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1 സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്
(988–1022)

െകാല്ലം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെല േകരളസാഹി�
ത്യചരിത്രം ആരംഭിേക്കണ്ടതു് ഏതു നില േനാക്കിയാ�
ലും തിരുവിതാംകൂർ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�
െന്റ ജീവിേതാപാഖ്യാനേത്താടുകൂടിത്തെന്നയാണു്. പു�
ണ്യേശ്ലാകനും സകലകലാവല്ലഭനുമായിരുന്ന ആ തമ്പു�
രാൻ േകരളത്തിെല സാഹിത്യം, സംഗീതം, ഇതരകല�
കൾ, സംസ്കാരം ഇവയുെട അഭിവൃദ്ധിക്കുേവണ്ടി സഹ�
സ്രമുഖമായി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള േസവനത്തിെന്റ മാഹാ�
ത്മ്യം വാചാമേഗാചരമാകുന്നു.

ജനനം
964-ാമാണ്ടു് തുലാമാസം 3-ാം തിയ്യതി ധർമ്മരാജാവു
േകാലസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു രണ്ടു രാജകുമാരിമാെര
വഞ്ചിരാജവംശത്തിേലയ്ക്കു ദെത്തടുക്കുകയുണ്ടായി. അവ�
രിൽ േജഷ്ഠസേഹാദരിയായ ഭരണിതിരുനാൾ തമ്പുരാ�
ട്ടിയുെട മൂത്തപുത്രി ആയില്യം തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മീ�
ബായി 967-ാമാണ്ടു മീനം 24-ാംനു ജനിച്ചു. ഭരണിതിരു�
നാൾ 983-ൽ മരിച്ചു. തന്നിമിത്തം അവിട്ടംതിരുനാൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് 986 തുലാം 24-ാംനു നാടുനീങ്ങി�
യേപ്പാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മീബായിത്തമ്പുരാട്ടി 986 മീനം 6-
ാംനു സിംഹാസനാരൂഢയായി. അവിടെത്ത ഭർത്താവു
ചങ്ങനാേശ്ശരി രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാനായിരു�
ന്നു. അന്നു് ആ ദമ്പതിമാർക്കു രുൿമിണീബായി എന്ന
ഒരു സ്ത്രീസന്താനം മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആയി�
ല്യംതിരുനാൾ രുൿമിണീബായി എന്ന ആ രാജകുമാരി
984 കുംഭം 19-ാംനു ജനിച്ചു. നാടുവാഴ്ചയ്ക്കു പുരുഷപ്രജ
ഇല്ലാത്ത ദുഃഖം റാണിെയ അധികകാലം േക്ലശിപ്പിച്ചി�
ല്ല. 988 േമടം 6-ാംനു അവിടുന്നു സ്വാതിതിരുനാൾ രാ�
മവർമ്മ മഹാരാജാവിേനയും തദനന്തരം 990 ചിങ്ങം
3-ാംനു ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇളയത�
മ്പുരാേനയും പ്രസവിച്ചു. ഗൗരി ലക്ഷ്മീബായി 990 കന്നി
5-ാംനു തീെപ്പടുകയാൽ ആ രാജകുമാരെന സംരക്ഷി�
േക്കണ്ട ഭാരം അക്കാലത്തു പതിമ്മൂന്നു വയസ്സുേപാലും
തികയാത്ത ആ തമ്പുരാട്ടിയുെട കനിഷ്ഠസേഹാദരി
ഉത്രട്ടാതിതിരുനാൾ ഗൗരി പാർവ്വതീബായിയും പിതാവു
രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനും കൂടി വഹിേക്കണ്ടി�
വന്നു. രുൿമിണീബായിെയ തിരുവല്ലാ പുണർതംനാൾ
രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 994-ആണ്ട് ഇടവം 7-ാംനു
പള്ളിെക്കട്ടുകഴിച്ചു. ആ േകായിത്തമ്പുരാൻ 1033-ൽ
മരിച്ചു. ആ രാജ്ഞിയുെട പുത്രന്മാരിൽ ആയില്യം തിരു�
നാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെനപ്പറ്റിയും വിശാഖംതി�
രുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെനപ്പറ്റിയും യഥാകാ�
ലം പ്രസ്താവിച്ചുെകാള്ളാം. ജനനകാലത്തിൽ രാജകുടും�
ബത്തിൽ പുരുഷാംഗങ്ങൾ ഇല്ലാെതയിരുന്നതിനാൽ
സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു ‘ഗർഭശ്രീമാൻ’ എന്ന
പ്രശസ്തിക്കു് അവകാശിയായിത്തീർന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന ഒരവതാരപുരുഷെനന്നു േപ്രക്ഷ�
കർക്കു േതാന്നത്തക്കനിലയിൽ വിേശ്വാത്തരമായ കു�
ശാഗ്രബുദ്ധിയും േമധാസമ്പത്തും കാര്യഗ്രഹണപാടവ�
വും പ്രദർശിപ്പിച്ച മഹാരാജാവിെന്റയും ഇളയതമ്പുരാ�
െന്റയും വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ റാണി പാർവ്വതീബാ�
യിയും രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാനും പ്രേത്യകശ്ര�
ദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചു. പാർവ്വതീറാണിെയ 988-മാണ്ടു മകരം
2-ാംനു കിളിമാനൂർ രാഘവവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ
വിവാഹം െചയ്തു. അേദ്ദഹം 997 തുലാം 15-ാംനു മരിച്ച�
തിനുേമൽ പന്തളം േഗാദവർമ്മതമ്പുരാൻ കുേറക്കാലം
കൂട്ടിരുന്നു. ആ റാണിെയ പുകഴ്ത്തി അേനകം ഗാനങ്ങൾ
അന്നെത്ത ആസ്ഥാനകവിപുങ്ഗവനായിരുന്ന രവിവർ�
മ്മൻ (ഇരയിമ്മൻ) തമ്പി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ മഹാകവി
“പാരിടങ്ങളിെലങ്ങുമിങ്ങെന വഞ്ചീശ്വരിെയേപ്പാെല ഭാ�
ഗ്യമുള്ളവരില്ല നൂനം” എന്ന പദത്തിൽ

“വാണീഗുണങ്ങൾ േകട്ടാൽ നാണിക്കുമമൃതവും
പാണിക്കു ദാനശീലേമറ്റമത്രയുമല്ല,
കാണിക്കും ൈവരികളിലൂറ്റം േഗാബ്രാഹ്മണപരി–
ത്രാണകർമ്മധുരീണശാസ്ത്രപുരാണനാടകഭാണേകാവിദ–
ൈവണികഗായകസഭയിലിരുന്നതിേമാദംെചയ്യുന്നു

വിേനാദം”

എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നതിനു പുറേമ “മനസാ കരുതുന്നി�
തൻെപാടു” എന്ന പദത്തിൽ അവിടേത്തയ്ക്കു “ഗാനനട�
നേഭദംേചർെന്നാരു കളികെളാടു വിേനാദം” ഉണ്ടായി�
രുന്നതായും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുേപാെല തമ്പി
േകായിത്തമ്പുരാനിൽ “ഇതു േപാെല സൗജന്യമില്ലാർ�
ക്കും ഭൂതേല” എന്ന പദത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു “സർവ�
വിദ്യകളറിെഞ്ഞഴുെന്നാരു മഹത്വവും”

“വാസിഷ്ഠാർത്ഥത്തിൽ
ദിവാനിശം ബഹുവിചാരവും
വിേവകിസഭയിൽ നിവാസവും
വിവാദയുക്തിയിൽ വിേനാദവും
ശിേവാഹെമെന്നാരു സുേബാധവും”

പരിലസിച്ചിരുന്നതായി സ്തുതിച്ചുകാണുന്നു. വാസിഷ്ഠരാ�
മായണത്തിൽ അവഗാഹം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾ വിശിഷ്ടപ�
ണ്ഡിതനും അൈദ്വതാധ്വനീനനുമായിരുന്നിരിക്കണമ�
േല്ലാ. സ്യാനന്ദൂര പുരവർണ്ണനപ്രബന്ധത്തിെന്റ (സുന്ദ�
രീ)വ്യാഖ്യാനത്തിലും

കരബദരവദാേസ്ത യദ്ദൃേശാേര്യാഗിമുൈഖ്യ–
രതികരണപദാർത്ഥഃ ശ്രീശുകാൈദ്യശ്ച മൃഗ്യഃ
സ ഹി ഗുണഗണസിന്ധുർവഞ്ചിഭൂപാലതാേതാ
ജയതി നൃപതിവേര്യാ രാജരാജാഭിധാനഃ”

എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു. തഞ്ചാവൂരിൽ�
നിന്നു േശേഷാപണ്ഡിതർ സുബ്ബരായർ എന്ന പണ്ഡി�
തൻ 995-ാണ്ടു കുംഭം 15-ാംനു വന്നു് അവിടെത്ത ഇംഗ്ലീ�
ഷ് അഭ്യസിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ആ ഭാഷയിലുള്ള അനന്യ�
സുലഭമായൈവദുഷ്യം നിമിത്തം ഇംഗ്ലീഷ്സുബ്ബരായർ
എന്ന േപരിൽ വിദിതനായിത്തീർന്ന അേദ്ദഹം പിൻ�
കാലത്തു മഹാരാജാവിെന്റ ദിവാൻജിയായി. ധർമ്മരാ�
ജാവിനു് ഇംഗ്ലീഷ് അപരിചിതമല്ലായിരുെന്നങ്കിലും തി�
രുവിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ ആ ഭാഷബാല്യ�
ത്തിൽത്തെന്ന അഭ്യസിക്കുവാൻ ആദ്യമായി സൗകര്യം
ലഭിച്ചതു നമ്മുെട കഥാപുരുഷന്നായിരുന്നു. 998-ൽ സം�
സ്കൃതത്തിൽ ഉപരിപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് അരി�
പ്പാട്ടുനിന്നു കിഴേക്കവാരിയത്തു െകാച്ചുപിള്ളവാരിയെര
വരുത്തി. െകാച്ചു പിള്ളവാരിയർ അക്കാലെത്ത ഒരു
പ്രസിദ്ധ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നു മാത്രമ�
ല്ല, 992-ൽ പാർവ്വതീറാണി പ്രവൃത്തിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ അരിപ്പാട്ടു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഭാഷ
പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു നിയമിതനായി; തദ്വാരാ അദ്ധ്യാ�
പന വിഷയത്തിൽ േവണ്ട പരിചയവും സമ്പാദിച്ചിരു�
ന്നു. െതലുങ്കുഭാഷ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സുബ്ബരാമഭാഗവതർ
എെന്നാരു പണ്ഡിതെനയാണു് നിയമിച്ചതു്. േപർഷ്യ�
നിൽ ഉപരിപാഠത്തിനു െകാട്ടാരം മുൻഷി മദിരാശി
സയ്യദ് നിസാംെമായ്തുവിനു പുറേമ അവിെടനിന്നുതെന്ന
മുഹദീൻഷാ എെന്നാരു പണ്ഡിതേനയും വരുത്തി. സു�
ബ്ബരായർ ഇംഗ്ലീഷിനുപുറെമ മഹാരാഷ്ട്ര ഭാഷയും അഭ്യ�
സിപ്പിച്ചു. 998-ൽത്തെന്ന തിരുമനസ്സിെലപ്പറ്റി തിരുെച്ച�
ന്തൂർ നാരായണക്കവിരായർ എെന്നാരു വിദ്വാൻ തമി�
ഴിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കി സമർപ്പിക്കുകയും അതിനു് 700
പണം തൃക്കയ്യിൽനിന്നു സമ്മാനം വാങ്ങുകയും െചയ്ത�
തായി േരഖയുണ്ടു്. ആ െകാല്ലത്തിൽ തിരുെനൽേവ�
ലി െവങ്കടാചലമയ്യങ്കാർ പള്ളിവായനയ്ക്കായിട്ടു കഥ�
കൾ എഴുതിെക്കാണ്ടുവരികയും പാരിേതാഷികം പറ്റു�
കയും െചയ്തു. 1000-മാണ്ടു് അവിടെത്ത സന്ദർശിച്ച കർ�
ണ്ണൽ െവൽഷ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ്േസനാനി അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ൈസനികസ്മരണകൾ (Military Reminiscences)
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അന്നുതെന്ന തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കു
മലയാളം, സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, േപർഷ്യൻ എന്നീ ഭാ�
ഷകളിൽ സിദ്ധിച്ചിരുന്ന അത്ഭുതാവഹമായ ജ്ഞാന�
െത്തപ്പറ്റി “എല്ലാ ഭാഷകളിലും അവിടുന്നു് ഒന്നുേപാെല
ൈനപുണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നതായി എനിക്കു േതാന്നി”
എന്നു അഭിപ്രായെപ്പട്ടതിനുേമൽ “എെന്ന അത്യധി�
കം വിസ്മയിപ്പിച്ചതു േജ്യാെമട്രി എന്ന ശബ്ദം സംസ്കൃത�
ത്തിെല ജ്യാമിതി എന്ന സംസ്കൃതശബ്ദത്തിെന്റ തത്ഭവ�
മാെണന്നും, അതുേപാെല െഹക്സഗൺ െസപ്റ്റഗൺ
ഒൿറ്റഗൺ െഡക്കഗൺ ഡുേവാഡക്കൺ എന്നീ ശബ്ദ�
ങ്ങൾ യഥാക്രമം ഷഷ്ഠേകാണം, സപ്തേകാണം, അഷ്ട�
േകാണം, ദശേകാണം, ദ്വാദശേകാണം എന്നീ സംസ്കൃ�
തശബ്ദങ്ങളുെട രൂപേഭദമാെണന്നുമുള്ള പ്രസ്താവനയാ�
കുന്നു” എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. േമൽക്കാണിച്ച
ഭാഷകൾക്കു പുറേമ തമിഴിലും കർണ്ണാടകത്തിലുംകൂടി
അവിടുന്നു പാണ്ഡിത്യം േനടി. താൻ പഠിച്ച ഏതേദ്ദശീ�
യഭാഷകളിെലല്ലാം കവനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള പാടവവും
അേതാടുകൂടിത്തെന്ന സ്വായത്തമാക്കി. “അഷ്ടാദശ
സുഭാഷാസു കവനം ച കേരാതി യഃ” എന്നും മറ്റും രാമ�
വർമ്മ വിജയചമ്പുവിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു വസ്തുസ്ഥിതി�
കഥനമാെണന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അപാകമുെണ്ട�
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ആബാല്യാൽത്തെന്ന സംഗീതത്തി�
ലും ഭരതനാട്യത്തിലും തിരുേമനി ബഹുപ്രകാരത്തിൽ
സുശിക്ഷിതനായിത്തീർന്നു.

രാജ്യഭരണം
1004-ാണ്ടു േമടമാസം 10-ാംനു 16 വയസ്സു പൂർത്തിയാ�
കുകയാൽ മഹാരാജാവു കനിഷ്ഠമാതാവിെന്റ പക്കൽ�
നിന്നു രാജ്യഭാരം കേയ്യറ്റു. സകലകലാകുശലനാെണ�
ങ്കിലും അവിടുന്നു ധീരലളിതനായി ജീവിക്കുവാൻ ഇഷ്ട�
െപ്പട്ടില്ല. വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ മന്ത്രിമാർ േസവനസന്നദ്ധന്മാ�
രായി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഓേരാ കാര്യവും അവിടു�
ന്നു േനരിട്ടുതെന്നയാണു് അേന്വഷിച്ചു തീരുമാനിച്ചുവന്ന�
തു്. തെന്റ ആജ്ഞാബലത്തിെന്റ അപ്രതിഹതത നിമി�
ത്തം അവിടേത്തയ്ക്കു ശക്തൻ രാജാവു് എന്ന ബിരുദം
ഭയഭക്തിപരവശന്മാരായ പ്രജകൾ സമർപ്പണംെചയ്തു.
പത്മനാഭെന്റ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ
ഭക്തിയും പ്രജകളുെട അഭീഷ്ടദാനത്തിൽ ആത്മാർത്ഥ�
മായ ആസക്തിയും അവിടുെത്ത വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളാ�
യിരുന്നു. ധർമ്മഭ്രംശം അവിടുന്നു്, അതിെന്റ ഉൽപത്തി�
സ്ഥാനം ഏതായിരുന്നാലും, സഹിച്ചിരുന്നില്ല. തെന്റ ഗു�
രുനാഥൻ സുബ്ബരായർ ദിവാനായിരുന്ന കാലത്തു് ഒര�
വസരത്തിൽ േകാഴ വാങ്ങിയതായി സംശയിച്ചു് അവി�
ടുന്നു് അേദ്ദഹെത്ത പണിയിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിടുകേപാ�
ലും െചയ്തു. വഞ്ചിരാജ്യത്തിെല ഏതു ഭരണവകുപ്പിെന്റ
ചരിത്രം പരിേശാധിച്ചാലും അതിെന്റ പ്രതിഷ്ഠാപകേനാ
പരിഷ്കർത്താേവാ ആയി അവിടുന്നു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന�
താണു്.

തിരുമനസ്സിെല വിദ്യാവിഷയകമായ പരിഷ്കാരപര�
മ്പരെയപ്പറ്റി മാത്രേമ ഇവിെട പ്രസ്താവിേയ്ക്കണ്ടതുള്ളു.
1009-മാണ്ടുവെര സക്കാരിൽനിന്നു് ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസ�
ത്തിനു േനരിട്ടു് ഏപ്പാടുകൾ ഒന്നും െചയ്തുവന്നിരുന്നില്ല
ആ െകാല്ലം മിഥുനം 1-ാംനു മഹാരാജാവു നാഗരുേകാ�
വിലിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടം നടത്തി�
െക്കാണ്ടിരുന്ന േജാൺ േറാബർട്ട്സ് എന്ന ധ്വരെയ തി�
രുവനന്തപുരത്തു വരുത്തി രാജധാനിയിൽ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സ്ക്കൂൾ മാറ്റി സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിനു് ഉപേദശിക്കുകയും
സക്കാരിൽനിന്നു മാസംേതാറും നല്ല ഒരു സംഖ്യ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു സഹായധനമായി സംഭാവനെചയ്യുകയും െച�
യ്തു. േറാബർട്ട്സ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴ സി. എം.
എസ്. വക ഒരു സ്ക്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പിന്നീ�
ടാണു് നാഗരുേകാവിലിേലയ്ക്കു േപായതു്. 1012-ൽ ആ
സ്ക്കൂളിെന രാജാസ് ഫ്രീ സ്ക്കൂൾ എന്ന േപരിൽ ഗവർെമ്മ�
ന്റുസ്ക്കൂളായി സ്വീകരിച്ചു ധ്വരെയ അതിെല പ്രധാനാധ്യാ�
പകനാക്കി. അതിെനത്തുടർന്നു േകാട്ടാർ, തക്കല, ചി�
റയിൻകീഴ്, കായംകുളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിസ്ത്രിക്ട്
ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. 994-ാണ്ടുവെര സർക്കാർ
ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകളിെല മലയാളം എഴുത്തുകുത്തുകൾപ്രാ�
േയണ മലയാളവും തമിഴും അല്ലാത്തതും മലയാംതമിഴ്
എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതുമായ ഒരുതരം ലിപിയിലാ�
ണു നടത്തെപ്പട്ടുവന്നതു്. അതിനു ഗണനീയമായ ഒരു
മാറ്റം തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു വരുത്തി തദ്വാരാ മലയാളഭാ�
ഷയ്ക്കു ഉന്നമനം നല്കി. പാർവ്വതീബായി റീജന്റും ആ വിഷ�
യത്തിൽ ദത്താവധാനയായിരുന്നു. 1012-ാണ്ടു തിരുവ�
നന്തപുരത്തു നക്ഷത്രബങ്ക്ളാവു സ്ഥാപിക്കുകയും സ്വല്പ�
കാലം കഴിഞ്ഞു േജാൺ ആലൻ ബ്രൗൺ എഫ്. ആർ.
എസ്. എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞെന
വരുത്തി അതിെന്റ പര്യേവക്ഷകനായി നിയമിയ്ക്കുകയും
െചയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു പബ്ലിക്ക് ൈലബ്രറിക്കു് ഉദാ�
രമായ സംഭാവന നല്കി. 1014-ാണ്ടുവെര സർക്കാരിനു
സ്വന്തമായി ഒരു മുദ്രാലയം ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ ആവ�
ശ്യമുള്ള അച്ചടിേവലകൾ േകാട്ടയെത്ത സി.എം.എസ്.
അച്ചുക്കൂടംമുേഖനയാണു് നിർവ്വഹിച്ചുവന്നതു്. ആ െകാ�
ല്ലത്തിൽ മഹാരാജാവു സർക്കാർവകയായി ഒരു അച്ചു�
ക്കൂടം തിരുവനന്തപുരത്തു സ്ഥാപിക്കുകയും 1015-െല
സർക്കാർപഞ്ചാങ്ഗം ആ അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു പ്രസി�
ദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്തു. ശില്പശാസ്ത്രത്തിലും അവിടേത്ത�
യ്ക്കു അഭിനിേവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു
നക്ഷത്രബങ്ക്ളാവു്, രങ്ഗവിലാസം െകാട്ടാരം, പുത്തൻ�
മാളിക, പത്മനാഭപുരത്തു ഡർബാർഹാൾ മുതലായ
സൗധങ്ങൾ അവിടെത്ത േമൽേനാട്ടത്തിൽ പണിയിച്ച�
വയാണു്. പൂജപ്പുര എഴുന്നള്ളത്തിനും മറ്റുമായി 1016-ൽ
ഒരു രമണീയമായ രഥവും അവിടുന്നു തീർപ്പിച്ചു. 1017
ചിങ്ങം 20-ാംനു-യായിരുന്നു ആ വാഹനത്തിൽ ആദ്യ�
മായി പട്ടണപ്രേവശം നടത്തിയതു്.

വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനം—സങ്ഗീതം
സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കൃതികെളപ്പറ്റി വി�
വരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവിടുെത്ത വിശ്വവിശ്രുതമായ
വിദ്വൽ േപ്രാത്സാഹനെത്തപ്പറ്റി സ്വല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.
ധർമ്മരാജാവിെന്റ കാലെത്ത സ്യാനന്ദൂരനഗരം അവിടു�
ന്നു ഭാവനാചക്ഷുസ്സുെകാണ്ടുകണ്ടു; ആ നിലയിൽ അതി�
െന വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കണെമന്നുള്ള ആശ അവിടേത്തയ്ക്കു
സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന അങ്കുരിക്കുകയും അതു പ്രതീ�
ക്ഷയിലധികം ഫലിക്കുകയും െചയ്തു. സുപ്രസിദ്ധനായ
ശരേഭാജിമഹാരാജാവു ക്രി. പി. 1798 മുതൽ 1832 വെര
തഞ്ചാവൂർരാജ്യം ഭരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിനു സകല ലളിത
കലകളിലും പ്രേത്യകിച്ചു സങ്ഗീതസാഹിത്യങ്ങളിലും
അസാധാരണമായ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമു�
ദ്രങ്ങളിൽ അനുദിനം അവ്യാഹതമായി വിഹരിക്കുന്നതി�
നുേവണ്ടി അേദ്ദഹം രാജ്യഭാരംേപാലും ബ്രിട്ടീഷുകാെര
ഏല്പിച്ചു. രാഘവചരിതം കാവ്യം, കുമാരസംഭവം ചമ്പു,
മുദ്രാരാക്ഷസച്ഛായ മുതലായ സംസ്കൃതകൃതികൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങളാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാല�
ത്തു തഞ്ചാവൂർ, വിക്രമാദിത്യെന്റ കാലെത്ത ഉജ്ജയിനി�
യായിരുന്നു. 1007-ൽ അേദ്ദഹം മരിച്ചേപ്പാൾ പണ്ഡി�
തേലാകം അനാഥമായി. അവിെടനിന്നു് അനവധി
കേലാപജീവികൾ സ്വാതിതിരുനാൾമഹാരാജാവിെന
അഭയം പ്രാപിച്ചു. അതിനുമുൻപുതെന്ന ഒരു ഗായക�
െനന്നും സംഗീതകാരെനന്നുമുള്ള കീർത്തി അവിടുന്നു
ദക്ഷിണഭാരതം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അതു കർണ്ണാടകസംഗീതേലാകത്തിെല ത്രിമൂർത്തിക�
ളുെട—അതായതു ത്യാഗരാജൻ, മുത്തുസ്വാമിദീക്ഷിതർ,
ശ്യാമാശാസ്ത്രി എന്നീ അനുഗൃഹീതപുരുഷന്മാരുെട—
കാലമായിരുന്നു. അവരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ ത്യാ�
ഗരാജൻ (ത്യാഗബ്രഹ്മം, ത്യാഗയ്യാ) 935 മുതൽ 1023
വെര ആ സാമ്രാജ്യസിംഹാസനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു്
88-ാമെത്ത വയസ്സിൽ യശശ്ശരീരനായി. മുത്തുസ്വാമിദീ�
ക്ഷിതർ 60 വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്നു് 1010-ൽ മരിച്ചു.
ശ്യാമാശാസ്ത്രി 64-ാമെത്ത വയസ്സിൽ 1002-ൽ േദഹ�
വിേയാഗംെചയ്തു. അവർ മൂന്നുേപരും തഞ്ചാവൂരിെന്റ
ഒരു പരിസരപ്രേദശമായ തിരുവാരൂരിലാണു് ജനിച്ചതു്.
ത്യാഗരാജനു ശ്രീരാമചന്ദ്രനും, മുത്തു സ്വാമിദീക്ഷിതർക്കു
സുബ്രഹ്മണ്യനും, ശ്യാമാശാസ്ത്രിക്കു കാമാക്ഷീേദവിയു�
മായിരുന്നു ഇഷ്ടേദവതകൾ. വടിേവലു, ചിന്നയ്യാ, െപാ�
ന്നയ്യാ എന്നീ സേഹാദരന്മാർ ദീക്ഷിതരുെട ശിഷ്യന്മാ�
രായിരുന്നു എന്നു പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. 1010-ൽ
അവർ തങ്ങളുെട മെറ്റാരു സേഹാദരനായ ശിവാനന്ദ�
േത്താടുകൂടി തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാന്നു, മഹാരാ�
ജാവിെന്റ ഗായകേഗാഷ്ഠിയിൽ പ്രമാണികളായിത്തീർ�
ന്നു. അവെരക്കൂടാെത ഹിന്ദുസ്ഥാനിപ്പാട്ടിലും വീണാവാ�
ദനത്തിലും പ്രവീണനായിരുന്ന തഞ്ചാവൂർ രങ്കയ്യങ്കാർ
ഭാഗവതരും, സാരങ്ഗി എന്ന വാദ്യത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനാ�
യിരുന്ന തഞ്ചാവൂർ ചിന്താമണിഭാഗവതരും, വീണവാ�
യനയിൽ വിഖ്യാതനായിരുന്ന േചലാപുരം രഘുനാഥരാ�
യരും, ത്യാഗരാജെന്റ ശിഷ്യനായ കന്നയ്യാഭാഗവതരും
മഹാരാജാവിെന ആശ്രയിച്ചു താമസിച്ചു. പാലക്കാട്ടു
പരേമശ്വരഭാഗവതരുെട നാമേധയവും പ്രകൃതത്തിൽ
സ്മരണീയമാണു്. അേദ്ദഹം 1008-ാണ്ടു 18-ാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നു മഹാരാജാവിെന്റ സദ�
സ്യനായി. 77 വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്നു. വടിേവലുവും
െപാന്നയ്യായും പരേമശ്വരഭാഗവതരും ഗാനങ്ങൽ നിർ�
മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വടിേവലുവിെന വരുത്തിയതു പ്രധാനമായി
ഭരതനാട്യത്തിെന്റ പരിഷ്കരണത്തിനും പ്രചാരണത്തി�
നുമാണു്. അതുെകാണ്ടു വടിേവലുനട്ടുവൻ എന്ന േപരി�
ലാണു് അേദ്ദഹം സാധാരണമായി അറിയെപ്പടുന്നതു്.
ആ കലാരാധകനു ഫിഡിൽവായനയിലും അത്യന്തം
പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മഹാരാജാവു് ഒരു വി�
ലപിടിച്ച ദന്തഫിഡിൽ അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മാനിക്കു�
കയുണ്ടായി. സ്വല്പകാലം തിരുവുള്ളേക്കടിെന്റ ഫലം
അേദ്ദഹവും അനുഭവിച്ചു ഹരിപ്പാട്ടു താമസിേക്കണ്ടിവ�
ന്നിട്ടുണ്ടു്. വടിേവലു മരിച്ചതു് 1020-ലാണു്. തഞ്ചാവൂർ
സുൈലമാൻേസട്ടു് എന്ന സ്വരജിത്തു വായനക്കാരനും
മഹാരാജാവിെന്റ സഭാസ്താരന്മാരിൽ അന്യതമനായി�
രുന്നു. അലാവൂദീൻ എന്ന മെറ്റാരു മുസ്ലീംഭാഗവതർക്കും
െകാട്ടാരത്തിൽ അടുത്തൂൺ പതിച്ചുെകാടുത്തിരുന്നു.
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‘ഹരികഥാകാലേക്ഷപം’ എന്ന ഗാനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാ�
നം േകരളത്തിേലയ്ക്കു ആദ്യമായി ആനയിച്ചതും മഹാരാ�
ജാവുതെന്നയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രേദശമാണു് അതി�
െന്റ ജന്മഭൂമി. അവിെടനിന്നു് അതു ശരേഭാജി തഞ്ചാ�
വൂരിേലയ്ക്കു െകാണ്ടുവന്നു. ശരേഭാജിയുെട ആസ്ഥാന
വിദ്വാനായിരുന്ന േമരുസ്വാമിഭാഗവതർ എന്ന മഹാരാ�
ഷ്ട്രബ്രാഹ്മണെന 1008-ൽ സ്വാതിതിരുനാൾ വരുത്തി,
1011 കുംഭം 1-ാംനു െകാട്ടാരം ഭാഗവതരായി അവേരാ�
ധിച്ചു; 110 രൂപ മാസികേവതനവും നല്കി. അനന്തപത്മ�
നാഭേഗാസ്വാമി എന്ന േപർ ആ ഭാഗവതർ തിരുവന�
ന്തപുരത്തു വന്നതിനുേമൽ സ്വീകരിച്ചതാെണന്നു േതാ�
ന്നുന്നു. ഭാഗവതരുെട സ്വരമാധുര്യത്താൽ അപഹൃത�
ചിത്തനായ മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിനു േകാകിലക�
ണ്ഠൻ എന്ന ബിരുദനാമം സംഭാവനെചയ്തു. 1045 വെര
അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നു. ഹരിരായരായിരുന്നു അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ മൃദങ്ഗവാദകൻ. നാദബ്രഹ്മമൂർത്തിയായ
ത്യാഗരാജേനാടു് അവിടുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു തെന്റ
അതിഥിയായി ഒരവസരത്തിെലങ്കിലും വന്നുേപാകണ�
െമന്നു പലതവണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു; എങ്കിലും വേയാവൃദ്ധ�
നായ അേദ്ദഹത്തിനു് ആ അഭ്യർത്ഥന വളെര ൈവ�
മനസ്യേത്താടുകൂടി നിരസിേക്കണ്ടിവന്നുേപായി. തി�
രുമനസ്സിെല സംഗീതകൃതികെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനു
വളെര ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. വടിേവലു കുേറക്കാലം
ത്യാഗരാജെന്റ ശിഷ്യനായി അേദ്ദഹത്തിനു മൃദങ്ഗവാ�
ദനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു.
ഏതായാലും കന്നയ്യാഭാഗവതേരാടു ത്യാഗയ്യായുെട ഗാ�
നങ്ങൾ അേദ്ദഹം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.
ദിവാൻ സുബ്ബരായരും നല്ല സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു.
സ്വരജിത്തുവായനയിൽ വിേശഷമായി പാണ്ഡിത്യം
േനടിയിരുന്ന അേദ്ദഹം ആ വാദ്യവാദനം മഹാരാജാ�
വിെന പഠിപ്പിച്ചു. ഇനിയും (1) കൽക്കുളം ഭാസ്കരഭാഗ�
വതർ, (2) ഭൂതപ്പാണ്ടി സുബ്ബുഭാഗവതർ, (3) കൂനിയൂർ
േശഷഭാഗവതർ, (4) പാലക്കാട്ടു േശഷഭാഗവതർ, (5)
പാളയംേകാട്ട അണ്ണാസ്വാമിഭാഗവതർ, (6) കരമന
അണ്ണാസ്വാമിഭാഗവതർ, (7) തഞ്ചാവൂർ െവങ്കടരാമഭാ�
ഗവതർ എന്നിങ്ങെന പലവിദ്വാന്മാരും തിരുമനസ്സിെല
ഗായകസദസ്സിെന അലങ്കരിച്ചിരുന്നു.



3 േഗാവിന്ദമാരാർ

തിരുമനസ്സിെല ആശ്രിതന്മാരായ സ്വേദശികളിൽ അഗ്ര�
ഗണ്യനായ ഗായകൻ േഗാവിന്ദമാരാരായിരുന്നു. മാ�
രാർ മുവാറ്റുപുഴ രാമമങ്ഗലം േദശത്തുള്ള മാരാത്തു്
എന്ന ഭവനത്തിൽ 970-ാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. എട്ടാമെത്ത
വയസ്സിൽ വംശപാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു െചണ്ട, തിമില,
ഇടയ്ക്ക എന്നീ വാദ്യങ്ങളുെട പ്രേയാഗത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനാ�
യി. 18-ാമെത്ത വയസ്സിൽ വാേതാപദ്രവംമൂലം കുലവൃ�
ത്തി തുടർന്നുെകാണ്ടുേപാകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത�
വരികയാൽ തനിക്കു ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അത്യന്തം
പ്രിയമായി േതാന്നിയ സംഗീതം ഗുരുമുഖമായി അഭ്യ�
സിക്കണെമന്നുറച്ചു തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കുേപാന്നു്
ഹരിപ്പാട്ടു രാമസ്വാമിഭാഗവതരുെട കീഴിൽ ആറു െകാ�
ല്ലം സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു് അതിൽ പ്രാവീണ്യം സമ്പാ�
ദിച്ചു. കാലക്രേമണ തിരുവിതാംകൂറിൽ ധാരാളമായി
പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്ന ത്യാഗരാജകീർത്തനങ്ങളിലാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സു സർേവ്വാപരി ലയിച്ചതു്.
തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹെത്ത സന്ദർശിച്ചു് അനുഗ്രഹം
വാങ്ങിക്കണെമന്നു മാരാർ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. 1006-ൽ
അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നതായി വൃദ്ധ�
ന്മാരുെട മുഖത്തുനിന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. മാരാർഅന്നു ലായം
കാര്യക്കാരായിരുന്ന നല്ലതമ്പിമുതലിയാരുെട സാഹച�
ര്യംവഴിക്കു തിരുമനസ്സിെല മുഖം കാണിച്ചു തെന്റ കലാ�
പാടവം പ്രകടിപ്പിച്ചു് അവിടെത്ത പ്രേത്യകമായ തിരുവു�
ള്ളത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചു. മാരാർ ഏഴു തന്തികളുള്ള ഒരു
തമ്പൂരാണു് സങ്ഗീേതാപകരണമായി ഉപേയാഗിച്ചു�
വന്നതു്. അതിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ആറു കാലങ്ങ�
ളിൽ പല്ലവി പാടുന്നതിനുള്ള അദൃഷ്ടപൂർവമായ ൈവദ�
ഗ്ദ്ധ്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത ഷട്കാല
േഗാവിന്ദമാരാർ എന്നു് അന്നെത്ത ഗായകന്മാർ പ്രശം�
സിച്ചുവന്നു. ഗഞ്ചിറാ വായിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹം സമർ�
ത്ഥനായിരുന്നു. മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിനു തമ്പൂരിൽ
അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ൈവജയന്തി (െകാടി)
സമ്മാനിച്ചു. നല്ലതമ്പിമുതലിയാേരാടും വടിേവലുവിേനാ�
ടുംകൂടി െകാടി കുത്തിയ തെന്റ തമ്പൂരുമായി 1012-ൽ
മാരാർ തിരുവാരൂരിൽ െചന്നു് അന്നു സ്ഥവിരനായി�
രുന്ന ത്യാഗരാജസ്വാമികെള കണ്ടു. തെന്റ സംഗീതം
സ്വല്പം േകൾക്കണെമന്നുള്ള മാരാരുെട അഭ്യർത്ഥന
സ്വാമികൾക്കു മന്ദഹാസെത്തയാണു് ഉളവാക്കിയതു്.
എങ്കിലും അേദ്ദഹം പാടിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മെട്ടല്ലാം
മാറി; ആ മഹാത്മാവു പുളകിതഗാത്രനായി ആനന്ദബാ�
ഷ്പം വാർത്തുെകാണ്ടു േഗാവിന്ദസ്വാമികൾ എന്ന ബിരു�
ദം അേദ്ദഹത്തിനു നല്കുകയും “എന്തേരാ മഹാനുഭാവ”
എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ആ സേമ്മളനത്തിെന്റ സ്മാര�
കമായി രചിച്ചു സ്വയം ഗാനം െചയ്യുകയും െചയ്തു. ഈ
േലാകത്തിൽ മഹാനുഭാവന്മാർ പലരുമുെണ്ടന്നും അവ�
െരെയല്ലാം താൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുെവന്നുമാണു് ആ
പാട്ടിെല ആശയം. തഞ്ചാവൂരിേലയ്ക്കു േപായ മാരാർ തി�
രുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു തിരിെയ വന്നില്ല. ത്യാഗരാജെന്റ
മരണാനന്തരം അവിെടനിന്നു േബാംേബപ്രവിശ്യയിെല
സുപ്രസിദ്ധമായ പാണ്ഡരപുരിയിെല പണ്ഡരപുരേക്ഷ�
ത്രത്തിൽ ഈശ്വരഭജനംെചയ്തു് അവിെടെവച്ചു പരഗ�
തിെയ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒരു രാഗമാലയും മറ്റു ചില
വർണ്ണങ്ങളും നിർമ്മിച്ചതായി േകട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവ�
െയാന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. േഗാവിന്ദസ്വാമിവർണ്ണങ്ങൾ
എന്ന േപരിൽ അവ തമിഴ് നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നുവ�
െത്ര.



4 മാളിയക്കൽ കൃഷ്ണമാരാർ

അക്കാലത്തു മാളിയക്കൽ കൃഷ്ണമാരാർ എെന്നാരു ഗാ�
യകനും തിരുേമനിെയ േസവിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു
പാർത്തിരുന്നു. മാളിയക്കൽ കർത്താവിെന്റ ഭവന�
ത്തിൽ സങ്ഗീതാധ്യാപകനായിരുന്നതിനാലാണു്
അേദ്ദഹെത്ത മാളിയക്കൽ കൃഷ്ണമാരാർ എന്നു പറയു�
ന്നതു്. സ്വേദശം മലബാറിൽ വള്ളുവനാടുതാലൂക്കായിരു�
ന്നു. ത്യാഗരാജെന്റ ചില ശിഷ്യന്മാേരാടാണു് അേദ്ദഹം
സങ്ഗീതം അഭ്യസിച്ചതു്. െതലുങ്കിലും തമിഴിലും മാരാർ
പാട്ടുകൾ രചിച്ചിട്ടു െണ്ടന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ഇട�
യ്ക്കവായനയ്ക്കാണു് അേദ്ദഹം തൃക്കയ്യിൽനിന്നു സമ്മാനം
വാങ്ങിയതു്. അന്നു് ആ ഗായകൻ ഒരു യുവാവായിരു�
ന്നു. സുമാർ 1060-ാണ്ടുവെര ആ ഗായകൻ ജീവിച്ചിരുന്ന�
തായി അറിയാം.



5 ക്ഷീരാബ്ധിശാസ്ത്രി

േചാളേദശം ശിവരാമഗുരു എെന്നാരു സിദ്ധനും അക്കാ�
ലത്തു തിരുവനന്തപുരത്തു തിരുമനസ്സിെല അൈദ്വതഗു�
രുവായി താമസിച്ചിരുന്നു. ക്ഷീരാബ്ധി ശാസ്ത്രി എന്ന നാ�
മാന്തരത്താൽ സുവിദിതനായ അേദ്ദഹം “ബ്രൈഹ്മവ
സത്യം” “നിത്യാനന്ദ െവള്ളം” “രാമനില്ലാതിടമിൈല്ല”
“എല്ലാം ബ്രഹ്മമയം” എന്നിങ്ങെന പലഗാനങ്ങൾ തമി�
ഴിലും സംസ്കൃതത്തിലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1012-ൽ ഷഷ്ടി�
പൂർത്തി കഴിഞ്ഞ അേദ്ദഹം 1031 വെര തിരുവനന്തപ�
രുത്തുണ്ടായിരുന്നു.

വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനം—സാഹിത്യം
സാഹിത്യത്തിൽ തിരുമനസ്സിെല നിത്യസഹചാരികൾ
(1) കിഴേക്കമഠത്തിൽ രവിവർമ്മൻതമ്പിയും, (2) കിളി�
മാനൂർ വിദ്വാൻ രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാനുമാ�
യിരുന്നു. തമ്പി സങ്ഗീതത്തിലും അവിടുന്നുമായി സഹ�
കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവെര കൂടാെത (3) അരിപ്പാട്ടു െകാച്ചുപി�
ള്ളവാരിയർ, (4) അരിപ്പാട്ടു രാമവാരിയർ, (5) അരിപ്പാട്ടു
െകാച്ചുേഗാവിന്ദവാരിയർ, (6) െവേങ്ങാട്ടു ശങ്കരനാഥൻ
പണ്ടാല, (7) അമ്പാടി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണെപ്പാതുവാൾ, (8) ഇരി�
ങ്ങാലക്കുട പട്ടത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാർ എന്നീ കവി�
കളും (9) രാമവർമ്മവിജയചമ്പൂകാരനായ അഗസ്തീശ്വ�
രത്തു മഹാദാനപുരം ഗ്രാമത്തിെല ഒരു ബ്രാഹ്മണനും
അവിടെത്ത ആശ്രിത േകാടിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. ഇവ�
രിൽ ഓേരാരുത്തേരയും പറ്റി േമൽ പ്രസ്താവിക്കും.

പിെന്നയും (1) കളേത്താടി (കഴക്കൂത്തു്) അനന്തലക്ഷ്മി
ആകാശമാണിക്യം, (2) േമാടിവിദ്യ ൈഹദരാബാദ്
ഖാൻസാ, (3) വീണവായന മധ്യാർജ്ജുനം േഗാവിന്ദ�
ദീക്ഷിതർ, (4) കൃഷ്ണ നാടകം മധ്യാർജ്ജുനം േഗാപാല�
രായർ, (5) ഹിന്ദുസ്ഥാനിനാട്യം അേയാധ്യാ സുകേദ�
വൻ, (6) ഹിന്ദുസ്ഥാനിപ്പാട്ടു് പഞ്ചാബ് രാമാർജ്ജുനൻ,
(7) േമല്പടി ബങ്ഗാളം ഹരിദാസ്, (8) കമ്പുെകാട്ടിപ്പാട്ടു
കാശി േഗാവിന്ദദാസു്, (9) വീണവായന ൈമസൂർ നന്ദ�
റാം, (10) േമല്പടി ൈമസൂർ മുകുന്ദറാം, (11) ഭരതനാട്യം
തഞ്ചാവൂർ നീരജാക്ഷി, (12) േമല്പടി സത്യഭാമ, (13) വീ�
ണവായന െകാച്ചി കുഞ്ചുനമ്പൂരി, (14) പൂനാ സച്ചിദാന�
ന്ദഭാഗവതർ, (15) തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി മാതൃഭൂതഭാഗവതർ,
(16) തഞ്ചാവൂർ നരസുഭാഗവതർ, (17) ഹിന്ദുസ്ഥാനി�
പ്പാട്ടു ൈഹദരാബാദ് കാശിഗങ്ഗ, (18) േമല്പടി കാശി
ഗൗഡവാസുേദവശാസ്ത്രി,(19) തർക്കംതിരുവട്ടാറ്റു രാമസു�
ബ്ബാശാസ്ത്രി, (20) തർക്കവും വ്യാകരണവും േമൽനത്തം
നാരായണവിദ്യാർത്ഥി, (21) വ്യാകരണം േചാളേദശം
ഈശ്വരശാസ്ത്രി, (22) േചാളേദശം ഭട്ടാചാര്യർ എന്നിങ്ങ�
െന തൃക്കയ്യിൽനിന്നു വിവിധവിദ്യാകലാപാടവത്തിനു
സമ്മാനം വാങ്ങിയ സ്ത്രീകളുെടയും പുരുഷന്മാരുെടയും
േപരുകൾ കുറിച്ചാൽ അറ്റെമത്തുകയില്ല. അനന്തരാമ�
ശാസ്ത്രി, ദത്താരാമശാസ്ത്രി മുതലായി അവരിൽ ചിലർ
ചതുശ്ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. തിരുമനസ്സിെല
പടെമഴുതിയ ഷീഫ്ട് എന്ന ഒരു സായിപ്പിനു ലഭിച്ച പാ�
രിേതാഷികം 12000 ഉറുപ്പികയായിരുന്നു. മാേവലിക്കര
െറവറണ്ടു പീറ്റു സായിപ്പിനു മലയാളവ്യാകരണെമഴു�
തിയതിനു് ആയിരം രൂപ സമ്മാനം െകാടുത്തു. േകാ�
ട്ടയെത്ത റവറണ്ടു െബയ്ലി സായിപ്പിനു മലയാളം-
ഇംഗ്ലീഷു് നിഘണ്ടു മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്നതി�
നു സകലവിധത്തിലുമുള്ള േപ്രാത്സാഹനം നല്കി; ആ
വസ്തുത അേദ്ദഹംതെന്ന കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം േരഖെപ്പ�
ടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. െപൺെകാടയ്ക്കു ധനം യാചിക്കുവാനാ�
യി തിരുമനെസ്സി മുഖം കാണിക്കണെമന്നു് ആശിച്ച
മലബാർകാരനായ ഒരു നമ്പൂരി രിക്തഹസ്തനായി രാ�
ജസന്നിധിയിൽ പ്രേവശിക്കരുതേല്ലാ എന്നു കരുതി
അക്കാലെത്ത മഹാകവികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരു�
ന്ന െകാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന മാർഗ്ഗമേധ്യ
കണ്ടു വിവരം അറിയിച്ചു. ഇളയതമ്പുരാൻ വിദ്യാധരെന്റ
ഏകാവലിയിൽ നിന്നു്

“ദാരിദ്ര്യസ്യ ദയാലുത്വം കിം ബ്രവീമി നരാധിപ
ആത്മനാശമനാദൃത്യ ഭവന്തം മാമദർശയൽ”

എന്ന പ്രകൃേതാപേയാഗിയായ േശ്ലാകം കുറിച്ചു െകാടു�
ത്തയച്ചു. അതു വായിച്ചുേനാക്കിയ മഹാരാജാവു് “നമ്പൂ�
രി വരുന്നവഴിക്കു െകാടുങ്ങല്ലൂർ േകറി ഇേല്ല?” എന്നു
മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി േചാദിക്കുകയും, “അേത” എന്നു
നമ്പൂരി മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ “എന്നാൽ ഈ േശ്ലാക�
ത്തിെന്റ ചുമട്ടുകൂലിയായി ഇതിരിക്കെട്ട” എന്നു കല്പിച്ചു
4000 പണം അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മാനിക്കുകയും െചയ്തു.

ഇതരകലകളും മറ്റും
സംഗീതവും സാഹിത്യവും ഭരത നാട്യവും മാത്രമല്ല തി�
രുമനസ്സിെല ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിച്ചതു്. ചിത്രെമഴുത്തു
തിരുവിതാംകൂറിൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നതിനായി മധുര�
യിൽനിന്നു അക്കാലെത്ത ആേലഖ്യകാരന്മാരിൽ അപ�
ശ്ചിമനായിരുന്ന അളഗിരിനായിഡു എെന്നാരു കലാ�
കുശലെന തിരുവനന്തപുരത്തു വരുത്തി താമസിപ്പിച്ചു.
ദന്തത്തിൽ െകാത്തുപണി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവി�
ടുന്നു കാര്യക്ഷമമായി ഉത്സാഹിച്ചു. ജാലവിദ്യക്കാർ,
മന്ത്രവാദികൾ തുടങ്ങി ഏതു വിദ്യ സ്വാധീനമായവർ�
ക്കും മഹാരാജാവിെന്റ ഉദാരമായ ആനുകൂല്യം സിദ്ധി�
ച്ചു. അേറബിയ, ജപ്പാൻ, േനപാളം, തുർക്കി, മലയാ
മുതലായ ദൂരേദശങ്ങളിൽനിന്നുേപാലും കലാേകാവി�
ദന്മാർ വന്നു് അവിടെത്ത മുക്തഹസ്തമായ പാരിേതാഷി�
കം സ്വീകരിച്ചു. അതിേഭാജരാജനായ ആ മഹാത്മാവി�
െന്റ വാഴ്ചക്കാലം സകല കലകളുേടയും സുവർണ്ണയുഗം
(Augustan age) ആയിരുന്നുെവന്നു വിശാഖംതിരുനാൾ
മഹാരാജാവു് ഒരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പര�
മാർത്ഥമാകുന്നു.

ചരമം
തിരുമനസ്സിെല ജീവിതം ഭാഗ്യപൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.
1012-ആണ്ടു കർക്കടകം 3-ാംനു അവിടെത്ത േജ്യഷ്ഠ�
സേഹാദരി രുൿമിണീബായി 29-ാമെത്ത വയസ്സിൽ
നിര്യാതയായി. 1020-ൽ താൻ സേഹാദരനിർവ്വിേശഷ�
മായി േസ്നഹിച്ചിരുന്ന വടിേവലുനട്ടുവൻ മരിച്ചു. 1021-
ൽ അവിടെത്ത ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്ന വിദ്വാൻ
േകായിത്തമ്പുരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ 34-ാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ പേരതനായി. അച്ഛൻ രാജരാജവർമ്മേകായി�
ത്തമ്പുരാെന്റ മരണവും ആ െകാല്ലത്തിൽത്തെന്നയാ�
ണു് സംഭവിച്ചതു്. അേദ്ദഹം 77 വയേസ്സാളം ജീവിച്ചിരു�
ന്നു. 1016-ാണ്ടു േമജർ ജനറൽ കല്ലൻസായിപ്പ് റസി�
ഡണ്ടായി. അധികാരപ്രമത്തനായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വരുതി േകട്ടുനടക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധനായ ഒരു നാടു�
വാഴിയല്ലായിരുന്നു ധീേരാദാത്തനായ മഹാരാജാവു്.
തന്നിമിത്തം അവർക്കു തമ്മിൽ േനരിട്ട രസക്ഷയം കാ�
ലാന്തരത്തിൽ ശത്രുതയായി വളന്നു. റസിഡണ്ടു മദിരാ�
ശി ഗവർേമ്മന്റിേലയ്ക്കു പല റിേപ്പാർട്ടുകളും അവിടേത്ത�
യ്ക്കു വിേരാധമായി എഴുതിയയയ്ക്കുകയും അതിെനല്ലാം
അവിടുന്നു സമാധാനം പറയണെമന്നുള്ള ദുരവസ്ഥ
വരികയും െചയ്തു. ആ ഘട്ടങ്ങളിെലല്ലാം മഹാരാജാവു�
തെന്നയാണു് ജയിച്ചെതങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
അധീശപ്രതിനിധിയുെട പ്രതികൂലവിക്രിയ അവിടേത്ത�
യ്ക്കു് ഒരു നിത്യശല്യമായിേത്താന്നി. ഐഹികങ്ങളായ
വിഷയങ്ങളിൽ അവിടുന്നു ഉത്തേരാത്തരം വിരക്തനാ�
യി. അവിശിഷ്ടങ്ങളായ ദിവസങ്ങൾ—അവ അത്യന്തം
പരിമിതങ്ങളാെണന്നു് അവിടേത്തയ്ക്കു മുൻകൂട്ടി അറിയാ�
മായിരുന്നു—ശ്രീപത്മനാഭെന ഭജിക്കുന്നതിനായി ആ
ആവൃത്തചക്ഷുസ്സു് വിനിേയാഗിച്ചു. ഒടുവിലെത്ത രണ്ടു�
െകാല്ലം അവിടുന്നു േരാഗഗ്രസ്തനായിരുന്നു. എങ്കിലും
േദവാരാധന തുടങ്ങിയ നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്കു യാെതാ�
രു േനരനീക്കവും വരുത്തിയില്ല. 1022-ാണ്ടു ധനുമാസം
13-ാംനു 34-ാമെത്ത വയസ്സിൽ ആ പുണ്യേശ്ലാകൻ പ്ര�
പഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തിേരാധാനംെചയ്തു. എത്ര ഹ്ര�
സ്വമായ ജീവിതകാലം; എത്ര ദീർഘമായ കലാൈകങ്ക�
ര്യം!

കൃതികൾ
സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു സംസ്കൃതത്തിൽ, (1)
ഭക്തിമഞ്ജരി, (2) സ്യാനന്ദൂരപുരവർണ്ണനപ്രബന്ധം
(പത്മനാഭപ്രബന്ധം), (3) ശ്രീപത്മനാഭശതകം, (4)
അജാമിേളാപാഖ്യാനം, (5) കുേചേലാപാഖ്യാനം എന്നീ
അഞ്ചു കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയ്ക്കുപുറേമ, (6) നീല�
കണ്ഠദീക്ഷിതരുെട അന്യാപേദശശതകത്തിനു് പ്രതി�
പദ്യം അവതാരികയും എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷയിൽ (7)
ഉത്സവവർണ്ണന പ്രബന്ധം എന്ന പദ്യകൃതിയും, (8) മുഹ�
നയുെടയും പ്രാസത്തിെന്റയും അന്ത്യപ്രാസത്തിെന്റയും
വ്യവസ്ഥ എന്ന ഗേദ്യാപന്യാസവും അവിടെത്ത വാ�
ങ്മയങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. അഷ്ടപദിെയ അനുകരിച്ചു
നിർമ്മിതമായ യയാതിചരിതം നാടകം തിരുമനസ്സിെല
കൃതിയല്ല. ഇവ കൂടാെത നിരവധി സംഗീതകൃതികളും
അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യമായി സാഹിത്യകൃതിക�
െളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കാം.
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ഭക്തിമഞ്ജരിയാണു് തിരുമനസ്സിെല കൃതികളിൽ പല�
തുെകാണ്ടും പ്രധാനെമന്നു പറേയണ്ടതു്. മഹാവിഷ്ണുവി�
െന്റ േപരിലുള്ള ഭക്തിയാണു് അതിെല പ്രതിപാദ്യവി�
ഷയം. അതിെന്റ പാരമ്യെത്ത കവി നൂറുവീതം േശ്ലാക�
ങ്ങൾ അടങ്ങിയ പത്തു ശതകങ്ങളിലായി ഉപപാദിച്ചി�
രിക്കുന്നു. പത്താമെത്ത ശതകത്തിൽ 101 േശ്ലാകങ്ങൽ
ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ ശതകവും വിഭിന്നവൃത്തങ്ങളിലാ�
ണു രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒടുവിൽ ശ്രീപത്മനാഭെന്റ പ്രസാ�
ദെത്ത അഭ്യർത്ഥിച്ചുെകാണ്ടു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി രചി�
ച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

“ഇത്ഥമച്യുത ഭവൽകൃപാബലാൽ
പൂർത്തിമദ്യ ഗമിതാ കഥഞ്ചന
പ്രീതിമാവഹതു പദ്നാഭ േത
ത്വൽപദാംബുരുഹഭക്തിമഞ്ജരീ.
ഷുഷ്പസംഗമവശാദ്ധി സൂത്രമ–
പ്യുഹ്യേത ശിരസി മാനൈവര്യഥാ
വർണ്ണ്യൈവഭവവശാൽ സതാം മുേദ
സ്യാൽ തേഥയമപി ഭക്തിമഞ്ജരീ”

എന്നിവയാണു് ആ േശ്ലാകങ്ങൽ. ആദ്യത്തിലും അവ�
സാനത്തിലും അവിടുന്നു തനിക്കു് അചഞ്ചലമായ വിഷ്ണു�
ഭക്തി സിദ്ധിക്കണെമന്നു തരളഹൃദയനായി പ്രാർത്ഥി�
ക്കുന്നു. ഭട്ടതിരിയുെട നാരായണീയം കവിക്കു പ്രസ്തുതകൃ�
തിയുെട നിർമ്മാണ വിഷയത്തിൽ േപ്രരകമായിരുന്നു�
െവങ്കിലും, രണ്ടു കാവ്യങ്ങളിെലയും വിഷയങ്ങൾ വിഭി�
ന്നങ്ങളാണു്. ആദ്യെത്ത നാലുശതകങ്ങളിൽ പുരുഷാർ�
ത്ഥസാധനത്തിനു് ഉത്തേമാപായം ഭക്തിയാെണന്നു
മഹാരാജാവു പല പ്രമാണങ്ങൾെകാണ്ടും ഉപാഖ്യാന�
ങ്ങൾെകാണ്ടും യുക്തിെകാണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭക്തി�
യുെട സാമാന്യസ്വരൂപവും ആ ഘട്ടത്തിൽ പ്രപഞ്ചനം�
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. നാലാം ശതകത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
അതിെന്റ വിവിധത്വെത്ത ഭാഗവതത്തിെല പ്രഹ്ലാദവാ�
ക്യാനുസാേരണ

“ശ്രുതിർവരദ! കീർത്തനം സ്മരണമംഘ്രിസംേസവനം
രമാവര! തഥാർച്ചനം ത്വപി ച വന്ദനം ദാസതാ
ത്വൈയവ സഹ സഖ്യമച്യുത! നിേവദനം ചാത്മന–
സ്ത്വയീതി നവധാ സ്മൃതാ ഭവതി ഭക്തിരത്യുത്തമാ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ പരിഗണനം െചയ്യുന്നു. ഇവയിൽ
ആദ്യെത്ത അഞ്ചു വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിമാർഗ്ഗങ്ങെള
അഞ്ചുമുതൽ ഒൻപതുവെരയുള്ള ശതകങ്ങളിലും, േശ�
ഷമുള്ളവെയ പത്താം ശതകത്തിലുമാണു് വിശദീകരി�
ക്കുന്നതു്. ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽനിന്നു
മാത്രമല്ല സങ്ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വിഷ്ണുപുരാണം മുതലായ
ഇതരൈവഷ്ണവഗ്രന്ഥങ്ങേളയും കവി ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ലാളിത്യവും പ്രസാദവുമാണു് തിരുമനസ്സിെല കൃതികളു�
െട വ്യക്തിമുദ്രകൾ. അവ ഇതരകൃതികളിെലന്നേപാെല
ഇതിലും അനുസ്യൂതമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ഓേരാ േശ്ലാ�
കവും േശ്രാതൃഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിസുധ വർഷിക്കുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ പാമരന്മാരുെട വിഷയത്തിലും ഭക്തി�
സംവർദ്ധകമായ ഒരു കൃതി സസ്കൃതത്തിൽ േവെറയില്ല.
ഒെരാറ്റ േശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ആരൂേഢ ദിനനായേക സതി തമ–
സ്തിേഷ്ഠന്നു പൂർവാചേല?

േമേഘ വർഷതി നിർഭരം ന വിരേമൽ
കിം ചാതകാനാം തൃഷാ?

േരാഗാഃ കിം പ്രശമം ന യാന്തി സഹസാ
ലേബ്ധ ഹി ദിവ്യൗഷേധ?

പ്രാേപ്ത ത്വൽകരുണാരേസ കിമു ലയം
േനാ യാന്തി സർവ്വാപദഃ?”

ഭക്തിമഞ്ജരി തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അന്ത്യകാലത്തിൽ
രചിച്ച ഒരു ആശുകവിതേപാെല േതാന്നുന്നു.
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ചമ്പൂരൂപത്തിൽ വിരചിതമായ ഈ കാവ്യമാണു് സർ�
േവാപരി തിരുമനസ്സിെല മഹാകവിത്വത്തിനു നിദർശ�
നമായി പരിലസിക്കുന്നതു്. ഇതിൽ പത്തു സ്തബകങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത അഞ്ചു സ്തബകങ്ങളിൽ
അനന്തശയനേക്ഷത്രത്തിെല ബിംബപ്രതിഷ്ഠസംബ�
ന്ധിച്ചുള്ള പുരാവൃത്തവും മറ്റുമാണു് വിഷയം. ദിവാകരയ�
തിയുെട പൂജ തുടങ്ങിയുള്ള കഥ ആദ്യെത്ത മൂന്നു സ്തബ�
കങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചതിനുേമൽ നാലും അഞ്ചും സ്തബക�
ങ്ങളിൽ ശ്രീപത്മനാഭേക്ഷത്രെത്ത വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആറു മുതൽ ഒമ്പതുവെര സ്തബകങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത േക്ഷ�
ത്രത്തിെല ഉത്സവവും, അേതാടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആറാട്ടും,
പത്താം സ്തബകത്തിൽ ലക്ഷദീപമേഹാത്സവവും വിസ്ത�
രിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഥമസ്തബകത്തിൽ മഹാരാജാവു തിരു�
വനന്തപുരെത്ത ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“അസ്തി ധ്വസ്തസുപർവനാഥനഗരശ്രീഗർവഭാരം പരം
ദുഗ്ദ്ധാംേഭാനിധികന്യകാനവരതക്രീഡാർത്ഥസൗധായിതം
സ്യാനന്ദൂരമിതി ശ്രുതം ത്രിഭുവേന പുണ്യസ്ഥലം നിസ്തുലം
യത്രാേസ്ത ജഗദീശ്വരഃ സ ഭഗവാൻ ശ്രീപദ്നാേഭാ ഹരിഃ”

ചതുർത്ഥസ്തബകത്തിലും പ്രസ്തുതനഗരത്തിെന്റ ൈനക�
വിധമായ വർണ്ണനം വായിക്കാവുന്നതാണു്.

“ബിംബാരുണാതിമൃദുലാധരപല്ലവാസ്യ–
കിഞ്ചിദ്വികാസവിശേദാജ്ജ്വലദന്തകാന്ത്യാ
നിഷ്പിഷ്ടനിസ്തുഷതുഷാരകരപ്രസർപ്പ–
േജ്ജ്യാത്സ്നാമേദാ ഭുവനേമാഹനമന്ദഹാസഃ”

മുതലായ പദ്യങ്ങളുെട സൗന്ദര്യം ഹൃദയാകർഷകംത�
െന്ന!

“കിഞ്ച, ശയനീഭൂതമൃണാളധവളദന്ദശൂകപരിവൃഢാതി
വിതതഫണാസഹസ്രമിഷാൽ” മുതലായ ഗദ്യങ്ങളുേട�
യും, പ്രേത്യകിച്ചു നവമസ്തബകത്തിെല “അതിവിവശസു�
രമുനി പരിഷദഭ്യർത്ഥനയാ” എന്നാരംഭിക്കുന്ന ശ്രീരാ�
മേസ്താത്രത്തിെന്റയും “സുവിമല യദുവംശ സലിലനിധി
സുധാകര” എന്നാരംഭിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണേസ്താത്രത്തിെന്റ�
യും രാമണീയകം അന്യാദൃശെമന്നു് ഏതു പുേരാഭാഗി�
യും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകതെന്നെചയ്യും. ദശമസ്ത�
ബകത്തിെല

“നിത്യം ദൃശ്യമിദം യതസ്സമഭവദ്യസ്മിൻ യ ഏതൽ പുന–
ർഭാസാ യസ്യ വിരാജേതഥ സകലം േയേനഹ വാ

നിർമ്മിതം
േയാ വാചാം മനേസാപ്യേഗാചരപദം മായാഗേതാ

ഭാസേത;
തൈസ്മ േദവ! നേമാസ്തു വിശ്വഗുരേവ! ശ്രീപത്മനാഭായ

േത”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശ്രീപത്മനാഭേസ്താത്രദശകം പുളേകാ�
ദ്ഗമകാരിയാണു്. ആ ദശകത്തിെല ഓേരാ േശ്ലാകവും
“തൈസ്മ േദവ” ഇത്യാദി ചതുർത്ഥപാദംെകാണ്ടു് അവ�
സാനിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള “ശംസദാലം നി�
ദധ്യാൽ” എന്ന കലിവാക്യത്തിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥം സമാപ്ത�
മായതു് 1013-ലാെണന്നു കാണാം. ആ െകാല്ലത്തിൽ�
ത്തെന്ന പ്രസ്തുത പ്രബന്ധം േചാളേദശേത്തയ്ക്കു െകാണ്ടു�
േപായ കണ്ണമങ്ഗലം അയ്യാശാസ്ത്രി എെന്നാരു പണ്ഡി�
തന്നു 3500 പണം തൃക്കയ്യിൽനിന്നു പാരിേതാഷികമാ�
യി നല്കുകയുണ്ടായി.



8 ശ്രീപദ്മനാഭശതകം

പത്തു ദശകങ്ങളിലായി നൂറു േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു
േസ്താത്രമാണു് ശ്രീപദ്മനാഭശതകം. ദശകംേതാറും വൃ�
ത്തം മാറുന്നു. ഉൽക്കടമായ ഭക്തിഭാവം വഴിെഞ്ഞാഴുകു�
ന്നതാണു് അവയിൽ ഓേരാ േശ്ലാകവും. നാരായണീയ�
െത്ത ഇതിവൃത്തവിഷയത്തിലും മറ്റും കവി ധാരാളമായി
ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഭൂഷേണഷു കില േഹമവജ്ജഗതി, മൃത്തികാവദഥവാ
ഘേട,

തന്തുജാലവദേഹാ പേടഷ്വപി ച രാജിതാദ്വയരസാത്മകം
സർവസത്ത്വഹൃദൈയകസാക്ഷിണമിഹാതിമായനിജ

ൈവഭവം
ഭാവയാമി ഹൃദേയ ഭവന്തമിഹ പദ്മനാഭ! പരിപാഹി മാം.”



9 അജാമിേളാപാഖ്യാനവും
കുേചേലാപാഖ്യാനവും

ഈ രണ്ടുപാഖ്യാനങ്ങളും ഹരികഥാകാലേക്ഷപക്കാർ�
ക്കു േവണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും
ഇടകലർത്തി അഷ്ടപദിയുേടയും ആട്ടക്കഥകളുേടയും
മാതൃകയിലാണു അവയുെട നിർമ്മിതി. മഹാരാഷ്ട്രഭാഷ�
യിെല ഹരികഥകെള അനുകരിച്ചു് ആര്യാവൃത്തത്തിൽ
അേനകം േശ്ലാകങ്ങളും ആ കഥകളിൽ കാണുന്ന രാഗ�
താളങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു പദങ്ങളും മഹാരാജാവു നിബന്ധി�
ച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നുമാത്രമല്ല, അജാമിള േമാക്ഷത്തിൽ
ആ ഭാഷയിൽ പ്രചുരപ്രചാരമായ ‘ദിണ്ഡി’ എന്ന ഷൾ�
പദിയിലും ഒരു േശ്ലാകം േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. “സമാേലാക്യാ�
സൗ ബാലകം ഹസന്തം തു േതാഷാസ്ഫുേടാക്ത്യാഥ
തംലസന്തം” എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ വൃത്തത്തിെന്റ
ഗതി.

“ഭർത്തുർവക്ഷസി ഭാസിേത സുവിമേല
സംവർത്തകാേലാൽകട–

േപ്രാദ്യൽേകാടിവികർത്തനച്ഛവിഘടാസർവങ്കേഷ
കൗസ്തുേഭ

ദൃഷ്ട്വാ വർഷ്മ നിജം പ്രിേയാരസി ഗതാമന്യാം
വിശങ്ക്യശ്രിേയാ

രുഷ്ടായാ ഹൃദയാനുവർത്തനരതഃ ശ്രീപദ്മനാേഭാഽവതു”

എന്ന അംബരീഷചരിതത്തിെല അലങ്കാരമധുരവും
“ഗങ്ഗാധരാദൃതമസങ്ഗാശയാംബുരുഹ

ഭൃങ്ഗാതിതം ദിതിഭുവാം
ഭങ്ഗാവഹം വിധൃതതുങ്ഗാചലം പൃഥുഭു

ജങ്ഗാധിരാജശയനം
അങ്ഗാനുഷങ്ഗിമൃദുപിങ്ഗാംബരം പരമ

നങ്ഗാതിസുന്ദരതനും
ശൃങ്ഗാരമുഖ്യരസരങ്ഗായിതം ഭജത

മങ്ഗാബ്ജനാഭമനിശം”

എന്ന ദ്വാദശപ്രാസസുന്ദരവുമായ പ്രഥമേശ്ലാകങ്ങൾ സു�
പ്രസിദ്ധങ്ങളാണു്. കുേചേലാപാഖ്യാനം േമരുസ്വാമിഭാ�
ഗവതർ 1013 മകരം 18-ാംനു പാടിയതിനു 3500 പണം
പാരിേതാഷികമായി നൽകിയതിനു േരഖയുണ്ടു്.



10 അന്യാപേദശശതകത്തിെന്റ
അവതാരിക

അന്യാപേദശശതകത്തിെല ഓേരാ േശ്ലാകത്തിനും മർ�
മ്മസ്പൃക്കായ അവതാരികയാണു് തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
എഴുതിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നതു്. “ഛായാ വൃക്ഷമുപാശ്രയ�
ന്തി” എന്ന പ്രഥമ േശ്ലാകത്തിനു് “ഏേകൈനവ പ്രഭു�
ണാ ബഹുഷു ജേനഷു സമം പാല്യമാേനഷു സത്സ്വപി,
തത്ര േകചിൽ സ്വപ്രകൃത്യനുസാേരണ തൈസ്യവ പ്ര�
േഭാശ്ശുഭാനി അേന്യ തദിതരാണി ചമനസാ ധ്യായന്തീ�
ത്യാഹ” എന്ന വിവരണംതെന്ന േനാക്കുക. അതിൽ
അവിടുന്നു തെന്റ ചില കൃതഘ്നന്മാരായ അനുജീവികെള�
ക്കൂടി പരാമർശിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നുകൂടി സംശയിക്കാവുന്ന�
താണു്.



11 ഉത്സവവർണ്ണനപ്രബന്ധം

ഇതിനു് ഉത്സവപ്രബന്ധെമന്നും േപരുണ്ടു്. ശ്രീപത്മനാ�
ഭേക്ഷത്രത്തിൽ “ചന്തം േചർന്നു വിളങ്ങുമുത്സവയുഗം പ്ര�
ത്യബ്ദമുണ്ടുത്തമം” എന്നുപക്രമിച്ചു െകാണ്ടു പത്തു ദിവസ�
േത്തയ്ക്കു നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ ഓേരാദിവസെത്ത�
യും എഴുന്നള്ളിപ്പിെന (യാത്രെയ) വർണ്ണിക്കുക എന്നു�
ള്ളതാണു് വിഷയം. ഓേരാ ദിവസെത്ത എഴുന്നള്ളിപ്പും
വിവരിക്കുവാൻ ഏതാനും ചില മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങ�
ളും അവയ്ക്കു പിന്നീടു് ഓേരാ ഗാനവും വിനിേയാഗിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. ആെക 42 േശ്ലാകങ്ങളും 13 ഗാനങ്ങളും അടങ്ങീ�
ട്ടുണ്ടു്. ഉത്സവപ്രബന്ധവും ഹരികഥാകാലേക്ഷപത്തിനു�
േവണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. അതിെന്റ നിർമ്മിതി 1014-
ലായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. അന്നു പാലക്കാട്ടു പരേമശ്വ�
രഭാഗവതർ അതു തിരുമുമ്പിൽെവച്ചു് പാടി പാരിേതാ�
ഷികം വാങ്ങിയതിനു േരഖയുണ്ടു്. അതിെല

“ശ്രീമാധവെന്റ ചരിതങ്ങൾ കഥിപ്പതിന്നു
കാമം സമർത്ഥനഹെമന്നിതുരപ്പതല്ല;
സീമാവിഹീനദുരിതക്ഷതേയ തദീയ–
നാമാനുകീർത്തനമൃേത പരെമന്തുപായം?”

എന്ന േശ്ലാകം പ്രസിദ്ധമാണു്. േശ്ലാകങ്ങെളക്കാൾ ഗാ�
നങ്ങൾക്കാണു് സ്വാരസ്യം അധികം. മൂന്നാം ദിവസ�
െത്ത ഉത്സവത്തിൽ കമലവാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്ന
ഭഗവാെന തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കു�
ന്നു.

ഉശാനി െചമ്പട

പല്ലവി: കനകമയമായീടും കമലവാഹനമതിേന്മൽ

കനേത്താരു കാന്തിെയാടു ഗമിക്കുന്നതാരവനൗ?

ചരണങ്ങൾ:

1 വലമഥനൻ വിഭവേമാേട വസുധയിൽ ചരിച്ചീടുേന്നാ?

വലമഥനെനങ്കിെലങ്ങു വിലസും േനത്രസഹസ്രം? (കനക)

2 കളഭഗേത! കുളുർമതിേയാ കനിേവാേട വിലസുന്നു?

കുളിർമതിെയന്നാകിലുള്ളിലുളവാകുമങ്കെമങ്ങു? (കനക)

3 ഗൗരീനായകനാകും ൈകലാസാധീശ്വരേനാ?

ഗൗരീനായകെനങ്കിൽ കമനി! മൂന്നാം േനത്രെമങ്ങു?
(കനക)

4 അതിമഹസാ വിലസീടും കതിേരാേനാ വദ ബാേല?

കതിേരാനാെണങ്കിലവൻ കഥേമവം ശാന്തനാവൂ? (കനക)

5 താരിേത്തെന്മാഴി! ബാേല! ധനപതിെയന്നാകിലവൻ

ഭൂരിവിരൂപാംഗ, നേതാ നീരജനാഭൻ നൂനം! (കനക)
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ഈ ഉപന്യാസത്തിെല പ്രതിപാദ്യം സങ്ഗീതവിഷയ�
കമായി സാഹിത്യത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചുകാണുന്ന ശബ്ദാ�
ലങ്കാരത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥയാണു്. ഇതിെന്റ സംജ്ഞത�
െന്ന “മുഹനയുേടയും പ്രാസത്തിേന്റയും അന്ത്യ പ്രാസ�
ത്തിേന്റയും വ്യവസ്ഥ” എന്നാെണന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. തിരുമനസ്സിെല സങ്ഗീതശാസ്ത്രകുശലതയ്ക്കു
മൂർദ്ധാഭിഷിേക്താദാഹരണമായി പരിലസിക്കുന്ന ഈ
ഉപന്യാസം ഭാഷയിൽ ആധുനികരീതിയിലുള്ള ആദ്യ�
െത്ത ഗേദ്യാപന്യാസമാെണന്നും സമർത്ഥിക്കാവുന്ന�
താണു്. പ്രസ്തുതവാങ്മയം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:

“സങ്ഗീതവിഷയമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രേയാ�
ഗിച്ചുവരുന്ന ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ മുഹന എന്നും പ്രാസ�
െമന്നും അന്ത്യപ്രാസെമന്നും ഇങ്ങെന മൂന്നു വിധത്തിൽ
വ്യവഹരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആയതു മൂന്നിേന്റയും വിവ�
രങ്ങൾ േമൽ പറയുന്നതുെകാണ്ടു വിസ്താരമായിട്ടു് അറി�
യെപ്പടുകയും െചയ്യും. എന്നാൽ ഇതിനു് ഒരു വ്യവസ്ഥ
ആന്ധ്രഭാഷയിലും ദ്രാവിഡഭാഷയിലും സലക്ഷണമാ�
യി ഉെണ്ടന്നുവരികിലും, വ്യാകരണ പ്രേയാഗസിദ്ധമാ�
യിരിക്കുന്ന സംസ്കൃതത്തിെന്റ രീതിക്കു് ആയതു ചിലതു
വിേരാധമായിട്ടു കാണുന്നതുെകാണ്ടു േശഷയ്യങ്കാരുെട
കീർത്തനങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ ആകയാൽ ആയതിൽ
ഉള്ളേത ഇവിെട ഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളു.”

ഇവിെട മഹാരാജാവു സ്മരിക്കുന്ന േശഷയ്യങ്കാർ ശ്രീര�
ങ്ഗത്തുകാരനും മാർഗ്ഗദർശി േശഷയ്യങ്കാർ എന്ന േപ�
രിൽ സുവിദിതനും ക്രി. പി. പതിനാറാം ശതകത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹനീയനായ
കീർത്തനകാരനുമായിരുന്നു. േശഷയ്യങ്കാരുെട കീർത്ത�
നങ്ങെള അവിടുന്നു് ഏറ്റവും വിലമതിച്ചിരുന്നു. േമൽ
നിർേദ്ദശിച്ച മൂന്നു ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ എങ്ങെന പ്രേയാ�
ഗിക്കണെമന്നു് അവിടുന്നു സയുക്തികമായ വിമർശനം
െകാണ്ടു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുകൂടാെത ഇവയിൽ ഒന്നി�
ലും േചരാത്ത ‘തനിെച്ചാ’ല്ലിെന്റ സ്വരൂപവും വിശദമായി
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കൃതി 1011-നുേമൽ രചിച്ച�
താണു്. ഈ ഉപന്യാസത്തിെന്റ ഒരു സംസ്കൃതാനുവാദം
തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതു് ഈയിടയ്ക്കു തിരുവനന്തപു�
രത്തുനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ നിർമ്മാതാ�
വും തിരുേമനിയാേണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഏതായാ�
ലും അതു ഭാഷയിെല ഉപന്യാസത്തിെന്റ വിവർത്തന�
മാണു്.
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ഒരു ഗാനസാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിൽ േനാക്കു�
േമ്പാൾ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു േകരളത്തിൽ
ആ സാമ്രാജ്യത്തിെല ഏകച്ഛത്രാധിപതിയാെണന്നു�
മാത്രമല്ല, കർണ്ണാടക സംഗീതേലാകത്തിെല ത്യാഗ�
രാജാദിത്രിമൂർത്തികളുെട സമശീർഷനും, ശബ്ദശുദ്ധി,
ശയ്യാസുഖം മുതലായ ഉത്തമസാഹിേത്യാപാധികെള
മാനദണ്ഡമാക്കി പരിേശാധിച്ചാൽ അവർക്കും േമേല�
ക്കിടയിൽ പരിലസിക്കുന്ന ഒരു മഹാത്മാവുമാെണന്നു
നിർമ്മത്സരന്മാരായ സഹൃദയന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന�
താണു്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അവിടെത്ത ഗാനകൃതികൾ മറ്റുള്ള�
വരുേടതുേപാെല പ്രചരിക്കാത്തതിനു േദശേഭദംതെന്ന�
യാണു് പ്രധാനകാരണം. ഗായകന്മാർക്കു് അവിടെത്ത
കൃതികൾ പാടുന്നതിനു മറ്റുള്ളവരുെട വാങ്മയങ്ങെള
അേപക്ഷിച്ചു് അധികം പാണ്ഡിത്യവും സാധനയും ആവ�
ശ്യകമാെണന്നുള്ളതും പരെക്ക അറിയെപ്പടുന്ന ഒരു
പരമാർത്ഥമാകുന്നു. എങ്കിലും “പന്നേഗന്ദ്രശയന” തുട�
ങ്ങിയ അേനകം ഗാനങ്ങൾക്കു് അവിെടയും അവയുെട
രചനാകാലം മുതല്ക്കുതന്ന പ്രചാരമുണ്ടു്. തിരുമനസ്സുെകാ�
ണ്ടു് അഞ്ഞൂേറാളം പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതായി േക�
ട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിലും 313 പാട്ടുകേള ഇതുവെര കിട്ടീട്ടുള്ളു. േവ�
െറയും ചില പാട്ടുകൾ ഈയിടയ്ക്കുള്ള ഗേവഷണത്തിെന്റ
ഫലമായി ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവ തിരുമനസ്സിെല വാ�
ങ്മയങ്ങൾതെന്നേയാ എന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞി�
ട്ടില്ല. “പത്മനാഭ” എന്ന മുദ്രയില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ അവി�
ടേത്തതല്ല എന്നു വിചാരിക്കുന്നതു് അബദ്ധമാണു്. മറ്റു
മുദ്രയുള്ള പാട്ടുകളും ധാരാളമായുെണ്ടന്നു ഗേവഷകന്മാർ
ധരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഓേരാ പാട്ടും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉടൻ
അതു് ഓലയിൽ പകർത്തിച്ചു തൃൈക്കവിളയാട്ടേത്താടു�
കൂടി അക്കാലെത്ത പല സങ്ഗീതജ്ഞന്മാർക്കും അവി�
ടുന്നു് അയച്ചുെകാടുത്തിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഇനിയും
അവിടെത്ത സങ്ഗീതകൃതികൾ നമുക്കു ലഭിക്കുവാൻ
പാടില്ലായ്കയില്ല. അേനകം പാട്ടുകളിൽ രാഗമുദ്രയും കാ�
ണ്മാനുണ്ടു്. 313 പാട്ടുകളിൽ “ജയ േദവകീകിേശാര”
എന്നും “പരമപുരുഷ ജഗദീശ്വര ജയ ജയ” എന്നുമുള്ള
മങ്ഗളഗാനങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ 197 സംസ്കൃതത്തിലും 63
മലയാളത്തിലും 37 ഹീന്ദുസ്ഥാനിയിലും 8 െതലുങ്കിലും
1 കർണ്ണാടകത്തിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇവയ്ക്കുപു�
റേമ അഞ്ചു തില്ലാനകളുമുണ്ടു്. പ്രധാനങ്ങളായ സകല
രാഗങ്ങളിലും അവിടുന്നു പാട്ടുകൾ രചിച്ചുകാണുന്നു. കർ�
ണ്ണാടകസംഗീതത്തിൽ അക്കാലത്തു നടപ്പിലിരുന്ന സ്ത്രീ�
പുരുഷപുത്രദൂതീരാഗങ്ങളിൽ ഒന്നുംതെന്ന അവിടെത്ത
വിസ്മൃതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചിട്ടില്ല. (1) പൂർവകാേമാദരി,
(2) ശുദ്ധൈഭരവി, (3) ദ്വിജാവന്തി, (4) ലളിതപഞ്ചകം,
(5) മാളവി, (6) േഗാപികാവസന്തം എന്നീ രാഗങ്ങൾ
അപൂർവ്വങ്ങളാെണന്നു വിേദശീയരായ സങ്ഗീതശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാർ പറയുന്നുെവങ്കിലും അവയിൽ ചിലെതല്ലാം
അവിടെത്ത കാലത്തിനു മുൻപുതെന്ന കഥകളിസാ�
ഹിത്യത്തിൽ കവികൾ പ്രേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഹിന്ദു�
സ്ഥാനിയിൽനിന്നു് (1) ധ്രുവപദ്, (2) ഖ്യാൽ, (3) ധൂമ്രി,
(4) ഗസൽ, (5) ടപ്പാ, (6) ഖട്, (7) തില്ലാന തുടങ്ങിയ രാ�
ഗങ്ങൾ അവിടുന്നു സ്വീകരിച്ചു േകരളത്തിൽ ഇദംപ്രഥ�
മമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. (1) സാകി, (2) ദിണ്ഡി, (3) ഓവി,
(4) പഞ്ചചാമരം, (5) േകകാവലി എന്ന മട്ടുകൾ മഹാ�
രാഷ്ടയിൽനിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തു് അവെയ ഹരികഥക�
ളിൽ പ്രേയാഗിച്ചു മാർഗ്ഗദർശനം െചയ്തു. തിരുമനസ്സി�
െല സങ്ഗീതവാങ്മയങ്ങെള (1) കീർത്തനങ്ങൾ, (2)
പദങ്ങൾ, (3) വർണ്ണങ്ങൾ, (4) തില്ലാനകൾ, (5) പ്രബ�
ന്ധങ്ങൾ എന്നു് അഞ്ചിനമായി വിഭജിക്കാം. പ്രബന്ധ�
ങ്ങെളപ്പറ്റി മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.



14 കീർത്തനങ്ങൾ

കീർത്തനങ്ങൾ ഈശ്വരേസ്താത്രപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങ�
ളാണു്. ആെക 188 കീർത്തനങ്ങൾ തിരുമനസ്സുെകാ�
ണ്ടു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ 150 സംസ്കൃതത്തിലും 37
ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലും ഒന്നു കർണ്ണാടകഭാഷയിലുമാണു്
നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ
പ്രാേയണ ശ്രീപത്മനാഭേസ്താത്രങ്ങളാെണങ്കിലും അവ�
യുെട കൂട്ടത്തിൽ ഗണപതി, നരസിംഹമൂർത്തി, ശ്രീകൃ�
ഷ്ണൻ, ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകേണ്ഠശ്വരത്തു ശിവൻ, ശുചീന്ദ്രത്തു
സ്ഥാണുമൂർത്തി, പത്മനാഭപുരത്തു് ആനന്ദവല്ലി, ൈവ�
ക്കത്തപ്പൻ, കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി, ഹരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മ�
ണ്യൻ, ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവാറാട്ടുകാവിൽ ഭഗവതി, പള്ളി�
യറ ഭഗവതി, ഹനൂമാൻ ഈ േദവതകെളപ്പറ്റിയുള്ള
േസ്താത്രങ്ങളും കാണാം. ഇവ കൂടാെത നവരാത്രി കീർ�
ത്തനങ്ങളും നവരത്നമാലികാ കീർത്തനങ്ങളും അവിടു�
ന്നു് ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. നവരാത്രി കീർത്തനങ്ങൾ നവരാ�
ത്രി ഒൻപതു ദിവസവും തിരുവനന്തപുരത്തു വലിയ െകാ�
ട്ടാരത്തിൽ സരസ്വതീ മണ്ഡപത്തിൽ പാടുന്നതിനായി
രചിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന കീർത്തനം
പാടണം എന്നു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അന്നു നിശ്ചയിച്ച�
തു േപാെല ഇന്നും നടന്നു വരുന്നു. ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത
ആറു കീർത്തനങ്ങൾ സരസ്വതീപരങ്ങളും മറ്റു മൂന്നു ദുർ�
ഗ്ഗാപരങ്ങളുമാകുന്നു. നവരത്നമാലാ കീർത്തനങ്ങൾ
“ശ്രുതിവരദകീർത്തനം” എന്ന ഭക്തിമഞ്ജരീ പദ്യത്തിൽ
അവിടുന്നു രചിച്ചിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിമാർഗ്ഗങ്ങൾക്കു്
ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.

പദങ്ങളും മറ്റും
പദങ്ങൾ പ്രാേയണ ശൃങ്ഗാരാത്മകങ്ങളും ഭരതനാട്യ�
ക്കാർക്കു േവണ്ടി രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളവയുമാണു്. ഈ ഇന�
ത്തിൽ 65 പാട്ടുകൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. അവയിൽ അൻപതു
മലയാളത്തിലും, പത്തു സംസ്കൃതത്തിലും, അഞ്ചു െതലു�
ങ്കിലും രചിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഭാഷാപദങ്ങളിൽ ചിലെതല്ലാം
കുേറയധികം പച്ചയായിേപ്പായി എന്നു പഴിക്കുന്നവ�
േരാടു് അവയിെല നായകൻ ശ്രീപത്മനാഭനും നായിക
േഗാപസ്ത്രീയുമാെണന്നും ആ ഗാനങ്ങളുെട നിഷ്കൃഷ്ടമായ
പരിേശാധനയിൽ ഭക്തി ശൃങ്ഗാരെത്ത അധഃകരി�
ക്കുന്നതായാണു് ആസ്തികന്മാരുെട അനുഭൂതിെയന്നും
സമാധാനം പറയാവുന്നതാണു്. വർണ്ണങ്ങൾ ചൗകവർ�
ണ്ണങ്ങെളന്നും താനവർണ്ണങ്ങെളന്നും രണ്ടു തരത്തിലു�
ണ്ടു്. ചൗകവർണ്ണങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ സാമാന്യാധിക�
മായ സരസ്വതീ പ്രസാദം േവണം. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു
19 ചൗകവർണ്ണങ്ങളും 2 താനവർണ്ണങ്ങളും നിബന്ധിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ചൗകവർണ്ണങ്ങളിൽ 17 സംസ്കൃതവും ഒന്നു െതലു�
ങ്കും ഒന്നു മലയാളവുമാണു്. അവിടെത്ത ചൗകവർണ്ണ�
ങ്ങൾ അദ്വിതീയങ്ങെളന്നാണു് അഭിേജ്ഞാത്തമന്മാ�
രുെട ഐകകേണ്ഠ്യനയുള്ള അഭിപ്രായം. താനവർണ്ണ�
ങ്ങൾക്കു സാഹിത്യത്തിെന്റ സാഹായം ആവശ്യമില്ല.
തിരമനസ്സു െകാണ്ടു് ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള രണ്ടു താനവർണ്ണളും
െതലുങ്കാണു്.

ഉപസംഹാരം
തിരുമനസ്സിെല സംസ്കൃതഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നും തെന്ന
ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കണെമന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഉദ്ധരി�
ച്ചാൽ പലതും പകർേത്തണ്ടിവരും. അതുെകാണ്ടു് അവ
എല്ലാം അനുവാചകന്മാർക്കു െക.ചിദംബരവാധ്യാർ പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം വായിച്ചു് ആനന്ദസാഗരതര�
ങ്ഗപരമ്പരകളിൽ മജ്ജേനാന്മജ്ജനം െചയ്തുെകാള്ളു�
വാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു. തിരുമനസ്സിെല ഭാഷാഗാനങ്ങൾ
അവിയിെല ശബ്ദമാധുര്യംെകാണ്ടും, അർത്ഥചമൽക്കാ�
രംെകാണ്ടും, രസപുഷ്ടിെകാണ്ടും ഉത്തമസാഹിത്യത്തി�
െന്റ ഉപരിതലത്തിലാണു് പരിലസിക്കുന്നതു് എന്നുകൂടി
പറേയണ്ടതുണ്ടു്. മാ തൃകയായി ഒരു ഗാനം മാത്രം പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കാം.

നീലാംബരി–അടന്ത

പല്ലവി:

കാമിനീ ഹന്ത ഞാെനന്തു െചയ്വൂ?

അനുപല്ലവി:

താമസം സാരസനാഭൻ തരുണി

വരുവതിെനന്തേഹാ ബാേല! വദ ചാരുശീേല! (കാമിനി)

ചരണങ്ങൾ:

1 മടുമലർശരനിതാ വന്നുമതിപടുതരശരങ്ങെളയ്യുന്നു

മടിയാേത വരെനന്നു വന്നു മമ മന്മഥകദനം തീർക്കുന്നു?

െവടിവതിനിഹ കിന്നു സങ്ഗതി ഝടിതി രമണനകാര�
ണം (കാമിനി)

സുമുഖി! മൃദുഭാഷിണി! സഖി!

2 കിസലയവിരചിതതല്പംഹന്ത! കിളിെമാഴിമമാനലകല്പം

അസമശരതാപമനല്പം മമ ഹലഹല! ദിനെമാരു കല്പം,

സസുഖെമെന്നാടു മുന്നമാടിന സരസലീലകൾ കാന്തൻ
മറേന്നാ?

മമ േമാഹെമേന്നാ? (കാമിനി)

3 തരളമിഴി നീ െചന്നു െമേല്ല പ്രാണദയിതേനാടിഹ േശാകം
െചാേല്ല

കരുണ തവ െതേല്ലാളമിേല്ല നീ കമനി മൽപ്രിയ സഖിയ�
േല്ല?

സ്മരസമാകൃതിയായ കണവനു ചതികൾ െചയ്വതുചിത�
േമാ?

ലലേന! കുരുവിന്ദരദേന! (കാമിനി)

തിരുമനസ്സിെലപ്പറ്റി ചില സമകാലികന്മാർ 
കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാൻ അവിടെത്തപ്പ�
റ്റി

“വാണീയസ്യ മേനാരമാ കുവലയാനന്ദപ്രദം യന്മുഖം
പാണീ സന്തതചിന്തിതാർത്ഥഘടനാചിന്താമണീ

ചാർത്ഥിനാം
മീമാംസാപദേമവ മധ്യമലഘുശ്രുത്യന്തസഞ്ചാരിണീ
ദൃഷ്ടിസ്തം നൃപമന്തരാ ഭഗവതീ വിദ്യാ കുേതാ വർത്തേത?”

എന്നും െകാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയ തമ്പുരാൻ
“ഷഷ്ഠീതൽപുരുഷാഹ്വേയാ നൃപതിഷു പ്രാേയണ

വിദ്വൽപ്രഭു–
ശ്ശബ്ദസ്സംപ്രതി കർമ്മധാരയതയാപ്യാഭാതി വഞ്ചീശ്വേര
ഇത്യാകർണ്ണ്യ പുനർവിേലാക്യ ച

ബഹുവ്രീഹിത്വേമതൽപേദ”
കിം േശാകാദിവ നഃസ്ഥിതിഃ ക്വചിദപി ദ്വന്ദ്വാവ്യയീ

ഭാവേയാഃ”

എന്നും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മറ്റു ചില കവികളുെട പ്രശസ്തിപ�
ദ്യങ്ങൾ യഥാവസരം ഉദ്ധരിക്കാം. ധ്വരമാർ േരഖെപ്പടു�
ത്തീട്ടുള്ള വിശിഷ്ടാഭിപ്രായങ്ങൾ പകർത്തുന്നില്ല. ഇരയി�
മ്മൻതമ്പി അവിടെത്ത ദിനചര്യെയപ്പറ്റി

“വിദ്വൽകൃതനവസൂക്തിശ്രവണേമാ
വിേദ്യാതിതഹിതകൃത്യവിചാരേമാ
ഹൃദ്യാരവവാദ്യവിേനാദേമാ
പാേത്രാചിതബഹുവിത്തവിതരണേമാ
ശാസ്ത്രവാദേമാ, ഗായകസാർത്ഥഗാനേമാ, സ്ത്രീഗണ–
നൃത്തേയാഗേമാ, മധുജിൽേക്ഷത്രഗമനേമാ”

എന്നു പാടിയിരിക്കുന്നു.



15 രുൿമിണീബായി രാജകുമാരി
(984–1012)

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ േജ്യഷ്ഠസേഹാദ�
രി ആയില്യംതിരുനാൾ രുൿമിണീബായി രാജകുമാരി�
െയപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവിടേത്തയ്ക്കും
സങ്ഗീത സാഹിത്യങ്ങളിൽ നല്ല വാസനയുണ്ടായിരു�
ന്നു. ഇരയിമ്മൻ തമ്പി “കുലേശഖരനൃപേസാദരിതന്നു�
െട ഗുണവർണ്ണനെമളുേതാ?” എന്നാരംഭിക്കുന്ന കീർത്ത�
നത്തിൽ അവിടേത്തയ്ക്കു്

“സങ്ഗീതാഞ്ചിത സാഹിത്യാദിവിധങ്ങളിേലറ്റം േമാഹവും,
ശൃങ്ഗാരാദിരസാന്വിതനാടകഭങ്ഗികൾ കണ്ടു

വിേനാദവും.
മങ്ങാതുെള്ളാരു മങ്ഗലതരനിയമങ്ങെളാടമലാചാരവും,
ഗങ്ഗാധരഹരിഗൗരീപദഭജനങ്ങളിലതിവിശ്വാസവും”

മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നതായി വർണ്ണിക്കുന്നു. മുഖാരിരാഗ�
ത്തിൽ “ശ്രീകേണ്ഠശ പാഹി” എന്ന ഗാനം രചിച്ചിട്ടുള്ള�
തു് ആ തമ്പുരാട്ടിയാകുന്നു.

“ശ്രീകേണ്ഠശ! പാഹി! പാഹി! പാർവതീപേത!
ശ്രീ ഞങ്ങൾക്കു വളർേത്തണം ശ്രീപരേമശ! (ശ്രീകേണ്ഠശ)
സാദരം നീ തന്നുവേല്ലാ േസാദരന്മാർ രണ്ടുേപെര
േസാദരിേയയും ലഭിപ്പാനാശേയറുന്നു.” (ശ്രീകേണ്ഠശ)

എന്നിങ്ങെന ആ ഗാനം പുേരാഗമിക്കുന്നു.



16 ചങ്ങനാേശ്ശരി
രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ—
ജീവിതം

ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തു െകാട്ടാരത്തിെല ആദ്യ�
െത്ത കാരണവരായിരുന്ന അച്ഛൻ േകായിത്തമ്പുരാ�
െനപ്പറ്റി മുൻപു പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അവിടുേത്തയ്ക്കു
വിദ്വാനും മീമാംസകമൂർദ്ധന്യനുമായി ഇത്തമ്മർേകാ�
യിത്തമ്പുരാൻ എന്ന േപരിൽ ഒരു മരുമകനുണ്ടായിരു�
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗിേനയനാണു് പണ്ഡിതേശ്ര�
ഷ്ഠനായ രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ. ആ േകാ�
യിത്തമ്പുരാെന്റ ജനനം ഏതു െകാല്ലത്തിലായിരുന്നു�
െവന്നു നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ രുൿമിണീരാജ്ഞിയുെട
പുത്രിയായി 1005-ആണ്ടു ധനുമാസം 13-ാംനു ജനിച്ചു
ലക്ഷ്മീരാജകുമാരിെയ അേദ്ദഹം പള്ളിെക്കട്ടു കഴിച്ചതു
1015 േമടത്തിലാകയാൽ അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഉേദ്ദ�
ശം 16 വയസ്സായിരിക്കാേന ഇടയുള്ളു. ആ പള്ളിെക്കട്ടി�
െനപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ചാണു് രവിവർമ്മൻതമ്പി

കംസം േമാദയുതം ചകാര മഥുരാ; സങ് ക്രന്ദേനനാത്വിതാ
നിത്യം സാപ്യമരാവതീ; നനു കുേബരാധ്യാസിതാ

സാളകാ;
ജൂഷ്ടാ േഭാഗവതീ ദ്വിജിഹ്വനികൈരർവഞ്ചീശ്വര! ത്വൽപുരീ
ശ്രീൈവകുണ്ഠപുരീവ രാജതി വിവാഹാലംകൃതം

സാംപ്രതം”

എന്ന േശ്ലാകം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. 1030-ൽ അത്തംതിരുനാ�
ളിലും 1033-ൽ മൂലംതിരുനാളിലും രണ്ടുരാജകുമാരന്മാെര
പ്രസവിച്ചു് ആ െകാല്ലത്തിൽ കന്നി 22-ാംനു ലക്ഷ്മീരാ�
ജ്ഞി േദഹവിേയാഗം െചയ്തു. അവരിൽ രണ്ടാമെത്ത കു�
മാരനാണു് 1060 മുതൽ 1099 വെര തിരുവിതാംകൂർ ഭരി�
ച്ച മഹാത്മാവായ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാ�
രാജാവു്. അതിൽപ്പിന്നീടു േകായിത്തമ്പുരാൻ അധിക�
കാലം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. 1034 മീനമാസത്തിൽ അേദ്ദഹ�
വും അന്തരിച്ചു. എന്നാൽ അതിനു മുൻപുതെന്ന തെന്റ
മരുമകനായ േകരളവർമ്മേദവെന നാലരെക്കാല്ലെത്ത
നിരന്തരവും നിഷ്കൃഷ്ടവുമായ ശിക്ഷണംെകാണ്ടു സകല�
കലാവല്ലഭനാക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. മാ�
തുലെനേപ്പാെല തെന്ന അവിടേത്തയ്ക്കു് ആ െകാല്ലം േമ�
ടം 13-ാംനു തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിെല മെറ്റാ�
രു ലക്ഷ്മീരാജ്ഞിെയ (ഭരണിതിരുനാൾ) പരിഗ്രഹിക്കു�
ന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. രാജരാജവർമ്മേകായിത്ത�
മ്പുരാെനപ്പറ്റി അവിടുന്നു ഹനുമദുത്ഭവം ആട്ടക്കഥയുെട
ആരംഭത്തിൽ

“അജ്ഞാനസ്ഫുരദന്ധകാരപടലീമൂർച്ഛാലഹൃച്ചക്ഷുേഷ
േമാഹം വാങ്മയകൗമുദീവിലസിൈതരുത്സാരയാമാസ

യഃ
തം വിദ്വജ്ജനമാനനീയമതിൈവശദ്യം മമാദ്യം ഗുരും
വേന്ദ മാതുലമുല്ലസദ്ഗുണമയം ശ്രീരാജരാജാഹ്വയം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ 
രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ സ്വാ�
തിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ (1) സ്യാനന്ദൂര പുരവർ�
ണ്ണനപ്രബന്ധത്തിനു സുന്ദരി എന്ന വ്യാഖ്യാനവും (2)
നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരുെട അന്യാപേദശശതകത്തിെല
നാല്പതിൽപ്പരം േശ്ലാകങ്ങൾക്കു ഹൃദയങ്ഗമമായ മെറ്റാ�
രു വ്യാഖ്യാനവും, (3) ഭാഷയിൽ േസാമവാരവ്രതം എന്ന
ആട്ടക്കഥയുെട പൂർവ്വഭാഗവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുന്ദരി സർ�
വ്വങ്കഷവും സരസഗംഭീരവും ഗുഢാർത്ഥപ്രതിപാദകവു�
മായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു. അതിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
കവി ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “കരബദരവദാേസ്ത”
എന്ന േശ്ലാകത്തിനുേമലാണു് ഇവ വരുന്നതു്.

“തദ്ഭാഗിേനയസ്യ ച ഭാഗിേനയ–
സ്തൈഥവ നാമ്നാ ഖലു രാജരാജഃ
വിദ്വജ്ജനാനന്ദനേഹതുഭൂതാം
വഞ്ചീശസൂക്തിം വിവൃേണാതി േമാദാൽ.

വിദ്യാജാലമേഹാദേധഃ കവികുലേശ്രണീശിേരാലംകൃേതർ–

ന്നാനാസദ്ഗുണസഞ്ചൈയകവസേതർവഞ്ചി
ക്ഷമാധീശിതുഃ

കാവ്യം തദ്വിബുേധാപലഭ്യവിലസദ്ഗുഢാർത്ഥരത്നാകരം
ലക്ഷ്മീനാഥകൃപാതരീവരബലാന്നൂനം തരിഷ്യാമ്യഹം.

ശ്രീവഞ്ചിഭൂപാലകൃതപ്രബന്ധ–
ഗുഢാർത്ഥവിദ്യാവിരഹാതുരാണാം
േമാദായ കുർേവ ഖലു സുന്ദരീം താം
വ്യാഖ്യാമലങ്കാരമേനാഹരാങ്ഗീം.
ഉദിതാ ഖലു രാജരാജനാമ്നഃ
സരസാലങ്കരണാവഭൂഷിതാങ്ഗീ
അതി ചാരുപദാ തു സുന്ദരീയം
രസികാനാം വിതേനാതു േമാദഭാരം.”

ലക്ഷ്മീനാഥശബ്ദംെകാണ്ടു് അച്ഛൻേകായിത്തമ്പുരാേന�
യും ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്യാപേദശവ്യാ�
ഖ്യ മുഴുമിച്ചിട്ടില്ല. േസാമവാരവ്രതവും അപൂർണ്ണംതെന്ന.
അതു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ ഒരു േശ്ലാകവും പദവും ഉദ്ധരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“കദാചിദ്രാജാസൗ മധുകരപികാരാവമധുേര
മേനാേജ്ഞ മാേലയാനിലചലിതമാകന്ദനികേര
മുദാ ദാൈരൈസ്സ്വരം സരസവചനാലാപചതുൈര–
സ്സഹാരാേമ േരേമ രതിരമണലീലാസു രസധീഃ

എന്നാണു് േശ്ലാകം. ആ ആട്ടക്കഥ 1050-ാണ്ടിടയ്ക്കു േക�
രള വർമ്മേദവൻ പൂരിപ്പിച്ചു.



17 ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്
(990–1036)—ജീവിതം

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കനിഷ്ഠ സേഹാ�
ദരനായി 990 ചിങ്ങം 3-ാംനു ജനിച്ച ഉത്രംതിരുനാൾ
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാെനപ്പറ്റി മുൻപു പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഉത്രത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ ഭാഗ്യം
എെന്നാരു പര്യായമുള്ളതിനാൽ ഭാേഗ്യാദയമാർത്താ�
ണ്ഡവർമ്മാെവന്നു് അവിടെത്ത പറഞ്ഞുവരുന്നു. േജ്യ�
ഷ്ഠെന്റ ഗുരുനാഥന്മാർ തെന്നയായിരുന്നു അവിടെത്ത�
യും ഗുരുനാഥന്മാർ. മലയാളത്തിനും തമിഴിനും പുറെമ
സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, മഹാരാഷ്ട്രി എന്നീ
ഭാഷകളിൽ അവിടുന്നും ൈവദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചു. സംസ്കൃ�
തത്തിൽ േജ്യഷ്ഠേനാളംതെന്ന പാണ്ഡിത്യം ഇല്ലായിരു�
ന്നു എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിടേത്തക്കാൾ അധികം
അറിവുേനടുകയും അക്കാലെത്ത ധ്വരമാരുെട അതിര�
റ്റ േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്തു.
അേനകം ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിേശഷിച്ചു രസത�
ന്ത്രത്തിലും അവിടുന്നു് ആർജ്ജിച്ചിരുന്ന ജ്ഞാനം വി�
പുലമായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ രീതിയിലുള്ള ൈവദ്യവിദ്യ�
യിൽ അവിടേത്തക്കുണ്ടായിരുന്ന വിചക്ഷണത ആർ�
ക്കും ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. െകാട്ടാരത്തിൽ സ്വന്ത�
മായി ഒരു ഡിെസ്പൻസറി സ്ഥാപിച്ചു് അവിെട േരാഗിക�
െള താൻതെന്ന പരിേശാധിച്ചു് അവർക്കു മരുന്നു െകാ�
ടുക്കുകയും ലഘുപരിമാണത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയെചയ്യുക�
യും െചയ്യുന്നതിൽ അവിടുന്നു് അനുദിനം വ്യാപൃതനായി�
രുന്നതായും അറിയാം. തിരുവനന്തപുരെത്ത സർക്കാർ
ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയിലും അവിടു�
ന്നു സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. ഉത്രംതിരുനാൾ 1022
ധനു 26-ാംനു സിംഹാസനാരൂഢനായി. 1028 േമടം 28-
ആനു-യാണു് െഗൗരി പാർവ്വതീറാണി നാടുനീങ്ങിയതു.
1024- ാമാണ്ടു തഞ്ചാവൂർ മാധവരായെര ആയില്യംതിരു�
നാൾ, വിശാഖംതിരുനാൾ എന്നീ െകാച്ചു തമ്പുരാക്കന്മാ�
െര ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു നിയമിച്ചു. 1028 വെര
അദ്ധ്യാപകവൃത്തി തുടർന്നതിനുേമൽ മാധവരായർ
ഗവർെമ്മന്റു സർവ്വീസിൽ േചർന്നു് 1033 മകരം 6-ാംനു
തിരുമനസ്സിെല ദിവാൻജിയായി. പിന്നീടു ആയില്യംതി�
രുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ രാജ്യഭരണകാലത്തും 1047
േമടം 31-ാംനു വെര ആ ഉന്നതസ്ഥാനെത്ത അലങ്കരി�
ച്ചു് അനന്യസുലഭമായ ഭരണകുശലതെകാണ്ടു വഞ്ചി�
രാജ്യത്തിനു േപരും െപരുമയും വളർത്തി. ആ മഹാനു�
ഭാവനാണു് പിന്നീടു രാജാ സർ.റ്റി. മാധവരായരായതു്.
അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ചില സംഗതികൾ േമലും പ്രസ്താവി�
േക്കണ്ടിവരും. 1033 കന്നി 22-ാംനു മാേവലിക്കരനിന്നു
രണ്ടു രാജകുമാരിമാെര ദെത്തടുത്തു. അവരിൽ േജ്യഷ്ഠ�
സേഹാദരിയായ ലക്ഷ്മീബായിെയ ചങ്ങനാേശ്ശരി േക�
രളവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെനെക്കാണ്ടു് 1034 േമടം 13-
ാംനു വിവാഹം െചയ്യിച്ചു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
അവിടുന്നാണു് പിന്നീടു േകരളസാഹിത്യചക്രവർത്തിയാ�
യിത്തീർന്ന വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ. മാർത്താണ്ഡ�
വർമ്മമഹാരാജാവു പതിമ്മൂന്നിൽച്ചില്വാനം െകാല്ലം
രാജ്യഭാരം െചയ്തു് 1036 ചിങ്ങം 4-ാംനു ചരമഗതിെയ
പ്രാപിച്ചു. േജ്യഷ്ഠെന അവിടുന്നു് ഈശ്വരനിർവ്വിേശഷ�
മായി ആരാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ േജ്യഷ്ഠെന്റ കലാേപാ�
ഷണപരിപാടി മിക്കവാറും അേത നിലയിൽത്തെന്ന
അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നു. ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ, ൈവ�
ക്കത്തു പാച്ചുമൂത്തതു് മുതലായ ചില പുതിയ പണ്ഡിത�
മൂർദ്ധന്യന്മാേരയും ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാരായി അവിട�
േത്തക്കു കിട്ടി. താരതേമ്യന േജ്യഷ്ഠൻ അധൃഷ്യനും അനു�
ജൻ അഭിഗമ്യനുമായിരുന്നു; ഓജസ്സിനും പ്രഭാവത്തിനും
പകരം അവിടേത്തയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതു സർവ്വമേനാരഞ്ജ�
കമായ സൗമ്യത്വമായിരുന്നു. ഈ വസ്തുത ഇരയിമ്മൻത�
മ്പി അവിടെത്ത സ്ഥാനേരാഹണാവസരത്തിൽ രചിച്ച
രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കീട്ടുണ്ടു്.

“അർക്കൻേപായസ്തമിേച്ചാരളവതിലുളവായ്–
വന്ന ഗാഢാന്ധകാരം

തക്കത്തിൽദ്ദൂ െര നീക്കിക്കുവലയബഹളാ–
േമാദമുണ്ടാക്കുവാനായ്

െചാെല്ക്കാണ്ടീടുന്ന പൂർവാചലശിരസി വിള–
ങ്ങുന്ന സംപൂർണ്ണചന്ദ്രൻ

ദിെക്കല്ലാം െവണ്മേചർക്കുന്നതിനുപമ ഭവാൻ
തെന്ന വഞ്ചിക്ഷിതീേന്ദാ!

കന്ദർപ്പൻ മൂർത്തിമാേനാ? കനിെവാടവനിയിൽ–
ക്കല്പവൃക്ഷം ജനിേച്ചാ?

െപാന്നിൻ പൂമാതിേനവം കളിനിലമധുനാ
പത്മനാഭൻ ചമേച്ചാ?

ഇന്ദ്രൻ വേന്നാ ധരിത്ര്യാം? കലയതു കുറയാ–
തുള്ള പൂർേണ്ണന്ദുതാേനാ?

മേന്യ താപം ജനാനാം ശമയിതുമുളവാ–
യിങ്ങു മാർത്താണ്ഡേദവൻ.”

കഥകളിയുെട അഭിവൃദ്ധി
ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന േകരളീയർ പ്രാധാ�
േന്യന െകാണ്ടാടുന്നതു് അവിടുന്നു കഥകളിയുെട ജീവാ�
തുവായിരുന്നു എന്നുള്ളതുെകാണ്ടാണു്. അതിബാല്യ�
ത്തിൽത്തെന്ന അവിടേത്തക്കു് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
അസാധാരണമായ അഭിനിേവശമുണ്ടായിരുന്നു. അവി�
ടുന്നുതെന്ന കയ്യും െമയ്യും സ്വാധീനമാക്കി ഓേരാ േവഷ�
ത്തിൽ അരങ്ങത്തു വന്നു് ആടി കാണികെള രസിപ്പിക്കു�
കയും പാർവ്വതീറാണിയുെട പക്കൽനിന്നു പാരിേതാഷി�
കം വാങ്ങിക്കുകയും െചയ്തുവന്നിരുന്നതായി പഴമക്കാർ
പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. 1003-ആണ്ടു െകാച്ചി രാമവർമ്മമ�
ഹാരാജാവിെന്റ നിര്യാണത്തിൽ ആശ്രയവിഹീനയാ�
യിത്തീർന്ന ആ വിശിഷ്ടകല അന്നു തിരുവിതാംകൂർ
ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്ന ഉത്രംതിരുനാൾ തമ്പുരാെന്റ
വാത്സല്യപൂർണ്ണമായ പരിലാളനത്തിൽ േമൽക്കുേമൽ
വളർന്നു. ഇതരകലകളുെട പുരശ്ചാരണത്തിൽ ജാഗ�
രൂകനായിരുന്ന േജ്യഷ്ഠൻ അതിെന്റ േപാഷണഭാരം
മാത്രം അനുജനിൽ നിേക്ഷപിച്ചതു് ആ വിഷയത്തിൽ
അവിടേത്തയ്ക്കുള്ള പാടവവിേശഷെത്ത അഭിനന്ദിച്ചുത�
െന്നയായിരിക്കണം. ഇളയതമ്പുരാെന്റ വാസസ്ഥലം
വലിയ െകാട്ടാരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായ ഭജനപ്പുരെക്കാ�
ട്ടാരത്തിലായിരുന്നു. കുെറ അകെലയുള്ള പൂജപ്പുരെക്കാ�
ട്ടാരവും അവിടെത്ത അധീനതയിലായിരുന്നതിനാൽ
അവിെടെവച്ചാണു് കഥകളി നടത്തിവന്നതു്. പല ദിക്കു�
കളിൽനിന്നും പ്രശസ്തന്മാരായ നടന്മാെര വരുത്തിയും മു�
ഖശ്രീയും േവഷേച്ചർച്ചയുമുള്ള യുവാക്കന്മാെര തിരെഞ്ഞ�
ടുത്തു് അഭ്യസിപ്പിച്ചും ഒരു നല്ല കഥകളിേയാഗം അവിടു�
ന്നു രൂപവൽകരിച്ചു. അതിെന ആദ്യകാലത്തു പൂജപ്പുര�
െക്കാട്ടാരംവക കഥകളിേയാഗെമന്നും തിരുമനസ്സിെല
സിംഹാസനേരാഹണത്തിനു േശഷം വലിയ െകാട്ടാ�
രം വക കഥകളിേയാഗെമന്നും ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുവന്നു.
കപ്ലിങ്ങാടൻ, കല്ലടിേക്കാടൻ, െവട്ടത്തു് എന്നീ മൂന്നു
സംപ്രദായങ്ങളിേലയും വിേശഷഗുണങ്ങൾ സേമ്മളി�
പ്പിച്ചാണു് അവിടന്നു െകാട്ടാരം കളിക്കാെര പരിശീലി�
പ്പിച്ചതു്. േകാട്ടയത്തിനു സമീപം കുടമാളൂർ േദശത്തു�
കാരനായ വിളായിേക്കാട്ടു നമ്പൂരിയാണു് ആ വിഷയ�
ത്തിൽ അവിടേത്തയ്ക്കു വിദേഗ്ദ്ധാപേദശം നല്കുകയും നല്ല
നടന്മാെര േയാഗത്തിൽ േചർക്കുന്നതിനായി നാനാ�
േദശങ്ങളിൽ നിന്നു െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തുവന്നതു്.
തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു േനരിട്ടു പരിേശാധിച്ചു തൃപ്തിെപ്പടാ�
െത ആർക്കും ആ േയാഗത്തിൽ നടനായി േചരുവാൻ
മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വളെര െമച്ചത്തിലുള്ള ഒരുകൂട്ടം
കളിെക്കാപ്പം ആ േയാഗത്തിെന്റ ആവശ്യത്തിന്നായി
അവിടുന്നു തീർപ്പിച്ചുെകാടുത്തു. അങ്ങെന അല്പകാലം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഈശ്വരപിള്ള, പഴയ െകാച്ചുകൃഷ്ണപി�
ള്ള, പുത്തൻ െകാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള, പഴവങ്ങാടി നാണുപി�
ള്ള, കണ്ടച്ചപ്പണിക്കർ, െകാച്ചപ്പപ്പണിക്കർ, വലിയ
െകാച്ചയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, േശഖരവാരിയർ, കണ്ടിയൂർ പപ്പു�
പിള്ള, കിട്ടുപ്പണിക്കർ, കിട്ടുണ്ണി, നളനുണ്ണി എന്നിങ്ങെന
അനുഗൃഹീതന്മാരായ പല അഭിേനതൃമൂർദ്ധന്യന്മാരും
ആ േയാഗത്തിെല അംഗങ്ങളായിത്തീർന്നു.

“െകാച്ചയ്യപ്പനു കത്തിയും കരിയുമാം പച്ചയ്ക്കിടിേച്ചന്നനും
െമച്ചത്തിൽസ്സരസം പതിഞ്ഞപദമങ്ങാടീടുവാനുണ്ണിയും”

ഇത്യാദി േശ്ലാകത്തിൽ അവിടുന്നുതെന്ന അവരിൽ ചില�
രുെട സിദ്ധിവിേശഷങ്ങെള വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നളനുണ്ണിയു�
െട ശരിയായ േപരു് എെന്തന്നറിയുന്നില്ല. അേദ്ദഹവും
കിട്ടുണ്ണിയും സേഹാദരന്മാരായിരുന്നു. െകാച്ചയ്യപ്പപ്പണി�
ക്കെരേപ്പാെല അലർച്ചയ്ക്കു് ഒരു നടൻ ഉണ്ടായിട്ടിെല്ല�
ന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവെരപ്പറ്റിെയല്ലാം തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കു്
അപാരമായ വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ നടരത്നഹാ�
രത്തിൽ നടുനായകമായി േശാഭിച്ചതു് ഈസ്വരപിള്ള�
യാണു്. ഈശ്വരപിള്ള, അഥവാ കുമാരൻ ഈശ്വരൻ,
വിളവംേകാട്ടുതാലൂക്കിൽ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിെല
അംഗമായിരുന്നു. നടനകലയിൽ അനുദിനം സമ്പാ�
ദിച്ച അഭൗമമായ പാടവംനിമിത്തം അേദ്ദഹം തിരുമ�
നസ്സിെല പ്രേത്യകപ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിക്കുകയും പള്ളി�
യറ വിചാരിപ്പുകാരനായി നിയമിതനാകുകയും െചയ്തു,
അവിടെത്ത മരണാനന്തരവും ആ കലാപ്രണയി പല
സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു േക്ഷത്രപരിധികളിൽ ഉത്സ�
വാവസരത്തിലും മറ്റും ചില കഥകളിേയാഗങ്ങളിൽ സ്വ�
യേമവ പങ്കുെകാണ്ടു ശാരദാേദവിെയ തെന്റ അഭിന�
യൈകങ്കര്യംെകാണ്ടു ആരാധിച്ചുവന്നു. വിചാരിപ്പുകാർ
1028-ാണ്ടിടയ്ക്കു തിരുമനസ്സിെല ഉപേദശമനുസരിച്ചു തി�
രുവനന്തപുരത്തു േകരളവിലാസം എെന്നാരു മുദ്രാലയം
സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൽനിന്നു് 1033-ാണ്ടു് അൻപത്തി�
നാലു ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥകൾ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ�
മായ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്തു. അതു ഭാഷാ
സാഹിത്യത്തിനു് ഒരു പരേമാപകാരമായി പരിണമിച്ചു.
ആ മുദ്രാലയത്തിൽനിന്നുതെന്ന 1028-ൽ സ്വാതിതിരു�
നാൾ മഹാരാജാവിെന്റയും ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെടയും
ചില കീർത്തനങ്ങളും മറ്റും പ്രകാശനം െചയ്യുകയുണ്ടാ�
യിട്ടുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാമായാണം, നളചരിതം എന്നീ കി�
ളിപ്പാട്ടുകളും അവിെട മുദ്രണം െചയ്തതായി കാണുന്നു.
അതാണു് േകരളത്തിൽ ഗവർെമ്മൻറിെന്റയും മിഷണ�
റിമാരുെടയും അല്ലാത്ത ആദ്യെത്ത അച്ചുക്കൂടം എന്നു
േതാന്നുന്നു. 54 ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥയിൽ േവ്യാമാ�
സുരവധംേപാെലയുള്ള ചില െപാട്ടക്കൃതികളും കടന്നു
കൂടീട്ടുെണ്ടങ്കിലും പ്രാേയണ നല്ല കഥകൾേക്ക പ്രേവശം
അനുവദിച്ചുകാണുന്നുള്ളു. അതിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള ആട്ട�
ക്കഥകളിെല െതറ്റു തിരുത്തുന്നതിൽ 1031-ൽ യശശ്ശരീ�
രനായ രവിവർമ്മൻ തമ്പിക്കും ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു
എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
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തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അേനകം ആട്ടക്കഥകൾ തനിക്കു്
അഭിമതന്മാരായിരുന്ന കവികെളെകാണ്ടു രചിപ്പിച്ചു.
രവിവർമ്മൻതമ്പി

“ശ്രീരാമവർമ്മകുലേശഖരേസാദരസ്യ
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുവഭൂമിപേതർന്നിേദശാൽ
േകനാപി തൽപദജൂഷാ കില ദക്ഷയാഗ–
നാട്യപ്രബന്ധമുദിതം സുധിയഃ പുനന്തു”

എന്നു ദക്ഷയാഗത്തിലും, െകാച്ചുപിള്ളവാരിയർ
“നൃേപന്ദ്രകുലേശഖരക്ഷിതിപേസാദരേസ്യാജ്ജ്വല–
പ്രശാന്തഗുണശാലിേനാ യുവമഹീപേതരാജ്ഞയാ
കൃതാം കിമപി േകനചിത്ത്വഭിനേയാചിതമുർവശീ–
സ്വയംവരകഥാം ബുധാശ്ശ്രവണേഗാചരീകുർവതാം”

എന്നു് ഉവ്വശീശ്വയംവരത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനി�
ന്നു് ആ രണ്ടു കഥകളും അവർ നിർമ്മിച്ചതു് അവിടുന്നു
യുവരാജാവായിരുന്നേപ്പാൾ നല്കിയ നിേദശമനുസരി�
ച്ചാെണന്നു കാണാവുന്നതാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള കൃ�
തികൾക്കുപുറേമ താനും ഒരു കഥ രചിക്കുകയുണ്ടായി;
അതാണു് സിംഹധ്വജചരിതം. ഇതിവൃത്തം കുഞ്ചൻന�
മ്പിയാരുെട ശിവപുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായ കാ�
ശിമാഹാത്മ്യംതെന്നയാണു്. രംഗപ്രേയാഗത്തിനു് അനു�
ഗുണമായ വിധത്തിൽ കവി ആ കഥയിൽ പല വ്യത്യാ�
സങ്ങളും വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. തമ്പുരാെന്റ സാഹിത്യം രണ്ടാം�
കിടയിേല നില്ക്കുന്നുള്ളു. ഒരു േശ്ലാകവും അതിേനാടു ഘടി�
പ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദത്തിൽ ഏതാനും ഭാഗവും ഉദ്ധരിക്കാം.

“നീലകണ്ഠമകുടീധൃതാം നിഖിലപാപസഞ്ചയവിനാശിനീം
നിമ്നഗാമഥ നിേഷവിതും നിഭൃതമുദ്യേതാ നൃപതിേശഖരഃ
നീലകണ്ഠകളഹംസമുഖ്യഖഗഭൂഷിതാം നിഹതകണ്ടേകാ
വിന്ധ്യകാനനഭുവം നിരീക്ഷ്യ കുതുകാന്വിതസ്സപദി

േസാബ്രവീൽ”

പല്ലവി: വിന്ധ്യാദ്രി േദശമിതു ബന്ധുരമേഹാ!

അനുപല്ലവി: സേന്താഷചാരിയാം സരസിജശരൻതെന്റ

സാരേകളീഗൃഹംേപാെല സാനുമാൻ വിലസുന്നു (വി�
ന്ധ്യാ)

ചരണം: 1 അത്ഭുതസിതമണി സൽപ്രഭ തടവിന

ശുഭ്രതരജലഭരിതപത്മാകരങ്ങൾ കണ്ടാൽ

െകേല്പറും വീരനാം ദർപ്പകമഹീശനുെട

വിഭ്രമമിയലുന്ന ദർപ്പണെമന്നു േതാന്നും (വിന്ധ്യാ)

2 ഏകത്ര േമാഹനേകാകിലഗാനാനുകൂലം

േകകിനടീജാലങ്ങൾ സാകമതിേമാേദന

മാകന്ദതരുനിബിഡമാകുന്ന കാനേന
മാധുര്യേമാടവിെട മഞ്ജുതരമാടുന്നു. (വിന്ധ്യാ)
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(960–1014)—ജീവിതം

സ്വാതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സംസ്കൃത ഗുരുവായ
അരിപ്പാട്ടു െകാച്ചുപിള്ളവാരിയെര ഇതിനുമുൻപു പ്ര�
സംഗവശാൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അരിപ്പാട്ടു കിഴേക്കട�
െത്തന്നും െചമ്പകേശ്ശരിെയന്നും രണ്ടു പ്രസിദ്ധങ്ങളായ
പാരശവ ഭവനങ്ങളുണ്ടു്. െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തി�
െന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ
പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലും ആ രണ്ടു വാര്യങ്ങളിലും അേനകം
സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ കിഴ�
േക്കടത്തുവാര്യത്തിെല ഒരംഗമാണു് െകാച്ചുപിള്ളവാ�
രിയർ. െകാച്ചുപിള്ള എന്നതു് ഓമനേപ്പരാണു്. ശങ്ക�
രെനന്നായിരുന്നു സാക്ഷാൽ നാമേധയം. വാരിയർ
960-ാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. അേദ്ദഹെത്ത വലിയ െകാട്ടാര�
ത്തിൽ അധ്യാപനത്തിനു ചങ്ങനാേശ്ശരി അച്ഛൻേകാ�
യിത്തമ്പുരാെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു തിരെഞ്ഞടുത്തതു്
ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയായിരുന്നു. 992-മുതൽ അേദ്ദഹം പ്ര�
വൃത്തിപ്പള്ളിക്കൂടം വാധ്യാരായിരുന്നു. 998-ലാണു് െകാ�
ട്ടാരത്തിൽ അധ്യാപനം ആരംഭിച്ചതു് എന്നും അനുവാ�
ചകന്മാർ ധരിച്ചിരിക്കുമേല്ലാ. വാരിയർ േപരുേകട്ട ഒരു
േജ്യാത്സ്യനുമായിരുന്നു. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാ�
വിനു ‘വാരരാശാ’െന്റ േപരിൽ അത്യന്തം േസ്നഹമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. 998 മുതൽ നിരന്തരമായി തിരുവനന്തപുരത്തു�
തെന്നയാണു് വാരിയർ താമസിച്ചതു്. 1011-ൽ മഹാ�
രാജാവു് അവിടെത്ത വടക്കൻയാത്രയിൽ അരിപ്പാട്ടു്
എഴുന്നള്ളുകയും കിഴേക്കടത്തുവാര്യത്തു െചന്നു് എല്ലാ
അംഗങ്ങൾക്കും ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിക്കുകയും െചയ്തു.
വാരിയർ 1014-ാണ്ടു മരിച്ചതിനു േരഖയുണ്ടു്.
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വാരിയരുെട കൃതിയായി ഉർവശീസ്വയംവരം കഥക�
ളിമാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. ഇംഗ്ലീഷു സുബ്ബാരായരുെട നിർ�
േദ്ദശമനുസരിച്ചു് ഈേസാപ്പിെന്റ ചില സാേരാപേദ�
ശകഥകൾ അേദ്ദഹം ഭാഷാഗദ്യത്തിൽ തർജ്ജമ െച�
യ്തിട്ടുള്ളതായി പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണു്. ആ തർജ്ജമ മു�
പ്പതു െകാല്ലത്തിനുമുൻപു ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. െചറിയ
വാചകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ൈശലിയിലാണു്
ആ വിവർത്തനം എന്നുമാത്രേമ ഇേപ്പാൾ ഓർമ്മയുള്ളു.
ഇന്നു് ആ ൈകെയഴുത്തു പുസ്തകം എവിെടയാെണന്നു്
അറിയുന്നില്ല. ഉർവ്വശീസ്വയംവരം ഉത്രംതിരുനാൾ ഇള�
യതമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു രചിച്ചതാെണന്നു
മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കാളിദാസെന്റ വിക്രേമാർവ്വ�
ശീയത്തിെല ഇതിവൃത്തെത്തത്തെന്നയാണു് കവി ഉപ�
ജീവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സിംഹവക്ത്രൻ എന്ന അസുരേനയും
മറ്റും അരങ്ങു െകാഴുക്കുന്നതിനായി പ്രേവശിപ്പിച്ചുകാ�
ണുന്നു. വാരിയരുെട കവിത സിംഹധ്വജചരിതത്തിനു
േമേലയാെണങ്കിലും ഒന്നാംകിടയിൽനിന്നു് അല്പം താ�
െഴേയ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുള്ളു. അേദ്ദഹത്തിനു വ്യാകരണ�
ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവഗാഹത്തിനു് അതു സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകവും ഒരു പദത്തിൽനിന്നു
ചില വരികളും ചുവേട േചർക്കുന്നു.

േശ്ലാകം:
“സന്ധാേയതി മനസ്സ സിന്ധുനിനദപ്രഖ്യം

ധ്വനിേഞ്ചാദ്വമൻ
ബന്ധൂകദ്യുതിബാന്ധവാക്ഷിയുഗളീസന്ധുക്ഷമാണാനലഃ
സ്കന്ധാവാരധുരന്ധൈരരനുഗേതാ

ബന്ധുവ്രൈജർബന്ധുൈര–
രന്ധാത്മാപ്യമൃതാന്ധസാം രിപുരസൗ

രുന്ധന്നഭാണീന്നൃപം.”

കുമ്മി: “ൈമക്കുഴലിമാർക്കു രത്നഭൂേത! സഖി!
െചാെല്ക്കാണ്ടു വാഴുന്ന രത്നലേത!
ദിക്കരികുംഭം-തനിക്കുേള്ളാരുൽക്കടഡംഭം–
ശമിപ്പിക്കും െപാല്ക്കുചകുംഭം-കുലുങ്ങേവ
സൽക്കലാരംഭം-കണ്ടീടുേമ്പാ–
ളിക്കെണ്ടാരു ൈമക്കണ്ണികളുൾക്കാമ്പു കുളിർക്കുംപടി
തക്കത്തിൽക്കുമ്മിയടിക്ക ബാേല! അതി–
നാർക്കുള്ളു ൈവഭവം നിെന്നേപ്പാേല?”

“വർണ്ണം ക്യാൽധരുെവന്ന വിേശഷം” എന്ന വരിയിൽ�
നിന്നു ഗാനനിർഭരമായ സാഹിേത്യാദ്യാനത്തിെല മന്ദ�
മാരുതൻ അേദ്ദഹേത്തയും വീജനം െചയ്തിരുന്നുെവന്നു്
ഊഹിക്കാം.
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സ്വാതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല അപദാ�
നങ്ങെള വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതചമ്പു�
വാണു് രാമവർമ്മവിജയം. അതുമുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല. െത�
ക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ മഹാദാനപുരം ഗ്രാമക്കാരനും
കന്യാകുമാരി ഭഗവതിയുെട ഭക്തനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ�
നാണു് അതിെന്റ പ്രേണതാവു്.

“വഞ്ചിഭൂപവാഞ്ഛിതാർത്ഥദായകസ്ത്വഹർന്നിശം
വഞ്ചിഭൂപചിത്തപദ്മപഞ്ജരസ്ഥിേതാ ഹരിഃ
വഞ്ചിഭൂപസൽപ്രബന്ധവാഞ്ഛിതാർത്ഥസാധകഃ
പഞ്ചലാങ്ഗലാഗ്രഹാരവാസിനം സദാവതു”

എന്ന േശ്ലാകത്തിെല ‘പഞ്ചലാങ്ഗലാഗ്രഹാരം’ മഹാ�
ദാനപുരത്തിെന്റ നാമാന്തരമാണു്. മഹാരാജാവിെന്റ
കവിത്വേത്തയും വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനേത്തയും വർണ്ണി�
ക്കുന്ന മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗദ്യവും താെഴ േചർക്കു�
ന്നു,

“യത്സാഹിത്യസുധാരസം ശ്രുതിപുൈടഃ
പീത്വാ സദാ സൂരയഃ

കായേക്ലശമുേത ഭൃശം ബഹുവിധാ–
യാേസന ലബ്ധാമൃതാൻ

മന്യേന്ത ദിവിഷദ്ഗണാനപി ഹൃദാ
േസ്വേഭ്യാല്പഭാഗ്യാൻ ക്ഷിതൗ

കസ്യ സ്യാൽ സ്തുതിേഗാചരഃ കവിമണി–
വഞ്ചിക്ഷമാവല്ലഭഃ?

പ്രാപ്യാനുഗ്രഹമന്യദുർല്ലഭമേഹാ! ശ്രീപദ്മനാഭപ്രേഭാ–
ശ്ചിത്തേക്ലശമൃേത മേനാജ്ഞകവനം േലാേകാത്തരം

സാംപ്രതം
കുർവൻ ശ്രീകുലേശഖരാഖ്യനൃപതിസ്സർവാസു വിദ്യാസു യ–
ശ്ശാസ്ത്രജ്ഞാനവിശാരേദാ വിജയേത

സാഹിത്യവിദ്യാപണഃ.

മുദ്രിതം പ്രതിസാഹിത്യം പദ്മനാഭസ്യ മുദ്രയാ
പദ്മനാഭനിേയാേഗന നൂനം വഞ്ചിമഹീഭൃതാ”

ഗദ്യം: “സ താവൽ പുനരിത്ഥമനവൈദ്യഃ പൈദ്യരതി�
ഹൃൈദ്യർഗ്ഗൈദ്യശ്ച പ്രതിപദം ജനാനാം പ്രേമാദം ജന�
യൻ േഭാജരാജ ഇവാഭിനവകവനരസം സദാനുഭവന്നാ�
േസ്ത; യസ്യ കിലമാനസവിചിന്തിതപദ്മനാഭസ്യ വിതര�
ണവിജിതചിന്താമേണഃ കവിമുഖാരവിന്ദതരേണഃ ശ്രീവ�
ഞ്ചിമഹാരാജചൂഡാമേണരപരിമിതഭാഷാവിരചിതകവ�
നചാതുര്യം സകലജനാ നാമാശ്ചര്യകം ഭവതി. ഏൈക�
കഭാഷയാ േപ്രാക്തം കാളിദാസാദിഭിഃ, അേനനാേനക�
വിധസാഹിത്യമേനകഭാഷയാ.”

ഈ കവിയുെട ‘അഷ്ടാദശസു ഭാഷാസു’ എന്ന േശ്ലാ�
കാർദ്ധം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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(975-1026)—പീഠിക

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സമകാലികനായി
േകരളേദശെത്ത അലങ്കരിച്ചിരുന്ന മെറ്റാരു മഹാകവി�
മൂർദ്ധന്യെനപ്പറ്റിയാണു് ഇനി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ േപാ�
കുന്നതു്. െകാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ എന്ന
േപരിൽ വിശ്വവിശ്രുതനായിത്തീർന്ന അേദ്ദഹെത്തേപ്പാ�
െല സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രരായ മഹാപുരുഷന്മാർ നമ്മു�
െട നാട്ടിൽവളെര വിരളമാേയ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളു. ഒരു
കവിസമ്രാെട്ടന്നുള്ളതിനുപുറേമ അേദ്ദഹം (1) വ്യാകര�
ണം, (2) തർക്കം, (3) േജ്യാതിഷം, (4) സ്മൃതി എന്നീ വി�
ഷയങ്ങളിലും പാരംഗതനായിരുന്നു; എന്നു മാത്രമല്ല (5)
സംഗീതം, (6) ൈവദ്യകം, (7) ശില്പശാസ്ത്രം, (8) അഭിന�
യം എന്നീവിദ്യകളിലും വിസ്മയനീയമായ വിജ്ഞാനം
സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാകരണംമാ�
ത്രേമ ആ മഹാത്മാവു ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്നു നിഷ്കൃഷ്ടമാ�
യി പഠിച്ചു എന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു. േശഷമു�
ള്ളവയിൽ അേദ്ദഹം നിഷ്ണാതനായതു പ്രാധാേന്യന വാ�
സനയുെട തള്ളിച്ചെകാണ്ടും പ്രയത്നത്തിെന്റ ൈനരന്ത�
ര്യംെകാണ്ടും സർേവ്വാപരി കുടുംബപരേദവതയായ ഭദ്ര�
കാളിയുെട പ്രസാദംെകാണ്ടുമാെണന്നു നിർണ്ണയിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യാവജ്ജീവം അേധ്യതാവും അദ്ധ്യാപ�
കനുമായി കാലയാപനംെചയ്ത അേദ്ദഹം ശിഷ്യസമ്പ�
ത്തുെകാണ്ടും രാജരാജനായിരുന്നു. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാ�
നം എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഭാഷാകവനപദ്ധതിക്കു ബീ�
ജാവാപം െചയ്തതും അേദ്ദഹമാെണന്നു സ്ഥാപിക്കാം.
ഉദാരചരിതനായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാമേധയസ്മരണം
സഹൃദയഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകൃഷ്ടമായ ആദരൈവവശ്യ�
െത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന്റ നാമേധയം േഗാദവർമ്മ
എന്നായിരുന്നു. അേദ്ദഹം െകാടുങ്ങല്ലൂർ രാജകുടുംബ�
ത്തിൽ 957-ാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ച കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയുെടയും െവള്ളാങ്ങ�
ല്ലൂർ എളകുറിശ്ശി മാതൃദത്തൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെലയും പു�
ത്രനായി 975-ാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ അവിട്ടം നക്ഷ�
ത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ൈശശവത്തിൽ കുലഗുരുവായ വള�
പ്പിൽ ആശാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ ചില പ്രാഥമികപാഠ�
ങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ആ ഭാഷയുെട േനർക്കു നമ്മുെട
ബാലനു് എെന്തന്നില്ലാത്ത അഭിനിേവശം േതാന്നുക�
യും തനിക്കു് ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ എങ്ങെന സഞ്ചരിച്ചാൽ
വിജയം സിദ്ധിക്കുെമന്നു് അേദ്ദഹം അമ്മേയാടു േചാദി�
ക്കുകയും െചയ്തു. അമ്മ “വിദ്യാരൂപിണിയായ നമ്മുെട
പരേദവതെയ േസവിച്ചാൽ മതി” എന്നു് ഉപേദശിക്ക�
യാൽ അന്നുമുതൽ ഏകതാനനായി ആ വ്രതം അനു�
ഷ്ഠിച്ചു. 12-ാമെത്ത വയസ്സിൽ പ്രാതഃസ്നാനത്തിനായി
കുളത്തിലിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരു മുതലയുെട പുറത്തു ചവി�
ട്ടി എങ്കിലും അതിെന്റ വാലിേന്മലുള്ള മുള്ളുകൾെകാണ്ടു
ചില മുറിവുകൾ ഉണ്ടായതല്ലാെത േവെറ അപകുടെമാ�
ന്നും പറ്റിയില്ല.

“സ ബാല ഏവ സ്ഥിരധീശ്ശുഭാത്മാ
കാളീം കുരുംബാമഭജന്മഹാത്മാ
യഥാ ധ്രുേവാ മാതൃഗിരാ രേമശം
സർേവ്വാത്തമം സ്ഥാനമവാപ്തുകാമഃ.

ആകണ്ഠമഗ്നശ്ശിശിേര സ്മരൻ യഃ
കാളീം വ്രണം നാഗണയൽ പേദ േസ്വ
കുംഭീരപുച്ഛാസിവിഘട്ടേനാത്ഥം
ധീേരഷു വിഘ്നാ ഹ്യഫലാ ഭവന്തി”

എന്നീ പദ്യങ്ങളിൽ കവിസാർവ്വഭൗമൻ െകാടുങ്ങല്ലൂർ
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘വിദ്വദ്യുവരാ�
ജചരിത’ത്തിൽ ഈ സംഭവങ്ങെള അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ േഗാദവർമ്മ െകാടുങ്ങല്ലൂെര നാലാംമുറത്തമ്പുരാ�
നായിരുന്നു. അതിനുേമൽ പലതരത്തിലുള്ള കായികാ�
ഭ്യാസങ്ങളിലും ആയുധപ്രേയാഗങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യം
സമ്പാദിച്ചു. തദനന്തരം േദശമങ് ലത്തു കൃഷ്ണവാരിയ�
രുെട ശിഷ്യനായ ഒരു ശാസ്ത്രികേളാടു സിദ്ധാന്ത കൗ�
മുദീപൂർവ്വാർദ്ധവും അതു കഴിഞ്ഞു ൈവയാകരണേക�
സരിയായ ആരൂർ അടിതിരിേയാടു് ഉത്തരാർദ്ധവും
പ്രൗഢമേനാരമയിൽ “അേഥാേച്യത യുഗപദധികര�
ണമവചനതയാ” എന്ന കക്ഷ്യവെരയുള്ള ഭാഗവും പഠി�
ച്ചു. അന്നു് അേദ്ദഹം മൂന്നാംമുറയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പിന്നീടു് അടിതിരിക്കു െകാച്ചിയിെല ഒരു തമ്പുരാെന
ശാസ്ത്രാഭ്യാസം െചയ്യിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി തൃപ്പൂണിത്തു�
െറ താമസിേക്കണ്ടിവന്നു എങ്കിലും അേദ്ദഹം കൂെടക്കൂ�
െട െകാടുങ്ങല്ലൂേരയ്ക്കും േപായി തെന്റ ശിേഷ്യാത്തമനു്
ഉൽഗ്രന്ഥപഠനത്തിൽ േനരിടുന്ന സംശയങ്ങൾ പരി�
ഹരിച്ചുവന്നു. തർക്കശാസ്ത്രം തമ്പുരാൻ അഭ്യസിച്ചതു്
ആേരാടാെണന്നറിയുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ ശാസ്ത്രത്തിലും
ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം െചയ്യുന്നതിനും ശിഷ്യന്മാെര ദിനക�
രംവെര പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും േവണ്ട ൈവദുഷ്യം അേദ്ദ�
ഹം സമ്പാദിക്കാെതയിരുന്നില്ല. േജ്യാതിഷത്തിൽ കുേറ
ക്രിയാഭാഗം ബാല്യത്തിൽ അഭ്യസിക്കുകയും ഒരിക്കൽ
തെന്റ ദത്തകുലത്തിെല മാതുലനായ അയിരൂർ േകാ�
വിലകെത്ത ഒരു രാജാവിേനാടു പഞ്ചേബാധക്രിയക�
ളുെട യുക്തി േചാദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തതല്ലാ�
െത ഉപാധ്യായന്മാരിൽനിന്നു താെനാന്നും പഠിച്ചിട്ടിെല്ല�
ന്നു് അേദ്ദഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. 1027-ൽ തീെപ്പട്ട
വീണക്കാരൻ െകാടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ തമ്പുരാൻ വീണ�
യ്ക്കു മട്ടു വയ്ക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള പ്രേയാഗപാടവം
കണ്ടു് അത്ഭുതെപ്പട്ടിരുന്നു; ഓടക്കുഴൽ വായനയിലും
അേദ്ദഹം വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. ആ വലിയ തമ്പുരാെന്റ
ശിഷ്യനാണു് തിരുവിതാംകൂർ ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാ�
ജാവിെന്റ ആസ്ഥാനവിദ്വാനും േകരളവർമ്മേദവെന്റ
സങ്ഗീത വിദ്യാഗുരുവുമായിരുന്ന മഞ്ഞപ്ര െവങ്കടാദ്രി�
ഭാഗവതരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രൻ കല്യാണകൃഷ്ണ�
ഭാഗവതരും. ഇളയ തമ്പുരാൻ അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും
ചില ശിഷ്യന്മാെര അഭ്യസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കുഷ്ഠേരാ�
ഗിയായ ഒരു തന്തുവായെന കർമ്മവിപാകമനുസരിച്ചു്
അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടപരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞുെകാടുത്തു് ഉല്ലാ�
ഘനാക്കിയതായും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ഇെതല്ലാം േനാക്കു�
േമ്പാൾ

“സമസ്തശാസ്ത്രംബുധിമന്ഥനാദ്രി–
ർമ്മൂലം പഠൻ പാഠവിേശഷേതാ യഃ
വ്യാഖ്യാസഹസ്രാർത്ഥമകുണ്ഠബുദ്ധിഃ
പ്രകാശയാമാസ ഗുരുത്തമാനാം”

എന്ന െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ പ്രശംസെയ ആ സരസ്വ�
തീ വല്ലഭൻ പരിപൂർണ്ണമായി അർഹിക്കുന്നു.

ശിഷ്യന്മാർ
വ്യാകരണത്തിൽ ഇളയതമ്പുരാെന്റ പ്രധാന ശിഷ്യ�
ന്മാർ (1) കുംഭേകാണം കൃഷ്ണശാസ്ത്രി (2) ൈവക്കത്തു പാ�
ച്ചുമൂത്തതു് (3) േകായിക്കൽമഠത്തിൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തിരുമു�
ല്പാടു് ഇവരായിരുന്നു. കൃഷ്ണശാസ്ത്രികൾ 1040 മുതൽ െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകെത്ത വ്യാകരണാദ്ധ്യാപകനായി.
990 മുതൽ 1074 കർക്കടകം 18-ാംനു വെരയാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം. പാച്ചുമൂത്തതിെനപ്പറ്റി അന്യ�
ത്ര പ്രസ്താവിക്കും. െകാച്ചുണ്ണിത്തിരുമുല്പാടു് അന്നെത്ത
വലിയ തമ്പുരാെന്റ കാര്യസ്ഥനായിത്തീർന്നതിനാൽ
തെന്റ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു�
ള്ള സൗകര്യം അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചില്ല. എങ്കിലും ആ
ശിഷ്യവര്യെന വ്യാകരണം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന കാലത്താ�
ണു് ‘തസ്യാപത്യം’ (4-1-92) എന്ന പാണിനിസൂത്രേത്താ�
ടു് അനുബദ്ധമായ

“തേസ്യദമിത്യപേത്യപി ബാധനാർത്ഥം കൃതം ഭേവൽ
ഉത്സർഗ്ഗേശ്ശഷ ഏവാസൗ വൃദ്ധാന്യസ്യ പ്രേയാജനം”

എന്ന വാർത്തികേശ്ലാകത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിൽ ഗുരു�
നാഥനു സേന്ദഹം േതാന്നുകയും അന്നു രാത്രി ആ വാർ�
ത്തികത്തിനു്

“തേസ്യദമിേത്യവ ഭേവദപേത്യ–
പ്യണീത്യദസ്സൂത്രമിദം കിമർത്ഥം?
ആവശ്യകം േചദിദമുത്തരാർദ്ധം
തർഹ്യസ്യ പാർത്ഥക്യമനർത്ഥകം സ്യാൽ.

അേത്രാച്യേത ബാധകബാധനാർത്ഥം
സൂത്രം വൃഥാ ഭാഷിതവാൻ മഹർഷിഃ
അൈശഷികാണാം നനു ൈശഷികച്ഛ–
ബാധാ കഥം സ്യാദിതി േചൽ ശൃണു ത്വം.

സൂൈത്രക്യതഃ ശബ്ദവിേശഷസംബ–
േദ്ധാപത്യരൂേപാ ഭവതീഹ േയാർത്ഥഃ
തൈസ്യവ താവൽ പ്രകൃേതാപേയാേഗ–
സ്യാേശഷതാർത്ഥസ്യ തേതാപരസ്യ.

തഥാച വൃദ്ധാച്ഛവിധിപ്രസംഗം
സ്യാദിത്യതഃ സൂത്രമിദം വിഭക്തം”

എന്ന വ്യഖ്യാനം രചിച്ചതിനുേമൽ തൃപ്തിവരികയും െച�
യ്തു. േജ്യാതിഷത്തിൽ ഇളയതമ്പുരാനു് (1) െകാടുങ്ങല്ലൂർ
രാമവർമ്മ രാജാവു് (2) നാണുേജ്യാത്സ്യൻ (3) കറുേത്ത�
ടത്തു നമ്പൂരി മുതലായി പല ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു.
രാമവർമ്മരാജാവു് മൂപ്പുവാണു് 1041-ൽ തീെപ്പട്ടു. നാണു�
േജ്യാത്സ്യരുെട താമസം ഗുരുനാഥെന്റ കൂെടത്തെന്ന�
യായിരുന്നു. 84 വയസ്സുവെര അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരിക്കു�
കയും ആ വിദ്യെകാണ്ടു ധാരാളം ധനം സമ്പാദിക്കുക�
യും െചയ്തു. കറുേത്തടത്തു നമ്പൂരി യുക്തിഭാഷ പഠിച്ചു.
മൂേത്തടത്തു കടലായി നമ്പൂരിപ്പാടു് ഇളയതമ്പുരാേനാടു്
അഭ്യസിച്ചതു മാതംഗലീലയാണു്. ആ ശിഷ്യൻ പിന്നീ�
ടു െകാച്ചി സർക്കാരിെല ആനേമൽവിചാരിപ്പുേജാലി
േനാക്കീട്ടുണ്ടു്. േകായ്പ രാമച്ചാക്കിയാർ വാക്കും അഭിന�
യവും പഠിച്ചു. ഇനിയും എളകുറിശ്ശി രാമൻനമ്പൂരിപ്പാടു്,
ആലുവാ മറ്റപ്പള്ളിയില്ലത്തു നാരായണൻനമ്പൂരി തുടങ്ങി
േവെറയും പല ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത ഉപാസിച്ചു വി�
ദ്വാന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. വിജ്ഞാനവിതരണത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു വിസ്മയനീയമായ നിഷ്കർഷ ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ശിഷ്യൻ അേദ്ദഹെത്ത കബളിപ്പിക്കു�
വാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ പൂജ്യപാദൻ

“അദഃ കിമഭ്യസ്തമഭൂൽ സതീർത്ഥ്യതഃ
പ്രതാരണം യൽ കുരുേഷ മുഹുർഗ്ഗുരൗ
അദൃഷ്ടതൽകാലഫലാപി േനദൃശീ
പ്രശസ്യേത വൃത്തിരുദർക്കദൂഷിതാ”

എന്ന േശ്ലാകം െചാല്ലി എന്നും, അതു പ്രഹരേത്തക്കാൾ
ഫലവത്തായി പരിണമിച്ചു എന്നും അഭിജ്ഞന്മാർ പറ�
ഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ
ഇളയതമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ (1) ബാല്യുത്ഭവം അഥ�
വാ മേഹന്ദ്രവിജയം എന്ന പതിനാറു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള
ഒരു മഹാകാവ്യം, (2) ശ്രീരാമചരിതം മഹാകാവ്യം, (3)
രസസദനം ഭാണം, (4) ത്രിപുരദഹനം, (5) ദശാവതാര�
ദശകം, (6) േദവേദേവശ്വരാഷ്ടകം, (7) മുരരിപുേസ്താത്രം,
(8) ശ്രീപാദസപ്തകം, (9) സാദാശിവീ, (10) സുധാനന്ദല�
ഹരി എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലും (11) േഹത്വാ�
ഭാസനവകം തർക്കത്തിലും (12) ആശൗചദീപകവ്യാ�
ഖ്യ, (13) ആശൗചദശകം, (14) ആശൗചേഷാഡശകം,
(15) ഗരുഡചയനപ്രമാണം ഇവസ്മൃതിയിലും, (16) ഭാ�
സ്കരീയഗണിതവ്യാഖ്യാന, (17) േഗാളാധ്യായവ്യാഖ്യാനം
ഇവ േജ്യാതിഷത്തിലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ബാല്യുത്ഭവം ബാല്യത്തിെല കൃതിയാണു്. അതും നാലു�
മുതൽ പത്തുവെരയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
പരമപ്രധാനങ്ങളായ കൃതികൾ രാമചരിതം മഹാകാ�
വ്യവും രസസദനം ഭാണവും ആശൗചദീപകവ്യാഖ്യയും�
തെന്നയാണു്. ഭാഷയിൽ (1) അഹല്യാേമാക്ഷം, (2)
ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം, (3) നളചരിതം എന്നീ ൈകെകാ�
ട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളും, (4) പൂേന്താട്ടത്തിെന്റ കാലേകയവ�
ധം ശീതങ്കൻതുള്ളലിെല സ്വർഗ്ഗവർണ്ണനയും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങളാണു്. രണ്ടും മൂന്നും അക്കമിട്ട
പാട്ടുകൾ എനിക്കു വായിക്കുവാൻ സംഗതിവന്നിട്ടില്ല.
ഇവ കൂടാെത ഒട്ടേനകം മുക്തകങ്ങളും ഓേരാ അവസ�
രത്തിൽ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില കൃതികെളപ്പറ്റി
മാത്രം ഇവിെട ദിങ്മാത്രമായി ഉപന്യസിക്കാം.
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പ്രസ്തുത മഹാകാവ്യത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത 12 സർഗ്ഗങ്ങ�
ളും 13-ാമെത്ത സർഗ്ഗത്തിെല 31 േശ്ലാകങ്ങളും എഴുതി�
ത്തീർന്നേപ്പാൾ കവി അന്തരിച്ചു േപാകയാൽ അതു പൂർ�
ത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

“ശ്രീരാമരാജച്ചരിതാഭിരാമം
കാവ്യം മഹൈന്നഷധമാഘതുല്യം
ശ്രീകാളിദാസാഭിധസൽകവീന്ദ്ര–
കാേവ്യാത്തമസ്മാരകമാദേരണ,

ആജാനകീരാക്ഷസചക്രവർത്തി–
സല്ലാപമത്യുജ്ജ്വലമാരചയ്യ
സമാപനാൽ പ്രാൿ ത്രിദിവങ്ഗേതാ യഃ
ശ്രീരാമസങ്കീർത്തനപൂർവപുണ്യാൽ”

എന്നു് ഈ സംഭവം വിദ്വദ്യുവരാജചരിതത്തിൽ വർണ്ണി�
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. േശഷം ഭാഗം െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനാ�
ണു് രചിച്ചതു്. പ്രഥമസർഗ്ഗം ക്ഷീരാബ്ധിശായിയായ ശ്രീ�
നാരായണെന്റ വർണ്ണനേത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയും
പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗം യതിരൂപനായി പർണ്ണശാലയിൽ
ആഗതനായ രാവണെന സൽക്കരിക്കുവാനുള്ള സീതാ�
േദവിയുെട ഉപക്രമേത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു. രാമായണകഥയുെട ചർവ്വിതചർവ്വണമല്ല മഹാ�
കവിയുെട കാവ്യവ്യാപാരം. സീതാസ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു്
അേയാധ്യാപ്രേവശംവെരയുള്ള ഇതിവൃത്തം ആദ്യെത്ത
രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ സംേക്ഷപിച്ചിട്ടു് മൂന്നുമുതൽ ഏഴുവ�
െരയുള്ള അഞ്ചു സർഗ്ഗങ്ങൾ ശ്രീരാമേന്റയും സീതയുേട�
യും രതിവർണ്ണനത്തിനും ഋതുവർണ്ണത്തിനും മറ്റുമായി
വിനിേയാഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ദശരഥൻ ശ്രീരാമെന െയൗവ�
രാജ്യത്തിൽ അഭിേഷചനം െചയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നതു്
എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ മാത്രമാണു്. ഇളയതമ്പുരാെന്റ കാ�
വ്യൈശലിക്കു സാരള ്യമല്ല, ഗാംഭീര്യമാണു് പ്രധാനഗു�
ണം. പണ്ഡിതന്മാർക്കുമാത്രേമ പല േശ്ലാകങ്ങൾക്കും
േവണ്ടവിധത്തിൽ അർത്ഥഗ്രഹണം െചയ്യുവാൻ സാ�
ധിക്കുകയുള്ളു. ഗ്രന്ഥഗ്രന്ഥികൾ അവിടവിെട മനഃപൂർ�
വമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹംതെന്ന തെന്റ ചില
കൃതികളിൽ താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങെന പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“ശാേസ്ത്രഷു ശാതതമശസ്ത്രസമാപി ബുദ്ധിഃ
കാേവ്യഷു നവ്യനളിനാധികസൗകുമാരീ
യസ്യാസ്യതാമരസലാസ്യരസാ ച വാണീ
ഹർഷം ന കസ്യ കുരുേത യുവരാജ ഏഷഃ.”

“വ്യാകൃത്യാദിസമസ്തശാസ്ത്രസമുദായാംേഭാധികുംഭീസുതഃ
കാവ്യാലംകൃതിനാടകാർത്ഥസുകൃതൗ കാവ്യസ്യ സത്യം

സമഃ
പുണ്യഃ പണ്ഡിതരാജരാജിഗജതാകുംഭീന്ദ്രസംേഭദേകാ
ദംേഭാളീര്യുവരാജേകാവിദമണിർവവർത്തി സർേവാപരി.”

“അപപുരുകൃതരീഢം പണ്ഡിതമ്മന്യമൂൈഢ–
ർമ്മമ തു സുകൃതിരത്നം ഹന്ത! ഗൃഹ്ണന്തി സന്തഃ
അവഗണിതമവൈദ്യർദ്ദർദ്ദുൈരരപ്യയാപ്യാഃ
കിമനണുകമൃണാളം രാജഹംസാസ്ത്യജന്തി?”

തമ്പുരാെന്റ കല്പനകൾക്കു് അത്ഭുതാവഹമായ അചും�
ബിതത്വമുണ്ടു്. പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിൽ ഭഗവദ്വർണ്ണനം ആരം�
ഭിക്കുന്നതുതെന്ന ഏതുവിധത്തിലാെണന്നു േനാക്കുക.

“അസ്തി ത്രയാണാം ജഗതാം നിദാനം
നാരായേണാ നാമ സുരാധിനാഥഃ
വിരാജമാനഃ ഫണിരാജതേല്പ
പീയൂഷഭാനാവിവ കൃഷ്ണസാരഃ.”

ചതുർത്ഥസർഗ്ഗം ദ്രുതവിളംബിതത്തിലാണു് രചിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു്. അതിൽ കവി യമകപ്രേയാഗപാടവംെകാണ്ടു
മാഘെത്തേപ്പാലും ജയിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിെല
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

രേതാത്സവം:
“നതാനനായാ നിടിലം നതഭ്രുവഃ
കലാം വിേധാശ്ചുംബതി തന്മൂഖാംബുേജ
അവജ്ഞേയവ പ്രതിപക്ഷസംശ്രേയ
കരാബ്ജമസ്യാ നിരുേരാധ തന്മുഹുഃ.”

“സഹാഭിലാഷം സഭയം സകൗതുകം
സപീഡനം സാതിസുഖം സമൂർച്ഛനം
സേവപഥുശ്വാസനിദാഘസംഭ്രമം
സമാവതം ചാനുബഭൂവ സാ രതം”

വസന്തം:
“ഭ്രമരയൗവതഗാനലയീഭവൽ–
പരഭൃതാനകനാദിനി കാനേന
മലയമാരുതചാരുതമാധുത–
വ്രതതിസന്തതിസംഭൃതതാണ്ഡേവ

ഇതരപുഷ്ടവധൂമുഖഖണ്ഡിത–
സ്ഖലിതപല്ലവമണ്ഡിതഭൂതേല
സകലദിക്തടഗാഹിസുഗന്ധിതാ–
വമനവാമനവാഗമേശാഭിേത.”

മന്ദവായു:

“തസ്മിൻ വിശത്യുപവനീമവനീന്ദ്രസൂനൗ
കാര്യദ്വേയ യുഗപേദവ ബഭൂവ വാേയാഃ
വല്ലീവധൂകുസുമവാസവിേമാചേന ച
ശ്രാന്തിച്ഛിദി വ്യജനകർമ്മണി ചാധികാരഃ.”

ഇതു് അഞ്ചാംസർഗ്ഗത്തിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്. വസന്ത�
തിലകത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സർഗ്ഗത്തിെന്റ രാമ�
ണീയകം അന്യാദൃശമായിരിക്കുന്നു. ഇനി കഠിനതയ്ക്കുകൂ�
ടി ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാം.

സൂേര്യാദയം:
“പദ്മാേമാദം ഹരിരിവ കരസ്പർശമാേത്രണ കുർവൻ
വൃത്രാഭാവം ജഗതി ജനയം സ്തദ്വേദവ പ്രകാമം
താദൃേക്ഷായം പുനരപി ലസൽപുഷ്കേരഭം വിലുമ്പ–
ന്നന്തർേമ്മാദം ജനയതി നൃണാം

േജ്യാതിഷാംചക്രവർത്തീ.”



24 രസസദനം

ആെക 240 േശ്ലാകങ്ങളുള്ള ഈ ഭാണം െകാടുങ്ങല്ലൂർ
താലെപ്പാലിെയ വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാകയാൽ
ഇതിനു കാളീേകളിയാത്രാഭാണം എന്നും േപരുണ്ടു്. േക�
രളത്തിെല പല വിേനാദങ്ങേളയും പറ്റി പ്രസ്തുത ഭാണ�
ത്തിൽ സരസമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. രാമചരിത�
ത്തിൽനിന്നു് ഒട്ടും താണതല്ല ഈ കൃതിയും. ഇവ രണ്ടും
കവി ഇളമുറയായതിനുേമൽ നിർമ്മിച്ചതാണു്.

“നാനാഗുണാലംകൃതിേശാഭമാനം
ഭാണം മേനാജ്ഞം സദനം രസസ്യ
ചകാര യസ്സാധുതരം വിചിത്രം
യാേത്രതിവൃത്തം ഗിരിേജാത്സവസ്യ”

എന്നാണു് വിദ്വദ്യുവരാജചരിതത്തിൽ ഇതിെനപ്പറ്റി പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

പാർവതീപരേമശ്വരേസ്താത്രം:
“േകകാ രാജതി ജീവനാഥ! ദയിേത

കാേലാഹ്യയം വാർഷികഃ
പ്രേശ്നായം ത്വയി, ന ത്വിയം പ്രതിവചഃ

സാ ഭാരതീ േകവലം
ജിഹ്വാേഗ്ര തവ സാ കഥന്നു ശിരസി

ബ്രഹ്മാ മയാ കല്പിതഃ
സർവം ത്വൽകൃതമീശ്വേരതി ശിവേയാ

സ്സംഭാഷണം പാതു നഃ”

ഒരു അപകടംപിടിച്ച ശിവവന്ദനം:
“നിത്യം നശ്ചിത്തപദ്േമ പരിലസതു കപാ–

ലീ കപാലീകപാലീ–
മാലാധാരീ സമസ്തപ്രമദജനകലാ–

പഃ കലാപഃ കലാപഃ
ഭൂത്വാ നിർഭാതി യസ്യാധികമസുസമരീ–

ണാമരീണാമരീണാ–
മുൽേപഷ്ടാ യശ്ച ദൂരീകൃതകമലമഹ–

േസ്താമഹേസ്താമഹസ്തഃ.”

ചാക്കിയാർകൂത്തു്:
“മേധ്യ ദീപജ്വലനമധുേര പാർശ്വതഃ പാണിഘസ്ത്രീ–
ചിത്രീഭൂേത സരസഹൃദൈയർഭൂസുൈരർഭാസിതാേഗ്ര
പൃേഷ്ഠ മാർദ്ദംഗികവിലസിേത രംഗേദേശ പ്രവിഷ്ടഃ
സ്പഷ്ടാകൂതം നടയതി നടഃ േകാപി കഞ്ചിൽ പ്രബന്ധം.”

“ഭാവവ്യഞ്ജനമന്യേദവ ലളിൈത
രുൽപാദിതം േനത്രേയാഃ

സംജ്ഞാൈയ വിഹിതാസു ഹസ്തതലേയാർ
മ്മുദ്രാസു ചാേന്യാ ഗുണഃ

വാണീ പ്രാകൃതസംസ്കൃതാത്മകതയാ
േദ്വധാപ്യുദീർണ്ണാ പുന–

വ്യാഖ്യാതാ ച പൈരവ ഷഡ്ഗുണവതീ;
സർവം തദസ്യാദ്ഭുതം.”

ഓട്ടൻതുള്ളൽ:

“ഗാഥാം േകരളഭാഷയാ വിരചിതാം ശൃംഗാരഹാസ്യാദിഭിഃ
പൂർണ്ണാം പുണ്യപുരാണവർണ്ണനമയീം ഗായന്നയം

നർത്തകഃ
താേളാജ്ജൃംഭിതമർദ്ദളസ്വനസമം നൃത്യൻ

ദൃേശാർവിഭ്രൈമ–
ർഭാവവ്യുഞ്ജനകാരിഭിർവിതനുേത പ്രീതിം

സഭാവാസിനാം.”

കാമുകി കാമുകേനാടു്:
“രൂപം േത നയനാമൃതം മൃഗദൃശാം വിദ്യാ ച ഹൃദ്യാ പരം
ശീലം ചാഖിലേലാകരഞ്ജനകരം ജാതിശ്ച മാന്യാ ജൈനഃ
ദാരിദ്ര്യസ്യ ച േലാഭനസ്യ ച ദിവഃപുേഷ്പണ തുല്യാ ദശാ
േകാ ധന്യഃ ക്ഷിതിമണ്ഡേല വിജയേത ത്വത്തഃ

പരഃപൂരുഷഃ?”

ഒരു സുന്ദരി:
“രാകാ മുേഖന ദശമീ ച കേപാലകാന്ത്യാ
ഫാേലന പഞ്ചമതിഥിഃ പ്രതിപന്നഖാൈങ്കഃ
ഏഷാ കുഹൂരപി കചപ്രകേരണ ധേത്ത
പ്രായസ്സമസ്തതിഥിസംഗ്രഹഭാജനത്വം.”



25 േസ്താത്രങ്ങൾ 

ഇളയതമ്പുരാൻ പല േസ്താത്രങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ട�
ന്നും അവ കണ്ടുകിട്ടീട്ടിെല്ലന്നും പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ആ
േസ്താത്രങ്ങെളപ്പറ്റി വിദ്വദ്യുവരാജചരിതത്തിൽ

“ബഹൂനി കൃത്വാ ശിവവിഷ്ണുകാളീ–
േസ്താത്രാണി ചിത്രാണ്യതിമങ്ഗലാനി
ഭക്ത്യാദിനാനാരസപൂരിതാനി
േലാകസ്യ യശ്ശങ്കരതാം പ്രേപേദ”

എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.



26 ആശൗചദീപകവ്യാഖ്യാ

ഈ വ്യാഖ്യാനെത്തപ്പറ്റി ഞാൻ ഇരുപേത്തഴാമധ്യായ�
ത്തിൽ മൂലകാരനായ മഴമങ്ഗലത്തു പരേമശ്വരൻനമ്പൂ�
രിയുെട ചരിത്രം േരഖെപ്പടുത്തിയ അവസരത്തിൽ സൂ�
ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യ മങ്ഗലാചരണം കഴിഞ്ഞു്
ഇങ്ങെന ഉപക്രമിക്കുന്നു.

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

“നാഹം പാണ്ഡിത്യഗർേവണ വ്യാഖ്യാം കർത്തും സമുദ്യതഃ
കിന്തു ദ്വിജാനാം േകഷാഞ്ചിൽ സാഫല്യം

കർത്തുമർത്ഥനാം.
പ്രസീദന്തു തതസ്സർേവ ഭൂസുരാശ്ച സുരാശ്ച േമ
േദവദ്വിജാർച്ചിതാ േദവീ ശർവജാ ച പ്രസീദതു.”

ആശൗചവിധിപര്യന്തേമ മൂലകൃതി തമ്പുരാൻ വ്യാഖ്യാനി�
ച്ചിട്ടുള്ളു എന്നു് ഇരുപേത്തഴാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. സകലസേന്ദഹങ്ങൾക്കും നിവൃത്തി വരു�
ത്തുന്നതാണു് ഈ വ്യാഖ്യ; ഇതിൽനിന്നു തമ്പുരാന്നുള്ള
സ്മാർത്തപരിജ്ഞാനം എത്ര ഗഹനമാെണന്നു കർമ്മഠ�
ന്മാർക്കു കാണാവുന്നതുമാണു്.

േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞത
തമ്പുരാെന്റ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞതെയപ്പറ്റി അത്ഭുതാ�
വഹങ്ങളായ പല ഐതിഹ്യങ്ങളും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായ മറ്റപ്പള്ളി (ഇടപ്പള്ളി) നമ്പൂരി
തെന്റ ഉണ്ണിക്കുള്ള ബുദ്ധിമാന്ദ്യം അേദ്ദഹം ചാർത്തി�
െക്കാടുത്ത ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉപനയനം നടത്തി
തദ്വാരാ േഭദമാക്കി കാലാന്തരത്തിൽ ആ ബാലെന
നല്ല േവദജ്ഞനായ ഒരു നമ്പൂരിയാക്കി. തമ്പുരാേനാടു�
കൂടി സദാ താമസിേക്കണ്ടിയിരുന്ന എളകുറിശ്ശി രാമൻ�
നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലയ്ക്കു േജ്യഷ്ഠപത്നിയുെട ഋതുകാലത്തിൽ
മാതാവിനു പാചകംെചയ്തുെകാടുക്കുവാൻ െവള്ളാങ്ങല്ലൂ�
േരയ്ക്കു മാസത്തിെലാരിക്കൽ േപാേകണ്ടിവരികയും ഋതു�
ദിനം അനിശ്ചിതമാകയാൽ ഓേരാ തവണയും ഇല്ല�
ത്തു കുേറദിവസം താമസിക്കാെത നിർവ്വാഹമിെല്ലന്നു
വരികയും െചയ്തു. ആ അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ നാളും കൂ�
റും അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഋതുകാലത്തിനു് അഞ്ചു നാഴികയ്ക്കു
മുൻപിൽമാത്രം അേദ്ദഹെത്ത തമ്പുരാൻ സ്വഗൃഹത്തി�
േലക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും ആ കാലഗണന എല്ലാേയ്പാ�
ഴും ശരിയായിരിക്കുകയും െചയ്തു. നിമിത്തം േനാക്കി ആ
ൈദവജ്ഞൻ ആഗാമികളായ പല സംഭവങ്ങെളക്കുറി�
ച്ചും മുൻകൂട്ടി അപ്രമാദമായി പ്രവചനം െചയ്തുവന്നു.

“ലീലാവതീഭാസ്വരഭാവേയാൈഗ–
ർസ്സംക്രീഡമാനം ഗണേകന്ദ്രമേധ്യ
വിേലാക്യേലാകാസ്തു യമിന്ദ്രജാല–
വിദ്യാവിദഗ്ദ്ധം സ്മ വദന്തി ഗാഢം”

എന്നു െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏത�
ദ്വിഷയകമായ സിദ്ധിവിേശഷെത്ത പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.
അന്നെത്ത േജ്യാതിർവിത്തുകളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരു�
ന്ന കടത്തനാട്ടു ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാനു് അേദ്ദഹമയച്ച
ഒരു േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്.

“ലങ്കായാം ബഡവാമുേഖ ച യുഗപന്മധ്യാഹ്നമധ്യം ഗതം
ഭാസ്വന്തം ശ്രിതവഹ്നിേകാണമുദിതം പശ്യന്തി േയ

മാനവാഃ
േതഷാമഷ്ടഗുണപ്രമാണമഖിലജ്യാേഗാളസംസ്ഥാവിേദാ
വിദ്വാംസഃ കഥയന്തു േദശഭിദയാ ജാതാഞ്ച കാലപ്രമാം.”
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ഇളയതമ്പുരാെന്റ ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾ അത്യന്തം പ്രൗേഢാ�
ദാരങ്ങളാണു്. അവയിൽ ചിലതു ഇവിെട എടുത്തുകാ�
ണിക്കാെത മുേന്നാട്ടു േപാകുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

വൃഷ്ടി
മഴെയപ്പറ്റി ൈതക്കാട്ടു മൂസ്സതിെന്റ അേപക്ഷയനുസ�
രിച്ചു മഹാകവി ഈ േശ്ലാകം എളകുറിശ്ശി രാമൻനമ്പൂ�
രിപ്പാട്ടിെല ഏകസന്ധഗ്രാഹിത്വം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനു�
േവണ്ടി െപെട്ടന്നുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയതാണു്. ആ പരീക്ഷ�
യിൽ നമ്പൂരിപ്പാടു േതാറ്റില്ല.

“ഗംഭീരാംേഭാധിസംഭാവിതഘുമുഘുമിത–
ധ്വാനബദ്ധാവേലപ–

ഭ്രാന്താേഭ്രാദ്ഭ്രാന്തവിദ്യുൽപടലപടുതേരാ–
േദ്യാതവിേദ്യാതിതദ്യൗഃ

ഝംഝാനിർേഘാഷവർഷിപ്രബലമരുദുരു–
േക്ഷാഭിേതാർവീസമുദ്യ–

ദ്ധൂളീപാളീനിഗുഢദ്രുമപുരനികരാ
ഭ്രാജേത വൃഷ്ടിേരഷാ.”

ധൂമേകതു:

“ഇച്ഛാജേന്യാ വിധാതുശ്ചരമഗിരിശിരഃ–
േപ്രാത്ഥിതേശ്വതധാതു–

ർദ്ദേണ്ഡാ ബ്രഹ്മാണ്ഡമാതുസ്തനുരിവ ഹരിപ–
ര്യങ്കികാപന്നയാതുഃ

സായം സായം ന ജാതു സ്ഫുരദുഡുനവേഫ–
നാംബരാംേഭാധിേസതു–

ൈസ്ത്രേലാക്യത്രാസേഹതുർവരുണദിശി ദരീ–
ദൃശ്യേത േകാപി േകതുഃ.”

ഇതും ഒരു നിമിഷകൃതിയാണു്.
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സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള തമ്പുരാ�
െന്റ “ഷഷ്ഠീതൽപുരുഷാഹ്വേയാ നൃപതിഷു” എന്ന േശ്ലാ�
കം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാ�
കങ്ങളും അവിടെത്തക്കുറിച്ചുതെന്ന അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചി�
ട്ടുള്ളതാണു്.

“ആശാ ദശാപി പരിപൂരയേസ യേശാഭി–
സ്ത്വം രാജരാജ! വലഭിജ്ജ്വലനാദികാനാം
കസ്താദൃശസ്യ പരിപൂരയിതും മമാശാം
യത്നസ്തേവതി കിമപി പ്രതിേബാധയാമി.”

“അശ്രാന്തം സുന്ദരാംഗീവദനമിവ മിഥശ്–
ഛിദ്രഹീൈനസ്സമാൈന

രൂഢബ്രഹ്മാത്മഭിര്യസ്സര ഇവ സരസി
ശ്രീഗൃഹാേമാദജാൈലഃ

സന്മാർഗ്ഗാദസ്ഖലദ്ഭിർദ്ദിവസകര ഇവ
പ്രാപ്തരൂൈപർദ്ദ്വിേജൈന്ദ്രഃ

ശ്രീമാനാശ്രീയേതസൗ ജയതി വസുമതീ–
മണ്ഡേല വഞ്ചിരാജഃ.”

കൂടല്ലൂർ വാസുേദവൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലയ്ക്കു െകാടുങ്ങല്ലൂേരാ�
ളം വന്നു േപാകുവാനുള്ള അേപക്ഷ:

“േഭാ േഭാ ഭൂമീസുേരന്ദ്രാ മതിമഥിമഥിതാ–
േനകശാസ്ത്രാംബുരാശി–

േപ്രാദ്ഭൂതജ്ഞാനചന്ദ്രസ്ഫുരണവിമലിത–
സ്വാന്തഭാഗാന്തരീക്ഷാഃ

യൗക്ഷ്മാകാേലാകനീയാം മമ ചിരജനിതാം
പുഷ്പയേധ്വധുനാ യാം

േനാ ജാനീമഃ കിമു സ്യാൽ കിമുത ഫലവതീ
സാവേകശിന്യുതാേഹാ.”

താൻ വായിച്ചുേകട്ട ഒരു കവിതെയപ്പറ്റി സ്തുതിപരമായും
നിന്ദാപരമായും അഭിപ്രായം:

“കവിതാ പരമരസാഢ്യാ മുഖേതാ ഗളിതാ നിരർഗ്ഗളം
ഭവതഃ

ധ്വനിമുഖ്യാപിച ധീമൻ! വിബുധാഃ കുർവന്ത്യലങ്കാരം.”

ചില പാണ്ഡിത്യമണ്ഡിതങ്ങളായ സ്ത്രീചാടുക്കൾ:

“അന്യാധീനതയാ സകൃദ്യദി ഭേവേദഷാവനീവച്യേത
ന ത്വാമിത്യനുലാപൈവഭവമഹാേമദസ്വിതാന്തശ്ശേയ
വ്യാേസധാന്മമ ദൂയേത മനസി േചൽ കിം േദാഷ

ഇത്യാഹിേതാ
മേയ്യവായമേനന േദാഷ ഇതി േചദ്രഷ്ടാസി കിം കഥ്യേത?”

“േലാേക സുന്ദരി സർവഥാപി വദതി
ത്വേയ്യവ േവശ്യാപദം

പ്രാേഗതദ്വചനം തേഥതി കലിതം
സംപ്രത്യദഃ പ്രായികം

സൗന്ദര്യാദിഗുൈണരപൂരി ഭവതീ
നൂനം തഥാപ്യത്ര യഃ

കൃത്യപ്രത്യയ ഏവ േബാധയതി മാം
ൈനവ സ്വശക്യാർത്ഥതാം.”

“അസ്യാേമണ്യപ്രകൃത്യാം മദകളശിഖിനീ–
േകാമളാലച്പ്രകൃത്യാം

സത്യാം സ്നഞ്പ്രത്യയസ്യ പ്രകൃതിഷു കതേമാ
നഞ്പ്രകൃത്യാ വിനാേസ്ത?

ദാനീേമാ േമ ദവിഷ്ഠാ പ്രകൃതിരയി സേഖ!
മന്മേഥ കൿപ്രകൃത്യാ

ശിേഷ്ടാേധയപ്രകൃത്യാ പ്രകൃതിരിതി യുേസാ
ജ്ഞായതാം ഛസ് പ്രകൃത്യാ.”

പന്താവൂരു് എന്നു് ഇല്ലേപ്പരുള്ള ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂരി മറ്റു�
ണ്ണികേളക്കാൽ ചാട്ടത്തിൽ പാടവം കാണിച്ചേപ്പാൾ
അവരിൽ ഒരാൾ താനും ഒരു ചാട്ടം ചാടിെക്കാണ്ടു “പന്താ�
വൂരായ മന്നൻ ചാടേയതാം” എന്നു തട്ടിവിടുകയും
അേപ്പാൾ അടുത്തു നിന്നിരുന്ന ആരൂരടിതിരി ശിഷ്യ�
േനാടു അെതാരു േശ്ലാകമായി പൂരിപ്പിക്കുവാൻ ആജ്ഞാ�
പിക്കുകയുംെചയ്തു. ആ േശ്ലാകമാണു് താെഴക്കാണുന്ന�
തു്.

“വാസുകിം വലയം ചേക്ര േയാ യശ്ചാനന്തമീശ്വരഃ
തൽപന്താവൂരായമന്നഞ്ചാടേയതാം ഹരിശ്ച േമ.”
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ഇനി ഇളയതമ്പുരാെന്റ ഭാഷാ കൃതികെളപ്പറ്റിയും സ്വ�
ല്പം ഉപന്യസിക്കാം. അവയിൽ അഹല്യാേമാക്ഷം ൈക�
െകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം താെഴ േചർക്കു�
ന്നു.

“നാലുവട്ടവുമുണ്ടിഹ വല്ലികൾ
ജാലെമാട്ടല്ലതിെന്റ ദലങ്ങളും
േവലി െകട്ടിയേപാെല ചുഴലവും
പാലെവട്ടിമരങ്ങളുമുണ്ടേഹാ.
താലി െകട്ടിയവനിഹ വന്നാലും
േതാലി കിട്ടുകയില്ല നമുെക്കേടാ.
വാലു െതാട്ട വലിയ കരിമ്പുലി
േപാെല മട്ടലർബാണൻ കയർക്കുന്നു.
മാലു െപട്ടുഴലുന്നു ഭൃശമതു–
മൂലെമട്ടടിമാെനന്നേപാെല ഞാൻ.
നീലപങ്കജേലാചേന! നിന്നുെട
േകാലമാകിയ കുഞ്ജനിലയത്തിൽ
ചാലേവ മമ േദഹെമാളിപ്പിച്ചു
പാലിച്ചീടുക താമസെമന്നിേയ.”

പൂേന്താട്ടത്തു് നമ്പൂരി െകാടുങ്ങല്ലൂർെവച്ചാണു് കാലേക�
യവധം ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ എഴുതിയതു്. അതിൽ സ്വർ�
ഗ്ഗവർണ്ണനത്തിനുള്ള അവസരം വന്നേപ്പാൾ ആ ഭാഗം
തമ്പുരാൻതെന്ന എഴുതിെക്കാടുക്കണെമന്നു് അേപക്ഷി�
യ്ക്കുകയും അേദ്ദഹം ആ അേപക്ഷ അങ്ഗീകരിക്കുകയും
െചയ്തു. ആ വർണ്ണനത്തിൽനിന്നു ചില വരികളാണു് ചുവ�
െട പകർത്തുന്നതു്.

“മന്ദാരവൃക്ഷങ്ങൾ നില്ക്കുന്ന കണ്ടൂ
മധുരതരമവയുടയ വിഭവമതു കണ്ടൂ
മേന്ദതരങ്ങളാം പുഷ്പങ്ങൾ കണ്ടൂ
മണമിയലുമതിലധികമധുവിതതി കണ്ടൂ
മന്ദാനിലൻ വന്നു വീശുന്ന കണ്ടൂ
മധുമിളിതകുസുമതതിപതനമതു കണ്ടൂ
വൃന്ദാരകസ്ത്രീജനാഗമം കണ്ടൂ
വിവിധതരമവരുടയ ലളിതഗതി കണ്ടൂ.”
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തമ്പുരാെന്റ ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകം താെഴ േചർക്കുന്നു.

“പാതിെക്കട്ടു െകാതിച്ചു ഞാൻ പലതരം
തൽപ്പാതിയിൽപ്പാതിയിൽ

പാതിത്യെത്താടു പാതിയാടി പലതും
പാഹീതി മുൻപായേഹാ

പാതിേച്ചാർനടയാൾക്കു പാതിനയനം
േപാലും വിടർന്നീലയി–

പ്പാരുഷ്യത്തിനു പാതിവിന്ദശരനും
പാതിെപ്പടുന്നീലേഹാ.”

“ചിന്നീ നീലക്കരിഞ്ചണ്ടികളിളവരിവ–
ണ്ടിണ്ടലും പൂണ്ടു മീൻ കാ–

ണ്െകേന്ന കഷ്ടം മയങ്ങീ ചലനമിനിയട–
ങ്ങീല പൂേങ്കാരകാേന്ത

മിന്നുന്നൂ ഫുല്ലപേത്മ ചില ചടുലപേയാ
ബിന്ദുതാമ്രാധേര െചാ–

െല്കേന്നാടിത്താമരെപ്പായ്കയിലവശമിറ–
ങ്ങീടിേനാരാരിദാനീം?”

എന്ന പ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകവും അേദ്ദഹത്തിേന്റതാെണ�
ന്നു ചിലർ പറയുന്നു.

െകാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാനു േകരളസാഹിത്യ�
കാരന്മാരുെട ഇടയിലുള്ള സ്ഥാനം എത്രമാത്രം സമുൽ�
കൃഷ്ടമാെണന്നു് അനുവാചകന്മാർക്കു് ഇേപ്പാൾ അവധാ�
രണം െചയ്യാവുന്നതാണേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാല�
ത്തു് ആ േകാവിലകത്തു മുളച്ചു പിന്നീടു വടവൃക്ഷംേപാ�
െല വാച്ചുതഴച്ച െവണ്മണി പ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി മെറ്റാ�
രധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കും.



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 IV
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
42. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം
43. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

44. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

45. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

46. പതിെനാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം
47. പതിെനാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

48. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം
49. െകാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ
50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും
52. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ
54. െകാച്ചിയിെല ചില കവികളും കവയിത്രികളും
55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

56. മലബാറിെല ചില കവികൾ

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
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http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-42.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-43.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-44.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-45.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-46.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-47.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-48.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-49.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-50.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-51.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-52.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-53.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-54.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-55.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc4-56.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-1.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-2.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-3.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-4.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-5.pdf

	പതിനൊന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം
	സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്(988–1022)
	മേരുസ്വാമികൾ
	ഗോവിന്ദമാരാർ
	മാളിയക്കൽ കൃഷ്ണമാരാർ
	ക്ഷീരാബ്ധിശാസ്ത്രി 
	ഭക്തിമഞ്ജരി 
	സ്യാനന്ദൂരപുരവർണ്ണനപ്രബന്ധം 
	ശ്രീപദ്മനാഭശതകം 
	അജാമിളോപാഖ്യാനവും കുചേലോപാഖ്യാനവും 
	അന്യാപദേശശതകത്തിന്റെഅവതാരിക
	ഉത്സവവർണ്ണനപ്രബന്ധം 
	പ്രാസോപന്യാസം 
	സംഗീതകൃതികൾ 
	കീർത്തനങ്ങൾ 
	രുക്മിണീബായി രാജകുമാരി (984–1012)
	ചങ്ങനാശ്ശേരി രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ—ജീവിതം 
	ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് (990–1036)—ജീവിതം 
	സിംഹധ്വജചരിതം ആട്ടക്കഥ
	അരിപ്പാട്ടു കൊച്ചുപിള്ളവാരിയർ(960–1014)—ജീവിതം 
	ഉർവശീസ്വയംവരം കഥകളി 
	രാമവർമ്മവിജയം ചമ്പു 
	കൊടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ (975-1026)—പീഠിക 
	സംസ്കൃതകൃതികൾ—രാമചരിതം
	രസസദനം
	സ്തോത്രങ്ങൾ 
	ആശൗചദീപകവ്യാഖ്യാ
	സംസ്കൃതമുക്തകങ്ങൾ 
	സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്
	ഭാഷാകൃതികൾ 
	ഭാഷാമുക്തകങ്ങൾ 


