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1 േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദരാജാവു്

ജീവചരിത്രം
േകരളീയസംസ്കൃതകവികളുെട ഇടയിൽ സമാരാധ്യ
മായ സ്ഥാനെത്ത അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യപുരുഷ
നാണു് േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദരാജാവു്. അേദ്ദഹം െകാ
ല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ചതുർത്ഥപാദത്തിൽ ജനിച്ചു.
തിരുേവഗപ്പുറക്കാരനായ ആനായത്തു കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി
യായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുഭൂതൻ. ബാല്യത്തിൽ
ത്തെന്ന കാവ്യനാടകങ്ങളിലും തർക്കശാസ്ത്രത്തിലും
പ്രേത്യകിച്ചു വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിലും അസാമാന്യമായ
ൈവദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചു. കാലാന്തരത്തിൽ േയാഗശാ
സ്ത്രത്തിലും നിഷ്ണാതനായി, െകാല്ലം 819-ൽ പൂർവഭാര
തചമ്പുവും 829-ൽ കൃഷ്ണഗീതിയും നിർമ്മിച്ചു. കൃഷ്ണഗീതി
ക്കു കൃഷ്ണനാട്ടം എന്ന േപരിലാണു് പ്രസിദ്ധി അധികം.
ആ കൃതിയുെട നിർമ്മിതി നിമിത്തം അേദ്ദഹെത്ത കൃ
ഷ്ണനാട്ടം സാമൂതിരിപ്പാടു് എന്നും വ്യപേദശിക്കാറുണ്ടു്.
പൂർവഭാരതചമ്പു രചിച്ച കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാ
തുലനായ ശക്തൻമാനവിക്രമരാജാവായിരുന്നു സാ
മൂതിരി. ആ മാനവിക്രമൻ 824-ൽ തൃശ്ശൂർവച്ചു തീെപ്പടു
കയും അനന്തരം മെറ്റാരു മാനവിക്രമരാജാവു സാമൂ
തിരിസ്ഥാനത്തിൽ അവേരാധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.
കൃഷ്ണഗീതി നിർമ്മിക്കുന്ന കാലത്തു് അേദ്ദഹമായിരുന്നു
സാമൂതിരി. ആ സാമൂതിരി 831-ൽ മരിച്ചേപ്പാൾ നമ്മുെട
മഹാകവിക്കു മൂപ്പുകിട്ടി. എന്നാൽ അധികകാലേത്തക്കു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാഴ്ചനീണ്ടുനിന്നില്ല. ക്രി. പി. 1658-ാം
വർഷം െഫബ്രുവരി 15-ാംനുക്കു തുല്യമായ െകാല്ലം 833ൽ അേദ്ദഹവും പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. േകാഴിേക്കാട്ടു
ഗ്രന്ഥവരിയിൽ കാണുന്നതു മാനേവദൻ തൃശ്ശൂർവച്ചു തീ
െപ്പട്ടു എന്നാെണങ്കിലും ആ സംഭവം ഗുരുവായൂർവച്ചാ
ണു് നടന്നെതന്നു ചില പുരാവിത്തുകൾ ഊഹിക്കുന്നു.
ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രത്തിെന്റ െതക്കുവശത്തുള്ള സാമൂതി
രിേകാവിലകത്തു െതേക്ക വളപ്പിലായി മാനേവദരാജാ
വിെന സംസ്കരിച്ചതാെണന്നു ജനങ്ങൾ െപാതുെവ വി
ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇന്നും കാണ്മാനുണ്ടു്. അവിെട
ദിവേസന ൈവകുേന്നരം വിളക്കു വയ്ക്കാറുെണ്ടന്നും കൃ
ഷ്ണനാട്ടം കളിക്കാർ ഗുരുവായൂർക്കു െചന്നിട്ടു് ആ സ്ഥല
െത്ത കളി എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെത്ത സാമൂതിരി
േക്കാവിലകത്തു കൂടി ഒരു ദിവസം നിർബ്ബന്ധമായി കളി
ക്കണെമന്നും അതു ഗ്രന്ഥകാരെന സംസ്കരിച്ച സ്ഥല
േത്തയ്ക്കു േനാക്കീട്ടു േവണെമന്നും അറിയുന്നു. അങ്ങെന
െതേക്കാേട്ടയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു കൃഷ്ണനാട്ടം മെറ്റാരിടത്തും കളി
ക്കാറുമില്ല. ഇതിൽനിെന്നല്ലാം മാനേവദെന്റ മരണം
തൃശ്ശൂർ വച്ചായിരുന്നിരിക്കാെമങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മൃതശരീരം സംസ്കരിച്ചതു ഗുരുവായൂർ സാമൂതിരിേക്കാ
വിലകത്തായിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.
അേദ്ദഹം ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ ഭക്തന്മാരിൽ അഗ്ര
ഗണ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയും പ്രകൃതത്തിൽ
സ്മർത്തവ്യമാണു്.

കവിയുെട കൃതികളിൽനിന്നും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന
അറിവു്
മാനേവദെന്റ കൃതികളായി പൂർവഭാരതചമ്പുവും കൃഷ്ണഗീ
തിയും മാത്രേമ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. കൃഷ്ണാഷ്ടകം എന്ന
േപരിൽ മൂന്നാമെതാരു കൃതി കൂടിയുെണ്ടന്നു പറയുന്നതു
ശരിയല്ല. കൃഷ്ണഗീതി (1) അവതാരം (2) കാളിയമർദ്ദ
നം (3) രാസക്രീഡ (4) കംസവധം (5) സ്വയംവരം (6)
ബാണയുദ്ധം (7) വിവിദവധം (8) സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം
എന്നു് എട്ടു കഥകളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാ
ണ്ടു് അതിനുതെന്ന കൃഷ്ണാഷ്ടകം എെന്നാരു നാമാന്തര
വും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒന്നാമതായി പൂർവഭാരതചമ്പു
വിൽ കവിേയയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശേത്തയും മറ്റും
പറ്റി കാണുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. മാനേവദൻ
ആദ്യമായി മഹാഭാരതേവധസ്സായ േവദവ്യാസേനയും,
പിന്നീടു ഗണപതി സരസ്വതി എന്നീ േദവതകേളയും
വന്ദിക്കുന്നു. അടിയിൽ േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ അവയ്ക്ക
പ്പുറമുള്ളവയാണു്.
“േകളീേലാലമുദാരനാദമുരളീനാളീനിലീനാധരം

ധൂളീധൂമളകാന്തകുന്തളഭരവ്യാസങ്ഗിപിഞ്ഛാഞ്ചലം
നാളീകായതേലാചനം നവഘനശ്യാമം ക്വണൽകിങ്കിണീപാളീദന്തുരപിങ്ഗളാംബരധരം േഗാപാലബാലം ഭേജ.” (1)
“അഘവിഹതികരാണാം കൃഷ്ണനാമ്നാം ഗുരൂണാമനവരതമപാങ്ഗപ്രാവൃേഷണ്യാംബുവാഹഃ
പ്രവിസരദനുകമ്പാവാരിസംഭാരസാേന്ദ്രാ
മമ ഹൃദയമയൂരം നത്തേയദാത്തേമാദം.”

(2)

“ഉദാരചൂഡാധൃതസൽകലാപാ

സർവാങ്ഗരങ് ഗദ്വിലസർകലാപാ
സ്ഥലീനിലീനാ കുലേദവതാ േമ
മലീമസം മാനസമാപുനാതു.”

(3)

“കാലപ്രധ്വംസിഫാലപ്രവിലസിതദൃശാസംഭേവ സുംഭമാഥ-

േപ്രാച്ചേണ്ഡ ചണ്ഡമുണ്ഡാർദ്ദിനി വിശദതരാരാളദംഷ്ട്രാകരാേള
വിേശ്വശിന്യംബ ശശ്വദ്വലയനിലയവാേസ നവാംേഭാദവർേണ്ണ
പാദാംേഭാജാനതം മാമനുദിനമനുകമ്പാലേയ പാലേയഥാഃ.”

(4)

“േകാദണ്ഡം സശരം ഭുേജന ഭുജേഗന്ദ്രാേഭാഗഭാജാ വഹൻ

വാേമന ഛുരികാം വിപക്ഷദലേന ദേക്ഷണ ദേക്ഷണ ച
കാന്ത്യാ നിർജിതനീരദഃ പുരഭിദഃ ക്രീഡാകിരാതാകൃേതഃ
പുേത്രാസ്മാകമനല്പനിർമലയശാ നിർമ്മാതു ശർമ്മാനിശം.”

(5)

“നീലാപഗാനിലയവര്യവിരാജമാേന

കാേലാല്ലസൽകുവലയാവലിേകളികാേര
നാേഥ സമസ്തജഗതാം രമതാം മേനാ േമ
രാേമ സൈദവ രമണീയഗുണാഭിരാേമ.”

(6)

“അത്യേന്താല്ലസിതം വിഭൂഷണഗൈണരുല്ലാ

ഘേതാല്ലാസകം
ദീനാനാം ഗുരുമാരുതാലയഗതം ൈത്രേലാക്യഭാഗ്യാംകുരം
നിന്ദന്നിർമ്മലകാന്തികന്ദളഭൈരരിന്ദിന്ദിരാനിന്ദിരാലീലാമന്ദിരമിന്ദുസുന്ദരമുഖം വേന്ദ പരം ൈദവതം.”
(7)
“രാജ്ഞാേമകാവലംേബ ജ്വലനകുലഭുവാം

ശാരദാംേഭാദവർേണ്ണ
സേവ്യ ഭാേഗ തുഷാരാചലസുകൃതപരീപാകേദദീപ്യമാേന
ലക്ഷ്മീഗ്രാമാധിവാേസ ഭജനപരനൃണാം
ശശ്വദക്ഷീണലക്ഷ്മീദാേനാന്നിേദ്ര ദയാർേദ്ര രതിരുദയതു േമ
കാമേദ വാമേദേവ.”

(8)

“ഏതാമാശു കൃതിം മമ പ്രഥയതാദദ്ധാ സിതാബ്ജപ്രഭം

ഗാഢാശ്ലിഷ്ടഗളം ശ്രിയാ പരിലസച്ചന്ദ്രാവതംേസാജ്ജ്വലം
നിത്യം സംഭൃതഭൂതി ദന്തിദമനം നിേശ്ശഷഭൂതാനതം
ശശ്വൽസംസൃതസർവമങ്ഗലമേശാകാ
വാസസംസ്ഥംമഹഃ.”
(9)
“ലക്ഷ്മീമക്ഷീണരൂപാമനിശമനുഭവൻ

ഭൂമിജാം ഭൂരിേമാദം
തന്വന്നാസ്ഥാം സുമേന്ത്ര ഭുവി ച തിലകയന്നന്വയം ചിത്രഭാേനാഃ
വിശ്വാമിത്രാധികാനന്ദദവിപുലഭുജാവിക്രേമാ വിക്രമാേഖ്യാ
രാജാ രാമാഭിരാേമാ ജഗദവനകലാലാലസീ ലാലസീതി.”

(10)

“തന്വാേനാ ധർമ്മജാതസ്ഥിതിമജിതസുഹൃൽ

േപ്രാല്ലസദ്ഭീമേസേനാ
ബദ്ധാസംേഗാ യമാദൗ സരസതരഗവാ
കർണ്ണസേമ്മാദദാതാ
ശശ്വദ്ഭൈദ്രകേലാേലാ ഭൃശമഹിതബലധ്വംസേനാദിത്വരാത്മാ
േസായം വിൈശ്വകവീേരാ വിജയ ഇവ വിേജജീയേത ഭൂരിേതജാഃ.”

(11)

“യസ്സഞ്ചിതം ഗുണഗണം ഭുവേനസ്യ സഞ്ചിഖ്യാേസദസാവവിചികിത്സിതേമവ മിേത്സൽ
ആധായ സാധു കളധൗതഗിരിം തുലായാം
വാരാന്നിധാവഹഹ! ബാഹുകതാം ച വാേഞ്ഛൽ.”

(12)

“ക്ഷാേമാ ധർമ്മഃ ക്ഷമായാമയമഖിലനയാംേഭാനിേധരസ്യ രക്ഷാ-

ശിക്ഷാദാേക്ഷ്യാദയാദ്യത്സമഗത സകലഃ
പൂർണ്ണഭാേവന തൂർണ്ണം
തന്മേന്യ ജാതഭീതിഃ കുഹചന കുഹനാസംവൃതാത്മാ നിലിേല്യ
പാേപാദ്യല്ലാലേസായം കലിരിഹ കലിേജതാരേമനം വിഭാവ്യ.”

(13)

“സ്വസ്രീേയാസ്യ ഖലു ക്ഷമാവലരിേപാശ്ശ്രീമാനേവദാഭിധഃ

സുശ്രാവ്യം ചരിതം സുധാകരകുലേക്ഷാണീഭുജാം പാവനം
വിദ്വത്സമ്മതചമ്പുഭാരതനിബന്ധസ്യാത്ഭുതാർത്ഥാവലീസിേന്ധാഃ പൂർവതയാദ്യ വർണ്ണയതി തൽ
സേന്താലഭന്താം മുദം.”
(14)

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാനത്തിലും പ്രകൃേതാപയുക്തങ്ങ
ളായ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്.
“ശ്രീമൽകൃഷ്ണാഭിധഗുരുകൃപാസാരമാധ്വീരസാർൈദ്രർഹൃൈദ്യരുദ്യൽപരിമളഭൈരർഗ്ഗദ്യപദ്യാഭിധാൈനഃ
കാേലാദ്ബുൈദ്ധഃ സ്തബകലസിൈതർവിശ്വവര്യാ സപര്യാ
പുഷ്പവ്രാൈതരിഹ വിരചിതാ നന്ദസൂേനാർമ്മൈയഷാ.”

(15)

“സാനന്ദാനന്തേഭാഗിപ്രവരപരിലസന്മങ്ഗേലാത്തുങ്ഗമൂർത്തി-

ശ്ശ്രീമദ്വത്സം ദധാേനാ മഹിതതരവൃഷസ്കന്ധേദദീപ്യമാനഃ
വാസം തന്വന്നേശാേകാപപദപുരവേര
സർവേദാമാധേവാ േമ
പാദാംേഭാജന്മഭാജസ്സപദി വിതനുതാമുത്തമാം മുക്തിലക്ഷ്മീം.”

(16)

ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത േശ്ലാകം ബാലകൃഷ്ണേനയും ഏഴാ
മേത്തതു ഗുരുവായൂരപ്പേനയും പരാമർശിക്കുന്നു. ‘േകളീ
േലാലം’ എന്ന േശ്ലാകം കൃഷ്ണഗീതിയുെട അവസാനത്തി
ലും േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ കഥ കളിക്കുന്ന ദിവസവും കൃ
ഷ്ണനാട്ടത്തിെല പാട്ടുകാർ അതു് ഒടുവിൽ െചാല്ലണെമ
ന്നു് ഒരു വയ്പുമുണ്ടു്. രണ്ടാമേത്തയും പതിനഞ്ചാമേത്ത
യും േശ്ലാകങ്ങളിൽ കവി തെന്റ ഗുരുനാഥനായ ആനാ
യത്തു കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിെയ വന്ദിക്കുന്നു. മൂന്നാമേത്തതു
തളിയിൽ ശിവേനയും നാലാമേത്തതു തിരുവളയക്കാട്ടു്
ഭദ്രകാളിേയയും അഞ്ചാമേത്തതു വാലിേശ്ശരി േവട്ടെയ്ക്കാ
രുമകേനയും ആറാമേത്തതു കരിമ്പുഴ ശ്രീരാമേനയും
എട്ടാമേത്തതു െപരിെഞ്ചല്ലൂർ ശിവേനയും ഒൻപതാമ
േത്തതും പതിനാറാമേത്തതും അേശാകപുരെത്ത തിരു
േവഗപ്പുറ ശിവേനയും വിഷ്ണുവിേനയും സ്മരിക്കുന്നു. ഈ
മൂർത്തികെളല്ലാം സാമൂതിരിരാജവംശത്തിെല കുലേദ
വതകളാണു്. പണ്ടു് ഒരു സാമൂതിരിപ്പാടു െപരുെഞ്ചല്ലൂർ
ശിവെന്റ സായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നും അന്നുമുതൽ ആ
േദവനു മഹാരാജത്വം സിദ്ധിച്ചു എന്നും അതിൽ പിന്നീ
ടു സാമൂതിരിമാർ തീെപ്പട്ടാൽ േദവൻ പുലെകാള്ളുന്നു
എന്നും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. പതിെനാന്നുമുതൽ പതി
ന്നാലുവെരയുള്ള പദ്യങ്ങളിൽ കവി തെന്റ മാതുലനും
സാമൂതിരിയുമായ ശക്തൻമാനവിക്രമരാജാവിെന്റ അപ
ദാനങ്ങെള പ്രകീർത്തനം െചയ്യുന്നു. “തിലകയന്നന്വയം
ചിത്രഭാേനാഃ” എന്ന പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു സാമൂതി
രിപ്പാടന്മാരുെട കുടുംബം അഗ്നിവംശജമാെണന്നു കാ
ണാവുന്നതാണു്. ‘പാേപാദ്യല്ലാലേസായം’ എന്നതു
കലിവാക്യമാകുന്നു.
കൃഷ്ണഗീതയിൽ ഈ വിസ്തരെമാന്നുമില്ല. ആദ്യമായി ഒരു
േഗാപാലകൃഷ്ണസ്തുതിയും പിന്നീടു ഗുരുവന്ദനവും അതിന
പ്പുറം ഗുരുവായുപുേരശസ്തുതിയും മാത്രേമ ഇവിെട സ്മരി
േക്കണ്ടതായുള്ളൂ. അവയിൽ ഒടുവിലെത്ത രണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങളും സാമൂതിരിയും കവിയുമായുള്ള ബന്ധെത്ത പ്രദർ
ശിപ്പിക്കുന്നതും ഒടുവിൽ കലിദിനസൂചകമായ വാക്യം
ഉൾെക്കാള്ളുന്നതുമായ മറ്റു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും പകർ
ത്താം.
“േപ്രമ്ണാലം ലാള ്യമാനസ്സദയമിഹ സദാ

നന്ദസംേജ്ഞന പിത്രാ
രാേമണ ജ്യായസാ വാ വിവശമതിയേശാദാഖ്യയാ വാ ജനന്യാ
ആദീവ്യൻ ദിവ്യഗവ്യാ വിബുധപരിവൃേഢാരിഷ്ടദാതാഘേമാക്ഷം
പുഷ്ണൻ കൃേഷ്ണാ ഗുരുർേമ്മ പരമതമമേതാദ്ഭാസേകാ േബാഭവീതു.

(1)

സൗവർണ്ണാദ്ഭുതഭൂഷേണാജ്ജ്വലവപുഃ
സംവീതപീതാംബേരാ
നീലാംേഭാദനിേഭാ ഭുൈജർധൃതഗദാശംഖാരി
പേങ്കരുൈഹഃ
ഭ്രാജിഷ്ണുർഗ്ഗുരുവായുമന്ദിരവിേരാചിഷ്ണുസ്സ വിഷ്ണുസ്സ്വയം
ധൃഷ്ണുർവിശ്വജേനാപതാപഹരേണ കാവ്യം
മമാപ്യായേയൽ.

(2)

വിക്രാന്ത്യാക്രാന്തവിശ്വദ്വിഷത ഇഹ ഗുേരാർവിക്രമാഖ്യസ്യ രാജ്ഞഃ
സ്വസ്രീേയാ മാനേവേദാ മുരമഥനകഥാവർണ്ണനാേലാഭനുന്നഃ
വിേഷ്ണാർവൃഷ്ണീശ്വരസ്യ പ്രഥയതി പദരൂേപണ കിഞ്ചിൽ കഥാം താം
കാന്താം വിശ്വവ്യഥാന്താമിഹ വിബുധജനാസ്സന്തു സേന്താഷവന്തഃ

(3)

സ്ഫായദ്ഭക്തിഭേരണ നുന്നമനസാ ശ്രീമാനേവദാഭിധേക്ഷാണീേന്ദ്രണ കൃതാനിരാകൃതകലിർഗ്രാഹ്യാ
സ്തുതിർഗ്ഗാഥൈകഃ
ലക്ഷ്മീവല്ലഭ കൃഷ്ണഗീതിരിതി വിഖ്യാതാ തവാനുഗ്രഹാേദഷാ പുഷ്കരേലാചേനപി ഭജതാം പുഷ്ണാതു
േമാക്ഷശ്രിയം.”
(4)

തെന്റ ഗുരുവായ പിഷാരടിയുെടേമൽ കവിക്കുണ്ടായിരു
ന്ന ഭക്തിപാരവശ്യത്തിനു ‘േപ്രമ്ണാ’ ഇത്യാദി േശ്ലാക
വും സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. “ഗ്രാഹ്യാ സ്തുതിർഗ്ഗാഥൈകഃ”
എന്നതാണു് പ്രകൃതത്തിൽ കലിവാക്യം.

മാനേവദെന്റ കവനൈശലി
മാനേവദെന്റ കവിത പ്രാസപ്രേയാഗജടിലവും വ്യാകരണ
പാണ്ഡിേത്യാൽേഘാഷകവുമാെണങ്കിലും വിരസേമാ
ദുർഗ്രഹാർത്ഥേമാ അല്ല; പ്രത്യുത അതു ബഹുധാ സഹൃ
ദയഹൃദയാവർജ്ജകമായി പരിസ്ഫുരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
പദഘടനയിൽ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള പാടവം അസാധാര
ണമാകുന്നു. െകാല്ലം 821 വെരെയങ്കിലും ജീവിച്ചിരുന്നി
രിക്കാവുന്ന േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിെയ പലേപ്പാഴും കാണു
ന്നതിനും അേദ്ദഹവുമായി സംഭാഷണം െചയ്യുന്നതിനു
മുള്ള അവസരം അേദ്ദഹത്തിനു ധാരാളമായി ലഭിച്ചി
രുന്നിരിക്കണം. രണ്ടു േപരും ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ
ഭക്തന്മാരായിരുന്നുവേല്ലാ. കവനവിഷയത്തിൽ ഭട്ടതി
രിതെന്നയായിരുന്നു തമ്പുരാെന്റ പരമപ്രധാനനായ
മാർഗ്ഗദർശി. സുകുമാരെന്റ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം, ശങ്കരക
വിയുെട ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം, ജയേദവെന്റ ഗീതേഗാവിന്ദം,
അഗസ്ത്യഭട്ടെന്റ ബാലഭാരതം, അനന്തഭട്ടെന്റ ഭാരതച
മ്പു ഇത്യാദി ഗ്രന്ഥങ്ങേളയും അേദ്ദഹം ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ശബ്ദാഡംബരം േപാെല തെന്ന അർത്ഥസൗഭാഗ്യം
അേദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീനമായിരുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നി
ല്ല. തമ്പുരാെന്റ കല്പനകളിൽ ഏറിയകൂറും േശ്ലഷാനു
പ്രാണിതങ്ങേളാ അെല്ലങ്കിൽ അനന്തകവിെയ അനു
കരിക്കുന്നവെയാ ആണു്. ദുശ്ശ്രവമായ യതിഭംഗവും
അങ്ങിങ്ങു കാണുന്നുണ്ടു്. ‘വ്യത്യസ്താംഘ്രി സവിഭ്രേമാന്ന
മിതവാമഭ്രൂലതം േത സ്ഥിതം’ എന്നുംമറ്റും പ്രേയാഗിക്കു
വാൻ അേദ്ദഹത്തിനു യാെതാരു മടിയും കാണുന്നില്ല.
പെക്ഷ ആ ൈവകല്യസമുച്ചയം ചന്ദ്രബിംബത്തിെല
കളങ്കശകലെമേന്ന കരുേതണ്ടതുള്ളു.
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2 പൂർവഭാരതചമ്പു
കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിേയാടു വ്യാകരണം അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ
ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ തനിക്കു സിദ്ധിച്ച ആശ്ചര്യജനകമായ
അവഗാഹം ഗുരുനാഥെന േബാധെപ്പടുത്തുന്നതിനുേവ
ണ്ടി കവി യൗവനാരംഭത്തിൽ രചിച്ച ഒരു കാവ്യമാണു്
പ്രസ്തുതചമ്പുെവന്നും ഓേരാദിവസവും ഓേരാ സ്തബകം
വീതം ഉണ്ടാക്കി അേദ്ദഹം ഗുരുവിനു കാഴ്ചവച്ചു എന്നും
അങ്ങെന പന്ത്രണ്ടു ദിവസംെകാണ്ടു ചമ്പൂനിർമ്മിതി
സമാപ്തമായി എന്നും ചില പഴമക്കാർ പറയുന്നു. സ്തബ
കങ്ങളുെട ൈദർഘ്യവും അവയിൽ ആപാദചൂഡം പരി
ലസിക്കുന്ന രചനയുെട നിഷ്കർഷവും േനാക്കിയാൽ ആ
ഐതിഹ്യത്തിൽ അനല്പമായ അതിശേയാക്തിയുെട
കലർപ്പുെണ്ടന്നു അനുമാനിേച്ച കഴിയൂ.
“ഉന്മീലദംബുജകദംബകസൗരഭീണാ-

മുന്നൃത്യദീശമുകുടീതടിനീസഖീനാം
ആചാന്തൈവരിയശസാമമൃേതാർമ്മിളാനാം
വാചാമനന്തസുകേവർവസുൈധവ മൂല്യം”

എന്നു തൽക്കർത്താവുതെന്ന പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരത
ചമ്പുവിെന്റ അചുംബിേതാേല്ലഖപ്രഭൃതികളായ ഗുണഗ
ണങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടനാകുക നിമിത്തമാണു് താൻ പൂർ
വഭാരതചമ്പു രചിച്ചെതന്നു ‘സ്വസ്രീേയാസ്യ’ ഇത്യാദി
പദ്യത്തിൽനിന്നു വ്യഞ്ജിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അനന്തഭട്ടേന്റ
തിെലന്നേപാെല തമ്പുരാെന്റ ചമ്പുവിലും പന്ത്രണ്ടു സ്ത
ബകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. അനന്തകവി തെന്റ കാവ്യം
ഹസ്തിനാപുരത്തിെന്റ വർണ്ണനേത്താടുകൂടി ആരംഭിച്ചു്
അവിെട പാണ്ഡുമഹാരാജാവിെന്റ രാജ്യഭാരെത്ത വർ
ണ്ണിച്ചുെകാണ്ടു പുേരാഗമിക്കുകയും ഒടുവിലെത്ത സ്തബക
ത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരചക്രവർത്തിയുെട അശ്വേമധാനന്തര
മുള്ള രാജ്യഭാരമാഹാത്മ്യെത്ത ദിങ്മാത്രമായി നിർേദ്ദ
ശിച്ചുെകാണ്ടു തൂലികെയ വിരമിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ആശ്രമവാസപർവംമുതൽക്കുള്ള ഇതിവൃത്തം അേദ്ദഹം
സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. അനന്തഭട്ടൻ ആദിപർവത്തിൽ എവിടം
െതാട്ടു തുടങ്ങുന്നുേവാ അതിനുമുമ്പുള്ള മഹാഭാരതകഥ
കളാണു് തമ്പുരാെന്റ കാവ്യത്തിനു വിഷയീഭവിക്കുന്നതു്.
ബാലഭാരതത്തിെല ‘അസ്ത്യത്രിേനത്രപ്രഭവഃ’ എന്ന പ്ര
ഥമേശ്ലാകെത്ത അനുകരിച്ചു് അേദ്ദഹവും
“ശ്രീമാൻ സീമാതിഗാമിപ്രസൃമരമഹിമാ

ചന്ദ്രമാസ്സാന്ദ്രേമാദം
േസൈന്ദ്രരാസ്വാദ്യമാനസ്സകലസുരഗൈണ
േരാഹിണീപ്രാണനാഥഃ
േനത്രാദേത്രഃ പുരാഭൂൽ പ്രഭവ ഉരുഭുജാവിക്രമാക്രാന്തവിശ്വേക്ഷാണീചക്രാന്തരാണാം ഭരതകുലഭുവാം
ഭൂഭുജാം മാനഭാജാം”

എന്നിങ്ങിെന വസ്തുനിർേദ്ദശത്തിനു് ഉപക്രമിക്കുന്നു.
തെന്റ ൈവയാകരണത്വം ഗുരുനാഥനും പണ്ഡിതേലാ
കവും അറിയണെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു പ്രസ്തുതചമ്പു
രചിക്കുന്ന കാലത്തു അത്യന്തം അഭിനിേവശം ഉണ്ടാ
യിരുന്നതായി ഊഹിക്കാം. ‘ബലാൽകാേരണ’ എന്ന
തിന്നുപകരം ‘ആര്യഹലം’ എന്നുേപാലും അേദ്ദഹം പ്ര
േയാഗിക്കും. യങന്തങ്ങളും യങ്ലുഗന്തങ്ങളുമായ പദ
ങ്ങൾ സമൃദ്ധങ്ങളാണു്. ‘നന്നമ്യമാനാവനിപാല മൗലി
േനനിജ്യമാനാമലപാദപീഠഃ’ ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ േനാ
ക്കുക. ഏതാദൃശമായ ഭ്രമം പത്തുവർഷംകൂടി കഴിഞ്ഞ
തിനു േശഷം നിർമ്മിച്ച കൃഷ്ണഗീതിയിൽ അത്രതെന്ന
കാണുന്നില്ല. യയാതിചരിതം, തപതീചരിതം, ദുഷ്ഷ
ന്തചരിതം, ശന്തനുചരിതം, അംബാചരിതം മുതലായ
രസകരങ്ങളായ കഥകൾ കവി വളെര വിസ്തരിച്ചാണു്
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കവിതയുെട രീതി താെഴ ഉദ്ധ
രിക്കുന്ന പദ്യഗദ്യങ്ങളിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്.

പുരൂരവസ്സു്
“േയാസാവിളാപതിരിളാതനേയാപി ചിത്രം

സ്ത്രീമാതൃേകാപി ഖലു പൂരുഷമാതൃകശ്ച
വാണീവിരാജിവദനാംബുരുേഹാപി ചിത്രം
വാണീവിദൂരതര ഏവ വരീവൃതീതി.”

യയാതി (ഗദ്യം)
“… ആശാവശാദാശാവലയാദാഗത്യഭൂേതഷു സകലഭൂ
േതഷു, ഗവ്യേതാ ജനാൻ ഗവ്യയാ, ഗ്രാമീയേതാ ഗ്രാമത
യാ, േകദാരീയതഃ ൈകദാരിേകണ, ഭിക്ഷീയേതാ ൈഭ

േക്ഷേയണ ച യഥാമേനാരഥം സർവദാ സംപ്രദാനീ
കുർവൻ, പുരുഹൂത ഇവ ഭൂഭൃൽകുലാധിേനതാ, ൈവശ്വാ
നര ഇവാശ്രിതാശാപൂരണമനാഃ, കൃതാന്ത ഇവ ക്രൂരദ
ണ്ഡധാരണദത്ത ചിത്തഃ, നിരൃതിരിവ പുണ്യജനപരി
േശാഭിതപാർശ്വഭാഗഃ, വരുണ ഇവ ഭൃശമഹിതപാേശാ
ദ്ധർത്താ, സമീരണ ഇവ സദാഗമേലാലഃ, കുേബര ഇവ
ഗുഹ്യകാര്യഃ, വൃഷാകപിരിവ വൃഷാഭിരക്ഷീ, വൃഷാകപാ
യീവ ഹാേരാജ്ജ്വലാംഗകാന്തിഃ, മൂർത്തിത്രയീവ സത്യാ
ലീനമനാഃ, ഇന്ദ്രാവരുണാവിവ വിതതേഗാരാജീവിനത
വിമതനൃപതിവിതതിവികടമകുടഘടിതമണി ഘടാമരീ
ചിവീചീവിരാജിതപദപല്ലവഃ, സതതസന്തന്യമാനദാന
ബംഭജ്യമാനദിവ്യപാദേപായമേദദീവ്യത.”

കചെന്റ ഗുരുകുലവാസം
“പ്രസന്നം സദ്വൃത്തം സ ഖലു സദലങ്കാരമർമലം

ഗുണാനാമാവാസം സഹൃദയജനേജ്ഞയഹൃദയം
മഹാശയ്യാവിഷ്ടം സുമഹിതപദം ഹൃദ്യചരിതം
സദാേസവ്യം കാവ്യം സ്ഫുടരസമേസവിഷ്ട ച കചഃ.”

പൂരു (ഗദ്യം)
“… രാഹൗ ദ്വിജവേരാപപ്ലവരുചിഃ, വാരിപ്രഭാേവ േസതു
ഭംഗഃ, പദ്മായാം പരപുരുഷസംഗഃ, ദന്ദശൂേക ദ്വിജിഹ്വ
താ, പേയാനിധൗ േപാതസംസ്ഥിതിഃ, വനിതാവിലേഗ്ന
ക്ഷീണതാ, ഗ്രേഹഷു വക്രഗതിഃ, ഔഷധീേശ േദാേഷാ
പസങ്ഗഃ, വൃഷഭധ്വേജ വിഷാദിതാ, വൃദ്ധജേനഷു ദണ്ഡ
ധാരണം, രതൗ ൈവപരീത്യം, വാരണവിഗ്രേഹഷ്വവഗ്ര
ഹഃ, കാമിനീകുചകലശേയാരുദ്വൃത്തതാ ച േകവലമാ
സീൽ.”

സംവരണൻ, തപതിെയക്കണ്ടിട്ടു്
വാപീ കാപ്യൂർദ്ധ്വവാഹാ ശിവ ശിവ സുഷമാപൂരപീയൂഷയൂഷസ്യന്ദിന്യസ്യാം നിമഗ്നം സരസിജമുപരി
ശ്ലിഷ്ടൈശവാലജാലം
കിഞ്ചാസ്മിന്നഞ്ചിതാഭാ കവലയയുഗളീ
ദൃശ്യേത വിശ്വരമ്യാ
ചിത്രം ചിത്രം ബൈതവം കഹചിദപി ച േനാ
വിഷ്ടേപ ദൃഷ്ടപൂർവം.”

മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ വിവിധാപദാനങ്ങെള അനുകീർത്ത
നം െചയ്യുന്ന ദശമസ്തബകമാണു് പൂർവഭാരതമാലയുെട
നായകമണിെയന്നു നിസ്സംശയമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതാണു്. ‘േഹാതൃവാഹനൻ’ എന്ന രാജാവു്
അംബയുെട സങ്കടപരിഹാരത്തിനു് ആ കുമാരി പരശു
രാമേനാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കണെമന്നു് ഉപേദശിക്കുന്നതാ
ണു് കഥാഘട്ടം.
“ആേസ്ത മേഹന്ദ്രമുഖേദവനുേതാ മുനീൈന്ദ്രർവ്യാേപ്ത മേഹന്ദ്രശിഖേര സ ഹി ജാമദഗ്ന്യഃ
ലക്ഷ്മീപേതരവികൈലവ കലാ കിലായം
ഷഷ്ഠീ മഹിഷ്ഠമഹിഭാരനിരാസനിഷ്ഠാ.

തം താവേദവ ശരണം വ്രജ വിശ്വബന്ധും
സന്താപസിന്ധുപതിതാമയമുദ്ധേരൽ ത്വാം
തത്താദൃശാനി ചരിതാനി ന കാനി കാനി
ഭക്താഭിരക്ഷണപരാണി കൃതാനി േതന?”

എന്നിങ്ങെനയുള്ള പീഠികേയാടുകൂടിയാണു് ആ ഭഗവന്മ
ഹിമാനുവർണ്ണനം ആരംഭിക്കുന്നതു്.
ധൃതരാഷ്ട്രർ, പാണ്ഡു, വിദുരൻ ഇവരുെട ജനനം കഴിഞ്ഞു്:
“ഇത്ഥം േത ഖലു ജാതകർമ്മകൃതസംസ്കാരാഃ
കുമാരാസ്ത്രയ-

സ്തസ്മിൻ ഹസ്തിനനാമ്നി പത്തനവേര വിഭ്രാജിേര നിർഭരം
ശശ്വൽസംശ്രിതഭൂതിതായനപരാസ്സംഭാവനീയാസ്സതാം
മേദ്ധ്യേവദി സമിത്സമിദ്ധമഹസേസ്ത്രതാഗ്നയേസ്ത യഥാ.
ഏവം േദേവാപേമഷു ത്രിഷു സപദി കുമാേരഷു ജാേതഷു േതഷു
വ്യാസാൽ സാ വാസവീ േസാപി ച സുരതടിനീനന്ദനേസ്ത ച േദവ്യൗ
നാനന്ദാമാസുരാസൂദിതഹൃദയരുജഃ
പൂർണ്ണകാമാഃ കിമുൈക്തർഭൂേയാഭി, ർേമ്മാദഭാേരാ നിഖിലതനുഭൃതാം
േമദുരഃ പ്രാദുരാസീൽ.”

എന്ന പദ്യങ്ങേളാടുകൂടി ഇതിവൃത്തം സമാപിക്കുന്നു.
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3 കൃഷ്ണഗീതി — ചില ഐതിഹ്യങ്ങൾ
കൃഷ്ണഗീതിയിൽ തമ്പുരാെന്റ കവനകലാകുശലതയ്ക്കും
ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അവ്യഭിചാരിയായ രതിഭാവത്തിനും
പുറേമ സംഗീതശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പാടവത്തിനും െതളി
വുണ്ടു്. പ്രസ്തുതകൃതിയുെട രചനെയപ്പറ്റി ഒൈരതിഹ്യം
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ പ്രത്യക്ഷദർശനം സിദ്ധിച്ച ഒരു
വില്വമങ്ഗലത്തു സ്വാമിയാർ മാനേവദെന്റ കാലത്തും
ജീവിച്ചിരുന്നു. ആ സിദ്ധേനാടു രാജാവു ഭക്തിപൂർവം
പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ, അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണ
െന കാണിച്ചുെകാടുത്തു എന്നും രാജാവു് േദവെന വാരി
െയടുക്കുവാൻ ഭാവിച്ചു എന്നും അേപ്പാൾ ‘അതു വില്വമ
ങ്ഗലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല’ എന്നരുളിെച്ചയ്തു ഭഗവാൻ അന്തർ
ദ്ധാനം െചയ്തു എന്നും രാജാവു ഭഗവാെന കടന്നുപിടിച്ച
േപ്പാൾ രണ്ടു കണ്ണുള്ള ഒെരാറ്റ മയിൽപ്പീലിമാത്രം അേദ്ദ
ഹത്തിനു കിട്ടി എന്നുമാണു് ആ കിംവദന്തി. പിന്നീടു
സ്വാമിയാരുെട ഉപേദശമനുസരിച്ചു കൃഷ്ണഗീതി രചിക്കു
കയും ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ േവഷം െകട്ടുന്ന നടൻ ധരിേക്കണ്ട മു
ടിയിൽ ആ മയിൽപ്പീലികൂടി േചർത്തുവയ്ക്കുകയും ആ മുടി
ആരു കൃഷ്ണേവഷം ധരിച്ചു അവർെക്കല്ലാം ഒന്നുേപാെല
പാകമായിരിക്കുകയും െചയ്തുവേത്ര. രാജാവു സാമൂതി
രിപ്പാടന്മാരുെട ഒരു േക്ഷത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന്നായി
െചന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു െകാന്നമരത്തിെന്റ ചുവ
ട്ടിൽ പുഷ്പങ്ങൾ േശഖരിച്ചു കളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന രൂപ
ത്തിലാണു് വില്വമംഗ്ലം അേദ്ദഹത്തിനു ബാലകൃഷ്ണെന
പ്രത്യക്ഷീഭവിപ്പിച്ചതു് എന്നു ചിലരും, അതല്ല ഭക്തനായ
കവിതെന്ന േഗാപാലമന്ത്രം ജപിച്ചു സിദ്ധിവരുത്തി ബാ
ലകൃഷ്ണെന ഒരു ഇരഞ്ഞിമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ േനരിൽ
കണ്ടതാെണന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. ശില്പവിദ്യയിലും
വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്ന തമ്പുരാൻ ഉടൻ ആ ഇലഞ്ഞിമര
ത്തിെന്റ െകാമ്പുെകാണ്ടു് ഒരു േവണുേഗാപാലവിഗ്രഹം
ഉണ്ടാക്കി. അതു തെന്റ കാലത്തു സാമൂതിരിേക്കാവില
കത്തു ഉണ്ടായിരുന്നതായി കടത്തനാട്ടു ഉദവർമ്മ ഇള
യതമ്പുരാൻ കവികലാപത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ േവഷംെകട്ടി അഭിനയിക്കുന്നതിനു് ഉണ്ടാ
ക്കിയ മുടിയിൽ താൻ പിടിെച്ചടുത്ത മയിൽപ്പീലിയും
തിരുകിയെത്ര. ആ മുടിെവച്ചാൽ നടനു ഭാവപ്പകർച്ചയു
ണ്ടാകുക പതിവായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണനാട്ടക്കാർ
തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ െചന്നേപ്പാൾ അന്നെത്ത െകാച്ചി
വലിയ തമ്പുരാൻ അതിെല കംസവധം കഥ അഭിന
യിക്കണെമന്നു ആജ്ഞാപിച്ചു് ഒരു െകാമ്പനാനെയ
അരങ്ങത്തു നിറുത്തിെയന്നും കൃഷ്ണേവഷം െകട്ടിയ നടൻ
ആനെയ െകാമ്പിൽ പിടിച്ചു മലർത്തിക്കിടത്തി െകാന്ന
തിെന്റ േശഷം തമ്പുരാെന്റ േനർക്കു പായുകയും അേദ്ദ
ഹം ഓടി എവിെടേയാ രക്ഷെപ്പടുകയുംെചയ്തു എന്നും
അതിൽപ്പിന്നീടു കൃഷ്ണനാട്ടക്കാർ െതേക്കാട്ടു േപായിട്ടി
െല്ലന്നും ഒരു ഉപകഥയുമുണ്ടു്. അത്രമാത്രം മഹിമയ്ക്കു നി
ദാനീഭൂതമായ ആ തിരുമുടി സാമൂതിരി ഒരിക്കൽ െകാടു
ങ്ങല്ലൂർ േകാട്ടയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയം ഡച്ചുക്കാരു
െട ആക്രമത്തിൽ ദഹിച്ചുേപായി എന്നും, അങ്ങെനയല്ല
അതു സാമൂതിരിേക്കാവിലകം ഉേദ്ദശം 100 െകാല്ലങ്ങൾ
ക്കുമുൻപു് അഗ്നിക്കിരയായേപ്പാൾ നശിച്ചതാെണന്നും
പഴമക്കാർ ഓേരാ വിധത്തിൽ പറയുന്നു. ഏതായാലും
മാനേവദൻരാജാവു ശ്രീകൃഷ്ണെന അനുസന്ധാനദ്വാരാ
പേരാക്ഷമായിെട്ടങ്കിലും ദർശിച്ചിരുന്നിരിക്കണെമന്നു
ള്ളതിനു സംശയമില്ല. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനു് അനിർവചനീയ
മായ ഒരു ദിവ്യത്വം അതിെന്റ ആവിർഭാവകാലംമുതൽ
ആസ്തികന്മാർ ആേരാപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതും നിസ്തർ
ക്കമാണു്. ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ ഭഗവത്സന്നിധാന
ത്തിൽ പൂർേവാക്തമായ ദാരുവിഗ്രഹെത്ത മുന്നിൽെവ
ച്ചുെകാണ്ടാണേത്ര കവി കൃഷ്ണഗീതി രചിച്ചതു്.

ഇതിവൃത്തം

ക്രി. പി. 12-ാം ശതകത്തിൽ വങ്ഗേദശെത്ത അലങ്കരി
ച്ചിരുന്ന മഹാകവി ജയേദവെന്റ ഗീതേഗാവിന്ദത്തിനു്
ഒരുകാലത്തു േകരളത്തിൽ സർവേതാമുഖമായ പ്രചാര
മുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും പല േക്ഷത്രങ്ങളിലും െകാട്ടിപ്പാ
ടിേസ്സവയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുന്നതു മധുരേകാമളകാന്തപദാ
വലിയായ ആ ‘ജയേദവസരസ്വതി’െയത്തെന്നയാണേല്ലാ
അഷ്ടപദിയിെല വിഷയം േഗാപികാഗീതിയാകുന്നു.
അതിൽ േശ്ലാകങ്ങളും ഗീതങ്ങളുമുണ്ടു്. സംഭാഷണം മുഴു
വൻ ഗീതത്തിലാണു്. പ്രസ്തുതകൃതിക്കു് അഷ്ടപദി എന്നു
േപർ സിദ്ധിച്ചതു് ഓേരാ ഗീതത്തിലും പ്രാേയണ എെട്ടട്ടു
ചരണങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ളതുെകാണ്ടാകുന്നു. ഗീതേഗാ
വിന്ദം കവി പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളിലാണു് രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
ഒരു സർഗ്ഗത്തിൽ ഒേന്നാ അതിലധികേമാ ഗീതങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നാം സർഗ്ഗത്തിലും നാലാംസർഗ്ഗ
ത്തിലും നാലു അഷ്ടപദികൾ (ഗീതങ്ങൾ) വീതമുണ്ടു്.
ആെകയുള്ള അഷ്ടപദികളുെട സംഖ്യ 24 ആണു്. കൃ
ഷ്ണഗീതിയിെല വിഷയം ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധ
ത്തിെല കഥാസമുച്ചയമാകുന്നു. നാരായണീയത്തിൽ
േമല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിെയന്നേപാെല മഹാവി
ഷ്ണുവിെന അഭിസംേബാധനം െചയ്തുെകാണ്ടാണു് കവി
േശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഓേരാ ഗീതത്തിലും എട്ടു
ചരണങ്ങൾ േവണെമന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല. ആവശ്യവും
ഔചിത്യവും അനുസരിച്ചു് അവ കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഇരി
ക്കും.
“ലക്ഷ്മീനാഥ പുരാ സുരാസുരമൃേധ േയ കാലേനമ്യാദയ-

സ്ത്വൽപിഷ്ടാ അപി ശിഷ്ടകർമ്മബലേതാ ൈദത്യാ ന
മുക്തിം ഗതാഃ
േതഷാം ഭൂരിഭേരണ ഭൂതലജൂഷാം സാ ഭൂതധാത്രീ വ്യഥാപാത്രീേവധസേമത്യ േവഗത ഇതി േപ്രാവാച േദവാമൃതം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ഭൂേദവിയുെട ബ്രേഹ്മാപസർപ്പണ
േത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കഥ,
“സംേയാജ്യാത്മാനമാത്മന്യതിവിശദധിയാം

ധ്യാനഗമ്യാം രമായാഃ
കാമ്യാം വിൈശ്വകരമ്യാം ത്രിഭുവനജനതാഗീതകീർത്തിസ്സ്വമൂർത്തിം
ആദായാഗാസ്സ്വധാമ പ്രകടനിജവിഭൂത്യാ മഹത്യാ ച ഭൂത്യാ
ക്ഷിത്യാ യുക്തസ്സേതാേഷ മൃദുതളിമവിേശേഷ ച േശേഷ സ്മ േശേഷ.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണ
േത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഗീതിക്കു് അവതാ
രം തുടങ്ങി എട്ടു വിഭാഗങ്ങളുെണ്ടന്നു മുൻപുതെന്ന പ്ര
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവയുെട േപരുകൾ എളുപ്പത്തിൽ
ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ഓേരാ േപരിേന്റയും പ്രഥമാ
ക്ഷരംമാത്രെമടുത്തു് “അകാരാകസ്വബാവിസ്വ” എന്നു
സൂത്രരൂപത്തിൽ ഒരുവാചകം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു
ദിവസെത്ത കഥ ഏതു് ഇതിവൃത്തംെകാണ്ടു തുടങ്ങു
ന്നുേവാ അതിനു് ആ സംജ്ഞ നല്കിയിരിക്കുന്നുെവന്ന
ല്ലാെത ആ ഇതിവൃത്തംമാത്രമല്ല അതിെല വിഷയം.
ഉദാഹരണമായി വിവിദവധംതെന്ന പരിേശാധിക്കാം.
അതിൽ വിവിദവധത്തിനുപുറേമ സാംേബാദ്വാഹം,
സമന്തപഞ്ചകസ്നാനം, ജരാസന്ധവധം, യുധിഷ്ഠിരരാ
ജസൂയം, ശിശുപാലവധം, സാല്വവധം, ദ്രൗപദീപരിത്രാ
ണം, ദൂതകൃത്യം, ഗീേതാപേദശം, ഭാരതയുദ്ധം, കുേചല
വൃത്തം എന്നീ കഥകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാട്ടം
എട്ടു ദിവസംെകാണ്ടുമാത്രം അഭിനയിച്ചു സ്വർഗ്ഗാേരാഹ
ണേത്താടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കരുെതന്നും ഒൻപതാം
ദിവസം അവതാരകഥ ഒന്നുകൂടി കളിച്ചുേവണം കലാ
ശിപ്പിക്കുവാൻ എന്നും നിയമമുണ്ടു്. അവതാരത്തിെല
പൂച്ചുറ്റലും കാളിയമർദ്ദനത്തിെല നർത്തനവും രാസക്രീ
ഡയിെല ശൃംഗാരലീലയും കംസവധത്തിെല മല്ലൻമ
റിച്ചിലും സ്വയംവരത്തിെല ജാംബവാെന്റ ഭക്തിപ്രകട
നവും ബാണയുദ്ധത്തിെല ശ്രീപരേമശ്വരെന്റ പുറപ്പാടും
വിവിദവധത്തിെല ബലഭദ്രെന്റ മദ്യപാനവും സ്വർഗ്ഗാ
േരാഹണത്തിെല അനന്തശയനവും കാേണണ്ട കാഴ്ചക
െളന്നാണു് അഭിജ്ഞന്മാരുെട മതം.

കവിതാരീതി
അത്യന്തം മേനാഹരമായ ഒരു കാവ്യം തെന്നയാണു്
കൃഷ്ണഗീതി. േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും ഒന്നുേപാെല സമാ
സ്വാദ്യങ്ങളാകുന്നു. കവി േമല്പുത്തൂരിെന്റ നാരായണീയ
െത്ത അല്പെമാന്നുമല്ല അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ േസ്താത്ര
ത്തിെലന്നേപാെല കാളിയമർദ്ദനത്തിൽ േതാടകവൃത്ത
വും, രാസക്രീഡാഘട്ടത്തിൽ കുസുമമഞ്ജരീവൃത്തവുംകൂടി
പ്രേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്.
“അഹിസാരമസാരമസാരമതിം

തരസാ സരസാദപസാരയിതും
ഉരുസാരരസാദഥ സാനുചരം
മനസാ വ്യവസായമസാവകൃഥാഃ” എന്നും
“േകശേവശ ഘനേപശേല രുചിനിേവശേന

രുചിരഗാത്രികാം
േകശേവശ ഇഹ കാമേവശവിവശാ നിബധ്യ
മണിപാത്രികാം
മാലതീകുസുമമാലികാമപി പേയാധേരധികമേനാഹേര
ബാലികാശുപശുപാലികാസരസമാപകാപിവിപിനംഹേര”

എന്നുമുള്ള ഗീതിപദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക. മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങ
ളും ഒരു ഗീതത്തിെല ഏതാനും അംശവും ചുവേട പകർ
ത്തുന്നു.
“േലാലംബാവലിേലാഭനീയസുഷമം
േലാലം വിഹാേര വധൂ-

ജാലം വ്യാകുലയന്തമസ്ഫുടഗിരം
വ്യാലംബികാഞ്ചീഗുണം
ആലംബം ജഗതാം മുഖാംബുജഗളല്ലാലം ഗളാേന്താല്ലസദ്
ബാലം ത്വാം ഹരിദംബരം മമ മേനാ
ബാലം ബതാലം ബേത.”

(അവതാരം)

“അധരസീധുനാ േതധുനാതുലം

വിജഹി േനാ വിേഭാ മന്മഥാനലം
ശ്രവണേമകയാപീശ േനാ ഗിരാ
ശിശിരയാചിരാത്ത്വം സുധാകിരാ.”

(രാസക്രീഡ)

“ലക്ഷ്മീകാന്തം നിതാന്തം മുദമിഹ

ഭജതാമാവഹന്തംവഹന്തം
കാരുണ്യം കാന്തിമന്തം ജഗദവനകലാേലാഭവന്തം
ഭവന്തം
അശ്രാന്തം േയ ഭജേന്ത പശുപകുലവധൂവല്ലഭേന്ത ലഭേന്ത
ശാന്തിം കിഞ്ചാപ്തവന്തഃ പദമപി പരമം േത
രമേന്തഽരമേന്ത.”
(വിവദവധം)

ഗീതം
കാേമാദരി — പഞ്ചാരി
കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ
കൃഷ്ണ രാമ തവ തു നടനമധികേമാഹനം
(കൃഷ്ണ)
പാദകമലകലിതകനകപാദകടകനിനദവലയവാദകമനപാണികമലതാളേമാഹനം
(കൃഷ്ണ)
ചാരുനിഹിതചരണനളിനതാളസദൃശമഖിലവിബുധജാലമധികകുതുകമകൃത വാദ്യവാദനം
(കൃഷ്ണ)
… …

…

ശ്രാന്തബന്ധഗളിതലളിതകുന്തളാന്തലസിതചലിതപിഞ്ഛകാന്തമധികതരളമകരകുണ്ഡലം
(കൃഷ്ണ)
ശർമ്മകാരിഘുസൃണതിലകകർമ്മഹാരിനിടിലനിലയഘർമ്മവാരിമിളിതലളിതനിർമ്മലാളകം
(കൃഷ്ണ)
കഞ്ജകദനകമ്രവദനമഞ്ജുവിസൃതനന്ദദമിതകുന്ദസദൃശമന്ദഹസിതകന്ദലാളിതം
(കൃഷ്ണ)
തരളതരളധന്യഹാരമിളനലളിതവന്യദാമവഹനസുബഹുമന്യമാനബാഹുവിവരകം
(കൃഷ്ണ)
സ്ഥാനചലിതകമനകനകസാരസനകനികരരുചിരസാരകപിശവദനമുദിതകിങ്കിണീരുതം.
(കൃഷ്ണ)
(കാളിയമർദ്ദനം)

മണിപ്രവാളചമ്പുക്കളിൽ കാണുന്ന മാതിരിയിൽ ഇട
യ്ക്കു രണ്ടു ദണ്ഡകങ്ങളും മഹാകവി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ
യിൽ ആദ്യേത്തതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.
‘നദ്ധാ കലാപതതിരദ്ധാ സഖീഭിരഥ
ബദ്ധാദരം ചികുരജാേല,
നവരുചിജടാേല-നനു വിമലഫാേല-

നമദമരവരനികരരുചിരതരമപി തിലകമരചി തവ ഭസളകുലലസദളകമാേല

(1)

താരം മേനാജ്ഞരുചിധാരം ഭവാനുരസി
ഹാരം ദധൗ ഭുവനസാരം,
തരുണരുചിഭാരം - തതജഘനഭാരം തരുണതരതരണികരമദവിസരഹരണചരകപിശതരവസനവരലസിതമകൃതാരം

(2)

ഇത്രയുംെകാണ്ടു മാനേവദൻരാജാവു േകരളീയസംസ്കൃ
തകവികളുെട ഇടയിൽ എത്രമാത്രം സംപൂജനീയമായ
ഒരു സ്ഥാനത്തിലാണു് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതു് എന്നു
വിദ്വാന്മാരായ വിമർശകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴി
യുന്നതാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർവ്വഭാരതചമ്പു ഇനി
യും സമഗ്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതിൽ നാം
അത്യധികമായി ലജ്ജിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. [1]
1. 1963-ൽ േകരളാ യൂണിേവർസിറ്റി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ൈലബ്രറി

യിൽ നിന്നും കൃഷ്ണീയെമന്ന ടിപ്പണേത്താടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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4 വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
മാനേവദചമ്പുവിനും കൃഷ്ണഗീതിക്കും ഓേരാ വ്യാഖ്യാനം
നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യേത്തതു കൃഷ്ണീയെമ
ന്ന ടിപ്പണവും രണ്ടാമേത്തതു ഹ്ലാദിനിയുമാണു്. കൃഷ്ണീ
യം കവിയുെട ഗുരുവായ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിതെന്ന രചിച്ച
താെണന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ‘ധ്യായം ധ്യായമിഭാനനം
ഹൃദി മുദാ ശ്രീമാനേവദാഭിധേക്ഷാണീഭൃൽകൃതചമ്പുഭാ
രത…കൃഷ്ണീയം ഖലു ടിപ്പണാഖ്യമിതി തദ്വാഖ്യാനമാേലാ
ക്യ ഹി’ എന്നാണു് അതിെല പ്രഥമേശ്ലാകം. താെഴക്കാ
ണുന്ന മങ്ഗളേശ്ലാകങ്ങളും സ്മർത്തവ്യങ്ങളാണു്.
“അേശാകനിലയാവാസി േതേജാ മൂർത്തിത്രയാത്മകം
സച്ചിദാനന്ദമൈദ്വതം ചിത്തസീമനി ഭാവേയ.

സ്ഥലീശ്വരൗ സദാ ഭദ്രവിക്രമൗ ഭക്തരിഷ്ടദൗ
നിർവിഘ്നം തത്സേദശസ്ഥവിേഘ്നശഞ്ച സമാശ്രേയ.
ശിഷ്ടാന്ധ്യമാരീചനിരാസകർമ്മവിജ്ഞാനവിസ്മാപനേഗാപ്രകാണ്ഡഃ
രാേമാ ഗുരുർേമ്മ ഹരിേസവകഃ സ്താൽ
സലക്ഷ്മണർസ്സാധുപേദാപേദഷ്ടാ.
ചമ്പുഭാരതസൂക്ഷ്മാർത്ഥദർപ്പണം ബാലതർപ്പണം
ടിപ്പണം രാമശിേഷ്യാ ഹി കൃേഷ്ണാ വിലിഖിതി ക്രമാൽ.”

അേശാകനിലയം തിരുേവഗപ്പുറയാണു്. തിരുേവഗപ്പുറ
യിലാണേല്ലാ ആനായത്തു പിഷാരം. കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിയു
െട ഗുരുരാമെനെന്നാരു പണ്ഡിതനാെണന്നും ടിപ്പണം
രചിക്കുേമ്പാൾ ഒരു മാനവിക്രമനാണു് സാമൂതിരിയായി
രുന്നതു് എന്നും കൂടി േമലുദ്ധരിച്ച േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു
ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ടിപ്പണം െചറുതാെണങ്കിലും ദുർ
വിേജ്ഞയങ്ങളായ നിരവധി വ്യാകരണപ്രേയാഗങ്ങ
െളപ്പറ്റി അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഹ്ലാദിനി വിസ്തൃത
മായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു്. അതിെന്റ കർത്താവു് അന
ന്തനാരായണസംജ്ഞനായ ഒരു ശാസ്ത്രിയും കാരയി
താവു് െകാല്ലം 991-1000വെര സാമൂതിരിപ്പാടായിരുന്ന
പടിഞ്ഞാേറേക്കാവിലകത്തു മാനവിക്രമൻ തമ്പുരാനുമാ
കുന്നു. അേദ്ദഹം ബ്രഹ്മചര്യാനുഷ്ഠാനം നിമിത്തം ബ്രഹ്മ
ചാരി എന്ന ബിരുദനാമത്താൽ ഇന്നും അറിയെപ്പടുന്നു.
ഹ്ലാദിനിയിൽ നിന്നാണു് താെഴക്കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.
“ആസീൽ േകരളഭൂപതിഷ്വധിപതിഃ ശ്രീമാനേവദാഹ്വേയാ

രാജാ ഭൂധരസാഗേരഡനുപമഃ ശ്രീകീർത്തിവിദ്യാനിധിഃ
രൂേപഽപഞ്ചശരൽ കിലാസവിതരൽ േതജസ്യേഭാജൽ
കൃതൗ
ധർേമ്മഽധർമ്മഭവൽ സ ശത്രുവിജേയഽഗാണ്ഡീവഭർത്തൽ
കൃതീ.
മുകുന്ദഭക്തൗ മുചുകുന്ദതാ ച
രാജ്ഞാമുനാ ഭക്തിരസപ്രധാനാ
ശ്രീകൃഷ്ണലീലാഭിരലങ്കൃേതയം
കൃതിർവിചിത്രാർത്ഥപദാ നിബദ്ധാ.
രാജ്ഞസ്തസ്യാന്വവായം നിജശുഭജനുഷാ
സാധ്വലംകുർവതാഭിഖ്യാേതന ബ്രഹ്മചര്യാദ്യതിമഹിതഗുൈണവിക്രമാേഖ്യന രാജ്ഞാ
നാമ്നാസ്യാഃ കൃഷ്ണഗീേതഃ കുരു വിവൃതിമിതി
േപ്രരിതഃ പ്രക്രേമഹം
യാവൽപ്രജ്ഞാവികാസം സഹൃദയസുഗമാം
ഹ്ലാദിനീം നാമ ടീകാം.”

അഥഖലു സ ശ്രീമാൻ സകലേകരളക്ഷിതിപാലേകാടീ
രേകാടി ഘടിതമഹാർഹമാണിക്യനികരനിര്യൽപ്രഭാ
മണ്ഡലീനീരാജി തേഹമപാദുകായുഗളസ്സമസ്തവിദ്വജ്ജ
നമൗലിലാള ്യമാന പ്രജ്ഞാവിേശേഷാ മഹാപുരുഷല
ക്ഷേണാ മാനേവേദാ നാമ മഹാരാജഃ പരേമശ്വരപ്ര
സാദാസാദിതകവനസൗരഭാേമാദിതദിഗന്തഃ ശ്രീമദ്ഗു
രുപവനപുരീകൃതസന്നിധാനശ്രീകൃഷ്ണചരണനളിനനി
േഷവാരസനിമഗ്നാന്തഃകരണഃ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതഗാനന
ടന പ്രേയാേഗണ പൃഥഗ്ജനാനാമപി ഭഗവദ്ഭക്തിപ്ര
വണതാം സമ്പാദയിതുകാമസ്തദനുഗുണം ഭക്തിരസവ്യ
ഞ്ജകശബ്ദാർത്ഥചിത്രപ്രചുരം പദപദ്യാത്മകം ശ്രീകൃഷ്ണ
ലീലാശ്രയം കാവ്യം പ്രാരിപ്സുഃ”
ഹ്ലാദിനിയിെല ഈ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു മാനേവദനു
മറ്റു േമന്മകൾക്കു പുറേമ ശരീരസൗഭാഗ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു
എന്നും ശ്രീപരേമശ്വരെന്റ വരപ്രസാദംനിമിത്തമാണു്
അേദ്ദഹത്തിനു മഹാകവിത്വം സിദ്ധിച്ചെതന്നും ഊഹി
ക്കാം. അതിൽ എത്ര പരമാർത്ഥമുെണ്ടന്നു നിർണ്ണയമി
ല്ല. എന്നാൽ ചമ്പുവിലും ഗീതിയിലും നിന്നു വിഷ്ണുവിെല
ന്നേപാെല ശിവനിലും അേദ്ദഹത്തിനു് അചഞ്ചലമായ
ഭക്തിഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നതായി െവളിവാകുന്നുണ്ടു്.
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5 ചമ്പൂസംേക്ഷപം
മാനേവദചമ്പുവിെല ഓേരാ സ്തബകേത്തയും ഓേരാ
സർഗ്ഗമാക്കി പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
കാവ്യമാണു് ചമ്പൂസംേക്ഷപം. പ്രേണതാവു് ആെരന്നറി
യുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ സമകാലികനും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ആശ്രിതനുമായ ഒരു കവിയായിരിക്കാം. പ്രതിപാ
ദനം സരളമാണു്. സംേക്ഷപത്തിെല പ്രഥമേശ്ലാകം
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
“ശബ്ദാഗമാംേഭാനിധിപാരദൃശ്വ-

ശ്രീമാനേവദാഭിധഭൂമിേപന
ഗ്രന്ഥഃ കൃേതാ ഭാരതചമ്പുസംജ്ഞസ്തസ്യാദ്യ സംേക്ഷപമുദാഹരാമി.”

അടിയിൽക്കാണുന്നതു് അഞ്ചാംസർഗ്ഗത്തിെന്റ അവ
സാനത്തിലുള്ള േശ്ലാകങ്ങളാണു്.
“പാരത്രിേകഽഥാവസിേത വിധാേന

ഭ്രാതുര്യഥാവിധ്യമേരാപേമന
ഭീേഷ്മണ സംസ്ഥാപ്യ വിചിത്രവീേര്യാ
ഭദ്രാസേന രത്നമേയഽഭിഷിക്തഃ.

തസ്മിൻ മഹീം ശാസതി മാനേവേന്ദ്ര
വിചിത്രവീേര്യ മഹിതപ്രഭാേവ
പരാർത്ഥദാേരഷു രതിർജ്ജനാനാമഭൂന്ന ദാനാദ്യനുരഞ്ജിതാനാം.
രാജാസൗ മഹനീയകീർത്തിരഖിലേക്ഷാണീന്ദ്രമൗലിസ്ഫുരൽപാദാംേഭാജയുഗഃക്ഷരന്മധുഗിരാ േചഷ്ടാർത്ഥദാേനന ച
ഭൂേദവാൻ സകലാൻ പ്രജാശ്ച സകലാഃ സേമ്മാദയൻ
പാലയൻ
ഭൂമിം സാഗരേമഖലാമനുദിനം പുര്യാമതിഷ്ഠൽ സ്വയം.”
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6 മാനേവദെന്റ സമകാലികന്മാർ

നാരായണപണ്ഡിതർ — ജീവചരിത്രം
രഘുവംശത്തിനു പദാർത്ഥദീപികെയന്നും കുമാരസംഭ
ത്തിനു വിവരണെമന്നുമുള്ള േപരുകളിൽ രണ്ടു സർവ
സ്പർശികളും സേന്ദഹേച്ഛദികളുമായ സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാ
നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച നാരായണൻ നമ്പൂരി മല്ലീനാഥകല്പ
നായ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാകുന്നു. അേദ്ദഹം സ്വകൃതി
കളിൽ തെന്നപ്പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
രഘുവംശവ്യാഖ്യയുെട ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ താെഴ
േച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാകം കാണുന്നു.
“ധീധൃൿ സൽകാവ്യസൃഷ്ടാവിതി കലിദിവേസ
േസാമതൽപുത്രസർൈപ്പ-

സ്സാർദ്ധം ഷേഷ്ഠ തുലാേസ്ഥ സതി ദിവസകേര
വൃശ്ചികേസ്ഥ തു ഭൗേമ
േദവാചാേര്യ വിലേഗ്ന വൃഷജൂഷി ദനുജാനാം ഗുരൗ സിംഹലീേന
മീേന ലീേനഽർക്കപുേത്ര സതി ച വിവരണസ്യാസ്യ ജാതഃ പ്രേണതാ.”

ഈ ജാതകേശ്ലാകത്തിൽനിന്നു നമ്പൂരിയുെട ജനനം
െകാല്ലം 761-ാമാണ്ടു തുലാമാസത്തിലാെണന്നു െവളി
െപ്പടുന്നു. പദാർത്ഥ ദീപികയിലും വിവരണത്തിലും,
‘ഷട്പദമുഖരിതഗണ്ഡം േകാടീരഭരാവബദ്ധശശിഖണ്ഡം

പ്രണമത വാരണതുണ്ഡം പദകമലപ്രണതസകലസുരഷണ്ഡം

എന്നു പ്രാരംഭത്തിൽ വിനായകവന്ദനപരമായ ഒരു
േശ്ലാകമുണ്ടു്. അതു കഴിഞ്ഞു ദീപികയിൽ
“പാതു േവാ നരസിംഹസ്യ നഖാ ബാേലന്ദുേകാമളാഃ
ൈദത്യവർഗ്ഗതമേസ്താമവിദാരണസുദാരുണാഃ”

എന്നും, വിവരണത്തിൽ
“സുരാരാേതർവക്ഷഃകുഹരരുധിരേക്ഷാദകപിൈശഃ

സ്വതഃേശ്വൈതസ്സന്ധ്യാകപിശശശിഖണ്ഡാംശുസദൃൈശഃ
നഖേദ്യാൈതർഭക്തപ്രകരഹൃദയധ്വാന്തഭിദുരാ
ദയാ കാചിദ്ദിവ്യാ വിലസതി പുരേശ്രണിവിപിേന”

എന്നും ‘പുരേശ്രണിവിപിന’ത്തിെല നരസിംഹമൂർത്തി
െയ വന്ദിക്കുന്ന ഓേരാ േശ്ലാകവുമുണ്ടു്. അതിനുമുമ്പു വി
വരണത്തിൽ
“അപാരകരുണാപൂരതരംഗിതദൃഗഞ്ചലം

കളായേകാമളച്ഛായം ജാനകീനായകം ഭേജ”

എന്നു ശ്രീരാമപരമായും ഓേരാ വന്ദനേശ്ലാകം കാണു
ന്നു. നരസിംഹസ്മരണത്തിനുേമൽ കവി ബ്രഹ്മകളെത്ത
ശിവെന സ്തുതിക്കുന്നു.
“ഭാതി ബ്രഹ്മഖേല കാചിൽ കരുണാ ശരണാർത്ഥിനാം
ഭവനാശകരീ ഗൗരീകുചകുംകുമപങ്കിലാ.”
(പദാർത്ഥദീപിക)
“േലാകാനാമുദയസ്ഥിതിക്ഷയകരീ വന്ദാരുവൃന്ദാരകേശ്രണീമൗലിമണിപ്രഭാരവികരേപ്രാദ്യൽപദാംേഭാരുഹാ
ഭാതി ബ്രഹ്മഖലാലേയ ശശികലാശുംഭജ്ജടാവല്ലരീ
ഭക്താഭീഷ്ടവിധാനകല്പലതികാ കാചിൽ കൃപാവല്ലരീ.”
(വിവരണം)

പിന്നീടു െചറുമന്നത്തു ശിവെനപ്പറ്റി വിവരണത്തിൽമാ
ത്രം ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടു്.
“അങ്േഗ തുങ്ഗശശാങ്കശംഖധവളം േകാടീരഭാേര പേര

ബാലാദിത്യകരാംകുരപ്രതിഭടം കേണ്ഠ ഘനശ്യാമളം
സത്വാദീനപി ബിഭ്രതം ത്രിജഗതാം രക്ഷാദിസിൈദ്ധ്യ
ഗുണാനാബദ്ധാഞ്ജലി ബാലമന്ദനിലയം മാരാരിമാരാധേയ.”

െചറുമന്നത്തുേക്ഷത്രം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തുനിന്നു
രണ്ടുനാഴിക വടക്കുമാറി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. രണ്ടു വ്യാ
ഖ്യാനങ്ങളിലും ഒന്നുേപാെല ബ്രഹ്മകളെത്ത സ്മരിക്കുന്ന
തുെകാണ്ടു മലബാറിൽ െപാന്നാനിത്താലൂക്കിൽെപ്പട്ട
ആ സ്ഥലമാണു് പ്രസ്തുതപണ്ഡിതെന്റ ജന്മഭൂമി എന്നു
ചിലർ ഊഹിക്കുന്നു. അനന്തരം നാരായണൻ തെന്റ
സാഹിത്യേദശികനായ ആനായത്തു കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി
െയ രണ്ടു വ്യാഖ്യകളിലും ചുവേട േചർക്കുന്ന പദ്യത്തിൽ
വന്ദിക്കുന്നു.
“കൃേഷ്ണാ വിബുധാധിപതിർന്നിഷ്ണാേതാ വിതരേണഷു

വിദ്യായാഃ
മുഷ്ണാതു ഹൃദയതിമിരം പുഷ്ണാതു ച മംഗലാനി സകലാനി.”

ഓേരാ സർഗ്ഗാന്തത്തിലും ‘ശ്രീകൃഷ്ണപ്രിയശിഷ്യസ്യ നാ
രായണ സ്യ കൃതൗ’ എെന്നാരു കുറിപ്പും കാണ്മാനു
ണ്ടു്.
വിവരണം കാളിദാസകൃതമായ കുമാരസംഭവത്തിെല
ആദ്യെത്ത എട്ടു സർഗ്ഗങ്ങൾക്കുമാത്രേമ രചിച്ചിട്ടുള്ളു.
‘സർേഗ്ഗായം ചരേമാ ഗുൈണരചരമഃ’ എന്നു നാരായ
ണൻ തെന്ന ആ വസ്തുത പ്രഖ്യാപനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ആ
വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒടുവിൽ കാണുന്ന അേധാലിഖിത
ങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ അനുവാചകന്മാരുെട ശ്രദ്ധെയ
സവിേശഷം ആകർഷിക്കുന്നവയാണു്.
“കാളീ ച നീലകണ്ഠശ്ച തൽപരൗ യൽപ്രിേയ സദാ

േതേനയം രചിതാ വ്യാഖ്യാ തത്ര േകാ നാമ വിസ്മയഃ?”
“മാതാ കാളീ പിതാ വാ പദനതവിബുേധാ

നീലകണ്ഠശ്ച യസ്യ
ഭ്രാതാ തു ശ്രീകുമാരഃ സ ഖലു നിഖിലമപ്യുത്ഥിതം വിഘ്നജാലം
നിഘ്നൻ വിേഘ്നശകല്പഃ കൃതവിവൃതിതരിർദ്ദുസ്തരം കാളിദാസാദുദ്ഭൂതം കാവ്യരത്നാകരമിദമകേരാദ്
ബാലലീലാനുകൂലം.
സമസ്തേലാേകാപകൃതൗ കൃേതാദ്യേമാ
യ ഏവമാലക്ഷിതസർവ്വലക്ഷണഃ
സ്ഫുടം സമാചഷ്ട കുമാരസംഭവം
നമാമി തം േദശികവര്യമാദരാൽ.

േശ്വതഗ്രാമവനാഹ്വേയ മുരരിേപാരാരാമഭൂേത വേര
ഗ്രാേമ യഃ പുരുേഷാത്തമസ്സമുദഭൂൽ ഖ്യാതഃ കവീനാം പേദ
പുത്ര്യാസ്തസ്യ സുതഃ സ്വമാതുലമുഖാദാപീതകൗമാരതന്ത്രാംേഭാധിപ്രഭവാമൃേതാ രചിതവാേനതൽ സ
നാരായണഃ

മാനേമേയാദയം എന്ന മീംമാസാഗ്രന്ഥത്തിെല േമയ
പരിേച്ഛദത്തിെന്റ രചയിതാവും പ്രസ്തുത പണ്ഡിതൻത
െന്ന. അതിെന്റ അവസാനത്തിൽ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
േശ്ലാകങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
“യൽകീർത്തിർന്ന ഹി മാതി ഹന്ത മഹതി

ബ്രഹ്മാണ്ഡഭാേണ്ഡാദേര
യസ്യാജ്ഞാം പ്രണൈതശ്ശിേരാഭിരനിശം
ധേത്തനൃപാണാം ഗണഃ
േസായം നാടകതർക്കകാവ്യനിപുണഃ
പ്രജ്ഞാതപാതഞ്ജേലാ
ഭക്തശ്ചക്രിണി മാനേവദനൃപതി
ർജ്ജാഗർത്തി ധാത്രീതേല.

പൃഥ്വീവൃത്രജിതാ നിതാന്തമഹിേതൈനേതന
സേഞ്ചാദിൈതരസ്മാഭിഃ കൃശേശമുഷീ വിലസിൈതരഭ്യാസഹീൈനരപി
പ്രാങ്നാരായണസൂരിണാർദ്ധരചിതം തന്മാനേമേയാദയം
േമാഹാൽ പൂരയിതും കൃതാ മതിരിയം ; സന്തഃ പ്രസീദന്തു
നഃ.
യഃഖ്യാത: പുരുേഷാത്തമസ്ത്രിജഗതി പ്രജ്ഞാകവിത്വാദിഭിഃ
പുത്ര്യാസ്തസ്യ സുതസ്തദീയതനയാൽകൗമാരതന്ത്രാംബുേധഃ
സുബ്രഹ്മണ്യ ഇതി ത്രിേലാകവിദിതാദാപീതശാസ്ത്രാമൃതഃ
േസാഹം പൂരിതവാനിദം പ്രകരണം നാമ്നാ സ
നാരായണഃ”

പിന്നീടു ‘കൃേഷ്ണാ വിബുധാധിപതിഃ’ എന്ന േശ്ലാകമാണു്
കാണുന്നതു്. അതു കഴിഞ്ഞു താെഴേച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
“കുമാരിലവേചാജാലപേയാധിശരദിന്ദേവ

ശിഷ്യസന്താനസന്താനതരേവ ഗുരേവ നമഃ
സുബ്രഹ്മണ്യാദധീതാഃ ക്ഷിതി വിബുധപേതഃ
കാശികാതർക്കമാർഗ്ഗാ
രാമാചാര്യാച്ച പശ്ചാൽ സകലമധിഗതം
േയനകൗമാരതന്ത്രം
കൃഷ്ണാൽ കാവ്യാർത്ഥമീമാംസക പരിവൃഢതഃ
കാവ്യമാർഗ്ഗാവഗന്താ
േസായം നാരായണാേഖ്യാ വ്യലിഖദഖിലേലാകാപഹാസാർത്ഥേമതൽ,
േവലാലംഘിപയഃപേയാധിവിസരൽകേല്ലാലതുേല്യാദൈയരാലാപാവിഷൈയര്യേശാഭിരഖിലം േലാകം
പരിഷ്കുർവ്വേത
ലീലാനിർജ്ജിതശാത്രവായ ച വയം തുഭ്യം
കിമാശാസ്മേഹ?
ൈശലാബ്ധീശ്വര മാനേവദനൃപേത ജീയാസ്സഹസ്രം സമാഃ.
സ്ഫീതം കീർത്തി പയസ്തഥാപി മഹതാ ചിത്രം
പ്രതാപാഗ്നിനാ
തപ്താദണ്ഡകടാഹേതാപി പരിതഃ േപ്രാത്സിച്യമാനം മുഹുഃ
ൈനവായാതിവിശാമ്പേത
വിരളതാംൈന്നേവാഷ്ണഭാവംകദാപ്യാദേത്ത നരവര്യ കിഞ്ച നിതരാം മാധുര്യമാലംബേത.
“മാനേവദ ഇതി മിശ്രിതം പദം

പ്രീതിമൂലമിതി വാചകം കഥം
കീദൃശഞ്ച തദമിത്രമൂർജ്ജിതം
ജായേത കഥയ സംയുഗാജിേര?”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു നാരായണെന്റ പിതാവു നീല
കണ്ഠനും മാതാവു കാളിയും ആയിരുന്നുെവന്നും കാളിയു
െട അച്ഛൻെവള്ളുർക്കാട്ടു (േശ്വതഗ്രാമവനം) പുരുേഷാ
ത്തമൻ നമ്പൂരി പ്രജ്ഞെകാണ്ടും കവിത്വംെകാണ്ടും പ്ര
ഖ്യാതനായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനായ
സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂരി ഭാട്ടമീമാംസയിൽ പ്രാവീണ്യം
സമ്പാദിച്ചിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു കാശിക
യും തർക്കമാർഗ്ഗങ്ങളും മീമാംസയും അഭ്യസിച്ചു എന്നും
തദുപരി രാമൻ എന്ന മെറ്റാരു ഗുരുനാഥെന്റ അേന്തവാ
സിത്വംകൂടി മീമാംസാവിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നും
സഹൃദയധുരീണനായ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി പഠിപ്പിച്ചതു സാ
ഹിത്യവിദ്യയാെണന്നും െവളിെപ്പടുന്നു. ഈ കാശിക
കുമാരിലഭട്ടെന്റ േശ്ലാകവാർത്തികത്തിന്നു സുചരിതമി
ശ്രൻ രചിച്ച വ്യാഖ്യയാകുന്നു. നാരായണനു ശ്രീകുമാരൻ
നമ്പൂരി എെന്നാരു സേഹാദരനുമുണ്ടായിരുന്നു. മാന
േവദരാജാവിെന്റ ആസ്ഥാന പണ്ഡിതന്മാരിൽ അന്യ
തമനായിരുന്നു അേദ്ദഹം എന്നതിനു പുറേമ േമയപരി
േച്ഛദം രചിച്ചതു് ആ രാജാവിെന്റ ആജ്ഞ നിമിത്തമാ
യിരുന്നു എന്നും കാണുന്നു. തെന്റ സ്വാമിക്കു നാടകം,
കാവ്യം, തർക്കശാസ്ത്രം, േയാഗശാസ്ത്രം ഇവയിലുണ്ടായി
രുന്ന ൈനപുണ്യേത്തയും ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തിേയയും പറ്റി
അേദ്ദഹം ‘യൽകീർത്തിർന്നഹി മാതി’ എന്ന േശ്ലാക
ത്തിൽ പ്രകടമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മാനേവദനു മുൻപു്
അേദ്ദഹം സ്വർഗ്ഗതനായിരിക്കണം.

കൃതികൾ
മൂന്നു കൃതികെളപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവ കൂടാെത
വിവരണത്തിൽ കാണുന്ന (1) േഗാവിന്ദാങ്ഗ ഗുണൗഘ
വർണ്ണനവിധൗ ദക്ഷസ്യ (2) ശ്രീമാേസാത്സവചമ്പു കാ
വ്യരചനാദക്ഷസ്യ (3) ആേശ്ലഷാശതകാദി പദ്യരചനാ
ദക്ഷസ്യ (4) ശ്രീമദ്ഭാഗവതപ്രബന്ധരചനാദക്ഷസ്യ (5)
ഊഢാേഭാഗനൃസിംഹചമ്പുരചനാദക്ഷസ്യ (6) ൈവേദ
ഹീനവസങ്ഗചമ്പുരചനാദക്ഷസ്യ (7) ശർവാണീചരി
തസ്തുതിപ്രണയേന ദക്ഷസ്യ എന്നീ പ്രസ്താവനകളിൽ
നിന്നു നാരായണൻ കുറഞ്ഞ പക്ഷം േഗാവിന്ദാങ്ഗവർ
ണ്ണനം, മാേസാത്സവചമ്പു, ആേശ്ലഷാശതകം, ഭാഗവത
ചമ്പു, നൃസിംഹചമ്പു, ൈവേദഹീനവ സങ്ഗചമ്പു, ശർ
വാണീചരിതസ്തുതി എന്നീ കൃതികൾ കൂടിെയങ്കിലും നിർ
മ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം. ഇവയിൽ ആേശ്ലഷാ ശതകം
മാത്രേമ കിട്ടിയിട്ടുള്ളു.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
ഈ വ്യാഖ്യാതാവിനു േവദേവദാങ്ഗങ്ങളിലും സ്മൃതികളി
ലും ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിലും വ്യാകരണം, അലങ്കാ
രം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും േകാശങ്ങളിലും കാവ്യാനാ
ടകാദിവിവിധവാങ്മയങ്ങളിലുമുള്ള വിസ്മയനീയമായ
അവഗാഹം ദീപികയിലും വിവരണത്തിലും ഒന്നുേപാ
െല സന്ദർശിക്കാവുന്നതാെണങ്കിലും വിവരണമാണു്
ഒന്നുകൂടി സഹൃദയശ്ലാഘെയ അർഹിക്കുന്നതു്. ദീപിക
യിൽ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സൂചന കാണുന്നു.
“രഘുവംശമഹാകാേവ്യ പദാർത്ഥാന്വയശാലിനീ

വാക്യാർത്ഥാലം ക്രിേയാേപതാ മിതാ വ്യാഖ്യാ വിലിഖ്യേത.
വിദ്വാംേസാ ഹി വിമത്സരാ നൃപതയഃ കാേര്യഷു പര്യാകുലാ
മൂഢാഃ പ്രൗഢതമഃപ്രേരാഗമലിനാഃ കിൈന്തരലം ചിന്തയാ
ഏഷാ സ്യാൽ ഫലശാലീനീ ന രചനാ നൂനം തഥാപ്യത്ര
േയ
സന്തസ്സന്തി പേരാപകാരനിരതാശ്ശൃണ്വന്തു േത േമ
ഗിരം.”

ഈ സൂചനയിൽനിന്നു് ആ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം
പരിമിതമാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. വിവരണത്തിെന്റ
സ്ഥിതി അതല്ല.
“പ്രാചീനാചാര്യകൃതഃ സുവിചാര്യ കുമാരസംഭവവ്യാഖ്യാഃ

ബാലപ്രേബാധനാർത്ഥം ലളിതം കരവാണി വിവരണം
തസ്യ.
പ്രാചീനസൂരിവിഹിേത മഹതിപ്രഭൂതവ്യാഖ്യാന്തേര വിഫല ഏഷ പരിശ്രേമാ േമ
വാതി പ്രകാമസുഭേഗ മലയാദ്രിജാേത
വാേത ഫലം കിമു കേരാതി മുഖാനിേലായം?

വ്യാൈഖ്യഷാ തു തഥാപി പ്രദർശിതാന്വയപദാർത്ഥവാക്യാർത്ഥ
വിവൃതസമാസാ പഠതാം ഗുരുതരമുപകാരമാരചേയൽ.”

എന്നും മറ്റും പ്രാരംഭത്തിൽ ഔദ്ധത്യപരിഹാരത്തിനാ
യി ചിലെതല്ലാം ഉപന്യസിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, ‘കുമാര
സംഭവപദാർത്ഥാേലാചനപ്രക്രിയാനിഷ്ണാത’മാണു
തെന്റ വ്യാഖ്യാനെമന്നു് അേദ്ദഹം പ്രതിസർഗ്ഗം പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് അയ അയഥാർത്ഥവുമല്ല. വിവര
ണത്തിനുേമലാണു് ദീപിക രചിച്ചതു് എന്നു വ്യാഖ്യാതാ
വു രഘുവംശം ഏകാദശസർഗ്ഗത്തിെല ‘യാവദാദിശ
തി പാർത്ഥിവസ്തേയാഃ’ എന്ന േശ്ലാകം വ്യാഖ്യാനിക്കു
േമ്പാൾ ‘അേസ്യാപപത്തിരസ്മാഭിേരവ യാവദ് ഗിരഃ േഖ
മരുതാം ചരന്തീത്യത്ര’ എന്ന പംക്തിയിൽ കാണിച്ചു
തരുന്നുണ്ടു്. വിവരണത്തിൽ എല്ലാ സർഗ്ഗങ്ങളുേടയും
അവസാനത്തിൽ ആ സർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായ
കഥകൂടി സംേക്ഷപിച്ചു് ഓേരാ േശ്ലാകത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചി
രിക്കുന്ന,
“സർേഗ്ഗായം പ്രഥേമാ ഗുൈണശ്ച

ഗിരിജാലാവണ്യസാരംപരം
യസ്മിൻ വർണ്ണയതി സ്മ കർണ്ണമധുൈരർവൈണ്ണഃ
കവിഗ്രാമണീഃ”
“സർഗ്ഗം പഞ്ചമ ഏഷ വഞ്ചനപേടാർമ്മാ
യാവേടാേശ്ചഷ്ടിൈത-

രുന്മീലൽകമനീയേകാമളരേസാ
േലാേകാത്തരാർേത്ഥാദയഃ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പരിേശാധിക്കുക. അണ്ണാ
മലയുെട വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ചാണു് താൻ വിവരണം
നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് എന്നു നാരായണൻ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനു െതളിവായി ‘വ്യാഖ്യാന്തേരഷു ദൃ
േഷ്ടഷു’ എന്ന േശ്ലാകം മെറ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. കാളിദാസെനപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനുള്ള ബഹുമാനം
അന്യാദൃശമായിരുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം ദീപി
കയുെട ഒടുവിൽ ഉള്ളതാണു്.
“ഗംഭീരാപി പ്രസന്നാ മൃദുരപി ച വിമ-

ർദ്ദക്ഷമാ േലശേതാപി
സ്പൃഷ്ടാ േദാൈഷർന്ന കിഞ്ചിൽ സകലഗുണഗണാലംക്രിയാവാസഭൂമിഃ
വ്യംൈഗ്യൈസ്ത്രവിധ്യഭാഗ്ഭിഃ പ്രതികലമമൃതസ്യന്ദിനീ സന്ദുഹാനാ
ചിത്തനന്ദം ബുധാനാം ജഗതി വിജയേത
കാളിദാസസ്യ വാണീ.”

S

°

Õ

G

}







7 മാനേമേയാദയത്തിെല

േമയപരിേച്ഛദം

േമയ (പ്രേമയ)പരിേച്ഛദത്തിെന്റ കർത്താവു താനാെണ
ന്നു നാരായണൻ വിവരണത്തിൽ ‘മീമാംേസാചിതമാ
നേമയഘടനാദക്ഷസ്യ’ എന്ന പദദ്വാരാ സ്പഷ്ടമായി പ്ര
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുമാരിലമതാനുഗനായ അേദ്ദഹം ദ്രവ്യം,
ജാതി, ഗുണം, ക്രിയ, അഭാവം എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു പ്ര
േമയങ്ങെള മാത്രേമ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളു.
“പ്രേമയം ബഹുധാ േലാേക പ്രാഹുഃ പ്രാഭാകരാദയഃ

പ്രമാണാഭാസവിശ്വാസവ്യാകുലീകൃതേചതസഃ
ആചാര്യമതപീയൂഷപാരാവാരവിഹാരിണഃ
വയം താവൽ പ്രേമയം തു ദ്രവ്യജാതിഗുണക്രിയാഃ
അഭാവേശ്ചതി പൈഞ്ചതാൻ പദാർത്ഥാനാദ്രിയാമേഹ”

എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതിജ്ഞ. തനിക്കു പല
കാര്യങ്ങളിലും മാർഗ്ഗദർശകനായിരുന്ന േമല്പുത്തൂർ ഭട്ട
തിരിയുെട ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം നാരായണൻ ഈ വിധ
ത്തിൽ അത്യന്തം പ്രാഗല്ഭ്യേത്താടുകൂടി പൂരിപ്പിച്ചു. ഭട്ട
തിരിക്കും മാനേവദനും ഇഷ്ടേദവതയായ മഹാവിഷ്ണുവി
െന അേദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്ന രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഒടുവിൽ
കാണുന്നു. അവയിൽ ഒന്നു താെഴേച്ചർക്കുന്നു:
“േഭാ േഭാ ദുഷ്കർമ്മവർഗ്ഗാഃ പരിഹരത മദീ-

യാമിമാമംഗവല്ലീം
ബ്രൂ മസ്സൗഹാർദ്ദേയാഗാൽ പരിചയജനിതാന്നാന്യഥാ യാത ശങ്കാം
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8 ആേശ്ലഷാശതകം
നാരായണൻനമ്പൂരി തെന്റ േപ്രമഭാജനമായ ആേശ്ല
ഷയുെട ചരമെത്ത അധികരിച്ചു രചിച്ച മേനാഹരമായ
ഒരു വിലാപകാവ്യമാണു് ആേശ്ലഷാശതകം. സംസ്കൃ
തസാഹിത്യത്തിൽ വിലാപകൃതികൾ വിരളങ്ങളാക
യാൽ ആേശ്ലഷാശതകത്തിനു ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാ
നം നേല്കണ്ടതുണ്ടു്. നായികയ്ക്കു് ആേശ്ലഷ എന്നു േപർ
വന്നതു് ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുകകനിമിത്ത
മാണു്. ആ സ്ത്രീരത്നം സാമൂതിരിേക്കാവിലകെത്ത ഒരു
രാജ്ഞിെയന്നാണു് ഐതിഹ്യം. യഥാർത്ഥമായ നാ
മേധയം ‘ഗംഗാ’ എന്നായിരുന്നു എന്നു “ഗംേഗതി പ്ര
ഥിതാ കേരാഷി സതതം സന്താപമത്യദ്ഭുതം” എന്നും
“ഗംഗാം സംപ്രാപ്യ കാന്താം” എന്നുമുള്ള വചനങ്ങളിൽ
നിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നു മാതൃക
കാണിക്കുവാൻ ചില പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“ആേശ്ലഷാവിമലാ ദ്വിൈജഃ പരിവൃതാ

സന്മാർഗ്ഗസഞ്ചാരിണീ
നക്ഷേത്രഷ്വപി ദൃശ്യേത ദ്യുതിമതീ ക്ഷേത്രഷു ചാത്യുന്നതാ
സാേമ്യ സത്യപി ച ദ്വേയാഃ പ്രഥിതേയാരാദ്യാ
വിനിന്ദ്യാബുൈധഃ
ശ്ലാഘ്യാന്യാദ്ഭുതേമതദീയമധികം ഗണ്ഡാന്തമാഹുശ്ശുഭം,”
“കാേന്ത കല്പലേത കദാചിദപി േത മാധ്വീരസാസ്വാദനാദന്യാസ്വാദപരാങ്മുഖഃ പരഭൃേതാ ഹാഹന്ത ദീനാം ദശാം
സംപ്രാേപ്താ ലുഠതി ശ്രേമണ ധരണൗ ത്വന്തു സ്ഥിതാ
നാകിനാമാരാേമ ക്വചനാപി ദുർഗ്ഗമതേമ കഷ്ടം വിേധേശ്ചഷ്ടിതം.”

േഹ കാേന്ത ഭാവകർമ്മപ്രകൃതിസുമധുൈരഃ
പ്രത്യൈയരത്യുദാരാ
പുംവദ്ഭാവാഭിരാമാ ബഹുലഗുണഗൈണരദ്ഭുൈതരഭ്യുേപതാ
സ്വാഭ്യാസാലുപ്തവർണ്ണപ്രസൃതപദദശാസൂചിതാേശഷഭാവാ
േസാൽകർഷാ പാണിനീയാ സരണിരിവ രതിേശ്ശാഭേത താവകീനാ.”

അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു പ്രസ്തുതകാവ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
പ്രശസ്തിയാണു്.
“അസൂയാമുന്മൂല്യ പ്രണയിജനദാക്ഷിണ്യപദവീമുപാദായ പ്രീതിപ്രവണമുരരീകൃത്യ ച മനഃ
പിബന്തു സ്വച്ഛന്ദം സരസസരസാ ഹന്ത രസികാശ്ശതേശ്ലാകീേമനാമതിലളിതശൃങ്ഗാരമധുരാം.”

ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതൻ, സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ
വ്യാഖ്യാതാവു്, വാസനാപൂർണ്ണനായ കവി എന്നിങ്ങെന
പല നിലകളിൽ നാരായണൻ നമ്പൂരി നമ്മുെട സമഗ്ര
മായ ബഹുമാനത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുന്നു.
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9 ദിവാകരകവി — ചരിത്രം
േകാഴിേക്കാെട്ട ഏേതാ ഒരു മാനേവദൻരാജാവിെന്റ
മെറ്റാരു ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായിരുന്നു േചാളേദശീ
യനായ ദിവാകരകവി. െകാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിൽ
ശക്തൻമാനവിക്രമൻതമ്പുരാനു് ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ
എങ്ങെനേയാ അതുേപാെല ആ മാനേവദെന്റ പ്രീതി
ക്കു പാത്രീഭൂതനായിരുന്നു പ്രസ്തുതകവി. താെഴക്കാണു
ന്ന പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയായ
ലക്ഷ്മീമാനേവദം നാടകത്തിലുള്ളതും അവയിൽ ആദ്യ
േത്തതു തെന്നയും രണ്ടാമേത്തതു തെന്റ സ്വാമിേയയും
പരാമർശിക്കുന്നതുമാകുന്നു.
“അസ്തി ഖലു മന്ദമാരുതാേന്ദാളിതപൂഗപാളീമധൂളീബഹു

ളപരിമളഭ്രാന്ത ഭ്രമരകുലഝങ്കാരവാചാലിതദിൿ ചക്ര
വാേളഷു േചാേളഷു രാജ്ഞാ ശ്രീവല്ലേഭന സ്ഥാപിേതാ
മഹാനഗ്രഹാരഃ, തത്ര വസതാം േസാമപാം പക്ഷീലശ
ങ്കരശബരപതഞ്ജലിര ചിതഭാൈഷ്യദമ്പര്യപര്യാേലാ
ചനാവിശിഷുേശമുഷീവിേശഷാണാം ബ്രാഹ്മണാനാ
മതിശേയന പ്രശസ്യസ്യ ഉദ്ബാഹുസുന്ദരസ്യാങ്ഗഭൂത
ആമുഷ്യായേണാ വിശ്വവിഖ്യാതകീർത്തിർമ്മഹാവ്രതമുഖ
ഭാവിതസകലസുമനേസ്താമഃ സുഗൃഹീതനാമാ വിജയ
േത ദിവാകേരാ നാമ, േതന ച ധീേരാദാത്തസ്യ മാന
േവദസ്യ മഹീപേതശ്ചരിതമുപാദായ
അചുംബിതമവദ്യേതാ ഗുണവിഭാസിവേക്രാക്തിമൽ
കരംബിതരേസാദരം കലിതചാരുഭൂഷാശതം
കളത്രമിവ േമാഹനം രസികേചതസാം രീതിഭിഃ
കൃതം കിമപി നാടകം ഭരതഭാഗ്യനാഡിന്ധമം.”

ഇതിൽനിന്നു കവി േചാളേദശത്തിെല ശ്രീവല്ലഭാഗ്രഹാ
രത്തിൽ ഉദ്ബാഹുസുന്ദരൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണേശ്രഷ്ഠെന്റ
പുത്രനായി ജനിച്ചു എന്നും ലക്ഷ്മീമാനേവദെമന്ന നാ
ടകം രചിക്കുന്ന കാലത്തിനുമുമ്പുതെന്ന ധാരാളമായി
യശസ്സു സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും വിശദമാകു
ന്നു. അടുത്ത ഗദ്യത്തിൽനിന്നു് ദിവാകരെന്റ ഗദ്യരചനാ
പാടവവും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.
“ആദിേഷ്ടാസ്മി സകലരാജന്യേകാടീരമാണിക്യമയൂഖ

മഞ്ജരീനീരാജിതചരണയുഗളസ്യ അദ്വന്ദ്വനിജഭുജാപ
ദാനഗ്രീേഷ്മാഷ്മാതിേരകേശാഷിതവിമതനരപതികു
ലമഹാനദീസഹസ്ര കൂലങ്കഷാവേലപപ്രവാഹസ്യ,
അേശഷദിഗ്ദന്തികടതടാസ്ഫാലനപ്രതിസ്ഖലേനാജ്ജൃം
ഭമാേണാേദ്വലവിലയശഃക്ഷീരപാരാവാരപൂരലഹരീ
പരമ്പരാപൂരിതബ്രഹ്മാേണ്ഡാദരകുഹരസ്യ, ജലധരജല
നിധിമിഹിരസുതസുരഭിസുരതരുചിന്താമണിപ്രമുഖ
വിതരണധൗേരയപ്രഭാവപരീഭാവപണ്ഡിതപാണി
പേങ്കരുഹസ്യ, േഷാഡശമഹാദാനസവനദീക്ഷാദീ
ക്ഷിതസ്യ, അപരിേമയഗാംഭീര്യാവധൂതപാഥഃ പരിവൃ
ഢസ്യ, അമന്ദതരൈധര്യാേടാപാധരിതമഹാേമേരാഃ,
വിേശ്വാത്തീർണ്ണപരാക്രമപ്രക്രിയാ പരാചീനസവ്യ
സാചിേദാർൈവഭവസ്യ, ദാശരഥികർമ്മകഥന നിഖില
ഭുവനവിഖ്യാത ധീേരാദാത്തഗുണഗണചമൽകൃതനികൃതി
കൃതൈവമുഖ്യസ്യ, ചണ്ഡകരേതജഃപ്രാചണ്ഡ്യഖണ്ഡന
ൈവഭവസ്യ, സുധാകരകാന്തികന്ദളപരിണതിപാടച്ചര
വദനസൗഭാഗ്യസ്യ, ആജ്ഞാവജ്ഞാതസുഗ്രീവസ്യ,
പ്രതിജ്ഞാനുകൃതപരശുരാമസ്യ, നിരന്തരവിഹരമാണ
കമലാകരകമലകിഞ്ജല്ക്ക പുഞ്ജരഞ്ജിതേദാരന്തര
സ്യ, മനുമാന്ധാതൃരഘുനന്ദനനളനഹുഷനാഭാഗഭരത
ഭഗീരഥദിലീപദശരഥശിബിജീമൂതവാഹനഹരിശ്ചന്ദ്ര
പ്രമുഖപൂർവതനരാജന്യമണ്ഡലപ്രവർത്തിതാധ്വാധ്വനീ
നസ്യ, വീതിേഹാത്രേഗാത്രവാരാകരപാരിജാതസ്യ,
ഹനുമദഭിമുദ്രിതേകേതാഃ, ആത്മശരാസനാങ്കിതശങ്കര
ശരാസനസ്യ, ൈശലാർണ്ണവചക്രവർത്തിനശ്ചരണായുധ
േക്രാഡപുരീപുരന്ദരസ്യ, േകരേളശ്വരസ്യ മഹാരാജസ്യ,
മാനേവദസ്യ ചരണസേരാരുേഹാപജീവിനാ മന്ത്രി
മണ്ഡേലന യഥാ‘വാതാപൂരിതകുഞ്ജേരാദരഗുഹാഭാങ്കാരേഭരീരേവ

ഗൃധ്രേക്രങ്കൃതിഗീതിശാലിനി ശിവാവേക്ത്രാല്കയാ ദീപിേത
യദ്യുദ്ധക്ഷിതിരങ്ഗമണ്ഡപതേല നൃത്തം കബൈന്ധഃ
കൃതം
പശ്യന്ത്യുദ്ഭടഹർഷമഗ്നമനേസാ േവതാളസാമാജികാഃ’

തസ്യദിഗ്വിജയധാടീദുർല്ലളിതതുരഗഖുരപുടനടനദലിതധരണി
തേലാച്ചലിതധൂളീപാളീപുരസ്സരധൂേമാദ്ഗമപിശുനിതപ്രതാ
പാനലജ്ജ്വാലാജാേലാജ്ജൃംഭണജനിതഭയാവനതസമസ്തപര
പന്ഥിസാമന്തമണ്ഡലസ്യ സ്വാമിേനാ
മഹാരാജാധിരാജപരേമ
ശ്വരസ്യ ചരിതാനുബന്ധി കിമപി രൂപകം അേനൈനവ
സവിേശഷദർശിതയാ ഭക്ത്യാ അപരമിവ
ൈകലാസമാരചിത
വതാ അവിരതമാരാധ്യമാനസ്യ,
താമ്രചൂഡേക്രാഡനഗരീനി
േകതനസ്യ, സകലസുരാസുരമൗലിമന്ദാരമഞ്ജരീമകരന്ദവിന്ദു

സേന്ദാഹനിർണ്ണിക്തചരണാരവിന്ദസ്യ. സ്ഥലീശ്വരാഭി
ധാനസ്യ, ഭഗവതശ്ചന്ദ്രേശഖരസ്യ സന്നിധൗ.”
ഈ മാനേവദൻ തളിയിൽ േക്ഷത്രം നവീകരണം െച
യ്തതായി ദിവാകരൻ പറയുന്നു. തെന്റ സ്വാമിയുെട വീ
ര്യവിജയങ്ങേളയും പരാക്രമപ്രഭാവങ്ങേളയും മറ്റും പറ്റി
വാവദൂകത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കവി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിത്വേത്തയും പാണ്ഡിത്യേത്തയും കൃഷ്ണഭക്തിേയയും
പറ്റി മൗനം ഭജിക്കുന്നതുെകാണ്ടു കൃഷ്ണഗീതികാരനാ
േണാ അേദ്ദഹം ആശ്രയിച്ച മാനേവദൻ എന്നു സംശ
യിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഏഴാം ശതകത്തി
െന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിനുേമൽ ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ
ഉത്തരാദ്ധത്തിനുമുൻപുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതെമന്നുമാത്രം സ്ഥൂലമായി പറ
യാം. അത്രമാത്രം പഴയ ആദർശഗ്രന്ഥങ്ങൾ കിട്ടീട്ടു
ണ്ടു്. ഒരാദർശഗ്രന്ഥത്തിൽ “മാനവിക്രമസ്യാനുജന്മേനാ
നീലാപഗാപുരീമഹാരാജസ്യ മാനേവദസ്യ” എന്നു കാ
ണുന്നു. ആ പാഠം അബദ്ധമാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ പ്രസ്തുത മാനേവദൻ മാനവിക്ര
മനാമേധയനായ ഒരു സാമൂതിരിപ്പാടിെന്റ അനുജനും
കരിമ്പുഴേക്കായിക്കൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഏറാൾപ്പാടുമാ
െണന്നു വന്നുകൂടുന്നു.
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10 ലക്ഷ്മീമാനേവദം
ലക്ഷ്മീമാനേവദം അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടനാട
കമാകുന്നു. സമുദ്രരാജാവിെന്റ പുത്രിയായ രാജ്യലക്ഷ്മി
െയ മാനേവദമഹാരാജാവു ഭാർഗ്ഗവരാമെന്റ പൗേരാ
ഹിത്യത്തിൽ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതാണു് ഇതിവൃ
ത്തം. വിവാഹമണ്ഡപത്തിൽ സമുദ്രരാജാവും നിളാനദീ
േദവി (ഭാരതപ്പുഴ)യും പ്രേവശിക്കുന്നുണ്ടു്. താെഴക്കാണു
ന്ന േശ്ലാകം പരശുരാമെന്റ വർണ്ണനമാകുന്നു.
“ഷേഷ്ഠാവതാരഃ പ്രഥമസ്യ പുംസഃ

സബ്രഹ്മചാരീ ശശിമൗലിസൂേനാഃ
വിഹാരൈശലസ്തനുേത മുദം േനാ
മുനിസ്തേപാവിക്രമൈവഭവാനാം.”

മറ്റു ചില േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം
നാന്ദി:
“ക്വചിൽ പദനമന്മഹി, ക്വചന മന്ദപാദക്രമം,
ക്വചിജ്ജയിജടാഭൂമി, ക്വചന കമ്പമാനാളകം.
ക്വചിൽ സഫണഫൂൽകൃതി, ക്വപന കങ്കണക്വാണവൽ,
കേരാതു ശിവേയാസ്സുഖം നടനകർമ്മ തത്താദൃശം.”

കാവ്യം:
“വിപഞ്ചീം പ്രക്വാണഃ, കുസുമകലികാം സൗരഭഗുേണാ,
മധുശ്രീരുദ്യാനം, മദസമുദേയാ യൗവനദശാം,
വധൂം വ്രീളാമുദ്രാ, ഹിമകരകലാം കാന്തിലഹരീ,
പ്രഭാ രത്നം, രൂഢാ തിലകയതി കാവ്യഞ്ച ഘടനാ.”

കവി തെന്നപ്പറ്റി:
“േയ ഗർവന്തി നിേവശേനഷു വചസാം, േയ
തത്സമുല്ലാസേന-

ഷൂത്സിച്യന്ത്യുഭയാനിമാൻ ഗണയിതും ജിേഹ്രതി
ജിഹ്വാപരം;
യസ്തന്ത്രദ്വയധർമ്മമർമ്മപദവീസാഹിത്യസൗഹിത്യവിത്തൈസ്മ നാമ ദൃഢം ദിവാകരകവിസ്തിേഷ്ഠത
സംഖ്യാവേത.”

കവി തെന്റ നാടകെത്തപ്പറ്റി:
“ഹൃദയാലുഃ കവിേരഷാ പരിഷദ്ഭരതമതദർശിേതാേന്മഷാ
േനതാ തു മാനേവദഃ പ്രാപ്തമേതാ നഃ പേചളിമം സുകൃതം.”

സൂര്യവന്ദനം:
“ആദിമസ്യ പുരുഷസ്യ ചക്ഷുേഷ,

സാക്ഷിേണ സകലേലാകകർമ്മണാം,
വിശ്വേബാധകലനാപടീയേസ
േതജേസ ദിവസേഹതേവ നമഃ”

വനം:
“ഉദ്ദാമേപാത്രിഗണമുന്മദഹസ്തിവൃന്ദമുദ്രിക്തഖഡ്ഗിചയമുല്ലളേദണയൂഥം
ഉഡ്ഡീനബർഹികുലമുൽപതദൃക്ഷസംഘമാേലാകേയമമഭിരാമമരണ്യമധ്യം.”

വൃക്ഷവിവാഹം:
“അനലഃ പല്ലവമാജ്യം മകരന്ദം കമലേകസരാ ദർഭാഃ

ലാജാഃ പ്രസൂനകലികാസ്സുകുമാേരായം
വിവാഹസൽകാരഃ”

ഭരതവാക്യം:
“വിശ്വസ്യാസ്തുശുഭം, സദാ വസുമതീസേസ്യാത്തരാ
ജായതാം;

സ്വാം വർണ്ണാശ്രമവൃത്തിമാദരയുതാഃ കുർവന്തു സർവാഃ
പ്രജാഃ;
ആവിർഭാവമുൈപതു ച ശ്രമവതാം സാരസ്വതം േലാചനം
കർമ്മബ്രഹ്മ ച മാമകീ പുനരയം മീമാംസതാം േശമുഷീ.”
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11 േദശമങ്ഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയർ
(രണ്ടാമൻ)

ചരിത്രം
േദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയർ (രുദ്രദാസൻ) ‘ചന്ദ്ര
േലഖാ’ അഥവാ ‘മാനേവദചരിതം’ എന്ന േപരിൽ ഒരു
സട്ടകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സട്ടകം എന്നതു പതിെനട്ടുമാ
തിരിയിലുള്ള ഉപരൂപകങ്ങളിെലാന്നും പ്രാകൃതഭാഷ
യിൽ നാലു യവനികകേളാടുകൂടി രചിക്കെപ്പടുന്നതുമാ
ണു്. നാടകത്തിെല അങ്കത്തിെന്റ സ്ഥാനം സട്ടകത്തി
െല യവനിക ൈകെക്കാള്ളുന്നു. പ്രേവശകവും വിഷ്കംഭ
വും പാടില്ല. കവിപ്രസ്താവനയിൽ തേന്നയും തെന്റ പുര
സ്കർത്താവിേനയും പറ്റി ചിലെതല്ലാം ഉപന്യസിക്കുന്നു
ണ്ടു്. ആ ഭാഗം ചുവേടേചർക്കുന്നു.
“സൂത്രധാരഃ— [2] കസ്യ നർത്തനമാരഭ്യേത യുഷ്മാഭിഃ?

പാരിപാർശ്വികഃ - സട്ടേകാ നർത്തിതവ്യഃ.
സൂത്രധാരഃ— (സഹർഷം) അയമവസേരാസ്മാകം പ്ര
േയാഗ വിജ്ഞാനം ദർശയിതും; നികഷഃ ഖലു സട്ട
േകാ നർത്തകാനാം കവീനാം ച വിദഗ്ദ്ധതായാഃ. (വിചിന്ത്യ)
സ സട്ടകഃ സഹചരഃ കില നാടികായാസ്തസ്യാശ്ചതുർജ്ജവനികാന്തരബന്ധുരാങ്ഗഃ
ചിത്രാർത്ഥസൂത്രിതരസഃ പരേമകഭാേഷാ
വിഷ്കംഭകാദിരഹിതഃ കഥിേതാ ബുൈധഃ
കസ്യ പുനസ്സരസ്വതീനിഷ്യന്ദസട്ടേകാ നർത്തിതവ്യഃ?
പാരിപാർശ്വികഃ— കിമപ്യാശ്ചര്യം ശൃേണാതു ഭാവഃ. വാ
യസവദനാൽ പഞ്ചമരാഗ ഉദഞ്ചതി, നിംബവിടപാൽ
േമാചമുൽപദ്യേത, കാരസ്കരഫലാൽ പീയൂഷരസഃ പ്ര
സരതി, യേദ്ദവമന്ദിരബാഹ്യാളിന്ദസമ്മാർജ്ജനാദിവ്യാ
പാരമാത്രപരായണാൽ പാരശവപേശാഃ സന്ധ്യാസമ
യസംഫുല്ലമല്ലികാമധുരമകരന്ദനിഷ്യന്ദഗർഭഃ സന്ദർഭഃ
പ്രവഹതി.
സൂത്രധാരഃ—
ൈമവം. ന ഖലു നിന്ദനീയാസ്തത്രഭവന്തഃ പാരശവാഃ യതഃ
േയഷാം ബ്രാഹ്മണേലാകപാദയുഗളീശുശ്രൂഷണം ഭൂഷണം
േയഷാം നിർമ്മലകാവ്യചർവണകഥാസംശീലനം
ക്രീഡനം
വംേശ േയഷാം ച ശുദ്ധവൃത്തസുഭഗസ്സ രുദ്രമുക്താമണിർജ്ജാതേസ്തഷാം സ്തുതിഷു കസ്യ ഭുവേന ജിഹ്വാ നിരീഹാ
ഭേവൽ?

പാരി:— തസ്യ രുദ്രസ്യ ശ്രീകണ്ഠസ്യ ച ശിേഷ്യാ രുദ്രദാ
സാഭിേധയഃ കില തസ്യ കവിഃ.
സൂ:ധാ:— തദുപപദ്യേത. തരണികിരണജാലനിരസ്തത
ന്ദ്രാേദവാരവിന്ദാന്മധുകരാനന്ദകന്ദഃ പ്രസരതി മകരന്ദ
നിഷ്യന്ദഃ
പാരി:— കിം താദൃശസ്തേയാഃ രുദ്രശ്രീകണ്ഠേയാശ്ശിക്ഷാ
വിേശഷഃ?
സൂ:ധാ:— കിം ഭണ്യേത?
വടതലഗേതാപി രൂേദ്രാ വ്യാഖ്യാനം തേയാഃ ശ്രുത്വാ ശി
രഃകമ്പം മന്ദാേന്ദാളിതചന്ദ്രം സ്പന്ദമാനഫണീന്ദ്രകുണ്ഡ
ലം ദധാതി.
പാരി:— നേമാ മഹാത്മഭ്യാം. േതനാവർജ്ജിതാസ്സജ്ജ
നാഃ
സൂ:ധാ:— കഥം?
പാരി:—
പ്രത്യുദ്വ്രജതി പുളേകാ ഹൃദയമുപനയത്യാസനം സുഭഗം
ഉപഹരത്യർഘ്യമക്ഷി സജ്ജനകർണ്ണാതിഥീനാം
സൂക്തീനാം.
കാവ്യനിബേന്ധ കേവർഘർമ്മജലമപഹരന്തി മുഖലഗ്നം
ആനന്ദബാഷ്പശിശിരാഃ ശിരഃകമ്പസമീരണാഃ ഖലു
സൂക്തീനാം.
അഭ്യർത്ഥിതാ ചാേനന. യഥാ
അഗണയിത്വാ നേവതി േദാഷമനിരൂപ്യ നികുടതാകൃതാം
നിന്ദാം
വിസ്മൃത്യ താമസൂയാം രസികാ അവതംസയന്തു
കൃതിേമനാം.

സൂ:ധാ:— കിമന്യൽ? പ്രാകൃതബന്ധ ഏവ രസികാനാ
മാനന്ദം കന്ദളയതി. യതഃ
യഥാ ഭവത്യപരമാലാ മാലതീമാലാ ച മധുപാനാം
യഥാ ഭവത്യന്യഭാഷാ പ്രാകൃതഭാഷാ ച രസികാനാം.
പാരി:— നനു േതൈനവ ഭണിതം.
ഭാഷാ ഖലു പ്രാകൃതമയീ വിഷയഃശ്രീമാനേവദചരിത
ശ്രീഃ
രസഗർഭഃസന്ദർഭഃ സജ്ജനപ്രീതീനാം യൗവനേമതൽ.
സൂ:ധാ:— േകന നിയുക്താഃ പുനഃ പ്രവർത്തേധ്വ സട്ടക
നർത്തേന?
പാരി:— തൈസ്യവ നിരന്തരാവനമച്ശ്രീമത്സാമന്തകു
ലമുകുടാന്ത നിപതന്മാണിക്യമണിസമൂഹമയൂഖേലഖാപ
ല്ലവിതപാദപീഠസ്യ, ഖണ്ഡപരശുശിഖണ്ഡശശിഖണ്ഡ
പാണ്ഡുരസർവതഃപ്രസരന്മഹിതയശഃപൂരകർപ്പൂര നി
കരപർവതായമാനഭുവനാന്തരാളസ്യ, അതിധവളഹൃ
ദയസ്ഫടികപ്രതിഫലിതപരേമശ്വര പദപല്ലവസ്യ, സമര
മുഖ ബലാൽകാരഗൃഹീതജയലക്ഷ്മീധമ്മില്ല പര്യസ്തമല്ലി
കാമാല്യബഹുളപരിമളാസംഗഭൃംഗേശ്രണീസം ശയിത
േലാേലാദ്ദണ്ഡമണ്ഡലാഗ്രമണ്ഡിതപ്രചണ്ഡഭുജദണ്ഡ
സ്യ, രിപുബലശലഭേലഹി ചടുലജ്വാലാജാലജാജ്വല്യ
മാന പ്രതാപപാവകപ്രാകാരപരിരക്ഷിതസകലഭുവ
നതലസ്യ, അച്ഛിന്നദത്തസുവർണ്ണരത്നസമൃദ്ധിസമൃദ്ധ
മണി മന്ദിരവളഭീജാലാക്രീഡൽ സകലദരിദ്രേലാകസ്യ,
സർവഭൂതാനുകമ്പിനസ്സാംപ്രതം കൃതകരണീയതയാ
യൗവനസുഖമനുഭവേതാ രാജാധിരാജപരേമശ്വ രസ്യ
ശ്രീമാനേവദസ്യ ആസ്ഥാനമണ്ഡപമണ്ഡേനന പണ്ഡി
തമണ്ഡേലന. കിഞ്ച
അസ്മിൻ ഖലു സട്ടകവേര നിജഭർത്തൃകസ്വചേക്രശ്വരത്വകരാണാം ഗുണാനാം സ്ഥാനം
ചാരും സമുദ്വഹതി താം കില ചന്ദ്രേലഖാമംേഗശ്വരസ്യ തനയാം ശ്രീമാനേവദഃ.”
സട്ടകകാരൻ രുദ്രെന്റയും ശ്രീകണ്ഠെന്റയും ശിഷ്യനായ
ഒരു വാരിയരായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുര
സ്കർത്താവു മാനേവദനാമേധയനായ േകാഴിേക്കാെട്ട
ഒരു തമ്പുരാനായിരുന്നു എന്നും ഇത്രയുംെകാണ്ടു മന
സ്സിലാക്കാം. മാഘകാവ്യത്തിന്നു ബാലേബാധിക എന്ന
വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച േദശമംഗലെത്ത ഉഴുത്തിരവാരിയർ
തെന്റ കുടുംബത്തിൽ സാഹിത്യവിദ്യാപാരീണന്മാരാ
യി ഒരു രുദ്രനും രണ്ടു ശ്രീകണ്ഠന്മാരും ജീവിച്ചിരുന്നു
എന്നും അവരിൽ രണ്ടാമെത്ത ശ്രീകണ്ഠെന്റ പുത്രനാ
ണു് താെനന്നും പറയുന്നു. ആ രുദ്രനും പ്രഥമ ശ്രീകണ്ഠ
നും സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരായിരു
ന്നു എന്നും അേദ്ദഹം നെമ്മ വ്യംഗ്യമായി ധരിപ്പിക്കുന്നു
ണ്ടു്. അവർ രണ്ടുേപരും േദശമംഗലത്തു വാരിയന്മാർ
തെന്നയായിരിക്കണം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ സട്ട
കകാരൻ സ്മരിക്കുന്ന ശ്രീകണ്ഠൻ അഭിരാമനാെണന്നു
കരുതാവുന്നതാണു്. സട്ടകത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ
കവി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ശാലീനത വാരിയന്മാർ അതി
നു മുമ്പു ദൃശ്യകാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാത്തതുനിമിത്തമാ
െണന്നു ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു. പ്രാകൃതഭാഷെയപ്പറ്റി
അേദ്ദഹത്തിന്നു വലിയ മതിപ്പാണുണ്ടായിരുന്നെതന്നു
കാണാവുന്നതാണേല്ലാ. പ്രാകൃതത്തിൽ കവനം െച
യ്യുന്നതിന്നു അേദ്ദഹത്തിന്നുള്ള സാമർത്ഥ്യവും അദ്വി
തീയമാണു്. അതിനുമുമ്പു േകരളത്തിൽ ആ ഭാഷയിൽ
അത്ഭുതാവഹമായ ശൗരിചരിതം എന്ന യമകകാവ്യം
നിർമ്മിച്ചതും ശ്രീകണ്ഠെനന്ന മെറ്റാരുവാരിയരായിരുന്നു
വേല്ലാ. ദിവാകരകവിയും സട്ടകകാരനും ആശ്രയിച്ചതു്
ഒേര രാജാവിെനത്തെന്നയായിരുന്നു.

കവിതാരീതി
രുദ്രദാസെന്റ കവിതാരീതി പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു മുമ്പു്
ഉദ്ധരിച്ച പദ്യഗദ്യങ്ങൾ മുേഖന തെന്ന സുഗ്രഹമാണു്.
എങ്കിലും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾകൂടി കാണിക്കാം.
വസന്തം:
“താരുേണ്യന രമണീവ സുരൂപരമ്യാ

േജ്യാത്സ്നാരേസന രജനീവ സ്ഫുരച്ചന്ദ്രാ
ഫുേല്ലാദ്ഗേമന ലതിേകവ പ്രവാളപൂർണ്ണാ
രാജേത ഹന്ത നഗരീ മധുസംഗേമന.”

മന്ദവായു:
“ഏേത ചൂഷിതേചാളബാലമഹിളാഫാേലന്ദുേസ്വദാഗമാഃ

പീയമാനാ ജനനാസികാഭിർന്നളിനീനാളീകേകളീകരാഃ
ലീലാലാളിതേകരളീചികുരകാ ആനന്ദനിഷ്യന്ദിേനാ
േരാമാേഞ്ചാദ്ഗമനാനുേമയചലനാഃ ക്രീണന്തി
വാതാംകുരാഃ.”

ഭരതവാക്യം:
“കുർവന്തു കുമുദപ്രഭാം ത്രിഭുവേന കീർത്തിം നൃപാ

ജാനന്ത്വിതേരതരമുപകൃതീം ഘനാ മാനുഷാഃ
ശൃണ്വന്തു ഗതമത്സരാസ്സഹൃദയാഃ കവീനാം കൃതിം
ജയന്തു കവയശ്ചിരം വഹതു ഭാരതീ മങ്ഗലം.”

2. അനുവാചകന്മാരുെട സൗകര്യെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചു പ്രാകൃതത്തി
ന്നു പകരം ഛായയാണു് േചർക്കുന്നതു്.
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12 ആനായത്തു കരുണാകരപ്പിഷാരടി
(േഭാജചമ്പൂവ്യാഖ്യാകാരൻ)
േകാഴിേക്കാട്ടു മാനവിക്രമരാജാവിെന്റ നിർേദ്ദശമനു
സരിച്ചു േഭാജചമ്പുവിനു് ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച പണ്ഡി
തനാകുന്നു കരുണാകരപ്പിഷാരടി. അേദ്ദഹം തനിക്കു്
അച്യുതെനന്നും കൃഷ്ണെനന്നും േപരുകളിൽ രണ്ടു ഗുരു
ക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നു. താെഴക്കാണു
ന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ അനുവാചകന്മാർ ധരിച്ചിരിേക്കണ്ടതു
ണ്ടു്.
“യൈദ്വദുഷീകലിതസങ്ഗമശാസ്ത്രസാര-

സംഭൂതസൂക്തിവരഭാഗവതാന്തരാത്മാ
വിദ്വജ്ജേനാഽനവരേതാജ്ജ്വലമത്ര േമാദം
ധേത്തഽച്യുേതായമിഹ േമ ഗുരുരാവിരസ്തു.
ഹരിഹരഗിരിനാഥപാദകല്പദ്രുമതലേസവനഗന്ധചിത്തവൃത്തിഃ
മമ ഹൃദയസേരാജസമ്പുടസ്ഥഃ
സ്ഫുടയതു സദ്ഗുരുരീപ്സിതാനി കൃഷ്ണഃ
ശ്രീകുക്കുടേക്രാഡമഹീമേഹന്ദ്രഃ
ശ്രീേകരേളാർവീതലപൂർണ്ണചന്ദ്രഃ
ഭൂേലാകപാലസ്സുഗുൈണരുേപന്ദ്രഃ
ശ്രീവിക്രേമാ ദീപ്യതി കീർത്തിസാന്ദ്രഃ.
… …

…

േസാഽയം രാജശിഖാമണിർന്നിജ
യശസ്സങ്കീർത്തനപ്രൗഢതാജിജ്ഞാസാകുലമാനസശ്ശുഭദിേന
സ്വാമാത്യവർൈഗ്ഗസ്സഹ
ശ്രീമൈദ്വഷ്ണവേലാകമണ്ഡനമണിസ്സംഭാവയൻ
വാഞ്ഛിൈതസ്സംപൂർൈണ്ണഃ കരുണാകരം നിജഗുരും
കിഞ്ചിദ്വേചാഽേവാചത.
ശ്രീകാളിദാസകവിേശഖരവാൿസുധാബ്ധിസദ്േഭാജരാജകൃതചമ്പുരസായനസ്യ
ആവാസഭൂമിമധുനാ രസനാം മദീയാമുേത്തജയാഖിലരസാസ്വദനാനുഭൂൈത്യ.
ഇത്ഥം നേരന്ദ്രവചനാമൃതപാനതൃപ്തചിേത്താ ഭവന്നഹമിഹാദരണീയശീലഃ
ശ്രീേഭാജരാജകൃതചമ്പുമഹാപ്രബന്ധഭാവപ്രേബാധനകൃേത സുചിരം യേതദ്യ.
… …

…

ശൃങ്ഗാരാദിരസാസ്വാദപരമാനന്ദേഭാജനം
ധിയാദ്രിേയഹം രസനാം േഭാജചമ്പൂപ്രകാശികാം.
… …

…

ഹരിഹരഗിരിലീനാൽ പാർവതീപ്രാണനാഥാൽ
സതതഭജനതുഷ്ടാൽ പ്രാപ്തവിേദ്യാദേയാ യഃ
അകൃതസുകൃതശാലീ ചമ്പുരാമായേണസ്മിൻ
വിവൃതിമതിമേനാജ്ഞാം ൈവഷ്ണവഃ കൃഷ്ണശിഷ്യഃ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് അച്യുതൻ സങ്ഗമശാസ്ത്രസാ
രകാരനും ഭാഗവതനുമാെണന്നും ഹരിഹരഗിരിയിെല
ശിവെന്റ ഭക്തനാെണന്നും ഗ്രഹിക്കാം. സങ്ഗമശാസ്ത്രം
േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രമാെണങ്കിൽ കരുണാകരൻ തൃക്കണ്ടിയൂർ
അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട ശിഷ്യനാെണന്നു വരുന്നു. ഹരി
ഹരഗിരി ഏെതന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണനും കരു
ണാകരനും ആ േക്ഷത്രത്തിെല ശിവെന ഭജിച്ചിരുന്ന
തായി െവളിെപ്പടുന്നു. മാനവിക്രമരാജാവു തെന്റ ശിഷ്യ
നാെണന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. “ഇഹഖലു രാജാധിരാ
ജപരേമശ്വരഃ ശ്രീേഭാജഃ കവിവീരേശഖേരണ ശ്രീകാളി
ദാേസന സഹ ചരമകാലാവശ്യചിന്തനീയം പരമ പുരു
ഷാർത്ഥപ്രധാനേമകവിംശതിവാരാവർത്തനസമുത്ഥി
ൈതക വിംശതിരൂപാഭിപ്രായസുഭഗം ശ്രീമദ്രാമായണം
േലാേകാപകാരാർത്ഥം സംക്ഷിപ്യ സകലവ്യാകരണ
സമുദ്ധൃതസാരാംശസുന്ദരസ്വനിർമ്മിതസരസ്വതീകണ്ഠാ
ഭരണനിർണ്ണീതസാധുശേബ്ദാദാഹരണതയാ ഗദ്യപദ്യാ
ത്മകചമ്പൂരൂേപണ കമപി പ്രബന്ധം ചികീർഷുഃ” എന്ന
പംക്തിയിൽനിന്നു േഭാജരാജാവു തെന്റ ആസ്ഥാനപ
ണ്ഡിതനായ (ഒരു) കാളിദാസേനാടുകൂടി രാമായണം
ഇരുപെത്താന്നാവൃത്തി വായിച്ചു് ഇരുപെത്താന്നുവിധ
ത്തിൽ അർത്ഥഗ്രഹണംെചയ്തു് േലാേകാപകാരാർത്ഥം
അതു രാമായണചമ്പുവായി സംേക്ഷപിച്ചു എന്നും ആ
ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയുെട ഒരു ഉേദ്ദശം സരസ്വതീകണ്ഠാഭര
ണത്തിൽ അേദ്ദഹം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള ചില സുശബ്ദങ്ങ
െള ഉദാഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാെണന്നും വ്യാഖ്യാതാവു
വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. സരസ്വതീകണ്ഠാഭര
ണത്തിനു േകരളത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാപനം സിദ്ധിച്ചതു
േമൽപ്പുത്തൂരിെന്റ പ്രക്രിയാസർവസ്വരചനേയാടുകൂടിയാ
കുന്നു. അതിനാൽ േവെറ െതളിവു കിട്ടുന്നതുവെര കരു
ണാകരൻ കൃഷ്ണഗീതാപ്രേണതാവിെന്റ പൂർവഗന്മാരായ
രണ്ടു മാനവിക്രമന്മാരിൽ ഒരാളുെട ആജ്ഞാനുവർത്തി
യായിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം. കവിചിന്താമണികാര
നായ കരുണാകരപ്പിഷാരടിയും ശക്തൻമാനവിക്രമ രാ
ജാവിെന്റ ഗുരുനാഥനായിരുന്നുെവങ്കിലും അേദ്ദഹം ആ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ തെന്റ ആചാര്യന്മാെരപ്പറ്റി ഒന്നും പ്രസ്താ
വിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും മറ്റും രണ്ടു കരുണാകരന്മാരും
അഭിന്നന്മാരാെണന്നു പറയുവാൻ എനിക്കു ൈധര്യം
േതാന്നുന്നില്ല. ചമ്പൂരാമായണവ്യാഖ്യ സമ്പൂർണ്ണമായി
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മാനേവദരാജാവു േഭാജചമ്പുവിനു് ഒരു വ്യാ
ഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു ചിലർ പറയുന്നതു പ്രമാദജ
ന്യമാണു്,
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13 രവിവർമ്മമഹാരാജാവു്
(തിരുവിതാംകൂർ) — ജീവചരിത്രം
െകാല്ലം 859 മുതൽ 893 വെര തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം
ഭരിച്ച കാർത്തികതിരുനാൾ രവിവർമ്മമഹാരാജാവു്
ഒരു കവിയും പണ്ഡിതപക്ഷപാതിയും ദാനശൗണ്ഡ
നും േവദാന്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു. അശ്വതിതിരു
നാൾ ഉമയമ്മറാണിയുെട പുത്രനാണു് അേദ്ദഹം. ആദി
ത്യവർമ്മമഹാരാജാവു് 852-ൽ നാടുനീങ്ങിയേപ്പാൾ
രവിവർമ്മാവിനു ബാല്യമായിരുന്നതിനാൽ ഉമയമ്മ
റാണി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ
860 വെര രാജ്യരക്ഷെചയ്തു. പതിനാറാമെത്ത വയ
സ്സിൽ അേദ്ദഹം സിംഹാസനാരൂഢനായി. വടക്കു
നിന്നു െപണ്െകാടയ്ക്കു് അർത്ഥാർത്ഥിയായിവന്ന ഒരു
നമ്പൂരി അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു തനിക്കു പത്തു കുമാരിമാർ
അവിവാഹിതകളായി ഉെണ്ടന്നും അവരിൽ ഒരു െപ
ൺകിടാവിെന േവളികഴിച്ചുെകാടുക്കുവാൻ 1000 ഉറു
പ്പിക കിട്ടണെമന്നും അേപക്ഷിക്കേവ അേദ്ദഹം പത്തു
കിടാങ്ങളുേടയും വിവാഹത്തിനായി 10,000 ഉറുപ്പിക ആ
സാധുവിനു സമ്മാനിച്ചു എെന്നാൈരതിഹ്യമുണ്ടു്. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ബാല്യകാലത്തിൽ പ്രസിദ്ധേയാദ്ധാവായ
േകാട്ടയത്തു േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന ഉമയമ്മറാണി
തിരുവിതാംകൂർ ഇളയരാജാവായി ദെത്തടുക്കുകയും
872-ൽ അേദ്ദഹം മരിക്കുന്നതുവെര രവിവർമ്മമഹാരാ
ജാവിനു് ആ വിശിഷ്ടസാഹിത്യകാരനുമായി സഹവാ
സം െചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുകയും െചയ്തു.
രവിവർമ്മമഹാരാജാവു േദശിങ്ങനാട്ടു ശാഖയുേടയും മൂ
പ്പനായിരുന്നു,

S

°

Õ

G

}







14 രാമായണസങ്ഗ്രഹം
രാമായണസംഗ്രഹം എന്നു പുരാണച്ഛായയിൽ ഒരു
കാവ്യം രവിവർമ്മമഹാരാജാവു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ
നിന്നാണു് താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
തു്.
“ലക്ഷ്മീവേക്ഷാജരാജദ്ഘുസൃണസുരഭിേതാ-

രഃസ്ഥലം പദ്മനാഭം
േലാകാനാേമകനാഥം യദുകുലമഹിതക്ഷ്മാപതീനാം ശരണ്യം
വേന്ദ വൃന്ദാരേകഡ്യം വിഭുമഖിലജഗൽ
പാലേന ജാഗരൂകം
സ്യാനന്ദൂരാഭിധാനപ്രഥിതപുരവേര
േഭാഗിേഭാേഗ ശയാനം.
നേമാസ്തു രാമായ സലക്ഷ്മണായ
സീതാസഹായായ ജഗൽപ്രിയായ
ദുർവൃത്തരേക്ഷാധിപനാശനായ
സദാമൃതാനന്ദദൃേശ നേമാസ്തു.

ക്വാഹം മന്ദമതിഃ ക്വ വാ രഘുപതിേശ്രയഃകഥാ വിസ്തൃതാ
വാല്മീകിപ്രമുൈഖഃ പ്രബന്ധൃഭിരപി പ്രത്യഗ്ദൃശാ ദർശിതാ?
കിന്ത്വാമ്നാതുമനാസ്സമാഹൃതിമിഷാദ്ഭക്ത്യാ ഹേരഃ
പാദേയാഃ
സന്തസ്തത്ര യേത പ്രസാദ്യ ഭവതഃ ക്ഷാമ്യന്തു തച്ചാപലം.
ശ്രീപദ്മനാഭപദപങ്കജഭക്തിഭൂമപ്രാദുർഭവൽപ്രചുരസമ്പദുമാതനൂജഃ
രാജാ കഥാം രഘുപേത രവിവർമ്മനാമാ
തൽ സഞ്ജിഘൃക്ഷതി സതാം മുദമാദധാതു.”

ശ്രീപത്മനാഭപദഭക്തനാണു് ഗ്രന്ഥകാരനായ രവിവർ
മ്മാെവന്നു് ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നു. പി
ന്നീടു കഥയുെട ആരംഭമായി.
“ഏകദാ ശൗനകസ്സൂതം വ്യാസശിഷ്യം മഹാമതിം
രാമസ്യ ചരിതം പുണ്യം പപ്രച്ഛ വിജിേതന്ദ്രിയഃ.

തഛ്റുത്വാ മുദിതസ്സൂേതാ ധ്യാത്വാ വിഷ്ണും സനാതനം
വ്യാസം പ്രണമ്യ സ്വഗുരും ശൗനകം പുനരബ്രവീൽ.
ശൃണു വിേപ്രന്ദ്ര വക്ഷ്യാമി രാഘവസ്യ മഹാത്മനഃ
ചരിതം സർവപാപഘ്നം മനശ്ശ്രുതിസുഖാവഹം.”

ഇങ്ങിെന സൂതശൗനകസംവാദരൂപത്തിലാണു് ഗ്രന്ഥ
ത്തിെന്റ രചന. ആെക 51 സർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത
രണ്ടു സർഗ്ഗം ബാലകാണ്ഡത്തിനും, അതില്പിന്നീടുള്ള
ഇരുപത്തിനാലു സർഗ്ഗം അേയാധ്യാകാണ്ഡത്തിനു
മായി വിനിേയാഗിക്കുന്നു. ഒടുവിലെത്ത ഭാഗത്തിനു്
അധ്യാത്മപ്രകരണെമന്നു േപർ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
അതിൽ ശ്രീരാമൻ ഹനൂമാനു വിസ്തരിച്ചു ജ്ഞാേനാപ
േദശം െചയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം മുതലായ ഇതരകാ
വ്യങ്ങളിൽനിന്നു കവി ‘ഏലാപരിഷ്വങ്ഗലസത്തമാലം’
തുടങ്ങിയ പല േശ്ലാകങ്ങൾ യഥാവസരം എടുത്തുേചർ
ത്തിട്ടുണ്ടു്. ചുവേട പകർത്തുന്നതു് ഇരുപത്താറാം സർഗ്ഗ
ത്തിെന്റ അവസാനത്തിലുള്ള േശ്ലാകമാണു്.
“ഇതീഹ ൈതഃ പ്രാഞ്ജലിഭിസ്തപസ്വിഭിർദ്ദ്വിൈജഃ കൃതസ്വസ്ത്യയനസ്സുരാരിഹാ
വനം സഭാര്യഃ പ്രവിേവശ രാഘവഃ
സലക്ഷ്മണസ്സൂര്യ ഇവാഭ്രമണ്ഡലം.”

ഒടുവിൽ
“രാഘവഃ പരേമാദാരശ്ശശാസ പരയാ മുദാ

ഭ്രാതൃഭിസ്സഹിതഃ പ്രീേതാ രാജ്യം നിഹതകണ്ടകം.
യ ഇദമനുശൃേണാതി േയാഭിധേത്ത
രഘുപതിഭാഷിതമാത്മേയാഗഗുഹ്യം
ഭഗവതി കൃതധീസ്സുപർണ്ണേകതാവുപലഭേത ഭഗവൽപദാരവിന്ദം.”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു. ഭാഷാവാല്മീകിരാമായ
ണവും ൈവരാഗ്യചേന്ദ്രാദയവും രചിച്ച േകാട്ടയത്തു േക
രളവർമ്മത്തമ്പുരാനുമായുള്ള സാഹചര്യം രവിവർമ്മാ
വിെന പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതിക്കു േപ്രരിപ്പിച്ചി
രിക്കണെമന്നു ന്യായമായി ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.
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15 അനന്തദാസൻ
രാജേശഖരമഹാകവിയുെട കർപ്പൂരമഞ്ജരീസട്ടകത്തി
ന്നു സമുദ്രബന്ധയജ്വാവിെന്റ പുത്രനായ സിംഹരാജ
െന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുള്ളതായി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട
േല്ലാ. അതിനും പുറേമ മെറ്റാരു േകരളീയവ്യാഖ്യാനവും
നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു വടക്കൻേകാട്ടയത്തു രാജ
കുടുംബത്തിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്ന അനന്തദാസൻ
എന്ന പണ്ഡിതെന്റ പദാർത്ഥദീപികയാകുന്നു. പ്രസ്തുത
സട്ടകത്തിെല നാലു ജവനികാന്തരങ്ങളും ആ വ്യാഖ്യാ
നത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. അനന്തദാസെന്റ ഗുരുവായ കൃ
ഷ്ണശങ്കരെനപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. കൃഷ്ണെന്റ പുത്രനായ ശങ്ക
രെനന്നും ആ ശബ്ദത്തിന്നു അർത്ഥം കല്പിക്കാം. കാലം
ഒൻപതാം ശതകമാെണന്നു േതാന്നുന്നു. താെഴക്കാണു
ന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ പദാർത്ഥദീപികയുെട ആരംഭത്തിലു
ള്ളവയാണു്.
“േസവാമേഹ തുഹിനഭൂധരജന്മഭൂമിം

ദിവ്യൗഷധിം നിഖിലേദാഷഹരാനുഭാവാം
േസവാബേലന മഹതാം പുരളീശ്വരാണാമത്യാദരാൽ കൃതമൃദംഗധരാധിവാസാം.
ശബ്ദാർത്ഥജ്ഞാനസിദ്ധ്യർത്ഥം
ശബ്ദാർൈത്ഥകസ്വരൂപിണൗ
ഉമാമേഹശ്വരൗ വേന്ദ വാങ്മയീതീരവാസിനൗ.
െചല്ലൂരീശ നമേസ്തസ്തു േദവേദവ! ദയാനിേധ!
അസ്മദീയഹൃദംേഭാേജ സദാ സന്നിഹിേതാ ഭേവഃ.
രാജേശഖര കവീന്ദ്രനിർമ്മിതം സട്ടകം വിബുധവൃന്ദവന്ദിതം
വ്യാകേരാമി തദുദാരമാനസാഃ േശാധയന്തു വിബുധാഃ
കൃതാദരാഃ
ശ്രീകൃഷ്ണശങ്കരഗുരുത്തമപാദയുഗ്മസ്വർേല്ലാകവൃക്ഷമകരന്ദമധുവ്രതസ്യ
ശ്രീരാജേശഖരഗഭീരവേചാമധൂളീപാേന ബതാദ്യ ഖലു േലാലതരം മേനാ േമ.
രാേജശ്വരകേവഃ ക്വ ഭാരതീ? ക്വാഹമല്പമതിരല്പവാഗപി?
ആനിനീഷുരഹമസ്മി കാഞ്ചനക്ഷ്മാധരം നിജഗൃഹം
ഭൂജാബലാൽ.
തഥാപി ഗുരുഭക്ത്യാ ച പ്രസാേദന ച ധീമതാം
പൂർവവ്യാഖ്യാനുസാേരണ വ്യാഖ്യാ കാപി വിലിഖ്യേത.
പൂർവവ്യാഖ്യാഭിേരതസ്യ ന സ്യാദനുപേയാഗിതാ
വിേശേഷാസ്യ യതഃ സ്പഷ്ടസ്സട്ടകാർത്ഥാവധാരേണ.”
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16 ഈശാനുഭൂതിയതി
േദവേദേവശാനുഭൂതി എന്നാണു് ഈശാനുഭൂതിയതി
യുെട പൂർണ്ണമായ നാമേധയം. തൃശ്ശൂരിൽ ഏേതാ ഒരു
മഠത്തിെല സ്വാമിയാരാെണന്നു േതാന്നുന്നു. ബ്രഹ്മാനു
ഭൂതി എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവിെന്റ േപരു്. ആ
ഗുരുവിനു ബ്രേഹ്മന്ദ്രതീർത്ഥെനന്നും േപർ കാണുന്നു.
ഈശാനുഭൂതിയുെട കൃതികളായി (1) രാമായണാമൃതം
(2) രാമശതകം (3) കൃഷ്ണശതകം (4) വാസുേദവശതകം
(5) പദ്മനാഭസ്തുതി (6) ഭാരതസംേക്ഷപം (7, 8) കൃഷ്ണസ്തു
തികൾ ഇങ്ങിെന പലഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടു്. പദ്മനാഭസ്തുതി
വായിച്ചാൽ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തിരുവനന്തപുരത്തു മതി
ലകെത്ത പുഷ്പാഞ്ജലിസ്വാമിയാരന്മാരായിരുന്നുേവാ
എന്നും സംശയം േതാന്നാവുന്നതാണ്.
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17 രാമായണാമൃതം
താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം രാമായണാമൃതത്തിെന്റ ആരം
ഭത്തിലുള്ളതാണു്.
“ജാംബവദങ്ഗദഹനുമൽ

സുഗ്രീവവിഭീഷണപ്രിയാവരൈജഃ
യുതമൃതപുണ്യചരിത്രം ദാശരഥിം രാമമാശ്രേയ വിഷ്ണും.”

പിന്നീടു കവി ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശിവൻ, സരസ്വതി, ഗണപതി
ഇവെര വന്ദിക്കുന്നു. തദനന്തരം,
“ജാതം പരാശരാൽ ഖലു വാസവ്യാം

ശ്രുതിശതാബ്ജമാർത്താണ്ഡം
നാരായണേമവ സതാം പരായണം ബാദരായണം വേന്ദ.
സമ്യൿപൗർവാപര്യം പര്യാേലാച്യാവധാര്യ താൽപര്യം
ശ്രുത്യാദിവ്യാഖ്യാതാ ജയതി യതീന്ദ്രസ്സ ശങ്കരാചാര്യഃ
ബ്രഹ്മാനുഭൂതിസംജ്ഞാം യത്ര
ബ്രേഹ്മന്ദ്രതീർത്ഥസംജ്ഞാം ച
സമേവതാർേത്ഥ പ്രാഹുസ്താനഹമസ്മദ്ഗുരൂൻ സദാ വേന്ദ.
ഈശാനുഭൂതിേശഖരി യസ്യ യേതർന്നാമ േദവേദേവതി
േസാഹം ശ്രദ്ധാമാത്രാദ്രാമകഥാമാരേഭത രാമമൃതം.
രാമായണാമൃതാഖ്യാ കൃതിരിയമാൈര്യർന്നിേഷവ്യതാമാര്യാ
സ്ഖലൈനകേഖലനരൈതർവിശൃംഖൈലഃ ഖലു ഖൈലഃ
കിമതിേശാൈച്യഃ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു. വ്യാസെനപ്പറ്റി കവിക്കു
വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നതായി മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ശങ്കരഭഗവൽപാദെര തദനുയാ
യിയായ രാമായണാമൃതകാരനു പ്രേത്യകമായി വന്ദി
േക്കണ്ട കടമയുണ്ടേല്ലാ. രാമായണകഥ പ്രസ്തുത കാ
വ്യത്തിൽ ലളിതമായി സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അടിയിൽ
േചർക്കുന്നതു് ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകമാണു്.
“തൈസ്മ ഭൂേയാപി നേമാ രാമായ സലക്ഷ്മണായ ഭരതായ

ശത്രുഘ്നായ ച േദൈവ്യ സീതാൈയ ബ്രഹ്മേണ ച
രാേമാഹം”

S

°

Õ

G

}







18 രാമശതകം
“തൈസ്മ ഭൂേയാപി നേമാ” എന്ന േശ്ലാകം ഇതിലും കാ
ണുന്നുണ്ടു്.
“ആര്യാ യഃ പഠതീമാസ്തസ്യ സ രാേമാഹമിതി മതിം

ദദ്യാൽ
ബന്ധാനുബന്ധഹന്ത്രീമപ്രതിബന്ധാം ച യഃ
സരാേമാഹം.”
“ശ്രീരാമശതകേമതദ്രചിതം ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ശിേഷ്യണ
ഈശാനുഭൂതിേശഖരി യസ്യ യേതർന്നാമ േദവേദേവതി.”

S

°

Õ

G

}







19 കൃഷ്ണശതകം
‘ആര്യാ യഃ പഠതീമാഃ’ എന്ന േശ്ലാകം ‘സ കൃേഷ്ണാഹം’

എന്നു ദ്വിതീയപാദത്തിലും ചതുർത്ഥപാദത്തിലും അല്പം
േഭദേത്താടുകൂടി ഇതിലും േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. രാമായണക
ഥാപ്രതിപാദകമായ രാമശതകത്തിനു രാമാഹംഭാവ
നെയന്നും ഭാഗവതകഥാപ്രതിപാദകമായ കൃഷ്ണശതക
ത്തിന്നു കൃഷ്ണാഹംഭാവന എന്നുംകൂടി േപരുണ്ടു്. ആദ്യ
േത്തതിൽ ‘സ രാേമാഹം’ എന്നും രണ്ടാമേത്തതിൽ
‘സ കൃേഷ്ണാഹം’ എന്നും അവസാനിക്കുന്നതിനാലാണു്
അവയ്ക്കു് ഈ സംജ്ഞകൾ യഥാക്രമം ലഭിച്ചതു്.
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Õ

G

}







20 വാസുേദവശതകം
ഇതിനുമുൻപു നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കൃതികളിെലന്നേപാ
െല ഗീതിയിലല്ല മാലിനീവൃത്തത്തിലാണു് ഈ ശതക
ത്തിെല േശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മഹാഭാരത
ത്തിെന്റ സാരസംേക്ഷപമാണു് വിഷയം. ‘വാസുേദേവാ
സ്മി േസാഹം’ എന്നു ഓേരാ േശ്ലാകവും അവസാനിക്കു
ന്നു.
“അജനി സ ധൃതരാേഷ്ട്രാ വ്യാസതേസ്സാപി പാണ്ഡുർവിദൂര ഇഹ യദീയജ്ഞാനശൈക്ത്യതധാമ്ന(?)

കൃതിഹൃദി ജഗദാന്ധ്യവ്യാസരൂേപണ തിഷ്ഠൻ
ജഗതി സുഗതിദാതാ വാസുേദവാസ്മി േസാഹം”

S

°

Õ

G

}







21 പദ്മനാഭസ്തുതി
ഇതും മാലിനീവൃത്തത്തിൽ ഗ്രഥിതമായ ഒരു േസ്താത്രമാ
ണു്. ‘സ്മരത മരതകാഭം സദ്ഗുരും പദ്മനാഭം’ എന്നു്
ഓേരാ േശ്ലാകവും അവസാനിക്കുന്നു.
“ത്വമഹമഹമേഹാ ത്വം നാത്ര സേന്ദഹേലേശാപ്യഥ ച ജഗദഹം ത്വം േചതി േഭദഭ്രമം േമ
പരിഹര ദുരിതൗഘം ഭിന്ധി ഭൂേയാ നമേസ്ത
കിമിഹ ബഹുഭിരുൈക്തഃ പാഹി മാം പദ്മനാഭ.”
“മമ ഗുരുമിഹ വിത്ത ബ്രഹ്മപൂർവാനുഭൂതിം

സ്തുതിരപി രചിേതയം തൽപ്രസാദാന്ന ശക്ത്യാ
ഗുരുവദപി ച ഭക്ത്യാ പദ്മനാേഭഽനുഭൂതിധ്വനിരപി മമ സംജ്ഞാ േദവേദേവശപൂർവഃ.”

S
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Õ

G

}







22 കൃഷ്ണസ്തുതി
“ബ്രൈഹ്മവായം കൃഷ്ണസ്തൽസ്മരണാേദവ

പരമപുരുഷാർത്ഥഃ
ഇതി വാദം സാധൂനാം കൃഷ്ണഞ്ച സ്മരത മരതകശ്യാമം.”

S

°

Õ

G

}







23 മെറ്റാരു കൃഷ്ണസ്തുതി
“സുന്ദരമതീവ േദൈവർമ്മന്ദാരാദ്യാർത്തൈവഃ

സ്തൈവേശ്ചഷ്ടം
മന്ദിരമപീന്ദിരായ മന്ദരധരമാശ്രേയ ഹരിം കൃഷ്ണം.
മരകതമുകുരകേപാലം തദ്ബിംബിതമകരകുണ്ഡലാേഭാഗം
അഖിലപ്രപേഞ്ചകന്ദം കുന്ദസ്മിതമാശ്രേയ മുകന്ദമഹം.”

S

°

Õ

G

}







24 ഭാരതസംേക്ഷപം
ഇതു മഹാഭാരതകഥയുെട സംഗ്രഹം തെന്ന. ‘മരകതമു
കുര’ മുതലായ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഇതിലും കാണുന്നു.
“യദനുഗ്രഹേതാ രാജാ യുധിഷ്ഠിേരാ ലബ്ധവാൻ മഹദ്രാജ്യം
അഭവച്ച സാർവ്വഭൗമഃ പുണ്യേശ്ലാകാഗ്രണീസ്സ കൃേഷ്ണാഹം.”

ഈശാനുഭൂതിയുെട സകലകൃതികളിലും അൈദ്വതേവ
ദാന്ത പരിമളം പ്രസരിക്കുന്നുണ്ടു്.
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Õ

G

}







25 കൃഷ്ണാനുഭൂതിയതി
ശാസ്ത്രസംഗ്രഹകർത്താവായ കൃഷ്ണാനുഭൂതിയതിയുെട
കാലേമെതന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അേദ്ദഹവും തൃശ്ശൂരി
െല ഏേതാ ഒരു മഠത്തിെല സ്വാമിയാരായിരുന്നു. വി
ബുേധന്ദ്രതീർത്ഥൻ എെന്നാരു നാമാന്തരം അേദ്ദഹത്തി
ന്നുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു.
“ശ്രീരാജരാജരവിവർമ്മമഹീശ്വരാഭ്യാം

രാജന്വതീ വസുമതീ സകലാഭി യാഭ്യാം
സംശാസേതാരപി സേതാസ്തു തേയാർദ്ധരിത്രീം
കൃഷ്ണാനുഭൂതിഭിരയം രചിേതാ നിബന്ധഃ”

എന്നു ഗ്രന്ഥാന്തരത്തിലുള്ള ഒരു േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു്
അന്നെത്ത െകാച്ചി ഇളയതമ്പുരാെന്റ േപർ രവിവർ
മ്മാെവന്നായിരുന്നു എന്നു മാത്രം അറിയുവാൻ കഴിയു
ന്നു. ‘രാജരാജൻ’ എന്നതു നാടുവാഴുന്ന െകാച്ചിമഹാരാ
ജാക്കന്മാർക്കു െപാതുേവയുള്ള ബിരുദനാമെമന്നാണു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. ആ േപർ അവർക്കു നാമകര
ണമുഹൂർത്തത്തിൽ നല്കാറില്ല. ശാസ്ത്രസംഗ്രഹത്തിനു
ശാരീരകമീമാംസാസംഗ്രഹെമന്നും േപരുണ്ടു്. ആനന്ദാ
നുഭൂതിയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരു. ശങ്കരഭഗവൽപാ
ദരുെട ശാരീരകമീമാംസാസൂത്രഭാഷ്യെത്ത സ്വാമിയാർ
പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ പദ്യഗദ്യരൂേപണ സംഗ്രഹിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഗീർവാേണന്ദ്രസരസ്വതിയുെട ശിഷ്യനായ ഒരു
ശ്രീധരെന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം ഈ കൃ
തി നിർമ്മിച്ചെതന്നും സൂചനയുണ്ടു്. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രകൃേതാപേയാഗികളാണു്.
“ഗീർവാേണന്ദ്രസരസ്വത്യാഃ പദാബ്ജം ഹൃദി ബിഭ്രതഃ

ശ്രീധരസ്യ മുേദ ഭൂയാൽ സൂത്രഭാഷ്യാർത്ഥസംഗ്രഹഃ
േഹരംബം ച സദാശിവം വടഗതം വാഗീശ്വരീം ശാശ്വതീം
വ്യാസം ശങ്കരനാമേധയഗുരുമപ്യസ്മദ്ഗുരും ഷൺമുഖം
േഗാവിന്ദഞ്ച ജഗദ്ഗുരും ശമനിധിം വിദ്യാനിധിം േഗാപതിം
വേന്ദ സർവനിദാനേമകമമലം ബ്രഹ്മാപി സച്ചിൽസുഖം.
കൃഷ്ണാനുഭൂതിയതിഭിഃ ക്രിയേത ശാസ്ത്രസംഗ്രഹഃ
നിർമ്മത്സൈരർജ്ജൈനർന്നിത്യം ക്രിയതാമസ്യ
സംഗ്രഹഃ
അസ്പഷ്ടസങ്ഗതിപദാർത്ഥമിദം ഹി സൂത്രം
ൈവയാസികം തദഹമദ്യ നിരീക്ഷ്യ ഭാഷ്യം
വിസ്പഷ്ടസംഗതിപദാർത്ഥയുതം വിധാേസ്യ
പദ്യത്രയാനുഗതഗദ്യമൈയർവ്വേചാഭിഃ
ഭാഷ്യാർത്ഥമാത്രമിദമദ്യ ന േകാപി േഭദഃ
സംഗൃഹ്യ കിഞ്ചിദുദിതം കിമേനകപൈദ്യഃ?
“ഇേത്യവമാദി യദി ദൂഷയതീഹ കശ്ചിദ്ധന്താധുനാഭിലഷിതം ഫലിതം മദീയം.”
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}







26 ഗീർവാേണന്ദ്രസരസ്വതി
കൃഷ്ണാനുഭൂതി സ്മരിക്കുന്ന ഗീർവാേണന്ദ്രസരസ്വതി പ്രപ
ഞ്ചസാരസംഗ്രഹം എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഒരു ഗീർവാേണന്ദ്രയതിയുെട ശിഷ്യനായി അമേരന്ദ്ര
സരസ്വതി എെന്നാരു സ്വാമിയാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായ വിേശ്വശ്വരസരസ്വതിയു
െട പ്രിയശിഷ്യനാണു് താെനന്നും അേദ്ദഹം ഈ ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു,
“ശങ്കരശ്ചാമേരന്ദ്രശ്ച വിേശ്വശ്വര ഇതി ത്രയഃ

പുനന്തു മാം കീടബുദ്ധിമാചാര്യാഃ കൃപയാ മുദാ.
അമേരന്ദ്രയതിശ്ശിേഷ്യാ ഗീർവാേണന്ദ്രസ്യ േയാഗിനഃ
തസ്യ വിേശ്വശ്വരശ്ശിേഷ്യാ ഗിർവാേണേന്ദ്രാഹമസ്യ തു
ശിഷ്യഃ പ്രപഞ്ചസാരസ്യ വ്യദധാം സാരസംഗ്രഹം.
ഗീർവാണേയാഗിനി ഭുവം പരിതഃ പ്രതീേത
ഗീർവാണമാപ ഗുരുഭൂതഗണപ്രചാരഃ
സർവാപരാധകൃതമപ്യവനീതേലസ്മിൻ
സ്വർവാഹിനീസദൃശമാകലേയ കടാൈക്ഷഃ”
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27 േഗാവിന്ദാമൃതയതി
േഗാവിന്ദാമൃതപൂജ്യപാദൻ േകരളീയനും തൃശ്ശൂരിെല സ്വാ
മിയാരന്മാരിൽ അന്യതമനുമാെണന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ
ന്യായമുണ്ടു്. േഗാവിന്ദാമൃതെന്റ വകയായി രണ്ടു കൃതി
കൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നു ശബരസ്വാമിയുെട മീമാംസാ
സൂത്രഭാഷ്യത്തിന്നു കൗമാരിലമതമനുസരിച്ചു രചിക്ക
െപ്പട്ടിട്ടുള്ള ധർമ്മമീമാംസാഭാഷ്യവിവരണവ്യാഖ്യാനമാ
ണു്. അതിൽ വ്യാഖ്യാതാവു തനിക്കു േദേവന്ദ്രസരസ്വ
തിെയന്നുകൂടി േപരുെണ്ടന്നും തെന്റ ഗുരു നാരായണ
പൂജ്യപാദനാെണന്നും പറയുന്നു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
േശ്ലാകങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളവയാണു്.
“യസ്മാദാവിരഭൂദ്വിശ്വം യത്ര ച പ്രവിലീയേത

തൽ സ്വതസ്സച്ചിദാനന്ദം നമസ്യാമഃ പരം മഹഃ
പ്രണമാമി ഗേണശാനം േദവീം വാചം തഥാ ഗുരൂൻ
യൽകൃപാേലാകനാേദവ മേനാ േമ ശുദ്ധതാമഗാൽ.
ശ്രീമച്ഛാബരഭാഷ്യസ്യ മയാ ശിഷ്യഹിൈതഷിണാ
കുമാരിേലാക്തഭാവസ്യ ക്രിയേത വിവൃതിർമ്മിതാ.”

മെറ്റാരു കൃതി കൃഷ്ണമിശ്രമഹാകവിയുെട പ്രേബാധച
േന്ദ്രാദയെമന്ന രൂപകത്തിനു് അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള
സർവങ്കഷവും വിശിഷ്യ അൈദ്വതരഹസ്യപ്രകാശക
വുമായ നാടകാഭരണം എന്ന വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു. ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ “ശ്രീമൽ പരമഹംസപരിവ്രാജക ശ്രീമൽ
പ്രകാശതീർത്ഥഭഗവൽപൂജ്യപാദശിേഷ്യണ േഗാവിന്ദാ
മൃതഭഗവതാ” എെന്നാരു കുറിപ്പാണു് കാണുന്നതു്. ധർ
മ്മമീമാംസാഭാഷ്യവിവരണത്തിൽ തെന്ന മുനിെയന്നും
നാടകാഭരണത്തിൽ ഭഗവാെനന്നുമാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ
വ്യപേദശിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിനു പെക്ഷ പ്രകാശ
തീർത്ഥഭഗവാൻ പിന്നീടു സംപ്രദായഗുരുവായിത്തീർ
ന്നിരിക്കാം. നാടകാഭരണം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“യാ കണ്ഠനാളകബളീകൃതകാളകൂടച്ഛാേയവ വിസ്ഫുരതി വക്ഷസി ചന്ദ്രമൗേലഃ
സാ േമ സമസ്തദുരിതാനി കടാക്ഷമാലാ
തുച്ഛീകേരാതു തുഹിനാചലകന്യകായാഃ.

യദജ്ഞാനാദ്വിശ്വം ഭവതി ഫണിവദ്രജ്ജുശകേല
നിലീനം യജ്ജ്ഞാനാജ്ഝടിതി സനിദാനം ത്രിഭുവനം
യദുൈച്ചരാമ്നാൈയർവിശദമവഗമ്യം മുനിജൈനസ്തേതതദ്ബ്രഹ്മാഹം സഹജപരമാനന്ദമധുരം.
നത്വാ ഗൗരീഗുരും ഗൗരീം മാധവം മാം ഗുരും തഥാ
നാടകാഭരണം നാമ ടിപ്പണം ക്രിയേത മയാ.”

ക്രി. പി. പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധ
ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണമിശ്രെനപ്പറ്റി േഗാവിന്ദാമൃത
ന്നുള്ള ബഹുമാനം നിസ്സീമമായിരുന്നു.
“അതിലളിതപദകദംബകമതിഗംഭീരാർത്ഥമഖിലരസപുഷ്ടം
ആഖ്യാനേമതദതുലം വ്യാഖ്യാതും ഗ്രന്ഥേകാടേയാ നാലം.”

എന്നാണു് അേദ്ദഹം പറയുന്നതു്. നാടകാഭരണം െകാ
ല്ലം പത്താംശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ പകർ
ത്തിെയഴുതീട്ടുള്ളതിനു േരഖയുണ്ടു്.
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28 ഈശ്വരശർമ്മ
(ശൃങ്ഗാരസുന്ദരകാരൻ)
ശൃങ്ഗാരസുന്ദരെമന്ന ഭാണത്തിെന്റ പ്രേണതാവാണു്
ഈശ്വരകവി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജാതിെയെന്തന്നു െവളി
വാകുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കാം. മീനച്ചലാറ്റിെന്റ
തീരത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹം. താൻ
‘ബിംബലീേദശവാസ്തവ്യ’നാെണന്നു് അേദ്ദഹം തെന്ന
പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. വടക്കുംകൂറായിരിക്കണം അേദ്ദഹം
നിർേദ്ദശിക്കുന്ന ബിംബലി. അന്നെത്ത െകാച്ചിമഹാരാ
ജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു ആ കവിെയന്നു പ്രസ്തുത
കൃതിയിൽനിന്നു അനുമാനിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗം കാണുന്നു.
ൈവക്കത്തു് ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗുരു.
താെഴക്കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വായനക്കാർ ധരിച്ചിരിേക്ക
ണ്ടതാണു്.
ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്നപ്പറ്റി:
“വ്യാഘ്രേവശ്മനിവാസസ്യ ദ്വിജരാജശിേരാമേണഃ

സദ്ഗുേരാര്യഃകൃപാേലശാൽ സാധ്വീം ശക്തിമവാപ്തവാൻ,
ബിംബലീവാസിനസ്തസ്യ കൃതിരീശ്വരശർമ്മണഃ
ഭവതാ നാടനീേയാദ്യ ഭാണശ്ശൃംഗാരസുന്ദരഃ”
“േതന താവദ്ബിംബലീഭൂഭാഗാദാഗതഃ കവിസുഹൃന്മമ

മാതൃഷ്വേസേയാ നീലകണ്ഠനാമാ നടവരസ്തം
നാടയത്വിതി”.

അഭിരാമെനന്നാണു് വിടെന്റ േപർ.
“മധുരൗജ്ജ്വല്യസേമതസ്സുമനഃപല്ലവകപുഷ്കലശ്രീമാൻ

വിലസത്യയമഭിരാമസ്സരസം ഘടയന്നേയാഗിേനാ യൂനഃ”

െകാച്ചിവർണ്ണനം: “അതിരമണീയലക്ഷ്മീവിലാേസാ
ത്തരാ േഗാശ്രീർന്നാമ േകരളരാജാനാം രാജധാനീ.
അസ്യാം ഹി,
േശാഭേന്ത മണിപുഞ്ജദീപ്ത്യവിരതപ്രേദ്യാതിഗർഭാ ഗൃഹാഃ
പ്രാസാദാ അപി താരകാകുലകുലാേവലാക്ഷമാഗ്രസ്ഥലാഃ
കിഞ്ച ധ്വാന്തനിരന്തേരാദരലതാേഗഹാസ്തഥാ നിഷ്കുടാഃ
കാസാരാശ്ച സുവർണ്ണവാരിജവനീരുക്സംഗപിംഗാംഭസഃ.

അപിച
സമുല്പന്നാ യസ്മാൽ സകലജനതാസമ്മദകരീ
സദാ സാ ശ്രീരസ്യാം കലയതി നിവാസം സ്ഥിരതയാ
ഇതി േപ്രമ്ണാ നൂനം സകലഗുണസമ്പജ്ജനിഭുവഃ
പരിത്രാണായാസ്യാ വഹതി പരിഖാത്വം ജലനിധിഃ.

കിഞ്ച
ഇന്ദുർദ്യുമാർഗ്ഗഗമനശ്രമനുത്തേയ ഽ സ്യാസ്സേദ്യാ വികീർണ്ണഘനേലപന ശീതളാസു
സൗധാഗ്രഭൂമിഷു പുനഃപുനരാസേനഷു
സംക്രാന്തയാർദ്രസുധയാ കില പാണ്ഡേരാഭൂൽ.
സ്വർഗ്ഗാൽ കിംന്വമരാവതീഹ പതിതാ കിം
േഭാഗവത്യുദ്ഗതാ
പാതാളാദഥവാ ത്രികൂടകടകാല്ലങ്കാ കിമഭ്യാഗതാ
ആയാതാ കിമുതാളകാ ഹരഗിേരഃ, കിം
ഭൂരിഭിർവർണ്ണൈനരദ്യാന്യാത്ര ജഗത്ത്രേയ ന നഗരീ ഭൂതിം ബിഭർത്തീദൃശീം.”

അവിടെത്ത കനകാകരം എന്ന അങ്ങാടിയിൽ രത്ന
ങ്ങൾ െനന്മണികൾേപാെല കിടന്നിരുന്നുവേത്ര.
“വീഥീഷു വിച്യുതാകീർണ്ണാൻ വ്രീഹീനിവ ബഹൂൻ മണീൻ
ഉപാദദാന ഉഞ്ഛാർത്ഥീ ജേനാ വിേത്തശ്വരായേത.”

ചില സരേസാക്തികൾ-മനുഷ്യപശൂ:
“ഉഭേയാർഗ്ഗുഢമേന്യാന്യം വദേതാേര്യാ നേരാന്തികം
വിനാ കാരണമേഭ്യതി തം ദ്വിപാദം വിദുഃ പശും.”

മനുഷ്യഗർദ്ദഭം:
“പരസ്മിൻ നിർഭരം രക്താം േസ്വ വിരക്താഞ്ച േയാഷിതം

േയാ നേരാ യാതി നിർബ്ബന്ധാൽ സ ദ്വിപാദ്ഗർദ്ദേഭാ
ധ്രുവം.”

കവണാറ്റിൻകരയിെല കരിമ്പിൻേതാട്ടങ്ങൾ:
“സ്ത്രീപുംസാനാം ത്രിജഗതി കേഠാരാണി ചിത്താനി േഭത്തും

ഭൂേയാ ഭൂയഃ കുസുമവിശിഖാനിക്ഷുധന്വാ വിമുഞ്ചൻ
ഭേഗ്ന ഭേഗ്ന ധനുഷി സപദി പ്രഗ്രഹീതും തേതാന്യദ്
ഗൗണീകൂേല കില വിചരതി സ്ഫീതനീേലക്ഷുജാേല.”

മാടരാജപ്രശസ്തി:
“വീരാേഗ്രസര േലാേകസ്മിൻ പ്രതാേപ േത പ്രസർപ്പതി
ചിത്രം ശിശിരകാേലപി പ്രജാശ്ശീതം ന ബാധേത.”

ഒരു യുവതി െവള്ളം േകാരുന്നതു്:
“വിേലാലകബരീപതൽകുസുമജാലേലാലഭ്രമ-

ദ്ദ്വിേരഫനികരാകുലാ കലശരജ്ജുകർഷക്രമാൽ
സ്വനൽകനകകങ്കണാ വിനമദുന്നമേദ്ദാർല്ലതാ
ജനസ്യ മനസാ സമം ഹരതി കൂപികായാഃ പയഃ.”

ഒരു യുവതിയുെട െനല്ലുകുത്തു്:
“അസ്യാഃ പാണിർമ്മുഖരവലയേശ്രണിരൈത്രക ഏവ

പ്രാേയേണാൈച്ചർഭ്രമതി മുസലേക്ഷപണാവർത്തേനന
അേന്യാ ധന്യഃ കനകരശനാം സ്രംസേന സ്രംസേന ദ്രാൿ
പ്രത്യാബധ്നൻ പൃഥുനി ജഘേന ക്രീഡതിൈസ്വരചാരീ.”
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29 മെറ്റാരു ഭാണം
ഈ ഭാണത്തിെന്റ ആദ്യവസാന ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുകി
ട്ടീട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിെന്റ േപെരെന്തേന്നാ കവി
ആെരേന്നാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലേമെതേന്നാ അറി
യുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. തൃശ്ശൂരിനു സമീപമാണു് ജന്മഭൂമി
െയന്നു മാത്രം ഊഹിക്കാം. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നേശ്ലാകം
േനാക്കുക.
“മേദ്ധ്യേകരളമിദ്ധസർവവിഭൈവഃ സദ്ധാമഭിർമ്മണ്ഡിതം

ശുദ്ധാന്തഃകരൈണരൃചാം നിപംേന ശ്രദ്ധാലുഭിശ്ച
ദ്വിൈജ:
യദ്ധാമ സ്മരൈവരിണശ്ശിവപുരീത്യദ്ധാ പ്രസിദ്ധാ ഗുൈണഃ
സ്പർദ്ധാലു ത്രിദിേവന തൽപരിസേര ബദ്ധാധിവാസാ
വയം.”

കവിതയ്ക്കു സാരള ്യവും മാധുര്യവുമുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
കൂടി പകർത്തുന്നു.
മഹത്ത്വം:
“വിനയാദിഗുണഗ്രാമദർശനപ്രീതേചതസാം

അനുഗ്രേഹണ സാധൂനാം മഹത്ത്വം യാതി മാനവഃ

സൂേര്യാദയം:

“ആരൂൈഢരുദയാചലം ദിനപേതരുൈസ്രസ്തമിസ്രാപൈഹ-

രാരക്തം പുനരന്യതശ്ച വിപുലധ്വാേന്താപലീേമചകം
ഏതദ്ദിഗ്വലയം വിഭാതി വലഭിന്നീലാശ്മഭിർന്നിർമ്മിതം
ദാേമേവാജ്ജ്വലപദ്മരാഗഘടിതശ്രീമന്മഹാനായകം.”
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30 േദശമങ്ഗലത്തു് ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ
മാഘകാവ്യത്തിനു ബാലേബാധിക എന്ന വ്യാഖ്യാനം
രചിച്ച േദശമങ്ഗലത്തു ശ്രീകണ്ഠവാരിയെരപ്പറ്റി പ്രാസം
ഗികമായി അന്യത്ര പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘പാേരദക്ഷിണ
ഗങ്ഗാം’ ഇത്യാദ്യുപക്രമപദ്യങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ
പൂർവന്മാരായ ഒരു രുദ്രേനയും രണ്ടു ശ്രീകണ്ഠന്മാേരയും
പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അവരിൽ ആദ്യെത്ത ശ്രീ
കണ്ഠെനയാണു് മാനേവദ സട്ടകകാരൻസ്മരിക്കുന്നെത
ങ്കിൽ രണ്ടാമെത്ത ശ്രീകണ്ഠെന്റ പുത്രനായ മാഘവ്യാ
ഖ്യാതാവു ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർ
ദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം. ബാലേബാ
ധിക വിശിഷ്ടമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനംതെന്ന. അതു പൂർ
ത്തിയായിട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
താെഴക്കാണുന്നതു വന്ദനേശ്ലാകമാണു്.
“ആനന്ദകന്ദളിതമങ്ഗളഭൃങ്ഗമാലാ-

ഗാനാമൃതസ്തുതമേനാഹരമാധുരീകം
ഏേനാനികൃന്തനനിരന്തരെസൗരഭം േവാ
ൈവനായതം മദജലം കുശലം തേനാതു.”

മാഘെനപ്പറ്റി തനിക്കുള്ള ബഹുമാനം ശ്രീകണ്ഠൻ “പ്രാ
ഗ്ജനിസഹസ്രസതതസമുപാസിതസകലവിദ്യാതത്ത്വ
വിഭൂതിഃ സ്വയംപ്രഭൂതസമീചീനവാസനാൈവഭവ ൈവ
ദുഷീവിേശഷ വിഭൂഷിതേശമുഷീസമുേന്മഷഃ പരമഭാഗവ
തഃ കവികുലപരേമശ്വരഃ പരേമശ്വരചരിതചാതുരീവില
സിതകലാസർവസ്വനിലയഭൂതം ശിശുപാലവധാഭിധാ
നം കമപി പ്രബന്ധം നിബന്ധും പ്രക്രമമാണഃ” എന്ന
പങ്ക്തികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ചില മാതൃകകളിൽ
‘ശ്രീകണ്ഠാചാര്യശിേഷ്യണ’ എന്നു കാണുന്നതിൽനിന്നു്
അച്ഛൻതെന്നയായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ എന്നു് ഊഹി
ക്കാം. “മനുസ്കരാംബുജസ്ഥാസ്നുഗുരുഭൂതനിേയാഗതഃ”
എന്ന ഭാഗത്തിൽ മെറ്റാരു ഗുരുവിേനയും അേദ്ദഹം
പരാമർശിക്കുന്നു. അതാെരന്നറിയുന്നില്ല. “ചതുഷ്ടയാ
ദിഗ്രന്ഥാനാം വ്യാഖ്യാ ബഹ്വ്യഃ കൃതാ മയാ” എന്നുള്ള
പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹം ചതുഷ്ടയം മുതലായ
പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിനു മുമ്പുതെന്ന വ്യാഖ്യാനിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നു എന്നും െവളിെപ്പടുന്നു. അതു് ഏതു ചതുഷ്ടയ
െമന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല.
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31 സീതാരാമകവി

ചരിത്രം
സീതാരാമകവി േചാളേദശീയനാണു്. അേദ്ദഹം േകര
ളത്തിൽ വന്നു വടക്കുംകൂർ രാജധാനിയിെല ആസ്ഥാ
നപണ്ഡിതനായിത്തീർന്നു. ജാനകീ പരിണയാദിവിവി
ധകൃതികളുെട പ്രേണതാവും കവികുലമൂർദ്ധന്യനുമായ
രാമഭദ്രദീക്ഷിതരുെട ശിഷ്യനാണു് താെനന്നു് അേദ്ദഹം
തെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാലം ഉേദ്ദശം ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ ഒടുവിലാെണ
ന്നു നിർണ്ണയിക്കാം. തഞ്ചാവൂരിെല ശാഹജിമഹാരാ
ജാവു രാമഭദ്രദീക്ഷിതർക്കു ഭൂമിദാനം െചയ്തതു െകാല്ലം
868-ലാണേല്ലാ. ബാലരാമവിജയം എന്ന േപരിൽ രണ്ടു
സ്തബകങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ചമ്പൂകാവ്യംമാത്രേമ സീതാരാ
മെന്റ കൃതിയായി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ആ ചമ്പുവിെന
സ്പർശിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് അതിൽത്തെന്നയുള്ളതും കവി
യുെട ചരിത്രെത്ത പരാമർശിക്കുന്നതുമായ താെഴക്കാ
ണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ അനുവാചകന്മാരുെട ദൃഷ്ടിക്കു വിഷ
യീഭവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
“യദീയവാൈഗ്വഭവലാഭേലാഭാൽ

പഠന്തി ശാസ്ത്രാണ്യധുനാപി സന്തഃ
പാതഞ്ജേലാക്ത്യാ പരിപൂതകീർത്തിഃ
ശ്രീരാമഭദ്രാഖ്യമഖീ ഗുരുർന്നഃ.
ഗൃഹീത്വാ പുേഷ്പേഭ്യാ മധു മധുകരാസ്സന്തതമമീ
മധൂളീം കുർവാണാ അപി ന വിരമന്തി പ്രതിദിനം
തുലാം േവാഢും നിത്യം ഭണിതിസുധയാ യസ്യ സ ഗുരു
ശ്ചിരം ജീയാദവ്യാദമുമപി ച നാരായണബുധഃ.
നാരായണാഹ്വയപിതൃവ്യമുേഖന്ദുബിംബമധ്യാദ്വിനിർഗ്ഗളദനർഗ്ഗളവാൿസുധാഭിഃ
ആപ്യായിേതാ വിരചയാമി കവീന്ദ്രഹൃദ്യം
കാവ്യം സുഗദ്യനവപദ്യരസാനവദ്യം,
ശ്രീൈവദ്യനാഥമഖിവര്യസുേതന സീതാരാേമണ സർവബുധമാനസഹംസഭൂതം
ശ്രീബാലരാമവിജയാഹ്വയചമ്പുകാവ്യം
സന്തന്യേത കവിവരാൻ വിബുധാൻ പ്രണമ്യ.”
“പാതഞ്ജേലാക്ത്യാ പരിപൂതകീർത്തിഃ” എന്നു രാമഭദ്ര
ദീക്ഷിതെര കവി വർണ്ണിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹം പരിഭാഷാ
വൃത്തിയുെട കർത്താവായതുെകാണ്ടാണു്. ദീക്ഷിതരുെട
ശിഷ്യന്മാരിൽ അന്യതമനായ ശ്രീനിവാസയജ്വാവു് സ്വ
രസിദ്ധാന്തചന്ദ്രികയിൽ
“വ്യാകൃതിനിർമ്മാണചണാൻ പ്രണമാമി ത്രീൻ മുനീൻ

ജഗദ്വന്ദ്യാൻ
ഗുരുമപി സമഷ്ടിേമഷാം വേന്ദ ശ്രീരാമഭദ്രയജ്വാനം”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശബ്ദശാസ്ത്രനിഷ്ണാതതെയ
പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടു്. സീതാരാമെന്റ പിതാവു ൈവദ്യ
നാഥദീക്ഷിതരും പിതൃവ്യൻ നാരായണനുമായിരുന്നു
എന്നും ആ നാരായണനായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സാഹിത്യേദശികെനന്നും മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ച േശ്ലാകങ്ങ
ളിൽനിന്നു നാം ധരിക്കുന്നു.

ഇതിവൃത്തം
ബാലരാമവിജയം മലയപർവതത്തിെന്റ വർണ്ണനം
െകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. അനന്തരം
“അധിത്യകായാസ്സരേസാവതീർണ്ണാ

സരിദ്വരാ പശ്ചിമവാഹിനീ സാ
ഗൃണന്തി താമുത്തരവാഹിനീതി
രേസാത്തരേത്വന സമസ്തേലാകാഃ.
… …

…

ഗൗരീം ചിരായ പരിഭൂയ ശിേരാധിരൂഢാ
ഫാേലക്ഷണസ്യ തടിനീ നിജേദാഷശാൈന്ത്യ
ശ്രീവല്ക്കേലശമചലാത്മജയാ സേമതം
േസയം പ്രദക്ഷിണമനുക്ഷണമാതേനാതി”

എന്നു് ഒരു നദിെയ പ്രശംസിക്കുന്നു. ആ നദി മൂവാറ്റുപു
ഴയാറും വല്ക്കേലശൻ ൈവക്കത്തപ്പനുമാെണന്നു ഞാൻ
ഊഹിക്കുന്നു. അതിെനത്തുടർന്നു വടക്കുംകൂർ രാജ്യ
െത്തപ്പറ്റി കവി ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഗദ്യം
“തതസ്തന്മാതൃകഃ, നിഖിലമനുജകുലപരിേപാഷകഃ, കു

ടിലഖലജാലവിദ്രാവകഃ വികസിതാരവിന്ദപരട േശാ
ഭിതകനകദീഘികഃ, പരഭടഹൃദയകവാടവിദലനപടുവി
ഹാരാവപരിമണ്ഡിത നിജബിരുദാക്രാന്തമഹീമണ്ഡല
മണ്ഡനായമാനനാനാഭരണഭൂഷിതേശാഷിതരിപുബല
നിജേസനാലങ്കരണ മദകരടിസ്കന്ധാധിരൂഢസാമന്ത
രാജന്യകുലപരിബൃംഹിതഃ വരഗജവാജിവിേക്രതൃമൃഗമദ
പ്രമുഖസുരഭിവസ്തുനവരത്നവാണിജ്യനിപുണവണിഗ്വരപരി
പൂരിതപണ്യവീഥികാസമൃദ്ധിപരിഹസിതാളകാപുരീ
വിഭവഃ, തുംബുരുനാരദഗീയമാനനിജാപദാേനാ ബിംബ
േലാ നാമ േദശഃ പ്രാദുരസ്തി.”
അതിനുേമൽ വടക്കുംകൂർ രാജാക്കന്മാരുെട അക്കാല
െത്ത രാജധാനിയായ ഏറ്റുമാനൂരിെന സ്തുതിക്കുന്നു.
“ദാനാത്തകീർത്ത്യാശ്രിതസത്സമുദ്രാ

ഗാേനഷു സർൈവരപി ഗീയമാനാ
േസനാനിേവൈശഃ പരിേശാഭമാനാ
മാനാസ്പദാഖ്യാ നഗരീ ചകാസ്തി.”

“ക്വചിൽ സവ്യാപസവ്യഭ്രമണരണരണദയഃഫലകാനി

ശഘട്ടനക്ഷുണ്ണ ഹരിന്മണിമയാട്ട സമുത്ഥിതധൂളീ ശ്യാ
മായമാനാശാവകാശാ ജാത്യശ്വസംഭൃതമന്ദുരാ സമലം
കൃതാ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദീർഘഗദ്യവും ആ പ്രകര
ണത്തിലുണ്ടു്. പിന്നീടു്
“സാമന്തഭൂപാലകേരാപനീത-

ധനൗഘസമ്പാദിതപുണ്യശീലാഃ
അധീതശാസ്ത്രാ വിനയാന്വിതാശ്ച
ഭൂപാ ബഭൂവുർഭുവൈനകവീരാഃ”

എന്നു് അവിടെത്ത പൂർവന്മാരായ രാജാക്കന്മാെരപ്പറ്റി
ഉപന്യസിച്ചതിനുേമൽ അന്നെത്ത രാജാവായ രാമവർ
മ്മാവിേനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരിയായ മംഗ
ലാംബികേയയും സ്മരിക്കുന്നു. മംഗലാംബികെയ വർ
ണ്ണിക്കുന്നതാണു് ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഗദ്യം.
“നളിന്യാ ഇവ പ്രാഭാതികാ ഭാനുമാലാ, കുമുദിന്യാ ഇവ
നവ്യസുധാമയൂഖേരഖാ, ദീഘികായാ ഇവ മരാളീ, ഉദ
ന്യായാ ഇവ അനഭ്രാസുധാവൃഷ്ടിഃ, നിർദ്ധനേസ്യവാക്ഷ
യനിധിഃ, നിദാഘനിഷ്ടപേത്സ്യവശീതളപ്രപാപ്രാപ്തിഃ,
സകലേലാകാനന്ദകരവൃത്തിഃ … പരിചിതജഗദംബികാ
മൂകാംബികാചരണയുഗളഭുക്തിഃ …ശ്രീനീലകണ്ഠാനുകമ്പാ
സംപ്രാപ്ത സകല പുരുഷാർത്ഥസിദ്ധിഃ … ബിംബലകുല
മങ്ഗലദീപികാ സമഭൂന്മ്ങഗലാംബികാ”. മൂകാംബിക

വടക്കുംകൂർ രാജവംശത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവതയാെണന്നു
ള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. ആ രാജ്ഞിക്കു് ഇളങ്കാവിൽ
ഭഗവതിയുെട കാരുണ്യംനിമിത്തം ബാലരാമവർമ്മ
എെന്നാരു കുമാരൻ അവതരിച്ചു.
“ബാലാടവീഭഗവതീകരുണാകടാക്ഷാൽ

ൈശേലന്ദ്രൈധര്യസഹിേതാ മഹിതസ്സുധീഭിഃ
ലീലാതിജയ്യരിപുരാശ്രിതപാലനശ്ച
ശ്രീബാലരാമനൃപതിസ്സമജായതാസ്യാം.”

ആ ബാലരാമനു് അത്ഭുതപാർവതി എെന്നാരു സേഹാ
ദരിയും ആ രാജകുമാരിക്കു് ആദിത്യവർമ്മ എെന്നാരു
പുത്രനും ജനിച്ചു! ഒന്നരലക്ഷം ഭടന്മാർക്കു അധിപനായ
ദക്ഷിണേദശെത്ത രാജാവിെന മണികണ്ഠൻ എന്ന
തെന്റ േജ്യഷ്ഠേനാടും വിക്രമാദിത്യ സന്നിഭനായ, മുമ്പു
നിർേദ്ദശിച്ച ആദിത്യവർമ്മകുമാരേനാടും കൂടി യുദ്ധ
ത്തിൽ ജയിക്കണെമന്നു ബാലരാമേനാടു രാമവർമ്മ രാ
ജാവു് ആജ്ഞാപിച്ചു. മണികണ്ഠൻ അന്നെത്ത െതക്കും
കൂർ രാജാവായിരിക്കണം. ബാലരാമൻ ആ ആജ്ഞ
െയ ശിരസാവഹിച്ചു. സാമന്തപ്രഭുക്കന്മാർ അറിവാൻ
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വിളംബരം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി.
“േഭാ േഭാ വീരയൂഥപാലാഃ താഡ്യന്താം സമന്തേതാ വി
ജയേഭര്യഃ ആഹന്യന്താം പടഹാഃ, ആധ്മായന്താം ധവ
ളശംഖാഃ, ആേഘാഷ്യന്താം കാഹള ്യഃ, ആരുഹ്യന്താം
തുരങ്ഗമഃ സമാമുച്യന്താം വർമ്മാണി വക്ഷഃസ്ഥേല,

അവമുച്യന്താമാളാനികാൽ കരവിധൃതായസശൃംഖലാഃ
കരിവരാഃ, ഉന്മാദ്യന്താം പരവാടികാപ്രാകാരേതാരണ
േഭദനപടവഃ കരിടിനഃ, സന്നഹ്യന്താമയശ്ശകേടാപരി
കേഠാരവഹ്നിയന്ത്രാഃ, ആപൂര്യന്താമൗഷൈധർന്നളി
കാഃ, ആേരാപ്യന്താം കാർമ്മുേകഷു ജ്യാഗുണാഃ, സന്ധീ
യന്താം ശരാശ്ശരാസേനഷു, സമവസ്ഥാപ്യന്താം ൈസ
നികാസ്തത്ര തത്ര, ആേലാക്യന്താം രിപുമർമ്മാണി, സം
രക്ഷ്യന്താം സ്വകാവീരേലാകാഃ സത്വരം നിർഗ്ഗമ്യന്താം
ദക്ഷിണേദശഭൂപാൈലരഭിേയാക്തും.”
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസനാസന്നിേവശം അടിയിൽ വിവ
രിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു. “അേഗ്ര നളികധരാഃ, തദ
നുബദ്ധതൂണീരാേരാപിതശരശരാസനാ ധന്വിനഃ, തദ
നു നിശിതകുന്തായുധാഃ, തദനു തുരങ്ഗസാദിനഃ, തദനു
കരധൃതായസശൃംഖലാ മദദന്താവളാഃ, തദനു പരിതശ്ശ
കേടാപരിപരികല്പിത കേഠാരവഹ്നിയന്ത്രകാഃ, അന്തരാ
ന്തരാ രഥിനഃ.”
യുദ്ധത്തിൽ ദക്ഷിേണശൻ, തെന്റ പുത്രൻ മരിക്കുക
യാൽ ഹതാശനായി, ബാലരാമെനത്തെന്ന യുവരാ
ജാവായി അംഗീകരിക്കുകയും വടക്കുംകൂറിെല േഗാദവർ
മ്മാദിരാജാക്കന്മാർ ആ േജതാവിെന അഭിനന്ദിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു. അതിനപ്പുറം പാർവ്വതി എന്ന ആ നാട്ടി
െല ഒരു യുവതിെയ അേദ്ദഹം വിവാഹം െചയ്യുകയും
െചയ്യുന്നു.
“േലാലംബമാലാലളിതാളേകയം

ബന്ധൂകനിന്ദാപരദന്തേചലാ
ലവങ്ഗബാലച്ഛദചാരുജിഹ്വാ
ചില്ലീജിതാനങ്ഗശരാസവല്ലീ”

എന്നും മറ്റുമാണു് ആ സുന്ദരിെയ കവി വർണ്ണിക്കുന്നതു്.
“ശ്രീമാൻ ബാലരാമഃ സുേഖന സർവാമപി േമദിനീം,
സർവാനപിവിബുധാൻ, സർവാനപി ബന്ധൂൻ, സർ
വാനപി കവീന്ദ്രാൻ രഞ്ജയിത്വാ രാജേത വിജയേത
ച” എന്നു് ഒടുവിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ സ്വാമിയുെട അപ
ദാനങ്ങെള അനുകീർത്തനം െചയ്യുന്നു. ദക്ഷിേണശൻ
ആെരന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല; അക്കാലെത്ത യുദ്ധരീതി
െയപ്പറ്റി പല വിവരങ്ങളും നമുക്കു് ഈ ചമ്പുവിൽ നിന്നു
സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കാെമന്നുള്ളതാണു് ഇതിെന്റ വിേശ
ഷം. കവിതയും േചതസ്സമാകർഷകം തെന്ന.
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32 അരുണഗിരികവി
േഗാദവർമ്മയേശാഭൂഷണം എന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തി
െന്റ പ്രേണതാവാണു് അരുണഗിരികവി. അേദ്ദഹവും
സീതാരാമകവിെയേപ്പാെല ഒരു ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണ
നായിരുന്നു. േഗാദവർമ്മാ വടക്കുംകൂറിെല ഒരു രാജാ
വാെണന്നുമാത്രം അറിയാം. പ്രസ്തുത നാമേധയത്തിൽ
പല രാജാക്കന്മാേരയും നാം ആ വംശെത്ത അലങ്കരി
ച്ചവരുെട കൂട്ടത്തിൽ കാണുതിനാൽ അവരിൽ ഏതു
േഗാദവർമ്മാവാണു് അരുണ ഗിരിയുെട പുരസ്കർത്താ
വു് എന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഏകാവലി,
പ്രതാപരുദ്രീയം തുടങ്ങിയ കൃതികെളേപ്പാെല രാജപ്ര
ശസ്തിപരങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾമാത്രമാണു് കവി ഉദാഹ
രണരൂപത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അർത്ഥാലങ്കാര
പ്രകരണെത്തമാത്രേമ അേദ്ദഹം പരാമർശിക്കുന്നുള്ളു.
ഉപമയിൽ ആരംഭിച്ചു് ഉദാത്തത്തിൽ ആ അലങ്കാര
ങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. വിശ്വനാഥകവിരാജെന്റ സു
പ്രസിദ്ധമായ സാഹിത്യദർപ്പണത്തിലും ആ പരിപാടി
തെന്നയാണേല്ലാ അങ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അരുണ
ഗിരി ഗ്രന്ഥമധ്യത്തിൽ താൻ ഗൗരീശതകം എെന്നാ
രു കാവ്യംകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രസ്താവിക്കുകയും
അതിൽനിന്നു താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.
“കുടിലാളീകലസന്തീം കുരുവിന്ദലലന്തികാം തവാദ്രിസുേത!
അധിധനുരേശാകമസ്ത്രം മദനവ്യത്യാസസഹിതം മേന്യ.”

ബിന്ദ്വലങ്കാരം എെന്നാരു പൂർവനിബന്ധേത്തയും കവി
സ്മരിക്കുന്നു. അജ്ഞാതകർത്തൃകമായ ആ ഗ്രന്ഥം 14ആം ശതകത്തിൽ ഏകാവലീകാരനായ വിദ്യാധരനാ
ലും സ്മരിക്കെപ്പട്ടുകാണുന്നു. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിലുള്ളതാണു്
അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം.
“വാണീപാണിസേരാജേശാണനഖരശ്രീേകാണവീണാരവ-

േശ്രണീനിർഭരമാധുരീരസലസേദ്വണീകിരാ യദ്ഗിരഃ
േസാഹംസൽകവിസമ്മേതാരുണഗിരിഃ
ശ്രീേഗാദവർമ്മപ്രേഭാരർത്ഥാലങ്കൃതിമദ്ഭുതാം വിതനുേത ഹൃദ്യാം
യേശാഭൂഷണം.”

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ “ഇതി ശ്രീമേതാ േവ
ങ്കടാദ്രിഗുരുകൃപാവാപ്തവിദ്യസ്യ, കൗണ്ഡിന്യകുലസാഗ
േരാദിതസ്യ, േശഷാദ്രിസൂേനാരരുണഗിരികേവഃ കൃതിഃ”
എെന്നാരു കുറിപ്പുമുണ്ടു്. ഈ കുറിപ്പിൽനിന്നു് അരുണ
ഗിരി കൗണ്ഡിന്യേഗാത്രജനും, േശഷാദ്രിയുെട പുത്രനും,
േവങ്കിടാദ്രിയുെട ശിഷ്യനുമാെണന്നു െതളിയുന്നു. അരു
ണഗിരിഭിഷൿ എന്ന കവിയുെട ശൃംഗാരസപ്തശതി
എെന്നാരു കൃതി കാൺമാനുണ്ടു്. അതു് െകാല്ലം 802ാമാണ്ടിന്നു മുമ്പു് രചിച്ചതാണു്. േകരളവുമായി അതിന്നു
ബന്ധമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ആ അരു
ണഗിരി അന്യനായിരിക്കുവാേന തരമുള്ളു.
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33 േഗാദവർമ്മയേശാഭൂഷണം
ഗുണഭൂയിഷ്ഠമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം തെന്നയാണു് േഗാദവർ
മ്മയേശാഭൂഷണം. അതിെല കാരികകളും അരുണഗിരി
തെന്ന രചിച്ചിരിക്കുന്നു.
“ഹൃദ്യം സാധർമ്മ്യമുഭേയാേരകദാ യത്ര വർണ്ണ്യേത
മിഥസ്തേത്രാപമാ േപ്രാക്താ സൂരിഭിഃ സൂക്ഷ്മേവദിഭിഃ”

എന്നാകുന്നു ഉപമെയപ്പറ്റിയുള്ള നിർവചനം. ചില േശ്ലാ
കങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“ഗേണ്ഡാദ്ദാമഗളന്മദസ്രുതിഭൈരർഗ്ഗന്ധദ്വിപാനാം

ഗൈണഃ
പ്രാേഗേവഹ പരിഷ്കൃതാനി ഭവനദ്വാരാണി സംഖ്യാവതാം
പ്രായഃഫുല്ലസേരാരുേഹാദരഗതശ്രീേസാദരാ േമദുരാഃ
പശ്ചാേത്തഷു പതന്തി ബിംബലപേതഃ സ്ഫാരാഃ
കടാക്ഷാംകുരാഃ”
(അതിശേയാക്തി)
“ജിഷ്ണുർൈവരിവിലുണ്ഠേന ജനകഭൂസംരക്ഷേണ േസതുകൃദ്

ഭീേമാ ഭൂരി ഭുജപ്രതാപവഹേന ഭീഷ്മസ്സ്വസംരക്ഷേണ
രാമഃേകളിഷു േയാഷിതാം ഗുരുരസൗ
ബുേദ്ധർവിലാേസഷ്വിതി
ശ്രീമന്നുത്തരബിംബലക്ഷിതിപേതത്വം കീർത്ത്യേസ
സൂരിഭിഃ”
(ഉേല്ലഖം)
“നടന്മൃഡജടാടവീനികടഭൂലുഠജ്ജാഹ്നവീ-

വിനിഹ്നുതിപടുച്ഛവിപ്രസരദച്ഛകീർത്തിച്ഛടാ
വഹത്യവനിവജ്രിണഃ പ്രഥമഭൂധേരാദിത്വരപ്രസൃത്വരരുചിസ്ഥിരപ്രചുരപൂർണ്ണചന്ദ്രശ്രിയം” (നിദർശന)
“വീര്യൗദാര്യ പരാക്രൈമർവിമഥിതപ്രത്യർത്ഥിപൃഥ്വീപതിം

ശ്ലാഘാകമ്പ്രശിരസ്കഭൂപതികുലം
ശ്ലാൈഘ്യർഗുൈണരാത്മനഃ
വീരശ്രീർന്ന ജഹാതി ജാതുചിദപി ശ്രീേഗാദവർമ്മപ്രഭും
കാംക്ഷേന്ത ഗുണശാലിനംയുവതയഃകാന്തംനിതാേന്താജ്ജ്വലം
(അർത്ഥാന്തരന്യാസം)
“നാേക രാേകശബിംബദ്യുതിഭരതി നടദ്ധൂർജ്ജേടരുത്തമാംേഗ
ഗാംേഗേയാേല്ലാലപൂരത്യമരപതിപുരീവാരനാരീകേചഷു
ഫുല്ലന്മല്ലീപ്രസൂനത്യമരതരുകുേല
സ്വച്ഛഗുച്ഛത്യജസ്രം
കീർത്തിേസ്ത േഗാദവർമ്മക്ഷിതിരമണമേണ
ബിംബലേക്ഷാണിപാല!”
(സമുച്ചയം)
“േമരും ദൂരലസന്മണിദ്യുതിഭൈരരാലീഢദിങ്മണ്ഡൈലഃ
ശൃംൈഗരങ്കിതനാകേദശമഭിതഃ ശ്രീേഗാദവർമ്മപ്രേഭാ!
േഖലന്തീ തവ കീർത്തിസമ്പദനിശം പ്രായസ്സമുജ്ജൃംഭേത
നായം ശാരദചന്ദ്രകാന്തിലഹരീസാമസ്ത്യസൗവസ്തികീ.”
(അതദ്ഗുണം)
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34 ഉത്തരചമ്പു
മേനാഹരങ്ങളായ ഉത്തരചമ്പു, നയനിദർശനം എന്നീ
രണ്ടു കാവ്യങ്ങളുേടയും പ്രേണതാവു് ഏേതാ ഒരു െച
മ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആശ്രിതവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട
കുമാരനല്ലൂർക്കാരനായ ഒരു നമ്പൂരിയാണു്. ആ രാ
ജാവു് ആെരന്നു നയനിദർശനത്തിൽനിന്നു് അവധാര
ണം െചയ്വാൻ െസൗകര്യമുണ്ടു്. ക്യാപ്റ്റൻ ന്യൂേഹാഫ്
എന്ന ലന്തക്കാരനായ ഒരു േസനാനി ക്രി. പി. 1662-ൽ
(െകാല്ലം 837) കുടമാളൂർ സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ
അന്നെത്ത െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു് അേപ്പാൾ അവി
െടയാണു് സന്നിധാനം െചയ്തിരുന്നെതന്നും രാജകുടും
ബത്തിെന്റ മൂലസ്ഥാനമായ കുടമാളൂർേക്കാവിലകത്തി
െന്റ നവീകരണം ആരംഭിച്ചു് അേന്നയ്ക്കു് ഇരുപതുെകാല്ലം
കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നും ആ പുതിയ േകാവിലകം അത്യ
ന്തം രമണീയമായിരുന്നു എന്നും േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.
അന്നു ആ രാജാവിന്നു മുപ്പതു വയസ്സു പ്രായമായിരു
ന്നതായും ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. നയനിദർശന
ത്തിൽ ഈ േകാവിലകം പണിയുെട ആരംഭെത്തപ്പറ്റി
വിശദമായ പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ന്യൂേഹാഫ്
സന്ദർശിച്ച രാജാവിെന്റ കാലത്തല്ല അതാരംഭിച്ചെത
ന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർവ്വെന്റ കാലത്താെണന്നും
അനുമാനിക്കാം. േമല്പ്പുത്തൂരിെന്റ പുരസ്കർത്താവായ പൂ
രാടംതിരുനാൾ തമ്പുരാൻ മരിച്ചതു് 798-ാമാണ്ടാെണന്നു
മുമ്പു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹെത്ത പിൻതുടർന്നു
നാടുവാണ രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു നമ്പൂരി
എന്നു് ഏകേദശം തീർച്ചെപ്പടുത്താം. ആ രാജാവിെന്റ
അനന്തരഗാമിെയയായിരിക്കണം ന്യൂേഹാഫ് സന്ദർ
ശിച്ചതു്. ഉത്തരചമ്പുവിനു േശഷമാണു് നയനിദർശനം
കവി രചിച്ചതു് എന്നു രണ്ടാമെത്ത കൃതിയിൽ അേദ്ദഹം
തെന്ന അനുവാചകന്മാേരാടു വിജ്ഞാപനം െചയ്യുന്നു
ണ്ടു്. എവം ചെകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ പൂർ
വ്വാർദ്ധമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലെമന്നു് ഒരു
വിധം തീർച്ചെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണു്.
ഉത്തരചമ്പുവിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്ന
േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.
“േശ്രയേസ നിഖിലേദഹിനാം പരം

േസ്ഥയേസ ഽംബരനദീവരൗകേസ
േപ്രയേസ മഹിതേഗാപേയാഷിതാം
ശ്ലാഘതാം ഝടിതി മാമകം മനഃ
നാനാധർമ്മാമലാനാം സദസി സുമനസാമുജ്ജ്വലാഃ പുണ്യഭാജാം
ഷട്സിദ്ധാേന്താദയാദ്രീശ്വരവിഹൃതഹൃതാേനഹസഃ പ്രൗഢഗാവഃ
േലാകാന്തർദ്ധ്വാന്തനിർമ്മൂലനചതുരതരാ
വന്ദ്യമാനാ ബുധൗൈഘശ്ചിത്താംേഭാജം മദീയം ഗുരുരവിചരണാസ്തൂർണ്ണമുദ്േബാധയന്തു.
അസ്തി ഗ്രാമവരസ്സമസ്തമഹിേമാദാരഃ കുമാരാഭിധഃ
ക്ഷത്രവ്യാളഖേഗശ്വേരാ ബഹുബുേധാ യദ്വാസിനീ േചശ്വരീ
സംഖ്യാവാനപി യത്ര കീർത്തിവിമലച്ഛത്രാന്തരാവർജ്ജിതൈത്രേലാേക്യാ ജയതി ദ്വിേജശ്വരപേദ
ശ്രീേദവനാരായണഃ.
തത്രാസ്മി സത്യധനേദശികവാങ്മതല്ലീപീയൂഷവിന്ദുഭിരുദഞ്ചിതേബാധചന്ദ്രഃ
പ്രൗഢാമനന്തപദവീമഹമുൽപതിഷ്ണുർജ്ജാേതാ ദ്വിേജാ ഽത്ര ന ച േമ വിനിപാതേഹതുഃ.
േപ്രമാവശാ ഹി ജനതാവഹിേത സപേക്ഷ
സന്മാർഗ്ഗഗാമിനി ജേന കതേമ വിപക്ഷാഃ
ഗൗരീകടാക്ഷശരേണ മയി വീരേദവനാരായണാത്മഭൃതേക സകലാസ്സപക്ഷാഃ.
ബ്രാഹ്മം ക്ഷാത്രഞ്ചു േതേജാ ദധദമലഹൃദംേഭാജലീലാവിേലാലശ്രീകൃഷ്ണാളിസ്ത്രയീസാഗരമഥനമഹാമന്ദരീഭൂതേചതാഃ
ആേസ്യന്ദൂദ്വാന്തവാണീമധുരതരസുധാപ്രീതനാനാബുധൗേഘാ
യത്സർവസ്വം വിഭാതി സ്വയമമലയശാ
േദവനാരായേണായം.
േസാഽയം മഹാബുധവൈരർമ്മഹിേത കുമാരഗ്രാേമ സദാ കൃതനിവാസരുചിസ്സുമൂഢഃ
ബുദ്ധ്യാലസശ്ച സുതരാം വികലഃശ്രുേതനാപ്യൂേനാ രൈസശ്ച ചപലശ്ച തഥാവിേധാഽപി,
ശൃംഗാരവീരകരുണാദിരസാർദ്രേദവനാരായണാദരനിദർശിതകാവ്യമാർഗ്ഗഃ
തുംഗാനുരാഗജനപാണികൃതാവലംബമന്ദാനുയായിവികലാന്ധദശാം ദധാനഃ,
േമാദാൽ കുമാരനഗരീഗിരികന്യകായാഃ
കിം വാ നിസർഗ്ഗകൃപയാർദ്രദൃശാം ഗുരൂണാം
കാവ്യം തേനാതി പുനരുത്തരചമ്പുനാമ
ശ്രാവ്യം രഘൂത്തമകഥാസുധൈയവ തൽ സ്യാൽ.

പുേരാഭാഗികളുെട വിക്രിയകൾ കവിയുെട കഠിനമായ
വിമർശനത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുന്നുണ്ടു്.
“േയ നിന്ദന്തി യേമഷ നൂനമകളങ്കേശ്ചത്തതേസ്ത ഹതാ

േനാ േചദസ്യ ഹി ദുഷ്കൃതക്ഷയമമീ കുർവന്തി നിന്ദാമിഷാൽ
പക്ഷൗ ദ്വാവപി തദ്ഗുണായ വിപരിതാേയതേരഷാം മതൗ
തസ്മാൽ േക ഭുവി ബന്ധവസ്തനുമതാം ഹിത്വാ ഹി
നിന്ദാപരാൽ”

എന്നും മറ്റുമാണു് ആ ഉപാലംഭം. അതിനപ്പുറം വീണ്ടും
പദ്യങ്ങൾ േദവനാരായണപ്രശസ്തിപരങ്ങളായിക്കാണു
ന്നു.
ഉത്തരചമ്പു എന്നാണ് കാവ്യത്തിെന്റ േപെരങ്കിലും ചുരു
ക്കത്തിൽ സുന്ദരകാണ്ഡത്തിെല കഥകൂടി കവി പീഠികാ
രൂപത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടു്. അഗ്നിപ്രേവശവും മറ്റും
വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു; താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാ
കങ്ങൾ ശ്രീരാമെന്റ വിലാപഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്.
“അദ്യ സ്മരാമി ദയിേത നവസംഗേമ േത

ഹസ്തഭ്രമൽകുവലയദ്യുതിസുന്ദരാണി
േപ്രമാർദ്രഭാവമധുരാണി മേനാഹരാണി
ലജ്ജാവശാന്മുകുളിതാനി വിേലാകിതാനി.
ഹന്ത! സ്മരാമി ദയിേത പരിവർത്തിതാസ്യാന്യന്തർന്നിഗുഢരതിരാഗവിജൃംഭണാനി
ഉദ്യത്ത്രപാതരളിതാന്യുരുവിഭ്രമാണി
തൈല്പകേദശസുകൃതാനി തവാസിതാനി.
ഹന്ത! സ്മരാമി വിഗളൽകബരീപ്രസൂനാന്യാേലാലകുണ്ഡലയുഗാനി ചലൽകുചാനി
അവ്യക്തവർണ്ണവചനാനി വിേലാലദൃഷ്ടീന്യുദ്യൽസ്മിതാനി തവ താനി വിേചഷ്ടിതാനി.”

കവിയുെട കലാകൗശലം ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽ സ്പഷ്ട
മാകുന്നു. ഗദ്യങ്ങൾ പദ്യങ്ങെളക്കാൾ ആകർഷകങ്ങ
ളാെണന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിസ്തരഭീതിെകാണ്ടു്
അവയുെട മാതൃക കാണിക്കുന്നില്ല.
ശ്രീരാമെന്റ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണേത്താടുകൂടി കാവ്യം സമാ
പ്തമാകുന്നു. ചുവേട കുറിക്കുന്നതു് ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകമാ
ണു്.
“ഏവം സംസ്തുവതാമഭീഷ്ടകരണായാത്മീയരൂപം ജഗേന്നത്രാണാം പരേമാത്സവം
രഘുപതിർൈവകുണ്ഠനാമാന്വിതം
തസ്മിേന്നവ പുേര നിധായ ഝടിതി പ്രാപ്തഃ പ്രശാന്തം പദം
സത്യാനന്ദചിദാത്മകം സ ഭഗവാൻ ഭൂയാന്മുേദ നസ്സദാ.”

വലിയ െകാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലുള്ള പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി
െന്റ മാതൃകയുെടയും നയനിദർശനത്തിെന്റയും പടിക
ളിൽ ‘േദവനാരായണ’ എന്നു േപർ െകാത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
അത്തരത്തിലുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും െചമ്പകേശ്ശരിരാ
ജ്യം തിരുവിതാംകൂർ കീഴടക്കിയേപ്പാൾ അന്നു് ഇളയരാ
ജാവായിരുന്ന കാർത്തികതിരുനാൾ തമ്പുരാൻ അവി
ടെത്ത േകാവിലകത്തുനിന്നു സമ്പാദിച്ചു തിരുവനന്ത
പുരത്തു െകാണ്ടുവരികയുണ്ടായി എന്നു േമൽ പ്രസ്താവി
ക്കും.
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35 നയനിദർശനം
ഈ നമ്പൂരിയുെട കൃതിതെന്നയാണു നയനിദർശനവും.
അതിൽനിന്നു് അടിയിൽ േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഇവി
െട ഉദ്ധർത്തവ്യങ്ങളാണു്.
“ശ്രീേദവനാരായണരാജവീര-

പ്രസാദസംപ്രാപ്തസമസ്തകാമഃ
ശ്രീമൽകുമാരീപുരസന്നിധാേന
സ േകാപി ജാേതാ ധരണീസുേരന്ദ്രഃ

േസായം കേരാതി കവിരുത്തരചമ്പുകർത്താ
കാവ്യം പുനർന്നയനിദർശനനാമേധയം
ഉേദ്യാഗപർവഗതപദ്യഗണാൻ വിവൃണ്വേന്നഷാമമും നൃപമുദാഹരണം വിതന്വൻ.
രാജ്ഞാം ഗുണവതാം ഹൃദ്യം കാവ്യം നയനിദർശനം
അേന്യഷാമപഹാേസാസ്തു േതൈനതദ്ഗുരുവദ്ഭേവൽ.”

രണ്ടാമെത്ത പദ്യത്തിൽ താൻ ഉത്തരചമ്പുവിെന്റ കർ
ത്താവാെണന്നു കവി പ്രകടമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നയ
നിദർശനത്തിൽ അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് വിദുേരാപ
േദശത്തിെല േശ്ലാകങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു് ആ േശ്ലാകങ്ങ
ളിൽ വ്യാസഭഗവാൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള രജഗുണങ്ങെളല്ലാം
തെന്റ പുരസ്കർത്താവായ െചമ്പകേശ്ശരിത്തമ്പുരാനിൽ
പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുവാനാണു്. ആ ഉേദ്ദശം
അേദ്ദഹം സമർത്ഥമായ രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചുമിരിക്കു
ന്നു. കഥാവസ്തു ആരംഭിക്കുന്നതു താെഴ കാണുന്ന വിധ
ത്തിലാണു്.
“അസ്തി ഖലു സുകൃതിജനഭാൈഗ്യകേഭാേഗ്യഷു േകര

േളഷു ഗൗണാസരിദുത്തരതീരവീരുൽകുസുമമാധ്വീരസ
(ജ്ഞ) മത്തഭൃംഗീസംഗീതസരസമന്ദമാരുതാനന്ദിത
കാമിനീകാന്തവൃന്ദ വിഹരണ മധുര സൗധ പരമ്പരാ
ച്ഛാദിത നക്ഷത്രമാർഗ്ഗാ ശ്രീകുമാരീപുര സന്നിധാേന
ധൃതാതപത്രാഭിധാനാ രാജനഗരീ.
ബ്രാഹ്മം ക്ഷാത്രമപി േജ്യാതിർദ്ദധാനാസ്തത്ര ഭൂഭുജഃ
ആസന്നനന്യസാമാന്യരാജ്യലക്ഷ്മീസമന്വിതാഃ.
പൂർവം േകരളഭാേഷാക്ത്യാ േചാവൂരാഭിഹിേത സ്ഥിതിഃ
ഗ്രാേമ തത്രത്യഭൂപാനാം വിപ്രാഗ്യമകുടശ്രിയാം.
മേധ്യ തൈഥഷാം േദേശ ഹി വസതിർേവദനാമേക
സാ ഹി സംസർഗ്ഗേതാ ലബ്ധാ പ്രാക്തനീ തു നിസർഗ്ഗതഃ.
അസ്ത്യന്യാ രാജധാനീ നിരവധിമഹിമാ
പശ്ചിമാംേഭാധിതീേര
നാേനാദ്യാ നാദിഹൃദ്യാ ഗഗനസരിദിതി
ദ്വാരവത്യാ സമാനാ
യസ്യാം േഗാപാലബാേലാ വിഹരതി കരുണാപാത്രേനത്രാന്തപാൈതഃ
സ്വീയാനാം ഭൂപതീനാം പദകമലജുഷാമാർത്തിഹന്താ നിതാന്തം.
സർവസ്മാദപ്യുന്നതാ വാസഭൂമിര്യാ സാ ഗ്രാേമ ശ്രീകുമാരാഭിധാേന
തത്ര ക്ഷാത്രം പ്രാദുരാസീദമീഷാം
േതേജാ ബ്രഹ്മൈണ്യക്യതേശ്ശാഭമാനം,
തത്രസ്ഥാനാം നാസ്തി താപഃ പ്രജാനാം
േതൈനഷാസീദാതപത്രാഭിധാനാ
യന്നാഥാനാം ശ്രീകുമാരീപുരസ്ഥാ
ഗൗരീ താവൽ സർവസമ്പൽപ്രദാത്രീ.”
‘ആതപത്രാഭിധാനാ’ എന്നതു കുടമാളൂരും ‘ഗഗനസ
രിൽ’ എന്നതു് അമ്പലപ്പുഴയുമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ല
േല്ലാ. അനന്തരം കവി തെന്റ പരിേപാഷ്ടാവിെനപ്പറ്റി പ്ര
ശംസിക്കുന്നു. ആ രാജാവു് ഒരിയ്ക്കൽ കുടമാളൂർ ‘നീേലാ
പലമയി’യാക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു.
“തേത്സവേകാ ഗണിതശില്പകലാപ്രവീണസ്തയ്ക്കാടിതി ക്ഷിതിസുേരാഽജനി േകരേളാക്ത്യാ
സഞ്ചിന്ത്യ േതന സഹ തൽപുരലക്ഷണാനി
പാഷാണശില്പിനമുപാനയതി സ്മ രാജാ.”

അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസവകനും തച്ചുശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധ
നുമായ തയ്ക്കാട്ടു നമ്പൂരിേയാടു് ആേലാചിച്ചു കൽത്തച്ച
െന വരുത്തി. ആ ശില്പി ഒരു പാണ്ടിത്തച്ചനായിരുന്നു.
അയാേളാടു് ഒരു ഉത്തങ്ഗമായ രാജെസൗധം പണിയു
ന്നതിനുേവണ്ട ശില അേന്വഷിക്കുവാൻ (അത്യുന്നതക്ഷി
തിപപത്തനകല്പനാർത്ഥമ ന്വിഷ്യതാമിഹ ശിേലതി
സമാദിേദശ) തമ്പുരാൻ അരുളിെച്ചയ്തു. ചാത്തനൂർ പാ
റയിൽ അതിനു പറ്റിയ ശിലയുെണ്ടന്നു് ആ തച്ചൻ അറി
യിച്ചേപ്പാൾ അവിടുന്നു് അതു് ആനയിക്കുവാൻ കല്പിക്കു
കയും അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞാകരനായ
നമ്പൂരി ജ്വരബാധിതനായിത്തീരുകയും െചയ്തു. രണ്ടുമൂ
ന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് ഒരു ദിവസം ആ നമ്പൂരി ഉറങ്ങുന്ന
അവസരത്തിൽ ഒരു ഗന്ധർവൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു് താൻ
ചാത്തനൂർ പാറയ്ക്കു് അടിയിൽ സന്നിധാനം െചയ്യുന്ന
ഗന്ധർവനാെണന്നും ആ പാറയുെട പുറം ഒരു കാല
ത്തു ഭിന്നമാകുെമങ്കിലും തെന്റ വസതിക്കു് അതുെകാണ്ടു്
ഉപദ്രവംഉണ്ടാകുകയിെല്ലന്നു തേന്നാടു മഹാവിഷ്ണു അരു
ളിെച്ചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹെത്ത ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു.
അങ്ങെന പാറ പിളർക്കാൻേപാകുന്നതാരാെണന്നു
ഭഗവാേനാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ
“ജീവഃ കശ്ചന ഭക്തിമാൻ മയി ചിരം ദിേവ്യാപേല

വർത്തേത
തത്രാേനകചതുര്യുേഗഷു നിവസൻ പ്രാരബ്ധനാേശ പുനഃ
ബ്രഹ്മക്ഷത്രമഹീതേല കലിയുേഗ ശ്രീേദവനാരായേണാ
നാമ്നാ േസാഥ ജനിഷ്യേത പുരവേര തത്രാതപത്രാഭിേധ”

എന്നും ആ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവാണു് അതിനുദ്യമി
ക്കുന്നെതന്നും അവിടുന്നു് അരുളിെച്ചയ്തു. വീണ്ടും ഗന്ധർ
വെന്റ ഒരു പ്രശ്നത്തിനു് ഉത്തരമായി ഭഗവാൻ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഗുണഗണങ്ങെള വർണ്ണിക്കുന്നു. തമ്പുരാ
െന തെന്റ കിങ്കിണീനാദം പലേപ്പാഴും േകൾപ്പിക്കുെമ
ന്നും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസവകനായ ഇടനാട്ടുനമ്പൂരിക്കു
മണ്ഡപത്തിൽെവച്ചു തെന്റ ബാലവിഗ്രഹം പ്രദർശി
പ്പിച്ചു് തമ്പുരാനു സന്താനാദി സകലസൗഭാഗ്യങ്ങളും
സിദ്ധിക്കുെമന്നു് അവിെട ഒരു തപസ്വിെയെക്കാണ്ടു പറ
യിക്കുെമന്നും പുന്നേശ്ശരി നമ്പൂരി തമ്പുരാേനാടു കുമാര
നല്ലൂർ ഭഗവതിെയ േസവിച്ചാലുള്ള ഫലെമെന്തന്നു േചാ
ദിക്കുേമ്പാൾ താൻ തെന്റ ബാലപാദങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷീക
രിച്ചു് ആ ഫലം പരമപദപ്രാപ്തിയാെണന്നു വ്യക്തമായി
ഉദീരണം െചയ്യുെമന്നും സ്വപ്നത്തിൽ ആ ഭഗവതിയുെട
രൂപത്തിൽ തമ്പുരാെന്റ മുന്നിൽ ആവിർഭവിച്ചു്, സന്താ
നലാഭമുണ്ടാകുേമാ എന്നു വീണ്ടും ശങ്കിക്കുന്ന അേദ്ദഹ
േത്താടു് ഉണ്ടാകും എന്നു പ്രവചിക്കുെമന്നും ഇെതല്ലാം
ശിലാേഭദനത്തിനുമുമ്പു് സംഭവിക്കുന്നതാെണന്നും പി
ന്നീടും തനിക്കു് അേദ്ദഹെത്ത പല ആശ്ചര്യങ്ങളും പ്രദർ
ശിപ്പിേക്കണ്ടതായുെണ്ടന്നും വീണ്ടും അരുളപ്പാടുണ്ടാകു
ന്നു.
“ഏവംവിൈധരതിശൈയരേനന തുല്യാ ഹി ദുർല്ലഭാ

മനുജാഃ
ദ്വാപരയുഗാന്തഭാവിനമജാതശത്രും തു മന്മേഹ സദൃശം.
വിദുേരാ യദ്യത്തദ്ഗുണജാതം േപ്രാവാച തത്തേദവാസ്മിൻ
ഹന്ത! ഭവിഷ്യതി തസ്മാത്തദ്ഭാവ ഇേഹാച്യേത
സദൃഷ്ടാന്തം”

ഉേദ്യാഗപർവത്തിെല പ്രജാഗരപർവത്തിലുള്ള വിദുര
വാക്യെത്ത കവി തമ്പുരാനിൽ േയാജിപ്പിക്കുന്നതു മഹാ
വിഷ്ണുവിനാൽ കഥിതമായ കഥ ഗന്ധർവൻ ഇടനാട്ടു
നമ്പൂരിേയാടു സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്ന മാതിരിയിലാണു്.
ഒടുവിൽ കാണുന്നവയാണു് ചുവേട പകർത്തുന്ന പദ്യ
ങ്ങൾ.
“ഇതി സ്വപ്നം ദൃഷ്ട്വാ പുനരപി വിബുദ്ധഃ ക്ഷിതിസുേരാ

വ്യഥായാം ശാന്തായാമവ ദഖിലം ഭൂമിപതേയ
സ ച ശ്രുേത്വാദന്തം ഹരിഗിരിസുതാേപ്രമപിശുനം
പരീവാൈരസ്സാകം കമപി പരമാനന്ദമഭജൽ.
സർവജ്ഞാേദ്ദവനാരായണനൃപതിലകാജ്ജ്ഞാതനീതിപ്രേഭദഃ
സംഗൃേഹ്യാേദ്യാഗപർവണ്യഥ വിദുരഗിരാ
വർണ്ണിേതേഭ്യാ നേയഭ്യഃ
കാംശ്ചിത്താൻ ധർമ്മേജസ്മിന്നപി നൃപതിമണൗ
ചാശ്രിതാൻ േകാപി വിപ്രശ്ചേക്ര കാവ്യം കുമാരീപുരഗിരിതനയാപാദപദ്ൈമകേസവീ.”

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു തമ്പുരാെന്റ കാലത്തു് നടന്ന പല കഥകെള
പ്പറ്റിയും കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു് ഈ കാവ്യ
ത്തിെന്റ ഒരു വിേശഷമാകുന്നു.
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36 േഗാദവർമ്മ രാജാവു്
(വാസവീശാന്തനവം)
വാസവീശാന്തനവം എെന്നാരു നാടകം േഗാദവർമ്മ
നാമേധയനായ ഒരു രാജാവു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിവൃത്തം
ശന്തനു സത്യവതിെയ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതാകു
ന്നു. േകരളത്തിെല നാടകരചനാപരിപാടിയനുസരിച്ചു്
ഈ നാടകവും “നന്ദ്യേന്ത തതഃ പ്രവിശതി സൂത്രധാരഃ”
എന്നിങ്ങെന സൂത്രധാരകൃതാരംഭമായിക്കാണുന്നു. പ്ര
സ്താവനയ്ക്കുള്ള സംജ്ഞയും സ്ഥാപനെയന്നുതെന്ന. വാ
സവീശാന്തനവം ആറങ്കത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
കവി തെന്നപ്പറ്റി “അജ്ഞാപിേതാസ്മി സൈഭ്യര്യഥാ
ശ്രീരാമരാേജന്ദ്രകുലേശഖരഗുരുകരുണാപരിപൂരിതവി
േദ്യന ജയതുങ്ഗഭൂഭുജാ ശതഭിഷഗുൽപേന്നന േഗാദ
വർമ്മണാ വിരചിതം വാസവീശാന്തനവം നാമ നൂത
നം നാടകം േകരളാശ്രയപുരാധീശസ്യ ഭഗവാേതാ േദ
വയാത്രാകുതൂഹേലസ്മിന്നഭിനൈയരലംകുവിതി” എന്ന
പംക്തിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ വാക്യത്തിൽനിന്നു
കുലേശഖര ബിരുദാലംകൃതനായ രാമവർമ്മരാജാവി
െന്റ വലുതായ കാരുണ്യംനിമിത്തം പരിപൂരിതവിദ്യ
നായ േഗാദവർമ്മാവാണു് പ്രസ്തുത നാടകത്തിെന്റ പ്ര
േണതാെവന്നും അേദ്ദഹം ചതയം നാളിൽ ജനിച്ച േദ
ശിങ്ങനാട്ടു രാജവംശത്തിെല ഒരു അംഗമാെണന്നും
വിശദമാകുന്നു. ‘രാമവർമ്മാ’ എന്ന േപരിൽ പല കുല
േശഖരന്മാരും െകാല്ലത്തും േവണാട്ടിലും ജീവിച്ചിരുന്നതി
നാൽ അവരിൽ ആരാണു് കവിയുെട പുരസ്കർത്താെവ
ന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. േകരളാശ്രയപുരം
േകരളാതിച്ചപുരമായിരിക്കാം. അതു തിരുവനന്തപുര
ത്തിനു സമീപമുള്ള ഒരു േക്ഷത്രമാണു്.
“സൗന്ദര്യാതിശേയന േകരളദിശാം ഭൂേപന ബന്ദീകൃതാം

ൈശലൂഷീം ദയിതാം നിജാം ഗുണവതീം സ്മൃത്വാധുനാ
മാരിഷഃ
ന ജ്ഞാത്വാ നൃപനിശ്ചിതം തദിതരാം ജായാമമുൈഷ്മ
നടീം
ദാതും ദിവ്യനദീവിേയാഗവിധുരേസ്സായം യഥാ ശന്തനുഃ”

എന്നു കഥാവതാരകമായ ഒരു േശ്ലാകം സ്ഥാപനയിലു
ണ്ടു്. േകരളരാജാവു് ഏതു യുവതിെയയാണു് ബന്ദീകരിച്ച
െതന്നും അറിയുന്നില്ല.
കവിതയിൽ യതിഭംഗാദിേദാഷങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും ആസ്വാ
ദ്യതയ്ക്കു കുറവില്ല. വിദൂഷകാദിപാത്രങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ
സംഭാഷണം െചയ്യുന്നു എന്നുള്ളതു് ഈ നാടകത്തിെന്റ
വിേശഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട
പകർത്തുന്നു.
വനചരൻ:
“അദ്യാത്യുഗ്രതരക്ഷുരപ്രവിദലദ്വക്ഷസ്ഥലപ്രക്ഷരന്മേന്ദാഷ്ണക്ഷതജാഭിഷിക്തവപുഷം കുർേവ പടും പൗരവം
േനാ േചദ്ൈഭരവൈദവതം ന നമിതം
േനാൈച്ചഃശ്രവാമൽപ്രഭുർമ്മായാ സാ ഖലു ശാംബരീ ന പഠിതാ നാേഖടചഞ്ചു
സ്ത്വഹം.”

വിരഹതാപം:
“അരുണജലരുഹാന്തഃ പത്രതുേല്യ ച േനേത്ര

മുഹുരിഹ പരിവാൈന്തരശ്രുമാധ്വീകേലൈശഃ
ഉപരി ചലതി േചയം ഭ്രൂലതാഷൾപദാളീ
മുഖസരസിജേമതൽ കാമകാലാനലാസ്ത്രം.”

മദ്ധ്യാഹ്നം:
“പ്രാഭാതികാം ഗതവതീമപി രാഗപൂർണ്ണാം

സന്ധ്യാം വിഹായ ഭഗവാനയമംശുമാലീ
പശ്ചാദിമാം കമലിനീം രസവാസഭൂമിം
രക്താം കരാഗ്രസുഖിതാമുപഗുഹ്യ ഭാതി.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ളാണു് താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാ
കം.
“ഇതി ഖലു വസുപുത്ര്യാശ്ശന്തേനാഃ പ്രാപ്തിരൂപാം

പഠ നടപടുേലാക ത്വം കഥാം ചാഭിേനതും
യദുദിതരസമാധ്വീം കല്പയാത്മാർത്ഥസിൈദ്ധ്യ
രസികജനഗുരൂണാം പ്രാഭൃതം സജ്ജനാനാം.”
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37 കൂടല്ലൂർ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരിപ്പാടു് I
(വിഷ്ണുസഹസ്രനാമലഘുവിവരണം)
കൂടല്ലൂർ ബ്രഹ്മദത്തൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല പുത്രൻ നീലക
ണ്ഠൻനമ്പൂരിപ്പാടു് ശ്രീവിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിനു് ലഘു
വിവരണെമന്നേപരിൽ വിപുലവും വിശിഷ്ടവുമായ ഒരു
വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േമല്പുത്തൂർഭട്ടതിരിയുെട പ്ര
ക്രിയാസർവസ്വെത്ത വ്യാഖ്യാതാവു സ്മരിക്കുന്നതുെകാ
ണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം െകാല്ലം ഒൻപതാം
ശതകത്തിനു മുൻപെല്ലന്നു െതളിയുന്നു. അടിയിൽ ഉദ്ധ
രിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളവയാണു്.
“സഹസ്രനാമവ്യാഖ്യാകൃദ്ഭഗവൽപാദപൂർവകാൻ
നത്വാ നാമസഹസ്രസ്യ കുർേവ വിവരണം ലഘു.

ശങ്കരഭഗവദ്ഭാേഷ്യ പദ്യവ്യാഖ്യാചതുഷ്കലഘുവൃേത്ത്യാഃ
നാമ്നാമർത്ഥാ ഗദിതാ േനാക്താ ശബ്ദസ്വരൂപനിർണ്ണീതിഃ
വ്യാഖ്യാസ്താഃ േപ്രക്ഷ്യാഥ ക്രിയേത
തന്നിർണ്ണയാർത്ഥമിഹയത്നഃ
ന സ്യാൽ പാഠവിശുദ്ധിർന്നാമ്നാം ഖലു
ശബ്ദനിർണ്ണയാഭാേവ.
വ്യാഖ്യാസ്വേനകധാ നാമ്നാം േയഷാമർത്ഥാസ്സമീരിതാഃ
േതഷാം ഭാേഷ്യാക്തരീൈത്യവ പ്രാേയാ
വ്യുൽപത്തിരുച്യേത
അന്യവ്യാഖ്യാപി ഹൃദ്യാ േചൽ തദ്രീത്യാപി ക്വചിദ്ബ്രുേവ
വ്യുൽപത്തിമന്യാസക്താർത്ഥമുക്ത്വാ രീത്യാസ്യ ച
ക്വചിൽ.
നാനാവ്യാഖ്യാസു േചന്നാമ്നാം ശബ്ദരൂപഭിദാ ക്വചിൽ
തദാശ്രിതാം ച വ്യുൽപത്തിം വേക്ഷ്യ േനാ േചദുദാസ്യേത.
േയഷാമുണാദിസൂത്രാണാം പാഠേഭദസമുദ്ഭവഃ
ലിഖ്യേന്ത പ്രക്രിയാസർവേസ്വാക്തരീത്യാത്ര താനി തു.
പൃേഷാദരാദ്യുണാദീനാം കൃതാംശബഹുലത്വതഃ
വ്യുൽപാദ്യശബ്ദാ യാ വ്യാഖ്യാസ്താസൂദാേസ്യ ഽന്യസംഭേവ.
ബ്രേഹ്മേന്ദ്രാക്താഃ പാഠേഭദാ നാമ്നാം േകഷാഞ്ചിദത്ര േയ
അപ്രസിദ്ധത്വതേസ്തഷാം വ്യുൽപത്താവപി േനാ യേത,”
“ഭാരതഭാഷ്യാദിഗിരാം ഭാവാജ്ഞാനാച്ച ശബ്ദശാസ്ത്രാദൗ

അപരിചിേതരപി ജാതം സ്ഖലിതം കരുണാകേരാ ഹരിഃ
ക്ഷമതാം.
ജേജ്ഞ യേജ്ഞശ്വരഃ പ്രാഗുപനിളമധിേപാ
യജ്വനാമാഹിതാഗ്നിസ്തദ്വംേശാദ്ഭൂതനാരായണബുധവരജാദ്
േഗാത്രജാദ്ഗാഥിസൂേനാഃ
നാഗേശ്രണ്യാഖ്യേദേശാദ്ഭവജനനജുേഷാ
ബ്രഹ്മദത്തദ്വിേജന്ദ്രാജ്ജാേതാ നാമ്നാം സഹസ്രം വ്യവൃണുത ഗുരുകാരുണ്യേതാ നീലകണ്ഠഃ.”

യേജ്ഞശ്വരെനന്ന േപരിൽ അവതരിച്ച േമഴേത്താൾ
അഗ്നിേഹാത്രിയുെട കുടുംബമാണു് കൂടല്ലൂർമന എന്നും
അതു നാഗേശ്രണി (നാേറരി) എന്ന േദശത്തിലാണു്
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നെതന്നും ആ കുടുംബത്തിൽ നാരായണ
പണ്ഡിതെന്റ പൗത്രനും ബ്രഹ്മദത്തെന്റ പുത്രനുമായി
താൻ ജനിച്ചു എന്നും അനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പരി
േശാധിച്ചതിനുേമലാണു് താൻ ലഘുവിവരണം നിർമ്മി
ച്ചെതന്നും ഉണാദിസൂത്രങ്ങളനുസരിച്ചു പാഠേഭദങ്ങൾ
ക്കു ടിപ്പണി എഴുേതണ്ടിവരുേമ്പാൾ താൻ പ്രക്രിയാ
സർവസ്വെത്തയാണു് അവലംബിക്കുന്നെതന്നും നീല
കണ്ഠൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഉൽേബാധി
പ്പിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യാകരണപാരീണത ഈ
വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എങ്ങും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്.
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38 കൂടല്ലൂർ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരിപ്പാടു് II
(കമലിനീകളഹംസം നാടകം)
കമലീനീകളഹംസം ആറങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാ
ണു്. അതിെന്റ പ്രേണതാവു കൂടല്ലൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂ
രിപ്പാട്ടിെല തൃതീയപുത്രനായ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിപ്പാടാ
കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവാേണാ സഹസ്രനാമഭാ
ഷ്യകാരൻ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. ചന്ദ്രവർമ്മരാജാവിെന്റ
പുത്രിയായ കമലിനിെയ കളഹംസൻ എന്ന രാജകുമാ
രൻ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതാണു് ഇതിവൃത്തം. ഈ
നാടകം രാജചൂഡാമണിദീക്ഷിതരുെട കമലിനീകളഹം
സത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പ്ര
സ്താവനയിൽ നിന്നു താെഴക്കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം.
സൂത്രധാരൻ:
“മന്ദം മന്ദമമന്ദവിഭ്രമവതാ മന്ദാക്ഷവീക്ഷാജുഷാ

പദ്മാേക്ഷണ ചലാംഗുലൗ കരതേല
േചലാഞ്ചലാസഞ്ജിേത
ഹ്രീമത്യാഃ പുളേകാദ്ഗമാങ്കിതതേനാർലക്ഷ്മ്യാ
നേവസങ്ഗേമ
േചതേസ്താഷസമുദ്ഗതം പ്രദിശതാൽ േശ്രയാംസി വഃ
സീൽകൃതം.
(പരിക്രമ്യാവേലാക്യ) അേയ, അന്തസ്സംഭൃതമഹൽ കരു

ണാം കുരായമാണ കടാക്ഷവീക്ഷണക്ഷപിത സകലജ
നാംഹസഃ, നിഖിലഭക്തേലാകസുഖേസവനായാർേച്ചാ
പാധിമധിഷ്ഠിതസ്യ, അനന്താസനവരമലംകുർവാണ
സ്യ ഭഗവേതാ ലക്ഷ്മീപേതര്യാത്രാപ്രസംേഗന സമാസാദി
തസർവശാസ്ത്രപവിത്രീകൃതാന്തഃകരണാഃ, അനിർവ്യൂ
ഢദുർവഹഗർവേലശാഃ, സർവദിഗേന്തഭ്യേശ്ചാർവീേദ
വാസ്സമാപതിതാഃ.”
“അസ്തി േകരേളഷു സംഗമം നാമ ഗൃഹം.

അഭൂവൻ ഗാഥികുലജാഃ കുശലാസ്സർവകർമ്മസു
ദ്വിജാ ഹരിപദാംേഭാജസ്മരണാഹതകില്ബിഷാഃ.
ആസീന്മഹത്തരേസ്തഷാം നീലകണ്ഠ ഇതിശ്രുതഃ
തൃതീയസ്തസ്യ തനേയാ നീലകണ്ഠഃ കവിസ്ത്വിഹ.”

പ്രസ്തുതനാടകം ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചതു് അനന്താ
സനാധിഷ്ഠിതമായ തൃപ്പൂണിത്തുറ േക്ഷത്രത്തിൽെവച്ചാ
െണന്നു് ഇതിൽ നിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന
തു ഭരതവാക്യമാണു്.
“പുത്രാൻ പ്രാപ്യ മഹാഗുണാൻ കൃശതയാ ഹീനൗ യുവാം

േമാദതം
ഭൂയാസുഃ പിതരസ്സുരാശ്ച യുവേയാഃ പ്രീതിക്ഷമാഃ കർമ്മഭിഃ
ധ്യാനക്ഷാളിതകല്മേഷ മനസി േമ ഭക്തപ്രസാേദാത്സുേകാ
വാസം വാസവമുഖ്യേദവവിനുേതാ നിത്യം വിധത്താം
ഹരിഃ.”

ഇടയിൽ നിന്നു് ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്താം. നായ
കൻ നായികേയാടു്:
“സുധാവർഷഃ കിംസ്വിൽ? തുഹിനസലിലക്ഷാളനമുത?

പ്രകൃഷ്ടസ്യാേലേപാ മലയജരസസ്യാതിനിബിഡഃ
ഉതാേഹാ സംസ്പർശസ്സുഖയതിതരാം ദക്ഷമരുതഃ?
സമാഷേശ്ലഷഃ കിം വാ തവ സുതനു പീനസ്തനകൃതഃ?”

S

°

Õ

G

}







39 ശ്രീരാമൻ (സുബാലാവജ്രതുണ്ഡം
നാടകം)
സുബാലാവജ്രതുണ്ഡം അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഒരു െചറിയ
നാടകമാകുന്നു. ആ നാടകത്തിെന്റ പ്രേണതാവു പ്രസ്താ
വനയിൽ തെന്നപ്പറ്റി ‘ശ്രീരാമനാമ്നാ നൃപഭുവാ’ എന്നു
പറയുന്നു. തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹം ക്ഷത്രിയേനാ രാജപു
ത്രനായ അന്യജാതീയേനാആയിരിക്കാെമേന്ന ഊഹി
ക്കുവാൻ നിവൃത്തികാണുന്നുള്ളു. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ കാലേദ
ശങ്ങെളപ്പറ്റിയും യാെതാരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവത ശ്രീപരേമശ്വരനാെണന്നു മാത്രം
അറിയാം. ഇതിവൃത്തം വളെര രസകരമാണു്. വജ്രതു
ണ്ഡൻ എന്ന മൂഷികൻ സുബാല എന്ന മൂഷികസ്ത്രീെയ
കാമിക്കുന്നു. അവർക്കു് അേന്യാന്യാനുരാഗം പ്രവൃദ്ധമാ
കുന്ന അവസരത്തിൽ രക്താംഗൻ എെന്നാരു പാമ്പു
സുബാലെയ ആമിഷീകരിക്കുന്നതിനായി അപഹരിച്ചു
െകാണ്ടുേപാകുന്നു. അതറിഞ്ഞേപ്പാൾ വജ്രതുണ്ഡൻ
ഒരു വലിയ മൂഷികേസനെയ സജ്ജീകരിച്ചു് അതിെന്റ
സാഹായ്യേത്താടുകൂടി തെന്റ പ്രിയതമെയ വിമുക്തയാ
ക്കുന്നു. ഒടുവിൽ വിേഘ്നശ്വരെന്റ വാഹനമായ മഹാമൂ
ഷികൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു ദമ്പതിമാെര അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിവൃത്തഗുംഫനത്തിൽ പ്രേണ
താവിനു് എന്തു് ഉേദ്ദശമാണുണ്ടായിരുന്നെതന്നു വിശ
ദമാകുന്നില്ല. െപാതുേവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലെത്ത
നാടകകർത്താക്കന്മാെര അവേഹളനം െചയ്യുന്നതാ
യി സങ്കല്പിക്കാെമന്നു േതാന്നുന്നു. കവിതയ്ക്കു ഗണനീ
യമായ ശബ്ദാർത്ഥചമൽകാരമുണ്ടു്. ചില ഭാഗങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.
സൂത്രധാരൻ:
“ശ്രീകണ്ഠസ്യ ലലാടേലാചനപുടാദുദ്വാന്തസപ്താർച്ചിഷാ

സാകം പുഷ്പശൈരസ്സേഹക്ഷുധനുഷാ ദേഗ്ദ്ധ മേനാജന്മനി
യാ േസാന്മുക്തകടാക്ഷസായകവേരണാദത്ത
േദഹാർദ്ധകം
പത്യുസ്സാ തുഹിനാചലപ്രിയസുതാ ഭൂയാൽ പ്രേമാദായ
വഃ.”
വജ്രതുണ്ഡൻ:
“അസ്യാസ്സേഖ! പൃഥുനിതംബപേയാധരായാഃ
പീത്വാധരാമൃതമല്യഭ്യമപി ദ്യുധാമ്നാം
ആേശ്ലഷസൗഖ്യമനുഭൂയ രതാവസാേന
േശേത സുഖം ജഗതി യസ്സുകൃതീ സ ഏവ.”
‘ഗൃഹമൂഷികകുലാലങ്കാരഭൂത’യായ സുബാലയുെട സൗ
ന്ദര്യവർണ്ണനമാണു് ഇതു്.

സൂേര്യാദയം:
“പ്രിയായാഃ പദ്മിന്യാ വിരഹപരിതാേപന വിഗതപ്രതാേപായം രാഗീ രവിരുദയൈശേലാപരിഗതഃ
നിജാേലാേകാൽഫുല്ലാം ശശികരകൃതാതങ്കരഹിതാം
സഹൈസ്രർേദ്ദാഷ്ണാം താം ദൃഢമുപജുഗുഹ പ്രണയിനീം.”

വജ്രതുണ്ഡൻ മഹാമൂഷികേനാടു്:
“അഭിമതദയിതാപി ജീവിതാ
മമ ഭഗവൻ! ഭവതഃ പ്രസാദതഃ

യുധി രിപുരപി നിർജ്ജിേതാ ബലീ
പ്രിയതരമന്യദേതാ ന വിദ്യേത.”

ഭരതവാക്യം:
“ഇഷ്ടം ഭൂയാജ്ജനാനാമഭിമതകലനാശാലിനീം

ഭൂതധാത്രിം
കൃത്സ്നാം കുർവന്തു കല്പാവധി സലിലധരാഃ
കാലവൃഷ്ട്യാനിതാന്തം
ഏവം യുഷ്മൽപ്രസാദാദ്ദിനമനു ഭവിതാ േശ്രയേസ
മാമകീനാ
ഭക്തിർവിേശ്വശപാദാംബുജയുഗളഗതാപ്യസ്തു
ജന്മാന്തേരപി.”
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40 ശങ്കരൻനമ്പൂരി (യദുവീേരാദയം
നാടകം)
ചിത്രഭാനുവിെന്റ പൗത്രനും ഗൗതമേഗാത്രജനും ഹരി
ദാസാപരനാമേധയനുമായ ശങ്കരൻനമ്പൂരിയുെട യദു
വീേരാദയം നാടകെത്തപ്പറ്റി മുൻപു പ്രാസംഗികമാ
യി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ നാടകത്തിെന്റ ആരംഭവും
അവസാനവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതു് എത്ര
അങ്കത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാെണന്നു പറയുവാൻ
നിവൃത്തിയില്ല. നാടകം സാമാന്യം വലുതാണു്. കംസ
വധം, രുൿമിണീസ്വയംവരം, സ്യമന്തകം, ബാണയുദ്ധം
മുതലായ കഥകൾ അടങ്ങീട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
കവിത വിശിഷ്ടമാണു്. കവി പ്രസ്താവനയിൽ “മഹർഷി
ണാ പാരാശേര്യണ പര്യാപ്തഭാേഗ്യന ഭഗവതാ മഹാ
ത്മനാ മഹാ ഭാരതപ്രബന്ധാദർശതലദർശിതനിഖില
നിഗമാർത്ഥസാരശരീേരണ ഭക്തിേയാഗപ്രാധാേന്യന
ചിത്തപ്രസക്തം ഭൂേയാപിഭാഗവതം നാമ ശ്രീമൽപുരാ
ണരത്നം നിരമായി” എന്നു ഭാഗവതപുരാണേത്തയും
“േയന വ്യഭാജി സമേയ നിഗമശ്ചതുർദ്ധാ

ധാതുർവ്യധായി സഫലാ ചതുരാസ്യതാ ച
ജാനൻ കരാമലകവൽ സകലാൻ പദാർത്ഥാൻ
േസായം മുനിർജ്ജയതി സത്യവതീതനൂജഃ”

എന്നും മറ്റും േവദവ്യാസേനയും പ്രശംസിക്കുന്നു. തെന്റ
നിബന്ധെത്തപ്പറ്റി കവിക്കുള്ള ആശംസയാണു് അേധാ
ലിഖിതമായ േശ്ലാകത്തിൽ സ്ഫുരിക്കുന്നതു്.
“ഗുണേദാഷഭിദാവിദാമിദാനീം

വിദുഷാം പ്രീതിരിഹാസ്തി േചൽ പ്രയത്നഃ
സകലസ്സഫേലാ ഭേവദവശ്യം
ഭണിതിസ്സ്യാൽ ഭവസിന്ധുഭവ്യനൗകാ.”

ഒന്നുരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം. അക്രൂരൻ നന്ദ
െനപ്പറ്റി:
“കലാഭിസ്സർവാഭിർമ്മധുരിമധുരം ബിഭ്രദനിശം

കളേങ്കനാസ്പൃഷ്ടം വപുരബഹുേലാപപ്ലവമെസൗ
സുവൃത്തഃ ശ്രീസൂര്യാശ്രയവിശദധാമാ വിമലധീരപൂർേവന്ദുർന്നന്ദഃ കിമപി ഹൃദയം നന്ദയതി േമ.”

േക്രാധാവിഷ്ടനായ രുൿമി:
“ഗാഢേപ്രരിതഗന്ധസിന്ധുരഘടാഘണ്ടാരവാഡംബര-

പ്രാരബ്ധപ്രതിശബ്ദഭൂധരദരീനിര്യന്മൃഗാധീശ്വരം
സാേടാപാങ്ഘ്രിനിപാതകമ്പിതധരാചക്രംബലീയാൻബലം
േനദിഷ്ഠം നിദധൽ പ്രേകാപഹുതഭുഗ്ഗർേഭാ വിദർേഭശ്വരഃ.”
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41 ചില ചമ്പുക്കൾ
േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിെയ അനുകരിച്ചു പല ചമ്പൂപ്രബ
ന്ധങ്ങളും ചാക്യാന്മാരുേടയും പാഠകന്മാരുേടയും ഉപ
േയാഗത്തിനായി പില്ക്കാലത്തുള്ള കവികൾ രചിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. അവരിൽ അേനകം േപർ അജ്ഞാതനാമാക്ക
ളാണു്. ആ കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട ചിലരുെട ചമ്പുക്കെളപ്പറ്റി
കുറെഞ്ഞാന്നു് ഇവിെട പ്രസ്താവിക്കാം.

കാമേദവദഹനം
ഇതു കുമാരസംഭവം ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു വെര സർഗ്ഗങ്ങളി
ലുള്ള ഇതിവൃത്തെത്ത വിഷയീകരിച്ചും ആ കാവ്യെത്ത
ആമൂലാഗ്രം അേനകവിധത്തിൽ ഉപജീവിച്ചും രചിച്ചിട്ടു
ള്ള ഒരു പ്രബന്ധമാകുന്നു. കവിത ഗുണഭൂയിഷ്ഠമാണു്.
ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
ശിവെന്റ തപസ്സു്:
“ശ്രീമത്യാം ദക്ഷപുത്ര്യാം പിതരി കമിതൃനിന്മാതിരൂേക്ഷ പ്രേകാപാ-

ദുദ്ദീേപ്ത േയാഗവഹ്നൗ ഹുതവപുഷി രുഷാ
പ്രസ്ഫുരന്നുദ്ഭടൗജാഃ
ഭീൈതർജ്ജാതാനുതാൈപസ്സപദി സുരഗൈണസ്സാന്ത്വിതശ്ശാന്തമന്യുഃ
കുർവൻ ഗുർവീം തപസ്യാമകൃത ഹിമഗിരൗ
കൃത്തിവാസാ നിവാസം.”

ഗദ്യം
“തത്ര ച സകലധരണീധരസാധാരേണതരസുരേധാര
ണീധാരണമഹിമഗർവിതസ്യ ഹിമപർവതസ്യ, ബഹു

വിധതരുനികരശിഖരപരിഗളിതസുരഭിപരിമണ്ഡലസ്യ
…കസ്യചന മഹീയേസാ േദവദാരുമഹീരുഹസ്യ സുഭ
ഗഭിത്തി ഭാഗാം അക്ഷതരുചിതരക്ഷുചർമ്മപരിഷ്കൃതാം
വിതർദ്ദികാം പ്രസാധയന്തം, ദൃഢഘടിതപര്യങ്കബന്ധ
ബന്ധുരസാവഷ്ടം ഭസമവസ്ഥാനസുസ്ഥിരീകൃതാപവ
ക്ത്രപൂർവകായം… അന്തശ്ചരമരുദുപേരാധനിശ്ചലനി
ഷ്പന്ദം, നിവാതനിഹിതമിവ ദീപാംകുരം, അനുത്തരംഗ
മിവ തരംഗമാലിനം, അമരുദാേടാപമിവ ശരദം ബുവാ
ഹമവനതജനേക്ഷമകരമഹിതജനഭയങ്കരമംഗീകൃതത
േപാദീക്ഷം വിരൂപാക്ഷമദ്രാക്ഷീൽ.”
“തഥാഭൂതം ദൃഷ്ട്വാ പുരഹരമുപാേന്ത ചകിതധീഃ

സ്മേരാ േഭേജ േമാഹം കരഗളിതബാണാസനശരഃ
മധുർമ്മ്ലാനച്ഛായസ്സമജനി രതിർഭീതിവിധുരാ
സമാസന്നം േമേന നിജഗളവിഭൂഷാവിദളനം.”
“സംരംഭം ജഗദീശ്വരസ്യ ഭസിതീഭാവഞ്ച േചേതാഭുവഃ

പശ്യന്തീ സഗണസ്യ തസ്യ ച തിേരാധാനം പുരാണാമേരഃ
േകാപത്രാസകൃതാവമാനമദനവ്യാമിശ്രഭാേവാദയാ
ൈശലാധീശസുതാ സകാശമഗമൽ പിേത്രാസ്സഖീഭ്യാം
സമം.”

കാളിദാസെന്റ പല ആശയങ്ങളും അനുസ്യൂതമായി
അപഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രബന്ധത്തിെന്റ പ്രേണതാ
വു േമല്പുത്തൂരെല്ലന്നു ഖണ്ഡിതമായിത്തെന്ന പറയാവുന്ന
താണു്.

ഉഷാപരിണയം
ഇതും ഏേതാ േകരളീയൻ രചിച്ച ഒരു ചമ്പുവാെണന്നു
പറയാെമന്നല്ലാെത മെറ്റാന്നും നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സാ
ധിക്കുന്നില്ല. കവിത കാമേദവദഹനെത്തക്കാൾ ഉൽകൃ
ഷ്ടമാണു്. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ കുേറ ഭാഗങ്ങൾ ചുവ
േട േചർക്കാം.

ഗദ്യം—ബാണൻ
“സ ച സകലദനുജകുലകലശജലധിശിശിരകരഃ, പര

തരവരവിതരണചതുരപുരമഥനചരണകമലപരിചര
ണതൽപരഃ, സുരനരമുഖനിഖിലജനനിേഷവ്യമാണ
പ്രശസ്തതരപ്രേദാഷതാണ്ഡവകുണ്ഡലിഗണമണ്ഡിത
ഖണ്ഡപരശുപരിസരപരിലസിതവര മൃദങ്ഗസന്താ
ഡന ജനിതഘനനിനദസന്താനനിഗമനേതാതൂഷ്യ
മാണ സുരാസുരസിദ്ധവിദ്യാധരഗന്ധർവഭൂതമാതൃമുഖ
നിഖിലപുരരിപു പാർഷദാനനഗളിതവചന ലാളിത
യതനനികരഃ വരപ്രതിഗ്രഹപ്രേചാദനകരപുരരിപുകാ
രി തനിജപുരേഗാപുരപരിപാലനാനഭ്യാശീകൃതാതിബ
ലരിപുനികരദരഃ, സന്തതഗണ്ഡതലവാന്തമദജലാസി
ക്തധരാന്തരാളദിഗന്തദന്താവള ദന്തകുന്തപരീക്ഷിതബ
ലനിരതിശയശയപ്രകരഃ,
ഹരവരപ്രാപ്തിപ്രവൃദ്ധദുർവാരഗർവഃ, വിമാനചാരിേണാ
വിമാനയൻ, പുരന്ദരസ്യാപി പുരം ദാരയൻ, യമമപിനി
യമയൻ, പ്രേചതസമപി വിേചതസംകുർവൻ, സമീര
ണസ്യാപി ദുരീരണതാമാരചയൻ, മനുഷ്യധർമ്മാണമ
നുജ്ഝിതസ്വനാമാർത്ഥം സമർത്ഥയൻ, പുരമഥനമ
പി പുരപാലമാകലയൻ, സഹസ്രകരമപിസ്വകരസഹ
ൈസ്രർന്നിരസ്താസ്ത്രനികരം വിരചയൻ, അതിപ്രവൃദ്ധപ്ര
ബലതരഭുജമണ്ഡലകണ്ഡൂയനാസഹതയാ ഗിരിവരാ
നപി കരനിഹതിഭിസ്സംചൂർണ്ണയൻ, കദാചനകുമതിത
തിേശഖരഃ കുടിലശശികലാേശഖരം നിടിലനയനദഹ
നനിർദ്ദഗ്ദ്ധപുരത്രിതയം ത്രിേലാചനമാസാദ്യ … …
…”

അനിരുദ്ധൻ:
“േമഘശ്യാമളേകാമളാംഗലതികം ദ്രാഘിഷ്ഠബാഹായുഗം

രാകാപൂർണ്ണശശാങ്കമുഗ്ദ്ധവദനം രാജീവതുേല്യക്ഷണം
വീരം േദവനകർമ്മേലാലമനസം േലാകാഭിരാമം സ തം
കാന്താലിംഗനകുംകുമാങ്കിതതനും ദൃഷ്ട്വാഭവദ്വിസ്മിതഃ.”

പാർവ്വതീസ്വയംവരം
ഇതു കുമാരസംഭവം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവെര സർഗ്ഗങ്ങ
ളിൽ അടങ്ങീട്ടുള്ള കഥെയ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു ചമ്പുവാകുന്നു. ഇതിലും കാമേദവദഹനം ചമ്പുവി
െലന്നേപാെല കാളിദാസെന്റ ആശയങ്ങൾ പലതും
പകർന്നിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടും ഒരു കവിയുെട കൃതികളായിരി
ക്കാം.
“തസ്മിൻ പഞ്ചശേര ഹേരണ പുരേതാ രുേഷ്ടന ഭസ്മീകൃേത

ഭഗ്നാനല്പമേനാരഥാ ഗിരിസുതാ ജാതാവമാനാ ഭൃശം
ചാതുര്യം വപുേഷാ നിജസ്യ മനസാ ദീനാ നിനിന്ദ സ്വയം
സൗഭാൈഗ്യകഫലം ഹി വല്ലഭജേന
സൗന്ദര്യേമണീദൃശാം.”

എന്ന േശ്ലാകംതെന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിേത്യാപ
ജീവിത്വത്തിനു മകുേടാദാഹരണമാണു്.
“ലാജാഞ്ജലിർഗ്ഗിരിജയാ പരിമുച്യമാേനാ

േഭേജ രുചിം സ നിപതൻ ജ്വലിേത കൃശാനൗ
േവേഗാത്തേര രതിരേണ ദലിതച്യുതാനാം
സ്വാഹാകുചാന്തധൃതഹാരലതാമണീനാം.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ഭാഷാൈനഷധചമ്പുവിെല “േലാ
ഹിതദ്യുതി കലർന്നുേമവിന കുടന്നെകാണ്ടു ദമയന്തി
യാൽ” എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷമായ അനുകര
ണം കാണുന്നു. ഇങ്ങെനയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ തട്ടിക്ക
ഴിച്ചുേനാക്കിയാൽ കവിത ആസ്വാദ്യമാെണന്നുതെന്ന
പറയണം. േനാക്കുക.
വടുരൂപിയായശിവൻ തപസ്വിനിയായ പാർവതീേദവി
േയാടു്:
“ചിതാഭസ്മാേലേപാ ഭവതു പരിധാേനപി ച ദിശഃ

കേരാടീമാലാനാം തതിഭിരപി വാ മണ്ഡനവിധിഃ
വിഭാഗം സഞ്ചിന്ത്യ ക്ഷിതിധരകുേലാത്തംസകലിേക!
വിഷാഹാേര േചതശ്ശിവശിവ! വിഷാദം ഭജതി േമ.
ആതുംഗശൃംഗജരദംഗവൃഷാധിരൂഢാം
മാതംഗചർമ്മവസനാം ഭസിതാംഗരാഗാം
ആസംഗിനീം സ്മരഹേര ഭവതീം നിരീക്ഷ്യ
ഹാസം കരിഷ്യതി പരഃ പ്രമദാസമാജഃ.”

ഗദ്യം: “ക്രേമണ ച സമായാതി മുഹൂർത്തദിവേസ, സമാ
ഗച്ഛദപരശിഖരിനികരനിേവദ്യമാനനിജനിജസാനുസു
ലഭപദാർത്ഥജാതപരിപൂര്യമാണഭവേനാദരഃ, സതത
വിധീയമാനഗതാ ഗതജനകദംബസംബാധപിഷ്ടകട
കപടുനികരപരിഗളിതകന കധൂളീധൂസരീക്രിയമാണ
ചതുർദ്ദ്വാരഭൂമിഃ, ചിത്തനിഹിതവസ്തുജാതസമധികാപ്തി
മുദിത ഹൃദയവസുധാേദവജാലേജാഘുഷ്യമാണവിവി
ധാശീർവചനഃ, സമാഹിതപുേരാഹിതസമാരബ്ധശാ
ന്തികപൗഷ്ടികഃ, മാഗധകുലഗീയമാനമംഗലേസ്താത്ര
പഞ്ചികാപ്രപഞ്ചഃ, കഠിനാനകേകാണദൃഢസമാഹ
ന്യമാനപടുപടഹമുരവഢക്കാദിവിവിധവാദ്യനിധ്വാന
നിർവിവരീകൃതഹരിദന്തരാളഃ, പുരന്ദരപുരസുന്ദരീവൃന്ദ
നിവർത്ത്യമാനമംഗലനൃത്തഃ, േജാഗീയമാനകിന്നര:,
േമാമുദ്യമാനവിദ്യാധരഃ, പാപച്യമാനപരമാന്നഃ, േബാഭു
ജ്യമാനാതിഥിഃ, േപാപുഷ്യമാണേകാലാഹലഃ, സർവമ
ങ്ഗലാവിവാേഹാത്സവസമാരംഭസംഭ്രേമാ ജരീജൃംഭതി
സ്മ.”
ഗൗരീപ്രസാധനം:
“പേയാധേര പാണ്ഡുനി കാചിദന്യാ

മേനാഹരാങ്ഗ്യാ മകരീം ലിേലഖ
നിേവദയന്തീവ പദം പുരസ്താദാഗാമിനാം കാന്തനഖക്ഷതാനാം.

കാചിന്നിതംബഫലേക വിപുേല തദീേയ
കാഞ്ചീലതാം പ്രിയസഖി കലയാഞ്ചകാര
ഈശാനചിത്തഹരിണഗ്രഹണായ ഗുഢം
തന്മാർഗ്ഗസീമ്നി ഘടിതാമിവ പാശവല്ലീം.”

വിവാഹേവഷധരനായ ശിവൻ:
“സർവാങ്ഗാർപ്പിതചാരുഭൂഷണഗണപ്രത്യുപ്തനാനാമണിേശ്രണീനിർമ്മലകാന്തിപൂരലഹരീവിേദ്യാതമാനാകൃതിഃ
സംവീതാമലദിവ്യനവ്യവസനേസ്സായം പ്രസൂനായുധം
ഗാേത്രണാപ്യപനീതദർപ്പമകേരാേന്നേത്രണ േനാ
േകവലം.”

മെറ്റാരു ഭാരതചമ്പു
“അേത്രരീക്ഷണശുക്തിമൗക്തികമേണർേദ്ദവാൽ
സുധാദീധിേത-

സ്താരായാമഭവൽ പുരാ വിബുധവൃന്ദാനന്ദദാതാ ബുധഃ
മാസാന്തക്രമനഷ്ടദൃഷ്ടമഹിളാേദഹാദിളാദാത്മേജാ
ജാതസ്തസ്യ പുരൂരവാസ്സുരവധൂേനത്രാന്തകാന്താകൃതിഃ”

എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഭാരതചമ്പു
വിെന്റ ആദ്യെത്ത ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ േകാച്ചാമ്പിള്ളിമ
ഠത്തിൽ രാമൻ നമ്പിയാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു
കഥാപ്രവചനത്തിനു േവണ്ടി േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി രചിച്ച
െതന്നാണു് ഐതിഹ്യം. അതു കൂടാെത പശ്ചാൽകാലി
കനായ ഏേതാ ഒരു കവി തേന്റയും ഇതരകവികളുേട
യും പദ്യഗദ്യങ്ങെള സങ്കലനം െചയ്തു നിർമ്മിച്ച മെറ്റാ
രു ഭാരതചമ്പുകൂടി കാണുന്നുണ്ടു്. ആ ചമ്പുവിെല ആദ്യ
െത്ത രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു് അടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കു
ന്നതു്:
“േലാകാനൈന്ദകേഹതുസ്സ്വയമജനി പുരാ
ചന്ദ്ര ഏവാദ്ഭുതശ്രീ-

രാേസേവ്യാ നിർജ്ജരാണാം സുഹൃദഖിലമേനാമാഥിേനാ മന്മഥസ്യ
പുത്രസ്സാക്ഷാദ്വിധാതുശ്ശ്രുതിനുതമഹിമാ
മാനേസാ ദാനവാേരർേദ്ദവസ്യാദക്ഷിണം േലാചനമചലസുതാഭർത്തുരുത്തംസരത്നം.
നിേശ്ശഷഗ്രഹസത്തമസ്ത്രിജഗതീേനത്രാഭിരാമാകൃതിസ്താരായാം ബുധസംസദാമചരമസ്തസ്മാൽ പ്രജേജ്ഞ
ബുധഃ
ഗൗരീശാപബേലാപപന്നവനിതാരുേപ നൃേപഽഭൂദിേള
പുത്രസ്തസ്യ പുരൂരവാ വസുമതീഭർത്താധിഹർത്താനൃണാം.”

രണ്ടു ചമ്പുക്കളും ചന്ദ്രവംേശാൽപത്തി മുതൽക്കാണു്
ആരംഭിക്കുന്നതു് എന്നു േമലുദ്ധരിച്ച േശ്ലാകങ്ങളിൽനി
ന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. ദൂതവാക്യം മുതലായ ഘട്ട
ങ്ങളിൽ ഭട്ടതിരിയുെട വാങ്മയംമാത്രേമ ഉദ്ധരിച്ചു കാ
ണുന്നുള്ളു എങ്കിലും മറ്റും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ േവെറ േശ്ലാ
കങ്ങളാണു് രചിച്ചുേചർത്തിരിക്കുന്നതു്. “േഭാ േഭാ ഭൂപാ
ലവീരാശ്ശൃണുത മമ ഗിരം കാമേമേത ഭവന്തഃ” എന്ന
ഭട്ടതിരിയുെട പാഞ്ചാലീസ്വയംവരത്തിെല ധൃഷ്ടദ്യുമ്നവാ
ക്യരൂപമായ േശ്ലാകത്തിന്നു പകരം
“േഭാ േഭാ വിഖ്യാതവീരാശ്ശൃണുത നൃപതേയാ

വാക്യേമതന്മദീയം
േയാ യുഷ്മാസു സ്വശക്ത്യാ ധനുരിദമധുൈനവാതതജ്യം വിധായ
ഏൈതശ്ശാൈതഃ പൃഷൽൈകർഗ്ഗഗനഗതമലം
േച്ഛത്തുേമതച്ഛരവ്യം
തൈസ്മ വീരായ ദത്താ നിഖിലഗുണഗണ
സ്യാ കരേസ്സാദരീ േമ”

എന്ന േശ്ലാകം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

വൃകാസുരവധം
അജ്ഞാതനാമാവായ ഏേതാ ഒരു കവിയുെട കൃതിയാ
ണു് വൃകാസുരവധം ചമ്പു. മറ്റു് അേനകം ചമ്പുക്കൾേപാ
െല ഇതും മധുരമായിട്ടുണ്ടു്.
നാരദൻ വൃകേനാടു്:
“േഭാഗീശേഭാഗശയനീയതേല ശയാലും
മാ വിശ്വസീരസുര! വിശ്വപതിം മുരാരിം

സമ്മീലദക്ഷിയുഗളസ്സ ഹി ശശ്വദാേസ്ത
യുഷ്മൽകുേലാന്മഥനകർമ്മണി ജാഗരൂകഃ.
ഏനം വിരിഞ്ചമപി കിഞ്ചന മാ ഭേജഥാ
ദീനം ജഗത്ത്രിതയജന്മവിധാനവൃത്ത്യാ
അസ്ത്യസ്യ വിശ്രുതമവദ്യമസത്യവദ്യം
തത്ര പ്രമാ ഭവതി രുദ്രജടാകേരാടീ.”

വൃകെന്റ ശിവസ്തുതി:
“ഹര ഹരാഹരഹരാഗതം രാഗതന്തുസന്തതം സന്തതം

മമത്വം മമ ത്വങ്ഗദുത്തുങ്ഗേകാടീര േകാടീരഭസവിസ
രദമരഗങ്ഗാതരങ്ഗാളിസംക്ഷാളിതാമൃതകരബാലക!
കരവാളകളായകജ്ജളകാളകണ്ഠ! കാളകണ്ഠസമുദഞ്ചി
തപഞ്ചമസ്വരസുമധുരസ്വരസമധുരനുതിവചന മുഖരമു
ഖര ചിതാഞ്ജലിബന്ധന” ഇത്യാദി. ഇെതാരു വിശിഷ്ട
മായ ശൃംഖലാഗദ്യമാണു്.
വടുരൂപിയായ വിഷ്ണു വൃകേനാടു്:
“യേദ്യവേമവ ദനുജാതിപേത! സമസ്തം

ന ശ്രദ്ദധീമഹി വയം പുനരസ്യ വാചം
േയാ ദക്ഷശാപഗരിമക്ഷപിതാനുഭാേവാ
േഭേജ ശ്മശാനനടേനന പിശാചഭൂയം
കിഞ്ചായമീശ ഇതി േകവലനാമധാരീ
ദാരിദ്ര്യഭാജനതയാ നനു ൈഭക്ഷേഭാജീ
സർവസ്വമസ്യ ഗിരിശസ്യ തരക്ഷുചർമ്മവൃേദ്ധാക്ഷപന്നഗചിതാഭസിതാസ്ഥിരൂപം.
ഏവംവിധസ്യ വചനം കഥമീശ്വരസ്യ
കഃ ശ്രദ്ദധീത ശിതധീരസുരാധിരാജ?
ഹസ്തം നിേധഹി തവ മസ്തകസീമനി ത്വം
മിഥ്യാഗിരം പുനരമും ജഹി കിം ജേഡാസി?”

നാരദേമാഹനം
നാരദേമാഹനം ചമ്പുവിെന്റ പ്രേണതാവും ആെരന്ന
റിഞ്ഞുകൂടാ. പതിനാറായിരെത്തട്ടു സുന്ദരിമാരുെട ഭർ
ത്താവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങെന ദ്വാരകയിൽ
കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു എന്നു പരീക്ഷിക്കുവാൻ െചന്ന നാരദ
മഹർഷിെയ സ്നാനം െചയ്യുേമ്പാൾ ഒരു കന്യകയാക്കി
സിന്ധുരാജാവിെനെക്കാണ്ടു വിവാഹം െചയ്യിച്ചു് ആ
ദാമ്പത്യത്തിെന്റ ഫലമായി പല സന്താനങ്ങൾക്കും
മാതാവാക്കി ഒടുവിൽ ഒരു വനചരെനെക്കാണ്ടു് ആ രാ
ജാവിെന വധിപ്പിച്ചു ൈവധവ്യം വന്ന ആ യുവതിെയ
േജതാവിെനെക്കാണ്ടു് പാണിഗ്രഹണം െചയ്യിക്കുെമ
ന്നുള്ള ഘട്ടംവെര എത്തിച്ചു തെന്റ മായെയ അതിെന്റ
സമഗ്രമായ രൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണു് നാര
ദേമാഹനത്തിെല കഥ. ഭട്ടതിരിയുെട പ്രബന്ധങ്ങളിൽ
അവഗാഹമുള്ള ഒരു കവിയാണു് ഈ കൃതി രചിച്ചെത
ന്നു മാത്രം പറയാം. ഭട്ടതിരിയുേടതാെണന്നു പറയത്ത
ക്കവണ്ണമുള്ള ഗുണം കവിതയ്ക്കില്ല. പ്രസ്തുത ചമ്പു ഇങ്ങി
െന ആരംഭിക്കുന്നു.
“ശ്രീകൃഷ്ണം ബഹുദാരമീക്ഷിതുമനാഃ ശ്രീനാരദേസ്ത്വകദാ

പ്രാപ്യ ദ്വാരവതീം നിരീക്ഷ്യ മഹിേത ൈഭമീഗൃേഹതം പുനഃ
ഭാമാേഗഹഗതം വിേലാക്യ ച തേതാ ഗത്വാ
ദദർശാഖിൈലർവൃഷ്ണീൈന്ദ്രസ്സഹ കാര്യചിന്തനരതം ഭാന്തം സഭാേന്ത
ഹരിം.”

മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗദ്യവും കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.
“ശ്രുത്വാ തദ്വചനം പ്രണമ്യ ജഗതാം നാഥം ബഭാേഷ മുനിർമ്മാ മാ േമാഹയം മാം ജനാർദ്ദന വിേഭാ
ദുർവാരമായാമയ
ജാേന ത്വാമഖിേലശ്വരം വികൃതിഭിർജ്ജന്മാദിഭിവർജ്ജിതം
സാന്ദ്രാനന്ദചിദാത്മകം യദുപതിം മായാപടീസംവൃതം.”

ബ്രഹ്മാവു നാരദേനാടു്:
“േസാപ്യൂേച ന ഹി ചിത്രേമതദഖിലാശ്ചര്യാത്മേക

േകശേവ
േഹ വേത്സശ്വരമാനിേനാ വയമേഹാ യന്മായയാ
േമാഹിതാഃ
ന ത്വം േവത്സി ന േവദ്മി ശംഭുരപി േനാ േവത്താതദീഹാം
പുനഃ
കിം വാേന്യ തദമും ഭജാഖിലഗുരും മായാനിവൃൈത്ത്യ
സദാ”

ജ്ഞാതേജ്ഞയനായ നാരദൻ:
“ഗായം ഗായം തദനു സ മുനിർന്നാമേധയാനി ശൗേരഃ

സ്മാരം സ്മാരം സജലജലദശ്യാമളം േകാമളാങ്ഗം
പായം പായം ഭവഭയഹരം തസ്യ ചിത്രം ചരിത്രം
ലാഭം ലാഭം പ്രമദമമിതം വിഷ്ടേപ സഞ്ചചാര.”

ഗദ്യം: “തതശ്ച തൽപരിക്ഷാകാംക്ഷീ സ ഖലു പാരി
കാംക്ഷീവിവിധമണികൃതവിേശ്വാൽ കൃഷ്ടരാമണീയകം
വിശ്വകർമ്മനിരതിശയകരചാതുരീനികേഷാപലരീതി
മൂരീകർവാണം രുൿമിണീഭവനം പ്രവിശ്യ, തത്ര ച മൗ
ലീകൃതകാളേമഘപാളീലാളിത്യാഭിമാനകാന്തി സേന്ദാ
ഹനികുരുംബിതദിശാകദംബകം, ഭാസ്വരതര പരാർദ്ധ്യ
മണി ഗണഘടിത മകുടകടകകടിസൂത്രാദി മണ്ഡനപ്ര
കാണ്ഡ മണ്ഡനായമാന സമസ്താവയവം, കുന്ദധവളിമ
മന്ദത്വാവഹലളിതഹസിതകന്ദളീമിളിൈതഃ പുരുദയാ
മൃേതാക്ഷി ൈതരീക്ഷിൈതഃ ശിശിരീകൃതഭക്തേലാക
ഹൃദയം, പ്രദ്യുമ്നാദിഭിരാത്മേനാ ഽനുചരമാൈണരാത്മ
ൈജസ്സഹ വിഹരമാണമനിതരസാധാരണനിഖില
ഗുണ ഗണധാമാനം ദാേമാദരമാേമാദ ഭരാകുലമതി
രാേലാകയതി സ്മ.”

ലക്ഷണാസ്വയംവരം
ഈ പ്രബന്ധം ചിലഭാഷാ ചമ്പുക്കൾേപാെല കവി
വയസ്യെന ആഹ്വാനം െചയ്തുെകാണ്ടു ആരംഭിക്കുന്ന
ഒന്നാണു്.
“സമാഗതം ത്വാം സരസം സഭായാം

സമീക്ഷ്യ േചേതാ മമ േമാമുദീതി
സഭാര്യസാംബാനുഗമഭ്യുേപതം
നീലാംബരം വീക്ഷ്യ യഥാ മുരാേരഃ”

എന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം ചുവ
െട േചർക്കുന്നു.
“ദൃഷ്ട്വാ പന്നഗേകതനസ്യ തനയാം

പദ്േമക്ഷണാംലക്ഷണാം
തിഷ്ഠന്തീം വരമാല്യഭാസുരകരാം രംഗസ്ഥേല കന്യകാം
ഹംേസഷൂത്സുകധീഷു േതഷു പരിതസ്തിഷ്ഠത്സു
പാേഥാജിനീം
പക്ഷീവാശു ജഹാര രാജസു മിളേത്സ്വനാം സ
കൃഷ്ണാത്മജഃ.”
“സാംബം സാൈമ്നവ േമാക്തും കുരുഷു ബഹു കൃേത

േസ്നഹഭാരാൽ പ്രയേത്ന
ൈനഷ്ഫല്യം പ്രാപിേതസ്മിന്നതിജളമതിഭിസ്സൗബേലൈയർഹസദ്ഭിഃ
ആത്മാനം വൃഷ്ണിവീരാനപി സുഭൃശമേഹാ
തർജ്ജയദ്ഭിസ്സഗർവ്വം
ക്രുേദ്ധാസൗ സീരപാണിസ്സപദി കുരുകുലധ്വംസനാേയാച്ചചാല.”

ഭാഷാചമ്പുക്കെള അനുസരിച്ചു “തദനന്തരമിഹ കുരുപു
രവീരാഃ കുന്ദപ്രതിഭടമന്ദസ്മിതരുചിസുന്ദരഹലധര വദന
സേരാരുഹ നിസ്സരദുരുതര കരുണാ സാഗര കേല്ലാലാ
യി തവാണീേമനാം” എന്നിങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു
ഗദ്യവും കവി പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സുദർശനേമാക്ഷം
ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുദർശനെത്ത േപ്രക്ഷിപ്പിച്ചു സർപ്പഗ്രസ്ത
നായ നന്ദേഗാപെന േമാചിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഈ ചമ്പു
വിെല വിഷയം. ഇതിലും അംബരീഷചരിതത്തിലും
തൃണാവർത്തവധത്തിലും ലക്ഷണാസ്വയംവരത്തിെല
ന്നേപാെല ഭാഷയിെല തരങ്ഗിണീച്ഛന്ദസ്സിലുള്ള ഗദ്യം
കാണ്മാനുണ്ടു്.
“തേതാ േഗാപാലാനാം കരകലിതേഘാേരാല്മുകചൈയർഹേതാേപ്യനം േഭാഗീ സുദൃഢബലവീേര്യാ ന മുമുേച
തദാ തൈത്രത്യാസൗ നിജപിതൃഭുജം സർപ്പമചിരാൽ
പദാ പസ്പർശാമും ഭവജലധിേപാേതന ഭഗവാൻ”

എന്ന ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം ഇതിൽനിന്നുദ്ധരിക്കുന്നു.

അംബരീഷചരിതം
അംബരീഷ ചരിതത്തിെന്റ മാതൃകയും കാേണണ്ടതാ
ണേല്ലാ.
“ശ്രീമാൻ ഭാഗവേതാത്തേമാ ഭയനമദ്ഭുപാലമൗലിസ്ഥലീശൂംഭദ്രത്നനിലീയമാനചരണവ്യാഖ്യാതേദാശ്ചണ്ഡിമാ
നാഭാഗസ്യ ഗുണാദ്ഭുതസ്യ സമഭൂൽ
പുേത്രാംബരീഷാഭിേധാ
രാജാ സപ്തസമുദ്രക്ണുപ്തപരിഖം രക്ഷൻ ധരാമണ്ഡലം.”
“ജൈലരിവ ഹി കല്പിൈതസ്തദനു കല്പിേത പാരേണ

വ്രതസ്യ പരിപൂർണ്ണതാ ഭവതി തത്ര േനാ സംശയഃ
നിജാവമതിശങ്കയാ സ ച മുനിഃ പ്രകുേപ്യദ്യദി
സ്വയം ഹരികൃപാബലാദഥ പുനർധ്രുവം ശാമ്യതി.”

ഈ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും ആ ചമ്പുവിൽ ഉൾെപ്പട്ടവയാ
ണു്.

തൃണാവർത്തവധം
സാമാന്യം നല്ല ഒരു ചമ്പുവാണു് തൃണാവർത്തവധം.
ഇതിൽ “അനന്തരം ച കംസവചനശ്രവണമുദിതസ്വാ
ന്തഃ സ്വാന്തായ തായമാനേരാഷാേവശകലുഷിേതക്ഷ
ണഃ ക്ഷണാദാദൃതേഘാരതരചക്രവാതാകൃതിഃ കൃതസ
കല സൽപഥവിനാശനായാശനായകലിതനിഹത
മനുജകുലഃ” എന്നിങ്ങെന ശൃംഖലാരൂപത്തിൽ ആരംഭി
ക്കുന്ന ഒരു മേനാഹരമായ ഗദ്യമുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന
േശ്ലാകങ്ങളും ഈ ചമ്പുവിൽ ഉള്ളവതെന്ന.
“ഇത്ഥം ഹൃേത മുരഹേര ദനുജാധേമന

േഖദാദിവ ക്ഷിതിരമും സഹസാന്വഗച്ഛൽ
അത്യുൽകടസ്വനമുദീർണ്ണരജശ്ഛേലന
തം മാധവം സകരുണം രുദതീ വിഷണ്ണാ.”
“ഹാ കഷ്ടം മന്ദഭാഗ്യഃ ഖലു വയമധുനാ

തം വിനാ നന്ദസൂനും
ജീവാമസ്ത്യക്തേഖദാഃ കഥമിവ കരുണാം
േഹ വിേധ! ത്വം വിേധഹി
ബാലം തം ദർശയാരാൽ കൃതമൃദുഹസിതം
േലാഭനീയാങ്ഗമസ്മാനിത്ഥം േഗാപീജനൗേഘ രുദതി സകരുണം
ദീനദീേന ഭയാർേത്ത.”

കൂർമ്മാവതാരം
അത്യന്തം ചമൽക്കാരപൂർണ്ണമായ ഒരു ചമ്പുമാണു് കൂർ
മ്മാവതാരം. ഈ ചമ്പു േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട പ്രബ
ന്ധങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉൾെപ്പടുത്തിക്കണ്ടിട്ടി
െല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാേണാ എന്നു സഹൃ
ദയന്മാർ സംശയിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കവനകലാ
കൗശലവും വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യപ്രകർഷവും ഇതിൽ
ആപാദചൂഡം അനുസ്യൂതമായി കളിയാടുന്നു. ചില ഉദാ
ഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
ഗദ്യം: “തസ്മിന്നവസേര സുരാസുരാണാം പരസ്പരപ്രഹ
രണസംഘട്ടിതസ്ഫുടിതകരാളകരവാളജാതജാതേവദഃ
സ്ഫുലിങ്ഗപൂരതാരകിതവിയദന്തേരഷു, ദന്തകന്തേപ്രാത
പ്രഭൂതദനുജഭടാന്ത്ര ദാമസന്ദർശിതകൃതാന്തനഗരേതാ
രണമാലാവിലാസവലമാനവലമാഥിമാതംേഗഷു, തു
ങ്ഗതരധരണിധരശൃങ്ഗനിസ്സംഗനിരിത്വരധാതുരസ
േധാരണീസാധാരണീകരണധുരന്ധര കബന്ധ ഗളര
ന്ധ്ര നിരന്തര പരിഗളിത േശാണിതേവണീേശാണീകൃത
സുരതരങ്ഗിണീ പ്രവാേഹഷു, ഹാടക മഹീധര കന്ദര
പ്രസ്തര നിരുപദ്രവ നിദ്രായമാണ ഹരിണാരി ഗണനി
ദ്രാവിദ്രാവണ വിദ്യാപടുതമ പടഹപടല പടപടായിത
പാടിത ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭാേണ്ഡാദേരഷു, പ്രതിദിനം പ്രതാ
യമാേനഷു പ്രധാേനഷു … ദിവസകരമിവ കമലാകരമർ
ദ്ദന പ്രബുദ്ധം, സുകവി പ്രബന്ധമിവ രേസാപലാളിതപ
ദം, വ്യാകരണ പ്രകരണ മിവാഗമവചന പ്രത്യയകാരക
പ്രകൃതി മഹിത രൂപാവതാരം, മധുേദ്വഷിണമപി േസ
വിത പ്രസന്നം ഭുജേഗശയാനമപി പതേഗശയാനം, ദീ
നശരണമപി നദീനശരണം, ചരണ നളിന നതജനതാ
പരിതാപഹരൈണക പരായണം നാരായണം ശരണ
മയാസീൽ.”
“ആപാതാളം വിഭിദ്യ ക്ഷിതിതലമതുലേസ്താമകദ്ദാലജാൈല-

രുൽകൃേത്യാൽകൃത്യ ഭൂയഃ പരശുഭിരഭിതസ്സന്ധിബന്ധം സമന്താൽ
പശ്ചാദുച്ചാല്യ നീൈരരവനിധരമേധാ
ദാരുഖൈണ്ഡരഖൈണ്ഡരുൈച്ചരുച്ചാരയന്തഃ കളകളമഥ േത
നിന്യുേരനം പേയാധീം.”
“കേല്ലാലാഃ േകചിദുേല്ലാളിതലളിതവിമാനാവലീേകതുമാലാതുല്യാേഭാഗാ ബഭൂവുർന്നഭസി വിസൃമരാ
ദുഗ്ദ്ധസിേന്ധാസ്സമന്താൽ
േത ചാമീ ചാരുചാമീകരശിഖരിശിരഃശൃങ്ഗസംക്രീഡമാനസ്വൈസ്ത്രണസ്ഥൂലവേക്ഷാരുഹഭുവി ദധിേര
ഹാരേശാഭാം വിശീർണ്ണാഃ”

സീമന്തിനീചരിതം
ഈ ചമ്പുവിെല വിഷയം േസാമവാരവ്രതമാഹാത്മ്യമാ
ണു്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട ശിവപുരാണത്തിനു പ്രചാരം
സിദ്ധിച്ചതിനുേമലായിരിക്കുേമാ ഇതിെന്റ നിർമ്മിതി
എന്നു സംശയിക്കുന്നു. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ഇതു
െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
ആവിർഭവിച്ചതായി സങ്കല്പിക്കാം. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന
ആരംഭിക്കുന്നു.
“ആര്യാവർത്താധിനാഥസ്സമഭവദതുല-

ശ്ചിത്രവർമ്മാ മഹാത്മാ
തൽപുത്രീ ചാരുഗാത്രീ സമജനി ദമയന്തീവ സീമന്തിനീതി
സാ വാമാ േകളിേലാലാ ലളിതതരഗതീ
രാജഹംസസ്യ തസ്യാം
സേന്താഷം കുർവതീ ച പ്രചുരമനുഗതാ
മന്ദമന്ദം നഗര്യാം.”

മെറ്റാരു േശ്ലാകംകൂടി േചർക്കാം.
“സൗേധ സ്ഥിത്വാഥ നാേര്യാ നയനകുവലൈയർ-

ദൃഷ്ടിമസ്മിൻ നികാമം
കൃത്വാ ഹൃഷ്ടാസ്തദാനീം കിമപി ച കുതുകം
പ്രാപ സീമന്തിനീ സാ
േനത്രാഭ്യാമാശു പീത്വാ നിജരമണമേഹാ
പുണ്യലബ്ധം സുരൂപം
ശർേവ േദേവ പ്രസേന്ന കിമിഹ നഹി ഭേവൽ
സർവേലാകാധിനാേഥ?”

കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക ചമൽക്കാരമില്ല.

മെറ്റാരു സ്യമന്തകം
േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട സ്യമന്തകപ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധ
മാണേല്ലാ. െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിൽ മെറ്റാരു െച
റിയ ചമ്പുകൂടി അേത വിഷയെത്ത അധികരിച്ചു് ആേരാ
രചിച്ചതായിക്കാണുന്നു. അതിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“സത്രാജിത്സഹജഃ കദാചന ഹായാരൂേഢാ മൃഗവ്യാകുലഃ

സത്രാ കണ്ഠധൃേതന േതന മണിനാ പ്രാപ പ്രേസേനാ
വനം
മാംസഭ്രാന്തിവശാന്മേണർമ്മഹസി തം സിംേഹാ
നിജഗ്രാഹ; തം
ഹത്വാദായ മണംജഗാമ ച ഗുഹാം ജാംേല്മതേരാ
ജാബവാൻ.”
അജാനതാനാമഭയപ്രദം ത്വാമജാനതാ നാഥ കൃതം മയാഗഃ;
സഹസ്വ ദാേസ്യ മണിനാ കുമാരീം
സഹ സ്വദാേസ്യ സുജനാർത്തിഹാരിൻ.’
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42 സന്താനേഗാപാലം
സന്താനേഗാപാലകഥെയ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള
േകരളീയസംസ്കൃതചമ്പുക്കളിൽ അശ്വതി തിരുനാൾ
ഇളയതമ്പുരാെന്റ പ്രബന്ധത്തിനാണു് അഭ്യർഹിതത്വം
എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമില്ല. എന്നാൽ അതു
കൂടാെത അേത േപരിൽ മെറ്റാരു െചറിയ പ്രബന്ധവും
കാണ്മാനുണ്ടു്. അതാണു് കഥാപ്രവചനത്തിനു ചാക്കി
യാന്മാരും മറ്റും ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. ഭാഷാചമ്പുക്കളുെട
രീതിയിൽ ഒരു േലാേകാക്തിയും അതിെന്റ സമർത്ഥന
വും െകാണ്ടാകുന്നു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമം.
“കാരുണ്യമസ്തി യദി കിഞ്ചന കംസഹന്തുർദുർല്ലഭ്യമദ്യ ഭുവേന കിമു േയാഗഭാജാം?
പാർത്ഥഃ പുരാ ഖലു മുകുന്ദകൃപാബേലന
പ്രാദാന്ന കിം ദശകമഗ്രഭുേജ സുതാനാം?”

ഏഴു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ ഈ പ്രബന്ധത്തിലുള്ളു. ഗദ്യ
മില്ല. ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്താം.
“മദ്ബാൈണർദ്ദക്ഷഹന്താ രണശിരസി മുഹുസ്താഡിതഃ കിം ന േഘാൈരഃ?

കിന്ന പ്രാേയാ വിനാശം കുരുകുലമഖിലം
നീതവാൻ വീതശങ്കഃ?

ആസ്താം തൽ, േകാപി പുത്രസ്സമജനി യദി േത
േപ്രതനാഥഞ്ച ജിത്വാ
രക്ഷിേഷ്യ വിപ്ര! േനാ േചൽ കരകലിതധനുസ്സന്നിേവേക്ഷ്യ ഹുതാശം.”

കവിത, സംഗ്രഹണം നിമിത്തമായിരിക്കാം, ആകർഷ
കമായി കാണുന്നില്ല.

ഹനൂമദപദാനം
ഹനൂമദപദാനം എന്ന േപരിൽ സാമാന്യം ദീഘമായ
ഒരു ചമ്പുവുണ്ടു്. ഒരു േകരളീയനായിരിക്കാം അതിെന്റ
കർത്താെവന്നു് ഊഹിക്കുവാനല്ലാെത ഉറപ്പിച്ചു പറയു
വാൻ േവണ്ട െതളിവില്ല. ഹനൂമാെന്റ ജനനം മുതല്ക്കുള്ള
സകല സംഭവങ്ങളും പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിൽ പ്രതിപാദി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൗമാരവിലസിതം, നയവിലസിതം, സീതാ
േന്വഷാദിവിലസിതം എന്നിങ്ങിെന മൂന്നു വിലസിത
ങ്ങളായി ഗ്രന്ഥം വിഭക്തമായിരിക്കുന്നു. കവിതയ്ക്കു നല്ല
ഓജസ്സും പ്രസാദവുമുണ്ടു്.
“ക്ഷമന്ത ഏവ സേന്താത്ര സർവവിദ്യാബ്ധിപാരഗാഃ

അേന്യ ഹസന്തു കിം ഛിന്നം ഭക്താസ്സംഭാവകാ മമ”

എന്ന േശ്ലാകം ആരംഭത്തിലുള്ളതാണു്. ഒരു ഗദ്യത്തിൽ
ചില പങ്ക്തികളും രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കാം.
രാവണൻ:
“പ്രാദുർഭുത ഏവ തസ്മിൻ ജഗദവിതരി സവിതരീവിപ

േര പ്രതിഹതിരഹിതപ്രതാപപ്രസരണസരണിനിരസ്ത
നിഖിലഭുവനവിമതസന്തമേസ വിംശദ്ഭുജാവേലപദലാ
േതന കുലിേശന തദ്ഭുജസമസമാഘാതസമുചിതാഭം
ഗുരസ്ഥാനസംസ്ഥാപിതാനാമിവനിജാംഗാനാം രുചിര
കരചരണാന്തഖർേവതരാണാം ഖരാണാം നഖരാണാം
മയൂഖജാേലന അദരിദ്രവദ്രുമേച്ഛദസച്ഛായലളിതലപ
നവിലസദതിരുചിരമരീചിമാല യാേക്ഷമാംകരവീരപ്ര
േരാഹപരിതുഷ്ടസുരനരവർഗ്ഗവി തീർണ്ണേയാർന്നിജ
കബളാംശേയാർൈജ്ജവാതൃകശകലേയാരിവ …”
വായു:
“ഭൂേതഷു പഞ്ചസ്വപി േയാസ്ത്യധീേശാ

സർേവഷു േദേഹഷ്വപി നായേകാ യഃ
ജീവന്തി േദവാശ്ച യദാശ്രേയണ
തസ്യ പ്രേകാേപ ക്വ നു ഭദ്രമസ്തി?

രാക്ഷസയുവതികൾ:
“ഉപഗതരമണാങ്കമങ്കപാളീ-

മിളിതമൃദുസ്മിതസാദരാ ലസന്ത്യഃ
അവിദിതവിരഹാഃ പരസ്പേരാദ്യൽപ്രണയരേതാത്സവനിർവൃതാശ്ച കാശ്ചിൽ.”

ഹനൂമാെനപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ:
“ക്വാസൗ വലീമുഖബലാധിപബാലിഭീതസുഗ്രീവസമ്പദുദേയ ഘടേകാ ഹനൂമാൻ?
ക്വാസൗ രഘുപ്രവരചിത്തസേരാജഭാനുസ്സീതാമനഃകുമുദശീതകേരാ ഹനൂമാൻ?”
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43 വത്സരാജ പ്രബന്ധം
സുപ്രസിദ്ധമായ ഉദയനചരിതെത്ത വിഷയീകരിച്ചു
വത്സരാജപ്രബന്ധം എെന്നാരു ചമ്പുവും വായിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. അങ്കം എന്ന േപരിൽ അതു പല ഖണ്ഡങ്ങളായി
വിഭക്തമായിരിക്കുന്നു. എട്ടാമങ്കത്തിെന്റ ആരംഭംവെര
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. േകരളീയമാണു് കൃതിെയന്നു േതാന്നുന്നു.
പ്രേണതാവിെനപ്പറ്റി യാെതാന്നും അറിയുന്നില്ല. മൂന്നു
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“അസ്തി സ്വസ്തികരീ സമസ്തജഗതാമസ്താരിവിസ്താരിതാ

സാലാസ്തംഭിതചാരുകാസരമണീപ്രാസാദലംബാംബുദാ
കൗേബരീവ മഹർദ്ധികാ ശശികുലേക്ഷാണീഭൃതാമാസ്പദം
കൗശാംബീതി പുരാ കുശാംബരചിതാ കൗശാംബുപൂരാ
പുരീ.”
“വിവിധമണിസമുജ്ജ്വേല വിമാേന

പതതി സലജ്ജമിവാർക്കരശ്മിജാലം
കനകമയവിശാലസാലഭഞ്ജ്യാ
വിലസതി ഗായതി നൃത്യതീവ വാസഃ”
“ശ്രുത്വാദ്യ വൃത്താന്തമിമം സ്മരാർേത്താ
ഹർഷം പരം യാസ്യതി വത്സരാജഃ,

പ്രാവൃണ്മഹാംേഭാധരമന്ദ്രനാദം
ഘർമ്മാഭിതപ്തഃ ശ്രുതവാൻ ശിഖീവ.”

മെറ്റാരു കാർത്തവീര്യവിജയം ചമ്പു
അശ്വതി തിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാെന്റ കാർത്തവീര്യവി
ജയത്തിനു പുറേമ മെറ്റാരു കാർത്തവീര്യവിജയം ചമ്പു
കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതും േകരളീയമാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
പ്രേണതാവിെനപ്പറ്റി ഒന്നും അറിവില്ല. പ്രസ്തുതകൃതി
ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“കല്യാണാനി ചരീകരീതു മുരളീവിന്യസ്തബിംബാധരം

ചഞ്ചൽകാഞ്ചനേമഖലാഞ്ചിതനിതംബാലംബിപീതാംബരം
നന്ദാനന്ദനമിന്ദിരാകുചതടീപാടീരപങ്കാങ്കിതം
യേജ്ജ്യാതിഃ പരിചർക്കരീതി നികഷാേഘാഷം തടം
യാമുനം.”
“ചന്ദ്രാന്വവായജനുഷാം ഖലു േഹഹയാനാം
മാഹിഷ്മതീതി വിദിതാ കുലരാജധാനീ,

തസ്യാമഭൂന്നൃപതിരജ്ജൂനനാമേധയഃ
പുേത്രാ വിശാമധിപേതഃ കൃതവീര്യനാമ്നഃ.”

രാവണെന്റ വീരവാദം:
“പ്രാഗുൈച്ചശ്ശിരസം ഗൈണസ്സഹ ശിരസ്യധ്യാസിതം

സ്ഥാണുനാ
ൈകലാസം രജതാചലം കരതൈലര്യഃ ക്ഷിപ്തവാനംബേര
തസ്മിൻ ജാഗ്രതി മയ്യരാതിപൃതനാതൂലപ്രചണ്ഡാനിേല
വീരന്മന്യ ഇഹാസ്തി േചന്നരപശുഃ കശ്ചിദ്ധിഗസ്മദ്ഭുജാൻ.”

വളെര വിശിഷ്ടമാണു് ഈ കവിത.

കാർത്തവീര്യാപദാനം
ഇതു് അേത വിഷയെത്തത്തെന്ന അധികരിച്ചുള്ള മെറ്റാ
രു ചമ്പുവാണു്. ഈ ചമ്പുവും േകരളീയമാെണന്നു സങ്ക
ല്പിക്കാം. ഇതും വിശിഷ്ടമായ ഒരു പ്രബന്ധംതെന്ന. മൂ
ന്നു സ്തബകങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
“ശ്രീകാർത്തവീര്യനൃപേതരുപനീതദാന-

പ്രത്യക്ഷേതാ ഗുണഗണാനനുേബാധയന്തഃ
ദുസ്സാധ ഏവ കവികർമ്മണി മാദൃശാനാം
സേഞ്ചാദയത്യഹഹ! കാചിദലജ്ഞതാ മാം.
ഗംഭീരശാസ്ത്രാർത്ഥവിദഃ കവീന്ദ്രാ
അപി പ്രമാദ്യന്തി കൃതൗ കൃതിജ്ഞാഃ
അേതാത്ര കാേവ്യ പരിേശാധനായ
തിേഷ്ഠ ഗിരിേഷ്ഠഷു ബുേധാത്തേമഷു.”

ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം
ഗാേജന്ദ്രേമാക്ഷം ഒരു െചറിയ ചമ്പുവാണു്.
“ഇന്ദ്രദ്യുമ്നഃ പാണ്ഡ്യരാേജാ മഹാത്മാ

വിേഷ്ണാർഭക്തശ്ചന്ദനാദ്രൗ കദാചിൽ
തേത്സവായാം മഗ്നധീരാലുേലാേക
ൈനവാഗസ്ത്യം പ്രാപ്തമാതിഥ്യകാമം.”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ പ്രബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നതു്.
ത്രികൂടവർണ്ണനപരമായ ഒരു പദ്യംകൂെട ചുവേട േചർ
ക്കുന്നു.
“തസ്മിൻ സർവർത്തുേയാഗാൽ സകലവിടപിനസ്സർവദാ സർവപുൈഷ്പ-

ർന്നമ്രാഃ കൈമ്രഃ ഫലൗൈഘർല്ലളിതകിസലൈയസ്സന്തി സന്താപശാൈന്ത്യ
തസ്മിന്നപ്യുന്നേതാസാവജവിഹിതതരുച്ഛായയാ പാദപാനാമാർച്ഛന്മൂർച്ഛാ നിദാഘാതപഗരിമകൃതാം
മ്ലാനിമമ്ലാനദാനഃ.”

െചല്ലൂരപുേരശേസ്താത്രം
അത്യന്തം മേനാഹരമായ ഈ േസ്താത്രം ആരു് ഏതു
കാലത്തുണ്ടാക്കിയതാെണന്നു് അറിയുന്നില്ല. ഭട്ടതിരി
െയ അേപക്ഷിച്ചു് അർവാചീനനാണു് കവി എന്നു േതാ
ന്നുന്നു.
“പ്രാദുഷ്യന്തു പുരഃ പുരത്രയവധൂബിംേബാകസമ്പദ്ദ്രുഹഃ

ശ്രീെചല്ലൂരപുരീനിവാസരസികാേസ്തേജാവിലാസാ മമ
േയഷു ധ്യാനപഥം ഗേതഷു ഭവിതാ നൃണാം ഫണീ
ഭൂഷണം
വാമാങ്ഗം വനിതാ ദിശശ്ച വസനം ഭാഗീരഥീ മാലികാ.”
“ഉൽകൂലപ്രണയാതിേരകമുദയേദ്രാമാഞ്ചപുഞ്ജം മുഹുഃ

പ്രത്യാഖ്യാനപൈരകഭാഗവചനം െചല്ലൂരപുര്യാമേഹാ
നീവീസ്പർശവിേലാലദക്ഷിണകരവ്യാപാരേരാധക്രിയാൈവയഗ്ര്യാകുലവാമപാണി ശിവേയാൈരക്യം
പരിക്രീഡേത.”
“യാേച കിഞ്ചിദിദം കൃതാഞ്ജലിപുടം െചല്ലൂരപുര്യാഃ പേത!
സ്വാമിൻ വാരയ ചന്ദ്രേശഖര കൃപാവാരാന്നിേധ! മാമകീം
ദ്വിത്രഗ്രാമടികാധിപത്യകലിതാഹംഭാവശുംഭന്മതി-

ക്ഷുദ്രക്ഷ്മാധവചാടുേകാടിഘടനാൈദന്യസ്യ േദാഗ്ധ്രീം
ദശാം.”

“കണ്ഠഗ്രാഹികേഫ സ്ഖലദ്ഗിരി ചലദ്േബാേധഗളന്മാരുേത

മീലച്ചക്ഷുഷി േവപമാനഹൃദേയ കാേല സതി പ്രസ്തുേത
ആരുഹ്യ ദ്രുതമദ്രിരാജസുതയാ സാകം മഹാശാക്വരം
സ്വാമിൻ ശങ്കര സന്നിേധഹി കൃപയാ െചല്ലൂരഭൂഷാമേണ!”

െതേക്കപ്പാട്ടു ജാതേവദൻനമ്പൂരിപ്പാടു്
വിശ്വാമിത്രേഗാത്രജനായ െതേക്കപ്പാട്ടു ജാതേവദൻ
നമ്പൂരിപ്പാടു് പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയത്തിെന്റ വഴിപിടിച്ചു
പൂർണ്ണപുരുഷാർത്ഥ ചേന്ദ്രാദയം എെന്നാരു നാടകം
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദശാശ്വൻ എന്ന രാജാവു് ആനന്ദപക്വ
വല്ലിെയ വിവാഹം െചയ്യുന്നതാണു് വിഷയം. ദശാശ്വൻ
എന്നാൽ ‘ജീവാത്മാവു്’ എന്നർത്ഥം. കവിയുെട ജീവിത
കാലേമെതന്നു് അറിയുന്നില്ല. ‘ശ്രീമേദ്വന്നനാടഗ്രാമബി
സിനീസംഭേവഷു പ്രഥിതാഷ്ടഗൃഹാേബ്ജഷു’ എന്നും മറ്റും
അേദ്ദഹം സ്വകുലെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. അഷ്ട
ഗൃഹത്തിൽ ആഢ്യന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്
െതേക്കപ്പാട്ടുമന. അതു തിരുേവഗപ്പുറയിലാണ് സ്ഥിതി
െചയ്തിരുന്നതു്.
“ദക്ഷിണാശാഗൃഹേസ്സാഥ ജാതേവദാ ഹി നാമതഃ

േസാമയാഗം കൃതവതസ്തസ്യ ജായാ ച പാർവതീ
തദുപാദാനേദഹസ്യ പരേമശകനീയസഃ
തുര്യാശ്രമപ്രവിഷ്ടസ്യ കൃതിേരഷാ യഥാബലം”

എന്നുകൂടി തെന്നപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം ചില വിവരങ്ങൾ
നമുക്കു നല്കുന്നുണ്ടു്. കവി േചാമാതിരിയായിരുന്നു എന്നും
പാർവതി എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നിയുെട
േപെരന്നും പരേമശ്വരൻ എന്നു് അേദ്ദഹത്തിന്നു് ഒരു
േജ്യഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ജാതേവദൻ ഒടുവിൽ
സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചു എന്നും നാം തദ്ദ്വാരാ ധരി
ക്കുന്നു.

വാസുേദവചരിതം
വാസുേദവചരിതം എന്ന േപരിൽ േകരളീയകൃതമായ
ഒരു മഹാകാവ്യത്തിെന്റ ദശമസർഗ്ഗാന്തം വെരയുള്ള ഭാ
ഗം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ട്. കവിയുെട കാലവും േപരും അറിയു
ന്നില്ല.
“ശ്രീകുമാരപുരാവാസാം ശ്രീകണ്ഠപ്രിയവല്ലഭാം

ശ്രീശാദി പ്രണതാം േദവീം ശ്രിൈയ നിത്യമുപാസ്മേഹ”

എന്ന വന്ദനേശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം കുമാരനല്ലൂർ
ക്കാരനായ ഒരു നമ്പൂരിയാെണന്നുമാത്രം ഊഹിക്കാം.
ഭൂമിേദവി ബ്രഹ്മാവിേനാടു തെന്റ സങ്കടം നിേവദനം
െചയ്യുന്നതുമുതൽ രുൿമിവധം വെരയുള്ള കഥ ഭാഗവ
തം ദശമസ്കന്ധെത്ത അനുസരിച്ചു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
കാവ്യം ഏറ്റവും മേനാഹരമാണു്. പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിൽ
ലബ്ധമായ ഭാഗത്തിൽനിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം.
“കളായേകാമളരുചാ വിേരാചിതദിഗന്തരം

കാന്തിപീയൂഷനിർമ്മഗ്നരത്നപ്രതികൃതിപ്രഭം
േകാടിസൂര്യസ്ഫുരദ്രത്നകിരീടമകുേടാജ്ജ്വലം
ആനീലകുടിലസ്നിഗ്ദ്ധസ്രങ്നദ്ധകുണ്ഡലം
ഊർദ്ധ്വപുണ്ഡ്റലസൽഫാലകലിതാർേദ്ധന്ദുവിഭ്രമം
ആനനാേബ്ജാപരിഭ്രാന്തഭ്രമരഭ്രമദാളകം
കരുണാമൃതകേല്ലാലചില്ലീലാവിഭ്രമഭ്രുവം
ശ്രവണ(ദ്വയവി) ശ്രാന്തവിശാലകമേലക്ഷണം
…

…

…

മഞ്ജൂശിഞ്ജിതമഞ്ജീരമേനാജ്ഞഘുടികാദ്വയം
നേഖന്ദുഭഗണഭ്രാജൽപാദാങ്ഗുഷ്ഠാങ്ഗുലീദലം
പദപങ്കജലാവണ്യജിതസന്താനപല്ലവം
ആപാദേകശമധുരം സ്മരതാം മങ്ഗലപ്രദം.”

കൃഷ്ണാവതാരഘട്ടത്തിെല േകശാദിപാദവർണ്ണനമാണി
തു്. പൂതനാേമാക്ഷസന്ദർഭത്തിലുള്ള ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർ
ശിപ്പിക്കാം.
“പപാത സാ പാതിതപാദപൗഘാ

യദാ തേദാൽപാതശതാതിഭീതഃ
വ്രജം വ്രേജശഃ പ്രവിേവശ തസ്യാ
വക്ഷഃസ്ഥലസ്ഥാർഭകഹാസഭാസാ.”

സപ്തമസർഗ്ഗത്തിെല ദ്വാരകാവർണ്ണനത്തിൽ നിന്നുകൂടി
രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്താം.
“വിേക്രതൃഭിഃ ക്രയികചക്രവിേലാഭനാർത്ഥം

ക്രയ്യം കൃതം വിപണിപംക്തിഷു രത്നജാതം
യസ്യാം പ്രസാരിതമേഹാർമ്മികരഃ പ്രമുഷ്ണൻ
രത്നാകേരാ ഭവതി നൂനമയം പേയാധിഃ.”
“യൽസുഭ്രുവഃ പരിഹസന്തി തരങ്ഗഭങ്ഗീ-

ശ്ചില്ലീവിലാസകലയാ ശഫരീശ്ച േനൈത്രഃ
ഹാേസന േഫനമപി യൽപരിഘാപേയാേധർദ്ദന്തച്ഛദച്ഛവിനിരാകൃതവിദ്രുമൗഘാഃ”

കൃഷ്ണീയേസ്താത്രം
നാരായണീയെത്ത അനുകരിച്ചു് ഗുരുവായൂരപ്പെന അഭി
സംേബാധനം െചയ്തുെകാണ്ടു് ഏേതാ ഒരു കവി നാനൂ
റ്റിൽചില്വാനം േശ്ലാകങ്ങളിൽ, സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ
രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവതസംങ്ഗ്രഹേസ്താത്രമാണു് കൃ
ഷ്ണീയം. ഒടുവിൽ വസന്തതിലകത്തിൽ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തി
െന്റ പാരമ്യെത്ത സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കുെറ േശ്ലാക
ങ്ങൾ േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. കൃഷ്ണീയെമന്നുള്ള േപർ ഗ്രന്ഥത്തി
നു നല്കാനുള്ള കാരണം അേദ്ദഹം തെന്ന.
“കൃഷ്ണാവതാരപ്രാധാന്യാൽ കൃഷ്ണീയമിതി വിശ്രുതം

കൃഷ്ണേസ്താത്രം തൈവതത്തു പുഷ്ണീയാജ്ജപതാം സുഖം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
“സച്ചിൽസേന്താഷപൂർണ്ണാത്മകമഖിലപരി-

വ്യാപ്തമാദ്യന്തഹീനം
നിർദ്ദ്വന്ദം വിസ്വകന്ദം പരമസുഖദമന്വിഷ്യമാണം ത്രയീഭിഃ
ശുദ്ധം േദേഹന്ദ്രിയാൈദ്യർവിരഹിതമപി യത്തൽ പരം ബ്രഹ്മ താവദ്
ഭക്താനാം മൂർത്തിമദ്ഭാത്യഹഹ ഗുരുമരുൽപത്തേനനുഗ്രഹാർത്ഥം”

എന്നതാണ് ആദ്യെത്ത പദ്യം. അതിനും നാരായണീ
യത്തിെല “സാന്ദ്രാനന്ദാവേബാധാത്മകം” എന്ന പദ്യ
ത്തിനും തമ്മിലുള്ള ജന്യജനകഭാവം പ്രത്യക്ഷമാണ
േല്ലാ. ആ പരമാർത്ഥം അേദ്ദഹം,
“നാരായണാഖ്യകവിരാജകൃതാതിരമ്യ-

നാരായണീയമുഖനുത്യനുസാരേതായം
നാരായണസ്യ കരുണാം തവ ലബ്ധുകാേമാ
മൂേഢാപ്യഹം നുതിമകാർഷമിമാം ക്ഷേമഥാഃ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കുനിന്നു് ഒരു
േശ്ലാകം കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“ശ്രുത്വാ േവണുധ്വനിം േത പശുപയുവതേയാ

േവണുഭുക്താവേശഷം
ലബ്ധും ബിംബാധരാപൂരിതമമൃതരസം
സൂരപുത്രീം സേമത്യ
തത്തീേര ൈസകതീനാം ഹിമഗിരിതനയാമാർച്ചിഷുസ്തദ്വ്രതാേന്ത
വസ്ത്രാണ്യാധായ തീേര ജലവിഹൃതിരസാസക്തചിത്താ ബഭൂവുഃ.”

കവിതയ്ക്കു വലിയ െമച്ചെമാന്നുമില്ല.

രുൿമാങ്ഗദചരിതം കാവ്യം
ഈ കാവ്യം രണ്ടു സർഗ്ഗേത്താളേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. പ്രാേണ
താവിെനേയാ പ്രാദുർഭാവകാലേത്തേയാ പറ്റി യാെതാ
ന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കവിതയ്ക്കു സ്വാരസ്യമുണ്ടു്.
“ശ്രിയം ദിശതു തേത്തേജാ മമ വാചാമേഗാചരം

യൈസ്യകസ്യ നമസ്കാേര നേമാ ഭവതി ഹി ദ്വേയാഃ
ആസീദ്രുഗ്മാങ്ഗേദാ നാമ രാജാ മിഹിരവംശജഃ
നാരായണപദധ്യാനനിർദ്ധൂതാേശഷകല്മഷഃ”
(പ്രഥമസർഗ്ഗം)
“അേനകരത്നാവലിഭിന്നവർണ്ണാ

മഹാപ്രതിധ്വാനവിഭിന്നശബ്ദാഃ
അദൃഷ്ടപൂർവാ ഇവ യാം പ്രവിഷ്ടാ
മിേഥാ ന ജാനന്തി ജനാഃ കഥഞ്ചിൽ
കുേഡ്യഷു യത്ര പ്രതിബിംബിതാനാം
സമാനേചഷ്ടാലപൈനർജ്ജനൗഘാഃ
ഛായാത്വമാജ്ഞായ സുഖാനുേയാഗാൻ
ന പൂരയന്ത്യർദ്ധകൃതാൻ സലജ്ജാഃ.
മഹീവലാരിപ്രതിബിംബലഗ്നാം
ഛായാം പരേസ്യവ നിരീക്ഷ്യ കശ്ചിൽ
നൃപാംഗസംഗാദ്വിരമാശു മൂഢ!
ത്വമിത്യുപാലഭ്യ തേതാ ലലേജ്ജ.”

(ദ്വിതീയസർഗ്ഗം)

രത്നാവലീകഥാസാരം
ഇതു ഹർഷേദവെന്റ പ്രസിദ്ധമായ രത്നാവലീനാടിക
യിെല ഇതിവൃത്തം സംേക്ഷപിച്ചു ബ്രഹ്മദത്തൻ എന്ന
നമ്പൂരി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു്. കവിെയേയാ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലെത്തെയാ പറ്റി യാെതാരറിവു
മില്ല.
“അരുണാധരവിന്യസ്തമുരളീതരളാംഗുലി

നന്നമീമി ചിദാനന്ദമിന്ദിരാകാമുകം മഹഃ.
ശ്രീമദാചാര്യരൂപം തം പ്രണമ്യ ബ്രഹ്മ സാദരം
രത്നാവല്യാഃ കഥാസാരം ബ്രഹ്മദേത്തന തന്യേത.
അസ്തി പ്രസ്തീമസംഭൂതിപരിഭൂതാമരാവതീ
കൗശാംബീ നാമ നഗരീ കുശാംേബന വിനിർമ്മിതാ.
യുവാേനാ യത്ര സൗധാേഗ്ര വസേന്താ വനിതാസഖാഃ
മുേഖേന്ദാ പാർവേണേന്ദാശ്ച സമീക്ഷേന്ത തുലാം മിഥഃ.”
(പ്രഥമസർഗ്ഗം)
“അഥ പ്രേമാദം പ്രമദാസഖാനാം

വിജൃംഭയംേശ്ചതസി സർവ്വയൂനാം
അേമാഘമസ്ത്രം ഹരിണാങ്കബേന്ധാരൃതുർവസേന്താ ധരണീം പ്രേപേദ.
ആമൂലചൂേഡാല്ലസിൈതസ്തദാനീം
ദ്രുമാ വിേരജുർന്നവേകാരകൗൈഘഃ
ഋതുപ്രധാനസ്യ സമാഗേമന
പ്രഹർഷേരാമാഞ്ചമിേവാദ്വഹന്തഃ.

(തൃതീയസർഗ്ഗം)

വളെര നല്ല ഒരു കാവ്യമാണു്. മുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല.

േസതുദീപം
പ്രവരേസനെന്റസുപ്രസിദ്ധമായേസതുബന്ധം അഥവാ
രാവണവധം എന്ന പ്രാകൃതകാവ്യത്തിനു ദീപം എന്ന
േപരിൽ േകരളീയമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതു സു
ബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നു കൂടി േപരുള്ള േദവരാതൻ എന്ന
ഒരു നമ്പൂരിയുെട കൃതിയാണു്. അേദ്ദഹം ഏേതാ ഒരു
െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു എന്നു്
ഊഹിക്കുവാൻ വഴിയുണ്ടു്. എെന്തന്നാൽ താെഴ ഉദ്ധ
രിക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ രവിപുരഗ്രാമത്തിെന്റ നാഥനും
അനന്താസനനായ തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പെന്റ ദാസനുമായ
ഒരു മഹാനുഭാവനാണു് അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു് ആ വ്യാ
ഖ്യാനം രചിപ്പിച്ചെതന്നു പറയുന്നു.
“േസ്നഹാേദശനിബന്ധനാ രവിപുരഗ്രാേമശേശഷാസന-

ശ്രീദാസസ്യ തു േസതുദീപരചനാന്വർത്ഥാ ച യസ്യാഭിധാ
സുബ്രഹ്മണ്യ ഇതി സ്വയം ഗിരിസുതാനാൈഥകദാസാദ്ഗതാ
സാശ്വാസം പ്രഥമം, തേദവമുദിതാ സാ േദവരാതാദിതി.”

വ്യാഖ്യാനം സർവങ്കഷവും വ്യാഖ്യാതാവിനു പ്രാകൃതഭാ
ഷയിലുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിനു മകുേടാദാഹരണവുമാ
യി പ്രകാശിക്കുന്നു. മുദ്രിതമായ േസതുബന്ധേത്താടു
േചർത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു ജയപുരേദശീയനായ
രാമദാസഭൂപതിയുെട പ്രദീപെമന്ന വ്യാഖ്യാനമാണു്.
ഇതു കൂടാെത മാധവയജ്വാവിെന്റ താൽപര്യദീപിക,
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ വിവരണം മുതലായി േവെറയും അേനകം
വിേദശീയ വ്യാഖ്യകൾ പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. മുദ്രിതപുസ്തകത്തിൽ പതിനഞ്ചു ആശ്വാസങ്ങേള
അടങ്ങീട്ടുള്ളു എങ്കിലും കാവ്യത്തിൽ പതിനാറാശ്വാ
സങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നാണു് ദക്ഷിണാപഥത്തിെല
ഐതിഹ്യം. ഔത്തരാഹപാഠമനുസരിച്ചുള്ള പതിമ്മൂ
ന്നാമെത്ത ആശ്വാസത്തിൽ പതിമൂന്നും പതിന്നാലും
ആശ്വാസങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു്
ഈ ഗണനാേഭദത്തിനു കാരണം. േസതുദീപത്തിൽ
പതിനാറധ്യായങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനം കാണുന്നു

ശ്രീരാമകർണ്ണാമൃതം
ശ്രീരാമകർണ്ണാമൃതം എെന്നാരു േസ്താത്രം സംസ്കൃത
ത്തിൽ നൂറ്റിൽച്ചില്വാനം േശ്ലാകങ്ങളിൽ അവിജ്ഞാത
നാമാവായ ഒരു േകരളീയകവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിത
േമാശമാെണന്നു മാത്രമല്ല ‘ഏതൗ തൗ ദശകണ്ഠകണ്ഠ’
എന്ന മഹാനാടകേശ്ലാകവും മറ്റും സ്വകീയെമന്നതുേപാ
െല അങ്ങിങ്ങു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. വില്വമങ്ഗലത്തിെന്റ
വിേശ്വാത്തരമായ ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം വായിച്ചു ശരി
ക്കു ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സഹൃദയൻ ആ
ധാർഷ്ട്യത്തിന്നു ഒരിക്കലും ഒരുെമ്പടുന്നതല്ല. ഈ സൂ
രിമ്മന്യെന്റ കാലേദശങ്ങെളക്കുറിച്ചു യാെതാരറിവും
സിദ്ധിക്കുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു് ആരും പരിതപിക്കുെമന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. സാമാന്യം േഭദെപ്പട്ട ഒന്നു രണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങൾ വളെര േക്ലശിച്ചു തിരെഞ്ഞടുത്തതാണു് ഞാൻ
പ്രകൃതത്തിൽ പകർത്തുന്നതു്.
“ശ്രീരാമസ്സകേലശ്വേരാ മമ പിതാ മാതാ ച സീതാ മമ

ഭ്രാതാ ബ്രഹ്മസുഖഃ പ്രഭഞ്ജനസുതഃ പത്നീ വിരക്തിഃ പ്രിയാ
വിശ്വാമിത്രവിഭീഷണാദിവശഗാ മിത്രാണി േബാധസ്സുേതാ
ഭക്തിഃ ശ്രീഹരിസങ്ഗതാ രതിസുഖം
ൈവകുണ്ഠമസ്മൽപദം.”
“അേഗ്ര പ്രാഞ്ജലിമാഞ്ജേനയമസിതം വീരഞ്ച താരാസുതം

പാർേശ്വ പംക്തിമുഖാനുജം പരിസേര സുഗ്രീവമഗ്രാസേന
പശ്ചാല്ലക്ഷ്മണമന്തിേക ജനകജാം മേധ്യ സ്ഥിതം
രാഘവം
ചിന്താതൂലികയാ ലിഖന്തി സുധിയശ്ചിേത്തഷു
പീതാംബരം”

ശ്രീരാേമാദന്തം
സമീപകാലംവെര േകരളത്തിൽ ബാലന്മാെര സംസ്കൃ
തഭാഷ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിവ
ന്ന അത്യന്തം ലഘുവായ ഒരു കാവ്യമാണു് ശ്രീരാേമാദ
ന്തം.
“ശ്രീപതിം പ്രണിപത്യാഹം ശ്രീവത്സാങ്കിതവക്ഷസം

ശ്രീരാേമാദന്തമാഖ്യാേസ്യ ശ്രീവാല്മീകിപ്രകീർത്തിതം”

എന്നു തുടങ്ങി
യസ്തു ദാശരഥിർഭൂത്വാ രേണ ഹത്വാ ച രാവണം
രരക്ഷ േലാകാൻ ൈവകുണ്ഠസ്സ മാം രക്ഷതു ചിന്മയഃ”

എന്നവസാനിക്കുന്നതും ആെക 153 അനുഷ്ടുപ്േശ്ലാ
കങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ളതുമായ ഈ കാവ്യത്തിൽ വാല്മീ
കിരാമായണത്തിെല സപ്തകാണ്ഡങ്ങളിലും ഉൾെക്കാ
ള്ളുന്ന കഥ സമർത്ഥമായി സങ്ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പിപ
ഠിഷുക്കൾക്കു സുബന്തങ്ങളും തിങന്തങ്ങളുമായ കുേറ
പദങ്ങളുമായി പരിചയം സിദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ
കവിഞ്ഞു ഗ്രന്ഥകാരനു് ഉേദ്ദശെമാന്നുമില്ല. ആ ഉേദ്ദശം
ഒരുവിധം സഫലമായിട്ടുമുണ്ടു്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
കൃതിയിൽ കാവ്യത്വമുേണ്ടാ എന്നു പരിേശാധിക്കുന്നതു്
അസംഗതമാണേല്ലാ. കുേറ പഴക്കം ഈ കാവ്യത്തിനു
ണ്ടു്. എത്രയാെണന്നു പരിേച്ഛദിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
ഇതിെന അനുകരിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം എെന്നാരു കാ
വ്യം െകാല്ലം 1025-ൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

േകരളേദശധർമ്മം
േകരളത്തിൽ പ്രചലിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളുെട പ്രാമാണി
കതെയപ്പറ്റി നിഷ്കൃഷ്ടമായി നിരൂപണം െചയ്തു് അവ സ്മൃ
തിവിരുദ്ധങ്ങളെല്ലന്നു സ്ഥാപിക്കുവാനാണു് ഈ ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ വിശ്വാമിത്രേഗാ
ത്രജനും നാരായണപണ്ഡിതെന്റയും ശ്രീേദവിയുെടയും
പുത്രനുമാെണന്നുമാത്രം അറിയാം.
“നാരായണസ്യാഖിലധർമ്മശാസ്ത്ര-

ഗുഢാർത്ഥവിജ്ഞാനവിശുദ്ധബുേദ്ധഃ
താതസ്യ കാരുണ്യലവാദ്ഗ്രഥിേഷ്യ
സംേക്ഷപതഃ േകരളേദശധർമ്മം”
“അഥ ഖലു ശ്രീേദവീഗർഭസംഭേവന വിശ്വാമിത്രകുേലാ

ദ്ഭേവന മഹീസുേരണ േകരളീയാചാേരഷു പ്രമാണമു
ച്യേത” എന്നീ വാക്യങ്ങൾ േനാക്കുക. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാലെത്തപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. വാല്മീകിരാമായണവ്യാഖ്യാ
താവായ േഗാവിന്ദരാജെന ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. സ്മൃതികളി
ലും മഹാഭാരത്തിലും മാർക്കേണ്ഡയാദിപുരാണങ്ങളി
ലും അത്ഭുതാവഹമായ അവഗാഹം കാണുന്നുണ്ടു്. ധർ
മ്മാധർമ്മവിചാരഖണ്ഡം തുടങ്ങി പല ഖണ്ഡങ്ങളായി
പ്രസ്തുത നിബന്ധം വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. “രജസ്വ
ലാപ്രദാനകസ്യ തൽപരിേണതുശ്ച നേകാപിേദാഷഃ”
എന്നും മറ്റും േകരളത്തിെല അനാചാരങ്ങളിൽ പലതി
േന്റയും ശാസ്ത്രാനുസാരിത്വെത്ത സമഞ്ജസമായി സമർ
ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭവത്രാതനും ജയന്തനും
മാഠരേഗാത്രജനും സാമഗനുമായ ഭവത്രാതൻനമ്പൂതിരി
പ്പാടു് ൈജമിനീയസൂത്രവൃത്തിെയെന്നാരു മഹനീയമായ
പൂർവ്വമീമാംസാഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അച്ഛൻ മാതൃദത്തനും മാതാമഹൻ ബ്രഹ്മദത്തനുമായി
രുന്നു. ബ്രഹ്മത്തൻനമ്പൂരിപ്പാടു വിശ്വാമിത്രേഗാത്രജനാ
യിരുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. അേദ്ദഹമായി
രുന്നു ഭവത്രാതെന്റ ഗുരു എന്നും ഗുരുവിെന്റ ഉപേദശ
ത്തിനു വിേധയനായാണു് അേദ്ദഹം ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം
െചയ്തെതന്നും കാണുന്നുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥം മുഴുമിക്കാെത ഭവ
ത്രാതൻ മരിച്ചുേപായതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യ
നും ജാമാതാവും ഭാഗിേനയനുമായ ജയന്തൻ നമ്പൂരി
പ്പാടു് അതു പൂരിപ്പിച്ചു. ജയന്തെന്റ േഗാത്രം ഭാരദ്വാജമാ
ണു്. ഭവത്രാതെന്റ കാലവും ജന്മഗൃഹവും ഏതാെണന്നു്
അറിവില്ല. അടിയിൽ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ ഉള്ളവയാണു്. ആ ശാസ്ത്രകാരൻ നല്ല ഒരു കവി
യുമായിരുന്നു എന്നു പ്രസ്തുത േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു കാ
ണാവുന്നതാകുന്നു.
“നമസ്ത്രിേനത്രായ ജിതാത്മജന്മേന

വിജന്മേന ജന്മനിവൃത്തിേഹതേവ
നഭസ്വദാകാശകൃശാനുേമദിനീജേലന്ദുഭാസ്വദ്യജമാനമൂർത്തേയ.

ജിഗായ േദവാനപി യസ്സ്വേതജസാ
വിേവദ ച വ്യാസ്ത ച േവദസാഗരം
പരാവരജ്ഞസ്സ പരാശരാത്മേജാ
മയാ മഹാത്മാ പ്രണിപത്യേത മുനിഃ.
േവദാർത്ഥതത്വാമലദർപ്പണം യശ്ചകാര േലാേക തതകീർത്തി ശാസ്ത്രം
ജ്ഞാൈനകധാേമ്ന വിദധാമി തൈസ്മ
കൃതാഞ്ജലിർൈജമിനേയ നമസ്യാം.
ധ്യാേനനാരമയത്തരാം ത്രിനയനം േസാേമന േയാ
വാസവം
വിപ്രാൻ േവദതദങ്ഗതത്വവചൈനർവിേത്തന
വിദ്വജ്ജനം
വേന്ദ ബ്രഹ്മവിദം ദ്വിജന്മതിലകം തം ബ്രഹ്മദത്താഹ്വയം
തൽപാദാംബുജേസവേനാപജനിതപ്രഞ്ജാലവഃ
പ്രാഞ്ജലിഃ.
“യദധീനം ശിവപ്രാപ്തിരിഹാമുത്ര ച േദഹിനാം

തൈസ്യ വിദ്വൽസമിതേയ നമഃ ക്ഷപിതപാപ്മേന.”
“മുേനർബ്രഹ്മനിേധസ്തസ്യ കാശ്യപസ്യ മഹാത്മനഃ
ബഹവഃ പ്രഥിതാ വംശാ വിവസ്വത ഇവാംശവഃ.

േതഷു യസ്യാഭവദൃഷിർമ്മാഠേരാ മണ്ഡനം പരം
മധുസ്സംവത്സരേസ്യവ മണിഃ ഫണിപേതരിവ.
അസ്മിൻ സംജജ്ഞിേര വംേശ സാമഗാ ഗുണശാലിനഃ
തസ്യ പുേത്രാ ബുധസമഃ സാമർഗ്ഗ്യജുഷു പാരഗഃ.
അവനീൈന്ദ്രരവന്ധ്യാൈസ്ത്രഃ ശിരസാ ധൃതശാസനഃ
ശ്രുതിസ്മൃത്യർത്ഥതത്വേജ്ഞാ ധർമ്മകർമ്മസു ദക്ഷിണഃ
ദ്വിജന്മഹിതലാഭയ ദ്വിജന്മഭിരുപാശ്രിതഃ
ആസിദനവേമാത്സാഹസ്സർേവ്വഷു ഖലു ജന്തുഷു.
മാതൃതുല്യദേയാ നാമ മാതൃദത്ത ഇതി ശ്രുതഃ
പരാം കാഷ്ഠാം ഗതവതഃ സസുതാം േസാഥകർമ്മേണാഃ.
വിശ്വാമിത്രജമുഖസ്യ ബ്രഹ്മദത്തസ്യ ലബ്ധവാൻ.
തസ്യ ജന്മനി യേസ്തന സ ഭവത്രാത ഇത്യഭൂൽ
സ സ്വവാഗനുസൃൈത്യവ വ്യാകേരാത്യധ്വരാഗമം.”

ജയന്തൻ ഒടുവിൽ തനിക്കു പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയി
ലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വെത്തക്കുറിച്ചു് ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
“അഗ്നിേഷ്ടാമാദ്യേനകശ്രുതിമപി വിധിവ-

ൈജ്ജമിേനര്യജ്ഞതന്ത്രം
വ്യാചഖ്യാവല്പേശഷം മഠരകുലപതിഃ
ശ്രീഭവത്രാതനാമാ
ജാമാതാ ഭാഗിേനയഃ പ്രതിവിതതയശാസ്തസ്യ ശിേഷ്യാനുകൂേലാ
ദാരദ്വാേജാ ജയേന്താപ്യരചയമനയാ
വ്യാഖ്യേയാക്താവേശഷം.

സൂത്രം ഗൃഹ്യം ൈവകൃതം േസ്താമസംജ്ഞം
പര്യാധ്യായാദ്യാനുവാകത്രയഞ്ച
പഥ്യാദന്യാം വിഷ്ഠുതീനാഞ്ച ക്ണുപ്തിർഭാവത്രാതീ ഭൂഷയാമാസ വൃത്തിഃ.
പൂർവ്വാധ്യായാവേശഷം യദാർേഷയം പ്രകൃതഞ്ച യൽ
പരിഹാരവിധിര്യശ്ച ജായന്തീ തത്ര വർദ്ധിതാ.”
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44 പിലാേന്താൾ ആര്യൻമൂസ്സതു്
പിലാേന്താൾ ആര്യൻമൂസ്സതു് (ആര്യശർമ്മ) സദാചാരവൃ
ത്തിവർത്തനം എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ
പതിേനഴധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആത്മസ്വരൂ
പകഥനം, അനാത്മനിരസനം, നാനാത്മഭാവപ്രതിേഷ
ധവും ഏകാത്മേയാഗകഥനവും, പ്രത്യക്ഷാത്മപ്രേബാ
ധകഥനം, അസന്നിരസനം, ജീവപ്രേബാധകഥനം മു
തലായ േവദാന്തവിഷയങ്ങേളാടുകൂടി അഷ്ടാംഗഹൃദയ
നാമനിർവചനം, ൈവദ്യസ്വരൂപപ്രശംസ എന്നിങ്ങെന
ചില ൈവദ്യവിഷയങ്ങേളയും േയാജിപ്പിച്ചാണു് പ്രബ
ന്ധത്തിെന്റ ഗതി. ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്നപ്പറ്റി ഇങ്ങെന
പറയുന്നു.
“ശ്രീേകരളാഖ്യവിഷേയ ഭവതി സ്രവന്തീ

ബാലാഭിധാ വിമലശീതപയഃപ്രവാഹാ
സ്വർേല്ലാകവാരവനിതാനയനാഭിരാമമീനാവലീനടനമംഗലരംഗേദശാ.

അസ്തി തത്തീരനികേട പനസാേന്ദാളികാഹ്വയാ
ൈവദ്യേവശ്മാര്യശർേമ്മതി വിശ്രുതസ്തദ്ഗൃേഹശ്വരഃ.
തസ്യ പുേത്രാതിേതജസ്വീ നാരായണ ഇതി ശ്രുതഃ
നാമാർത്ഥേമവ കുർവാണഃ പേരച്ഛാവൃത്തിവർത്മഗഃ
ധർമ്മായാർത്ഥഞ്ച കാമഞ്ച കുർവാേണാ ലൗകികം സ്മരൻ
നാരായണമഹാേദവൗ മായാ യസ്യ ഹൃദാശ്രിതാഃ
തസ്യ സീമന്തപുേത്രാഹം സർവേജ്ഞാ ൈവദ്യസത്തമഃ
സന്മാർഗ്ഗദർശീ ച സുഖീ ദുഃഖമാർഗ്ഗവിവർജ്ജിതഃ
പിതാമഹശിഖായാം തു ആത്മപുേച്ഛന േമളിതഃ
നാമ്നാ പിതാമഹസ്സാക്ഷാന്മാതാമഹമനുവ്രതഃ.
മാതാമേഹാ േമ മധുസൂദനപ്രിേയാ
നാരായേണത്യുച്ചതരം ബ്രുവാണഃ
സംസാരദുഃഖാനി ന വിന്ദേതസൗ
ത്രസന്തി യന്നാമരേവണ േരാഗാഃ.
തസ്യ പുത്രാദധീേതാഹം ൈവദ്യശാസ്ത്രസമുച്ചയം
പിതുരാജ്ഞാം പുരസ്കൃത്യ ബ്രഹ്മചര്യവ്രേത സ്ഥിതഃ.”

പിലാേന്താൾ ആര്യശർമ്മാവിെന്റ പുത്രനായ നാരായ
ണെന്റ സീമന്തപുത്രനാണു് താെനന്നും മെറ്റാരു നാരാ
യണെന്റ മകനായ തെന്റ അമ്മാവേനാടാണു് ൈവദ്യ
ശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചെതന്നും ബ്രഹ്മചര്യമാണു് ഗ്രന്ഥരച
നാകാലത്തും തെന്റ ആശ്രയെമന്നും കവി ഈ േശ്ലാക
ത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“കാണാദം പാണിനീയം ച മീമാംസാം ൈദ്വതഖണ്ഡനം
േവദാന്തം േയാഗസാംഖ്യാദി ചാേലാക്യ ഹി കൃതന്ത്വിദം”

എന്നു പറയുന്നതിൽനിന്നു സകല ശാസ്ത്രങ്ങളും േനാക്കീ
ട്ടാണു് അേദ്ദഹം സദാചാരവൃത്തിവർത്തനം നിർമ്മിച്ച
െതന്നും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. സദാചാരപരനായ ൈവദ്യ
െന്റ നിലെയപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനു വലിയ ബഹുമാനമാ
ണുള്ളതു്.
“അദൃഷ്ടം പരമാത്മത്വം ഹംസാസ്തത്ര ചരന്തി ഹി

ൈവദ്യസ്തു തൽപരം യാതി വിനതാസംഭവാസ്പദം.
ൈവദ്യഃ പരമഹംസാനാം മാർഗ്ഗാദുപരി വർത്തേത
സദാചാരപ്രവൃത്തേശ്ചദന്യഥാന്ധം തേമാ വ്രേജൽ.
യഥാർത്ഥനാമാര്യശർമ്മാ സദാചാരപ്രകാശനാൽ
യാഥാർത്ഥ്യാൈദ്വദ്യസംജ്ഞായാ ഉത്തമം പദമാവിശൽ.”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക.

സാമുദ്രസാരം
സാമുദ്രികാശാസ്ത്രമാകുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെല പ്രതിപാ
ദ്യം. സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല ആശ്രിതനായ മൂേക്കാെല ശങ്ക
രൻനമ്പൂരി എന്ന ഒരു ൈദവജ്ഞനാണു് പ്രേണതാവു്.
അേദ്ദഹം താൻ നാരായണൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതെന്റ
ശിഷ്യനാെണന്നു പറയുന്നു.
“മുക്തിസ്ഥലാലയഗിരീന്ദ്രസുതാപ്രസാദ-

േലശാപ്തവാൿപ്രസരൈവഭവലബ്ധകീർത്തിഃ
സാമുദ്രസാരമൃജൂനാ തനുേത പഥാസൗ
ശ്രീശങ്കേരാദ്രിജലധീശ്വരപാദേസവീ.
ആയുഃപ്രേശ്ന ജീവിതം ച മുമൂർഷൂണാം ച ലക്ഷണം
തല്ലാഞ്ഛനഞ്ച വക്ഷ്യാമി പ്രവിവിച്യ യഥാശ്രുതം.”
“ഉക്താേന്യവം ലക്ഷണാനി ലാഞ്ഛൈനസ്സഹ കാനിചിൽ
നാരായണഗുേരാർവക്ത്രാന്മുമൂർഷൂണാം യഥാശ്രുതം.”
“അഥ സന്താനസംസിദ്ധിലക്ഷണം തു സലാഞ്ഛനം
വേക്ഷ്യ നാരായണഗുേരാരനുസ്മൃത്യ മനീഷിതം.”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക. നാരായണനാമാ
വായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരു ആെരന്നറിയുന്നില്ല.

S

°

Õ

G

}







45 പനക്കാട്ടു നമ്പൂരി
(പ്രശ്നമാർഗ്ഗകാരൻ)
െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ പ്രശ്നമാർഗ്ഗം എന്ന
േപരിൽ മഹനീയമായ ഒരു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം പന
ക്കാട്ടു നമ്പൂരി രചിച്ചു. വടേക്ക മലയാളത്തിൽ ഇടക്കാ
ട്ടു തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനു് ഒരു നാഴിക വടക്കായി ഒരു വിഷ്ണു
േക്ഷത്രമുണ്ടു്. ആ േക്ഷത്രത്തിെന്റ അഗ്നിേകാണത്തിലാ
യി മൂന്നുനാലു ഫർേലാംഗ് അകെല പനക്കാടു് എന്നു
സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു നമ്പൂരിയില്ലം കുേറക്കാലം മുൻപു
വെര ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ അതിെന്റ നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങ
േള കാണ്മാനുള്ളു. ആ ഇല്ലം അന്യം നിന്നേപ്പാൾ േമല്പ
ടി വിഷ്ണുേക്ഷത്രത്തിെന്റ സമീപത്തുള്ള മുല്ലപ്പള്ളിയില്ല
ത്തിൽ ലയിച്ചു. പനക്കാട്ടു നമ്പൂരിെയ േദശനാമെത്ത
പുരസ്കരിച്ചു് ഇടക്കാട്ടു നമ്പൂരി എന്നും പറയാറുണ്ടു്. പ്ര
സ്തുതേക്ഷത്രത്തിൽ പനക്കാടിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഊരാ
ണ്മസ്ഥാനത്തിെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത അവകാശി മുല്ലപ്പള്ളി
നമ്പൂരിയാണു്. ആ ഇല്ലേത്തക്കു് അതുകൂടാെത അവി
െട സ്വന്തം നിലയിലും ഒരു ഊരാണ്മസ്ഥാനമുണ്ടു്. പ്ര
ശ്നമാർഗ്ഗത്തിൽ കാണുന്ന ഉപക്രമത്തിൽ,
“മധ്യാടവ്യധിപം ദുഗ്ദ്ധസിന്ധുകന്യാധവം ധിയാ

ധ്യായാമി സാധ്വഹം ബുേദ്ധശ്ശുൈദ്ധ്യ വൃൈദ്ധ്യ ച
സിദ്ധേയ.”
“നമശ്ശ്രീമങ്ഗലേശ്രണീനിവാസായ മഹാത്മേന

സർവം ജാനന്തി ൈദവജ്ഞാ യദ്ദത്തശ്രുതി ചക്ഷുഷഃ.
െചല്ലൂരീശ്വരമാനമ്യ ൈശലജാവല്ലഭം മയാ
ശിഷ്യായ േദശികാവാപ്തം പ്രശ്നവർേത്മാപദിശ്യേത”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് ഇടക്കാട്ടു് അമ്പലത്തിെല
മഹാവിഷ്ണു ഗ്രന്ഥകാരെന്റ കുലൈദവമാെണന്നും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗുരു മങ്ഗലേശ്ശരി നമ്പൂരിയാ
യിരുന്നു എന്നും െപരുെഞ്ചല്ലൂർഗ്രാമത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു ഗൃ
ഹമായിരുന്നു പനക്കാടു് എന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ആചാര്യ
െന്റ േപെരെന്തന്നു് അറിവിെല്ലങ്കിലും,
“യഃ ശ്രീമഹാേദവസുേതാ മുരാേരർ-

ല്ലേബ്ധാദേയാ മദ്ധ്യവനാധിനാഥാൽ
സ പ്രശ്നമാർഗ്ഗാഖ്യമകാർഷേമതച്ഛാസ്ത്രം സുഖം േബാധയിതും സ്വശിഷ്യാൻ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാവു
ശ്രീയും പിതാവു മഹാേദവനുമായിരുന്നു എന്നു നാം ധരി
ക്കുന്നു.

പ്രശ്നമാർഗ്ഗം

പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിൽ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിെല
“ജാതകേഗാളനിമിത്തപ്രശ്നമുഹൂർത്താഖ്യഗണിതനാമാനി”
അതായതു ജാതകം, േഗാളം, നിമിത്തം, പ്രശ്നം, മുഹൂർ
ത്തം, ഗണിതം എന്നീ ഷഡംഗങ്ങളിൽ നാലാമേത്ത
യായ പ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി മാത്രേമ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളു
എങ്കിലും അതു സമഗ്രവും സർവ്വങ്കഷവുമായ രീതിയി
ലാകുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം പൂർവാർദ്ധെമന്നും ഉത്തരാർദ്ധ
െമന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഓേരാ അർദ്ധത്തിലും പതിനാറധ്യായങ്ങൾ വീതം
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വരാഹമിഹിരെന്റ ബൃഹജ്ജാത
കം, അതിനു ഭേട്ടാല്പലെന്റ വിവൃതി മുതലായ വ്യാഖ്യാന
ങ്ങൾ, തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരിയുെട ദശാധ്യായി, കൃഷ്ണീയം
എന്നീ പൂർവസൂരികളുെട വാങ്മയങ്ങളിൽ തനിക്കുള്ള
വിേശഷാദരെത്ത പനക്കാട്ടു നമ്പൂരി സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താ
വിക്കുന്നുണ്ടു്. രണദീപിക, മാധവീയം വിദ്വജ്ജനവല്ലഭ,
ആര്യാസപ്തതി, ഷട്പഞ്ചാശികപരാശരേഹാര, മുഹൂർ
ത്തരത്നം, പ്രശ്നസങ്ഗ്രഹം തുടങ്ങിയ ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങ
േളയും അേദ്ദഹം അങ്ങിങ്ങു സ്മരിക്കുന്നു. േകാലത്തുനാ
ട്ടിെല കളരിയങ്കെത്തപ്പറ്റിയും ഇരുപത്തിനാലാമധ്യാ
യത്തിൽ “േകാലക്ഷ്മാപതി രാേഷ്ട്രസ്തി സംപ്രഹാേരാങ്ക
സംജ്ഞിതഃ” എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“േകാളംേബ മുരഹാസംേഖ്യ ചേന്ദ്ര വീരയുതിർമ്മതാ

സുംഭാേബ്ദഷ്വഥ യാേതഷു സംേയാൈജ്യൈകകലിപ്തികാ”

എന്നു് ഒരു േശ്ലാകം പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിൽ കാണുന്നു. അതിൽ
നിന്നു െകാല്ലം 825-ആണ്ടിടയ്ക്കാണു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
രചനെയന്നു് അനുമാനിക്കാം. പ്രശ്നമാർഗ്ഗം നിർമ്മി
ക്കുേമ്പാൾ കവി അനതീതയൗവനനായിരുന്നു എന്നു്
ഐതിഹ്യം േഘാഷിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതി
യായി ഒരു ഗണിതഗ്രന്ഥം കൂടിയുെണ്ടന്നും അതിെല
“മധ്യാരണ്യപ്രഭവമയേന േസാമജായാസമാേന” എന്ന
പദ്യത്തിൽനിന്നു് അതിെന്റ നിർമ്മിതി 851-ലാെണന്നു
കാണാെമന്നും ചില പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. ആ ഗ്ര
ന്ഥം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആെകക്കൂടി പനക്കാട്ടു നമ്പൂരി
െകാല്ലം 800-നും 870-നും ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്നതായി
വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്. പ്രശ്നമാർഗത്തിെന്റ പൂർവ്വാർ
ദ്ധം േചാളേദശീയനായ ഈശ്വരദീക്ഷിതർ എെന്നാരു
പ്രാശ്നികൻ വായിച്ചേപ്പാൾ അതിൽ ചില േദാഷങ്ങൾ
ഉത്ഭാവനം െചയ്യുകയുണ്ടായി. അതിെനപ്പറ്റി നമ്പൂരി
ഉത്തരഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
“ദൃഢം ഗൃഹീേതശ്വര പക്ഷപാതം

ജേനാ യഥാ നിന്ദതി വിഷ്ണുഭക്താൻ
തൈഥവ േയ മൽകൃതിനിന്ദകാസ്സ്യുേസ്തഷാമസൗ തിഷ്ഠതു ദൂരദൂേര.
സ്വകല്പിതഃ കശ്ചിദപീഹ നാർേത്ഥാ
ഗ്രന്ഥാന്തേര ക്വാപി വിനാത്മദൃഷ്ടം
വിശ്വസ്യ ശിഷ്യാഃ പ്രയതധ്വമസ്മിൻ
ഭവന്തു സത്യാസ്സകലാ ഗിേരാ വാഃ.”

ഈശ്വരേജ്യാത്സ്യരുെട പക്ഷെത്ത അവലംബിച്ചുെകാ
ണ്ടു് ആരും തെന്റ ഗ്രന്ഥെത്ത സമീപിക്കാെതയിരിക്ക
െട്ട എന്നും ഗ്രന്ഥാന്തരങ്ങളിൽനിന്നു താൻ ഗ്രഹിച്ചി
രിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ലാെത സ്വകല്പിതമായി യാെതാ
ന്നും അതിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉൽേബാധനം, പ്രശ്ന മാർഗ്ഗത്തിൽനി
ന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
ൈദവജ്ഞലക്ഷണം:
“േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രവിദേഗ്ദ്ധാ ഗണിതപടുർവൃത്തവാംശ്ച

സത്യവചാഃ
വിനയീ േവദാധ്യായീ ഗ്രഹയജനപടുശ്ച ഭവതു
ൈദവജ്ഞഃ.”
ൈദവജ്ഞെന്റ നിത്യാനുഷ്ഠാനം:

“ഉത്ഥാേയാഷസി േദവതാം ഹൃദി നിജാം ധ്യാത്വാ

വപുേശ്ശാധനം
കൃത്വാ സ്നാനപുരസ്സരം സലിലവിേക്ഷപാദി കർമ്മാഖിലം
കൃത്വാ മന്ത്രജപാദികം ച വിധിവൽ പഞ്ചാംഗവീക്ഷാം
തഥാ
േഖടാനാം ഗണനാഞ്ച ൈദവവിദഥ
സ്വസ്ഥാന്തരാത്മാഭേവൽ.”

പ്രശ്നമാർഗ്ഗെത്തേപ്പാെല പ്രശ്നവിഷയെത്തസ്സംബന്ധി
ച്ചിടേത്താളം ജ്യൗതിഷികന്മാരുെട ഇടയിൽ പ്രമാണീഭൂ
തമായി േകരളത്തിൽ ഇക്കാലത്തും മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥവുമി
െല്ലന്നുള്ളതുതെന്ന അതിെന്റ അഭ്യർഹിതത്വത്തിനു വി
നിഗമകമാണു്.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിനു് അതിെന്റ പ്രേണതാവുതെന്ന ദുർഗ്ഗ
മാർത്ഥപ്രകാശിനി എെന്നാരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അതു് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രിയശിഷ്യ
നാണു് െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
പ്രസിദ്ധനായ മച്ചാട്ടു നാരായണനിളയതു്. ഇളയതി
െന്റ ശിഷ്യൻ ഏഴിക്കര നാരായണൻമൂസ്സതു് ഒരു ഗരിഷ്ഠ
നായ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും ജ്യൗതിഷികനുമായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗിേനയനും, ശിഷ്യനായ േകരളവർ
മ്മനുണിത്തിരിയുെട അേന്തവാസിയുമായ മഹാവിദ്വാൻ
പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മാ പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിനു്
“ഉപരത്നശിഖാ” എെന്നാരു വിശിഷ്ടമായ ഭാഷാവ്യാ
ഖ്യാനം രചിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പൂർവ്വാർദ്ധത്തിന്നു
‘രത്നശിഖാ’ എന്ന േപരിൽ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായി
രുന്ന ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയരുെട ഒരു ഭാഷാവ്യാ
ഖ്യാനവും പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ടു്.

ബാലേബാധിനി (ജാതകപദ്ധതിവ്യാഖ്യാ)
വടേശ്ശരി പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിയുെട ജാതകപദ്ധതിക്കു
“ബാലേബാധിനി” എെന്നാരു വ്യാഖ്യാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
വ്യാഖ്യാതാവു ൈകലാസപുരത്തു േഗാവിന്ദവാരിയരുെട
ശിഷ്യനും ൈവക്കത്തു െപരുംതൃേക്കാവിലപ്പെന്റ ഭക്ത
നുമായ ഒരു പണ്ഡിതനാണു്. കാലേമെതന്നു നിർണ്ണയി
ക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.
“വ്യാഘ്രഗ്രാേമശ! േനത്രാണ്യരുണശശധരാങ്ഗാരൈകഃ കല്പിതാനീ-

േത്യതൽ സൗമ്യാകൃേതേസ്തഽഖിലഭുവിനഗുേരാർഭാർഗ്ഗവാചാര്യവൃേത്തഃ
ഉദ്യന്മന്ദസ്മിതസ്യ പ്രകടിതഭുജഗാലംകൃേതാർേദ്ദവ ഭദ്രം
തുഭ്യം സർവ്വഗ്രഹാത്മൻ! വരദവര! നമഃ
പാർവതീവല്ലഭായ.
വിദ്യാദമപ്യവിദ്യാദം ചിത്രം േജ്യാതിർജ്ജഗദ്ഗുരും
ൈകലാസപുരേഗഹസ്ഥം വേന്ദ േഗാവിന്ദനാമകം.
വടേശ്രണീതി േലാേകസ്മിൻ പ്രസിദ്ധസ്യ ദ്വിജന്മനഃ
കൃതിര്യാ ലിഖ്യേത വ്യാഖ്യാ സ്വല്പാ ജാതകപദ്ധേതഃ
ബാലപ്രേബാധിനീസംജ്ഞാം സന്തസ്സംേശാധയന്ത്വിമാം
യദ്യപ്യുപകൃതിഃ സ്വല്പാപ്യനയാ വിനയാന്വിതാ.”

ഇവിെട േശ്ലഷഘടനയാൽ സൂചിതനായ ഭാർഗ്ഗവാചാ
ര്യൻ ഭാർഗ്ഗവേഗാത്രജനായ മൂലഗ്രന്ഥകാരനാകുന്നു.

സന്താനദീപിക
സന്തതിഭാവെത്തപ്പറ്റി നിഷ്കൃഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന
ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു സന്താനദീപിക. പ്രേണതാവിെന്റ ഗു
രു വാസുേദവൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്ന
ല്ലാെത മെറ്റാന്നും അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു കൂടാ.
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽകാണു
ന്നു.
“ഗുരുനാഥം നമസ്കൃത്യ ഗണനാഥം പ്രണമ്യ ച

വാേഗ്ദവീവന്ദനം കൃത്വാ സ്മൃത്വാം തം കമേലാദ്ഭവം
ശങ്കരം വിഷ്ണുമഭ്യർച്ച ്യ സമ്പൂജ്യ ച നവഗ്രഹാൻ
വാസുേദവം ഗുരും ധ്യാത്വാ വേക്ഷ്യ സന്താനദീപികാം.
അജ്ഞാനാമല്പബുദ്ധീനാം ഹിതാർേത്ഥ വക്ഷ്യേത മയാ
സന്താനദീപികാശാസ്ത്രമുപേദശാർത്ഥദർശനം.
നരാണാഞ്ചാനപത്യത്വം ദത്തപുത്രാദിലക്ഷണം
പുത്രേശാകാല്പപുത്രത്വം ബഹുപുത്രത്വമുച്യേത.”

ആെക നൂറ്റിരുപെത്താന്നു പദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നു.

ആശൗചചിന്താമണി
മഴമങ്ഗലത്തു പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിയുെട ആശൗചദീപ
കത്തിെന്റ സാരസങ്ഗ്രഹമാണു് ആശൗചചിന്താമണി.
പ്രേണതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല. ഒരു നമ്പൂരിയാെണ
ന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണു്.
“ഗേണശവാണീഗുരുദക്ഷിേണശാൻ

വേന്ദ ദയാബ്ധീൻ വരദാനശീലാൻ
ജന്മാദിമൂലാനി നിരസ്യ ചാഘാന്യമീ ദിശന്ത്വാശു മമാത്മശുദ്ധിം.”

എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടു് ഈ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നു.
“രാത്ര്യന്ത്യത്ര്യംശഭാൿ സ്യാൽ പരദിനമഘപു-

ഷ്പാഗേമേഥാദിേതർേക്ക
ശുദ്ധിസ്സ്യാൽ പുഷ്പിണീ സാ ത്വിഹ ചരമദശാതുര്യഭാേഗപി കൃച്ഛ്േറ
േഹതുഃ സ്പൃഷ്ട്വാന്ത്യേലശാദിനമപി ഫലതഃ
പൂർണ്ണതാേമതി ചാദ്യം
ശ്രുത്വാ േചൈദകേദശം സമമഹമവശിേഷ്ടന ശുദ്ധ്യന്തി സർേവ്വ”

എന്നതു മെറ്റാരു േശ്ലാകമാണു്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിനു വി
സ്തൃതമായ ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും കാണ്മാനുണ്ടു്. വ്യാ
ഖ്യാതാവു് ‘നിലയേക്രാഡ’ത്തിെല ശിവേനയും െകാടി
ക്കുന്നത്തു ഭഗവതിേയയും വന്ദിക്കുന്നു.
“നമാമി നിലയേക്രാഡനിലയം നീലേലാഹിതം
അംബാഗിരീന്ദ്രനിലയാമംബികാമപി സാദരം”

എന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക. വ്യാഖ്യാനം പത്താം ശതക
ത്തിെല കൃതിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.

സാളഗ്രാമലക്ഷണം
സാളഗ്രാമങ്ങളുെട വർണ്ണം ഗുണം, പൂജ, ഫലം ഗ്രാഹ്യാ
ഗ്രാഹ്യത, തദന്തർഗ്ഗതങ്ങളായ മൂർത്തിേഭദങ്ങളുെട
ലക്ഷണം മുതലായവെയപ്പറ്റി നിഷ്കൃഷ്ടമായി പ്രതിപാ
ദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് സാളഗ്രാമലക്ഷണം. തിരുവി
താംകൂറിൽെപ്പട്ട െചേങ്കാട്ടത്താലൂക്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
പത്മനാഭശാസ്ത്രി എെന്നാരു പണ്ഡിതനാണു് ഇതിെന്റ
പ്രേണതാവു്.
“ബ്രഹ്മാദിഷു പുരാേണാഷു വ്യാേസേനാക്തം മഹാത്മനാ
ഏകത്ര സുഖേബാധാർത്ഥം മയാ സങ്ഗൃഹ്യേത ഽധുനാ.

െശേങ്കാട്ടസംജ്ഞനഗരവാസീ ബഹ്വൃചേദശികഃ
പദ്മനാഭസ്സ്വേബാധാർത്ഥമകേരാച്ഛാസ്ത്രസംഗ്രഹം”

എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കാണുന്ന പ്രസ്താവനയിൽനി
ന്നു സാളഗ്രാമലക്ഷണം വ്യാേസാക്തങ്ങളായ ബ്രഹ്മാദി
പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നു ഏകത്ര സമാേവശിപ്പിക്കുന്നതാ
ണു് ഇതിെല പ്രതിപാദ്യെമന്നും ആചാര്യൻ ഋേഗ്വദികളു
െട ഉപാധ്യായനായിരുന്നു എന്നും ധരിക്കാവുന്നതാണു്.
കാലെത്തപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല.
“ഗണ്ഡക്യാേശ്ചാത്തേര തീേര ഗിരിരാജസ്യ ദക്ഷിേണ

േക്ഷത്രം ൈവ വിഷ്ണുസാന്നിധ്യാൽ
സർവ്വേക്ഷേത്രാത്തേമാത്തമം.
േയാജനദ്വാദശമിതം ബഹുതീർത്ഥസമാകുലം
തത്ര ഛത്രനദീനാമ തീർത്ഥം ബ്രഹ്മവിനിർമ്മിതം
തേസ്യാത്തേര മഹാശൃങ്ഗം മമ പ്രീതികരം സദാ”

എന്നിങ്ങെന മഹാവിഷ്ണു സാളഗ്രാമം വിളയുന്ന േദശേമ
െതന്നു ഗുരുഡന്നും ബ്രഹ്മാവിന്നും നാരദന്നും ഉപേദശി
ക്കുന്നതായി പത്മനാഭശാസ്ത്രി വർണ്ണിക്കുന്നു.
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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 III
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
33. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
34. ഭാഷാസാഹിത്യം
35. ഭാഷാസാഹിത്യം
36. ചില ഭാഷാേജ്യാതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
37. ഭാഷാസാഹിത്യം
38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)
39. ഭാഷാസംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ
40. കിളിപ്പാട്ടുകളും ആട്ടക്കഥകളും
41. പലവകപ്പാട്ടുകളും ഗദ്യകൃതികളും

െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

