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1 െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്:
(938-984) ജീവചരിത്രം
െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് 938-ആമാണ്ടു കർക്ക
ടകമാസത്തിൽ ഭരണിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അവി
ടുെത്ത മാതാവു രാമവർമ്മ ശക്തൻതമ്പുരാെന്റ ചിറ്റ
മ്മയായിരുന്നു. വിഗതമാതൃകനായ തെന്ന മൂന്നുവയ
സ്സുമുതൽ ലാളിച്ചു വളർത്തിയ ചിറ്റമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയുെട
േപരിൽ ശക്തൻതമ്പുരാനു നിസ്സീമമായ ഭക്തിയുണ്ടാ
യിരുന്നുെവന്നുള്ളതു സുപ്രസിദ്ധമാണു്. അവിടുന്നു പ്ര
സവിച്ച നാലു പുത്രന്മാരിൽ േജ്യഷ്ഠൻ രാമവർമ്മത്തമ്പു
രാനായിരുന്നു. ആ തമ്പുരാൻ 981 മുതൽ 984 ധനുമാ
സം 30-ാംനു-വെര െകാച്ചിരാജ്യം ഭരിച്ചതിെന്റ േശഷം
െവള്ളാരപ്പിള്ളിേക്കാവിലകത്തുവച്ചു തീെപ്പട്ടു. ചിറ്റമ്മ
ത്തമ്പുരാട്ടി 978 കർക്കടകത്തിൽത്തെന്ന സ്വര്യാതയാ
യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ മര
ണാനന്തരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്ത സേഹാദരനായ
വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ രാജ്യഭാരം കേയ്യല്ക്കുകയും
1003-ആമാണ്ടു തൃപ്പൂണിത്തുറെവച്ചു തീെപ്പടുകയും െച
യ്തു. ആ രണ്ടു മഹാരാജാക്കന്മാരും സാഹിത്യത്തിൽ
അത്യന്തം അഭിരുചിയുള്ളവരും സ്വയം കവനംെചയ്തും
ഇതരകവികേളയും പണ്ഡിതന്മാേരയും പലവിധത്തിൽ
േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചും സംസ്കൃതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും ജീവാതു
ക്കെളന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തി േനടിയവരുമായിരുന്നു.
973-ആമാണ്ടു ധർമ്മരാജാവു നാടുനീങ്ങിയേതാടുകൂടി
േകരളത്തിെല സാഹിത്യം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു
തൃപ്പൂണിത്തുറെയ അഭയം പ്രാപിച്ചു; വീരേകരളവർമ്മ
ത്തമ്പുരാൻ തീെപ്പട്ട അവസരത്തിൽ തിരിെയ തിരുവന
ന്തപുരേത്തക്കുേപാന്നു് 1004-ആമാണ്ടു തിരുവിതാംകൂർ
േനരിട്ടു ഭരിച്ചു തുടങ്ങിയ ഗർഭശ്രീമാൻ സ്വാതിതിരുനാൾ
മഹാരാജാവിെന്റ നിരന്തരലാളനത്തിൽ വീണ്ടും ഉത്ത
േരാത്തരം പരിപുഷ്ടമായി പ്രേശാഭിച്ചു.

െകാച്ചിയിെല മാധ്വമതം
ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ ഉഡുപ്പി
എന്ന സ്ഥലത്തു മാധ്വാചാര്യന്മാരുെട വകയായി എട്ടു
മഠങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നാണു് േസാദയ മഠം. െകാ
ല്ലം പത്താംശതകത്തിെന്റ ആരംഭംമുതല്ക്കുതെന്ന തൃപ്പൂ
ണിത്തുറ േക്ഷത്രത്തിെല ശാന്തിക്കാരായ തങ്ങളുെട
ചില ശിഷ്യന്മാെര സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി ആ മഠത്തി
െല സ്വാമിയാരന്മാർ പലേപ്പാഴും അവിെട വരികയും
മഠാധിപതികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ രാേജാപചാര
ത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. ശക്തൻതമ്പു
രാെന്റ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന േസാദയസ്വാമിയാർക്കു,
ആ മഹാരാജാവില്ലാതിരുന്ന അവസരത്തിൽ തൃപ്പൂണി
ത്തുെറവച്ചു രാമവർമ്മതമ്പുരാേനയും വീരേകരളവർമ്മ
ത്തമ്പുരാേനയും മാധ്വമതത്തിേലക്കു പരിവർത്തനം
െചയ്യിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചു. ശക്തൻതമ്പുരാൻ സ്വാമി
യാരുെട ആ കേയ്യറ്റെത്തപ്പറ്റി അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അത്യ
ന്തം കുപിതനായി ആ രണ്ടു രാജകുടുംബാങ്ഗങ്ങേളയും
സമുചിതമായ വിധത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു് ഒരുെമ്പ
ടുകയും ചിറ്റമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയുെട വാത്സല്യമസൃണമായ
അഭ്യർത്ഥന നിമിത്തം ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിരമി
ക്കുകയും െചയ്തു. സ്വാമിയാെരയും അവിടുന്നു െവറുേത
വിട്ടിെല്ലന്നും അേദ്ദഹെത്ത ഭസ്മസ്നാനം െചയ്തു ചക്കം
കുളങ്ങര ശിവേക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനമിരുത്തിച്ചു എന്നും
പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. ഏതായാലും അനന്തരവർ
ക്കു മാധ്വമതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അചഞ്ചലമായിരു
ന്നതിനാൽ 981-ൽ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കിരീടധാര
ണമഹത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാൻ സ്വാമിയാർ വീണ്ടും
തൃപ്പൂണിത്തുെറ വന്നുേചർന്നു; ആ മതം കുേറക്കാലേത്ത
ക്കു രാജകുടുംബത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതവുമായി. ആ രണ്ടു
മഹാരാജാക്കന്മാരുേടയും കൃതികളിൽ മാധ്വാചാര്യെര
പ്പറ്റിയുള്ള പ്രശംസ അവ്യഭിചാരിയായി കാണാവുന്ന
താണു്. രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ മൂന്നുെകാല്ലെത്ത
രാജ്യഭാരം സാഹിതീവ്യവസായത്തിനു് അേശഷം േയാ
ജിച്ചതായിരുന്നില്ല. 984-ൽ അവിടുന്നു മരിച്ച അവസര
ത്തിൽ േവലുത്തമ്പിയും പാലിയത്തു േകാമിയച്ചനുംകൂടി
ബ്രിട്ടീഷ് കാേരാടു പടെവട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു.
വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ രാജ്യഭരണാരംഭത്തിൽ
സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിതമാകുകയാൽ തനിക്കു അഭി
മതമായ ആ വ്യവസായം അവിടുേത്തക്കു നിർവിഘ്ന
മായി തുടർന്നുെകാണ്ടുേപാകുന്നതിനു സാധിച്ചു. 1039
മകരമാസത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുെറവച്ചു തീെപ്പട്ട രവിവർ
മ്മത്തമ്പുരാെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തിനു പിന്നീടു മാത്രമാണു്
െകാച്ചി മഹാരാജാക്കന്മാർ വീണ്ടും പണ്ടെത്തേപ്പാെല
സ്മാർത്തമതാനുയായികളായതു്.

കൃതികൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വകയായി രണ്ടു കൃതികേള
കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളൂ. അവയിൽ പൂർണ്ണത്രയീശസ്തുതി സംസ്കൃ
തത്തിലും സുന്ദരകാണ്ഡം പാന ഭാഷയിയിലും രചിച്ചിട്ടു
ള്ളതാണു്.

പൂർണ്ണത്രയീശസ്തുതി
ഭക്തിസംവർദ്ധകമായ ഒരു േസ്താത്രമാണു് പ്രസ്തുത കാ
വ്യം. അതിെല ആദ്യെത്ത േശ്ലാകം താെഴ േചർക്കു
ന്നു.
“പൂർണ്ണത്രയ്യാഖ്യപുര്യാം ഹരിഭവനനിേഭ

സ്വാലേയ സന്നിഷണ്ണം
പീേഠ ൈഹേമ ച വിേഷ്ണാ: ഫണിവരലസിേത
ഹാരേകാടീരധാരീ
േകയൂൈര: കുണ്ഡൈലൈസ്തർമ്മണിവരകുടൈകർഭൂഷൈണർഭാസുരാംേഗാ
മാടശ്രീരാമഭൂപം കനകകവചധൃൿ
പാതു പൂർണ്ണത്രയീശഃ.”
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2 സുന്ദരകാണ്ഡം പാന
മഹാരാജാവിനു് ഒരിക്കൽ മൂത്രകൃച്ഛ്റത്തിെന്റ ഉപദ്രവ
മുണ്ടായി എന്നും അതു വായു സംബന്ധമായുള്ള ഒരു
േരാഗമാകയാൽ വായുപുത്രനായ ഹനൂമാെന്റ പ്രസാ
ദംെകാണ്ടു് അതിനു ശമനംവരുത്തണെമന്നു നിശ്ചയി
ച്ചു് അവിടുന്നു രാമായണം സുരന്ദകാണ്ഡം പാനയായി
ഉണ്ടാക്കി എന്നും ഹനൂമാൻ സീതാേദവിയുെട കയ്യിൽ
അംഗുലീയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടംവെര എഴുതിയേപ്പാൾ
ആ േരാഗം േഭദമായി എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. പ്രസ്തുത
കൃതി പാരായണം െചയ്താൽ വായുഭഗവാെന്റ അനുഗ്ര
ഹം സിദ്ധിച്ചു തദ്വാരാ സുഖപ്രസവമുണ്ടാകുെമന്നുള്ള
വിശ്വാസംനിമിത്തം തൃപ്പൂണിത്തറേക്കാവിലകെത്ത
െകാച്ചുതമ്പുരാട്ടിമാർ ഇന്നും ആ പാന ഗർഭകാലങ്ങ
ളിൽ പാരായണംെചയ്യാറുണ്ടു്. സുന്ദരകാണ്ഡം മാത്ര
െമ മഹാരാജാവു നിർമ്മിച്ചുള്ളു. അതിെനത്തുടർന്നു് ആ
േകാവിലകെത്ത സുഭദ്ര എന്ന നാമാന്തരത്താൽ സുവി
ദിതയായിരുന്ന ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടി യുദ്ധകാണ്ഡവും
ആ രീതിയിൽത്തെന്ന ഉണ്ടാക്കി ശ്രീരാമപട്ടാഭിേഷകം
വെരയുള്ള രാമായണകഥ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുന്ദരകാ
ണ്ഡം,
“സത്യവതീതനയൻ ജഗന്നാഥൻ

സത്യകീർത്തി മുനികുലേശഖരൻ
തൃപ്പൂണിത്തുെറ േമവുന്ന മാധവെനേപ്പാഴും മമ ചിേത്ത വിളങ്ങണം.
പൂർണ്ണപ്രജ്ഞമുനികൃപയുെമന്നിൽ
പൂർണ്ണമായി വിലേസണെമേപ്പാഴും.
വാണിേടണെമൻ ജിഹ്വയിെലേപ്പാഴും
വാണീേദവിയുേമറ്റം പ്രസന്നയായ്”

എന്നു് ആരംഭിക്കുകയും,
“രാമേദവകൃപാമുഖ്യഭാജന!
രാമപാദാബ്ജഹംസ ! മഹാബല!
“ഭീമരാവണദർപ്പവിനാശന!
യാമിനീചരതൂലഭാവാനല!
സീതാേദവീകൃപാമുഖ്യഭാജന!
പീതഹാലാഹലാമരവന്ദിത!
ധൂതഗാന്ധാരീപുത്ര ! ഹതവീരകൃതസമ്മർദ്ദദുർമ്മദഭഞ്ജന!
വായുപുത്ര ! ഹനൂമൻ ! നേമാസ്തു േത;
ആയുരാേരാഗ്യസൗഖ്യാനി േദഹി േമ.
പൂർണ്ണേബാധ ! ഭവാെന്റ ചരിത്രെത്ത

വർണ്ണിപ്പാേനറ്റം കൗതുകംെകാണ്ടു ഞാൻ
വർണ്ണിേച്ചനിതിലുണ്ടു പിഴെയങ്കിൽ
പൂർണ്ണപ്രജ്ഞ ! ഹനൂമൻ ക്ഷമിക്കണം.
ഹനൂമൻ ! ഭവച്ഛ്റീരാമേസവെയ–
പ്പാനയായി ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതുെകാണ്ടു,
പൂർണ്ണപ്രഞ്ജ ! േത ഹൃൽകമലസ്ഥിതൻ
പൂർണ്ണേവദപുേരശ്വരൻ പ്രീയതാം”

എന്നു് അവസാനിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പൂർണ്ണപ്രജ്ഞൻ
എന്നതു മാധ്വമതസ്ഥാപകനായ ആനന്ദതീർത്ഥയതി
യുെട ഒരു ബിരുദനാമമാകുന്നു; അേദ്ദഹെത്ത ഹനൂമാ
െന്റ അവതാരെമന്നു മാധ്വന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുേറ
വരികൾകൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചു െകാള്ളെട്ട.
ഹനൂമാൻ സീതാേദവിേയാടു്:
“അരുണമണിവർണ്ണജടാഭാരം

തിരുമുടിയിലുണ്ടു പ്രകാശിച്ചു്
പുണ്ഡരീകദലായതേലാചനൻ
പുണ്ഡരീകസുധാംശുസമാനനൻ
ചാരുനാസികൻ ബിംബഫലാധരൻ
ചാരുദന്തൻ മേനാജ്ഞകേപാലവാൻ
അത്ഭുതഗളൻ, വിസ്തീർണ്ണവക്ഷസ-(?)
നത്ഭുതാശ്വത്ഥപത്രസേമാദരൻ
സർപ്പേഭാഗസമാനകരാംബുജൻ
െകെല്പാേട ദ്രുമചീരവിഭൂഷിതൻ
കരിരാജകേരാരുസുജംഘാവാൻ
ചാരുപാദപ്രപദാംഗുലീനഖൻ
േഘാരബാണാസിചാേപഷുധിധരൻ
മാരേകാടിമേനാജ്ഞകേളബരൻ;
നല്ല േവണ്ടുന്ന ലക്ഷണമാകേവ
വല്ലഭൻ തന്നിലുണ്ട േത േശാഭേന!”
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3 െകാച്ചി വീരേകരളവർമ്മ മഹാരാജാവു്
(941-1003) ജീവചരിത്രം
ജീവചരിത്രം
െകാച്ചി വീരേകരളവർമ്മ മഹാരാജാവു് 941–ആം ആണ്ടി
ടയ്ക്കു ജനിച്ചു. 1003-ആമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 22-ആംനുതീെപ്പട്ടു. ബാല്യംമുതൽക്കുതെന്ന അവിടുന്നു് ഒരു വാത
േരാഗിയായിരുന്നു. അവിടുേത്തയ്ക്കു േജ്യഷ്ഠൻ രാമവർമ്മ
മഹാരാജാവിേനക്കാൾ വ്യുത്പത്തിദാർഢ്യവും അഭ്യാ
സബലവുമുണ്ടായിരുന്നു. നഞ്ചപ്പയ്യൻ മുതലായ സമർ
ത്ഥന്മാരായ മന്ത്രിമാരിൽ രാജ്യഭരണം അവേരാഹണം
െചയ്തു്, ആ മഹാരാജാവു് മാധ്വമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായ
ണംെചയ്യുന്നതിനും വിദ്വാൻമാരുമായി സല്ലപിക്കുന്നതി
നും കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനുമാണു് ഇരുപതുെകാല്ല
േത്താളം നീണ്ടുനിന്ന തെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തിെന്റ ഭൂരിഭാ
ഗവും വിനിേയാഗിച്ചതു്. അവിടുന്നു് ആ കാലം മുഴുവൻ
“ഉടുപ്പും കെണ്ണഴുത്തു”മായി വിേനാദിക്കുകയായിരുന്നു
എന്നു ചിലർ അപഹസിയ്ക്കാറുള്ളതു് അത്യുക്തിയാണു്.
ഉടുപ്പു് എന്നതു് ഉഡുപ്പി സ്വാമിയാരും കെണ്ണഴുത്തു് എന്ന
തു് അവിടുന്നു പരിഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കെണ്ണഴുത്തുമഠത്തിെല
േജ്യഷ്ഠാനുജത്തികളായ രണ്ടു നമ്പിഷ്ഠാതിരിമാരുമാണു്.
ലക്ഷ്മി എന്നും കുഞ്ഞിക്കാെവന്നുമായിരുന്നു അവരുെട
േപരുകൾ. സാഹിത്യകാരന്മാരുെട േപ്രാത്സാഹകൻ
എന്ന നിലയിൽ അവിടുന്നു േകരളീയരുെട ശാശ്വത
മായ കൃതജ്ഞതെയ അർഹിക്കുന്നു. (1) അരൂരടിതിരി
(2) കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു് (3) മുതുകുറുശ്ശി ഉണ്ണി (4) ഇടവട്ടി
ക്കാട്ടു് അനുജൻനമ്പൂരി (5) ആമ്പല്ലൂർ ഇളയിടത്തു നാ
രായണൻനമ്പൂരിപ്പാടു് (6) േചരനല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകർത്താ
വു് എന്നീ കവികൾ അവിടുെത്ത ആശ്രിതന്മാരായിരു
ന്നു.

കൃതികൾ
വീരേകരളവർമ്മമഹാരാജാവു് (1) പൂർണ്ണത്രയീശശത
കം (2) ദശാവതാരേശ്ലാകമാല എന്നീ രണ്ടു സംസ്കൃത
കൃതികൾക്കുപുറേമ അൻപതിൽപ്പരം ആട്ടക്കഥകളും
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കഥകളിയിലും ചാക്കിയാർകൂത്തിലും അവി
ടുേത്തക്കു കലശലായ ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. പതിവായി
അമൃേതത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഥകളിെയഴുതിത്തുടങ്ങും;
അതു പ്രാേയണ ദ്രുതകവിതാരീതിയിലുമായിരിക്കും.
അത്തരത്തിലായിരുന്നു അവിടെത്ത ൈദനംദിനമായ
കാര്യപരിപാടി. ൈനസർഗ്ഗികമായിത്തെന്ന പ്രകൃഷ്ട
മായ വാസനയില്ലാതിരുന്ന അവിടുന്നു് ആ രീതികൂടി
അനുവർത്തിച്ചേപ്പാൾ കാവ്യഗുണം വിരളമായിേപ്പാ
യതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടുവാനില്ലേല്ലാ. േപാരാത്തതിനു്
അവിടുെത്ത ആട്ടക്കഥകളിൽ േശ്ലാകംേപാെല പദവും
സംസ്കൃതമാണു്; ഭാഷയുെട കലർപ്പു് അപൂർവ്വം ചില പദ
ങ്ങളിൽ ഇെല്ലന്നു ശപഥം െചയ്യുവാൻ നിവൃത്തിയിെല്ല
േന്നയുള്ളൂ. രുൿമിണീസ്വയംവരത്തിെല ഒരു ശൃങ്ഗാര
പദംതെന്ന േനാക്കുക.
രാമാമുഖേര നിങ്ങൾ ശൃണുത വൃഷ്ണിവരേര!
മഹിതരൂപവനമിതുേമഹി
(രാമാ)
വനമിദമതിരുചിരം ഘനമഞ്ജൂദ്രുമലസിതം
വനജകുസുേമാൽപലാദിസുമേനായുതസരസീയുതം (രാമാ)
േഹമപ്രകാണ്ഡമായി നിബിരീസനീലപത്രൗഘാലംബിധവളസുമശാലിസത്തരുക്കളിത
(രാമാ)
ൈവഡൂര്യേവദികങ്ങൾ വിഡൗേജാദ്രുമസമങ്ങൾ
മാങ്ഗല്യകർമ്മകൃതമണ്ഡപാ ഇവ ഭാന്തി
(രാമാ)
… …

…

അൈത്രവ തൽകമലപേത്രക്ഷണയായ
രുക്മിണീവിവാഹകൃേത െചേമ്മ ഇതി മതിർേമ്മ.”

ഇത്രമാത്രം ഭാഷാംശംേപാലും ഇതരകൃതികളിൽ കാ
ണുന്നില്ല. എന്നാൽ തമ്പുരാനു േവണെമങ്കിൽ ഭാഷാപ
ദങ്ങൾ ഭംഗിയായി രചിക്കാമായിരുന്നു എന്നു പാരിജാ
താപഹരണത്തിെല ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചുതരുന്നു.
അടിയിൽ േചർക്കുന്ന പദങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.
നന്ദനപാലകന്മാർ ശ്രീകൃഷ്ണേനാടും സത്യഭാമേയാടും:
“എന്തിെനന്തിതു യാദവസത്തമ?
ചന്തേമാ തവ കൃത്യേമതാദൃശം?

ഇത്തരുഹൃതിെകാണ്ടുടൻ നഷ്ടയാം
സത്തമേദേവാപകൃതിെയാക്കേവ.
അങ്ങിെതാട്ടുമുചിതമല്ല ഭേദ്ര!
മങ്ഗലകൃേത്യ! സത്രാജിതാത്മേജ!
േദവതാന്യായഭഞ്ജനം െചെയ്യാേല്ല!
േദവേതാദ്യാേന സ്ഥാപിക്ക വൃക്ഷെത്ത.
അത്രയുമല്ല േകൾക്കേഹാ! യാദവീ!
പുത്രനിത്തരു പൗേലാമീേദവീെട;
എന്നതുെകാണ്ടു വൃത്രാരിചിത്തത്തി–
ലുന്നതം േകാപം വന്നീടുെമേന്നാർക്ക.”

സത്യഭാമയുെട മറുപടി:
“െചാല്ലീടുവിൻ െചന്നിട്ടക്കർമ്മ േവഗത്താൽ
പൗേലാമിയാകും യുഷ്മന്നാഥേയാടു്,

നിന്നുെട പുത്രകപാരിജാതതരു
മിന്നും ചന്ദ്രവംശമൗലിയാം കൃഷ്ണൻതെന്റ
ഇഷ്ടഭാര്യയായ സത്രാജിന്നന്ദിനി
ധൃഷ്ട്രാ ഭർത്തൃബലത്താലപഹരിക്കുേന്നൻ ഞാൻ.
ശചി! നീയും സമർത്ഥാ േചൽ വജ്രപാണിെയെക്കാണ്ടു
അച്യുതജയംെചയ്തു െകാണ്ടുേപാ തരുവിെന.”

നൂേറാളം ആട്ടക്കഥകൾ അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാ
യി പറയാറുെണ്ടങ്കിലും അൻപതിലധികം തൃപ്പൂണിത്തുറ
ഈടുെവപ്പിൽ കാണുന്നില്ല; േവെറെയാരിടത്തും അവ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിവുമില്ല. (1) കല്യാണസൗഗ
ന്ധികം (2) ധ്രുവചരിതം (3) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം (4) സന്താ
നേഗാപാലം (5) രാവണപരാജയം (6) ജരാസന്ധപ
രാജയം (7) നീലാസ്വയംവരം (8) സുദക്ഷിണവധം (9)
രുക്മിണീസ്വയംവരം (10) പാരിജാതാപഹരണം (11)
മിത്രവിന്ദാസ്വയംവരം (12) േരവതീസ്വയംവരം (13) ഭദ്രാ
സ്വയംവരം (14) രുക്മിവധം (15) ലക്ഷണാ സ്വയംവരം
(16) കാളീസ്വയംവരം (17) ദുശ്ശാസനവധം (18) ദൂതവാ
ക്യം (19) സുേന്ദാപസുേന്ദാപാഖ്യാനം (20) കിർമ്മീരവ
ധം (21) ഭീമേസനദിഗ്വിജയം (22) ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം
(23) അഷ്ടാക്ഷരമാഹാത്മ്യം (24) സാല്വവധം (25) രാ
സക്രീഡ (26) സീതാസ്വയംവരം (27) സുഗ്രീവാഭിേഷകം
(28) സഗേരാപാഖ്യാനം (29) നിവാതകവചവധം (30)
അജാമിളേമാക്ഷം (31) ഭാർഗ്ഗവാവതാരം (32) ബലരാ
മതീർത്ഥയാത്ര (33) വാമനമാഹാത്മ്യം (34) താടകാവ
ധം (35) ശാകുന്തളകഥ (36) ദക്ഷയാഗം (37) കിരാതം
(38) സുന്ദരീസ്വയംവരം (39) അംബരീഷചരിതം (40)
വ്യാസാവതാരം (41) യാഗരക്ഷ (42) അഹല്യാേമാക്ഷം
(43) മുചുകുന്ദേമാക്ഷം (44) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം (45) േദ
വയാനീചരിതം (46) അമൃതമഥനം (47) സുഭദ്രാഹരണം
(48) മധ്വവിജയം. ഇവയാണു് ഇേപ്പാൾ കിട്ടീട്ടുള്ള കഥ
കൾ. ഇവേയാടുകൂടി നളചരിതം അഞ്ചു ദിവസെത്ത
കഥകൂടി േചർേക്കണ്ടതിെന്റ ന്യായങ്ങൾ ഇതിനുമുൻപു
തെന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തമ്പുരാെനേപ്പാെലയുള്ള
ഒരു വീര മാധ്വൻ ൈശവമാഹാത്മ്യപ്രതിപാദകങ്ങളായ
കിരാതവും ദക്ഷയാഗവും രചിച്ചതു് ആശ്ചര്യകരമായി
േത്താന്നാം; എന്നാൽ അവിെടയും ശിവെന ആ കവി
“ശ്രീമന്നാരായണാം ഘ്രിദ്വയസരസിജരാജന്മധുപ്രാശ
േനാൽകശ്രീമദ് ഭൃംഗപ്രബർ ഹായിത”നായാണു് അവ
തരിപ്പിക്കുന്നതു്. േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ കിർമ്മീരവ
ധവും നിവാതകവചവധവും അശ്വതിതിരുനാൾ തമ്പു
രാെന്റ രുക്മിണീസ്വയംവരവും അംബരീഷചരിതവും നി
ലവിലിരിെക്ക ആ ഇതിവൃത്തങ്ങെള ഉപജീവിച്ചുതാനും
ഓേരാ ആട്ടക്കഥ രചിക്കുവാൻ അവിടുന്നു ഒരുെമ്പട്ടതു്
സാഹസംതെന്ന. തമ്പുരാെന്റ ആട്ടക്കഥകൾ എല്ലാം
പ്രചാര ലുപ്തങ്ങളാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അവി
ടുെത്ത സാധാരണരീതിയിലുള്ള പദനിർമ്മിതിയ്ക്കു് ഒരു
മാതൃക അടിയിൽ േചർക്കുന്നു.
നളൻ:
“വീരേസനസ്യ നന്ദനഃ സുരർഷിപിതൃനന്ദനഃ

ശൗരിഭക്തജനാനന്ദനഃ ക്രൂരമായിൈദത്യനിന്ദനഃ
യദുവംശവാർദ്ധിചന്ദ്രഃ മദദൂരസ്സദ്ഗുണസാന്ദ്രഃ
ൈധര്യജിതഹിമാേഗന്ദ്രഃ സർവവിദ്ഭൂമിമേഹന്ദ്രഃ
അമാത്യമന്ത്ര്യാദിയുക്തഃ ഭൂമിം സമാരഞ്ജയൻ ശക്തഃ
സുന്ദരവേരാ യുവതീവന്ദമേനാഹരമൂർത്തിഃ
കൃഷ്ണപാദാംബുജഭൃംഗഃ ജിഷ്ണുരരീണഗുണരംഗഃ
കൃഷ്ണകലിദ്വിഡ്ശൗേര്യാത്തുംഗഃ ധൃഷ്ണുസ്സംഗേര
മംഗലാംഗഃ.”
(നളചരിതം)
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4 പൂർണ്ണത്രയീശശതകം
ഇതു സാമാന്യം നല്ല ഒരു േസ്താത്രമാണു്. ചില േശ്ലാക
ങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“േയാ ലക്ഷ്മീകുചകുംഭയുഗ്മവിലസൽകസ്തൂരികാലംകൃത-

ശ്രീവക്ഷാഃ സ്വഭൂജാത്തചക്രദരസൽകൗേമാദകീപങ്കജഃ
ദൃശ്യം ഹി ശ്രുതിേഗാചരം ച നിഖിലം
വ്യാപ്യാഭിതിഷ്ഠൻ ബഹിേര്യാഽന്തശ്ചാപി ലസത്യേമയമഹിമാ, തം നൗമി
നാരായണം.
ആനീലാംബുദഭാസമാനവിമലശ്രീേകശപാശസ്ഫുരദ്ബാലാർേക്കാപമരത്നസംഘരചിതശ്രീമൽകിരീടാഞ്ചിതം
ഉദ്യൽേകാട്യധികാർക്കേശാഭമമിതാനന്ദാത്മകം സുന്ദരം
വേന്ദ കർണ്ണവിമർദ്ദനപ്രിയമഹം പൂർണ്ണത്രയീനായകം.
ശ്രീമന്മധ്വമുനീന്ദ്രനിർമ്മിതമഹാഭാേഷ്യ ച ലക്ഷ്മീമയശ്രീൈവകുണ്ഠപേയാബ്ധിമധ്യനഗരാനന്താസനാേഖ്യഷു ച
രാജന്തം സ്വപദാബ്ജസന്നഖഗുണാേഭാഗസ്ഫുരന്നിർമ്മലം
രാമാംേഭാധിനിമജ്ജമാനകമലാകാന്തം ഭേജ ശ്രീഹരിം.”

താെഴക്കാണുന്നതു് ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകമാണു്.
“ലക്ഷ്മീകാന്ത! തവാപി മധ്വപവനശ്രീവാദിരാജാഖ്യേയാ-

രസ്മേദ്ദശികവര്യേയാശ്ച പരമപ്രീത്യർത്ഥേമതൽ കൃതം
ബാേലനാപി മയാ യദത്ര ഹി വിരുദ്ധം
സ്യാന്മമാജ്ഞാനതഃ
ശ്രീമന്മധ്വസുശാസ്ത്രതസ്തദഖിലം ക്ഷാന്ത്വാ പ്രസീദ പ്രേഭാ!”

കവിക്കു മധ്വസിദ്ധാന്തരഹസ്യം ഉപേദശിച്ച സ്വാമിയാ
രായിരിയ്ക്കാം വാദിരാജൻ.
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5 ദശാവതാരേശ്ലാകമാല
ദശാവതാരേശ്ലാകമാലയിൽ (1) ഭാർഗ്ഗവാവതാരം (2)
ശ്രീരാമാവതാരം (3) ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം എന്നു മൂന്നു ഭാഗ
ങ്ങൾ കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ബാക്കിയുള്ള അവതാരങ്ങെളപ്പറ്റിയും
കവി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ടു്. കിട്ടിയ ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴേച്ചർക്കുന്നു.
ഭാർഗ്ഗവാവതാരം:
“വക്ഷ്യാമി വിേഷ്ണാഃ പരമാവതാര-

കഥാം ഹി യസ്മിൻ മഹിതാവതാേര
ആധാരദാതൃത്വവിമുക്തിദേത്വ
വിൈഷ്ണവകേഗത്യപ്യവിദച്ച േലാകഃ”

ശ്രീരാമാവതാരം:
“യസ്യാവതാരസ്യ കഥാനിബന്ധ-

പീയൂഷജാലസ്യ പേയാംബുരാശിഃ
വിഷ്ണുസ്ത്രീരൂപസ്സ വിധുശ്ച മേധ്വാ
വല്മീകജാതസ്സുരേധനുരൂപഃ;
അേന്യഽപി ശിഷ്ടാ ബഹേവാ യദീയ–
സംവർണ്ണനാൽ പ്രാപുരേഹാ! കവിത്വം;
രുദ്രാമവൃത്തം കഥയാമി കിഞ്ചി–
ന്മയ്യത്ര േദവാഃ കരുണാം ക്രിയാസുഃ”

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം:
“നിഖിലനിഗമദൃഷ്ടാദൃഷ്ടമുഖ്യാർത്ഥകൃഷ്ണ-

പ്രമിതിവിഷയകാർത്േഥ ശ്രീമഹാഭാരേതഽസ്മിൻ
മഹിതതമമുദാരം യദ്ഗൃഹീത്വാവതാരം
ത്വകഥയദഖിലം തച്ഛക്തിപൗേത്രാ മുകുന്ദഃ.”

അവിടെത്തപ്പറ്റി കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ബാലിവിജയം
ആട്ടക്കഥയിലുള്ള ഒരു പ്രശസ്തിപദ്യംകൂടി പകർത്തി
േച്ചർത്തുെകാണ്ടു് ഈ പ്രേമയം ഉപസംഹരിക്കാം.
“യസ്യാന്തഃ സ്ഫുരണം കേരാതി സതതം

സാക്ഷാദനേന്താപരി
ശ്രീേശാ യഃ സുമേനാജനാർപ്പിതമഹാരത്നാശ്വഹസ്ത്യാദികഃ
ഗംഭീേരാ ജനകശ്രിയാപ്യലമധൃഷ്യശ്ചാഭിഗേമ്യാ നൃണാം
േസായംഭാതി ഗുണാർണ്ണേവാഽതിസരസശ്ശ്രീ
മാടപൃഥ്വീപതിഃ”

ഈ പദ്യത്തിൽനിന്നു് ആ മഹാരാജാവു പണ്ഡിതന്മാ
െര മുക്ത ഹസ്തമായുള്ള അഭീഷ്ടദാനംെകാണ്ടു് അനുഗ്ര
ഹിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നു വിശദമാകുന്നു.
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6 പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികൾ
(920–994)
തിരുവിതാംകൂർ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്
തിരുമനസ്സിെല ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാരിൽ അഗ്രഗ
ണ്യനായിരുന്നു പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികൾ. ശാ
സ്ത്രികളുെട ജന്മഭൂമി നാഞ്ചനാടായിരുന്നു എന്നും ബാല്യ
ത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേവണ്ടിയാണു് അേദ്ദഹം പന്ത
ളത്തുേകായിക്കൽ െചന്നുേചർന്നതു് എന്നും േകട്ടുേകൾ
വിയുണ്ടു്. അതു ശരിയാേണാ എന്നറിയില്ല. െകാല്ലം
പത്തും പതിെനാന്നും ശതകങ്ങളിൽ പന്തളത്തു േകായി
ക്കൽ മഹാവിദ്വാന്മാരായ പേല രാജാക്കന്മാരുേടയും
വാസസ്ഥാനമായിരുന്നു. അവിെട ശാസ്ത്രികൾ വ്യാക
രണം മേനാരമാന്തം അധ്യയനംെചയ്തു. അതുെകാണ്ടു
തൃപ്തനാകാെത തദനന്തരം കാശിക്കു േപായി ബൃഹ
ച്ഛേബ്ദന്ദു േശഖരം, ലഘുശേബ്ദന്ദുേശഖരം, പരിഭാേഷ
ന്ദുേശഖരം തുടങ്ങിയ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പ്രേണതാവും
സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനുമായ നാേഗശ (നാേഗാജി) ഭട്ട
െന്റ ഒരു ശിഷ്യനിൽനിന്നു് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും പന്ത്ര
ണ്ടു െകാല്ലം പഠിച്ചു് അവയുംെകാണ്ടു േകരളത്തിേലക്കു
മടങ്ങിവന്നു. അേദ്ദഹം ആ കാലത്തിനിടയ്ക്കു ന്യായ ശാ
സ്ത്രത്തിലും പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിരു
വനന്തപുരത്തു കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന
മുഖം കാണിച്ച് അവിടെത്ത സംരക്ഷണത്തിൽ താമ
സിച്ചു. മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അപ്രതിമമായ
ൈവദുഷ്യെത്ത അഭിനന്ദിച്ചു പല പാരിേതാഷികങ്ങളും
നല്കിയിരുന്നതിനു പുറേമ, തിരുവനന്തപുരത്തു കരമന
തളിയൽ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഗൃഹവും ദാനംെചയ്തു. ശാസ്ത്രി
കൾ എഴുപതു വയസ്സിനുേമൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായാണു്
ഐതിഹ്യം. 982-ൽ അന്നെത്ത നാടുവാഴിയായ ബാ
ലരാമവർമ്മമഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആഭരണം
സമ്മാനിച്ചതിനും 994-ൽ മരിച്ചതിനും േരഖകളുണ്ടു്. 920
മുതൽ 994 വെരയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിത
കാലെമന്നു് ഉേദ്ദശിക്കാം.

S

°

Õ

G

}







7 മുക്തകങ്ങൾ
ശാസ്ത്രികൾ വ്യാകരണസംബന്ധമായി ചില കൃതികൾ
രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു േകട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവെയാന്നും കണ്ടു
കിട്ടീട്ടില്ല. രാജപ്രശസ്തിപരമായും മറ്റും ചില ഒറ്റേശ്ലാക
ങ്ങേള ഇതുവെര ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അവയിൽനിന്നു തെന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാണ്ഡിത്യപാരമ്യം അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി
പരിസ്ഫുരിക്കുന്നുണ്ടു്.
കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച േശ്ലാ
കങ്ങൾ:
“വൃത്ത്യാ േയ വ്യതിേഷണയാ ഘടയിതും

സജ്ജന്തി സത്യാനൃേത
പാപാസ്സൽസു മൃഷാപി പാതകയിഷാം
യൽ കാർമ്മിണീകുർവേത
േയേഭ്യാ േഹാഡലവം പ്രകല്പ്യ ജഗേത
േദ്രാഗ്ദ്ധം രതാസ്തസ്കരാനീവൃേത്യഷ്വധി താൻ നിവൃത്തിപദവീം
വൃത്തിസ്സതീം വക്തി നഃ”
“പുംസാമർത്ഥ ഉേപാത്തേമ,
പ്രഭവിതുർേഗ്ഗാപ്തുർമ്മഹത്യാദേര,
സൗജന്യാകരൈവദുഷീനിലയസംലാേപ ച നാർേഘാ
മിതഃ
തത്രാദ്യാവിഹ സംസൃതൗ വിതരതഃ പ്രാേയണ
നസ്സൗഹിതീമന്യസ്മാച്ച ചിരാദപി പ്രണയിനസ്താം ദുർല്ലഭാം മന്മേഹ,”

(2)

“അന്തർവാണികഥാ കഥാവിഷയേമവാധീയേത
ധീർഗ്ഗുൈണ-

ന്നാസൽഖ്യാതിരിതീയമുത്തരദളാർത്ഥാംേശന കിം
ദുർഘടാ?
യത്സൽഖ്യാതികൈരർഗ്ഗുൈണസ്തവ
സമാകാേഷ്ഠകലാവത്സരൗ
ദാേസ്യേത ഭവദങ്കവർത്തി വിയുേജാർവഞ്ചിക്ഷമാവല്ലഭ!”
(3)

മന്ത്രിേയാടു്:
“ശ്രീവഞ്ചിക്ഷിതിപാലമന്ത്രിവര! നേന്വഷ ക്ഷിതീശസ്സ്വയം

യസ്മിൻ രാജ്യധുരം നിേവശ്യ സുഖമദ്യാേസ്ത യേശാഭാജനം;
സത്വം മയ്യനപായിനീം കരു ദയാം; യാമി ത്വദീേയായമിത്യുദ്േബാധ്യാന്യജനാ,നദൃഷ്ടപരിഹാേരേണഷ്ടസിദ്ധിർഭേവൽ”

നീതി:
“യം േദാഷാഃ പ്രതിഭാന്തി ബാധിതുമലം

പ്രാേയാ ന തം ജാഗ്രതം
യദ്യസ്യാപി ഭേവൽ പ്രമാദ കണികാ
ഗന്തുഃ സ്ഖലത്താഹി സാ;
േതഷു സ്നിഹ്യതി യഃ പുനഃ പ്രതിപദം
തത്രാപി ദാക്ഷിണ്യവാൻ
വിേജ്ഞാപ്യജ്ഞ ഇവാവേഹളനപദം
കല്േപ്യത േസാൈല്പരപി.”

(5)

“വീണാപുഷ്പശിരീഷഖണ്ഡമിവ കിം സൗസ്വര്യസൗരഭ്യസു-

സ്പർശസ്വാദിമശാലി കിന്തു വിലസദ്രൂപം പം പരം
കാഞ്ചനം;
തത്ത്വന്യത്ര ന വസ്തുനീതി ഹി ബഹുശ്ലാഘ്യം
തദാേലാകിനാം;
യേദ്യേകാപി ഗുേണാ മഹാൻകിമപൈരരൈല്പര
നൈല്പരപി?”

അന്യാപേദശം:
“േഫരുഭിേരൈണഃ കരിഭിഃ

കിരിഭിരപി വ്യാപ്യതാമരണ്യാനീ
അവകാശഃ കിന്ന ഭേവ
ദ്വിഹർത്തുമനേസാ മൃേഗന്ദ്രസ്യ?”

രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു ശാസ്ത്രികൾ അക്കാല
ത്തു വൃദ്ധനായിരുന്നു എന്നു െതളിയുന്നുണ്ടേല്ലാ.
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8 ഒരു വാദപ്രതിവാദം
ജാതേവദൻ എന്ന നാമേധയത്താൽ പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ
വിശ്രുതനും മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും കുഞ്ഞിട്ടി രാ
ഘവൻ നമ്പിയാരുേടയും സതീർത്ഥ്യനുമായ െകാര
ട്ടിക്കര സ്വാമിയാർ ഒരവസരത്തിൽ കാർത്തികതിരു
നാൾ മഹാരാജാവിനു് അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം
അടിയറവച്ചു.
“യത്ത്വാമാഹുഃ കുമാരപ്രതിമമിതി ബുധാ
ൈനകധാത്രാത്തവർൈണ്ണ-

രത്ര വ്യൈസ്തസ്സമൈസ്തരപി സർമുചിതയാേലാചനീയം സരണ്യാ;
വഞ്ചീന്ദ്ര! ക്ഷാന്തിഭൂതിദ്യുതിഭിരുപചിേതനാപദാേനന േതമീ
യൽകാരുൈണ്യകലബ്ധാസ്സ ദിശതു ശുചിരായുഷ്കതാം പദ്മനാഭഃ.”

ആ േശ്ലാകെത്തപ്പറ്റി മഹാരാജാവു തെന്റ ആസ്ഥാ
നവിദ്വാന്മാരുെട അഭിപ്രായം േചാദിച്ചേപ്പാൾ ശാസ്ത്രി
കൾ “നപുംസക മനപുംസേകൈനകവച്ചാസ്യാന്യതര
സ്യാം” എന്ന പാണിനിസൂത്രത്തിനു വിരുദ്ധമാണു് സ്വാ
മിയാരുെട ‘േതമീ’ എന്ന പ്രേയാഗം എന്നും അതു ‘താ
നീമാനി’ എേന്നാ മേറ്റാ േവണ്ടിയിരുന്നു എന്നും തിരുമ
നസ്സറിയിച്ചു. സ്വാമിയാർ ആ വിമർശനം േകട്ടു കുഴങ്ങി.
തിരിെയ നാട്ടിേലക്കു മടങ്ങി കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പി
യാെരെക്കാണ്ടു ശാസ്ത്രികളുെട ആേക്ഷപത്തിനു മറുപ
ടിയായി ഒരു േക്രാഡപത്രം എഴുതിച്ചു. െകാച്ചിയിലും
മലബാറിലുമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുെട സാ
ഹായ്യവും സ്വാമിയാർക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ചു.
“ഗുരുപ്രസാേദാദിതേബാധരത്ന-

പ്രദീപദീേപ്ത രസനാഗ്രരങ്േഗ
മമാനിശം സമ്യഗചിന്ത്യശക്തിസ്സരസ്വതീ നർത്തനമാതേനാതു.
യൽപാദാംബുജേസവേനന തരസാ ശ്രീശങ്കരാേര്യാദിതശ്രീമദ്ഭാഷ്യപേയാനിധിം സമതരൻ േലാകാസ്സമസ്താ
അപി
ആവിർഭൂതപരാനുഭൂതി വികസദ്വക്ത്രാംബുജന്മാ സുധീേസ്സായം ശിഷ്യസുരദ്രുേമാ വിജയേത
ശ്രിജാതേവേദായതിഃ.
യത്ത്വാമിത്യാദിേക പേദ്യ യതീശ്വരവിനിർമ്മിേത
പ്രതിവാദ്യുദ്ഗൃഹീതാർത്ഥം നിഗൃഹ്ണാമി സതാം മുേദ.”

എന്നിങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്ന ആ േക്രാഡപത്രം അന്ന
െത്ത േകരളീയരുെട ബഹുശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യത്തിനു മകു
േടാദാഹരണമാണു്. അതിെല വാദങ്ങെള ശാസ്ത്രികൾ
അനായാേസന ഖണ്ഡിച്ചു; സ്വാമിയാരുെട അനുയായി
കൾ വീണ്ടും വാദം തുടർന്നു. അങ്ങെന കുേറ വർഷം
ആ േലഖനീസമരം നടന്നു െകാണ്ടിരിക്കേവ ശാസ്ത്രി
കൾ പരഗതിെയ പ്രാപിക്കുകയും അേതാടുകൂടി അതിനു
വിരാമം വരികയും െചയ്തു. ഈ മാതിരി ശാസ്ത്രസംബന്ധ
മായുള്ള പല വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പണ്ടു േകരളത്തിൽ
ഓേരാ അവസരത്തിൽ നടന്നു എന്നുള്ളതിനു േവേറയും
െതളിവുകളുണ്ടു്.
ശാസ്ത്രികൾ ആരൂരടിതിരിെയ ൈനഷധം പഠിപ്പിച്ച
കഥ േമൽ പ്രസ്താവിക്കും.
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9 നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ—ചരിത്രം
സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ അപ്പയ്യദീക്ഷിതരുെട വംശ
ത്തിൽ അേത േപരിൽത്തെന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ െകാ
ല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരു
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൗത്രനാണു് ‘അയ്യാ’ എന്നുകൂടി
േപരുള്ള ദ്വിതീയ നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ. മഹാകവിമൂർദ്ധ
ന്യനായ പ്രഥമനീലകണ്ഠദീക്ഷിതരിൽനിന്നു ഭിന്നനും
അർവാക്കാലികനുമായിരുന്നു അേദ്ദഹെമന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. ദ്വിതീയനീലകണ്ഠൻ ധർമ്മരാജാവിെന്റ
ആശ്രിതനായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിക്കുകയും
ആ തിരുേമനിയിൽനിന്നു പ്രബന്ധസാഗരൻ എന്ന ബി
രുദം സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം വർണ്ണനാസാ
രസംഗ്രഹം എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം സമുച്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഭാ
ഷിതാവലി, ശാർങ്ഗധര പദ്ധതി, സൂക്തിമുക്താവലി,
സൂക്തിരത്നഹാരം മുതലായ പ്രാക്തനനിബന്ധങ്ങളു
െട രീതി പിടിച്ചു് ഓേരാ വിഷയെത്തപ്പറ്റി പല കവികൾ
രചിച്ചിട്ടുള്ള സരസേശ്ലാകങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയാണു്
ദീക്ഷിതർ പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.
“േയാഽപ്പാതനൂജഃ കഥിേതാഥ വിദ്വാ-

നയ്യാമഖീതി പ്രഥിതാപദാനഃ
േയാ വർണ്ണനാസംഗ്രഹകൃൽ പ്രതീേതാ
യം ൈവ പ്രബന്ധാംബുനിധിം വദന്തി”

എന്നു വീരരാഘവകവിയുെട ആച്ചാനുദീക്ഷിതവംശാ
വലിയിൽ അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ഒരു പ്രശസ്തിപദ്യമുണ്ടു്.
വർണ്ണനാ സാരസംഗ്രഹത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
അേദ്ദഹം തെന്നപ്പറ്റി “ഇതി ശ്രീമദ്ഭാരദ്വാജകുലജല
ധികൗസ്തുഭശ്രീമദപ്പയ്യദീക്ഷിതവംേശ്യന അപ്പയ്യദീക്ഷി
താത്മേജന കാമാക്ഷീ ഗർഭസംഭേവന നാനാേദശ
സ്ഥിതനാനാകവികൃതനാനാേശ്ലാക സംഗ്രാഹേകണ
ശ്രീവഞ്ചിമഹീമേഹന്ദ്രശ്രീരാമവർമ്മമഹാരാജ ദത്തപ്ര
ബന്ധസാഗരാഭിധാേനന ശ്രീനീലകണ്ഠദീക്ഷിേതന”
എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹം
തഞ്ചാവൂരിെല ശാഹജി, ത്ര്യംബകരായമഖി, രാമഭദ്രദീ
ക്ഷിതർ, പ്രഥമനീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ, െചാക്കനാഥദീക്ഷി
തർ (രാമഭദ്രദീക്ഷിതരുെട ശ്വശുരൻ), ഉദ്ദണ്ഡകവി, േമല്പ
ത്തൂർ ഭട്ടതിരി എന്നിവരുെട േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
സാഹിേത്യാേത്തജകന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുെട മധ്യ
ത്തിൽ മാടരാജാവു് (വീര േകരളൻ), േദവനാരായണൻ
ഇവേരയും സ്മരിക്കുന്നു. േമല്പുത്തൂർ െകാച്ചി വീരേകരള
വർമ്മ മഹാരാജാവിനു് അടിയറെവച്ച “േശ്വതീകർവതി
സർവതസ്ത്രിജഗതീം” എന്നും “േശ്വതാ ൈദ്വതകേരണ”
എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളും െചമ്പകേശ്ശരി പൂരാടം തിരു
നാൾ തമ്പുരാനു സമർപ്പിച്ച “സങ്ഗ്രാേമ േദവനാരായ
ണധരണിപ! േത നാമമാത്രാദമിത്രാഃ” എന്ന േശ്ലാകവും
പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രേവശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ദീക്ഷിതർ ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനും കവിയുമായിരുന്നു
എന്നുള്ളതിനു സങ്ഗ്രഹത്തിെല ആദ്യെത്ത രണ്ടു മങ്ഗ
ളേശ്ലാകങ്ങൾ തെന്ന ജ്ഞാപകങ്ങളാണു്. അവ അടി
യിൽ പകർത്തുന്നു.
“കസ്തൂരീയന്തി ഫാേല, നയനകമലേയാഃ
കജ്ജളീയന്തി, കണ്ഠപ്രാേന്ത നീേലാൽപലീയ,ന്ത്യുരസി മരകതാലംകൃതീയന്തി േദവ്യാഃ,
േരാമാളീയന്തി നാേഭരുപരി, ഹരിമണീ-

േമഖലായന്തി മേധ്യ
േയ, േത ശർമ്മ ക്രിയാസുസ്ത്രിപുരവിജയിനഃ
കണ്ഠഭാസാം പ്രേരാഹാഃ.

സകലഭൂവനബേന്ധാർൈവരമിേന്ദാസ്സേരാൈജരനുചിതമിതി മത്വാ യസ്സ്വപാദാരവിന്ദം
ഘടയിതുമിവ മായീ േയാജയത്യാനേനന്ദൗ
വടദലപുടശായീ മങ്ഗലം വഃ കൃഷീഷ്ട.”
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10 സദാശിവദീക്ഷിതർ – ജീവചരിത്രം
തിരുവനന്തപുരത്തു കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാ
വിെന ആശ്രയിച്ചു് അേനകം സംസ്കൃതകവികൾ താ
മസിച്ചിരുന്നു എന്നും അവരിൽ ഒരാളാണു് വർണ്ണനാ
സാരസങ്ഗ്രഹകാരനായ നീലകണ്ഠ ദീക്ഷിതെരന്നും
പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ പ്രഥമഗണനീ
യനായ ഒരു കവിപുങ്ഗവനായിരുന്നു സദാശിവ ദീക്ഷി
തർ. അേദ്ദഹം ആ മഹാരാജാവിെന്റ അപദാനങ്ങെള
വിഷയീകരിച്ചു ബാലരാമവർമ്മയേശാഭൂഷണം എന്നു്
ഒരലങ്കാരഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കവി
തെന്നപ്പറ്റി “അസ്തിഖലു ഭാരദ്വാജകുലകലശജലധിഹി
മകരസ്യ െചാക്കനാഥയജ്വനസ്തനൂജസ്യ മീനാക്ഷീഗർ
ഭശുക്തിമുക്താമേണഃ” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ
പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവു െചാ
ക്കനാഥദീക്ഷിതരും മാതാവു മീനാക്ഷ്യംബയും, േഗാത്രം
ഭാരദ്വാജവുമാെണന്നു നാം അറിയുന്നു. ദ്രാവിഡനായ
ആ സ്മാർത്തബ്രാഹ്മണൻ സ്വേദശിേയാ എന്നു ക്ലപ്തെപ്പ
ടുത്തുവാൻ േരഖെയാന്നുമില്ല.
തഞ്ചാവൂരിെല തുലജമഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനും
തിരുവശനല്ലൂർ ശ്രീധരെവങ്കേടശെന്റ സുഹൃത്തുമായി
ഒരു സദാശിവദീക്ഷിതർ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആത്മവിദ്യാവി
ലാസം, ഗീത സുന്ദരം എന്നീ കൃതികളുെട പ്രേണതാ
വായ ആ സന്യാസിവര്യെന േഡാക്ടർ എം. കൃഷ്ണമാചാ
ര്യൻ നമ്മുെട സദാശിവനിൽ നിന്നു് അഭിന്നനാെണന്നു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ ഉപ
ന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു് അബദ്ധമാകുന്നു. അതുേപാെലതെന്ന
ജാനകീപരിണയകാരനായ രാമഭദ്രദീക്ഷിതരുെട ശ്വശൂ
രനായ െചാക്കനാഥദീക്ഷിതരാണു് സദാശിവദീക്ഷിത
രുെട പിതാവു് എന്നു പറയുന്നതും അസംബന്ധംതെന്ന.
യാെതാരു വിധത്തിലുള്ള കാലഗണനയും അത്തരത്തി
ലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു സഹായകമാകുന്നില്ല.
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11 ബാലരാമവർമ്മയേശാഭൂഷണം
‘ബാല’ എന്ന ഉപപദം നാടുവാഴുന്ന തിരുവിതാംകൂർ

മഹാരാജാക്കന്മാരുെട തിരുനാമത്തിനുമുൻപു് അനു
സ്യൂതമായി ഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു. ബാലമാർത്താണ്ഡവിജ
യം എന്ന നാടകത്തിൽനിന്നും ബാലരാമഭരതം എന്ന
ഭരതശാസ്ത്രനിബന്ധത്തിൽനിന്നും “ബാലമാർത്താ
ണ്ഡേവർമ്മന്ദ്ര” എന്ന സൂചനയുള്ള കുഞ്ചൻനമ്പിയാ
രുെട ഹനുമദുത്ഭവം തുള്ളലിൽനിന്നും മറ്റും അനുവാച
കന്മാർ ഈ വസ്തുത മുൻപുതെന്ന ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമേല്ലാ.
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ തൃപ്പടിദാനത്തി
നുേമൽ ശ്രീപത്മനാഭൻ നാടുവാഴിയും തങ്ങൾ ഇളമുറ
ക്കാരുമാെണന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിേന്മൽ എല്ലാ തിരുവി
താംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാരും പ്രശ്രയേദ്യാതകമായ
ആ ബിരുദം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടു്. ആ വഴിക്കാണു് കാർ
ത്തികതിരുനാൾ തിരുേമനി ബാലരാമവർമ്മാവായതു്.
ഇെതല്ലാം ഇതിനുമുൻപിലെത്ത അധ്യായത്തിൽത്ത
െന്ന വ്യക്തമാക്കീട്ടുണ്ടു്.

കാവ്യസ്വരൂപം
പ്രസ്തുതകൃതി വിദ്യാനാഥനാൽ പ്രണീതമായ പ്രതാപരൂ
ദ്രയേശാഭൂഷണത്തിെന്റ ഒരനുകൃതിമാത്രമല്ല, ലക്ഷണ
പ്രതിപാദകമായ അംശെത്തസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം,
അതിെന്റ ഒരു േനർപകർപ്പുതെന്നയാണു്. ഉദാഹരണ
ങ്ങൾ മാത്രം ബാലരാമവർമ്മപരങ്ങളായി കവി നിബ
ന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതാപരൂദ്രീയത്തിെലന്നതുേപാെല
ഇതിലും നായകപ്രകരണം, കാവ്യപ്രകരണം, നാടക
പ്രകരണം, രസപ്രകരണം, േദാഷപ്രകരണം, ഗുണപ്ര
കരണം, ശബ്ദാലങ്കാരപ്രകരണം, അർത്ഥാലങ്കാരപ്രക
രണം, മിശ്രാലങ്കാരപ്രകരണം എന്നിങ്ങെന എട്ടു പ്രക
രണങ്ങളുണ്ടു്.
ധീരലളിതനായകനു് ഉദാഹരണമായി കവി താെഴക്കാ
ണുന്ന േശ്ലാകമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
“സൗധാേഗ്രാദിതരത്നദീപകലികാവ്യാജാർക്കബിംേബാദയ-

വ്യാക്ഷിേപ്തന്ദ്വഭയപ്രദാനചതുരസ്വീയാസ്യചേന്ദ്രാദൈയഃ
ഗായദ്ഭിർന്നവയൗവൈതഃ പ്രതിദിനം സക്താസ്സഗർഭ്യാ
നൃപാ
വഞ്ചിേക്ഷാണിപേതർന്നിരന്തരയശസ്സംഭാവതേന്ത മുദാ,”

ഇവിെട ദീക്ഷിതർ സഗർഭ്യശബ്ദം െകാണ്ടു ഭാഗിേന
യൻമാേരയും വിവക്ഷിച്ചിരിക്കണം; എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ മഹാരാജാവിനു് ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുെട മാതാ
മഹനായ രവിവർമ്മാവല്ലാെത മറ്റു സേഹാദരന്മാരു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. മാർത്താണ്ഡവർമ്മാെവന്നും (934-955)
പത്മനാഭവർമ്മാെവന്നും (933-954) മഹാകവി അശ്വതി
തിരുനാൾ െകാച്ചുതമ്പുരാെനക്കൂടാെത രണ്ടു് അനന്ത
രവന്മാർകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നതായി നമുക്കറിയാം. അതു
െകാണ്ടു മാർത്താണ്ഡവർമ്മാവു മരിച്ച 955 വൃശ്ചികം
16-ാംനു മുമ്പാണു് ബാലരാമവർമ്മയേശാഭൂഷണത്തി
െന്റ നിർമ്മിതി എന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാകുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽ “സക്താസ്സ ഗർഭ്യാഃ” എന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ
കാണുന്ന ബഹുവചനപ്രേയാഗം സാധൂകരിക്കുവാൻ
നിർവാഹമില്ല.
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12 വസുലക്ഷ്മീകല്യാണം
പ്രതാപരുദ്രീയത്തിൽ പ്രതാപരുദ്രകല്യാണം എെന്നാ
രു നാടകം അതിെന്റ നിർമ്മാതാവു നാടകസ്വരൂപ
െത്ത ഉദാഹരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അന്തർഭവിപ്പിച്ചിട്ടു
ള്ളതുേപാെല ബാലരാമവർമ്മയേശാഭൂഷണത്തിലും
വസുലക്ഷ്മീകല്യാണം എെന്നാരു നാടകം ദീക്ഷിതർ
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ നാടകത്തിെല ഇതിവൃത്തം
താെഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ സംേക്ഷപിക്കാം. സിന്ധു
രാജ്യത്തിെല രാജാവിനു വസുലക്ഷ്മി എെന്നാരു പുത്രിയു
ണ്ടായിരുന്നു; ആ യുവതിെയ വഞ്ചീശ്വരനായ ബാലരാ
മവർമ്മമഹാരാജാവിെനെക്കാണ്ടു വിവാഹം െചയ്യിക്ക
ണെമന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഗ്രഹെമങ്കിലും
പട്ടമഹിഷി തെന്റ ഭാഗിേനയനായ സിംഹള രാജകു
മാരൻ കുമാരിയുെട ഭർത്താവാകണെമന്നു് ആശിക്കുക
യും, അതിെന്റ സാഫല്യത്തിനുേവണ്ടി വസുലക്ഷ്മിെയ
ഒരു കപ്പലിൽ കയറ്റി സിംഹളദ്വീപിേലക്കയയ്ക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ ആ കപ്പൽ കടൽേക്കാളിൽെപ്പട്ടു
വഞ്ചിരാജ്യത്തിെല സമുദ്രതീരത്തിൽ അടിയുകയും,
വഞ്ചീശ്വരെന്റ പത്നിയായ വസുമതിയുെട സേഹാദര
നും അന്തദുർഗ്ഗപാലനുമായ വസുമദ്രാജെന്റ ൈകവശം
അകെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. വസുമദ്രാജൻ വസുലക്ഷ്മിെയ
തെന്റ സേഹാദരിക്കു് ഉപായനീകരിക്കുന്നു. തദനന്തരം
മഹാരാജാവും ആ യുവതിയും തമ്മിൽ പ്രണയബദ്ധ
രായിത്തീരുന്നു. വീണ്ടും വസുമതി തെന്റ പുത്രിെയ പാ
ണ്ഡ്യ രാജാവിെനെക്കാണ്ടു പരിഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമി
യ്ക്കുന്നുെവങ്കിലും ആ ശ്രമവും വിഫലീഭവിക്കുന്നേതയുള്ളു.
അേപ്പാേഴക്കും മഹാരാജാവിെന്റ മന്ത്രിയായ നീതിസാ
ഗരൻ മുേഖന സിന്ധു രാജാവു വിവരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക
യും താൻതെന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ എത്തി പുത്രിയുെട
വിവാഹം മഹാരാജാവിെനെക്കാണ്ടു നിർവഹിപ്പിക്കു
കയും െചയ്യുന്നു. സിന്ധുരാജ്യവുമായി തിരുവിതാംകൂറി
നുണ്ടായ വാണിജ്യാഭിവൃദ്ധിെയ പ്രസ്തുതനാടകം അപാ
ങ്ഗാേലാകനം െചയ്യുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാെമന്നല്ലാ
െത അതിൽ കൂടുതലായുള്ള േദശചരിേത്രാപേയാഗിത്വ
െമാന്നും അതിെല ഇതിവൃത്തത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നി
ല്ല. “ഭഗവതഃ ശ്രീപദ്മനാഭസ്യ വസന്തമേഹാത്സേവ
പരിമിളിതാ ഏവ സാമാജികാഃ” എന്ന പംക്തിയിൽനി
ന്നു വസുലക്ഷ്മീകല്യാണം കവി രചിച്ചതു മതിലകെത്ത
മീനമാേസാത്സവത്തിനു് അഭിനയിക്കുന്നതിനാെണന്നു
െവളിെപ്പടുന്നു.

കവിതാരീതി
നായകപ്രകരണത്തിെന്റ രചനയ്ക്കു മുൻപുതെന്ന കവി
തെന്റ പുരസ്കർത്താവായ മഹാരാജാവിെന്റ ഗുണഗണ
ങ്ങെള പലപ്രകാരത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു.
“പ്രാൿപുണ്യാർജ്ജിതമൂലയാ കവിമനഃേക്ഷേത്രാത്തേമ

ജാതയാ
സമ്യഗ്ഭാവുകചിത്തശാഖിതതയാ
വ്യങ്േഗ്യാക്തിപുഷ്പശ്രിയാ
നിത്യം സൽഫലയാ ഗുണാനുസരണാച്ഛ്റീരാമവർമ്മപ്രേഭാസ്സ്വർവ്വന്യാലയേയവ സൽകവിതയാ കിം കിം ന
സംഭാവ്യേത?”

“േസയം സദാശിവകൃതിർമ്മധുേരാക്തിബന്ധാ

സാലങ്കൃതിസ്സരസഭാവനിരൂപേണാൽകാ
കാന്തം സമിച്ഛതി വധൂരിവ ബാലരാമശ്രീരാമവർമ്മകുലേശഖരസാർവഭൗമം.”

ഇത്യാദിേശ്ലാകങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്. ഇനി
േമൽ നായകപ്രകരണത്തിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
േചർക്കാം.
നായകെന്റ ഔദാര്യവർണ്ണനം:
“സ്ഫാരദ്വാരപ്രഘാണദ്വിരദമദസമു-

േല്ലാലകേല്ലാലഭൃങ്ഗീ
സങ്ഗീേതാല്ലാസഭങ്ഗീമുഖരിതഹരിതസ്സമ്പദഃ കിമ്പചാനാഃ
ഫുല്ലന്മല്ലീമതല്ലീപരിമളലഹരീസമ്പദുദ്ദാമവാചാം
േതഷാം േയഷാം കവീനാമുപരി തവ ദയാ
രാമവർമ്മക്ഷിതീേന്ദാ!”

സർവവിദ്യാധികത്വവർണ്ണനം:
“യദൃച്ഛാസല്ലാൈപസ്സമധിഗതഷട്തന്ത്രവിഭൈവ-

ശ്ചമൽകുവൻ ധീരാൻ സദസി രസഭാവപ്രകടൈനഃ
കവീൻ ധിന്വൻ ഗാനക്രമവിവരണാദ് ഗായകവരാൻ
പരിഷ്കുർവ്വൻ വഞ്ചിക്ഷിതിപതിലേകായം വിജയേത.”

ൈവദർഭി, ഗൗഡി എന്നീ രീതികെള ഉദാഹരിക്കുന്ന
േശ്ലാകങ്ങളാണു് യഥാക്രമം ചുവേട പകർത്തുന്നതു്.
“വദാേന്യ വഞ്ചിേന്ദ്ര സുരതരുഗേണാ വ്രീളിത ഇവ
പ്രേപേദ പഞ്ചത്വം; മണിരപി ശിലാഭാവമഭൃത;

പരാഭൂേതശ്ചിഹ്നം സുരഭിരഭജത്താർണ്ണമസകൃൽ;
കഥാേശഷാശ്ചാേന്യ ശിബിമുഖനൃപാ ദാനനിരതാഃ.”
“

-

വ്രാതതീവ്രാഭിഘാതക്ഷുണ്ണേക്ഷാണീപരാൈഗരഹിതപുരവധൂവക്ത്രചേന്ദ്രാപരാൈഗഃ
സന്ധ്യാരീതീം ദധാേന സതി ജഗതി തമഃഖണ്ഡേനാദ്ദണ്ഡചണ്ഡേസ്ഥമാ ശ്രീരാമവർമ്മപ്രഭുവര! ജയതി
ത്വൽപ്രതാപപ്രദീപഃ.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ദീക്ഷിതർ വിനയേദ്യാതകമായി
ഒരു േശ്ലാകംകൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് അനുവാചകന്മാർക്കു
രസപ്രദമായിരിക്കും.
“അചമൽകൃതാപി മൽകൃതിരങ്ഗീകാരാത്തേവയമതിധന്യാ;
അവിലാസകലാകുശലാപ്യനുരാഗാദിവ കലാങ്ഗനാ
ഭർത്തുഃ.”
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13 േവങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യദീക്ഷിതർ
ദ്രാവിഡേദശീയനായ േവങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യദീക്ഷിതർ
എന്ന കവിയും രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ സദസ്യന്മാ
രിൽ അന്യതമനായിരുന്നു. വസുലക്ഷ്മീകല്യാണെമന്ന
േപരിൽത്തെന്ന മെറ്റാരു നാടകം അേദ്ദഹവും രചിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. നാടകപ്രകരണത്തിെല അറുപത്തിനാലംഗങ്ങൾ
ക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണു് അേദ്ദ
ഹം പ്രസ്തുതകൃതി നിർമ്മിച്ചതു്.
“വസുലക്ഷ്മീകല്യാണം നാടകമംൈഗര്യുതം ചതുഃഷഷ്ട്യാ

വ്യരചി മേയദം കുതുകാദ്വിശ്വാവസുവത്സേര
വസന്തർത്തൗ.”

എന്നു് ആ വസ്തുത അേദ്ദഹംതെന്ന ഗ്രന്ഥാവസാന
ത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. സദാശിവദീക്ഷിതരുെട
വസുലക്ഷ്മീകല്യാണത്തിൽ എല്ലാ നാടകാംഗങ്ങൾക്കും
ഉദാഹരണം ഇല്ലാത്തതു െകാണ്ടു േവങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യ
ദീക്ഷിതർ സമഗ്രമായ രീതിയിൽ അേത പ്രേമയെത്ത
ആസ്പദമാക്കി മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു എന്നു് ഉേദ്ദശി
യ്ക്കാവുന്നതാണു്.
സാക്ഷാൽ അപ്പയ്യദീക്ഷിതരുെട വംശത്തിൽ ജനിച്ച
ഒരു പണ്ഡിതനാണു് വർണ്ണനാസാരസംഗ്രഹകാരനായ
നീലകണ്ഠദീക്ഷിതെരേപ്പാെല േവങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യദീക്ഷി
തരും. അതു വസുലക്ഷ്മീകല്യാണത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയി
ലുള്ള താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു െവളിെപ്പ
ടുന്നു.
“അപ്പയ്യാധ്വരിണസ്സുേതഷു ചരമശ്ശ്രീനീലകണ്ഠാധ്വരീ

തൽപുേത്രഷു ദശാധിേകഷ്വപി തൃതീയശ്ചിന്നമപ്പാധ്വരീ
തസ്മാച്ചാപി ഭവാനിശങ്കരമഖീ േജ്യാേഷ്ഠാ ഗുൈണരപ്യഭൂത്തൈസ്യേകാജനി േവങ്കേടശ്വരമഖീ യസ്യാദ്യ സ്മനുഃ
കവിഃ.”

“വിദ്വൽകുലഗുർവപ്പയമഖിനാം വംേശാ മേഹാന്നേതാ

ജീയാൽ
േവങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യാധ്വരികവിവിദ്വന്മണിര്യേതാ ഹ്യുദഭൂൽ.

അയമസൗ കനീയാൻ ഭ്രാതാ……ഇത ഏവാധീതനിഗമാ
ദിസർവവിദ്യഃ ദിഗന്തവിദിതനിജൈവഖരീവിഭവവിത്രാസി
തവിമതവാദിഗജേകസരീ വടാരേണ്യശ്വരവാജ
േപയയാജീത്യഭിജ്ഞായേത.”

അപ്പയ്യദീക്ഷിതരുെട ഒടുവിലെത്ത പുത്രനാണു് നീലക
ണ്ഠൻ. അേദ്ദഹത്തിനു പത്തിലധികം പുത്രന്മാരുണ്ടായി
രുന്നതിൽ കനിഷ്ഠൻ അപ്പൻ; അപ്പെന്റ േജ്യഷ്ഠപുത്രൻ
ഭവാനിശങ്കരൻ; ഭവാനിശങ്കരെന്റ ഏകപുത്രൻ േവങ്കേട
ശ്വരൻ; േവങ്കേടശ്വരെന്റ പ്രഥമപുത്രൻ കവി. ദ്വിതീയപു
ത്രൻ വടാരണ്യവാജേപയി—ഇങ്ങെനയാണു് ആ വംശ
ത്തിെന്റ പരമ്പര. വസുലക്ഷ്മീകല്യാണത്തിൽ േവങ്കടസു
ബ്രഹ്മണ്യൻ തെന്റ പൂർവ്വ പുരുഷന്മാരും കവികളുമായ
നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ, ചിന്നപ്പയ്യാ ദീക്ഷിതർ, േവങ്കേടശ്വ
രദീക്ഷിതർ, പ്രഭാകരദീക്ഷിതർ എന്നിവേരയും അവർ
യഥാക്രമം നിർമ്മിച്ച നളചരിതം, ഉമാപരിണയം, ഉഷാ
ഹരണം, ഹരിശ്ചന്ദ്രാനന്ദം എന്നീ നാടകങ്ങേളയും സ്മ
രിച്ചു് അവയിൽനിന്നു “പുണ്യമഹാരാജരാമവർമ്മ കുല
േശഖരചരിതാനുബന്ധ”മായ തെന്റ കൃതിക്കുള്ള ൈവ
ജാത്യെത്ത വിശദീകരിക്കുന്നു.
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14 വസുലക്ഷ്മീകല്യാണം
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു വിശ്വാവ
സുസംവത്സരം 960-ലാകയാൽ ആ െകാല്ലത്തിലാണു്
പ്രസ്തുത നാടകത്തിെന്റ രചന എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. കഥ
യ്ക്കു സദാശിവ ദീക്ഷിതരുെട നായകപ്രകരണത്തിെല
ഇതിവൃത്തത്തിൽ നിന്നു പറയത്തക്ക വ്യത്യാസെമാന്നു
മിെല്ലന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സിന്ധുരാജപുത്രിതെന്ന
യാണു് വസുലക്ഷ്മി. ബുദ്ധിസാഗരൻ മന്ത്രി, വസുേസനൻ
േസനാപതി, വസുമതി മഹാരാജാവിെന്റ പത്നി, വസു
മാൻ അന്തപാലനായ വസുമതീസേഹാദരൻ, വസുവർ
മ്മാ േചരരാജാവു്, വസുനിധി സിന്ധുരാജാവു്, വസുരാശി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രൻ, ഇവരാണു് മഹാരാജാവിന്നും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വയസ്യന്നും പുറേമയുള്ള പ്രധാനകഥാ
പാത്രങ്ങൾ. വസുവർമ്മാവിെനെക്കാണ്ടു വസുലക്ഷ്മിെയ
വിവാഹംെചയ്യിക്കുവാനുള്ള വസുമതിയുെട ഉദ്യമം ഫലി
ക്കുന്നില്ല. രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു സിന്ധുരാജകുമാരി
െയ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതു െകാണ്ടു ഹൂണ രാജാ
വുമായുള്ള സഖ്യം ബഹുലീഭവിക്കുെമന്നു കവി വർണ്ണിച്ചു
കാണുന്നു.
“പരീക്ഷ്യ ലക്ഷണജ്ഞാതാ ൈദവജ്ഞാനം മുഖാൽ സ്വയം
നിരൈചഷീദ്വിേവാഢും താം സാർവഭൗമത്വലംഭികാം”

എന്നും “തദേനന തീർേത്ഥന ഹിമവൽപശ്ചിമാനൂപ
വാസി േനാപി ഭരതവർഷമാത്ര വ്യാപിനഃ ഹൂണരാജ
സ്യ ചിരപ്രവൃത്തമപി സഖ്യം േദേവന ബഹുലീഭവിഷ്യ
തീതി മേന്യ” എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ േനാക്കുക. ഹൂ
ണരാജൻ ആങ്ഗലരാജാവു തെന്ന. അതായതു് ഇംഗ്ലീ
ഷ് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനി. മാതൃകയായി രണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.
“ഉദ്യന്തീമുദേധരുദീർണ്ണകരുണാമുൽകുലരൂേപാച്ചയാ–

മുൽക്ഷിപ്താംബുജമാലികാം കരതേലനാേത്മാന്മുഖിമന്ദിരാം
ദൃഷ്ടാന്നിദ്രകദംബഡംബരമുരഃപീഠം ബലാൽ സജ്ജയൻ
പ്രാന്തഃേപ്രംഖിതശംഖചക്രമവതു ശ്രീപദ്നാേഭാത്ര വഃ.
അേദ്യയം സഫലാ ജനിസ്സ ഭഗവാൻ പ്രാസീദദൈദ്യവ നഃ
ശ്രീകാന്തഃ പരിേപചിേരദ്യ സുകൃതാന്യൈദ്യവ ധാതാ കൃതീ
അദ്യാഹം കില കാമ്യമാനവിഭവേസ്സൈന്ദ്രരമർൈത്ത്യരപി
േപ്രയസ്യാ യദയൂയുജദ്വസുമതീ നിത്യശ്രിേയവാദ്യ മാം.”
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15 കല്യാണസുബ്രഹ്മണ്യസുരി
കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സഭാസ്തരന്മാ
രുെട കൂട്ടത്തിൽ കല്യാണസുബ്രഹ്മണ്യൻ എെന്നാരു
കവിയുെട നാമേധയം സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അലങ്കാര
കൗസ്തുഭം എന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മാതാ
വായ അേദ്ദഹം ഒരു ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മണനാെണന്നു
ള്ളതിനു സംശയമില്ല. കവലയാനന്ദെത്ത അനുകരിച്ചു്
അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങേളയും വർണ്ണച്യുതകം മുതലായി
ചില ശബ്ദചിത്രങ്ങേളയും വിവരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ ഉദാഹരണ േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രാേയണ ശ്രീപത്മ
നാഭെന പരാമർശിക്കുന്നു. അപൂർവം ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
മഹാരാജപരങ്ങളായുമുണ്ടു്. അവസാനത്തിൽ കവി
തെന്നപ്പറ്റി “ശ്രീമൽേപരൂരുകലജലധിചന്ദ്രശ്രീരാമ
ചന്ദ്രചരണാരവിന്ദമിളിന്ദായമാനേഗാപാലവിപശ്ചിൽ
പൗേത്രണ സുബ്രഹ്മണ്യസുധീമണിപുേത്രണ കല്യാണ
സുബ്രഹ്മണ്യസ്മരിണാ വിരചിേത അലങ്കാരകൗസ്തുേഭ
സംസൃഷ്ടിപ്രകരണം” എന്ന പംക്തിയിൽ െചയ്തിട്ടുള്ള
പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാമഹൻ
േഗാപാലനും പിതാവു സുബ്രമണ്യനുമാെണന്നു െവളി
െപ്പടുന്നു. േപരൂർ എന്ന കുലം ഏെതേന്നാ ആ കുല
ത്തിൽ ജനിച്ച രാമചന്ദ്രൻ ആെരേന്നാ അറിയുന്നില്ല;
േഗാപാലൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നു
മാത്രം ഊഹിക്കാം. രണ്ടുമൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട ഉദ്ധ
രിക്കാം.
“രാരാജന്മധുരാധരാം പ്രവിലസേച്ചാളാം കനൽകുന്തളാം

കാശ്മീരാങ്ഗവിഭൂഷണാതിലളിതാം
കാഞ്ചീഗുണാലംകൃതാം
േക്ഷാണീം ശ്രീരഘുരാമവന്നിരുപമാം
രത്നാകേരാരൂർമ്മികാ–
ജാലാന്താമനുരഞ്ജയത്വനുദിനം ശ്രീരാമവർമ്മപ്രഭുഃ.”

“ശ്രീമദ്വഞ്ചികുലാംബുധിർവിജയതാമാചന്ദ്രതാരം; ബുധാ–
ധാരാ വഞ്ചിധരാ ശ്രിയാനുപമയാ േദദീപ്യതാമന്വഹം;

സൽകല്യാണകേവഃ കൃതിർവിതനുതാമാനന്ദമന്തസ്സതാം;
ചിേത്ത േഖലതു രാമവർമ്മനൃപേതഃ ശ്രീപദ്മനാഭസ്സദാ.”
“

കാത്ര നാേകാരഘുകുലതിലക–
സ്യാരിഭിഃ കിം ന േഭദ്യം
കാ ഭൂൈപഃ പാലനീയാ സതതമപി സുൈരഃ
കഃ പരം േസവനീയഃ
കിം രേക്ഷാഭീതിേഹതുർന്നിരുപമതരയാ
രാജേത കാദ്യ നീത്യാ
േകാ വാ ക്ഷ്മാപാലചൂഡാമണിരവനിതേല
രാമവർമ്മാവനീന്ദ്രഃ.”
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16 സുബ്രഹ്മണ്യകവി

ചരിത്രം
രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ സദസ്യനായ മെറ്റാരു ദ്രാ
വിഡബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യകവി. അേദ്ദ
ഹം എട്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ പത്മനാഭ വിജയം എെന്നാരു
വിശിഷ്ടമായ കാവ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ സർഗ്ഗത്തിേന്റ
യും അവസാനത്തിൽ
“സുബ്രഹ്മണ്യബുധം സദാശിവഗുരുബ്രഹ്മപ്രസാദസ്ഫുര–

ദിേദ്യാഽസൂത സ രാമലിങ്ഗവിബുധശ്ശ്രീേകാകിലാംബാ
ച യം
കാേവ്യ േതന കൃേതത്ര സാങ്ഗവിഭേവ
ശ്രീരാമവർമ്മപ്രഭു–
േശ്രയസ്സദ്മനി പദ്മനാഭവിജേയ … … …”

എന്നു കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തദ്വാരാ രാമലിംഗസൂരിയും
േകാകിലാംബയും യഥാക്രമം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാ
വും മാതാവുമാെണന്നു നാം അറിയുന്നു.
“േസായം സായം പ്രനൃത്യന്മൃഡവികടജടാ

ജൂടരങ്ഗാൽ തരങ്ഗ–
ത്വങ്ഗദ്ഗങ്ഗാതരങ്ഗാരവരഭസഭേരാ–
ജ്ജൃംഭണസ്തംഭൈനൈസ്സ്വഃ
സർവാന്തർവാണ്യപൂവാദ്ഭുതകലിതപരീ–
രംഭസംഭാവൈനവാ–
ഗ്ഗുംൈഭജ്ജൃംഭൽപ്രഭാേവാ ഭുവി ജയതിതരാം
രാമലിങ്ഗാര്യവര്യഃ.
ഏതൽസുേതന സുധിയാ ഗ്രന്ഥിതശ്ശ്രീപത്മനാഭ
വിജേയായം
സുബ്രഹ്മണ്യപദാംബുജഭജൈനധിതവാക്സുേധന തന്നാമ്നാ”

എന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽ കവി തെന്റ പിതാവിെന്റ കവിതാ
ൈവഭവെത്ത പ്രശംസിക്കുകയും സുബ്രഹ്മണ്യനാമാ
വായ താൻ സുബ്രഹ്മണ്യഭക്തനാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കു
കയും െചയ്യുന്നു. മഹാരാജാവിെന്റ നിരവധികങ്ങളായ
അപദാനങ്ങെളപ്പറ്റി സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ
തെന്ന പല പ്രകാരത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ആദൗ സർൈഗ്ഗശ്ചതുർഭിഃ പുരപരിവൃഢേയാ–

വർണ്ണനാ കിഞ്ച വഞ്ചി–
ക്ഷ്മാഭർത്രാ ഭദ്രദീേപാത്സവമുഖഭഗവൽ–
േസവനാേദഃ കൃതസ്യ,
ദ്വാഭ്യാം ചാംേഭാജനാഭാദ്ഭുതമഹിമകഥാ–
മാധുരീസാധുരീേതർ,–
ദ്വാഭ്യാം തദ്ഭക്തവഞ്ചിപ്രഭുവിഭവയശഃ
പുണ്യൈനപുണ്യഭൂംനാം”

എന്ന പദ്യത്തിൽ നിന്നു, പത്മനാഭവിജയെമന്നാണു്
കാവ്യത്തിെന്റ േപെരങ്കിലും അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മഹാ
രാജപ്രശസ്തി വിഷയകമാെണന്നു കാണാവുന്നതാണു്.
വർണ്ണിതങ്ങളായ നഗരങ്ങൾ പത്മനാഭപുരവും തിരുവ
നന്തപുരവും തെന്ന. ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകങ്ങളിൽ രെണ്ട
ണ്ണമാണു് താെഴക്കാണുന്നതു്.
“തന്വന്നന്വഹമന്വയക്രമസമായാതാൻ സ്വധർമ്മാൻ മുദാ

പാേത്ര ദാനശതാനി താന്യനുപദം വിശ്രാണയൻ
പ്രീണയൻ
ഭക്ത്യംേഭാരുഹനാഭമദ്ഭുതതൈരർദ്ദിേവ്യാത്സവാർച്ചാദിഭിഃ
ശ്രീമാേനവമവൻ ഭുവം വിജയേത ശ്രീരാമവർമ്മപ്രഭുഃ.”

“ആചന്ദ്രതാരകമയം ഭുവി വഞ്ചിബാല–

ശ്രീരാമവർമ്മകുലേശഖരഭൂമിപാലഃ
ശ്രീപദ്മനാഭകൃപയാ സഹഭാഗിേനയഃ
ശ്രീമാൻ മൃകണ്ഡുസുതവജ്ജയതു സ്ഥിരായുഃ.”

ഭാഗിേനയെനയല്ലാെത അനുജെന കവി സ്മരിക്കാത്ത
തുെകാണ്ടു മകയിരം തിരുനാൾ മരിച്ച 966-ആമാണ്ടിനു
േമലാണു് പത്മനാഭവിജയത്തിെന്റ രചന എന്നു് ഊഹി
ക്കാം. അതു് എങ്ങെനയായാലും രാമലിംഗസൂരിയുെട
ഗുരുവായ സദാശിവൻ സദാ ശിവബ്രേഹ്മന്ദ്രസരസ്വതി
യിൽ നിന്നു ഭിന്നനാെണന്നു കരുേതണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കവിതാരീതി മനസ്സിലാകുന്നതിനായി നാലു േശ്ലാക
ങ്ങൾ കൂടി എടുത്തു േചർത്തുെകാള്ളുന്നു.
“സാനന്ദം നവപത്രേലഖനമിഷാൽ പാർേശാല്ലസദ്വല്ലഭാ–

വേക്ഷാജൗ നിജകുംഭൈജത്രഗുരുതാജിജ്ഞാസ
േയവാസകൃൽ
ഹസ്താേഗ്രണ സദാനകങ്കണതയാ ഭേക്തഷ്ടദാനവ്രത–
വ്യേഗ്രേണവ പരാമൃശൻ ഗജമുേഖാ േദേവാ മുേദ േവാസ്തു
സഃ.”

“വ്യക്താവ്യക്താജമുക്താമണിജനിഖനിഭൂ–

പദ്മശൂക്ത്യാഢ്യനാഭീ–
ഗർത്താവർത്താനുേമയാപരിമിതഭുവനാ–
ധാരകുക്ഷ്യന്തരാബ്ധിഃ
ജീയാൽ സ്വീയാം സ്വശയ്യാദശശതഫണസ–
ദ്രത്നസംക്രാന്തമൗലിർ–
ദ്രഷ്ടും സ്പഷ്ടം ശ്രുതിഭ്യാം വിഭുരിഹ കലയൻ
ശീർഷസാഹസ്രവത്താം.”

“സ്വപദി സപദി സഖ്യാ രഞ്ജിേത ശിഞ്ജിതാഢ്യം

മഹിതമദൃഢബന്ധം നൂപൂരം വാരനാരീ
സ്ഖലിതമഗണയന്തീ സാഗസം രാഗസാന്ദ്രം
ദയിതമിവ ഗവാക്ഷം േവഗമഭ്യാഗൈതകാ.
സരഭസമഥിരഥൃം ൈസ്വരമായാന്തമാരാ–
ദ്രമണമഭിലഷന്തീ സ്വം ചിരാദ്വഞ്ചിരാജം
നവകവലയമാലാലീലയാേലാലയാേഗ്ര
കലയതി വ്രതമന്യാ േലാചനച്ഛായയാടും”
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17 േദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയർ
(മൂന്നാമൻ)

വാരിയരും ശിഷ്യപരമ്പരയും
പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിനു വ്യാഖ്യാനെമഴുതിയ േദശ
മങ്ഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയെരപ്പറ്റി ഈ അവസര
ത്തിൽ അല്പംകൂടി പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. േകാട്ടയത്തു
വിദ്വാൻ തമ്പുരാെന്റ വാർദ്ധക്യകാലത്തു് അേദ്ദഹത്തി
നു യൗവ്വനാരംഭമായിരുന്നു എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു
സ്വാമിയാരുെട നവനീതജപംസംബന്ധിച്ചുള്ള ഐതി
ഹ്യെത്ത ആസ്പദമാക്കിയാണു്. അതിെന്റ വസ്തുസ്ഥിതി
എങ്ങെനയിരുന്നാലും 80 വയസ്സിനുേമൽ അേദ്ദഹം ജീ
വിച്ചിരുന്നു എന്നും, പത്താം ശതകത്തിെല ൈവയാകര
ണന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം അേദ്ദഹം
സമാർജ്ജിച്ചിരുന്നു എന്നുമുള്ളതു നിർവിവാദമാണു്.
ൈഹദരാലിെയ ഭയെപ്പട്ടു സാമൂതിരിേകാവിലകെത്ത
അങ്ഗങ്ങൾ െപാന്നാനിയിൽ താമസം മാറ്റിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ഗുരുനാഥനായി
ത്തീർന്നു. സംസ്കൃതപഠനവും ഗ്രന്ഥെമഴുത്തുമായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനകൃത്യങ്ങൾ. ഒരിക്കൽ ഗ്രന്ഥ
െമഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഏേതാ ഒരു
േചാദ്യത്തിനു ബാലികയായ തമ്പാട്ടി ശരിയായ ഉത്ത
രം പറയാത്തതിനാൽ നാരായം െകാണ്ടു് ആ ശിഷ്യ
െയ അബുദ്ധിപൂർവ്വമായി വാരിയർ എറിയുകയും അതു
തമ്പാട്ടിയുെട തുടയിൽ െകാള്ളുകയും െചയ്തു. ശരീര
ത്തിൽ രക്തം ഒഴുകി എങ്കിലും അതു കഴുകിക്കളഞ്ഞി
ട്ടു മാതാവിെന േവെറ വിധത്തിൽ ഗ്രഹിപ്പിച്ച തമ്പാട്ടി
യുെട ഗുരുഭക്തി കണ്ടു് അേദ്ദഹം കൃതജ്ഞനായി ആ
െപൺകിടാവിെന വഴിേപാെല അനുഗ്രഹിച്ചു. േതാന്നി
ക്കൽ കൂഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാരും വടേക്കടത്തു
െകാച്ചു ശങ്കരൻ മൂസ്സതും തമ്പുരാട്ടിയുെട സതീർത്ഥ്യന്മാ
രായിരുന്നു. േതാന്നിക്കൽ മൂവാറ്റുപുഴത്താലൂക്കിൽെപ്പട്ട
ഒരു ഗൃഹമാണു്. നമ്പിയാർ വാരിയേരാടു വ്യാകരണം
അഭ്യസിച്ചതിനു േമൽ പരേദശത്തു േപായി തർക്കവും
പഠിച്ചു. “ശൃങ്ഗാഗ്രഭാജാം” എന്ന ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസ
േശ്ലാകവും “സ്വേപ്നാ നു മായാ” എന്ന ശാകുന്തള േശ്ലാ
കവും അേദ്ദഹം വിസ്തരിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േലാച
നവ്യാഖ്യയായ അഞ്ജനം അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാെര പഠി
പ്പിച്ചിരുന്നു. പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികൾ േപാലും
അേദ്ദഹേത്താടു േലാചനത്തിെല ചില പംക്തികൾക്കു
സംശയം േചാദിച്ചു നിവൃത്തി േനടിയതായി േകഴ്വിയുണ്ടു്.
ജാതേവദനാമാവായ െതേക്കടത്തു സ്വാമിയാരും താഴ
യ്ക്കാട്ടു െചറിയനാരായണെപ്പാതുവാളും പാറപ്പുറത്തു േഗാ
വിന്ദൻനമ്പിയാരും ആ പണ്ഡിതപ്രേവകെന്റ ശിഷ്യന്മാ
രാണു്. കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാർ 1010-ൽ മരിച്ചു.
പാറപ്പുറത്തു േഗാവിന്ദൻനമ്പിയാരുെട ശിഷ്യന്മാരാണു്
ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയരും സഹൃദയതിലകൻ രാമ
പ്പിഷാരടിയുെട ഗുരുവായ മുരിേങ്ങാത്തു െകാച്ചുകുഞ്ഞൻ
നമ്പിയാരും. മേനാരമത്തമ്പാട്ടിയുെട ശിഷ്യന്മാരിൽ
അരൂർ അടിതിരിേയയും േദശമങ്ഗലത്തു കൃഷ്ണവാരിയ
േരയും തൃക്കണ്ടിയൂർ േഗാവിന്ദപ്പിഷാരടിേയയും പരിഗ
ണിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഇവെരല്ലാവരും പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതന്മാ
രായിരുന്നു.

സാമൂതിരിേക്കാവിലകങ്ങൾ
പഴയ സാമൂതിരിേക്കാവിലകത്തിനു പുറെമ (1) കിഴേക്ക
േക്കാവിലകം (േകാേളജിനു വടക്കുള്ള ചിന്താവളപ്പിൽ)
(2) പുതിയ േകാവിലകം (തളിക്കുളത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാ
റു്) (3) ചാലപ്പുറത്തു േകാവിലകം എന്നീ മൂന്നു േകാവി
ലകങ്ങൾ കൂടി കാലാന്തരത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചു. പടി
ഞ്ഞാേറേക്കാവിലകം പിന്നീടുണ്ടായതാണു്. സ്ത്രീകൾ
താമസിച്ചിരുന്നതു തളിയിൽ േക്ഷത്രത്തിനു പടിഞ്ഞാ
റുള്ള അമ്പാടിേക്കാവിലകത്താണു്. ടിപ്പു സുൽത്താ
െന്റ ആക്രമണ കാലത്തു തിരുവിതാംകൂറിൽ അഭയം
പ്രാപിച്ചു തിരിെയേപ്പായേപ്പാൾ പടിഞ്ഞാേറേക്കാവി
ലകത്തുകാർ മാങ്കാവിലും, പുതിയ േകാവിലകത്തുകാർ
തിരുവണ്ണൂരും, കിഴേക്കേക്കാവിലകത്തുകാർ െവങ്കട
േക്കാട്ടയിലും (േകാട്ടയ്ക്കൽ) പുതിയ േകാവിലകങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി അവിടങ്ങളിലും താമസിച്ചു. സാമൂതിരിേക്കാ
വിലകേത്തക്കു മൂപ്പുമുറയ്ക്കു (1) സാമൂതിരി (2) ഇളംകൂർ
നമ്പിയാതിരി (ഏറാൾപ്പാടു്) (3) മൂന്നാംകൂർ നമ്പിയാ
തിരി (മൂന്നാർപ്പാടു്) (4) എടത്തറനാട്ടു നമ്പിയാതിരി
(എടത്രാൾപ്പാട്ടു നമ്പിയാതിരി) (5) െനടിയിരിപ്പിൽ മൂ
ത്ത ഏറാടി തിരുമുൽപ്പാടു് (നടുത്രാൾപ്പാടു്) എന്നിങ്ങ
െന അഞ്ചു സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടു്. പുരുഷന്മാർക്കു് (1) മാന
വിക്രമൻ (2) മാനേവദൻ (3) വീരരായൻ എന്നിവയും,
സ്ത്രീകൾക്കു് (4) ശ്രീേദവി (5) മഹാേദവി എന്നിവയുമാ
ണു് േപരുകൾ. മെറ്റല്ലാം ഓമനേപ്പരുകളാണു്. ഏട്ടൻ,
കുട്ടിേയട്ടൻ, കുഞ്ഞുണ്ണി, കുട്ടിക്കുഞ്ഞുണ്ണി, അനുജൻ, െച
റിയനുജൻ, അമ്മാമൻ, മരുമകൻ എന്നും മറ്റും പുരുഷ
ന്മാേരയും, അനുജത്തി, കുഞ്ഞി അനുജത്തി, േജ്യഷ്ഠത്തി
എന്നും മറ്റും സ്ത്രീകേളയും വിളിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വയസ്സു
മൂത്ത സ്ത്രീക്കു് അമ്പാടിേക്കാവിലകത്തു വലിയ തമ്പുരാട്ടി
എെന്നാരു സ്ഥാനേപ്പരുണ്ടു്. സ്ത്രീകൾ പ്രമാണങ്ങളിൽ
ഒപ്പിടുേമ്പാൾ വിതയൻ എന്നുകൂടി േചർക്കും (വിതയൻ
ശ്രീേദവി എന്നും മറ്റും.). വിതയൻ എന്നാൽ േവദൻ.
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18 മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടി

ജനനം
േകരളത്തിെല സ്ത്രീ ജനങ്ങളിൽ േകാഴിേക്കാട്ടു കിഴേക്ക
േക്കാവിലകത്തു മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിെയേപ്പാെല ൈവ
ദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചവരായി ആെരയും നാം അറിയുന്നില്ല.
തമ്പുരാട്ടി 935-ആമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ സ്വാതിനക്ഷ
ത്രത്തിൽ ജനിച്ചു; 68 വയസ്സുവെര ജിവിച്ചിരുന്നു് 1003ആമാണ്ടു് ഇടവമാസം 11-ആനു മകം നക്ഷത്രത്തിൽ
മരിച്ചു. 935-ൽ തൃശ്ശിവേപരൂർ െവച്ചു തീെപ്പട്ട സാമൂതി
രിപ്പാട്ടിേലക്കു് ഒരു സേഹാദരനും ഒരു സേഹാദരിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സേഹാദരനാണു് ൈഹദരാലി മല
ബാർ ആക്രമിച്ചേപ്പാൾ അവമാനെത്ത ഭയെപ്പട്ടു െവ
ടിമരുന്നറയ്ക്കു തീെകാടുത്തു് അതിൽ േദഹത്യാഗം െചയ്ത
സാമൂതിരി. േമല്പറഞ്ഞ സേഹാദരിയുെട പൗത്രിയാണു്
മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടി. േകാഴിേക്കാട്ടു തളിയിൽേക്കാവില
കം പറമ്പു് എന്നു് ഇേപ്പാൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്തു് അക്കാ
ലത്തു് ഒരു േകാവിലകമുണ്ടായിരുന്നു. ആ േകാവിലക
ത്താണു് തമ്പുരാട്ടി ജനിച്ചതു്. ൈഹദർ േകാഴിേക്കാടു
പിടിച്ചടക്കിയേപ്പാൾ അവിടുേത്തക്കു് അഞ്ചു വയേസ്സ
പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനു മുൻപുതെന്ന സാമൂതി
രി രാജകുടുംബം അവിെടനിന്നു െപാന്നാനിക്കു നീങ്ങി
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
േദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയരായിരുന്നു തമ്പുരാട്ടിയു
െട ഗുരു എന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ആ ആചാര്യൻ തനി
ക്കു വ്യാകരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അസാധാരണ
മായ പാണ്ഡിത്യം ശിഷ്യയിലും സംക്രമിപ്പിച്ചു. പന്ത്രണ്ടു
വയസ്സായേപ്പാേഴയ്ക്കും തമ്പുരാട്ടി സിദ്ധാന്ത കൗമുദിക്കു
ഭേട്ടാജി ദീക്ഷിതർതെന്ന രചിച്ച പ്രൗഢമേനാരമ എന്ന
വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അത്ഭുതാവഹമായ അവഗാഹം േനടി
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മേനാരമ എന്നതു ബിരുദനാമമാണു്.
അതു തമ്പുരാട്ടിക്കു സിദ്ധിച്ചതു് അസുലഭമായ അംഗലാ
വണ്യവും മേനാരമയിൽ അവിടേത്തയ്ക്കുള്ള അശ്രുതപൂർ
വമായ അഭിജ്ഞതയും നിമിത്തമായിരുന്നു. മാനവിക്ര
മീയം എന്ന കാവ്യത്തിൽ ആ ബിരുദെത്തപ്പറ്റി
“തദീയവംേശ ജാതാസീൽ കാപി കന്യാ മേനാഹരാ
വിദ്യാദിഗുണസമ്പന്നാ ഹൃദ്യാസ്യജിതചന്ദ്രമാഃ.

മേനാരമായാമതിമാത്രൈനപുണാ–
ന്മേനാരമത്വാന്നു നിജസ്യ വർഷ്മണഃ
മേനാജലീലാരസേലാലമാനസാ
മേനാരേമതി പ്രഥിതാ ബഭൂവ സാ”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. േചലപ്പറമ്പു നമ്പൂരിയും
തമ്പുരാട്ടിയും തമ്മിൽ നടന്ന ഉക്തിപ്രത്യുക്തിരൂപത്തി
ലുള്ള “പലി താനി ശശാങ്കേരാചിഷാം” ഇത്യാദി പദ്യം
േചലപ്പറമ്പിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
കൂടല്ലൂർ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിെല മകനായ േതാന്നിക്കൽ കു
ഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാർ തമ്പുരാട്ടിയുെട സതീർത്ഥ്യ
നായിരുന്നു എന്നു് മുൻപു് ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആനന്ദവർ
ദ്ധനെന്റ േലാചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമ്പിയാർക്കുള്ള
പ്രാഗല്ഭ്യം അദൃഷ്ട പൂർവ്വമായിരുന്നു എന്നു് ഐതിഹ്യ
േവദികൾ പറയുന്നു.
മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടി കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പല
േരയും വ്യാകരണം അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു.
അവിടേത്തക്കു് ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരു
ന്നു. ഉത്തര ൈനഷധകാരനായ അരൂരടിതിരിയാണു്
പ്രധാനശിഷ്യൻ. അടിതിരിയുെട ശിഷ്യൻ െകാടുങ്ങല്ലൂർ
വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ; ഇളയതമ്പുരാെന്റ ശിഷ്യൻ
ൈവക്കത്തു പാച്ചു മൂത്തതു്; പാച്ചു മൂത്തതിെന്റ ശിഷ്യൻ
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ഇങ്ങെന ശിഷ്യ
പ്രശിഷ്യപ്രണാളി പുേരാഗമിക്കുന്നു. തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യു
തപ്പിഷാരടിയുെട കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട വ്യാകരണജ്ഞ
നായ േഗാവിന്ദപ്പിഷാരടി തെന്ന മേനാരമ പഠിപ്പിക്ക
ണെമന്നു തമ്പുരാട്ടിേയാടു് അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ തമ്പുരാട്ടി
താൻ ആദ്യം കുേറ രഘുവംശം പഠിപ്പിക്കുക, ആ കാവ്യ
ത്തിെന്റ അണ്ണാമലവ്യാഖ്യാനത്തിനു് അർത്ഥവിചാരം
െചയ്യുക, ഇവ അവിടുെത്ത ൈദനംദിന കൃത്യങ്ങളിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

കുടുംബജീവിതം
തമ്പുരാട്ടിയുെട ആദ്യെത്ത ഭർത്താവു പരപ്പനാട്ടുകുടുംബ
ത്തിൽെപ്പട്ട േബപ്പൂർ േകാവിലകത്തു രാമവർമ്മ തമ്പുരാ
നായിരുന്നു. ആ ദമ്പതികൾക്കു് 954-ൽ ഒരു പുത്രി ജനി
ച്ചു. തദനന്തരം ആ തമ്പുരാൻ മരിച്ചു േപാകയാൽ കുേറ
ക്കാലം ൈവധവ്യദുഃഖം അനുഭവിച്ചതിനു േമൽ അവിടു
ന്നു പാക്കത്തു ഭട്ടതിരിെയ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. ഭട്ട
തിരി അവ്യുൽപന്നനായിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി തമ്പു
രാട്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.
“യസ്യ ഷഷ്ഠീ ചതുർത്ഥീ ച വിഹസ്യ ച വിഹായ ച
അഹം കഥം ദ്വിതീയാ സ്യാദ്; ദ്വിതീയാ സ്യാമഹം കഥം?”

എന്ന േശ്ലാകം. പുതിയ ദാമ്പത്യത്തിെന്റ ഫലമായി
തമ്പുരാട്ടിക്കു മൂന്നു പുരുഷപ്രജകളും രണ്ടു സ്ത്രീപ്രജകളും
ജനിച്ചു. പുരുഷന്മാരിൽ 968-ൽ ജനിച്ചു് 1031-ൽ തീെപ്പ
ട്ട േചാതി തിരുനാൾ മാത്രേമ ദീർഘായുസ്സു െകാണ്ടു്
അനുഗ്രഹീതനായുള്ളൂ. അവിടുന്നു് 1024-ൽ സാമൂതിരി
പ്പാടായി.

മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയും തിരുവിതാംകൂറും
964-ലായിരുന്നു ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ മലബാർ ആക്രമ
ണം. േകരളത്തിെല ഇതര രാജകുടുംബാങ്ഗങ്ങെള

േപ്പാെല സാമൂതിരിേക്കാവിലകെത്ത അങ്ഗങ്ങളും
ആ കാലത്തു തിരുവിതാംകൂറിെന അഭയം പ്രാപിക്കു
കയും ധർമ്മരാജാവിെന്റ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുകയും
െചയ്തു. മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടി പാക്കത്തു ഭട്ടതിരിേയാടും
തെന്റ രണ്ടു പുത്രിമാേരാടും കൂടി ധർമ്മരാജാവിെനക്ക
ണ്ടു് അവിടുെത്ത സംരക്ഷണത്തിൽ മധ്യതിരുവിതാംകൂ
റിൽ എണ്ണയ്ക്കാെടന്ന സ്ഥലത്തു താമസിച്ചു; സാമൂതിരി
േക്കാവിലകെത്ത മറ്റു് അങ്ഗങ്ങൾക്കു കുന്നത്തൂെരന്ന
സ്ഥലത്തും സേങ്കതം ലഭിച്ചു. അങ്ങെന ഉേദ്ദശം പന്ത്ര
ണ്ടു െകാല്ലം എണ്ണയ്ക്കാട്ടു താമസിച്ചു. 975-ആമാണ്ടിടയ്ക്ക
തമ്പുരാട്ടി കുട്ടികേളാടും മറ്റും കൂടി മലബാറിേലയ്ക്കു മട
ങ്ങി. തിരിെയെച്ചന്നു താമസമുറപ്പിച്ചതു െവങ്കടേക്കാട്ട
എന്നുകൂടി േപരുള്ള േകാട്ടയ്ക്കലായിരുന്നു. അന്ത്യകാ
ലം വെര അവിടംവിട്ടു മെറ്റങ്ങും േപായുമില്ല. അമ്പാടി
േക്കാവിലകത്തു വലിയ തമ്പുരാട്ടി എന്ന സാമൂതിരിരാജ
വംശത്തിെല രാജ്ഞിമാർക്കിടയിലുള്ള മൂപ്പുമുറ അവിട
േത്തയ്ക്കു യഥാകാലം സിദ്ധിച്ചു. മരണദിവസെത്തപ്പറ്റി
മുമ്പു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

മുക്തകങ്ങൾ
മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ജീവിതം പ്രാേയണ േക്ലശഭൂ
യിഷ്ഠമായിരുന്നതുെകാേണ്ടാ എേന്താ അവിടുേത്തക്കു
യാെതാരു ഗ്രന്ഥവും രചിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടായില്ല.
എങ്കിലും സന്ദർഭവശാൽ അവിടുന്നു് അേനകം ഒറ്റ േശ്ലാ
കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ അപൂർവ്വം ചിലതു
മാത്രേമ നമുക്കു കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. ആ േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഓേരാ
ന്നും അവിടെത്ത അനന്യസുലഭമായ പാണ്ഡിത്യത്തി
നും കവിത്വത്തിനും സാക്ഷി നില്ക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന
മുക്തകങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ െപട്ടവയാണു്.
ദമ്പതിമാരുെട േപ്രമം:
“സ്ത്രീപുംസത്വാവലംബീ ജഗതി ഖലു നൃണാം
ദ്വന്ദ്വധർമ്മാഭിലാേഷാ;

രാഗേസ്സാപാധിേകാസാവപി വിഭവമുൈഖ–
രംഗൈകഃ ഷഡ്ഭിരംഗീ;
േതേഷ്വകൈസ്യകേദേശഽസതി നിജവിഷയം
േപ്രമമാന്ദ്യം പ്രമാദാ–
േദ്യാഷാേദാഷം മൃഷാ യഃ കഥയതി വിദൂേഷ
ഹന്ത! തസ്ൈമ നേമാസ്തു.”

ഈ േശ്ലാകവും പാക്കത്തു ഭട്ടതിരിെയപ്പറ്റി എഴുതീട്ടുള്ള
െതന്നാണു് ഐതിഹ്യം.
ചുവേട േചർക്കുന്ന പദ്യരൂപത്തിലുള്ള കത്തിടപാടു ധർ
മ്മ രാജാവും തമ്പുരാട്ടിയും തമ്മിൽ നടന്നതായി ഐതി
ഹ്യം േഘാഷിക്കുന്നു.
രാജാ:
“േഹമാംേഭാജിനി! രാജഹംസനിവൈഹരാസ്വാദ്യ
മാനാസേവ!

ഭൃംേഗാഹം നവമഞ്ജരീകൃതപദസ്ത്വാേമവ കിഞ്ചിദ്ബ്രുേവ;
േചേതാ േമ ഭവദീയപുഷ്പമകരന്ദാസ്വാദേന സസ്പൃഹം
വാച്യാവാച്യവിചാരമാർഗ്ഗവിമുേഖാ േലാേകഷു കാമീ ജനഃ.”

തമ്പുരാട്ടി:
“ധീമൻ! സദ്ഗുണവാരിേധ! തവ മേനാ–

വൃത്തിർമ്മഹാ േകാവിൈദർ–
ദുർേജ്ഞയാ; സ്വത ഏവ േലാലഹൃദൈയർ–
ന്നാരീജൈനഃ കിം പുനഃ?
ത്വത്സേന്ദശമിദം കിമർത്ഥമിതി േനാ
നിശ്ചിന്മേഹ; ക്രീഡിതും
കിം വാ സാമ്പ്രതമസ്മദീയഹൃദയ–
ജ്ഞാനായ ഹാസായ വാ?”

രാജാ:
“ഹാസായ ൈനവ ദയിേത! ഭവദീയചിത്ത–

ജ്ഞാനായ ൈനവ യദിദം വചനം മേയാക്തം;
ജംഭാരികുംഭിവരകുംഭവിജൃംഭമാണ–
ഡംഭാപഹാരികുചസംപരിരംഭണായ.”

തമ്പുരാട്ടി:
“ധീമൻ! മനീഷിതമിദം തവ രാജമൗേല!
കുര്യാം യഥാനിഗദിതം; ന കുലാങ്ഗനാസ്മി;
പ്രാേയണ സമ്പ്രതി ജനാ: പരിഹാസശീലാ!–
സ്തൽ കാതരാസ്മി നിതരാം! ന പേരാത്ര േദാഷഃ.”

രാജാ:
“നിന്ദന്തീ സ്വാനി ഭാഗ്യാന്യധരിതസുധയാ

സന്തതാർദ്രം മധൂള ്യാ
സൗരഭ്യാകൃഷ്ടേലാകം കനകസരസിജം
ഹന്ത! സാ രാജഹംസീ
സാസൂയാ ദുഷ്ടൈദേവ സ്മരയതി; കരുേത
ദുര്യേശാസ്യാഃ ശരീരം
ത്രാണൈച്ഛവാസ്വദേന്ത കുമുദകുവലയാ–
ദ്യാസവാനീത്യുദീർണ്ണം.”

തമ്പുരാട്ടി:
“ഗരുദ്വ്യായാമായ സ്വയമത ഇേതാ യാസ്യതി യദാ
തദാ ഹംസൈസ്സ്വരീ തവ ച വശേഗയം കമലിനീ;

സരസ്തീരാരാേമ സരസതരകൂജദ്ദ്വിജകുേല
സേഖ! കഞ്ചിൽ കാലം വിഹര മൃദുഗായൻ ഭ്രമര! േഭാഃ.”

േകവലം നർമ്മരൂപത്തിലുള്ള സേന്ദശപ്രതിസേന്ദശ
ങ്ങളാണു് പ്രാേയണ ഇത്തരത്തിലുള്ള േശ്ലാകങ്ങെളന്നു
ഞാൻ അന്യത്ര സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സു
െകാണ്ടു തമ്പുരാട്ടിെയപ്പറ്റി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േശ്ലാകംകൂടി
ഇവിെട ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടു് ഈ വിഷയം ഉപസംഹരി
ക്കാം.
“വിദ്യാവിദഗ്ദ്ധവനിതാജനവല്ലികൾെക്കാ–
രുദ്യാനമീ രുചിരേകരളഭൂവിഭാഗം;

ഹൃദ്യാ മേനാരമനേരശ്വരിതെന്റ സൂക്തി–
രദ്യാപി േകാവിദമനസ്സു കവർന്നിടുന്നു.”

S

°

Õ

G

}







19 ചാതകസേന്ദശം

കവിയും വിഷയവും
ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ തിരുമാന്ധാംകുന്നിനു സമീപം ജീ
വിച്ചിരുന്ന ഒരു നമ്പൂരി െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ ആക്രമണംനി
മിത്തം മലബാറിനും െകാച്ചിക്കും േനരിട്ട അത്യാഹി
തത്തിൽ തെന്റ സർവസ്വവും നഷ്ടെപ്പട്ടു് അനന്യശര
ണനായി, അത്യന്തം ദീനനായി, തിരുവിതാംകൂർ കാർ
ത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിേനാടു് ഒരു
ചാതകെത്ത ദൂതനാക്കി ധനാഭ്യർത്ഥന െചയ്യുന്നതാണു്
ചാതക സേന്ദശത്തിെല വിഷയം. വിപ്രലംഭശൃംഗാര
െത്ത ആശ്രയിക്കാെത ദാനവീരനായ മഹാരാജാവി
േനാടു തെന്റ ദാരിദ്ര്യെത്തപ്പറ്റി പരിേദവനംചയ്യുന്ന ഈ
സേന്ദശത്തിെല കഥാഘടന അശ്രുതപൂർവ്വവും ആസ്വാ
ദ്യതമവുമാകുന്നു. നമ്പൂരിയുെട കവിതയ്ക്കു ശുകേകാകിലാ
ദി േകരളീയ സേന്ദശങ്ങളുെട പ്രൗേഢാദാരഗഭീരതയി
െല്ലങ്കിലും പ്രകൃഷ്ടമായ സാമഞ്ജസ്യമുണ്ടു്.

കാലം
958-ൽ ൈഹദരാലിഖാൻ മരിച്ചു ടിപ്പു ൈമസൂർ സിംഹാ
സനത്തിൽ ആരൂഢനായി. 959-ൽ ആ സുൽത്താൻ
മലബാർ ആക്രമിച്ചു. 964 വെര അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു

പല വിധത്തിലുള്ള പീഡകൾ മലബാർകാരും െകാച്ചി
ക്കാരും സഹിേക്കണ്ടിവന്നു. 960-നും 964-നും ഇടയ്ക്കായി
രിക്കണം സേന്ദശത്തിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു സങ്കല്പിക്കു
വാൻ ന്യായങ്ങളുണ്ടു്.

കവിത
ആദ്യെത്ത േശ്ലാകം താെഴക്കാണുന്നതണു്.
“കുശ്ചിൽ കാേല ബലവതി കലൗ േകരളാർേദ്ധ തുരുൈഷ്ക–

രാക്രാേന്ത തൽകരഹൃതധേനാ ഭൂസുരഃ കാതരാത്മാ
നശ്യന്നാനാവിഭവവിധുരം നാവലംബം കുടുംബം
പശ്യൻ ദീേനാ ദിനമനു ദശാം േശാചനീയാമയാസീൽ.”

നമ്പൂരി ആ ഘട്ടത്തിൽ പത്മനാഭപുരത്തു െചന്നു മഹാ
രാജാവിെന, പണ്ടു ഭൂതിേലാലനായ കുേചലൻ ശ്രീകൃഷ്ണ
െനെയന്ന േപാെല മുഖം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കി
ലും തെന്റ ഗമേനാേദ്ദശമറിയിക്കാെത േരാഗദ്വിതീയ
നായി ഇല്ലേത്തക്കു തിരിെയ േപാന്നു. അവിെട തിരു
മാന്ധാം കുന്നിെല ഭദ്രകാളിെയ േസവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
േപ്പാൾ ശരൽകാലത്തിൽ ഒരു ചാതകം ആ സ്ഥലത്തു
പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു. തെന്റ സേന്ദശം മഹാരാജാവിെന
അറിയിക്കുന്നതിനു് ആ പക്ഷിെയക്കാൾ പറ്റിയ ഒരു
ബന്ധു േലാകത്തിൽ ഇെല്ലന്നു് ആ ദരിദ്രൻ നിശ്ചയിച്ചു.
അതിെന്റ അവസ്ഥെയെന്തന്നു കവിതെന്ന പിന്നീടു വർ
ണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്.
“മാം ജാനീഹി പ്രകൃതികൃപണം ജന്മിനാമന്ത്യേമതം
ജാതം ജാതൗ ബത! ബഹുതൈര:

പാതൈകശ്ചാതകാനാം
ക്ഷുത്തൃഷ്ണാഭ്യാം ഭൃശമവിരതം പീഡിേതാപ്യാപ്രസാദാ–
ദംേഭാദാനാം കഥമപി ശുചാ ജീവിതം േയാ ബിഭർത്തി.”

ഭാരതപ്പുഴ, ചമ്രവട്ടത്തയ്യപ്പൻ, തിരുനാവാ മഹാവിഷ്ണു,
തൃശ്ശിവേപരൂർ വടക്കുന്നാഥൻ, െപരുവനത്തപ്പൻ,
ഊരകത്തു ഭഗവതി, ഇരിങ്ങാലക്കുട സങ്ഗേമശ്വരൻ,
അവിടെത്ത കൗലീപിനി എന്ന അമ്പലക്കുളം, െകാടു
ങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി, െനടുേങ്കാട്ട, െപരിയാർ, േചന്നമംഗ
ലം, അവിെട അന്നു താമസിച്ചിരുന്ന െകാച്ചി മഹാരാ
ജാവു്, തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പൻ, ൈവക്കത്തപ്പൻ, േവമ്പനാ
ട്ടുകായൽ, കരപ്പുറം, അന്നു മരുേത്താർ വട്ടത്തു താമസി
ച്ചിരുന്ന ചീരട്ടമൺ മൂസ്സതു്, െചമ്പകേശ്ശരി, വാട, കള്ളർ
േകാട്ടു ശിവൻ, അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണൻ, അരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മ
ണ്യൻ. കായംകുളെത്ത അങ്ങാടി, കൃഷ്ണപുരം, െകാല്ലം,
യശശ്ശരീരനായ രാമയ്യൻ ദളവാ, വർക്കല ഇങ്ങെന
വിവിധ രൂപങ്ങളായ പല േചതനാേചതനങ്ങെളപ്പറ്റി
പൂർവഭാഗത്തിൽ കവി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉത്തര ഭാഗം
തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു വി
വരണം െകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. അവിെടനിന്നു കര
മന, െനയ്യാറ്റിൻകര, പാറശ്ശാല, കുഴിത്തുറ എന്നീ സ്ഥ
ലങ്ങൾ കടന്നു പത്മനാഭപുരേത്തക്കു െചല്ലണെമന്നും
എെന്തന്നാൽ മഹാരാജാവിനു പൂർവ്വരാജധാനിയായ
ആ നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിനാണു് അധികം
അഭിരുചി എന്നും അേദ്ദഹം ചാതകെത്ത ഉൽേബാധി
പ്പിക്കുന്നു. പത്മനാഭപുരത്തിെന്റ പ്രപഞ്ചനം അത്യന്തം
ആകർഷകമായിരിക്കുന്നു. അതുേപാെല തെന്നയാണു്
കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള പ്ര
ശംസയും. പിന്നീടു കരുണമയമായ സേന്ദശവാക്യവും
കവി പറഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു. േകരളെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു
ചരിത്രപരമായും മറ്റും േവെറ യാെതാരു സേന്ദശവും
ഇത്ര വളെര അറിവു തരുന്നില്ല. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ,
െപരിയാറു്:
“ദൂരാത്താവന്നയനപദവീം നൂനമാപത്സ്യേത േത

വീചീജാലാഹതിഭിരുഭയം കൂലേയാഃ പാതയന്തീ
ഗംേഗവാന്യാ ശിരസി സുചിരം ശങ്കേരേണാഹ്യമാനാ
ചുർണ്ണീ സിേന്ധാ: പ്രഥമദയിതാ േസാദരീ താമ്രവർണ്ണ്യാഃ.”

േചർത്തല:
“േപയം ഹന്ത! പ്രകൃതിമധുരം നാളിേകരാംബു നൃണാ–

മാഹാരശ്ചാപ്യഭിമതതരൈസ്സകേത ൈസ്വരചാരഃ
തത്രസ്ഥാനാം സുഖവിഹതേയ കിഞ്ചിേദേവതി മേന്യ
പാദദ്വേന്ദ്വ ഭവതി ഗണിൈതര്യർദ്ദിൈന: ശ്ലീപദാങ്കഃ.”

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു്:
“സമ്പ്രാപ്തം യൽ പ്രഥമമടവീഭാവമാത്മാനുഭാവാ–

ത്തൽകാരുണ്യപ്രസരവിഷേയാ വഞ്ചിമാർത്താണ്ഡഭൂപഃ
ശക്രപ്രസ്ഥം പുരമിവ പുരാ പൗരേവാ ൈഭരേവാഷ്മാ
ചേക്ര സദ്യഃ കിമിവ ഭുവേന ദുഷ്കരം തദ്വിധാനാം?”

രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്:
“ശാസ്ത്രാേലാകപ്രവണമതിഭിവാച്യമാേനതിഹാസ–

വ്യാഖ്യാേലഖ്യാദിഭിരവിരതം പണ്ഡിൈതർമ്മണ്ഡിതാന്തം
കാരുണ്യാർദ്രം കരയുഗലസച്ഛൃംഖലാകങ്കണാൈങ്ക–
രസ്താതൈങ്കരപി പരിജൈന: േസവ്യമാനം സമന്താൽ.”

സേന്ദശവാക്യം:
“അപ്യപ്രാപ്താഃ പരിണയകഥാം സന്തി ഹന്ത! സ്വസാര–

സ്തിേസ്രാ ഭാേഗ മമ തു വയേസാ മധ്യേമ വത്തർമാനാഃ
വാർദ്ധക്യാർത്താ വിവശമനസഃ പഞ്ചഷാ മാതരശ്ച
ഭ്രാതൃദ്വന്ദ്വം പിതുരുപരതസ്യാപി താപാപിഭൂതം.
അത്യാതങ്കവ്യഥിതമനസസ്തശ്ച തൗ ച ത്വദീയാ
യൽ സത്യം തദ്ഭരണവിഷേയ നാഹമീേശാ ഭവാമി
മാേഞ്ചാദഞ്ചദ്വ്യഥമശരണം മൽകുടുംബഞ്ച പശ്ചാ–
ന്മത്വാത്മീയം മനസി കൃപയാ പാലയ ത്വം കൃപാേലാ!

ദത്വാ പൂർൈവഃ കഥമപി ചിേരണാർജ്ജിതം യാവദർത്ഥം
ശാന്തിം േനതും ജഠരദഹനം ചിന്ത്യേത േകാപി പന്ഥാഃ
താവദ്ദൂ താ ഇവ പിതൃപേതർവിത്തസത്താം വിശങ്ക്യ
ക്രൂദ്ധാഃ േകചിൽ പടുതരഗിരാ ഹന്ത! സന്ത്രാസയന്തി.”
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20 ഇടവട്ടിക്കാട്ടു നാരായണൻ നമ്പൂരി

ജീവചരിത്രം
ഇടവട്ടിക്കാട്ടു നാരായണൻ നമ്പൂരി തിരുവിതാംകൂർ കു
ന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കിൽെപ്പട്ട പാേങ്കാടു് എന്ന േദശത്തു
ജനിച്ചു. െകാല്ലം 903-ലാണു് ജനനം എന്നു ചിലർ പറ
യുന്നതു ശരിയാേണാ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. അേദ്ദഹ
ത്തിനു നീലകണ്ഠെനന്നും തുപ്പെനന്നും രണ്ടു േജ്യഷ്ഠന്മാ
രും രണ്ടു സേഹാദരിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. നീലകണ്ഠൻ
മന്ദബുദ്ധി ആയിരുന്നതിനാൽ അച്ഛൻ നാരായണൻ
നമ്പൂരി അേദ്ദഹെത്ത അതിരുവിട്ടു ശാസിച്ചു; എങ്കിലും
അതിൽ യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. പിന്നീടു ഗർഭാ
ധാനം െചയ്തേപ്പാൾ അകായിലുള്ളവർക്കു് അേദ്ദഹം
െവണ്ണ ജപിച്ചു െകാടുത്തു. അങ്ങെന ജനിച്ച തുപ്പൻ
നമ്പൂരി േജ്യാത്സ്യനും ഐന്ദ്രജാലികനുെമന്ന നിലയിൽ
കാലാന്തരത്തിൽ യശസ്സു േനടി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനു
ജനായ നാരായണൻ നമ്പൂരി കവി പുംഗവനായും വി
കസിച്ചു. അമ്മയുെട ഗൃഹം താമരേശ്ശരി നകരക്കാട്ടി
ല്ലമാണു്. ഉപനയനാനന്തരം തുപ്പനും നാരായണനും
അക്കാലെത്ത േവദജ്ഞന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായി
രുന്ന േകാമന നമ്പൂരിയുെട കീഴിൽ േവദാഭ്യാസം െച
യ്തു. സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞു തിരുനാവായിൽേപായി
ഉപരിപഠനംെകാണ്ടു വാക്കിലും ഓത്തിലും പ്രാവീണ്യം
സമ്പാദിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു അനുജനുണ്ടാക്കിയതാണു്,
“പട്ടിക്കു വാരമുടെനട്ടു കഴിഞ്ഞേശഷ–

െമാട്ടും െപാറാെഞ്ഞടമന ദ്വിജനീർഷ്യേയാടും
െപെട്ടന്നു നീ ജടരഥയ്ക്കു വരുന്നതാകിൽ–
ക്കാട്ടിത്തരാം പടുതെയന്നു വിളിച്ചുെചാല്ലി.”

ഈ േശ്ലാകത്തിെല ‘പട്ടി’ വടേക്കടത്തു നമ്പൂരിയും,
‘എടമന’ ഇടമന െവളുേത്തടത്തു നമ്പൂരിയുമാണു്. പി

ന്നീടു് അകവൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ഉപേദശമനുസരിച്ചു്
അവർ െചപ്പടി വിദ്യയും മറ്റും തൽക്കാലേത്തയ്ക്കു് നിറു
ത്തിെവച്ചു് ഇല്ലേത്തയ്ക്കുതെന്ന തിരിെയേപ്പാന്നു തർക്കം
മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളും തച്ചുശാസ്ത്രവും അഭ്യസിച്ചു. പാ
േങ്കാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിെയ മൂന്നു െകാല്ലം നിരന്ത
രമായി ഭജിച്ചു വിദ്യകൾക്കു സിദ്ധി വരുത്തി. അവിെട
വച്ചു് ഒരവസരത്തിൽ അനുജൻ നിർമ്മിച്ചതാണു് മാമ്പ
ഴെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
“സുമധുരമധരനിപീഡ്യം സുഖനിദ്രാസാദകൃച്ച സംേഭാൿതുഃ
മൃദു ബഹിരന്തഃ കഠിനം കമനീകമനീയേമതദാമ്രഫലം”

എന്ന പ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകം. അനന്തരം േജ്യഷ്ഠൻ
ൈദവജ്ഞനും അനുജൻ കവിയുമായി പല സ്ഥലങ്ങ
ളിൽ സഞ്ചരിച്ചു പലരുേടയും േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾക്കു
പാത്രീഭവിച്ചു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം ഛാന്ദസനും
പണ്ഡിതനുമായ കീഴാറ്റൂർ ഭട്ടതിരിെയക്കുറിച്ചു് അനുജൻ
ഉണ്ടാക്കിയതാണു്.
“അേധാധുനീതി പ്രഥിതഃ പൃഥിവ്യാ–

മാസീദസൗ ഭാഗ്യവതാം വരിഷ്ഠഃ
യദ്വിപ്രേയാഗസ്സുരേതാത്സുകാനാം
സന്താപേഹതുർവനിതാജനാനാം”

ഈ േശ്ലാകത്തിനു സ്തുതിപരമായും നിന്ദാപരമായും അർ
ത്ഥമുെണ്ടന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥെനപ്പറ്റി അനുജൻ രചിച്ച ഒരു േശ്ലാ
കം അടിയിൽ കുറിക്കുന്നു.
“പാർവതീഫണിബാേലന്ദുഭസ്മമന്ദാകിനീയുതാ

അപവർഗ്ഗപ്രദാ മൂർത്തിഃ കഥം സ്യാത്തവ ശങ്കര?”

973-ആമാണ്ടു നാടു നീങ്ങിയ ധർമ്മരാജാവിെന്റ ആശ്രി

തന്മാരായിരുന്ന അനുജനും േജ്യഷ്ഠനും പല അവസര
ങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു േപാകുകയും മുറജപാേഘാ
ഷകാലങ്ങളിലും മറ്റും അവിെട താമസിക്കുകയും െച
യ്തിരുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ അനുജൻ ആ
മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ചതാെണന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
“സ്നാതഃ ശൗരികൃപാംബുധൗ നയമഹാചാേര്യാക്തമന്ത്രശ്ച

യഃ
സാക്ഷീകൃത്യ വിപക്ഷലാജഹവനപ്രീതം പ്രതാപാനലം
ധാത്രീമംബുധിേമഖലാമുദവഹഃ കീർത്ത്യംശൂകാച്ഛാദിനീം
സ ത്വം വഞ്ചിമഹീശ! സത്യമതേനാഃ പൃഥ്വീപതിത്വം നിജം.
രാജാ കിമിന്ദുരപി നാര്യഭിമാനഹാരീ
രാജാ പരം വിജയേത ഭുവി രാമവർമ്മാ
നാളീകഭങ്ഗകൃദതീവ നദീനബന്ധു–
ർന്നക്ഷത്രേപാ നവസുധാവിഭൈവകേഹതുഃ.
ലക്ഷ്മീഃ കീർത്തിഃ കൃപാണീത്യയി തവ ദയിതാ–
സ്സന്തി രാേജന്ദ്ര! തിസ്ര–
സ്താേസ്വകാപി ക്ഷണാർദ്ധം ന നിവസതി ഭവ–
ത്സന്നിധൗ ചിത്രേമവ
ആദ്യാ ഭാത്യാശ്രിതാനാം വസതിഷു ദയിതാ
മധ്യമാ ദിക്ഷു ധാവ–
ത്യന്ത്യാ സാ വീതശങ്കം വിഹരതി വിമത–
വ്രാതേദാരന്തരാേള.”

ഒരിക്കൽ മഹാരാജാവു മഞ്ഞുകാലത്തു് ഒരു സാൽവ പു
തച്ചു െകാണ്ടു സവാരിെയഴുന്നള്ളുകയായിരുന്നു. അനു
ജൻ തെന്റ േസ്നഹിതന്മാേരാടു് അവിടുന്നു തിരിെയ എഴു
ന്നള്ളുേമ്പാൾ ഒരു േശ്ലാകം െചാല്ലി ആ സാൽവ സമ്മാ
നമായി വാങ്ങാെമന്നു ശപഥംെചയ്തു. ആ ശപഥം സഫ
ലീഭവിപ്പിച്ച േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്.
“ശീതാർത്താ ഇവ സങ്കചന്തി ദിവസാ ന ഹ്യംബരം

ശർവരീ
ശീഘ്രം മുഞ്ചതി േസാപി ഹന്ത ഹുതഭുേക്കാണം ഗേതാ
ഭാനുമാൻ
ത്വഞ്ചാനങ്ഗഹുതാശതപ്തഹൃദേയ ശാേതാദരീണാം ഗേതാ
രാജൻ കിം കരവാമ സാംപ്രതമേഹാ! ശീതാഭിഭൂതാ
വയം.”

മെറ്റാരിക്കൽ േജ്യാതിർവിത്തായ േജ്യഷ്ഠൻ, മഹാരാ
ജാവു് അന്നു പത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു തി
രിെയ എഴുന്നള്ളുന്നതു മതിൽ െവട്ടിെപ്പാളിച്ചാെണന്നു
മുൻകൂട്ടി എഴുതിെക്കാടുത്തു് ഒരു വീരശൃംഖല പാരിേതാ
ഷികമായി വാങ്ങി. അതു കണ്ടു് അല്പം അസൂയാലുവാ
യിത്തീർന്ന അനുജൻ അവിടുേത്തയ്ക്കു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
അടിയറ െവച്ചു രണ്ടു ൈകയ്ക്കും വീരശൃംഖല േനടി. ആ
േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.
“േകാപി ശ്രീപദ്നാഭപ്രചുരതരകൃപാ–

പൂരപീയൂഷേസക–
സ്ഫീതേപ്രാത്തുങ്ഗവിദ്യാവിടപിതതിലസ–
ന്നീതിസാരപ്രവാളഃ
ധേന്യാ ധർമ്മപ്രസൂനപ്രഭവനനയശ–
സ്സൗരഭാപൂരിതാേശാ
ഭാതി േശ്രയഃഫലൗൈഘർദ്ദ്വിജകുലശരണം
രാമരാജാമരദ്രുഃ.

“കംസീകൃത്യ ദിവം ഭുവം തുലിതവാനാധായ ധാതാ തേയാ–

രിന്ദ്രം ത്വാഞ്ച പരീക്ഷിതും ലഘിമനി ദൗസ്താവദൂർദ്ധ്വം ഗതാ
േദവാനപ്സരസസ്സുരദ്രുമമപി പ്രക്ധിപ്യ ചാത്രാനതാ–
വദ്യ ക്ഷ്മാതലേതാ ബഹൂൻ സുകൃതിേനാപ്യുന്നീയ
വിന്യസ്യതി.”

ഇവയിൽ “രാജാ കിമിന്ദുഃ” “ശീതാർത്താ ഇവ” “കംസീ
കൃത്യ ദിവം” എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടങ്ങളാ
െണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. “േകാപി ശ്രീപദ്മനാഭ”
എന്ന േശ്ലാകത്തിെല “ദ്വിജകുലശരണം” എന്ന വിേശ
ഷണം ൈമസൂർ വ്യാഘ്രത്തിൽ നിന്നു ബ്രാഹ്മണർക്കു്
അഭയം നല്കിയ ധർമ്മരാജാവിെന്റ വിഷയത്തിൽ വി
േശഷിച്ചു േയാജിക്കുന്നു. േകരളത്തിെല മുക്തകകാരന്മാ
രിൽ സമുന്നതനായി അനുജൻ േശാഭിക്കുന്നതു് ഇത്ത
രത്തിലുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ െകാണ്ടാകുന്നു. തുപ്പൻ നമ്പൂ
രിക്കു െവള്ളാരപ്പള്ളിയിലും നാരായണൻ നമ്പൂരിക്കു
പാേങ്കാട്ടു വാരിയത്തുമായിരുന്നു സംബന്ധം. അനുജനു
തെന്റ ഭാര്യയിലുള്ള അസാധാരണമായ പ്രണയപാരവ
ശ്യം കണ്ടു േജ്യഷ്ഠൻ ഒരു ദിവസം
“ആപന്മൂലം ഖലു യുവതയസ്തന്നിമിേത്താഽവമാന–

സ്താസാം താവൽ സലിലലഹരീഭംഗുരഃ പക്ഷപാതഃ”

എന്നു പാേങ്കാട്ടു് അമ്പലക്കുളപ്പുരയിെല ചുവരിൽ എഴു
തി; ആ േശ്ലാകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം
“അേപ്യവം േഭാഃ പരിണതശരച്ചന്ദ്രബിംബാഭിരാമം
ദൂരീകർത്തും വദനകമലം നാലമസ്മൽപ്രിയായാഃ”

എന്നു് അനുജനും പൂരിപ്പിച്ചു േജ്യഷ്ഠെന വിസ്മയസ്തിമിത
നാക്കി. േജ്യഷ്ഠനുമായുള്ള നിത്യസഹവാസം നിമിത്തം
അനുജനും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്ഭുതാവഹമായ
ജ്ഞാനം സമാർജ്ജിച്ചു. അവെര ബുധശുക്രന്മാെരന്നു
സമകാലികന്മാർ പ്രശംസിച്ചു വന്നു.
അനുജൻ മരിച്ചതു് ഏതു െകാല്ലത്തിെലന്നറിയുന്നില്ല.

977-ൽ ജനിച്ച െപരിഞ്ഞാട്ടുള്ളി അച്ഛൻനമ്പൂരിെയ

അേദ്ദഹം ഓത്തു െചാല്ലിച്ചിട്ടുള്ളതായി പഴമക്കാർ പറ
യുന്നു. 981-ലും 984-ലും സ്ഥാനാേരാഹണം െചയ്ത
െകാച്ചി രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിേന്റയും വീരേകരളവർ
മ്മ മഹാരാജാവിേന്റയും വാഴ്ചക്കാലങ്ങളിൽ അനുജൻ
അവരുെട സദസ്സിെന അലങ്കരിച്ചിരുന്നതായി േകട്ടിട്ടു
ണ്ടു്. േശ്ലാകങ്ങൾക്കു് അർത്ഥ വിവരണം െചയ്യുന്നതിനു്
അേദ്ദഹത്തിനു് അന്യാദൃശമായ സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരു
ന്നുെവന്നും ഒരിക്കൽ സ്വകൃതിയായ രുൿമിണീസ്വയംവരം
ചമ്പുവിെല
“ആയാതം ജരിണായതാക്ഷി! കമലാേമാദി പ്രഭാതം

സരാ–
ഗാശേഞ്ചത്യവധാര്യതാം ദ്വിജകുലാലാേപാ ഭേവന്നാന്യഥാ
സ്നായാ മംഗലമണ്ഡനാനി തനുയാ യായാശ്ശിവായാഃ പദം
ഭൂയാേത്ത പതിരുദ്ധൃതാരിരിതി സ പ്രായാൽ കൃതാശീർ
ദ്വിജഃ”

എന്ന മേനാഹരമായ േശ്ലാകത്തിെന്റ അർത്ഥം രണ്ടു
മണിക്കൂർ േനരം വിസ്തരിച്ചു വീരേകരളവർമ്മ മഹാരാ
ജാവിെന േകൾപ്പിച്ചു അേദ്ദഹെത്ത ആശ്ചര്യഭരിതനാ
ക്കി എന്നും ഐതീഹ്യമുണ്ടു്. 903-ആമാണ്ടാണു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ജനനെമങ്കിൽ ആ സംഭവകാലത്തു് അേദ്ദ
ഹം വർഷീയാനായിരുന്നിരിക്കണം.
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21 കൃതികൾ
നാരായണൻനമ്പൂരിയുെട വാങ്മയങ്ങളായി (1) രു
ൿമിണീസ്വയംവരം (2) രുൿമാംഗദ ചരിതം എന്നീ രണ്ടു
സംസ്കൃതചമ്പുക്കൾ മാത്രേമ ഇതുവെര കിട്ടീട്ടുള്ളൂ.

രുൿമാംഗദചരിതം
രുൿമാംഗദചരിതം ചാക്യാന്മാർക്കു് ഒരു ദിവസെത്ത
കൂത്തിനായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷകൃതിയാകയാൽ
അതിനു രുൿമിണീ സ്വയംവരെത്ത അേപക്ഷിച്ചു സാര
സ്യത്തിനു വളെര കുറവുണ്ടു്. േമാഹിനി രുൿമാംഗദെന
വ്രതഭംഗത്തിനു നിർബ്ബന്ധിക്കുന്ന പ്രകരണം മുതേല്ക്ക
കഥ ആരംഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ കൃതിയിൽ നിന്നു് ഒരു േശ്ലാ
കം ചുവേട േചർക്കുന്നു.
“ഏകാദശ്യശനം സുദുഷ്കരമിതി ബ്രൂ േഷ തദാസ്താം ത്വയാ
േദയസ്സ്യാദപേരാ വേരാ നരപേത! േയനാപി തുഷ്യാമ്യഹം

സ്വാേങ്ക സമ്പ്രതി ശായയൻ സ്വതനയം ധർമ്മാങ്ഗദം
സ്വാസിനാ
സദ്യശ്ഛിന്ധി ശിേരാസ്യ മാതൃസവിേധ മാ സ്മ ച്ഛിനധ്വം
വ്രതം.”

രുൿമിണീസ്വയംവരം
രുൿമിണീസ്വയംവരം പ്രബന്ധം ഏകേദശം ഭട്ടതിരിയു
െട പ്രബന്ധങ്ങേളാടു കിടനില്ക്കുന്നു. ആ പ്രബന്ധങ്ങൾ
പലകുറി വായിച്ചു് അവെയ ആത്മസാക്ഷാൽകരിച്ചതി
നു േശഷമാണു് നമ്പൂരി പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ഭട്ടതിരിയുെട ആ പാണ്ഡിത്യ േധാരണിയും പദഘടനാ
പാടവവും നമ്പൂരിക്കു സ്വാധീനമെല്ലന്നുള്ളതു് അേദ്ദഹ
ത്തിനു ഒരു കുറവായി പരിഗണിക്കാവുന്നതല്ല. തത്താ
ദൃശങ്ങളായ സിദ്ധിവിേശഷങ്ങൾ ആ അവതാരപുരുഷ
ന്നല്ലാെത മറ്റാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ലേല്ലാ. ചില േശ്ലാ
കങ്ങൾ അടിയിൽ പകർത്തുന്നു.
േകാപാവിഷ്ടനായ രുൿമി:
“ശ്വസൻ ഭൂയസ്തീവ്രം ജ്വലദനലതീക്ഷ്ണാക്ഷിയുഗേളാ

ദശൻ ദൈന്തേരാഷ്ഠം ഭ്രൂ കുടിവികടസ്വിന്നനിടിലഃ
തലാഘാൈതർേദ്ദാേഷ്ണാരഹഹ! സ ഹി കൃഷ്ണസ്തുതിപരാൻ
നിവാര്യാര്യാനുൈച്ചരധിസഭമഭാണീദവിനയഃ.”

കുണ്ഡിനപുരത്തിൽ സമാഗതരായ രാജാക്കന്മാർ:
“സ്ഫായൽകളായകമനീയമുകുന്ദകായ–

ച്ഛായാനികായയമുനായിതരാജവീഥ്യാം
സ്ത്രീരത്നവീക്ഷണരേസാന്നയനാസ്തദാ േത
തീരദ്രുമാ ഇവ ബഭൂർവികചപ്രസൂനാഃ.”

ശ്രീകൃഷ്ണൻ രുൿമിണിേയാടു്:
“മാ ഗാ മാനിനി! മാമകീനമുനേസാ ഹാരിണ്യസി ത്വം

യത–
സ്േതന സ്േതനതയാ ഫലം തദുചിതം ഭൂേയാനുഭാവ്യം
ത്വയാ
ഏതദ്വ്യായതബാഹുനാളനിഗളവ്യാബദ്ധൈയൈവകയാ
സ്ഫീേതാദഗ്രകകണ്ടേകത്ര മദുരഃകാരാലേയ ലീയതാം.”

ബലഭദ്രെന്റ േകാപം:
“അജന്തമാവിധ്യ ഹരിം കടൂക്തിഭി–

സ്സമാപതത്സു പ്രതിേഘന ദസ്യുഷു
ഹലന്തമാദായ ഹലീ ബലീ രുഷാ
ദഹന്നിവാമൂനതിരൂക്ഷൈമക്ഷത.”

കവി കൃഷ്ണശത്രുക്കെളപ്പറ്റി:
“അജാനതാമാദിമേമകമക്ഷരം

ഹരിം ശ്രുതാവപ്യകൃതാദരാത്മനാം
അവർണ്ണവാേചാ ന കഥം സ്യുരീദൃശാം
ന ലബ്ധവർണ്ണാ: ഖലു േത യതസ്തതഃ”

ഗദ്യങ്ങളും േമലുദ്ധരിച്ച പദ്യങ്ങൾക്കു തുല്യങ്ങൾ തെന്ന.
പ്രസ്തുത ചമ്പു പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യനായ െകാച്ചി പരീക്ഷി
ത്തുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിെല ഭാവദീപിക എന്ന വ്യാ
ഖ്യാനേത്താടുകൂടി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ഭാഷയിൽ തു
പ്പൻ നമ്പൂരി ബാണയുദ്ധെമന്നും നാരായണൻ നമ്പൂരി
ൈവശാഖ പുരാണെമന്നും ഓേരാ ആട്ടക്കഥ ഉണ്ടാക്കീ
ട്ടുള്ളതായി േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ പ്രസ്താ
വിക്കുന്നു. ഈ ആട്ടക്കഥകൾ എനിക്കു കാണാൻ ഇടവ
ന്നിട്ടില്ല. അവർ നാല്പതര േശ്ലാകമായും മുപ്പത്താറു േശ്ലാ
കമായും യഥാക്രമം ഓേരാ മുഹൂർത്ത പദവി നിർമ്മിച്ചിട്ടു
െണ്ടന്നു് അേദ്ദഹം േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുള്ളതിെന്റ വസ്തു സ്ഥി
തിെയപ്പറ്റിയും യാെതാന്നും പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ
െതയിരിക്കുന്നു.
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നമ്പൂരിപ്പാടു്

േപരു്
മാത്തൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല പ്രസിദ്ധമായ മുഹൂർത്തപദ
വിക്കു വരദീപിക എന്ന സർവങ്കഷമായ വ്യാഖ്യാനം
നിർമ്മിച്ച പുറയന്നൂർ പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെലപ്പ
റ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരി
തെന്നയാണു് ഭാഗവതം ദശമം കിളിപ്പാട്ടിേന്റയും കുശ
ലേവാപാഖ്യാനം കിളിപ്പാട്ടിേന്റയും പ്രേണതാവു്. ആ
കിളിപ്പാട്ടുകൾ രചിച്ചതു പുറയന്നൂർ ഭാസ്ക്കരൻ നമ്പൂരിപ്പാ
ടാണു് എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് അനാസ്പദമാെണന്നും
ആ േപരിൽ ഒരു കവി പുറയന്നൂർ മനയ്ക്കൽ ഉണ്ടായിരു
ന്നിട്ടിെല്ലന്നും അേന്വഷണത്തിൽ അറിയുന്നു.

ജീവചരിത്രം
പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിയുെട ജീവചരിത്രെത്തപ്പറ്റി വള
െരെയാന്നും അറിവില്ല. അേദ്ദഹം മലബാർ ജില്ലയിൽ
െപ്പട്ട വള്ളുവനാട്ടുതാലൂക്കിൽ പുറയന്നൂർ എന്ന ആഢ്യ
ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചു. വരദീപികയുെട നിർമ്മിതി 990ആമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിലാെണന്നുള്ളതിനു് ആ ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽത്തെന്ന േരഖയുണ്ടു്. അതു താെഴേച്ചർക്കുന്നു.
“ഹരചരണജൂഷാ ഗുരുപ്രസാദാ–

ദവഗതകാലവിമർശസൽപേഥന
പുരദഹനപുരദിേജശ്വേരണ
ഗ്രഥിതമിദം സുധിയാം മുേദസ്തു നിത്യം.
നളധീസംഖ്യേകാളംേബ സിംഹരാശിസ്ഥിേത രവൗ
മുഹൂർത്തപദവീവ്യാഖ്യാ കൃേതയം വരദീപികാ.
ബാല്യാൈദ്വദുഷ്യേലാഭാദ്വാ േമാഹാൈദ്വതന്മയാ കൃതം
േശാധയന്തു സമാേലാച്യ വിദ്വാംേസാ വീതമത്സരാഃ.”

“ബാല്യാൽ” എന്ന പദം പരേമശ്വരൻ പ്രകൃതത്തിൽ പ്ര

േയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഔദ്ധത്യപരിഹാരത്തിേനാ വയ
സ്സൂചനത്തിേനാ എന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയി
െല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹം ആ മർമ്മസ്പൃക്കായ വിവൃതി രചിച്ച
കാലത്തു ബാലനല്ലായിരുന്നു എന്നാണു് േതാന്നുന്നതു്.
ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ആചാര്യൻ
“കഞ്ജപുരദ്വിജവര്യസ്വസ്രീേയണാഗ്നിദത്തശിേഷ്യണ

പുരദഹനപുരഭേവന വ്യാഖ്യാ പരേമശ്വേരണ രചിേതയം.
േലാകാനാമുപകാരായ നിേദേശന ഗുേരാർമ്മയാ
വ്യാഖ്യാ സുേമധസാ യത്നാൽ കൃൈതഷാ വരദീപികാ”

എന്നു പിേന്നയും പറയുന്നു. കാഞ്ഞൂർ (കഞ്ജപുരം)
ആഢ്യെന്റ അനന്തരവനും അഗ്നിദത്തൻ നമ്പൂരിയുെട
ശിഷ്യനുമാണു് താെനന്നും ഗുരുനിേദശത്തിനു വഴിെപ്പ
ട്ടാണു് വരദീപിക നിർമ്മിച്ചെതന്നും ആദ്യെത്ത േശ്ലാക
ത്തിൽ നിന്നു കാണാം. രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകത്തിെല
തൃതീയ പാദവും കലിവാക്യമാകുന്നു.
1014-ആമാണ്ടായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദഹവിേയാ
ഗം. ആ ഇല്ലത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി മുത്തപ്ഫൻ എന്ന നമ്പൂ

രി നൂറു വയേസ്സാളം ജീവിച്ചിരുന്നു് ഏതാനും െകാല്ല
ങ്ങൾക്കു മുൻപു മരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ആ ശിശുവിെന്റ പ്ര
സവത്തിനു മുൻപു താൻ മരിക്കുെമന്നും, പ്രജ ഉണ്ണിയാ
യിരിക്കുെമന്നും ആ ഉണ്ണിക്കു തെന്റ േപരുതെന്ന ഇട
ണെമന്നും ബന്ധുക്കേളാടു നമ്പൂരി അനുശാസിച്ചുവേത്ര.
കൂടുതൽ െതളിവു കിട്ടുന്നതുവെര 950 മുതൽ 1014 വെര
ആയിരുന്നു പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിയുെട ജീവിതകാലെമ
ന്നു് അനുമാനിക്കാം.

കൃതികൾ
വരദീപിക
ഉപരി സൂചിപ്പിച്ച മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരദീപികതെന്ന
യാണു് പ്രധാനം.
“പൂർൈവഃ കൃതാനി വിവിധാനി മുഹൂർത്തശാസ്ത്രാ–

ണ്യാേലാച്യ സജ്ജനസമാചരിതാംശ്ച മാർഗ്ഗാൻ
ജ്ഞാത്വാ ഗുേരാഃ കരുണയാ വരദീപികാഖ്യാം
കുർേവ മുഹൂർത്തപദവീവിവൃതിം സ്പുടാർത്ഥാം”

എന്നു് ആചാര്യൻ ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ചികീർഷിതപ്രതി
ജ്ഞ െചയ്യുന്നതിൽ േലശവും അത്യുക്തിസ്പർശമില്ല.
ദശമം കിളിപ്പാട്ടു്
നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ സാരള ്യമാണു് സർ
വത്ര കളിയാടുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം സ്ത്രീകൾ
ക്കും ബാലന്മാർക്കും തെന്റ കൃതികൾ പ്രേത്യകം പ്രേയാ
ജകീഭവിക്കണെമന്നായിരുന്നു; അതുെകാണ്ടു പാണ്ഡി
ത്യ പ്രകടനത്തിനു് ഒരു ഘട്ടത്തിലും അേദ്ദഹം മുതിർന്നി
ട്ടില്ല. ദശമത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ശാരികേയാ
ട്,
“ആദിനായകൻ ജഗന്നായകൻ പരമാത്മാ

േവദേവദാന്തേവദ്യനാകിയ നാരായണൻ
യാദവാന്വയത്തിങ്കൽക്കൃഷ്ണനായവതരി–
ച്ചാദരേവാടുേമാേരാ ലീലകൾ െചയ്തെതല്ലാം
വ്യക്തമായ് ഞങ്ങേളാടു െചാേല്ലണമതു േകട്ടാൽ
മുക്തിയും ലഭിച്ചീടുെമന്നേല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും”

എന്നു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
“മങ്കമാരുെട വാക്യമിങ്ങെന േകട്ടേനരം

ൈപങ്കിളിൈപ്പതൽതാനുമവേരാടുരെചയ്താൾ”

എന്നു് അനന്തരം കവി തെന്റ ഗാനം തുടരുന്നു. ഗ്രന്ഥാ
വസാനത്തിൽ
“സരസിജനയനേന്റ നല്ല ലീലാവിലാസം

സരസിജമുഖിമാർക്കും ബാലകർക്കും ഗ്രഹിപ്പാൻ
സരസമധുരഭാഷാഗാനമായിട്ടിവണ്ണം
പരിെചാടു പുറയന്നൂരന്തേണന്ദ്രൻ ചമച്ചാൻ”

എന്നു് ഒരു േശ്ലാകവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ദ്രപദം കവിയു
െട ആഢ്യത്വെത്ത േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു. കുശലേവാപാഖ്യാ
നത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിലും “വാരിജവിേലാചനമാരുെട”
അേപക്ഷയനുസരിച്ചാണു് ശുകം ഗാനം െചയ്യുന്നതു്. ഒടു
വിൽ
“മറിമാൻകണ്ണിമാർെക്കല്ലാമറിവാനിതു ഭാഷയായ്
പുറയന്നൂരു വിേപ്രന്ദ്രൻ കുറവില്ലാെത തീർത്തതു്”

എന്നു് ഒരു േശ്ലാകവും കാണുന്നു.
ദശമസ്കന്ധത്തിൽ 90 അധ്യായങ്ങളാണേല്ലാ അടങ്ങി
യിരിക്കുന്നതു്. അവയിൽ 49 അധ്യായങ്ങൾ പൂർവ്വാർ
ദ്ധത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. നമ്പൂരിയുെട ഭാഷാസംേക്ഷപ
ത്തിൽ 91 അധ്യായങ്ങൾ കാണുന്നതു േകരളത്തിൽ പ്ര
ചുരപ്രചാരമായിരുന്ന വിജയധ്വജപാഠപദ്ധതിയനുസ
രിച്ചായിരിക്കണെമന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. അേദ്ദഹം
ഒന്നുമുതൽ നാല്പത്തിയഞ്ചുവെര അധ്യായങ്ങൾ േകക
യിലും, 46 മുതൽ 76 വെര അധ്യായങ്ങൾ കാകളിയിലും,
ഒടുവിലുള്ള 15 അധ്യായങ്ങൾ കളകാഞ്ചിയിലും നിബ
ന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രുതിഗീത തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടില്ല. മൂല
െത്തത്തെന്നയാണു് ആദ്യന്തം അനുസരിക്കുന്നെതങ്കി
ലും, സ്വന്തം മേനാധർമ്മം ഇടകലർത്തീട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും
ഇെല്ലന്നില്ല; അവ സവിേശഷം ഹൃദ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു.
ഒന്നുരണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം.
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ ൈശശവലീല:
“അെന്നാരു ദിനം സന്ധ്യാകാലത്തു കുമാരന്മാർ

നന്ദേഗാപെന്റ സമീപത്തു െചന്നിരിക്കുേമ്പാൾ
കണ്ടിതെങ്ങാരു വൃക്ഷശാഖാഗ്രം; സമീപത്തു
കണ്ടാർ കൗതുകേമകം പൂർണ്ണചന്ദ്രെന്റ ബിംബം.
അേന്നരം കൃഷ്ണൻതാനും േമാദേമാടുരെചയ്താ–
നിന്നിതു കണ്ടീലേയാ താതനും ജനനിയും?
എത്രയും നല്ല ഫലമുെള്ളാരു വൃക്ഷത്തിേന്മ–
െലത്രയും പഴുത്തിതാ നില്ക്കുന്നു േശാഭേയാടും.
വല്ല ജാതിയുമതു െകാണ്ടന്നു തന്നീടണ–
മല്ലായ്കിൽ ഭുജിക്കയുമില്ല ഞാനറിഞ്ഞാലും.
എന്നതു േകട്ടു നന്ദൻ ചിരിച്ചു െചാല്ലീടിനാ–
നിന്നിതു ചന്ദ്രബിംബമാകുന്നു കുമാരകാ!
നെല്ലാരു ഫലം നാെളെക്കാണ്ടന്നു തന്നീടുവ–
നില്ല സംശയേമതും; ൈവകാെത ഭുജിച്ചാലും.
ചന്ദ്രെനന്നാലുമതു െകാണ്ടന്നു തന്നീടണ–
മുന്നതവൃക്ഷത്തിേന്മേലറിയാൽെത്താടാമേല്ലാ.
എന്നതു േകട്ടു നന്ദൻ െചാല്ലിനാൻ മധുരമായ്;
ചന്ദ്രെനപ്പിടിപ്പതിന്നാമതെല്ലാരുവർക്കും,
എങ്കിലും പിടിച്ചു ഞാൻ െകാണ്ടന്നു തന്നീടുവൻ;
ശങ്കയിേല്ലതും, നാലു നാഴികയ്ക്കകംതെന്ന.

ഭാഷാസംസ് കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ
ഇെപ്പാേഴ തന്നീടണെമന്നുരെചയ്തു കൃഷ്ണ–
നെപ്പാേഴ ഭുവി വീണു കരഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൻ.
നന്ദനും െചെന്നടുത്തു െചാല്ലിനാൻ പലതര–
െമാന്നു െചയ്താലും േബാധിച്ചീടാേഞ്ഞാരനന്തരം
െചന്നു നീ തെന്ന ഭുജിച്ചീടുെകന്നുരെചയ്താ–
നേന്നരെമഴുനീറ്റു കൃഷ്ണനും മണ്ടീടിനാൻ
പിന്നാേല െചന്നു നന്ദൻ പിടിപ്പാൻ തുടർന്നേപ്പാ–
ളുന്നതമായ വൃക്ഷശാഖേമേലറീ കൃഷ്ണൻ.
ചന്ദ്രബിംബവുെമടുത്തിറങ്ങി വന്നീടിനാ–
നേന്നരെമല്ലാവരുെമാന്നു സംഭ്രമം പൂണ്ടാർ.
അേന്നരം കൃഷ്ണൻതാനുമിന്നിതു തിന്നീടുവാൻ
നന്നെല്ലന്നുരെചയ്തങ്ങയച്ചു ശശാങ്കെന;
പുഷ്കരമാർേഗ്ഗ െചന്നു വിളങ്ങി ശശാങ്കനും;
പുഷ്കേരക്ഷണൻതെന്നപ്പുല്കിനാെരല്ലാവരും.”

ഈ കഥ മൂലത്തിലുള്ളതെല്ലന്നു സ്പഷ്ടമാണേല്ലാ.
“മുട്ടുകൾ കുത്തിെക്കാണ്ടു ബാലന്മാരതുേനര–
െമാെട്ടാട്ടു നടന്നീടും വീണീടുമിടയ്ക്കിെട.

സഞ്ചരിപ്പതു കണ്ടു കൗതുകേത്താടുകൂടി–
ച്ചഞ്ചലാക്ഷിമാെരടുത്തീടുവാൻ െചല്ലുേന്നരം
നന്മധു െപാഴിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിേയാടും െചന്ന–
ങ്ങമ്മമാരുെട മടിതന്നിലങ്ങിരുന്നീടും.
േചറുകളണിഞ്ഞതു തുടച്ചു ജനനിമാർ
കൂേറാടു മുലെകാടുത്താനന്ദിച്ചിരുന്നീടും.”

എന്നിങ്ങെനയുള്ള കൃഷ്ണലീലകളും,
“കണ്ണടച്ചീടാെത മെറ്റാരു ഭൂപതി
െപണ്ണിെനക്കണ്ടുകണ്ടാനന്ദമഗ്നനായ്
ചിത്തഭ്രമേത്താടുമഞ്ജലി ബന്ധിച്ചു
ചിത്രാർപ്പിതൻേപാെല നിന്നിതു നിശ്ചലം.
െപണ്ണുങ്ങെള കാണരുതു നമുെക്കന്നു
കണ്ണുമടച്ചു വസിച്ചാെനാരു നൃപൻ.
പേങ്കരുഹാക്ഷിെയക്കെണ്ടാരു ഭൂമിപൻ
െചങ്കല്ലരച്ചു മുഖത്തു േതച്ചീടിനാൻ.
മുൻകയ്യു കുത്തിച്ചതെച്ചാരു ഭൂപതി
പേങ്കരുഹാക്ഷിക്കു കാഴ്ചവച്ചീടിനാൻ.
േഗാഷ്ഠികൾ കാട്ടായ്വിെനന്നുരെചയ്താശു
പാട്ടുകൾ പാടിക്കളിച്ചാെനാരു നൃപൻ.
രുൿമിണി രുൿമിണിെയന്നു ജപിച്ചാശു
നഗ്നനായ്ച്ചാടിക്കളിച്ചാെനാരു നൃപൻ.
കാണികൾ കാണ്കേവ മെറ്റാരു ഭൂപതി
പൂണുനൂൽ െപാട്ടിച്ചു തിന്നിറക്കീടിനാൻ.
കണ്ണാടി കുത്തിെപ്പാടിെച്ചാരു ഭൂപതി
കണ്ണൻചിരട്ടയിലാക്കിെവച്ചീടിനാൻ.
മുത്തുദാമങ്ങളും രത്നജാലങ്ങളും
കുത്തിെപ്പാടിെച്ചാരു ഭൂമിപതീശ്വരൻ
ഓടക്കുഴലിൽ വച്ചൂതിപ്പറപ്പിച്ചു
താടിക്കു തീയും െകാളുത്തി വാണീടിനാൻ.
എത്രയും ശാസ്ത്രജ്ഞനാെയാരു ഭൂപതി
ചിത്രമാം രാമായണം കഥ െചാല്ലിനാൻ.
“പണ്ടേയാധ്യാധിപനായ ദശരഥ–
ന്നുണ്ടായിവന്നിതു നാലു തനയന്മാർ;
ബാലിയും ലക്ഷ്മണൻ കുംഭൻ ജടായുവും
ബാലേരാെടാന്നിച്ചവൻ വസിക്കുംവിധൗ
മേണ്ഡാദരിയുെട രാജ്യേലാഭംെകാണ്ടു
ദണ്ഡകാരേണ്യ വസിച്ചു സമ്പാതിയും.
രാവണൻതെന്ന വധിച്ചാനഗസ്ത്യനും
പാവകശുദ്ധയായ് വന്നു ൈകേകയിയും.
പുക്കിതു രാമനേയാധ്യാപുരമതിൽ;
മിക്കതും രാമായണം കഥയിങ്ങെന.”

എന്നിത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുെട കാമപാരവശ്യ
ങ്ങളും കവി ഏറ്റവും മേനാേമാഹനമായ രീതിയിൽ ചി
ത്രണം െചയ്തിരിക്കുന്നു. “അധ്യായെമഴുവതുെമാൻപതും
െചാല്ലിേനൻ” എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികളിൽ പദപ്രേയാഗ
ത്തിൽ ചില ൈവകല്യങ്ങൾ അപൂർവമായി കാണുന്നതു
സാരമാക്കാനില്ല.

കുശലേവാപാഖ്യാനം
കുശലേവാപാഖ്യാനം ആകൃതി െകാണ്ടു െചറുതാെണ
ങ്കിലും പ്രകൃതിെകാണ്ടു ദശമത്തിെന്റ സമാനകക്ഷ്യ
യിൽ പരിലസിക്കുന്നു. ഉത്തരരാമായണത്തിൽ അന്തർ
ഭവിക്കുന്ന കുശലവകുമാരന്മാരുെട ചരിത്രമാണു് ഈ
കിളിപ്പാട്ടിെല പ്രതിപാദ്യം. കവി പ്രാേയണ ഭവഭൂതിയു
െട ഉത്തരരാമചരിതെത്ത ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അശ്വ
േമധഹയെത്ത നയിക്കുന്നതു മൂലത്തിൽ ലക്ഷ്മണനും
നാടകത്തിൽ ലക്ഷ്മണകുമാരനായ ചന്ദ്രേകതുവുമാ
െണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. കിളിപ്പാട്ടിലും നമ്മുെട മു
ന്നിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതു ചന്ദ്രേകതുതെന്നയാണു്.
ആെക മൂന്നധ്യായങ്ങളായി രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുതകൃതി
യിൽ കവി യഥാക്രമം പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ
ദശമത്തിൽ നാം കണ്ടവതെന്ന. എഴുത്തച്ഛെന്റ രാമാ
യണവും ഉത്തരരാമായണവും അേദ്ദഹം മനസ്സിരുത്തി
വായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും െതളിവുണ്ടു്. ലക്ഷ്മണെന
സുമന്ത്രൻ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കവി തെന്റ
േജ്യാതിഷജ്ഞാനെത്ത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില ഈരടി
കളുണ്ടു്.
“സ്വല്പമാേയാരു േദാഷമുണ്ടു ഞാനതും െചാൽവ–
നല്പെമങ്കിലും േദാഷം േവണെമന്നേല്ലാ ശാസ്ത്രം.

ശത്രുസ്ഥാേനശൻതന്നാൽ ദൃഷ്ടനായ്ക്കളേത്രശ–
നുത്തമൻ ദ്വാദശത്തിൽ മറഞ്ഞുവരികയാൽ
ഉത്തമയായിെട്ടാരു ഭാര്യയുമുണ്ടായ്വരും;
ശത്രുക്കൾ ഹരിച്ചീടും മധ്യമകാലത്തിങ്കൽ.
അന്ത്യകാലത്തും ഭാര്യതേന്നാടു പിരിഞ്ഞീടു–
െമന്തു െചയ്താലും പിെന്ന േയാഗവും വരാ നൂനം.”

എന്നു വസിഷ്ഠൻ, ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചേപ്പാൾ ദശരഥേനാ
ടു പ്രസ്താവിച്ചതായി സുമന്ത്രർ പറയുന്നു. കവിതയുെട രീ
തി കാണിക്കുവാൻ ചില വരികൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം. ലവ
ണാ സുരെന്റ സേഹാദരി:
“തീക്കനൽേപാെല ചുവന്ന േനത്രങ്ങളു–

മാക്കേമറീടുന്ന നാസികാരന്ധ്രവും
പാതാളസന്നിഭം ജിഹ്വാകുഹരവും
ഭൂതഭയങ്കരമായ ദംഷ്ട്രങ്ങളും
കുംഭീന്ദ്രകുണ്ഡലഭീഷണഗണ്ഡവു–
മംേഭാധിഗംഭീരേഘാരനാദങ്ങളും
പർവതശൃംഗസമാനകുചങ്ങളു–
മൂർവീരുഹംേപാെല നീണ്ട ഭുജങ്ങളും
മർത്ത്യരക്തങ്ങളണിഞ്ഞ ഗളമതി–
ലസ്ഥിമുണ്ഡാന്ത്രങ്ങൾെകാണ്ടുള്ള മാലയും
താലപ്രമാണമാേയാരു പാദങ്ങളും
നീലമലേപാെല ഭീഷണരൂപവും
കണ്ട േനരത്തു ജേവന ശത്രുഘ്നനും
കണ്ഠതകൂടാെത വാെളടുത്തീടിനാൻ.”

ശ്രീരാമൻ വാല്മീകിമഹർഷിേയാടു്:
“സകലമുനികുലതിലക! ജയ ജയ കൃപാനിേധ!
സന്താപനാശന! നിന്നുെട ദർശനം

വനദഹനനുെട നടുവിൽ മരുവിന മൃഗങ്ങൾക്കു
വർഷമുണ്ടായതുേപാെലയായ്വന്നുേത
പരവശത െപരുകിെനാരു ജനകസുതെയബ്ഭവാൻ
പാരാെത െകാണ്ടുേപായ്പ്പാലനം െചയ്തതും
മമ തനയരിവെര ഹൃദി വിരെവാടു ഗുണജ്ഞരായ്
മത്തുല്യവിക്രമന്മാരായ്ച്ചമച്ചതും
സകലമപി മമ സുകൃതമതിനു നഹി സംശയം
സർവാപരാധം ക്ഷമിച്ചുെകാേള്ളണേമ.”
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ജീവചരിത്രം
അരൂർ മാധവഭട്ടതിരി നീലകണ്ഠേസാമയാജിയുെടയും
ശ്രീേദവിഅന്തർജ്ജനത്തിെന്റയും പുത്രനായി 940-ആ
മാണ്ടു ജനിച്ചു. ഇല്ലം െകാച്ചിരാജ്യത്തു െപരുവനത്തു
നിന്നു് അഞ്ചു നാഴിക കിഴക്കുള്ള െചറുവേത്തരി എന്ന
േദശമാണു്. അതു മൂന്നു നാലു ശാഖകളായി ഇേപ്പാൾ
പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിെല ആദിമപാഠങ്ങൾ സ്വ
പിതാമഹനിൽനിന്നും പാേങ്കാട്ടു നമ്പൂരിയിൽനിന്നും
അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ വ്യാകരണം പഠിക്കുവാൻ േകാ
ഴിേക്കാേട്ടയ്ക്കു േപായി. അന്നു േദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിര
വാരിയർ സാമൂതിരിേക്കാവിലകത്തു ശിഷ്യന്മാെര ആ
ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അവിെട
കുേറക്കാലം കൗമുദി പഠിച്ചതിനുേമൽ കിഴേക്കേക്കാവി
ലകത്തു െചന്നു മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ശിഷ്യനായി
പ്രൗഢമേനാരമ അഭ്യസിച്ചു. ആ തമ്പുരാട്ടിക്കു തിരുവി
താംകൂർ മഹാരാജാവിെന അഭയം പ്രാപിേക്കണ്ട ഘട്ടം
വന്നേപ്പാൾ
“യസ്യാ നികാമം വിരേഹ ജനാനാം
കേരാപി കൗമുദ്യപി താപഭാരം;

സുരൂപരൂൈപരുപലാളിതായാം
മേനാരമായാം രമേത മേനാ േമ”

എന്ന േശ്ലാകമുണ്ടാക്കി അടിയറെവച്ചു. തമ്പുരാട്ടിക്കു്
ആേശ്ലാകം വായിച്ചേപ്പാൾ വളെര സേന്താഷമുണ്ടാ
െയങ്കിലും അല്പം നീരസവും േതാന്നാെതയിരുന്നില്ല. പി
ന്നീടു പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികേളാടു േശഖരം പഠി
ക്കുവാൻ തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപായി. ശാസ്ത്രികൾ,
ഭട്ടതിരി തേന്നാടു് ആദ്യമായി ൈനഷധം ഒരിക്കൽക്കൂ
ടി പഠിക്കണെമന്നു് ആവശ്യെപ്പടുകയാൽ അങ്ങെന
െചയ്തു. 968 തുലാമാസത്തിൽ അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുര
ത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു േരഖയുണ്ടു്. 1005-ലാണു്
അടിതിരി തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാന്നതു് എന്നും,
1008 വെര അവിെട താമസിച്ചു എന്നും 1015-െല മുറ
ജപത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന അവസരത്തിൽ
പഴപ്രഥമെനപ്പറ്റി “പീയൂഷ! പ്രഥേമാഹം” എന്ന േശ്ലാ
കമുണ്ടാക്കി എന്നും ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു
പ്രമാദംതെന്ന. അക്കാലത്തു ശാസ്ത്രികൾ ജീവിച്ചിരുന്നി
ല്ല. “പീയൂച! പ്രഥേമാഹം” എന്ന േശ്ലാകം ഇരയിമ്മൻത
മ്പിയുേടതാെണന്നാണു് പ്രസിദ്ധി.
തിരിെയ സ്വേദശേത്തയ്ക്കു േപായി അധ്യാപകവൃത്തി
യിൽ കാലയാപനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ 1013ആമാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ തൃപ്പുണിത്തുറെവച്ചു തീെപ്പട്ട
െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന സംസ്കൃതം അഭ്യ
സിപ്പിക്കുന്നതിനു് അവിടുെത്ത മാതാവായ സുഭദ്രത്ത
മ്പുരാട്ടിയുെട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു തൃപ്പുണിത്തുറയ്ക്കു േപാ
കുകയും, അനന്തരം ആയുേശ്ശഷം മുഴുവൻ പ്രാേയണ
അവിെടത്തെന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും െചയ്തു. അന്നു് ആ
മഹാരാജാവു് ഇളയതമ്പുരാനും, കഥകളിപ്രിയനായ
വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ സിംഹാസനസ്ഥനുമായി
രുന്നു. അതിനിടയ്ക്കു് ഏതാനും െകാല്ലം െകാടുങ്ങല്ലൂർ താ
മസിച്ചു് അവിെട അന്നു മൂന്നാംമുറയായിരുന്ന വിദ്വാൻ
േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാെന വ്യാകരണത്തിെല ചില ഉൽ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനു വളെര മുമ്പുതെന്ന ഭട്ട
തിരി വിവാഹം െചയ്യുകയും ആഹിതാഗ്നിയായേപ്പാൾ
അടിതിരി എന്ന സ്ഥാനത്തിനു് അവകാശിയാകുകയും
െചയ്തിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങെളല്ലാം അേദ്ദഹം തെന്ന
ഉത്തരൈനഷധമഹാകാവ്യത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ
േനാക്കുക.
“വന്ദാരുദ്വിജമാധവം യമസൃജച്ഛ്റീനീലകണ്ഠാധ്വരീ

ശ്രീേദവീ ച സതീസമാ സതിതമാ സാഹിത്യസൗഹിത്യതഃ
യം ശാസ്തി സ്മ പിതാമേഹാഥ ച പയഃേക്രാഡാലേയാ
ബ്രഹ്മവിൽ
സുബ്രഹ്മണ്യസുധീശ്ച രുദ്രഗുരുരപ്യാനന്ദയത്യഗ്രണീഃ; (1)
യം വിദ്യാർത്ഥിനമർത്ഥേപാഷമപുഷദ്രാജ്ഞീ
പുേരാമന്ദിരക്ഷ്മാഭൃത്സിന്ധുപവംശസൂഃ സുവിദുഷീ വിദ്യുൽപ്രകാശാ ഭുവി
ഗാർഹേസ്ഥ്യ പരിനിഷ്ഠിതഃ
പുനരഗാച്ഛ്റീേകാടിലിങ്ഗാഭിധേക്ഷാണീനായകഭാഗിേനയസുധീയം സ്ഥാേനതൃതീയഞ്ച
യഃ;
(2)
മാടേക്ഷ്മശസേഹാദരീ സദകേരാദ്രാജ്ഞീ സുഭദ്രാഭിധാ
സാർത്ഥാഖ്യാ യുവരാജപുത്രവിനയായാനായ്യ യം
പുത്രിണീ
സാമ്രാജ്യാധികൃേതന േതന വിഹിേതാ യസ്മിൻ
ഗുേരാർന്നിഷ്ക്രയേസ്തൈനവാർപ്പിതജീവേനാ ഭവതിയഃ പ്രത്യബ്ദമബ്ദശ്രിയാ;
(3)

േയാ ഭൂേയാപി വിഭൂതേയ സമയേത സാമന്തസീമന്തമണ്യുദ്ദീപ്താംഘ്രികമാടഭൂപരിവൃഢശ്രീരാമവർേമ്മക്ഷണം
സൽകാവ്യാമൃതരാശിപാരമഗമൽ സർഗ്ഗഃ പുനഃ
േഷാഡശഃ
കാവ്യേഞ്ചാത്തരൈനഷധീയചരിതം പുേണ്യന
പൂർണ്ണശ്രിയം.”

(4)

ആരൂർ എന്നതു സംസ്കൃതീകരിച്ച ശബ്ദമാണു് വന്ദാരു.
സുബ്രഹ്മണ്യൻ പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളും രു
ദ്രൻ ഉഴുത്തിരവാരിയരുംതെന്ന. പുേരാമന്ദിരെമന്നാൽ
കിഴേക്കേക്കാവിലകം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചതിനു
േമലാണു് അന്നെത്ത െകാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാെന്റ അന
ന്തരവനും മൂന്നാംകൂറുമായിരുന്ന വിദ്വാൻ േഗാദവർമ്മ
ത്തമ്പുരാെന പഠിപ്പിച്ചതു്. അതിനു മുൻപുതെന്ന െകാച്ചി
രാമവർമ്മയുവരാജാവിെന്റ അധ്യാപനം ആരംഭിച്ചിരി
ക്കണെമന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു. ഉത്തരൈനഷധം
സമാപ്തമായതു “ശുൈദ്ധകധ്യാനദീപഃ” എന്ന കലിവാ
ക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 1005-ആമാണ്ടായിരുന്നു. ആ
കാവ്യം രചിച്ചതു ഗുരുനാഥനായ ശാസ്ത്രികളുെട നിേദ
ശവും 1003-ൽ തീെപ്പട്ട വീരേകരളവർമ്മമഹാരാജാ
വിെന്റ േപ്രാത്സാഹനവും നിമിത്തമായിരുന്നു. തെന്റ
ശിഷ്യൻ സിംഹാസനാരൂഢനായേപ്പാൾ അടിതിരി
ക്കു് അവിടുന്നു ഗുരുദക്ഷിണയും വർഷാശനവും നല്കി.
പഞ്ചാക്ഷരയുക്തമായ ബാലാമന്ത്രം കവി ജപിച്ചു ശു
ദ്ധിവരുത്തിരുന്നു എന്നും ആ കൃതിയിൽ നിന്നും നാം
അറിയുന്നു. “ബാലാഭിധമന്ത്രസമ്പുടിതസൽ പഞ്ചാക്ഷ
േരാർേത്ഥ”എന്നും, “ബാലാമനുരാഡുപാസനഫേല”
എന്നും, “ബാലാേവല്ലിത ൈശവശാഖിഫലജാതീേയ”
എന്നും മറ്റും ആ വസ്തുത അേദ്ദഹം അതിൽ അേനകം
ഘട്ടങ്ങളിൽ െവളിെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെന സംസ്കൃതം
പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും ആ കവി േലാേകാപകാരകമായ ജീ
വിതം നയിച്ചു് 1013-ആമാണ്ടു പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
ആരൂരടിതിരി സംസ്കൃതത്തിൽ ഉത്തരൈനഷധം മഹാ
കാവ്യവും ഭാഷയിൽ സുഭദ്രാഹരണം ൈകെകാട്ടിക്കളി
പ്പാട്ടും രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയാം.

ഉത്തരൈനഷധം
മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനായ ശ്രീഹർഷൻ നേളാപാഖ്യാ
നത്തിൽ ദമയന്തീസ്വയംവരംവെരയുള്ള കഥ മാത്രമാ
ണേല്ലാ 22 സർഗ്ഗങ്ങൾെകാണ്ടു പ്രപഞ്ചനംെചയ്തിട്ടുള്ള
തു്. അതിനുേമലുള്ള കഥാഭാഗം അടിതിരി 16 സർഗ്ഗ
ങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. നേളാപാഖ്യാനെത്ത
ഉപജീവിച്ചു േവെറയും ചില ഭാരതീയകവികൾ മഹാകാ
വ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ശ്രീഹർഷെന്റ പ്രൗേഢാ
ദാരഗംഭീരമായ വാങ്മയെത്ത പൂരിപ്പിക്കുക എന്ന ദു
ഷ്കരമായ കൃത്യത്തിനു് അവരാരും ഒരുെമ്പട്ടിട്ടില്ല. ആ
ൈധര്യം അടിതിരിക്കുമാത്രേമ ഉണ്ടായുള്ളു. ഓേരാ സർ
ഗ്ഗത്തിേന്റയും അവസാനത്തിൽ “ശ്രീഹർഷം കവി രാജ
രാജമകുടാലങ്കാരഹീരസ്സ്വയം” എന്ന രീതിയനുസരിച്ചു
“വന്ദാരുദ്വിജമാധവം” എേന്നാ മേറ്റാ ആരംഭിക്കുന്ന
ഒരു േശ്ലാകം ഘടിപ്പിക്കുക, ശ്രീഹർഷനു ചിന്താമണിമ
ന്ത്രത്തിെന്റ എന്നേപാെല തനിക്കു ബാലാമന്ത്രത്തിെന്റ
ബലമുെണ്ടന്നു പ്രസ്താവിക്കുക, ഇങ്ങെന ചില അനുകര
ണങ്ങൾ അേദ്ദഹം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. സർഗ്ഗങ്ങൾക്കു ൈനഷ
ധംേപാെല ൈദർഘ്യമില്ല. ൈനഷധത്തിെന്റ പാരായ
ണമാണു് തെന്ന പ്രസ്തുത കൃതിയുെട നിർമ്മാണത്തിനു
േപ്രരിപ്പിച്ചെതന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ അേദ്ദഹംത
െന്ന തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
“ശ്രീഹർഷമിശ്രകവിരാഡ്ദ്വിജരാജക്ലപ്ത-

ശ്രീഹർഷവർഷിജനേമാഹനേഗാമൃതാനി
ആപീയ മത്തമസൃണാത്മഗവീസുദുഗ്ദ്ധം
സേന്താ ധയന്തു സദസന്മധുചഞ്ചളീകാഃ.”

ഉത്തരൈനഷധത്തിൽ പ്രേണതാവിെന്റ പാണ്ഡിത്യ
പ്രകർഷം പ്രാേയണ പദ്യംേതാറും കാണാെമങ്കിലും
ശ്രീഹർഷെന്റ ഇതര കാവ്യഗുണങ്ങൾ വിരളമാേയ
പ്രകാശിക്കുന്നുള്ളു. ദുശ്ശ്രവ േദാഷം ധാരാളമായുണ്ടു്.
“അവന്യാമവനീട് കാന്താം”, “ക്ഷ്മാധ്രാബ്ധീശകുലപ്രസൂ”
മുതലായ പ്രേയാഗങ്ങൾ േനാക്കുക. കുമാരസംഭവം തു
ടങ്ങിയ ചില പൂർവകാവ്യങ്ങളിെല ആശയങ്ങൾ സ്വകീ
യമാക്കീട്ടുമിെല്ലന്നില്ല. വസ്തുസ്ഥിതി ഇങ്ങെനെയല്ലാമാ
െണങ്കിലും േകരളീയനിർമ്മിതങ്ങളായ സംസ്കൃതമഹാ
കാവ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരൈനഷധത്തിനു് ഒരു മാന്യസ്ഥാ
നം ന്യായമായി അവകാശപ്പടാവുന്നതാണു്. ഹൃദ്യങ്ങ
ളായ വർണ്ണനങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രം താെഴേച്ചർക്കാം.
ചിത്രപക്ഷികൾ വസ്ത്രാപഹരണത്തിനു വന്നുേചരുന്ന
ഘട്ടമാണു് പ്രകൃതം.
“നളസ്താൻ േകാമളാകാരാൻ കളധൗതച്ഛേദാദരാൻ

കളസ്വനാൻ മിളൈച്ഛഷ്ണ്യേകളികാരകേളബരാൻ
ആകുഞ്ചിതാംഘ്രിചഞ്ചുസ്രദ്രുതവിദ്രുതവിദ്രുമാൻ
ജപാകുസുമസങ്കാശജനേമാഹനചൂഡകാൻ
സുപർവഖർവസുഗളഗളന്മാരകതച്ഛവീൻ
പുച്ഛതുച്ഛീകൃതാനർഘഹരിന്മണിഘൃണിവ്രജാൻ

കാഞ്ചനച്ഛദസഞ്ചാരമദാഞ്ചച്ചഞ്ചലാഞ്ചൈലഃ
ഖഞ്ജനാഞ്ജനദിഗ്ദ്ധാേലാചൈനർേല്ലാകരഞ്ജകാൻ
ഇതസ്തതഃപതൽപീതഗരുന്മരുദുദീരൈണഃ
ക്ലാന്തമങ്ഗം വീജയത ഇവ ഗാങ്േഗയചാമൈരഃ
പത്മാന്തേര പ്രയുേക്തപി പ്രസ്ഥിതാനാത്മവർത്മനാ
ഗന്തവ്യമാർേഗ്ഗാപേദശം പുേരാകൃേത്വവ കർവതഃ
ചിത്രീയമാണഹൃദയശ്ചിത്രവർണ്ണാൻ പതത്രിണഃ
അപശ്യൽ പുരതശ്ശശ്വൽ പരിച്ഛദഭടാനിവ.”

സുഭദ്രാഹരണം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്
സുഭദ്രാഹരണം 25 വൃത്തത്തിലുള്ള ഒരു ൈകെകാട്ടിക്ക
ളിപ്പാട്ടാണു്. അക്കാലെത്ത തൃപ്പൂണിത്തുറ വലിയമ്മത്ത
മ്പുരാെന്റ നിേയാഗമനുസരിച്ചു് അടിതിരി രചിച്ചതാണു്
ആ കൃതി. അതിനു് ഇന്നും ആ േകാവിലകത്തു പ്രചാരമു
ണ്ടു്. ഒടുവിൽ “ഇത്ഥം ഹരിവന്ദാരുദ്വിജനാലുക്തം പരി
െചാടു ഭദ്രാവൃത്തം” എന്ന ഈരടിയിൽ കവി തെന്റ നാ
മം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിെല ഒരു വൃത്തതിൽനിന്നു
ചില വരികൾ ചുവേട േചർക്കാം.
“ഭദ്രകളാമാളികളുമായിെക്കാണ്ടു-ബല-

ഭദ്രാനുജേസാദരിയാം സുഭദ്രയും
കളിയാടി േമളിച്ചങ്ങു വന്നളവിൽ–യതിക്കളവറ്റു വളർന്നുേത േനേത്രാത്സവം.
ഭൂൂ ലീലയും കുവലയമിഴിമുന–െത്തല്ലും
വാർകുഴലും കുറുനിര കുറികളും
ഏണാങ്കനു നാണം നല്കമാനനവും–കളവീണാനാദം നാണിച്ചീടും വാണികളും
മുത്തുകളും പവിഴെമാത്തുകൂടും–േപാെല
മുഗ്ദ്ധസ്മിതസരസമാമധരവും
…

…

…

മത്തമാതങ്ഗത്തിെനാക്കും ഗതികളും–കണ്ടു
മത്തകാശിനിയിൽ മുങ്ങി േയാഗിനാഥൻ.
പണ്ടു ഗദൻ ഗദിച്ചേപ്പാളധിേകാക്തി–െയന്നും
കണ്ടേനരം മൂകെനന്നും നിർണ്ണയിച്ചു.” (ഷഷ്ഠവൃത്തം)

അടിതിരിയുെട ഭാഷാകവിതയ്ക്കു ഗുണം കുറയുെമന്നുത
െന്ന പറയണം. പാടുന്നവർ അക്ഷരങ്ങൾ ആവശ്യം
േപാെല നീട്ടി ഉച്ചരിച്ചുെകാള്ളണെമന്നു് അേദ്ദഹം വിധി
ച്ചിരിക്കുന്നതു േശാചനീയംതെന്ന.

അടിതിരിയുെട അർത്ഥവിവരണചാതുരി
പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളുെട അേന്തവാസിത്വം
നിമിത്തം അടിതിരിക്കു ൈനഷധേശ്ലാകങ്ങൾ അർത്ഥ
വിവരണം െചയ്യുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അനന്യസുല
ഭമായ വിധത്തിൽ സിദ്ധിച്ചു. വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ
െന്റ സദസ്സിൽ ആ സാമർത്ഥ്യം അേദ്ദഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു
പല സമ്മാനങ്ങളും വാങ്ങീട്ടുണ്ടു്. തൃപ്പൂണിത്തുറ േക്ഷത്ര
ത്തിെന്റ കിഴേക്ക േഗാപുരത്തറയിൽെവച്ചും അേനകം
അവസരങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം േശ്ലാകാർത്ഥങ്ങൾ വിസ്ത
രിച്ചു സഹൃദയന്മാരുെട ബഹുമാനത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചു
വന്നു. ശാസ്ത്രികളുെട ശിഷ്യനായി തിരുവനന്തപുരത്തു
താമസിക്കുന്ന കാലത്തു് ഒരിക്കൽ അടിതിരി ശാസ്ത്രിക
േളാടുകൂടി പത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷത്രത്തിൽ െതാഴാൻ
േപായി. അവിെട അേപ്പാൾ ശാസ്ത്രികളുെട ഒരു ശിഷ്യൻ
ഭാഗവതം വായിക്കുകയായിരുന്നു. താൻ ഒടുവിൽ േകട്ട
േശ്ലാകത്തിനു ഗുരുനാഥെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് അടി
തിരി രണ്ടു മണിക്കൂർ േനരം അർത്ഥം പറഞ്ഞു േശ്രാ
താക്കെള ആനന്ദതുന്ദിലന്മാരാക്കി എന്നു് ഐതിഹ്യം
ഉൽേഘാഷിക്കുന്നു.
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24 േചരാനല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകർത്താവു്
േചരാനല്ലൂർ കൃഷ്ണൻ കർത്താവും വീരേകരളവർമ്മരാജാ
വിെന്റ ഒരു സദസ്യനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവി
തം സുമാർ 940-1020 ഈ െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിലായിരു
ന്നു എന്നറിയുന്നു. കർത്താവു ശക്തൻതമ്പുരാെന്റ പ്രഥ
മപത്നിയായ കുറുപ്പത്തു പാറുക്കുട്ടി അമ്മയുെട പുത്രിെയ
വിവാഹം െചയ്തു. 950-ലായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടിയമ്മയുെട
വിവാഹം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു കൃതി മാത്രേമ കണ്ടുകി
ട്ടീട്ടുള്ളു. എറണാകുളത്തുനിന്നു രണ്ടു ൈമൽ അകെലയു
ള്ള ചിറ്റൂർ േക്ഷത്രത്തിെല ശ്രീകൃഷ്ണെന വിഷയീകരിച്ചു
രചിച്ചിട്ടുള്ള ചിൽപുേരശസ്തുതിയാണു് ആ കൃതി. േമല്പു
ത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട നാരായണീയേസ്താത്രെത്ത അനുക
രിച്ചു കർത്താവു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്തുതിക്കു േമല്പുത്തൂ
രിെന്റ േസ്താത്രരത്നത്തിനു സമീപെമങ്ങും പ്രേവശിക്കു
വാൻ േയാഗ്യതയിെല്ലങ്കിലും ആെകക്കൂടി ഒരുമാതിരി
ആസ്വാദ്യതയുെണ്ടന്നു പറയാം. തെന്റ ഗ്രന്ഥം നാരായ
ണീയത്തിെന്റ സംേക്ഷപമാെണന്നു കർത്താവുതെന്ന
അടിയിൽ കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“യന്നാരായണഭൂസുേരന്ദ്രരചിേത നാരായണീയാഹ്വേയ
േസ്താത്ര ദൃഷ്ടമിദം ഹി യത്തവ വിേഭാ! ലീലാവതാരാദികം
സംക്ഷിപ്യ ത്രിശതാധികം മദുദിതം േത ചിൽപുേരശ!സ്തവം

ത്വൽപ്രീതിം ലഭതാമമൂം സ തു പഠൻ
സ്രസ്താഘലേഭ്യാദയം”

312 േശ്ലാകങ്ങൾ ചിൽപുേരശസ്തുതിയിൽ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്.
“ത്വൽകൃപാലബ്ദിസാധ്യം” എന്ന കലിവാക്യത്തിൽ
നിന്നു് അതിെന്റ രചന 983-ലാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

അന്നു രാമവർമ്മമഹാരാജാവാണു് നാടു വാണിരുന്നതു്.
ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“വിശ്വവ്യാപി വിശുദ്ധേമകമവികാരാേനകരൂപാദ്ഭുതം

സത്യം സദ്ഗുണപൂർണ്ണപൂരുഷചിദാനന്ദപ്രകാശാത്മകം
ലക്ഷ്മീലക്ഷ്മ സദാഖിലശ്രുതിവധൂസീമന്തരേത്നാത്തമം
തത്ത്വം ബ്രഹ്മ പരം ഹിതായ ജഗതാം
ജാഗർത്ത്യേഹാചിൽപുേര”

ഭട്ടതിരിയുെട “അേഗ്ര പശ്യാമി േതേജാ” എന്നു തുടങ്ങു
ന്ന േകശാദിപാദ വർണ്ണനത്തിനു തുല്യമായി ചിൽപുേര
ശസ്തുതിയിലും ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്നു മൂ
ന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“കർണ്ണാകീർണ്ണാതികമ്രദ്യുതിമകരമണീ-

കുണ്ഡേലാല്ലാസിഗണ്ഡം
മേന്ദാത്സ്യന്ദിസ്മിതാംശുസ്തബകകിസലയീഭൂതേശാണാധരാഭം
വ്യഞ്ജന്മഞ്ജൂപ്രഭാമണ്ഡലശമിതശരച്ചന്ദ്രപൂർണ്ണാഭിരാമം
ഛേന്ദാവൃന്ദാവതംസ! പ്രശമയതു ശുചം
ചിന്മയ!ത്വന്മുഖം േമ.”
“സത്താസത്താന്തരാളസ്ഥിതമപി യദിദം
വിശ്വമശ്രാന്തമന്തർദ്ധേത്ത തേത്ത കൃശാഭിസ്ത്രിവലിഭിരതിഭം
ഗ്യാവനദ്ധം ച മധ്യം
തേദ്ധേമാദ്ദാമകാഞ്ചീകലിതമണിമയൂഖാഞ്ചിതം പീതേചലം
പ്രത്യുത്സർപ്പൽപ്രകാശം പ്രകടിതമപി തൽ
കല്യതാം േമ ദധാതാം.”
“ഏതാവാതാമ്രപീതാംബരപരിപിഹിതൗ
പീവരൗ താവകീനാവൂരൂ ചാരൂ നേയതാം സുരുചിരസമവൃേത്ത ച േത ജാനുനീ മാം
പാതാം േചേതാഭിരാമക്രമപൃഥുലസമാവർത്തുേള ചാപി ജംേഘ
പാദൗ േചാദീരയന്തൗ ശിവമപനയതാം
നൂപുേരാദ്യന്നിനാൈദഃ”

S

°

Õ

G

}







25 ഇളയിടത്തു നാരയണൻ

നമ്പൂരിപ്പാടു്

വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആശ്രിതന്മാരായ കവി
കളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആമ്പല്ലൂർ ഇളയിടത്തു നാരായണൻ
നമ്പൂരിപ്പാടിേനയും ഗണിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു
സമീപമുള്ള ആമ്പല്ലൂർേദശമാണു് അേദഹത്തിെന്റ ജന്മ
ഭൂമി. ജീവിതകാലം 945-നും 1015-നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു്
അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കൃതിയാ
യി ഉഷാപരിണയം എെന്നാരു ചമ്പൂകാവ്യം കണ്ടിട്ടു
ണ്ടു്. ഇടവട്ടിക്കാടു നമ്പൂരി ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇല്ലത്തു േപായി തെന്റ രുൿമിണീ പരിണയചമ്പു വാ
യിച്ചു േകൾപ്പിച്ചു. അന്നു രാത്രിയിൽ ആ ചമ്പുവിെന
അനുകരിച്ചു ഏതാനും മണിക്കൂറു െകാണ്ടു നമ്പൂരിപ്പാ
ടു നിർമ്മിച്ചതാണേത്ര ഉഷാപരിണയം. ഈ ഐതി
ഹ്യം വിശ്വാസേയാഗ്യമായി േതാന്നുന്നില്ല. കവിക്കു രു
ൿമിണീപരിണയം മാർഗ്ഗദർശകമായിരുന്നിരിയ്ക്കാം.
കവിതക്കു നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാക
ങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.
ചികീർഷ:
“ഉേമശം ൈവദർഭീരമണമപി ദാക്ഷീസുതമുനിം

ഗുരും േവദവ്യാസം ശുകമപി ച സന്നമ്യ സരസം
ഉഷായാസ്സാശ്ചര്യാം പരിണയകഥാം േശ്രാതൃസുഖദാം
ബ്രുേവ ഗൈദ്യഃ പൈദ്യസ്സഹൃദയമേനാേമാദനകൃേത,”
ബാണൻ:
“തൽകാേലതിപ്രശസ്തസ്ഥിരതരഹരേസവാപ്തേഘാരപ്രതാപഃ
പുേത്രാ ൈവേരാചേനസ്സ ത്രുടിതരിപുബലഃ
പൂർവേദവാധിനാഥഃ
മധ്യാഹ്നാതിപ്രദീപ്തപ്രതിഭയദിനകൃന്മണ്ഡലശ്രാന്തിദായിേസ്വാഷ്മാ ബാണാഭിധാേനാ ദനുജകലപുേര
േശാണിതാേഖ്യ രരാജ.”
ഉഷയുെട സൗന്ദര്യം:
“യസ്യാ ഗതീക്ഷണവിേലാലമനാ വിചാര്യ
സ്രഷ്ടാ സ്വയാനമകേരാൽ കില രാജഹംസം;
കൃേഷ്ണാപി യൽകചസമാനതനും കലാപം
ധേത്ത, സൈദവ ശിരസാ കുതുകാകുലാത്മാ.
ഭക്താനുകമ്പിമനസാ ശശിേശഖേരണ
ലബ്ധാശ്രയാം ശശികലാമളികച്ഛേലന
ധേത്ത തദന്തികനിവാസവിേലാലേമത
ദക്ഷ്േണാര്യുഗം മൃഗശിേശാർന്നയനീചകാര.”
ഉഷയുെട പാണിഗ്രഹണം:
“ഇതഃപരം മന്മഥസങ്ഗരായ

ശരാഃ കരാംഗുല്യ ഇമാ ഉഷായാഃ
ഇതീവ മത്വാംബുജേകാമളം തൽ
കരം സുഹൃേഷ്ടാ ജഗൃേഹനിരുദ്ധഃ.”
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26 മുതുകുറിശ്ശി ഭാസ്കരൻനമ്പൂരി
(980–1012)

ജീവചരിത്രം
മുതുകുറിശ്ശി ഉണ്ണി എന്ന േപരിലാണു് ഈ കവിെയ സഹൃ
ദയന്മാർ അറിയുന്നതു്. മുതുകുറിശ്ശി ഇല്ലം െചറുവണ്ണൂരിന
ടുത്താണു്. ഉണ്ണി 980-ൽ ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന
അസാധാരണ ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്ന അേദ്ദഹം കൂട
ല്ലൂർ വാസുേദവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ശിഷ്യനായി വ്യാക
രണം അഭ്യസിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു് ഒരിക്കൽ ഇടവട്ടിക്കാട്ടു്
അനുജൻ നമ്പൂരി അവിെട െചല്ലുകയും അച്ഛൻ നമ്പൂരി
പ്പാടു് അേദ്ദഹെത്ത േതവാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഊണിനു
വിളിച്ചു െകാണ്ടുവരണെമന്നു് ഉണ്ണിേയാടു നിേയാഗിയ്ക്കു
കയും െചയ്തു. ഉണ്ണി ആ കവിേകസരിെയ ആഹ്വാനം
െചയ്തതു്
േദവകാര്യാണ്യതീതാനി സർവാണി ഭവേതാ യദി
േഭാക്തുമാഗമ്യതാം ശീഘ്രം ഭൂസുേരന്ദ്രശിഖാമേണ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിലായിരുന്നു. അന്നു പത്തു വയസ്സിനു
േമൽ തികയാത്ത ഒരു ബാലെന്റ മുഖത്തു നിന്നു് ആ
േശ്ലാകം േകട്ടേപ്പാൾ ഇടവട്ടിക്കാടിനു് അത്യധികമായ
ആനന്ദം ഉണ്ടായി എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പിന്നീ
ടു തൃപ്പൂണിത്തുെറ െചന്നു് അവിെട ന്യായവും േവദാന്ത
വും പഠിപ്പിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന പാരേദശികനായ ഒരു
ദീക്ഷിതരിൽ നിന്നു് ആ രണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളുേടയും സ്വരൂ
പജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. അന്നു വീരേകരളവർമ്മ തമ്പു
രാനായിരുന്നു െകാച്ചി മഹാരാജാവു്. ഉണ്ണിയുെട വിദ്യാ
ഭ്യാസം എങ്ങിെനയിരിക്കുന്നു എന്നു തമ്പുരാൻ േചാദി
ച്ചതിനു് ആ അേധ്യാതാവു േചാദ്യങ്ങെളാന്നും േചാദി
ക്കാറിെല്ലന്നും അതുെകാണ്ടു ശരിയായ മറുപടി പറയു
വാൻ തെന്നെക്കാണ്ടു സാധിക്കുകയിെല്ലന്നും അേദ്ദഹം
നിേവദനം െചയ്തു. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഉണ്ണി ചില
േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു തുടങ്ങി. അവയ്ക്കു സമാധാനം കാ
ണാെത ദീക്ഷിതരും കുഴങ്ങി. അനന്തരം അവിടെത്ത
പഠിത്തം മതിയാക്കി ഭാസ്കരൻ േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതി
രിേക്കാവിലകേത്തയ്ക്കു േപായി. മണിത്തമ്പുരാേനാടു
ന്യായത്തിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണെമന്നായിരു
ന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിസന്ധി. മണിത്തമ്പുരാനാണു്
േകരളീയരിൽ ഇദംപ്രഥമമായി ചിന്താമണി എന്ന ന്യാ
യഗ്രന്ഥത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം േനടിയതു്. അതുെകാണ്ടു
തെന്നയാണു് ആ ബിരുദനാമത്താൽ വിദിതനായതും.
േകാഴിേക്കാട്ടു െചന്നേപ്പാൾ ഭാസ്കരനു പതിഞ്ചു വയ
സ്സു മാത്രേമ പ്രായമായിരുന്നുള്ളു. ആ കാലത്താണു്
ശൃംഗാരലീലാതിലകം എന്ന ഭാണം അേദ്ദഹം നിർ
മ്മിച്ചതു്. പിന്നീടു വിഷയവിരക്തനായിത്തീരുകയാൽ
നടുവിെല മഠത്തിൽ സ്വാമിയാരുെട ശിഷ്യനായിക്കൂ
ടി േകാഴിേക്കാട്ടു തളിയിൽ േക്ഷത്രത്തിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി
നിത്യവൃത്തിയായി സ്വീകരിച്ചു് അവിെടത്തെന്ന താമസി
ച്ചു. 1012-ആമാണ്ടിൽ ഒരു ദിവസം ആ േക്ഷത്രത്തിൽ
പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു മരി
ക്കുകയും െചയ്തു. അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു മുപ്പത്തിരണ്ടു
വയസ്സു തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. മുതുകുറിശ്ശി ഉണ്ണിെയേപ്പാെല
കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നാണു് പരമ്പരാഗതമായ
വിശ്വാസം.

ശൃംഗാരലീലാതിലകം ഭാണം
മഴമംഗലഭാണേത്താെടാപ്പമെല്ലങ്കിലും അതിെന്റ അടു
ത്ത കക്ഷ്യയിൽ നില്ക്കുവാൻ േയാഗ്യതയുള്ള ഒരു ഭാണ
മാണു് ശൃംഗാരലീലാതിലകം. ലളിതേകാമളകാന്തമാ
ണു് അതിൽ കവി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പദാവലി;
അക്ലിഷ്ടമധുരമാണു് അർത്ഥകല്പന. ഭാണത്തിനു േവണ്ട
രണ്ടു പ്രധാന ഗുണങ്ങളാണു് ഇവെയന്നുള്ളതിെനപ്പ
റ്റി പക്ഷാന്തരത്തിനു മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ. പ്രസ്താവനയിൽ
“അസ്തി േകരേളഷു ഭാസ്കരനാമാ കവിവരഃ” എന്നു് ഉപ
ന്യസിച്ചുെകാണ്ടു സൂത്രധാരൻ:
“വാേഗ്ദവതാേകളിരംഗഭൂമീകൃതമുഖാംബുജഃ

േസായം േദവ്യാ ച േമദിന്യാ തിലകേത്വന ധാര്യേത.
അപിച
അംേഭാധിഗംഭീരമതിരുപേഷാഡശഹായനഃ
ശൃംഗാരലീലാനുഭേവാ യസ്യ പ്രാഗ്ജന്മനഃ കില’

എന്നു കവി തെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത വിവരിക്കുന്നു. ശൃം
ഗാരലീല സ്വയം അനുഭവിച്ച ഒരു കവിക്കല്ലാെത ഭാണ
െമഴുതുവാൻ അധികാരമിെല്ലന്നിരിെക്ക 16 വയസ്സു തി
കയാത്ത ഒരു ബാലൻ ആ സാഹസത്തിനു് എങ്ങെന
ഒരുങ്ങി എന്നു് ആെരങ്കിലും േചാദിക്കുകയാെണങ്കിൽ
അതിനു കവിക്കുള്ള സമാധാനം ആ അനുഭവം തനി
ക്കു പൂർവവജന്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടേല്ലാ എന്നാ
ണു്.
“ഗുണേദാഷകഷാസ്തത്ര സേന്താ വക്ഷ്യന്തി തത്വതഃ
അതദ്വിദാം മത്സരിണാം ഹാേസാ നാദരേഗാചരഃ”

എെന്നാരു േശ്ലാകവും ആ പ്രബന്ധേത്താടു കൂടി അന്ന
െത്ത ‘രാജരാേജാപമനും രാജരാജനുമായ’ വിക്രമേദവ
നു് (മാനവിക്രെനന്ന സാമൂതിരിക്കു്) കാഴ്ചവച്ചതായി കാ
ണുന്നു. അക്കാലത്തു തെന്ന കവിക്കു സംസ്കൃതത്തിെല
ന്നേപാെല പ്രാകൃതത്തിലും പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു
എന്നു ഭാണത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഫലിതത്തി
ലും അേദ്ദഹം വളെരേപ്പരുെട പിന്നിെലാന്നും നില്ക്കണ
െമന്നില്ല. ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകം േനാക്കുക.
“നിർല്ലജ്ജതായാഃ കസ്യാശ്ചിന്നിർബ്ബന്ധാദ്രചിതം മയാ
ഇദം ഹാൈസകസക്താനാം വിദുഷാമസ്തു തുഷ്ടേയ.”

മാതൃകയായി ചില േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.
പ്രഭാതവർണ്ണനം:
“േലാേലക്ഷണാഃ കില സമാകുലമീനജാലാം

നിഷ്പിഷ്ടേകാരകകുലാം മൃദിതസ്തനാശ്ച
അഭ്യുല്ലസൽകമലചഞ്ചലചഞ്ചളീകാം
േലാലാളകാവലിവിരാജിതവക്ത്രലക്ഷ്മ്യഃ

ഭൂഷ്ടാവശിഷ്ടകുചകുംകുമരൂഷിതാംഗ്യഃ
കിഞ്ജല്കപുഞ്ജശബളാം കമലായതാക്ഷ്യഃ
നിര്യാന്തി േകളിനിലേയഭ്യ ഇമാ ഹസന്ത്യഃ
കേല്ലാലിനീം മദമതംഗജഭുക്തമുക്താം.”
(യുഗ്മകം)
മന്ദവായു:
“പുരം ഭ്രാമം ഭ്രാമം മലയശിഖരിേണ്യഷ പവനഃ
പുനഃ സ്പർശം സ്പർശം വനജവനമാത്താൻ പരിമളാൻ
ഇദാനീം തന്വീനാമുപഹരതി സംസ്വിന്നവപുഷാം
പ്രതിദ്രവ്യം ലിപ്സുർമ്മുഖപരിമളാഖ്യം ദൃഢമിവ.”
“ജാതാ പുരാരാതിപുേരാപകേണ്ഠ” എന്നാരംഭിക്കുന്ന
സാരസികാവർണ്ണനവും മറ്റും പ്രേത്യകം ശ്ലാഘനീയമാ
യിരിക്കുന്നു.
“േകചിന്മേനാജം മദനം വദന്തി

മീേനാദ്ഭവം േകപി മുകുന്ദസൂനും
പ്രാമാദികം തൽ സകലം ന സത്യമനംഗനാമാ തദപാംഗജന്മാ”

എന്ന മഹനീയ േശ്ലാകം ആ ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണു് .
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27 പുന്നേശ്ശരി ശ്രീധരൻനമ്പി
(946-1006)

ജീവചരിത്രം
പുന്നേശ്ശരി (പുന്നാഗേശ്രണി) ശ്രീധരൻനമ്പി െതേക്ക
മലബാറിൽ െപരുമുടിയൂരംശം പട്ടാമ്പി എന്ന സ്ഥല
ത്തു് 949-ആമാണ്ടു ജനിച്ചു. അേദ്ദഹം വിക്രമാദിത്യചരി
തത്തിെന്റ രചന പൂർത്തിയാക്കിയതു് “ശബ്ദപ്രജ്ഞാ
നദീേപ” എന്ന കലിവാക്യത്തിൽ നിന്നു കാണാവുന്ന
1003 മകരമാസം 16-നു ആണു്. 1006-ആമാണ്ടു പരഗ
തിെയ പ്രാപിച്ചു.
ആ മഹാകാവ്യത്തിനു നാരായണീയം എന്ന വ്യാഖ്യാന
െമഴുതിയതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൗത്രൻ പുന്നേശ്ശരി നാ
രായണൻ നമ്പിയാണു്. “കാവ്യകർത്തുശ്ച പൗേത്രണ”
എന്നു വ്യാഖ്യാതാവുതെന്നപ്പറ്റി അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. നാരായണൻ നമ്പി 1035-ൽ മരിച്ചു. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പുത്രനാണു് മഹാവിദ്വാൻ പുന്നേശ്ശരി നീലക
ണ്ഠശർമ്മാവു്. ശ്രീധരൻ നമ്പി ഭരതപ്പിഷാരടി എന്ന
പണ്ഡിതെന്റ അേന്തവാസിയായി സംസ്കൃതഭാഷയിൽ
പ്രശസ്യമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. േജ്യാതിശാസ്ത്ര
ത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ബാ
ല്യത്തിൽത്തെന്ന പിതാവു മരിച്ചുേപാകയാൽ മാതാ
വാണു് വളർത്തിയതു്. അേദ്ദഹം തെന്റ കുലൈദവതങ്ങ
ളായ ഈങ്ങയൂർ (ഈഹാപുരം) ഭഗവതിേയയും രായിര
നല്ലൂർ (രാജരാജാലയം) ഭഗവതിേയയും തിരുമാണിയൂർ
(മാനിേഗഹം) ശിവേനയും ഭജിച്ചിരുന്നതിനു പുറേമ, മൂ
കാംബികേയയും വളെരക്കാലം ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ
വസ്തുതകൾ വിക്രമാദിത്യ ചരിതത്തിെല “സാക്ഷാൽ
സംപ്രാപ്തവിേദ്യാ ഭരതഗുരുമുഖാൽ േപാഷിേതാ മാതൃ
പാൈദഃ” എന്നും, “സാക്ഷാദീഹാപുേരാദ് ഭാസിതസ
കലജഗന്മാതൃപാദാബ്ജഭക്തഃ” എന്നും, “സാക്ഷാച്ഛ്റീ
മാനിേഗഹാധിപപുരഹരപാദാബ്ജജാൈതകഭക്തിഃ”
എന്നുമുള്ള പംക്തികളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. മൂകാം
ബികെയ ഓേരാ സർഗത്തിേന്റയും അവസാനത്തിലും
പ്രേത്യകമായി വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. പുന്നേശ്ശരി നമ്പിമാർ
ക്കു സാമൂതിരിേക്കാവിലകെത്ത അമാത്യസ്ഥാനവും
ഇേപ്പാൾ ഏറാൾപ്പാടിെല (ഇളയതമ്പുരാൻ) പ്രധാ
നകാര്യസ്ഥതയും പരമ്പരാസിദ്ധമാണു്; അവ രണ്ടും
ശ്രീധരൻ നമ്പിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന
േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.
“യൽപാദപദ്മാശ്രയലബ്ധബുൈദ്ധ്യൈവതത്തു കാവ്യം രചിതം മയാദ്യ,
മൂകാംബികാം താ, പ്രണിപത്യതാവദ്വിരമ്യേത സംബസദാശിേവതി.”
“ശബ്ദപ്രജ്ഞാനദീേപ കലിയുഗസമേയ
ഹന്ത!മൂകാംബികായാഃ

പാദാംേഭാജാതയുഗ്േമ സമധിഗതമഹദ്ഭക്തിപൂർവം പ്രണമ്യ
തൽകാരുണ്യാപ്തബുദ്ധ്യാ രചിതമിഹ മയാ
വിക്രമാദിത്യവൃത്തം
നാൈമതച്ചാരുകാവ്യം ഭവതു ച വിദുഷാം
ശൃണ്വതാം മംഗലായ.”
“പുന്നേശ്ശരീതി കശ്ചിൽ പരചിതി നിഹിതാത്മാ ശിവബ്രാഹ്മേണാ യഃ
ൈശലാബ്ധീശസ്യ മന്ത്രീ, തദുപരി യുവരാജസ്യ േയാ മുഖ്യമന്ത്രീ
മൂകാംബാനുഗ്രഹാത്തൽപുരുഷവിരചിേത
വിക്രമാദിത്യവൃേത്ത
കാേവ്യസ്മിമിൻ ചാരുഭംഗ്യാ നിരഗമദധുനാ
പഞ്ചേമാ ഹ്യന്ത്യസർഗ്ഗഃ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിക്രമാദിത്യചരിതം
കാവ്യത്തിെന്റ അവസാനത്തിലുള്ളവയാണു്.
“കശ്ചിൽ കാന്താവിരഹവിധുരസ്സ്വാശ്രേമ നിസ്സഹായ-

സ്തദ്വക്ത്രാംേഭാരുഹമപി സദാ ഭാവയന്നന്തരംേഗ
ഈഹാേക്ഷേത്ര കിമപിച നിളാമുത്തേരൈണവ കാമീ
ചേക്ര വാസം ഭുവനജനനീനിത്യസാന്നിദ്ധ്യപൂർേണ്ണ”

എന്നതു നമ്പിയുെട മെറ്റാരു കൃതിയായ നീലകണ്ഠസ
േന്ദശത്തിെല പ്രഥമ േശ്ലാകമാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീ
വചരിത്രെത്തപ്പറ്റി മെറ്റാരറിവിലും ലഭിക്കുന്നില്ല.

കൃതികൾ
ശ്രീധരൻ നമ്പിയുെട പ്രധാന കൃതികൾ ഉപരിനിർദ്ദി
ഷ്ടങ്ങളായ വിക്രമാദിത്യചരിതവും നീലകണ്ഠസേന്ദശ
വും തെന്ന. അവ കൂടാെത ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം
കിളിപ്പാട്ടായി രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുമറിയാം. േവെറയും പരി
േദവനശതകം, ഭാഗവതസംഗ്രഹം, മൗഢ്യഗണിതം,
അഷ്ടകാവലി എന്നിങ്ങെന ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി അേദ്ദ
ഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യ
ക്കാർ നീലകണ്ഠശർമ്മാവു നല്കിയ വിവരങ്ങെള ആസ്പ
ദമാക്കി േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അവെയാന്നും ഇേപ്പാൾ
കിട്ടുന്നില്ല.

വിക്രമാദിത്യചരിതം
ഇതു് അഞ്ചു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കൃതകാവ്യമാണു്.
േഗാവിന്ദസ്വാമികളുേടയും അേദ്ദഹത്തിനു ബ്രഹ്മക്ഷത്രാ
ദി ചതുർവർണ്ണങ്ങളിൽ ജനിച്ച വരരുചി, വിക്രമാദിത്യൻ,
ഭട്ടി, ഭർത്തൃഹരി എന്നീ നാലു പുത്രന്മാരുേടയും കഥ പ്ര
സിദ്ധമാണേല്ലാ. അതിൽ വിക്രമാദിത്യെനപ്പറ്റിയുള്ള
കഥാംശമാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്.
“ആകല്പസംസ്ഥായി വിചിത്രവൃത്തം

കാവ്യം തേദതദ്രമണീയമദ്യ
ആേലാകനീയം കവിഭിർമ്മഹദ്ഭി
രമത്സൈരരസ്തു ശിവപ്രസാദാൽ”

എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കവി ഒരു േശ്ലാകം രചിച്ചു
േചർത്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും പ്രശംസിക്കത്തക്ക രാമണീയക
െമാന്നും ആ കാവ്യത്തിനില്ല.
ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം തുടങ്ങിയ പല പൂർവകൃതികെളാടും
അേദ്ദഹം അേനകധാ അധമർണ്ണനായി കാണെപ്പടു
ന്നു. മാതൃക കാണിക്കാെമന്നു വച്ചു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
അടിയിൽ പകർത്തുന്നു.
വിക്രമാദിത്യെന്റ വിവാഹം:
“ഇന്ദ്രാണീവ പുരന്ദരം ശശിമുഖീ േസയം ഹി കന്യാ തേതാ
ലീലാേലാലവിലാസവിഭുമലസദ്ഭ്രൂവല്ലരീമാലയാ
േപ്രമാേവശവിവർദ്ധിതാധികരസേസ്മരാതിമുഗ്ദ്ധാനനാ
പൂർവം താവദലഞ്ചകാര നൃപതിം പശ്ചാന്മധൂകസ്രജാ.”

കാഞ്ചനമാലിക വിക്രമാദിത്യേനാടു്:
“േശാകാകുേലന മനസാ കരപല്ലവാഭ്യാ-

മാദായ മംക്ഷു സരസീരുഹേലാചനാ സാ
ഗാേഢാപഗൂഢമുപഗുഹ്യ പുനഃപുനസ്തം
ശൃംഗാരേയാനിവശേമവ നിനായ മന്ദം.”

തൃതീയസർഗ്ഗത്തിെല പർവതവർണ്ണനവും മറ്റും ഹൃദ്യമാ
യിരികൂന്നു

നീലകണ്ഠസേന്ദശം
നീലകണ്ഠസേന്ദശത്തിൽ 126 പദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു. “ഷഡ്വിംശദുത്തരശതം ബത! നീലകണ്ഠ സേന്ദ
ശേമതദതി ചാരുമൃദുപ്രബന്ധം” എന്നു കവി തെന്ന ആ
സംഖ്യ എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈങ്ങയൂർനിന്നു െചർ
പ്പുളേശ്ശരിക്കു ദൂരസ്ഥനായ നായകൻ വിരഹിണിയായ
നായികയ്ക്കു് ഒരു മയിൽ മുേഖന അയയ്ക്കുന്ന സേന്ദശമാ
ണു് വിഷയം. പൂർേവാത്തര വിഭാഗമില്ല. സേന്ദശഹരൻ
സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം വളെര പരിമിതമാകയാൽ
കവിക്കു സമുദ്രം, പർവതം മുതലായ വിഷയങ്ങളുെട വർ
ണ്ണനത്തിനു ധാരാളം േശ്ലാകങ്ങൾ വിനിേയാഗിക്കുവാൻ
സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു. െചർപ്പുളേശ്ശരിക്കു ‘േശ്രണിക’
എന്നാണു് ഗ്രന്ഥത്തിൽ േപർ നല്കിയിരിക്കുന്നതു്.
േകരളത്തിെല സേന്ദശകാവ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാം
കിടയിൽ നില്ക്കുന്നതിേന പ്രസ്തുതകൃതിക്കു് അർഹതയു
ള്ളു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ എടുത്തു േചർക്കാം.
മയിലാട്ടം:
“േകകാേഘാേഷാൽകലിതലളിതഗ്രീവതുണ്ഡാഭിരാമ-

വ്യാലീനാങ്േഗാദ്വലിതവിലസച്ചന്ദ്രേകാദ്യച്ഛിഖൈണ്ഡഃ
ഗൗരീനാഥം പരമപുരുഷം യത്ര േത ലാസ്യേഘാൈഷർല്ലീലാേലാൈലർദ്വിജവര!സേഖ! ഭക്തിപൂർവം ഭേജഥാഃ.”

കാളകൾ:
“നാനാഭാേരാദ്വഹനവിനമൽപൃഷ്ഠഭാേഗാന്നതാംസ-

ഗ്രീവാഭംഗാഞ്ചിതഘണഘണാേഘാഷഘണ്ടാനിനാൈദഃ
േഗാത്രാകാൈരർവടുകവടുഭിേശ്ചാദ്യമാൈനർവൃഷൗൈഘരദ്യാേപഷ്യാ സതതമയി േത ഹന്ത! രഥ്യാ വിഭാതി!.”

ൈഹദരാലിയും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം:
“തൈത്രവാസീദയിതലിബേലചനാചലാംേഭാധിഭർത്തു-

സ്തിവ്രാഘാതാപതിതവിശിേഖാൽകൃത്തബാഹൂരുകണ്ഠം
േമേദാമജ്ജാമിളിതഗളിേതാദ്രിക്തരക്തപ്രവാഹം
ഹാഹാകാരം തുമൂലമതിഭീതിപ്രദം സംപ്രഹാരം.”
ബ്രഹ്മചാരികൾ:
മൗഞ്ജീകൃഷ്ണാജിനപരിമിളദ്ബ്രഹ്മസൂത്രാഞ്ചിതാംഗാ
ഭാരദ്വാജാഃ കരധൃതസമിൽഖണ്ഡകുണ്ഡീരദണ്ഡാഃ
സർവത്രാസ്മിൻ ശ്രുതിസുഖപരാസ്സഞ്ചരന്തി ദ്വിേജന്ദ്രാഃ
േകകാഭിസ്താനുപചര സേഖ! ഷഡ്ജസംവാദിനീഭീഃ.”

നീലകണ്ഠസേന്ദശം വിക്രമാദിത്യചരിതെത്ത അേപക്ഷി
ച്ചു ഗുേണാത്തരമാണു്. അതുതെന്നയാണു് കവിയുെട
ആദ്യെത്ത കൃതിയും.

ഭാഗവതം ഏകാദശം കിളിപ്പാട്ടു്
ഈ കിളിപ്പാട്ടു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതു െകാണ്ടു േഗാവി
ന്ദപ്പിള്ള ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം പകർത്താേന നിർവാഹമു
ള്ളു. ആ ഭാഗമാണു് താെഴ കാണുന്നതു്.
“ബാദരായണമുഖനിർഗ്ഗതം ഭാഗവതം

സ്കന്ധങ്ങളതിേലഴുമഞ്ചുമുള്ളതിലിഹ
തഞ്ചത്തു േമവും രാമദാസാനാെമഴുത്തച്ഛനച്യുതൻതങ്കൽ ഭക്തി മുഴുക്കനിമിത്തമായ്
നവമസ്കന്ധേത്താളമുെള്ളാരു കഥെയല്ലാം
ഭാഷയിെലാരു (ചാരു) ഗീതമായുരെചയ്താൻ.
അതുെകാണ്ടിന്നു സാക്ഷാലീശ്വരതത്വെമാട്ടി
പ്രാകൃതന്മാരാേയാർക്കുമറിവാനായിതേല്ലാ.
തദനു പുറയന്നൂെരേന്നറ്റം പ്രസിദ്ധമായുെള്ളാരു ഗൃഹമതിലുളവാെയാരു നല്ല
േവദപാരഗനാകും ഭൂസുേരാത്തമൻതാനും
പ്രാകൃതന്മാരായുേള്ളാർക്കറിവാനായിത്തെന്ന
ദശമസ്കന്ധത്തിങ്കലുേള്ളാരു കഥയതും
ഭാഷയിൽത്തെന്നെയാരു ഗീതമായുരെചയ്താൻ.
അങ്ങെനയിരിേപ്പാരു ഭൂസുേരാത്തമൻ െചാന്ന
മാർഗ്ഗെത്തത്തെന്നയവലംബനമാക്കി ഞാനും
ഭാഷയിൽത്തെന്നേയകാദശത്തിലുള്ള കഥ”

പുറയന്നൂരിെന്റ ദശമത്തിനു േമലാണു് പുന്നേശ്ശരിയുെട
ഏകാദശത്തിെന്റ പ്രാദുർഭാവെമന്നു് ഈ വരികളിൽനി
ന്നു നാം അറിയുന്നു. വാസനാശൂന്യനായ ഒരു പണ്ഡി
തൻ ദ്വീതിയാക്ഷരപ്രാസം കൂടി ഉേപക്ഷിച്ചു കിളിപ്പാട്ടു
ണ്ടാക്കിയാൽ അതു് എങ്ങിെനയിരിക്കുെമന്നു് ഈ വരി
കൾ നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. െവറുെതയല്ല പ്രസ്തുത കൃതി
ക്കു പ്രചാരം സിദ്ധിക്കാെത േപായതു്.
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28 വടേക്കടത്തു െകാച്ചുശങ്കരൻമൂസ്സതു്

ചരിത്രം
വടേക്കടത്തു െകാച്ചുശങ്കരൻ മൂസ്സതു തൃപ്പറയാറ്റു വടേക്ക
ടത്തില്ലത്തിൽ ജനിച്ചു. ആ ഇല്ലം ഇേപ്പാഴിെല്ലന്നറിയു
ന്നു. അതിെന്റ ശാഖകളാണു് െപരുവനത്തു കറുത്തമിറ്റ
വും െവച്ചൂർ െകാളേശ്ശരിയും ഇല്ലങ്ങൾ. മൂസ്സതും േദശമം
ഗലത്തു് ഉഴുത്തിര വാരിയേരാടാണു് വ്യാകരണം അഭ്യ
സിച്ചതു് എന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാകയാൽ പത്താം ശത
കത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാല
െമന്നു് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ അേദ്ദഹം
950-ആമാണ്ടിനും 1008-ആമാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരു
ന്നതായി പറയുന്നു. ആ കാലഗണന അംഗീകരിയ്ക്കാവു
ന്നതാണു. വ്യാകരണത്തിലും േവദാന്തത്തിലും മൂസ്സതു
പാരംഗതനായിത്തീർന്നു. വളെരക്കാലം പാലിയത്തു
താമസിച്ചു് അവിടെത്ത കുടുംബാംഗങ്ങെള സംസ്കൃതം
പഠിപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹം തെന്നയാണ് അവിടെത്ത ഗ്രന്ഥ
പ്പുരയും പരിഷ്ക്കരിച്ചതു്. കറുത്തമിറ്റെത്ത ഇല്ലം പാലിയ
ത്തുനിന്നു പണിയിച്ചുെകാടുത്തതാണു്. ആ ഇല്ലേത്തക്കു്
ഇന്നും ഗുരുദക്ഷിണെയന്ന നിലയിൽ ആണ്ടുേതാറും
ഒരു ആദായം അവിെടനിന്നു കിട്ടി വരുന്നുമുണ്ടു്. മൂസ്സതു
സിദ്ധാന്തകൗമുദി പൂർവാർദ്ധത്തിനും ഭാഗവതം ഏകാ
ദശസ്കന്ധത്തിനും ഓേരാ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനു
പുറെമ ധാതുപാഠകാരിക എെന്നാരു വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥ
വും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യേത്തതിനു് അർത്ഥപ്രകാശിക
എന്നും രണ്ടാമേത്തതിനു സദർത്ഥപ്രകാശിക എന്നുമാ
ണു് സംജ്ഞ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അർത്ഥപ്രകാശികയ്ക്കു
വിമർശിനി എന്നും േപരുണ്ടു്. ഏകാദശസ്കന്ധത്തിെല
31 അധ്യായങ്ങളിൽ ആദ്യെത്ത 20 അധ്യായങ്ങൾക്കു
ള്ള വ്യാഖ്യാനേമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു. രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങ
ളും സർവങ്കഷങ്ങളും മൂസ്സതിെന്റ അന്യാദൃശമായ ൈവദു
ഷ്യത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷിേക്താദാഹരണങ്ങളുമാകുന്നു.
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29 അർത്ഥപ്രകാശിക
പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“ജടാജൂടഗുഢഹ്രദിന്യംബുപാത-

ത്രുടദ്ഭസ്മകണ്ഠസ്ഫുരൽകാളകൂടഃ
നടാനാം വേരണ്യസ്സ്വനൃത്താവസാേന
കടാേക്ഷണ മാം പാലേയന്നീലകണ്ഠഃ.
മദ്ഗുരും തദ്ഗുരൂൻ നത്വാ സദ്ഗുണാനുദ്ഗൃണന്മുനീൻ
വ്യാഖ്യാം സിദ്ധാന്തകൗമുദ്യാഃ കേരാമ്യർത്ഥപ്രകാശികാം.”

താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ അതിലുള്ളവയാണു്.
“ശങ്കരശങ്കരവിപ്രഗ്രഥിതായാം കൗമുദീവിമർശിന്യാം

ഇത്ഥമജന്തനപുംസകലിംഗാസ്സമ്യഗ്വിചാരിതാഃ ക്രമശഃ.”

“േകരളശങ്കരബാഡവശങ്കരകൃതകൗമുദീവിമർശിന്യാം

ക്ലീബഹലന്തവിചാരസ്സമാപിേതാഥാവ്യയാർത്ഥസുവിമർശഃ.”

ശങ്കരബാഡവൻ എന്നാൽ ശിവദ്വിജൻ – അതായതു
മൂത്തതു് – എന്നർത്ഥം. മഹാഭാഷ്യം, നാേഗാജിഭട്ടെന്റ
ലഘുശേബ്ദന്ദുേശഖരം, േഭാജരാജാവിെന്റ ശൃങ്ഗാര
പ്രകാശം തുടങ്ങിയ പല പൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങേളയും മൂസ്സതു
സന്ദർേഭാചിതമായി സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. ആവശ്യമുള്ള ഘട്ട
ങ്ങളിൽ േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിെയ അനുകരിച്ചു കാരികക
ളും രചിച്ചു േചർത്തിരിക്കുന്നു.
“വിസ്തരസ്ത്വിഹ വിേജ്ഞേയാ ബൃഹച്ഛേബ്ദന്ദുേശഖരാൽ
ഇത്യുക്തം നാഗഭേട്ടന ലഘുശേബ്ദന്ദുേശഖേര.

ദ്വന്ദ്വമവ്യയമിത്യാഹ ശൃങ്ഗാേര േഭാജഭൂപതിഃ,
ക്രിയാവിേശഷണമിതി പേര പ്രാഹുർമ്മനീഷിണഃ.
ദ്വന്ദ്വം മത്രയേതമാൈത്യസ്സ്വസ്രാ ദ്വന്ദ്വം യയുർവയഃ
പാരാവതാഖ്യാ യുേദ്ധഷു ദ്വന്ദ്വം തിഷ്ഠന്തി ൈസനികാഃ.
യജ്ഞപാത്രപ്രേയാേഗ തു ദ്വന്ദ്വം പാത്രാണി സാദേയൽ
അഭിവ്യക്തിഃ പ്രസിദ്ധിസ്സ്യാദ് ദ്വന്ദ്വം പർവതനാരേദ.”
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30 സദർത്ഥപ്രകാശിക
സദർത്ഥപ്രകാശിക ആരംഭിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്ന
വിധത്തിലാണു്.
“പരപദമധിേരാഢം പ്രാർത്ഥിതഃ പാദ്മമുൈഖ്യ-

ദ്ധരണിഭരനിരാസശ്രാന്തിഭാരാദിൈവകഃ
രഹസി നിജരഹസ്യം േപ്രാച്യ സേഖ്യ നിവിഷ്ടസ്സഹസിതമുഖപദ്മസ്ത്രായതാം േനാ മുകുന്ദഃ.

നിജശിഷ്യപാലിേയശപ്രാർത്ഥനയാ ശങ്കരാഖ്യശിവവിപ്രഃ
ഭാഗവൈതകാദശഗാഃ പ്രാക്തനവിവൃതീസ്സമുച്ചിേനാമ്യദ്യ.
പ്രവൃത്തിതഃ പരാനന്ദകൃഷ്ണക്രീഡാനുവർണ്ണിതാ
തന്നിവൃത്ത്യാ പരാനന്ദപദാേരാേഹാനുവർണ്ണ്യേത.”

തെന്റ ശിഷ്യനായ പാലിയത്തച്ചെന്റ അേപക്ഷയനു
സരിച്ചാണു് പ്രസ്തുതകൃതി രചിച്ചെതന്നു രണ്ടാമെത്ത
േശ്ലാകത്തിൽ നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. ദശമസ്കന്ധ
ത്തിൽ ആചാര്യൻ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാെന്റ ലീലകൾ വർണ്ണി
ച്ചിരിക്കുന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ജനങ്ങെള ആ ലീല ശ്രവി
ക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും െചയ്തു ഭക്ത്യുന്മുഖരാക്കുന്നതിനാ
െണന്നും തദനന്തരം ഏകാദശസ്കന്ധത്തിൽ അവർക്കു്
ആത്മതേത്വാപേദശം െചയ്യുന്നു എന്നും വ്യാഖ്യാതാവു
വിശദീകരിക്കുന്നു. മൂസ്സതു ലക്ഷ്മീധരെന്റ അമൃതതരങ്ഗി
ണിേയയും രാഘവാനന്ദെന്റ കൃഷ്ണപദിേയയുമാണു് പ്രാ
േയണ ഉപജീവിക്കുന്നെതങ്കിലും സ്വകേപാലകല്പിതമാ
യും അേദ്ദഹം പല രഹസ്യാർത്ഥങ്ങളും ഉൽഘാടനം
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ മൂന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങളും “തദർത്ഥങ്ങ
െള സമ്യക്കായ് പ്രകാശനം െചയ്യുന്നു” എന്നാണു് അേദ്ദ
ഹം പറയുന്നതു്. കൃഷ്ണശബ്ദത്തിനു സദാനന്ദാത്മകത്വ
വും മറ്റും വ്യാകരണരീത്യാ നിഷ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു വിസ്മയ
കരമായിരിക്കുന്നു.
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31 ധാതുപാഠകാരിക
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമം താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തി
ലാണു്.
“ശാന്തമപിയൽ സ്വകീൈയഃ

കാന്തിഭൈരർദ്ധ്വാന്തമാന്തരംഹന്തി ഹന്ത!
മമ സിന്ദുരാസ്യം ഹന്തു മഹസ്തിമിരമന്തരായാഖ്യം
അകല്ക്കകാരുണ്യരസാവേസകാച്ചികിത്സകൗൈഘരചികിത്സ്യമാന്ധ്യം
േലാകസ്യ യാ സംശമേയദ് ഗിരാന്താേമകാവലംബാം ജനനീമുപാേസ.

ധൂമേക്രാഡപതിശ്ശംഭുഃ േസാമഃ പുരുവനാധിപഃ
രാമശ്ചന്ദ്രനദീനാഥശ്ചാേമാദം പ്രദിശന്തു േമ.
ഗുരുപാദാംബുജധ്യാനപരിേശാധിതമാനസാഃ
പ്രക്രിയാപൂർവസർവസ്വധാതുഖണ്ഡപേയാനിേധഃ,
സാരസർവസ്വമുദ്ധർത്തും സഹായാസ്സന്തു േമ ബുധാഃ.”

പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിെല ധാതുഖണ്ഡത്തിെന്റ സാര
സർവസ്വമാണു് കാരിക. മൂസ്സതിെന്റ പ്രകൃഷ്ടമായ ൈവ
യാകരണത്വത്തിനു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥവും നിദർശനമായി
നിലെകാള്ളുന്നു.
കുമാരസംഭവത്തിെല “സപ്തർഷിഹസ്താപചിതാവേശ
ഷാണി” എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ആദ്യെത്ത പദം കർമ്മ
ധാരയസമാസമാെണന്നു മൂസ്സതും തൽപുരുഷസമാ
സമാെണന്നു െകാടുങ്ങല്ലൂെര ഒരു തമ്പുരാനും വാദി
ക്കുകയും ഇരുകൂട്ടരും പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രിക
െള സേന്ദഹപരിഹാരത്തിനു ക്ഷണിക്കുകയും െചയ്തു.
മല്ലിനാഥെന്റ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ചു ശാസ്ത്രികൾ പ്രകൃ
തത്തിൽ സമാസം തൽപുരുഷനാെണന്നു വിധിച്ചു.
എന്നാൽ മൂസ്സതിനു് അവലംബം അണ്ണാമലയുെട വ്യാ
ഖ്യാനമായിരുന്നു.
“അരുണാചലനാഥസാധുജൂേഷ്ട

കരുണാവാരിധിമദ്ഗുരൂപദിേഷ്ട
സരേസ പഥി കർമ്മധാരയാേഖ്യ
പ്രതിപേദ്യത ഹി കാപഥം കഥം ജ്ഞഃ?”

എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ േചാദ്യം.
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32 കടത്തനാട്ടു ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാൻ –

ചരിത്രം

കടത്തനാട്ടു ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 976-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു
ജനിച്ചു. പ്രസിദ്ധമായ െപാറളാതിരി രാജവംശാത്തി
െല ഒരങ്ഗമായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ‘ഒഞ്ചിയിൽ അപ്പു
ത്തമ്പുരാൻ’ എന്ന േപരിലാണു് വടേക്ക മലബാറിൽ
ഇന്നും അേദ്ദഹം അധികമായി സ്മരിക്കെപ്പടുന്നതു്. കട
ത്തനാട്ടു രാജാക്കന്മാരുെട കുലൈദവതമായ േലാക
നാർകാവിൽ ഭഗവതി(േലാകാംബ)യുെട നിേത്യാപാസ
കനും വിശിഷ്ടകവിയും സർേവാപരി അനുഗൃഹീതനായ
ഒരു ൈദവജ്ഞനുമായിരുന്നു അപ്പുത്തമ്പുരാൻ. സ്വാ
തിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു (1005ആമാണ്ടു്) തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നു് അവിടേത്തയും
അച്ഛൻ ചങ്ങനാേശ്ശരി രാജാ രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പു
രാേന്റയും കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ െചറുണ്ണിേക്കായിത്തമ്പു
രാേന്റയും ജാതകങ്ങൾ നിഷ്കൃഷ്ടമായി മരണദിനങ്ങൾ
കൂടി കാണിച്ചു് എഴുതിെക്കാടുത്തു തൃക്കയ്യിൽനിന്നു 3636
പണം സമ്മാനം വാങ്ങി. താൻ 1014-ആമാണ്ടു മരിക്കു
െമന്നുള്ള വസ്തുതയും അേദ്ദഹം തിരുമനസ്സറിയിച്ചിരുന്നു.
അതുേപാെലതെന്ന ആ നിര്യാണം സംഭവിച്ചു എന്നറി
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ അവിടുന്നു
വിഷർണ്ണനായിത്തീർന്നു എന്നു പുരാവിത്തുകൾ പറയു
ന്നു.
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33 സദ്രത്നമാല
ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ സദ്രത്നമാല
എന്ന ഗണിതഗ്രന്ഥംമാത്രേമ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ഗണി
തവിഷയത്തിൽ േകരളീയർ പ്രമാണേത്വന അങ്ഗീ
കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണതു്. ആറു പ്രകരണ
ങ്ങൾ ആചാര്യൻ അതിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.
സദ്രത്നമാലയുെട പീഠികാരൂപത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള
േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.
“ശ്രീപാർവത്യാശ്ച േലാകാവനിധരമഹിതാഗാരസാന്നിധ്യവത്യാഃ
പാദാംേഭാജം ഗുരൂണാമപി സതതമനുസ്മൃത്യ നത്വാരുണാദീൻ,
േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രാബ്ധികീർണ്ണാം വിശദഗണിതസാേരാക്തിസദ്രത്നമാലാം
സംക്ഷിൈപ്യനാം ലിഖാമഃ പിപഠിഷുജനസന്ധാരണസ്വല്പയത്നാം.

നിരുപാദികൃപാനിധീനുപാേസ
ക്ഷിതിപീയൂഷജൂേഷാ മഹാനുഭാവാൻ
യദനുഗ്രഹേതാ വിധൂതേദാഷഃ
പരിപൂർണ്ണാഖിലമങ്ഗേലാ ഭേവയം.
ശ്രീേപാർളാതിരിവംശമൗക്തികമേണഃ
ശ്രീേകരളാലംകൃേതരാര്യേസ്യാദയവർമ്മണശ്ശുഭമേതഃ ശ്രീൈഭമിഭൂമീപേതഃ
ശ്രീമേത്സാദരരാമവർമ്മയുവരാജാര്യാജ്ഞയാ തന്യേത
തന്ത്രം ശങ്കരവർമ്മേണദമഖിലേജ്യാതിർവിദാം പ്രീതേയ.
േക്വദമതിനിഗുഢാർത്ഥം േജ്യാതിശ്ശാശാസ്ത്രം? ക്വ
ചാഹമലസമതി?ഃ
ശ്രീഗുരുചരണാംബുരുഹസ്മരണം കിം കിം ന സാധയതി?”

ഈ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു് അന്നെത്ത കടത്തനാട്ടുരാജാ
വു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാനും യുവരാജാവു രാമവർമ്മ
ത്തമ്പുരാനുമായിരുന്നു എന്നും തെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ ആ
രാമവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞ നിമിത്തമാണു് ശങ്കര
വർമ്മത്തമ്പുരാൻ പ്രസ്തുത തന്ത്രം രചിച്ചെതന്നും സ്ഫുടീഭ
വിക്കുന്നു. ‘ൈഭമീ’ എന്നാൽ ഘേടാൽകചൻ. കടത്ത
നാട്ടിനു സംസ്കൃതത്തിൽ ഘേടാൽകചേദശം എന്നാണു്
സംജ്ഞ.
ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കലിസംഖ്യ കാണിക്കുന്ന ഒരു
പദ്യം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“േലാകാദ്യാരാമവാേസ ത്രിദശമുനിസുസം-

ഘാതപേദ്യാത്താമാഢ്യാ
േലാകാക്ഷിപ്രീതിദാ സ്വർണ്ണമയഗുണയുതാ
ത്വൽപദാലംകൃേതയം
േലാൈകസ്സദ്രത്നമാലാ ഘനസുപരിമളാ
ധാര്യേത ൈയസ്തു കേണ്ഠ
േലാകാംബാസിദ്ധേസേവ്യ കലയ സതതേമേതഷു സന്മംഗളാനി.”

ഈ പദ്യത്തിൽ “േലാകാംബാസിദ്ധേസേവ്യ” എന്ന
കലിവാക്യം 999-ആമാണ്ടാണു് സദ്രത്നമായുെട നിർമ്മി
തി എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരനു പാശ്ചാത്യസം
പ്രദായത്തിലുള്ള ഗണിതവും അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നു
പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ സയുക്തികമാ
യി അനുമാനിക്കുന്നു.
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34 സദ്രത്നമാലയുെട ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു് ഭാഷാവ്യാഖ്യാ ഏേതാ ഒരു പണ്ഡി
തൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ സ്വരൂപം അേധാലിഖിത
ങ്ങളായ പംക്തികളിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നതാണു്.
“അവിെട നേട ഗണിതപ്രത്യക്ഷം സംഖ്യാരൂേപണ
ആകയാൽ അതിെന്റ സംജ്ഞകെള പറയുന്നു – ഏക
മിത്യാദി…പരാർദ്ധം. ഇങ്ങിെന പതിെനട്ടു സ്ഥാനത്തി
നും േമെല്പട്ടും സംഖ്യകൾക്കു് അവധി ഇല്ല. എങ്കിലും
അവറ്റകൾക്കു േവെറ േപരിട്ടിട്ടില്ല. ഒന്നിെന്റ കിെഴ്പട്ടും
ഒന്നിെന്റ ദശാംശം, ശതാംശം, സഹസ്രാംശം, േകാട്യം
ശം, പരാർദ്ധാംശം ഇങ്ങിെന ഊഹിച്ചുെകാള്ളുക.”
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35 രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ
ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാൻ േലാകാംബെയപ്പറ്റി നിർമ്മിച്ചി
ട്ടുള്ള ഒരു േശ്ലാകം പ്രസിദ്ധമാണു്.
“വിശ്വാസാക്ഷിണി! ശിേവ! പരിപാഹീ-

ത്യർത്ഥനാം മമ വൃഥാ യദി കുര്യാഃ
വിഷ്ടിഗൃധ്രപുരതശ്ശവേഭാക്തുഃ
േക്രാഷ്ടുരംബ! തവ നാസ്തി വിേശഷഃ.”

മേറ്റതു് ഒരു യമകാലംകൃതമായ ഭാേഷാേശ്ലാകമാണു്.
“ശിവ ശിവ ലിംഗം േപായീ
േക്ഷത്രങ്ങളിലും, നൃണാഞ്ച ലിംഗം േപായീ,
സതിമാരുമ്മാറായീ,
സാമിഷമന്നം ദ്വിജർക്കുമുമ്മാറായീ.”

ഇതിൽ ടിപ്പുവിെന്റ കലാപകാലത്തിൽ മലബാറിെല
ഹിന്ദുക്കളുെട േശാച്യാവസ്ഥെയ കവി വർണ്ണിക്കുന്നു.
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36 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം കാവ്യം
ചിറക്കൽത്താലൂക്കിൽ കരിെവള്ളൂർ േകാട്ടൂർ നമ്പിയാ
േരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുേചലകഥ ൈകെകാട്ടിക്കളി
പ്പാട്ടിേനയും പറ്റി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവി
ക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം എന്ന സംസ്കൃതകാവ്യത്തിെന്റ
കർത്താവായ േകാട്ടൂർ നമ്പീശൻ മെറ്റാരു േദശക്കാര
നാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹം െകായിലാണ്ടി തീവണ്ടി
േസ്റ്റഷനിൽനിന്നു് ഉേദ്ദശം എട്ടു നാഴിക കിഴക്കു മാറി
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. അവിെടത്തെന്നയാണു് േവട്ടെയ്ക്കാരു
മകെന്റ നിത്യസാന്നിധ്യത്താൽ പ്രസിദ്ധമായ പാലി
േശ്ശരിേക്കാട്ട. ഈ നമ്പീശൻ കവിവേരണ്യനായ കട
ത്തനാട്ടു വാസുനമ്പിയുെട പൂർവികനാണു്. ചില േശ്ലാക
ങ്ങൾ പകർത്തുന്നു.
“ശ്രീമൽേക്രാഷ്ടൃ പുരാധീശം പ്രണിപത്യ രമാപതിം

ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം വേക്ഷ്യ ശ്രീശുേകന പ്രകീർത്തിതം.
പുരാ വിദർഭവിഷേയ സർവസമ്പത്സമന്വിതഃ
ആസീൽ സർവഗുേണാേപേതാ ഭീഷ്മേകാ നാമ ഭൂപതിഃ.
രുൿമിപ്രഭൃതേയാ രാജ്ഞസ്തസ്യാസൻ പഞ്ച സൂനവഃ
രുൿമിണീതി സ്വസാ േതഷാം കന്യാ കാചന ചാഭവൽ.
കന്യകാജന്മേതാ രാജാ ധേന്യാഭൂന്മുദിേതാ ഭൃശം
സർേവ ജനാഃ പ്രീതിമാപുസ്തയാ േകാമളരൂപയാ.”

ശ്രീകൃഷ്ണചരിതെമന്നാണു് േപെരങ്കിലും രുൿമിണി സ്വ
യംവരം കഥ മാത്രേമ അതിൽ പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്നു
ള്ളു. ശ്രീരാേമാദന്തെത്തു അനുകരിച്ചാണു് പ്രസ്തുതകൃതി
രചിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
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37 ദമയന്തീകല്യാണം നാടകം
ദമയന്തീകല്യാണം നാടകം ദ്രാവിഡേദശീയനായ രം
ഗനാഥൻ എെന്നാരു കവിയുെട വാങ്മയമാണു്. ഗ്രന്ഥ
ത്തിെന്റ രചന ശുചീന്ദ്രത്തുവച്ചായിരുന്നു. “ജനസ്യ കര
തേലപി സുകൃതം ദുഷ്കൃതഞ്ച ചിത്രഭാനുസാക്ഷിത്വാൽ
തസ്യ ശുചീന്ദ്രാഖ്യസ്യ ശ്രീപരേമശ്വരസ്യ ഭഗവേതാ
വസേന്താത്സവം വിേലാകയിതുമധിേകാത്സുകേത്വന
സമാഗതാനാം…” എന്നു പ്രസ്താവനയിൽ കാണുന്നു.
കാലം കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിേന്റതാ
േണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. സ്വേദശെത്തപ്പറ്റിയും തെന്ന
പ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
“മുേനരഗസ്ത്യസ്യ സമീപവാസാ-

ന്മുക്താപേദാ യത്ര ജനാ വസന്തി;
മുഖ്യാ സരിദ് ഭാതി ച താമ്രവർണ്ണീ
മുക്താഫലം ഭൂഷണേമവ പൃഥ്വ്യാഃ.
യസ്മിൻ മഹീസുരവരാ മഹതാം മഹിമ്നാം
സീമാന ഏവ നിയൈമകപരാഃ പ്രഥേന്ത;
േയഷാം ത്രയീജപവിധൗ ഭഗവാന്മേഹേന്ദ്രാ
ഹർേഷണ വർഷതി നിതാന്തമവഗ്രേഹ ച.
ശ്രീരംഗനാമാ കവിരത്നമത്ര
ഷ്ടകർമ്മചൂഡാഭരണം വിഭാതി
മഹീയേസാ യസ്യ ഗിരാമഗമ്യം
മാഹാത്മ്യമത്യന്തപവിത്രചിത്രം.
വിദ്വജ്ജനാഭ്യർത്ഥനൈയവ ലക്ഷ്യം
സാധുത്വേമതസ്യ ഹി നാടകസ്യ
ൈവകുണ്ഠകണ്ഠാസികയാനുേമേയാ
ഗുണപ്രകർഷഃ ഖലു കൗസ്തുഭസ്യ.”

കവിത മേനാഹരമാണു്. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന നാന്ദീ
േശ്ലാകങ്ങൾതെന്ന േനാക്കുക.
“ശൃംഗാരാർദ്രതയാ ദ്രവീകൃതനവശ്രീഹീരചേന്ദ്രാപലാ

ഭംഗ്യാ ഭക്തജനാവലീകുമുദിനീേമാദം മുഹുസ്തന്വതീ
ൈവമല്യപ്രസരപ്രസാദിതസമസ്താംഗാചേകാരാംഗനാ
മംഗല്യം വിതേനാതു േവാ മുരരിേപാർമ്മന്ദസ്മിേതന്ദുപ്രഭാ.
കല്യാ കല്യാണദാേന ജഗതി ഖലു രമാ
യസ്യ കാന്താതികാന്താ
േലാകാേലാകായ േഹതൂ ബഹുലതരതേമാേമാചേന േലാചേന ച
സാരം സാരംഗചഞ്ചദ്ദരമപി ദരഹാസം ദധാനഃപ്രധാനം
ഭൂേയാ ഭൂേയാപി ഭദ്രം വിതരതു സ കൃപാസദ്മാ വഃ പദ്മനാഭഃ”

രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ കവി വന്ദിക്കുന്നതു തിരുവന
ന്തപുരെത്ത ശ്രീപത്മാനാഭമൂർത്തിെയയാണു്.
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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
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