും െചയ്തി ണ്ട്. ഇവെകാെണ്ടാ 

ം ഗവെണ്മന്റ് കുലുങ്ങീട്ടിെല്ല േതാ . അഴിമതിക്കാർ, അതുനിമിത്തം,
അനീതി വർത്തി ന്നതിന് അധികം മന റ ള്ളവരായും ഭവിച്ചിരി .
മൂന്നാമെത്ത മാർഗമായ ’െപാതുജനേയാഗങ്ങൾ’ കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓേരാ
നിശ്ചയം െച ഗവെണ്മന്റിെന അറിയിക്കണെമ ം അതിേല താലൂ  
േതാറും ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കണെമ ം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 9-ാം തീയതിയിെല
’മലയാളി’ ഒരു സംഗംമുേഖന അഭി ായം പുറെപ്പടുവിച്ചിരി . ഈ
സഹജീവിയുെട അഭി ായത്തിൽ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി േയാജി കയും,
തിരുവിതാംകൂറിൽ വളർ പടർ വരുന്ന അഴിമതിക്കാടിെന െവട്ടിെത്തളിച്ച്,
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രാഹു-േകതു മുതലായ േഘാരസർപ്പങ്ങളുെടയും, അഴിമതിക്കഴുകന്മാരുെടയും
ഹിം മൃഗങ്ങളുെടയും ശല്യെത്ത നശിപ്പിച്ച് നാട്ടാർക്ക് നല്ല െവളിച്ചവും നല്ല
കാ ം കിട്ടത്തക്കവണ്ണം പരിഷ്കരി ന്നതിന് ജനങ്ങൾ മടിവിട്ട് ഉത്സാഹിക്കണ 
െമന്ന് െപാതുജനങ്ങെള ഞങ്ങൾ ഉണർ കയും െച െകാ .

(1907 മാർച്ച് 20)
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ആവശ്യേമത്? പ നിേരാധനിയമേമാ അഴിമതിനിേരാധേമാ?

ൈമസൂർ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ സ്സ് നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിെനപ്പറ്റി
ഇന്ത്യൻ നാ പ ങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒേര വിധത്തിൽ ആേക്ഷപം തെന്ന പറ  
വരുന്നതായി കാണു . ഗവെണ്മന്റിേനയും ജകേളയും തമ്മിൽ, അവാസ്തവ
കഥനങ്ങൾ െകാ ഛി ിപ്പിക്കാൻ തുനിയുന്ന പ ങ്ങെള, ദിവാൻജിയുെട
ഇഷ്ടം േപാെല അമർ ന്നതിനുള്ള ഒരു നിേരാധന യ മാണ് ഈ ചട്ടെമന്ന്,
സ്വാത ്യെത്ത ഇച്ഛി ന്നവർ ആേക്ഷപി ണ്ട്. ഗവെണ്മന്റി ഇഷ്ട 
േക്കടായി വർത്തി ന്ന പ വർത്തകന്മാെര, യാെതാരു സമാധാനവും
േചാദിക്കാെത, നാട്ടിൽനിന്ന് പുറേത്തക്കാ കയും അ കൂടം ക െകട്ടി
ഗവെണ്മന്റിേലക്ക് എടു കയും െചയ്യാൻ അധികാരമുെണ്ടന്നാണ് ഈ നിയമം
െകാണ്ടറിയുന്നത്. ൈമസൂരിനകത്തിരുന്ന് അച്ചടി ന്ന പ ങ്ങൾക്ക് മാ മല്ല,
മറുനാട്ടിലിരുന്നച്ചടിച്ച് ൈമസൂരിനകത്ത് ചാരെപ്പടു ന്ന പ ങ്ങൾ ം
ഈ നിയമത്തിെല നിബന്ധനകൾ മുറുെക ബാധകമായിരി ണ്ട്. ഈ
നിയമെത്ത സംബന്ധിച്ച് നിരൂപണം െച ന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ഞങ്ങളുെട
ഒരു സഹജീവി, തിരുവിതാംകൂറിെല പ ങ്ങൾക്ക് ആവശ്യെപ്പടാെത തെന്ന
ഒരു ഉപേദശ സംഗം കൂടി െചയ്തിരി ന്നതായി കാണു . തിരുവിതാംകൂ 
റിെല ഭാഷാപ ങ്ങളുെട സ്വരം താഴ്ത്തണെമ ം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല
ആേക്ഷപി ഒ ര പ ങ്ങൾ ചിലതു സ്താവിച്ചതായി ആ സഹജീവി
കണ്ടി െണ്ട ം; പ ങ്ങളുെട സ്വാത ്യെത്ത മുട ന്നതിന്ന് ഒരു നിയമം
ഉണ്ടാ വാൻ നാ ഭാഷാപ ങ്ങൾ ഇടെകാടുക്കരുെത ം മ മാണ് സഹ 
ജീവിയുെട ഉപേദശത്തിൽ അടങ്ങീ ള്ളത്. ഇങ്ങെനെയാരുപേദശം ഈ
സഹജീവിയുെട മുഖ നിന്ന് പുറെപ്പേടണ്ട ആവശ്യം േതാന്നത്തക്കവിധ 
ത്തിൽ, ഈ നാട്ടിെല പ ങ്ങൾ അതി മസ്വരത്തിൽ വല്ലതും എഴുതു െണ്ടന്ന്
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. സഹജീവി േത്യകം ഒരു പ േത്തയും ചൂണ്ടി 
ക്കാണി മില്ല. തിരുവിതാംകൂറിെല പ ങ്ങൾ മാ മല്ല, ജനങ്ങൾ
ആകപ്പാെട, മഹാരാജാവിെന്റ േപരിൽ എ േയാ ഭക്തിയുള്ളവരാെണന്ന്
അവരുെട വാ കളും വർത്തികളും െതളിയി ണ്ട്. എന്നാൽ, രാജ 
ഭക്തി എന്നത്, രാജേസവകൻമാരുെട ആ മങ്ങെളയും അഴിമതികേളയും
ഇവ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന െപാതുജന സങ്കടെത്തയും അറിഞ്ഞില്ലാ എന്ന ഭാവ 
ത്തിൽ സഹി െകാണ്ടിരി കയാകു എന്നിരിക്കിൽ, ആ സംഗതിയിൽ
കുറ്റക്കാരായി പലേരയും കാണാനിടയാകും എ പറയാെത കഴികയില്ല.
തിരുവിതാംകൂറിെല ഇക്കാലെത്ത ശാപങ്ങളിൽ മുന്നി നിൽ ന്നത് രാജേസവ 
ക ഭാവവും േസ്വച്ഛാചാരികളായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ധാർഷ് ട്യവും െകാ ള്ള
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കഷ്ടസ്ഥിതിയാകു . ഇതിെന പരിഹരി കയും ജനങ്ങെള ഈ അ മങ്ങ 
ളിൽ നി ം അഴിമതികളിൽ നി ം വിേമാചിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധമാ കയും
െച ന്നതിനാണ് എ േയാ കാലമായ ജന തിനിധികൾ മുറവിളി കൂ ന്ന 
ത്. ജകളുെട അഭ ദയത്തിനു തിപന്നനായ ഒരു മഹാരാജാവിെനപ്പറ്റി
ആർ ം ഭക്തിയാണുള്ളത്. എന്നാൽ മഹാരാജാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ
അഭയം ാപിച്ച്, ആ തിരുമനസ്സിെല േപരുപറ െകാണ്ട് നാ കാെര
േ ാഹി ന്ന രാജേസവകന്മാരുെട അഴിമതികെള ആദരിപ്പാൻ ജനങ്ങൾ
കടമേയാ ആവശ്യേമാ ഇല്ല. ഈ അഴിമതിക്കാരുെട ീതിെയെക്കാതിച്ച്,
അവെര ശംസിക്കയും അവരുെട അ മങ്ങെളപ്പറ്റി മൗനം ഭജി കയും
െച ന്നതിനു ഒരുക്കമുള്ളവരാണ് രാജഭക്തന്മാെരങ്കിൽ, ആവക ഗണത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നത് അഭിമാനകരമാെണ ഗണി വാൻ ജനങ്ങൾ സന്നദ്ധരല്ല.
ഈ അഴിമതിക്കാെരപ്പറ്റി ആേക്ഷപം പറയുന്നത് രാജേ ാഹമാെണങ്കിൽ,
അത് ഒരു ബഹുമാനമാെണന്ന് ഗണി വാനും ആളുകളുണ്ടാകും. തിരുവി 
താംകൂറിൽ രാജേ ാഹത്തിെന്റ ആവശ്യമില്ല. ഈ നാട് ിട്ടീഷ് േകായ്മയുെട
അധികാരത്തിൻകീഴ്, സഖ്യത്തിലി ന്നതും, ിട്ടീഷ് േകായ്മയുെട ഭരണെത്ത 
പ്പറ്റി േദ്വഷം ജനിപ്പാൻ ജനങ്ങൾ അവകാശമില്ലാത്തതുമാണ്. ജകൾ
മഹാരാജാവിെന സ്വകുടുംബ പിതാെവന്നേപാെല ആദരി ; അവർ കുടും 
ബപിതാവിെന്റ േപരുപറ െകാണ്ട് കുടുംബത്തി ദുഷ് കീർത്തി വരു ന്ന
അഴിമതിക്കാരുെട െകാള്ളകെള സഹിക്കവയ്യാെത വ്യസനേത്താടുകൂടി സങ്കടം
പറയു . ഈ സങ്കടത്തിനുള്ള േഹതുക്കെള നിേശ്ശഷം നശിപ്പി ന്നതുവെര
ജനങ്ങളുെട നിലവിളി ഒരു രൂപത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായി 
െക്കാണ്ടിരി ന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെത്ത സങ്കടങ്ങളുെട കടനത്തിന്ന്
ഓേരാരുത്തരുെട കൃതിയനുസരിച്ച് കാരേഭദമുണ്ടായിരിക്കാം. അതിെന
വലിയ കാര്യമായി ഗണിക്കാനില്ല. രാജേ ാഹെത്ത നശിപ്പിക്കാനുള്ള മുഖ്യമായ
ഒരു മാർഗ്ഗം അതിെന്റ കാരണെത്ത നശിപ്പി കയാകു എന്ന് ഒരു മഹാൻ
അഭി ായെപ്പട്ടി ള്ളതുേപാെല, ഈ സങ്കട കടനങ്ങെള ശമിപ്പി ന്നതിനുള്ള
മാർഗ്ഗം, അവെയ തടയുകയല്ല, അവയുെട കാരണങ്ങെള ഇല്ലായ്മ െച കയാ 
കു . ജനങ്ങൾ െപാതുേവ ഹിതമല്ലാത്ത ഭരണനടപടികെള െവറു ന്ന
ശീലം ഇേന്നാ ഇന്നേലേയാ മുളച്ചി ള്ളതല്ല. അവരുെട പൂർവ്വകാല ചരി ം
തെന്ന, ഭരണകർത്താക്കന്മാരുെട േസ്വച്ഛാധികാരങ്ങളുമായുള്ള വഴക്കിൽ അട 
ങ്ങിയിരി എന്ന് േകരളത്തിെല പൂർവ്വചരി ങ്ങൾ നെമ്മ അറിയി .
അതി മങ്ങെളയും അഴിമതികെളയും സഹിക്കാതിരി ക എന്ന ശീലം
വെര തലമുറയായി അവരുെട ജീവിതസ്വഭാവമായി തുടർ വന്നിരി േമ്പാൾ,
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ഇക്കാലത്ത് വിേശഷി പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസ ചാരത്താൽ രാജ്യത
തത്ത്വങ്ങൾ ഒരു പുതിയ െവളിച്ചത്തിൽ കാശി കാണിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന
ഇക്കാലത്ത്, രാജേസവകന്മാരുേടയും സ്വാധികാര മത്തന്മാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥ 
ന്മാരുേടയും ദുരാചാരങ്ങെള നിന്ദി ന്നത് അദ്ഭുതജനകമല്ല. തിരുവിതാംകൂറിൽ
ഇേപ്പാൾ ആവശ്യമുള്ളത് പ സ്വാത ്യെത്ത നിേരാധി ന്നതിനുള്ള നിയ 
മമല്ലാ, അഴിമതിക്കാെര അമർ കയും ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം
സത്യം, നീതി മുതലായവ ഉള്ളവരായിരി കയും െച ന്നതിനുള്ള ഭരണ
സ ദായമാകു . തിരുവിതാംകൂറിെല േമൽപറഞ്ഞ രാജേസവകന്മാരുേടയും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുേടയും അ മങ്ങേളയും അഴിമതികേളയും ഏതുകാലത്ത്
തീെര ഇല്ലാെതയാ േവാ, അക്കാലത്ത്, പ ങ്ങളിൽ ഇേപ്പാൾ കാണുന്ന
തരത്തിലുള്ള സ്വരകാഠിന്യം താേന ശമി െമന്ന് നിശ്ചയം തെന്ന; ഏെതാരു
കാലം വെര െപാതുജനങ്ങളുെട ഈ ആകാംക്ഷെയ പൂരിപ്പിക്കാെതയിരി  

േവാ, അക്കാലംവെര, അഴിമതികൾ നിമിത്തമുള്ള ബഹുജനസങ്കടങ്ങളുെട
കടനം ഏെതങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരി െമ ം; ജനങ്ങൾക്ക്

ഈശ്വരനാൽ ദത്തമായ ഈ സ്വഭാവം-അഴിമതിയിൽ െവറുപ്പ്-യാെതാരു
നിേരാധന നടപടിെകാ ം ഉൻമൂലനം െചയ്യാൻ കഴികയിെല്ല ം നിശ്ചയം
തെന്ന.

(1908 ആഗസ്റ്റ് 22-ാം തീയതിയിെല ’സ്വേദശാഭിമാനി’യിൽ മുഖ സംഗ 
ത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭാഗം)

”തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇേപ്പാൾ ആവശ്യമായി ള്ളത് പ സ്വാത ്യെത്ത
നിേരാധി ന്നതിനുള്ള നിയമമല്ല, അഴിമതിക്കാെര അമർ കയും ഗവെണ്മന്റി 
െന്റ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം സത്യം, നീതി മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കയും
െച ന്നതിനുള്ള ഭരണ സ ദായമാകു ” - എന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ

സ്താവിച്ചിരു വെല്ലാ. രാജ്യഭരണകർമ്മത്തിൽ, നിേരാധനയം എ
ശാന്തമായി വിളിക്കെപ്പട്ട നി ഹ നയത്തിെന്റ േവശം ഇക്കാലത്ത് അസ്ഥാ 
നത്തിലാെണ ം. ഈ നയത്തിെന്റ ആവശ്യം ഭാവിയായ ഫലം ജനങ്ങളുെട
സങ്കട കടനങ്ങെള അമർ കയല്ലാ വളർ കയാെണ ം, ഞങ്ങൾ മെറ്റാരു
സന്ദർഭത്തിലും സ്താവിച്ചിരു . ഈ നയത്തിെന്റ ഫലങ്ങെള െതറ്റാേയാ
ശരിയാേയാ പേല ജനങ്ങളാൽ വിചാരിക്കെപ്പ വരുന്ന, അന്യേദശങ്ങളിെല
ചില സംഭവങ്ങൾ ദിേന ദിേന ന െട അറിവിൽെപ്പ െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ,
രാജ്യഭരണത്തിൽ നി ഹനയെത്ത ൈകെക്കാ വാൻ ഉപേദശിക്കേയാ
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വിചാരിക്കേയാ െച ന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ രാജത മല്ല. തിരുവിതാംകൂർ
ഒരു സ്വേദശ്യ രാജാവിനാൽ ഭരിക്കെപ്പടുന്ന രാജ്യമായിരിക്കയാൽ, വിേദശ
ഗവെണ്മന്റിനാൽ ഭരിക്കെപ്പടുന്ന മറുനാടുകളിെല ജനങ്ങൾ േതാന്നാവുന്ന
താപേമാ ൈവമനസ്യേമാ ഇവിടുെത്ത ജകൾക്ക് ഉണ്ടാേകണ്ട ആവശ്യ 
മിെല്ല ം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞി ണ്ട്. ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിെല ’നാഷണലിസ്റ്റ് ’
എന്ന സ്വരാജവാദ കക്ഷിക്കാെരേപ്പാെല, േമൽേക്കായ്മെയപ്പറ്റി സകാരണ 
മാേയാ നിഷ്കാരണമാേയാ വല്ലതും പറയുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം ഇവിെട ഇല്ല.
അവിെടയാകെട്ട, രാജ്യഭരണം നടേത്തണ്ട അവകാശം സ്വേദശീയർ തെന്ന
കിട്ടണെമ ം വിേദശ ഗവെണ്മന്റ് ആവശ്യമിെല്ല മാണ് സ്വരാജവാദത്തിൽ
അതി മ കക്ഷികൾ വഴ കൂ ന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഗവെണ്മ 
ന്റിെനപ്പറ്റി ആർ ം വഴക്കില്ല. ഗവെണ്മന്റിെന്റ തലവനായ മഹാരാജാവു
തിരുമന െകാണ്ട് സ്വേദശ്യരാജാവാകയാലും, തിരുമനസ്സിെന ജാ സമുദാ 
യത്തിെന്റ കുടുംബപിതാവായി ഗണിച്ചിരി ന്നതിനാലും, രാജഭക്തി എന്നത്
ജനങ്ങളുെട സ്വാഭാവിക ധർമ്മമായിരി . എന്നാൽ, ഗവെണ്മന്റിെനപ്പറ്റി
വഴക്കിെല്ലന്നിരിക്കിൽ, തിരുവിതാംകൂറിെല ജനങ്ങൾ ള്ള അസ്വസ്ഥത ഏതു
നിമിത്തം ആയിരിക്കാം? ഗവെണ്മന്റിെന്റ സ്വരൂപം നിമിത്തമല്ലാ; ഗവെണ്മന്റ്

ജകളുെട േപരിൽ കരുണയില്ലാതിരി എന്ന കുറ്റവും പറവാനില്ലാ;
എന്നാൽ ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഘടകങ്ങളായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ഇടയിൽ സത്യം
നീതി, ന്യായം, ആർജ്ജവം മുതലായ ധർമ്മങ്ങൾ കുറ ം ൈക ലി,

േജാപ വം മുതലായ അധർമ്മങ്ങൾ വളർ ം ജനങ്ങളുെട േമൽ വലിയ
സങ്കടഭാരം പതിച്ചിരിക്കയാലാണ് ജനങ്ങളുെട അസ്വസ്ഥത. തിരുവിതാംകൂർ
സംസ്ഥാനം സ്ഥിതിസ്ഥാപകനായ ഒരു ഹി രാജകുടുംബത്താൽ ഭരിക്കെപ്പടു 
ന്നതാണേല്ലാ. പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യരാജ്യത പരിഷ്കാരത്തിെന്റ
േബാധം എ തെന്ന ബലവത്തായി ബാധിച്ചാലും രാജഭരണ പരിഷ്ക്കാരം
ദുസ്സാധമാെണ ള്ള വാദം െതറ്റാെണന്ന്, തുർക്കിരാജ്യത്തിെല ഇേപ്പാഴെത്ത
രാജത പരിഷ്കാരത്താൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതായി, ‘മറാട്ടാ’ എന്ന
സഹജീവിയുെട ഇക്കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി ള്ളത്, തിരുവിതാം 
കൂറിലും പരമാർത്ഥം തെന്നയാകു . രാജാവ് ഈശ്വരെന്റ അംശമാെണ ം,
രാജാവിെന്റ േപരിെന കൂ പിടി ം െകാണ്ട് ആര് എ തെന്ന െചയ്താലും

ജകൾ സഹി െകാ കയാണ് ജാധർമ്മെമ ം ഉള്ള പഴയ വിശ്വാസ 
ങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ ഉലയ്ക്കെപ്പ േപായി ണ്ട്. അതിനാൽ
തെന്നയാണ് രാജേസവകന്മാരുെട വി ിയകൾ ജനങ്ങൾ രുചിക്കാത്തത്.
അ മങ്ങേളയും അഴിമതികേളയും അനുവദി ന്ന അവസ്ഥതെന്ന ജനങ്ങൾക്ക്
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പാശ്ചാത്യരിൽനിന്ന് സിദ്ധിച്ചി ള്ള ഉത്തമങ്ങളായ മാണങ്ങൾ വിരുദ്ധമാ 
യി ള്ളതാകു . രാജേസവകന്മാരുെട അ മങ്ങെള സഹിക്കാഞ്ഞ്, അവെയ
അമർ വാൻ ഈ നാട്ടിെല ജനങ്ങൾ പഴയകാല ം ഉദ്യമിച്ചിട്ടിെല്ലന്നില്ല.
അക്കാലെത്ത ജനങ്ങൾ, രാജ്യത കാര്യത്തിൽ പരി തത്ത്വേബാധം െകാ 
ണ്ടായിരിക്കയില്ല അങ്ങിെന അസഹ്യത കാണിച്ചത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടി മുമ്പ്
ജയന്തൻ ശങ്കരൻ ന തിരിയുെട ധിക്കാരങ്ങെള അട വാൻ ജനങ്ങൾ തു 
നിഞ്ഞത്, രാജാധികാരെത്ത അനർഹനായും അേയാഗ്യനായുള്ള ഒരു ധൃഷ്ടൻ
അപഹരി േയാഗിച്ചതിങ്കൽ അവർ ണ്ടായ അഭിമാനഭംഗ വിചാരത്താലാ 
യിരു . അവർ രാജാവിെന രാജാെവന്ന ഭക്തിേയാെട ആദരിച്ചിരുന്നതിനാൽ,
രാജാധികാരെത്ത ആ മി ന്നവേരാടു കാണിച്ചിരുന്ന െവറുപ്പ് ഏകേദശം
മതവിശ്വാസാ മികേളാടുള്ളതിേനാെടാപ്പമായിരു എ പറയാം. എന്നാൽ
ഇേപ്പാഴെത്തകാലെത്ത വിചാരം അതാെണ പറ കൂട. ”രാജാവിെന
ചുഴലുന്ന ൈദവത്വം, അതിശീ ം നി ഭമായിത്തീരു ; രാജാക്കന്മാരുെട
േസ്വച്ഛാധികാര ദിനങ്ങൾ േകവലം അതീതകാലത്തിൽെപ്പ േപായിരി ”
എ ള്ള േബാധം പാശ്ചാത്യ രാജ്യത തത്ത്വങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ
ഉറപ്പി വരു ന്ന അവസ്ഥക്ക്, ഇക്കാലെത്ത ജനങ്ങൾ രാജേസവകന്മാ 
രുെട അധികാര കടനങ്ങെള മതവിശ്വാസമായിട്ടല്ല വിചാരി ന്നത്;
രാജ്യധർമ്മ ംശമായി ഗണി . സ്ഥാനം േപായി, കരാർ മാണമായി 
രി ന്ന ഇക്കാലത്ത്, കർത്തവ്യത്തി േവണ്ടി എന്ന നിഷ്ഠ ജനങ്ങൾ
വർദ്ധി വരുന്നതിനാൽ, രാജ്യഭരണ നടപടികളിൽ ഗവെണ്മ േദ്യാഗസ്ഥൻമാ 
രുേടയും രാജേസവകന്മാരുേടയും അനർഹവും അനാവശ്യവുമായ േവശെത്ത
ജനങ്ങൾ േദ്വഷി ന്നത് സ്വാഭാവികം തെന്നയാണ്. ഈ േവശെത്ത
വിേരാധി ന്നതായാലല്ലാെത, അവ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ജനസങ്കടം പരിഹ 
രിക്കെപ്പടുന്നെതങ്ങെനെയന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂറിെല
വർത്തമാനപ ങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് ഗവെണ്മന്റിെന യാെതാരു കാരണത്താലും
േദ്വഷി ന്നില്ല. േദ്വഷി വാൻ ആവശ്യവുമില്ല. അവ എങ്ങിെനെയങ്കിലും
ആെരെയങ്കിലും േദ്വഷി െണ്ടങ്കിൽ അത്, ഗവെണ്മന്റ് ഭാരവാഹികളുെട ഭര 
ണദൂഷണങ്ങേളയും ഈ േദാഷങ്ങളുെട കർത്താക്കളായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരയും,
അവ ം അവർ ം േ രകന്മാരായി നിന്ന് രാജ്യത്തിെന്റ സൽകീർത്തിെയ
ധ്വംസി ന്ന രാജേസവകന്മാേരയും ആകു . നാട്ടിെന്റ ഈ ദൂഷ്യഭാഗം
മാ മാണ് മാർജ്ജനം െചയ്യെപ്പേടണ്ടത്. ഈ ദൂഷ്യങ്ങെള സഹിക്കാഞ്ഞ്
ജനങ്ങൾ ള്ള സങ്കടങ്ങെള ഒരു കാരത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു കാര 
ത്തിൽ കടീകരി ന്ന പ വർത്തകന്മാരുെട നാവട ന്ന നി ഹനയം
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അനേപക്ഷിതവും, ഭാവി ന്ന േരാഗേത്തക്കാൾ േദാഷജനമായ ഔഷധവും
ആയിരി ന്നതാകു .
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പ ധർമ്മേമാ?

പ വർത്തന വിഷയത്തിൽ, ’സ്വേദശാഭിമാനി’െയക്കാൾ പഴമപരിചയം കൂടു 
തലുള്ളവെയന്ന് സിദ്ധെപ്പട്ടി ള്ള ചില സഹജീവികൾ കൂെട, ഈയിെട, അവ 
രുെട പരിചയത്താൽ സിദ്ധമാേകണ്ടിയിരുന്ന വിേവകെത്ത െവടിഞ്ഞ്, നിരു 
ത്തരവാദിത്വ ലക്ഷ്യങ്ങളായ സ്താവങ്ങൾ െച വരുന്നതായി കാണുന്നതിൽ
ഞങ്ങൾ വ്യസനി കയും ആശ്ചര്യെപ്പടുകയും െച . വ്യസനം, അവരു 
െട അനുചിത കർമ്മാരംഭെത്തക്കണ്ടി ം, ആശ്ചര്യം, അവരുെട ബുദ്ധിചാപല്യ 
െത്ത ഓർത്തി ം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ’സ്വേദശാഭിമാനി’ പ ാധിപരായ മിസ്റ്റർ
െക.രാമകൃഷ്ണപിള്ള ബി.ഏ.െയ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന നിന്ന് വഹിഷ്ക 
രി വാൻ ഗവെണ്മന്റ് ക ിച്ചിരി െവ ം; ’സ്വേദശാഭിമാനി’യിൽ ഈയി 
െടയായി അതിർകവി ം രാജ്യേ ാഹകരമായും ഉള്ള േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധീ 
കരി ന്നതുെകാണ്ട് ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഈ നടപടിെയപ്പറ്റി അദ്ഭുതെപ്പടുവാേനാ,
േരാഷെപ്പടുവാേനാ, അവകാശമിെല്ല ം, ഈ നാട്ടിെല ജനസമുദായമധ്യത്തിൽ
സമാധാന പരിപാലനത്തി ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഈ വർത്തി യുക്തംതെന്നെയ 

ം മ മാണ് ഈ ചില സഹജീവികൾ ജ ിച്ചിരി ന്നത്. ഈ അപവാദങ്ങൾ
വളെര ഗൗരവെപ്പട്ടവയും വാസ്തവ സംഗതികളാൽ ആധരിക്കെപ്പടാത്തവയാെണ 
ങ്കിൽ തൽകർത്താക്കന്മാർക്ക് അവരുെട കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴി മാറാൻ മാർ 
ഗ്ഗം നിൽകാത്തവയും ആകു െവന്ന്. അവർ തങ്ങളുെട പ വർത്തന പരി 
ചയത്താൽ ഓർമ്മിക്കാത്തത് അവർക്ക് ശംസാവഹമാെണന്ന് ഞങ്ങൾ വി 
ചാരി ന്നില്ല. ഡിസംബർ 9-ാം തിയതിയിെല ’മലബാർ െഡയ് ലി ന സ് ’
(Malabar Daily news) പ വും, ഡിസംബർ 11-ാം തിയതിയിെല ’െകാച്ചിൻ ആർ 
ഗസ് ’ (Cochin Argus) പ വും േമൽവിവരിച്ച കാരം ചില ’കബന്ധങ്ങൾ’  
സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതിെന റിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞി െണ്ടെല്ലാ. ’സ്വേദശാഭിമാ 
നി’േയാട് ർദ്ധ വ െകാ ം, ഞങ്ങെളപ്പറ്റി എ ം ആഭാസമായും അപകീർ 
ത്തികരമായും അവാസ്തവമായും േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധീകരിച്ച്, ബഹുജനങ്ങളു 
െട ഉള്ളിൽ ദുരഭി ായങ്ങൾ മുളപ്പി ന്നതി തക്കവിധം ദുർഭാഷണം െച  
വാൻ ഒരുങ്ങിയിരി ന്ന ചില കുചരിതന്മാരുെട ഗണത്തിലായിരി ഈ
സഹജീവികെളങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഇ യും സ്താവിേക്കണ്ടിവരികയില്ലായിരു .
എന്നാൽ, വൃത്തികളുെട ഫലഗതി ഇന്നെതന്ന് ഊഹിപ്പാൻ തക്ക േലാകപരിച 
യം സിദ്ധിച്ചി ള്ളവർ, സാഹസികസ്വഭാവം ദർശിപ്പി േമ്പാൾ, അവരുെട ബു 
ദ്ധിക്ക് നല്ല ജ്ഞയുണ്ടാേകണ്ടിയിരു എന്ന് വ്യസനി വാൻ ആർ ം േതാ 

ന്ന താണ്. ’സ്വേദശാഭിമാനി’ പ ാധിപെര നാടുകട ന്നതിേനാ, മേറ്റാ,
തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ യാെതാ ം എഴുതീ ം വർത്തിച്ചി ം ഇെല്ലന്ന് ഞങ്ങൾ 
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ക്ക് നല്ല േബാധമുണ്ട്. രാജാധികാരെത്ത ആദരി ന്ന വിഷയത്തിൽ, ’സ്വേദശാ 
ഭിമാനി’ ഈശ്വരഭക്തി തിഷ്ഠിതവും മതവിശ്വാേസാപ ബ്ധവും ആയ മാണ 
െത്ത അനുവർത്തി െണ്ട ം ആ പരിശുദ്ധ മാണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ
വ്യതിചലി ന്നതെല്ല ം ഞങ്ങെളപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നവർക്ക് േബാ 
ധമുണ്ടായിരിക്കാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ, ഞങ്ങളുെട മാണം.. അതിെന്റ അക്ഷര 
ങ്ങെള മാ ം ർശി ന്ന ബഹിർമാ ധാനമായ ഒരു കടനമല്ല; അതി 
െന്റ ആന്തരമായ ൈചതന്യെത്തയാണ് ഞങ്ങൾ ആദരി ന്നത്. ഇതുനിമി 
ത്തം തെന്നയാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിെല രാജേസവകന്മാരുേടയും ഉേദ്യാ 
ഗസ്ഥന്മാരുേടയും അഴിമതികേളയും അ മങ്ങേളയും പറ്റി തുടെര ടെര പറ 

െകാണ്ടിരി ന്നത്. ഈ അധർമ്മങ്ങെള അധർമ്മങ്ങെളന്ന് അറിയുവാനും,
ഇവയുെട മൂലെത്ത േഛദിപ്പാനും ഞങ്ങെള േ രിപ്പിച്ചി ള്ളത് ഞങ്ങൾ മാണ 
മായി ധരിച്ചി ള്ള ധർമ്മത്തിെന്റ ൈചതന്യം തെന്നയാണ്. ഈ ൈചതന്യം
ഞങ്ങേളാടു കൂടി ജനിച്ചതല്ല, അത് ഈശ്വരൈചതന്യത്തിെന്റ അംശെമേന്നാ,
ഈശ്വരൈചതന്യംതെന്നെയേന്നാ പറയുേമ്പാൾ, അതിെന്റ ആദിയും അന്തവും
എെന്തന്ന് വായനക്കാർക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ൈചതന്യം യാെതാ 
രുവൻ മുേഖന അതാതു കാലങ്ങളിൽ കടിപ്പി േവാ, അവെന എ ത 
െന്ന പീഡിപ്പിച്ചാലും അവെന നശിപ്പിച്ചാലും, ഇതിെന്റ ഉ ത്തിേയേയാ വ്യാപാ 
രേത്തേയാ നശിപ്പി വാൻ കഴിയുെമന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരി ന്നില്ല. രാജേസവ 
കന്മാരുേടയും സർക്കാർ ഉേദ്യാഗൻസ്ഥന്മാരുേടയും അഴിമതി അ മങ്ങൾ ജന 
ങ്ങളുെടേമൽ ഇനിെയങ്കിലും പതിക്കാെതയിരിക്കണമ ള്ള അഭിവാഞ്ഛേയാടു 
കൂടി, ആ അധർമ്മങ്ങെളപ്പറ്റി, ഏെറ െറ പരുഷമായിെട്ടങ്കിലും സ്താവി ന്ന 
ത് രാജേ ാഹമാെണ ള്ള വർത്തമാനം ഞങ്ങൾ ഇദം ഥമായിട്ടാണ് േകൾ 

ന്നത്. ഞങ്ങൾ ബഹുമാനഭക്തിപൂർവ്വം ആദരി ന്ന മഹാരാജാവിെന മറന്നി 
ട്ടാണ് ഈ അഴിമതിക്കാർ അധർമ്മങ്ങൾ വർത്തി േപാരുന്നെതന്ന് ഞങ്ങൾ 

േബാധമുള്ളതിനാൽ, ഈ അധർമ്മികെള നിന്ദി ന്നത് രാജാധികാരത്തി 
െന്റ പവി തെയ പരിപാലിക്കാനായുള്ള ഞങ്ങളുെട അഭിലാഷത്തിെന്റ കട 
നമാെണന്ന് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമുണ്ട്. ഇത് ഗവെണ്മന്റിെന്റ അധികാരെത്ത
ധ്വംസിക്കേയാ ജകളുെട ഉള്ളിൽ ഗവെണ്മന്റിേനാട് േദ്വഷം ജനിപ്പിക്കേയാ
െച ന്ന കൃത്യമല്ലായ്കയാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ധർമ്മം ജയി ം എ ള്ള വിശ്വാസം
നശി േപായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുെട വൃത്തി ഗവെണ്മന്റിെന അപകടെപ്പടു ന്നത 
െല്ലന്ന് ഗവെണ്മന്റിനു തെന്ന നല്ല േബാധമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളുെട സഹജീ 
വികൾ നിരുത്തരവാദികളായി അവാസ്തവങ്ങളും അസംബന്ധങ്ങളും ലപിച്ച്
തന്നത്താൻ െകാലമാല ധരി ന്നതിെന്റ ഔചിത്യവും ആവശ്യവും എെന്തന്ന്
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ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഇേപ്പാഴെത്ത കാലസ്ഥിതിെയപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയാ 
യ്കയില്ല; ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുെട സഹജീവികൾ ഉപരിജ്ഞാനമുള്ളവെര 
ന്ന് അഭിനയിച്ച് ഞങ്ങെള ഉപേദശിേക്കണ്ടതും ഇല്ലായിരു . രാജേ ാഹകര 
മായ േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധീകരിക്കാതിരി വാൻ ദ്ധവേയ്ക്കണ്ടത് പ വർ 
ത്തകരുെട കടമതെന്നയാണ്. അേത കടമേയാടുകൂടിത്തെന്ന, പ ിക് കാര്യ  
വർത്തകരുെട പ ിക് കൃത്യങ്ങെളപ്പറ്റി അവധാനേത്താെട വിചിന്തനം െച ക 
യും അങ്ങിെന െച ന്നവെര രാജേ ാഹികെളേന്നാ മേറ്റാ ധാർഷ്ട്യപൂർവ്വം അപ 
കീർത്തിെപ്പടുത്താതിരി കയും െച ന്നതിനുള്ള കടമയും ഉെണ്ടന്ന് ഓർേക്ക 
ണ്ടതാണ്. രാജേ ാഹകരങ്ങളായ േലഖനങ്ങൾ ഗവെണ്മന്റിേനയും ജകേള 
യും തമ്മിൽ ഛി ിപ്പി ന്നവയാെണങ്കിൽ, രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ കടമെയ ലംഘി 

െച ന്ന അപകീർത്തികരങ്ങളായ േലഖനങ്ങൾ ഗവെണ്മന്റിേനയും ജനങ്ങേള 
യും േനർവഴി െതറ്റിക്കയും നിർേദ്ദാഷനായ ഒരു ജെയ റിച്ച് ഗവെണ്മന്റി ം
ജനങ്ങൾ ം ദുരഭി ായങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കയും െച ന്നവയാെണ ം ഓർത്തിരി 
േക്കണ്ടതാണ്. ഈ വകതിരിവില്ലാത്തവരായി പ വർത്തകർ ആർ വർ 
ത്തി േവാ അവരുെട ബുദ്ധിേയയും നില നിർ ന്നതിന് ഗവെണ്മന്റിനു
തെന്ന നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചി െണ്ടന്ന് ഇവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുേമാ ഇല്ലേയാ
എന്ന് വഴിേയ അറി െകാള്ളാം.
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സ്വരാജ്യഭക്തി

വാസ്തവമായ രാജഭക്തിെയ റിേച്ചാ രാജ്യഭക്തിെയ റിേച്ചാ സ്താവി  
േമ്പാൾ ചില പഴകാത്ത കാളകളുെട മുമ്പിൽ ചുവന്ന െകാടി റ കാണി ന്ന 
തുേപാെലയുള്ള േക്ഷാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണു . രാജഭക്തി കൂടാെത
രാജ്യഭക്തിയുണ്ടാകുന്നതെല്ല ം ഞങ്ങൾ മുേമ്പ സ്താവി വേല്ലാ. (ഒരു
രാജ്യത്തിെന്റ ഏകേയാഗേക്ഷമത്തിെന ഉത്പാദിപ്പി ന്നതിന്, ആ രാജ്യ 
ത്തിൽ നിവസി ന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഏേകാപി വർത്തിേക്കണ്ടതാകു .
എല്ലാ പരി തരാജ്യങ്ങൾ ം ഇേപ്പാൾ മാതൃകയായി നി ന്നത് ഇം ീഷ്
സാ ാജ്യമാകു .) അ ശക്തിേയാടുകൂടിയ ഒരു സാ ാജ്യം ഇേതവെര
ഉണ്ടായിട്ടിെല്ല തെന്ന പറയണം. ആ സാ ാജ്യത്തിെന്റ ഭരണാധികാരം,

ജകളിൽ സ്ഥിതിെച . ഇം ീഷ് മ ിമാർ ജകളുെട തിനിധികളാകു 
. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ േവശി േമ്പാൾ, ഇം ീഷുകാർ പല കക്ഷികളായി

പിരി മത്സരി െണ്ടങ്കിലും ഇം ീഷ് സാ ാജ്യത്തിെന്റ ഏകേയാഗേക്ഷ 
മത്തിൽ അവർ മത്സരംവിട്ട് ഏേകാപി വർത്തി ന്നവരാണ്. ഇം ീഷ്
സാ ാജ്യം നിലനി ന്നതിെന്റ രഹസ്യവും ഇതിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. രാജ്യാ 
ധികാരെത്തയും രാജാവിെന്റ വരവു െചലവുകെളത്തെന്നയും നിർണ്ണയി ന്നത്
ഈ ജാസഭയാകു . തിരുവിതാംകൂർ അങ്ങെനയുള്ള രാജ്യമല്ല. ഇവിെട
ദ്വിജന്മാർ, നായന്മാർ, ിസ്ത്യാനികൾ, ഈഴവർ, പറയർ എന്നിങ്ങെന പല
ശാഖകളായി ജകൾ പിരിഞ്ഞിരി . മറ്റ് രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങളിൽ
ഗവെണ്മന്റ് പേക്ഷ, ഈ ജാതിവ്യത്യാസെത്ത ഗണിക്കാറിെല്ലങ്കിലും, ഓേരാ
ജാതിക്കാരും സമുദായങ്ങെള വി വർത്തി േമ്പാൾ എങ്കിലും, മ ജാതി 
ക്കാേരാടു േയാജി വാൻ തയ്യാറുള്ളവരല്ലാ. ഇവർ േത്യകം േത്യകമായി
പിരിഞ്ഞ്, സമുദായപരിഷ്കരണെത്ത മാ ം ഉേദ്ദശി ന്ന ഭാവത്തിൽ ഭരണകാ 
ര്യങ്ങളിൽ ബലത സിദ്ധി വാൻ പരി മി . മ ിമാർ സാധാരണ
ദ്വിജന്മാരാണ്; അവർ ദ്വിജന്മാേരാടുേചർന്ന് അവെര േ ാത്സാഹിപ്പി  
േമ്പാൾ, ഇതരജാതിക്കാർ ർദ്ധിച്ച് േക്ഷാഭിക്കയും, നായന്മാേരാടുേചർന്ന്
അവെര അനുകൂലി േമ്പാൾ ഇതരന്മാർ ർദ്ധി വശമാകയും െച ന്നതു
ന െട അനുഭവത്തിൽെപ്പട്ടതും െപടുന്നതും ആയ സംഗതികൾ ആകു .
ഇങ്ങെനയുള്ള ഏെതങ്കിലും തിപത്തി കൂടാെതയുള്ള ദിവാൻജിമാർ, തി 
രുവിതാംകൂറിനു ലഭി ന്നില്ലാ എ ള്ളതു തിരുവിതാംകൂറിെന്റ ദുർഭാഗ്യം
തെന്ന. ദിവാൻജിമാർതെന്ന, അങ്ങെനയുള്ള പക്ഷപാതത്തിനു വശെപ്പടുേമ്പാൾ
മ േദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട നയം എന്തായിരി െമ ഞങ്ങൾ പറയാെതതെന്ന
വായനക്കാർ അറിയുമായിരി ം. ഈ നയം, ഇങ്ങെന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട
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തിരത്തീ-വി തിപത്തികളാൽ േപാഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതായി വരുേമ്പാൾ,
ന്യായത്തിനും, ധർമ്മത്തിനും വിഗതി അല്ലാെത മെറ്റ ണ്ടായിരി ം? തിരു 
വിതാംകൂറിെന്റ യശസ്സിെന മലിനെപ്പടു ന്ന സംഗതികൾക്ക് ആധാരമായി
നി ന്നത് ഈ ജാതിമത്സരമാകു . സർക്കാർ ഉേദ്യാഗങ്ങെള ഒരു വർ 
ഗ്ഗക്കാർക്കായി സ്വാധീനെപ്പടു വാനുള്ള യത്നങ്ങളിൽ അവർ ൈക ലി
വാ വാനും ൈക ലി െകാടു വാനും തയ്യാറാകുന്നതിൽ എന്താണു വിസ്മ 
യം? ഇവരുെട ജാതി ർദ്ധയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ രാജേസവക താപം
നിലനി ന്നതിനു ധാന േഹതുവായി നി ന്നത്. രാജേസവകന്മാേരാ ആ
തരെത്ത േനാക്കിയുംെകാണ്ട് തങ്ങൾക്ക് േകാഴെകാടു വാൻ തയ്യാറുള്ളവെര,
സഹായി വാൻേവണ്ടി എ ം വർത്തി വാൻ ഒരുങ്ങിയിരി ന്നവരാണ്.
അവർ പറയത്തക്ക വിശ്വാസേമാ, േലാകപരിചയേമാ, സൽസംസർഗ്ഗേമാ
ഇല്ലാെത രാജസന്നിധിയിൽ സദാ േസവി ന്നവരായി പല ഛി ങ്ങെള നാ 
ട്ടിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കയും, മ ിമാർ ിഷ്ടതകെള ഉണ്ടാ കയും െചയതിട്ട്,
മേദാന്മത്തരായിരി . അവർ അവർക്ക് അനർഹങ്ങളായ മാസപ്പടികെള
ലഭി ന്നതുെകാ ം തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ലാ. അവർ രാജമന്ദിരവാസവും രാൈജ 
ശ്വര്യാനുഭവങ്ങളും അപഹരി ന്നവരായി ം തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ലാ. അവരുെട
കുടുംബങ്ങൾ ം രാൈജശ്വര്യങ്ങെള നല്കി വരുന്നതുെകാ ം തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ലാ.
അവരുെട ചാർച്ചക്കാർ രാജ്യ വ്യെത്ത അപഹരിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങെള
നൽകുന്ന േജാലികെള െകാട്ടാരങ്ങളിലും പുറേമയും, െകാടു ന്നതുെകാ ം,
ആ േസവകന്മാർ തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ലാ. ഉേദ്യാഗങ്ങെള വിറ്റ് അങ്ങെനയും, വ്യ 
േശഖരം െച ന്നതുെകാ ം അവരുെട വ്യദുർേമ്മാഹം തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ലാ.
രാജേസവകന്മാർ േകാഴ െകാടുക്കാെതേയാ, മ വിധത്തിൽ ആ യി ന്ന 
തിനു മനസ്സില്ലാെതേയാ ഉേദ്യാഗകൃത്യെത്ത ശരിയായി നിർവഹി ന്നവെര
പലവിധത്തിൽ മർദ്ദിച്ചി ം ആ േസവകന്മാരുെട ദു താപം തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ലാ.
ആ രാജേസവകന്മാരുെട സർവ്വസുകൃതികെളയും വാ ന്നതിനും, അവെയ
അനുസരി ന്നതിനും, അങ്ങെന െച ന്നതാണു രാജഭക്തി എ നിലവിളി
കൂട്ടിയുംെകാ ചില വർത്തമാനപ ങ്ങെളയും സ്വാധീനെപ്പടുത്തി, േസവക 
െകാടി റെയ നാട്ടിൽ പറ ന്നതിനും കച്ചെകട്ടി പുറെപ്പട്ടിരി ന്ന ഒരുവക
വകതിരിവില്ലാത്ത കൂട്ടം സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനായി അങ്ങെന െചയ്യാത്തവെര
ഉച്ചത്തിൽ ഭർത്സി ന്നതിനു നിർല്ലജ്ജകരമായി പുറെപ്പട്ടിരി ന്നതാണു
ഞങ്ങൾക്ക് അന മായ കൗതുകെത്ത നൽകുന്നത്. ആ കൂട്ടം ജനസാമാന്യ 
ത്തിെന്റ അനാദരണീയമായ ഭാഗം അല്ലാ. അവർ പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം
സ്വീകരി ം വിരുതുകൾ േനടിയും നാട്ടിൽ ബലന്മാരായിരി ന്നവരാ ണ്.
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അവർ അറിവില്ലാത്തവരല്ല. സത്യെമെന്ത ം, ന്യായെമെന്ത ം, ധർമ്മെമ 
െന്ത ം, രാജഭക്തി എെന്ത ം അറിയാത്തവരല്ലാ. രാജേസവകന്മാരുെട
നീചകൃത്യങ്ങെള പുച്ഛി വാൻ, ആദ്യമായി നാ കാെര പഠിപ്പിച്ചത് ഈ
ആളുകൾ ആണ്. അങ്ങെന െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർ രാജ സാദേമാ,
േസവക സാദേമാ ലഭി ന്നിെല്ല കണ്ട് അവരുെട സ്വാർതഥപൂർത്തിക്കായി
േസവകഭാഗേത്താടു ചാ നി കയും ആ ഭാഗെത്ത സഹായി ന്നതിനും,
ൈധര്യെപ്പടു ന്നതിനും ഒരുെമ്പട്ടിരിക്കയും െച എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ
സഹതാപെത്ത ന ന്നത്. അതും േപാകെട്ട; േസകന്മാരുെട കുസൃതികെള
തുറ പറയുന്നതു രാജേ ാഹമാെണ േഘാഷി വാൻ ഇവർ മടിയി 
ല്ലാത്തത് ആശ്ചര്യംതെന്ന. രാജേസവകന്മാരുെട ചപലതകെള താ ന്നതും
അവർ േകാഴ നല്കി ഉേദ്യാഗം വില വാ ന്നതും, േസവകഭക്തിയായിരി 
ക്കാം; ഒരിക്കലും രാജഭക്തിയായിരിക്കയില്ലാ. രാജധർമ്മെത്ത അനുഷ്ഠി വാൻ
സമ്മതിക്കാത്ത ഈ േസവകന്മാർ, രാജേ ാഹികൾ ആെണന്ന് ഏവരും
സമ്മതി മേല്ലാ. അവെര സഹായി ന്നവരും, ൈധര്യെപ്പടു ന്നവരും
രാജേ ാഹികൾ അെല്ലന്ന് എങ്ങെന വരുെമന്ന് അവർതെന്ന പറ തന്നാൽ
െകാള്ളാമായിരു .
സർക്കാരുേദ്യാഗങ്ങെള വില വി ന്നതും, വാ ന്നതും രാജേ ാഹമെല്ല 
ങ്കിൽ അങ്ങെനയുള്ള വൃത്തികെള പരസ്യമായി പറയുന്നത് എങ്ങെന
രാജ്യേ ാഹമായി പര്യവസാനി െമ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലാ.
സ്വവർേഗ്ഗാന്നതിക്കായി സമാജങ്ങെള ഏർെപ്പടുത്തി രാജ്യത്തിെന്റ ഏകേയാ 
ഗേക്ഷമെത്ത ദുഷിപ്പി ന്നതു രാജ്യഭക്തിേയാ രാജഭക്തിേയാ ആയിരി േമാ?
പഠി ള്ളവർ സത്യെത്തയും, ന്യായെത്തയും, ധർമ്മെത്തയും ൈകെവടി
രാജേസവകപാദങ്ങളിൽ കാണിക്കയിടുന്നതും, ആ േസവകേസവെയ  
മാണമാക്കി ഉേദ്യാഗധർമ്മെത്ത വ്യഭിചരി ന്നതും, രാജ്യേ ാഹമെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റന്താണ്? എന്നാൽ ഇവർ സ്വാർത്ഥങ്ങെള േനടുന്നവരായിട്ട് ദുെര്യശസ്സിെന
സമ്പാദി ന്നതിൽ ഞങ്ങൾ മനഃസ്താപമില്ലാതില്ലാ. ഇവെര ക പഠി 
േക്കണ്ട രാജ്യസന്താനങ്ങൾ ദുഷി േപാകുന്നതിൽ അതിയായ േഖദം എല്ലാ
രാജ്യഭക്തന്മാർ ം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. രാജ്യഭക്തി, സ്വവർഗ്ഗ തിപത്തിെയ

മാണമാക്കി സമാജങ്ങെള ഏർെപ്പടുത്തി ൈസ്വര്യമായ രാജ്യത്തിെന്റ ഏക 
േയാഗേക്ഷമെത്ത ധ്വംസനം െച ന്നതല്ലാ. ആ രാജ്യഭക്തി, ദുർേമ്മാഹികളും
ദുരഹങ്കാരികളുമായ രാജേസവകന്മാെര സർവ്വ ചപലതകെളയും േഗാപനം
െച ന്നതിലും, വാ ന്നതിലും അറിയുന്നത് ഏറ്റവും കഷ്ടതയല്ലേയാ?
1909 ഡിസംബർ 31
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എെന്റ നാടുകടത്തൽ

േകാഴിേക്കാെട്ട ’മലബാർ െഡയിലി ന സും’ െകാച്ചിയിെല ’െകാച്ചിൻ
ആർഗ ം’ ഇവെര അനുഗമിച്ച് മ ചില പ ങ്ങളും ഇതിനിെട എെന്ന
നാടുകടത്തിയിരുന്നതു കഴി ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ൈസ്വര്യമായി തിരുവിതാം 
കൂറിേല മടങ്ങിെയത്തിയിരി . തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റിേനയും

ജകേളയും ഛി ിപ്പി കയും ജനങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ രാജേ ാഹബുദ്ധിെയ
ഉേത്തജിപ്പി കയും െച ന്ന േലഖനങ്ങൾ ഞാൻ എെന്റ പ ത്തിൽ സിദ്ധീ 
കരി െവന്ന് എെന്റ േമൽ കഠിനമായി കുറ്റം ആേരാപി െകാണ്ടായിരു
ഈ ’ചങ്ങാതിമാർ’ കുേറ നാൾ മുമ്പ് രാജേ ാഹത്തിന്നായി എെന്ന േവട്ടയാടാൻ
ഒരുങ്ങിയെതന്ന് ഇതാ നാടുകടത്തൽ കഴി തിരിെച്ചത്തിയ േശഷമാണ്
എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എെന്ന തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നാടു 
കട വാൻ തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് ക ിച്ചിരി െവ ം ഈ കൽപ്പന
എെന്റ രാജേ ാഹകരങ്ങളായ േലഖനങ്ങളുെട ഫലമാെണ ം അതിനാൽ
തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് ഒരു നി രമായ നടപടിെയ അവലംബിച്ചതായി
ഗവെണ്മന്റിെന കുറ്റെപ്പടു വാൻ അവകാശമിെല്ല ം ഈ നാട്ടിൽ അസ്വ 
സ്ഥത മാറ്റി സമാധാനം ഉറപ്പി ന്നതി ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഈ നടപടി യുക്തം
തെന്നെയ ം ഈ ’ചങ്ങാതിമാർ’ മുേഖന േലാകർ ഹി കയും, പേക്ഷ
ചിലർ സേന്താഷി കയും, മ പലരും ആശ്ചര്യെപ്പടുകയും, വ്യസനി കയും
െചയ്തിരിക്കാനിടയുണ്ട്. ഈ ’ചങ്ങാതിമാരും’ അവരുെട ചങ്ങാതിമാരും ഇ
വളെര കുതൂഹല േകാലാഹലം കൂട്ടിയേപ്പാൾ, അങ്ങിെനെയാരു സംഗതി
സംഭവിച്ചി േണ്ടാ എന്ന് വിചിന്തനം െചയ്യാെത, എരിതീയിൽ ചാടിയ ശല 
ഭങ്ങളുെട പദെത്ത ാപി വാൻ, ഇടയായത് ഹണീയം തെന്നയാണ്.
തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് എെന്ന നാടുകടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്
മാ മല്ല, അ ങ്ങിെന ഒരു ക നയ്ക്ക് േഹതുവായി ഞാൻ ഒ ം വർത്തിച്ചി മില്ല!
ഈ പരമാർത്ഥം ആദ്യേമ മനസ്സിലാ വാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഈ ചങ്ങാതി 
കൾക്ക് നല്ല ജ്ഞയുണ്ടായേപ്പാൾ തങ്ങളുെട ഉന്മത്ത ലപനങ്ങെള തിരിെയ
രക്ഷിേക്കണ്ടിവന്നതിൽ അവരുെട ദയനീയാവസ്ഥെയപ്പറ്റി ഞാൻ നിർവ്യാജം
സഹതപി .

എെന്ന നാടുകടത്താൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ എന്താണ് വർത്തിച്ചി ള്ളത്?
ഈ ’ചങ്ങാതികൾ’ പറയുന്നത് എൻെറ പ ത്തിെല ചില േലഖനങ്ങൾ
ഈയിെട രാജഭക്തിെയ ഇല്ലായ്മ െച ന്നവയായിരി െവന്നാണ്. ഏതു
േലഖനമാണ്, ഏതു വാചകമാണ് ഈ കുറ്റെത്ത േദ്യാതിപ്പി ന്നെതന്ന് ഇവരാ 
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രും നിർമ്മൽസരമായും വ്യക്തമായും ചൂണ്ടിക്കാണി ന്നില്ല. ’തിരുവിതാംകൂർ
നവീകരണം’ എന്ന തലവാചകത്തിൻ കീഴിൽ, ഈ പ ത്തിൽ ഒരു ഉപന്യാസ
പരമ്പര ഞാൻ സിദ്ധീകരിച്ചി ള്ളതിൽ മഹാരാജാവിൻെറേയാ ഗവെണ്മൻ 
റിൻെറേയാ േപരിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അ ീതി ജനിപ്പി േയാ വളർ കേയാ
െച ന്നതായി യാെതാരു സംഗതിയും നിർമ്മൽസരന്മാർ കാണുവാൻ
ഉണ്ടാകയിെല്ലന്ന് എനിക്ക് നല്ല േബാധമുണ്ട്. മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല
െകാട്ടാരത്തിൽ പാർ െകാണ്ട്, സർക്കാരുേദ്യാഗങ്ങൾ വില വി ം െകാ 
ട്ടാരത്തിെല മുതലുകൾ കവർ ം അന്യായമായി ധനാർജനം െച ം ഈ
ധർമ്മരാജ്യത്ത് അധർമ്മത്തിെന്റ വിജയപതാകെയ നാ വാൻ ഉദ്യമിച്ചിരി  
ന്ന ര േസവകന്മാെരയും അവരുെട ആ ിതന്മാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും,
ഇവരുെട അഴിമതികൾ നിമിത്തം നാ കാർക്ക് ഉണ്ടായി ള്ളതും ഉണ്ടാകുന്നതും
ഉണ്ടാകാവുന്നതും ആയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങെളയും േമൽപ്പടി േലഖന പരമ്പരയിൽ

തിപാദിച്ചി ള്ളത് രാജേ ാഹമാെണങ്കിൽ, ആ രാജേ ാഹം ഈ സം 
സ്ഥാനത്തിെല എന്നല്ല, ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തിെലയും ശിക്ഷാനിയമത്താൽ
പരികൽപിക്കെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്ന് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം അറിയു ണ്ട്. ഇവരുെട അ  
മങ്ങെളപ്പറ്റി പറയുന്നത് രാജേ ാഹമാെണങ്കിൽ, ഇവർ രാജഭരണകീർത്തിെയ
മലിനെപ്പടു മാറു െച ന്ന ജനേ ാഹ കർമ്മങ്ങൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി 
മാരുെട ദൃഷ്ട്യാ, രാജഭക്തിയുെട കടനങ്ങളായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള
രാജഭക്തിയിൽ ഞാൻ ലുബ്ധൻ തെന്ന എ സമ്മതി . അഴിമതിക്കാരായ
രാജേസവകന്മാരുെട അ മങ്ങൾ െകാ ജനത ള്ള സങ്കടങ്ങെള പറയുന്നത്
രാജേ ാഹമാെണങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രാജേ ാഹത്തി ഞാൻ ദണ്ഡനാർ 
ഹൻ തെന്ന. എന്നാൽ ഈ സംസ്ഥാനെത്ത അധിപതിയായ മഹാരാജാവു
തിരുമനസ്സിെല േപരിലുള്ള ഭക്തിയിൽ ഞാൻ അന നനാെണ ം മഹാരാജാ 
വിൻെറ േപരിൽ േ ാഹബുദ്ധി എൻെറ പ ത്തിലുള്ള യാെതാരു േലഖനത്തിലും

രി ന്നതി സംഗതിയിെല്ല ം ഞാൻ ഉറ പറയു . എൻെറ ൈദവം
ക ം മരവുമല്ലാ; എൻെറ രാജാവ് അഴിമതിക്കാരായ രാജേസവകന്മാരുമല്ലാ.
എെന്ന നാടുകട ന്നത് രാജ േസവന്മാരുെട േപരിൽ ഭക്തിയിെല്ലന്ന കുറ്റ 
ത്തിനാെണങ്കിൽ ആ ശിക്ഷാനിയമം ആ േസവന്മാരുെട മേനാരാജ്യത്തിൽ
നടപ്പാക്കെപ്പട്ടി ള്ള വകയായിരിക്കാം, തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിെല ശിക്ഷാ 
നിയമ കാരമായിരിക്കയില്ല. അെല്ലങ്കിൽ തെന്ന, നാടുകടത്തൽ, കാരാഗൃഹം
മുതലായ ശിക്ഷകെള ഭയെപ്പേടണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. ഞാൻ എൻെറ
രാജ്യത്തിെല നിയമെത്ത ലംഘി ന്നില്ല. ആ ശിക്ഷകെള ഭയെപ്പേടണ്ടവർ,
െകാട്ടാരങ്ങളിൽ െകാലപാതകം െച ം, സാധുജനങ്ങളുെട ധനാപഹരണം
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െച ം, യജമാനന്മാെര േ ാഹി ം ഈശ്വര സങ്കൽപ്പത്തി വിരുദ്ധമായ മ
അകൃത്യങ്ങൾ വർത്തി ം പാപ ണ്ടിൽ പതിച്ചിരി ന്നവരാണ്. അവർക്കാ 
ണ് കാരാഗൃഹവാസം നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടി ള്ളത്. അവർ രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളിേലാ
രാജസദനങ്ങളിേലാ മേറ്റാ പാർ ന്നതായി ഇതരന്മാർ േതാ ണ്ടായിരി 

െമങ്കിലും അവ അവരുെട കാരാഗൃഹങ്ങളാകു . ധർമ്മം, സത്യം മുതലായ
സൽ മാണങ്ങെള ജീവിത മാതൃകകളായി ഹിച്ച് അധർമ്മം, അസത്യം
മുതലായവെയ വർജ്ജി ന്നവർക്ക്, ഏതു കാരാഗൃഹവും കാരാഗൃഹമാകയില്ല.
പാപം െചയ്ത മനസ്സിേന ചു മുള്ള ചുമരുകളുെട മേദ്ധ്യ കാരാഗൃഹെത്ത ശങ്കി 

വാൻ സംഗതിയു . അ യുമല്ല, ഈ ഭൂേലാകെത്ത ഏതു ഗവെണ്മന്റിനും
ഒരുവെന്റ ശരീരെത്തയല്ലാെത, മനസ്സിെന തടവിലിടുവാൻ അധികാരമില്ല,
ശക്തിയുമില്ല. ഈശ്വരെന ക ം മരവുമല്ലാെത ധർമ്മം, സത്യം മുതലായവ 
യുെട സേങ്കതമായ പര ഹ്മമായി ധ്യാനി ന്നവർ ശരീരം നിസ്സാരവും,
ആത്മാവിെന അധർമ്മങ്ങളുെട േകളീരംഗമായ ഭൂമിയിൽനിന്ന് നാടുകട ന്നത്
എ േയാ ആനന്ദ ദവും ആകു . അതിനാൽ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന 
ത്തിെന്റ കീർത്തിെയ ഹനിച്ചിരി ന്ന രാജേസവന്മാരുെട അഴിമതികളുെട
േനർ ള്ള തിേരാധത്തിൽ, അവരുെട ആ ിതന്മാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ
നിേന്നാ മേറ്റാ േനരിടാവുന്ന വിപ കൾ എനി ഭീഷണങ്ങളല്ലാ. ഞാൻ
ഇേതവെര ഒരു രാജേ ാഹവും വർത്തിച്ചിട്ടില്ല, സംഗിച്ചി മില്ല. വിചാരി 
ച്ചി മില്ല. അഴിമതിക്കാർ വിേരാധമായി വർത്തി ന്നതു രാജേ ാഹവുമല്ല.
എെന്ന രാജേ ാഹ റ്റം ചുമത്തി ശിക്ഷിക്കണെമന്ന് ദുർഭാഷണം െച നട  
ന്നവരുെട കൃതിവിരുദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ മേനാരമ്യങ്ങളായിരിക്കെട്ട: അവ
എെന്ന ബാധി കയില്ല. അവ അവർ തെന്ന കണ്ഠപാശമായി തീരുകേയ
ഉ .
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പുതിയ സ്സ് െറഗുേലഷൻ

ചുവെട േചർ ന്നത് ഒരു േലഖകൻ വഴിയിൽ കിട്ടിയ കടലാസിൽ നിന്ന് പകർ 
ത്തിെയഴുതി അയ തന്നതാകു . വായി േനാക്കിയിടേത്താളം, അത് ആേരാ
എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്സ് െറഗുേലഷെന്റ നഖൽ ആെണ കാണു . ഇതി 
െന്റ കർത്താവ് ആരാെണേന്നാ ഇത് ഏതു നിയമ നിർമ്മാണസഭയിൽ േയാ 
ഗി വാൻ േപാകുന്നെതേന്നാ ഊഹി ന്നതിേലക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യവും കാണുന്നില്ല
എ ം േലഖകൻ അറിയി . പ വായനക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾ രസ 
കരമായിരി െമ വിചാരിച്ചാണ് ഇതിെന സിദ്ധീകരിക്കാെമ നിശ്ചയി 
ച്ചത്.

108-ാമാണ്ടെത്ത ◌ാം െറഗുേലഷൻ

അച്ചടിശാലകെളയും വർത്തമാന പ ങ്ങേളയും നിയ ണം െച ന്നതിനായി
1079-ാമാണ് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടാം െറഗുേലഖെന േഭദെപ്പടുേത്തണ്ടത് ആവശ്യ 
മാെണ കണ്ടിരിക്കെകാണ്ട് ഇതിനാൽ നിയമി ന്നെതെന്തന്നാൽ,
(1) ഈ െറഗുേലഷെന അച്ചടിശാലകേളയും വർത്തമാനപ ങ്ങേളയും നിയ ി 

ന്നതിനായുള്ള 108ാമാണ്ടെത്ത -ാം െറഗുേലഷൻ എ വിളി ന്നതാകു .
(2) 1079-ാമാണ്ടെത്ത രണ്ടാം െറഗുേലഷനിൽ നിന്ന് ഇതിൽ േഭദെപ്പടുത്തിയിരി 

േന്നടേത്താളം ഭാഗങ്ങൾ അ യും ഇതിനാൽ റ െച ന്നതും അവ പകരം
ഇതിെല വകു കെള അംഗീകരിക്കാൻ ആജ്ഞാപി ന്നതും ആകു .
(3) ഈ െറഗുേലഷനിെല പരിക നങ്ങൾ, െത കന്യാകുമാരി മുതൽ വട
വടേങ്കാ വേരയും കിഴക്ക് സഹ്യാ ി മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് അേറബ്യൻ സമു ം 
വേരയും ഉള്ള ഭൂമിയിൽ ന െട ദിവാൻജിമാരുെട പിടി േകടു നിമിത്തം
അന്യന്മാർ വി െകാടു േപായി ള്ള േദശങ്ങെളാഴിെകയുള്ള സ്ഥലജല 
ങ്ങളിെല ം വ്യാപി ന്നതും, ഇത് ഉടനടി നടപ്പിൽ വരുന്നതും ആകു .
(4) ഈ െറഗുേലഷനിൽ, സന്ദർഭത്താൽ അന്യഥാ അർത്ഥം വല്ലതും ഉണ്ടാ 
യാലല്ലാെത, താെഴകുറി ന്ന പദങ്ങൾക്ക് ഇതിനാൽ വിവരി ന്ന അർത്ഥം
ഉണ്ടായിരി ന്നതാകു .
(എ) അച്ചടി എന്നതിൽ, കല്ലച്ചിേലാ ൈസേ ാൈസ്റ്റലിേലാ പതി ന്നേതാ
ൈകെകാണ്ട് എഴുതുന്നേതാ ആയ സകലതും ഉൾെപ്പടുന്നതാകു .
ജ്ഞാപകം-ൈകെയഴു പ ങ്ങൾ ഈ െറഗുേലഷെന്റ കാര്യത്തിൽ അച്ചടി 
യായി ഗണിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
(ബി) വർത്തമാനപ ം- എന്നാൽ, നിയതകാലങ്ങളിൽ പുറെപ്പടുന്നതും പ ിക്
വാർത്തകേളാ പ ിക് വാർത്തകെളപ്പറ്റിയ നിരൂപണങ്ങേളാ അടങ്ങിയതും,
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മടക്കി ത്തിെക്കട്ടാത്തതും ആയ കൃതിയാകു .
(സി) പുസ്തകം- എന്നാൽ, 1079-മാണ്ടെത്ത രണ്ടാം െറഗുേലഷനിൽ വിവരി 
ച്ചി ള്ളതി പുറെമ, പ ിക് വാർത്തകേളാ പ ിക് വാർത്തകെളപ്പറ്റിയ
നിരൂപണങ്ങേളാ അടങ്ങിയതും, നിയതകാലത്തിൽ പുറെപ്പടുവി ന്നതും
ആയിരുന്നാലും, മടക്കി ത്തിെകട്ടീ ള്ളതായ കൃതി എ കൂടി അർത്ഥമാകു .
ജ്ഞാപകം- മാസം േതാറുേമാ, ര മസത്തിെലാരിക്കേലാ, മൂ മാസത്തി 
െലാരിക്കേലാ മേറ്റാ സിദ്ധെപ്പടുത്തിവരാറുള്ള ’മാഗസീൻ’ (പ ന്ഥം),
വർത്തമാനപ ങ്ങെളേപ്പാെല, പ ിക് വാർത്തകേളാ പ ിക് വാർത്തകെളപ്പ 
റ്റിയ നിരൂപണങ്ങേളാ അടങ്ങിയതും, നിയതകാലത്തിൽ പുറെപ്പടുവി ന്നതും
ആയിരുന്നാലും, വർത്തമാനപ ം ആകയില്ല, പുസ്തകം ആകു .
(1910 ജൂൺ 1-ായിെല 32-ാം നമ്പർ ഹ ർ െലറ്ററും 1085 ഇടവം 20-െല 48-ാം
നമ്പർ അഞ്ചൽ സർ ലറും േനാ ക.)
(5) ഈ െറഗുേലഷൻ വ്യാപി ന്ന േദശങ്ങളിൽ എവിേടയും, ഈ െറഗുേല 
ഷൻ നടപ്പാ ന്ന തീയതിയിൽ ഉണ്ടായിരി ന്നേതാ, േമലാൽ ഉണ്ടാവുന്നേതാ,
ആയ യാെതാരു അച്ചടിശാലയും വർത്തമാനപ വും അയ്യായിരം രൂപ ഗവ 
െണ്മന്റിേലക്ക് ജാമ്യം െകട്ടിെവേക്കണ്ടതാകു . ഇേപ്പാഴുള്ള അച്ചടിശാലകളും
വർത്തമാനപ ങ്ങളും ഈ െറഗുേലഷൻ നടപ്പാ ന്ന ക്ഷണം മുതൽക്ക് ഒരു
മണി റി ള്ളിലും, േമലാൽ സ്ഥാപി ന്ന അച്ചടിശാലകളും വർത്തമാനപ  
ങ്ങളും, സ്ഥാപനത്തിനു മുേമ്പയും, ജാമ്യം െകട്ടിെവേക്കണ്ടതാണ്.
ദിവാൻജി യുക്തെമ േതാ ന്ന പക്ഷം, ജാമ്യ ക ചുരു കേയാ ജാമ്യം
േവെണ്ട െവ കേയാ െചയ്യാവുന്നതാകു .
ജാമ്യ കകെള അൽെവത്ത്നട്ട് കമ്പനി ബാങ്കിൽ നിേക്ഷപി ന്നതും, പലിശ
അതാതിെന്റ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് െകാടു ന്നതുമാകു . എന്നാൽ േമൽപടി കമ്പ 
നി ബാങ്ക് െപാളി േപായാൽ ജാമ്യ ക വീ ം െകട്ടിേവേക്കണ്ടതല്ലാെത,
നഷ്ടത്തി ഗവെണ്മന്റ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല.
(6) യാെതാരു അച്ചടിശാലയിൽനി ം ദിവാൻജിയുേടേയാ, യാെതാരു െകാട്ടാ 
രം േസവേന്റേയാ, മാതൃകാ ഉേദ്യാഗസ്ഥേന്റേയാ, രഹസ്യമാേയാ പരസ്യമാേയാ
ഉള്ള നടത്തെയ റിച്ച്, ബഹുജനങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ ജുഗുപ്സ ജനിപ്പിക്കത്ത 
ക്കവണ്ണം വ്യംഗ്യമാേയാ വാച്യമാേയാ അർത്ഥമാകുന്ന രാജേ ാഹകരമായ
യാെതാ ം അച്ചടിക്കേയാ, സിദ്ധീകരി കേയാ െച കൂടാത്തതാകു .
വിവരണം:- ഒരു ദിവാൻജി േവശ്യാലമ്പടനാെണ പറയുന്നത് രാജേ ാഹ 
മാകു . ഒരു മാതൃകാ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ഒരു ദിവാൻജി േവശ്യകെള സംഭരി
െകാടു എ പറയുന്നതും രാജേ ാഹമാകു . ഒരു െകാട്ടാരം േസവൻ
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സർക്കാരുേദ്യാഗങ്ങൾ െകാടുപ്പാനായി ൈക ലി േമടി എ പറയുന്നത്
രാജേ ാഹമാകു . ഒരു െകാട്ടാരം േസവൻ അരമനമുതൽ അപഹരി
എ പറയുന്നതും രാജേ ാഹമാകു . ദിവാൻജി േസ്വച്ഛാ ഭുവായി ൈഹേക്കാ 
ടതിെയ നിന്ദി െവേന്നാ, ജാതി ർദ്ധാജനകമായ നടപടികൾ നട
എേന്നാ പറയുന്നതും രാജേ ാഹമാകു . ഒരു ദിവാൻജി െപാതുജനങ്ങളുെട
പക്കൽനി േശഖരി ന്ന പ ിക് പണെത്ത പാഴ്െച്ചലവു െച എ
പറയുന്നതും രാജേ ാഹമാകു . ഉേദ്യാഗക്കയറ്റത്തിന്ന് ന്യായാവകാശിെയ വി 
സ്മരിച്ച് ആ ിതന്മാെര നിശ്ചയി എ പറയുന്നതും രാജേ ാഹമാകു .
വ്യത്യസ്തം:- (1) ദിവാൻജിയുേടേയാ െകാട്ടാരം േസവൻേന്റേയാ മാതൃകാ ഉേദ്യാ 
ഗസ്ഥേന്റേയാ നടപടികെള റി ള്ള ആേക്ഷപം അവെര മുഖ തി െച ന്ന
പ ങ്ങളിൽ വന്നാൽ രാജേ ാഹമാകയില്ല.
വ്യത്യസ്തം:- (2) മുൻ വിവരിച്ച വിധത്തിൽ ആേക്ഷപം പറഞ്ഞതിെന്റ േശഷം
ഒരു പ ം േമലാൽ അങ്ങിെന ആേക്ഷപം പറയാതിരി ന്നതിന്ന് തിഫ 
ലമായി പേട്ടാ, പണേമാ, വളേയാ സംഭാവന േമടി െമങ്കിൽ ആ ആേ പ

സ്താവം രാജേ ാഹമാകയില്ല.
(7) മുൻ ആറാം വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരി ന്ന തരത്തിൽ രാജേ ാഹകരമാ 
േയാ, േക്ഷാഭജനകമാേയാ, ഭീഷണമാേയാ, മേനാവ്യഥാജനകമാേയാ ഉള്ള
വാ കളടങ്ങിയ വർത്തമാനപ ങ്ങേളേയാ പുസ്തകങ്ങേളേയാ അഞ്ചൽവ 
ഴി അയ കേയാ, െചലവു െചയ് കേയാ, യാെതാരുവനും വായി കേയാ
െച കൂടാത്തതും, അ കാരം ശങ്കിക്കെപ്പടുവാൻ കാരണമുള്ള യാെതാരു
വർത്തമാനപ െത്തയും പുസ്തകെത്തയും േമൽവിലാസക്കാർ െകാടുക്കാെത
യുക്തെമ േതാ ന്ന കാരത്തിൽ നശിപ്പി കളവാൻ അഞ്ചൽമാസ്റ്റർമാർ,
ഗുമസ്തന്മാർ, െചലവു സാധനക്കാർ, അഞ്ചേലാട്ടക്കാർ എന്നിവർ , ഗവെണ്മന്റി 
െന്റ ആജ്ഞയിെല്ലങ്കിൽകൂെടയും അധികാരം ഉള്ളതുമാകു .
(8) മുൻ ആറാം വകുപ്പിെല നിബന്ധന വിപരീതമായി, രാജേ ാഹകരമായ
വല്ലതും അച്ചടിക്കേയാ സിദ്ധീകരിക്കേയാ െച ന്ന യാെതാരുവ ം, കുറ്റം
സ്ഥാപി കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവപര്യന്ത്യം ഏകാന്തത്തടേവാ, അമ്പതുെകാല്ലത്തിൽ
കവിയാത്ത കാലേത്ത നാടുകടത്തേലാ, ര ംകൂേടേയാ ശിക്ഷവിധി ന്ന 
താകു . അച്ചടിശാലെയ ഗവെണ്മന്റ് ക െകട്ടിെയടു ന്നതും ആകു .
(9) മുൻ ഏഴാം വകുപ്പിൽ പറയും കാരം ഉള്ള രാജേ ാഹകരേമാ, േക്ഷാഭജന 
കേമാ, ഭീഷണേമാ, മേറ്റാ വ്യഥാജനകേമാ ആയ വാ കളടങ്ങിയ വർത്തമാന
പ േമാ പുസ്തകേമാ, അഞ്ചലിലയക്കാൻ െകാ േപായി െപട്ടി ള്ളിലിടു 
കേയാ, വായി കേയാ െച ന്ന യാെതാരുവ ം, അതു ക പിടിച്ചാൽ,
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െകാരടാവുെകാണ്ട് അടിമുതൽ മുടിവെര നൂറു ഹരേമാ, ൈകകാലുകളിൽ ഇരു 
േകാൽ പഴുപ്പിച്ച് അമ്പതുചൂേടാ, ര കൂെടേയാ, ശിക്ഷ വിധി ന്നതാകു .

(10) യാെതാരു അച്ചടി ശാലേയയും വർത്തമാനപ േത്തയും ഈ െറഗുേലഷെന്റ
നിബന്ധനകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാ വാൻ ന െട ദിവാൻജി അധികാരമുള്ള 
താകു .

നാലാം വകുപ്പിൽ കൂട്ടിേച്ചർപ്പാൻ

(ഡി) ദിവാൻജി- എന്നാൽ, ന െട അധീനതയിലിരി ന്ന സംസ്ഥാന 
െത്ത ഭരി ന്നതിനായി നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ
എക്സിക ട്ടീവ് (കർമ്മാധികാര)േമലാവാകു .
ജ്ഞാപകം- എക്സിക ട്ടീവ് േമലാവായിട്ട് സ്ഥിരലാവണത്തിൽ നിശ്ചയി 
ക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥെനാഴിെക, ദിവാൻ കാര്യവിചാരത്തിനായി
തൽക്കാലേത്ത നിേയാഗി ന്ന അഫീേഷ്യറ്റിംഗ് ദിവാൻ ദിവാൻജിയായി
ഗണിക്കെപ്പ കൂടാ.
ഉദാ:- സ്ഥിരം ദിവാനായ ഏ- പകരം തൽക്കാലം കാര്യവിചാരം െച ന്ന
അഫീേഷ്യറ്റിംങ് ദിവാനായ സീനിയർ ദിവാൻ േപഷ്ക്കാർ ദിവാൻജിയല്ല.
(ഇ) ’െകാട്ടാരം േസവൻ’- എന്നാൽ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല അരമനെയ
േസവി ന്നവനും, തിരുമനസ്സറിയാെത അരമനയിെല മുതലിെന ചൂഷണം
െച ന്നവനും, രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ സ്വ ഭാവെത്ത േയാഗി ന്നവനും ആയ
ജീവനക്കാരൻ ആകു .
ജ്ഞാപകം- ’അവൻ’ എന്നതിന്ന് ഉപലക്ഷണയാണ് ’അവൾ’ എ ം അർത്ഥ 
മാകു .
(എഫ് ) ’മാതൃകാ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ’- എന്നാൽ ദിവാൻജിയാൽ കാമിതങ്ങളാ 
യുള്ളവെയല്ലാം ശരിയായി സാധി െകാടു ന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ
എന്നർത്ഥമാകു . െപാതുജനഹിതെത്ത മാ ം ദീക്ഷി ന്ന സർക്കാർ
ജീവനക്കാരൻ അല്ല.
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ഗർഹ്യമായ നടത്ത

ദിവാൻ മി. പി. രാജേഗാപാലാചാരി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിൽ മ ി 
സ്ഥാനം ൈകേയറ്റതിെന്റ േശഷമായി, ഈ നാട്ടിെല സദാചാരേബാധത്തിന്,
മുമ്പ് യാെതാരു ദിവാൻജിയുെടയും കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധത്തിൽ ൈവ 
കല്യം തട്ടീ െണ്ട ഞങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ാവശ്യം പറഞ്ഞി ണ്ട്. ഇങ്ങ 
െന പറേയണ്ടിവന്ന സന്ദർഭങ്ങെളാെക്കയും, മി. ആചാരിയുെട നടത്തെയ റി 
ച്ച് ബഹുജനങ്ങൾക്ക് േരാഷമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം അേദ്ദഹം സദാചാരത്തിൽനി 
ന്ന് വ്യതിയാനം െചയ്തതുനിമിത്തം ജനങ്ങൾ ദ്ധി വശമായ സന്ദർഭങ്ങളായി 
രു എന്ന് വായനക്കാർ പലരും അറിഞ്ഞിരിക്കയില്ലാ. ഒരു നാട്ടിെല മ ി
സാധാരണ സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരക്കാൾ തുേലാം ഉയർന്ന മാതൃകാസ്ഥാന 
േത്താടുകൂടിയവനാെണ ം, മ ിമാർ ജനങ്ങൾക്ക് ക പഠിേക്കണ്ട ഉത്തമഗു 
ണങ്ങേളാടുകൂടിയവരായിരിേക്കണ്ടതാെണ ം, ഈ ഗുണങ്ങളിൽ മുഖ്യമായത്
മ ിമാരുെട നടത്തയാെണ ം ാഡ്സ്റ്റൻ മുതലായ മഹാന്മാരുെട ജീവിത 
വൃത്തിെയയും ഇം ീഷ്ജനതയുെട അഭി ായഗതികെളയും ഉദാഹരി െകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ ഇതിനുമുമ്പ് സംഗിച്ചി ണ്ട്. അക്കാലങ്ങളിൽ, മി. ആചാരിയുെട
നടത്തെയ സാധൂകരി ന്നതിന് പ ധർമ്മെച്ചപ്പടിവിദ്യകാൾ നിപുണന്മാരായ
ചില സഹജീവികൾ മുേന്നാ ചാടിവന്ന് മി. ആചാരിയുെട ന നതകൾ അേദ്ദ 
ഹം ഒരു മനുഷ്യനായി മാ ം വന്നി ള്ള ന നതകളാെണ ം മ ം വ്യപേദശം
െചയ്തിരു . ഇത്തരം ഒരു വ്യപേദഷ്ടാവായിരുന്ന േകാട്ടയെത്ത ’മലയാളമേനാ 
രമ’യുെട ഈ ’മനുഷ്യ’െന മ മനുഷ്യരുെട കൂട്ടത്തിൽ നിറുത്താെത, മ ിസ്ഥാ 
ന പിടിച്ചിരുത്തിയത്, സാധാരണമനുഷ്യെരക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിൽ നട 
േക്കണ്ടതിന് ചുമതലെപ്പട്ട ഒരു േജാലിെയ നിർവ്വഹി വാൻ പരീക്ഷാബിരുദ 
േയാഗ്യതെകാ ം മ ം മി. ആചാരിക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരി െമ കരുതീ 
ട്ടായിരിക്കണെമന്ന്, സമ്മതിക്കാെത കഴികയില്ലാ. എന്നാൽ ’മലയാളമേനാ 
രമ’യുെട ഈ ’മനുഷ്യൻ’ മനുഷ്യർക്ക് ഈശ്വരനാൽ ദത്തമായി ള്ള ആത്മനി 
യ ണശക്തിെയയും ആത്മജ്ഞത്വെത്തയും ആത്മാഭിമാനെത്തയും െവടിഞ്ഞ്
േകവലം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉചിതങ്ങളായ ആേവശങ്ങൾ വശെപ്പട്ട് അസന്മാർഗ 
േചഷ്ടകെള കാണി എ വന്നാൽ, അങ്ങെനയുള്ള ഒരു മനുഷ്യെന്റ ന  
നതെയ വ്യപേദശി ന്നതിന് ’മലയാളമേനാരമ’യ്ക്ക് ലജ്ജയില്ലായ്മയുണ്ടായിരി 
ക്കാെമങ്കിലും, സദസദ്വിേവചന ശക്തിയുള്ള അന്യന്മാർ അതിെന സഹിക്കയി 
െല്ലന്നതു നിസ്സംശയംതെന്നയാണ്. മി. ആചാരി തെന്റ നിലെയയും, തെന്റ
വിദ്യാഭ്യാസഗുണെത്തയും, താൻ ഒരു ധർമ്മരാജ്യത്തിെന്റ വിശ്വസ്തഭൃത്യനായി 
ത്തീർന്നിരി ന്നതിനാൽ ആ രാജ്യത്തിെന്റ േപരിലുണ്ടായിരിേക്കണ്ട ബഹുമാ 
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നെത്തയും മറന്ന്, സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ അധമന്മാർകൂെടയും െചയ്യാൻ അറ  
ന്ന വൃത്തികെള ധാർഷ്ട്യേത്താടുകൂടി െചയ്യാൻ ഒരുെമ്പട്ടിരി ന്നത് ’മലയാള 
മേനാരമ’െയേപ്പാെലയുള്ള വ്യപേദഷ്ടാക്കന്മാരാൽ ആദരിക്കെപ്പടുമായിരി െമ 
ങ്കിലും, തിരുവിതാംകൂറിെല െപാതുജനങ്ങളുെടയിടയിൽ സത്കരിക്കെപ്പടുന്നത 
െല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമുണ്ട്. സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ഉേദ്യാഗസംബ 
ന്ധമായ നടപടികെള ഞങ്ങൾ പലേപ്പാഴും കുെറേയെറ പരുഷസ്വരത്തിലാെണ 

വരികിലും, പറയാറുെണ്ടന്നിരുന്നാലും അവരിൽ ചിലരുെട ദുർന്നടത്തകെള
ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാറുെണ്ടന്നല്ലാെത, ഈ ദുർന്നടത്തകളിൽ, സ്താവത്തിൽ മർ 
മ്മേഭദകങ്ങളായി േതാ ന്നവെയ, െവട്ടി റ പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങീ 
ട്ടില്ലാ. മി. ആചാരിെയ സംബന്ധി ം ഇങ്ങെനതെന്നയാണ് ഞങ്ങൾ ആചരി 
ച്ചി ള്ളെതങ്കിലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ നടത്ത ഞങ്ങെള ആ അതിരിൽനി ം കവി 

േപാവാൻ പലേപ്പാഴും േ രിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. മി. ആചാരി സർക്കീ േപാകുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ നടത്തെയ റിച്ച് വളെര നിന്ദ്യമായ വർ 
ത്തമാനങ്ങളാണ് ഇളകിെക്കാണ്ടിരി ന്നെതന്ന് ഈ നാട്ടിെല പ വർത്ത 
കന്മാർെക്കാെക്ക അറിവുണ്ടായിരിക്കാനിടയുണ്ട്. വിേശഷി ം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വ്യപേദഷ്ടാവായ ’മലയാളമേനാരമ’യുെട േദശ ള്ളവർ മി. ആചാരിയുെട ഈ
ചപലതെയപ്പറ്റി അത ച്ചത്തിൽ അപഹസി പേല കഥകൾ ഞങ്ങേളാടുതെന്ന
പറഞ്ഞി ണ്ട്. ഈ അപഹസിക്കെപ്പട്ട ചപലത എന്തായിരി ം എന്ന് വായന 
ക്കാർ ചിലർ, പേക്ഷ, മി. ആചാരിയുെട വ്യപേദഷ്ടാവുകൂെടയും േചാദി മായി 
രിക്കാം. അത് ഇവിെട നട ള്ള ൈക ലി അല്ലാ; അധികാര മത്തതയുമല്ലാ;
സാധുേ ാഹവുമല്ലാ; ഈ നാട്ടിൽ ചിലർ ബഹുമാനവൃത്തിയായി ആചരി ന്ന
േവശ്യാലമ്പടത്വമാകു . ഞങ്ങളുെട സ്താവം മി. ആചാരിയുെടയും അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ തിപാഠകന്മാരുെടയും ഹൃദയത്തിൽ അഗ്ന്യ െമറിഞ്ഞതായി േതാ 
ന്നിേയക്കാം. ഇത്തരം സത്യ സ്താവങ്ങൾ മർമ്മേഭദകങ്ങളാകയാൽ, അവെയ
തടയുവാൻ മി. ആചാരി ഒരു സ്സാക് ടും െകാ വേന്നക്കാം. തെന്റ ദുർന്നടത്ത 
കെളയും ദുർന്നയങ്ങെളയുംകുറി ള്ള അമർഷെത്ത െവളിെപ്പടു ന്ന പ ങ്ങെള
ഹനിേച്ചക്കാം. ഈ വക സ്താവങ്ങെള തർജ്ജമ െച േകൾപ്പിക്കാൻ േത്യ 
കം ഏർപ്പാടുെചയ്തിരിക്കാം. തുർക്കിയിെല സുൽത്താൻ ഹമീദിെനേപ്പാെല സ്വ 
ത ാഭി ായ കടനമാർഗ്ഗങ്ങെളെയാെക്ക നിേരാധിേച്ചക്കാം. പേക്ഷ, അല്ലാ,
നിശ്ചയമായും ’സ്വേദശാഭിമാനി’െയയും തെന്റ േകാപത്തിന്നിരയാക്കിേയക്കാം.
ഈ ഫലങ്ങെള ഞങ്ങൾ നിേശ്ശഷം വകവ ന്നില്ലാ. ഇവെയ ഞങ്ങൾ സസ 
േന്താഷം സത്കരി . ഈ അപകടങ്ങെളാെക്ക ഞങ്ങൾ വേന്ന െമ
ഭയെപ്പട്ടിേട്ടാ, മി. ആചാരിയുെട േസവ നിന്നാൽ, കുെറ സ്വകാര്യങ്ങൾ േന 
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ടാെമ കരുതീേട്ടാ, മി. ആചാരിയുെട മ ിസ്ഥാനവ്യഭിചാരെത്തപ്പറ്റി ജനത 
തിയുെട േരാഷെത്ത സ്താവിക്കാെത, മൗനം ഭജി വാൻ ഞങ്ങൾ വിചാരി  
ന്നില്ലാ. ഈശ്വരവിേരാധിയായ േസറ്റാേനാട് അടിമെപ്പ നി ന്നതിേനക്കാൾ,
അധർമ്മചാരിയായ അവെന്റ അധർമ്മങ്ങെള എതിർ നി ന്നതിൽ, ക്ഷതി 
യുണ്ടാവുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഇത്തരം ഒരു ക്ഷതിെയ ൈധര്യേത്താെട അനുഭവി 

വാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. െപാതുജനസമുദായത്തിൽ അസന്മാർഗ്ഗബീജങ്ങ 
െള വ്യാപിപ്പി ന്ന ഒരു മ ിയുെട കുേചഷ്ടിതങ്ങെള റിച്ച് െപാതുജനങ്ങൾ 

ള്ള നീരസെത്ത പറവാനെല്ലങ്കിൽ െപാതുജന തിനിധിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു
വർത്തമാനപ്പ ം ജീവിച്ചിട്ട് യാെതാരു കാര്യവുമില്ലാ. മി. ആചാരിയുെട സൻ 
മാർഗ്ഗ വ്യഭിചാരപാദങ്ങെള േലഖനം െച വാൻ തക്കവണ്ണം മേനാനീചന്മാരാ 
യവർ അങ്ങെന െച െകാള്ളെട്ട. ഞങ്ങൾ മി. ആചാരിയുെട നടത്തെയപ്പ 
റ്റി അമർഷമുെണ്ടങ്കിൽ, ആ അമർഷം ബഹുജനങ്ങളുേടതും ന്യായവും മാ മാ 
കു . മി. ആചാരിയുെട നടത്തെയപ്പറ്റി അേനകം അപവാദങ്ങൾ ഈ നഗ 
രത്തിൽതെന്ന അടിക്കടി െചവിക്കല്ലിൽ തറ ന്നില്ലേയാ? മി. ആചാരിയുെട
വിടവിഭാവരിയിൽ അമർഷം േതാന്നിയ ഒരുേദ്യാഗസ്ഥൻ, മ ാസിെല പ ാധി 
പർക്ക് എഴുെത്തഴുതി മി. ആചാരിക്ക് േബാധം വരുേത്തണ്ടിവന്നില്ലേയാ? മ
പേല അപവാദങ്ങൾ ജനങ്ങൾ േകട്ടി ള്ളതല്ലേയാ? ഇതിെനപ്പറ്റി മി. ആചാ 
രിക്ക് േനരി തെന്ന ചിലർ അയച്ചി ള്ള ക കൾ അേദ്ദഹത്തിനു കിട്ടീട്ടില്ല 
േയാ? വടേശ്ശരി അമ്മവീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് മി. ആചാരി േദവദാസിയുെട
മുമ്പിൽ ചാപല്യങ്ങൾ കാട്ടിയതും ജനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നില്ലേയാ? ആ കല്യാണ 
ത്തിൽ േമൽവിചാരത്തിെന പറഞ്ഞ് മാനനീയമായ വിധത്തിൽ േദഹം മറ 
യ്ക്കാെത ആ കല്യാണവീട്ടിെല അന്തഃപുരത്തിൽ കിട റ വാൻ േതാന്നിയ മന 
സ്സിെന്റ നികൃഷ്ടതയും ജനങ്ങൾ ഹിച്ചിട്ടില്ലേയാ? മി. ആചാരിെയ സാദിപ്പി 
ക്കാനായി ചില അധമജനങ്ങൾ േവശ്യകെള സംഭരി മാറുള്ളതും സിദ്ധമല്ല 
േയാ? തെന്റ കാമചാരിതെയ അനുകൂലിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത പേല കീഴ്ജീവന 
ക്കാർ ം േദാഷം സംഭവിച്ചി ള്ളതും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേയാ? അെല്ലങ്കിൽ 
തെന്ന, മി. ആചാരി കേച്ചരി െച ന്ന ഹജൂരാഫീസ് മുറിയിൽ നിഷ്കൗപീനനാ 
യി ഒരു പാവുമു ം ബനിയനും ധരി െകാണ്ടിരി മാറുള്ളതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചേല്ലണ്ടിവന്ന കീഴുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും വക്കീലന്മാരും കക്ഷി 
കളും ലജ്ജി മുഖം താഴ് ത്തിേപ്പായിട്ടില്ലേയാ? എ േയാ പരിപാവനമായ ദി 
വാെന്റ ആസ്ഥാനം തുടങ്ങി സ്വകാര്യനിലവെര, ആഭാസമായ വിധത്തിൽ ആച 
രി വരുന്ന മി. ആചാരി, ഇക്കഴിഞ്ഞ െവള്ളിയാ നാളിൽ േകാട്ടയ്ക്കകം െപൺ 
പാഠശാലെക്കട്ടിടത്തിെന്റ മുകൾത്തട്ടിൽ അഭിനയിച്ച േപ കൾ എന്തായി 
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രു ? അതിെനപ്പറ്റി ചിന്തി േമ്പാൾ തെന്ന ഒരുവെന്റ രക്തപരിവാഹം െവട്ടി 
ത്തിള മറിയുന്നതാണ്. ജൂബിലി മാണി മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെല തിരു 
മുമ്പിൽെച്ച വന്ദിപ്പിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആേറഴായിരംേപർ േചർന്ന ഒരു
സംഘം, െതേക്കെത്തരുവുെകാട്ടാരത്തിനു മുമ്പിൽ േഘാഷയാ യായി െചന്ന 
േപ്പാൾ, മി. ആചാരി എവിെടയായിരു നിന്നിരുന്നത്? മ േദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
എവിെട നിന്നിരു ? ആ മ േദ്യാഗസ്ഥന്മാർ തിരുമനസ്സിെല ബഹുമാനി ം
തങ്ങളുെട രാജ്യത്തിെന്റ കീർത്തിെയ കരുതിയും തിരുമനസ്സിെല െകാട്ടാരവാ 
തിൽക്കൽ തിരുമനസ്സിെല ക നകെള വിപ്പാനായി നിന്നിരുന്നേപ്പാൾ, മി.
ആചാരിേയാ? മാന്യ ീജനങ്ങൾക്കായി േത്യകം ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്നതും, അതനു 
സരിച്ച് അേനകം േഘാഷാ ീകൾ തിങ്ങിനിന്നിരുന്നതുമായ െപൺപാഠശാല 
യുെട മുകളിൽ, ീജനങ്ങളുെട മേനാവ്യഥെയ അഗണ്യമാക്കിെക്കാണ്ട് കട  
െചന്ന് നില്ക്കയായിരുന്നില്ലേയാ? ീകൃഷ്ണെനേപ്പാെല താനും ഒരു േഗാപാലൻ
ആെണന്ന് ഉദാഹരിപ്പാൻ േവണ്ടി ഈ ീകളുെട സംഘത്തിൽ കട െചന്ന്
അവരുെട മനസ്സിെന ണെപ്പടുത്തിയതായിരി േമാ? അതല്ലാ, തെന്റ എതിർ 
വശെത്ത മാളികയിൽ നിന്നിരുന്ന െകാട്ടാരത്തിെല ികൾക്ക് കീെഴ െതരുവീ 
ഥിയിെല ജനസംഘത്താൽ ദൃഷ്ടിേദാഷമുണ്ടാവാതിരിപ്പാൻേവണ്ടി ’വാണിയൻ
െകട്ടി’ നിന്നതായിരി േമാ? എ തെന്നയായാലും മി. ആചാരിയുെട നടത്ത
തീെര ഗർഹണീയവും സദാചാരേബാധത്തിന് ബീഭത്സവുമായിരു . ആ പാഠ 
ശാലയിൽ നിന്നിരുന്ന ീജനങ്ങൾ മി. ആചാരിയുെട ആളുകളല്ലായിരുന്ന സ്ഥി 
തി ം, മി. ആചാരിക്ക് അവിെടേപ്പായി നിേല്ക്കണ്ട സർക്കാരാവശ്യേമാ തത്കാ 
ലം ആപത്തിനാലാവശ്യേമാ ഇല്ലായിരുന്ന സ്ഥിതി ം, തിരുമനസ്സിെല സമീപ 

ണ്ടായിരിേക്കണ്ട കടമയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതി ം മി. ആചാരിയുെട നടത്ത 
െയ ഒരു കാരത്തിലും സാധൂകരിക്കാൻ വഴികാണുന്നില്ലാ. മഹാരാജാവു തി 
രുമന െകാണ്ട് അവിടെത്ത മ ിയുെട ഈ വിധത്തിലുള്ള ആഭാസ വൃത്തി 
കെള അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരി േമാ? ീജനങ്ങെള ബഹുമാനിേക്കണ്ടത് എല്ലാ
പരി തരാജ്യങ്ങളിെലയും സന്മാർഗ്ഗമുറകളിെലാന്നാണ്. ആ മുറ തിരുവിതാം 
കൂറിൽ ആവശ്യമെല്ലന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരി ന്നില്ലാ. ആ മുറെയ ഒരു മ ി
നിർബാധമായി ഉല്ലംഘിക്കാെമ ം ങ്ങൾ വിചാരി ന്നില്ലാ. ആ മുറെയ അേന 
കായിരം ജനങ്ങൾ കൂടിയിരി ന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മി. ആചാരി കുരങ്ങെന്റ
ൈകയിൽ കിട്ടിയ പൂമാലെയേപ്പാെല നശിപ്പിക്കാനനുവാദമുെണ്ട ം ഞങ്ങൾ
വിശ്വസി ന്നില്ലാ. രാജ്യകാര്യസംബന്ധമായി ഞങ്ങൾക്ക് എ തെന്ന അഭി 

ായമായിരു െകാള്ളെട്ട എന്നാലും, ആ ീജനങ്ങൾ ീവർഗ്ഗത്തിലുള്ളവർ
ആകു . അവർ പ ിക്കിൽ ഇറ േമ്പാൾ അവർ ീവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനർ
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മനുഷ്യർ െചേയ്യണ്ട ആദരങ്ങൾ കടെപ്പട്ടിരി . അവർ ഒരു പ ിക് ഉത്സ 
വെത്ത ക നി േമ്പാൾ, അവരുെട എതിെര അവെര തുറി േനാക്കിെക്കാ ം
അവെരേപ്പാെല ീവർഗ്ഗാവകാശമായ ആദരെത്ത അർഹി ന്ന മ ീജനങ്ങ 
െള അസഹ്യെപ്പടുത്തിയും നിന്ന മി. ആചാരിയുെട നടത്ത തീെര ക്ഷന്തവ്യമല്ലാ.
നാടുനീങ്ങിേപ്പായ വിശ്വവിഖ്യാതനായ വിശാഖംതിരുനാൾ തിരുമന െകാ
േദശസഞ്ചാരം കഴി മടങ്ങി എഴുന്നള്ളിയ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ, തിരുമനസ്സി 
െല പള്ളിേബാട്ടടുത്ത ചാെക്കക്കടവിലും, പിന്നീട് വലിയ െകാട്ടാരവാതില്ക്കലും കു 
െറ ബാലികകെള െകാ േപായി പാടിച്ച ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര അവിടു കഠിന 
മായി അധിേക്ഷപിച്ചിരു എന്ന് ഞങ്ങൾ േകട്ടി ണ്ട്. വിശാഖംതിരുനാൾ തി 
രുമന െകാണ്ടായിരു എങ്കിൽ മി. ആചാരിയുെട ഇന്നെത്ത കുറ്റത്തത്തിന്,
തിരുമനസ്സിെല കുതിരക്കാരെന്റ കവുഞ്ചിെകാണ്ട് ഈ മ ിസ്ഥാനവ്യഭിചാരിയു 
െട െതാലി െപാളി വിടുമായിരു എ ള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ സേന്ദഹമില്ലാ.
(1910 ആഗസ്റ്റ് 24)
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യുക്തി മങ്ങൾ

തിരുവിതാംകൂറിൽ െപാതുജനങ്ങെള സംബന്ധി ന്ന കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി വാ 
ദ തിവാദം െച േമ്പാൾ, ചില ജനങ്ങൾ, അവരവർ തന്നത്താൻ േശാധന
െചയ്ത് ഉറ വരുത്താത്തതായ ചില യുക്തികെള മുറുെകപ്പടി തുട ന്നതായി
കാണുമാറുണ്ട്. ജാതി ർദ്ധ, സ്വജനപക്ഷപാതം, സ്വവർഗ്ഗേസ്നഹം, സ്വാമി 

ീതി മുതലായവയാണ് ഇങ്ങെനയുള്ള യുക്തി മങ്ങൾ മൂലമായി ള്ളത്.
ബഹുജന തിനിധികളുെട സ്ഥാനെത്ത ആേരാഹണം െച ംെകാ ചിലർ
െച ന്ന അഭിഭാഷണങ്ങൾ, ഈ വിധത്തിലുള്ള മമൂലകങ്ങളായ സംഗതി 
കളിേന്മൽ െകട്ടിക്കിളർത്തി, ഇ ജാലക്കാരെന്റ പിഞ്ഛികാസഞ്ചയെത്ത
ഇളക്കിക്കാണി കാണികെള മയ ന്നതുേപാെല, ജനങ്ങളുെട മനസ്സിെന
േമാഹാന്ധതയിലാക്കിക്കളയുന്നതുെകാണ്ട് അവർ ഗുണാഗുണനിരൂപണം
െച ന്നതിനു സാധിക്കാെതതെന്ന ആ യുക്തി മ ഴികളിൽ െച ചാടി 
ത്തിരിേയണ്ടിവരു . മനസ്സിൽ വിേവകം ഉദി ന്നതിലധികം ശീ മായി
ആേവഗം ഉണ്ടാകുന്നതു സാധാരണമാകയാൽ, സാമാന്യജനങ്ങൾ ആേവഗ 
ത്തിന് അധീനന്മാരായിത്തീർ േപാകു . ആേവഗം എന്നത് അന്ധമായ
ഒരു ശക്തിയാണ്; മനസ്സ് ഇന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി വർത്തി എ ള്ള
േബാധമില്ലാെത വ്യാപരി കയാണ് ആേവഗത്തിെന്റ ലക്ഷണം. ഒരു കുരു 
ടൻ തെന്റ മുമ്പിലുള്ള വ വിെന കാണ്മാൻ കഴിയാെതയും, തനിക്ക് ഇന്ന
വ വിെന ാപിേക്കണെമന്ന് അറിവില്ലാെതയും നട േപാകുന്നതുേപാെല 
യാണു മനസ്സിെന്റ ആേവഗം, മനുഷ്യെര അവര് നിനച്ചിരിക്കാത്ത പദങ്ങളിൽ
െകാ ചാടി ന്നത്. വിേവകേമാ, ഉപാേയാേപയങ്ങളുെട േബാധേത്താടു
കൂടിയതാകയാൽ, ഒരുവന്, താൻ ഇന്നട നി പുറെപ്പട്ടാൽ ഇന്നടെത്ത ം
എ ള്ള നിശ്ചയം ഉണ്ടാകു . ഈ മേനാനിശ്ചയം മരഹിതമായി  
ള്ളതല്ലാത്തതുെകാ ം, കുരുടെനേപ്പാെല െച ന്നിട െചല്ലെട്ട എ
വിചാരി നട ന്നതു മമില്ലാത്തതാകെകാ മാണു ജനങ്ങൾ ാേയണ
ആേവഗങ്ങൾ വഴിെപ്പ േപാകുന്നത്. വിേവകം സത്യെത്ത ആ യിച്ചിരി ;
സത്യംതെന്ന നീതി; നീതിതെന്ന സത്യം. എന്നാൽ, ആേവഗത്തിനു സത്യം
ആ യമായിരിേക്കണെമന്നില്ല; പലേപ്പാഴും അസത്യം ആ യമായിരിക്കാം.
മനസ്സ് വ്യാേമാഹിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ സത്യാസത്യവിചാരത്തിനു ശക്തമല്ലാെത 
യാവുന്നതുെകാണ്ടാണ്, ഞങ്ങൾ േമൽപറഞ്ഞമാതിരിയിലുള്ള മങ്ങൾ
സാമാന്യജനങ്ങൾ വശെപ്പ േപാകുന്നത്. ഈ മങ്ങൾ ജാതി ർദ്ധ മുതലാ 
യവയാൽ ഉണ്ടാകുന്നവയാെണ ഞങ്ങൾ പറ വേല്ലാ. ഒരു നായരുെട
കാര്യെത്തപ്പറ്റി േദാഷമായി വല്ലതും പറയുേമ്പാൾ, അത് ഒരു നായർ
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രുചി ന്നില്ലാ എ വരും; ാഹ്മണെന്റ കാര്യമാെണങ്കിൽ ാഹ്മണനും;
ഇങ്ങെന മ ജാതിക്കാർ ം; ഇതു സ്വജാതിേസ്നഹത്താലുണ്ടാകുന്നതാണ്.
എന്നാൽ ഒരു ാഹ്മണെനപ്പറ്റി േദാഷം പറയുന്നത് ഒരു നായർ ം; നായെര 
പ്പറ്റിയാെണങ്കിൽ മ ള്ളവർ ം രുചി ; ഇതു ജാതി ർദ്ധയുെട ഫലമാണ്.
ഇനിയും ഒരുവന് ഉപകാരം െചയ്തി ള്ള ഒരാെളപ്പറ്റി മെറ്റാരുവൻ േദാഷം
പറയുന്നത് അസഹ്യമായിരി ം. അഥവാ തെന്റ സ്വന്തം ആെളപ്പറ്റി ദൂഷ്യം
പറ േകൾ ന്നത് തനി രസിക്കയില്ല; ഇവ സ്വാമി ീതിയുെടയും സ്വ 
ജനേസ്നഹത്തിെന്റയും ഫലങ്ങളാണ്. ഇ കാരമാണു േലാകത്തിൽ ാേയണ
നട ന്നത്. എന്നാൽ തനി രുചിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം, ആ േദാഷ 

സ്താവത്തിെന്റ അവാസ്തവത്വമാെണങ്കിൽ, ആ െവറുപ്പ് യുക്തംതെന്നയാണ്.
േദാഷ സ്താവം വാസ്തവത്തിെനാത്തതായിരി േമ്പാൾ അതിേനാടു െവറു  
േതാ ന്നതാണു യുക്തി മം എ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരം മങ്ങൾ ഈ
നാട്ടിൽ പേലട ം പലേപ്പാഴും ധാരാളം കാണുമാറുണ്ട്. അവ െപാതുജനകാര്യ 
ങ്ങെളപ്പറ്റി വർത്തമാനപ ങ്ങൾ െച ന്ന സംഗങ്ങെള ഹി േമ്പാഴാണ്
അധികം ഇളകാറുള്ളത്. അടു കഴിഞ്ഞ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
പറയാം. ദിവാൻ മിസ്റ്റർ രാജേഗാപാലാചാരിയുെട നടത്തെയപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ
ഇതിനിെട ആേക്ഷപം െചയ്തതിെന റി ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ വാദ തിവാദ 
ങ്ങൾ ഇനിയും ഒതുങ്ങീട്ടില്ല. മി. ആചാരി ദിവാൻജിയല്ലേയാ? അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നടത്തെയപ്പറ്റി േദാഷം പറയുന്നതു യുക്തമാേണാ? എന്നാണു ചിലരുെട േചാ 
ദ്യം. ഈ വാദത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം ദിവാൻജിമാരുെട നടത്തെയപ്പറ്റി േദാഷം
പറ കൂടുന്നതല്ലാ എെന്നാരു ധാരണയാണ്. ഇങ്ങെന ഒരു നിയമമുെണ്ടങ്കിൽ
ഈ േചാദ്യം യുക്തംതെന്നയാണ്. എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ േചാദ്യം െച ന്നവർ
ഇങ്ങെന ഒരു നിയമെത്ത സംഭാവന െച ന്നതല്ലാെത, വാസ്തവത്തിൽ നിയമമി 
ല്ലേല്ലാ. പിെന്ന മെറ്റാരുവിധം വാദമുണ്ട്: ”ദിവാൻജിയുെട പ ിക് നടത്തകളിൽ
ഗുണേദാഷനിരൂപണം െചയ്യാം. എന്നാൽ ൈ വ നടത്തെയപ്പറ്റി നിരൂപണം
െച ന്നതു യുക്തമല്ല” എന്നാണ്. ഈ വാദത്തിൽ സംഭാവനം െച ന്നത്,
ദിവാൻജി മ ള്ള ജനങ്ങെളേപ്പാെല രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ര വിധം
ജീവിതെത്ത നയിക്കാവുന്ന ആളാെണന്നാണ്. ഈ മം ദിവാൻജിയുെടയും
അന്യന്മാരുെടയും സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള േഭദെത്ത ഗണിക്കായ് കയാൽ ഉണ്ടാ 
കുന്നതാകു . ദിവാൻജി എന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ഒരു രാജ്യഭരണകർമ്മത്തിെന്റ
ചുമതലക്കാരനും, തന്നിമിത്തം കീഴിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ മാ മല്ലാ,
ഭരണീയർ ം, മാതൃകാ ജീവിതവൃത്തിേയാടുകൂടിയിരിേക്കണ്ടവനുമാണ്. ആ
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ തെന്റ സ്ഥാനവലിപ്പെത്ത തരമാക്കിെക്കാണ്ട് അധർമ്മങ്ങൾ
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വർത്തിച്ചാൽ മ ള്ളവർ ം അേത കാരം വർത്തി ന്നതിനു മന  
റ ണ്ടാകു . ഇനിെയാരു വാദമുണ്ട്: ദിവാൻജി അങ്ങെന നട െവങ്കിൽ
ആേക്ഷപെമന്തിന്? നടത്തയിൽ ന നതയില്ലാത്തവരാരുണ്ട് േലാകത്തിൽ?
എന്നാണു േചാദ്യം. േലാകത്തിൽ ദുർന്നടത്തക്കാരല്ലാത്തവരില്ലായ് കെകാ
ദുർന്നടത്ത സാധുവാെണന്നാണ് ഈ വാദക്കാർ സംഭാവനം െച ന്നത്.
എന്നാൽ ദുർന്നടത്ത സാധുേവാ അസാധുേവാ എന്ന േചാദ്യമാണ് ഇവിെട
പര്യാേലാചനാവിഷയം. ഒരു േചാദ്യത്തിെന്റ ഉത്തരത്തിന് ആ േചാദ്യെത്ത
സിദ്ധവത്കരിച്ചാൽ മതിയാകുെമ വിചാരി ന്നതു വ യുക്തിയാെണന്ന്
അവർ ഹി ന്നില്ലാ. ദുർന്നടത്ത നല്ലതാെണങ്കിൽ നല്ലനടത്ത അതിനു േനെര
വിപരീതവുമാണേല്ലാ. അേപ്പാൾ നടത്ത ഏതായാലും നല്ലതാെണ സമ്മ 
തിക്കണം. നല്ലതും ചീത്തയും എന്ന േഭദം ഇല്ലാ എ വരു . ഇതിലധികം
കൗതുകകരമാണു മെറ്റാരു വാദമുള്ളത്. ”ന െട നാട് അ േമൽ പരിഷ്കാ 
രെപ്പട്ടിട്ടില്ലാ. േകവലം പരിശുദ്ധമായ നടത്ത സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക്,
ഈമാതിരിെയാെക്ക സഹിക്കത്തക്കതാണ് ” എന്നാണു വാദം. മാതൃകാനടത്ത
അസാദ്ധ്യമാെണ സമ്മതിക്കാം. അതുെകാണ്ട്, ആ നടത്തെയ മാതൃകയാ 
ക്കിെവച്ച് അതിെന കഴിയുന്നിടേത്താളം ാപി വാൻ പാടിെല്ല േണ്ടാ?
എങ്കിലല്ലാെത, അതിൽനിന്ന് അക േപാകുന്നതിന് എ ന്യായമാണു 
ള്ളത്? ന െട നാടു പരിഷ്കാരെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ആ പരിഷ്കാരപദെത്ത

ാപി ന്നതിനായി േവണ്ടതു വർത്തി ന്നതിനുപകരം അപരിഷ്കാരത്തിൽ
േചർന്നവിധത്തിൽ വർത്തിച്ചാൽ, എങ്ങെനയാണു പരിഷ്കാരത്തിെല  
ന്നത്? മുൻപറഞ്ഞതിേനക്കാെളാെക്ക സ്മരണീയമായ ഒരു വാദം േകൾ ക:
”ദിവാൻജി നായന്മാർ ഗുണം െചയ്യാൻ വന്നിരി ന്ന ആളാണ്; അതിനാൽ
ഒരു നായരും അേദ്ദഹത്തിനുള്ള േദാഷെത്ത പറയരുത്.” ഈ വാദമാണ്
സ്വാർഥതത്പരൻമാർ േയാഗി ന്നത്. ദിവാൻജി നായന്മാർ ഗുണം
െചയ്യാൻ വന്നിരി എന്ന സംഗതി തെന്നയും അേദ്ദഹം െചയ്തി ള്ള
ഗുണങ്ങെള ലക്ഷ്യമാക്കിെക്കാണ്ട് െതളിയിക്കെപ്പേടണ്ടതായിരി ന്നേതയു .
പിെന്ന നായന്മാർ ഗുണംെചയ്യാൻ വന്നിരി ന്നവെരെയാെക്ക, നായന്മാർ
േദാഷം കണ്ടാലും ആരാധിക്കണെമ നിബന്ധനയില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ
വാദത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധവും നിരർത്ഥമാകു . ഇതിൽ അടങ്ങിയിരി ന്ന
ഒരു യുക്തി മം നായന്മാരായ പ വർത്തകന്മാർ ആേക്ഷപം പറയരു 
ത് എന്നതിലാകു . ഒരു പ ത്തിെന്റ വർത്തകൻ നായർവർഗ്ഗത്തിൽ
ജനിച്ചവനാെണന്നിരുന്നതാൽ, ആ പ ം നായർ തിനിധിയായി ഗണിക്ക 
െപ്പേടണേമാ? പ ങ്ങൾ െപാതുജന തിനിധികളാണ്. െപാതുജനങ്ങളിൽ
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നായന്മാരും ഉൾെപ്പടും! എന്നാൽ നായന്മാെരെക്കാ മാ ം െപാതുജനങ്ങൾ
ആകുന്നില്ലാ. ആസ്ഥിതിക്ക് ഒരു പ ത്തിെന്റ അധിപതി, െപാതുജന തി 
നിധിയാെണങ്കിൽ, നായന്മാരുെട മാ ം തിനിധിയാകുന്നെതങ്ങെന? ഈ
വിചാരം ഇേപ്പാഴെത്ത മരുമക്കത്തായ നായർത്തറവാടുകളിെല ഇളമുറക്കാർ,
തറവാ സ്വ മുഴുവനും അവരിേലാേരാരുത്തെന്റയും മുതലാെണ പറയുന്ന
യുക്തി മെത്ത അനുസരി ള്ളതായിരിക്കാം. വാസ്തവം അങ്ങെനയല്ലേല്ലാ.
ഇത്തരം മങ്ങൾ അസ്തമിച്ചാലല്ലാെത െപാതുജനേക്ഷമ വർത്തനം സുസാധ 
മാകുന്നതല്ലാ.

(191 െസപ്തംബർ 2)
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സ്സ് ലാ

ദിവാൻ മി. രാജേഗാപാലാചാരി തെന്റ നടത്തെയയും നടപടികെളയും പറ്റി
ആേക്ഷപം പറയുന്ന പ ങ്ങളുെട േനർക്ക് ഇള ന്നതിേലക്കായി ഇന്നെത്ത
നിയമനിർമാണസഭയാകുന്ന െകാല്ലേവല രയിൽവച്ച് കാച്ചി അടിച്ച് േയാ 
ഗി വാൻ ആ ഹിച്ചിരുന്ന സ്സാക്ടായുധെത്ത ഉലയിൽ െവപ്പാൻ തക്ക
ൈകക്കരു കുറഞ്ഞിേട്ടാ എേന്താ, അതിെന െവളിയിൽ എടുക്കാെത വ ക 
ളേയണ്ടി വന്നത് സ്മരണീയമായ സംഭവംതെന്നയാകു . തിരുവിതാംകൂറിെല
പ ങ്ങെള അമർ ന്നതിനായി മി. ആചാരി ഒരു സ് ആക്ട് െകാ വരു
എ ംമ ം ചില സഹജീവികൾ വിലപി കയും, അങ്ങെനെയാരു നിയമം
െകാ വരരുേത എ മുറവിളിേയാെട യാചിക്കയും െചയ്തതിെന്റ ഫലമായി 
ട്ടായിരി േമാ മി. ആചാരി തെന്റ ആയുധെത്ത അടി മൂർച്ച കൂ ന്നതിന്
ഉത്സാഹിക്കാെത അടങ്ങിയെത ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമില്ലാ. പ ങ്ങളുെട
സ്വാത ്യെത്ത കുറ ന്നതിന് ഒരു നിയമം െകാ വേരണ്ട ആവശ്യകത ഈ
സംസ്ഥാന ണ്ടായിട്ടിെല്ല ം, ഇവിടെത്ത പ ങ്ങളിൽ ചിലതിനു സ്വരേഭദം
ഉെണ്ടന്നല്ലാെത, യാെതാ ം രാജേ ാഹകരേമാ രാജാധികാരധ്വംസകേമാ
ആയ സംഗം െച ന്നിെല്ല ം, ജനസമുദായം നിേശ്ശഷം രാജഭക്തന്മാരും
സമാധാന ിയന്മാരും ആെണ ം പരെക്ക സമ്മതമായ സംഗതികളായിരി 
െക്ക, മി. ആചാരി ഒരു പുതിയ നിയമം െകാ വരുന്ന പക്ഷത്തിൽ അതു തെന്റ
സ്വകാര്യൈവരനിര്യാതനത്തിന്നായിട്ടല്ലാെത, െപാതുജനേക്ഷമാർത്ഥമായിരി 

ന്നതല്ലാ എ ഞങ്ങൾ ഇതിനുമു സ്താവിച്ചി ണ്ടേല്ലാ. ഈ തത്ത്വം
മി. ആചാരി പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ േബാധ്യെപ്പട്ടിരിക്കാനിടയുെണ്ട ള്ളതിനു
ഗവെണ്മന്റിെന്റ വിശ്വസ്തതെയ സമ്പാദിച്ചി ള്ള ’െവേസ്റ്റൺ സ്റ്റാറിെന്റ’ െസപ്തം 
ബർ 1-ാം തിയതിയിെല മുഖ സംഗം സൂചന തന്നി മുണ്ട്. ”തിരുവിതാംകൂർ
സംസ്ഥാന ജനക്കലക്കേമാ രാജ്യേക്ഷാഭേമാ ഒരിക്കലും ണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു േകാൺ േസാ, േകാൺെഫറൻേസാ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാ. ഈ
സംശ്ഥാനത്ത് രാജാധികാരധ്വംസനേമാ, രാജേ ാഹേമാ സ്വപ്നത്തിൽേപാലും
കണ്ടിട്ടില്ലാ... അതിനാൽ, നിയമമനുസരി നട ന്ന ഒരു ജനതതിെയ അമർ 

ന്നതിന് എെന്തങ്കിലും നിയമം െകാ വരുന്നത് അയുക്തമായിരി െമ
മാ മല്ലാ, രാജേ ാഹേമാ രാജാധികാരേദ്വഷേമാ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത്
അവെയ ഒതു ന്നതിന്നായുള്ള ഒരു നിയമം െകാ വരുന്നതിെന്റ ഒേരെയാരു
ഫലം, അവയിെലാന്നിേല ജനങ്ങെള േ രിപ്പി കയായിരി ന്നതുമാണ് ”
-ഇ കാരമാണ് ’സ്റ്റാർ’ മി. ആചാരിെയ അറിയിച്ചിരി ന്നത്. ഇതിെന്റ
അർത്ഥം ഏെറ ഷ്ടം തെന്നയെല്ലാ. ഈ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ നില ഇ കാര 
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മായിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് മി. ആചാരിയുെട ആേവഗെത്ത ിട്ടീഷ് ഗവെണ്മ
വിേവകെമ െതറ്റിദ്ധരിക്കയിെല്ല വിശ്വസിക്കാം. മി. ആചാരിയുെട
നടത്തെയയും നടപടികെളയും പറ്റി പരുഷവചനങ്ങൾെകാണ്ട് ആേക്ഷപം
പറയുന്ന പ ങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ട്. പേക്ഷ ആ വക പ ങ്ങളുെട
സാരെത്ത മാർദ്ദവെപ്പടുത്താനായിരിക്കാം സ്റ്റാർ ’താത്കാലികമായ ഒരു
വ്യവസ്ഥ െചേയ്യണ്ടിയിരി െണ്ട ഞങ്ങൾ േതാ .’ എ കൂെട
അഭി ായെപ്പട്ടിരി ന്നത്. ഈ കാര്യം സാധിക്കണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താ 
ടുകൂടിയാണ് ഒരു പ ാധിപേയാഗം കൂടണെമ ’സ്റ്റാർ’ഉത്സാഹിച്ചെത ം
പറഞ്ഞിരി . സ്റ്റാറിെന്റ ഈ അഭി ായം െസപ്തംബർ 1-ാം തിയതിയി 
െല ലക്കത്തിലാണു പുറെപ്പടുവിച്ചി ള്ളെത ം, തേലദിവസമായ ആഗസ്റ്റ്
31-ാം തീയതിയാണ് പ ാധിപേയാഗത്തിനായുള്ള ക്ഷണക്ക കൾ അയ
തുടങ്ങിയെത ം, അതിനു തേലന്നാൾ ആഗസ്റ്റ് 30-ാം തീയതിയായിരു
ദിവാൻജിയുെട വ്യപേദഷ്ടാക്കളായ സർക്കാര കൂടം സൂേ ണ്ട് മി.സി.വി.
രാമൻപിള്ളയും ’സുഭാഷിണി’ പ ാധിപർ മി. പി.െക. േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയും സ്റ്റാർ

വർത്തകെന ക ചില ആേലാചനകൾ നടത്തിയെത മുള്ള വ തകെള
വായനക്കാർ ഓർ െകാൾവാൻ അേപക്ഷ. പ ാധിപേയാഗത്തിെന്റ ആേലാ 
ചന ദിവാൻജിയുെട രക്ഷെയ ഉേദ്ദശി ണ്ടായതാെണ ം, തിരുവിതാംകൂറിെല
പ ങ്ങളുെട രക്ഷെയ അ േമൽ സഹായിക്കാനായിട്ടായിരുന്നിെല്ല ം
ഊഹി ന്നതിനു മ െതളിവുകൾ ആവശ്യെമങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നാെല
അറിയി െകാള്ളാം. എന്നാൽ മി. ആചാരിയുെട വ്യപേദഷ്ടാക്കളുെട േപരും
ഉത്സാഹവും ഇന്നതാെണ ’സ്വേദശാഭിമാനി’ െവളിെപ്പടുത്തിയത് ഇവരുെട
ആശെയ ഭംഗെപ്പടുത്തി എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വ്യസനി . ഇവ 
രുെട ഉത്സാഹം, ദിവാൻജിെയ ഒരു ൈവഷമ്യത്തിെന്റ െകാ കളിൽനി
രക്ഷെപ്പടുത്താനായിരുന്നില്ലേയാ? സ്സാക്ട് െകാ വരുന്നതിനു മി. ആചാരി 

തത്കാലം അപാടവം ഉെണ്ട ം, എന്നാൽ, സ്സാക്ട് െകാ വരുെമ
െചയ്ത വീരവാദെത്ത ഉടൻ സാധിക്കാെതയിരി ന്നതു തനിക്ക് അഭിമാനഹാ 
നികരമാെണ കാണുകയും, ഇവ രണ്ടിെനയുേമാ ഒന്നിെനേയാ തട്ടിനീക്കി
സ്വസ്ഥതെപ്പടു ന്നതിനു തേന്നാടു പ വർത്തകന്മാർ ഒരു േയാഗം കൂടി
യാചി ന്നതായാൽ ആ യാചനെയ ആധാരമാക്കിെക്കാ സ്സാക്ടിെന
പിൻവലിച്ചതായി സമാധാനെപ്പടാെമ മി. ആചാരിയുെട വ്യപേദഷ്ടാക്കാൾ
നിശ്ചയിക്കയും െചയ്തതിെന്റ ഫലമായിട്ടല്ലേയാ പ ാധിപേയാഗാേലാചനെയ
മുട്ടയിട്ടത് എന്നണു സംശയം. എന്നാൽ, കഷ്ടം! മി. ആചാരിേയാ വ്യപേദ 
ഷ്ടാക്കേളാ മുട്ടയിട്ടതും, മി. സി.വി. രാമൻപിള്ളയും കൂട്ടരും അടയിരുന്നതുമായ
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ഈ ത ം അവരുേദ്ദശിച്ച സ്വരൂപത്തിലുള്ള സന്താനെത്ത വിരിെച്ചടുക്കാൻ
സാധിക്കാെതേപായതു േശാചനീയംതെന്നയാകു .

(1910 െസപ്തംബർ 12)

https://thalilakkam.in/



എെന്റ നാടുകടത്തൽ - സ്വേദശാഭിമാനി േക.രാമകൃഷണപിള്ള 44

ദിവാൻപദം

’കാേളജ് ഓണം േഡ’ ഉത്സവാേഘാഷാവസരത്തിൽ അ ാസനം വഹി  
െകാണ്ട് ദിവാൻ മി. രാജേഗാപാലാചാരി സംഗിച്ചതായ ഉപേദശങ്ങൾ
സാമാന്യത്തിലധികമായ ദ്ധെയ അർഹി കാണു ണ്ട്. മി. ആചാരി തെന്റ
മുമ്പിൽ േയാഗം കൂടിയിരുന്ന െചറുപ്പക്കാെര അഭിമുഖീകരി െകാ െചയ്ത ഉപ 
േദശങ്ങളിൽ മുഖ്യമായുള്ളവ, തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റിയുള്ള
ആശംസെയയും ഈ സംസ്ഥാനഭരണത്തിെന്റ പൂർവ ചരി െത്തപ്പറ്റിയുള്ള
പശ്ചാത്താപെത്തയും കുറി ന്നതായിരു . ഭാവിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അേദ്ദഹം സ്താവിച്ചത്: ”തിരുവിതാംകൂറിെന്റ ഭവിഷ്യൽസ്ഥിതി നിങ്ങളുെട
ൈകയിലാകു .” എന്നായിരു . ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭി ായം സാധാരണ 
മായി ഏതു നാട്ടിെലയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപേദശിക്കെപ്പടാറുള്ളതുെകാണ്ട്
ഇതിനു പറയത്തക്കവണ്ണം കൗതുകം േതാ വാനില്ല. എന്നാൽ ഈ അഭി 

ായെത്ത തുടർ െകാ െചയ്തതായ ഒരു ആശംസ നിസ്സംശയമായും
കൗതുകകരമായി ള്ളതാണ്. മി. ആചാരിയുെട ആശംസ ഇങ്ങെനയായിരു :
”നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പഴേത്തതിലധികം സൗകര്യമുള്ള അവസരങ്ങളും, ഇേപ്പാഴേത്ത 
തിലധികം വിതതമായ കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടായിരി വാനവകാശമുള്ള ഒരു കാലം
വരും. അേപ്പാൾ നിങ്ങളിെലാരാൾ, ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ാപിച്ചിരി ന്നതായ
സ്ഥാനെത്ത ാപി വാനുമിടയാകും. നിങ്ങളുെട െചറുപ്പകാലം മുതൽ ള്ള
ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സമസൃഷ്ടങ്ങളായ മനുഷ്യരിൽ നിരന്തരം ദയേയാടും
കൂേറാടുകൂടി ഇരുന്നി െണ്ട ചാരിതാർത്ഥ്യെപ്പടുവാൻ സാധി ന്നതായാൽ
അതു വളെര വലിയ കാര്യമായിരി ന്നതാണ്.” അർത്ഥവത്തായ ഈ വാ 
ക്യങ്ങളുെട വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ലാ കൗതുകം േതാ ന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളത്.
ഇവയുെട വ്യംഗ്യാർത്ഥെത്ത തിരുവിതാംകൂർകാർ വിേശഷ ദ്ധേയാടുകൂടി

ഹിേക്കണ്ടതാണ്. ഇേപ്പാഴെത്ത വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ ഭാവികാലത്ത്
തിരുവിതാംകൂറിെല മ ിയായി വേന്നക്കാെമ ള്ള ആശംസെകാണ്ട് വിേദശീ 
യനായ തെന്നേപ്പാെലയുള്ളവർ ഇവിെട മ ിയായി ഇേപ്പാൾ വന്നിരി ന്നത്
തങ്ങളുെട അവകാശ ാബല്യത്താൽ അല്ലാ, എ ം ഗത്യന്തരമില്ലാഞ്ഞിട്ട്
േമേല്ക്കായ്മ തങ്ങെള നിയമിക്കയാലാെണ ം ധ്വനിപ്പിച്ചിരി . തിരുവിതാം 
കൂറിലുള്ള വർക്കാർ ം ഇക്കാലത്ത് ഇവിടെത്ത മ ിയായിരിപ്പാൻ സാധി 
ക്കാെതയായത്, സമസൃഷ്ടങ്ങളായ ഇതരജാതിക്കാരുെട േപരിൽ കൂറും, ദയയും
ഇല്ലാഞ്ഞതിനാലാെണ ം േമ ടി വാക്യത്തിെല ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ സൂചിപ്പി 
ച്ചിരി . ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ സൂചന, മി. ആചാരിയുെട സംഗത്തിെല
രണ്ടാമെത്ത ഉപേദശത്തിൽ വിശദമാക്കിക്കാണി ണ്ട്. തിരുവിതാംകൂരിന്
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ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്ത െകാല്ലക്കാലത്തിൽ വളെര േക്ഷമാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി  
െണ്ടന്നിരുന്നാലും, തിരുമനസ്സിെല രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ പാർ ന്ന വിവിധ ജാതി

ജകെളാെക്കയും അവരുെട ഹിതങ്ങളുെട ഐക്യെത്ത േവണ്ടവണ്ണം അറി
വർത്തിച്ചിരു െവങ്കിൽ, ഈ േക്ഷമാഭിവൃദ്ധി എ േയാ അധികം ആകുമാ 

യിരു എന്ന് ഇവിടെത്ത സ്ഥിതികെളപ്പറ്റി അ െമങ്കിലും കണ്ടറിഞ്ഞി ള്ള
എെന്നേപ്പാെല വിേദശീയനായ ഒരുവന്, വ്യസനിക്കാെതയിരിപ്പാൻ നിർവാഹ 
മില്ലാ- എ മി. ആചാരി സ്താവിച്ചതിൽ, തിരുവിതാംകൂറിെല ജനങ്ങളുെട
സ്വഭാവെത്ത സംേക്ഷപിച്ചി െണ്ട സമ്മതിേച്ച കഴിയൂ. തിരുവിതാംകൂറിെന്റ
അവസ്ഥ ഇ കാരംതെന്നയാെണ സമ്മതിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറല്ലാ. ഈ
രാജ്യെത്ത ഭരിപ്പാനായി തിരുവിതാംകൂറുകാെരത്തെന്ന മ ിപദത്തിൽ തി 
ഷ്ഠിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരു . അക്കാലങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂറിനുള്ളിൽ

ജാസമൂഹത്തിെല വിവിധ ജാതികൾ തമ്മിൽ ഛി ിച്ച് രാജ്യഭരണെത്ത
േ ശിപ്പിച്ചിരു െവന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരി ന്നില്ല. പടെവട്ടി നാടുപിടിച്ച 
ടക്കിയിരുന്ന പേണ്ടക്കാലെത്ത കഥ േപാകെട്ട; ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ
ഈ നാട്ടിെല മ ിപദെത്ത അലങ്കരിച്ചിരുന്ന സ്വേദശീയർ ഗവെണ്മന്റിെന
അലേങ്കാലെപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. വിേദശീയന്മാർ മ ിമാരായി വന്നതിെന്റ
േശഷമാണ് ജാതി ർദ്ധ ഈ നാട്ടിൽ കടമായി കാശിച്ചി ള്ളത്. ഈ
നാ കാരുെട വിവിധ ഹിതങ്ങെള അറിയാെതയും, അവെയാെക്ക േയാജിപ്പി 

െകാ േപാകാൻ സാമർത്ഥ്യമില്ലാെതയും, ഏെതങ്കിലുെമാരു കക്ഷിയുെട
ആ യെത്ത അവലംബി െകാണ്ട് രാജ്യം ഭരി വാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന
വിേദശീയമ ിമാരുെട കാലങ്ങളിൽ ജാതി ർദ്ധ തഴ വളർ എന്ന് കീ 
ഴ് കഴിഞ്ഞി ള്ള ചരി ത്താൽ െതളിയു . എന്നാൽ നാനാജാതികെളയും
കൂട്ടിയിണക്കി നട വാൻ കഴിഞ്ഞി ള്ള വിേദശീയമ ിമാർ ദുർല്ലഭം ചിലർ
ഉണ്ടായിരു എ സമ്മതിക്കാെമങ്കിലും, ഭൂരിപക്ഷവും ഞങ്ങൾ മുൻപറഞ്ഞ
വിധത്തിലുള്ളവരായിരു . വിേദശീയമ ികളുെട ഭരണനയദൂഷ്യത്താൽ
ഉണ്ടായി വളർന്ന ജാതി ർദ്ധ പേല അവസ്ഥകളിൽ-കയറിയുമിറങ്ങിയും,
മങ്ങിയും മയങ്ങിയും- ഇരുന്നി ള്ളതല്ലാെത ഇേതവെര നാമാവേശഷമായിട്ടില്ലാ.
മി. രാജേഗാപാലാേചാരിയുെട ഭരണകാല ം ഈ ർദ്ധാനലെന ഊതിജ്വ 
ലിപ്പി ന്ന അപനയങ്ങൾ ആയിരു േയാഗിക്കെപ്പട്ടി ള്ളെത ഞങ്ങൾ
പല ാവശ്യം പറഞ്ഞി ള്ളതാണേല്ലാ. മി. ആചാരി തെന്റ അചിരകാലപരിച 
യത്താൽ, ഈ വഴക്കിെന വർധിപ്പി മാറുള്ള നയങ്ങൾ സ്വീകാര്യങ്ങളെല്ല

ഹിച്ചതും തെന്റ അനുഭവെത്ത സൂചിപ്പിച്ചിരി ന്നതും ഉചിതംതെന്നയാണ്.
ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഇത്തരം വിേദശീയെര ഇവിടെത്ത മ ിസ്ഥാന നിേയാ 
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ഗിക്കാതിരി ന്നതിനു ജനങ്ങൾ േമേല്ക്കായ്മേയാടു ാർഥിേക്കണ്ടിയ കാലം
ൈവകിഎ ഹിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ. തിരുവിതാംകൂറുകാരെനത്തെന്ന
മ ിയായി കി വാൻ മി. ആചാരി ആശംസി ന്നതായ ഭാവികാലെത്ത

തീക്ഷിച്ചിരിേക്കണേമാ? അതിനുമു തെന്ന പാടിെല്ല േണ്ടാ?

(സ്വേദശാഭിമാനിയുെട അവസാനെത്ത മുഖ സംഗം- 1910 െസപ്റ്റംബർ
23)
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ആത്മകഥ എെന്റ നാടുകടത്തൽ

1910 െസപ്തംബർ 26ാം തീയതി തിങ്കളാ പകൽ മണി 1 കഴി . ഞാൻ
’സ്വേദശാഭിമാനി’ ആഫീസിൽ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണും കഴിച്ച്, അന്നെത്ത ലക്കം
’സ്വേദശാബിമാനി’ പ മിടെപട്ട േജാലി തീർ യായിരു . ദിവാൻ മിസ്റ്റർ
രാജേഗാപാലാചാരിയുെട നടത്തെയ ആേക്ഷപിച്ചിരുന്നത് അവാസ്തവെമങ്കിൽ
’സ്വേദശാബിമാനി’ പ ാധിപരുെട േമൽ ിമിനൽേക െകാടുപ്പാനായി
ആഹ്വാനം െചയ്ത് ’A challenge’ എന്ന തലവാചകത്തിൽ കീഴിൽ എഴുതിയിരു 
ന്ന ഇം ീഷ് േലഖനത്തിെന്റ ഫ് തിരുത്തിെക്കാടുത്തിട്ട്, അത് സംബന്ധിച്ച
െതളിവിേല ള്ള ചില ക കൾ എടു വ കയും, ചില സ്വകാര്യക കൾ
നശിപ്പിക്കയും െച െകാണ്ടിരിക്കയായിരു . കുെറ നാളായിട്ട് തമ്മിൽ
കാണാതിുന്ന് അന്ന് എെന്ന കേണ്ട തീരൂ എന്ന ഉത്കണ്ഠേയാെട, തനിക്ക്
സുഖേക്കടാെണങ്കിലും അത് വകവയ്ക്കാെത വ കണ്ട മുഹമ്മദീയ മാണിയായ
ഒരു േസ്നഹിതൻ, പ െത്തപ്പറ്റിയും മുഹമ്മദീയരുെട ഇടയിൽ അേപ്പാൾ ആലു 
വായിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ േപാകുന്ന മ സ സംബന്ധി ണ്ടായിെക്കാണ്ടിരി ന്ന
തർക്കങ്ങെളപ്പറ്റിയും സംസാരി െകാണ്ടിരു . അേപ്പാൾ, െപെട്ടന്ന് ചിലർ
െതരുെതെര നട വരുന്ന ബൂട്ട്സിെന്റ ഒച്ച േക . എെന്റ പിൻഭാഗെത്ത മറയുെട
(സ് ീൻ) മുകളിലൂെട ?? ചുവന്ന തലപ്പാവുകൾ ക . അടുത്തനിമിഷത്തിൽ
മറയുെട ഇടേത്തഭാഗെത്ത വഴിയിലൂെട, ചുവന്ന തലപ്പാവും കാക്കി ഉടു കളും
ധരിച്ച ഒരാളും ശുദ്ധ െവള്ള ഉടു കേളാടും െവള്ള ഹാേറ്റാടും കൂടിയ ഒരു െവ 
ള്ളക്കാരനും എെന്റ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായി. പിറെക മ ചിലരും ഉണ്ടായിരു .
തലപ്പാവും കാക്കി ഉടു ം ധരിച്ച് ആദ്യം വന്നയാൾ എെന്റ ഇഷ്ടന്മാരിെലാരാളും
എെന്റ ഗുരുഭൂതൻ രാമ റു മുൻഷിസാറിെന്റ മൂത്തപു നും ആയ െപാലീസ്
ഇൻെ ക്ടർ ആർ.അച തൻപിള്ള ബി.എ അവർകളായിരു . െവള്ളക്കാരൻ,
പുതിയ െപാലീസ് സൂേ ണ്ട് മിസ്റ്റർ എഫ്.എസ്.എസ്.േജാർജ്ജ് ആയിരി 

െമന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചതിൻവണ്ണം, അേദ്ദഹം തെന്നയായിരു . പിറെക
ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ േകാട്ടയ്ക്കകം െപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർ ബി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
അവർകളും, പുത്തൻചന്ത െപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ പി അയ്യങ്കാരും, പി 
െന്ന ചില കാൺസ്റ്റബിൾമാരും ആയിരു . മിസ്റ്റർ േജാർജ്ജിെന കണ്ടേപ്പാൾ
ആദ്യമായി ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, ഏതാനും നാൾ മുൻപ് മ ാസിൽനിന്ന്
എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നതും, മുൻലക്കം ’സ്വേദശാഭിമാനി’യിൽ സ്താവിച്ചിരു 
ന്നതുമായ വാേറാലയായ??തിെന റിച്ച് അേദ്ദഹത്തിന് ഞാൻ അയച്ചിരുന്ന
എഴുത്തിെനപ്പറ്റി എേന്നാട് വല്ലതും േചാദിച്ചറിയുന്നതിേലക്കായി അേദ്ദഹം
വന്നതായിരിക്കാം എന്നതായിരു . അടുത്തക്ഷണത്തിൽ ഈ വിചാരം മാറി.
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മിസ്റ്റർ േജാർജ്ജ് കട വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ എണീ മുേമ്പാട്ട് െചന്നയുടെന
”മിസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ആരാണ്. നിങ്ങളാേണാ?” - എന്ന് േചാദി .
”ഞാൻ തെന്ന” - എ മറുപടി പറ .
ഞങ്ങളുെട സംവാദം ഇം ീഷിലായിരു .
”നിങ്ങളുെട പ ത്തിെന്റ തികെളവിെട?” ഉടൻ എെന്റ േമശ റത്ത് ഇടതുഭാ 
ഗത്ത് അടുക്കിെവച്ചിരുന്ന പല പ ങ്ങെളയും േനാക്കിെക്കാണ്ട്. ”ഇവെയാെക്ക
എന്താണ്?” എന്ന് മിസ്റ്റർ േജാർജ്ജ് േചാദി .
”ഇവെയാെക്ക മാറ്റത്തിനായും മ ം വന്നി ള്ള പ ങ്ങളാണ് ” എന്ന് ഞാൻ
പറ .
മ ാസ് സ്റ്റാൻേഡർഡ്, െവസ്റ്റ് േകാസ്റ്റ് റിഫാർമർ, മലബാർ ഹിറാൾഡ്,
െകാച്ചിൻ ആർഗ്സ്, മലബാർ െഡയ് ലി ന സ്, െവേസ്റ്റൺ സ്റ്റാർ, മറാട്ടാ,
ഇന്ത്യൻ േസാഷ്യൽ റിഫാർമർ, ഇന്ത്യൻ റിവ മുതലായ പ ികകെളയും മ ം
ഇളക്കിേനാക്കീട്ട്, ”നിങ്ങളുെട പ ത്തിെന്റ ചില തികൾ കാണിക്കാേമാ?”
എന്ന് മിസ്റ്റർ േജാർജ്ജ് േചാദി . ”ഇേത ഇരി .” എന്ന് ചില തികൾ
കാണി െകാടു . ”എനിക്ക് നിങ്ങളുെട ആഫീസ് േശാധന െചയ്യണം.”
എന്ന് സായി പറ .
”ഓേഹാ, ആവാം. യാെതാരു തട മില്ലാ” എന്ന് ഞാൻ മറുപടി െകാടു .
”മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിേള്ള! ഈ പ ങ്ങളിൽ ഗവൺെമന്റിെന പറ്റി ആേക്ഷ 
പിച്ചി ള്ള േലഖനങ്ങളടങ്ങിയത് ചിലത് െതരെഞ്ഞടു ക”, എന്ന് ’സ്വേദ 
ശാഭിമാനി’െയ കാണിച്ചിട്ട്, സായിപ്പ് ആജ്ഞാപി . ”ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക്
കാേണണ്ടത്? ഇതാ േനാ ക. ദിവാൻജിയുെട ജാസഭനിയമനിരൂപണ 
െത്തപ്പറ്റിയുള്ളത്.” എന്ന് ഞാൻ പറ . ”അെതന്താണ്?” എന്ന് സായിപ്പ്
േചാദി . ” ജാസഭയുെട ചട്ടങ്ങെള ദിവാൻജി പുതുക്കി, അതിെന ആേക്ഷപി 
ച്ചിട്ടാണ്.” എന്ന് മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള വിവരി . ” ജാസഭ എന്നാെലന്ത്?”
എന്ന് മിസ്റ്റർ േജാർജ്ജ് േചാദി . ”അത് ജനങ്ങളുെട സങ്കടങ്ങെള േകൾപ്പാൻ
ആ േതാറും അവരുെട തിനിധികെള വിളി കൂ ന്ന സഭയാണ്,” എന്ന്
മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പറ . ”അതുേപാെട്ട നിങ്ങൾക്ക് പ ത്തിെന്റ ഫയൽ
ഇല്ലേയാ? ഇേതവെരയുള്ളത് തരുക.” എന്ന് സായിപ്പ് എേന്നാട് ആവശ്യെപ്പ .
”ഫയൽ ഇെക്കാല്ലേത്തതു കുത്തിെക്കട്ടി െവച്ചിട്ടില്ലാ. ഒറ്റെയാറ്റയായി അടുക്കി.
കുെറ ഇവിെടയും കുെറ അവിെടയുമായി കിട ണ്ടാകും!” എന്ന് ഞാൻ
ചിലത് ചൂണ്ടിപ്പറ . ഉടൻ ഞാൻ ഒരു കടലാസ് മറി . ’ഗർഹ്യമായ നടത്ത’
എന്ന തലവാചകത്തിൻകീഴിൽ ദിവാൻ മിസ്റ്റർ രാജേഗാപാലാചാരിെയപ്പറ്റി
എഴുതിയിരുന്ന േലഖനമടങ്ങിയ പ ം എടു കാണി . ഇതും ദിവാൻജിെയ
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കുതിരക്കവുെച്ചടുത്ത് അടി ം എ ം മ ം എഴുതീ ള്ളതാണ്. ”ഗവർേമ്മ 
േദ്യാഗസ്ഥൻമാെര ആേക്ഷപി ന്ന േലഖനങ്ങൾ എല്ലാ ലക്കങ്ങളിലും

കാണാറുണ്ട് ” എന്ന് മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പറ .
”നിങ്ങൾക്ക് പ ം നടത്തി േജാലിതെന്നേയാ?” എന്ന് സുേ േചാദി .
”അല്ലാ, ഞാൻ നിയമപരീക്ഷയ്ക്ക് വായി െകാണ്ടിരി മുണ്ട്,” എ ഞാൻ
പറ . ”പിെന്നന്താണ് നിങ്ങൾ പഠി ജയി വക്കീൽ േവലയ്ക്ക് േപാകാെത
ഇങ്ങെന പ ം നടത്തിെക്കാണ്ടിരി ന്നത്?” എന്ന് മി. േജാർജ്ജ് പുഞ്ചിരി 
യി േചാദി . എന്നിട്ട്, േമശയുെട മുൻഭാഗത്ത് ഒരുവശ ള്ള, നിെന്നഴുതുന്ന
േമശയുെട ത കളിലും, മുകളിലും, മെറ്റാരുവശ ള്ള സ്റ്റാൻഡിലും ഇരുന്നിരുന്ന
പ ഫയലുകെള േനാക്കിെക്കാണ്ട്, ”ഇവ എന്താണ്?” എന്ന് എേന്നാട് േചാദി 

കയും, അവ ഹി , ൈടംസ് ആഫ് ഇന്ത്യാ, ഇല്ലേ റ്റഡ് വിക്കിലി മുതലായ
പ ങ്ങളും മ മാണ് എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞതുേകട്ടിട്ട്, േശാധനയ്ക്കായി

സ്സ് മുറിയിേലക്ക് കട േപാവുകയും െച .
എെന്തങ്കിലും േശാധന െച െകാള്ളെട്ട എന്ന് പറ ഞാൻ േസ്നഹിതനുമായി
സംഭാഷണം തുടർ െകാണ്ടിരു .
മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട ചില ലക്കങ്ങൾ മറി േനാക്കി
കുറി െകാണ്ടിരു . സുേ ം മ സിൽബന്ധികളും സ്സ് മുറിയിൽ െചന്ന്,
അച്ചറി തീർന്ന ഫാറങ്ങൾ േനാക്കി; കേമ്പാസിറ്ററൻമാർ അ നിരത്തിെക്കാണ്ടി 
രുന്ന ൈകെയഴു പകർ കൾ േനാക്കി; അവയുെട ഫ് എടുത്തടേത്താളം
വാങ്ങി േനാക്കി; അവെയാെക്ക അന്നെത്ത ലക്കത്തിേലക്ക് ഉള്ളവയാെണന്ന്
ഇടയ്ക്ക് എേന്നാട് വ േചാദിച്ചറിഞ്ഞതിൻവണ്ണം അവെയല്ലാം െപറുക്കി എടു 
ത്ത് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ . ൈട േകസുകൾ മുതലായ സാമാനങ്ങളുെട
േപരുകൾ കേമ്പാസിറ്ററർമാേരാട് േചാദിച്ചറിഞ്ഞ് എഴുതി. ഇങ്ങെന പലതും
ബഹളമായി നടത്തിെക്കാണ്ടിരു . ഇതിനിെട മിസ്റ്റർ അച തൻപിള്ള എെന്റ
സമീപത്ത് വരികയും, സർക്കീട്ടിലായിരുന്ന സായിപ്പ് െപെട്ടന്ന് വന്നതാെണ 

ം അ ച്ചയ്ക്ക് മു നിനച്ചിരിക്കാെത തെന്ന വഴിയിൽ വച്ച് പിടി െകാണ്ട്,
എെന്ന അറിയുേമാ എ േചാദി എ ം, എെന്റ പാർപ്പിടം കാണി െകാടു 
ക്കാനാവശ്യെപ്പ എ ം, അതിൻവണ്ണം പുത്തൻചന്ത േസ്റ്റഷൻ സമീപമുള്ള
എെന്റ വാസസ്ഥല െചന്ന് േനാക്കിയതിൽ എെന്ന കാണാഞ്ഞ് അവിെട
എെന്റ കുട്ടികെളയും വാല്യക്കാരെനയും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എവിെടയാെണന്ന്
േചാദിച്ചറി എ ം, വീട്ടിൽ ഏതാനും കാൺസ്റ്റബിൾമാെര ബന്തവസ്സി 
ന് നിറുത്തിയിട്ട് േപാന്നിരി കയാെണ ം, കഥ എെന്തന്നറിവിെല്ല ം
പറയുകയും െച . മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയും തനിക്കിെതന്തന്നറിവിെല്ല
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പറ . ഞാൻ വീ ം എെന്റ േസ്നഹിതനുമായി സംസാരി െകാണ്ടിരു .
ഇതിനിെട എെന്റ വാല്യക്കാരൻ ഓടി എര വന്ന്, ”വീട്ടിൽ കാൺസ്റ്റബിൾമാർ
വന്ന് പുരമുറിെക്കാെക്ക മു വച്ചിരി . കുട്ടികളും വാല്യക്കാരിയും ഞാനും
മാ േമ ഉ .” എന്ന് പറ . ”തരേക്കടില്ല-ഭയെപ്പേടണ്ടാ-അവർ മു വയ്ക്കേയാ;
എേന്താ െചേയ്താെട്ട. കുട്ടികെള സൂക്ഷി െകാ .” എന്ന് അവെന പറഞ്ഞയ .
കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്, നാലു വയസ്സായ പു ിെയയും ഉേദ്ദശം മൂ വയ 
സ്സായ പു െനയും ഉേദ്ദശിച്ചായിരു . വാല്യക്കാരി ഈ കുട്ടികേളാെടാന്നിച്ച്
കളിപ്പാനായി നിറുത്തിയിരുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടിയുമായിരു . അവർ മാ േമ
ഉ എന്ന് പറഞ്ഞത്, എെന്റ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതിെന ഉേദ്ദശിച്ചായിരു .
ഗവൺെമ വക ഇം ിഷ് ബാലികാമഹാപാഠശാലയിൽ ഉപാദ്ധ്യായിനിയായ
എെന്റ ഭാര്യ ആ സമയം പാഠശാലയിൽ ആയിരു .
’സ്വേദശാഭിമാനി’ ആഫീസിെന െപാലീസുകാർ വളഞ്ഞിരി എന്ന വർ 
ത്തമാനം ഇതിനുള്ളിൽ മുഴങ്ങിേക്കട്ടിട്ട്, എെന്റ ചങ്ങാതികളായും പ ത്തിെന്റ
േപരിലും എെന്റ േപരിലും താൽപര്യമുള്ളവരായും ആളുകൾ തുരുതുെര ആഫീ 
സിേലക്ക് വ കയറി ടങ്ങി. ഞാൻ മുേന്നാട്ട് െചന്ന് ചിലരുെടെയാെക്ക
പരി മെത്ത ശമിപ്പി . ”എങ്കിലും േശാധന എന്തിനാണ്? നിങ്ങെള വാറ
കാണി േവാ?” എന്ന് അവരിൽ ഒരാൾ എേന്നാട് േചാദി .
”ഇല്ലാ-ഞാൻ ആവശ്യെപ്പ മില്ലാ.”
”എന്നാലും വാറ കൂടാെത ഇങ്ങെന െചയ്യാേമാ?”
”പാടില്ലാ- വാറ ണ്ടായിരിക്കാം.”
”അങ്ങെന സമാധാനെപ്പട്ടാൽ േപാരാ. േചാദി ക. വാറണ്ടിെല്ലങ്കിൽ അവർ
എ ം െചേയ്താെട്ട. നിങ്ങൾ ഇെതാ ം കാേണണ്ട; ഇറങ്ങിേപ്പാരാമേല്ലാ.”
ഇതിനിടയ്ക്ക്, മിസ്റ്റർ േജാർജ്ജ് ആൾ ട്ടം വർദ്ധി എ കണ്ട് ഞങ്ങൾ
നിന്നിരുന്ന മുറിയിേലക്ക് വ . ”ഇവെരാെക്കയാർ?” എന്ന് എേന്നാട് േചാദി .
”എെന്റ ചങ്ങാതിമാർ.”
”ഇവർ ഇവിെട എന്തിന് കൂട്ടം കൂടു ? ഇറങ്ങിേപ്പാകേട്ട.”
”ഇവർ എെന്ന കാൺമാൻ വന്നവരാണ്. എന്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങിേപ്പാകണം?
ആെട്ട േശാധന ള്ള വാറ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന കാണിക്കണം.”
”വറ ണ്ട്. കാണിക്കയില്ല.”
”മജിേ ട്ടിെന്റ വാറണ്ട് കാണിക്കാെത േസ്വഛേപാെല േശാധന െചയ്യാെമ 
േന്നാ? േശാധന െച െകാ . ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഒപ്പിടുകയില്ല.”
”നിങ്ങൾ ഒപ്പിടണം.”
”ഇല്ലാ- വാറ കാണണം.”
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”വറ കാണിക്കയില്ലാ. എെന്റ വാക്കിെന വിശ്വസി . വാറണ്ട് എെന്റ
പക്കലുണ്ട്.”
”നിങ്ങെള അവിശ്വസിക്കയില്ല. എങ്കിലും വാറ കാൺമാൻ എനിക്ക് അവകാ 
ശമുണ്ട്. കാണണം, കാണിക്കാഞ്ഞാൽ േശാധന നിയമവിേരാധമാണ്.”
”എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിയമ കാരം നടപടി നടത്തിെക്കാ . എെന്റ പക്കൽ
വാറ ണ്ട്, അത് രാജാവിെന്റ പക്കൽ നി ള്ള വാറണ്ടാണ്.”
”എന്നാൽ കാണിക്കരുേതാ?”
”ഇല്ല, കാണിപ്പാൻ തയ്യാറില്ല.”
ഇതിനിടയ്ക്ക്, എെന്റ േസ്നഹിതൻ എെന്ന വിളി പറ ; ”വാറ കാണിക്ക 
യിെല്ലങ്കിൽ അവർ മന േപാെല എ ം േശാധന െചെയ്തടുക്കെട്ട. നിങ്ങൾ
ഇവിെട നിൽ ന്നെതന്തിന്?”
ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സുേ ണ്ടിെന്റ അടുക്കേല െചന്നേപ്പാൾ, മിസ്റ്റർ
േജാർജ്ജ് േരാഷാകുലനായി എെന്റ േസ്നഹിതെന േനാക്കി കുെറ മര്യാദേകടായി
സംേബാധന െച െകാണ്ട്, ദുെരേപ്പാവൂ- താനാണ് ഇയാെള ഇള ന്നത്,
എന്ന് പറ .
”ഇത് നിങ്ങളുെട വീടല്ല; മിസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ആഫീസാണ്. ഞാൻ
മിസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ചങ്ങാതിയും അേദ്ദഹെത്ത അേന്വഷി വന്നയാളും
ആണ്. ഇവിടം നിങ്ങളുെട അധീനതയിൽ അല്ലാതിരി ന്നിടേത്താളം കാലം
ഇവിടം വി േപാകുന്നതിന് പറവാൻ നിങ്ങൾക്കവകാശമില്ല.”
സായിപ്പ് ഇത് േകട്ട് തണു .
”േനാ - ഇവിെട വന്നിരി ന്നവർ എെന്റ ചങ്ങാതികളാണ്. എെന്റ കാര്യ 
ത്തിൽ താൽപര്യക്കാരുമാണ് അവർ എെന്റ സ്ഥലത്ത് എെന്ന കാണ്മാനും
ഉപേദശിപ്പാനും വ . അവെര നിങ്ങൾ മര്യാദെകട്ടവെരു വാ കൾ വിളിച്ചത്
നിങ്ഹൾക്ക് േയാഗ്യതയായില്ല. എെന്ന ബന്തവസ്സിൽ െവപ്പാൻ ?? വാറ  
െണ്ടങ്കിൽ പറയൂ. വാറണ്ടിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ േപാകു ,” എ ഞാൻ പറ .
”വാറ െണ്ടന്ന് അർത്ഥമാക്കിെക്കാ .”
”എന്നാൽ വാറ കാണണം.”
”കാണിക്കയില്ലാ.”
”എെന്റ േമൽ എ ചാർജ്ജിനാണ് എെന്ന ബന്ധവസ്സിൽ വ ന്നത്? വാറ
കാ .”
”ഇല്ല- അത് നാെള അറിയാം- നാെള കാണാം.”
ഇതിനിടയിൽ എെന്റ േസ്നഹിതൻമാർ വക്കീലൻമാേരാടാലാചി കയും,
അവർ ഈ േസ്വച്ഛാനടപടിെയപ്പറ്റി പിേറ്റ േകസുെകാടു െകാള്ളാെമ ം,
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തത്കാലം അനുസരണമായി കഴിടേട്ട എ ം ഉപേദശിച്ചയ കയും െച .
സൂേ ം കൂട്ടരും സ്സ്മുറിയിെല സാമാനങ്ങൾക്ക് ലി ണ്ടാ ന്ന െതറക്കാ 
യിരു . കുെറ ??കൾ െകാ വരാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നതും േക .
എെന്റ ബാര്യ, വീട്ടിൽ ബന്ധവസ്സിട്ടിരി ന്ന വാർത്തമാനമറിഞ്ഞ് വീട്ടിെലത്തി,
തെന്റ പുരമുറി ള്ളിൽ കടക്കാൻ പാടില്ലാഞ്ഞ, പുറേമ ഇരിക്കയാെണ ം,
അത്താഴത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ഹൾ എല്ലാം എടുക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധം കലവറ ര മു വച്ചിരി കയാെണ ം, എ െചയ്യ 
െണന്ന് അറിേയണെമ ം പറഞ്ഞയിച്ചിരി ന്നതായി ആൽ വന്ന് എെന്ന
അരിയി കയും, േപാലീസുകാരുെട ബന്ധവ ള്ളതുെകാണ്ട് അവിെടയുള്ള
സാമാനങ്ഹൾെക്കാെക്ക അവർ ഉത്തരവാദം െച െകാ െമ ം വാല്യക്കാ 
െര അവിെട നിറുത്തീട്ട്, കുട്ടികെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ബ ക്കളുെട അടുക്കേല
െകാ െചന്നാ കെയ ം ഴന്ന ആേളാടു ഞാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞ കുയം
െചയ്തതിന്മണ്ണം അവെരല്ലാം ആ വീടുവി േപായി.
ആഫീസിെല സ്ഥിതിേയാ? ആളുകൾ ആഫീസുമുറ്റ ം േഗറ്റിങ്കലും അയൽ 

രയിടങ്ങളിലും ഒ കൂടി െപരുകുന്നതു ക . െമയിൽേറാട്ടിൽ നിന്ന്
അേപ്പാഴേപ്പാൾ കൂകിവിളികളും െപാങ്ങി ടങ്ങി. മുൻവശ ള്ള േകാഡർഷാ 
പ്പിെല കണ്ണാടിവാതിലിലൂെട അേനകം ആളുകളുെട രൂപങ്ങൾ സ ??യങ്ങളായ
േനാട്ടങ്ങേളാടുകൂെട കാണുമാറുണ്ടായിരു . സൂേ ണ്ട് സ്സ് മുറിയിെല സാമാ 
നങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിച്ചിട്ട് പ ാധിപരുെട ആഫീസുമുറിയ്ൽ കടന്ന്,
എെന്റ േമശ റ ള്ള കടലാസുകെള റി േചാദി .
”നിങ്ങളുെട ക ഫയൽ പുസ്തകങ്ങെളവിെട?”
”അേത, അവിെടയിരി .”
”േലഖകന്മാരുെട ക കൾ ഇതിൽ ഫയൽ െചയ്തി ണ്ടേല്ലാ?”
”ഇല്ല.”
”യാെതാരാളുെടയും ഇല്ലേയാ?”
”അവരുെട ക കൾ സാധാരണ ഫയൽ െചയ്യാറില്ല.”
”പിെന്ന എ െചയ്കയാണ്.”
”ഉടൻ നശിപ്പി കയാണ്.”
”നിങ്ങളുെട സ്വന്ത േലഖകന്മാരല്ലാത്തവർ വല്ല േലഖനവുമയ തന്നാൽ സി 
ദ്ധം െചയ്യാറിേല്ല?”
”ഉണ്ട്. എല്ലാവരുെടയും ഇല്ല. ചിലരുെട േലഖനങ്ങൾ ഉേപക്ഷി ം.”
”ആെട്ട, േലഖകന്മാർ േലഖനങ്ങേളാെടാന്നി സ്വകാര്യക്കത്തയയ്ക്കാറുണ്ടേല്ലാ.
അവെയാെക്ക എവിെട?”
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”മിക്കവാറും നശിപ്പി .”
”അത് യുക്തേമാ?”
”എന്താ അല്ലായ്ക? പ ത്തിൽ സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിെനാെക്ക പ ാധിപർ
ഉത്തരവാദിയാണ്. പിെന്ന ഞാെനന്തിനാണ് മ ള്ളവരുെട േമൽ ഭാരം ചുമ  
ന്നത്?”
”അങ്ങെന മതിേയാ?”
”ഓേഹാ! എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ ഉത്തരം പറ െകാള്ളാം.”
”ആെട്ട- ഇന്നെത്ത പ ത്തിെന്റ േലഖനങ്ങെളവിെട?”
”അവ കേമ്പാസി മുറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടു വേല്ലാ?”
”േവെറയില്ലേയാ?”
”േവെറ വല്ലതും ഇരി ണ്ടായിരി ം.”
”േലഖനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സ്വകാര്യക്ക കൾ ഒ മില്ലേയാ? നിങ്ങളുെട
േലഖകന്മാെരന്നറിവാൻ േരഖകളില്ലേയാ?”
”വല്ലവരുെടയും ക കൾ കാണുമായിരി ം. േലഖകന്മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് െവച്ചിട്ടി 
ല്ല.”
”ആെട്ട, ഇതാ ഈ പകർ കൾ എന്താണ്?”
”ഇവ ’സമുദായ പരിഷ്കാരിണി’ എന്ന പ ികയിേല ള്ള ചില ഉപന്യാസങ്ങളാ 
ണ്. ആ പ ിക ഇവിടെത്ത വകയല്ല. ആ ഉപന്യാസങ്ങൾ േനാക്കി തിരുത്തി
അയപ്പാൻ അതിെന്റ വർത്തകന്മാർ എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചി ള്ളതാണ്.”
”ഇതാ ഇേതാ?”
”അതു ശാരദ - സ്തീകൾക്കായുള്ള ഒരു മാസികാ പുസ്തകം.”
”പിെന്ന ഇേതാ?”
”അെതാെക്ക ചില സ്വകാര്യക കളാണ്. പ ം സംബന്ധിച്ചല്ലാ.”
”ആെട്ട- നിങ്ങൾക്ക് മദിരാശിയിൽ നിന്ന് ഒരു വാേറാലക്ക കിട്ടിയതായി
എനിക്ക് എഴുത്തയച്ചി ണ്ടേല്ലാ. ആ കെത്തവിെട?”
”ആ കത്ത് വീട്ടിലുണ്ട്. ആ കത്തിെനപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മാ മല്ല, എഴുതിയി ള്ള 
ത്. മ ാസ് ഗവർണർസായിപ്പിെന്റ ൈ വറ്റ് െസ ട്ടറി, ിട്ടീഷ് റസിഡണ്ട്,
ഡിസ് ിക്ട് മജിേ ട്ട് ഇവർെക്കാെക്ക എഴുതീ ണ്ട്.”
”നിങ്ങെളന്തിനാണ് ആ വാേറാലെയ ഗണ്യമാക്കിയത് ”
”ഞാൻ ഗണ്യമാക്കിയതല്ല. എനിക്ക് അതിൻേമൽ നിയമ കാരം നടപടി
നടത്തണെമന്നാ ഹമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ, ഇങ്ങെനെയാരു വാേറാല എനിക്ക്
കിട്ടീ ണ്ട് എന്ന വ തെയ നിങ്ങൾ മുതലായവെര ധരിപ്പിേക്കണ്ടതാവശ്യെമ 

കരുതിയാണ്. അതിേനപ്പറ്റി പ ത്തിലും സ്താവിച്ചി ണ്ട്.”
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”ആെട്ട. ഈ സാമാനലിസ്റ്റ് ഒപ്പി തരാമേല്ലാ,” എന്ന് സ്സ്മുറിയിെല സാമാന 
ങ്ങളുെട ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചി പറ .
”ഇല്ലാ. ഈ സാമാനങ്ങളുെട വിവരം വ്യക്തമായി േവണം. ൈട കൾ തൂക്കം
േനാക്കി തിട്ടെപ്പടുത്തണം.”
”അെതന്തിനാണ്? ൈട കൾ തൂക്കം േനാക്കിയാേണാ വിലവ ന്നത്?”
”അേത മാ മല്ല, സാമാനങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻ ഞാനല്ല. ഞാൻ അ കൂടം
നടത്തി കാരൻ മാ മാണ്. ഉടമസ്ഥൻ ഒരു മുഹമ്മീയനാണ്.”
”ഇവിെട കുെറ മുേമ്പ കണ്ടിരുന്ന മുഹമ്മദിയനാേണാ?”
”അല്ല. അേദ്ദഹം ഇവിെട മണക്കാ ള്ള ഒരു േസ്നഹിതനാണ്. ഉടമസ്ഥൻ
ചിറയിൻകീഴിൽ വക്കം എന്ന സ്ഥല ള്ള ഒരാളാണ്.”
”ൈട കൾ ഞങ്ങൾ കളകയില്ലാ. തൂക്കം േനാേക്കണ്ടെതന്തിന്?”
”നിങ്ങൾ കളകയില്ലായിരിക്കാം. വല്ലവിധവും നഷ്ടം വന്നാൽ ആരാണ് ഉത്തരം
പറയുന്നത്? എ മാ ം സാമാനം ഉെണ്ടന്ന് എങ്ങെന നിശ്ചയിക്കാം?”
”എന്നാൽ, ഇൻെ ക്ടേറ, ഒരു തുലാസു െകാ വ തൂക്കം േനാക്കിേപ്പാകെട്ട.”
”നിങ്ങൾ ഇെതാെക്ക എടു െകാ േപാകയാെണങ്കിൽ നിശ്ചയമായും തൂക്കം
േനാക്കി തിട്ടെപ്പടുത്തണം.”
”അേത. ഈ സാമാനങ്ങെളാെക്ക എടു െകാ േപാവാനാണ് എനി
ക ന കിട്ടീ ള്ളത്.”
”േബാധിച്ചേപാെല െച .” എ പറ ഞാൻ മെറ്റാരു ഭാഗേത്ത േപായി.
സ് ീൻ വ മറച്ചിരുന്ന മറുഭാഗം സാധാരണയായി, അച്ചടി കഴിഞ്ഞ പ ം
മടക്കിെക്കട്ടി അയപ്പാനും, അതു സംബന്ധിച്ച സിൽബന്തികൾക്ക് ഇരിപ്പാനും
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി വന്നിരുന്നതായിരു . അവിെടയാണ്, സാധാരണയായി,
പുറേമനി പ ാധിപെര കാണ്മാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ആദ്യമായി കട ന്നത്.
മുറ്റ നിന്ന് ആ മുറി ള്ളിൽ കട ന്ന വാതില്ക്കൽ ആളുകൾ മുമ്പേത്തതിലധി 
കം വ േചർ . ഞാൻ അവേരാടു വർത്തമാനം പറ നിന്നതിനിടയിൽ,
എെന്റ ആഫീ റി ള്ളിൽ െപാലീസ് സൂേ ണ്ടിെന്റയും അനുചരന്മാരുെടയും
ചലനങ്ങൾ കടമായി േക .
അവർ പ ഫയലുകെളയും, േമശ റ ണ്ടായിരുന്ന കെയ്യഴു പകർ കൾ,
ക കൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, കടലാസ്, േപന, െപൻസിൽ, മഷി പ്പി മുതലായവ 
യും താെഴ ഉണ്ടായിരുന്ന ചവ െപട്ടിയും, പേക്ഷ, പ ാധിപരുെട കസാലയുെട
േചാട്ടിൽ കിടന്ന െപാടികെള െടയും എടു മറി ത ന്നതും േകൾക്കാമാ 
യിരു .
ഞാൻ നിന്നിരുന്നതിന് അടുത്ത പുരമുറിയിലും ആളുകൾ വ കയറുന്നതു
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കാണാമായിരു . ആ പുരമുറിയാണ് മാേനജരുെടയും ഗുമസ്താവിെന്റയും
ആഫീസ്. അതിനുള്ളിലാണ് അച്ചടിക്കടലാസുകൾ, അച്ചടിച്ച കടലാസുകൾ,
അച്ചടി േവണ്ട പല ഉപകരണങ്ങൾ, റിക്കാർഡുകളടങ്ങിയ അലമാര, വി ാൻ
െവച്ചി ള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, പഴയ പ ങ്ങൾ മുതലായ ഒേട്ടെറ സാധങ്ങൾ സൂക്ഷി 
ച്ചിരുന്നത്. അവിെട, ഒരറ്റത്ത്, െപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
ഒരു ജനാലയുെട അരികിൽ ഒരു നാല്ക്കാലിയിൻേമൽ ഇരി ണ്ടായിരു .
ജിജ്ഞാസുക്കളായി വ െകാണ്ടിരുന്ന ആളുകേളാടു ഞാൻ ഓേരാ സമാധാനം
പറ െകാ നിന്നതിനിടയിൽ നടന്ന ചില േനരേമ്പാ കൾ രസജനകമാ 
യിരു . എെന്റ ബ ക്കളിൽ ഒരാൾ പരി മേത്താെട ഓടിവന്ന്, “ജാമ്യത്തിൽ
വിട്ടയ കയിേല്ല, എ േചാദി ,
”യാെതാ ം അറിയുന്നില്ല,” എ ഞാൻ മറുപടി പറ .
”അറസ്റ്റ് െച േമാ?”
”ഇേപ്പാൾ അറസ്റ്റിലാണേല്ലാ.”
”അതല്ലാ ഞാൻ േചാദിച്ചത്–അറസ്റ്റ് പല വിധത്തിലുണ്ട്. അവമാനിച്ചറ
െച േമാ?”
”എനി മനസ്സിലാകുന്നില്ലാ. അവമാനിച്ചറ െചയ്ക എന്താണ്?”
”ൈക വില െവ കതെന്ന.”
”അതിേല ഞാൻ എ കുറ്റം െച ? വില െവച്ചാൽതെന്ന എന്ത്?
ൈകയ്ക്കേല്ല? പിെന്ന ജയിലിൽ െകാണ്ട് അട മായിരിക്കാം. അതാേണാ
നിങ്ങൾ അർത്ഥമാ ന്നത്?”
”അെത. അതുതെന്ന.”
”ഏയ്, അെതാ ം സാരമില്ല. കുറ്റം െചയ്തവനല്ലേയാ അതിൽ മാനാവമാന 
ങ്ങെളപ്പറ്റി വിചാരെപ്പടാനു . കുറ്റം െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, അവർ എ തെന്ന
െചയ്താെലന്ത്? എനിക്ക് അവമാനം വരാനില്ലാ. ഞാൻ തന്നത്താൻ ലജ്ജിക്ക 
ത്തക്ക കുറ്റം ഒ ം െചയ്തിട്ടില്ലാ. നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമനസ്സായിരി ക.”
ഇങ്ങെന സംസാരി നി ന്ന മേദ്ധ്യ, അവിടെത്ത േജാലിക്കാരിെലാരുവാൻ
ആ മുറി ള്ളിൽ വച്ചിരുന്ന തലേയാടുകൂടിയ കലമാൻെകാമ്പിെന എടു െകാ 

േപാവാൻ ആ ഹിച്ചിട്ട് ഇൻെ ക്ടേറാട് ആ വിവരം പറ .
”ഒ ം എടു െകാ േപാകരുത്. അങ്ങെനയാണ് ഞങ്ങൾ ത്തരവ്.”
എന്ന് ഇൻെ ക്ടർ പറ .
”കലമാൻെകാമ്പ് അ കൂടം വകയല്ല. ആ വക സാമാനങ്ങളിലുൾെപ്പട്ടതുമല്ല.”
എന്നായി േജാലിക്കാരൻ.
”യാെതാ ം പുറേമ െകാ േപാകരുത്.” എന്ന് ഇൻെ ക്ടറും. െഹയ്,
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അതവിെട െവേച്ച?. അെതടുക്കണ്ടാ. ഒരുേവള, അതും, പ ാധിപരുെടേമൽ
ിമിനൽേകസിന് ഉപേയാഗെപ്പടും. ??◌ാൻജി തുടങ്ങിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാരു 

െട േനർ പാഞ്ഞ് ഉപ വി ന്നതിനായി തെന്റ സിൽബ?കളുെട തലയിൽ
െവ െകട്ടി അയപ്പാൻ പ ാധിപർ കലെങ്കാ കൾ േശഖരി വന്നിരു എ
?ർജ്ജ് െചയ്യരുേതാ? കലെങ്കാ ം അപായകരമായ ആയുധമേല്ല? എന്ന് ഒരാൾ
അപഹസി പറ .
”എന്നാൽ ഞാനെതടു ന്നില്ലാ.” എന്ന് ആ സിൽബന്തി സമാധാനം പറ  
േപായി.
ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ മേറ്റ ഭാഗേത്ത കൂട െട േപാകു ണ്ടായിരു .
മുറ്റത്ത് അ ടം ?? േകസുകൾ, സ്റ്റാൻഡുകൾ, േമശ മുതലായവ എടു
ത ന്നതും, അവെയ വണ്ടികളിൽ കയറ്റി അയ ന്നതും ക . വണ്ടികൾ
േറാട്ടിലിറ േമ്പാൾ ആളുകളുെട കൂ വിളികലും െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരു .
പ ാധിപരുെട ആഫീസ് േശാധനെചയ്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ൈകവശ 
െപ്പടുത്തിയാെറ, സൂേ ം കൂട്ടരും ഇ റേത്ത കട . അവിെട പ ം
മടക്കിെക്കട്ടി അയ ന്നതിന് ഉപേയാഗെപ്പടുത്താറുള്ള നീണ്ട േമശയുെട ഒരറ്റ 

വരിക്കാരുെട േമൽവിലാസഹ്ങൽ അച്ചടി പറ്റിച്ച റാപ്പർ കടലാസുകൾ
അടുക്കിവച്ചിരുന്നതും സമീപത്തായി പശ പകർന്ന പാ ം ഇരുന്നതും, മുകളിൽ
ഴള തൂക്കിയിരുന്നതും അവർ ക . അവെയാെക്ക എടു . കുേറേനരംകൂടി
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, അവിടെത്ത ??യും സ് ീനും മ സാമാനങ്ങളുെമാെക്ക മുറ്റത്താ 
യി. ആ മുറിയും സ്സ്മുറിയും മിക്കവാറും ?. ഞാൻ സ്സ്മുറിയിൽ െചന്നേപ്പാൾ
കാൺസ്റ്റബിൾമാർ അവിെടനി മഹസ്സർ തയ്യാറാ കയായിരു .
േനരം സന്ധ്യയായി. െപാലീസ് സൂേ ണ്ട് മുറ്റത്തിറങ്ങി, അവിെട നിന്നവേരാടു
പുറേമ േപാകാൻ ആവശ്യെപ്പ . ചിലർ േപായി, ചിലർ േപായില്ല. സൂേ
ഴീ ം െകട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ടി ചുറ്റി മാേനജരുെട മുറിയിലുള്ള സാമാനങ്ങൾ
മാറ്റാൻ ഇേതവെര ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സൂേ മുറ്റത്തിറങ്ങി ആളുകെള വിരട്ടി.
െപാലീസ് െഹഡ്ക്വാർട്ടർ ആഫീസിെല മി. ഗാേല്യാവും അവിെട വെന്ന 
ത്തിയിരു . അവർ േഗ്രറിനു പുറേമയിറങ്ങി േറാട്ടിേല ള്ള വഴിയിൽ നിന്ന്
ആളുകെള വിരട്ടിയേപ്പാൾ ഒേട്ടെറ കൂ വിളികളും ഇളകി. ഒരു അരമണി േറാ 
ളം സമയം കഴിഞ്ഞാണ് തിരിെയ വന്നത്. ആ േനരമ??◌ും േറാട്ടിൽ ആളുകെള
വില വാൻ മി നിന്നിരുന്നതായും, ആളുകൾക്ക് അസഹ്യത ത ക??.
ഇരുട്ടായി ടങ്ങിയേതാടുകൂെട െപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർമാരിൽ ഒേന്നാരേണ്ടാ
േപർ എെന്റ ??വും സഹചരി ണ്ടായിരു . ”നിങ്ങൾ ചാടിെപ്പായ്ക്കളയാ 
തിരിപ്പാൻ സൂേ ണ്ട് ഇവേരാട് ആജ്ഞാപിച്ചി െണ്ടന്നറിയു ,” എന്ന് ഒരു
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േസ്നഹിതൻ എേന്നാടു പറ . ”േഭാഷത്തം! ഞാൻ എന്തിനാണു ചാടി 
േപ്പാകുന്നത്? അവർ േലാകം മുഴുവൻ മറിച്ച് എെന്റ േനർ െകാ വരെട്ട
ഭയെപ്പട്ട് േപാേകണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ലാ. ഞാൻ കുറ്റം െചയ്തി െണ്ടങ്കിലേല്ല
േപടിേക്ക ,” എ ഞാൻ സമാധാനം പറ .
ഏകേദശം ഏഴുമണി സമയമായി, സൂേ ണ്ട് അക വ , ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ
േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയ വിളിച്ച് എേന്താ െചവിയിൽ പറയുന്നതുക . അതുകഴി
സൂേ ണ്ട് പുറേമയിറങ്ങി. മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള എെന്റ അരികിെലത്തിപ്പറ 

: ”രാ ിയായി. ഇവിെട ഇരിേക്കണ്ടാ. േസ്റ്റഷനിൽ േപായിരിക്കാെമ
സൂേ പറയു . ”ഓേഹാ! േപാകാം,” എ മറുപടി പറ . ഞാൻ മുറ്റ 
ത്തിറങ്ങി. ആ സമയം ചില േസ്നഹിതൻമാർ അടു വ പറ : ”നിങ്ങൾ
സുഖേക്കടുകരനാകെകാണ്ട്, ഡാക്ടെറ വിളി േദഹപരിേശാധന കഴിക്കണം.”
ഇതിനിടയിൽ, സൂേ ം അടു വ . ”ഞാൻ സുഖേക്കടുകാരനാണ് ചി 
കിത്സയിലിരിക്കാണ്. അതിനാൽ എനി രാ ി സുഖമായി കിട ന്നതിനു
െമത്ത മുതലായവ സംഭരിക്കണം. എെന്റ േദഹം ഡാക്ടെറെക്കാ പരിേശാ 
ധിപ്പി ന്നതും യുക്തമായിരി ം,” എ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്, ”നിങ്ങൾ
സുഖമായി കിടപ്പാൻ േവണ്ടേപാെല ഏർപ്പാടു െചയ്യാം,” എ സൂേ
മറുപടി പറ . ഉടൻ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയും (ഇൻെ ക്ടർ) കൂട്ടരും െഹയ്!
നിങ്ങെളന്തിനാണിങ്ങെന പറയുന്നത്? േദഹപരിേശാധന എന്തിന്? എ
േചാദി . ”അതല്ലാ, എെന്റ ശരീരസ്ഥിതി അങ്ങെനയാണ്. വല്ല സുഖേക്കടും
വന്നാൽ നിങ്ങെള അപരാധികളാ വാൻ ഇടയാക്കരുതേല്ലാ. ആ മുൻകരുത 
ലാണ്,” ഇങ്ങെന പറഞ്ഞി േറാട്ടിേലെക്കത്തി, മുേന്നാ േനാക്കിയേപ്പാൾ, ഒരു
പത്തായിരത്തിലധികം ജനങ്ങൾ.
”െതരുെതെര മണൽവാരിെത്തള്ളി േമേ ാെട്ടറിഞ്ഞാ-
െലാരുതരി മണൽേപാലും താെഴ വീഴാെതവണ്ണം”
േറാട്ടിൽ നിരന്നി ണ്ട്. േറാട്ടിെന്റ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഷാ കളിലും ’െവ 
േസ്റ്റൺ സ്റ്റാർ’ ആഫീസ് മുഖ വരാന്തയിലും മ ം കാ ക്കാർ കൂടി ണ്ട്. ആ
ആൾ ട്ടത്തിെന്റ ഇടയിൽ കുെറ മെപ്പട്ടായിരു വഴിെതളിച്ചത്. െപാലീസ്
സൂേ ം മിസ്റ്റർ ഗാേല്യാവും വഴി വിലക്കി. എെന്റ ഇടം വലമായി മിസ്റ്റർ
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള, മിസ്റ്റർ പി അയ്യങ്കാർ മുതലായവരും നടന്നിരു . െമയിൻ 
േറാ വിട്ട് േസ്റ്റഷനിേല ള്ള വഴിയിൽ തിരിയാറായേപ്പാൾ, പിറകിൽനി ം,
േറാട്ടിെന്റ ഇരുഭാഗങ്ങളിൽ നി ം, വല നി ം, ’തള്ളിത്തിങ്ങിക്കലങ്ങി 
െപ്പരുകി വരു’ ണ്ടായിരുന്ന ജന വാഹങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി, ’െവള്ളത്തിൽ
േവഗേമറും ഗതി മണലണെയത്തട്ടി നീ ന്നവണ്ണം,’ െപാലീസുകാരുെട
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തടസ്ഥെത്ത വകവയ്ക്കാെത, ’തള്ളിത്തള്ളി’ േസ്റ്റഷനിേലാ വലി തുടങ്ങി.
ഒര മിനിട്ട് ഇങ്ങെന കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ െപാലീസ് േസ്റ്റഷൻ വാതില്ക്കൽ
എത്തി. എന്നാൽ, ഈ ജന വാഹത്തിെനാെക്ക ആ പതന േദശേത്ത
കട ന്നതിനു മാർഗമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവിടം തിബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരു .
െപാലീസുകാരും, ’േ ക്ഷക േ ക്ഷിതനായ’ ഞാനും ഒഴിെക. മെറ്റല്ലാവ 
രും പുറ നിേല്ക്കണ്ടിവ . വാതിൽ കടന്ന് അക വരാൻ ഭാവിച്ച ചില
േസ്നഹിതന്മാെര െപാലീസ് സൂേ ണ്ട് അസഹനനായി പുറേത്ത തള്ളി.
എന്നാൽ പുറേമ നിേല്ക്കണ്ടിവന്ന ആളുകളിൽ ചില സൂേ ണ്ടിെന്റ ഈ ആേവ 
ശ കടനങ്ങെളക്കണ്ട് അപഹാസസൂചകമായി കൂകിവിളി െകാണ്ട് േസ്റ്റഷൻ
അതിർത്തിമതി പുറേമ, േറാഡിൽ ദിദൃ ക്കളായിത്തെന്ന നി .
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രണ്ട്

െപാലീസ് േസ്റ്റഷെന്റ േഗ കട മുറ്റത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ ആദ്യമായി കണ്ടത്
അ കൂടം വക േകസ്, സ്റ്റാ കൾ തുടങ്ങിയ പേല സാമാനങ്ങൾ മുറ്റ െകാണ്ട്
തള്ളിയിരുന്നതായിരു . അവെയ കട േസ്റ്റഷൻ മുഖപ്പിലുള്ള വരാന്തയിൽ
കയറി. അവിെട റിസർവ് െപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർ മി. േഗാമസ് വാളൂരിപ്പിടി  
െകാണ്ട് ലാ ണ്ടായിരു . െപാലീസ് സൂേ ണ്ട് ഈ സമയത്തിനിടയ്ക്ക്
അവിടം വി േപായിരു . എേന്നാട് ഇരി വാൻ പറഞ്ഞതിൻവണ്ണം അവിെട
മുഖ വരാന്തയിൽത്തെന്ന ഒരു കസാലയിൽ ഞാൻ ഇരു . ഹാ! ആ കസാല
’സ്വേദശാഭിമാനി’ ആപ്പീസിൽനിന്ന് സർക്കാർ ൈകയടക്കിയവയിൽ ഒ ത 
െന്നയായിരു ! ഞാൻ േറാഡിൽ നിന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖമായും
അവർ കാണ്മാൻ സൗകര്യെപ്പടുമാറും ഇരിക്കയായിരു . ജനങ്ങൾ കൂ ംവി  
പിരി േപായിരുന്നില്ല. അവരുെടയിടയിൽ ചില ആരവങ്ങളും െതര കളും
േകൾക്കാമായിരു . ഇതു സ്വഭാേവന െപാലീസുകാർക്ക് അ ം കുണ്ഠിതത്തി 
നുകാരണമായി എ േതാ . എെന്തന്നാൽ, മിസ്റ്റർ േഗാമ ം മിസ്റ്റർ
േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയും മ ം എേന്നാട് അക ള്ള കസാലയിൽ ഇരി ന്നതായാൽ
ഈ ബഹളം പുറേമ ഉണ്ടാകാെത കഴിയുമായിരു എ പറയുകയുണ്ടായി.
”അക കടന്നിരി േമ്പാൾ ആളുകൾക്ക് എെന്ന കാണ്മാൻ കഴിയാെതയാവും;
അവരുെട ആശങ്ക വർദ്ധി ം; കുേറ െട ബഹളമാകും. പുറേമയിരുന്നാൽ
അവർക്ക് എെന്ന കാണ്മാൻ കഴിയുന്നതായാൽ ദുശ്ശങ്കകൾ ഉണ്ടാകയില്ല. ഇതു
വിചാരിച്ചിട്ടാണു കുേറേനരം പുറത്തിരിക്കാെമ ഞാൻ പറയുന്നത്,” എ
ഞാൻ അവേരാടു മറുപടി പറ . ഈ വിധം കുേറേനരം പുറേമയിരു . മിസ്റ്റർ
േഗാമ മായി ചില വർത്തമാനങ്ങൾ സംസാരി െകാണ്ടിരുന്നതിനിടയിൽ,
േറാട്ടിെല ജന ട്ടം കുെറെശ്ശ െമലി തുടങ്ങിയതായി േതാന്നി. വരാന്തയിൽ
െനടുനീെള ’സ്വേദശാഭിമാനി’ ആപ്പീസിൽ നിന്ന് എടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ, റിക്കാർ 
കൾ മുതലായവെയാെക്ക വാരിവിതറി ട്ടിയിരിക്കയായിരു . കുേറേനരം

കഴിഞ്ഞാെറ ഞാൻ അക ള്ള കസാലയിൽ െചന്നിരു . െപാലീസ്
ഇൻെ ക്ടർമാരും േസ്റ്റഷൻ ആഫീസറും മ ം അവരുെട ചില േജാലികൾ
േനാ ന്നതിനിടയിൽ, എെന്റ ആ രാ ിയിെല താമസത്തിനായിട്ടാെണ
േതാ , ഒരു വലിയ മുറി ഒഴിക്കാനും അകം വൃത്തിയാക്കാനും ഉത്സാഹി തു 
ടങ്ങി. ഇതിനിെട സൂേ വരികയും, എെന്റ ആഹാരവും െമത്തയും എേപ്പാൾ
വ േചരുെമ േചാദി കയും െചയ്തി േപായി. പിെന്നയും, ഞാൻ മിസ്റ്റർ
േഗാവിന്ദപിള്ളയുമായി സംസാരി െകാണ്ടിരിക്കയായിരു . കുേറേനരം
കഴി സൂേ ം മിസ്റ്റർ ഗാേല്യാവും വ ; വരാന്തയിൽ കിടന്നിരുന്ന റി 

https://thalilakkam.in/



എെന്റ നാടുകടത്തൽ - സ്വേദശാഭിമാനി േക.രാമകൃഷണപിള്ള 60

ക്കാർ കെള െകട്ടി അര മു വച്ച്, എനിക്കായി ഒഴിച്ചിട്ട വലിയ മുറി ള്ളിൽ
െകാ െവപ്പിച്ച്, അവ ലി കൾ എഴുതി, വീ ം േപായി.

മണി ഏകേദശം ഒമ്പതാകുെമ േതാ . എനിക്ക് ആഹാരവും െമ 
ത്തയും െകാ വരാനായി നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന െപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർ
മിസ്റ്റർ അച തൻപിള്ളയും എെന്റ വാല്യക്കാരും മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല. പുറേമ
േറാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളും മിക്കവാറും േപായിക്കഴി . സൂേ വീ ം
വരുകയും ആഹാരാദികാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി അേന്വഷണം െചയ്കയും െച . അന 
ന്തരം സൂേ ണ്ട് എന്നിൽനി കുെറ അകെല ഇരുന്ന് ഒരു കടലാസു േമടിച്ച്
എേന്താ എഴുതി. ആ ഫുൾേ കടലാസ്സിെന്റ എഴുതിയ പകുതി ചീന്തിെയടു
മടക്കി, ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയ ഏ ിച്ച്, എെന്റ ആഹാരാദികാ 
ര്യങ്ങെളപ്പറ്റി വീ ം അേന്വഷണം െചയ്തി േപായി. മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയും
കുേറ അനുഗമിച്ചി മടങ്ങിവ . തെന്റ കയ്യിൽ കിട്ടിയ േരഖെയ േനാക്കി കാര്യം

ഹിച്ചേശഷം, മടക്കി കീശയിലാക്കി. കുേറ കഴിഞ്ഞാേറ, താൻ രാവിെല
വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയതാെണ ം, ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ല ം
മ ം തെന്റ കൂ കാേരാടു പറകയും, ഒരു കാൺസ്റ്റബിളിെന വിളിച്ച് വീട്ടിൽ
േപായി ഉടുപ്പാൻ മു ം, േനരിയതും, അ റുപ്പികയും വാങ്ങിെക്കാ വരാൻ,
ഒരു കുറിമാനം െകാടുത്തയ കയും െച . അേതവെര എെന്ന എ െചയ്യാ 
നാണു േപാകുന്നെത നിശ്ചയമറിഞ്ഞിരുന്നിെല്ലങ്കിലും, പേക്ഷ, പിേറ്റന്നാൾ
എെന്റേമൽ മുറ വല്ല കുറ്റവും ആേരാപി േകസ് തുടങ്ങാെമ പലരും സംശയി 
ച്ചിരുന്നതിന്മണ്ണം ആശങ്കിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ആ ആശങ്ക അസംഗതെമന്ന് ഉടൻ
േതാന്നി. എെന്റ മനസ്സിൽ അേപ്പാൾ ഉദി െപാങ്ങിയ, വിചാരങ്ങൾ ഇ കാര 
മായിരു : ’സൂേ ണ്ട് ഒരു േരഖ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയ ഏ ി . മിസ്റ്റർ
പിള്ള വീട്ടിേലക്ക് ആളയച്ച് ഉടുപ്പാൻ മു ം േനരിയതും ഉറുപ്പികയും ആവശ്യെപ്പ 
ടു . ഇെതന്തിന്? േരഖ എന്താവാം? എെന്ന ബന്തവസ്സിൽ സൂക്ഷിപ്പാൻ മിസ്റ്റർ
പിള്ളെയ ചുമതലെപ്പടുത്തിയതാെണങ്കിൽ, മിസ്റ്റർ പിള്ള ഈ രാ ിയിൽ
ഉറുപ്പിക ആവശ്യെപ്പടുന്നെതന്തിന്? അതുമല്ല, പാളയം േസ്റ്റഷൻ ചാർജ് വഹി 

ന്ന ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള അല്ലതാനും. അതിനാൽ സൂേ
െകാടുത്ത േരഖ മെറ്റേന്താ ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയതായിരിക്കണം. അെതന്താണ്?
എെന്റ ആപ്പീസും അ കൂടവും െപെട്ട േശാധനെചയ്യാനാെണന്ന് പറ വ 
ന്നി സകല സാധനങ്ങളും െപാലീസ് േസ്റ്റഷനിേല മാറ്റി. േശാധനവാറണ്ട്
എെന്ന കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആവശ്യെപ്പട്ടതിലും കാണിക്കയിെല്ല സൂേ
പറ . മജിേ ട്ടിെന്റ വാറണ്ടല്ലാ എ ം തിരുെവഴു വാറണ്ടാെണ ം
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പറ . കുറ്റം െചയ്തി െണ്ടങ്കിൽ, രാജ്യരക്ഷെയ ഉേദ്ദശിച്ച് ഏർെപ്പടുത്തീ ള്ള
നിയമങ്ങെള നടത്തിേപ്പാകുന്നതിനു നിേയാഗിച്ചിരി ന്ന ന്യായാധിപതിമാർ
മുേഖന െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നതായ നടപടികെള ഉേപക്ഷിച്ചി രാജാവിെന്റ
അധികാരമഹിമാവിെന േയാഗിച്ചിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക്, സൂേ ണ്ടിെന്റ േരഖ
ആ അധികാര കടനത്തിെന്റ മെറ്റാരു അംശമായിരിക്കം. ആ േരഖ എെന്ന
ഈ നാട്ടിൽനി പുറേമ അയയ്ക്കണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യത്തിലുള്ളതായിരിക്കാം;
സംശയമില്ല.’ എ ചിന്തിച്ച് മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളേയാട് േചാദി : ’നമ്മൾക്ക്
എേപ്പാൾ പുറെപ്പടാം?’ എ മാ ം. ഈ േചാദ്യെത്ത അേദ്ദഹം ആ സമയം

തീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലാ എ േതാ . എെന്തന്നാൽ, അതു േകട്ടിട്ട് അേദ്ദ 
ഹം കുേറേനരം ഒ ം മിണ്ടാെതയിരു . ”േവണ്ട, നിങ്ങൾ ഒളി വേയ്ക്കണ്ട
ആവശ്യമില്ല. എന്താണു വരാൻേപാകുന്നെത ഞാൻ ഊഹി കഴി .
അതിനാൽ എേപ്പാൾ പുറെപ്പടാെമ മാ ം പറക,” എ ഞാൻ വീ ം
േചാദി . അേദ്ദഹം വീ ം മന്ദഹസി . എന്തായാലും, എേപ്പാെഴങ്കിലും
പറേയണ്ടതായി വരുമേല്ലാ എ സമാധാനെപ്പട്ടിട്ടായിരിക്കാം. അേദ്ദഹം
അനുേശാചനസ്വരത്തിൽ, ”പ മണി പുറെപ്പടാം.” എ മറുപടി
പറ . ”രാ ിേയാ പകേലാ?” എന്ന എെന്റ േചാദ്യത്തിന്, ”ഇേപ്പാൾ തെന്ന;
രാ ിയിൽ,” എന്ന് ഉത്തരം പറ . ”അതാണുത്തമം- കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ
ഇവിടം വിടണം, ബഹളമുണ്ടാവാൻ സംഗതി വരരുതേല്ലാ. പേക്ഷ, ഈ കഥ
വളെര മു തെന്ന സൂേ ണ്ടിന് എെന്ന അറിയിക്കാമായിരു . അങ്ങെന
െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ, വീട്ടിൽേവണ്ട വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അറിവുെകാടുക്കാമായിരു .
േപാെട്ട, സാരമില്ല. മിസ്റ്റർ അച തൻപിള്ളയും വാല്യക്കാരും വ േചർെന്ന 
ങ്കിൽ ഊണുകഴി േനരേത്ത യാ യാകാമായിരു .” എ ഞാൻ മിസ്റ്റർ
േഗാവിന്ദപ്പിള്ളേയാടു പറ . ഈ സംഭാഷണസമയം സമീപ മറ്റാരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം സമാശ്വസിപ്പി ന്നതിനായി ചിലതു സംസാരി .
”േഹയ്! അെതാ ം കൂടാെത തെന്ന എനി സമാധാനം ഉണ്ട്. എനിക്ക്
ഏതു നാട്ടിേലാ, കാട്ടിേലാ ജീവിച്ചാെലന്ത്? ഞാൻ ഇവിെട പാർക്കരുത്
എന്നാണു മഹാരാജാവിന് അഭിമതെമങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിെട പാർ വാൻ
ആ ഹവുമില്ല. ആകെട്ട, ഏതു വഴിക്കാണു യാ ?” എ ഞാൻ േചാദി .
”െതക്കൻ വഴി” എ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള മറുപടി പറ . ”െകാല്ലം
വഴിയായിരുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമു കൂടാെത കഴിയുമായിരു .” ”എന്താ
െചയ്ക? െപാലീസുഡിപ്പാർ െമന്റിെല കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണ്.
െതക്കൻവഴി പണ്ടേത്ത ഏർപ്പാടാണ്.” ”ഓേഹാ! േതാവാളേക്കാട്ട കട ക
എന്നാണേല്ലാ.” ”നിങ്ങൾ ഗുണമാെണ സമാധനെപ്പടുക; അധികം സ്വാത 
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്യമുള്ള ദിക്കിൽ പാർക്കാം.”

ഇ കാരം സംഭാഷണം കുെറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, മിസ്റ്റർ അച തൻപിള്ളയും
വാല്യക്കാരും വ േചർ . കുെറക്കഴിഞ്ഞ് മിസ്റ്റർ ഗാേല്യാവിെന്റ ആൾ ഒരു
ക െകാ വന്ന് ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയ ഏ ി . അവർ
അതു വായി േനാക്കിയേശഷം. ഞങ്ങൾ ഊണിന് ഒരുക്കമായി. ഊണു
കഴി . ഇതിനിടയിൽ, അവിെട വന്നിരുന്ന ബ ക്കേളാടും മ ം, ഞാൻ
മ ാസിേല േപാവുകയാണ്, എ പറയുകയും, ആ വിവരം എെന്റ ഭാര്യ
മുതലായവെര ഹിപ്പിക്കാൻ അവേരാടാവശ്യെപ്പടുകയും; വഴിയിൽ സഹാ 
യത്തിനു രണ്ടാൾ േത്യകം േപാരുവാൻ വ്യവസ്ഥ െചയ്തയ കയും െച .
പതിെനാ മണി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വണ്ടി തയ്യാറായി, എന്ന് ആൾ വന്നറിയി .
പിെന്ന, അരമണി റിനുള്ളിൽ യാ ഒരുങ്ങി. പതിെനാന്നര ഞാനും
െപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർമാർ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയും മിസ്റ്റർ പി അയ്യങ്കാരും
ജഡ്ക്കയിൽ കയറി. രാ ി നേന്ന ഇരുട്ടായിരു . യാ യും പുറെപ്പ . ’യാ ാ 
മുേഖേശാഭനം’ ആയ ഒരു ദീപം എതിേരവ . ’ഇരുളിൽനി െവളിച്ചേത്തക്ക് ’
എ ൈദവം സൂചന തന്നതായിരി േമാ എന്ന് ഒരു വിചാരം മനസ്സിനു
ൈധര്യത്തിങ്കൽ ൈസ്ഥര്യേത്തയും നല്കി.

െപാലീസ് േവഷം (യൂണിഫാറം) ധരിച്ചിരുന്ന ആ രണ്ട് ഇൻെ ക്ടർമാർ 
കൂെടയും ഒന്നായി യാ െചയ് വാൻ തക്ക സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്ന ആ

ജഡ്ക്ക ള്ളിൽ, എെന്ന ടാെത എെന്റ െമത്ത മുതലായ സാധനങ്ങളും
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്, അടുത്ത താവളമായ െനയ്യാറ്റിങ്കര എത്തിയതുവെര,
യാ യിൽ, ”േനരം െപായതറിഞ്ഞിടാത്തവിധമായ്
താേന കഴി നിശ.”
െനയ്യാറ്റിങ്കര എത്തിയേപ്പാൾ, േനരം ഏകേദശം രണ്ടരമണി കഴിഞ്ഞി 
രി . െപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽ വിള നിെന്നരിയു ണ്ട്. പാറാക്കാർ
ഉണർന്നിരി ണ്ട്. ഉടൻ, അവിടുെത്ത ഇൻെ ക്ടർക്ക് ആളയ . മിസ്റ്റർ
േഗാപാലസ്വാമിപ്പിള്ള-അതാണ് ഇൻെ ക്ടറുെട േപര്-വ േചർ . കാ 
ര്യം േചാദിച്ചറിയുകയും, തനിക്ക് ഇങ്ങെനെയാരു സന്താപകരമായ കൃത്യം
ൈകേയേല്ക്കണ്ടിവന്നേല്ലാ എ വ്യസനിക്കയും െച . ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ
പറ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയതിന്മണ്ണം ജഡ്ക്കാവണ്ടി പകരം, വി െവച്ച
(തിരുെനൽേവലി) കാളവണ്ടി ഏർപ്പാട് െചയ്ത്, ഉേദ്ദശം നാലുമണിസമയം,
യാ തുടർ . ആ േസ്റ്റഷനിൽ നിന്ന് ഇൻെ ക്ടർ പുറേമ ഒരു േസ്റ്റഷ 
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നാഫീസറും േപാരുന്നതിനു സൂേ ണ്ടിെന്റ ആജ്ഞ ഉണ്ടായിരു എ ം
െവളിെപ്പ . എെന്ന പിരിയുന്ന സമയം മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയും മിസ്റ്റർ പി
അയ്യങ്കാരും തങ്ങളുെട സഹതാപെത്ത സ്താവിക്കയും എനി സകല േ  
യ കെളയും ആശംസി കയും െച . ”വന്ദനം! ഈ സംഭവംെകാ താൻ
ഖിന്നനായിട്ടില്ലാ എ ം, നല്ലവണ്ണം മനഃ സാദം എനി െണ്ട ം എെന്ന 
പ്പറ്റി േചാദി ന്നവേരാടു പറവാൻ അേപക്ഷ.” എ പറ ഞാനും പിരി .

സൂേര്യാദയമാകുന്നതിനു മുമ്പ് െനയ്യാറ്റിങ്കര കടന്നിരിക്കണം എന്നായിരു 
എെന്റ ആ ഹം. െനയ്യാറ്റിങ്കര എെന്റ തറവാ വീടും സ്വജനങ്ങളുമുള്ള

േദശമാകയാൽ ഇവർ ഇക്കഥ അറി വ േചരുവാനും േശാകരസപൂരിതമായ
രംഗം വല്ലതും ഉണ്ടാവാനും ഇടവരാെത കഴിേക്കണെമന്നായിരു ഉേദ്ദശ്യം.
അതിനാലായിരു തിരുവനന്തപുര നി തെന്നയും േനരെത്ത പുറെപ്പട്ടത്.

മിസ്റ്റർ േഗാപാലസ്വാമിപ്പിള്ളയും ഞാനും മാ ം വണ്ടിക്കകത്തായിരുന്ന 
തിനാൽ, സുഖമായിരിപ്പാനും കിടപ്പാനും സൗകര്യമുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം
തെന്റ ചങ്ങാതികേളാടു േചാദിച്ചറിഞ്ഞ വർത്തമാനങ്ങൾെകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പടാ 
ഞ്ഞ്, എേന്നാടു കഥകൾ േചാദിച്ചറികയും ”എനിക്ക് വാസ്തവമായി ം മനസ്സ്
തപി . നിങ്ങെളങ്ങെനയാണ്, ഈ വിധം, കുലുക്കം ഇല്ലാെതയിരി ന്ന 
ത്?” എ േചാദിക്കയും െചയ്തതിന്, ”ഇതിെലന്താണ് വ്യാകുലെപ്പടാൻ?” എ
മറുേചാദ്യംെകാണ്ട് സമാധാനെപ്പടുകയല്ലാെത, മെറ്റാരു മറുപടിയും എനി
േതാന്നിയില്ല. ഇ കാരം, പലതും സംസാരി . രാവിെല കുഴി െറെയത്തി.

കുഴി െറ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിെലത്തിയ സമയം മണി ആറരയായി എ
േതാ . േപാലീസ് സൂേ ണ്ട് മിസ്റ്റർ ഹുഗ്വർഫ് അന്ന് അവിെട പരി 
േശാധനയ്ക്കായി വരു ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ഇൻെ ക്ടർ തുടങ്ങിയവെരാെക്ക
േസ്റ്റഷനിൽ രാവിെല ഹാജരായിരു . ’സ്വേദശാഭിമാനി’ സ്സ് േപാലീസുകാർ
കയറി ൈകയടക്കം െചയ്തിരി ന്നതായി കമ്പിവഴി വർത്തമാനം കി ക
േഹതുവായിട്ട്, എെന്ന അേന്വഷിച്ച് െനയ്യാറ്റിങ്കര നി തിരുവനന്തപുര
േപായിരുന്ന ചിലബ ക്കൾ അവിെട എത്തിയ സമയം ഞാൻ യാ പുറെപ്പ 
ട്ടതായി അറികയാൽ, മടങ്ങി, എെന്ന കാണ്മാനായി പിൻതുടർ , രാവിെല
കുഴി െറ എത്തി. ഈ േനരംെകാണ്ട് വർത്തമാനം പര തുടങ്ങിയിരു ;
എെന്തന്നാൽ, ആളുകൾ പലർ േസ്റ്റഷനിേല വ കൂടി ടങ്ങി. മിസ്റ്റർ
ഹുഗ്വർഫും എത്തിയിരു ; അേദ്ദഹം പരിേശാധന പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴി 
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യാെത മടങ്ങി. രാവിെല ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് ഏകേദശം എ മണി സമയം,
ഞങ്ങൾ യാ തുടർ . െനയ്യാറ്റിങ്കെരനി വന്നിരുന്ന െപാലീസ് ഇൻെ  
ക്ടറും േസ്റ്റഷനാഫീസറും അവരുെട അതിർത്തി കഴികയാൽ മുറയ്ക്ക് കുഴി െറ
േപാലീസ് ഇൻെ ക്ടെറയും േസ്റ്റഷനാഫീസെറയും ചുമതലേയ ിച്ചിട്ട് എനി
മംഗളാശംസകൾ െച മടങ്ങി.

കുഴി െറ േപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ ഓെവൽ േജാസഫ് (ബി.എ)
തക്കലവെര േപാ . വഴിനീെള ഞങ്ങളുെട സംഭാഷണവിഷയം ’സ്വേദശാഭി 
മാനി’െയപ്പറ്റിയായിരു . ഞങ്ങൾ തക്കല എത്തിയേപ്പാൾ, ഉേദ്ദശം (പകൽ)
പതിെനാ മണിയായി. ’സ്വേദശാഭിമാനി’ പ മുടക്കെത്ത റി ള്ള വർത്ത 
മാനം മാ ം അ ം ചിലർ അറിഞ്ഞിരു . ഞങ്ങൾ േപാലീസ് ഇൻെ ക്ടറുെട
പാർപ്പിടത്തിലാണു െചന്നിറങ്ങിയത്. ഏതാനും നിമിഷേനരത്തിനുള്ളിൽ,
വർത്തമാനം കാ തീേപാെല പര . ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ. പി.പി. തര്യെന്റ
പാർപ്പിടത്തിലും പുറേമ േറാട്ടിലുമായി ഒേട്ടെറ ആൾ തിക്കി ടി. മിസ്റ്റർ
േജാസഫ് മിസ്റ്റർ തര്യെന ചുമതലേയൽപ്പിച്ചിട്ട്, എനിക്ക് വിജയാശംസ െച
പിരി േപായി. പിെന്ന, ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണുകഴിേവാളവും അനന്തരം വി മാവ 
സരത്തിലും, അവിെട കാണ്മാൻ വ കൂടിയിരുന്നവേരാടു തേലനാൾ നടന്ന
സംഭവങ്ങെളപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരി െകാണ്ടിരു . ഈ അവസരത്തിൽ,
എേന്താ ആവശ്യത്തിനായി എന്റ കുപ്പായക്കീശയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ’ഫൗ 
ണ്ടൻെപൻ’ എടു വാൻ അതിെന്റ കൂടു തുറന്നേപ്പാഴാണ്, ഞാൻ തേലന്നാൾ
അതിനുള്ളിൽ കണ്ടിരുന്നതായ എെന്റ വക െചറിയ േപനാക്കത്തി അതിൽനി 
ന്ന് എങ്ങെനേയാ െപായ്േപ്പായതായി അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ ആ വിവരം പറഞ്ഞ
സമയം മിസ്റ്റർ തര്യൻ, ”േപനാക്കത്തി ഞാൻ തരാം,” എ പറഞ്ഞ് അേത
കത്തി എെന്ന കാട്ടി. അത് എങ്ങെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയ്യിൽ കിട്ടിെയ
േചാദിച്ചതിന്, തേലരാ ിയിൽ പാളയം േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽ എെന്റ കുപ്പായം
തൂക്കിയിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള, ഞാനറിയാെത
അെതടു െവ ം, ആ കത്തി ഞാൻ തിരുവിതാംകൂർ അതിർത്തി കടന്നാലുടൻ
എെന്ന ഏ ി െമ ം, മിസ്റ്റർ തര്യൻ മറുപടി പറ .

ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്, േനരം മണി ര കഴിഞ്ഞിരി . അവിെട തിങ്ങി ടി 
യിരുന്ന ആളുകൾ പിരി േപായിട്ടില്ലാ. വർത്തമാനം അധികം പര
തുടങ്ങിയതിെന്റ ഫലമായി, അകെലനി ം ആളുകൾ വ കൂടി ടങ്ങിയിരി 

. ഇവെരെയാെക്ക എങ്ങെനയാണ് േറാട്ടിൽനിന്ന് അകറ്റി നിർ ന്നത്
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എ ചിന്തപൂ നില് ക്കേവ, ഞങ്ങൾ േപാവാനുള്ള വണ്ടി തയാറായി വരു 
കയും യാ തുടരാൻ ഒരു കയും െച . േറാട്ടിേലക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ കണ്ടതായ
കാ , സത്യമായും മനസ്സിനു പാരവശ്യെത്ത ഉണ്ടാ ന്നതായിരു . അവിെട
സാ ക്കളായി നിന്നിരുന്ന േസ്നഹിതൻമാേരാടും, േജ്യഷ്ഠസേഹാദരേനാടും
യാ പറ പിരിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറിയ സമയം ഉത്കണ്ഠിതരായി
വണ്ടിയിേല തെന്ന നയനങ്ങെള പതിപ്പി െകാ നിന്നിരുന്ന ആ ജന 
സംഘത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന്, ”അങ്ങെയ വി പിരിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ള്ള
വ്യസനം എ െയ പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ യാസമാണ്. അങ്ങെയ താമസിയാ 
െത ഞങ്ങളുെടയിടയിൽ തിരി വ കാൺമാൻ സംഗതി വരുേത്തണേമ എ
ഞങ്ങൾ ഈശ്വരേനാടു ാർത്ഥി .” എന്ന്, ഒരാൾ, എെന്ന, ”കണ്ണീർവീ  
മുടൻ നിറഞ്ഞിടുമതിൽ മധ്യത്തിലീക്ഷി ” െകാ ം, തെന്റ സംഗാവസാന
ഘട്ടത്തിൽ ഉൽക്ഷിപ്തഹസ്തനായി േന ങ്ങെള ഉന്മീലനം െചയ്ത് ആകാശെത്ത
േനാക്കിെക്കാ ം, ഉച്ചത്തിൽ പറ . ”തരേക്കടില്ലാ,” എ മാ ം പറവാേന
എന്നാൽ കഴി . ഇ യും പറഞ്ഞിട്ട്, അവേരാെടാെക്ക, ഭാവത്താൽ
യാ േചാദിച്ചിട്ട് പുറെപ്പടുകയും െച .

ൈവകുേന്നരം ആറുമണിേയാടുകൂടി േകാട്ടാർ െപാലീസ് േസ്റ്റഷനു സമീപെമ 
ത്തി. േസ്റ്റഷനിൽ ഇൻെ ക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പാർപ്പിടത്തിേല േപായി. അവിെടയും അേദ്ദഹെത്ത ഉടനടി കാണ്മാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹം ഏേതാ േകസു സംബന്ധിച്ച് അേന്വഷണത്തിനായി
േപായിരു . എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാർപ്പിടത്തിൽ ചില പരിചയക്കാ 
െര കാണുകയും, അവർ കുശല ശ്നങ്ങൾ േചാദി കയും െച . അവരാരും
ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ”എേങ്ങാേട്ടക്കാണു പുറെപ്പട്ടിരി ന്നത്?”
എന്ന് അവർ എേന്നാടു േചാദിച്ചതിന്, ”തിരുവിതാംകൂർ അതിർത്തി പുറേമ
േപാകുവാൻ,” എന്ന് സാധാരണമട്ടിൽ മറുപടിപറഞ്ഞതു േനരേമ്പാക്കായിട്ടാണ്
അവർ വിചാരിച്ചത്. അവരുെട േചാദ്യത്തിനു വീ ം അേത മറുപടി പറയുന്നതു
േകട്ട് അവർ അപവാര്യയായി, മിസ്റ്റർ തര്യേനാടു വിവരങ്ങൾ േചാദിച്ചറി .
അവരിെലാരാൾ, ഒരു സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥൻ-അവർ മിക്കവരും സർക്കാർ ജീവ 
നക്കാരായിരു -എെന്റ അരികിേലക്ക് തിരി വന്ന സമയം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ക കളിൽനിന്ന് അ ധാര ചിറെപാട്ടിവീഴാൻ ഭാവി ന്നതും, സംസാരി  
ന്നതിനു നാവ് അനക്കാൻ കഴിയാെത അ ം കുഴ ന്നതും ഞാൻ ക . ആ
േസ്നഹിതൻ, ”കഷ്ടം! തിരുവിതാംകൂർ പഴയ കാലേത്തക്ക് തിരി േപാകയാ 
േണാ? ഇങ്ങെനയായാൽ ആളുകൾക്ക് രക്ഷെയവിെട? സമാധാനെമവിെട?”
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എ ഗദ്ഗദാക്ഷരമായി വിലപി കയും തദനന്തരം മൗനമടയുകയും െച .
”അ ം മു കിട്ടിയ ’മലബാർ ഹിറാൾഡ് ’ (Malabar Herald) പ ത്തിൽ നിങ്ങ 
െളപ്പറ്റി തിരുവനന്തപുര നി ള്ള ഒരു കമ്പിവാർത്ത വായിച്ചേതയു . മിസ്റ്റർ
രാജേഗാപാലാചാരിയുെട ഭരണെത്ത റി േമലാൽ ആേക്ഷപം പറഞ്ഞാൽ
നിങ്ങെള ഹരി ം എ ഒരു വാേറാല നിങ്ങൾ കിട്ടിയതായിട്ടാണ്
കമ്പിവാർത്ത. അതു വാസ്തവമാേണാ?” ”വാേറാല കിട്ടിയതു വാസ്തവം തെന്ന 
യാണ്.” ”എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ കാണിച്ചിരി ന്ന നടപടിയുെട അർത്ഥെമന്ത്?”
”അർത്ഥം മെറ്റാ മില്ല. ഞാൻ തിരുവിതാംകൂറിനു പുറേമ െപാെയ്ക്കാള്ളണെമ
മാ ം.” ഇ കാരം ഞങ്ങളുെട സംഭാഷണം തുടർ . തേലന്നാൾ നടന്ന
കഥകെളാെക്ക വിസ്തരി . ഇതിനിടയിൽ ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ ഗുലാംേഘാസ്
വ േചരുകയും, ഞങ്ങൾ ഉേദ്ദശം എ മണി സമയം അവേരാട് യാ പറ
േകാട്ടാറ് വി േപാരുകയും െച . വഴിക്ക് നാഗരുേകാവിലിൽ ഒരു േസ്നഹിതെന്റ
സത്കാരം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒഴുകിനാേശ്ശരിയിൽ തപാൽവണ്ടിേപ്പട്ടയിെലത്തി
ഒരു തപാൽവണ്ടി ഏർപ്പാടു െച . ഉേദ്ദശം പ മണി സമയംവെര അവിെട
വി മി .

ഒഴുകിനാേശ്ശരിയിൽനിന്ന് തിരുനൽേവലി േപാകുന്ന തപാൽ വണ്ടിക 
ളിെലാന്നായിരു ഏർപ്പാടു െചയ്തത്. തിരുവിതാംകൂർ അതിർത്തി കട ന്നതു
രാ ിയിലായിരുന്നതിനാലും, അതിർത്തി വിട്ടാൽ േവെറ വണ്ടി കി വാൻ
സാദ്ധ്യമല്ലായ്കയാലും തിരുനൽേവലി തെന്ന നീെള യാ െചയ്യാനുള്ള
വ്യവസ്ഥയായിരു ഉത്തമപക്ഷമായിരുന്നത്. വണ്ടി ലി, അതിർത്തി 
വേര ം തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മ വക െചലവിലായിരു എന്നാണ്
ഊഹിേക്കണ്ടിയിരി ന്നത്. എെന്തന്നാൽ, അതിർത്തി പുറേമ തുടങ്ങി
തിരുനൽേവലിവെരയുള്ള കൂലി മാ േമ എേന്നാടു വസൂൽ െചയ്തിരു .
അ മികളായ മറവന്മാരുെട ശല്യെത്ത ഭയെപ്പട്ട് സാധാരണയായി തപാൽ 
വണ്ടികൾ കൂ കൂടി േപാകാറുള്ളതിന്മണ്ണം ഞങ്ങളും പ മണി കഴിഞ്ഞാെറ
കൂ വണ്ടികെളാന്നി േപട്ടയിൽ നി പുറെപ്പ .

വി െവച്ച വണ്ടി ആയിരു അെതങ്കിലും, നിരത്തിെന്റ നിരപ്പില്ലായ്മെകാ ം,
വണ്ടിയുെട ഉലച്ചൽെകാ ം, അത്  ’എെല്ലാടിപ്പൻ’ വണ്ടി ആയിത്തിർന്നിരു .
കുേറദൂരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തുടങ്ങി കരക്കാ കുേറെശ്ശ വീശി. മുേന്നാ േപാ 
കുേന്താറും, കാറ്റിെന്റ ഊ ം കയറി ടങ്ങി. ഏതായി ം ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി
ഉറങ്ങിയില്ലാ എന്ന അവസ്ഥയിൽ, വണ്ടിയുെട ഉലച്ചിൽെകാണ്ട് ഇടംവലം ഉരു 
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കിട കയായിരു . കാറ്റിെന്റ ഊക്ക് അതി ചണ്ഡമായി ക , വണ്ടിെയ
തള്ളിമറി േമാ എ കൂെട ഞങ്ങൾ ശങ്കി . േനരം ര മണി കഴിഞ്ഞിരി 

െമ േതാ . ആരുവാെമാഴിേക്കാട്ട സമീപെമത്താറായി. വണ്ടി
കട േപാവാൻ േവ ംവണ്ണം സൗകര്യമില്ലാത്ത കാരത്തിൽ, വഴിനടുവിൽ
ര മൂ വലിയ വണ്ടികൾ പാേട മറി കിട ണ്ടായിരു . ഇവ കാറ്റടി 

മറി േപായവയായിരു . ഇവയുെട ഉടലിെന്റ വലിപ്പംകൂെടയും കാറ്റിന്
അഗണ്യമായി േതാന്നിയിരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക്, ”വിന്ധ്യെനയിള െവൻ, സി  
കൾ കല െവൻ” എ കാഹളം ഊതി നട കയായിരു ആ കാറ്റ് എ
പറയുന്നതിൽ അതിശേയാക്തി േദാഷാേരാപത്തിന് അവകാശമുണ്ടാകയില്ല.
േകാട്ടവാതിൽ സമീപിക്കാറായേപ്പാൾ, രാ ി, അ മികളുെട ശല്യത്തിൽനി
യാ ക്കാെര രക്ഷിപ്പാനായി ’പേ ാൾ’ ചു ന്ന ആയുധപാണികളായ െപാലീ 
സുകാെര കാണുകയും, അവർ ിട്ടീഷ് െപാലീസുകാരുെട കാവൽസ്ഥലംവെര
ഞങ്ങെള അനുചരി കയും െച . അവിെടെവച്ച് ഇൻെ ക്ടറും േസ്റ്റഷനാ 
ഫീസറും സഹതാപപൂർവം യാ പറ പിരി . തേലനാൾ രാ ിയിൽ
ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള എെന്റ കുപ്പായക്കീശയിൽനിെന്നടുത്തിരു 
ന്നതും, ഓേരാ േസ്റ്റഷനിെലയും ഇൻെ ക്ടർമാെര മുറയ്ക്ക് ഏ ിച്ചിരുന്നതുമായ
െചറിയ േപനാക്കത്തി മിസ്റ്റർ ഗുലാംേഘാസ് ആ വിവരം പറഞ്ഞ് എെന്ന
ഏ ി കയും െച .

െപാലീസുകാരുെട ബന്തവസ്സിൽ എനി യാെതാരു േ ശവും തട്ടാെതയി 
രിപ്പാൻ അവർ േവണ്ടെതാെക്ക സൗകര്യത്തിൽ ഏർപ്പാടു െചയ്തിരു എ
പറയാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല. ഞങ്ങളുെട യാ യിൽ അവർ
എെന്ന ഉേദ്ദശി ം എേന്നാടായി ം എെന്താെക്കയാണു െചയ്തിരുന്നെതന്ന്
ഞാൻ സ്താവിച്ചി ണ്ട്. ഞാൻ ആരുവാെമാഴിേക്കാട്ട പുറേമ കടന്നതിെന്റ
േശഷം എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത് എന്നാകെട്ട, എ െചയ്യരുെതന്നാകെട്ട, അവ 
രിലാരും എെന്ന െതരിയെപ്പടുത്തീ ണ്ടായിരുന്നില്ല. എെന്ന എന്തിനായിട്ടാണ്
തിരുവിതാംകൂറിനു പുറേമക്കയച്ചിരി ന്നെത ം അവരാരും എെന്ന അറിയി 
ച്ചി മില്ലാ. എെന്ന ഇ കാരം പുറേത്തക്കയപ്പാൻ അവെര അധികാരെപ്പടുത്തിയ
േരഖകേളയും കാണിച്ചിട്ടില്ലാ. ”എേപ്പാൾ പുറെപ്പടാം?” എ തേലനാൾ ഞാ 
നായിട്ട് അവേരാടു േചാദിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ ം കിട്ടിയിരുന്ന ക നങ്ങെള
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതായി അവർ സംഭാവനം െചയ്തിരുന്നിരിക്കാം
എന്ന് ഊഹിക്കയല്ലാെത മറുവഴിയില്ലാ.
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തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരധികൃതന്മാരുെട അധീനതയിൽനി പിരിഞ്ഞ
സ്ഥലം തുടങ്ങി കുേറ ദൂരമ യും മറവൻമാരുെട ശല്യമുണ്ടാകാറ് പതിവുള്ള
ദിക്കാണ്. അതിനാൽ, മിസ്റ്റർ ഗുലാംേഘാസ്, േസ്നഹവിഷയത്തിൽ, എെന്റയും
എെന്റ അനുയായികളുെടയും രക്ഷെയ കരുതി, ിട്ടീഷ് െപാലീസ് സിൽബ 
ന്തികളിെലാരാെള േത്യകം ശിപാർശി െചയ്ത് ഒരുമിച്ചയച്ചിരു . രാവിെല
ഉേദ്ദശം നാലുമണി സമയത്തായിരു ഞങ്ങൾ ആ സന്ധി വിട്ടത്. േനരം
പുലരുന്നതുവെര ആ സിൽബന്തി കൂെടയുണ്ടായിരു . കാലത്ത് (െസപ്റ്റംബർ
28-ന് ) എ മണിക്ക് പണകുടിയിലും, ഉച്ച നാങ്കേനരിയിലും കുേറ വി മി
സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞ്, ഉേദ്ദശം ഏഴുമണിസമയം തിരുനൽേവലിയിെലത്തി,
യാ യുെട ദുർഘടങ്ങളും കഴി .

തിരുനൽേവലിയിൽ ഏതാനും ദിവസം താമസി . അതിനിടയ്ക്ക് എെന്റ
ഭാര്യയും കുട്ടികളും ചില ബ ക്കളും േസ്നഹിതൻമാരും വ േചരുകയും
’സ്വേദശാഭിമാനി’ ആഫീസും വീടും െപാലീസുകാർ േശാധന െചയ്തതു സംബ 
ന്ധി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒെക്ക അറിയി കയും െച .

െസപ്റ്റംബർ 27-ന് െചാവ്വാ കാലത്തായിരു വീടു േശാധന െചയ്തത്.
എെന്ന നാടുകടുകടത്തിയിരി ന്ന വിവരം അ രാവിെല മാ ം അറി
വ്യസനിച്ചവരായ ഒേട്ടെറ ജനങ്ങൾ, എെന്റ സ്വന്തം ആളുകെള കാണ്മാനും
സഹതാപെത്ത അറിയിപ്പാനുമായി െച േചരു ണ്ടായിരു . െപാലീസ്
സൂേ ം എെന്ന െനയ്യാറ്റിങ്കരേയാളം അനുഗമിച്ച ഇൻെ ക്ടർമാരും മ
ചില െപാലീസ് ജീവനക്കാരും വീടുേശാധനയ്ക്കായി എ കയും, ആ സമയം
കൂെടയുണ്ടായിരിപ്പാൻ എെന്റ ഭാര്യ ം ബ ക്കൾ ം അറിവുെകാടുത്ത്
അവെര െട വരു കയും െചയ്തിരു . വീട്ടിനുള്ളിലും പുറേമ േറാട്ടിലും അേന 
കശതം ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടിയിരു . മിസ്റ്റർ േജാർജ് ആചാരം പറ േകട്ടിട്ട്.
”നിങ്ങൾെക്കന്താണ് ഇവിെട േവണ്ടത്?” എ ഗൃഹനായിക േചാദിച്ചേപ്പാൾ,
”നിങ്ങളുെട ഭർത്താവിെന്റ എഴു ഫയലുകളും, കടലാസുകളും, പുസ്തകങ്ങളും
എവിെടയിരി എ കാണി തരാേമാ? അവെയ എനി േശാധന
െചയ്യണം, എ മിസ്റ്റർ േജാർജ് പറ . അനന്തരം, തേലനാൾ അര
മു വച്ചിരുന്ന മുറികളുെട മു െപാളിക്കാൻ സൂേ സിൽബന്തികേളാട്
ആജ്ഞാപി കയും, ആദ്യമായി പുറേമ വരാന്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും മു  
െവച്ചിരുന്നതല്ലാത്തതുമായ ഒരു േമശ തുറന്ന് അക ണ്ടായിരുന്നവെയാെക്ക
താഴേത്തക്ക് എടു വയ്ക്കയും െച . ”ൈ വ ക കൾ ഇവയിൽ വല്ലതുമു 
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െണ്ടങ്കിൽ കാണി തരുേമാ? അവ ഞങ്ങൾ കാേണണ്ട. അവെയ നിങ്ങൾ
എടു െകാ ക.” എ സൂേ പറ . ”എനിെക്കാ ം നിശ്ചയമില്ലാ,
നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവെയല്ലാം എടുത്തി ബാക്കി അതിലിേട്ട ക,” എന്നായി 
രു ഗൃഹനായികയുെട മറുപടി. സൂേ ചില ക കൾ കാണിച്ചിട്ട്, ”ഈ
ഒപ്പ് ആരുെടെതന്നറിയാേമാ?” എ േചാദി . ”എനി നിശ്ചയമില്ല,” എ
മറുപടി കിട്ടി.
”ശാരദയുെട േലഖനങ്ങളും അതു സംബന്ധിച്ച ക കളും എവിെട? ആ മാസിക
നിങ്ങളേല്ല നട ന്നത്?”
”ഞാൻ അതിെന്റ സാധികമാരിെലാരാളാണ്. അതിേല ള്ള േലഖനങ്ങൾ
മുതലായവ ചിലത് ആഫീസിലും ചിലത് ഇവിെട ഈ േമശ ള്ളിലും ഉണ്ടായി 
രിക്കാം. നിങ്ങൾ എടു വച്ചിരി ന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലതു കാണും.”
”േസാമാലിലാൻഡിൽനിന്ന് ഈ കത്തയച്ചിരി ന്ന ആൾ ആരാണ്?”
”ശാരദയുെട വരിക്കാരിെലാരാളാണ്.”
”അയാെളപ്പറ്റി എന്തറിയാം?”
”ശാരദയുെട വരിക്കാരൻ എന്നല്ലാെത ഒ മറിവില്ലാ.”
”നിങ്ങളുെട ഭർത്താവിനു മ ാസിൽ േസ്നഹിതന്മാർ വല്ലവരും ഉേണ്ടാ? അവർ
ഇവിെട വ കാണാറുേണ്ടാ?”
”മ ാസിെല േസ്നഹിതന്മാേരാ? നിങ്ങളുെട േചാദ്യം എനി മനസ്സിലാകു 
ന്നില്ലാ. ഈ നാ കാരും പരിചിതരുമായ ചിലർ മ ാസിലുണ്ട്. അവർ ചില
സമയങ്ങളിൽ ഇവിെട വന്നി മുണ്ട്. അവരാേണാ?”
”അവരല്ലാ. Real Madrasees.”
(മദിരാശിയിൽതെന്ന പാർ േപാരുന്ന ആ ദി കാർ)
”എേന്താ എനി നിശ്ചയമില്ലാ. ഇവിെട വരുന്ന ആളുകെളെയല്ലാം ഞാൻ
കാണാറില്ല. അവരുെട ഊരും േപരും അേന്വഷിക്കാറുമില്ല.”
”ക്ഷമിക്കണേമ” (I beg your pardon)
ഇ കാരം സംവാദത്തിനിടയ്ക്ക് ആ കടലാസുകളിൽ ചിലതു നീക്കി വ കയും
മ ള്ളവെയ കളയുകയും െച . എഴു കാർ ര െകട്ടായും, ഉപന്യാസങ്ങൾ
േവെറ ര െകട്ടായും െകട്ടി സൂക്ഷി . അനന്തരം, പുരമുറി ള്ളിൽ ഉണ്ടാ 
യിരുന്ന അലമാരകളിൽനി പുസ്തകങ്ങൾ എടു േനാ കയും അവയിൽ
മിക്കതിലും എെന്റ ഭാര്യയുെട േപെരഴുതി കാണുകയാൽ തിരിെയ െവ കളകയും
െച . എന്നാൽ ഒരലമാരയിൽ നി മാ ം മൂ നാലു പുസ്തകങ്ങളും, എതാനു
എഴു കളും ൈകെയഴു പകർ കളും, ചില മലയാളപ ങ്ങളും എടു .
പുസ്തങ്ങൾ ഗവർേമ്മണ്ടിനാൽ തടയെപ്പട്ടവയാെണ പറഞ്ഞിട്ടായിരു
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എടുത്തത്. ഇവയിൽ ഒന്ന്, കീയ്ർഹാർഡി അവർകൾ എഴുതിയി ള്ള ’ഇൻ 
ഡ്യാ (India By Kier Hardie) എന്ന പുസ്തകവും, മെറ്റാന്ന് മ ാസിെല ജി.എ.
നേടശ കമ്പിനിക്കാർ സിദ്ധം െചയ്തതും െതേക്ക ആ ിക്കയിെല ഇൻഡ്യ 
ക്കാെരപ്പറ്റി ’ഇൻഡ്യൻ ഒപ്പിനിയൻ’ പ ാധിപർ മിസ്റ്റർ എച്ച്.എസ്.എൽ.
േപാളക്ക് എഴുതിയതും ആയ (Indians of South Africa By H.S.L. Polak) ഒരു
െചറിയ പുസ്തകവും ആയിരു . ഇവ യാെതാ ം ഇേന്നവെര തടയെപ്പട്ടി 
ള്ളവയല്ലാതാനും. അനന്തരം മ പുരമുറികളും േശാധന െചയ്തിട്ട്, ഉേദ്ദശം

ഒമ്പതരമണിേയാടുകൂടി േശാധന അവസാനിപ്പിച്ച് മഹസ്സർ തയ്യാറാക്കി െപാ 
ലീസുകാർ വീടുവി േപാകയും െച . താൻ നിമിത്തം ആ വീ കാർ ണ്ടായ
ബുദ്ധിമു കെള ക്ഷമി വാൻ അേപക്ഷിച്ചിട്ടാണ് സൂേ േപായത്. െപാലീ 
സുകാർ േശാധന െചയ്ത് എടുത്തതു കഴി ള്ള എഴു കൾ മുതലായവെയാെക്ക,
’അലേങ്കാലം’ ആയി അവിെട തള്ളിയിരു . േശാധന മുമ്പിലാകെട്ട, അതു
നട െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാഴാകാെട്ട, അതിനു പിൻപിലാകെട്ട, അതിേല
െപാലീസുകാെര അധികാരെപ്പടുത്തിയിരുന്നതായി സംഭാവനം െചയ്യെപ്പട്ടി ള്ള
യാെതാരു േരഖയും ആ വീട്ടിൽ പാർത്തിരുന്ന യാെതാരാെളയും െപാലീസുകാർ
കാണിച്ചിരുന്നതുമില്ല. ’സ്വേദശാഭിമാനി’ അ ടത്തിലും പ ം ആഫീസിലും
നി ം വീട്ടിൽനി ം േമ ടി പ ം സംബന്ധി ള്ള സകല സാമ ികൾ ം
പുറേമ ’ശാരദ, ’േകരളൻ’, ’വിദ്യാർഥി’ എന്നീ മാസികാ പുസ്തകങ്ങെള സംബ 
ന്ധി ള്ള ക കൾ, േലഖനങ്ങൾ, നാൾവഴിക്കണ കൾ, മ റിക്കാർഡുകൾ
എന്നിതുകളും, അവിെട അച്ചടി വി ാൻ വച്ചിരുന്ന അേനകം പുസ്തകങ്ങളും
െപാലീസുകാർ സർക്കാരിേല ൈകയടക്കം െചയ്തിരു .

േമൽപ്പറഞ്ഞ േശാധനകളും ൈകയടക്കവും നാടുകടത്തലും മ ം കഴിഞ്ഞ്,
ജനങ്ങൾ അ തപരേവശരായിരി േമ്പാഴായിരു ഇതിെന്നാെക്ക ആധാ 
രമായി പറ െകാണ്ടിരുന്ന തിരുെവഴു വിളംബരം ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ

ചാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ടത്.
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രാജകീയ വിളംബരം

ീ പത്മനാഭദാസ വഞ്ചിപാല സർ രാമവർമ കുലേശഖര കിരീടപതിമെന്ന
സുൽത്താൻ മഹാരാജ രാജരാമരാജബഹദൂർ ഷംഷർജംഗ്, ൈനറ്റ് ാണ്ട്
കമാണ്ഡർ ഓഫ് ദി േമാസ്റ്റ് എക്സാൾെറ്റഡ് ആഡർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ ഓഫ് ഇന്ത്യാ,
ൈനറ്റ് ാണ്ട് കമാണ്ഡർ ഓഫ് ദി േമാസ്റ്റ് എമിനന്റ് ഓർഡർ ഓർഡർ ഓഫ്
ദി ഇന്ത്യൻ എംപയർ, എഫ്.എം.യു., എം.ആർ.ഏ.എസ്സ്. ആഫീസർ ദി ലാ
ഇൻ ക്ഷൻ പ ിക് മഹാരാജ അവർകൾ സകലമാനേപർ ം സിദ്ധെപ്പടു 

ന്ന വിളംബരം

തിരുവനന്തപുര നി ം സിദ്ധം െച ന്ന സ്വേദശാഭിമാനി എന്ന വർ 
ത്തമാന പ െത്ത അമർച്ച െച ന്നതും ആ പ ത്തിെന്റ മാേനജിംഗ്
െ ാൈ റ്ററും എഡിറ്ററുമായ െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ ന െട നാട്ടിൽനി ം
നീക്കം െച ന്നതും െപാതുജനേക്ഷമത്തിന് ആവശ്യെമന്ന് നമു േബാദ്ധ്യ 
െപ്പട്ടിരി ന്നതിനാൽ േമൽപറഞ്ഞ െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ ഉടെന അറസ്റ്റ്
െച ന െട സംസ്ഥാനത്തിെന്റ അതിർത്തി പുറത്താ കയും നാം േവേറ 
വിധം ആജ്ഞാപി ന്നതുവെര ം േമൽപറഞ്ഞ െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ന െട
സംസ്ഥാനത്തിൽ തിരിെയ വരികേയാ േവശി കേയാ െച ന്നതിെന
വിേരാധിക്കയും െചയ്യണെമന്ന് നാം ഇതിനാൽ ആജ്ഞാപി . യാെതാരു
കാല ം കാണെപ്പടുന്ന ’സ്വേദശാഭിമാനി’ എന്ന വർത്തമാനപ ത്തിെന്റ
എല്ലാ തികളും േമൽപറഞ്ഞ ’സ്വേദശാഭിമാനി’ എന്ന വർത്തമാനപ ം അച്ച 
ടി വരുന്ന അച്ചടിയ വും അതിെന്റ അനുസാരികളും അതിെന സംബന്ധി
മ വ ക്കളും ന െട ഗവർെമന്റിേല ക െകട്ടി എടുക്കെപ്പടണെമ ം
നാം ആജ്ഞാപി . േമൽ അടങ്ങിയ ന െട ആജ്ഞകെള അനുസരിേച്ചാ
ആ ദമാക്കിേയാ അ കാരെമ ഗണിേച്ചാ െചയ്യെപ്പടുന്ന യാെതാരു വൃ 
ത്തിേയയും സംബന്ധി ന െട ഗവർെമന്റിേന്റേയാ ന െട ഗവർെമന്റിെല
യാെതാരു ഉേദ്യാഗസ്ഥേന്റേയാ േപരിൽ സിവിലാേയാ ിമിനലാേയാ യാെതാ 
രു വ്യവഹാരത്തിനും ഇടയില്ലാത്തതാകു എ ം കൂടി നാം ആജ്ഞാപി .
എന്ന്
1910-ാം വർഷം െസപ്തംബർ മാസം 26-ാം തീയതി 1086-ാമാണ്ട് കന്നിമാസം
10-ാം തീയതി.
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പ തികരണങ്ങൾ
ഭീമമായ െതറ്റ്

ദി ഹി

ഈ നടപടിക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി തിരുെവഴു വിളംബരത്തിൽ പറയുന്നത്,
”സ്വേദശാഭിമാനിപ്പ െത്ത അമർച്ചെച ന്നതും അതിെന്റ പ ാധിപെര
ന െട രാജ്യ നി ം നീക്കം െച ന്നതും െപാതുജനേക്ഷമത്തിന് ആവ 
ശ്യകെമ നമുക്ക് േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിരി ന്നതിനാൽ.” എ മാ മാകു . ഈ
നിഷ് ഠുരനടപടി െപാതുേക്ഷമത്തിന് ആവശ്യകമായത് എ െകാണ്ടാെണ 

ം, മഹാരാജാവിന് അ കാരം േബാദ്ധ്യംവരാൻ മാർഗ്ഗെമെന്ത ം, കുറ്റം
ആേരാപിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന പ ാധിപർ തെന്റേമലുള്ള കുറ്റം എന്താെണ
േനാട്ടീസു െകാടു കേയാ, അതിെന നിേഷധിപ്പാൻ െതളിവുെകാ വ
വ്യവഹരിക്കണെമന്ന് ആവശ്യെപ്പടുകേയാ െചയ്തി േണ്ടാ എ ം, തെന്റ
കുറ്റെത്തപ്പറ്റി പശ്ചാത്തപി ക്ഷമായാചനം െചയ് വാൻ പ ാധിപർക്ക് അവ 
സരം െകാടുത്തിരു േവാ എ ം മ മുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഈ
നടപടികെളാെക്ക േസ്വച്ഛാധികാരനയെത്തയും അനീതിെയയും തടയുന്നവയാ 
യിരുന്നി ം, ഇവെയാ ം ഈ ശിക്ഷ നൽകുന്നതിനുമുമ്പായി നടത്തീട്ടിെല്ല
വിചാരി വാനാണ് അവകാശം കാണുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന 
ത്ത് ഒരു നിയമനിർമാണസഭയുണ്ട്, നിയമശാസനസഞ്ചയവുമുണ്ട്. ിട്ടീഷ്
ഇന്ത്യയിലുള്ളതിേനാെടാെട്ടാെക്ക ഒപ്പമായ നിയമപരിപാലനവ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
മഹാരാജാവിെന്റ സ്ഥാനത്തിനു സഹജാതമായ അധികാരം എ തെന്ന ആയി 
രുന്നാലും, ഒളിവിൽ സംഭരി െവച്ചിരി ന്ന ഒരു രാജാധികാരെത്ത എടു

േയാഗി ന്നതിന് അ േമൽ അസാമാന്യമായ ഒരു അടിയന്തരാവശ്യം
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്- മഹാരാജാവു തെന്റ േമൽേക്കായ്മ ള്ളതിലധികം
അധികാരെത്ത ആവശ്യെപ്പടുന്നതായി കാണുന്നത് കടമായും രാജത  
നിയമത്തിനു വിേരാധമായിരി ണ്ട്- ഈ നാടുകടത്തൽ സംഗതിയിൽ,
തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് ഏറ്റവും ഭീമാകൃതിയിലുള്ള െത െചയ്തിരി
എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരി ന്നത്. ’സ്വേദശാഭിമാനി’ പ ം നിയമെത്ത
മനഃപൂർവ്വമായും ധിക്കാരേത്താടുകൂടിയും ലംഘി വന്നിരു എന്നിരിക്കിൽ
ആ രാജ്യ നട ള്ള ശിക്ഷാനിയമ കാരം അതിെന്റേമൽ േക നടത്തി
ശിക്ഷിപ്പിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലായിരു എ വിശ്വസി ന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക്

യാസം തെന്നയാണ്...
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സാധാരണ സംഗതിക്ക് അസാധാരണ ആയുധം
മ ാസ് സാന്റഡാർഡ്

നാടുകട ന്നതിനു േഹതുവായ കുറ്റത്തിെന്റ സ്വഭാവം ഇന്നെത വിളംബരം
വ്യക്തമായി െവളിെപ്പടു ന്നില്ല. െപാതുജനേക്ഷമാർത്ഥം എന്നാണു വിളംബര 
ത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ വാ െകാണ്ട് എന്തർത്ഥം വിവക്ഷിച്ചിരി എ
വിശദമാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ സിദ്ധീകരിച്ച കമ്പി വാർത്തകളിൽ ഒന്നിൽ,
അതയച്ച േലഖകൻ തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഭാഗം വ്യപേദഷ്ടാവായി
നി െകാ പറയുന്നെതെന്തന്നാൽ, ”സ്വേദശാഭിമാനി ഗവെണ്മന്റിേനാ 
ടാകപ്പാെടയും ദിവാൻ ജി തുടങ്ങി കീേഴ്പാ ള്ള സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ
എല്ലാത്തരക്കാേരാടും എല്ലാ ട്ടേരാടും വളെര ചണ്ഡമായ േപാരു നട  
കയായിരു ”, എന്നാണ്. എന്നാൽ, ”പ ാധിപർ ഇെതാെക്ക സ്വേമധയാ
മാ ം നട കയായിരു എ ഞങ്ങൾ ഉറ പറയു ,” എ േലഖ 
കൻ പറഞ്ഞിരി ന്നതിെന െട പര്യാേലാചി േമ്പാൾ, തിരുവിതാംകൂർ
ഗവെണ്മന്റ്, തീെര പിൻബലമില്ലാത്ത ഒരാെള ആദരണീയങ്ങളായ േവെറ
സ ദായങ്ങളിെലാന്നിൽ അമർത്താമായിരുന്നിരിെക്ക, നാടുകടത്തൽ എന്ന
മഹാശക്തിമത്തായ ആയുധെത്ത േയാഗിച്ചിരി എന്ന് ഊഹിേക്കണ്ടി 
യിരി ... രാജ്യത്തിൽ സമാധാനവും ശാന്തതയും വ്യാപിച്ചിരി ന്നതായ
സാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ യാെതാരു ഗവെണ്മ ം തെന്റ അധികാരശക്തിയിൽ
ൈകവ േയാഗി ന്നതു ന്യായമല്ലാ. ഈ തത്ത്വെത്ത ആധാരെപ്പടുത്തി 
െക്കാ ഞങ്ങൾ, മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സഹജീവികേളാെടാത്ത്, ിട്ടീഷിന്ത്യയിൽ
ഇതിനിെട നടത്തെപ്പട്ട നാടുകടത്തലുകളുെട അധിഷ്ഠാനമായ നയെത്ത ആേക്ഷ 
പിച്ചി ള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക്, ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യെയ സംബന്ധിച്ച് ഒ ം,
തിരുവിതാംകൂറിെനേപ്പാെലയുള്ള നാ രാജ്യങ്ങെള സംബന്ധി മെറ്റാ ം
ഇങ്ങെന ര നയങ്ങൾ െവേവ്വെറ ഇല്ലായ് കെകാ ം, ഒരു നീതിതത്ത്വം
യാെതാരാളാൽ ലംഘിക്കെപ്പട്ടതായാലും േഭദമില്ലാത്തതാകെകാ ം, തിരുവി 
തംകൂർ ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഈ വൃത്തിെയ ഞങ്ങൾ നിന്ദി .

ഭംഗിയായ നടപടി!
എമ്പയർ, കൽക്കത്ത

നാ രാജ്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ എ ഭംഗിയായിട്ടാണു നട മാറുള്ളെതന്ന്
ഏതാനും ആളുകൾ തീെര മുഷിവില്ലാെത പറയു ണ്ട്; അവർ പറയുന്നതു
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ശരിയാെണ വിശ്വസി തുടേങ്ങണ്ടി വന്നിരി . തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവ് ഇതിനിെട നടത്തിയെതെന്ത േനാ ക. ഒരു വർത്തമാന 
പ െത്ത ഒതുക്കി. അ ടെത്ത പിടിെച്ചടുത്ത്, പ ാധിപെര ബന്ധി
നാടുകടത്തി; ിട്ടീഷിന്ത്യയിൽ േക്ഷാഭം മുഴുത്തിരി േമ്പാൾ ഇ കാരെമാ 
െക്ക െചയ്യാൻ കഴിയും എ പറയുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ, മഹാരാജാവ് എ
കൽപ്പിച്ചിരി എ േകൾ ക: “ന െട ആജ്ഞകെള അനുസരിേച്ചാ,
ആ ദമാക്കിേയാ അ കാരെമ ഗണിേച്ചാ െചയ്യെപ്പടുന്ന യാെതാരു വൃ 
ത്തിെയയും സംബന്ധി ന െട ഗവെണ്മന്റിെന്റേയാ, ന െട ഗവെണ്മന്റിെല
യാെതാരുേദ്യാഗസ്ഥെന്റേയാ േപരിൽ സിവിലാേയാ ിമിനലാേയാ യാെതാരു
വ്യവഹാരത്തിനും ഇടയില്ലാത്തതാകു എ ം നാം ആജ്ഞാപി .
െബൽെവഡറിൽ നിയമകാര്യസാമാജികസ്ഥാനം ഒഴിവാകുേമ്പാൾ അടുത്തകുറി
നമു മഹാരാജാവിെന ക്ഷണിക്കാം. പേക്ഷ വക്കീലന്മാർക്ക് അത് ഹിതക 
രമായിരിക്കയില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസുകാർക്ക്
അതിൽ സേന്താഷമായിരി ം എ േതാ .

രാക്ഷസീയമായ വൃത്തി
ബംഗാളി, കൽക്കത്ത

തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് ഒരു പ വർത്തകെന നാടുകട കയും ആ
ആളുെട അ കൂടെത്ത സർക്കാരിേല പിടിെച്ചടുക്കയും െചയ്തത് അസാധാര 
ണമായ വൃത്തിയായിരി കയാൽ അതിേലക്ക് എെന്തങ്കിലും സമാധാനം
പറയാനുണ്ടാകും എ ഞങ്ങൾ ആശി . മി. െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളേയാടു
െപരുമാറിയ വിധത്തിൽ ഒരു പ വർത്തകേനാടു െപരുമാറുന്നതു രാക്ഷ 
സീയമായിരി . െപാതുജനേക്ഷമാർത്ഥം പ െത്ത അമർച്ച െച കയും
പ ാധിപെര നാടുകട കയും ആ ആളുെട അ ടെത്തയും അനുസാരിക 
െളയും സർക്കാരിേല പിടിച്ചട കയും െചേയ്യണ്ടത് ആേപക്ഷിതമാെണ
ഗവെണ്മന്റിനു േബാധ്യെപ്പട്ടിരി . എ കാരണങ്ങളാലാെണ ഞങ്ങൾ
യാെതാ ം അറിയുന്നില്ല. മി. പിള്ള വളെര ഗൗരവെപ്പട്ട ഒരു കുറ്റം െച 
യ്തവനായിരിക്കാം. എന്നാലും ഒരു പ വർത്തകേനാട് ഈ വിധത്തിൽ,
യാെതാരു വിചാരണയും നടത്താെത െപരുമാറുന്നതു നീതിതത്ത്വത്തിെനതിെര
അസാധുവും നടപ്പിനു ദൂഷകവും ആകു . തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് എല്ലാ
നീതി മാണങ്ങൾ ം ത്യക്ഷം വിേരാധമായി ള്ള ഒരു വൃത്തി െചയ്ക 
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യാൽ ന്യായമായ ആേക്ഷപത്തിനു പാ മായിരി . ഒരു രാക്ഷസെന്റ
ബലം ഉണ്ടായിരിക്ക എന്നതു നല്ലതുതെന്ന. എന്നാൽ, തിരുവിതാംകൂർ ഗവ 
െണ്മന്റ് തെന്റ അധികാരബലെത്ത ഒരു രാക്ഷസെനേന്നാണം േയാഗി ....

തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് ഒരു പ വർത്തകെന്റ അ ടെത്ത പിടി 
െച്ചടുത്തതിെന്റേശഷം അയാെള നാടുകടത്തിയ സംഗതിെയ റിച്ച് മദാസിെല
പ ങ്ങളുെട അഭി ായം ഭിന്നമായിരി . ‘ഇന്ത്യൻ േപ ിയറ്റ് ’ ഇതിനി 
െട തിരുവിതാംകൂറിെല എല്ലാ വ ക്കെളയും ആകാശേത്താളം െപാക്കി
സ് തുതി ന്നതായ േലഖനപരമ്പര എഴുതിെക്കാണ്ടിരിക്കയാണ്. ഞങ്ങളുെട മാ 
ന്യ സഹജീവി തിരുവിതാംകൂർ കാര്യങ്ങെളെയാെക്ക അഭിനന്ദി ന്നതിന്മണ്ണം,
സർക്കാരിെന െവള്ളയടിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചിരി . ഞങ്ങളുെട സഹജീവിയുെട
അഭി ായത്തിൽ, തിരുവിതാംകൂറിേലക്ക് ഒരു സ്സ് ആക്ട് നടപ്പാ ന്നതി 
െനക്കാൾ നല്ലത് ഒരു പ വർത്തകെന നാടുകട കയാണ്–ശിരേച്ഛദം
െച കൂടാ എ േണ്ടാ?—സഹജീവിയുെട വാദം അസംബന്ധമാണ്. തിരു 
വിതാംകൂറിെല പ ങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടനുഭവിേക്കണെമ െണ്ടങ്കിൽ, ഒരുവെന
അവെന്റ സമാധാനം േകൾക്കാെത ഭരണകർമ്മാധികാര ത്തിെകാ
ഗർഹണം െച ന്നതിെനക്കാൾ, എല്ലാവരും െപാതുേവ കഷ്ടപ്പാടനുഭവിക്ക 
െട്ട. തിരുവിതാംകൂർ സംസ് സ്ഥാനത്തിൽ ഇംഗ്ഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും

സിദ്ധെപ്പടു ന്നവയായി അേനകം വർത്തമാനപ ങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ
സംസ്ഥാന കുറ്റം െച ന്നവനായി ഇേപ്പാൾ ഭരണ കർമ്മാധികാരികളുെട
അധികാര മത്തതയ്ക്ക് ഇരയായിത്തീർന്ന ഈ ഒേരെയാരു പ വർത്തകൻ
മാ േമ ഉണ്ടായിരു എ സഹജീവി ഭാവി േണ്ടാ? അങ്ങെനയാ 
യിരുന്നാൽ െടയും, ഒരുവെന യുക്തമായ കാരത്തിൽ നിയമം അനുസരിച്ച്
എെന്തങ്കിലും െച ന്നതായിരു ഉത്തമം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരി –

എ െകാണ്ട് േകെസടുത്തില്ല?
മ ാസ് ൈടംസ്

സ്വേദശാഭിമാനി’യിെല അപരാധകങ്ങളായ േലഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിലാക 
യാൽ അവയുെട താത്പര്യെത്തപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് യാെതാ ം അറിവില്ലാ.
എന്നാൽ, ഡാക്ടർ നായർ ആ േലഖനങ്ങൾ വായിച്ചതായും രാജാവിെന്റേയാ രാ 
ജ്യത്തിെന്റേയാ േനർ കുറ്റം െച ന്നതായി അർത്ഥമാക്കാവുന്ന യാെതാ ം
ആ േലഖനത്തിൽ കാണ്മാൻ തനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ എ ം ഡാക്ടർ നായർ
ഉറ പറയു . േലഖനങ്ങളിെല േദാഷാേരാപങ്ങൾ ദിവാൻ പി. രാജേഗാ 
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പാലാചാരിയുെട സ്വകാര്യനിലെയപ്പറ്റിയല്ലാെത തിരുവിതംകൂർ ദിവാൻ എന്ന
ഉേദ്യാഗനിലെയ സംബന്ധിച്ചല്ലാ എ ം േഡാക്ടർ നായർ ഉറപ്പ് പറയു . ആ
േലഖനങ്ങളിൽ മിസ്റ്റർ ആചാരിയുെടേമൽ ീവിഷയമായ ദുർന്നടത്തെയ കുെറ

ാമ്യഭാഷയിൽ ആേരാപി ന്നതല്ലാെത, ദുർഭരണെത്ത ആേരാപി ന്നേതയി 
ല്ല. സംഗതി ഇ കാരമാെണങ്കിൽ, തീെര അയുക്തമായ ശിക്ഷാസ ദായെത്ത
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയിരി എന്നാണു ഞങ്ങൾക്ക് േതാ ന്നത്... മിസ്റ്റർ
രാമകൃഷ്ണപിള്ള സമുദായാചാര പരിഷ്കാര വിഷയത്തിൽ കരുേത്താടുകൂടിയും സ്വ 
കാര്യതത്പരത കൂടാെതയും വർത്തി േപാരുന്ന ആളാെണന്ന് ‘ഹി ’വിെല
മെറ്റാരു േലഖകൻ പറയു ണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിക്ക്, മിസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ
നാടുകട ക നിമിത്തം ദിവാൻ നിരപരാധിയാെണ ള്ള േബാധം ആ രാജ്യ 
ത്തിെല മ ജനങ്ങൾ ണ്ടാകയില്ല. ദിവാൻജിയുെട ഉയർന്ന പദവിെയയും
മ ാസ് സംസ്ഥാനഭരണകർമ്മത്തിൽ ഉയർന്ന ബഹുമാന്യപദങ്ങൾ േയാഗ്യ 
മായി അവകാശം പറയാവുന്നവരുെട സംഘത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരും
സ്വച്ഛന്ദമായി പറയെപ്പ വരു െണ്ടന്ന സംഗതിെയയും ചിന്തി േമ്പാൾ,
അേദ്ദഹം തെന്റ േദാഷാേരാപകകർത്താവിെന്റേമൽ നിയമേകാടതിയിൽ
േക നടത്തി തെന്റ നടത്തെയ സാധൂകരിക്കയും േദാഷാേരാപകെന ശിക്ഷി 
പ്പി കയും െച ന്നത് ഉചിതമായിരി െമ വിചാരിക്കാത്തതിെന റിച്ച്
ഞങ്ങൾ വ്യസനിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. എന്തായാലും നാടുകട 
ത്തൽ എന്നത് ഒരു സ്വകാര്യസംഗതിക്കായി േയാഗി കൂടുന്നതല്ലാത്തതായ
ഒരു ആയുധമാകു . ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ രക്ഷെയ കരുേതണ്ടിവരുേമ്പാൾ അത്
ഏറ്റവും വിലേയറിയതുതെന്നയാൺ. എന്നാൽ ആളുകെള അപകീർത്തിെപ്പടു 
ത്തലിൽ നി രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് അെതാരിക്കലും ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.

തിരുവിതാംകൂറിനു േയാജിച്ചതല്ല
പഞ്ചാബി, ലാഹൂർ

’സ്വേദശാഭിമാനി’െയ സംബന്ധി തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മ നടത്തിയ നട 
പടി സാധുവായി ള്ളതാെണ സ്ഥാപിപ്പാൻ മ ാസിെല ‘ഇന്ത്യൻ േപ ിയറ്റ് ’
ആ ഹി െണ്ടങ്കിലും അധികവിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിടേത്താളം അത് അ
സാധുവെല്ലന്നാണു ഞങ്ങൾ േതാ ന്നത്. ‘സ്വേദശാഭിമാനി’േയയും അതി 
െന്റ പാവെപ്പട്ട പ ാധിപെരയും അനർത്ഥത്തിൽ ചാടിച്ചതായ േലഖനങ്ങളുെട
താ ര്യം ഇന്നെത െപാതുജനങ്ങെള ഹിപ്പി വഴിയായി മ ാസിെല െപാ 

https://thalilakkam.in/



എെന്റ നാടുകടത്തൽ - സ്വേദശാഭിമാനി േക.രാമകൃഷണപിള്ള 77

തുക്കാര്യപരായണനായ ഡാക്ടർ ടി.എം. നായർ എന്ന ഖ്യാതനായ മലയാളി
വളെര വിലേയറിയ ഒരു െപാതുജനേക്ഷമാർത്ഥകമായ കാര്യം സാധിച്ചിരി  

. ത േലഖനങ്ങളിൽ ഗവെണ്മന്റിെന േദ്വഷി ന്നതാേയാ, രാജഭക്തിെയ
ധ്വംസി ന്നെത സംശയിക്കത്തക്കതാേയാ യാെതാരു വ വും ഇല്ല. രാജ 
േ ാഹേമാ ഇല്ലതാനും. അവ ദിവാൻജിെയ ആേക്ഷപിച്ചി ള്ള േലഖനങ്ങൾ
മാ മാണ്. ഇതുതെന്നയും, ദിവാൻജിയുെട ഉേദ്യാഗെത്ത സംബന്ധിച്ചല്ല, സ്വ 
കാര്യനടത്തെയ സംബന്ധിച്ചാെണന്ന് ഡാക്ടർ നായർ പറയു . ദിവാൻജിെയ
അപകീർത്തിെപ്പടുത്തിയ ആെള തിയാക്കി േകാടതിയിൽ േകസ്സ് ഫയലാ  
ന്നതിനു അേദ്ദഹേത്താടാജ്ഞാപിക്കാെമ ള്ളതിലധികം, ഗവെണ്മന്റിനു ഈ
വിഷയത്തിൽ യാെതാ ം െചയ് വാൻ നിശ്ചയമായും നിവൃത്തിയില്ലായിരു .
എന്നാൽ, ഒരു ദിവാൻജിയുെട സ്വകാര്യനടത്തെയപ്പറ്റി ആേക്ഷപം െചയ്തതിനു
ഒരു പ ാധിപെര നാടുകട കയും, അയാളുെട പ െത്ത നിർത്തലാ കയും
അയാളുെട അ ടെത്ത സർക്കാരിേല പിടിെച്ചടു കയും െചയ്ക എന്ന നട 
പടി, തിരുവിതാംകൂറിനു രാജ്യകാര്യവിേവകം, അഭിവൃദ്ധി എന്നിവയുെണ്ട ള്ള
കീർത്തി തീെര േയാജിപ്പായിരിക്കയില്ല എ സമ്മതിേച്ച കഴിയൂ.

ഭാവിെയ ദൂഷ്യെപ്പടു ം
അഡ്വെക്കറ്റ്, ലക് നൗ

ചില സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര അധിേക്ഷപിക്കയും, നിന്ദ്യേലഖനങ്ങൾ  
സിദ്ധീകരി കയും െചയ്തി ള്ളതല്ലാെത പ ാധിപർ രാജ്യെത്ത ധ്വംസി ന്ന 
വിധം യാെതാ ം െചയ്തിട്ടില്ലാ എന്നാണു് സഹജീവികളിെല റിേപ്പാർ കളിൽ
നി ഞങ്ങൾ ഹി ന്നത്. മി. രാജേഗാപാലാചാരിയുെട േമൽ മി. രാമകൃഷ്ണ 
പിള്ള ആേരാപിച്ചി ള്ള േദാഷെത്ത മി. ആചാരി ഒരു േകാടതിയിൽ വിചാരണ
െചയ്യിച്ച് തീർച്ച വരുേത്തണ്ടതായിരു എന്ന് പറേഞ്ഞതീരൂ. ിട്ടീഷ്
ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതിൽനി വ്യത്യാസെപ്പടാത്ത കാരത്തിൽ ഒരു നിയമ 
നിർമാണസഭയും, നിയമസഞ്ചയവും നീതിന്യായ പരിപാലനവ്യവസ്ഥയും
തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ട്. ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഇേപ്പാൾ നട ള്ള നിയമങ്ങളൽ
ഒ െകാ ംശിക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായ ഒരു കുറ്റം ആ പ ാധിപർ
െചയ്തിട്ടില്ലാ. തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് ഈ സംഗതിയിൽ ഗൗരവെപ്പട്ട

മാദം വരുത്തി എ ഞങ്ങൾ വിചാരി . നാെട ം സമാധാനമായും
ശാന്തമായും ഇരിക്കയും, ജകൾ രാജാവിെന്റ േനർക്ക് ആദരെത്തയും ഭക്തിെയ 
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യും അന നമായി ദർശിപ്പിക്കയും െചയ്തിരി ന്ന ഒരവസരത്തിൽ നാട്ടിെല
നിയമെത്ത മുറയ്ക്ക് േയാഗി ന്നതിനുപകരം ഈ അസാധാരണമായ ആയു 
ധെത്ത േയാഗിപ്പാൻ ഗവെണ്മ തുനിഞ്ഞെതന്തിനാെണന്ന് ഞങ്ങൾ
മനസ്സിലാകുന്നില്ലാ. കുറ്റം വിചാരണ െചയ്യാെത നാടുകട കയും മുതൽ പിടി 
ച്ചട കയും െച ന്നതിനുള്ള അധികാരം ആപത്കരമാകു ...തിരുവിതാംകൂർ
ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഭാവിെയ വളെര ദൂഷ്യെപ്പടു ന്നതായ നാടുകടത്തേലർപ്പാട്
എ േമൽ അനർത്ഥകരമായി ള്ളതാെണന്ന് ഹിപ്പാൻ തിരുവിതാംകൂറിെല
ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയിെല്ലന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരി ന്നില്ല. രാജ്യത്തിൽ
സമാധാനം നിറഞ്ഞിരി ന്ന ഈ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മ  
വർത്തിച്ചതായ ഈ സ ദായം തീെര അസാധുവും ഒരു പരി തഗവെണ്മന്റിൻ
ഒ ം േയാഗ്യമല്ലാത്തതുമാകു .

ി. ഗവെണ്മ കൂടി െചയ്യാത്തത്
ലീഡർ, അലഹബാദ്

ഞങ്ങൾ േനാക്കിേയടേത്താളം, തിരുമനസ്സിെല ഗവെണ്മ സിദ്ധെപ്പടുത്തി 
യിരി ന്ന തിരുെവഴു വിളംബരത്തിൽ, പ ാധിപരുെടേമൽ അപരാധമായി
യാെതാ ം ആേരാപി കാണുന്നില്ല. എെന്തങ്കിലും കുറ്റേമാ കുറ്റങ്ങേളാ പ ാ 
ധിപരുെടേമൽ ചുമത്തിയിട്ടില്ല; രാജ്യത്തിെന്റേയാ, രാജാവുതിരുമനസ്സിെലേയാ
േനർ ഗൗരവെപ്പ വല്ല കുറ്റേമാ കുറ്റങ്ങേളാ പ ാധിപർ െചയ്തതായിട്ടാകെട്ട,
െചയ്യാനുദ്യമിച്ചതായിട്ടാകെട്ട, യാെതാ ം ലക്ഷ്യം കാണുന്നില്ല. തിരുെവഴു 

വിളംബരത്തിൽ, രാജേ ാഹ റ്റമാകെട്ട, അതിനു സമമായ മേറ്റെതങ്കിലും
കുറ്റമാകെട്ട പ ാധിപരുെടേമൽ ആേരാപിച്ചിേട്ടയില്ല. ”െപാതുജനേക്ഷമെത്ത 
ക്കരുതി സ്വേദശാഭിമാനി പ െത്ത നിർത്തലാേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാകുെമന്ന്
തിരുമനസ്സിേല േബാദ്ധ്യം ആയിരി ,” എ മാ േമ വിളംബരത്തിൽ
പറയു ... രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ ഇ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചിരി ന്നത്
ഏതു കുറ്റത്തിനാെണ ള്ള വിവരെമാഴിെക മെറ്റാെക്ക വിളംബരത്തിലുണ്ട്.
രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ നാടുകടത്തി, പ െത്ത നിറുത്തലാക്കി, പ ം അച്ചടി വന്ന
അ ടെത്തയും സാമ ികെളയും മ ം സർക്കാരിേലെക്കാതുക്കി; ഗവർെമൺ 
ന്റിെന്റയും സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുേടയും േപരിൽ പിള്ള സിവിലാേയാ

ിമിനലാേയാ യാെതാരു പരിഹാരവും േതടുവാൻ അവകാശമിെല്ല ം തട 
സ്ഥം െച . ഇതു ിട്ടീഷ് ഗവെണ്മ കൂെടയും ഇേന്നാളം െചയ്യാത്തതായ ഒരു
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ശിക്ഷ, അഥവാ ശിക്ഷകളുെട സങ്കലനം ആകു ...

േസ്വച്ഛാധികാരവും അധികാര മത്തതയും
മറാട്ട, പുനാ

’സ്വേദശാഭിമാനി’ പ ാധിപർ മിസ്സ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ ഏതാനും ദിവസം
മു െപെട്ട നാടുകടത്തിയ സംഗതിയിൽ ഒരു േക്ഷാഭം ഉണ്ടായിരി .
ആ പ ാധിപർ െചയ്തി ള്ളതായി ആേരാപിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന കുറ്റത്തിെന്റ
സ്വാഭാവം ഇന്നെത ള്ളതിെനപ്പറ്റി ഊഹങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
പ ങ്ങളിൽ വാദ തിവാദങ്ങൾ നട . ദിവാൻജിെയ കഠിനമായി അപ 
കീർത്തിെപ്പടുത്തി എ ം, രാജ്യധ്വംസകമായും രാജേ ാഹകരമായും ഒളിവിൽ
അർത്ഥമുള്ള േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധെപ്പടുത്തി എ ം ആണ് ഊഹങ്ങൾ. ഈ
വാദ തിവാദങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും പക്ഷം പിടി ന്നതിന് ഞങ്ങൾക്കാ  
ഹമില്ല. മിസ്സ്റ്റർ പിള്ളെയ നാടുകടത്തിയതിെന സംബന്ധിച്ച്, ഞങ്ങൾ,
നീതിതത്ത്വെത്ത ആധാരമാക്കിെക്കാണ്ട്, തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റിെന്റ
നടപടിെയ ബലമായി എതിർ പറയു . യാെതാരാെളയും അയാളുെട
സമാധാനം േചാദിച്ചറിയാെത ശിക്ഷിക്കരുത് . എ ള്ള നിയമസിദ്ധാന്തെത്ത
ഗവെണ്മന്റ് നിർവ്യളികമായി ലംഘിച്ചിരി . പ ാധിപെര നാടുകടത്തി.
പ െത്ത മുടക്കി. അ ടെത്ത പിടിച്ചടക്കി ഇെതാെക്കയും പ ാധിപരുെട 
േമൽ ചുമത്തിയിരി ന്ന കുറ്റെമെന്തന്ന് ആ ആെള അറിയിക്കാെതയും, തെന്റ
നിരപരാധിത്വെത്ത സ്ഥാപിക്കേയാ ഒരു നിയമേകാടതി വിചാരണെചയ്ത് കുറ്റം
സ്ഥാപിക്കേയാ െചയ്യാൻ ആ ആൾക്ക് അവസരം നൽകാെതയും െചയ്തി ള്ള 
താണ്! മിസ്സ്റ്റർ പിള്ളെയ മുന്നറിവുെകാടുത്ത്, താക്കീതു െചയ്തി ള്ളതായി,
തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റിെന്റ പക്ഷക്കാർകൂെടയും പറയുന്നില്ലാ. ഒരു എക്സിക  
ട്ടീവ് ഉത്തരവിേന്മൽ മാ ം ഒരു മാന്യനായ പ ാധിപെര നാടുകട കയും ആ
ആളുെട പ െത്ത മുട കയും അ ടെത്ത സർക്കാരിേല കയ്യട കയും
െച ന്നത് അനീതി തെന്നയാണ്. തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്ത്, തീെര
ഹീനമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തെപ്പടുന്ന ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ ിമിനൽ പുള്ളിെയ 

െടയും സമാധാനം േചാദിച്ചറിയാെത ശിക്ഷിക്കാറിെല്ലന്നാണ് ഞങ്ങൾ
വിശ്വസി ന്നത് . ഒരു നിയമേക്കാടതി മുമ്പാെക തനി പറവാനുള്ളതു
പറവാനും തെന്റ ഭാഗം സ്ഥാപിപ്പാനും ഉള്ള അവസരം ഒരു പ ാധിപർ ം
അതുേപാെല അനുവദിക്കെപ്പ കൂെടേയാ?....
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തിരുവിതാംകൂറിെല മഹാവീരൻ
ഉദയഭാനു

’സ്വേദശാഭിമാനി’ പ ാധിപർ െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ബി.എ. അവർകെള
തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അ ടെത്തയും മ ം
സർക്കാരിേല പിടിച്ചട വാനായി മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേലക്ക് ‘തിരു 
വുള്ളമുണ്ടാകയും’ തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് ക ന കാരെമല്ലാം വർത്തി 
ക്കയും, െചയ്തതിെനപ്പറ്റി ഇം ീഷ് ഭാഷയിലും നാ ഭാഷകളിലും നടത്തെപ്പടുന്ന
മിക്ക പ ങ്ങളും മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിെല പല മഹാന്മാരും അവരവരു 
െട അഭി ായം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞിരി വേല്ലാ. സ്വാർത്ഥതത്പരന്മാരും
സ്വജനേ ാഹികളും സ്വാത്മാഭിമാനം േപാലുമില്ലാെത േലാകാഭിമാനികെള
നടി ന്നവരുമായ ദുർലഭം ചിലെരാഴിച്ച്, മെറ്റാരാളും. ഈ വിഷയത്തിൽ മഹാ 
രാജാവു തിരുമന െകാണ്ട് ഇങ്ങെന തിരുവുള്ളം െവച്ചത് ന്യായാനുസൃതവും
നീതീകരിപ്പാൻ ശക്യവുമായ ഒരു വൃത്തിയാെണന്ന് അഭി ായെപ്പ കാണാ 
ത്തതുെകാണ്ട് തൽസംബന്ധമായ വിവാദം അ കൃതമാെണ കരുതു .
എങ്കിലും, “ധർേമ്മാസ് മൽ കുലൈദവതം” എന്ന മു ാവാചകെത്ത ആധാര 
െപ്പടുത്തി, ീപത്മനാഭസ്വാമിയുെട അനുമതിേയാടുകൂടി ഭരിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു
രാജ്യത്തിൽ ജനി വളർന്ന് സ്വത മായി ദിവസം കഴി കൂ ന്ന ഒരു ജെയ,
അയാളുെടേമൽ യാെതാരു കുറ്റവും ആേരാപിക്കാെത, നാടുകട ന്നതിന്
മഹരാജാവു തിരുമനസ്സിേലയ്ക്ക് തിരുമന ണ്ടായതിൽ അ തെപ്പടാത്തവരാ 
രുമില്ല. തിരുമനസ്സിെല ജാവാൽസല്യവും ധർമ്മബുദ്ധിയും മറ്റ് ഗുണങ്ങളും
വിശ്വവിഖ്യാതങ്ങളാണ്. സർേവ്വാപരി, തിരുമനസ്സിെല കരുണാബുദ്ധി സർവ

സിദ്ധമാകു . “സിംഹാസനസ്ഥനായ രാജാവിന് അത് (കാരുണ്യം കിരീ 
ടെത്തക്കാൾ ഗുണകരമാണ് ” എന്ന് ആംഗലകാളിദാസൻ പറഞ്ഞി ള്ളതിെന
തിരുമന െകാണ്ട് സ്വകൃത്യങ്ങളാൽ ന്യായമായി ഉദാഹരി കാണിക്കേയ
ഇേതവെര െചയ്തി – ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു മഹാനുഭാവൻ രാജ്യത ദൃഷ്ട്യാ
ഇ യും ആേക്ഷപകരവും നീതിവിരുദ്ധവുമായ ഒരു രാജശാസനം എഴുതി
തൃൈക്കവിളയാടുെമ സ്വേപ്നപി വിചാരിക്കത്തക്കതല്ലായിരു .
“മന്നവൻ ഗുണവാെനന്നാകിലും ദുർമ ികൾ
വ േചരുേമ്പാേഴറ്റം ദൂഷ്യവാനാകും നൃപൻ ”
എെന്നാരു സമാധാനം മാ േമ തത്കാലം ഇവിെട പറവാൻ കാണു ...
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(മലബാറി 1910 ഒൿേടാബർ 26)

ഗൗരവേമറിയ അനീതി
േഡാക്ടർ ടി.എം.നായർ

േഡാക് ടർ ടി.എം.നായർ (മദിരാശിയിെല ദി ഹി , സ്റ്റാൻഡാർഡ് എന്നീ
തിദിനപ ങ്ങളിൽ) എഴുതിയിരി ന്ന ഒരു േലഖനത്തിെന്റ താത്പര്യം

ഇ കാരമാകു : “തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് തിരുവിതാംകൂറിെല ’സ്വ 
േദശാഭിമാനി’ പ ത്തിെന്റ അധിപെര നാടുകട കയും അ ടെത്ത
പിടിച്ചട കയും െചയ്തിരി ന്നതായി കുെറ ദിവസങ്ങൾ മുേമ്പ മ ാസ്

തിദിനപ ങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന കമ്പിവാർത്തകളാൽ ഞാൻ അറി ...
എനി മഹാരാജാവിെന റിച്ച് ഏെറ ആദരവുമാണുള്ളത്; അേദ്ദഹം ഈശ്വ 
രഭയേത്താടും മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരണമായും ഭരണം െച ന്ന ആളാെണന്ന്
എനിക്കറിവുണ്ട്. ഒരു നാ രാജ്യത്തിെന്റ അധിപതിയായ ഇങ്ങനെത്ത മഹാ 
രാജാവ് ഇ കാരെമാരു നാടുകടത്തലിനു കൽപന െകാടു ന്നതായാൽ,
ഇേദ്ദഹെത്തക്കാൾ മനഃപരിഷ്കാരം കുറഞ്ഞ രാജ്യാധിപതികൾ ഉള്ള നാ രാ 
ജ്യങ്ങളിൽ എ തെന്ന സംഭവിേച്ച കയില്ല? നാം പഴയ നടപടികളിേല
വഴുതിയിറങ്ങിേപ്പാവുകയാേണാ? ന െട രാജ്യതാ ിക പരിമാണത്തിെന്റ
പരമകാഷ്ടെയ ാപി േവാ? ഈ ത്തികൾ ന െട അേധാഗമനത്തി 
െന്റ ചുവടുെവ കളാേണാ?... മിസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ നാടുകട ന്നതായി
ഈയിെട പുറെപ്പടുവിച്ച രാജകീയ വിളംബരം ബുദ്ധിപൂർവ്വകേമാ, ന്യായേമാ,
രാജത ലക്ഷ്യേമാ ആയി ള്ളതല്ലാ എ മഹാരാജാവിെന്റ േപരിൽ യഥാർ 
ത്ഥമായും നിഷ്കപടമായും േസ്നഹമുള്ളവനായി ചൂണ്ടിപ്പറ െകാ . അതു
ഗൗരവെപ്പട്ട അനീതിയായിേപ്പായി എന്നാണ് എെന്റ താഴ് മയായ അഭി ായം...
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േക.സി. േകശവപിള്ളയുെട ഡയറി സ്വേദശാഭിമാനിെയ നാടുകട സാഃ
െക. എൻ േഗാപാലപിള്ള, എം. ഏ

1086 കന്നി 8- നു മൂലൂർ പണിക്കർ അയച്ച സംശയങ്ങൾ മറുപടി എഴുതി.
10- നു - തലവൂർ തുണ്ടിൽ നാണുപിള്ളയും കണി പത്മനാഭൻ ൈവദ്യനും മ
മൂ നാലു േപരും രാവിെല വ . ൈവദ്യെന്റ സഭാ േവശം ആട്ടക്കഥ പരിേശാ 
ധിക്കാൻ വന്നതാണ്. ആട്ടക്കഥ ആദ്യം മുതൽ പരിേശാധി . േവെറ േജാലി
ഒ ം െചയ്തില്ല. സ്വേദശാഭിമാനി പ ാധിപർ െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളേയയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അ കൂടെത്തയും ഇ ദിവാെന്റ ആജ്ഞ കാരം ര മൂ
േപാലീസ് ഇൻെ ക്റ്റർമാർ െചന്ന് അറസ്റ്റ് െച പാളയത്തിൽ േപാലീസ്
േസ്റ്റഷനിൽ െകാ േപായതായി േക . പാർ ന്ന പുര മു വച്ചതായും േക .
11-നു - െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ ഇന്നെല രാ ി 12 മണി േസ്റ്റഷനിൽ നി
ബേന്താവസ്തായി വണ്ടിവഴി െകാ േപായി. ഇ േതാവാള േകാട്ട െവളി 
യിൽ നാടു കടത്തിയിരി ന്നതായി േക . രാജേ ാഹകരമായ േലഖനെമഴുതി
എ ള്ളതാണു കാരണം. ഇതു നിമിത്തം നഗരം മുഴുവൻ വലിയ േക്ഷാഭവും
ബഹളവും കലശലായിരി .
(അന്നെത്ത ദിവാനായിരുന്ന രാജേഗാപാലാചാരി െതെക്കെത്തരുവു മാളിക 
യിൽ കൂടിയിരുന്ന് ീജനങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ വിഹരിച്ചതിെനയാണു ധീരനായ
രാമകൃഷ്ണപിള്ള പ ത്തിൽ തിപാദിച്ചിരുന്നത്. ഏതാണ്ടി കാരം-
“... ീജനമദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു േനരിയ വ ം മാ ം ധരി െകാ വിഹരിച്ച
ഈ മ ിസ്ഥാന വ്യഭിചാരിെയ ആയില്യം തിരുനാളായിരു െവങ്കിൽ കുതിര 
ക്കവഞ്ചിെകാണ്ടടി നാടിനു പുറത്താ മായിരു ..” എ േയാ പരമാർത്ഥം!
ഈ വാചകത്തിലാണു ബുദ്ധിമാനായ ദിവാൻ “രാജേ ാഹം.. കണ്ടത്! അന്ന്
അെതാെക്ക നട ) - സാധകൻ.
12 - ◌ം നു - സ്വേദശാഭിമാനി 6-ം പുസ്തകം 105-ം ലക്കം വായി . ഇതു കന്നി
7-ം തീയതിയിേലതാണ്. ആ യിൽ മൂ വീതം നടത്തിവന്ന ഈ പ ം ഈ
ലക്കേത്താടു കൂടി നി എ വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി . തിങ്കളാ യിെല
(10-നു) പ ം കുെറ അച്ചടിച്ചേപ്പാഴാണെ അറസ്റ്റ് െചയ്തത്. രാജഭക്തിെയ ദു 
ഷിപ്പി ന്ന േലഖനങ്ങൾ പരസ്യം െച കണ്ടിരി ന്നതിനാൽ പ ാധിപെര
നാടുകടത്തിയിരി െവ ം, ഇനി മഹാരാജാവു സേന്താഷം േതാന്നി അനു 
വദി ന്നകാലം വെര ഈ രാജ്യ കട കൂടാ എ ം അ കൂടം മുതലായവ
സർ ക്കാരിൽ നി ം എടുത്തിരി െവ ം ആ പ ം സംബന്ധി ള്ള യാ 
െതാരു പരാതിയും ഈ രാജ്യ സ്വീകരി ന്നതെല്ല ം ഗസറ്റിൽ പരസ്യം
െചയ്തിരി .
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15 - നു- ഇന്നെല കന്നിേക്കാ പത്മനാഭൻ ൈവദ്യർ എഴുതിത്തന്ന ഒരു
േ ാകം:-
“സൽകാവ്യ പുഷ്പവിഗള-

സപുരമാധു
ര്യാകൃഷ്ടസൂരി മധുപ-

യശഃ പലാശഃ
ൈചതന്യവാൻ ഥിത
േകശവേകാവിേര -
ക മഃ ദിശതാം
േമ വാഞ്ഛിതാർത്ഥം.”
18-നു- അച്ഛെന്റ പുലകുളിെയപ്പറ്റി താെഴവരുന്ന േലഖനെമഴുതി സമുദായപരിഷ്കാ 
രിണി എന്ന മാസികയ്ക്കയ . ഇതിെന്റ വർത്തകൻ സി. കൃഷ്ണപിള്ളയാണ്.
ഒരു പുലകുളി അടിയന്തിരം
എെന്റ അച്ഛൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ചിങ്ങമാസം 29-നു 70-മെത്ത വയസ്സിൽ േദഹവി 
േയാഗം െച കയുണ്ടായി, േശഷിയുള്ള അടുത്ത അനന്തിരവർ ഇല്ലായ്കയാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശവസംസ്ക്കാരം, സഞ്ചയനം, പുലകുളി ഈ മൂന്ന് അടിയന്ത 
രങ്ങളും ഞാനാണു നടത്തിയത്. സംസ്ക്കാരാനന്തരം നട വരുന്ന “േകാടല്ലി 
ക്കണ്ണാക്ക്.. മുതലായ അർത്ഥമില്ലാത്ത പല ആചാരങ്ങൾ ഇതിൽ നടത്താൻ
ഞാൻ അനുവദിച്ചില്ല. പുലകുളിയുെട പിേറ്റ ദിവസം സദ്യ കഴിക്കണെമ ം
അതു ദീർഘായുസ്സിനും കുടുംബേക്ഷമത്തിനും അത്യാവശ്യമാെണ ം അങ്ങെന
െചയ്യാതിരി ന്നതു വലുതായ ദുഷ്ക്കീർത്തി കാരണമാ ായിത്തീരുെമ ം
മ ം എേന്നാട് േസ്നഹിതന്മാരും ബ ക്കളും പല കാരത്തിൽ ഉപേദശി  
കയുണ്ടായി. അത്യാവശ്യം , ആവശ്യം , അനാവശ്യം ഇങ്ങെന മൂ വിധം
നടപടികളുള്ളവയിൽ ഈ സദ്യ ഒന്നാമേത്തതിൽ ഉൾെപ്പടുകയിെല്ല ം പേക്ഷ
രണ്ടാമേത്തതിേല ഉൾെപ്പടൂ എ ം ഒന്നാമെത്ത ഇനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നവ 
യായി അേനക കൃത്യങ്ങൾ ഉള്ളവതെന്ന പല അെസൗകര്യങ്ങൾ നിമിത്തം
ശരിയായി നടക്കാെത കിട ന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇെക്കാല്ലം നടത്താൻ
തരമിെല്ല ം ഞാൻ ഈ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാേരാടു പറകയും പുലകുളിക്ക് ഇങ്ങെന
സദ്യ കഴി ന്നതിെന്റ അെനൗചിത്യെത്തപ്പറ്റി സമുദായ പരിഷ്ക്കാരിണിയിൽ
യുക്തിയുക്തമായി സ്താവിച്ചി ള്ളതിെന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കയും െച . എങ്കിലും
അതിൽ ഭൂരിപക്ഷെത്തയും തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ അടിയന്തിരത്തി 
നു സദ്യകഴി ദുർവ്യയം െചയ്യണെമന്ന് ഉപേദശിക്കാൻ പലരും ഉണ്ടാകുെമ ം
ആ വക ഉപേദശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുെത ം പേരതനായ ആ മഹാത്മാവുത 
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െന്ന എേന്നാടു ര മൂ തവണ നിഷ്കർഷയായി പറഞ്ഞി ണ്ടായിരു . ആ
നിേയാഗെത്ത അനുസരി ം എെന്റ നിശ്ചയ കാരവും ഈ അടിയന്തിരം സദ്യ
നടത്താെത മ സകല ിയകളും ആചാരങ്ങളും ഭംഗിയായി നടത്തിച്ച് അവ 
സാനിപ്പിക്കയാണു െചയ്തത്. കാരണവന്മാരുെട അധികാരത്തിൽ നടന്നി ള്ള
ഈ മാതിരി അടിയന്തരങ്ങളിൽ ഒന്നെല്ലങ്കിലും ഈ ദുർവ്യയം ചുരുക്കണ 
െമ ള്ള എെന്റ അഭി ായം ഫലിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മരണമുണ്ടായത് എനി

േത്യകം സ്വാത ്യമുള്ള ഭവനത്തിൽവച്ചായതിനാലെ എെന്റ നിശ്ചയം
സാദ്ധ്യമായത്. ഈ വിവരം സമുദായ പരിഷ്കരണിയിൽ സിദ്ധെപ്പടു ന്നത്
നിഷ്ഫലമാകയിെല്ല വിചാരി .
20- നു - “ജൂബിലിക്ക് ഓേരാരുത്തർ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച മംഗള പദ്യങ്ങളും
മ ം അച്ചടി സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിനു േയാഗ്യതയുള്ളെതല്ലാം െ ാഫസ്സർ 
രാജരാജവർമ്മ േകായിത്ത രാനുമായി ആേലാചി ലി തയ്യാറാക്കി
അയ ന്നതിന് ക ന കാരം മിസ്റ്റർ േകശവപിള്ളെയ നിയമി എഴുതിവ 
ന്നിരിക്കെകാ ശ്േളാകങ്ങൾ അയ എ ം „ േകായിത്ത രാനു„ മായി
ആേലാചി േയാഗ്യതയുള്ള ശ്േളാകങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എഴുതിവേരണ്ട 
താകു എ ം ഗവർ െമ ചീഫ് െസ ട്ടറി മിസ്റ്റർ എ. െജ. വിയറായുെട
ശ്േളാകങ്ങളും വ .
എറണാകുള നി പുറെപ്പടുന്ന ബഹുരസം എന്ന മാസികയുെട ഒന്നാം ലക്കം
വ കിടന്നിരുന്നതു വായി . അതു കിട്ടിയ വിവരത്തിന് അനുേമാദനക്ക ം
താെഴ വരുന്ന പദ്യവും ത ാധിപർക്കയ .
മംഗളാശംസ
“ബഹുരസെമാരുവാരം ഹന്ത! വായിച്ച േനരം
ബഹുതാരസപൂരം ജാതമായിങ്ങപാരം
പരിഗത ബഹുസാരം പ ിെകാത്തം സഹീരം
വരഗുണമിതുഭാരം വാഴ്കയാച താരം.”
22-നു- ജൂബിലി പദ്യങ്ങൾ ഹജൂരിൽ നി ം വന്നവയിൽ മലയാളി മേനാരമ
(േശഷം 25- ആം േപജിൽ)
സ്വേദശാഭിമാനിെയ നാടുകടത്തിയതിെന റിച്ച് പരാമർശി ന്ന െക. സി.
േകശവപിള്ളയുെട ഡയറി റിപ്പ് മതൃഭൂമി ആഴ് ചപ്പതിപ്പിൽ
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ദിവാൻ പി. രാജേഗാപാലാചാരി തിരുവിതാംകൂർ ഡർബാറിന് സമർപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ട്

1. 1910 െസപ്റ്റംബറ് 28-ആം തീയതി, മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല
വിളംബരം അനുസരി തിരുവനന്തപുരത്ത് നി ം ൈ വാരികയായി സി 
ദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ പ ത്തിെന്റ മാേനജിംഗ് െ ാൈ റ്ററും
പ ാധിപരുമായ െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ അറ െച നാടുകട കയും,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ ം നിേരാധി കയും, എല്ലാ ഉപകരണങ്ങേളാടും കൂടി

സ്സ് ക െക കയും െച .
2. മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സിെല ഡർബാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ൈകെക്കാണ്ട
നടപടി,ആ അവസരത്തിൽ ഗണ്യമായ െപാതുജനതാ ര്യെത്ത ഉണർ കയും
ദക്ഷിേണന്ത്യൻ പ ങ്ങളിെല ചർച്ചാവിഷയമായിത്തീരുകയുമുണ്ടായി. ഈ
വിഷയെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മ ാസ് പ ങ്ങളുെട ഇടയിൽ അ ം
അഭി ായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു . എന്നാൽ പശ്ചിമതീര സിദ്ധീ 
കരിച്ച ഇം ീഷ് പ ങ്ങളും നാ ഭാഷാപ ങ്ങളും അവയുെട പ ാധിപന്മാർ
‘സ്വേദശാഭിമാനി‘ േനരി വായിച്ചി ള്ളവരാണ്- ാേയാഗികമായ അഭി ാ 
ൈയക്യേത്താെട ഡർബാറിെന്റ നടപടിെയ പിന്താ കയാണ് െചയ്തിരുന്നത്.
3. ഡർബാർ ൈകെക്കാണ്ട നടപടിയുെട സാധുതെയ വ്യക്തമാക്കിെക്കാ ള്ള
ഒരു ആധികാരിക സ്താവന സിദ്ധീകരിക്കണേമാ േവണ്ടേയാ എന്ന ശ്നം
ആ അവസരത്തിൽതെന്ന പരിഗണിക്കയുണ്ടായി. അങ്ങെന െചേയ്യണ്ടതി 
െല്ലന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് അവസാനം ഡർബാർ എത്തിേച്ചർന്നത്. സ്സ്
കമ്മ ണിേക്കകൾ പുറെപ്പടുവി ക തിരുവിതാംകൂറിൽ സാധാരണമല്ല. എ ത 
െന്നയല്ല ഭരണാധികാരി-മഹാരാജാവ് -ഒരു വിളംബരത്തിലൂെട ൈകെക്കാണ്ട,
ഇതുേപാെലയുള്ള ഒരു നടപടിക്ക്, ഒരു വിശദീകരണം േതാന്നാവുന്നവിധത്തിലു 
ള്ള യാെതാ ംതെന്ന െചേയ്യണ്ടതിെല്ല ം അ തീരുമാനി . അതിനുമുപരി,
ഡർബാറിെന്റ വിശദീകരണ സ്താവന ‘സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട ആേരാപണശ 
കാരങ്ങളുെട ഒരു ആധികാരിക പുനർവിചാരണ ആവശ്യമാക്കിത്തീർ കയും
െച ം. അതുേവെണ്ട ം േതാന്നി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ, നെല്ലാരു
ഫലം ഉളവാക്കി. തുടർന്ന് ഡർബാർ, സഗൗരവം ആേലാചി െകാണ്ടിരുന്ന
പ നിയമം തത്കാലം െകാ വേരണ്ടതിെല്ല ം തീരുമാനി .
4. ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ യുെട ആ മണങ്ങൾ- േത്യകി ം അധികം ആഭാ 
സകരങ്ങളായ വിമർശനങ്ങൾ-ഭാവിയിൽ ആവശ്യെമ േതാ െവങ്കിൽ
പരിേശാധി ന്നതിനുേവണ്ടി സമാഹരിച്ച് ഒരു ശാശ്വതേരഖയാക്കി സൂക്ഷി  
ന്നത് നന്നായിരി ം എന്ന് ഞാൻ വിചാരി . മാ മല്ല, ഈ ശ്നെത്ത
സംബന്ധിച്ച് എെന്റ വ്യക്തിപരമായ അഭി ായങ്ങൾ കടിപ്പി ന്നതിന് ഈ
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സന്ദർഭം േയാജനെപ്പടുത്തണെമ ം ഞാൻ ആ ഹി . അതാകെട്ട,
ആ മങ്ങെള സംബന്ധി മാ മല്ല. അതിൻഫലമായി ഉന്നീതമായിരി ന്ന
സൂചനകേളയും, എെന്റ അഭി ായത്തിൽ, ഭാവിയിൽ തിരുവിതാംകൂറിെല
പ ങ്ങേളാട് ഡർബാർ ൈകെക്കാേള്ളണ്ട നയെത്തയും സംബന്ധി മാണ്.
ഇത് ഒരു രഹസ്യേരഖയാണ്. ഡർബാറിെന്റ ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടിമാ ം
എഴുതിയത്. അതുെകാണ്ട് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സമ വും സ്വത 

വുമായി എഴുതുവാൻ ഒ ം മടിേക്കണ്ടതിെല്ല ം ഞാൻ വിചാരി .
ഏതാണ് അ െകാല്ലക്കാലം ഈ രാജ്യത്തിെന്റ ഭരണനിർവ്വഹണം നട 
ത്തിയ എെന്നേപ്പാലുള്ള ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥന് ഈ വിഷയെത്ത റിച്ച് അയാൾ
എ വിചാരി െവ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഒരു സവിേശഷ േനട്ടം
തെന്നയായിരി ം.
5. 1906 ജനുവരിയിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ‘സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട പ ാധിപരായി
1910 െസപ്റ്റംബറിൽ പ ം നിേരാധി ന്നതുവെരയും ആ നിലയിൽ തുടരു 
കയും െച . ‘സ്വേദശാഭിമാനി’യിൽ നി ള്ള ഉദ്ധരണികൾ-അനുബന്ധം
4-നാൽപ്പത്തിമൂ േപജുകൾ വരും. അത് ആ മുഴുവൻ കാലഘട്ടെത്തയും ഉൾ 
െക്കാ . സർവ്വവിശദസം ഹമാണ് അെത ഞാൻ അവകാശെപ്പടുന്നില്ല;
എങ്കിലും അതിൽ ആ മണപരങ്ങളായ േലഖനങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാം തെന്ന
ഉൾെപ്പട്ടി െണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ എനി റ ണ്ട്.
6. ‘സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട എഴു ം മേനാഭാവവും മനസ്സിലാ ന്നതിന് കഴി 
വുള്ള എല്ലാ മാർ ഗത്തിലൂെടയും തിരുവിതാംകൂറിെന അപകീർ ത്തിെപ്പടു ക
എന്നതായിരു പ ത്തിെന്റ നയെമന്ന് ഓർ മി ന്നത് നന്നായിരി ം.
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭരണാധിപൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മഹാരാജാവിെന വിടാപ്പിടി 
യായി വിമർ ശിച്ചിരു . രാജത്വം, രാജഭക്തി, െപൗരാവകാശം എന്നിവയുെട
സിദ്ധാന്തങ്ങെള നിപുണമായി വികസിപ്പിച്ച് ചരിപ്പി . അതാകെട്ട,
ഒരു നാ രാജ്യത്തിെല ഗവർെമന്റിെന്റ അടിസ്ഥാനമായ വ്യക്ത്യധിഷ്ഠിത 
ഭരണെത്ത തീർ ം തകിടം മറി ന്നതും, ഇേപ്പാഴെത്ത മഹാരാജാവ്
സിംഹാസനാേരാഹണം െചയ്തതിനുേശഷം തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ െമന്റിെന്റ
ഭരണേമറ്റി ള്ള എല്ലാ ദിവാൻ ജിമാെരയും (ഒരാൾ ഒഴിച്ച് ) -ചിലെര രമായി
അപകീർ ത്തിെപ്പടു മാറും-ഔേദ്യാഗികമായും സ്വകാര്യമായും െചയ്തതിേനാ
െചയ്യാതിരുന്നതിേനാ ഒ േപാെല കുറ്റമാേരാപി , അതിനിശിതമായും
വിമർശിച്ചിരു . ഒടുവിെലാടുവിൽ സംസ്ഥാനെത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരയും
നിശിതവിമർശനത്തിനു വിേധയരാക്കിേപ്പാന്നിരു . ആ ആ മണങ്ങളുെട 
െയല്ലാം സഞ്ചിതഫലം തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ െമന്റ് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച-ഒരളേവാളം
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കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്തതും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമായ- ഒരു ഗവർ െമന്റാെണ ം,
തീെര േമാശമായ രീതിയിൽ ഭരിക്കെപ്പടുവാൻ ഇടയായ ഏറ്റവും ഭാഗ്യേദാ 
ഷിയായ ഒരു രാജ്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യെമ ം ദർശിപ്പി ക
എന്നതായിരു . പലേപ്പാഴും, അനുഭവത്തിൽ കലാപം ഇളക്കിവിടുന്നിടേത്താ 
ളം വെര േപാകുന്നതിനും ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ ൈധര്യെപ്പട്ടി ണ്ട്. അച്ചടിച്ച വിഷം
അവിരാമം േയാഗിച്ചി ം അതിൽനി ം വിമുക്തമായി നിന്നിരു എന്നത്,
സാധാരണക്കാരായ തിരുവിതാംകൂർ കാരുെട ക്ഷമയുെടയും വിേവകത്തിെന്റ 
യും, വ്യവസ്ഥാപിത ഭരണാധികാരേത്താടുള്ള അവരുെട ആദരവിെന്റയും
അനുസരണയുേടയും ത്യർഹമായ ഒരു െതളിവായി എേപ്പാഴും എനിക്ക് േതാ 
ന്നിയി ണ്ട്. ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യെയേപ്പാെലയല്ല, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരമുള്ള
സംസ്ഥാനമാണ് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് ഓർ ത്തിരിക്കണം. ‘സ്വേദശാഭിമാ 
നി’ അപകീർത്തിപരമായ േദാഷാേരാഹണ ചരണം തുടർ െകാണ്ടിരുന്ന
സന്ദർഭത്തിലും രാജ്യെത്ത മേറ്റതാനും പ ങ്ങൾ ഒരളവു പി ണ ഗവർ െമന്റിന്
നൽ കിയിരു . മാ മല്ല, മഹാരാജാവിനും അവിടുെത്ത ഗവർ െമന്റിനും
വിരുദ്ധമായി ഏതാെണ്ടാരു കാൽ നൂറ്റാ കാലം വർത്തി െകാണ്ടിരുന്ന
ഒരു കക്ഷിയുെട നാവുമായിരു ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ എന്ന വ തയും പരെക്ക
േബാദ്ധ്യമായിരു . ഈ സ്ഥിതിവിേശഷം ഒരു പരിധിവെര ‘സ്വേദശാഭിമാനി’
തുടർ െകാണ്ടിരുന്ന േദാഷാേരാപണെത്ത കുറ കാണാനും ഇടയാക്കിയി 
രു . ഈ വ തകൾ ക്ക് േവ േവാളം വി വീ അനുവദിച്ചാൽേപാലും
ഒരു ഗണ്യമായ കാലം നിർ ഭയം ഈ പ ം അനുഭവിച്ച കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത
സ്വാത ്യം ഒേട്ടെറ േദാഷം വരുത്തിയി ണ്ടായിരി ം. ഒടുവിെലാടുവിൽ പബ്
ളിക് സർ വീസ് നിർ വീര്യമായിത്തീർന്നതായി ഭയെപ്പടുന്നതിനും എനിക്ക്
മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇേത റിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് സ്താവിക്കാം.
അവസാനം 1910 െസപ്റ്റംബറിൽ ൈകെക്കാണ്ട നടപടി, വളെര േനരെത്ത
ഡർബാർ ൈകെക്കാള്ളാതിരുന്നത് ഗൗരവതരമായ ഒരു കൃത്യവിേലാപമായി
ഞാൻ എേപ്പാഴും കണക്കാ കതെന്ന െച ം.
7. ‘സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട ആേരാപണങ്ങൾ മത്തിന് എടു കയാെണങ്കിൽ
ആദ്യമായും പരിഗണിേക്കണ്ടത് രാജ്യാധിപെനന്ന നിലയിലും ഒരു മനുഷ്യെന 
ന്ന നിലയിലും മഹാരാജാവിെന്റ േനർക്ക് നടത്തിയി ള്ള ആ മണങ്ങളാണ്.
മഹാരാജാവ് തെന്റ േസവകരുെട അധിശത്വം പുലർത്തി; (1) ദുർ നടപടികൾ

ചരിപ്പി ന്നതിനു േ രിപ്പി . (2) ൈക ലിക്കാർ ം െകാള്ളക്കാർ ം
പാരിേതാഷികങ്ങൾ നൽകി. (3) അഴിമതിക്കാരായ ‘േസവകർക്ക് ’അഭയം
നൽകി. (4) ‘േസവകരുെട‘ ദുഷ് വൃത്തികെള ഗൗനിച്ചില്ല. (5) ഭരണം നട 
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ത്തിയിരുന്ന തിപാഠകരുെട ൈകയിൽ അേദ്ദഹം ഒരു പാവമാ മായിരു ;
(6) േകാടതികൾ, അഴിമതികളുെടയും കുറ്റങ്ങളുെടയും ദുരാശകളുെടയും കറപു 
രണ്ടവയായിരു ; (7) മഹാരാജാവ്, സ്വയം െകാള്ള വിേധയനായിരു ;
(8) മഹാരാജാവ് തെന്റ േസവകരുെട ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി മാ മാണ്

വർത്തിച്ചിരുന്നത്; (9) എന്നിങ്ങെന മർക്കടമുഷ്ടിേയാെട അവിരാമം സ്താവ 
നകൾ സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരു . ദുഷിച്ച ഭരണാധിപന്മാരിെലാരാളാണ്
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാെവ ം, സംസ്ഥാന ം ഗവർെമന്റിലും ദുർഭരണം
അഴിഞ്ഞാടുകയാെണ ം മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിനു സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി
എെന്നാന്നിെല്ല ം ‘സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട നിരന്തരമായുള്ള ഈ സ്താവ 
നകളിൽ നി ം ഒരുവൻ വിചാരി ം. മുകളിൽ െകാടുത്തിരി ന്ന ഈ
ആേരാപണങ്ങൾ ശുദ്ധ അസത്യങ്ങളും തലതിരിഞ്ഞവയുമാെണ ഞാൻ
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയേപ്പാെലയുള്ള ഒരു മനുഷ്യെന്റ ആ മണ 
ങ്ങളിൽ നി ം മഹാരാജാവിെന രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ വാദിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല.
സൽഭരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാ കാലമായി ആധീശശക്തിയാൽ പല 
കുറി അനുേമാദിക്കെപ്പടുകയും തെന്റ ജകൾ അളവ േസ്നഹി കയും െച ന്ന
ഇന്നെത്ത തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെനേപ്പാെലയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി
ഈവിധ ആ മണങ്ങെള തികഞ്ഞ അവജ്ഞേയാടുതെന്ന പരിഗണി ം.
എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യത്തിന്, തീർ ം അസത്യപൂർണ്ണങ്ങളായ സ്താവനകൾ
േപാലും അനുസ തമായ ആവർത്തനങ്ങൾ െകാണ്ട് ചിലേപ്പാൾ വിശ്വസിക്ക 
െപ്പ െവ വരും. തിരുവിതാംകൂറിെല ഭരണയ ം, വിേദശികൾ മിക്കവാറും
അവിശ്വസനീയമായിേത്താ മാറ് ഒരളവുവെര ദിവാനിൽ െതാടുത്തിട്ടിരി 

ന്ന വിധമാണ് സംവിധാനം െചയ്തിരി ന്നെതന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാെണ േതാ . ഭരണം ദിവാെന്റ
ൈക ള്ളിലാെണ തൽക്കാലം പരസ്യമാണ്.ദിവാെന്റ ശുപാർശ കൂടാെത
ഒരു നിയമനവും നട കയില്ല. ദിവാെന്റ നിർേദ്ദശം കൂടാെത മഹാരാജാവും
ഗവർ െമന്റിെന്റ േപരിൽ ഒരു കൽ പ്പനയും നട കയില്ല. തിരുവിതാംകൂർ 
ഗവർ െമന്റിെന്റ ഭരണസംബന്ധമായ വൃത്തികൾക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ
പൂർണ്ണമായും ഉത്തരവാദിയാണ്. ദിവാെന്റ കീഴിലുള്ള ഗെണ്മ േദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല സ്വന്തം േസവകരായ െകാട്ടാരം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാ 
രും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരെക്ക അറിയാവുന്നതാണ്. ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മഹാരാജാവിെന്റ ഔേദ്യാഗികാനുമതി ആവശ്യമാ 
െണന്നത് സത്യമാണ്. ആ അനുമതി േവണ്ടി ദിവാൻ ഔേദ്യാഗികമായി
െകാട്ടാരം സർവാധികാര്യക്കാർക്ക് എഴുതു . ഈ സർവാധികാര്യക്കാർ
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എേപ്പാഴും ഒരു ഗവർെമ േദ്യാഗസ്ഥനായിരി ം. സ്ഥിരം സർവീസിൽ
നി ം ആ ലാവണത്തിേല േപായവരും ആ ലാവണത്തിൽനി ം സ്ഥിരം
സർവീസിേലക്ക് തിരിെക േപാരുന്നവരും, സാധാരന ദിവാൻേപഷ്ക്കാരുെട
പദവിയുള്ളവനുമായി ഗണിക്കെപ്പടുന്നവനുമാണ് ‘. ‘സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട

ിയങ്കര േയാഗമായ ‘െകാട്ടാര േസവകന്മാർ‘ തിരുവിതാംകൂർ ഭരി .
ഭരണാധിശത്വം വഹി എന്നിങ്ങെന അവ്യക്താ മണങ്ങൾ നടത്താൻ
വളെര എളുപ്പമാണ്. ഈ രാജ്യത്ത്, ഇേന്നക്ക് ഏതാണ്ട് അ െകാല്ലേത്താളം
കാലം േസവനം നടത്തിയി ം അവരുെട ഇടെപടലിെന്റ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം േപാലും
കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിക ം ദിവാർ ജിയുെട ഉത്തരവാദിത്വത്തിലു 
ള്ള ഗവർ െമ െചയ്തികൾ ഏെതങ്കിലും െകാട്ടാരേസവകെന്റ െചയ്തികളാെണ
സമർഥി ന്നതിനു കടും പിടിേയാടും വഞ്ചനാപരമായും ‘സ്വേദശാഭിമാനി’
നടത്തിയി ള്ള മങ്ങെള ഞാൻ ശക്തിയായും അപലപി .
8. മഹാരാജാവിെന്റ േനർ ള്ള വ്യക്തിപരമായ ആ മണങ്ങേളക്കാളും
വഞ്ചനാത്മകമായത്, ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ നിലനിന്ന കാലത്ത് ഗവർ െമന്റിെന
സംബന്ധിച്ച അസാധാരണ സിദ്ധാന്തം കടുംപിടിേയാെട ചരിപ്പിക്കാൻ

മിച്ചതാണ്. നാ രാജ്യ ഗവെണ്മന്റിെന്റ അടിസ്ഥാനശിലയായ വ്യക്തിഭര 
ണാശയത്തിെനതിരായി തീക്ഷ്ണവും നി രവുമായ സമരം ‘സ്വേദശാഭിമാനി’
നടത്തി. ഈ പ ത്തിെന്റ അഭി ായത്തിൽ ‘രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നതുെകാ 

മാ ം ആരും ബഹുമാനം അർ ഹി ന്നില്ല. (10) ജനനന്മ േവണ്ടിയാണ്
രാജാധികാരം വ്യവസ്ഥിതമായിരി ന്നത്. (11)േപാർ ഗലിെല രാജാവിെന്റ
വധം.രാജാക്കന്മാെര അവരുെട കർത്തവ്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ച്, േത്യകി ം
അവർ ജനങ്ങളുെട നിർേദ്ദശങ്ങെള അനുസരിക്കണെമ ം, രാജാക്കന്മാരുെട
ൈദവികാവകാശസിദ്ധാന്തം നിരാകരിക്കെപ്പട്ട ഒന്നാെണ ം, ൈദവികാഭാവ 
ത്തിെന്റ പങ്കാളികൾ ജനതയാെണ ം; (12) മ മുള്ള നിത്യസ്മരണീയ പാഠങ്ങൾ
പഠിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്, രാജ്യത്തിെന്റയും ജനതയുെടയും തിനിധി മാ മാണ്
രാജാവ് , രാജാവിേനാടുള്ള ബഹുമാനം എ പറഞ്ഞാൽ രാ േത്താടുള്ള ബഹു 
മാനം എന്നാണ്. (13) രാ ത്തിെനതിരായി നടത്തിയ േ ാഹത്തിന് ചാറൽസ്
ഒന്നാമെന വധി ; െജയിംസ് രണ്ടാമെന രാജ്യ നി ം നിഷ്കാസനം െച ;
(14) ഒരുവെന്റ ദിവ്യമായ സ്വാത ്യവും അവകാശങ്ങളും ബലികഴിച്ചിട്ട് ഒരു
രാജാവിേനാടു കൂറുകാട്ടണെമന്ന് ഒരു മാണവുമില്ല. (15) രാജാവിെന്റ ജനേക്ഷ 
മവിരുദ്ധങ്ങളായ വർത്തികെള െചറു ക എന്നത് കൂറില്ലായ്മെയാ മല്ല; (16)
നീതിെയ നിരാകരി കയും രാജ്യേത്തയും ജനതേയയും േമണ നാശത്തിേല 
ക്ക് നയി കയും െച ന്ന ഒരു രാജാവിെന ആദരി ന്നത് ഒരിക്കലും കൂറല്ല;
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(17) തെന്റ ജകൾക്ക് ദുഃഖമുളവാ ന്ന വൃത്തികളിൽ സ്വയം വഴങ്ങിെക്കാ 
ടു ന്ന ഒരു രാജാവിെന ബഹുമാനി ന്നതും തി ന്നതും രാജഭക്തിയല്ല.
രാജാവിേനാടുള്ള ഭക്തിേയക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടം രാ േത്താടുള്ള ഭക്തിയാണ്. (18) -
ഇങ്ങെന ’സ്വേദശാഭിമാനി’ രാ ീയ സ്വാത ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം നിരന്തരം

ചരിപ്പി േപാ . മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ഉൽക്കർഷത്തിന് രാ ീയസ്വാ 
ത ്യം അനുേപക്ഷണീയമാണ്. സ്വാത ്യത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനം
എ ം മുഴ . തുർക്കി, േപർഷ്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിെല അനുഭവങ്ങൾ
പഠിക്കണം. രാ ീയസ്വാത ്യം സ്വായത്തമാ ന്നതിനുള്ള വാദം രാജ്യേ ാ 
ഹവൃത്തിയല്ല. ഒരുവെന്റ അതിദിവ്യങ്ങളായ സ്വാത ്യവും അവകാശങ്ങളും
ബലികഴിച്ചിട്ട് ഒരു രാജാവിേനാടും കൂറുപുലർത്തണെമന്ന് ഒരു മാണവും
അനുശാസി ന്നില്ല. (19) എന്നിങ്ങെന അനുദിനം ആഹ്വാനം െച ന്നതിനുമു 
പരി മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല ഭരണം ജകളുെട സ്വാത ്യെത്ത ഇല്ലായ്മ
െച ന്നതിനു േ രണ നൽകിെയ ം (20) ’സ്വേദശാഭിമാനി’ പ ം സ്താ 
വി . രാജ്യ നിലവിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചരിപ്പി ന്നതുെകാ മാ ം
’സ്വേദശാഭിമാനി’ തൃപ്തിയായില്ല. വർത്തനമാർഗ്ഗങ്ങളും അത് ഉപേദശി 

കയുണ്ടായി. ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട 1907 നവംബർ 9-ആം തിയതിയിെല
39-ആം ലക്കത്തിലും 27-ആം തീയതിയിെല 42-ആം ലക്കത്തിലും, 1909 നവം 
ബർ 29-ആം തീയതിയിെല 137-ആം ലക്കത്തിലും ഫലത്തിൽ കലാപം ഇളക്കി
വിടാൻേപാരുന്ന സ്താവനകൾ ഉൾെക്കാണ്ടിരു . േപാർ ഗൽ രാജാവിെന്റ
വധം, ചാറൽസ് ഒന്നാമെന്റ ശിരേച്ഛദനം, െജയിംസ് രണ്ടാമെന്റ നാടുകടത്തൽ
എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സൂചനകെള റിച്ച് മുൻപുതെന്ന പരാമർശിച്ചി ണ്ട്.
തിരുവിതാംകൂറിെല ജനങ്ങൾ അവരുെട മഹാരാജാവിേനാട് കൂറിനും അനുസര 
ണ ം വ്യക്തിപരമായി ബാദ്ധ്യസ്ഥരെല്ല ം, നീതിപൂർവം ഭരി ന്നിടേത്താളം
മാ േമ അനുസരി ക എന്ന ബാദ്ധ്യത ജകൾ െവ ം. (21) രാ 

ീയസ്വാത ്യത്തിനുള്ള വാദം യാെതാരുവിധത്തിലും രാജ്യേ ാഹമായി
കരുതാൻ കഴിയിെല്ല ം (22) മ ം പ ം പറഞ്ഞി ണ്ട്. േയാഗ്യമായ വി 
ധം ഗവെണ്മന്റ് വർത്തി ന്നിെല്ലന്ന് അനുഭവെപ്പടു െവങ്കിൽ ജനങ്ങൾ
സംഘടിക്കണെമ ം ഗവെണ്മന്റിെന ധിക്കരിക്കാൻ മടിേക്കണ്ടതിെല്ല ം
’സ്വേദശാഭിമാനി’ പല ാവശ്യം സ്താവിച്ചി ണ്ട്. അധർമകൃത്യങ്ങേളാടുള്ള
ബഹുജനേരാഷത്തിെന്റ സ്വഭാവഗതിെയ തടയാൻ, ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട
അഭി ായത്തിൽ, ഒരു ഗവെണ്മന്റിനും ശക്തിയില്ല. മാ വുമല്ല, ആ ബഹുജന 
േരാഷം ദിവ്യവും അതിെന്റ വിജയം സുനിശ്ചിതവുമാണ് (23) ഗവെണ്മന്റിെന്റ
അതി ധാന ഘടകം ജനതയുെട ഇച്ഛാശക്തിയാണ്. (24) ജനഹിതവുമാ 
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യി െപാരുത്തെപ്പടാത്ത ഒരു ഗവർെമന്റിെന െവ െപാറുപ്പിക്കരുത്. (25)
രാജ്യതാത് പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി രാജാവ് വർത്തി േമ്പാൾ തങ്ങളുെട
േനതാക്കന്മാെര കെണ്ട കയും തങ്ങളുെട േക്ഷമത്തിന് എതിരായി നിൽ ന്ന
ശക്തികെള തകർ കയും െച ക എന്നത് ജനങ്ങളുെട കർത്തവ്യം മാ മാണ്.
(27) എന്നിങ്ങെന ’സ്വേദശാഭിമാനി’ ജനങ്ങെള ഉത്േബാധിപ്പി െകാണ്ടിരു 

. തിരുവിതാംകൂർ ജനതയുെട അവസ്ഥ ഒരുതരം അടിമത്തം ആെണന്ന്
’സ്വേദശാഭിമാനി’ ചി ീകരിച്ചി . (28) േസവാ സാദിത്വം രാജ്യത്തിൽ

ബലെപ്പട്ടിരി . (29) ദുർഭരണം കാരണം കടുത്ത മർദ്ദനത്തിനും അധർ 
മ്മങ്ങൾ ം വിേധയരായി ജനങ്ങൾ എ ം െതാലിയുമായിത്തീർന്നിരി .
(30) തിപാഠകർ ഭരി ന്ന ഒരു രാജ്യെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിെട സത്യവും
അവഗണിക്കെപ്പട്ടിരി . (31) ജനങ്ങളുെട കാര്യങ്ങൾ േനാക്കാൻ ഇവിെട
നാഥനില്ലാതായിരി . (32) ദുരിതത്തിെന്റ ആഴത്തിേല ജനങ്ങെള
തള്ളിവിട്ടിരി . (33) മാ മല്ല, ക്ഷമ മിക്കവാറും നശിച്ച് ദുർഭരണത്തിൽ
നി ം സ്വയം രക്ഷെപ്പടാൻ േപാരുന്ന ഏതു മാർഗവും അവലംബി വാൻ
ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിരി െവ ം (34) ’സ്വേദശാഭിമാനി’ ഖ്യാ 
പി കയുണ്ടായി. പ ിൿ റവന വും മഹാരാജാവിെന്റ സ്വകാര്യചിലവിനുള്ള
പണവും ഏേതതു വിധത്തിൽ ചിലവാ എന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം
ജനങ്ങൾ െണ്ടന്ന്, (35) അവർ േവണ്ടി പ ം അവകാശവാദം ഉന്നയി .
(36) ഉത്തരവാദിയായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാർ, െകാലയാളിയായ ഒരു രാജേസവക 
ന് അഭയം നൽകിയിരി ന്നതിൽ ഇടെപട്ട് നീതി നിർവഹി ന്നിെല്ലങ്കിൽ
പലവിധ ദുർവികാരങ്ങളാൽ ജനഹൃദയം ബ് ധമാകുെമന്ന് ിട്ടീഷ് ഗവർ 
െമന്റിന്, ’സ്വേദശാഭിമാനി’ മുന്നറിയി നൽകി. (37) ജനങ്ങൾക്ക്, രാജാവിെന്റ
ആജ്ഞകെള െവറും അടിമകെളേപ്പാെല അനുസരി ക എന്നതിനുമുപരി ചില
കടമകളുെണ്ട ം, (38) ജനാഭിലാഷങ്ങളുെടയും അവകാശങ്ങളുെടയും േനർക്ക്
ഗവർെമ കാണി ന്ന മനഃപൂർവമായ അവഗണന അശിക്ഷിതരായ ബഹുജന 
ങ്ങെള അ മത്തിനു േ രിപ്പി െമ ം (30) ’സ്വേദശാഭിമാനി’ വാദിച്ചിരു .
ജനങ്ങെള, അവരുെട അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പി ഖ്യാപി വാനും സ്വന്തം
അഭിലാഷാനുസരണമുള്ള ഒരു ഗവർെമന്റ് വ്യവസ്ഥിതി േനടിെയടു ന്നതിന്

വർത്തിക്കാനും (40) പ ം ഉപേദശി . ഇം ണ്ട്, അേമരിക്ക, ജർമ്മനി
തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ അവകാശെപ്പട്ടിരുന്ന അേത അവകാശങ്ങൾ
തിരുവിതാംകൂർ ജനത േവണ്ടിയും അവകാശെപ്പടുന്നതിന് ’സ്വേദശാഭിമാനി’
ഒ ംതെന്ന മടിച്ചിട്ടില്ല. (41) തിരുവിതാംകൂർകാർ തങ്ങളുെട അവകാശങ്ങൾ
എങ്ങെന േനടിെയടുക്കണെമന്ന് അറിയിെല്ല ം ഐക്യമുെണ്ടങ്കിൽ മലെയ 
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േപ്പാലും െപാക്കിെയടുക്കാൻ കഴിയുെമ ം ഐക്യംെകാണ്ട് േനടിെയടുക്കാൻ
കഴിയാത്തതായി ഒ മിെല്ല ം (42) പ ം ചൂണ്ടിക്കാ കയുണ്ടായി. ജനങ്ങ 
േളാ, അവരുെട ക്ഷമെയ ചൂണ്ടി കളിയാ . (43) ബുദ്ധരായ ിട്ടീഷ്
ഭരണമില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നാ രാജ്യങ്ങളിൽ എേന്ന വി വങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും

തിനിധിഭരണം നിലവിൽ വരുകയും െച മായിരു (44) എന്ന് ഒരു
േത്യക ഖണ്ഡികയിലൂെട ’സ്വേദശാഭിമാനി’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരി .

9. മുകളിൽ െകാടുത്തിരി ന്നതുേപാലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനിയും ഒട്ടനവധി
എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയും. തങ്ങെള ഭരി ന്ന രാജാവിനുെണ്ട പറയുന്ന
അർദ്ധൈദവികാവകാശത്തിേലാ, അെല്ലങ്കിൽ, അേദ്ദഹെത്ത ക ംപൂട്ടി അനു 
സരിക്കാൻ തങ്ങൾ ള്ള പരമമായ ചുമതലയിേലാ വിശ്വസി ന്നതിലൂെട
ഒരു വമ്പിച്ച െതറ്റ് ജനങ്ങൾ െച െവന്ന് അനുദിനം ഉപേദശി ന്നത്, ഒരു
നാ രാജ്യത്തിെന്റ രാജധാനിയിൽനി സിദ്ധീകരി ന്ന ഒരു പ െത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം തിക ം ഗൗരവേമറിയ പരിഗണന അർഹി ന്ന ഒരു
കാര്യമാണ്. കൂടാെത, സംഘടി വാനുള്ള ആഹ്വാനവും, പ ം ഇേപ്പാഴും മ
സ്ഥലങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിേക്കണ്ടിവന്ന രാജാക്കന്മാെര സംബന്ധിച്ച
പരാമർശങ്ങളും, തിരുവിതാംകൂറുകാേരക്കാളും വി വാസക്തരായ ഒരു ജനത 
യ്ക്കിടയിൽ വിനാശകരങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ േപാരുന്നവയാെണന്ന്
എനി റ ണ്ട്. ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട ആേരാപണങ്ങൾ, ഏെതാരു ജനത 
െയ, തങ്ങളുെട രാജാവിന് എതിരാക്കണെമന്ന് ഉേദ്ദശി െകാണ്ടായിരു േവാ,
ആ ജനതയിൽ ഒരു തികരണവും ഉളവാക്കിയിെല്ലന്ന് സംസ്ഥാനെത്ത
ജനങ്ങെള ന്യായീകരി െകാ തെന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പി പറയാൻ കഴി 
യും. എ മാ മല്ല, എെന്റ വിശ്വാസത്തിൽ, ഉേദ്ദശിപ്പിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ
കടകവിരുദ്ധമായ ഫലമാണ് ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട വഴിപിഴച്ച ചരണം
സംജാതമാക്കിയതും. ’സ്വേദശാഭിമാനി’ ആ കൾേതാറും മഹാരാജാവിെന
നിന്ദി കയും, തിരുമനസ്സിെന്റ ജകേളാട് ഉണർെന്നണീറ്റ് ഒേരശബ്ദത്തിൽ
െമച്ചെപ്പട്ട ഒരു ഗവർെമന്റിനുേവണ്ടി അവകാശെപ്പടാൻ ആഹ്വാനം നട കയും
െച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ, തിരുവിതാംകൂറിെല ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
വ്യക്തിപരമായ രാജഭക്തി, മഹാരാജാവിേനാടുള്ള അർപ്പണമേനാഭാവം എന്നീ
പഴയ േലാകാദർശങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂഢമൂലമാവുകയാണ് െചയ്തത്.
10. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, തെന്റ വൃത്തികളുെട ഫലത്തിൽ വളെരേയെറ നിരാശെപ്പ 
ട്ടിരി െമന്നതിൽ സംശയമില്ല. അയാളുെട വിമർശനങ്ങളുെട വർദ്ധി വന്ന
രൂക്ഷത ആ വ തതെന്നയാണ് െവളിെപ്പടു ന്നത്. നിലവിൽ ഇരി ന്ന
ഗവർെമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഭരണകാര്യങ്ങളുെട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ദി 
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വാനാെണന്ന് തിരുവിതാംകൂറിെല ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാെമന്നതുെകാണ്ടാണ്
മഹാരാജാവിെനതിരായുള്ള ആേക്ഷപങ്ങൾ ഫലിക്കാെത േപാകുന്നെതന്ന്
രാമകൃഷ്ണപിള്ള െപാതുവിൽ േതാന്നിയിരു െവ ം ഷ്ടം. ഇേപ്പാഴെത്ത
മഹാരാജാവ്, ഭരണകാര്യത്തിലുള്ള തെന്റ കിടയറ്റ അറിവും പരിചയവും
െകാണ്ട് ദിവാജിമാരുെട ഉപേദശങ്ങെള താൽക്കാലികമായിട്ടാെണങ്കിലും പല 
േപ്പാഴും തട വ ന്നതിൽ തിക ം ഔചിത്യം കാണിച്ചിരു എന്ന വ ത
സംസ്ഥാനത്തിൽ പരെക്ക അറിയെപ്പടുന്നതാണ്. ഒരു പേക്ഷ, തിരുവിതാംകൂറി 
െലേപ്പാെല മെറ്റാരു സംസ്ഥാന ം തെന്ന ഭരണസംവിധാനം, ഇ യധികം
ദിവാെന ആ യി നിൽ ന്നില്ല. മഹാരാജാവിനുള്ള സ്വാധീനവും അധി 
കാരവും — അതു നിസ്സംശയമായും വമ്പിച്ചതും ഗുണ ദവുമാണ് — ദിവാെന്റ
അന്തസ്സിേനയും അധികാരേത്തയും േകാട്ടംകൂടാെത നിലനിർ ന്നതിന്
ആവശ്യമായ ഇടെപടലുകൾ ഒ ം കൂടാത്ത രീതിയിലും ഔചിത്യപൂർണ്ണമായ
പരിഗണനേയാടു കൂടിയുമാണ് േയാഗിച്ചിരുന്നതും. ഇെതാെക്കയും ‘സ്വേദശാ 
ഭിമാനി’ പ ാധിപർ ം നിശ്ചയമായും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതിെന്റ
ഫലമായിരിക്കണം ദിവാൻജിമാർക്ക് എതിരായുള്ള അതിശക്തമായ ഈ
ആ മണങ്ങൾ എ ഞാൻ കരുതു . തിരുവിതാംകൂർ ദിവാെന അപകീർ 
ത്തിെപ്പടുത്താെത തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെമന്റിെന അപകീർത്തിെപ്പടുത്താൻ
ആവുകയില്ല. ഇന്നെത്ത മഹാരാജാവിെന േസവിച്ചി ള്ള ദിവാൻജിമാരിൽ
ഒരാെളാഴിച്ച് സകലേരയും അേയാഗ്യെരന്ന് ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ മു യടിച്ചി ണ്ട്.
ഈ പ ത്തിെന്റ അഭി ായത്തിൽ, ീട്ടീഷ് നിയമങ്ങൾ ഒന്നാെക ഇവിെട
അവതരിപ്പി െവന്നതാണ്. മരി േപായ മി. രാമയ്യങ്കാരുെട ‘വിജയകരമായ
ഭരണസവിേശഷത’: (45) അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമിയായി വന്ന് മി. രാമറാവു,
തെന്റ ദുഷ് വൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച താക്കീതുകളിൽ നി ം രക്ഷെപ്പടാൻ,
െകാട്ടാരംേസവകർക്ക്, ഗവർെമന്റ് ഉേദ്യാഗങ്ങൾ േലലംവിളി െകാടു ന്നതിന്
അനുവാദം നൽകി എ പറഞ്ഞിരി . (46) മി. രാമറാവുവിനുേശഷം ദി 
വാൻജിയായ മി. ശങ്കരസുബ്ബയ്യർ െകാട്ടാരംേസവകരുെട സ്വാധീനം ആഴത്തിൽ
േവേരാടാൻ സഹായി എന്നാണ്. (47) ഈ സ്വാധീനം ദിവാൻ മി. കൃഷ്ണറാവു 
വിെന്റ കാല വളെര വർദ്ധിച്ചതായി പറയു . (48) മി. വി. പി. മാധവറാവു
മാ മാണ് ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ യുെട രൂക്ഷമായ ആ മണത്തിനു വിേധയനാകാ 
ത്ത ഒേരെയാരു ദിവാൻ. അതിനുകാരണം, മഹാരാജാവും ദിവാൻ മാധവറാവുവും
തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം അ രമ്യമായിരുന്നില്ല എന്നതായിരു െവ ം
പരെക്കയുള്ള ധാരണയിൽ ഒ ം സംശയിേക്കണ്ടതുമില്ല. സ്വന്തം ജാതിക്കാേരാടു
പക്ഷപാതിയായിരു െവ ള്ള വളെര േനരിയ ഒരു വിമർശനേത്താെട (49)
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അേദ്ദഹെത്ത ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ ഒഴിവാ കയാണു െചയ്തത്. ദിവാൻ വി. പി.
മാധവറാവുവിനുേശഷം മി. റ്റി. രാജാരാമറാവു ഒഫീേഷ്യറ്റിംഗ് ദിവാനായി.
അക്ഷന്തവ്യങ്ങളായ അനവധി വിഢ്ഢിത്തങ്ങൾ അേദ്ദഹം കാണി െവ ം
(50) െകാട്ടാരം േസവകർക്ക് അധീനനായിരു െവ ം പറയെപ്പ . (51) അടു 
ത്ത ദിവാൻ മി. എസ്. േഗാപാലാചാരിയായിരു . െകാട്ടാരം േസവകരുമായി
സഖ്യം കൂടിയവൻ എന്ന് ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ അേദ്ദഹെത്ത വിേശഷിപ്പി . (52)
െകാട്ടാരഭ്യത്യൻ, (53) െകാട്ടാരേസവകൻ, (54) അജ്ഞനും അനുഭവപരിച 
യമില്ലാത്തവനും, (55) ക്ഷമയില്ലാത്തവനും അവിേവകിയും മര്യാദെകട്ടവനും
(56) അനുകമ്പ കാട്ടാത്തവനും; (57) ചര പാവെയേപ്പാെല കളി ന്നവൻ;
(58) രക്ഷ നൽകുന്നതിൽ അനീതിക്കാരൻ, (59) െവറുെമാരു പണസമ്പാദന
യ ം (60) അേദ്ദഹത്തിനും അേദ്ദഹെത്ത നിയമിച്ച വർ െമാരു അപമാനം
(61) എന്നിങ്ങെനയാണ് അേദ്ദഹെത്ത റിച്ച് ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ പറഞ്ഞത്.
മാ മല്ല ഒരു ദിവാനു ഇ േയെറ െകാടുംെത കൾ െചയ്തിട്ടില്ല, ഇ യധികം
ജനസമ്മതിയില്ലാത്തവനായി മില്ല. (62) ഭരണകൂടം െവറു . (63) രാജ്യന 
ന്മെയ കരുതിയിട്ടില്ല സ്വകാലഭരണം െകാ തെന്ന ഒരു പടുവങ്കെന
െതളിയി ; (64) ജന തിനിധിസഭെയ വികലെപ്പടുത്തി; (65) അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭരണകാലത്ത് രാജാേസവകരുെട സ്വാധീനം അതിെന്റ പാരമ്യത്തിെലത്തി.
(66) േസവകവൃന്ദത്തിെന്റ അനു ഹാശി കേളാടും, ഒരു െകാല്ലംെകാ
സമ്പാദിക്കാവുന്ന സമ്പാദിച്ച പണേത്താടും, ജനങ്ങളുെട ശാപേത്താടും,
ശാശ്വതകു സിദ്ധിേയാടും കൂടി അേദ്ദഹെത്ത രാജ്യത്തിന് പുറ തള്ളി; (67)
െകാട്ടാരേമേനജർ ശങ്കരൻതമ്പിയുെട ീതി േനടി ജീവി (68) എന്നിങ്ങ 
െനയുള്ള ആ മണങ്ങളും മി. േഗാപാലാചാരിെക്കതിരായി ‘സ്വേദശാഭിമാനി’
നടത്തി. മി. േഗാപാലാചാരിെയ തുടർന്ന് ഏതാനും മാസേത്തക്ക് മി. നാഗമയ്യാ
ഒഫീേഷ്യറ്റിംഗ് ദിവാനായി. െകാട്ടരേസവകർക്ക് തീർ ം അധീനൻ; (69)
േജാലിയിൽ അ ദ്ധൻ, സ്വന്തം സുഖം മാ ം േനാ ന്നവൻ (70) എന്നിങ്ങെന
േപാകു അേദ്ദഹെത്ത റി ള്ള ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ യുെട അഭി ായങ്ങൾ.
1907 ഒേക്ടാബറിലാണ് ഞാൻ ദിവാൻജിയായി ഉേദ്യാഗം സ്വീകരിച്ചത്.
അ നാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ‘സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട ആ മണത്തിന്
ഞാനും ലക്ഷ്യമായിത്തീർ . ജനങ്ങളുെട പണം പലതരത്തിൽ ദുർവ്യയം
െച ന്നതിെന്റ േനർ കണ്ണടയ് കയും ജനങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി എെന്തങ്കിലും
ചിലവാക്കാൻ മടി കയും െച ന്ന; പിശുക്കൻ ഗവർെമന്റിെന്റ േനതാവ്; (71)
കീഴ്ജീവനക്കാെര ശിക്ഷി ന്നതിലും (72) അതുേപാെലതെന്ന ഉേദ്യാഗക്കയറ്റം
െകാടു ന്നതിലും അനീതി കാ ന്നവൻ; (73) ദുർബ്ബലമാനസനും, ധാർമ്മിക
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ധീരതയില്ലാത്തവനും; (74) കാലത്തിനു േയാജിക്കാത്ത, ഏകാധിപത്യപരമായ,
പണെക്കാതിേയറുന്ന, േസ്വഛാപരമായ ശക്തിയാൽ നയിക്കെപ്പടുന്നവൻ;
(75) ഗവെണ്മ കാര്യങ്ങളിൽ അനവധാനി; (76) ഉപരി വമായി ഗവർെമ
കാര്യങ്ങൾ തീർ ന്നവൻ (77) സ്വന്തം സുഖത്തിനുേവണ്ടിയും, (78) സ്വന്തം
േജാലി െവട്ടി റയ്ക്കാനും, (79) വിഷയസുഖാേന്വഷണാർത്ഥം രാജ്യത്തിെല ം
ചുറ്റിത്തിരിയാനും (80) മാ മായി അധികാരവിേക ീകരണം നടത്തിയവൻ;

ാന്തനായ രാജ്യകാര്യവിദഗ്ധൻ; (81) െകാട്ടാരംേസവകരുെട അഴിമതികളവ 
സാനിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ (82) എന്നിങ്ങെനയാണ് എനിെക്കതിെര
‘സ്വേദശാഭിമാനി’ ആ മണം ആരംഭിച്ചത്. മാ മല്ല. ‘സ്വേദശാഭിമാനി’
യുെട ഭാഷയിൽ ഞാൻ, ജനേക്ഷമം ഗണിക്കാെത റവന വരുമാനം വർധി 
പ്പി ന്നതിൽ അക്ഷമ കാണി ന്നവനാണ്; (83) വാഗ്ദാനലംഘകനാണ്;
(84) വിേദശികെള ഗവർെമന്റ് ഉേദ്യാഗത്തിൽ േവശിപ്പി ന്നതിൽ സദാ
ജാഗരൂകനാണ്. (85) വിദ്യാലയങ്ങൾ നിറു കയും, (86) ആശുപ ിസ 
ഹായങ്ങൾ െവട്ടി റ കയും, (87) വർഗീയൈവര്യം ഇളക്കിവിടുകയും (88)
െച ന്നവനുമാണ്. അ മവും ഭീതിയും വളർത്തിെക്കാണ്ട് രാജ്യഭരണം നട 

കെയന്നതാണ് എെന്റ മേനാഭാവം; ഉേദ്യാഗസ്ഥദുഷ് ഭുത്വം െകാണ്ടാണ്
ഭരണം; നികുതിദായകരുെട കഷ്ടപ്പാടുകെള അവഗണി െകാണ്ട് നടപ്പാ  
ന്ന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ; സർക്കാർ േസവനരംഗ സദാചാരവിരുദ്ധമായ
സ്വാധീനം വളർ ന്നതിനും വ്യാപി ന്നതിനും അനുവദി ക; (89) വകു 

േമധാവികൾക്ക് യേഥഷ്ടം വർത്തി ന്നതിനുള്ള അനുവാദം ന കയും
അവരുെട അനിയ ിതവും അനീതിപരവുമായ വർത്തികളുെട േനർ
കണ്ണട കയും െച ക തുടങ്ങിയവയാണ് ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ എനിെക്കതിെര
ഉന്നയിച്ചി ള്ള ചില ആേരാപണങ്ങൾ. കഠിനാദ്ധ്വാനികളും േ ാത്സാഹനാർ 
ഹരുമായ പല കീഴ്ജീവനക്കാെരയും ഔേദ്യാഗിക പകേപാക്കലുകളാൽ മാ ം
സാഹസികമായും അവിരാമവുമായി നശിപ്പി കയും, ജന തിനിധികളുെട
േമൽ കുതിരകയറുകയും െച ; (90) യാെതാരു സ്ഥിരതയുമില്ലാത്തവനാ 
ണ്;(91) ചാല ലഹളേക്കസ്സ് വിസ്തരിച്ച െസഷൻസ് ജഡ്ജി മി. നാരായണ 
േമേനാെന്റ േമൽ അമിതവും അനീതിപരവുമായ സ്വാധീനം െചലുത്തി; (92)
മനസ്സാക്ഷിയില്ലാത്തവനാണ്; (93) ശങ്കരൻതമ്പിയുെട കയ്യിൽ കളി ന്ന
പാവയാണ്.(94) ഉദ്ധതനും തികാേര വുമാണ്:(95) എക്സിക ട്ടീവിെനയും
ജുഡീഷ്യറിെയയും തമ്മിലടിപ്പി (94)-ഇങ്ങെനെയല്ലാമാണ് ’സ്വേദശാ 
ഭിമാനി’ എെന്ന വിേശഷിപ്പിച്ചിരി ന്നത്. മാ മല്ല, ഇതിെനല്ലാമുപരിയായി
എെന്റ േമൽ അസാന്മാർഗികവൃത്തിയും ആേരാപിച്ചിരു .ആദ്യകാലങ്ങളിൽ
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വ്യംേഗ്യാക്തികളിൽ കൂടിയായിരു െവങ്കിൽ, പിന്നീട് അത് പരസ്യമായും
മൂടുപടം കൂടാെതയുമായി. അങ്ങെന ആരംഭിച്ചത് 1909 ഒേക്ടാബർ മാസത്തിൽ

ജാസഭയിേലക്ക് രാമകൃഷ് ണപിള്ളെയ തിരെഞ്ഞടുത്തത് ഡർബാർ നിേഷ 
ധിച്ചേതാടുകൂടിയാണ്. ആസംഭവത്തിനുേശഷം ആ മനുഷ്യൻ എേന്നാടുമാ മല്ല
െപാതുേവ ഭരണകൂടേത്താടുതെന്ന പൂർവാധികം പാരുഷ്യമുള്ളവനായിത്തീർ .
തിരെഞ്ഞടുപ്പിേനയും അത് വീേറ്റാ െചയ്യാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങേള 
യും സംബന്ധിച്ച വ തകൾ ഇവിെട വിവരി ന്നതു നന്നായിരി െമ
ഞാൻ വിചാരി . പഴയ ചട്ടമനുസരിച്ച് ഏെതങ്കിലും ഒരു താലൂക്കിൽ
േവാട്ടറാകുന്നതിനും, ഏെതങ്കിലും ഒരു താലൂക്കിൽ നി ം തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടു 
ന്നതിനും േവണ്ട േയാഗ്യതകളിൽ ഒന്ന്, ഒരു അംഗീകൃത യൂണിേവഴ് സിറ്റിയിെല
ബിരുദമുണ്ടായിരി ന്നതും, അയാളുെട സ്ഥിരവാസം ആ താലൂക്കിൽതെന്ന
ആയിരി ക എന്നതുമാണ്. െനയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ നി ള്ള ഒരു
െമമ്പർ ആയിട്ടായിരു രാമകൃഷ് ണപിള്ളെയ തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നത്. തിര 
െഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരുെട ലിസ്റ്റ് അവസാന അംഗീകാരത്തിനായി ഗവർെമന്റിന്
സമർപ്പി ന്നതിന് മു തെന്ന, രാമകൃഷ് ണപിള്ള അസം ിയിൽ സം 
ഗി ന്നതിന് ഉേദ്ദശി ന്ന വിഷയങ്ങെള റിച്ച് ദിവാൻ േപഷ് കാർക്ക്
േനാട്ടീസ്സ് ന കയുണ്ടായി. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് ’ഔേദ്യാഗികാഴിമതിയും
ഭരണകൂടത്തിെന്റ ദുരധികാര ചാരണതയും’ ആയിരു . ഈ വിഷയങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മ കാര്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ’ഗവർെമ കാര്യങ്ങളിൽ
െകാട്ടാരം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ൈകകടത്തലുകൾ’ എന്ന് രാമകൃഷ് ണപിള്ള
പറയുന്നതും ചർച്ച െച ന്നതാെണന്ന് നിർേദശിച്ചിരു . ഇതുേപാലുള്ള
ഒരു കാര്യം അസം ിയിൽ ചർച്ച െചയ്യാൻ ഞാൻ അനുവദി ക എന്നത്
അസംഭവ്യമാണ്. രാമകൃഷ് ണപിള്ളയുെട ലക്ഷ്യം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല
നാമം ചർച്ചയിൽ വലിച്ചിഴ െകാ വരുകയും െകാട്ടാരം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട
സ്വാധീനവും മ ം മഹാരാജാവിെന്റേമൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരി  
െവന്ന അയാളുെട എല്ലാ പഴയ ആേരാപണങ്ങളും ഉന്നയി കയും െച ക
എന്നതു മാ മായിരു െവന്ന് വ്യക്തമായിരു . ഇതുേപാലുള്ള ഒരുകാര്യം
മഹാരാജാവിേനാടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനാദരവായിരി െമ തെന്നയല്ല,
ദിവാൻ ഗവർെമന്റിെന്റ േമധാവി ആയതിനാലും ജനങ്ങളുെട സത്യസന്ധമായ
സങ്കടങ്ങെള ഗവർെമന്റിൽ നിേവദനം നട ക എന്നതാണ് അസം ിയുെട
ഉേദ്ദശെമന്നതിനാലും ഇത് അനുവദി ക എന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധവുമാണ്.
നടപടി കാരം ആ വിഷയം നിേരാധി ക എന്നതിൽനി ം എന്തായാലും
ഞാൻ േമാചിതനായി. എെന്തന്നാൽ രാമകൃഷ് ണപിള്ള െനയ്യാറ്റിൻകരയിൽ
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േവാ െച ന്നതിേനാ, അവിെടനി ം തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്നതിേനാ അർഹ 
നെല്ല ക പിടിക്കെപ്പ . ഈ മനുഷ്യൻ താമസിച്ചിരുന്നതു െനയ്യാറ്റിൻകര
താലൂക്കിൽ അല്ല; തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ ആയിരു . അതുെകാണ്ട്
തിരെഞ്ഞടുപ്പ് നിയമവിരുദ്ധമായിരു എന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റദ്ദാ 

കയും അസം ിയിൽ ആ താലൂക്കിെന്റ ാതിനിധ്യത്തിനുേവണ്ടി മറ്റ്
ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാ കയും െച . ഇത് 1909 ഒേക്ടാബർ 31ആം തീയതിയാ 
യിരു . ഇതിൻഫലമായി എേന്നാടുള്ള രാമകൃഷ് ണപിള്ളയുെട മേനാഭാവം
അതിരൂക്ഷമായിത്തീർ . ഈ വ ത, അയാളുെട തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന റ െച 
യ്തതിന് എെന്ന ഭൽസി െകാ ം, ഇക്കാര്യത്തിൽ എെന്റ സത്യസന്ധതെയ
െവ വിളി െകാ ം, (97) അസം ി ബഹിഷ്കരണത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ
ജനതെയ ആഹ്വാനം െച െകാ ം (98) അയാൾ എഴുതിയ േലഖനങ്ങളിൽ
നി കാണാവുന്നതാണ്. മാ മല്ല, അയാളുെട തിരെഞ്ഞടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതിന്
ഗവർെമന്റിേന്റയും എെന്റയും േപരിൽ തിരുവിതാംകൂർ നടപടിച്ചട്ടമനുസരിച്ച്
േകെസടു ന്നതിന് േനാട്ടിസ് അയ കയും െച . ഈ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ
വിവരി ന്നത്, നിരാശയുെട വിഷമയമായ മാർഗത്തിലൂെട എ ദൂരം അയാൾ
സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറായി എ കാണിക്കാൻ േവണ്ടിമാ മാണ്.
11. എനി െതാ മു വെരയുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ദിവാൻജിമാെര സംബ 
ന്ധിച്ച ആേരാപണങ്ങൾ മറുപടി പറേയണ്ട ചുമതല എനി െണ്ട ഞാൻ
കരുതുന്നില്ല. എെന്റ വിനീതമായ അഭി ായത്തിൽ അവെരല്ലാവരും ബഹു 
മാന്യരും, അവർെക്കതിരായി നിരത്തിയി ള്ള ആേരാപണങ്ങൾ അവർ
തിക ം, അനർഹരുമാെണന്നേ . (രാമകൃഷ് ണപിള്ളയുെട ആധിപത്യത്തിൽ
’സ്വേദശാഭിമാനി’ പ ം വരുന്നത്, 1906 ജനുവരിയിൽ മി. വി.പി മാധവറാവു
ഉേദ്യാഗം ഒഴി േപാകുന്ന കാലത്താണ്. അതുെകാണ്ട് ആ മണങ്ങളുെട
ഏറിയ പ ം മി. എസ്. േഗാപാലാചാരിയുെടയും എെന്റയും േനർക്കായിരു .
എന്നാൽ ഈ സംസ്ഥാന നി ം വളെര മു തെന്ന ഉേദ്യാഗെമാഴി  
േപായവരായ- അവരിൽതെന്ന മരി േപായവെരേപ്പാലും-ദിവാൻജിമാെരയും
ചില മുൻകാല കാര്യങ്ങൾ പറ നിന്ദാപാ ങ്ങളാക്കിയി ണ്ട്.) എെന്റ
കാര്യത്തിൽ, എെന്റ ഔേദ്യാഗികസത്യസന്ധതെയേയാ, വൃത്തിെയേയാ
സംബന്ധിച്ച് എെന്തങ്കിലും പറയണെമന്ന് ഞാൻ ഉേദ്ദശി ന്നില്ല. എന്നാൽ
മഹാരാജാവു തിരുമന െകാണ്ട് കല് പി ത്തരവായ നടപടിക്ക്, േനരി
ബന്ധെപ്പട്ടതുകാരണം, 1910 െസപ് തംബർ 12-ാം തീയതിയിെല, ഈ വിഷയം
സംബന്ധിച്ച എെന്റ ഔേദ്യാഗിക കുറിപ്പിൽനി ം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കെട്ട:
” ാേദശികപ മായ ’സ്വേദശാഭിമാനി’യിൽ ഇങ്ങെനയുള്ള ഹിംസാത്മക 
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മായ (എെന്റ േമൽ വ്യക്തിപരമായി ദുരാേരാപണം നട ന്ന) േലഖനങ്ങൾ
സിദ്ധീകരി ന്നതിന് അനുവദിച്ചാൽ, ഭരണനിർവഹണം എനി യാസ 

മായിത്തീരുെമന്ന് ഇന്നെല തിരുമുമ്പിൽ അടിയൻ ഉണർത്തി കയുണ്ടായി.”
”ഈ പ ത്തിെന്റ പ ാധിപരായ െക. രാമകൃഷ് ണപിള്ളയുെട പൂർവകാല
െചയ് തികെള റിച്ച് അടിയൻ ഒ ം പറയുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിെയന്ന നിലയി 
േലാ, സമർത്ഥനായ ഒരു സാധകെനന്ന നിലയിേലാ കാ സൂക്ഷിക്കത്തക്ക
സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ഒ ം ഉള്ളവനല്ല ഈ മനുഷ്യൻ. എ തെന്നയല്ല, ഉപജാ 
പവിരുതൻമാരുെട ൈകയിെല ആയുധമായി സ്വയം തീരത്തക്കവിധം അയാൾ
നിരാശനുമായിത്തീർന്നിരി . ഈ മനുഷ്യെന്റ പിന്നിൽ ചരടുവലിക്കാരായി
നിലയുറപ്പിച്ചി ള്ള ആളുകെള റി ള്ള ഒേട്ടെറ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇ ചാ 
രത്തിലുണ്ട്. വ്യക്തമായ െതളിവുകളില്ലാത്ത ആ വക സിദ്ധാന്തങ്ങെളാ ം
തിരുമുൻപിൽ വയ് ന്നില്ല. മഹാരാജാവു തിരുമന െകാണ്ട് ഈ പ ത്തിെന്റ
ഒരു പതിവുവായനക്കാരെനന്ന നിലയ് ക്ക് ഈ പ ത്തിൽ വ െകാണ്ടിരി 

ന്ന േലഖനങ്ങെള റിച്ച്, ഇ മാ ം വിേദ്വഷപരവും അസത്യജടിലവുമായ
സ് താവനകൾ തിരുമനസ്സിെല ദിവാെന റിച്ച്, ശിക്ഷാഭീതി കൂടാെത
സിദ്ധീകരി വാൻ അനുവദി ന്നത് െപാതുജനനൻമയ് േവണ്ടിയാേണാ

എന്ന് തിരുമന െകാ തെന്ന തീരുമാനിേക്കണ്ടതാണ്. ഹു ർ െഹഡ്
ാൻസ് േലറ്റർ അടിയനു സമർപ്പിച്ച ആഗസ്റ്റ് 24-ഉം, 29-ഉം തീയതികളിെല

’സ്വേദശാഭിമാനി’യിൽ നി ള്ള സം ഹങ്ങൾ അേതപടി ഇേതാെടാന്നി
സമർപ്പി .
ദിവാന് സംരക്ഷണം-ന്യായമായ സംരക്ഷണം, അതിലധികെമാ ം അടിയൻ
ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല-ലഭ്യമാ ക എന്ന ശ്നം അത്യധികം ാധാന്യമുള്ള 
തായിത്തീർന്നിരി . അതുെകാണ്ട്, തിരുമന െകാ േനരി തെന്ന
റസിഡ മായി എഴു കുത്തിേലർെപ്പടണെമ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹ 
കരണവും സഹായവും േനടണെമ ം ബഹുമാനപൂർവം തിരുമനസ്സിെന
ഉപേദശി വാൻ അടിയൻ ൈധര്യെപ്പടു . ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട ആ മ 
ണങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായും എനിെക്കതിരായിട്ടാെണന്നതിനാൽ, മേറ്റെതാരു
ഗവെണ്മ േദ്യാഗസ്ഥനുെമതിരായുള്ള ആ മണങ്ങേളയും ൈകകാര്യം െച 

േമ്പാഴെത്ത ആ നിഷ് പക്ഷ മേനാഭാവേത്താെട ഉപേദശിക്കാനാവാത്ത,
ഏതാെണ്ടാരു നിർഭാഗ്യാവസ്ഥയിലാണു അടിയൻ. സാധാരണ നിയമങ്ങൾ
അനുസരി ള്ള േയാഗ്യമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത,
ഒരുപേക്ഷ, മഹാരാജാവു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാരു വ്യക്തി ദിവാൻ മാ മാണ്.
’സാധാരണ’ എന്ന പദം അടിയൻ േബാധപൂർവ്വം തെന്ന ഉപേയാഗി ക 
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യാണ്. എെന്തന്നാൽ, അടിയൻ ഒരു സ്വകാര്യവ്യക്തിയായിരു െവങ്കിൽ,
ഇതുേപാലുള്ള ആ മണങ്ങെള അവജ്ഞേയാെട തള്ളിക്കളയാനുള്ള മേനാഭാവ 
മിെല്ലങ്കിൽ ഈ അപവാദകെന േകാടതി കയ മായിരു . എങ്ങെനയായാലും,
ഇന്ന് അടിയൻ വഹി ന്ന സ്ഥാനം ഒരു പരാതിക്കാരനാേയാ, വാദിയാേയാ
തിരുമനസ്സിെല േകാടതികളിൽ ത്യക്ഷെപ്പടാൻ അടിയനു വില ക ി 

. അതുെകാണ്ട് ഈ േ ാഹത്തിനുള്ള പരിഹാരം എന്ത് എന്ന േചാദ്യം
ഉത്ഭവി . ഈ േചാദ്യത്തിനു ഉത്തരം കെണ്ട ന്നതിനു തിരുമനസ്സിെന
സഹായി ന്നതിൽ മി. കാറിെന്റ ഉപേദശം വിലേയറിയതായിരി െമന്ന്
അടിയൻ വിശ്വസി .”
”ഈ ആ മണങ്ങൾ തിക ം വിേദ്വഷപൂർണ്ണമാെണന്ന്, തീർ ം പകവീ 
ട്ടലാെണന്ന് തിരുമനസ്സിേലക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. െപാതുവായി പറയുന്ന
േദാഷാേരാപണെത്ത െപാതുനിേഷധം െകാ മാ േമ േനരിടാൻ പ .
എന്നാൽ, ഭാഗ്യത്തിന് ഈ ആ മണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായും നിേഷധിക്കാവുന്ന
ചില േത്യക എണ്ണങ്ങൾ ഉൾെപ്പട്ടി ണ്ട്. ഒന്നാമത്, തിരുമനസ്സിെല പു ി 
യുെട വിവാഹം സംബന്ധി ള്ളതാണ്. ആ അടിയന്തിരത്തിൽ അടിയൻ
സംബന്ധിച്ചതാകെട്ട തിരുമനസ്സിൽ നി ം, ഔേദ്യാഗികമായി അതിൽ
സംബന്ധിക്കണെമ ം, അത് മംഗളമായി നടത്താൻ ദ്ധിക്കണെമ ം
ആവശ്യെപ്പട്ടതനുസരിച്ചായിരു . ആ അവസരത്തിൽ അടിയൻ എങ്ങെന
െപരുമാറിെയ ം തിരുമനസ്സിേലക്ക് േബാധ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ട്, അടിയൻ
അവിെട ഹീനമായി െപരുമാറി എ പറയു . ഈ സ്താവന എ കണ്ട്
വ്യാജമാെണന്ന കാര്യം അറിയാനുള്ള ഉത്തേമാപാധി മറ്റാേരക്കാളും തിരുമന 
സ്സിേല ണ്ട്. രണ്ടാമത്, ജൂബിലിദിനത്തിൽ േഘാഷയാ കാണുന്നതിന്
േഫാർ േഗൾസ് ളിെന്റ ബാൽക്കണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു സംബന്ധിച്ചാ 
ണ്. തിരുമനസ്സിെല ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മി. കൃഷ് ണൻ നായർ, ദിവാൻ േപഷ് കാർ
മി. സു ഹ്മണ്യയ്യർ തുടങ്ങിയ ഏെഴട്ട് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരുവൻ മാ മായി 
രു അടിയൻ. അടിയങ്ങേളാെടാപ്പം, ബാൽക്കണിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്ന
കേസരകളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഏതാനും യൂേറാപ്യൻ വനിതകളും ഉണ്ടായിരു .
സ് ീൻവച്ച് മറച്ചിരുന്ന േത്യകസ്ഥലത്തായിരു ഹി വനിതകൾക്ക്
ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ആ അവസരത്തിെല അടിയെന്റ െപരുമാറ്റ 
ങ്ങൾ നിന്ദാർഹങ്ങളായിരു എന്ന സ്താവന അടിയനിൽ അത്യധികം
ആശ്ചര്യമാണ് ഉളവാക്കിയത്. മുൻപു പറഞ്ഞതുേപാെല, െപാതുവായി ആ  
മണങ്ങൾ നട ക എേപ്പാഴും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ, അടിയെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, അടിയെന്റ െപാതുജീവിതേമാ, സ്വകാര്യജീവിതേമാ,
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അടിയെന്റേമൽ ഇേപ്പാൾ ആേരാപിച്ചിരി ന്ന അതിരൂക്ഷമായ ഭൂഷണെത്ത
ന്യായീകരി ന്നതായി അടിയനു േതാ ന്നില്ല എ പറഞ്ഞ് അടിയന്
സ്വയം തൃപ്തിെപ്പടാം.”
12. ദിവാന്മാർെക്കതിെരയുള്ള ദുഷിച്ച ആ മണങ്ങൾ പുറേമ, തിരുവിതാംകൂർ
ഗവർെമന്റിനും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുംെപട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ം എതിരായും
െപാതുവിൽ ഒട്ടനവധി ആേരാപണങ്ങളും ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ നടത്തിയിരു .
‘സ്വേദശാഭിമാനി’ യുെട അഭി ായത്തിൽ, ഗവൺെമന്റ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
െപാതുേവ അഴിമതിക്കാരാണ്. (99) തിരുവിതാംകൂർ ഭരണേകായ്മയുെട കുലം 
ൈദവംതെന്ന അധർമം ആയിരി . (100) ഉേദ്യാഗനിയമങ്ങൾ െപാതുെവ
വി പനച്ചരക്കായിരി ; (101) ഗവൺെമന്റ്, െകാട്ടാരംേസവകരുെട െകാ 
ള്ളകെളയും േതാന്ന്യാസങ്ങെളയും, േ ാത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും
പണം ചിലവുെച ; (102) െകാട്ടാരംേസവകരുെട പണെക്കാതിയുേടയും
അനീതിയുേടയും അസ്ഥിവാരത്തിലാണ് ഭരണം നിലെകാ ന്നത്. മാ മല്ല,
നിരവധി ഉേദ്യാഗസ്ഥർ അസന്മാർഗ്ഗികളുമാണ്; (103) സ്വഹിൈതഷിയും
െപാതുധനം ധൂർത്തടി ന്നതുമാണ് ഗവർെമന്റ്; (104) േമലധികാരികളുെട
കൗടില്യം, അനീതി തുടങ്ങിയവകളാൽ കീഴ്ജീവനക്കാർ ആത്മവിശ്വാസ 
മില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നിരി . (105) ലിസ്റ്റിൽെപ്പടുത്താവുന്ന അേനകം
െകാള്ളക്കാർ േമേലക്കിടയിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്; അവർ
െകാള്ളയും െകാലയും നിർബാധം തുടരുകയും െച ; ഇതിനു നിദാനം ധർമ 
രാജ്യെത്ത േസവക സ ാദായം പിടിച്ചട കയും. ചില രാ ീയ ‘േജ്യാതി ’
കളുെട ദുഷ്കർമങ്ങെള െവള്ള പൂശുന്നതിൽ ഗവർെമന്റ് ഒതുങ്ങി ടുകയും െച 
യ്തിരി ന്നതുെകാണ്ടാെണന്ന് അനുമാനിേക്കണ്ടിയിരി ; (106) ചില മുഖ്യ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ സഞ്ചാരപ്പടി ള്ള കള്ള ബി കൾ അയ ; (107) ഉേദ്യാ 
ഗമണ്ഢലം െപാതുവിൽ അഴിമതിയുേടയും അസാന്മാർഗ്ഗിക വർത്തിയുേടയും
കൂത്തരങ്ങായിത്തീർന്നിരി ; (108) െകാട്ടാരംേസവകരുെട ഇടെപടൽെകാ 

ഭരണം ദുഷിച്ചിരി ; (109) എല്ലാ ആളുകളിലും നിയമം ഒ േപാെല
നടപ്പാക്കാൻ ഇന്നെത്ത മഹാരാജാവിെന്റ കീഴിൽ ദിവാൻജിമാർ ൈധര്യമി 
ല്ല; (110) ഗവർെമന്റ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ െകാട്ടാരം േസവകരുെട അടിമകളാണ്;
(111) എഡ േക്കഷൻ േകാഡിെന്റ നയം അനർഥകരവും ദുഷ്ഫലങ്ങളുളവാ ന്നതു 
മാണ്; (112) റൗഡിത്തരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ഗവർെമന്റ്; (113)
അനാവശ്യ സംഭരണങ്ങൾ ം, സംസ്ഥാനാതിഥികൾക്ക് അനർഹങ്ങളായ
സ്വീകരണങ്ങൾ നല്കിയും ഗവർെമന്റ് പണം ദുർവ്യയം െച . (114) ഉേദ്യാ 
ഗസ്ഥന്മാർ അഴിമതിക്കാരും അസന്മാർഗ്ഗികളുമാണ്. (115) അങ്ങെന പലതും
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തുടർ സ്താവിച്ചിരി .
13. ‘സ്വേദശാഭിമാനി’, തിരുവിതാംകൂറിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർെക്കതിെര
സാമാന്യമായ ആ മണങ്ങൾ നട ന്നതുെകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ല. പല
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും േപെരടു പറഞ്ഞ് വിശദാംശങ്ങളിേല കടന്ന്
ആ മി .
സീനിയർ ദിവാൻേപഷ്കാർ മി. എസ്. പത്മനാഭയ്യർ, ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ യുെട
അഭി ായത്തിൽ, ഏറ്റവുമധികം കുറ്റം ചുമത്തെപ്പേടണ്ടവരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥ 
ന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. കുറ്റം ചുമത്തിയിരി ന്നേതാ, ഭയങ്കരമായ അനീതി ം,
നീചമായ സ്വാർഥത ം. ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ ഇങ്ങെന തുടരു ; വിവിധ
ഡിപ്പാർ െമ കളിെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗിക േ ാഹങ്ങൾ സ്ഥപി 

ന്നതിന് വ തകളും കണ കളും എ േവണെമങ്കിലും സമാഹരിക്കാൻ
കഴിയും; (116) സംസ്ഥാന ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വമണ്ഡലെത്ത െഞട്ടിപ്പി മാറു
കു സിദ്ധരായവരുെട കൂട്ടത്തിെല ഒരുവനാണ്; (117) ഔേദ്യാഗികസ്ഥാനം
ദുർവിനിേയാഗെപ്പടുത്തി; പ ിക് റവന വിൽ അപഹരണം നടത്തി. (118)
എന്നാൽ മി. പത്മനാഭയ്യർ, സംസ്ഥാനത്തിനുേവണ്ടി പല ഔേദ്യാഗികപ 
ദവികളും വഹിച്ച് ഉത്തമങ്ങളായ പല േജാലികളും നിർവഹിച്ച മാന്യനും,
’സ്വേദശാഭിമാനി’ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ മി ന്ന സർട്ടി 
ഫിേക്ക കൾ തീർ ം അർഹിക്കാത്തയാളും, കഴിവുറ്റ ഒരുേദ്യാഗസ്ഥനുമാണ്
എ ഞാൻ കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടതില്ല. ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട ആ മണത്തിനു
വിേധയനായ അടുത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ര ാവശ്യം െസൻസ്സസ് കമ്മീഷണ 
റായി േസവനമനുഷ്ഠിച്ചയാളും തെന്റ ഉണ്മയും കഴിയും െതളിയിച്ച മനുഷ്യനുമായ
ദിവാൻ േപഷ്കാർ മി. എൻ. സു ഹ്മണ്യയ്യരാണ്. ഈ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന സംബ 
ന്ധിച്ച ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട അഭി ായം ഇതാണ്; മനസ്സാക്ഷിയില്ലാത്തവൻ;
(119) സത്യേമാ നീതിേയാ നാണേമാ ഇല്ലാത്തവനും ൈക ലി െകാടുത്ത്
ഉേദ്യാഗം േനടിയവനുമായ അധർമ്മചാരി; േജാലിെചയ്യാത്തവൻ; (120) സ്വ 
ന്തം ജാതിക്കാേരാട് പക്ഷപാതം കാണി ന്നവൻ; (121) മരി േപായ ര
േപഷ് കാരന്മാെരയും ’സ്വേദശാഭിമാനി’ ആ മണത്തിൽനി ം ഒഴിവാക്കിയി 
ട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവ എടു പറയുന്നത് ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട ആ മണങ്ങൾ
എ ക നാനാവിധമാെണ കാണിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ
െച െകാടു ന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നീതി പാലിക്കത്തവൻ; (122) പക്ഷപാതി;
െകാട്ടാരംേസവകരുെട സ്വാധീനത്തിൽ കഴിയുന്നവൻ (123) എന്നിങ്ങെനയാണ്
ദിവാൻ േപഷ്കാർ േകശവപിള്ളയുെടേമൽ ചുമത്തിയി ള്ള കുറ്റങ്ങൾ. ദിവാൻ
േപഷ്കാർ മി. ശങ്കരപിള്ളയിൽ ആേരാപിച്ചിരി ന്ന കുറ്റങ്ങൾ േജാലിയിൽ
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അ ദ്ധയും (124) പക്ഷപാതിത്വവുമാണ്. (125) ഈ ര മാന്യന്മാേരയും
എനിക്ക് േനരിട്ടറിയാം. ഈ അ മങ്ങൾക്ക് അർഹരാകത്തക്കവിധം അവർ
യാെതാ ംതെന്ന െചയ്തിട്ടിെല്ല പറയാൻ എനിക്കേശഷം മടിയില്ല. ഒ ം
അയവില്ലാത്തവരും നിഷ്പക്ഷമതികളുമായ ന െട ആഫീസർമാരിൽ ഒരുവനാ 
യിരു മി. ശങ്കരപിള്ള. എന്നി ം ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട അഭി ായത്തിൽ
അേദ്ദഹം പക്ഷപാതം കാണി ന്ന ഒരുവനാണ്. ഗവർെമ െസ ട്ടറി
മി. എ.െജ. െവയറാെയ ചി ീകരിച്ചിരി ന്നത് െകാട്ടാരംേസവകരുെട
ആ ിതനും ഉേദ്യാഗനിയമനത്തിെന്റയും െ ാേമാഷൻ െകാടു ന്നതിെന്റയും
കാര്യത്തിൽ അനീതിക്കാരനുമായാണ്. (126) ഫിനാൻഷ്യൽ െസ ട്ടറി മി.
രത്നമയ്യർ, കഴിവില്ലാത്തവനും (127) ഗവർെമന്റിേനാടു വഞ്ചന കാണി ന്നവനും
(128) ഉറ്റവേരാടും ഉടയവേരാടും പക്ഷപാതിയും (129) ആെണ പറഞ്ഞിരി  

. സീനിയർ അണ്ടർ െസ ട്ടറി രാജരാജവർമ ഉേദ്യാഗനിയമനങ്ങളിൽ നീതി
പുലർത്താത്തവനും (130) േതാന്ന്യവാസിയും (131) പക്ഷപാതിയുമാണ്. മാ മല്ല,

ാഹ്മണേരാട് േത്യകി ം ഒരു ചായ് വും അതിൽ ന്യായം കാണുന്നവനും
െകാട്ടാരംേസവകരുമായി അടുപ്പമുള്ളവനും (132) ആെണ ം ആേരാപണം
ഉന്നയിച്ചിരി . െപാതുധനം അപഹരി െവ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപരിൽ ആേക്ഷപം പുറെപ്പടുവിച്ചിരി . (133) ീമാന്മാരായ െവയറായും
രത്നമയ്യങ്കാരും രാജരാജവർമയും തീർ ം നല്ല ആഫീസർമാർ തെന്നയാണ്.
14 ’ചാല ലഹളേക്കസ് ’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന േകസിൽ ലഹളക്കാെര വിസ്തരി 

കയും ശിക്ഷി കയും െചയ്ത, െസഷൻസ് ജഡ്ജിയായിരുന്ന മി. െക.
നാരായണേമേനാെനതിരായ ആ മണങ്ങെള റി തിപാദിക്കാൻ ഞാൻ
ഒരു േത്യകം ഖണ്ഡികതെന്ന ഉപേയാഗിക്കെട്ട. ആ േകസ് മാദമാ 
ക്കിത്തീർ ന്നതിൽ ’സ്വേദശാഭിമാനി’ ഏതാണ്ട് ഒരു ധാന പ തെന്ന
വഹി കയുണ്ടായി. ലഹളയുണ്ടായ ഉടൻ തെന്ന ’സ്വേദശാഭിമാനി’ പൂർണ്ണ 
മായും അതിൽ ചാടിവീണു. േപാലീസിനും അധികാരത്തിലുള്ള സകലർ ം
എതിരായി ഒരു അ മണപരമ്പര തെന്ന ആരംഭി കയും െച . ഈ ആ  
മണങ്ങൾ അഴി വിട്ടതു േകസൻേവഷണം നട െകാണ്ടിരി േമ്പാഴാണ്.
ആ േകസ് അവസാനിച്ചത്, െസഷൻസ് ജഡ്ജി മി. നാരായണേമേനാെന്റ
കയ്യിൽനി ള്ള ശിക്ഷേയാടുകൂടിയുമായിരു . ’സ്വേദശാഭിമാനി’ക്ക് തീർ ം
അ ിയനുമായിരു ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ. ചാല ലഹളേക്കസിൽ േ ാസി 
ക ഷൻ ഭാഗേത്താടു പക്ഷപാതിയായിരു െവ ം, തികാേരച്ഛേയാെട
ശിക്ഷി െവ ം. (134) മി. നാരായണേമേനാെന ’സ്വേദശാഭിമാനി’ കുറ്റെപ്പ 
ടുത്തി. േകസിെന്റ തുടക്കം മുതൽതെന്ന നിർേദ്ദാഷികെള ശിക്ഷിക്കണെമന്ന്
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അേദ്ദഹത്തിന് കടുത്ത നിർബന്ധമുണ്ടായിരു െവന്ന് പറഞ്ഞിരി .
മാ മല്ല, കാരണമുണ്ടായാലും ഇെല്ലങ്കിലും െകട്ടിച്ചമച്ച ഈ േകസിൽ അേദ്ദ 
ഹേത്തക്കാളുമെല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെലതെന്ന മാന്യന്മാരായവെര
ജയിലിൽ അയ ന്നതിനുേവണ്ട െതളിവുകൾ അേദ്ദഹം കെണ്ട കയും
അധികാരത്തിലിരി ന്നവരുെട ചാപല്യങ്ങൾ ം പക്ഷപാതങ്ങൾ ം സ്വ 
യം പണയംവ കയും െച . (135) മനുഷ്യേരാട് അനുകമ്പയില്ലാത്തവനും,
നിർമ്മര്യാദമായ രതയുെട നിർദാക്ഷിണ്യശക്തിയാൽ േചാദിതനും. (136)
നെട്ടല്ലില്ലാത്ത െസഷൽസ് ജഡ്ജിയും (137) മ മാെണ ം അേദ്ദഹെത്ത
വിേശഷിപ്പി . മി. നാരായണേമേനാൻ ന െട ഏറ്റവും നല്ല ആഫീസർമാരിൽ
ഒരുവനാെണ മാ േമ എനി പറയാനു . അേദ്ദഹം ഒരു നല്ല ജുഡീഷ്യൻ
ആഫീസർ ആയിരു . ഇേപ്പാൾ ഒരു നല്ല എക്സിക ട്ടിവ് ആഫീസറുമാണ്.
15. പല ഡിപ്പാർ െമ കളിെലയും ഉയർന്നവരും താണവരുമായ ഒേട്ടെറ
ആഫീസർമാരുെട േനർ ം ’സ്വേദശാഭിമാനി’ ആ മണം നടത്തിയി ണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് മരി േപായ എക്സ്ൈസസ് കമ്മീഷണർ ടി. െപാന്നമ്പലംപി 
ള്ള. (138) വിദ്യാഭ്യാസ സി ട്ടറി പി. അയ്യപ്പൻപിള്ള എന്നിവരും (139) അഞ്ചൽ
സുേ മാരായിരുന്ന തിരവിയം പിള്ള (140) വർക്കി എന്നിവരും, (141) സ്സ്
സുേ ണ്ടായിരി ന്ന രാമൻപിള്ള; (142) രജിേസ്ടഷൻ ഡയറക്ടർ രാമൻപിള്ള
എന്നിവരും; (143) മരി േപായ െപാലീസ് സുേ ണ്ട് മി. ബൻസ് ലി, (144) സർ 
േവ സുേ ണ്ട് കൃഷ്ണറാവു എന്നിവരും, (145) ജയിൽ സുേ ണ്ടായ സ്വിന്നി. (146)
അസിസ്റ്റ േഫാറസ്റ്റ് കൺസർേവറ്റർമാരായ ഡി സ് (147) ഹരിഹരയ്യർ (148)
എന്നിവരും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്ൈസസ് കമ്മീഷണർമാരായ ഹുഗ് വർഫ് (149)
രാജാരത്നായിക്ക് എന്നിവരും (150) െപാലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് സുേ മാരായ
ഹുഗ് വർഫ് (151) ഗല്ലിേയാട്ട് (152) സ്വാമിനാഥ ശാ ി എന്നിവരും, (153) ഒേട്ടെറ
തഹസിൽദാർമാരും, െപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർമാരും, മജിേസ്ട മാരും, ഡി ിക്ട്
മുൻസിഫമാരും മ ം ഈ പ ത്തിെന്റ ആ മണത്തിനിരയായവരാണ്.
16. തിരുവിതാംകൂർ സർവീസിൽ േവശി ന്നതിനുമു േപാലും തിരുവി 
താംകൂർ ഗവെണ്മന്റ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര ’സ്വേദശാഭിമാനി’ ആ മിച്ചി ണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിനു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മി. എം. കൃഷ്ണൻനായെര റിച്ച്, അേദ്ദഹം
ഇവിേട വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ഇവിടുെത്ത ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് ഉേദ്യാഗം
സ്വീകരി ന്നത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശസ്തിെയ തകർ െമ ം, അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ നിയമനം െകാട്ടാരംേസവകർ ജുഡീഷ്യറിെയ ടി നിയ ി വാൻ
കഴിവുണ്ടാ െമ ം കുത്തിപ്പറയുകയുണ്ടായി. (154) ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് ഉേദ്യാഗം
സ്വീകരിച്ചതിലൂെട അേദ്ദഹം തെന്റ സ്വഭാവഗുണം കള കുളി െവ പഴി .
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(155)
17. ഒേട്ടെറ ഡിപ്പാർ െമ കളിെല ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരുമായ ഗവർെമ േദ്യാ 
ഗസ്ഥന്മാർക്ക് എതിരായി (പരെക്ക അറിയെപ്പടുന്ന ഏതാനും േപർ ഒഴിച്ച് )
’സ്വേദശാഭിമാനി’ അവിരാമം തുടർ േപാന്ന കുരിശുയുദ്ധം ഉേദ്യാഗസ്ഥ 
േലാകത്തിെന്റ ആത്മൈധര്യം െകടുത്താൻ തുടങ്ങി. ഇതിെന്റ ഫലങ്ങളിൽ
ഒന്ന്, ’സ്വേദശാഭിമാനി’െയ എങ്ങെനയും സാദിപ്പിക്കണെമന്ന ധാരണയുെട
ആവിർഭാവമായിരു . ഇതിലും ഗൗരവേമറിയതായിരു . രാമകൃഷ്ണപിള്ള,
ഫലത്തിൽ നിയമത്തിനുേമെല തെന്ന സ്വയം തിഷ് ഠി എന്നതും. ഇതിനു

േദ്ധയമായ െതളിവായിട്ട്, അയാൾെക്കതിെര െകാടുത്ത ര മാനനഷ്ടേക്ക 
സുകൾ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിെന്റ സാഹചര്യങ്ങെളക്കാൾ
കൂടുതലായിെട്ടാ ം ആവശ്യമില്ല. 1907 െസപ്തംബറിലും ഒേക്ടാബറിലുമായിരു 

അന്യായങ്ങൾ ഫയൽ െചയ്തത്, 1910 െസപ്തംബർ വെര ഈ േക കൾ
തീർ െചയ്യാെത കിടന്നിരു . ഈ മനുഷ്യെന നാടുകടത്തിയിരി
എന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാനം േക കൾ ഫയലിൽനി ം
നീക്കം െച . ഈ മനുഷ്യെനതിരായി ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ആരും േക
െകാടു കയില്ല. വിദ്യാർത്ഥിേലാകത്തിനും ആത്മൈധര്യമില്ലാത്തതായി 
രി . തിരുവിതാംകൂറിെല വിദ്യാർത്ഥിേലാകത്തിെന്റ കണ്ണിൽ ഒരുതരം
വീരപുരുഷനായിക്കഴിഞ്ഞിരി ഇയാൾ. ഇക്കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ കുറി 

ന്നത്, ഇവെയല്ലാം േരഖെപ്പടുത്തിെവേയ്ക്കണ്ടത് ആവശ്യമാെണന്നതുെകാ
മാ മാണ്. ’സ്വേദശാഭിമാനി’ പ ം നിേരാധി കയും അതിെന്റ മാേനജിംഗ്
െ ാൈ റ്റെറ അറ െച നാടുകട കയും െചയ്തേപ്പാഴെത്ത യഥാർഥസ്ഥി 
തി എന്തായിരു എന്ന് ഡർബാർ വ്യക്തമായും അറിയണം.
18. ’സ്വേദശാഭിമാനി’ യുെട എഴു കൾെക്കതിരായി തിരുവിതാംകൂറിെല മ
ചില പ ങ്ങൾ ശബ്ദമുയർ കതെന്ന െച എ പറേയണ്ടിയിരി .
കർക്കശമായ ഒരു പ നിയമം ഏർെപ്പടു ന്നതിനു രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഗവർ 
െമന്റിെന നിർബന്ധിതമാ െവന്നായിരു ആ പ ങ്ങളുെട താക്കീത്,
ഇങ്ങെന താക്കീതു െചയ്ത പ ങ്ങെള ശക്തിയായി ആ മി കയും അവസാനം
’സ്വേദശാഭിമാനി’ ഫലത്തിൽ രംഗം പിടിെച്ചടു കയും െച . അതുെകാ ം
നിന്നില്ല. പ നിയമത്തിെന്റ ഒരു കാർ ൺ സിദ്ധീകരിച്ചതിലൂെട (156)
ആ വ തെയ ഒേന്നാെട ’സ്വേദശാഭിമാനി’ പരിഹസി കയും അതിലൂെട
ഗവർെമന്റിെന മഹാരാജാവിെനയും ദിവാെനയും മ ം വീ ം ആ മി കയും
െച .
19. ഈ റിേപ്പാർട്ട് ഉപസംഹരി ന്നതിനുമുമ്പ്, മഹാരാജാവിനും അവിടുെത്ത
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ഗവർെമന്റിനും, അവിടുെത്ത കാലത്ത് ഇവിെട ഭരണസാരഥ്യം വഹിച്ചി 
രുന്ന ദിവാർജിമാർ ം, ഡർബാറിെന്റ മ േദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ം എതിേര
’സ്വേദശാഭിമാനി’ ഉന്നയിച്ചി ള്ള ആേരാപണങ്ങൾ, ഒരു െചറുസംഘം െവ പു 
ലർത്തിേപ്പാന്നതും, മഹാരാജാവു ഭരണേമറ്റകാലം െതാേട്ട വളർ വന്നി ള്ളതും,
മഹാരാജാവിെന്റ േനർക്ക്, ആഴത്തിൽ േവേരാടിയി ള്ളതും വിടാപ്പിടിയായി  
ള്ളതുമായ ആ എതിർപ്പിെന്റ ഒരു തുടർച്ച മാ മാണ് എന്ന എെന്റ അഭി ായം
േരഖെപ്പടുത്താൻ ഞാൻ മടി കൂെട കരുതു . എതിർപ്പിെന്റ ആ ഭവം
വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപഭാവങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ടി ണ്ട്. തി 
രുവിതാംകൂറിെല ആഭ്യന്തര വർത്തനവുമായി ഉറ്റ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുവന്,
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്ന ഒരു വികാരമായിരു
അെത മനസ്സിലാ ക യാസമായിരി ം. ദിവാൻ മി. രാമറാവുവിെന്റ
ഉേദ്യാഗത്തിെന്റ ാരംഭകാലത്ത് സംസ്ഥാനെത്ത സർക്കാർ സർവീസിൽ
ഉയർന്ന തസ്തികകളിൽ നായന്മാർ താരതേമ്യന കുറവായിരു . ആ കുറവ്
ഉയർത്തിപ്പിടി െകാണ്ട്, ാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ േക്ഷഭണം
എന്ന ഭാവത്തിൽ മഹാരാജാവിനും അന്നെത്ത ദിവാനും എതിരായി ആ മണം
ആസൂ ണം െച . െകാണ്ണിമറാ ഭു തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ,

ഭു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ കാലുകുത്തിയ സമയം മുതൽ, മഹാരാജാവിനും
അവിടുെത്ത ദിവാനുെമതിരായി വിേദ്വഷപൂർണ്ണവും അപകീർത്തികരവുമായ
ലഘുേലഖാ ളയംതെന്ന സൃഷ്ടി കയുണ്ടായി. ’ആ മണങ്ങൾക്കായി തി 
രുവിതാംകൂർ പ ങ്ങെള പരസ്യമായി ഉപേയാഗി ന്നതു സുരക്ഷിതമെല്ല
ദീർഘകാലമായി കരുതെപ്പട്ടിരു . അതുെകാണ്ടാണ് മ ാസ് പ ങ്ങെള
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയിരുന്നെത ം ഞാൻ വിശ്വസി .” അനന്തരം മി.
ശങ്കരസുബ്ബയ്യരുെട സമർത്ഥമായ ഭരണകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ പ ിക്
സർവീസിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നായന്മാെര നിയമിച്ച് നായർ സമുദായെത്ത
അനുരഞ്ജിപ്പി ന്നതിനു േബാധപൂർവമായ മം ഡർബാർ നട കയുണ്ടായി.
മി. ശങ്കരസുബ്ബയ്യർ റിട്ടയർ െച ന്നതിനുമു തെന്ന അസംതൃപ് തരുെട പാർട്ടി,
ഹിൈതഷിയും ക്ഷി വിശ്വാസിയുമായിരുന്ന ഇളയരാജാവിെന്റ പിന്നിൽ
അണിനിരക്കാനുള്ള ഒരു പഴുതു ക . മഹാരാജാവിെന്റ േനർ ള്ള ഒരുതരം
എതിർപ്പിെന്റ േനതാവായി അേദ്ദഹെത്ത അവർ ഉപേയാഗി . ഇേപ്പാഴ 
െത്ത സീനിയറും ജൂനിയറും രാജ്ഞിമാെര ദെത്തടു ന്ന കാര്യം നിർേദ്ദശിച്ച
അവസരത്തിൽ അതിെന എതിർ വാൻ ഇളയരാജാവിെന ഉപേയാഗി ന്നി 
ടേത്താളം അത് എ കയും െച . അ നാളുകൾ േശഷം ഇളയരാജാവു
നാടുനീങ്ങിയ അവസരത്തിൽ, രാജകുമാരനു വിഷം െകാടുത്തതാെണ ം
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(157) മ ം വരത്തക്കവിധത്തിൽ ദുഷിച്ച ആേരാപണങ്ങളും നട കയുണ്ടാ 
യി. മി. കൃഷ് ണസ്വാമിറാവുവിെന്റ കാലത്ത് െകാട്ടാരത്തിൽ നടന്നതും, ആ
ദിവാെന്റ സൂക്ഷ് മമായ അേന്വഷണത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ സംഭവിച്ചെത
െതളിഞ്ഞതുമായ ഒരു മരണെത്ത റി ള്ള ആേരാപണം ഒരു മു ാവാക്യമായി

േയാജനെപ്പടു കയും ആ മരണം െകാലപാതകമാെണ സ്ഥാപി കയും
െച . (158) ആ പഴയ കുഴപ്പങ്ങളുെട ഒരു തുടർച്ച മാ മാണ് ’സ്വേദശാഭിമാനി’
എന്ന് മിക്കവാറും അതിെന്റ തുടക്കം മുതൽതെന്ന ഈ രാജ്യെത്ത പലർ ം
അറിയാമായിരുെന്ന ം ഞാൻ വിശ്വസി . ’പാറ റം’ എന്ന േപരിൽ
അജ്ഞാതനാമാവിേന്റതായ ഒരു അപഹാസ്യേനാവൽ സിദ്ധീകരിക്കാനും
അങ്ങെന രാജ്യത്തിെന്റ ഭരണ മെത്ത അവേഹളിക്കാനുമുള്ള മത്തിലും
രാമകൃഷ് ണപിള്ള േനതൃത്വപരമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചതായി എേന്നാടു പല 
രും പറഞ്ഞി ണ്ട്. 1910-െന്റ ആരംഭത്തിൽ, മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല
പു ിയുെട വിവാഹാവസരത്തിൽ, വിവാഹഗൃഹത്തിൽ നി ം ഉണ്ണരുെതന്ന
േ രണ (159) വിജയിച്ചിെല്ലങ്കിലും നായർ സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ േക്ഷാഭം
ഇളക്കി വിടുന്ന മത്തിൽ ’സ്വേദശാഭിമാനി’ സജീവമായ ഒരു പ വഹി 

കയുണ്ടായി. ഈ വ തകെളല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്, 1910-ൽ
ഡർബാറിനു ൈകകാര്യം െചേയ്യണ്ടിവന്ന ആ എതിർപ്പ് പഴയ ഒന്നായിരു 

െവ ം, രണ്ടാമത്, അതിെന്റ വഴികൾ എ ം തത്ത്വദീക്ഷയില്ലാത്തവ
ആയിരു െവ ം, മൂന്നാമത് അകാലികശിക്ഷയാണ് നൽകിയത് എന്ന
െതറ്റിേലക്ക്, ഒരിക്കലും വഴുതിേപ്പായിട്ടിെല്ല ം െവളിവാക്കാൻേവണ്ടിയാണ്,
ഇ യധികം ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാെര-അവരിൽ കൂടുതലാളുകളും സംശയരഹി 
തമായും നല്ലവരാണ്- രമായ ആ മണങ്ങൾ വിേധയരാക്കിയേപ്പാൾ
മ ചിലെര റിച്ച്-അവരിൽ പലരും സംശയരഹിതമായും തീേര െകാള്ള 
രുതാത്തവരുമാണ്-ഒരക്ഷരവും പറയാതിരി വാൻ ദ്ധിച്ചിരു െവന്നത്

േത്യകം ഗൗനിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ്. ഇവരുെട േപരുകൾതെന്ന വ തകൾ
തിരുമനസ്സിേല െവളിവാക്കിത്തരുെമ ള്ളതുെകാണ്ട് അവരുെട േപരുകൾ
ഞാൻ ഇവിെട േത്യകം എടു പറയുന്നില്ല. ’സ്വേദശാഭിമാനി’യുെട
ആ മണത്തിനു വിേധയരാകാത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥെരല്ലാവരും ആ പ േത്താട്
അനുകമ്പയുള്ളവേരാ അതിെല തിപാദനങ്ങെള അഭിനന്ദി ന്നവേരാ അല്ല 
തെന്ന. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലെരങ്കിലും ’സ്വേദശാഭിമാനി’ മുഖപ മായിരുന്ന
പാർട്ടിയിെല അംഗങ്ങളാെണന്ന് െപാതുജനങ്ങൾ കരുതിയിരു െവന്നത്
കു സിദ്ധവുമാണ്. എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ളവരും, 1910-െസപ്തംബറിെല ഏതാ
കർക്കശമായ നടപടിയിൽ െഞട്ടിേപ്പായവരുമായ ഈ പാർട്ടിക്കാർ യാെതാ 
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രുവിധത്തിലും ഇ ം നിർജീവമല്ല. ഡർബാർ എെന്തങ്കിലും കുറ്റേമാ കുറേവാ
വർത്തനത്തിൽ വരുത്തിയാൽ ആ നിമിഷം ഈ എതിർപ്പ് പുനരുജ്ജീവി 
ം. എ തെന്ന നിസ്സാരമാെണങ്കിലും ഏെതാരു െചറിയ സംഭവെത്തയും,

അണിനിരക്കാനും അണിനിരത്താനുമുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായി അവർ ഉപ 
േയാഗിക്കാൻ മടിക്കയുമില്ല. അതുെകാണ്ട് വളെര താമസിച്ചാെണങ്കിലും 1910
െസപ്തംബറിൽ അവസാനമായും സ്വീകരിച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിേന്റതായ
നയത്തിൽ വിടാപ്പിടിേയാെട ഉറ നിൽക്കണെമ ഡർബാറിെന ആത്മാർ 
ത്ഥതേയാെട ഞാൻ ഉപേദശി . രാമകൃഷ്ണപിള്ള യഥകാലം മഹാരാജാവു
തിരുമനസ്സിെല കരുണ യാചി കാലിൽ വീഴുകയും സംസ്ഥാനേത്ത മടങ്ങി 
വരുന്നതിനുള്ള അനുവാദത്തിനു ാർത്ഥി കയും െച െമന്നതിൽ യാെതാരു
സംശയവുമില്ല. ആ അവസരം വരുേമ്പാൾ, ഈ ശ്നങ്ങെളാെക്കയും തീർ ം
പരിഗണി കയും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുെട ആെക ക ദ്ധാപൂർവം
കണക്കിെലടു കയും േവണം. രാമകൃഷ്ണപിള്ള തിരി വരുന്നതിനുള്ള അനു 
വാദം നൽകുന്നതിന് മഹാരാജാവിനു ദയവുണ്ടാകു െവങ്കിൽ, മഹാരാജാവിനും
അവിടുെത്ത ഗവൺെമന്റിനും അവിടുെത്ത ദിവാൻജിമാർ ം ഡർബാറിെന്റ മ  
േദ്യാഗസ്ഥൻമാർ ം എതിരായി നടത്തിയ നീചവും വിേദ്വഷം നിറഞ്ഞതുമായ
എല്ലാ ആ മണങ്ങൾ ം അയാെളെക്കാണ്ട് പരസ്യമായി ക്ഷമായാചനം െച 
യ്യിക്കണെമന്നത് എെന്റ അഭി ായത്തിൽ അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ്. മാ മല്ല,
ഭാവിയിൽ നല്ല നടത്തിപ്പിനും മതിയായ ജാമ്യം അയാളിൽനി ം വാ ക
എന്ന മുൻകരുതലും തള്ളിക്കളയാവതല്ല. എ തെന്നയായാലും നിേരാധിച്ച
പ ം പുനഃ സിദ്ധീകരി ന്നതിന് അനുവദി ന്നതും ക െകട്ടിയ സ്
മടക്കിെക്കാടു ന്നതും ഗൗരവേമറിയ െത കളായിരി ം. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ഒരു ദരി നായിരു ; സ്സിെന്റ നാമമാ മായ ഉടമയുമായിരു . അയാളുെട
നയങ്ങൾ വഴികാട്ടികളായി അയാളുെട പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചരടുവലി 
ക്കാരിൽനി മായിരിക്കണം അയാൾക്ക് ആവശ്യമായി പണം ലഭിച്ചിരുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം
1912 ആഗസ്റ്റ് 15

പി. രാജേഗാപാലാചാരി തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ

കുറിപ്പ്: ഈ റിേപ്പാർട്ട് എഴുതാനാരംഭിച്ചേപ്പാൾ, തിരുവിതാംകൂർ പീനൽേകാ 
ഡിൽ ‘രാജേ ാഹം’ സംബന്ധിച്ച വകു കളുേടയും തിരുവിതാംകൂർ പ നിയ 
മത്തിെന്റയും ഒരു പുനഃപ്പരിേശാധന നടത്തണെമ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരു .
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ഇത് ഫല ദമാകണെമങ്കിൽ ആഷ് വധേക്കസിെന്റ വിസ്താരത്തിലും മ സംഭ 
വങ്ങളിലും െവളിെപ്പട്ട വിവരങ്ങെള പരിഗണിച്ച്, തിരുവിതാംകൂറിനു െവളിയിൽ

സിദ്ധീകരി ന്നതും തിരുവിതാംകൂറിൽ വിതരണത്തിനയ ന്നതുമായ പ  
ങ്ങെള സംബന്ധി ം നടപടി ൈകെക്കാേള്ളണ്ടതാണ്. ഈ ശ്നങ്ങെളെയല്ലാം
സംബന്ധിച്ച ഞാൻ മെറ്റാരു േത്യക റിേപ്പാർട്ടിൽ തിപാദി ന്നതാണ്.

പി. ആർ. ദിവാൻ

15-8-1912

https://thalilakkam.in/



എെന്റ നാടുകടത്തൽ - സ്വേദശാഭിമാനി േക.രാമകൃഷണപിള്ള 109

േകരള

“എെന്റ ൈദവം ക ം മരവുമല്ലാ;
എെന്റ രാജാവ് അഴിമതിക്കാരായ രാജേസവകന്മാരുമല്ലാ.
എെന്ന നാടുകട ന്നത് രാജേസവന്മാരുെട േപരിൽ
ഭക്തിയിെല്ലന്ന കുറ്റത്തിനാെണങ്കിൽ ആ ശിക്ഷാനിയമം
ആ േസവന്മാരുെട മേനാരാജ്യത്തിൽ
നടപ്പാക്കെപ്പട്ടി ള്ള വകയായിരിക്കാം; തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിെല ശിക്ഷാ 
നിയമ കാരമായിരിക്കയില്ല.
അെല്ലങ്കിൽ തെന്ന, നാടുകടത്തൽ, കാരാഗൃഹം മുതലായ
ശിക്ഷകെള ഭയെപ്പേടണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല.
ഞാൻ എെന്റ രാജ്യത്തിെല നിയമെത്ത ലംഘി ന്നില്ല.
ആ ശിക്ഷകെള ഭയെപ്പേടണ്ടവർ, െകാട്ടാരങ്ങളിൽ
െകാലപാതകം െച ം, സാധുജനങ്ങളുെട
ധനാപഹാരം െചയ് തും, യജമാനന്മാെര േ ാഹി ം
ഈശ്വര സങ്കൽപ്പത്തി വിരുദ്ധമായ മ അകൃത്യങ്ങൾ

വർത്തി ം പാപ ണ്ടിൽ പതിച്ചിരി ന്നവരാണ്.”

ഒപ്പ്
െക രാമകൃഷ്ണപിള്ള
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