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1 േമൽപ്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടപാദർ

പീഠിക
പാവനമായ ഈ പരശുരാമഭൂമി പല മഹാനുഭാവന്മാ
രുേടയും അവതാരം നിമിത്തം അനന്യസുലഭമായ ശ്ലാ
ഘയ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെനയുള്ള പുണ്യപുരു
ഷന്മാരിൽ ശങ്കരഭഗവൽപാദെര കഴിച്ചാൽ പാണ്ഡി
ത്യംെകാണ്ടും കവിത്വംെകാണ്ടും പ്രഥമഗണനീയെനന്നു്
അഭിേജ്ഞാത്തമന്മാർ ഐകകേണ്ഠ്യന സമ്മതിക്കുന്ന
ഒരു അതിമാനുഷനാണു് േമല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സർവേതാമുഖമായ മഹിമാതിശയം
അവാങ്മനസേഗാചരമാണു്; അേദ്ദഹെത്ത അനന്ത
രകാലികന്മാർ അനന്താംശസംഭവെനന്നു വാഴ്ത്തുന്നതു്
അപലപനീയവുമല്ല.

േദശവും കുലവും
നാരായാണഭട്ടതിരി െകാല്ലം 735-ാമാണ്ടു്, അക്കാലത്തു
െവട്ടത്തുനാട്ടുരാജാവിെന്റ ഭരണത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന
തും ഇന്നു മലബാർ ജില്ലയിൽ െപാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ
േചർന്നതുമായ കുറുമ്പത്തൂരംശത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ജനനത്താൽ പ്രതിഷ്ഠെയ പ്രാപിച്ച േമല്പുത്തൂ
രില്ലം സുപ്രസിദ്ധമായ തിരുനാവായമ്പലത്തിൽനിന്നു
രണ്ടു വിളിപ്പാടു വടക്കുള്ള ചന്ദനക്കാവു് എന്ന ഭഗവതി
േക്ഷത്രത്തിനു് ഒരു നാഴിക കിഴക്കു മാറി സ്ഥിതി െചയ്തി
രുന്നു. ആ ഗൃഹം ഇടക്കാലത്തു് അന്യംനിന്നു മറവേഞ്ച
രി െതേക്കടത്തു് എന്ന കുടുംബത്തിൽ ലയിച്ചു. പ്രക്രി
യാസർവസ്വത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ഭട്ടതിരി തെന്റ
ഇല്ലെത്തപ്പറ്റി,
“ഭൂഖേണ്ഡ േകരളാേഖ്യ സരിതമിഹ നിളാമുത്തേരൈണവ നാവാേക്ഷേത്ര ഗവ്യൂതിമാേത്ര പുനരുപരിനവ-

ഗ്രാമനാമ്നി സ്വധാമ്നി
ധർമ്മിഷ്ഠാദു് ഭട്ടതന്ത്രാദ്യഖിലമതപേടാർമ്മാതൃദത്തദ്വിേജന്ദ്രാജ്ജാേതാ നാരായണാേഖ്യാ നിരവഹദതുലാം
േദവനാരായണാജ്ഞാം”

എന്ന പദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ഉപരിനവഗ്രാമം’
എന്നാൽ േമല്പുത്തൂർ എന്നർത്ഥം. ഭാട്ടതന്ത്രം മുതലായ
ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനായ മാതൃദത്തഭട്ടതിരിയായിരു
ന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവു്. മാതൃദത്തെന്റ സീമന്തപു
ത്രനായിരുന്നു മഹാകവി. നാരായണഭട്ടതിരിയുെട മാ
തൃഗൃഹം സുപ്രസിദ്ധമായ പയ്യൂരില്ലമായിരുന്നു എന്നാ
ണു് ഐതിഹ്യം.

അനുജൻ
മഹാകവിക്കു മാതൃദത്തനാമാവായ ഒരനുജനുണ്ടായി
രുന്നു. അേദ്ദഹമാണു് ഭക്തിസംവർദ്ധനശതകത്തിെന്റ
പ്രേണതാവു്. േജ്യഷ്ഠെന ഗുരുവായൂർ മുതലായ പ്രേദശ
ങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം അനുഗമിക്കുകയും േജ്യഷ്ഠൻ ഉണ്ടാ
ക്കിെച്ചാല്ലിയ നാരായണീയേശ്ലാകങ്ങൾ അന്നന്നു േകട്ടു്
എഴുതിെയടുക്കുകയും െചയ്തു.
“ഇത്ഥം ഭാഗവതം േസ്താത്രം സ്വാഗ്രേജന വിനിർമ്മിതം
അലിഖന്മാതൃദത്താേഖ്യാ ഭഗവദ്ഭക്തിേഹതേവ.”

എെന്നാരു േശ്ലാകം നാരായണീയത്തിെന്റ ചില മാതൃ
കാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ‘തൃതീയഭ്രാതാ ച മാതൃ
ദത്താഖ്യഃ’ എന്നും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കുറിപ്പുണ്ടു്. ഇതര
സേഹാദരന്മാർ ആെരല്ലാെമന്നറിയുന്നില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം
മഹാകവി തെന്റ ഗുരുനാഥന്മാർ ആരായിരുന്നു എന്നു
പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
“മീമാംസാദി സ്വതാതാ,ന്നിഗമമവികലം
മാധവാചാര്യവര്യാ-

ത്തർക്കം ദാേമാദരാര്യാദപി
പദപദവീമച്യുതാഖ്യാദ്ബുേധന്ദ്രാൽ”

ഇത്യാദിപദ്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു് ഈ പദ്യം
ഞാൻ മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. മീമാംസ മുതലായ
ശാസ്ത്രങ്ങൾ അച്ഛേനാടും േവദം സമഗ്രമായി മാധവാചാ
ര്യേനാടും തർക്കം ദാേമാദരാചാര്യേനാടും വ്യാകരണം
അച്യുതപ്പിഷാരടിേയാടുമാണു് അേദ്ദഹം അഭ്യസിച്ചതു്.
പിഷാരടിെയ ആദ്യമായി കണ്ടേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി അേദ്ദഹ
ത്തിനു സമർപ്പിച്ച േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്:
“മഗ്നം മഹാേമാഹമേയ മഹാബ്ധൗ
മന്ദം മഹാത്മൻ! മമതാകുേലന
കൃപാപേയാേധ! മനേസാദ്ധരാമും

കൃേത്വാഡുപം ജ്ഞാനമയം പ്രപന്നം.”

മാധവാചാര്യനും ദാേമാദരാര്യനും അവിജ്ഞാതന്മാരാ
യിരിക്കുന്നു. മാതൃദത്തഭട്ടതിരിക്കു പൂർേവാത്തരമീമാം
സകളിൽ അത്ഭുതാവഹമായ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്ന
തായി െവളിെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹം അനവധി ശിഷ്യന്മാെര
ശാസ്ത്രാഭ്യാസം െചയ്യിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ഭ്രമരസ
േന്ദശത്തിെല “മാതൃദത്ത ദ്വിേജന്ദ്രശ്രീമച്ഛിേഷ്യാൽകര
മുഖരിൈതരാസ്തൃതാം ശാസ്ത്ര പാൈഠഃ” എന്ന വാചകം
വിനിഗമകമാണു്. മഹാകവിക്കു ബാല്യത്തിൽ പറയ
ത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസെമാന്നും സിദ്ധിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നും
അേദ്ദഹം ഒരു വിടനും കന്നനുമായിട്ടാണു് വളെരക്കാ
ലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയെതന്നും അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട ഗൃഹ
ത്തിൽ സംബന്ധം തുടങ്ങിയതിനുേമലാണു് അേദ്ദഹ
ത്തിനു കാവ്യനാടകവ്യുൽപത്തിേപാലും ലഭിക്കുവാൻ
ഇടവന്നതു് എന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യം േലശംേപാലും വിശ്വ
സനീയമായിേത്താന്നുന്നില്ല. അവിെട ബാന്ധവമുണ്ടാ
യിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും ലക്ഷ്യമില്ല. ‘ബാലകളത്രം സൗ
ഖ്യം’ എന്നും ‘ലിംഗവ്യാധി രസഹ്യഃ’ എന്നും 1729133
എന്ന കലിദിനസംഖ്യയ്ക്കു പിഷാരത്തുെവച്ചു് അേദ്ദഹം
േപരിട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ അതു് ഒരു ശാസ്ത്രവിേനാദമായി
മാത്രേമ പരിഗണിേക്കണ്ടതുള്ളൂ. വ്യാകരണം പിഷാ
രടി പഠിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും േവദം അേദ്ദഹമാണു് അഭ്യസി
പ്പിച്ചതു് എന്നും തജ്ജന്യമായ പാപം നിമിത്തമാണു്
വാതേരാഗം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായെതന്നുമുള്ള പുരാ
വൃത്തവും ത്യാജ്യ േകാടിയിൽ തേള്ളണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന മാധവാചാര്യനിൽനിന്നു േവദാ
ധ്യയനം െചയ്തു എന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും
സമീചീനം. അക്കാലത്തു് അനധികൃതെമന്നുെവച്ചിരു
ന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ആചാരശ്ലക്ഷ്ണനായ പിഷാരടി െച
യ്തിരിക്കുെമന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ ന്യായമില്ലേല്ലാ. അങ്ങ
െനയാെണങ്കിൽ കടവല്ലൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ വാരമിരിക്കു
വാൻ ഭട്ടതിരി അനുജേനാടുകൂടി െചല്ലുകയും അനുജെന
മാത്രം സഭ്യന്മാർ മാനിക്കുകയും അവരുെട പരിഹാ
സംെകാണ്ടു വിഷ്ണണ്ണനായി പരേദശത്തു പിഷാരടിേയാ
ടുകൂടി േപായി നാലു േവദങ്ങളും ഒരു െകാല്ലത്തിനകം
അഭ്യസിച്ചു മടങ്ങിവന്നു വീണ്ടും വാരമിരിക്കുകയും െചയ്തു
എന്ന കഥയും അസത്യമാെണന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമാണു്. പണ്ടു പൂരു
സ്വപിതാവായ യയാതിചക്രവർത്തിയുെട ജരേപാെല
ഭട്ടതിരി സ്വഗുരുവായ പിഷാരടിയുെട വാതേരാഗം മന്ത്ര
പൂർവമായി ആവാഹിച്ചുവാങ്ങിെയന്നും അതിെന്റ ഉപ
ശാന്തിക്കു ഗുരുവായൂർേക്ഷത്രത്തിൽെവച്ചു നാരായണീ
യം നിർമ്മിച്ചു മഹാവിഷ്ണുപ്രസാദം േനടിെയന്നും ആസ്തി
കന്മാർക്കു വിശ്വസിക്കാവുന്നതുതെന്ന. ഗുരുനാഥന്മാ
രിൽെവച്ചു തെന്റ അത്യധികമായ ഭക്തിെയ ആവർജ്ജി
ച്ചിരുന്ന പിഷാരടി വാതാക്രാന്തനായ അവസരത്തിൽ
ശിഷ്യനായ ഭട്ടതിരി അേദ്ദഹെത്ത, വളെര േക്ലശിച്ചു ശു
ശ്രൂഷിച്ചുെവന്നും തന്നിമിത്തം ആ േരാഗം ആചാര്യനിൽ
നിന്നു ഛാത്രനിൽ സംക്രമിച്ചുെവന്നും ഗുരുവായൂരമ്പ
ലത്തിെല ഭജനാദിദിനചര്യയുെട പ്രഭാവത്തിൽ അതു
ഭട്ടതിരിെയ വിട്ടുമാറിെയന്നും ഏതു േഹതുവാദിക്കും വി
ശ്വസിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹവുമില്ല. ഏതായാലും
അക്കാലത്തുതെന്ന ഭട്ടതിരി സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായി
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു ൈധര്യമായി പറയാം.

അനന്തരചരിത്രം
തൃക്കണ്ടിയൂരിൽനിന്നു വളെര അവശസ്ഥിതിയിൽ ഗു
രുവായൂരമ്പലത്തിൽ ഭജനത്തിനായി േപായ ഭട്ടതിരി
വാതാമയത്തിൽനിന്നു നിേശ്ശഷം വിമുക്തനായി. ആ
േക്ഷത്രത്തിൽ മഹാകവി ഉപവിഷ്ടനായി നാരായണീ
യം രചിച്ച മണ്ഡപസ്ഥാനം ഇന്നും സന്ദർശകന്മാർക്കു
കാണാവുന്നതാണു്. ഓേരാ ദിവസവും കാലത്തു് അവി
െടയിരുന്നു് ഓേരാ ദശകം വീതം ഉണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലുകയും
ഞാൻ മുൻപു പറഞ്ഞേപാെല അനുജൻ മാതൃദത്തൻ
ഭട്ടതിരി അതു കുറിെച്ചടുക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന നൂറു
ദിവസംെകാണ്ടു് ആ േസ്താത്രരത്നം പരിസമാപ്തമായി.
“െകാല്ലം 762-ാമാണ്ടു് വൃശ്ചികമാസം 28–ാം നു- ഞാ
യറാഴ്ചയും േചാതിയും കൃഷ്ണചതുർദ്ദശിയും കൂടിയ ദിവസ
മാണു് അതിെന്റ നിർമ്മിതി അവസാനിച്ചെത”ന്നു് ഒരു
ഗ്രന്ഥവരിയിൽ കാണുന്നതിനാൽ ഭട്ടതിരി ഭജനത്തി
നു് അവിെട ആയാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ േപായിരിക്ക
ണം. പിന്നീടു തിരിെയ നാട്ടിേലയ്ക്കു മടങ്ങുകയും നല്ല ഒരു
സഹൃദയനും കവിയും എന്ന നിലയിൽ തെന്റ േസ്നഹ
ബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ചിരുന്ന കുട്ടേഞ്ചരി ഇര
വിച്ചാക്യാർക്കു കൂത്തു പറയുന്നതിനുേവണ്ടി അേനകം
പ്രബന്ധം നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തു. ‘നിരനുനാസികപ്ര
ബന്ധം’ (ശൂർപ്പണഖാപ്രലാപം) അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്ര
േത്യകാവശ്യമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാെണന്നുള്ളതിനു താ
െഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം െതളിവാണു്:
“അനുനാസികരഹിതാനി വ്യതേനാേദതാനി ഗദ്യപദ്യാനി

നാരായണാഭിധാേനാ ദ്വിജേപാേതാ
രവിനേടശ്വരാേദശാൽ”

േകരളത്തിെല പല രാജ്യങ്ങേളയും മഹാകവി ഓേരാ
അവസരങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെത്ത നാടു
വാഴികളുെട അപദാനങ്ങെളപ്പറ്റി സരസഗംഭീരങ്ങളായ
പദ്യഗദ്യങ്ങൾ രചിക്കുകയും െചയ്തുകാണുന്നു. േകാഴി
േക്കാടു്, െകാച്ചി, വടക്കുംകൂർ, അമ്പലപ്പുഴ ഈ രാജ്യ
ങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പര്യടനപരിധിയിൽെപ്പട്ടിരുന്നു.
െകാച്ചി മഹാരാജാവായ വീരേകരളവർമ്മാവിെനപ്പ
റ്റി അേദ്ദഹത്തിനുള്ള ആദരം അസാമാന്യമായിരുന്നു
എന്നുള്ളതു മാടരാജപ്രസ്തിയിലും േഗാശ്രീനഗരവർണ്ണ
നത്തിലും നിന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല
പ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം ഒരു മേനാഹരമായ ഗദ്യം രചിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്.
ഭട്ടതിരിയും െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവും:-ഭട്ടതിരിയുെട പ്ര
ധാനമായ പുരസ്കർത്തൃത്വത്തിനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതു
‘പൂരാടം പിറന്ന പുരുഷൻ’ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധ
നായ അന്നെത്ത െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിനായിരുന്നു.
ആ മഹാൻ, 741-ാമാണ്ടു് േമടമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 798ാമാണ്ടു് ധനുമാസം 2-ാംനു മരിച്ചു. അേദ്ദഹം െചമ്പക
േശ്ശരിരാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതു് എന്നാെണന്നു
നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ സ്വയം ഗ്രന്ഥകാരനും കവികൾ
ക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും കല്പവൃക്ഷവുമായിരുന്നതിനുംപു
റേമ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാെന്റ പരമഭക്തനും, ഭാരതം, ഭാഗവ
തം എന്നീ മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത്യധികം അഭിരുചി
യും നിഷ്ണാതതയുമുള്ള ഒരു പുരുഷപുംഗവനുമായിരുന്നു
എന്നുള്ളതിനു പല െതളിവുകളുമുണ്ടു്. ഏേതാ ഒരു ദി
വ്യനായ സന്യാസിയിൽനിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു ബാല്യ
ത്തിൽത്തെന്ന ഒരു മേഹാപേദശവും സിദ്ധിച്ചിരുന്നു.
ഈ വസ്തുതകളിൽ പലതും ഭട്ടതിരിയുെട പ്രക്രിയാസർ
വസ്വത്തിൽ ആരംഭത്തിലുള്ള താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാക
ങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തീഭവിക്കുന്നു:
“തിഷ്ഠേത്യവാനിേലാഽപി പ്രചലതി ഗിരിരപ്യാജ്ഞയാ യസ്യ രാേജ്യ;
ശേത്രാസ്സർവാഭിസാേര സതി രചയതി യസ്തസ്യ സർവാപഹാരം;

േസാഽയം നിേശ്ശഷശാസ്ത്രശ്രുതിനിവഹകലാനാടേകഷ്വദ്വിതീേയാ
ഭാതി ശ്രീേദവനാരായണധരണിപതിർമ്മഗ്നേചതാ മുകുേന്ദ.

േയാ വൃന്ദാവനവാസിേനാ നിയമിനസ്സാക്ഷാൽകൃതാേധാക്ഷജ
ദുഷ്പ്രാപം ഖലു നാരദാദു് ധ്രുവ ഇവ പ്രാേപാപേദശം പരം,
യസ്യാപാസ്തസമസ്തവസ്തുകുതുകം കൃഷ്ണാവേലാേകാത്സവക്രീഡാകൗതുകി മാനസം വിജയേത േസായം മഹാത്മാ
നൃപഃ.”

േദവനാരായണൻ എന്നതു െചമ്പകേശ്ശരി രാജാക്ക
ന്മാരുെട മാറാേപ്പരാണു്. പൂരാടംതിരുനാൾ ഒരു കഷ
ണ്ടിക്കാരനായിരുന്നു എന്നും, ഭട്ടതിരിെയ ആദ്യമായി
കണ്ടേപ്പാൾ ആളറിയാെത ‘കൂട്ടിവായിക്കാനറിയാേമാ’
എന്നു േചാദിച്ചതിനു് അറിയാെമന്നു ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു
എന്നും, അടുത്ത ദിവസം പതിവായി മഹാഭാരതം വാ
യിച്ചുവന്ന നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർക്കുപകരം ആ ഇതിഹാ
സം വായിക്കുവാൻ നിയുക്തനാെയന്നും, ആ അവസര
ത്തിൽ സന്ദർഭാനുഗുണമായി കർണ്ണപർവ്വത്തിൽ
“ഭീമേസനഭയത്രസ്താ ദുേര്യാധനവരൂഥിനീ

ശിഖാ ഖർവാടകേസ്യവ കർണ്ണമൂലമുപാശ്രിതാ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം സ്വയം ഉണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലുകയും രാ
ജാവു് അന്ധാളിച്ചു് അതു മൂലത്തിലുള്ളതാേണാ എന്നു
േചാദിച്ചതിനു ‘കൂട്ടിവായിച്ച’താെണന്നു സമാധാനം പറ
യുകയും െചയ്തു എന്നും ആശ്ചര്യഭരിതനായ േശ്രാതാവു്
‘അങ്ങാേണാ േമല്പുത്തൂർ’ എന്നു് ഉടൻ തെന്ന പ്രശ്നം െച
യ്തുെവന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യം വിശ്വാസ്യം തെന്ന. ഭട്ടതിരി
അേപ്പാൾ നിർമ്മിച്ചു െചാല്ലിയതാണു്
“അവ്യഞ്ജനസ്താർക്ഷ്യേകതുര്യത്പദം ഘടയിഷ്യതി
തേത്ത ഭവതു കല്പാന്തം േദവനാരായണ! പ്രേഭാ!”

എന്ന മംഗലാശംസാേശ്ലാകം. ‘താർക്ഷ്യേകതുഃ’ എന്ന
പദത്തിൽനിന്നു വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ തള്ളിയാൽ അവ
േശഷിക്കുന്നതു് ആയുഃ എന്ന പദമാെണന്നു പറേയണ്ട
തില്ലേല്ലാ. മഹാകവി അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി രചിച്ചിട്ടുള്ള േവ
േറ ചില പദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
“ബ്രഹ്മേക്ഷത്രം കിേലദം മഹിതജനപദം

വിപ്രസംരക്ഷ്യേമവ
വ്യാേതേന ജാമദഗ്ന്യസ്തദിദമൃഷിവരസ്യാനുസന്ധായ ഭാവം
യേസ്സ്വൈനേവദമുർവീവലയമവികലം
ത്രായേത, േസായമിേന്ധ
ശൂരാണാം താപസാനാമപി പരമപേദ
േദവനാരായേണാദ്യ.

േഗാത്രാഭ്യുദ്ധരേണാദ്ധ്യുരസ്യ മഹതാ ചേക്രണ
കൃത്തദ്വിേഷാ
ലക്ഷ്മീം ഭൂമിമപി പ്രിയാം കലയതഃ
സ്ഥാേസ്നാർദ്വിേജേന്ദ്രാപരി
ഭൂയശ്ശൂരകുൈലകഭൂഷണമേണർേദ്ദേവന നാരായേണൈനക്യം നിശ്ചിതേമവ നിശ്ചലധൃേത! േത
േദവനാരായണ.
കൈസ്യവം വിദിതം കലാവിലസിതം?
േകാേന്യാബുധാനന്ദഭൂഃ?
േകാ വാ വിഷ്ണുപദം സൈദവ ഭജേത താരാനുസാരീ
സ്വയം?
തസ്മാദത്ര ഭവന്തേമവ ഭുവേന രാജാനമീക്ഷാമേഹ;
സ ത്വം ൈകരവമാനനീയമഹിമാ േഹ േദവനാരായണ.
സംരുേദ്ധ േദവനാരായണനൃപ, ഭവതാ
നാസ്തികാനാം പ്രചാേര
ത്വേത്സനാ ഹന്ത ചാർവാകവദയി പരേലാേകാദയം ഖണ്ഡയന്തി
കാന്താേര ൈവരിണേസ്ത ക്ഷപണകജനവൽ
സപ്തഭംഗീം ഭജേന്ത
േതഷാം രാേജ്യ ച ഹീഹീ സുഗതമത ഇവ
ശ്രൂയേത ശൂന്യവാദഃ.
സംഗ്രാേമ േദവനാരായണധരണിപേത!
നാമമാത്രാദമിത്രാ
വിത്രസ്താ വിദ്രവന്തശ്ശിവശിവ വിപിേന
ക്വാപി ഗുഢം നിലീനാഃ
തത്രാമീ േദവ നാരായണ ജയ ഭഗവന്നിത്യുഷീണാമുദീർണ്ണാൻ
വർണ്ണാനാകർണ്ണയന്തശ്ചകിതമത ഇതഃ
േകവലം വ്യാവലേന്ത.”

ആ തമ്പുരാെന്റ ഗുണങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടനാകുകനിമി
ത്തമാണു് താൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ െച
ന്നുേചർന്നതു് എന്നു ഭട്ടതിരി പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ
തുറന്നുപറയുന്നുണ്ടു്. 791 മകരം 2-ാം നുയാണു് മഹാക
വി സർവസ്വം ആരംഭിച്ചതു്. അറുപതു ദിവസംെകാണ്ടു്
ആ മഹത്തായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയാക്കി മീനം 3ാംനു- സമർപ്പിച്ചു. അക്കാലെത്ത ഭാരതീയ ൈവയാക
രണന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ഭേട്ടാജിദീക്ഷിതർ അതി
െല
“രാസവിലാസവിേലാലം ഭജത മുരാേരർമ്മേനാരമം
രൂപം,

പ്രകൃതിഷു യൽ പ്രത്യയവൽ പ്രേത്യകം
േഗാപികാസുസമ്മിളിതം”

എന്ന വന്ദനേശ്ലാകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധം േകട്ടേപ്പാൾ
“ഈ വിടൻ എങ്ങെന ൈവയാകരണനാകും?” എേന്നാർ
ത്തു െനറ്റി ചുളിക്കുകയും ഉത്തരാർദ്ധം േകട്ടേപ്പാൾ തെന്റ
പ്രഥമാഭിപ്രായത്തിൽ ലജ്ജിച്ചു് അേദ്ദഹെത്ത തല കു
ലുക്കി ശ്ലാഘിക്കുകയും െചയ്തതായി ഐതിഹ്യം േഘാ
ഷിക്കുന്നു. ഭട്ടതിരി അമ്പലപ്പുഴെവച്ചാണു് ധാതുകാവ്യ
വും നിർമ്മിച്ചതു്. പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം മുതലായ ചില
ചമ്പുക്കളും മാനേമേയാദയം എന്ന ന്യായഗ്രന്ഥത്തിെല
‘മാന’ഭാഗവും നിർമ്മിച്ചതും അവിെടെവച്ചു തെന്നയാ
ണു്. ഭട്ടതിരി അമ്പലപ്പുഴയിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ ഒരു
വിേദശപണ്ഡിതൻ മഹാരാജാവിെന സന്ദർശിക്കുവാൻ
അവിെട െചല്ലുകയും ഇേപ്പാൾ മുഖം കാണിക്കാൻ സമ
യമാേണാ എന്നു തേന്നാടു േചാദിച്ചതിനു മറുപടിയായി
അേദ്ദഹം
“ശ്രൂയേത നീലകേണ്ഠാക്തീ രാജഹംസശ്ച േമാദേത

കഃ കാല ഇതി േനാ ജാേന വാർഷികശ്ശാരേദാപി വാ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം െപെട്ടന്നു നിർമ്മിച്ചു െചാല്ലുകയും
അതു േകട്ടു് ആ പണ്ഡിതൻ “നീർതാനാ േമല്പുത്തൂർ”
എന്നു േചാദിക്കുകയും െചയ്തതായി പുരാവിത്തുകൾ പറ
യുന്നു. 796-ൽ തെന്റ ഗുരുനാഥനായ അച്യുതപ്പിഷാരടി
യുെട അന്ത്യകാലത്തിൽ ഭട്ടതിരി തൃക്കണ്ടിയൂരിൽ െച
ന്നു് അേദ്ദഹെത്ത വീണ്ടും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും പിഷാരടി
ആസന്നമരണനായി ശിംഗഭൂപെന്റ രസാർണ്ണവസുധാ
കരെമന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള
“കാേയ സീദതി കണ്ഠേരാധിനി കേഫ കുേണ്ഠ ച

വാണീപേഥ
ജിഹ്മായാം ദൃശി ജീവിേത ജിഗമിഷൗ ശ്വാേസ
ശൈനശ്ശാമ്യതി
ആഗത്യ സ്വയേമവ നഃ കരുണയാ കാത്യായനീകാമുകഃ
കർേണ്ണ വർണ്ണയതാദു് ഭവാർണ്ണവഭയാദുത്താരകം
താരകം.”

എന്ന പദ്യത്തിെല ഉത്താരകം എന്ന പദംവെര ഉച്ചരി
ക്കുകയും പിന്നീടു ശരീരസാദം നിമിത്തം വിരമിക്കേവ
ഭട്ടതിരി ‘താരകം’ എന്ന പദം െചാല്ലി തദ്ദ്വാരാ സ്വഗുരു
വിനു പ്രാേണാൽക്രാന്തിഘട്ടത്തിൽ താരേകാപേദശം
െചയ്തു ചരിതാർത്ഥനാവുകയും െചയ്തു. ‘േഹ ശബ്ദാഗമ’
എന്ന ചരമേശ്ലാകം ഞാൻ അന്യത്ര ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം
ഇളയ െകാച്ചുകൃഷ്ണനാശാെന്റ കാലഗണന ശരിയാെണ
ങ്കിൽ ഭട്ടതിരി നൂറ്റാറു വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്നു, െകാ
ല്ലം 841-ൽ ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചതായി സങ്കല്പിക്ക
ണം. ‘അൻപത്തിമൂന്നു വയസ്സു്’ എന്നതിനു ‘നാല്പത്തിമൂ
ന്നു വയസ്സു്’ എെന്നാരു പാഠേഭദമുള്ളതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
അതു ശരിയാെണങ്കിൽ 823-ാമാണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിര്യാണം. 823-ാമാണ്ടു് മരിച്ചു എന്നു്
ഊഹിക്കുകയാണു് യുക്തിയുക്തമായിട്ടുള്ളതു്. അന്ത്യ
കാലത്തു ഭട്ടതിരി മൂേക്കാലയ്ക്കൽ ഭഗവതിെയ ഭജിച്ചു
താമസിച്ചിരുന്നു എന്നും, അവിെടെവച്ചു് ആ േദവിയു
െട പാദാരവിന്ദങ്ങെള വർണ്ണിച്ചു ശ്രീപാദസപ്തതി രചിച്ചു
എന്നും, തദനന്തരം േമേലക്കാവിൽനിന്നു ഭജനത്തി
നായി പുറെപ്പട്ടു കീേഴക്കാവിെന്റ െതക്കുകിഴേക്ക മൂല
വെര എത്തിയേപ്പാൾ വിഷ്ണുസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നും
അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. പ്രക്രിയാ സർവ്വസ്വം വായി
ച്ചു പുളകിതഗാത്രനായ ഭേട്ടാജിദീക്ഷിതർ ഭട്ടതിരിെയ
സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി കാശിയിൽനിന്നു േകരളത്തി
േലയ്ക്കു പുറെപ്പടുകയും മാർഗ്ഗമധ്യത്തിൽെവച്ചു് അേദ്ദഹം
നിര്യാതനായ വിവരം അറിഞ്ഞു് ഏറ്റവും ദുഃഖിതനായി
മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െചയ്തുവെത്ര.

ഭട്ടതിരിയുെട കൃതികൾ
ഭട്ടതിരിയുെട കൃതികെള (1) േസ്താത്രങ്ങൾ, (2) പ്രശസ്തി
കൾ, (3) ചമ്പുക്കളും മറ്റു കാവ്യങ്ങളും, (4) മുക്തകങ്ങൾ,
(5) ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, (6) പലവക എന്നിങ്ങെന ആറു
വകുപ്പുകളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണു്. (1) നാരായണീ
യം, (2) ശ്രീപാദസപ്തതി, (3) ഗുരുവായുപുേരശേസ്താത്രം
ഇവ ആദ്യെത്ത വകുപ്പിലും, (4) േഗാശ്രീനഗരവർണ്ണന,
(5) മാടമഹീശപ്രശസ്തി, (6) ൈശലാബ്ധീശ്വരപ്രശസ്തി
ഇവ രണ്ടാമെത്ത വകുപ്പിലും, (7) സൂക്തേശ്ലാകങ്ങൾ,
(8) ആശ്വലായനക്രിയാക്രമം, (9) പ്രക്രിയാസർവസ്വം,
(10) ധാതുകാവ്യം, (11) അപാണിനീയപ്രാമാണ്യസാ
ധനം, (12) മാനേമേയാദയത്തിെല മാനപരിേച്ഛദം,
(13) തന്ത്രവാത്തികനിബന്ധനം ഇവ അഞ്ചാമെത്ത
വകുപ്പിലും ഉൾെപ്പടുന്നു. നാലും ആറും വകുപ്പുകളിൽ
അടങ്ങുന്ന പദ്യങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാണു്. മൂന്നാം വകു
പ്പിൽ ഏെതല്ലാം ചമ്പുക്കെളയാണു് പരിഗണിേക്കണ്ട
െതന്നു നിശ്ചയമില്ല. പേട്ടരിപ്രബന്ധങ്ങൾ പത്താെണ
ന്നു് ഒരാഭാണകമുള്ളതു് അപ്രമാണമാണു്. പേട്ടരിക്കും
പത്തിനും തമ്മിൽ പ്രാസവിഷയകമായുള്ള സാദൃശ്യ
മല്ലാെത അതിനു് അടിസ്ഥാനെമാന്നുമില്ല. മഹാഭാ
രതാനുബന്ധികളായി (14) രാജസൂയം, (15) ദൂതവാ
ക്യം, (16) പഞ്ചാലീസ്വയംവരം, (17) നാളായനീചരി
തം, (18) സുേന്ദാപസുേന്ദാപാഖ്യാനം, (19) സുഭദ്രാഹ
രണം, (20) കൗേന്തയാഷ്ടകം, (21) കിരാതം, (22) ൈക
ലാസവർണ്ണനം ഇവയും, ഭാഗവതാനുബന്ധികളായി
(23) മത്സ്യാവതാരം, (24) നൃഗേമാക്ഷം ഇവയും, രാമാ
യണാനുബന്ധികളായി (25) നിരനുനാസികം അഥവാ
ശൂർപ്പണഖാപ്രലാപം, (26) രാക്ഷേസാൽപത്തി, (27)
അഹല്യാേമാക്ഷം, (28) ബാലകാണ്ഡം കഥ ഇവയും,
ൈശവകഥാപ്രതിപാദകങ്ങളായി, (29) ദക്ഷയജ്ഞം,
(30) ത്രിപുരദഹനം ഇവയും, കൂടാെത (31) അഷ്ടമീചമ്പു,
(32) സ്വാഹാസുധാകരം, (33) േകാടിവിരഹം ഇവയും —
ഇങ്ങെന ഇരുപതു പ്രബന്ധങ്ങൾ ഭട്ടതിരിയുെട കൃതിക
ളാെണന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ഈ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ
ൈകലാസവർണ്ണനവും അഹല്യാേമാക്ഷവും ബാലകാ
ണ്ഡകഥയും ഗദ്യമയവും, കൗേന്തയാഷ്ടകവും േകാടി
വിരഹവും പദ്യമയവുമാകുന്നു. േകാടിവിരഹത്തിൽ (1)
‘തസ്മിേന്നവ സമേയ’ എന്നും (2) ‘ഇതി ബഹുവിധവി
കല്പേദാലാധിരൂേഢകാേന്ത സാ തു’ എന്നും ഇങ്ങെന
േപരിനുമാത്രം രണ്ടു ഗദ്യഖണ്ഡങ്ങേള കാണ്മാനുള്ളു. നി
രനുനാസികത്തിൽ കവിയുെട നാമമുദ്രയുള്ള േശ്ലാകം
മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ചുവേല്ലാ.
“നാരായണാഭിധമഹീസുരവര്യവക്ത്ര-

ൈജവാതൃകാമൃതഝരീനികരായമാണം.
ഹൃദ്യം പ്രബന്ധമിദമദ്യ സമാപ്തമുദ്യദ്ഗദ്യം സമസ്തമനവദ്യവിരാജിപദ്യം”

എന്നു ദൂതവാക്യത്തിലും
“േഗാവിന്ദമാനന്ദരൈസകസാന്ദ്ര-

മാവന്ദ്യ നാരായണഭൂസുേരന്ദ്രഃ
നിർമ്മാതി ധർമ്മാത്മജരാജസൂയസമ്പന്മയം സംപ്രതി ചമ്പുകാവ്യം”

എന്നു രാജസൂയത്തിലും
“സ്വാഹാസുധാകരം നാമ പ്രബന്ധമതിേകാമളം
അകേരാദചിേരൈണവ നാരായണമഹീസുരഃ”

എന്നു സ്വാഹാസുധാകരത്തിലും കവി താനാണു് ആ
പ്രബന്ധങ്ങളുെട പ്രേണതാെവന്നു സ്പഷ്ടമായി പറയു
ന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറേമ (1) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം, (2) രുക്മാംഗദ
ചരിതം, (3) വാമനാവതാരം, (4) അജാമിളേമാക്ഷം, (5)
സ്യമന്തകം, (6) കുേചലവൃത്തം, (7) പാർവതീസ്വയംവരം
എന്നീ പ്രബന്ധങ്ങളുേടയും കർത്തൃത്വം അേദ്ദഹത്തിൽ
ആേരാപിക്കുന്നവരുണ്ടു്. കാളിദാസെന്റ കുമാരസംഭവ
ത്തിൽനിന്നു് അനവധി ആശയങ്ങൾ അേത നിലയിൽ
പകർത്തിയിരിക്കുന്ന പാർവതീ സ്വയംവരം അന്യഥാ
രമണീയമാെണങ്കിലും മഹാകവിയുെട തൂലികയിൽനി
ന്നു വിനിർഗ്ഗമിച്ചതായി സങ്കല്പിക്കുവാൻ േതാന്നുന്നില്ല.
മഹാഭാരതകഥ ആദ്യവസാനം സമഗ്രമായി പ്രതിപാദി
ക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു് മഹാഭാരതചമ്പു. അതിൽ പാ
ഞ്ചാലീസ്വയംവരം, സുഭദ്രാഹരണം, ദൂതവാക്യം തുടങ്ങി
ഭട്ടതിരിയുേടെതന്നു സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഭാരതകഥാപ്ര
ബന്ധങ്ങെളല്ലാം പരിപൂർണ്ണമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േശ
ഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പുത്തനായി എഴുതിേച്ചർത്തുമിരിക്കു
ന്നു. പാഞ്ചാലീസ്വയംവരാദിപ്രബന്ധങ്ങൾക്കും അവ
യ്ക്കും തമ്മിൽ സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ യാെതാരു തരതമഭാവവും
സഹൃദയന്മാർക്കു കാണാവുന്നതല്ല. പ്രസ്തുതചമ്പുവിൽ
(1) ഭീേഷ്മാത്പത്തി, (2) വ്യാേസാത്പത്തി, (3) സത്യവ
തീപരിണയം, (4) ചിത്രാംഗദവധം, (5) അംേബാപാഖ്യാ
നം, (6) ധൃതരാേഷ്ട്രാത്പത്തി, (7) പാണ്ഡേവാത്പത്തി,
(8) ഹിഡിംബവധം, (9) ബകവധം, (10) പാഞ്ചാലീസ്വ
യംവരം, (11) നാളായനീചരിതം, (12) യുധിഷ്ഠിരാഭിേഷ
കം, (13) സുേന്ദാപസുേന്ദാപാഖ്യാനം, (14) സുഭദ്രാഹര
ണം, (15) ഖാണ്ഡവദാഹം, (16) ജരാസന്ധവധം, (17)
ദിഗ്വിജയം, (18) രാജസൂയം, (19) ദ്യൂതം, (20) വനവാസം,
(21) കിരാതം, (22) കല്യാണസൗഗന്ധികം, (23) നിവാ
തകവചവധം, (24) േഘാഷയാത്ര, (25) കർണ്ണകുണ്ഡ
ലാപഹരണം, (26) അജ്ഞാതവാസം, (27) ദൂതവാക്യം,
(28) ഭീഷ്മപർവം, (29) േദ്രാണപർവം, (30) കർണ്ണപർ
വം, (31) ശല്യപർവം, (32) ഗദാപർവം, (33) സുേയാധ
നവധം, (34) സ്ത്രീപർവം, (35) അശ്വേമധപർവം, (36) മൗ
സലപർവം, (37) സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം എന്നിങ്ങെന ഒട്ടു
വളെര വിഭാഗങ്ങൽ ഉൾെക്കാള്ളുന്നുണ്ടു്. “അേത്രരീക്ഷ
ണശുക്തിമൗക്തികമേണഃ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്ര
ന്ഥം
“സ്വർവന്ദിഗീതചരിേതാ ധൃതദിവ്യേദൈഹ-

സ്സർൈവസ്സ്വബന്ധുഭിരമാ സ മഹാനേരന്ദ്രഃ
അമ്ലാനകാന്തിരമരാലയമധ്യുവാസ
ധർമ്മാത്മേജാ ഭുവനമംഗലകീർത്തിലക്ഷ്മീഃ”

എന്ന േശ്ലാകേത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. ഇതിേന
ക്കാൾ വിപുലവും ഹൃദയഹാരിയുമായ ഒരു ചമ്പു േകര
ളീയകൃതമായി ഇല്ല. ഇതും രാമായണചമ്പുവും ഭട്ടതിരി
വാർദ്ധക്യകാലത്തു് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലാ
യി രചിച്ചുേചർത്തു പരിപൂർണ്ണമാക്കിയിരിക്കണെമന്നു
േതാന്നുന്നു.
മഹാഭാരതചമ്പുവിൽ ബകവധം തുടങ്ങിയ ചില പ്രബ
ന്ധങ്ങൾ ഒന്നിലധികം പാഠങ്ങളിൽ നമുക്കു ലഭിച്ചിരി
ക്കുന്നു. അവയിൽ ചില പാഠങ്ങൾ സങ്കുചിതങ്ങളും മറ്റു
ചിലവവിസ്തൃതങ്ങളുമാകുന്നു. െപരുവനത്തു രാമൻനമ്പി
യാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബകവധത്തിൽ
“ദീർഘം ദ്വിജകുടുംബസ്യ ക്രന്ദിതം ദീർഘദർശിനീ
ക്രമപ്രവൃദ്ധമശ്രൗഷീൽ കുന്തിേഭാജസ്യ നന്ദിനീ”

എന്നും ഒരു താളിേയാലഗ്രന്ഥത്തിൽ
“അഥ ജാതു സൂനുഷു ഗേതഷു ഭിക്ഷിതും

സ്വയമാസ്ഥിതാ നിലയേന പൃഥാശൃേണാൽ
ദ്വിജപുംഗവസ്യ രുദിതം സഹപ്രിയാതനയസ്യ തഞ്ച സമപൃച്ഛേദത്യ സാ.”

എന്നും ഒേര സംഭവെത്ത പരാമർശിച്ചു വിഭിന്നങ്ങളായ
േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു. ചാക്യാന്മാരുേടയും മറ്റും ദീർഘ
കാലെത്ത ൈകെപ്പരുമാറ്റംെകാണ്ടു പ്രസ്തുതകൃതികൾ
പല ആവാേപാദ്വാപങ്ങൾക്കും പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു
മാത്രം ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കുവാേന സ്ഥലസൗകര്യമുള്ളു.
രാമായണത്തിനു മഹാഭാരതചമ്പുവിെന്റ മൂന്നിെലാന്നു
േപാലും വലിപ്പമില്ല. എങ്കിലും അതിെന്റ സ്ഥിതിക്കു്
അതും ബൃഹത്തായ ഒരു കൃതിതെന്നയാണു്. അസാ
മാന്യമായ സ്വാരസ്യം ആ ചമ്പുവിനുണ്ടു്. യുദ്ധകാണ്ഡാ
വസാനംവെരയുള്ള രാമായണകഥ അതിൽ പ്രതിപാദി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഭട്ടതിരിയുെട കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ മേനാ
ഹരമായ അമരുകശതകത്തിെല ‘പുേഷ്പാദ്േഭദമവാപ്യ’
എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനവും ഭാഗവതം ഏകാദ
ശസ്കന്ധത്തിൽ ‘യദ്യസജ്ജന്മ’ തുടങ്ങിയുള്ള മൂന്നു േശ്ലാ
കങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഋേഗ്വദത്തിെല സൂക്തങ്ങളു
െട സംഖ്യെയപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സൂക്തേശ്ലാകങ്ങളും
ചതുരംഗേശ്ലാകങ്ങളും (ചതുരംഗെത്തപ്പറ്റി) കൂടി ഉൾെപ്പ
ടുേത്തണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. ആശ്വലായനം, കൗഷീതം ഈ
സൂത്രങ്ങളിെല ചടങ്ങുകൾ സംഗ്രഹിച്ചു സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്ത
ത്തിൽ ആയിരം േശ്ലാകങ്ങൾ വീതം ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു്
അേദ്ദഹം രണ്ടു കൃതികളും ഭസ്മനിേഷധം എെന്നാരു ഗ്ര
ന്ഥവുംകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി േകൾവിയുണ്ടു്. ഏതാ
യാലും ആ മഹാപുരുഷൻ അൻപതിൽപ്പരം ഉത്തമഗ്ര
ന്ഥങ്ങളുേടയും അസംഖ്യം മുക്തകങ്ങളുേടയും നിർമ്മാ
താവാെണന്നു് അകുേതാഭയമായി ഉൽേഘാഷിക്കാ
വുന്നതാണു്. ഗ്രന്ഥവിസ്തരത്തിൽ വളെര ൈവമനസ്യ
മുെണ്ടങ്കിലും ഈ കൃതികെളപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശനം
തീെര വിട്ടുകളയണെമന്നു് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതിനാൽ
അല്പം ചിലെതല്ലാം ഉപന്യസിക്കാം.

ഭട്ടതിരിയുെട കാവ്യൈശലി
അചുംബിതമായ ആശയപരമ്പര, അവെയ ആവിഷ്ക
രിക്കുന്നതിനു് അത്യേന്താപയുക്തമായ ശബ്ദേകാശം
എന്നിവ ഭട്ടതിരിക്കു് ഏതു സന്ദർഭത്തിലും സ്വാധീനമാ
ണു്. വ്യാകരണം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തനിക്കുള്ള
അഭൗമമായ പാണ്ഡിത്യെത്ത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും
തദ്വാരാ േശ്ലഷാനുപ്രാണിതങ്ങളായ വർണ്ണനങ്ങൾെകാ
ണ്ടു പ്രൗഢന്മാരായ സഹൃദയന്മാരുെട പരമാദരെത്ത
ആവർജ്ജിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം
അന്യകവികളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്ര വലിയ േതാ
തിൽ സ്തുതിക്കുവാനും നിന്ദിക്കുവാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
രസനയ്ക്കു് ഒന്നുേപാെല പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടു്. ശൃംഗാരം, വീ
രം, ഹാസ്യം ഈ രസങ്ങെളെക്കാണ്ടും ഭക്തിഭാവെത്ത
െക്കാണ്ടും രസികജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള തരളീകരി
ക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹം അദ്വിതീയനാണു്. വിഷ
യസംഗ്രഹണത്തിൽ അേദ്ദഹം ഏതു കവിേയയും ജയി
ക്കുന്നു. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും ചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്ന
പദ്യഗദ്യങ്ങളിൽനിന്നു് ഈ വസ്തുതകൾ കരതലാമലകം
േപാെല സ്പഷ്ടീഭവിയ്ക്കുെമന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.
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2 നാരായണീയം
ഭഗവൽേസ്താത്രപരമായ ഗ്രന്ഥസമൂഹം സംസ്കൃതത്തിൽ
എന്നേപാെല അത്ര വിപുലവും ശ്രുതിമതിമധുരവുമായി
മെറ്റാരു സാഹിത്യത്തിലുമില്ല. ആ േസ്താത്രങ്ങളിൽ ശങ്ക
രഭഗവൽപാദരുെട സൗന്ദര്യലഹരിയ്ക്കു് അഗ്രപൂജാവകാ
ശമുെണ്ടങ്കിലും അതു ഹ്രസ്വമാകയാൽ നാരായണീയ
വുമായുള്ള തുലനെയ അർഹിയ്ക്കുന്നില്ല. േവദാന്തേദശി
കരുെട പാദുകാസഹസ്രം, േവങ്കടാദ്ധ്വരിയുെട ലക്ഷ്മീസ
ഹസ്രം മുതലായ കൃതികൾക്കു നാരായണീയത്തിെന്റ
ആകർഷകത്വമുെണ്ടന്നു പറവാൻ ആരും സന്നദ്ധരാകു
ന്നതല്ല. ശബ്ദസുന്ദരമായ മൂകെന്റ പഞ്ചശതിയിൽ അർ
ത്ഥം അത്യുൽകൃഷ്ടെമേന്നാ പണ്ഡിതശ്ലാഘയ്ക്കു പര്യാപ്ത
െമേന്നാ വാദിച്ചുനില്ക്കുവാൻ ൈവഷമ്യമുണ്ടു്. എങ്ങെന
േനാക്കിയാലും ഈശ്വരസ്തുതികളിൽ ‘േദ്വധാ നാരായ
ണീയം’ അതായതു് നാരായണകഥാപ്രതിപാദകവും
നാരായണകവിനിർമ്മിതവും എന്നു ഭട്ടതിരിതെന്ന പറ
യുന്ന ഈ േസ്താത്രരത്നം അതിപ്രധാനമായി പരിേശാഭി
യ്ക്കുന്നു. ഭഗവാെന േനരിട്ടു് അഭിസംേബാധനംെചയ്തുെകാ
ണ്ടു് കഥാകഥനം െചയ്യുന്നതാണു കവിയ്ക്കു് ഏതദ്വിഷയക
മായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മഹാവിജയത്തിെന്റ ഒരു രഹസ്യം.
ചില ദശകങ്ങളിൽ പത്തിലധികം േശ്ലാകങ്ങളുള്ളതി
നാൽ ആെക ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയാറു േശ്ലാകങ്ങൾ
ഈ കൃതിയിലുണ്ടു്. ഭാഗവതപുരാണത്തിെലന്നതുേപാ
െല അതിെന്റ സാരസർവസ്വമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും
കലിയുഗത്തിൽ േമാക്ഷസാധന സാമഗ്രിയിൽ വിഷ്ണുഭ
ക്തിക്കുള്ള പാരമ്യെത്തയാണു് കവി പ്രതിഷ്ഠാപനം െച
യ്യുന്നതു്. ‘േസായം കാേലയകാേലാ ജയതി മുരരിേപാ
യത്ര സങ്കീർത്തനാൈദ്യർന്നിര്യൈത്നേരവ മാർൈഗ്ഗര
ഖിലദ! നചിരാൽ ത്വൽപ്രസാദം ഭജേന്ത’ എന്ന പദ്യ
ത്തിൽ അേദ്ദഹം സങ്കീർത്തനാദിമാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി
വളെര േവഗത്തിൽ ഭഗവൽപ്രസാദം േനടാവുന്ന കലി
കാലെത്ത പ്രകടമായി പ്രശംസിക്കുന്നു. വിഷ്ണുഭക്തിഹീ
നന്മാരായ ൈത്രവർണ്ണികന്മാെരപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനുള്ള
അനാദരത്തിനു് അതിരില്ല.
“സ്ത്രീശൂദ്രാസ്ത്വൽകഥാദിശ്രവണവിരഹിതാ
ആസതാം േത ദയാർഹാ-

സ്ത്വൽപാദാസന്നയാതാൻ ദ്വിജകുലജനുേഷാ
ഹന്ത! േശാചാമ്യശാന്താൻ
വൃത്ത്യർത്ഥം േത യജേന്താ ബഹു കഥിതമപി
ത്വാമനാകർണ്ണയേന്താ
ദൃപ്താ വിദ്യാഭിജാൈത്യഃ കിമു ന വിദധേത?
താദൃശം മാ കൃഥാ മാം.”

എന്ന പദ്യം േനാക്കുക. തരം കിട്ടുേമ്പാൾ മഹാവിഷ്ണു
വിെന്റ ഉൽകർഷസ്ഥാപനത്തിനു േവണ്ടി ശ്രീപരേമ
ശ്വരെന ‘നഹിനിന്ദാ’ന്യാേയന അല്പം തരംതാഴ്ത്തുവാൻ
േപാലും അേദ്ദഹം മടിക്കുന്നില്ല. “സ ച ദിേദശ ഗിരീശമു
പാസിതും, ന തു ഭവന്ത മബന്ധുമസാധുഷു” അതായതു്
‘നാരദമഹർഷി വൃകാസുരേനാടു ശിവെനയല്ലാെത ദു
ഷ്ടന്മാർക്കു ശത്രുവായ അങ്ങെയ ഉപാസിക്കുവാൻ ഉപ
േദശിച്ചില്ല’ എന്ന വൃകവധഘട്ടത്തിലുള്ള വാക്യം ഇതി
െനാരു െതളിവാണു്. െതാണ്ണൂറാംദശകം മുഴുവൻതെന്ന
വിഷ്ണുഭക്തി പ്രേരാചനത്തിനുേവണ്ടി ഇതര േദവന്മാർ
ക്കുള്ള അപകർഷെത്ത പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ മഹാകവി
വിനിേയാഗിക്കുന്നു. ‘ശ്രീശങ്കേരാപി ഭഗവൻ’ എന്ന പദ്യ
ത്തിൽ തെന്റ വാദെത്ത ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ഭഗ
വൽപാദെര സാക്ഷിയാക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവതാരത്തിെന്റ
മഹിമാതിശയെത്ത എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും അേദ്ദഹത്തി
നു തൃപ്തി വരുന്നില്ല. ‘ത്വേത്താധിേകാ വരദ! കൃഷ്ണതനു
സ്ത്വേമവ’ എന്നു നാരായണാവതാരത്തിൽ പറയുന്നു.
ബാണയുദ്ധഘട്ടത്തിലുള്ള
“മുഹുസ്താവച്ഛക്രം വരുണമജേയാ നന്ദഹരേണ

യമം ബാലാനീതൗ ദവദഹനപാേനഽനിലസഖം
വിധിം വത്സേസ്തേയ ഗിരിശമിഹ ബാണസ്യ സമേര
വിേഭാ! വിേശ്വാൽകർഷീ തദയമവതാേരാ വിജയേത”

എന്ന പദ്യം ഭട്ടതിരിയുെട ഈ മേനാഭാവത്തിനു മൂർ
ദ്ധാഭിഷിേക്താദാഹരണമാണു്. വിസ്തൃതങ്ങളായ കഥ
കൾ സംേക്ഷപിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിക്കു 34, 35 ഈ
രണ്ടു ദശകങ്ങളിലുള്ള രാമായേണാപാഖ്യാനവും 86ാംദശകത്തിെല ഭാരേതാപാഖ്യാനവും 92, 93, 94 ഈ
മൂന്നു ദശകങ്ങളിെല ഉദ്ധേവാപേദശവും ഉത്തമദൃഷ്ടാന്ത
ങ്ങളാണു്.
“ജിേഷ്ണാസ്ത്വം കൃഷ്ണ സൂതഃ ഖലു സമരമുേഖ

ബന്ധുഘാേത ദയാലും
ഖിന്നം തം വീക്ഷ്യ വീരം കിമിദമയി സേഖ!
നിത്യ ഏേകായമാത്മാ
േകാ വധ്യഃ േകാത്ര ഹന്താ? തദിഹ വധഭയം
േപ്രാജ്ഝ്യ മയ്യർപ്പിതാത്മാ
ധർമ്മ്യം യുദ്ധം ചേരതി പ്രകൃതിമനയഥാ
ദർശയൻ വിശ്വരൂപം”

എന്ന ഒറ്റേശ്ലാകത്തിൽ ഗീതാരഹസ്യം മുഴുവൻ സമഞ്ജ
സമായി ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭട്ടതിരിക്കു സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളുെട േമലുള്ള ആധിപത്യം
ഇത്രമാത്രെമന്നു പരിേച്ഛദിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ആ
വിഷയത്തിൽ സരസ്വതീേദവിയുെട അനന്യസുലഭമായ
അനുഗ്രഹത്തിനു് അേദ്ദഹം പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നു.
“േകശപാശധൃതപിഞ്ഛികാവിതതി

സഞ്ചലന്മകരകുണ്ഡലം
ഹാരജാലവനമാലികാലളിതമംഗരാഗഘനസൗരഭം
പീതേചലധൃതകാഞ്ചികാഞ്ചിതമുദഞ്ചദംശുമണിനൂപുരം
രാസേകളിപരിഭൂഷിതം തവ ഹി രൂപമീശ! കലയാമേഹ”

എന്നു രാസക്രീഡാവണ്ണനത്തിനു് ഉപക്രമിക്കുന്ന കവിത
െന്നയാണു്,
“ഉത്സർപ്പദ്വലിഭംഗഭീഷണഹനുഹ്രസ്വസ്ഥവീയസ്തരഗ്രീവം പീവരേദാശ്ശേതാദ്ഗതനഖക്രൂരാംശുദൂേരാല്ബണം
േവ്യാേമാല്ലംഘിഘനാഘേനാപമഘനപ്രധ്വാന
നിർദ്ധാവിതസ്പർദ്ധാലുപ്രകരം നമാമി ഭവതസ്തന്നാരസിംഹം വപുഃ”

എന്നു നരസിംഹരൂപിയായ മഹാവിഷ്ണുവിെന വന്ദിക്കു
ന്നതു്. അതാതു രസത്തിനു് അനുഗുണമായ പദേധാര
ണി ഭട്ടതിരിെയേപ്പാെല മേറ്റതു കവിക്കാണു് വശവർ
ത്തിനിയായിട്ടുള്ളതു്? സർപ്പാധിപനായ കാളിയെന്റ
ഉപസർപ്പണം
“അഥ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു പരിക്ഷുഭിത-

ഭ്രമിേതാദരവാരിനിനാദഭൈരഃ
ഉദകാദുദഗാദുരഗാധിപതിസ്ത്വദുപാന്തമശാന്തരുഷാന്ധമനാഃ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്നു.
“അധിരുഹ്യ തതഃ ഫണിരാജഫണാൻ

നനൃേത ഭവതാ മൃദുപാദരുചാ
കളശിഞ്ജിതനൂപുരമഞ്ജുമിളൽകരകങ്കണസംകുലസംക്വണിതം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ആ ഫണിശിരസ്സുകളിൽ ഭഗവാൻ
നർത്തനം െചയ്യുേമ്പാളുണ്ടാകാവുന്ന ശബ്ദം നമുക്കു ശ്ര
വണേഗാചരമായി േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.
“ഊർദ്ധ്വപ്രസാരിപരിധൂമ്രവിധൂതേരാമാ

േപ്രാൽക്ഷിപ്തബാലധിരവാങ്മുഖേഘാരേഘാണഃ
തൂർണ്ണപ്രദീർണ്ണജലദഃ പരിഘൂർണ്ണദക്ഷ്ണാ
േസ്താതൃൻ മുനീൻ ശിശിരയന്നവേതരിഥത്വം”

എന്ന പദ്യത്തിൽ കാണുന്ന ആദിവരാഹചിത്രം അനു
വാചകന്മാരായ സഹൃദയന്മാരുെട ഹൃദയഭിത്തികളിൽ
നിന്നു് ആയുരന്തേത്താളം മായുന്നതല്ല.
“സായം സ േഗാപഭവനാനി ഭവച്ചരിത്ര-

ഗീതാമൃതപ്രസൃതകർണ്ണരസായനാനി
പശ്യൻ പ്രേമാദസരിേതവ കിേലാഹ്യമാേനാ
ഗച്ഛൻ ഭവദ്ഭവനസന്നിധിമന്വയാസീൽ.
താവദ്ദദർശ പശുേദാഹവിേലാകേലാലം
ഭേക്താത്തമാഗതിമിവ പ്രതിപാലയന്തം
ഭൂമൻ! ഭവന്തമയമഗ്രജവന്തമന്തർബ്രഹ്മാൻഭൂതിരസസിന്ധുമിേവാദ്വമന്തം.”

എന്നുംമറ്റുമുള്ള അക്രൂരാഗമവർണ്ണനം ആെരയാണു്
േകാൾമയിർെക്കാള്ളിക്കാത്തതു്? ഭട്ടതിരിയുെട അല
ങ്കാരപ്രേയാഗങ്ങളും അത്യന്തം രമണീയങ്ങളാകുന്നു.
“ഗ്രാമപ്രപാതപരിവിഷ്ടഗരിഷ്ഠേദഹ-

ഭ്രഷ്ടാസുദുഷ്ടദനുേജാപരി ധൃഷ്ടഹാസം
ആഘ്നാനമംബുജകേരണ ഭവന്തേമത്യ
േഗാപാ ദധുർഗ്ഗിരിവരാദിവ നീലരത്നം.”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക. ഫലിതരസം
ഊറുന്ന െപാടിൈക്കകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദർശി
യ്ക്കാവുന്നതാണു്.
‘ഗന്ധർവതാേമഷ ഗേതാപി

രൂൈക്ഷർനാൈദസ്സമുേദ്വജിത
സർവേലാകഃ’ ‘ചിരാദഭക്താഃ ഖലു േത മഹീസുരാഃ, കഥം
ഹി ഭക്തം ത്വയി ൈതസ്സമർപ്യേത?’
‘േഗാപീകുചകലശചിര
സ്പർദ്ധിനം കുംഭമസ്യ’ (കുവലയാപീഡത്തിെന്റ)
“വിരേഹഷ്വംഗാരമയഃ ശൃംഗാരമയശ്ച സംഗേമ ഹി ത്വം
നിതരാമംഗാരമയസ്തത്ര പുനസ്സംഗേമപി ചിത്രമിദം”

ഇത്യാദി പ്രേയാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ആരും ചിരിച്ചുേപാ
കും.
ഭട്ടതിരിക്കു ഗുരുവായൂരപ്പെന്റ സാക്ഷാൽക്കാരം സിദ്ധി
ച്ചു എന്നു ഭക്തന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. “അേഗ്ര പശ്യാമി
േതേജാ നിബിഡതരകളായാവലീേലാഭനീയം” എന്നു
തുടങ്ങുന്ന നൂറാമെത്ത ദശകം ആ സാക്ഷാൽകാരം
ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ ബഹിർഗ്ഗമിച്ച േസ്താത്രമാെണ
ന്നാണു് ഐതിഹ്യം. രാജസൂയപ്രബന്ധം വ്യാഖ്യാനി
ക്കുേമ്പാൾ വട്ടപ്പള്ളി പാച്ചുമൂത്തതു് “ഗുരുപവനപുേരന്വ
ക്ഷൈമക്ഷിഷ്ട കൃഷ്ണം” എന്നു് അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി വർ
ണ്ണിക്കുന്നു. അങ്ങെനയുള്ള സർവ്വജ്ഞകല്പനായ മഹാ
കവിമൂർദ്ധന്യൻ “യൽകിഞ്ചിദപ്യവിദുഷാപി വിേഭാമ
േയാക്തം” എന്നും ‘അജ്ഞാത്വാ േത മഹത്ത്വം യദിഹ
നിഗദിതം വിശ്വനാഥ! ക്ഷേമഥാഃ’ എന്നും തെന്റ അനഭി
ജ്ഞതെയ ഉദീരണം െചയ്യുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശി
ഷ്ടമായ വിനയസമ്പത്തിെന്റ നിദർശനമായി മാത്രേമ
അനുവാചകന്മാർ പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.

നാരായണീയവ്യാഖ്യാ
നാരായണീയത്തിനു ഭക്തപ്രിയ എന്ന വ്യാഖ്യാനം മാ
ത്രേമ പ്രാചീനമായുള്ള. അതു േദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തി
രവാരിയരുേടതാെണന്നു ചിലർ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും
ആ പ്രവാദം നിർമ്മൂലെമന്നാണു് േതാന്നുന്നതു്. വാസു
േദവൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതനാണു് അതിെന്റ രചയി
താെവന്നു് ഒരു ഗ്രന്ഥമാതൃകയിൽ കാണുന്ന അേധാ
ലിഖിതമായ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു നമുക്കു ധരിക്കുവാൻ
കഴിയും.
“സന്ദാനിതാൽ സരസരീതിപദാവലീഭിർ

ന്നാരായണീയമണിസമ്പുടേതാർത്ഥജാതം
ശ്രീവാസുേദവവിവൃതിക്രമചിത്രയന്ത്രേപ്രാദ്ഘാടിതാദുപഹരന്തു വിമുക്തിമൂല്യം.”

ഈ വാസുേദവെന്റ കാലേദശങ്ങെളപ്പറ്റി അറിവില്ല.
സകല വിഷയങ്ങളിലും സംശയേച്ഛദിയായ ഒരു വ്യാ
ഖ്യാനമല്ല ഭക്തപ്രിയ. ചില േശ്ലാകങ്ങൾക്കു് അർത്ഥം
തീെര ചുരുങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു. വ്യാകരണപ്രേയാഗങ്ങ
െളപ്പറ്റി വ്യാഖ്യാതാവിനു യാെതാന്നും പറയുവാനില്ല.
എങ്കിലും േവദാന്തഗന്ധികളായ ഭാഗങ്ങൾക്കു വിശദ
മായ അർത്ഥവിവരണമുണ്ടു്. ഓേരാ സ്കന്ധത്തിേലയും
കഥ ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാ അവതരണേശ്ലാകം
േചർത്തിട്ടുള്ളതു പ്രസ്താവനീയമാകുന്നു.
“വർണ്ണിേത രാമചരിേത കിമൈന്യശ്ചരിൈതരിതി
തൽപ്രധാേനശാനുകഥാ ലക്ഷ്യേത നവേമാദിതാ”

എന്നതു നവമസ്കന്ധെത്ത അവതരിപ്പിക്കുന്ന േശ്ലാകമാ
ണു്.
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3 ശ്രീപാദസപ്തതി
ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതവൃത്തത്തിൽ മൂേക്കാലക്കൽ പാർവ്വ
തീേദവിെയ അഭിസംേബാധന െചയ്തുെകാണ്ടു് ആ ജഗ
ന്മാതാവിെന്റ പാദാരവിന്ദങ്ങെള വർണ്ണിക്കുന്ന േസ്താ
ത്രമാകുന്നു ശ്രീപാദസപ്തതി. അർത്ഥചമൽക്കാരമാണു്
ഈ േസ്താത്രത്തിൽ ഐദംപേര്യണ പ്രേശാഭിക്കുന്നതു്.
“ൈസഷാ മുക്തിപുരീഗിരീന്ദ്രതനയാഭേക്തന നാരായ
േണനാ ബദ്ധാ ഖലു സപ്തതിർദ്ദിശതു വഃ കല്യാണഹ
േല്ലാഹലം” എന്ന ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകത്തിെന്റ ഉത്ത
രാർദ്ധത്തിൽ കവി സ്വനാമേധയെത്ത ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
മാതൃക കാണിയ്ക്കുവാൻ രണ്ടു പദ്യങ്ങൾ ചുവെട േചർ
ക്കാം:
“ത്വൽപാേദാജ്ജ്വലരൂപകല്പലതികാബാലപ്രവാളദ്വയം

േയ താവൽ കലയന്തി ജാതു ശിരസാ നേമ്രണ
കേമ്രാജ്ജ്വലം
േതഷാേമവ ഹി േദവി! നന്ദനവനക്രീഡാസു ലഭ്യം പുനസ്വർവല്ലീതരുണപ്രവാളഭരണം; േസവാനുരൂപം ഫലം.”
“ആനമ്രസ്യ പുരദ്രുഹശ്ശിരസി േത പാദാബ്ജപാതശ്ശിേവ!
ജീയാേദ്യന ബഭൂവ പങ്കജവതീ മൗലിസ്രവന്തീ ക്ഷണം
കിേഞ്ചാദഞ്ചിതബാലപല്ലവവതീ ജാതാ ജടാവല്ലരീ
ലാക്ഷാപാതവേശന സാന്ധ്യസുഷമാ സാന്ദ്രാ ച ചാന്ദ്രീ
കലാ.”
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4 ഗുരുവായുപുേരശേസ്താത്രം
ഈ െചറിയ കൃതിയിൽ മേനാഹരങ്ങളായ പന്ത്രണ്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയിൽ നാലു േശ്ലാ
കങ്ങൾ അടിയിൽ പകർത്തുന്നു:
“ശ്രുത്വാ നിരസ്താഖിലേദാഷേമനം

ത്രിേദാഷശാൈന്ത്യ വയമാഗതാഃ സ്മഃ
അപി ത്വിദാനീം ഗുരുവായുനാഥം
സ്ഫുരച്ചതുർേദ്ദാഷമമും പ്രതീമഃ”
“ചിത്രം ബേതദമനിലാലയനാഥ! യത്ത്വം

നിത്യം ഗദാനുകലിേതാപി ഗദാൻ ജഹാസി
യദ്വാ ന ചിത്രമരിണാനുഗേതാപി യത്ത്വം
േതൈനവ താവദരിസംഘമപാകേരാഷി.”
“ഭക്തൗേഘഷു ധൃതാദരാം ധൃതദരാേമകത്ര ഹസ്താംബുേജ

പദ്മാധാരണപദ്മധാരണലസദ്വക്ഷഃകരാംേഭാരുഹാം
ആേത്താദഗ്രസുദർശനാമപശൈമർദ്ദുർദ്ദശനാമദ്ഭുതച്ഛായാം കാമപി വായുമന്ദിരഗതാം ധ്യായാമി മായാമയീം”
“നഷ്ടാംഗപ്രസരാഃ പദക്രമകഥാഹീനാ നിലീനാഃ ക്വചി-

േദ്വദാ േരാഗദശാം ഗതാ ഇവ പുരാ മീനാത്മേകന ത്വയാ
ൈദത്യേച്ഛദചികിത്സൈയവ നിതരാമുല്ലാഘതാം
പ്രാപിതാഃ
പൂർണ്ണാംഗാഃ പ്രസരന്തി ഹന്ത! ഭുവേന
വാതാലയാധീശ്വര!”
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5 േഗാശ്രീനഗരവർണ്ണനം
അതിദീർഗ്ഘമായ ഒരു ഗദ്യമാണു് േഗാശ്രീനഗരവർണ്ണ
നം. “ഇഹ ഖലു ചരമജലധിപരേമാത്തുംഗതരംഗസംഘ
സമാസ്ഫാലനേഘാഷഭീഷണതര” എന്നിങ്ങെനയാണു്
അതു് ആരംഭിക്കുന്നതു്. “ശ്യാമധവളേശാണരുചിദീപ്രത
രകൂർപ്പാൈസരാപ്രപദീനനി ഗുഹിതഗാത്രതയാ പ്രാവൃ
ഡംേഭാൈദശ്ശരദംേഭാൈദസ്സന്ധ്യാംേഭാൈദശ്ച സംഭൂ
യകുംഭിനീതേല സംഭ്രമദ്ഭിരിവ ദൃശ്യമാൈനർന്നിതംബ
ബിംബലംബിതകരാളകരവാളതയാ ദന്ദശൂകഭീമരൂപച
ന്ദനദ്രുമായ മാണതുംഗപാണ്ഡുവിഗ്രൈഹഃ കുഞ്ജഗർഭദൃ
ശ്യമാനപക്വപൃഥുല ഡാഡിമീഫലായമാൈനഃ കഞ്ചുകാ
ന്തകിഞ്ചിദേവക്ഷണീയ വിപാണ്ഡുരവദനബിംൈബഃ
പാരസീകേലാൈകഃ” എന്നു െകാച്ചിയിെല േപാർത്തു
ഗീസുഭടന്മാെര കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. അവിടെത്ത പണ്യ
വീഥിയുെട അപദാനങ്ങെള പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ ഭട്ടതി
രിക്കു് അത്യന്തം അഭിമതമായ േശ്ലഷപ്രേയാഗത്തിനും
പഴുതു കിട്ടുന്നു. “ക്വചന ലീലാവതീവിഹാേര ഷ്വിവ വരാ
ടകാകണീപണാദിേയാഗവിേയാഗഗണനസമുദു് േഘാ
ഷിേതഷു, കുഹചന തർക്കമാർേഗ്ഗഷ്വിവ ബഹുതരമാന
വ്യവഹാരശാലിഷു, കുത്രചിൽ സമാസശാേസ്ത്രഷ്വിവാ
വ്യയീ ഭാേവാദഞ്ചിതബഹുവ്രീഹിസഹിതതൽ പുരുഷാ
ദ്യധിഷ്ഠിേതഷു” ഇത്യാദി പങ്ക്തികൾ േനാക്കുക. ചില
ഭാഗങ്ങൾ പദ്യഗന്ധികളാണു്. “പര്യന്തധരണിതലനി
ര്യന്ത്രണപ്രചലദതുല ബലസുഭടകുലസംരചിതചാരുത
രേകളിസമരാ േലാക കൗതൂഹലാപതിതസകലജനസ
ഹമിളിത യുവതികുലകുചകലശപരിമൃദിതപരമാംഗപര
മപ്രേമാദവശയുവപരിഷദവിരതപുേരാഗത വിേശേഷ”
എന്നും മറ്റുമുള്ള പങ്ക്തികൾ അതിനു് ഉദാഹരണങ്ങ
ളാകുന്നു.
ഈ ഗദ്യത്തിൽത്തെന്ന െകാല്ലം 776 മുതൽ 790 വെര
െകാച്ചിരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന വീരേകരളവർമ്മമഹാരാ
ജാവിെന്റ ഒരു പ്രശസ്തി ഉൾെപ്പടുന്നുണ്ടു്. “ക്ഷീരാംബു
രാശിരിവാനന്തേഭാഗസുഖിതപുരുേഷാത്തമേസവിതഃ,
ലവണാംബുരാശിരിവ നിരവധിലാവണ്യമയസ്വരൂപഃ,
യദുവംശ ഇവ ശൗര്യാലം ബേനാഗ്രേസനാശ്രിതഃ, േഹ
ഹയ ഇവ കൃതവീര്യസംഭവാർജ്ജുനയേശാവിഭ്രഷിത
ജനാർദ്ദന ഇവ നയനമിതം ദ്വാദശാത്മമണ്ഡലമുദ്വ
ഹൻ…മാടക്ഷിതിവേരാ വീരേകരളനാമാവിജയേത”
എന്നതു് ആ പ്രശസ്തിയുെട ഒരു ഭാഗമാണു്. വീരേകര
ളവർമ്മമഹാരാജാവു െകാല്ലം 779-ൽ തിരുവനന്തപുര
ത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ െതാഴുതു കാണി
ക്കയിട്ടിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുതഗദ്യം അവിടുന്നു സേന്താഷപുരസ്സ
രം സ്വീകരിച്ചതായി മഹാകവിതെന്ന
“രചനാലലനാമുദ്യൽപദവിന്യാസേകാമളാം
ഉരരീകൃതവാൻ ഹന്ത! രന്തും പ്രതിദിനം വിഭുഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
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6 മാടരാജപ്രശസ്തി
ഭട്ടതിരി മെറ്റാരവസരത്തിൽ വീര േകരളമഹാരാജാവി
നു കുേറ പദ്യങ്ങളും ഒരു ഗദ്യവും നിർമ്മിച്ചു സമർപ്പിക്കു
കയുണ്ടായി. അന്നു സാമൂതിരിപ്പാടുമായുള്ള യുദ്ധം പ്രമാ
ണിച്ചു മഹാരാജാവു തൃക്കണാമതിലകത്തു താമസിക്കു
കയായിരുന്നു. പദ്യങ്ങൾ പതിെനേട്ടാളമുള്ളതിൽ നാ
െലണ്ണം അടിയിൽ പകർത്താം:
“വിശ്വാലങ്കാരഭൂതസ്സ്വയമഭിരമേസ
നന്വലങ്കാരമാർേഗ്ഗ;
നീതൗ കാവ്യപ്രകാശഃ പുനരപി ഭജേസ
ചാരുകാവ്യപ്രകാശം;
േതൈനവം പൗനരുക്ത്യം ഭജസി യദധുനാ
രാജരത്നാംകുര ത്വം
തന്മേന്യ സാധു താവന്ന വര യമകതാ
മാദധാസി പ്രജാനാം.”
“ആചന്ദ്രാർക്കം ധരിത്ര്യാമിഹ പരിരമതാം
രക്തപദ്മാക്ഷവക്ഷഃസദ്മാവാസാനേപക്ഷഃ സ്വയമുപഗതപദ്മാലയാലാളിതാത്മാ,

േസായം വിഷ്ഫൂർജ്ജദൂർജ്ജസ്വലഭുജമഹിമാ
ദുഷ്പ്രേവശപ്രതീപക്ഷ്മാപവ്യുഹാടവീപാടനരഭസമഹാപാടവീ മാടവീരഃ.”
“േശ്വതാൈദ്വതകേരണ താവകയശഃപൂേരണ മാടപ്രേഭാ!
വർണ്ണാളീ വിവിധാപി നാമ ഭുവേനഷ്വഹ്നായനിഹ്നൂയേത;
നിേശ്ശഷഞ്ച പദം ത്വയാ ഖലു ഹൃതം സദ്യഃ പേരഷാമേഹാ
തസ്മാദ്വർണ്ണപദപ്രസംഗവിലേയ പദ്യം കഥം ഗദ്യേത?”
“േശ്വതീകുർവതി സർവതസ്ത്രിജഗതീം

ത്വൽകീർത്തിപൂേരധുനാ
മാടക്ഷ്മാവര! സത്യമാപണജൂഷാം
ഭൂയാൻ വിഷാേദാദയഃ;
രത്നാനി സ്ഫടികീകൃതാനി;
കനൈകസ്സംപ്രാപ്യേത രൂപ്യതാ;
യാതാ ച പ്രചുരാ ദുകൂലപടലീ
ധൗതാംബരാഡംബരം.”

ഗദ്യത്തിൽനിന്നും ചിലപംക്തികൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:
“ജയ ജയ ജയ യശഃപരിമളപരിമിളദേനകാനീകശത
േസവിതതേമ, വിതതേമരുശൃംഗതുംഗഗാംേഗയേഗാപു
രവിരാജിേത…ശാരദാം ബുധരശർവപർവതസുപർവന
ദീപ്രകാശാം, ദീപപ്രകാശാഞ്ചല സമാനാം, സമാനാം
േഭാജൈവരിസാധർമ്മ്യസന്തതസമുന്മീലിത ൈകരവപ്ര
പഞ്ചേകാരകാം, ചേകാരകാംഗനാകുലാഭംഗസമ്മദക
രീം, മദകരീന്ദ്രദന്തപ്രേരാഹസിതാം, ഹസിതാംബികാ
പതി കായേശാഭാം, യേശാഭാം പ്രതന്വാന, പ്രതന്വാ
നമിതഭ്രൂ വല്ലിമാത്രനിയമിതകുരുകുരൂരകുന്തി കുന്തളമാ
ളവസൗവീരേകരള, വീരേകരള…” ഇത്തരത്തിൽ ഒരു
പദത്തിെല അന്തിമാക്ഷരങ്ങൾ അടുത്ത പദത്തിെല
ആദിമാക്ഷരങ്ങളാക്കി രചിക്കുന്ന ഗദ്യത്തിനു ശൃംഖലാ
ഗദ്യെമന്നു േപർ പറയുന്നു.
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7 ൈശലാബ്ധീശ്വരപ്രശസ്തി
ഇത്രമാത്രം ദീർഗ്ഘമല്ലാെത്താരു ശൃംഖലാഗദ്യം അന്ന
െത്ത സാമൂതിരിരാജാവിെനപ്പറ്റിയുമുണ്ടു്. അതാണു്
ൈശലാബ്ധീശ്വരപ്രശസ്തി എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടു
ന്നതു്. “ജയ ജയ ജയ ലക്ഷ്മീനിവാസവലേഭ! വലേഭദ
നപ്രമുഖനിഖിലവൃന്ദാരകവൃന്ദസംഭാവിതപരാക്രമ, പരാ
ക്രമേണാർജ്ജിതസാരഭുജദണ്ഡ, ദണ്ഡനീയജനമർദ്ദന
നിർദ്ദയഹൃദയാംബുജ, ദയാംബുജഹിമശീതളഹൃദയ,
സഹൃദയ ജനമനഃപുണ്ഡരീകഷണ്ഡചണ്ഡകര” എന്നി
ങ്ങെനയാണു് അതിെന്റ ഗതി.
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8 മുക്തകങ്ങൾ
ഭട്ടതിരിയുെട ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾ അസംേഖ്യയങ്ങളാണു്
എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ അവ
യിൽ ചിലതു ചുവേട പകർത്തുന്നു.
1 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണൻ
“നാലം ബാലമൃഗീദൃശാം കുചതടാദ്വ്യാവർത്തിതും കുത്രചി-

ന്നാലം വാ സരേസഷു കാവ്യസരസാലാേപഷ്വനാേലാചിതും
േലാലം േമ ഹൃദയം തഥാപി ഗഗനേസ്രാതസ്വിനീസംഗിനം
േലാലംബദ്യുതിേലാഭനീയവപുഷം
ബാലം ബതാലംബേത.”
2 ൈവക്കത്തപ്പൻ
“ധാമാനി വ്യാഘ്രപുര്യാം പ്രകടിതനിജഭൂമാനി നിത്യം പ്രപുഷ്യദ്ഗംഗാസംഗത്വരാണി, ക്ഷിതിധരസുതയാ
സാധു സംഗത്വരാണി,

ഏതാനി സ്ഫീതഫാേലക്ഷണദഹനശിഖാഗാഢലീഢസ്മരാണി,
വ്യാമൂൈഢരസ്മരാണി, പ്രണതജനതേമാഘസ്മരാണി, സ്മരാണി.”

3 െചറുമന്നത്തു ശിവൻ
“സ്ഥാണുസ്സന്നപി നന്വേഹാ! ബഹുതൈരശ്ശാഖാശൈതർല്ലക്ഷ്യേസ;

ദക്ഷധ്വംസകേരാപി വിശ്വഭരേണ
ത്വം ദക്ഷ ഏവ സ്വയം;
സർവേജ്ഞാപി ച ബാലമന്ദനിലേയ
ലീലായേസ; കിന്ന്വിദം
ൈവഷമ്യം ചരിേതഷു വിസ്ഫുരതി േത
ഭൂേതശ! േനേത്രഷ്വിവ.”
4 കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി

“ഭാഷേന്ത ഭസ്മേലപം തവ സിതഹസിതച്ഛായേമവ സ്മരാേരഃ;

ഫാലം േത നാകനദ്യാം പ്രതിഫലിതമേഹാ!
ബാലചന്ദ്രം വദന്തി;
നീലം േത ബാഹുവല്ലീരുചിഭരമനിശം
ഗാഢകണ്ഠഗ്രേഹഷു
വ്യാലീനം തം കുമാരീപുരഗിരിതനേയ!
ഹാലമിത്യാലപന്തി.”
5 വടക്കുംകൂർ േഗാദവർമ്മരാജാവു്
“ത്വദ്ധാമ്നാ കാഞ്ചനാദ്രൗ ദ്രവതി സുരഗണാഃ
പ്രാപുരാർത്താ വിരിഞ്ചം;

േസായം പ്രാേഗവ ശംഭും ശരണമുപഗതഃ
പങ്കജമ്ലാനിഖിന്നഃ;
ശംഭുഃ പ്രേഗവ യാേതാ രജതഗിരിവിനാശാകുലഃ പദ്മനാഭം;
േസാപി ക്ഷീരാബ്ധിേശാഷാദവശമതിരഗാത്ത്വന്മനീഷാം വിശാലാം.”
6 സ്ത്രീചാടു
“ആസ്താം പീയൂഷലാഭസ്സുമുഖി! ഗരജരാമൃത്യുഹാരീ പ്രസിദ്ധ-

സ്തല്ലാേഭാപായചിന്താപി ച ഗരളജൂേഷാ
േഹതുരുല്ലാഘതായാഃ;
േനാ േചദാേലാലദൃഷ്ടിപ്രതിഭയഭുജഗീ
ദഷ്ടമർമ്മാ മുഹുേസ്ത
യാേമവാലംബ്യ ജീേവ കഥമധരസുധാമാധുരീമപ്യജാനൻ?”
7 േശ്ലഷസുന്ദരമായ ഒരു ശൃംഗാരേശ്ലാകം
“നാരായണീയാ കരുണാ മേനാജ്ഞാ

ൈസവാർത്ഥനീയാ സുരേതാത്സുകാനാം
പുേണ്യന ലഭ്യാ യദി ലഭ്യേതഽസാവസുവ്യേയാപ്യുത്സവ ഏവ നൃണാം.”

ഇതു് അമ്പലപ്പുഴവച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു േശ്ലാകമാെണന്നു
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
8 േരാഗങ്ങേളാടു്
“േഹ േരാഗാ നനു യൂയേമവ സുഹൃേദാ ൈയർന്നിസ്

േഹാഹം കൃതഃ
കാവ്യാലംകൃതിതർക്കേകാവിദസഭാേയാേഗഷു േഭാേഗഷു
ച
േനാ േചൽ കൃഷ്ണപദാരവിന്ദഭജനം േവദാന്തചിന്താമപി
ത്യക്ത്വാ ശ്വ ശ്വ ഇതി ഭ്രമാദഹരേഹാ യാേമ്യവ യാമ്യാം
പുരീം.”
9 പുന്നത്തൂർ േകാട്ടയിൽ കൂടിയാട്ടത്തിന്നു കൂട്ടുകാർ

വിളിച്ചേപ്പാൾ

“യഃ കൃത്വാ വിശ്വരംഗം രജനിയവനികം

േപ്രാജ്ജ്വലദ്ഭാനുദീപം
ശശ്വത്സന്തുഷ്ടസംേപ്രക്ഷകമഖിലജഗദ്ഭ്രാന്തിനാട്യം വിതത്യ
കർമ്മൗേഘാച്ചണ്ഡമാർദ്ദംഗികലയവശഗാൻ
വാസനാഗാനസക്താൻ
ജീവച്ഛാത്രാൻ മുകുന്ദസ്സ്വയമഭിരമേത
ക്രീഡയൻ േസാഽസ്തു ഭൂൈത്യ.”
10 786 മിഥുനത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴ കവിെഞ്ഞാഴുകിയ

തിെനപ്പറ്റി

“നദീപുഷ്ടിരസഹ്യാ നു നഹ്യസാരം പേയാജനി;
നിജാൽ കുടീരാൽ സായാേഹ്ന നഷ്ടാർത്ഥാഃ
പ്രയയുർജ്ജനാഃ.”

ഇതിൽ ‘നദീപുഷ്ടിരസഹ്യാ’ എന്ന ഭാഗം കലിദിന സൂച
കമാണു്.
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9 ചമ്പൂപ്രബന്ധങ്ങൾ
േകരളത്തിൽ ചാക്യാന്മാരുേടയും പാഠകന്മാരുേടയും
കഥാപ്രസംഗപരിപാടി അന്യത്ര അദൃശ്യവും അതുെകാ
ണ്ടു േകരളീയർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാരസമ്പത്തു് അത്യ
ന്തം മഹനീയവുമാെണന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
പുനംനമ്പൂരിയും മറ്റും മണിപ്രവാളചമ്പുക്കൾ നിർമ്മിച്ച
േപ്പാൾ അവയും േഭാജചമ്പു മുതലായ സംസ്കൃതപ്രബന്ധ
ങ്ങൾക്കു പുറേമ, അവർ പ്രവചനത്തിനായി ഉപേയാഗി
ച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കണം. എന്നാൽ അവരുെട പ്രേത്യകാ
വശ്യത്തിനുേവണ്ടി നിർമ്മിതങ്ങളല്ലാത്ത അത്തരത്തി
ലുള്ള സംസ്കൃതകൃതികൾെകാണ്ടു് അവർേക്കാ, മണിപ്ര
വാളകൃതികൾെകാണ്ടു് അന്നെത്ത പണ്ഡിതന്മാർേക്കാ,
പരിപൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തിക്കു മാർഗ്ഗമില്ലായിരുന്നു. ആ
ദശാസന്ധിയിലാണു് കുട്ടേഞ്ചരി ഇരവിച്ചാക്യാർ തെന്റ
പ്രിയസുഹൃത്തായ ഭട്ടതിരിേയാടു ചാക്യാന്മാർക്കു കഥാ
പ്രസംഗത്തിനായി ഏതാനും സംസ്കൃതചമ്പുക്കൾ രചി
ക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും ആ അേപക്ഷെയ
അത്തരത്തിലുള്ള കാവ്യനിർമ്മിതിക്കു സർവഥാ അധി
കാരിയായ ഭട്ടതിരി ആദരപൂർവം അംഗീകരിക്കുകയും
െചയ്തതു്. പ്രബന്ധസാമ്രാജ്യത്തിൽ രസംെകാണ്ടു രാമാ
യണചമ്പുവിൽ േഭാജനും, ഉേല്ലഖംെകാണ്ടു ഭാരതചമ്പു
വിൽ അനന്തഭട്ടനും, േശ്ലഷംെകാണ്ടു നളചമ്പുവിൽ ത്രി
വിക്രമഭട്ടനും, ഫലിതംെകാണ്ടു നീലകണ്ഠവിജയത്തിൽ
നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരും, ഓേരാ പ്രകാരത്തിൽ അധിരാ
ജപദത്തിനു് അവകാശികളാെണങ്കിലും സർവപഥീ
നമായ ഉപാധിെകാണ്ടു തുലനംെചയ്യുകയാെണങ്കിൽ
ഭട്ടതിരി ആ വശ്യവചസ്സുകെളെയല്ലാം അനായാേസന
ജയിച്ചു് ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏകച്ഛത്രാധിപതിയായി
പരിലസിക്കുന്നതു ഭാവുകന്മാർക്കു േപ്രക്ഷിക്കാവുന്നതാ
കുന്നു. മഹാകവിയുെട പൂർവമീമാംസാപാണ്ഡിത്യത്തി
നു രാജസൂയവും, കവനകലാപാടവത്തിനു സുഭദ്രാഹ
രണവും, നിരീക്ഷണവിചക്ഷണതയ്ക്കു് അഷ്ടമീചമ്പുവും,
ഔചിത്യേബാധത്തിനു ദൂതവാക്യവും മൂർദ്ധാഭിഷിേക്താ
ദാഹരണങ്ങളാണു്. ബാലഭാരതം, ഭാരതചമ്പു എന്നീ
രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ധാരാളമായും ശിശുപാലവ
ധം, േവണീ സംഹാരം മുതലായ ഇതരകൃതികളിൽ
നിന്നു് അവസരം േപാെലയും പല പ്രബന്ധങ്ങളിൽ
പദ്യഗദ്യങ്ങൾ കവി ഉദ്ധരിച്ചുേചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ വിഷ
യത്തിൽ ഭട്ടതിരി പുനത്തിെന്റ രീതിെയ അനുകരിക്കു
കയാണു് െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ആ േദാഷം തീെര ഇല്ലാത്തതു
നിരനുനാസികത്തിലും സുഭദ്രാഹരണത്തിലും മാത്രമാ
കുന്നു. രാജസൂയത്തിൽേപ്പാലും അതിെന്റ അത്യല്പമായ
ലാഞ്ഛനയുണ്ടു്. അനന്തരകാലികന്മാരായ കഥാപ്ര
വക്താക്കളുെട ഹസ്തലാഘവമാണു് അവയിൽ ചില
േശ്ലാകങ്ങളുെട ആവാപത്തിനു കാരണെമന്നു സമർ
ത്ഥിക്കാവുന്നതാെണങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു സമാ
ധാനം സർവഘട്ടങ്ങളിലും സംക്രമിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല.
എന്നാൽ താദൃശമായ ഋണാംശെമല്ലാം തട്ടിക്കഴിച്ചു
േനാക്കിയാലും അവേശഷിക്കുന്നതു മഹാേമരുപ്രമാണ
മായ ഒരു വാങ്മയസമ്പത്താെണന്നുള്ള തത്വം നാം
ഒരിക്കലും മറന്നുേപാകരുതു്. ഭട്ടതിരി ആദ്യമായി രചിച്ച
പ്രബന്ധം ശൂർപ്പണഖാപ്രലാപമായിരിക്കാം. സുഭദ്രാ
ഹരണവും ഇരവിച്ചാക്ക്യാർക്കുേവണ്ടി രചിച്ചതായാണു്
ഐതിഹ്യം. നിരനുനാസികപ്രബന്ധത്തിെന്റ അർത്ഥം
അേദ്ദഹം നിരനുനാസികമായിത്തെന്നയാണു് സദസ്യ
ന്മാർക്കു െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചെതന്നും അനുനാസികാതി
പ്രസരത്തിനു പ്രസിദ്ധമായ മലയാളഭാഷയിൽ അങ്ങ
െന ഒരു അത്ഭുതവിദ്യ കാണിച്ച അേദ്ദഹെത്ത ഭട്ടതിരി
ഉള്ളഴിഞ്ഞു് അഭിനന്ദിച്ചു എന്നും അതിെല ‘ഹാ! ഹാ!
രാക്ഷസരാജ! ദുഷ്പരിഭവഗ്രസ്തസ്യ ധിേക്ത ഭുജാഃ’ എന്ന
േശ്ലാകത്തിൽ ‘ഭുജാഃ’ എന്നു കവി പ്രേയാഗിച്ചതു നിരനു
നാസികത്വം പരിപാലിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാെണങ്കിലും
‘േജ്യഷ്ഠ! ഈ ഭുജകൾ—െപൗരുഷമില്ലാത്ത ൈകകൾ’
എന്നു് അേദ്ദഹം മെറ്റാരിക്കൽ അർത്ഥം പ്രപഞ്ചനം
െചയ്തേപ്പാൾ ‘ചാക്ക്യാെര! ഈ അർത്ഥം ഞാൻ കരു
തിയതല്ല’ എന്നു ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു എന്നും േകട്ടുേകൾ
വിയുണ്ടു്. ‘ഭുജാഃ’ എന്നു സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ‘ഭുജാൻ’ എന്നു
പുല്ലിംഗത്തിെലന്നേപാെല പ്രേയാഗിക്കാമേല്ലാ. സുഭ
ദ്രാഹരണം എഴുതിയ ഏടു് ആ ചാക്ക്യാരുെട പക്കൽ
നിന്നു് ഇരിങ്ങാലക്കുട അമ്പലത്തിൽവച്ചു് ആേരാ േമാ
ഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു േപാകയാൽ തദനന്തരം അവിെട കൂത്തും
കഥാപ്രസംഗവും ഇല്ലാെതയായി എന്നു പഴമക്കാർ
പറഞ്ഞുവരുന്നു. അതിെന്റ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി അവിജ്ഞാത
മാണു്.
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10 ഭട്ടതിരിയുെട പ്രബന്ധങ്ങളിെല

കാവ്യൈശലി

ചില പദ്യഗദ്യങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉദ്ധരിക്കാം.
1 യുധിഷ്ഠിരൻ ഏകചക്രയിെല ബ്രാഹ്മണേനാടു്
“ധർമ്മാൽ ഖ്യാതതേമ ദ്വിജാധിപകുേല ജാേതാഹേമഷാ

ച േമ
മാതാ, പാവനജന്മതാമഭിവഹൻ നേന്വഷ േമ േസാദരഃ,
കിഞ്ചാഖണ്ഡലസൽപ്രേമാദജനേകാ ഭ്രാതാ മമായം
പേരാ,
നാസേത്യാദിതമത്ര വിദ്ധി സഹജദ്വന്ദ്വം മൈമതാവപി.”
(പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)

കവി േശ്ലഷപ്രേയാഗംെകാണ്ടു് ഈ േശ്ലാകത്തിൽ ധർ
മ്മപുത്രരുെട സത്യസന്ധത എങ്ങെന പരിപാലിക്കു
ന്നു എന്നു േനാക്കുക. െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു് ഇതിെല
‘നാസേത്യാദിത’പദത്തിെന്റ സ്വാരസ്യം കണ്ടു് ആനന്ദ
പരവശനായി ഭട്ടതിരിക്കു രണ്ടു ൈകക്കും വീരശൃംഖല
സമ്മാനിച്ചുവേത്ര.
2 പാഞ്ചാലനഗരം
“സമ്മൃേഷ്ടാൽഫുല്ലപുഷ്പാവലിഖചിതമഹാ-

ചത്വരാം സത്വരാണാം
ഗച്ഛന്തീനാം വധൂനാം മുഖരിതകകുഭം
മഞ്ജുമഞ്ജീരനാൈദഃ
സ്ഫായദ്േഭരീനിനാദാം വിവിശുരഥ പുരീം
താമുദഞ്ചൽപതാകാപൂരാമാരബ്ധനാനാനടവരപടലീതാണ്ഡവാം പാണ്ഡേവയാഃ.”
(പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)
3 ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ േകാപം
“താവേദ്ദവസ്യ േദഹാജ്ഝടിതി പടുതടിൽ-

േകാടിവൽ താഡിതാക്ഷഃ
സംഹാേരാന്നിദ്രരുദ്രസ്ഫുടനിടിലശിഖിജ്വാലജാലപ്രകാശഃ
കല്പാന്തക്രൂരസൂേരാൽകരകിരണസമാഹാരേഘാരസ്സമന്താദാരുന്ധാനസ്സഭാം താം നിരപതദതുലഃ
േകാപി േതജസ്സമൂഹഃ.”

(ദൂതവാക്യം)

4 അർജ്ജുനെന്റ വിരഹതാപം
“താവന്നീലനിരന്തരാ ജലധരാ ഹൃദ്യാശ്ച വിദ്യുല്ലതാ

ഹാസാ നൂതനമാലതീസുമനസാം േകകാരവാഃ േകാമളാഃ
ഏൈകകം സ്മരയന്ത ഏവ ദയിതാമിന്ദ്രാത്മജസ്യാഭവന്നാശ്വാസായനു, േലാഭനായനു, പുനസ്താപായ േമാഹായ
വാ?”
(സുഭദ്രാഹരണം)
5 കുേചലെന്റ പ്രത്യാഗമനം
“പ്രാംശുപ്രാസാദപാളീശിഖരപരിലസത്തുംഗരൂപീശിഖാഗ്രപ്രത്യുപ്താനർഗ്ഘരത്നപ്രസരദുരുഘൃണി-

േശ്രണിേശാണീകൃതാശം
ആശ്ചര്യാൈദ്വതമക്ഷ്ണാം കിമപരമപരദ്വാരകാകാരമാരാദാത്മാഗാരം പ്രപശ്യൻ കിമിദമിതി പരാമാപ ചിന്താം ദ്വിജന്മാ.”
(കുേചലവൃത്തം)
6 േദവസ്ത്രീകളുെട ഗാനം
“ചതുർമ്മുഖനിതംബിനീകരതേലാല്ലസദ്വല്ലകീനിനാദമധുരാ സുധാരസഝരീധുരീണസ്വരാഃ
വിേരജുരതിേപശലം വികചമല്ലികാവല്ലരീമരന്ദരസമാധുരീസരസരീതേയാ ഗീതയഃ” (അഷ്ടമീചമ്പു)

7 ത്രയീേദവിയുെട അപഹരണം
“ഉദ്യത്താരാഭിരാമാം വിധിമയവദനാ-

ലക്ഷ്യകാമാനുബന്ധാം
േസായം പ്രൗഢാർത്ഥവാദപ്രചയകചഭരാം
ചാരുമന്ത്രാനുലാപാം
ഗുഢാൈദ്വതപ്രകാശാത്മകഗുരുജഘനാമുല്ലസൽപാദേശാഭാമാപൂർണ്ണാംഗീം ത്രിേവദീസുദൃശമപഹരൻ
പൂർണ്ണകാേമാ ബഭൂവ.”
(മത്സ്യാവതാരം)
8 ജാബവാൻ
“കുപ്യന്നക്തഞ്ചരാധീശ്വരഭുജനിവേഹാത്സൃഷ്ടനാനാവിധാസ്ത്ര-

േശ്രണീേഘാരപ്രഹാരവ്രണകിണകഠിനീഭൂതവിസ്തീർണ്ണവക്ഷാഃ
അദ്രീേന്ദ്രാദഗ്രവർഷ്മാ മുഖകുഹരപരിസ്പഷ്ടദംഷ്ട്രാകരാളഃ
പ്രാപൽ പന്ഥാനമേക്ഷ്ണാരസുരവിജയിനസ്തൽക്ഷണാദൃക്ഷരാജഃ.”

(സ്യമന്തകം)

9 ശിവെന്റ ഭൂതഗണങ്ങൾ

ആേരാപ്യാരൂഢേശാഭം വൃഷഭപരിവൃഢം
ഭൂഷിതാം ഭൂഷെണൗൈഘർന്നിന്യുസ്താം മന്യുശാലാം ത്രിപുരഹരപരീവാരസംഘാ വിശങ്കാഃ
ഹസ്തപ്രാന്താവസജ്ജഡ്ഡമരുഡുമുഡുമുധ്വാനനിത്യാനുഷക്തസ്പർദ്ധാനിസ്തന്ദ്രനിര്യദ്ഘനതരവദനധ്വാനരുദ്ധാഖിലാശാഃ.”

(ദക്ഷയജ്ഞം)

10 ദത്താപഹാരം
“മാ ഹരത മാ ഹരത േമാഹരതചിത്താ

ബ്രഹ്മധനമുന്മഥനമുന്നതഗതീനാം
വിപ്രജനവിപ്രകൃതിരപ്രതിമേദാഷാ
ക്ഷിപ്രമിഹ കല്പയതി വിപ്രിയസമൂഹാൻ.”

(നൃഗേമാക്ഷം)

ഈ പ്രബന്ധങ്ങളിെല ഗദ്യങ്ങളും പദ്യങ്ങൾേപാെലത
െന്ന പ്രസന്നമധുരങ്ങളും പ്രൗഢഗംഭീരങ്ങളുമാകുന്നു.
രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾമാത്രം ചുവേട േചർക്കുന്നു:

മത്സ്യരൂപനായ വിഷ്ണുവിെന്റ വളർച്ച

“തതശ്ചതൂലജാലനിപതിതബാലസ്ഫുലിംഗ ഇവ, തരുണീജനഹൃ
ഭരാഗാംകുര ഇവ, സുമതിജനഹൃദയനിഹിേതാ പേദശ
േലശ ഇവ, താർക്കികയൂഥവിനിഹിതവിവാദലവ ഇവ,
സജ്ജനസമാചരിതദുശ്ചരിതേലശ ഇവ, പിശുനമുഖനി
ഹിത നിഗുഢവൃത്ത ഇവ, നിേമഷമാേത്രണ നിരവധി പരി
വർദ്ധമാേന”
(മത്സ്യാവതാരം)

ഭദ്രകാളി
“യത്ര ച വൃത്രാരിമണിശകലവിശദവർണ്ണയാ, മണ്ഡലി
തകുണ്ഡലിഗണവിരചിതകുണ്ഡലമണ്ഡിതകർണ്ണയാ,
അതിവികടമകുടതടവിലസദചണ്ഡഭാനുഖണ്ഡയാ, മു
ണ്ഡമാലാഷണ്ഡകൃതമണ്ഡയാ, അതിധവളരുചിരവി
ലസദരാള കരാളദംഷ്ട്രായുഗളഭീഷണവക്ത്രയാ, മധു
മദാേഭാഗപരിഘൂർണ്ണമാനവർത്തുളാരക്തേനത്രയാ,
അതിബഹളരുധിരധാരാസിക്തഗാത്രയാ, അരാളകരാ
ളകരവാളധാരാവിദാരിതദാരുകാസുരഗളഗളിതബഹള
േശാണിതഭരിതപൃഥുലപിചണ്ഡചണ്ഡയാ, അതിേഘാ
രതരാട്ടഹാസത്രുടിതജഗദണ്ഡയാ, സകലഭയനിവാരി
ണ്യാ, ഭക്തജനചിത്തരംഗവിഹാരിണ്യാ, ഭവജലധിതാ
രിണ്യാ. നിഖിലദുരിതഹാരിണ്യാ, ത്രിശൂലധാരിണ്യാ,
സകലാസുരനാശകാരിണ്യാ, ചടുലകടാക്ഷവിഗളദമൃത
പാതകാരുണ്യാമൃതധാരിണ്യാ. സതതപരിപാലിതത്രി
ജഗത്യാ, ഭഗവത്യാ, ഭദ്രകാള ്യാ” ഉക്തിപ്രത്യുക്തികളും
സ്തുതിവാക്യങ്ങെളന്നേപാെല നിന്ദാവാക്യങ്ങളും രചി
ക്കുന്നതിനു ഭട്ടതിരിക്കുള്ള പ്രാഗല്ഭ്യം അസാധാരണ
മാെണന്നു താെഴ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ
നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്. താൻ ഭീഷ്മേരാടും സഹേദ
വേനാടും ആേലാചിച്ചതിനുേമലാണു് ശ്രീകൃഷ്ണെന അഗ്ര
പൂജയ്ക്കായി വരിച്ചെതന്നു ധർമ്മപുത്രൻ പറഞ്ഞതിനു
ക്രുദ്ധനായ ശിശുപാലൻ പറയുന്ന മറുപടി േനാക്കുക:
“ധിൿ പാണ്ഡുപുത്രചരിതം സ്ഥവിരപ്രമാണം

ബാലപ്രമാണമപി കഷ്ടമേഹാ വിനഷ്ടം
േഹ! ധർമ്മജ! ദ്രുപദജാമപി പൃച്ഛ കാര്യം
നാരീപ്രമാണമപി േതസ്ത്വിഹ രാജ്യതന്ത്രം”

ഭഗവാെന അതിരുകവിഞ്ഞു്, ആ പാപി അടിയിൽ കാ
ണുന്ന വിധത്തിൽ അധിേക്ഷപിക്കുന്നു:
“പ്രാേഗവാസൗ വിസാരഃ ക്വചിദസുരവേധ

ഹീനസൗകര്യഖിന്നഃ
സ്തംഭം പ്രാപ്തഃ കഥഞ്ചിദ്വ്യദലയദപരം
സർവദം തു ന്യബധ്നാൽ
മുന്യാത്മാ വീരഹത്യാം വ്യധിത നിരവധിം
സ്വസ്യ ദാരാനേദാഷാനത്യാക്ഷീദ്രാഘവാത്മാ ഹരിചരിതമേഹാ
സർവേമവാഭിരാമം!

സ്ത്രീേഘ്നാ േഗാേഘ്നാ ഗുരുഘ്നഃ ഖഗഫണിഭിദധാന്നാകുമാത്രം കിലാദ്രിം
പര്യാസ്ഥദ്ദാരുമാത്രം ശകടമരമയ്ദ്
േഗാപികാ ഗവ്യേമാഷീ
ബ്രഹ്മണ്യം മാഗധം തം മുഹുരപഹൃതവാംസ്തദ്ഭയാദ്ദാശേദശാനാതിഷ്ഠേദ്ദഷ്ടി േലാകാന്മണിമമുഷദേഹാ
സ്തൗഷി േദാഷാനേശഷാൻ.”
“ഷണ്ഡത്വാൽ ബ്രഹ്മചര്യച്ഛലഭൃൽ” എന്നും മറ്റുമാണു്
സകല ജനസംപൂജ്യനായ ഭീഷ്മെരപ്പറ്റിയുള്ള അവേഹ
ളനം. കിരാതത്തിൽ േവഷച്ഛന്നനായ ശിവൻ അർജ്ജു
നെന
“മേദ്ധ്യരാജസഭം ഹേഠന, ഭവതാമേഗ്ര നനു േപ്രയസീം
പത്നീം ഹന്ത! — നമശ്ശിവായ — രിപുഭിസ്താവത്തഥാ

േക്ലശിതാം
േനത്രാഭ്യാമവേലാകയൻ യദഭവസ്തൂഷ്ണീം തേതാ
ജ്ഞായേത
വിക്രാന്തിസ്തവ താദൃേശാ യദി
യശൈസ്ത്രേലാക്യമാക്രാമതി”

എന്നു പുച്ഛിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം താൻ ആരാധിക്കുന്ന
ശ്രീപരേമശ്വരെന “േഛത്താ ബ്രഹ്മശിരഃ ശ്മശാനവസ
തിർദ്ദക്ഷാധ്വരധ്വംസേകാ ഭൂതേപ്രതപതിഃ” എന്നും മറ്റും
ഭർത്സിച്ചേപ്പാൾ േകാപം സഹിക്കുവാൻ പാടില്ലാെത
ആ ക്ഷത്രിയവീരൻ
“േര േര മാംസികപാശ? യത്ത്വമധുനാ ചന്ദ്രസ്യ
വന്ദ്യംകുലം സാക്ഷാന്നിന്ദസി, ഗർവേസ യദപി നഃ.
സർവന്തേദതൽ സേഹ; യേത്ത്വവം ത്രിപുരദ്രുേഹാ

ഭഗവതഃ കുത്സാം വിധേത്സതരാം തച്ഛ്േറാതാരമേഹാ
ധിഗദ്യ ബത മാം ധിഗ്ഗാണ്ഡിവം ധിൿശരാൻ.”

എന്നു മറുപടി പറയുന്നു.
യദുവംശവിനാശത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്ന സാത്യ
കിയും കൃതവർമ്മാവും തമ്മിലുള്ള ശണ്ഠ ഭട്ടതിരി എങ്ങ
െന വർണ്ണിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാദപ്രതിവാദ പ്രപഞ്ചനത്തിനു് അെതാരു മകുേടാദാ
ഹരണമാകുന്നു. കർണ്ണാർജുനയുദ്ധമാണു് പ്രേമയം.
സാത്യകി
“അേന്യാേന്യാത്സൃഷ്ടേഘാരപ്രഹരണശിഥിലീഭൂതയൗധാംഗനിര്യന്മാംസാസൃൿപങ്കമജ്ജദ്ദ്വിരദവരഘടാ-

മുക്തഭീൽകാരഭീമം
ഉദ്യന്നാനാസ്ത്രേതജഃപ്രസരകപിശിതക്ഷ്മാതലാശാവകാശം
ജന്യം കർണ്ണാർജ്ജുനീയം തവ മനസി പരിസ്പന്ദേത നന്വിദാനീം?”

കൃതവർമ്മാവു്
“ശക്രൈസ്യകസ്തനൂജസ്സകലസുരപേത-

േസ്തജസാം ഭർത്തുരന്യഃ
ശിേഷ്യാ േദ്രാണസ്യ കശ്ചിൽ പ്രസൃമരയശേസാ
ജാമദഗ്ന്യസ്യ ചാന്യഃ
ബിഭ്രദ്ഗാണ്ഡീവേമേകാ ധനുരധികദൃഢം
കാളപൃഷ്ഠം തഥാന്യസ്തുല്യൗ താേവവ വീെരൗ ഭുവി കഥമനേയാസ്സംഗരം വിസ്മരാമഃ?”

സാത്യകി
“ഏകസ്സൂനുഃ പൃഥായാസ്ത്രിഭുവനവിദിതഃ

കിന്ന രാധാസുേതാന്യഃ
കൃഷ്ണൈസ്യേകാ വയേസ്യാ ബത പുനരപരസ്തസ്യ രാജ്ഞഃ കുരൂണാം;
ഏേകാ േലാേഭ പ്രസാദാൽ സദസി നിജഗുേരാരാശിഷം ശാപമന്യ; സ്തുല്യൗ തൗ പാർത്ഥകർണ്ണൗ യദി നിയതമുഭൗ
ഹംസകാകൗ സമാനൗ.”

കൃതവർമ്മാവു്
“ജാനാമി പാർത്ഥം ഭവേതാ ഗുരും തം;
ജാനാമി തദ്ബാഹുബലഞ്ച കൃത്സ്നം;

കിേന്തന കർമ്മ പ്രഥിതം ജഗത്യാം
കുേണ്ഡന ഷേണ്ഡന കൃതം ജളാത്മൻ?”

സാത്യകി
“ആസ്താം പാഞ്ചാലപുത്രീപരിണയപടിമാ
ഖാണ്ഡവാരണ്യദാഹ-

ക്രീഡാ വാസ്താം പ്രശസ്തം തദപി പശുപേതരർച്ചനം ചാപേകാട്യാ
ധിക്കൃത്യാേശഷവൃഷ്ണീനപി ച ഹലധരം
തത്സ്വസാ മാധവീ സാ
േതൈനേകനാഹൃതാ പ്രാകു് പൃഥുലഭുജബലഃ
കുത്ര യാതസ്തദാ ത്വം?”

ഇങ്ങെന വഴക്കു് ഒന്നിെനാന്നു മൂക്കുന്നു. അർജ്ജുനൻ
മാധവിെയ േമാഷ്ടിക്കുകയല്ലേയാ െചയ്തെതന്നു കൃത
വർമ്മാവു്; അല്ലല്ല, േമാഷ്ടിച്ചതു പശുക്കെളയാെണന്നും
അതു െചയ്തതു വിരാടരാജ്യത്തിൽനിന്നു കർണ്ണനാെണ
ന്നും സാത്യകി. അല്ലല്ല, അവിെട യുദ്ധഭൂമിയിൽ െചന്നി
രുന്ന കൗരവരാജസ്ത്രീകളുെട ഉടുപുടവകളാണു് േമാഷ്ടി
ച്ചെതന്നും അതു െചയ്തത് ബൃഹന്നളയാെണന്നും കൃത
വർമ്മാവു്. അങ്ങിെന വാഗ്വാദം െകാടുമ്പിരിെക്കാണ്ടു
കൃതവർമ്മാവു് ഉത്തരം മുട്ടിയേപ്പാൾ
“തത്ത്വാേന്വേഷ വിമുഖമനസാം ത്വാദൃശാം
വാൿപ്രപൈഞ്ചർ-

വാചാലാനാമധിഗതജയാഃ േകവലം പാണ്ഡുപുത്രാഃ”

എന്നു സാത്യകിയുെട മുഖമുദ്രണംെചയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക
യും അേതാടുകൂടി അടിവീഴുകയും െചയ്യുന്നു.
വ്യാകരണശാസ്ത്രെത്ത അവലംബിച്ചു് അനവധി സ്വാര
സികതമങ്ങളായ േശ്ലേഷാക്തികൾ ഭട്ടതിരി പ്രസ്തുത പ്ര
ബന്ധങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ചിലതു് അടി
യിൽ പകർത്താം. ഏഴാമെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ മീമാം
സാപാണ്ഡിത്യമാണു് സ്ഫുരിക്കുന്നതു്.
1 അത്യദ്ഭുതമിദം മേന്യ യദസൗ മഗധാധിപഃ
സ്ത്രീേഹതും ചാപമാശ്രിത്യാപ്യദന്തത്വമുേപയിവാൻ.
(പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)
2 ശേല്യാപി തച്ചാപലതാമുേപത്യ
േനാദ്ധർത്തുമേപ്യഷ തദാ ശശാക;
തഥാപി ചിത്രം സമദർശി തസ്മിൻ
കാചിന്മഹാചാപലതാ ജനൗൈഘഃ.
(ടി)
3 േതനാകുലാംഗം പതതാ തദാനീം
പ്രദർശിതാ യദ്യപി ശൗര്യഹാനിഃ
തഥാപ്യേഹാ തസ്യ മനസ്വിേലാകസ്തൽ കർമ്മ ശൗര്യാഹിതേമവ േമേന.
(ടി)
4 കർേണ്ണന പാർത്ഥായ വികൃഷ്യ മുക്താ
അപാർത്ഥപാതാ വിശിഖാ ബഭൂവുഃ
പാർേത്ഥന ചാകർണ്ണവികൃഷ്ടമുക്താഃ
കർേണ്ണ നിേപതുസ്സുദൃഢം ശരൗഘാഃ.
(പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)
5 േയഷാമയം ശാശ്വതിേകാ വിേരാധേസ്തഷാമേഹാ! ദ്വന്ദ്വസമുത്സുകാനാം
ദ്രാേഗകവദ്ഭാവമസൗ വിധാസ്യന്നേന്ധാ നൃപശ്ശാബ്ദികവദ്ബഭാേസ.
(ടി)
6 ബലഭദ്രാവേലാേകന കൃതാർത്ഥാ ഭിക്ഷുതാധുനാ
കിം വാസുഭദ്രാധിഗേമാ ന ചിരാേന്മ ഭവിഷ്യതി?
(സുഭദ്രാഹരണം)
7 ഇത്ഥമയമംഗവിസ്തൃതിമതിേദശവ്യാപ്തിമഖിലബാധഞ്ച
പ്രഥയഞ്ഛഫരസ്വാമീ ശബരസ്വാമീവ ലക്ഷിേതാ
േലാൈകഃ.
(മത്സ്യാവതാരം)
8 ഝഷാശ്രിതാം വശായാതാം പ്രത്യാഹാരാവലീമിവ
നാവമാരുഹ്യ േത േചരുശ്ശബ്ദതന്ത്ര ഇവാംബുധൗ.
(ടി)
9 ഗുൈണർഗ്ഗണാൈഢ്യസ്സുഗുണാത്മൈകഃ കൃേതാഽപ്യതീവ മുേഖ്യാഽജനി േഭാജ്യസഞ്ചയഃ
കൃേതാപി സവ്യഞ്ജനസന്ധിേകാവിൈദർബഭാര സാധുസ്വരസംഹിേതാദയം.
(രാജസൂയം)
“മാേദ്രയാമരൈസന്ധവാവനിപതീൻകത്രീനിമാൻ
ധിക്തമാമത്രാഗ്രീയസമർഹണം ധകിദസൽപാേത്ര ച കാേത്രയകം
സൂരിമ്മന്യതമാൻ ഗതാനുഗതികാൻ ധിങ്നാരദാദീൻ
മുനീൻ
േയഽമീ േമാമുദതീഹ വാരിധിനികാേയ്യഽസ്മിൻ
പ്രണാേയ്യഽർച്ചിേത”

തുടങ്ങിയ പദ്യങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം പ്രകടീകരിച്ചിട്ടുള്ള
വ്യാകരണാദി ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം ആേരയും ആശ്ചര്യ
പരതന്ത്രരാക്കുവാൻ മതിയാകുന്നതാണു്. “ഏകശ്ശബ്ദ
സ്സമ്യഗ്ജ്ഞാതസ്സുഷ്ഠു പ്രയുക്തഃസ്വർേഗ്ഗ േലാേക കാ
മധുഗ്ഭവതി” എന്ന മഹാഭാഷ്യകാരെന്റ മതം അംഗീ
കാര്യമാെണങ്കിൽ പരസ്സഹസ്രം പദങ്ങൾ അത്തര
ത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭട്ടതിരിക്കു് എത്രേമൽ സ്വർ
ഗ്ഗസുഖം ആ പദങ്ങൾ നല്കിയിരിക്കയില്ല. ഭട്ടതിരിയുെട
ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിനു രാജസൂയത്തിെല “പാണ്ഡ്യഃ
പാടീരകൂടാൻ മരിചപുരുചയാൻ േകരളഃ” എന്ന േശ്ലാ
കം സാക്ഷി നില്ക്കുന്നു. ആ മഹാമഹത്തിന്നു പാണ്ഡ്യ
രാജാവു ചന്ദനവും േകരേളശ്വരൻ നല്ലമുളകുമാണേത്ര
ഉപായനീകരിച്ചതു്. പലേപ്പാഴും ഒെരാറ്റ വിേശഷണം
െകാണ്ടു മഹാകവി പ്രകൃതത്തിനു് അനിർവചനീയമായ
ഔജ്ജ്വല്യം ഉളവാക്കുന്നു. ശിശുപാലെന ‘രുക്മിണീകു
ചപദാങ്കിേത മാധേവാരസി ശരംകിരൻ’ എന്നു വർ
ണ്ണിക്കുന്ന മഹാകവിയുെട മർമ്മജ്ഞതയ്ക്കു ആരുതെന്ന
അഞ്ജലീബന്ധം െചയ്യുകയില്ല? േകവലമായ മാധേവാ
രസ്സിേനാടല്ല േചദിരാജാവിനു േക്രാധം; പിെന്നേയാ?
അതുതാൻ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യാൻ ആറ്റു േനാറ്റിരുന്ന
രുൿമിണിയുെട കുചപദത്താൽ അങ്കിതമാകുകനിമിത്ത
മാണു്.
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11 പ്രബന്ധങ്ങളിെല കഥാവസ്തു
ഇതിഹാസാന്തർഗ്ഗതങ്ങേളാ പുരാണാന്തഃപാതികേളാ
അല്ലാത്ത കഥകൾ ഭട്ടതിരിവളെര അപൂർവ്വമായി മാ
ത്രേമ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളു. ഒരു ദ്രുതകവിതയായ സ്വാഹാ
സുധാകരത്തിെല പ്രതിപാദ്യംേപാലും സ്വകേപാലക
ല്പിതമല്ല. അഷ്ടമീചമ്പുവും േകാടിവിരഹവും മാത്രേമ
ഈ സാധാരണനിയമത്തിനു വ്യത്യസ്തമായി കാണു
ന്നുള്ളു. ൈവക്കത്തു െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷത്രത്തിൽ
ആേഘാഷിച്ചുവരുന്ന വൃശ്ചികമാസത്തിെല അഷ്ടിമീമ
േഹാത്സവെത്ത അധികരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള അതിമധുര
മായ ഒരു പ്രബന്ധമാണു് അഷ്ടമീചമ്പു. ശൃംഗാരേകതു
വിെന്റ പുത്രനായ സംഗീതേദശികെനന്ന വിദ്യാധരൻ
േദേവന്ദ്രെന പ്രസ്തുത മേഹാത്സവം വർണ്ണിച്ചുേകൾപ്പി
ക്കുന്നു എന്നാണു് മഹാകവിയുെട കേഥാപക്രമം. “ഭസ്മ
നിേഷധം” എന്നു ൈശവമതദൂഷകമായി ഒരു ഗ്രന്ഥം
ഭട്ടതിരി നിർമ്മിച്ചു എന്നും തന്നിമിത്തം ഉദരേരാഗത്തി
നു വിേധയനായി എന്നും അതിെന്റ ഉപശാന്തിക്കുേവ
ണ്ടിയാണു് പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചെതന്നും ചിലർ പറയു
ന്നതു യുക്തിയുക്തമായി േതാന്നുന്നില്ല. ഭസ്മനിേഷധം
കണ്ടുകിട്ടുന്നതുവെര അത്തരത്തിൽ ഒരു ഐതിഹ്യം
വിശ്വസിക്കുവാൻ മനസ്സു വരുന്നുമില്ല. ഭട്ടതിരി അഷ്ടമീ
മേഹാത്സവം സന്ദർശിച്ച കാലത്തു് അവിെട വാണി
ജ്യത്തിനായി വന്നുേചർന്നിരുന്ന െചട്ടികെള ഇങ്ങെന
വർണ്ണിക്കുന്നു:
“…അതിസൂക്ഷ്മതരധവളതരാംബരനിർമ്മിേതാഷ്ണീഷപൈടഃ,
അതിസുഭഗപടീരവിരചിേതാർദ്ധ്വപുണ്ഡ്രമണ്ഡിത ഫാല
സ്ഥൈലഃ, കർണ്ണാവലംബിതസുവർണ്ണകുണ്ഡലരത്ന
ഗണ േശ്രണീകിരണച്ഛുരണാരുണകേപാലമൂൈലഃ,
പരിസരദംഗുലീയകരത്നമയൂഖതല്ലേജാല്ലസിതകരപ
ല്ലൈവഃ, സർവാംഗീണപ്രസൃമരഘനസാരമൃഗമദാദി
ബഹളാേമാദവിഭവ വിശദവ്യാഖ്യാതനിരതിശയസൗ
ഖ്യാനുഭൂതിഭിഃ, പ്രഥമം ദൃഷ്ടിതുലൈയവേക്രതാരം ജനം
തുലയിത്വാ പശ്ചാത്തദീപ്സിതം ദ്രവിണം തുലാമാേരാപ
യദ്ഭിഃ, ‘അയി ഭദ്ര! ഇതസ്താവദാഗമ്യതാം; അസ്മാദൃശാ
മാപണസ്ഥലീ കിമപി സനാഥീക്രിയതാം; കഥമനാസീ
േനാ ഭവാനസ്മാനാകുലയതി; ഇഷ്ടാനി സർവാണ്യഭിധീ
യന്താം; നഹ്യസ്മാദൃശാ യുഷ്മാദൃശാൻ ദൃഷ്ട്വാ ലാഭേച്ഛ
ദാൻ ഗണയന്തി; സ്വേപ്നപി ന വഞ്ചനാം സഞ്ചിന്തയാ
േമാ; മിഥ്യാവചനസ്യ കഥാമപി ന ജാനീമഃ; അയേമവ
ഖല്വസ്മാദൃശാം പരേമാ ലാഭഃ യദ്ഭവാദൃൈശസ്സഹ വാ
ണിജ്യകർമ്മ ക്രിേയത, ന പുനർദ്രവിണലാഭഃ’ ഇത്യാദി
ഭിരതിമധുൈരർവചൈനസ്സമസ്തജനചിത്താനി വിേലാ
ഭയദ്ഭിർവിവിധധനഭൂയിൈഷ്ഠഃ േശ്രഷ്ഠിഭിരധിഷ്ഠിൈത
കേദേശഷു”. എെന്താരു മർമ്മസ്പൃക്കായ ഫലിതേധാര
ണി!
“അയി തന്തുധാരിൻ! ഇതസ്താവേദഹി; ബ്രൂഹി േവദവാ
ക്യാനി; കഥയ ച സിദ്ധാന്തരഹസ്യം. കതി വാദാനി?
രേക്താ വാ േശ്വേതാ വാ ഭവതി േമാക്ഷഃ? ക്വ നു േത
തച്ചക്ഷുേര്യ ന പരം ബ്രഹ്മ പശ്യസി” എന്നിങ്ങെന നി
ന്ദാകന്ദളിതങ്ങളായ വാക്യങ്ങെളെക്കാണ്ടു ൈവദികജ
നങ്ങെള പരിഹസിക്കുന്ന പാതിരിമാേരയും “വിവർത്ത
മിവ പുഷ്കലാവർത്തകാനാം, പരിണാമമിവ കുലഗിരീ
ണാം, വിഭ്രമസർവസ്വമിവാഭ്രമുവല്ലഭസ്യ, ജന്മാന്തരമിവ
ദിങ്മാതംഗാനാം, വ്യത്യാസമിവാഞ്ജന ൈശലസ്യ”
എന്നും മറ്റും ൈവക്കെത്ത ചന്ദ്രേശഖരനാനേയയും
മഹാകവി സമഞ്ജസമായി വർണ്ണിക്കുന്നു.
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12 േകാടിവിരഹം
മഴമംഗലത്തിെന്റ െകാടിയവിരഹം എന്ന മണിപ്രവാള
ചമ്പുവിെന അനുകരിച്ചു ഭട്ടതിരി സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ചി
ട്ടുള്ള ഒരു പ്രബന്ധമാണു് േകാടിവിരഹം. അതു മഴമംഗ
ലത്തു നാരായണൻനമ്പൂരിയുെട കൃതിയാെണന്നു് ഒരു
പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്. അതിേനാടു ഞാൻ േയാജിക്കുന്നില്ല.
അതിെല കഥാനായകൻ ശൃംഗാരേകതു എന്ന ബ്രാഹ്മ
ണനും നായിക ശൃംഗാരചന്ദ്രികയുമാകുന്നു. രണ്ടുേപർ
ക്കും പരസ്പരം രൂപാമൃതത്തിെന്റ േശ്രാത്രാഞ്ജലിപാനം
െകാണ്ടുതെന്ന അനുരാഗം അങ്കുരിക്കുകയും കാത്യായ
നീേക്ഷത്രത്തിൽ ഒരു ഉത്സവകാലത്തു അേന്യാന്യമുള്ള
സന്ദർശനത്തിനുേമൽ അതു പ്രവൃദ്ധമാകുകയും െചയ്യു
ന്നു. പിന്നീടു് അവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായിത്തീർന്നു
ദാമ്പത്യസുഖം അനുഭവിക്കേവ, നായിക സ്വപ്നത്തിൽ
നായകെന്റ പരസ്ത്രീസംേഭാഗം കണ്ടു് അതു സത്യമാ
െണന്നു വിശ്വസിക്കുകയും തൽഫലമായി നായകെന
ബഹിഷ്കരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന തമ്മിൽ പി
രിഞ്ഞ ദമ്പതികൾക്കു തദനന്തരം വന്നുേചരുന്ന േഘാ
രമായ വിരഹതാപമാണു് പ്രധാനമായ പ്രതിപാദ്യാം
ശം. വർഷകാലെത്ത ഒരു രാത്രിയിൽ നായികാനായ
കന്മാർ ദുസ്സഹമായ വിേയാഗദുഃഖം അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടു
സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ അവർക്കു് ആകസ്മികമായി പുനസ്സ
മാഗമമുണ്ടാകുന്നു. വിഭീതവിഹാര (താന്നിപ്പള്ളി) ത്തി
െല ആഢ്യൻനമ്പൂരിയുെട അേപക്ഷയനുസരിച്ചാണു്
ഭട്ടതിരിപ്രസ്തുത കാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു് എെന്നാരു മാതൃ
കാഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. ആെകക്കൂടി ഭട്ടതിരി അഷ്ട
മീചമ്പുവിൽ ആ കാവ്യെത്തപ്പറ്റി
“സന്തസ്സന്തന്യമാനാമിഹ സപദി മയാ
ഗദ്യപദ്യസ്വരൂപാ-

മാസ്വാദ്യാസ്വാദ്യ വാണീം ഗളദമൃതരസാം
സന്തു സന്തുഷ്ടചിത്താഃ
ഫുല്ലന്മല്ലീലതായാ ഇവ മൃദുപവനസ്യന്ദനാേന്ദാളിതായാ
മന്ദം മന്ദം സ്രവന്തീം മധുരസലഹരീം
പുഷ്പതഷ്ഷൾപദൗഘാഃ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ െചയ്തിരിക്കുന്ന പ്രശംസ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ സകല പ്രബന്ധങ്ങൾക്കും ഒന്നുേപാെല വ്യാപിപ്പി
ക്കാവുന്നതാണു്.
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13 ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ,

സൂക്തേശ്ലാകങ്ങൾ

സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ ഭട്ടതിരി ഋേഗ്വദത്തിെല എട്ടു്
അഷ്ടകങ്ങളിലുമുള്ള സൂക്തങ്ങളുെട വർഗ്ഗസംഖ്യ പ്രദർ
ശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു് ഇതു്. ആെക ഒൻപതു
േശ്ലാകങ്ങേള ഉള്ളൂ. ഒന്നാമെത്ത േശ്ലാകം സംഖ്യകെള
കാണിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട വിവരണമാണു്. ബാക്കി
യുള്ളവ ക്രേമണ എട്ടു് അഷ്ടകങ്ങേളയും പരാമർശിക്കു
ന്നു. കടപയാദിക്രമം തെന്നയാണു് ഭട്ടതിരി ഇതിൽ
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും ‘ന’ ശൂന്യത്തിനു പകരം
പത്തിേനയും ‘ക്ഷ’ ആറിനു പകരം പന്ത്രണ്ടിേനയും ‘ള’
ഒൻപതിേനയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‘പ്ര’ എന്ന അക്ഷരം
െകാണ്ടു രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളുള്ള സൂക്തദ്വയെത്ത നിർേദ്ദ
ശിയ്ക്കുന്നു. ‘ത’ ഒരധ്യായത്തിെന്റ അവസാനെത്ത പ്രദർ
ശിപ്പിക്കുന്നു. ഋേഗ്വദത്തിൽ ആെക 1017 സൂക്തേശ്ലാക
ങ്ങളും പത്തു മണ്ഡലങ്ങളും എട്ടു് അഷ്ടകങ്ങളും ഓേരാ
അഷ്ടകത്തിലും എട്ടു് അധ്യായങ്ങളും എല്ലാ അധ്യായ
ങ്ങളിലുംകൂടി 2006 വർഗ്ഗങ്ങളുമാണേല്ലാ ഉള്ളതു്. ചില
സൂക്തങ്ങൾക്കു് ഒന്നും മറ്റു ചിലതുകൾക്കു് ഒന്നിലധിക
വും വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത രണ്ടു് േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം:
“നത്വാ വിേഘ്നശ്വരാദീൻ കഥമപി ച മയാ

കഥ്യേത വ്യഞ്ജേനാക്ത്യാ
സൂക്താനാം വർഗ്ഗസംഖ്യാ സ്ഫുടമിഹ തു തകാേരാക്തിരദ്ധ്യായപൂർത്തൗ
യുക്താദ്യം തുല്യസൂക്താന്യുപദിശതു ഭേവദ്ദ്വാദേശാക്തൗ ക്ഷകാരഃ
േപ്രതി സ്യാദ്ദ്വിദ്വിേകാക്തൗ ഭവതു ച ദശസംഖ്യാഭിധായീ നകാരഃ.
േപ്രാേദ്രകാദ്രീതരൂേപവിമലവരഗിരാ
പൂർവഗീേതഗുരൂേരാ
ഭാർഗ്ഗശ്രീഗൗരിഗുപ്താഖിലപുരഗഗുരു
േപ്രര്യേഖര്യാഗതാഗാഃ
േഖേലഷ്ടാഭ്രാഢ്യരാേഗാത്തരപടുഭിരുരു
വ്യാപ്രൈമവാഖിലാൈപ്തഃ
േപ്രഡ്യാവിപ്രപ്രവൈര്യരുരുരയമതിഭീ
രൂപിണീേമഗ്രഗാസ്താൽ”

ആദ്യേത്തെതാഴിെകയുള്ള എട്ടു േശ്ലാകങ്ങൾക്കും േദവീ
പരമായിക്കൂടി അർത്ഥകല്പന െചയ്യാവുന്നതാെണന്നു
പറയുേമ്പാളാണു് മഹാകവിയുെട വിശ്യവചസ്ത്വത്തിനു
നാം അനന്തേകാടി നമസ്കാരം െചേയ്യണ്ടിവരുന്നതു്.
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14 ആശ്വലായനക്രിയാക്രമം
ഭട്ടതിരിക്കു ശ്രൗതവിഷയകമായുള്ള പാണ്ഡിത്യപ്രകർ
ഷം പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു.
“പ്രണമ്യ ശ്രീഗുരൂൻ ഭക്ത്യാ ശൗനകഞ്ചാശ്വലായനം

തൽേപ്രാക്തഗൃഹ്യകർമ്മാണി േശ്ലാൈകർവക്ഷ്യാമി
കാനിചിൽ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ശൗനകനാലും ആശ്വലായനനാ
ലും േപ്രാക്തങ്ങളായ ഗൃഹ്യവിധികെള ഗ്രന്ഥത്തിൽ
സംഗ്രഹിക്കുന്നതായി അേദ്ദഹം നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പിയ്ക്കു
ന്നു. ആരംഭത്തിൽ ചന്ദനക്കാവിെല ഗണപതി, വിഷ്ണു
ഈ േദവന്മാെരയും തിരുനാവായിെല വിഷ്ണുവിേനയും
വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ വന്ദനേശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിേക്കണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. അവയിൽ അത്രയ്ക്കുമാത്രം മഹാകവിയുെട
വ്യക്തിമുദ്ര പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
“ബധ്നീമശ്ചിത്തബന്ധം കളഭവരമുഖം
ധാമ പാടീരവാടീ-

േക്ഷേത്ര വാസ്തവ്യേമതത്ത്രിഭുവനജനനത്രാണസംഹാരദക്ഷം
ശശ്വന്നിേശ്രയസായ സ്മൃതനിജചരണാംേഭാജനിേശ്ശഷേലാകേശ്രയസ്യാകല്പവൃക്ഷപ്രകടിതകരുണാകന്ദളശ്രീകടാക്ഷം.
ചതുർേദ്ദാേഷ്ണ േകാഷ്ണസ്തനഭരരമാലിംഗനസുഖപ്രഹൃഷ്യേദ്രാമ്േണഽൈസ്മ ത്രിഭുവനപരിത്രാണപടേവ
പടീരാരാേമഽമും ജനമനുജിഘൃൈക്ഷവ വസേത
നമസ്തൈസ്മ ധാേമ്ന വിസൃമരഹഃകൗസ്തുഭയുേജ.
കൈസ്മചിദ്വിശ്വസർഗ്ഗസ്ഥിതിവിലയപരിക്രീഡേനാദ്യന്മഹിേമ്ന
ശ്രീനാവാേക്ഷത്രധാേമ്ന മഹിതനവയതീന്ദ്രാർച്ച ്യാമാനായ ധാേമ്ന
കുർേവ േഗാവിന്ദനാേമ്ന ഗളഭൃതവനമാലാഖ്യദാേമ്ന നേമാഽൈസ്മ
ധ്വസ്തസ്മാർത്താധിഭൂേമ്ന പ്രണതസുരശിേരാരത്നദീപ്താംഘ്രിസീേമ്ന.”
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15 പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വം
ഭട്ടതിരി പ്രക്രിയാസർവസ്വെമന്ന മഹനീയമായ വ്യാക
രണഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചതു പൂരാടം തിരുനാൾ െചമ്പക
േശ്ശരി മഹാരാജാവിെന്റ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചു് അമ്പല
പ്പുഴയിൽ െവച്ചാെണന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. ആ
ആജ്ഞ താെഴ കാണുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു:
“േസാഽഥ കദാചന രാജാ സ്വഗുൈണരാകൃഷ്യ സന്നിധിം

നീതം
ശ്രീമാതൃദത്തസൂനും നാരായണസംജ്ഞമശിഷദവനിസുരം.
വൃത്തൗ ചാരു ന രൂപസിദ്ധികഥനം; രൂപാവതാേര പുനഃ
കൗമുദ്യാദിഷു ചാത്ര സൂത്രമഖിലം നാേസ്തവ്യ; തസ്മാത്ത്വയാ
രൂപാനീതിസമസ്തസൂത്രസഹിതം സ്പഷ്ടം മിതം പ്രക്രിയാസർവസ്വാഭിഹിതം നിബന്ധനമിദം കാര്യം മദുക്താധ്വനാ.
ഇഹ സംജ്ഞാ പരിഭാഷാ സന്ധിഃ
കൃത്തദ്ധിതാസ്സമാസാശ്ച
സ്ത്രീപ്രത്യയാസ്സുബർത്ഥാഃ സുപാം
വിധിശ്ചാത്മേനപദവിഭാഗഃ
തിങപി ച ലാർത്ഥവിേശഷാഃ സനന്തയങ്യങ്ലുകശ്ച
സുബ്ധാതുഃ
ന്യാേയാ ധാതുരുണാദിശ്ഛാന്ദസമിതി സന്തു വിംശതിഃ
ഖണ്ഡാഃ
ഇതീരിേതാ ഭൂപതിനാമുനാ പുനഃ
ക്ഷേണ ക്ഷേണ ശിക്ഷിതരീതികൗശലഃ
അസാദ്ധ്യവസ്തുന്യപി സ പ്രവൃത്തവാൻ
മഹാർണ്ണേവ േപാത ഇവാനിലാശ്രയാൽ.

അയമച്യുതഗുരുകൃപയാ പാണിനികാത്യായനാദികാരുണ്യാൽ
യത്നഃ ഫലപ്രസൂസ്സ്യാൽ കൃതരാഗരേസാഽദ്യ
ശബ്ദമാർഗ്ഗജൂഷാം”

കാശികാവൃത്തിയിൽ രൂപസിദ്ധി ചാരുവായി കഥിക്ക
െപ്പടാത്തതിനാലും രൂപാവതാരത്തിലും പ്രക്രിയാകൗമു
ദിയിലും പാണിനിയുെട എല്ലാ സൂത്രങ്ങളും പരാമർശി
ക്കെപ്പടാത്തതിനാലും രൂപങ്ങെള ആനയിക്കുന്നതും
സകല പാണിനീസൂത്രങ്ങേളയും സ്പർശിക്കുന്നതും സുസ്പ
ഷ്ടവും മിതവുമായ ഒരു പുതിയ വ്യാകരണം താൻ ഉപ
േദശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കണെമന്നാണു് രാജാ
വു അനുശാസിച്ചതു്. ഒടുവിൽ ഉദ്ധൃതമായ പദ്യത്തിെന്റ
തൃതീയപാദത്തിൽ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിച്ചതും ചതുർത്ഥപാ
ദത്തിൽ അവസാനിച്ചതുമായ ദിവസങ്ങളുെട കലിദിന
സൂചന ഉണ്ടു്. അവ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന കാലേമെതന്നു മുൻ
പു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. പൂർവസൂരികളുെട അനവധി ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ സർവസ്വനിർമ്മിതിയിൽ ഭട്ടതിരിക്കു സഹായക
മായിട്ടുണ്ടു്.
“വൃത്തിം തദ്ധരദത്തരാമവിവൃതീ ഭാഷ്യാദികം കൗമുദീം

തദ്വ്യാഖ്യാമപി ധാതുവൃത്തിയുഗളം ൈദവഞ്ച കല്പദ്രുമം
േഭാേജാക്തിദ്വയദണ്ഡനാഥവിവൃതീ ഭട്ട്യാദികാവ്യത്രയം
തിസ്രശ്ചാമരേകാശനാമവിവൃതീഃ സംേപ്രക്ഷ്യ
സംക്ഷിപ്യേത.”

എന്നു കൃൽഖണ്ഡത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ അേദ്ദഹം
ഉപന്യസിക്കുന്നു. േകരളീയൈവയാകരണന്മാരിൽ
അേദ്ദഹം വാസുേദവവിജയകാരനായ പട്ടത്തു ഭട്ടതി
രിേയയും സുഭദ്രാഹരണകാരനായ നാരായണേനയും
സർവപ്രത്യയമാലാകാരനായ ശങ്കരേനയും സ്മരിക്കു
ന്നു. മുനിത്രൈയകശരണനായി അേദ്ദഹം വ്യാകരണ
െത്ത പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങിയില്ല. മറ്റു വിഷ
യങ്ങളിെലന്നേപാെല ആ ശാസ്ത്രത്തിലും പല പൂർവമ
തങ്ങേളയും പ്രമാണേത്വന അംഗീകരിച്ചിരുന്ന സരസ്വ
തീകണ്ഠാഭരണകാരനായ േഭാജരാജാവിെന അേദ്ദഹം
പല അവസരങ്ങളിലും അനുഗമിച്ചു. “ദ്വന്ദ്വഃ കലഹയു
ഗ്മസമാസാദിഷ്വിതി ച േഭാജഃ” എന്നുംമറ്റും അേദ്ദഹ
െത്ത നാമഗ്രഹണം െചയ്തു് ആദരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ
അേനകമുണ്ടു്. മഹാകവി പ്രേയാഗങ്ങേളയും അേദ്ദഹം
ത്യാജ്യേകാടിയിൽ തള്ളിയില്ല.
“വിശ്രാമസ്യാപശബ്ദത്വം വൃത്ത്യുക്തം നാദ്രിയാമേഹ,
മുരാരി ഭവഭൂത്യാദീനപ്രമാണീകേരാതി കഃ?
വിശ്രാമശാഖിനം വാചാം വിശ്രാേമാ ഹൃദയസ്യ ച
വിശ്രാമേഹേതാരിത്യാദി മഹാന്തേസ്ത പ്രയുഞ്ജേത”

എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. മുരാരിേയാടു തനിക്കു േയാ
ജിക്കുവാൻ നിവൃത്തി കാണാത്ത ഘട്ടത്തിൽേപ്പാലും
“അനർഘരാഘവാദ്യാേങ്ക സ്വാഹാകാരമിതീരിതം

പഞ്ചികാപി തൈഥവാഹ ന ജാേന മഹതാം മതിം.”

എന്നു തനിക്കുള്ള അഭിപ്രായെത്ത അത്യന്തം സേങ്കാച
േത്താടു കൂടിേയ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുള്ളു. ഭട്ടതിരിക്കു ൈന
സർഗ്ഗികമായുള്ള വിനയാതിശയം അേദ്ദഹം പ്രസ്തുതകൃ
തിയിലും അവിടവിെട പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൃൽഖണ്ഡ
ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
“ഗഹനതരഗ്രന്ഥാർത്ഥാനതിവിതതാൻ വീക്ഷ്യ മംക്ഷു

സംക്ഷിപതാ
സ്ഖലിതമപി സംഭേവന്നസ്തത്ര തു വിബുധാ
വിമത്സരാശ്ശരണം”

എന്നും സുബർത്ഥഖണ്ഡത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
“സ്വനിർമ്മിതത്വപ്രണയാവഗുണ്ഠിത-

സ്സ്വകാവ്യേദാഷം ന ബുേധാപി പശ്യതി
അേതാത്ര സൂരീൻ ഗുണേദാഷേവദയാൻ
മദുക്തിസംേശാധനകാര്യമർത്ഥേയ”

എന്നും അേദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താൻ നവീനമായി
ഒരു മതവും ആവിഷ്കരിക്കുന്നിെല്ലന്നും പൂർവമതങ്ങെള
ചർച്ചെചയ്തു നല്ലതിെന സ്വീകരിക്കുേന്നയുള്ളൂ എന്നും
സ്ത്രീപ്രത്യയഖണ്ഡത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ പറയു
ന്നു:
“ന കിഞ്ചിദത്ര സ്വകേപാലകല്പിതം

ലിഖാമി ശാേസ്ത്ര ക്വചിദീക്ഷിതം വിനാ
അേനകഥാ യത്ര പുരാ വിദാം മതം
മേനാഹരം തത്ര പരം ഗ്രഹിഷ്യേത.”

മിതെമന്നും സ്പഷ്ടെമന്നും രണ്ടു വാക്കുകൾ രാജാവു് ഉച്ച
രിച്ചു എങ്കിലും അവയുെട അപ്രാേയാഗികതെയ ആചാ
ര്യൻ തദ്ധിതഖണ്ഡത്തിെന്റ പരിസമാപ്തിയിൽ,
“സംേക്ഷപാതിശേയപി വാച്യബഹുതാേഹേതാരഭൂദ്വിസ്തരഃ

സ്പഷ്ടേത്വപി കൃേത സ്വഭാവഗഹനാ ഭാഗാ മനാഗസ്ഫുടാഃ
ഏവം വ്യക്തിമിയാൻ പദാർത്ഥ ഇയതാ ഗ്രേന്ഥന
യാേതായമിേത്യവം േയാ വിമൃേശൽ സ ഏവ കലേയദസ്മിൻ നിബേന്ധ
ഗുണാൻ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന
പദ്യങ്ങൾ യഥാക്രമം ന്യായഖണ്ഡത്തിെന്റ ഒടുവിൽ
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:
“ന സർവം സർവസ്യ പ്രിയമപി ഭേവദപ്രിയമപി
ക്വചിൽ േകചിൽ കിഞ്ചിദ്ദധതി യദി, സാർത്ഥാ മമ കൃതിഃ
ന വാ ഗൃഹ്ണന്ത്യേന്യ തദപി പദപീയൂഷലഹരീപരിക്രീഡാനന്ദഃ ഫലമിദമിദാനീം മമ ന കിം?”

ന്യായഖണ്ഡേത്താടുകൂടി പൂർവഭാഗമവസാനിക്കുന്നു.
വൃത്തൗ നാനാപ്രമാദാ വിവൃതിഷു കഥിതാ
മാധവാൈദ്യശ്ച സർവം
വ്യാഖ്യായാഖ്യായി േദാേഷാ ബഹുലമഘടിതം
പ്രക്രിയാകാവ്യവൃത്തൗ
നാമവ്യാഖ്യാസ്വനന്തം കില തദിഹ മഹാേകാവിൈദരപ്യവർജ്ജ്യാ
വിഭ്രാന്തിേശ്ചൽ കൃശാഭ്യാസിനി കൃശധിഷേണ
മാദൃേശ കിന്തു വാച്യം?”

ഭട്ടതിരിക്കു വിദ്വാന്മാരിൽനിന്നു േവണ്ടത്ര േപ്രാത്സാഹ
നം ലഭിച്ചില്ല എന്നു സുബ്വിധിഖണ്ഡത്തിെന്റ അവസാന
ത്തിലുള്ള താെഴക്കാണുന്ന പദ്യം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു:
“വിദ്വാംേസാ വിദിതം ഹി സർവമിതി ന ദ്രക്ഷ്യന്തി മന്ദാഃ

പുനഃ
പ്രാരഭ്യാധികമാർഗദർശനപരിഭ്രാന്താ വിരമ്യന്തി ച
അേന്യ മത്സരിണഃ കഥാമപി ച േനാ
കുര്യുഃകിേമൈതഃക്ഷതം?
യന്മദ്ബുദ്ധിവിശുദ്ധേയ നരപേതർേമ്മാദായ േചദം കൃതം”

തെന്റ ബുദ്ധിവിശുദ്ധിക്കും രാജാവിെന്റ പ്രീതിക്കുമാ
യി താൻ ആ ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമാധാനം. ഭട്ടതിരി കൃഷ്ണാർപ്പണമാ
യാണു് പൂർവഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്. “കർമ്മ േമ
തദ്ഭൂയാൽ കൃഷ്ണാർപ്പണം, േമ ഭവതു ച സതതം ധീര
ഘാേരഃ കഥായാം” എന്നും
“ആസ്താമന്യദിഹാർത്ഥശബ്ദപടലീസഞ്ചിന്തനാദിക്രിയാ

ശബ്ദവ്യാകൃതിജന്മ പുണ്യനിവഹം പാപഞ്ച വാേഗ്ദാഷജം
സർവം തൽ പ്രജൂേഹാമി നന്ദതനേയ
മന്ദസ്മിതാർദ്രാനേന
പൂർണ്ണബ്രഹ്മണി തൂർണ്ണേമഷ കരുണാസിന്ധുർമ്മയി
പ്രീയതാം”

എന്നും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘ധീരഘാേരഃ കഥാ
യാം’ എന്ന വാചകത്തിൽ കലിസൂചനയില്ല. ഉത്തരഭാ
ഗം ആരംഭിക്കുന്നതു “േദവനാരായണക്ഷ്മാപശാസന
സ്ഥായിനാ മയാധാതേവാത്ര വിലിഖ്യേന്ത മാധേവാ
േക്തന വർത്മനാ” എന്ന േശ്ലാകേത്താടുകൂടിയാണു്.
പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിെന്റ മഹിമ വാചാമേഗാചരമാ
കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് അനായാസമായ ഗ്രഹണ
ത്തിനും സ്മരണത്തിനും പ്രേയാജകീഭവിക്കുന്ന അനവ
ധി കാരികകെളെക്കാണ്ടു് ആ വാങ്മയം ആമൂലാഗ്രം
അലംകൃതമാണു്.
“ഭിേദളിമാനി കാഷ്ഠാനി ശാലേയാമീ പേചളിമാഃ
ഛിേദളിമാ ജീർണ്ണരജ്ജൂസ്തൃണജാലം ദേഹളിമം.”

‘സ്വയം ഭിദ്യേന്ത’ ഇത്യാദ്യർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ഭിേദളിമാദി

പദങ്ങളുെട പ്രേയാഗവിഷയത്തിൽ ഈ കാരികകൾ
എത്രമാത്രം ഉപയുക്തങ്ങളാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ല
േല്ലാ.
“രലേയാൈരക്യമിച്ഛന്തി േകചിദിത്യാഹ വൃത്തികൃൽ
ഡലേയാർബവേയാശ്ചാഹുരേഭദം മാധവാദയഃ.

േരഖാ േലഖാ ജലജഡൗ ബിന്ദുർവിന്ദുരിതി ക്രമാൽ
ഡലേയാരുക്തിേഭദസ്തു ളകാേരാ നാക്ഷരാന്തരം”

എന്ന കാരികകൾ അവയിൽ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചു് എത്രമാത്രം വ്യുൽപാദകങ്ങളാെണന്നും
അനുക്തസിദ്ധമാണു്. പ്രക്രിയാകൗമുദീകാരെന ഭട്ടതി
രി പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭട്ടതിരിയുെട
വ്യാകരണെത്ത അഭിജ്ഞന്മാർ കാവ്യെമന്നു പറയുന്ന
തു് അത്യുക്തിയല്ല. ഒരു മഹാകവി ൈവയാകരണനാ
യാൽ സഞ്ജാതമാകാവുന്ന ഗുണൈവശിഷ്ട്യം മുഴുവൻ
പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു സമഷ്ടിയായി
പറയാം.
“േദവനാരായണീയം” എന്ന േപരിൽ ധാതുക്കെളപ്പറ്റി

പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വ്യാകരണഗ്രന്ഥമുെണ്ടന്നും അതു
േദവനാരായണെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു രചിച്ചതാെണ
ന്നും അതിെന്റ ഉപക്രമപദ്യം
“േദവനാരായണക്ഷ്മാപശാസനസ്ഥായിനാ മയാ”
എന്നാരംഭിക്കുന്നുെവന്നും ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതു് അബ
ദ്ധമാണു്. അതു പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിെല ധാതുഖ
ണ്ഡം മാത്രമാകുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
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16 സർവസ്വവ്യാഖ്യകൾ
പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിനു രണ്ടു വ്യാഖ്യകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
അവയിൽ ആദ്യേത്തതു നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരുേടതാണു്.
രണ്ടാമേത്തതു മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ഗുരുനാഥ
നായ േദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയരുേടതാകുന്നു.
നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ ഭട്ടതിരിയുെട സമകാലികനും െച
മ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന ആശ്രയിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മഹാഭാരതവാചകനായി അമ്പലപ്പുെഴ താമസിച്ചിരുന്ന
ഒരു പണ്ഡിതനുമാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുത്തച്ഛൻ രാമ
ചന്ദ്രദീക്ഷിതരും അച്ഛൻ വരേദശ്വരദീക്ഷിതരും ഗുരുക്ക
ന്മാർ ജ്ഞാേനന്ദ്രനും െവങ്കിേടശ്വരദീക്ഷിതരും േജ്യഷ്ഠൻ
മഹാഭാഷ്യപാരഗനായ സുന്ദേരശ്വരദീക്ഷിതരും അമ്മ
കാമാക്ഷിയുമാെണന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നറിയുന്നു.
‘ലളിതാംബാസ്വരൂപി’യായിരുന്നുവേത്ര െവങ്കിേടശ്വരദീ
ക്ഷിതർ. സ്വേദശം ഏെതന്നറിയുന്നില്ല.
പദവാക്യപ്രമാണാനാം പാരഗം വിബുേധാത്തമം
രാമചന്ദ്രമഖീന്ദ്രാഖ്യപിതാമഹമഹം ഭേജ.
യദീയസ്മരണാേദവ വിന്ദേതഽർത്ഥചതുഷ്ടയം
പിതരം തമഹം വേന്ദ വരേദശ്വരദീക്ഷിതം.
യസ്യ സ്മരണമാേത്രണ ശാസ്ത്രാർത്ഥാനാം പുരഃസ്ഥിതിഃ
ജായേത തം ഗുരും വേന്ദ ജ്ഞാേനന്ദ്രം ചിൽസ്വരൂപിണം.
സുന്ദേരശ്വരയജ്വാനം േശഷാേശഷാർത്ഥേവദിനം
ഭ്രാതരം പ്രണമാമ്യസ്മൽകാമാക്ഷീം ജനനീമപി.
െവങ്കേടശ്വരയജ്വാനം ലളിതാംബാസ്വരൂപിണം
ഭാവേയ ഹൃദേയ സമ്യങ്മദഭീഷ്ടാർത്ഥസിദ്ധേയ.
േകരളക്ഷിതിപാേലഷു േദവനാരായണപ്രഭുഃ
ദ്വിജരാജസ്സർവശാസ്ത്രധുരീേണാസ്തി ഹരിപ്രിയഃ.
ൈതഃ കാരിതം പ്രക്രിയായാസ്സർവ്വസ്വം സകലാർത്ഥദം
തദ്വ്യാഖ്യാനം നീലകണ്ഠദീക്ഷിേതന വിരച്യേത”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക. നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ പ്ര
സ്തുത ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചതു പൂരാടം തിരുനാൾ മഹാ
രാജാവിെന്റ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചായിരിയ്ക്കാനിടയുണ്ടു്.
ഏതായാലും 792-നും 798-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ആ വ്യാ
ഖ്യയുെട ആവിർഭാവെമന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണു്. ഉഴു
ത്തിരവാരിയരുെട വ്യാഖ്യയിെല വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളാണു്
താെഴക്കാണുന്നതു്:
“ചാരേണാദ്ഗീതചരണം ദാരണം വിഘ്നഭൂഭൃതാം

കാരണം ജഗതാേമകം വാരണാസ്യമുപാസ്മേഹ.
പശ്യന്ത്യാദിസ്വരൂപാ പദകമലജൂഷാമാന്തരധ്വാന്തഹന്ത്രീ
വീണാേകാണാഭിരാമാ ദിവി ദിവിജകുൈലഃ
സ്തൂയമാനാപദാനാ
േദവീേദവാസുരാളീമകുടതടമണീരാജിനീരാജിതാംഘ്രിഃ
കല്യാ കല്യാണദാ േമ സതതഗുരുകൃപാ
മാനേസ ലാലസീതു.
മുനിത്രയപദാംേഭാജപരാഗപരമാണവഃ
വിമലീകുർവതാം േചതാമുകുരം മുഹുരഞ്ജസാ.
നത്വാ ശ്രീഗുരുപാദാബ്ജം സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ ച തദ്ഗിരഃ
പ്രക്രിയാപൂർവസർവസ്വവ്യാഖ്യാസ്മാഭിർവിലിഖ്യേത.”
“ശ്രീബ്രഹ്മദത്തഗുരുപാദകടാക്ഷവീക്ഷാ-

ദൂരീകൃതാത്മഹൃദയാഖിലകില്ബിേഷണ
നാരായേണന ലിഖിതാ മതിമദ്ഭിേരഷാ
േശാധ്യാസ്തു േദാഷസഹിതാ യദി പത്രികാ സ്യാൽ”

എന്നു് ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്ന പദ്യത്തിൽ
നിന്നു ബ്രഹ്മദത്തൻനമ്പൂരിയുെട ശിഷ്യനായ നാരായ
ണൻനമ്പൂരി ആ വ്യാഖ്യയുെട േലഖകനായിരുന്നു എന്നു
മാത്രം കരുതിയാൽ മതിയാകുന്നതാണു്. ഉഴുത്തിരവാ
രിയർ മുൻപറഞ്ഞ നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരുേടയും രാമഭദ്രദീ
ക്ഷിതരുേടയും േശഖരകാരനായ നാേഗശഭട്ടേന്റയും പം
ക്തികൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി േമലും ഒര
വസരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണു്. മഹാമേഹാപാ
ദ്ധ്യായ കിള്ളിമംഗലത്തു നാരായണൻനമ്പൂരിയും സർവ
സ്വത്തിൽ ആദ്യം കുേറ ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മേനാ
രമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ശിഷ്യൻ േദശമംഗലത്തു കൃഷ്ണവാരി
യർ സർവസ്വത്തിെല കാരികകൾക്കു ടീക രചിച്ചിട്ടുള്ള
തായും അറിയാം.
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17 ധാതുകാവ്യം
പട്ടത്തു വാസുേദവഭട്ടതിരിയുെട അഞ്ചു സർഗ്ഗങ്ങളട
ങ്ങിയ വാസുേദവവിജയെമന്ന കാവ്യെത്തപ്പറ്റി ആ പൂർ
വാചാര്യൻ പ്രതിപാദിക്കാത്തതിനാൽ ഭട്ടതിരി അതി
െല ഇതിവൃത്തംതെന്ന തുടർന്നുെകാണ്ടു മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങ
ളിൽ ധാതുകാവ്യം നിർമ്മിച്ചു. മാധവാചാര്യരുെട ധാ
തുവൃത്തിെയയാണു് താൻ പ്രമാണീകരിയ്ക്കുന്നതു് എന്നു്
“ഉദാഹൃതം പാണിനിസൂത്രമണ്ഡലം” എന്ന പ്രഥമേശ്ലാ
കത്തിൽ അേദ്ദഹം െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത ശാ
സ്ത്രകാവ്യത്തിൽ അക്രൂരെന്റ വ്രജപ്രയാണംമുതൽ കംസ
വധേത്താളമുള്ള ഭാഗവതകഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം. 248
പദ്യങ്ങളിൽ 1948 ധാതുക്കൾക്കും ആനുപൂർവീക്രമത്തി
നു മഹാകവി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നു.
“സ ഗാന്ദിനീഭൂരഥ േഗാകുൈലധിതം

സ്പർദ്ധാലുധീഗാധിതകാര്യബാധിനം
ദ്രക്ഷ്യൻ ഹരിം നാഥിതേലാകനാഥകം
േദേധ മുദാ സ്കുന്ദിതമന്തരിന്ദ്രിയം”

എന്ന രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ ‘ഭൂ സത്തായാം’
എന്നതുമുതൽ ‘സ്കുന്ദി ആപ്രവേണ’ എന്നതുവെരയുള്ള
ആദ്യെത്ത ഒൻപതു ധാതുക്കൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ധാതുകാവ്യത്തിനു മൂേക്കാലക്കാ
രായ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ‘ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണം’ എന്ന ഒരു
വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യാനം ഉപക്രമിക്കുന്ന
തു് ഇങ്ങെനയാണു്:
“സ്മരത ഹേരർമ്മധുരതരം മുരളീനിനദാമൃതം ഹി ശബ്ദമയം

പദയുഗളഞ്ച ഭവാന്യാ മഹിഷാേരർമ്മുക്തിനിലയവാസിന്യാഃ.
ഗുരുപാദാബ്ജസം േസവാനിതാന്തവിമലാശൈയഃ
സതീർൈത്ഥരദ്യ ലിഖ്യേന്ത ധാതുകാവ്യാർത്ഥേലാചനാഃ”
‘ഗുരു’ എന്നു് അവർ ഇവിെട വ്യപേദശിക്കുന്നതു ഭട്ടതിരി
െയത്തെന്നയായിരിക്കണം.
“കംസഹിംസാ പ്രബന്ധാർേത്ഥാ വീര്യഭക്ത്യാദേയാ

രസാഃ
ത്രിഭിർദ്ദിൈനഃ കൃതം കർമ്മ ത്രിഭിസ്സർൈഗ്ഗശ്ച കഥ്യേത.
അക്രൂരേയാേഗാ യാത്രാദി ചാപേച്ഛദാന്തേചഷ്ടിതം
മേല്ലാേദ്യാഗാദി കംസാന്തപര്യന്തം ച ത്ര്യേഹ കൃതം”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു മഹാകവി ആ കാവ്യവും മൂ
ന്നു ദിവസംെകാണ്ടു രചിച്ചതായി അറിയുന്നു. അക്കാല
ത്തു മൂേക്കാല അേനകം വിദ്വൽപ്രേവകന്മാരുെട വാസ
സ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ഭ്രമരസേന്ദശത്തിെല
‘ഭംഗ്യാ വ്യംഗ്യാധ്വനി പരിചിതാൻ’ ഇത്യാദി പദ്യം സാ
ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ധാതുകാവ്യത്തിനു രാമപാണിവാദകൃ
തമായും ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. ഭട്ടതിരിയുെട സുപ്രസിദ്ധ
മായ
“ആരൂേഢാ ഗരുഡം ഭുജാന്തതരളശ്രീവന്യമാലാവലിഃ

ക്ഷ്മാമാേന്ദാളിതചാമരാന്തരഗതഃ
േപ്രാദ്ഗീയമാേനാഽമൈരഃ
ചഞ്ചന്മീനസുവർണ്ണകുണ്ഡലധേരാ ധാരാധരശ്യാമളഃ
കാേല േമ ചരേമ മമാക്ഷിപദവീമായാതു നാരായണഃ.”

എന്ന പദ്യം ധാതുകാവ്യത്തിലുള്ളതാണു്.
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18 അപാണിനീയപ്രാമാണ്യസാധനം
വ്യാകരണവിഷയത്തിൽ പാണിനി കാത്യായനപത
ഞ്ജലികൾക്കു മാത്രമല്ല പ്രാമാണ്യം കല്പിേക്കണ്ടെതന്നു
പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ ഭട്ടതിരി െവളിെപ്പടുത്തിയ
േപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉൽപതിഷ്ണുത്വം േചാളേദശ
ത്തിെല ചില ൈവയാകരണന്മാർക്കു് അസഹ്യമായി
േത്താന്നി. അവരിൽ ൈവനേതയൻ എെന്നാരു പണ്ഡി
തൻ അേദ്ദഹെത്ത എതിർക്കുകയും സുദർശനൻ എന്ന
മെറ്റാരു പണ്ഡിതൻ ൈവനേതയമതെത്ത ഖണ്ഡിക്കു
കയുംെചയ്തു. ഒടുവിൽ ഭട്ടതിരി അന്നു േചാളേദശത്തിെല
ൈവയാകരണാഗ്രണികളായിരുന്ന േസാേമശ്വരദീക്ഷി
തേരയും യജ്ഞനാരായണദീക്ഷിതേരയും മാധ്യസ്ഥ്യ
ത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. ഗദ്യപദ്യാത്മകമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആ മേനാഹരങ്ങളായ ചില പദ്യങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ
ഉദ്ധർത്തവ്യങ്ങളാണു്. േസാേമശ്വരദീക്ഷിതർ കാമേദ
വൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതെന വാദത്തിൽ ജയിച്ചു. ആ
ദീക്ഷിതർ രാഘവയാദവീയം മുതലായ കൃതികൾ നിർ
മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യജ്ഞനാരായണദീക്ഷിതർ ഹരിവംശസാ
രചരിതം മുതലായ കൃതികളുെട പ്രേണതാവായ േഗാവി
ന്ദദീക്ഷിതരുെട സീമന്തപുത്രനും സാഹിത്യരത്നാകരം
തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട രചയിതാവും െകാല്ലം 791 മു
തൽ 825 വെര തഞ്ജാപുര (തഞ്ചാവൂർ) രാജധാനിെയ
അലങ്കരിച്ചു േചാളരാജ്യം ഭരിച്ച സംഗീതസുധാകരാദി
വിവിധഗ്രന്ഥനിർമ്മാതാവായ രഘുനാഥനായകെന്റ
പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്നു. 800-ആണ്ടിനു േമലാണു്
അപാണിനീയപ്രാമാണ്യത്തിെന്റ രചനെയന്നു് ഏകേദ
ശം അനുമാനിക്കാം. ഭട്ടതിരിയുെട ആശയെമെന്തന്നു്
അേദ്ദഹംതെന്ന ഒരു െചറിയ ഗദ്യത്തിൽ ഉപപാദിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. “ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, കാശകൃത്സ്നൻ, ആപിശലി,
ശാകടായനൻ മുതലായ പൂർവാചാര്യന്മാരുെട വ്യാ
കരണനിബന്ധങ്ങൾ അപ്രമാണങ്ങളാെണന്നും മുനി
ത്രേയാക്തിക്കുമാത്രേമ പ്രാമാണ്യമുള്ളു എന്നും ചില
പണ്ഡിതമ്മന്യന്മാർ കരുതുന്നതു േക്ഷാദക്ഷമമല്ല. ചന്ദ്രാ
ദികൾ അനാപ്തന്മാരാെണന്നു് ആെരങ്കിലും വാദിക്കുക
യാെണങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രമാണം അവർതെന്ന പ്രദർ
ശിപ്പിേക്കണ്ടതാണു്” എന്നുംമറ്റുമാകുന്നു, മഹാകവിയുെട
വാദഗതി.
“ദൃഷ്ട്വാ ശാസ്ത്രഗണാൻ പ്രേയാഗസഹിതാൻ പ്രാേയണ

ദാക്ഷീസുതഃ
േപ്രാേച; തസ്യ തു വിച്യുതാനി കതിചിൽ കാത്യായനഃ
േപ്രാക്തവാൻ;
തദ്ഭ്രഷ്ടാന്യവദൽ പതഞ്ജലിമുനി; േസ്തനാപ്യനുക്തം ക്വചിേല്ലാകാൽ പ്രാക്തനശാസ്ത്രേതാപി ജഗദുർവിജ്ഞായ
േഭാജാദയഃ.”

എന്നു് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ശങ്കരഭഗവൽപാ
ദർ, മുരാരി, വിദ്യാരണ്യൻ, ൈനഷധവ്യാഖ്യാതാവായ
വിേശ്വശ്വരൻ, ക്ഷീരസ്വാമി, വന്ദ്യഘടീയസർവാനന്ദൻ
മുതലായി പലരും തെന്റ മതെത്ത അനുകൂലിക്കുന്നതാ
യും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതേക്രാഡപത്ര
ത്തിനു പരപക്ഷഖണ്ഡനെമന്നും േപരുണ്ടു്.
“സുദർശനസമാലംബീ േസാഹം നാരായേണാധുനാ
ൈവനേതയ! ഭവൽപക്ഷമാക്രമ്യ സ്ഥാതുമാരേഭ.

പാണിന്യുക്തം പ്രമാണം ന തു പുനരപരം
ചന്ദ്രേഭാജാദിശാസ്ത്രം
േകപ്യാഹുസ്തല്ലഘിഷ്ഠം, ന ഖലു ബഹുവിദാമസ്തി നിർമ്മൂലവാക്യം,
ബഹ്വംഗീകാരേഭേദാ ഭവതി ഗുണവശാൽ;
പാണിേനഃ പ്രാക് കഥം വാ
പൂർേവാക്തം പാണിനിശ്ചാപ്യനുവദതി; വിേരാേധപി കേല്ല്യാ വികല്പഃ.”

………
“തേതാന്യഗ്രന്ഥസേന്ദാൈഹർമ്മദുക്താേന്യവ സാധയൻ
ൈവനേതേയാ മമാത്യന്തം ബന്ധുേരേവതി േശാഭനം.”
………
“േഹ ശ്രീമേച്ചാളേദശപ്രഥിതബുധവരാഃ

ശബ്ദശാസ്ത്രാന്തരാണാം
േകാപ്യപ്രാമാണ്യമൂേച; കിമിപി നിഗദിതം
തത്ര ചാസ്മാഭിേരവം;
കൗമുദ്യാം ധാതുവൃത്ത്യാദിഷു കഥിതതയാ
ൈവദികാംഗത്വസാമ്യാദ്യുഷ്മാകം സമ്മതം സ്യാദിതി ലിഖിതമിദം
േശാധയധ്വം മഹാന്തഃ.

ശ്രീേസാേമശ്വരദീക്ഷിതാഭിധമഹാവിദ്വൽ കുലാേഗ്രസരാ
മീമാംസാദ്വയശബ്ദതർക്കകുശലാ യുഷ്മാനധൃേഷ്യാന്നതീൻ
തത്ത്വജ്ഞാൻ കരുണാനിധീൻ പ്രശമിനഃ
ശ്രുേത്വദമഭ്യർത്ഥേയ
യൽകിഞ്ചില്ലിഖിതം മയാത്ര, തദിദം സ്വീകാര്യമാര്യാത്മഭിഃ

യുഷ്മാഭിഃഖലു കാമേദവവിജേയ വ്യാേലഖി കക്ഷ്യാക്രമസ്തം ദ്രഷ്ടും ഭൃശമുത്സുകാ വയമതഃ സംേപ്രഷ്യതാം
സാംപ്രതം
യുഷ്മാദൃക്ഷവിചക്ഷേണാക്തിപദവീസംേപ്രക്ഷേണന ക്ഷണാദസ്മാകം ഖലു ബുദ്ധിശുദ്ധിരുദേയദിേത്യഷ തത്രാശയഃ.
പ്രയുക്തേഹതൗ ഖലു കാമേദേവ
കൃേതാസ്യ ഭംഗഃ പടുദർശേനന;
േസാേമശ്വരാഖ്യാഗ്രഹണസ്യ ൈചതൽ
സർവജ്ഞഭാവസ്യ ച യുക്തരൂപം.
യുഷ്മൈദ്വദുഷ്യധൂതം ഖലു കടകഭുവി
ത്രായേത േഭാഗിരാജം
വാണീ േവണീവിധൂതാമപി സുരസരിതം
കങ്കടീേകാ ജടായാം
ഇേത്യവം യജ്ഞനാരായണവിബുധമഹാദീക്ഷിതാശ്ശത്രുവർഗ്ഗ
ത്രാണാേദ്ദവസ്യ തസ്യാപ്യപഹരഥ ധിയാ
സാധു സാർവജ്ഞ്യഗർവം.
യുഷ്മാേസ്വവ ക്ഷിതീേശാ വിപുലനയനിധിസ്തിഷ്ഠേത രാജ്യദൃഷ്ടൗ
തിഷ്ഠേധ്വ യൂയേമവ പ്രഥിതബുധജേന
സന്ദിഹാേന സേമേത
യുഷ്മഭ്യം തിഷ്ഠേത കസ്ത്രിദശഗുരുസമാേനാപി യുഷ്മാദൃഗന്യഃ?
പ്രജ്ഞാേലാ! യജ്ഞനാരായണവിബുധമഹാദീക്ഷിതാൻ വീക്ഷേത കഃ?
അസ്വസ്ഥാഃ േകരളസ്ഥാസ്സ്വയമതിമൃദവസ്തത്ര ചാഹം വിേശഷാൽ
സർേവ ദൂരപ്രചാേര ഖലു ശിഥിലധിയഃ
കിം പുനർേദ്ദശേഭേദ?
ഏവം ഭാേവപി ൈദവാൽ കുഹചന സമേയ
കല്യതാ കല്യേത േചൽ
പ്രജ്ഞാബ്ധീൻ യജ്ഞനാരായണവിബുധമഹാദീക്ഷിതാനീക്ഷിതാേഹ.”
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19 മാനേമേയാദയം
മാനേമേയാദയം എന്ന പൂർവമീമാംസാ ഗ്രന്ഥത്തിെല
മാനപരിേച്ഛദം ഭട്ടതിരിയുെട കൃതിയാണു്. ആ ഗ്രന്ഥം
താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു:
“ആചാര്യമതപാേഥാധൗ ബാലാനപി നിനീഷതാം

ധീമതാം േകാപി േഗാപാലേപാതഃ േപാത ഇവാസ്തു നഃ.
മാനേമയവിഭാേഗന വസ്തൂനാം ദ്വിവിധാ സ്ഥിതിഃ
അതസ്തദുഭയം ബ്രൂമഃ ശ്രീമൽകൗമാരിലാധ്വനാ.”
‘ഉഭയം ബ്രൂമഃ’ എന്നാണു് ആചാര്യൻ പ്രതിജ്ഞെചയ്യു

ന്നെതങ്കിലും മാനപ്രകരണം മാത്രേമ അേദ്ദഹം രചി
ച്ചിട്ടുള്ളു. േമയപ്രകരണം േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദരാ
ജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്ന നാരായണപണ്ഡിത
െന്റ കൃതിയാണു്. ഭട്ടതിരി കൗമാരിലനാകയാൽ പ്രത്യ
ക്ഷം, അനുമാനം, ശാബ്ദം, ഉപമാനം, അർത്ഥാപത്തി,
അഭാവം എന്നീ ആറു പ്രമാണങ്ങേളയും അംഗീകരിക്കു
കയും അവെയ ഉപപാദിയ്ക്കുേമ്പാൾ പ്രഭാകരാദിമതങ്ങ
െള ഖണ്ഡിയ്ക്കുവാൻ വാല്മീകിരാമായണത്തിെല “രാമ!
ഷഡ്യുക്തേയാ േലാേക യാഭിസ്സർേവാനുദൃശ്യേത” എന്ന
വാക്യെത്തക്കൂടി ഉദ്ധരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

S

°

Õ

G

}







20 ഉപസംഹാരം
ഇതര കൃതികെളപ്പറ്റി വിസ്തരഭയത്താൽ ഒന്നും പറയ
ണെമന്നു് ഉേദ്ദശിയ്ക്കുന്നില്ല. ഉത്തരരാമചരിതം അഞ്ചു
സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു്. അതിനു് ഉത്തരരാ
ഘവീയെമന്നും േപരുണ്ടു്. അതിെന്റ കർത്താവു ഭട്ട
തിരിയെല്ലന്നും രാമപാണിവാദനാെണന്നും അന്യത്ര
ഉപപാദിക്കും. ഭട്ടതിരി ഭാഷയിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥവും – ഒരു
മുക്തകംേപാലും – രചിച്ചിട്ടിെല്ലന്നാണു് എനിക്കു േതാ
ന്നുന്നതു്. കൂട്ടപ്പാഠകം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാെണന്നു
ചിലർ പറയുന്നതിനു യാെതാരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. ഭാ
രതവർഷത്തിെല ഏതു ഗ്രന്ഥകാരേനാടും കിടനില്ക്കത്ത
ക്ക വാസനയും ൈവദുഷ്യവും വ്യവസായവും ഭട്ടതിരിയ്ക്കു
ണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നു േപരാണു് േകരളസാഹിത്യത്തിെന്റ
പരേമാച്ചതെയ അവരുെട വാങ്മയ പരമ്പരെകാണ്ടു
പ്രശസ്യമായ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. അവർ
ശങ്കരഭഗവൽപാദരും വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാരും
നാരായണഭട്ടപാദരുമാെണന്നു് ആരും ഉപപാദിേക്ക
ണ്ടതായിട്ടില്ല. ആ കുലാദ്രികളുമായി താരതമ്യെപ്പടു
ത്തുേമ്പാൾ അന്യസൂരികൾ കുന്നുകളിലും താണുേപാ
കുന്നു.
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21 ഭട്ടപാദരുെട ചില സമകാലികന്മാർ,

കുട്ടേഞ്ചരി ഇരവിച്ചാക്ക്യാർ

കുട്ടേഞ്ചരി ഇരവിച്ചാക്ക്യാരും േമല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ട
തിരിയും തമ്മിലുള്ള േസ്നഹബന്ധെത്തപ്പറ്റി ഇതിനുമുമ്പു്
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായ നടനും
കഥാപ്രവക്താവുമാെണന്നുള്ളതിനുപുറെമ വാസനാഭാ
സുരനായ ഒരു കവിയുമായിരുന്നു. ചാക്ക്യാർ മുദ്രാരാക്ഷ
സകഥാസാരം എെന്നാരു സരസമായ ലഘുകാവ്യവും
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെല
“സ്വഭാവമധുൈരർേവൈഷഃ പുഷ്ണൻ വിബുധസമ്മദം

ശ്ലാഘിേതാ ഗീർഭിരഗ്രാഭിഃ ശ്രീമാൻ നാരായേണാ
ജേയൽ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ശ്രീനാരായണേനയും തെന്റ ഗുരു
വായ ഏേതാ ഒരു നാരായണച്ചാക്ക്യാേരയും വന്ദിക്കു
ന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ഉദ്ധ
രിക്കാം:
“ചാണക്യസ്യ കഥാ േസയം വിദ്യേത ഗദ്യരൂപിണീ

അദ്യ താം പദ്യതാം േനതുമുദ്യേതാ രവിനർത്തകഃ
നവപ്രേയാഗചാതുര്യസ്ഫുരദ്വീരാത്ഭുതാത്മനാ
അനയാ കഥയാ േകാ ന മതിമാനതിമാദ്യതി?”

ഈ ഗദ്യരൂപിണിയായ ചാണക്യകഥ ശ്രീവത്സേഗാത്ര
ജനായി മഹാേദവതീർത്ഥൻ എന്ന ഒരു പണ്ഡിതെന്റ
മുദ്രാരാക്ഷസം നാടകകഥയാെണന്നു് ഈയിടയ്ക്കു െവളി
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒടുവിൽ
“ശ്രീമദ്വത്സകുലാംബുരാശിശശിഭിർജ്ജീേവന

തുൈല്യർദ്ധിയാ
കാവ്യാലംകൃതിതന്ത്രഷട്കചതുൈരഃ ഖ്യാൈതഃ
ക്ഷമാമണ്ഡേല
നീേതർേബാധയിതാ ക്ഷമാസുരമഹാേദവാഖ്യതീർൈത്ഥഃ
കൃേതാ
മുദ്രാരാക്ഷസനാടേകാദിതകഥാഭാേഗാഽഗമൽ പൂരണം”

എെന്നാരു േശ്ലാകം കാണുന്നു. മഹാേദവൻ േചാളേദ
ശീയനും രവിനർത്തകെന്റ കാലത്തിനു് അല്പം മുൻപിൽ
മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗദ്യകാരനുമായിരുന്നു എന്നു്
ഊഹിക്കാം.
പാടലീപുത്രം
“ബഹുജാതിസമാകീർണ്ണമേശാേകാദയേശാഭനം
ഭൂമൗ തിലകഭൂതം യദാഹുഃ പുഷ്പപുരം ജനാഃ.”

രാക്ഷസൻ
“േയാലംേകാപനിവാസശ്ച രാമാദിഷു നിരാദരഃ

നയേജ്ഞഷു പ്രസന്നാത്മാ സത്യം രാക്ഷസ ഏവ സഃ.”
“നവഭർത്തൃഷു സക്തിരത്യുദാരാ

സുദൃശാമിത്യപി സത്യേമവ ജാതം
യദിയം പ്രണനന്ദ നന്ദഭൂമിർന്നവഭൂപാലസമാഗതാ തദാനീം.”

ഒടുവിലേത്തതിനു മുമ്പിലെത്ത േശ്ലാകം
“പ്രതിജ്ഞാം നീൈത്വവം വിപുലമതിരാബധ്യ ച ശിഖാം

നിരാേശാപി പ്രീത്യാ നരപതികൃതാേശഷവിഭവഃ
സ കൗടിേല്യാ ധർമ്മാൻ വിധിവദകേരാദാത്മഭവേന
വദൻ കാേല കാേല ഹിതമഖിലമൈസ്മ നരഭുേജ.”

രാക്ഷസാമാത്യെന േശ്ലഷാശ്രിതനായ കവി നരഭുെക്ക
ന്നു ഒരവസരത്തിൽ നിർേദ്ദശിച്ചതു സമുചിതമായില്ല.
ചാണക്യസൂത്രം കിളിപ്പാട്ടു പ്രസ്തുതകൃതിയുെട വിവൃത
മായ ഒരു പരിഭാഷയാകുന്നു.
“േകാസൗ വടുരനാരൂഢശ്മശ്രുരഗ്രാസനം ഗതഃ?
നിരസ്യതാം മർക്കേടായമിതി ശ്രുൈത്വവ േസാബ്രവീൽ”

എന്ന േശ്ലാകം കിളിപ്പാട്ടിൽ
“ഏതു വടുവിവനഗ്രാസനത്തിങ്ക-

േലതുേമ ശങ്കകൂടാെത കരേയറി
ധൃഷ്ടതേയാടുമിരിയ്ക്കുന്നതാരിവൻ?
കഷ്ടമനാരൂഢശ്മശ്രുവാകുന്നതും?
കള്ളക്കുരങ്ങിെനത്തള്ളിയിഴച്ചുടൻ
തള്ളിപ്പുറത്തു കളവതിന്നാരുേമ
ഇല്ലേയാ നമ്മുെട േചാറുതിന്നുന്നവർ?
എല്ലാെമവിേടക്കു േപായാരിതുകാലം?”

എന്നു പരാവൃത്തമായിരിക്കുന്നതു േനാക്കുക.
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22 േമൽപ്പുത്തൂർ മാതൃദത്തഭട്ടതിരി
മഹാകവിയുെട അനുജനായ മാതൃദത്തെനപ്പറ്റിയും പ്ര
സംഗവശാൽ മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭക്തിസംവർദ്ധന
ശതകം എന്ന കൃതി അേദ്ദഹം വിരചിച്ചതാകുന്നു എന്നും
സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
“ഭക്തിസംവർദ്ധനം നാമ േശ്ലാകാനാം ശതകം മയാ
മാതൃദത്താഭിധാേനന വിഷ്ണുപ്രീൈത്യ വിനിർമ്മിതം”

എെന്നാരു േശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്നു
ണ്ടു്. അതിെല നൂറു പദ്യങ്ങളും മന്ദാക്രാന്താവൃത്തത്തി
ലാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പൂർവാർദ്ധെമന്നും ഉത്ത
രാർദ്ധെമന്നും രണ്ടു ഭാഗമായി ഗ്രന്ഥം പകുത്തിരിക്കു
ന്നു. കവിതയ്ക്കു നല്ല ഒഴുക്കും ലാളിത്യവുമുണ്ടു്. പൂർവാർദ്ധ
ത്തിൽനിന്നും ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഓേരാ േശ്ലാ
കം മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കാം:
“വാമാം വാമാം കുടിലഹൃദയാം കാമമാത്മന്യകാമാമാഗൃഹ്ണാനഃ പ്രണയചപലഃ കാമതപ്താന്തരാത്മാ
തത്താദൃഗ്ഭിഃ കപടചരിൈതർവഞ്ച്യമാനസ്തഥാഹം
േയാഷിൽക്രീഡാകപിരിതി വിേഭാ! മാ പ്രഹേസ്യയ
സദ്ഭിഃ.”
“ഭൂതാത്മാനം ഭുവനവിതതം ഭൂതിസർവസ്വഭാജം

ഭുേക്തർമ്മുേക്തരപി ച വിഷയം ഭൂതികാരുണ്യപൂർണ്ണം
ഭൂതഗ്രാമപ്രഭവവിഭവം ഭൂർഭുവസ്സ്വർന്നിദാനം
ഭൂേയാ ഭൂേയാ മനസി ഭഗവൻ! ഭാവേയഹം ഭവന്തം.”

നാരായണീയമാകുന്ന പീയൂഷസാഗരത്തിെല നാലഞ്ചു
ബിന്ദുക്കൾ ഭക്തിസംവർദ്ധനത്തിലും സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

S

°

Õ

G

}







23 പൂരാടം തിരുനാൾ െചമ്പകേശ്ശരി

രാജാവു്

പൂരാടം തിരുനാൾ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെനപ്പറ്റി
മഹാകവിക്കും നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ മുതലായ ഇതരപ
ണ്ഡിതന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനം എത്രമാത്ര
മായിരുന്നു എന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. േദവനാരായണം
അഥവാ േവദാന്തരത്നമാല എെന്നാരു കൃതി അേദ്ദഹം
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിെല “ജന്മാദ്യസ്യ
യേതാന്വയാൽ” എന്ന പ്രഥമേശ്ലാകത്തിനു് അത്യന്തം
വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭാഷ്യമാണു് ആ ഗ്രന്ഥം. പീഠികയിൽ
നിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:
“നീലകണ്ഠാഭിധാംസ്തദ്വന്നാരായണസമാഹ്വയാൻ

അന്യാംശ്ച കൃഷ്ണകലയാ സംഭൂതാൻ നൗമി േദശികാൻ.
യദ്േഗാത്രേജാ യൽപ്രസാദാേദ്വദാന്താനാം പ്രകാശകം
കുർേവ ശാസ്ത്രപ്ലവം ഭക്ത്യാ തം വ്യാസം നൗമി ചക്രിണം.
േദവനാരായണപ്രാപ്യം േദവനാരായണാശ്രയം
േദവനാരായണകൃതം േദവനാരായണാഭിധം.
േവദാന്തരത്നാപരനാമേധയം
കാലാഹികാേകാളവിനാശേഹതും
ശൃണ്വന്തു ജീവാ വിവശാ നിതാന്തം
സഞ്ചിന്ത്യ സഞ്ചിന്ത്യ ഭവാബ്ധിേഖദം.
േവദാന്തരത്നമാേലതി ചാഖ്യാതം വിശ്വമുക്തിദം
േവദാന്തവാക്യരത്നൗൈഘർന്നിർമ്മിതം കൃഷ്ണമുക്തിദം.
ജീവാഭയപ്രദാേന ദക്ഷം േഹ്യതദ്വിമുക്തിദം ജഗതാം
സ്മരതാം ഗൃണതാം നിത്യം നിശമയതാം വല്ലവീസുൈത
കരസം.”

രാജാവിനു് ഉപനിഷത്തുകളിലും വിവിധേവദാന്തഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്ന അഗാധമായ ജ്ഞാനം പ്രസ്തുത
നിബന്ധത്തിൽ പ്രതിവാക്യം സ്ഫുടീഭവിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം
വന്ദിക്കുന്ന നീലകണ്ഠൻ ‘ശ്രൂയേത നീലകേണ്ഠാക്തിഃ’
എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ സ്മൃതനായ നീലകണ്ഠദീക്ഷിത
രും നാരായണൻ സാക്ഷാൽ േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും
തെന്ന.
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24 ശ്രീകുമാരൻനമ്പൂരി
ശില്പശാസ്ത്രത്തിൽ േകരളീയർക്കു പ്രമാണീഭൂതമായ ഒരു
ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ശില്പരത്നം. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 46 അധ്യാ
യങ്ങളുള്ള പൂർവഭാഗവും 35 അധ്യായങ്ങളുള്ള ഉത്തരഭാ
ഗവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വളെര വിപുലവും ശില്പസം
ബന്ധമായുള്ള സകല വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയും സമഗ്രമാ
യി പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമായ പ്രസ്തുത കൃതിയുെട പ്രേണ
താവു രാമൻനമ്പൂരിയുെട പുത്രനും ഭാർഗ്ഗവേഗാത്രജനു
മായ ശ്രീകുമാരൻനമ്പൂരിയാണു് എന്നുള്ളതു് അതിെന്റ
പൂർവ്വഭാഗാന്തത്തിൽ കാണുന്ന “ശ്രീരാമപുേത്രണ ഭാർ
ഗ്ഗവേഗാത്രസംഭൂതഭൂേദേവന ശ്രീകുമാരനാമേധേയന
ശ്രീേദവനാരായണരാജചൂഡാമണിപാദേസവേകന
ലിഖിതമിദം” എന്ന കുറിപ്പിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാ
ണു്. അേദ്ദഹം െചമ്പകേശ്ശരി പൂരാടംതിരുനാൾ തമ്പുരാ
െന്റ സദസ്യനും ശില്പരത്നം നിർമ്മിച്ചതു് ആ തമ്പുരാെന്റ
ആജ്ഞയനുസരിച്ചുമായിരുന്നു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം.
ആ വസ്തുതകൾ െതളിയിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി താെഴക്കാ
ണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം: “നാനാവിശാലഗണിതാഗമശില്പശാസ്ത്രാ-

ദ്യുൽപത്തിമുഖ്യഭുവമത്ഭുതവിക്രമാഢ്യാം
േസതൂർദ്ധ്വകാനനനിവാസകൃതാധിവാസാം
വേന്ദ ഷഡാനനവതീം പരേദവതാം േമ.
േയേന്യ മതംഗഭൃഗുകാശ്യപകുംഭജാതമുഖ്യാ മുനീന്ദ്രപതേയാ മയി സുപ്രസന്നാഃ
ശില്പാഗമാംബുനിധിപാരഗതാ മദീയചിത്തപ്രേബാധനകരാ ഗുരേവാപ്യേമയാഃ.
സമ്പൂജ്യേത സദസി ഭാർഗ്ഗവസൃഷ്ടഭൂഭാേഗസ്മിൻ ബുൈധസ്സകലശില്പകലാസു േയാസൗ
തം േമ നമാമി പിതരം ഭൃഗുവംശജാതം
ശശ്വൽസ്വപുത്രഹിതപൂരണജാഗരൂകം.
ബ്രാഹ്മം ക്ഷാത്രഞ്ച േതേജാപ്യഹമഹമികയാ
വർദ്ധേത യത്ര വീേര
തസ്യ ശ്രീേദവനാരായണധരണിപേതരാജ്ഞയാജ്ഞാകേരാഹം
മേന്ദാപ്യത്യന്തേമാഹാദതിവിപുലതേരേഭ്യാഥ പൂർവാഗേമഭ്യഃ
സംക്ഷിപ്തം ശില്പരത്നം പ്രലിഖിതുമധുനാ
പ്രക്രേമ തൽക്രേമണ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ, ആചാര്യൻ സമ്പ്രദായാനുസാേരണ
ബ്രഹ്മാവു്, വിശ്വകർമ്മാവു്, മയൻ ഈ പുരാണസ്ഥപ
തികെള വന്ദിച്ചതിനു േശഷം പൂർവഭാഗത്തിെന്റ ആരം
ഭത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. ആ ഭാഗത്തിെന്റ
അവസാനത്തിൽ
“ഇത്ഥം ശ്രീേദവനാരായണമതിവിവൃതം

ശില്പരത്നാദ്യഭാഗം
ഷട്ചത്വാരിംശദധ്യായകയുതമതിമന്ദാത്മേബാധപ്രദം യൽ
നാനാഗ്രാമാദിേദവാലയനരഭവനാദ്യുക്തലക്ഷ്മപ്രകാശം
സംപൂർണ്ണം ജാത, മസ്മിൻ നിഖിലബുധജനാസ്സന്തു സന്തുഷ്ടചിത്താഃ.”

ഉത്തരഭാഗം
“അനന്തേകാടിബ്രഹ്മാേണ്ഡഷ്വഖിേലഷ്വാതതഃക്രമാൽ
നിേശ്ശഷവിശ്വകർത്താ യസ്സ ജീയാന്മധുസൂദനഃ”

എന്നു വിഷ്ണുപരമായ വർണ്ണനേത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കു
ന്നു. ഒടുവിൽ
“അധ്യാൈയരഥ സപ്തപഞ്ചകയുൈതഃശ്രീേദവനാരായണ-

പ്രജ്ഞാകല്പിതശില്പരത്നഗതപശ്ചാദ്ഭാഗ അന്തം ഗതഃ
നാനാലക്ഷണമന്ത്രലിംഗമനുബിംബാകാരഭൂഷായുധബ്രഹ്മാശ്മാസനതൽപ്രതിഷ്ഠിതഭവം
ജീർേണ്ണാദ്ധരാദ്യന്വിതം.
കരുണാപൂരസമ്പന്നഗുരൂണാം സുപ്രസാദതഃ
അഹം സിദ്ധരേസാസ്മ്യജ്ഞസ്തൽപാേദേഭ്യാ നേമാ നമഃ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. ‘ഇത്ഥം ശ്രീ’ എന്ന േശ്ലാക
ത്തിൽ നിന്നു ശില്പരത്നത്തിനു േദവനാരായണെമന്നും
സംജ്ഞയുള്ളതായി െവളിെപ്പടുന്നു.
കുന്നംകുളത്തിനു സമീപം ചിറേമല്ക്കാടു് എെന്നാരു സ്ഥ
ലവും അവിെട ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യേക്ഷത്രവുമുണ്ടു്. ചിറ
േമല്ക്കാടു സംസ്കൃതീകരിച്ചതാണു് േസതൂർദ്ധ്വകാനനം.
ഷഡാനനവതിയായ പരേദവത സുബ്രഹ്മണ്യനാെണ
ന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ‘ഷഡാനനയതിം’ എെന്നാരു
അപപാഠെത്ത ആധാരമാക്കി ചിലർ ശ്രീകുമാരെന്റ ഗു
രു ഷഡാനനയതിയായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതു് അബ
ദ്ധം തെന്ന. ആചാര്യെന്റ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ സക
ലശില്പകലകളിലും േകരളീയരാൽ സംപൂജിതനാെണ
ന്നു് അേദ്ദഹം പ്രശംസിക്കുന്ന സ്വപിതാവു തെന്നയായി
രിക്കണം. ശ്രീകുമാരെന്റ സ്വേദശം ചിറേമല്ക്കാടായിരുന്നു
എന്നും അവിെടനിന്നു പൂരാടംതിരുനാളുെട വിവിധശാ
സ്ത്രപാണ്ഡിത്യവും വിദ്വജ്ജനേപ്രാത്സാഹകത്വവും േകട്ടു്
അേദ്ദഹം അമ്പലപ്പുഴയിൽ ആ തമ്പുരാെന്റ ആശ്രിത
നായി താമസിച്ചു എന്നും അനുമാനിക്കുന്നതിനു ന്യായ
മുണ്ടു്. തന്ത്രസമുച്ചയം, വാസ്തുവിദ്യ, മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക,
ശില്പരത്നം ഈ നാലുമാണു് േകരളത്തിെല ശില്പശാസ്ത്ര
ങ്ങളിൽ അഗ്രസ്ഥാനെത്ത അലങ്കരിക്കുന്നതു്. ചിത്ര
ലക്ഷണം, വാഹലക്ഷണം, ധനുർലക്ഷണം മുതലായ
വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി പല രഹസ്യങ്ങളും നാം ശില്പരത്ന
ത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. കർമ്മകാരന്മാരുെട േവ
തനക്രമം, ദാരുക്കളുെട ഖണ്ഡിജ്ഞാനം (കണ്ടിക്കണ
ക്കു്) തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചുേപാലും ഗ്രന്ഥകാ
രൻ നമുക്കു പല അറിവുകളും തരുന്നുണ്ടു്.
ശില്പരത്നം ഭാഷ എെന്നാരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. അതിനു് ‘അടു
ക്കു്’ എന്നും, ‘ൈതക്കാട്ടുഭാഷ’ എന്നുകൂടി േപരുകളു
ണ്ടു്. സുപ്രസിദ്ധശില്പിഗൃഹമായ ൈതക്കാട്ടില്ലെത്ത
ഒരു നമ്പൂരിയാണു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രേണതാെവ
ന്നു് ഊഹിക്കാം. 600-നുേമൽ മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങൾ
അതിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ആശാരിമാരുെട ഇടയിൽ അതി
നു പ്രചുരമായ പ്രചാരമുണ്ടു്. െകാല്ലം പത്താം ശതക
േത്താളേമ പഴക്കമുള്ളു. പ്രധാനമായി േദവാലയനിർ
മ്മിതിേയയും ആനുഷംഗികമായി മനുഷ്യാലയ നിർമ്മാ
ണേത്തയും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശില്പരത്നം
ഭാഷ ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:
“വന്ദിച്ചുെകാണ്ടു ഗുരുപാദസേരാരുഹം ഞാൻ

മേന്ദാപി മന്ദമതിേബാധനമർത്ഥമായി
നന്നായ്ച്ചുരുക്കി വിബുധാലയമന്ത്രബിംബവിന്യാസരീതി പറയുന്നതറിഞ്ഞവണ്ണം

ഏവെനാരുത്തനു ഭക്ത്യാ പരൈദവതപൂജയിങ്കൽ
മനമുള്ളൂ
ആയവനുടേന െചയ്വൂ ഗുരുവരണം ശില്പമാെരാടുംകൂെട.
പിെന്നത്താനും ഗുരുവും ശില്പിയുമായെന്വഷിച്ചു കല്പിപ്പൂ
േദവപ്രതിഷ്ഠെചയ്വാനത്യന്തം നല്ല ഭൂമിയും ദിക്കും.”

ഒടുവിൽ
“ഭാഷാമിശ്രം ശില്പിരത്നാഖ്യേമവം

ബാലാനാെമാട്ടിഷ്ടെമേന്നാർത്തു തീർേത്തൻ
തച്ചാപല്യം േമ കൃപാസാന്ദ്രചിൈത്തഃ
ക്ഷന്തവ്യം വിദ്വത്ഭിരാനൗമി േതഭ്യഃ”

എെന്നാരു േശ്ലാകവും കാണുന്നു. മറ്റു ചില സമകാലിക
ന്മാെരപ്പറ്റി ഇരുപത്താറാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു
ണ്ടേല്ലാ.
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25 മഠത്തിൽ നാരായണൻനമ്പൂരി
ശിവരാമൻ, പൂർണ്ണസരസ്വതി മുതലായ പണ്ഡിതമൂർ
ദ്ധന്യന്മാർക്കു സദൃശനായ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവാകുന്നു,
മഠത്തില്ലത്തിൽ നാരായണൻനമ്പൂരി. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കൃതികളായി ഭവഭൂതിയുെട ഉത്തരരാമചരിതത്തി
നു ഭാവാർത്ഥദീപികെയന്നും േബാധായനെന്റ ഭഗ
വദജ്ജുകീയപ്രഹസനത്തിനു ദിങ്മാത്രദർശിനിെയ
ന്നും രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ
യിൽ ഭാവാർത്ഥദീപിക പ്രേത്യകിച്ചും സർവങ്കഷമാ
കുന്നു. ധാതുകാവ്യവ്യാഖ്യയായ കൃഷ്ണാർപ്പണം അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കൃതിയാെണന്നു ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പടു
ന്നതു നിർമ്മൂലമാെണന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. “ഇതി
ശ്രീമൽേകരളഭൂവലയമഹിതഭൂഷേണാപരിനവഗ്രാമ
ധാമപ്രഥിതപൂർേവാത്തര മീമാംസാ പരമാചാര്യശ്രീ
നാരായണ കവിവരപ്രഥമാേന്തവാസിവിരചിതായാം”
എെന്നാരു കുറിപ്പുകാണുന്നതിൽനിന്നു േമല്പുത്തൂർ ഭട്ട
തിരിയുെട പ്രഥമശിഷ്യനാണു് മഠത്തിൽ ഭട്ടതിരി എന്നു
സിദ്ധിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം ഗണനീയമായ കവിതാവാസ
നയാലും അനുഗൃഹീതനായിരുന്നു. ദീപികയുെട ഉപക്ര
മത്തിൽനിന്നാണു് അടിയിൽ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്:
“സർവവിദ്യാഗമാചാരപ്രവേക്ത്ര ശ്രുതിചക്ഷുേഷ
ദിവ്യവാണീലേതാപഘ്നതരേവ ഗുരേവ നമഃ.

പ്രഭൂതരസവാേഗ്ദാഗ്ധ്രീനിർവ്യൂഢനിജവൃത്തേയ
നമശ്ശബ്ദാർത്ഥവിജ്ഞാനഭൂതേയ ഭവഭൂതേയ.
നേമാസ്തു കവേയ തൈസ്മ വല്മീേകാദരജന്മേന
രാമായണമഹാകാവ്യപീയൂഷക്ഷീരസിന്ധേവ.”
“കർമ്മേഹ നിർഭരാകൂതശബ്ദസന്ദർഭവിസ്തേര

ഉത്തേര രാമചരിേത താൽപര്യാർത്ഥനിരൂപണം.
സംപ്രദായസമുേച്ഛദാൽ ഖിലീഭൂേതത്ര നാടേക
വ്യാക്രിയാ യത്നതേസ്ത്വതന്നിർവേഹമ സമീഹിതം.”
“കവിവേര്യാക്തിമാധുര്യമസൃണീകൃതേചതസാം
സുലഭാനി ഭേവയുർന്നഃ സ്ഖലിതാനി പേദ പേദ.

വാച്യാർത്ഥേബാധവിരേഹ ദൂേര താൽപര്യനിർണ്ണയഃ
വചനപ്രൗഢിദുർേബാേധഷ്വാകൂേതഷു തു കാ കഥാ?
ഏവമപ്യത്ര ശബ്ദാർത്ഥവ്യാക്രിയാരചനം ഹി നഃ
അേന്ധന നികേഷാന്മൃഷ്ടമുക്താശുദ്ധിപരീക്ഷണം.
ശക്തിവ്യുൽപത്തിശിക്ഷാഭിരുേത്തജിതധിയാമപി
ദുസ്സാധാദ്വിരമേത്യഷാ മനീഷാ ൈനവ കാ ഗതിഃ?
അനാേലാചിതശാസ്ത്രാർത്ഥാനപ്രൗഢമതിൈവഭവാൻ
അസ്മാനകസ്മാദാവിഷ്ടാ വ്യാചിഖ്യാസാ പിശാചികാ.”
“ദീപിേകവ യേതാ ഭാവാൻ ഗുഢാനപി വിഭാവേയൽ
ഭാവാർത്ഥദീപിേകതീഹ വ്യാഖ്യാസ്മാഭിർവിരച്യേത.”
“േനാ വിദ്വദ്ഗണനാശയാ ന ച കവിഖ്യാത്യുദ്ഗമശ്രദ്ധയാ

ൈനവ സ്വീയവിചാരകൗശലവിധാവിഖ്യാപേനാൽകണ്ഠയാ
പീയൂഷദ്രവപിച്ഛിേലാക്തിസുഭഗഗ്രന്ഥാവഗാേഹാത്സുകസ്വാേന്താല്ലാസകതീർത്ഥദുർല്ലഭതയാ വ്യാഖ്യാമിമാം
കർമ്മേഹ.”

വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ഒടുവിലുള്ള ചില േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി
പകർത്താം
“ദ്വിജവരശുഭവംശേശ്രഷ്ഠമുക്താഫലസ്യ

പ്രസൃതവിശദഭാേസാ േനത്രനാരായണസ്യ
വിവൃതിരഖിലഹൃദ്യാ പ്രസ്തുതാ യാ നിേയാഗാൽ
പരിണതിമപി സാഗാൽ കാവ്യഭൂഷാനിഷദ്യാ.”
“സർവഥാപി ഹി മന്ദാനാേമഷാ സ്യാദുപകാരിണീ
ഭവഭൂതിവചസ്സിന്ധുതിതീർഷുജനതാതരീ.

ബ്രഹ്മക്ഷത്രമഹീവതംസകനിേഭ നാരായണാഖ്യഃ കവിർജ്ജാേതാ യസ്തു വളർക്ഷമംഗലയുതഗ്രാേമ മഠാേഖ്യ ഗൃേഹ;
േതേനയം ഭവഭൂതിഗുംഭിതവേചാഗാംഭീര്യകൃച്ഛ്റാദിമദ്വാച്യാദ്യർത്ഥപരീക്ഷണവ്യസനിനാ ടീകാ
പുനർന്നിർമ്മിതാ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു നാരായണൻനമ്പൂരി, ആരും
ശരിക്കു് അർത്ഥമറിയാെത കുഴങ്ങുന്നതും ആരും വ്യാ
ഖ്യാനിക്കുവാൻ ഒരുെമ്പടാത്തതും അസ്തപ്രചാരദശെയ
സമീപിച്ചതുമായ ഭവഭൂതി മഹാകവിയുെട ഉത്തരരാമ
ചരിതത്തിനു ഭാവാർത്ഥദീപിക എന്ന ടീക നിർമ്മിക്കു
വാൻ, ആഴ്വാേഞ്ചരിത്തമ്പ്രാക്കളുെട നിേയാഗംനിമി
ത്തം ഉദ്യുക്തനായിെയന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. വളർക്ഷമംഗ
ലം എന്നതു െവള്ളാങ്ങല്ലൂരിെന്റ സംസ്കൃതരൂപമാകുന്നു.
ആ ഗ്രാമത്തിലാണു് മഠെമന്ന ഇല്ലം. ഉത്തരരാമചരിത
ത്തിനു നമുക്കു് ഇതുവെര ലഭിച്ചിട്ടുള്ള േകരളീയവ്യാഖ്യാ
നങ്ങളിൽ അതിപ്രാചീനമായുള്ളതു ദീപിക തെന്നയാ
ണു്. ദീപികയ്ക്കു പിന്നീടാണു് ദിങ്മാത്രദർശിനിയുെട പ്രാ
ദുർഭാവം. ആ വ്യാഖ്യയുെട ഉേപാൽഘാതത്തിൽ
“േബാധായനകവിരചിേത വിഖ്യാേത ഭഗവദജ്ജു

കാഭിഹിേത
അഭിേനേയഽതിഗഭീേര വിശദാനധുനാ കേരാമി
ഗുഢാർത്ഥാൻ”

എന്നും ഉപസംഹാരത്തിൽ
“ഇതി പ്രഹസനാഭിേഖ്യാ പൂർണ്ണാ നാട്യനിബന്ധേന
ഹാസ്യഗുഹിതതത്വാർേത്ഥ ടീകാ ദിങ്മാത്രദർശിനീ.

ബുധജനമാനേസ ന കിയതീമപി േമ വിവൃതിർമ്മുദമതിരിക്തേമാഹരഭേസാപചിതാ കുരുേത
തദപി കൃശാശയാവശകുശീലവമാത്രഹിതാ
യദി തു ഭവിഷ്യതീയമിയതാ സഫൈലവ കൃതിഃ
യശ്ചാസൗ ഭവഭൂതിസൂക്തിജലേധരർത്ഥൗഘയാേദാഗണപ്രേക്ഷാേഭാത്ഥിതഭീതഭഞ്ജനകരീം വ്യാഖ്യാതരീം
നിർമ്മേമ
േതേനയം വിഷേമതിവൃത്തഗഹേന ബൗധായനീേയ
പുനർന്നാേട്യ ഗർഭിതശാസ്ത്രജൃംഭിതവേചാഗംഭീരഗുംേഫ കൃതാ.”

ദർശിനി ഭഗവദജ്ജുകം അഭിനയിക്കുന്ന ചാക്ക്യാന്മാർ
ക്കു പ്രേയാജകീഭവിക്കണെമന്നുള്ള ഉേദ്ദശ്യം അതിെന്റ
പ്രേണതാവിനു പ്രേത്യകമായുണ്ടായിരുന്നു എന്നു “ബുധ
ജനമാനേസ” എന്ന േശ്ലാകം െതളിയിക്കുന്നു.
രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും മഠത്തിൽ നമ്പൂരി ഭട്ടതിരിയുെട
നാരായണീയത്തിൽ നിന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു
ണ്ടു്. ദീപികയിൽ ഉത്തരരാമചരിതം രണ്ടാമങ്കത്തിൽ
േദവയാനെമെന്തന്നു് “അസ്മദ്ഗുരുഭിശ്ശ്രീമദ് ഗുരുവാ
യുനാഥേസ്താത്രരേത്നപ്രദർശിതം” എന്നു് ഉപന്യസിച്ചു
െകാണ്ടു ചതുർത്ഥദശകത്തിലുള്ള “ഊർദ്ധ്വേലാകകു
തുകീ തു മൂർദ്ധതഃ” ഇത്യാദി നാലു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ക്കുന്നു. ദർശിനിയിൽ “േമധ്യമരണ്യം” എന്ന പങ്ക്തി
വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ “യേഥാക്തമസ്മദ്ഗുരുഭിർഗുരു
മരുൽപുരാധീശസ്തുതൗ” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുെകാണ്ടു്
84-ആം ദശകത്തിെല “ആചാര്യാഖ്യാധരസ്ഥാരണി”
എന്ന േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തരരാമചരിത
ത്തിെല പ്രഥമ പദ്യത്തിൽ ‘പ്രശാസ്മേഹ’ എെന്നാരു
ക്രിയാപദമുണ്ടേല്ലാ. അതിെനപ്പറ്റി ദീപികയിൽ ചർച്ച
െചയ്യുേമ്പാൾ ‘അത്ര അനുശാസനാർത്ഥസ്യ ശാേസഃ
പരൈസ്മപദിത്വാദിച്ഛാർത്ഥസ്യത്വാങ്പൂർവ്വസ്യ ഏവാ
ത്മേനപദവിധാനാൽ പ്രശാസ്മേഹ ഇതിപാഠശ്ചിന്ത്യ
ഇതി സാഹിത്യമല്ലഃ’ ‘പ്രാേയണാങ് പൂർവ ഇത്യുേക്തഃ
പ്രശാസ്ത ഇത്യപി ഇതി പ്രക്രിയാസർവസ്വകഥനാൽ
സാധു’ എെന്നാരു വിമർശനം കാണുന്നതിൽ നിന്നു
സർവസ്വത്തിനു പിന്നീടാണു് ദ്വീപികയുെട നിർമ്മിതി
എന്നു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. മഠത്തിൽ നമ്പൂരി ചതുശ്ശാസ്ത്ര
ങ്ങളിലും ഒന്നുേപാെല നിഷ്ണാതനായിരുന്നതിനു പുറേമ
ശ്രുതിസ്മൃതികൾ, ഭാഗവതാദിപുരാണങ്ങൾ, ഭഗവൽ
ഗീത, വിവിധകാവ്യനാടകങ്ങൾ, അലങ്കാരം എന്നിവയി
ലും പരിനിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു എന്നു
ള്ളതിനു പൂർണ്ണമായ സാക്ഷ്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടു
വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വഹിക്കുന്നു. ഭട്ടതിരിേയാടു് അേദ്ദഹം
പ്രധാനമായി അഭ്യസിച്ചതു പൂർേവ്വാത്തരമീമാംസകളാ
യിരുന്നു.
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26 തത്ത്വാർത്ഥദീപിക
ധർമ്മകീർത്തിയുെട രൂപാവതാരത്തിനു േമൽ പ്രസ്താവി
ക്കുവാൻ േപാകുന്ന ശങ്കരവാരിയരുെട നീവിെയന്ന വ്യാ
ഖ്യാനത്തിനുപുറേമ നാരായണഭട്ടതിരിയുെട ഏേതാ
ഒരു ശിഷ്യെന്റ ‘തത്ത്വാർത്ഥദീപിക’ എെന്നാരു വ്യാ
ഖ്യാനവുമുണ്ടു്. തത്ത്വാർത്ഥദീപികയും സാമാന്യം നല്ല
ഒരു ടീകതെന്ന. അതിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അേധാലിഖി
തമായ േശ്ലാകം കാണുന്നു:
“നത്വാ സർവസ്വകൃതം നാരായണമമലചരിതമാചാര്യം

രൂപാവതാരടീകാം കേരാതി തത്ത്വാർത്ഥദീപികാം
കശ്ചിൽ”

അവസാനത്തിൽ
“ശ്രീനാരായണകാരുണ്യാട്ടീകാ തത്ത്വാർത്ഥദീപികാ
സമാപ്താ; പരിഗൃഹ്ണന്തു സജ്ജനാ വീതമത്സരാഃ”

എന്നു് ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ ഭട്ടതിരിയുെട
ശിഷ്യന്മാരിൽ അന്യതമനാണു തത്ത്വാർത്ഥദീപികയു
െട പ്രേണതാെവന്നു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതു
മഠത്തിൽ നമ്പൂരിതെന്നേയാ എന്നു ക്ണുപ്തമായി പറവാൻ
പ്രയാസമുണ്ടു്.
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27 ധാതുരത്നാവലി
നാരായണശിഷ്യനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ധാതുരത്നാവ
ലി എന്ന േപരിൽ ഒരു വ്യാകരണഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്.
“ശ്രീനാരായണമിശ്രശ്രീഗുരുചരണാരവിന്ദയുഗളമഹം

നിേശ്ശഷവിബുധപടലീേശശ്രയിതം ശശ്വദാശ്രേയ മനസാ.
വൃേകാദരാൈദ്യരുദിേതഷ്വേനകദിഗാശ്രയാ േയ ഖലു ധാതുസംഘാഃ
ഗുരൂക്തിതസ്താനഖിലാനുദാഹൃത്യാേരാപിതപ്രായമഥ ഗ്രഥാമഃ”

എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും
“ഇതി ശ്രീമാതൃദത്താഖ്യകരുണാബലശാലിനാ

ബാേലന രചിതാ േസയം ധാതുരത്നാവലീ ജേയൽ.
േശാധനാക്ഷമതേമന േകനചിൽ
ബാലേകന കുതുകാന്നിഗുംഫിതാം
ധാതുരത്നമഹിതാവലീം ബുധാേശ്ശാധയന്തു മതിശാണശീലൈനഃ.
ഹംേഹാ സുധീനിവഹ! േദശികവാങ്മഹാബ്ധികല്പദ്രുമാദധിഗതാം ഗുരുേദവതുഷ്ട്യാ
ഭൂയസ്സുവൃത്തലളിതാം മമ ധാതുരൂപരത്നാവലീം കലയ കണ്ഠതേട ലുഠന്തീം.”

എന്നു് അവസാനത്തിലും ചില േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.
ആദ്യേത്ത േശ്ലാകത്തിൽ പറയുന്ന ‘നാരായണമിശ്രൻ’
േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയല്ലാെത മെറ്റാരാചാര്യനാകുവാൻ
മാർഗ്ഗമില്ല. അേദ്ദഹമാണു് രത്നാവലീകാരെന ആ ഗ്ര
ന്ഥരചനയ്ക്കു് ഉപേദശിച്ചെതന്നും െവളിെപ്പടുന്നു. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പുരസ്കർത്താവായ മാതൃദത്തൻ ആെരന്നു
െവളിെപ്പടുന്നില്ല. അനുഷ്ടുപ്േശ്ലാകങ്ങളിലാണു് ഗ്രന്ഥ
ത്തിെന്റ രചന.
“ഗമേന രംഗതീതി സ്യാച്ഛങ്കായാമരഗന്മിതഃ

ആസ്വാദേന രാഗയേത ചാവത്രാദ്യാവുഭാവപി”

എന്ന േശ്ലാകം അതിെല പ്രതിപാദനരീതിക്കു് ഉദാഹര
ണമായി ഗ്രഹിക്കാം.
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28 പ്രക്രിയാസാരം
പ്രക്രിയാസാരം എെന്നാരു െചറിയ വ്യാകരണഗ്രന്ഥം
അക്കാലത്തു നാരായണൻനമ്പൂരി എെന്നാരു പണ്ഡി
തൻ രചിക്കുകയുണ്ടായി. “വ്യേലഖി പ്രക്രിയാ സാേരാ
നാരായണബുേധാദിതഃ” എന്നു് ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ ൈകലാസനാഥൻ എന്ന േലഖകൻ േരഖെപ്പടു
ത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രക്രിയാസർവസ്വം, പ്രക്രിയാകൗമുദി,
രൂപാവതാരം എന്നീ മൂന്നു നിബന്ധങ്ങളും േനാക്കിയാ
ണു് പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു
“പ്രക്രിയായാശ്ച സർവസ്വം പ്രക്രിയാകൗമുദീം തഥാ
രൂപാവതാരഞ്ചാേലാക്യ പ്രക്രിയാസാര ഈരിതഃ”

എന്നു് അതിെന്റ അവസാനത്തിലുള്ള ഒരു േശ്ലാകത്തിൽ
നിന്നും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു.
“വാച്യവാചകരൂപായ പ്രകൃതിപ്രത്യയാത്മേന
നമശ്ശബ്ദാർത്ഥനിധേയ ഹരേയ പരമാത്മേന”

എന്നതാണു് വന്ദനേശ്ലാകം.
“ബാേലന േകനാപി ബുേധാത്തമാനാം

പന്ഥാനമാേലാകിതുമുത്സുേകന
വ്യധായ്യയം വ്യാകരണാനുസാരീ
ഗ്രന്ഥസ്സുധീൈന്ദ്രസ്സുവിേശാധിേതാസ്തു”

എെന്നാരു േശ്ലാകവും അവസാനത്തിൽ കാണുന്നു.
ഈ നാരായണെന്റ േദശേമെതന്നു് അറിയുന്നില്ല.
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29 തന്ത്രപ്രായശ്ചിത്തം
മൂേക്കാലക്കാരനായ ഒരു നമ്പൂരി തന്ത്രപ്രായശ്ചിത്തം
എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ പതിന്നാലു
പരിേച്ഛദങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തന്ത്രസംബന്ധമാ
യുള്ള പ്രായശ്ചിത്തപദ്ധതിയാണു് വിഷയം. താെഴക്കാ
ണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധരിേക്കണ്ടിയിരി
ക്കുന്നു:
“ഭക്തിപ്രപന്നചിത്താനാം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീം
മുക്തിേഗഹാസിനീമംബാം നക്തന്ദിവമുപാസ്മേഹ.

ശ്രീമാതൃദത്തതനയം സാക്ഷാന്നാരായണം പരം
മാതൃദത്താഭിധാനം ച ഗുരുകാരുണ്യഭാജനം
കൃഷ്ണാഖ്യം ചാജ്ഞതാേഹതുപാപപൂഗാദിവാരണം
നമാമി നമനീയാംഘ്രീൻ ഗുരൂേനതാനഹർന്നിശം”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു തന്ത്രപ്രായശ്ചിത്തകാരൻ
േമല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയുേടയും മാതൃദത്തേന്റ
യും കൃഷ്ണേന്റയും ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നറിയുന്നു. സാ
ക്ഷാച്ഛബ്ദംെകാണ്ടു് േമല്പുത്തൂരിെനയല്ലാെത വിേശഷി
പ്പിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല. മാതൃദത്തൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സന്തതസഹചാരിയായ അനുജനായിരിക്കണം. ആഗ
മശാസ്ത്രാചാര്യനായിരുന്നിരിക്കാം കൃഷ്ണൻ. കല്പകേഞ്ചരി
തമ്പ്രാക്കളുെട നിേദശമനുസരിച്ചാണു് കവി പ്രസ്തുതഗ്ര
ന്ഥം രചിച്ചതു്.
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30 അക്കിത്തത്തു നാരായണൻനമ്പൂരി
േവന്നനാട്ടു് അക്കിത്തത്തു നാരായണൻനമ്പൂരി ഒരു
പ്രശസ്തനായ േവദജ്ഞനും ൈവയാകരണനുമായി
രുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളായി (1) ശൗനകെന്റ
സർവാനുക്രമണി, (2) ൈപ്രഷം, (3) വാരരുചസംഗ്ര
ഹം, (4) ൈകയടെന്റ മഹാഭാഷ്യപ്രദീപം എന്നീ ഉൽ
കൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു ‘ദീപപ്രഭ’ എന്ന േപരിൽ നാലു
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രദീപവ്യാഖ്യാ
യ്ക്കു കഠിന പ്രകാശിക എന്നും നാമാന്തരം കാണുന്നു.
യങ്ലുൿസംഗ്രഹവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാെണ
ന്നു് അനുമാനിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. ചുവേട േചർക്കുന്ന
േശ്ലാകം വാരരുചസംഗ്രഹവ്യാഖ്യയിലുള്ളതാണു്:
“ഏവം വരരുചിേപ്രാക്തഃ സംഗ്രഹശ്ചർച്ചിേതാ മയാ

യഥാമതി ന കാർത്സ്േന്യന ഭാസേന്ത താദൃശാഃ കില.”
“േവേദാ നാമ മഹൽപദം ജനപേദാ യത്ര ദ്വിജാനാം
തതി-

സ്സാംഗം േവദമധീത്യ വാച്യമഖിലം മീമാംസേത സുസ്ഫുടം
തത്ര ഗ്രാമവേര ക്വചിന്നിവസതാ നാമ്നാ ച നാരായേണൈനഷാ വാരരുചാർത്ഥദീപനപരാ ദീപപ്രഭാ നിർമ്മിതാ.
“മാത്സര്യമുത്സാര്യ നവത്വേദാഷം

വിസ്മൃത്യ ൈനകട്യകൃതാമുേപക്ഷാം
ത്യക്ത്വാ ഗുണാനാം പരിഗൃഹ്യ േലശം
േഛകാ ഇദം േശാധയിതും യതധ്വം”

ൈകയടവ്യാഖ്യായിൽ സ്വചരിത്രെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം കു
േറക്കൂടി വിസ്തരിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നു:
“ബ്രഹ്മേക്ഷേത്രാ ജയതി വിപുേലാ ഭൂപ്രേദേശാ; മഹാേന്താ
യത്രാചാര്യാഃ ശ്രുതിഷു നിരതാശ്ശങ്കരാദ്യാ ബഭൂവുഃ
അബ്ധൗ േജ്യാതിഃപ്രസരസുഭേഗ നിർമ്മേമ ജാമദേഗ്ന്യാ
യം ബ്രഹ്മാർത്ഥം. ഭുവനമഹിതം േകരളാവാസഹൃദ്യം.

യത്ര ദ്വിജാനാം തപസാ പൃഥിവീ േദവമാതൃകാ
നദീമാതൃകയാ തുല്യാ സദാ സസ്യപ്രവർത്തിനീ.
തത്ര വല്ലീകവിണേയാർന്നേദ്യാർമ്മേധ്യ ദ്വിജാതയഃ
പ്രശസ്തഗ്രാമവാസ്തവ്യാ അന്തർവാണയ ഉത്തമാഃ
ചൂർണ്ണീനിളാമഹാനദ്യൗ യത്ര സ്തസ്തത്ര േയ ദ്വിജാഃ
വസന്തി േതഷാം മാഹാത്മ്യം േകാ വക്ത്തും
ശക്നുയാദ്ഭുവി?
വർണ്ണാശ്രമാണാമാചാേരാ നിത്യം യത്ര പ്രവർത്തേത
അഗ്നിേഷ്ടാമപ്രഭൃതയഃ ക്രതേവാ വിതതാസ്സദാ.
അനുഗ്രേഹ നിഗ്രേഹ ച േതഷാം സാമർത്ഥ്യമദ്ഭുതം.
അത ഏവ നിരാതങ്കാ വർത്തേന്ത തത്ര ഹി പ്രജാഃ
േവേദാ നാമ… … …
…ൈകയടഭാഷ്യദീപനപരാ ദീപപ്രഭാ നിർമ്മിതാ.
ഗ്രാേമാ മഹാവിഹാരാേഖ്യാ ഭൂസുരസ്വാമിേകാ മഹാൻ
യത്ര സന്നിഹിേതാ വിഷ്ണുർഭക്താനുഗ്രഹതൽപരഃ
ആഹിതാഗ്ന്യഭിധം യത്ര േഗഹം ഗൗണം പ്രചക്ഷേത
തേത്രാദ്ഭൂേതന രചിതാ ടീൈകഷാ സംസ്കൃതാത്മനാ.
ആര്യാഖ്യാ ജനനീ യസ്യ േദവശർമ്മാഭിധഃ പിതാ
ആചാേര്യാ േദശികൈശ്ചവ േവദേവദാംഗതത്ത്വവിൽ.
േതഭ്യസ്തച്ഛിഷ്യതഃ ശ്രുത്വാ മഹാഭാഷ്യസ്യ ൈകയടം
ശിേഷ്യഭ്യശ്ചാസകൃദ്ദത്വാ വ്യാഖ്യാ കാപി വിനിർമ്മിതാ.
വിദ്യാന്തേരഷു േമ യത്ന ഇൈഹവാദർശവൽ സ്ഫുേരൽ.
തന്നാത്ര വർണ്ണ്യഽേതസ്മാഭിഃശ്ലാഘാ സദ്ഭിർവിഗർഹിതാ.
വാേചാ വ്യാകരണാച്ഛുദ്ധിഃ സ്ഫീതാ േമ മനേസാ ഭേവൽ
ഇത്യാശേയന വ്യാഖ്യായി ന തു വിദ്യാമദാദിനാ.
മേത്താപി േയാ മന്ദമതിരധികാരീ മേതാത്ര േമ
അത്യന്തം വിദുഷാം ത്വത്ര പ്രതീേതർല്ലാഘവം ഫലം.
തസ്മാൽ സന്തുഷ്ടമനേസാ ഗുണഗൃഹ്യാ അമത്സരാഃ
സന്തഃ പരീക്ഷാം കുർവന്തു ശബ്ദശാേസ്ത്ര കൃതശ്രമാഃ
സ്ഖലിതം മതിമാന്ദ്യാേദർമ്മയാ യദ്യത്ര സംഭേവൽ
തൽ സമാധാതുമർഹന്തി സേന്താ മയി കൃപാലവഃ.
ന ഹി സദ്വർത്മനാ ഗച്ഛൻ സ്ഖലിേതഷ്വപ്യേപാദ്യേത;
ഇതി േചാക്തം ഭട്ടപാൈദസ്തൽ സദ്ഭിഃ ക്ഷമ്യതാമിദം.
ഏതച്ച പ്രാർത്ഥേയഹം വിലസതു ഹൃദേയ
സർവദാ സജ്ജനാനാം
വ്യാേഖ്യയം മാ കദാചിൽ ക്വചിദിയമസതാം
കർണ്ണരന്ധ്േറ പ്രപപ്തൽ
സേന്താ ഹി പ്രസ്ഖലന്തം പുരുഷമനുപദം
വീക്ഷ്യ ഹസ്താവലംബം
കുർവന്ത്യേന്യ മഹാന്തം മനുജമപി തൃണച്ഛന്നകൂേപ നയേന്ത.
നേമാ നമഃ പാണിനേയ നമഃ കാത്യായനായ ച
അഹീന്ദ്രായ നമേസ്തേഭ്യാ മുനീേന്ദ്രേഭ്യാ നേമാ നമഃ
പദക്രമാഭ്യാം സഹിതാം. സാംഗാം ബഹ്വൃചസംഹിതാം
ചത്വാരിംശം ബ്രാഹ്മണഞ്ച ൈത്രശം ച സരഹസ്യകം
േയഽസ്മഭ്യം വിതരന്തി സ്മ ശബ്ദശാസ്ത്രം വിേശഷതഃ
അന്യച്ച േതഭ്യസ്സർേവേഭ്യാ േദശിേകേഭ്യാ നേമാ നമഃ.
മഹാവിഹാരപതേയ ഭജതാം കല്പശാഖിേന
നരസിംഹാത്മേന ലക്ഷ്മീനാഥായ ഹരേയ നമഃ.”

തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു െതക്കുകിഴക്കായി െപരുമ്പള്ളി എെന്നാ
രു സ്ഥലവും അവിെട ഒരു നരസിംഹേക്ഷത്രവുമുണ്ടു്.
ആ െപരുമ്പള്ളിതെന്നയാണു് മഹാവിഹാരം. ആചാ
ര്യെന്റ മാതാവിെന്റ േപർ ആര്യെയന്നും പിതാവിേന്റതു
േദവെനന്നുമായിരുന്നു എന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന തുറന്നു
പറയുന്നുണ്ടു്. ‘ആഹിതാഗ്നി’ എന്നായിരുന്നു ഇല്ലേപ്പർ.
അതിനു ശരിയായ ഭാഷാനാമം അക്കിത്തെമന്നാണു്.
ഇേപ്പാഴും അക്കിത്തെമന്ന ഒരില്ലം കാണ്മാനുെണ്ടങ്കി
ലും അതു െപരുമ്പള്ളിയിലല്ല. പെക്ഷ വല്ല കാരണവ
ശാലും കാലാന്തരത്തിൽ ആ കുടുംബം ഇേപ്പാഴെത്ത
സ്ഥാനത്തു താമസം മാറ്റിയിരിക്കാം. ‘ന ഹി സദ്വർ
ത്മനാ’ എന്ന പദ്യത്തിൽ സ്മൃതനായ ഭട്ടപാദർ േമല്പു
ത്തൂർ ഭട്ടതിരിയായിരിക്കാം. “ഉക്തം ഹ്യസ്മദാചാൈര്യഃ
‘വ്യാദായ സ്വപിതീതി സമ്മീല്യ ഹസതീത്യുപ സംഖ്യാ
നമപൂർവകാലത്വാ’ദിത്യാദി” എന്നു വാരരുച സംഗ്രഹ
വ്യാഖ്യയിൽ ഒരു പങ്ക്തി കാണുന്നു. ആ വാർത്തികം
കാശികാവൃത്തിയിലല്ലാെത സർവസ്വത്തിൽ കാണുന്നി
ല്ല. അതുെകാണ്ടു് അസ്മദാചാൈര്യഃ എന്ന പദംെകാണ്ടു
നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതു വൃത്തികാരേഭാജാദികെളയായിരിയ്ക്ക
ണം. ‘ബ്രഹ്മേക്ഷേത്രാ’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ സർവാനുക്ര
മണീദീപ പ്രഭയിലും കാണ്മാനുണ്ടു്. അതിൽ
“ഗ്രാേമ മഹാവിഹാരാേഖ്യ ജാേതനാംഗിരസാം കുേല
ആര്യാസുേതന ടീേകയം ലിഖിതാ േദവശർമ്മണാ”

എന്നും ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകർത്താവിെന പിതാ
വിെന്റ നാമമായ േദവശർമ്മപദം െകാണ്ടും വ്യപേദശി
ച്ചിരുന്നുേവാ എന്നറിയുന്നില്ല. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
അേദ്ദഹം ആംഗിര സേഗാത്രജനാെണന്നു വരുന്നു.
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31 യങ്ലുക്സങ്ഗ്രഹം
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ (വ്യാകരണഗ്രന്ഥം) കർത്താവും
ഈ നാരായണൻതെന്നയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
“ആഹിതാഗ്നിഗൃഹാേഖ്യന ശാബ്ദസിംേഹന േയ കൃതാഃ
യങ്ലുകസ്സംഗ്രഹേശ്ലാകാസ്തദ്വ്യാൈഖ്യഷാ മയാ കൃതാ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം അതിെന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ
കാൺമാനുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യാനം മെറ്റാരു പണ്ഡിതെന്റ
യായിരിക്കണം. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:
“പ്രണിപത്യ ജഗന്നാഥം രാമം രാജീവേലാചനം

പ്രക്രിയാ യങ്ലുകഃ ൈകശ്ചിൽ പൈദ്യഃ കിമപി ഗദ്യേത.
ധാേതാർഹലാേദേരകാേചാ യങ്പ്രത്യയ ഇഹ സ്മൃതഃ
ക്രിയാസമഭിഹാരാർേത്ഥ പ്രത്യേയഭ്യസ്തഥാ പുനഃ
കൗടിേല്യ ഭാവഗർഹായാം ലുപാേദശ്ച യങഃ പുനഃ
യേങാചി േചതി തസ്യാസ്യ ലുഗപി പ്രത്യേയ സ്മൃതഃ”
“തഥാ ച ഭാഷ്യകാേരണ ഹുശ്നുഗ്രഹണേമവ തൽ

ഭാഷായാം യങ്ലുഗസ്തീതി ലിംഗേത്വന സമർത്ഥിതം.
വൃത്തികാരാദേയാപ്യത്ര തേദവ മതമാസ്ഥിതാഃ
അസ്മാഭിരപി തന്നിത്യം പ്രക്രിയാത്ര പ്രദർശ്യേത.”
“േയാ േവദ യങ്ലുകം സമ്യൿ സ ൈവയാകരണാഗ്രണീഃ
ഇേത്യതദ്ഭാഷ്യകാേരണ പ്രശംസാർത്ഥം പ്രദർശിതം.”

ലുങാദിരൂപങ്ങൾക്കും സംഗ്രഹേശ്ലാകങ്ങൾ
ദീപപ്രഭാകാരൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.
“ൈവയാകരണികയാ യഃ സ്പൃഹയതി സംശ്ലാഘനായ

ജനഃ
തിേഷ്ഠത സതാം സംസദി സ
പ്രതിപദമാലഭാരിനിജകണ്ഠഃ”

എന്നതു് അതിെല ഒരു േശ്ലാകമാകുന്നു.
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32 ൈപ്രഷാർത്ഥവിവൃതി
പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:
“വിേഘ്നശ്വരം പ്രണമ്യാഹം വാേഗ്ദവീഞ്ച ഗുരുനപി

വക്ഷ്യാമി പദ്യബേന്ധന ൈപ്രഷാർത്ഥം ബ്രഹ്മചാരിണഃ
ബ്രഹ്മചാര്യസി വാേക്യന കർമ്മണാേനന മാണവ!
ജന്മാന്തരം പ്രാപ്തവാംസ്ത്വം ബ്രഹ്മജന്മാഖ്യേയാത്തമം.
ആചാേര്യാ ജനേകാ യത്ര സാവിത്രീ ജനനീ മതാ
നാമാന്തരം ത്വയാ പ്രാപ്തമധുനാ ബ്രഹ്മചാര്യസി.
യൈദ്വ േതനാശ്രമപ്രാപ്തിഃ കഥ്യേത പ്രാഗനാശ്രമീ
ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം പ്രാപ്തസ്തസ്മാത്ത്വം ബ്രഹ്മചാര്യസി.
ഇത്യർത്ഥഃ കഥ്യേതേന്യാപി തസ്യർത്ഥഃ കീർത്ത്യേത മയാ
ബ്രഹ്മശേബ്ദാ േവദരാശൗ വർത്തേത ചരതിർഗ്ഗതൗ.
താച്ഛീേല്യ ച ണിനിം വിദ്യാേദ്യാഗ്യതാ േതന ലക്ഷ്യേത
േവദാധിഗമേയാഗ്യസ്ത്വം സംജാേതാഽേനന കർമ്മണാ.
അസ്മാൽ പൂർവം േവദപാേഠ ന േയാഗ്യശ്ശുദ്രസാമ്യതഃ
ന ചാഭിവ്യാഹേരദ്ബ്രേഹ്മേത്യവം ഹി മനുരബ്രവീൽ.”

ൈപ്രഷത്തിനു വളെര വിസ്തൃതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു
പദ്യ വ്യാഖ്യാനമാണു് ഈ ദീപപ്രഭ എന്നു േമലുദ്ധരിച്ച
േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഒടുവിൽ
“ഏവം ൈപ്രഷാർത്ഥവിവൃതിരർണ്ണേവ മനുനാ സ്മൃേത
ആദ്യാശ്രമഗേത ധർേമ്മ സാരമാദായ നിർമ്മിതാ”

എന്നും അതു കഴിഞ്ഞു “േവേദാ നാമ മഹൽപദം ജനപ
ദം…തത്ര ഗ്രാമവേര ക്വചിന്നിവസതാ നാമ്നാ ച നാരായ
േണൈന ഷാ ൈപ്രഷപരാർത്ഥദീപനപരാ ദീപപ്രഭാ
നിർമ്മിതാ” എന്ന േശ്ലാകവും കാൺമാനുണ്ടു്.
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33 അഷ്ടമൂർത്തി ഭട്ടതിരി
ആേമാദം എന്ന േപരിൽ ഭട്ടബാണെന്റ കാദംബരിക്കു
പദ്യരൂപമായ ഒരു ടീക നിർമ്മിച്ച കവിയാണു് അഷ്ടമൂർ
ത്തിനമ്പൂരി.
“പൂർേവണ ഗുണകാമാസീൽ േകരേളഷു ഭൃേഗാഃ കുേല
വിേപ്രാ നാരായാണസ്തസ്മാദഷ്ടമൂർത്തിരജായത”

എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽനി
ന്നു തൃക്കണാമതിലകത്തിനു കിഴക്കായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഇല്ലെമന്നും അച്ഛെന്റ േപർ നാരായണൻ
എന്നായിരുന്നു എന്നും ഭാർഗ്ഗവ േഗാത്രക്കാരായിരുന്നു
ആ ഇല്ലക്കാർ എന്നും നാം അറിയുന്നു. ഭട്ടതിരിയുെട
കാലേമെതന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. എട്ടാമ
േത്തേയാ ഒൻപതാമേത്തേയാ ശതകമായിരിക്കാെമ
ന്നു േതാന്നുന്നു.
വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ‘ആേമാദം’. അതിെന്റ ആരംഭ
ത്തിലും അവസാനത്തിലും നിന്നു ചില പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം.
“ഉപാസ്മേഹ ജഗജ്ജന്മസ്ഥിതി സംഹാരകാരണം
അവിദ്യാധ്വാന്തവിധ്വംസി ജാനകീരമണം മഹഃ.”
“കാദംബരീകഥാമൃതതരംഗിണീഹ്രദജി ഗാഹിഷാ േയഷാം
േതഷാം കൃേത നിബന്ധനതീർത്ഥം േതേനദമാരബ്ധം.

ന വിനാ വൃത്തബേന്ധന വസ്തുപ്രാേയണ സുഗ്രഹം
ഇതി പ്രവചസാേമതദനുസൃത്യ സുഭാഷിതം.
ജാതിസമന്വയസംഭൃതപരഭാൈഗഃ സാധയാമ്യഹം
വിദുഷാം
വൃൈത്തസ്സാധു നിബൈദ്ധശ്ചമ്പകദാമഭിരിവാേമാദം.
രസഭാവാലങ്കാരധ്വനിഗുണൈവചിത്ര്യവർണ്ണനാസു വയം
പ്രാേയാ ദുരധിഗമത്വാദുദാസ്മേഹ ഗൗരവാദനന്തത്വാൽ.”
“പണ്യാജീവാ വണിജഃ പ്രാപണികാ
ൈനഗമാശ്ചൈവേദഹാഃ
ഏകാർത്ഥാഃ സ്മര്യേന്ത മഹിമാ ഭൂമാഥ േകാടിരുൽകർഷഃ”
“പരിനിഷ്ഠിതം നിബന്ധനമിതി ഭട്ടശ്രീമദഷ്ടമൂർത്തികൃതം
ഭൂയാൽ കാദംബര്യാമാേമാദസ്സുമനസാമധുനാ.
ഇതി പദ്യസൂക്തിമൗക്തികമാലാഭിരലംകൃൈതവമസ്മാഭിഃ
കാദംബരീ തേദഷാ സരസാ ഹൃദേയ നിേവശ്യതാം
രസികാഃ.
നിർവ്യാജം പദേയാർന്നിപത്യ വചസാ ദീേനന
േസാപഗ്രഹം
േദാഷജ്ഞാനയമഷ്ടമൂർത്തിരിദമാബദ്ധാഞ്ജലിര്യാചേത
േദാേഷാ യദ്യപി േമ വചസ്സു സുലഭഃ; കിന്ത്വസ്തമാത്സര്യയാ
ബുദ്ധ്യാ തത്ത്വവിചാരചാരുതരയാ ദൃൈഷ്ട്വവ വിഖ്യാ
പ്യതാം.”

ഇടയ്ക്കു കർണ്ണീസുതൻ എന്ന േചാരപ്രമാണിയുെട കഥകൂ
ടി കവി ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ആ ഭാഗത്തിൽനിന്നു
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ അടിയിൽ േചർക്കുന്നു:
“മണിമന്ത്രൗഷധശക്ത്യാ ഗത്വാ കർണ്ണീസുതസ്തദഭ്യാശം
പപ്രച്ഛ തം നിബന്ധം ശശസ്യ പാദാഃ കിയന്ത ഇതി.

തം പ്രത്യുവാച വിപുലഃ പുേരവ തസ്യ ത്രയഃ ശശേസ്യതി
നിരഗമയത്തമുപാൈയഃ പ്രീതഃ കർണ്ണീസുതശ്ശിഷ്യം.
അഥ സ വിപുലസ്യ ദയിതാം സമീഹിതം
പര്യേബാധയദ്രഹസി
സാ തു ശയാനാ ദയിതസ്യാേങ്ക രാത്രൗ നിരീക്ഷ്യ
പൂർേണ്ണന്ദും
പൃഷ്ടവതീ രമണമിദം ബിംേബ ചന്ദ്രസ്യ ദൃശ്യേത കിമിതി
ശശ ഇതി തമുക്തവന്തം പുനരപി പപ്രച്ഛ സാ ബാലാ.
ശശ ഇതി കിം ചരമചരം േവതി; ചതുഷ്പാദ്വിേശഷ ഏവ
ശശഃ
േകഷാഞ്ചിത്തു ശശാനാം പാദാസ്ത്രയ ഏവ വിദ്യേന്ത.
ഇതി തദുപശ്രുത്യ വചസ്തസ്യാ വികൃതിം ഭേയ ച ഹർേഷ ച
തുഷ്ടശ്ശാസ്ത്രരഹസ്യം തൈസ്യ നിേശ്ശഷമുപദിേദശ ഗുരുഃ.”

ആേമാദത്തിെല പദ്യങ്ങൾ അത്യന്തം ലളിതങ്ങളാണു്
എന്നു് ഇനി പ്രേത്യകിച്ചു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
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രൂപാവതാരത്തിനു ‘നീവി’ എന്ന േപരിൽ സമഗ്രമായ
ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതിെന്റ പ്രേണതാവാണു് ശങ്ക
രവാരിയർ. അേദ്ദഹെത്ത ബഹുമാനസൂചകമായി ശങ്ക
രാര്യൻ എന്നു പറയുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ
നീവിയുെട ആരംഭത്തിലുള്ളതാണു്:
“അഭിത്രിേലാകീനാളീകമാമ്നായതനവന്തി േയ

േതഭ്യഃ കല്യാണേഹതുേഭ്യാ ഭൂേദേവേഭ്യാ നേമാ നമഃ.
അധിഗതഷഡഭിജ്ഞപ്രക്രിേയാപി സ്വയം യഃ
പ്രഥമസമയസജ്ജദ്വാസനാവാസിതാത്മാ
അകലയദതിഹൃദ്യം ശബ്ദവിദ്യാനുേമാദം
സ ജയതി നവകീർത്തിസ്സന്മേതാ ധർമ്മകീർത്തിഃ.
അമുഷ്യ ഹൃദി വാരിധിപ്രതിനിേധഃ കൃേതർവ്യാകൃതൗ
കഥം ഭവതി േയാഗ്യതാ ലഘുരപീദൃശാം മാദൃശാം?
ചിരാന്മഹദനുഗ്രഹാദിഹ തു ലബ്ധവാണീലവാദനുസ്മരണേഹതേവ ലിഖിതവാനഹം േകവലം.
അത്ര രൂപാവതാരസ്യ പാേഠഷു വിവിേധഷ്വപി
ഏകൈസ്യവ പ്രയേത്നായമനുവൃൈത്ത്യ വിതന്യേത.”
“ഇതി പാരശവകുലതിലേകന ശങ്കരാേര്യണ വിരചിേത

നീവീസംജ്ഞേക രൂപാവതാരവ്യാഖ്യേന അഷ്ടമഃ പരി
േച്ഛാദഃ” എെന്നാരു കുറിപ്പും
“നഖമുഖവിലിഖിതദിതിതനേയാരഃ-

പരിപതദസൃഗരുണീകൃതഗാത്രഃ
ഹിമധരഗിരിരിവ ൈഗരികയുേക്താ
നരഹരിരഹരഹരവതു സ യുഷ്മാൻ.”

എന്ന നരസിംഹവന്ദനാത്മകമായ ഒരു പദ്യവും കാണു
ന്നു. ശുകസേന്ദശവ്യാഖ്യാതാവായ േകാഴിേക്കാട്ടു മാന
േവദരാജാവിെന്റ വയസ്യനായ േദശമംഗലത്തു േശഖര
വാരിയരാണു് നീവിയുെട കർത്താവു് എെന്നാരു വൃേദ്ധാ
ക്തിയുള്ളതു് അപ്രമാണെമന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
എെന്തന്നാൽ നീവി രചിച്ചതു ശങ്കരവാരിയരാെണന്നാ
ണേല്ലാ നാം ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നതു്. ശങ്കരവാരിയർ
േദശമംഗലത്തു് വാരിയത്തിെല ഒരംഗമാെണന്നുള്ളതി
നു െതളിവില്ല. മാഘവ്യാഖ്യാതാവായ േദശമംഗലത്തു
ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ തെന്റ പൂർവ്വന്മാരായി ഒരു രുദ്രേനയും
രണ്ടു ശ്രീകണ്ഠേനയുമല്ലാെത ശങ്കരെന സ്മരിക്കുന്നില്ല.
മാഘവ്യാഖ്യാതാവിെന്റ കാലത്തിനുേമലാണു് നീവി
യുെട ആവിർഭാവം എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ പ്രയാസ
മായുമിരിക്കുന്നു. നീവി, െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ
പൂർവാർദ്ധത്തിെല ഒരു കൃതിയാെണന്നു് ഊഹിക്കുവാ
നാണു് ന്യായം കാണുന്നതു്. േകരളത്തിൽ കുേറക്കാലം
പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വവും അതിനു മുൻപു പ്രക്രിയാകൗമുദി
യും പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു എങ്കിലും മുഖ്യപാഠഗ്രന്ഥമായി
ആദികാലംമുതൽക്കുതെന്ന അംഗീകരിച്ചിരുന്നതു രൂ
പാവതാരമാകുന്നു. ആ പരിപാടിയ്ക്കു് ഒരു മാറ്റം വന്നതു
ഭേട്ടാജിദീക്ഷിതരുെട സിദ്ധാന്തകൗമുദിയുെട പ്രചാര
േത്താടുകൂടിയാണു്.
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ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം എെന്നാരു കാവ്യം േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി
െയ ഗുരു നിർവിേശഷമായി ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു വാരി
യർ നിർമ്മിച്ചതായി കാണുന്നു. ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധ
മാണു് പ്രതിപാദ്യം. കുമാരകാണ്ഡം, വിവാഹകാണ്ഡം,
വിചിത്രകാണ്ഡം എന്നിങ്ങെന മൂന്നു കാണ്ഡങ്ങളായി
ഗ്രന്ഥം വിഭക്തമായിരിക്കുന്നു. ആെക പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗ
ങ്ങളാണുള്ളതു്. കവിത ഹൃദയാവർജ്ജകമാണു്. കവി
തെന്റ ജനനസ്ഥലം െപരിയാറ്റിെന്റ വടേക്കക്കരയി
ലുള്ള പരേമശ്വരമംഗലത്താെണന്നും, അതു െകാച്ചി
രാജ്യത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടതാെണന്നും, അവിെട വിദ്വൽക
വിേശ്രഷ്ഠനായി ശ്രീകണ്ഠൻ എെന്നാരു വാരിയർ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു എന്നും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗിേനയനും ചന്ദ്ര
േശഖരനാമേധയനുമായ താൻ അന്നെത്ത െകാച്ചിമ
ഹാരാജാവും തെന്റ അവലംബവുമായ രാജരാജെന്റ
ആജ്ഞയനുസരിച്ചു പ്രസ്തുതകാവ്യം നിർമ്മിച്ചു എന്നും,
അതിനു തെന്റ ഗുരുവും പ്രക്രിയാസർവസ്വകാരനുമായ
നാരായണഭട്ടതിരിയുെട പ്രശംസാപത്രം ലഭിച്ചു എന്നും
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ േനാ
ക്കുക:
“വിദുഷാമഭിരാമായ രാമായ യശസാ ഭൃശം

ജനിതാന്ധ്യവിരാമായ രാമായ ഗുരേവ നമഃ.
ശേസ്ത ഗജവനഗ്രാേമ ഭൂസുേരാത്തമഭാസുേര
ജ്ഞാനവിദ്യാദയാംേഭാേധര്യസ്യ ജന്മനിേകതനം.
രാേജ്യ കരുമഹീന്ദ്രസ്യ ചൂർണ്ണീസരിദുദക്തേട
അന്തർഗ്രാേമ ജനപേദ പരേമശ്വരമംഗേല
േക്ഷേത്ര ജയതി േഹരംബഃ സർവമാനുഷപൂജിതഃ
…കാമാേരർവാമപാർശ്വമുപാശ്രിതഃ.
ആസന്നാം പശ്യതസ്സിന്ധും തസ്ഥുേഷാ യസ്യ വാമതഃ
േശാഭേത ദക്ഷിണാമൂർത്തിഃ സാക്ഷാദവയൈവര്യുതഃ.
പാദമൂലസ്ഥേല തസ്യ ശ്രീകണ്ഠ ഇതി വിശ്രുതഃ
ജേജ്ഞ പാരശേവാ വിദ്വൽകവീന്ദ്രനിവഹാഗ്രണീഃ.
തീർത്ത്വാ വിദ്യാംബുധിം ഗുർവ്യാ പ്രജ്ഞാതര്യാ ശ്രേമണ
ഹി
യേശാരത്നാർജ്ജനം കൃത്വാ സ്വേസ്ഥാ യസ്തരസാഭവൽ.
കവീന്ദ്രതിലകസ്യാസ്യ ചന്ദ്രേശഖര ഇത്യഭൂൽ
ഭാഗിേനേയാ പ്രകാശസ്സൻ ദിക്ഷു ദുർദ്ദിനഭാനുവൽ.
അസ്തി തൽപ്രീതിമാൻ കശ്ചിൽ േകരേളഷു മഹീപതിഃ
രാജരാജ ഇതി ഖ്യാതഃ ശ്രീമാൻ ഭാഗവേതാത്തമഃ,
സാരസ്യാമൃതപാേഥാധിജാതപൂർണ്ണസുധാകരഃ
സർവവിദ്വജ്ജനസ്വാന്തപുണ്ഡരീകദിവാകരഃ,
സത്യവാദീ ദയാശീേലാ ബ്രഹ്മേണ്യാ നയസാഗരഃ
മാനകീർത്തിക്ഷേമാേപേതാ ധീമാനാശ്രിതവത്സലഃ.
തസ്യ രാേജ്ഞാ നിേയാേഗന ശ്രീകണ്ഠഭഗിനീഭുവാ
സംേക്ഷേപണ പുരാണാർത്ഥം സമാദായാല്പബുദ്ധിനാ
ആദികാവ്യമിവാ…ലസർഗ്ഗകാണ്ഡരേസാജ്വലം
ശ്രീകൃഷ്ണചരിതാഖ്യാനം കാവ്യം സർവഹിതം കൃതം.”
“ശാന്താത്മനാമതിതരാമുപലാളനീയം

സ്വാേന്താരുഭക്തിഭരഹൃദ്യകഥാനിബന്ധം
കാന്തം ഹി കാവ്യമിദമുജ്ഝതി േചൽ സ നൂനം
കാന്താരഭൂരുഹ ഇതി ദ്യുതരും വിജഹ്യാൽ.”
“ഇേത്യവം ബ്രുവതാ സുശിക്ഷിതമിദം േയൈനവ യഃ
പ്രക്രിയാ-

സർവസ്വാഭിഹിതം നിബന്ധനമണിം വിേശ്വാത്തരം
ചാകേരാൽ
യാതശ്ശ്രീശുകനാരദാദിസമതാം ഭക്ത്യാ മുകുേന്ദ ച യസ്തൈസ്മ സർവവിേദ നേമാസ്തു ഗുരേവ
നാരായണായാനിശം.”

ഒടുവിൽ
“സകലജനഹിതാർത്ഥം നിർമ്മിതം കാവ്യേമത-

ദ്ദിനമനു പഠതാം വാ ശൃണ്വതാം വാപ്യനാർഷം
ഹരതി ഹരികഥായാഃ കീർത്തനാൽ പാപരാശിം
സലിലമപി തപേത്യവാശ്രയാേശന േയാഗാൽ.”

എെന്നാരു ഫലശ്രതിേശ്ലാകം കാണുന്നു. കവി ആദ്യ
െത്ത േശ്ലാകത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നതു തെന്റ ഗുരുനാഥനായ
കരിക്കാട്ടു (ഗജവനം) രാമവാരിയെരയാണു്. െതേക്ക
മലയാളത്തിൽ മേഞ്ചരിക്കടുത്തു കരിക്കാെടന്ന േപരിൽ
ഒരു േക്ഷത്രവും വാരിയവുമുണ്ടു്. ആ വാരിയത്തിെല ഒരം
ഗമായിരുന്നിരിക്കണം ഈ രാമവാരിയർ എന്നു ഞാൻ
ഊഹിക്കുന്നു.
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36 േഗാവിന്ദനാഥൻ
േഗാവിന്ദനാഥൻ ഗൗരീകല്യാണം എെന്നാരു യമക
കാവ്യം മൂന്നാശ്വാസത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹമാണു്
ശങ്കരാചാര്യചരിതത്തിെന്റ പ്രേണതാെവന്നു മുൻപു സൂ
ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഗൗരീകല്യാണത്തിൽ കവി കുമാര
സംഭവത്തയാണു് ഇതിവൃത്തവിഷയത്തിൽ ഉപജീവിച്ചി
രിക്കുന്നതു്. കരിക്കാട്ടു രാമവാരിയരായിരുന്നു ചന്ദ്രേശഖ
രവാരിയരുെടെയന്നേപാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റയും ഗുരു.
താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ അതിലുള്ളതാണു്:
“ശ്രുതിനിവഹാധാരായ സ്ഫുടതരവിലസൽകൃപാമഹാധാരായ

യതിതതികാമഹിതായ ത്ര്യക്ഷായ നേമാ ജഗന്നികാമ
ഹിതായ.”
“മമ ധീസ്സാലംകൃത്യാം ശിവേയാശ്ചരിേതന ധൃതരസാലം
കൃത്യാം
ആേമാദാേദവ തയാ സ്വധിഷ്ഠിതാ സ്യാദ്ഗിരാം സദാ
േദവതയാ.”
“അസ്തു സദാ രാമായ ശ്രീഗുരേവ കാവ്യവീരുദാരാമായ
പ്രണതിരുേപതാ വിദ്യാ യൽകൃപയാ മാമഭൂദേതാവിദ്യാ.”
“യശസാ ഭുവി രാജന്തം വേന്ദഹം കാളിദാസകവിരാജം
തം
േയാ ബുധേമാദം തസ്യ പ്രഥയതി സൂക്ത്യാ
ശിേവാത്തേമാദന്തസ്യ.
ദർശിതധാതൃപദാർത്ഥാ കൃതിർമ്മമാസാവമുക്തധാതൃപദാർത്ഥ
അപി ജാതാര്യാവൃത്തം യൽകൃതിപുത്രീവ വപുരിതാര്യാ
വൃത്തം.”
അഥ ദിശി ൈവശ്രവണസ്യ
സ്വചരിൈത്രർഹാരകശ്ശിൈവശ്ശ്രവണസ്യ
ൈശേലാ ഹിമവാൻ നാമ
സ്ഫുരതി യഥാർത്ഥം ദധന്മഹിമവാൻ നാമ.”

ഒടുവിൽ
“കൃഷ്ണഭക്തിസനാഥസ്യ ദാക്ഷിണ്യരസഭാജൈനഃ”

ശ്രാവ്യാ േഗാവിന്ദനാഥസ്യ ക്രിൈയഷാ
സൽസഭാജൈനഃ”

എന്ന േശ്ലാകം കാണുന്നു.
പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിന്നു ‘പദാർത്ഥവാദിനി’ എെന്നാരു
വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവു താനാെരന്നു പ്രകടമായി
പ്രസ്താവിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും നാരായണെന്റ ശിഷ്യനാെണ
ന്നു പറയുന്നുണ്ടു്. കാലവും അേദ്ദഹത്തിേന്റതുതെന്നയാ
യിരിക്കണം. താെഴ കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ
ഉദ്ധർത്തവ്യങ്ങളാണു്:
“തസ്മാൽ ഭൂസുരവരതഃശിഷ്യസഭാൈയ

വിതീർണ്ണഭാസുരവരതഃ
വിദ്യാപാരായണതേശ്ചേതാ മാ ഗാ ഗുേരാസ്തു
നാരായണതഃ
ഗുരുഭൂതസമാേദശാദു് ഗൗരീകല്യാണനാമനി
കാേവ്യ പദാർത്ഥാൻ…വിജ്ഞാതാൻ കഥയാമ്യഹം”

നാരായണാഭിധനായ ഗുരുവിെന്റ ആജ്ഞാനുസരണ
മാണു് താൻ ഗൗരീകല്യാണം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നെതന്നു്
അേദ്ദഹം പറയുന്നു. വ്യാഖ്യാതാവാണു് േഗാവിന്ദനാ
ഥെന്റ ഗുരു കരിക്കാട്ടു രാമവാരിയെരന്നു് “അഥ ഗജ
വനഗ്രാേമ പാരശവാന്വയസംഭൂതം സാഹിത്യവിദ്യാ
പരമേദശികം മഹദഭിരാമം രാമാഭിധാനം നിജഗുരു
ഭൂതം പ്രതി പ്രണാമം കുരുേത അസ്ത്വിത്യാദി” എന്നീ
പങ്ക്തികളിൽ അറിയിക്കുന്നതു്. തദനുേരാേധന ചന്ദ്ര
േശഖരവാരിയരും േഗാവിന്ദനാഥനും സതീർത്ഥ്യന്മാെര
ന്നു വന്നുകൂടുന്നു.
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37 ശങ്കരാചാര്യചരിതം
ശങ്കരാചാര്യചരിതെത്തക്കുറിച്ചു ചില വിവരങ്ങൾ മുൻ
പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശങ്കരഭഗവൽ പാദെരപ്പറ്റി ചില
േകരളീയങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതാണു് ഇതിവൃത്തവിഷയക
മായി അതിനുള്ള െമച്ചം. പുരാണരീതിയിൽ അനുഷ്ടുപ്പു
വൃത്തത്തിൽ ഗ്രഥിതങ്ങളായ ഒൻപതു് അധ്യായങ്ങൾ
അതിൽ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ‘വ്യാസാചലൻ’ എന്ന വിശിഷ്ട
കവിയിൽ നിന്നു പല രഹസ്യങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചാണു് താൻ
പ്രസ്തുത കാവ്യം രചിക്കുന്നെതന്നു േഗാവിന്ദനാഥൻ പറ
യുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരു സ്വാമിയാരായിരിക്കുവാൻ ഇടയു
ണ്ടു്. ഒരു ശിഷ്യൻ “ആചാര്യചരിതം കിഞ്ചിദ്വിസ്തേരണ
സമന്വിതം; േശ്രാതുമിച്ഛാമിപാപഘ്നം വൿതും പീഡാ ന
േചദു് ഗുേരാ” എന്നു ഗുരുവിേനാടു നിേവദനം െചയ്യുക
യും, ഗുരു ആ ചരിതം ചുരുക്കി ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യു
ന്നു. ചുവേട േചർക്കുന്നതു േകരളഭൂമിയുെട പ്രശസ്തിയാ
ണു്:
“പുണ്യതീർത്ഥസമാകീർണ്ണാ പുണ്യേദവാലയാന്വിതാ
േമദിനീ േകരളാഖ്യാസ്തി ഭൂസുേരാത്തമഭാസുരാ.

നാനാപദാനവിഖ്യാതാ രാജവീരവിരാജിതാ
നാനാവനനദീൈശലനഗരാഗാരേശാഭിതാ.”
“സംന്യാസമൂലസ്സച്ഛായഃ ശിഷ്യശാഖാമഹത്തമഃ

ജ്ഞാനപുേഷ്പാഽമൃതഫേലാ േരേജ ശങ്കരപാദപഃ.”

എന്നും മറ്റും േവെറയും ചില നല്ല േശ്ലാകങ്ങൾ ഈ കൃതി
യിലുണ്ടു്.
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38 ശ്രീസ്വയംവരം
ശ്രീസ്വയംവരം എന്ന േപരിൽ നാലാശ്വാസങ്ങളുൾ
െക്കാള്ളുന്ന ഒരു യമകകാവ്യമുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ കാ
ലേദശങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഒരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. േഗാവി
ന്ദനാഥെന്റ ഗൗരീകല്യാണെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശ
നത്തിനുേമൽ, സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി ഈ അവസര
ത്തിൽ ആ കാവ്യെത്തയും സ്മരിക്കുന്നു എേന്നയുള്ളു.
“തദ്വംശഃ േകരളസ്യചിരമിവ രാജ്ഞഃ” എന്നു കവി പറ
യുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഏേതാ ഒരു െകാച്ചിമഹാരാജാ
വിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നിരിയ്ക്കാം. അമൃതമഥനവും
ലക്ഷ്മീസ്വയംവരവുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. ഒരു പദ്യം ചുവ
േട േചർക്കുന്നു.
“ഫണിപതിനാഥസമന്താദു്-

ബദ്ധം േപ്രാദ്ധൂയമാനപാഥസമന്താൽ
പയസി ഗിരം സമുദധിതഃ
ശ്രിയം സുരാസുരഗണസ്സ ഹർത്തുമുദധിതഃ.”
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39 േഗാപിേകാന്മാദം
മന്ദാക്രാന്താ വൃത്തത്തിൽ രാസക്രീഡെയ അധികരിച്ചു
രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മേനാഹരമായ ലഘുകാവ്യമാണു് േഗാ
പിേകാന്മാദം. ആെക 122 േശ്ലാകങ്ങളും ഒടുവിൽ ഒരു
ഫലശ്രുതിേശ്ലാകവുമുണ്ടു്. പൂർേവാന്മാദം എന്നും ഉത്ത
േരാന്മാദം എന്നും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പ്രസ്തുതകൃതി വിഭ
ജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പൂർേവാന്മാദത്തിൽ അറുപത്താറു
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. കവിയുെട കാലേദശങ്ങ
െളപ്പറ്റി യാെതാരറിവുമില്ല. കവിതയ്ക്കു് അസാമാന്യമായ
സ്വാരസ്യമുണ്ടു്.
“വൃന്ദാരേണ്യ വിലസതി ശരച്ചന്ദ്രികായാം നിശായാം

േഗാപസ്ത്രീഭിഃ കളമുരളികാനാദസേമ്മാഹിതാഭിഃ
രാസക്രീഡാമധികമധുരാമാദധാനം യുവാനം
വേന്ദ മൂർദ്ധ്നാ വലഭിദുപലശ്യാമളാംഗം മുകുന്ദം.”

എന്നാണു് പൂർേവ്വാന്മാദത്തിെല പ്രഥമേശ്ലാകം. മറ്റു
രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.
ഒരു േഗാപിയുെട മദനാവസ്ഥ
“സ്രസ്തൗബന്ധും വസനചികുരൗ ന ഹ്യശൿേനാന്നിേരാദ്ധും

ൈനവാവിന്ദദ്വലയരശനാഹാരമഞ്ജീരേമാക്ഷം
ആക്രഷ്ടും സാ നയനമനസീ നാലമസ്മിൻ നിമേഗ്ന
നാംേഗപ്യാസീദഹമിതി മേമേത്യവമസ്യാഃ പ്രതീതിഃ”

േഗാപികാവിലാപം
“തത്താരുണ്യം തദപി തരളാൻ വീക്ഷിതാംസ്താൻ
വിലാസാം-

സ്താൻ സല്ലാപാംസ്തദപി ഹസിതം തദ്വപുസ്താഞ്ച േഗാഷ്ഠീം
താൻ വാ ഭാവാംസ്തദപി ച ഗതം താഞ്ച ലാവണ്യവീചീം
േപ്രക്ഷിേഷ്യഹം പുനരപി കദാ േദവതാനാം പ്രസാദാൽ?”

താെഴക്കാണുന്നതാണു് ഫലശ്രുതിേശ്ലാകം
“കാവ്യാകാരസ്തുതിരഭിനവാ കൃഷ്ണേകളീപ്രസംഗാദു്-

ഭക്ത്യാ ക്ണുപ്താ സ്ഫുരദുപനിഷദ്വാക്യഗുഢാർത്ഥപൂർണ്ണാ
പാപേച്ഛത്ത്രീ ജഗതി പഠതാം ശൃണ്വതാം കർണ്ണഭൂഷാമാദായാസ്താം മുരവിജയിേനാ േഗാപിേകാന്മാദസംജ്ഞാ.”
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40 മുക്തിസ്ഥലേദവീേസ്താത്രം
ഇതു മുേക്കാലയ്ക്കൽ േദവിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സംസ്കൃത
േസ്താത്രമാണു്. ആെക വിവിധവൃത്തങ്ങളിലായി അൻപ
ത്തിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കവിയാെര
േന്നാ കാലേമെതേന്നാ അറിയുന്നില്ല. േസ്താത്രം എട്ടാം
ശതകത്തിെന്റ ഒടുവിേലാ ഒൻപതാം ശതകത്തിേലാ
രചിച്ചതാെണന്നു സങ്കല്പിക്കാെമേന്നയുള്ളൂ. കവിതെന്ന
ബാധിച്ചിരുന്ന പ്രേമഹേരാഗത്തിെന്റ ശാന്തിക്കാണു്
ഈ കൃതി നിർമ്മിച്ചെതന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. “ഉരുേമഹ
േരാഗപരിേമാഹിതശ്ശിേവ കരൈവ കിമദ്യ പുരൈവരിവ
ല്ലേഭ” എന്നു് അേദ്ദഹം വിലപിക്കുന്നു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.
“മേനാജ്ഞനയനാഞ്ചലം മനസിജാഹിേത ചഞ്ചലം

കുചദ്വയജിതാചലം ഘുസൃണരഞ്ജിേതാരഃസ്ഥലം

മഹത്തമദയാകുലം മനസി േമ സദാ നിസ്തുലം
മഹഃ സ്ഫുരതു നിശ്ചലം മഹിതമുക്തിേഗേഹാജ്ജ്വലം.”

“ദുർഗ്ഗാം ഹതരിപുവർഗ്ഗാം ദുർഗ്ഗായിതമുക്തിസദനസന്നിഹിതാ
ഭർഗ്ഗാദൃതാമുപാേസ സർഗ്ഗാവനഹരണകർത്തൃഭൂതാംബാം.”

ഏറ്റവും സുകുമാരമാണു് ഇതിെല പദബന്ധം.
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41 വിേവകസാരം
വിേവകസാരം അൈദ്വതേവദാന്തപ്രതിപാദകമായ
ഒരു സംസ്കൃതഗദ്യഗ്രന്ഥമാകുന്നു. േകരളത്തിൽ പ്രചുരപ്ര
ചാരമായ ദ്വാദശവർണ്ണകം എന്ന തമിഴ്ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
മൂലമാണു് അതു്. വാസുേദവയതി, പുരുേഷാത്തമൻ,
മെറ്റാരു വാസുേദവൻ എന്നിങ്ങെന മൂന്നു ഗുരുക്കന്മാെര
ഗ്രന്ഥകാരൻ വന്ദിക്കുന്നു:
“േബാധാനന്ദഘനം നിരസ്തസകലം

കാരുണ്യപൂർേണ്ണക്ഷണം
മൂഢാനാമുപേദശകം ച സതതം പാപാത്മനാം പാപഹം
ൈവരാഗ്യസ്യ ഹി രാഗിണാം സുഖകരം സമ്പാദയന്തം
സദാ
ശ്രീമേദ്ദശികവാസുേദവയതിനാം മൂഢാത്മേകാഹം ഭേജ.
യസ്യാത്മഭൂതസ്യ ഗുേരാഃ പ്രസാദാദഹം വിമുേക്താസ്മി ശരീരബന്ധാൽ
സർേവ്വാപേദഷ്ടുഃ പുരുേഷാത്തമസ്യ
തസ്യാംഘ്രിപത്മം പ്രണേതാസ്മി നിത്യം.
മൂഢാൻ വിേവകിനഃ കൃത്വാ േലാേക സർേവ്വാപേദശകഃ
യസ്തിഷ്ഠതി ച തം ശ്രീമദ്വാസുേദവഗുരും ഭേജ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക. വിേവകസാരം േകരളീ
യമാെണന്നു് ഊഹിക്കാം. ഹൃദ്യലളിതമായ ൈശലി
യിൽ ഗഹനങ്ങളായ േവദാന്തതത്ത്വങ്ങെള സ്ഫടികസ്ഫുട
മായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണു് ഈ കൃതിയു
െട ൈവശിഷ്ട്യം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ചില പംക്തികൾ
ഉദ്ധരിക്കാം:
“ആനന്ദദുഃഖേയാർല്ലക്ഷണം കിമിതി, േചൽ പ്രവക്ഷ്യാമഃ.

നിരുപാധികനിത്യസുഖനിരതിശയസ്വരൂപത്വമാനന്ദലക്ഷ
ണം. താപത്രയാത്മകത്വം ദുഃഖലക്ഷണം. ഏതേയാർദൃഷ്ടാ
േന്താസ്തി േവതി േചദസ്തി. സ ദൃഷ്ടാന്തഃ. തസ്മിന്നമൃത ഏത
ദാനന്ദ ലക്ഷണം തിഷ്ഠതി േവതിേചൽ തിഷ്ഠേത്യവ. കഥ
മിതി േചൽ തദമൃതം സുഖസ്വരൂപം. തൽ സ്വപാനകൃദ്ഭ്യഃ
നിരതിശയസുഖം പ്രദദാതി. അതസ്തസ്മിന്നമൃേത ആനന്ദല
ക്ഷണം വർത്തേത. കാളകൂടവിേഷ ദുഃഖലക്ഷണം വർത്ത
േത േവതി േചൽ വർത്തേത. തൽ കഥമിതി േചൽ കാള
കൂടവിഷം സ്വയം താപാത്മകം തൽ സ്വസമീപഗതാനാം
ജനാനാമത്യന്തദുഃഖരൂപ പ്രാണഹാനിം കേരാതി. അത
സ്തസ്മിൻ കാളകൂടവിേഷ ദുഃഖലക്ഷണം വർത്തേത.”
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പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

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

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