അദ്ധ്യായം 20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

േകരളസാഹിത്യചരിത്രം II
ഉള്ളൂർ എസ്. പരേമശ്വര അയ്യർ

S

°

Õ

G

}







േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
ഉള്ളൂർ എസ്. പരേമശ്വര അയ്യർ
(മലയാളം: സാഹിത്യചരിത്രം)

First published in print media 1953.
The electronic versions have been released under the
provisions of Creative Commons Attribution By Share Alike
license for free download and usage.
The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute of
Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.
The production infrastructure of River Valley Technologies
has been made use of in the production of these digital
editions.
Cover: Shakuntala, (she looks back at her lover, pretending to
remove a thorn from her foot), an oil painting by Raja Ravi
Varma. The image is taken from Wikimedia Commons and is
gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

ഉള്ളടക്കം

20 സംസ്കൃതസാഹിത്യം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
േകാലത്തിരിമാരും സാഹിത്യവും . . .
2
2
ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ . . . . . . . . . .
3
3
രാഘവവാരിയർ . . . . . . . . . . .
4
4
രാമവർമ്മയുവരാജാവു് . . . . . . . .
5
5
ചന്ദ്രികാകലാപീഡം നാടകം . . . . .
6
6
ശങ്കരകവി, ജീവിതചരിത്രം: . . . . .
7
7
ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം . . . . . . . . . . .
8
8
കൃഷ്ണാഭ്യുദയം . . . . . . . . . . . . .
9
9
പൂർണ്ണസരസ്വതി, ഇല്ലം . . . . . . . 10
10
ഗുരു . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
11
കമലിനീരാജഹംസം . . . . . . . . 12
12
ഹംസസേന്ദശം . . . . . . . . . . . 13
13
സാമൂതിരിരാജവംശവും സാഹിത്യവും . 14
14
മാനവിക്രമമഹാരാജാവു് . . . . . . . 15
15
വിക്രമീയം . . . . . . . . . . . . . . 16
16
പതിെനട്ടരക്കവികൾ . . . . . . . . 17
17
പയ്യൂർ പേട്ടരിമാർ . . . . . . . . . . 18
18
ഒന്നാമെത്ത ഋഷിയും പരേമശ്വരനും . 19
19
രണ്ടാമെത്ത ഋഷിയും പരേമശ്വരനും . 20
20
മൂന്നാമെത്ത ഋഷീയും പരേമശ്വരനും . 21
21
വാസുേദവയമകകവി . . . . . . . . 22
22
ചേകാരസേന്ദശം . . . . . . . . . . 23
23
യമകകാവ്യങ്ങൾ . . . . . . . . . . 24
24
പര്യായപദാവലി . . . . . . . . . . . 25
25
സുബ്രഹ്മണ്യൻ . . . . . . . . . . . . 26
26
സർവപ്രത്യയമാല . . . . . . . . . . 27
27
േവദാന്തസാരം . . . . . . . . . . . 28
28
ശാങ്കരസ്മൃതി . . . . . . . . . . . . . 29
29
ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ, ജീവചരിത്രം . . . 30
30
മല്ലികാമാരുതം . . . . . . . . . . . 31
31
േകാകിലസേന്ദശം . . . . . . . . . . 32
32
നടാങ്കുശം . . . . . . . . . . . . . . 33
33
ഉദ്ദണ്ഡെന്റ മുക്തകങ്ങൾ . . . . . . . 34
34
സ്വാതീചാടു . . . . . . . . . . . . . 35
35
ശ്രീേദവീപ്രശസ്തി . . . . . . . . . . . 36
36
കാക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരി . . . . . . . . . 37
37
വസുമതീമാനവിക്രമം . . . . . . . . 38
38
കാക്കേശ്ശരിയുെട ഒരുഭാഷാശ്േളാകം
39
39
ഇന്ദുമതീരാഘവം . . . . . . . . . . 40
40
േചന്നാസ്സു നാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാടു് . 41
41
മാനവവാസ്തുലക്ഷണം . . . . . . . . 42
42
തന്ത്രസമുച്ചയവ്യാഖ്യകളും േശഷസമുച്ചയവും 43
43
കൂടല്ലൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടു് . 44
44
ഏതു നാരായണൻ? . . . . . . . . . 45
45
സുഭദ്രാഹരണം . . . . . . . . . . . 46
46
വിവരണം . . . . . . . . . . . . . . 47
47
ആനായത്തു കരുണാകരപ്പിഷാരടി . 48
48
ആനായത്തു പങ്കജാക്ഷപ്പിഷാരടി . . 49
49
മൂേക്കാലയ്ക്കൽ വാസുേദവൻ നമ്പൂരി . . 50
50
ഉദയൻ, കൗമുദി . . . . . . . . . . . 51
51
പന്നിയൂർ കൃഷ്ണൻനമ്പൂരി, ശ്രീകൃഷ്ണപുരാണം 52
52
ഉദയവർമ്മചരിതം . . . . . . . . . . 53
53
ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠ . . . . . . . . . . . . 54
54
േദശ്യഷ്ടകം . . . . . . . . . . . . . 55
55
കൃഷ്ണകവി, ഭരതചരിതം . . . . . . . . 56
56
കാവ്യൈശലി . . . . . . . . . . . . 57
57
േദശിങ്ങനാട്ടു് ആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവു് 58
58
യദുനാഥചരിതം . . . . . . . . . . . 59
59
വാസുേദവൻ, രാമകഥ . . . . . . . . 60
60
പൂർണ്ണവിദ്യൻ . . . . . . . . . . . . 61
61
കാശിയില്ലത്തു നമ്പൂരി . . . . . . . . 62

20
സംസ്കൃതസാഹിത്യം
ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകം

S

°

Õ

G

}







1 േകാലത്തിരിമാരും സാഹിത്യവും
ഉത്തരേകരളത്തിെന്റ ആധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്ന േകാല
ത്തുനാട്ടുരാജാക്കന്മാെരപ്പറ്റി ഇതിനുമുമ്പുതെന്ന ഞാൻ
പലതും ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െകാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തി
െന്റ ആരംഭത്തിൽ അവർ സംസ്കൃതസാഹിത്യേത്തയും
ഭാഷാസാഹിത്യേത്തയും അനന്യ സാധാരണമായ രീ
തിയിൽ േപാഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവരിൽ െകാല്ലം
398 മുതൽ 621 വെര രാജ്യഭാരം െചയ്ത പള്ളിേക്കാവി
ലകത്തു േകരളവർമ്മ തമ്പുരാേനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാഗിേനയൻ രാമവർമ്മ യുവരാജാവിേനയും കുറിച്ചാണു്
ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുവാനുള്ളതു്. രാമവർ
മ്മ യുവരാജാവു ഭാരതസംഗ്രഹം എന്ന മഹാകാവ്യ
ത്തിൽ തെന്റ വംശേത്തയും മാതുലേനയും പറ്റി ഇങ്ങ
െന പറയുന്നു:
“േയഷാം നഗേര്യളിഗിരാവുദാരാ വിഭാതി
േമരാവമരാവതീവ;

േതഷാം നൃപാണാം ഭവതി സ്മ വംേശ മഹാപ്രഭാ ശ്രീരിവ
ദുഗ്ദ്ധസിന്ധൗ.
സംപ്രാപ്തരാജ്യം രവിവർമ്മസംജ്ഞം
ദാതാരമസ്യാസ്തനയം സേമത്യ
ഉദാരകല്യാണധരാലയസ്ഥാഃ പ്രജാവിപക്ഷാർത്ഥിഗണാ
നനന്ദുഃ.
ദധാതി േശഷശ്ശിരസാ ധരിത്രീമസൗ ഭുേജേനതി
ജഗത്ത്രേയണ
സമ്മാന്യമാേനാ വിനിധായ ഭൂമിം നിജാനുേജ സ ത്രിദിവം
പ്രേപേദ.
ഗുണാകരഃ േകരളവർമ്മനാമാ സ േതന ദത്തം പ്രതിപദ്യ
രാജ്യം
ശശ്വൽപ്രജാരഞ്ജനജാഗരൂേകാ നിർമ്മൂലയാമാസ മദം
രിപൂണാം.
ചതുർവിധാേന്നന ജനാൻ പ്രേതാഷ്യ ധർമ്മാൻ
മഹാദാനമുഖാൻ സ കൃത്വാ
പ്രാദർശയദ്ധാമ്നി ശിേവശ്വരാേഖ്യ കാമപ്രദം
ജീവിതമംബികായാഃ.
ജഗന്നിവാസം ഹൃദേയ ദധാേനാ മുദാ കദാചിന്നിജ
ഭാഗിേനയം
സ രാമവർമ്മാണമുവാച കാവ്യം വിധീയതാം
ഭാരതസംഗ്രഹാഖ്യം.
ഗുരുപ്രസാദപ്ലവമാശ്രിേതന േതേനാദ്ധൃതാ ഭാരത
വാരിരാേശഃ
സേന്താർഥമുക്താഃ കൃതസൂത്രബദ്ധാശ്ശബ്ദഗ്രഹാലങ്കരണീ
കുരുദ്ധ്വം.”

േകാലത്തിരിമാരുെട ഒരു പുരാതന രാജധാനി ഏഴിമല
േക്കാട്ടയായിരുന്നു എന്നു നാം മൂഷികവംശത്തിൽനിന്നു
ധരിച്ചുവേല്ലാ. അതിനും മുൻപു തളിപ്പറമ്പുേക്ഷത്രത്തിനു
നാലഞ്ചു നാഴിക െതക്കുള്ള കരിപ്പത്തു് എന്ന സ്ഥല
ത്തായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നതു്. ഏഴിമലേക്കാ
ട്ടയ്ക്കു പുറേമ ചിറയ്ക്കലിനു സമീപമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
വളർപട്ടണത്തിലും അവർെക്കാരു രാജധാനിയുണ്ടായി
രുന്നു. മഹാപ്രഭ എന്ന രാജ്ഞി രവിവർമ്മത്തമ്പുരാെന
പ്രസവിച്ചതു് ഏഴിമലേക്കാട്ടയിൽവച്ചാണു്. 590-നു േശ
ഷം വളർപട്ടണം ആ രാജകുടുംബത്തിെന്റ വാസസ്ഥാ
നമായി. രവിവർമ്മാവിെന്റ മരണാനന്തരം അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അനുജൻ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ രാജ്യഭാരം
കേയ്യറ്റു. അേദ്ദഹം ശിേവശ്വരേക്ഷത്രത്തിെല ശ്രീപരേമ
ശ്വരെന സാക്ഷാൽകരിച്ച ഒരു ഭക്തശിേരാമണിയായി
രുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞനിമിത്തമാണു് രാമവർ
മ്മ യുവരാജാവു ഭാരതസംഗ്രഹം രചിച്ചതു്. േകരളവർ
മ്മ േകാലത്തിരിെയ യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തിനു പദാർത്ഥ
ചിന്തനം എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച രാഘവവാരിയരും
ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം എന്ന കാവ്യത്തിെന്റ പ്രേണതാവായ
ശങ്കരവാരിയരും രാമവർമ്മാവിെനേപ്പാെലതെന്ന പ്ര
ശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്:
“ശ്രീേകരളവർമ്മനൃപഃ പരിഭൂതാരാതിഭൂതിഭൂരിമദഃ

ആസ്ഥാനമലങ്കുർവന്നാസ്ഥാേയാഗാൽ
കദാചിദശിഷന്മാം.
രചയ യുധിഷ്ഠിരവിജയവ്യാഖ്യാം
പ്രഖ്യാപിേതാരുതാൽപര്യാം
പര്യാേലാചനചതുരാം രാഘവ!
ലാഘവവിവർജ്ജിതാത്മജിതാം.”

എന്നാണു് രാഘവെന്റ പ്രസ്താവന
“ചകാസ്തി രാജാ ചതുരന്തവീരചൂഡാതടീചുംബിതപാദപീഠഃ

കാലാഗ്നികൂലങ്കഷബാഹുേതജാഃ േകാലാധിപഃ
േകരളവർമ്മ നാമാ.

ശിേവശ്വരാേഖ്യ ഭവേനാത്തേമ യഃ
ശ്രുത്യന്തരത്യന്തനിഗുഢരൂപം
പ്രാകാശയൽ പ്രൗഢതപഃപടിമ്നാ പേഞ്ചഷുലീലാ
പരിപന്ഥി േതജഃ
പ്രചണ്ഡിമാ ശിക്ഷയേത യദീയേദാർദ്ദണ്ഡജന്മാ, രിപു
സുന്ദരീണാം
പത്രാംശുകാനാം പരിധാനരീതിം കന്ദാശനം കാനന ചങ്
ക്രമം ച.
ഉർവീഭരം ബിഭ്രതി യത്ര നൃണാം ഗുർവീം മുദം തന്വതി
ചാന്നദാൈനഃ
ദർവീകേരന്ദ്രശ്ച കരാരവിേന്ദ ദർവീ ച വിശ്രാമ്യതി
ൈശലജായാഃ.”

എന്നു ശങ്കരനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹിമാതിശയെത്ത
ഉപേശ്ലാകനം െചയ്യുന്നു.
േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചതുേപാെല,
െകാല്ലം 598-ൽ േകാലത്തിരിയായി; 621-ൽ 64-ആമെത്ത
വയസ്സിൽ പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനന്തരവനും കവിയുമായ രാമവർമ്മ യുവരാജാവു്
618-ൽത്തെന്ന യശശ്ശരീരനായി. രാഘവനും ശങ്കരക
വിയും േകരളവർമ്മാവിെന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാരാ
യിരുന്നു. േകരളവർമ്മാവിെന്റ പിൻ വാഴ്ചക്കാരനായ
ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ 621 മുതൽ 650 വെര രാജ്യഭാരം
െചയ്തു. തെന്റ പൂർവ്വഗാമി സംസ്കൃതകാവ്യത്തിനു് എങ്ങ
െനേയാ അങ്ങെന ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ ഭാഷാസാഹി
ത്യത്തിനു പുരസ്കർത്താവായിത്തീർന്നു. കൃഷ്ണഗാഥാകാ
രൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സദസ്സിെനയാണു് അലങ്കരിച്ചിരു
ന്നതു്.
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2 ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ

രാഘവവാരിയരുെട ഗുരുവായി ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ എെന്നാ
രു കവിപുങ്ഗവൻ ക്രി. പി. 6-ആം ശതകത്തിെന്റ ഉത്ത
രാർദ്ധത്തിൽ േകാലത്തുനാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഗൃഹം േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരിേക്കാവില
കത്തിനു സമീപമായിരുന്നു എന്നറിയുന്നു. അേദ്ദഹം
സംസ്കൃതത്തിൽ രഘൂദയെമന്നു് എട്ടാശ്വാസത്തിൽ ഒരു
യമകകാവ്യവും പ്രാകൃതത്തിൽ ശൗരിചരിതെമന്നു നാ
ലാശ്വാസത്തിൽ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധകഥെയ വിഷ
യീകരിച്ചു മെറ്റാരു യമകകാവ്യവും നിർമ്മിച്ചു. രഘൂദയ
ത്തിനു ശ്രീകണ്ഠീയെമന്നും േപരുണ്ടു്. രഘൂദയത്തിെല
അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു ശ്രീക
ണ്ഠൻ ആയുർേവ്വദവിശാരദനായ ഒരു ശങ്കരവാരിയരു
െട ഭാഗിേനയനും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു എന്നു െവളിെപ്പടു
ന്നു. ഗൃഹനാമം എെന്തന്നറിയുന്നില്ല.
“േസാജനിനാസന്നായാദ്യുതിമത്യബ്ധീശപത്തനാസന്നായാം

ശിവദിശിനാസന്നായാന്യായാദപിയത്രബുധജനാസന്നായാം.
പാരശവാന്വയമാനഃഖ്യാേതാേസാഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവാന്വയമാനഃ
ഗുണവിഭവാന്വയമാനസ്പൃശച്ഛ്റിയഃ
ശങ്കേരാപിവാന്വയമാനഃ
േഭഷജവസ്വസുരസ്യ ശ്രീകണ്ഠശ്ശിഷ്യ ഉദ്ഭവസ്സ്വസുരസ്യ
രസപർവസ്വസുരസ്യ സ്ഥിരമതിരലമസ്മിനതസവസ്വസുരസ്യ.”

നേളാദയത്തിെലന്നേപാെല രഘൂദയത്തിലും നാലു പാ
ദങ്ങളിലും യമകമുണ്ടു്. തനിക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ മാർ
ഗ്ഗദർശിയായ നേളാദയകാരെന അേദ്ദഹം ‘നേമാസ്തു
രവിേദവായ’ എന്നു വന്ദിക്കുന്നതായി ഞാൻ അന്യത്ര
നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. രഘൂദയത്തിന്നു ശ്രീകണ്ഠെന്റ
ശിഷ്യനായ രുദ്രമിശ്രൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതൻ പദാർ
ത്ഥദീപിക എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണു
ന്നു. കവിമുഖത്തിൽനിന്നുതെന്ന അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചാണു്
അേദ്ദഹം ആ വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചതു്.
“ശ്രീകണ്ഠരചിതസ്യാഹം കാവ്യസ്യ യമകാത്മനഃ

പദാർത്ഥമാേത്രാപകാരി വ്യാഖ്യാനം കർത്തുമാരേഭ.
ശ്രുതം കവിമുഖാേദവ യദർത്ഥം ബ്രൂ മേഹ വയം
പ്രയാേസായമേതാസ്മാകം േകവലം ശബ്ദഗുംഫേന,
മന്ദാനാം ദുർഗ്ഗമതയാ ചിത്രകാവ്യം ന ദുഷ്യതി
യദുത്സവസ്തൽ സുധിയാം ഭാമഹസ്യ വേചാ യഥാ.”

എന്നു് ആ വ്യാഖ്യാതാവു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. രുദ്രമിശ്രെന
പ്പറ്റി മെറ്റാരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല.
ശൗരിചരിതം ഒരു പ്രാകൃതയമകകാവ്യമാെണന്നു പറ
ഞ്ഞുവേല്ലാ. അതിേല ആദ്യെത്ത പദ്യം താെഴേച്ചർത്തു്
അതിെന്റ ഛായയും കുറിക്കാം.
“ണമഹ ഗആണയപാഅം

ജേത്താ ബിമുഹാ ജണാ ഗആ ണ ണ പാഅം
ജണ്ണഇരത്താേലഹാ
സളാഹണിേണ്ണാ അ ജപ്ഥ രപ്താേലഹാ.”
“നമത ഗജാനനപാദം യസ്മാദ്വിമുഖാ ജനാ ഗതാ ന ന

പാതം
യന്നതിരക്താ േലഖാഃ ശ്ലാഘനീയാശ്ച യത്ര രക്താ
േലഖാഃ”

ഈ രണ്ടു പാദങ്ങളിൽ മാത്രേമ ഈ കാവ്യത്തിൽ യമ
കം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇതിനും ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതു്
ആരുേടതാെണന്നറിയുന്നില്ല.
“ശ്രീകണ്ഠരചിതം കാവ്യം തച്ഛൗരിചരിതാഹ്വയം

വ്യാഖ്യാേസ്യഹം സയമകം പ്രൗഢപ്രാകൃതഭാഷേയാഃ.”

എന്നു് ആ വ്യാഖ്യാതാവു പ്രതിജ്ഞ െചയ്യുന്നു.
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3 രാഘവവാരിയർ
യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തിനു പദാർത്ഥചിന്തനം എന്ന വിസ്തൃ
തവും വിേശ്വാത്തരവുമായ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച രാഘവ
വാരിയർ ശ്രീകണ്ഠെന്റ ശിഷ്യനും ഒരു പ്രശസ്ത പണ്ഡിത
നുമായിരുന്നു. ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിൽെപ്പട്ട പള്ളിക്കുന്നാ
യിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മഭൂമി. പദാർത്ഥചിന്തന
ത്തിെന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ രാഘവൻ തെന്ന ഈ വസ്തുത
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്:
“വിഹാരക്ഷിതിഭൃൽേക്ഷേത്ര വസന്തീം വിശ്വരക്ഷിണീം
പദ്മാക്ഷേസാദരീമീേഡ ദാക്ഷ്യായാനുക്ഷണം ഗിരാം.
***

ശ്രീവിഹാരധരാവാസാ വാസവാനുജേസാദരീ
സാദരാ ഭക്തവർേഗ്ഗഷു സാദരാന്മമ രക്ഷികാ.
ശ്രീകണ്ഠാഖ്യാസമാഖ്യാതാഃ ശ്രീകണ്ഠാകുണ്ഠധീഗുണാഃ
സുശ്രുതാ വിശ്രുതാ േലാേക ഗുരേവാ മമ രക്ഷകാഃ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു രാഘവെന്റ ഇഷ്ടേദവത പള്ളി
ക്കുന്നത്തു പാർവ്വതീേദവിയായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഗുരുവിെന്റ സംജ്ഞ ശ്രീകണ്ഠെനന്നായിരുന്നു
എന്നും വിശദമാകുന്നു. േകരളവർമ്മ േകാലത്തിരിയു
െട ആജ്ഞാനുസാരമാണു് അേദ്ദഹം യുധിഷ്ഠിരവിജയം
വ്യാഖ്യാനിച്ചെതന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ‘ശ്രീകണ്ഠ
ദാസൻ’ എന്ന മുദ്രയാണു് വ്യാഖ്യാതാവു് അനുസ്യൂതമാ
യി സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നതു്. ഗുരുവിൽനിന്നുതെന്നയായിരി
ക്കണം അേദ്ദഹത്തിനു യമകകാവ്യങ്ങേളാടു വിേശഷ
പ്രതിപത്തിയും അവയുെട അർത്ഥപ്രതിപാദനത്തിൽ
വിചക്ഷണതയും സിദ്ധിച്ചതു്. ചേന്ദ്രാത്സവെമന്ന സു
പ്രസിദ്ധമായ മണിപ്രവാളകാവ്യത്തിൽ ‘മധുരകവിഭിര
ൈന്യരന്വിതാ രാഘവാൈദ്യഃ’ എന്നും
“സുമുഖി! സുരഭയന്തീ ൈസ്വരമാശാകദംബം

മധുരകവിതയാേല രാഘവാേന്ത വസന്തഃ
നിരുപമരുചിഭാജാം േദവി! നിർമ്മത്സരാണാം
നിലയമിനിയ പള്ളിക്കുന്നു േയഷാം നിവാസം.”

എന്നും ഉപന്യസിച്ചു കാണുന്നതിൽ നിന്നു രാഘവൻ
ഒരു സരസ കവികൂടിയായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹത്തി
നു വളെര ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഗ്രഹി
ക്കാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയാ
യി പദാർത്ഥചിന്തനമല്ലാെത മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥേത്തേയാ
ശങ്കരകവിയല്ലാെത മെറ്റാരു ശിഷ്യേനേയാ പറ്റി നമുക്കു്
ഇതുവെരയും അറിവു കിട്ടീട്ടില്ല. ശങ്കരൻ ശ്രീകൃഷ്ണവിജയ
ത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത ഇങ്ങെന പ്രശംസിക്കുന്നു:
“പാത്രം ശ്രിയസ്തസ്യ ചകാസ്തി രാേജ്യ േക്ഷത്രം
വിഹാരാചല നാമേധയം;

ജഗത്സവിത്രീ ഖലു യൽ പവിത്രീകേരാതി നീഹാര
ഗിരീന്ദ്രപുത്രീ.
വിഭാതി തസ്മിൻ ഗിരിജാകടാക്ഷപാത്രീഭവൻ കശ്ചന
സൂരിവര്യഃ
ശ്രീേകാലഭൂപാലകഹർഷസിന്ധുരാകാശശീ
രാഘവനാമേധയഃ.
സദാ മനീഷാമയതാമ്രപർണ്ണീസമ്പർക്കിേണാ വാങ്മയ
മൗക്തികാനി
ഭാൈഗ്യകസിേന്ധാസ്സമവാപ്യ യസ്യ സുധീജനഃ
കർണ്ണമലങ്കേരാതി.
അേന്തവസൻ കശ്ചന തസ്യ ചാസീൽ കവിത്വമാർേഗ്ഗ
കലിതപ്രചാരഃ
ആചാര്യകാരുണ്യജലപ്രരൂഢപ്രജ്ഞാങ്കുരശ്ശങ്കരനാമേധയഃ”
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4 രാമവർമ്മയുവരാജാവു്
രാമവർമ്മ യുവരാജാവു് ഭാരതസംങ്ഗ്രഹം എന്ന മഹാ
കാവ്യത്തിേന്റയും ചന്ദ്രികാകലാപീഡം എന്ന നാടക
ത്തിേന്റയും നിർമ്മാതാവാണു്. ഭാരതസങ്ഗ്രഹെത്ത
പ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായേല്ലാ. അതിൽ ആദ്യ
െത്ത 24 സർഗ്ഗങ്ങളും 25-ാം സർഗ്ഗത്തിെല ഏതാനും
േശ്ലാകങ്ങളും മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. പെക്ഷ ഗ്രന്ഥം സമാ
പ്തമാകുന്നതിനുമുമ്പു കവി അന്തരിച്ചുേപായി എന്നും
വരാവുന്നതാണു്. ധൃതരാഷ്ടരും ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും
മരിച്ചു് അവരുെട അപരക്രിയ പാണ്ഡവന്മാർ അനുഷ്ഠി
ക്കുന്നതുവെര — അതായതു് ആശ്രമവാസേത്താളം
— ഉള്ള കഥ ലബ്ധമായ ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിതമാ
യി കാണുന്നു. കവി അഗസ്ത്യഭട്ടെന്റ ബാലഭാരതെത്ത
ധാരാളമായി ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്രി. പി. പതിന്നാലാം
ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ കാകതീയമഹാരാ
ജാവായ പ്രതാപരുദ്രെന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി
ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാകവിയാണു് അഗസ്ത്യഭട്ടൻ. പ്ര
താപരുദ്രീയത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവു് അേദ്ദഹമാെണന്നും
വിദ്യാനാഥസംജ്ഞ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബിരുദമാെണ
ന്നും ഊഹിക്കാൻ ചില ന്യായങ്ങളുണ്ടു്. പതിനഞ്ചാം
ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ബാലഭാരതത്തിനു
േകരളത്തിൽ സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രചാരം ഈ
ഘട്ടത്തിൽ പ്രേത്യകം സ്മർത്തവ്യമാകുന്നു. രാമവർമ്മാ
വിെന്റ കവിതയ്ക്കു ലാളിത്യമുെണ്ടങ്കിലും ശബ്ദസുഖം േപാ
രാത്ത പദ്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടു്. സൂക്ഷ്മമായ പര്യാേലാച
നയിൽ അേദ്ദഹെത്ത ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു കവിയാ
യി ഗണിക്കുവാൻ തരമിെല്ലങ്കിലും രണ്ടാംകിടക്കാരിൽ
അേദ്ദഹം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതായി സ്ഥാപിക്കാം. മൂ
ന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. ശന്തനുവും ഗങ്ഗാേദവി
യും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണു വിഷയം.
“ശൈനശ്ശൈനരന്തികമീയൂഷീം താം

ശുചിസ്മിതശ്ശന്തനുരാബഭാേഷ
അന്യസ്യ ഭാര്യാ ന യദീന്ദുവൿേത്ര
മൽേപ്രയസീനാം പ്രവരാ ഭേവതി.
ശുേഭഽശുേഭ വാ ഭുവൈനകവീര
യാവദ്ഭവാൻ കർമ്മണി മാം പ്രവൃത്താം
നിേരാത്സ്യേത താവകധാമ്നി താവദ്വേസയമിേത്യനമേവാചേദഷാ.
താം രാജഹംസപ്രതിമാനയാനാം
തേഥതി രാജന്യവേരാ ഗദിത്വാ
േരാമാഞ്ചരാജീപരിരാജിതാങ്ഗസ്തയാ സഹാഗാന്നിജരാജധാനീം.”

േവദവ്യാസെന്റ േപരിൽ കവിക്കു് അസാമാന്യമായ
ഭക്തിയുണ്ടു്. അതിൽ ആശ്ചര്യത്തിന്നു് അവകാശവുമി
ല്ല. താെഴ കാണുന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക:
“സദാഖിലാഭിസ്സഹിതഃ കലാഭിർ-

ൈദ്വപായേനന്ദുഃ കൃതിരശ്മിജാൈലഃ
ഹരൻ ജഗേന്മാഹമഹാന്ധകാരമാനന്ദമസ്പൃഷ്ടതമം ദിേശന്നഃ.”
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5 ചന്ദ്രികാകലാപീഡം നാടകം
രാമവർമ്മതമ്പുരാൻ അഞ്ചങ്കത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
നാടകമാണു് ചന്ദ്രികാകലാ പീഡം. പ്രസ്താവനയിൽ
നിന്നു താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പങ്ക്തികളിൽ നിന്നു് ഈ
വസ്തുത െവളിെപ്പടുന്നു:
“സൂത്ര:- ആേര്യ! സുന്ദരിേക! ആദിേഷ്ടാസ്മി സമസ്ത സു

രാസുരചക്രവർത്തി ചക്രവിശങ്കട മകുടതടഘടിതനാനാ
വിധാനർഘരത്നനിര്യത്നനിര്യൽകരനികര േകസരിതച
രണസേരാരുഹസ്യ,ചതുർദ്ദശഭുവനഭവനസ്തംഭായമാനഭുജദ
ഗാന്ധർവേവദമർ മ്മായമാൈണശ്ചാരീകരണാങ്ഗ
ഹാരപാദകുട്ടനഭ്രമരഭ്രമരിതാദിരസഭാവസ്ഥായിസ
ഞ്ചാരികാദൃഷ്ടിവിേശൈഷശ്ച പതാകാദിഭിരസംയു
തഹ ൈസ്തരഞ്ജലിപ്രമുൈഖസ്സംയുതഹൈസ്തശ്ചതുര
ശ്രമുൈഖ്യർനൃത്തഹൈസ്ത ശ്ചാങ്ഗപ്രത്യങ്ഗാപാങ്ഗ
ക്രിയാങ്ഗരാഗാങ്ഗഭാഷാങ്ഗാഭിനൈയർമാർഗ്ഗേദ
ശിതാൈള ശ്ച, ഗ്രാമജാതിേദശിനാനാവിധരാഗസം
േയാജിതഗീതഗീതി കാഭിശ്ച, ബഹുവിധപാടാക്ഷര
ലക്ഷിതപടുപടഹമൃദംഗപ്രമുഖ ചതുർവിധവാൈദ്യശ്ച
മണ്ഡിേതഷ്വാനന്ദാദിദ്രുതതാണ്ഡേവഷു പണ്ഡിതസ്യ,
സകലവിദ്യാപാരീണാനാം വിബുധാധ്വധുരന്ധരാണാം
ബന്ധുരശീലാനാം ജിതാരിഷ്ടകാനാം ബ്രഹ്മകല്പാനാം
ഭൂമീസുരസമാജാനാം േയാഗേക്ഷമമഹാവ്രതനിരതസ്യ,
പ്രണതപുരുഷാർത്ഥവിതരണജാഗരൂകസ്യ, മകരേക
തനേകളിൈശലായമാനൈശലരാജതനയാകുചവില
സിത കാശ്മീരമകരികാപത്രാങ്കുര ലീലസ്യ, മാന്ധാതൃ
പ്രമുഖരാജർഷിതപഃപ്രകാണ്ഡവിവർത്തസ്യ, െചല്ലൂര
പുരവാസിേനാ നിഗമവനനീലകണ്ഠസ്യ നീലകണ്ഠസ്യ
ൈചത്രയാേത്രാത്സവസമാഗൈതഃ…രാര്യമിൈശ്രഃ.”
“ആേര്യ! പുരാണകവിനിബദ്ധാനി ബഹുവിധാനി രൂപ
കാണി പ്രേയാഗേതാ ദർശിതാനി, ഇദാനീമഭിനവം രൂ
പകം നിേവദയാമി. (വിമൃശ്യ, േസാല്ലാസം) ആഃ! ജ്ഞാ

തം സമസ്തസാമന്തചൂഡാമണി സമുദഞ്ചദരുണമണി
കിരണഗണനീരാജിതപാദപീഠാന്തഭൂതലസ്യ, േഷാ
ഡശമഹാദാനക്ഷരിതവാരിധാരാകുലിതചതുരർണ്ണവ
സ്യ, ഷഡ്രേസാേപതചതുർവിധാന്നദാനപരിേതാഷിത
സകലേലാകസ്യ, വീരലക്ഷ്മീവല്ലഭസ്യ, ഹരിശ്ചന്ദ്രരന്തി
േദവപ്രമുഖരാജർഷിനിേഷവിതാധ്വപരിചംക്രമണ ധു
രന്ധരസ്യ, മഹാരാജസ്യ, ശ്രീരവിവർമ്മണഃ കനീയ
േസാ, മൂർത്തേസ്യവ േകാലഭൂഭാഗേധയസ്യ ശ്രീേകരള
വർമ്മണഃ സേഹാദരീസഞ്ജാേതന, ജഗന്നിവാസപാ
ദാംബുജമധുവ്രേതന, സരസ്വതീരമാകൃപാകടാക്ഷപാ
ത്രീഭ്രേതന, രാമവർമ്മാഭിേധേയന കവിരാേജന വിരചി
തം ശൃങ്ഗാരരസഭൂയിഷ്ഠം ചന്ദ്രികാ കലാപീഡം നാമ
നാടകം സപ്രേയാഗമഭിനീയാര്യമിശ്രാനുപാസ്മേഹ.”
ഭാരതസംങ്ഗ്രഹത്തിൽ കവി ഒരു രവിവർമ്മ രാജാ
വിേനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജനും ശങ്കരാദികവി
കളുെട പുരസ്കർത്താവുമായ േകരളവർമ്മരാജാവിേന
യും പറ്റി പറയുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗിേനയനാ
ണു് താെനന്നു പ്രസ്താവിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ
മഹാകാവ്യത്തിേന്റയും ചന്ദ്രികാകലാ പീഡത്തിേന്റയും
കർത്താവു് ഒേര കവി തെന്നയാെണന്നുള്ളതു് നിസ്സം
ശയമാണു്. ‘ജഗന്നിവാസം ഹൃദേയ ദധാനം’ എന്നു
മഹാകാവ്യത്തിലും അേദ്ദഹം തെന്റ ഭഗവൽഭക്തിെയ
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നാടകത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ
നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു സങ്ഗീതശാസ്ത്രത്തിലും നൃത്തക
ലയിലും അഗാധമായ ൈവദുഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു
സ്പഷ്ടമാകുന്നു.
ചന്ദ്രികാകലാപീഡം കവി െപരുെഞ്ചല്ലൂർ േക്ഷത്രത്തി
െല ൈചേത്രാത്സവത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനായി
രചിച്ച ഒരു നാടകമാെണന്നു പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു
നാം ധരിച്ചുവെല്ലാ. ചന്ദ്രികെയന്ന കലിങ്ഗരാജപുത്രി
െയ കന്ദർപ്പേശഖരൻ എന്ന കാശിരാജാവു വിവാഹം
െചയ്യുന്നതാണു് വിഷയം. ഇതിവൃത്തസംവിധാനത്തിൽ
കവി മാളവികാഗ്നിമിത്രെത്ത ധാരാളമായി ഉപജീവി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും നാടകം ആെകക്കൂടി ഹൃദയങ്ഗമമാ
െണന്നുേവണം പറയുവാൻ. പല േശ്ലാകങ്ങളും ആര്യാ
വൃത്തത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
“കുസുേമാൽകരപരിപൂർണ്ണഃ കുരവകതരുേരഷ ഭാതി
ഹർഷകരഃ,

േരാമാഞ്ചസഞ്ചിത ഇവ സ്തനയുഗസമ്മർദ്ദനാൽ
സേരാജാക്ഷ്യാഃ”
“േദവീ ഹർഷപരീതാ മാേമഷാ യാതി കാന്തയാ സാകം
വീരശ്രീരിവ മൂർത്താ കലിങ്ഗരാജ്യാദുദാര കീർത്തിയുതാ.”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക. മെറ്റാരു േശ്ലാകം കൂടി
ഉദ്ധരിക്കാം.
“ശ്രീവീേതാ ഹരിവദ്ഗുഹാഹിതരസശ്ശൂലീവ

പേത്രാത്സുേകാ
വാമാസ്യാംബുജവന്നൈളകശയേനാ
ഭീമാത്മജാചിത്തവൽ
ദൂരാപാസ്തശിേവാദേരാ യജനവദ്ദക്ഷസ്യ, കാശീപേത!
ത്വേത്സനാവിജിതഃ കലിങ്ഗനൃപതിർന്നവ്യാം
ദശാമാശ്രിതഃ”

താെഴക്കാണുന്നതു ഭരതവാക്യമാകുന്നു:
“േദവി, പ്രസന്നഹൃദയാ സതതം മയി സ്യാഃ
സ്വാചാരമഗ്നമനസസ്സകലാഃ പ്രജാഃ സ്യുഃ:
ബ്രഹ്മാവേലാകരസികാ മുനേയാ ഭവന്തു;

രാേജ്യ വേസൽ സ്ഥിരതരാനുപമാ ച ലക്ഷ്മീഃ”
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6 ശങ്കരകവി, ജീവിതചരിത്രം:
അക്കാലത്തു് ഉത്തരേകരളത്തിെല പ്രഥമഗണനീയ
നായ സംസ്കൃതകവി രാഘവ വാരിയരുെട അേന്തവാ
സി എന്നു ഞാൻ മുമ്പു നിർേദ്ദശിച്ച ശങ്കരവാരിയരായി
രുന്നു.
“േകാലാേനലാവനസുരഭിലാൻ യാഹി, യത്ര പ്രഥേന്ത
േവലാതീതപ്രഥിതയശസശ്ശങ്കരാദ്യാഃ കവീന്ദ്രാഃ”

എന്നു് ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രി േകാകിലസേന്ദശത്തിൽ സമുചി
തമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളതു് ആ കവിസാർവഭൗമെന
യാണു്. പള്ളിക്കുന്നു േക്ഷത്രത്തിനു സമീപം വടക്കുകി
ഴക്കായി ശങ്കരൻകണ്ടി എെന്നാരു പറമ്പു് ഇേപ്പാഴും
ഉണ്ടു്. ആ പറമ്പിൽ പണ്ടു പ്രസ്തുത േക്ഷത്രത്തിെല കഴ
കക്കാരായ വാരിയന്മാരുെട ഒരു ഗൃഹമുണ്ടായിരുന്നു.
ആ കുടുംബത്തിെല ഒരങ്ഗമാണു് ശങ്കരൻ. പറമ്പിനു്
ആ സംജ്ഞ സിദ്ധിച്ചതും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്മാരക
മായാണു്. കുടുംബം അന്യംനിന്നുേപായി. ശങ്കരകവി
വളെരക്കാലം അവിെട കഴകപ്രവൃത്തി െചയ്തുെകാണ്ടും
േദവിെയ ഭജിച്ചുെകാണ്ടും അവിെടനിന്നു് ഒന്നരനാഴിക
വടക്കുള്ള വളർപട്ടണം േകാട്ടയിൽ േകരളവർമ്മ തമ്പു
രാെന്റ സദസ്സിെന അലങ്കരിച്ചുെകാണ്ടും താമസിച്ചതിനു
േമൽ തീർത്ഥസ്നാനത്തിനായി പരേദശങ്ങളിൽ പര്യട
നം െചയ്യുകയും അവിെടെവച്ചു് അന്തരിക്കുകയും െചയ്തു
എന്നു പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണവിജയത്തിൽ
‘അേന്തവസൻ കശ്ചന’ എന്ന പദ്യത്തിനുേമൽ താെഴ
േചർക്കുന്ന പദ്യങ്ങൾ കാണുന്നു:
“അർദ്ധം ശരീരസ്യ ച ശീതഭാേനാഃ

കളത്രയന്തീ ച വതംസയന്തീ
കാചിൽ കൃപാ കണ്വപുൈരകഭൂഷാ
കാമപ്രസൂര്യൽകുലൈദവമാേസ്ത.
നിത്യം വിഹാരാദ്രിജുേഷാ ഭവാന്യാഃ
േസ്താത്രാംബുഭിഃ സന്നതിേദാഹൈളശ്ച
അകാരി യസ്യാങ്കുരിേതാ മഹീയാൻ
നവത്വമാശ്രിത്യ കവിത്വശാഖീ.”

ഈ പദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു (തൃക്കണ്ണപുരം) കണ്വപുരത്തി
േല ശിവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുലൈദവമാെണന്നും
എന്നാൽ അേദ്ദഹം സദാ ആരാധിച്ചുവന്നതു പള്ളിക്കു
ന്നത്തു ഭഗവതിെയയാെണന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. തനിക്കു
കവിതാവിഷയത്തിലുണ്ടായ പ്രാഗല്ഭ്യത്തിന്നു കാര
ണം ആ േദവീഭജനമാെണന്നും കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം താൻ നിബന്ധിച്ചതു േകരളവർമ്മതമ്പു
രാെന്റ ആജ്ഞ നിമിത്തമാെണന്നു് അേദ്ദഹം തുടർന്നു
പറയുന്നു:
“േകാേലശ്വരസ്തം മുദിതഃ കദാചിദാസ്ഥാനവർത്തീ

നൃപചക്രവർത്തീ
നിഷ്ണാതധീഃ കൃഷ്ണകഥാനുബന്ധം കാവ്യം കുരു ശ്രാവ്യമിതി
ന്യഗാദീൽ.
കൃശാപി േകാേലശവചസ്സമീരസംേപ്രരണാേദ്ദശിക
ദൃഷ്ടിനാവാ
ഭക്തിദ്വിതീയാഥ തദീയവാണീ പാരം ഗതാ കൃഷ്ണകഥാ
പേയാേധഃ.
***

വാചാം ചമൽകാരകരീ ന മാധ്വീഝരീപരീപാക
ധുരീണതാസ്മിൻ;
തഥാപി മൗകന്ദകഥാസുധാസു പിപാസവഃ കിന്ന ഭവന്തി
സന്തഃ?”

ഒടുവിൽ,
“ശ്രീരാഘവാഖ്യേദശികകാരുണ്യകടാക്ഷവീക്ഷണവിലാസഃ

മമ കൃഷ്ണചരിതജലധൗ മരകതമണിേസതുചാതുരീമകേരാൽ.”

എെന്നാരു മുക്തകവും കാൺമാനുണ്ടു്. ഇവയിൽനിന്നു
കവിയുെട പ്രകൃഷ്ടമായ വിനയവും ശ്രീകൃഷ്ണവിഷയക
മായ രതിഭാവവും ഗുരുഭക്തിയും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു.
സമകാലികന്മാരായ കവികളിൽ ഉദ്ദണ്ഡൻ മാത്രമല്ല
ശങ്കരെന പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ചേന്ദ്രാത്സവത്തിൽ താ
െഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കാണാം:
“ഉചിതരസവിചാേര ചാരുവാേഗ്ദവതാശ്രീ-

കരകിസലയസമ്മൃഷ്ടശ്രമേസ്വദജാലം
അഹമഹമികയാ വന്നർത്ഥശബ്ദപ്രവാഹം
ഭവതു വദനബിംബം ശാങ്കരം പ്രീതേയ േമ.”
“ശ്രീശങ്കേരണ വിദുഷാ കവിസാർവഭൗേമ-

ണാനന്ദമന്ദഗതിനാ പുരേതാ ഗേതന
ശ്രീമന്മുകുന്ദമുരളീ മധുരസ്വേരണ
പൈദ്യരവദ്യരവിൈതരനുവർണ്ണ്യമാനാ.”

ചുവേട േചർക്കുന്ന അവിജ്ഞാതകർത്തൃകമായ േശ്ലാക
വും അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ളതാണു്:
ന വിനാ ശങ്കരകവിനാ മമ ധിഷണാ സൗഖ്യഭൂഷണാ
ഭവതി;
വിധുനാ പ്രസാദനിധിനാ കുമുദ്വതീ കിന്നു മുദ്വതീ ഭവതി?
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7 ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം
ശങ്കരകവിയുെട കൃതിയായി പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ നി
ബദ്ധമായ ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം മഹാകാവ്യമല്ലാെത മെറ്റാ
രു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥവും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തി
നു ജീവിതകാലത്തിൽത്തെന്ന സിദ്ധിച്ച അന്യദുർല്ലഭ
മായ പ്രശസ്തിക്കു് അവലംബം ആ കാവ്യം തെന്നയാ
ണു്. ശ്രീകൃഷ്ണവിജയേത്തക്കാൾ ശബ്ദസുന്ദരവും ശ്രവണ
മധുരവുമായ ഒരു കാവ്യം സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലുെണ്ട
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല. മൂകപഞ്ചശതിയും മറ്റും േദവതാേസ്താ
ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണേല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള ലളിതേകാ
മളകാന്തപദാവലി വില്വമങ്ഗലത്തിനു മാത്രേമ സ്വാധീ
നമായിരുന്നിട്ടുള്ളു; പേക്ഷ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കർണ്ണാമൃ
തവും മറ്റും ഒരു ഇതിവൃത്തെത്ത ആസ്പദീകരിച്ചു വിരചി
തങ്ങളായ കൃതികളല്ലാത്തതിനാൽ ശങ്കരെന്റ കവനക
ലയിൽ സഹൃദയന്മാർക്കു് ആദരാതിശയം േതാന്നുന്ന
തു് അസ്വാഭാവികമല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണവിജയത്തിെല പ്രതിപാ
ദ്യം ഭാഗവതത്തിെല ദശമസ്കന്ധകഥയാണു്; കവിക്കു്
ഉപജീവ്യൻ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസകാരനായ സുകുമാരനുമാ
ണു്. വിലാസകാരെനേപ്പാെല വിജയകാരനും തെന്റ
കാവ്യം മഹാേമരുവിെന്റ വർണ്ണനംെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കു
ന്നു. വിജയം സന്താനേഗാപാലകഥേയാടുകൂടിയാണു്
പര്യവസാനിക്കുന്നതു്. രസഭാവസമ്പത്തിലും വ്യങ്ഗ്യ
ൈവഭവത്തിലും വിജയം വിലാസെത്ത സമീപിക്കുന്നു
എന്നു പറവാനു നിവൃത്തിയിെല്ലങ്കിലും ശബ്ദേധാരണി
പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ അങ്ങിങ്ങു് അതിെന്റ ഉപരിതല
ത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു എന്നുേപാലും സ്ഥാപിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതാണു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് ആ വിഷ
യത്തിൽ ശങ്കരനുള്ള കൃതഹസ്തത പ്രത്യക്ഷമാക്കിെക്കാ
ള്ളെട്ട.
പൂതനയുെട പതനം
“പ്രചലൽകുചഗണ്ഡൈശലേലാലാ

ചലിേതാർവീരുഹചണ്ഡബാഹുദണ്ഡാ
ന്യപതദ്ഭുവി സാ യുഗാന്തമൂർച്ഛൽപവേനാന്മൂലിതപർവ്വേതാപമാനാ.”

(1)

കാളിയമർദ്ദനം
“പീതാംബരാഞ്ചിതകടീരതടീമേനാജ്ഞസ്തിഷ്ഠൻ ഭുജങ്ഗപതിമൂർദ്ധനി പങ്കജാക്ഷഃ
സമ്പ്രാപ നീലഗിരിതുങ്ഗശിലാനിഷണ്ണ–
ബാലാതപച്ഛുരിതബാലതമാലലീലാം.”

(2)

ശരദ്വർണ്ണനം
“ദിശി ദിശി കളഹംസീ നാദസങ്ഗീതഭങ്ഗീ-

ശിഥിലിതമദിരാക്ഷീ മൗനമുദ്രാ വിേചരുഃ
നവനളിനവനാളീ ധൂത നാളീക േകളീപരിമിളിതമധൂളീ ബിന്ദേവാ മന്ദവാതാഃ.”

(3)

രാസക്രീഡ
“നീലം നിസർഗ്ഗതരളം നിതരാം വിശാലം

സ്വച്ഛാന്തരം സുകൃതിഭിസ്സുലഭാവേലാകം
പര്യാകുലം പയ ഇവാശു കളിന്ദജായാഃ
കാലുഷ്യമാപ നയനം കമേലക്ഷണാനാം.”
“വിസ്രംസമാനചികുരാ വിഗളദ്ദുകൂലാ
വല്ഗദ്ഘനസ്തനഭരാ വലമാനപാർശ്വാഃ
പ്രാപുസ്സേരാജനയനാഃ പ്രണയപ്രണുന്നാഃ
പുണ്യാതിേരകസുഭഗം പുരുഷം പുരാണം.”
“താനപ്രദാനലയതാളവിമിശ്രമഞ്ജൂഗാനപ്രേയാഗതരളീകൃതവിശ്വേലാകാഃ
പീനസ്തനദ്വയനതാ നനൃതുർമ്മൃഗാേക്ഷ്യാ
മീനധ്വജപ്രഹരണക്ഷണഭിന്നൈധര്യാഃ.”

(4)

(5)

(6)

ഹൃദ്യമായ അർത്ഥചമൽകാരവും അലങ്കാരഭങ്ഗിയുമു
ള്ള േശ്ലാകങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടു്. മന്ദവായുവിെന വർണ്ണി
ക്കുന്ന അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം േനാക്കുക:
“ഉപവനഭവനാേന്ത രിങ്ഖണം വ്യാദധാനാഃ

പരിപതിതപരാൈഗർദ്ധൂ സരാഃ േകസരാണാം
ക്വണിതമധുകരാളീ കിങ്കിണീകാ വിേചരുർവിഗളിതമധുലാലാപാഥേസാ വാതേപാതാഃ.”

അചുംബിതമായ ഒരു ഉേല്ലഖമാണു് ഇവിെട നെമ്മ
ആവർജ്ജിക്കുന്നതു്. താൻ ഒരു നല്ല ൈവയാകരണ
നാെണന്നും കവി അവിടവിെട നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു.
ആെകക്കൂടി ശങ്കരവാരിയെര േകരളത്തിെല ഒന്നാംകി
ടയിൽ നില്ക്കുന്ന സംസ്കൃതകവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഭാവു
കന്മാർ ഐകമേത്യന പരിഗണിക്കുകതെന്ന െചയ്യും.
‘മുകുന്ദമുരളീമധുരസ്വരൻ’ എന്നു ചേന്ദ്രാത്സവകാരൻ
അേദ്ദഹത്തിനു നല്കീട്ടുള്ള വിേശഷണം ഏറ്റവും ഉചിത
മായിരിക്കുന്നു. ഒരു സംസ്കൃതമുക്തകം അേദ്ദഹത്തിേന്റ
താെണന്നു േകട്ടിട്ടുള്ളതുകൂടി ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കാം:
“ആന്ധ്യം േമ വർദ്ധയ ത്വൽപദയുഗവിമുേഖഷ്വംബ, േലാേകഷു; ജിഹ്വാകുണ്ഠത്വം േദഹി ഭൂയസ്സ്വപരനുതിപരീവാദേയാൈശ്ശലകേന്യ!

ഖഞ്ജത്വം േപാഷേയഥാഃ ഖലഗൃഹഗമേന
േദവി! ബാധിര്യമുദ്രാം
ത്വന്നാമാന്യപ്രലാേപ വിതര കരുണയാ
ശ്രീവിഹാരാദ്രിനാേഥ.”

പള്ളിക്കുന്നുഭഗവതിെയപ്പറ്റി ശബ്ദാലങ്കാരസുഭഗമായ
ഒര സംസ്കൃതഗദ്യമുണ്ടു്. അതും പേക്ഷ വാരിയരുെട കൃ
തിയായിരിക്കാം. അതിൽ ചില പംക്തികളാണു് അടി
യിൽ കാണുന്നതു്.
“ജയ ജയ സകലജനനി സകലേലാകപാലിനി, കരക
ലിതശൂലകപാലിനി, ഗിരിശഹൃദയരഞ്ജിനി, ദുരിതനിവ
ഹഭഞ്ജിനി, നിഖിലദിതിസുതഖണ്ഡിനി, നിഗമവിപിന
ശിഖണ്ഡിനി, വിന്ധ്യൈശലലീലാകാരിണി, ബന്ധുേര
ന്ദ്രനീലാകാരിണി, കമലമൃദുലവിഗ്രേഹ, കഠിനഹൃദയ
ദുർഗ്രേഹ, നിരവഗ്രേഹ, നിർവിക്രിേയ, നിഷ്ക്രിേയ, നി
രുദ്ഭേവ, നിരുപേമ, നിരുപരേമ, പരേമശ്വരി…………
പദസരസിജ നഖരുചിപരമ്പരാനീരാജിതസ്വർവാപി
േക, വിബുധവ്യസന നിർവാപിേക, നിഖിലവിശ്വവ്യാപി
േക, നിസ്സീമേമാഹതി മിരദീപിേക, വിവിധവിലാസവി
വശിതഗിരിശേചതേന, നിരസ്തസ്വഭക്തയാതേന, മൃഗ
രാജേകതേന, വിഹാരഗിരിനി േകതേന, ഭഗവതി! നമ
േസ്ത നമേസ്ത.”
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8 കൃഷ്ണാഭ്യുദയം
ശങ്കരകവിയുെട ശിഷ്യമാരിൽ ഒരാളുെട കൃതിയാണു് കൃ
ഷ്ണാഭ്യുദയം. ശ്രീകൃഷ്ണവിജയെത്ത കവി പലപ്രകാരത്തി
ലും ഉപജീവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുമാത്രമല്ല തെന്റ കൃതി ആ മഹാ
കാവ്യത്തിെന്റ സംേക്ഷപമായിരിക്കണെമന്നു സങ്കല്പി
ച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെലയും േതാന്നുന്നു. ഗ്രന്ഥം സമഗ്രമാ
യി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അഞ്ചാംസർഗ്ഗത്തിെന്റ മധ്യഭാഗം
വെര വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവിടംെകാണ്ടു വിപ്രപത്ന്യനുഗ്രഹ
ലീലാവർണ്ണനം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കവിതയ്ക്കു ശ്രീകൃഷ്ണ
വിജയേത്താളംതെന്ന ഹൃദ്യതയിെല്ലങ്കിലും പ്രശംസനീ
യമായ ശബ്ദസൗകുമാര്യവും ശയ്യാസുഖവുമുണ്ടു്. താെഴ
േച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ അഭ്യൂദയത്തിലുള്ളവയാണു്.
“മദദ്രവക്ഷാളിതഗണ്ഡേദശാ

രദദ്യുതിേദ്യാതിതമൗലിചന്ദ്രാഃ
ഉദിത്വരാ രുദ്രമുദാം വിവർത്താഃ പ്രദദ്യുരുേദ്വലതയാ മുദം
നഃ.
ഗിരാം മഹത്വാനി പുരാതനീനാം ജയന്തി പുണ്യാനി
ഗീരീന്ദ്രജായാഃ
ധയന്തി കാേകാളമയന്തി േശാണാചലം ശരാസീകൃത
സാനുമന്തി
കുമുദ്വതീപുണ്യവിപാകേലഖാസമുല്ലസൽൈകശിക
മായതാക്ഷം
നമസ്കേരാമ്യഞ്ചിതമങ്ഗജാങ്ഗപ്രമർദ്ദനാനന്ദനേമകേമാജഃ
കളിന്ദജാകൂലചരായ േഗാപീകദംബവേക്ഷാരുഹപുണ്യഭൂേമ്ന
വൃന്ദാവനാംഗീകൃതേഗാപേധനുവൃന്ദാവനായാസ്തു നേമാ
മഹിേമ്ന.
അേശഷമജ്ഞാനതമഃകദംബം ഗ്രസൻ കൃപാേലാകമയൂഖ
ജാൈലഃ
മേനാമയം േമ വിദധാതു ഫുല്ലം കുേശശയം േദശിക
വാസേരന്ദ്രഃ
േകാേലശ്വരാജ്ഞാമവലംബ്യ േയന കാവ്യം കൃതം
കൃഷ്ണജയാഭിധാനം
തദീയസാരസ്വതമാർഗ്ഗഗാമീ ചരാമ്യഹം പങ്ഗുരിവ
പ്രയാസാൽ.
സ്വയം വിനിര്യന്നവപദ്യബന്ധശ്രമാംബു യസ്യാനന
പദ്മലഗ്നം
മമാർജ്ജ വാണീ കരപല്ലേവന സ ശങ്കരാേഖ്യാ മമ
ശംകേരാതു.
നിസർഗ്ഗദുർേബാധകവിത്വമാർേഗ്ഗ ചരൻ ന ദൂേയ
ധൃതഭക്തിദണ്ഡഃ
ഗുരൂപേദേശാജ്ജ്വലദീപശാലീസരസ്വതീദത്തകരാവലംബഃ
മദീയവാണീ ചപലാ വിമുക്തപ്രസാദേലശാപി
രേസാജ്ഝിതാപി
ദാേമാദേരാദാരകഥാമധൂളീരസാദൃതാ ഗൃഹ്യത ഏവ
സദ്ഭിഃ.”

േശാണാചലേക്ഷത്രം വടേക്ക മലയാളത്തിൽ എവിെട
യുള്ളതാെണന്നു് അറിയുന്നില്ല. വാല്മീകി, വ്യാസൻ, കാ
ളിദാസൻ, ഭട്ടബാണൻ, ഭാരവി എന്നീ കവികുലകൂടസ്ഥ
ന്മാെരക്കൂടി ശങ്കരവാരിയർക്കു മുൻപായി കവി സ്മരിക്കു
ന്നു. വ്യാസേനയും ബാണേനയും വന്ദിക്കുന്ന പദ്യങ്ങളാ
ണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്:
“പരാശരാദ്യം സമലബ്ധപുത്രം ശരീരജാജ്ഞാപരതന്ത്ര

ചിത്താൽ
തരീഗതാ സത്യവതീ; സ നിത്യം കേരാതു േമ സൽ
കവിതാവിലാസം.”
“സത്യം സരസ്വത്യവതാരിേതയം വാേണന വാണീതി
ബഭാജ സംജ്ഞാം;
ഭഗീരേഥൈനവ സുരസ്രവന്തീ ഭാഗീരഥീതി പ്രഥിമാനമാപ.”
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9 പൂർണ്ണസരസ്വതി, ഇല്ലം
േകരളത്തിെന്റ ജനയിതാെവന്നു് ഐതിഹ്യം നിർേദ്ദ
ശിക്കുന്ന ശ്രീ പരശുരാമൻ തെന്ന സാങ്േഗാപാങ്ഗ
മായും സരഹസ്യമായും മന്ത്രശാേസ്ത്രാപേദശം െചയ്തു്
അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു മഹനീയമായ ബ്രാഹ്മണകുടുംബമാ
ണു് കാട്ടുമാടസ്സു് (കാട്ടുമാടത്തു്) മന. ആ കുടുംബം ആദി
കാലത്തു േകാലത്തുനാട്ടിലാണു് സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു്.
ഇേപ്പാൾ ഇതിെന്റ സ്ഥാനം െതെക്കമലയാളത്തിൽ
െപാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ വലിയകുന്നം േദശത്തു പള്ളി
പ്പുറത്തു തപാലാപ്പീസ്സിനു സമീപമാകുന്നു. തന്ത്രത്തിനും
മന്ത്രവാദത്തിനും പ്രസ്തുത കുടുംബം പെണ്ടന്നേപാെല
ഇന്നും േകൾവിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആ മനെയ തെന്റ അവ
താരത്താൽ ധന്യമാക്കിയ ഒരു മഹാത്മാവാണു് േകര
ളത്തിെല സംസ്കൃതഗ്രന്ഥവ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരിൽ പ്രഥ
മഗണനീയനായ പൂർണ്ണസരസ്വതി. പൂർണ്ണസരസ്വതി
എന്നതു് ഒരു ബിരുദമാണു്. പിതൃദത്തമായ നാമേധയം
എെന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല.
പൂർണ്ണസരസ്വതിയുെട കാലേമെതന്നു സാമാന്യമായി
തീർച്ചെപ്പടുത്തുവാൻ ചില മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഭക്തിമന്ദാകിനി എന്ന വിഷ്ണുപാദാദിേകശേസ്താത്ര
വ്യാഖ്യയിൽ ശാരദാതനയെന്റ ഭാവപ്രകാശനത്തിൽ
നിന്നു ചില പങ്ക്തികൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശാരദാതനയ
െന്റ കാലം 1175-നും 1250-നും ഇടയ്ക്കാണു്. രസമഞ്ജരി
എന്ന മാലതീമാധവവ്യാഖ്യയിൽ ആനന്ദേബാധെന്റ
ന്യായദീപാവലിയും ചിൽസുഖെന്റ തത്ത്വദീപികയും
ഉദ്ധൃതമായിരിയ്ക്കുന്നു. ചിൽസുഖെന്റ ജീവിതം പതിന്നാ
ലാം ശതകത്തിെന്റ പ്രാരംഭത്തിലായിരുന്നു. സുമേനാര
മണിയുെട പ്രേണതാവായ പ്രഥമപരേമശ്വരൻ പൂർണ്ണ
സരസ്വതിയുെട വിദ്യുല്ലതെയ വിമർശിക്കുന്നുെണ്ടന്നു
നാം കണ്ടുവേല്ലാ. പതിന്നാലാം ശതകത്തിെന്റ അന്ത്യ
ത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം. അതു
െകാണ്ടു് പതിന്നാലാംശതകത്തിെന്റ മധ്യത്തിലായിരി
ക്കണം പൂർണ്ണസരസ്വതി ജീവിച്ചിരുന്നതു് എന്നു വന്നു
കൂടുന്നു. വിദ്യുല്ലതയിൽ അേദ്ദഹം മല്ലിനാഥെന്റ േമഘ
സേന്ദശവ്യാഖ്യയിെല ചില അഭിപ്രായങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കു
വാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അതിനു െത
ളിവില്ലാെതയാണിരിക്കുന്നതു്. ‘കാന്താവിരഹഗുരുണാ’
എന്ന പദം വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ “കാന്താവിരേഹണ
ഗുരുണാ, ദുർഭേരേണതി േകചിൽ” എന്നു പൂർണ്ണസര
സ്വതി ഉപന്യസിക്കുന്നതു മല്ലിനാഥെന്റ പങ്ക്തിെയ
ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടായിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ല. എെന്തന്നാൽ
അേദ്ദഹം 1420-ൽ അന്തരിച്ച കാടയേവമെന്റ സാഹി
ത്യചിന്താമണിയിൽ നിന്നു് ഒരു പങ്ക്തി ഉദ്ധരിക്കുന്നു
ണ്ടു്. േവെറ ഒരവസരത്തിലും അേദ്ദഹം മല്ലിനാഥെന
സ്മരിക്കുന്നു എന്നു സംശയിക്കുന്നതിനു േപാലും പഴുതു
കാണുന്നുമില്ല.
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10 ഗുരു
പൂർണ്ണേജ്യാതിെസ്സന്ന ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു പൂർ
ണ്ണസരസ്വതിയുെട ഗുരു. കമലനീരാജഹംസത്തിൽ
“ഭഗവേതാ വൃഷപുരവിേഭാർഭവാനീപേതർഭുവനമഹീ
യസാ…വിശദശ്രുതവിനയമാധുര്യധുേര്യണ പരേമശ്വ
രഭക്തിസാരസീ വിഹാരകാസാേരണ, പദവാക്യപ്ര
മാണേനത്രത്രയനിരീക്ഷണാ പരപരേമശ്വര പൂർണ്ണ
േജ്യാതിർമ്മുനിവര നിഹിതനിസ്സൃതകരുണാമൃതപൂർണ്ണ
ചേന്ദ്രണ. പൂർണ്ണസരസ്വതീനാമേധേയന, കവിനാ,
നിബദ്ധമിദ്ധരസമദ്ഭുതാർഥം കമലിനീരാജഹംസം
നാമനാടകം” എന്നു പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. പൂർണ്ണേജ്യാതി
സ്സു സാക്ഷാൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പൻ തെന്നയാെണന്നു
ചിലർ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു നിരാസ്പദമാെണന്നു് ഇതിൽ നി
ന്നു െതളിയുന്നു. പൂർണ്ണേജ്യാതിസ്സു തൃശ്ശൂരിെല ഏേതാ
ഒരു മഠത്തിെന്റ അധിപതിയായ സ്വാമിയാരായിരുന്നു.
അേദ്ദഹെത്ത പൂർണ്ണസരസ്വതി ഓേരാ ഗ്രന്ഥത്തിലും
വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം മാലതീമാധ
വവ്യാഖ്യയായ രസമഞ്ജരിയിലുള്ളതാണു്. അതു ശ്രീ
കൃഷ്ണേനയും കവിയുെട ഗുരുനാഥേനയും യൗഗപേദ്യന
പരാമർശിക്കുന്നു.
“യദ്ഗീതാർഥശ്രവണരസേതാ ധ്വസ്തേമാഹാന്ധകാരഃ

കൃഷ്ണാനന്ദീ ത്രിജഗതി നേരാ ജിഷ്ണുഭൂയം ജിഹീേത
സ്വസ്മിേന്നവ പ്രകടിതമഹാവിശ്വരൂപം തേദകം
പൂർണ്ണേജ്യാതിഃ സ്ഫുരതു ഹൃദി േമ പുണ്ഡരീകായതാക്ഷഃ.”
‘പൂർണ്ണേജ്യാതിഃ പദയുഗജുഷഃ പൂർണ്ണസാരസ്വതസ്യ’
എന്നു ഹംസസേന്ദശത്തിലും, ‘പൂർണ്ണേജ്യാതിശ്ചരണ
കരുണാ ജാഹ്നവീപൂതേചതാഃ’ എന്നും ‘പൂർണ്ണസരസ്വ
ത്യാഖ്യഃ പൂർണ്ണ േജ്യാതിഃ പദാബ്ജ്പരമാണുഃ’ എന്നും
വിദ്യുല്ലതയിലും, ‘പ്രണമ്യ സച്ചിദാനന്ദം പൂർണ്ണേജ്യാതി
ർന്നിരഞ്ജനം, അനർഘരാഘവം നാമ നാടകം വ്യാക
േരാമ്യഹം’ എന്നു് അനർഘരാഘവടീകയിലും, ‘പൂർണ്ണ
േജ്യാതിഃപ്രസാേദന ചേക്ര പൂർണ്ണസരസ്വതീ’ എന്നു

വീണ്ടും രസമഞ്ജരിയിലും കാണുന്ന പ്രസ്താവനകൾ കൂടി
േനാക്കുക.

കൃതികൾ
കവി, പണ്ഡിതൻ, സഹൃദയൻ, വിമർശകൻ, വ്യാഖ്യാ
താവു് എന്നിങ്ങെന പലനിലകളിൽ പൂർണ്ണസരസ്വതി
േകരളീയർക്കു് ആരാധ്യനാണു്. (1) േമഘസേന്ദശത്തി
നു വിദ്യുല്ലത, (2) ശങ്കരഭഗവൽപാദരുെട വിഷ്ണുപാദാദി
േകശസ്തവത്തിനു ഭക്തിമന്ദാകിനി, (3) മാലതീമാധവ
ത്തിനു രസമഞ്ജരി എന്നീ സുവിസ്തൃതങ്ങളായ വ്യാഖ്യാന
ങ്ങളും (4) ശാകുന്തളം (5) ഉത്തരരാമചരിതം (6) അനർ
ഘരാഘവം എന്നീ നാടകങ്ങൾക്കു ടീകകളും (7) മാല
തീമാധവത്തിെല ഇതിവൃത്തെത്ത അധികരിച്ചു് ഋജുല
ഘ്വീ എന്ന കാവ്യവും (8) കമലിനീരാജഹംസം എന്ന
നാടകവും (9) രന്തിേദവെന്റ ചരിത്രെത്ത പ്രതിപാദിക്കു
ന്ന ചർമ്മണ്വതീചരിതം എന്ന ലഘുകാവ്യവും (10) ഹം
സസേന്ദശം എന്ന സേന്ദശകാവ്യവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കൃതികളായി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ കൂടാെത (11) നി
പാതവൃത്തി എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥവും (12) അഭിനവ
ഗുപ്തെന്റ നാട്യേവദവിവൃതിക്കു് ഒരു സങ്ഗ്രഹവും അേദ്ദ
ഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ആ വാങ്മ
യങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. വിദ്യുല്ലതയുെട മധ്യത്തിൽ ‘രന്തി
േദവസ്യ കീർത്തിം’ എന്നവസാനിക്കുന്ന േമഘസേന്ദ
ശേശ്ലാകം വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ അവസേരാചിതമായി
ഉപനിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ചർമ്മണ്വതീചരിതം.

വിദ്യുല്ലത
വിദ്യുല്ലത പ്രകാശനം െചയ്ത അവസരത്തിൽ അതിനു
ഭൂമികെയഴുതിയ മഹാമേഹാപാധ്യായൻ ആർ. വി. കൃ
ഷ്ണമാചാര്യർ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് ‘മാേഘ േമേഘ ഗതം
വയഃ’ എന്നു സാഭിമാനം ആത്മപ്രശംസ െചയ്ത മല്ലിനാ
ഥെന്റ വ്യാഖ്യയ്ക്കുേപാലും അതിെന സമീപിയ്ക്കുവാൻ േയാ
ഗ്യതയിെല്ലന്നും, അതിൽ പദാർത്ഥവും വാക്യാർത്ഥവും
വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറേമ, ശങ്കാസമാധാനങ്ങൾ സയു
ക്തി പ്രമാണം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, രസഗമ
നിക രമ്യതരമായി വിചാരണ െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും,
അലങ്കാരം, വ്യങ്ഗ്യാർഥം, സമീചീനതരമായ പാഠം
ഇവ നിർേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, സർേവാപരി പ്രസ്തുത
കാവ്യത്തിെന്റ പഠനംെകാണ്ടുള്ള പ്രേയാജനം വിശദീ
കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, ഏതു പാശ്ചാത്യ വിമർശകെന്റ
ദൃഷ്ടിെകാണ്ടു േനാക്കിയാലും തൽകർത്താവു ഒരു പ്രശ
സ്യനായ നിരൂപകനായിത്തെന്ന പ്രേശാഭിക്കുെമന്നു
മാണു്. ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിശേയാക്തിയുെട
സ്പർശേമയില്ല. വിദ്യുല്ലതയിൽനിന്നു നാലഞ്ചു േശ്ലാക
ങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു;
“വിസ്താരഭാജി ഘനപത്രലതാസനാേഥ

മുക്താവലീവിമലനിർഝരധാമ്നി തുങ്േഗ
േഗാവർദ്ധേന കുചതേടഽപി ച േഗാപികാനാമാപദ്ധനം സുമനസാം രമമാണമീേഡ.”
“നിധൗ രസാനാം നിലേയ ഗുണാനാമലങ്കൃതീനാ

മുദധാവേദാേഷ
കാേവ്യ കവീന്ദ്രസ്യ നവാർഥതീർേഥ യാ വ്യാചികീർഷാ മമ
താം നേതാഽസ്മി.”
“ആസീൽ പുരാ നരപതിഃ കില രന്തിേദവഃ

കീർത്തിപ്രസൂനസുരഭീകൃതദിങ്മുഖശ്രീഃ
േയാ വർണ്ണസങ്കരവതീമപി രത്നപുൈഞ്ജഃ
േക്ഷാണീമപാലയദസങ്കരവർണ്ണഹൃദ്യാം.”
(ചർമ്മണ്വതീചരിതം)
“സുകവിവചസി പാഠാനന്യഥാകൃത്യ േമാഹാ-

ദ്രസഗതിമവധൂയ പ്രൗഢമർഥം വിഹായ
വിബുധവരസമാേജ വ്യാക്രിയാകാമുകാനാം
ഗുരുകുലവിമുഖാനാം ധൃഷ്ടതാൈയ നേമാഽസ്തു.”
“ആവിഃേസ്നഹമുപാസിതാ സഹബുൈധ-

രേന്ത വസന്ത്യാ ഗിരാ
ചാന്ദ്രീ ചന്ദ്രികേയവ മൂർത്തിരമലാ
താരാഗൈണശ്ശാരദീ
മൂേല ധാമ്നി നിേഷദുഷീ വടതേരാർമുേഗ്ദ്ധന്ദുനാ മുദ്രിതാ
മുദ്രാ േവദഗിരാം പരാ വിജയേത
വിജ്ഞാനമുദ്രാവതീ.”

ചില ഇതരകൃതികൾ
ഭക്തിമന്ദാകിനിയും ഒരു പ്രൗഢമായ വ്യാഖ്യാനമാണു്.
മാലതീമാധവത്തിനു രസമഞ്ജരിെയേപ്പാെല നിഷ്കൃഷ്ട
വും സർവങ്കഷവുമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം മറ്റാരും രചിച്ചി
ട്ടില്ല. ഋജുലഘ്വീ, അതിെല ഇതിവൃത്തെത്ത ഉപജീവിച്ചു
നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാെണന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
“മഹൽ പ്രകരണം േയന േസ്വാൽപാദ്യചരിതം കൃതം;
ചിരന്തനായ കവേയ നേമാൈസ്മ ഭവഭൂതേയ.”

എന്നു പ്രാരംഭപദ്യത്തിൽ കവി മൂലകാരെന വന്ദിക്കു
ന്നു.
“അസ്തി ശ്രിേയാന്തഃപുരമഗ്രഹാരം

പൃഥ്വ്യങ്ഗനായാഃ പ്രഥിേതാഽഗ്രഹാരഃ
പദം മഹൽ പത്മപുരീതി നാമ്നാ
ധർമ്മസ്ഥിരാണാം ധരണീസുരാണാം.
തത്രാന്വവായശ്രുതവിത്തവിത്തൗ
മാന്യദ്വിജൗ മാധവേകശവാഖ്യൗ
ബഭൂവതുർബദ്ധജഗൽപ്രേമാദൗ
ഭുവി സ്ഫുരന്താവിവ പുഷ്പവന്തൗ.”

എന്നിത്യാദി പ്രസാദാദി ഗുണങ്ങൾക്കു മകുേടാദാഹ
രണങ്ങളായി ഇരുനൂറ്ററുപത്താറു പദ്യങ്ങൾ ആ കൃതി
യിൽ ഉണ്ടു്.
“പ്രകടിതമിതി പൈദ്യരഞ്ജസാ ബാലിശാനാം

സുകുടിലമിതിവൃത്തം മാലതീമാധവസ്യ
ദിശതു സഹൃദേയേഭ്യാ ദീർഘമാനന്ദമുദ്രാം
കൃതിരിയമൃജുലഘ്വീ പൂർണ്ണസാരസ്വതസ്യ.”

എന്ന പദ്യേത്താടുകൂടിയാണു് ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുന്ന
തു്. ഇെതാരു ദ്രുതകവിതയാെണന്നു േതാന്നുന്നു. ശാകു
ന്തളം, ഉത്തരരാമചരിതം, അനർഘരാഘവം ഇവയുെട
വ്യാഖ്യകൾ ലഘുടിപ്പണികളാണു്.
അനർഘരാഘവത്തിനു ‘പഞ്ചിക’ എന്ന ശീർഷക
ത്തിൽ മെറ്റാരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതിെന്റ പ്രേണതാവു
മുക്തിനാഥെന്റ പുത്രനായ വിഷ്ണുവാണു്.
“അനർഘരാഘവാഖ്യസ്യ നാടകസ്യ യഥാമതി

കേരാതി പഞ്ചികാം വിഷ്ണുർമ്മുക്തിനാഥസ്യ നന്ദനഃ”

എന്നു വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്ര
സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷ്ണു േകരളീയനാേണാ എന്നു്
അറിവില്ല.
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11 കമലിനീരാജഹംസം
ഇതു് അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാകുന്നു. അൈദ്വത
േവദാന്തമാണു് പ്രതിപാദ്യവിഷയം. താെഴക്കാണുന്ന
വയിൽ ആദ്യെത്ത േശ്ലാകം നാന്ദിയും, ഒടുവിലേത്തതു
രണ്ടും ഭരതവാക്യവുമാണു്.
“ജടാവാടീേകാടീചടുലതടിനീവീചിപടലീ-

വിേലാലദ്വ്യാേളന്ദുക്ഷരദമൃതധാരാകണയുതഃ
ദധാേനാ മുക്താളീമിവ ഗളഗേരാഷ്മപ്രശമനീം
പുനാതു ശ്രീമാൻ േവാ വൃഷപുരവിഹാരീ പുരഹരഃ.”
“രസയതു സുമേനാഗണഃ പ്രകാമം
പിശുനശുനാം വദൈനരദൂഷിതാനി
കവിഭിരുപഹൃതാനി ദീപ്തജിൈഹ്വരതിസരസാനി ഹവീംഷി വാങ്മയാനി.”
“മേദ്ധ്യേഹമസഭം മനസ്സു മഹതാം മൗലൗ സ്വഭാസാം

ഗിരാം
മാേന്യ േകരളഭൂലലാമ്നി വൃഷഭഗ്രാേമ ച നൃത്യന്മുദാ,
ആലിങ്ഗൻ വദനശ്രിയാ കമലിനീമാേമാദിനീമദ്രിജാം
നേവ്യാ ഭാതു മമ വ്യഥാഃ ശിഥിലയൻ ഭാവായ ഹംേസാ
മഹാൻ.”

തൃശ്ശിവേപരൂരിെല വസന്തമേഹാത്സവത്തിൽ അഭി
നയിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി എഴുതിയതാണു് കമലിനീരാ
ജഹംസെമന്നു പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നു.
ആ ഘട്ടത്തിൽ വടക്കുന്നാഥെനക്കുറിച്ചും ആ മേഹാത്സ
വെത്തക്കുറിച്ചും അത്യന്തം സമുജ്ജ്വലങ്ങളായ വിവര
ണങ്ങളുണ്ടു്. പ്രസ്താവനയിൽെപ്പട്ടവയാണു് അടിയിൽ
കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ:
“സൂത്രബഹുവിഷയവിചരണചണശ്ചരണസ്സമ്പ്രതി ചിരായ േമ
ഫലവാൻ
യസ്മാദഹമുപയാതഃ േകരളമണ്ഡലമഖണ്ഡസൗഭാഗ്യം.
തഥാഹി-

ചതുഷ്ഷഷ്ട്യാ ശിഷ്ടദ്വിജപരിചിൈതർഗ്രാമനിവൈഹരലങ്കാരം സാരം വഹതി മഹിതാ േകരളമഹീ
ഉമാനാേഥ യസ്യാം വൃഷപുരവിഹാൈരകരസിേക
വിലാസാൻ ൈകലാേസാ വിബുധമഹനീയഃ ശ്ലഥയതി.
അപിചവിേശ്വശ്വരസ്യ ഭുവി കാശിപുരീവയസ്യാ
വിഖ്യായേത വൃഷപുരീതി പുരീ പരാർദ്ധ്യാ
അൈദ്വതേബാധപണബന്ധനമന്തരാപി
യസ്യാം വിമുക്തിഗണികാ ഭജേത മുമുക്ഷൂ ൻ.”
വടക്കുന്നാഥെനപ്പറ്റി
“അനാദിരൂേപാ ഭഗവാനനാദിഃ
ശിവസ്ത്രിധാമാ മിളിതൗ ച തൗ സൻ
വ്യനക്തി രൂപം നിജമപ്രേമയം
സിതഞ്ച നീലഞ്ച സിതാസിതഞ്ച.”

എന്നും മറ്റും പല േശ്ലാകങ്ങളും കാണുന്നു. തെന്റ കവി
തയ്ക്കു ഗുണമിെല്ലങ്കിലും വിദ്വാന്മാർ ശ്ലാഘിക്കുെമങ്കിൽ
അതു സഗുണമായിെക്കാള്ളുെമന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പക്ഷം.
“വാണീ മമാസ്തു വരണീയഗുണൗഘവന്ധ്യാ

ശ്ലാഘ്യാ തഥാപി വിദുഷാം ശിവമാശ്രയന്തീ;
ദാസീ നൃപസ്യ യദി ദാരപേദ നിവിഷ്ടാ
േദവീതി സാപി നനു മാനപദം ജനാനാം.”

നിപാതവൃത്തി നിപാതങ്ങെള സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു െച
റിയ കൃതിയാെണന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതും നാട്യേവദവിവൃ
തി സങ്ഗ്രഹവും എനിക്കു വായിക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടി
ല്ല.
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12 ഹംസസേന്ദശം
ഹംസ സേന്ദശത്തിൽ 102 പദ്യങ്ങളുണ്ടു്. പൂർേവാത്തര
വിഭാഗങ്ങളില്ല. കാഞ്ചീപുരത്തുകാരിയായ ഒരു യുവതി
ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ അനുരക്തയായി ഒരു ഹംസേത്താടു വൃ
ന്ദാവനേത്താളം ദൗത്യം വഹിച്ചു െചന്നു തെന്റ വിരഹ
താപം ആ േദവേനാടു നിേവദനം െചയ്യുവാൻ അേപ
ക്ഷിക്കുന്നതാണു് വിഷയം. ദൂതൻ േപാേകണ്ട മാർഗ്ഗം
േചാളം, പാണ്ഡ്യം, േകരളം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽകൂടിയാ
കുന്നു. േചാളരാജ്യം, കാേവരി, ശ്രീരങ്ഗം, പാണ്ഡ്യരാ
ജ്യം, താമ്രപർണ്ണി, േകരളരാജ്യം, അനന്തശയനം, രക്ത
ദ്രുമം (തൃെച്ചമ്മരം) കാളിന്ദി, വൃന്ദാവനം, േഘാഷം (വ്ര
ജം) ഇവെയ കവി പ്രസ്തുത സേന്ദശത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു.
േകരളത്തിെന്റ വർണ്ണനം താെഴക്കാണുന്നതാണു്.
“ധർമ്മസ്സാക്ഷാൽ കൃതയുഗസേഖാ േയഷു സാനന്ദമാേസ്ത

മാലിന്യാഢ്യം കലിവിലസിതം മന്യമാനസ്തൃണായ
േകളീസ്ഥാനം കമലദുഹിതുഃ േകരളാംസ്താനുേപയാഃ
ശീേതാത്സംഗാന്മരിചലതികാലിംഗിതാം ൈഗർല്ലവംൈഗഃ,
“േവലാേമലാവനസുരഭിലാം വീക്ഷമാണഃ പേയാേധസ്താലീകാലീകൃതപരിസരാം താഡ്യമാനാം തരങ്ൈഗഃ
േദശാനാശാവിതതയശേസാേദവേലാേകാപേമയാൻ
േകശാേകശിക്ഷതകലിമലാൻ േകരളാംസ്താൻ ക്രേമഥാഃ.”

േനാക്കുക: കമലിനീരാജഹംസത്തിലും ഹംസസേന്ദശ
ത്തിലും വ്യഞ്ജിക്കുന്ന പൂർണ്ണസരസ്വതിയുെട ദീപ്രമായ
േദശാഭിമാനം. തിരുവനന്തപുരെത്ത കവി ഇങ്ങെന പു
കഴ്ത്തുന്നു:
“േതഷാം ഭൂഷാമണിമനുപമം േസവിതം േയാഗിമുൈഖ്യഃ

പ്രാപ്യാനന്തം പുരമഹിശയം േജ്യാതിരാനമ്യ ഭക്ത്യാ
അന്വിേഷ്യസ്തം ജനമകരുണം മന്മനേശ്ചാരമാരാേദ്ദേശ തസ്മിൻ സ ഖലു രമേത േദവകീപുണ്യരാശിഃ.
തത്രത്യാനാം തരുണവയസാം സുന്ദരീണാം വിലാൈസർമാ ഭൂൽ േക്ഷാഭസ്തവ മതിമേതാ ബന്ധുകാേര്യാദ്യതസ്യ;
േകശസ്സാൈന്ദ്രരസിതകുടിൈലഃ േകകിപിേഞ്ഛാ
പേമൈയഃ
േകഷാം ന സ്യുർധൃതിവിഹൃതേയ േകരളീനാം മുഖാനി?”

േകരളത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണെന തിരേയണ്ടതായി നായിക
നിർേദ്ദശിക്കുന്ന േക്ഷത്രങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരവും തൃെച്ച
മ്മരവും മാത്രേമയുള്ളു.
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13 സാമൂതിരിരാജവംശവും

സാഹിത്യവും

പട്ടത്താനം
ക്രി. പി. പതിമൂന്നാം ശതകം തുടങ്ങിയ സാമൂതിരേക്കാ
വിലകത്തിനു സിദ്ധിച്ച ഉത്തേരാത്തരമായ േശ്രയസ്സി
െനക്കുറിച്ചു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. ഈബൻ ബറ്റ്യൂ
ട്ടാ (1342–47), മാഹ്യുവാൻ (1403), അബ്ദുർറസാക്ക്
(1442) തുടങ്ങിയ േദശസഞ്ചാരികൾ അവരുെട സന്ദർ
ശനകാലങ്ങളിൽ േകാഴിേക്കാട്ടു നഗരത്തിനുണ്ടായി
രുന്ന െപ്രൗഢിേയയും പ്രശസ്തിേയയും പറ്റി പുളകപ്ര
ദമായ രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. രാഘവാ
നന്ദെന്റ സമകാലികനാെണന്നു ഞാൻ മുമ്പു നിർേദ്ദ
ശിച്ചിട്ടുള്ള തളിപ്പറമ്പിെല ഒരു സിദ്ധനായ േകാക്കുന്ന
ത്തു ശിവാങ്ങളുെട കാലം മുതല്ക്കു സാമൂതിരിപ്പാടന്മാർ
പല സൽകർമ്മങ്ങളും െചയ്തുവന്നതിൽ സാഹിത്യദൃ
ഷ്ട്യാ പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ സർവപ്രധാനമായി പരി
ഗണിേക്കണ്ടതു തളിയിൽ േക്ഷത്രത്തിൽ അവർ ഏർ
െപ്പടുത്തിയ പട്ടത്താനമാകുന്നു. ആ പട്ടത്താനത്തിെന്റ
ആഗമെത്തപ്പറ്റി ഒരു പുരാവൃത്തം േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ
സാമൂതിരിേക്കാവിലകത്തു പുരുഷന്മാരില്ലാെത രണ്ടു
യുവതികളായ സ്ത്രീകൾ മാത്രം അവേശഷിക്കുകയും
അവരിൽ ഇളയതമ്പുരാട്ടി കിരീടാവകാശിയായ ഒരു
പുത്രെന ആദ്യമായി പ്രസവിക്കുകയാൽ ഇച്ഛാഭംഗം
േനരിട്ട മൂത്ത തമ്പുരാട്ടി ആ ശിശുവിെന വിഷം െകാ
ടുത്തു െകാല്ലുകയും െചയ്തു. അടുത്ത പുരുഷപ്രജ മൂത്ത
രാജ്ഞിയുേടതുതെന്നയായിരുന്നതിനാൽ ആ ശിശുവി
നു പ്രായപൂർത്തി വന്നേപ്പാൾ രാജ്യാഭിേഷകം സിദ്ധി
ച്ചു. മാതാവു രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടുന്നതു രാജാവു
തടുത്തേപ്പാൾ താൻ െചയ്ത ശിശുമാരണത്തിെന്റ ഫല
മായാണു് അേദ്ദഹം സിംഹാസനാരുഢനായതു് എന്നു
പുത്രേനാടു് ആ രാജ്ഞി പറയുകയും അേപ്പാൾ മാത്രം
പുത്രൻ ആ വസ്തുത ഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം ഉട
നടി തിരുനാവായേയാഗേത്താടു തെന്റ മാതാവു െചയ്ത
പാപത്തിനു പരിഹാരെമെന്തന്നു േചാദിക്കുകയും ആ
േയാഗത്തിെന്റ ഉപേദശം അനുസരിച്ചു സാമൂതിരിപ്പാ
ടന്മാരുെട പരേദവതാവാസമായ േകാഴിേക്കാടു തളി
യിൽ േക്ഷത്രത്തിൽ പട്ടത്താനം ഏർെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തുവെത്ര. ‘പട്ടത്താനം’ ഭട്ടദാനം എന്ന സംസ്കൃതശ
ബ്ദത്തിെന്റ തത്ഭവമാണു്. പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം തുടർച്ചയാ
യി പ്രാഭാകരമീമാംസ, ഭാട്ടമീമാംസ, േവദാന്തം, വ്യാക
രണം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നഭ്യസിച്ചു
പരീക്ഷയിൽ ഉത്തീർണ്ണന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർക്കാണു്
പണ്ടു ‘ഭട്ടൻ’ (ഭട്ടതിരി) എന്ന സ്ഥാനം നല്കിവന്നതു്. കാ
ലാന്തരത്തിൽ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച അവരുെട
സന്താനങ്ങേളയും ഭട്ടതിരിമാർ എന്നു ബഹുമാനസൂച
കമായി വിളിച്ചുതുടങ്ങി. തളിയിൽേക്ഷത്രത്തിെല താ
നം തുലാമാസത്തിൽ േരവതിനാളിൽ ആരംഭിക്കുകയും
തിരുവാതിരനാളിൽ കാലംകൂടുകയും െചയ്യും. തന്നിമി
ത്തം അതിനു പ്രാരംഭദിനെത്ത പുരസ്കരിച്ചു േരവതിപട്ട
ത്താനം എന്ന േപർ പ്രസിദ്ധമായി. പൂർവകാലങ്ങളിൽ
െകാല്ലംേതാറും വിദ്വത്സദസ്സു കൂടി വാക്യാർഥപ്രവചന
ത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്തി വിജയികളായവർക്കു പാരി
േതാഷികമായി പണക്കിഴികൾ സമ്മാനിച്ചു വന്നിരുന്നു.
ഓേരാ കിഴിയിലും 51 പുത്തൻപണം (പതിന്നാലുറുപ്പിക
ഒൻപതണ) ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രാഭാകരമീമാംസയ്ക്കും
ഭാട്ടമീമാംസയ്ക്കും 12 വീതവും വ്യാകരണത്തിനു് 9-ഉം േവ
ദാന്തത്തിനു് 13-ഉം അങ്ങെന 46 ആണു് കിഴികളുെട
സംഖ്യ. െകാല്ലം 854-ൽ 43 കിഴികൾ സമ്മാനിച്ചതിനു
േരഖയുണ്ടു്. തളിയിലമ്പലത്തിെന്റ െതേക്ക വാതിൽമാ
ടത്തിെന്റ െതേക്ക അറ്റത്തു പ്രാഭാകരമീമാംസയിലും,
വടേക്ക വാതിൽമാടത്തിെന്റ െതേക്ക അറ്റത്തു വ്യാകര
ണത്തിലും പരീക്ഷകൾ നടന്നിരുന്നു. ടിപ്പുവിെന്റ ആക്ര
മണേത്താടുകൂടി നാമാവേശഷമായിേപ്പായ ഈ ഏർ
പ്പാടു െകാല്ലം 1031-ൽ തീെപ്പട്ട കുട്ടുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ വാ
ഴ്ചക്കാലത്തു പുനരുദ്ധൃതമായി. അേദ്ദഹം വിദുഷിയായ
മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട പുത്രനായിരുന്നു. അന്നുെതാ
ട്ടു് 1109-ാമാണ്ടുവെര പട്ടത്താനം ഒരടിയന്തിരെമന്ന നി
ലയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്നു. എങ്കിലും പന്ത്രണ്ടു െകാ
ല്ലത്തിെലാരിക്കൽ മാത്രേമ വിദ്വൽപരീക്ഷ നടത്തിയി
രുന്നുള്ളു. പണ്ടു പ്രസ്തുത പണ്ഡിതസദസ്സിൽ പരമ്പരയാ
ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചുവന്നതു പയ്യൂർ പേട്ടരിമാരായിരുന്നു.
െകാല്ലം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെല പരിഷ്കാരത്തിൽ
ആ മാന്യസ്ഥാനം നാേറരി (കൂടല്ലൂർ) മനയ്ക്കു സിദ്ധിച്ചു.
1109-നു േമൽ പട്ടത്താനം നടക്കുന്നിെല്ലന്നാണു് അറി
യുന്നതു്.
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14 മാനവിക്രമമഹാരാജാവു്
െകാല്ലം ഏഴാംശതകത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ മാനവിക്രമ
െനന്ന േപരിൽ ഒരു മഹാരാജാവു് െനടുവിരിപ്പു സ്വരൂ
പം (േകാഴിേക്കാടു) ഭരിച്ചിരുന്നു. ഒരു മഹാവീരനായി
രുന്ന അേദ്ദഹെത്ത ശക്തൻ എന്ന ബിരുദം കൂടിേച്ചർ
ത്തു പശ്ചാൽകാലികന്മാർ സ്മരിച്ചുവരുന്നു. പുണ്യേശ്ലാക
നായ അേദ്ദഹം ഒരു വിദ്വന്മൂർദ്ധന്യനും പണ്ഡിതന്മാേര
യും കവികേളയും ആദരിക്കുന്നതിൽ വിശിഷ്യ ജാഗരൂ
കനുമായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാഴ്ചകാലം െകാല്ലം 642 മുതൽ 650
വെരയാെണന്നു ശ്രീമാൻ െക. വി. കൃഷ്ണയ്യർ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സാമൂതിരിരാജവംശചരിത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കു
ന്നുെണ്ടങ്കിലും അത്രഹ്രസ്വമായിരുന്നുേവാ ആ കാലഘ
ട്ടം എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. കാക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരി
വസുമതീമാനവിക്രമം നാടകത്തിൽ “സാരസ്വതനിധി
നാ സാക്ഷാദദ്രിസമുദ്രനായേകൈനവാേനന ബാല്യാ
േദവാരഭ്യ ൈവപശ്ചിതീം വൃത്തിമധികൃത്യപരാം കാഷ്ഠാ
മാേരാപിതഃ” എന്നു് ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്കു് എട്ടു
വർഷേത്തക്കു മാത്രമായിരുന്നിരിക്കുകയില്ല അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ രാജ്യഭാരെമന്നും, അഥവാ അതു ശരിയാെണ
ങ്കിൽ അേദ്ദഹം യുവരാജാവായിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
കാക്കേശ്ശരിയുെട പുരസ്കർത്താവായിത്തീർന്നു എന്നും
വരാവുന്നതാണു്. അെതങ്ങെനയായാലും ശക്തൻ സാ
മൂതിരിപ്പാട്ടിേല പരിേപാഷണം േകരളത്തിൽ ശാസ്ത്ര
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15 വിക്രമീയം
ഉദാരചരിതനായ ആ മഹാരാജാവു വിവിധഗ്രന്ഥങ്ങളു
െട കർത്താവും കാരയിതാവുമായിരുന്നിരിക്കണം. ഭട്ടമു
രാരിയുെട പ്രൗഢഗംഭീരമായ അനർഘരാഘവനാടക
ത്തിനു വിക്രമീയം എെന്നാരു വ്യാഖ്യയുണ്ടു്. അതു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കൃതിയാണു്. വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ആരംഭ
ത്തിൽ താെഴേച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്.
“കക്കുടേക്രാഡഗാ ലക്ഷ്മീ രക്ഷ്യേത ഹ്യക്ഷയാ യയാ

വലയാരണ്യവാസിൈന്യ തൈസ്യ േദൈവ്യ നേമാ നമഃ
പദവാക്യപ്രമാേണഷു പ്രവീൈണർബ്രാഹ്മേണാത്തൈമഃ
പ്രത്യബ്ദം േസവ്യമാനം തം സ്ഥലീശ്വരമുപാസ്മേഹ.
േദദിവീതു മേമാപാേന്ത േദവദാനവപൂജിതം
അന്തരായവിഘാതായ ദന്താവളമുഖം മഹഃ
വസ്തു േമ ഹൃദേയ നിത്യം വർത്തതാം നിസ്തുേഷാദയം
പുസ്തകാദിമഹാമുദ്രാം ഹസ്തസീമ്നി വഹൽ സദാ.
കിേശാരം ജലദശ്യാമം യേശാദാസ്തനപായിനം
ദന്തശൂന്യമുഖാം േഭാജം ചിന്തേയ സർവസമ്പേദ.
കരുണാകരസംജ്ഞാംസ്താൻ പങ്കജാക്ഷാഖ്യയാന്വിതാൻ
രാമാഭിധാംശ്ച വേന്ദഽഹം ഗുരൂേനതാൻ മഹാമതീൻ.”

ഒന്നാമെത്ത പദ്യത്തിൽ വ്യാഖ്യാതാവു കുലേദവതയായ
തിരുവളനാട്ടു (തിരുവളയനാട്ടു) ഭഗവതിെയ നമസ്കരി
ക്കുകയും രണ്ടാമേത്തതിൽ താൻതെന്ന േപാഷിപ്പിച്ച
തളിയിൽ േക്ഷത്രത്തിെല താനെത്ത സ്മരിക്കുകയും െച
യ്യുന്നു. ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ കരുണാകരൻ, പങ്ക
ജാക്ഷൻ, രാമൻ എന്നു തനിക്കു മൂന്നു ഗുരുക്കന്മാരുള്ള
തായി പറയുന്നു. ഇവരിൽ കവിചിന്താമണികാരനായ
കരുണാകരപ്പിഷാരടിെയപ്പറ്റി പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കും.
കരുണാകരെന്റ അച്ഛനായ കമേലക്ഷണനല്ല ഇവിെട
സ്മൃതനായ പങ്കജാക്ഷൻ. അേദ്ദഹം കരുണാകരെന്റ
ഭാഗിേനയനും വാസുഭട്ടതിരിയുെട ത്രിപുരദഹനെമന്ന
യമകകാവ്യത്തിനു ഹൃദയഗ്രാഹിണി എന്ന ടീക രചിച്ച
പണ്ഡിതനുമാണു്. രാമൻ ആെരന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
ഒടുവിൽ
“അനർഘരാഘവവ്യാഖ്യാ വിക്രേമണ വിനിർമ്മിതാ
അനർഘാ വിക്രമീയാഖ്യാ ദിക്ഷു ദിക്ഷു പ്രകാശതാം.”

എെന്നാരു ആശംസാേശ്ലാകവും കാൺമാനുണ്ടു്. വ്യാക
രണശാസ്ത്രത്തിൽ ആകണ്ഠമഗ്നനായ ഒരു മഹാപണ്ഡി
തനല്ലാെത വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത നാടക
ങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമാണേല്ലാ അനർഘരാഘവം.
തദനുേരാേധനതെന്ന കാക്കേശ്ശരി അേദ്ദഹെത്ത ‘സാ
രസ്വതനിധി’ എന്ന പദംെകാണ്ടു വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കു
ന്നതു് എത്രയും പരമാർത്ഥമാെണന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നു.
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16 പതിെനട്ടരക്കവികൾ
മാനവിക്രമ മഹാരാജാവിെന്റ വിദ്വത്സദസ്സിൽ സ്വേദ
ശികളും വിേദശികളുമായ പല പണ്ഡിതന്മാരും അഹ
മഹമികയാ സേമ്മളിച്ചിരുന്നു. ആ സദസ്സിെല അംഗ
ങ്ങളായിരുന്നു േകളിേകട്ട പതിെനട്ടരക്കവികൾ. കവി
എന്ന ശബ്ദത്തിനു് ഇവിെട പണ്ഡിതൻ എന്നു് അർഥ
േയാജന െചയ്യുന്നതാണു് സമീചീനം. അവെരെക്കാണ്ടു
േകാഴിേക്കാടു് അനന്തരകാലത്തിൽ കൃഷ്ണേദവരായരു
െട അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങെളെക്കാണ്ടു വിജയനഗരെമന്നതു
േപാെല, േശാഭിച്ചു. പയ്യൂർ പേട്ടരിമാർ അച്ഛനും അപ്ഫ
ന്മാരും മഹനുമുൾെപ്പെട ഒമ്പതുേപർ. തിരുേവഗപ്പുറ
(തിരുപ്പറ) ക്കാരായ നമ്പൂരിമാർ അഞ്ചു േപർ, മുല്ലപ്പള്ളി
ഭട്ടതിരി, േചന്നാസ്സുനമ്പൂരി, ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ, കാക്ക
േശ്ശരി ഭട്ടതിരി ഇങ്ങെന പതിെനട്ടു േപരും, സംസ്കൃത
ത്തിലല്ലാെത ഭാഷയിൽ കവനം െചയ്യുക നിമിത്തം
അരക്കവിയായി മാത്രം ഗണിയ്ക്കെപ്പട്ട പുനം നമ്പൂരിയു
മാണു് ആ പതിെനട്ടരക്കവികൾ എന്നു പുരാവൃത്തജ്ഞ
ന്മാർ പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പതിെനട്ടു സംസ്കൃതപ
ണ്ഡിതന്മാർ ആ രാജസദസ്സിെന അലങ്കരിച്ചിരുന്നുേവാ
എന്നു നിശ്ചയമില്ല. പതിെനട്ടര എന്ന സംഖ്യ േവേറ
യും കലാസംബന്ധമായ ചില പരിഗണനകൾക്കു പ്രാ
ചീനന്മാർ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നു. േകര
ളത്തിൽ പണ്ടു പതിെനട്ടരത്തളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നും അവയിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ മാത്രം അരത്തളിയാ
യി കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്.
സംഘക്കളിേയാഗങ്ങളുെട സംഖ്യയും പടുേതാളുൾെപ്പ
െട പതിെനട്ടരയാണെല്ലാ.
മണിപ്രവാളകവിയായ പുനെത്തപ്പറ്റി മെറ്റാരധ്യായ
ത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കും. മാനവിക്രമെന്റ ഇതര സദസ്യന്മാ
െരപ്പറ്റി അറിവുള്ളതു് ഇവിെട സംേക്ഷപിക്കാം.
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17 പയ്യൂർ പേട്ടരിമാർ
ശങ്കരാചാര്യരുെട കാലത്തിനു മുമ്പും പിമ്പും പൂർവമീ
മാംസയ്ക്കു മലയാളബ്രാഹ്മണരുെട ഇടയിൽ വളെര
വിപുലമായ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു മുമ്പു സൂചി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. െകാച്ചിരാജ്യത്തിൽെപ്പട്ട കുന്നംകുളം
താലൂക്കിൽ ഗുരുവായൂരിനു സമീപമായി േപാർക്കളം
എെന്നാരു സ്ഥലമുണ്ടു്. അവിെടയാണു് സുപ്രസിദ്ധ
മായ പയ്യൂരില്ലം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ആ ഇല്ലത്തിനടു
ത്തായി േവദാരണ്യം (േവളക്കാടു്) എെന്നാരു േക്ഷത്ര
മുണ്ടു്. ആ േക്ഷത്രത്തിെല േഗാപാലിക എന്ന േപരിൽ
അറിയെപ്പടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണേസാദരിയായ കാത്യായനീ
േദവിയാണു് പയ്യൂർപേട്ടരിമാരുെട പരേദവത. പ്രസ്തുത
കുടുംബം വളെരക്കാലേത്തയ്ക്കു ശാസ്ത്രനിഷ്ണാതന്മാരും
സഹൃദയശിേരാമണികളും കവിവേരണ്യന്മാരുമായ പു
ണ്യപുരുഷന്മാെരെക്കാണ്ടു പ്രേശാഭിച്ചിരുന്നു. അവരുെട
കീർത്തി അതിെന്റ പരമകാഷ്ഠെയ പ്രാപിച്ചതു ക്രി. പി.
പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിലാകുന്നു. താെഴ വിവരിക്കുന്ന
പയ്യൂർപേട്ടരിമാെരപ്പറ്റി മാത്രേമ നമുക്കു് അറിവു കിട്ടീട്ടു
ള്ളു.
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18 ഒന്നാമെത്ത ഋഷിയും പരേമശ്വരനും
ഋഷി എന്ന േപരിൽ ഒരു മഹാൻ പയ്യൂരില്ലത്തു ക്രി. പി.
പതിന്നാലാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവി
ച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു ഗൗരി എന്ന ധർമ്മപത്നിയിൽ
ജനിച്ച പുത്രനാണു് പ്രഥമപരേമശ്വരൻ. ഈ പരേമ
ശ്വരൻ സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ വാചസ്പതി മിശ്രെന്റ
മഹനീയമായ ന്യായകണിക എന്ന പൂർവമീമാംസാ
ഗ്രന്ഥത്തിനു ജുഷധ്വംകരണി എന്നും സ്വദിതംകരണി
എന്നും രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ന്യായ
കണിക തെന്ന മണ്ഡനമിശ്രെന്റ വിധിവിേവകത്തിനു
വാചസ്പതിമിശ്രൻ രചിച്ച ഒരു ടീകയാണേല്ലാ. സ്വദി
തംകരണിയ്ക്കു മുൻപാണു് പരേമശ്വരൻ ജുഷധ്വംകരണി
നിബന്ധിച്ചതു്.
“ജുഷധ്വംകരണീ വ്യാഖ്യാ രചിതാസ്മാഭിരാദിതഃ

സ്വദിതംകരണീ വ്യാഖ്യാ സമ്പ്രതീയം വിതന്യേത.”

എന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു് ഈ വസ്തുത െവളിെപ്പ
ടുന്നു. പരേമശ്വരൻ ശങ്കരപൂജ്യപാദെന്റ ശിഷ്യനായി
രുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു േവദാന്തവിചക്ഷണനായി ഭവ
ദാസൻ എെന്നാരു പിതൃവ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായും
അറിയാം. “ഇതി ശ്രീമദൃഷി ഗൗരീ നന്ദന ശ്രീഭവദാസ
പിതൃവ്യ ശ്രീമച്ഛങ്കര പൂജ്യപാദ ശിഷ്യ പരേമശ്വരകൃതൗ”
എന്നു സ്വദിതംകരണിയിൽ ഒരു കുറിപ്പു കാണുന്നു.
ശങ്കരപൂജ്യപാദൻ ഒരു സ്വാമിയാരായിരിക്കാം.
ഈ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പുറേമ ‘സുമേനാരമണി’
എന്ന േപരിൽ േമഘസേന്ദശത്തിനു് ഒരു വ്യാഖ്യാനവും
പ്രഥമപരേമശ്വരെന്റ കൃതികളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. താെഴ
കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക.
“അനുദിനമഭിനവരൂപാ സുമേനാരമണീവ ജഗതി

ജയതിതരാം
ഹരിചരിതകാവ്യസഹഭൂർവ്യാഖ്യാസൗ േമഘദൂതസ്യ
മന്ത്രബ്രാഹ്മണസൂത്രവിൽ കൃതമതിശ്ശാേസ്ത്ര ച കൗമാരിേല
കർത്താ ന്യായസമുച്ചയസ്യ കണികാവ്യാഖ്യാപ്രേണതാ
കവിഃ
ഉൽപത്തിന്ത്വഘമർഷണപ്രവരജാദു്
ഗൗര്യാമൃേഷരാപ്തവാൻ
കർത്താസ്യാഃ പരേമശ്വേരാ നതശിരാഃ പൂേജ്യ ഗുരൗ
ശങ്കേര.
ലബ്ധഭവദാസഭാേവാ ഭഗവതി ഭക്ത്യാ ച ഭവദാസഃ
വാദീ േവദാന്തരേതാ യസ്യ പിതൃവ്യസ്സ ഏവ
കർത്താസ്യാഃ”

ഏറ്റവും സരസമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു് സുമേനാരമ
ണി. ഈ ഗ്രന്ഥം വിസ്തൃതമായും സംക്ഷിപ്തമായും രണ്ടു
പ്രകാരത്തിൽ കാണുന്നു. ഒന്നു മെറ്റാന്നിെന്റ സംഗ്ര
ഹമായിരിക്കാം. കാളിദാസകൃതിയിെല അശ്രുതപൂർവ
ങ്ങളായ പല ഗുഢാർത്ഥങ്ങളും അതിൽ വ്യാഖ്യാതാവു്
ഉൽഘാടനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പൂർണ്ണസരസ്വതിയുെട വി
ദ്യുല്ലതാവ്യാഖ്യാനെത്ത അേനകഘട്ടങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിച്ചു
ഖണ്ഡിക്കുവാനും ഉദ്യമിച്ചിരിക്കുന്നു. ന്യായ സമുച്ചയെമ
ന്നു് ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവും ഹരിചരിതം എെന്നാരു കാവ്യ
വും കൂടി പരേമശ്വരൻ രചിച്ചതായി േമലുദ്ധരിച്ച േശ്ലാക
ങ്ങളിൽനിന്നു് അറിയുന്നു. അവ ഇനിയും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.
ദ്വിതീയപരേമശ്വരൻ തത്വവിഭാവനയിൽ “ഇതി സ്ഥിതം
നാനവയവേമകം വാക്യം വാക്യാർഥസ്യ േബാധകമി
തി” എന്ന തത്വബിന്ദുപങ്ക്തി വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ
“ഏതൽ പ്രസങ്ഗസ്തു ന്യായസമുച്ചേയ ദ്രഷ്ടവ്യം” എന്നു
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
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19 രണ്ടാമെത്ത ഋഷിയും പരേമശ്വരനും
പ്രഥമപരേമശ്വരെന്റ പുത്രന്മാരിൽ അഞ്ചുേപെരപ്പറ്റി
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടാമെത്ത ഋഷി, ഭവദാസൻ, വാസുേദ
വൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശങ്കരൻ എന്നിങ്ങെനയാണു്
അവരുെട സംജ്ഞകൾ. രണ്ടാമെത്ത ഋഷിയുേടയും
േഗാപാലികയുേടയും പുത്രനാണു് രണ്ടാമെത്ത പരേമ
ശ്വരൻ. േഗാപാലിക അഥവാ കൃഷ്ണസേഹാദരിയായ
കാത്യായനീേദവി പയ്യൂർ ഭട്ടതിരിമാരുെട കുടുംബപരേദ
വതയുേടയും േപരാണു്. ഈ പരേമശ്വരൻ മണ്ഡനമിശ്ര
െന്റ വിഭ്രമവിേവകം, േസ്ഫാടസിദ്ധി ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും
വാചസ്പതിമിശ്രെന്റ തത്വബിന്ദുവിനും ചിദാനന്ദപണ്ഡി
തെന്റ നീതിതത്വാവിർഭാവത്തിനും പ്രൗഢങ്ങളായ വ്യാ
ഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യമായി വിഭ്രമവിേവകത്തി
നും പിന്നീടു ക്രേമണ തത്വബിന്ദു, നീതിതത്വാവിർഭാവം,
േസ്ഫാടസിദ്ധി ഇവയ്ക്കുമാണു് അേദ്ദഹം വ്യാഖ്യകൾ നിർ
മ്മിച്ചതു്. േസ്ഫാടസിദ്ധിവ്യാഖ്യയ്ക്കു കുടുംബപരേദവതയായ
േഗാപാലികയുെട നാമേധയം തെന്ന നല്കിയിരിക്കുന്നു.
തത്വബിന്ദുവിെന്റ വ്യാഖ്യയ്ക്കു തത്വവിഭാവന എന്നാണു്
സംജ്ഞ. േഗാപാലികയിൽ
“മണ്ഡനാചാര്യകൃതേയാ േയഷ്വതിഷ്ഠന്ത കൃത്സ്നശഃ
തദ്വംേശ്യന മയാേപ്യഷാ രചിതാരാധ്യ േദവതാം.”

എന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ഒടുവിലുണ്ടു്. അതിെന്റ അർത്ഥം ചി
ലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതുേപാെല മണ്ഡനമിശ്രെന്റ വംശജ
നാണു് പരേമശ്വരൻ എന്നെല്ലന്നും മണ്ഡനമിശ്രെന്റ ഗ്ര
ന്ഥങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതന്മാരായ പല പൂർവസൂരികളും ജീ
വിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണു് പരേമശ്വരെന്റ ജന
നെമന്നു മാത്രേമയുള്ളു എന്നും നാം മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു
ണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുക്കന്മാർ പിതൃവ്യന്മാരായ ഭവ
ദാസനും വാസുേദവനുമായിരുന്നു. നീതിതത്വാവിർഭാ
വത്തിെല കാര്യവാദം മെറ്റാരു പിതൃവ്യനായ സുബ്രഹ്മ
ണ്യെന്റ നിേദശമനുസരിച്ചും സ്വതഃപ്രമാണവാദം മുമ്പു
പറഞ്ഞ വാസുേദവെന്റ ഉപേദശപ്രകാരവുമാണു് രചി
ച്ചതു്. അന്യഥാഖ്യാതിവാദം ശങ്കരെന വന്ദിച്ചുെകാണ്ടു്
ആരംഭിയ്ക്കുന്നു. ഭവദാസനും വാസുേദവനും ഭാട്ടമീമാംസ
യിലും സുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രാഭാകരമീമാംസയിലും നിഷ്ണാ
തന്മാരായിരുന്നു. മണ്ഡനമിശ്രൻ വിഭ്രമവിേവകത്തിൽ
പഞ്ചഖ്യാതികെള വിവരിക്കുന്നു. േസ്ഫാടസിദ്ധിയിൽ ഭർ
ത്തൃഹരിയുെട പക്ഷെത്ത അനുസരിക്കുകയും േസ്ഫാടത
ത്വസ്ഥാപനത്തിനു േവണ്ടി കുമാരിലഭട്ടെന്റ േശ്ലാകവാർ
ത്തികത്തിൽ പ്രപഞ്ചനം െചയ്തിട്ടുള്ള വർണ്ണവാദങ്ങെള
ഖണ്ഡിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ശാബ്ദേബാധ
ത്തിെന്റ നിമിത്തെത്തപ്പറ്റിയാകുന്നു വാചസ്പതി മിശ്രൻ
തത്വബിന്ദുവിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. ക്രി.പി. പതിമൂന്നാം
ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചിദാനന്ദപണ്ഡിതൻ ഒരു
േകരളീയനായിരുന്നു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം. ആ മീമാം
സകമൂർദ്ധന്യെന്റ ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി യാെതാന്നും അറി
യുന്നില്ല. അധ്യയനവാദം തുടങ്ങി േവദാപൗരുേഷയത്വ
വാദം വെര നാല്പത്തിനാലു വാദങ്ങെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹം
നീതിതത്വാവിർഭാവവാദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ദ്വി
തീയപരേമശ്വരൻ വ്യാഖ്യാനത്തിനു തിരെഞ്ഞടുത്തിരി
ക്കുന്ന പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പ്രാമാണികത എത്രക
ണ്ടുെണ്ടന്നു മനസ്സിലാകുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് അവെയ
പ്പറ്റി ഇത്രയും ഉപന്യസിച്ചതു്. പരേമശ്വരൻ നീതിതത്വാ
വിർഭാവവ്യാഖ്യയിൽ നയതത്വസംഗ്രഹകാരനായ ഭട്ട
വിഷ്ണുവിേനയും വിേവകതത്വകാരനായ രവിേദവേനയും
സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭട്ടവിഷ്ണു തെന്റ സംഗ്രഹവ്യാഖ്യ രചിച്ചതു
ഭവനാഥെന്റ നയവിേവകത്തിനാെണന്നു്
“ഭവനാഥവിവിക്തസ്യ നയതത്വസ്യ സംഗ്രഹഃ

യഥാമതി യഥാഭ്യാസം വർണ്ണ്യേത ഭട്ടവിഷ്ണുനാ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു. അേദ്ദഹം ചി
ദാനന്ദെന അേപക്ഷിച്ചു് അർവ്വാചീനനാണു്. വിഷ്ണുവി
െന്റ പുത്രനായ നാരായണൻ മണ്ഡനമിശ്രെന്റ ഭാവനാ
വിേവകത്തിനു ‘വിഷമഗ്രന്ഥിേഭദിക’ എെന്നാരു വ്യാ
ഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചു. രവിേദവൻ നയവിേവകത്തിനു രചി
ച്ച വ്യാഖ്യയാണു് വിേവകതത്വം. ഇവെയല്ലാം പ്രാഭാക
രമതപ്രതിപാദകങ്ങളായ മീമാംസഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു.
ചിദാനന്ദൻ, വിഷ്ണു, നാരായണൻ എന്നീ മൂന്നു ഗ്രന്ഥകാ
രന്മാരും േകരളീയരാണു്. ഇവരുെട ജീവിതകാലം ക്രി.
പി. പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭവുമാണു്. ഭവ
നാഥൻ പതിെനാന്നാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതാ
യി ഊഹിയ്ക്കാം. േദശേമെതന്നറിയുന്നില്ല.
“ഇതി േഗാപാലികാസൂനുരൃേഷഃ പിതുരനുഗ്രഹാൽ
അേന്തവാസീ പിതൃവ്യസ്യ ഭവദാസസ്യ ധീമതഃ”

എന്നും
“േയാ ന്യായകണികാവ്യാഖ്യാമകേരാൽ പരേമശ്വരഃ

തസ്യ പൗേത്രണ തൽസൂേനാേരവാേന്തവാസിനാ മയാ”

എന്നും നീതിതത്വാവിർഭാവവ്യാഖ്യയിലും
“നന്ദേഗാപസുതാ േദവീ േവദാരണ്യനിവാസിനീ

മാത്രാ േഗാപാലികാനാമ്നാ േസവിതാസ്മദേപക്ഷയാ;
തൽപ്രസാദാദിയം വ്യാഖ്യാ മയാ വിരചിതാ കില
ഇതി േഗാപാലികാസംജ്ഞാമസ്യാ വ്യാചക്ഷേത ബുധാഃ”

എന്നു േസ്ഫാടസിദ്ധിവ്യാഖ്യയിലും ദ്വിതീയപരേമശ്വരൻ
തെന്നപ്പറ്റി ഉപന്യസിക്കുന്നു. അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പിതാവായ ഋഷിയുമാണു് മാനവിക്രമസാമൂതിരിയു
െട സദസ്യന്മാർ എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഋഷിെയ ഒരു
ഗ്രന്ഥകാരെനന്ന നിലയിൽ നാം അറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും
അക്കാലത്തു മലയാളക്കരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡി
തന്മാരിൽ അേദ്ദഹം അേഗ്രസരനായിരുന്നു എന്നുള്ളതു
നിർവിവാദമാണു്. അേദ്ദഹെത്ത ‘മഹർഷി’ എന്ന ബി
രുദനാമം നല്കിയാണു് സമകാലികന്മാർ ബഹുമാനിച്ചുവ
ന്നതു്. ‘മഹർഷിേഗാപാലീനന്ദനകൃതിഃ’ എന്നു കൗമാരി
ലയുക്തിമാലയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനായ വാസു
േദവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു േനാക്കുക. ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ
“കിഞ്ചിൽപൂർവം രണഖളഭൂമി ശ്രീമദധ്യക്ഷേയഥാ-

സ്തന്മീമാംസാദ്വയകലഗുേരാസ്സദ്മ പുണ്യം മഹർേഷഃ
വിദ്വദ്വൃേന്ദ വിവദിതുമനസ്യാഗേത യത്ര ശശ്വദ്വാഖ്യാശാലാവളഭിനിലയസ്തിഷ്ഠേത കീരസംഘഃ
ശാസ്ത്രവ്യാഖ്യാ ഹരിഹരകഥാ സൽകഥാഭ്യാഗതാനാമാലാേപാ വാ യദി സഹ ബുൈധരാക്ഷിേപദസ്യ േചതഃ
തദ്വിസ്രബ്ധം ദ്വിജപരിവൃേത നിഷ്കുടാദ്രൗ നിഷണ്ണഃ
േകാകൂേയഥാഃ; സ ഖലു മധുരാം സൂക്തിമാകർണ്ണ്യ
തുേഷ്യൽ.
ശ്ലാഘ്യച്ഛന്ദസ്ഥിതിമിതി മയാ േശാഭേനർേഥ നിയുക്തം
ശ്രാവ്യം ശൈബ്ദസ്സരസസുമേനാഭാജമഭ്രാന്തവൃത്തിം
ദൂരപ്രാപ്യം പ്രശിഥിലമിവ ത്വാം സേഖ, കാവ്യകല്പം
ധീമാൻ പേശ്യൽ സ യദി നനു േത ശുദ്ധ ഏവ പ്രചാരഃ.”

എന്നു േകാകിലസേന്ദശത്തിലും, “ൈത്രവിേദ്യേശാ
മഹർഷിർന്നിരുപമമഹിമാ യദ്ധിേത ജാഗരൂകഃ” എന്നു
മല്ലികാമാരുതത്തിലും
“പയ്യൂരാഢ്യ, മഹർേഷ, കവിതാമാർേഗ്ഗ ച കാളിദാസം

ത്വാം
ദാേന ച കല്പവൃക്ഷം സർവജ്ഞേത്വ ച ചന്ദ്രഖണ്ഡധരം”

എന്നു് ഒരു മുക്തകത്തിലും നല്കീട്ടുള്ള അനന്യസാധാ
രണമായ പ്രശസ്തിക്കു് ആ മഹാനുഭാവൻ വിഷയീഭവി
ക്കണെമങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാട്ടപ്രാഭാകരമീമാംസ
കളിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം, ഇതരദർശനങ്ങളിലുള്ള അവ
ഗാഹം, കാവ്യനിർമ്മാണകൗശലം, വിമർശനകലാ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യം, വിദ്വജ്ജന പക്ഷപാതം, ദാനശൗണ്ഡത,
ഷട്കർമ്മനിരതത്വം മുതലായ അപദാനങ്ങൾ എത്രമാ
ത്രം അതിമാനുഷങ്ങളായിരുന്നിരിക്കണം എന്നു നമുക്കു്
ഏെറക്കുെറ സങ്കല്പദൃഷ്ടിെകാണ്ടു സമീക്ഷണം െചയ്യാ
വുന്നതാണു്. കാക്കേശ്ശരിയും വസുമതീവിക്രമം നാടക
ത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത
“യസ്മിൻ പ്രീണാതി വാണീകരതലവിലസ-

ദ്വല്ലകീെതൗല്യഭാജാം
േസാതാ വാതാശനാധീശ്വരവിശദശിരഃ
കമ്പസംഭാവിതാനാം
വാചാം േമാചാമധൂളീപരിമളസുഹൃദാം
സർവദാ ൈനഗമാധ്വശ്രദ്ധാലുഃ േകരളക്ഷ്മാതലതിലകമൃഷിസ്സാഹിതീപാരദൃശ്വാ”

എന്നു മുക്തകണ്ഠമായി പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രികൾ
വീണ്ടും മല്ലികാമാരുതത്തിൽ “കഥിതമേപ്യതന്മീമാം
സകചക്രവർത്തി നാ മഹർഷിപുേത്രണ പരേമശ്വ
േരണേവേദ സാദരബുദ്ധിരുദ്ധതതേര തർേക്ക പരം കർക്കശഃ
ശാേസ്ത്ര ശാതമതിഃ കലാസു കുശലഃ കാേവ്യഷു ഭേവ്യാദയഃ
ശ്ലാഘ്യസ്സൽകവിതാസു ഷട്സ്വപി പടുർഭാഷാസു, സത്വം
ക്ഷിതൗ
സർേവാദ്ദണ്ഡകവിപ്രകാണ്ഡ, ദദേസ കൈസ്മ ന
വിേസ്മരതാം?”

എന്നു മഹൻ പരേമശ്വരഭട്ടതിരി തനിക്കു നല്കിയ പ്രശം
സാപത്രം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെന രണ്ടാമെത്ത ഋഷി
യും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഞ്ചു പുത്രന്മാരുമുൾെപ്പെട ആറു
േപെര നമുക്കുകിട്ടി. േവെറയും ആ ഋഷിക്കു രണ്ടു പുത്ര
ന്മാരുണ്ടായിരുന്നുേവാ എന്നറിയുന്നില്ല.
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20 മൂന്നാമെത്ത ഋഷീയും പരേമശ്വരനും
ദ്വിതീയപരേമശ്വരെന്റ പുത്രൻ തൃതീയർഷിയും തൃതീയർ
ഷിയുെട പുത്രൻ തൃതീയപരേമശ്വരനുമാകുന്നു. തൃതീയ
പരേമശ്വരെന്റ കൃതികളായി മീമാംസാസൂത്രാർഥ സംഗ്ര
ഹം എന്ന ഗ്രന്ഥവും സുചരിതമിശ്രെന്റ കാശികയ്ക്കു് ഒരു
ടീകയും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ൈജമിനീയസൂത്രങ്ങൾക്കു
ശാബരഭാഷ്യംേപാെല വിസ്തൃതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാ
ണു് സൂത്രർഥസംഗ്രഹം. സുചരിതമിശ്രൻ ക്രി. പി. പതി
െനാന്നാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം കുമാരി
ലഭട്ടെന്റ േശ്ലാകവാർത്തികത്തിനു രചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാ
നമാണു് കാശിക. സൂത്രാർഥസങ്ഗ്രഹത്തിെന്റ ആരംഭ
ത്തിൽ പരേമശ്വരൻ
“ഇഷ്ടാനിഷ്ടപ്രാപ്തിഹാേന്യാർജ്ജാഗരൂകാ ഭവന്തു നഃ
ഋഷയഃ പിതാേരാ േദവാസ്സർവദാര്യാശ്ച മാതരഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ തെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാെര വന്ദി
ക്കുന്നു. ആര്യെയന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാവി
െന്റ നാമേധയം.
“ൈജമിനിശബരകുമാരിലസുചരിതപരിേതാഷ

പാർഥസാരഥയഃ
ഉംേവകവിജയകാരൗ മണ്ഡനവാചസ്പതീ ച വിജയന്താം”

എന്ന വന്ദനേശ്ലാകത്തിൽ അേദ്ദഹം പൂർവന്മാരായ
പല മീമാംസാഗ്രന്ഥകാരന്മാേരയും സ്മരിക്കുന്നു. വിജ
യകാരൻ, പരിേതാഷമിശ്രെന്റ അജിത എന്ന തന്ത്ര
വാർത്തികവ്യാഖ്യയ്ക്കു ‘വിജയം’ എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച
അനന്തനാരായണമിശ്രനാണു്. ‘പ്രണമാമ്യാചാര്യാൻ
വാസുേദവനാമാര്യാൻ’ എന്നു സൂത്രാർഥസങ്ഗ്രഹ
ത്തിൽ കാണുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു വാസുേദവ
നായിരുന്നു പ്രസ്തുത പരേമശ്വരെന്റ ഗുരു എന്നു ഗ്രഹി
ക്കാം. “യഥാ ച തത്രഭവന്തഃ ഷഡ്ദർശനീപാരദൃശ്വ
േത്വ സത്യപിേശഷതഃ കൗമാരിലതന്ത്രസ്വാതന്ത്ര്യവത്ത
യാ വിവൃതതത്വാ വിർഭാവതത്വബിന്ദുേസ്ഫാടസിദ്ധയഃ
അസ്മൽപിതാമഹപാദാവിഭ്രമവിേവകവ്യാഖ്യായാം”
എന്ന വാക്യത്തിൽ അേത ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദ
ഹം ദ്വിതീയപരേമശ്വരെന്റ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രതേയ
യും സ്മരിക്കുന്നു.
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21 വാസുേദവയമകകവി
ദ്വിതീയപരേമശ്വരെന്റ സേഹാദരനായി വാസുേദവൻ
എെന്നാരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചു
വേല്ലാ. അേദ്ദഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും യമകകവിയുമാ
യിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളായി (1) കൗമാരി
ലയുക്തിമാല എെന്നാരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവും (2) ചേകാര
സേന്ദശം എന്ന സേന്ദശകാവ്യവും (3) േദവീചരിതം(4)
സത്യതപഃകഥ (5) ശിേവാദയം (6) അച്യുതലീല എന്നീ
നാലു യമകകാവ്യങ്ങളും (7) വാക്യാവലി എന്ന മെറ്റാരു
കാവ്യവും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘മഹർഷി േഗാപാലീനന്ദ
നകൃതിഃ’ എന്നു കൗമാരില യുക്തിമാലയുെട അവസാ
നത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പു കാണുന്നുണ്ടു്. അതിെല ഓേരാ
േശ്ലാകവും വരരുചിയുെട ഓേരാ വാക്യംെകാണ്ടു് ആരം
ഭിക്കുന്നു. “ഗീർണ്ണേശ്രയസ്കരീതി ശ്രുതിരിഹ പഠനീേയ
തി പിത്രാദിവാചാ” എന്നു് ആദ്യെത്ത േശ്ലാകം തുടങ്ങു
ന്നു. വാക്യാവലിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതമാണു് ഇതിവൃത്തം.
അതു നാലു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാകുന്നു. അതി
െല േശ്ലാകങ്ങളും വരരുചിവാക്യങ്ങൾെകാണ്ടുതെന്ന
ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം:
“ഭേവാ ഹി യാജ്യസ്സുതേനാ ഭവാന്യപി

സ്വയം ഭവേത്യതി മുനീന്ദ്രഭാഷിതം
ക്ഷണാദൃതം കർത്തുമിവാത്മനാഹരിസ്സുേഖന ചാസൂയത േഭാജകന്യയാ.”

S

°

Õ

G

}







22 ചേകാരസേന്ദശം
‘ചേകാരസേന്ദശം’ എന്ന കാവ്യവും വാസുേദവയമക
കവിയുെട കൃതിയാെണന്നു് ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഗ്രന്ഥാന്തത്തിൽ വാസുേദവകൃതെമന്നു മുദ്രയും ‘േഗാപാ
ല്യപിജയതു സാ’ എന്നു് ഇഷ്ടേദവതയുെട സ്മരണവുമു
ണ്ടു്. പേക്ഷ േവദാരണ്യജന്മാവായ മെറ്റാരു വാസുേദവ
െനന്നും വരാവുന്നതാണു്. സാധാരണ സേന്ദശങ്ങളിൽ
നിന്നു് സർവഥാഭിന്നമായ ഒരു രീതിയാണു് കവി ഈ
വാങ്മയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു നായിക
ഭർത്തൃസഹിതയായി (ശാർദ്ദൂലപുരം) ചിദംബരത്തു താ
മസിക്കുന്ന കാലത്തു തീർഥാടനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
ചില ബ്രാഹ്മണർ അവിെട േപാവുകയും അവേരാടുകൂ
ടി നായകൻ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം സംബന്ധിച്ചു േകരള
േദശത്തിലുള്ള േവദാരണ്യേക്ഷത്രത്തിൽ േദവീദർശന
ത്തിനായി പുറെപ്പടുകയും െചയ്തു. നായകെന്റ പ്രത്യാഗ
മനത്തിനു കാലതാമസം േനരിടുകയാൽ വിരേഹാൽ
ക്കണ്ഠിതയായ നായക ഒരു ചേകാരപക്ഷിെയക്കണ്ടു്
അതിേനാടു തെന്റ ഭർത്താവിെന അവിെടേയാ മാർ
ഗ്ഗസ്ഥിതമായ മേറ്റെതങ്കിലും േക്ഷത്രത്തിേലാ േപായി
തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു തെന്റ സേന്ദശം അറിയിയ്ക്കുവാൻ അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു് ഇതിവൃത്തം സാങ്കല്പികമാ
െണന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. കാവ്യം ആരംഭിയ്ക്കുന്നതു
താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിലാണു്.
“കാചിന്നാരീ കിമപി ച ഗേത കാന്തമുദ്ദിശ്യ ദൂരം

കാലം കാേന്ത ബഹുതരമനായാതി കാര്യാന്തേരണ
കാമാർത്ത്യാ നിശ്യഹനി ച സമാ നാഡികാ മന്യമാനാ
ക്ലാന്താ പശ്യൽ കമചി ച കദാപ്യന്തിേക തം ചേകാരം.”

ഭർത്താവിെന്റ യാേത്രാേദ്ദശ്യെത്തപ്പറ്റി നായിക ഇങ്ങ
െന പറയുന്നു:
“യാതഃ കാേന്താ മമ ഖഗപേത! േകരളാൻ പുണ്യേദശാൻ
കീർത്തിസ്തംഭാനിവ ഭഗവേതാ ൈരണുേകയസ്യ രമ്യാൻ
േവദാരണ്യാഹ്വയപുരവേര േവദഗമ്യാം വസന്തീം
ദുർഗ്ഗാം ദുർഗ്ഗാർത്ത്യപനയകരീം േലാകിതും േലാകനാഥാം.”

‘ശ്രുതിവനമിതി ഖ്യാതിമൽ സ്ഥാനം’ എന്നും മറ്റും ആ
േക്ഷത്രെത്തപ്പറ്റി പിേന്നയും നിർേദ്ദശിക്കുന്നുണ്ടു്. നാ
യകെന്റ അവസ്ഥെയപ്പറ്റി നായിക ശങ്കിക്കുന്നതു് അടി
യിൽ കാണുന്ന വിധത്തിലാണു്:
“ഭക്ത്യാ തസ്മാന്ന കിമു നിഗമാരണ്യേതാ നിർഗ്ഗേതാസൗ?
യദ്വാന്യത്ര ക്വചന ഗതവാൻ േകനചിൽ കാരേണന?
ദൃശ്യം പശ്യൻ ബഹുവിധമപി ത്വഷ്ടുരാശ്ചര്യഭ്രേത
തൈത്രവാേസ്ത കിമുത? ഗതവാൻ മയ്യസൗ വിസ്മൃതിം വാ?
കിം വാ ഗച്ഛൻ പഥി സ വിപിേന വ്യാഘ്രവക്ത്രം
പ്രേപേദ?
ദസ്യുഗ്രസ്തഃ കിമു ബത? നദീലംഘേന മഗ്നതുർവാ”

ചിദംബരത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ശ്രീരങ്ഗം, കുംഭേകാണം,
േവദാരണ്യം (േചാളേദശത്തിെല ഒരു ശിവേക്ഷത്രം), രാ
േമശ്വരം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു താമ്രപർ
ണ്ണി നദി കടന്നു കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തിയാൽ അവി
െടനിന്നു വടേക്കാട്ടു േകരളമാെണന്നു കവി ഉൽേബാധി
പ്പിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്നതു േകരളത്തിെന്റ വർണ്ണന
മാണു്.
“േലാകിഷ്യേന്ത മഹിതസഹൈവശാല്യശാലിപ്രേരാൈഹഃ
േകദാരൗൈഘഃ പതഗ! രുചിൈരഃ േകരളാശ്ശ്യാമളാേസ്ത
യേത്രേക്ഷ്യരൻ ദ്വിജവര! ,മഹായജഞശാലാ വിശാലാ

േദവേക്ഷേത്രഷ്വപിച മരുതാ കമ്പ്യമാനാഃ പതാകാഃ
“േവദാഭ്യാേസ…ഭിരമതാമാത്മധർേമ്മ സ്ഥിതാനാം
വിേപ്രന്ദ്രാണാം വസതി വിതതീഃ േകരളാേസ്ത ദധാനാഃ
ൈതൈസ്തർദ്ധൈന്യർഭൃശമുപഗതാഃ കസ്യ ന
പ്രീതേയസ്യുർധർേമ്മ്യ വർത്മന്യഭിരതിയുൈത രാജഭിഃ പാല്യമാനാഃ.”

ശുചീന്ദ്രം ശിലീന്ധ്രാഹ്വയഗ്രാമം, തിരുവനന്തപുരം, െകാ
ല്ലം, െചങ്ങന്നൂർ (രക്തഗുഞ്ജാഭിധാനഗ്രാമം—െചങ്കുന്നിയൂർ)
തിരുവല്ലാ (ശ്രീബില്വാഖ്യപുരം), കുമാരനല്ലൂർ, െചങ്ങ
ന്നൂർ (സ്കന്ദശാലിഗ്രാമം), ൈവക്കം, തൃപ്പൂണിത്തുറ (പൂർ
ണ്ണേവദം), തൃക്കാരിയൂർ (കാര്യാഭിധഗ്രാമം) ഇടപ്പള്ളി
(അന്തരാഖ്യം വിഹാരം), േചന്നമങ്ഗലം (മങ്ഗലം
ശക്രജാഖ്യാം ബിഭ്രൽ), ഇരിങ്ങാലക്കുട (സങ്ഗമഗ്രാ
മം), െപരുമനം (ബൃഹന്മാനസഗ്രാമം), തിരുവഞ്ചിക്കുളം,
തിരുവാലൂർ (ബാലധിഗ്രാമം), േഗാവിന്ദപുരം, കൃഷ്ണപുരം,
കഴുകമ്പലം (ഗൃേധ്രാപപദേക്ഷത്രം), തൃക്കണാമതില
കം, തൃശ്ശൂർ, അരിയന്നൂർ (ആര്യകന്യാഗ്രാമം), ഗുരുവാ
യൂർ, ശങ്കരപുരം, ശക്തിഗ്രാമം, ധീഗ്രാമം, തിരുനാവാ,
ചമ്രവട്ടം എന്നിങ്ങെന അേനകം വിശിഷ്ടസ്ഥലങ്ങേള
യും ചില നദികേളയും മറ്റും കവി സ്മരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും
ചരിത്രസംബന്ധമായുള്ള സൂചനകൾ ഈ കാവ്യത്തിൽ
വിരളമാണു്. ചില സ്ഥലങ്ങൾക്കു േപരുകൾ പുതുതാ
യി സൃഷ്ടിച്ചും (െചങ്ങന്നൂർ തിരുവല്ലാ െപരുമനം മുത
ലായവ േനാക്കുക) ചിലതുകൾ ആനുപൂർവിെതറ്റിച്ചും
കാണുന്നു. പയ്യൂർ ഭട്ടതിരിമാരുെട ഇഷ്ടേദവതാേക്ഷത്രം
തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു 16 നാഴിക വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥി
തിെചയ്യേവ, കവി തിരുനാവാേക്ഷത്രെത്ത സ്മരിച്ചതിനു
േമൽ അതിെന വർണ്ണിക്കുന്നതുെകാണ്ടു പ്രസ്തുത സേന്ദ
ശം രചിച്ച കാലത്തു പയ്യൂർ ഭട്ടതിരിമാർ േപാർക്കളത്ത
ല്ല താമസിച്ചിരുന്നെതന്നു് ഊഹിക്കാൻ ന്യായമുെണ്ടന്നു
ചിലർ പറയുന്നു. ഇതു േക്ഷാദക്ഷമമല്ല. സ്ഥലങ്ങളുെട
സംഖ്യാനത്തിൽ കവി േവേറയും പൗർവാപര്യം െതറ്റി
ച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം. തൃശ്ശൂരിെനപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണന
ത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം:
“ഐശ്വേര്യ തം പരമരുചിരം സർവതശ്ശാതകൗംഭം

യൽ ൈകലാസം വി ദുരിഹ ജനാ ദക്ഷിണം പൂർണ്ണേവദം
പ്രാപ്യം പ്രാജ്യം ശിവപദമിദം വന്ദിതം; കിഞ്ച ദൃശ്യം
വസ്ത്വപ്യസ്തീഹ സുബഹുതരം സർവേലാൈകശ്ച േസേവ്യ.”

പൂർേവാത്തരസേന്ദശങ്ങളുെട വ്യവേച്ഛദം ഞാൻ വാ
യിച്ച മാതൃകയിൽ കാൺമാനില്ല. ആെകയുള്ള നൂറ്റി
െത്താണ്ണൂേറാളം പദ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റൻപത്തിരേണ്ടാളം
പദ്യങ്ങൾ, പൂർവസേന്ദശെമെന്നാന്നു കവി സങ്കല്പിച്ചിട്ടു
െണ്ടങ്കിൽ അതിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതായി പരിഗണിക്കാവു
ന്നതാണു്. ഉത്തരസേന്ദശം മിക്കവാറും േവദാരണ്യേക്ഷ
ത്രത്തിെന്റ വർണ്ണനമാകുന്നു. നായക സന്ദർശനവും
സേന്ദശവാചകവും നാലഞ്ചു പദ്യങ്ങൾെകാണ്ടു കവി
സങ്ഗ്രഹിക്കുന്നു.
“കൃഷ്ണൈദ്വപായനമുനികൃതാ ഭാരതാഖ്യാ കഥാ സാ

േദവീമാഹാത്മ്യമപി മഹിതം തൽപുരാണാന്തരം ച
ശ്രീമദ്രാമായണവരകഥാ സാപി വാല്മീകിഗീതാ
ശ്രൂേയരംേസ്ത ശ്രവണസുഭഗാ ഹ്യാഗമാശ്ചാപി സർേവ.
ഗാനം ശൃണ്വന്നധികമധുരം ബ്രഹ്മബന്ധ്വങ്ഗനാനാം
താനം ഷട്ജാദിഭിരഭിയുതം േശ്രാതചിത്താഭിരാമം
വാദ്യാനാം ച സ്വനിതമമിതം ചാരുനാനാവിധാനാം
ഭൂേയാ േവദാംശ്ചതുര ഋഷിഭിർമ്മാനുൈഷേശ്ചര്യമാണാൻ.
മന്വാേദർഗാം ശൃണു ച പദവാക്യാത്മഭാഷ്യാണി ടീകാസൂത്രവ്രാതാന്യപി മുനികൃതാന്യുല്ലസദ്വാർത്തികാനി
കാവ്യം ശ്രാവ്യം ശൃണു ച മധുരം നാടകം ചാപി നാനാഭൂതം ഭൂതം രമയദഖിലം കാളിദാസാദിഭൂതം.”

എന്നും മറ്റും ആ േക്ഷത്രത്തിെന്റ സംസ്കാരാധിഷ്ഠിത
മായ മാഹാത്മ്യെത്ത കവി ഉദീരണം െചയ്യുന്നു. നാ
യിക തെന്റ ഭർത്താവിെന്റ േദഹെത്ത വർണ്ണിച്ചു േകൾ
പ്പിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിലാണു്:
“നായം നീേലാ ന ച സിതതനുഃ സ്വർണ്ണവർേണ്ണാ യുവാ

തു
ഹ്രേസ്വാ ദീർേഘാപി ച ന നിതരാം
രൂപവാംശ്ചാരുവർഷഃ”

കവിതയ്ക്കു ശബ്ദമാധുര്യം വളെരക്കുറവാണു്. അസഹ്യ
മായ യതിഭങ്ഗേദാഷവും അതിൽ അങ്ങിങ്ങു ധാരാള
മായി മുഴച്ചു നില്ക്കുന്നു. എങ്കിലും പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിെന്റ
പഠനത്തിൽനിന്നു നമുക്കു പലവിധത്തിലുള്ള അറിവുക
ളും ലഭിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ള പരമാർത്ഥം വിസ്മരിക്കാവുന്ന
തല്ല.
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23 യമകകാവ്യങ്ങൾ
േദവീചരിതത്തിൽ കവി േവദാരണ്യത്തിെല േഗാപാലി
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ സേഹാദരിയായ കാത്യായനീേദവിയാ
െണന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു. ആെക ആറാശ്വാസങ്ങളു
ണ്ടു്. “ഇതി ശ്രീമൽകാത്യായനീ പദാംബുജമധുവ്രേതന
ശ്രീമദ്േഗാപാലീസുേതന ശ്രീവാസുേദേവന വിരചി
േത” എെന്നാരു കുറിപ്പു് ഈ കാവ്യത്തിെന്റ അവസാ
നത്തിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്.
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു:
“ഭക്ത്യാ േദവീതമദശ്ചരിതമിദം യച്ഛിവാമുേദ വീതമദഃ

കാവ്യം പരമമരചയം പഠന്നിദം േമാദയതി ഹി പര
മമരചയം.
സസുധാശാനാം ഭൂതാരാധ്യാ ജഗതാം ചതുർദ്ദശാനാം
ഭൂതാ
മാതാ േവദവനമിതാധിജനാര്യാ വിജയതാം േവദവനമിതാ
സദാശിവാശിവാപരാ പരാജയത്വനുത്തമാ
നിേകതേവദകാനനാ പരാ ജയത്വനുത്തമാ.”

സത്യതപഃകഥയിൽ കവി തെന്റ പൂർവനും സത്യതപ
െസ്സന്ന അപരാഭിധാനത്താൽ വിദിതനുമായ ഒരു ഋഷി
േവദാരണ്യത്തിലും ഭാരതപ്പുഴയുെട തീരത്തിലും അനുഷ്ഠി
ച്ച തപസ്സിെനപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നു ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
“സ്വസ്തി ഭേവദമിതാൈയ േവദവനം ശ്രൂയമാണ

േവദമിതാൈയ
േദൈവ്യ നാമാഗസ്യ സ്ഥിതം തടകം ച നാമാഗസ്യ.”
***

ഗദിതം പരമാഖ്യാനം നാശിതവന്തൗ മേയഹ
പരമാഖ്യാനം
ഭേക്തനാമ്നായമിതം ഭൂതമൃെഷൗ സത്യതപസി നാമ്നാ
യമിതം.
സത്യതപാനാമാസ (വ്യഘ) ഋഷിരേഗ്ര്യാ ദ്വിജാധി
പാനാമാസ
സ പുനർേവദമഹാർത്ഥം നാകസദാം ഭൂസദാഞ്ച േവദ
മഹാർത്ഥം.”

ആദ്യെത്ത ഋഷിയുെട തപസ്സിെന കുറിച്ചായിരിക്കാം
പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആെക
മൂന്നാശ്വാസങ്ങളാണുള്ളതു്. കവിയുെട എട്ടു സേഹാദര
ന്മാെരപ്പറ്റി ഇതിൽ പ്രസ്താവനയുള്ളതായി ചിലർ പറയു
ന്നതു നിർമ്മൂലമാകുന്നു. ശിേവാദയത്തിെല ആദ്യെത്ത
രണ്ടാശ്വാസങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. അതിലും കവിയുെട
സേഹാദരന്മാെരപ്പറ്റി ഒരു പ്രസ്താവനയും കാണുന്നില്ല.
നാലു പാദത്തിലും യമകമുെണ്ടന്നുള്ളതാണു് പ്രസ്തുത
കാവ്യത്തിെന്റ വിേശഷം. അതിെല രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
താെഴ േചർക്കുന്നു:
“സ്വസ്തിഭേവദവനാൈയവാര്യാൈയ േഗാരവാപ്തേവദ

വനാൈയ

(സസമീ) േദ്വദവനാൈയകാത്താശ്രമഗർഷിജപഗേവദ
വനാൈയ.

േവദാരണ്യന്നാമസ്തർഷിയദിതമഖിലേതാഹിരണ്യന്നാമ
ശൂചിസദരണ്യന്നാമ േഹ്യതി യേശാ യന്നതശ്ശരണ്യന്നാമ.”

അച്യുതലീലയിെല ഇതിവൃത്തം ബാലകൃഷ്ണെന്റ ചരിത
മാണു്. നാലാശ്വാസങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തി
െല രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ അടിയിൽ േചർക്കുന്നു:
“ജയതീ ശ്രുതികാന്താരം ശ്രിേതാ ഗുേണാല്ലാസി

േവദരുതികാന്താരം
േദവീനാനാപർണ്ണാശ്രിതവൃഷമുനിമജ്ജഗൽ
പുനാനാപർണ്ണാ.
യാസഭുവി വിധാത്രാദ്യാ ത്രിദശാന്നത്വാച്യുതസ്യ
വിവിധാത്രാദ്യാഃ
ലീലാസദ്യമേകന ഗ്രേന്ഥന മേയാച്യേത ലസദ്യമേകന.”

അച്യുതലീലയിൽ കവി തെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ ഭവദാസ
െന വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്:
“പ്രണേതാസ്മി ഗതം ഭവസാഗരനാവികസദ്ധൃദയം

ഭവദാസമഹം
ഭവഭക്തതയാനുഭവന്തമിതം വികസദ്ധൃദയം
ദവദാസമഹം.”

എന്ന പദ്യം േനാക്കുക. വാസുേദവെന്റ യമകകവിത
പട്ടത്തു പേട്ടരിയുേടതുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
അവരമാെണങ്കിലും അതിനും ആസ്വാദ്യതയിെല്ലന്നു
പറയാവുന്നതല്ല. വാസുേദവൻ ദ്വിതീയപരേമശ്വരെന്റ
സേഹാദരനാെണന്നു കാണുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അേദ്ദഹ
വും പതിെനട്ടരക്കവികളിൽ ഒരാളായിരുന്നിരിക്കുവാൻ
ഇടയുണ്ടു്. പട്ടത്തു വാസുേദവഭട്ടതിരിെയപ്പറ്റി പ്രസ്താ
വിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ പ്രാസംഗികമായി സ്മരിച്ച ഗേജ
ന്ദ്രേമാക്ഷം ഈ യമകകവിയുെട കൃതിയല്ല. അതിെന്റ
പ്രേണതാവിെനക്കുറിച്ചു യാെതാരറിവും എനിക്കു കിട്ടീ
ട്ടിെല്ലന്നു വീണ്ടും പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
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24 പര്യായപദാവലി
േകരളത്തിൽ വ്യാകരണം അധ്യയനം െചയ്യുന്നവർക്കു്
അത്യന്തം ഉപകാരമായി പര്യായപദാവലി എെന്നാരു
ഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. വ്യാകരണപദാവലി എന്നും അതിന്നു േപരു
കാണുന്നു. പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മാതാവു വാസുേദവ
സംജ്ഞനായ ഒരു പണ്ഡിതനാകുന്നു. അേദ്ദഹം പയ്യൂർ
ഭട്ടതിരിമാരിൽ ആെരങ്കിലുമാേണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല.
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്വരൂപെമെന്തന്നു താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നതാണു്:
“നമശ്ശിവായ കന്ദർപ്പദർപ്പഹാരീദൃഗഗ്നേയ

ഗിരീന്ദ്രതനയാസക്തമാനസാേയന്ദുമൗലേയ.
േഗാവിന്ദം േഗാപേഗാപീനാം നന്ദനം നന്ദനന്ദനം
വൃന്ദാരകമുനിവ്രാൈതർവന്ദ്യം വന്ദാമേഹ വയം.
പൂജിതം വിഘ്നഭീേതന ശിേവനാപി പുരദ്വിഷാ
സർവസമ്പൽകരം േദവം നമാമി ഗണനായകം.
പ്രണമ്യ വിദുഷസ്സർവാൻ പദാനാം ധാതുജന്മനാം
ഉച്യേത വാസുേദേവന പര്യാേയണ പദാവലിഃ
പ്രസിദ്ധാനപ്രസിദ്ധാംശ്ച ൈവദികാൻ ലൗകികാൻ ബ്രുേവ
ലട്പ്രത്യയാന്താൻ പര്യായാൻ േകവലാംേശ്ചാപ
സർഗ്ഗജാൻ
പ്രത്യാഹാരാംശ്ച സൂത്രാണി പ്രക്രിയാം ബഹുവിസ്താരാം
മുക്ത്വാ പ്രയസ്യേതഽസ്മാഭിഃ പര്യായപദസങ്ഗ്രേഹ.”

അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധങ്ങളും അപ്രസിദ്ധങ്ങളും ൈവദികങ്ങ
ളും ലൗകികങ്ങളും േകവലങ്ങളും ഉപസർഗ്ഗജങ്ങളുമായ
ലട്പ്രത്യയാന്തപദങ്ങെള സംഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്നാൽ പ്ര
ത്യാഹാരങ്ങൾ, പാണിനിസൂത്രങ്ങൾ, ബഹുവിസ്തരമായ
പ്രക്രിയ ഇവെയ വിട്ടുകളയുകയും െചയ്യുന്നു. കാവ്യത്തി
െന്റ രീതി താെഴ കാണുന്ന കാരകാവതാരേശ്ലാകങ്ങ
ളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകും:
“ക്രിയാേഹതുഷു സർേവഷു യസ്സ്വതേന്ത്രാ വിവക്ഷിതഃ

േജ്ഞയസ്സ കർത്താ കർമ്മാദികാരകാണാമധീശ്വരഃ
സ്വതേന്ത്രാ േയാജേകാ േഹതുരിതി കർത്താ ഭേവത്ത്രിധാ
സ്വതേന്ത്ര കർത്തരി േപ്രാേക്ത പ്രഥമാ സ്യാൽ ക്രിയാ
പൈദഃ
ബാലേശ്ശേത ശശീ ഭാതി വൃക്ഷസ്തിഷ്ഠതി തദ്യഥാ.
യാജയന്തി ദ്വിജാ ഭൂപമിത്യാദി സ്യാൽ പ്രേയാജേക.
ആഹ്ലാദയതി ശീതാംശുർജ്ജടീ ഭീഷയേത ശിശൂൻ
വിനീേതാ ലഭേത ധർമ്മമിതി വാ േഹതുകർത്തരി.”

കർമ്മാദികാരകങ്ങൾക്കു് അധീശ്വരനായ കർത്താവി
െനപ്പറ്റി ബാലന്മാർക്കു് ഇതിലധികം എന്താണു് അറി
വാനുള്ളതു്? വിശിഷ്ടങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രസ്തുത
ഗ്രന്ഥെത്ത ആമൂലാഗ്രം അലങ്കരിക്കുന്നു.
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25 സുബ്രഹ്മണ്യൻ
പൂർവമീമാംസയിെല പ്രഥമസൂത്രത്തിനു സുബ്രഹ്മണ്യൻ
എെന്നാരു േകരളീയപണ്ഡിതൻ ‘ശാേസ്ത്രാപന്യാസ
മാലിക’ എന്ന േപരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അതിൽ താൻ സുബ്രഹ്മണ്യെന്റ ശിഷ്യനാെണന്നും
തത്വാവിർഭാവത്തിലും അതിെന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിലും മറ്റും
ഉൽഘാടനം െചയ്തിട്ടുള്ള യുക്തികെളയാണു് അനുസരി
ക്കുന്നെതന്നും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തത്വാവിർഭാ
വത്തിെന്റ വ്യാഖ്യ ദ്വിതീയപരേമശ്വരേന്റതായിരിക്കണം.
ഭവനാഥനയവിേവകം, ഭട്ടവിഷ്ണുവിെന്റ നയതത്വസംഗ്ര
ഹം, പാർത്ഥ സാരഥിമിശ്രെന്റ ന്യായരത്നമാല എന്നീ
ഗ്രന്ഥങ്ങെള സ്മരിക്കുകയും ഭട്ടവിഷ്ണുവിെന്റ മതങ്ങെള വി
മർശിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. അേധാലിഖിതങ്ങളായ
പദ്യങ്ങൾ ശ്രേദ്ധയങ്ങളാണു്:
“തത്വാവിർഭാവതദ്വ്യാഖ്യാദ്യുക്തയുക്ത്യനുസാരിണീം

ആദ്യസൂേത്ര വിധാസ്യാമഃ ശാേസ്ത്രാപന്യാസമാലികാം.
സതി വിഭേവ ദാന്തസ്യ സ്ഫുടതരഹൃദയാവഭാസി
േവദാന്തസ്യ
ഏതാം സുബ്രഹ്മണ്യസ്യാേന്തവാസീ കേരാതി
സുബ്രഹ്മണ്യഃ”

രണ്ടാമെത്ത പദ്യത്തിെല യമകപ്രേയാഗം േനാക്കു
േമ്പാൾ വാസുേദവകവിയുെട സേഹാദരനായ സുബ്ര
ഹ്മണ്യനായിരിക്കാം ശാേസ്ത്രാപന്യാസമാലികയുെട പ്ര
േണതാവു് എന്നു േതാന്നിേപ്പാകും. ആ സുബ്രഹ്മണ്യനും
പ്രാഭാകരനിഷ്ണാതനായിരുന്നുവേല്ലാ.
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26 സർവപ്രത്യയമാല
ശങ്കരാര്യെന്റ അനുജനായ ശങ്കരാര്യൻ രചിച്ചതായി
‘സർവപ്രത്യയമാലാ’ എന്ന സംജ്ഞയിൽ ഒരു വ്യാകര
ണഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. അതും പര്യായപദാവലിേപാെല വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കു വളെര പ്രേയാജനകരമാകുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥ
ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലുള്ളവയാണു് അടിയിൽ പകർത്തു
ന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ:
“അഭംഗുരകലാദാനസ്ഥൂ ലലക്ഷത്വമീയുേഷ

തുംഗായ മഹേസ തൈസ്മ തുരംഗായ മുേഖ നമഃ
ശിവാത്മജമവിഘ്നായ സുരാസുരസുപൂജിതം
സർവക്രിയാദൗ സർവാര്യം വേന്ദ ഗണപതിം പ്രഭും.
േഗാവിന്ദം േഗാപേഗാപീനാം നന്ദനം നന്ദനന്ദനം
വേന്ദ വൃന്ദാരൈകർവന്ദ്യമിന്ദിരാനന്ദകാരിണം.
പ്രത്യയഗ്രഥിൈതശ്ശൈബ്ദഃ പര്യാൈയസ്സർവധാതുൈജഃ
ശങ്കരാര്യാനുേജാ മാലാം ശങ്കരാര്യഃ കേരാമ്യഹം.
ക്രിയാക്രേമാക്തശബ്ദാനാം പര്യായപദവിസ്തൃതാ
സർവപ്രത്യയമാേലയം ബാലശിക്ഷാർത്ഥമുദ്ധൃതാ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽ “േഗാവിന്ദം േഗാപേഗാപീനാം”
എന്നതിനു പര്യായപദാവലിയിെല “േഗാവിന്ദം േഗാ
പേഗാപീനാം” എന്ന േശ്ലാകവുമായി കാണുന്ന സാദൃ
ശ്യം വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു. വാസുേദവനും ശങ്ക
രനുമായി എേന്താ ഒരു ബന്ധമുെണ്ടന്നു് ഈ സാദൃശ്യ
ത്തിൽ വ്യഞ്ജിക്കുന്നു. സർവപ്രത്യയമാല, എല്ലാ വ്യാ
കരണപ്രത്യയങ്ങേളയും പരാമർശിക്കുകയും അവെയ
ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു വ്യക്തമാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
താെഴ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ തദ്ധിതമാലയിൽ ഉള്ള
താണു്:
“ഏതൽ പ്രമാണമേസ്യതി ത്വർേത്ഥ ദ്വയസജാദയഃ
ഊരുമാത്രം ജലം നദ്യാം കണ്ഠമാത്രം ക്വചിജ്ജലം.

ജാനുപ്രമാണമസ്ത്യത്ര ജാനുദ്വയസമിത്യപി
ജാനുദഘ്നം േചതി തഥാ പ്രേയാേഗഷൂഹ്യതാം പുനഃ.”

ലൺമാലയിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗംകൂടി േചർക്കാം:
“അനുശാസ്തി പിതാ പുത്രം ബാല്യാൽ പ്രഭൃതി ശിക്ഷേത;
പിതാനുശാസയേത്യനം ണിചി ശിക്ഷയതിദ്രുതം.
പിത്രാ കർമ്മണി ബാേലാസൗ ശിക്ഷ്യേത
ചാനുശാസ്യേത;
അധീേത ചാമനേത്യവം േവദം പഠതി സർവദാ.
പാഠയത്യധ്യാപയതി േവദമാമ്നാപയത്യപി;
ആമ്നായേത പഠ്യേത ച േവദഃ കർമ്മണ്യധീയേത.”

പ്രസ്തുത ൈവയാകരണെന േമൽപ്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി ഒന്നി
ലധികം തവണ പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“നിഘൃഷ്ട ഇത്യർത്ഥമാഹ ശങ്കരഃ” എന്നു കൃൽഖണ്ഡ
ത്തിലും” നിഗുഹ്യമാനസ്യാഭാേവാത്ര ജ്ഞാപ്യത ഇതി
ശങ്കരഃ” എന്നു സുബർത്ഥഖണ്ഡത്തിലും കാണുന്ന വച
നങ്ങൾ േനാക്കുക.
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27 േവദാന്തസാരം
ഈ ശങ്കരൻ സർവസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹെമന്നുകൂടി േപ
രുള്ള േവദാന്തസാരെമന്ന ഗ്രന്ഥത്തിേന്റയും പ്രേണതാ
വാണു്. അതിലും ശ്രീകൃഷ്ണെന വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“അംേഗാപാംേഗാപേവേദഷു സർവസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹഃ
ക്രിയേത ശങ്കരാേര്യണ ശങ്കരാര്യകനീയസാ”

എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ഒരു േശ്ലാകം
കാണുന്നുണ്ടു്. വാസുേദവൻനമ്പൂരിയും ശങ്കരൻനമ്പൂരി
യും െകാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിലാണു ജീവിച്ചിരുന്നെത
ന്നു് ഊഹിക്കാം. മഴമംഗലത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരി വാസുേദ
വെന്റ പര്യായപദാവലിെയ രൂപാനയനപദ്ധതിയിൽ
ഉപജീവിക്കുന്നു.
സകലദർശനങ്ങളുെടയും തത്വരത്നങ്ങൾ പതിെനാന്ന
ധ്യായങ്ങളിൽ സമഞ്ജസമായി സംേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
ഉത്തമഗ്രന്ഥമാണു് ഇതു്. പത്താമധ്യായത്തിൽ മഹാഭാ
രത (ഗീതാ) പക്ഷവും പതിെനാന്നാമധ്യായത്തിൽ േവ
ദാന്തപക്ഷവും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൃഹസ്പതി (ചാർ
വാക) പക്ഷംെകാണ്ടാണു് ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നതു്.
“അക്ഷപാദഃ കണാദശ്ച കപിേലാ ൈജമിനിസ്തഥാ

വ്യാസഃ പതഞ്ജലിേശ്ചതി ൈവദികാശ്ശാസ്ത്രകാരകാഃ
ബൃഹസ്പത്യാർഹതൗ ബുേദ്ധാ േവദമാർഗ്ഗവിേരാധിനഃ”

എന്നു് അേദ്ദഹം ആറു ൈവദികദർശനങ്ങേളയും മൂന്നു്
അൈവദികദർശനങ്ങേളയും പരാമർശിക്കുന്നു. താെഴ
കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ശങ്കരെന്റ സരളമായ
പ്രതിപാദനൈശലി അവധാരണം െചയ്യാവുന്നതാ
ണു്.
“അംേഗാപാംേഗാപേവദാസ്യുർേവ്വദസ്യാേത്രാപകാരകാഃ
ധർമ്മാർത്ഥകാമേമാക്ഷാണാമാശ്രയസ്യ ചതുർദ്ദശ,

േവദാംഗാനി ഷേഡതാനി ശിക്ഷാ വ്യാകരണം തഥാ
നിരുക്തം േജ്യാതിഷം കല്പം ഛേന്ദാവിചിതിരിത്യപി
മീമാംസാ ന്യായശാസ്ത്രഞ്ച പുരാണം സ്മൃതിരിത്യപി
ചത്വാേര്യതാന്യുപാംഗാനി ബഹിരംഗാനി താനി ൈവ.
ആയുർേവ്വേദാർത്ഥേവദശ്ച ധനുർേവ്വദസ്തൈഥവ ച
ഗാന്ധർവ്വേവദ ഇേത്യവമുപേവദാശ്ചതുർവ്വിധാഃ.”

അനന്തരം ആചാര്യൻ ഈ അംേഗാപാംേഗാപേവദങ്ങ
ളുെട ലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു:
“ശിക്ഷാ ശിക്ഷയതി വ്യക്തം േവേദാച്ചാരണലക്ഷണം;
വ്യക്തി വ്യാകരണം തസ്യ സംഹിതാപദലക്ഷണം;
വക്തി തസ്യ നിരുക്തഞ്ച പദനിർവ്വചനം സ്ഫുടം;
േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം വദത്യസ്യ കാലം ൈവദികകർമ്മണാം;
ക്രമം കർമ്മപ്രേയാഗാണാം കല്പസൂത്രം വദത്യപി;
മന്ത്രാക്ഷരാണാം സംേഖ്യാക്താ ഛേന്ദാ വിചിതിഭിസ്തഥാ.”

എന്നിങ്ങെന ആ വിവരണം തുടരുന്നു. പ്രഭാകരൻ കു
മാരിലെന്റ ശിഷ്യെനന്നുതെന്നയാണു് േകരളത്തിെല രൂ
ഢമൂലമായ ഐതിഹ്യം എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അതിെന ശങ്കരനും.
“മീമാംസാവാർത്തികം ഭാട്ടം ഭട്ടാചാര്യകൃതം ഹി തൽ;
തച്ഛിേഷ്യാ ഹ്യല്പേഭേദന ശബരസ്യ മതാന്തരം
പ്രഭാകരഗുരുശ്ചേക്ര തദ്ധി പ്രാഭാകരം മതം”

എന്നീ വചനങ്ങളിൽ ഉദീരണം െചയ്യുന്നു.
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28 ശാങ്കരസ്മൃതി
ശാങ്കരസ്മൃതി അഥവാ ലഘുധർമ്മപ്രകാശിക എന്ന ഗ്ര
ന്ഥം ഭഗവൽപാദരുെട കൃതിയാകുവാൻ ന്യായമിെല്ല
ന്നു് എട്ടാമധ്യായത്തിൽ ഉപപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രഥമപരേമ
ശ്വരെന്റ ഗുരുവായി ഒരു ശങ്കരപൂജ്യപാദൻ ഉണ്ടായിരു
ന്നുവേല്ലാ. അേദ്ദഹമായിരിക്കാം ശാങ്കരസ്മൃതികാരൻ;
പരിേച്ഛദിച്ചു് ഒന്നും പറയുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. ആ സ്മൃ
തി ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:
“നത്വാ ധർമ്മവിേദാ േദവാനൃഷീംശ്ച പരമം മഹഃ

സാംബം ശിവമനുസ്മൃത്യ ശങ്കേരണ യതാത്മനാ
ആേലാക്യ ഭാർഗ്ഗവാൽ പ്രാപ്തം ധർമ്മശാസ്ത്രമിതസ്തതഃ
വിസ്തേരണ വിഷീദത്സു കൃപയാ മന്ദബുദ്ധിഷു
പ്രായസ്തേദവ സംക്ഷിപ്യ ക്രിയേത മൃദുഭിഃ പൈദഃ
അല്പാക്ഷൈരരനല്പാർൈത്ഥഃ പൃഥേഗതന്നിബന്ധനം
വർണ്ണാനാമാശ്രമാണാഞ്ച ധർേമ്മ ദീപ ഇവാപരഃ
അനവദ്യം സതാം നാമ്നാ ലഘുധർമ്മപ്രകാശികാ.”

ശാങ്കരസ്മൃതിെയയാകെട്ട അതിെന്റ മൂലഗ്രന്ഥമാകുന്ന
ഭാർഗ്ഗവസ്മൃതിെയയാകെട്ട ഇതരഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ആരും
സ്മരിച്ചിട്ടില്ല. ഭാർഗ്ഗവസ്മൃതി കണ്ടുകിട്ടീട്ടുേപാലുമില്ല. ശാ
ങ്കരസ്മൃതി മുപ്പത്താറധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാെണന്നു
പറഞ്ഞുവരുന്നു. എന്നാൽ അവയിൽ ആദ്യെത്ത പന്ത്ര
ണ്ടധ്യായങ്ങൾ മാത്രേമ ഇേത വെര നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു.
ഓേരാ അധ്യായത്തിലും നന്നാലുപാദങ്ങളുണ്ടു്.
“ഔർദ്ധ്വൈദഹികകർമ്മാണി ശാവാശൗചഞ്ച സൂതകം
പ്രാകീർണ്ണസംഗ്രഹം ചാത ആഖ്യാേസ്യ ഭാഗ ഉത്തേര”

എന്നു പറഞ്ഞു പ്രസ്തുത നിബന്ധകാരൻ പന്ത്രണ്ടാമ
ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പ്രേണതൃത്വെത്തപ്പറ്റി
പക്ഷാന്തരമുെണ്ടങ്കിലും ശാങ്കരസ്മൃതി നിരുപേയാഗ
മായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാെണന്നു പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
സ്നാതകന്മാരുെട സ്ഥിതി, മരുമക്കത്തായികളുെട ദത്തു്,
സ്മാർത്തവിചാരം, അറുപത്തിനാലു് അനാചാരങ്ങൾ
മുതലായി േകരളത്തിനു പ്രേത്യകമായുള്ള ആചാരങ്ങ
െളക്കുറിച്ചു് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു് എല്ലാ േപരും
അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. സ്നാതകന്മാരുെട സ്ഥി
തിെയപ്പറ്റി വിവരിക്കുേമ്പാൾ ‘സേഹാദരാണാം വിവാ
േഹാനുമേതാ മുേനഃ” ‘അേതാ വിവാഹസ്സർേവ്വഷാമിഷ്ട
കേല്പായമുത്തമഃ’ എന്നുള്ള മതത്തിനു പരശുരാമെന്റ
അനുമതിയുള്ളതായി ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപന്യസിക്കുന്നു.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ‘േജ്യാഷ്ഠഭ്രാതാവു ഗൃഹീ ഭേവൽ’
എന്ന അനാചാരത്തിനു േജ്യഷ്ഠഭ്രാതാവു മാത്രേമ വി
വാഹം െചയ്യാവൂ എന്നുള്ള സങ്കുചിതാർത്ഥമിെല്ലന്നു
സങ്കല്പിക്കാം. ഇങ്ങെന പലതും വിമർശനീയമായുണ്ടു്.
സദാചാരപ്രകരണത്തിൽ നിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ
െട േചർക്കുന്നു:
“അവമാനം ന കർവീത കസ്യചിൽ േക്ഷമകൗതുകീ

ഹീനാംഗാനധികാംഗാൻ വാ വികൃതാംഗാനഥാപി വാ
ന ഹീനാംശ്ച ന മൂർഖാംശ്ചപ്രഹേസദ്വ്യാധിതാനപി
ന ഹീനേസവനം കുര്യാന്ന സ്വാധ്യായം ദ്വിജസ്ത്യേജൽ;
വർണ്ണസ്യ ചാശ്രമസ്യാപി വയേസാഭിജനസ്യ വാ
ശ്രുതസ്യ ച ധനസ്യാപി േദശസ്യ സമയസ്യ ച
അനുരൂേപണ േവേഷണ വർത്തേത ന ച ഗർഹിതഃ
നിത്യം ശാസ്ത്രാർത്ഥവീക്ഷീ സ്യാജ്ജീർണ്ണവാേസാ ന
ധാരേയൽ
മലിനഞ്ച തഥാ തദ്വൽ സച്ഛിദ്രം വിഭേവ സതി.
ന നാസ്തീത്യഭിഭാേഷത േമ്ലച്ഛഭാഷാം നചാഭ്യേസൽ
***

നാത്മാനമവമേന്യത പരമർമ്മാണി ന സ്പൃേശൽ
***

ന കുര്യാേല്ലാകവിദ്വിഷ്ടം ധർമ്മമപ്യുദിതം ക്വചിൽ.”
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29 ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ, ജീവചരിത്രം
ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളുെട ജന്മഭൂമി പണ്ടു െതാണ്ടമണ്ഡലം
എന്നു പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന െചങ്കൽേപ്പട്ട (ചിങ്കൽെപ
ട്ട) ഡിസ്ത്രിക്ടിൽ കാഞ്ചീപുരത്തിനു സമീപം പാലാർ
എന്ന പുഴയുെട വക്കത്തുള്ള ലാടപുരം ഗ്രാമമാകുന്നു.
ഈ വസ്തുതയും മറ്റും അേദ്ദഹംതെന്ന മല്ലികാമാരുത
ത്തിൽ വിശദമായി േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.
“അസ്തി ദക്ഷിണാപേഥ ദയമാനകാമാക്ഷീകടാക്ഷതാ

ണ്ഡവിതകവിശിഖണ്ഡിമണ്ഡേലഷു തുണ്ഡീേരഷു ക്ഷീര
നദീത രംഗിേതാപശേല്യാ ലാടപുേരാ നാമ മഹാനഗ്ര
ഹാരഃ; തത്ര ച
തപശ്ചരണചുഞ്ചവസ്സകലശാസ്ത്രമുഷ്ടിന്ധയാഃ
സ്വനുഷ്ഠിതമഹാധ്വരാഃ ശ്രുതിപരായണാഃ േശ്രാത്രിയാഃ
മഹാഭിജനശാലിേനാ വദനവർത്തിവാേഗ്ദവതാ
വസന്ത്യതിഥിസൽകൃതിക്ഷപിതവാസരാ ഭൂസുരാഃ.

തത്ര ചാമുഷ്യായണസ്യ, ആപസ്തംബശാഖാധ്യായിേനാ
വാധൂലകുലതരുപല്ലവസ്യ, കവിതാവല്ലഭസ്യ, വിപഞ്ചീ
പഞ്ചേമാദഞ്ചിതകീർേത്ത, രുപാധ്യായേഗാകുലനാഥ
പൗത്രസ്യ, ശ്രീകൃഷ്ണ സൂേനാർഭട്ടരംഗനാഥസ്യ പ്രിയന
ന്ദന ഇരുഗുപനാഥാപരപര്യായ ഉദ്ദണ്ഡകവിർനാമ…
സ കില വിധിവദുപാസിതാൽ തീർത്ഥാ ദധിഗതസക
ലവിേദ്യാ, ദിദൃക്ഷുർദ്ദിഗന്തരാണി, ആന്ധ്രകർണ്ണാടകക
ലിംഗേചാളേകരളാനവതീർണ്ണ:, മജ്ജൻ മഹാനദീഷു,
പശ്യൻ േദവതാസ്ഥാനാനി, േസവമാനസ്സജ്ജനാൻ,
അഭിനന്ദന്നന്തർവാണീൻ, ഇദേമവ താമ്രചൂഡേക്രാഡ
നഗരമാഢൗകത.”
ഈ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു ലാടപുരം ഗ്രാമത്തിൽ േഗാ
കുലനാഥെന്റ പൗത്രനായി, ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ പുത്രനായി,
മഹാകവിയായി ആപസ്തംബസൂത്രത്തിലും വാധൂലേഗാ
ത്രത്തിലും െപട്ട രംഗനാഥൻ എെന്നാരു മഹാബ്രാഹ്മ
ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനാ
ണു് ഇരുഗുപനാഥൻ എന്നുകൂടി േപരുള്ള ഉദ്ദണ്ഡെന
ന്നും, ഇരുഗുപനാഥൻ എന്ന സംജ്ഞെകാണ്ടു് അേദ്ദ
ഹം ഒരു ആന്ധ്രനായിരിക്കണെമന്നും ഉേദ്ദശിക്കാം.
അേദ്ദഹം ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നു ബാല്യത്തിൽ സകല വി
ദ്യകളും അഭ്യസിച്ചു്, ആന്ധ്രം, കലിംഗം, േചാളം, േകരളം
എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു് ഒടുവിൽ േകാഴിേക്കാട്ടു
െചന്നുേചർന്നു എന്നും കാണാവുന്നതാണു്. മല്ലികാമാ
രുതത്തിെല
“ഉദ്ദണ്ഡം രംഗനാഥസ്സുതമലഭത യം രംഗേദവീ
തഥാബാ”

ഇത്യാദി പദ്യത്തിൽനിന്നു ശാസ്ത്രികളുെട മാതാവു രംഗ
േദവിയായിരുന്നുെവന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. ലാടപുരം എന്ന
േപരിൽ കാഞ്ചീപുരത്തിെന്റ പരിസരത്തിൽ ഇക്കാല
ത്തു് ഒരു അഗ്രഹാരമുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. കാലാന്ത
രത്തിൽ അതിെന്റ സംജ്ഞയ്ക്കു വ്യത്യാസം വന്നിരിയ്ക്കാം.
രാമഭദ്രദീക്ഷിതരുെട ശിഷ്യനായി ക്രി. പി. പതിെനട്ടാം
ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭൂമിനാ
ഥകവി (നല്ലാദീക്ഷിതർ) രംഗനാഥനും ഉദ്ദണ്ഡനും ഒരു
കാലത്തു തഞ്ചാവൂർ ഡിസ്ത്രിക്ടിൽെപട്ട കണ്ഡരമാണി
ക്യം ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നുെവന്നും രംഗനാഥൻ
ക്രതുൈവഗുണ്യപ്രായശ്ചിത്തം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളു
െട കർത്താവായിരുന്നു എന്നും സുഭദ്രാഹരണ നാടക
ത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േഡാക്ടർ കൃഷ്ണമാചാ
ര്യർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു നിർമ്മൂലമാണു്. “ഉദ്ദണ്ഡപണ്ഡിതാധ്യു
ഷിതം” എന്നു മാത്രേമ ആ നാടകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു
കാണുന്നുള്ളൂ.

“ജയതി കില േചാളമണ്ഡലമണ്ഡനമുദ്ദണ്ഡപണ്ഡിതാധ്യുഷിതം
കണ്ഡരമാണിക്യമിതി ഖ്യാതം മഹദഗ്രഹാരമാണിക്യം”

എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശൃംഗാരസർവസ്വഭാണത്തിലും
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉദ്ധൃതഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ‘ഉദ്ദ
ണ്ഡ’ പദം ശാസ്ത്രികെള പരാമർശിക്കുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു
നിർവിവാദമാണു്; ഉദ്ദണ്ഡന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ താ
മസിക്കുന്ന ഗ്രാമം എേന്ന ‘ഉദ്ദണ്ഡപണ്ഡിതാധ്യുഷിതം’
എന്ന വിേശഷണത്തിനു് അർത്ഥമുള്ളു. കർണ്ണാടക രാ
ജാവിെന (വിജയനഗര മഹാരാജാവു്) ശാസ്ത്രികൾ കുേറ
ക്കാലം ആശ്രയിക്കുകയും അറുപിശുക്കനായ അേദ്ദഹ
െത്ത വിട്ടുപിരിയുന്ന അവസരത്തിൽ
“മാ ഗാഃ പ്രത്യുപകാരകാതരതയാ

ൈവവർണ്ണ്യമാകർണ്ണയ
ശ്രീകർണ്ണാടവസുന്ധരാധിപ, സുധാസിക്താനി സൂക്താനി
നഃ;
വർണ്ണ്യേന്ത കവിഭിഃ പേയാനിധിസരിൽസന്ധ്യാഭ്ര
വിന്ധ്യാടവീഝംഝാമാരുതനിർഝരപ്രഭൃതയേസ്തഭ്യഃ കിമാപ്തം
ഫലം?”

എന്ന േശ്ലാകം സമ്മാനിക്കുകയും െചയ്തു എന്നുള്ള ഐതി
ഹ്യം അവിശ്വസനീയമല്ല. അങ്ങെന പല േദശങ്ങളിൽ
പര്യടനം െചയ്തതിനു േമൽ ഒടുവിലാണു് ആ കവിപ്രേവ
കൻ േകാഴിേക്കാടു നഗരത്തിൽ എത്തിേച്ചർന്നതു്. മാ
നവിക്രമമഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലമായിരുന്നു അതു്.
അേദ്ദഹവും ശാസ്ത്രികളുമായുള്ള പ്രഥമസമാഗമത്തിെന്റ
ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ചരിത്രം മല്ലികാമാരുതത്തിൽ ദൃശ്യമാ
കുന്നുണ്ടു്. അതു താെഴ പകർത്തുന്നു:
‘ആസ്ഥാനമധ്യഗതമുദ്ധതസൗവിദല്ല-

ഭ്രൂേക്ഷപേചാദിതനമച്ചതുരന്തവീരം
ശ്രീവിക്രമം ചതുരവാരവധൂകരാബ്ജവ്യാധൂതചാമരമേലാകത േലാകനാഥം.’

അേസ്താഷ്ട ച–
പ്രത്യർത്ഥിഭൂമിപാലപ്രതാപഘർേമ്മാത്ഥപുഷ്കലാവർത്ത,
വിശ്വംഭരാകുടുംബിൻ, വിക്രമ, വിൈശ്വകവീര വിജയസ്വ!

േദേവാപി പരിസരവർത്തിേകാവിദകവിവദനാകൃേഷ്ടന
വി ഘടമാനകമലദളശീതേളന കടാേക്ഷണ സംഭാവ
യൻ സാദരേമവമാദിക്ഷൽശ്രീമന്നുദ്ദണ്ഡ, വിദ്വൻ, നിശമയ വചനം
മാമകം; കാമേദാഗ്ധ്രീ
വാണീ നാണീയസീ േത നനു വരകവിതാഭൂഷിതാ വാഗ്വിലാൈസഃ;
തസ്മാദഹ്നായ സമ്യകു് പ്രകരണമധുനാ
മല്ലികാമാരുതാഖ്യം
കിഞ്ചിദ്വ്യഞ്ജദ്രസാർദ്രം വിരചയ വിധിനാ
സൽകേവ, സൽക്രിയാം േമ.

മഹാരാജാവിെന്റ നിേയാഗമനുസരിച്ചാണു് കവി മല്ലി
കാമാരുതം രചിച്ചെതന്നു് ഇതിൽ നിന്നു വിശദമാകു
ന്നുണ്ടേല്ലാ. അവിടെത്ത ഒരു സദസ്യനായ േചന്നാസ്സു
നമ്പൂതിരിപ്പാടു ശാസ്ത്രികെള തമ്പുരാനുമായി പരിചയ
െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ െചാല്ലിയ േശ്ലാകം ചുവെട ഉദ്ധരിക്കു
ന്നു:
“പ്രക്രീഡൽകാർത്തവീരാർജ്ജുനഭുജവിധൃേതാന്മുക്തേസാേമാദ്ഭവാംഭസ്സംഭാരാേഭാഗഡംഭപ്രശമനപടുവാ-

ഗ്ഗുംഭഗംഭീരിമശ്രീഃ
തുണ്ഡീരേക്ഷാണിേദശാൽ തവ ഖലു വിഷേയഽ
ഹിണ്ഡേതാദ്ദണ്ഡസൂരിേസ്സായം േത വിക്രമക്ഷ്മാവര, നി കിമു ഗതഃ
േശ്രാത്രിയഃ േശ്രാത്രേദശം?”

ഈ േശ്ലാകത്തിലും ശാസ്ത്രികളുെട ൈശലീമുദ്ര പതിഞ്ഞി
രിക്കുന്നതുേപാെല േതാന്നുന്നു. ശാസ്ത്രികൾ തമ്പുരാനു്
ആദ്യമായി അടിയറ െവച്ച േശ്ലാകമാണു് താെഴക്കാണു
ന്നതു്.
“ഉദ്ദണ്ഡഃ പരദണ്ഡൈഭരവ, ഭവദ്യാത്രാസു ൈജത്രശ്രിേയാ
േഹതുഃ േകതുരതീസ്യ സൂര്യസരണിം ഗച്ഛൻ നിവാര്യസ്ത്വയാ,
േനാ േചൽ തൽപടസമ്പുേടാദരലസച്ഛാർദ്ദൂലമുദ്രാദ്രവൽസാരംഗം ശശിബിംബേമഷ്യതി തുലാം ത്വൽ േപ്രയസീനാം
മുൈഖഃ”

രേസാത്തരമായ ആ േശ്ലാകംേകട്ടു് ആഹ്ലാദഭരിതനായ
മഹാരാജാവു് കവിക്കു് ‘ഉദ്ദണ്ഡൻ’ എന്ന ബിരുദനാ
മം സമ്മാനിച്ചുവേത്ര. േചന്നാസ്സുനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല പദ്യ
ത്തിൽ കാണുന്ന ഉദ്ദണ്ഡപദത്തിനു പ്രതിവാദികൾക്കു
ഭയങ്കരൻ എന്നുമാത്രം അർത്ഥംകല്പിച്ചാൽ മതി. ശാ
സ്ത്രികെള േകാഴിേക്കാെട്ട വിദ്വത്സദസ്സിെല ഒരംഗമായി
സാമൂതിരിപ്പാടു സസേന്താഷം സ്വീകരിച്ചു. ഏതു പണ്ഡി
തകുഞ്ജരന്മാേരയും െകാമ്പുകുത്തിക്കുവാൻ േവണ്ട ശാ
സ്ത്രപാണ്ഡിത്യം അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ‘േവേദ സാ
ദരബുദ്ധിഃ’ എന്നു ഞാൻ മുമ്പുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യത്തിൽ
നിന്നു ഇതു െവളിവാകും. ഒരിക്കൽ ശാസ്ത്രികളുമായുള്ള
വാദപ്രതിവാദത്തിൽ മഹർഷിക്കുേപാലും സ്ഖലനം പറ്റു
കയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിൽ അമിതമായ ബഹുമാ
നമുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രികൾ െതറ്റിയ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി
നിർവ്വഹിയ്ക്കുവാൻ അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ ആദ്യം ഒരുവിധ
ത്തിലും പിന്നീടു മെറ്റാരു വിധത്തിലും താൻ ഒരിക്കലും
നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതു കഴിയുകയിെല്ലന്നു
പറഞ്ഞു്, ആ മഹാപുരുഷൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും െചയ്തു
വേത്ര. മെറ്റാരവസരത്തിൽ ശാസ്ത്രികൾ നാേറരി (കൂട
ല്ലൂർ) മനയ്ക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ പദമഞ്ജരി എന്ന കാശികാ
വ്യാഖ്യ പഠിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു ൈവയാകരണമൂർദ്ധന്യ
നായ അവിടുെത്ത അച്ഛൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു േചാദിക്കുക
യും ആെരങ്കിലും ഓലയും നാരായവും െകാണ്ടുവന്നാൽ
പറഞ്ഞുെകാടുക്കാെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തു് ആ പരീക്ഷ
യിൽ വിജയം േനടി നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിെലെക്കാണ്ടു ക്ഷമാ
യാചനം െചയ്യിക്കുകയും െചയ്തു എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്.
പട്ടത്താനത്തിൽ കുെറക്കാലേത്തയ്ക്ക കിഴികൾ മുഴുവൻ
ശാസ്ത്രികൾ തെന്ന വാങ്ങി എന്നു പറയുന്നതു് അതിശ
േയാക്തിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് ആ
വിദ്ദ്വത്സദസ്സിൽ അഭ്യർഹിതമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായി
രുന്നു എേന്ന ആ പുരാവൃത്തത്തിനു് അർത്ഥമുള്ളു.
ഉദ്ദണ്ഡനു േചന്നമംഗലത്തു മാരക്കര എന്ന വീട്ടിൽ ഒരു
നായർ സ്ത്രീ പ്രണയിനിയായീരുന്നു എന്നു നാം േകാകി
ലസേന്ദശത്തിൽനിന്നറിയുന്നു.
“മാഹാഭാഗ്യം രതിപതിഭുജാഡംബരം പൗനരുക്ത്യാൽ-

ക്കല്യാണൗഘഃ സ്ഫുരതി രസികാനന്തതാപ്യത്ര ഹീതി
ഏഷാമാദ്യക്ഷരഗണമുപാദായ ബേദ്ധന നാമ്നാ
മാന്യം മാരക്കരനിലയനം യൽ കവീന്ദ്രാ ഗൃണന്തി.”

എന്ന േകാകിലസേന്ദശപദ്യം േനാക്കുക. അപ്രകാശി
തമായ മയൂരസേന്ദശെമന്ന കാവ്യത്തിൽ േചന്നമംഗല
ത്തിെന്റ പ്രസംഗം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ സേന്ദശത്തി
െന്റ പ്രേണതാവായ ഉദയൻ ശാസ്ത്രികെളപ്പറ്റി
ഉദ്ദണ്ഡാഖ്യാസ്സുരഭികവിതാസാഗേരന്ദുഃ കവീന്ദ്രസ്തുണ്ഡീരക്ഷ്മാവലയതിലകസ്തത്രേചൽ സന്നിധേത്ത
ശ്രാവ്യാമുഷ്യ ത്രിദശതടിനീേവഗൈവലക്ഷ്യേദാഗധ്റീ
വാഗ്ഗ്ദ്ധാടീ സാ വിജിതദരസംഫുല്ലമല്ലീമധൂളീ.”

എന്നു പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ സംബന്ധത്തിനു
മെറ്റാരു െതളിവാണു്. ഉദ്ദണ്ഡനു വിദ്വാനായ ഒരനുജൻ
സഹചാരിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും േജ്യഷ്ഠെന്റ മര
ണാനന്തരം പല അപൂർവ്വ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുജൻ പയ്യൂർ
ഭട്ടതിരിക്കു സമ്മാനിച്ചു എന്നും അവയിൽ ചില ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും ചില പഴയ ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിലുെണ്ടന്നും
അറിയുന്നു.

കൃതികൾ:
ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളുെട കൃതികളായി മല്ലികാമാരുതവും
േകാകിലസേന്ദശവും മാത്രേമ നമുക്കു് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. നടാ
ങ്കുശം എന്ന ഒരു അഭിനയനിരൂപണഗ്രന്ഥവും അേദ്ദ
ഹത്തിേന്റെതന്നാണു് വയ്പു്. ഈ കൃതികെളപ്പറ്റി സ്വല്പം
ഉപന്യസിക്കാം.
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30 മല്ലികാമാരുതം
മല്ലികാമാരുതം ഭവഭൂതിയുെട മാലതീമാധവംേപാെല
പത്തങ്കത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകരണമാകുന്നു. കാമേദവ
െന്റ മന്ത്രിയായ മലയ യുവാവിേന്റയും നാഗരാജാവിെന്റ
മന്ത്രി മണിധരെന്റ പുത്രിയായ മഞ്ജുളയുെടയും സന്താ
നമായി മാരുതൻ എന്ന ഒരു കുമാരൻ അവതരിച്ചു. ആ
കുമാരെന മലയപർവ്വതത്തിൽ അഗസ്ത്യമഹർഷിയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധർമ്മപത്നി േലാപാമുദ്രയുംകൂടി വളർ
ത്തി കാലാന്തരത്തിൽ മാരുതൻ വിദ്യാധരരാജമന്ത്രി
യായ വിശ്വാവസുവിെന്റ പുത്രി മല്ലികയിൽ അനുരക്ത
നായി ചമഞ്ഞു; അവർതമ്മിൽ സമാഗമവുമുണ്ടായി.
ആ അവസരത്തിൽ മാരുതെന്റ ൈകയിൽ ഇരുന്ന ചി
ത്രഫലകം സുലഭമന്യു എന്ന മഹർഷിയുെട ശിരസ്സിൽ
പതിക്കുകയും േക്രാധാവിഷ്ടനായ മഹർഷി അവെര
ശപിക്കുകയും െചയ്തു. ആ ശാപത്തിെന്റ ഫലമായി രണ്ടു
േപർക്കും മനുഷ്യജന്മം സ്വീകരിേക്കണ്ടിവന്നു. മാരുതൻ
കുന്തേളശ്വര മന്ത്രിയായ ബ്രഹ്മദത്തെന്റ പുത്രനായും
മല്ലിക കുസുമപുരവാസ്തവ്യനായ വിശ്വാവസുവിെന്റ പു
ത്രിയായും ജനിച്ചു. അവെര കുസുമപുരത്തിനു സമീപ
മുള്ള ഒരാശ്രമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മന്ദാകിനി എന്ന
േയാഗിനി പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണു് ശാസ്ത്രികളുെട
പ്രകരണത്തിെല ഇതിവൃത്തം. കവി, ശാകുന്തളം മുത
ലായ പല നാടകങ്ങേളാടും പ്രേത്യകിച്ചു മാലതീമാധവ
േത്താടും കടെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യക്തി
മുദ്ര പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ എവിേടയും അനുസ്യൂതമായി
പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്. മല്ലികാമാരുതത്തിെല പദ്യങ്ങളും
ഒന്നുേപാെല മേനാേമാഹനങ്ങളാണു്. രചനാവിഷയ
ത്തിൽ ശാസ്ത്രികൾക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഹസ്തലാഘവം
ഏതു സഹൃദയേനയും ഹർഷപര്യാകുലനാക്കുകതെന്ന
െചയ്യും. ശൃംഗാരരസത്തിെന്റ എല്ലാ മുഖങ്ങേളയും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കൂലങ്കഷമായ മേനാധർമ്മം സവിേശഷ
മായി സ്പർശിക്കുന്നു. പ്രകൃതിവർണ്ണനത്തിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിന്നുള്ള പാടവവും പ്രശംസാസീമെയ അതിലംഘിച്ചു
പരിസ്ഫുരിക്കുന്നു. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
(1) നൂപുരങ്ങളുെട ശിഞ്ജിതം
“തസ്മിൻ ക്ഷേണ കമപി മാന്മഥകാർമ്മുകജ്യാേക്രങ്കാരതാരമഭിനന്ദനമിന്ദ്രിയാണാം
കാഞ്ചീകലാപകുലഝങ്കരണാനുകീർണ്ണമാകർണ്ണയം ഫണഫണം മണിനൂപുരാണാം.”

(2) ഉപവനം
“ആരക്താഃ പടമണ്ഡപാഃ കിസലൈയരുേല്ലാചിതാഃ
പാദപാ,
ദൃംഗാളീ കരവാളികാ, പരികരാേസ്സനാഭടാ വായവഃ
താരാഃ കാഹളനിസ്വനാഃ പികരവാ, സ്തന്മന്മേഹ
ഡാമരം
സ്കന്ധാവാരപദം വിേഭാരുപവനം നാമ
സ്മേരാർവീഭുജഃ.”

(3) പുഷ്പാപചയം
“ഉത്താനീകൃതവക്ത്രബിംബ,

മുപരിേച്യാതൽപരാേഗാൽകരത്രസ്താകൂണിതേലാചനം, സ്തനഭേരാദായത്തമധ്യാങ്കുരം,
ഈഷദ്ദർശിതനാഭി, തുംഗജഘനക്ലാേന്താരുപാദാംഗുലിവ്യാസക്തസ്ഥിതി ലീലയാപചിനുേത പുഷ്പന്നു ചിത്തന്നു
േമ?”
(4) കാമേദവൻ
“വക്ഷസ്ഥലീവദനവാമശരീരഭാൈഗഃ

പുഷ്യന്തി യസ്യ വിഭുതാം പുരുഷാസ്ത്രേയാപി,
േസായം ജഗത്ത്രിതയജിത്വരചാപധാരീ
മാരഃ പരാൻ പ്രഹരതീതി ന വിസ്മയായ.”
(5) നായകെന്റ വാക്യം

“േവലാലംഘിവിലാസേയാർവികസേതാർവ്യാജിഹ്മേയാർമ്മന്ദ

േസ്മരാേകകരതാരേയാസ്തരളേയാസ്സാകൂതേയാസ്സാശ്രുേണാഃ
സഭ്രൂതാണ്ഡവേയാസ്സബാഷ്പലവേയാസ്സമ്മുഗ്ദ്ധേയാഃ
സ്നിഗ്ദ്ധേയാേസ്സായം ഭാജനതാമഗാച്ചിരതരം
ദ്രാഘീയേസാർേന്നത്രേയാഃ”
(6) സുഹൃത്തിെനപ്പറ്റി നായകെന്റ വിലാപം
“കിമാലംബം ൈധര്യം ഭവതു, നനു ശൂന്യാ സുജനതാ,
നിരാധാരാ നീതിഃ, പ്രിയവചനേമകാന്തവിരതം.
വിനേഷ്ടാ വിസ്രംഭഃ, ശമിതമഖിലം ബാന്ധവതപഃ,
കഥാമാത്രാ സത്താ മമ ഹി കളകണ്ഠ, ത്വയി ഗേത.”

(7) നായകെന്റ അനുരാഗഗതി
“ലഗ്നം പാദതേല, നേഖഷു വിലുഠൽ,
സംസക്തമൂർേവാര്യുേഗ,
വിശ്രാന്തം ജഘനസ്ഥേല, നിപതിതം
നാഭീസേരാമണ്ഡേല,

ശൂന്യം മദ്ധ്യമേവക്ഷ്യ േരാമലതികാമാലംബമാനം, ക്രമാദാരുഢം സ്തനേയാഃ, പ്ലുതം നയനേയാർ, ലീനം മനഃ
ൈകശിേക.”
(8) നായികയുെട ദൃഷ്ടിപാതം
“പ്രണയചപലാഃ േപ്രമസ്ഫാരാഃ പ്രസൂതമേനാഭുവഃ

ക്ഷപിതധൃതയേശ്ചതേശ്ചാരാശ്ച ലാചലതാരകാഃ
ശിവശിവ മയി േപ്രംഖന്ത്യസ്യാസ്ത രംഗിതഘൂർണ്ണിതസ്തിമിതമധുരസ്നിഗ്ദ്ധാ മുഗ്ദ്ധാ വിേലാചനവിഭ്രമാഃ.”
(9) േദേവന്ദ്രൻ
“ൈത്രേലാക്യം ഭ്രൂവിേധയം ബലിജിദവരജഃ േസവിതാേരാ
നിലിമ്പാ-

സ്സന്തൃൈപ്ത്യ സപ്തതന്തുഃ സ്തുതിരകൃതകവാഗ്ഗീഷ്പതി
സ്സ്വസ്തിവാദഃ
സ്വർണ്ണാദ്രിസ്സത്മ വാപീ ഗഗനസരിദേഹാ നിഷ്കടഃ
കല്പവാടഃ
പൗേലാമീേനത്രേപയം വപുരിഹ കിമിവ ശ്ലാഘ്യതാ േനാ
മേഘാനഃ?”
(10) മഹിഷമർദ്ദനം
“േകളീരാേവാ വ്യരംസീന്ന കില വിജയയാ സാർദ്ധമാ
ബധ്യമാേനാ;

നാകൃഷ്ടാ ദൃഷ്ടിപാതാഃ കില നടനജുഷശ്ചന്ദ്രചൂഡസ്യ
വക്ത്രാൽ;
ഉൽക്ഷിേപ്ത പാദപദ്േമ കില മണികടേകാ
േനാച്ചൈകർവാ ശിശിേഞ്ജ;
മാതൈശ്ശേലന്ദ്രകേന്യ, മഹിഷവിമഥനം നാമ േകായം
വിലാസഃ?”
(11) വർഷകാലം
“അമീഭിരാഖണ്ഡലചാപമണ്ഡിൈതസ്തടിന്നടീതാണ്ഡവരംഗ മണ്ഡൈപഃ
നിേചാളിതം േവ്യാമസമീരേണരിൈതസ്തമാലമാലാമലിൈനർവലാഹൈകഃ.”
“അമീ കിമപി വാസരാഃ പ്രസുവേത മുദം േദഹിനാം

വിജൃംഭിനവകന്ദളീദളനിലീന പുഷ്പന്ധയാഃ
പേയാദമലിനീഭവദ്ഗഗന ദർശനേപ്രാച്ചലൽകൃഷീവലവിലാസിനീനയന കാന്തിതാപിഞ്ഛിതാഃ.”
(12) മലയപർവ്വതം
“മന്ദാനിലപ്രസവേഗഹഗുഹാവിഹാരിനാഗാംഗനാമണിവിഭൂഷണകാന്തിചിത്രഃ
കുംേഭാദ്ഭവപ്രണയിനീകരവർദ്ധ്യമാനപാടീരവല്ലിവലേയാ മലേയാ ഗിരീന്ദ്രഃ.

പ്രതീയന്താം വിേശ്വ പരമഗരിമാണഃ ക്ഷിതിഭൃേതാ;
മഹീയാൻ േകാപ്യനഃ ഖലു മലയൈശലസ്യ മഹിമാ;
ഗുണസ്നിഗ്ദ്ധാസ്തത്തൽകുലഗിരിയേശാഹാരിണി കുേച
വിശുദ്ധാം യൽകീർത്തിം ദധതി വനിതാശ്ചന്ദനമിഷാൽ.”

ഇങ്ങെനയുള്ള പദ്യങ്ങൾ എത്ര േവണെമങ്കിലും മല്ലി
കാമാരുതത്തിലുണ്ടു്. അഥവാ “നഹി ഗുളഗുളികായാഃ
ക്വാപി മാധുര്യേഭദഃ” എന്നേല്ല ആപ്തവാക്യം? ഈ പ്ര
കരണം ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചതു തളിയിൽേക്ഷത്ര
ത്തിൽെവച്ചുതെന്നയാണു്. താെഴക്കാണുന്ന ഗദ്യഖ
ണ്ഡിക േനാക്കുക:
“അഹമസ്മി സകലഹരിദന്തരനഗരസംസദാരാധന

ജ്ഞാ തസാരപ്രേയാഗപാടേവാ വിഷ്ടപത്രിതയപ്ര
ഖ്യാതം കുക്കുടേക്രാഡനഗരമുപസൃത്യ കുതൂഹലാദഭ്യാ
ഗേതാ രംഗചേന്ദ്രാനാമ ൈശലൂഷകിേശാരഃ അദ്യ ഖലു
പ്രാേയണ സർവതഃ കലികാലവിധുന്തുദകബളിതവി
േവകചന്ദ്രമസ്സു സുമനസ്സു, പൗേരാഭാഗ്യപൗരുേഷഷു
പരിഷദന്തേരഷു, ലവണാപേണഷ്വിവ ഘനസാരമകി
ഞ്ചിൽകരമഭിനയസാരം അഖിലഭുവനഘസ്മര കരാള
കാളകൂടകബളനപ്രഭാവപ്രകടിത കാരുണ്യാവഷ്ടംഭസ്യ
പുരത്രയനിതംബിനീകേപാലപത്രാങ്കുരകൃന്തനലവിത്ര
സ്യ കങ്കണക്വണിതസ്ഥിരീകൃതശബ്ദബ്രഹ്മവ്യവസ്ഥസ്യ
ഭഗവതഃ ശ്രീസ്ഥലീശ്വരസ്യ സന്നിധാനാദുദ്ഭൂതതത്താ
ദൃശനിർമ്മല ധിഷണായാം അേശഷകലാകമലിനീവി
കസനബാലാർക്ക പ്രഭായാം സഭായാം പ്രയുജ്യ സഫ
ലയിതുമഭിലഷാമേഹ.”
ശാസ്ത്രികൾക്കു് ഇതരേദശപണ്ഡിതന്മാെരപ്പറ്റിയുണ്ടാ
യിരുന്ന അവജ്ഞയും േകരളീയ വിദ്വാന്മാെരപ്പറ്റിയു
ണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനവും ഈ ഉദ്ധാരത്തിൽനിന്നു
കാണാവുന്നതാണു്. പ്രസ്താവനയിലുള്ള “വസ്തുനി ചി
രാഭിലഷിേത കഥമപിൈദവാൽ പ്രസക്തസംഘടേന
പ്രാൿപ്രാപ്താന്യപി ബഹുേശാദുഃഖാനി പരം സുഖാനി
ജായേന്ത” എന്ന പദ്യത്തിലും കവി തനിക്കു േകാഴി
േക്കാട്ടു വന്നുേചർന്നതിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം വ്യഞ്ജി
പ്പിക്കുന്നു. മല്ലികാമാരുതത്തിനു് ആന്ധ്രഭാഷയിൽ ഒരു
തർജ്ജമയുണ്ടു്.
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31 േകാകിലസേന്ദശം
ശുകസേന്ദശത്തിനു് അടുത്ത പടിയിൽ നില്ക്കുന്നതും
ദക്ഷിണാത്യങ്ങളായ ഇതരസേന്ദശങ്ങെളെയല്ലാം ജയി
ക്കുന്നതുമായ ഒരു കാവ്യമാകുന്നു േകാകിലസേന്ദശം.
അതിെല നായകൻ ശാസ്ത്രികളും നായിക ഞാൻ മുമ്പു
സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല േചന്നമങ്ഗലത്തു മാരക്കരവീ
ട്ടിെല ഒരു നായർയുവതിയുമാണു്. പൂർവഭാഗത്തിൽ
92-ഉം ഉത്തരഭാഗത്തിൽ 69-ഉം അങ്ങെന 161 േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഈ സേന്ദശത്തിലുണ്ടു്. നായകനും പ്രിയതമയു
മായി സുഷുപ്തിസുഖം അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ ഒരു രാത്രി
യിൽ വരുണപുരത്തുനിന്നു കാഞ്ചീപുരത്തു കാമാക്ഷീ
േദവിെയ വന്ദിയ്ക്കുവാൻ േപാകുന്ന ചില സ്ത്രീകൾ നായ
കെനക്കൂടി അേങ്ങാട്ടു െകാണ്ടുേപാകുകയും േദവിയുെട
കിങ്കരനാൽ ആജ്ഞപ്തരായി അയാെള അവിെട വിട്ടിട്ടു
മടങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു. അഞ്ചുമാസം നായകൻ അവിെട
കാമാക്ഷിെയ ഭജിക്കണെമന്നു് അശരീരിവാക്കുണ്ടായി.
രണ്ടുമൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വിരഹതാപം സഹി
ക്കുവാൻ അശക്തനായിത്തീർന്ന അയാൾ തെന്റ േപ്രമ
ഭാജനത്തിനു് ഒരു കുയിൽമുേഖന സേന്ദശമയയ്ക്കുന്നു.
“ഗന്തവ്യേസ്ത ത്രിദിവവിജയീ മങ്ഗലാേഗ്രണ േദശഃ

പ്രാപ്തഃ ഖ്യാതിം വിഹിതതപസഃ പ്രാഗ് ജയന്തസ്യ നാമ്നാ,
പാേര ചൂർണ്ണ്യാഃ പരിസരസമാസീനേഗാവിന്ദവേക്ഷാലക്ഷ്മീവീക്ഷാവിവലനസുധാശീതളഃ േകരേളഷു”

എന്നു പ്രാപ്യസ്ഥാനം വർണ്ണിതമായിരിക്കുന്നു. കാഞ്ചീ
പുരം, പാലാറു്, അതിനുെതക്കുള്ള അഗ്രഹാരങ്ങൾ, വി
ല്വേക്ഷത്രം, കാേവരി, ശ്രീരംഗനാഥേക്ഷത്രം, ലക്ഷ്മീനാ
രായണപുരം ഇവ കടന്നിട്ടു േവണം സഹ്യപർവ്വതത്തി
െലത്തുവാൻ. കവി ഇവിെട സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന അഗ്രഹാരങ്ങ
ളിെലാന്നായിരിക്കണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മഭൂമിയായ
ലാടപുരം.
“സാ ൈവദഗ്ദ്ധീ ശ്രുതിഷു സ പുനസ്സർവശാസ്ത്രാവഗാഹസ്തച്ചാമ്ലാനപ്രസരസരസം നിഷ്കളങ്കം കവിത്വം
തത്രത്യാനാം കിമിഹ ബഹുനാ സർവേമതൽ പഠന്തഃ
ശൃംേഗ ശൃംേഗ ഗൃഹവിടപിനാം സ്പഷ്ടയിഷ്യന്തി കീരാഃ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ അേദ്ദഹം അവിെടയുള്ള ബ്രാഹ്മണ
രുെട വിശ്വേതാമുഖമായ മാഹാത്മ്യെത്ത സ്പഷ്ടമായി
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. േകരളത്തിൽ സഹ്യപർവതം, തിരു
െനല്ലി വിഷ്ണുേക്ഷത്രം, െചറുമന്നത്തു ശിവേക്ഷത്രം, വട
ക്കൻേകാട്ടയം ഇവെയയാണു് ശാസ്ത്രികൾ ആദ്യമായി
സ്മരിക്കുന്നതു്. േകാട്ടയെത്ത “ഉൈച്ചസ്സൗൈധരുഡു
ഗണഗതീരൂർദ്ധ്വമുത്സാരയന്തീം ഫുല്ലാരാമാം പ്രവിശ
പുരളീക്ഷ്മാഭൃതാം രാജധാനീം” എന്നും, അവിടെത്ത രാ
ജഭക്തന്മാെര
“േയഷാം വംേശ സമജനി ഹരിശ്ചന്ദ്രനാമാ നേരന്ദ്രഃ
പ്രത്യാപത്തിഃ പതഗ, യദുപജ്ഞം ച കൗമാരിളാനാം

യുേദ്ധ േയഷാമഹിതഹതേയ ചണ്ഡികാ സന്നിധേത്ത
േതഷാേമഷാം സ്തുതിഷു ന ഭേവൽ കസ്യ വക്ത്രം
പവിത്രം”

എന്നും ആ രാജകുടുംബത്തിെല സ്വാതി എന്ന വിദുഷി
യും സുന്ദരിയുമായ കുമാരിെയ
“േകളീയാനക്വണിതരശനാ േകാമളാഭ്യാം പദാഭ്യാ-

മാളീഹസ്താർപ്പിതകരതലാ തത്ര േചദാഗതാ സ്യാൽ
സ്വാതീ നാമ ക്ഷിതിപതിസുതാ േസവിതും േദവ മസ്യാൈസ്സ്വരാലാൈപസ്തവ പിക, ഗിരാം കാപി ശിക്ഷാഭവിത്രീ.

താമായാന്തീം സ്തനഭരപരിത്രസ്തഭുഗ്നാവലഗ്നാം
േസ്വദേച്ഛദച്ഛുരിതവദനാം േശ്രാണിഭാേരണ ഖിന്നാം
കിഞ്ചിച്ചഞ്ചൂ കലിതകലികാശീഥുഭാേരണ സിേഞ്ചശ്ചഞ്ചച്ചില്ലീചലനസുഭഗാൻലപ്സ്യേസഽസ്യാഃ കടാക്ഷാൻ.”

എന്നും പ്രശംസിയ്ക്കുന്നു. ഈ സ്വാതീകുമാരിെയപ്പറ്റി
ഞാൻ വീണ്ടും പ്രസ്താവിക്കും. പിന്നീടു കുയിൽ െപരു
െഞ്ചല്ലൂർ േക്ഷത്രത്തിൽെചന്നു ശിവെന െതാഴണെമ
ന്നാണു് കവി ഉപേദശിയ്ക്കുന്നതു്. കാളിദാസനു് ഉജ്ജ
യിനി എങ്ങെനേയാ അങ്ങെനയാണു് ശാസ്ത്രികൾക്കു
െപരുെഞ്ചല്ലൂർ. “സമ്പദ്ഗ്രാമം യദിന ഭജേസ ജന്മനാ
കിം ഭൃേതന?” എന്നു് അേദ്ദഹം േചാദിക്കുന്നു. ആ േക്ഷ
ത്രത്തിൽ ‘പരിചിതനമസ്കാരജാതശ്രമ’ന്മാരായ നമ്പൂ
തിരിമാരുെണ്ടന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ടു് അവിടെത്ത
േദവെന താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകം െചാല്ലി വന്ദിക്ക
ണെമന്നു പറയുന്നു:
“ദിൈവ്യശ്വര്യം ദിശസി ഭജതാം, വർത്തേസ ഭിക്ഷമാേണാ:
ഗൗരീമേങ്ക വഹസി, ഭസിതം പഞ്ചബാണം ചകർത്ഥ;
കൃത്സ്നം വ്യാപ്യസ്ഫുരസി ഭുവനം, മൃഗ്യേസ ചാഗമാൈന്തഃ;
കേസ്ത തത്വം പ്രഭവതി പരിേച്ഛത്തുമാശ്ചര്യസിേന്ധാ!”

അനന്തരം തൃച്ചമ്മരം, ശങ്കരാദ്യന്മാരായ കവീന്ദ്രന്മാർ
വസിക്കുന്ന േകാലത്തുനാടു് ഇവ കടന്നു കുയിൽ േകാഴി
േക്കാേട്ടക്കുേപാകണം. ആ നഗരെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രി
കളുെട വർണ്ണനം അത്യുജ്ജ്വലമായിത്തീരുന്നതു് ആശ്ച
ര്യമല്ലേല്ലാ. േനാക്കുക അേദ്ദഹത്തിെന്റ അപ്രതിമമായ
വാൿപ്രസരം:
“കുര്യാൽ പ്രീതിം തവ നയനേയാഃ കുക്കുടേക്രാഡനാമ
പ്രസാദാേഗ്രാല്ലിഖിതഗഗനം പത്തനം തൽ പ്രതീതം;
യേദ്ദാർവീര്യദ്രഢിമകരദീഭൂത രാജന്യവീരാശ്ശുരാഗ്രണ്യശ്ശിഖരിജലധിസ്വാമിനഃ പാലയന്തി.

േഗേഹ േഗേഹ നവനവസുധാക്ഷാളിതം യത്ര സൗധം;
സൗേധ സൗേധ സുരഭികുസുൈമഃ കല്പിതം േകളിതല്പം;
തേല്പ തേല്പ രസപരവശം കാമിനീകാന്തയുഗ്മം;
യുേഗ്മ യുേഗ്മ സ ഖലു വിഹരൻ വിശ്വവീേരാ മേനാഭ്രഃ
വ്യർത്ഥം കർേണ്ണ നവകുവലയം വിദ്യമാേന കടാേക്ഷ;
ഭാേരാ ഹാരഃ സ്തനകലശേയാർഭാസുേര മന്ദഹാേസ;
യത്ര സ്നിേഗ്ദ്ധഷ്വപി കചഭേരേഷ്വണ ശാേബക്ഷണാനാം
മാദ്യൽഭൃങ്േഗ സതി പരിമേള മങ്ഗളായ പ്രസൂനം.
യത്ര ജ്ഞാത്വാ കൃതനിലയനാമിന്ദിരാമാത്മകന്യാം
മേന്യ േസ്നഹാകുലിതഹൃദേയാ വാഹിനീനാം വിേവാഢാ
തത്തദ്ദ്വീപാന്തരശതസമാനീതരെത്നൗഘപൂർണ്ണം
നൗകാജാലം മുഹുരുസ്പഹരൻ വീചിഭിഃ ശ്ലിഷ്യതീവ.
തത്സൗധാേഗ്രഷ്വരുണദൃഷദാം സാന്ദ്രസിന്ദൂരകല്പം
േതജഃപുഞ്ജം കിസലയധിയാ ചർവിതും മാരേഭഥാഃ
ദൃഷ്ട്വാവാതായനവിനിഹിൈതർേല്ലാചനാൈബ്ജ
സ്തരുേണ്യാ
വല്ഗദ്വേക്ഷാരുഹമുപചിൈതർ ഹസ്തതാൈളർഹേസയുഃ.”

അതിനുേമൽ തൃപ്രേങ്ങാട്ടു േക്ഷത്രം, ഭാരതപ്പുഴ, തിരു
നാവാേക്ഷത്രം, മാമാങ്കം, ചമ്രവട്ടത്തു േക്ഷത്രം ഇവെയ
അനുസ്മരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു കവി കുയിലിെന െവട്ടത്തുനാട്ടി
േലക്കു നയിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹം നമ്പൂതി
രിമാെര സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകമുള്ളതു സർവഥാ ഉദ്ധർ
ത്തവ്യമാണു്:
“സർേവ്വാൽകൃഷ്ടാ ജഗതി വിദിതാഃ േകരേളഷു ദ്വിേജന്ദ്രാ;
വല്ലീകൗേണ്യാസ്തദപി മഹിമാ കാപി മധ്യശ്രിതാനാം;
തത്രാപ്യസ്യാസ്സലിലപവനാ യത്ര യത്ര പ്രഥേന്ത
േതഷാേന്തഷാമതിശയജുഷശ്ശീല വിദ്യാനുഭാവാഃ.”

“ഈേഷ്ട േതഷാം സ്തുതിഷു ന ഗുരുഃ കാ കഥാല്പീയസാം
നഃ” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ആ പ്രസ
ങ്ഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നതു്. പിെന്ന ആഴ്വാേഞ്ചരിമന,
മൂേക്കാല, േപാർക്കളം, തൃശ്ശൂർ, െപരുവനം, ഊരകം,
ഇരിങ്ങാലക്കുട, െകാടുങ്ങല്ലൂർ, തിരുവഞ്ചിക്കുളം, െപരി
യാർ ഇവെയ കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. െപരിയാറ്റിനു െത

ക്കാണു് േകാകിലം പറന്നുെചന്നു പേറ്റണ്ട േചന്നമംഗ
ലം. ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്നു സാഹിത്യസംബ
ന്ധമായി മാത്രമല്ല, ചരിത്രസംബന്ധമായി േനാക്കുേമ്പാ
ഴും േകാകിലസേന്ദശം ഒരു അമൂല്യമായ കൃതിയാെണ
ന്നു െതളിയുന്നുണ്ടേല്ലാ.
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32 നടാങ്കുശം
ചാക്കിയാന്മാരുെട കൂടിയാട്ടത്തിൽ കാണുന്ന അനൗചി
ത്യാദിേദാഷങ്ങെള ശക്തിയുക്തമായ ഭാഷയിൽ ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രൗഢമായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു
നടാങ്കുശം. ആ നിബന്ധത്തിെന്റ നാമേധയത്തിൽനി
ന്നുതെന്ന അതു നടന്മാെര നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാെണന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.
അതിെന്റ പ്രേണതാവു് ഉദ്ദണ്ഡനാെണന്നു് ഐതിഹ്യ
മുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിെന്റ പ്രേണതാവു തെന്റ
അലങ്കാരനിഷ്ണാതത, അഭിനയകലാജ്ഞാനം, ന്യായ
ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം, ഫലിതപ്രേയാഗചാതുരി മുതലായ
സിദ്ധികെള നിസർഗ്ഗമേനാഹരമായ രീതിയിൽ പ്രകടി
പ്പിക്കുന്നു. ഭരതെന്റ നാട്യശാസ്ത്രം, ധനഞ്ജയെന്റ ദശരൂ
പകം ഇവെയ ആശ്രയിച്ചാണു് അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നതു്.
കൂടിയാട്ടത്തിനു് ഉപേയാഗിക്കുന്ന രൂപകങ്ങളിൽ ശാ
കുന്തളം, ചൂഡാമണി, നാഗാനന്ദം, സംവരണം, ധനഞ്ജ
യം, പ്രതിജ്ഞായൗഗന്ധരായണം, കല്യാണസൗഗന്ധി
കം ഇവെയ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. ചാക്കിയാന്മാർ തങ്ങളുെട
അഭിനയത്തിൽ ൈവകല്യങ്ങളുെണ്ടന്നു് അന്യന്മാർ പറ
യുേമ്പാൾ “നാസ്മൽ പ്രേയാഗം ജാനന്തി മുഗ്ദ്ധാ ഏേത
ജനാഃ” എന്നു് അവെര പുച്ഛിക്കുന്നു എന്നും അതുെകാ
ണ്ടു് അംഗുലീയാങ്കപ്രേയാഗത്തിേല സംശയങ്ങെളപ്പറ്റി
ത്തെന്ന ആദ്യമായി േചാദിക്കാെമന്നും പ്രസ്തുത വിമർശ
കൻ ഉപന്യസിച്ചുെകാണ്ടു മൂലത്തിൽ കാണാത്ത മംഗ
ലാചരണം അവർ െചയ്യുന്നതു് അനുപപന്നമാെണന്നു
െതളിയിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. ചൂഡാമണിയിൽ ആദ്യ
െത്ത അങ്കത്തിൽ മംഗലാചരണമുണ്ടേല്ലാ എന്നാണു്
സമാധാനെമങ്കിൽ
“പൂർവമുൽപന്നനേഷ്ടന മുക്താഹാേരണ സമ്പ്രതി
കഥങ്കാരം കുരംഗാക്ഷ്യാഃ സ്തനഗ്രീവം വിഭൂഷ്യേത?”

എന്നു് അേദ്ദഹം മന്ദസ്മിതപൂർവം േചാദിക്കുന്നു. വാചി
കാദ്യഭിനയചതുഷ്ടയാത്മകമാണു് നാട്യെമന്നു് ആചാര്യ
ന്മാർ വ്യവസ്ഥാപനം െചയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു ചാക്കി
യാന്മാർ ‘ക്രിയ’ എന്നു പറയുന്ന നൃത്തത്തിെന്റ ആവശ്യ
േമാ ഔചിത്യേമാ അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
“ക്രിേയയം േദവതാപ്രീതിവിധേയ ജായേത യദി

നാട്യാൽ പ്രാേഗവ നാന്ദീ തു പ്രേയാക്തവ്യാ ഭേവദ്ദ്ധ്രുവം.”

എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം. അെതാരാചാ
രമാെണന്നു പറയുന്നതായാൽ അതുെകാണ്ടു സഹൃദയ
ന്മാർ തൃപ്തരാകുകയില്ല.
“ആചാരേസ്യാപലൈബ്ധ്യവ ന സാധുത്വം വ്യവസ്ഥിതം;
കിഞ്ചാഗേമന യുക്ത്യാ വാ േലാേകച്ഛാലബ്ധജന്മനാ;
ന ത്വാചാേരണ തന്മൂലസ്മൃതിസംഭാവനാ ഭേവൽ.”

അതല്ല, പ്രമാണവാക്യമുെണ്ടന്നും എന്നാൽ അതു തങ്ങൾ
ക്കു അറിഞ്ഞുകൂെടന്നും പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല.
“അസ്ത്യത്ര വചനം മൂലം തത്തു നാധിഗതം മയാ

ഇതി േചന്നാട്യസാധുേത്വ വാദസ്തവ ന േശാഭേത.”

പ്രമാണവും യുക്തിയും േവണം.
“യുക്ത്യാ വിരഹിതം വാക്യം ന കിഞ്ചിദപി േശാഭേത;
അഗ്നിനാ സിഞ്ചതീേത്യതൽ കഥം ഭവതി? ചിന്ത്യതാം.”

ഗ്രന്ഥത്തിനും ‘ക്രിയ’യ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ഘടന ഹാരത്തി
നും യതിയുെട വക്ഷസ്സിനുെമന്നേപാെല േയാജിപ്പില്ലാ
ത്തതാെണന്നും
“അഗാഹമാനാ സംബന്ധം പൂർേവണ ച പേരണ ച
ഇയം സാധ്വീ ക്രിയാ മേധ്യ ത്രിശങ്കുരിവ വർത്തേത”

എന്നും
“ഹനൂമാനിതി കൃൈത്വവം പ്രേവേശ വിഹിേത പുനഃ
കഥാ ഹി യുക്താ; കിം യുക്തം ഗാത്രവിേക്ഷപസാഹസം?

തത്തന്നാമഗൃഹീതാനി പാത്രാണി പരിപശ്യതാം
േപ്രക്ഷകാണാം കഥാം മുക്ത്വാ നാന്യത്ര രമേത മനഃ”

എന്നും അേദ്ദഹം സ്വപക്ഷസാധനം തുടരുന്നു.
പൂർവകഥകൾ വിസ്തരിച്ചു നടൻ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ
ഗ്രന്ഥകാരനു വളെര ൈവരസ്യം േതാന്നീട്ടുണ്ടു്. ഹനൂ
മാെന്റ ലങ്കാപ്രാപ്തിക്കു മുമ്പുള്ള കഥ സിദ്ധമാെണന്നും
അത്തരത്തിലാണു് ശക്തിഭദ്രെന്റ രചനാപ്രകാരെമന്നും
കവിയുെട അഭിമതമാണു് നടൻ അനുസരിേക്കണ്ടെത
ന്നും, “ന താവൽ കവിഭിർന്നാടകാദൗ നായകാനാം
ചരിതമുൽപേത്തേരവ പ്രഭൃതിവിലയപര്യന്തമുപനിബ
ധ്യേത” എന്നും “ഏവഞ്ച കവിനാ യൽ സിദ്ധവൽ കൃ
ത്വാ സമുേപക്ഷിതം സുഗ്രീവസംഗമാദിഹനൂമൽ സമു
ദ്രസന്തരണപര്യന്തം തദുപാദായ വിസ്താരയിതും അയ
മുപക്രമസ്സുതരാം ന യുക്തം; ലങ്കാവേലാകനരഭസവി
േശഷിതഹരി വിേശഷസമുേന്മഷദർശേന േപ്രക്ഷകാ
ണാം ന കിഞ്ചിദപി പൂർവവൃത്താേന്ത മേനാ വലേത”
എന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അഭിനയകലയു
െട തത്വെമെന്തന്നു് ആ നിരൂപകൻ അടിയിൽ കാണു
ന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വ്യവേച്ഛദിക്കുന്നു:
“വേയാനുരൂപഃ പ്രഥമസ്തു േവേഷാ; േവഷാനുരൂപശ്ച
ഗതിപ്രചാരഃ;
ഗതിപ്രകാരാനുഗതഞ്ച പാഠ്യം; പാഠ്യാനുരൂേപാഽഭിനയശ്ച
കാര്യഃ.”

മന്ത്രാങ്കത്തിൽ വസന്തകൻ മലയാളത്തിൽ സംസാ
രിക്കുന്നതു തെന്ന ശരിയെല്ലന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പക്ഷം. അഭിനയത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അെനൗചിത്യ
ങ്ങൾക്കു് അേദ്ദഹം േവേറയും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
എടുത്തു കാണിക്കുന്നു:
“സന്തി പ്രാവൃഷി പദ്മാനി കശ്മീേരഷ്വിവ നാടേക

പ്രയുക്താത്രാംബുേജാദ്ഭൂതിർന്ന ഭേവദ്വിദുഷാം മുേദ.
സിംഹളദ്വീപവൃത്താന്തമാത്രമാേലാകയൻ സുധീഃ
സഹകാരാങ്കുൈരേരവ ഘനകാലം പ്രശംസതി.”

ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ അനാ
വശ്യകമായ വർണ്ണനം അത്യന്തം രസഭംഗേഹതുകെമ
ന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതം.
“ഇത്ഥമംഗാന്യഭൂതസ്യ വസ്തുേനാഽതിപ്രപഞ്ചനം
പ്രകൃതാർത്ഥലതാമൂേല കുഠാരപതനം സ്ഫുടം.”

ഒടുവിൽ തങ്ങളുെട അഭിനയത്തിെന്റ സാധുത്വം യുക്തി
െകാണ്ടു സമർത്ഥിക്കാവുന്നതെല്ലന്നും പ്രേയാഗമാത്ര
ശരണന്മാരാണു് തങ്ങെളന്നും ചാക്കിയാന്മാർക്കു സമ്മ
തിേക്കണ്ടിവരുെമന്നു് അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. അങ്ങിെന
യാെണങ്കിൽ
“കിന്നിമിത്തമിദം നാട്യം, കിംപ്രകാരം, കിമാശ്രയം,

ഇതി കിഞ്ചിന്ന ജാനന്തി പ്രേയാക്താേരാപ്യമീ ജനാഃ.
ഉക്തമാത്രം ഗൃഹീത്വാ തൽപ്രേയാേഗ ഗൗരവം യദി
ബഹുമാേനായമസ്മാഭിശ്ശുേകഷു വിനിേവശ്യേത.”

എന്നു് അേദ്ദഹം അവെര പുച്ഛിക്കുന്നു.
േമൽക്കാണുന്ന വിവരണത്തിൽനിന്നു നാടാങ്കുശം ഒരു
വാദഗ്രന്ഥമാെണങ്കിലും അതിൽ നിന്നു് അഭിനയെത്ത
സ്സംബന്ധിച്ചു പല സൂക്ഷ്മങ്ങളായ രഹസ്യങ്ങളും അനു
വാചകന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാെണന്നും കൂടിയാട്ട
ച്ചടങ്ങു കാേലാചിതമായി പരിഷ്കരിക്കണെമന്നു് അതി
െന്റ പ്രേണതാവിനു് അഭിസന്ധിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും
സ്പഷ്ടമാകുന്നു. “ഒട്ടുകുേറ ദിവസമാേടണ്ടുകിൽ അതിനു
തക്കവണ്ണം കാലേദശാവസ്ഥകൾക്കു പിടിക്കുമാറു ചുരു
ക്കി ആടിെക്കാള്ളൂ” എെന്നാരു വിധി ചില നാടകങ്ങളു
െട ആട്ടപ്രകാരങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്; അങ്ങെനെയാരു
പരിഷ്കാരത്തിനു പഴുതുണ്ടാക്കിയതു പ്രസ്തുത നിബന്ധ
ത്തിെല നിശിത വിമർശനമായിരിക്കുേമാ എന്നു ഞാൻ
ശങ്കിക്കുന്നു.
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33 ഉദ്ദണ്ഡെന്റ മുക്തകങ്ങൾ
ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളും േചന്നാസ്സുനമ്പൂരിയും തമ്മിലുള്ള
ൈമത്രിെയപ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. നമ്പൂരിയുെട
തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ ശാസ്ത്രികളുെട ഒരു േശ്ലാകവും
മെറ്റാരു േശ്ലാകത്തിെന്റ പകുതിയും കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്.
ആദ്യേത്തതു പത്താം പടലത്തിൽ േദവെന ആറാട്ടി
െന്നഴുന്നള്ളിക്കുേമ്പാൾ സ്ത്രീകൾ വിളെക്കടുത്തു് അനുഗമ
നം െചേയ്യണ്ടകാര്യം വർണ്ണിക്കുന്നതാണു്:
“ശംഖേപ്രംഖച്ചടുലപടേഹാത്താളതാേളാരുേഭരീ-

രംഗച്ഛൃംേഗാഡ്ഡമരഡമരൂദ്ദീപ്രവീണാപ്രവീണാഃ
ഢക്കാഡുക്കാവിരളമുരളീകർമ്മഠാശ്ചാഭിയാന്തു
സ്ഫായദ്ദീപാസ്തമിഹ മഹിേതാദ്ദാമേഹളാ മേഹളാഃ.”

“ക്വഥിതകഥിതവൃക്ഷത്വക്കരീഷം സുഗന്ധം” എന്ന ഭാഗ
മാണു് രണ്ടാമേത്തതു്.
“സ്വസ്മിൻ േവശ്മനി പൂർണ്ണവിശ്വവിഭേവ പൂജ്യാൻ

സമാരാധയൻ
േപ്രയസ്യാ ഗുണപൂർണ്ണയാ ഗുണവതാ പുേത്രണ മിേത്രണ
ച
സാർദ്ധം പ്രാവൃഷി േകരേളഷു നിവസൻ ഭക്ത്യാ
സമാകർണ്ണയൻ
ലീലാം രാഘവകൃഷ്ണേയാഃ ക്ഷപയേത കാലം സ ധേന്യാ
ജനഃ.”

എന്ന േശ്ലാകം അേദ്ദഹം നമ്പൂരിമാരുെട ജീവിതരീതി
െയ പ്രശംസിച്ചു കൂടല്ലൂർ മനയ്ക്കൽെവച്ചു െചാല്ലിയതാ
ണു്. അവിെട കുട്ടികെള പഠിപ്പിച്ചു താമസിക്കാേമാ
എന്നു വലിയ നമ്പൂരിപ്പാടു േചാദിച്ചതിനു് ഉദ്ദണ്ഡെന്റ
മറുപടി താെഴക്കാണുന്നതായിരുന്നു:
“വാചാ വാക്യപദപ്രമാണപദവീസഞ്ചാരസമ്പൂതയാ

സന്നദ്ധപ്രതിമല്ലഗല്ലമകുടീകുട്ടാകധാടീജുഷാ
സാേടാപം വിഹരൻ കഥം നു രമേത സാഹിത്യമുദ്രാരേസ?
പ്രൗഢസ്ത്രീരസികായ ബാലവനിതാസംഗഃകഥം
േരാചേത?”

കാക്കേശ്ശരിയുെട രംഗപ്രേവശംവെര ശാസ്ത്രികൾ േക
രളത്തിെല സകല പണ്ഡിതന്മാേരാടും വാദത്തിേലർ
െപ്പട്ടു് അവെര പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. തൃക്ക
ണ്ടിയൂർ സുപ്രസിദ്ധനായ അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട പൂർവ്വ
നായി നാണപ്പപ്പിഷാരടി എെന്നാരു വൃദ്ധപണ്ഡിതൻ
അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി െചാല്ലി
യതാണു് ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്ന പദ്യം:
“ധ്വന്യധ്വന്യധ്വനീനാഃ ഫണിപതിഭണിതാംേഭാധികുംഭീകുമാരാഃ
പ്രൗഢാഃ േകചിൽ പ്രഥേന്ത പരഗുണകണികാശ്ലാഘിനസ്താൻ നമാമഃ;
പ്രത്യാഹാരഗ്രേഹപി ഭ്രമിതമതിരസൗ
േകാപി സാഹിത്യവിദ്യാകാേണാ നാണപ്പനാമാ പ്രലപതു ജരാസ്താവതാ േമ ന ഹാനിഃ.”

മെറ്റാരു വിദ്വാൻ വാദത്തിനു വന്നേപ്പാൾ ശാസ്ത്രികൾ
അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി
“ഉദാത്തമദപിത്തളദ്വിരദരാജഗണ്ഡസ്ഥലീ-

വിദാരണവിേനാദനക്ഷപിതവാസരഃ േകസരീ
കഥം നു കലഹക്രമം വിതനുേത പേരതാടവീപുരാണകുണപാശനപ്രകടിതാരേവ േഫരേവ?”

എന്ന പദ്യം െചാല്ലുകയുണ്ടായി. താെഴേച്ചർക്കുന്ന പദ്യം
ഊരകത്തു േദവിെയപ്പറ്റിയുള്ളതാണു്:
“കാന്തഃ കപാലീ കഠിനഃ പിതാ േത;
േമേനതി മാതുസ്തവ നാമേധയം;
കഥം നു ഭേദ്ര, വലയാലയേസ്ഥ,
വദാന്യതാ മാദൃശി േബാഭവീതു?”

ഒരിക്കൽ േകാഴിേക്കാട്ടു തളിയിൽ േക്ഷത്രത്തിൽ െതാ
ഴാൻ െചന്നേപ്പാൾ നടയടച്ചിരുന്നതിനാൽ മാരാർ
െകാട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഇടയ്ക്കയുെട താളത്തിെനാപ്പിച്ചു്
അവിെടവച്ചു ശാസ്ത്രികൾ െപെട്ടന്നുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയതാ
ണു് താെഴക്കാണുന്ന ഗാനഗന്ധിയായ പദ്യം:
“നൃത്യദ്ധൂർജ്ജടികരഗതഡമരുകഡുമുഡുമുപടുരവപരിപന്ഥിന്യഃ,
കല്പക്ഷ്മാരുഹവികസിതകുസുമജമധുരസമധുരിമസഹചാരിണ്യഃ,
മന്ഥക്ഷ്മാധരവിമഥിതജലനിധിഘുമുഘുമുഘനരവമദമന്ഥിന്യഃ,
ൈശലാബ്ധീശ്വരനൃപവര, വിദധതു

ബുധസുഖമയി തവ വചസാം േശ്രണ്യഃ.”

ഓണം, കഞ്ഞി, ൈപങ്ങ ഇവെയപ്പറ്റി യഥാക്രമം അേദ്ദ
ഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവെട േചർക്കു
ന്നു:
“േചാകൂയേന്ത പൃഥുകതതയശ്ചാപതാഡിന്യ ഉൈച്ച, –
സ്സർവാ നാര്യഃ പതിഭിരനിശം ലംഭയന്ത്യർത്ഥകാമാൻ,
ബംഭ്രമ്യേന്ത സകലപുരുൈഷർവല്ലഭാഭ്യഃ പ്രദാതും
ചിത്രം വസ്ത്രം; ശ്രവണകുതുകം വർത്തേത േകരേളഷു.”
“ശുണ്ഠീകുണ്ഠീകൃതാംേഭാഗതഗരിമഭരാം

ൈപഠരീം ജാഠരാേഗ്ന–
സ്താപം നിർവാപയന്തീം ശ്രമശമനകരീം
മായുജായൂഭവന്തീം
മൗദ്ൈഗ്ഗശ്ശൈല്ക്കഃ പരീതാം ഘൃതലവസുരഭിം
മണ്ഡിതാം േകരഖൈണ്ഡർ–
നൃണാം ശ്രാണാം സുരാണാം പുനരകൃത സുധാം
യസ്സ േവധാസ്സുേമധാഃ.”
“തൃഷ്ണാകൃന്തി ബൃഹന്തി ചാമൃതരസസ്രുതി ശ്രേമാൽകൃന്തി ച

സ്ഫായൽസ്ഫിഞ്ജി തമാലപത്രമസൃണത്വഞ്ജി പ്രഭായുഞ്ജ്യപി
ഈഷദ്ദന്തനിപീഡനപ്രവിഗളദ്ബഹ്വംബുപൂഗീഫലാന്യന്യഃ േകാ നു ലേഭൽ പ്രയാഗപതനേപ്രാദ്ഭിദ്യ ദസ്േഥ്നാ
നരാൽ.”

“അനാരാധ്യ കാളീമനാസ്വാദ്യ വീടീം” എന്ന പദ്യം ശാ

സ്ത്രികളുേടതെല്ലന്നും െതാണ്ടമണ്ഡലം േഗാപാലകവിയു
െട ‘ശാകിനീസഹകാരം’ എന്ന ചമ്പുവിലുള്ളതാെണ
ന്നും ഇേപ്പാൾ െവളിെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല
സ്യാലെനപ്പറ്റി ഒരിക്കൽ കുപിതനായി അേദ്ദഹം നിർ
മ്മിച്ചതാണു്,
“ചതുരം തുരഗം പരിവർത്തയേസ;
പഥി പൗരജനാൻ പരിമർദ്ദയേസ;
ന ഹി േത ഭുജഭാഗ്യഭേവാ വിഭേവാ,
ഭഗിനീഭഗഭാഗ്യഭേവാ വിഭവഃ.”

എന്ന ഭർത്സനപദ്യം. ആ കഥയറിഞ്ഞിട്ടും അേദ്ദഹ
േത്താടു യാെതാരപ്രിയവും േതാന്നാത്ത ആ മഹാരാ
ജാവിെന്റ വിദ്വൽ പക്ഷപാതെത്ത എത്ര പുകഴ്ത്തിയാലാ
ണു് മതിയാകുക; ഒരവസരത്തിൽ ശാസ്ത്രികൾ മൂേക്കാല
േക്ഷത്രത്തിൽ െതാഴാൻ െചന്ന അവസരത്തിൽ
“സംഭരിതഭൂരികൃപമംബ, ശുഭമംഗം

ശുംഭതു ചിരന്തനമിദം തവ മദന്തഃ

എെന്നാരു വന്ദനേശ്ശാകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധം െചാല്ലു
കയും അടുത്തുനിന്നിരുന്ന കവിചിന്താമണികാരനായ
കരുണാകരപ്പിഷാരടി
“ജംഭരിപുകുംഭിവരകുംഭയുഗഡംഭസ്തംഭികുചകുംഭപരിരംഭപരശംഭു.”

എന്നു് അതു നിഷ്പ്രയാസം ഒന്നുകൂടി ഉജ്ജ്വലമായ
ൈശലിയിൽ പൂരിപ്പിക്കുന്നതു േകട്ടു “േകായം കവിമല്ലഃ”
എന്നു് അത്ഭുതപരവശനായി േചാദിക്കുകയും “അയം
േദവ്യാഃ കരുണാകരഃ” എന്നു പിഷാരടി മറുപടി പറ
യുകയും െചയ്തതായി ഒൈരതിഹ്യമുണ്ടു്. മെറ്റാരവസര
ത്തിൽ ഉദ്ദണ്ഡൻ തളിയിൽ േക്ഷത്രത്തിൽ െതാഴാൻ
െചന്നേപ്പാൾ ഒരു പദ്യത്തിെന്റ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മൂ
ന്നു പാദം ഉണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലി:
“വീണാലസന്മണിഖലായ നേമാസ്തു തൈസ്മ

വീണാഘൃണാജിനവേത തൃണിേന തൃണായ
അർേദ്ധായമീശ്വരനമസ്കൃതേയ കഥം സ്യാൽ?”

എന്നു മുഖമണ്ഡപത്തിൽ ജപിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന നമ്പൂരി
മാേരാടു് ഒരു േചാദ്യമായിരുന്നു അതു്. അന്നുവെര അര
ക്കവിയായി മാത്രം സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല സദസ്യകുഞ്ജര
ന്മാർ കരുതിയിരുന്ന പുനം ഉടെന
“അേസ്യാത്തേരാക്തിമവിദന്നപി കീദൃശസ്സ്യാൽ?”

എന്നു പ്രസ്തുത പദ്യം പൂരിപ്പിച്ചു് ആ േചാദ്യത്തിനു പ്രത്യു
ത്തരം നല്കി. ‘വിഷണ്ണഃ’ എന്ന ശബ്ദമാണു് അേദ്ദഹം
ധ്വനിപ്പിച്ചതു്. ആറു ണകാരമില്ലാത്തതു് എന്നുകൂടി ആ
ശബ്ദത്തിനു് അർത്ഥമുണ്ടേല്ലാ. “വ്യാലസേന്മഖലായ,
വ്യാഘ്രാജിനവേത, ത്രിേനത്രായ തൈസ്മ നേമാസ്തു”
എന്നർത്ഥം.
ശാസ്ത്രികൾ ഗർവിഷ്ഠനായിരുന്നു എന്നു ചിലർ ഉപരി
പ്ലവമായി അഭിപ്രായെപ്പടാറുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിനു തെന്റ
സർവേതാമുഖമായ പാണ്ഡിത്യപ്രകർഷെത്തപ്പറ്റി വലിയ
മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ൈവ
യാകരണഖസൂചികെളയും മീമാംസകദുർദുരൂഢന്മാെര
യും മറ്റും പറ്റി അളവറ്റ പുച്ഛവുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ
ബഹുമതി അെതവിെട അർഹിക്കുന്നുേവാ അവിെട മു
ക്തഹസ്തമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ആ വിശാലഹൃദയൻ
എേപ്പാഴും സന്നദ്ധനായിരുന്നു. “അഭിനന്ദന്നന്തർവാ
ണീൻ” എന്നു് അേദ്ദഹം തെന്നക്കുറിച്ചു മല്ലികാമാരു
തത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഏറ്റവും പരമാർത്ഥമാകു
ന്നു.
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34 സ്വാതീചാടു
വടക്കൻ േകാട്ടയത്തു രാജകുടുംബത്തിെല സ്വാതി എന്ന
രാജകുമാരിെയ ഉദ്ദണ്ഡൻ േകാകിലസേന്ദശത്തിൽ പ്ര
ശംസിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ആ മഹതിയു
െട അപദാനങ്ങെള പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്ന കുെറ മേനാ
ഹരങ്ങളായ സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ ഞാൻ സാഹിത്യ
പരിഷൈത്ത്രമാസികത്തിെന്റ സപ്തമസഞ്ചികയിൽ
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ േശ്ലാകങ്ങളുെട നിർമ്മാതാവു് ആെര
ന്നറിയുന്നില്ല. കവിതയുെട ൈശലി കണ്ടാൽ ഉദ്ദണ്ഡ
േന്റതാെണന്നു േതാന്നും. പ്രസ്തുത മുക്തകങ്ങളിൽനിന്നു
നാലഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ േചർക്കുന്നു:
“പ്രഖ്യാതാ പുരളീശവംശകലശാംേഭാേധസ്സമുന്മീലിതാ
സ്വാതീകല്പലതാ വിഭാതി സുമനേസ്താമപ്രിയംഭാവുകാ,
രാൈഗഃ പല്ലവിതാ, സ്മിൈതഃ കുസുമിതാ, േകൈശശ്ച
േലാലംബിതാ,
കാന്ത്യാ േകാരകിതാ, രേതന ഫലിതാ, കാേമന
േചാപഘ്നിതാ.”
“േകചിേത്ത കഥയന്തി മന്ദഹസിതം കീർത്ത്യങ്കുരം
മാന്മഥം;
സ്വാതി, സ്ഫീതമേനാഗധർമ്മലതിേകാദ്ഗച്ഛദ്ഗുളുച്ഛം പേര;
ഏേത േകപി വയന്തു മഞ്ജുരസനാരംഗസ്ഥലീചന്ദ്രമ-

ൈസ്സ്വേരാജ്ജാഗരശാരദാതനുമഹസ്സ്യന്ദം
ബഹിഃസ്പന്ദിതം.”

“ദൃഗഞ്ചലമിദം ചലം കിമിതി രഞ്ജിതം; കിഞ്ച േത
നികുഞ്ചിതതേര ഭ്രുവൗ; നിബിഡകമ്പി ബിംബാധരം;
അഹന്തു ന പരാംഗനാഹ്വയമവാദിഷം സ്വാതി, തന്ന മന്തുരിഹ വിദ്യേത; നനു കലാവതീ ത്വം പ്രിേയ?”
“ശൃംഗാരജീവനകേല സംഗീതപരേദവേത
സാഹിത്യരസമർമ്മേജ്ഞ ജീവ സ്വാതി! ശതം സമാഃ.”
“ഹംേഹാ! ഭാഗ്യമനർഗ്ഗളം മമ; യതസ്സ്വാതീ!

സുധാഭാഷിണീ
ശ്രുത്വാ മദ്ഭണിതിം സുഗന്ധിഘുസൃണപ്രാരബ്ധപത്രാങ്കുരാൽ
വേക്ഷാജാദവകൃഷ്ടബാലതരണിേപ്രാദ്യന്മഹഃകന്ദളീകുട്ടാകദ്യുതിേകാമളാംശുകയുതം പട്ടാംശുകം പ്രാദിത.”
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35 ശ്രീേദവീപ്രശസ്തി
ആയിടയ്ക്കുതെന്ന േചന്നമംഗലത്തു ശ്രീേദവി എെന്നാരു
നായികെയപ്പറ്റിയും ഏേതാ ഒരു കവി ചില പ്രശസ്തിപ
ദ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ രെണ്ടണ്ണം ചുവേട േചർ
ക്കുന്നു:
നീരന്ധ്രാസു ജയന്തമംഗലമഹാേദൈശകഭൂഷാമേണഃ
ശ്രീേദവ്യാശ്ചികുരാടവീഷു സുചിരം സഞ്ചാര്യ പഞ്ചാശുഗഃ
ആനീയ സ്നനഭൂധരദ്വയമധശ്ശൂേന്യ പ്രേദേശ ബലാേച്ചതേശ്ചാരിതവാനതീവ രുചിരം േനതും നിജം മന്ദിരം.”
“ശ്രീേദവീം സ്തനഭാരമന്ഥരഗതിം സന്ധ്യാസു േസവാഗതാം

ദൃഷ്ട്വാ ചമ്പകദാമേകാമളതരാം ജാതാനുരാേഗാദയഃ
വ്യാമൂർച്ഛൽപുളകാഞ്ചിതാംഗലതിേകാ
വിസ്രസ്തപീതാംബേരാ
നാൈമക്യവ്യപേദശവാനനുനയത്യംേഭാധികന്യാം ഹരിഃ.”

ഇതുേപാെല െവട്ടത്തുനാട്ടിെല േദവി എെന്നാരു നായി
കെയ
“പ്രകാശപൃഥ്വീപഥികാ ഭവന്തഃ

പശ്യന്തു േമ വക്ഷസി കാമബാണാൻ.”

എന്ന പദ്യത്തിൽ വിലാപരൂേപണ ഒരു കവി വാഴ്ത്തു
ന്നു.
അക്കാലത്തു കവികൾ വിദുഷികളായ നായികമാെര
പ്പറ്റി വിശിഷ്ടങ്ങളായ ശൃംഗാരേശ്ലാകങ്ങൾ വിരചിച്ചു
സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതു േകവലം പാശ്ചാത്യർ ‘Platonic
love’ എന്നു പറയുന്ന, ആത്മാവിനു് ആത്മാവിേനാടുള്ള
അൈലംഗികമായ പ്രണയത്തിെന്റ ഫലമായിരുന്നു.
അത്തരത്തിലുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ ആ സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ സ്വീ
കരിച്ചു്, പ്രസ്തുത കവികെള സമുചിതങ്ങളായ സമ്മാന
ങ്ങൾ നല്കി അനുഗ്രഹിച്ചുമിരുന്നു. സ്വാതി പ്രശസ്തികാര
നു് ഒരു പട്ടാംബരം ആ രാജകുമാരിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച
തായി അേദ്ദഹംതെന്ന പ്രസ്താവിക്കുന്നതു േനാക്കുക.
ഏതാദൃശമായ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു് അന്നെത്ത ജനസമു
ദായത്തിെന്റ ചാരിത്രപരിപാലനെത്തപ്പറ്റി അനുവാച
കന്മാർക്കു യാെതാരു തരത്തിലുള്ള ദുശ്ശങ്കയും അങ്കുരി
േക്കണ്ടതില്ല.
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36 കാക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരി, ജനനം
ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾക്കു സർവഥാ സമസ്കന്ധനായ ഒരു
പ്രതിദ്വന്ദിയായിരുന്നു കാക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരി. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ജനനെത്തപ്പറ്റി ഒൈരതിഹ്യമുണ്ടു്. േകരള
ത്തിൽ വന്നു തളിയിൽ താനത്തിൽ മാനവിക്രമമഹാ
രാജാവു നല്കിവന്നിരുന്ന കിഴികൾ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രികൾ
കരസ്ഥമാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നമ്പൂതിരിമാർക്കു
ആ വിേദശീയെന്റ വിജയം അസഹ്യമായ അവമാനമാ
യിേത്താന്നി. താനത്തിനു വിദ്വാന്മാെര ചാർത്തുന്നതു
പന്തീരാണ്ടിെലാരിക്കലാകയാൽ അടുത്ത ഊഴത്തിനു
മാത്രേമ ശാസ്ത്രികൾ കിഴികൾക്കു് അവകാശെപ്പടാവൂ
എന്നു് അവർ അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു സമ്മതിപ്പിച്ചു. പി
ന്നീടു കാക്കേശ്ശരിയില്ലത്തു് ഒരന്തർജ്ജനം ഗർഭം ധരിച്ചി
രിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞു മന്ത്രജ്ഞന്മാരായ ചില നമ്പൂ
രിമാർ അവിെടെച്ചന്നു ഗർഭസ്ഥനായ ശിശു അമാനുഷ
പ്രതിഭേയാടുകൂടി ജനിക്കത്തക്കവണ്ണം പല സൽകർ
മ്മങ്ങളും നടത്തി. അങ്ങെന ജനിച്ച ഉണ്ണിയാണെത്ര
ഭട്ടതിരി. ഈ ഐതിഹ്യം മുഴുവൻ വിശ്വസനീയമല്ല.
േപർ ദാേമാദരൻ എന്നായിരുന്നു എന്നു് അേദ്ദഹംത
െന്ന വസുമതീമാനവിക്രമം എന്ന നാടകത്തിൽ പ്രസ്താ
വിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

േദശവും ഗുരുനാഥനും

െപാന്നാനി താലൂക്കിൽ ബ്രഹ്മകുളം അംശത്തിൽ കാ
ക്കേശ്ശരി എെന്നാരു േദശമുണ്ടു്. അവിെട പണ്ടു് അേത
േപരിൽ ഒരു നമ്പൂതിരിയില്ലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ
ആ ഇല്ലം അന്യംനിന്നു, സ്വത്തുക്കൾ മംഗലത്തു ഭട്ട
തിരിയുെട ഇല്ലേത്തയ്ക്കു് ഒതുങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ൈശശവ
ത്തിൽത്തെന്ന അച്ഛൻ മരിച്ചുേപായി. ബലിപിണ്ഡം
െകാത്തിത്തിന്നുവാൻ വരുന്ന കാക്കകെള േവർതി
രിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചതു െകാണ്ടാണു് ഉണ്ണിക്കു കാ
ക്കേശ്ശരി എന്നു േപർ വന്നതു് എന്നും മറ്റും പഴമക്കാർ
പറയുന്ന െകട്ടുകഥ ത്യാജ്യേകാടിയിൽ തേള്ളണ്ടതാ
കുന്നു. അേദ്ദഹം വസുമതീമാനവിക്രമത്തിൽ തെന്ന
പ്പറ്റി ഇങ്ങെന പറയുന്നുണ്ടു്: “അസ്തി ദക്ഷിണാപേദ
ഭൃഗുസംഭവ ചണ്ഡേദാർദ്ദണ്ഡപാണ്ഡിത്യസാേരഷ്വിവ
മൂർത്തിമേത്ത്വഷു േകരേളഷു, സതതതന്തന്യമാനസ
പ്തതന്തുധൂമധൂസരിതസത്യേലാ ൈകഃ കലികാലകാലു
ഷ്യകന്ദളദളനദർശിതമഹിമഭിർമ്മഹീസുൈരരധ്യാസി
േത, മുഗ്ദ്ധകീരകുലതുണ്ഡഖണ്ഡിതമാതുളുംഗഫല ശക
ലകിസലയിതമഹീതേല, മദമന്ഥരബന്ധുരാക്ഷീ കുടി
ലഭ്രൂലതാവശംവദയുവകദംബകേസവ്യമാേനാപവേന,
മന്ദമാരുതാധൂതപൂഗപാളീസിന്ദൂരിതാശാമൂേലനിളാസഹചര
േദാഷാകരഖണ്ഡമണ്ഡിതശിഖണ്ഡശ്ചണ്ഡിമശാലി
നിശിതനിജ ശൂലനിർഭിണ്ണദന്താവളാസുരചർമ്മപരി
കർമ്മിതകടീതടഃ, ൈശലാധിരാജതനയാദൃഢകേഠാര
കുചകുഡ്മളീപീഡിേതാരഃസ്ഥലഃ, പ്രളയസമയമുദിതഹു
തവഹബഹളകീലമാലാേലാഹിതജടാഭാരഭരിതസുര
തരംഗിണീവാതേപാതേപാഷിതഭൂഷാംഭുജംഗഃ പത്ര
രഥപരിവൃഢപരികല്പിതസപര്യാവിേശഷഃ സാക്ഷാ
ദേശാകപുേരശ്വേരാ നാമ ജഗദവനജാഗരൂേകാ ഭഗ
വാൻ പിനാകപാണിഃ.
അസ്ത്യദ്രികന്യാപതിപാദപീഠവിേചഷ്ടമാനാശയപുണ്ഡരീകഃ
നാരായണാചാര്യ ഇതി പ്രരൂഢിം
പ്രാപ്തഃ പരാം പ്രാജ്ഞധിയാം പുേരാഗഃ.

തസ്യ ചരണാരവിന്ദയുഗളീ ഗളിതേരണുപരമാണുപാത
പൂതേചതനാസാരഃസാരസ്വതനിധിനാ സാക്ഷാദദ്രിസമുദ്രന
ബാല്യാേദവാരഭ്യ ൈവപശ്ചിതീം വൃത്തിമധികൃത്യപരാം
കാഷ്ഠാമാേരാപിതഃ സതതസാഹിതീപരിചിതിവർദ്ധ
മാനവാണീവിലാസ സുരഭിലവദേനന്ദുേശഖരകുടുംബി
നീകരുണാകടാക്ഷപാതവിജൃംഭമാണൈവഭേവായം
കവിരസാധാരണമഹിൈമവ.”
ഇതിൽനിന്നു ഭട്ടതിരിയുെട ഗുരുവായ നാരായണാചാര്യ
െന്റ ജന്മേദശം (അേശാകപുരം) തിരുേവഗപ്പുറയായിരു
ന്നു എന്നും ഞാൻ മുെമ്പാരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചതുേപാെല
മാനവിക്രമമഹാരാജാവുതെന്നയാണു് അേദ്ദഹെത്ത
ബാല്യംമുതേല്ക്ക പണ്ഡിതപദവിയിൽ കയറ്റുന്നതിനു് ഉറ്റു
ശ്രമിച്ചെതന്നും ആ ശ്രമം ഫലവത്തായി പരിണമിച്ചു
എന്നും കാണാവുന്നതാണു്.

സഭാപ്രേവശവും ഉദ്ദണ്ഡനുമായുള്ള വാഗ്വാദവും
പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ എന്നുള്ള ഐതിഹ്യാംശം
അല്പം അവിശ്വാസ്യമാെണങ്കിലും വളെര െചറുപ്പത്തിൽ
ത്തെന്ന ഭട്ടതിരി തളിയിൽേക്ഷത്രത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു്
ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളുമായി വാദത്തിേലർെപ്പട്ടു എന്നു സമ്മ
തിക്കാവുന്നതാണു്.
“ന ച്ഛത്രം ന തുരംഗേമാ ന വദതാം വൃന്ദാനി േനാ വന്ദിനാം

ന ശ്മശ്രൂണി ന പട്ടബന്ധവസനം നഹ്യംബരാഡംബരം
അസ്ത്യസ്മാകമമന്ദമന്ദരഗിരിേപ്രാദ്ധൂ തദുേഗ്ദാദധിേപ്രംഖദ്വീചിപരമ്പരാപരിണതാ വാണീ തു നാണീയസീ.”

എന്ന േശ്ലാകമാണു് ഭട്ടതിരി ആദ്യമായി െചാല്ലിയതു്.
അതു േകട്ടു ശാസ്ത്രികൾ
“ഉക്തിപ്രത്യുക്തിമാർഗ്ഗക്രമപരിചയവാനസ്തി
കശ്ചിദ്വിപശ്ചി-

ദ്യദ്യസ്മിൻ സ്വസ്തി തൈസ്മ ബുധവരസമിതൗ
ബിഭ്യദഭ്യാഗേതാഭൂൽ
ഭാങ്കുർവൽേഭകകക്ഷിംഭരിഷു
ഭയഭേരാദ്ഭ്രാന്തേഭാഗീന്ദ്രസുഭ്രൂഭ്രൂണഭ്രംശീ കിമംഭഃഫണിഷു പതഗരാഡ്സംഭ്രമീ
ബംഭ്രമീതി?”

എന്നു ഗർജ്ജിച്ചു. ഭട്ടതിരി വീണ്ടും
“േവദം ബഹ്വൃചമധ്യഗീഷി, കവിതാമപ്യാദൃഷി, വ്യാപൃഷി
ന്യാേയ, വ്യാകരണം വ്യൈജഷി, വിഷേമ ൈവേശഷിേക
േക്ലശിഷി,
മീമാംസാമപി പര്യൈവഷമുഭയീം, വ്യാഖ്യാഞ്ച സാംഖ്യം,
സ്മൃതീരഭ്യാസ്ഥം ശ്രദധാം പുരാണപദവീം, േയാേഗ ച
പര്യശ്രമം.”

എന്നും
“ശബ്ദവ്യാകൃതിനർമ്മകർമ്മണി പടീയസ്താ തവ സ്യാദ്യദി

ത്വം കസ്യാപി പദസ്യ ഭദ്രയ ദൃഢാം
ദ്രാൿപ്രക്രിേയാപക്രിയാം;
മീമാംസാരസമാംസളാ യദി ഗിേരാ
ന്യാേയാപിേകാദീര്യതാം;
തർേക്ക വാ യദി കർക്കേശാസ്യനുമിതിം
കാമപ്യനല്പീകുരു.”

എന്നും
“കുർേവ ഗർേവാദ്ധതസ്യ പ്രതിവദിതുരഹം

ഭാരതീമപ്യസാധ്വീം
സാധ്വീം സാധ്വീമസാധ്വീം ബുധവരസമിതൗ
ലക്ഷേണന ക്ഷേണന
മാനാഭാസം പ്രമാണം പ്രകൃതിഗതിവശാദപ്രമാണം പ്രമാണം
സച്ചാസത്തത്തഥാസന്നിശമയഥ ബുധാ
മച്ചരിത്രം വിചിത്രം”

എന്നും മറ്റും ഓേരാ തരത്തിൽ വീരവാദം െചയ്തു. ഇങ്ങ
െന അവർ തമ്മിൽ അേനകം ഉക്തി പ്രത്യുക്തികൾ
നടന്നു. ‘ആകാേരാ ഹ്രസ്വഃ’ എന്നു ശാസ്ത്രികൾ ആേക്ഷ
പിച്ചേപ്പാൾ ‘ന ഹി ന ഹി അകാേരാ ഹ്രസ്വഃ; ആകാ
േരാ ദീർഗ്ഘഃ’ എന്നു കാക്കേശ്ശരി സമാധാനം പറഞ്ഞ
തായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ ഈ കഥ േവദാന്തേദശിക
രുെട ചരിത്രേത്താടും ഘടിപ്പിച്ചു കാണുന്നു. വാസ്തവ
ത്തിൽ ശാസ്ത്രികെളക്കാൾ ഭട്ടതിരി പ്രതിഭാവാനായിരു
ന്നു എങ്കിലും, ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും പരിണതപ്രജ്ഞ
നുമായ അേദ്ദഹേത്താടു ശാസ്ത്രവാദങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടു
ന്നതു സൂക്ഷിച്ചു േവണെമന്നറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം
പ്രാേയണ ദുര്യുക്തികൾ െകാണ്ടു വിജയം േനടുവാനാ
ണു് ഉദ്യമിച്ചതു്. ഒടുവിൽ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനായി
രുന്ന മഹാരാജാവു രഘുവംശത്തിെല ആദ്യെത്ത േശ്ലാ
കത്തിനു രണ്ടു േപേരാടും അർത്ഥം പറയുവാൻ ആവ
ശ്യെപ്പടുകയും ശാസ്ത്രികൾ നാലു വിധത്തിലും ഭട്ടതിരി
പത്തു വിധത്തിലും അർത്ഥം പറയുകയും െചയ്തു. ശാസ്ത്രി
കൾ ഭട്ടതിരിയുെട കുശാഗ്രബുദ്ധി കണ്ടു് ആശ്ചര്യെപ്പട്ടു,
‘തവ മാതാ പതിവ്രതാ’ എന്നു പറയുകയും അവിെട
യും ഭട്ടതിരി ‘നഹി നഹി’ എന്നു തർക്കുത്തരം ആവർ
ത്തിക്കുകയും െചയ്തു. അെതങ്ങെനെയന്നു നമ്പൂരിമാർ
േചാദിച്ചേപ്പാൾ അല്പം ആേലാചിച്ചു “േസാമഃ പ്രഥേമാ
വിവിേദ, ഗന്ധർേവാ വിവിദ ഉത്തരഃ, തൃതീേയാ അഗ്നി
േഷ്ട പതി, സ്തുരീയേസ്ത മനുഷ്യജന്മാ” എന്ന ഋേഗ്വദം
എട്ടാമഷ്ടകത്തിൽ മൂന്നാമധ്യായം ഇരുപേത്തഴാം വർ
ഗ്ഗത്തിേല അഞ്ചാമെത്ത ഋക്കു പ്രമാണമായി ഉദ്ധരിച്ചു
കാണിച്ചുവേത്ര. ഏതായാലും ഭട്ടതിരി അന്നെത്ത വാദ
ത്തിൽ വിജയം േനടി. ‘സാദ്ധ്വീമസാദ്ധ്വീം’ എന്ന േശ്ലാക
ത്തിൽ തനിയ്ക്കുെണ്ടന്നു േഘാഷിച്ച ശക്തിയാണു് ഭട്ടതിരി
പ്രകൃതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതു്. മെറ്റാരവസരത്തിൽ
ശാസ്ത്രികൾ തനിയ്ക്കു സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും
ഒന്നുേപാെല ൈനപുണ്യമുെണ്ടന്നു പ്രസ്താവിച്ചേപ്പാൾ
ഭട്ടതിരി െചാല്ലിയതാണു്.
“ഇന്ദ്രനീേല ന രാേഗാസ്തി; പദ്മരാേഗ ന നീലിമാ;
ഉഭയം മയി ഭാതീതി ഹന്ത! ഗുഞ്ജാ വിജൃംഭേത.”

എന്ന േശ്ലാകം. ഇങ്ങെന പല വാദങ്ങളും ആ പണ്ഡി
തമല്ലന്മാർ തമ്മിൽ നടത്തിെയങ്കിലും രണ്ടുേപർക്കും
അേന്യാന്യം അളവറ്റ ബഹുമാനമാണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്.
രണ്ടു േപരുേടയും പുരസ്കർത്താവു പയ്യൂർ മഹർഷിയായി
രുന്നു എന്നു മുമ്പുതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

അനന്തരചരിത്രം
ഭട്ടതിരി ദ്വിതീയാശ്രമം സ്വീകരിയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല. ക്ര
േമണ അേദ്ദഹം അൈദ്വതേവദാന്തിയായി, അതിവർ
ണ്ണാശ്രമിയായി, അനാസക്തിേയാഗം അനുഷ്ഠിച്ചുെകാ
ണ്ടു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു. ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളി
ലും ഭക്ഷ്യാഭക്ഷ്യങ്ങളിലും അേദ്ദഹത്തിനു യാെതാരു
നിഷ്കർഷയുമില്ലാതായിത്തീർന്നു. തന്നിമിത്തം പൂർവ്വാ
ചാരപരിപാലകന്മാരായ നമ്പൂരിമാർക്കു് അേദ്ദഹെത്ത
സമുദായത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിയ്ക്കണെമന്നു് ആഗ്രഹമു
ണ്ടായി എങ്കിലും ആ ജീവന്മുക്തെന്റ തപഃപ്രഭാവത്തിൽ
ഭയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർ അതിനു് ഒരുങ്ങിയില്ല.
അക്കാലത്തു് ഒരിക്കൽ േനരം ൈവകീട്ടും നിത്യകർമ്മ
മായ സന്ധ്യാവന്ദനം െചയ്യാതിരിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു ചില
നമ്പൂരിമാർ അേദ്ദഹെത്ത കളിയാക്കുകയും അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ഉപനിഷദന്തർഗ്ഗതമായ
“ഹൃദാകാേശ ചിദാദിത്യസ്സദാ ഭാതി നിരന്തരം;
ഉദയാസ്തമയൗ ന സ്തഃ; കഥം സന്ധ്യാമുപാസ്മേഹ?”

എന്ന േശ്ലാകം െചാല്ലി അവെര മടുപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
മെറ്റാരിക്കൽ പിതൃശ്രാദ്ധംേപാലും െചയ്യാത്ത അേദ്ദഹ
െത്ത മറ്റു ചില നമ്പൂരിമാർ അധിേക്ഷപിച്ചേപ്പാൾ
“മൃതാ േമാഹമയീ മാതാ; ജാേതാ ജ്ഞാനമയസ്സുതഃ;
ശാവസൂതകസംബന്ധാദനർഹസ്സർവകർമ്മസു.”

എന്നു േവെറാരു ഉപനിഷേച്ഛേശ്ലാകം െചാല്ലി അവ
േരയും ലജ്ജിപ്പിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു സമീപമുള്ള സുപ്ര
സിദ്ധമായ േചാറ്റാനിക്കര േദവീേക്ഷത്രത്തിനടുത്തായി
ഭട്ടതിരിക്കു് ഒരു ഗൃഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ േക്ഷ
ത്രത്തിൽ താൻ പ്രേവശിച്ചേപ്പാൾ ചില നമ്പൂരിമാർക്കു്
അതിൽ ൈവരസ്യം േതാന്നുകയാൽ അേദ്ദഹം നാടുവി
ട്ടു പരേദശേത്തയ്ക്കു േപായി എന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു.
അവിെടെവച്ചാണു് “ആപദി കിം കരണീയം?” എെന്നാ
രു നമ്പൂരി അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിക്കുകയും “സ്മരണീയം
ചരണയുഗളമംബായാഃ” എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉത്ത
രം േകട്ടിട്ടു “തൽസ്മരണം കിം കുരുേത” എന്നു വീണ്ടും
േചാദിക്കുകയും അതിനു് അേദ്ദഹം “ബ്രഹ്മാദീനപി ച
കിങ്കരീ കുരുേത” എന്നു വീണ്ടും മറുപടി പറയുകയും െച
യ്തതു്. മരണം പരേദശത്തുവച്ചായിരുന്നു. േചാറ്റാനിക്ക
രയ്ക്കു സമീപമുള്ള കീഴ്പ്പുറത്തു ഭട്ടതിരിയും പള്ളിപ്പുറത്തു
ഭട്ടതിരിയും കാക്കേശ്ശരിയുെട ശിഷ്യഗണത്തിൽ െപട്ടവ
രായിരുന്നു. പള്ളിപ്പുറത്തു ഭട്ടതിരിയുെട ഒരു മുക്തകമാ
ണു് ചുവെട േചർക്കുന്നതു്:
“ൈദ്വേത ലക്ഷദ്വയാധീതീ ഹ്യൈദ്വേത ലക്ഷപാരഗഃ;
അദ്യാപി വിദ്യാലാഭായ ജാഗർേമ്മ്യവ ജരന്നപി.”

“ശാലികാനാഥവന്മൂഢഃ” എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ മെറ്റാ
രു േശ്ലാകം ഞാൻ പ്രഭാകരെനപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശന
ത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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കാക്കേശ്ശരിയുെട കൃതിയായി ‘വസുമതീമാനവിക്രമം’
എന്ന ഏഴങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമല്ലാെത മെറ്റാന്നും
കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. എങ്കിലും ആ ഒരു കൃതിെകാണ്ടുതെന്ന
അേദ്ദഹം സഹൃദയന്മാരുെട സശിരഃകമ്പമായ ശ്ലാഘ
യ്ക്കു പാത്രീഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. മാനവിക്രമമഹാരാജാവു് മങ്ങാ
ട്ടച്ചൻ എന്ന മന്ത്രിയുെട പുത്രിയായ വസുമതിെയ വിവാ
ഹം െചയ്യുന്നതാണു് കഥാവസ്തു. ഇതരനാടകങ്ങളിെല
ന്നേപാെല ഇതിലും നായികയ്ക്കും നായകനും പല ദുർഘ
ടങ്ങളും തരണം െചേയ്യണ്ടിവരുന്നു. പ്രസ്താവനയിൽത്ത
െന്ന മഹാരാജാവിെനപ്പറ്റി പ്രൗേഢാദാത്തമായ ഒരു
വർണ്ണനമുണ്ടു്. അതാണു് താെഴേച്ചർക്കുന്നതു്:
“അദ്യ ഖല്വഹമാദിേഷ്ടാസ്മി നിഖിലനരപതിനികര
വി കടമകുടതടഘടിതമാണിക്യമണികിരണപല്ലവി
തപദപാരിജാതസ്യ വിജയലക്ഷ്മീവിഹാരരംഗായമാ
ണവക്ഷഃസ്ഥലസ്യ വിമതനരപതിവനിതാനിബിഡ
തരകുചകുംഭസംഭൃതകസ്തൂരികാ പത്രപടലികാപരി
േക്ഷപപാരീണേദാഃകാണ്ഡസ്യ ഖണ്ഡപരശുനിടിലത
ടഘടിതദഹനവിസൃമരജ്വാലാമാലാേകാലാഹലാസ
ഹിഷ്ണുപ്രതാപാനലാർച്ചിസ്സന്തതിനിരന്തരനീരാജിതബ്രഹ്മാണ്ഡ
പ്രചണ്ഡതരമന്ദരഗിരിഭ്രമണഘൂർണ്ണമാനദുഗ്ദ്ധാം േഭാ
നിധിതരംഗരിംഗണകലാനുഷംഗശൃംഗാരിയശഃപടീ
നിേചാളിതദിഗ്വധൂസഞ്ചയസ്യ സരസിരുഹാസനവാമ
േലാചനാനീരന്ധ്രബന്ധുരധമ്മില്ലമല്ലികാബഹളപരിമള
ഝരീപരീവാഹസാഹായ്യകദായികവിതാചാതുരീസേമ്മാഹി
സജ്ജനസംസ്തൂയമാനഗുണഗണവിസ്മൃതപൂർവനരപതി
കഥാ സന്താനസ്യ കമലാവിേലാലനയനാഞ്ചലസഞ്ചാ
രേഹലാസേങ്കതമന്ദിരായമാണവദനസ്യ സന്താനചി
ന്താമണിസുരഭിൈവ കർത്തനമുഖവദാന്യനിവഹമഹിമ
നിഗമപഠനാനധ്യായ പർവ്വണഃ ശർവ്വരീസാർവ്വഭൗമരു
ചിഗർവ്വസർവ്വങ്കഷസർവ്വേതാ മുഖസ്മിതചന്ദ്രികാ നിഷ്യ
ന്ദാനന്ദപരിഷദഃ പരപരാക്രമപ്രക്രമേഘാരാശനികല്പാ
ന്തവലാഹകസ്യ വിശിഷ്ടതമധർമ്മമന്ദരധാരണകലാകൂ
ടസ്ഥകമഠസ്യ നിരുപമസൗന്ദര്യലക്ഷ്മീകലാപിനീവിലാ
സേകതുയേഷ്ടഃ അഷ്ടാദശദ്വീപസമാഗതസകലരത്നപര
മ്പരാപരിപൂരിതനിജ നഗരബാഹ്യാളിന്ദനിഗളിതലക്ഷ്മീ
കേരണുകസ്യ േരണുകാതനയചരിത സാധർമ്മ്യശാലി
സഹേസാപക്രമനിർജ്ജിതപരിപന്ഥി സഞ്ചയബാഷ്പ
പൂരാജ്യാഹുതിജാജ്വല്യമാനേതജഃപാവകസ്യ പർവ്വത
പാരാവാരപാകശാസനസ്യശ്രീവിക്രമക്ഷമാനായകസ്യ
ആസ്ഥാനീകൃത പരിഹിണ്ഡിേതന പണ്ഡിതമണ്ഡേലന
ബാണാസാരപ്രസർപ്പത്തുരഗഖരഖുേരാദ്ധൂതധൂളീപേയാദവ്യാരുദ്ധാദിത്യേരാചിഃപ്രചയപരിണമ
ദ്ദുർദ്ദിനാേഭാഗഭീമാം
േഖ േഖലത്തുംഗശൃംഗധ്വജപടപടലീസദ്വലാകാവലീകാം
സംഗ്രാമപ്രാവൃഷം യസ്സൃജതി നിജയശസ്സസ്യ സമ്പത്സമൃൈദ്ധ്യ.

തസ്യ ചന്ദ്രചൂഡചരണസരസിജരുചിരരുചിമധുരമധു
കബളനേലാലുപേലാലംബായമാനമാനസസ്യ, സം
ഗ്രാമാംഗണരിം ഖണവശംവദതുരഗഖരതരഖുരപുടവി
പാടനദലിതധരണീതേലാച്ചലിതവർദ്ധിഷ്ണുധൂളീപാ
ളീകലുഷിതവിയത്സിന്ധുസലിലസ്യ, അസ്മത്സ്വാമിനഃശ്രീമാന
കിമപി രൂപേകാത്തമം.”

ഈ ഗദ്യത്തിൽ നിന്നു തെന്ന “അസ്ത്യസ്രാകമമന്ദമന്ദര
ഗിരി” ഇത്യാദി പ്രശംസ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൂക്തിക്കു
േയാജിച്ചതാെണന്നു ഭാവുകന്മാർക്കു ഗ്രഹിയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. പ്രസ്താവനയിൽത്തെന്നയുള്ള രണ്ടു പദ്യങ്ങൾകൂടി
പ്രകൃേതാപേയാഗികളാകയാൽ ഉദ്ധരിേക്കണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു:
“േഭാേഭാസ്സൽകവയഃ ഖലാദ്രിപവയഃ ശൃണ്വന്തു സർേവ്വ

വേചാ
മൽകം, യൽ കവിതാപേഥ മിതവചാേസ്സായം പ്രവൃേത്താ
ജനഃ;
തൽ സർവം കവിതാകുതൂഹലവശാന്ന ത്വാർഭടീൈവഭവാദിേത്യവം മനസാ വിചിന്ത്യ കരുണാമദ്ധാ കുരുധ്വം മയി.”
“േനതാ സർവ്വഗുേണാത്തരഃ പുനരസൗ
ൈശലാംബുരാശീശ്വരഃ;
പ്രൗേഢായഞ്ച കവിഃ പ്രശസ്തവചനേസ്ഥമാ സ
ദാേമാദരഃ;
ചിത്രം ൈചവ കഥാ സുധാലഹരികാസബ്രഹ്മചാരിണ്യേഹാ;
രൈമ്യഷാ ച സഭാ സ്വഭാവമധുരാ തത്തദ്രസജ്ഞായിനീ.”

ഭട്ടതിരിയുെട കവിതാരീതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ മറ്റു ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി ചുവേട പകർത്താം.
(1) കാമികളുെട സങ്കല്പം:
“ഭ്രൂ വല്ലീ ചലിേതതി, പക്ഷ്മയുഗളീ സ്തേബ്ധതി, േനത്രാഞ്ചലം
പ്രാപ്താ ഹന്ത കനീനിേകതി കിമപി സ്വിന്നൗ
കേപാലാവിതി
അന്തഃകമ്പവിജൃംഭിതം കുചയുഗം േചതി ക്ഷേണ കാമിനാം
ജായേന്ത ഖലു േകപി േകപ്യഭിനവാസ്സങ്കല്പകല്പദ്രുമാഃ.”

(2) സായംസന്ധ്യ:
“പാദാനാന്നവ പാരിഭദ്രസുഷമാപാടച്ചരാണാം ഗണം

കർഷേന്നഷ പേയാനിധൗ പിപതിഷത്യഹ്നാമധീശസ്സ്വയം
കിൈഞ്ചഷാ ധൃതമാലഭാരിമഹിളാചില്ലീലതാചാതുരീം
ബിഭ്രാണാ വലതി ക്രമാദിതരദിങ്മൂേല തേമാേലഖികാ.”
(3) നക്ഷത്രങ്ങൾ:
“സ്ഫുരന്തി ഗഗനാംഗേണ നടനചണ്ഡചണ്ഡീപതിഭ്രമഭൂമിതജാഹ്നവീസലിലബിന്ദുസേന്ദഹദാഃ
സ്മേരാത്സവവശംവദത്രിദശവാരവാേമക്ഷണാ–
കുചത്രുടിതമൗക്തിഭ്രമദവിഭ്രമാസ്താരകാഃ.”

(4) വിരഹിയായ നായകൻ മന്മഥേനാടു്:
“ബാണാംേസ്ത പുരേഭദിേനാപിചതനുൈദ്വധീകൃതിപ്രക്രിയാ-

ധൗേരയാന്മയി മാ പ്രയുങ്ക്ഷ്വ ജഗതീനിർദ്വന്ദ്വേകളീഗുേരാ,
ലജ്ജേന്ത ന കഥന്ന്വമീ മയി പുനർമുക്ത്വാ പതന്തസ്ത്വായാ
ഫുല്ലന്മല്ലിഗുളുച്ഛേകാമളതമസ്വാേന്ത നിതാന്താകുേല?”
(5) മന്ദവായു:
“ഏേത കുംഭസമുദ്ഭവപ്രണയിനീചൂളീഭരാേന്ദാളനാഃ

ക്രീഡാഖിന്നഭുജംഗേലാകഗൃഹിണീഘർമ്മഛിദാകർമ്മഠാഃ
ഈഷച്ചൂഷിതവാരിരാശിലഹരീമാലാചലദ്വിപ്രുഷഃ
കന്ദർപ്പദ്വിപദർപ്പദാനനിപുണാഃ േഖലന്തി ബാലാനിലാഃ”
(6) അഭിസാരികകൾ:
“നീലക്ഷൗമമയീ വിഗുണ്ഠനപടീ, കസ്തൂരികാശ്യാമളൗ
വേക്ഷാജൗ, ശ്രവസീ വിനിദ്രവലഭിന്നീലാശ്മതാടങ്കിനീ
പാണീ ഗാരുഡരത്നകങ്കണധരൗ; സ്ത്രീണാം തഥാപി സ്ഫുടം

ജ്ഞായേന്ത മുഖസൗരേഭണ മഹതാ
കാന്താഭിസാരക്രമാഃ.”
(7) ചേന്ദ്രാദയം:

“യൽ പ്രാഗഞ്ജനപങ്കരഞ്ജിതമിവ, പ്രാവൃട്പേയാദാവലീഗാഢാശ്ലിഷ്ടമിവ, സ്മരാന്തകഗളച്ഛാൈയരിവാപൂരിതം,

േലാലംൈബരിവ ചുംബിതം സമജനി
ധ്വാന്താനുബന്ധാദേഹാ
തൽ പശ്യാദ്യ വിപാണ്ഡരം വലഭിദസ്സഞ്ജായേത
ദിങ്മുഖം.”

‘കാളിദാസഹർഷരാജേശഖര’മുഖന്മാരായ മഹാകവി

കെളയാണു് ഭട്ടതിരി പ്രസ്താവനയിൽ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്ന
െതങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനു് അത്യധികം പഥ്യം മുരാരി
േയാടും രാജേശഖരേനാടുമാെണന്നു് ഉദ്ധൃതങ്ങളായ
േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ധരിക്കാവുന്നതാണു്. ഉദ്ദണ്ഡെന്റ
കവിതയ്ക്കുള്ള മാധുര്യം ഭട്ടതിരിയുേടതിനില്ല. അതിൽ
ഓജസ്സാണു് സർേവാപരി പരിസ്ഫുരിക്കുന്നതു്. ആശയ
ങ്ങളുെട അചുംബിതത്വം, വിശിഷ്ടശബ്ദങ്ങളുെട സമ്യൿ
പ്രയുക്തത മുതലായ അംശങ്ങളിൽ ഭട്ടതിരിയുെട നാ
ടകത്തിനു ഗണനീയമായ ഔൽകൃഷ്ട്യമുണ്ടു്. എന്നാൽ
ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ മല്ലികാമാരുതത്തിനുത
െന്നയാണു് അഭ്യർഹിതത്വം എന്നുള്ളതിനും സേന്ദഹ
മില്ല.
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38 കാക്കേശ്ശരിയുെട

ഒരുഭാഷാശ്േളാകം

അതിബാല്യത്തിൽ ഭട്ടതിരിെയ ഒരിക്കൽ മൂേക്കാലയ്ക്കൽ
േദവീേക്ഷത്രത്തിൽ െതാഴിയിയ്ക്കുവാൻ െകാണ്ടുേപാ
യി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം െചാല്ലിയതാണു് പ്രസിദ്ധവും
അേധാലിഖിതവുമായ ഭാഷാേശ്ലാകം:
“േയാഗിമാർ സതതം െപാത്തും

തുമ്പെത്തത്തള്ളയാരേഹാ
നാഴിയിൽപ്പാതിയാടീല പലാകാേശന വാ ന വാ”

േയാഗിമാർ െപാത്തുന്നതു മൂക്കു്; മൂക്കിെന്റ തുമ്പു മൂക്കു
തല (മൂേക്കാല) ; അവിടെത്ത േദവി ഉരിയാടാത്തതു
(പലാകാശം) ബഹുമാനം അഥവാ ഗർവ്വംെകാണ്ടാ
േണാ എന്നു ശങ്ക. ഇതാണു് ആ േശ്ലാകത്തിെന്റ അർ
ത്ഥം. വികടപ്രേയാഗങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ൈശശ
വത്തിൽത്തെന്ന പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് ഈ
േശ്ലാകം െതളിയിക്കുന്നു.
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39 ഇന്ദുമതീരാഘവം
ഇന്ദുമതീരാഘവം എെന്നാരുനാടകത്തിെന്റ ഏതാനും
ഭാഗം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അതു കാക്കേശ്ശരിയുെട കൃതിക
ളിൽ ഒന്നാെണന്നു േഡാക്ടർ കൃഷ്ണമാചാര്യർ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചി
ട്ടുള്ളതിനു് അടിസ്ഥാനെമാന്നുമില്ല. ഇന്ദുമതീരാഘവം
ഒരു േകരളീയെന്റ കൃതിതെന്ന. പ്രസ്താവനയിൽ “അസ്തി
കില േകരേളഷു സമസ്തദുശ്ചരിതവിധ്വംസിനീ, നിരസ്തമ
ലവിപ്രകുല പരിക്രാന്തതടപ്രേദശാ, പ്രാചീനാമേധയാ
സരിൽപ്രവരാ.
“തസ്യാസ്തീേര വിലസതിതരാം താരകാധീശമൗേലഃ
േക്ഷത്രം; തത്ര പ്രഥിതയശസാമസ്തി വസ്ത്യം പവിത്രം
ൈകലാസാനാ; മജനി രവിവർമ്മാഭിേധയസ്തദീേയ

വംേശ വിദ്യാവിഹൃതിനിലയഃ പഥ്യേബാേധാ നരാണാം.”

എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാചീനദി ഏെതന്നും
അതിെന്റ തീരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന രവിവർമ്മാവു് ആെര
ന്നും അറിയുന്നില്ല. രവിവർമ്മാവു ൈകലാസൻ (വാരി
യർ) ആകുന്നതു് എങ്ങെനെയന്നു ചിന്ത്യമായിരിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹെത്ത “നിേശ്ശഷശബ്ദാംബുധിചുളുകയിതാ കുംഭ
സംഭൂതിരന്യഃ” എന്നു കവിവാഴ്ത്തുകയും
“േദശികസ്യാസ്യ കരുണാമവലംബ്യ പരം ബലം
അകേരാദ്രൂ പകമിദം േകാപി ഭൂസുരബാലകഃ”

എന്നു തുടർന്നുപന്യസിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പറയത്തക്ക
യാെതാരു ഗുണവുമില്ലാത്ത പ്രസ്തുത േശ്ലാകങ്ങളുെട കർ
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40 േചന്നാസ്സു നാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാടു്,

തന്ത്രസമുച്ചയം

േചന്നാസ്സു നാരായണൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിെല ജനനം
െകാല്ലം 603 േമടമാസത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതി
നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയായ തന്ത്രസമുച്ചയത്തിെന്റ
പന്ത്രണ്ടാം പടലത്തിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ടു്;
“കല്യേബ്ദഷ്വതിയത്സു നന്ദനയേനഷ്വംേഭാധിസംേഖ്യഷു
യ-

സ്സംഭൂേതാ ഭൃഗുവീതഹവ്യമുനിയുങ്മൂേല സേവേദാന്വേയ
പ്രാഹുര്യസ്യ ജയന്തമംഗലപേദദ്ധം ധാമ നാരായണേസ്സായം തന്ത്രമിദം വ്യധാദ്ബഹുവിധാദുദ്ധൃത്യ
തന്ത്രാർണ്ണവാൽ.
***

ഇതി തന്ത്രസമുച്ചേയ ശ്രുതാർച്ചക്രമഗുൈപ്ത്യ
രവിജന്മസമ്പണീേത
പടലഃ പരിശിഷ്ടകർമ്മവാദീ ദശേമാഭൂദ്
ദ്വിപുരസ്സരസ്സമാപ്തഃ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു നമ്പൂരിപ്പാടു ജനിച്ചതു കലി
4529-ആം വർഷത്തിലാെണന്നും, അേദ്ദഹത്തിേന്റയും
പിതാവിേന്റയും നാമേധയങ്ങൾ യഥാക്രമം നാരായ
ണെനന്നും രവിെയന്നും ആയിരുന്നു എന്നും ഭൃഗുസം
ജ്ഞമാണു് (ഭാർഗ്ഗവം) അേദ്ദഹത്തിെന്റ േഗാത്രെമന്നും
വിശദീഭവിക്കുന്നു. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ഇല്ലം െപാന്നാനി
ത്താലൂക്കിൽ വേന്നരിേദശത്തിലായിരുന്നു. ആ ഇല്ലം
ഇേപ്പാൾ ഗുരുവായൂരിെല തന്ത്രിയുെട കുടുംബത്തിൽ
ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ശാഖ െകാച്ചി രാജ്യത്തു െചാവ്വര
യും താമസിയ്ക്കുന്നു. േവേറയും േചന്നാസ്സു് എന്ന േപരിൽ
ഒന്നു രണ്ടില്ലങ്ങൾ വേന്നരിയിലുണ്ടേത്ര. തന്ത്രസമുച്ചയം
രചിച്ചതു് 603-ൽ ആെണന്നു ‘കല്യേബ്ദഷു’ എന്ന േശ്ലാ
കത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. “അതിയത്സു വൃേത്തഷു
സേവേദാന്വേയ സംഭൂതഃ” എന്നു തന്ത്രസമുച്ചയവ്യാ
ഖ്യാതാവായ വിവരണകാരനും “നാലായിരത്തഞ്ഞൂ
റ്റിരുപതു കലിയുഗസംവത്സരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ
െകാല്ലവർഷം 603-ആണ്ടു് യാെതാരു ഗ്രന്ഥകാരൻ
ഉണ്ടായി” എന്നു് അേത ഗ്രന്ഥത്തിനു ഭാഷാവ്യാഖ്യാ
നം രചിച്ച കുഴിക്കാട്ടു മേഹശ്വരൻഭട്ടതിരിയും പ്രസ്താ
വിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െകാല്ലം 603-ൽ ആണു് സമുച്ചയനിർമ്മിതി
എങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥകാരനു മാനവിക്രമമഹാരാജാവിെന്റ
സദസ്യനാകുവാൻ മാർഗ്ഗവുമില്ല. സമുച്ചയകാരെന്റ ഗുരു
ദിവാകരൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നുള്ളതു്
‘ഗുരുദിവാകരഭദ്രകടാക്ഷരുൿ’ ഇത്യാദി േശ്ലാകത്തിൽ
അേദ്ദഹം തെന്ന സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ശിഷ്യനായ വിവരണകാരൻ പറയുന്നു. മുല്ലപ്പള്ളി
ബ്ഭട്ടതിരിയും േചന്നാസ്സു നമ്പൂരിപ്പാടും രാജാവിെന ദു
ഷിച്ചു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാൽ മുല്ലപ്പള്ളി
തെന്നക്കാൾ പല േയാഗ്യന്മാരുമിരിേക്ക മുമ്പിൽ കടന്നു
കിഴി വാങ്ങണെമന്നും േചന്നാസ്സു തന്ത്രവിഷയകമായി
ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കണെമന്നുമായിരുന്നു മാനവിക്രമെന്റ
ശിക്ഷെയന്നാണേല്ലാ ഐതിഹ്യം. അതു ശരിയാെണ
ങ്കിൽ മഹാരാജാവു മലയാളക്കരയിെല േക്ഷത്രങ്ങൾ
ക്കും േക്ഷത്രാചാരങ്ങൾക്കും ഒരു മഹാനുഗ്രഹമാണു്
തന്മൂലം െചയ്തതു്. എെന്തന്നാൽ ആ ആജ്ഞയുെട ൈവ
ഭവത്താൽ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രകൃഷ്ടമായ പ്രാവീണ്യം
സമ്പാദിച്ചിരുന്ന നമ്പൂരിപ്പാടു ബഹുവിധമായ തന്ത്രാർ
ണ്ണവം മഥിച്ചു സമുച്ചയം എന്ന അമൃതകുംഭം േലാക
ത്തിനു നല്കുവാനിടവന്നു. സുമതിയുെട വിഷ്ണുസംഹിത,
ഈശാനഗുരുേദവപദ്ധതി, പ്രപഞ്ചസാരം, പ്രേയാഗ
മഞ്ജരി, മയമതം, ക്രിയാസാരം മുതലായി അന്നുവെര
േകരളത്തിൽ ഏതദ്വിഷയത്തിൽ പ്രമാണീഭൂതങ്ങളായ
പല ഗ്രന്ഥങ്ങേളയും അതു് ഉപജീവിക്കുകയും കബളീക
രിക്കുകയും െചയ്തു. “അർച്ചാസ്ഥാനവിശുദ്ധീഃ കാശ്ചന
ഗുരുശിക്ഷിതാസ്ത്വേവാചാമ” എന്ന വാക്യത്തിൽനിന്നു
തെന്റ ഗുരുനാഥെന്റ മുഖത്തുനിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാനിടവന്ന
ചില രഹസ്യങ്ങളും പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചി
ട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം. പറേയണ്ടതു സംശയേച്ഛദകമായ
രീതിയിൽ സംേക്ഷപിച്ചു പറവാൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കു
ള്ള സാമർത്ഥ്യം പ്രേത്യകിച്ചും പ്രശംസാവഹമാണു്.
സമുച്ചയത്തിേല പന്ത്രണ്ടു പടലങ്ങളിലുമായി അേദ്ദഹം
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള 2896 പദ്യങ്ങളിൽ േദവാലയനിർ
മ്മാണ പരിപാടികളും.
“ശ്രീേശശേസശഹരിസുംഭജിദാംബിേകയ-

വിേഘ്നശഭൂതപതിനാമവിഭിന്നഭൂമ്നഃ
വേക്ഷ്യ പരസ്യ പുരുഷസ്യ സമാനരൂപമർച്ചാവിധിം സഹ പൃഥൿ ച വിേശഷയുക്തം.”

എന്ന തെന്റ പ്രതിജ്ഞ അനുസരിച്ചു വിഷ്ണു, ശിവൻ,
ശങ്കരനാരായണൻ, ദുർഗ്ഗ, സ്കന്ദൻ, ഗണപതി, ശാസ്താ
വു് എന്നീ ഏഴു േദവതകളുെട അർച്ചാവിധിയും അേദ്ദഹം
പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
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41 മാനവവാസ്തുലക്ഷണം
തന്ത്രസമുച്ചയത്തിനുപുറേമ മാനവവാസ്തുലക്ഷണം
എെന്നാരു ഗ്രന്ഥംകൂടി േചന്നാസ്സുനമ്പൂരിപ്പാടു രചിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. ഇതിനു മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക എന്നും േപരുണ്ടു്.
പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാതാവു്, “അയം കവിഃ,
മയാ തന്ത്രസമുച്ചേയ േദവാലയലക്ഷണമുക്തം; മനു
ഷ്യാലയലക്ഷണം കുത്രാപി േനാക്തഞ്ച; തസ്മാദിദാനീം
തന്ത്രസമുച്ചയാൽ കതിപയപദ്യാനി യഥാവകാശമുദ്ധൃ
ത്യ ൈതസ്സഹചതുശ്ചത്വാരിംശദ്ഭിഃ േശ്ലാൈകർമ്മനു
ഷ്യാലയ ലക്ഷണം വക്ഷ്യാമീതി നിശ്ചിത്യ തത്രാദൗ
പ്രഥേമന േശ്ലാേകേനഷ്ടേദവതാനമസ്കാരം ചികീർഷിത
പ്രതിജ്ഞാഞ്ചാഹ” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നാ
ണു് ഈ വസ്തുത െവളിെപ്പടുന്നതു്. േശ്ലാകം അടിയിൽ
േചർക്കുന്നു:
“പ്രണമ്യ വിശ്വസ്ഥപതിം പിതാമഹം

നിസർഗ്ഗസിദ്ധാമലശില്പൈനപുണം
മയാ വിവിച്യാഗമസാരമീര്യേത
സമാസേതാ മാനവവാസ്തുലക്ഷണം.”

വ്യാഖ്യാതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ
നൂതനമായി നാല്പത്തിനാലു് േശ്ലാകങ്ങേളയുള്ളു. പിന്നീ
ടു ശില്പരത്നത്തിൽനിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി എടുത്തു
േചർത്തു ഷട്പഞ്ചാശിക എന്ന േപരിൽ അതു് ഏേതാ
ഒരു പണ്ഡിതൻ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു.
മനുഷ്യാലയനിർമ്മാണത്തിനു േയാഗ്യമായ പ്രേദശേമ
െതന്നു താെഴ കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ നിർണ്ണയിച്ചിരി
ക്കുന്നു:
“േഗാമർൈത്ത്യഃ ഫലപുഷ്പദുഗ്ദ്ധതരുഭിശ്ചാഢ്യാ സമാ

പ്രാക്പ്ലവാ
സ്നിഗ്ദ്ധാ ധീരരവാ പ്രദക്ഷിണജേലാേപതാശുബീേജാദ്ഗമാ
സംേപ്രാക്താ ബഹുപാംസുരക്ഷയജലാ തുല്യാ ച
ശീേതാഷ്ണേയാഃ
േശ്രഷ്ഠാ ഭൂരധമാ സമുക്തവിപരീതാ മിശ്രിതാ മധ്യമാ.”

മാനവവാസ്തുലക്ഷണത്തിനു് ഒരു പഴയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാ
നമുണ്ടു്; അതു് ആരുെട കൃതിെയന്നറിയുന്നില്ല.
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42 തന്ത്രസമുച്ചയവ്യാഖ്യകളും

േശഷസമുച്ചയവും

തന്ത്രസമുച്ചയത്തിനു വിമർശിനിെയന്നും വിവരണെമ
ന്നും രണ്ടു പ്രസിദ്ധങ്ങളായ വ്യാഖ്യകളുണ്ടു്. ആദ്യേത്ത
തു ഗ്രന്ഥകാരെന്റ പുത്രനായ ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിേല
യും. രണ്ടാമേത്തതു ശിഷ്യനും കൃഷ്ണശർമ്മാവുമായ മെറ്റാ
രു ബ്രാഹ്മണേന്റയും കൃതികളാണു്.
“യസ്യ ഹി തന്ത്രസമുച്ചയരചനാേല്ലാേക സമുത്ഥിതാ

കീർത്തിഃ
തൽപുേത്രണ കൃേതയം ശങ്കരനാമ്നാ വിമർശിനീ വ്യാഖ്യാ”

എന്നു വിമർശിനിയിലും
“ഗുരൂൻ ഗണാധിരാജഞ്ച നത്വാ ഗുരുനിേദശതഃ
തൽകൃതം വിവരിഷ്യാമഃ സ്ഫുടം തന്ത്രസമുച്ചയം”

എന്നു വിവരണത്തിലും പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. തന്ത്രസമുച്ച
യത്തിെന്റ പൂരണമായ േശഷസമുച്ചയവും വിവരണകാ
രൻ രചിച്ചതാണു്.
“േയായം തന്ത്രസമുച്ചേയാ ഗുരുകൃേതാ യത്തത്ര

സാരഗ്രഹാൽ
തച്ഛിഷ്യാഗമസാരസംഗ്രഹതേയഹാരഭ്യമാേണ തതഃ
ഗ്രാഹ്യം േശഷസമുച്ചേയ സുകുശൈലസ്സാമാന്യകർമ്മാഖിലം
േയാഽജാേദ്യഷു വിേശഷ ഏഷ നിഖിലസ്സു
വ്യക്തമേത്രാച്യേത.”

എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രാരംഭത്തിൽ തെന്റ ഉേദ്ദശ്യെത്ത
വിശദീകരിക്കുന്നു. എങ്ങെന തെന്റ ഗുരു വിഷ്ണ്വാദിക
ളായ ഏഴു േദവതകളുെട അർച്ചനാപ്രകാരങ്ങൾ വിവിധ
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായി കിടന്നിരുന്നതു
സമുച്ചയിച്ചുേവാ അതുേപാെലതാനും തദവശിഷ്ടന്മാ
രായ ബ്രഹ്മാദിേദവതകെള സംബന്ധിച്ചുള്ള തന്ത്രവിധി
കൾ ഒരിടത്തു് ഒന്നിച്ചു പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കു
ന്നു എന്നാണു് അേദ്ദഹം നെമ്മ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
“ബ്രഹ്മാർക്കൈവശ്രവണകൃഷ്ണസരസ്വതിശ്രീെഗൗര്യഗ്രജാ ദദതു കാള ്യപി മാതേരാ േമ,
േക്ഷത്രാധിേപാ ഗുരുരുജിദു് ഗിരിശാദിരൂപാ
ഇന്ദ്രാദേയാപി നമേതഽഭിമതം പ്രസന്നാഃ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ അേദ്ദഹം താൻ തന്ത്രപ്രതിപാദന
ത്തിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന േദവതകളുെട നാമേധയ
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവു്, ആദിത്യൻ,
കുേബരൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി, െഗൗരി, േജ്യ
ഷ്ഠ, ഭദ്രകാളി, മാതൃക്കൾ, േക്ഷത്രപാലൻ, ബൃഹസ്പതി,
രുജിത്തു്, ഇന്ദ്രാദി ദിൿപാലന്മാർ, എന്നിവരാണു് ആ
േദവതകൾ. കൃഷ്ണശർമ്മാവു ഗുരുവായൂർക്കു സമീപമുള്ള
ൈകനിക്കരക്കടലാടി എന്ന ഇല്ലത്തിെല ഒരംഗമായി
രുന്നു എന്നു ചില തന്ത്രിമാരുെട ഇടയിൽ ഒൈരതിഹ്യമു
ള്ളതായി േകൾവിയുണ്ടു്; ഇതിെന്റ സൂക്ഷ്മതത്വം അറിയു
വാൻ േരഖെയാന്നുമില്ല.
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43 കൂടല്ലൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടു്
പതിെനട്ടരക്കവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ െപട്ട തിരുേവഗപ്പു
റക്കാരായ അഞ്ചു നമ്പൂരിമാർ ആെരന്നറിയുന്നില്ല. കാ
ക്കേശ്ശരിയുെട ഗുരുനാഥനായ നാരായണൻ അവരിൽ
ഒരാളായിരിക്കാം. അവരും മുല്ലേശ്ശരി ഭട്ടതിരിയും രചി
ച്ചിട്ടുള്ള കൃതികെളാന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. കാക്കേശ്ശരിയു
െട ഗുരുവായ നാരായണനാണു് സുഭദ്രാഹരണകാരൻ
എന്നു െവളിെപ്പടുന്നപക്ഷം അേദ്ദഹവും, അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഗുരുനാഥന്മാരായ ജാതേവദസ്സും അഷ്ടമൂർത്തിയും
പിതൃവ്യന്മാരായ രാമനും ഉദയനുമാണു് തിരുേവഗപ്പു
റക്കാരായ അഞ്ചു സദസ്യന്മാർ എന്നു സങ്കല്പിക്കാം.
പേക്ഷ അതിെനാന്നും െതളിവില്ല. സുഭദ്രാഹരണം രചി
ച്ച നാരായണൻ ആെരന്നാണു് പ്രകൃതത്തിൽ പ്രശ്നം.
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44 ഏതു നാരായണൻ?
കാക്കേശ്ശരിയുെട ഗുരുനാഥനായ നാരായണൻനമ്പൂരി
യാണു് സുഭദ്രാഹരണകാരൻ എന്നു ചിലർ ഉറപ്പിച്ചു പറ
ഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അേധാലിഖിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങ
ളിൽ ആദ്യേത്തതു് ആരംഭത്തിലും രണ്ടാമേത്തതു് അവ
സാനത്തിലുമുള്ളതാണു്:
“നിേളാപകണ്ഠാഭരണാദ്വിനീതാേദ്യാ ബ്രഹ്മദത്താദജനി ദ്വിേജന്ദ്രാൽ
രാേമാദയാചാര്യപിതൃവ്യചുഞ്ചുർന്നാരായേണാെസൗ കവിരസ്യ കർത്താ.”
“വിശ്വാമിത്രസ്യ േഗാേത്ര ദ്വിജമണിരഭവദ്

ബ്രഹ്മദത്താഭിധാനഃ
ശ്രാദ്ധസ്വാധ്യായപൂതസ്സകലഗുണനിധിശ്ശാസ്ത്രവിൽ കാവ്യെശൗണ്ഡഃ
അേന്തവാസീ വിപശ്ചിദ്വിപഹരിണഭൃേതാർജ്ജാതേവേദാഷ്ടമൂർേത്ത്യാസ്തൽസൂനുഃ കാവ്യേമതദ്വ്യധിത ബുധമുേദ
ഖ്യാതനാരായണാഖ്യഃ.”

ഈ പദ്യങ്ങൾ കവി വിശ്വാമിത്രേഗാത്രജനും ശാസ്ത്ര
ജ്ഞനും കവിയുമായ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂരിയുെട പു
ത്രനായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹത്തിനു ജാതേവദെസ്സ
ന്നും അഷ്ടമൂർത്തിെയന്നും രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരും, രാമ
െനന്നും ഉദയെനന്നും രണ്ടു പിതൃവ്യന്മാരും ഉണ്ടായി
രുന്നു എന്നും ആ പിതൃവ്യന്മാർ മൂലമാണു് (അവരുേടയും
അേന്തവാസിത്വംമൂലമായിരിക്കണം) താൻ വിഖ്യാത
നായതു് എന്നും ഭാരതപ്പുഴയുെട സമീപത്തായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലെമന്നും ഖ്യാപനംെചയ്യുന്നു. ‘നി
േളാപകണ്ഠ’ത്തിലല്ലാ, ‘നിളാസഹചരീ’ തീരത്തിലാ
യിരുന്നു കാക്കേശ്ശരിയുെട ഗുരുനാഥനായ നാരായ
ണെന്റ ഗൃഹെമന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. അതുേപാകെട്ട.
ഒരു മഹാൈവയാകരണനായിരുന്ന അേദ്ദഹെത്ത
ആ ശാസ്ത്രത്തിലും പാരംഗതനായിരുന്ന കാക്കേശ്ശരി
ഒരു പാർവ്വതീഭക്തെനന്നും പ്രാേജ്ഞാത്തമൻ എന്നും
മാത്രം വർണ്ണിച്ചാൽ മതിയാകുേമാ? േപാരാ. തിരുേവ
ഗപ്പുറയിൽ കിഴവപ്പുറം എെന്നാരില്ലമുെണ്ടന്നും ‘വിനീ
താൽ’ എന്ന ശബ്ദംെകാണ്ടു് ആ ഇല്ലെത്ത ഗ്രഹിക്കണ
െമന്നുമാണു് എതിർകക്ഷികളുെട വാദം. അതു സുഭദ്രാ
ഹരണകാരെന്റ മതത്തിനു വിപരീതമാകുന്നു. “വിനീ
താൽ=ശാസ്ത്രാനുഗതാൽ” എന്നാണു് ആ ശബ്ദത്തിനു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനം. കൂടല്ലൂരില്ലത്തിൽ അന്നു
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരില്ലായിരുന്നു എന്നും പിൽക്കാലത്തു മാ
ത്രമാണു് അതിെല അംഗങ്ങൾ വ്യാകരണത്തിൽ പ്ര
വീണന്മാരായിത്തീർന്നതു് എന്നുമാണു മെറ്റാരു വാദം.
ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികെള അന്നെത്ത കൂടല്ലൂർ അച്ഛൻനമ്പൂ
തിരിപ്പാടു പദമഞ്ജരിയിൽ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുെമ്പട്ടു
എന്നുള്ള ഐതിഹ്യത്തിനു് ആ വാദം കടകവിരുദ്ധമാ
യി നിലെകാള്ളുന്നു. കൂടല്ലൂരിൽ പതിന്നാലു തലമുറക്കാ
ലേത്തക്കു മാത്രേമ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യം അനുസ്യൂത
മായി നിലനില്ക്കുകയുള്ളു എന്നു ഒരു സങ്കല്പമുണ്ടായിരു
ന്നതായും, ആ സങ്കല്പമനുസരിച്ചു് 1060-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു
ജീവിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണി നമ്പൂരിപ്പാേടാടുകൂടി ആ പാണ്ഡി
ത്യം അസ്തമിച്ചു എന്നും ഒൈരതിഹ്യം ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ആ ഐതിഹ്യം യഥാർത്ഥമാെണന്നു വന്നാൽക്കൂടി
യും, ഒരു തലമുറയ്ക്കു മുപ്പതു െകാല്ലം കണക്കാക്കുന്നതാ
യാൽ എെന്റ അനുമാനത്തിനു ക്ഷതിയില്ല. അതിനുമുൻ
പു ൈവയാകരണന്മാേര ആ ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല
എന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നതിനും ആ ഐതിഹ്യം ഉപേയാ
ഗെപ്പടുന്നില്ല. കൂടല്ലൂർമനക്കാർ വിശ്വാമിത്രേഗാത്രക്കാ
രാണു്; അവരിൽ ഒരാൾ നിർമ്മിച്ച കാവ്യമാണു് സുഭ
ദ്രാഹരണം എന്നു് എനിക്കു േകട്ടുേകൾവിയുള്ള ഐതി
ഹ്യെത്ത ഞാൻ അവിശ്വസിക്കണെമങ്കിൽ അതിനു
കൂടുതൽ െതളിവു േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാക്കേശ്ശരിയുെട
ഗുരുനാഥനും ആ േഗാത്രത്തിൽ ജനിച്ച ആളാെണന്നു
ള്ളതു സുഭദ്രാഹരണെത്തത്തെന്ന അവലംബിച്ചുള്ള
ഒരു സങ്കല്പമാകയാൽ അതിനു യാെതാരു വിലയുമില്ല.
പിന്നീെടാരു വാദം കൂടല്ലൂർക്കാർക്കു നിേളാപകണ്ഠവു
മായി യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു എന്നാണു്. ആ
വാദം നിരാസ്പദെമന്നു കാണിക്കാൻ കൂടല്ലൂർ നീലക
ണ്ഠൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല സഹസ്രനാമഭാഷ്യത്തിൽനിന്നു
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകം പ്രേയാജകീഭവിയ്ക്കുെമന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നു:
“ജേജ്ഞ യേജ്ഞശ്വരഃ പ്രാഗുപനിളമധിേപാ
യജ്വനാമാഹിതാഗ്നി-

സ്തദ്വംേശാദ്ഭൂതനാരായണബുധവരജാദു്
േഗാത്രജാദു് ഗാധിസൂേനാഃ
നാഗേശ്രണ്യാഖ്യേദേശാദ്ഭവജനനജൂേഷാ
ബ്രഹ്മദത്തദ്വിേജന്ദ്രാ–
ജ്ജാേതാ നാമ്നാം സഹസ്രം വ്യവൃണുത ഗുരുകാരുണ്യേതാ നീലകണ്ഠഃ.”

യേജ്ഞശ്വരൻ േമഴേത്താളഗ്നിേഹാത്രിയാെണന്നും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശജന്മാരാണു് കൂടല്ലൂർ (നാഗേശ്ര
ണി = നാേറരി) ഇല്ലക്കാർ എന്നും പ്രേത്യകിച്ചു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. നിേളാപ കണ്ഠത്തിലാണു് േമഴേത്താൾ
നിവസിച്ചിരുന്നെതങ്കിൽ അേദ്ദഹെത്തത്തുടർന്നു കൂട
ല്ലൂർകാർ അവിെട വളെരക്കാലം താമസിച്ചിരുന്നിരി
ക്കാെമന്നും ഊഹിക്കുന്നതിൽ യാെതാരപാകത്തിനും
മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ. കൂടല്ലൂരിൽ ആരാണു് ൈവയാകരണ
െനന്നും അകവൂരിൽ എന്നാണു് തിരുേവാണെമന്നും
തിരിച്ചറിയുവാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലന്നു് ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലു
ണ്ടു്. ആശ്ചര്യകരമായ ആ പാരമ്പര്യം കൂടല്ലൂർ മനക്കാർ
അടുത്തകാലംവെര അനുസ്യൂതമായി പരിപാലിച്ചുേപാ
ന്നിരുന്നു.
“കൗമുദീപിപഠിഷാ യദി േത സ്യാൽ

പഞ്ചവത്സരമനന്യവിചാരഃ
സംഗമാലയമഹീസുരവര്യസ്യാലേയ വസ കൃപാനിലയസ്യ.”

എെന്നാരു മുക്തകമുണ്ടു്. അഞ്ചു സംവത്സരം തേദക
താനന്മാരായി കൂടല്ലൂർ മനയ്ക്കൽ െചന്നു സിദ്ധാന്തകൗ
മുദി വായിക്കാെമങ്കിൽ ആർക്കും നല്ല ൈവയാകരണ
ന്മാരാകാെമന്നാണു് ഈ േശ്ലാകത്തിെന്റ അർത്ഥം.
നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടു് ജീവിച്ചിരുന്നതു മാനവി
ക്രമമഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തുതെന്നയായിരിക്കണം.
അേദ്ദഹവും പതിെനട്ടരക്കവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ െപട്ടിരു
ന്നു എന്നു േതാന്നുന്നു. ഏതായാലും േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി
“ഭുക്താഃ പീനാ അതിഥയ ഇത്യാദൗ തു കർമ്മാവിവക്ഷ
യാ അകർമ്മകത്വാൽ കർത്തരി ക്ത ഇതി സുഭദ്രാഹര
േണ” എന്നു പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ പറഞ്ഞുകാണു
ന്നതുെകാണ്ടു െകാല്ലം 7-ആം ശതകമായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലെമന്നുള്ളതിനു സേന്ദഹമില്ല.
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45 സുഭദ്രാഹരണം
20 സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വിശിഷ്ടമായ മഹാകാ
വ്യമാകുന്നു സുഭദ്രാഹരണം. ഭട്ടികാവ്യംേപാെല വ്യാക

രണപ്രക്രിയകെള ഉദാഹരിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണു്
കവി പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചതു്.
“മുനിത്രയീപാദഭുവഃ പരാഗാ

മൃജന്തു േചേതാമുകുരം മേമമം
വാഗർത്ഥരൂപാ ശിവേയാസ്തനുസ്സാ
യേഥാഭയീഹ പ്രതിബിംബിതാ സ്യാൽ.
സുദുസ്തരം വ്യാകരണാംബുരാശിം
മനസ്തരിേത്രണ വിഗാഹ്യ ലൈബ്ധഃ
സുശബ്ദരൈത്ന രചയാമി ഹാരം
കാവ്യം സുഭദ്രാഹരണാഭിധാനം.”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക. അർജ്ജുനരാവണീയകാര
െനേപ്പാെല അഷ്ടാധ്യായിയിെല ഓേരാ സൂത്രത്തിനും
ആനുപൂർവ്വികമായി ഉദാഹരണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നിെല്ല
ങ്കിലും അതിെല പ്രധാനസൂത്രങ്ങെളാന്നും കവി സ്പർശി
ക്കാെത വിടുന്നില്ല. പ്രകീർണ്ണകാണ്ഡം, സാർവകാലിക
കൃദധികാരം, കാലവിേശഷാശ്രയകൃദധികാരം, അവ്യ
യകൃതി, പ്രാഗ്ദീവ്യതീയവിലസിതം, സ്വാർത്ഥികതദ്ധി
തവിലസിതം, സമാസകാണ്ഡം, പ്രക്രിയാകാണ്ഡം, പ്ര
സന്നകാണ്ഡം ഇങ്ങെനയാകുന്നു ചില സർഗ്ഗങ്ങളുെട
സംജ്ഞകൾ. ഗ്രന്ഥകാരൻതെന്ന തെന്റ കൃതിക്കു വിവ
രണെമന്നേപരിൽ ഒരു ടീകയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗണപ
തി, സരസ്വതി, പാർവ്വതീപരേമശ്വരന്മാർ, വാല്മീകി, േവ
ദവ്യാസൻ എന്നിവെര വന്ദിച്ചതിനുേമൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ
ഇങ്ങെന ഉപന്യസിക്കുന്നു.
“ജയന്തി േത സൽകവികുഞ്ജരാ േയ

ലിഖന്തി ജിഹ്വാമയതൂലികാഭിഃ
പൃഥഗ്വിധപ്രാതിഭരാഗിണീഭിശ്ചിത്രം ജഗദ്ഭിത്തിതേലഷു കാവ്യം.
കേഠാരേമേക സുകുമാരമേന്യ
മാർഗ്ഗം കവീന്ദ്രാ വചസഃ പ്രപന്നാഃ;
േമഘസ്വേനഷൂന്മനേസാ മയൂരാ
ഹംസാഃ പുനർനൂപുരശിഞ്ജിേതഷു.”

ഭട്ടികാവ്യെത്തക്കാൾ പ്രസന്നവും ആസ്വാദ്യവുമാണു് സു
ഭദ്രാഹരണം.
“ദീപതുല്യഃ പ്രബേന്ധായം ശബ്ദലക്ഷണചക്ഷുഷാം
ഹസ്താമർഷ ഇവാന്ധാനാം ഭേവദ്വ്യാകരണാദൃേത.

വ്യാഖ്യാഗമ്യമിദം കാവ്യമുത്സവസ്സുധിയാമലം
ഹതാ ദുർേമ്മധസശ്ചാസ്മിൻ വിദ്വൽപ്രിയതയാ മയാ.”

എന്നു ഭട്ടിെയേപ്പാെല ഏതു ശാസ്ത്രകാവ്യകാരനും ഒരു
സമാധാനം പറേയണ്ടതുെണ്ടങ്കിലും സുഭദ്രാഹരണ
ത്തിൽ അതിെന്റ ആവശ്യകത അത്രതെന്നയില്ല. ഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും രചിക്കുവാൻ അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തം
സ്വീകരിക്കുക നിമിത്തം കവിക്കു വാങ്മാധുര്യവിഷയ
ത്തിൽ താരതേമ്യന സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില ഉദാ
ഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കവിതാരീതി
വ്യക്തമാക്കാം.
(1) ദ്രൗപദി
“ആഢ്യംഭവിഷ്ണുസ്സുഭഗംഭവിഷ്ണുഃ

സ്ഥൂലംഭവിഷ്ണുഃ സ്തനചക്രവാളഃ
യദ്ദാസ്യമാപ്ത്വാ യുവേലാചനാനാം
പ്രിയംഭവിഷ്ണുർവനിതാജേനാഽഭൂൽ
അന്ധംഭവിഷ്ണൂൻ പലിതംഭവിഷ്ണൂൻ
നഗ്നംഭവിഷ്ണൂംശ്ച ജനാനനാഥൻ
നിസ്സ്വാനരക്ഷദ്ദയയാശ്രിതാൻ യാ
പേരാപകാൈരകരസാർദ്രചിത്താ.”
(2) ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
“യേത്രാത്താനശൈയർഡിംൈഭരഹൃഷ്യന്നംങ്ഗേമജൈയഃ
മുഷ്ടിന്ധൈയരദന്താൈസ്യഃ കുടുംബിന്യഃ സ്തനന്ധൈയഃ;
സരസ്സു പീതപാനീൈയർബഭൗ യൽകൂലമുദ്വൈഹഃ;
അഭ്രംലിഹമഹാശൃംൈഗഃ കകുദ്മദ്ഭിർവഹംലിൈഹഃ;

പാൈത്രഃ പ്രസ്ഥംപൈചർേദ്രാണംപൈചര്യത്രാലയാ
ബഭുഃ
ഖാരിംപൈചശ്ച വിമൈലേരകേദശനിേവശിൈതഃ”
(3) ഗംഗാനദി
“സ്വാദീേയാരസസമ്പൂർണ്ണാം ഗഗനദ്രുമമഞ്ജരീം

വീചീസ്ഫടികേസാപാനപദവീം േദവതാപുരഃ
പൃതനാം ധർമ്മരാജസ്യ ബലം പാപസ്യ മഥ്നതീം
ശിതികണ്ഠശിേരാമാലാം ഹിമാേദ്രർഹാരവല്ലരീം
കാഞ്ചീം മുക്താമയീമുർവ്യാസ്സാഗരസ്യാഭിസാരികാം
ഗിരിരാജഹിേമാൽപീഡസമ്പർക്കാദിവ ശീതളാം:
മധുരാം മൃഡമൗലീന്ദുസുധാസങ്കലനാദിവ
കഠിനാദ്രിശിലാപൃഷ്ഠലുഠനാദിവ നിർമ്മലാം.”
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46 വിവരണം
പ്രസ്തുതശാസ്ത്രകാവ്യത്തിനു വിവരണം എന്ന േപരിൽ
കവിതെന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“സുഭദ്രാഹരണം കൃത്വാ കാവ്യം വ്യാഖ്യാതുമാരേഭ

കാവ്യാെദൗ വന്ദിതാ ഏവ താ നമസ്കൃത്യ േദവതാഃ
പദാനാമപ്രസിദ്ധാനാം ലക്ഷിതാനാം സ്വലക്ഷൈണഃ
വ്യുൽപാദനാഭിരേസ്യദം വ്യാഖ്യാനം സപ്രേയാജനം

എന്നിങ്ങെന ആ നിബന്ധം ഉപക്രമിക്കുന്നു.
“സർവേജ്ഞാപ്യലേമകാകീ ന കർത്തുമമലാം കൃതിം;
സൂത്രം സവാക്യഭാഷ്യം ഹി പാണിനീയമപി സ്ഥിതം.

ഇദം വിമൃശ്യ നിേശ്ശഷം മമ കാവ്യം മനീഷിണഃ
ഗ്രാഹ്യം ഗൃഹ്ണന്തു വാ ഹൃഷ്ടാ രുഷ്ടാഃ േക്ഷപ്യംക്ഷിപന്തു
വാ.”

എന്നിവ ആ ഘട്ടത്തിെല മറ്റു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു്.
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47 ആനായത്തു കരുണാകരപ്പിഷാരടി
‘സംഭരിത ഭൂരികൃപം’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു േശ്ലാകത്തി

െന്റ പൂർവാർദ്ധം ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ െചാല്ലേവ അതു
“ജംഭരിപുകുംഭിവര” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഉത്തരാർദ്ധം െചാ
ല്ലി പൂരിപ്പിച്ച ആനായത്തു കരുണാകരപ്പിഷാരടിെയപ്പ
റ്റി മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. അേദ്ദഹം അക്കാലെത്ത പ്ര
ധാനപണ്ഡിതന്മാരിൽ അന്യതമനായിരുന്നു. പിഷാരടി
യുേടതായി ‘കവിചിന്താമണി’ എെന്നാരു കൃതിമാത്രേമ
നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അതു സുപ്രസിദ്ധമായ വൃത്തരത്നാ
കരം എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ടീകയാകുന്നു. ഗ്ര
ന്ഥാരംഭത്തിൽ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന കാണു
ന്നുണ്ടു്:
“കൃതാർത്ഥയദ്ഭ്യൈസ്ത്രവിദ്യം നിർമ്മൈലർന്നിജ കർമ്മഭിഃ

ഭൂസുേരഭ്യസ്തേപാലക്ഷ്മീഭാസുേരേഭ്യാഽയമഞ്ജലിഃ

തൈസ്മ നേമാസ്തു ശാസ്ത്രായ ഛേന്ദാവിചയനാത്മേന
യദാഹുരാഗമാദ്യായാ വിദ്യായാ ഗതിസാധനം.
അസ്തി ശ്രീരാജരാജാഖ്യഃ േകരേളഷു മഹീപതിഃ
യൽപ്രതാപബൃഹദ്ഭാേനാർവിഷ്ഫുലിംഗായേത രവിഃ.
യൽകീർത്തികലാശീസിന്ധൗ സന്ധ്യാനൃേത്താദ്ധുരഭ്രമീ
മഥേനാദ്ധൂ തമന്ഥാദ്രിമുദ്രാം ധേത്ത മഹാനടഃ
വദാന്യം വാസവാചാര്യം വാഗ്മിനം ച സുരദ്രുമം
യന്നിർമ്മിതവതാ ധാത്രാ ലംഭിതാ ഭാതി കുംഭിനീ.
ധരാധൈരരഗംഭീൈരരുദന്വദ്ഭിരനുന്നൈതഃ
ന ലഭ്യേത കവയതാം വാചി യസ്യ വയസ്യതാ.
വിദ്യാസ്ഥാനാനി ഭുവനാന്യപി യസ്യ ചതുർദ്ദശ
പ്രൗഢാ പ്രജ്ഞാ സമജ്ഞാ ച സമഭിവ്യാപ്യ വർത്തേത.
പരസ്പേരാപഘാേതന പാർത്ഥിേവഷു കദർത്ഥിതഃ
ത്രിവർേഗാ രമേത യത്ര സമഗ്രസ്സംയതാത്മനി.
അഭൂൽ കശ്ചന നിേശ്ശഷഗുരുസാൽകൃതസമ്പദഃ
സർവവിദ്യാനിേധസ്തസ്യ സാഹിത്യദിശി േദശികഃ
ശ്രീൈവഷ്ണവകുേലാദ്ഭൂതേശ്ശവധിഃ കവിസമ്പദാം
കരുണാകരദാസാഖ്യഃ കമേലക്ഷണനന്ദനഃ,
കുലപാലികയാ മാത്രാ കുശാഗ്രീയമനീഷയാ
സംശിക്ഷിതാക്ഷരതയാ സാക്ഷൈരരഭിരാധിതഃ
സഹസ്രേധേനാരുദ്ധൃത്യ സദ്വൃൈത്തഃ
േശ്ലാകതർണ്ണൈകഃ
വിദ്വദ്േഗാഷ്ഠ്യാം വിഹരതാ വ്യാഹൃതസ്സ മഹീഭൃതാ.
‘ബേഹ്വാഽവേലാകിതാ വ്യാഖ്യാ വൃത്തരത്നാകരസ്യ താഃ;

അേതാ വ്യാഖ്യാ നിബദ്ധവ്യാ ശ്ലാഘ്യാ
േപ്രക്ഷാവതാംത്വയാ
ദയാലവഃ പരാർേത്ഥ ഹി യതേന്ത ഹൃദയാലവഃ,
യല്ലക്ഷണാത്മകതയാ ലക്ഷ്യസ്യാത്ര വിജിഹ്മതാ
തദുദാഹരണഞ്ചാന്യൽ പ്രതിലക്ഷ്മ പ്രകാശ്യതാം.
യദ്യസ്ത്യുപനിഷച്ചിന്താദ്യത്യന്തമുപയുജ്യേത
പ്രകൃേത തു പ്രസംഗാനുപ്രസംഗാദപി തന്യതാം.
തതഃ കവയതാം പ്രാേയാ വ്യാേഖ്യയമുപകാരിണീ;
കവിചിന്താമണിരിതി ഖ്യാതിരസ്യ ഭവിഷ്യതി. ‘

ഇതി ൈശലാർണ്ണേവന്ദ്രസ്യ വചനാമൃതേസചനാൽ
വ്യാചിഖ്യാസാ പ്രരൂഢാന്തേരവമേസ്യാദജൃംഭത.”

േമൽകാണിച്ച പദ്യങ്ങളിൽ കരുണാകരൻ താൻ ഒരു
(ൈവഷ്ണവൻ) പിഷാരടിയായിരുന്നു എന്നും, കുലപാ
ലികയും കമേലക്ഷണനുമായിരുന്നു തെന്റ മാതാപി
താക്കന്മാർ എന്നും, (പിതാവു ബാല്യത്തിൽ മരിച്ചുേപാ
കുകെകാേണ്ടാ മേറ്റാ) മാതാവാണു് തെന്ന േവണ്ടവി
ധത്തിൽ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചെതന്നും, രാജരാജെനന്ന
ബിരുദനാമം ധരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേല സാഹിത്യ
േദശികത തനിക്കു സിദ്ധിച്ചു എന്നും, അവിടെത്ത നിേദ
ശത്തിനു വിേധയനായാണു് താൻ വൃത്തരത്നാകരത്തി
നു ടീക രചിച്ചെതന്നും, അതിനു കവിചിന്താമണിെയന്നു
േപർ നല്കിയതുതെന്ന ആ വിദ്വൽപ്രണയിയായിരുന്നു
എന്നും ഉപന്യസിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പണ്ഡിതൻ ഉദ്ദണ്ഡ
െന്റ സമകാലികനാെണന്നുള്ള ഐതിഹ്യം അവിശ്വ
സനീയമെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹമാണു് പതിെനട്ടരക്കവിക
ളുെട പുരസ്കർത്താവായ മാനവിക്രമമഹാരാജാവിെന്റ
സാഹിത്യഗുരു എന്നു വന്നുകൂടുന്നു. ‘കരുണാകരസം
ജ്ഞാംസ്താൻ’ എന്ന വിക്രമീയത്തിെല േശ്ലാകം േനാ
ക്കുക. ആനായത്തു പിഷാരടിമാർക്കു േകാഴിേക്കാട്ടു
രാജകുടുംബത്തിെല ഗുരുസ്ഥാനം പരമ്പരാഗതമാണു്.
അതിനാൽ കവിചിന്താമണികാരൻ ആനായത്തു തറ
വാട്ടിേല ഒരംഗമായിരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. കവി
ചിന്താമണി േകരളത്തിൽ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രെത്തസ്സംബന്ധി
ച്ചുള്ള ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമാണു്. മാനേവദചമ്പുവിെന്റ
കൃഷ്ണീയെമന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിേല
ചില പംക്തികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകാണുന്നു.
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48 ആനായത്തു പങ്കജാക്ഷപ്പിഷാരടി
വാസുേദവഭട്ടതിരിയുെട ത്രിപുരദഹനം എന്ന യമകകാ
വ്യത്തിനു മൂേക്കാലക്കൽ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂതിരി ക്രി. പി.
എട്ടാംശതകത്തിൽ രചിച്ച അർത്ഥപ്രകാശിക എന്ന
വ്യാഖ്യാനത്തിനാണു് പ്രസിദ്ധി എങ്കിലും അതിെന
ക്കാൾ വളെര അധികം പ്രശംസനീയമായ ഒരു വ്യാ
ഖ്യാനമാണു് പങ്കജാക്ഷപ്പിഷാരടിയുെട ഹൃദയഗ്രാഹി
ണി. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഓേരാ ആശ്വാസത്തിേന്റ
യും ഒടുവിൽ “ഇതി ൈവഷ്ണവകുലാലം കൃേതഃ കവി (സ)
ഹൃദയസാർവമസ്യ കരുണാകരനാേമ്നാ വിദ്വൽപ്രേവ
കസ്യ ഭാഗിേനേയന പങ്കജാക്ഷനാമ്നാ വിരചിതായാം
ത്രിപുരദഹനവ്യാഖ്യായാം” എെന്നാരു സൂചികാ വാച
കം കാണ്മാനുണ്ടു്. കരുണാകരെന്റ ഭാഗിേനയനായി
രുന്നു ഇേദ്ദഹം. ഈ പങ്കജാക്ഷേനയും മാനവിക്രമൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുക്കന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ സ്മരിക്കു
ന്നു എന്നു നാം ധരിച്ചുവേല്ലാ. പങ്കജാക്ഷപ്പിഷാരടിക്കു
വ്യാകരണാദി ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള പരിനിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാ
നവും വിവിധേകാശഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള പരിചയവും സർ
േവാപരി ശ്ലാഘനീയമായ സഹൃദയത്വവും അതിവിസ്തൃത
മായ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അനുസ്യൂതമായി പരിസ്ഫുരി
ക്കുന്നു.
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49 മൂേക്കാലയ്ക്കൽ വാസുേദവൻ നമ്പൂരി
രാജേശഖരമഹാകവിയുെട വിദ്ധസാലഭഞ്ജിക എന്ന
നാടികയ്ക്കു മാർഗ്ഗദർശിനി എന്ന േപരിൽ ഒരു േകരളീയ
മായ വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതിെന്റ പ്രേണതാവായ വാസു
േദവൻനമ്പൂരി കരുണാകരപ്പിഷാരടിയുെട ശിഷ്യനായി
രുന്നു. വിദ്ധസാലഭഞ്ജികയിേല ഇതിവൃത്തംതെന്ന േക
രളരാജാവായ വിദ്യാധരമല്ലനും ലാടപുരത്തിേല രാജാ
വായ ചന്ദ്രവർമ്മാവിെന്റ പുത്രി മൃഗാങ്കാവലിയും തമ്മിലു
ള്ള വിവാഹമാകയാൽ േകരളീയർക്കു് അതിേനാടു പ്ര
േത്യകമായ ആഭിമുഖ്യത്തിനു കാരണമുണ്ടു്. പാഠാന്തര
മനുസരിച്ചു വിദ്യാധരമല്ലൻ ൈത്രലിംഗനായ കലിംഗ
രാജാവാെണന്നും ഒരു പക്ഷമില്ലാതില്ല. ഏതായാലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നികളുെട കൂട്ടത്തിൽ േകരളരാജപു
ത്രിയായ പത്രവല്ലിയും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നു നാലാമങ്ക
ത്തിൽനിന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗദർശിനി നാതിവി
സ്തരമാെണങ്കിലും മർമ്മസ്പൃക്കായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു്.
താെഴ േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ
കാണുന്നു:
“മുക്തിപ്രദാ പദജുഷാം മഹിേഷാത്തമാംഗവ്യക്തസ്ഥിതിർന്നിഖിലകാംക്ഷിതകല്പവല്ലീ
ഭക്തസ്യ േമ മനസി േഖലതു സർവകാലം
മുക്തിസ്ഥലീനിലയിനീ പരേദവതാ നഃ.

പ്രത്യക്ഷീകൃതനിേശ്ശഷവിശ്വവിന്യാസമാശ്രേയ
അേശഷവിബുധാധീശം ഗിരീശം രാജേശഖരം.
ചിേത്ത നിധായ കരുണാകരനാമേധയാനസ്മദ്ഗുരൂൻ ഗുരുകൃപാഭരപൂരിതാക്ഷാൻ
ശ്രീരാജേശഖരകവീന്ദ്രകൃേതരമുഷ്യാഃ
കിഞ്ചിദ്യേത പദപദാർത്ഥവിേവകസിൈദ്ധ്യ.
അവിചാരകൃതാന്യത്ര ക്ഷമതാം സകലാന്യപി
ബാലസ്യ ദുർവിനീതാനി മമ മാേതവ ഭാരതീ.”

രാമൻ എെന്നാരു േലഖകൻ പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനം പകർ
ത്തുേമ്പാൾ
“സാഹിത്യമല്ലകവിനാ നിപുണം നിബദ്ധാ

സൗഹിത്യേഹതുരധികം വിബുേധാത്തമാനാം
വ്യാഖ്യാ മേനാജ്ഞരസഭാവവിചാരചുഞ്ചുവ്യാേലഖി േകനചിദിയം ഖലു രാമനാമ്നാ.”

എെന്നാരു േശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാന്തത്തിൽ എഴുതിേച്ചർത്തി
ട്ടുണ്ടു്. മാർഗ്ഗദർശിനീകാരനു സാഹിത്യമല്ലെനെന്നാരു
ബിരുദമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് ഇതിൽനിന്നു കാണാം.
േപാെരങ്കിൽ “ശ്രീകരുണാകരശിേഷ്യണ, സാഹിത്യ
മല്ലാപരാേഖ്യന, വാസുേദവ കവിനാ വിരചിതായാം”
എന്നു് അങ്കാവസാനങ്ങളിൽ കുറിപ്പുമുണ്ടു്.
രാജേശഖരെന്റ കർപ്പൂരമഞ്ജരീസട്ടകത്തിനു പ്രകാശം
എന്ന വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ച പ്രഭാകരഭട്ടപുത്രനായ
വാസുേദവൻ കരുണാകരശിഷ്യനായ വാസുേദവനാ
െണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അേദ്ദഹം തെന്നപ്പറ്റി സാഹി
ത്യമല്ലെനേന്നാ കരുണാകരശിഷ്യെനേന്നാ പ്രസ്തുത
ടീകയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നില്ല. മൂേക്കാലഭഗവ
തിെയ ആരംഭത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നുമില്ല; എന്നുമാത്രമല്ല
തെന്റ കുേലാപാസ്യൻ ശ്രീരാമനാെണന്നു പ്രേത്യകം
പ്രസ്താവിക്കുന്നുമുണ്ടു്, പ്രഭാകരഭട്ടേന്റയും േഗാമതിയുേട
യും പുത്രനായ ഈ വ്യാഖ്യാതാവു േകരളീയനായിരി
ക്കാം.
ഓേരാ ജവനികാന്തരത്തിെന്റ അവസാനത്തിലും “ഇതി
ശ്രീമദ്വിദ്വദ്വൃന്ദവന്ദിതാരവിന്ദസുന്ദരപദദ്വന്ദ്വകുന്ദപ്രതി
മയശഃ പ്രകരപ്രഖരകേഠാരകിരണകരപ്രഭപ്രതിഭപ്രഭാ
കരഭട്ടാത്മജവാസുേദവവിരചിതകർപ്പൂരമഞ്ജരീപ്രകാേശ”
എെന്നാരു സൂചിേരഖ കാണുന്നു. ഈ ആത്മപ്രശംസ
മാർഗ്ഗദർശനീകാരൻ െചയ്തിരിക്കാവുന്നതല്ല. സട്ടകവ്യാ
ഖ്യാകാരെന്റ കാലേദശങ്ങൾ അവിജ്ഞാതങ്ങളായിരി
ക്കുന്നു.
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50 ഉദയൻ, കൗമുദി
ആനന്ദവർദ്ധനെന്റ വിേശ്വാത്തരമായ ധ്വന്യാേലാകെമ
ന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിനു് അഭിനവഗുപ്തെന്റ സുപ്രസി
ദ്ധമായ േലാചനം എന്ന േപരിലുള്ള വ്യാഖ്യാനെത്തപ്പ
റ്റി േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത സഹൃദയന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല
േല്ലാ. േലാചനത്തിനു് ഇതുവെരയായി നമുക്കു കൗമുദി
എന്നും അഞ്ജനെമന്നും രണ്ടു വ്യാഖ്യകൾ മാത്രേമ പ്രാ
ചീനങ്ങളായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവ രണ്ടും േകരളീയങ്ങളുമാ
ണു്. അഞ്ജനെത്തപ്പറ്റി യഥാവസരം അന്യത്ര പ്രസ്താ
വിക്കും. കൗമുദിയുെട പ്രേണതാവാണു് ഉദയൻ. േലാച
നത്തിെന്റ പ്രഥേമാേദ്യാതത്തിനുള്ള കൗമുദീവ്യാഖ്യാന
േമ ഇതുവെര കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. അതിെന്റ കർത്താവു് ആ
ഉേദ്യാതത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ തെന്നപ്പറ്റി
“ആശംസിതാ രസികേലാകചേകാരവൃൈന്ദ-

രാവിർഭാവന്ത്യുദയേതാഽമൃതേഗാരുദാരാ
ആചന്ദ്രതാരകമിദം നവകൗമുദീവ
പ്രീതിം ദധാതു ജഗതാം വിവൃതിർമ്മദീയാ”

എന്നും അവസാനത്തിൽ
“ഇത്ഥം േമാഹതേമാനിമീലിതദൃശാം ധ്വന്യധ്വമാർേഗ്ഗ

യതാം
വ്യാഖ്യാഭാസമേഹാഷ്മളജ്വരജുഷാം േപ്രക്ഷാവതാം
പ്രീതേയ
ഉത്തുംഗാദുദയാൽ ക്ഷമാഭൃത ഉേദയുഷ്യാമമുഷ്യാമയം
കൗമുദ്യാമിഹ േലാചനസ്യ വിവൃതാവുേദ്യാത ആർേദ്യാ
ഗതഃ”

എന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. “ക്ഷമാഭൃതഃ” എന്ന പദം
ഇവിെട േശ്ലഷഭംഗിയിൽ പ്രയുക്തമാെണന്നു കരുേത
ണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉദയൻ ഏേതാ രാജകുടുംബ
ത്തിേല ഒരംഗമാെണന്നു വന്നുകൂടുന്നു. ‘ഉത്തുംഗാൽ’
എന്ന പദം കണ്ടുെകാണ്ടു വ്യാഖ്യാതാവിെന്റ നാമേധയം
ഉത്തുംേഗാദയനാെണന്നു സങ്കല്പിക്കാവുന്നതല്ല. അതു
ക്ഷമാഭൃൽപദവുമായി രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ഘടിപ്പിേക്കണ്ട
ഒരു വിേശഷണമാണു്. കൗമുദി േലാചനത്തിനു സർവ
ഗ്രാഹിയായ ഒരു വിവരണമാകുന്നു. അതിെന്റ പ്രേണ
താവു ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നും ഭാവുക
ന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നതാണു്. ഈ ഉദയൻ കൃഷ്ണഗാഥാകാ
രെന്റ േപാഷകനായ േകാലത്തുനാട്ടിെല ഉദയവർമ്മരാ
ജാവാെണന്നു ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതു യുക്തിസഹമാ
െണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അത്ര വലിയ സംസ്കൃതപണ്ഡിത
നായിരുന്നു അേദ്ദഹം എന്നു വരികിൽ കൃഷ്ണഗാഥയിൽ
‘പ്രാജ്ഞസ്യ’ എന്ന വിേശഷണം െകാണ്ടുമാത്രം അേദ്ദ
ഹെത്ത വർണ്ണിച്ചു തൃപ്തിെപ്പടുന്നതല്ലായിരുന്നു. എന്നു
തെന്നയുമല്ല, ഉദയൻ കൗമുദിയിൽ ആദിദീപകാലങ്കാ
രത്തിനു് ഉദാഹരണമായി “യഥാ മൈമവ മയൂരദൂേത
കാേവ്യ” എന്ന പീഠികേയാടുകൂടി
“സാ ജാഗർത്തി സ്വപിതിച മുധാ മൂകതാേമത്യ ബദ്ധം

ബ്രൂേത േരാദിത്യധികമതുലം ൈധര്യമാലംബേത ച
മൂർച്ഛാം പ്രാേപ്നാത്യപി ച ഭജേത േചതനാമിത്യശേക്താ
വക്തും േവധാ അപി വിരഹജവ്യാപൃതീരംഗനാനാം.”

എെന്നാരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ േശ്ലാകം നമു
ക്കു കിട്ടീട്ടുള്ള ‘മയൂരസേന്ദശ’ത്തിൽ നിസ്സാരങ്ങളായ
ചില േഭദഗതികേളാടുകൂടി കാണുന്നതുെകാണ്ടു കൗ
മുദീകാരനും മയൂരദൂതകാരനും ഒരാളാെണന്നു വ്യക്ത
മാകുന്നു. മയൂരദൂതത്തിെല നായിക ‘ശ്രീകേണ്ഠാർവീ
പതി’യാൽ ബഹുമതയായ മാരേചമന്തികയും ആ സു
ന്ദരിയുെട താമസസ്ഥലം െകാച്ചിരാജ്യത്തിൽെപ്പട്ട
േശ്വതച്ഛദതടവും (അന്നകര) ആണു്. ‘ശ്രീകേണ്ഠാർവീ
പതി’ മനക്കുളത്തു രാജാവാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ല
േല്ലാ. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഉദയൻ അന്നെത്ത മനക്കുളത്തു
രാജാവുതെന്ന ആയിരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. മയൂര
സേന്ദശെത്തപ്പറ്റി പറയുേമ്പാൾ ഈ വസ്തുത കുേറക്കൂടി
വിസ്തരിക്കാം. കൗമുദിയുെട ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ
അതിെന്റ നിർമ്മാതാവു പരേമശ്വരാചാര്യനാെണന്നു
പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ഈ പരേമശ്വരൻ പെക്ഷ േമഘ
സേന്ദശത്തിനു ‘സുമേനാരമണി’ എന്ന ടിപ്പണി രചിച്ച
പയ്യൂരില്ലെത്ത പ്രഥമപരേമശ്വരനാെണന്നു സങ്കല്പിക്കാ
െമങ്കിലും “ഉത്തുംഗാദുദയാൽ ക്ഷമാഭൃത ഉേദയുഷ്യാം”
എന്ന കൗമുദീകാരെന്റ ഉൽേഘാഷണെത്ത ഈ കറി
പ്പിെന ആസ്പദമാക്കിമാത്രം തിരസ്കരിക്കാവുന്നതല്ലേല്ലാ.
കൗമുദിയിൽ ഉദയകൃതമായി
“കുചസീമനി കുടിലദൃശാം ഘുസൃണരസാശ്ശാരദീഷു

രജനീഷു
ചന്ദ്രരുചസ്സുന്ദരതാം ദധതി വ്യംേഗ്യഷു ൈചവ
സുകവിഗിരഃ”

“അരുണമണിസേഹാദരാധേരാഷ്ഠം

ഹസദസിേതാൽപലപത്രദീർഗ്ഘേനത്രം
മദയതി മധുരം മൃദുസ്മിതം േത
വദനമിദം മദിരാക്ഷി മാനസം േമ.”

“സത്യംസംഹതിശാലിശീതളപലാശാളീകരാളീകൃതഃ

സ്നിേഗ്ദ്ധാദാരഫലാവനമ്രിതമഹാശാേഖാപശാഖാഞ്ചിതഃ
ചൂതേദ്രാ! ന ന ഭാസി, ഭാസി ന
പുനേശ്ചതശ്ചമൽകാരിണീ
രീതിേസ്ത ഗിരിദുർഗ്ഗസങ്കടദുരാേരാഹസ്ഥലീതസ്ഥുഷഃ”
“മുഖമിദമലസാക്ഷ്യാ മുക്തലേക്ഷ്മാപേരാധവ്യതികരമിവ ബിംബം ഭാതി പീയൂഷഭാേനാഃ;
ഇദമപി വിധുബിംബം കമ്രഘർമ്മാംബുേലശസ്ഫുരിതമിവ രതാേന്ത വക്ത്രബിംബം പ്രിയായാഃ.”

എന്നിങ്ങെന േവേറയും ചില േശ്ലാകങ്ങൾ എടുത്തു േചർ
ത്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവ ഏതു കൃതികളിൽനിന്നാെണന്നു്
അറിയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഏതായാലും ഉദയൻ ഒരു
പ്രശസ്യനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നതിനുപുറേമ പ്രകൃഷ്ട
നായ കവിയുമായിരുന്നു എന്നു് ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ െത
ളിയിക്കുന്നു. മൂന്നുനാലു േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി കൗമുദിയുെട
ഉപക്രമത്തിൽനിന്നുതെന്ന പകർത്താം:
“നവരസമയമന്യദ്വിശ്വമന്യവ്യേപക്ഷാവിരഹിതമപേരാക്ഷം ശശ്വദുന്മീലയന്തീ
കവിസഹൃദയസംസന്മാനസാംേഭാജഹംസീ
വിഹരതു ഹൃദി നിത്യം വാങ്മയീ േദവതാ വഃ.”
“യൽപ്രജ്ഞാശില്പിയന്ത്രസ്ഫുടഘടിതവിേവകാത്മേസാപാന
പംക്തിം
പ്രാേപ്താർേദ്ധ്വാർദ്ധ്വാധിേരാഹസ്ഥിതമുപരി ബുധാ വിന്ദേത
വസ്തൂതത്വം;
വാേഗ്ദവീലാസ്യശിക്ഷാക്രമപരികലനാപൂർവരംഗായമാണാ-

നാദ്യാനാചാര്യവര്യാനനുദിനമിഹ താൻ ഭാമഹാദ്യാൻ
പ്രപേദ്യ.”
“ധ്വനിസമയരഹസ്യവസ്തുതത്വ-

പ്രഥനപടിഷ്ഠഗരിഷ്ഠവാൿപ്രപഞ്ചാൻ
അഭിമതസുരപാദപാൻ ഗുരൂംസ്താനഭിനവഗുപ്തപദാഭിധാനുപാേസ.”
“ഖ്യാതിം േനഹ പ്രതിഷ്ഠാം ജഗതി ഗമയിതും ന പ്രകൃഷ്ടാം
വിദുഷ്ടാ-

മാവിഷ്കർത്തും നിജാം വാ വിവൃതിവിരചനാ
പ്രസ്തുതാവസ്തുേതാ നഃ;
തിർേത്ഥനാേനന കാവ്യാമൃതസരസി മനാങ്മങ്ക്തു
കാേമാസ്മി; തസ്മാന്മന്തും മാ മന്തുമന്തം നനു ദധത മേനാ ഹന്ത! മാ മാ
മഹാന്തഃ.”

മയൂരസേന്ദശം: ഉദയനാൽ വിരചിതമായ മയൂരസേന്ദ
ശം എെന്നാരു കാവ്യത്തപ്പറ്റി പൂർവഖണ്ഡികയിൽ സൂ
ചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. ആ കാവ്യത്തിൽ ആദ്യേത്ത മന്ദാക്രാ
ന്താപദ്യമാണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്:
“ശ്രീകേണ്ഠാർവീപതിബഹുമതം മാരേചമന്തികാഖ്യം

മാരസ്യാസ്ത്രം മഹിതമധികൃത്യാധുനാ സാധു ബദ്ധം
ഹൃഷ്യന്മല്ലീമധുരമധുനിഷ്യന്ദ്രി സേന്ദശകാവ്യം
നിവ്യം വിദ്വാൽകവിപരിഷദാമസ്തു കർണ്ണാതിേഥയം.”

ചേന്ദ്രാത്സവം എന്ന മണിപ്രവാളകാവ്യത്തിൽ നാം
ശ്രീകണ്ഠെനന്നു മാറാേപ്പരുള്ള മനക്കുളത്തു രാജാവു്
ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഈ മാരേചമന്തികെയ സമീക്ഷിക്കു
ന്നുണ്ടു്. അതിൽ നിന്നു് ഈ കൃതിയുെട കാലം െകാല്ലം
ഏഴാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധമാെണന്നു് അനുമാ
നിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.
“സ്വർഗ്ഗാരാമദ്രുമനവലതാസൂനസൗരഭ്യലാഭ-

ഗ്രാേമ പുഷ്പന്ധയകുലകളധ്വാനവാചാലിതാേശ
സൗേധ സാധീയസി പരിലസച്ചന്ദ്രപാദാഭിരാേമ
േരേമ േവ്യാമസ്പൃശി ദയിതയാ ലാളിതഃ േകാപി കാമീ.”

അഭ്രംലിഹമായ ഒരു സൗധത്തിൽ ഒരു കാമുകൻ തെന്റ
േപ്രയസിയുമായി രമിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ആകാശചാരി
കൾ ആ ദമ്പതികെള കണ്ടു്, (“കുർവന്നിച്ഛാവിഹൃതിമു
മയാ സംഗതഃ സ്ഫടികാദ്രാവാേസ്ത…ശ്രീകേണ്ഠായം
സ്വയമിതി”) ഉമാേദവിയുമായി ൈസ്വരസംക്രീഡനം െച
യ്യുന്ന സാക്ഷാൽ ശ്രീകണ്ഠൻ (ശിവൻ) തെന്നയാണു്
ആ രജതഗിരിയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതു് എന്നു
സങ്കല്പിച്ചു് അവെര വന്ദിച്ചു. ആ ഭ്രാന്തി കാണേവ കാമു
കൻ അവെര പരിഹസിക്കുകയും അവർ തന്നിമിത്തം
ക്രുദ്ധരായി അേദ്ദഹം തെന്റ പ്രാണനാഥെയ വിട്ടുപിരി
ഞ്ഞു് ഒരു മാസം അന്യസ്ഥലത്തു താമസിക്കണെമന്നു
ശപിക്കുകയും െചയ്തു. (“മഹദവമതിഃ കസ്യനാർത്തിം
പ്രസൂേത?”) മഹാന്മാെര അവമാനിച്ചാൽ ആർക്കാണു്
ആർത്തി ഉണ്ടാകാത്തതു്?
“േതനാവാേസാ മമ മധുജിതസ്സന്നിധൗ ക്വാപി പുേണ്യ

േക്ഷത്ര സ്യാദിത്യഥ സവിനയം പ്രാർത്ഥ്യമാനസ്തേഥതി
പ്രാപ്യ പ്രായാദയമപി സൈമക്ഷിഷ്ട സദ്യസ്സുദൂേര
സ്യാനന്ദൂേര വിഗതദയിതാദീനമാത്മാനേമവ.
ൈദത്യാരാതിം ദലിതശതമന്യൂപേലാദാരേശാഭം
പശ്യേന്നനം ഭുജഗശയേന കല്പിതസ്വാപസൗഖ്യം
താേപാേദ്രകം ദധദപി മുഹുഃ േപ്രയസീവിപ്രേയാഗാദുച്ഛശ്വാസ ക്ഷണമിവ ശൈനേരഷ സഞ്ജാതസംജ്ഞഃ.”

ആ വിരഹകാലം മുഴുവൻ തനിക്കു് ഒരു വിഷ്ണുേക്ഷത്ര
ത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ ഇടവരണെമന്നു കാമുകൻ അവ
േരാടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർ അതു് അനുവദിക്കുക
യും െചയ്തു. അങ്ങെന അേദ്ദഹം ദൂരസ്ഥിതമായ തിരുവ
നന്തപുരത്തു െചന്നു േചർന്നു. അവിെടെവച്ചു നായകൻ
ലബ്ധസംജ്ഞനായി “വിദ്യുദ്വല്ലീകവചിതനവാംേഭാദനീ
രന്ധ്രിതാശ” മായ ഒരു മയൂരെത്ത കണ്ടുമുട്ടുകയും ആ
പക്ഷിെയ തെന്റ സേന്ദശഹരനാക്കി ശ്രീപാർവതിയു
െട നിത്യസാന്നിധ്യത്താൽ പവിത്രവും ‘േശ്വതച്ഛദതടം’
എന്ന സംജ്ഞയാൽ വിദിതവുമായ തെന്റ നായികയു
െട േദശേത്തക്കു് അയയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േശ്വതച്ഛദത
ടെമന്നും സിതഗരുത്തീരെമന്നും കവി വ്യപേദശിക്കുന്ന
ആസ്ഥലം കുന്നങ്കുളത്തുനിന്നു് അഞ്ചാറു നാഴിക െത
ക്കുകിഴക്കും ചിറ്റിലപ്പള്ളിക്കു് അടുത്തുമുള്ള അന്നകര
യാെണന്നു് ഇറിയുന്നു. ഉമാ, ശ്രീകണ്ഠൻ ഈ രണ്ടു പദ
ങ്ങളും ‘കുർവന്നിച്ഛാവിഹൃതിം’ എന്ന പദ്യത്തിൽ കവി
പ്രകടമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് ഉമയുെട
കാമുകനായ ശ്രീകണ്ഠൻതെന്നയാണു് സേന്ദശത്തിെന്റ
പ്രേണതാെവന്നും, അേദ്ദഹം ഇന്നും ‘ആര്യശ്രീകണ്ഠൻ’
എന്ന ബിരുദേപ്പരുള്ള മനക്കുളത്തു വലിയ രാജാക്കന്മാ
രിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്നും സാമാന്യം ഉറപ്പിച്ചുതെന്ന
പറയാം.
വർക്കല, െകാല്ലം മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ കടന്നു െകാടു
ങ്ങല്ലൂരിൽക്കൂടി മയൂരം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ െചല്ലണെമ
ന്നു കവി ഉപേദശിക്കുന്നു:
“കർണ്ണശ്ലാൈഘ്യഃ ശ്രുതിജലനിേധഃ
കർണ്ണധാൈരർദ്ദ്വിേജൈന്ദ്രർഗ്രാമഃ േകാപി ദ്വിജവര! പുരസ്സംഗമാേഖ്യാ വിഭാതി”

എന്നു് ആ ഗ്രാമേത്തയും,
“പേശ്യർവിശ്വത്രിതയവിദിതം േശ്വതേഖയാഖ്യമഗ്ര്യം
ഗ്രാമം; ശ്രീമദ്ധരിഹരമയം യത്ര ജാഗർത്തി േതജഃ”

എന്നു് അതിനു വടക്കുള്ള െവൺകിടങ്ങിെനയും,
“ൈകലാസാേദ്രരപി ഭഗവതഃ േപ്രമപാത്രം പവിത്രം

ബ്രഹ്മേക്ഷത്രം ഭുവനവിദിതം േക്ഷത്രമർേദ്ധന്ദുമൗേലഃ”

എന്നു് അതിനും വടക്കുള്ള ബ്രഹ്മക്കുളേത്തയും അേദ്ദ
ഹം വർണ്ണിക്കുന്നു.
അനന്തരം
“ഇത്ഥം നത്വാ ഹരമഥ ജവാദ്ധാവേതാ വാമതേസ്ത

ഗ്രാമഃ ശ്രീമാനഭിനവലതാനാമേധയഃ പ്രേഥത
വിശ്വവ്യാപ്തിം പ്രഥയിതുമിവ സ്വാം നൃണാം വിശ്വവന്ദ്യാ
ഗൗരീ യത്ര സ്ഫുരതി വപുഷാനുക്ഷണം വർദ്ധമാനാ”

എെന്നാരു ഗ്രാമെത്ത കവി പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘അഭിന
വലത’ എന്നതു പെക്ഷ ഇളവള്ളിയായിരിക്കാം. പിന്നീ
ടാണു് അന്നകരെയപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണന:
“യസ്യാം ബിംബീഫലരുചിവിഡംബീനി ബിംബാധരാണി

സ്ത്രീണാം ദൃഷ്ട്വാ വിഘടിതമദാഡംബരാ വിദ്രുമാള ്യഃ
േമാൿതും പ്രാണാനിവ കിസലയച്ഛത്മനാ വല്ലിപാശാനാലംബേന്ത നിജഗളതടീബന്ധമുദ്ബന്ധുകാമാഃ

യസ്യാം മാന്ദ്യം ഗതിഹസിതേയാേരവ; മാലിന്യമുദ്രാ
േകേശേഷ്വവ സ്ഫുരതി കുടിലത്വഞ്ച; കാർശ്യപ്രസംഗഃ
മേധ്യേഷ്വവ; സ്തനകലശേയാേരവ സംഘർഷേയാേഗാ;
േനേത്രേഷ്വവ ശ്രുതിപഥസമുല്ലംഘിതാ മഞ്ജുവാചാം.”

നായികയുെട ഗൃഹനാമം തച്ചപ്പിള്ളി എന്നും നാമേധ
യം ഉമെയന്നുമായിരുന്നു എന്നു താേഴക്കാണുന്ന േശ്ലാ
കത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു:
“തച്ചക്ഷുഷ്മൽസുചരിതലതാഫുല്ലമിത്യത്ര മുഖ്യാ-

വെന്ത്യൗ ച െദ്വൗ സുമതിഭിരുപാദായ വർണ്ണൗ നിബദ്ധം
ഭാഷാമിേശ്രാത്തരപദമവേദ്യാതിതാർത്ഥം കവീനാം
തച്ചപ്പിള്ളീത്യഖിലവിദിതം നാമേധയം യദീയം.”
“ലേബ്ധാമായാ ഇയമിതി ചിരാദർച്ചിതായാഃ പ്രസാദാദത്യാേമാദീ ഗുരുജന ഉേമേത്യവ യാമുദ്ഗൃണീേത;
മാരസ്യാസ്ത്രം മനസിജമേനാജിത്വരം പൗഷ്പമന്യൽ
പഞ്ചേഭ്യാഽസാവിതി കവിഗേണാ മാരേചമന്തിേകതി.”

തച്ചപ്പിള്ളി എന്ന േപരിൽ തൃശ്ശൂർ െചമ്പൂർക്കാവിൽ ഒരു
ഭവനമുെണ്ടങ്കിലും അതല്ല ഈ തച്ചപ്പിള്ളി. പ്രസ്തുതകാ
വ്യം ഒരു മംഗലേശ്ലാകംെകാണ്ടാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്;
അതു് അടിയിൽ പകർത്തുന്നു:
“അവിരതമദധാരാേധാരണീ (േലഖേനാദ്യ-)

ന്മദമധുകരമാലാകൂജിേതാദ്േഘാഷിതാശം
മമ മനസി സമിന്ധാം സിന്ധുേരന്ദ്രാനനം തൽ
കിമപി കനകൈശലപ്രസ്ഥസച്ഛായേമാജഃ.”

പിന്നീടാണു് “ശ്രീകേണ്ഠാർവീപതി” എന്നുള്ള േശ്ലാകം.
തിരുവനന്തപുരെത്ത പ്രശംസിക്കുന്ന ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:
“കാേല തസ്മിൻ ബലിമഹനിേഷവാർത്ഥമാെഢൗകമാനാൻ

നാനാദിഗ്േഭ്യാ മനുജനിവഹാൻ ഭ്രാതരധ്യക്ഷേയഥാഃ
തത്ര ച്ഛത്രവ്യജനസിചയഛദ്മനാ പദ്മനാഭം
പ്രാപ്താനാേസവിതുമിവ മഹാേമരുൈശലാദ്വിശാലാൽ.

േവണീഭാൈരസ്തിമിരിതദിേശാ വക്ത്രപദ്ൈമർദ്ദദാനാശ്ചന്ദ്രാൈദ്വതം മൃദുഹസരുചാ േജ്യാത്സ്നികാമാദധാനാഃ
േവ്യാേമ്നാ ഭൂമ്നഃ കുചഭരനൈതഃ കുഞ്ചിൈതർമ്മധ്യേദൈശരാതന്വാനാഃ പുരമൃഗദൃേശാ േനത്രേയാഃ പാത്രേയഥാഃ.
വൈക്ത്രരച്ഛ ശ്രമജലകൈണ രാഗിഭിശ്ചാധേരാൈഷ്ഠർേന്നൈത്രർന്നീലാംബുജദലനിൈഭഃ
സ്ഫീതബിൈബർന്നിതംൈബഃ
ഗാൈത്രഃ പീനസ്തനവിനമിൈതശ്ചാരുതാംബൂലഗർൈഭർഗ്ഗണ്ഡാേഭാൈഗസ്തരളിതദൃശസ്തത്ര ദൃശ്യാസ്തരുണ്യഃ”

ഉപസംഹാരേശ്ലാകമാണു് ചുവെട േചർക്കുന്നതു്:
“വിേശ്ലഷാർത്താം മമ സഹചരീമിത്ഥമാശ്വാസ്യ യുക്ത്യാ
പശ്ചാദച്ഛാശയ പരിപത ഭ്രാതരാശാമഭീഷ്ടാം;
സ്മർത്തേവ്യാഽഹം പ്രിയസഖ പുനസ്തത്രതത്രാന്തേര േത;
മാ ഭൂൽ കാന്താവിരഹഘടനാ കിഞ്ച ജന്മാന്തേരഽപി.”

പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ 107-ഉം ഉത്തരഭാഗത്തിൽ 87-ഉം
അങ്ങെന ആെക 194 േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രസ്തുതസേന്ദശ
ത്തിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു.
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51 പന്നിയൂർ കൃഷ്ണൻനമ്പൂരി,

ശ്രീകൃഷ്ണപുരാണം

മഹാഭാരതം, രാമായണം എന്നിവേപാെല ഇതിഹാസ
ച്ഛായയിൽ വിരചിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ശ്രീകൃഷ്ണപു
രാണം. ഭാരതകഥയാണു് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. കവി തെന്നപ്പറ്റി ചിലെതല്ലാം ഉപക്രമത്തിൽ പ്ര
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ൈകരളീേയാ നിളാതീേര ഗ്രാേമ ഭൂദാരസംജ്ഞിേത
കൃേഷ്ണാ നാമാഭവദ്വിേപ്രാ ഭൃഗുണാം മഹിേതഽന്വേയ.

ബാല്യ ഏവ സ ധർമ്മാത്മാ പുരാണാഭ്യാസേകാവിദഃ
വാസുേദവാൽ പരം നാന്യദിതി നിശ്ചയേമയിവാൻ.
ഇതിഹാസപുരാണാഭ്യാം സമ്യഗ്ജ്ഞാതപരാവരഃ
ൈദ്വപായനം മുനിവരം സ േമേന ഗുരുമാത്മനഃ.
തൈസ്യവം വർത്തമാനസ്യ കൃഷ്ണേസ്യാദാരേചതസഃ
പുരാണസംഹിതാം കർത്തുമുൽക്കണ്ഠാ സമജായത.
ആത്മഭക്തസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ജ്ഞാത്വാ വ്യാേസാ മനീഷിതം
തൈസ്മ വിജ്ഞാനബഹുലാം പ്രദദൗ വിപുലാം മതിം.
ലബ്ധപ്രസാദഃ കൃേഷ്ണാഥ പുരാണമകേരാന്മുദാ
േദവേദവപ്രസാദാച്ച ശാസനാച്ച ദ്വിജന്മനാം.
കൃഷ്ണപ്രസാദാൽ കൃേഷ്ണന കൃഷ്ണഭേക്തന ധീമതാ
കൃതം കൃഷ്ണപുരാണം തദ്വിഖ്യാതമഭവദു് ഭുവി.
കൃത്വാ പുരാണം കൃഷ്ണാഖ്യം കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണകൃപാബലാൽ
ദ്വിേജന്ദ്രാൻ ഗ്രാഹയാമാസ ഭക്തിപൂർവ്വമുപാഗതാൻ.
നിളായാ ദക്ഷിേണ തീേര തം നിഷണ്ണം കദാചന
ദ്രഷ്ടുമഭ്യായയുർവിപ്രാ േവദേവദാംഗപാരഗാഃ
ഉപാഗതാൻ ദ്വിജാൻ ദൃഷ്ട്വാ പ്രത്യുത്ഥാനാസനാദിഭിഃ
പൂജയാമാസ താൻ സർവാൻ കൃേഷ്ണാ സ്വിഷ്ണുധിയാ സ്വയം.
സുേഖാപവിഷ്ടാൻ വിശ്രാന്താൻ താനുവാചാഥ
ഭാർഗ്ഗവഃ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു കൃഷ്ണപുരാണകർത്താവിെന്റ
േപർ കൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു എന്നും, അേദ്ദഹം ഭാരത
പ്പുഴയുെട െതേക്കക്കരയിലുള്ള പന്നിയൂർ ഗ്രാമത്തിേല
ഭാർഗ്ഗവവംശജനായ ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു എന്നും, പു
രാണനിർമ്മിതി കഴിഞ്ഞു് ആ നിബന്ധം ആഗതരായ
ബ്രാഹ്മണെര െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചു എന്നും കാണാവുന്ന
താണു്. ഭീഷ്മസ്വർഗ്ഗതി കഴിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യഭര
ണം െചയ്യുന്ന കാലത്തു് ഒരിക്കൽ അർജ്ജുനൻ ശ്രീകൃ
ഷ്ണേനാടു് “വിശ്വസ്യാസ്യ ഗതിം കൃത്സ്നം േവത്തുമിച്ഛാമി
േകശവ” എന്നു് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ അേദ്ദ
ഹത്തിനു് ആ വിഷയത്തിൽ േവണ്ട ജ്ഞാനം ലഭിക്കു
ന്നതിനായി പ്രസ്തുതകഥ പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കുകയും െച
യ്യുന്നു എന്നാണു് പൂർവപീഠിക. ആ കഥ പിന്നീടു് ശതാ
നീകൻ യുധിഷ്ഠിരേനാടു നിേവദനം െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന
േദ്വധാ കൃഷ്ണപുരാണസംജ്ഞയ്ക്കു് അർഹമായ ഈ വാ
ങ്മയത്തിൽ വനപർവ്വത്തിെല മാർക്കേണ്ഡയേപ്രാ
ക്തമായ രാമായേണാപാഖ്യാനത്തിെന്റ അവസാനം
വെരയുള്ള ഭാഗേത്താളേമ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. പുരാണരൂപ
ത്തിലാണു് തെന്റ കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും താൻ
ഒരു നല്ല കവികൂടിയാെണന്നു കൃഷ്ണൻ നമ്പൂരി അങ്ങിങ്ങു
സ്ഫുടമായി െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന ശർമ്മിഷ്ഠാ
വർണ്ണനത്തിേല ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക:
“ശൃംഗാരരസസർവസ്വേദവതാമാഗതാമിവ,
നിേശ്ശഷേദഹിലാവണ്യഗുണസാരപ്രഭാമിവ,
വിശ്വമാധുര്യസമ്പത്തിേയാഗസംഘടിതാമിവ,
സൗന്ദര്യസമുദായശ്രീവിശിഷ്ടപദവീമിവ,

വിേധർവിശിഷ്ടനിർമ്മാണൈനപുണ്യഘടിതാമിവ,
പുഷ്പബാണജഗൈജ്ജത്രസിദ്ധിം മൂർത്തിമതീമിവ,
കാമേദേവാപനിഷദാം േദവതാമുജ്ജ്വലാമിവ,
യുവചിത്തഗജാകർഷവരാങ്കുശശിഖാമിവ,
സൗഭാഗ്യകല്പലതികാപടലീമഞ്ജരീമിവ.”

ഈ പുരാണത്തിനു കുെറ അധികം പഴക്കമുണ്ടു്. കാല
േമെതന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. െകാല്ലം
ഏഴാം ശതകമായിരിക്കാെമന്നു േതാന്നുന്നു.
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52 ഉദയവർമ്മചരിതം
ഉദയവർമ്മചരിതം പതിെനാന്നധ്യായങ്ങളിൽ െകാല്ലം
എട്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഉദയവർമ്മ േകാല
ത്തിരിയുെട അപദാനങ്ങെള വർണ്ണിച്ചു പുരാണരീതി
യിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്.
“പുനാതു ഭാനുരിത്യുേക്ത കലിസംവത്സേര പുനഃ

േഹ വിേഷ്ണാ നിഹിതം കൃത്സ്നമിത്യുേക്തഽസ്മിന്നഹർഗ്ഗേണ
പ്രാേഗവ ഭിക്ഷുണാ േപ്രാക്തം ചരിതം േകാലഭൂപേതഃ
ചകാര േശ്ലാകരൂേപണ രവിവർമ്മമഹീപതിഃ”

എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു രവിവർമ്മരാജാവു പ്ര
സ്തുത ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചതു െകാല്ലം 676-ൽ ആെണന്നു
കാണാവുന്നതാണു്. “േഹ വിേഷ്ണാ” ഇത്യാദികലിദിന
സംഖ്യതെന്ന േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട തന്ത്രസംഗ്രഹ
ത്തിലും കാണുന്നു ഈ രവിവർമ്മാ െകാല്ലം 667 മുതൽ
681 വെര േകാലത്തുനാടു പരിപാലിച്ചതായി ചിറയ്ക്കൽ
േകാവിലകത്തു േരഖയുണ്ടു്. ഉത്തരേദശത്തിൽ, ശിവപു
രം എന്ന സ്ഥലത്തു ശൃംഖലേക്രാഡൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണ
േനാടു വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ ഉദയവർമ്മാ എന്ന
പ്രതാപശാലിയായ േകാലത്തിരി രാജാവിെന്റ ചരിത്രം
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നതായി കവി ഉപക്രമത്തിൽ ഉപ
ന്യസിക്കുന്നു. േസാമവംശത്തിൽ ജനിച്ചു മൂന്നു ക്ഷത്രിയ
സ്ത്രീകൾ േഗാകർണ്ണത്തുേപായി ശ്രീപരേമശ്വരെന ഭജി
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േകരളരാജാവായ േചരമാൻെപ
രുമാൾ അവിെട െചല്ലുകയും അവെര മൂന്നു േപെരയും
വിവാഹം െചയ്കയും െചയ്തു. ദ്വിതീയപത്നിയിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിനു് അംബാലിക എെന്നാരു പുത്രി ജനിച്ചു; ആ കുമാ
രിക്കു രവിവർമ്മ എന്ന രാജാവു് ഭർത്താവായി. െപരു
മാൾക്കു പിന്നീടു രാജ്യഭാരം െചയ്തതു് അംബാലികയാ
ണു്. ക്രി. പി. 724-ൽ ആ േദവിക്കു “ശക്രസദൃശനും പി
തൃമാതൃഭയാപഹനു” മായി േകരളവർമ്മാ എെന്നാരു
പുത്രൻ ഉണ്ടായി. ആ േകരളവർമ്മാവാണു് േകാലവം
ശം സ്ഥാപിച്ചെതന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു; ഇതു മൂ
ഷികവംശത്തിെല പ്രസ്താവനയ്ക്കു വിരുദ്ധമാണു്. ക്രി. പി.
746-ൽ േകരളവർമ്മാവിെന്റ ഭാഗിേനയി ഉദയവർമ്മാ
എെന്നാരു കുമാരെന പ്രസവിച്ചു. േകരളവർമ്മാവിന്നു
പിന്നീടു ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ രാജ്യഭാരം ൈകേയറ്റു.
അേദ്ദഹെത്ത െപരുെഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമക്കാരായ നമ്പൂരിമാർ
ഒരവസരത്തിൽ അധിേക്ഷപിക്കുകയുണ്ടായി. തന്നിമി
ത്തം അേദ്ദഹം കുപിതനായി േഗാകർണ്ണത്തുെചന്നു ഗു
ണവന്തം, ദീപപത്തനം (വിളക്കൂർ) ഇഡുകുഞ്ജം (ഇഡു
കുഞ്ചി) എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന േവദേവ
ദാംഗപാരഗന്മാരായ ചില തൗളവബ്രാഹ്മണെര േകാ
ലത്തുനാട്ടിേലക്കു നയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആ ക്ഷത്രി
യവീരെന്റ പ്രഭാവം ശരിക്കു് അറിയാത്ത അവർ
“ശ്രീമൽേകാലമഹീപാല േഗാകർേണ്ണഽസ്മിൻ ശിവാലേയ

േകാടിതീർത്ഥമിതി ഖ്യാതം പുണ്യം മുനിനിേഷവിതം
േദവഖാതമഭൂൽ പൂർവമിദാനീം ജീർണ്ണതാം ഗതം:
ത്വയാ ദൃഷ്ടമിദം രാജൻ ദുസ്തീർണ്ണം സാഗേരാപമം.
ത്രിരാേത്രണാസ്യ തീർത്ഥസ്യ സുനവീകരണക്രിയാ
ത്വയാ കൃതം േചദ്രാേജന്ദ്ര ഗമിഷ്യാമസ്ത്വയാ സഹ.”

അതായതു വിശാലമായ േഗാകർണ്ണത്തിേല േകാടി
തീർത്ഥം രാജാവു് മൂന്നു ദിവസംെകാണ്ടു നവീകരിക്കു
കയാെണങ്കിൽ തങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാട്ടിേലക്കു
േപാകാെമന്നു സമ്മതിച്ചു. രാജഭക്തന്മാരായ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പ്രജകൾ അതറിഞ്ഞു് ഓേരാരുത്തരും ഓേരാ
െവട്ടുകല്ലുമായി അവിെടെച്ചന്നു മൂന്നു മുഹൂർത്തങ്ങൾ
െകാണ്ടു് ആ തീർത്ഥം ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്തു. അതു
കണ്ടു് ആശ്ചര്യപരതന്ത്രന്മാരായി രാജാവിെന്റ അേപ
ക്ഷ അനുസരിച്ചു് ആ ബ്രാഹ്മണരും തങ്ങളുെട തപശ്ശ
ക്തിെകാണ്ടു കണങ്കാൽവെര മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ജലം
സരസ്സു മുഴുവൻ െപരുക്കി. ഈ സംഭവം നടന്നതു ‘വൃ
ദ്ധിദാംബ’ എന്ന കലിവർഷത്തിൽ അതായതു ക്രി. പി.
793-ൽ ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ സമാഗതരായ തു
ളുേപ്പാറ്റിമാെര ഉദയവർമ്മ രാജാവു് ആചാരപരിഷ്കാരം
െചയ്തു മലയാളബ്രാഹ്മണരാക്കി. അവരാണു് േകരളത്തി
െല എമ്പ്രാന്തിരിമാരുെട പൂർവ്വന്മാർ. ഉദയവർമ്മ ചരി
തത്തിെല പ്രതിപാദ്യസംേക്ഷപം ഇത്രമാത്രമാകുന്നു.
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53 ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠ
ഇതു രവിവർമ്മേകാലത്തിരിയുെട കാലത്തിനു പിന്നീ
ടുണ്ടായ ഒരു കൃതിയാണു്. ഇതിലും ഉദയവർമ്മരാജാ
വിെന്റ ബ്രാഹ്മണാനയനം തെന്നയാണു് വിഷയെമങ്കി
ലും രണ്ടു കൃതികൾക്കും തമ്മിൽ കഥെയസ്സംബന്ധിച്ചു
പല വ്യത്യാസങ്ങളും കാണുന്നു. ഒരു എമ്പ്രാന്തിരിയാ
ണു് ഇതിെന്റ പ്രേണതാവു്. നാരദമഹർഷി സുപ്രഭൻ
എന്ന ഗന്ധർവേനാടു പ്രസ്താവിച്ച ഇതിഹാസെത്ത സൂ
തൻ ബ്രാഹ്മണെര പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കുന്നതാണു് ബ്ര
ഹ്മപ്രതിഷ്ഠയിെല വിഷയം. പ്രതിഷ്ഠ െകാല്ലം 264-മാണ്ടു
നടന്നതായാണു് ഇതിൽ േരഖെപ്പടുത്തുന്നതു്. ആ കാല
ഗണന ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഉദയവർമ്മാവു
തിരുവല്ലായിൽനിന്നു േദശികളായ 237 (‘സാഗര’) ഗൃ
ഹക്കാെര േകാലത്തുനാട്ടിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായ
തായും അവർക്കു തൃത്താഴത്തുേക്ഷത്രത്തിേന്റയും അറ
ത്തിൽേക്ഷത്രത്തിേന്റയും ആധിപത്യം നല്കിയതായും
മറ്റും പ്രസ്തുതകൃതി േഘാഷിക്കുന്നു. “ഇതി േകരളമാഹാ
േത്മ്യ േകാലരാഷ്ട്രവർണ്ണേന ഉദയവർമ്മചരിേത ബ്ര
ഹ്മപ്രതിഷ്ഠാ നാമപ്രകരണം സമ്പൂർണ്ണം” എെന്നാരു
വിഷയസൂചീവാചകവും ഒടുവിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥാ
രംഭത്തിൽ കവി െചറുതാഴത്തു ശ്രീരാമെന വന്ദിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹം തൃത്താഴത്തുകാരനായ ഒരു എമ്പ്രാന്തിരിയാ
യിരിക്കാം.
“ശ്രീരാഘവം പ്രണമ്യാഹം കൃശാധഃേക്ഷത്രവാസിനം

േകാലഭൂേപാദേയാദന്തം ബ്രാഹ്മണസ്ഥാപനം ബ്രുേവ”
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54 േദശ്യഷ്ടകം
ഇതു സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ വിരചിതമായ ഒരഷ്ടകമാകു
ന്നു. ഉദയവർമ്മചരിതംതെന്നയാണു് ഇതിേലയും കഥാ
വസ്തു. ഒടുവിൽ അഷ്ടകകാരൻ രവിവർമ്മേകാലത്തിരി
യുെട ഉദയവർമ്മചരിതെത്ത സ്മരിക്കുകയും താൻ ഒരു
ബ്രാഹ്മണനാെണന്നു പറയുകയും െചയ്യുന്നു. അേദ്ദഹ
വും ഒരു േദശി (എമ്പ്രാന്തിരി) തെന്നയാെണന്നു േതാന്നു
ന്നു.
“ശ്രീമൽേകാലക്ഷിതീേശാദയനൃപചരിതം

േദശികാനീതിരൂപം
തദ്വംേശ്യനാത്ര േകനാപ്യഭിഹിതമതിവിസ്തീർണ്ണമധ്യായയുക്തം
േദവബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠാർത്ഥകമിദമുദിതം
സമ്യഗാേലാച്യ േകനാപ്യുർവീേദേവന സംേക്ഷപത ഇഹ ബുധേമാദായ പദ്യാഷ്ടകം സ്യാൽ.”
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55 കൃഷ്ണകവി, ഭരതചരിതം
ഭരതചരിതം എന്ന മേനാഹരമായ മഹാകാവ്യത്തി
െന്റ പ്രേണതാവാണു് കൃഷ്ണകവി. ചില ഗ്രന്ഥമാതൃകക
ളിൽ അേദ്ദഹെത്ത കൃഷ്ണാചാര്യെനന്നും വ്യപേദശിച്ചു
കാണുന്നു. ശങ്കരകവിയുെട ശ്രീകൃഷ്ണവിജയത്തിെലന്ന
േപാെല ഭരണചരിതത്തിലും പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്.
ചേന്ദ്രാത്സവത്തിൽ ഭരതചരിതത്തിെന്റ അനുകരണം
പല ഘട്ടങ്ങളിലും ദൃശ്യമാകുന്നതുെകാണ്ടു് ആ ഗ്രന്ഥ
ത്തിെന്റ രചനയ്ക്കു് അല്പെമങ്കിലും മുൻപാണു് പ്രസ്തുത കൃ
തിയുെട ആവിർഭാവെമന്നു അനുമാനിക്കാം. െകാല്ലം
ഏഴാംശതകത്തിെന്റ ആരംഭമായിരിക്കാം കവിയുെട
കാലഘട്ടം. പ്രസ്തുതകൃതിക്കു ശബ്ദസൗഭാഗ്യമുെണ്ടങ്കി
ലും അർത്ഥചമൽക്കാരത്തിലാണു് അതിെന്റ വിജയം
ഐദമ്പേര്യണ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതു്. േശ്ലഷപ്ര
േയാഗങ്ങൾ ധാരാളമുെണ്ടങ്കിലും അവയിൽ ക്ലിഷ്ടത
യുെട ലാഞ്ഛനം ഒരിടത്തുമില്ല. ഭരതചരിതം എന്നാ
ണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ േപെരങ്കിലും അതിെന്റ ആദ്യെത്ത
എട്ടു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കഥ ശാകു
ന്തളംതെന്നയാണു്. പേക്ഷ കൃഷ്ണകവി കാളിദാസെന്റ
ഇതിവൃത്തത്തിൽ നിന്നു പല വ്യതിയാനങ്ങളും വരു
ത്തീട്ടുണ്ടു്. ദുർവാസസ്സിെന്റ ശാപമാകെട്ട, ദുഷ്ഷന്തെന്റ
ഗാന്ധർവ്വവിവാഹവിസ്മൃതിയാകെട്ട ഭരതചരിതത്തിൽ
പരാമൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. ആദ്യെത്ത സർഗ്ഗത്തിൽ ‘ജഗദ്ദർ
ശനം’ എന്ന േപരിൽ ഒരു ദർപ്പണരത്നം രാജാവിനു
ലഭിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം ആ ചക്രവർത്തിക്കു ദുരസ്ഥി
തേമാ പ്രച്ഛന്നേമാ ആയ ഏതു വസ്തുവിേനയും ദർശിക്കു
ന്നതിനും അതിെനെക്കാണ്ടു് അേതവിധത്തിൽ തെന്ന
ദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ശക്തി സിദ്ധിക്കുന്നു. തദ്വാ
രാ അേദ്ദഹം ശകുന്തളെയ കാണുകയും ശകുന്തളയ്ക്കു
തെന്ന കാണുവാൻ സംഗതി വരുത്തുകയും െചയ്യുന്നു.
ആ വിധത്തിലാണു് അവർക്കു് അേന്യാന്യം അനുരാ
ഗം ഉദിക്കുന്നതു്. ഭരതെന്റ ജനനം 8-ആം സർഗ്ഗത്തിൽ
വർണ്ണിക്കുന്നു. ഒൻപതാം സർഗ്ഗത്തിൽ പുത്രേനാടുകൂ
ടി ശകുന്തള ഭർത്തൃഗ്രഹത്തിേലയ്ക്കു േപാകുകയും അവി
െട ദുഷ്ഷന്തൻ ജനാപവാദത്തിൽ ചകിതനായി ആ
സാധ്വിേയയും കുമാരെനയും സ്വീകരിക്കുവാൻ ൈവമന
സ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതിൽനിന്നു് അേദ്ദ
ഹെത്ത ധർമ്മപഥത്തിൽ ഭരതെന്റ രാജ്യാഭിേഷകവും
ദിഗ്വിജയപ്രസ്ഥാനവും, പതിെനാന്നാം സർഗ്ഗത്തിൽ ദി
ഗ്വിജയവും, പന്ത്രണ്ടാംസർഗ്ഗത്തിൽ േദേവന്ദ്രെന്റ പ്രാർ
ത്ഥനയനുസരിച്ചു് അസുരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധവും പ്രതി
പാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
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56 കാവ്യൈശലി
ആപാദചൂഡം ഹൃദയഹാരിയായി പ്രേശാഭിക്കുന്ന ഈ
കാവ്യതല്ലജത്തിൽനിന്നു പ്രേണതാവിെന്റ വിവിധസി
ദ്ധികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഏതു ഭാഗമാണു് ഉദ്ധരി
േക്കണ്ടെതന്നു രൂപമില്ല. കാവ്യാരംഭത്തിൽ കൃഷ്ണകവി,
വാല്മീകി, േവദവ്യാസൻ, കാളിദാസൻ, പ്രവരേസനൻ
(േസതുബന്ധകാരൻ), ഭാരവി, ഗുണാഢ്യൻ, സുബന്ധു,
ഭട്ടബാണൻ എന്നീ പൂർവ്വസൂരികെള പ്രശംസിക്കുന്നു.
തത്സംബന്ധികളായ പദ്യങ്ങളാണു് താെഴേച്ചർക്കുന്ന
തു്:
“ആേദശികൗ പദ്യപേഥാദ്യതാനാം

രത്നാകരൗ സൂക്തിമഹാമണീനാം
സന്മാർഗ്ഗസന്ദർശനപുഷ്പവന്തൗ
വേന്ദ കവീനാം പ്രഥമൗ മുനീന്ദ്രൗ.

അസ്പൃഷ്ടേദാഷാ നളിനീവ ഹൃഷ്ടാ
ഹാരാവലീവ ഗ്രഥിതാ ഗുണൗൈഘഃ
പ്രിയാങ്കപാളീവ വിമർദ്ദഹൃദ്യാ
ന കാളിദാസാദപരസ്യ വാണീ.
ജലാശയസ്യാന്തരഗാഢമാർഗ്ഗമലബ്ധബന്ധം ഗിരിചൗര്യവൃത്ത്യാ
േലാേകഷ്വലം കാന്തമപൂർവേസതും
ബബന്ധ കീർത്ത്യാ സഹ കുന്തേളശഃ
പ്രേദശവൃത്ത്യാപി മഹാന്തമർത്ഥം
പ്രദർശയന്തീ രസമാദദാനാ
സാ ഭാരേവഃ സൽപഥദീപിേകവ
രമ്യാ കൃതിഃ ൈകരിവ േനാപജീവ്യാ?
ബൃഹൽകഥാകാരസുബന്ധുബാണാഃ
േകഷാമിവാശ്ചര്യപദം ന േത സ്യുഃ
യതഃ പ്രസിൈദ്ധരവി ഗദ്യബൈന്ധഃ
േശ്ലാകാനേനകാൻ ഭൂവി േത വിേതനുഃ.”

ഭാരവിേയയും ബാണേനയും കവി പല പ്രകാരത്തിൽ
ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സൽകാവ്യത്തിെന്റ ഉൽകർഷെത്ത
പ്പറ്റി പല അവസരങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നതിൽ അേദ്ദ
ഹം പ്രേത്യകം ദത്താവധാനനാണു്.
“സന്നായേകാൽകൃഷ്ടഗുണാ മഹാർത്ഥാ

േലാേകാത്തമാലങ്കൃതിരസ്തേദാഷാ
വിശുദ്ധവർണ്ണാശ്രമഗുംഭിതാ യാ.”
ഹാരാവലീ കാവ്യകലാഭിരാമാ.”
(പ്രതിഷ്ഠാനപുരീവർണ്ണനം)
“േയാഗ്യാർത്ഥസംഘടനകൗതുകിനീ രസാർദ്രാ

േകനാപി ഭാഗ്യവിഭേവന വിഭാവ്യമാനാ
ചിന്താപരം തദനു ഭൂപതിമാസസാദ
മാധ്വീ നിസർഗ്ഗമധുരാ കവിേതവ സാധ്വീ.”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക. മാധ്വി എന്ന േദവ
േലാകപരിചാരികയുെട ആഗമനമാണു് ഒടുവിലെത്ത
േശ്ലാകത്തിെല വിഷയം. ദിഗ്വിജയഘട്ടത്തിൽനിന്നു
ചില പദ്യങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:
“ഹൃദി ലുഠന്നവമൗക്തികമണ്ഡനാം

ശഫരേലാലദൃശം കുമുദസ്മിതാം
ബലഭേരണ മമർദ്ദ മഹീപതിഃ
പ്രിയതമാമിവ രത്നസുവം നദീം.”

(താമ്രപർണ്ണീപ്രസ്താവം)

“അഥ ഗിേരരിവ പക്ഷപരമ്പരാം

ജലനിേധരുപരി പ്രവിസാരിതാം
പരശുരാമമഹാസ്ത്രവിനിർമ്മിതാമവതതാര മഹീം സ മഹാരഥഃ.
കലിതനീതിരസൗ കില േകരളക്ഷിതിപതിഃ പുനരാത്മസമർപ്പണാൽ
അനുവിേവശ ശശീവ ദിവാകരം
രുചിരയാ കലയാ ഭരതം വിഭും.”

(േകരളപ്രസ്താവം)

കൃഷ്ണകവിയുെട “സന്മാർഗ്ഗസന്ദർശനപുഷ്പവന്തൗ” എന്ന
പദ്യപാദത്തിെന്റ അനുരണനം “ഹൃദയതിമിരമാലാസൂ
ര്യചന്ദ്രൗ” എന്ന വരിയിലും “മുക്താശ്രിയം ജലനിേധ
രിവ താമ്രപർണ്ണീ” എന്നതിെന്റ പ്രതിനാദം “മുക്തമ
യാൻ ജലകണാനിവ താമ്രപർണ്ണീ” എന്ന വരിയിലും
ചേന്ദ്രാത്സവത്തിൽ നമുക്കു ശ്രവണേഗാചരമാകുന്നുണ്ട
േല്ലാ.
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57 േദശിങ്ങനാട്ടു്

ആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവു്

േദശിങ്ങനാട്ടു് (െകാല്ലം) ആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവി
െനപ്പറ്റി പ്രസ്താവനയുള്ള രണ്ടു സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ നമു
ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നു യദുനാഥചരിതം എന്ന പദ്യകാവ്യ
വും മെറ്റാന്നു രാമകഥ എന്ന ഗദ്യകാവ്യവുമാണു്. ആദി
ത്യവർമ്മാ എന്ന േപരിൽ പല േദശിങ്ങനാട്ടുരാജാക്ക
ന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ അഖിലകലാവ
ല്ലഭൻ എന്ന ബിരുദം െകാല്ലം 644 മുതൽ 660 വെര രാ
ജ്യഭാരം െചയ്ത ഒരു രാജാവിനുമാത്രേമ കാണുന്നുള്ളൂ.
അേദ്ദഹം വടേശ്ശരി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിേക്ഷത്രം നവീകരി
ക്കുകയും ഇന്നു തിരുനൽേവലിജില്ലയിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന
തും എന്നാൽ അക്കാലത്തു േദശിങ്ങനാട്ടിെന്റ ഒരംശ
മായിരുന്നതുമായ തിരുക്കുറുങ്കുടിയിെല മഹാവിഷ്ണുേക്ഷ
ത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ മണി നടയ്ക്കുവയ്ക്കുകയും െചയ്തു. ആ
മണി ഇന്നും ആ േക്ഷത്രത്തിനു് ഒരലങ്കാരമായി പരില
സിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മനക്ഷത്രം വിശാഖമാ
യിരുന്നു. പ്രസ്തുതഘണ്ടയിൽ താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം
െകാത്തീട്ടുണ്ടു്:
“ശ്രീമൽേകാളംബവർേഷ ഭവതി ഗുണമണി-

േശ്രണിരാദിത്യവർമ്മാ
വഞ്ചീപാേലാ വിശാഖഃ പ്രഭുരഖിലകലാവല്ലഭഃ പര്യബധ്നാൽ
ദ്വാരാലങ്കാരഘണ്ടാം തിലകിതജയസിംഹാന്വയഃ ശ്രീകുരംഗേപ്രാദ്യദ്ധാേമ്നാ മുരാേരരധിഗതചിറവായ്മണ്ഡേലേന്ദ്രാ നേരന്ദ്രഃ.”

അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലത്തായിരിക്കും മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടു
ഗ്രന്ഥങ്ങളുേടയും നിർമ്മിതി എന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കു
ന്നു.
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58 യദുനാഥചരിതം
യദുനാഥചരിതം പത്തു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാ
കുന്നു. അതിനു ഭാഗവതസംഗ്രഹെമന്നും േപരുണ്ടു്. ദശ
മസ്കന്ധകഥയാണു് വിഷയം. താെഴപ്പകർത്തുന്ന േശ്ലാ
കങ്ങൾ അതിെന്റ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നു. ഗ്രന്ഥകാര
െന്റ നാമേധയം അജ്ഞാതമാണു്.
“വന്ദാരുജനസേന്ദാഹചിന്താസന്താനപാദപം
സന്താനമിന്ദുചൂഡസ്യ വേന്ദ ദന്താവളാനനം.

വാണീഗുണതൃണീഭൂതവീണാേമണാങ്കേരാചിഷം
വാണീമാരാധേയ പീനേശ്രാണീേമണീവിേലാചനാം.
വംശീസംഗീലനപരം േധനുവൃന്ദാവേന രതം
വൃന്ദാവനചരം േഗാപീകാമരൂപമുപാസ്മേഹ.
വതംസിനീചേകാരാളീസാമ്രാേജ്യനാസ്തമന്യഥാ (?)
കാപി േമ കരുണാ ഭൂയാദരുണാചലഗാ മുേദ.
അസ്തി കൂപകഭൂപാലവംശമംഗലേദവതാ
നിലയസ്സദ്ഗുണാളീനാം രാജ്ഞീ പ്രാൈജ്ഞകസമ്മതാ.
ധന്യാമന്നപ്രദാേനന തന്വതീം ജനസമ്മദം
അന്നപൂർേണ്ണശ്വരീമന്യാം മന്യേന്ത യാം മഹാജനാഃ.
ലാവണ്യസിേന്ധാർമ്മഥിതാദാവിർേമ്മാദം മേനാഭുവാ
ഉദിതാം മന്വേത േലാകാ മുദിതാം യാം നവാം രമാം.
യൽകീർത്തിനർത്തകീ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു ച ക്രതക്രമാ
സ്വർഗ്ഗിണാമാലയം പ്രാപ്യ നിഷ്കളങ്കാദ്യ നൃത്യതി.
സാഹിത്യസാരസർവസ്വപാരീണതളിേമശയാ
ശ്യാമളാ നാടിതസ്വാപാ ഭാതി യൽകുലേദവതാ.
കാമാഗമാർത്ഥസർവ്വസ്വം വാമാംേഗന സമുദ്വഹൻ
ശ്യാമാജീവാതുനാ മൗലിസീമാനമപി ഭൂഷയൻ
യദ്രാജധാന്യാമനിശം കദ്രൂ സുതവിഭൂഷണഃ
സർവത്ര കുശലം കുർവൻ വർവർത്തി പരേമശ്വരഃ.
ഭ്രാതാപി യസ്യ ഭൂേലാകത്രാതാ നീതൗ സ്ഥിതസ്സതാം
നിർമ്മാതി നിത്യമാദിത്യവർമ്മാ ശർമ്മാണി മർമ്മവിൽ.
ഈദൃശ്യപി ഗുൈണസ്സർൈവർൈവദുഷ്യം ദധതീ മഹൽ
രാജേതേജാമയീ േലാേക രാജേത യൽകനീയസീ.
ശ്രാവം ശ്രാവം കഥാ വിേഷ്ണാർേമ്മാദം േമാദം മഹീയസീ
ആജ്ഞാവിേധയസാമന്താ രാജ്ഞീ യാ വർത്തേത സദാ.
തസ്യാഃ കലാധരാസ്യായാഃ പ്രീൈത്യ മാധ്വീഗിരാ മയാ
സംക്ഷിപ്താ സാക്ഷരപ്രാസാ ക്രിയേത ഭഗവൽകഥാ.
യദി സന്തിഗുണാഃ േകചിദസ്യാം ഗൃഹ്ണന്തു താൻബുധാഃ;
ന സന്തി േചദ്ധരികഥാസ്സന്തു തൽകർണ്ണപാരണാഃ.
ന വിദ്യാവിഭേവേനദം ന കവിേത്വന ഭൂയസാ
രചിതം; ൈവഷ്ണവീ ഭക്തിർമുഖരീകുരുേതഥ മാം.
േദശികസ്യ കടാേക്ഷണ രാജ്ഞീവാഗങ്കുേശന ച
ഭക്ത്യാ ച കൃേഷ്ണ പ്രാരബ്ധം ബഹുഭിസ്സാധൈനർമ്മയാ.
അവിഘ്നം വിഘ്നരാേജാ േമ വാണീ ശബ്ദാർത്ഥകൗശലം
പ്രാരബ്ധാന്തഗതിം കൃേഷ്ണ വിദധ്യാന്മുദിതാസ്രുയഃ.
അഭൂദഭൂതസാമ്രാജ്യ മധുരാ മധുരാ ഗുൈണഃ
അവരീകൃതപാകാരിനഗരീ നഗരീ ഭുവി.”

കവി േദശിങ്ങനാടു പരിപാലിച്ചിരുന്ന ആദിത്യവർമ്മ
മഹാരാജാവിെന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരിയായ കൂപകരാ
ജ്ഞിയുെട ആശ്രിതനായിരുന്നു. ആ രാജ്ഞിയുെട സൗ
ന്ദര്യം, ൈവദുഷ്യം, അന്നദാനശ്രദ്ധ മുതലായ വിേശഷ
സിദ്ധികേളയും മറ്റും അേദ്ദഹം ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രശംസി
ക്കുന്നു. കവി തെന്റ സ്വാമിനിയുെട നിേദശത്താലാണു്
യദുനാഥചരിതം രചിക്കുന്നതു്. അരുണാചലനാഥനായ
ശിവെന പ്രേത്യകമായി വന്ദിക്കുന്നതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ജന്മഭൂമി െചങ്ങന്നൂരാെണന്നു് അനുമാനിക്കു
വാൻ േതാന്നുന്നു. സാക്ഷരപ്രാസമായ പ്രസ്തുത കാവ്യ
ത്തിെന്റ രീതി എെന്തന്നു് “അഭൂദഭൂതസാമ്രാജ്യ” എന്ന
പദ്യത്തിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ചുവേട േചർക്കു
ന്ന രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങേളാടുകൂടി കാവ്യം അവസാനിക്കു
ന്നു:
“‘സുത്രാമവിേത്തശപുരീവിഭൂതിം

വിദ്രാവയന്ത്യം നിജയാ സമൃദ്ധ്യാ
സ ദ്വാരകായം പുരി ശാർങ്ഗധന്വാ
പുൈത്രശ്ച പൗൈത്രർമുമുേദ സേമതഃ.
സ്ഥിരീകുർവൻ ധർമ്മം ഭുവി നിരുപമം ധർമ്മജമുൈഖർഭുേവാ ഭാരം ഭീമാർജ്ജുനതപനജാൈദ്യഃ പ്രശമയൻ
കലിം തുച്ഛീകുർവന്നതിമഹിതയാത്മീയകഥയാ
രമാനാഥഃ പുര്യാമവസദവസന്നാരിരനിശം.”
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59 വാസുേദവൻ, രാമകഥ
രാമകഥാഗദ്യത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അടിയിൽ ഉദ്ധരി
ക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു:
“സതാം പരിത്രാണപരസ്സുേമധാ

ജിതാരിഷഡ്വർഗ്ഗതയാ മഹീയാൻ
വിഭ്രാജേത വിശ്രുതവിക്രമശ്രീരാദിത്യവർമ്മാ നരേലാകവീരഃ.
ചിരായ രേക്ഷാപഗേമന കുർവൻ
ഗുർവീം മുദം യസ്സുമേനാജനാനാം
മഹീജേയാദഞ്ചിതപുണ്യകീർത്തിരാേമാദേത രാമ ഇവ പ്രകാമം.
തസ്യാജ്ഞയാ സർവജനീനവൃേത്തരവിസ്തരാ രാമകഥാ പവിത്രാ
നിബധ്യേത ഗദ്യമായീ മേയയം
സേന്താഽനുഗൃഹ്ണന്തു നിതാന്തമസ്യാം.”

ഒടുവിൽ
“യം വാസുേദവമനുരൂപമവാപ പുത്രം

നാരായേണാ വിമലബുദ്ധിരുമാ തഥാംബാ,
പ്രാണായി േതന മനുവംശപേതശ്ചരിത്രമാദിത്യവർമ്മനൃപേതഃ കൃതിേനാ നിേദശാൽ.”

എന്നും ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. കവിയുെട േപർ വാസുേദവ
നാെണന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛൻ നാരായണനും
അമ്മ ഉമയുമായിരുന്നു എന്നും ആദിത്യവർമ്മമഹാരാ
ജാവിെന്റ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം രാമകഥ
നിർമ്മിച്ചെതന്നും ഇത്രയും െകാണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈ
ആദിത്യവർമ്മാവും അഖിലകലാവല്ലഭനും ഒരാൾതെന്ന
യായിരിക്കാം. കവി ഒരു നമ്പൂരിയായിരിക്കുവാൻ ഇടയു
ണ്ടു്.
രാമകഥയിെല ഗദ്യമാതൃക: പ്രസ്തുത കൃതിയിൽനിന്നും
ചില പങ്ക്തികൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു:
“മേധ്യമഹാടവി േഘാരതരരാമചാപവിഷ്ഫാരശ്രവണ

സ്ഫായമാനേരാഷഭരദുേഷ്പ്രക്ഷാകൃതിഃ അഭ്രംലിഹശരീരാ
രഭസചർവ്യമാണതാപസജനരുധിരദ്രവാർദ്രീകൃതസൃക്വ
ഭാഗാ മഹാമായസ്യമാരീചസ്യ ജനനീ താടകാ നാമ നി
ശാചരീ േതഷാമധ്വാന മുൽകടധ്വാനമരൗത്സീൽ. തൽ
ക്ഷേണന ച വിശ്വജനീനേത ജേസാ വിശ്വാമിത്രസ്യ
വചസാ രഘുരാജസൂനുരുഗ്രധാേരണ ശേരണ കബളീ
കൃതബാണയാ തയാ സർവശർവരീചാരി വിനാശക്രി
യാകാണ്ഡപുണ്യാഹമംഗലം വിദേധ. നിഗൃഹീത താട
കായ തൈസ്മ പ്രഥമഗൃഹീതബലാതിബലാഖ്യ വിദ്യാവി
േദ്യാതിതായ മുനിരേസ്താകതപഃപ്രസാദം അസ്ത്രപാരാ
യണ മുപാദിശൽ.”
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60 പൂർണ്ണവിദ്യൻ
ഭട്ടബാണെന്റ ചണ്ഡികാസപ്തതിക്കും പുഷ്പദന്തെന്റ മഹി
മ്നഃേസ്താത്രത്തിനും പൂർണ്ണവിദ്യൻ എെന്നാരു മുനിയുെട
വകയായി ഓേരാ വ്യഖ്യാനമുണ്ടു്.
മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന ചണ്ഡീശതകത്തിൽ ആദ്യെത്ത
എഴുപതു പദ്യങ്ങൾ മാത്രേമ ബാണൻ രചിച്ചുള്ളൂ എന്നാ
ണു് േകരളത്തിെല ഐതിഹ്യം.
“വ്യാഖ്യാനം ക്രിയേത തസ്യാഃ പൂർണ്ണവിൈദ്യര്യതീശ്വൈരഃ
േവദപൂർണ്ണപദാംേഭാജഭൃംഗഭൂൈതസ്സമാസതഃ”

എന്നു് ആദ്യേത്തയും
“മഹിമ്നഃ പാരമിത്യാജിേസ്താത്രരത്നാർത്ഥേബാധിനീ

പൂർണ്ണവിദ്യാഖ്യമുനിനാ വ്യാേഖ്യയം ക്രിയേതഽഞ്ജസാ”

എന്നു രണ്ടാമേത്തയും ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
രണ്ടിലും സത്യൈശലൻ എെന്നാരു ഗുരുവിെനയാണു്
കവി വന്ദിയ്ക്കുന്നതു്; അല്ലാെത പൂർണ്ണേജ്യാതിസ്സിെനയ
ല്ല. ചണ്ഡീസപ്തതിവ്യാഖ്യയിൽ േവദപൂർണ്ണൻ എെന്നാ
രു ഗുരുവിെനക്കൂടി വന്ദിച്ചിട്ടുള്ളതായും സങ്കല്പിക്കാം.
പൂർണ്ണേജ്യാതിസ്സിെന സ്മരിക്കാത്ത പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാ
താവിെന്റ നാമേധയം പൂർണ്ണവിദ്യൻ എന്നാെണങ്കിലും
അേദ്ദഹം പൂർണ്ണസരസ്വതിയിൽനിന്നു ഭിന്നനാെണന്നു
വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.
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61 കാശിയില്ലത്തു നമ്പൂരി
വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ രാ
മമംഗലത്തു പാേങ്കാട്ടു േദശത്തു രാമനല്ലൂർ എെന്നാരു
േക്ഷത്രവും അതിനുസമീപമായി ‘കാശി’ എന്ന േപരിൽ
ഒരു നമ്പൂരിയില്ലവുമുണ്ടു്. അവിെട പണ്ടു മഹാൈവയാ
കരണനായ ഒരു നമ്പൂരിയുണ്ടായിരുന്നു. നാമേധയം
എെന്തന്നറിയുന്നില്ല. ധാതുവൃത്തികാരനായ മാധവാചാ
ര്യർക്കു പിന്നീടും സർവസ്വകാരനായ േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതി
രിക്കുമുമ്പുമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലെമന്നു ക്ണുപ്തമായി
പറയാം. നമ്പൂരിയുെട കൃതികളായി മൂന്നു വ്യാകരണ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ വൃത്തിരത്നവും
(പാണിനീയസൂത്രബൃഹദ്വിവൃതി) ലഘുവൃത്തിയും (പാണി
നീയസൂത്രലഘുവിവൃതി), ധാതുകാരികയുമാണു്. കാശി
കാവൃത്തിയുെട വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു വൃത്തിരത്നം; ലഘു
വൃത്തി അതിെന്റ സംേക്ഷപമാണു്. വൃത്തിരത്നത്തിൽ
11111-ഉം, ലഘുവൃത്തിയിൽ 2720-ഉം പദ്യങ്ങൾ അടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു. ബാലമിത്രെമന്നുകൂടി േപരുള്ള ധാതുകാ
രിക മാധവാചാര്യരുെട ധാതുവൃത്തിെയ അവലംബിച്ചു
വിരചിതമായ ഒരു കൃതിയാകുന്നു. മൂന്നു നിബന്ധങ്ങളും
ആപാദചൂഡം പദ്യമയങ്ങളാണു് എന്നുള്ളതു് അവയുെട
ൈവശിഷ്ട്യെത്ത ദ്വിഗുണീകരിക്കുന്നു. ഗഹനമായ വ്യാ
കരണശാസ്ത്രെത്ത കാവ്യമാക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയ നമ്പൂരി
യുെട സാഹസം സർവഥാ വിജയത്തിൽ കലാശിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്.
“പാണിനിവരരുചിഫണിേനാ ഹരിഹരദത്തൗ ഹേരാ

ജയാദിത്യഃ
വാമനൈകയടേഭാജാശ്ശാസ്ത്രകൃേതാഽമീ പ്രസീദന്തു.”

എന്ന ലഘുവൃത്തിയിെല പദ്യത്തിലും മറ്റും ആചാര്യൻ
പൂർവാചാര്യന്മാെര വന്ദിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം ശ്രീരാമഭക്ത
നായിരുന്നു എന്നു്
“നിശാചരതേമാലീനജഗദുേന്മഷേഹതേവ

ജാനകീജാനേയ തൈസ്മ േതജസാം നിധേയ നമഃ”

എന്ന ലഘുവൃത്തിപദ്യത്തിൽനിന്നും മറ്റും സ്ഫുരിക്കുന്നു.
താെഴക്കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ ലഘുവൃത്തിയിലുള്ളവയാ
ണു്.
“ൈകയടാദീൻ ഗുരൂൻ തത്വാ തൽപ്രസാദാന്മയാധുനാ

സൂത്രാണാം പാണിനീയാനാം വിവൃതിഃ ക്രിയേത മനാൿ.
വൃത്തിരത്നമിദം േയന കാശികാേബ്ധസ്സമുദ്ധൃതം
േതൈനവ ക്രിയേത ഭൂേയാ വൃത്തിേരഷാ ലഘീയസീ.
ലഘീയേസ്ത്വന സുധരം കരശ്രുതിമനസ്സ്വിദം
ശബ്ദാനുശാസനം ബാൈലരിത്യാേലാച്യ യതാമേഹ.”
“ഉജ്ജേഹ്ര പാണിനീയസ്മൃതിവിശയമിദം

കാശികാഗാധസിേന്ധാഃ
സാധീേയാ വൃത്തിരത്നം ലഘുധിഷണമേനാഹാരി
സദ്വൃത്തരമ്യം
േയാഽസൗഭൂേയാപി രാമസ്മൃതിദലിതസമസ്താശുേഭാ
രാമശാലിേക്ഷത്രാവാസീഹ കശ്ചിദ്വ്യധിത ലഘുതരാം വൃത്തിേമനാം
ദ്വിജന്മാ.
“ഭാഷ്യാദൗ വിപ്രകീർണ്ണം ബഹുവിധമഖിലം തന്ത്രേമത

ദ്വിപശ്ചിൽ
സംഗൃൈഹ്യകത്ര ഹസ്താമലകമിവ പുേരാഽദർശയൽ
കാശിധാമാ
തത്താദൃൿപദ്യവൃൈന്ദഃ പ്രഥമമഥ ലഘൂകൃത്യ തദ്രാമശാലിേക്ഷത്രാവാസീഹ പശ്ചാൽ സമരചയദസൗ േകരേളഷു
ദ്വിജന്മാ.

ധാതുകാരികയിൽനിന്നുകൂടി ചില പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം:
“വൃത്തിദ്വയം പരിമിതം ഖലു പാണിനീയ-

ശബ്ദസ്മൃേതർല്ലഘുബൃഹദ്ഭിദയാ വിധായ
അസ്മാഭിരദ്യ പുനരാദൃതപദ്യബൈന്ധർദ്ധാത്വർത്ഥരൂപവിഷയഃ ക്രിയേത പ്രയാസഃ.
ധാേതാസ്സ്വരൂപമഭിേധയമഥാനുബന്ധകാര്യാന്വിതാനി ഹി പദാനി ലഡാദിരൂപം
ഇട്സംഭവഞ്ച ബഹുനാ കിമിഹാവേസയം
വ്യുൽപത്തേയ ലഘുധിയാമുപപാദയാമഃ.”
“ധാതൂനാം വൃത്തിേമനാം സപദി ലഘുതരാം
കാര്യരൂപാഭിേധയ-

പ്രാകാശ്യാദർശരൂപാം കഥിതബഹുമതാം
മാധവീയാവലംബാം.
തത്തദ്രൂ പാവതാരസ്ഫുടിതരുചിരതാശാലിനീം രാമശാലിേക്ഷത്രാവാസീഹ കശ്ചിൽ സമരചയദസൗ
ബാലമിത്രം ദ്വിജന്മാ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് ആദ്യം ബൃഹദ്വിവൃതിയും തദ
നന്തരം ലഘുവിവൃതിയും ഒടുവിൽ ബാലമിത്രവുമാണു്
ആചാര്യൻ രചിച്ചെതന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ഈ മൂന്നു
ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രചരപ്രചാരത്തിനു സർവഥാ അർഹങ്ങ
ളാകുന്നു.
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പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
21. േജ്യാതിഷത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
22. ഭാഷാസാഹിത്യം
23. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം: ഭാഷാചമ്പുക്കൾ
24. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
25. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
26. ഭാഷ–ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
27. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
29. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം
30. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ
31. ഭാഷാസാഹിത്യം (പദ്യം)
32. ഭാഷാഗദ്യം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1
2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3
4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4
5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5
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