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തിരുനയിനാർകുറിച്ചി മാധവൻ നായർ  (കവി)                             

കേരളത്തിലെ ആദ്യോെ  ഗാനരചയിതാക്കളിൽ 
പ്രമുഖനായിരുന്നു തിരുനയിനാർേുറിച്ചി മാധവൻ നായർ. േവി, അധയാരേൻ, 

തിരക്കഥാേൃത്ത്, അഭികനതാവ് എന്നീ നിെേളിെുും അകേഹും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
1913-ൽ േനയാേുമാരി ജിെലയിലെ തിരുനയിനാർേുറിച്ചി പ്ഗാമത്തിൊയിരുന്നു 
അകേഹത്തിലെ ജനനും. 
 



   മെയാളും വിദ്വാൻ രരീക്ഷ ജയിച്ചതിനുകേഷും േുളച്ചൽ , തിരുവട്ടാർ 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധയാരേനായിരുന്നു. 1948-ൽ പ്ടാവൻേൂർ കറഡികയാ 
നിെയത്തിലെ തുടക്കത്തിനു രിന്നിൽ ഇകേഹവുും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 
പ്ടാവൻേൂർ കറഡികയാ നിെയും രിന്നീട് ആോേവാണിയായകപാഴുും പ്േീ മാധവൻ 
നായർ അമരത്തു തലന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. രെ ഭാഷേളിൽ പ്രാവീണയമുള്ള 
ഇകേഹും ആോേവാണിയിലെ കജാെിക്കിടയിൊണ് ഗാനരചനയികെക്കു 
തിരിഞ്ഞത്. ആത്മസഖി എന്ന ചിപ്തത്തിനുകവണ്ടി എഴുതിയ േന്നിക്കതിരാടുും 
നാൾ എന്നതാണ് അകേഹത്തിന്ലറ ആദ്യഗാനും. ഈ ചിപ്തത്തിൽ അകേഹും 
അഭിനയിക്കുേയുും ലചയ്തിരുന്നു. പ്രേസ്തമായ ഗാനങ്ങൾ 
    ഈേവരചിന്തയിലതാകന്ന മനുജനു   
    േവാേവതമീയുെേിൽ  -     ഭക്തേുകചെ 
    ആത്മവിദ്യാെയകമ – ഹരിശ്ചപ്ര 

എന്നീ പ്രേസ്ത തതവചിന്താ ഗാനങ്ങൾ  അകേഹത്തിലെ       സുംഭാവനയാണ്.      
26 ചെച്ചിപ്തങ്ങൾക്കായി അകേഹും 241 രാട്ടുേൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ 
ബഹുഭൂരിരക്ഷത്തിനുും ഈണമിട്ടത് പ്ബദ്ർ െക്ഷ്മണനായിരുന്നു. 
േുറച്ചുനാൾ മുരളി എന്ന തൂെിോനാമത്തിൽ ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ച ഇകേഹും 
നിരവധി കദ്േഭക്തിഗീതങ്ങളുും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കേപ്രസർക്കാരിലെ ഗാനമുരളി 
അവാർഡുും ഇകേഹത്തിനു െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.1965 ഏപ്രിൽ 1-ന് ോൻസർബാധലയ 
ത്തുടർന്ന് അകേഹും അന്തരിച്ചു.  
 
ഓണം … 
  ഓണും മെയാളിേളുലട കദ്േീകയാത്സവമാണ്. കൊേത്തിലെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള 
മെയാളിേൾ ജാതിമത കഭദ്മകനയ ഈ ഉത്സവും ആക ാഷിക്കുന്നു. 
”മാകവെി നാടുവാണിടുുംോെും 
മാനുഷലരെലാരുലമാന്നുകരാലെ 

ആകമാദ്കത്താലട വസിക്കുുംോെും 
ആരത്തങ്ങാർക്കുലമാട്ടിെലതാനുും;                   

േള്ളവുമിെല ചതിയുമിെല 
എകള്ളാളമിെല ലരാളിവചനും;  
േള്ളപറയുും ലചറുനാഴിയുും                      

േള്ളത്തരങ്ങൾ മലറാന്നുമിെല.” 
    എന്നതാണ് ഏലറ പ്രചരിച്ചുനിൽക്കുന്ന േവിവചനും മഹാബെിയുലട  

ഐേവരയഭരണത്തിൽ അസൂയരൂണ്ട കദ്വന്മാർക്കുകവണ്ടി വാമന൯  
മഹാബെിലയ രാതാളത്തികെക്കു ചവിട്ടിത്താഴ്ത്ത്തിയതുും, തലെ പ്രജേലള 
സരർേിക്കാ൯  മഹാബെി ആണ്ടിലൊരിക്കലെത്തുന്നതുും, മെയാളനാട് എപ്ത 
തെമുറേളികെക്കു രേർന്ന േഥയാണ്! 
ജീവിത രീതിേളുലട ഭാഗമായി ആക ാഷച്ചടങ്ങുേളിൽ വയതയാസങ്ങൾ രെതു 
വന്നിട്ടുണ്ടാോലമങ്കിെുും, ആചാര സങ്കൽപങ്ങളിെുും, ഒത്തുകചരെുേളുലട 
ആഹ്ലാദ്ത്തിെുും, ഓണും ഇന്നുും ഓണമായിത്തലന്ന നിെലോള്ളുന്നു. 
 

  ഓണും സുംബന്ധിച്ച് രെ ഐതീഹയങ്ങളുും ചരിപ്തകരഖേളുും 
നിെവിെുലണ്ടങ്കിെുും, ഓണും ആതയന്തിേമായി ഒരു വിളലവടുപുത്സവമാലണന്ന് 
േരുതികപാരുന്നു. ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തും നാൾ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന 
ഓണാക ാഷും തിരുകവാണും നാളിൽ, പ്രാധാനയകത്താലട ആക ാഷിക്കുേയുും, 
ചതയും നാൾ വലര നീണ്ടു നിൽക്കുേയുും ലചയ്യുന്നു. ഒരു ോെത്ത് 
ലോച്ചിക്കടുത്തുള്ള തൃക്കാക്കര വാണിരുന്ന മഹാബെി, ലരരുമാൾ കക്ഷപ്തത്തിലെ 
പ്രതിഷ്ഠയായ മഹാകദ്വലെ തിരുനാൾ ആക ാഷിക്കുന്നതിനായി, ചിങ്ങത്തിലെ 
അത്തും നാളിൽ ജനങ്ങലള കക്ഷപ്തസന്നിധിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തുേയുും, 



ആക ാഷങ്ങൾ നടത്തുേയുും ലചയ്തിരുന്നുവലപ്ത. ഇന്നുും ലോച്ചിരാജാവ് 
നടത്തികപാരുന്ന അത്തച്ചമയും ഇതാലണന്നു േരുതലപടുന്നു. ഈ 
ഉത്സവാക ാഷമാണു രിന്നീടു തിരുകവാണമായി രരലക്ക ആക ാഷിച്ചു 
തുടങ്ങിയതലപ്ത. തൃക്കാക്കരയാണ് ഓണത്തപലെ ആസ്ഥാനും. 
അവിലടയാണ് ആദ്യമായി ഓണാക ാഷും നടത്തിയത് എന്നാണ് 
ഐതിഹയലമങ്കിെുും, അതികനക്കാൾ വളലര മുൻകര തലന്ന തമിഴ്ത് നാട്ടിെുും മറുും 
ഓണാക ാഷും നടന്നിട്ടുള്ളതായി സും േൃതിേൾ ലവളിലപടുത്തുന്നു. 
സും ോെേൃതിയായ ‘മധുരരോഞ്ചിയിൊണ്’ ഓണലത്തക്കുറിച്ചുളള 
ആദ്യരരാമർേങ്ങൾ ോണുന്നത്. 
 
    േർക്കിടേും എന്ന രഞ്ഞമാസും േഴിഞ്ഞ്, മാനും ലതളിയുന്ന ഈ ോെത്താണ്, 

വികദ്േേപെുേൾ രണ്ട് സുഗന്ധപ്ദ്വയ വയാരാരത്തിനായി കേരളത്തിൽ 
േൂടുതൊയി അടുത്തിരുന്നത്. മഴമാറി വാണിജയും രുനരാരുംഭിക്കുന്നത് പ്ോവണ 
മാസത്തിലെ തിരുകവാണ നാളിൽ ആണ്. ദ്ൂലര നങ്കൂരമിട്ടു േിടന്നിരുന്ന 
േപെുേൾ അന്നാണ് സവർണപണവുമായി തുറമുഖലത്തത്തിയിരുന്നത്. അങ്ങലന 
സവർണനാണയും ലോണ്ടുവന്നിരുന്ന ഈ മാസലത്ത ലരാന്നിൻ ചിങ്ങമാസലമന്നുും, 
ഓണലത്ത ലരാകന്നാണലമന്നുും വിളിക്കാൻ ോരണമായി എന്ന് രറയലപടുന്നു. 
കേരളത്തിൽ വിളലവടുപികനക്കാൾ അതിലെ വയാരാരത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാനയും. 
   ആണ്ടുരിറപിലന സൂചിപിക്കുന്ന ചിങ്ങമാസത്തിലെ ആക ാഷും പ്േകമണ 
കദ്േീകയാത്സവമായി വളർന്നുലവന്നാണ് മലറാരു വിേവാസും. എന്നാൽ, 
തിരുകവാണും വിളലവടുപ് ഉത്സവും ആലണന്ന് ചിെ സാമൂഹിേ ോസ്പ്തജ്ഞ൪  
േരുതുന്നു. ഇെലങ്ങളിലെ രത്തായങ്ങലളെലാും നിറഞ്ഞ്, േുടിെുേളിലെ 
വെലങ്ങലളെലാും നിറഞ്ഞ്, നിറവിലെയുും സന്തുഷ്ടിയുലടയുും സമയും – രാടങ്ങളിലെ 
രണിലയെലാും േഴിഞ്ഞ്, േൃഷിപണി ലചയ്യുന്നവർക്കുും, ലചയ്യിക്കുന്നവർക്കുും 
ലോണ്ടാടാനുള്ള അവസരും. ജന്മിമാരുും അടിയാന്മാരുും വയതയാസങ്ങൾ മറന്നു 
സമഭാവനകയാടുേൂടി േഴിയുേയുും, രരസ്രരും സ്കനഹസരർേനങ്ങൾ 
നടത്തുേയുും, ഒകര കവദ്ിയിൽ ഒത്തുകചരുേയുും ലചയ്യുവാൻ ഉരേരിച്ചിരുന്ന ഈ 
ോർഷികോത്സവ രരിരാടി, പ്േകമണ കദ്േീകയാത്സവമായി എന്നതാണ് ഇവരുലട 
നിഗമനും. 
അത്തും നാൾ മുതൽ, തിരുകവാണും വലര രൂക്കളമിട്ട്, ഊഞ്ഞാെിൊടി, 
തിരുകവാണും നാൾ മാകവെിലയ (തൃക്കാക്കരയപൻ, ഓണത്തപൻ) നടുമുറത്ത് 
േുടിയിരുത്തി, വീട്ടിലെ ആണ്േുട്ടിലയലോണ്ട് രൂജ ലചയ്യിച്ച്, ലരണ്േുട്ടിേളുലട 
രേലോട്ടിക്കളിയുും, ആണ്േുട്ടിേളുലട ഓണപന്തുേളിയുും, ഓണത്തെലുും, 
വീട്ടിനുള്ളിെുും രുറത്തുും ഉള്ളവർക്ക് ഓണകക്കാടിയുും, വിഭവസമൃദ്ധമായ 
സദ്യയുും ഒലക്കയായി, ചതയും നാൾ, മാകവെിലയ എടുത്തു മാറുന്നതു വലര, 

ഓണും ലരാടിലരാടിക്കുമായിരുന്നു. അരിയിടിക്കെുും വറക്കെുും, ോയവറുക്കെുും, 
ലോണ്ടാട്ടമുണക്കെുും, അടരരത്തെുും, അച്ചാറിനിടീെുും, ചക്ക വരട്ടെുും ഒലക്കയായി 
ഒരുമാസും മുൻകര ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുും. ‘ോണും വിറുും ഓണമുണണും.’ 
എലന്നാരു ലചാെലുണ്ടായിരുന്നു. ഓകരാ ദ്ിവസവുും ഓകരാ രായസും, അടപ്രഥമൻ, 
ചക്കപ്രഥമൻ, േടെ പ്രഥമൻ, രാെട, ഓെൻ, ോളൻ, അവിയൽ. 
   ഇന്ന് സൂപർമാർക്കറിൽ നിന്നുും എെലാും ലറഡികമഡ് ആയി സുെഭും, 
മാകവെിമന്നലന ോൊന്തരത്തിൽ, പ്രച്ഛന്നകവഷമിട്ട കോമാളിരൂരത്തിെുള്ള ഒരു 
േുടവയറനാക്കി മാറി. എന്നാെുും ഓണും, ഓണും തലന്ന. വള്ളുംേളിയുും, 
അത്തപൂമത്സരങ്ങളുും, രുെിേളിയുും, ക ാഷയാപ്തയുും ഒലക്കയായി, 
ജാതിമതകഭദ്ങ്ങലളെലാും മറന്ന് ‘നാലമെലാും ഒന്നാണ്’ എന്ന അനന്തമായ സതയും 
ഓർമലപടുത്തുന്ന ഒത്തുകചരെിലെ ഒരുത്സവമായി അതു മാറി. കൊേത്തിലെ 
ഏതു കോണിൊലണങ്കിെുും, മെയാളി ഏറവുും ലചറിയ രീതിയിലെങ്കിെുും ഓണും 
ആക ാഷിച്ചിരിക്കുും. 
 



ഓണക്കാഴ്ചകള്  

      

 

 
 

 എഴുത്തച്ഛ൯        
 
 എഴുത്തച്ഛനു മുമ്ുും മെയാളത്തിൽ ലചറുകേരി  കരാെുള്ളവരുലട 
പ്രേസ്തമായ ോവയങ്ങൾ കേരളകദ്േത്ത് വന്നിരുന്നിട്ടുും എഴുത്തച്ഛലന ആധുനിേ 
മെയാളഭാഷയുലട രിതാവായുും മെയാളത്തിന്ലറ സാുംസ്ോരിേ ചിഹ്നമായുും 
േരുതുന്നു. എഴുത്തച്ഛനാണ് 30 അക്ഷരമുള്ള വലട്ടഴുത്തിനു രേരും  51 

അക്ഷരമുള്ള മെയാളും െിരി  പ്രകയാഗത്തിൽ വരുത്തിയലതന്നു 
േരുതുന്നു.‘ഹരിപ്േീ ഗണരതകയ നമഃ’ എന്നു മണെിലെഴുതി അക്ഷരലമഴുത്ത് 
േുട്ടിേൾക്ക് രരിേീെിപിക്കുന്ന സപ്മ്ദ്ായവുും എഴുത്തച്ഛൻ തുടങ്ങിയതാണ്. 
എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന സ്ഥാനകപര് ഒരു രലക്ഷ അകേഹും ഇപ്രോരും വിദ്യരേർന്നു 
നൽേിയതിനു ബഹുമാനസൂചേമായി വിളിച്ചു കരാന്നതാോും. 
എഴുത്തച്ഛന്ലറ ോവയങ്ങൾ തനിമെയാളത്തിൊയിരുന്നിെല സുംസ്േൃത രദ്ങ്ങൾ 
അകേഹും തലെ ോവയങ്ങളിൽ യകഥഷ്ടും ഉരകയാഗിച്ചുോണുന്നുണ്ട്. 
എന്നിരുന്നാെുും േവനരീതിയിൽ നാകടാടി ഈണങ്ങൾ ആവിഷ്േരിച്ചതിെൂലട 
േവിത േുകറക്കൂടി ജനേീയമാക്കുേയായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ ലചയ്തത്. 
ഇതുവഴി ആണ് അകേഹും വിേവസിച്ചുകരാന്നിരുന്ന ഭക്തിപ്രസ്ഥാന മൂെയങ്ങൾ  
ആവിഷ്േരിച്ചതുും. േിളിലയലോണ്ട് േഥാേഥനും നടത്തുന്ന രീതികയാലട സവകത 
പ്രേസ്തമായിരുന്ന ഭാരതത്തിലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ േുകറേൂടി ജനങ്ങൾക്ക് 
സവീോരയമായി എന്നു കവണും േരുതുവാൻ. മെയാളഭാഷയ്ക്ക് 
അനുകയാജയമായ അക്ഷരമാെ  ഉരകയാഗിച്ചതിെൂലടയുും, സാമാനയജനത്തിനു 
എളുപും സവീേരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിഹാസങ്ങളുലട സാരാുംേും 
വർണിച്ച് ഭാഷാേവി തേൾക്കു ജനഹൃദ്യങ്ങളിൽ ഇടുംവരുത്തുവാൻ 



േഴിഞ്ഞതിെൂലടയുും ഭാഷയുലട സുംകേഷണമാണ് എഴുത്തച്ഛനു സാധയമായത്. 
സ്തുതയർഹമായ ഈ കസവനങ്ങൾ മറാകരക്കാളുും മുലമ് എഴുത്തച്ഛനു 
സാധയമായതിൽ പ്രതി ഭാഷാോസ്പ്തജ്ഞരുും ചരിപ്തോരന്മാരുും ഐേേണ്കഠയന 
തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛലന മെയാളഭാഷയുലട രിതാലവന്നു 
വികേഷിപിച്ചുകരാരുന്നു.  
 

കകരളം :  

    കേരളും എന്ന വാക്കു സൂചിപിക്കുന്നത്  കേരവൃക്ഷങ്ങളുലട  നാട് എന്നാണ്. 
കേരവൃക്ഷങ്ങൾ നൃത്തമാടുന്ന േടൽതീരങ്ങൾ, മകനാഹരമായ ോയൽരരപ്, 
സസയേയാമളമായ മെകയാരങ്ങൾ, സുഗന്ധ പ്ദ്വയങ്ങൾ രരിമളും രരത്തുന്ന 
വനപ്രകദ്േങ്ങൾ, േളേളാരവും രുറലപടുവിക്കുന്ന അരുവിേളുും, 
നീർച്ചാെുേരക്ഷിസമൂഹങ്ങൾ, ോടുേലളയുും, മെകയാരങ്ങലളയുും ഗുംഭീരമാക്കുന്ന 
വനയജീവിേൾ!.... േണിനുും ോതിനുും മാപ്തമെല മനസ്സിനുും േുളിർമകയേുന്ന ഈ 
ോഴ്ത്ചേൾ ആലരയുും ഇവികടയ്ക്ക് മാടിവിളിക്കുന്നൂ! 
       കേവെും പ്രേൃതിഭുംഗി മാപ്തമെല  ഈ ലോച്ചുനാടിലെ  മാഹാത്മയും 
വിളികച്ചാതുന്നത്. രുരാതന ോെും മുതൽതലന്ന േൊ-ോയിേ-സാുംസ്ോരിേ 
കമഖെേളിൽ രുേൾരറിനിന്നിരുന്നു  ഈ ലോച്ചുനാട്. േഥേളി, ഓട്ടന്തുള്ളൽ. 
വള്ളുംേളി ,േളരിപയറ് തുടങ്ങിയ കേരള തനിമ വിളികച്ചാതുന്ന േൊോയിേ 
രൂരങ്ങൾ വികദ്േിേലള കേരളത്തികെക്ക് ആേർഷിക്കുന്നു. 
 

കകരളത്തിലല വിവിധയിനം പൂക്കള്  
 

   
 

  
 
 
 



    
 താലഴലോടുത്തിരിക്കുന്ന െിങ്കിലെ സഹായത്താൽ രാഠലത്ത സുംബന്ധിച്ച 
േൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിൊക്കുേ. 
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