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1 േദശചരിത്രം

പുരാതനകാലംമുതല്ക്കു ബാബിേലാണിയന്മാർ, ഈജി�
പ്തുകാർ യവനന്മാർ, േറാമകർ, അറബികൾ മുതലായി
പല പാശ്ചാത്യേദശക്കാരുമായി േകരളീയർക്കു സമ്പർ�
ക്കമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതു േകവലം വാണിജ്യ�
പരമായിരുന്നു. േകരളവുമായി രാഷ്ട്രീയബന്ധത്തിൽ
ഇദംപ്രഥമമായി ഏർെപ്പട്ടതു േപാർത്തുഗൽരാജ്യമാണു്.
ക്രി. പി. 1497-ാമാണ്ടു മാർച്ചുമാസം 27-ാം നു വാേസ്കാ�
ഡിഗാമ േപാർത്തുഗലിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു് 1498 ആഗസ്തു്
26-ാം നു, അതായതു െകാല്ലവർഷം 673 ചിങ്ങമാസ�
ത്തിൽ, ഇന്നു മലബാർ ജില്ലയിൽെപ്പട്ട പന്തലായിനി�
െക്കാല്ലെമന്ന തുറമുഖത്തു് എത്തി. ക്രി. പി. 1500-ാമാണ്ടു്
ആഗസ്തു് 30-ാം നു േപാർത്തുഗൽ രാജാവിനാൽ നിയു�
ക്തനായ പേഡ്രാ ആൽവാഴ്സ് കബ്രാൾ േകാഴിേക്കാട്ടു
നഗരത്തിൽ വന്നുേചർന്നു സാമൂതിരിപ്പാടുമായി സഖ്യം
െചയ്തു. മാപ്പിള (മഹമ്മദീയർ) മാരുെട പ്രാതികൂല്യം
നിമിത്തം േകാഴിേക്കാട്ടുനിന്നു േപാർത്തുഗീസുകാർക്കു
പറയത്തക്ക ആനുകൂല്യെമാന്നും ലഭിച്ചില്ല. അതിനാൽ
അവർ സാമൂതിരിയുമായി അക്കാലത്തു ശത്രുതയിൽ
വർത്തിച്ചിരുന്ന െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന തങ്ങളുെട
ബന്ധുവായി സ്വീകരിക്കുകയും തദ്ദ്വാരാ അവിെട പല
ഭരണാവകാശങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കുകയും െചയ്തു. അമ്പ�
ലപ്പുഴ, െകാല്ലം മുതലായ ഇതരേദശങ്ങളിെല രാജാക്ക�
ന്മാരുമായും അവർ ഓേരാ ഉടമ്പടികളിൽ ഏർെപ്പട്ടു.
െകാല്ലം 928-ൽ ആധുനികവഞ്ചിരാജ്യത്തിെന്റ പ്രതി�
ഷ്ഠാപകനായ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു
സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരുെട ശക്തി നാമാവേശഷമാ�
ക്കുന്നതുവെര െകാച്ചിയും േകാഴിേക്കാടും തമ്മിലുള്ള കൂറു�
മത്സരവും കുടിപ്പകയും അനുസ്യൂതമായി നിലനിന്നുേപാ�
ന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമായി പറയാം. േപാർത്തുഗീസുകാർക്കു
വാണിജ്യൈവയഗ്ര്യേത്തയും രാജ്യതൃഷ്ണേയയുംകാൾ
അധികമായി മതപ്രചരണൗത്സുക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.
തന്നിമിത്തം േകരളത്തിെല സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും
അവരും തമ്മിൽ പ്രചണ്ഡമായ സംഘട്ടനം ഉണ്ടായി.
ആവക സംഭവങ്ങെളപ്പറ്റി സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ പ്ര�
തിപാദിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള കലാ�
പങ്ങെളാന്നും ഭാഷേയേയാ സാഹിത്യേത്തേയാ സാ�
രമായി സ്പർശിച്ചില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത പ്രസ്താവനീയമാ�
കുന്നു. േപാർത്തുഗീസുഭാഷയിൽ നിന്നു ചില പദങ്ങൾ
ഭാഷയിൽ സംക്രമിക്കുക മാത്രമുണ്ടായി. അതു ഭാഷാ�
ശാസ്ത്രന്യായങ്ങൾക്കു് അനുസൃതവും സ്വാഭാവികവുമാണു�
താനും.



2 മുദ്രാലയങ്ങൾ

േപാർത്തുഗീസുകാെര സാഹിത്യസംബന്ധമായി നാം
കൃതജ്ഞതേയാടുകൂടി സ്മരിേക്കണ്ടതു് അവർ െകാച്ചിയി�
ലും ൈവപ്പിേക്കാട്ടയിലും സ്ഥാപിച്ച മുദ്രണാലയങ്ങൾ�
ക്കു േവണ്ടിയാകുന്നു. െസന്റ് ഫ്രാൻസിസ് േസവിയർ
ക്രി. പി. 1542-ൽ ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ വന്നു തമിഴുഭാഷ
പഠിച്ചു് അതിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള പാടവം സമ്പാ�
ദിച്ചു. അേദ്ദഹം രചിച്ച േവേദാപേദശം എന്ന പുസ്ത�
കം േപാർത്തുഗീസുകാർ േഗാവയിൽ ഇദംപ്രഥമമായി
സ്ഥാപിച്ച മുദ്രാലയത്തിൽ 1557-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച�
തായിക്കാണുന്നു. അതു ഭാരതീയഭാഷകളിെലാന്നിലും
നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നില്ല എന്നു ന്യായമായി അനുമാനി�
ക്കാം. േകരളത്തിൽ ഒന്നാമതായി മുദ്രിതമായ പുസ്ത�
കം (Doctrina Christiana) ‘ക്രിസ്തീയ േവേദാപേദശം’
ആണു്. െസ്പയിൻകാരനും െജസ് വിറ്റ്സഭയിെല ഒരം�
ഗവുമായ േജാൺേഗാൺസാൽവസ്യൂ എന്ന വിദഗ്ദ്ധ�
നാണു് അതിനുേവണ്ട അച്ചുകെളല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചതു്.
അതു് അച്ചടിച്ചതു െകാച്ചിേക്കാട്ടയിൽ സ്ഥാപിച്ച മുദ്രാ�
ലയത്തിലുമാണു്. േഗാൺസാൽവസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നു
പറയുന്ന ലിപികൾ തമിഴിലായിരുന്നു. മലയാംതമിെഴ�
ന്നാണു് അതിനു േപർ നല്കിക്കാണുന്നതു്. തമിഴുലിപി�
കൾക്കു് അന്നും േകരളത്തിൽ നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരു�
ന്നു. ക്രിസ്തീയേവേദാപേദശെത്തത്തുടർന്നു ക്രിസ്തീയമത�
തത്വെമന്നും ക്രിസ്തീയവണക്കം എന്നും േപരുള്ള രണ്ടു
പുസ്തകങ്ങൾ ആ മുദ്രാലയത്തിൽനിന്നു് 1579-ൽ പ്രസി�
ദ്ധീകൃതങ്ങളായി. അവയുെട കർത്താവു് (Enriquez)
എന്റിെക്കസ് എന്ന ഒരു നാട്ടുകാരനും പ്രസാധകൻ
മാർേക്കാസ് േജാർജ്ജ് എന്ന പാതിരിയുമായിരുന്നു.
േഗാൺസാൽവസ് ആ വർഷത്തിൽ നിര്യാതനായി.
രണ്ടാമെത്ത മുദ്രാലയം ഫാദർ ആൽബർട്ട് േലർഷ്യസ്
1602-ൽ േചന്നമംഗലത്തിനു സമീപമുള്ള ൈവപ്പിേക്കാ�
ട്ടയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ആ മുദ്രാലയം എട്ടാം െക്ലെമന്റ് മാർ�
പ്പാപ്പ സമ്മാനിച്ചതാണു്. അവിെട ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച
ഗ്രന്ഥം േറാമൻ ആരാധനാക്രമത്തിേന്റയും തക്സായി�
െല ചില പ്രാർത്ഥനകളുേടയും ആശീർവാദങ്ങളുേടയും
അനുപദാനുവാദമാകുന്നു. പിെന്നയും ചില പുസ്തകങ്ങൾ
അവിെട മുദ്രിതങ്ങളായി. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതു
കല്ദായസുറിയാനി ഭാഷയിലും അച്ചടിച്ചതു് ആ ഭാഷ�
യിെല ലിപിയിലുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ചില കുറിപ്പുക�
ളും മറ്റും മലയാളത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നില്ല. േചന്ന�
മംഗലത്തുെവച്ചു് (Bernardino Ferav) ബർണ്ണാർദീേനാ
െഫറാവ് എന്ന പാതിരിയാണു് മലയാളത്തിൽ ആദ്യ�
മായി ഒരു ക്രിസ്തീയമതഗ്രന്ഥം എഴുതിയെതന്നു ചില
അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. (Jorge Castro) േജാർജ്ജ്
കാേസ്ട്രാ എെന്നാരു ഭാഷാപണ്ഡിതനും അന്നു് അവി�
െട ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉത്സാഹത്താൽ
അേനകം ക്രിസ്തുമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലത്തീൻഭാഷയിൽ നി�
ന്നു മലയാളത്തിേലയ്ക്കു തർജ്ജമ െചയ്യെപ്പട്ടു. ൈവപ്പി�
േക്കാട്ടയിെല മുദ്രാലയം 1605-ൽ െകാടുങ്ങല്ലൂരിേലയ്ക്കു
മാറ്റി. 1663-ൽ ലന്തക്കാർ െകാച്ചിേക്കാട്ട പിടിച്ചടക്കി�
യേപ്പാൾ ആ സ്ഥലത്തു േഗാൺസാൽവസ് സ്ഥാപിച്ച
അച്ചുക്കൂടം നാമാവേശഷമാക്കിയതു് ഏതു നിലയിൽ
േനാക്കിയാലും അവരുെട േപരിൽ അക്ഷന്തവ്യമായ
ഒരപരാധമായി അവേശഷിക്കുന്നു.



3 അമ്പഴക്കാെട്ട മുദ്രാലയം

െകാല്ലം ഒമ്പതാം ശതകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണു് അമ്പ�
ഴക്കാെട്ട മുദ്രാലയെമങ്കിലും അതിെനപ്പറ്റിക്കൂടി ഇവിെട
പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് അനുചിതമായിരിക്കയിെല്ലന്നു വിശ്വ�
സിയ്ക്കുന്നു. അമ്പഴക്കാട്ടു് ഇെന്നാരു കുഗ്രാമമാെണങ്കിലും
അതു പണ്ടു വളെര പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു.
ലന്തക്കാർ പറങ്കികെള ഓടിച്ചേപ്പാൾ അവർ സാമൂതിരി�
രാജാവിെന്റ ൈകവശത്തിലിരുന്ന ആ സ്ഥലെത്ത അഭ�
യം പ്രാപിച്ചു. 1679-ൽ മലയാളത്തുകാരനായ ഇഞ്ഞാ�
സി അയിച്ചാമണി മുമ്പു് േഗാൺസാൽവസ് െചയ്തതു�
േപാെല മരത്തിൽ തമിഴക്ഷരങ്ങൾ െകാത്തിയുണ്ടാ�
ക്കി. അതാണു് േകരളത്തിെല തൃതീയമുദ്രാലയം. അവി�
െട ഫാദർ അേന്താണി ഡി പ്രിൻസാ (Pronca) രചി�
ച്ച തമിഴു് നിഘണ്ടുവും ഫാദർ ദാ േകാസ്റ്റാ (De Costa)
രചിച്ച തമിഴു വ്യാകരണവും ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്ക�
െപ്പട്ടു. തമിഴുഭാഷയിൽ കേത്താലിക്കർക്കു േവണ്ടിവന്ന
അച്ചടിെയല്ലാം അക്കാലത്തു് അവിെടയാണു് നിർവ്വഹി�
ച്ചുവന്നതു്. േറാബർട്ട് േദ േനാബിലിയുെട (Robert De
Nobili) ൈദവശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകം മുദ്രണം െചയ്ത�
തും അവിെടത്തെന്നയാണു്. ക്രി. പി. പതിെനട്ടാം ശത�
കത്തിെല മുദ്രാപണപരിശ്രമങ്ങെളപ്പറ്റി യഥാവസരം
പിന്നീടു് ഉപന്യസിച്ചുെകാള്ളാം.



4 മഴമംഗലത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരി

മഴമംഗലത്തില്ലം തൃശ്ശിവേപരൂരിൽ ഇേപ്പാൾ ആസ്പത്രി
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണു പണ്ടു സ്ഥിതി െച�
യ്തിരുന്നതു്. ആ ഇല്ലം അന്യം നിന്നേപ്പാൾ അതിെല
വസ്തുവകകൾ തരണനല്ലൂർ ഇല്ലേത്തക്കു് ഒതുങ്ങി. രണ്ടി�
ല്ലേത്തക്കും പരേദവത ഊരകത്തമ്മ തിരുവടി എന്നു
പറയുന്ന തിരുവളങ്ങാട്ടു പാർവ്വതീേദവി (വലയാധീശ്വ�
രി) ആണു്. വലയാധീശ്വരിെയ കാമാക്ഷീ പദംെകാണ്ടു
വ്യപേദശിയ്ക്കുന്നതു കാഞ്ചീപുരെത്ത കാമാക്ഷീേദവിെയ
ഭജിച്ചു പ്രത്യക്ഷമാക്കി വലയത്തു ഭട്ടതിരി ഊരകത്തു
െകാണ്ടുവന്നു പ്രതിഷ്ഠിക്കുക നിമിത്തമാെണന്നു പഴമ�
ക്കാർ പറയുന്നു. ആ ഇല്ലവും പറമ്പും ശങ്കരൻനമ്പൂരിയു�
െട മകൻ നാരായണൻനമ്പൂരിയുെട കാലത്തു മാത്രേമ
കുടുംബത്തിേലക്കു കിട്ടിയുള്ളുെവന്നും അറിവുണ്ടു്.

ജീവചരിത്രം
മഴമംഗലത്തില്ലത്തിൽ ജനിച്ച മൂന്നു നമ്പൂരിമാെരപ്പറ്റി
നമുക്കു് അറിവുണ്ടു്. ശങ്കരൻനമ്പൂരിെയന്നും പരേമശ്വ�
രൻനമ്പൂരിെയന്നും നാരായണൻനമ്പൂരിെയന്നും ആണു്
അവരുെട േപരുകൾ. ശങ്കരൻനമ്പൂരിയാണു് െചങ്ങ�
ന്നൂർ വാഴമാേവലിേപ്പാറ്റിയുെട ശിഷ്യനായ പ്രസിദ്ധ
ജൗതിഷികൻ. ശങ്കരൻനമ്പൂരിയുെട േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളിെലല്ലാം പ്രാേയണ ‘എെന്റ വാഴമാേവലിക്കു നമ�
സ്കാരം’ എെന്നാരു കുറിപ്പും,

“തുമ്പതിങ്കെളാടു െകങ്കതെന്നയും
ചൂടുമപ്പനുെടേയാമലുണ്ണികൾ

ബാലകായ…ഭാഷയായ്െച്ചാല്ലുവാനിഹ തുണയ്പുതാകേമ.”

എെന്നാരു മംഗലാചരണപദ്യവും കാണ്മാനുണ്ടു്. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ‘രൂപാനയനപദ്ധതി’ എന്ന വ്യാകരണഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ

“ഗ്രാേമ പുരുവേന വല്ലീഗ്രാേമ മഹിഷമംഗേല
ജാേതായം ഹംസതുേല്യഹ്നി ജാേതാ യശ്ശങ്കരാഹ്വയഃ,
ഗണിേത യതമാേനന േതന വ്യാകരണാധ്വനി
പദപ്രചാരഹീേനനാേപ്യഷ ബാലകൃേത കൃതാ
സേദാഷാ സ്യാൽ പദ്ധതിേശ്ചദ്ഗമനം നഹി േശാഭനം;
തസ്മാദ്വിേശാധനീേയയം വിദ്വദ്ഭിർവീതമത്സൈരഃ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ “ഹം�
സതുേല്യഹ്നി ജാേതാ യഃ” എന്ന ഭാഗം കവിയുെട ജന്മ�
ദിനെത്ത സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നതായി പരിഗണിയ്ക്കാം. അതിൽ�
നിന്നു് അേദ്ദഹം ജനിച്ചതു െകാല്ലം 669-ൽ ആണു് എന്നു
സിദ്ധിക്കുന്നു. വല്ലീഗ്രാമമാണു് ഇന്നെത്ത വള്ളിക്കുന്നു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഹൂർത്തശാസ്ത്രപ്രതിപാദകമായ ഭാ�
ഷാസംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥം 715-ആമാണ്ടു മീനമാസം
8-ആനു എഴുതിത്തീർന്നു എന്നു് ഒരു താളിേയാലഗ്രന്ഥ�
ത്തിെല കുറിപ്പിൽനിന്നു നമുക്കു് അനുമാനിക്കാൻ കഴി�
യും. ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങിെന ആരംഭിക്കുന്നു:

“തുമ്പയും തിങ്കളും ചൂടിന്റപ്പേന്റ മുൻപിേല മകൻ
മമാനമുഖമുള്ളപ്പനകെലേപ്പാക്കുകാപദഃ,
വേക്ഷ്യ നമസ്കരിച്ചിട്ടു വിജ്ഞാതം ഭൂതനാഥെന
ബാലാനാം െപാഴുതും മാത്രം ഭാഷാസംഗ്രഹമിത്യഹം.”

ശങ്കരൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന േജ്യാതിഷകൃതിക�
ളായ കാലദീപകഭാഷാവ്യാഖ്യയ്ക്കും മുഹൂർത്തപദവീ�
ഭാഷാവ്യാഖ്യയ്ക്കും ലഘുഭാസ്കരീയത്തിനും ബാലശങ്കരം
എെന്നാരു െപാതുേപ്പർ നല്കിക്കാണുന്നു. കാലദീപകം
ബാലശങ്കരത്തിെന്റ ഒടുവിൽ

“അസ്തി േശാണാചലഗ്രാമവാസ്തേവ്യാ ദ്വിജപുംഗവഃ
ദയാലുസ്സർവഭൂേതഷു േദവാരാധനതൽപരഃ
ൈദവജ്ഞസ്തൽപദാംേഭാജമകരന്ദനിേഷവണാൽ
ഭ്രാന്തചിേത്തന േകനാപി രചിതം തദ് ദ്വിജന്മനാ
ദീപകം വിലസേത്വതച്ചിരായ ധരണീതേല
നിർമ്മത്സേരഭ്യസ്സാധുേഭ്യാ ഭൂേയാ ഭൂേയാ നേമാ നമഃ”

എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. മുഹൂർത്ത�
പദവീ ബാലശങ്കരത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും

“വാണിമാതിെന വന്ദിച്ചു ഗുരുഞ്ച പരേമശ്വരം
മുഹൂർത്തപദവീമിന്നു ഭാഷയായു് വ്യാകേരാമ്യഹം”

എെന്നാരു പ്രസ്താവന കാണുന്നു. രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട
അവസാനത്തിലും ‘ഇതി പരേമശ്വരപ്രിയശിേഷ്യണ
ശങ്കേരണ വിരചിേത’ എെന്നാരു സൂചിവാചകമുണ്ടു്.
വാഴമാേവലിെയ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരെന്റ നിലയിൽ നാമറി�
യുന്നില്ല. കാലദീപക വ്യാഖ്യ എഴുതിയതു െകാല്ലം 715-
ആമാണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നുള്ളതിനു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽതെന്ന
െതളിവുണ്ടു്:

“ഝടിത്യഭൂദ് ദാരജനസ്യ ഭൂതിഭാൿ
പ്രഭാവനാസ്തീകജനാരിസംയുതഃ
വിലിപ്തികാേദ്യായമിനസ്യ മധ്യേമാ
യദ്രാശിഗസ്തത്ര ഗേതാധിമാസികഃ.

നാലായിരത്തറുനൂറ്റിനാല്പെത്താന്നു കല്യബ്ദം തികഞ്ഞി�
ട്ടു പിെന്ന േമടഞായർ തുടങ്ങി എട്ടു തിങ്കളും കഴിഞ്ഞിട്ടു�
ള്ള ധനു ഞായറ്റിൽ അന്നെത്ത അധിമാസെമന്നു കല്പി�
ക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കലിവർഷം 4641-നു
തുല്യമായ െകാല്ലവർഷം 715 ആണേല്ലാ. അതുേപാെല
മുഹൂർത്തപദവീവ്യാഖ്യയിൽ

“േദേവാ പിനദ്ധഃ കപടീ ഹേരാസൗ
പ്രഭാവനാസ്തിക്യജനാരിയുക്തഃ
േകാളംബകാലാദ്വിഗണയ്യ സിംഹാ-
ന്മധ്യാധിമാസഃ പുനേരവേമവ.”

െകാല്ലവർഷം 729-ആണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിൽ മധ്യാ�
ധിമാസം ‘േദേവാ പിനദ്ധഃ കപടീ ഹേരാസൗ’ എന്നി�
വെറ്റെക്കാണ്ടു െചാല്ലിയതു്. ‘േദവാ പിനദ്ധഃ കപടീ’
എന്നു വിലയാദിയായി ആദിത്യമധ്യമം. എഴുനൂറ്റിരുപ�
െത്താൻപതാമാണ്ടു ചിങ്ങഞായറ്റിൽ തുടങ്ങീട്ടു പതി�
െനാന്നു മാസം കഴിഞ്ഞെതന്നു െചാല്ലിയ പതിെനാന്നു
രാശി കഴിഞ്ഞ േശഷംെകാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തില�
ധിമാസെമന്നറിഞ്ഞുെകാൾക” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരി�
ക്കുന്നതിൽനിന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻെറ നിർമ്മിതി 729-
ആണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു് ഉേദ്ദശിക്കാം.

വാഴമാേവലിേയാടു േജ്യാതിഷം അഭ്യസിച്ചു് അതിൽ പ്ര�
സിദ്ധി സമ്പാദിച്ചതിനുേശഷവും ശങ്കരൻ അധികമായി
െചങ്ങന്നൂരിൽത്തെന്നയാണു് താമസിച്ചിരുന്നെതന്നു�
ള്ളതിെനപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമില്ല. അേദ്ദഹം പാർവ്വതീേദ�
വിയുെട ഒരു മൂർത്തിേഭദമായ ‘ത്വരിത’യുെട (കിരാതരു�
ദ്രെന്റ പത്നി) ഉപാസകനായിരുന്നു എന്നും പുരാവിത്തു�
കൾ പറയുന്നു. തെന്റ ജന്മഭൂമിയായ െപരുമനേത്തയും
വാസസ്ഥലമായ െചങ്ങന്നൂരിേനയും പറ്റി പല സൂചന�
കളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േജ്യാതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണു�
ന്നുണ്ടു്. “പ്രജ ജീവേനാടുകൂടിപ്പിറേന്ന ഗർഭത്തിനു പൂർ�
ണ്ണത വരൂ. എന്നിട്ടു പ്രജ ജീവേനാടുകൂടിപ്പിറന്നേപ്പാ�
േളക്കു് എല്ലാ ഗർഭങ്ങൾക്കും സീമന്തം െചയ്യുമാറേത്ര
െപരുവനത്തു് ആചാരം.” “ഇങ്ങെനയേത്ര െപരുവന�
ത്തും മറ്റു പേലടത്തുമാചാരം കാണുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കു�
െട കടിഞ്ഞൂൽ പിറന്ന പ്രജ ജീവേനാടു കൂടാെതയേത്ര
പിറന്നൂ എങ്കിൽ കടിഞ്ഞൂല്ക്കുതെന്ന സീമന്തം െചയ്യുമാറു�
ള്ളു” “മൂവാണ്ടു് ഊണും മുേമ്പ കാതു കുത്തുമാറില്ല െപരു�
വനത്തു്” “െചങ്ങന്നൂർ ദിക്കിൽ െചാവ്വാഴ്ച കഷ്ടപക്ഷമാ�
യിട്ടു െകാണ്ടുകാൺമുണ്ടു്; എന്നാൽ െപരുവനത്തു െചാ�
വ്വാഴ്ച ഒഴിച്ചുള്ള ആറാഴ്ചകളും (ചാമർത്തത്തിന്നു) െകാ�
ള്ളാം” ഇത്യാദി കാലദീപകവ്യാഖ്യയിെല പങ് ക്തികൾ
േനാക്കുക. െകാല്ലം 750-ആേണ്ടാടുകൂടി പ്രസ്തുത ൈദവ�
ജ്ഞൻ പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം.

കൃതികൾ
ശങ്കരൻനമ്പൂരിയുെട കൃതികൾ ഒട്ടുവളെരയുണ്ടു്. അവ
പ്രാേയണ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്ര പ്രതിപാദകങ്ങളും ഭാഷയിൽ
പദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലുമായി രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളവയുമാ�
കുന്നു. അവയിൽ (1) കാലദീപകം ബാലശങ്കരം (2) കാ�
ലദീപകം ഭാഷാപദ്യങ്ങൾ (3) മുഹൂർത്തപദവീ ബാലശ�
ങ്കരം (4) ലഘുഭാസ്കരീയം ബാലശങ്കരം (5) ഗണിതസാ�
രം (6) ചന്ദ്രഗണിതക്രമം ( 7) പഞ്ചേബാധം (8) പഞ്ച�
േബാധാർത്ഥ ദർപ്പണം (9) അയനചലനാദിഗണിതം
(10) ഭാഷാസംഗ്രഹം (11) പ്രശ്നസാരം (12) ജാതകക്ര�
മം (13) ജാതകസാരം (14) കരണസാരം ഈ ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. േവെറയും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ അേദ്ദഹം രചിച്ചിരിക്കണം. 1000 െകാല്ലേത്തക്കു�
ള്ള സകല മുഹൂർത്തങ്ങളും അേദ്ദഹം ഗണിച്ചു േരഖെപ്പ�
ടുത്തീട്ടുെണ്ടന്നു ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. പ്രസ്തുത
ഗ്രന്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കും.

സംസ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദഹം മുൻപു സൂചിപ്പിച്ച രൂപാന�
യന പദ്ധതി എന്ന വ്യാകരണകൃതി മാത്രേമ രചിച്ചി�
ട്ടുള്ളതായി അറിവുള്ളൂ. അതിെനപ്പറ്റി ഇവിെട സ്വല്പം
ഉപന്യസിക്കാം. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര�
ത്തിൽ പ്രയത്നിക്കുന്ന താൻ വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിൽ
പദപ്രചാരഹീനനാെണന്നും എങ്കിലും ബാലന്മാർക്കു�
േവണ്ടി അതു രചിക്കുന്നതാെണന്നും അേദ്ദഹം വിജ്ഞാ�
പനം െചയ്യുന്ന േശ്ലാകം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗ്ര�
ന്ഥകാരൻ രൂപാവതാരെത്തത്തെന്നയാണു് പ്രാേയണ
അനുഗമിക്കുന്നതു്. കാരികകളും ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങ�
ളും വാസുേദവെന്റ പര്യായപദാവലിയിൽനിന്നുദ്ധരിക്കു�
ന്നു എന്നു് ഇരുപതാമധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. “േക പുനഃ സ്ത്രീപ്രത്യയാഃ? ടാപു്, ആപു്, ചാപു്,
ങീപു്, ങീഷ്, ങീൻ, ഊങ്, തി ഇത്യാഷ്ടൗ സ്ത്രീപ്രത്യയാഃ”
എന്നിങ്ങെന വളെര വിശദവും ലളിതവുമായ ഒരു രീതി�
യിലാണു് അേദ്ദഹം വാക്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതു്.

“സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യാദികർത്താരം ശ്രീരുദ്രഞ്ചാംബികാമപി
നത്വാ ഗണാധിപം വേക്ഷ്യ രൂപാനയനപദ്ധതിം”

എന്ന പ്രതിജ്ഞാപദ്യേത്താടുകൂടി ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കു�
ന്നു.



5 ചിത്രഭാനുനമ്പൂതിരി

കവികുലമൂർദ്ധന്യനായ ഭാരവിയുെട കിരാതാർജ്ജുനീയ�
മഹാകാവ്യത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങൾക്കു ചി�
ത്രഭാനുനാമാവായ ഒരു നമ്പൂതിരി ‘ശബ്ദാർത്ഥ ദീപിക’
എന്ന േപരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അർത്ഥ�
ഗൗരവത്തിനു സുപ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിെന്റ
‘ത്രിസർഗ്ഗി’ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന ആ മൂന്നു
സർഗ്ഗങ്ങൾ പണ്ടു േകരളത്തിൽ പ്രഭുകുടുംബാംഗങ്ങെള
നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജനീതിയുെട പല മർ�
മ്മങ്ങേളയും ത്രിസർഗ്ഗിയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
അവരുെട ആവശ്യെത്ത പുരസ്കരിച്ചായിരിക്കാം ചിത്രഭാ�
നു ആ ഭാഗം മാത്രം വ്യാഖ്യാനിച്ചതു്. അതിനാൽ അതി�
നു ൈത്രസർഗ്ഗികവ്യാഖ്യെയന്നും ഒരു സംജ്ഞയുണ്ടു്.
എല്ലാ സർഗ്ഗങ്ങളും താൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു് അേദ്ദ�
ഹംതെന്ന ആരംഭത്തിൽ

“പ്രവൃത്തിശേക്ത്യാരവസാദേതാഽന്തരാ
ഭേവദനിർവ്യൂഢമിദം തു യദ്യപി
തഥാപി ശബ്ദാർത്ഥനവാധ്വേബാധകം
കേരാതി കാമം സുധിയാം നിബന്ധനം.”

എന്ന പദ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാനം സർവ�
േതാ മുഖവും വ്യാഖ്യാതാവിനു ൈവയാകരണേന്റയും
സഹൃദയെന്റയും നിലയിലുള്ള സ്ഥാനെത്ത വിശിഷ്യ
വിശദീകരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണ�
സരസ്വതിയുെട സമസ്കന്ധനായി അേദ്ദഹെത്ത ഗണി�
ക്കാം. തെന്റ വിവരണം ചർച്ച െചയ്യുന്നതിനു് അധികാ�
രികൾ ആെരന്നു് അേദ്ദഹം താെഴക്കാണുന്ന പദ്യങ്ങ�
ളിൽ നിർേദ്ദശിക്കുന്നു:

“ന വാ നേവ കർത്തരി സാവധീരണാഃ
സമത്സരാഃ േകപി വിദഗ്ദ്ധമാനിനഃ
നിബന്ധേനസ്മിൻ ജനയന്ത്യുേപക്ഷണം
ത്യജന്തി േത രത്നവരം കരാർപ്പിതം.

രസാന്തരജ്ഞാഃ പദവാക്യചാതുരീ-
വിേവചകാ മാനവിേദാ വിപശ്ചിതഃ
പരാകൃേതർഷ്യാഃ പരിതഃ പരീക്ഷകാഃ
പൃഥൿ പരീക്ഷാം കൃതിേനാത്ര കുർവതാം.

പരീക്ഷിേതത്രാവഹിൈതഃ പരീക്ഷൈകഃ
ക്രേമണ േദാഷാശ്ച ഗുണാശ്ച ഭാന്തി േചൽ
വിവിച്യ വാഗർത്ഥഗേതർവിഭാവനാദ്
ഭേവദ്ധ്രുവം നസ്സഫലഃ പരിശ്രമഃ.”

കാലം
ചിത്രഭാനുകൃതമായി കരണാമൃതം എന്ന േപരിൽ ഒരു
േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. ആ ചിത്രഭാനു പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാ�
കാരനാെണന്നു ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു. കരണാമൃ�
തത്തിൽ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു�
ണ്ടു്:

“പ്രണമ്യ ഭാസ്വദ്വിേഘ്നശവാഗ്വിഷ്ണു പരേമശ്വരാൻ
ഗ്രഹാൻ ഗുരൂംശ്ച ഗാർഗ്ഗ്യാദീൻ കരിേഷ്യ കരണാമൃതം.”

“ബുേദ്ധ്യാന്മേഥ്യാദ്ധൃതം യത്നാൽ തന്ത്രാേബ്ധശ്ചിത്രഭാനുനാ
തേദതൽ കാലതത്ത്വജ്ഞാ ഗൃഹ്ണന്തു കരണാമൃതം.”

‘ബുേദ്ധ്യാന്മേഥ്യാദ്ധൃതം യത്നാൽ’ എന്നതു കലിവാക്യമാ�
ണു്. അതിൽനിന്നു കരണാമൃതത്തിെന്റ നിർമ്മിതി െകാ�
ല്ലം 706-ൽ ആെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ‘ഗാർഗ്ഗ്യ’ എന്ന
പദത്താൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്മരിക്കുന്നതു േകളല്ലൂർ േചാമാ�
തിരിെയയാണു്. േചാമാതിരി ചിത്രഭാനുവിെന്റ ഗുരുക്ക�
ന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായിരുന്നു. ‘വിഷ്ണുപരേമശ്വര’
പദംെകാണ്ടു കരണാമൃതനിർമ്മാതാവു ശങ്കരനാരായ�
ണമൂർത്തിെയ വന്ദിക്കുന്നതായി ഊഹിക്കാം. പ്രസ്തുതക�
രണത്തിനു വിശിഷ്ടമായ ഒരു സംസ്കൃത വ്യാഖ്യാനം ലഭി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്, ‘ചിത്രഭാനു നാമ്നാ ദ്വിജവേര്യണ’ എന്നു് ആ ഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവന കാണുന്നു. ചുവേട പകർത്തുന്ന
േശ്ലാകങ്ങൾ അതിലുള്ളവയാണു്:

“വാഗീശ്വരീം പ്രണമ്യാഹം ഗുരൂംശ്ചാർക്കാദികാൻ
ഗ്രഹാൻ

പ്രാരേഭ ചിത്രഭാനൂക്തം വ്യാഖ്യാതും കരണാമൃതം.”

“ആചന്ദ്രതാരകം േസ്ഥയാൽ തദിദം ചിത്രഭാനുവൽ
കാലതത്ത്വജ്ഞവിജ്ഞാനപ്രീതേയ കരണാമൃതം.”

‘ബുേദ്ധ്യാന്മഥ്യ’ എന്ന േശ്ലാകത്തിനു് അർത്ഥവിവരണം
െചയ്യുേമ്പാൾ വ്യാഖ്യാതാവു “ചിത്രഭാനുേനത്യേനന നാ�
മകീർത്തേനന യേസ്യദൃശീഷ്വതിഗഹനാസു ഗണിത�
േഗാളയുക്തിഷ്വ പ്രതിഹതപ്രസരാ ബുദ്ധിർദ്ദരീദൃശ്യേത,
േതേനാദ്ധൃതമിത്യ േനനാദരണീയേമതദിതി ദർശിതം”
എന്നു പറയുന്നു. ഈ പംക്തികളിൽനിന്നു ചിത്രഭാനു�
വിനു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യപ്രകർഷം വ്യ�
ഞ്ജിക്കുന്നു. ദൃഗ്ഗണിതകാരെന്റ പദ്ധതിയനുസരിച്ചു നാലു
പരിേച്ഛദങ്ങളിലാണു് കരണാമൃതം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

േദവകൃതമായി മെറ്റാരു കരണാമൃതംകൂടി കാണ്മാനുണ്ടു്.
ആ ആചാര്യൻ േകരളീയനാേണാ എന്നു നിശ്ചയമി�
ല്ല. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ആര്യഭടീയത്തിെന്റ സംേക്ഷപവും
അതിെല േശ്ലാകങ്ങൾ ആര്യാവൃത്തത്തിൽ ഗ്രഥിതങ്ങളു�
മാണു്.

േദശം
ചിത്രഭാനു െചാവ്വരം ഗ്രാമക്കാരനാെണന്നുള്ളതിനു െത�
ളിവു കാണിക്കാം. യദുവീേരാദയം എെന്നാരു വിശിഷ്ട�
നാടകം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശജനായ ശങ്കരൻനമ്പൂതി�
രി നിബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ താെഴ
ഉദ്ധരിക്കുന്ന പംക്തികൾ കാണുന്നു:

“അസ്തി താവദനവദ്യൈവദികധർമ്മവിധാനതല്പരേശ്രാ
ത്രിയസമുദായനിവാസഭൂമി, സ്സമസ്തവിദ്യാസമ്പ്രദായ
പ്രവർത്തക ഗുരുഭൂതസ്യ സർവദാ സർവഭൂതാനുഗ്ര�
ൈഹകരസസ്യ േദവസ്യ ദക്ഷിണാമൂർേത്തരധി…ശാലീ
ശിവകേരാ നാമ ഗ്രാമഃ യത്ര പവിത്രചരിത്രസ്യ ഗൃഹ�
േമധിേനാ മഹീേദവസ്യ സമുദ്ഭൂത സകലകലാനിധി…
ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞഃ പുത്രശ്ചിത്രഭാനുരിതി ജഗതി പ്രതീേതാ
മഹാകവിഃ, അതിഗംഭീരഭാരവികാവ്യമഹാർണ്ണവകർ�
ണ്ണധാരഃ, പര്യാപ്തപരമപുരുഷാർത്ഥതയാ പരിഗളിത
ശരീരബേന്ധാപി…യേശാമയമതിവിശദം വിപുലതരമാ�
ദധാ നസ്ത്രിഭൂവനമദ്യാപ്യധ്യാേസ്ത. തദന്വയപ്രസൂതസ്യ
കസ്യചിദ്വിജന്മനഃ പരേമശ്വരശർമ്മണഃ സദ്ധർമ്മനി�
ഷ്ഠസ്യ ഗരിഷ്ഠസ്യ സ്വാധ്യായാധ്യയനനിരതസ്യ നിരന്ത�
രഹരിചരണസേരാജസ്മരണദൂരീകൃതദുരിതരാേശരാ�
ത്മേജന ശങ്കരനാമ്നാ വിരചിതം യദുവീേരാദയം നാമ
നാടകം.”

ഇതിൽനിന്നു കിരാതാർജൂനീയവ്യാഖ്യാകാരനായ ചി�
ത്രഭാനുവിെന്റ കുലത്തിൽ ജാതനായ പരേമശ്വരെന്റ പു�
ത്രനാണു് നാടകകർത്താവു് എന്നും ആ കുടുംബം ശിവ�
പുരം ഗ്രാമത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചതാെണന്നും വിശദമാകു�
ന്നുണ്ടേല്ലാ. ആ നാടകത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം ഗൗത�
മേഗാത്രജനാെണന്നും പറയുന്നു.

ഭാവചിന്താവലി
ഇതു മൂന്നദ്ധ്യായത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു േജ്യാതി�
ഷഗ്രന്ഥമാണു്. അതിൽ

“നത്വാ ഗേണശ്വരം വാണീം ചിത്രഭാനും ഗുരൂൻ ഗ്രഹാൻ
ഭക്ത്യാ വിലിഖ്യേത കിഞ്ചിൽ ഭാവചിന്താവലീ മയാ.”

എെന്നാരു വന്ദനേശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്. ആ േശ്ലാക�
ത്തിെല ചിത്രഭാനുപദം േകവലം സൂര്യവാചിയാെണന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. എെന്റ ഊഹം ശരിയാെണങ്കിൽ ചിന്താ�
വലീകാരൻ ചിത്രഭാനുവിെന്റ ശിഷ്യനാെണന്നു വിചാ�
രിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു് ഒരു
േശ്ലാകം കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:

“അശുൈഭശ്ശുൈഭശ്ച ദൃേഷ്ട ഭാവർേക്ഷ ഭാവേപഥവാ
ബലിനി

ഭാവാ ഭവന്തി ചപലാ ഹീനാ വാ നിഷ്ഫലാശ്ചാപി.”
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മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക, മാതംഗലീല, കാേവ്യാല്ലാസം
എന്നീ മൂന്നു് ഉൽകൃഷ്ടകൃതികൾ തിരുമംഗലത്തു നീല�
കണ്ഠൻനമ്പീശൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

േദശം
താെഴ കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധരണാർ�
ഹങ്ങളാണു്:

“നൃസിംഹയാദവാകാരേതേജാദ്വിതയമദ്വയം
രാജേത നിതരാം രാജരാജമംഗലധാമനി.

തത്രത്യഃ ശ്രീമേദതച്ചരണസരസിൈജകാശ്രേയാ
നീലകേണ്ഠാ

നിത്യം ശ്രീമംഗലാവാസ്യമലഗുരുജനാദാത്ത
ശാസ്ത്രാവേബാധഃ

ബ്രഹ്മാനന്ദാഭിധാനപ്രഥിതയതികൃപാപ്രാപ്ത
തത്ത്വാവേബാധഃ

സ്വാധീതൈസ്ഥര്യകാംക്ഷീ പരഹിതനിരേതാരത്നമുൈച്ച
രതാനീൽ.

ശ്രീമൽകുണ്ഡപുേര വിരാജതി പരേക്രാേഡ ച േതജഃ പരം
നാവാനാമ് നി ച ധാമ് നി യച്ച നിതരാം മല്ലീവിഹാരാലേയ
അശ്വത്ഥാഖ്യനിേകതേനപി ച പുേര ശ്രീേകരളാധീശ്വേര
സംഭൂൈയതദുരുപ്രകാശവിഷേയ ചിേത്ത

മേമാജ്ജൃംഭതാം.

ശ്രീമംഗലാസ്പദസദാശ്രയനീലകണ്ഠ-
േപ്രമപ്രകർഷനിലയസ്സകലാഭിവന്ദ്യഃ
ശ്രീമദ്ഗിരീന്ദ്രതനയാതനേയാഽങ്ഘ്രിഭാജാം
കാമപ്രേദാ ജയതി മത്തമതംഗജാസ്യഃ.

തേദ്ദവപാദകമൈലകസമാശ്രയഃ േകാ-
പ്യുേദ്യാതമാനഗുരുവര്യകൃപാഭിേയാഗാൽ
വിദ്യാപരിശ്രമപേരാ ബഹുധാത്മശുദ്ധാ-
വുേദ്യാഗവാൻ ഭവതി ബാലവിേബാധേന ച.

േയഷാം ശ്രുതിപ്രണയിനീ ധിഷണാ, യദീയ-
സ്സങ്കല്പകല്പിതതനുഃ പരേമശ്വേരാപി
േതഷാം മഹീസുമനസാം മഹനീയഭാസാ-
മുത്തംസേയ പരമുദാരപദാരവിന്ദം.

നിസർഗ്ഗസംസിദ്ധസമസ്തശില്പ-
പ്രാവീണ്യമാദ്യം ദ്രുഹിണം പ്രണമ്യ
മയാ മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിൈകഷാ
വിലിഖ്യേത മന്ദധിയാം ഹിതായ.

മയമതയുഗളം പ്രേയാഗമഞ്ജ-
ര്യപി ച നിബന്ധനഭാസ്കരീയയുഗ്മം
മനുമതഗുരുേദവപദ്ധതിശ്രീ-
ഹരിയജനാദിമഹാഗമാ ജയന്തി.

മാർക്കേണ്ഡയനിബന്ധനം മയമതം രത്നാവലിം ഭാസ്കര-
േപ്രാക്തം കാശ്യപവിശ്വകർമ്മഗുരുേദേവാക്തഞ്ച

പഞ്ചാശികാം
സവ്യാഖ്യാം ഹരിസംഹിതാം വിവരണാദ്യം

വാസ്തുവിദ്യാദികം
ദൃഷ്ട്വാ തന്ത്രസമുച്ചേയാക്തമനുസൃൈത്യവാത്ര

സംക്ഷിപ്യേത.” (മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക)
“നൃസിംഹയാദെവൗ ൈദത്യസമൂേഹാഗ്രാടവീദെവൗ
രാജമാനൗ ഭേജ രാജരാജമംഗലവാസിനൗ.”

(മാതംഗലീല)

(1) ‘നൃസിംഹയാദവാകാര’ (2) ‘ശ്രീമൽകുണ്ഡപുേര’ (3)
‘ശ്രീമംഗലാസ്പദ’ (4) ‘തേദ്ദവപാദ’ എന്നീ നാലു പദ്യ�
ങ്ങൾ കാേവ്യാല്ലാസത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിലും കാൺമാ�
നുണ്ടു്. പിന്നീടു്,

“കാവ്യപ്രകാശദശരൂപയുഗപ്രതാപ-
രുദ്രീയപാവനരസാർണ്ണവതന്ത്രേഭദാഃ
ഏകാവലീപ്രഭൃതിേഭാജവേചാവിേശഷാഃ
കാവ്യാർത്ഥേഭദഗതിേബാധകരാ ജയന്തി.”

എെന്നാരു പദ്യം കവി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്യ�
ങ്ങളിൽനിന്നു നീലകണ്ഠെനന്നാണു് ഗ്രന്ഥകാരെന്റ േപ�
െരന്നും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹനാമം തിരുമംഗലെമ�
ന്നാെണന്നും, അതിനടുത്തുള്ളരാജരാജമംഗലം (രായി�
രമംഗലം) എന്ന േക്ഷത്രത്തിെല നരസിംഹമൂർത്തിയും
ശ്രീകൃഷ്ണമൂർത്തിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവതകളാ�
യിരുന്നു എന്നും കാണാവുന്നതാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േവദാന്തഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദെനന്ന ഒരു സന്യാസിയായിരു�
ന്നു. ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ഗൗഡപാദകൃതമായ ഉത്തരഗീതയ്ക്കു്
ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറെമ ഭാഗവൈത�
കാദശസാരം എന്ന മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥവും രചിച്ചിട്ടുള്ളതാ�
യി അറിയുന്നു. അേദ്ദഹം തൃശ്ശൂരിെല സ്വാമിയാരന്മാരിൽ
ആെരങ്കിലുമായിരുന്നിരിക്കാം. പിന്നീടു നീലകണ്ഠൻ
(പ്രകാശവിഷയം) െവട്ടത്തുനാട്ടിെല ചില േദവന്മാെര
വന്ദിക്കുന്നു. തൃക്കണ്ടിയൂർ, തൃപ്രേങ്ങാടു്, തിരുനാവാ, മു�
ല്ലപ്പള്ളി, ആലത്തൂർ, േകരളാധീശ്വരം ഈ ആറു േക്ഷത്ര�
ങ്ങേളയുമാണു് അേദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നതു്. “നിത്യം രാജക�
രാജമംഗലപുേര ചാരാദു് ഗേണശാലേയ നാവാനാമ്നി ച
ധാമ് നി രാജതിതരാം മല്ലീവിഹാരാലേയ” എന്ന പാഠമ�
നുസരിച്ചാെണങ്കിൽ മുൻപറഞ്ഞവയിൽ ആദ്യെത്ത നാ�
ലു േക്ഷത്രങ്ങൾക്കുപുറേമ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിവക്ഷ രാ�
ജരാജ മംഗലവും ഗേണശാലയവുമാെണന്നു വരണം.
പേക്ഷ രാജാരാജ മംഗലെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവന
ആദ്യെത്ത േശ്ലാകത്തിൽത്തെന്ന കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതി�
നാൽ പ്രസ്തുത പാഠം അശുദ്ധേകാടിയിൽ തേള്ളണ്ടിയി�
രിക്കുന്നു. ഏതായാലും നമ്മുെട കവി ഗേണശമൂർത്തിയു�
െട പരമാരാധകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പക്ഷാന്ത�
രമില്ല. ഏതു വഴിക്കു േനാക്കിയാലും അേദ്ദഹം െവട്ടത്തു�
നാട്ടുകാരനാെണന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണു്. തൃപ്രേങ്ങാ�
ട്ടു േക്ഷത്രത്തിനു സമീപം തിരുമംഗലം എന്ന േപരിൽ
ഒരു മൂത്തതിെന്റ ഗൃഹം ഇന്നും ഉള്ളതായി അറിയുന്നു.
പേക്ഷ ‘േയഷാം ശ്രുതിപ്രണയിനീ’ എന്ന േശ്ലാകംെകാ�
ണ്ടു മനുഷ്യാലയചന്ദ്രികയുെട കർത്താവു് ഒരു നമ്പൂതി�
രിേയാ ശിവദ്വിജേനാ അെല്ലന്നും “തേദ്ദവപാദകമല”
എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടു് ഒരമ്പലവാസിയാകണെമന്നുമാ�
ണേല്ലാ അനുമാനിേക്കണ്ടതു്.

കാലം
നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശെന്റ കാലെത്തപ്പറ്റി ക്ണുപ്തമായി
ഒന്നും പറവാൻ തരമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക�
യിൽ േചന്നാസ്സുനമ്പൂതിരിയുെട തന്ത്രസമുച്ചയേത്തയും
അതിെന്റ വിവരണാദി വ്യാഖ്യാനങ്ങേളയും സ്മരിക്കുന്ന�
തുെകാണ്ടു, െകാല്ലം 650-ആണ്ടിനു മുമ്പല്ല അേദ്ദഹം
ജീവിച്ചിരുന്നെതന്നു നിർണ്ണയിക്കാം. വാസ്തുവിദ്യെയപ്പ�
റ്റിയും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതിെന്റ
കാലം അനിർണ്ണീതമാകയാൽ തദനുേരാേധന ഒരനു�
മാനത്തിനും മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല; അേദ്ദഹം േകളല്ലൂർ�
േച്ചാമാതിരിയുെട ശിഷ്യനാെണന്നു ചില പഴമക്കാർ
പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഏവഞ്ച ഇതരലക്ഷ്യങ്ങൾ ലഭിക്കു�
ന്നതുവെര അേദ്ദഹം െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ
പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുന്ന�
തിൽ അനൗചിത്യമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. കാേവ്യാല്ലാ�
സത്തിൽ, ഏകാവലി, പ്രതാപരുദ്രീയം, രസാർണ്ണവ�
സുധാകരം, എന്നീ അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങെള സ്മരിക്കുന്ന
അേദ്ദഹം ക്രി. പി. എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധ�
ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അപ്പയ്യദീക്ഷിതേരയും ജഗന്നാഥ�
പണ്ഡിതേരയും പറ്റി ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു്
ഈ അനുമാനത്തിനു് ഏെറക്കുെറ ഉേപാൽബലകമാ�
ണു്.

മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക
നീലകണ്ഠെന്റ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വി�
വിധ ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യേത്തയും കവിതാൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്ത�
യും പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായി പരിേശാഭിയ്ക്കു�
ന്നു. രണ്ടു മയമതങ്ങൾ, പ്രേയാഗമഞ്ജരി, രണ്ടു ഭാസ്ക�
രീയനിബന്ധനങ്ങൾ, മാർക്കേണ്ഡയമതം, പരാശരമ�
തം, രത്നാവലി, കാശ്യപീയം വിശ്വകർമ്മീയം, ഈശാ�
നഗുരുേദവപദ്ധതി, ഹരിസംഹിത, പഞ്ചാശിക (സവ്യാ�
ഖ്യ), വാസ്തുവിദ്യ എന്നിങ്ങെന പല പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പരിേശാധിച്ചാണു് അേദ്ദഹം ശില്പവിഷയത്തിൽ േകര�
ളത്തിെല ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമായ മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക
രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. തന്ത്രസമുച്ചയേത്താടു് അേദ്ദഹത്തിനു�
ള്ള കടപ്പാടിെനപ്പറ്റി പ്രേത്യകമായി പ്രഖ്യാപനം െചയ്യു�
ന്നുമുണ്ടു്. ‘ചന്ദ്രിക’യിൽ ഏഴദ്ധ്യായങ്ങളും അവ ഓേരാ�
ന്നിലും ഭിന്നവൃത്തങ്ങളിൽ ഇരുപതിനുേമൽ അൻപതി�
നകം പദ്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശില്പലക്ഷണം,
ദിങ്നിർണ്ണയം, പരിതഃപ്രേദശചിന്ത, മാനസാധനനിർ�
ണ്ണയം, പരേദവതാസ്ഥിതിനിയമം, േയാന്യാദിനിർണ്ണ�
യം, ദീർഘവിസ്താരാദികല്പനാക്രമം, ഉപപീഠവിധി, പാദ�
പീേഠാത്തരലുബാദിവിധി, േവദികാവിധി, അങ്കണവിധി,
ശാലാവിധി, േഗാശാലാസ്ഥാനവിധി, കൂപസ്ഥാനവി�
ധി, വാസ്തുപൂജാദിവിധി, ഭവനപരിഗ്രഹവിധി എന്നിങ്ങ�
െന ഗൃേഹാപഗൃഹാദിനിർമ്മാണെത്ത പരാമർശിക്കു�
ന്ന സകലവിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചും പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ
നിഷ് കൃ ഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ വിഷയത്തിൽ
ഇത്രമാത്രം പ്രചാരമുള്ള ഒരു േകരളീയനിബന്ധം േവെറ
ഇെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം.

നീലകണ്ഠൻ തനിക്കു മാർഗ്ഗദർശങ്ങളായി നാമനിർേദ്ദ�
ശം െചയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും േകരളീയങ്ങളല്ല.
പ്രേയാഗമഞ്ജരി, പദ്ധതി, സമുച്ചയം, ഇവ േകരളീയങ്ങ�
ളാെണന്നു മുമ്പു െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. വാസ്തുവിദ്യയും
േകരളീയംതെന്ന. മയമതത്തിനു േകരളത്തിൽ അത്യ�
ധികം പ്രചാരമുണ്ടു്. അതും വിശ്വകർമ്മീയവും കൂടി േക�
രേളാൽപന്നങ്ങളാെണന്നു ഗണിക്കാവുന്നതാണു്. മയ�
മതേത്താടു സമുച്ചയകാരനു വലിയ കടപ്പാടുണ്ടു്. രണ്ടു
മയമതങ്ങെള നീലകണ്ഠൻ സ്മരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും ഒേന്ന
നമുക്കു കിട്ടീട്ടുള്ളു.

മയമതം
അസുരശില്പിയായ മയനാണു് ഈ നിബന്ധം നിർമ്മിച്ച�
െതന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിെന്റ പ്രശസ്തിക്കു േവണ്ടി പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“പിതാമഹാൈദ്യരമൈരർമ്മുനീശ്വൈര-
ര്യഥാ യേഥാക്തം സകലം മേയന തൽ
തഥാ തേഥാക്തം സുധിയാം ദിവ്യൗകസാം
നൃണാം ച യുക്ത്യാഖിലവാസ്തുലക്ഷണം”

എന്ന പദ്യം േനാക്കുക. മുദ്രിതമായ മയമതത്തിൽ ആെക
മുപ്പത്തിനാലധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനു�
േമൽ നാലധ്യായങ്ങൾകൂടി കാണണെമന്നാണു് അഭി�
ജ്ഞന്മാരുെട പക്ഷം. പീഠലക്ഷണത്തിെന്റ വർണ്ണന�
േത്താടുകൂടിയാണു് മുദ്രിതഭാഗം അവസാനിക്കുന്നതു്.

വാസ്തുവിദ്യ
വാസ്തുവിദ്യയുെട കാലേത്തേയാ കർത്താവിേനേയാ
പറ്റി യാെതാരറിവുമില്ല. അതും മയമതം േപാെല പ്രാ�
േയണ അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സിൽ ഉപനിബദ്ധമായിക്കാണു�
ന്നു. ആെക പതിനാറധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. സാധനകഥനം,
വസുധാലക്ഷണം, വാസ്തുേദവതാകഥനം, പുരുഷസം�
സ്ഥാനം ഇങ്ങെനയാണു് അധ്യായങ്ങൾക്കു സംജ്ഞ�
കൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“ദാരുസ്വീകരണം പശ്ചാന്നിധിേഗഹസ്യ ലക്ഷണം
വേക്ഷ്യ, ൈനവാത്ര വക്ഷ്യാമിഗ്രന്ഥബാഹുല്യേതാ ഭയാൽ”

എന്നു് ആചാര്യൻ 13-ആമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ള്ളതിൽ നിന്നു വാസ്തുവിദ്യക്കപ്പുറം നിധിേഗഹം എന്നും
ഒരു ഗ്രന്ഥം അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി െവളിെപ്പടുന്നു.
അതു കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.

വിശ്വകർമ്മീയം
നീലകണ്ഠൻ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വകർമ്മീയവും ഒരു േക�
രളീയശില്പഗ്രന്ഥമാെണന്നു േതാന്നുന്നു.

“ഭഗവന്തം േദവേദവം നത്വാ വ്യാപിനമിഷ്ടദം
നരാണാം േശ്രയേസ ൈചവ പ്രാർത്ഥിതാനാം

ഹിേതച്ഛയാ
ഗൃഹാണാം േശാഭനം സ്ഥാനം േദവതാനാം ഗവാം നൃണാം
ജലസ്ഥാനം ശിലാസ്ഥാനമാരാമസ്ഥാനേമവ ച
േക്ഷത്രമേക്ഷത്രമേശ്രഷ്ഠം മധ്യമന്തം തഥാപരം
സംേക്ഷേപണ പ്രവക്ഷ്യാമി യഥാഹ ഭഗവാനജഃ”

ഇവ അതിെല േശ്ലാകങ്ങളാണു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാ�
സ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾെക്കല്ലാം പ്രാേയണ മണിപ്രവാളാനുവാ�
ദങ്ങളും ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചില േകരളീയപണ്ഡി�
തന്മാർ നിർമ്മിച്ചു കാണുന്നുെണ്ടന്നു ഞാൻ മുമ്പുതെന്ന
സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.



7 മാതംഗലീല

ഗജശാസ്ത്രെത്തസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മാതംഗലീല�
െയക്കാൾ പ്രചുരപ്രചാരവും പ്രമാണീഭൂതവുമായ ഒരു
ഗ്രന്ഥം േകരളത്തിലില്ല. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം പന്ത്രണ്ടു പട�
ലങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാലയചന്ദ്രി�
കെയേപ്പാെല വിഭിന്നവൃത്തങ്ങളിലാണു് മാതംഗലീല�
യും വിരചിതമായിരിക്കുന്നതു്. നാേഗാൽപത്യധികാ�
രം, ശുഭലക്ഷണാധികാരം, അശുഭലക്ഷണാധികാരം,
ആയുർല്ലക്ഷണാധികാരം, വേയാലക്ഷണാധികാരം, മാ�
നനിർണ്ണയാധികാരം, മൂല്യവിേശഷാധികാരം. സത്വല�
ക്ഷണാധികാരം, മതേഭദാധികാരം, ഗജഗ്രഹാധികാരം,
ഗജരക്ഷണദിനർത്തുചര്യാധികാരം, ആേധാരണഗുണാ�
ദ്യധികാരം ഇവയാണു് പടലങ്ങളുെട സംജ്ഞകൾ.



8 നാേഗാൽപത്തി

അംഗരാജ്യത്തിൽ േരാമപാദെനന്നു പണ്ടു് ഒരു രാജാ�
വുണ്ടായിരുന്നു. ദശരഥമഹാരാജാവിെന്റ ബന്ധുവായ
ഒരു േരാമപാദനുമായി നാം രാമായണത്തിൽ പരിചയ�
െപ്പടുന്നുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹം തെന്നയായിരിക്കണം ഈ
േരാമപാദനും. ഒരിക്കൽ അനവധി ആനകൾ ഒന്നിച്ചു�
കൂടി അംഗരാജ്യത്തിെല വിളവുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും
േരാമപാദൻ കാട്ടിൽ േപായി അവെയ പിടിച്ചുെകാ�
ണ്ടുവന്നു രാജധാനിയിൽ െകട്ടിയിടുകയും െചയ്തു. അവ
പാലകാപ്യമഹർഷിയുെട ആനകളായിരുന്നു. അേദ്ദ�
ഹം തെന്റ ഗജങ്ങെള അേന്വഷിച്ചു് അംഗരാജ്യത്തിൽ
െചല്ലുകയും അവിെട അവെയ കണ്ടു് അവയ്ക്കു വ്രണചി�
കിത്സ െചയ്യുകയും െചയ്തു. അനന്തരം േരാമപാദൻ ആ
മഹർഷിെയ അർഘ്യപാദ്യാദികൾ സംഭാവന െചയ്തു
പ്രസാദിപ്പിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനും ആ ഗജങ്ങൾക്കും തമ്മി�
ലുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റി േചാദിച്ചു. പാലകാപ്യൻ അതിന്നു
താെഴ സംേക്ഷപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“പണ്ടു് ആനകൾക്കു സ്വർഗ്ഗത്തിേലാ ഭൂമിയിേലാ യേഥ�
ഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ചില
ആനകൾ ഹിമവൽപർവ്വതത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ
വടവൃക്ഷത്തിെന്റ ശാഖകൾ നശിപ്പിക്കുകയും അേപ്പാൾ
അവിെട തപസ്സുെചയ്തു െകാണ്ടിരുന്ന ദീർഘതപെസ്സന്ന
മഹർഷി അതു കണ്ടു േകാപിച്ചു് ‘ഇനി നിങ്ങൾ മനുഷ്യർ�
ക്കു വാഹനങ്ങളായി തീരുവിൻ’ എന്നു് അവെയ ശപി�
ക്കുകയും െചയ്തു. അനന്തരം അവ പല േരാഗങ്ങൾക്കും
വശംവദങ്ങളായി. ബ്രഹ്മാവു കരുണേയാടുകൂടി ആയുർ�
േവദപരായണനായ ഒരു മുനി ഗജബന്ധുവായി കാലാ�
ന്തരത്തിൽ അവതരിക്കുെമന്നും അേദ്ദഹം ഗജങ്ങളുെട
വ്യാധികെള ശമിപ്പിക്കുെമന്നും അരുളിെച്ചയ്തു. അങ്ങിെന�
യിരിെക്ക ഒരവസരത്തിൽ വസുപുത്രിയായ ഗുണവതി
എന്ന യുവതി മാതംഗമുനിയുെട ആശ്രമെത്ത പ്രാപിക്കു�
കയും േദേവന്ദ്രൻ തെന്റ തേപാവിഘ്നത്തിന്നായി അയച്ച
ഒരു സ്ത്രീയാണു് അവൾ എന്നു ശങ്കിച്ചു് ആ മുനി അവെള
പിടിയാനയാകെട്ട എന്നു ശപിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ശാപേമാചനവരം നിമിത്തം ആ പിടിയാന
സാമഗായനമുനിയുെട േരതസ്സു പാനംെചയ്കയും തൽഫ�
ലമായി പാലകാപ്യൻ എന്ന മുനികുമാരെന പ്രസവിക്കു�
കയും െചയ്തു. ആ പാലകാപ്യൻ തെന്നയാണു് ഞാൻ”
ഇങ്ങെനയുള്ള ആത്മകഥാകഥനത്തിനുേമൽ ഹസ്ത്യാ�
യുർേവദെത്ത സമഗ്രമായി അേദ്ദഹം അംഗരാജാവിെന
ഉപേദശിച്ചു. ഇതാണു് പുരാണപ്രസിദ്ധമായ ഗേജാൽ�
പത്തികഥ.

ഔത്തരാഹനായ പാലകാപ്യനാണു് ഹസ്ത്യായുർേവദ�
ത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാെവന്നു മാത്രേമ ഊഹാേപാഹ�
കുശലന്മാർ ഈ കഥയിൽനിന്നു ധരിേക്കണ്ടതായിട്ടു�
ള്ളു. മാതംഗലീലയിൽ നിന്നു മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട
പകർത്തുന്നു:

“ധർമ്മാത്മികാ സൃഷ്ടിരേനകപാനാം,
ഹിതായ യജ്ഞസ്യ ച േദവതാനാം,
വിേശഷേതാ രാജഹിതായ, തസ്മാ-
ദ്യേത്നന നാഗാഃ ഖലു രക്ഷണീയാഃ”

“യുധ്യന്തി േകവലം േയാധാ വഹേന്ത്യവ ഹയാ രഥാൻ
വാരണാസ്തു നേരന്ദ്രാർഹാ യുധ്യന്തി ച വഹന്തി ച”
“നാഗാധ്യേക്ഷാസ്തു ധീമാൻ നരപതിസദൃേശാ

ധാർമ്മികസ്സ്വാമിഭക്തഃ
ശുദ്ധസ്സത്യപ്രതിേജ്ഞാ വ്യസനവിരഹിത-

സ്സംയതാേക്ഷാ വിനീതഃ
ഉത്സാഹീ ദൃഷ്ടകർമ്മാ പ്രിയവചനരത-

സ്സദ്ഗുേരാരാത്തശാേസ്ത്രാ
ദേക്ഷാ ധീരശ്ശരേണ്യാ ഗജഹരണചേണാ

നിർഭയസ്സർവേവത്താ.”

ഒരു ആനക്കാരനുണ്ടായിരിേക്കണ്ട സിദ്ധികൾ എെന്ത�
ല്ലാെമന്നു് ഒടുവിലെത്ത പദ്യത്തിൽ നിന്നു െവളിെപ്പടു�
ന്നു. മാതംഗലീല പാലകാപ്യെന്റ മൂലഗ്രന്ഥം നിഷ്കർഷി�
ച്ചു പഠിച്ചു സംഗ്രഹിച്ചതാെണന്നു്

“മുനീേന്ദ്രാദിതമാതംഗശാസ്ത്രാഗാധാർണ്ണവാന്മയാ
അല്പാ മാതംഗലീേലതി ലേബ്ധയം േശാധ്യതാം ബുൈധഃ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ നീലകണ്ഠൻ നിേവർദനം െചയ്യുന്നു.
മാതംഗലീലയുെട ഭാഷാനുവാദങ്ങെളപ്പറ്റി യഥാവസരം
പ്രസ്താവിക്കാം.
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ഇതു് ഒരു അലങ്കാരഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ‘നൃസിംഹയാദവാ�
കാര’ മുതലായ േശ്ലാകങ്ങൾക്കുേശഷം ആചാര്യൻ
ഇങ്ങെന പ്രതിജ്ഞ െചയ്യുന്നു:

“ശാസ്ത്രന്യായപ്രായകാവ്യപ്രകാശാ-
ദ്യർത്ഥാംേഭാധൗ തദു്. . .
ഗാഹേന്ത േനാ ബാലകാസ്താവദസ്മാൽ
കാേവ്യാല്ലാസഃ കഥ്യേത ഹൃദ്യരൂപഃ

അസ്മദു് ബുേദ്ധർവിശുൈദ്ധ്യ മുഹുരപി ബഹുത-
ന്ത്രാവേലാകാന്മയാ യ-

ല്ലബ്ധം ബുദ്ധഞ്ച കിഞ്ചിത്തദപി ബുധജൈന-
സ്സാധു സംേശാധനീയം;

അേന്യ രുദ്ധന്ത്വിദാനീന്തനമിതി കിമു തൽ-
കാലജാ ദീപികാ ന

ധ്വാന്തം നിർമ്മൂലേയദക്ഷരവിനിമയതഃ
േകാത്ര േദാേഷാർത്ഥസാേമ്യ?

സ്വല്പഗ്രന്ഥതയാപ്യതീവ ഗഹനാ ന്യായഗ്രഹഗ്രന്ഥിലാ-
സ്തർൈക്കശ്ചാപി പുരാതേനാദിതമഹാ

തന്ത്രാന്തരസ്ഥാസ്തതഃ
ഹൃൈദ്യരദ്യ തു കാവ്യലക്ഷണപരാ തൽകാരികാ കഥ്യേത
പൈദ്യഃ പ്രാകൃതവർജ്ജിൈതസ്തദനുരൂേപാദാ

ഹൃതിേശ്ചാച്യേത.
ആദൗ കാവ്യസ്വരൂപാദ്യവയവവിഭവഃ

ശബ്ദേഭദാശ്ച വാച്യാ-
ദ്യർത്ഥാർത്ഥവ്യഞ്ജകത്വധ്വനിഗതിരസഭാ-

വാദിേദാഷാ ഗുണാശ്ച,
കാവ്യാലങ്കാരനാേട്യാദിതവിധിഗതേയാ

രൂപകാങ്കപ്രേഭദാ
ഗീതാേതാദ്യാദിലക്ഷ്മപ്രഭൃതി ബഹുവിധാ-

സ്സന്തി സംേക്ഷപേതാഽത്ര.”

പൂർവാചാര്യന്മാരുെട കാവ്യപ്രകാശാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർ�
ക്കജഡിലങ്ങളാകയാൽ അവയിെല തത്ത്വങ്ങൾ കാ�
രികകളാക്കി സംസ്കൃതഭാഷാപദ്യങ്ങളിൽ അനുരൂപങ്ങ�
ളായ ഉദാഹരണങ്ങേളാടുകൂടി രചിക്കുന്നതായി പ്രേണ�
താവു പറയുന്നു. ഒടുവിലേത്ത പദ്യത്തിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. അതു് പല
ഉേന്മഷങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കാേവ്യാല്ലാ�
സത്തിെന്റ സ്വരൂപം എെന്തന്നറിവാൻ രണ്ടുദാഹരണ�
ങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം:

1. “അർത്ഥാനാം വ്യഞ്ജകത്വം തു പദൈവശിഷ്ട്യേതാ യഥാ-
ഏകാഹം പൃഥുപൂർണ്ണകുംഭവഹനാൽ േസ്വദശ്രമക്ലാന്തിഭിഃ
ഖിന്നാസ്മി ക്ഷണമത്ര േഗഹനികേട വിശ്രമ്യ യാസ്യാമ്യഥ
ഇത്യുക്തൗ കവിവാൿചമൽകൃതിഗേതർ ൈവശിഷ്ട്യേതാ

വ്യജ്യേത
ചൗേര്യാപാത്തരതിപ്രേഗാപനവിധിഃ കസ്യാശ്ചി

േദണീദൃശഃ”
2. “വ്യംഗ്യാർത്ഥേഭദൈവശിഷ്ട്യാദർത്ഥവ്യഞ്ജകതാ യഥാ-

ശബ്ദാർത്ഥം വാക്യസമ്പൽപ്രഥിമപരമതാൽ-
പര്യമപ്യപ്രധാനീ-

കൃത്യാന്യൽ സമ്യഗർത്ഥാന്തരമഭിജനേയ-
ദ്വ്യഞ്ജൈനർവൃത്തിേഭൈദഃ

ശേബ്ദാസൗ വ്യഞ്ജകസ്സ്യാദപി ച തദുദിത-
വ്യംഗ്യേഭദാത്മകാർേത്ഥാ-

േപ്യവം കുത്രാപി ചാർത്ഥാന്തരമപി ജനയൻ
വ്യംഗ്യേതാ വ്യംഗ്യേമതൽ.

യഥാ-
“സരസിരുഹദേല വിഭാതി നീേല
രമണ സുനിർമ്മലനിശ്ചലാ വലാകാ
മരകതമണിഭാജേന നിലീനാ
ശശിവിശദാ നവശംഖശുക്തിേകവ”

േശ്ലാകങ്ങൾക്കു പ്രാേയണ രചനാഭംഗി കുറവാെണന്നു
പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ രവിവർമ്മാ�
െവെന്നാരു രാജാവു െവട്ടത്തുനാടു ഭരിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദ�
ഹം പണ്ഡിതന്മാേരയും കവികേളയും േപ്രാത്സാഹിപ്പി�
യ്ക്കുന്നതിൽ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. അതിനുപുറേമ അേദ്ദ�
ഹം ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്നേപ്പാൾ ഭാഗവതടീകാസ�
മുച്ചയം എെന്നാരു ഗ്രന്ഥവും നിർമ്മിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ആ
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലുള്ള ചില േശ്ലാകങ്ങളാണു്
അടിയിൽ കാണുന്നതു്:

“നമഃ ശ്രീശങ്കരാചാര്യപാേദേഭ്യാ ൈയർദ്ദയാലുഭിഃ
അർത്ഥാപേനന ശാസ്ത്രാണാം വർത്തനീ രക്ഷിതാ

സതാം.

തുംഗഗംഭീരതാക്ഷാന്തമഹീധരമേഹാദധിഃ
ചകാസ്തിപൃഥിവീചക്രശേക്രാ വിക്രമഭൂപതിഃ

കമലസ്യാപി കാഠിന്യം കലിശസ്യാപി മാർദ്ദവം
വ്യഞ്ജയന്ത്യാ വിധേത്ത േയാ ബുദ്ധ്യാ

സ്വായത്തസിദ്ധിതാം.

അമംൈസ്തകതനൂഭുക്തമർത്ത്യാമർത്ത്യമേഹാദയഃ
നിജധൂർവഹേണ ശക്തം യൽകുലം കുലേശഖരഃ,

പ്രകൃത്യാ തസ്യ മിത്രേത്വ വർത്തേത ബദ്ധസൗഹൃദഃ
പ്രകാശഭൂപതിസ്തസ്യ മാഹാത്മ്യം ദൂരേതാ ഗിരാം.

കൃത്സ്നം വിശ്വംഭരാഭാരം ലഘൂകൃത്യ സ്വഗൗരവാൽ
യദീയാ മുഹുരാശാേസ്ത ധിഷണാ വിഷയാന്തരം.

ആേമാദം ദധതി ഗ്രാമാ യസ്യ രാേജ്യ ദ്വിജന്മനാം
കിേശാരമാരുതാനീതനിളാനീരജേരണവഃ

സാധേവാ േയന േമാഹാൈന്ധരുൽഖാതാഃ പരതഃ
പൈരഃ

സ്വാരാേജ്യ പ്രതിേരാപ്യേന്ത ദാനമാനാംബുേദാഹൈളഃ.

നവപ്രതാപനിർദ്ധൂത പേരാത്ഥാനഫേലാദയഃ
േലാേകഷു കീർത്ത്യാ വിദ്യാസു ബുദ്ധ്യാ വ്യാപ്തിമുേപയിവാൻ

വാസുേദവപദാംേഭാജമകരന്ദമധുവ്രതഃ
രവിവർമ്മാനുജസ്തസ്യ രാജരാജസ്യ രാജേത.

ആയുർവിദ്യാധനാനാം യസ്സാധനാനാമുദാരധീഃ
വിനിേയാഗം വിതനുേത സമീക്ഷ്യ ഫലമക്ഷയം.
ശ്രീഭാഗവതഭാവാർത്ഥാൻ യഥാശ്രുതമധീയതാ
യസ്യലീലാശുേകനാപി ശ്രീമതശ്ശ്രീശുകായിതം.

സമാനഹൃദൈയസ്സാർദ്ധം വിബുൈധസ്സന്നിധൗ
സ്ഥിൈതഃ

ശ്രീഭാഗവതടീകാനാം വിധേത്ത സ സമുച്ചയം.”

അന്നെത്ത െവട്ടത്തുനാട്ടുരാജാവു സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേല�
യും െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന്റയും ആപ്തമിത്രമായിരുന്നു
എന്നു് ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നു. രവി�
വർമ്മാവു് ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നതിനുപുറേമ ൈവ�
ദ്യശാസ്ത്രവിചക്ഷണനുംകൂടി ആയിരുന്നു എന്നും ഊഹി�
ക്കാവുന്നതാണു്. വാസുേദവസംജ്ഞനായ ഒരു കവി
രവിവർമ്മാവിെന്റ സദസ്സിെന അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ നാമേധയേത്താടു് അനുബദ്ധമായി മൂന്നു
സർഗ്ഗത്തിൽ സംേക്ഷപരാമായണെമന്നും അഞ്ചു സർ�
ഗ്ഗത്തിൽ സംേക്ഷപഭാരതെമന്നും പത്തു സർഗ്ഗത്തിൽ
േഗാവിന്ദചരിതെമന്നും മൂന്നു കാവ്യങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ഇവ കൂടാെത ഏഴു സർഗ്ഗത്തിൽ വിരചിതമായ
കല്യാണൈനഷധം എന്ന കാവ്യവും അേദ്ദഹത്തിേന്റ�
താെണന്നു് ഒരു വിധം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയും. േശ്വ�
താരണ്യസ്തുതി എെന്നാരു സംസ്കൃതഗദ്യവും രവിവർമ്മാ�
വിെന്റ ആജ്ഞാനുസാരം നിർമ്മിതമായിട്ടുണ്ടു്. അതി�
െന്റ പ്രേണതാവു മെറ്റാരു കവിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
ആദ്യം നിർേദ്ദശിച്ച നാലു കാവ്യങ്ങളും ബാലപാഠത്തി�
നായി അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. രവി�
വർമ്മത്തമ്പുരാൻ തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടിയുേട�
യും പുരസ്കർത്താവായിരുന്നു. പിഷാരടി തെന്റ പ്രേവ�
ശകം എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിൽ
അേദ്ദഹെത്ത

“ലക്ഷ്മ്യാ പ്രകാശവിഷയം രഞ്ജയൻ നിജയാ നിജം
നിത്യമുദ്യൻ വിജയേത സുകൃതാലംബനം രവിഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ രവിവർമ്മാവിേനയും ആദിത്യഭഗ�
വാേനയും േശ്ലഷപ്രേയാഗസാമർത്ഥ്യെത്ത ആശ്രയി�
ച്ചു യൗഗപേദ്യന സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസുേദവെന്റ ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:



11 സംേക്ഷപഭാരതം

“കരീന്ദ്രമുഖഭൂേതശഗിരീന്ദ്രതനയാന്വിതാ
സ്മരാമിതമേദാന്മാഥി സ്മരാമി തദഹം മഹഃ.

കവിേലാകമുഖാംേഭാജസവിലാസനിവാസിനം
അവേലാകയിതാസ്മ്യാന്തരവേലപഭരം വിേധഃ.

കുന്ദസൂനമേനാഹാരി മന്ദഹാസവിരാജിതം
നന്ദേഗാപകുേലാത്തംസമിന്ദിരാരമണം ഭേജ.
… … …
ജഗദാനന്ദയൻ േഗാഭിസ്സതാം മാർഗ്ഗം സനാഥയൻ

    പ്രകാശശ്രീകേരാ രാജാ രവിവർമ്മാ വിരാജേത.

ഗിരാം േദവീ രമാ േചാേഭ യം സമഗ്രഗുേണാജ്ജ്വലം
ആശ്രിത്യ സ്വപ്രിയൗ േദവൗ സ്മരേതാ ന കദാചന.

തസ്യാജ്ഞയാ സുമനസഃ പാർത്ഥാനാം ചരിതം ശുഭം
ബ്രൂമസ്സംക്ഷിപ്യ സുതരാം പ്രസീദന്ത്വിഹ േദശികാഃ

േസാമവംേശഽഭവദ്രാജാ ശന്തനുർന്നാമ ധാർമ്മികഃ
സ വസൻ ഹസ്തിനപുേര പാലയാമാസ േമദിനീം.

ഗംഗായാം തസ്യ ഭാര്യായാം ഭീഷ്മഃ പുേത്രാഽഭവൽകൃതീ
ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം യസ്മിന്നാജീവാന്തം പ്രതിഷ്ഠതം”

ഒടുവിൽ
“യേദതദ് വൃത്തേമേതഷാം പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം.
േസയേമതാദൃശീ കാപി വാസുേദവസ്യ നിർമ്മിതിഃ.”

എന്നു കർത്തൃനാമസൂചകമായ ഒരു േശ്ലാകവും കാൺ�
മാനുണ്ടു്.



12 േഗാവിന്ദചരിതം

“അസ്തിശ്രീമൽപ്രകാേശന്ദ്രവംശമംഗല്യഭൂഷണം
രവിവർമ്മാമഹീപാലസ്സതാം സുകൃതമാധുരീ.

തം സർവഗുണസമ്പന്നം സമാശ്രിത്യ സരസ്വതീ
ശ്രീശ്ച ന സ്മരേതാ ജാതു പ്രിയാേവകഗുണാശ്രയൗ.

തസ്യ ധർമ്മാത്മനഃ പ്രീൈത്യ േഗാവിന്ദചരിതം വയം
ബ്രൂമസ്സംക്ഷിപ്യ സുതരാം പ്രസീദന്ത്വിഹ േദശികാഃ.

ശ്രീമതീ ശൂരേസേനഷു ബഭൂവാതീവ പാവനീ
മഥുരാ നാമ നഗരീ യുദൂനാം പുണ്യകർമ്മണാം.

ഉഗ്രേസേനാ നൃപസ്തസ്യാം വസൻ രാജ്യമപാലയൽ
അനുേജന സഹ ശ്രീമാൻ േദവേകന മഹാത്മനാ.”

േക്ഷത്രജസ്തസ്യ പുേത്രാഽഭൂൽ കംേസാ നാമ ഖേലാ ബലീ
േദവകസ്യ ച കന്യാഭൂേദ്ദവകീ നാമ േശാഭനാ.

ദശമസ്കന്ധാന്തർഗ്ഗതമായ കഥയാണു് േഗാവിന്ദചരിത�
ത്തിെല വിഷയെമന്നു് ഇനി പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ. അവസാനത്തിൽ

“ഏവം സ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുരവതാര്യ ഭുേവാ ഭരം
സ്ഥാപയൻ പരമം ധർമ്മം രരക്ഷ സകലം ജഗൽ.”

എന്ന േശ്ലാകവും അതിൽപ്പിന്നീടു് ഒരു സർഗ്ഗാന്തേശ്ലാക�
വും കൂടിയുണ്ടു്.



13 കല്യാണൈനഷധം

“ലക്ഷ്മീമാബിഭ്രേത കാന്താം സാക്ഷാൽകല്യാണേഹതേവ
നമസ്സത്യായ ശാന്തായ പുണ്യേശ്ശാകായ ശാർങ്ഗിേണ.

അസ്തി േദവവരശ്ലാേഘ്യാ ഭീമഭൂപജയാദൃതഃ
പ്രകാശരാേജാധർമ്മാത്മാ രവിവർമ്മാനേലാജ്ജ്വലഃ.

… … …

തൽപ്രീൈത്യ കലിേദാഷഘ്നം നളസ്യ ചരിതം മഹൽ
സഞ്ജിഘൃേക്ഷാഃ പ്രസീദന്തു വ്യാസാദ്യാ ഗുരേവാ മമ.”



14 സംേക്ഷപരാമായണം

“ശ്രീമന്തം സീതയാ സാർദ്ധമാസീനം പരമാസേന
സാനുജം സർവേലാേകശം രാമചന്ദ്രമുപാസ്മേഹ.

രാമസ്യ ചരിതം പുണ്യം സംക്ഷിപ്യ വദേതാ മമ
വാല്മീകിമുഖ്യാ ഗുരവഃ പ്രസീദന്തു ദയാലവഃ.

രാജാ ദശരേഥാ നാമ സൂര്യവംേശഽഭവൽ പുരാ
അേയാധ്യായാം സ നിവസൻ പാലയാമാസ േമദിനീം.”

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രവിവർമ്മാവിെന സ്മരിച്ചുകാണുന്നി�
ല്ല. പേക്ഷ ഒടുവിൽ വാസുേദവകൃതെമന്നു േലഖകെന്റ
കുറിപ്പുണ്ടു്. ഈ കാവ്യങ്ങളിെലല്ലാം സർഗ്ഗാന്തേശ്ലാക�
ങ്ങൾ മാത്രം ഇതരവൃത്തങ്ങളിൽ നിബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള െചറിയ കൃതികളിൽ വലിയ
മേനാധർമ്മപ്രകടനത്തിെനാന്നും മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ.



15 േശ്വതാരണ്യസ്തുതി

ഇതു തൃപ്രേങ്ങാട്ടു ശിവെന്റ േസവാക്രമെത്ത വിവരിക്കു�
ന്ന ഒരു ഗദ്യമാണു്.

“ശ്രീമാനാത്ഭുതസൽകവിത്വപദവീനിത്യാധ്വനീേനാ വശീ
േയാ ജാഗർത്തി ജഗൽപ്രകാശമഹിമാ വീരഃപ്രകാേശശ്വരഃ
തസ്യശ്രീരവിവർമ്മേദവനൃപേതർവാചാ കൃതാന്തദ്രുഹഃ
േശ്വതാരണ്യനിവാസിേനാ ഭഗവതേസ്സവാക്രേമാ

വർണ്ണ്യേത”

കവി തൃപ്രേങ്ങാട്ടപ്പെന്റ ഭക്തനാെണന്നു “നിശാതശൂല�
വിദാരിതകൃതാന്തഭുജാന്തരാളസ്യ ഭഗവതഃ പരേക്രാഡ�
പുേര പരിക്രീഡമാണസ്യ ചരണസരസിജയുഗളമഗളി�
താദരമനുദിവസമുപാേസ” എന്ന ഭാഗത്തിൽ ആേവദ�
നം െചയ്യുന്നു.



16 േദശിങ്ങനാട്ടു് രാമവർമ്മ
മഹാരാജാവു്

െകാല്ലവർഷം എട്ടാംശതകത്തിെന്റ പ്രഥമപാദത്തിൽ
ജയസിംഹനാടു് (േദശിങ്ങനാടു) എന്നുകൂടി േപരുള്ള
െകാല്ലത്തു് ‘രാമവർമ്മ’ എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാ�
ജാവുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േജ്യഷ്ഠനായ ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവി�
നും വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിെല ചക്രവർത്തികളു�
മായി യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടിവന്നു. രാമവർമ്മ മഹാരാജാ�
വിെന്റ ശാസനങ്ങൾ 683 മുതൽ 722 വെരയുള്ള വർ�
ഷങ്ങളിൽ കാൺമാനുണ്ടു്. ക്രി. പി. 1399 മുതൽ 1645
വെരയുള്ള കാലത്തു േദശിങ്ങനാട്ടു രാജാക്കന്മാരുെട
ശിലാേരഖകൾ ഇന്നു തിരുെനൽേവലി ജില്ലയിൽെപ്പ�
ടുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായിക്കിടക്കു�
ന്നു. അന്നു തിരുെനൽേവലിയുെട ഭൂരിഭാഗവും അവർ�
ക്കു് അധീനമായിരുന്നു. രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
ശാസനങ്ങൾ അമ്പാസമുദ്രം, ഏർവാടി, പള്ളക്കാൽക�
രിചൂഴ് ന്തമംഗലം, െതങ്കാശി, േമേലെച്ചവ്വൽ മുതലായ
പ്രേദശങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണു്. അേദ്ദഹം ഒരു വി�
ദ്വൽപ്രിയനും സാഹിത്യരസികനുമായിരുന്നു.
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സുഭഗസേന്ദശകാരനായ നാരായണൻനമ്പൂരി ഈ രാ�
മവർമ്മമഹാരാജാവിേന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗിേന�
യെന്റയും ആശ്രിതനായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സേന്ദശത്തിൽ
അേദ്ദഹം മഹാരാജാവിെന ഇങ്ങെന വാഴ്ത്തുന്നു:

“വീരേസ്സവ്യസ്തദനു ഭവതാ വിശ്രുേതാ ദാനശക്ത്യാ
രാജാ രാമാജനമനസിേജാ രാമവമ്മാഭിധാനഃ
േയന സ്ഫീതാം ജഗതി ജയസിംഹാന്വേയാ യാതി

കീർത്തിം
പാേഥാരാശിഃ പരമശുചിനാ പാർവേണേനന്ദുേനവ.

മാേനാ നീവി, മനസിജശരാഃ കിങ്കരാഃ പ്രാർത്ഥിേതാർത്ഥീ,
ചാേരാ േനത്രം, കവിരഭിമതഃ പ്രാണബന്ധുഃ കൃപാണീ,
നീതിർഭാര്യാ, നിഗമഭണിതിർേദ്ദശിേകാ യസ്യേലാേക,
താദൃങ്മൃേഗ്യാ ഭവതി സുകൃതീ രാജശബ്ദാഭിേധയഃ.”

“ദൃഷ്ട്വാ തസ്യാ ദ്വിഗുണിതരസാം ഭക്തിമഭ്യാഗേതഷു
പ്രജ്ഞാം േതജഃ ശ്രിയകഥ ദയാമന്നദാനാദരഞ്ച
പ്രക്രാേന്താപി പ്രകൃതവിഷേയ ന പ്രഗല്ഭഃ ക്ഷണം ത്വം
സത്സമ്പർക്കസ്തിരയതി രതിം സർവകാര്യാന്തേരഷു.”

പുർവസേന്ദശത്തിെന്റ അവസാനത്തിലുളള
“യസ്യ സ്വാമീ യദുകുലപതിർന്നാമേതാ രാമവർമ്മാ
യസ്യശ്രീമാൻ ഭവതി പരമം ൈദവതം ഭാഗിേനയഃ
ഉദ്യന്മാധ്വീരസപരിമേള തസ്യ സേന്ദശകാേവ്യ
ഹൃേദ്യ നാരായണകവയിതുഃ പൂർവഭാഗസ്സമാപ്തഃ.”

എന്ന പദ്യത്തിലും അേദ്ദഹം തെന്റ പുരസ്കർത്താവിേന�
യും അവിടെത്ത അനന്തരവേനയും സ്മരിക്കുന്നു. െകാ�
ല്ലം എട്ടാംശതകത്തിെന്റ പ്രഥമപാദത്തിലായിരിക്ക�
ണം സുഭഗസേന്ദശത്തിെന്റ നിർമ്മിതി. നാരായണെന്റ
ജനനസ്ഥലേമെതന്നു െവളിവാകുന്നില്ല. േപ്രയസിയുെട
ഗൃഹം തൃശ്ശൂരായിരുന്നു.

സുഭഗസേന്ദശം

“ക്രീഡാരാേമ പുരവിജയിനഃ കൗതുേകന ക്ഷപായാം
ക്രീഡൻ ക്ഷിപ്തഃ കുചകലശതഃ സന്നിഗൃഹ്യ പ്രിയായാഃ
മാസാൻ കാംശ്ചിന്മനസിജശൈരശ്ശിക്ഷിേതാദക്ഷിണാേബ്ധഃ
കൂേല കൂജൽപരഭൃതകുേല േകാപി കാമീ നിനായ”

എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടു സേന്ദശം ആരംഭിക്കുന്നു. തെന്റ
േപ്രമഭാജനമായ മാനവീേമനകെയന്ന യുവതിയുമായി
ഒരു യുവാവു തൃശ്ശിവേപരൂരിൽ വിഹരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്ക�
േവ ദുർവിധിയുെട ശക്തിനിമിത്തം അേദ്ദഹം ദക്ഷിണ�
സമുദ്രത്തിെന്റ തീരത്തിലുള്ള കന്യാകുമാരിയിൽ ക്ഷിപ്ത�
നാകുന്നു. അവിെട നായകൻ േദവിെയ വന്ദിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്നേപ്പാൾ ഒരു സ്നാതകബ്രാഹ്മണെന കാണുകയും
അേദ്ദഹേത്താടു നായികെയ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ
തൃശ്ശിവേപരൂേരാളം േപാകണെമന്നേപക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ലാടേദശീയനാണു്. പരേദ�
ശത്തുകൂടി ചിദംബരംവെര യാത്രെചയ്തു തിരിെക പാല�
ക്കാട്ടുവഴി േകരളത്തിൽ കടന്നു തൃശ്ശൂേരയ്ക്കു െചല്ലുവാനാ�
ണു് അേദ്ദഹം സേന്ദശഹരേനാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതു്.
മാർഗ്ഗമധ്യത്തിലുള്ള ഇടലാക്കുടി (പേക്ഷ ആരുവാെമാ�
ഴി), പണകുടി, തിരുക്കുറുകുടി (ശ്രീകുരംഗം) ആഴ്വാർ തി�
രുനഗരി, െതങ്കാശി, ശ്രീവല്ലിപുത്തൂർ, തിരുപ്പറക്കുന്റം,
തിരുമാലിരുേഞ്ചാൈല (ഋഷഭഗിരി) ഇത്യാദി സ്ഥലങ്ങ�
െള വർണ്ണിച്ചതിനു േമൽ കവി സ്നാതകെന േനേര ചിദം�
ബരേത്തയ്ക്കു േപാകുവാൻ ഉപേദശിയ്ക്കുന്നു. പിന്നീടു് അവി�
െടനിന്നു െതേക്കാേട്ടയ്ക്കു േപാന്നു കുംഭേകാണം, ശ്രീരം�
ഗം, ജംബുേകശ്വരം ഇവിടങ്ങളിലുള്ള േദവന്മാെര വന്ദി�
ച്ചു െകാങ്ങനാടു (േകായമ്പത്തൂർ) കടന്നു േകരളത്തിൽ
എത്തി സാമൂതിരിമഹാരാജാക്കന്മാരുെട കീർത്തി പ്ര�
സരിക്കുന്ന േദശങ്ങൾ അതിലംഘിച്ചു തൃശ്ശൂരിൽ എത്തു�
വാൻ നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. കവിതാരീതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴേച്ചർക്കുന്നു.

േഗാപസ്ത്രീകൾ (ഇടച്ചികൾ)

ശംഖാകല്പം ശതമഖമണിശ്യാമളം േകാമളാംഗം
താളീപത്രശ്രവണയുഗളം തത്ര േഗാപീകദംബം
ദൃഷ്ട്വാ ദൃേഷ്ട്യാസ്സുഖമനുഭവൻ മാസ്മ ഭൂരുത്സുകസ്ത്വം
കസ്യാശാസ്യം ന ഭവതി നവം യൗവനം കാമിനീനാം. (1)

തിരുക്കുറുംകൂടി (േദശിങ്ങനാട്ടുരാജാക്കന്മാരുെട പൂർ�
വേദശരാജധാനി)

ഏലാവല്ലീകലിതകദളീേപലവസ്പർശശീതാൻ
വാതാൻ കുംഭീസുതകുലവധൂകുന്തളീഗന്ധേചാരാൻ
ആലിംഗ്യാസ്മിൻ കമലഭവനാേകളികല്യാണരംഗം
യായാ യായാവര! വസുമതീമംഗലം ശ്രീകുരംഗം. (2)

താമ്രവർണ്ണീനദി
താമുത്തീർണ്ണാം കലശജനുഷഃ കുണ്ഡകല്യാണലക്ഷ്മീം
പാടീരാേദ്രർദ്ദു ഹിതരമിളാമണ്ഡലീഹാരമാലാം
ആഖ്യാം രത്നാകര ഇതി ഗുൈണരംബുേധസ്സാധയന്തീ-
മധ്വശ്രാന്തിപ്രശമനകരീമർത്ഥസിൈദ്ധ്യ തേരസ്ത്വം. (3)

െതങ്കാശിേക്ഷത്രത്തിെല ശിവൻ
മത്സ്യക്രീഡാമുഖരിതശിരേശ്ശഖരസ്തത്ര വന്ദ്യ-
ശ്ശബ്ദവ്യാഖ്യാചതുരവലയഃ കശ്ചിദാശ്ചര്യേയാഗീ
സ്വാഹാേദവീസുചരിതഫലം സ്വർഗ്ഗ്യമൃഷ്ടാഷ്ടിധുര്യം
കുർവൻ േജ്യാതിർദ്ദൃശി കുചതടീകുന്തളാങ്കാർദ്ധഭാഗഃ. (4)

ചിദംബരത്തിെല സഭാനാഥനൃത്തം

തസ്യാമേഗ്ര ഭുവനസുകൃതസ്ഥാപനാശംഖേഘാേഷാ
ഭൂേയാ മായമയമൃഗകുേലാച്ചാടനവ്യഗ്രേഘാഷഃ
ശ്രുേത്യാഃ പ്രീൈത്യ മുനിജനമനഃേകകിജീമൂതേഘാേഷാ
മേന്ദ്രാേന്മഷസ്തവ മണിസഭാനാഥമഞ്ജീരേഘാഷഃ. (5)

തൃശ്ശിവേപരൂർ
േതഷാം മേധ്യ ത്രിപുരജയിേനാർന്നിത്യസാന്നിധ്യേയാഗാൽ
പ്രാപ്യാ പുണ്യാ തവ വൃഷപുരീ പ്രാണനാഥാസ്പദം േമ
യാമുത്സംേഗ കുസുമരജസാ ധൂസരാംഗീ പ്രേമാദാൽ
േകളീേലാലാമിവ ദുഹിതരം േകരേളാർവീ ദധാതി. (6)

സന്ധ്യായേന്ത സരസിജദൃശാം പക്വബിംേബാഷ്ഠഭാസ-
സ്താരായേന്ത സ്തനതടജുേഷാ നിസ്തുഷാ മൗക്തികാള ്യഃ
ചന്ദ്രായേന്ത കമലസുഷമാകൃന്തി വക്ത്രാണി യസ്യാം
േജ്യാത്സ്നായേന്ത പ്രതിനവസുധാസ്യന്ദിേനാ മന്ദഹാസാഃ

എന്നും മറ്റും ആ നഗരത്തിൻെറ മാഹാത്മ്യെത്ത കവി
അേനകം പ്രകാരത്തിൽ അനുകീർത്തനം െചയ്യുന്നു.
അനന്തരം തെന്റ പ്രിയതമയുെട ഭവനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
പ്രശംസ ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:

തേത്രാദഞ്ചന്മണിഗണമഹശ്ശാരപര്യന്തദീപ്രം
ദൂരാദ്ദ്വാേരാല്ലിഖിതകമലാഹസ്തിരത്നാഭിേഷകം
ആയുഷ്യം േത നയനയുഗളീപുണ്യപുഞ്ജസ്യപുഷ്യാ-
ന്മൽേപ്രയസ്യാ മണിനിലയനം മാനവീേമനകായാഃ. (8)

നായികയുെട സൗന്ദര്യവർണ്ണനവും മറ്റും ശ്ലാഘാസീമ�
െയ അതിലംഘിക്കുന്നവിധത്തിൽ മേനാഹരമായിട്ടു�
ണ്ടു്.

നായികാപ്രശസ്തി
സാ വാ നീവീ സരസിജഭുവസ്സർഗ്ഗചാതുര്യസീമ്നാം?
സാ വാ വാപീ മനസിജകൃതാ മന്മേനാമജ്ജനായ?
സാ വാ ഭൂമിസ്സകലജഗതാം േനത്രസാഫല്യസിേദ്ധഃ?
സാ വാ േദവീ ക്ഷിതിതലഗതാ മാനുഷീ ൈകതേവന? (9)

നായികയുെട മന്ദഹാസം
േജ്യാത് സ്നാലക്ഷ്മ്യാഃപരിഭവപദം യൗവനം

പാണ്ഡരിമ്േണാ
മല്ലീമിത്രം മനസിജയേശാദിവ്യവല്യാഃപ്രസൂനം
മേന്യ വ്രീളാജനകമമൃതസ്യാശ്രയം മാധുരീണാം
മന്ദാരാണാം മദനിയമനം മന്ദഹാസം മൃഗാക്ഷ്യാഃ. (10)

ഉത്തരാർദ്ധം കവിതാമാധുര്യംെകാണ്ടു പൂർവ്വാർദ്ധെത്ത
അതിശയിക്കുന്നു എന്നു േവണം പറയുവാൻ. ശുകസ�
േന്ദശത്തിലും ഉണ്ണുനീലിസേന്ദശത്തിലുെമന്നേപാെല
‘യൽ സത്യം തദ്ഭവതു’ എന്ന വാക്യം സുഭഗസേന്ദശ�
ത്തിലും

ഏവം പ്രാൈയർവിരഹിശിഖിനാലീഢമുഗ്ദ്ധാംഗയഷ്ടിർ-
ബാലാ വാൈക്യർമ്മുഹുരുപവേന കിന്നു മൂർച്ഛാമുൈപതി
യൽ സത്യം തദ്ഭവതു ഭഗവന്നദ്യ യദ്യഭ്യുേപതി
പ്രാേണേശാ േമ പതനമനേയാഃ പ്രാങ്മുഖം

പുഷ്പേയാസ്സ്യാൽ. (11)

എന്ന പദ്യത്തിൽ കാണുന്നു.

നാരായണനു തെന്റ കവിതെയപ്പറ്റി വലിയ മതിപ്പാ�
ണുണ്ടായിരുന്നെതന്നു് ഉത്തരാർദ്ധത്തിെന്റ ഒടുവിലുള്ള
അേധാലിഖിതമായ പദ്യത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു.

മുക്താരത്നം മലയമരുതം ചന്ദനം ച പ്രസൂയ
പ്രഖ്യാതാ ദിൿ കവിമപി തഥാേസാഷ്ട കീർൈത്ത്യ

കനിഷ്ഠം
വിദ്വൽപ്രീൈത്യ ബഹുരസസുധാസ്യന്ദി സേന്ദശകാവ്യം
ബദ്ധം താവദ്വിരതമഭവേത്തന നാരായേണന.

മുത്തിനും മലയവായുവിനും ചന്ദനവൃക്ഷത്തിനും ജനയി�
ത്രിയായ ദക്ഷിണദിക്കു കീർത്തിയ്ക്കു േവണ്ടി അവയ്ക്കു കനി�
ഷ്ഠസേഹാദരനായി അേദ്ദഹെത്ത പ്രസവിച്ചുവേത്ര. ആ
ആത്മസ്തുതി േകവലം അനാസ്പദമാെണന്നു് അനുവാച�
കന്മാർ വിധിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. നമ്പൂരി മറ്റു പല
േകരളീയകവികേളയും േപാെല പാണ്ഡ്യേചാളരാജ്യങ്ങ�
ളിൽ സഞ്ചരിച്ചു് അവിെടയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങേളയുംപറ്റി
പ്രകൃഷ്ടമായ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു.



18 കുശാഭ്യുദയം

കുശാഭ്യുദയം എെന്നാരു കാവ്യവും ഈ രാമവർമ്മമഹാ�
രാജാവിെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു നിർമ്മിതമായിട്ടുണ്ടു്.
ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ഗുരു ‘മഹാകാവ്യപഥാധ്വനീന’നായ
മഹാേദവെനെന്നാരു പണ്ഡിതനാണു്. അേദ്ദഹവും
ശിഷ്യനും ഏതു േദശക്കാരായിരുന്നു എന്നറിയുന്നില്ല.
താെഴക്കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ ആ കാവ്യത്തിലുള്ളവയാ�
ണു്:

അസ്ത്യാർജ്ജിതശ്രീർജ്ജയസിംഹരാജ-
സന്താനരത്നാകരശീതേതജാഃ
സേകരേളന്ദ്രസ്സകലാരിനാരീ-
കണ്ഠസ്ഥലാലം കൃതിഹാനിദക്ഷഃ.

നേയന സാക്ഷാദ്ധിഷേണന കീർത്ത്യാ
നേളന കർേണ്ണന ച ദാനശക്ത്യാ
കിരീടിനാ ജന്യജേയന യസ്യ
സദൃക്ഷതാസീച്ച ജിതാഖിലാേരഃ.

ശ്രീരാമവർമ്മാജനി ഭാഗിേനയ-
സ്തസ്യാസുരാേരരിവ കാർത്തിേകയഃ
പ്രത്യർത്ഥിനസ്സംയതി യസ്യ ശേക്തർ-
ഭംഗം സമാസാദ്യ ലയം പ്രയാന്തി.

വാങ്നർത്തകീ യദ്രസനാഗ്രരംേഗ
നർന്നർത്തി നാനാരസഭാവഹൃദ്യാ
യൽപാണിരല്പീകൃതകല്പശാഖി-
ര്യന്മൂർത്തിരാവാസിതരാജലക്ഷ്മീഃ

രാേജ്യ യദീേയ ജനതാതിഹൃഷ്ടാ
ൈദേന്യന ദാരിദ്ര്യകൃേതന ഹീനാ
സദാ സദാചാരരതാ നിരാസ്ഥാ
ധേനഽന്യദീേയ ദയയാ സനാഥാ.

തസ്യാവനീമണ്ഡലശീതഭാേനാ-
സ്സാഹിത്യവിദ്യാദിവിദഗ്ദ്ധബുേദ്ധഃ
നിേയാഗേതാ നിർമ്മലകീർത്തിരാേശ-
ര്യദുപ്രവീരസ്യഗുണാലയസ്യ

മയാ മഹാകാവ്യപഥാധ്വവനീനം
ഗുരും മഹാേദവമപി പ്രണമ്യ
പ്രവക്ഷ്യേത പാപവിനാശേഹതു-
േശ്ചേതാഭിരാമം ചരിതം കുശസ്യ.

െകാല്ലത്തു (േകരേളന്ദ്രഃ) േകരളവർമ്മനാമേധയനായി
രാമവർമ്മാവു് എന്ന ഒരു മഹാരാജാവും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഭാഗിേനയനായി ഒരു ഇളയ രാജാവുമുണ്ടായിരുന്നു.
ആ യുവരാജാവിെന്റ ജിഹ്വാഗ്രത്തിൽ വാണീഭഗവതി
നർത്തനം െചയ്തിരുന്നു എന്നും സാഹിത്യത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു പ്രേത്യകം ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും
ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. െകാല്ലത്തു േക�
രളവർമ്മാെവെന്നാരു മഹാരാജാവു് 660 മുതൽ 675
വെര രാജ്യഭാരം െചയ്തിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിലാ�
ശാസനങ്ങൾ െകാല്ലത്തു ഗണപതിനടയിലും അഗസ്തീ�
ശ്വരത്തു് ഇടലാക്കുടിയിലും തിരുെനൽേവലിയിൽ തി�
രുപ്പുവനത്തും കല്ലിൈടക്കുറിച്ചിയിലും കാൺമാനുണ്ടു്.
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തരവ�
നായിരുന്നിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. ഗണപതി, സരസ്വ�
തി, ശിവൻ, പാർവ്വതി, വിഷ്ണു, ലക്ഷ്മി എന്നീ േദവതമാെര
വന്ദിച്ചതിനുേമൽ കവി ബ്രാഹ്മണെര താെഴക്കാണുന്ന
പദ്യത്തിൽ അഭിവാദനം െചയ്യുന്നു:

ധരാദിേതയാംഘ്രിരജസ്തരീ സ്യാ-
േദനസ്സരിന്നായകലംഘേന നഃ
യദാശ്രിതാനാം ന കദാചിദാർത്തി-
സ്തീർത്ഥാന്യേശഷാണ്യപി യത്ര സന്തി.

ഈ പദ്യത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം ഒരു അബ്രാഹ്മണനാ�
െണന്നു് ഊഹിക്കാം. വ്യാസൻ, പാണിനി, ശങ്കരാചാ�
ര്യർ, കാളിദാസൻ, ശ്രീഹർഷൻ എന്നീ പ്രാക്തനസൂരി�
കേളയും അേദ്ദഹം ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്:

കൃഷ്ണസ്സ നേശ്ചതസി നിത്യമാസ്യാ-
ദജീജനദ്യം കില ദാശകന്യാ;
ശാരീരകം േയന കൃതം ച ശാസ്ത്രം
സേഹതിഹാസാദി ഹേരഃ കലാ യഃ.

ശിേഷ്യണ േയനാജനി ശങ്കരസ്യ
യച്ഛാസ്ത്രനിഷ്ഠാസ്സതതം ച ശിഷ്ടാഃ
നാരാധനീയസ്സനകാദികീർത്തിർ-
ജനസ്യ ദാക്ഷീതനയസ്സ കസ്യ?

ശ്രീശങ്കരാചാര്യകടാക്ഷധാരാ-
ധരസ്സദാ േസ്നഹജൈലരരീണഃ
ആനന്ദയൻ സിഞ്ചതി ശിഷ്യസംജ്ഞ-
സസ്യാന്യസത്തർക്കകരംബിതാനി.

സാ കാളിദാസസ്യ കൃതിശ്ചകാസ്തി
ഹൃദ്യാ തഥാ ഖണ്ഡനകാരകസ്യ
സതാം നികാേയന സദർത്ഥതീർേത്ഥ
സിതാസിതാർണ്ണസ്സദൃേശത്ര സേസ്ന.

കാളിദാസേന്റയും ഖണ്ഡനഖണ്ഡഖാദ്യകാരനായ ശ്രീ�
ഹർഷേന്റയും (ൈനഷധകർത്താവു്) കാവ്യങ്ങൾ വായി�
ച്ചാൽ ഗംഗയും യമുനയും സംേയാജിക്കുന്ന പ്രയാഗതീർ�
ത്ഥത്തിൽ സ്നാനം െചയ്ത ഫലമുണ്ടാകുെമന്നാകുന്നു ഒടു�
വിലെത്ത േശ്ലാകത്തിെന്റ അർത്ഥം. പ്രസന്നസരസമാ�
ണു് കാളിദാസസൂക്തിെയന്നും, വേക്രാക്തിസുന്ദരമാണു്
ശ്രീഹർഷഭണിതിെയന്നും താൽപര്യം. കുശാഭ്യുദയത്തി�
െന്റ ആദ്യെത്ത നാലു സർഗ്ഗങ്ങേള കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളു.
ഉത്തരരാമായണകഥയാണു് ഈ സർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രതി�
പാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശ്രീരാമെന്റ ൈസന്യങ്ങളും കുശല�
വന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നു പദ്യ�
ങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:

സ്വാഭാവിേകന സഹിതാ സതതം മഹിമ്നാ
േദവ്യാ തയാനുദിനമാശ്രമമണ്ഡലീ സാ
പുഷ്യദ്യതിസ്ഥിതിജുഷാഽജനി ഭൂരിപുണ്യാ
ത്രിേസ്രാതസാ മദനൈവരിജടാവലീവ.

മാതാ വിേദഹതനേയയമേയാനിജാതാ
താതഃ പുരാണപുരുഷഃ ഖലു രാമനാമാ
സംസ്കാരകൃൽ കുലപതിശ്ച യേയാഃ കവീന്ദ്ര-
സ്തദ്വർണ്ണ്യേത ജഗതി േകന തേയാർമ്മഹത്വം?
അധ്യാപിപൽ സ ഭഗവാനഥ ൈമഥിേലയൗ
രാമായണം ശ്രുതിമേനാഹരപദ്യജാതം
വാേഗ്ദവതാലയസേരാജമധുപ്രകാണ്ഡ-
ധൗേരയമാത്മചരിതം മഹിതം കവീന്ദ്രഃ.
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വാഴമാേവലിയുെട ശിഷ്യനായ ശങ്കരൻനമ്പൂരിക്കു പു�
റേമ നമുക്കു മഴമംഗലത്തില്ലത്തിൽ െപട്ടവരായി രണ്ടു
ഗ്രന്ഥകാരന്മാെരപ്പറ്റിക്കൂടി അറിവുെണ്ടന്നും അവരിൽ
ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനായ നാരായണൻന�
മ്പൂരിയും മെറ്റാരാൾ പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിയുമാെണന്നും
മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. നാരായണനും പരേമശ്വരനും
തമ്മിലുള്ള ചാർച്ച ഏതു നിലയിലുള്ളതാെണന്നറിയുന്നി�
ല്ല.

ജീവചരിത്രം
ശങ്കരൻനമ്പൂരിെയക്കാൾ അധികം സംസ്കൃതവ്യുൽപ�
ത്തിയും കവിതാവാസനയും നാരായണൻനമ്പൂരിക്കു�
ണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം. രാസക്രീഡാകാ�
വ്യത്തിെന്റ ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ ‘മഹിഷമംഗല�
നാരായണകൃതം’ എന്നു കാണുന്നതിൽനിന്നു കവി�
യായ മഹിഷമംഗലം ഈ വ്യക്തിതെന്ന എന്നു നിർ�
ണ്ണയിക്കാം. അേദ്ദഹം തെന്റ പ്രധാന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായ
‘സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്ത വിമർശിനി’യിൽ

വിശ്വാമിത്രജേദവരാതമുനിസംഭൂേതാദലസ്യാന്വേയ
ഗ്രാേമ തത്ര മഹാവേന മഹിഷപൂർേവ്വ മംഗലാേഖ്യ ഗൃേഹ
ജാതശ്ശങ്കരനന്ദേനാ ഗണിതവിന്നാരായണാേഖ്യാ ദ്വിജഃ
പ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനീമരചയൽ

സ്മാർത്താപരാേധഷ്വിമാം.

എന്നു തെന്നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. േദവരാതനും
ഉദലനും പ്രവരർഷികളായ വിശ്വാമിത്രേഗാത്രത്തിൽ
ജനിച്ചവനും െപരുവനം ഗ്രാമത്തിെല മഹിഷമംഗല�
ത്തില്ലത്തിൽ ശങ്കരൻനമ്പൂരിയുെട പുത്രനും േജ്യാതി�
ശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ നാരായണൻ നമ്പൂരിയാണു് സ്മാർ�
ത്തപ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനി രചിച്ചതു് എന്നു് ഈ പദ്യ�
ത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. േജ്യാതിഷത്തിൽ
ഗുരു പിതാവുതെന്നയായിരിക്കാം. അേദ്ദഹം ഒേരാത്തി�
ല്ലാത്ത നമ്പൂരിയായിരുന്നു എന്നും ഒരിക്കൽ ഒരു യാ�
ഗശാലയിൽ യാഗം കാണുവാൻ കടന്നുെചന്നേപ്പാൾ
അവിെട സന്നിഹിതരായിരുന്ന ൈവദികന്മാർ അേദ്ദഹ�
െത്ത ബഹിഷ്കരിച്ചുെവന്നും ബാല്യത്തിൽ ധൂർത്തനായി
നടന്നിരുന്ന അേദ്ദഹം അതിനുേശഷം േചാളേദശത്തു�
േപായി മൂന്നു േവദങ്ങളിലും ആറു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിഷ്ണാ�
തനായി തിരിെയ വന്നു എന്നും തദനന്തരം മെറ്റാരു യാ�
ഗശാലയിൽ െചന്നു തെന്റ പൂർവ്വമീമാംസാപാണ്ഡിത്യം
പ്രകാശിപ്പിച്ചു എന്നും അതിനുേമൽ അേദ്ദഹെത്തക്കൂ�
ടാെത യാഗം കഴിക്കുവാൻ പാടിെല്ലന്നു േകരളത്തിെല
ൈവദികന്മാർ വിധിച്ചു എന്നും ഇക്കാലത്തും എവിെട�
െയങ്കിലും യാഗേമാ അഗ്ന്യാധാനേമാ ഉെണ്ടങ്കിൽ മാ�
ന്യസ്ഥാനത്തു് ഒന്നാമതായി മഴമംഗലത്തിെനന്നു സങ്ക�
ല്പിച്ചു് മഴമംഗലപീഠെമന്നു പറയുന്ന ഒരു പലക വയ്ക്കാ�
റുെണ്ടന്നും പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. ആ ഐതിഹ്യ�
ത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്ന ഒരു വസ്തുത അേദ്ദഹത്തിനു
ശ്രൗതസ്മാർത്തവിധികളിൽ അദ്വിതീയമായ അവഗാഹ�
മുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണു്. അതിനു പ്രായശ്ചിത്ത�
വിമർശിനി പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യവും തെന്ന. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
താമസം ആദ്യകാലത്തു െപരുവനത്തും പിന്നീടു തൃശ്ശിവ�
േപരൂരുമായിരുന്നു. പാറേമക്കാവിൽ ഒരു പുഷ്പകത്താ�
യിരുന്നു അേദ്ദഹം സംബന്ധം െചയ്തിരുന്നതു്. അന�
ന്തരം ആ േക്ഷത്രത്തിെല ശാന്തിക്കാരനുമായി. തെന്റ
പത്നിയായ ബ്രാഹ്മണിക്കുേവണ്ടിയാണു് അേദ്ദഹം ബ്രാ�
ഹ്മണിപ്പാട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചതു്. നമ്പൂരി മരിക്കുന്നതിനു
മുൻപു് ആ ശാന്തി േവണാട്ടുനമ്പൂരിക്കു െകാടുത്തു. അന�
ന്തരം ഊരകത്തു ഭഗവതിയുെട ഭക്തനായും രാജരാജൻ
എന്ന നാമേധയത്താൽ വിദിതനായ െകാച്ചി മഹാരാ�
ജാവിെന്റ ആശ്രതനായും അേദ്ദഹം ജീവിതം നയിച്ചു.
മഴമംഗലഭാണത്തിൽ നിന്നു താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗം
അതിനു െതളിവാണു്:

“അദ്യാഹമുദ്ദണ്ഡഭുജദണ്ഡവനഹിണ്ഡമാനമണ്ഡലാഗ്രസന്ദർശന
സമയസഞ്ജായമാനസന്ത്രാസഭരസന്നതവിപക്ഷരാ
ജന്യമകുടതടഘടിതമണിനികരതാരകാജാലപരിലസിത�
നഖചന്ദ്രബിംബസ്യ, സകലവിലാസിനീജനമേനാമുകുര�
ബിംബിതസുഭഗതര രൂപാമൃതസ്യ, നിഖിലനീതിശാസ്ത്രശാണദൃഷ�
ദുേല്ലഖശാതതര മതിസ്ഫുരിതകൃത്യാകൃത്യസ്യ, സുഭഗസാരസ്വത�
കുചകുംഭയുഗള സംഭൃതരസാസ്വാദമുദിതഹൃദയസ്യ,
സുജാതവസുജാതസംപ്രദാനസംപ്രദാനീകൃതകവി
ജനകാമേധനുവദനവിനിസ്സൃതവിസ്തൃതയേശാമയപയഃ
പൂരപൂരിതഭുവനകടാഹസ്യ, മാടമഹാരാജാസ്യ രാജ�
രാജസ്യ നിേദശാന്നിജചരണാരവിന്ദസന്തതസമാരാ
ധനതല്പരജനകല്പലതായമാനായാഃകല്പിതവലയാലയ
വിഹാരായാ വലയാങ്കവാമാംഗമംഗലാലംക്രിയായാ�
ശ്ശിവകാമസുന്ദര്യാഃശ്രീകാമാക്ഷ്യാഃ കടാക്ഷനാളവിഗളദ�
വിരളദയാമൃതസദാ േസകപ്രഫുല് ലിതകവിത്വപാദേപന
േകനാപി നിബദ്ധം കമപി ഭാണം.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ
“രാജൽകീർത്തിവിഭൂഷിതത്രിഭുവനഃ ശ്രീരാജരാജാഹ്വേയാ
രാേജന്ദുഃ ക്ഷിതിമായുഗാന്തസമയം പായാദേപതാപദം;
വാമാർദ്ധാർജ്ജിതപുണ്യപൂരലഹരീ

േസാമാർദ്ധചൂഡാമേണഃ
കാമാക്ഷീ കുലേദവതാ മമ ച സാ കാമപ്രസൂഃ കല്പതാം.”

എന്നും ഒരു പദ്യമുണ്ടു്. ഈ രാജരാജൻ 712 മുതൽ
740 വെര െകാച്ചിരാജ്യം പരിപാലിച്ച വീരേകരളവർ�
മ്മ മഹാരാജാവാെണന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു. തദന�
ന്തരം പണ്ഡിതപാരിജാതവും കാശിക്കു് എഴുന്നള്ളിയ
തമ്പുരാൻ എന്ന േപരിൽ സുവിദിതനുമായ രാമവർമ്മമ�
ഹാരാജാവിെന്റ അവലംബം നമ്മുെട കവിക്കു സിദ്ധിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അപദാനങ്ങെള അനുകീർത്തനം െച�
യ്യുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടകാവ്യമാണു് രാജരത്നാവലീയം ചമ്പു.
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് 740 മുതൽ 776 വെര രാജ്യഭാ�
രം െചയ്തു. ഈ െതളിവുകൾെകാണ്ടു നാരായണൻ നമ്പൂ�
രിയുെട കാലം ഉേദ്ദശം െകാല്ലം 700 മുതൽ 770 വെര�
യാെണന്നു സാമാേന്യന നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്.

കൃതികൾ
നാരായണൻനമ്പൂരിയുെട കൃതികളായി സംസ്കൃതത്തിൽ
(1) സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനി, (2) മഹിഷമംഗ�
ലഭാണം, (3) രാസക്രീഡാകാവ്യം, (4) ഉത്തരരാമായണ�
ചമ്പു, (5) വ്യവഹാരമാല ഇവയും, ഭാഷയിൽ (6) ൈന�
ഷധചമ്പു, (7) രാജരത്നാവലീയം ചമ്പു, (8) െകാടിയവി�
രഹം ചമ്പു, (9) ബാണയുദ്ധം ചമ്പു എന്നീ ചമ്പുക്കളും,
(10) രാസക്രീഡ, (11) വിഷ്ണുമായാചരിതം, (12) തിരുനൃ�
ത്തം, (13) ദാരുകവധം, (14) പാർവ്വതീസ്തുതി എന്നീ 5
ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകളും നമുക്കു കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാഗ്രന്ഥ�
ങ്ങെളപ്പറ്റി മെറ്റാരധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കും. പ്രകൃത�
ത്തിൽ സംസ്കൃതകൃതികെളക്കുറിച്ചു മാത്രം സ്വല്പം ഉപന്യ�
സിക്കാം.

സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനി
ഇതു യാഗാദി കർമ്മങ്ങളിൽ ആവശ്യെപ്പടുന്ന പ്രായ�
ശ്ചിത്തവിധികെളപ്പറ്റി അഞ്ചു പരിേച്ഛദങ്ങളിൽ സവി�
സ്തരമായും േസാപപത്തികമായും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു
മഹാനിബന്ധമാകുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഇത്രമാ�
ത്രം പ്രാമാണ്യമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം േകരളത്തിൽ േവെറയി�
ല്ല. നാരായണൻ നമ്പൂരിക്കു ൈവേദശികങ്ങളും േകരളീ�
യങ്ങളുമായ സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അത്ഭുതാവഹമായ
അവഗാഹം വിമർശിനിയിൽ സർവത്ര പരിേശാഭിക്കു�
ന്നു. പ്രേയാഗസാരം, രജസ്വലാപഞ്ചദശകം തുടങ്ങിയ�
വയാണു് േകരളീയഗ്രന്ഥങ്ങൾ. പ്രേയാഗസാരം മന്ത്രത�
ന്ത്രങ്ങെള പരാമർശിച്ചു് അജ്ഞാതനാമാവായ ഏേതാ
ഒരു പ്രാചീനാചാര്യനാൽ രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ
പ്രമാണഗ്രന്ഥമാകുന്നു. വിമർശിനിയിൽ

േബാധായനം ച മന്വാദീനാശ്വലായനേമവ ച
പ്രണമ്യ ക്രിയേത സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനീ

എന്ന പ്രതിജ്ഞാപദ്യത്തിനു േമൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങ�
െന ഉപന്യസിച്ചുെകാണ്ടു പുേരാഗമനംെചയ്യുന്നു: “അത്ര
പ്രഥമമഗ്നിനാശകരാ േദാഷാ ഉച്യേന്ത. തത്ര േബാ�
ധായേനാ യജ്ഞപ്രായശ്ചിത്തമാഹ. അഥാേതാഽ�
രേണ്യാർവ്യാപത്തിം വ്യാഖ്യാസ്യാേമാഽഷ്ടാഭിർന്നിമി�
ൈത്തർവിനശ്യതി. അേമധ്യശ്വപചചണ്ഡാ ലശൂദ്രവാ�
യസപതിതരാസഭരജസ്വലാഭിശ്ച സംസ്പർശേനഽര�
േണ്യാർവിനാശ ഇതി. അത്രാരണിവിനാേശനാഗ്നിവി�
നാേശാപ്യുക്തഃ. ഉഭേയാഃ കാര്യകാരണസംബന്ധസ�
ദ്ഭാവാൽ. തദുക്തം പ്രായശ്ചിത്തസമുച്ചേയ, അരണിവി�
നാേശനാഗ്നി വിനാശ ഉക്ത ഇതി.”

“ചതുശ്ശബ്ദാർത്ഥേസ്യാപസർജ്ജനമിതി പാണിനിവച�
നാദാഗതാഃ” എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ തെന്റ ഗാഢ�
മായ വ്യാകരണജ്ഞാനേത്തയും അേദ്ദഹം പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. വിമർശിനിക്കു മഹാമേഹാപാധ്യായൻ െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂർ ഭട്ടൻ േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാന�
മുണ്ടു്.

മഹിഷമങ്ഗലം ഭാണം
മറ്റു ഭാണങ്ങെളേപ്പാെല നാരായണൻനമ്പൂരിയുെട ഭാ�
ണത്തിനും പ്രേത്യകമായ ഒരു സംജ്ഞയില്ലാത്തതി�
നാൽ അതിെന മഹിഷമംഗലഭാണം എന്നു പറഞ്ഞു�
വരുന്നു. അതു കവിയുെട യൗവനാരംഭത്തിെല ഒരു
കൃതിയായിരിക്കണം. േകരളത്തിെല ഭാണങ്ങളുെട
ചരിത്രത്തിൽ വിടനിദ്ര കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാന�
മാണു് അതിന്നുള്ളതു്. കവിതാഗുണംെകാണ്ടു് അതു
കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിതമായിത്തെന്ന നിലെകാള്ളുകയും
െചയ്യുന്നു. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധ�
രിക്കാം: ഗദ്യമാതൃക മുൻപുതെന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞുവേല്ലാ.

ഒരു സുന്ദരി
“ഉപചിതമിവ ഭാഗേധയമേക്ഷ്ണാ-
രുരസിജഭാരമുദാരമുദ്വഹന്തീ
മദതരളമരാളരാജകാന്താ-
മധുരഗതാ മമ സമ്മദം വിധേത്ത.”

നായികയുെട വിരഹാവസ്ഥ
“ആളിനാംവചേനസ്ഥിതിംനകുരുേത; േകളീശുകം

േനക്ഷേത;
വ്യാളീതി സ്തനമണ്ഡേല ന സഹേത ദത്താം

മൃണാളീലതാം;
വ്രീളാവിഹ്വലചിത്തവൃത്തി വിഗളദ്ബാഷ്പാംബു,

സാേകവലം
ബാല ബാലശിരീഷേകാമളതനുശ്ശയ്യാഗൃഹം േസവേത.”

ഒരു യുവതിയുെട േകശപാശം
“കുടിലമസിതേമഘച്ഛായമാേഭാഗഭാജം
ചികുരമധികദീർഘം ലംബമാനം വഹന്തീ
പരിലഘയതി പശ്ചാദ്ഭാഗകാന്ത്യാപി ൈധര്യം
ന ഹി ഗുളഗുളികായാ: ക്വാപി മാധുര്യേഭദഃ.”

േതച്ചുകുളിക്കാൻേപാകുന്ന ഒരു യുവതി
“അർദ്ധാലക്ഷ്യമേനാഹേരാരുയുഗളം നാത്യായതം

ബിഭ്രതീ
വാസഃ േപ്രാഷിതഭൂഷൈണരവയൈവഃ

കാന്തിംകിരന്തീപരാം
ൈതലാഭ്യക്തതനുർന്നിബദ്ധചികുരാ താംബൂലഗർഭാനനാ
വാപീംസ്നാതുമിേതാ നിജാന്നിലയാനാന്നിര്യാതി

ശാേതാദരീ.”

ഒരു ഗർഭിണിയുെട വിചാരം
“സന്താനലാഭം സഞ്ചിന്ത്യ പ്രസാദമയേത മനഃ
ദൂയേത ച പുനർന്നവ്യയൗവനാപായശങ്കയാ.”

‘രാജൽകീർത്തി’ ഇത്യാദി പദ്യത്തിെല ‘ആയുഗാന്ത�
സമയം’ എന്ന പദം കലിദിനസൂചകമാെണന്നു ചി�
ലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതു പ്രമാദംതെന്ന. അതു പരമാർത്ഥ�
മാെണങ്കിൽ ഭാണത്തിെന്റ നിർമ്മിതി െകാല്ലം 390-
ആണ്ടിലാെണന്നു വേരണ്ടതാണേല്ലാ.

രാസക്രീഡാകാവ്യം
രാസക്രീഡ അന്യാദൃശമായ ശബ്ദഭംഗിെകാണ്ടു് അനു�
വാചകന്മാെര േകാൾമയിർെക്കാള്ളിക്കുന്ന ഒരു ഖണ്ഡ�
കാവ്യമാകുന്നു. പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിെല പദ്യങ്ങെളല്ലാം
വസന്തതിലകവൃത്തത്തിലാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
അതിലും വലയാധീശ്വരിയുെട വന്ദനമുണ്ടു്. ചില പദ്യ�
ങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു:

“ആതുംഗമസ്തകമനസ്തമിതാനുഭാവ-
മാതങ്കഭാരഹരമംഘ്രിസേരാജഭാജാം
േമാദങ്കേരാതു ശിവേയാസ്സുകൃൈതകമത്യം
മാതംഗമാനുഷവപുർമ്മഹിതം മേഹാ നഃ.”

“പ്രാേലയശംഖകുസുമസ് ഫടികാവദാതാം
ബാേലന്ദുമണ്ഡിതമേനാജ്ഞകിരീടഭാരാം
ആേലാകയാമി മനസാ വചസാം സവിത്രീം
നാളീകേയാനിവദനാംബുജേകളിഹംസീം.”
“പാരപ്രയാണസുഹൃദസ്സകലാഗമാനാം
പാപാംബുരാശിപരിേശാഷവിധൗ ധുരീണാഃ
പായാസുരാധിഹരേണ ഭജതാം പ്രവീണാഃ
പാദാരവിന്ദതലപാംസുകണാ ഗുരൂണാം.”

“വന്ദാരുേദവകുലമൗലിവിരാജമാന-
മന്ദാരമാല്യമധുവാസിതപാദപീഠം
വന്ദാമേഹ വലയമന്ദിരവാസേലാലം
ചന്ദ്രാവതംസവപുരർദ്ധതേപാവിലാസം.”

“ശബ്ദാഗേമഷു സുലേഭാ ന പരിശ്രേമാസ്തി
വിദ്വൽപ്രേമാദജനേകാ ന ഗിരാം വിലാസഃ
ഉേദ്വലമന്തരുദിതാ സരസീരുഹാക്ഷ-
ഭക്തിഃ പരം ജനമിമം മുഖരീകേരാതി.”

“ഉേദ്യാഗവത്യുഡുഗണാധിപതാവുേദതു-
മുേദ്വലകൗതുകഭരാസ്തരസാ ചേകാരാഃ
ആേതനിേര ഗളഗുഹാഗളിൈതരമൈന്ദഃ
േകാലാഹൈലഃ കമുദിനീമപനീതനിദ്രാം.”

“മേന്ദാന്മിഷൽകുസുമവിഭ്രമമഞ്ജുഹാസാ
ചന്ദ്രാതപപ്രസരചന്ദനചർച്ചിതാംഗീ
വൃന്ദാവനസ്യ സുഭഗാ വിതതാന ലക്ഷ്മീർ-
ന്നന്ദാത്മജസ്യ ഹൃദേയ പരമം പ്രേമാദം.”

ഉത്തരരാമായണചമ്പു
ഉത്തരരാമായണ ചമ്പുവിെല ഒരു സ്തബകേമ കണ്ടുകി�
ട്ടീട്ടുള്ളു. ആ കാവ്യത്തിനും രാസക്രീഡയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള
രചനാവിഷയകമായ ഏേകാദരസേഹാദരത്വം വിശദ�
മാണു്. േപാെരങ്കിൽ താെഴക്കാണുന്ന ചമ്പൂപദ്യങ്ങൾ
ആ ബന്ധെത്ത പ്രസ്പഷ്ടമായി ഉൽേഘാഷിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു:

“വന്ദാരുേദവഗണമൗലിവിരാജമാന-
മന്ദാരസൂനസുരഭീകൃതപാദപീഠാം
സംഭാവയാമി ഹൃദേയന സരസ്വതീം താ-
മംേഭാജേയാനിവദനാംബുജരാജഹംസീം.”

“ഹസ്താരവിന്ദധൃതപുഷ്പശേരക്ഷുചാപ-
പാശാംകുശാനരുണഭൂഷണമാല്യേലപാൻ
വന്ദാമേഹ വലയമന്ദിരവാസേലാലാം
ശ്ചന്ദ്രാവതംസവപൂരർദ്ധതേപാവിലാസാൻ.”

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു കവിക്കു ‘കൃഷ്ണൻ’ എെന്നാരു ഗു�
രുവുണ്ടായിരുന്നതായി െവളിെപ്പടുന്നു:

“യേശാദയാമണ്ഡിതാത്മാ യേഥഷ്ടദുഘേഗാധനഃ
ജയത്യേമയമഹിമാ കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണ ഇവാപരഃ,

ശ്രുതിര്യം ശ്രുതസമ്പന്നമാശ്രിത്യാശ്രിതവത്സലം
രമയത്യമൈലരംൈഗരതിരമ്യപദക്രമാ.

തൽകൃപാവാരിസമ്പർക്കേരാഹത്സാരസ്വതാംകുരഃ
ചരിതം രാമചന്ദ്രസ്യ രചയാമ്യഹമുത്തരം.”

േവദേവദാംഗവിജ്ഞനായ ഈ ഗുരുവിെനപ്പറ്റി ഒരറിവും
ലഭിക്കുന്നില്ല. പ്രസ്തുത ചമ്പുവിൽനിന്നു് ഒരു ഗദ്യത്തിെല
ഏതാനും പംക്തികളും ചില പദ്യങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കാം.

ഗദ്യം
“… സത്യേലാകമിവ വിരാജമാനപത്മാസനം, ൈവകു�
ണ്ഠേലാകമിവ പ്രകടിതരഥാംഗവിലാസം, ൈകലാസ�
മിവ നൃത്യന്നീലകണ്ഠം, രാമായണമിവ കുശലേവാപസ്കൃ�
തം, മഹാഭാരതമിവ മഹിതാർജ്ജുനധാർത്തരാഷ്ട്രം,
ശ്രീഭാഗവതമിവ ശുകവചനമേനാരമം, സംഖ്യാേപതപ�
ത്രജാലസമന്വിതമപി സപ്തപത്രപരിഭാസുരം, പ്രഹ്ലാദ�
ജനകമപി സുരേതാപേശാഭിതം, സകലപ്രിയങ്കരമപി
സകല വിപ്രിയങ്കരം, അഖിേലന്ദ്രിയസുകൃതാേഭാഗമാരാ�
മഭൂഭാഗം…”

പദ്യങ്ങൾ, ഔദ്ധത്യപരിഹാരം
“യദ്യസ്തി കശ്ചന കൃേശാപി ഗുേണാ മദീേയ
കാേവ്യ കൃതസ്സഫല ഏവ നനു പ്രയാസഃ
ജിഹ്വാം ന േചദപി ബലാന്ന നിവാരയാമി
പാപക്ഷേയാ ഭവതി യൽ പരിഹാസേയാഗാൽ.”

ശ്രീരാമൻ ഹനൂമാേനാടു്
“പ്രാണസ്സമസ്തജഗതഃ പവനഃ പിതാ േത,
ചക്ഷുസ്തൈഥഷ ഭഗവാൻ ഗുരുരംശുമാലീ
ഇത്ഥം വദന്തി ഭുവി േവദ്യവിേദാ മഹാേന്താ
മേന്യ ദ്വയം പുനരിദം മമ തു ത്വേമവ.”

വസന്താഗമം
“ഉദ്ധൂള ്യ ദിക്ഷു നവപുഷ്പപരാഗചൂർണ്ണ-
മുച്ചാടനായ വനിതാജനമാനരാേശഃ
മന്ദം മധുവ്രതവിരാവമയം മഹാത്മാ
മന്ത്രം ജജാപ മലയാനിലമന്ത്രവാദീ.”

അരുേണാദയം
“രക്താർദ്രപീനപരിലംബിപേയാധരാഢ്യാ
ചിേത്ത ഭയം വിദധതീ ജനകാത്മജായാഃ
േകളീവിേരാധമകേരാൽ സഹസാ സേമത്യ
സന്ധ്യാ പുേരവ ഭഗിനീ ദശകന്ധരസ്യ.”

േകരളീയ സംസ്കൃതകവികളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ എത്ര മഹ�
നീയമായ ഒരു സ്ഥാനമാണു് നാരായണൻനമ്പൂരിക്കു�
ള്ളെതന്നു് ഇനി പ്രേത്യകമായി പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

വ്യവഹാരമാല
ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ വ്യവഹാരകാര്യങ്ങൾക്കു പ്രമാ�
ണഭൂതങ്ങളായി വിജ്ഞാേനശ്വരെന്റ യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃ�
തിവ്യാഖ്യയായ മിതാക്ഷരയ്ക്കുപുറേമ പരാശരമാധവീയം
(മാധവാചാര്യരുെട പരാശരസ്മൃതിവ്യാഖ്യ), വരദരാജ�
െന്റ വ്യവഹാരനിർണ്ണയം, േദവണ്ണഭട്ടെന്റ സ്മൃതിചന്ദ്രിക,
പ്രതാപരുദ്രഗജപതിയുെട സരസ്വതീവിലാസം എന്നി�
ങ്ങെന നാലു നിബന്ധങ്ങളുണ്ടു്. സരസ്വതീവിലാസം
െകാല്ലം 695-ആണ്ടിടയ്ക്കാണു് ആവിർഭവിച്ചതു്. അതിൽ
വ്യവഹാരനിർണ്ണയെത്ത അനുസ്മരിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. പരാശ�
രമാധവീയത്തിെന്റ ആവിർഭാവം ക്രി. പി. പതിനാലാം�
ശതകത്തിലാെണന്നുള്ളതു സുവിദിതമാണേല്ലാ. വ്യവ�
ഹാരമാല പരാശരമാധവീയേത്തയും വ്യവഹാരനിർ�
ണ്ണയേത്തയും ഉപജീവിക്കുന്നു. ഈ കൃതി മഴമംഗലത്തി�
േന്റതാെണന്നു ചില പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ േരഖെപ്പ�
ടുത്തിക്കാണുന്നു. നാരായണൻനമ്പൂരിയാണു് പ്രേണ�
താെവന്നു് എനിക്കു പ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനി വായിച്ച�
തിനുേമൽ അനുമാനിക്കുവാൻേതാന്നുന്നു. 671-ലാണു്
അതിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് നിർമ്മൂ�
ലമാകുന്നു. സിവിലായും ക്രിമിനലായും ഉണ്ടാകുന്ന േക�
സ്സുകൾ തീരുമാനിക്കുവാൻ േകരളത്തിൽ അതിനുമുമ്പു്
അത്തരത്തിൽ േക്രാഡീകൃതമായ ഒരു നിയമഗ്രന്ഥമി�
ല്ലായിരുന്നതിനാൽ ആ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിനു�
േവണ്ടിയാണു് മഴമംഗലം പ്രസ്തുത നിബന്ധം രചിച്ച�
തു്. പേക്ഷ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുരസ്കർത്താക്കന്മാരായ
രണ്ടു െകാച്ചിമഹാരാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളുെട േപ്രരണ
അതിനുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. വ്യവഹാരദർശനവിധി,
പ്രാഡ്വിവാകധർമ്മം, സഭാസേഭ്യാപേദശം മുതലായി
പല ഉപക്രമവിഷയങ്ങേളയുംപറ്റി പ്രസ്താവിച്ചതിനാൽ
ആചാര്യൻ (1) ഋണാദാനം, (2) അസ്വാമിവിക്രയം, (3)
സംഭൂയ സമുസ്ഥാനം, (4) ദത്താപ്രദാനികം, (5) അഭ്യു�
േപത്യാശുശ്രുഷ, (6) േവതനാനപാകർമ്മം, (7) സ്വാമി�
പാലവിവാദം, (8) സമയാനപാകർമ്മം, (9) വിക്രിയാ�
സമ്പാദനം, (10) ക്രീത്വാനുശയം, (11) സീമാവിവാദം,
(12) വാൿപാരുഷ്യം, (13) ദണ്ഡപാരുഷ്യം, (14) േസ്തയം,
(15) സാഹസം, (16) സ്ത്രീസംഗ്രഹണം, (17) ദായവിഭാ�
ഗം, (18) ദ്യൂതസമാഹ്വയം, (19) പ്രകീർണ്ണകം എന്നിങ്ങ�
െന പെത്താൻപതു പ്രകരണങ്ങളിലായി സകല വ്യ�
വഹാരങ്ങെളയും ഉൾെപ്പടുത്തി അവെയ സംക്ഷിപ്തമാ�
യും സമഞ്ജസമായും നിരൂപണംെചയ്യുന്നു. കീർണ്ണകം
(പലവക) ഒഴിച്ചാൽ പതിെനട്ടു പ്രകാരത്തിലാണു് വ്യവ�
ഹാരങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നെതന്നു കാണാം. പ്രസ്തുത നി�
ബന്ധത്തിൽ ആെക 1234 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവ പല
സ്മൃതികാരന്മാരുേടയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു�
ള്ളവയാണു്. പ്രേണതാവിെന്റ പ്രതിജ്ഞ തെന്ന

“മനുമുഖ്യസരസ്സമുദ്ഭൈവ-
സ്സുകുമാൈരഃ പ്രസൈവർവേചാമൈയഃ
ത്രിദിവാപ്തിഫൈലർന്നൃേപാചിതാം
രചയാമി വ്യവഹാരമാലികാം.”

എന്നാകുന്നു. മനു, വസിഷ്ഠൻ, വ്യാസൻ, നാരദൻ, യാ�
ജ്ഞവല്ക്യൻ, കാത്യായനൻ, പിതാമഹൻ, യമൻ, വിഷ്ണു,
ഉശനസ്സു്, ഗൗതമൻ, ആപസ്തംബൻ, േബാധായനൻ, വി�
ശ്വാമിത്രൻ, ഭരദ്വാജൻ, േദവലൻ, ശംഖൻ, ഹാരീതൻ,
കാശ്യപൻ, ബൃഹസ്പതി, സംവർത്തകൻ എന്നിങ്ങെന
പല പൂർവ്വാചാര്യന്മാരുേടയും ഗ്രന്ഥങ്ങെള അേദ്ദഹം
ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വ്യവഹാരമാലയ്ക്കു ഭാഷയിൽ സംക്ഷിപ്തമായി ഒരു പദ്യ�
വിവർത്തനവും ഗദ്യത്തിൽ ഒരു തർജ്ജമയും കാണ്മാ�
നുണ്ടു്. ഗദ്യം 984-ആണ്ടു് ഒരു ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണൻ നിർ�
മ്മിച്ചതാണു്. ഇവയുെട സ്വരൂപെത്തപ്പറ്റി പിന്നീടു് പ്ര�
തിപാദിക്കും. ക്രി. പി. പെത്താൻപതാംശതകത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിലാണേല്ലാ ആംേഗ്ലയസമ്പ്രദായത്തിൽ വ്യ�
വഹാരങ്ങൾക്കു വിധി കല്പിക്കുന്നതിന്നുള്ള േകാടതി�
കൾ േകരളത്തിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ടതു്. അതുവെര 250
വർഷക്കാലേത്തക്കു പ്രാഡ്വിവാകന്മാർക്കു ശരണീകര�
ണീയമായിരുന്ന നിയമഗ്രന്ഥം വ്യവഹാരമാല മാത്രമാ�
യിരുന്നു. ക്രി. പി. പത്താംശതകത്തിൽ അതിനുപുറെമ
ചില ചട്ടവരിേയാലകളും മററുംകൂടി ഉപനിയമസ്ഥാന�
ത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുകയുണ്ടായി.



20 േവദാന്താചാര്യൻ,
കാവ്യപ്രകാേശാേത്തജിനി

അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിൽ അത്യന്തം പ്രമാണഭൂതമായ
ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു കാവ്യപ്രകാശം. ആ ഗ്രന്ഥത്തി�
െന്റ പ്രേണതാവും കാശ്മീരേദശീയനുമായ മമ്മടഭട്ടൻ
ക്രി. പി. പതിെനാന്നാംശതകത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ ജീ�
വിച്ചിരുന്നു. പത്തുല്ലാസങ്ങളിൽ നാടകപ്രകരണെമാഴി�
െക േശഷം സാഹിത്യസംബന്ധമായുള്ള സകല വിഷ�
യങ്ങേളയുംപറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ
ദശേമാല്ലാസത്തിെല പരികരാലങ്കാരാവധിയുള്ള ഭാഗം
മമ്മടനും അവശിഷ്ടമായ അല്പാംശം അല്ലടനും രചി�
ച്ചു. കാവ്യപ്രകാശത്തിെനന്നതുേപാെല അത്ര വളെര
ടീകകളും ടിപ്പണികളും േവെറ യാെതാരലങ്കാരഗ്രന്ഥ�
ത്തിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യെത്ത വ്യാഖ്യാനം ൈജന�
നായ മാണിക്യചന്ദ്രെന്റ “സേങ്കത” മാണു്. അേദ്ദഹം
ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാംശതകത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ ജീവിച്ചി�
രുന്നു. “കാവ്യപ്രകാശസ്യകൃതാ ഗൃേഹ ഗൃേഹ ടീകാസ്ത�
ഥാേപ്യഷ തൈഥവ ദുർഗ്ഗമഃ” എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിനു്
ആദർശെമന്ന വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ച മേഹശ്വരൻ അഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നു.

േവദാന്താചാര്യർ രവിവർമ്മസംജ്ഞനായ ഒരു െകാച്ചി�
മഹാരാജാവിേന്റയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തിരവനും
അക്കാലെത്ത യുവരാജാവുമായ വീരേകരളവർമ്മത്ത�
മ്പുരാേന്റയും ആശ്രിതനായി താമസിച്ച കാലത്തു കാവ്യ�
പ്രകാശത്തിനു രചിച്ച ഒരു വിപുലവും വിശദവുമായ വ്യാ�
ഖ്യയാണു് പ്രകാേശാേത്തജിനി. അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ�
ക്കുള്ള ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങെളല്ലാം രവിവർമ്മപ്രശസ്തി�
പരങ്ങളാകയാൽ അതിെല ദശേമാല്ലാസത്തിനു രവി�
രാജയേശാഭൂഷണം എന്നും േപരുണ്ടു്. േവദാന്തേദശി�
കർ െതാണ്ഡമണ്ഡലത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായ കാഞ്ചീ�
പുരത്തിെല ഒരു ൈവഷ്ണവബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അേദ്ദ�
ഹം തെന്റ ചരിത്രേത്തയും താൻ ഉേത്തജിനി നിർമ്മി�
ക്കുന്നതിന്നുള്ള കാരണേത്തയും കുറിച്ചു താെഴ ഉദ്ധരി�
ക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

“രാേമേണവ ഗുണാകേരണ മഹതാ വംേശാ രേവഃ
ശ്രീമതാ

കൃേഷ്ണേനവ യേദാരേശഷജഗതാമാ ധാരതാമഞ്ചതാ
ശ്രീെകാച്ചീശിതുരന്വേയാഽവനിതേല പുേണ്യന

േയനാധുനാ
ധേത്ത സർവ്വകുേലാത്തമത്വമമേലാ ഭാതീഹ േസായം

രവിഃ

വിരാട്േശ്വതച്ഛത്രപ്രസൃമരയശാ േലഖരമണീ-
ജനാഭീഷ്ടേപ്രേയാവിതരണഭുജാദണ്ഡമഹിമാ
മിേഥാംകൂരക്ഷീരാർപ്പണഭരിതദാനവ്യസനിത-
സ്വരുർവീരുഡ്േധനൂ രവിധരണിപാേലാ വിജയേത.

സംഗീതാഗമപാരേഗാ വിതരണീ സാഹിത്യസൗഹിത്യഭൂ-
ശ്ശുരസ്സജ്ജനരക്ഷൈണകനിപുണശ് ശ്രീമാൻ

രവിക്ഷ്മാപതിഃ
യസ്തസ്യ സ്വസുരാത്മേജാഽഖിലസുധീജാഗദ്യമാനപ്രഥാ-
ശാലീ േയാ ഭുവി വീരേകരളധരാജാനിസ്സ േജഗീയേത.

നൃപസ്സ വീരേകരേളാരിേകളിപശ്യേതാഹര-
പ്രതാപേശാഭമാനമാനേവന്ദ്ര വൃന്ദേശഖരഃ
കദാചിദാഗേതാ മുകുന്ദവന്ദനായ സംഗമ-
സ്ഥേല നിരങ്കചന്ദ്രബിംബ സുന്ദരാനനസ്സുധീഃ.

തുണ്ഡീരക്ഷിതിമണ്ഡലമണ്ഡനകാഞ്ചീപുരാദിഹായാതം
േവദാന്തേദശികം ബുധൈമക്ഷത ദിക്കൂലമുദ്രുജസമജ്ഞം.

മംഗലസംഗമരംേഗ തം ഗുരുമവേലാക്യ വീരേകരളരാട്
സ്മിതരഞ്ജിതമുഖമണ്ഡലി വചനം രചനാമേനാഹരം

ന്യഗദതു്.

വിദ്വജ്ജനമകുടീമണിരഞ്ജിത ചരണാബ് ജനഖരഗംഭീര!
വാേഗ്ദവതാവതാര! ത്വം ശൃണു വചനം

സമസ്തേലാകഹിതം.

തൗതാദികൈനയായികൈവയാകരണാ
ദിവാദിസിദ്ധാൈന്തഃ

ദുരധിഗമസ്യ വിേധഹി വ്യാഖ്യാം കാവ്യപ്രകാശസ്യ.

ഇത്ഥം നിേദശതസ്തസ്യ രാേജ്ഞാ േവദാന്തേദശികഃ
പ്രകാേശാേത്തജിനീം നാമ ടീകാമാധാതുമുദ്യതഃ.

വസുന്ധരാകലിതതേപാധനപുരന്ദേരണ സനന്ദനാ
വതാേരണേയായമസ് തൂയത-

യച്ഛാസ്ത്രം േയന സമ്യൿ പഠിതമുരുദൃഢം
പാഠിതം വാഗ്വിേധയം

ക്ണുപ്തം തൈത്രവ തസ്യ പ്രതിഭടകരിേണാ
ഗർവഭംഗം വിതന്വൻ

നാനാതന്ത്രസ്വതന്ത്രശ്ചരതി ബുധജനാ-
സ്വാദ്യഗംഭീരസൂക്തിർ-

േവദാന്താചാര്യസിംേഹാ വിസൃമരസുയശഃ-
േകസരഃ േകരേളാർവ്യാം.

തൈഥവ മഹാകവിമന്ത്രവാദിശിഖാമണിനാ വാമന-
ഭൂസുേരണാപി പ്രാശംസി-

േവദാന്താചാര്യസൂേര്യാദയമനു സമഭൂൽ
സാധുചക്രപ്രഹർേഷാ

ദുർേല്ലാേകാലൂകപൂഗഃ സമജനി വിഗതാ-
േലാകഹൃേച്ഛാകമൂകഃ

വിദ്യാധ്വന്യധ്വനീനാ ഭുവി ഫലിതദൃശഃ
ൈസ്വരസഞ്ചാരദക്ഷാ

ദിക്ഷു ദ്രാക് ക്ഷുദ്രഭാസാമതിരയമധുനാ
പ്രാപ്യസത്താമസത്താ.

ഇതി സ താദൃശഃ
ഭാരദ്വാജാന്വയാംേഭാനിധിജനനജൂഷഃ

ശ്രീനിവാസാധ്വരീേന്ദാ-
സ്സംജാതസ്സർവവിദ്യാജലധികലശജഃ

ശ്രീനൃസിംഹാനുേജാ യഃ
ശ്രീെകാച്ചീരാജസിംഹാസനനിലയസുധീ

ചക്രവർത്തീ ബുേധാസൗ
േവദാന്തചാര്യനാമാ രചയതി വിവൃതിം

വ്യക്തകാവ്യപ്രകാശാം.

കാവ്യപ്രകാേശലങ്കാരമീമാംസാന്യായമാംസേള
വ്യാചിഖ്യാേസാജ്ജിഹീേത േമ തർേക്കാപക്രമകർക്കേശ.

കവിതാർക്കികസിംഹസ്യ പ്രതിവാദിഭയങ്കരസ്യ
സർവഗുേരാഃ

കരുണാ പരാംകുശമുേനസ്സരണാേവതസ്യ ശരണയതു.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ചുവേട േചർക്കുന്ന കുറിപ്പും കാ�
ണുന്നു:

“ഇതി ശ്രീഭാരദ്വാജകുലജലധികലാനിധി – േഗാപപുേരാപ�
കണ്ഠഹംസഗമനാംബികാനിവാസഗുരുശരഗ്രാമാധിരാജ�
കൃത ഗംഗാസ്നാനാഗ്നിേഷ്ടാമാദിനിത്യാന്നദാനസരസ്വതീ
സേഹാദര ശ്രീനിവാസാധ്വര്യുവരതനയ – സർവ്വജ്ഞ�
നൃസിംഹേദശികസഹജവാേഗ്ദവതാവരപ്രസാദാധിഗത
ചതുർവ്വിധകവിത്വഷഡ്ഭാഷാസിംഹാസന – തർക്കവിദ്യാഭിനവ�
ഗൗതമപ്രാഭാകരസരണി പ്രഭാകര – ശാബ്ദികശിഖാ�
മണി – ധ്വനിമാർഗ്ഗാധ്വനീന-ദുർവ്വാദിഗർവ്വതൂലവാതൂല –
പഞ്ചമതീഭഞ്ജന – ൈവഷ്ണവരാദ്ധാന്തപ്രതിഷ്ഠാപക സർവ�
തന്ത്രസ്വതന്ത്ര – ശ്രീേവദാന്തവിരചിതായാം സർവടീകാ�
വിഭഞ്ജിന്യാം പ്രകാേശാേത്തജിന്യാം കാവ്യപ്രകാശടീകായാം…
”

ഈ ഉദ്ധാരങ്ങളിൽനിന്നു് അേധാനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ
വസ്തുതകൾ െവളിെപ്പടുന്നു. െതാണ്ഡമണ്ഡലത്തിൽ
േഗാപപുരം എന്ന സ്ഥലത്തിനു സമീപം ‘ഹംസഗമന’
എന്ന േദവിയുെട േകന്ദ്രസ്ഥാനമായി ഗുരുശരം എെന്നാ�
രു ഗ്രാമമുണ്ടു്. ആ ഗ്രാമത്തിെല പ്രഭുവിെന്റ ഔദാര്യ�
ത്താൽ ഗംഗാസ്നാനവും അഗ്നിേഷ്ടാമാദിയാഗങ്ങളും
അനുഷ്ഠിക്കുകയും “നിത്യാന്നദാനസരസ്വതി” എന്ന ബി�
രുദം ലഭിക്കുകയും െചയ്ത ഒരു മഹാെന്റ സേഹാദരനും
ഭാരദ്വാജേഗാത്രജനുമായ ശ്രീനിവാസമഖിയുെട പുത്ര�
നാണു് േവദാന്താചാര്യർ. അേദ്ദഹത്തിനു നൃസിംഹസം�
ജ്ഞനായ ഒരു സേഹാദരനുണ്ടായിരുന്നു. നാലു പ്രകാ�
രത്തിലുള്ള കവിത്വത്തിലും ആറു ഭാഷകളിലും പ്രാചീന�
വും നവീനവുമായ ന്യായം, പ്രഭാകരമീമാംസ, വ്യാകര�
ണം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിഷ്ണാതനും, ധ്വനിമാർഗ്ഗാ�
നുയായിയും ൈവഷ്ണവമതപ്രതിഷ്ഠാപകനുമായ േവദാ�
ന്താചാര്യർ കാഞ്ചീപുരത്തുനിന്നു െകാച്ചിരാജ്യത്തു വന്നു്
അവിടെത്ത രവിവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ആസ്ഥാനപ�
ണ്ഡിതന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിത്തീർന്നു. ഒരിക്കൽ
രവിവർമ്മാവിെന്റ ഭാഗിേനയനായ വീരേകരളവർമ്മ�
ത്തമ്പുരാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം േക്ഷത്ര�
ത്തിൽ േദവാരാധനത്തിനായി എഴുന്നള്ളിയേപ്പാൾ
ആചാര്യർ അവിെടയുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിതനായ ആ
തമ്പുരാൻ കാവ്യപ്രകാശത്തിനു സംശയേച്ഛദിയും സു�
ഗമവുമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിക്കണെമന്നു് അവി�
െടെവച്ചു് ആജ്ഞാപിക്കുകയാൽ അേദ്ദഹം ആ കൃത്യ�
ത്തിൽ വ്യാപൃതനായി. േവദാന്തേദശികരുെട ൈവദുഷ്യ�
െത്തപ്പറ്റി സനന്ദനെന്റ അവതാരെമന്നു േതാന്നത്തക്ക
മാഹാത്മ്യമുള്ള തൃശ്ശൂർ െതേക്കമഠം സ്വാമിയാരും മന്ത്ര�
വാദികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ വാമനൻനമ്പൂരിപ്പാടും
മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം യാദവാഭ്യു�
ദയാദിവിവിധ ഗ്രന്ഥപ്രേണതാവായ സാക്ഷാൽ േവദാ�
ന്തേദശികേരയും പരാംകുശമുനി (നമ്മാഴ് വാർ) േയയും
വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ വിജയത്തിനായി വന്ദിക്കുന്നു.

കാലം
െകാച്ചി രവിവർമ്മമഹാരാജാവിേന്റയും വീരേകരളവർ�
മ്മതമ്പുരാേന്റയും കാലം നിർണ്ണയിച്ചാൽ േവദാന്താചാ�
ര്യരുെട കാലവും െവളിെപ്പടുന്നതാണേല്ലാ. നീലകണ്ഠ�
കവിയുെട ൈതൈങ്കലനാേഥാദയം ചമ്പു ഗേവഷക�
ന്മാർക്കു് ഈ വിഷയത്തിൽ മാർഗ്ഗദർശകമായിരിക്കു�
ന്നു. ചമ്പുവിൽ ഉള്ളവയാണു് താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാക�
ങ്ങൾ:

“തദനു വിപുലൈവദുഷീനിധാനം
മനുജവേരാജനി തത്ര േഗാദവർമ്മാ
അഗണിതഗുണേശവധിശ്ച മേധ്യ
രവിസദൃേശാ രവിവർമ്മനാമേധയഃ.

ആവിർബഭൂവ തദനന്തരമാവിഭുഗ്ന-
ഭ്രൂ വല്ലി വിഭ്രമവശംവദവിശ്വേലാകഃ
സാവിത്രവംശതിലകസ്ത്രിദിേവന്ദ്രധാമാ
ശ്രീവീരേകരള ഇതി ക്ഷിതിപാലചന്ദ്രഃ.”

തദനന്തരം ആ വീരേകരളവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ വി�
വിധാപദാനങ്ങെള പ്രകീർത്തനം െചയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കൃ�
തഗദ്യവും കവി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാശിെക്കഴുെന്നള്ളിയ
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തര�
ഗാമിയായിരുന്നു. െകാച്ചി രാജപരമ്പരയിൽ ഒരു രവി�
വർമ്മാവിേനയും അേദ്ദഹെത്തത്തുടർന്നു് ഒരു വീരേക�
രളവർമ്മാവിേനയും നാം സമീക്ഷിക്കുന്നതു് ഈ ഘട്ട�
ത്തിൽ മാത്രമാണു്. 1537-ൽ ഒരു രാമവർമ്മമഹാരാജാ�
വു തീെപ്പട്ടു. അേദ്ദഹത്തിനു പിന്നീടാണു് ഒരു േഗാദവർ�
മ്മാവും രവിവർമ്മാവും രാജ്യഭാരം െചയ്തതായി നീലക�
ണ്ഠൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. രാമവർമ്മാവിെന്റ അനുജനാ�
ണു് രവിവർമ്മാെവന്നു േവദാന്താചാര്യരും ‘ശ്രീരാമക്ഷി�
തി’ ഇത്യാദി േമലുദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകത്തിൽ പറയു�
ന്നു. വീരേകരളവർമ്മ മഹാരാജാവു് 1561-ൽ വടക്കും�
കൂർ രാജാവിെന്റ അനുചരന്മാരാൽ വധിക്കെപ്പട്ടു. ഈ
വഴിയ്ക്കു ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾ െകാല്ലം 720-ആണ്ടിടയ്ക്കു്
േവദാന്താചാര്യർ പ്രകാേശാേത്തജിനി നിർമ്മിച്ചു എന്നു
സിദ്ധിക്കുന്നു. േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി തെന്റ സമകാലിക�
നായ വീരേകരളവർമ്മാവിെനപ്പറ്റി പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ
“വിശ്വാലങ്കാരഭൂതസ്സ്വയമഭിരമേസ നന്വലങ്കാരമാർേഗ്ഗ
നീതൗ കാവ്യപ്രകാശഃ പുനരപി ഭജേസ ചാരു കാവ്യ�
പ്രകാശം” എന്നു പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും ആ തമ്പുരാെന്റ
മുൻവാഴ്ചക്കാരനായി രവിവർമ്മനാമേധയനായ ഒരു
മഹാരാജാവില്ലാതിരുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അേദ്ദഹമല്ല േദ�
ശികരുെട പുരസ്കർത്താെവന്നു നിർണ്ണയിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. ഉേത്തജിനിയിെല അലങ്കാരപ്രകരണത്തിൽ
ഉദാഹരണങ്ങൾ രവിവർമ്മാവിെനപ്പറ്റിയാെണങ്കിലും
ആചാര്യൻ പ്രധാനമായി ആശ്രയിച്ചുവന്നതു വീരേകര�
ളവർമ്മാവിെനയാെണന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു െതളിയു�
ന്നു. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയും അപൂർവ്വം ചില േശ്ലാകങ്ങളു�
ണ്ടു്. വിശിഷ്ടമായ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ചർച്ചയ്ക്കു് ഇവി�
െട സൗകര്യമില്ല. രണ്ടു് ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം
ഉദ്ധരിക്കാം:

“രവിക്ഷമാപാല സരാജേകപി
ത്വേമവ ഭൂമീവലേയ യശസ്വീ
സതാരജാേലപി നേഭാന്തരാേള
പ്രകാശശാലീ ഖലു ചന്ദ്ര ഏവ.”

“ലക്ഷ്മീവൻ യുവരാജ മംഗലഗുണേശ്രണീപേയാേധ ബുേധ
പ്രൗഢേപ്രമഭരം ദദാസി ന ലഗച്ചിേത്താസി മേന്ദാദേയ
പാളീഭീ രവിമണ്ഡലാന്തരഭിദാമാതന്തനീഷി ദ്വിഷാം
കർണ്ണം ധിക്കുരുേഷ കേരണ രവിരപ്യാശ്ചര്യമുർവീതേല.”

ഒടുവിൽ താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകവും കാൺമാനുണ്ടു്.
“ശ്രീരാമക്ഷിതിപാനുജസ്ത്രിജഗതി പ്രൗഢാസിമല്ലാഭിേധാ
േയാ ൈവ മാനവപാരിജാത ഇതി േയാ

േജാഘുഷ്യമാേണാജൈനഃ
വൃത്ത്യാ നൂതനേദവരാത ഇതി േയാ ലീലാഹരിശ്ചന്ദ്ര ഇ-
ത്യാഖ്യാേതാ രവിേമദിനീപതിരയം ജീയാദിഹായുശ്ശതം.”
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െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃത�
പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രശസ്യമായ ഒരു പദവി ഈശാന�
െന്റ പുത്രനായ മുേക്കാലയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിക്കു
നല്കാവുന്നതാണു്. അേദ്ദഹം വാസുഭട്ടതിരിയുെട ത്രിപുര�
ദഹനം, ശൗരികഥ എന്നീ രണ്ടു യമകകാവ്യങ്ങൾക്കു
യഥാക്രമം അർത്ഥപ്രകാശിക എന്നും തത്ത്വപ്രകാ�
ശിക എന്നും ഉള്ള േപരുകളിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. അർത്ഥപ്രകാശിക രാജരാജൻ എന്ന ബിരുദനാ�
മത്താൽ വിദിതനായ െകാച്ചി വീരേകരളവർമ്മമഹാ�
രാജാവു് രാമവർമ്മ യുവരാജാവിെന്റ സഹായേത്താ�
ടുകൂടി രാജ്യഭാരം െചയ്ത കാലത്തും തത്ത്വ പ്രകാശിക
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു േഗാദവർമ്മയുവരാജാവിേനാ�
ടുകൂടി രാജ്യപരിപാലനം െചയ്ത കാലത്തുമാണു് നിർമ്മി�
ച്ചതു്. നീലകണ്ഠൻ മുേക്കാലയ്ക്കൽക്കാരനും അവിടെത്ത
ഭഗവതിയുെട പരമഭക്തനുമായിരുന്നു. പുരുേഷാത്തമ�
സരസ്വതിെയന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവായ
യതിവര്യെന്റ നാമേധയം. താേഴക്കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ
പ്രകൃതത്തിൽ അനുസേന്ധയങ്ങളാണു്:

അർത്ഥപ്രകാശിക

“ദുരിതഹരണദക്ഷം സൂര്യേസാമാനലാക്ഷം
ക്ഷപിതസുരവിപക്ഷം ക്ഷീണേദാഷാക്ഷലക്ഷ്യം
മഹിഷശിരസി രാജന്മുക്തിപൂർവസ്ഥേല വഃ
കൃതവസതി സരാഗം പാതു ദൗർഗ്ഗം മഹസ്തൽ.

വാദിവ്രാതദുരാസേദഭഹനനപ്രക്ഷുബ്ധസിംേഹാപമം
സ്വാേന്തവാസിഹൃദംബുജസ്ഥതിമിരപ്രധ്വംസഭാന്വാകൃതിം
ത്രയ്യേന്താക്തിവിചാരചാരുധിഷണം കർമ്മന്ദിചൂഡാമണിം
വേന്ദ തം പുരുേഷാത്തമാദികസരസ്വത്യാഖ്യ മസ്മദ്ഗുരും.

അർത്ഥപ്രകാശികാനാമ് നാ വ്യാഖ്യാ പൗരദഹന്യസൗ
ക്രിയേത നീലകേണ്ഠന ഗൗരീശാസനസംഭവാ.
ജഗതി (വിമല) കീർത്തൗ രാജരാേജ നേരേന്ദ്ര
ക്ഷിതിതലമിദമൃദ്ധം പാതി രാേമണ സാകം
രചയതി മിതേമതാം വൃത്തിമേല്പതരാർത്ഥാം
ഗളിതഗഹനഭാവാം നീലകേണ്ഠാ ദ്വിജാഗ്ര്യഃ.”

തത്ത്വപ്രകാശിക

“മഹിഷേപ്രാഥനിഹിതചരണം കരണം മഹഃ
മുേക്തർമ്മുക്തിസ്ഥലാസ്ഥാനം ദൗർഗ്ഗം ദുർഗ്ഗം ഭേജ മുഹുഃ
യദനുഗ്രഹതഃ പുംസാം മതിർദ്ദർപ്പണനിർമ്മലാ
യതീശം തം ഗുരും വേന്ദ ത്രയ്യേന്താദധിപാരഗം.

തത്ത്വപ്രകാശികാനാമ് നാ വ്യാഖ്യാ ശൗരികഥാശ്രയാ
ക്രിയേത നീലകേണ്ഠന ശ്രുതാർത്ഥപരിശുദ്ധേയ.

രാമവർമ്മനൃപതൗ മഹീമിമാം
പാതി സാകമിഹ േഗാദവർമ്മണാ
നീലകണ്ഠ… സാ കൃതാ
വൃത്തിരാന്ധ്യമതിേദാഷഹന്ത്ര്യസൗ.

യൽകൃപാേലശേതാേജ്ഞാപി സുരാചാര്യസേമാ ഭേവൽ
കർമ്മന്ദിവൃന്ദവന്ദ്യം തം ഗുരും വേന്ദ യതീശ്വരം.

ശ്രുതമപി ഗുരുമുഖ്യാദ്വൿതുമർത്ഥം ന ദേക്ഷാ
ബഹുദിനമപി ചിന്താഹാനിേദാേഷണ യസ്യ
മനസി ജനിതതാപം തസ്യ ഹാതും കൃേതയം
മഹതി യമകകാേവ്യ വൃത്തിേരഷാ സ്ഫുടാർത്ഥാ.
മുക്തിസ്ഥേലാദവസിേതാ ഗിരിരാജകന്യാ-
പാദാബ് ജധൂളിരനിശം നിഗമാന്തേസവീ
േഗാവിന്ദഭക്തിരസസംഭൃതിഭുഗ്നകേണ്ഠാ
വ്യാഖ്യാമിമാം വ്യരചയൽ ഖലു നീലകണ്ഠഃ.”

‘നീലകണ്ഠപൂജ്യപാദവിരചിതായാം’ എന്ന കുറിപ്പു തത്ത്വ�
പ്രകാശികയുെട അവസാനത്തിൽ മാത്രേമ കാണുന്നു�
ള്ളു എന്നുള്ളതിനാൽ അർത്ഥപ്രകാശിക രചിച്ചതിനുേമ�
ലാണു് നീലകണ്ഠൻ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചെതന്നു്
അനുമാനിക്കാം.
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പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിയുെട കൃതിയാണു് ആശൗചദീപ�
കം. ആശൗചദീപികെയന്നും അതിനു േപരുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ കാണുന്ന

“ഇത്ഥം തൽ പരേമശ്വേരണ നിഖിലം
ഹ്യാശൗചദീപാഖ്യകം

ശ്രീമന്മദ്ഗുരുമാധവാദികഗുരൂൻ നത്വാ വിലിഖ്യാധുനാ
ജാലാംേഗധനേസവ്യനുൽകലിദിേനഥാഭൂൽ സമാപ്തം

ക്രമാ-
ന്നാന്ദീതീരസമീപേഗന പുരുദാവഗ്രാമേജനാഞ്ജസാ.”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു പരേമശ്വരൻതെന്നയാണു് ആ
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രേണതാെവന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗ്രാ�
മം (പുരുദാവം) െപരുവനമാെണന്നും ഗ്രന്ഥം സമാപ്ത�
മായതു െകാല്ലം 754-ആണ്ടാെണന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനഗുരു ഒരു മാധവനായിരുന്നു�
െവന്നും ആ പദ്യത്തിൽനിന്നു നാം ധരിക്കുന്നു. നാന്ദി�
െയന്നതു പുതുക്കാട്ടിനു സമീപത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന ഒരു പു�
ഴയാണേത്ര. ‘താന്നീതീര’ എന്നതാണു് ശരിയായ പാ�
ഠെമന്നും താന്നിപ്പുഴ എന്നു കാലടിയിൽ കടത്തുസ്ഥല�
ത്തു െപരിയാറ്റിനു േപരുെണ്ടന്നും ഒരു പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്.
‘താന്നി’ എന്ന മലയാളശബ്ദം സംസ്കൃതീകരിക്കാെത
ഒരു സംസ്കൃതരൂപത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്നതു് അസാധാ�
രണമാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

ആശൗചദീപകത്തിനു ചന്ദ്രിക എന്ന ഒരു പഴയ വ്യാ�
ഖ്യാനമുള്ളതിനുപുറേമ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായ െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ േഗാദവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാെന്റ (െകാ�
ല്ലം 975-1026) വിേവചനെമന്ന മെറ്റാരു വ്യാഖ്യാനവും
കാൺമാനുണ്ടു്. ആദ്യേത്തതു െപരുമനത്തുകാരനായ
മെറ്റാരു നമ്പൂരി രചിച്ചതാണു്.

പുരുവനസംേജ്ഞ ഗ്രാേമ ജാേതനാശൗചദീപികാ രചിതാ
തദ്വൃത്തിസ്തത്രേത്യൈനൈവഷാശൗചചന്ദ്രികാ

േപ്രാക്താ.”

എന്ന പദ്യം േനാക്കുക. വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ പ്ര�
സ്തുത കൃതി മഴമംഗലത്തു നമ്പൂരിയുേടതാെണന്നു സ്പഷ്ട�
മായി പറയുന്നുണ്ടു്.

“പ്രീൈത്യ സതാം മഹിഷമംഗലനാമ്നി േഗേഹ
ജാേതന ഭൂസുരവേരണ പുരാ കൃതം യൽ
ആശൗചദീപകമമും വിവരീതുമദ്യ
ശ്രീേകാടിലിംഗനിലേയാ നൃപതിസ്സമീേഹ.”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു് ഈ വസ്തുത ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാ�
ണു്. ‘മഴമംഗലം ആശൗചം’ എന്ന േപരിലാണു് െപാ�
തുജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു പ്രശസ്തി
എന്നും ഇവിെട പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ദീപകത്തിൽ
ഭിന്നവൃത്തങ്ങളിലായി 167 പദ്യങ്ങൾ മാത്രേമയുള്ളു. ആ
ഹ്രസ്വമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആചാര്യൻ ആശൗചെത്ത�
സ്സംബന്ധിച്ചു് അവധാരണീയങ്ങളായ സകലവിഷയങ്ങ�
ളും സമീചീനമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത പദ്യമാ�
ണു് താെഴേച്ചർക്കുന്നതു്:

“യേതാ വാ ജന്മാസ്യ സ്ഫുരതി ച യേതാ വാ തദിതരദ്
ദ്വേയാരേപ്യേതന പ്രകടിതനിദാനാഘമഖിലം
വ്യതീയാേസ്ത ശുേദ്ധാ നിരഘ ഇവ തസ്യാവഗമനാ-
ദുപാേസ തത്തത്ത്വം പ്രശമിതവികല്പം പദമിദം.”

പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ േകരളത്തിെല ഭിന്നേദശങ്ങളിലു�
ള്ള ആചാരവ്യത്യാസങ്ങെളപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം അവസ�
േരാചിതമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.

“ജന്മന ആരഭ്യ മൃതൗ ബന്ധൂനാം േയാനിബീജജാതാനാം
ത്രിദിനമഘംഗൃഹ്ണീയുശ്ശിവപുരതേശ്ചാ

ത്തരാലയാഃപ്രായഃ”

എന്നും
“വിേപ്രന്ദ്രാ ദാക്ഷിണാത്യാഃ ഖലു ശിവപുരത-

സ് തൂപനീേതർവിവാഹാൽ
പുന്നാര്യൗ പ്രാങ്മൃതൗ സ്നാന്ത്യഥ ഖലു മരേണ

േയാനിബേന്ധാസ്ത്ര്യഹാഘം
ഗൃഹ്ണീയുർബ്ബീജബേന്ധാ ശശിദിനമപേര

പക്ഷിണീം സംഗിരേന്ത
താേമതാം പക്ഷിണീം േകചന ദിനയുഗളീം

വിപ്രവര്യാ വദന്തി.”

എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങൾ കാൺക. ഇവയിൽ തൃശ്ശിവേപ�
രൂർക്കു് വടക്കും െതക്കും താമസിക്കുന്ന നമ്പൂരിമാരുെട
ചില ആചാരേഭദങ്ങൾ പ്രതിപാദിതങ്ങളായിരിക്കുന്നു.
ഒടുവിലെത്ത പദ്യത്തിൽ ചതുർത്ഥപക്ഷമാെണന്നു സൂ�
ചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടഗ്രാമക്കാരുെട പക്ഷമാ�
െണന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽനിന്നറിയുന്നു. ഒടുവിൽ ആചാ�
ര്യൻ,

“ആശൗചദീപകമിദം രചിതം വിമൃശ്യ
തത്തൽസ് മൃതീരപി തഥാപി ച േദശകാലൗ
ആേലാച്യ തത്സമയപണ്ഡിതൈവദികാനാ-
മത്രാനുസൃത്യ ച മതം വിദധാതു സർവം.”
എന്നും

“ഗാസ്താഃ സ്മൃതാ മുനിവൈരർവിമലാർത്ഥദുഗ്ദ്ധം
ദുഗ്ദ്ധ്വാ വിമഥ്യ ഹൃദേയന സമുദ്ധൃതം യൽ
ആശൗചദീപകമിദം നവനീതകല്പം
പ്രീൈത്യ ഭേവൽ സുമനസാമഘനുത്തേയ ച.”

എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങൾകൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താൻ പല
സ്മൃതികളും പരിേശാധിച്ചാണു് ദീപകം രചിച്ചിരിക്കുന്ന�
െതങ്കിലും േദശകാലങ്ങെളപ്പറ്റി ആേലാചിച്ചും അതാതു
കാലത്തു പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുന്ന ൈവദികന്മാരുെട
മതമനുസരിച്ചും മാത്രേമ ആശൗചക്രിയകൾ അനുഷ്ഠി�
ക്കുവാൻ പാടുള്ളു എന്നു് ആചാര്യൻ ഉപേദശിക്കുന്നു.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
ചന്ദ്രികാകാരൻ സ്മൃതികളിലും വ്യാകരണത്തിലും നി�
ഷ് കൃഷ്ടമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഇളയത�
മ്പുരാെന്റ ൈവദുഷ്യം സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. അേദ്ദഹം
ചില ബ്രാഹ്മണർ അേപക്ഷിയ്ക്കുകനിമിത്തം ആശൗച�
വിധിവെരയുള്ള ഭാഗത്തിനു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചതായി
പറയുന്നു.

“ഏവം മയാ വിരചിതം ഭൂസുരാണാമേപക്ഷയാ
ആശൗചദീപകഗ്രന്ഥൈസ്യകേദശ വിേവചനം.”
“ആശൗചവിധിപര്യന്തേമവ കാര്യം വിേവചനം
ഇേത്യവ ഭൂസുരാേപക്ഷാ തേദതാവദ്വിേവചിതം.”

ഈ അടുത്ത കാലത്തു സി. െക. വാസുേദവശർമ്മാ പ്ര�
കാശിക എെന്നാരു ഭാഷാഗദ്യവ്യാഖ്യാനവും ദീപകത്തി�
നുരചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആശൗചചിന്താമണി
േകരളീയനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആശൗചചിന്താമണി
എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് എട്ടാം ശത�
കത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച ഒരു കൃതിയാെണന്നു േതാന്നു�
ന്നു. പ്രേണതാവിെന്റ കാലേദശങ്ങെളക്കുറിച്ചു യാെതാ�
രു അറിവുമില്ല. അതിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പകർ�
ത്താം:

“ഗേണശവാണീഗുരുദക്ഷിേണശാൻ
വേന്ദ ദയാബ്ധീൻ വരദാനശീലാൻ;
ജന്മാദിമൂലാനി നിരസ്യ ചാഘാ-
ന്യമീ ദിശന്ത്വാശു മദാത്മശുദ്ധിം.

വിപ്രക്ഷത്രവിഡംഘ്രിജാസ്ത്വിഹ
ദിശാരുദ്രാർക്കതിഥ്യുന്മിതാ-

ഹാശൗചാ രജസിസ്ത്രിയസ്ത്ര്യഹമലാസ്സ്യുർവിപ്രവൽ
സൂത്രിണാം

വിഡ്വൽ പാരശവസ്യ േനാ സുഹൃദഘം ബാലാഹേഭദാശ്ച
നാ-

പ്യന്തഃപാത്യതികാലജാദ്യഘഭിദാസ്ത്വ ബ്രാഹ്മണാനാംച
േനാ.”

വചനമാല
യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതിയുെട പ്രാചീനവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പ്ര�
ഥമഗണനീയമാണു് വിശ്വരൂപാചാര്യരുെട ബാലക്രീഡ.
വിജ്ഞാേനശ്വരൻ മിതാക്ഷര എന്ന തെന്റ സുപ്രസിദ്ധ�
മായ യാജ്ഞവല്ക്യസ് മൃതിവ്യാഖ്യായിൽ ‘വിശ്വരൂപവി�
കേടാക്തിവിസ് മൃതം’ എന്നു് ആ വ്യാഖ്യാനെത്ത ഭയഭ�
ക്തിപൂർവകമായി സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബാലക്രീഢയുെട ടീക�
കളിൽ ഒന്നാണു് വചനമാല. ആ ടീകയിെല ആചാരാ�
ധ്യായത്തിൽ ബ്രഹ്മചാരിപ്രകരണത്തിെല ഒരു ഭാഗം
മാത്രേമ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ആചാര്യൻ േകരളീയനാെണന്നു�
ള്ളതിനു സംശയമില്ല. അേദ്ദഹം ബാലക്രീഡയ്ക്കുതെന്ന
അമൃതസ്യന്ദിനി എെന്നാരു ടീക തെന്റ പരമഗുരുവായ
(പ്രാചാര്യൻ) ഒരു േചാമാതിരി രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും വളെര�
ക്കാലത്തിന്നു മുൻപു േവദാത്മാവു് എെന്നാരു യതി വി�
ഭാവനെയന്നും, ടീകെയന്നും രണ്ടു വ്യാഖ്യകൾ നിർമ്മി�
ച്ചു എന്നും ആ വ്യാഖ്യകൾ ലഭിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും പറയുന്നു.
അേതാടുകൂടി തെന്റ േപെരെന്തന്നു പറയുന്നിെല്ലങ്കിലും
താൻ ഗൗരീപാദാദിേകശസ്തവം, േസതു എന്നിങ്ങെന
രണ്ടു കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനുപുറേമ േമഘസേന്ദശ�
േശ്ലാകങ്ങളിെല അന്ത്യപാദങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു ബാലകാ�
ണ്ഡവും മയൂരെന്റ സൂര്യശതകേശ്ലാകങ്ങളിെല പ്രഥമപാ�
ദങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു് അേയാധ്യാകാണ്ഡം മുതൽ യുദ്ധകാ�
ണ്ഡം വെരയുള്ള ഇതരകാണ്ഡങ്ങളുമായി സമസ്യാരാമ�
വൃത്താന്തം എന്നും സൂര്യ ശതകേശ്ലാകങ്ങളിെല ദ്വിതീയ�
പാദങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു സമസ്യാ കൃഷ്ണലീലെയന്നും
രണ്ടു കാവ്യങ്ങൾകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ഭവഭൂതിയും വിശ്വരൂപനും അഭിന്നന്മാരായിരുന്നു
എന്നുള്ള ഐതിഹ്യം വചനമാലാകാരൻ വിശ്വസിച്ചിരു�
ന്നതായി

“ഭവഭൂതിനിബന്ധേനാദധൗ
തിമിഭീമപ്രതിവാദിേമദുേര
സകലാക്ഷനിരീക്ഷണം വപുഃ
പതിതം മാമയമുദ്ധരിഷ്യതി”

എന്ന വചനത്തിൽ നിന്നു െതളിയുന്നു. അടിയിൽ ഉദ്ധ�
രിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ സ്മർത്തവ്യങ്ങളാണു്:

“യന്മായാവിവശാ വിദുർഭുവനമാത്മാ ഭിന്നമപ്യന്യഥാ
യദ്വിദ്യാകുശലാ വിദന്തി തദിദം ചാഭിന്നേമവാത്മനാ
കർത്തും യൽകിമപീശ്വേരാപി പരമഃ ശൿേനാതി േനാ

യാമൃേത;
താം സംവിന്മയവിഗ്രഹാമവിരതം വേന്ദ മുകുന്ദാനുജാം.

ഗൗരീേകശാദിപാദസ്തവമപി ശതക-
േശ്ലാകപൂർവ്വാർദ്ധപാദാൻ

വൃത്തം ശ്രീരാമശൗേര്യാരപി ച രചിതവാൻ
പൂരയൻ യസ്സമസ്യാഃ

േസതും ൈചവാതിമാത്രം രൂചിരമഭിനവം
േമഘപദ്യാന്തപാദാൻ

വ്യാഖ്യാലങ്കാരേഹേതാസ്സു വചനകുസുൈമ-
സ്സാധു ബധ് നാമി മാലാം.

വിഭാവേനതി വ്യാഖ്യാസ്യ കൃതാ പൂർവ്വം യതീശ്വൈരഃ
േവദാത്മനാമഭിേസ്സയമാമൂലാഗ്രവിഭാവനാ.

ഇത്യാശങ്ക്യ ഇതി വ്യാഖ്യാ ടീേകത്യപി ച ദൃശ്യേത
േത സാകേല്യന ൈനവാസ്താമുേഭ ച ക്വചിേദവ തു.

അധുനാ കൃഷ്ണകാരുണ്യാദ്രചിതാ േസാമയാജിനാ
അമൃതസ്യന്ദിനീ സ്വാർത്ഥമരന്ദാഹ്ലാദിനീ സതാം.

ആൈനഷ്ഠികവിചാരാന്താദാദൗ സാ വിദ്യേത തതഃ
കാേലാഗ്നിരിത്യുപക്രമ്യ ശാരീരാന്തരഗാമിനീ.

ശ്രീമേദ്ദശികപാദപങ്കജരജഃപുഞ്ജാവതം േസാത്തമഃ
ശർവാണീചരണാംബുജപ്രചരണ ക്രീഡാനിേകതാന്തരഃ
വിദ്വൽപാദപേയാജപാവനപരാഗാവാപ്യ പുേണ്യാത്സുകഃ
ശാസ്ത്രാർത്ഥാമൃതപാനസംഭൃതരസസ് തൂഷ്ണീംകഥം

സ്യാമഹം?
ഏഷാ ഹി വചനമാലാ നിരന്തരാ വചനനിവഹകുസുേമന
യദി സാന്തരാ സുമതിഭിസ്സാധു നിരൂൈപ്യവ പരിപൂര്യാ.”

“ഇേത്യവമാദിേശ്ലാകസംഗതിപ്രകാരസ്തദ്വ്യാഖ്യാന പ്ര�
കാശശ്ചാസ്മൽ പരമഗുരുവിരചിതായാ അമൃതസ്യന്ദി�
ന്യാ ഏവാവഗന്തവ്യഃ” എന്ന പങ് ക്തിയിൽനിന്നാണു്
േചാമാതിരി ആചാര്യെന്റ പരമഗുരുവാെണന്നു മനസ്സി�
ലാകുന്നതു്. ‘മുകുന്ദാനുജ’യായ കാത്യായനിയുെട വന്ദ�
നംെകാണ്ടു് വചനമാല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗ്ര�
ന്ഥകാരൻ പയ്യൂർ പേട്ടരിമാരിൽ ഒരാളായിരിക്കുെമന്നു
സങ്കല്പിക്കുവാൻ േതാന്നുന്നു. മർമ്മസ്പൃക്കായ ഒരു വ്യാ�
ഖ്യാനമാണു് വചനമാല.

സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തം
പുതുമനേച്ചാമാതിരിയുെട പ്രായശ്ചിത്തത്തിനും മഴമം�
ഗലത്തിെന്റ സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനിക്കും പുറ�
േമ സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തം എെന്നാരു വലിയ ഗ്രന്ഥം
ഉണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:

“ശ്രീമന്തം ദക്ഷിണാമൂർത്തിം വിേഘ്നശം ഭാരതീം ഗുരൂൻ
നമാമി പുരുഷാർത്ഥാഃ സ്യൂര്യൽപ്രസാേദന േദഹിനാം.

േബാധായനം ൈജമിനിഞ്ച കൗഷീതക്യാശ്വലായനൗ
വാധൂലകാപസ്തംബാദീൻ നൗമി ശാഖാപ്രവർത്തകാൻ.

തൽേപ്രാക്തകല്പസൂത്രാദിവ്യാഖ്യാന കൃതമാനസാൻ
ആചാര്യാനപി സിദ്ധാന്തിഭവസ്വാമി മുഖാൻ ഭേജ.

പ്രായശ്ചിത്തം പുരാ േപ്രാക്തമൃഗ്യജുസ്സാമേവദിനാം
സ്മാർത്തം തേദവ സംക്ഷിപ്യ ബഹ്വൃചാനാം വിഭജ്യേത.

വിനാശഃ പ്രായ ഇത്യുക്തശ്ചിത്തം സന്ധാനമുച്യേത
വിനഷ്ടസ്യ തു സന്ധാനം പ്രായശ്ചിത്തപേദരിതം.”

ആെക പന്ത്രണ്ടധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥ�
വും പ്രായശ്ചിത്തവിഷയത്തിൽ പ്രമാണഭൂതമാണു്.
മൂേക്കാല േദവീ േക്ഷത്രത്തിനു സമീപമുള്ള ഏർക്കര
ഇല്ലത്തു ബ്രഹ്മൻ എെന്നാരു സിദ്ധൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആ നമ്പൂരിയാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രേണതാ�
വു്. അേദ്ദഹം വിമർശിനീകാരനായ മഴമംഗലത്തു നാ�
രായണൻനമ്പൂരിക്കു മുൻപാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ആ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ പല േകരളാചാരങ്ങേളയുംപറ്റി വിശദമാ�
യി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘സിദ്ധാന്തിഭവസ്വാമി’ എന്ന�
തിൽ സിദ്ധാന്തി ആെരന്നറിയുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗ്രന്ഥവും കണ്ടിട്ടില്ല. േകരളീയനായിരിക്കണം. താൻ
ആദ്യം ഋേഗ്വദികളുേടയും യജുർേവദികളുേടയും സാമ�
േവദികളുേടയും പ്രായശ്ചിത്തകർമ്മങ്ങെള അധികരിച്ചു്
ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു എന്നും സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തം
അതു സംേക്ഷപിച്ചു് ഋേഗ്വദികൾക്കു മാത്രം പ്രേയാജകീ�
ഭവിക്കത്തക്ക നിലയിൽ രചിച്ചതാെണന്നും ആചാര്യൻ
പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ൈജമിനീയഗൃഹ്യമന്ത്രവൃത്തി
ൈജമിനീയഗൃഹ്യമന്ത്രങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനമാണു് ഈ ഗ്ര�
ന്ഥം. പ്രാരംഭത്തിൽ

“സകലഭുവൈനകനാഥം ശ്രീകൃഷ്ണം നൗമി ഹരിമുമാഞ്ച
ശിവം ഗുരുമപി സുബ്രഹ്മണ്യം ഗജാനനം ഭാരതീം
ഭവത്രാതം.”

എെന്നാരു േശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഗ്ര�
ന്ഥകാരെന്റ ഗുരുവാേണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ
ഭവത്രാതൻ നമ്പൂരി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവാെണന്നു
സങ്കല്പിക്കുന്നതിൽ അനുപപത്തിയുമില്ല. ആശ്വലായന�
ഗൃഹ്യസൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ േദവത്രാതൻനമ്പൂരി ഈ ഭവ�
ത്രാതെന സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. വളെര വിശിഷ്ടമാണു് പ്രസ്തുത
വൃത്തി.

േബാധായനദർശപൂർണ്ണമാസാനുഷ്ഠാനം
കറുത്തവാവു്, െവളുത്ത വാവു് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനു�
ഷ്ഠിേക്കണ്ട േഹാമാദികർമ്മങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന ഒരു
ഗ്രന്ഥമാണിതു്. െവളുത്തവാവിൻനാൾ കർമ്മമധികമാ�
യി െചേയ്യണ്ടതുെകാണ്ടാണു് ദർശശബ്ദം ആദ്യമായി
പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു് ആചാര്യൻ നെമ്മ ധരി�
പ്പിക്കുന്നു. “അഥ ഗുരൂൻ പ്രണമ്യ േബാധായനമേതന
ദർശപൂർണ്ണമാസാനുഷ്ഠാനം വേക്ഷ്യ, ഹൗത്രം തു ആശ്വ�
ലായനമേതന” എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതിജ്ഞ.
ഗ്രന്ഥകാരൻ ആെരന്നറിയുന്നില്ല. എങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തി�
െന്റ ഒടുവിൽ “ഏവം േകരേളഷ്വാചാരഃ” എന്നു പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഒരു േകരളീയനാെണന്നു
നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയും.
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ദാേമാദരൻ

ശൗനകമഹർഷിയുെട ശിഷ്യനായ ആശ്വലായനൻ
ഋേഗ്വദീയ കല്പസൂത്രകാരന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനാ�
ണു്. ഓേരാ കല്പസൂത്രത്തിനും ശ്രൗതസൂത്രം, ഗൃഹ്യസൂ�
ത്രം, ധർമ്മസൂത്രം എന്നീ േപരുകളിൽ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങ�
ളുണ്ടു്. അവയിൽ അതിപ്രധാനം ശ്രൗതസൂത്രമാകുന്നു.
ശ്രൗതസൂത്രങ്ങളിൽ ഹവിസ്സംസ്ഥങ്ങളായി ഏഴും, േസാ�
മസംസ്ഥങ്ങളായി ഏഴും അങ്ങെന പതിന്നാലു കർമ്മ�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയാണു് പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. അഗ്ന്യാധാനം,
അഗ്നിേഹാത്രം, ദർശപൂർണ്ണമാസങ്ങൾ, ചാതുർമ്മാസ്യ�
ങ്ങൾ മുതലായവയും ഹവിസ്സംസ്ഥകർമ്മങ്ങളാകുന്നു.
ശ്രൗതകർമ്മങ്ങെളല്ലാം ൈവതാനാഗ്നിയിൽ അനുഷ്ഠി�
േക്കണ്ടവയാണു്. നാല്പതു സംസ്കാരങ്ങൾ ഗൃഹ്യകർമ്മ�
ങ്ങളായി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവെയ പ്രതിപാദിക്കുന്നവയാ�
കുന്നു ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ. ഗർഭാധാനംമുതൽ വിവാഹാ�
ന്തമുള്ള പതിെനട്ടു കർമ്മങ്ങൾ ശാരീരികങ്ങളും േശഷ�
മുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടു കർമ്മങ്ങൾ യജ്ഞരൂപങ്ങളുമാ�
കുന്നു. ശ്രൗതകർമ്മങ്ങളിൽ അഗ്നിേഹാത്രംേപാെല
ഗൃഹ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ അഞ്ചു മഹായജ്ഞങ്ങളും മൂന്നു
പാകയജ്ഞങ്ങളും നിത്യാനുേഷ്ഠയങ്ങളാകുന്നു. എല്ലാ
ഗൃഹ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും ആവസഥ്യാഗ്നിയുേടേയാ ൈവ�
വാഹികാഗ്നിയുേടേയാ ആവശ്യമുണ്ടു്. ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ
സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ.

ആശ്വലായനെന്റ ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾക്കു പ്രേയാഗവൃത്തി
എെന്നാരു വിസ്തൃ്തമായ വ്യാഖ്യാനം വാസുേദവൻന�
മ്പൂരിയുെട പുത്രനായ ദാേമാദരൻനമ്പൂരി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ഭാർഗ്ഗവസ്യ ൈവതഹവ്യസ്യ സേവദസഃ കുേല ജാ�
േതാ വാസുേദവപുേത്രാ ദാേമാദരഃ” എെന്നാരു കുറിപ്പു്
ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്നതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം
ഭാർഗ്ഗവേഗാത്രീയനാെണന്നും വീതഹവ്യനും സേവദ�
സ്സും ആ േഗാത്രത്തിെല പ്രവരർഷികളാെണന്നും െവളി�
വാകുന്നു. പ്രകരണമനുസരിച്ചു തെന്റ വൃത്തിയുെട ആരം�
ഭത്തിൽ ദാേമാദരൻ ആദിത്യെന

“യം സഞ്ചിന്ത്യ മുനീശ്വരാ അഹരഹസ്സന്ധ്യാസു ദിവ്യാം
പരാം

സാവിത്രീം പ്രജപന്തി പാപനിചയധ്വാൈന്തകഭാനുപ്രഭാം
സ്ത്രീേഗഹദ്രവിണാത്മജാംശ്ച സുഹൃദസ്സന്ത്യജ്യ

സർവാത്മനാ
തം േദവം പരമദ്വയം പ്രണവതഃ സൂര്യം സേദാപാസ്മേഹ” .

എന്ന പദ്യത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നു. അനന്തരം കർമ്മഠനും
ബഹുശിഷ്യാചാര്യനും തെന്റ പിതാവുമായ വാസുേദ�
വൻ, ഋേഗ്വദം പഠിപ്പിച്ച ഗുരു, ബ്രാഹ്മണം അധ്യാപനം
െചയ്ത സുബ്രഹ്മണ്യശർമ്മാ, ഗൃേഹ്യാക്തമായ ക്രിയാഭാ�
ഗമഭ്യസിപ്പിച്ച രാമശർമ്മാ, തന്ത്രഭാഗം പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാ�
മിത്രേഗാത്രജനായ ശങ്കരൻ, ശബ്ദശാസ്ത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ച
രാമദാസൻ എന്നീ ഗുരുക്കന്മാെരയും നാരായണപ്രഭൃതി�
കളായ ഇതര ഗുരുക്കന്മാെരയും നമസ്കരിക്കുന്നു. ആദ്യ�
കാലത്തു തനിക്കു ക്രിയാഭാഗെത്തപ്പറ്റി അറിവില്ലായി�
രുന്നു എന്നും ചില ബ്രാഹ്മണർ തെന്ന ആ ൈവകല്യം
കണ്ടു് അധിേക്ഷപിച്ചേപ്പാൾ ദുഃഖിതനായി രാമശർമ്മാ�
വിെന്റ അേന്തവാസിയായിത്തീർന്നു് ആ വിഷയത്തിലും
പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു എന്നും ദാേമാദരൻ പറയുന്നു�
ണ്ടു്. തെന്റ വൃത്തി ഗദ്യത്തിലാണു് രചിക്കുന്നെതന്നും
അതു വിഷയെത്ത വിസ്തരിക്കുന്നതിന്നുേവണ്ടിയാെണ�
ന്നും

“രൂപാവതാരകാരാദ്യാ ഭാഷ്യകാരാദയഃ പേര
ഊചുർഗ്ഗേദ്യന വിസ്തൃൈത്യ കവിത്വാഭാവേതാ ന ഹി.
ഇമാം പ്രേയാഗവൃത്ത്യാഖ്യാം പരിഗൃഹ്ണന്തു സജ്ജനാഃ
മുദാ നാസ്മൽകവിതയാ േദവസ്യാനുഗ്രഹാദ്രേവഃ.”

എന്നും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ആചാര്യെന്റ കാ�
ലേമെതന്നറിയുന്നില്ല. പ്രേയാഗവൃത്തിയിൽ ആെക
പതിെനാന്നധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാ�
നം സ്പഷ്ടവും ലളിതവുമാണു്.

ആശ്വലായനഗൃഹ്യപ്രേയാഗദർപ്പണം
ഈ ഗ്രന്ഥവും പ്രേയാഗവൃത്തിയിെല വിഷയെത്തത്ത�
െന്ന പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആദ്യമായി പദ്യത്തിലും പിന്നീടു
ഗദ്യത്തിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ ആശ്വലായനഗൃഹ്യപ്രേയാഗ�
ങ്ങെള സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

“പ്രേയാഗദർപ്പണം േഹ്യതൽ സംേക്ഷപാൽ സംസ്കൃൈതഃ
കൃതം

ജാമദേഗ്ന്യന രാേമണ ശ്രീഗുരുണാം പ്രസാദതഃ”

എന്ന വചനത്തിൽനിന്നു പ്രേണതാവു ഭാർഗ്ഗവേഗാത്ര�
ജനായ രാമൻനമ്പൂരിയാെണന്നു കാണാവുന്നതാണു്.
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിലുള്ള ചില േശ്ലാകങ്ങൾ താ�
െഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“ഗുരൂൻ വിനായകം വാണീം ശൗനകം ചാശ്വലായനം
ബ്രഹ്മാണം പാർവതീനാഥം ലക്ഷ്മീനാരായണം തഥാ

പ്രണമ്യ േഭദാൻ വക്ഷ്യാമി വിവാഹാദിഷു കർമ്മസു
പ്രസൈന്നഃ സംസ്കൃൈതഃ പൈദ്യഃ പ്രേയാഗക്രമേമവ ച

ആശ്വലായനഗൃേഹ്യാക്ത്യാമുക്തം മന്ദധിയാം നൃണാം
കർമ്മനിർണ്ണയസംസിൈദ്ധ്യ ശ്രീഗുരൂണാം പ്രസാദതഃ.

ആചാരകല്പസൂത്രാണാൈമക്യം സർവത്രനിർണ്ണേയ
പ്രമാണം കർമ്മണാം നൃണാമിതി കർമ്മവിേദാ വിദുഃ.

തസ്മാത്തദനുസാേരണ വക്തവ്യാ കർമ്മപദ്ധതിഃ

ജാതേവദപ്രഭൃതിഭിരാചാൈര്യശ്ശാസ്ത്രപാരൈഗഃ
കല്പസൂത്രാർത്ഥതത്ത്വൈജ്ഞർവിശിഷ്ടാചാരതൽപൈരഃ

ഗുരുപ്രസാദസമ്പൈന്നർമ്മാർേഗ്ഗാ േയാഗ്ങീകൃേതാ മയാ
മന്ദപ്രേജ്ഞാപകാരായ സംേക്ഷപാദ്വക്ഷ്യേതധുനാ.”

ഈ ഭാഗത്തിൽ രാമൻ സ്മരിക്കുന്ന ജാതേവദൻനമ്പൂരി�
യും ഒരു ശ്രൗതവ്യാഖ്യാകാരനാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.
പേക്ഷ ദാേമാദരെന്റ ഗുരുവായ രാമശർമ്മാവായിരി�
ക്കാം ഈ രാമൻ. ജാതേവദെനപ്പറ്റി മെറ്റാന്നുമറിവി�
ല്ല.



24 വിഷ്ണുസംഹിത

േകരളത്തിെല തന്ത്രവിധികൾക്കു പ്രമാണഭൂതങ്ങളായ
പൂർവഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിഷ്ണുസംഹിതയ്ക്കു വളെര പ്രാധാന്യ�
മുണ്ടു്. േചന്നാസ്സു നമ്പൂരിപ്പാടു് ആ ഗ്രന്ഥെത്ത ഉപജീവി�
ച്ചുകാണുന്നു. ആെക മുപ്പതു പടലങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
പ്രസ്തുത സംഹിതയുെട പ്രേണതാവു് ഒരു േകരളീയൻ
തെന്ന. ‘വിഷ്ണുനാ സ്വയമീരിതാ’ എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ
അതിനു േമനി േകറ്റുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് അതിനു വി�
ഷ്ണു സംഹിത എന്ന േപർ സിദ്ധിച്ചതു്. പേക്ഷ ഇന്നു കാ�
ണുന്ന ആ േപരിലുള്ള സംഹിത നൂെറ്റട്ടധ്യായങ്ങളുള്ള
പൂർവസംഹിതയുെട സംഗ്രഹണമാെണന്നും ആ സം�
ഗ്രഹത്തിെന്റ കർത്താവു് ഇധ് മവാെന്റ പുത്രനായ സു�
മതിെയന്ന മഹർഷിയാെണന്നും ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താ�
വനയുണ്ടു്. ഒരു േകരളീയനായ തന്ത്രജ്ഞൻ അതിെന്റ
കർത്തൃത്വം സുമതിയിൽ ആേരാപിച്ചു എേന്ന അതിന്നർ�
ത്ഥമുള്ളു. ഇരുപതാംപടലത്തിെല ഉത്സവവിധികളും
ഇരുപെത്താന്നാംപടലത്തിെല തീർത്ഥയാത്രാ (ആറാ�
ട്ടു്) വിധികളും മറ്റും േകരളാചാരമനുസരിച്ചാണു് വ്യവ�
സ്ഥാപനം െചയ്തിരിക്കുന്നതു്.

വിഷ്ണുസംഹിതയുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ഹാരിണി
വിഷ്ണുസംഹിതയ്ക്കു ഹാരിണിെയന്നും തത്ത്വപ്രദീപികെയ�
ന്നും രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യേത്തതു്
പുലിയന്നൂർ നാരായണൻനമ്പൂരി രചിച്ചതാണു്. രണ്ടാ�
മേത്തതിെന്റ കർത്താവു നാഗസ്വാമി നമ്പൂരിയാണു്.
നാഗസ്വാമിനമ്പൂരിയുെട േദശേമെതന്നു് അറിയുന്നില്ല.
താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഹാരിണിയിലുള്ളവയാ�
ണു്:

“നമസ്തൈസ്മ സുമതേയ േയാ ദിവ്യാം വിഷ്ണുസംഹിതാം
ആവിശ്ചേക്ര ഭുവശ്ചേക്ര ഗംഗാമിവ ഭഗീരഥഃ.

സുമേതസ്സംഹിതാർേത്ഥാ യഃ സൂര്യാർൈക്കർന്ന
പ്രകാശിതഃ

മയായമുല് മുേകൈനവ പ്രകാശ്യ ഇതി ഹാസ്യതാ.”

ചുവേട പകർത്തുന്നതു് ഒടുവിലുള്ള ഒരു സൂചികാപദ്യ�
മാണു്

“യസ്യ വ്യാഘ്രപുരൗകസഃ കൃതവൃഷാദ്രീശപ്രസൂനാഞ്ജലി-
പ്രീേതഃ പൂർണ്ണഗുണഃ പിേതാദയ ഇതി ഖ്യാതസ്യ

നാരായണഃ
യാം ഹാരിണ്യഭിധാം വ്യധാദിഹ വിേഭാർവിേഷ്ണാർമ്മഹാ

സംഹിതാ-
വ്യാഖ്യായാമതിയാത ഏഷ പടലസ്ത്രിംശഃ ശ്രിേതാർത്ഥ

ശ്രിയാ.”

വ്യാഖ്യാതാവു പുലിയന്നൂർ ഗ്രാമക്കാരനായിരുന്നു എന്നും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛെന്റ നാമേധയം ഉദയൻ എന്നാ�
യിരുന്നു എന്നും നാരായണൻനമ്പൂരി തൃശ്ശിവേപരൂർ
വടക്കുന്നാഥെന്റ ആരാധകനായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദ�
ഹമാണു് വിഷ്ണുസംഹിതയ്ക്കു് ആദ്യമായി ഒരു വ്യാഖ്യാനം
രചിച്ചെതന്നുമുള്ള വസ്തുതകൾക്കു് ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ സാ�
ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. തന്ത്രസമുച്ചയവിമർശനീകാരെന്റ ശി�
ഷ്യനായിരുന്നു അേദ്ദഹം എന്നു ചിലർ പറയുന്നതിെന്റ
അടിസ്ഥാനെമെന്തന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ആയിരുന്നി�
രിക്കാം; ഈ നാരായണൻതെന്നയാണു് ക്രിയാസാര�
വ്യാഖ്യയുേടയും നിർമ്മാതാവു്. ക്രിയാശ്രയം എെന്നാരു
തന്ത്രസംബന്ധമായ ഭാഷാപദ്യകൃതിയും അേദ്ദഹം രചി�
ച്ചിട്ടുള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു. ത്രിവർഗ്ഗഫലസിൈദ്ധ്യ
എന്നു് അതിൽ കലിവാക്യമുണ്ടെത്ര. തത്ത്വപ്രദീപിക�
യിൽ നാഗസ്വാമി സുമതിെയ

“ഉദ്ധൃത്യയ പാഞ്ചരാേത്രഭ്യഃ സാരം േയേനദമീരിതം
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം തന്ത്രം തൈസ്മ സുമതേയ നമഃ”

എന്നു സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു.

തത്ത്വപ്രദീപികയുെട ആവിർഭാവം ഹാരിണിക്കു േമലാ�
യിരിക്കണം. പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യ വളെര ലളിതമാണു്.
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തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിെല സുപ്രസിദ്ധ�
മായ ഒരു താന്ത്രികഗൃഹമാണു് കുഴിക്കാട്ടില്ലം. അവിെട
എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ശങ്കരൻഭട്ടതി�
രി എെന്നാരു പണ്ഡിതവര്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ക്രിയാസംഗ്രഹം എെന്നാരു തന്ത്രഗ്രന്ഥവും പരാേസ്താ�
ത്രം എെന്നാരു േദവീേസ്താത്രവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ക്രിയാസാരംേപാെലതെന്ന പ്രധാനമായ ഒരു നിബ�
ന്ധമാണു് ക്രിയാസംഗ്രഹം. വിഷയം ആ ഗ്രന്ഥത്തിേല�
തുതെന്ന. ക്രിയാസാരം കണ്ടിട്ടാണു് ക്രിയാസംഗ്രഹം
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതും ഭാഗവും പടലവുമായി വിഭജി�
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നതു് ഇങ്ങിെന�
യാണു്:

“അഹമാശ്രേയ സകലസമ്പദാവഹം
പരേമശ്വരപ്രണയിനീപദദ്വയം
യദനുസ്മൃതിക്ഷപിതപാപസഞ്ചയാഃ
പരമാത്മഭാവമുപയാന്തി േയാഗിനഃ

പ്രണിപത്യ പരാം േദവീം ദുർഗ്ഗാം ദുർഗ്ഗതിഹാരിണീം
തന്ത്രാഗേമാദിതാ തസ്യാ ലിഖ്യേത സ്ഥാപനക്രിയാ.”

പെത്താൻപതാം പടലത്തിൽ തെന്റ േപർ അേദ്ദഹം
ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

“ആചാര്യവരണപൂർവം തീർത്ഥാപ്ലവനാന്തിമംക്രിയാകാണ്ഡം
വിേഷ്ണാരഭിഹിതേമതദു് ഗർത്താരണ്യാഖ്യശങ്കേരൈണവം”

പരാേസ്താത്രം
താന്ത്രികൻ എന്നതിനു പുറേമ കവിയും കൂടിയായിരുന്ന
അേദ്ദഹം ‘പരാേസ്താത്രം’ എന്ന േപരിൽ നാല്പെത്താൻ�
പതു േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒരു ദുർഗ്ഗാേസ്താത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ദുർഗ്ഗയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവത എന്നു
(‘പരാംേദവീം’ എന്ന വിേശഷണം േനാക്കുക) ക്രിയാ�
സംഗ്രഹത്തിെല മംഗലേശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാ�
കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രതിപാ�
ദിക്കുന്നതും ദുർഗ്ഗാപ്രതിഷ്ഠെയപ്പറ്റിയാണു്. ദുർഗ്ഗയുെട
േകശാദിപാദവർണ്ണനമാണു് പരാേസ്താത്രത്തിെല വി�
ഷയം. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ആ കൂടത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നു.

“ശിവാ വിനാ ൈനവ ശിേവന; നാനയാ
ശിേവാപി; തൗ ദ്വാവപി നിത്യസംഗതൗ;
ഇതി സ്മരന്ത്യാഗമപാരഗാ യത-
സ്തദാശ്രേയ േകവലമംബ! േത പേദ.”

“മഹീപേയാവഹ്നിമരുദ്വിഹായസാം
മേനായുജാമംബ! ഷഡധ്വനാമപി
യദൂർദ്ധ്വഭൂെമൗ വിഹിതാസ്പദം സദാ
തദാശ്രേയ േത ചരണാംബുജദ്വേയ.”

“കചപ്രകാണ്ഡപ്രകരാ ജയന്തി േത
രൂചിപ്രകർഷാൽ കരദീകൃതാംബുദാഃ
സുരദ്രുമാസ്സ്വപ്രസൈവരലംക്രിയാം
വിധായ േയഷാം ചരിതാർത്ഥതാം യയുഃ.”



26 നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി,
ക്രിയാേലശസ് മൃതി

നീലകണ്ഠനാമേധയനായ ഒരു നമ്പൂരി ക്രിയാേലശസ്മൃ�
തി എന്ന േപരിൽ ഒരു തന്ത്രഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ലിഖിതാ നീലകേണ്ഠന സർവാനുഗ്രഹബുദ്ധിനാ
ഗുേരാഃ പ്രസാദലാഭാച്ച േദവതാനാം പ്രസാദതഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർ
നീലകണ്ഠെനന്നു് അറിയാൻ ഇടവരുന്നതു്. മറ്റു വിവര�
ങ്ങെളപ്പറ്റി ഒരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. താെഴക്കാണുന്നതു
ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിലുള്ള പദ്യങ്ങളാണു്:

“വിഷ്ണുദുർഗ്ഗാശിവസ്കന്ദവിഘ്നശാസ് തൃഹരാച്യുതാൻ
നത്വാ തൽപൂജനാദീനി ലിഖ്യേന്ത ചാത്ര േലശതഃ.
മഹദ്ഗ്രന്ഥാർത്ഥവിസ്താരധാരണാക്ഷമേചതസാം
അജ്ഞാനാമുപകാരായ ജ്ഞാനിനാം ലാഘവായ ച
ജ്ഞാതാവിസ്മരണാർത്ഥം യൽ സ്മര്യേന്ത േലശതഃ

ക്രിയാഃ
ക്രിയാേലശസ് മൃതിർന്നാമ സുസിദ്ധിർലിഖ്യേത കൃതിഃ”

ഇതിൽ ആെക പന്ത്രണ്ടു പടലങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കു�
ന്നു. അവ ഓേരാന്നിേലയും വിഷയെമെന്തന്നു് അേധാ�
നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു:

“ബീജാംകുരാണി ശുദ്ധിശ്ച േവഗ്മനഃ സ്ഥാനബിംബേയാഃ
നിഷ് കൃതിഃ സ്നപനം പൂജാ ബലിേശ്ചാത്സവ ഏവ ച
തീർത്ഥയാേത്രതി കർമ്മാണി ലിഖിതാനി സമാസതഃ
വിഷ്ണ്വാദീനാം തു സപ്താനാം തത്തച്ഛാേസ്ത്രാദിതാനി ൈവ.”

 



27 സ്മാർത്തൈവതാനികപ്രായശ്ചീത്തം,
മാന്ധാതാവു്

വിതാനാഗ്നി സംബന്ധമായുള്ള പ്രായശ്ചിത്തങ്ങെള
വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് സ്മാർത്തൈവതാനിക�
പ്രായശ്ചിത്തം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രേണതാവു ‘ശിശു�
ഘ്രാേണദ്വിേജന്ദ്രാലേയ’ അതായതു െചറുമുക്കു ൈവ�
ദികഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ച മാന്ധാതാെവന്ന നമ്പൂരിയാ�
െണന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. കാ�
ലേമെതന്നു് അറിയുന്നില്ല. താെഴക്കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ
പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരണീയങ്ങളാകുന്നു:

“വാേന്ദ ഗേജന്ദ്രവദനം ച സരസ്വതീം ച
വ്യാസം ഗുരും ശിവകേരശ്വരദക്ഷിേണശൗ
രാമത്രിവിക്രമമേഹശ്വരവാസുേദവ-
നാരായണാർക്കഗുഹപത്മജേദശിേകന്ദ്രാൻ.

കശ്ചിൽ കാശ്യപേഗാത്രസംഭവശിശുഘ്രാണദ്വിേജന്ദ്രാലേയ
സംജാേതാ മതിമാംസ്ത്രിവിക്രമഗുേരാശ് ശുശ്രൂഷയാ

ശിക്ഷിതം
ബാേലാ ബാലഹിതായ പദ്യനികൈരഃ സ്മാർത്തം ച

ൈവതാനികം
പ്രായശ്ചിത്തമേനകവൃത്തസുഗമം

മാന്ധാതൃശർമ്മാകേരാൽ.

കൗഷീതകാചാര്യമൈഥതേരയം
ബൗധായനാദീംശ്ച മുനീൻ പ്രണമ്യ
തൽേപ്രാക്തഗൃേഹ്യാദിതകർമ്മനാശ-
സന്ധാനമദ്യ പ്രവദാമി പൈദ്യഃ”

ഈ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു് ആചാര്യനു രാമൻ, ത്രിവിക്രമൻ,
മേഹശ്വരൻ, വാസുേദവൻ തുടങ്ങി പല ഗുരുക്കന്മാരു�
ണ്ടായിരുന്നതായും അേദ്ദഹം ക്രിയാഭാഗം അഭ്യസിച്ച�
തു ത്രിവിക്രമനിൽനിന്നാെണന്നും ഈ ത്രിവിക്രമൻ പ്ര�
േയാഗമഞ്ജരിക്കു പ്രേദ്യാതം എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച
ആചാര്യനാെണന്നും െവളിവാകുന്നു. ആശ്വലായനഗൃ�
ഹ്യപ്രേയാഗദർപ്പണകാരനായ രാമശർമ്മാവും ആശ്വ�
ലായനഗൃഹ്യപ്രേയാഗവൃത്തി രചിച്ച ദാേമാദരെന്റ പി�
താവായ വാസുേദവനുമാണു് ഇവിെട സൂതന്മാരായിരി�
ക്കുന്നെതങ്കിൽ ദാേമാദരനും ഈ െചറുമുക്കുൈവദിക�
നും സമകാലികന്മാെരന്നു വന്നുകൂടുന്നു. ആരംഭത്തിലും
അവസാനത്തിലും ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുെട വന്ദനമുണ്ടു്.
ദക്ഷിണാമൂർത്തി െചാവ്വരഗ്രാമക്കാരുെട പരേദവതയാ�
ണു്.



28 സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തസങ്ഗ്രഹം

ഇതും ഒരു േകരളീയഗ്രന്ഥമാണു്. പ്രേണതാവാെരന്നു
നിശ്ചയമില്ല.

‘ഗുരുപാദാംബുജദ്വന്ദ്വം നമസ്കാര്യം കൃതം മയാ
നത്വാ വിലിഖ്യേതഽസ്മാഭിഃ പ്രായശ്ചിത്തസ്യ സംഗ്രഹം’

എന്നാണു് പ്രതിജ്ഞാപദ്യം. സംഗ്രഹെമന്നാണു് ഗ്രന്ഥ�
സംജ്ഞ എങ്കിലും വിഷയം വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിതമാ�
യിരിക്കുന്നു.

“യൗേസാദരീേസാദരേയാഃ സ്ത്രീപുംസൗതനെയൗ യേയാഃ
ഉദ്വാേഹന മിേഥാ േയാഗഃ േകരളാദിഷു ദൃശ്യേത.
വരകൂടസ്ഥേയാര്യാദൃൿ സംബന്ധസ്സ തൈഥവ േചൽ
കന്യാകൂടസ്ഥേയാസ്സാ േനാദ്വാഹ്യേത േകരേളഷ്വിയം.”

എന്നിങ്ങെന ഗ്രന്ഥകാരൻ ചില േകരളീയാചാരങ്ങെള
സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.



29 തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി,
ജീവചരിത്രം

അച്യുതപ്പിഷാരടി മലബാർ ജില്ലയിൽ തിരൂർ തീവണ്ടി�
േസ്റ്റഷനിൽനിന്നു െതക്കുപടിഞ്ഞാറു രണ്ടു ൈമൽ അക�
െലയുള്ള തൃക്കണ്ടിയൂർ പിഷാരത്തിൽ ജനിച്ചു. ആ ഗൃ�
ഹം പല ശതകങ്ങളായി വിദ്വാന്മാർക്കു് കീർത്തിെപ്പട്ടി�
രുന്നു. ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളുെട സമകാലികനായ നാണപ്പ
(നാരായണപ്പിഷാരടി) എന്ന ൈവയാകരണൻ അച്യു�
തപ്പിഷാരടിയുെട പൂർവന്മാരിൽ അന്യതമനായിരുന്നു
എന്നു് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട�
േല്ലാ. അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട ജനനം െകാല്ലം 720-
ആമാണ്ടിടയ്ക്കായിരുന്നു. അേദ്ദഹം േജ്യാതിഷത്തിലും
വ്യാകരണത്തിലും അന്യാദൃശമായ ൈവദുഷ്യം സമ്പാ�
ദിക്കുകയും ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു പുറേമ ൈവദ്യത്തിലും
അലങ്കാരത്തിലുംകൂടി നിഷ്ണാതനാകുകയും െചയ്തു. മഹാ�
കവിമൂർദ്ധന്യനായ േമല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയുെട
ശബ്ദശാസ്ത്രഗുരുവായിത്തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അേദ്ദഹ�
ത്തിനാണു് സിദ്ധിച്ചതു്.

“മീമാംസാദി സ്വതാതാന്നിഗമമവികലം
മാധവാചാര്യവര്യാ-

ത്തർക്കം ദാേമാദരാര്യാദപി പദപദവീ-
മച്യുതാഖ്യാദ്ബുേധന്ദ്രാൽ

േതഷാം കാരുണ്യേയാഗാൽ കിമപി ച കവിതാ-
മാപ് നുവം, കർമ്മ േമ തദ്

ഭൂയാൽ കൃഷ്ണാർപ്പണം; േമ ഭവതു ച സതതം
ധീരഘാേരഃ കഥായാം.”

എന്നു പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ ഭട്ടതിരി ആ വിവരം പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബുേധന്ദ്രാൽ എന്ന പദംെകാണ്ടു് അേദ്ദ�
ഹം വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു പിഷാരടിെയ ആകുന്നു എന്നു�
ള്ളതു നാം മറക്കരുതു്. േജ്യാതിഷത്തിൽ പിഷാരടിയ്ക്കു
സമകാലികന്മാർ നല്കിയിരുന്ന സ്ഥാനം എന്താെണന്നു
വാസുേദവകൃതമായ ഭ്രമരസേന്ദശത്തിെല അേധാലിഖി�
തമായ പദ്യത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു:

“തസ്മാൽ പ്രത്യകു് പ്രഹിതനയനഃ കുണ്ഡേഗഹാധിനാഥം
സർവജ്ഞം തം പ്രണമ ഗിരിശം ഭക്തിമാനച്യുതം ച;
ഏകസ്താവദ്വഹതി ശിരസി േജ്യാതിഷാേമകമിന്ദും,
േജ്യാതിശ്ചക്രം നിഖിലമപേരാ ധാരയത്യന്തരംേഗ.”

ഈ പദ്യത്തിൽ കവി തൃക്കണ്ടിയൂരിെല ശിവെനേപ്പാ�
െല അച്യുതപ്പിഷാരടിയും സർവജ്ഞനാെണന്നും ശി�
വൻ േജ്യാതിസ്സുകളിൽ ഏകനായ ചന്ദ്രെനമാത്രം ശി�
രസ്സിൽ ധരിക്കേവപിഷാരടി തെന്റ മനസ്സിൽ േജ്യാതി�
ശ്ചക്രെത്ത മുഴുവൻ ധരിക്കുന്നു എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിവിധശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യേത്തയും പ്രേത്യകിച്ചു േജ്യാതി�
ശ്ശാസ്ത്രപാരംഗതേയയും പരാമർശിച്ചു പ്രശംസിക്കുന്നു.
പിഷാരടിയുെട േജ്യാതിർവിഷയകമായ ശിഷ്യസമ്പ�
ത്തു സുപ്രസിദ്ധമാണു്. െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പത്തനംതിട്ട െചറു�
േകാൽ െനടുമ്പയിൽ െകാച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ എന്ന ൈദ�
വജ്ഞൻ ആറന്മുളവിലാസം ഹംസപ്പാട്ടു് എന്ന ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ ആശിഷ്യപ്രശിഷ്യപരമ്പരെയ താെഴക്കാണുന്ന
വിധത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു:

‘രാമെനെന്നല്ലാടവും വിശ്രുതനായിട്ടഭി-
രാമനാമാശാസിതാെവന്നുള്ള കീർത്തിേയാടും
ഗുരുൈദവജ്ഞന്മാർക്കും ഗുരുഭൂതനാെമെന്റ
ഗുരുവാം പിതാവിെന്റ ചരണാംബുജം വേന്ദ.
ഗുരുവിൻഗുരുവ്യാഘ്രമുഖമന്ദിരവാസി
ഗുരുകാരുണ്യശാലിതെന്നയും വണങ്ങുേന്നൻ.
തൽഗുരുഭൂതനായിെട്ടത്രയും മനീഷിയായ്
ഹൃൽഗതഭാവജ്ഞനായ്ഗണിതതത്ത്വജ്ഞനായ്
താഴാത കീർത്തിേയാടും നാവായിക്കുളത്തുേള്ളാ
രാഴാതിപ്രവരനാം ഗുരുെവ വന്ദിക്കുേന്നൻ.

ആയവൻതെന്റ ഗുരുഭൂതനായുള്ള േദഹ-
മായതമതികളാൽ പൂജിതനായുള്ളവൻ
േകാലത്തുനാട്ടു തൃപ്പാണിക്കെരെപ്പാതുവാള-
ക്കാലെത്തഗ്ഗുരുവരന്മാരിൽേവച്ചേഗ്രസരൻ,
എന്നുെട ഗുരുവിെന്റ ഗുരുവിൻ ഗുരുഭൂതൻ
തന്നുെട ഗുരുവാകും തൽപദം വണങ്ങുേന്നൻ.

െപാതുവാളിെന്റ ഗുരുവച്യുതപ്പിഷാരടി-
യതിമാനുഷനവൻ സകലവിദ്യാത്മകൻ,
അൻപത്തിമൂന്നു വയസ്സിരട്ടിയിരുന്നുള്ള
േമല്പുത്തൂർപേട്ടരിക്കും ഗുരുവായിരുന്നവൻ
തന്നുെട പാദപത്മയുഗളം വിേശഷിച്ചു-
െമന്നുെട മനക്കാമ്പിൽസ്സന്തതം നിനയ്ക്കുേന്നൻ.”

ഈ വരികളിൽനിന്നു് അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട ശിഷ്യൻ
േകാലത്തുനാട്ടു തൃപ്പാണിക്കെര െപാതുവാളും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ശിഷ്യൻ ചിറയിൻകീഴു് താലൂക്കിൽ നാവാ�
യിക്കുളത്തു് ആഴാതി(കുരുക്കൾ)യും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യൻ മാേവലിക്കെര െചറിയനാട്ടു പുലിമുഖത്തു േപാ�
റ്റിയും ആയിരുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. പുലിമുഖത്തു
േപാറ്റിയുെട കാലം 861 മുതൽ 933 വെരയായിരുന്നു
എന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. െകാച്ചുകൃഷ്ണ�
നാശാെന്റ പിതാവും ഗുരുവുമായ രാമനാശാൻ േപാറ്റിയു�
െട ശിഷ്യനായിരുന്നു. െകാച്ചുകൃഷ്ണനാശാെന്റ ശിഷ്യൻ
ആറന്മുള മംഗലേശ്ശരി ദക്ഷിണാമൂർത്തി മൂത്തതു്, മൂത്ത�
തിെന്റ ശിഷ്യൻ മാന്നാർ നാേലക്കാട്ടിൽ ബാലരാമൻ�
പിള്ള, സംപ്രതിപ്പിള്ള, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യൻ കിളി�
മാനൂർ വിദ്വാൻ െചറുണ്ണി േകായിത്തമ്പുരാൻ, എന്നിങ്ങ�
െന ആ ഛാത്രപരബര പിെന്നയും തുടർന്നുേപാകുന്നു.
ഈ വ്യതിയാനം നില്ക്കെട്ട.

േമല്പുത്തൂരിനു പിഷാരടിയുെട േപരിൽ അനിർവചനീയ�
മായ ഭക്തിപാരവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രക്രിയാസർവ�
സ്വത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ വ്യാകര�
ണാചാര്യെന

‘അയമച്യുതഗുരുകൃപയാ പാണിനികാത്യായനാദികാരുണ്യാൽ
യത്നഃ ഫലപ്രസഃ സ്യാൽ കൃതരാഗരേസാദ്യശബ്ദമാർഗ്ഗജുഷാം.

എന്ന പദ്യത്തിൽ സബഹുമാനം വീണ്ടും സ്മരിക്കുന്നു.
അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട വാതേരാഗം തപശ്ശക്തിെകാ�
ണ്ടു സേദഹത്തിൽ സംക്രമിപ്പിച്ചു് അതിെന്റ ശമനത്തി�
നായാണു് ഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂരിൽ േപായി നാരായണീ�
യെമന്ന േസ്താത്രരത്നം രചിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിെയ ഭജിച്ച�
െതന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. പിഷാരടി 796-ൽ മരിച്ചു. ഭട്ടതി�
രി തത്സംബന്ധമായുണ്ടാക്കിയ ചരമേശ്ലാകമാണു് താ�
െഴേച്ചർക്കുന്നതു്:

“േഹ! ശബ്ദാഗമ! നിർദ്ദയം
വിബുധതാലുൈബ്ധർന്നിപീഡിഷ്യേസ;

ധാർൈഷ്ട്യകപ്രവണാസി ൈവദ്യസരേണ!
നേഷ്ടാഹ്യലങ്കാര! േഭാഃ;

ഹന്ത! േജ്യാതിഷതന്ത്ര! പര്യവസിതാ
തിഥ്യൃക്ഷേയാേസ്തകഥാ;

വിദ്യാത്മാ സ്വരസർപ്പദദ്യ ഭവതാമാധാരഭൂരച്യുത.”
‘വിദ്യാത്മാ സ്വരസർപ്പൽ’ എന്നതു
കലിദിനവാക്യമാണു്.

കൃതികൾ
അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട കൃതികളായി േജ്യാതിഷത്തിൽ
(1) േഗാളദീപിക (2) ഉപരാഗക്രിയാക്രമം (3) കരേണാ�
ത്തമം (4) ജാതകാഭരണം (5) േഹാരാസാേരാച്ചയം
(6) േഹാരാസാേരാച്ചയത്തിെന്റ പരിഭാഷ (7) േവണ്വാ�
േരാഹത്തിെന്റ പരിഭാഷ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാകര�
ണത്തിൽ പ്രേവശകവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ഇവകൂടാെത
ദൃഗ്ഗണിതസംബന്ധമായി സ്ഫുടനിർണ്ണയം എെന്നാരു
പ്രമാണീഭൂതമായ ഗ്രന്ഥംകൂടിയുണ്ടു്. അതിനു സ്ഫുടനിർ�
ണ്ണയവിവൃതി എെന്നാരു വ്യാഖ്യാനവും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ചില
ഗ്രന്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രം ഇവിെട ഉപന്യസിക്കാം. േഹാ�
രാസാേരാച്ചയപരിഭാഷെയക്കുറിച്ചു മെറ്റാരധ്യാത്തിൽ
പ്രസ്താവിക്കും.

േഗാളദീപിക
ഗീതിവൃത്തത്തിൽ മുന്നൂറു േശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടു നിബ�
ന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന േഗാളദീപിക ഗണിതവിഷയത്തിൽ പ്ര�
മാണേത്വന അംഗീകരിേക്കണ്ട ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥമാകു�
ന്നു. ഇതു േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട േഗാളദീപികയിൽ
നിന്നു ഭിന്നമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

“വിേഘ്നശം വാേഗ്ദവീം ഗുരും ദിേനശാദികാൻ ഗ്രഹാൻ
നത്വാ

വേക്ഷ്യ ഭേഗാളമൈസ്മ േക്ഷാണീമാനാദികഞ്ച
ലഘുമതേയ.

അധഊർദ്ധ്വയാമ്യസൗമ്യഗമിഹ വൃത്തം
ദക്ഷിേണാത്തരാഖ്യംസ്യാൽ;

അതഊർദ്ധ്വാഭ്യാം ഘാടികമക്ഷാേഗ്ര
സൗമ്യയാമ്യേയാർലഗ്നം”

എന്നിങ്ങെന ഗ്രന്ഥം ആരംഭിയ്ക്കുന്നു.

“ഇത്യുദിതാ സംേക്ഷപാദസ്മാഭിർേഗ്ഗാളദീപികാ; യ ഇമാം
പുരുഷഃ പേഠൽ സ േലാേക േഗാളവിദാം ഗണ്യേത

നൃണാം മേധ്യ”

എന്നതാണു് ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകം.

ഉപരാഗക്രിയാക്രമം
ഈ ഗ്രന്ഥെത്ത ക്രിയാക്രമം എന്നും പറയാറുണ്ടു്. ഇതിൽ
ഗ്രഹസ്ഫുടഗണനവും ഛായാദി ഗ്രഹണവും മറ്റുമാണു് പ്ര�
തിപാദ്യം. നാലധ്യായങ്ങൾെകാണ്ടു ഗ്രന്ഥം സംപൂർണ്ണ�
മാകുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട പകർത്തുന്നു.

“ഗുരൂണാം ചരണാംേഭാജപരാഗപരമാണവഃ
മേനാമുകുരമസ്മാകം പുനീയുരനുവാസരം.

മാർത്താണ്ഡാഖ്യം പരം േജ്യാതിർന്നത്വാസ്മാഭിർവിലിഖ്യേത,
ഹിതായ മന്ദബുദ്ധിനാമുപരാഗക്രിയാക്രമഃ.”

“േപ്രാക്തഃ പ്രവയേസാ ധ്യാനാേജ്ജ്യഷ്ഠേദവസ്യ
സദ്ഗുേരാഃ

വിച്യുതാശയേദാേഷേണത്യച്യുേതന ക്രിയാക്രമഃ.”

എന്നതാണു് ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകം. അതിെല കലിദി�
നസൂചകമായ പ്രഥമപാദത്തിൽനിന്നു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ നിർമ്മിതി െകാല്ലം 768-ലാെണന്നു നിർണ്ണ�
യിക്കാം. പിഷാരടിയുെട േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗുരു േജ്യഷ്ഠേദ�
വൻ എെന്നാരാളായിരുന്നു എന്നും ‘ക്രിയാക്രമ’ത്തിെന്റ
ആവിർഭാവകാലത്തു് അേദ്ദഹം വേയാധികനായിരുന്നു
എന്നുംകൂടി ഈ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു നാം ധരിക്കുന്നു.

കരേണാത്തമം
ഇതു ദൃൿസമ്പ്രദായത്തിൽ പിഷാരടി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
ഗണിതഗ്രന്ഥമാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു പഞ്ചേബാധക്രി�
യാക്രമത്തിൽനിന്നു് ഇതിെല പ്രതിപാദനരീതിഭിന്നമാ�
യിരിക്കുന്നു. ‘ഗുരുണാം ചരണാംേഭാജ’ ഇത്യാദി േശ്ലാ�
കംെകാണ്ടുതെന്നയാണു് കരേണാത്തമവും ആരംഭിയ്ക്കു�
ന്നതു്. അഞ്ചധ്യായങ്ങളിലായി നൂെറ്റാൻപതു േശ്ലാകങ്ങ�
ളുണ്ടു്: ഗ്രന്ഥകാരൻ ഈ കൃതിയിൽ തെന്റ കവിതാപാ�
ടവേത്തയും വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യേത്തയും പ്രകടീകരി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം തെന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിനു് ഒരു
വിവരണവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി�
ക്കാം:

“പ്രണിപത്യ പരം േജ്യാതിർഗണപത്യപരാഭിധം
ഗുരുേണാക്തമവിസ്മർത്തും കരേണാത്തമയാമ്യഹം.”

“ഹൃൈദ്യര്യുക്തിവിദാമിത്ഥം പൈദ്യരുപശൈതഃ കൃതം
കരേണാത്തമനാൈമതച്ചിരമാസ്താം മഹീതേല.”
“ൈവഷ്ണേവനാച്യുതാേഖ്യന പ്രണീതം വിവൃതം കൃതം
കരേണാത്തമമാേലാക്യ പരിതുഷ്യന്തു സൂരയഃ.”

ഇതിനു് ഏേതാ ഒരു നമ്പൂരിയുെട ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവുമു�
ണ്ടു്.

ജാതകാഭരണം
‘ഗുരൂണാം ചരണാംേഭാജ’ ഇത്യാദി വന്ദനേശ്ലാകം ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നതുെകാണ്ടു് ഇതും പിഷാരടിയുെട
കൃതികളിൽ ഒന്നാെണന്നു് ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ആെക എട്ടധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. വരാഹമിഹിരെന്റ േഹാര,
വടേശ്ശരിയുെട ജാതകപദ്ധതി മുതലായി പ്രമാണീഭൂത�
ങ്ങളായ പല പ്രശ്നശാസ്ത്രനിബന്ധങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാ�
ണു് പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറ�
യുന്നു.

“അർത്ഥാജ്ജേന സഹായഃ പുരുഷാണാമാപദർണ്ണേവ
േപാതഃ

യാത്രാസമേയ മന്ത്രീ ജാതകമപഹായ നാസ്ത്യപരഃ.”

എന്ന പദ്യം ജാതകാഭരണത്തിലുള്ളതാണു്.

േഹാരാസാേരാച്ചയം
േഹാരാസാേരാച്ചയം ശ്രീപതി പദ്ധതിയുെട സംേക്ഷപ�
മാണു്. ആെക ഏഴധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്.

“ഭക്ത്യാ ഗുരൂണാം ചരണാരവിന്ദം
നത്വാച്യുേതാ ൈദവവിദാം ഹിതായ
സാേരാച്ചയം ശ്രീപതിനിർമ്മിതസ്യ
േഹാരാർത്ഥതന്ത്രസ്യ വദാമ്യേശഷം”

എന്ന പ്രഥമേശ്ലാകത്തിൽത്തെന്ന ആചാര്യൻ തെന്റ
നാമേധയം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പ്രേവശകം
വ്യാകരണശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കു്
അത്യന്തം പ്രേയാജകീഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്
പ്രേവശകം. സംക്ഷിപ്തമാെണങ്കിലും ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ
അന്തർഭൂതങ്ങളായ സകല വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയും അച്യു�
തപ്പിഷാരടി ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണങ്ങ�
ളായി തെന്റ സഹൃദയത്വത്തിനും കവിത്വത്തിനും പ്രത്യ�
ക്ഷലക്ഷ്യങ്ങളായ പല േശ്ലാകങ്ങളും േചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്.
പിഷാരടിക്കു് ആശ്രയമായിക്കാണുന്നതു മഹാഭാഷ്യ�
ത്തിനും കാശികാവൃത്തിക്കും പുറേമ രാമചന്ദ്രെന്റ പ്രക്രി�
യാകൗമുദി ആകുന്നു. രൂപാവതാരത്തിനു് എന്നേപാെല
പിഷാരടിയുെട കാലത്തു പ്രക്രിയാകൗമുദിക്കും േകരള�
ത്തിൽ ഗണനീയമായ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥം
ആരംഭിക്കുന്നതുതെന്ന,

“അേശഷാഗമതാൽപര്യൈകരേവാദ്േബാധചന്ദ്രികാം
ഉപാസ്മേഹ ജ്ഞാനമുദ്രാം രാമചന്ദ്രകേരാദിതാം.”

എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടാണു്, ഇവിെട ആചാര്യനു പ്ര�
ക്രിയാ കൗമുദീകാരെനപ്പറ്റിയും വിവക്ഷയുണ്ടു്. രാമൻ
എെന്നാരു ഗുരു പിഷാരടിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രക്രി�
യാകൗമുദീകാരനായ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആന്ധ്രേദശ�
പണ്ഡിതൻ ക്രി. പി. പതിന്നാലാംശതകത്തിെന്റ ഉത്ത�
രാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. പിഷാരടി െവട്ടത്തുനാട്ടു
രവിവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു എന്നു�
ള്ളതിനു ലക്ഷ്യമായ ‘ലക്ഷ്യാ പ്രകാശവിഷയം’ എന്ന
പ്രേവശകാന്തർഗ്ഗതമായ പദ്യം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട�
േല്ലാ. പ്രേവശകം േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിെയ പഠിപ്പിക്കു�
ന്നതിേലക്കുേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാെണന്നുള്ള ഐതി�
ഹ്യം അനാസ്പദമാകുന്നു. ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയുെട ഉേദ്ദശം
എെന്തന്നു് ആചാര്യൻതെന്ന വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്:

“പ്രേവശകസ്സംസ് ക്രിയേത ശബ്ദശാസ്ത്രപ്രേവശകഃ
സുഗേമായമൃജൂർമാർേഗ്ഗാ ബാലാനാം മന്ദേചതസാം.
പ്രേവശേകന ജാനന്തി ശബ്ദാൻ വ്യാകരണാക്ഷമാഃ
ഇക്ഷും ഖാദന്തി നാദന്താ രസം ശർക്കരയാ വിദുഃ
ദർപ്പേണ പണമാേത്രണ ദന്തീ പ്രതിഫേലദ്യഥാ
തഥാേല്പപി പ്രകരേണ മഹദ്വ്യാകരണം സ്ഫുേരൽ.”

പല്ലില്ലാത്തവർക്കു കരിമ്പു കടിച്ചുചവയ്ക്കുവാൻ നിർവ്വാ�
ഹമിെല്ലങ്കിലും അവർ ശർക്കര െകാണ്ടു് ഇക്ഷുരസെത്ത
അറിയുന്നതുേപാെല പാണിനീയാധ്യയനത്തിനു് അശ�
ക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കു പ്രേവശകംെകാണ്ടു് ശബ്ദങ്ങ�
ളുെട ജ്ഞാനമുണ്ടാകുെമന്നും െചറിയ ദർപ്പണത്തിൽ
ആനെയന്നേപാെല ഈ സംഗ്രഹ ഗ്രന്ഥത്തിലും മഹ�
ത്തായ വ്യാകരണശാസ്ത്രം പ്രതിഫലിയ്ക്കുെമന്നുമാണു്
അേദ്ദഹം പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നതു്. പ്രേവശകം മുഴുവൻ 600
േശ്ലാകങ്ങളിൽ വിരചിതമാകയാൽ അേധ്യതാക്കന്മാർ�
ക്കു് ഓർമ്മയിൽ െവയ്ക്കുവാൻ വളെര സൗകര്യമുണ്ടു്. പി�
ഷാരടിയുെട കാവ്യൈശലി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ അടിയിൽ പകർത്തുന്നു:

“ടിതു് പീഠവദധസ്തിേഷ്ഠൽ കിന്മൂർദ്ധനി കിരീടവൽ
മിത് സ്യാേന്ത്യസ്വരാദൂർദ്ധ്വം ഫാേല പുണ്ഡ്രവദാഗമഃ

സ്ഥാേന ശത്രുവദാേദശശ്ഛത്രവൽ പ്രത്യയാഃ പേര.”

“ആദ്യന്തൗ ടകിതൗ” എന്നു പറയുന്നതിേനക്കാൾ ടിതു്
അടിയിൽ പീഠംേപാെലയും കിതു് മുകളിൽ കിരീടംേപാ�
െലയും സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു എന്നുംമറ്റുംപറയുന്നതു സ്വാര�
സികമാണേല്ലാ.

“ഭൃശായേത വായുരയം ശബ്ദായേന്ത വലാഹകാഃ
സുഖായേന്ത ഗൃേഹഷ്വാഢ്യാ ബാഷ്പായേന്ത വിേയാഗിനഃ” .
“ഊരീകൃത്യ ജവം വൃക്ഷാംസ്തൃ്ണീകൃത്യ സമീരണഃ
േമഘാൻ പടപടാകൃത്യ സാന്ദ്രീഭൂയ ച വാത്യയം:”

പ്രേവശകത്തിനു് ഒരു പഴയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം കണ്ടി�
ട്ടുണ്ടു്. അതിനുപുറെമ ആറ്റുപുറത്തു ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്കൾ
സുബന്തപ്രകരണാന്തംവെര സ്വയമായി ഒരു ഭാഷാവ്യാ�
ഖ്യാനം രചിച്ചു് അേതാടുകൂടി പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഇദംപ്ര�
ഥമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിനു ലഘു�
വിവൃതി എന്നു വിശദമായ ഒരു സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം
പി. എസ്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രികൾ നിർമ്മിക്കു�
കയും മൂലേത്താടു േചർത്തു േഗാശ്രീസംസ്കൃത ഗ്രന്ഥാവ�
ലിയുെട ദ്വിതീയാങ്കമായി മുദ്രണം െചയ്യുകയും െചയ്തിട്ടു�
ണ്ടു്.

ഒെരാറ്റ ശ്േളാകം
അച്യുതപ്പിഷാരടിേയാടു് ഒരു വിേദശീയനായ പണ്ഡി�
തൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജാതിേയെതന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ

“േദവബ്രാഹ്മണശുശ്രൂഷുസ്സാഹിൈത്യകപരായണാ
ഈദൃശീ വർത്തേത ജാതിഃ േകരേളഷ്വിതരത്ര ന.”

എന്നു് ആ മഹാശയൻ മറുപടി പറഞ്ഞതായി േകട്ടിട്ടു�
ണ്ടു്.



30 െകാച്ചി രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്

െകാല്ലം 740 കുംഭം മുതൽ 776 മീനംവെര െകാച്ചിരാജ്യം
പരിപാലിച്ച േകശവരാമവർമ്മമഹാരാജാവു് പല പ്ര�
കാരത്തിലും പ്രശംസാർഹനായ ഒരു പുണ്യപുരുഷനാ�
യിരുന്നു. ആ മഹാരാജാവിെന്റ മാതാവു് ഊരകത്തമ്മ�
െയ വളെരക്കാലം ഭജിച്ചതിെന്റ ഫലമായാണു് അവിട�
െത്ത അവതാരെമന്നു ബാലകവി രാമവർമ്മവിലാസം
നാടകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. “തസ്യ താവന്മഹാ�
രാജസ്യജനനീ, പ്രഥമാ വീരജനനീനാം, പുരാ ചിരമപ�
ത്യവാഞ്ഛയാ മലയപുരവാസിനീം ഭഗവതീം ഭവാനീമാ�
രാധിതവതീ. ആരാധനപ്രസന്നാ ച സാ സ്വേപ്ന താമി�
ത്ഥമന്വഗ്രഹീൽ.

േലാകപാൈലശ്ച സകൈലർേല്ലാഭനീയക്രിയം സുതം
മൽപ്രസാദാന്മഹാഭാേഗ, ജനയസ്വ യശസ്വിനി”

എന്ന ഭാഗം േനാക്കുക.

അവിടെത്ത സമരശൂരത, ഈശ്വരഭക്തി, തീർത്ഥാടനൗ�
ത്സുക്യം ഇവെയ അക്കാലെത്ത കവികൾ അത്യുജ്ജ്വ�
ലമായ ഭാഷയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ തമ്പുരാെന്റ
വകയായി 751 ധനു 12-ാം നുയിെല ഒരു ദാനശാസനം
ചിദംബരം േക്ഷത്രത്തിൽ ലിഖിതമായിട്ടുണ്ടു്. 776 കന്നി
27-ാം നു അവിടുന്ന തുലാപുരുഷദാനം നിർവ്വഹിച്ചു. കാ�
ശിവെര യാത്രെചയ്തു് അവിെടെവച്ചു തീെപ്പട്ടതിനാൽ
കാശിെക്കഴുന്നള്ളിയ തമ്പുരാൻ എന്നു് അവിടെത്ത
വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നു. മഴമംഗലത്തു നാരായണൻനമ്പൂ�
രിയുെട രാജരത്നാവലീയം ചമ്പുവിെല നായകൻ അവി�
ടുന്നാണു്. മഴമംഗലത്തിനുപുറേമ ബാലകവി, മൂേക്കാ�
ലയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി എന്നിവരും അവിടെത്ത
ആശ്രിതന്മാരായിരുന്നു. രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് ‘രാസ�
ക്രീഡ’ എന്ന മണിപ്രവാളകാവ്യത്തിെന്റ പ്രേണതാവും
തമിഴിൽ നിന്നു തിരുവള്ളുവരുെട തിരുക്കുറൾ മലയാ�
ളത്തിേലക്കു തർജ്ജമെചയ്യിച്ച ഭാഷാേപാഷകനുമായി�
രുന്നു എന്നു ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു. ഈ തർജ്ജമയ്ക്കു
—‘തിരു (വള്ളുവ) വുള്ളപ്പയൻ’ എന്നു േപർ െകാടുത്തു�
കാണുന്നു. ഇതു സമാപ്തമായതു െകാല്ലം 770 വൃശ്ചികം
28-ാം നുയാണു്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒരു പ്രതിേയ
കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. അതിൽ “വള്ളുവരിട്ട നൂലുവഴികവിവ്യാ�
ഖ്യാനം മലയാൺമയിൽ സംസ്കൃത…എഴുതിച്ചതു രാമ�
വർമ്മകവിരാജൻ” എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിക്കാണുന്നു.



31 രാമവർമ്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള ചില
പ്രശസ്തികൾ

രാജരത്നാവലീയം ചമ്പുവിലുള്ളവയാണു് അേധാലിഖിത�
ങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ:

“അക്കാലം േദഹഭാജാം മിഴികളിലമൃത-
സ്യന്ദവും േകാരിയൂത്തൂ-

ത്തേഗ്ര നിർദ്ധൂയ ൈവരാകരതിമിരകുലം
പൂർണ്ണേയാഗാഞ്ചിതാത്മാ

ദിെക്കേപ്പരും െവളുപ്പിച്ചഭിനവമഹസാ
മാടഭൂപാന്വയാേഖ്യ

മുേഖ്യ പൂർവാദ്രിമൗലൗ െതളിവിെലാരു കുമാ-
േരന്ദു േപാന്നാവിരാസീൽ.

േക്ഷാണീമംഗല്യഭൂഷാമണി തദനു സേഖ!
കൗതുകം പൂണ്ടു ദാന-

േശ്രണീമാപൂര്യ വിേശ്വാത്തരമഹിമ തകും
ജന്മേമാർത്തും വിേശഷാൽ

നാനാേലാകാഭിരാമം തിരുവുടൽ മധുരം
കണ്ടുമയ്യാ! തദാനീ-

മാനന്ദീ രാമെനന്നദ്ഭുതഗുണമഹിതം
നാമേധയം വ്യതാനീൽ.

കാണുന്നവർക്കതുലബാലവിഹാരേഭൈദ-
രാനന്ദേമഷ വിതരൻ നഗേര വളർന്നാൻ
േചണാർന്ന ഭാസ്കരകുേല, മുരൈവരി വിശ്വ-
ത്രാണായ പണ്ടുടനേയാധ്യയിെലന്നേപാെല.
ഓേരാേരാ ശസ്ത്രശാസ്ത്രപ്രഥനവുമപദാ-

നങ്ങളും മാനവായ്പും
വീരശ്രീയും പ്രഭാവെപ്പരുമയുമമിതാ-

നന്ദവും േദഹഭാജാം
ആേരാമൽക്കീർത്തിയും വിണ്ടലനരപതികൾ-

ക്കിണ്ടലും പാടുപാേട
വാരം വാരം തദാനീം പുതുമെയാടു കുമാ-

േരണ സാകം പുലർന്നൂ.

സാമർേത്ഥ്യാദയമാർന്ന നാളിലതിേവലം
േവദശാസ്ത്രാന്തര-

ശ്രീമല്ലക്ഷണകാവ്യനാടകകുലാവിജ്ഞാനപാരീണധീഃ
ഓമൽപ്പൂമകൾതൻവിേലാചനകലാമാലാമണിഞ്ഞൂഴിതൻ
േക്ഷമത്തിന്നുദയപ്രഭാവമഹിമാ ശ്രീരാമവർമ്മാ ബഭൗ.

ശ്രീരാമം വീരലക്ഷ്മ്യാ ശിവശിവ വിജയം
വിക്രമംെകാണ്ടു പാരാ-

വാരം ഗാംഭീര്യവൃത്ത്യാ നവതനുസുഷമാ-
സമ്പദാ ശംബരാരിം

വാരാളും ദാനരീത്യാ വിബുധതരുവരം
പൂർണ്ണചന്ദ്രം പ്രസാദാൽ

മാരാരിം ൈവദുഷീവിഭ്രമസരണികൾെകാ-
േണ്ടഷ ധീമാനൈജഷീൽ.

അക്കാലം പരിപാല്യ സാധു വസുധാചക്രം തുേലാം നാൾ
മണം

തിക്കീടുംപടി വീരേകരളനൃപാേല നാകുേലാകം ഗേത
അക്ഷീേണാദയമാനവിക്രമനിേധഃ ശ്രീരാമവർമ്മന്നു േത
വിഖ്യാതാസ്സചിേവാത്തമാ വിദധിേര രാജ്യാഭിേഷകം മുദാ.

കൃതാഭിേഷകസ്സ തു രാമവർമ്മാ
ക്ഷിതിം ചതുസ്സാഗരരത്നകാഞ്ചീം
യഥാവദാവിഷ്കൃതധർമ്മഭൂമാ
തേതാശിഷദ്വാസവതുല്യധാമാ.”

രാമവർമ്മമഹാരാജാവിനു വീരേകരളവർമ്മാെവന്നും
േഗാദവർമ്മാെവന്നുമുള്ള േപരുകളിൽ രണ്ടു് അനുജന്മാ�
രുണ്ടായിരുന്നു. വീരേകരളവർമ്മാവു് 776-ൽ രാമവർമ്മ
മഹാരാജാവിെന്റ മരണാനന്തരം കിരീടധാരണം െച�
യ്യുകയും 790-ൽ യശശ്ശരീരനാവുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹ�
മാണു് േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട പ്രശസ്തിക്കു പാത്രീഭവിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു്. േഗാദവർമ്മാവു രാമവർമ്മാവു മരിച്ചതിനുേമൽ
ഏെറത്താമസിയാെത രാേമശ്വരത്തുെവച്ചു് അന്തരിച്ചു.
ഈ വസ്തുതകൾക്കു ലക്ഷ്യം നീലകണ്ഠകവിയുെട െതൻ�
ൈകലനാേഥാദയം ചമ്പുവിലുണ്ടു്. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
തദന്തർഗ്ഗതങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക:

“തൽകാേല ചതുരന്തഭൂമിവലയപ്രാകാശ്യേഹേതാർന്നൃണാ-

മുദ്രിൈകതസ്സുകൃൈതസ്സേരാരുഹഭുവാ സങ്കല്പിതസ്സാദരം
പ്രൗഢശ്രീരുദിയായ പുണ്യദിവേസ കശ്ചിൽ കുമാരാത്മനാ
മാടക്ഷ്മാപതിവംശരമ്യശിഖേര മാണിക്യദീപാംകുരഃ

കാന്തിം കാഞ്ചന മൂർത്തിധാരിമദനപ്രഖ്യാം പ്രവീരശ്രിയം
േപ്രന്ധാനാമപി ചിത്തവൃത്തിമതിഗംഭീരപ്രിയംഭാവുകാം
ക്ഷാന്തിം നിസ്തുഷൈവദുഷീഞ്ച നിതരാം

ബിഭ്രന്നേരന്ദ്രാഭക-
സ്സാന്ദ്രാവിഷ്കൃതദിവ്യലക്ഷണപരീതാത്മാധ്യ വാത്സീദസൗ.

സാമ്രാജ്യാധികൃേതാ വയസ്യഭിനേവ ശ്രീരാമവർമ്മാഭിേധാ
രാേജന്ദ്രസ്സഹ േഗാദവർമ്മസഹേജനാക്രമ്യ വർഗ്ഗം ദ്വിഷാം
കൃത്വാ ദാനവരം തുലാദ്യപുരുഷം വാരാണസീസന്നിധൗ
സംപ്രാപ്തശ്ശിവേലാകമന്വഗനുേജാപ്യാഗമ്യ രാേമശ്വരാൽ.”

രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ തീർത്ഥാടനാഭിനിേവശം
സുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. അതിെനപ്പറ്റിയും രാജരത്നാവ�
ലീയത്തിൽ

“വാർെമത്തും േക്ഷത്രതീർത്ഥങ്ങളിലതിലതില-
ത്യന്തമുേഖ്യഷു ഗത്വാ

േനെരത്താേതാരു േസവാം കലിതരുചി വള-
ർേത്തഷ നിഷ്കല് മഷാത്മാ

പൂരിെച്ചല്ലാടവും കാഞ്ചനമയമഴെപ-
യ്താശു ഭൂേലാകഭാജാം

ദാരിദ്ര്യച്ചൂെടാഴിച്ചാൻ നിഖിലമവനതും
പാർവ്വതീശപ്രസാദം.”

എന്ന പദ്യത്തിൽ സൂചന കാണുന്നു. “സ രാജാ തീർ�
ത്ഥാനുരാഗീതി പ്രസാദഭൂമിഃ” എന്നും “ന ജാനാസി കി�
മസ്യ…േസതുചിദംബരപ്രഭൃതിതീർത്ഥയാത്രാവൃത്താന്തം?”
എന്നും രാമവർമ്മവിലാസത്തിലും പ്രസ്താവനയുണ്ടു്.
അേദ്ദഹം അഞ്ചുവർഷക്കാലം ഒരു ഭിക്ഷുവിെന്റ േവഷ�
ത്തിൽ ഭാരതത്തിെല പല പുണ്യേക്ഷത്രങ്ങളും സന്ദർ�
ശിച്ചതായി േപാർത്തുഗീസുചരിത്രകാരന്മാരും പ്രസ്താവി�
ക്കുന്നു.
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രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ സദസ്യന്മാരുെട പംക്തി�
യിൽ േചാളേദശത്തിെല െതാണ്ടമംഗലത്തിൽെപ്പട്ട
മൂലാണ്ഡം ഗ്രാമത്തിെല ബാലകവിക്കു പ്രധാനമായ
ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. തെന്റ പുരസ്കർത്താവിെന്റ
പ്രേത്യകമായ പ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചിരുന്ന ആ കവി
രത്നേകതൂദയെമന്നും രാമവർമ്മവിലാസെമന്നും രണ്ടു
നാടകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടും അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള നാ�
ടകങ്ങളും തൃശ്ശിവേപരൂർ ശിവേക്ഷത്രത്തിെല ഉത്സ�
വത്തിനു് അഭിനയിക്കുവാൻ നിർമ്മിച്ചവയുമാെണന്നു
കാണുന്നു. മൂലാണ്ഡത്തിൽ േസാമനാഥെന്റ പുത്രനായി
യൗവനഭാരതി എെന്നാരു കവിേശ്രഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നു
എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനായ മല്ലികാർജ്ജുനൻ
ഛേന്ദാഗനും കവിയുമായിരുന്നു എന്നും മല്ലികാർജ്ജു�
നസൂനുവായ കാളഹസ്തിയുെട പുത്രനാണു് താെനന്നും
കവി പ്രസ്താപിക്കുന്നു. രണ്ടു നാടകങ്ങളിലും കൃഷ്ണമനീ�
ഷിെയന്ന ഒരു പണ്ഡിതെന്റ ബഹുമതിക്കു താൻ പാ�
ത്രീഭവിച്ചതായും ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ടു്. “ഏനമുപേശ്ലാകി�
തവാൻ േകരളഗുരുർജ്ജിതാേശഷേശമുഷീവിേശഷഃ
കൃഷ്ണമനീഷീ-

േയാഭൂദ്യൗവനഭാരതീകവിവിരാച്ഛ്റീേസാമനാഥാത്മജാ-
ച്ഛേന്ദാഗ സ്സ ഹി മല്ലികാർജ്ജുനകവിർദ്ധന്യഃ പിതാ

യൽപിതുഃ
േസായം ബാലകവിസ്സുധാർദ്രകവിതാഭാക്കാളഹസ്ത്യാത്മജഃ
പ്രഖ്യാേതാ ഭുവി കസ്യന ശ്രുതിപഥം

േശ്രേയാനിധിർഗ്ഗാഹേത?”

എന്നതാണു് രത്നേകതൂദയത്തിെല പദ്യം. ഈ കൃഷ്ണപ�
ണ്ഡിതെന “തൈസ്യവ മഹാരാജരാമവർമ്മേണാ ഗുരു�
ണാ, ശുനാസീരഗുരുയേശാലുണ്ടാകപാണ്ഡിതീേകന പ്ര�
തിവാദിമദഗേദാല്ലംഘനരാഘവൈവദുഷീപ്രകാശ ദർ�
ശിേതാപേദശ കൗശേലന സകലവിദ്യാനിഷ്ണാേതന”
എന്നു് ആ നാടകത്തിലും “പുൈരവ തൈസ്യവ ഗുരു�
ണാ രാജ്ഞഃ, ശുനാസീര… പാണ്ഡിതീേകന, പ്രതി�
വാദിമദഗേദാല്ലംഘനാഗദങ്കാേരണ േകരളമണ്ഡലാ�
ലങ്കാേരണ കലാകലാപനദീേഷ്ണന കൃഷ്ണമനീഷിണാ
സുഗുണേപാഷിണാ” എന്നു രാമവർമ്മവിലാസത്തിലും
അേദ്ദഹം പ്രശംസിക്കുന്നു. രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
ഗുരുവാണു് രാഘവപണ്ഡിതെന്റ ശിഷ്യനായ കൃഷ്ണമനീ�
ഷി എന്നു് ഈ പംക്തികളിൽ നിന്നു വിശദമാകുന്നു.
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതും രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വി�
വിധസിദ്ധികെള പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നതുമായ ഭാഗവും
ആ നാടകത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ ഉള്ളതാകുന്നു:

“സൂത്രധാരഃ േകരളേദശാധിപതിരുച്ചാവചപട്ടാംബ�
ൈരരുച്ചീകൃതാം െകാച്ചീപുരീമമരാവതീമിവ സൗ�
ഭാഗ്യവതീമാവാസയൻ ഭൂവാസേവാ ൈവദുഷ്യനി�
ധിർബുധജനമാേന്യാതി വദാന്യഃ പാലിതനിഖില�
ധർമ്മാ രാമവർമ്മാ സ്വയേമവ വസ്ത്വപി രത്നേക�
തൂദയം നാമാപി പരികല്പ്യ േതന കവികുേലാത്തം�
േസന നാടകമിദമാരചയ്യ തദ്ദിശി ദിശി പ്രഖ്യാതമാ�
തതാന.”

പാരിപാർശ്വികഃ (സഹർഷവിസ്മയം) അപി കൃതം സ്വ�
യേമവ മഹാരാേജന വസ്ത്വപി രത്നേകതൂദയനാമാ�
പ്യഭിജാതം നാടകസ്യ?

സൂത്ര: അഥ കിം. പ്രാജ്ഞഃ ഖല്വസൗ.
പാരി: സ്വർണ്ണകുസുമ ഇവ സൗരഭ്യം അനംേഗക്ഷു�

ചാപ ഇവ ഫേലാൽപത്തിരാേലഖ്യ മൂർത്താവിവ
സത്വേയാേഗാ മണിദാമ ്നീവ മാർദ്ദവമത്ഭുതം രാ�
ജ്ഞി ൈവദുഷ്യം.

സൂത്ര: കിമിദമാശ്ചര്യം-

“സരസിജനയേന ലക്ഷ്മ്യാസ്തസ്മിംശ്ചതുരാനേന
സരസ്വത്യാഃ

സാമാനാധികരണ്യം സമുചിതമന്യത്ര ൈവയധികരണ്യം.”

ഈ ഭാഗത്തിൽനിന്നു ബാലകവിക്കു നാടകത്തിെന്റ
കഥാവസ്തു ഉപേദശിച്ചതും അതിനു രത്നേകതൂദയം എന്നു
േപർ കല്പിച്ചതും മഹാരാജാവാെണന്നു വന്നുകൂടുന്നു. മാ�
ളവരാജാവായ വിജയ േകതുവിെന്റ പുത്രൻ രത്നേകതു
മണിപുരരാജാവായ ജയേസനെന്റ പുത്രി ലീലാവതി�
െയ വിവാഹം െചയ്യുന്നതാണു് പ്രസ്തുത നാടകത്തിെല
ഇതിവൃത്തം. പ്രഭാവതി എെന്നാരു പരിവ്രാജികയാണു്
അവെര സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു്. നാലാമങ്കത്തിൽ വാരാ�
ണസി, വിന്ധ്യപർവ്വതം, രാേമശ്വരം, മധുര, ശ്രീരംഗം,
തിരുവാനക്കാവു്, ചിദംബരം കാഞ്ചീപുരം, െവങ്കടഗിരി,
കാളഹസ്തി തുടങ്ങിയ േക്ഷത്രങ്ങളുേടയും നദികളുേടയും
പർവ്വതങ്ങളുേടയും വർണ്ണനങ്ങളുണ്ടു്. കഥാവിഷയക�
മായി രത്നേകതൂദയത്തിനും രാജരത്നാവലീയത്തിനും
തമ്മിൽ കാണുന്ന സാജാത്യം സഹൃദയന്മാരുെട ശ്രദ്ധ�
െയ ആകർഷിക്കാെതയിരിക്കയില്ല.

“പ്രാേഗവ പ്രസൃമരവിശദയശഃപൂരകർപ്പൂരപൂരിതബ്രഹ്മാ�
ണ്ഡകരണ്ഡകസ്യ പ്രചണ്ഡതരശൗണ്ഡീര്യമാർത്താണ്ഡ�
മണ്ഡേലാ ദയപർവ്വതസ്യ പ്രതിഭടസുഭടവർഗ്ഗസ്വർഗ്ഗാധി�
േരാഹണനിേശ്രണികായിതകൃപാണികാവല്ലീകസ്യ ക്രിയാസമഭി�
ഹാരക്രിയ മാണമഹാഹവാവസാനപ്രതിഷ്ഠാപിതജയസ്തംഭ�
യൂപലാഞ്ഛിത നവദ്വയദ്വീപസ്യ…അനവദ്യവിദ്യാലേതാദ്യാനസ്യ
സംഗീത സാഗരസാംയാത്രികസ്യ സകലകലാകുശലസ്യ
െകാച്ചീനഗരഹാരനായകമേണ മാർത്താണ്ഡവംശമൗക്തി�
കസ്യ മഹാരാജരാമവർമ്മണഃ” എന്നും മറ്റുമാണു് രത്നേക�
തൂദയത്തിൽ അവിടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനം.

രത്നേകതൂദയത്തിനു പിന്നീടു കവി നിർമ്മിച്ചതാണു് രാമ�
വർമ്മവിലാസം. അതിൽ നടി “കിന്നു പുരൂരവഃ പൂരുപ്ര�
മുഖാനാം പുരാണരാജന്യാനാം ചരിതാന്യതിക്രമ്യ വർ�
ത്തമാനസ്യ രാേജ്ഞാ രാമവർമ്മവിലാസമഭിലഷന്ത്യാ�
ര്യമിശ്രാഃ” എന്ന േചാദ്യത്തിന്നു സൂത്രധാരൻ “ശ്രൂയതാ�
മസ്യാപി സൗശീല്യം” എന്നു പ്രക്രമിച്ചുെകാണ്ടു “ധർേമ്മ
സ്ഥിതിരതിതരാം തീർത്ഥ േസവാസു രാഗഃ…ക ഇഹ
ഭുവേന ഭൂപതിഃ പുണ്യശീലഃ” എന്നും മറ്റും മഹാരാജാവി�
െന്റ ഗുണഗണങ്ങെള വാഴ്ത്തി അേദ്ദഹം രാജർഷിയാെണ�
ന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു. പിെന്നയും

“ദിനകരകുലജന്മാ നായേകാ രാമവർമ്മാ
കവിരയമഭിജാതഃ കാവ്യേമതച്ച ഭവ്യം
വയമഭിനയവിദ്യാൈവഭേവ നിസ്സപത്നാഃ
പരിഷദപി…ത്വയം േകാപി േയാഗഃ” എന്നും

‘ഭാസ്വദ്വംശവതംസമൗക്തികമണിർവ്വീരസ്സ വാരാൻ
ബഹൂ-

നാരേബ്ധഷു മഹാഹേവഷ്വരിപശൂനാലഭ്യ േദാർല്ലീലയാ
നൈവ്യേശ്ശാണിതപങ്കകുംകുമരൈസർന്നന്വന്വലിപ്തപ്രിയാ-

മുർവീ…മുപചിതേക്രാേധാ യഥാ ഭാർഗ്ഗവഃ” എന്നും

രത്നാകരാനുപ്രേവശാത്താമ്രപർണ്ണീപയഃകണഃ
ഹാരായേത നാടേകസ്മിൻ തഥാ സ്യാദ്വാഗ്വരാ മമ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള പദ്യങ്ങളിൽ കവി തനിക്കു നായകേനാ�
ടുള്ള ഭക്തിെയ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. രാമവർ�
മ്മമഹാരാജാവിെന്റ തീർത്ഥയാത്രയാണു് പ്രസ്തുത നാട�
കത്തിൽ പ്രാേയണ വർണ്ണനാവിഷയം. തലക്കാേവരി�
യിൽെവച്ചു ഗന്ധർവരാജകന്യകയായ രസചന്ദ്രികെയ
അവിടുന്നു പരിഗ്രഹിച്ചു എന്നും മറ്റും കവി വർണ്ണിക്കുന്ന�
തു രത്നേകതൂദയത്തിെല ലീലാവതീവിവാഹംേപാെല
േകവലം സങ്കല്പസംഭവമാണു്. അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ അമ�
ലാനന്ദെന്റ കല്പതരു എന്ന േവദാന്തഗ്രന്ഥത്തിനു പരിമ�
ളം എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച അവസരത്തിൽ അതു വാ�
യിച്ചുേനാക്കി ബാലകവി

“അപ്പദീക്ഷിത! കിമിത്യതിസ്തുതിം
വർണ്ണയാമി ഭവേതാ വദാന്യതാം
േസാപി കല്പതരുരർത്ഥലിപ്സയാ
ത്വദ്ഗിരാമവസരം പ്രതീക്ഷേത”

എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥെത്ത പ്രശംസിച്ചതായി മഹാകവി നീ�
ലകണ്ഠദീക്ഷിതർ േഘാഷിക്കുന്നു.

കവിതാരീതി അസാമാന്യമായ വാഗ്വിലാസത്താൽ
അനുഗൃഹീതനായ ഒരു കവിപുംഗവനായിരുന്നു ബാല�
കവി എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഏതാനും ചില പദ്യ�
ങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് ആ വസ്തുത െതളിയിക്കാം.

1. വസന്തകാലം
“ഉന്മീലൽപികപഞ്ചൈമരുപചിതദ്വന്ദ്വാനുരാേഗാദൈയ-
രുൽകൂലസ്മരേദാർമ്മൈദരുപഹൃതശ്രീഖണ്ഡഖണ്ഡാനിൈലഃ
ഉദ്യച്ചൂതദലാവതംസിതവൈനരുദ്ദാമചന്ദ്രാതൈപ-
രുന്നിദ്രപ്രസൈവരുദഞ്ചിതമളിേക്ഷമങ്കൈരർ വാസൈരഃ.”

2. കാമേദവൻ
“ഇക്ഷുസ് ത്രുട്യതി ൈനക്ഷവീ വലയിതാപ്യാലംബ്യ മേധ്യ

ദൃഢം;
മാലാ വാ ന പലായേത മധുലിഹാമാസു് ഫാല്യമാനാ

മുഹുഃ;
ന ക്ലാമ്യന്തി നിയന്ത്രിതാനി

കുസുമാന്യാകർണ്ണമാകർഷൈണ:
-

ശ്ചിത്രം ചിത്രമമുഷ്യ ചിത്തഭവ! േത വീരസ്യ വിക്രീഡിതം.”

3. സൂേര്യാദയം
“പ്രൗഢധ്വാന്തപേയാധിമഗ്നജഗദുദ്ധാരായ താരാതിര-
സ്കാരായ പ്രതിപുഷ്പലിൺമധുഝരീഭാരാവതാരായ ച
ഉദ്ഭൂേതാ ഭഗവാൻ രഥാംഗമിഥുനസ്മാരാഹവാരാധനാ-
ചാരായ സ്ഫുടമഭ്രമണ്ഡപപരിഷ്കാരായ വാരാന്നിേധഃ.”

ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകം ജയേദവെന്റ പ്രസന്നരാഘവം
നാടകത്തിെല ‘ഏതത്തർക്കയ ചക്രവാകനികരാശ്വാ�
സായ താരാഗണഗ്രാസായ’ എന്ന േശ്ലാകെത്ത അനു�
സ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

4. േചാളേദശം

“ഏേത ഹി മരുദ്ബൃധാപൂരപൂരിതസാരണീസഹസ്രനീ
രന്ധ്രേകതകീവനാനിേലാദ്ധൂ തനൂതനപരാഗ ൈകത�
വാപഹസിതാന്യജനപദാഃ പ്രതിപദപ്രരൂഢപ്രച്ഛായമ�
ഹാമഹീരുഹമാ ലഭാരിേണാ മഹനീയഗുണഗ്രാമസമ�
ഗ്രാഗ്രഹാരപരമ്പരാപരിഷ്കൃതാസ്തിരസ്കൃത സ്വാരാജ്യസൗ�
ഭാഗ്യഗർവാഭിനിേവശാേശ്ചാളേദശാഃ.

സ്ഥാേന സ്ഥാേന ശിശിരമധുരം വാരി സഹ്യാത്മജായാഃ
കൂേല കൂേല മധുമദരണൽേകാകിലാഃ പുഷ്പവാടാഃ
മേധ്യ മേധ്യ ഭവഭയഹരം മന്ദിരം േദവതാനാം
ദൂേര ദൂേര വസതി വചസാം േചാളഭൂേമഃ പ്രഭാവഃ.”

േനാക്കുക കവിയുെട ഉൽകടമായ േദശാഭിമാനം!

5. ചിദംബരം
“ന്യേസ്താദസ്താംഘ്രിപദ്മം ക്വണിതമണിതുലാ-

േകാടി േകാടീരേകാടീ-
ത്വംഗദ്ഗംഗാതരംഗം കരഡമരുകഡും-

കാരിതൗങ്കാരതത്വം
വല് ഗദ്വ്യാഘ്രാജിനാഗ്രം വലിതവലിപദം

ലംബമാനാക്ഷമാലം
നിത്യം നൃത്യജ്ജഗത്യാമിഹ കിമപി മഹ-

സ്തിഷ്ഠേത ചിത്സഭായാം.”

6. ചേന്ദ്രാദയം
“േദേവായം കുസുമാകരാൻ സുരഭയൻ,

ദിൿചക്രമുത്തംഭയൻ,
സിന്ധും തുന്ദിലയൻ, സുഖം സുലഭയൻ,

ശൃംഗാരമുജ്ജൃംഭയൻ,
കാമം കാമിഷു ലംഭയൻ, കമലിനീേകാശാനി വിഷ്കംഭയൻ,
സ്വം ബിംബം പ്ലവകുംഭയൻ

സുരപഥക്രീഡാസേരാഗാഹേത”
(എല്ലാം രത്നേകതൂദയത്തിൽനിന്നു്)

7. സഹൃദയന്മാേരാടു്
“സ്വഭാവേസ്സായം വഃ സദയഹൃദയാനാം ജഗതി യ-
ച്ഛിരഃ ശ്ലാഘാകംപ്രം പരഗുണകേണനാപി ഭവതി;
പേരഷാന്ത്വാചൂഡം ദൃഢഘടിതമാത്സര്യവിസര-
ച്ഛലാനാം കീലാനാം സകൃദപി ന മൗലിർവിചലതി.”

(രാമവർമ്മവിലാസത്തിൽനിന്നു്)
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ഏേതാ ഒരു പണ്ഡിതൻ പുരാണച്ഛായകലർത്തി രചി�
ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു് േകരളമാഹാത്മ്യം. ആെക
ആറധ്യായങ്ങളു൦ 2217 േശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. േശ്ലാകങ്ങെള�
ല്ലാം ആനുഷ്ടുഭവൃത്തത്തിലാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നെത�
ങ്കിലും ചില അധ്യായങ്ങളിൽ സർഗ്ഗാന്തേശ്ലാകങ്ങൾ
ഇതരവൃത്തങ്ങളിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായും കാ�
ണാം. ൈനമിശാരണ്യത്തിൽ ഒരു കാലത്തു് ഒരു ദീർഘ�
സത്രം നടക്കുകയും ആ അവസരത്തിൽ ശൗനകൻ തുട�
ങ്ങിയ മഹർഷിമാർ അവിെട സന്നിഹിതരായിരിക്കേവ
സൂതൻ അവെര സന്ദർശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ
ശൗനകൻ ശ്രീപരശുരാമൻ േകരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച
തീർത്ഥേക്ഷത്രങ്ങെളപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കണ�
െമന്നു സൂതേനാടു് അേപക്ഷിക്കുകയും, അതിനു സൂതൻ
ആ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു യുധിഷ്ഠിരനും ഗർഗ്ഗമഹർഷിയു�
മായി സംവാദമുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നും അതിെനത്തെന്ന താ�
നും നിേവദനംെചയ്യാെമന്നും ശൗനകേനാടു പറയുകയും
െചയ്യുന്നു. ഈ പീഠികെയ ആസ്പദമാക്കിയാണു് “ഇതി
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാേണ േകരളമാഹാേത്മ്യ ഗർഗ്ഗയുധിഷ്ഠിര�
സംവാേദ” എെന്നാരു കുറിപ്പു് ഓേരാ അധ്യായത്തിേന്റ�
യും ഒടുവിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ േചർക്കുന്നതു്. േകരളത്തിെന്റ
പൂർവകാലചരിത്രെത്തപ്പറ്റി പല വിവരങ്ങളും േരഖെപ്പ�
ടുത്തുവാൻ അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടു്. കാർത്തവീ�
േര്യാല്പത്തിമുതല്ക്കു കഥ ആരംഭിച്ചു ശ്രീപരശുരാമെന്റ ചരി�
ത്രം ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ കാണുന്നതു സംഗ്രഹിച്ചു
പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പിെന്ന പരശുരാമെന്റ തപസ്സു്, േകര�
േളാല്പത്തി മുതലായ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയാണു് പറയുന്ന�
തു്. തദനന്തരം േചാളേദശത്തിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മണെര
ആനയിച്ചു് അവർക്കു ഗ്രാമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു േവഷഭാ�
ഷാദികളിൽ മാറ്റംവരുത്തി േകരളീയരാക്കുന്നതും കാ�
ഞ്ചീപുരത്തുനിന്നു തരണനല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെലവരുത്തി
അേദ്ദഹത്തിനു േക്ഷത്രങ്ങളിൽ തന്ത്രാധികാരം നല്കുന്ന�
തും മറ്റും വർണ്ണിക്കുന്നു. പയ്യനൂർ (സുബ്രഹ്മണ്യപുരി),
മൂകാംബി, തളിപ്പറമ്പു് (ലക്ഷ്മീപുരം), തൃെച്ചമ്മരം (ശംബര�
വനം), െചറുകുന്നു് (ബാലൈശലം), തിരുെനല്ലി (സഹ്യാ�
മലകം), പള്ളിക്കുന്നു് (വിഹാരാദ്രി), തിരുവങ്ങാടു് (േശ്വ�
താരണ്യം), െകാട്ടിയൂർ (ത്രിശിരാചലം), പിഷാരിക്കാവു്
(മുദ്രാചലം), വടക്കൻ േകാട്ടയം (ദുർഗ്ഗാപുരി), ഗുരുവാ�
യൂർ (വാതാലയം), െകാടുങ്ങല്ലൂർ (േകാടരപുരി), തൃപ്പൂണി�
ത്തുറ (ത്രിപൂർണ്ണപുരി), ൈവക്കം (വ്യാഘ്രപുരി), തിരുവി�
താംേകാടു് (ശ്രീവർദ്ധനപുരി), തിരുവില്വാമല (ഏകാ�
ദശ്യചലം), തിരുനാവാ (നവേയാഗിപുരം), ശുചീന്ദ്രം,
കന്യാകുമാരി മുതലായ പല േക്ഷത്രങ്ങളുെട പ്രതിഷ്ഠ,
േകരളത്തിെല ജാത്യുൽപത്തിയും വിേശഷാചാരങ്ങളും,
ദാരുകവധം, േകശിവധം, അംേബാഹലവധം എന്നി�
ങ്ങെന േവെറയും പല പ്രേമയങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ശ്ര�
ദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. സംസ്കൃതീകൃതങ്ങളായ ചില
സ്ഥലസംജ്ഞകൾ അശ്രുതപൂർവങ്ങളാണു്.

കാലം
ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ േകരളമാഹാത്മ്യ�
ത്തിനു പറയത്തക്ക വിലെയാന്നും കല്പിക്കാവുന്നതല്ല.
േകരേളാൽപത്തിക്കു മുമ്പുണ്ടായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് േക�
രളമാഹാത്മ്യം എന്നു സമ്മതിക്കാം. “ഭൂതരായർ എന്നു
േപരു വരുവാൻ സംഗതി േകരളമാഹാത്മ്യത്തിൽ േമ�
േല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ പാണ്ഡ്യൻ മലയാളെത്ത
ഭൂതൈസന്യങ്ങേളാടുകൂടി വന്നാക്രമിച്ചു ഭൂതനാഥൻ
എന്ന അമ്പലേത്തയും അങ്ങാടിേയയും നിർമ്മിച്ചുണ്ടാ�
ക്കുേമ്പാൾ പരശുരാമൻ അവേനാടു ‘യുഷ്മാകഞ്ച തു
മദ്ഭൂമാേവവമാഗമനം വൃഥാ’ എന്നും ‘ആദിത്യായ മയാ
ദത്താ’ ഞാൻ ആദിത്യവർമ്മൻ എന്ന െതേക്കരാജാ�
വിനു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും േകാപിച്ചു പറഞ്ഞ േശ�
ഷം” എന്നീ പംക്തികൾ േകരേളാൽപത്തിയിലുണ്ടു്.
ഈ പംക്തികളിൽ ഉദ്ധൃതങ്ങളായ രണ്ടു േശ്ലാകാംശ�
ങ്ങൾ േകരളമാഹാത്മ്യം എൺപത്തഞ്ചാമധ്യായത്തിൽ
ഈഷദ്വ്യത്യാസേത്താടു കൂടി കാണുന്നു. േകരളമാഹാ�
ത്മ്യത്തിെന്റ ഒരു മാതൃകയിൽ

ൈചത്രമാേസ നവമ്യാഞ്ച സിതായാം ഗുരുവാസേര
വസ്വഷ്ടാഷ്ടമിേത ശാേക കൃേതയം ഹി കൃതിർമ്മയാ.”

എെന്നാരു േശ്ലാകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെല കാ�
ലഗണനെകാണ്ടു ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി കലിവർഷം 4067
കർക്കടകമാസത്തിലാെണന്നു വരുന്നു. അതു െവറും
കളവാെണന്നുള്ളതിനു പര്യാപ്തമായ ലക്ഷ്യം തൃപ്പൂണി�
ത്തുറെയ വർണ്ണിക്കുന്ന നാല്പത്തി രണ്ടാമധ്യായത്തിലു�
ണ്ടു്. െകാങ്കണവർത്തകന്മാെര ആ സ്ഥലേത്തക്കു പര�
ശുരാമൻ ആനയിച്ചു എന്നാണു് മാഹാത്മ്യകർത്താവു
പറയുന്നതു്.

“നിമ്മാപയിത്വാ തൽപുര്യാം വാസയാമാസ ഭാർഗ്ഗവഃ
െകാങ്കണാൻ വർത്തകാംശ്ചാപി നിേവശ്യാപണഭൂമിഷു”

എന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക. െകാങ്കണസ്ഥർ േഗാവാ�
യിൽനിന്നും മറ്റും േപാർത്തുഗീസുകാെര ഭയെപ്പട്ടു വാ�
ണിജ്യത്തിനായി െകാച്ചിയിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തതു ശാ�
ലിവാഹശകാബ്ദം 1476-ആമാണ്ടിനു സമമായ ക്രി. പി.
1554-ൽ മാത്രമാണേല്ലാ. 83-ആമധ്യായത്തിൽ പാഴൂർ
കണിയാന്മാരുെട ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റിയും സൂചനയുണ്ടു്. ഗ്ര�
ന്ഥകാരൻ ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും പല അനുമാനങ്ങളും
തക്രതണ്ഡുലന്യാേയന ഇടകലർത്തി വാലും തുമ്പുമി�
ല്ലാെത ചില സംഗതികെളല്ലാം വലിച്ചുവാരി എഴുതി�
ക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നുെവേന്ന ചുരുക്കത്തിൽ പറയുവാനുള്ളു.
അറിവുള്ള പലരും േകരളമാഹാത്മ്യെത്ത അപ്രമാണീ�
കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പണ്ഡിതവേരണ്യനായ ൈവക്ക�
ത്തു പാച്ചുമൂത്തതു േകരളവിേശഷനിയമവിവരം എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ ഉപപത്തിപുരസ്സരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു�
ള്ളതും ഇവിെട പ്രസ്താവനീയമാണു്.

കവിതാരീതി
കവിത ആസ്വാദ്യമെല്ലങ്കിലും ഉേദ്വഗജനകമല്ല. ഒരു
സർഗ്ഗാന്തേശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം:

“ഇത്യുക്ത്വാ ഗതവതി ഭാർഗ്ഗേവ നേരന്ദ്രഃ
സ്വാവാസം പുരമപി േദവസന്നിധാേന
നിർമ്മായ പ്രതിദിവസം സ പത്മനാഭം
നിർമ്മായം സമനുഭജന്നുവാസ രാജാ.”

േകരളേദശത്തിെന്റ ൈവശിഷ്ട്യെത്ത കവി താെഴക്കാ�
ണുന്ന വിധത്തിൽ പ്രകീർത്തനം െചയ്യുന്നു:

“ കന്യാകുമാരീേഗാകർണ്ണപര്യന്താ േകരളാവനിഃ
… … …

നാനാേക്ഷത്രയുതാ യാ സാ ഭാർഗ്ഗേവണ വിനിർമ്മിതാ.
താം ഗത്വാ ന നേരാ യാതി നരകാൻ ഭൃശദാരുണാൻ
വിേശഷാദ്ഭാർഗ്ഗവീഭൂമൗ ബൃഹന്നദ്യുത്തേര തേട.

നവേയാഗിപുരം പുണ്യം തത്ര ശ്രീ മാധവാലയഃ
സ്മരണാദ്ദർശനാത്തസ്യ വിഷ്ണുേലാേക മഹീയേത.

ഭാർഗ്ഗവക്ഷ്മാതേല ക്വാപി പാദസ്പർശം കേരാതി യഃ
സ നരഃ പുണ്യവാൻ ഭൂത്വാ ദിവ്യമാേപ്നാത്യസംശയം.

േയാജനാനാം സഹേസ്രഷു യത്ര ക്വചന സംസ്ഥിതഃ
ശ്രീേകരളമിതിബ്രൂയാൽ സ യാതി പരമാം ഗതിം.”
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സ്ഥലമാഹാത്മ്യ രൂപത്തിലും േക്ഷത്രമാഹാത്മ്യ രൂപ�
ത്തിലും പ്രാേയണ അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ േകരളീയ
പണ്ഡിതന്മാർ ഓേരാ കാലത്തു രചിച്ചതായി അനവധി
സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണു്. കന്യാകുമാരീ�
േക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം, ശുചീന്ദ്രസ്ഥലമാഹാത്മ്യം, മയൂരാ�
ചല (മരുത്തൂർ) മാഹാത്മ്യം, അനന്തശയനേക്ഷത്രമാ�
ഹാത്മ്യം. വല്കലേക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം, വ്യാഘ്രപുരീ (ൈവ�
ക്കം) മാഹാത്മ്യം, വില്വാദ്രിമാഹാത്മ്യം ഇങ്ങെനയുള്ള
മാഹാത്മ്യഗ്രന്ഥങ്ങെളല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, സ്കാന്ദ�
പുരാണം, ഭാർഗ്ഗവപുരാണം, തുടങ്ങിയ പുരാണങ്ങളിൽ
അന്തർഭൂതങ്ങളാെണന്നു് അവയുെട പ്രേണതാക്കന്മാർ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പ്രതിപാദ്യത്തിനു പ്രാചീനത്വവും തദ്വാ�
രാ അഭ്യർഹിതത്വവും വരുത്തുന്നതിനുേവണ്ടി െചയ്തിട്ടു�
ള്ള അനൃതകഥനമാകുന്നു. ഈ മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
ചരിത്രാംശം അത്യന്തം വിരളമായിരിക്കും; ചില ഐതി�
ഹ്യശകലങ്ങൾ അതിശേയാക്തിയിലും മറ്റു ആവരണം
െചയ്തു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു മാത്രേമ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ
ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തന്നിമിത്തം ഇവെയാന്നും നമ്മുെട സമാ�
േലാചനെയ അർഹിക്കുന്നില്ല. കവിതയിലും ൈവശിഷ്ട്യ�
മുെണ്ടന്നു പറയാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങും. സമീപകാല�
ത്തു േപാലും ചില മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളത്തിനു ദിങ്മാത്രദർശനം എന്ന
സുപ്രസിദ്ധവും മർമ്മസ്പർശിയുമായ വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മി�
ച്ച അഭിരാമെന്റ കാലേത്തേയാ േദശേത്തേയാ പറ്റി വ്യ�
ക്തമായി ഒരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ
ഉപക്രമത്തിൽ അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കാ�
ണുന്നുണ്ടു്:

“േഹരംബസ്യാംഘ്രികമലപരാഗപടലീ ഭൃശം
വിശദീകുരുതാമസ്മദന്തഃകരണദർപ്പണം.
ഉദ്വാന്തഭാഷ്യാമൃതവൿത്രരന്ധ്ര-
കദ്രൂ ജവിസ്മാപനവാഗ്വിലാസാഃ
ഭദ്രാണി മഹ്യം മഹനീയശീലാ
രുദ്രാഭിധാനാ ഗുരേവാ ദിശന്തു.

വിദ്യാചതുർദ്ദശകശീലനജാഗരുകാൻ
സൽകർമ്മനിർമ്മലധിേയാ വിജിതാരിവർഗ്ഗാൻ
സ്വാൈത്മക്യസമ്യഗവേബാധധുരീണചിത്താ-
നത്യാദേരണ ധരണീവിബുധാൻ പ്രപേദ്യ.

യേദ്വ്യാമവായ്വഗ്നിജലക്ഷേമന്ദു-
സൂര്യാത്മഭിർമ്മൂർത്തിഭിരൂഢവിശ്വം
തൽ കാമദം ശ്യാമളവാമഭാഗം
പ്രണൗമി േശാണാപരഭാഗേമാജഃ.”

“നാടകം യദഭിജ്ഞാനശാകുന്തളമിതി സ്മൃതം
തത്രാഭിേധയദിങ്മാത്രമഭിരാേമണ ലിഖ്യേത.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ അഭിരാമൻ ൈവയാകരണശിഖാമ�
ണിയായ ഒരു രുദ്രെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നും ബ്രാ�
ഹ്മണെര വന്ദിക്കുന്നതിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മേണതരമായ
ഏേതാ ഒരു ജാതിയിലായിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന�
നെമന്നും ശ്രീപരേമശ്വരനായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു്
ഇഷ്ടേദവതെയന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രുദ്രൻ േഹാരാവി�
വരണകാരനിൽനിന്നു് ഭിന്നനാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃ�
തികെളാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. േദശമംഗലെത്ത ഒരു ഉഴുത്തി�
രവാരിയേരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശജന്മാരായ മൂന്നു
ശ്രീകണ്ഠന്മാേരയും പറ്റി ബാലേബാധികാകാരനായ േദ�
ശമംഗലത്തു ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ സ്മരിക്കുന്നതായി ഞാൻ
മുമ്പു് ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. വടേശ്ശരി പരേമശ്വരൻന�
മ്പൂരിയുെട സൂര്യസിദ്ധാന്തവിവരണത്തിെന്റ അവസാന�
ത്തിൽ അതിേനാടു യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലാെത ഒരു
ഏട്ടിൽ

“യദ്േഗാസഹസ്രം ഭുവേന ജനാനാ-
മജ്ഞാനരൂപം തിമിരം തൃേണഢി
പദ്യാഭിരാേമാ ഭുവനപ്രദീപഃ
ശ്രീകണ്ഠനാമാ മിഹിരസ്സമിേന്ധ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം കാണ്മാനുണ്ടു്. ഇെതല്ലാംകൂടി വച്ചു
ഘടിപ്പിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ ബാലേബാധികാകാരൻ സ്മ�
രിക്കുന്ന രുദ്രൻ തെന്നയാണു് അഭിരാമെന്റ ഗുരുെവന്നും
അഭിരാമെന്റ യഥാർത്ഥനാമേധയം ശ്രീകണ്ഠെനന്നാ�
യിരിക്കണെമന്നും അഭിരാമൻ എന്നതു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഒരു ബിരുദേപ്പരാെണന്നും പദ്യാഭിരാമൻ എന്നു്
അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു കവി അേദ്ദഹെത്ത പ്രശം�
സിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാെണന്നു േതാ�
ന്നുന്നു. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ആദ്യെത്ത ശ്രീകണ്ഠനാ�
കണം അഭിരാമൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുനാഥനായ
ഉഴുത്തിരവാരിയർ അൻപതു വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്ന�
തായി ഒടുവിലെത്ത ശ്രീകണ്ഠൻ ബാലേബാധികയിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതകാരനായ ചന്ദ്രേശഖരവാരിയ�
രുേടയും, ഗൗരീകല്യാണാദിഗ്രന്ഥങ്ങളുെട നിർമ്മാതാ�
വായ േഗാവിന്ദനാഥേന്റയും ഗുരുവായ കരിക്കാട്ടു രാമ�
വാരിയേരയും ‘വിദുഷാമഭിരാമായ’ എന്നും മഹദഭിരാ�
മം എന്നുമുള്ള വിേശഷണങ്ങൾെകാണ്ടു് വിേശഷിപ്പിച്ചു�
കാണുന്നു (28-ആമധ്യായം േനാക്കുക). പേക്ഷ ആ രാ�
മവാരിയർ േദശമംഗലത്തു വാരിയന്മാെരേപ്പാെല ഒരു
േഹരംേബാപാസകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യമി�
ല്ലാത്തതുെകാണ്ടു ശ്രീകണ്ഠൻതെന്നയായിരുന്നു അഭിരാ�
മൻ എന്നു മറ്റുെതളിവുകൾ കിട്ടുന്നതുവെര സങ്കല്പിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാമവാരിയരുേടെതന്നു് നിസ്സംശയമാ�
യി പറയത്തക്ക യാെതാരു കൃതിയും ഇതുവെര ലഭിച്ചി�
ട്ടുമില്ല. േനെരമറിച്ചു് ശ്രീകണ്ഠൻ മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തി�
നു ‘ഗുേണാത്തരാ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു ഹ്രസ്വമായ വ്യാ�
ഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്കറിവുണ്ടു്. അതിെന ശ്രീ�
കണ്ഠീയെമന്നും പറയുന്നു. അഭിരാമൻ എന്ന ബിരുദം
ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് മാളവികാഗ്നിമിത്രവും അതിൽപ്പി�
ന്നീടു് ശാകുന്തളവും ശ്രീകണ്ഠൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി അഭ്യൂ�
ഹിക്കാം. “കിേണാരുഢവ്രണസ്ഥേന” എന്നുംമറ്റുമുള്ള
ഉദ്ധാരങ്ങൾ നാനാർത്ഥാർണ്ണ വസംേക്ഷപത്തിൽനി�
ന്നാെണന്നു കാണുന്നതിനാൽ 835-ൽ വിരചിതമായ
കല്പദ്രുേകാശത്തിനു പിന്നീടു് അേദ്ദഹെത്ത അവതരിപ്പി�
േക്കണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. രണ്ടു ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുെട നാമ�
േധയവും േകശവെനന്നാകയാലാണു് ചില ഗേവഷക�
ന്മാർക്കു് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രമാദം പറ്റുന്നതു്.

അത്യന്തം മഹനീയനായ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവാണു് അഭി�
രാമൻ. ദിങ്മാത്രദർശനം എന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളവ്യാഖ്യയ്ക്കു യുക്തരൂപമായ ഒരു
സംജ്ഞയും തെന്ന. പണ്ഡിതന്മാരായ സഹൃദയന്മാർ�
ക്കു ബുദ്ധ്യുേന്മഷത്തിനു് ഉതകുന്ന വിഷയങ്ങെളയല്ലാെത
അേദ്ദഹം പ്രാേയണ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ‘പശ്യാമീവ
പിനാകിനം’ എന്ന ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ അവി�
െട ഉപമേയ്ക്കാ ഉൽേപ്രക്ഷേയ്ക്കാ പ്രസക്തിയിെല്ലന്നും വി�
േശഷമാണു് അലങ്കാരെമന്നും ആ സാഹിതീപാരദൃശ്വാ�
വു സമഞ്ജസമായി സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിവൃത്തഘടക�
ങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന ആംഗേലയവ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരുെട
രീതി ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനമായിട്ടുള്ള ഭാരതീയവ്യാഖ്യാ�
താക്കന്മാർ ഇെല്ലന്നാണു് െപ്രാഫസർ രാജരാജവർമ്മ
േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അഭിപ്രായം.
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ശ്രീകണ്ഠീയെത്തപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. ഭവഭൂതിയുെട
മഹാവീരചരിതത്തിനു് ഒരു െചറിയ ടിപ്പണവും അഭിരാ�
മകൃതെമന്ന മുദ്രേയാടുകൂടി കാണുന്നു. അത്തരത്തിൽ
ഒരു മുദ്രയിെല്ലങ്കിലും കാളിദാസെന്റ വിക്രേമാർവശീയം
ഭവഭൂതിയുെട ഉത്തരരാമചരിതം, മാലതീമാധവം, രാജ�
േശഖരെന്റ ബാലരാമായണം എന്നീ രൂപകങ്ങൾക്കും
ടിപ്പണിെയേന്നാ ടീകെയേന്നാ േപരിൽ ചില െചറിയ
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയും അഭിരാമ�
െന്റ കൃതികളായിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.
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ഭ്രമരസേന്ദശത്തിനു ഭൃംഗസേന്ദശെമന്നും േപരുണ്ടു്.
ആെക 177 േശ്ലാകങ്ങളുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു് അതു്. ആ
സേന്ദശത്തിെന്റ പ്രേണതാവു് േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട
സമകാലികനായ വാസുേദവൻനമ്പൂതിരിയായിരുന്നു
എന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യം അതിൽത്തെന്നയുണ്ടു്. താെഴ�
ക്കാണുന്നതു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ള പദ്യമാണു്:

“സേന്ദേശഽസ്മിൻ കഥമപി ഗുരുശ്രീപദാംേഭാജയുഗ്മ-
ധ്യാേനാദ്ധൂ തപ്രബലതമസാ വാസുേദവന ബേദ്ധ
പൂർേണ്ണ േദാൈഷരപി യദി ഗുണാനാം കണാസ്സംപ്രേഥര-
േന്നതാൻ പ്രീതാ മനസി പരിഗൃഹ്ണന്തു സേന്താ

മഹാന്തഃ.”

സേന്ദശത്തിൽ കവി അച്യുതപ്പിഷാരടിേയയും േമല്പു�
ത്തൂർ ഭട്ടതിരിേയയും പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടു്. പിഷാരടിെയ�
പ്പറ്റിയുള്ള “തസ്മാൽ പ്രത്യൿ പ്രഹിതനയനഃ” എന്ന
പദ്യം മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഭട്ടതിരിെയപ്പറ്റിയുള്ള പദ്യ�
ങ്ങൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു:

“േഹരംേബണ പ്രഥിതവിഭവാം മാതൃദത്തദ്വിേജന്ദ്ര-
ശ്രീമച്ഛിേഷ്യാൽകരമുഖരിൈതരാസ്തൃ്താം ശാസ്ത്രേഘാൈഷഃ
ആരാന്നാരായണകവിവചസ്സ്യന്ദമാധുര്യനന്ദ-
ദ്വാണീമന്ദസ്മിതസുരഭിലാം യാഹി പാടീരവാടീം.

സൂക്തം നാരായണകവിമുഖാംേഭാജനിഷ്യന്ദമാനം
പീത്വാ വാപീകമലമധുഷു പ്രാപ്തനിർേവ്വദഭാരഃ
ബിംേബ ഭാേനാരപരഗിരിശൃംേഗണ സഞ്ചുംബ്യമാേന
ലംേബഥാസ്ത്വം ഭ്രമര, ധരണൗ വല്ലഭേക്ഷാണിബേന്ധാഃ.”

പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭ
സ്വാമിേക്ഷത്രം നവീകരണംെചയ്ത രവിവർമ്മകുലേശഖ�
രമഹാരാജാവിെനപ്പറ്റിയും പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. അേദ്ദഹം
786 മുതൽ 838-ആണ്ടുവെര രാജ്യഭാരംെചയ്കയും 781-
ൽ തെന്റ പൂർവ്വഗാമിയായ മെറ്റാരു രവിവർമ്മകുലേശഖ�
രൻ ആരംഭിച്ച വാതിൽമാടം, ബലിക്കൽപ്പുര, മടപ്പള്ളി
മുതലായ എടുപ്പുകളുെട അഴിച്ചുപണി 795-ൽ പൂർത്തി�
യാക്കുകയും െചയ്തു. 786-ൽ രാജ്യഭരണം ആരംഭിച്ച രവി�
വർമ്മാവിെന പരാമർശിക്കുന്നതാണു് താെഴ ഉദ്ധരിക്കു�
ന്ന േശ്ലാകം:

“രാജ്യം ദൃഷ്ട്യാ കലയ രവിവർമ്മാവനീന്ദ്രസ്യ സമ്പൽ-
പ്രാജ്യം വാജ്യന്തരിതവിശിേഖാദഗ്രമേഗ്ര സമസ്തം
ചിേത്രാൽകീർണ്ണത്രിദശനിവഹസ്ഥൂ

ലനീേലാപലൗൈഘർ-
ദ്ധാമ ്നാഽതുല്യം ത്രിഭുവനപേതർദ്ധാമ േയന പ്രേതേന.”

അച്യുതപ്പിഷാരടി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്താണു് സേന്ദശ�
ത്തിെന്റ രചനെയന്നു ‘തസ്മാൽ പ്രത്യൿ പ്രഹിത’ എന്ന
പദ്യത്തിൽനിന്നു വിശദീഭവിക്കുന്നതിനാൽ പരമാവധി
795-േലാ 796-േലാ ആയിരിക്കണം ആ കാവ്യത്തിെന്റ
ആവിർഭാവം. വാസുേദവൻ ഏതു േദശക്കാരനായിരു�
ന്നു എന്നറിയുന്നില്ല.

വാസുേദവൻ സേന്ദശമയയ്ക്കുന്നതു് വള്ളുവനാട്ടിൽ േശ്വത
ദുർഗ്ഗെമന്ന നഗരത്തിലുള്ള തെന്റ പ്രിയതമയായ ബാല�
നീലി (ഉണ്ണുനീലി) ക്കാണു്.

“ലക്ഷ്മീ േനത്രാഞ്ചലമധുകേരാദ്യാനമുേദ്യാതമാനം
തേത്രാപാേന്ത ഭവതി ഭവനം ബാലയക്ഷാഭിധാനം
യസ്മിൻ വിേശ്വാത്തരഗുണഗണം ബാലനീലീതി സംജ്ഞാ-
മധ്യാരൂഢം മദഭിലഷിതം കാമിനീരത്നമാേസ്ത”

എന്ന പദ്യം േനാക്കുക. നായികയുെട വീട്ടുേപർ ‘ബാ�
ലയക്ഷം’ എന്നായിരുന്നുവേത്ര. അതു് ഏതു ഭാഷാപ�
ദം സംസ്കൃതീകരിച്ചതാെണന്നു് ഉറപ്പിച്ചുപറവാൻ നിർ�
വ്വാഹമില്ല. േശ്വതദുർഗ്ഗം േകാട്ടയ്ക്കൽ എന്ന നാമത്താൽ
ഇന്നു് അറിയെപ്പടുന്ന െവങ്കടേക്കാട്ടതെന്ന. “തസ്യാം
പുര്യാം ഭജ പശുപേതസ്താണ്ഡവം” എന്ന പദ്യത്തിൽ
കവി അവിടെത്ത ശിവേക്ഷത്രെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നു.

“ഹർേമ്മ്യ രേമ്യ ബഹളവിഗളച്ചന്ദികായാം നിശായാം
മന്ദം നന്ദൽകുമുദസുരഭൗ ശീതേള വാതി വാേത
േലാലാപാംഗ്യാ മനസിജകലാേഖലനായാസിതാംഗ്യാ
സാകം നിദ്രാം സുകൃതിസുലഭാം േകാപി കാമീ നിേഷേവ.”
“തം നിദ്രാണം മദനവിവശാ കാചിദാലക്ഷ്യ യക്ഷീ
ഹേസ്ത ധൃത്വാ മലയശിഖേര ഹന്ത! രന്തും പ്രയാന്തീ
സ്യാനന്ദൂേര നിജപതിമുപായാന്തമാേലാക്യ ഭീതാ
വിന്യൈസ്യനം ക്വചന, വിമനാേസ്തന സാർദ്ധംപ്രയാതാ.”

നല്ല നിലാവുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ രമ്യമായ ഒരു ഹർമ്മ്യ�
ത്തിൽ തൃതീയപുരുഷാർത്ഥലാഭത്താൽ ധന്യനായ
കഥാനായകൻ അയാളുെട പ്രണയിനിേയാടുകൂടി സു�
കൃതിസുലഭമായ നിദ്രെയ േസവിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ ഒരു
യക്ഷി നായകെന എടുത്തുെകാണ്ടു ക്രീഡിക്കുവാനായി
മലയശിഖരത്തിേലക്കു േപാകുകയും തിരുവനന്തപുര�
ത്തു െവച്ചു തെന്റ ഭർത്താവു വരുന്നതു കാണുകയാൽ
േപടിച്ചു് അയാെള അവിെടത്തെന്നയിട്ടുംെവച്ചു കടന്നുക�
ളയുകയും െചയ്യുന്നു. നായകൻ എതാനും ദിവസങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരത്തു കഴിച്ചുകൂട്ടിയേപ്പാൾ ഒരു വണ്ടിെന
കെണ്ടത്തുകയും അതിേനാടു തനിക്കു് ഒരു മാസംെകാ�
ണ്ടു മാത്രം െചല്ലാവുന്നതും എന്നാൽ അതിനു രണ്ടു ദിവ�
സംെകാണ്ടു പറെന്നത്താവുന്നതുമായ േശ്വതദുർഗ്ഗേത്താ�
ളം േപായി നായികെയ സമാധാനെപ്പടുത്തണെമന്നു്
അേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി കവി ഉപന്യസിക്കു�
ന്നു.

വർണ്ണിതങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും തിരുവന�
ന്തപുരം, െകാല്ലം, അഷ്ടമുടിക്കായൽ, തിരുവല്ലാ വിഷ്ണു�
േക്ഷത്രം, ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മരാജാവു പരിപാലിച്ചി�
രുന്ന െതക്കുംകൂർ രാജ്യം, തിരുവാർപ്പിൽ കൃഷ്ണേക്ഷത്രം,
െതക്കുംകൂർ രാജധാനി, കുമാരനല്ലൂർ കാത്യായനീേക്ഷ�
ത്രവും അഗ്രഹാരവും, േഗാദവവർമ്മരാജാവു ഭരിച്ചിരു�
ന്ന വടക്കുംകൂർ രാജ്യം, െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ രാജ�
ധാനികളിൽ ഒന്നായ കുടമാളൂർ, ൈവക്കത്തു ശിവേക്ഷ�
ത്രം, മുറിഞ്ഞപുഴ, തൃപ്പൂണിത്തുറ, െകാച്ചി, തിരുവഞ്ചിക്കു�
ളത്തു ശിവേക്ഷത്രം, െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളിേക്ഷത്രം, തൃ�
ക്കണാമതിലകം, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വിഷ്ണുേക്ഷത്രം, ഊര�
കത്തമ്മതിരുവടിേക്ഷത്രം, തൃശ്ശൂർ ശിവേക്ഷത്രം, ഗുരു�
വായൂർ വിഷ്ണുേക്ഷത്രം, ആഴ്വാേഞ്ചരിമന, മൂേക്കാലക്കൽ
ഭവാനിേക്ഷത്രം, ഭാരതപ്പുഴ, തിരുനാവാ വിഷ്ണുേക്ഷത്രം,
അവിടെത്ത മാമാങ്കത്തറ ഇങ്ങെന പല േക്ഷത്രങ്ങേള�
യും സ്ഥലങ്ങേളയും നദികേളയും പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനം
ഭൂമരസേന്ദശത്തിലുണ്ടു്. െകാല്ലത്തു് അന്നുണ്ടായിരുന്ന
വാണിജ്യാഭിവൃദ്ധി താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ കവി
വർണ്ണിക്കുന്നു:

“പാേര പാേഥാനിധി കുലപുരീ കൂപകക്ഷ്മാപതീനാം
ലക്ഷ്യാ ലക്ഷ്മീവിതരണകലാസമ്പേദാ േഹമകക്ഷ്യാ
േഫനക്ഷൗമാംബരനിചുളിതാൻ യന്നിഷദ്യാസു ഹൃദ്യാൻ
വീചീഹൈസ്തർവികിരതി മണീൻ നിത്യമംേഭാധിേരവ”

ശുകസേന്ദശകാരെന്റ കാലെത്തന്നേപാെല അന്നും തി�
രുവല്ലാ മുതൽ േകാട്ടയം വെരയുള്ള മാർഗ്ഗം വനാന്തര�
മായിരുന്നു. മീനച്ചലാറ്റിെന്റ െതേക്കക്കരയിലാണു് െത�
ക്കുംകൂർ രാജാക്കന്മാരുെട കുലപുരി സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന�
തു്. കുമാരെനല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിെല ബ്രാഹ്മണരുെട പാണ്ഡി�
ത്യമാണു് ചുവേട പകർത്തുന്ന പദ്യത്തിൽ വ്യഞ്ജിക്കുന്ന�
തു്:

“ഗംഭീരാർത്ഥസ്തബകസുഭേഗ സൂക്തിദാമന്യനാസ്ഥാ
മാ ഭൂേദഷാം ഭ്രമര, ഭവേതാ മദ്വിേധയത്വരാഭിഃ
സേത്വാേദ്രകസ്ഫുരിതപരമാനന്ദ സംവിദ്വിേശഷം
ദുേഗ്ദ്ധ ചിേത്ത രസമധുഝേരാ യസ്യ സാമാജികാനാം.”

വടക്കുംകൂർ േഗാദവർമ്മരാജാവു് ഒരു രണശൂരനായിരു�
ന്നു. ൈവക്കത്തപ്പെനക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനം മേനാഹര�
മായിരിക്കുന്നു:

“വ്യാഘ്രേക്ഷത്രം ഭജ പശുപേതർന്നൃത്തരംഗം ദിനാേന്ത
യൈസ്മ നിത്യം രജതഗിരിരപ്യഭ്യസൂയത്യദഭ്രം
പ്രാദക്ഷിണ്യാച്ചലതി ഭസിതാലിപ്തഗാേത്ര ജനൗേഘ
യസ്മിന്നന്യഃ സ്ഫടികരചിേതാ ജംഗേമാ ഭാതി ൈശലഃ.”

തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ അക്കാലത്തു് ഒരു മഹാകവി ജീവി�
ച്ചിരുന്നു. “േക്ഷേത്ര യത്ര സ്ഫുരതി മഹിേത സൂക്തിഗംഗാ�
തരംഗേസ്താൈമരാേന്ദാളിതഹരജടാബാലചന്ദ്രഃ കവീ�
ന്ദ്രഃ” എന്നാണു് അേദ്ദഹെത്ത വാസുേദവൻ വാഴ്ത്തുന്നതു്.
‘ബാല’പദംെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം രത്നേകതൂദയകർത്താ�
വായ ബാലകവിയുെട േപരാേണാ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നെത�
ന്നു തീർച്ചപറയുവാൻ പാടില്ല. പല മണിപ്രവാളചമ്പു�
ക്കളുേടയും പ്രേണതാവായ നീലകണ്ഠകവിയും അക്കാ�
ലത്തു തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. തിരുവഞ്ചി�
ക്കുളത്തു് അന്നു െകാച്ചി, േകാഴിേക്കാടു് ഈ രാജ്യങ്ങൾ
തമ്മിൽ േഘാരയുദ്ധം നടക്കുകയും അതിനുേവണ്ടി െകാ�
ച്ചിമഹാരാജാവു തൃക്കണാമതിലകത്തു താമസിക്കുക�
യും െചയ്തിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു േശ്ലാകം സഹൃ�
ദയന്മാരുെട ശ്രദ്ധെയ പ്രേത്യകമായി ആവർജ്ജിക്കു�
ന്നു:

“തസ്യാം േസ്ഫാടസ്ഫുടിതഗുളികാവർഷിദിങ്മണ്ഡലായാം
ത്വയ്യുൽകൂജത്ത്വരിതഗമേന നിഷ്പതത്യംബേരണ
ത്വാമേപ്യേക ഝടിതി ഗുളികാം ത്രാപുഷീമാപതന്തീം
മത്വാ ലീനാശ്ചകിതമവനൗ ഹാസ്യതാം ദർശേയയുഃ”

കാവ്യത്തിെല നടുനായകെമന്നു പറേയണ്ട മെറ്റാരു
േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്. അതു് ഗുരുവായൂര�
പ്പെനപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനമാകുന്നു:

“വൿേത്രേണേന്ദാരധരമഹസാ കൗസ്തുഭസ്യാമൃതസ്യ
സ്നിൈഗ്ദ്ധർഹാൈസരപി ച വിഭവം മുഷ്ണതീമംബുരാശിഃ
ദൃഷ്ട്വാ കന്യാം കില നിജകുലേദ്വഷിണീം ചൗര്യശീലാം
തുഭ്യം കംസാന്തക, ദധിപയേശ്ചാര, ദത്വാ കൃതാർത്ഥഃ.”

ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ ഭജിക്കുന്നവർക്കു് വാതേരാ�
ഗം ശമിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത “യസ്മിൻ േദവസ്സ്വയമപി
മഹാപാവനഃ പാവനാനാമാതങ്കാനാമുപശമയിതാ ഭാ�
സേത വാസുേദവഃ” എന്ന പദ്യാർദ്ധത്തിൽ കവി നെമ്മ
ധരിപ്പിക്കുന്നു. ആഴ്വാേഞ്ചരിത്തമ്പ്രാക്കെള “സാധുഗ്രാമ�
പ്രഥിതവിഭവാം ശുദ്ധവർണ്ണാനുഷക്താം ധേത്ത വൃത്തിം
ശ്രുതിപരിചിതാം ഗീതവിദ്യാമിവാസൗ” എന്നു പുകഴ്ത്തു�
ന്നു. മൂേക്കാലയ്ക്കൽ അക്കാലത്തു് അനവധി വിദ്വാന്മാരു�
ണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ജ്ഞാപകം താെഴപ്പകർ�
ത്തുന്ന േശ്ലാകമാണു്:

“ ഭംഗ്യാ വ്യംഗ്യാധ്വനി പരിചിതാൻ ബാല്യനിഷ്പന്ദശബ്ദ-
ബ്രേഹ്മാല്ലാസാനുപചിതകഥാനൃത്തഗീതാദിേബാധാൻ
നാനാസൂക്തിപ്രകരമുഖരാൻ ഭാരതീകല്പവല്ലീ-
ബാേലാപഘ്നാനിവ സുമനസസ്തത്ര സംഭാവേയഥാഃ.”

മാമാങ്കമേഹാത്സവം സംബന്ധിച്ചുള്ള സജ്ജീകരണ�
ങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുവാൻ തൃക്കണ്ടിയൂരിൽ സന്നിഹിത�
നായ സാമൂതിരിപ്പാടിെന ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു:

“യസ്മിൻ വിസ്മാപിതഭുജബലപ്രക്രേമാ വിക്രമക്ഷ്മാ-
ബന്ധുസ്സിന്ധുപ്രതിഭടചമൂചക്രവിക്രാന്തേലാകഃ
നാനാേദേശാച്ചലിതസുമേനാവൃന്ദസാനന്ദദത്ത-
ശ്ലാേഘാ മാേഘാത്സവമുപവിശംസ്തിഷ്ഠേത ദുഷ്ടഹന്താ.”

േശ്വതദുർഗ്ഗം അക്കാലത്തു പരിപാലിച്ചിരുന്നതു കൃഷ്ണ�
േഗാവിന്ദൻ എെന്നാരു പ്രഭുവായിരുന്നു. അതു് ആ കു�
ടുംബത്തിെന്റ മാറാേപ്പരാെണന്നും ഊഹിക്കാം. അേദ്ദ�
ഹെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒന്നു ചുവേട കുറിക്കു�
ന്നു:

“യസ്യാം നാരായണമുപഗതം കൃഷ്ണേഗാവിന്ദനാമ്നാ
ദൃഷ്ട്വാ സൗധാഭിധകലശസിന്ധൂർമ്മിഭിേസ്സവ്യമാനം
സാലവ്യാജാദ്വലയിതവപുേസ്സവേത േഗാപുരാഖ്യാ-
വിഖ്യാേതാദ്യന്മണിധരഫണാമണ്ഡലഃ കുണ്ഡലീന്ദ്രഃ.”

എവഞ്ച മധുരവും ചരിത്രഗേവഷകന്മാർക്കു് ഏറ്റവും
ഫലപ്രദവുമായ ഒരു കാവ്യമാണു് ഭ്രമരസേന്ദശെമന്നു്
ഏതന്മാത്രമായുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു വായനക്കാർ�
ക്കു്, അനായാേസന ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ. കവി
ആദ്യമായി ഭൃംഗെത്ത അഭിസംേബാധനം െചയ്യുന്ന
േശ്ലാകവും കൂടി ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടു മുേന്നാട്ടുനീങ്ങാം:

ബ്രൂമ: ശ്രീമൻ ഭ്രമര ഭവേത സ്വാഗതം; ൈവജയന്ത്യാഃ
കിന്ത്വം വിേഷ്ണാരുരസി വികസദ്വിഭ്രമായാസ്സമായാഃ?
ധമ്മില്ലാദ്വാ പരിമളസമാസക്തമത്താളിപാളീ-
േകളീേലാലദ്യുതരുകലികാമന്ദിരാദിന്ദിരായാഃ?”

ദാശരഥിനമ്പൂരി ആനന്ദവർദ്ധനാചാര്യരുെട ധ്വന്യാ�
േലാകം എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തി�
നു് അഭിനവഗുപ്തെന്റ േലാചനം എന്ന വിശദവും വി�
സ് തൃതവുമായ വ്യാഖ്യാനെത്തയും അതിനു് ഉദയൻ
എന്ന അഭിധാനത്താൽ വിദിതനായ മനക്കുളത്തു ശ്രീ�
കണ്ഠരാജാവു നിർമ്മിച്ച കൗമുദി എന്ന വിശിഷ്ടമായ
വ്യാഖ്യാനെത്തയും പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
േലാചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ േകരളീയരല്ലാെത ആരും
സജ്ജന്മാരായിട്ടില്ല. അവരിൽ രണ്ടാമനാണു് അഞ്ജന�
െമന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ടിപ്പണത്തിെന്റ പ്രേണ�
താവായ ദാശരഥിനമ്പൂരി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദശേമ�
െതന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആദ്യെത്ത േശ്ലാകത്തിെന്റ വ്യാ�
ഖ്യാനത്തിൽ ഒരിടത്തു ദാശരഥി പൂർണ്ണസരസ്വതിയു�
െട മാലതീമാധവവ്യാഖ്യയിൽനിന്നു് ഏതാനും ഭാഗം
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ നിന്നു പൂർണ്ണസരസ്വതിെയ
അേപക്ഷിച്ചു് അർവാചീനനാണു് ദാശരഥി എന്നു െവളി�
െപ്പടുന്നു. ജീവിതകാലം എട്ടാം ശതവർഷമായിരിക്കാം.
പ്രഥമേശ്ലാകത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനംതെന്ന അഞ്ഞൂറു ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങേളാളമുണ്ടു് (ഒരു ഗ്രന്ഥം മുപ്പത്തിരണ്ടക്ഷരം). ചില
പംക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ഉപക്രമം
“വ്യാഖ്യാനലീലയാ േയാ മുനിമുഖ്യാനാം മുഹുർമ്മുദം

തനുേത,
വടതലനിവാസിനം തം വരദം ശംഭും ദയാനിധിം വേന്ദ.”

“അഥ ശ്രീമാനഭിനവഗുപ്താചാര്യഃ കാവ്യാേലാകം വ്യാ�
ഖ്യാതുമാരഭമാണഃ സ്വപ്രവൃേത്തർ വിഷയാദികം ഭേട്ടന്ദു�
രാേജത്യാദിനാ പേദ്യന പശ്ചാൽപ്രതിപാദയിഷ്യൻ പ്ര�
ഥമം വ്യാചിഖ്യാസ്യമാനലക്ഷണഗ്രന്ഥലക്ഷ്യസ്യ തന്മു�
േഖന തദ്യാഖ്യാനസ്യ ച സ്വയം ക്രിയമാണേസ്യാപാേദ�
യതാസിദ്ധിേഹതും പ്രകടയൻ സമുചിേതഷ്ടേദവതാത്മ�
നസ്തൈസ്യവ നമസ്കാരാേക്ഷപക വിജേയാക്തിമംഗല�
രൂപാം വിഘ്നവിഘാതഫലാം ശിഷ്ടാചാരാനുസാേരണാ�
ത്മനാ കൃതാം േശ്രാതൃജനശിക്ഷാർത്ഥം ഗ്രേന്ഥനിേവശ�
യതി.”

ദ്വിതീയേശ്ലാകം “എവം കൃതസമുചിേതഷ്ടേദവതാനു
സ്മരണമംഗളഃആത്മന ഔദ്ധത്യം പരിഹരൻ പരമഗുരു�
സമനസ്മരണചികീർഷിതം പ്രതിജാനീേത — ഭേട്ടന്ദുരാ�
േജതി. അഭിനവഗുപ്തപദാഭിേധാഽഹം യത്കിഞ്ചിദത്യ�
ല്പമനുരണന്നപി സ്വേലാചനനിേയാജനയാ േശ്രാതൃജ�
നസ്യ കാവ്യാേലാകനാമാനം ഗ്രന്ഥം സ്ഫുടയാമി; അതി�
ഗഹനഗംഭീരേത്വഽപി സ്ഫുടാർത്ഥം കേരാമീതി സംബ�
ന്ധഃ. ൈനതദസ്മൽപ്രഭാവാദിത്യാഹ — ഭേട്ടന്ദുരാേജ�
തി; ഭേട്ടന്ദുരാജാഖ്യാനാം പരമഗുരൂണാം ചരുണാബ്ജ�
േയാഃ തത്സന്നിധൗ കൃതനിവാസതയാ ഹൃദ്യം ഹൃദിസ്ഥി�
തം തച്ചരണാബ്ജാഭ്യാം കൃേതനാധിവാേസന ഗന്ധവാ�
േസന, തൽപരിചയസംക്രാന്തഗുേണേനതി യാവൽ.
അധിവാേസാ ഹ്യന്യത്രാന്യധർമ്മസംക്രമണം. േതന
ഹൃദ്യമാസ്വാദ്യഞ്ച ശ്രുതാമൃതം യസ്യ സ തഥാ…”

പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാർക്കുേപാലും പരമദുരവഗാഹ്യ�
മായ േലാചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു േവണ്ട അലങ്കാര�
ശാസ്ത്രനിഷ്ണാതത ഉദയനും ദാശരഥിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നു കാണുന്നതു േകരളീയർക്കു് അത്യന്തം അഭിമാന�
േഹതുകമാകുന്നു. അഞ്ജനം ദാശരഥി ഏതുവെര രചിച്ചു
എന്നറിയുന്നില്ല.

പാണ്ഡവചരിതം കാവ്യം പാണ്ഡവചരിതം 16 സർഗ്ഗ�
ങ്ങളിൽ അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലളിത
കാവ്യമാകുന്നു. ബാലന്മാർക്കു പഠിക്കുവാൻ െകാള്ളാം.
രാജരാജെനന്ന ഒരു മഹാരാജാവിെന്റ കാലത്താണു്
ആ കാവ്യം നിർമ്മിച്ചെതന്നുള്ളതിനു് അതിൽത്തെന്ന
ലക്ഷ്യമുണ്ടു്:

“രാജന്വതീ ധരാ േയന രാജ്ഞാ സ സകൈലർഗ്ഗുൈണഃ
രാജചേന്ദ്രാഽസ്തി വിഖ്യാേതാ രാജരാജസമാഖ്യയാ.
ൈവരിൈകരവസൂരസ്യ കാേല തസ്യ മഹീപേതഃ
അഭൂൽ കാപി പൃഥാസൂനുചരിതാലങ്കൃതാ കൃതിഃ”

എന്നു കവി പറയുന്നു. ഈ രാജരാജൻ ഒരു െകാച്ചിമ�
ഹാരാജാവായിരിക്കണം. െകാല്ലം എട്ടാംശതകത്തിൽ
കാശിെക്കഴുന്നള്ളിയ തമ്പുരാെന്റ പൂർവഗാമിയായ വീര�
േകരളവർമ്മാവിേനയും രാമവർമ്മാവിെന്റ അനന്തരഗാ�
മിയായ മെറ്റാരു േകരളവർമ്മ തമ്പുരാേനയും പിന്നീടു
െകാല്ലം 790 മുതൽ 800 വെര രാജ്യഭാരം െചയ്ത രവിവർ�
മ്മതമ്പുരാേനയും രാജരാജപദംെകാണ്ടു കവികൾ വ്യപ�
േദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ദൂേര ദൃശ്യാ നഭസി നഗരീ രാജരാജക്ഷി�
തീേന്ദാഃ” എന്ന പദ്യാംശത്താൽ ഭ്രമരസേന്ദശകാരൻ
രവിവർമ്മമഹാരാജാവിെന ലക്ഷീകരിക്കുന്നു. പാണ്ഡ�
വചരിതകാരെന്റ പുരസ്കർത്താവു് ഇവരിൽ ഒരാളാേണാ
എന്നു നിശ്ചയമില്ല. ചിലർ യമകകവിയായ വാസുഭട്ടതി�
രി പഴം തിന്നേപ്പാൾ അതിെന്റ െതാലി തിന്ന ഒരു വാര�
സ്യാരിൽ പ്രസ്തുത കൃതിയുെട കർത്തൃത്വം ആേരാപിക്കു�
ന്നു. അതു് അനാസ്പദമാണു്.

“തൈസ്മ നേമാഽസ്തു കവേയ വാസുേദവായ ധീമേത
േയന പാർത്ഥകഥാ രമ്യാ യമിതാ േലാകപാവനീ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം അതിൽ കാണുന്നതുെകാണ്ടു മാ�
ത്രം വാസുേദവെന്റ കാലത്താണു് അതിെന്റ നിർമ്മിതി
എന്നു വരണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ആമ്നായാർത്ഥപ്രേബാധാർത്ഥം സർേവഷാം േയന
ഭാരതം

സർവേജ്ഞന സമാഖ്യാതം തം നമാമി മുനീശ്വരം”

എന്നു് അതിനുമുമ്പിൽ ഒരു േശ്ലാകമുെണ്ടന്നും ‘തൈസ്മ
നേമാസ്തു’ എന്ന വാക്യംെകാണ്ടു യുധിഷ്ഠിരവിജയവും
പാണ്ഡവചരിതവും ഒേര കാലത്തു് ഉണ്ടായതാെണന്നു്
ഊഹിക്കാെമങ്കിൽ ‘തംനമാമി’ എന്ന വാക്യംെകാണ്ടു
മഹാഭാരതവും അക്കാലത്തുതെന്ന ഉണ്ടായതായി സങ്ക�
ല്പിേക്കണ്ടി വേന്നക്കുെമന്നും നാം ഇവിെട ഓർമ്മിേക്ക�
ണ്ടതാണു്. കവിതയ്ക്കു് ഒഴുക്കുെണ്ടന്നു സമ്മതിയ്ക്കാെമന്ന�
ല്ലാെത മറ്റു ഗുണങ്ങെളാന്നുമില്ല. ഉദാഹരണത്തിനായി
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

കഥാരംഭം
“പുരാഥ ജാഹ്നവീതീേര കുരൂണാമഭവൽ പുരം
ഹസ്തിനാ നിർമ്മിതം രാജ്ഞാ സുരേലാകമേനാഹരം.”

ഭീഷ്മസ്തുതി
“േഹ കൃഷ്ണ ഭഗവന്നാദ്യ താവത്തിഷ്ഠ മമാഗ്രതഃ
തവ രൂപാമൃതം പശ്യൻ യാവത്ത്യക്ഷ്യാമ്യഹം തനും.
തഥാ മാം പ്രതി േഗാവിന്ദ പ്രസീദ കരുണാനിേധ
യഥാ ത്വം മാമേക ചിേത്ത നിശ്ചേലാ ഹി നിവത്സ്യസി.”

ഒടുവിൽ സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ പതിനാറു സർഗ്ഗസംഗ്ര�
ഹേശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. അവ താരതേമ്യന ആസ്വാദ്യങ്ങളാ�
ണു്. േനാക്കുക:

“ജാതാഃ കാന്താരേദേശ കരിനഗരമിതാശ്-
ഛത്മസത്മാവസേന്താ

ദഗ്ദ്ധ്വാ തദ്േഗഹമസ്മാദ്വിപിനമുപഗതാഃ
സംഹരേന്താ ഹിഡിംബം

േവദവ്യാസസ്യ വാചാ വനഭുവി വസതിം
ശാലിേഹാേത്ര ച കൃത്വാ

ഗത്വാ താേമകചക്രാം ദ്വിജവരഭവേന
േതഽവസൻ പാണ്ഡുപുത്രാഃ.

ഹത്വാ തത്രാതിപുഷ്ടം ബകമധികബലം
യാജ്ഞേസന്യാ വിവാഹം

ശ്രുത്വാ യാന്തസ്തതേസ്ത പഥി ഗഗനചരം
സംപ്രഹാേര ച ജിത്വാ

ഗത്വാ പാഞ്ചാലേഗഹം നൃപസദസി ശൈരശ്-
ഛിന്നയന്ത്രാ ക്ഷിതീശാൻ

ജിത്വാ കൃഷ്ണാവിവാഹം തദനു മുനിഗിരാ
ചക്രിേര േമാദമാനാഃ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളുെട അവസാനത്തിൽ ഫലശ്രുതിരൂപ�
മായും ഒരു പദ്യം കവി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണു്
താെഴക്കാണുന്നതു്:

“ഇത്ഥം സംക്ഷിപ്യ സർവം രചിതമഘഹരം
പാണ്ഡവാനാം ചരിത്രം

ചിത്രം നിത്യം പ്രഭാേത പഠതി ച ശൃണുയാ-
േദ്യാ നരശ്ചിന്തേയദ്വാ

നിേശ്ശഷാഭീഷ്ടസിദ്ധിം സപദി സ ഗതവാൻ
േമാദവാനത്യുദാരാം

ഭക്തിഞ്ചാേപ്നാതി കൃേഷ്ണ കൃതവതി സമേര
പാർത്ഥസാരഥ്യേകളിം.”

കാമസേന്ദശം മാതൃദത്തൻ എന്ന ഒരു കവിയുെട
കൃതിയാണു് കാമസേന്ദശം. പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ അറു�
പേത്തഴും, ഉത്തരഭാഗത്തിൽ അറുപെത്താൻപതും
അങ്ങെന മന്ദാക്രാന്താവൃത്തത്തിൽ നൂറ്റിമുപ്പത്താറു
പദ്യങ്ങൾ പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കവി
രാമവർമ്മാഭിധാനനായ ഒരു െകാച്ചി മഹാരാജാവിേന്റ�
യും നീലകണ്ഠൻ എന്ന േശ്രാത്രിയാഗ്രിമനായ ഒരു നമ്പൂ�
രിയുേടയും സമകാലികനായിരുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽ
നിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. കാേവരിയുെട ഉത്തരശാഖയായ
െകാല്ലടത്തിൽ വമ്പിച്ച കടത്തുകൂലി ഈടാക്കിവന്നതി�
െനപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുേമ്പാൾ െകാച്ചിയിെല രാമവർമ്മ�
മഹാരാജാവു് തെന്റ രാജ്യത്തുള്ള കടത്തുകൂലി മുഴുവൻ
നിറുത്തിയതായി താെഴക്കാണുന്ന പദ്യത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹം നെമ്മ അറിയിക്കുന്നു:

“യാത്രാശുല്കം സകലജഗതാമസ്തി യത്ര പ്രഭൂതം
തത്രൈസ്ഥൈസ്തർന്നൃപതിപശുഭിർഭുജ്യമാനം ബേലന
മാടേക്ഷാണീവലഭിദഖിലത്രാണൈനപുണ്യചുഞ്ചു-
ർദ്ദുർവാരം യൽ പ്രശമിതകഥം നിർമ്മേമ രാമവർമ്മാ.”

ആ തമ്പുരാൻ തൃശ്ശൂരിൽ പുത്തനായി പണിയിച്ച രാജ�
ധാനി അവിടുന്നു തീെപ്പട്ടുേപാെയങ്കിലും നാട്ടിെന്റ ൈവ�
ധവ്യദുഃഖെത്ത പരിഹരിക്കുന്നതായും അേദ്ദഹം പറയു�
ന്നു:

“കാചിൽ സൗമ്യാം ദിശി പുനരസൗ രാജധാനീ സമിേന്ധ
സൃഷ്ടാ രാജ്ഞാ പ്രഥിതയശസാ രാമവർമ്മാഭിേധന;
രാേമ സ്വർഗ്ഗം ഗതവതി ചിരാദാകുലാ സത്യേയാധ്യാ
യദ്രൂ േപാത്ഥാ ശമയതി ശുചം േതന ൈവധവ്യജാതാം”

എന്ന പദ്യം േനാക്കുക. നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരിെയപ്പറ്റി
കവി ഇങ്ങിെന വർണ്ണിക്കുന്നു:

“യേസ്യാദീച്യാം ദിശി നിവസതി ക്ഷ്മാസുേരാ നീലകേണ്ഠാ
േലാേക കാലക്ഷപിതയജേന ധർമ്മതേത്വ പ്രലീേന
സൂത്വാ സാക്ഷാൽ സ്വവിധിനിയമധ്വംസവിധ്വസ്തൈധേര്യാ
ധർമ്മസ്ഥിൈത്യ പുനരജനി ബൗധായേനാ

യൽസ്വരൂപഃ.”

ഇതു ൈപ്രഷഭാഷ്യം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട നിർമ്മാ�
താവായ ൈതക്കാട്ടു ൈവദികൻ നീലകണ്ഠേയാഗിയാ�
യിരിക്കാെമന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. ‘യസ്യ’ എന്ന
പദം ഇവിെട അംബാൈശലെത്ത പരാമർശിക്കുന്നു.
അംബാൈശലെമന്നതു െകാടിക്കുന്നിെന്റ സംസ്കൃതസം�
ജ്ഞയാെണന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. െകാടിക്കു�
ന്നിനു സമീപമാണേല്ലാ ൈതക്കാട്ടില്ലം. േയാഗിയാരു�
െട കാലം െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധ�
ത്തിലായിരുന്നു എന്നു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കും. അങ്ങ�
െനയാെണങ്കിൽ കവി നിർേദ്ദശിക്കുന്ന രാമവർമ്മാവു
കാശിെക്കഴുെന്നള്ളിയ തമ്പുരാനായി വരാവുന്നതാണു്.
െകാല്ലം 746-ആമാണ്ടിടക്കു് ഈ രാമവർമ്മ മഹാരാജാ�
വും പറങ്കികളുെട ൈവേസ്രായിയും തമ്മിൽ ചുങ്കങ്ങെള�
പ്പറ്റി ചില വ്യവസ്ഥകൾ െചയ്തു എന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ
പ്രസ്താവിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

“സൗേധ കശ്ചിൽ സഹ ദയിതയാ ൈസ്വരമഭ്രങ്കഷാേഗ്ര
ക്രീഡൻ നിദ്രാകലുഷഹൃദയസ്തൽക്ഷണം തത്സകാശാൽ-
ദിേഷ്ട രുേഷ്ട കിമിഹ ശരണം? —ഭദ്രേഗാഷ്ഠീം ദവിഷ്ഠാം
രേക്ഷാനീതസ്തദനു വിവശശ്ശംബരാരിം ദദർശ.”

എന്നതാണു് ഉപക്രമേശ്ലാകം. ഭദ്രേഗാഷ്ഠിെയന്നാൽ ചി�
ത്സഭ അഥവാ ചിദംബരം എന്നർത്ഥം. ചിദംബരത്തിൽ�
നിന്നു കവികാമേദവെന തെന്റ ചന്ദ്രലക്ഷ്മിെയന്ന പ്രിയ�
തമയുെട വാസഭൂമിയായ തിരുനാവായ്ക്കു ദൂതനായി പറ�
ഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു. ചിദംബരം, അവിടെത്ത േക്ഷത്രതീർത്ഥ�
മായ ശിവഗംഗ, കാേവരി, അതിനു വടക്കും െതക്കുമുള്ള
പ്രേദശങ്ങൾക്കു് അധിപന്മാരായിരുന്ന വീരനും അച്യു�
തനും, കണ്ഠരമാണിക്കെമന്ന വിദ്വദഗ്രഹാരം, മധ്യാർ�
ജ്ജുനം (തിരുവിൈടമരുത്തൂർ), കുംഭേകാണം, ശ്രീരംഗം,
െകാങ്കണം, (േസലം േകായമ്പത്തൂർ ജില്ലകൾ) േകായ�
മ്പത്തൂരിെല േപരൂർേക്ഷത്രം, സഹ്യപർവതം, മംഗലം
എന്ന േദശം, തൃശ്ശൂർ, ഇഷ്ടേക്രാഡം (തിരുമിറ്റേക്കാടു്),
കുരുേക്ഷത്രം (ശുകപുരം), അംബാൈശലം (െകാടിക്കു�
ന്നു്) അമ്ലൈശലം (െവള്ളിയാൻകല്ല്  ) ഭാരതപ്പുഴ, തിരു�
നാവാ എന്നിങ്ങെന രാജകുലങ്ങൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, പർവ�
തങ്ങൾ, നദികൾ, േക്ഷത്രങ്ങൾ, േദവതകൾ മുതലായി
പല വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി കവി ഉജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ
ചിത്രണം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പതിനാറു പദ്യങ്ങൾ തിരുനാവാ�
യുെട വർണ്ണനത്തിനു വിനിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മംഗല�
ത്തിൽ മംഗലാഖ്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണകവി അക്കാല�
ത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹം കാളിദാസനു സമ�
നായിരുന്നു എന്നും മാതൃദത്തൻ പറയുന്നു.

“നത്വാ േദവീം പടുഗതിരടൻ മംഗലം ഗച്ഛ േദശം
തദ്ഭൂരത്നം ദ്വിജമപി തഥാ മംഗലം മംഗലാഖ്യം
വാഗ്ഗുംഫസ്യ സ്മര! രചയിതും കാംക്ഷിതേസ്യാക്തേശഷം
നിർമ്മാതും യന്മിഷകൃതവപുഃ കാളിദാസഃ പുനർഭൂഃ.”

കിരാതാർജ്ജുനീയവ്യാഖ്യാതാവായ ഒരു മംഗലെനപ്പറ്റി
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം സമസ്യാപൂരണനിപുണനായ ഒരു
കവിയായിരുന്നു എന്നു ധരിച്ചിട്ടില്ല. മാതൃദത്തനു് ആശ�
യസൗലഭ്യം ഉണ്ടു്. എന്നാൽ അതിനനുഗുണമായ ശയ്യാ�
സുഖം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയ്ക്കില്ല. നാലഞ്ചു േശ്ലാക�
ങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിനുേവണ്ടി ഉദ്ധരിക്കാം.
ചിദംബരം

“േക്ഷേത്ര യത്ര സ്ഫടികഘടിേത ക്വാപി തൽകാന്തിശുഭ്രാം
ദൃഷ്ട്വാ ഗൗരീം സ ച പശുപതിർജ്ജാതു ഗംേഗാപലബ്ധ്യാ
കന്ദർപ്പാർേത്ത കരു മയി കൃപാം ജാഹ്നവീത്യർദ്ധവാേക്യ
ലജ്ജാമൂകഃ കിമുന കുരുേത ഹന്ത! േദവ്യാം

ഹസന്ത്യാം?” (1)

ശ്രീരംഗം
“ശ്രീരംഗാഖ്യം വ്രജ ശിശയിഷുഃ ൈസ്വരമാഗത്യ സിേന്ധാ-
േശ്ശേത യസ്മിൻ ഹരിരസഹനേസ്തായപാതാൻ സുശീതാൻ
വിഷ്വഗ്വ്യാപീ ശിശിരപവൈനഃ േക്ലശിതേസ്സാഽപി ഭൂയഃ
േകാവാൈവധീം ത്യജതി സുതരാം കല്പനാം

പൗരുേഷണ?” (2)

െകാങ്കണേദശം
“ഏേകനാഹ്നാ വ്രജ പുനരിതഃ െകാങ്കണാൻ

കണ്ടകാഢ്യാൻ
ധാത്രാ സൃഷ്ടാൻ നരകധരണീസൃഷ്ടിശിൈഷ്ടഃ

പദാർൈത്ഥഃ
യജ്ജാതാനാം ദുരിതഗണനാശക്തിതശ്ചിത്രഗുപ്ത-
സ്സ്വീേയ കൃേത്യ ഭവതി വിമുഖഃ; കിന്നു ഭൂേയാ വദാമി.” (3)

സഹ്യപർവതം
“ലംഘ്യസ്സഹ്യസ്തദനു ഭവതാ യത്ര ധാത്രീതരുണ്യാഃ
േകശീഭൂേത മൃഗതതിമയീ യൂകപംക്തിർന്നിലീനാ
ഭൂഭൃൽകാൈന്തശ്ശരനഖമുൈഖശ്ചാലയിത്വാ സലീലം
ഭൂൽകാേരാക്തിപ്രസരമുഖൈരരന്വഹം ഭജ്യേത ഹി.” (4)

തിരുനാവാ
“യത്ര സ്ത്രീണാം കുചഭരയുഗം വീക്ഷ്യ േഖദാദ്ഗിരീന്ദ്രാ
േമേഘ േമേഘപ്യുപലകഠിേന ഘ്നന്തി മൂർദ്ധാനമുൈച്ചഃ
നൂനം േനാ േചൽ കഥമിവ ഘനധ്വാനവേദ്രാദേഘാേഷാ
വർഷാംേഭാവന്നയനസലിലം ധാതുവദ്രക്തധാരാ?” (5)



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
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