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വി. ചാവറയച്ചന്ററ തിരുന്നാൾ ചിന്തകൾ: 

മാന്നാനം കുന്നിൽ നിന്നാരംഭിച്ച്, കകരള സഭയിലും ഭാരത സഭയിലും, 

കലാകറമമ്പാടും ദൈവീകപ്രഭ വാരി വിതറിയ വി. ചാവറയച്ചന്ററ തിരുന്നാൾ 

ൈിനമാണിന്ന്. 

  

1805-ൽ ജനിച്ച് 1871-ൽ ഈ കലാകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു കരായ വി. ചാവറ രിതാവ് 19-

ാാാം നൂറ്റാണ്ടിറല കകരളത്തിന്ററ ആത്മീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, 

സാഹിതയ, വിൈയാഭയാസ, മാധ്യമ രംഗങ്ങളിൽ കാലാതിവർത്തിയായ 

ഉണർവുണ്ടാക്കിയ കകരളീയ "നകവാത്ഥാന നായകരിൽ" അപ്ഗഗണയനാണ് വി. 
ചാവറ രിതാവ്.    

 

എലലാ കകത്താലിക്കാ ദൈവാലയങ്ങകളാടും കചർന്ന് രള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാരിച്ച് 
സർവ്വർക്കും 

ജാതി കഭൈമിലലാറത  

വിൈയാഭയാസം നൽകണം എന്ന നിർകേശം നൽകി അവ 

പ്രാകയാഗികമാക്കിറക്കാണ്ടാണ് അകേഹം   "കകരളീയ റരാതു സമൂഹസൃഷ്ടി" ക്ക് 
തുടക്കം കുറിച്ചത്. 

 

ജാതി വയവസ്ഥിതിയിൽ അധ്ിഷ്ഠിതമായിരുന്ന വിജ്ഞാനസമ്പാൈനത്തിന് 

(വിൈയാഭയാസ അവകാശം) രകരം ചാവറ രിതാവ് നടപ്പിലാക്കിയ 

റരാതുവിൈയാഭയാസം എന്ന ആശയം 

കീഴാള വർഗ്ഗക്കാർക്ക്  

പ്രതയാശയുറട റരാൻകിരണങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത്. 

   

1846-ൽ (ഭാരതസവാതപ്ന്തയത്തിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻകര ) മാന്നാനത്ത് ഒരു സംസ്കൃത 

വിൈയാലയം സ്ഥാരിച്ച് ൈലിതർ അടക്കമുള്ള കീഴാള ജാതിക്കാർക്ക് പ്രകവശനം 

നൽകി വിൈയാഭയാസറത്ത  "സമതവ" വൽക്കരിച്ച് രിതാവ് മാതൃക കാട്ടി. മാപ്തമലല 
രഠിക്കുവാനുള്ള എലലാ സഹായവും അകേഹം റചയ്തു റകാടുത്തു. ഉച്ചക്കഞ്ഞി 



കരാലുള്ളവ നടപ്പിലാക്കി സ്ഥിരം സംവിധ്ാനമാക്കിയകപ്പാൾ തകർന്നുടഞ്ഞത് 

"രന്തിയിറല രക്ഷരാതം" എന്ന അയിത്തമാണ്. അതിനായി "രിടിയരി " എന്ന 

ധ്ാനയകശഖരത്തിലൂറട രങ്ക് റവയ്രും ൈാനവും കഭാജനവും ജാതി മതിൽ റരാളിച്ച് 
സമതവവത്കരിച്ചു. 

അക്ഷരങ്ങളിലൂറട, അറിവിലൂറട നകവാത്ഥാന പ്രകാശം റചാരിഞ്ഞ രിതാവ് 1846-

ൽ തറന്നയാണ് മാന്നാനത്ത് അച്ചുകൂടം (Printing Press) സ്ഥാരിച്ച് നകവാത്ഥാന 

ചിന്തകൾക്ക് മററ്റാരു അദ്ധ്യായം കൂറട കൂട്ടി കചർത്തത്.  

 

ജാതീയമായും ആചാരരരമായും രല രീതിയിൽ ചിതറിയിരുന്ന കകരളത്തിൽ 

നിരവധ്ി ഭാഷകൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇവിറട സർവ്വജനത്തിനും ഒരു കരാറല 

ഉരകയാഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഷ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയത് ചാവറ രിതാവിറന 

കരാറലയുള്ള മിഷണറിമാരുറട പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ്. 

 

മരണവീട്ടിൽ രാടാനുള്ള രാന, 'അനസ്തയാസിയായുറട രക്തസാക്ഷിതവം' എന്നീ 
രിതാവിന്ററ കൃതികളിലൂറട മലയാള ഖണ്ഡകാവയത്തിന് അകേഹം തുടക്കം 

കുറിച്ചു.  തകേശീയമായ കാവയ ഭാഷയിലൂറട വിശവാസത്തിന്ററ 

ജനകീയവത്കരണവും അകേഹം സാധ്ിച്ചു. 

  

അഗതികൾക്ക് അഭയം നൽകാൻ   'രരസ്രര സ്കനഹധ്ർമ്മശാല' സ്ഥാരിച്ച് 
ജാതിയും മതവും ഏതായാലും നന്നായി ജീവിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശം 

സകലർക്കുമുണ്ടന്ന് അകേഹം പ്രഖയാരിച്ചു. 

" ഇതിലും 

      വലിയ  

            സമതവമുകണ്ടാ ?അകേഹത്തിന്ററ ഈ വിപ്ളവകരമായ തുടക്കത്തിന്ററ 

രിൻമുറകളാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന അനാഥ, അഗതി, മന്ദിരങ്ങളും Palliative Care 

റസന്ററുകളും,  ഭിന്നകശഷി സംരക്ഷണ കകപ്ന്ദങ്ങളും എലലാം എന്ന് നാം 

അറിഞ്ഞിരിക്കണം. "നന്മ റചയ്യാത്ത ഒരു ൈിവസം നിന്ററ ആയുസിന്ററ കണക്കു 
രുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കചർക്കറപ്പടുകയിലല." 

 



 സഭയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച "കറാകക്കാസ് ശീശ്മ"  വി. ചാവറയച്ചന്ററ 

ഇടറരടലിലലായിരുന്നുറവങ്കിൽ കകരള സഭറയ തറന്ന ഇവിറട നിന്ന് നിർമ്മാജനം 

റചയ്യുമായിരുന്നു. അധ്ഃകൃതറരന്ന് വിമർശിച്ചുറന്നങ്കിലും ഒരു ഭാരതീയന്  

"വികാരി ജനറാൾ" എന്ന സ്ഥാനം നല്കാൻ അധ്ികാരികറള കപ്രരിപ്പിച്ച ദൈവീക 

ഇടറപ്പടലിറന നമുക്ക് വാഴ്തത്താം. 

 

മലയാള നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജന്മം നൽകിയതും വിശുദ്ധ് ചാവറ രിതാവ് തറന്ന.   

1846-56 കാലഘട്ടത്തിൽ അകേഹം രചിച്ച 10  

"ഇടയ നാടകങ്ങൾ " മലയാള നാടക ചരിപ്തത്തിറല വിലറപ്പട്ട ഏടുകളാണ്. 

  

ഒരു ധ്ാർമ്മിക റരരുമാറ്റ ചട്ടം രൂരറപ്പടുത്തിയ രിതാവ് സമൂഹത്തിന് രകർന്ന 

സംസ്കാരം വളറര വലുതാണ്. സ്കനഹം , വിനയം, മിതവയയം, ൈയ, നീതി, 
ദൈവഭയം, മാതാരിതാക്കകളാടുള്ള കടമകൾ, മാതാരിതാക്കളുറട കടമകൾ,  

മുതിർന്നവകരാട് കാണികക്കണ്ട ബഹുമാനം എലലാം അകേഹത്തിന്ററ രചനകളിൽ 

റതളിഞ്ഞ് നിന്നു.  

കുടുംബറത്ത രറ്റി അകേഹം രചിച്ച കുടുംബചട്ടം ആയ    "ഒരു നലല അപ്പന്ററ 

ചാവരുൾ" ഗാർഹിക സഭറയ രറ്റി തിരുസഭയിലുണ്ടായ ആൈയറത്ത ആധ്ികാരിക 

കരഖയും ഇന്നും സമൂഹറത്ത മുഴുവൻ പ്രകചാൈനകമകുന്ന ചരിപ്ത പ്ഗന്ഥമാണ്. 

 

കാലികം  

വിശവാസം/ആചാരം  എന്നിവറയ വളറച്ചാടിച്ച് സവാർത്ഥതക്ക് 
വിനികയാഗിക്കുന്നവരുറട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇകതററ പ്രസക്തമാണ്. "നന്മ 

റചയ്യാനുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത ആകവശം രിതാവിന് ലഭിച്ചത്  "ദൈവ " വുമായുള്ള 

ഹൃൈയബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ്. ജാതിക്കും മതത്തിനുമപ്പുറം  

  "മനുഷയറന കണ്ട്  

      മനം നിറഞ്ഞവൻ '' 

  " ദൈവത്തിന്ററ 

       വിരലുകൾ റകാണ്ട് 



   മലയാളറമഴുതിയവൻ " 

 " മനുഷയറന റതാട്ടവൻ " 

   "ദൈവാനുഭൂതികയറ്റ 

        ദൈവത്തിന്ററ കമലാപ്പുള്ള മനുഷയൻ " 

അറത 

നകവാത്ഥാന നായകനലല 

കകരള നകവാത്ഥാന ശില്രിയായ 

വി. ചാവറ കുറിയാകക്കാസ് ഏലിയാസച്ചറന വികശഷിപ്പിക്കാൻ രൈങ്ങൾ 

തികയിലല. 

കകരളീയ സമൂഹത്തിന് ൈിശാകബാധ്ം നൽകിയവരുറട മുൻ നിരയിലാണ് ചാവറ 

രിതാവിന്ററ സ്ഥാനം . 

 

സ്പ്തീ സമതവറത്തക്കുറിച്ച് വാകതാരാറത സംസാരിക്കുറന്നങ്കിലും, ഇന്നും 

രുരുഷകമധ്ാവിതവത്തിന്കറയും, സ്ഥാരന വല്ക്കരണത്തിന്കറയും അടിമതവം 

ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു വർഗ്ഗമാണവർ. 

ഇന്ന് 

നാം ആവർത്തിച്ച് കകൾക്കുന്ന 

നകവാത്ഥാനത്തിനും 

"സ്പ്തീ ശാക്തീകരണത്തിനും" 

200 കലററ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചാവറ രിതാവ് 

തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. 

 റരൺകുട്ടികറള 

രള്ളിക്കൂടത്തിലയക്കുക എന്നത് അചിന്തനീയമായിരുന്ന കാലത്ത് സ്പ്തീകറള 

ശാക്തീകരിക്കാൻ 

സ്പ്തീകറളതറന്ന ഒരുക്കുന്നതിന്ററ ഭാഗമായിരുന്നു 



1866-ൽ അകേഹം രൂരവത്കരിച്ച 

"കകാൺപ്ഗികഗഷൻ ഓഫ് മൈർ ഓഫ് കാർമ്മൽ " അഥവാ 

C M C സനയാസിനീ സഭ. 

സ്പ്തീ സമതവം എന്ന ചിന്തക്ക് അടിത്തറയിട്ട് വിൈയാഭയാസ, റതാഴിൽ കമഖലകളിൽ 

റരൺകുട്ടികൾക്ക് അവസരത്തിന്ററ വാതിൽ തുറന്ന വി. ചാവറ രിതാവിറനയും 

ദപ്കസ്തവ സംഭാവനകറളയും മറക്കുന്നവരും മറയ്ക്കുന്നവരും ചരിപ്തം 

രഠിക്കണം. ചരിപ്തം മറയ്ക്കാനാവിറലലന്ന് തിരിച്ചറിയണം. 

 

അകേഹം സ്ഥാരിച്ച പ്രഥമ തകേശീയ സനയാസസഭ - CMI - റയ രറ്റിയും, അവർ 

വിൈയാഭയാസ, ആതുര, റതാഴിൽ  കമഖലകളിൽ കകരളത്തിന് നൽകിയ 

സംഭാവനകളും അറിയാത്ത മലയാളിയുണ്ടാവിലല.  

 

ഇത്തരത്തിൽ കകരള നകവാത്ഥാന നായകരിൽ മുഖയ സ്ഥാനം വഹിച്ച വി. 
ചാവറയച്ചൻ രല സവാധ്ീനങ്ങളാൽ തമസ്ക്കരിക്കറപ്പടുകയാണ്. 

ഇവിറട നകവാത്ഥാനം 

ലക്ഷയം റതറ്റി 

ജാതിവത്കരിക്കറപ്പടുന്നു, രാർട്ടിവത്കരിക്കറപ്പടുന്നു, 

മനുഷയറന തമ്മിൽത്തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു, 

ജാതീയ വികവചനം വച്ചുറകാണ്ട് വികലമായ ചരിപ്തം സൃഷ്ടിക്കറപ്പടുന്നു. 

 

കകരള ചരിപ്തത്തിറല ഏറ്റവും വികവചനം ഏറ്റുവാകങ്ങണ്ടി വന്ന, എന്നാൽ കകരള 

ചരിപ്തത്തിറല ഏറ്റവും വലിയ നകവാത്ഥാന നായകൻ  

വി. ചാവറയച്ചൻ തറന്ന. 

വി. ചാവറയച്ചാ, ഞങ്ങൾക്ക് കവണ്ടി പ്രാർത്ഥികക്കണകമ! 

 

W Moyalan cmi 


