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1 േകരളത്തി�� വിഭാഗങ്ങൾ

വിജയാലയേചാളവംശ�ത്തഅലങ്കരിച്ച രാേജന്ദ്രേചാ

ളൻ ക്രി. പി. പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�� പൂർവാ

ദ്ധത്തിൽ േചരവംശത്തി�� ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയ

തായി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ േചാളവംശം

ക്രി. പി. 1267-വ�ര നിലനിന്നുേപാന്നു. എങ്കിലും പതി

മ്മൂന്നാം ശതകത്തി��ആരംഭത്തിൽത്ത�ന്നഅതി

�� പ്രാഭവം അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശുദ്ധേകരളത്തി

�� ദക്ഷിണഭാഗമായ കൂപകഖണ്ഡവും ഉത്തരഭാഗ

മായ മൂഷികഖണ്ഡവും പതി�നാന്നാംശതകത്തിനു മു

മ്പും ഒ�ട്ടാ�ക്കസ്വതന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. േചരന്മാരു�ട

അധഃപതനേത്താടുകൂടി േകരളഖണ്ഡത്തി�� ഇതര

വിഭാഗങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം േനടി. ക്രി. പി. പതിന്നാലാം

ശതകത്തി��ആരംഭത്തിൽ കൂപകഖണ്ഡംഅഥവാ

േവണാടു്, തൃപ്പാപ്പൂർ, �കാല്ലം, �കാട്ടാരക്കര, കായങ്കുളം

(ഓണാടു് ) എന്നിങ്ങ�ന നാലു രാജ്യങ്ങളായി േവർതി

രിഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യമായി േവർതിരിഞ്ഞതു കായങ്കുളമാ

ണു്. ജൂതന്മാർക്കു ഭാസ്കരരവിവർമ്മ�പ്പരുമാൾ നല്കി

യതായ ദാനശാസനത്തിൽ േവണാടു്, ഓടനാടു്, ഏറ

നാടു് (േകാഴിേക്കാടു് ), വള്ളുവനാടു്, �നടുമ്പറയൂർനാടു്

(പാലക്കാടു് )ഈഅഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിേലയും രാജാക്ക

ന്മാർ സാക്ഷി നില്ക്കുന്നു. വീരരാഘവചക്രവർത്തി ഇര

വി�ക്കാർത്തനുക്രി.പി. 1320-ൽ നല്കിയ ദാനശാസന

ത്തിൽ ഇവരിൽആദ്യ�ത്തനാലു രാജാക്കന്മാരും സാ

ക്ഷികളാണു്. തൃപ്പാപ്പൂർ, �കാല്ലം, �കാട്ടാരക്കര, ഇവ

യ്ക്കും പിന്നീടു മ�റ്റാരു ശാഖയായിപ്പിരിഞ്ഞ �നടുമങ്ങാടി

നും തമ്മിൽഎല്ലാക്കാലങ്ങളിലും സമീപസംബന്ധവും

പരസ്പരാവകാശവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതരരാജ്യങ്ങ�ള

എല്ലാം ഏകീഭവിപ്പിച്ചു തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപത്തിൽ ലയി

പ്പിച്ചതു് ക്രി. പി. പതി�നട്ടാംശതകത്തി�� പൂർവാർ

ദ്ധത്തിൽ തിരുവിതാങ്കൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന വീരമാർത്താണ്ഡ

വർമ്മമഹാരാജാവാകുന്നു. േവണാട്ടിനു വടക്കാണു് �വ

ണ്പലനാട്; അതും പതിന്നാലാംശതകത്തിനു മുൻപു

ത�ന്ന �തക്കുംകൂ�റന്നും വടക്കുംകൂ�റന്നും രണ്ടു രാജ്യ

ങ്ങളായി പിരിഞ്ഞിരുന്നു. ഇല്ലിക്കൽ േകാട്ടയടിക്കു പടി

ഞ്ഞാറു കുമരകംകായലിനു കിഴക്കു�കപ്പട്ടൂരിനു വട

ക്കു കാണക്കാരിക്കു �തക്കു് ഇവയ്ക്കു നടുവിലുള്ള രാജ്യമാ

ണു �തക്കുംകൂ�റന്നു് ഒരു പഴയ �ചാല്ലുണ്ടു്. അമ്പലപ്പുഴ

(�ചമ്പകേശ്ശരി) രാജ്യത്തിനു് അത്ര വള�ര പഴക്കമി

ല്ല. കുടമാളൂർ �ചമ്പകേശ്ശരിയില്ല�ത്ത ഒരു നമ്പൂരി�യ

നായന്മാർ അവിടേത്തയും തദനന്തരം പുറക്കാേട്ടയും

(അമ്പലപ്പുഴ) രാജാവായി വാഴിച്ചതു പതിന്നാലാം ശത

കത്തിനു മുമ്പായിരിക്കുവാനിടയില്ല. പന്തളവും പൂഞ്ഞാ

റും പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരു�ട വംശപരമ്പരയിൽ�പ

ട്ട രണ്ടു കുടുംബങ്ങളാണു്. അവയിൽ പന്തളം ക്രി. പി.

പതി�നാന്നാംശതകത്തിലും പൂഞ്ഞാർ പന്ത്രണ്ടാം ശത

കത്തിലും േകരളത്തിൽ താമസമുറപ്പിച്ചതായി കരുതാ

വുന്നതാകുന്നു. ആലങ്ങാടും പറവൂരും മറ്റു രണ്ടു �ചറിയ

രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. അവയിൽ പ്രാചീനത പറവൂരിനു

കൂടും. ഇടപ്പള്ളിത്തമ്പുരാക്കന്മാർആഢ്യബ്രാഹ്മണവർ

ഗ്ഗത്തിൽ �പട്ടവരാണു്. ക്രി. പി. പതി�നാന്നാം ശത

കത്തി��അവസാനത്തിൽ �പരുമ്പടപ്പു നമ്പൂരി ഒടു

വില�ത്ത �പരുമാളു�ട ഒരു ഭാഗിേനയി�യ വിവാഹം

�ചയ്തിരുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹം �കാച്ചിരാജാക്കന്മാർക്കു

വിട്ടു�കാടുത്തതാണു് വേന്നരിനാട്ടി�ല ചിത്രകൂട�മന്നും

അതിൽ പിന്നീടു് ആ രാജാക്കന്മാരു�ട കിരീടധാരണം

അവി�ട�വച്ചു നടത്തണ�മന്നായിരുന്നു നിയമ�മന്നും

അങ്ങ�നയാണു് അവർക്കു �പരുമ്പടപ്പു രാജാക്കന്മാർ

എന്നു േപർ വന്ന�തന്നുംഐതിഹ്യം േഘാഷിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത രാജകുടുംബത്തി�ല മ�റ്റാരു രാജ്ഞി�യ ഇട

പ്പള്ളി സ്വരൂപത്തി�ല ഒരു രാജാവു ക്രി. പി. പതിമ്മൂ

ന്നാംശതകത്തിൽ വിവാഹം �ചയ്കയും �കാച്ചിപ്പട്ടണം

ആ രാജ്ഞിക്കും മക്കൾക്കുമായി വിട്ടു�കാടുക്കുകയും�ച

യ്തു. എന്നാൽ ക്രി. പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തി�� പൂർ

വാർദ്ധത്തിലും �കാടുങ്ങല്ലൂർ ത�ന്നയായിരുന്നു �കാ

ച്ചിരാജ്യത്തി�� രാജധാനി. �കാടുങ്ങല്ലൂർ കുേറക്കാല

േത്തക്കുപടിഞ്ഞാേറ്റടത്തു ഭട്ടതിരിയു�ട വകയായിരു

ന്നു. അേദ്ദഹം അതു് അയിരൂർ രാജവംശേത്തക്കു് ഒഴി

ഞ്ഞു �കാടുക്കുകയും ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിൽ

�കാച്ചിയി�ല പ്രബലനായ രവിവർമ്മമഹാരാജാവി

നു് അയിരൂർ രാജാവു് ആപ്രേദശം ദാനം �ചയ്യുകയും

�ചയ്തു. അയിരൂർ സ്വരൂപത്തി�� ഒരു ശാഖയാണു്

ഇന്ന�ത്ത �കാടുങ്ങല്ലൂർ രാജവംശം. രവിവർമ്മാവിനു

േകരളവർമ്മാ എന്ന േപരിൽ ഒരനുജനുണ്ടായിരുന്നു;

അവർ രണ്ടുേപരുംകൂടി പല േദശങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി

യതി�� േശഷം രവിവർമ്മാവു േകരളവർമ്മാവി�ന

ഇന്നു മലബാറിൽ �പാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ�പ്പട്ട താ

നൂർഎന്നസ്ഥലത്തുവച്ചു് �വട്ടത്തുരാജാവായി വാഴിച്ചു.

പതിമ്മൂന്നാം ശതകത്തി��അവസാനത്തിൽ �വട്ടം

�കാച്ചിയിൽനിന്നു േവർ�പട്ടു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി. ഇതി

നിടയ്ക്കു് ഏറനാട്ടു (�നടിയിരിപ്പു) രാജാക്കന്മാരു�ട അധി

കാരം ക്രേമണ വർദ്ധിച്ചുവന്നു. അവ�ര സാമൂതിരിപ്പാ

ടന്മാർ എന്നും കുന്നലേക്കാനാതിരിമാർ (�ശലാബ്ധീ

ശ്വരന്മാർ) എന്നും പറയും. അവരു�ട രാജധാനിയാണു്

േകാഴിേക്കാടു്. ആദ്യകാലത്തു് അവർക്കു �പരുമാളിൽ

നിന്നു കിട്ടിയ ഭൂമി സ്വല്പമായിരുന്നുഎങ്കിലും ക്രേമണ

‘ചത്തും �കാന്നും’ അവർ ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ �വട്ടിപ്പിടി

ച്ചു് അത്യന്തം ശക്തിമാന്മാരായിത്തീർന്നു. വള്ളുവനാടു്

ഏറനാടുേപാ�ലത�ന്ന ഒരു പഴയസ്വരൂപമാ�ണന്നു

ള്ളതുജുതശാസനത്തിൽനിന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. തിരു

നാവാ മണൽപ്പുറത്തുപന്ത്രണ്ടു�കാല്ലത്തി�ലാരിക്കൽ

ആേഘാഷിക്ക�പ്പട്ടുവരുന്ന മാമാങ്കമേഹാത്സവത്തിൽ

േകരളത്തിേല സകലരാജാക്കന്മാർക്കുംഅഗ്രഗണ്യനാ

യി നിലപാടു് നില്ക്കുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യകാലത്തു

വള്ളുവേക്കാനാതിരിയായിരുന്നുഅനുഭവിച്ചുവന്നതു്.

സാമൂതിരിപ്പാടന്മാർ പത്താംശതകത്തിൽ േകാഴിേക്കാ

ടിനുസമീപമുള്ള േപാലനാടു പിടിച്ചടക്കി പതിമ്മൂന്നാം

ശതകത്തി�� ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ വേന്നരിച്ചിത്രകൂടം

�കവശ�പ്പടുത്തി �പരുമ്പടപ്പുസ്വരൂപ�ത്തഅവി�ട

നിന്നു നീക്കം �ചയ്തു. പതിന്നാലാംശതകത്തിൽസാമൂ

തിരിപ്പാടന്മാരു�ട ശക്തി ക്രമാധികമായി വർദ്ധിച്ചിരു

ന്നു. വള്ളുവനാട്ടു രാജാക്കന്മാ�ര �വള്ളാട്ടിരിമാ�രന്നും

ആറേങ്ങാട്ടുടയവ�രന്നുംകൂടി പറയും. ആ നാടു സാമൂ

തിരി അടക്കിയേപ്പാൾ �പാറളാതിരി രാജാവു ത��

ബന്ധുവായ േകാലത്തിരി�യഅഭയം പ്രാപിച്ചു. പേക്ഷ

കടത്തനാടു് ഒരു പ്രേത്യകേദശ�മന്ന നിലയിൽ േവർ

പിരിഞ്ഞതുക്രി.പി. 1564-ൽ മാത്രമാണു്. േകാട്ടയം

ആദ്യകാലത്തു േകാലത്തുനാട്ടി�� ഒരംശമായിരുന്നു.

ആ വംശത്തി�ല രാജാക്കന്മാ�ര പുറവഴിയാനാട്ടുരാജാ

ക്കന്മാ�രന്നും പുറനാട്ടുരാജാക്കന്മാ�രന്നുംപറയുന്നു.

ഹരിശ്ചന്ദ്ര�പ്പരുമാൾഎ�ന്നാരു േചരരാജാവുണ്ടാ

യിരുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹമാണു് ആ വംശത്തി�� കൂട

സ്ഥ�നന്നുംഐതിഹ്യമുണ്ടു്. കുറുമ്പനാട്ടുരാജാക്കന്മാർ

േകാട്ടയത്തു രാജാക്കന്മാരു�ട ബന്ധുക്കളാണു്. േകര

ളത്തിൽആ�കക്കൂടി പതി�നട്ടു നാടുകളും പതി�നട്ടു

സഭാമഠങ്ങളും പതി�നട്ടടവുകളും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന

തായി പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു േകൾവിയുണ്ടു്. അവയിൽ

പ്രധാന�പ്പട്ട നാടുക�ളപ്പറ്റി മാത്രേമ ഇവി�ട അതും

— വള�ര ചുരുക്കത്തിൽ—പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളു.



HOME Creative-Commons LIST-UL USER Backward ARROW-LEFT ARROW-RIGHT FORWARD

2 രവിവർമ്മകുലേശഖരൻ

ജീവചരിത്രം

േകരളത്തിൽ കാവ്യങ്ങളു�ട പ്രേണതാക്കന്മാരായും

കവികളു�ട പുരസ്കർത്താക്കന്മാരായും അേനകം രാജാ

ക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. അവരിൽഅതിപ്രധാന

മായ ഒരുസ്ഥാനത്തിനു് അവകാശിയാകുന്നുക്രി.പി.

പതിന്നാലാംശതകത്തി��ആരംഭത്തിൽ �കാല്ലത്തു

രാജ്യഭാരം �ചയ്തിരുന്ന വീരരവിവർമ്മകുലേശഖരൻ.

രവിവർമ്മാവു ശകാബ്ദം 1188-ൽ, അതായതു ക്രി. പി.

1266-ൽ, �കാല്ലത്തുജയസിംഹൻഎന്ന രാജാവിേ�

യും ഉമാേദവി എന്ന രാജ്ഞിയുേടയും പുത്രനായി ചി

ങ്ങമാസത്തിൽ ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽഅവതരിച്ചു.

അക്കാലത്തു �കാല്ലത്തി��സ്ഥിതി അരാജകമായിരു

ന്നു. മധുരയി�ല ജടാവർമ്മൻ വീരപാണ്ഡ്യൻ (ക്രി. പി.

1253-74) ആ പട്ടണം സ്വായത്തമാക്കി. ജയസിംഹൻ

ചന്ദ്രവംശത്തിലും േകരളത്തി�ല യദുക്ഷത്രിയശാഖയി

ലും �പട്ട ഒരു രാജാവായിരുന്നു. �കാല്ലത്തിനു ജയസിം

ഹനാടു് എന്നു േപർ വന്നതു് അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നാകു

ന്നു. വീരപാണ്ഡ്യ��അനന്തരഗാമിയായ മാറവർമ്മൻ

കുലേശഖരൻ (1269-1310) എ�ന്നാരു രാജാവായിരുന്നു

അന്നു മധുര ഭരിച്ചിരുന്നതു്; അേദ്ദഹ�ത്തവിക്രമപാ

ണ്ഡ്യൻ (1253-96) എ�ന്നാരുബന്ധു രാജ്യഭാരത്തിൽ

സഹായിച്ചുവന്നു. ആ വിക്രമപാണ്ഡ്യൻ കുലേശഖരേനാ

ടു പിണങ്ങിയേപ്പാൾആരൂഢയൗവനൻ മാത്രമായിരു

ന്ന രവിവർമ്മാവു് അേദ്ദഹ�ത്തപടയിൽ �വന്നുതട

വിലാക്കി കുലേശഖരനുസമർപ്പിക്കുകയുംഅേദ്ദഹത്തി

�� കുമാരി�യ പാണിഗ്രഹണം �ചയ്കയും �ചയ്തു. ഈ

സംഭവ�ത്തയാണു് ലീലാതിലകത്തിൽ ഉദ്ധൃതമായ

“േദ്രാണായ ദ്രുപദം ധനഞ്ജയഇവ

ക്ഷ്മാപാലബാേലാ ബലീ

േവണാട്ടിന്നുടേയാരു വീരരവിവർ–

മ്മാേഖ്യാ യദൂനാം പതിഃ

പാണ്ഡ്യം വിക്രമപൂർവകം പടയിൽവ–

ച്ചാട്ടിപ്പിടിച്ചങ്ങേന

പാേണ്ഡ്യശായ �കാടുത്തുതസ്യ തനയാം

പത്മാനനാമഗ്രഹീൽ.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മുപ്പത്തിമൂ

ന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽഅേദ്ദഹം ദിഗ്വിജയത്തിനു പുറ

�പ്പട്ടു േകരളം മുഴുവൻ കീഴടക്കി. അനന്തരം കുലേശ

ഖരനു് അസവർണ്ണവിവാഹത്തിൽ ജനിച്ച പുത്രനായ

വീരപാണ്ഡ്യ�ന (1296-1342) [1] അേനകം യുദ്ധങ്ങളിൽ

പരാജിതനാക്കി �കാങ്കണേദശേത്തക്കും ഒടുവിൽ കാ

ട്ടിേലക്കും ഓടിച്ചു. അതിനിടയിൽ സുന്ദരപാണ്ഡ്യൻ

പിതാവായ കുലേശഖര�ന വധിച്ചു �ഡൽഹിയി�ല

അല്ലാഉദീൻകിൽജി എന്ന മഹമ്മദീയചക്രവർത്തിയു�ട

േസനാനിയായ മാലിൿകാർഫ്റു�ട സഹായേത്താടു

കൂടി പാണ്ഡ്യസിംഹാസന�ത്തആേരാഹണം�ചയ്തു.

തന്നിമിത്തം രവിവർമ്മാവിന്നുഅേദ്ദഹ�ത്തയും ജയി

േക്കണ്ടിവന്നു. പിന്നീടു നാല്പത്താറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

േചാളരാജ്യവും കാഞ്ചീപുരവും ഭരിച്ചിരുന്ന കാകതീയ

രാജപ്രതിനിധിയായ മന്മസിദ്ധി�യ േതാല്പിച്ചു �താണ്ട

മണ്ഡലവും സ്വായത്തമാക്കി. പാലാറ്റി�� ഒരു േപാ

ഷകനദിയായ േവഗവതിയു�ട തീരത്തുള്ളആപുരാ

ണനഗരത്തിൽഅരുളാള�പ്പരുമാൾ (വരദരാജസ്വാ

മി) േക്ഷത്രത്തി�ല ഒരു മണ്ഡപത്തിൽവച്ചു് അേദ്ദഹം

ത�� വിജയാഭിേഷകമേഹാത്സവംആേഘാഷിക്കുക

യും ത്രിക്ഷത്രചൂഡാമണി (േചരപാണ്ഡ്യേചാേളശ്വരൻ)

എന്നബിരുദം സ്വീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘കുലേശഖരൻ

ചന്തി’ എ�ന്നാരു പൂജ നാല്പ�ത്തട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

അേദ്ദഹംആ േക്ഷത്രത്തിൽഏർ�പ്പടുത്തി അതിനുേവ

ണ്ട വസ്തുവകകളും വിട്ടു�കാടുത്തു. അതിനുപുറേമ ശ്രീര

ങ്ഗത്തു രങ്ഗനാഥസ്വാമി േക്ഷത്രത്തി��അന്തർഭാഗ

ത്തിൽ ലക്ഷ്മീസഹിതനായ മഹാവിഷ്ണുവി�� ബിംബം

പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ഭദ്രദീേപാത്സവം നടത്തുന്നതിന്നുംമറ്റും

േവണ്ട ദാനം �ചയ്കയും�ചയ്തു. ആബിംബം ഇന്നുമുണ്ടു്.

വരദരാജേക്ഷത്രത്തിൽ േചരകുലവല്ലി എന്നും രങ്ഗനാ

ഥേക്ഷത്രത്തിൽ മലയാളനാച്ചിയാർ എന്നും േപരുള്ള

രണ്ടു വിഗ്രഹങ്ങൾപ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആ േദവിമാർ രാജാ

വി�� പുത്രിമാരാ�ണന്നുംഅവ�രഅേദ്ദഹം മഹാ

വിഷ്ണുവിനു പത്നിമാരായി സമർപ്പിക്കുന്നുഎന്നുമാണു്

സങ്കല്പം. തിരുവാടിയിൽ വീരസ്ഥാേനശ്വരംേക്ഷത്രം

ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം �ചയ്തു കുംഭാഭിേഷകംആേഘാഷി

ച്ചതുംആ മഹാരാജാവു ത�ന്നയാണു്. അതു 47-ാമ�ത്ത

വയസ്സിലാണു് നടന്നതു്. മദിരാശിയിൽ പൂനമലയിൽ

അേദ്ദഹത്തി�� ഒരു ശിലാേരഖ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. പൂ

നമലയ്ക്കുഅേദ്ദഹം േചരപാണ്ഡ്യചുതുർേവദിമങ്ഗലം

എന്നു േപർ നല്കി തിരു�നൽേവലിയിൽ രവിവർമ്മച

തുർേവദിമങ്ഗലം എ�ന്നാരു ഗ്രാമവും അേദ്ദഹംസ്ഥാ

പിച്ചു. തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവലിയചാ

ലയിലും ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ

പാത്രത്തിലും അേദ്ദഹത്തി�� േരഖകൾ കാണുന്നു.

കാകതീയരാ   ജ്ഞിയായ രുദ്രാംബയു�ടആജ്ഞയനു

സരിച്ചു ക്രി. പി. 1316-ൽ മുപ്പടിനായ്ക്കൻഎന്ന േസനാ

നി കാഞ്ചീപുരം വീ�ണ്ടടുത്തു. രവിവർമ്മ കുലേശഖരൻ

അതിനുമുമ്പു ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. ഇത്രയും

പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു രവിവർമ്മകുലേശഖര�� ദിഗ്വി

ജയം എത്ര വിപുലവും വിശ്വവിസ്മാപകവുമാ�ണന്നു േക

രളീയർക്കു ധരിക്കാവുന്നതാണു്. അേദ്ദഹേത്തേപാ�ല

പരേദശങ്ങളിൽ മാതൃഭൂമിയു�ട േപരും �പരുമയും പര

ത്തിയ േകരളരാജാക്കന്മാർ േവ�റയില്ല. വരദരാജേക്ഷ

ത്രത്തി�ല ശിലാേരഖയാണു് താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നുതു്.

“സ്വസ്തിശ്രീ ജയസിംഹ ഇത്യഭിഹിത–

േസ്സാമാന്വേയാത്തംസേകാ

രാജാസീദിഹ േകരേളഷു വിഷേയ

നാേഥാ യദുക്ഷ്മാഭൃതാം;

ജാേതാസ്മാദ്രവിവർമ്മഭൂപതിരുമാ

േദവ്യാം കുമാരശ്ശിവാ–

േദ്ദഹവ്യാപ്യശകാബ്ദഭാജി സമേയ

േദഹീവ വീേരാ രസഃ.

ക്ഷയം നീത്വാ േസായം കലിബലമിവാരാതിനിവഹാൻ

ജയശ്രീവൽ കൃത്വാ നിജസഹചരീം പാണ്ഡ്യതനയാം

ത്രയസ്ത്രിംശദ്വർേഷാ യശ ഇവ യയൗ േകരളപദം

രരക്ഷസ്വം രാഷ്ട്രം നഗരമിവ േകാളംബമധിപഃ.

ജിത്വാ സങ്ഗ്രാമധീേരാ നൃപതിരധിരണം വിദ്വിഷം

വീരപാണ്ഡ്യം

കൃത്വാസൗ പാണ്ഡ്യേചാളാൻ നയ ഇവ തനുമാൻ

േകരേളേഭ്യാപ്യധീനാൻ

ഷട്ചത്വാരിംശദബ്ദസ്തടഭുവി മകുടം ധാരയൻ േവഗവത്യാഃ.

ക്രീഡാം സിംഹാസനസ്ഥശ്ചിരമകൃത

മഹീകീർത്തിവാണീരമാഭിഃ

കൃത്വാ േകരളപാണ്ഡ്യേചാളവിജയം

കൢനുപ്താഭിേഷേകാത്സവഃ

സങ്ഗ്രാമാപജേയന �കാങ്കണഗതം തം വീരപാണ്ഡ്യം

നൃപം

നീത്വാ സ്ഫീതബലം തഥാപി വിപിനം നീത്വാ ദിശാമുത്തരാം

കാഞ്ച്യാമത്ര ചതുർത്ഥമബ്ദ (? ) മലിഖൽസങ്ഗ്രാമധീേരാ

നൃപഃ.

ആേമേരാരാമലയാദാപൂർവാദാ ച പശ്ചിമാദചലാൽ

യദുകുലേശഖര ഏഷ േക്ഷാണീം കുലേശഖരസ്സ്വയം

ബുഭുേജ.

സ്വസ്തിശ്രീഃ-ചന്ദ്രകുലമങ്ഗലപ്രദീപ-യാദവനാരായണ-

േകരളേദശപുണ്യപരിണാമ-നാമാന്തരകർണ്ണ-കൂപക

സാർവഭൗമ-കുലശിഖരിപ്രതിഷ്ഠാപിതഗരുഡധ്വജ-

േകാളംബപുരവരാധീശ്വര-ശ്രീപദ്മനാഭപദകമലപരമാ

രാധക-പ്രണതരാജ

പ്രതിഷ്ഠാചാര്യ-വിമതരാജബന്ദീകാര-ധർമ്മതരുമൂലകന്ദ-

സദ്ഗുണാലങ്കാര-ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാവല്ലഭ-ദക്ഷിണേഭാജ

രാജ-സങ്ഗ്രാമധീര-മഹാരാജാധിരാജപരേമശ്വര-ജയ

സിംഹേദവനന്ദന-രവിവർമ്മമഹാരാജ-ശ്രീകുലേശഖര

േദവ-തിരിപുവനചക്കിരവർത്തി-േകാേനരി�ന്മ�ക്കാ

ണ്ടാൻ.”

രങ്ഗനാഥേക്ഷത്രത്തിേല േരഖയിൽ വരദരാജേക്ഷത്ര

േരഖയിലുള്ളആദ്യ�ത്ത മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളും സംസ്കൃതഗ

ദ്യവും ഒടുവില�ത്ത േശ്ലാകവും കഴിഞ്ഞുതാ�ഴക്കാണു

ന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി �കാത്തിക്കാണുന്നു.

കൃത്വാ ദുർന്നയ�വര�നരൃതശമം

സംസ്കാരസംേശാഭിേത

നിദ്രാണാമധിേദവതാം നിരുപ�മരഭ്യർച്ച്യ മാല്യാദിഭിഃ

ധർ�മ്മരന്തരധിഷ്ഠിേത സഹൃദ�യസ്സങ്ഗ്രാമധീരഃ കൃതീ

രങ്േഗഽസ്മിൻ സുമേനാധിവാസമകേരാല്ലാേസ്യ

നിേയാജ്യത്രയീം.

ലബ്ധാ സാഗരേനമിഭൂമിവിഷയാ രന്തും പ്രതിഷ്ഠാ യത–

സ്ത�സ്മശ്രീകുലേശഖേരാ യദുപതിസ്ത്രിക്ഷത്രചൂഡാമണിഃ

രങ്േഗഽസ്മിൻ കമലാസഖായഹരേയ രമ്യാം പ്രതിഷ്ഠാം

ദദൗ

സന്തഃ പ്രത്യുപകുവർേതപ്യുപകൃതാഃ സർേവ

കിമത്രാദ്ഭുതം?

ഭൂപാ�ലരിളകാർത്തവീര്യസഗ�രര്യഃ

പൂർവമാസീൽകൃതം

പശ്ചാൽപ്രൗഢമേനാഹരം യദുപതിസ്തം

ഭദ്രദീേപാത്സവം

ചേക്ര ശക്ര ഇവാശ്രയം സുമനസാം സമ്രാടു്

ത്രയീധർമ്മവി–

ദ്രങ്േഗഽസ്മിൻരുചിരാങ്കസംശ്രിതരമാേരാചിഷ്ണേവ

വിഷ്ണേവ.

സമ്രാജാമിവ യസ്സതാം സമുദഭൂ�ത്ത�സ്തർഗ്ഗു�ണർമ്മാതൃകാ;

�സഷശ്രീകുലേശഖരശ്ശതഭിഷൿതാേര സകന്യാരവൗ

ഭേട്ടഭ്യഃ പുരേതാത്ര രങ്ഗനൃപേതഃ പഞ്ചാശതിം

സാക്ഷിണഃ

പ്രേത്യകം പ്രതിഹായനം പണശതം ദാതും

പ്രതിഷ്ഠാംവ്യധാൽ.

കവിത

സങ്ഗ്രാമധീരരവിവർമ്മ�� ഒരു കൃതി മാത്രേമ നമുക്കു

കിട്ടീട്ടുള്ളു. അതുപ്രദ്യുമ്നാഭ്യുദയ�മന്നഅഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള

ഒരു നാടകമാണു്. ആ നാടകത്തി�� പ്രസ്താവനയിൽ

ഇങ്ങ�ന കാണുന്നു.

സൂത്രധാരൻ: “അസ്തി കില സങ്ഗീതശാസ്ത്രപാരദൃ

ശ്വനാ, നിഖില ഗുണരത്നേരാഹണഗിരിണാ, കവിജന

മയൂര കാലേമേഘന, സാഹിത്യ വിദ്യാവിചക്ഷേണന,

ദക്ഷിണേഭാജരാേജന, മഹാരാജപരേമശ്വേരണ,

സങ്ഗ്രാമധീരാപരനാമേധേയന, ശ്രീരവിവർമ്മേദ

േവന വിരചിതം പ്രദ്യുമ്നാഭ്യുദയം നാമ നാടകം തൽപ്ര

യുഞ്ജാനാഃ സാമാജികാൻ ഉപാസ്മേഹ.

നടീ: (സശ്ലാഘം): വീരശ്രിേയവസരസ്വത്യാപ്യഭിരമത

ഏഷയദുനാഥഃ [2]

സൂത്ര: ആേര്യ, കിമുച്യേത?

സങ്ഗ്രാമഭൂമിഷു സഭാസു ച ധീര ഏഷ

ശേസ്ത്രണബുദ്ധിവിഭേവന ച�തക്ഷ്ണ്യഭാജാ

ദർപ്പാന്ധകാരിതധിേയാ നൃപതീൻ ബുധാംശ്ച

ജിത്വാ ക്ഷിതൗ വിഹരേത ജയസിംഹസൂനു,

നടീ: നേത്വവംവിധസ്യ നരപേതഃ പ്രബന്ധമഭിനയ

താമസ്മാകം ഹസ്തഗതാ മനീഷിതസിദ്ധിഃ.

സൂത്ര: (സബഹുമാനം) ആേര്യ! സാധു ഭണിതം.

“ഭരതജലധികർണ്ണധാരഃ പ്രബന്ധാ യദുക്ഷ്മാപതി–

സ്ത്രീഭുവനവിജയീ മുരാേരഃ കുമാരഃ സ്മേരാ നായകഃ

പരിഷദഭിനയാദ്യഭിജ്ഞാ, പ്രവീണാശ്ച നാേട്യ വയം

ഫലിതമിഹ തദദ്യപു�ണ്യശ്ചിരാന്നഃ പുരാസഞ്ചി�തഃ”

ഇതിൽ നിന്നും സങ്ഗ്രാമധീരൻ സങ്ഗീതത്തിലും ഭര

തശാസ്ത്രത്തിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നുഎന്നുസിദ്ധിക്കു

ന്നുണ്ടേല്ലാ. ‘േകരളേദശസുകൃതപരിണതി’യും ‘യാദവ

നൃപകുല�ദവത’വുമായ ഭഗവാൻശ്രീപദ്മനാഭ��

യാേത്രാത്സവത്തിൽഅഭിനയിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നിർ

മ്മിച്ചതാണു് പ്രസ്തുതനാടക�മന്നും കവി േരഖ�പ്പടുത്തീ

ട്ടുണ്ടു്; ശ്രീകൃഷ്ണ�� പുത്രനായ പ്രദ്യമ്നൻ വജ്രപുരാധീശ്വ

രനായ വജ്രണാഭൻഎന്നഅസുര�ന വധിച്ചു് അേദ്ദ

ഹത്തി�� പുത്രിയായ പ്രഭാവതി�യ പാണിഗ്രഹണം

�ചയ്യുന്നതാണു് ഇതി�ല ഇതിവൃത്തം. ഈകഥഹരി

വംശത്തിൽനിന്നുസങ്ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. രങ്ഗപ്ര

േയാഗത്തിനു് ഉചിതമായ വിധത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും

വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. [3] പ്രസ്തുതനാടകം ഒരിക്ക�ലങ്കിലും വാ

യിക്കുന്നവർക്കു് അതു കവിചരിത്രത്തി�� ദർപ്പണംകൂ

ടിയാ�ണന്നുകാണുവാൻഅേശഷം പ്രയാസം ഉണ്ടാ

കുന്നതല്ല. രണ്ടാമങ്കത്തിൽ ഭദ്രനട��

“ചാടൂക്തിഭക്തിചതു�രശ്ചതുരാനനാ�ദ്യ–

രഭ്യർത്ഥിതസ്സുരഗ�ണരവനീമുേപതഃ

വംേശ മഹീയസി യേദാർവിഹിതാവതാര–

സ്സംക്രീഡേത ശമിതശത്രുകുേലാ മുകുന്ദഃ”

എന്ന േശ്ലാകം ജയസിംഹപ്രശസ്തിയു�ട പ്രതിബിംബമാ

യി ഗണിക്കാവുന്നതാണു്; അഞ്ചാമങ്കത്തിൽ “യദുവംശ

ഭുവാം രാജഞാമീദൃശീ കാലേയാധിതാ” എന്നുനാരദൻ

പറയുന്നു. ഒടുവിൽ േനപഥ്യത്തിൽ “സാമ്രാജ്യചിഹ്ന

മധിതിഷ്ഠതു ഭദ്രപീഠം നാേഥാ യദുക്ഷിതിഭൃതാം ശരദ

സ്സഹസ്രം” എന്നആശീർവാദം ഉച്ചരിക്ക�പ്പടുന്നു. േവ

�റയുംഈ മതം സമർത്ഥിക്കുവാൻ ധാരാളം ഉദാഹര

ണങ്ങൾകാണിക്കാവുന്നതാണു്. രവിവർമ്മ കവിയു�ട

ഗദ്യവും പദ്യവും ഒന്നുേപാ�ല മേനാഹരമാകുന്നു. േനാ

ക്കുക:

“പ്രഭാവത്യാഃ കലാഭിേയാേഗാ നാമ േഹമയഷ്ട്യാ ദഹന

സംസ്കാേരാ, മണിശലാകായാശ്ശാണസമുേല്ലഖഃ

ചമ്പകമാലായാ ഹിമജലപരിേഷക,

ശ്ചന്ദ്രികായാശ്ശരത്സമാഗമശ്ച”

“ആശ്യാനപങ്കപഥമംബുലസത്തടാക–

മാവിർമ്മദദ്വിപമയത്നവില ം ഘി സിന്ധു

ആദർശയൻസ്വമിഹ�വഭവമാഹേവാൽകാൻ

സന്നാഹയത്യവനിപാൻ ശരേദഷ കാലഃ”

1. വലയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാണുന്നആണ്ടുകൾഅതാതു രാജാ

ക്കന്മാരു�ട ജീവിതകാലത്തിൽ നമുക്കറിവുള്ളവ മാത്രമാണു്.

അവഅവരു�ട ജനനമരണങ്ങ�ളസൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

2. പ്രാകൃതത്തി��ഛായ.

3. പ്രസ്തുതകഥ�യഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി പതിനാറാംശതക

ത്തിൽ പിങ്ഗളിസൂരണ്ണാഎന്നആന്ധ്രകവി പ്രഭാവതീപ്രദ്യു

മ്നം എന്ന �തലുങ്കുകാവ്യം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി.
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3 സമുദ്രബന്ധൻ

രവിവർമ്മകുലേശഖര�നേപ്പാ�ലയുള്ള ഒരു മഹാരാ

ജാവി�� രാജധാനിയിൽഅേനകം കവികളും പണ്ഡി

തന്മാരും പുലരുകഎന്നുള്ളതുസ്വാഭാവികമാണേല്ലാ.

അവരിൽ സമുദ്രബന്ധൻ, കവിഭൂഷണൻഎന്നിങ്ങ�ന

രണ്ടുേപ�രപ്പററിമാത്രേമ നമുക്കറിവാനിടവന്നിട്ടുള്ളു.

രണ്ടുേപരും പാരേദശികന്മാ�രന്നാണു് േതാന്നുന്നതു്.

സമുദ്രബന്ധയജ്വാ�വന്നുസമുദ്രബന്ധ�നപ്പറ്റി അന്യത്ര

പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. കാശ്മീരത്തിൽആലങ്കാരികമൂർ

ദ്ധന്യനായി രുയ്യകൻഎ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ ക്രി. പി.

പന്ത്രണ്ടാംശതകത്തി��ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു.

അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ച ‘അലങ്കാര സൂത്രം’ എന്നഗ്രന്ഥ

ത്തിനു് അേദ്ദഹത്തി�� ശിഷ്യനും സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്ര

നുമായ മംഖുകൻ ‘അലങ്കാരസർവസ്വം’ എന്ന വൃത്തി

രചിച്ചു. ‘നമസ്കൃത്യ പരാം വാചം േദവീം ത്രിവിധവിഗ്ര

ഹാം ഗുർവലങ്കാരസൂത്രാണാം വൃത്ത്യാ താൽപര്യമുച്യ

േത’ എന്നു്ആ വൃത്തിയു�ടആരംഭത്തിലും,

“ഇതി മംഖുേകാ വിേതേന കാശ്മീരക്ഷിതിപസാന്ധി

വിഗ്രഹികഃ

സുഖവിമുഖാലങ്കാരം തദിദമലങ്കാരസർവസ്വം”

എന്നു് അവസാനത്തിലുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

മംഖുകൻ 1129 മുതൽ 1150 വ�ര കാശ്മീരം ഭരിച്ചിരുന്ന

ജയസിംഹ�� മന്ത്രിയും സദസ്യനുമായിരുന്നു. അലങ്കാര

സർവസ്വത്തിനു വിശദമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രവിവർമ്മ

കുലേശഖര��ആജ്ഞയനുസരിച്ചു �കാല്ലത്തുവച്ചുസമു

ദ്രബന്ധൻനിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ആസംഭവ�ത്തപ്പറ്റി

കവി ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“േകരേളഷ്വസ്തി നഗരീ േകാളംമ്പ ഇതി വിശ്രുതാ

അധിശ്രിയാ യയാവാചീ ഹരിദപ്യളകാവതീ;

അേയാധ്യാമപി യാം സേന്താ രാഘവാന്വയവർജ്ജിതാം

അേഗാചരം ഭുജങ്ങ്ഗാനാമാഹുർേഭാഗവതീമപി.

പ്രാപ്തകല്പദ്രുമച്ഛാ�യഃ സുമേനാഭി: കൃതാസ്പദാ,

അവതീർേണ്ണവ േമദിന്യാം യാ ചകാസ്ത്യമരാവതീ.

വിഭൂഷയൻ പുരീേമനാം യദുവംശവിഭൂഷണം

രവിവർേമ്മതി വിഖ്യാേതാ രാജാ ശാസ്തി വസുന്ധരാം.

യസ്മാദന്യഃ പദം നാസ്തി കലാവദ്രാജശബ്ദേയാഃ

തദന്വവായകൂടസ്ഥമന്തേരണ നിശാകരം.

വിവർണ്ണാരിവധൂവക് ത്രവ്യാഖ്യാത ഭുജവിക്രേമ

പത്യൗ യസ്മിന്നഭൂദുവീ വീരപത്നീപദാസ്പദം.

വീേരണ വാഗ്മിനാ േയന വദാേന്യന വസുന്ധരാ

വാസവം വചസാമീശം പാരിജാതഞ്ച ലംഭിതാ.

ന പരം ധന്വനാ ശൂന്യാഃ പാണയഃ പൃഥിവീഭുജാം

അപി കൃസ്നാ മഹീ യസ്മിന്നവത്യതുലവിക്രേമ.

വിദ്യാസ്ഥാ�നസ്സമം തസ്യ വിഷ്ടപാനി ചതുർദ്ദശ

പ്രസാധിതവതഃ പാർശ്വം സുധിേയാ ജാതു നാത്യജൻ.

കദാചിന്മംഖുേകാപജ്ഞം കാവ്യാലങ്കാരലക്ഷണം

പ്രദർശ്യ രവിവർമ്മാണം പ്രാർത്ഥയന്തവിപശ്ചിതഃ.

ഗംഭീരം നസ്തിതീർഷൂണാം മംഖുകഗ്രന്ഥസാഗരം

നൗരസ്തു ഭവതഃ പ്രജ്ഞാ േസ്ഥയസീ യദുനന്ദന!

വ്യാചക്ഷ്വ തമിമം ഗ്രന്ഥം വ്യാവൃത്തവചനക്രമഃ

ശാസ്ത്രസാഹിത്യപാേഥാധിപാരാവാരീണയാ ധിയാ.

ഇതി �തഃ പ്രാർത്ഥിതഃ പ്രാ�ജ്ഞഃ

പാർത്ഥിവസ്താനഭാഷത

ദന്താർച്ചിരുദ്ഗമവ്യാജവ്യക്ത�വശദ്യയാ ഗിരാ.

മയാഽസാധ്യമഭീഷ്ടം േവാ ഗ്രന്ഥഃ പുനരയം മഹാൻ

വ്യാഖ്യാതും ശക്യമാസാദ്യ ഭവതാം യദ്യനുഗ്രഹം.

വ്യാേഖ്യയം മാനനീയാ സ്യാൽസദ്ഭിരാദ്രിയേത യദി;

ശംേഭാഃ പരിഗ്രഹാേദവ ശ്ലാഘ്യാ ചാന്ദ്രമസീ കലാ.

ഇത്യു�ക്തഷ മനീഷാ �വഭവപരിഭൂതവാസവാചാര്യ:

ബുദപരിഷദലങ്കാേരാ വ്യാഖ്യദലങ്കാരസർവസ്വം

അവധൃ�ത്യ യദുപതിനാ വിവൃതസ്യ

ഗരീയസസ്തദർത്ഥസ്യ

കശ്ചിദ്വ്യധിത വിപശ്ചിച്ഛബദനിബന്ധംസമുദ്രബന്ധാഖ്യ:”

ദുരവഗാഹമായഅലങ്കാരസർവസ്വം വ്യാഖ്യാനിക്കണ

�മന്നു പണ്ഡിതന്മാർ സങ്ഗ്രാമധീരേനാടു പ്രാർത്ഥിക്കു

കയുംഅേദ്ദഹം അവരു�ട അേപക്ഷസ്വീകരിച്ചു് ആ ഗ്ര

ന്ഥത്തിനു് അർത്ഥവിവരണം �ചയ്യുകയുംഅതുസമുദ്ര

ബന്ധൻപുസ്തകാകൃതിയിലാക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നാണ

േല്ലാഈപ്രസ്താവനയിൽനിന്നു നാമറിയുന്നതു്. സർവ

സ്വവ്യാഖ്യയിൽഅവിടവി�ട സമുദ്രബന്ധൻ ഉദാഹര

ണരൂപത്തിൽ പല േശ്ലാകങ്ങൾഎഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്.

അവ�യല്ലാം രവിവർമ്മപ്രശസ്തിപരങ്ങളാകുന്നു.

“സങ്ഗ്രാമധീരനൃപതിർഭീരുരധർമ്മാദഭീരുരാഹവതഃ

ശുശ്രൂഷുർന്നഗമവിദസ്തദ്ബാഹ്യവിേദാ ഭവത്യശുശ്രൂഷുഃ”

“അധിസമരമാതതേജ്യ രവിവർമ്മൻ! കാർമ്മുേക

ത്വയാകൃേഷ്ട

ആസ്രം ദ്വിഷാമുരസ്തസ്തരുണീനാം േലാച�ലസ്സമം

പതതി”

“യദ്യാകാംക്ഷസി വീക്ഷിതും ഗുണരുേച,

േചതസ്സമസ്താൻഗുണാൻ

േകാളംബാഖ്യമുേപഹി ദക്ഷിണദിശാർസീമന്തരത്നം പുരം

ആേസ്ത യത്ര ഭുേജന കീർത്തിശശിനഃ

പൂർവാചേലേനാദ്വഹ–

ന്നുർവീമർണ്ണവേമഖലാം യദുപതിഃ കല്പദ്രുേമാ ജങ്ഗമഃ”

ഇവഅക്കൂട്ടത്തിൽ �പട്ടവയാണു്. വിദ്യാധര��ഏകാ

വലി, വിദ്യാനാഥ�� പ്രതാപരുദ്രീയം, സമുദ്രബന്ധ��

അലങ്കാരസർവസ്വവ്യാഖ്യഈ മൂന്നലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങളും

ഏകേദശം ഒേരകാലത്തുണ്ടായവയാണു്. വിദ്യാധരൻ

കലിങ്ഗരാജാവായ ദ്വിതീയനരസിംഹേനയും (1275-

–1305) വിദ്യാനാഥൻ കാകതീയരാജാവായ പ്രതാപരു

ദ്രേനയും (1291—1321) വർണ്ണിച്ചാണു് ഉദാഹരണങ്ങൾ

രചിക്കുന്നതു്. ഈപ്രസ്ഥാനത്തി�� ഉപജ്ഞാതാവു

വിദ്യാധരനാ�ണന്നുഞാൻഊഹിക്കുന്നു.
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4 സിംഹരാജൻ

സമുദ്രബന്ധനുസിംഹരാജൻഎ�ന്നാരു പുത്രനുണ്ടാ

യിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�� കൃതികളായി പ്രാകൃതരൂപാ

വതാരം, രാജേശഖര�� കർപ്പൂരമ ഞ്ജരീസട്ടകത്തിനു

വിവരണം എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനം, ഇങ്ങ�ന രണ്ടുഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾനമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടും അേദ്ദഹത്തിനു പ്രാ

കൃതഭാഷയിലുള്ള പാണ്ഡിത്യ�ത്തസ്പഷ്ടീകരിക്കുന്നു.

രണ്ടാമ�ത്തഗ്രന്ഥത്തി�� ഒടുവിൽ “സകലവിദ്യാവി

ശാരദസ്യ സമുദ്രബന്ധയജ്വനഃ സൂനുനാ സിംഹരാേജന

വിരചിേത സട്ടകവിവരേണ” എ�ന്നാരു കുറിപ്പു കാ

ണുന്നുണ്ടു്. സമുദ്രബന്ധൻപ്രവരേസന��സുപ്രസിദ്ധ

മായ േസതുബന്ധ�മന്ന മഹാകാവ്യത്തിനു് ഒരു വ്യാ

ഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു് സിംഹരാജൻ വിവരണത്തിൽ

താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകത്താൽ േരഖ�പ്പടുത്തിയിരി

ക്കുന്നു. ആ വ്യാഖ്യാനം ഇതുവ�ര കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.

“വ്യാകൃത്യാം േസതുനാ യസ്സമധികഗഹനം

ശാസത്രസാഹിത്യസിന്ധും

ബദ്ധ്യാ ബുധ്വാ യഥാർത്ഥാം വ്യരചയത നിജാം

സിന്ധുബേന്ധതിസംജ്ഞാം

നത്വാം തം യായജൂകം നിയമവിധിവിദം

താതമസ്യ പ്രസാദാ–

ദ്വാഖ്യാനം സട്ടകസ്യ സ്ഫുടതരമധുനാ

സിംഹാരാേജാ വിധാേസ്യ.”
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5 കവിഭൂഷണൻ

കവിഭൂഷണ�ൻറ ചന്ദ്രകലാമാല എന്നു േപരിടാവുന്ന

രവിവർമ്മപ്രശസ്തിപരമായ ഒരു വർണ്ണനം രങ്ഗനാഥ

േക്ഷത്രത്തി�ല ശിലാേരഖയു�ട ഒരു ഭാഗമായി കാണ്മാ

നുണ്ടു്. ആ�ക പതി�നട്ടു േശ്ലാകങ്ങളുള്ളതിൽആദ്യ

�ത്തപതിനാറാണു് കലകളായി ഗണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ദുർബലസ്യ ബലം രാേജേത്യഷാ സത്യാ സരസ്വതി;

സങ്ഗ്രാമധീേരാ ധർമ്മസ്യ ദുർബലസ്യ ബലം ക�ലൗ.

രവിശ്ച രവിവർമ്മാ ച ദ്വാവി�മൗ േതജസാം നിധീ;

ഏകസ്യാഹ്നി പ്രതാപശ്രീരപരസ്യ ത്വഹർന്നിശം.

സങ്ഗ്രാമധീര, ത്വദ്രാേജ്യ േചാരാ നാസ്തീതിവാങ്മൃഷാ;

ചമ്പകദ്യുതിസർവസ്വേചാരേസ്ത വിഗ്രഹസ്സ ്വയം.

ഏകസ്സ ്വാദു ജഗൽസർവം ഭൂങ്ക്േഷ യാദവഭൂപേത.

പ്രാേയാ ന േദാഷഃ സ്ത്രീഹത്യാ രാജ്ഞാം

രാമസധർമ്മണാം

സതാം സഹചരീം ഹംസി രവിവർമ്മൻ ദരിദ്രതാം.

ധനം സർവം ദദാമീതി കഥം േത യാദവ, വ്രതം?

ബ്രഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡാഗാേരഽസ്മിൻ സഞ്ചിേനാഷി

 യേശാധനം.

ഇതി യാദവകീർത്തീേന്ദാഃ കലാഷ്േഷാഡാശസൂക്തയഃ

ഉല്ലാസയന്തുകുമുദം ഭൂഷേണ പവർണി സ്ഫുടാഃ”
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6 അരുണഗിരിനാഥൻ

കാലം

‘അണ്ണാമല’ എന്ന േപരിൽ സുപ്രസിദ്ധനായഅരുണ

ഗിരിനാഥൻ, അഥവാ അരുണാചലനാഥൻ കാളിദാസ

മഹാകവിയു�ട രഘുവംശത്തിനും കുമാരസംഭവത്തിനും

പ്രകാശിക എന്നസംജ്ഞയിൽഓേരാ ടീക നിർമ്മിച്ചി

ട്ടുള്ള മഹാപണ്ഡിതനാകുന്നു. അണ്ണാമലയു�ട വ്യാഖ്യാ

നങ്ങൾക്കു േകരളത്തി�ലങ്ങുംഅത്യധികമായ പ്രചാര

മുണ്ടു്; എന്നാൽ േകരളത്തിനു �വളിയിൽഅവഅവിദി

തങ്ങളുമാണു്. അതു�കാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഒന്നുകിൽ ഒരു

േകരളീയേനാ അ�ല്ലങ്കിൽ േകരളത്തിൽആയുഷ്കാലം

നയിക്കുവാൻ ഇടവന്ന ഒരു ദ്രാവിഡേനാആയിരിക്ക

ണം. ‘അരുണാചലനാേഥന ദ്വിജപാദാബ്ജേസവിനാ’

എന്നു രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ‘ശിവദാസാപരാേഖ്യന’

എന്നുകൂടി രഘുവംശപ്രകാശികയിലും അേദ്ദഹം ത�ന്ന

വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു; കുമാരസംഭവപ്രകാശികയിൽ ‘പ്ര

പേദ്യഹം കപർദ്ദിനം’ എന്നും ‘തത്സർവം ഭവപാദപങ്ക

ജരജസ്സമ്പർക്കജം മന്മേഹ’ എന്നുംഅവസാനിക്കുന്ന

മങ്ഗളേശ്ലാകങ്ങളിൽ തനിക്കുള്ളശിവഭക്തിേയയും

പ്രകടീകരിക്കുന്നു. ‘ദ്വിജപാദാബ്  ജേസവിനാ’ എന്ന വി

േശഷണത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം ഒരുഅബ്രാഹ്മണനാ

യിരുന്നുഎന്നൂഹിക്കാം. അതിനു് ഉേപാൽബലകമായി

രഘുവംശപ്രകാശികയു�ട ഒരാദർശഗ്രന്ഥത്തിൽ “ഇതി

രാമദത്തസൂനുനാഅരുണഗിരിനാേഥന വിരചിതാ

യാം” എ�ന്നാരു കുറിപ്പു കാണ്മാനുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു

അരുണഗിരിയു�ട പിതാവി�� നാമേധയം രാമ�ന

ന്നാ�ണന്നും ദത്തശബ്ദപ്രയാേഗത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം

ഒരു�വശ്യനാ�ണന്നുംസിദ്ധിക്കുന്നു. ക്രി. പി. പതി

ന്നാലാം ശതകത്തി�� ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽആന്ധ്രേദ

ശ�ത്തഅലങ്കരിച്ചിരുന്ന വ്യാഖ്യാതൃചക്രവർത്തിയായ

മല്ലിനാഥനു മാർഗ്ഗദർശിയായി സൂര്യസൂനുവായ ദക്ഷി

ണാവർത്തനാഥൻഎ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ ക്രി. പി.

പതിമ്മൂന്നാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി

�� ജന്മഭൂമി േചാളേദശത്തിൽ�പ്പട്ട (ദക്ഷിണാവർ

ത്തം) തിരവലഞ്ചുഴിയായിരുന്നു. ദക്ഷിണാവർത്തൻ

േമഘസേന്ദശത്തിനും പ്രദീപ�മന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിനും

ശാകുന്തളത്തിനു് ഒരു ടിപ്പണത്തിനും പുറേമ രഘുവംശ

കുമാരസംഭവങ്ങൾക്കു ‘ദീപിക’ എന്നസംജ്ഞയിൽ

ഓേരാ ടീകയും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അരുണഗിരി, ദക്ഷിണാ

വർത്ത�� വ്യാഖ്യാനങ്ങളി�ല പല ഭാഗങ്ങളും സ്വാ

യത്തീകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ മല്ലിനാഥ�ന

അേദ്ദഹം ഒരവസരത്തിലും ഉപജീവിക്കുന്നതായി കാ

ണുന്നില്ല. ‘നാഥസ്തുചതുർവിധം വൃദ്ധമിതിജ്ഞാത്വാ’

എന്നുഅേദ്ദഹം രഘുവംശപ്രകാശികയിൽസ്മരിച്ചിട്ടു

ള്ളതു ദക്ഷിണാവർത്ത�നയാ�ണന്നുഞാൻ ഗ്രന്ഥ

പരിേശാധനാനന്തരം ധരിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു�കാണ്ടു്

ആ ‘നാഥൻ’ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നതുേപാ�ല മല്ലിനാഥ

നല്ല. തന്നിമിത്തം പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാതാവു പതിമ്മൂന്നാം

ശതകത്തി�� ഉത്തരാർദ്ധത്തിേലാ പതിന്നാലാംശ

തകത്തി�� പൂർവാർദ്ധത്തിേലാ ജീവിച്ചിരുന്നതായി

പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്. മല്ലിനാഥ�� കാലം പതി

ന്നാലാംശതകത്തി�� ഉത്തരാർദ്ധത്തിലായിരുന്നു.

�കാല്ലം 706-ൽ പകർത്തിയ രഘുവംശപ്രകാശികയു�ട

ഒരു പ്രതി തിരവല്ലാ കുഴിക്കാട്ടില്ലത്തുണ്ടു്. രഘുവംശപ്ര

കാശികയിൽ താൻശ്രീകണ്ഠപാദപവിത്രിതനാ�ണന്നു്

അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആശ്രീകണ്ഠൻആ�രന്നറി

യുന്നില്ല; അേദ്ദഹത്തി�� ഗുരുനാഥനായിരിക്കാം.

ടീകകളു�ട �വശിഷ്ട്യം

അരുണഗിരി അേദ്ദഹത്തി�� ടീകകളിൽ തനിക്കു വ്യാ

കരണം, അലങ്കാരം, ധർമ്മശാസ്ത്രം മുതലായ വിഷയ

ങ്ങളിലുള്ളഅത്യത്ഭുതമായഅവഗാഹംഅനുസ്യൂത

മായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ഗൂഢാർത്ഥപ്രതി

പാദനത്തിലും രസഭാവവിവരണത്തിലുമാണു് ത��

�വശിഷ്ട്യം പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുന്നതു്. പൂർവടീകകേളയും

ആചാര്യന്മാരു�ട ലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങേളയും നല്ലേപാ�ല

പര്യാേലാചന �ചയ്തതിന്നുേശഷമാണു് താൻ രഘുവംശ

ത്തിനു ടീക രചിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന�തന്നും, തനിക്കു

മുൻപു് ആ കാവ്യം പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു

ത��പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമാകണ�മന്നി�ല്ലന്നും, എന്തു

�കാ�ണ്ടന്നാൽ ‘യേതാ വിദ്വാന്മതാ സർേവാ ന സർ

വം പശ്യതീതി വാൿ’ അതായതു് എല്ലാവരും എല്ലാം

അറിയുന്നി�ല്ലന്നുള്ളവാക്കു വിദ്വാന്മാർക്കുസമ്മതമാ

�ണന്നും, രഘുവംശം ഒരു പ്രബന്ധസമുദ്രമാ�ണന്നും

അതി��അർത്ഥം യഥാമതി വിചാരണ �ചയ്യുന്നതിനു്

എല്ലാവർക്കും േയാഗ്യതയു�ണ്ടന്നും രസഭാവാലങ്കാരാ

ദ്യംശങ്ങ�ള താൻ പ്രേത്യകം നിരൂപണം �ചയ്യുവാൻ

േപാകുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹംആഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉപന്യ

സിക്കുന്നു. കുമാരസംഭവപ്രകാശിക പിന്നീടു നിർമ്മിച്ച

താണു്.

“രഘുവംേശ മഹാകാേവ്യ വിമൃശ്യ രസസമ്പദം

കാളിദാസകവീന്ദ്രസ്യജ്ഞാതാസ്വാേദന സൂക്തിഷു.

***

കുമാരസംഭവാേഖ്യപി മയാ ടീകാ വിതന്യേത.”

എന്നാകുന്നുഅതിൽഅേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. ആ

ടീകയു�ട അവസാനത്തിൽ

“േയ വാക്യാർത്ഥവിചാരകർക്കശധിേയാ േയ വാ

രസേസ്രാതസി

േസ്വച്ഛാമജ്ജനേകളിഷു വ്യസനിേനാ േയ വാ

ശി�വൗസംശ്രിതാഃ

േത നിർമ്മത്സരസാവധാനമനേസാ മൽകാം

മേനാഹാരിണീം

സംഗൃഹ്ണന്തുകുമാരസംഭവസമുദ്േബാധായ ടീകാമിമാം”

എന്ന േശ്ലാകവും വ്യാഖ്യാതാവു േചർത്തിട്ടുണ്ടു്.

“വർണ്യേത ശിവേയാർവൃത്തം; കാളിദാസസ്യ സൂക്തയഃ;

വ്യാഖ്യാതാേരാ വയം േചതി മേന്യ േകാപ്യുത്സവസ്സതാം.”

എന്നപദ്യത്തിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു ത�� ടീകയു

�ടഔൽകൃഷ്ട്യത്തിൽഎത്രഅടിയുറച്ച വിശ്വാസമാ

ണുണ്ടായിരുന്ന�തന്നു �വളിവാകുന്നു. ആ വിശ്വാസം

യുക്തരൂപംത�ന്ന; േകരളത്തി�ല സഹൃദയന്മാർ രഘു

വംശത്തിനും കുമാരസംഭവത്തിനും അണ്ണാമലയുേടതി

േനക്കാൾ മികച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ളതായി ഗണിക്കുന്നി

ല്ല. അനാവശ്യമായി ഒരു പദം പ്രകൃത്യാ യാവദർത്ഥ

വചസ്സായഅേദ്ദഹത്തി�� ടീകകളിലില്ല. �കാല്ലം

ഒൻ പതാംശതകത്തി�� പൂർവാർദ്ധത്തിൽ പൂർവഭാ

രതചമ്പൂകാരനായ േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദരാജാവി��

സദസ്സി�നഅലങ്കരിച്ചിരുന്ന �വള്ളാങ്ങല്ലൂർ നാരായ

ണഭട്ടതിരി അേദ്ദഹത്തി�� കുമാരസംഭവവിവരണ

ത്തിൽ പറയുന്നതു്.

“വ്യാഖ്യാന്തേരഷു ദൃേഷ്ടഷു വിമൃേഷ്ടഷ്വപി തത്വതഃ

സുഭഗശ്ശിവദാേസാേക്താ മാർഗ്ഗ ഏവാനുഗമ്യേത.”

എന്നാണു്.
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7 രാഘവാനന്ദൻ

കൃതികൾ

അേനകം ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാതാവാണു് രാ

ഘവാനന്ദൻ. അേദ്ദഹം ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൻ കൃഷ്ണപ

ദി, ലഘുഭട്ടാരക�� ലഘുസ്തുതിക്കു വൃത്തി, േശഷ��

പരമാർത്ഥസാരത്തിനു വിവരണം, കുലേശഖര�� മു

കുന്ദമാലയ്ക്കു താല്പര്യദീപിക, ശങ്കരാചാര്യരു�ട വിഷ്ണുഭുജ

ങ്ഗപ്രയാതത്തിനു വ്യാഖ്യ, ഇവയ്ക്കു പുറേമ സർവസിദ്ധാ

ന്തസങ്ഗ്രഹംഅഥവാ സർവമതസങ്ഗ്രഹം, വിദ്യാർ

ച്ചനമഞ്ജരി എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടുസ്വതന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും

രചിച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നു.

ചരിത്രം

കൃഷ്ണപദി എന്ന മഹാവ്യാഖ്യാനത്തി��അവസാന

ത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ത�� ഗുരുനാഥനായ കൃഷ്ണാന

ന്ദേനയും ത�ന്നയും പറ്റി ചില�തല്ലാം ഉപന്യസിക്കു

ന്നുണ്ടു്. ആദിേശഷ��അവതാരമായ പതഞ്ജലിയു

�ട ജന്മഭൂമി എന്ന നിലയിൽ പ്രഖ്യാതമായി നാഗപുരം

എ�ന്നാരുസ്ഥലം ഗങ്ഗാനദിയു�ട തീരത്തിലുണ്ടു്. കൃ

ഷ്ണാനന്ദമുനി അവി�ട ഒരുബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ ജനിച്ചു

സാങ്ഗമായി യജുർേവദമഭ്യസിച്ചുബ്രഹ്മചര്യത്തിൽത്ത

�ന്നസന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചു.

“ആനന്ദശീർേഷാജ്ജ്വലകൃഷ്ണനാമാ

മുനിർമ്മുനീ�ന്ദ്രസ്സഹപദ്മനാഭം

ചിേത്ത നിധായാഖിലേലാകനാഥം

േദശം തദങ്ഘ്രിസ്ഫുരിതം പ്രേപേദ.

േയനാഥ േസതുർജ്ജനകാത്മജായാഃ

േശാഭാവേഹാ�ധ്യക്ഷി ച പത്മനാഭഃ

ശിവാമൃതാഖ്യാൽ പരഹംസമുഖ്യാ–

ഛ്റുതശ്ച േയനാഖിലേവധസാരഃ

അേന്തഽഭിഷിക്തഃ പരഹംസരാേജ്യ

യശ്ചാത്ര േത�നവ മുനീശ്വേരണ;

യശ്ചാനുജഗ്രാഹ വൃഷാധിനാഥ–

സ്യാേങ്ക നിഷണ്ണഃ സ്വസുഖം ജേനഭ്യഃ

സ്വപാദപദ്മം സമുപാശ്രിേതേഭ്യാ

വാചാഖിലാമ്നായഗിേരാർത്ഥഭൂതം

ശ്രീരക്തശാഖീതി മുകുന്ദധാമ്നി

ഖ്യാേതഽകേരാദ്യശ്ച പരം സമാധിം.”

അവി�ടനിന്നു മറ്റു യതികേളാടുകൂടി സീതാേസതു (ഇതു്

ആദിേസതുഎന്ന േപരിൽ വിദിതമായ കന്യാകുമാരി

യാ�ണന്നു േതാന്നുന്നു) സന്ദർശിക്കുകയും തിരുവനന്ത

പുരത്തുശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി�യ വന്ദിക്കുകയുംഅനന്ത

ശയനത്തിൽവച്ചു ശിവാമൃതപരമഹംസനിൽനിന്നുസർ

വേവദങ്ങളുേടയും സാരം (േവദാന്തം) അഭ്യസിക്കുകയും

പരമഹംസപദത്തിൽഅഭിഷിക്തനാകുകയും �ചയ്തു.

തദനന്തരം കൃഷ്ണാനന്ദൻ തൃശ്ശിവേപരൂരിൽ താമസിച്ചു

ജനങ്ങ�ളഅനുഗ്രഹിക്കുകയും തൃ�ച്ചമ്മരത്തുവച്ചു മഹാ

സമാധി�യ പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. ശിവാമൃതപരമഹം

സൻശ്രീപത്മനാഭേക്ഷത്രത്തി�ല പുഷ്പാഞ്ജലിസ്വാമി

യാരന്മാരിൽ ഒരാളാ�ണന്നുഞാൻഅനുമാനിക്കുന്നു.

അേദ്ദഹം കൃഷ്ണാനന്ദ�ന ത��അനന്തരഗാമിയായി തൃ

ശ്ശൂർ �തേക്കമഠത്തിൽഅവേരാധിച്ചിരിക്കാം.

“തൽപാദപദ്മഭ്രമേരണ േസയം

ശ്രീരാഘവാനന്ദമുനീശ്വേരണ

ശ്രീമന്നിളാതീരസമുദ്ഭേവന

തുര്യാശ്രമം മൃത്യുഭയാർദിേതന.

േഗാവിന്ദമാത്മന്യധിഗത്യ സാക്ഷാദ്–

ഭക്തിപ്രദീ�പരപി േയാഗേഭ�ദഃ

തൽപ്രീതികാേമന കൃതാ ചിരായ

ജീയാൽ കൃതിഃ കൃഷ്ണപദീ ചിരായ.”

അേദ്ദഹത്തി�� ശിഷ്യനും ഭാരതപ്പുഴയു�ട തീരത്തിൽ

ജാതനുമായ രാഘവാനന്ദമുനി േഗാവിന്ദ�� പ്രീതിക്കാ

യി ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിനു കൃഷ്ണപദി എന്ന വ്യാഖ്യാനം

രചിച്ചു. ഇതര വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും രാഘവാനന്ദൻ താൻ

കൃഷ്ണാനന്ദ�� ശിഷ്യനാ�ണന്നുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവി

ക്കുന്നുണ്ടു്.

“കൃഷ്ണാനന്ദമുനീശ്വരസ്യ കൃപയാ തുര്യാശ്രമം േയാഽശ്രമം

പ്രാപ്യാമ്നായശിേരാധിരൂഢമവഗമ്യാത്മാനമപ്യാത്മനാ

ആസാദ്യാപി ച പദ്ധതിം ശിവമയീമാനന്ദനാഥാദ്ഗുേരാ–

രാനന്ദാന്തികരാഘേവാ മുനിരഗാൽതൃപ്തിംസവൃത്തിം

വ്യധാൽ”

എന്നുലഘുസ്തുതിവൃത്തിയിലും

“ശ്രീമച്ഛാങ്കരമാർഗ്ഗമധ്യവസതിശ്ശാഖാശതാലങ്കൃതഃ

സംസാരാർക്കഗഭസ്തിതപ്തതനുഭിസ്സംേസവി

താങ്ഘ്രിർജ്ജ�നഃ

കൃഷ്ണാനന്ദമഹീരുേഹാഽമൃതരസാപൂർ�ണ്ണരപൂർ�വഃ

ഫ�ല–

ശ്ചിത്രാം പ്രീതിമുപാസേകഷു ജനയൻ

ജീയാന്മഹീമണ്ഡേല.”

എന്നുപരമാർത്ഥസാരവിവരണത്തിലും,

“സച്ചിൽസു�ഖകരസമന്വഹമാത്മതത്വം

സാക്ഷാൽസമുന്മിഷിതി യസ്യ ഹൃദീവ �ദവാൽ

ആനന്ദേശഖരിതരാഘവനാമേധയ–

േസ്സാഹം മുനിർവിമൃശതി സ്മ മുകന്ദമാലാം.”

“കൃഷ്ണാനന്ദഗുേരാേരഷാ പൂർണ്ണാ കാരുണ്യസർപ്പിഷാ

രചിതാ ഹരിേതാഷായ ജീയാൽ താൽപര്യദീപികാ.”

എന്നു മുകുന്ദമാലാതാൽപര്യദീപികയിലും പ്രസ്താവിച്ചിരി

ക്കുന്നുതു് േനാക്കുക. കൃഷ്ണപദിയിൽത്ത�ന്ന

“യൽപാദാബ് ജരേജാഭിേഷകസുകൃത

പ്രക്ഷീണദുഷ്കർമ്മണാ–

മസ്മാകം ഹൃദയാരവിന്ദകുഹേര നർന്നർത്തി ലക്ഷ്മീപതിഃ

േതേഭ്യാ ബ്രഹ്മണി നിത്യനിർവൃതിരേസ

ലീനാശേയഭ്യസ്സദാ

കൃഷ്ണാനന്ദഗുരുഭ്യ ഏഭ്യ ഉദിയാദ്ഭൂയാൻ പ്രസാേദാ മയി.”

എ�ന്നാരു േശ്ലാകവുമുണ്ടു്.

കൃഷ്ണാനന്ദനു് പുറേമ രാഘവാനന്ദനു് ആത്മാനന്ദ�ന

�ന്നാരു ഗുരുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹത്തിൽ

നിന്നുമാണു് �ശവാഗമപദ്ധതി അഭ്യസിച്ച�തന്നും രാ

ഘവാനന്ദൻ വിവരണവും താൽപര്യദീപികയും രചിച്ച

േപ്പാൾ കൃഷ്ണാനന്ദൻ ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നും ഉദ്ധൃത േശ്ലാ

കങ്ങളിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു.

കാലവും േദശവും

രാമഭദ്രാനന്ദേ�യും വാസുേദവയതിയുേടയും ശിഷ്യനാ

യും ‘സിദ്ധാന്തസിദ്ധാഞ്ജനം’ എന്ന േപരിൽ വിശ്രുത

മായ േവദാനന്തഗ്രന്ഥത്തി�� പ്രേണതാവായും കൃഷ്ണാ

നന്ദസരസ്വതി എ�ന്നാരു േയാഗി ക്രി. പി. പതിേനഴാം

ശതകത്തിൽ േചാളേദശത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹ

ത്തി�� ശിഷ്യനായ ഭാസ്കരദീക്ഷിതർആഗ്രന്ഥത്തിനു

രത്നതൂലികഎ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാ

സ്കരദീക്ഷിതരും ജാനകീപരിണയകാരനായ രാമഭദ്രദീ

ക്ഷിതരും സമകാലികന്മാരും ക്രി. പി. 1684 മുതൽ 1741

വ�ര തഞ്ചാവൂർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നപ്രഥമശാഹജിമ

ഹാരാജാവിേനാടു ഭൂമി ദാനം വാങ്ങിയവരുമായിരുന്നു.

ആ കൃഷ്ണാനന്ദൻ ശിവാമൃതശിഷ്യനായ നമ്മു�ട കൃഷ്ണാന

ന്ദനിൽനിന്നു ഭിന്നനാണേല്ലാ. മുദ്രിതമായ താൽപര്യദീ

പികയു�ട മുഖവുരയിൽസിദ്ധാന്തസിദ്ധാഞ്ജനകാരനാ

ണു് രാഘവാനന്ദ�� ഗുരുഎന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപ്രമാദ

മാ�ണന്നുകാണിേക്കണ്ടതു് ആവശ്യകമാകയാൽഈ

പ്രസ്താവന ഇവി�ട േവണ്ടിവന്നതാണു്. ഉത്തരേകരള

ത്തിൽ തളിപ്പറമ്പത്തു് �പരു�ഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിൽ േകാ

ക്കുന്നത്തു് എന്നഇല്ലത്താണു് രാഘവാനന്ദൻ ജനിച്ചതു്

എന്നുള്ള മതവും ശരിയ�ല്ലന്നുസിദ്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ

രാഘവാനന്ദ�� പുരസ്കർത്താവു രാഘവനാമേധയ

നായ ഒരു േകാലത്തിരിയായിരുന്നുഎന്നുള്ളതുകൃഷ്ണപ

ദിയു�ട അവസാനത്തിൽനിന്നു കാണാവുന്നുതാണു്.

“വിേവകനികേഷാപേല വഹതി രാഘേവ േകാലഭൂ–

മേഘാന്യലഘുവിക്ര�മരവനിചക്രരക്ഷാധുരം

അകുണ്ഠമതി�വഭവാദപൃഥഗാത്ത�വകുണ്ഠതഃ

സതീ കൃതിരിയം മുേനരജനി രാഘവാനന്ദതഃ”

േകാക്കുന്നത്തുശിവാങ്ങൾ (ശിവേയാഗി) എന്ന േയാ

ഗി �പരി�ഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തി��അതിരുകൾ പുത്തനാ

യി നിശ്ചയിക്കുകയുംആപുതിയ സേങ്കതം വിട്ടു ബ്രഹ്മ

ചാരികളും അന്തർജ്ജനങ്ങളും �വളിയിൽ േപാകരു�ത

ന്നു വ്യവസ്ഥാപനം �ചയ്കയും �ചയ്തു. അേദ്ദഹം ഒരവ

സരത്തിൽ േകാഴിേക്കാട്ടു േപാകുകയും അന്നുനാടു വാ

ണിരുന്നസാമൂതിരി�യഅനുഗ്രഹിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു�വ

ന്നുംആഅനുഗ്രഹത്തിന്നു േമലാണു് സാമൂതിരിേക്കാവി

ലകേത്തയ്ക്കുസർവ്വാഭ്യുദയങ്ങളും സിദ്ധിച്ച�തന്നും ചില

േകരേളാൽപത്തിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഒടുവിൽആ

േയാഗി രാജ്യംവിട്ടു വനത്തിേലയ്ക്കുേപായി. അന്ന�ത്ത

കലിദിനസംഖ്യ “�കാടുംകാട്ടു�കാതിയൻ” അഥവാ “പു

ണ്യാടവ്യാം യതിസ്സ്യാതു്” എന്നാകുന്നു. അതനുസരിച്ചു

ള്ളക്രിസ്തുവർഷം 1314 ആണു്. ശിവാങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു

വന്ന ഒരു കൂർമ്മസാനം ഇന്നും തളിപ്പറമ്പിനടുത്തു �വ

ള്ളാവിേക്ഷത്രത്തിൽസൂക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടന്നുംസ്വാ

മിയാരന്മാർ അവി�ടേപ്പായാൽആകൂർമ്മാസന�ത്ത

വന്ദിച്ചല്ലാ�തസ്ഥലം വിടുക പതിവി�ല്ലന്നുംഅറിയു

ന്നു. എന്നാൽഅേദ്ദഹം ഒരു കവി�യേന്നാ പണ്ഡിത

�നേന്നാ ഉള്ള നിലയിൽ പ്രസിദ്ധനല്ല. രാഘവാനന്ദ

��യും അേമാഘരാഘവകാര��യും പുരസ്കർത്താവു്

ഒേര രാഘവനാ�ണങ്കിൽ രാഘവാനന്ദനും േകാക്കുന്ന

ത്തുശിവാങ്ങളും സമകാലികന്മാ�രന്നു വന്നുകൂടുന്നു.

കൃഷ്ണപദിത�ന്നയാണു് രാഘവാനന്ദ�� ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ

അത്യന്തം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു്. ഭാഗവതത്തിനു് അേന

കം വ്യാഖ്യാനങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും ശ്രീധരസ്വാമിയു�ട ഭാവാർത്ഥദീപി

കേയാളം പ്രശസ്തി അവയിൽ മ�റ്റാന്നിനുമില്ല. എന്നാൽ

കൃഷ്ണപദി അപ്രകാശിതമായിക്കിടക്കുന്നതുകൂടിയാണു്

അതി�� കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠികതയ്ക്കുള്ളകാരണങ്ങളിൽ

ഒ�ന്നന്നുപറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാഘവാനന്ദ�� വ്യാ

ഖ്യ ഏറ്റവും ലളിതവും വിപുലവും സകലസംശയങ്ങേള

യും പരിഹരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തവും േവദാന്തവിഷയകമാ

യുള്ളപ്രതിപാദനത്തിൽ ഭാവാർത്ഥദീപിക�യഅനാ

യാേസന ജയിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഗ്രന്ഥമാരംഭിക്കുന്നതു

താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്.

“പ്രത്യൿ ചിരം പ്രകൃതിപൂരുഷേയാഃ പ്രപഞ്ച–

േപ്രാദ്ഭാവനാവനതിേരാധനനിത്യലീലം

നിർവ്യാജസൗഭഗമമങ്ഗലമസ്മദീയം

നിർമ്മാർഷ്ടു�നഗമഗിരാം പദ�മശേമാജഃ.

അഷ്ടപ്രകൃത്യഷ്ടവധൂവികാരം

തം ദ്വ്യഷ്ടസാഹസ്രവധൂഗേണഷ്ടം

അഖണ്ഡ�ചതന്യസുഖാത്മമൂർത്തിം

നമാമി കൃഷ്ണം പുരുഷം പുരാണം.”

ശിവൻ, ഗണപതി, സരസ്വതി, ബ്രഹ്മാവു, നാരദൻ, േവ

ദവ്യാസൻ, ശുകബ്രഹ്മർഷി, ഉഗ്രശ്രവസ്സു്, ശൗനകാദി

മഹർഷിമാർ, ശങ്കരാചാര്യർ, കൃഷ്ണാനന്ദൻ ഇവ�ര�യ

ല്ലാം കവി നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടു്. ശങ്കരാചാര്യ�രപ്പറ്റിയുള്ള

േശ്ലാക ം താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

�യരാപ്താ പരഹംസരാജപദവീ വിേഷ്ണാഃ പര ം 

േസവനാ–

ദ്യൽപക്ഷാശ്രയേണന ലബ്ദഗതേയാ യാതാ ദ്വിേജന്ദ്രാ

ദിവം

ബ്രഹ്മാനന്ദസുധാബ്ദിേകളിരസികാഃ ശ്രീശങ്കരാഖ്യാമൃതാ–

ശ്ശംേഭാർന്നഃ കരുണാവിലാസവിഭവാഃ കുർവന്തു േത

മങ്ഗലം”

ഗ്രന്ഥത്തി�� നിർമ്മിതി�യപ്പറ്റി ഇങ്ങ�ന ഉപന്യസി

ക്കുന്നു.  

“ശ്രീഭാഗവതതാൽപര്യസുധാവിഷ്കൃതികാരിണീം

കൃതിം കൃഷ്ണപദീം നാമ കരിഷ്യാമ്യാത്മശുദ്ധേയ.”

പ്രഥമസ്കന്ധവ്യാഖ്യയു�ട അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങ�ന

യും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.

“പദം നയതി ചാഭ്യസ്താ കൃഷ്ണേസ്യഹാചിരാന്നരാൻ

േസയം കൃഷ്ണപദീവ്യാഖ്യാ പ്രഥമസ്കന്ധേഗാദ്ധൃതാ.

കഥാകഥനമാത്രായ നാരബ്ധാ വ്യാകൃതിസ്ത്വിയം

കിന്തു താൽപര്യവിജ്ഞ�പ്ത്യ ഗ്രന്ഥസ്യാേസ്യതി വിസ്തരഃ.

പ്രാചീനാനി വിേലാക്യ

വ്യാഖ്യാനാനി ശ്രുതിസ്മൃതിന്യായാൻ

അനുസൃത്യ ചാനുഭൂതിം

ഹരിഗുരുഭക്ത്യാ ത്വിയം കൃതാ വ്യാഖ്യാ.”

ഈേശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് കൃഷ്ണപദി രാഘവാനന്ദൻ രചി

ച്ചതു് ആത്മശുദ്ധിക്കുേവണ്ടിയാ�ണന്നുംഅഭ്യസിക്കുന്ന

വ�ര കൃഷ്ണ�� പാദത്തിൽ േചർക്കുന്നുതു�കാണ്ടാണു്

പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനത്തിനു് ആ േപർ സിദ്ധിച്ച�തന്നും

കഥാകഥനം മാത്രമല്ല താൽപര്യ വിജ്ഞാപനം കൂടി

യാണു് അതി�� ഉേദ്ദശ്യ�മന്നും പഴയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

േനാക്കിയും ശ്രുതിസ്മൃതിന്യായങ്ങേളയും സ്വാനുഭവേത്ത

യുമനുസരിച്ചുമാണു് അതു് അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ച�തന്നും

�വളി�പ്പടുന്നു. ഓേരാ സ്കന്ധത്തിേ�യും പ്രേയാജനം,

അതിലടങ്ങീട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ, അധ്യായസംഖ്യ, ഓേരാ

അധ്യായത്തിേ�യും വിഷയസൂചി മുതലായവ ഗ്രന്ഥകാ

രൻ കാരികാരൂപത്തിൽഅനുവാചകന്മാ�ര ഗ്രഹിപ്പി

ക്കുന്നുണ്ടു്.

“പ്രഥേമനാധികാര്യസ്യ ശ്രവണാദൗ നിരൂപിതഃ

വിധിരസ്മിൻ സാനുബന്ധഃസ്കേന്ധനാേനന ചിന്ത്യേത.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക. രാഘവാനന്ദ

�� പാഠം ചിലേപ്പാൾശ്രീധരസ്വാമിയു�ട പാഠ�ത്ത

ക്കാൾസമീചീനമായി കാണുന്നു. ഷഷ്ഠസ്കന്ധം പ�ത്താ

മ്പതാമധ്യായത്തിൽ ‘വിേന്ദ ദ്വിരൂപാതിരുജാ വിമുച്യ

േത’ എന്നു രാഘവാനന്ദനും ‘വിേന്ദ ദ്വിരൂപാ വിരുജാ

വിമുച്യേത’ എന്നുശ്രീധരനും പാഠം സ്വീകരിച്ചു് ‘അതി

രുജാ = മഹതാ ഭേയന’ എന്നും ‘വിരുജാ = വിശിഷ്ടയാ

രുജാ’ എന്നും യഥാക്രമം അർത്ഥേയാജന �ചയ്യുന്നു.

ശ്രീധര�� വ്യാഖ്യാനം ഇവി�ട ക്ലിഷ്ടമാ�ണന്നുപറേയ

ണ്ടതില്ലേല്ലാ.

രാഘവാനന്ദ�� കവിത

രാഘവാനന്ദൻ ഒരു ഉത്തമനായ േവദാന്തവിചക്ഷണ

നും വ്യാഖ്യാതാവു�മന്നുള്ളതിനു പുറേമ ഒരു കവി എന്ന

നിലയിലുംആദരണീയനാ�ണന്നുള്ളതിനു പല ഉദാഹ

രണങ്ങൾകൃഷ്ണപദിയിൽനിന്നു് എടുത്തുകാണിക്കുവാൻ

കഴിയും. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രമുദ്ധരിക്കാം.  

“അേഗ്ര ധൂളിരനന്തരം ഘണഘണ�ഗ്രേവയഘണ്ടാരവഃ

പശ്ചാദുൽസ്രവദൂധസാം പഥി ഗവാമുച്ചാവചാ ഹുംക്രിയാ

താേരാ േവണുരവസ്തതഃ പരിമളസ്തസ്യാസ്തുളസ്യാസ്തത–

സ്താപിഞ്ഛദ്യുതി, പിഞ്ഛേശഖരി, കിമപ്യായാതിരമ്യംമഹഃ”

“യൽകാരുണ്യകടാക്ഷവീക്ഷണലവ

ശ്രദ്ധാലവസ്സാധവ–

സ്ത്യക്ത്വാ പുത്രകളത്രമിത്രധരണീേഗഹാദികം ദൂരതഃ

ഗ്രാമാൽ കാനനമഭ്യുേപത്യ വിജനം ഭീമം തപഃ കുവർേത

ത�സ്മസാത്വതപുങ്ഗവായ ഹരേയ കുര്യാം നമസ്യാം

സദാ”

ലഘുസ്തുതിവൃത്തിയും മററും

ലഘുഭട്ടാരകൻഎന്നകവിയാൽ പ്രണീതമായ ശാര

ദാേസ്താത്രമാണു് സുപ്രസിദ്ധമായ ലഘുസ്തുതി. ‘ഐന്ദ്ര

േസ്യവ ശരാസനസ്യ ദധതീ മേധ്യ ലലാടം പ്രഭാം’

എന്നഅതി�ല പ്രാരംഭേശ്ലാകം ഹൃദിസ്ഥമാക്കാത്ത

േദവീഭക്തന്മാർഅധികമില്ല. ആ�ക ഇരുപ�ത്താന്നു

േശ്ലാകമാണുള്ളതു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തി�� വൃത്തിയിൽനിന്നു

രാഘവാനന്ദനു മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലുള്ളഅസുലഭമായ

അവഗാഹം വ്യക്തമാകുന്നു. ഒടുവിൽ സാമരസ്യേവദി

യായഅേദ്ദഹം ത�� വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങ�നഅവസാ

നിപ്പിക്കുന്നു.

“കൃഷ്ണസ്ത്രിേലാചന ഇതി ത്രിപുേരന്ദിേരതി

ബ്രേഹ്മതി വാ യദുദിതം പരതത്വേമകം

സച്ചിൽസു�ഖകതനേവ പ്രണേതാസ്മി ത�സ്മ

സർവ്വാത്മേനസകലബന്ധവിദാരണായ.”

പരമാർത്ഥസാരം

എൺപത്തഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയതും േവദാന്തരഹ

സ്യപ്രതിപാദകവുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിതു്. അല്പാക്ഷ

രവും ബഹ്വർത്ഥവുമായഈകൃതി�യ രാഘവാനന്ദൻ

“അേശേഷാപനിഷൽസിദ്ധവസ്തുതത്വാനുഷ്യന്ദി” എന്ന

വിേശഷണം �കാണ്ടു വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതഗ്ര

ന്ഥത്തിനു േശഷാര്യ�യന്നും േപരുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു

േശ്ലാകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽബാക്കി�യല്ലാംആര്യാവൃത്ത

ത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു�കാണ്ടാണു് അതിനു്

ആസംജ്ഞസിദ്ധിച്ചതു്. ഗ്രന്ഥകാരനായ േശഷൻ

ആ�രന്നു �വളിവാകുന്നില്ല. ആദിേശഷ�നന്നുപറയു

ന്നതു് അസംബന്ധംത�ന്ന. വ്യാഖ്യാതാവി�� േവദാ

ന്തജ്ഞാനം മുഴുവൻ ഇതിൽആദ്യന്തം പ്രകാശിക്കുന്നു.

ഒടുവിൽ

“പരമാർത്ഥസാരവിവരണ–

േമതദ് േഗാവിന്ദചന്ദ്രചന്ദ്രികയാ

സംഹൃതസംസൃതിതാപാൽ

സംഭൂതം രാഘവാനന്ദാൽ”

എ�ന്നാരു േശ്ലാകവും കാണ്മാനുണ്ടു്. അതിൽസ്മൃത

നായ േഗാവിന്ദനും കവിയു�ട ഗുരുവായിരുന്നിരിക്കാം.

അേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല.

മുകുന്ദമാലയു�ട വ്യാഖ്യാനമായ താൽപര്യദീപികയിലും

ഗ്രന്ഥകാരൻ ത��അത്യത്ഭുതമായ മന്ത്രശാസ്ത്രപാ

ണ്ഡിത്യവും ഭക്തിതത്വമമർമ്മജ്ഞതയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നു പല ഭാഗങ്ങളും പ്രസ്തുതവ്യാ

ഖ്യയിൽ ഉദ്ധരിച്ചുേചർത്തിരിക്കുന്നു. മുകുന്ദമാല േകര

ളീയകൃതിയ�ല്ലന്നു വാദിക്കുന്നവർ “േകരളചക്രവാളച

ക്രവർത്തീ” എന്നു രാഘവാനന്ദൻ കുലേശഖര�നപ്പറ്റി

പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാണു്.

“തസ്യാസ്യ േസ്താത്രരത്നസ്യ വ്യാഖ്യാം ശക്ത്യനുേരാധതഃ

കരിഷ്യാമ്യാത്മശുദ്ധ്യർത്ഥം നാമ്നാ താൽപര്യദീപികാം.”

എന്നാണു് വ്യാഖ്യാതാവി�� പ്രതിജ്ഞ. “കരചരണസ

േരാേജ കാന്തിമേന്നത്രമീേന” എന്നുതുടങ്ങുന്നഅഞ്ചാ

മ�ത്ത േശ്ലാകം വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ “നിർമ്മലനിസ്തരങ്ഗസം

വിധാനന്ദസുധാർണ്ണവാവിർഭൂതാം, ശുദ്ധസത്വഗുണമയ

മായാവിരചിതമഹാദാദിതത്വഗ്രാേമാപാർജ്ജിതവിഗ്ര

ഹാം, നീരദാവദാതാകാരാം, നീരജായമാനമുഖമണ്ഡല

മീനായമാന നയനയുഗളാം” ഇത്യാദി �പ്രൗഢമേനാ

ഹരമായ ഒരു ഗദ്യം ഉപനിബന്ധിച്ചു ത�� ഗദ്യരചനാ

പാടവവുംആ മഹാത്മാവു പ്രത്യക്ഷമാക്കീട്ടുണ്ടു്.

വിഷ്ണുഭുജങ്ഗപ്രയാതവ്യാഖ്യ

ഇതു തന്നാമേധയമായ ഭഗവൽപാദകൃതിക്കുള്ള ഒരു

വിശിഷ്ടമായ വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു. അതി�ല ചില പങ് ക്തി

കളാണു് താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്. “പ്രാപ്താന്തകാലാ�യ

ജന�ന്യ തത്വം പ്രകാശയൻ ഭുജങ്ഗപ്രയാതാഖ്യം

േസ്താത്രാമൃതം തത്സന്നിധാവാസ്യാംേഭാരുേഹാദരാന്നി

സ്സാരയാമാസ! തദിദം ശ്രീരാഘവാനന്ദനാമാ തദ്യൂേഥ്യ

ഷ്വന്യതേമാ മുനിമുഖ്യ ആസ്വാദയിതും സ്വശക്ത്യനുസാ

േരണആരഭ്യേത” ‘തദ്യൂഥ്യ’ പദത്തി��സ്വാരസ്യം�കാ

ണ്ടു രാഘവാനന്ദനും തൃശ്ശൂരിൽഏേതാ ഒരു മഠത്തി�ല

സ്വാമിയാരായി എന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.

ഏതു നിലയിൽ േനാക്കിയാലും രാഘവാനന്ദൻ ഭാര

തഭൂമിയി�ല വ്യാഖ്യാനഗ്രന്ഥകാരന്മാരു�ട ഇടയിൽ

അത്യന്തം മഹനീയമായ ഒരുസ്ഥാന�ത്തഅലങ്കരി

ക്കുന്നു.

സർവമതസങ്ഗ്രഹം

ഇതു പശ്ചാൽകാലികനായ മാധവമന്ത്രിയു�ട സർവ

ദർശനസങ്ഗ്രഹത്തിനു മാർഗ്ഗദർശകമായ രീതിയിൽ

ഭാരതവർഷത്തിൽഅക്കാലത്തുപ്രചരിച്ചുവന്നസർവ്വ

മതങ്ങേളയുംപറ്റി സംക്ഷിപ്തമായും, എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ

മായും, പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്. ആദ്യമായി

പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം തുടങ്ങിയഎട്ടു പ്രമാണങ്ങ�ള

രാഘവാനന്ദൻ നിരൂപണം �ചയ്യുന്നു; പിന്നീടു ചാർവാ

കാദിമതങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിൽഏർ�പ്പടുന്നു. ഒടു

വിൽ കാണുന്നതു �പൗരാണികമതത്തി�� പ്രതിപാദ

നമാണു്. ജീവബ്ര�ഹ്മക്യ�ത്തസ്ഥാപിച്ചു�കാണ്ടു് ഗ്ര

ന്ഥം ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇതിനു സർവസിദ്ധാന്തസ

ങ്ഗ്രഹ�മന്നും േപരുണ്ടു്.

രാഘവാനന്ദ�� ശിഷ്യന്മാർ

സിദ്ധാന്തപഞ്ജരം

അ�ദ്വതേവദാന്തവിഷയകമായി പ്രേ�ാത്തരരൂപ

ത്തിൽസിദ്ധാന്തപഞ്ജരം എ�ന്നാരു പദ്യകൃതിയുണ്ടു്.

അതി�� പ്രേണതാവായ വിനായകൻ രാഘവാനന്ദ

�� ശിഷ്യനായിരുന്നു.

“വിശ്വാത്മനാവതീർേണ്ണന രാഘവാനന്ദേയാഗിനാ

മദീയ ചിത്തരങ്േഗഽസ്മിൻ നൃത്തലീലാ വിധീയതാം.

വിനായേകാഽഹം ശാസ്ത്രാണി വിമൃശ്യ പരയാ ധിയാ

കരിഷ്യാമ്യാത്മശുദ്ധ്യർത്ഥം ശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തപഞ്ജരം.”

എന്നും

“സിദ്ധാന്തപഞ്ജരം ശാസ്ത്രേമതൽ േകരളവർമ്മണഃ

സന്നി�ധൗ മടിേകന്ദ്രസ്യ വിഘ്നരാജമുേഖാദിതം”

എന്നുമുള്ളപദ്യങ്ങൾ ഇവി�ട ഉദ്ധർത്തവ്യങ്ങളാണു്.

‘മടിേകന്ദ്രൻ’ എന്നപദത്തിൽനിന്നു േകരളവർമ്മാവു

ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തി�ല ഒരു രാജാവായിരുന്നതാ

യിഊഹിക്കണം. നീേലശ്വരത്തു രാജാവാേണാ എന്നു

നിർണ്ണയമില്ല.

സിദ്ധാന്തപഞ്ജരത്തിനു് ഒരു പഴയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും

ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു ‘വിശ്വാത്മനാവതീർ

േണ്ണന’ എന്ന േശ്ലാകത്തി�� തർജ്ജമ താ�ഴ േചർ

ക്കാം.

“രാഘവ�നന്ന േയാഗിയാൽ മദീയമായിരുക്കിൻറഈചി

ത്തരങ്ഗത്തിൽ നൃത്തലീലാ �ചയ്യ�പ്പടുവുതാക. അങ്ങ

�നയിരുേന്നാരുത്തൻ രാഘവാനന്ദേയാഗി — വിശ്വാത്മ

നാഅവതീർണ്ണനായിരുേന്നാരുത്തൻ; സർവ്വാത്മാവായി

അവതരിച്ചിരുേന്നാരുത്തൻ. ഇവണ്ണം ഗുരുവി�ന നമസ്കരി

ച്ചു …”

ഈഭാഷയു�ട രീതി േനാക്കിയാലും രാഘവാനന്ദ��

കാലം ക്രി. പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തി�� പൂർവാർദ്ധ

�മന്നുസങ്കല്പിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.

ത്രിപുേരാപനിഷദ്ഭാഷ്യം

ത്രിപുേരാപനിഷത്തിനു് ഒരു ഭാഷ്യം നിർമ്മിച്ച രാമാ

നന്ദനും രാഘവാനന്ദ�� ശിഷ്യനാകുന്നു. ആഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ ഇങ്ങ�ന കാണുന്നു.

“േശാണപ്രഭം േസാമകലാവതംസം

പാണിസ്ഫുരൽപഞ്ചശേരക്ഷുചാപം

പ്രാണപ്രിയം �നൗമി പിനാകപാേണഃ

േകാണത്രയസ്ഥം കുല�ദവതം നഃ”

“നത്വാ ശ്രീരാഘവാനന്ദതീർത്ഥേയാഗീന്ദ്രപാദുകം

ത്രിപുേരാപനിഷദ്ഭാഷ്യം ക്രിയേത തൽ കൃപാബലാൽ.”

“ശ്രീശങ്കരാചാര്യകൃതാൻ പ്രബന്ധാൻ

�സൗഭാഗ്യവിദ്യാസുഭേഗാദയാദീൻ

പുനഃ പുനസ്സാധു പിചിന്ത്യ ബുദ്ധ്യാ

തദധ്വനാ ഭാഷ്യമിദം കേരാമി”

ഒടുവിൽ “ഇതി ശ്രീമൽപരമഹംസപരിവ്രാജകശ്രീരാഘ

വാനന്ദതീർത്ഥേയാഗീന്ദ്ര ചരണാരവിന്ദചഞ്ചരീകായമാ

ണാനന്ദഹൃദയശ്രീരാമാനന്ദവിരചിതം” എ�ന്നാരു കു

റിപ്പുമുണ്ടു്.
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ക്രി.പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തി�� ഒടുവിൽ കായംകു

ളത്തു േകരളവർമ്മരാജാവി��ആശ്രിതനായി ദാേമാ

ദരച്ചാക്യാർ എ�ന്നാരു കവി ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം

തിരുവിതാങ്കൂറിൽ േകാട്ടയത്തിനുസമീപമുള്ള മാങ്ങാ

നത്തുചാക്കിയാർ കുടുംബത്തി�ല ഒരങ്ഗമായിരുന്നു

എന്നും നാവായിക്കുളത്തുശങ്കരനാരായണമൂർത്തിആ

കുടുംബത്തി�� പരേദവതയാ�ണന്നുംഅറിയുന്നു. ദാ

േമാദരൻ േകരളവർമ്മരാജാവും കുട്ടത്തി�യന്നയുവതി

യും തമ്മിൽ നടന്ന വിവാഹ�ത്തവിഷയീകരിച്ചു് ഒരു

മണിപ്രവാളചമ്പുവും �കാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവും

േകരളവർമ്മാവിേ�യും കുട്ടത്തിയുേടയും പുത്രിയായ

ഉണ്ണിയാടിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ�ത്തവിഷയീകരിച്ചു

ശിവവിലാസം എന്ന േപരിൽഎട്ടുസർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു

കാവ്യവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘അത്രേത്യായം നിഖിലവിദ്യാപാ

രദൃശ്വാ ദാേമാദരാഭിധാേനാ ഭരതാചാര്യഃ’ എന്നു ചമ്പു

വിലും,

“ഇതി മഹിതപദാബ് േജ രൂദ്രനാരായണീേയ

മധുലിഹ ഇവ വൃത്തിം ബിഭ്രതാ ചാതകസ്യ

അലഘുശിവവിലാസം നാമ കാവ്യം ബബേന്ധ

സുരഭിഭരതേഗാത്രീേയണ ദാേമാദേരണ”

എന്നുകാവ്യത്തിലും പ്രേണതൃമുദ്രയുണ്ടു്.

ശിവവിലാസം

േകരളവർമ്മരാജാവി��അപദാനങ്ങേളയും കണ്ടിയൂർ

ശിവേക്ഷത്രത്തി�� മാഹാത്മ്യേത്തയുംഅനുവർണ്ണ

നം �ചയ്യുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടകാവ്യമാകുന്നു ശിവവിലാസം.

ആ േക്ഷത്രത്തി�� പ്രതിഷ്ഠ ക്രി. പി. 823-ൽഅതായതു്

േകാളംബാബ്ദത്തി��ആരംഭത്തിനു രണ്ടു വർഷം മുമ്പി

ലാണു്. ആസംഭവത്തി��സ്മാരകമായി ഒരു പ്രേത്യാ

കാബ്ദംേപാലും േകരളത്തിൽ വള�രക്കാലേത്തക്കുനി

ലനിന്നിരുന്നു. “തിരുക്കണ്ടിയൂർ മാേതവർക്കു �ചല്ലാ

നിൻറയാണ്ടുനൂറ്റിരുപത്തിമൂൻറിൽ” അതായതു ക്രി. പി.

946-ൽ �കാടിക്കുളത്തു് ഇരവികുമാരനും മറ്റും ആ േക്ഷ

ത്രത്തിേലക്കു ഭൂമി ദാനം�ചയ്തതായി ഒരു ശിലാേരഖ

യിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. ഉണ്ണുനീലിസേന്ദശത്തി��

കാലത്തുകായംകുളം ഭരിച്ചിരുന്നതു ‘രവിവർമ്മാ’ എന്ന

വൃദ്ധനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�� ഭാ

ഗിേനയനാണു് വീരേകരളവർമ്മാവു്. കണ്ടിയൂർ ശിവ

��അനുഗ്രഹം�കാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു പുത്രീലാഭം

സിദ്ധിച്ചതിനാലാണേത്ര ഗ്രന്ഥത്തിനു ശിവവിലാസം

എന്നു േപർ വന്നതു്. വീരേകരള�നപ്പറ്റിയുള്ളപ്രശസ്തി

യിൽ�പ്പട്ട ഒരു േശ്ലാകം താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“തസ്മിന്നാസീൽ പ്രശേസ്തത്രിജഗതി മതിമാൻ

േശഖരഃ േകരളാനാം

ദിൿചേക്ര വിക്രമാവിഷ്കൃതജയപടഹഃ

േകരേളാ നാമ രാജാ

യസ്യാ�സ്ത്രർഭഗ്നേശഷാ രണഭുവി വിമുഖാ–

ശ്ശത്രേവാ മുക്തഹസ്താ–

ശ്ചക്രുഃ കാന്താരകേന്ദാൽഖനനസഹകരം

ശസ്ത്രേമവാത്മഹേസ്ത.”

അേദ്ദഹത്തിനു കൃഷ്ണനിളയതു് എ�ന്നാരു മന്ത്രിയുണ്ടാ

യിരുന്നു. ആ മന്ത്രി അന്നുവടക്കുങ്കൂർ രാജ്യത്തി��

തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കടുത്തുരുത്തിയിൽ പൂതി�കാ

ട്ടില്ല�ത്ത ഒരങ്ഗമായിരുന്നു. “പൂതിേകാ�ട്ടന്നുഭൂതേല

ഗീതകീർത്തിവിലാേസാ നീതി ശാസ്ത്രനിഷ്ണാതഃ കൃഷ്ണാ

ഭിധാേനാഭാതി മന്ത്രിമുഖ്യഃ” എന്നു ചമ്പുവിൽഅേദ്ദഹ

�ത്തസ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു, ശിവവിലാസത്തിലും

“ഭൂതിഃസ്ഥിരാ യത്ര നയസ്യ, നാമ്നാ

ധീരഃ ശ്രുേതാ േയാ ഭുവി കൃഷ്ണവീരഃ

േസാഥ ദ്വിജം തം നിജരാജ്യതന്ത്ര–

സാരഥ്യകൃേത്യ വരയാഞ്ചകാര.”

എന്നു് അേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി ഒരു പ്രസ്താവന കാണുന്നു.

അനപത്യതാ ദുഃഖം നിമിത്തംഅസ്വസ്ഥനായ രാജാ

വിേനാടു കൃഷ്ണവീരൻ കണ്ടിയൂർ ശിവ�ന ഭജിക്കുവാൻ

ഉപേദശിക്കുകയുംഅേദ്ദഹംആ ഉപേദശമനുസരിച്ചു പ്ര

വർത്തിക്കുകയും �ചയ്തു. അടിയിൽ കാണുന്നതു് അത്യ

ന്തം ഹൃദയേമാഹനമായ ഒരു ശിവസ്തുതിയാണു്.

“ജയ ശംേഭാ ജേയാദ് വൃത്തജാഹ്നവീഭങ്ഗേശഖര;

ജയ മുണ്ഡാവലീകൢപ്തമുക്താഹാരമേഹശ്വര;

ജയസർവ്വാങ്ഗലേഗ്നാരുദന്ദശൂേകശശൂൽകൃേത;

ജയ കശ്മീരജേപ്രഷ്ഠചിതാഭസ്മവിേലപന;

ജയ കാഷ്ഠാകരിവ്യാഘ്രത്വൿപുഷ്ടാംശൂകേവഷ്ടന;

ജയ നീലഗളായുഗ് ദൃഗസാധാരണലക്ഷണ;

ജയസിന്ധുരേവാഗ്രാട്ടഹാ�സകാർത്താരിസിന്ധുര;

ജയ ചന്ദ്രകരാർദ്രാക്ഷിജ്വാലാധൂമാത്തചന്ദ്രക;

ജയ താമരസാേക്ഷന്ദ്രപാല്യതാപാത്രിതാമര;

ജയ ചാപലതാദഗ്ദ്ധത്രിപുരീദർപ്പചാപല;

ജയ �ഗൗരവപുർദ്ധാമധ്വസ്തതാമസ�ഗൗരവ;

ജയസാരസദച്ഛാത്മസരസ്സത്മാംഘ്രിസാരസ.”

ശ്രീപരേമശ്വരൻ പ്രസാദിച്ചു രാജാവിനു കുട്ടത്തിയിൽ

ഉണ്ണിയാടി എ�ന്നാരു പുത്രി ജനിച്ചു. �സൗന്ദര്യത്തി

നും �വദുഷ്യത്തിനും പ്രസിദ്ധി േനടിയആകുമാരിക്കു

യഥാകാലം സ്വയംവരം നിശ്ചയിച്ചു. പല േദശങ്ങളിൽ

നിന്നും രാജാക്കന്മാർ വന്നു. അവരിൽവച്ചു (ബഹുവ്യാ

പ്തി) �പരുമ്പടപ്പുരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാമവർമ്മാവി��

അനന്തരവനും ലക്ഷ്മീരാജ്ഞിയു�ട പുത്രനുമായ രാമ

വർമ്മാവി�ന കന്യക ഭർത്താവായി വരിച്ചു. ആഘട്ട

ത്തിൽനിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർത്തു�കാള്ളു

ന്നു.

“അധ്യാസേത േകരളഭൂഭൃേതാ യാം;

യസ്യാ യഥാർ�ത്ഥവ മേഹാദയാഖ്യാ;

രാമാവ�നൗ മുഖ്യതമാ പുരീ യാ;

താമാവസേത്യഷ ദിവം വൃേഷവ.

മേന്യ സ രാേമാപ്യയേമവ രാമ–

വർമ്മാന്വയഃക്ഷത്രമേഹാനിധാനം.

ആജ്ഞാ കൃതാമപ്യമിതത്വിേഷാസ്യ

ഭ്രൂ േക്ഷപവ�ശ്യവ പുരന്ദരശ്രീഃ.

നിസ്സീമമാേഹാദയസത്മേതാസ്യ

ദേക്ഷാത്തേരാേദ്ദശവിസാരി േതജഃ;

നാേന്യാത്ര േഹതുസ്തതഏതദീയഃ

ഖ്യാേതാ ബഹുവ്യാപ്തിതയാന്വവായഃ”

“ഉത്സാഹതശ്ശശ്വദുദസ്തശേത്രാ–

സ്ത്യാഗാധികത്വാച്ച സമസ്തപാേത്ര

വിേശ്വാത്തരം യം കഥയന്തി വീേരാ–

ദാരാഖ്യമാരാധ്യമതിം കവീന്ദ്രാഃ

ന്യേക്ഷണസംലക്ഷിതലക്ഷ�ണൗഘ–

ലക്ഷ്യഃക്ഷമീ രക്ഷിതസംശ്രിതശ്രീഃ

ലക്ഷ്മ്യാസ്സുതഃ പശ്യ സ രാമവർമ്മാ

ലക്ഷ്മീവേതാമുഷ്യ തു ഭാഗിേനയഃ”

എഴാം സർഗ്ഗത്തിലാണു് സ്വയംവരവർണ്ണനം; എട്ടാം

സർഗ്ഗത്തിൽസംേഭാഗശൃങ്ഗാരം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒടുവിൽ �കാടുങ്ങല്ലൂരിനു സമീപം ഒരു ശിവേക്ഷത്ര

ത്തിൽ ഭർത്തൃസഹിതയായി ഉണ്ണിയാടി അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ

പരിചയിക്കുന്നുഎന്നുള്ളപ്രസ്താവനേയാടുകൂടി കവി ഗ്ര

ന്ഥംസമാപിക്കുന്നു. അക്കാല�ത്തസാമുദായികങ്ങളാ

യും മറ്റുമുള്ള പല വസ്തുതകൾ ധരിക്കുന്നതിനു ശിവവിലാ

സം വള�ര പ്രേയാജന�പ്പടുന്നുണ്ടു്. േകരളത്തി�ല ഒരു

േക്ഷത്രത്തി�� മാഹാത്മ്യം ഒരു രാജപുത്രിയു�ട മാഹാ

ത്മ്യവും കൂട്ടിയിണക്കി ഇത്തരത്തിൽ വിശിഷ്ടമായ ഒരു

കാവ്യം നിർമ്മിച്ച ദാേമാദരകവി നമ്മു�ടആത്മാർത്ഥ

മായ ശ്ലാഘ�യആവർജ്ജിക്കുന്നു.
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9 വിടനിദ്രാഭാണം

ഉണ്ണിയാടിയു�ട പ്രാണനാഥനായ രാമവർമ്മമഹാരാ

ജാവി�� കാലത്തു് അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു കവി

നിർമ്മിച്ചതാണു് ‘വിടനിദ്ര’ എന്ന ഭാണം. അേദ്ദഹംആ

രാജാവി�നആശ്രയിച്ചു �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ താമസിച്ചി

രുന്നതായിഊഹിക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥം വഴി�തളിക്കുന്നു

ണ്ടു്. “അേഹാ ചൂർണ്ണീസരിൽകേല്ലാലഹസ്താലിങ്ഗിത

േമഖലായാഃ േകരളകുലരാജധാന്യാഃ ശ്രീരാമവർമ്മ

പരിപാലിതായാ മേഹാദയപുര്യാഃ” എന്നും “വികച

കുമുദരേജാധൂരചൂർണ്ണീ നദീസരിദൂർമ്മിമഞ്ജരീലാസ്യക്രി

യാേദശികസ്സ്വയമവതരതി മാരുതഃ” എന്നുമുള്ളപ്രസ്താ

വനകൾക്കുപുറേമ ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ

“യാവൽ ഖേണ്ഡന്ദു�മൗലിം ശ്രയതി ഗിരിസുതാ;

യാവദാേസ്ത മുരാേര–

ർവക്ഷസ്യക്ഷീണഹാരദ്യുതിമണിശബേള

േദവതാ മങ്ഗളാനാം;

യാവദ്വേക്ത്രഷു�മത്രീമുപനയതി ഗിരാ–

മീശ്വരീ പത്മേയാേന–

സ്താവല്ലക്ഷ്മീപ്രസൂതിസ്സ്വയമവതു ഭുവം

രാമവർമ്മാ നേരന്ദ്രഃ”

എ�ന്നാരു ഭരതവാക്യവും പ്രസ്തുതഭാണത്തിൽസംഘ

ടിതമായിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ഇതുവ�ര കണ്ടു

കിട്ടീട്ടുള്ള ഭാണങ്ങളിൽ പഴക്കംകൂടിയവ ശൂദ്രക��

പത്മപ്രാഭൃതകവുംഈശ്വരദത്ത�� ധൂർത്തവിടസംവാ

ദവും വരരുചിയു�ട ഉഭയാഭിസാരികയും ശ്യാമതിലക

�� പാദതാഡിതകവുമാണു്. ഈനാലു കവിക�ളയും

പ്രശംസിച്ചു്,

“വരരുചിരീശ്വരദത്തഃ

ശ്യാമിലകശ്ശൂദ്രകശ്ചചത്വാരഃ

ഏേത ഭാണാൻബഭണുഃ;

കാ ശക്തിഃ കാളിദാസസ്യ?”

എ�ന്നാരു പഴയ േശ്ലാകമുണ്ടു്. വിടനിദ്രയു�ട അവസാ

നത്തിൽ

“സകലനിഗമവിദ്യസ്സംഗൃഹീതാർത്ഥശബ്ദ–

സ്  നുതസകലരേസഭ്യഃ പ്രാക്തേനഭ്യഃ കവിഭ്യഃ

ഭവതു ശിവമേശഷപ്രാജ്ഞഹൃൽപുണ്ഡരീേകാ–

ച്ഛ ്വസനദിനമണിേഭ്യാ ഭാണകൃദ്ഭ്യശ്ചതുർഭ്യഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽസൂചിപ്പിക്കുന്നതുംഈനാലു കവി

ക�ളപ്പററിത്ത�ന്നയാണു്. േകരളീയർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള

ഭാണങ്ങളിൽഏറ്റവും പ്രാക്തനമായിട്ടുള്ളതു്ഈഗ്രന്ഥ

മാ�ണന്നു േതാന്നുന്നു. കവിയു�ട വാസനഅസാധാ

രണമാണു്. ഉദാഹരണത്തിനു്, ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങൾ

പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

(1) സ്ത്രീചാടു.

“തേലാദരി തവാപാങ്�ഗഃ ക്രീതേമകം ജഗത്ത്രയം;

ത്വാം വിനാ സ തു കന്ദർപ്പഃ കന്ദർപ്പമവലംബേത?”

(2) ഒരു ദുഷ്കവി രചിച്ച േശ്ലാകം.

“കശ്ചിൽ കാമീ മുസലനിഹതസ്സ്വസ്ത്രിയാ സ്വച്ഛഗാത്ര്യാ

വാൿപാരു�ഷ്യഃ പ്രബ�ന്ധഃ പ്രസഭമഭിഹതഃ

േശ്രാത്രേയാസ്തീക്ഷ്  ണതീക്ഷ് �ണഃ”

ക്വചന വിപിനേദേശ സംസ്ഥിതശ്ചാപദാേക്ഷ്യ

ശാർദ്ദൂ ലമുദ്ധൃതരവം പ്രജിഘായ ദുഃഖീ”

ഈദുഷ്കവി�യ ഗ്രന്ഥകാരൻ വള�ര അപഹസിക്കുന്നു

ണ്ടു്.

(3) സ്ത്രീചാടു.

“വിലുളിതഘനകുന്തളാ വിസർപ്പ–

ഛ്റമജലബിന്ദുരുദഗ്രേഖദേവഗാ

കലയതി തവ ഗാത്രയഷ്ടിേരഷാ

ഘടിതനിവൃത്തനിയുദ്ധമല്ലലീലാം.”

(4) തരുണീവർണ്ണനം.

“ഗ്രന്ഥിഗ്രന്ഥനിതംബലംബിരശനാ ഗാേത്രഷു

സർേവഷ്വപി

സ്മാരാേയാധനകർമ്മഗർവപിശു�നർവീരവ്ര�ണരങ്കിതാ

താരുേണ്യാപനിബദ്ധജാഗൃവി മദാലങ്കാരത്സങ്കാരിതാ

സന്ധേത്ത മമ േനത്രേയാർന്നിരുപമാം പ്രീതിം

ചേകാേരക്ഷണാ”

(5) േമല്പടി.

“സജലജലദസ്നിഗ്ദ്ധാഃ േകശാഃ സേരാജരു�ചൗ ദൃ�ശൗ

ഹസതി വദനം രാകാചന്ദ്രം ലതാലളി�തൗ ഭു�ജൗ;

സ്തനമുകുളിതം വേക്ഷാ വാർേത്തവ മധ്യമിതി ധ്രുവം

വിജിതകദളീസ്തംഭാവൂരൂ ഗതം ച മദാലസം.”

(6) �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ലഅന്തിചന്ത:

“വർണ്ണാനാം വചസാം ച ന ക്രമജുഷാം േഭദഃ പരം

ദൃശ്യേത;

സൂനാഖഡ്ഗനികൃത്തജന്തുനിവഹേക്രങ്കാരവാചാലിതാ

വക്ത്രഗ്രസ്തവിശീർണ്ണേമഷ നളകാപംക്തിശ് ശുനാം

ഭ്രാജേത

സമ്മർദ്ദഃ ക്രയവിക്രയാകുലധിയാം പ്ര�സ്തൗതി

േകാലാഹലം.”

(7) ഉപേദശം.

“ഗിരാം ഗതിമവിജ്ഞായ ഭാവം കവയതാമപി

ജനഃ പരപ്രത്യയേതാ ന നന്ദതു ന നിന്ദതു.”

‘സൂത്രധാരകൃതാരംഭ’മാണു, േകരളത്തി�ല പ്രാക്തന

ങ്ങളായ ഇതര രൂപകങ്ങ�ളേപ്പാ�ലഈ ഭാണവും.

താ�ഴക്കാണുന്നഅവതരണപദ്യംകൂടി ഇവി�ട ഉദ്ധരി

േക്കണ്ടതുണ്ടു്.

(8) “ജയതി സുകൃ�തഃ പ്രാ�ഞ്ചർവൃേത്ത മിഥഃ

കലേഹാത്സേവ

ഝടിതി ദയിേത ഗാേഢാൽകമ്പപ്രണാമവിധായിനി

വിചലിതകചസ്സാരങ്ഗാക്ഷ്യാ വിേലാളിതകുന്തളഃ

ശിരസി നിഹിതഃ പാദാഘാതസ്സനൂപുരനിസ്സ്വനഃ”

ഗ്രന്ഥത്തി��സ്വാരസ്യംഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു്

അനുേമയമാണേല്ലാ. “ശഠേകാപസ്യ മുണ്ഡധാരിണഃ

പള്ളീമുത്തേരണ” എ�ന്നാരു പങ് ക്തി കാണുന്നതിൽ

നിന്നു ശഠേകാപനുപ്രേത്യകമായി ഒരു േക്ഷത്രംഅന്നു

�കാടുങ്ങല്ലൂരുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുംഅതു് അ�വദികമാ

�ണന്നുഗ്രന്ഥകാര�നേപ്പാ�ലയുള്ളസ്മാർത്തന്മാരായ

േകരളീയർ കരുതിയിരുന്നുഎന്നും കാണാവുന്നതാ

ണു്.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ �ഡസ്ൿ

േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ��സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണി��

വീതിക്കു നിജ�പ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ

ചിട്ട�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ

ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.

എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി

അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.

അതു�കാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ �ചയ്യുകയും

അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും

�ചയ്യുക.
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