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താപസവൃ�ിെയയും േ�പഷിതവൃ�ിെയയും സമുദായേസവനെ�യും
സവിേശഷാനുപാത�ിൽ സമന�യി��െകാ�ു� കർമദീ�തമായ
സ��ാസജീവിതമായിരു�ു വിശു� ചാവറ കുര�ാേ�ാ�
ഏലിയാസ��േറ�. അ� ഭുതവൃ�ികള�െട അതീതപരിേവഷമില�, അ��െറ
ധന�ശിര�ിനുചു��ം. നി�ത��മായ കർമമഹ��മാ�
പരിേവഷെ�ടു�ു��, ആ ആ�ീയവിശു�ിെയ. ര�ുനൂ�ാ�ിന��റം,
1805-ൽ ആല��ഴയിെല ൈകനകരിയിൽ അ�ൻ ജനി��. 1871 ജനുവരി
മൂ�ിനായിരു�ു. അേ�ഹ�ി�െറ േദഹവിേയാഗം.

 നേവാ�ാന�ി�െറ ആദ�പഥികൻ
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അ��െറ ആ�േശാഭെയ�ുറിെ�ഴുതുേ�ാൾ അേ�ഹം ജീവി�
പെ�ാൻപതാം നൂ�ാ�ിെല തേമാമയമായ
േകരളീയസാമൂഹികാ�രീ�െ��ുറി��കൂടി പറയണം. ജാതിേഭദ�ാൽ
വിഭജിതരും സവർണചൂഷണ�ി�െറ ഇരകള�മായിരു�ു അ�്
േകരളീയസമൂഹ�ിെല വലിെയാരു വിഭാഗം. അവെരയാ� അ�ൻ
ജാതിേഭദവും മതേദ�ഷവുമില�ാ� മാനവികതയുെട മഹാെവളി��ിേല�്
ആനയി��. മാ�ാന�് ചാവറയ�ൻ �ാപി� സം� കൃത � കൂളിൽ (1846)
എല�ാ ജാതിയിലും മത�ിലുംെപ� കു�ികൾ�് �പേവശനമു�ായിരു�ു.
‘പ�ിെ�ാരു പ�ി�ൂടം’ എ� ആഹ�ാന�ിലൂെട (1864) ഈ
വിദ�ാവി�വെ� അേ�ഹം സാർവ�തികമാ�ി. ഏെറ േ�ശംസഹി�്, 
അ��െറ ഭാഷയിൽ പറ�ാൽ ‘െഞരു�ിട’ �ാപി� മാ�ാനം  �പ�ിലൂെട
(1846) മു�ദണാലയെമ� ആധുനികതയുെട യ��ാവതാരെ�യും അേ�ഹം
േകരള�ിേല�ാനയി��. പുരുഷ�ാർ�് തേ�ശീയ സ��ാസസഭയും (1831)
��തീകൾ�് കന�ാമഠവും (1833) �ാപി�� കൂടാെതയാണി�.

‘ഈ കടലാ� മരി�യില�’ എ� അ�രസേ�ശ�ിലൂെടയും അ�ൻ
ഓർമി�െ�ടു�ു. ‘ഒരു നല� അ��െറ ചാവരുൾ’ (1868) എ�
കുടുംബച��ിലൂെടയായിരു�ു അ�. സ�ാർഗനിരതമായ
ലൗകികജീവിത�ിനു� മിക� മാർഗേരഖയാ� ചാവരുൾ.
‘നാളാഗമ�’ളിലും ‘ധ�ാനസല�ാപ�’ളിലും അ��െറ ഗദ��ി�െറ
ഇതരമാതൃകകൾ ന�ൾ വായി�ു�ു. കവിയായ ചാവറയ��െറ
ബൃഹ� രചന ‘ആ�ാനു താപം’ എ� പ���ു പാദ�ള��
മഹാകാവ�മാ�. കന�ാമറിയെ� േക���ാന�ു നിർ�ിെ�ാ�ു�
േവദപു�തക പുനരാഖ�ാനമാണ�. എഴു���െറ കിളി�ാ��കള�െട
രൂപമാതൃകയവലംബി��െകാ�് അതിനു �കി�തീയമായ ഉ�ട�ം
നൽകുകയായിരു�ു അ�ൻ. ‘അന�താസ�യുെട ര�സാ�ിത�ം’ (1862) എ�
വ�ി�ാ��വൃ��ിെലഴുതിയ ആഖ�ാനകാവ�ം ന�ുെട ഭാഷയിലു�ായ
ആദ� ഖ�കാവ�മാെണ�ു കരുതു�വരു�്. ‘എ� േളാഗു’കൾ എ�
ഇടയനാടക�ളിലൂെടയും (1855-56) ത�െറ ആ�ീയസാഹിത��പവർ�നം
നട�ി, വാ�ുകള�െടയും ഈ മഹാഇടയൻ. എഴു�ിലൂെട എ�േപാെല
ത�െറ �കിയാനിരതമായ ജീവിതമാതൃകയിലൂെടയും മെ�ാരു
നൂ�ാ�ിനുകൂടി വഴിെവളി�മാവുകയാ� േകരളീയ നേവാ�ാന�ി�െറ
ഈ ആദ�പഥികൻ.

തമ�കരി�െ�� കാവ�സൂര�ൻ



േകരളീയ നേവാ�ാനെ��ുറി��� ചരി�തപാഠ�ളിേലാ,
പെ�ാൻപതാം നൂ�ാ�ിെല മലയാളകവിതയുെട ചരി�ത�ിേലാ
ചാവറയ��െറ നാമമാ�തമായ സാ�ിധ�ംേപാലും കാണാനാവില�.
പെ�ാൻപതാം നൂ�ാ�ിൽ േകരള�ിൽ അ�ടി �പചരി��െവ�
പരാമർശ�ിന��റം കട�് അതിൽ അ�നു� നി�തുലവും
ചരി�തപരവുമായ പ�ാളി�ം അംഗീകരി�ു�വർ അപൂർവം.
സാഹിത�ചരി�ത�ിേല�ുവ�ാലും ഇതുതെ�യാ� അവ�. ഏതാനും
ചില ന�ൂതിരി�വികള�െട ശൃംഗാരകാവ�രചനയുെട ചരി�തമായി
ഇരുപതാം നൂ�ാ�ി� െതാ��മു�ു� ശതക�ിെല മലയാളകവിതയുെട
ചരി�തം പരിമിതെ��ിരി�ു�ു. േഭാഗലാലസതയുെട ആ
വികലപാര�ര�െ�യാ� പി�ീ� നാരായണഗുരുവും ആശാനും േചർ�്
വ�ി� പരിവർ�ന�ൾ�് വിേധയമാ�ിയ�. ഈ സരണിയിെല
ആദ�പഥികൻ അ�നാെണ� കാര�ം പലരും വി�മരി��.
കന�ാമറിയ�ി�െറയും �കി�തുവി�െറയും �കി�തീയ ര�സാ�ിയും
പരമപവി�തമായ അന�താസ�യുെടയും പാവനചരിത�ളാ� അ�ൻ
കാവ�രചന��ുേവ�ി തിരെ�ടു��. ‘േനാവും കറയും കൂടാെത’
�പസവി�, ‘സൂര�ാദപള��ി’െന കട�ു�തുേപാെല ൈദവപു�തനു
ജ�ംനൽകിയ സമു�ദതാരയായ ൈദവമാതാവി�െറ ചരി�തസ�ീർ�നമാ�
‘ആ�ാനുതാപം’. ‘മാതൃത�െറ മാറിൽ നി�ു പാൽകുടി�േതാർ�ിടാെത/
മാനഹീനാൽ അറു�ി��തൻ മുലകെള’ എ�ി�െനയാ� അന�താസ�യുെട
ര�സാ�ിത��ിൽ കലാശി� മഹായാതനകൾ വിവരി�െ��ിരി�ു��,
അ��െറ കാവ��ിൽ. േഭാേഗാപകരണം എ� നിലവി�്
പീഡാസഹന�ിനു� പവി�തമാധ�മമായി ��തീശരീരം
മാറി�ീരു�തി�െറ മലയാള കവിതയിെല
അനന�ദൃ�ാ��ളിെലാ�ാണി�. ത�െറ ജ�നാടായ കു�നാടി�െറ
ഹൃദയതാളമായി ‘നേതാ�ത’ എ� വ�ി�ാ�ീണമാ� ‘അന�താസ�’യുെട
രചന��ായി അ�ൻ തിരെ�ടു�� എ�തും ഇേത വ�ി�ാ�്
വൃ��ിലാ� പി�ീ�, സമാനമായ ബൗേ�തിവൃ�മു� മഹാകവി
കുമാരനാശാ�െറ ‘കരുണ’ എഴുതെ��െത�ും ഓർ�ാം. കാവ�രചന
ഒഴിവുേവളകളിെല അലസവിേനാദമായിരു�ില� ചാവറയ�� .
പെ�ാൻപതാം നൂ�ാ�ിെല മലയാള കവിതയുെട സാമാന�സ�ഭാവം
പരിേശാധി�ുേ�ാൾ ഇതും ഒരസാധാരണത�മാകു�ു.

സാഹിേത�തരമായ കാരണ�ളാൽ സാഹിത� ചരി�ത�ിൽനി�്
ബഹി� കരി�െ�� ആ ആ�ീയ സരസ�തിയുെട
വീെ�ടു��കൂടിയായിമാറണം അ��െറ അനു�മരണ�ൾ.
കർമനിരതമായ പവി�തജീവിത�ി�െറ മഹാപാഠമാ� അ�ൻ



നമു�ുനൽകിയ�. നാരായണഗുരുവിേനാടും അ��ാളിേയാടും
െപാ�കയിൽ അ��േനാടുെമാ�ം ചാവറയ�െന�ൂടി
പരിഗണി��െകാ�ു� നേവാ�ാന വായനകളാവെ�, ഇനി
വരുംനാള�കളിൽ.(സാഹിത� നിരൂപകനാ�  േലഖകൻ)


