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1 ശക്തിഭദ്രൻ— ഒ�രതിഹ്യം

ഭഗവതൽപാദരു�ട കാലം സുമാർ ക്രി. പി. ഏഴാം

ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലായിരിക്കണ�മന്നു

സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. ശക്തിഭദ്രകവി�യഅേദ്ദഹവുമായി

ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒ�രതിഹ്യം േകരളത്തിൽ പ്രചരിക്കു

ന്നുണ്ടു്. ഭഗവൽ പാദർ തിരുവിതാംകൂറിൽ ദിഗ്വിജയം

�ചയ്തഅവസരത്തിൽ �ചങ്ങന്നൂരിൽ �വച്ചു ശക്തിഭ

ദ്രൻഅേദ്ദഹ�ത്തസന്ദർശിക്കുകയും ത�ന്റആശ്ചര്യ

ചൂഡാമണി എന്നനാടകം വായിച്ചുേകൾപ്പിക്കുകയും

�ചയ്തു. അന്നു മൗനവ്രത്തിലിരുന്നആചാര്യൻആഗ്ര

ന്ഥ�ത്തപ്പറ്റി ഒരഭിപ്രായവും പറയാത്തതിനാൽ കവി

ഭേഗ്നാത്സാഹനായി അതു തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. സ്വാ

മികൾ േദശാടനം കഴിഞ്ഞുതിരി�യ �ചങ്ങന്നൂരി�ല

ത്തി ശക്തിഭദ്ര�ന വരുത്തി “നി�ന്റ ‘ഭുവനഭൂതി’ എവി

�ട” എന്നു േചാദിച്ചു. ചൂഡാമണി രണ്ടാമങ്കത്തിൽ

“ത്രിഭുവനരിപുരസ്യാ രാവണഃ പൂർവജേശ്ച-

ദസുലഭ ഇതി നൂനം വിശ്രമഃ കാർമ്മുകസ്യ;

രജനിചരനിബദ്ധം പ്രായേശാ �വരേമതദ്

ഭവതു ഭുവനഭൂ�ത്യ ഭൂരിരേക്ഷാവേധന.”

എ�ന്നാരു പദ്യമുണ്ടു്. അതി�ന്റ സ്മരണത്തിൽനിന്നു

ജനിച്ചആനന്ദാതിശയം നിമിത്തമാണു് അവിടുന്നു് ആ

േചാദ്യം േചാദിക്കുവാനിടയായതു്. കവി കാര്യം മനസ്സി

ലായേപ്പാൾ താൻഅതു് നശിപ്പിച്ചു എന്നുപറയുകയും

ആചാര്യ�ന്റ മുഖത്തുനിന്നു് ആ നാടകം മുഴുവൻ വീണ്ടും

േകട്ടു് എഴുതി�യടുത്തു ചരിതാർത്ഥനാകുകയും �ചയ്തു.

ഇതാണു് ആഐതിഹ്യം. ഇതു് എത്രമാത്രം വിശ്വസ

നീയമാ�ണന്നുപറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. രാജേശഖരൻ

എന്ന േകരളരാജാവി�ന്റ മൂന്നു നാടകങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കഥ ശങ്കരവിജയത്തിൽ കാണുന്നു

ണ്ടു്. അതുേപാ�ലത�ന്ന േമല്പാഴൂരില്ലത്തിൽ ഭഗവൽ

പാദർ പൂജിക്കുവാൻ �കാടുത്തിരുന്നബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം

മീമാംസകനായഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതുലൻ ദഹിപ്പിച്ചു

എന്നും പത്മപാദൻ “പുസ്തം ഗതം ബുദ്ധിരവസ്ഥിതാ

േമ” എന്നുപറഞ്ഞു�കാണ്ടു് അതു വീണ്ടു�മഴുതി�യന്നും

അേത ഗ്രന്ഥത്തിൽത്ത�ന്നപറയുന്നു.

പ്രാചീനത

ശക്തിഭദ്രൻ ഭഗവൽപാദരുമായി സന്ധിച്ചാലുമി�ല്ലങ്കി

ലും അക്കാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കാവുന്ന ഒരു കവി

ത�ന്നയാ�ണന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല. ചൂഡാമണിയു

�ടസ്ഥാപനയിൽസൂത്രധാരനും നടിയുമായി ഇങ്ങ�ന

ഒരുസംഭാഷണമുണ്ടു്:

“സൂത്ര: ആേര്യ, ദക്ഷിണാപഥാദാഗതമാശ്ചര്യചൂഡാ

മണിം നാമ നാടകമഭിനയാേമ്രഡിതസൗഭാഗ്യമഭില

ഷാമ ഇത്യാര്യമിശ്രാണാം ശാസനം.

നടീ: (ഛായ) അത്യാഹിതം ഖേല്വതൽ,ആകാശം പ്ര

സൂേത പുഷ്പം, സികതാ�സ്തലമുൽപാദയന്തി, യദി

ദക്ഷിണസ്യാ ദിശആഗതം നാടകനിബന്ധനം.

സൂത്ര: ആേര്യ മാ �മവം, ഉപചിനു ഗുണം. അപഹ

സ്തയ ജന്മാഭിനിേവശം, പശ്യ.

ഗുണാഃ പ്രമാണം ന ദിശാം വിഭാേഗാ

നിദർശനം നന്വിദേമവ തത്ര;

സ്തനദ്വേയ േത ഹരിചന്ദനഞ്ച

ഹാരശ്ച നീഹാരമരീചിഗൗരഃ.

നടീ: (ആത്മാനാം വിേലാക്യ) യുജ്യേത. രത്നാകരഃ ഖലു

സ േദശഃ. ആര്യ, കതമഃ പുനസ്സ കവിഃ, യആത്മനഃ പ്ര

ജ്ഞാരൂപം നിബന്ധനവ്യാേജന േദശാന്തരം േപ്രഷിതു

കാമഃ?

സൂത്ര: ആേര്യ, ശ്രുയതാം ഉന്മാദവാസവദത്താപ്രഭൃതീ

നാം കാവ്യാനാം കർത്തുഃ കേവശ്ശക്തിഭദ്രേസ്യദം പ്ര

ജ്ഞാവിലസിതം.”

ഇതിൽനിന്നു ദക്ഷിണാപഥവാസികളായ പണ്ഡിതന്മാ

രാരും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലം വ�ര നാടകം നിർമ്മി

ച്ചിരുന്നി�ല്ലന്നുംഅങ്ങ�ന ഒരുസംഭവ�ത്തആകാശ

ത്തിൽ കുസുേമാൽപത്തിേപാ�ലയും മണൽത്തരിക

ളിൽ�തലപ്രവാഹം േപാ�ലയുംആണു്ഔത്തരാഹ

ന്മാർ കരുതിയിരുന്ന�തന്നും ശക്തിഭദ്രൻ ചൂഡാമണി

രചിച്ചതി�ന്റ ഉേദ്ദശങ്ങളിൽ ഒന്നു് ആഅപവാദത്തി�ന്റ

നിർമ്മാർജ്ജനമായിരുന്നുഎന്നുംസ്പഷ്ടമായി കാണാ

വുന്നതാണു്. ചൂഡാമണിആറാമങ്കത്തി�ല ‘േവണീം

കേരണ തവ േമാക്ഷ്യതി േദവി, േദവഃ’ എന്നു് അവസാ

നിക്കുന്നപദ്യത്തിൽ ഭട്ടനാരായണ�ന്റ േവണീസംഹാ

രത്തി�ല ‘ഉത്തംസയിഷ്യതി കചാംസ്തവ േദവി, ഭീമഃ’

എന്നു് അവസാനിക്കുന്നപദ്യത്തി�ന്റഅനുരണനം

േകൾക്കാവുന്നതു�കാണ്ടു ഭട്ടനാരായണ�നഅേപക്ഷി

ച്ചു ശക്തിഭദ്രൻഅർവാചീനനാ�ണന്നുചിലർഅഭിപ്രാ

യ�പ്പടുന്നു. ഭട്ടനാരായണ�ന്റ കാലം ക്രി. പി. ഏഴാം

ശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധമാണു്. ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം

ശതകത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചതായി വിചാരിക്കാവുന്ന ‘നടാ

ങ്കുശം’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ “അസ്മാകം പ്രബന്ധകൃദപി

മഹാേനവ,

യൽകൃതന്നാടകം ചൂഡാമണിശ്ചൂഡാമണിസ്സതാം

സ�കസ്യവ ന മാേന്യായം ശക്തിഭേദ്രാ മഹാവകവിഃ?

എന്നും ചൂഡാമണിപ്രഭൃതിനാടകാനാം വീരരസപ്രധാ

നത്വാൽ” എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശക്തിഭദ്ര�ന്റ കാ

ലത്തിനുമുമ്പു ദാക്ഷിണാത്യന്മാരു�ട കൃതികളായി രണ്ടു

പ്രഹസനങ്ങൾ മാത്രേമ കാണുന്നുള്ളു. അവയിൽ ഒന്നു

േബാധായന�ന്റ ഭഗവദജ്ജൂകീയവും (ഭഗവദജ്ജുകം

എന്നും പറയും) മേറ്റതു മേഹന്ദ്രവിക്രമപല്ലവ�ന്റ മത്ത

വിലാസപ്രഹസനവുമാണു്. മേഹന്ദ്രവിക്രമനു മത്തവി

ലാസ�നന്നും ബിരുദമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ക്രി. പി.

610-ൽ ത�ന്റ മാമണ്ടൂർശാസനത്തിൽ ഭഗവദജ്ജുകീയ

�ത്തസ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവദജ്ജുകീയത്തിനു ദിങ്മാത്രദർ

ശിനി എന്ന േപരിൽ �വള്ളാങ്ങല്ലൂർ നാരായണഭട്ടതിരി

എഴുതിയ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്.

ചില ചരിത്രശകലങ്ങൾ

ശക്തിഭദ്രൻ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിൽ�പ്പട്ട �കാടുമൺപ

കുതിയിൽ �ചന്നീർക്കരസ്വരൂപം എന്ന ഒരുബ്രാഹ്മണ

പ്രഭുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ആ കുടുംബം �ചങ്ങന്നൂർ

ഗ്രാമത്തിൽ�പ്പട്ടതായിരുന്നു. ശക്തിഭദ്രൻഎന്നതു

സ്ഥാനേപ്പരാണു്. സാക്ഷാൽ നാമേധയം ശങ്കരനാ

�ണന്നുചിലർ പറയുന്നു, എങ്കിലും അതിനു് അടിസ്ഥാ

നം ഒന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിേലക്കുതി

രുവാർപ്പുേക്ഷത്രത്തിൽസമുദായസ്ഥാനമുണ്ടായിരിന്നു.

�കാല്ലം 956-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ആ കുടുംബത്തിൽ ശക്തിഭദ്ര

രുസാവിത്രി, ശക്തിഭദ്രരുശ്രീേദവി എന്നീ രണ്ടു് അന്തർ

ജ്ജനങ്ങൾ മാത്രം േശഷിക്കുകയുംഅവർ 966-ൽ വാ

ക്കവഞ്ഞിപ്പുഴമഠത്തിൽനിന്നു ദ�ത്തടുക്കുകയും �ചയ്തു.

അങ്ങ�നആകുടുംബംവക വസ്തുക്കളും മുൻപറഞ്ഞ

സമുദായസ്ഥാനവും വാക്കവഞ്ഞിപ്പുഴമഠത്തിേലക്കു്

അടങ്ങി.

ആശ്ചര്യചൂഡാമണി

ചൂഡാമണി ഏഴങ്കത്തിലുള്ളഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു

നാടകമാകുന്നു. അതിേല (1) “കരപല്ലവമാത്രമുജ്ജിഹീ

േത” (2) “അഭിസരണമയുക്തമങ്ഗനാനാം”ഈ രണ്ടു

േശ്ലാകങ്ങളും ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്ത

രാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാശ്മീരകനായ വല്ലഭേദവ

�ന്റസുഭാഷിതാവലിയു�ട ഒരു മാതൃകയിൽ ഉദ്ധരിച്ചു

കാണുന്നു. അഭിനയത്തിനു് ഇത്ര പറ്റിയതായി സംസ്കൃ

തത്തിൽഅധികം നാടകങ്ങളില്ല. രാമായണത്തി�ല

ഇതിവൃത്ത�ത്ത ഉപജീവിച്ചു പല മഹാകവികളും നാട

കങ്ങൾ നിബന്ധിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവയിൽ പ്രഥമസ്ഥാ

ന�ത്തഅർഹിക്കുന്നതു് – ചില അംശങ്ങളിൽ ഉത്തര

രാമചരിത�ത്തകഴിച്ചാൽ –ഈനാടകം ത�ന്നയാ

ണു്. ചൂഡാമണിയിൽ ഒന്നാമേത്തഅങ്കത്തിനു പർണ്ണ

ശാലാങ്ക�മന്നും രണ്ടാമേത്തതിനു ശൂർപ്പണഖാങ്ക�മ

ന്നും മൂന്നാമേത്തതിനു മായാസീതാങ്ക�മന്നും നാലാ

മേത്തതിനു ജടായുവധാങ്ക�മന്നുംഅഞ്ചാമേത്തതിനു്

അേശാകവനികാങ്ക�മന്നുംആറാമേത്തതിനു് അങ്ഗു

ലീയാങ്ക�മന്നും േപർ പറയുന്നു. ഇവയിൽഅേശാക

വനികാങ്കവും അങ്ഗുലീയാങ്കവും അതിപ്രധാനമാണു്.

നാലാമങ്കത്തിൽ നാട്യശാസ്ത്രനിബന്ധനകൾക്കുവിപരീ

തമായി രാവണനും ജടായുവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധംഅഭി

നയിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഖരദൂഷണാദിരാക്ഷസന്മാരു�ട നി

ഗ്രഹം കഴിഞ്ഞിട്ടു ശൂർപ്പണഖശ്രീരാമ�ന്റസന്നിധി�യ

പ്രാപിക്കുന്നഘട്ടത്തിൽ ഇതിവൃത്തമാരംഭിക്കുകയും

അഗ്നിപ്രേവശാനന്തരം സീതാേദവിയു�ട പാതിവ്രത്യമ

ഹിമ കണ്ടുസന്തുഷ്ടരായ േദവന്മാരാൽ േപ്രഷിതനായ

നാരദമഹർഷിആ പുണ്യേശ്ലാക�നഅനുഗ്രഹിക്കു

ന്നഘട്ടത്തിൽഅവസാനിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കവി

മൂലകഥയിൽനിന്നു് അവസേരാചിതമായ പല വ്യതി

യാനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീരാമൻ, സീതാേദവി,

ലക്ഷ്മണൻ, രാവണൻഈനാലു പാത്രങ്ങൾക്കുംഅേദ്ദ

ഹം വരുത്തീട്ടുള്ള തന്മയത്വം അത്യത്ഭുതമായിരിക്കു

ന്നു. ഗദ്യവും പദ്യവും രചിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനുള്ള

പാടവവും അസാധാരണം ത�ന്ന. നാടകനിർമ്മാണ

വിഷയത്തിൽ ദക്ഷിണാപഥത്തി�ന്റഅഭിമാന�ത്ത

ആദ്യമായി വിജൃംഭണം �ചയ്യിച്ചഈ േകരളീയൻആർ

ക്കുംആരാധ്യനാകുന്നു. ആശ്ചര്യചൂഡാമണിക്കു ‘ഭാര

ദ്വാജഗ്രാമവാസി’യും ‘കൗമാരിളമതാനുഗ’നുമായ ഒരു

പണ്ഡിതൻ വിവൃതി എന്ന േപരിൽ സർവങ്കഷമായ

ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒരുശ്രീരാമഭ

ക്തനാ�ണന്നുവ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ കാണുന്ന

ഒരു േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് അനുമാനിക്കാം. ഒേന്നാഅധി

കേമാ പൂർവ്വവ്യാഖ്യാതാക്കന്മാ�ര വിവൃതിയിൽ ‘േക

ചിൽ’ എന്നുനിർേദ്ദശിച്ചു സ്മരിച്ചുകാണുന്നു.

ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ശക്തിഭദ്രനു ചൂഡാമണിയു�ടസ്ഥാപനയിൽ താൻ

ഉന്മാദവാസവദത്താപ്രഭൃതികളായ കാവ്യങ്ങളു�ട കർ

ത്താ�വന്നു നിേവദനം �ചയ്തിട്ടുള്ളതു് ഓർമ്മിക്കുമേല്ലാ.

ചൂഡാമണി കൂടാ�ത ഉന്മാദവാസവദത്ത മുതലായി മൂ

ന്നു കാവ്യങ്ങ�ളങ്കിലും അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിരിക്കണ�മ

ന്നു് ഇതിൽനിന്നു് ഊഹിക്കാം. അവഏ�തല്ലാ�മന്നറി

യുന്നില്ല; ഉന്മാദവാസവദത്തേപാലും കണ്ടുകിട്ടീട്ടുമില്ല.

ചിലർ അതു വീണാവാസവദത്ത�മന്ന നാടകമാ�ണ

ന്നുവിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വീണാവാസവദത്തം ശൂദ്ര

കൃത�മന്നാണു് അഭിയുക്തമതം. ചൂഡാമണിയും, മഹാ

മേഹാപാധ്യായൻ േഡാക്ടർ ഗണപതിശാസ്ത്രി ഭാസേന്റ

�തന്നുപറഞ്ഞുപ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയഅഭിേഷകനാടക

വും പ്രതിമാനാടകവും ഒരു കവിയു�ട കൃതികളാ�ണന്നു

സങ്കല്പിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. ഇതി�നാന്നും �തളിവു പര്യാ

പ്തമല്ല. കാവ്യങ്ങൾഎന്നുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളസ്ഥിതിക്കു്

ഉന്മാദവാസവദത്താദി കൃതികൾ നാടകങ്ങളായിരിക്ക

ണ�മന്നു നിർബന്ധവുമില്ല.
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2 വാസുേദവഭട്ടതിരി

േദശം

�കാച്ചിയിൽ തൃശ്ശൂരിനു സുമാർ എട്ടു നാഴിക �തക്കാ

യി സുപ്രസിദ്ധമായ �പരുവന�മന്ന മഹാേക്ഷത്രവും,

അതിനു് അരനാഴിക വടക്കു മാറി തിരുവളക്കാവു് (തി

രുവള്ളക്കാ�വന്നും പറയും; സംസ്കൃതത്തിൽ വലപു

രം) എന്നശാസ്താവി�ന്റഅമ്പലവുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു.

അതിനു് ഒരു നാഴിക വടക്കായി പട്ടത്തു് എ�ന്നാരില്ലമു

ണ്ടു്. ആ ഇല്ലക്കാർക്കാണു് തിരുവളക്കാവമ്പലത്തിൽ

ഇന്നും ശാന്തി. വാസുഭട്ടതിരി ജനിച്ചതു പ്രസ്തുതകുടുംബ

ത്തിലാകുന്നു.

ഐതിഹ്യം

ഭട്ടതിരി�യപ്പറ്റി അസത്യ�മങ്കിലും ശ്രവണപ്രിയമായ

ഒ�രതിഹ്യമുണ്ട്. ബാല്യകാലത്തിൽ തീ�ര അവ്യുൽപ

ന്നനാകയാൽ ജനങ്ങൾഅേദ്ദഹ�ത്തപരിഹാസമാ

യി വാതുഎന്നുവിളിച്ചുവന്നു. ശാസ്താവി�നപ്പറ്റി അേദ്ദ

ഹത്തിനുള്ള ഭക്തിഅളവറ്റതായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം

അത്താഴപ്പൂജ കഴിഞ്ഞു മഴയു�ടആധിക്യം നിമിത്തം

ഇല്ലേത്തയ്ക്കുതിരിച്ചുേപാകുവാൻ തരമില്ലാ�ത തീർന്ന

അവസരത്തിൽഅനന്യശരണനായി അേദ്ദഹം ശാ

സ്താവിേനാടു ത�ന്റസങ്കടം നിേവദനം�ചയ്തു. അേപ്പാൾ

തിടപ്പള്ളിയിലുള്ള വിറ�കടുത്തുതീകായുന്നതിനും അതി

�ന്റ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു കദളിപ്പഴക്കുല വച്ചിരുന്ന�തടു

ത്തുതിന്നു�കാള്ളുന്നതിനും നിേയാഗിച്ചു�കാണ്ടു് ഒരശ

രീരിവാക്കുണ്ടായി. അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച നിമിഷ

ത്തിൽപ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു യമകമഹാകവിയായി

അേദ്ദഹം രൂപാന്തര�പ്പട്ടു. പിേറ്റദിവസം കാലത്തുകഴ

കക്കാരൻ ‘എന്തിനു വിറ�കടുത്തു?’ എന്നു േചാദിച്ചതി

നു ‘ധാർഷ്ട്യക്കാരാ, േപാടാ’ എന്നുകലിദിനസംഖ്യ േയാ

ജിപ്പിച്ചു് (ഇ�തങ്ങ�ന കലിദിനസംഖ്യയായി എന്നറിയു

ന്നില്ല) മറുപടി പറയുകയും വാരസ്യാരു�ട അേത േചാ

ദ്യത്തിനു “വിറ �കടുപ്പാൻ വിറ�കടുത്തു; വിറ�കടുത്തു

വിറ �കടുത്തു”എന്നുയമകാലങ്കൃതമായ വാക്യത്തിൽ

പ്രത്യുത്തരം നല്കി ആസ്ത്രീ�യആത്ഭൂതപരവശയാക്കു

കയും �ചയ്തു. തത്വം ധരിച്ചേപ്പാൾ വാരസ്യാർ അവി�ട

ക്കിടന്ന പഴ�ത്താലി എടുത്തുതിന്നുകയും തന്നിമിത്തം

അവർക്കും കുേറ താണ രീതിയിൽ കവനം �ചയ്യുന്ന

തിനു പാടവം സിദ്ധിക്കുകയും �ചയ്തു. അനന്തരമാണു്

ഭട്ടതിരി യുധിഷ്ഠിരവിജയാദി കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ

ആരംഭിച്ചതു്. ഇപ്രകാരമാകുന്നുആഐതിഹ്യത്തി�ന്റ

ഗതി.

ആത്മകഥാകഥനം; യുധിഷ്ഠിരവിജയം

ഭട്ടതിരി സ്വകൃതികളിൽ ത�ന്നപ്പറ്റി ചില�തല്ലാം പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആപ്രസ്താവനക�ളആദ്യമായി ഉദ്ധരി

ച്ചു�കാള്ള�ട്ട. യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തിൽ കവി ഇങ്ങ�ന

പറയുന്നു:

“അസ്തി സഗജരാജഗതീ രാജവേരാ, േയന ഗതശുഗജരാ

ജഗതീ;

ഭീഷണമധികം കവയഃ സ്തുവന്തി ജന്യം

യദീയമധികങ്കവയഃ.

തരേവാ ഭൂരിച്ഛായാസ്സമാനഫലദായിനീ ച ഭൂരിച്ഛായാഃ;

സവിനയേശാഭാ ജനതാ യദ്രാേജ്യ; യസ്യ ഭൂവി

യേശാഭാജനതാ.

തസ്യ ച വസുധാമവതഃ കാേല കുലേശഖരസ്യ

വസുധാമവതഃ

േവദാനാമധ്യായീ ഭാരതഗുരുരഭവദാദ്യനാമധ്യായീ.

യം പ്രാപ രമാചാര്യം േദവീ ച ഗിരാം

പുരാണപരമാചാര്യം;

യമശുഭസേന്താദാന്തം പരേമശ്വരമുപദിശന്തി സേന്താ

ദാന്തം.

ജ്ഞാനസമഗ്രാേമയം നിവസന്തം വിപ്രസത്തമഗ്രാേമ

യം,

തിലകം ഭൂമാവാഹുര്യസ്യാർത്ഥിഷു ദത്തഭൂതിഭൂമാ വാഹുഃ

സമജനി കശ്ചിത്തസ്യപ്രവണഃ

ശിേഷ്യാഽനുവർത്തകശ്ചിത്തസ്യ

കാവ്യാനാമാേലാേക പടുമനേസാ വാസുേദവനാമാ

േലാേക.

കീർത്തിമദഭ്രാേന്തനസ്മരതാ ഭാരതസുധാമദഭ്രാേന്തന

ജഗദപഹാസായ മിതാ പാർത്ഥകഥാ, കല്മഷാപഹാ സാ

യമിതാ.”

“ഗജരാജഗതിയും രണശൂരനും പ്രജാേക്ഷ�മകദീക്ഷി

തനുമായ ‘കുലേശഖരൻ’ എന്ന മഹാരാജാവു രാജ്യപ

രിപാലനം �ചയ്യുന്നകാലത്തു്, േവദാധ്യായിയും ഭഗവ

ദ്ഭക്തനുമായി ‘ഭാരതഗുരു’ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ ജീ

വിച്ചിരുന്നു. പുരാണ പരാമാചാര്യനായഅേദ്ദഹ�ത്ത

ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയും ഒന്നുേപാ�ലഅനുഗ്രഹിച്ചു.

അശുഭവ്യഥ�യ ഭഞ്ജിക്കുന്നആ ദാന്ത�നസത്തുക്കൾ

“പരേമശ്വരൻ” എന്നു വിളിച്ചുവന്നു. വിപ്രസത്തമന്മാരു

�ട ഗ്രാമത്തിൽ നിവസിക്കുന്നജ്ഞാനസമഗ്രനുംഅേമ

യനുമായഅേദ്ദഹ�ത്തജനങ്ങൾ ഭൂമിയു�ട തിലക

�മന്നും പറഞ്ഞുവന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വാഹു (ബാഹു)

അർത്ഥികൾക്കുധാരാളം ധനം വിതരണം �ചയ്തുവന്നു.

കാവ്യാവഗാഹത്തിൽപ്രഗല്ഭമാനസനായആ ഗുരു

വി�ന്റ ഹിതാനുവർത്തിയും പ്രവണനുമായ ശിഷ്യനായി

വാസുേദവ�നന്നു േപേരാടു കൂടിയ ഒരാളും അക്കാല

ത്തുജീവിച്ചിരുന്നു. ഭാരതസുധആസ്വദിച്ചു മദഭ്രാന്തനാ

യിത്തീർന്നആവാസുേദവൻ വലുതായ കീർത്തിയിൽ

ആഗ്രഹേത്താടുകൂടി പാവനമായ പാർത്ഥകഥസംക്ഷി

പ്തമായി, േലാകാപഹാസത്തിനു പാത്രമാകത്തക്കവിധ

ത്തിൽ, യമകകാവ്യമായി നിബന്ധിച്ചു.” ഇതിൽനിന്നു

യുധിഷ്ഠിരവിജയകർത്താവായ വാസുേദവകവി കുല

േശഖര�ന്റ രാജ്യഭാരകാലത്തു ഭാരതഗുരുവി�ന്റ ശിഷ്യ

നായി ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നു �വളിവാകുന്നു. പ്രസ്തുത കാ

വ്യത്തി�ന്റഅപ്രകാശിതമായ ഒരു പഴയ ഭാഷാവ്യാ

ഖ്യാനത്തിൽ “കുലേശഖരൻ, കുലേശഖരചക്രവർത്തി,

ഭാരതഗുരു, ഭാരതഭട്ടൻ” എന്നും, ഒരു സംസ്കൃതവ്യാഖ്യ

യിൽ “ഭാരതഗുരുഃ ഭാരതാർേത്ഥാപേദഷ്ടാ” എന്നും

കാണുന്നതു�കാണ്ടു ഭാരതഗുരുഎന്ന േപർ മഹാഭാര

തത്തി�ന്റഅർ ത്ഥപ്രവചനത്തിലുള്ളപ്രാവീണ്യം നി

മിത്തംഅേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ച ബിരുദേപ്പരാ�ണന്നും,

യഥാർത്ഥനാമേധയം പരേമശ്വര�നന്നായിരിക്കണ�മ

ന്നുംഊഹിക്കാം. േകരേളാൽപത്തിയിൽ കുലേശഖരൻ

എന്നപതിേനഴാമ�ത്ത �പരുമാൾ േകരളം രക്ഷിച്ച

േപ്പാൾ “മഹാഭാരതഭട്ടതിരിയും വാസുേദവഭട്ടതിരിയും

�പരുമാ�ളക്കണ്ടുവന്ദിച്ചു �പരുമാൾക്കു് അനുഗ്രഹവും

�കാടുത്തു”എന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ത്രിപുരദഹനം

വാസുേദവഭട്ടതിരിയു�ട ത്രിപുരദഹനം എന്നയമകകാ

വ്യത്തിൽ താ�ഴ �കാടുക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൽകാണുന്നു

ണ്ടു്.

“അസ്തി സ കവിേലാകനതഃക്ഷിതിഭൃ, ദരിര്യസ്യ

�സനികവിേലാകനതഃ

ബഹുവിപദി ക്ഷുദ്രവതി ക്ഷ്മാഭൃതി കുർവൻ പദാനിദിക്ഷു

ദ്രവതി.

സാധൂനാം പാതാ യഃസ്ഥിരവ്രേതാ യശ്ചപാപിനാം

പാതായഃ

യസ്മാദുർവ്യാപാരം പ്രീതിം യസ്യാമലം വിദുർവ്യാപാരം.

സ്വപദപേയാജനേതയം സ�ദവസമ്പാദകം

ശ്രിേയാജനേതയം

ഭൂതികരം വ്യാലപതി സ്ഫുരൽകരം രാജേശഖരം വ്യാലപതി

രാമസമത്വാേദവ ശ്രുത്വാ രാമാഖ്യമകൃത മത്വാ േദവഃ

യം സ ച രേക്ഷാപായം ചേക്രഽസ്യ ച

കർമ്മജനിതരേക്ഷാപായം.

നിജയാ തന്വാ േനത്രപ്രേമാദനം പ്രാണിനാം

വിതന്വാേനഽത്ര

മതിബലമാസാദ്യ മിതം പുരദഹനം രവിഭൂവാ

സമാസാദ്യമിതം”

ഈപദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ‘രവിഭൂ’ അതായതു രവിയു�ട പു

ത്രനായ ഒരു കവി, കവികൾക്കു്ആരാധ്യനും രാജേശ

ഖര�നന്നബിരുദത്താൽഅലംകൃതനുമായ രാമ�ന

ന്നു തിരുനാമമുള്ള ഒരു മഹാരാജാവി�ന്റ കാലത്താണു്

ത്രിപുരദഹനം രചിച്ച�തന്നു വിശദമാകുന്നു. ഈ “രവി

ഭൂ” വാസുഭട്ടതിരിത�ന്നയാ�ണന്നുത്രിപുരദഹനത്തിനു്

‘അർത്ഥപ്രകാശിക’ എന്ന വൃത്തി നിർമ്മിച്ച മൂേക്കാല

ക്കാരനായ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി

“ത്രിപുരദഹനസംജ്ഞം കാവ്യേമതദ്വിധാതും

കവിരഥ രവിസൂനുർവ്വാസുേദവാഭിധാനഃ

നിരുപമചരിേതനസ്വച്ഛമീശാനസംജ്ഞം

നതജനഹിതദം തം സ്തൗതി വിഘ്നാതിഭീതഃ”

എന്നുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ശൗരികഥ

ഭട്ടതിരിയു�ട മ�റ്റാരു യമകകാവ്യമായ ശൗരികേഥാദ

യത്തിൽ (ശൗരികഥ�യന്നും പറയും)

“ജയതി സുധാമാരാമഃ ക്ഷിതിപാലഃ കാവ്യവീരുധാമാരാമഃ

ദധദിഭമസ്തകലീലാമംേസനബിഭർത്തി േയാ

യമസ്തകലീലാം.”

എന്നുകാണുന്നതിൽനിന്നു് ആ കാവ്യവും രാമവർമ്മമ

ഹാരാജാവു രാജ്യഭാരം �ചയ്ത കാലത്തു രചിച്ചതാ�ണ

ന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു. ശൗരികഥയിൽ കവി ഹരിവംശ�ത്ത

യാണു് ഉപജീവിക്കുന്നതു്.

കാലം

യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തിനു രാഘവവാരിയരു�ട ‘പദാർ

ത്ഥചിന്തനം’ എന്ന വിേശ്വാത്തരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം

ഉണ്ടു്. അതിൽ ‘കുലേശഖരസ്യ = കുലേശഖരനാമ്നഃ കു

ലാലങ്കാേരായം ഭാവീതി വിചാര്യ ഗുരുഭിസ്തഥാ കൃതനാ

മേധയസ്യ പട്ടബന്ധഇത്യർത്ഥാദു് ഭവതി, പ്രാഗ് രാമ

വർമ്മനാമത്വാൽ’ എന്നു ‘കാേല കുലേശഖരസ്യ’ എന്ന

ഭാഗത്തിനു് അർത്ഥവിവരണം �ചയ്യുേമ്പാൾ പ്രസ്താ

വിച്ചുകാണുന്നു. മ�റ്റാരു വ്യാഖ്യാതാവായഅച്യുത�ന്റ

വിജയദർശികയിലും “കുലേശഖര ഇത്യഭിേഷകകൃതം

നാമ; പിത്രാദികൃതം തു രാമവർേമ്മതി” എന്നുപ്രസ്താ

വിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടു കുലേശഖരനും രാമനും

രണ്ടു ഭിന്നന്മാരായ രാജാക്കന്മാ�രന്നുസങ്കല്പിേക്കണ്ട

ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ േകരളചക്രവ ർത്തിമാർക്കും സു

മാർ ക്രി. പി. എട്ടാംശതകം മുതൽക്കുതളിയാതിരിമാർ

കുലേശഖര�നന്ന നാമം അഭിേഷകാവസരത്തിൽ നല്കി

യിരുന്നതായി അറിയുന്നു. കുലേശഖരആഴ്  വാരു�ട

സുഹൃത്തും മഹാവിദ്വാനുമായി രവി എ�ന്നാരു നമ്പൂരി

ഉണ്ടായിരുന്നതായി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ

രവിയു�ട പുത്രനാണു് വാസുഭട്ടതിരി എന്നൂഹിക്കുന്ന

തിൽഅസാങ്ഗത്യമില്ല. അേപ്പാൾആഴ്  വാർ ത�ന്ന

യാണു് ഭട്ടതിരിയുേടയും പുരസ്കർത്താവു് എന്നു വന്നുകൂടു

ന്നു. അഴ്  വാർക്കു രാജേശഖര�നന്നും ഒരുബിരുദമുണ്ടാ

യിരുന്നതായിഊഹിക്കുവാൻ ത്രിപുരദഹനം വഴികാ

ണിക്കുന്നു.

വാസുേദവവിജയം

യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തിൽഎട്ടും ത്രിപുരദഹനത്തിൽ മൂ

ന്നും ശൗരികഥയിൽ മൂന്നുംആശ്വാസങ്ങൾഅടങ്ങിയി

രിക്കുന്നു. മൂന്നുംഅതിവിശിഷ്ടങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളാ�ണ

ങ്കിലും അവയിൽഅഭ്യർഹിതത്വം യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തി

നു് ത�ന്നയാണു്. ഇവകൂടാ�ത പാണിനിസൂത്രങ്ങൾക്കു്

ഉദാഹരണങ്ങൾകാണിച്ചു�കാണ്ടു് വാസുേദവവിജയം

എ�ന്നാരു ശാസ്ത്രകാവ്യവും ഭട്ടതിരി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാ

സുേദവവിജയം അഞ്ചുസർഗ്ഗമുള്ളതിൽ മൂന്നുസർഗ്ഗേമ

കാവ്യമാലയിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ളു. അഞ്ചാം സർ

ഗ്ഗത്തി�ന്റ ഒടുവില�ത്ത േശ്ലാകമാകുന്നു താ�ഴ ഉദ്ധരി

ക്കുന്നതു്.

“സന്ധ്യാപേയാദരുചിേലാഹിതേക പ്രവീച്യാഃ

പ്രാച്യാ മുേഖവ തമേസാദയകാളേക ച

കല്യാണേവണുദലശൃംഗഗളന്നിനാ�ദർ-

േഗ്ഗാഷ്ഠം വിഭുർവ്വിവിശിവാൻ സഗണഃ പുരാവൽ”

“ഏതദ്ഗ്രന്ഥരചേനനാസ്യ മഹാ�വയാകരണത്വം പ്ര

തീയേത” എന്നുകാവ്യമാലാപ്രസാധകനായ പണ്ഡി

തശിവദത്തൻപ്രസ്തുതകാവ്യത്തി�ന്റ മഹിമ�യ പ്രശം

സിച്ചിരിക്കുന്നു. ദുരവഗാഹമായആകൃതിക്ക് ഗ്രന്ഥകാ

രൻത�ന്ന

“കാവ്യം മയാ വാസുേദവവിജയാഖ്യമകാരി യൽ

വ്യാഖ്യാപി തസ്യ തന്വീയം ക്രിയേത പദചന്ദ്രികാ.”

എന്നപദ്യത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ�ചയ്യുന്നതുേപാ�ല ‘പദ

ചന്ദ്രികാ’ എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അക്രൂരാ

ഗമനത്തിനു മുമ്പുള്ള ദശമസ്കന്ധകഥയാണു് അതി�ല

പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ധാതുപ്രകരണംഅേദ്ദഹം സ്പർശി

ക്കാത്തതിനാൽ പിൻകാലത്തു േമല്പുത്തൂർ നാരായണ

ഭട്ടതിരി അക്രൂരാഗമനം മുതൽ കംസവധം വ�രയുള്ള

ഇതിവൃത്ത�ത്തവിഷയീകരിച്ചു ധാതുകാവ്യം എ�ന്നാരു

ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ

“ഉദാഹൃതം പാണിനിസൂത്രമണ്ഡലം

പ്രാഗ്വാസുേദവന; തദൂർധ്വാേതാഽപരഃ

ഉദാഹരത്യദ്യ വൃേകാദേരാദിതാൻ

ധാരൂൻ ക്രേമ�ണവഹി മാധവാശ്രയാൽ.”

എന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിനു് ആ കവി

ചക്രവർത്തിയു�ട ശിഷ്യന്മാർ രചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാന

ത്തിൽ “വാസുേദേവാ നാമ േകരേളഷു പുരുവനജന്മാർ

കഞ്ചിദ്വിജന്മാ” എന്നുസ്പഷ്ടമായി വാസുേദവവിജയകാ

ര�ന്റ ജനനസ്ഥല�ത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം

ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം എന്നകാവ്യത്തിൽ നിന്നുദ്ധരിക്കുന്നവ

യാണു് താ�ഴ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ:

“കല്യാണം കരുതാേദ്വാ ഭൂതാനാമധിപതിസ്സ

കരുണാബ്ധിഃ:

രക്ഷാർത്ഥം സുജനാനാം സന്നിദധതു് പുരുവേന രേമ്യ.

ശേക്ത്യാഭയരൂപസ്സൻ യം കില നാഥസ്സ ഭുവനചക്രസ്യ

ചക്രിണി മാതരി ജനയാംബഭൂവ ജഗദവനജനിതരസം

യസ്യ ച ഭാജകരൂപപ്രസാദേതാ

വിശ്വവിതതവിമലയശാഃ

രചയാമാസസുേമധാഃ കഥാസുധാം വാസുേദവകവിഃ.

***

ഭക്ത്യാ പ്രണമ്യ േദവം ഹരിം ഗുരും ശ്രീഗുരുപ്രസാേദന

വൃ�ത്തർഗ്ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷംബ്രൂ മസ്തം ശൃണുത

വൃത്തജ്ഞാഃ”

ഒടുവിൽ

“വൃത്തരത്നാകരേപ്രാക്തവൃത്തലക്ഷ്യതയാ ക്രമാൽ

ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷസ്സന്ദൃേബ്ധാ വാസുേദേവനസാദരം”

എന്നും ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ വൃത്തരത്നാ

കര�ത്തഅനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാ

ണു് ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷ�മന്നുംഅതി�ന്റ പ്രേണതാവു് ഒരു

വാസുേദവകവിയാ�ണന്നും ന�മ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. തിരു

വളക്കാവി�ല ശാസ്താവി�നആരംഭത്തിൽസ്തുതിക്കുന്നു

എന്നുമാത്രമല്ലആ േദവ�ന്റ പ്രസാദം�കാണ്ടാണു് വാ

സുേദവഭട്ടതിരി യമകകാവ്യം രചിച്ച�തന്നും പറയുന്നു.

എന്നാൽഅേദ്ദഹം ‘വിതതവിമലയശാഃ’ എന്നും ‘സു

േമധാഃ’ എന്നുംആത്മപ്രശംസ �ചയ്യു�മന്നു കരുതാവു

ന്നതല്ല; എന്നുമാത്രമല്ല വൃത്തരത്നാകരത്തി�ന്റആവിർ

ഭാവം ഭട്ടതിരിയു�ട കാലത്തിനു പിന്നീടാ�ണന്നുള്ള

തും നിർവിവാദമാണു്. അതു�കാണ്ടു �പരുവന�ത്ത

പശ്ചാൽകാലികനായ ഒരു വാസുേദവനാണു് ഗേജ

ന്ദ്രേമാക്ഷകാരൻഎന്നാണുഎനിക്കു േതാന്നുത്ന്നതു്.

കവിത യമകാലങ്കൃതമല്ല.

നേളാദയം

യുധിഷ്ഠിരവിജയം മുതലായ മൂന്നു യമകകാവ്യങ്ങളിലും

കവിഈരണ്ടുപാദങ്ങളിൽ മാത്രേമ യമകം ദീക്ഷിച്ചിട്ടു

ള്ളു. നേളാദയം നാലാശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാ

ണു്. അതിൽ നാലു പാദങ്ങളിലും യമകദീക്ഷയുണ്ടു്.

അതി�ന്റ കർത്തൃത്വം വള�രക്കാലം പണ്ഡിതന്മാർ

കാളിദാസനിൽആേരാപിച്ചിരുന്നു, ‘രഘുവംശം’ ഒൻ

പതാം സർഗ്ഗം ‘ദ്രുതവിളംബിത’വൃത്തത്തിൽ രചിതമാ

യിട്ടുകൂടിയും അതിൽ മനസ്സില്ലാമനേസ്സാടുകൂടി മാത്രം

യമകനിബന്ധനം �ചയ്തആ മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനായി

രിക്കുകയില്ല യമകജടിലതയ്ക്കു പരേമാദാഹരണമായ

നേളാദയത്തി�ന്റ പ്രേണതാ�വന്നു്ഊഹിക്കുവാൻ

�വഷമ്യമില്ലേല്ലാ. പ്രസ്തുതകാവ്യ�ത്ത വാസുേദവഭട്ട

തിരിയുമായി ഘടിപ്പിക്കത്തക്കനിലയിൽഈയിടയ്ക്കു

ചില േരഖകൾ കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. തഞ്ചാവൂർ സരസ്വതീമഹലി

ലുള്ള നേളാദയത്തി�ന്റ ഒരു�ക�യഴുത്തുപ്രതിയിൽ

“ഇതി ശ്രീകവിചക്രചൂഡാമണി ഭട്ടനാരായണസുതരവി

േദവ വിരചിേത നേളാദയനാമനി മഹാകാേവ്യ” എന്നു

കാണുന്നു. രാമർഷി എന്നപണ്ഡിതൻ ക്രി. പി. 1600-ൽ

രചിച്ചിട്ടുള്ള യമകേബാധിനി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലും

രവിേദവകൃതി എന്നുത�ന്നയാണുപറയുന്നതു്. േപാ

രാത്തതിനു ശങ്കരവാരിയരു�ട അനന്തരവനും പദാർ

ത്ഥചിന്തനകാര�ന്റ ഗുരുവുമായശ്രീകണ്ഠവാരിയരു�ട

രഘൂദയ�മന്ന യമകകാവ്യത്തിൽ

“വ്യവഹാരവിേദവായന്ന്യേഞ്ചാത്ര പ�ദ

സദബ്  ജരവിേദവായ

തത്സാരവിേദവായന്ന്യാേയ യമേക നേമാസ്തു

രവിേദവായ”

എന്നുതാൻ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കുന്ന നേളാദയത്തി

�ന്റ കർത്താവി�ന രവിേദവ�നന്ന േപരിൽ വന്ദിച്ചിരി

ക്കുന്നതു �കാണ്ടു് ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിൽ

േകരളീയർ രവിേദവനാണു് ആ കാവ്യത്തി�ന്റ പ്രേണ

താ�വന്നു ഗണിച്ചിരുന്നതായി വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി

ക്കുന്നു. രവിേദവൻഎന്നാൽ രവിയു�ട പുത്രനായ വാ

സുേദവൻഎന്നു് അർത്ഥം കല്പിക്കണം. അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ പിതാവു ഭട്ടനാരായണനായിരുന്നുഎന്നു് തഞ്ചാ

വൂരി�ലആദർശഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നതു നിർമ്മൂലമാ

ണു്.

അഥവാ ഭട്ടനാരായണൻ രവിയു�ട പിതാവാ�ണന്നു

വരാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല. നേളാദയത്തിനു േകരളീയ

നായ വിഷ്ണുഎ�ന്നാരു പണ്ഡിത�ന്റ വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്.

അതിൽ ‘ഇതിനേളാദേയ വാസുേദവകൃേത ചതുർത്ഥഃ

പരിേച്ഛദഃ’ എന്ന കുറിപ്പിനു പുറേമ മൂലത്തി�ന്റ രീതി പി

ടിച്ചു വ്യാഖ്യാതാവു്–,

“രവിതനുഭൂയമിതായാഃ കൃേതർഗ്ഗതിശ്ശബ്ദചിത്രഭൂയമിതായാഃ

ജനഹാസായ മിതായാ ധിയശ്ച വിവൃതാ മയാധുനാ

യമിതായാഃ”

എ�ന്നാരു േശ്ലാകം കാണുന്നു. ഇനിയും തിരുവനന്ത

പുരം വലിയ �കാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിൽസൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള

നേളാദയത്തി�ന്റ ഒരു താളിേയാലപ്രതിയിൽ

“അസ്തി സ രാജാ നീേത രാമാേഖ്യാ േയാ ഗതിഃ

പരാജാനീേത

യസ്യ രരാജാനീേത രത്നാനി ജനഃ കുേലധരാജാനീേത.

***

അവിദൂരാജാദിത്യാ കൃതാല്പേഭ�ദവ ഭ്രസ്സരാജാദിത്യാ

േയനസ രാജാദിത്യാ ത്രിദിവാൽ

സംയുക്തശത്രുരാജാദിത്യാ”

എന്നും മറ്റും ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അവ വിശ്വസിക്കാ

�മങ്കിൽ നേളാദയത്തി�ന്റ കർത്താവും വാസുഭട്ടതിരിത

�ന്നയാ�ണന്നുംഅേദ്ദഹം രാമ�നന്നും രാജാദിത്യ�ന

ന്നുംേപരുള്ള ഒരു മഹരാജാവി�ന്റആശ്രിതനായിരുന്നു

എന്നുംസിദ്ധിക്കുന്നു. ‘രാജാദിത്യ ഇത്യമു�ഷ്യവാഭി

േഷകപ്രയുക്തം നാമ’ എന്നു വിഷ്ണു പറയുന്നു. വിഷ്ണുവി

�ന്റ കാലേമ�തന്നറിയുന്നില്ല. അേദ്ദഹം പ്രാചീനനായ

ഒരു വ്യാഖ്യാതാവാ�ണന്നു മാത്രംഊഹിക്കുവാൻ മാർ

ഗ്ഗമുണ്ടു്. �കാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽശ്രീകണ്ഠൻ

എന്ന േപരിൽ േദശമങ്ഗലത്തുവാരിയത്തുപിതാവും

പുത്രനുമായി രണ്ടു പണ്ഡിതവര്യന്മാർ താമസിച്ചിരുന്നു.

അവരിൽ രണ്ടാമ�ത്തശ്രീകണ്ഠൻ നേളാദയത്തിനു

കവിഹൃദയദർപ്പണംഎ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. അതി�ന്റആരംഭത്തിൽഅേദ്ദഹം

“അഭിവന്ദ്യ പരാം വാണീമമേല ചരേണ ഗുേരാഃ

കാവ്യം നേളാദയം നാമ വ്യാകേരാമി യഥാശ്രുതം”

എന്നുപ്രതിജ്ഞ�ചയ്തു. തദനന്തരം “ശ്രീമാൻ മഹാ

കവിമേഹശ്വേരാ വാസുേദവനാമാ വാസുേദവാനുസ്മ

രണപൂർവ്വകം പ്രണിനീഷിതപ്രബന്ധപ്രതിബന്ധകൃ

ന്തനായ...” എന്നിങ്ങ�ന മംഗലാചരേണാേദ്ദശം വി

വരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ “ഇതി ശ്രീകണ്ഠാചാര്യപുേത്രണ

ശ്രീകേണ്ഠന കൃേത നേളാദയവ്യാഖ്യാേന കവിഹൃദയ

ദർപ്പണാേഖ്യ ചതുർത്ഥആശ്വാസഃ ***വാസുേദവായ

മഹാകവേയ കാവ്യനിർമ്മാേത്ര നേമാ നമഃ” എന്ന കു

റിപ്പിനു പുറേമ

“നേളാദയാഹ്വയസ്യാസ്യ വ്യാഖ്യാ കാവ്യസ്യ നിർമ്മിതാ

ശ്രീകണ്ഠാചാര്യപുേത്രണശ്രീകേണ്ഠന മനീഷിണാ”

എ�ന്നാരു കുറിപ്പും േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം

േകരളീയരു�ട ഇടയിലുള്ളഅനുസ്യൂതമായഐതിഹ്യം

നേളാദയം വാസുേദവകൃത�മന്നാ�ണന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു.

അതി�ന പശ്ചാൽകരിക്കത്തക്കയാ�താരു �തളിവും

ഇേതവ�ര കണ്ടുകിട്ടീട്ടുമില്ല.

അർജ്ജുനരാവണീയവ്യാഖ്യയും മറ്റും

ഭട്ടികാവ്യ�ത്തഅനുകരിച്ചു വാസുേദവവിജയ�ത്തേപ്പാ

�ല രചിച്ചിട്ടുള്ളപ്രസിദ്ധമായ ഭട്ടഭൗമ�ന്റ 17 സർഗ്ഗത്തി

ലുള്ളഅർജ്ജൂനരാവണീയമഹാകാവ്യം ഒരു വാസുേദ

വൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതിനു്

“വാസുേദ�വകമനസാ വാസുേദേവന നിർമ്മിതാം

വാസുേദവീയടീകാം താം വാസുേദേവാനുേമാദതാം,”

എന്നു്ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണുന്ന േശ്ലാകംജ്ഞാ

പകമാണു്. എന്നാൽ വാസുേദവഭട്ടതിരിയാണു് ആ വാ

സുേദവൻഎന്നുപറയുന്നതു നിർമ്മൂലമാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ

എ�ന്നാരു പണ്ഡിതനാണു് വ്യാഖ്യാതാവി�ന്റ ഗുരു. ഭട്ട

ഭൗമൻ വളഭി (ഗുർജ്ജര) വാസ്തവ്യനുമാണു്. ഈ വളഭി

ചിലർ ഭൂമിക്കുന്നതുേപാ�ല വളർപട്ടണമല്ല. പുരുവന

വാസുേദവനും േവദാരണ്യവാസുേദവനും ഒന്നാ�ണന്നു

ചിലർ വിചാരിക്കുന്നതും പ്രമാദംത�ന്ന. േവദാരണ്യവാ

സുേദവ�നപ്പറ്റി യഥാവസരം പ്രസ്താവിക്കും.
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3 വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

യമകപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പിതാമഹൻ വാസുഭട്ടതിരിത

�ന്നയാ�ണന്നുള്ളതു േകരളീയർക്കു തുേലാം അഭിമാന

േഹതുകമാകുന്നു. ‘വ്യാഖ്യാഗമ്യമിദം കാവ്യമുത്സവസ്സുധി

യാമലം’ എന്നു ഭട്ടികാവ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുേപാ

�ല വ്യാഖ്യാനം കൂടാ�ത ഇത്തരത്തിലുള്ളകാവ്യങ്ങൾ

വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതു വിഷമംത�ന്ന. യുധിഷ്ഠിരവി

ജയത്തിനു് അേനകം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. (1)

ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന േകാ

ലത്തുനാട്ടി�ല ‘ശ്രീകണ്ഠദാസ’�നന്ന നാമാന്തരത്താൽ

വിദിതനായ രാഘവവാരിയരു�ട പദാർത്ഥചിന്തനം

ത�ന്നയാണു് അവയിൽ പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുള്ളതു്.

അതിൽ യുധിഷ്ഠിരവിജയ�ത്തവ്യാഖ്യാതാവു്,

“വാസുേദവകേവഃ കാേവ്യ ഭേവ്യ കവിഭിരീഡിേത

വ്യാഖ്യാപി സാ തു ശിക്ഷാ�യ മഹ�ത്യ ഭവിതാ മമ.

സ്മരത യുധിഷ്ഠിരവിജയം കാവ്യം കർ�ണ്ണകഭൂഷണം

വിദുഷാം

ഹാരവദത്യക്തഗുണം ഗുരുതരകൃഷ്ണാർച്ചിേതജേസാല്ലസിതം.”

എന്നുവാഴ്ത്തുന്നു. കവി�യപ്പറ്റി “കവികുലേശഖരഃ കുലേശ

ഖരസഭാസ്താരസഭാജിതകവിതാകൗശലഃ സകലവിദ്യാ

സാഗര പാരീണേശഷമുഷീേകാ, ഗുരുകരുണാകടാക്ഷ

സംവർദ്ധിതകവിതാ കല്പലേതാപഘ്നതരുഃ മഹാഭാരത

ഭട്ടാരകപരമാചാര്യാേന്തവാസീ, വാസുേദവനാമാ വാ

സുേദവഭക്താഗ്രണീർദ്വിജന്മകുലതിലകഃ” എന്നും പ്രശം

സിക്കുന്നുണ്ട്.

(2) ഇതുകൂടാ�ത ‘ശ്രീകണ്ഠപ്രിയശിഷ്യ’നായ ഒരു പണ്ഡി

ത�ന്റ ‘പദാർത്ഥദീപിക’ എന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനവും കണ്ടു

കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

“വാസുേദവസ്യ കാവ്യം യദ് ഗംഭീരഗഹനാർത്ഥകം;

തന്മേന്ദാപി ന ജിേഹ്രമി വ്യാചികീർഷുര്യഥാശ്രുതം”

എന്നു് ഉപക്രമത്തിൽആപണ്ഡിതൻ കവി�യ പുകഴ്ത്തു

ന്നു. ശ്രീകണ്ഠദാസനും ശ്രീകണ്ഠപ്രിയശിഷ്യനും ഒേര ശ്രീ

കണ്ഠ�ന്റ ശിഷ്യന്മാരാേണാ എന്നുനിശ്ചയമില്ല.

(3) “വാസുേദവകവിനാ കൃതസ്തുയഃ

കാവ്യബന്ധഇയമസ്യ സൽപ്രിയാ

കാമിനീവ രസഭാവദർശികാ

വ്യാക്രിയാച്യുതകൃതാ വിരാജേത.”

വാസുേദവകേവഃ കാവ്യം; കഥ പാർത്ഥസ്യ കഥ്യേത;

വ്യാഖ്യാതാേരാ വയം: കിന്തൽസതാം േയന മേനാ

ഹേരൽ ?;

അച്യുത�ന്റ വിജയദർശിക�യന്നും ദർശിക�യന്നും

പറയുന്ന വ്യാഖ്യാന�ത്തപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ.

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾആവ്യാഖ്യാനത്തിലുള്ളതാണു്. അച്യു

തൻ േകരളീനായിരിക്കാ�മന്നു േതാന്നുന്നു. (4) ശിഷ്യ

ഹിത എന്ന വ്യാഖ്യാനം കാശ്മീരകനായ രാജാനകരത്ന

കണ്ഠൻക്രി.പി. 1661-ൽഅറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയു

�ട രാജ്യഭാരകാലത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതായി കാണുന്നു.

�വേദശികങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽഅതാണു് പ്ര

ധാനം; കാവ്യമാലയിൽആ വ്യാഖ്യാനം പ്രസിദ്ധ�പ്പടു

ത്തീട്ടുണ്ടു്. (5) കാവ്യപ്രകാശിക എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനം

ധർമ്മരാജാധ്വരി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം േചാളേദശീ

യനും ശിവേക്ഷത്രാർച്ചകശിവദ്വിജവർഗ്ഗത്തിൽ�പ്പട്ട

ഒരു പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. “സർവ്വജ്ഞാനശിേരാമ

ണിഃ പരമശിവേയാഗീ ശ്രീവാസുേദവകവിഃ” എന്നു്ആ

വ്യാഖ്യാനവും ഭട്ടതിരി�യ പ്രശംസിക്കുന്നു. (6) ശിവദാ

സ�ന്റ രത്നപ്രദീപിക മ�റ്റാരു വ്യാഖ്യാനമാണു്. (7) ശ്രീ

രങ്ഗത്തിനുസമീപം ചാത്തന്നൂർഎന്നഗ്രാമത്തിൽ

ഭാരദ്വാജേഗാത്രജനായി ആച്ചി അമ്മാളുേടയും സുദർ

ശനഭട്ടേന്റയും പുത്രനായി, രാമചന്ദ്രഭട്ടേന്റയും ഹസ്തിഗി

രിഭട്ടേന്റയും ശിഷ്യനായി, �ചാക്കനാഥൻഎ�ന്നാരു

പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനമാ

ണു് ബാലവ്യുൽപത്തികാരിണി.

“ഭാവാദ്യലങ്കൃതിരസധ്വനിഭാസമാനം

ധർമ്മാർത്ഥേമാക്ഷഫലഭാരതബദ്ധസഖ്യം

ദ്രാക്ഷാതിശായിരസവദ്യമകപ്രേഭദം

ശ്രീവാസുേദവകലിതം ഭൂവി കാവ്യമിേന്ധ.

ഗാംഭീര്യാസ്പദവാച്യവാചകതയാ

വ്യാഖ്യാപഥാേഗാചരം

കാവ്യം; മദ്ധിഷണാ തു മാന്ദ്യവിഭവ—

പ്രാചുര്യപാേഥാനിധിഃ;

വ്യാഖ്യാതും പ്രയേത തഥാപി തദിദം

ഹാ ഹന്തഹന്താധുനാ;

സാധ്യാസാധ്യവിേവകശൂന്യഹൃദയ—

സ്സർവത്രസന്നഹ്യതി.”

എന്നു് അേദ്ദഹവും മൂലകൃതി�യ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇവകൂടാ�ത

ഒന്നിലധികം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാണ്മാനുണ്ടു്. ത്രി

പുരദഹനത്തിനു നീലകണ്ഠ�ന്റഅർത്ഥപ്രകാശിക

എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനമു�ണ്ടന്നുസൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. അേദ്ദ

ഹം ത�ന്ന ശൗരികഥയ്ക്കു തത്വപ്രകാശിക എ�ന്നാരു

വ്യഖ്യാനവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ താൻ (മുക്തിസ്ഥ

േലാദവസിതൻ) മൂേക്കാലക്കാരനാ�ണന്നുപറയുന്ന

തിനു പുറേമ രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും മൂേക്കാലദുർഗ്ഗാേദ

വി�യ വന്ദിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. പുരുേഷാത്തമസരസ്വതിയു�ട

ശിഷ്യനുംഈശാന�ന്റ പുത്രനുമായഅേദ്ദഹം �കാച്ചി

രാജ്യം രാമവർമ്മേവാടുകൂടി ‘രാജരാജ’ മഹാരാജാവു

ഭരിക്കുേമ്പാൾഅർത്ഥപ്രകാശികയും േഗാദവർമ്മേവാ

ടുകൂടി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു ഭരിക്കുേമ്പാൾ തത്വപ്ര

കാശികയും എഴുതിത്തീർത്തു. ക്രി. പി. പതിനാറാം ശത

കത്തി�ന്റഅപരാർദ്ധമാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിത

കാലം. അതുകൂടാ�ത ത്രിപുരദഹനത്തിനു േഗാകർണ്ണ

ത്തുകാരനായ നിത്യപ്രിയമുനിയു�ട പുത്രൻ പദാർത്ഥദീ

പിക എന്ന വ്യാഖ്യാനവും ശൗരികഥയ്ക്കു നിത്യാമൃതയതി

അന്വയേബാധിക എന്ന വ്യാഖ്യാനവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഐതിഹ്യത്തി�ലഅത്യുക്തി

ഭട്ടതിരി തിരുവളക്കാവു ശാസ്താവി�ന്റ ഒരു പരമഭക്ത

നായിരുന്നുഎന്നുംആ ഭക്തിയു�ട ഫലമായി അേദ്ദ

ഹത്തിനും സഹജമായുണ്ടായിരുന്ന കവിതാവാസന

ബഹുഗുണീഭവിച്ചു എന്നുമുള്ളതിനുസംശയമില്ല. പേക്ഷ

വാസുേദവവിജയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുേവണ്ട വ്യാകരണ

ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം േകവലമായ ഭക്തി�കാണ്ടുസിദ്ധി

ക്കു�മന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ ഗുരുവായ ഭാരതഭട്ടൻഅേദ്ദഹ�ത്തബാല്യത്തിൽ

ആശാസ്ത്രം നല്ലതുേപാ�ലഅഭ്യസിപ്പിച്ചിരിക്കണ�മന്നു

ള്ളതു നിസ്സേന്ദഹമാണു്.

സാഹിത്യത്തിൽ ഭട്ടതിരിയു�ടസ്ഥാനം

ശങ്കരഭഗവൽപാദേരയും വില്വമങ്ഗലത്തുസ്വാമിയാ

േരയും ഒഴിച്ചാൽ ഭാരതവർഷത്തിൽസകല പണ്ഡിത

ന്മാരുേടയും സശിരഃ കമ്പമായബഹുമാനം ഇത്രമാത്രം

സമാർജ്ജിച്ചു ത�ന്റ കവിയശസ്സു ദിക്കുകളിലും വിദിക്കു

കളിലും പ്രസരിപ്പിച്ച ഒരു േകരളീയമഹാകവി വാസു

േദവഭട്ടതിരി�യേപ്പാ�ല േവ�റയുണ്ടായിട്ടില്ല. അത്തര

ത്തിലുള്ള ഒരു മഹാനുഭാവ�ന–വാേ�വിയു�ട വാചാമ

േഗാചരമായ ഏേതാ ഒരു തരത്തിലുള്ളഅനുഗ്രഹം സി

ദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മഹാകവിേശ്രഷ്ഠ�ന–“�പരുതും യമകഭ്രമം

�പടു�ന്നാരു ഭട്ടൻ” എന്നും മറ്റും അവേഹളനം �ചയ്യു

ന്നതു് അല്പംആേലാചിച്ചു േവണ്ടതാണു്. അന്യന്മാർക്കു്

അത്യന്തം ഭയങ്കരമായ യമകസാഗരത്തിൽഅേദ്ദഹം

അകുേതാഭയനായി ഒരു മകരമത്സ്യ�ത്തേപ്പാ�ല സ്വ

ച്ഛന്ദവിഹാരം �ചയ്യുന്നു. എത്രഅക്ലിഷ്ടമേനാഹരമാണു്

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പദഗുംഫനം! ഏ�തല്ലാം രമണീയ

ങ്ങളായആശയങ്ങളാണു് അേദ്ദഹംആശൃംഖലാബ

ന്ധനത്തിനു വിേധയനായി നിന്നു�കാണ്ടു യാ�താരു

കൂസലുംകൂടാ�തആവിഷ്കരിക്കുന്നതു് ! ഭട്ടതിരിയു�ട കാ

ലത്തിനു് ഏതാനും ശതകങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�ന്നയമക

കാവ്യങ്ങൾക്കുസംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ പ്രാധാന്യം

സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭരതൻ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ

പതി�നാന്നു തരത്തിലുള്ളയമകങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്നു.

ഭാമഹൻഅവ�യഅഞ്ചായി തരംതിരിക്കുന്നു. ദണ്ഡി,

വാമനൻ, രുദ്രടൻ, േഭാജൻഎന്നീആലങ്കാരികന്മാരും

യമകത്തിനു് ഒരു മാന്യസ്ഥാനം കല്പിക്കുന്നു. ധ്വനിപ്ര

സ്ഥാനത്തി�ന്റആവിർഭാവേത്താടുകൂടിയാണു് യമകം

അപ്രധാനമായി പരിണമിച്ചതു്. ഞാൻഎല്ലാ യമകകാ

വ്യങ്ങേളയും പ്രശംസിക്കുന്നില്ല. ‘യുേഗ തുരീേയ യമകപ്ര

പഞ്ചഃ’ എന്നുനീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ പറയുന്നതു കാരണം

കൂടാ�തയല്ല; എന്നാൽ ഭട്ടതിരിയു�ട യമകകാവ്യങ്ങ

�ള പ്രശംസിക്കാ�തയിരിക്കുവാൻഏതുസഹൃദയനും

നിവൃത്തിയില്ല. അത്രയ്ക്കുണ്ടു് അവയു�ടആകർഷകത്വം.

കലിങ്ഗജേനാ വംഗേദശീയേനാആയ നീതിവർമ്മൻ

കീചകവധം എന്നുനാലുസർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു യമകകാ

വ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഔത്തരാഹന്മാർക്കുസുപരിചി

തമാണു്. അതു്, യുധിഷ്ഠിരവിജയവുമായി തുലനം �ചയ്യു

േമ്പാൾ പശ്ചാൽഗണന�യ മാത്രേമ അർഹിക്കുന്നുള്ളു.

നീതിവർമ്മൻ ക്രി. പി. പത്താംശതകേത്താടടുത്താണു്

ജീവിച്ചിരുന്നതു്. അങ്ങ�ന കാലം�കാണ്ടും കാര്യം�കാ

ണ്ടും ഒന്നാമ�ത്തയമകകാവ്യമാണു് യുധിഷ്ഠിരവിജയ

�മന്നു് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു. ഇതു േകരളീയർക്കു

പുളകപ്രദമാേകണ്ട ഒരുസംഭവം ത�ന്ന. ഈഅടുത്ത

കാലംവ�ര യുധിഷ്ഠിരവിജയം േകരളത്തിലും �വളിയി

ലും ബാലപാഠ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു; സംസ്കൃ

തത്തിൽ ശബ്ദവ്യുൽപത്തിയുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രേത്യകിച്ചു

പദഘടനയു�ട മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നതിനും ഇത്ര

പറ്റിയ ഒരു കാവ്യം േവ�റയു�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
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4 ഐതിഹ്യത്തി�ല വാര്യസ്യാർ

പാണ്ഡവചരിത�മന്ന േപരിൽഅജ്ഞാതകർത്തൃക

മായ ഒരു കാവ്യം പന്ത്രണ്ടുസർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടു്. രചന

വള�ര ലളിതമാകുന്നു. യുധിഷ്ഠിരവിജയം പലആവൃത്തി

വായിച്ചു് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിയു�ട കൃതിയാണ

തു്.

“ത�സ്മനേമാസ്തു കവേയ വാസുേദവായ ധീമേത

േയന പാർത്ഥകഥാ രമ്യാ യമിതാ േലാകപാവനീ.”

എന്നു ഭട്ടതിരി�യഅതിൽസ്തുതിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ടു്.

പഴ�ത്താലി തിന്ന വാര്യസ്യാരു�ട കാവ്യമാണു് അ�ത

ന്നുപറയുന്നതിനുഞാൻ ഒരടിസ്ഥാനവും കാണുന്നില്ല.

പഴവും �താലിയും തിരുവളക്കാവിൽനിന്നു േകാലത്തു

നാട്ടു പള്ളിക്കുന്നേത്തയ്ക്കു �കാണ്ടുേപായി ശ്രീകൃഷ്ണവി

ജയകർത്താവായ ശങ്കരകവിേയയും അവിട�ത്ത ഒരു

വാര്യസ്യാേരയും ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും വാര്യസ്യാ�ര�ക്കാ

ണ്ടുശ്രീരാേമാദന്തം ഉണ്ടാക്കിക്കയും �ചയ്യുന്ന മ�റ്റാരു

ഐതിഹ്യവുമുണ്ടു്. അതിലും എനി�ക്കാരു വിശ്വാസ്യത

യും േതാന്നീട്ടില്ല.

“ഇതയിത വാതു വരുന്നൂ! �വറ്റില തിന്നാ�ഞ്ഞനിക്കു വാ

തുവരുന്നൂ;

�കാടിയിത പയ്യായിനിേമൽ കദളീപക്വം ഭുജിച്ചു

പയ്യായിനിേമൽ”

എന്ന േശ്ലാകത്തി�ല ഒന്നും മൂന്നും പാദങ്ങൾസതീർ

ത്ഥ്യന്മാരുേടയും രണ്ടും നാലും പാദങ്ങൾ വാസുഭട്ടതി

രിയുേടയുമാ�ണന്നുള്ളഐതിഹ്യം സത്യേമാ അസത്യ

േമാആയി�ക്കാള്ള�ട്ട. എന്നാൽ

“നാഴികമണിയാറായീ നാരീണാം

ഭൂഷണൗഘമണിയാറായീ;

അവസരമണയാറായീയംബുധിയിൽ

ഭാനുബിംബമണയാറായീ.”

എന്നപദ്യം വാര്യസ്യാരു�ടയല്ല, തിരുവിതാങ്കൂർ സ്വാ

തിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റആസ്ഥാനപണ്ഡിത

നായിരുന്ന കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാേന്റ

താ�ണന്നു് എനിക്കുസ�ധര്യം പ്രസ്താവിക്കുവാൻസാ

ധിക്കും; അതു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റസമകാലികന്മാരിൽ

ഒരാൾ ത�ന്റ മാതുലനും ഗുരുവുമായ ചങ്ങനാേശ്ശരി

രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാേനാടു പറയുകയുംആ

വഴി തനിക്കു് അറിവാൻ ഇടയാകുകയും �ചയ്തതായി

േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്.
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5 നാരായണൻനമ്പൂരി—സീതാഹരണം

‘സീതാഹരണം’ എ�ന്നാരു യമകകാവ്യം നാരായ

ണൻഎ�ന്നാരു േകരളീയ�ന്റ കൃതിയായി കാണുന്നു

ണ്ടു്. ആ കാവ്യത്തിൽസപ്തമാശ്വാസത്തി�ന്റഏതാനും

ഭാഗേത്താളം മാത്രേമ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. കവിയു�ട

േദശേമ�തന്നു് അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽഅേദ്ദഹം രവി

എന്നുകൂടി േപരുള്ള മനുകുലാദിത്യൻ എന്ന േകരളരാ

ജാവി�ന്റ കാലത്താണു് ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നുപ്രസ്താവി

ക്കുന്നു. അേദ്ദഹം തിരുമൂഴിക്കുളം േക്ഷത്രത്തിനു ചില

വസ്തുക്കൾ ദാനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. തിരു�നൽേവലി ജില്ല

യിൽബ്രഹ്മേദശം എന്നസ്ഥലത്തുജനിച്ച സർവജ്ഞാ

ത്മമുനി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലത്താണു് ‘സംേക്ഷപശാ

രീരകം’ എന്ന േവദാന്തഗ്രന്ഥം രചിച്ച�തന്നു്

ശ്രീേദേവശ്വരപാദപങ്കജരജസ്സമ്പർക്കപൂതാശയഃ

സർവജ്ഞാത്മഗിരാങ്കിേതാ മുനിവരസ്സംേക്ഷപശാരീരകം

ചേക്രസജ്ജനബുദ്ധിവർദ്ധനമിദം രാജന്യവംേശ നൃേപ

ശ്രീമത്യക്ഷയശാസേന മനുകുലാദിേത്യ ഭുവം ശാസതി

എന്നു് അതിൽത�ന്നയുള്ളപദ്യത്തിൽനിന്നുസ്പഷ്ടമാകു

ന്നു. മ�റ്റാരു മനുകുലാദിത്യേനയും പറ്റി നാം അറിയുന്നി

ല്ല. േചരചക്രവർത്തിയായ ഭാസ്കരരവിവർമ്മ�ന്റസമ

കാലികനായ മനുകുലാദിത്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നതും ക്രി. പി.

പത്താം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലായിരുന്നു.

അതിനാൽസീതാഹരണകാര�ന്റ കാലവും അതുത

�ന്നയായി വരാവുന്നതാണു്. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ യു

ധിഷ്ഠിരവിജയത്തി�ന്റഅനുകൃതിയായി പ്രസ്തുത കാവ്യം

നാരായണൻ രചിച്ചു എന്നുസങ്കല്പിക്കാം. ചില േശ്ലാക

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

പ്രണമത വരദമനന്തം േദവം നരകാദി�ദത്യവരദമനം

തം

ശുദ്ധിരതാനി ജഗത്യാ വൃഷ്ണീൻേയനാനുഗൃഹ്ണതാ ഗത്യാ.

കൃഷ്ടഃ കംസമഹാരിസ്സ്വർഗ്ഗസേദാജഃ സകല്പകം സമഹാരി;

ജനതാ േയനാേഗാപി ധ്വേസ്താ യമുനാപയശ്ച

േയനാേഗാപി.

***

അസ്ത്യവതാരവിരമദസ്തഥാപി ഭൂേമരധീശിതാ രവിരമദഃ

സദ്വിധിനാ മായാദ്യഃ സമനുകുലാദിത്യ ഇതി ച

നാമായാദ്യഃ

ഹരിമിവ സമരാേജയം പ്രീത്യാ മുക്താമേരന്ദ്രസമരാേജയം

ചിരതരേമവ രേമേത ലബ്ധ്വാ രാജ്ഞാംക്ഷമാരേമ

വരേമേത.

പൂരിതസൂര്യാശരണാന്നൃപസാേധ്വേനാരിതിമിരസൂര്യാശരണാൽ

ഇതി രിപുനരപായസ്യ പ്രണതാസ്മരണാദമീപുനരപായസ്യ

തത്ര വരാജനി തരസാ രാമകേഥത്ഥം പ്രഭാതി രാജനി

തരസാ

മതിമപിസന്നാമവതാ യമിതാ നാരായേണന

സന്നാമവതാ.

ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ മാരീച�ന്റആഗമനം മുതൽക്കു

ള്ളകഥ കവി വിവരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരവിജയേത്താളം

വിശിഷ്ടമ�ല്ലങ്കിലുംഈയമകകാവ്യവും സാമാന്യം

നന്നായിട്ടുണ്ടു്.
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6 നീലകണ്ഠൻ—കല്യാണസൗഗന്ധികം

വ്യാേയാഗം

ക്രി.പി. ഒമ്പതാം ശതകത്തിേലാ പത്താം ശതകത്തി

േലാ വിരചിതമായ ഒരു കൃതിയാണു് കല്യാണസൗഗ

ന്ധികവ്യാേയാഗം. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കവി ത�ന്നപ്പറ്റി

ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുന്നു:

“ആജ്ഞാഗുേണന ഗുണവിദ്ഭിരഭിഷ് ടുതാനാം

കാത്യായനീചരണപങ്കജഭക്തിഭാജാം

ഷട്കർമ്മിണാം നിവസതൗ പരമാഗ്രഹാേര

പ്രാപ്തപ്രസൂതിരുപേസവിതവാൻ ഗുരുർന്നഃ.”

തദസ്യ നീലകണ്ഠനാമ്നഃ കല്യാണസൗഗന്ധികം നാമ

നിബന്ധനശരീരമിദമഭിനയാലങ്കാരാലങ്കൃതമനുസന്ദർ

ശയ.” ഇതിൽ നിന്നു പാർവതീേദവി കുലേദവതയായു

ള്ളഏേതാ ഒരു വിശിഷ്ടമായഅഗ്രഹാരത്തിൽ ജനി

ച്ച പണ്ഡിതനാണു് നീലകണ്ഠകവിയു�ട ഗുരു�വന്നും

ആകവിയാണു് കല്യാണസൗഗന്ധികവ്യാേയാഗം രചി

ച്ച�തന്നും മനസ്സിലാകുന്നു. ഈഅഗ്രഹാരേമ�തന്നു

വിശദമാകുന്നില്ല. ‘പരമാഗ്രഹാേര’ എന്നപദത്തിനു

തിരു�നൽേവലി ജില്ലയി�ല പരമാകുടി എന്നഗ്രാമ

�മന്നു ചില വിേദശീയർ അർത്ഥകല്പനം �ചയ്യുന്നതു്

അസംബന്ധമാകുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരു നമ്പൂരി ത�ന്നയാ

�ണന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല. നീലകണ്ഠൻ മത്തവിലാ

സപ്രഹസനം വായിച്ചിരുന്നുഎന്നുംആപ്രഹസനം

കൂടിയാട്ടത്തിനു് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നുഎന്നും “നൃത്യന്മത്ത

വിലാസജാം ധനപേതഃ പ്രീതിം കരിഷ്യാമ്യഹം” എന്ന

േശ്ലാകപാദത്തിൽനിന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.

ഹനുമാനും ഭീമേസനനുമായുള്ളശണ്ഠകല്യാണകൻ

എന്ന ഒരു വിദ്യാധരൻഅവരു�ട േജ്യഷ്ഠാനുജബന്ധം

പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു് അതി

�ന്റ മർമ്മമാകയാൽആരൂപകത്തിനു കല്യാണസൗഗ

ന്ധികം എന്നു േപർ വന്നു; പിന്നീടു് ആ േപർത�ന്ന േക

രളസാഹിത്യത്തിൽസൗഗന്ധികാഹരണവിഷയങ്ങ

ളായ കൃതികൾക്കുസ്ഥിര�പ്പടുകയും �ചയ്തു. വ്യാേയാഗ

ത്തിനുസാഹിത്യാചാര്യന്മാർ നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളസകല

ലക്ഷണങ്ങളും കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിൽ കളിയാടു

ന്നു. നടാങ്കുശത്തിൽഈവ്യാേയാഗ�ത്ത “അേപ്യവം

കല്യാണസൗഗന്ധികാദിഘടിതഭീമാദിവർണ്ണികാപരി

സ്ഥിതൗ േസ്താകപ്രേവേശാ ദൃശ്യേത” എന്നപംക്തി

യിൽസ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.

‘പരമാഗ്രഹാരം’ എന്നതു തളിപ്പറമ്പാ�ണന്നുംഅവി�ട

ഒരു കാലത്തുതാമസിച്ചു പിന്നീടു കുറുമ്പ്രനാട്ടു താലൂക്കി

േലയ്ക്കു നീങ്ങിയ ‘മാണി’ എന്ന മഠത്തി�ല ചാക്യാന്മാ

രിൽ ഒരാളാണു് പ്രസ്തുത വ്യാേയാഗം നിർമ്മിച്ച�തന്നും

അതു �കാല്ലം 600–700ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്കാ�ണ

ന്നും ചിലർ പറയുന്നതിൽ ഉപപത്തി കാണുന്നില്ല. കു

ലേശഖരവർമ്മാവു് കൂടിയാട്ടത്തിനു് അങ്ഗീകരിച്ച രൂപ

കങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ കല്യാണസൗഗന്ധികവും ഉൾ�പ്പ

ടുന്നുഎന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്.
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7 �ത്രവിക്രമം

�ത്രവിക്രമം എ�ന്നാരു രൂപക�ത്തപ്പറ്റിയും ഇവി�ട

നിരൂപണം �ചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു് അത്യന്തംഹ്ര

സ്വമായ ഒരു രൂപകമാണു്. ആ�ക പത്തു േശ്ലാകങ്ങളും

ഏതാനും വാക്യങ്ങളുേമ ഉള്ളു. “നാന്ദ്യേന്ത തതഃ പ്രവി

ശതി സൂത്രധാരസ്സഹപ്രിയയാ” എന്നസൂചനേയാടുകൂ

ടി ഗ്രന്ഥംആരംഭിക്കുന്നു. സൂത്രധാരനും നടിയും മാത്ര

മാണു് പാത്രങ്ങൾ. സൂത്രധാരൻ, “ആേര്യ തൃതീേയ ഖലു

ചിത്രപേട

�ദേത്യന്ദ്രമൗലിമണിഘൃഷ്ടികിണീകൃതസ്യ

പാദസ്യ യസ്യ ഗഗേനാദ്ഗമഗർവിതസ്യ

�ത്രവിക്രമം ത്രിഭുവനാതതമത്ഭൂതം യദ്–

ഭ�ക്തർവിഭക്തമഖിലം വടുവാമനസ്യ”

എന്നുള്ളപീഠികേയാടുകൂടി വാമനാവതാരം കഥ നടി

�യ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നു. നാന്ദിേയാ ഭരതവാക്യേമാ

ഇല്ല. എന്നാൽ ഭരതവാക്യത്തിനുപകരം

“ആേര്യ! ബാഢം ഹരിപദകഥാ േസയമന്തഃപ്രയാതാ

ഭക്തിർഭൂയാത്തവ ച മമ ചശ്രീധരസ്യാങ്ഘ്രിപദ്േമ

നശ്യേത്വവം ദുരിതമസകൃൽ പശ്യതാം നൃത്യതാം നഃ

സ്വേസ്ഥാ രാജാപ്യവതു വസുധാം; സ്വസ്തി

േഗാബ്രാഹ്മേണഭ്യഃ”

എ�ന്നാരു േശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്. അതു േകട്ടു നടി “രമ

ണീയാഖലു കഥാ; അന്യാം ചിത്രബദ്ധാം വർണ്ണയത്വാ

ര്യഃ” എന്നു ഭർത്താവിേനാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുംഅേതാ

ടുകൂടി രൂപകം പരിസമാപ്തി�യ പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്യു

ന്നു. ‘സ്വസ്തിേഗാബ്രാഹ്മേണഭ്യഃ’ എന്നതു കലിവാക്യ

മാ�ണങ്കിൽ ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാംശതകത്തി�ന്റ മധ്യ

ത്തിലാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട രചനഎന്നുവന്നുകൂടുന്നു.

അതു ശരിയാ�ണങ്കിലും അ�ല്ലങ്കിലും ‘നാരായണായ

ഹരേയ മുരശാസനായ’ എ�ന്നാരു േശ്ലാകം അതിൽ

േഭാജചമ്പുവി�ല ‘നാരായണായ നളിനായ തേലാച

നായ’ എന്ന േശ്ലാകത്തി�ന്റ രീതിയിൽ കാണുന്നതു

�കാണ്ടുക്രി.പി. പതി�നാന്നാം ശതകത്തിനു േമലാണു്

അതി�ന്റ നിർമ്മിതി എന്നുസങ്കല്പിക്കാം. േക്ഷത്രങ്ങ

ളി�ല ചിത്രങ്ങ�ള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ടു ചാക്കിയാ

ന്മാർ അഭിനയത്തിനു ചില �ചറിയ രൂപകങ്ങൾ നിർ

മ്മിച്ചിരുന്നുഎന്നും�ത്രവിക്രമകാരൻ ത�ന്ന േവ�റ

രണ്ടുരൂപകങ്ങ�ളങ്കിലും അത്തരത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരു

ന്നുഎന്നും �തളിയുന്നുണ്ടു്. അവേയ�തേന്നാ ഗ്രന്ഥകർ

ത്താവു് ആ�രേന്നാഅറിവാൻ തരമില്ല.
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8 കുലേശഖരവർമ്മാ – കുലേശഖര�ന്റ

ആത്മകഥാകഥനം

േകരളത്തി�ല സംസ്കൃതസാഹിത്യേവദിയിൽ പ്രധാ

നമായ ഒരുസ്ഥാനത്തിനു് അവകാശിയായ മ�റ്റാരു

കവിപുങ്ഗവനാണു് കുലേശഖരവർമ്മാവു്. അേദ്ദഹവും

ഒരു േകരളരാജാവായിരുന്നു. കുലേശഖരൻഎന്നതു

അഭിേഷകകാലത്തുസ്വീകരിക്കുന്നസ്ഥാനേപ്പരാ�ണ

ന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. യഥാർത്ഥമായ നാമേധയ

�മ�ന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല. അേദ്ദഹം മൂന്നു നാടകങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചതായിഐതിഹ്യമു�ണ്ടങ്കിലും, തപതീസംവര

ണം, സുഭദ്രാധനഞ്ജയംഈ ര�ണ്ടണ്ണം മാത്രേമ കണ്ടു

കിട്ടീട്ടുള്ളു. മൂന്നാമേത്തതി�ന്റ േപർ വിച്ഛിന്നാഭിേഷക

�മന്നാ�ണന്നു േകൾവിയുണ്ടു്. തപതീസംവരണമാണു്

ആദ്യമുണ്ടാക്കിയ നാടകം. അതിൽ ഇങ്ങ�ന പറയു

ന്നു:

“സൂത്ര:–ആേര്യ! ആദ്യാഹമാര്യമി�ശ്രരാജ്ഞപ്തഃ

യഥാ – ഭവതാ താവദപൂർേവസ്മിന്നാദിരാജകഥാസ

നാേഥ തപതീസം വരണനാമ്നി നാടേക നവരസാനി

പ്രേയാഗാമൃതാന്തരാണി വയം പായയിതവ്യാ ഇതി.

നടി:– (ഛായ)ആര്യ! ശൂദ്രകകാളിദാസഹർഷദണ്ഡിപ്ര

മുഖാണാം മഹാകവീനാമന്യതമസ്യ കസ്യ കേവരിദം

നിബന്ധനം, േയനാര്യമിശ്രാണാേമതൽ കൗരൂഹലം

വർദ്ധയതി?

സൂത്ര:–ആേര്യ! മാ �മവം. യസ്യ പരമഹംസപാദ

പേങ്കരുഹ പാംസുപടലപവിത്രീകൃതമുകുടതടസ്യ, വസു

ധാവി ബുധധനായാന്ധകാരമിഹിരായമാണകരകമ

ലസ്യ, മുഖകമലാദഗളദാശ്ചര്യമജ്ഞരീകഥാമധുദ്രവഃ

അപി ച.

ഉത്തുങ്ഗേഘാണമുരുകന്ധരാമുന്നതാംസ–

മംസാവലംബിമണികർണ്ണികകർണ്ണപൂരം

ആജാനുലംബിഭുജമഞ്ചിതകാഞ്ചനാഭ–

മായാമി യസ്യ വപുരാർത്തിഹരം പ്രജാനാം.”

താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗം സുഭദ്രാധന  ജ്ഞയത്തിൽ നി

ന്നാണു്.

“പാരിപർശ്വികഃ– േകായം കവിഃ േകാവിദാനമൂനഭി

ജ്ഞാനശാകുന്തള പ്രമുഖപ്രവരനാടകപ്രേയാഗ പ്രീണി

താന്തരാത്മനസ്സമ്പ്രതി നിജനിബന്ധേനന കുരുഹലയ

തി?

സൂത്ര:– ശ്രൂയതാം. സതതസന്നിഹിതസരസീരുഹാ

ക്ഷചരണരേജാ വിതാനവിരജീകൃതഹൃദയപുണ്ഡരീക

സ്യ, മതിമന്ദരമഥിതമഹാഭാരതപാരാവാരപരിഗൃഹീത

ജ്ഞാനാമൃതസഞ്ചയസ്യ, സകലമിത്രമണ്ഡലസ്വയംഗ്രാ

ഹഗൃഹീതസാരമുദയസ്യ, തപതീസംവരണസംഘടനാ

പടുതരസ്യ

ഉത്തുങ്ഗേഘാണ…വപുരാർത്തിഹരം പ്രജാനാം. തസ്യ

രാജ്ഞഃ കലമരാശിേപശല�കദാരികേകരളാധിനാ

ഥസ്യ ശ്രീകുലേശഖരവർമ്മേണാ നിജനിബന്ധനമ

ദ്യ ബധ്നാതി ബുധഹൃദയം. സ ച കില കവിേരവമനു

ദിനമാശാേസ്ത–

ആസിക്തൗ ഗ്രാമരാ�ഗർഗ്ഗളദമൃതര�സ

ഭാരതീർഭാവയന്തൗ

കർണ്ണൗ നഃ കാളിദാസപ്രവിഹിതരചനാഃകർണ്ണപുരീക്രിയാസ്താം

സ്വീകുവർന്തുസ്വകീയം ധനമിവ സുഹൃദസ്സ്വാപേതയം

മദീയം

േചതഃ പീതാംബരശ്ചപ്രതിഭവമഭവഃ പാദപീഠികേരാതു.”

ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു കവി മേഹാദയപുരത്തു (തി

രുവഞ്ചിക്കുളത്തു) രാജ്യഭാരം �ചയ്തിരുന്ന ഒരു േകരള

രാജാവായിരുന്നുഎന്നും, അേദ്ദഹത്തിനുസങ്ഗീത

ത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അസാമാന്യമായ പാടവവും

മഹാവിഷ്ണുവിൽഅപരിേമയമായ ഭക്തിയും കാളിദാസ

നിൽഅപാരമായആദരവും, മഹാഭാരത്തിൽഅന്യാ

ദൃശമായ പ്രതിപത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നും വ്യക്ത

മാകുന്നു.

വ്യങ്ഗ്യവ്യാഖ്യയിേല തൂലികാചിത്രം

ധനഞ്ജയത്തി�ന്റ വ്യങ്ഗ്യവ്യാഖ്യ എന്ന വ്യാഖ്യാന

ത്തിൽ ഇങ്ങ�ന കാണുന്നു.

“ബ്രഹ്മണാ രചിതം യൽപ്രാേഗ്യാ ദൃഷ്ട്വാ ഭരേതാ മുനിഃ

തസ്യ പ്രേയാക്താ േലാേകഭൂത്ത�സ്മ രസവിേദ നമഃ.

യേത്തന നിർമ്മിതം ശാസ്ത്രം ഭരതം നാടകാശ്രയം

തദ്വീക്ഷ്യ ഹൃദേയ ചേക്ര മഹീശഃ കുലേശഖര ഃ.

േതനാപി രസചിേത്തന രചിതാ നാടകദ്വയീ;

യുക്ത്യാ ലയര�സസ്സമ്യഗ്ധ്വനിഗ�ഭ്രഃ പ�ദരപി.

േതഷാം പ്രദർശയന്തീയം ധ്വന്യർത്ഥം രസിനാം നൃണാം

വ്യാഖ്യാ പ്രേയാഗമാർഗ്ഗഞ്ചസ്ഥായിഭാേവാ മയാകൃതഃ.

ധനഞ്ജയാഹ്വേയ േതന രചിേത നാടേകപി തൽ

അനയാ ദർശയിഷ്യാമി തന്നിയുേക്താഖിലം രസീ.

***

കാേലേഥതി വർത്തമാേന കസ്മിംശ്ചിദഹ്നി പ്രാതരു

ത്ഥായ ചൂർണ്ണികാസരിദ്വാരി അനുഷ്ഠിതപൂർവസേന്ധ്യന

ദൃഷ്ടപരേമശ്വരമങ്ഗലസ്ഥപരമപുരുേഷണപ്രാപ്താത്മ

മന്ദിരാളിന്ദേദശപ്രക്ഷാളിതകരചരേണനഹസന്തിേകാ

ദ്യൽകൃശാനുശമിതശീതരുഗ്േണന ജപധ്യാനപേരണ

മയാ േകരേളശ്വര വചനകാരീകശ്ചിദു് ബ്രഹ്മബന്ധുസ്സമ

ലക്ഷ്യത.

സചസൽകൃതസൽകാേരാ യഥാവിധി സുമാനിതഃ

സംപൃഷ്ടകുശലപ്രശ്നസ്സാദരംസ്ഥാപിേതാ ഭുവി.

പൃഷ്ടാഗമനേഹതുശ്ച മാമേവാചദിദം വചഃ

ഭവന്തമധുനാ രാജാ സന്ദിദൃക്ഷുരിതി സ്മസഃ.

അഥ മയാമുനാ സഹാരൂഢഖട്വാശയ്യ്യസമ്പാദിതസ്വാദു

വസ്തുസൗഖ്യയാ നാവാ ചൂർണ്ണികാസരിദാവാഹ്യമാനയാ

സത്വരം മേഹാദയാഖ്യം പുരം ഗമ്യേത സ്മ.

അഥതത്രതഥാ ഗച്ഛന്നപശ്യം േകരളാധിപം

സമാസീനം വിരാജന്തം മേധ്യ നാഗാരിവിഷ്ടരം

കിരീടമകുടേപ്രാദ്യന്മണിശ്രീലബ്ധവർണ്ണകം

ഉന്നമ്രഫാലേഘാണാംസബാഹുമൂേലാദരാന്വിതം

ദൂരദീർഘാക്ഷിേദാർജ്ജങ്ഘായുഗളാഞ്ചിതവിഗ്രഹം

രാഗരഞ്ജിതേദാഃപാദപദ്മയു��ധിതശ്രിയം

അംേഭാജാക്ഷാരിശംഖാദിരാജചിഹ്നാത്തേദാഃപദം

കണ്ഡേലാദ്യന്മണിേശ്രണീവിേദ്യാതിതമുഖാംബുജം

കണ്ഠഭൂധ്വനിസൗന്ദര്യഗർഹയൽകംബുജശ്രിയം

േഹമകുങ്കുമകർപ്പൂരചന്ദനാലിപ്തവക്ഷസം

നീലകൗേശയാവാസസ്ത്വിഡാഹാരജ്ജനചക്ഷുഷം

പരംപുരുഷനാേമാദ്യൽസല്ലാപകഥയൽകഥം

സേങ്കാചയന്തമേന്യന വാമബാഹുസ്ഥമംബുജം

അങ്കവിക്ഷിപ്തനഖരം സർവേലാകപ്രിയം നൃപം.

സപ്രശ്രയമഹം തത്രസദസ്യവഹിേതാഽഗമം

നിസ്സ്യന്ദമാനസുധയാ വാചാ സൽകുരുേതസ്മ മാം.

മുഹൂർത്തംസ്ഥിതവത്യസ്മിൻ മയ്യത്രസ മഹീപതിഃ

ശ്രിതപ്രസാദയാ ദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷമാണസ്സഭാസദഃ

അനുജ്ഞാേപ്യാദഗാത്തസ്മാന്നിരഗച്ഛന്മയാ സഹ

രേഹാ നർമ്മ വദൻ പ്രായാന്മന്ത്രശാലാമനന്യഗാം.

ഇഹ നാടകവിച്ചുഞ്ചും ഭവന്തമനയം സ്മരൻ

കൃത്യമസ്തി മയാ വാച്യം ശൃേണാത്വസ്മാദ്ഗിരം മമ.

രചിതാദ്യ മയാ വിദ്വൻ കഥഞ്ചിന്നാടകദ്വയീ

ധ്വനിയുക്കാവ്യസരണിശ്ശേസ്തതി േപ്രാച്യേത ബു�ധഃ

ഏതസ്മാദു് ധ്വനിയുക്താസാ രചിതാ നാടകദ്വയീ.

ദ്രഷ്ടവ്യാ ഭവതാ േസയം നാട്യലക്ഷണേവദിനാ.

താം പശ്യന്നവധാ�ര്യഷാ സദസേദ്വതി കഥ്യതാം.

സാധുേശ്ചൽ േപ്രക്ഷേകാ ഭൂയാദ്ഭവാനസ്മി നടസ്തഥാ

പ്രേയാഗമാർഗ്ഗം ഭവേത ദർശയിഷ്യാമി തത്വതഃ.

ഭൂയശ്ചാേരാപയിഷ്യാമി രങ്ഗേമതൽ കുശീല�വഃ

ഇതി േതന േപ്രാക്തസ്തദ്ദർശിതമാർഗ്ഗപ്രേയാേഗാഽ

ഹമധുനാ തൽകൃേത്യസ്മിൻ ധനഞ്ജയനാമ്നി നാടേക

സ്ഥായിഭാവപ്രേയാഗമാർഗ്ഗ പ്രേവശികാശ്ചപ്രദർശ

യാമി.”

തപതീസംവരണത്തിനു ശിവരാമൻ രചിച്ച വിവരണ

ത്തിൽഈവ്യങ്ഗ്യവ്യാഖ്യാകാര�ന

“ഗ്രന്ഥകാരസമകാലഭേവന

വ്യങ്ഗ്യരൂപഇഹ ചാരുതേരാർഽത്ഥഃ

വ്യാകൃതസ്സുമതിനാ; പദവാേക്യ

േസാപേയാഗ മധുനാ സ്ഫുടയാമി”

എന്നപദ്യത്തിൽസ്മരിക്കുന്നു. വ്യങ്ഗ്യവ്യാഖ്യായിൽ വ്യ

ങ്ഗ്യാർത്ഥം മുഴു�ക്ക വ്യാകരിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുംഅതു�കാ

ണ്ടു താൻ പദവാക്യങ്ങളു�ട പ്രേയാജന�ത്തസ്പഷ്ടമാ

ക്കുവാൻ മാത്രേമ യത്നിക്കുന്നുള്ളുഎന്നുമാണു് അേദ്ദ

ഹം പറയുന്നതു്. ഗ്രന്ഥകാര�ന്റസമകാലികനായ വ്യ

ങ്ഗ്യവ്യാഖ്യാകാരൻഅഭിനയമർമ്മങ്ങൾസാങ്േഗാ

പാങ്ഗമായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരുസഹൃദയശിേരാമണി

യായിരുന്നുഎന്നും �പരിയാറ്റി�ന്റ കരയിലുള്ള പരേമ

ശ്വരമങ്ഗല�മന്നസ്ഥലമായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ജന്മഭൂമി�യന്നും മഹാരാജാവു സംവരണവും ധനഞ്ജ

യവും രചിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തിരുവഞ്ചിക്കുളേത്തക്കു

ത�ന്നആനയിച്ചു താൻ േപ്രക്ഷകനും മഹാരാജാവു

നടനുമായി അവി�ട�വച്ചു് ആ രണ്ടു നാടകങ്ങളും അവി

ടുന്നുത�ന്നഅഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു എന്നുംഅങ്ങ�ന

അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നുപ്രേയാഗങ്ങളു�ട സ്വാരസ്യം മന

സ്സിലാക്കിയതിനുേമലാണു് താൻആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

രചിക്കുന്ന�തന്നും പ്രകടമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാ

താവി�ന്റ േപരു് എ�ന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല.

കാലം

കുലേശഖരവർമ്മാവി�ന്റ കാലം നിർണ്ണയിക്കുന്ന വി

ഷയത്തിൽ പല�വഷമ്യങ്ങളുമുണ്ടു്. രാജേശഖരൻ

എന്ന േകരളരാജാവു താനുണ്ടാക്കിയ മൂന്നു നാടകങ്ങൾ

ശങ്കരഭഗവൽപാദ�ര കാണിച്ചു എന്നു മുൻപുപ്രസ്താ

വിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കുലേശഖരവർമ്മാവും മൂന്നു നാടകങ്ങ

ളുണ്ടാക്കീട്ടു�ണ്ടന്നു്ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. എന്നാൽ വ്യങ്ഗ്യ

വ്യാഖ്യാകാരൻ ‘നാടകദ്വയി’�യപ്പറ്റിേയ പറയുന്നുള്ളു.

‘പരമഹംസപാദപേങ്കരുഹപാംസുപവിത്രീകൃതമുകുടത

ടൻ’ എന്നുകുലേശഖരൻ ത�ന്നപ്പറ്റി സംവരണത്തിൽ

വർണ്ണിക്കുന്നതു ശങ്കരവിജയത്തിൽഅേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി

കാണുന്ന വിവരണത്തിനു് അനുരൂപമായിരിക്കുന്നു. ആ

പരമഹംസൻ ഭഗവൽപാദർ ത�ന്നയാകരുേത? പി

�ന്നയും ശൂദ്രകൻ, കാളിദാസൻ, ഹർഷേദവൻ, ദണ്ഡി

ഇവ�ര സ്മരിക്കുന്നനാടകകാരൻ ഭവഭൂതി�യ വിട്ടുക

ളഞ്ഞതു് അേദ്ദഹം പശ്ചാൽകാലികനായതു�കാണ്ട

േല്ല? ഭവഭൂതി (ഉംേവകൻ) കുമാരിലഭട്ട�ന്റ ശിഷ്യനായി

രുന്നുഎന്നുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്, ഇതു�കാ�ണ്ടല്ലാമാണു്

ഞാൻ കുലേശഖരനും ഭഗവൽപാദരും സമകാലികന്മാ

രാ�ണന്നു് ഒരു കാലത്തു്ഊഹിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ

ഈഊഹത്തിനു രണ്ടുമൂന്നുസങ്ഗതികൾ പ്രതിബന്ധ

മായി നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. ഒന്നാമതു കുലേശഖരവർമ്മാവിനു

രാജേശഖരൻഎന്നു േപരുണ്ടായിരുന്നതായി േകൾ

വിയില്ല. രണ്ടാമതു ധ്വനിപ്രസ്ഥാനത്തിനു പ്രാബല്യം

സിദ്ധിച്ചതിനു േമലാണു് സംവരണവും ധനഞ്ജയവും

ആവിർഭവിച്ച�തന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല. ആപ്രസ്ഥാ

നത്തിനു് ആനന്ദവർദ്ധന�ന്റ (ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശത

കത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധം) കാലത്തിനു മുമ്പുപ്രാബല്യം

ഉണ്ടായിരുന്നതായി �തളിവില്ല. മൂന്നാമതു വ്യങ്ഗ്യവ്യാ

ഖ്യയിൽ “നാടകനായകലക്ഷണംസർവം ദശരൂപേക

ദൃഷ്ടവ്യം” എന്നുപറഞ്ഞുകാണുന്നു. ആപങ് ക്തി പ്രക്ഷി

പ്തമ�ല്ലന്നു് ഇേപ്പാൾ �തളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ധനഞ്ജയ�ന്റപ്ര

സിദ്ധമായആരൂപകലക്ഷണഗ്രന്ഥം ക്രി. പി. പത്താം

ശതകത്തി�ന്റഅപരാർദ്ധത്തിലാണു് വിരചിതമായതു്.

അതി�നയാണു് വ്യങ്ഗ്യവ്യാഖ്യയിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുള്ള�ത

ങ്കിൽ കുലേശഖര�ന പതി�നാന്നാം ശതകത്തിേലയ്ക്കു

�കാണ്ടുേപാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ േകരളത്തി

�ലഐതിഹ്യം ദശരൂപകം രണ്ടു�ണ്ടന്നാകുന്നു. തിര

മങ്ഗലത്തുനീലകണ്ഠൻമൂസ്സതു് ‘കാവ്യപ്രകാശദശരൂ

പയുഗ’ എന്നുത�ന്റ കാേവ്യാല്ലാസത്തിൽ പറയുന്നു.

മേറ്റ ദശരൂപകം കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല; പ�ക്ഷ ഭരതമുനിയു�ട

നാട്യശാസ്ത്രത്തി�ല പതി�നട്ടാമധ്യായമാണ�തന്നും

വരാവുന്നതാണു്. “അഭിനവഭാരത്യാം ദശരൂപകം നാ

മാഷ്ടാദേശാധ്യായഃ സമാപ്തഃ” എന്നു് അഭിനവഗുപ്തൻ

ആവ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടു

ണ്ടേല്ലാ. ആ�കക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ നിഷ്കൃഷ്ടമാ�യാര

ഭിപ്രായം പറവാൻ േതാന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും ക്രി. പി. 978

മുതൽ 1036 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്ത ഒടുവില�ത്ത �പരു

മാൾ ഭാസ്കര രവിവർമ്മാവായിരിക്കണംഅേദ്ദഹ�മന്നു

സങ്കല്പിക്കുവാനാണു് അധികമായി ഉപപത്തി കാണു

ന്നതു്. ശിവരാമൻ പരമഭാഗവത�നന്നുസംവരണകാ

ര�ന വർണ്ണിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹം കുലേശഖല

ആഴ്  വാരാകുവാൻ തരമി�ല്ലന്നാണു് എ�ന്റ ഇേപ്പാഴ

�ത്തഅനുമാനം. ആഴ്  വാർക്കു രാമായണമായിരുന്നുവ

േല്ലാആത്യഭിമതമായ ഗ്രന്ഥം.

സംവരണവും ധനഞ്ജയവും

കുലേശഖരവർമ്മാവി�ന്റഈ രണ്ടുനാടകങ്ങളും രണ്ടു

രത്നങ്ങൾത�ന്നയാകുന്നു. സംവരണത്തിൽആറങ്ക

ങ്ങളും ധനഞ്ജയത്തിൽഅഞ്ചങ്കങ്ങളും ഉണ്ടു്. ഇവയു�ട

ഇതിവൃത്തങ്ങൾപുരാണപ്രസിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ. രണ്ടു

നാടകങ്ങളും ധ്വനിപ്രധാനങ്ങളാ�ണങ്കിലും ധനഞ്ജയ

ത്തിനു് ആസ്വാദ്യത സംവരണേത്തക്കാൾ കൂടും. നടാങ്ക

ശത്തിൽ ഇതി�നപ്പറ്റി

“കുലേശഖരഭൂപാലകുലേശഖരനിർമ്മിേത

ധനഞ്ജേയ യാജ്ഞകേസന്യാഃ പ്രേവശഃ കഥിേതാസ്തി

യൽ”

എന്നുപ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു.

വ്യങ്ഗ്യവ്യാഖ്യാകാരനും ശിവരാമനുമാണു്ഈനാടക

ങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ. ശിവരാമ�നപ്പറ്റി ഉപരി പ്ര

സ്താവിക്കും.

ആശ്ചര്യമഞ്ജരി

കുലേശഖരവർമ്മാവു പ്രസ്തുതനാടകങ്ങൾക്കുപുറേമ

‘ആശ്ചര്യമഞ്ജരി’ എ�ന്നാരു ഗദ്യകാവ്യവും രചിച്ചിട്ടു

�ണ്ടന്നുസംവരണത്തി�ന്റസ്ഥാപനയിൽ നിന്നു നാം

ധരിച്ചുവേല്ലാ. അതു ‘കഥ’ എന്നഇനത്തിൽ �പട്ടതാ

ണു്.

‘കഥായാം സരസം വസ്തു ഗ�ദ്യേരവ വിനിർമ്മിതം’

എന്നാണു് അതി�ന്റ ലക്ഷണം. ആര്യാദിവൃത്തങ്ങളിൽ

ചില പദ്യങ്ങളും ഇടയ്ക്കുഘടിപ്പിക്കാം. ‘ഖലാേദർവൃത്ത

കീർത്തനം’ എന്നും വിഷയനിഷ്കർഷയുണ്ടു്.

‘ദൂരാദപി സതാം ചിേത്ത ലിഖിത്വാശ്ചര്യമഞ്ജരീം

കുലേശഖരവർമ്മാഗ്ര്യാം ചകാരാശ്ചര്യമഞ്ജരീം’

എന്നു രാജേശഖരൻഅതി�ന പുകഴ്ത്തുന്നു. ഈകവി

നാടകകാരനായ രാജേശഖരനല്ല; ക്രി. പി. പതിന്നാ

ലാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മ�റ്റാരു രാജേശഖ

രനാണു്. ക്രി. പി. 1159-ൽ രചിച്ച വന്ദ്യഘടീയ സർവാ

നന്ദ�ന്റഅമരടീകാസർവസ്വത്തിൽ ‘കുരങ്�ഗരിവ

കുശലവാദിഭിഃ’ എ�ന്നരു വാചകവും മുകുട�ന്റ ‘അമര

ടീക’യിൽ “പാണിനിപ്രത്യാഹാര ഇവ മഹാപ്രാണസ

മാശ്ലിേഷ്ടാത്സഷാലിങ്ഗിതശ്ചസമുദ്രഃ” എന്നു മ�റ്റാരു

വാചകവുംആശ്ചര്യമഞ്ജരിയിൽ നിന്നു് ഉദ്ധരിച്ചുകാണു

ന്നു. ഇവയിൽനിന്നുപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥംസുബന്ധുവിേനയും

ഭട്ടബാണേനയും അനുകരിച്ചു േശ്ലഷജടിലമായി നിബ

ന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാ�ണന്നുംഅതിനു വള�ര േവഗത്തിൽ

ഭാരത�മാട്ടുക്കുപ്രചാരം ലഭിച്ചു എന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്ന

താണു്. ആശ്ചര്യമഞ്ജരി ഏതൽകാലപര്യന്തം കണ്ടു

കിട്ടീട്ടില്ല. അതു കുലേശഖരൻസംവരണത്തിനു മുമ്പു

രചിച്ചതാ�ണന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
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ഭാസ്കരരവിവർമ്മാവി�ന്റ നർമ്മസചിവനും ഫലിതര

സികനും അഭിനയരഹസ്യേവദിയും ഉഭയഭാഷാകവിയു

മായ േതാല�നപ്പറ്റി േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത േകരളീയർ ഉണ്ടാ

യിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ. �കാച്ചിരാജ്യത്തു് അടൂർക്കടുത്തുള്ള

�കാണ്ടാഴിഞ്ഞാറു് എന്നസ്ഥലത്തായിരുന്നുഅേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ഇല്ല�മന്നുംഐരാണിക്കുളം ഗ്രാമക്കാര

നായഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ േപർ നീലകണ്ഠ�നന്നായിരുന്നു

എന്നും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി

നുള്ളആധാര�മ�ന്തന്നറിയുന്നില്ല. അദ്ദഹം ഉപനീത

നായിരുന്ന കാലത്തു് ഇല്ല�ത്തവൃഷലിയായ ‘ചക്കി’

എന്നസ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുകയുംഅതി�ന്റ ഫല

മായി ജാതിഭ്രഷ്ടു േനരിട്ടു ബ്രഹ്മചര്യത്തി�ന്റഅടയാള

മായ േതാൽ (കൃഷ്ണാജിനം) താൻ ത�ന്ന പറിച്ചുകളഞ്ഞു

എന്നും തന്നിമിത്തം േതാലൻഎന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു

േപർ വന്നുഎന്നും ഒ�രതിഹ്യമുണ്ടു്. ദാരിദ്ര്യം നിമി

ത്തം, വിധവയായഅമ്മ ഉപനീതനായ ഉണ്ണി�യ തിരു

വഞ്ചിക്കുളത്തിനുസമീപം താമസിച്ചിരുന്ന ധനികനായ

ബൗദ്ധനു വിറ്റു എന്നും, ത�ന്റബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം �കാ

ണ്ടു രാജാവി�ന്റ സാഹായേത്താടുകൂടി അവി�ടനിന്നു

രക്ഷ�പ്പട്ടുഎന്നും, അേപ്പാൾബൗദ്ധനും മറ്റും ‘ആേയാ

േതാലാ’ എന്നു്ആശ്ചര്യപരതന്ത്രന്മാരായി േചാദിച്ചു

എന്നുംഅങ്ങ�നആ േപർസ്ഥിര�പ്പട്ടു എന്നും മ�റ്റാ

�രതിഹ്യമുണ്ടു്. ഈ ര�ണ്ടതിഹ്യങ്ങളിൽ ഒന്നി�ന

വിശ്വസിേച്ച കഴിയൂ എങ്കിൽ രണ്ടാമേത്തതാണു് േഭദം.

സമാവർത്തനം കഴിയാത്ത ഒരുണ്ണി �പരുമാളു�ട വയ

സ്യനാകുകഎന്നുള്ളതു് അക്കാലത്തു് അത്യന്തം അസം

ഭാവ്യമാണേല്ലാ. ‘അതുലൻ’ എന്നുള്ളതി�ന്റ തത്ഭവ

മാണു് േതാല�നന്നുള്ളതിനു പ്രമാണമുണ്ടു്. അതുലൻ

എന്നു്ആയിരിക്കാം േതാല�ന്റ പിതൃദത്തമായ നാ

മേദയം. ആ വസ്തുത ജനങ്ങൽക്കു മനസ്സിലാകുവാൻ

സാധിക്കാത്തകാലം വന്നേപ്പാൾ േതാലൻഎന്നപദ

ത്തി�ന്റആഗമനത്തിനു് ചില �കട്ടകഥകൾ ഉണ്ടാേക്ക

ണ്ടിയും വന്നിരിക്കാം. ഏതായാലും േതാലൻ വിജയനഗ

രസമ്രാട്ടായ കൃഷ്ണേദവരായരു�ട സദസ്യനായ �തന്നാ

ലി രാമകൃഷ്ണ�നേപ്പാ�ല സൽക്കവി എന്നതിനു പുറേമ

ഒരു വികടകവി കൂടിയായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു തർക്ക

മില്ല. ഒരിക്കൽ കുലേശഖരൻ ധനഞ്ജയമുണ്ടാക്കി ത�ന്റ

ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാരായ സഹൃദയന്മാ�ര വായിച്ചു

േകൾപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േതാലൻ േകാമരത്തി

�ന്റ രൂപത്തിൽ േവഷം �കട്ടി അട്ടഹസിച്ചു�കാണ്ടും

നിണ�മാലിപ്പിച്ചു�കാണ്ടും ‘അേയ്യാ! എനിക്കിതു സഹി

ക്കവേയ്യ!’ എന്നുപറഞ്ഞു�കാണ്ടും സഭയിൽ ചാടി വീഴു

കയും എന്താണു് സങ്കട�മന്നു രാജാവു േചാദിച്ചേപ്പാൾ

താൻ കാളിദാസ�ന്റ ശാകുന്തളനാടകമാ�ണന്നും �പ

രുമാൾ ത�ന്ന ചിത്രവധം �ചയ്തതിനാലാണു് േചാര

�യാലിക്കുന്ന�തന്നും നിേവദനം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു.

ധനഞ്ജയത്തിൽ ശാകുന്തളത്തി�ലആശയങ്ങൾ വികൃ

തമായി പകർത്തീട്ടു�ണ്ടന്നാണു്ആപ്രവൃത്തി�കാണ്ടു

േതാലൻസൂചിപ്പിച്ചതു്. കാളിദാസ�ന്റ േപരിൽ ധന

ഞ്ജയകാരനുള്ളബഹുമാന�ത്തപ്പറ്റി മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടു

ണ്ടേല്ലാ. ഇങ്ങ�ന േതാല�ന രാജാവുമായും അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ഭാര്യ �ചേറാട്ടമ്മയുമായും മറ്റു ഘടിപ്പിച്ചു പല

ഐതിഹ്യങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്.

വികടകവിത

യമകഘടന, ദൂരാന്വയം, അപൂർവപദപ്രയാഗം മുതലാ

യവഅർത്ഥപ്രതീതിക്കുഹാനികരങ്ങളാകയാൽ കാ

വ്യഗഡുക്കളാ�ണന്നായിരുന്നു േതാല�ന്റ ദൃഢമായ വി

ശ്വാസം. യമകകവിക�ള കളിയാക്കി അേദ്ദഹം രചിച്ചി

ട്ടുള്ളതാണു് സുപ്രസിദ്ധമായ

“വേന്ദ തനയം വക്യാ നിരന്വയം ദലിതദാനവം േദവക്യാഃ

ഥപ്രഥനന്ദാനന്ദം പദദ്വയം നാത്ര ജനിതനന്ദാനന്ദം”

എന്ന േശ്ലാകം. ‘വക്യാഃ’ എന്നും ‘ഥപ്രഥനന്ദാനന്ദം’

എന്നും ഉള്ള രണ്ടുപദങ്ങൾഈ േശ്ലാകത്തിൽ നിരന്വ

യങ്ങളാ�ണന്നുകവിത�ന്ന ഉൽേഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നതു

േനാക്കുക. ദൂരാന്വയ പ്രിയന്മാ�ര പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു

േശ്ലാകമാണു് താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നുതു്.

“അംഭരമംബുനിപത്രമരാതിഃ

പീതമഹീശഗണസ്യ ദദാഹ

യസ്യ വധൂസ്തനയം ഗൃഹമ  ബ്  ജാ

പാതു സ വശ്ശിവേലാചനവഹ്നിഃ”

“യസ്യ അംബരം (വസ്ത്രം) പീതം; യസ്യ വധൂഃ അബ്  ജാ

(ലക്ഷ്മീഃ); യസ്യ തനയം (കാമേദവം) ശിവേലാചനവ

ഹ്നിഃ ദദാഹ; യസ്യ പത്രംഅഹീശഗണസ്യഅരാതിഃ

(ഗരുഡഃ) ; യസ്യ ഗൃഹംഅംബുനി; സ വ പാതു” എന്നു്

അന്വയിക്കുന്നതുവ�രഈ േശ്ലാകം ഉന്മത്തപ്രലാപം

േപാ�ലേയ േതാന്നുകയുള്ളു. ദൂരാന്വയേത്തയും നിരർ

ത്ഥകപദപ്രേയാഗേത്തയും ഒന്നിച്ചു് അവേഹളനം �ച

യ്യുന്നതാണു്.

“ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ രാേജന്ദ്ര മുഖം പ്രക്ഷാളയസ്വ ടഃ

എഷആഹ്വയേത കുക്കു ച�വ തുഹി ച�വ തുഹി”

 എന്ന േശ്ലാകം. അപൂർവപദപ്രയാഗ�ത്തഅധിേക്ഷപി

ക്കുന്നതാകുന്നു. അേധാലിഖിതമായ പദ്യം.

“ദൃശാവളീവആഭാതഃ കുശുരാനനപങ്കേജ;

അപ്പിത്തേനത്രഭക്തം ത്വാമപി േചേട്ട ജനാധിപ!”

കുശൂരൻ (കവിൽ) ഭൂമിയിൽ ശൂരൻ; അപ്പിത്തം =അഗ്നി;

ഈേട്ട (ജനങ്ങൾ) ഭജിക്കുന്നു. ഈഅർത്ഥം കവി പറ

ഞ്ഞു�കാടുത്താേലഅനുവാചകനു ഗ്രഹിയ്ക്കുവാൻ കഴി

കയുള്ളു. ഓേരാ പാദവും അശ്ലീലദുഷ്ടവുമാണു്. അക്കാല

ത്തുസ്ത്രീകൾക്കുസംസ്കൃതഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്നഅജ്ഞ

തേയയുംഅേദ്ദഹം മർമ്മസ് പൃക്കായി അപഹസിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്.  

“അ�ന്നാത്തേപാക്കി, കുയി�ലാത്തപാട്ടീ,

േത�നാത്തവാക്കീ, തിലപുഷ്പമൂക്കീ,

ദരിദ്രയില്ല�ത്തയവാഗുേവാ�ല

നീണ്ടിട്ടിരിക്കും നയനദ്വയത്തീ”

എന്ന േശ്ലാകം േകട്ടാൽ �നറ്റി ചുളിക്കുന്നയുവതികൾ

“അർക്കശുഷ്കഫലേകാമളസ്തനീ

തിന്ത്രിണീദലവിശാലേലാചനാ

നിംബപല്ലവസമാനേകശിനീ

വൃദ്ധവാനരമുഖീ വിരാജേത”

എന്നുപറഞ്ഞാൽ തലകുലുക്കുന്നു. “പൂച്ചക്കണ്ണി” എന്നും

“വാനരമുഖി” എന്നും വിളിച്ചാൽ ശുണ്ഠികടിക്കുന്നവർ

“ഗണപതിവാഹനരിപുനയേന” എന്നും “ദശരഥനന്ദ

നസഖവദേന” എന്നും വിളിച്ചാൽ പുഞ്ചിരി�ക്കാള്ളു

ന്നു. ഇങ്ങ�നയുള്ളപരിഹാസകവനങ്ങളാൽ േതാലനു

കവിക�ളഅവർഅക്കാലത്തുതുടർ ന്നു�കാണ്ടിരുന്ന

പലഅപഥസഞ്ചാരങ്ങളിൽനിന്നും വിനിവർത്തിപ്പിക്കു

ന്നതിനുസാധിച്ചു എന്നുനമുക്കുധാരാളമായി വിശ്വസി

ക്കാം. ചുരുക്കത്തിൽ മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരു�ട

മാർഗ്ഗദർശിയാണു് േതാലൻ.

മേഹാദയപുേരശചരിതം

േതാലകാവ്യം എന്നുകൂടി േപരുള്ളഈഗ്രന്ഥം ഇതുവ

�രയും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. കവിയു�ട പുരസ്കർത്താവായ കു

ലേശഖരവർമ്മാവു ത�ന്നയാണു് നായകൻഎന്നുള്ള

തു േപരിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു. മേഹാദയപുരത്തി�ന്റ

ഒരു വർണ്ണനേത്താടുകൂടിയാണു് കാവ്യം ആരംഭിക്കുന്ന

തു്. അതിൽഎല്ലാ േശ്ലാകങ്ങളിലും പദങ്ങൾഅന്വയക്ര

മമനുസരിച്ചാണു് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നും നിരർത്ഥ

കപദാദികാവ്യേദാഷങ്ങളു�ട നിഴലാട്ടം േപാലുമി�ല്ല

ന്നും േകട്ടുേകൾവിയുണ്ടു്. മേഹാദയപുരവർണ്ണനത്തി�ല

രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അവയാ

ണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“സ്വർജ്ജാലികാ നിർജ്ജരനിർഝരിണ്യാം

യദീയസൗധാഗ്രജുഷാം വധൂനാം

ആേലാലദൃഷ്ടിപ്രകരം നിരീക്ഷ്യ

മീനഭൂമാജ്ജാലശതംക്ഷിപന്തി.

യത്രാങ്ഗനാഃ പ്രാവൃഷി ശുഷ്കകണ്ഠാൻ

േകളീചേകാരാനതിലംഘിതാഭ്രം

സൗധാഗ്രമാനീയ സമീപഭാജാ

താരാസരണ്യാ സഹ േയാജന്തി.”

കൂടിയാട്ടം

േകരള�ത്തേപ്പാ�ല കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും കുലവിദ്യ�യ

ന്നനിലയിൽ പ്രേത്യകം ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ പ്രാചീനകാ

ലം മുതൽക്കുത�ന്നഅഭ്യസിച്ചു തദ്വാരാ ജീവിതം നയി

ക്കുന്ന ഒരു േദശം ഭാരതവർഷത്തിൽ േവ�റയില്ല. അവ

�ര ചാക്യാന്മാ�രന്നു പറയുന്നു. സമുദായേസാപാന

ത്തിൽ തങ്ങേളാടു് ഏകേദശം സമാനസ്ഥാനമുള്ള

നമ്പ്യാന്മാർ എന്ന വർഗ്ഗക്കാരു�ട സാഹായ്യം മാത്ര

േമ അവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽആവശ്യമുള്ളു. ചാക്യാർ

അഥവാ ചാക്കിയാർ എന്നപദം �ചന്തമിഴിൽ സാഹി

ത്യത്തിൽ ‘ചാ�ക്കയർ’ എന്നരൂപത്തിലാണ് കാണു

ന്നതു്. ചിലപ്പതികാരത്തിൽ �ചങ്കട്ടുവൻ ഉത്തരദിഗ്വിജ

യം കഴിഞ്ഞുതിരി�യ വരുേമ്പാൾ പറയൂർ (വടക്കൻ

തിരുവിതാംകൂറി�ല പറവൂർ) കൂത്തച്ചാ�ക്കയൻത്രിപു

രദഹനം കഥയാടി അേദ്ദഹ�ത്തഅനന്ദിപ്പിച്ചതായി

വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നു് മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

“ഉ�മയവ�ളാരു തിറനാകേവാങ്കിയ

വി�മയവനാടിയ �കാട്ടിേച്ചതം

പാത്തരുനാല്  വ�ക മ�റേയാർ പ�റയൂർ-

ക്കൂത്തച്ചാ�ക്കനാടലിൽ മികഴ് ന്തവൻ”

എന്നാണു്ആഘട്ടത്തിൽ ഇളേങ്കാവടികളു�ട വർണ്ണ

നം. അതു�കാണ്ടുക്രി.പി. രണ്ടാം ശതകത്തിനു മുൻപു

ത�ന്നഅഭിനയം ചാക്യാന്മാരു�ട വൃത്തിയായിരുന്നു

എന്നുനിർണ്ണയിയ്ക്കാം. ഈകലഅമ്പലങ്ങളിൽ തച്ചു

ശാസ്ത്രമനുസരിച്ചു പണിയിച്ചിട്ടുള്ള കൂത്തമ്പലങ്ങളിേല

പ്രേയാഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളു. കൂടിയാട്ടത്തിൽ പുരുഷേവ

ഷ�മല്ലാം ചാക്യാന്മാരും സ്ത്രീേവഷ�മല്ലാം നങ്യാന്മാരും

(നമ്പ്യാർവർഗ്ഗത്തി�ല സ്ത്രീകൾ) അഭിനയിക്ക�മന്നാ

ണു് നിയമം. ഇങ്ങ�ന രണ്ടു വർഗ്ഗക്കാരും കൂടിയാടുന്ന

തു�കാണ്ടായിരിയ്ക്കണം കൂടിയാട്ടം എന്നു് അതിനു േപർ

വന്നതു്. നാട്യപ്രിയനും അഭിനയമർമ്മജ്ഞനുമായ കു

ലേശഖരവർമ്മാവു േതാല�ന്റസഹായേത്താടുകൂടി കൂ

ടിയാട്ടത്തിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾഏർ�പ്പടുത്തി. ആ

പരിഷ്കാരങ്ങൾ താ�ഴക്കാണുന്നവയാ�ണന്നു �കാച്ചി

അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘കൂത്തും കൂടിയാ

ട്ടവും’ എന്നപുസ്തകത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1. വിദൂഷകനും മറ്റു ചില പാത്രങ്ങളും പ്രാകൃതത്തിൽ

മാത്രമല്ലാ�ത മലയാളത്തിലും സംസാരിച്ചു് സം

സ്കൃതമറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്കുകൂടി സംസ്കൃതനാടകാ

ഭിനയംആസ്വാദ്യമാക്കിതീർക്കണം;

2. ഒരു നാടകത്തി�ലഏതുപ്രധാനാങ്കത്തിനും

ആദിയിൽഅവതാരികാരൂപത്തിൽ ഒരു നാന്ദി

യുണ്ടായിരിക്കണം;

3. പ്രകൃതമനുസരിച്ചു നായകനും മറ്റു പാത്രങ്ങളും

�ചാല്ലുന്നസംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾക്കുപകരമായി

വിദൂഷകൻഅവയ്ക്കു േയാജിച്ചതും അപ്രകൃതമല്ലാ

ത്തതും രസാവഹവുമായ പ്രതിേശ്ലാകങ്ങൾ (മണി

പ്രവാളത്തിൽ) �ചാല്ലണം;

4. നായകനും മറ്റും പ്രധാനപാത്രങ്ങളും അവർ �ചാ

ല്ലുന്ന േശ്ലാകം അതി�ന്റസാരം സാമാന്യമായി

സൂചിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലും സ്വരത്തിലും അർ

ത്ഥം, അഭിനയം, േസ്താഭം, ഹസ്തമുദ്ര ഇവ�കാ

ണ്ടു വിശദമാക്കണം. ഒടുവിൽഅന്വയക്രമത്തിൽ

േശ്ലാകത്തി�ന്റഅർത്ഥം ഒന്നുകൂടിഈത്രിവിധ

കരണങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും നടിക്കുകയുംഅതിനിട

യിൽആവശ്യംേപാ�ല ഉചിതങ്ങളായഅവതാരി

കകൾ�കാണ്ടുസന്ദർഭം വിസ്തരിക്കുകയും േവണം;

5. അഭിനയത്തിനു തിര�ഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളഅങ്കത്തിനു

മുമ്പുള്ളകഥാഭാഗം നായകൻത�ന്ന നിർവ്വഹിക്ക

ണം.

ഇത്തരത്തിലാണു �പരുമാൾഏർ�പ്പടുത്തിയ പരി

ഷ്കാരങ്ങളു�ട പദ്ധതി. കൂടിയാട്ടത്തിനുആദ്യമായി േവ

ണ്ടതു് രങ്ഗാലങ്കാരമാണു്; അതു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്മാർ

അണിയറയിൽ കുല�ദവങ്ങേളയും മറ്റും വന്ദിക്കണം.

അേപ്പാൾ നമ്പ്യാർ അരങ്ങത്തു മിഴാവു �കാട്ടുകയും

നങ്യാർ അക്കിത്ത �ചാല്ലുകയും �ചയ്യുന്നു. അക്കിത്ത

ഗണപതി, സരസ്വതി, ശിവൻഈ േദവതക�ളപ്പറ്റി

യുള്ളസ്തുതിയാകുന്നു. അനന്തരം സൂത്രധാരൻ രങ്ഗ

ത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു നൃത്തം�ചയ്യും. ആ ചടങ്ങിനു ‘ക്രിയ

ചവിട്ടുക’ എന്നാണു് േപർ . അതു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പി

യാർ അഭിനയിക്കുവാൻ േപാകുന്നഅങ്കത്തി�ല കഥാ

സൂചകവും നായകവന്ദനപരവുമായ േശ്ലാകവും അതി

�ന്റസാരവും �ചാല്ലി അരങ്ങുതളിക്കും. പിന്നീടു് നടൻ

പ്രേവശിച്ചു് ആഅങ്കത്തി�ലആദ്യ�ത്ത വാക്യം �ചാ

ല്ലും; അനന്തരം മങ്ഗളക്രിയയായി. പ്രഥമദിവസ�ത്ത

ചടങ്ങു് അത്രയും �കാണ്ടു് അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാം ദി

വസം നട�ന്റ നിർവ്വഹണമാണു് നടേക്കണ്ടതു്. നിർവ്വ

ഹണ�മന്നാൽആദ്യ�ത്തഅങ്കം മുതൽഅഭിനയിക്കു

വാനുേദ്ദശിക്കുന്നഅങ്കം വ�രയുള്ളകഥാഭാഗത്തി�ന്റ

അഭിനയ�മന്നർത്ഥം. നായക�ന്റ നിർവ്വഹണം കഴി

ഞ്ഞാൽ വിദൂഷകൻആവശ്യമുള്ള നാടകങ്ങളിൽആ

പാത്രത്തി�ന്റ പുറപ്പാടായി. വിദൂഷക�ന്റ വന്ദനത്തി

ന്നു ഭർത്തൃഹരിയു�ട സുപ്രസിദ്ധമായ ‘ബ്രഹ്മാ േയന

കുലാലവന്നിയമിതഃ’ ഇത്യാദി േശ്ലാകം ഉപേയാഗിക്കു

ന്നു. മൂന്നാമ�ത്ത ദിവസം മുതൽ നാലു പുരുഷാർത്ഥ

ങ്ങളും സാധിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമമാണു് അഭിനയിക്കുന്ന

തു്. ധർമ്മാർത്ഥകാമേമാക്ഷങ്ങൾക്കുപകരം അശനം,

രാജേസവ, വിേനാദം, വഞ്ചനംഈനാലുമാണ് പ്രകൃ

തത്തിൽപ്രേയാക്തവ്യങ്ങളായ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ;

ഇവസാധിക്കുന്നതു വിേനാദം, വഞ്ചനം, അശനം, രാജ

േസവഎന്നക്രമത്തിനുമാണു്. ഇ�തല്ലാം വിദൂഷക�ന്റ

കർത്തവ്യപരിപാടിയിൽ �പടുന്നു. പുരുഷാർത്ഥസാ

ധനാഭിനയത്തിൽആദ്യ�ത്ത ദിവസം തളിപ്പറമ്പിൽ

�പരുന്തൃേക്കാവിൽ േക്ഷത്രത്തി�ല േമക്കാന്തല, കീ

ഴ് ക്കാന്തലഈരണ്ടു്ഊരാളന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിവാദം

തീർക്കലാണു് പ്രേമയം; രണ്ടാം ദിവസം വിേനാദവും

വഞ്ചനവും, മൂന്നാം ദിവസം അശനവും, നാലാം ദിവ

സം രാജേസവയുമാണു് അഭിനയിേക്കണ്ടതു്. അത്രയും

കഴിയുേമ്പാൾ രാജാവു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വിദൂഷകസ്ഥാ

നത്തിൽ ത�ന്ന നിയമിച്ചതായി നടൻ നിേവദനം �ച

യ്യുന്നു. പി�ന്ന വിദൂഷക�ന്റ നിർവ്വഹണം നടക്കുന്നു.

അങ്ങ�നആറു ദിവസങ്ങൽകഴിഞ്ഞാൽഏഴാമ�ത്ത

ദിവസം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള അങ്കത്തി�ന്റഅഭി

നയംആരംഭിക്കുന്നു. മൂന്നു രാത്രി�കാണ്ടുഅതു് അവ

സാനിപ്പിയ്ക്കണം. ഈ മൂന്നു ദിവസ�ത്തഅഭിനയമാണു

സാക്ഷാൽ കൂടിയാട്ടം. കൂടിയാട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ നായ

കൻമാത്രം രങ്ഗത്തു നിന്നു�കാണ്ടു് ‘അങ്കംമുടി’ക്കും.

നങ്യാർ മുടി (അവസാന�ത്ത)അക്കിത്തപാടുന്നതും

ചാക്യാർ നൃത്തം �ചയ്യുന്നതുമാണു് അതി�ന്റ ചടങ്ങ്.

കൂടിയാട്ടത്തി�ലഅഭിനയം നാട്യപ്രധാനമാകയാൽ

അതിൽ �ചാല്ലിയാട്ടത്തിനു പറയത്തക്കപ്രേവശ�മാ

ന്നുമില്ല. ചാക്യാർ �കമുദ്രകൾ കാണിക്കുന്നതു രണ്ടു

േതാളിേന്റയും സീമയ്ക്കുള്ളിലല്ലാ�തഅതിനപ്പുറം കടക്ക

രു�തന്നുനിഷ്കൃഷ്ടമായ വ്യവസ്ഥയുണ്ടു്. നങ്യാർകൂത്തു്

ഏ�ന്നാന്നുണ്ടു്; അതുസുഭദ്രാധനഞ്ജയം ദ്വിതീയാങ്കം

വിഷ്കംഭകത്തിേല േചടീപ്രേവശഘട്ടത്തിലുള്ള നങ്യാരു

�ട അഭിനയമാണു്. നങ്യാർ മ�റ്റാന്നും അഭിനയിക്കാ

റില്ല.

േതാലനും കൂടിയാട്ടവും

ചാക്യാന്മാരു�ട കൂടിയാട്ടത്തിനു് (1) കുലേശഖരവർമ്മാ

വി�ന്റ സംവരണവും (2) ധനഞ്ജയവും (3) ശക്തിഭദ്ര�ന്റ

ചൂഡാമണി (പ്രേത്യകിച്ചു പർണ്ണശാലാങ്കം, ശൂർപ്പണ

ഖാങ്കം, അേശാകവനികാങ്കം, അങ്ഗുലീയാങ്കംഈ

ഭാഗങ്ങൾ) (4) നാഗാനന്ദം (പ്രേത്യകിച്ചു് നാലാമങ്കം) (5)

ഭാസേന്റ�തന്നു ചിലർ പറയുന്നപ്രതിജ്ഞായൗഗന്ധ

രായണത്തി�ല മന്ത്രാങ്കം (6) സ്വപ്നവാസവദത്തത്തി

േല സ്വപ്നാങ്കവും േശഫാലികാങ്കവും (7) ദൂതഘേടാൽ

കചം (8) ബാലചരിതത്തിേല മല്ലാങ്കം (9) അഭിേഷ

കനാടകത്തിേല ബാലിവധാങ്കവും േതാരണയുദ്ധാങ്ക

വും (10) പ്രതിമാനാടകത്തിേല വിച്ഛിന്നാഭിേഷകം (11)

കല്യാണസൗഗന്ധികവ്യാേയാഗം (12) മത്തവിലാസ

പ്രഹസനം (13) ഭഗവദജ്ജുകപ്രഹസനം ഇവയാണു്

പ്രാേയണ ഉപേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. അഭിജ്ഞാന

ശാകുന്തളവും മഹാനാടകവുംകൂടി പണ്ടു രങ്ഗത്തിൽ

പ്രേയാഗിച്ചിരുന്നതായി അറിവുണ്ടു്. പ്രതിമാനാടക

�ത്തപാദുകാഭിഷേഷക�മന്നുംഅഭിേഷകനാടക�ത്ത

വലിയഅഭിേഷക�മന്നും പറയുന്നു. നാഗാനന്ദം നാ

ലാമങ്കമാണു് പറക്കുംകൂത്തന്ന േപരിൽഅഭിനയിച്ചിരു

ന്നുതു്. അതു് ഇേപ്പാൾ ലുപ്തപ്രചാരമായിരുന്നു. രങ്ഗവി

ധാനം, േവഷം �കട്ടുന്നസമ്പ്രദായം, �കമുദ്രകളു�ട

ക്രമം ഇങ്ങ�നയുള്ളപല കാര്യങ്ങളിലും േവണ്ട വ്യവ

സ്ഥകൾ വരുത്തിഅവ�യ േക്രാഡീകരിച്ചു �പരുമാ

ളു�ട േമൽേനാട്ടത്തിൽ േതാലൻആട്ടപ്രകാര�മന്നും

ക്രമദീപിക�യന്നും രണ്ടുമാതിരി ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾനിർ

മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആട്ടപ്രകാരത്തിൽഓേരാ കഥാപാത്രവും

മുദ്രകൾ കാണിച്ചു് ആേടണ്ടുന്ന രീതിയാണു് വിവരിച്ചിട്ടു

ള്ളതു്. അതിനുള്ളപദ്യങ്ങളുേടയും ചൂർണ്ണികകളുേടയും

ശരിയായഅർത്ഥവുംഅതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്രമദീ

പികയിൽ ഓേരാ രൂപകത്തിലും സന്ദർഭമനുസരിച്ചു്

േചർേക്കണ്ടഅവതാരിക, നടന്മാർ രങ്ഗത്തിലും മറ്റു

അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടകൃത്യങ്ങൾ, വിദൂഷക�ന്റ ചടങ്ങുകൾ

മുതലായ വിഷയങ്ങൾപ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓേരാ

പാത്രങ്ങളും ഇന്ന വിധത്തിൽ േവഷം ധരിക്കണ�മന്നും

ഇന്നതാളത്തിലുള്ള �കാേട്ടാടുകൂടി രംഗപ്രേവശം �ച

യ്യണ�മന്നും ഇന്നസ്വരത്തിൽ േശ്ലാകങ്ങളും മറ്റും �ചാ

ല്ലണ�മന്നും ഇതിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നു �പരുമാളും

േതാലനും കൂടി തീർച്ച�പ്പടുത്തിയ രീതിയിൽത്ത�ന്ന

യാണു് ഇന്നും കൂടിയാട്ടവും കുത്തും നടന്നുേപാരുന്ന�ത

ന്നും, കാലാന്തരത്തിൽ പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങ�ളാന്നും

സ്വീകരിക്കരു�തന്നുംഎല്ലാ നടന്മാരു�ട അഭിനയത്തി

നുംഐകരൂപ്യമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നും വിധിയു�ണ്ട

ന്നുംഅഭിജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അഭിനേയാ

പയുക്തങ്ങളായ നാടകങ്ങൾ�ക്കല്ലാം പ്രേത്യകം പ്ര

േത്യകംആട്ടപ്രകാരവും ക്രമദീപികയുമുണ്ടു്. ഇവ മുഴുവൻ

േതാല�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നു് എനിക്കു് അഭിപ്രായമില്ല.

വിദൂഷകൻ �ചാേല്ലണ്ട ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങളിലും ഏതാ

നും ചിലതു മാത്രേമ േതാലേന്റതായുള്ളു. േശഷമുള്ളവ

ഓേരാ കാലത്തു് ഓേരാ സരസന്മാർ കൂട്ടിേച്ചർത്തതാ

ണു്. ഒരാട്ടപ്രകാരഗ്രന്ഥത്തിൽ കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ

േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റസന്താനേഗാപാലം ശീതങ്കൻ

തള്ളലിലുള്ള “അമ്പത്താറൂഴിഭാഗാന്തരമതിൽ മരുവീ

ടുന്ന ഭൂപാലമീശ�ക്കാമ്പന്മാരുണ്ടേനകം” എന്ന േശ്ലാ

കം എടുത്തു േചർത്തിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

ഉേദ്ദശം അറുപതു �കാല്ലത്തിനു മുമ്പു�വക്കത്തിനു

സമീപം ജീവിച്ചിരുന്ന തിരുവാമ്പാടി �കാച്ചുനമ്പൂരിയു

�ട േശ്ലാകങ്ങളുംആകൂട്ടത്തിൽസ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സംസ്കൃതകവികളു�ട ചില ഉന്മാർഗ്ഗവിഹാരങ്ങ�ള നിയ

ന്ത്രിക്കുക, ത�ന്റ കാലംവ�ര അവ്യവസ്ഥിതമായി കിട

ന്നിരുന്ന കൂടിയാട്ടത്തിലും കൂത്തിലുംആശാസ്യങ്ങളായ

പല പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തുക, മണിപ്രവാ

ളകവിതേയയും ഭാഷാകവിതേയയും പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുക,

ഇവയാണു് േകരളത്തി�ല സാഹിത്യത്തിന്നും നാടകക

ലയ്ക്കും േതാലനിൽനിന്നു ലഭിച്ച മുഖ്യസഹായങ്ങൾ.
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10 കൂത്തു്

സൂതൻസദസ്സിൽ ഇരുന്നു�കാണ്ടുബ്രാഹ്മണർക്കു

കഥാപ്രവചനരൂപത്തിൽസന്മാർേഗ്ഗാപേദശം �ച

യ്യുന്ന രീതിയിലാണേല്ലാ പുരാണങ്ങൾ ഉപക്രമിപ്പിച്ചി

രിക്കുന്നതു്. ആ വഴിക്കുത�ന്നയായിരിക്കും കൂത്തി�ന്റ

യും ഉത്ഭവം. സൂത�നേപ്പാ�ല ചാക്കിയാർക്കും പീഠ

ത്തിൽ ഇരുന്നു�കാണ്ടു കഥ പറയാം. േക്ഷത്രങ്ങളി�ല

കൂത്തമ്പലങ്ങളിൽ മാത്രേമ കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും പാടുള്ളു

എന്നുംആഅവസരങ്ങളിൽബ്രാഹ്മണർേക്ക തറയിൽ

ഇരിക്കാവൂഎന്നും നിയമമുണ്ട്. ആദികാലത്തുസൂത�ന

േപ്പാ�ല ഭഗവൽകഥ വർണ്ണിക്കുകഎന്നുള്ളതു മാത്ര

മായിരുന്നിരിക്കണം ചാക്കിയാരു�ട വൃത്തി�യന്നും,

പിന്നീടു് ക്രേമണഅവർ വ്യങ്ഗ്യഭങ്ഗിയുള്ള ചമ്പൂപ്രബ

ന്ധങ്ങളിൽ ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു്, അവയ്ക്കു വിസ്തരിച്ചു്

അർത്ഥം പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ചു്, ഹാസ്യവും അഭിനയവും

മറ്റും ഇടകലർത്തിആപദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചു്, അതി

�ന പണ്ഡിതൻമാർക്കും പാമരന്മാർക്കും ഒന്നുേപാ�ല

ആകർഷകമാക്കിത്തീർത്തുഎന്നും വടക്കുങ്കൂർ രാജരാ

ജവർമ്മരാജാവു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിേനാടു ഞാൻ പൂർ

ണ്ണമായി േയാജിക്കുന്നു. കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും സംബന്ധി

ച്ചുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ �ചാല്ലുന്നതിനു് അേനകം രാഗങ്ങൾ

പ്രാചീനാചാര്യന്മാർ നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“മുഡ്ഡശ്രീകണ്ഠ�താണ്ടാർത്തൻഇന്ദളം മുളീന്ദളം

േവളാധൂളി തഥാ ഭാണം വീരതർക്കൻ ച തർക്കവും;

േകാരക്കുറിഞ്ഞീ േപാരാളി; �പാറനീരം ത�ഥവ ച

ദുഃഖഗാന്ധാരവും പി�ന്ന�ച്ചഴിപഞ്ചമഭാണവും.

ശ്രീകാമതാ �കശികിയും ഘട്ടന്തരിയുമന്തരി”

എന്നീ രാഗങ്ങളാണു് അവയിൽ പ്രധാനം. ഇവ ഏത

വസരങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിക്കണ�മന്നുംആചാര്യന്മാർത

�ന്ന ഉപേദശിക്കുന്നു.

രാക്ഷസീനാം തു സംേഭാഗശൃങ്ഗാേര മുഡ്ഡ ഇഷ്യേത;

ശ്രീരാമസ്യ തു സംേഭാഗശൃങ്ഗാേര മുരളീന്ദളം.

േകാരക്കുറിഞ്ഞീരാേഗഷു വാനരാണാം വിേശഷതഃ;

�പാറനീരാഖ്യരാഗസ്തു വർഷാകാലസ്യ വർണ്ണേന.

അങ്കാവസാേനശ്രീകണ്ഠീ ദുഷ്ടാനാം ച നിബർഹേണ;

സന്ധ്യാവർണ്ണനേവളായാം മദ്ധ്യാഹ്നസ്യ ച വർണ്ണേന.

ഈരാഗങ്ങൾ പലതും തമിഴ് ഇ�ചകളി ൽ പണ്ടുത

�ന്നപ്രചുരപ്രചാരങ്ങളായിരുന്നു. �പാറനീരും മറ്റും

ഇേപ്പാൾ േകരളത്തിൽ മാത്രേമ നടപ്പുള്ളു. അവ പഴയ

ദ്രാവിഡരാഗങ്ങളായിരുന്നു.
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11 സുകുമാരൻ—ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം

സംസ്കൃതഭാഷയിൽ വിരചിതങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹാകാവ്യ

ങ്ങളിൽശ്രീകൃഷ്ണവിലാസത്തി�ന്റസ്ഥാനം അത്യന്തം

മഹനീയമാണു്. സൗകുമാര്യം, സമത, പ്രസാദം, മാധു

ര്യം, അർത്ഥവ്യക്തി മുതലായ ഗുണങ്ങൾഇത്രമാത്രം

തികഞ്ഞിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങൾ േവ�റ ഉ�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നി

ല്ല. േകരളീയർ പേണ്ടയ്ക്കുപേണ്ടപ്രസ്തുതകാവ്യത്തി�ന്റ

പരമാരാധകന്മാരാണു്. ശ്രീരാേമാദന്തം വായിച്ചു് ഒരു

മാതിരി വിഭക്തിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽബാ

ല്യത്തിൽഅവർ ഇന്നും പഠിയ്ക്കുന്നആദ്യ�ത്തഗ്രന്ഥം

അതാ�ണന്നുപറേയണ്ടിതില്ലേല്ലാ.

അപൂർണ്ണത

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം പന്ത്രണ്ടാമ�ത്തസർഗ്ഗം മുഴുപ്പിക്കുന്ന

തിനു കവിക്കുസാധിച്ചിട്ടില്ല.

“വ്രാേതന പൂഗദ്രുമവാടികാനാം

നിവാരയന്നർക്കമഹഃപ്രകാശാൻ

പാരം ശ്രിതാൻ പശ്ചിമവാരിരാേശഃ

പശ്യ പ്രിേയ! േകാങ്കണഭൂവിഭാഗാൻ.”

എന്നഅറുപത്താറാമ�ത്ത േശ്ലാകമാണു് അേദ്ദഹം ഒടു

വിൽഎഴുതിയതു്. പാരിജാതഹരണം കഴിഞ്ഞു േദവ

േലാകം വിട്ടു ഭൂമിയി�ലത്തുേമ്പാൾശ്രീകൃഷ്ണൻസത്യഭാ

മയ്ക്കു് ഓേരാ േദശമായി കാണിച്ചു�കാടുക്കുകയുംഅതാ

തി�ന്റ മാഹാത്മ്യം വർണ്ണിച്ചു േകൾപ്പിയ്ക്കയും �ചയ്യുന്നു.

പാണ്ഡ്യരാജ്യേത്തയും േചാളരാജ്യേത്തയും വർണ്ണിച്ചതി

നുേശഷം സപ്ത�കാങ്കണങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കുവാൻ കവി

ആരംഭിക്കുന്നു. ഈസർഗ്ഗ�മങ്കിലും പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു

പിൽക്കാലത്തുള്ളകവികളിൽആരുംത�ന്ന ഉദ്യമിച്ചി

ട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതുപ്രസ്തുതകാവ്യത്തി�ന്റഅന്യാദൃശമായ

�വശിഷ്ട്യത്തിനു നിദർശനമാകുന്നു.

“നിരാകൃതക്ഷത്രിയമണ്ഡേലന

വിശ്വംഭരാഭാരനിരാസ്പേദന

അമീഷുസിേന്ധാസ്സ്വബലാർജ്ജിേതഷു

കൃതം പദം ഭാമിനി! ഭാർഗ്ഗേവണ”

എന്നുതുടങ്ങിആറു േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ചില ഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്; അവസുകുമാര�ന്റ േശ്ലാകങ്ങളല്ല.

‘വ്രാേതന പൂഗദ്രുമ’ എന്ന േശ്ലാകം വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനു

േമൽ രാമപാണിവാദൻ വിലാസിനിയിൽ ‘ഇേത്യതാ

വേത്യവ മഹാകാവ്യസ്യാസ്യപ്രവൃത്തിരിതി സമ്പൂർണ്ണം

മങ്ഗലം’ എന്നുപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുവി�ന്റ ശാസ

നകാർക്കശ്യം സഹിക്കവയ്യാ�തഅേദ്ദഹ�ത്തവധി

ക്കുവാൻസുകുമാരൻ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ തട്ടിൻപു

റത്തു് ഒരു കല്ലുമായി ഒളിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നുംഅേപ്പാൾ

ഗുരുപത്നിക്കും ഗുരുവിനും തമ്മിൽ തനിക്കു് അത്യന്തം

അഭിമാനജനകമായ ഒരുസംഭാഷണം നടന്നുഎന്നും,

അതുേകട്ടു പിേറ്റ ദിവസം കാലത്തു ഗുരുവേധ്യാദ്യമത്തി

നുള്ളശിക്ഷ�യ�ന്തന്നുഗുരുവിൽ നിന്നു ത�ന്നഗ്രഹി

ച്ചു് അേദ്ദഹം എത്ര ത�ന്ന തടുത്തിട്ടും വഴി�പ്പടാ�ത

ഒരു കുണ്ഡമുണ്ടാക്കി ഉമി നിറച്ചു് അതിൽ തീ കത്തിച്ചു്

അവി�ടനിന്നു�കാണ്ടു് േദഹം നീറ്റി ആത്മഹത്യ �ചയ്തു

എന്നും േകരളത്തിൽ ഒ�രതിഹ്യം സുകുമാര�നപ്പറ്റി

യും പ്രഭാകരമിശ്ര�നസംബന്ധിച്ചുള്ള രീതിയിൽ പ്ര

ചരിക്കുന്നു. ഈവസ്തുതഞാൻ മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഉമിത്തീയിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾസുകുമാരൻ ഉണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലി

യതാണു് ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസ�മന്നും ‘പശ്യ പ്രിേയ! േകാങ്ക

ണഭൂവിഭാഗാൻ’ എന്നപദം �ചാല്ലിയേപ്പാൾ നാക്കു

�വന്തുേപാകയാലാണു് േശഷം ഭാഗം രചിക്കാഞ്ഞ

തു് എന്നുംഐതിഹ്യം തുടരുന്നു. പ്രഭാകരനായിരുന്നു

ആത്മഹത്യ �ചയ്ത�തന്നും പ്രഭാകര�ന്റ നാമാന്തരമാ

ണു് സുകുമാരൻഎന്നുംസങ്കല്പിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. ഈ

ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ യാ�താരു വാസ്തവാംശവും ഉള്ളതാ

യി എനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല. കാവ്യം സമാപിപ്പിക്കുന്നതി

നു മുൻപു കവി മരിച്ചുേപായി എന്നുമാത്രം അനുമാനി

ക്കാം.

സുകുമാരനും േകരളവും

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസത്തി�ന്റ പ്രചാരം അധികമായി കാണു

ന്നതു േകരളത്തിലാ�ണങ്കിലും സുകുമാരൻ േകരളീയനാ

േണാ എന്നുസംശയിയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനു

ള്ള ചില കാരണങ്ങൾഞാൻ വിജ്ഞാന ദീപിക നാ

ലാംഭാഗത്തിൽസുകുമാരകവി�യപ്പറ്റിയുള്ളഎ�ന്റ

ഉപന്യാസത്തിൽഎടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശങ്കരേന്റ

യും പാർവ്വതിയുേടയും പുത്രനായി ഭാരതീഭൂഷണ�നന്ന

ബിരുദേത്താടുകൂടി ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാംശതകേത്താടടു

പ്പിച്ചു ഭട്ടസുകുമാരൻഎ�ന്നാരുസ്മാർത്തബ്രാഹ്മണക

വി ശ്രീരങ്ഗത്തുസന്നിധാനം �ചയ്തിരുന്നു. അേദ്ദഹം

ഏഴങ്കമുള്ള രഘുവീരചരിതം എന്ന നാടകത്തി�ന്റ നിർ

മ്മാതാവാണു്. ഈ ഭട്ടസുകുമാരനായിരിക്കുേമാ ശ്രീകൃ

ഷ്ണവിലാസകാരൻഎന്നേത്രഎ�ന്റ ശങ്ക. അ�തങ്ങ

�നയിരുന്നാലും കൂടുതൽ �തളിവുകൾ കിട്ടുന്നതുവ�ര

സുകുമാര�ന ഒരു േകരളീയനായി ഗണിയ്ക്കുന്നതാണു് പ്ര

ഹതമായ പന്ഥാവി�ന കഴിവുള്ളിടേത്താളം അനുസരി

േക്കണ്ടസാഹിത്യചരിതകാര�ന്റ ചുമതല. ശ്രീകൃഷ്ണവി

ലാസത്തി�ന്റ കാലം ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിനു

േമലാ�ണന്നുഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം പത്താം സർഗ്ഗത്തിൽഏതാനും ഭാ

ഗംവ�ര കവിയൂർ രാമൻനമ്പ്യാർ തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

അതിനുേമലുള്ള ഭാഗത്തി�ന്റ ഭാഷാന്തരീകരണത്തിനു്

ആരും ഉദ്യമിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ രാമപാണിവാദ

�ന്റ വിലാസിനി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിനാണു് അഗ്രിമ

സ്ഥാനം നൽേകണ്ടതു്. അതുസമ്പൂർണ്ണമാ�ണന്നുകാ

ണിച്ചുവേല്ലാ. “യേത്രാദ്യതാനാം കുസുമാപചാേയ കാ

ന്താസു കല്പദ്രുമവാടികാസു” ഇത്യാദി േശ്ലാകത്തിനു് “കു

സുമാപചാേയ പുേഷ്പാച്ചേയ, ഹസ്താദാേന േചരേസ്തയ

ഇതി ണ്യന്താൽഅധഃസ്ഥിതാനാേമവ ഹേസ്തന പുഷ്പാ

പചേയാ യുജ്യേത” എന്നും മറ്റും സമഞ്ജസമായി അർ

ത്ഥകല്പനം �ചയ്യുന്നപാണിവാദ�ന്റസഹൃദയത്വം ശ്ലാ

ഘനീയമായിരിക്കുന്നു. മ�റ്റാരു വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ േപർ

ബാലപാഠ്യ�യന്നാണു്. “ശ്രീ�വഷ്ണവാഗ്രസരവാരിജ

സത്തമൗ തൗ േഗാപാലമാധവഗുരൂ” എന്നപദ്യത്തിൽ

നിന്നു േഗാപാലപ്പിഷാരടിയും മാധവവാരിയരുമാണു്

വ്യാഖ്യാതാവി�ന്റ ഗുരുക്കന്മാ�രന്നു കാണുന്നു.

“ബാലപാഠ്യാഭിധാ കാചിദസ്യ വ്യാഖ്യാ വിരച്യേത

താമ്രപത്രാലയേസ്ഥന േഗാവിേന്ദന യഥാന്വയാൽ

സുകുമാരസരസ്വതീരസാർദ്രാ

ഹരിലീലാമനുരുദ്ധ്യ േജജയീതി

മലിനാപി വിഗാഹനാദമുഷ്യാം

വിമലാ സ്യാന്ന കഥം മദീയവാണീ?”

എന്നപ്രസ്താവനയിൽനിന്നു �ചേമ്പാലിൽ േഗാവിന്ദ

�ന�ന്നാരു പണ്ഡിതനാണു് വ്യാഖ്യാതാ�വന്നും �വളി

വാകുന്നുണ്ടു്. ഇതുസമഗ്രമല്ല. മൂന്നാമ�ത്ത വ്യാഖ്യാനം

�കാല്ലം 1055 മുതൽ 1060 വ�ര തിരുവിതാംകൂറിൽ നാ

ടുവാണിരുന്ന വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ

ആജ്ഞഅനുസരിച്ചു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ

ഉണ്ടാക്കിയ മഞ്ജുഭാഷിണിയാണു്. ഇതി�ന്റഅഞ്ചാം

സർഗ്ഗംവ�രയുള്ള ഭാഗം മാത്രേമഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു.
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േദശം

�കാച്ചിരാജ്യത്തു കണയന്നൂർത്താലൂക്കിൽ �വള്ളാര

പള്ളിയിൽ വടക്കുഭാഗത്തുതൃപ്പൂതമങ്ഗലം എ�ന്നാരു

േക്ഷത്രമുണ്ടു്. ആ േക്ഷത്രത്തിനടുത്തുള്ള േപാലീസ് േസ്റ്റ

ഷ�ന്റ �തേക്ക പറമ്പിലായിരുന്നുവേത്ര കരിങ്ങമ്പള്ളി

മനസ്ഥിതി�ചയ്തിരുന്നതു്. നാലു തളികളിൽ കീഴ്ത്തളി

ഐരാണിക്കുളം ഗ്രാമത്തിനും ചിങ്ങപുരത്തുതളി ഇരി

ങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമത്തിനും �നടിയതളി പറവൂർഗ്രാമത്തി

നും േമൽത്തളി മൂഴിക്കുളം ഗ്രാമത്തിനും അവകാശ�പ്പ

ട്ടിരുന്നുഎന്നു മുൻപു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. “തളിയാ

തിരി അവേരാധം പുക്കു േതാന്നിയതു കരിങ്ങമ്പള്ളി

സ്വരൂപവും കാരിമുക്കിൽസ്വരൂപവും ഇളമ്പരേക്കാട്ടു

സ്വരൂപവു” മാ�ണന്നു േകരേളാൽപത്തിയിൽ പ്രസ്താ

വിച്ചുകാണുന്നു. ആസ്വരൂപങ്ങളിൽ ഇളമകളായിരിക്കു

ന്നവരാണു് തളിയാതിരിമാരാകുക; അവർക്കു വിവാഹം

പാടില്ലായിരുന്നു. ഐരാണിക്കുളം ഗ്രാമത്തി�ല തളി

യാതിരിസ്ഥാനമാണു് കരിങ്ങമ്പള്ളി സ്വരൂപത്തിൽനി

ന്നു നടത്തിവന്നതു്. ആസ്വരൂപം അന്യം നിന്നിട്ടു് ഇരു

നൂറ്റി ചില്വാനം �കാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുഎന്നു്

അഭിജ്ഞന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽആഭി

ജാത്യം�കാണ്ടുംആർത്ഥപുഷ്ടി�കാണ്ടും ഉച്ചസ്ഥമായ

ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ലക്ഷ്മീദാസൻ നമ്പൂതിരിപ്പാ

ട്ടി�ല ജനനം. കാളിദാസ�നഅനുകരിച്ചു ത�ന്നസ്സം

ബന്ധിച്ചു് അന്വർത്ഥമായ ലക്ഷ്മീദാസ�നന്ന േപർ കവി

സ്വീകരിച്ചു എേന്നഊഹിേക്കണ്ടതുള്ളൂ; പിതൃദത്തമായ

നാമേധയം എ�ന്തന്നറിവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല.

കാലം

“ലക്ഷ്മ്യാ രങ്േഗ ശരദി ശശിനസ്സൗധശൃങ്േഗ

കേയാശ്ചിൽ

േപ്രമ്ണാ യൂേനാസ്സഹ വിഹരേതാഃ േപശലാഭിഃ കലാഭിഃ

ദ്വാരാേസധഃ ക്വ നു ഹതവിേധർദ്ദൂ രനീതസ്സ തസ്യാ–

ശ് ശ്രാന്തസ്സ്വേപ്ന ശുകമിതി ഗിരാ ശ്രാവ്യയാ സന്ദിേദശ”

എന്നതാണു് ശുകസേന്ദശത്തി�ല പ്രഥമേശ്ലാകം. ഈ

േശ്ലാകത്തി�ല “ലക്ഷ്മ്യാ രങ്േഗ” എന്ന ഭാഗം കലിവർ

ഷസംഖ്യ�യ കുറിക്കുന്നതാ�ണന്നുവിചാരിച്ചു ചിലർ

ക്രി. പി. 112-ലാണുപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നിർമ്മാണം

എന്നും ‘ദൂരനീതസ്സതസ്യാഃ’ എന്ന ഭാഗം കലിദിനസം

ഖ്യ�യ കുറിക്കുന്നുഎന്നുസങ്കല്പിച്ചു �കാണ്ടു മറ്റു ചിലർ

�കാല്ലം 666-ൽആണു് അതി�ന്റ രചന�യന്നും വാദി

ക്കുന്നു. ഈ രണ്ടുപക്ഷവും ശരിയല്ല. ക്രി. പി. രണ്ടാം

ശതകത്തിൽ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്നതിേനാ

അവർ ശൂകസേന്ദശത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നഅധികാര

ങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതിേനാ �തളിവി�ല്ലന്നു മുൻപു്

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്രി. പി. രണ്ടാംശതകത്തി�ല സം

സ്കൃതകാവ്യ�ശലിയല്ല ശുകസേന്ദശത്തിൽ നാം കാ

ണുന്നതു്. �കാല്ലം 666-ൽഅല്ല ലക്ഷ്മീദാസ�ന്റ ജീവി

തകാല�മന്നു ഖണ്ഡിച്ചുത�ന്ന പറയാം. അതിനുമുമ്പു്

അേദ്ദഹം അത്യുജ്ജ്വലമായി പ്രശംസിക്കുന്നതൃക്കണാ

മതിലകത്തിന്റ മഹിമ അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അന്നു

തിരുവഞ്ചിക്കുളം കവി വർണ്ണിക്കുന്ന വിധത്തിൽ �പരു

മാക്കന്മാരു�ട രാജധാനിയുമല്ലായിരുന്നു. േപാരാത്ത

തിനു ശുകസേന്ദശത്തി�ലആറാമ�ത്ത േശ്ലാകത്തിേല

‘ആസ്ഥാ േലാേകവിപുലമനസാം’ എന്ന ഭാഗം ക്രി. പി.

പതിന്നാലാം ശതകത്തിൽആവിർഭവിച്ചു എന്നുള്ളതി

�നപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമില്ലാത്ത ഉണ്ണുനീലിസേന്ദശത്തിൽ

ഉദ്ധരിച്ചുകാണുന്നുമുണ്ടു്. ‘ദൂരനീതസ്സതസ്യാഃ’ എന്നതു

കവിയു�ട കാലേത്തയും, ‘ലക്ഷ്മ്യാ രങ്േഗ’ എന്നതു

സേന്ദശത്തിനു വിഷയമായസംഭവത്തി�ന്റ കാലേത്ത

യും കുറിക്കുന്നുഎന്നുപറയുന്നുതു് ഇതിേനക്കാൾഅനു

പന്നമാണു്. വാസ്തവത്തിൽആ േശ്ലാകത്തിൽ കലിസൂ

ചനേയയില്ല. കവിത�ന്നയാണു് വിയുക്തനായ നായ

കൻ; അേദ്ദഹം ശൂകമുഖമായി സേന്ദശമയയ്ക്കുന്നതുതൃ

ക്കണാമതിലകത്തുകാരിയായ ത�ന്റ പ്രിയതമയ്ക്കുമാണു്.

ശുകസേന്ദശത്തിൽ ഒരു േശ്ലാകത്തി�ലങ്കിലും കലിയു

ള്ളതായി അതി�ന്റ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരിൽആരും പറ

ഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അന്നു �കാല്ലത്തല്ലാ�ത േവണാട്ടു (കൂപക)

രാജാക്കന്മാർക്കു തിരുവനന്തപുരത്തുപ്രേത്യകം രാജ

ധാനിയുള്ളതായി കവി പ്രസ്താവിക്കാത്തതു് അവി�ട

പ്രേത്യക�മാരു ശാഖ താമസിക്കാത്തതു�കാണ്ടായി

രിക്കും. എന്നാൽശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്ര�ത്തപു

ളേകാൽഗമമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

�കാല്ലത്തിനു പുറേമ കായങ്കുളത്തുംഅവർ�ക്കാരു രാ

ജധാനിയുളളതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഓണാ�ടന്ന കാ

യങ്കുളം രാജ്യം പതിന്നാലാം ശതകത്തിനുമുമ്പു േവർതി

രിഞ്ഞതിനു േരഖകളുണ്ടു്. �തക്കുങ്കൂറും വടക്കുങ്കൂറും അന്നു

പിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തിരുവഞ്ചിക്കുളേത്ത മഹാ

രാജാവിേനയും അവേരാധനാധികാരികളായ തളിയാ

തിരിമാേരയും യഥാക്രമം

“ഉത്തീർണ്ണസ്താമുദധിദയിതാമുത്തേരണക്രേമഥാ

രാജൽപത്തിദ്വിപഹയരഥാനീകിനീം രാജധാനീം

രാജ്ഞാമാജ്ഞാനിയമിതനൃണാമാന�നർഭൂരിധാമ്നാം

രാജാ രാേജത്യവനിവലേയ ഗീയേത യന്നിേകതഃ”

എന്നും

ശാേസ്ത്ര ശാേസ്ത്രപി ച ഭൃഗുനി�ഭശ്ശശ്വദുദ്ഭാസേത യാ

വിേപ്ര�ന്ദ്ര�സ്തർവിപുലമഠവര്യാവലീഷുസ്ഥലീഷു”

എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളിൽ ചിത്രണം �ചയ്തിരിക്കുന്നു.

ആദ്യേത്ത േശ്ലാകംസ്ഥാനച്യുതനായ ഒരു രാജാവിനു്

ഒരിക്കലും േയാജിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ, ഇ�തല്ലാം വച്ചുേനാ

ക്കുേമ്പാൾ ക്രി. പി. പത്താം ശതകത്തിേലാ പതി�നാ

ന്നാം ശതകത്തിേലാ ഉള്ള ഒരു കൃതിയായിരിക്കും ശുക

സേന്ദശം എന്നുപറവാൻ േതാന്നുന്നുണ്ടു്.

ചരിത്രം

മറ്റു ചില വിശിഷ്ടകവിക�ളപ്പറ്റി എന്ന േപാ�ല ലക്ഷ്മീ

ദാസ�നപ്പറ്റിയും ഒരു കഥ പറയാനുണ്ടു്. ബാല്യത്തിൽ

അേദ്ദഹം മന്ദബുദ്ധിയായിരുന്നു. തന്നിമിത്തംഅേദ്ദഹ

�ത്തപഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രികൾ പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ

നിശ്ചയിച്ചു. അേപ്പാൾഅകായിലുള്ളവർ ‘ഈ �ചപ്പു

കുടം �കാട്ടത്തളത്തിലുള്ളകരിങ്കല്ലി�നക്കൂടി കുഴിച്ചിട്ടു

ണ്ടു് ’ എന്നുപറഞ്ഞുശാസ്ത്രിക�ളആശ്വസിപ്പിച്ചു. കാ

ലക്രമത്തിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റശ്രമം ഫലവത്തുമായി.

ഇതാണു് ആ കഥ. മ�റ്റാരു കഥ കവിയു�ട പരേദശയാ

ത്രയുമായി �കട്ടു�പട്ടു കിടക്കുന്നു. പരേദശത്തുലക്ഷ്മീ

ദാസൻ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒരുബ്രാഹ്മണഗൃഹ

ത്തിൽ �ചന്നു. ആ ഗൃഹത്തി�ന്റ നായകൻഅേദ്ദഹ

ത്തിനു് അത്താഴമാക�ട്ട അകത്തുകിടക്കുവാൻസ്ഥ

ലമാക�ട്ട �കാടുത്തില്ല. കവി പുറന്തിണ്ണയിൽ കിടന്നു്

ഉറക്കം വരാ�ത വലഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഗൃഹത്തിനകത്തു

ചിലർ പുതിയ വാവ്യമായ ശുകസേന്ദശം വായിച്ചു് അർ

ത്ഥവിചാരം �ചയ്തു�കാണ്ടിരിന്നു. ഒരു േശ്ലാകത്തി�ന്റ

അർത്ഥ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള വാഗ്വാദം മൂത്തേപ്പാൾആഗന്തു

കൻ കവിഹൃദയമിന്ന�തന്നു �വളിയിലിരുന്നു വിശദീ

കരിച്ചു. അതുേകട്ടു് അവർ കതകു തുറന്നു “നീർതാനാ

കരിങ്ങമ്പള്ളി?” എന്നു േചാദിക്കുകയുംആ�ണന്നുള്ള

മറുപടി േകട്ടു് ആനന്ദവിവശരായി അേദ്ദഹ�ത്തഅക

ത്തുവിളിച്ചു�കാണ്ടുേപായി സല്ക്കരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഈ

ഐതിഹ്യം യഥാർത്ഥമാ�ണങ്കിൽഅതു ലക്ഷ്മീദാ

സ�ന്റആദ്യ�ത്ത വിേദശസഞ്ചാരമായിരിയ്ക്കുകയില്ല;

എ�ന്തന്നാൽ ഒരു വിേദശസഞ്ചാരം കഴിച്ചിട്ടാണേല്ലാ

ശുകസേന്ദശം നിർമ്മിച്ചതു്. കവിത�ന്നയാണു് നായ

കൻഎന്നുവരവർണ്ണിന്യാദി വ്യാഖ്യകളിൽ തുറന്നുപ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതപ്രകൃതത്തിൽസ്മരണീയമാണു്.
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13 ശുകസേന്ദശം

സേന്ദശകാവ്യങ്ങളു�ട മാർഗ്ഗദർശി�യന്നു രാമായണം

കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡത്തിൽ വാനരസേന്ദശം ഉൾ�ക്കാ

ള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വാല്മീകി മഹർഷി�യയാണുപറേയണ്ട

തു്. ആപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പിതാവു േമഘസേന്ദശകാ

രനായ കാളിദാസ മഹാകവി ത�ന്നയാകുന്നു. േമഘ

സേന്ദശത്തിൽ പൂർവഭാഗം കവി വിേയാഗാർത്തനായ

നായക�ന്റ താമസസ്ഥലം മുതൽ നായികയു�ട താ

മസസ്ഥലം വ�രയുള്ള മാർഗ്ഗവർണ്ണനത്തിനാണുപ്ര

ധാനമായി വിനിേയാഗിക്കുന്നതു്. ഉത്തരഭാഗം �കാണ്ടു

നായികയു�ട േദശം, ഗൃഹം, വിരഹാവസ്ഥ മുതാലയവ

വർണ്ണിക്കുകയും ദൂതൻ നിേവദനം �ചേയ്യണ്ടസേന്ദശം

കുറിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ശുകസേന്ദശത്തിനു വരവർ

ണ്ണിനി�യന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച ധർമ്മഗുപ്തൻ, സേന്ദശ

കാവ്യത്തിൽ കവി പന്ത്രണ്ടുവിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിരു

േത്തണ്ടതു�ണ്ടന്നുംആവിഷയങ്ങൾ (1) ആദിവാക്യം

(2) ദൗത്യേയാജനം (3) പ്രത്യങ്ഗവർണ്ണനം (4) പ്രാപ്യ

േദശവർണ്ണനം (5) മന്ദിരാഭിജ്ഞാനം (6) പ്രിയാസന്നി

േവശവിമർശനം (7) അന്യരൂപതാപത്തിസംഭാവന (8)

അവസ്ഥാവികല്പനങ്ങൾ (9) വചനാരംഭം (10) സേന്ദശ

വചനം (11) അഭിജ്ഞാനദാനം (12) പ്രേമയപരിനിഷ്ഠാ

പനം എന്നിവയാ�ണന്നും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േമഘസേന്ദ

ശകാവ്യദ്വാരാ കാളിദാസൻ േദശചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ

അത്യന്തംഅവജ്ഞഭാവിച്ചിരുന്ന ഭാരതീയർക്കു മാർ

ഗ്ഗവർണ്ണനഎന്നവ്യാജത്തിൽ ചരിത്രപരമായി പല

അറിവുകളും നല് കി. പശ്ചാൽകാലികന്മാരായ സേന്ദ

ശകവികൾഅേദ്ദഹ�ത്തഅനുകരിക്കുക നിമിത്തം

നമുക്കു്ഈവിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടു വള�രജ്ഞാനമുണ്ടാ

കുവാൻസങ്ഗതി വന്നിട്ടുണ്ടു്. അതാണു് സേന്ദശകൃതി

കൾക്കു് ഇതരകൃതിക�ളഅേപക്ഷിച്ചുള്ള �മച്ചം.

ശുകസേന്ദശവും േദശചരിത്രവും

ലക്ഷ്മീദാസ�ന്റസേന്ദശത്തി�ല നായകനു് ഏേതാ ദുർ

വിധിയാൽ രാേമശ്വരത്തു കുേറക്കാലം താമസിേക്കണ്ടി

വരുന്നു. അവി�ട നിന്നു് ഒരു കിളി�യ ദൂതനാക്കി തൃ

ക്കണാമതിലകത്തുതാമസിക്കുന്നത�ന്റ േപ്രയസിക്കു്

അേദ്ദഹം സേന്ദശമയക്കുന്നു. നായകൻ ലക്ഷ്മീദാസൻ

ത�ന്നയാ�ണന്നുപറഞ്ഞുവേല്ലാ; േപ്രയസി അന്തർ

ജ്ജനമല്ല. ‘വീതാലംേബ പഥി വിചരിതും വ്യക്തമാഭാ

ഷിതുഞ്ച’ (ആകാശത്തുകൂടി പറക്കുന്നതിനും വ്യക്തമാ

യി സംഭാഷണം �ചയ്യുന്നതിനും) തത്തയ്ക്കുള്ളപാടവം

പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. രാേമശ്വരം, താമ്രവർണ്ണീനദി, ആ

നദീതീരത്തിലുള്ള മണലൂ�രന്ന പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരു

�ട രാജധാനി, അവി�ടനിന്നും വലതു വശത്തും ഇടതു

വശത്തുമായി �തേക്കാേട്ടയ്ക്കു േപാകുന്നതിനുള്ള രണ്ടു

വഴികൾ, ഇടതുവശേത്തവഴി വളവുള്ളതാ�ണങ്കിലും

അതിനുള്ള േമന്മ, പാണ്ഡ്യരാജ്യം, സഹ്യപർവതം, ഇവ

�യ വർണ്ണിച്ചതിനുേമൽ കവി ശുക�ത്ത േകരളത്തിേല

ക്കുകടക്കുവാൻ ഉപേദശിക്കുന്നു. ആഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്മീ

ദാസ�ന്റ േദശാഭിമാന�ത്തകരതലാമലകം േപാ�ല

കാണിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. അതാണു

താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് –

“ബ്രഹ്മക്ഷത്രം ജനപദമഥ സ്ഫീതമധ്യക്ഷേയഥാ

ദർപ്പാദർശം ദൃഢതരമൃേഷർജ്ജാമദഗ്നസ്യ ബാേഹ്വാഃ

യം േമദിന്യാം രുചിരമരിേചാത്താളതാംബൂലവല്ലീ–

േവല്ലൽേകരക്രമുകനികരാൻ േകരളാനുദ്ഗൃണന്തി.”

അവി�ട കന്യാകുമാരീേക്ഷത്രം, മരുത്വാമല, ശുചീന്ദ്ര

േക്ഷത്രം, തിരുവനന്തപുരത്തുശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ

ത്രം, കഴുകന്മാരുള്ളകഴക്കൂട്ടം, ഇവയു�ട വിവരണം

കഴിഞ്ഞു ‘കൂപകാധീശ്വരന്മാരു�ട കുലപുരി’യായ �കാ

ല്ലേത്തയ്ക്കുകവി കിളി�യ പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു. പി�ന്ന രണ്ടു

കായൽ, (സിന്ധുദ്വയ�മന്നാൽ രണ്ടുപുഴ�യന്നല്ലഅർ

ത്ഥം) അതായതു് അഷ്ടമുടിക്കായലും കായങ്കുളം കാ

യലും, കടന്നു കായങ്കുള�ത്തത്തിഅവി�ടനിന്നു തി

രുവല്ലാ �വമ്പലനാടു്, (േകാട്ടയം) ആ നാട്ടി�ല രാജാ

ക്കന്മാരു�ട പടവീടായ കടുത്തുരുത്തി (സിന്ധുദ്വീപം –

കടൽത്തുരുത്തു്) ഇവ�യല്ലാം സന്ദർശിച്ചു മൂവാറ്റുപുഴ

യാറു (ഫുല്ല) കടന്നു് അതിനടുത്തുള്ള (േവന്നനാട്ടു) നമ്പൂ

രിഗ്രാമത്തി�ല മഹാവിഷ്ണുവി�ന കിളി �താഴണം. ആ

വിഷ്ണുേക്ഷത്രംഏതാ�ണന്നു �വളി�പ്പടുന്നില്ല. പ്രസ്തുത

ഗ്രാമത്തിേല വിദ്വാന്മാേരയും വിേശഷിച്ചു മഹാപണ്ഡിത

നായിരുന്നസുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂരിേയയും കവി താ�ഴ

ക്കാണുന്നവിധം പ്രശംസിക്കുന്നു.

“പ്രേജ്ഞാൽകർഷപ്രകടനകൃേത പ്രാശ്നിേക

പ്രാജ്ഞേലാേക

കേല്ലാലാ�ഭർമ്മതിജലനിേധരുത്ഥി�തസ്തർക്കജാ�ലഃ

സ്പർദ്ധാബന്ധാദവഹിതധിയഃ സ്പഷ്ടമന്ത്രാർത്ഥരത്നം

ശ്രൗേത ലീനം സദസി രഹസി ശ്രാവകാശ് ശ്രാവേയയുഃ.

ദത്തേപ്രമാ ശിഖിനി ദളയൻ ദാനവാൻബാണമുക്ത്യാ

സുബ്രഹ്മണ്യഃ പഥി സുമനസാം യൂഥേനതാ നിേഷവ്യഃ

അേക്ഷാഭ്യത്വം ദധതി കൃതിനാമദ്ഭുതാർത്ഥാന്യമീഷാം

ഛിദ്രാസ്കന്ദിച്ഛിദുരതരസാ യസ്യ ശക്ത്യാ പദാനി.”

ഈസുബ്രഹ്മണ്യൻ പുലിയന്നൂർ മനയ്ക്കേലഅങ്ഗമാ

യിരുന്നു. മാടമ്പു മനയ്ക്കേലഅങ്ഗ�മന്നു പറയുന്നതു

ശരിയ�ല്ലന്നാണു േതാന്നുന്നുതു്. പുലിയന്നൂർ ഒരു താ

ന്ത്രികകുടുംബമാണു്. പിന്നീടു് തൃക്കാക്കരയപ്പ�ന�ത്താ

ഴുതു �പരിയാർ കടന്നു തിരുവഞ്ചിക്കുള�ത്തത്തി ജയ

രാേതശ്വര�മന്നു േപരുള്ളഅവിടേത്ത േക്ഷത്രത്തി�ല

ശിവേനയും അതിനപ്പുറം �കാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളിേയ

യും വന്ദിച്ചു തൃക്കണാമതിലകത്തു് എത്തണ�മന്നുകവി

കിളിേയാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചരിത്രസംബന്ധമായി

പൂർവ്വഭാഗത്തിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നഅറിവുകൾ

അമൂല്യങ്ങളാ�ണന്നു് ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു

വിശദമാകുന്നതാണേല്ലാ.

ശുകസേന്ദശത്തിേല സാഹിത്യം

േമഘസേന്ദശം കഴിഞ്ഞാൽസേന്ദശകാവ്യസാമ്രാജ്യ

ത്തിൽഅടുത്തസ്ഥാനം ശുകസേന്ദശത്തിനാ�ണന്നു

ള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരമില്ല. സ്വഭാവഗംഭീരമായ രചനാ

�വഭവം�കാണ്ടുംഅനുവാചകന്മാർക്കു് അവരു�ട

ബുദ്ധിശക്തിക്കനുഗുണമായി സമുല്ലസിക്കുന്നഅർത്ഥ

സൗന്ദര്യം�കാണ്ടും ഹൃദയങ്ഗമമായ ശബ്ദാർത്ഥാല

ങ്കാരപൗഷ്കല്യം �കാണ്ടും ശുകസേന്ദശം സർവ്വാതിശാ

യിയായ രാമണീയകകാഷ്ഠ�യഅധിഷ്ഠാനം �ചയ്യുന്നു

എന്നുപി.എസ്സു്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി പ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുള്ളതുപ്രത്യക്ഷരം പരമാർത്ഥമാകുന്നു.

“സൗജന്യാേബ്ദ! ഭവതു ഭവേതസ്വാഗതം; േവഗേതാ ഗാ–

മാഗാസ്സമ്പ്രത്യമരതരുണീനന്ദനാന്നന്ദനാണു

ഉത്സങ്ഗാദ്വാ കരപരിലസദ്വല്ലകീേകാണേവല്ല–

ന്നീലക്ഷൗമാഞ്ചലപടലികാമുദ്രിതാദദ്രിജായാഃ?”

എന്ന േശ്ലാകം ശബ്ദഭംഗിക്കും,

“ചക്ഷുല്ലീലാം ചടുലശഫ�രരൂർമ്മിഭിർഭ്രൂ വിലാസാൻ

േഫ�നർഹാസശ്രിയമപി മുേഖ വ്യഞ്ജയന്തീസ്രവന്തീ

ആത്മാസങ്േഗ ജനയതി രുചിം ഭർത്തുരന്യാസ്വദൃ�ശ്യഃ

േസ്വദേച്ഛ�ദരുദയിഭിരസൗസ്വച്ഛമുക്താച്ഛേലന.”

എന്ന േശ്ലാകം അർത്ഥചമൽക്കാരത്തിനും ഉദാഹരണ

മായി അങ്ഗീകരിക്കാവുന്നതാണു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

നാളിേകരപാകത്തിൽ വിരചിതങ്ങളാകയാൽഅല്പ

േമധസ്സുകൾക്കു് അർത്ഥഗ്രഹണത്തിന്നു േക്ലശമുണ്ടു്.

എന്നാൽ�വദുഷ്യമുള്ളവർക്കു് അവയു�ട രസംഅമൃ

േതാപമവുമാണു്.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ശുകസേന്ദശത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാന

�ത്തഅർഹിക്കുന്നതു േകാഴിേക്കാട്ടു പടിഞ്ഞാേറേക്കാ

വിലകത്തു മാനേവദരാജാവി�ന്റ വിലാസിനിയാകുന്നു.

വിലാസിനീകാരൻ �കാല്ലം 940 മുതൽ 1015 വ�ര ജീവി

ച്ചിരുന്നു. ഏറാൾപ്പാടായതിന്നു േമലാണു മരിച്ചതു്. വി

ലാസിനിയിൽ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നപ്രസ്താവന കാണു

ന്നു.

“ശൃങ്ഗാരശർക്കരാേക്ഷാദസങ്ഗാതിമധുരാകൃതി

ജയതി പ്രഥിതം കാവ്യം ശുകസേന്ദശസംജ്ഞിതം.

തസ്യാതിേമാഹനഗഭീരതരാർത്ഥജാത–

സമ്പൂരിേതാദരസമുദ്ഗസേഹാദേരണ

ദ്വാരാപിധാനശകേലാദ്ധരണപ്രവീണാം

ശ്രീമാനേവദന ൃപതിർവിവൃതിം കേരാതി.

ലക്ഷ്മിദാസകവീശ്വേരണ ഭണിത–

സ്സേന്ദശകാവ്യാചേലാ

ഗൂഢാർേത്ഥാഛ്റയദുർഗ്ഗേമാഽദ്യധിഷണാ–

ശക്ത്യാ മയാരുഹ്യേത

ശ്രാന്തേശ്ചൽപതിേതാന്തരാ ഗുരുകൃപാ–

യഷ്ടിം ഗരിഷ്ഠാം തദാ

വിഷ്ടഭ്യാധികകൃഛ്റതഃസ്ഥവിരവദ്–

ഗന്താസ്മി ചാധിത്യകാം.

ലക്ഷ്മീദാസകേവരുദാരവചസ–

സ്സേന്ദശകാവ്യാങ്ഗേജാ

ബഹ്വർത്ഥശ്രുതവൃത്തിമണ്ഡനഗുണ

ശ്രീമാനേവദാന്നൃപാൽ

ജാതാമദ്യ വിലാസിനീം സഹൃദയാം

ഗൃഹ്ണൻബുേധേഭ്യാധികം

ദത്വാർത്ഥാൻ ദൃഡരക്ഷിതാൻ ജനയതാ–

ദാനന്ദമസ്യാം സദാ.”

വ്യാഖ്യാതാവു ശ്രീരങ്ഗനാഥ�നന്ന ഗുരുവിേനയും ഉഴു

ത്തിരവാരിയർ, േശഖരവാരിയർ എന്നീ രണ്ടുസതീർ

ത്ഥ്യന്മാ�രയും സ്മരിക്കുന്നു. രങ്ഗനാഥൻ ഒരു ദ്രാവിഡ

ബ്രാഹ്മണനാണു്. അേദ്ദഹം ന്യായത്തിൽ ദിനകരിക്കു്

ഒരു വ്യഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറേമ േചാളേദശീയ

നായഅശ്വത്ഥനാരായണശാസ്ത്രികൾ നിബന്ധിച്ച

വ്യൂൽപത്തിവാദടിപ്പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും �ചയ്തിട്ടു

ണ്ടു്. അശ്വത്ഥനാരായണശാസ്ത്രികളു�ട പൗത്രനായി

രുന്നു മഹാമേഹാപാധ്യായൻ രാമസുബ്ബാശാസ്ത്രികൾ.

രൂദ്രനും േശഖരനും േദശമംഗലത്തുവാരിയന്മാരാണു്.

‘തസ്യ േപ്രമപ്രസരസുരഭിസ്സുഭ്രസേന്ദശവാണീ’ എന്ന

േശ്ലാകം വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ മാനേവദൻസിദ്ധാന്ത

കൗമുദി, തത്വേബാധിനി മുതലായി താരതേമ്യനഅർ

വ്വാചീനങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളി�ല വിഷയങ്ങൾഎടുത്തു

കാണിയ്ക്കുന്നതിനു പുറേമ �കാല്ലം പത്താംശതകത്തി

�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വടേക്കടത്തു �കാ

ച്ചുശങ്കരൻ മൂത്തതി�ന സ്മരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. മൂത്ത

തു് േദശമങ്ഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയരു�ട ശിഷ്യനും

വലിയ�വയാകരണനുമായിരുന്നു. ഏവഞ്ചവിലാസി

നീകാരൻ 680–740ഈ �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയ്ക്കാണു് ജീവി

ച്ചിരുന്ന�തന്നുംആ വ്യാഖ്യാനത്തിനു് 736-ൽ എഴുതിയ

ഒരു പകർപ്പു�ണ്ടന്നും ഉള്ളഅഭ്യൂഹം പ്രമാദമാ�ണന്നു

വന്നുകൂടുന്നു.

വരവർണ്ണിനി

മറ്റു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾപ്രാചീനങ്ങളാണു്. അവയും േകരളീ

യകൃതികൾത�ന്ന. അവയിൽ വരവർണ്ണിനി ധർമ്മഗുപ്ത

േന്റതാ�ണന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.

“സ്വേസ്ര പൂർവം മഹിതനൃപേതർവ്വിക്രമാദിത്യനാമ്നഃ

േപാക്കാംചേക്ര തരുണജലദം കാളിദാസഃ കവീന്ദ്രഃ”

എന്നുനാം ലീലാതിലകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പദ്യത്തി

�ന്റ പൂർവാർദ്ധം അേദ്ദഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നതിൽനിന്നു

താൻ േകരളീയനാ�ണന്നുന�മ്മ ഉൽേബാധിപ്പിക്കു

ന്നു.

“ലക്ഷ്മീദാസകേവഃ ക്വ ലജ്ജിതവിയദ്ഗങ്ഗാതരങ്ഗാഗിരഃ?

ക്ലിേഷ്ടാേന്മഷതയാനുദീർണ്ണവിഷയാ ദൃഷ്ടിഃ ക്വ

ചാസ്മാദൃശാം?

താസാേമവ തഥാപി വീക്ഷ്യ വികേടാല്ലാസപ്രസാദം

ഗുണം

വ്യാഖ്യാേന പ്രയതാമേഹ; സഹൃദയാസ്തത്രപ്രസീദന്തു നഃ

ഭാങ്കാരമാേത്ര കതിചിൽ പ്രവൃത്താഃ;

പര്യായദാേനപി പേര കൃതാർത്ഥാഃ;

സംവാദവാ�ചവ വിവൃണ്വേതഽേന്യ

വ്യാഖ്യാകൃതഃ, കിന്ന്വിയതാ ഫലം നഃ?

ലക്ഷ്മീദാസപേദന േലാകവിദിതഃ കാേവ്യഷു ലബ്ധശ്രേമാ

ഭാരത്യാ സഹ വശ്യയാ പരിലസൻ യസ്യ പ്രബന്ധാ

കവിഃ

ശൃങ്ഗാരസ്സ ച േഗാചരസ്സഹൃദയശ്ലാേഘ്യാ രസഗ്രാമണീ–

സ്സർേവാത്തീർണ്ണതേയദമുല്ലസതി നസ്സേന്ദശകാവ്യാമൃതം.”

വരവർണ്ണിനി എന്ന േപർ വ്യാഖ്യാനത്തിനു �കാടുത്ത

തു ത�ന്നയുവതി സാധർമ്മ്യം �കാണ്ടും വരവസ്തുവി�ന്റ

വർണ്ണനം �കാണ്ടുമാ�ണന്നുകൂടി അേദ്ദഹം പറവാൻ

ഭാവമുണ്ടു്. അതി�ലാന്നുംഅതിശേയാക്തിസ്പർശമില്ല.

ഒരു സേന്ദശത്തിൽഅടങ്ങിയിരിേക്കണ്ടപന്ത്രണ്ടുപ്ര

കരണങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

ത�ന്റ വ്യാഖ്യാനം പതിമ്മൂന്നുപരിേച്ഛദങ്ങളായി ആ

പണ്ഡിതൻ വിഭജിക്കുന്നു. അതിൽആദ്യേത്തതു് അവ

തരണികാരൂപത്തിലുള്ളതും ഒടുവിലേത്തതുപ്രേമയപ

രിനിഷ്ഠാപനവുമാണു്.

ചിന്താതിലകം

വാസുേദവശിഷ്യനായ ഗൗരീദാസ�ന്റ ചിന്താതിലകമാ

ണു് മൂന്നാമ�ത്ത വ്യാഖ്യാനം. അതു് ഇങ്ങ�നആരംഭി

ക്കുന്നു.

“സ്വപ്നാവസ്ഥാസദൃശമഖിലം േബാധയൻ ദൃശ്യമാന-

സ്വേപ്നാ�ത്ഥകപ്രിയസഹചരീതീവ്രവിേശ്ലഷദുഃഖം

ചേക്ര ചക്രപ്രഹരണരതഃ േകാപി ധാത്രീസുേരന്ദ്ര–

ശ്ചക്രദ്വന്ദ്വപ്രതിമതുലനാരൂലികാം മൂലികാം നഃ”

വ്യാകൃതി

അജ്ഞാതനാമാവായ ഒര പണ്ഡിത�ന്റ കൃതിയാണു്

ശുകസേന്ദശവ്യാകൃതി. സേന്ദശകാവ്യങ്ങളിേല ദ്വാദ

ശപ്രകരണങ്ങ�ളപ്പറ്റി അേദ്ദഹവും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

വ്യാകൃതിേയാ വരവർണ്ണിനിേയാ അവയിൽ പ്രാചീന

തര�മന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. എന്നാൽ

വ്യാകൃതികാരനു കാവ്യത്തി�ല നായിക�യപ്പറ്റി ചില

പുതിയ വിവരങ്ങൾ ന�മ്മ ധരിപ്പിക്കുവാനുണ്ടു്. രങ്ഗല

ക്ഷ്മി എന്നാണുനായികയു�ട േപ�രന്നും കാവ്യത്തി�ല

“സ്ഫുടമഭിദധത്യദ്ഭൂതാങ്ഗീമഥാേന്യ സങ്ഗീതാർത്ഥ

പ്രണയനവിദഃ േപ്രക്ഷകാ രങ്ഗലക്ഷ്മീം” എന്ന ഭാഗം

അതിനു ലക്ഷ്യമാ�ണന്നും, ആസുന്ദരി ഒരു നർത്തകി

യായിരുന്നുഎന്നും “വാണിവീണാരവസഹചരീ വാ

ണീനീനാം ശിഖാ യാ” (II-31) എന്ന പദ്യാംശം അതിനു

സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുഎന്നുമാണു് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവി

ക്കുന്നതു്. അതു് വിശ്വസനീയമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ

രങ്ഗലക്ഷ്മി എന്നതു ഒരുബിരുദനാമ�മന്നാണു് എ�ന്റ

പക്ഷം. ഉത്തരസേന്ദശത്തിൽ ‘വർണ്ണഃ സ്വർണ്ണാംബുജ

വിരജസാം’ എന്നതിനും ‘അന്തർവ്രീളാം’ എന്നതിനും

ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരുപ്രക്ഷിപ്തപദ്യമാണു്.

“വേ�പദ്മം ദൃശി കുവലയം �കരവം മന്ദഹാേസ

ഹേസ്ത രേക്താൽപലമപി വപുഃ േപ്രക്ഷ്യ സങ്ഗൃഹ്യ

സഖ്യഃ

അപ്  ഫുേല്ലതി സ്ഫുടമഭിദധത്യദ്ഭൂതാംഗീമഥാേന്യ

സങ്ശീതാർത്ഥപ്രണയനവിദഃ േപ്രക്ഷകാ രങ്ഗലക്ഷ്മീം.”

എന്നുവ്യാകൃതികാരൻ നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. അതുപ്രക്ഷിപ്ത

�മന്നു തീർച്ച�പ്പടുേത്തണ്ടതില്ല. അപ്  ഫുല്ലാ എന്നാൽ

ജലത്തിൽ വികസിച്ചവ�ളന്നർത്ഥം. അതു് ഏേതാ ഒരു

ഭാഷാസംജ്ഞയു�ട സംസ്കൃതരൂപം േപാ�ല േതാന്നു

ന്നു. അതായിരിക്കാം നായികയു�ട യഥാർത്ഥനാമേധ

യം.

ഈ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ�ക്കല്ലാം ലക്ഷ്മീദാസ�നപ്പറ്റി

എത്രമാത്രം ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുപറേയ

ണ്ടതില്ലേല്ലാ. വിശാഖം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സു�കാ

ണ്ടു്ഈസേന്ദശം സ്വന്തം ഇങ്ഗ്ലീഷ് ടിപ്പണിേയാടും

വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റസംസ്കൃതടിപ്പണിയിൽ

ഏതാനും ഭാഗേത്താടുംകൂടി പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടാ

യി എന്നും ഇവി�ട വക്തവ്യമാണു്.
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14 മുക്തകങ്ങൾ

ലക്ഷ്മീദാസ�ന്റ രണ്ടു് ഒറ്റ േശ്ലാകങ്ങൾ നമുക്കുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

അവ താേഴക്കാണുന്നവയാണു്.

നിദ്ര

“വിദ്യാഭിലാഷകുപിതാം നിജബാലസഖ്യാ

തന്ദ്യാ കഥഞ്ചിദനുനീയ സമീപനീതാം

േചേതാഹരാം പ്രണയിനീമഖിേലന്ദ്രിേയഷ്ടാം

നിദ്രാം പ്രസാദയിതുേമവ നമസ്കേരാമി.”

മലയവായു

“അമീ തടസമീപനിർഝരതരങ്ഗരി ങ്ഖൽപേയാ–

ജഡീകൃതപടീരഭൂരുഹകുടീരസഞ്ചാരിണഃ

മേനാ വിധുരയന്തി േമ മലയേമഖലാേമദുരാ

ദുരാസദവനപ്രിയപ്രിയതമാരുതാ മാരുതാഃ.”
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അതുലൻ

പ്രാചീനേകരള�ത്തപരാമർശിക്കുന്നതും പണ്ടേത്ത

േകാലത്തുനാട്ടുരാജാക്കന്മാരു�ട വംശേത്തയുംഅപ

ദാനങ്ങേളയും അനുകീർത്തനം �ചയ്യുന്നതുമായ ഒരു

സംസ്കൃതമഹാകാവ്യമാകുന്നു മൂഷികവംശം. ഈകാവ്യ

ത്തി�ന്റ പതിനഞ്ചുസർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. പതി

നഞ്ചാമേത്തതാണു് ഒടുവില�ത്തസർഗ്ഗ�മന്നു് അനുമാ

നിക്കുന്നതിനു് ന്യായങ്ങളുമുണ്ടു്. ശ്രീകണ്ഠൻഎന്ന ഒരു

േകാലത്തിരിരാജാവി�ന്റ രാജ്യഭാരവർണ്ണനമാണു് പതി

നഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തി�ല വിഷയം. ആശ്രീകണ്ഠൻപ്രഥ

മാരാേജന്ദ്രേചാളൻ േകരളദിഗ്വിജയത്തിൽ പരാജിത

നാക്കിയ കന്ത (ണ്ഠ) ൻ കാരിവർമ്മനാ�ണന്നു്ഊഹി

ക്കാം. രാേജന്ദ്രേചാള�ന്റ വാഴ്ചക്കാലം ക്രി. പി. 1012 മു

തൽ 1043 വ�രയായിരുന്നതിനാൽഏകേദശം അക്കാ

ലത്താണു് ശ്രീകണ്ഠൻ ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നുള്ളതിനുസം

ശയമില്ല. മൂഷികവംശത്തി�ന്റ നിർമ്മാതാവു് ‘അതുലൻ’

എ�ന്നാരു കവിയാ�ണന്നുള്ളതുഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണു

ന്ന “അതുലകൃതൗ മൂഷികവംേശ ദ്വിതീയസർഗ്ഗഃ” എന്ന

കുറിപ്പിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. അതുലനും ശ്രീകണ്ഠനും

സമകാലികന്മാരായിരുന്നുഎന്നുള്ളതും നാം മൂഷിക

വംശത്തിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ച

തിൽനിന്നു മൂഷികവംശത്തി�ന്റആവിർഭാവം ഉേദ്ദശം

ക്രി. പി. പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധത്തി

ലാ�ണന്നുകാണാവുന്നതാണു്.

വി  ഷയം

അന്തർവത്നിയായ ഒരു േകരളരാജ്ഞിഏഴിമലയിൽ

േകാലവംശത്തി�ന്റ കൂടസ്ഥനായ രാമഘട�ന പ്രസവി

ക്കുന്നതാണു് കഥയു�ടആരംഭം. രാമഘടൻ, നന്ദനൻ

മുതലായി പല േകാലത്തിരിമാരുേടയും ചരിത്രം കവി

വർണ്ണിക്കുന്നു. ആകൂട്ടത്തിൽ �പരി�ഞ്ചല്ലൂർ േക്ഷത്ര

ത്തി�ന്റ പ്രതിഷ്ഠാപകനായ ശതേസാമൻ, േകരേളശ്വ

രനായ ജയരാഗ�ന്റ പുത്രനും േകാലാധിപനായ രണ

മാനിയു�ട മരുമകനുമായ േഗാദവർമ്മാവു് ഇവ�രപ്പറ്റി

യും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. അച്ഛനും അമ്മാവനും തമ്മിൽ

ആരംഭിച്ച ഒരു യുദ്ധം േഗാദർമ്മാവു േപാർക്കളത്തി�ന്റ

മധ്യത്തിൽ നിന്നു�കാണ്ടുസമാധാനത്തിൽ കലാശി

പ്പിച്ചു. ജയരാഗൻ ക്രി. പി. ഉേദ്ദശം 900 മുതൽ 912 വ�ര

േകരളം രക്ഷിച്ച വിജയരാഗേദവനാകുന്നു. പിന്നീടും

പല രാജാക്കൻമാരു�ട വാഴ്ച�യപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചതിനു

േമൽ ദ്വിതീയവളഭൻഎന്നപ്രശസ്യനായ രാജാവി�ന്റ

ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു. അക്കാലത്തു ഭവ�നന്നും നന്ദി

�യന്നും േപരിൽ രണ്ടു പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാരായ നമ്പൂ

രിമാർ �പരി�ഞ്ചല്ലൂരിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു.

“യത്ര ദ്വിജന്മതിലകൗ ഭവനന്ദിസംജ്ഞാ–

വക്ഷീയമാണഗുണരത്നചയാവഭൂതാം

േമാഹാപേനാദകരണാർത്ഥമിഹ പ്രജാനാം

ശുക്രശ്ചശക്രസചിവശ്ച ദിേവാവതീർണ്ണൗ”

എന്നാണു് കവി അവ�രപ്പറ്റി പറയുന്നതു്. വളഭൻസ്മാർ

ത്തമതാവലംബിയായിരുന്നുഎങ്കിലും േകാലത്തുനാട്ടി

നും �കാടുങ്ങല്ലൂരിനും ഇടയ്ക്കുസമുദ്രതീരത്തിൽഅക്കാ

ലത്തുസ്ഥിതി�ചയ്തിരുന്നതും പിന്നീടു് കട�ലടുത്തുേപാ

യതുമായശ്രീമൂലവാസത്തിേലക്കു േപായി അവിട�ത്ത

‘അതികാരുണികനായസുഗത�ന’ (ബുദ്ധഭഗവാ�ന)

അഭിവന്ദിക്കുകുയും േശ്രഷ്ഠന്മാരായ ‘�ജന’ (ബൗദ്ധ)

ജനങ്ങളു�ടആശിസ്സുസ്വീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഈവള

ഭ�ന്റഅനുജനാണു് കവിയു�ട പുരസ്കർത്താവായശ്രീ

കണ്ഠൻ. അേദ്ദഹ�ത്തഅതുലൻ

“പീേനാന്നതസ്ഥിരതരാംസതടം പ്രലംബ–

ജ്യാഘാതലാഞ്ഛിതകേഠാരതരപ്രേകാഷ്ഠം

കൗേക്ഷയകത്സരുകിണാങ്കതലാങ്ഗുലീകം

യദ്ബാഹുദണ്ഡമജിതം ഭജേത ജയശ്രീഃ”

“കല്പദ്രുമഃ പ്രണയിനാം, സുഹൃദാം ശശാേങ്കാ,

ബന്ധുസ്സതാം, സദനമംബുജേദവതായാഃ

വർഗ്ഗസ്യ യസ്സമിതി വിദ്വിഷതാം കൃതാന്തഃ,

കാന്തജനസ്യ ഭഗവാനപി പുഷ്പേകതുഃ”

എന്നും മറ്റും പല പ്രകാരത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ�ക

ക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ മൂഷികവംശത്തിനു കാവ്യ�മന്നും

േദശചരിത്ര�മന്നും രണ്ടു നിലകളി ൽഅഭിനയന്ദനീയ

മായസ്ഥാനമാണുള്ളതു്.
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16 വില്വമങ്ഗലത്തുസ്വാമിയാർ

ഉപക്രമം

ശങ്കരാചാര്യ�ര കഴിച്ചാൽ വില്വമങ്ഗലത്തുസ്വാമിയാ

േരാളം അഖിലഭാരതപ്രശസ്തി മ�റ്റാരു േകരളീയനും

സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജന്മഭൂമി വങ്ഗേദ

ശമാ�ണന്നും ഉൽകല (ഒറീസ്സ) മാ�ണന്നുംആന്ധ്രമാ

�ണന്നും മറ്റും അതാതു േദശക്കാർ വാദിക്കുന്നു. അേഞ്ചാ

ളം വില്വമങ്ഗലത്തുസ്വാമിയാരന്മാ�ര ചില േകരളീയ

രും സിദ്ധിവൽക്കരിക്കുന്നു. എ�ന്റ പക്ഷംആ േപരിൽ

ഒരു പുണ്യേശ്ലാകേന ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂഎന്നുംഅേദ്ദഹത്തി

�ന്റഅവതാരേദശം േകരളമാ�ണന്നുമാകുന്നു.

േദശം

ആദ്യകാലത്തുപന്നിയൂർ ഗ്രാമത്തിൽ �പട്ടിരുന്ന ‘�വ

ള്ള’ എന്ന ഗൃഹത്തി�ല ഒരു ശാഖ പിന്നീടു വടക്കൻ തി

രുവിതാംകൂറിൽ പറവൂരിൽ പുത്തൻചിറയിൽ താമസി

ക്കുവാനിടവന്നു. �വള്ളാങ്ങല്ലൂർ കുടുംബക്കാ�രന്നാണു്

അവ�ര പറഞ്ഞുവന്നതു്. അവരു�ട പല കുടുംബങ്ങ

ളിൽ ഒന്നിലാണു വില്വമങ്ഗലത്തി�ന്റ ജനനം. വില്വമ

ങ്ഗല�മന്നല്ല വില്ലുമങ്ഗല�മന്നായിരുന്നുഇല്ലേപ്പർ.

അതി�ന സംസ്കൃതീകരിച്ചു േകാദണ്ഡമങ്ഗലം എന്നും

പറയാറുണ്ടു്. ഇല്ലം ഇേപ്പാളില്ല; ഇല്ലപ്പറമ്പും വില്വമങ്ഗ

ലം വക േക്ഷത്രവും േമേച്ചരി മനയ്ക്കേലക്കു് അടങ്ങിയിരി

ക്കുന്നു. പാറേമൽ തൃേക്കാവിൽശ്രീകൃഷ്ണേക്ഷത്രംആ

സിദ്ധ�ന്റ പ്രതിഷ്ഠയാലും ഭജനത്താലും പവിത്രമാണു്.

വില്വമങ്ഗലത്തുപാടം എന്ന േപരിൽ ഒരു വലിയ പാട

വും പുത്തൻചിറയിലുണ്ടു്.

ചരിത്രം

സ്വാമിയാരു�ട അച്ഛൻ ദാേമാദരനും അമ്മ നീലിയുമാ

യിരുന്നുഎന്നുശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതത്തി�ന്റ പ്രഥമാശ്വാ

സത്തിലുള്ള

“ഈശാനേദവചരണാഭരേണന നീലി–

ദാേമാദരസ്ഥിരയശഃസ്തബേകാദ്ഗേമന

ലീലാശുേകന രചിതം തവ േദവ കൃഷ്ണ–

കർണ്ണാമൃതം പഹതു കല്പശതാന്തേരപി”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നതാണു്. ലീലാ

ശുകൻഅഥവാ കൃഷ്ണലീലാശുകൻഎന്നതുശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ

ബാലലീലക�ളപ്പറ്റി ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതത്തിൽഅമൃ

തമധുരമായി ഗാനം �ചയ്യുക നിമിത്തംഅേദ്ദഹത്തിനു

സമകാലികന്മാരായ സഹൃദയന്മാർ നൽകിയ ബിരു

ദനാമമാ�ണന്നുഊഹിക്കാം. പിതൃദത്തമായ േപ�ര

�ന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല. ഈശാനേദവൻഎന്നതു് അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ഒരു ഗുരുവി�ന്റ നാമേധയമാ�ണന്നു മുൻപു്

ഉപപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കർണ്ണാമൃതംആരംഭിക്കുന്നതു്

“ചിന്താമണിർജ്ജയതി േസാമഗിരിർഗ്ഗുരുർേമ്മ

ശിക്ഷാഗുരുശ്ച ഭഗവാൻ ശിഖിപിഞ്ഛമൗലിഃ”

ഇത്യാദി േശ്ലാകം �കാണ്ടാണേല്ലാ. ആദ്യ�ത്തപാദം

വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ രാമചന്ദ്രബുേധന്ദ്രൻ ത�ന്റ ഭഗ

വൽഭക്തിരസായനവ്യാഖ്യയിൽ “അഥ ഖല്വത്ര ഭഗ

വാൻസകലകലാകലാപവാഗ്വിലാസവാചസ്പതിർഭഗ

വദ്ഭക്താഗ്രഗണ്യഃ കൃഷ്ണലീലാശുകമുനിനിർന്നാമ മഹാ

കവിഃ…േമ, മമ ഗുരുർഹിേതാപേദശികാ ചിന്താമണിർ
ന്നാമ; പൂർവം േസ്വ�നേവാപഭുക്താ കാചിദ്വാരാങ്ഗ

നാ ജയതി…അഥവാ ചിന്താമണിരിതിേസാമഗിേരർവി
േശഷണം. ചിന്താമണിവദഭീഷ്ടപ്രദാതൃത്വാൽ, ചിന്താമ

ണിർേമ്മ ഗുരുഃ മഹാവാേക്യാപേദഷ്ടാ…ഗുരുസമ്പ്രദായപ്രവർത്തകഃ

പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യേസ്സാപി ജയതി” എന്നു്

അർത്ഥവിവരണം �ചയ്യുന്നു. പാപായല്ലയസൂരി അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റസുവർണ്ണചഷകവ്യാഖ്യയിലുംഈ മത�ത്ത

ത്ത�ന്നഅങ്ഗീകരിക്കുന്നു. ഈവ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ

രണ്ടുേപരുംആന്ധ്രന്മാരാണു്. ചിന്താമണി ഒരു േവശ്യ

യും േസാമഗിരി ഒരു താന്ത്രികസമ്പ്രദായപ്രവർത്തകനു

മായിരുന്നുഎന്നതാകുന്നു വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം.

വില്വമങ്ഗലവും ചിന്താമണിയും

ഭക്തമാലയിൽ ഇവ�ര ഘടിപ്പിച്ചു് ഒ�രതിഹ്യം േര

ഖ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ളതുസങ്ഗ്രഹിച്ചു�കാള്ള�ട്ട. ചിന്താമ

ണി വില്വമങ്ഗലത്തി�ന്റ �വപ്പാട്ടിയായ ഒരു േവശ്യ

യായിരുന്നു. വില്വമങ്ഗലം കൃഷ്ണാനദിയു�ട ഒരു കരയി

ലും ചിന്താമണി മറുകരയിലും താമസിച്ചിരുന്നു. ത�ന്റ

അച്ഛ�ന്റ ചാത്തമാകയാൽ ഒരു ദിവസംഅേദ്ദഹത്തി

നു് അവ�ള വിട്ടു സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു.

അന്നു േവശ്യാഗൃഹത്തിൽ േപാകുകയി�ല്ലന്നായിരുന്നു

ആദ്യ�ത്തപ്രതിജ്ഞ�യങ്കിലും, രാത്രിയിൽ കാേമാ

ന്മാദം സഹിക്കവയ്യാ�ത, മിന്നലും ഇടിയും മഴയും കൂട്ടാ

ക്കാ�ത, പുഴ കടന്നു് എങ്ങ�ന�യങ്കിലും ചിന്താമണി

യു�ട മുന്നിൽ ചാടിവീഴണ�മന്നു് അേദ്ദഹം തീർച്ചയാ

ക്കി. �പരു�വള്ളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു ശവശരീര�ത്ത

േതാണി�യന്നുസങ്കല്പിച്ചു് അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു പുഴയു

�ട മറുകരയിൽഎത്തി. േവശ്യ �വളിയില�ത്തകതകു്

അടച്ചിരുന്നു. കാമുകനാക�ട്ട ചുമരിൽ തൂങ്ങികിടന്ന

ഒരുസർപ്പ�ത്തക്കണ്ടുകയറാ�ണന്നു ഭ്രമിച്ചു് അതിൽ

കടന്നു പിടിച്ചുകയറി അകത്തുകടന്നുകൂടി. ചിന്താമണി

അേദ്ദഹത്തി�ന്റആഗമനത്തിൽആശ്ചര്യ�പ്പട്ടു �വളി

യിൽ �ചന്നുേനാക്കിയേപ്പാൾഅേദ്ദഹ�ത്തനയിച്ച

വാഹനങ്ങൾശവവും സർപ്പവുമാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കി

അവ�യ കാണിച്ചു�കാടുക്കുകയുംഅത്തരത്തിലുള്ള

അത്യുൽക്കടമായ േപ്രമം ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ േനർക്കായിരു

ന്നാൽഎത്രനന്നായിരിക്കുമായിരുന്നുഎന്നു് ഉപേദ

ശിക്കുകയും �ചയ്തു. അതു േകട്ടു വില്വമംഗലം അവേളാടു്

“ഇന്നുമുതൽ നീ എനിക്കു് ആചാര്യയും അമ്മയുമാണു്”

എന്നുപറഞ്ഞു�കാണ്ടു് അവിടം വിട്ടുേപായി അടുത്തു

താമസിച്ചിരുന്ന േസാമഗിരിേയാടു ശ്രീകൃഷ്ണമേന്ത്രാപേദ

ശം സ്വീകരിച്ചു. വില്വമങ്ഗല�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഅനന്തര

കഥ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഒടുവിൽ താപസിയായിത്തീർന്ന

ചിന്താമണി അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅന്ത്യകാലപരിചര്യയ്ക്കു്

എത്തുകയും രണ്ടുേപരും വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചു

സായൂജ്യം പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നാണു് അതി�ന്റ

അവസാനം. ചിലർഈസംഭവങ്ങൾ നടന്നതു േകര

ളത്തിൽ �വച്ചു ത�ന്നയാ�ണന്നും ചിന്താമണി കരൂപ്പ

ടന്നയ്ക്കുസമീപം കാക്കത്തുരുത്തിയിലുള്ള ഒരു നായർ

സ്ത്രീയായിരുന്നുഎന്നും പറയുന്നു. ഏതായാലും ഒരു

സങ്ഗതി നിശ്ചയമാണു്. വില്വമങ്ഗലം ഒരു വലിയ

േദശഞ്ചാരിയായിരുന്നു. ഭാരതത്തിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ

പാദപാംസുക്കളാൽ പലപ്രേദശങ്ങളും പവിത്രകൃതങ്ങ

ളായിട്ടുണ്ടു്. വള�രക്കാലം മുമ്പു മുതൽക്കുത�ന്നഈ

പ്രണയകഥയ്ക്കു് അവി�ട�യല്ലാം പ്രചാരവും സിദ്ധിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. ഒടുവിലാണു് തൃശ്ശൂർ �തേക്കമഠത്തി�ല സ്വാമിയാ

രായി അേദ്ദഹം അവേരാധിക്ക�പ്പട്ടതു്.

ഗുരുക്കന്മാർ

ഈശാനേദവേനയും േസാമഗിരിേയയും പറ്റി പ്രസ്താവി

ച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആദിത്യപ്രജ്ഞൻഎ�ന്നാരു ഗുരുവും വില്വ

മങ്ഗലത്തിന്നുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു.

“അജ്ഞാനദമനേജ്യാതിഃ പ്രേജ്ഞശാനപദാസ്പദം

ആലംബിതനാരാകാരമാലംബനമഭൂൽസതാം.

അമുഷ്യ കരുണാപാത്രമസ്തി മസ്കരിണാം മണിഃ

ആദിത്യപ്രജ്ഞസംജ്ഞം യദാദിത്യാദധികം മഹഃ

നിർജ്ജിതസ്സമദൃ�ഷ്ട്യവ നിർേല്ലാലം േയന മന്മഥഃ

ആർജ്ജി�തരസ്രുകുസു�മരാരാദാരാധയൻ യയൗ

ഈശാനേദവ ഇത്യാസീദീശാേനാ മുനി േതജസാം

ആസ്പദസ്യ ഹി യസ്യാസീദീശാനഗുണസമ്പദാം

ആദ്വിതീയ ഇതി ഖ്യാതിരാത്മബുദ്ധ്യാ ന േകവലം

തേയാരനുഗ്രഹാപാങ്ഗസംക്രാന്തജ്ഞാനസാഗരാഃ

സാഗരാ ഇവ ഗംഭീരാസ്സന്തി ധന്യാസ്സഹസ്രശഃ

തേയാേരവ കൃപാപാത്രം കൃഷ്ണലീലാശുേകാ മുനിഃ;

യദാശ്രമാങ്ഗേണ നിത്യം രമേന്ത തന്ത്രവിസ്തരാഃ.

തിലകം കലാപാലീനാം നീലീതി നിലയം ശ്രിയാം

യമലം ജനയാഞ്ചേക്ര യഞ്ചകീർത്തിഞ്ച ശാശ്വതീം.

യസ്യ ദാേമാദേരാ നാമ പിതാ സവിതൃസന്നിഭഃ

അനൃണസ്യ ഹി യസ്യാസന്നധർമണ്ണാ മരുദ്ഗണാഃ

യസ്യ തൽപ്രിയസർവസ്വം രാഘേവശാനസംജ്ഞകം

വിേനയസ്സ വിേധയാനാം സുഹൃൽ…
യസ്യ ദക്ഷിണ�കലാസലീലാപരിണതം മഹഃ

ചർച്ചാചന്ദനഗേന്ധനസുഗന്ധയതി മാനസം.

കൃഷ്ണലീലാശുകസ്യാസ്യ കിേശാരമധി�ദവതം

ശ്രുതിരത്നമിദം ബ്രൂ േത േവണുവാദിമുേഖന്ദുനാ”

എന്നുസ്വാമിയാർ ബാലകൃഷ്ണേസ്താത്രത്തിൽപ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ നിന്നുപ്രേജ്ഞശാനൻ എ�ന്നാരുസി

ദ്ധൻ ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹത്തിനു് ആദിത്യപ്ര

ജ്ഞ�ന�ന്നാരു ശിഷ്യനുംഈശാനേദവൻഎ�ന്നാരു

പ്രശിഷ്യനുമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുംഅവരു�ട കരുണയ്ക്കു

കൃഷ്ണലീലാശുകൻ പാത്രമാ�യന്നുംഅേദ്ദഹത്തിനു രാ

ഘേവശാനൻഎ�ന്നാരുസുഹൃത്തുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു

എന്നും തൃശ്ശൂരി�ല േദവ�നഅേദ്ദഹംആരാധിച്ചിരുന്നു

എന്നും നാമറിയുന്നു.

കാലം

കുറഞ്ഞപക്ഷം മൂന്നു േപ�രങ്കിലും വില്വമങ്ഗലത്തു

സ്വാമിയാർ എന്ന േപരിൽ േകരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നി

രിക്കണ�മന്നുംഅവരിൽആദ്യ�ത്ത വില്വമങ്ഗലത്തി

�ന്റ കാലം ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശതകവും രണ്ടാമേന്റ

തു പതിമ്മൂന്നാം ശതകത്തിേനാടടുത്തും മൂന്നാമേന്റതു

പതിേനഴാം ശതകവുമാ�ണന്നേത്ര ചില പണ്ഡിതന്മാ

രു�ട പക്ഷം. പതിേനഴാം ശതകത്തിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം

രചിച്ച േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദ രാജാവി�ന്റ ഗുരുവാ

യി ഒരു �തേക്കമഠത്തിൽസ്വാമിയാരുണ്ടായിരുന്നി

രിക്കാം. അേദ്ദഹം വിഷ്ണുഭക്തനുമായിരുന്നിരിക്കാം.

പ�ക്ഷഅേദ്ദഹമല്ല ലീലാശുകൻഎന്നുള്ളതിനുസം

ശയമില്ല. ഞാൻ മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ഒൻ

പതാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വില്വമങ്ഗലം ശ്രീ

കൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതവും ശ്രീചിഹ്നവും പതിമ്മൂന്നാം ശതക

േത്താടടുത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന വില്വമങ്ഗലം പുരുഷകാരം

തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചു എന്നുവാദിക്കുന്നു. ആ

വാദം ശരിയാ�ണങ്കിൽ കൃഷ്ണലീലാശുകബിരുദത്താൽ

അലംകൃതന്മാരും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരും �വയാകരണ

ശിഖാമണികളുമായി രണ്ടു വില്വമങ്ഗലന്മാ�ര നമുക്കു്

അധ്യാഹരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതി�ന്റആവശ്യം

കാണുന്നി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അശ്ചര്യകരമായആസം

ഭവത്തിനു �തളിവുമില്ല. േദവൻഎ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ

സംസ്കൃതധാതുക്ക�ളഅധികരിച്ചു �ദവം എ�ന്നാരു

വ്യാകരണഗ്രന്ഥം കരികാരൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു. അതി

നു കൃഷ്ണലീലാശുകൻ കാഞ്ചീപുരത്തുവച്ചു രചിച്ച വിശദ

വും വിസ്  തൃതവുമായ വാർത്തികമാണു് പുരുഷകാരം.

“ഉക്താനുക്തദ്വിരുക്താനിസ്ഥാേനസ്ഥാേന വിവൃണ്വതാ

കൃഷ്ണലീലാശുേക�നവം കീർത്തിതം �ദവവാർത്തികം.

കൃഷ്ണലീലാശുകേസ്യയം കൃതിഃ കൃതിമേനാഹരാ

പുഷ്ണതീ കൃഷ്ണസമ്പ്രീതീം ഭുവനാന്യഭിപുഷ്യതു”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾഅതി�ന്റഅവസാനത്തിൽ കാണു

ന്നു. പുരുഷകാരത്തി�ല മങ്ഗലാചരണപദ്യവും ശ്രീകൃ

ഷ്ണപരമാണു്. പുരുഷകാരത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ശൃങ്ഗാ

രപ്രകാശകർത്താവായ േഭാജേദവേനയും (ക്രി. പി.

പതി�നാന്നാം ശതകം) ധാതുപാഠനിർമ്മാതാവായ

േഹമചന്ദ്രേനയും (ക്രി. പി. 1088–1172) കവികാമേധനു

വി�ന്റ പ്രേണതാവായ േബാപ്പേദവേനയും (പതിമ്മൂ

ന്നാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധം) സ്മരിക്കുന്നു. ക്രി. പി.

പതിന്നാലാം ശതകത്തി�ന്റ പശ്ചാർദ്ധത്തിൽ ഗ്രന്ഥ

നിർമ്മാണം �ചയ്തസായണാചാര്യർ ധാതുവൃത്തിയിൽ

പുരുഷകാരേത്തയും സ്മരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടു പുരുഷ

കാരകർത്താവായ കൃഷ്ണലീലാശുക�ന്റ ജീവിതകാലം

ക്രി. പി. പതിമ്മൂന്നാം ശതകത്തി�ന്റ ചരമപാദത്തിനു

മുമ്പ�ല്ലന്നു് അനുമാനിക്കാം. ശ്രീചിഹ്നത്തി�ന്റ ഒടുവില

�ത്തനാലുസർഗ്ഗം രചിച്ച ദുർഗ്ഗാപ്രസാദയതി ത്രിവിക്ര

മ�ന്റ പ്രാകൃതവ്യാകരണ�ത്തസ്മരിക്കുന്നു. ത്രിവിക്രമൻ

േഹമചന്ദ്ര�ന ഉദ്ധരിക്കുന്നതു�കാണ്ടും മറ്റും അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ കാലം പതിമ്മൂന്നാം ശതകത്തി�ന്റ പ്രഥമപാ

ദമായിരിക്കണ�മന്നാണു് അഭിയുക്തമതം. ആ വഴിക്കു

േനാക്കുേമ്പാഴുംഈഅനുമാനം സമുചിതമായിരിക്കു

ന്നു.

ശ്രീചിഹ്നം

ശ്രീചിഹ്നംഅഥവാ േഗാവിന്ദാഭിേഷകം വരരുചിയു�ട

പ്രാകൃതപ്രകാശസൂത്രങ്ങ�ള ഉദാഹരിക്കുന്നതും പന്ത്ര

ണ്ടുസർഗ്ഗത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു പ്രാകൃതകാവ്യമാകുന്നു.

അതിൽആദ്യ�ത്തഎട്ടുസർഗ്ഗം വില്വമങ്ഗലത്തിേന്റ

യും ബാക്കി നാലു സർഗ്ഗം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘കനിഷ്ഠകു

ലഗ’നും ‘ചരണാബ് ജഭൃങ്ഗ’വുമായ ദുർഗ്ഗാപ്രസാദയതി

യുേടയും കൃതിയാണു്. ഗ്രന്ഥത്തിനു് ആദ്യന്തം ദുർഗ്ഗാപ്ര

സാദൻ ത�ന്ന ഭക്തിവിലാസം എന്ന േപരിൽ ഒരു വ്യാ

ഖ്യാനവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സർഗ്ഗാന്തേശ്ലാകങ്ങളിൽ ‘ശ്രീ’

എന്ന മുദ്രയുള്ളതു�കാണ്ടാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിനുശ്രീ

ചിഹ്നം എന്ന േപർ വന്നതു്. അതുേപാ�ല ശിശുപാലവ

ധത്തിേലയും കിരാതാർജ്ജുനീയത്തിേലയും ഹരവിജയ

ത്തിേലയും സർഗ്ഗാന്തേശ്ലാകങ്ങളിൽ ‘ശ്രീ’ മുദ്ര മാഘനും

‘ലക്ഷ്മീ’ മുദ്ര ഭാരവിയും ‘രത്ന’ മുദ്ര രത്നാകരനും യഥാക്ര

മം പതിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു ഭാവുകന്മാർക്കു് അശ്രുതപൂർ

വ്വമല്ലേല്ലാ. താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങൾ ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ

�ന്റയാണു്. കവനവിഷയത്തിൽ ശിഷ്യനും ഗുരുവിനും

തമ്മിൽഅജഗജാന്തരമുണ്ടു്.

“േകാദണ്ഡമങ്ഗലവേചാഗദിേത ഹി ധാമ്നി

ശ്രീകൃഷ്ണദർശനപരഃ കില കർണ്ണഭൃത്യഃ [1]

ജാതഃ ക്രേമണ പരഹംസപേദസ്ഥിേതാസ്മിൻ

േയാങ്കസ്ഥിതസ്തമവേലാക്യ ജഗാമ തൃപ്തിം.”

“ശ്രീപദ്മപാദമുനിവര്യവിേനയവർഗ്ഗ–

ശ്രീഭൂഷണം മുനിരസൗ കവിസാർവഭൗമഃ

ശ്രീകൃഷ്ണരൂപപരാമാമൃതപാനശീല–

ശ്ചേക്ര തദീയചരിതം ബഹുധാ ഹിതായ”

(ഒന്നാം സർഗ്ഗം)

“ശ്രീകൃഷ്ണലീലാശുകബദ്ധകാവ്യം

വിവൃത്യ േലാകസ്യ ഹിതായ പൂർവ്വം

തേച്ഛഷപൂർത്തിഞ്ചപുനർവിധായ

വിവൃണ്മേഹഽേഥാത്തരഭാഗേമതം.” (ഒൻപതാം സർഗ്ഗം)

“മുക്തിസ്ഥലാലയശിവാപദഭക്തിേലശാ–

ദ്ദുർഗ്ഗപ്രസാദയതിരിത്യഭിധാം ദധാനഃ

കർത്താസ്വയം സുകൃതമാത്രഫലാന്യഭീപ്സുഃ

കൃേഷ്ണർപ്പയാമ്യഥ വിശുദ്ധികരാ മഹാന്തഃ.”

(പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗം)

“ചാപമങ്ഗലഗൃേഹാ യതീശ്വേരാ

ബില്വമങ്ഗലഗൃേഹാ വാ ഭവതി യഃ

മമ ഏഷ പരിചാരകാരണാൽ

ബ്രഹ്മതാമുപഗതഃപ്രസീദതു.”

(ടി – ഛായ)

ഈപദ്യങ്ങളിൽനിന്നുശ്രീചിഹ്നം ലീലാശുക�ന്റ ഒടുവി

ല�ത്തകൃതിയായിരുന്നുഎന്നും, അതുസമാപിക്കുന്ന

തിനുമുമ്പു് അേദ്ദഹംബ്രഹ്മസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നും,

എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിനു േമലുള്ള ഭാഗം നിർമ്മിച്ച ദുർഗ്ഗാപ്ര

സാദൻആദ്യം മുേക്കാലബ്  ഭഗവതിയു�ട ഉപാസകനാ

യിരുന്നുഎന്നും പിന്നീടു ലീലാശുക�ന്റഅേന്തവാസി

യായി ആദ്യം ശ്രീചിഹ്നം എട്ടു സർഗ്ഗം വ്യാഖ്യാനിക്കുക

യും പിന്നീടു് അതു പൂരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നും നാമറി

യുന്നു.

“പല്യങ്കിതഃ പൂർവപകാരേശാഭി–

ദ്വിരൂപേതാേപതടവർണ്ണഏഷഃ

പ്രവക്തി േയഷാം ഖലു നാമേധയ–

മാഗസ്ത്യകഗ്രാമഭുവം ഗതാനാം.

ഗൃേഹഷു േയ ദക്ഷിമാഭാഗസംേജ്ഞ

േതഷൂപജാതാത്മകേളബേരഷു

േമാക്ഷാശ്രമീ; േതന പരം നിബദ്ധാ

വ്യാഖ്യാ മുദാ േശാധകസദ്ബേലന.

േകാകാരട മകാരശ്ചണത്വദ്വിേത്വാപേശാഭിതഃ

ക്രമാദ്ഭവതി േയാ രാമസ്സഹകാരീ സ�വഷ്ണവഃ”

എന്നപദ്യങ്ങളിൽ നിന്നുസന്യാസസ്വീകാരത്തിനുമുമ്പു

ദുർഗ്ഗാപ്രസാദൻ �തേക്കടത്തില്ലേത്ത ഒരു നമ്പൂരിയാ

യിരുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹത്തിനു ഗ്രന്ഥരചനയിൽ േകാ

ടമണ്ണു രാമപ്പിഷാരടി േവണ്ടസാഹായ്യം �ചയ്തുഎന്നും

കാണാം. ‘ആഗസ്ത്യകഗ്രാമം’ ഏ�തന്നു മനസ്സിലാകു

ന്നില്ല. “തൽകനിഷ്ഠകുലഗഃ” എന്നു ദുർഗ്ഗാപ്രസാദൻ

ത�ന്നപ്പറ്റി പറയുന്നതു�കാണ്ടു് വില്വമങ്ഗലവുംആ

ഇല്ലത്തിൽത്ത�ന്ന ജനിച്ചതായി സങ്കല്പിക്കണം. “പല്യ

ങ്കിതഃ” ഇത്യാദി േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് ആ ഇല്ലക്കാ�ര

“പട്ടപ്പള്ളി” എന്നുകൂടി വിളിച്ചിരുന്നതായും ഉേദ്ദശിക്കാം.

ശ്രീചിഹ്നവ്യാഖ്യായിൽ ദുർഗ്ഗാപ്രസാദൻ ലീലാശുക�ന

പത്മപാദാചാര്യരു�ട ‘വിേനയൻ’ എന്നുപറയുന്നതു

�കാണ്ടു് അേദ്ദഹം ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ

ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണ�മന്നുള്ളവാദം സങ്ഗതമല്ല.

�തേക്കമഠത്തി�ല സ്വാമിയാരന്മാർ ഏതു കാലത്തു

ജീവിച്ചിരുന്നാലും അവ�ര പത്മാപാദ�ന്റ ശിഷ്യന്മാർ

എന്നുപറയാവുന്നതാണു്. വങ്ഗേദശത്തി�ലന്നേപാ

�ലശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതത്തിനു പ്രസിദ്ധി മ�റ്റാരിടത്തു

മില്ല; എങ്കിലും ക്രി.പി. 1205-ൽആ േദശത്തിൽ വിരചിത

മായ സദുക്തികർണ്ണാമൃതത്തിൽ േകരളീയകൃതികളിൽ

മുകുന്ദമാലയിേല േശ്ലാകങ്ങളല്ലാ�ത കർണ്ണാമൃതത്തി

�ല ഒരു േശ്ലാകം േപാലും ഉദ്ധരിക്കാത്തതു ചിന്തനീയ

മായിരിക്കുന്നു. പ്രത്യുത ജയേദവ�ന്റഅഷ്ടപദിയിൽ

നിന്നു ധാരാളം േശ്ലാകങ്ങൾഎടുത്തുേചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്.

അന്നുകർണ്ണാമൃതമി�ല്ലന്നിരുന്നാേലഅങ്ങ�ന�യാരു

സംഭവത്തിനു് ഉപപത്തി കാണുന്നുള്ളു. രാധാകൃഷ്ണപ

രങ്ങളായഅേനകം പദ്യങ്ങൾ കർണ്ണാമൃതത്തിലുണ്ടു്;

ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ രാധാരാധനത്തിനു

വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നുള്ളവസ്തുതയും

ഇവി�ട അനുസ്മരിേക്കണ്ടതാണു്. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളു�ട

സാരം അ�ദ്വതേവദാന്തപക്ഷമനുസരിച്ചു ഗുരുശിഷ്യ

സംവാദരൂപത്തിൽസംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിക്കു

ന്നതാണു് അ�ദ്വതപ്രകാശ�മന്ന ഗ്രന്ഥം. അതിൽ

ഒൻപതു ഭാഗങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ നിബന്ധ

ത്തി�ന്റ പ്രേണതാവു് ഒരു ദുർഗ്ഗാപ്രസാദയതിയാണു്.

അേദ്ദഹം േഗാവിന്ദാശ്രമയതിയു�ട ശിഷ്യനും നാരായ

ണപ്രിയ�നന്നഅഭിധാനാന്തരത്തിൽ വിദിതനുമായി

രുന്നു. രാമതീർത്ഥൻഎ�ന്നാരു പണ്ഡിത�ന്റബ്രഹ്മസൂ

ത്രവ്യാഖ്യാനമാണു് തനിക്കു് ഉപജീവ്യമായിരുന്ന�തന്നു

ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹവും ശ്രീചിഹ്നവ്യാ

ഖ്യാതാവും ഒരാളാ�ണന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം

വില്വമങ്ഗലത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായി

ട്ടുള്ളതു മൂന്നാശ്വാസങ്ങളിൽ മൂന്നൂറ്റിമൂന്നു (േശ്ലാകത്രയാ

ധികശതത്രയം) പദ്യങ്ങളുള്ളശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതമാകു

ന്നു. ആ േസ്താത്രതല്ലജത്തി�ന്റഅമൃതാതിശായിയായ

മാധുര്യം ആസ്വദിച്ചുത�ന്നഅറിേയണ്ടതാണു്. വില്വമ

ങ്ഗലത്തി�ന്റ ഭക്തിപാരവശ്യം, പദഘടനാ�വഭവം,

പ്രസാദപാരമ്യം, ഹൃദയദ്രവീകരണചണമായ ഉേല്ലഖ

�വചിത്ര്യം, മുതലായി അഭൗമങ്ങളായുള്ളപല മഹാ

കവിസിദ്ധികൾക്കു് അതി�ല ഓേരാ േശ്ലാകവും മൂർദ്ധാ

ഭിഷിേക്താദാഹരണമാകുന്നു.

“കമനീയകിേശാരമുഗ്ദ്ധമൂർേത്തഃ

കളേവണുക്വണിതാദൃതാനേനേന്ദാഃ

മമ വാചി വിജൃംഭതാം മുരാേരർ–

മ്മധുരിംമ് ണഃ കണികാപി കാപി കാപി.”

“മാര മാ രമ മദീയമാനേസ

മാധ�വകനിലേയ യദൃച്ഛ യാ

േഹ രമാരമണ! വാര്യതാമസൗ,

കസ്സേഹത നിജേവശ്മലംഘനം?”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ േകൾക്കുന്നഏതുസഹൃദയ�ന്റഹൃ

ദയമാണു് സർവവും വിസ്മരിച്ചു് അനിർവചനീയമായ

ആനന്ദസാഗരത്തിൽആറാടാത്തതു്? സംസ്കൃതഭാഷ

യിൽഅനവധി അപ്രേമയപ്രഭാവങ്ങളായ ഭഗവൽ

േസ്താത്രങ്ങൾ വിരചിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും വില്വമ

ങ്ഗലത്തി�ന്റ കർണ്ണാമൃതേത്താടു് ഒന്നി�ന ഉപമിക്ക

ണ�മങ്കിൽഅതിനു് ആ കർണ്ണാമൃതമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും

അർഹമല്ല. തനിയ്ക്കു ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ േനർക്കുള്ള ഭക്തി�യ

പ്പറ്റി കവി ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു: –

“�ശവാ വയം ന ഖലു തത്ര വിചാരണീയം.

പഞ്ചാക്ഷരീജപപരാ നിതരാം, തഥാപി

േചേതാ മദീയമതസീകുസുമാവഭാസം

േസ്മരാനനം സ്മരതി േഗാപവധൂകിേശാരം”

കർണ്ണാമൃതത്തിനു പാപയല്ലയസൂരിയുേടയും രാമചന്ദ്ര

ബുേധന്ദ്രേന്റയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കുപുറേമ േഗാപാലൻ,

വൃന്ദാവനദാസൻ, ശങ്കരൻ, ബ്രഹ്മദത്തൻ മുതലായി േവ

േറയും പല പണ്ഡിതന്മാരുേടയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടു്.

ഇതരകൃതികൾ

(1) ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം, (2) ശ്രീചിഹ്,നം (3) പുരുഷകാ

രം, ഇവയ്ക്കുപുറേമ സ്വാമിയാർ (4) അഭിനവകൗസ്തുഭമാല,

(5) ദക്ഷിണാമൂർത്തിസ്തവം, (6) കാലവധകാവ്യം, (7)

ദുർഗ്ഗാസ്തുതി, (8) ബാലകൃഷ്ണേസ്താത്രം, (9) ബാലേഗാപാ

ലസ്തുതി, (10) ഭാവനാമുകുരം, (11) രാമചന്ദ്രാഷ്ടകം, (12)

ഗണപതിേസ്താത്രം, (13) അനുഭവാഷ്ടകം, (14) മഹാകാ

ളാഷ്ടകം, (15) കാർേക്കാടകേസ്താത്രം, (16) ശ്രീകൃഷ്ണവര

ദാഷ്ടകം, (17) വൃന്ദാവനേസ്താത്രം, (18) കൃഷ്ണലീലാവിേനാ

ദം, (19) ശങ്കരഹൃദയങ്ഗമ, (20) സുബന്തസാമ്രാജ്യം,

(21) തിങന്തസാമ്രാജ്യം, (22) ക്രമദീപിക എന്നിങ്ങ�ന

പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അഭിനവകൗസ്തുഭമാല

മഹാവിഷ്ണുവി�ന്റ പാദാദിേകശരൂപമായ ഒരു േസ്താത്ര

മാകുന്നു. ആ�ക നാല്പത്താറു േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ‘ശ്രീകൃ

ഷ്ണേകളിശുകവാങ്മയവീചിമാലാ’ എന്നപാദത്തിൽ

കവിമുദ്രയുണ്ടു്. ദക്ഷിണാമൂർത്തിസ്തവം �ശവമാണു്;

ആ�ക പതിമ്മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങേളയുള്ളു. ‘ദക്ഷിണാമൂർ

ത്തിമൂർത്തൗ ഭഗവതി കൃതഭാവാ കൃഷ്ണലീലാശുകീയാ’

എ�ന്നാരു മുദ്രഅതിലും കാണുന്നു. കാലവധം തൃപ്പറ

േങ്ങാട്ടപ്പ�ന്റ കാലജയ�ത്തവാഴ്ത്തുന്നതും മൂന്നുസർഗ്ഗ

ത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു ലഘുകാവ്യമാണു്. ‘ഇതി ശ്രീകൃഷ്ണ

ലീലാശുകസ്യ കൃതൗ കാലവേധ തൃതീയസർഗ്ഗഃ’ എന്നു്

ആഗ്രന്ഥത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പുണ്ടു്.

ദുർഗ്ഗാസ്തുതി അരിയന്നൂർകാവി�ല (ഹരികുമാരീമന്ദിരം)

ദുർഗ്ഗ�യ പതിനാറുേശ്ലാകങ്ങൾ �കാണ്ടു വന്ദിയ്ക്കുന്ന ഒരു

േസ്താത്രമാകുന്നു. ‘കിമപി രചിതേമതൽ കൃഷ്ണലീലാശു

േകന’ എന്നു് അതിലും കവിയു�ട പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. ബാ

ലകൃഷ്ണേസ്താത്രം കർണ്ണാമൃതേത്താടു കിടനില്ക്കുന്ന ഒരു

സ്തുതിയാണു്.

“താപിഞ്ഛഗുച്ഛരുചി താമരസായതാക്ഷം

താരുണ്യനിർഭരതരങ്ഗിതചാരുലീലം

താപത്രയപ്രഥമേഭഷജമങ്ഗഭാജാം

താദൃങ്മഹഃ സ്ഫുരതു േചതസി താവകീനം.”

എന്ന േശ്ലാകം അതിലുൾ�പ്പടുന്നു. ബാലേഗാപാലസ്തു

തി ഓേരാ േശ്ലാകത്തിനും ഓേരാ മേനാഹരമായ ചി

ത്രേത്താടുകൂടി ഉത്തരഭാരതത്തിൽ ക�ണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള

ഒരു േസ്താത്രരത്നമാണു്. ഭാവനാമുകുരംആഗമസമ്പ്ര

ദായത്തിൽശ്രീകൃഷ്ണധ്യാനത്തിനു് ഉപേയാഗിേയ്ക്കണ്ട

മ�റ്റാരു വിശിഷ്ടേസ്താത്രമാകുന്നു. രാമചന്ദ്രാഷ്ടകം ശ്രീ

രാമപരമാണു്. “കൃഷ്ണേകളിശുകഭക്തി കന്ദളീം പുഷ്ണതീ”

എന്നു് അതിലും കവിമുദ്ര കാണുന്നു. ഗണപതിേസ്താത്ര

ത്തിൽ വടതരുമൂലസ്ഥിതനായ വിേഘ്നശ്വര�ന കവി സ്തു

തിക്കുന്നു;ആ േസ്താത്രത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി �മസൂരിൽ

േദാരസമുദ്രത്തിൽവച്ചായിരുന്നു. പുരുഷകാരത്തി�ന്റ

നിർമ്മാണം കാഞ്ചീപുരത്തു വച്ചായിരുന്നുഎന്നു മുൻപു

പറഞ്ഞുവേല്ലാ. കാർേക്കാടകേസ്താത്രത്തിൽനിന്നു് ഒരു

േശ്ലാകം താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“കാർേക്കാടേകശ്വേരാ ജീയാദർക്കേകാടിസമപ്രഭഃ

കർക്കേശതരസൗഭാഗ്യസ്തർക്കദുർഗ്രഹവിഗ്രഹഃ”

ശ്രീകൃഷ്ണവരദാഷ്ടകത്തിലുള്ളതാണു് താ�ഴക്കാണുന്ന

േശ്ലാകം:

“വ്രജജനവനിതാമദാന്ധേകളീ–

കലഹകടാക്ഷവിലക്ഷവിഭ്രേമാ വഃ

വിലസതുഹൃദേയ വിലാസസിന്ധു–

ർമ്മുഹുരവിലംഘിതമുഗ്ദ്ധ�ശശവശ്രീഃ.”

‘ശ്രീകൃഷ്ണലീലാശുകവാങ്മയീഭിേരവംവിധാഭിഃ’ എന്നു്

അതിലുമുണ്ടു് കവിവാക്യം. വൃന്ദാവനസ്തുതിയിൽഅറുപ

തു േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അതു വൃദ്ധാവനത്തിൽവച്ചു രചിച്ച

താണു്. “വൃന്ദാവനവ്യസനിനസ്തവ േദവ, കൃഷ്ണലീലാശു

േകന രചിതം നിചിതം ഗുണൗ�ഘഃ” എന്നു്ആ േസ്താ

ത്രത്തിലും ഗ്രന്ഥകാരമുദ്രയുണ്ടു്. ‘കൃഷ്ണലീലാവിേനാദം’

േഭാജേദവ�ന്റസരസ്വതീകണ്ഠാഭരണ�മന്ന വ്യാകര

ണഗ്രന്ഥത്തിന്നു വിപുലമായുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു്.

സുബന്തസാമ്രാജ്യവും തിങന്തസാമ്രാജ്യവും സ്വതന്ത്ര

ങ്ങളായ രണ്ടു വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു. ആഗമശാ

സ്ത്രത്തിൽ വില്വമങ്ഗലം ശ്രീകൃഷ്ണപൂജാവിധിപരമായി

നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നുക്രമദീപിക. രഹ

സ്യേഗാപാലതന്ത്രചിന്താമണി എന്നഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

പ്രേണതാവായ വാസുേദവൻനമ്പൂരി, േകരളീയരായ

ഈശാനേദവൻ, കൃഷ്ണലീലാശുകൻ, ഭവത്രാതൻ, രാ

ഘവാനന്ദൻ, മാധവൻ, ശങ്കരൻ, നാരായണാചാര്യൻ

എന്നിവ�ര സമ്പ്രദായപ്രവർത്തകന്മരായി പരിഗണിച്ചു

വന്ദിക്കുന്നു. വില്വമങ്ഗല�ത്തവന്ദിക്കുന്നതു്–

“കൃഷ്ണലീലാശുകശ്രീമച്ചരണാം േഭാജനിസ്  സൃതാം

യതീന്ദ്രമധുപവ്രാതേവഷ്ടിതാം ധൂളിമാശ്രേയ.”

എന്നാണു്. ക്രി. പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്ത

രാർദ്ധത്തിൽ വിജയനഗര�ത്തഅലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഉത്ത

മകവയിത്രിയും വീരകമ്പണ�നന്ന രാജകുമാര�ന്റ േപ്ര

യസിയുമായ ഗങ്ഗാേദവി ത�ന്റ മധുരാവിജയ�മന്ന

മേനാഹരമായ കാവ്യത്തിൽ

“മന്ദാരമഞ്ജരീസ്യന്ദിമകരന്ദരസാബ്ധയഃ

കസ്യ നാഹ്ലാദനായാലം കർണ്ണാമൃതകേവർഗ്ഗിരഃ?”

എന്നു്ഈ ഭക്തശിേരാമണി�യ പ്രശംസിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഈവിധത്തിൽ ഒരു പരമഭാഗവതൻ, മഹാ�വയാക

രണൻ, പ്രാകൃതഭാഷാപാരീണൻ, ശ്രീകൃഷ്ണസമ്പ്രദായ

ഗുരു, േവദാന്തേകസരി, മഹാകവിമൂർദ്ധന്യൻ ഇങ്ങ�ന

പല നിലകളിലും വില്വമങ്ഗലത്തുസ്വാമിയാർ ത�ന്റ

വിജയേഭരി മുഴക്കി; കീർത്തിപതാക പാറിച്ചു; ഭാരതവർ

ഷ�മങ്ങും േകരളത്തി�ന്റ േപരും �പരുമയും പരത്തി.

സാക്ഷാൽബാലകൃഷ്ണഭഗവാ�ന്റ മുരളീനാദംേപാ�ല

മധുരമാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കർണ്ണാമൃതം; ആ പാകം

മ�റ്റാരു കവിക്കു്–ജയേദവനുേപാലും–�കവന്നിട്ടുേണ്ടാ

എന്നുസംശയമാണു്. മഹാനുഭാവനായആ മഹർഷി

കല്പൻ േകരളീയരായ നമ്മു�ട പരിപൂർണ്ണമായആദര

േത്തയുംആരാധനേത്തയും എല്ലാക്കാലത്തുംഅർഹി

ക്കുന്നു. അേദ്ദഹമാണു് വങ്ഗേദശത്തി�ല�ചതന്യ

സമ്പ്രദായത്തിനും പശ്ചിേമാത്തരഭാരതത്തി�ല വല്ലഭ

സമ്പ്രദായത്തിനും പ്രാചാര്യ�നന്നു് ആ രണ്ടുപുണ്യേശ്ലാ

കന്മാരായ സമ്പ്രദായപ്രതിഷ്ഠാപകന്മാരും സമ്മതിച്ചിട്ടു

ള്ളതാണു്. ഇതിലധികം േകരളത്തിനു് എ�ന്താരു യശ

സ്സാണു് ലഭിക്കുവാനുള്ളതു്?

1. കർണ്ണഭൃത്യപദത്തി�ന്റഅർത്ഥം വിശദമാകുന്നില്ല.
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ദിവാകരകവി ഏതു േദശക്കാരനാ�ണന്നു �വളിവാകു

ന്നില്ല. ഒരു േകരളീയനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതു് നിസ്സം

ശയമാണു്. അേദ്ദഹം രാമായണം ബാലകാണ്ഡ�ത്ത

വിഷയീകരിച്ചു് ‘അേമാഘരാഘവം’ എ�ന്നാരു ചമ്പു

ഏഴുച്ഛ്വാസത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ചമ്പുവി�ന്റ നിർ

മ്മാണം ശകാബ്ദം 1221-നു സമമായ ക്രി. പി. 1299-ൽ

ആ�ണന്നുന്നള്ളതിനു �തളിവായി

“ചന്ദ്രേനത്രദ്വയക്ഷ്മാഭിശ്ശകകാേല വിേലാകിേത

അേമാഘരാഘവം കാവ്യമാവിരാസീദ്ദിവാകരാൽ.”

എന്നു് അതി�ന്റ ഒടുവിൽ ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. ദിവാകരൻ

താൻ ഭാർഗ്ഗവേഗാത്രജനായ ഒരുബ്രാഹ്മണനും നാ

രായണ�ന്റ പൗത്രനും കാശിയിൽവച്ചു�കവല്യപദം

പ്രാപിച്ച വിേശ്വശ്വര�ന്റ പുത്രനും വിഷ്ണുവി�ന്റ കനിഷ്ഠ

സേഹാദരനുമാ�ണന്നുഗ്രന്ഥത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ

പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘ജമദേഗ്നരന്വവായഃ’ എന്നും ‘േക്ഷാ

ണീേക്ഷമായ രാമസ്സ്വയമജനി ഹേരര്യത്രഷഷ്ഠാവതാരഃ’

എന്നും ഉള്ള വാചകങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ േഗാത്രേമ

�തന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണു്.

“തത്രാധഃകൃതേഭാഗിേഭാഗമഹിമാ,

നിർവാണഭാേവാചിത–

സ്ഥാനം മാനസസമ്പദാമപി

ദേശാൽപത്തിക്രിയാവിക്രിയം

ജേജ്ഞയജ്ഞചയപ്രിയഃ

കലിമിളൽകല്മാഷകർേമ്മാന്നമൽ–

പാപാം േഭാനിധിമധ്യലഗ്നസുകൃേതാദ്ധാരായ നാരായണഃ.

ദ്വിേജന്ദ്രേശഖരസ്തസ്യ സുേതാ വിേശ്വശ്വേരാഽഭവൽ

യഃ പിധാതുമിവാത്മാനം മുദാമകൃത ദൂരഗാം.

യസ്സാകം ധർമ്മപത്ന്യാ പരവയസി പരി-

ത്യക്തസാംസാരികാശീഃ

കാശീമാസാദ്യ സദ്യസ്സുരസരിദമൃേത

സങ്ഗമയ്യാർപ്പിതാങ്ഗഃ

പായം പായം പുരസ്താച്ഛിവപദനിഗള–

ത്താരകബ്രഹ്മവിദ്യാ–

പീയൂഷം കർണ്ണേപയം നിരുപമസുഖദാം

പ്രാപ�കവല്യലക്ഷ്മീം.

തസ്യാത്മേജാ വിഷ്ണുരലങ്കരിഷ്ണുഃ

കുലം പവി�ത്രരമലം ചരി�ത്രഃ

ഭൂേതശേസവാസുഖമാപ്  തുകാമഃ

ശ്രൗേതാ വിധിർമൂർത്തഇവാവിരാസീൽ.

തത്രാഗ്രേജ ഗുണേശ്രണീം കൃേത്വവ ഗുണേലാഭിനാ

ദിവാകരഃ കൃേതാ ധാത്രാ തൽേസാദര്യകഭൂഷണം.”

ഈേശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു േശഷം വിവരങ്ങളും ഗ്രഹി

ക്കാവുന്നതാണു്. വാല്മീകി, കാളിദാസൻ, പിതാവായ

വിേശ്വശ്വരൻ, പാണിനി, വരരുചി, പതഞ്ജലി, കാശി

കാകാരൻ, ന്യാസകാരൻഈപൂർവസൂരിക�ള കവി

സ്മരിക്കുന്നു. വ്യാകരണഗുരു പിതാവുത�ന്നയായിരുന്നു.

വാല്മീകിേയയും കാളിദാസേനയും പറ്റിയുള്ള േശ്ലാകങ്ങ

ളാണു് താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്–

“വാണീ വാസമവാപ യസ്യ വദനദ്വാരി പ്രതീേക്ഷ്യവ

ഹൃൽ–

പദ്മസ്ഥാംബുജനാഭനാഭിനിവസേല്ലാേകശ

േസവാക്ഷണം

വല്മീകപ്രഭവായ കല്മഷഭിേദ ത�സ്മപര�സ്മനേമാ

രാേമാദാത്തചരിത്രവർണ്ണനവചഃ േപ്രാേദ്യാഗിേന

േയാഗിേന.”

“രമ്യാ േശ്ലഷവതീ പ്രസാദമധുരാ

ശൃങ്ഗാരസങ്േഗാജ്ജ്വലാ

ചാടൂ�ക്തരഖിലപ്രി�യരഹരഹസ്സേമ്മാഹയന്തീ മനഃ

ലീലാന്യസ്തപദപ്രചാരരചനാ സദ്വർണ്ണസംേശാഭിതാ

ഭാതി ശ്രീയുതകാളിദാസകവിതാ കാേന്തവ കാേന്ത രതാ.”

ഒടുവില�ത്തആശംസാപദ്യമാണു് അടിയിൽ കാണുന്ന

തു്–

“പൃത്ഥ്വീ സ�സ്യഘപൃഥ്വീ വിലസതു ഭവതാ

ദ്വാരി സന്താപഹാരി

സ്വൗജഃ പ്രാേപ്നാതു േതജശ്ചരതു ചിരമയം

ഗന്ധവാൻ ഗന്ധവാഹഃ

ഉേദ്യാഗം ഗച്ഛതു ദ്യൗഃ കലിരപി വികലഃ

സ്താദജസ്രം ജഗത്യാം

രാമഃ േക്ഷമായ ഭ്രയാദു് ഭവതു ചസുധിയാം

കാവ്യേമതദ്വിഭാവ്യം.”

ദിവാകരൻ രാഘവൻഎ�ന്നാരു രാജാവി�നആശ്രയി

ച്ചിരുന്നതായി ഗ്രന്ഥാന്തത്തിലുള്ളതും താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കു

ന്നതുമായ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് കാണാവുന്നതാണു്.

“ഇതി ധൃതരസസാ�രർഗ്ഗദ്യപ�ദ്യരുദാ�രഃ

കവിതുരവിതു(?)രസ്യ ശ്രാവ്യമാകർണ്ണ്യ കാവ്യം

ഭൃഗുപതിവിജയശ്രീചിഹ്നമഹ്നായ തുഷ്യ–

ന്നഭിലഷിതമമുഷ്യാേമാഘയദ്രാഘേവന്ദുഃ”

ശ്രീരാമ�ന്റ പരശുരാമവിജയ�ത്തവിഷയീകരിച്ചു താൻ

രചിച്ച പ്രസ്തുതകാവ്യം കണ്ടുസേന്താഷിച്ചു രാഘവൻ

ത�ന്റആശ�യഫലപൂർണ്ണമാക്കി എന്നാണേല്ലാ പ്ര

സ്തുത േശ്ലാകത്തി�ന്റസാരം. അതു�കാണ്ടാണു് അതി

നു് അേമാഘരാഘവം എന്നു േപർ വന്നതു്. ഈ രാഘ

വൻ രാഘവാനന്ദ�ന്റ പുരസ്കർത്താവായി േകാലത്തുനാ

ട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രാഘവനാ�ണന്നു േതാന്നുന്നു. േകര

ളത്തി�ലന്നേപാ�ല സംസ്കൃതത്തിലും േദശഭാഷയിലും

അത്ര വള�ര ചമ്പുക്കൾഇന്ത്യയു�ട ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ

ഒരിടത്തും വിരചിതങ്ങളായിട്ടില്ല. ഇതുവ�രഅറിഞ്ഞിട

േത്താളം േകരളത്തി�ലആദ്യ�ത്ത ചമ്പുഅേമാഘരാ

ഘവം ത�ന്നയാണു്.
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േകരളത്തി�ല പ്രഥമഗണനീയന്മാരായ വ്യാഖ്യാകാര

ന്മാരിൽഅന്യതമനാണു് ശിവരാമൻ. അേദ്ദഹ�ത്ത

ക്കുറിച്ചു് ഇതിനു മുൻപുത�ന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം േകരളീയനായ ഒരു ദ്രാവിഡ

ബ്രാഹ്മണനാ�ണന്നു്ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശാ

രദതനയ�ന്റ ഭാവപ്രകാശന�ത്ത ഒരുപ്രമാണഗ്രന്ഥ

മായി ശിവരാമൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു�കാണ്ടുക്രി.പി. പന്ത്ര

ണ്ടാം ശതകത്തിനു പിന്നീടാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കാല

�മന്നു ക്ലപ്തമായി പറയാം. കൂടിയാട്ടത്തിൽ ചാക്യാന്മാർ

പ്രേയാഗിക്കുന്നതപതീസംവരണം, സുഭദ്രാധനജ്ഞ

യം, നാഗാനന്ദം എന്നീ നാടകങ്ങൾക്കു് അേദ്ദഹം യഥാ

ക്രമം രചിച്ചിട്ടുള്ള വിവരണം, വിചാരതിലകം, വിമർശി

നി എന്നീ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾസരസങ്ങളും സർവങ്കഷങ്ങ

ളും, വ്യാകരണംഅലങ്കാരം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും

ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിലും അേദ്ദഹത്തിനുള്ളഅഗാ

ധമായജ്ഞാന�ത്തസ്പഷ്ടീകരിക്കുന്നവയുമാണു്. വ്യാ

ഖ്യാതാവു് ഒരു ശിവഭക്തനായിരുന്നുഎന്നുംആനിബ

ന്ധനങ്ങളിൽനിന്നു �വളിവാകുന്നുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്ന

േശ്ലാകങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തിേന്റതാണു്.

“പ്രണിപത്യ ചന്ദ്രചൂഡം ശ്രീമൽകുലേശഖരാനീന്ദ്രകൃതം

തപതീസംവരണാഖ്യം നാടകമധികൃത്യ

വിവരണംക്രിയേത.”

(സംവരണവ്യാഖ്യ)

“ശിവായാേശഷഗുരേവ ശിവാ�യ തദ്ഭിദാഭിേദ

ആഭ്യാമനന്യരൂപായ മഹ്യഞ്ചസതതം നമഃ

യതശ്ശിവസ്യാങ്കുരിതാ വിദുഷാഞ്ച കൃപാ മയി

വ്യാകേരാമി യഥാേബാധം തൽസുഭദ്രാധനഞ്ജയം.”

(ധനഞ്ജയവ്യാഖ്യ)

“ഗുണവ്യതികരക്രമപ്രസൃമരാന്യധീവൃത്തിഭിഃ

പ്രേഗതനമനുജ്ത്സിതശ്രുതിപ�ഥരനാദീനവം

പരാശരജ�ജമിനിപ്രമുഖവിദ്വദേഗ്രസ�രഃ

പ്രവർത്തിതമനുത്തമം മതമതദ്വിദപ്യാശ്രേയ.

വ്യസ്താവ്യസ്തതയാേശഷതത്വസ്വാത്മസുനിർഭരം

ശിവം േദശികമാശ്രിത്യ നാഗാനന്ദം വിമൃശ്യേത.”

(നാഗാനന്ദവ്യാഖ്യ–ഉപക്രമം)

“ശ്രീശങ്കേരാരുകരുണാജനനീഭൃേതന

രാേമണ ദാശരഥിവൃത്തസുജീവേനന

സാഹിത്യമാർഗ്ഗപരിചംക്രമണപ്രയാസം

ശിഷ്യാൻ വിേബാധയിതുേമഷ കൃേതാ വിചാരഃ

ദ്വിഷതാം ന ഗുണഃ േകാപി ന േദാഷസ്സുഹൃദാമപി

പ്രകാേശത; തടേസ്ഥാത്ര വിവിനക്ത്യുഭയം ജനഃ.” (ടി.

ഉപസംഹാരം)

ഉേപാത്തമേശ്ലാകത്തിൽനിന്നു ശിവരാമ�ന രാമ�ന

ന്നും വിളിച്ചുവന്നിരുന്നുഎന്നും, രാമായണംവായനയാ

യിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവികാമാർഗ്ഗ�മന്നുംഅേദ്ദ

ഹത്തിനു് അേനകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുകാ

ണാവുന്നതാണു്.
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19 രാമായണവ്യാഖ്യ സർവ്വാർത്ഥസാരം

വാല്മീകി രാമായണത്തിനുസർവ്വാർത്ഥസാരം എ�ന്നാ

രു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതി�ന്റ പ്രേണതാവായ �വങ്കേട

ശ്വരൻ ശിവരാമ�ന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം �തളിവാണു്.

“ശിവസ്യ രാമസ്യ ഗുേരാർമ്മഹാകേവർ–

ന്നിേയാജനാനുഗ്രഹേണാപേദശ�നഃ

തയാശിഷാരണ്യകകാണ്ഡമർത്ഥതഃ

സമുജ്ജ്വലം വ്യാകൃത �വങ്കേടശ്വരഃ.”
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20 േകരളത്തി�ല േജ്യാതിഷം

ചില പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങൾ

േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിനു േകരളത്തിൽ പൂർവ്വകാലം മുതല്ക്കു

ത�ന്ന വള�ര പ്രചാരവും പ്രാമാണികതയും സിദ്ധിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ േകരളീയർക്കുള്ളസർവങ്കഷ

മായജ്ഞാനവും സുപ്രസിദ്ധമാണു്. അനവധി വിശി

ഷ്ടങ്ങളായ േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങൾഇവി�ട ഓേരാ കാ

ലത്തു് ഓേരാ �ദവജ്ഞന്മാർ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ

അതിപ്രാചീനങ്ങളായ േദവേകരളം, ശുക്രേകരളം, വര

രുചി േകരളം, േകരളീയസൂത്രം മതലായവയു�ട കാല

�ത്തപ്പറ്റി വ്യവസ്ഥിതമായി ഒരനുമാനവും �ചയ്യുവാൻ

തരമില്ല. േദവ േകരളത്തിൽ

“േകരേള വിഷേയ കശ്ചിദച്യുേതാ നാമ ഭൂസുരഃ

ബൃഹസ്പതിം സമുദ്ദിശ്യ സ ചേക്ര തപ ഉത്തമം”

േകരളീയനായഅച്യുതൻഎന്ന ഒരുബ്രാഹ്മണൻബൃ

ഹസ്പതി�യ ഉേദ്ദശിച്ചു തപസ്സു �ചയ്യുകയും ബൃഹസ്പതി

പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു് എന്തു വരം േവണ�മന്നു േചാദിച്ചതി

നു് അതീതാനാഗതജ്ഞാനമുണ്ടാകണ�മന്നുപ്രാർത്ഥി

ക്കുകയും �ചയ്തതായും, അേപ്പാൾആദികാലത്തിൽശ്രീ

നാരായണൻ നാലുലക്ഷം ഗ്രന്ഥമായി രചിച്ച േജ്യാതി

ശ്ശാസ്ത്രം താൻ േദേവന്ദ്രനുേവണ്ടി ഇരുപതിനായിരം ഗ്ര

ന്ഥമായി സംഗ്രഹിച്ചു എന്നുംഅതിൽ ജാതകസ്കന്ധം

രണ്ടായിരം ഗ്രന്ഥമു�ണ്ടന്നുംഅതു് ആ ഭക്തനുനല്കാ�മ

ന്നും േദവഗുരുഅരുളി�ച്ചയ്തതായും പീഠികയിൽ പ്രസ്താ

വന കാണുന്നു. പിന്നീടു് അച്യുതൻശ്രക്രേനയും ശ്രീപര

േമശ്വരേനയും പ്രസാദിപ്പിച്ചു് അവർ യഥാക്രമം നിർമ്മി

ച്ചആയിരം ഗ്രന്ഥവും രണ്ടായിരം ഗ്രന്ഥവും കൂടി വാങ്ങി

അങ്ങ�ന ത�ന്റ ശിഷ്യന്മാ�ര ഗുരുമതവും ശുക്രമതവും

സാംബശിവമതവും പഠിപ്പിച്ചുവേത്ര.

ശുക്രേകരളം പത്തധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ മാണു്.

അതിനു ഭൃഗുേകരള�മന്നും േകരളരഹസ്യ�മന്നും േകര

ളീയ�മന്നും കൂടി േപരുകൾ കാണുന്നു. വരരുചിേകരള

ത്തിനു ജാതകരഹസ്യ�മന്നും േകരളനിർണ്ണയ�മന്നും

കൂടി സജ്ഞകളുണ്ടു്. അതി�ന്റ നിർമ്മാതാവു വാക്യകാ

രനായ വരരുചിത�ന്നആയിരിയ്ക്കാം.

“ഭാഗ്യാധിേപ വിക്രമേസ്ഥപാപാധിപസമന്വിേത

പഞ്ചമാധിപവീേക്ഷണഇതി േകരളനിശ്ചയഃ”

“കർമ്മാധിേപ േമഷഗേത ഭാഗ്യാധിപസമന്വിേത

ബ്രഹ്മേലാകം ഭേവത്തസ്യ ഇതി േകരളനിശ്ചയഃ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾആഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളവയാണു്. േക

രളീയസൂത്രവും ഫലഭാഗ�ത്തപരാമർശിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്ര

ന്ഥംത�ന്ന. ഇവ�യ്ക്കല്ലാം ഇന്നു േകരളത്തിേലക്കാൾ കൂ

ടുതൽപ്രചാരം കാണുന്നതു തമിഴ് നാട്ടിലുംആന്ധ്രേദശ

ത്തിലുമാണു്.

പരഹിതം

ക്രി.പി. 682–ാമാണ്ടിടയ്ക്കു തിരുനാവായിൽ �വച്ചുനടന്ന

മാമാങ്കമേഹാത്സവത്തിൽ േകരളത്തി�ല േജ്യാത്സ്യ

ന്മാർആര്യഭട�ന്റ പരഹിതഗണിതം സ്വീകരിച്ചു് അതു

പരിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ആര്യഭടാചാര്യൻ ക്രി. പി.

499-ൽആണു് ത�ന്റ ഗണിതഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ച�തന്നും

അതിേല ഗണനസമ്പ്രദായം രണ്ടു ശതകം കഴിയുന്നതി

നുമുൻപു േകരളീയർക്കു പുതുക്കുവാൻസാധിച്ചു എന്നും

അറിയുന്നതു നമുക്കു് അഭിമാനേഹതുകമാണു്.



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

21 പ്രഥമഭാസ്കരാചാര്യൻ

പ്രഥമഭാസ്കരാചാര്യൻ ഭാരതത്തിേല പ്രാമാണികനായ

ഒരു ഗണിതജ്ഞനാണു്. ക്രി. പി. 522-ൽഅേദ്ദഹം കർ

മ്മനിബന്ധംഎന്നുകൂടിേപ്പരുള്ള മഹാഭാസ്കരീയം നിർ

മ്മിച്ചു. അതു കൂടാ�തആര്യഭടീയത്തിനു് ഒരു വ്യാഖ്യാന

വും ലഘുഭാസ്കരീയ�മന്ന േപരിൽആര്യഭടീയത്തി�ന്റ

ഒരുസങ്ഗ്രഹവും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളായി നമു

ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ലീലാവതീകാരനായ ദ്വിതീയഭാസ്കരാ

ചാര്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നതുക്രി. പി. പതി�നാന്നാം ശതക

ത്തിലാണു്. പ്രഥമഭാസ്കരൻ ഒരു േകരളീയനായിരുന്നു

എന്നാണു് ലൿനൗവിേല ഏ.എൻ. സിങ്ങ് തുടങ്ങിയ

പണ്ഡിതന്മാരു�ട പക്ഷം; അതിനു ചില ന്യായങ്ങളുമു

ണ്ടു്. അതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ ക്രി. പി. 682-ൽ നടന്ന കര

ണപരിഷ്കരണംആശ്ചര്യജനകമല്ല.
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22 ശങ്കരനാരായണൻ

പ്രഥമഭാസ്കര�ന്റ ലഘുഭാസ്കരീയത്തിനു ശങ്കരനാരായ

ണൻഎന്ന ഒരു േകരളീയപണ്ഡിതൻ ശങ്കരനാരായ

ണീയം എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ജന്മേദശം ‘�കാല്ലപുരി’ എന്നു് ആഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ കാണുന്ന �കാല്ലമാണു്. ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നിർമ്മി

തി ക്രി. പി. 869-നു സമമായ �കാല്ലം 44-ൽആ�ണന്നു്

അേദ്ദഹംത�ന്ന “ശകാബ്ദാഃ പുനരിഹ ചന്ദ്രരന്ധ്രമുനി

സംഖ്യയാ അസ്മാഭിരവഗതാഃ” എന്നപങ് ക്തിയിൽ

സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “�കാല്ലപുര്യാം വിഷുവച്ഛാ

യയാ പഞ്ചദശസംഖ്യാസമ്പാദിതരാശിപ്രമാണാഃക

ടപയാദ്യക്ഷരബദ്ധാഃ പഠ്യേന്ത” എന്നും “ക്രിയാദയഃ

�കാല്ലപുരീസമുച്ഛ്റിതാഃ ക്രേമാൽക്രേമ�ണവ ഭവ

ന്തി രാശയഃ” എന്നും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ �കാല്ല�ത്ത

സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. രവിവർമ്മാ�വന്നും രാമേദവ�നന്നും

സൂര്യവംശജരായ രണ്ടു േകരളരാജാക്കന്മാ�രപ്പറ്റിക്കൂടി

ശങ്കരനാരായണൻപ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവരു�ട രാജധാ

നി മഹാേദയപുരം, അതായതു �കാടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു.

അവർ േചരചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു

സംശയമില്ല. 844-ൽആണു് രവിവർമ്മാവു് അന്തരിച്ച

തു്; അനന്തരം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രനായ രാമേദവൻ

അഭിഷിക്തനായി. രവിവർമ്മകുലേശഖരൻ ഒരു വിശി

ഷ്ടമായ ഗണിതഗ്രന്ഥത്തിേന്റയും നിർമ്മാതാവായിരു

ന്നതിനാൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ രാജ്യഭാരകാലത്താണു്

�കാല്ലവർഷംസ്ഥാപിതമായതു് എന്നു് ഉറപ്പിച്ചു പറ

യാം. രാമവർമ്മാവു് പട്ടത്തു വാസുേദവഭട്ടതിരിയു�ട

പുരസ്കർത്താവായിരുന്നു. ശങ്കരനാരായണ�ന്റ താ�ഴ

ക്കാണുന്നവാക്യങ്ങൾപ്രകൃതത്തിൽഅനുസേന്ധയ

ങ്ങളാണു്.

(1) “േഗാളാന്മേഹാദയപുേര രവിവർമ്മേദവ–

സംബന്ധയന്ത്രവലയാങ്കിതരാശിചക്രാൽ

ഭാേനാഃകുളീരദശഭാഗഗേത തുലാന്ത്യം

ലഗ്നം മയാ വിദിതമാശു വേദഹ കാലം”

(2) “ശ്രീമന്മേഹാദയപുേര കുലേശഖേരണ

കർത്തുംസഭാം കുശലശില്പിഭിരദ്യ രാജ്ഞാ

ആജ്ഞപ്തമാശുസമമണ്ഡലരൂഢസൂര്യ–

ച്ഛായാവശാൽ കഥയ ശക്രജേലശസൂത്രം”

(3) “ഉക്തം േകരളവംശേകതുരവിണാ മദ്ധ്യാഹ്നശങ്കുപ്രഭാ–

േദേശസ്മിൻ കിയതീതി രാശിഷു ഗേത ഭാനൗ

ക്രിയാദ്യാദിഷു

പ്രേത്യകം വിഗണയ്യ വത്സരശതം ഛായാപ്രമാണം

ക്രമാൽ

പ്രത്യക്ഷം ഹി ദിനദ്വേയന ഗണിത പേത്ര ലിഖിത്വാനയ.”

(4) “രൂപാഗ്നിഭൂതഗദിേതാക്ഷഗുേണാ ദിനാർേദ്ധ

ഛായാ രേവഃ ഷഡൃതുഭിഃ പ്രമിതപ്രമാണാ

ഛായാർക്കമാശു വിഗണയ്യ ഗതം വേദതി

േപ്രാക്തം നൃേപന്ദ്രരവിണാ കുലേശഖേരണ.”

(5) “േദശാന്തേര ക്വാപി ഗതസ്യ യസ്യ

തേദ്ദശസംഭൂതപലാവലംബൗ

േജ്ഞയൗ കഥം തദ്ദിവസൗ വേദതി

ശ്രീമാനേവാചദ്രവിവർമ്മേദവഃ”

(6) അസ്മിന്നർേത്ഥ രാജ്ഞാ േകരളവംശപ്രദീേപന

കദാചിൽ

കുലേശഖേരേണദമുക്തം.

(7) അത്രാപി ശ്രീരവിവർമ്മേദവഃ കദാചിദ്ഗ്രഹയുദ്ധവി

ജ്ഞാനപ്രകടനാർത്ഥമാഹ

“ചാപപ്രവിഷ്ടഗുരുസൗരിസമത്വകാലം

യാേമ്യാത്തരം ഗമനമന്തരതഃ പ്രമാണം

ആചക്ഷ്വ സർവമവഗമ്യ ഭേടാക്തമാർഗ്ഗാ–

ദിത്യുക്തവാൻ രവിരേശഷനൃപാഭിവന്ദ്യഃ.

(8) …രിപുമഥനം കർത്തുകാേമന രാജ്ഞാ

ചാ�രർവാർത്താം വിദിത്വാ രവികുലപതിനാരാമേദേവന

ലഗ്നം”

(9) “പുത്രശ്രീരവിവർമ്മനൃപേതർദ്ദീപ്താംശുവംേശാദിതഃ”

മേഹാദയപുരത്തിൽ രവിവർമ്മേദവൻ ഒരു നക്ഷത്ര

ബങ്കളാവുസ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായും ഒന്നാമ�ത്ത േശ്ലാക

ത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. േകരളത്തിൽ േജ്യാതിശ്ശാ

സ്ത്രത്തിനു ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശതകത്തിൽഎത്രമാത്രം

അഭിവൃദ്ധി സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നുശങ്കരനാരായ

ണീയം സ്ഫടികസ്ഫുടമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

േഗാവിന്ദ�നന്നു േപരുള്ള ഒരു ഭട്ടതിരി ജനിച്ചു. അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ഇല്ലം ഇേപ്പാളില്ല. “രേക്ഷദ്േഗാവിന്ദമർക്കഃ”

എന്നതു ഭട്ടതിരിയു�ട ജനനകാലേത്തയും “കാളിന്ദീപ്രി

യസ്തുഷ്ടഃ” എന്നതു നിര്യാണകാലേത്തയും കുറിക്കുന്ന

കലിദിനവാക്യങ്ങളാ�ണന്നു്ഐതിഹ്യമുള്ളതു�കാണ്ടു്

അേദ്ദഹം �കാല്ലവർഷം 412-മുതൽ 470-വ�ര (ക്രി. പി.

1237–95) ജീവിച്ചിരുന്നതായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണു്.

പരേദശത്തു േപായി കഞ്ചനൂരാഴ്വാർ എന്നപണ്ഡിത

നിൽനിന്നു േജ്യാതിഷത്തിൽ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾഅഭ്യസി

ച്ചതായും തിരി�യ വന്നു് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം തൃശ്ശൂർ

വടക്കുന്നാഥ�ന ഭജിച്ചതായും പുരാവൃത്തജ്ഞർപറ

യുന്നു. ഭട്ടതിരിയു�ട അമ്മയു�ട ഇല്ലം പാഴൂരായിരുന്നു

വേത്ര. പാഴൂരിൽഅേദ്ദഹത്തിനു�ദവേയാഗത്താൽ

ഒരു കണിയാട്ടിയിൽ പുത്രനുണ്ടായതായുംആ ഗൃഹ

ത്തി�ല പടിപ്പുരയിൽനിന്നുപ്രസ്തുത കുടുംബത്തി�ല

കണിയാന്മാർ പറയുന്ന�തല്ലാം ഒത്തുവര�ട്ട എന്നനു

ഗ്രഹിച്ചിട്ടു് അേദ്ദഹം സമാധിയടഞ്ഞതായും േകട്ടുേകൾ

വിയുണ്ടു്. ആ പടിപ്പുരയിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭൗതിക

പിണ്ഡംഅടക്കം �ചയ്തിരിക്കുന്നുഎന്നാണു് ജനവി

ശ്വാസം. ഈഐതിഹ്യത്തിൽ കഴമ്പി�ല്ലന്നും േജ്യാ

ത്സ്യന്മാർ എന്നനിലയിൽ പാഴൂർ കണിയാന്മാർക്കു

പ്രസിദ്ധി സിദ്ധിച്ചിട്ടു രണ്ടുമൂന്നുശതകങ്ങേളആയിട്ടു

ള്ളൂഎന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽആവാദം

പ്രസ്തുതവിഷയത്തിലുള്ളഐതിഹ്യ�ത്തപാേട തിര

സ്കരിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. ഭട്ടതിരിക്കും പാഴൂർ

പടിപ്പുരയ്ക്കും തമ്മിൽഅേഭദ്യമായ ഏേതാ ബന്ധമുണ്ടാ

യിരുന്നുഎന്നുള്ളവസ്തുതഅനപലപനീയമായിത്ത

�ന്നഅവേശഷിക്കുന്നു.
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23 ഭട്ടതിരിയു�ട കൃതികൾ

ഭട്ടതിരിയു�ട പ്രധാനകൃതി ‘ദശാധ്യായി’ എന്നപ്രസിദ്ധ

മായ േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമാകുന്നു. വരാഹമിഹിരാചാര്യൻ

അവന്തിേദശത്തിൽ ക്രി. പി. ആറാം ശതകത്തിൽ ജീ

വിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽപ്രമാണഭൂ

തമായബൃഹജ്ജാതകം എന്നഗ്രന്ഥം ഇരുപത്താറധ്യാ

യത്തിൽ രചിക്കുകയുണ്ടായി. ‘സ്വല്പം വൃത്തവിചിത്രമ

ദ്ഭുതരസം’ എന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളആ

ഗ്രന്ഥത്തി�ലആദ്യ�ത്തപത്തധ്യായങ്ങൾക്കു ഭട്ടതി

രി നിർമ്മിച്ച പ്രൗഢമായ വ്യാഖ്യാനമാണു് ‘ദശാധ്യായി.

‘വ്യാഖ്യാതാവു് ഉപക്രമിക്കുന്നതു് ഇങ്ങ�നയാണ്–

“േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രമിദം വിധായ വിപുലം ത്രിസ്കന്ധഭിന്നം പുരാ

േലാകാനാം മതിമാന്ദ്യതഃ കലിയുേഗ തൽപാതഭീത്യാ

പുനഃ

സ്വല്പം തൽസകലം തേതാ

രചിതവാനാദിത്യദാസാത്മേജാ

ഭൂത്വാ േയാ മിഹിരം വരാഹമിഹിരം നാമ്നാ

നമസ് കുർമ്മേഹ

വരാഹേഹാരാശാസ്ത്രസ്യ വിജ്ഞാേതാർേത്ഥാഥ േയാ

മയാ

സ തു ശിഷ്യാവേബാധാർത്ഥം സംേക്ഷേപണ

വിലിഖ്യേത”.

ആദ്യ�ത്ത േശ്ലാകത്തിൽ ഭട്ടതിരി വരാഹമിഹിര�ന സൂ

ര്യേനാടു് ഉപമിയ്ക്കുന്നു. ഗണിതം, സംഹിത, േഹാര ഇവ

യാണു് മൂന്നുസ്കന്ധങ്ങൾ. രണ്ടാമ�ത്ത േശ്ലാകത്തി�ല

ന്നേപാ�ല ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലും “�നഷാ പാണ്ഡി

ത്യപ്രകടനായ കൃതാസ്വാവഗതാർത്ഥൻ മന്ദബുദ്ധേയ

ശിഷ്യാേയാപേദഷ്  ടുേമവ” എന്നു ദശാധ്യായി നിർമ്മിച്ച

തി�ന്റ ഉേദ്ദശ�ത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പത്തു് അദ്ധ്യാ

യങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാന�മഴുതിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾഅതിനുേമ

ലുള്ളഅദ്ധ്യായങ്ങളിൽ കൂടുതലാ�യാന്നുംആചാര്യൻ

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നു േതാന്നി അവ�യ ഭട്ടതിരി സ്പർശി

ക്കാ�ത വിട്ടുകളഞ്ഞുഎന്നാണു് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു

വരുന്നതു്. ‘മുഹൂർത്തരത്നം’ മുതലായി േവേറയും ചില

േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങൾഅേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്ഫുടനിർ

ണ്ണയതന്ത്രവിവൃതി എന്നഅവിജ്ഞാതകർത്തൃകമായ

ഒരു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രനിബന്ധത്തിൽ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

പദ്യഗദ്യങ്ങൾ കാണുന്നു–

“ബ്രഹ്മാണം മിഹിരം വസിഷ്ഠപുലിശൗ ഗർഗ്ഗം മുനിം

േലാമശം

ശ്രീപത്യാര്യഭടൗ വരാഹമിഹിരം ലല്ലഞ്ച മുഞ്ജാളകം

േഗാവിന്ദം പരേമശ്വരം സതനയം ശ്രീനീലകണ്ഠം ഗുരൂൻ

വേന്ദ േഗാളവിദശ്ച മാധവമുഖാൻ വാല്മീകിമുഖ്യാൻ

കവീൻ”

ബ്രഹ്മസൂര്യവസിഷ്ഠപുലിശേലാമശാഃ പഞ്ചസിദ്ധാന്താ

ചാര്യഃ; ഗർഗ്ഗസ്യാപി പഞ്ചസിദ്ധാന്തതുല്യകക്ഷ്യത്വാൽ;

ശ്രീപതിസ്സിദ്ധാന്തേശഖരാദീനാം കർത്താ; ലല്ലഃ ശി

ഷ്യധീവൃദ്ധി ദാഖ്യസ്യ തന്ത്രസ്യ കർത്താ; മുഞ്ജാളേകാ

മാനസസ്യ കർത്താ; േഗാവിേന്ദാ മുഹൂർത്തരത്നാദി

കർത്താ; പരേമശ്വേരാ ദൃഗ്ഗണിതാഖ്യസ്യ കരണസ്യ

കർത്താ; തസ്യ തനേയാ ദാേമാദരാഖ്യഃ; തസ്യ ശി

ഷ്യശ് ശ്രീനീലകണ്ഠഃ തന്ത്രസങ്ഗ്രഹാദീനാം കർത്താ;

മാധേവാ േവലാേരാഹാദീനാം കർത്താ”. ബ്രഹ്മാവു്,

സൂര്യൻ, വസിഷ്ഠൻ, പുലിശൻ, േലാമശൻ ഇവർ പഞ്ച

സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട ഉപജ്ഞാതാക്കന്മാരാണു്. ബ്രഹ്മസി

ദ്ധാന്തത്തിനു പിതാമഹസിദ്ധാന്ത�മന്നും േലാമശസി

ദ്ധാന്തത്തിനു േരാമകസിദ്ധാന്ത�മന്നുംകൂടി േപരുണ്ടു്.

പൗലിശം ഗ്രീസിലും, േരാമകം േറാമൻസാമ്രാജ്യത്തിലും

ജനിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളന്നാണു്ആധുനികഗേവഷകന്മാ

രു�ട അഭിപ്രായം. സൂര്യ സിദ്ധാന്തവും സൂര്യൻ മയനു്

േരാമകത്തിൽവച്ചു് ഉപേദശിച്ചതാ�ണന്നുകാണുന്നു.

സിദ്ധാന്തേശഖരകർത്താവായശ്രീപതി, ശിഷ്യധീവൃദ്ധി

കർത്താവായ ലല്ലൻ, മാനസകർത്താവായ മുഞ്ജാള

കൻ ഇവ�രല്ലാം വിേദശീയർത�ന്ന. മുഹൂർത്തരത്നകാ

രനായ േഗാവിന്ദൻആര്യഭടീയവ്യാഖ്യാതാവായ േഗാവി

ന്ദസ്വാമിയാ�ണന്നു്ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൃഗ്ഗണി

തകർത്താവായ പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിേയയും മറ്റും പറ്റി

േമൽ പ്രതിപാദിക്കും. ദശാധ്യായിയു�ട മാഹാത്മ്യ�ത്ത

പറ്റി പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിൽ ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അദൃഷ്ട്വാ േയാ ദശാധ്യായീം ഫലമാേദഷ്ടു മിച്ഛതി

സമിച്ഛതി സമുദ്രസ്യ തരണം സ പ്ലവം വിനാ.”

തൃപ്പറേങ്ങാട്ടപ്പ�നപ്പറ്റി ഭട്ടതിരി രചിച്ചിട്ടുള്ളതും ദശാ

ധ്യായിയു�ട അവസാനത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു േശ്ലാകമാ

ണു് താ�ഴേച്ചർക്കുന്നതു്–

“സ്ഫുരതു ഭുജങ്ങ്ഗമഹാരം മമ ഹൃദി േതേജാ

മഹാവിഷാഹാരം

േശ്വതാരേണ്യവിഹാരം േശ്വതം ശീതാംശുേശഖരം ഹാരം.”

ഇപ്രകാരം ക്രി. പി. 1300 വ�ര സംസ്കൃതസാഹിത്യ�ത്ത

േപാഷിപ്പിച്ച േകരളീയരിൽ പലരും മഹനീയന്മാരാ

യിരുന്നു. അ�ദ്വതേവദാന്തത്തിൽസർവതന്ത്രസ്വ

തന്ത്രനായ ഭഗവൽപാദർ, പൂർവമീമാംസയിൽ പ്രഭാ

കരമിശ്രൻ, നാടകത്തിൽ ശക്തിഭദ്രൻ, യമകത്തിൽ

വാസുഭട്ടതിരി, േസ്താത്രത്തിൽ വില്വമങ് ഗലത്തുസ്വാ

മിയാർ, േജ്യാതിഷത്തിൽ തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരി ഇവർ

ഏതു പണ്ഡിത�ന്റ മുക്തകണ്ഠമായ ശ്ലാഘേയയാണു്

ആർജ്ജിക്കാത്തതു് ! േകരളത്തി�ന്റഅന്യാദൃശമായ

സൽകീർത്തി അവരാലും അവ�രേപ്പാ�ലയുള്ള മറ്റേന

കം മഹാത്മക്കളാലും പണ്ടുപേണ്ടപ്രതിഷ്ഠിതമായിട്ടു

�ണ്ടന്നുള്ളവസ്തുത നമുക്കു് അത്യന്തം ഹൃദേയാേത്തജ

കമാകുന്നു.
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24 കൃഷ്ണാചാര്യൻ

കൃഷ്ണൻഎ�ന്നാരാചാര്യനാൽ വിരചിതമായി കൃഷ്ണീയം,

അഥവാ ചിന്താജ്ഞാനം എന്ന േപരിൽ ഒരു േജ്യാതി

ഷഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. ഇതിൽആ�ക മുപ്പത്തിരണ്ടധ്യായങ്ങളും

ഒരു പരിശിഷ്ടവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്നവിഷയത്തി

ലും ജാതകവിഷയത്തിലുംഈഗ്രന്ഥ�ത്ത േകരളീയർ

ഒരു പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുന്നു; ഇതിനു് അന്യാദൃശ

മായ പ്രചാരമാണു് േകരളത്തി�ലങ്ങുമുള്ളതു്.

“വ്യാകരണാദിഷ്വങ് േഗഷ്വവഗതതത്വസ്യ�ദവ

ശാസ്ത്രവിദഃ

കൃഷ്ണസ്യ കൃതിശ്ചിന്താജ്ഞാനം കൃഷ്ണീയമിതി നാമ്നാ”

എന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാമധ്യായത്തി�ന്റ ഒടുവിലുള്ള പദ്യ

ത്തിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹം േജ്യാതിഷത്തിന്നു പുറേമ വ്യാക

രണം തുടങ്ങിയ േവദാങ്ഗങ്ങളിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നു

എന്നുകാണാവുന്നതാണു്. േദശേമ�തന്നുഅറിയുന്നി

ല്ല.

“അർത്ഥാനതിപ്രകീർണ്ണാൻ േഹാരാശാസ്ത്രാന്തേരഭ്യ

ഉദ്ധൃത്യ

ഗ്രഥിതമിദമനപശബ്ദം േഹാരാശാസ്ത്രം സമാേസന.

അതിസംേക്ഷേപാഽശേക്യാജ്ഞാതും ഹ്യതിവിസ്തേരാ

മതിംഹന്തി;

യുക്തം പ്രമാണയുക്ത്യാ കൃതമിദമുഭയം പരിത്യജ്യ”

എന്നീ പദ്യങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ത�ന്റ കൃതിക്കുള്ള

�വശിഷ്ട്യ�ത്തപ്രഖ്യാപനം�ചയ്യുന്നു. നഷ്ടപ്രശ്നം, മു

ഷ്ടിപ്രശ്നം മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾപറഞ്ഞു് ഒപ്പിക്കണ�മ

ങ്കിൽ കൃഷ്ണീയത്തി�ന്റസാഹായ്യം അപരിത്യാജ്യമാ�ണ

ന്നു�ദവജ്ഞന്മാർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. േദശമങ്ഗ

ലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയർ േഹാരാവിവരണത്തിൽ കൃ

ഷ്ണീയ�ത്തസ്മരിക്കുന്നു. പ്രശ്നമാർഗ്ഗകാരനായ ഇടയ്ക്കാട്ടു

നമ്പൂരി കൃഷ്ണീയ�ത്ത ഒരുപ്രമാണഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരി

ക്കുന്നു. ഇതു�കാണ്ടല്ലാം �കാല്ലം എട്ടാംശതകത്തിനു

മുമ്പാണു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി എന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.

കുേറക്കൂടി ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കുകയാ�ണങ്കിൽ കൃഷ്ണീയേഹാ

ര�യ ഉണ്ണിയച്ചിചരിതം ചമ്പുവിൽസ്മരിച്ചുകാണുന്നതു

�കാണ്ടു് �കാല്ലം അഞ്ചാംശതകേത്താളം പഴക്കവും

അതിനു കല്പിക്കാവുന്നതാണു്. ഇടയ്ക്കാടു പറയുന്നതു

ഇങ്ങ�നയാണു്–

“േഹാരാം വരാഹമിഹിരാസ്യവിനിർഗ്ഗതാം േയ

മാലമിവാദധതി �ദവവിദസ്സ്വകേണ്ഠ,

കൃഷ്ണീയശാസ്ത്രമപി ഭർത്തൃമതീവ സൂത്രം,

േതഷാം സഭാസു മഹതീ ഭവതീഹ േശാഭാ”

മാലേയക്കാൾ മങ്ഗല്യസൂത്രം ഭർത്തൃമതിയായസ്ത്രീ

കണ്ഠത്തിൽ ധരിേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകയാൽ പ്രശ്ന

മാർഗ്ഗകാര�ന്റ പക്ഷത്തിൽ േഹാരാശാസ്ത്ര�ത്തഅേപ

ക്ഷിച്ചു കൃഷ്ണീയ ശാസ്ത്രത്തിനു പ്രേയാേഗാപേയാഗിത

അധികമു�ണ്ടന്നു േവണം വിചാരിക്കുവാൻ. ഇടയ്ക്കാടു

വീണ്ടും മ�റ്റാരുഘട്ടത്തിൽ “�തരാദൗ കൃഷ്ണീേയ ശാ

േസ്ത്രസമ്യൿ പരിശ്രമഃ കാര്യഃ” എന്നു്ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടു

ണ്ടു്.

കൃഷ്ണീയത്തിനു് ‘ചതുരസുന്ദരീ’ എ�ന്നാരു പഴയ വ്യാഖ്യാ

നമുണ്ടു്. അതി�ന്റ പ്രേണതാവി�നപ്പറ്റി ഒന്നുംഅറി

ഞ്ഞുകൂടാ.

“നത്വാ ത്രികാലതത്വജ്ഞംസർവജ്ഞംക്രിയേത മയാ

വ്യാഖ്യാ കൃഷ്ണീയശാസ്ത്രസ്യ നാമ്നാ ചതുരസുന്ദരീ”

എന്നു മാത്രേമ അേദ്ദഹംആ വ്യാഖ്യാന�ത്തപ്പറ്റി പറ

യുന്നുള്ളു. പുലിയൂർ പുരുേഷാത്തമൻനമ്പൂരിയു�ട �ദവ

ജ്ഞവല്ലഭഎന്നവ്യാഖ്യാനംആധുനികമാണു്.



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

25 ചില തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ

പ്രേയാഗമഞ്ജരി

േകരള�ത്തേപ്പാ�ല ഒരിടത്തും വിശിഷ്ടങ്ങളും ബഹുമു

ഖങ്ങളുമായ തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവയിൽ

അത്യന്തം പ്രാചീനമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് പ്രേയാഗമ

ഞ്ജരി. അതി�ന്റ കാലം ഏ�തന്നുപരിേച്ഛദിച്ചു പറയു

വാൻ നിവൃത്തിയി�ല്ലങ്കിലും ക്രി. പി. പത്താമേത്തേയാ

പതി�നാന്നാമേത്തേയാ ശതകത്തിൽആയിരിക്കു�മ

ന്നു് ഉേദ്ദശിക്കാം. എ�ന്തന്നാൽ 14–ാം ശതകത്തിൽ

ജീവിച്ചിരുന്ന വില്വമങ്ഗലത്തുസ്വാമിയാരു�ട ഗുരുനാ

ഥനാ�ണന്നു്ഊഹിക്കാവുന്നഈശാനഗുരുേദവൻ

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘പദ്ധതി’ എന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ

പലഅവസരങ്ങളിലും പ്രസ്തുത കൃതിയിൽനിന്നു േശ്ലാ

കങ്ങളും മറ്റും പ്രാക്തനപ്രമാണരൂപത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കു

ന്നു.

പ്രേണതാവു്

പ്രേയാഗമഞ്ജരിക്കു മഞ്ജരി എന്ന േപരിലാണു് അധി

കം പ്രസിദ്ധി. അതി�ന്റ പ്രേണതാവു് രവി എ�ന്നാരു

നമ്പൂരിയാ�ണന്നുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പിതാമഹൻ ഭവ

ത്രാതനും പിതാവു് അഷ്ടമൂർത്തിയുംആയിരുന്നുഎന്നും

താ�ഴ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ശിവപുരസദ്ഗ്രാമജുഷാ വിദ്ധ്യർപ്പിതേസാമപാനശുേദ്ധന

കാശ്യപേഗാത്രപ്രഭൂണാ മാഠരകുലാബ് ജ... വനഹംേസന

ചമ്പാതീരതടാകാരാമസ്ഥ (സ്ഥിത? ) ശാസ്  തൃഗുേപ്തന

രവിണാ ഹരിപാദാബ് ജഭൃങ്േഗണ രചിതാ കൃതിഃ

പ്രേയാഗമഞ്ജരീ നാമ സംേക്ഷപകുസുേമാജ്ജ്വലാ”

രവി ഒരു േചാമാതിരിയും കാശ്യപേഗാത്രജനുംആ�ണ

ന്നും മങ്കര തീവണ്ടിയാപ്പീസിന്നു മൂന്നു നാഴിക വടക്കു

ള്ള �ചമ്പറക്കുളങ്ങരക്കാവി�ല ശാസ്താവാണു് അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ പരേദവത�യന്നുംകൂടിഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽ

കാണാം. മാഠരകുലം �കാടുമണ്ടഎന്നഇല്ലമാ�ണന്നു

പ്രേദ്യാതകാരൻ വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു. ബഹുയാർജിയായി

രുന്നു രവി എന്നുംആ വ്യാഖ്യാതാവു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നു. സ്വകൃതി�യപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവി

ക്കുന്നു.

“ഉദ്ദാമതാ ന വചേസാ ന ച കൗതുകം േമ

ബുേദ്ധശ്ശിവസ്യ ന ച േബാദ്ധുമലം ഹി തത്ത്വം

ഹാേസ്യാ ഭവാമി കരേണന നിബന്ധനസ്യ

സ്പഷ്ടം തഥാപി ഖലു േചാദയതീഹ ഭക്തിഃ.

ദുർേജ്ഞയാനി ബഹൂനി മന്ദമതിഭിസ്തന്ത്രാണി

ഗൗരീപേത–

രുദ്ഗീർണ്ണാനി മുഖാംബുജാദവികലേസ്ത്വകത്ര േതഷാം

ക്രിയാഃ

േനാക്താേസ്തന ശിവാഗമാംശ്ച നിഖിലാനുദ്വീക്ഷ്യ താസ്താഃ

ക്രിയാഃ

സംക്ഷിപ്യ പ്രവദാമി യാശ്ച വിഹിതാ

ലിങ്ഗപ്രതിഷ്ഠാവിധൗ.”

�ശവാഗമങ്ങളു�ട സംേക്ഷപമാണു് മഞ്ജരി�യന്നു്

ഈപ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.

ആ�ക ഇരുപ�ത്താന്നുപടലങ്ങളാണു്ഈഗ്രന്ഥ

ത്തിൽഅടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നതു്. രവിയു�ട േശ്ലാകങ്ങൾക്കു

നല്ല രചനാസൗഷ്ഠവമുണ്ടു്.

പ്രേദ്യാതം

പ്രേദ്യാതം പ്രേയാഗമഞ്ജരിയു�ട വിസ്  തൃതവും മർമ്മസ് പൃ

ക്കുമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു്. നാരായണ�ന്റ പുത്ര

നായ ത്രിവിക്രമൻഎ�ന്നാരു നമ്പൂരിയാണു് അതി�ന്റ

രചയിതാ�വന്നു താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നപദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു

കാണാവുന്നതാണു്.

“ആർദ്രപാദകുേലാദ്ഭൂതനാരായണതനൂദ്ഭവഃ

ത്രിവിക്രേമാഹം മഞ്ജര്യാ വ്യാഖ്യാ കുർേവ യഥാശ്രുതം.

തിേരാഹിതാർത്ഥവാക്യാനാം പദാനാഞ്ച യഥാമതി

സ്വാർത്ഥേമവാപരിച്ഛിദ്യ ശ്രുതാർത്ഥസ്യ സ്മൃേതരിമാം”

“നിഖിലാഗമാർത്ഥസാരപ്രേയാഗമഞ്ജര്യഗാധ കമലിന്യാഃ

പ്രസൃതാ ത്രിവിക്രമാഖ്യാദ്വ്യാഖ്യാ പ്രേദ്യാത ഏവ

േബാധായ.”

ആർദ്രപാദകുലേമ�തന്നു ഗേവഷണം �ചേയ്യണ്ടിയിരി

ക്കുന്നു. ത്രിവിക്രമ�ന്റ വ്യാഖ്യയ്ക്കു കുേറയധികം പഴക്കമു

�ണ്ടന്നല്ലാ�തഏതു കാലത്താണു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി

എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. സ്മാർത്ത�വ

താനികപ്രായശ്ചിത്തകർത്താവായ മാന്ധാതാവി�ന്റ

ഗുരുവായിരുന്നുഅേദ്ദഹ�മന്നും �കാല്ലം ഏഴാംശതക

മായിരുന്നിരിക്കണംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാല�മ

ന്നും എനിക്കു േതാന്നുന്നു.

ഈശാനശിവഗുരുേദവപദ്ധതി

ഈശാനശിവഗുരു േദവപദ്ധതിയും �ശവാഗമങ്ങ�ള

ആധാരമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുബൃഹത്തമമായ തന്ത്ര

നിബന്ധമാണു്. ഈശാനൻഎന്നതു േപരും ശിവഗുരു

േദവൻഎന്നതു�ശവാഗമങ്ങളിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം നി

മിത്തംഅേദ്ദഹത്തിനു ലബ്ധമായബിരുദവുമാ�ണന്നു

ഞാൻഊഹിക്കുന്നു. “സമാപ്താ േചയമീശാനശിവഗുരു

േദവസ്യ കൃതിഃ സിദ്ധാന്തസാരപദ്ധതിഃ” എ�ന്നാരു കു

റിപ്പു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഇതിൽസാ

മാന്യപാദ�മന്നും മന്ത്രപാദ�മന്നും ക്രിയാപാദ�മന്നും

േയാഗപാദ�മന്നും നാലു പാദങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യ�ത്ത രണ്ടുപാദങ്ങളും പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലും ഒടുവില

േത്തവ രണ്ടും ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും ഉൾ�പ്പടുന്നു. ആ�ക

പതി�നണ്ണായിരേത്താളം േശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടു്.

“വിസ്  തൃതാനി വിശിഷ്ടാനി തന്ത്രാണി വിവിധാന്യഹം

യാവൽസാമർത്ഥ്യമാേലാച്യ കരിേഷ്യ തന്ത്രപദ്ധതിം”

എന്നുഗ്രന്ഥകാരൻ ഉേപാൽഘാതത്തിൽപ്രതിജ്ഞ

�ചയ്യുന്നു. അേദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ

പ്രപഞ്ചസാരം, മഞ്ജരി, (പ്രേയാഗമഞ്ജരി), േഭാജരാേജ

ന്ദ്രപദ്ധതിഈഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉൾ�പ്പടുന്നു. തദനുേരാ

േധന ധാരാധിപനായ േഭാജരാജാവി�ന്റ ജീവിതകാല

മായ പതി�നാന്നാം ശതകത്തിനു പിന്നീടാണു് പ്രസ്തുത

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി എന്നുസിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.

ഈശാനശിവഗുരു േകരളീയനാ�ണന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി

സംശയിേക്കണ്ടതില്ല. ക്രിയാപാദം 50-ാം പടലം, 343-ാം

പദ്യത്തിൽ തിമില എന്ന േകരളീയവാദ്യവിേശഷ�ത്ത

പ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്.

“സങ്ഗീതനൃത്തവാദി�ത്രഃ ശംഖകാഹളേഗാമു�ഖഃ

തിമിലാനകേഭര്യാ�ദർന്നിനദദ്ഭിരനാരതം”

വില്വമങ്ഗലത്തുസ്വാമിയാർ ക്രി. പി. ഉേദ്ദശം 1220-

മുതൽ 1300-വ�ര ജീവിച്ചിരുന്നതായി േമൽ ഉപപാദി

ക്കും. അേദ്ദഹംഈശാനേദവൻ ത�ന്റ ഗുരുവായിരുന്നു

എന്നു് “ഈശാനേദവചരണാഭരേണന” എന്നശ്രീകൃ

ഷ്ണകർണ്ണാമൃതത്തിേലയും “ഈശാനേദവ ഇത്യാസീദീ

ശാേനാ മുനിേതജസാം” എന്നബാലകൃഷ്ണേസ്താത്രത്തി

േലയും പങ് ക്തികളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആ വഴിക്കു

ഈശാനശിവഗുരു ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തി�ന്റ

അവസാനത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുന്ന

തിൽഅപാകമില്ല. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനനസ്ഥലം

ഏ�തന്നുനിർണ്ണയിക്കുവാൻ ഒരു േപാംവഴിയും കാ

ണുന്നില്ല. സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചിരുന്നിരിക്കാ�മ

ന്നു േതാന്നുന്നു. പദ്ധതിയി�ല പല േശ്ലാകങ്ങൾക്കും

ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്.

“അനന്യതന്ത്രസാേപക്ഷസ്വാർത്ഥസേന്ദാഹസങ്ഗതിം

ഋ�ദ്ധർവിധാനമന്ത്രാർ�ത്ഥവിദ്യാം ശ്രുതിമിവാപരാം

പ്രസന്നാം നാതികുടിലാം നാതിസംേക്ഷപവിസ്തരാം

ചിത്രാം ബഹുഗുണാം വിേഷ്ണാശ്ശയ്യാം േഭാഗവതീമിവ

വിവിധച്ഛന്ദസം നാനാവൃത്താലങ്കാരവർണ്ണകാം

േസവ്യാം കാമിജനേസ്യഷ്ടാം ലളിതാം പ്രമാദാമിവ

വിഷഗ്രഹാമയാദീനാം പ്രശേമാപായദർശിനീം

മന്ത്രബിംബൗഷധിന്യാ�നർവിദ്യാം സഞ്ജീവനീമിവ”

ഇവ�യല്ലാം ഗ്രന്ഥപ്രശസ്തിപദ്യങ്ങളാണു്.

ക്രിയാസാരം

ക്രിയാസാരം എ�ന്നാരു ദീഘമായ തന്ത്രഗ്രന്ഥം ‘നവ

േശ്രണി’ എന്നഇല്ല�ത്തസുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂരിയു�ട

പുത്രനായ രവിനമ്പൂരി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നവേശ്രണി

(പുതുേശ്ശരി) എവി�ടയുള്ളഇല്ലമാ�ണേന്നാ സുബ്രഹ്മ

ണ്യൻഏതുകാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നുഎേന്നാഅറിവില്ല.

ഗണപതി, വിഷ്ണു, ശാസ്താവു്, എന്നിങ്ങ�നഅേനകം േദ

വതകളു�ട ബിംബപ്രതിഷ്ഠ, നവീകരണം, പൂജാവിധി,

ഉത്സവവിധി മുതലായ വിഷയങ്ങ�ളയാണു് പ്രസ്തുത ഗ്ര

ന്ഥത്തിൽപ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒടുവിൽ സപ്തമാതൃ

ക്കളു�ടസ്ഥാപനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിധികൾ േക്രാഡീ

കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓേരാ േദവത�യപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ

ഓേരാ ഭാഗമായി തിരി ച്ചു് അവ�യ പല പടലങ്ങളായി

വീണ്ടും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ�കഅറുപ�ത്താൻപതു

പടലങ്ങൾ കാണുന്നു. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കു

ന്നു.

“ഗേണശാനം നമസ്കൃത്യ ശിവം നാരായണപ്രഭും

ക്രിയാസാരം പ്രവക്ഷ്യാമി സമാസാച്ച സമാസതഃ

സർവശാേസ്ത്രഷു നിർദ്ദിഷ്ടം സർവം സങ്ഗൃഹ്യ ലക്ഷണം

വിേശഷതസ്തുയേജ്ഞപി േപ്രാക്തം വേക്ഷ്യ സമാസതഃ

ഏകസ്മിന്നാഗേമ േനാക്താഃ പ്രായശസ്സകലാഃ ക്രിയാഃ

തസ്മാൽസംേക്ഷപേതാ വേക്ഷ്യ സാധകാനാം ഹിതായ

�വ.

യാ യാ ക്രിയാഗേമഷൂക്താഃസ്ഥാപനാർത്ഥം മനീഷിഭിഃ

താം താമാദായ സന്ധായ വേക്ഷ്യ കർമ്മ യഥാക്രമം.”

ഒടുവിൽ

“സമ്യൿ ശാസ്ത്രമധീത്യ തത്ര ഗദിതംജ്ഞാ�ത്വവ

കാര്യാക്രിയാ

േയ കുർവന്തി തേതാന്യഥാ പരിഭവം യാേന്ത്യവ േത

കർമ്മണഃ”

സമ്യൿ തന്ത്രമേഹാദേധഃ സുവിശദം

സങ്കീർണ്ണസർവക്രിയാ-

സാരം രത്നമിേവാദ്ധൃതം ഗുരുപദാംേഭാജപ്രസാദാന്മയാ.”

എ�ന്നാരുജ്ഞാപകപദ്യവും േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈഗ്ര

ന്ഥവുംഅതിപ്രാചീനമാ�ണന്നുതന്ത്രസങ്ഗ്രഹകാര

നായ േകളല്ലൂർ േചാമാതിരി ഇതി�ന ഉപജീവിച്ചു കാ

ണുന്നതിൽ നിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു.

ക്രിയാസാരവ്യാഖ്യാ

ക്രിയാസാരത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാതാവു് ഹാരിണീകാരനായ

പുലിയന്നൂർ നാരായണൻ നമ്പൂരിയാ�ണന്നു മുൻപു

പറഞ്ഞു. “വ്യാഘ്രഗ്രാമാലേയന നാരായേണന കൃതാ

യാം ക്രിയാസാരവ്യാഖ്യായാം” എന്ന കുറിപ്പാണു്ഈ

ഊഹത്തിനു ലക്ഷ്യം. മൂലഗ്രന്ഥകാര�നപ്പറ്റി അേദ്ദഹം,

“അഥ കശ്ചിദ്വിപശ്ചിദേഗ്രസരസ്തന്ത്രാചാര്യസ്തന്ത്രിണാം

തന്ത്രാഗമാർേത്ഥതൽപ്രതിപാദിതക്രിയാപ്രേയാേഗ

ച വ്യാമൂഢാനാമനുഗ്രഹായ ക്രിയാസാരമിതി യഥാർ

ത്ഥാഹ്വയം ഗ്രന്ഥം ചികീർഷുഃ” എന്നു മാത്രേമ പറയു

ന്നുള്ളു. ക്രിയാസാരകാരൻ ‘നാരായണം പ്രഭും’ എന്നു

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. േശ്ലഷസാമർത്ഥ്യം �കാണ്ടു് അേദ്ദ

ഹം തനിക്കു മാർഗ്ഗദർശകമായിരുന്ന തന്ത്രസമുച്ചയം

നിർമ്മിച്ച േചന്നാസ്സു നമ്പൂരിപ്പാടി�നക്കൂടി കടാക്ഷിക്കു

ന്നിേല്ല എന്നുഞാൻസംശയിക്കുന്നു.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ �ഡസ്ൿ

േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ�ന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണി�ന്റ

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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