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1 വിദ്വാൻ കിളിമാനൂർ

രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ
(987–1021)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സന്തതസഹചാരി
യായിരുന്ന മഹാകവി വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാെനപ്പ
റ്റിയാണു് ഇനി പ്രതിപാദിേക്കണ്ടതു്. 980-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു
കിളിമാനൂർെക്കാട്ടാരത്തിൽ ഭരണസാമർത്ഥ്യമുള്ള പു
രുഷന്മാർ ആരുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ, 964-ൽ തിരുവി
താംകൂർ രാജകുടുംബത്തിേലയ്ക്കു േകാലത്തുനാട്ടുനിന്നു
ദെത്തടുത്ത ഭരണിതിരുനാൾ ആറ്റിങ്ങൽ മുത്തറാണി
യുെട ഭർത്താവായ കിളിമാനൂർ രാജരാജവർമ്മ േകാ
യിത്തമ്പുരാൻ വടേക്കമലബാറിൽ തളിപ്പറമ്പിൽനിന്നു
അണിമങ്ഗലത്തു നാരായണൻനമ്പൂരിെയ വരുത്തി
അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു തെന്റ സേഹാദരിയായ േരാഹി
ണിനാൾ തമ്പുരാട്ടിേയ വിവാഹം െചയ്യിച്ചു. അണിമ
ങ്ഗലത്തു നമ്പൂരി 945-മാണ്ടിടയക്കു ജനിച്ചു. േകാട്ടയം
പഴശ്ശിരാജാവിെന്റ സുഹൃത്തായി അന്നെത്ത കലാപ
ങ്ങളിൽ അേദ്ദഹെത്ത സഹായിച്ച ഒരു വീരപുരുഷ
നായിരുന്നു അേദ്ദഹം. േരാഹിണിനാൾ തമ്പുരാട്ടിക്കു്
ഉത്രംനാൾ തമ്പുരാട്ടിെയന്നും ഉമാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി
െയന്നും രണ്ടു് അനുജത്തിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ
ഉത്രംനാൾ തമ്പുരാട്ടിെയ വടക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ
ആയാംകുടി അേയ്യ്യാഴി നമ്പൂതിരിയും ഉമാേദവിെയ െത
േക്ക മലബാറിൽ കിഴക്കാേഞ്ചരി നാരായണൻനമ്പൂരി
യും പരിഗ്രഹിച്ചു. അേയ്യ്യാഴി നമ്പൂരി ൈവശാഖമാഹാ
ത്മ്യം എെന്നാരാട്ടക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉമാേദവിത്തമ്പു
രാട്ടി വിഷ്ണുമായാചരിതം തുള്ളലിെന്റ പ്രേണത്രിയാ
യിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കിഴക്കാ
േഞ്ചരി നമ്പൂരി ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനും ശ്രീമദ്ഭാഗവത
ത്തിെന്റ അർത്ഥചർച്ചയിൽ അദ്വിതീയനുമായിരുന്നു.
അേദ്ദഹെത്ത വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാൻ രാവണവിജ
യം ആട്ടക്കഥയുെട ആരംഭത്തിൽ താെഴക്കാണുന്നവി
ധത്തിൽ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ശ്രീമദ്ഭാഗവതാർത്ഥതത്വകഥേന

േയാവാ പരശ്ശ്രീശുേകാ
േദ്വധാ മദ്ഗുരുനായേകാ ദ്വിജവേരാ
നാരായണാേഖ്യാനിശം
അത്നർേമ്മാഹമഹാന്ധകാരപടലം
നിേശ്ശഷമുത്സാരയ–
ന്നേന്തവാസിജേനഷ്വപാരകരുണാ–
സിന്ധു: പ്രസേന്നാസ്തു േമ.”

ആ ദമ്പതികളുെട സന്താനമാണു് നമ്മുെട കവിപുംഗ
വൻ. വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ആചാര്യദത്തമായ
നാമേധയം രാജരാജവർമ്മ എന്നായിരുന്നു എങ്കിലും
െചറൂണ്ണി എന്ന ഓമനേപ്പരിലായിരുന്നു അേദ്ദഹെത്ത
വിളിച്ചുവന്നതു്. ഗൗരി പാർവതീറാണിെയ പള്ളിെക്ക
ട്ടു കഴിച്ചതു കിളിമാനൂർ രാഘവവർമ്മത്തമ്പുരാനായി
രുന്നു. അച്ഛൻതെന്നയാണു് അതിബുദ്ധിശാലിയായ
കുമാരെന ബാല്യത്തിൽ കാവ്യങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചതു്.
പത്താമെത്ത വയസ്സിൽ ഒരു ദിവസം കിളിമാനൂർ െകാ
ട്ടാരേത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള േവട്ടക്കരുമൻേകാവിലിൽ
അമ്മേയാെടാരുമിച്ചു പ്രദക്ഷിണംെവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
േമ്പാൾ ആ ബാലൻ െപെട്ടന്നു കിരാതരുദ്രപരമായി
“വിതതകുടിലേകശം വിദ്യമാേനന്ദുേലശം

കമലശരവിനാശം കാളേമഘപ്രകാശം
വനചരതനുമീശം ൈവരിണാം കാലപാശം
ശൂകഹരിണപുേരശം ഭാവേയ പാർവതീശം.”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലി അമ്മെയ
വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു പാർവതീറാണി കിളിമാ
നൂർെകാട്ടാരത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയേപ്പാൾ ആ േശ്ലാകം
േകട്ടു് ഉടൻതെന്ന െചറൂണ്ണിെയ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാ
രാജാവിെന്റ സതീർത്ഥ്യനാക്കുന്നതിനു േവണ്ടി തിരു
വനന്തപുരേത്തയ്ക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. അങ്ങെന
ബാല്യംമുതൽക്കുതെന്ന മഹാരാജാവും േകായിത്തമ്പു
രാനും സഖാക്കളായി വളർന്നു.

മഹാരാജാവും േകായിത്തമ്പുരാൻ
തിരുവനന്തപുരെത്ത താമസം േകായിത്തമ്പുരാെന
ഒരു വിശിഷ്ടസംസ്കൃതപണ്ഡിതനും വശ്യവാക്കായ
കവിയും മർമ്മജ്ഞനായ ഗായകനുമായി വികസിപ്പിച്ചു.
തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് 1004-ൽ സിംഹാസനാരൂഢനാ
യേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു പ്രതിമാസം 100 രൂപ അടു
ത്തൂൺ പതിച്ചുെകാടുത്തു. േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ആശു
കവനസാമർത്ഥ്യം അവിടുന്നു് പലേപ്പാഴും പരീക്ഷി
ച്ചു് ആനന്ദതുന്ദിലനായിട്ടുണ്ടു്. 1015-ാമാണ്ടു് ഒരിക്കൽ
മതിലകത്തു് ഉത്സവത്തിൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിെയ
കാഴ്ചശ്ശീേവലിക്കു് എഴുന്നള്ളിച്ചേപ്പാൾ തിരുേമനി
“ശിബികായാം വിഭാേത്യഷ ഭഗവാനംബുേജക്ഷണഃ”
എന്നു് ഒരു േശ്ലാകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധം ഉണ്ടാക്കിെച്ചാ
ല്ലി ഉത്തരാർദ്ധം ഉണ്ടാക്കുവാൻ േകായിത്തമ്പുരാേനാ
ടാജ്ഞാപിച്ചു.
“കനകാദ്രിസമാരൂഢഘനകാന്തിം വിഡംബയൻ”
എന്നു് ഒരു കൂസലുംകൂടാെത കവി അതു പൂരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
അവിടുന്നു് ആശ്ചര്യെപ്പട്ടു് ഒരു േജാഡി ൈവരക്കടുക്കൻ
സമ്മാനിച്ചു. പിന്നീടു് ഒരവസരത്തിൽ മഹാരാജാവു
മതിലകെത്ത ആറാട്ടിനു കാൽനടയായി കടപ്പുറേത്ത
യ്ക്കു എഴുന്നള്ളുേമ്പാൾ നിരത്തിെന്റ ഇരുവശത്തുമുള്ള
േമടകളിൽ അലംകൃതകളായി കിളിവാതിലുകളിൽക്കൂടി
എത്തിേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന സുന്ദരിമാെരക്കണ്ടു്
“രാകാശശാങ്കകലിതായതമാലിേകവ
സീമന്തിനീവദനപംക്തിരിഹാവിഭാതി”

എന്നു മെറ്റാരു േശ്ലാകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധം നിർമ്മിച്ചു്
ഉച്ചരിച്ചു. േകായിത്തമ്പുരാൻ അതിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം
“കിഞ്ചാത്ര പങ്കജധിയാ മധുപാവലീവ

ദൂരാൽ സമാപതതി കാമിജനാക്ഷിപംക്തിഃ”

എന്നു തൽക്ഷണംതെന്ന നിഷ്പ്രയാസം പൂരിപ്പിച്ചു.
പൂർവാർദ്ധത്തിേന്റയും ഉത്തരാർദ്ധത്തിേന്റയും സാമ
ഞ്ജസ്യം ആ കാഴ്ച ഇക്കാലത്തും കണ്ടിട്ടുള്ള സഹൃ
ദയന്മാർക്കു് അത്യന്തം ആസ്വാദ്യമാെണന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. ആ പുരണെത്ത അകമഴിഞ്ഞ് അഭിന
ന്ദിച്ചാണു് “വിദ്വാൻ” എന്ന ബിരുദം മഹാരാജാവു പി
േറ്റ ദിവസം പണ്ഡിതസദസ്സിൽവച്ചു നല്കി കവിെയ
ചരിതാർത്ഥനാക്കിയതു്. മെറ്റാരിക്കൽ മഹാരാജാ
വു കടൽപ്പുറത്തു െകാട്ടാരത്തിനു സമീപം എത്തിയ
േപ്പാൾ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന ആസ്ഥാനവിദ്വാന്മാേരാടു
െകാട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നതിനുമുൻപു ശ്രീപത്മനാഭ
നും തനിക്കും േയാജിപ്പിക്കാവുന്ന നിലയിൽ രണ്ടർ
ത്ഥത്തിൽ ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കണെമന്നു കല്പിച്ചു.
േകായിത്തമ്പുരാനും ഇരയിമ്മൻതമ്പിയും മാത്രേമ ആ
അഗ്നിപരീക്ഷയിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചുള്ളു. േകായിത്ത
മ്പുരാെന്റ േശ്ലാകമാണു് ചുവേട കാണുന്നതു്.
“വിശ്വാമിത്രാഗ്രകർമ്മപ്രശമരതസുബാ–

ഹൂരുകണ്ഠപ്രേഭദം
ധൃത്വായം സായകാഗ്ര്യം ഹരിവരപൃതനാ–
സംയുതസ്സാനുജന്മാ
ആയാേതാ രാമരാജസ്സ്വയമിതി ജനതാ–
ഭാഷേണൈനവ സിന്ധു–
സ്സന്ത്രസ്താത്മാ രരാേസാത്തരതരളതരം–
േഗാച്ചലദ്ബാഹുരുൈച്ചഃ.”

ഭാഷാകവനവിഷയത്തിലും കഥാപുരുഷൻ ആ സാ
മർത്ഥ്യം െവളിെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ഒരിയ്ക്കൽ സന്ധ്യ
യ്ക്കു തിരുേമനി സല്ലാപ മേധ്യ “നാഴികമണിയാറാ
യീ” എന്നു കല്പിച്ചു. ഉടേന േകായിത്തമ്പുരാൻ അതി
െന ഒരു സമസ്യാരൂപത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു “നാരീണാം
ഭൂഷണൗഘമണിയാറായീ” എന്നു് ആ േശ്ലാകത്തിെന്റ
ദ്വിതീയപാദം െചാല്ലി. എന്നാൽ േശഷംകൂടി േകൾക്ക
െട്ട എന്നായി മഹാരാജാവു്;
“വാസരമണയാറായീ േകാകീനാമശ്രുജാലമണയാറായീ”

എന്നു് അതിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധവും െചാല്ലി ആ സരസ്വതീ
വല്ലഭൻ അവിടെത്ത സംതൃപ്തനാക്കി. മഹാരാജാവു്
1016-ൽ ഇദം പ്രഥമമായി പുഷ്യരഥം ഉണ്ടാക്കിച്ചേപ്പാൾ
ആസ്ഥാന പണ്ഡിതന്മാെരല്ലാം അതിെന അവരുെട
സരസ്വതീപ്രസാദത്തിനു് അനുഗുണമായവിധത്തിൽ പ്ര
കീർത്തനം െചയ്തു. അന്നും അവരുെട മുന്നണിയിൽ
നിന്നതു േകായിത്തമ്പുരാനും തമ്പിയും തെന്നയായിരു
ന്നു. താെഴക്കാണുന്ന വർണ്ണനേശ്ലാകത്തിൽ ആ വാ
ഹനെത്ത മഹാരാജാവിേനാടും ശ്രീകൃഷ്ണേനാടും
അർജ്ജുനേനാടും ഭീമേസനേനാടും ഉപമിച്ചു നാലർ
ത്ഥംവെര േകായിത്തമ്പുരാൻ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജി
ഷ്ണുവിെന ഇന്ദ്രപര്യായമായി കരുതുേമ്പാൾ അഞ്ചാമ
െതാരർത്ഥവും വിദ്വാന്മാർക്കു കല്പിക്കാവുന്നതാണു്.
“യം ശംസന്തി സദാഗതിപ്രണയിനം സർേവ

ജനാസ്സന്തതം
സ്വസ്ഥാനാദരിണാഗതം ഹി പുരേതാ േയൈനവ
േഭാഗീശിതു:
േസായം പുഷ്യരേഥാ ബിഭർത്തി തുലനാം
ശ്രീവഞ്ചിഭൂമീഭൃതാ
കൃഷ്േണനാപി ച ജിഷ്ണുനാ ബകജിതാ
ചിത്രാംഗദാമാശ്രിതഃ.”

ഈ േശ്ലാകത്തിനു മഹാരാജാവു കവിക്കു രണ്ടു ൈക
യ്ക്കും രത്നഖചിതമായ വീരശൃംഖല നല്കി.

കരീന്ദ്രൻ
വിദ്വാൻ എന്ന ബിരുദത്തിനുപുറെമ മഹാരാജാവു േകാ
യിത്തമ്പുരാനു “കരീന്ദ്രൻ” എെന്നാരു നർമ്മ സംജ്ഞയും
സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമചകസ്നിഗ്ദ്ധ
മായ വർണ്ണേത്തയും സ്പൃഹണീയമായ ശരീരദാർഢ്യ
േത്തയും രമണീയമായ ഗതിവിേശഷേത്തയും ആസ്പദ
മാക്കിയായിരുന്നു എന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ബാല്യ
ത്തിൽ അന്നെത്ത ക്ഷത്രിയസംപ്രദായമനുസരിച്ചു കച്ച
െകട്ടി കായികാഭ്യാസരീതികൾ പരിശീലിച്ചിരുന്ന അേദ്ദ
ഹം പില്ക്കാലത്തു തത്സംബന്ധമായി പല അത്ഭുതകാ
ര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നറിയുന്നു. 1005-ൽ കടത്ത
നാട്ടു അപ്പുത്തമ്പുരാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നു തെന്റ
േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു മടങ്ങിയ
തിെന്റ േശഷം േകായിത്തമ്പുരാനു് ആ ശാസ്ത്രംകൂടി
അഭ്യസിക്കണെമന്നു േതാന്നുകയാൽ അതിേലക്കായി
കുട്ടൻ േപരൂരിൽനിന്നു ബാലരാമൻപിള്ളെയ വരുത്തി
മഹാരാജാവു രാജധാനിയിൽ താമസിപ്പിച്ചു. അതിനും
പുറെമ അേദ്ദഹം അശ്വലക്ഷണജ്ഞനായ ഒരു അശ്വാ
േരാഹണകശലനുമായിരുന്നു. അങ്ങെനെയല്ലാം തി
രുമനസ്സിെല േസ്നഹ ബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ച
ആ മഹാകവിക്കും മാച്ചിപ്പുറത്തു നമ്പിേപ്പാറ്റി എെന്നാ
രു ഏഷണിക്കാരെന്റ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചുേപായ
അവിടെത്ത അപ്രീതിനിമിത്തം കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു
രാജധാനി വിട്ടു മാറിത്താമസിേക്കണ്ടിവന്നു. ആ അവ
സരത്തിൽ തെന്റ അശരണദശെയ നിേവദനം െചയ്യു
ന്ന ഒരു പദ്യേലഖനം അേദ്ദഹം തിരുേമനിക്കു സമർ
പ്പിച്ചു. അതിെല രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു.
അവ അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ
കരീന്ദ്രമുദ്ര ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.
“ഇേതാ മാമുദ്ധർത്തും ശിവശിവ ചിരാദപ്യവഹിതാ–
സ്തടസ്ഥാ േനാ ശക്താസ്തരളമതേയാ ഹന്ത സുഹൃദഃ
അേയ ഭൂമീനാഥ! പ്രചുരതരകാരുണ്യജലേധ!
കരീേന്ദ്ര കാരുണ്യം കലയിതുമയം ഖല്വവസരഃ.

യാേന വാ ശയേന കഥാപ്രഹസേന ഗാേനപി വാ
യന്മയാ
ദീേനനാകൃതബുദ്ധിനാ കൃതമഘം സർവ്വം സഹസ്വ പ്രേഭാ!
ജാേന ൈനവ പരാംഗതിം തദഖിലം ജാനാസി
സർവംസഹാ
ജാേന! കിം ബഹൂനാ? ദയാപരവതാം ദീനാവനം േവാ
ധനം.”

ആ േശ്ലാകങ്ങൽ വായിച്ച നിമിഷത്തിൽ സാനുശയ
നായ മഹാരാജാവു കവിെയ പൂർവ്വാധികം തെന്റ േസ്ന
ഹഭാജനമാക്കി.
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2 ചില ഉക്തിപ്രത്യുക്തികൾ
േകായിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ച ഒരു േശ്ലാകത്തിൽ ഉഷാപരി
ണയകർത്താവായ ആമ്പല്ലൂർ ഇളയിടത്തു ഭട്ടതിരി ഒരു
പ്രമാദം ഉത്ഭാവനംെചയ്തു; ഭട്ടതിരിയുെട അഭിപ്രാ
യം ശരിയെല്ലന്നു േകായിത്തമ്പുരാൻ വാദിച്ചു; ഭട്ടതിരി
പിെന്നയും അടിയുറപ്പിച്ചുതെന്ന നിന്നു. അവർ തമ്മിൽ
തത്സംബന്ധമായി ഉക്തിപ്രത്യുക്തിരൂപത്തിൽ പല
േശ്ലാകങ്ങളും വിനിമയംെചയ്യുകയുണ്ടായി. അവയിൽ
ചില േശ്ലാകങ്ങളാണു് താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.
േകായിത്തമ്പുരാൻ:
“ഗാംഭീേര്യണ രസാതലസ്പൃഗധികേപ്രാദ്ദാമമാധുര്യയാ

വൃത്ത്യാ ധിക്കൃതശർക്കരാ സുകവിതാസർവസ്വസേങ്കതഭൂഃ
കിഞ്ചാപാരദുരാപശബ്ദപദവീസഞ്ചാരിണീ ധീര്യത–
സ്തേത്ത വാചി വയം കഥം കൃശധിേയാ നിശ്ചിന്മേഹ
ഗൗരവം?
വിജ്ഞാനാം വിവിധാഗേമഷു ഭണിതൗ
ഭങ്േഗാപി േചത്തം ബുധാ
മൃഷ്യേന്ത ഖലു ഗച്ഛതഃസ്ഖലനമി–
ത്യാപാദയേന്താ ഗുണാൻ
അജ്ഞാനമിഹ സാഹിതീപ്രലപേന
കാ വാ കഥാ മാദൃശാ–
മവ്യക്താക്ഷരേകാമളാം ശിശുഗവീം
േനാദാഹരിഷ്യന്തിേചൽ?”

ഭട്ടതിരി:
“മധ്യാഹ്േനാദ്ധാതപ്തസപ്തിനികരവ്രാേത
ജഗന്മാണ്ഡലീ–

മാക്രമ്യാഖിലേതജസാം കൃതപേദ മൂർദ്ധസ്വപദ്വന്ദ്വേക
ഖേദ്യാതസ്യ കതഃ കേഥതി
ഹൃദയാച്ഛാന്താന്മദീയാദ്ഭവദ്–
ഭാരേത്യവ കൃശാദപസ്ഥലതയാ േപ്രാേദത്യസൗ
വിസ്തൃതാ.”

ഇങ്ങെന ആ വാക്സമരം തുടർന്നുേപാകുന്നു. ഓേരാ
േശ്ലാകത്തിനും സ്തുതിപരമായും നിന്ദാപരമായും അർ
ത്ഥം കല്പിക്കാവുന്നതാണു്. േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അടു
ത്ത േലഖനത്തിെല രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവേട േചർ
ക്കുന്നതു്.
“സീമാതിഗപ്രണയശാലിഷു വക്രവാചഃ

േപ്രമാധികപ്രകടനം ഖലു നാത്ര ശങ്കാ
സീമന്തിനീകടിലനീലകടാക്ഷപാതാ–
ദ്ധീമൻ! കഥം പ്രണയഭങ്ഗകഥാപ്രസങ്ഗഃ?
ബുദ്ധിശ്ശാകുന്തളാശിക്ഷണപദവിബുേധി–
ല്ലംഘിനീ താവകീനാ
കിഞ്ചാസൗ സഞ്ചകാസ്തി പ്രവിതതരഘുവം–
ശാന്തേരാദ്ഗീർണ്ണസാരാ
ഏതൽ സർവം സമേഞ്ചദപി മതിവിഷേയ
ദൂരതസ്താവദാസ്താം
ധീമൻ ശ്രീകാളിദാസസ്ത്വമസി ഖലു യേതാ
േമഘസേന്ദശകർത്താ.”
“ബുദ്ധിശ്ശാകുന്തളാ” എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രേണതാവി

േനാടു് ഏതു സഹൃദയനാണു് ആദരാതിശയം േതാന്നാ
ത്തതു്? േപ്രമാതിേരകമിളിതയാെണങ്കിലും വാമയായ
ബന്ധുവാണി മനീഷികളുെട ഹൃദയത്തിൽ ശങ്കെയയാ
ണു് ജനിപ്പിക്കുന്നെതന്നും അതിനു ശ്രീകൃഷ്ണവാക്യംെകാ
ണ്ടു ശങ്കിതയായ രുൿമിണീേദവി തെന്ന ഉദാഹരണമാ
െണന്നുമായി ഭട്ടതിരി; അതു ശരിയെല്ലന്നു
“പത്ന്യസ്തു േഷാഡശസഹസ്രമേഹാ! മുരാേര

രത്നാകരസ്യ രസഭാരവഹാ ഇവാസൻ
ഏൈകവ താദൃശവിേനാദനേഹതുരസ്യ
സാ ഭീഷ്മഭ്രഃ പ്രിയതമാത്ര ഖലു പ്രമാണം”

എന്നു േകായിത്തമ്പുരാനും തർക്കിച്ചു. ഒടുവിൽ ആ കല
ഹം നിർവ്യളീകമായ പരസ്പരബഹുമാനത്തിൽ എത്തി
േച്ചർന്നു നിേശ്ശഷം ശാന്തമായി. ഭട്ടതിരി േകായിത്തമ്പു
രാെന്റ കവിതെയ താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ പ്രശം
സിച്ചു.
“പ്രാജ്ഞ! ത്വദ്വദനാരവിന്ദവിഗളത്സാഹിത്യരൂപാമൃത–

പ്രത്യക്കാരധുരീണശുദ്ധമകരന്ദാസ്വാദതൃപ്താത്മനാ
ആനന്ദാംബുധിമഗ്നമാനസതയാ വാണീം ത്വദുക്ത്യുത്തരാം
ദാതും ഭൂപ! വിളംബിതം നനു മയാ നാന്യദ്വിേഭാ! കാരണം.
പായം പായം പ്രതിപദമപി ത്വദ്വേചാരൂപമാധ്വീം
നാലംഭാവം വ്രജതി ഹൃദയം മാമകം മാന്യകീർേത്ത!
േകാ വാ േലാേക ഭവതി വിബുേധാത്തംസ!
സംതൃപ്തേചതാഃ
പ്രാണാധീശാധരദലസുധാപാരണാകാരേണന?
ത്വദുക്തിമാധുഝരീരസജ്ൈഞഃ
സ്വർഗ്ഗാദിദാനീമമൈരർന്നിരസ്തം
പലായമാനം ത്വമൃതം കഥഞ്ചി–
ജ്ജേല തിേരാഭൂയ ഭിയാ കിമാസ്േത?”

ഭട്ടതിരിെയ അേപക്ഷിച്ചു യുവാവായിരുന്ന േകായിത്ത
മ്പുരാനും പ്രശ്രയാവനതമായ സ്വരത്തിൽ അതിനു താ
െഴ കാണുന്ന മറുപടി എഴുതി.
“ന കിഞ്ചിദപി മത്സരാന്ന ച പരാവമാേന രസാ–

ന്ന വാദവിഷയാശയാ കിമപി യന്മയാ ഭാഷിതം
തടദ്രുവിടപച്ഛടാവികടേരാധസംേക്ഷാഭിേതാ–
ച്ചലത്തരതരംഗിണീപടുഭവദ്വചഃ കൗതുകാൽ.”

താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം തിരുവല്ലാ കുഴിക്കാട്ടു് അഞ്ചാം
മുറ ഭട്ടതിരിക്കയച്ചതാണു്.
“താതാതാതതയാ തേനാഷി വിരേഹ വാരാംഗനാനാം

ശതം
സാസാസാസസരാസമാനരസമേപ്യതദ്ഭൃേശാസ്ത്വന്മുഖം
മീമീമീമിമിയാമിനീശനിടിലേപ്രാദ്യച്ഛിഖാബന്ധനം
മാമാമാമമ! നിമ്നകാനനഭുവാം മാമാശു സഞ്ജീവയ”
994-ൽ മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരിയുെട പുത്രനായി ജനി

ച്ച അക്കീരമൻ ഭട്ടതിരിയായിരിക്കാം ആ അഞ്ചാമൻ
എന്നു ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു.

ദാമ്പത്യം
1013-ൽ േകായിത്തമ്പുരാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു െചല്ലം

കാര്യക്കാരന്മാരുെട ഭവനമായ കല്ലമ്പള്ളിയിൽ ഒരു
തങ്കച്ചിെയ സംബന്ധം െചയ്തു. ഒരിക്കൽ കിളിമാനൂേര
യ്ക്കു േപാകുന്ന വിവരം പ്രിയതമെയ അറിയിച്ചേപ്പാൾ ആ
സുന്ദരി അതിനു അനുവാദം നല്കിയില്ല. ആ അവസര
ത്തിൽ മഹാകവിയുെട മുഖത്തുനിന്നു നിർഗ്ഗളിച്ചതാണു്
അടിയിൽ കാണുന്ന മേനാഹരമായ േശ്ലാകം.
“ഗമനാഭിമുേഖ മയി ക്ഷമായാം

ഗളദശ്രുപ്രസരാൻ വിസാരയന്തീ
രുരുേധ ഗതിമാനമന്മുേഖന്ദുഃ
സ്ഥലചന്ദ്രഭ്രമമാകലയ ബാലാ.”

മരണം
ഈശ്വരൻ ദീർഘായുേര്യാഗംെകാണ്ടുമാത്രം അനുഗ്രഹി
ച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ േകായിത്തമ്പുരാൻ കവിേലാകത്തിൽ
ഹസ്തപ്രാപ്യമല്ലാത്ത സ്ഥാനം യാെതാന്നുംതെന്ന
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ 1020-ാമാണ്ടു് അേദ്ദഹ
ത്തിനു പ്രേമഹേരാഗത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതു
ടങ്ങുകയും 1021 ധനുമാസത്തിൽ അതു മൂർച്ഛിച്ചു േദഹ
വിേയാഗം സംഭവിക്കുകയുമാണുണ്ടായതു്. കിളിമാനൂ
രിൽെവച്ചുതെന്നയായിരുന്നു ആ അത്യാഹിതം. തെന്റ
മഹാരാജാവിേനക്കാൾ ഒരു െകാല്ലം മുൻപു ജനിക്കുക
യും ഒരു െകാല്ലം മുൻപു മരിക്കുകയും െചയ്ത അേദ്ദഹം
അവിടേത്തയ്ക്കു് ഇഹേലാകത്തിെലന്നേപാെല പരേലാ
കത്തിലും അന്തരംഗസഹചാരിയായിരുന്നുേവാ എന്നു
ഭാവനാകുശലന്മാർക്കു േതാന്നിേപ്പാകും. രണ്ടുേപരും
േമടമാസത്തിൽ ജനിച്ചു; ധനുമാസത്തിൽ യശശ്ശരീര
ന്മാരുമായി.

കൃതികൾ
സംസ്കൃതകവനത്തിൽ വാചാമേഗാചരമായ കൗശലം
പ്രദർശിപ്പിച്ച േകായിത്തമ്പുരാൻ ആ ഭാഷയിൽ (1)
കിരാതവിംശതി എന്ന േസ്താത്രവും (2) രണ്ടു കീർത്ത
നങ്ങളുേമ രചിച്ചതായി അറിവുള്ളൂ. കിരാതവിംശതി
1020-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു േരാഗിയായതിനുേമൽ എഴുതിയതാ
ണു്. എന്നാൽ ഈശ്വര കാരുണ്യംെകാണ്ടു സംസ്കൃത
ത്തിനു ലഭിക്കാത്ത അനുഗ്രഹം ഭാഷയ്ക്കു കിട്ടി. അത്യ
ന്തം ഹൃദയഹാരികളായ (3) രാവണ വിജയം ആട്ട
ക്കഥയും (4) സന്താനേഗാപാലം ശീതങ്കൻതുള്ളലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളാണു്. സന്താനേഗാപാലം
പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സംഗതിവന്നില്ല. അർജ്ജുനൻ ശ്രീ
കൃഷ്ണസന്നിധിയിൽവച്ചുെചയ്യുന്ന വികത്ഥനത്തിനു
മറുപടിയായി ബ്രാഹ്മണൻ
“െപാണ്ണപ്രഭുത്വം പറയുന്നെതാന്നുെമൻ–
കർണ്ണത്തിേലറുന്നതിെല്ലെന്റ ഫല്ഗുന!
ഖണ്ഡിച്ചുതേന്ന കഥിക്കുന്നു നീ വൃഥാ
ദണ്ഡിച്ചിേടെണ്ടേടാ േദവരാജാത്മജ!
മുന്നം നിനയ്ക്കാെത േമാഹിച്ചുചാടിയാൽ
പിേന്ന നിനച്ചാൽ ഫലമില്ലറിയണം.”

എന്നീ ഈരടികേളാടുകൂടി ഗ്രന്ഥം മധ്യത്തിൽ മുറിഞ്ഞു
േപാകുന്നു.
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3 കിരാതവിംശതി
ഈ േസ്താത്രത്തിൽെപ്പട്ട പതിെനാന്നു േശ്ലാകങ്ങേള കി
ട്ടീട്ടുള്ളൂ. ഒന്നാമേത്തയും പതിെനാന്നാമേത്തയും േശ്ലാക
ങ്ങളാണു് താെഴക്കാണുന്നതു്.
“ചലച്ചാരുതാപിഞ്ഛഗുച്ഛാവതംേസാ–
ല്ലസച്ചഞ്ചളീേകാജ്വലൽേകശാഭാരം
ശരൽപഞ്ചമീചന്ദ്രദായാദഫാലം
നമസ്കുർമ്മേഹ ശാബരാകാരമീശം.”
“അഗാണ്ഡീവതാൈഡരതാപിഞ്ഛചൂൈഡ–

രനാേഖടേഘാൈഷരകാചാംഗഭൂൈഷഃ
അൈകരാതഭാൈവരൈധര്യാനുഭാൈവ–
രനായാസേഖൈദരലം േദവമാൈത്രഃ.”
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4 കീർത്തനങ്ങൾ
രണ്ടു കീർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നു പർവതീേദവിേയയും മെറ്റാ
ന്നു ഭൂതനാഥേനയും വർണ്ണിക്കുന്നതാണു്. രണ്ടാമേത്ത
തു വിശിഷ്യ ഹൃദയേമാഹനമായിരിക്കുന്നു. ചുവേട ഉദ്ധ
രിക്കുന്ന രണ്ടാമെത്ത ചരണം േനാക്കുക.
“ശാരേദന്ദുരുചിരുചിരതരാനനഭാസം—കലിതജന–
ദുർന്നിവാരകലികാലജകലുഷനിരാസം—തിലകുസുമ–
േതാലനശീലസമുന്നതസുന്ദരനാസം—രദനകുരു–
സാരസദലനയനാഞ്ചലധൃതകാരുണ്യം—സരസീരുഹ–
സായകമഞ്ജിമഭഞ്ജനചണലാവണ്യം—രിപുനിവഹ–
ഭൂരിവീര്യപരിഭൂതജൈനകശരണ്യം—ഭുവി നിജാവ–
താരസമാകലിതാഖിലപരിജനപുണ്യം—വിശദരുചി–
ഹാരസംവലിതകന്ധരം—രുചിരഹാടകാഭരണബന്ധുരം–
താരകാരമണമദഹരമുഖസുവിലാസ—
മദസഞ്ചാരതരളഭൂഷം
ഭൂരികൃപാലയം ഭാവേയ.”
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5 രാവണവിജയം ആട്ടക്കഥ
ആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ അഗ്രിമമായ സ്ഥാനെത്ത
അലങ്കരിക്കുന്ന രാവണവിജയെത്തപ്പറ്റി ഈ സന്ദർഭ
ത്തിൽ അധികെമാന്നും പ്രസങ്ഗിേക്കണ്ടതില്ല. കഴി
ഞ്ഞ നൂറുെകാല്ലങ്ങൾക്കുേമലായി അതിെന്റ പ്രചാരം
അത്രമാത്രം അപ്രതിഹതമായി ലസിക്കുന്നു. സങ്ഗീത
മാധുര്യംെകാണ്ടും സാഹിത്യസൗഭഗംെകാണ്ടും അഭിന
യൗചിത്യംെകാണ്ടും അതിെന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കഥ
കൾ ചുരുക്കമാണു്. െവണ്മണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാട് മുരി
ങ്ങൂർ േപാറ്റിക്കു നല്കിയ ഒരു പ്രശംസാപത്രത്തിൽ പ്രാ
സങ്ഗികമായി
“േകാട്ടംവിെട്ടാരു േകാട്ടയംകഥകൾ നാലഞ്ചാെത
വഞ്ചീശ്വര–

േശ്രഷ്ഠൻതന്നുെട നാലുതമ്പിയുെട
മൂെന്നാന്നക്കരീന്ദ്രെന്റയും”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു രാവണവിജയത്തിനു്
അനന്തരകാലികന്മാരായ കവിപുങ്ഗവന്മാരുെട ഇടയി
ലുള്ള മതിപ്പു് ഏതുതരത്തിലുള്ളതാെണന്നു നിർണ്ണയി
ക്കാവുന്നതാണു്. േദവന്മാെരേയാ രാജാക്കന്മാെരേയാ
നായകന്മാരായി സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി വിട്ടു രാക്ഷസച
ക്രവർത്തിയായ രാവണെന്റ ബാഹുപരാക്രമെത്തയും
മറ്റും പ്രകീർത്തനംെചയ്തു് ഒരു കഥകളി നിർമ്മിക്കുവാൻ
അക്കാലത്തു ൈധര്യെപ്പട്ട കവിെയ അഭിനന്ദിേക്കണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. ൈകലാേസാദ്ധാരണത്തിൽ ആ ധീേരാദ്ധ
തൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച േദാർമ്മദം ശ്രീപരേമശ്വരൻ ശമിപ്പി
ക്കുന്നേതാടുകൂടി ഇതിവൃത്തം സമഞ്ജസമായ ഒരു ഘട്ട
ത്തിൽ സമാപ്തമാകുന്നു. രംഭാപ്രേവശമാണു് കാവ്യത്തി
െല നടുനായകമായ ഭാഗം; ആ ഭാഗം ആടി ഫലിപ്പിക്കു
ന്ന നടന്മാെര ഇന്നും അഭിജ്ഞന്മാരായ േപ്രക്ഷകന്മാർ
സശിരഃകമ്പം ശ്ലാഘിക്കുന്നു. േകായിത്തമ്പുരാെന്റ പ്ര
സ്തുതകൃതി ആപാദചൂഡം േശ്രാത്രമേനാഭിരാമമാണു്. ദി
ങ്മാത്രമായി ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാെത തൂ
ലിക മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുവാൻ മടിക്കുന്നു. േശ്ലാകങ്ങൾ:
“നിത്യം ശ്രീനീലകണ്ഠാർച്ചനനിപുണമതി–
സ്സിദ്ധവിദ്യാധരാണാ–
മുത്തംസീഭൂതപാദാംബുജയുഗളരുചി–

ശ്ശ്രീനിവാൈസകധാമാ
അത്യന്തം ശംഖപദ്മാദിഭിരനുപമിൈത–
സ്സാദരം േസവ്യമാേനാ
വിഷ്വേക്സനാഭിഗുേപ്ത നിജനഗരവേര
രാജരാേജാ രരാജ.”

ഈ േശ്ലാകത്തിനു കുേബരപരമായ പ്രസ്തുതാർത്ഥത്തി
നുപുറേമ ശ്രീപത്മനാഭപരമായും മഹാരാജപരമായും
ചില അംശങ്ങളിൽ കവിപരമായുംകൂടി അർത്ഥമുണ്ടു്.
“കാേല കാളാഗരുശ്യാമളബഹളതമഃകാളകൂടം കരാൈഗ്രഃ

പ്രാേലയാംശൗ നിപീേയാരസി നിഹിതപേദ
നീലകേണ്ഠാപമാേന
കല്ഹാേരാദ്യന്മധൂളീപരിമളപവനാേമാദിേതാപാന്തഭൂമൗ
േരേമ രാമാസേമതസ്സുരതരുജടിലാരാമേദേശ ധേനശഃ.”
“കലിതപുണ്യജൈനകസമാഗമാം

പൃഥുനിതംബവതീമളകാഞ്ചിതാം
അലഘുപീനപേയാധരമണ്ഡിതാ–
മചലഭൂമിമസൗ സമുപാവിശൽ.”
“മാ മാ സ്പൃേശതി മുഹുരപ്യനുയാചിേതാപി

രാജീവേകാരകകരാഞ്ജലിമുദ്രൈയവ
ഹാഹാ! തദപ്സരസി കാമദവാതുരാത്മാ
ചിക്രീഡ തന്നിശി നിശാചരകഞ്ജേരായം.”

“സാമഗാനപരിേമാദമാനമഥ നാമനാശിതജനാമയം

ശ്യാമളാംബുരുഹരാമണീയകവിരാമദാമലഗളാഞ്ചിതം
കാമിനീകലിതസാമിേദഹമഹിദാമേശാഭിതഭുജാന്തരം
യാമിനീചരലലാമമാനമദസീമഭൂമവിഭവം ഭവം”
“മാനിനിമാർകുലമേണ! മാമകജാേയ”, “പുണ്യജനാധി
പേത നിയതം”, “നളിനായതേനർമിഴി ബാേല!”, “രാ
കാധി നാഥരുചിരഞ്ജിതനിശായാം” തുടങ്ങിയ പദങ്ങളു
െട മാധുര്യവും, “യാഹി യാഹി നിശാചരാധമ” മുതലായ

പദങ്ങളുെട പ്രൗഢിയും പ്രശംസാപരിധിെയ അനായാ
േസന അതിലംഘിക്കുന്നു.
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6 സന്താനേഗാപാലം തുള്ളൽ
ഒരു വശ്യവാക്കായ പണ്ഡിതകവിക്കു സംസ്കൃതസാഹി
ത്യത്തിൽ എത്രതെന്ന ഉച്ചത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാെമങ്കി
ലും, ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങെന സാമാന്യജന
ങ്ങെള അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തനായി നിന്നുെകാ
ണ്ടു് ആനന്ദിപ്പിക്കെമന്നുള്ളതിനു സന്താനേഗാപാലം
ശീതങ്കൻതുള്ളൽ ഒരു ഉത്തമനിദർശനമാകുന്നു. അതു
കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുെട തുള്ളലുകേളാടു സമസ്കന്ധമായി
സമുല്ലസിക്കുന്നു; മെറ്റാരു കവിയുെട തുള്ളലും ആ േമന്മ
െയ അർഹിക്കുന്നില്ല.
“മായാമനുജനായ വന്നു പിറന്നു ഭ–

വായാസേഖദം കളവാൻ ജഗത്തിന്ന–
േമയാനുഭാവനാകുന്ന മുകുന്ദൻ ക–
ളായാതിേകാമളശ്യാമളാകാരനായ്”
“പൂജ്യന്മാരായിടുന്ന ഭൂസുരന്മാർെക്കാരു ദിക്കിൽ

േഭാജ്യമുെണ്ടന്നു േകട്ടാൽ പുരുഷാർത്ഥമതുതെന്ന.”
“വാരാളും മുകിേലാടു േപാരാളും തിരുേമനി

നീരാളംതുകിൽ ചാർത്തിപ്പാേരാളം മനംതന്നിൽ”
“ഉണ്ണിക്കുമാരാ! ചതിച്ചിേതാ ൈപതേല!
കണ്ണും നിരുത്തിക്കിടക്കുന്നെതന്തു നീ?”
“ആെരടാ നീെയെന്റ സങ്കടം േകൾക്കുവാ–
നാെരെന്നനിക്കു തിരിഞ്ഞില്ല; േകൾക്കണം.”

ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ വികാരനിർഭരതേയാടുകൂടിയല്ലാെത
ആർക്കും വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പ്രേത്യകിച്ചും
മനഃേക്ഷാഭകരമാണു് ബ്രാഹ്മണെന്റ ശ്രീകൃഷ്ണെനക്കുറി
ച്ചുള്ള പരിവാദം.
“ചുട്ടുകത്തീടുന്ന േശാകേരാഷങ്ങളാൽ

മട്ടും മതിയും മറന്നു മഹീസുരൻ
കട്ടക്കിടാവിെന്റ േദഹം തിരുമുമ്പി–
ലിട്ടും കളഞ്ഞു ദുർഭാഷണം െചാല്ലിനാൻ.
കട്ടുനടക്കുന്ന കള്ളെനെക്കാണ്ടന്നു
പട്ടവും െകട്ടിപ്പദവിയിൽ വാഴിച്ചു
ശിഷ്ടരായുള്ള ജനങ്ങൾക്കു വെന്നാരു
െപാട്ടത്തരം പറഞ്ഞാെലാടുങ്ങീടുേമാ?
െചട്ടിക്കു കിട്ടിയ കള്ളപ്പണംേപാെല
മുട്ടിച്ചു േചാദിപ്പതിന്നും വഴിയില്ല.
എട്ടുസഹസ്രമിരട്ടിച്ച െപണ്ണുങ്ങ–
െളട്ടും വിേശഷിച്ചതിലുള്ള മക്കളും
കുട്ടിയും തള്ളയും കൂടിയാടും നിെന്റ
ചട്ടം നിനയ്ക്കിലിന്നുണ്ണിയില്ലാതുള്ള
തട്ടും തരേക്കടുമേയ്യാ മനക്കാമ്പി–
െലാട്ടും തിരിവതിന്നിെല്ലേടാ സങ്ഗതി.
മൃഷ്ടമായഷ്ടി കഴിച്ചങ്ങിേന നല്ല
പട്ടുെമത്തപ്പുറംതന്നിലനാരതം
പട്ടണിേപ്പാർമുലമാരുേട നൽെക്കാങ്ക–
െമാട്ടു രണ്ടും പുണർന്നാപാദമസ്തകം
െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാമികൾ
പട്ടിണിക്കാരെന്റ പാടറിഞ്ഞീടുേമാ?
െപറ്റ െപണ്ണല്ലാെത േപറിെന്റ െനാമ്പലം
മറ്റുള്ളേപരറിഞ്ഞീടുന്നെതങ്ങെന?”

എന്നിങ്ങെന േപാകുന്ന ആ ഉപാലംഭം
“ആളല്ല നീയിെത്താഴിലിെനന്നാലിനി–
ക്കാലിയും േമച്ചുനടക്കുന്നേത ഗുണം.
നിർമ്മരിയാദം തുടങ്ങുന്ന നിന്നുെട
ദുർമ്മദപ്രാഭവം കൂട്ടാക്കയില്ല ഞാൻ.
ധർമ്മസംരക്ഷണം െചയ്കയിെല്ലങ്കിേലാ
ധർമ്മാസനത്തിങ്കൽനിന്നിറങ്ങീെടടാ!
ചുമ്മാ നിനക്കങ്ങിരിപ്പാൻ ചമേച്ചാരു
കുമ്മായമിട്ടുള്ള കുഡ്യമല്ലിന്നിതു്.”

എന്നീ വാക്തർജ്ജനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു.
“െകാമ്പെന്റ വഴിതെന്ന പിടിെയക്കണേക്ക ഞാൻ
മുമ്പിലുേള്ളാരു മാർഗ്ഗം മുറിയാേത നടപ്പാനായ്”

എന്നു കവി വാേഗ്ദവതേയാടു് ഉപക്രമത്തിൽ െചയ്യുന്ന
പ്രാർത്ഥന കരുണാശീലയായ ആ േദവി ആദ്യന്തം
ഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.
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7 രണ്ടു ഭാഷാമുക്തങ്ങൾ
േകായിത്തമ്പുരാൻ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള മുക്തങ്ങൾ
കൂറ്റി പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് ഈ പ്രകരണം സമാപിപ്പി
ക്കാം.
ധർമ്മരാജാവിെന്റ “േഹമാംേഭാജിനി” എന്ന സംസ്കൃത
േശ്ലാകത്തിെന്റ ഏകേദശവിവർത്തനം:
“െപാന്നിൻപൂമാല ചൂടും സുരനിധി! ഭവദീ–
യാസവം ഭാഗ്യമുേള്ളാ–
രന്നങ്ങൾെക്കന്നിേയ മറ്റളികുലകളഭ–
ങ്ങൾക്കു കിട്ടീടുേവാേന്നാ?
എന്നാലും ഞാനിരക്കുന്നതിെനാരു കുറവി–
േല്ലതുേമ പാർത്തുകണ്ടാ–
ലന്യായം ന്യായെമന്നുള്ളറിവകതളിരിൽ–
ക്കാണുേമാ കാമുകാനാം?”

ഇവിെട കളഭപദപ്രേയാഗം കരീന്ദ്രനായ കവിേയയും
പരാമശിക്കുന്നതായി ചില വേയാവൃദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞു
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ഒരു ശൃങ്ഗാരേശ്ലാകം:
“േചാദിക്കാെമന്നു േമാഹം, ശിവശിവ! ചിത–
മെല്ലന്നു െചാല്ലീടുേവാര–
ച്ചാതിക്കാരൻ വിേവകം; പറവതിനുമടി–
ക്കുന്നെതെന്തന്നു കാമം;
േബാധിപ്പിച്ചീടുവാേനാ വരുെമാരു തരമി–
ല്ലിന്നു േവെണ്ടന്നു നാണം;
സാധിക്കുെന്നങ്ങേന ഞാൻ സരസിജനയേന!
നിങ്കലുേള്ളാരു കാര്യം?”
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8 കിളിമാനൂർ ഉമാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി
കിളിമാനൂർ ഉമാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി വിദ്വാൻ േകായിത്ത
മ്പുരാെന്റ മാതാവാകുന്നു. 972-ലായിരുന്നു അവിടെത്ത
ജനനം. 1011-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ മരിച്ചു. പാർ
വതീറാണിയും സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവും ആ
തമ്പുരാട്ടിയുെട ൈവദുഷ്യെത്ത അഭിനന്ദിച്ചു പല പാരി
േതാഷികങ്ങളും നല്കുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണുമായാചരിതം
എെന്നാരു ഓട്ടംതുള്ളൽ ആ കവയിത്രി രചിച്ചിട്ടുെണ്ട
ന്നു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ.
“അങ്ഗജരിപുതാനെങ്ങാരു ദിവസം

മങ്ഗലരൂപിണി േമനജേയാടും
മങ്ങാതെങ്ങാരു വനഭുവി െചന്നതി–
ഭങ്ഗിയിേലാേരാ ലീല തുടർന്നു.”

എന്നാണു് ആ തുള്ളലിെന്റ ആരംഭം.
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9 കിളിമനൂരിെല മറ്റു ചില
തമ്പുരാക്കന്മാർ—േരാഹിണിനാൾ

തമ്പുരാട്ടിയുെട സന്താനങ്ങൾ

േരാഹിണിതിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയുെട മൂത്തപുത്രനാണു്
പുണർതംനാൾ രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ. അേദ്ദ
ഹം 982-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. ൈശശവ
ത്തിൽത്തെന്ന കുടുംബത്തിൽ കാരണവരായി. 1045 തു
ലാമാസത്തിൽ മരിച്ചു. സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തി
ലും ഒന്നുേപാെല നിപുണനായിരുന്ന അേദ്ദഹം 1034ാമാണ്ടിടയ്ക്കു സീതാവിജയം ആട്ടക്കഥ രചിച്ചു. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അടുത്ത സേഹാദരിയായ അനിഴംനാൾ തമ്പു
രാട്ടിയാണു് രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ മാ
താവു്. ആ തമ്പുരാെനയും േരാഹിണിത്തമ്പുരാട്ടിയുെട
അഞ്ചാമെത്ത പുത്രിയായ മകയിരംനാൾ തമ്പുരാട്ടിേയ
യും കുറിച്ചു േമൽ പ്രസ്താവിക്കും.
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10 ഉത്രംനാൾതമ്പുരാട്ടിയുെട

സന്താനങ്ങൾ

ഉത്രംനാൾ തമ്പുരാട്ടിയുെട മൂത്തപുത്രനായ േചാതി
നാൾ േഗാദവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ 985-ാമാണ്ടു കന്നി
മാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 1045 മകരത്തിൽ മരിച്ചു. സ്വന്തമാ
യി ഒരു നാഴികമണി ഉണ്ടാക്കി അതിനു വലിയ െകാ
ട്ടാരത്തിൽനിന്നു സമ്മാനം വാങ്ങീട്ടുണ്ടു്. മണിക്കാരൻ
തമ്പുരാൻ എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത സമകാലികന്മർ ബഹു
മാനപൂർവ്വം വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് അശ്വവി
ദ്യയിലും നളീകവിദ്യയിലും പല രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാ
മായിരുന്നു. േതാക്കിെന്റ മുഖം മൂടിെക്കട്ടി വീണ്ടും ആവ
ശ്യമുള്ളേപ്പാൾ തുറക്കുക, മൃഗങ്ങെള വരുത്തി െവടി െവ
യ്ക്കുക തുടങ്ങിയ സിദ്ധികൾ ആ കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടവയാണു്.
അവെയല്ലാം േകരളവർമ്മവലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ
യഥാകാലം ഗ്രഹിച്ചതു് അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നും ഭരണി
നാൾ േകായിത്തമ്പുരാനിൽനിന്നുമായിരുന്നു. മുചുകുന്ദ
േമാക്ഷം എന്ന ആട്ടക്കഥ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജൻ ഭരണിനാൾ രാജരാജവർ
മ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 987-ൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹമാണു്
ചിത്രെമഴുത്തിനു് അക്കാലത്തു് ഇദംപ്രഥമമായി ൈവ
ദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദിച്ചതു്. മകയിരംനാൾ തമ്പുരാട്ടിയുെട
പുത്രനും വിശ്വവിശ്രുതനുമായ ചിത്രെമഴുത്തു രവിവർമ്മ
േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ആചാര്യനും മാർഗ്ഗദർശിയുമായിരു
ന്നു അേദ്ദഹം. ദാരുകവധം എന്ന ആട്ടക്കഥ അേദ്ദഹം
എഴുതിയതാണു്. ൈവദ്യത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിലുംകൂടി
അേദ്ദഹം പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. േഗാദവർമ്മ
േകായിത്തമ്പുരാനും രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ
നും ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സവിേശഷമായ
പ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യമില്ലെല്ലാ.

മകയിരംനാൾ അംബാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി
(1007–1062)

വിശ്വവിശ്രുതനായ ചിത്രെമഴുത്തു രവിവർമ്മ േകായിത്ത
മ്പുരാെന്റ മാതാവാണു് ഈ തമ്പുരാട്ടി. 1007-ാമാണ്ടു
േമടം 25-ആംനു- ജനിച്ചു. 1062 മകരം 18-ആംനു- മരി
ച്ചു. അംബാേദവി എന്നായിരുന്നു േപര്. അവിടുേത്തക്കു
സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളിെലന്നേപാെല ചിത്രെമഴുത്തി
ലും പ്രകൃഷ്ടമായ വാസനയും അഭ്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നു.
അതിെനല്ലാംപുറേമ ബാലചികിത്സയ്ക്കും േനത്രചികിത്സ
യ്ക്കുംകൂടി അവിടുന്നു കീർത്തിെപ്പട്ടിരുന്നു. നീലകണ്ഠെന്റ
പുത്രനായ ശ്രീകുമാരൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു
അവിടെത്ത ഗുരുനാഥൻ. അവിടെത്ത വകയായി പാർ
വതീസ്വയംവരം ഓട്ടംതുള്ളൽ എന്ന ഒരു കൃതി മാത്രേമ
നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ആ
കൃതി 1033-ാമാണ്ടു രചിച്ചതാണു്. അതിൽനിന്നു് ഒരു
ഭാഗം താെഴ േചർക്കുന്നു.
“കയർത്തു കാലാരിേദഹം വിയർത്തു ൈകകൾ രണ്ടുമ–
ങ്ങുയർത്തി കാൽെകാണ്ടു ഭൂവിലുയർത്തി കായവുെമാന്നു
െഞളിഞ്ഞു കാളിയിലാശ കുറഞ്ഞു കാമെന്റേനേര
തിരിഞ്ഞു കാരുണ്യേലശം കളഞ്ഞു േകാപവുമുള്ളിൽ
വിളഞ്ഞു പാരാെതെപാങ്ങി നിറഞ്ഞു ചില്ലിവല്ലികൾ
വളഞ്ഞു ചിത്തജനേപ്പാളിളിഞ്ഞു കണ്ണൂകൾ രണ്ടും
മിഴിച്ചു കാമെന്റ േദഹം വിറച്ചു മൂന്നാം തൃക്കണ്ണു
വിടിർന്നു മാേലാകർ ഭാവം പകർന്നു ധൂമജാലങ്ങ–
െളഴുന്നു തീെപ്പാരിേയാടങ്ങുയർന്നു ജ്വാലമാലകൾ
നിരന്നു നാലു ദിക്കിലും പരന്നു…”

സാമാന്യം നല്ല ഒരു തുള്ളലാണു് പാർവതീസ്വയംവരം
എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.
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11 അേയ്യ്യാഴിനമ്പൂരി
ൈവശാഖപുരാണം ആട്ടക്കഥയുെട നിർമ്മാതാവായ
ഈ നമ്പൂരിയുെട േപർ ജയന്തൻ എന്നായിരുന്നു. പി
താവിെന്റ നാമേധയവും അതുതെന്ന. ഗൃഹം ൈവക്ക
ത്തു് ആയാംകുടിയിലാെണന്നും ഉത്രംനാൾ തമ്പുരാട്ടിയു
െട ഭർത്താവായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ജീവി
തകാലം 958-നും 1080-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു എന്നറിയു
ന്നു. ൈവശാഖപുരാണത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം
ഉദ്ധരിക്കാം.
“കല്പാേന്താദ്ഭ്രാന്തധാരാധരതുലിതതനു–
ച്ഛാദിതാശാപ്രകാശാഃ
േപ്രാച്ചൈണ്ഡരട്ടഹാൈസശ്ശ്രുതിപുടകടുഭിഃ
സ്തംഭിതാംേഭാധിനാദാഃ
േക്രാധാന്ധാശ്ശത്രുകണ്ഠത്രുടനപടുകൃപാ–
േണാജ്വലദ്ബാഹൂദണ്ഡാ
രാജദ്വാരം ഗതാസ്തം ഝടിതി യമഭടാ–
സ്സംഗരായാഹ്വയന്ത.”
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12 പന്തളത്തു െകാട്ടാരത്തിെല ചില

തമ്പുരാക്കന്മാർ

െകാല്ലം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധ
ത്തിൽ പന്തളത്തുെകാട്ടാരത്തിൽ ചില വിശിഷ്ടന്മാരായ
ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാെര വ്യാക
രണാദി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കു
കയായിരുന്നു അവരുെട പ്രധാന വൃത്തി. അവരിൽനി
ന്നു വലിയ വാങ്മയ സമ്പെത്താന്നും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടി
െല്ലങ്കിലും വിശിഷ്ടങ്ങളായ ചില മുക്തകങ്ങൾ കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.
ആ തമ്പുരാക്കന്മാരിൽ ചിലെരപ്പറ്റി ഇവിെട പ്രസ്താവി
ക്കാം.
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13 ആദ്യകാലെത്ത കവികൾ
െകാല്ലം 900-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു രവിവർമ്മ
ത്തമ്പുരാെനപ്പറ്റിയാണു് ആദ്യമായി നാം േകൾക്കുന്നതു്.
അേദ്ദഹം േവദങ്ങളിെല ചില പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ സം
ഗ്രഹിച്ചു ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഒരു പദ്യഗ്രന്ഥമുണ്ടാ
ക്കീട്ടുള്ളതായി പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു; ആ ഗ്രന്ഥം
ഇേപ്പാൾ കാണ്മാനില്ല. അേദ്ദഹെത്ത ആദിത്യേനാടു
സാമ്യെപ്പടുത്തി സമകാലികനായ ഒരാസ്ഥാനപണ്ഡി
തൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ചുവേട േചർക്കുന്ന പദ്യം.
“ഗഗനമണിർദ്ധരണിമണിർദ്ദിനബന്ധുർദ്ദീന

ബന്ധുരൂഷ്മഭൃതൗ
രവിരവിരാജൗ ജയതാം പത്മസുഹൃജ്ജഗതി
പദ്മനാഭസുഹൃൽ”

െകാല്ലം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിൽ പന്തളത്തു മെറ്റാ
രു രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം വി
ദ്വാൻ എന്ന ബിരുദത്താൽ വിദിതനായിത്തീരുകയും
അന്നെത്ത സാമൂതിരിപ്പാടുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പടുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദ
രി തന്വംഗതിത്തമ്പുരാട്ടിയും ഒരു വിദുഷിയായിരുന്നുവ
േത്ര.
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14 പൂരുരുട്ടാതിനാൾ

േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളത്തു നീരാഴിേക്കാട്ടുെകാ
ട്ടാരത്തിൽ 971-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. 1045 കുംഭത്തിൽ മരിച്ചു.
അവിടുന്നു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികളുേടയും ഭാഗി
േനയൻ പന്തളം പാർവതീപുരത്തു േകരളവർമ്മ (േകള
പ്പൻ) തമ്പുരാേന്റയും അവിെടത്തെന്ന വടേക്കെക്കാട്ടാ
രത്തിൽ രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാേന്റയും ചുനക്കര ശങ്ക
രവാരിയരുേടയും ഗുരുനാഥനായിരുന്നു. ആ ശങ്കരവാരി
യരാണു് ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ
പ്രഥമഗുരു. വാരിയരുെട ജീവിതകാലം 999-നും 1058നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു. നീരാഴിെക്കട്ടിൽ തമ്പുരാൻ സ്വാ
തി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച രണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“ശുഭ്രാംഗൗ കവിഗീഷ്പതീ സുകവിതാം
വാേഗ്ദ്ധാരണീം താവകീം
ശ്രുത്വാത്മീയയേശാവിഭംഗചകിതൗ
ത്വൽകർണ്ണജാഹം ഗതൗ
ഹ്രീണൗ വൿതുമുപാംശു കുണ്ഡലയുഗ–
പ്രത്യുപ്തഹീരച്ഛലാൽ
സ്വാമിൻ! പാലയ നൗ കൃപാലയ! നൃേപ–
േത്യവം സദാ തിഷ്ഠതഃ.”
“ശ്രീമദ്വഞ്ചിനൃേപന്ദ്ര! താവകയശസ്സേന്ദാഹദുഗ്ദ്ധാബ്ധിനാ
ൈഗർവാണീ സരണിർഭേവദതിതരാമാക്രമ്യമാണാ
ചിരാൽ
ഇേത്യവം മനസാകലയ്യ്യ തരണിം തേത്രാഡുപം ചാത്ഭുതം
(ശശ്വ)ദ്വിശ്വജനീനസൃഷ്ടിനിപുണശ്ശേങ്ക സസർജ്ജാത്മഭൂഃ.”
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15 േരവതിനാൾ

േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

ഇേദ്ദഹമാണു് പാർവതീപുരത്തുെകാട്ടാരത്തിെല േകള
പ്പൻതമ്പുരാൻ. 991-ൽ ജനിച്ചു; 1060-ൽ മരിച്ചു. മരിക്കു
ന്നതിനുമുൻപു് ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
ജന്മർക്ഷമഹം സംബന്ധിച്ചു് ഒരു ചമ്പു രചിച്ചു് അടിയ
റെവച്ചു. േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ പതി
നാറാമെത്ത വയസ്സിൽ രചിച്ച തിരുനാൾ പ്രബന്ധവും
അക്കാലത്തുതെന്ന ആവിർഭവിച്ചു. പ്രസ്തുതചമ്പു കിട്ടീട്ടി
ല്ല. േകളപ്പൻതമ്പുരാെന്റ ഒരു േശ്ലാകമാണു് താെഴ കാ
ണുന്നതു്.
“അപഭ്രംശം ബ്രൂേത പണിനജപദം കശ്ചിദപര–
സ്സുശബ്ദം ച ബ്രൂേത തദിഹ സദസദ്വ്യക്തിനിപുണാഃ
തേയാരാദ്യം പ്രാഹുർജ്ജഗതി വിബുധാനാം പ്രിയ ഇതി
ദ്വിതീയം േദവാനാം പ്രിയ ഇതി ച സന്തസ്സമധിയഃ.”
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16 േമടയിൽെക്കാട്ടാരത്തിൽ പൂയംനാൾ

രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

േമടയിൽെക്കാട്ടാരത്തിൽ രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1003ാമാണ്ടു ജനിച്ചു; 1035 ധനുമാസത്തിൽ മരിച്ചു. േകരളവർ
മ്മത്തമ്പുരാെന്റ ഗുരുനാഥനായ അത്തംനാൾ േഗാദവർ
മ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗിേന
യനും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം സ്വാതിതിരുനാൾ
മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവ
േട േചർക്കുന്നതു്.
“വിജയസി യശസാ നേരന്ദ്ര, കാന്ത്യാ
മദനസി, കർണ്ണസി നിത്യദാനരീത്യാ,
ബലസി ഭുജബേലന, രാമവർമ്മാ–
ക്ഷിതിവര! ധർമ്മബേലന ധർമ്മസി ത്വം.

കസ്യ,സ്യഹസ്കരജസി, സ്മരസി പ്രകാമം
വാണ്യാ, മയാ, വിതരേണന, വപുർഗ്ഗുേണന;
പാർത്ഥസ്യനീകഭുവി, ദുർജ്ജയശത്രുഹന്താ
പായാസ്തരാം വസുമതീം കുലേശഖേരന്ദ്ര!”

അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ
ഇങ്ങെന പ്രശംസിക്കുന്നു.
“ശ്രീമൽപാണിനിസൂത്ര(ദുഗ്ദ്ധ)ജലധിം നിർമ്മഥ്യ

േചേതാഹര
ക്ഷുേബ്ധന പ്രതിഭാഗുേണന മഹതാ ശബ്ദാർത്ഥസാരാമൃതം
േയാപീപ്യന്നിജപാദപല്ലവതലച്ഛായാജുേഷാ വിഷ്ണുവ–
ദ്ധീമാൻ േകരളവർമ്മപന്തളമഹീപാേലാ വിേജജീയേത.”

മറ്റു ചില പന്തളത്തു തമ്പുരാക്കന്മാെരപ്പറ്റി േവെറാരവസ
രത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കും.
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17 ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യർ (965–1034)

ജീവിതം
ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യർ (ശങ്കരൻപണ്ടാല എന്നും പറ
യും) 965-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ഉത്തരേകരളത്തിൽ പയ്യന്നൂരിനു
സമീപം കരിവള്ളൂരംശത്തിൽ വങ്ങാട്ടു് ഉണിത്തിരിമാരു
െട പ്രസിദ്ധമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഒരു പൂർവ്വഗനാണു് ഉത്തരരാമായണം ഗദ്യത്തി
െന്റ പ്രേണതാെവന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മുപ്പ
െത്താന്നാമെത്ത വയസ്സിലാണു് മാതാവു് അേദ്ദഹെത്ത
പ്രസവിച്ചതു്. വിദുഷിയായ അവർക്കു േവെറ സന്താന
ങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സുചരിതയുെട രക്ഷ
ണത്തിലാണു് ശങ്കരൻ വളർന്നതു്. അന്നെത്ത രീതിക്കു
കുേറ മലയാളവും സംസ്കൃതവും പഠിച്ചുെവങ്കിലും കായി
കാഭ്യാസത്തിലായിരുന്നു സദാ ആസക്തി. അതുെകാ
ണ്ടു് ഒരു ദിവസം വ്യസനാക്രാന്തയായ അമ്മ “ഉണ്ണി!
കുതിരയുെട വയറ്റിൽ പിറന്ന നീ ഇങ്ങെന കഴുതയായി
േപ്പായേല്ലാ” എന്നു നീരസഭാവത്തിൽ ആേക്രാശംെച
യ്തു. അതു േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ കുമാരെന്റ ആത്മാഭിമാന
വും ആരുരുക്ഷുത്വവും വിജൃംഭിച്ചു. അന്നുതെന്ന നാടുവിട്ടു
പരേദശേത്തയ്ക്കു േപായി കാശിയിൽെച്ചന്നു വരാഹാ
ചാര്യൻ എന്ന ഒരു സിദ്ധെന്റ ശിഷ്യനായി േജ്യാതിഷം,
പക്ഷിശാസ്ത്രം, അൈദ്വദേവദാന്തം എന്നീ വിഷയങ്ങ
ളിൽ കുേറക്കാലംെകാണ്ടു പരിനിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനം
സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീടു പല പുണ്യേക്ഷത്രങ്ങളും സന്ദർ
ശിച്ചു കാഞ്ചീപുരത്തു കാമാക്ഷീേദവിെയ ഭക്തിപൂർവ്വം
ഭജിച്ചു; അവിെട പാലാറ്റിൽ സ്നാനംെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
േപ്പാൾ േദവിയുെട ഒരു മേനാഹരമായ വിഗ്രഹം കണ്ടു
കിട്ടി, അതിെന്റ നിത്യപൂജെകാണ്ടു മഹാഹായശസ്വി
യായിത്തീർന്നു. “േജ്യാതിഷശാസ്ത്രം െകാണ്ടും പക്ഷി
ശാസ്ത്രെത്തെക്കാണ്ടുേമാതിന വാെക്കാെക്കയും േവദവാ
ക്കായിത്തീർന്നു” എന്നു് ആ സംഭവെത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പുത്രൻ ആറ്റുകാൽ ശങ്കരപ്പിള്ള േദവീമാഹാ
ത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ ഉപക്രമത്തിൽ ഗാനം െചയ്തിരിക്കു
ന്നു. പല രാജാക്കന്മാർക്കും ഭാവിഫലനിർണ്ണയംെകാ
ണ്ടു പ്രീതി വരുത്തി ധാരാളം ധനം സ്വായത്തമാക്കി
െയങ്കിലും അെതല്ലാം േലാേകാപകാരത്തിനായി വിനി
േയാഗിച്ചു. കാശിയിൽ മണികർണ്ണികാഘട്ടത്തിൽ ഒരു
സത്രം പണിയിച്ചു. അതു് ഇന്നും “േജാഷിഘട്ട്” എന്ന
നാമത്താൽ അറിയെപ്പടുന്നു. അങ്ങെനയിരിേക്ക ലാഹൂ
റിെല സിംഹം എന്നു പ്രസിദ്ധനായ രണജിത് സിംഹ
മഹാരാജാവ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധികൾ പരീക്ഷിച്ചു
വിസ്മിതനായി തെന്റ വിദ്വത്സഭാനാഥനും അധ്യാത്മവി
േദ്യാപേദഷ്ടാവുമായി ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി അേദ്ദഹെത്ത
രാജധാനിയിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ആഫ്ഗാന്മാരുമായി
അക്കാലത്തു് ആ പരാക്രമശാലി നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ
നമ്മുെട േജ്യാത്സ്യരും ഭാഗഭാക്കാകുകയും ആ യുദ്ധ
ത്തിൽ ഖഡ്ഗംെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു “ഗണ്ഡമണ്ഡ
ലത്തിൽ” ഉണ്ടായ ഒരു മുറിവിെന്റ പാടു് യാവജ്ജീവം
നിലനില്ക്കുകയും െചയ്തു. രണജിത്സിംഹെനയാണു് ആ
സമരത്തിൽ വിജയലക്ഷ്മി വരിച്ചതു്. േജ്യാത്സ്യരുെട പ്ര
യാണലഗ്നനിർേദ്ദശത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായ മഹാരാജാവു്
തന്നിമിത്തം പല മഹാർഹസംഭാവനകളും നല്കി ജ്വാ
ലാമുഖി തുടങ്ങിയ പുണ്യേക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഭജനത്തിനു
സൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു.

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവും
ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യരും
വിശിഷ്ടനായ ഒരു േകരളീയൈദവജ്ഞൻ രണജിത്സിം
ഹെന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി താമസിക്കുന്ന വിവ
രമറിഞ്ഞു സർവ്വവിദ്യാനിധിയായ സ്വാതിതിരുനാൾമ
ഹാരാജാവു് അേദ്ദഹെത്ത സ്വസന്നിധിയിൽ വരുത്ത
ണെമന്നാഗ്രഹിക്കുകയും ആ അഭിലാഷം ബ്രിട്ടീഷുഗവർ
െമ്മന്റുമുേഖന രണജിത്തിെന അറിയിക്കുകയും െചയ്തു.
േജ്യാത്സ്യർക്കു് ആ ക്ഷണം അഭിമാനകരെമന്നു കണ്ട
തിനാൽ തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാെയ്ക്കാള്ളുവാൻ
മഹാരാജാവു് അനുവദിച്ചു. േലാർഡ് വില്യം ബൻറിക്ക്
ഗവർണ്ണർജനറലായിരുന്ന കാലത്താണു് േജ്യാത്സ്യർ
സ്വേദശേത്തയ്ക്കു പുറെപ്പട്ടതു്. “ഉത്തമപുരുഷനിർമ്മല
ബുദ്ധ് േജാഷി ശങ്കരനാഥ്, ദി സ്പിരിച്വൽ അൈഡ്വ
സർ ഓഫ് ഹിസ് ൈഹനസ് റൺജിറ്റ്സിംഗ് ദി ലയൺ
ഓഫ് ലാേഹാർ” എന്ന വിലാസത്തിൽ നിർബ്ബാധമായ
യാത്രയ്ക്കു ബൻറിക്കിെന്റ ഒരു പിടിപാടുകൂടി അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ൈകവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1005-ാമാണ്ടിനും
1010-ാമാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഗമനം.
“സ്വാതിഭാഗ്യത്താലൂഴി ഭരിേച്ചാരുർവീശ്വരൻ

സ്വാതിനക്ഷത്രജാതനഖിലകലാനിധി
േഭദമില്ലാേത പ്രജാപാലനംെചയ്തിട്ടു സാ–
േകതാധിപതിയാകും ശ്രീരാമസ്വാമിേപാെല
ആതുരന്മാരിലനുകമ്പയാവർത്തിച്ച ഭൂ–
പതിവീരന്മാർക്കധിപതിയാം ശ്രീവഞ്ചീശൻ
തൻതിരുമുമ്പിൽെച്ചന്നു തൻതിരുപ്പാദം കൂപ്പി–
ച്ചന്തേമറീടും പല കാഴ്ചകൾ വച്ചീടിനാൻ”

എന്ന് ശങ്കരപ്പിള്ള ആ അനന്തരസംഭവം വർണ്ണിക്കു
ന്നു. ഔത്തരാഹങ്ങളായ പല അനഘവസ്തുക്കളുെട കൂ
ട്ടത്തിൽ ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം, േദവീഭാഷ്യം, നാമഭാഷ്യം,
കാശീഖണ്ഡം, ഗൗരീതന്ത്രം തുടങ്ങിയ പല അപൂർവ്വഗ്ര
ന്ഥങ്ങളും അേദ്ദഹം അടിയറ വച്ചു. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
പ്രഥമഗണനീയമായി തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കു േതാന്നിയതു
േദവീഭാഗവതമാണു്. ഉടൻതെന്ന മഹാരാജാവു് അേദ്ദ
ഹെത്ത സദർേകാടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചു. കുേറ
ക്കാലം ആ പണി േനാക്കിയതിനുേമൽ െകാട്ടാരത്തിൽ
പൗസദാരി കമ്മീഷണറുേദ്യാഗത്തിൽ നിയുകതനായി.
1027-ൽ ശങ്കരനാഥപണ്ടാലേജ്യാത്സ്യൻ ആ ഉേദ്യാഗം
േനാക്കിയിരുന്നു. എന്നുള്ളതിനു േരഖയുണ്ടു്. അേനകം
ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തിയതിൽ പാലക്കാ
െട്ട അന്നസത്രം പ്രേത്യകം സ്മരണീയമാണു്. 1034-ൽ
മരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രൻ ആറ്റുകാൽ ശങ്കരപിള്ള
മുൻസിഫിെനപ്പറ്റി യഥാകാലം പ്രസ്താവിക്കും.
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18 േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു്
േജ്യാത്സ്യർ െകാണ്ടു വന്ന േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു
രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം െചയ്യണെമ
ന്നു സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹേത്താടു്
ആജ്ഞാപിച്ചു.
“പഞ്ചമപുരാണമാമിേദ്ദവീഭാഗവതം

പഞ്ചമിന്നാട്ടിലതുെകാണ്ടതും െകാണ്ടുവേന്നൻ.
പഞ്ചബാണാരിപ്രിയാമാഹാത്മ്യെമാന്നാലിപ്ര–
പഞ്ചത്തിൽ നിദാനെത്തക്കണ്ടുേബാധിയ്ക്കായ്വരും.
തഞ്ചത്തിേലാേരാ ദിശി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം
പഞ്ചാബ്േദശത്തിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നിപ്പുരാണം.
വഞ്ചീശനിവ േകട്ടു സേന്താഷിച്ചതുമല്ല
സഞ്ചിതപുണ്യാത്മാെവേന്നാതിനാെനൻതാതേന.
ഇപ്പുരാണത്തിൻതത്വം മൽപ്രജകൾെക്കല്ലാവർക്കു–
മുൾപ്പൂവിെലത്തുേവാളം ഭാഷയായ്ച്ചമയ്ക്കണം.
ഇപ്രകാരമബ്ഭൂമിപാലകൻനിേയാഗെത്ത
മൽപിതാവാദരിച്ചു വഴങ്ങിവാങ്ങീ തദാ.
പ്രഥിതപ്രഭാവേത്താടച്ഛെന വഞ്ചീശ്വരൻ
പ്രഥമപ്രാഡ്വിവാകസ്ഥാനത്തിലാക്കീടിനാൻ”

എന്നാണു് ശങ്കരപ്പിള്ള ആ ആജ്ഞെയപ്പറ്റി പറയുന്ന
തു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിലും വിഷ്ണുപുരാണത്തിെലന്നേപാെല
പന്ത്രണ്ടു സ്കന്ധങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാമാക്ഷീേദ
വിയുെട പരമഭക്തനായ േജ്യാത്സ്യർക്കു് ആ കല്പന
ഒരനുഗ്രഹമായി. എട്ടു സ്കന്ധങ്ങേളാളം അേദ്ദഹംതെന്ന
തർജ്ജമെചയ്തു എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാനന്ത
രം മൂന്നും നാലും സ്കന്ധങ്ങൾ നശിച്ചു േപാകയാൽ അവ
യും ഒൻപതും പത്തും സ്കന്ധങ്ങളും ശങ്കരപ്പിള്ള മുൻസി
ഫ് ഭാഷെപ്പടുത്തി. 11-12 സ്കന്ധങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിനും
വിവർത്തനം െചയ്യുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. േജ്യാത്സ്യർ
തർജ്ജമെചയ്ത ഭാഗത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്കന്ധങ്ങൾ മാ
ത്രേമ മുദ്രിതങ്ങളായിട്ടുള്ളു.

മാതൃക
കവിതയ്ക്കു വലിയ ഗുണമില്ല. പ്രഥമസ്കന്ധത്തിൽനിന്നു
ചില ഈരടികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
“വരദാനത്തലവർ ദർപ്പിതന്മാരായിതു

പരന്മാർകെളക്കൂെട േദ്രാഹിച്ചുതുടങ്ങിനാർ.
യുദ്ധദുർമ്മദന്മാരായ് സഞ്ചരിച്ചീടുേന്നരം
ബദ്ധേമാദം ബ്രഹ്മാെവക്കണ്ടു പത്മത്തിൻമിേത.
ൈദത്യന്മാരിരുവരും ധാതാെവക്കണ്ടേനരം
സത്വരം ധാതാേവാടു െചാല്ലിനാരിരുവരും.
വീരേഭാഗ്യമായുള്ള കമലാസനം വിട്ടു
ദൂരത്തിൽേപ്പാക േവഗമെല്ലങ്കിൽ യുദ്ധംെചയ്ക.
ഇത്തരം ൈദത്യവാക്യം േകട്ടേപ്പാൾ വിധാതാവും
സത്വരം ഭയംപൂണ്ടു വിഷണ്ണഹൃദയനായ്
യുദ്ധത്തിലിവർ നെമ്മജ്ജയിക്കുെമന്നേങ്ങാർത്തു
ബദ്ധേമാേദന പത്മനാളത്തിനുള്ളിൽെച്ചന്നു
വിഷ്ണുെവക്കണ്ടു വിധി; നിദ്രയിലിരിക്കുന്ന
വിഷ്ണുെവയുണർത്തുവാൻ ശക്തിയിെല്ലാരുത്തർക്കും.”

േജ്യാത്സ്യരുെട ഒരു മുക്തകം
ഒരിക്കൽ കാശിക്കു േപാകാൻ തെന്ന അനുവദിക്കണ
െമന്നു നിേവദനംെചയ്തുെകാണ്ടു േജ്യാത്സ്യർ മഹാരാ
ജാവിനു് അടിയറെവച്ചതാണു് ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാ
കം.
“വഞ്ചീനാഥ! തവാംഘ്രിേസവനമേഹാ!
മദ്വംശകൃത്യംവിേഭാ!

ത്യക്ത്വ രാജവരാംസ്തഥാ പരിജനാൻ പ്രാപ്തസ്ത്വദംഘ്രിദ്വയം;
അദ്യേശ്വാഭവിതാശയാ തവ കൃപാനീതം മയാ യൗവനം
േദഹി ത്വം കൃപയാ നേരശ്വരവര! ശ്രീകാശിേദശം വരം.”
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19 രവിവർമ്മൻ തമ്പി (958–1031)

കുടുംബവും േപരും
ധർമ്മരാജാവിെന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരനായ രവിവർമ്മ
ഇളയതമ്പുരാെനപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ
തമ്പുരാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു കരമന ആണ്ടിയിറക്ക
ത്തു പുരാതനമായുള്ള പുതുമന അമ്മവീട്ടിൽനിന്നു രണ്ടു
സേഹാദരിമാെര വിവാഹം െചയ്തു. അവരിൽ േജ്യഷ്ഠ
ത്തിയുെട പുത്രിയായ പാർവ്വതിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയാണു്
രവിവർമ്മൻതമ്പിയുെട മാതാവു്. അനുജത്തിയുെട പു
ത്രനായ കൃഷ്ണൻതമ്പിയുെട ഭാഗിേനയനാണു് 986-ൽ
നാടുനീങ്ങിയ അവിട്ടംതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മമഹാ
രാജാവിെന്റ മന്ത്രി ഉമ്മിണിത്തമ്പി ദിവാൻജി. പാർവ
തിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയുെട ഒരു സേഹാദരിെയ ബാലരാ
മവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ പുത്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻതമ്പിയും
പരിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങെന പലവിധത്തിൽ
രവിവർമ്മൻതമ്പിക്കു തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബവുമാ
യി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. പാർവ്വതിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിെയ
വിവാഹം െചയ്തതു േചർത്തല നടുവിെല േകാവിലകത്തു
േകരളവർമ്മ(േകളരു) തമ്പാനായിരുന്നു. േചർത്തെല
അക്കാലത്തു് ഒട്ടേനകം തമ്പാന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളുണ്ടാ
യിരുന്നു; ആ കുടുംബാംഗങ്ങെളെയല്ലാം ധർമ്മരാജാവു
സ്വകീയങ്ങളായി പരിഗണിച്ചു രക്ഷിച്ചുവരികയും െചയ്തു.
അവർ ആ കാരുണ്യത്തിനു സർവഥാ അർഹന്മാരായി
രുന്നു എന്നുള്ളതിനു ചാതകസേന്ദശത്തിെല
“േകചിദ്ഗീേതഷ്വധികനിപുണാ: േകപി ശാസ്ത്രപ്രവീണാഃ
േകചിൽ കാേര്യഷ്വപിച കുശലാ: േകപി സർവം ദധാനാഃ

സർേവപ്യുർവീശ്വരകരുണയാ ലബ്ധവേന്താ വിഭൂതിം
ഗുർവീം കുർവന്ത്യയി സുകൃതിനഃ കഷത്രിയാ യത്ര വാസം”

എന്ന േശ്ലാകം െതളിവു നൽകുന്നു. േകരളവർമ്മത
മ്പാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനും സഹൃദയവേരണ്യനുമായിരുന്ന
തിനാൽ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹെത്ത “ശാസ്ത്രി”
എന്നാണു് വിളിച്ചുവന്നതു്. ആ ശാസ്ത്രിത്തമ്പാേന്റയും
പാർവ്വതിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയുേടയും പുത്രനായി രവിവർ
മ്മൻതമ്പി 958-ാമാണ്ടു തുലാമാസം പൂരുരുട്ടാതിനക്ഷ
ത്രത്തിൽ ഭൂജാതനായി. അന്നു തമ്പാേന്റയും തങ്കച്ചിയു
േടയും താമസം േകാട്ടയ്ക്കകത്തു വിറകുപുരേക്കാട്ടവാതി
ലിനു സമീപമുള്ള കിഴേക്കമഠം എന്ന ഭവനത്തിലായി
രുന്നു. ആ ഗൃഹവും പുരയിടവും ധർമ്മരാജാവു തമ്പാനു
ദാനം െചയ്തതാണു്. ആ തറവാടു് ഇന്നുമുണ്ടു്. പുതുമന
ത്തമ്പിമാരുെട മൂലകുടുംബം വിളവേങ്കാട്ടുതാലൂക്കിൽ
ഇടേയ്ക്കാട്ടു പുളിയറത്തലവീടാണു്. പാർവ്വതിപ്പിള്ളയ്ക്കു
പത്മനാഭൻതമ്പി എന്നും ഒരു സേഹാദരനുണ്ടാായി
രുന്നു. രവിവർമ്മതമ്പിെയപ്പറ്റിയുള്ള െകാട്ടാരംേരഖക
ളിൽ “ആണ്ടിറക്കത്തു കണക്കു തമ്പി പത്മനാഭൻ ഇര
യൂമൻ” എന്നാണു് പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നതു്. ഇരയൂമൻ
ഇരയിമ്മെന്റ രൂപാന്തരവും ഇരയിമ്മൻ രവിവർമ്മൻ
എന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ തത്ഭവവുമാണു്. അതു മാതാമഹ
െന്റ നാമേധയവുമാണേല്ലാ.

ജീവിതം
986 വെര തമ്പിയുെട പ്രഥമഗുരു സ്വപിതാവു തെന്നയാ
യിരുന്നു. അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ

ഒരു നിത്യെനന്ന നിലയിലാണു് ബാല്യത്തിൽ കാലയാ
പനം െചയ്തത്. പൂർവ്വജന്മസംസ്ക്കാരത്താൽത്തെന്ന പൂ
തനായ അേദ്ദഹത്തിനു് ആ അസുലഭമായ സാഹചര്യം
വിദ്യാസമ്പാദനത്തിനു് അത്യന്തം പ്രേയാജകീഭവിച്ചു.
സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒന്നുേപാെലയുള്ള
ഉൽക്കർഷം യൗവേനാദയത്തിനുമുൻപു സംസിദ്ധമാ
യി. പതിനാലാമെത്ത വയസ്സിൽ ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാ
ക്കി അടിയറവച്ചേപ്പാൾ ധർമ്മരാജാവു് ഉള്ളുെകാണ്ടു്
സേന്താഷിച്ചു എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസായം
ആ ബാലെന്റ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രതിബന്ധമാകരുത
േല്ലാ എന്നു കരുതി അൽപം നീരസഭാവമാണു് പ്രകടി
പ്പിച്ചതു്. പിന്നീടു മൂത്താട്ടു ശങ്കരനിളയതു് എന്ന പണ്ഡി
തേനാടു സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കു
കയും വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയും െചയ്തു.
ബാലരാമവർമ്മമഹാരാജാവു രാജ്യഭരണത്തിൽ പ്ര
ദർശിപ്പിച്ച അപാടവം എങ്ങെനയിരുന്നാലും വിദ്വൽ
േപ്രാത്സാഹനത്തിൽ അവിടുന്നു തെന്റ പൂർവ്വഗാമിയുെട
പാദമുദ്രകെളെത്തെന്നയാണു് പിൻതുടർന്നതു് എന്നു
ഞാൻ മുൻപു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കീചകവധം, ഉത്ത
രാസ്വയംവരം എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകളും തമ്പി ആ മഹാ
രാജാവിെന്റ മരണത്തിനു മുൻപു് എഴുതി അഭിനയിപ്പിച്ച
തായാണു് ഐതിഹ്യം. ധർമ്മരാജാവുതെന്ന അേദ്ദഹ
ത്തിനു വലിയ െകാട്ടാരം നിത്യെച്ചലവിൽ അടുത്തൂൺ
പതിച്ചു െകാടുത്തിരുന്നു. കീചകവധത്തിൽ കവി തെന്റ
ഗുരുനാഥേനയും മാതാമഹേനയും താെഴക്കാണുന്ന
പദ്യങ്ങളിൽ യഥാക്രമം വന്ദിക്കുന്നു.
“സർവജ്ഞം ബുധപരിഷത്സന്നുതഗുണധാമ

ഗിരിജേയാേപതം
മദനാതങ്കനിദാനം ശങ്കരസംജ്ഞം ഗുരും വേന്ദ.”
“മന്ഥാദ്രിക്ഷുബ്ധദുഗ്ദ്ധാംബുധിപരിവിലുഠ–
ത്തൂങ്ഗഭങ്ഗപ്രകാണ്ഡ–
േസ്താമേസ്താേകതരശ്രീഹരണചണയേശാ–
മണ്ഡിതാശാവകാശം
കൽപാേന്താന്നിദ്രരൗദ്രദ്യുമണിഗണകന–
ദ്ദീപ്തിദീപപ്രകാശം
വേന്ദ മാതാമഹം േമ മുഹുരപി രവിവ–
ർമ്മാഭിധം വഞ്ചിഭൂപം.”

അക്കാലത്തുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിനു കവിതാേദവി വശ്യ
യായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത േമലുദ്ധരിച്ച േശ്ലാകങ്ങളും
േപാെരങ്കിൽ കീചകവധത്തിെല ചിതറാൽഭഗവതിെയ
ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള
“നവ്യാംേഭാദകേളബരം കമലഭൂപവ്യായുധാഗ്ന്യന്തക–

ക്രവ്യാേദശ്വരപാശപാണിപവനർദ്രവ്യാധിപാദ്യഞ്ചിതാം
സവ്യാസവ്യകരാരവിന്ദവിലസദ്ദിവ്യായുേധാഡ്ഡാമരാം
ഭവ്യാം സിദ്ധഗിരിസ്ഥിതാം ഭഗവതീമവ്യാജരമ്യാം ഭേജ”

എന്ന അഷ്ടപ്രാസാലംകൃതമായ വന്ദനേശ്ലാകവും പ്ര
ഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു.

വിവാഹം
മുൻപറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻതമ്പിയുെട പുത്രി ഇടേയ്ക്കാട്ടു കാളി
പ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിെയയാണു് തമ്പി വിവാഹം െചയ്തതു്.
അേദ്ദഹത്തിേന്റയും ആ സാധ്വിയുേടയും പുത്രിയായി
995-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ അനിഴംനാളിൽ ജനിച്ച
കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിെയപ്പറ്റി യഥാവസരം പ്രസ്താവിക്കും.
ഒരിക്കൽ തെന്റ പ്രിയതമയുെട േകശപാശത്തിെന്റ
ൈദർഘ്യാദി ഗുണവിേശഷങ്ങൾ കണ്ടു തമ്പി ‘കാളീ കാ
ളീ’ എന്നിങ്ങെന ആറു പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിക്കുകയും, തെന്ന
അങ്ങെന പരിഹസിക്കുന്നതിൽ േഭദം സാക്ഷാൽ കാ
ളിെയപ്പറ്റി ഒരു വന്ദനേശ്ലാകം ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും
എന്നുള്ള ആ സ്ത്രീരത്നത്തിെന്റ മറുപടി േകട്ടു് “ആനമ്രധ്വാ
ന്തേകളീവിഹരണകുരളീ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു േശ്ലാകം
െപെട്ടന്നു നിർമ്മിച്ചു െചാല്ലുകയും െചയ്തു. കാളിപ്പിള്ള
ത്തങ്കച്ചി 1022-ൽ പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

ജീവിതം 986-നു േമൽ
ഉമ്മിണിത്തമ്പിയുെട നിഷ്കാസനത്തിനുേമൽ അേദ്ദഹവു
മായുള്ള ചാർച്ചനിമിത്തം രവിവർമ്മൻ തമ്പിയുെട ധന
സ്ഥിതി ക്ഷീണമായി എന്നു് ഊഹിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.
“മഹീപേത ഭാഗവേതാപമാനം” എന്നും മറ്റുമുള്ള വിധ
ത്തിൽ ഓേരാ ആവശ്യം പുരസ്കരിച്ചു് അഭീഷ്ടപ്രാർത്ഥ
നാ രൂപത്തിലുള്ള പദ്യങ്ങൾ അടിയറവയ്ക്കുന്നതു് അക്കാ
ലെത്ത കവിൈശലിയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ തമ്പി,
973, 986 എന്നീ െകാല്ലങ്ങളിൽ നാടുനീങ്ങിയ മഹാരാ
ജാക്കന്മാരുേടതു േപാെല തെന്ന 1028-ൽ നാടുനീങ്ങിയ
റാണി ഗൗരിപാർവ്വതീബായിയുേടയും വിേശഷപ്രതി
ക്കു പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നു. 990 മുതൽക്കാണു് അേദ്ദഹം
വലിയെകാട്ടാരത്തിെല ആസ്ഥാനകവികളിൽ അേഗ്ര
സരനായിത്തീർന്നതു്. അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു 32 വയസ്സു
പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. പാർവ്വതീറാണിേയയും രുൿമിണീ
ബായി രാജകുമാരിേയയും സ്വാതിതിരുനാൾ ഉത്രം തി
രുനാൾ എന്നീ മഹാരാജാക്കന്മാേരയുംപറ്റി അേദ്ദഹം
സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും അേനകം േശ്ലാകങ്ങളും
പാട്ടുകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിതയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കാത്ത യാെതാരു സംഭവവും
വലിയെകാട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. (1) 1003-െല മുറജ
പം, (2) 1004-െല സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
സിംഹാസനാേരാഹണം, (3) 1005-ൽ ഉത്രംതിരുനാൾ
ഇളയതമ്പുരാെന്റ തിരുമാടമ്പു്, (4) 1014-ൽ സ്വാതിതി
രുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കുലേശഖര മണ്ഡപാദി നവീ
കരണം, (5) 1015-ൽ പൂരാടംതിരുനാൾ ഇളയ തമ്പുരാ
ട്ടിയുെട പള്ളിെക്കട്ടു്, (6) 1017 ചിങ്ങം 20-ാംനു- സ്വാതി
തിരുനാളുെട രഥത്തിെലഴുന്നള്ളത്തു്, (7) 1027-ൽ ശീമ
മഹാറാണി അയച്ച പ്രതിപത്രികയുെട സ്വീകാരം, (8)
1028-ൽ െകയിറ്റ് എന്ന ധ്വരയുെട േവ്യാമസഞ്ചാരം, (9)
1029-ൽ ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ഹിരണ്യ
ഗർഭം, (10) 1030-ൽ അത്തംതിരുനാൾ രാജകുമാരെന്റ
ജനനം. ഇങ്ങെനയുള്ള വിഷയങ്ങെളല്ലാം അേദ്ദഹം
തെന്റ നിസർഗ്ഗമേനാഹരമായ കവനത്തിനു വിഷയീക
രിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാജകീയകവി (Poet Laureate) എന്ന ബിരു
ദത്തിനു േകരളത്തിൽ ഒരു കവി അർഹനായി ജീവിച്ചിട്ടു
െണ്ടങ്കിൽ അതു് അേദ്ദഹംമാത്രമാകുന്നു.
1015-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പാരേദശികന്മാരായ രണ്ടു ശാസ്ത്രിമാർ

തിരുമനസ്സിെല സന്നിധിയിൽ ഗഹനാർത്ഥങ്ങളായ
രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ അടിയറവച്ചു; തമ്പി അവയ്ക്കു് ഉടൻത
െന്ന അർത്ഥം പറഞ്ഞു എന്നു മാത്രമല്ല അവെയക്കാൾ
കഠിനമായി രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയ്ക്കു് ആ
പണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നു് അർത്ഥവിവരണം ആവശ്യെപ്പ
ടുകയും അതു സാധിക്കാത്തതിനാൽ അവർ പരാജയം
സമ്മതിക്കുകയും െചയ്തു. അനായാേസന േനടിയ ആ
വിജയം കണ്ടു സേന്താഷിച്ച മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തി
നു രണ്ടു ൈകയ്ക്കും വീരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു. ഉത്രംതിരു
നാൾ മഹാരാജാവും അനവധി സമ്മാനങ്ങൾ നൽ
കിയതു കൂടാെത ഒരു പല്ലക്കും െകാടുക്കുകയുണ്ടായി.
അക്കാലെത്ത പഞ്ചാങ്ഗങ്ങളിൽ അേനകം കവികളു
െട പദ്യങ്ങൾ േചർത്തുവന്നിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ
“കവി” എന്ന വിേശഷണം െകാണ്ടു തമ്പിെയ മാത്രമാ
ണു് വിേശഷിപ്പിച്ചുകാണുന്നതു്. ആ ബിരുദം സ്വാതിതി
രുനാേളാ ഉത്രംതിരുനാേളാ കവിക്കു നൽകിയിരുന്ന
തായിരിക്കണം. അങ്ങെന തിരുവിതാംകൂറിെല നാലു
മഹാരാജാക്കന്മാരുേടയും രണ്ടു മഹാരാജ്ഞിമാരുേട
യും അനിർവ്വചനീയമായ ആദരത്തിനും വാത്സല്യത്തി
നും ഭാജനമായി ജീവിച്ച നമ്മുെട മഹാകവിമൂർദ്ധന്യൻ
1031-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിൽ 73-ാമെത്ത വയ
സ്സിൽ യശശ്ശരീരനായിത്തീർന്നു.

കൃതികൾ
രവിവർമ്മൻതമ്പി, (1) കീചകവധം, (2) ഉത്തരാസ്വയം
വരം, (3) ദക്ഷയാഗം എന്നീ മൂന്നു് ആട്ടക്കഥകൾ, (4) സു
ഭദ്രാഹരണം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (5) മുറജപപ്പാന,
(6) നവരാത്രിപ്രബന്ധം, (7) ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാേവാ
എന്നാരംഭിക്കുന്ന താരാട്ടു്, (8) വാസിഷ്ഠം കിളിപ്പാട്ടു്, (9)
രാസക്രീഡ (10) രാജേസവാക്രമം മണിപ്രവാളം, (11)
സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും നിരവധി േശ്ലാകങ്ങൾ,
പാട്ടുകൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള വാങ്മയങ്ങളുെട പ്രേണ
താവാെണന്നറിയാം. ഇവയിൽ വാസിഷ്ഠവും രാസ്ക്രീഡ
യും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല; േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട ഭാഷാചരി
ത്രത്തിൽ അവയുെട നാമനിർേദ്ദശം കാണുന്നു. അച്ഛൻ
േകായിത്തമ്പുരാൻ വാസിഷ്ഠത്തിൽ പ്രേത്യകം പ്രതിപ
ത്തിയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ നിേയാഗമനുസരിച്ചു തമ്പി ആ വിഷയെത്ത
ആസ്പദമാക്കി ഒരു കിളിപ്പാട്ടു രചിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയു
ണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള കൃതികളിെലല്ലാം ആരംഭ
ത്തിേലാ അവസാനത്തിേലാ
“രമ്യചൂതംപികവനം പ്രവിേശത്യത്ര സൂചിതാ

അത്രിവർണ്ണാദ്യാദ്യപാേദ യാ കേവർമ്മാനദാഭിധാ”

എന്നു് ഒരു മുദ്രാലംകൃതപദ്യം ഘടിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. ഒന്നാം
പാദത്തിൽ ഒന്നാമക്ഷരവും രണ്ടാം പാദത്തിൽ രണ്ടാ
മക്ഷരവും മൂന്നാമേത്തതിലും നാലാമേത്തതിലും യഥാ
ക്രമം മൂന്നും നാലും അക്ഷരങ്ങളും, വീണ്ടും ഒന്നാം പാദ
ത്തിൽ ആദ്യെത്ത മൂന്നു കഴിച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങളും േചർ
ത്തുവായിച്ചാൽ “രവിവർമ്മാതംപിക-വനം” എന്ന പദം
കിട്ടുന്നതാണു്.

ആട്ടക്കഥകൾ
തമ്പിയുെട മൂന്നു കൃതികളിൽ ആദ്യേത്തതു കീചകവധ
വും ഒടുവിലേത്തതു ദക്ഷയാഗവുമാകുന്നു. ഉത്തരാസ്വയം
വരം കീചകവധത്തിെന്റ തുടർച്ചയാെണന്നു് അനുമാനി
ക്കത്തക്കവണ്ണമാണു് അതിെല “നിശമ്യ വാർത്താമഥ
കീചകാനാം” എന്ന പ്രഥമേശ്ലാകം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ദക്ഷയാഗം സ്വാതിതിരുനാൾ തിരുേമനിയുെട വാഴ്ചക്കാ
ലത്തു് ഉത്രംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞാനു
േരാേധന രചിച്ചതാെണന്നുള്ളതിനു്
“ശ്രീരാമവർമ്മകുലേശഖരേസാദരസ്യ

മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുവഭൂമിപേതർന്നിേദശാൽ
േകനാപി തൽപദജുഷാ കില ദക്ഷയാഗ–
നാട്യപ്രബന്ധമുദിതം സുധിയഃ പുനന്തു”

എന്ന േശ്ലാകം ലക്ഷ്യമാണു്. ഈ മൂന്നു കഥകളും കഥക
ളി സാഹിത്യത്തിൽ ത്രി കൂടശിഖരങ്ങൾേപാെല അംബ
രചുംബികളായി, അഭൗമമായ ആകർഷണശക്തി പ്രസ
രിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്നും പരിലസിക്കുന്നു. “േകാട്ടം തീർ
െന്നാരു േകാട്ടയം കഥകൾ നാലു്” എന്ന െവണ്മണിമ
ഹെന്റ േശ്ലാകത്തിൽ “തമ്പിയുെട മൂന്നു” കഥകേളയും
കൂടി ഉൾെപടുത്തീട്ടുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.
സങ്ഗീതഭങ്ഗിെകാണ്ടു് േകാട്ടയവും സാഹിത്യമാധുരി
െകാണ്ടു് അശ്വതിയും, രസസ്ഫൂർത്തിെകാണ്ടു ഉണ്ണായിയു
മാണു െമച്ചം േനടീട്ടുള്ളെതങ്കിൽ, ഏതുപാധിെകാണ്ടു
പരിേശാധിച്ചാലും അവരുെട കൃതികേളാടു സമപ്രഭാ
വങ്ങളും പദങ്ങളിെല ശബ്ദഘടനാൈവഭവംെകാണ്ടു്
അവയ്ക്കു മീേത നിലെകാള്ളുന്നവയുമാണു് തമ്പിയുെട
കൃതികൾ. േകരളത്തിൽ അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം അവയ്ക്കു്–
പ്രേത്യകിച്ചു് ഉത്തരപ്രേദശങ്ങളിൽ കീചകവധത്തിനും,
ഉത്തരാസ്വയംവരത്തിനും–അസാമാന്യമായ പ്രചാര
മുണ്ടു്. കീചകവധത്തിെല (1) “ശശിമുഖി! വരിക സുശീ
േല” (2) “മാലിനീരുചിരഗുണശാലിനീ േകൾക്ക നീ” (3)
“ഹരിണാക്ഷീജനമൗലിമേണ” (4) “കാന്ത കൃപാേലാ
കാത്തുെകാൾക” എന്നും, ഉത്തരാസ്വയംവരത്തിെല
(5) “സമയമതിേമാഹനം” (6) “പ്രണയവാരിേധ േകൾ
ക്കേമ വചനങ്ങൾ”(7) “സുന്ദര ശൃണു കാന്ത” (8) “ജയ
ജയ നാഗേകതന” (9) “കൗരേവന്ദ്ര നേമാസ്തുേത” (10)
“മൂഢമേത രണനാടകമാടുക” (11) “അരവിന്ദമിഴിമാേര
ഗിരമിന്നു േകൾക്ക േമ” (12) “കർണ്ണ സുമേത മമ ഗി
രം” (13) “കർണ്ണ പാർത്ഥസദൃശനാരിഹ” എന്നും, ദക്ഷ
യാഗത്തിെല (14) “പൂേന്തൻ വാണീ ശൃണു മമ വാണീ
പൂവണിഘനേമണീ” (15)“കണ്ണിണയ്ക്കാനന്ദം” (16) “നീ
ലകണ്ഠഗുണസിേന്ധാ” (17) “കന്യകമാർമൗലിമേണ
കല്യാണശീേല” (18) “അറിയാേത മമ പുത്രിെയ നൽ
കിയതനുചിതമായിതേഹാ” (19) “അരവിന്ദഭവതനയ
സുമേത” (20) “ശങ്കരഗിരിന്ദ്രശിഖേര” (21) “രൂഢമാം
മേദന ചന്ദ്രചൂഡമന്ദിരത്തിൽ വന്നു” (22) “കാരുണ്യാ
കരം ഗൗരീകാന്തമുദാരം” (23) “മങ്ഗലമൂർത്തിയായു
ള്ള മേഹശെന” (24) “യാഗശാലയിൽനിന്നു േപാക
ജവാൽ” (25) “തിങ്കൾ മൗേല േകൾക്ക വാചം േദവ
േദവ േമ” (26) “ശങ്കര ജയ ഭഗവൻ” (27) “അന്തകാ
ന്തക ൈവഭവം” (28) “ചന്ദ്രചൂഡ നേമാസ്തു േത ജയ”
എന്നും മറ്റുമുള്ള പദങ്ങളുേടയും സർേവ്വാപരി കീചകവധ
ത്തിെല ദണ്ഡകത്തിേന്റയും ഉത്തരാസ്വയംവരത്തിെല
കമ്മിയുേടയും മേനാേമാഹനത വാചാമേഗാചരമാകു
ന്നു. ഉത്തരാസ്വയംവരവും ദക്ഷയാഗവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു
േനാക്കിയാൽ ഗുണാധിത്യം ഏതിനാെണന്നു പറയാൻ
പ്രയാസമുെണ്ടങ്കിലും എെന്റ ഹൃദയെത്ത ദക്ഷയാഗമാ
ണു് ഒന്നുകൂടി വികാരതരളമാക്കുന്നതു്. േവെറ ചിലർക്കു
മറിച്ചും േതാന്നാം. കീചകവധം മറ്റു രണ്ടു കഥകേളയും
അേപക്ഷിച്ചു് അൽപം താെഴേയ നിൽക്കുന്നുള്ളു.

മാതൃകകൾ
ആപാദചൂഡം അദൃഷ്ടചരമായ ശബ്ദാർത്ഥ സൗന്ദ
ര്യം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന തമ്പിയുെട കഥകളിൽനിന്നു് ഏതു
ഭാഗമാണു് ഉദ്ധരിേക്കണ്ടതു്? എത്ര ഉദ്ധരിച്ചാലാണു്
മതിയാകുന്നതു്? എങ്കിലും ചടങ്ങനുസരിച്ചു് ഓേരാ കഥ
യിൽ നിന്നും ഓേരാ േശ്ലാകവും പദവും പകർത്തിക്കാ
ണിക്കാം.
കീചകവധം–േശ്ലാകം
“മാകേന്ദാൽക്കരമഞ്ജരീമധുഝരീമത്താന്യപുഷ്ടാംഗനാ–

ചഞ്ചൂ ദഞ്ചിതപഞ്ചമാഞ്ചിതതേര േകളീവേന േമാഹേന
സ്വച്ഛന്ദം വിഹരൻ കദാചിദുദിതം ദൃഷ്ട്വാ
വിേധാർമ്മണ്ഡലം
പ്രാേവാചൽ പ്രമദാകേലാ നരപതിർേന്നദീയസീഃ
േപ്രയസീഃ.”

പദം:
“ശശിമുഖി! വരിക സുശീേല! മമ നിശമയ ഗിരമയി ബാേല!
ഗജഗമേന! പികലാേപ! കചവിജിതകലാപികലാേപ!
ആരേഹാ! നീ സുകേപാേല! സാക്ഷാൽ ചാരുത
വിലസുകേപാേല?
ഇന്നിഹ നിന്നുെട േവഷം കണ്ടു വന്നിതു മമ ഹൃദി േതാഷം.
ഇന്ദിരേയാ രതിതാേനാ? സുരസുന്ദരികളിലാരാേനാ?
മന്മഥൻതാനും കണ്ടീടുംേനരം മലരടികൾ പണിഞ്ഞീടും.
കനിെവാടു വദ പരമാർത്ഥം മമ മനമിഹ കലയ
കൃതാർത്ഥം.”

ദണ്ഡകം
കഥകളിസാഹിത്യത്തിൽ ദണ്ഡകത്തിനുള്ള സ്ഥാനം
അപ്രധാനമല്ലേല്ലാ. കീചകവധത്തിെല ദണ്ഡകം േപാ
െല ഒന്നു മെറ്റാരു കഥയിലും സഹൃദയന്മാർക്കു കാ
ണ്മാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ദക്ഷയാഗത്തിെല “ഏണാ
ങ്കമൗലിയുെട േചണാർന്ന രൂപം” എന്ന ദണ്ഡകത്തിൽ
കലാശിൽപം വിരളമാണു്. േനാക്കുക, കീചകവധത്തി
െല ദണ്ഡകം:
“േക്ഷാണീന്ദ്രപത്നിയുെട വാണീം നിശമ്യ പുന–

േരണീവിേലാചന നടുങ്ങീ
മിഴിയിണ കലങ്ങീ–വിവശതയിൽ മുങ്ങീ–
പല തടവുമതിനു പുനരവെളാടു പറഞ്ഞളവു
പരുഷെമാഴി േകട്ടുടനടുങ്ങീ

1

ദാസ്യം സമസ്തജനഹാസ്യം നിനച്ചു നിജ–
മാസ്യം നമിച്ചു പുനേരഷാ
വിജിതസുരേയാഷാ-വിഗതപരിേതാഷാ–
ശ്രമസലിലബഹുലതരനയനജലമതിലുടെന
മുഴുകി ബത മലിനതരേവഷാ

2

ഗാത്രം വിറച്ചിതതിമാത്രം കരത്തിലഥ
പാത്രം ധരിച്ചവിെട നിന്നൂ
പരിെചാടു നടന്നൂ-പഥി കിമപി െചന്നൂ–
ഹരിണരിപുവരസഹിതദരിയിലിഹ േപാകുെമാരു
ഹരിണിയുെട വിവശത കലർന്നൂ

3

നിശ്വസ്യ ദീർഘമഥ വിശ്വസ്യ നാഥമപി
വിശ്വസ്യ േചതസി സുജാതാ
ധൃതിരഹിതേചതാ-ധൃതപുളകജാതാ–
സൂതസുതനുെട മണിനിേകതമതിലവൾ െചന്നു
ഭീതിപരിതാപപരിഭൂതാ.”

4

ഉത്തരാസ്വയംവരം-േശ്ലാകം
“താവൽ കല്പാന്തകാേലാൽകടപവനലുഠൽ

പുഷ്കലാവർത്തകാഭ്ര
പ്രധ്വാനാഖർവർഗർവത്രുടനപടുതരസ്ഫാരവിഷ്ഫാരനാദഃ
അദ്ധ്വാ ലാലാടേദശപ്രവികടകുടിലഭ്രൂ കുടീദുർന്നിരീേക്ഷാ
ബദ്ധാേടാപം കിരീടീ പ്രതിഭടപടലീമാഹവായാജുഹാവ.”

കുമ്മി
“വീര! വിരാടകുമാര! വിേഭാ! ചാരുതരഗുണസാഗര! േഭാ!
മാരലാവണ്യ! നാരീമേനാഹാരിതാരുണ്യ! ജയ ജയ
ഭൂരികാരുണ്യ! വന്നീടുക
ചാരത്തിഹ പാരിൽത്തവ േനെരാത്തവരാരുത്തര!
സാരസ്യസാരമറിവതിന്നും നല്ല
മാരസ്യ ലീലകൾ െചയ്വതിന്നും
1
നാളീകേലാചനമാേര! നാം വ്രീള കളഞ്ഞു വിവിധേമാേരാ
േകളികളാടി മുദാ രാഗമാലകൾ പാടിക്കരം െകാട്ടി–
ച്ചാലേവ ചാടിത്തിരുമുമ്പിൽ
താളെത്താടു േമളെത്താടു േമളിച്ചനുകൂലെത്താടു–
മാളികേള നടനം െചേയ്യണം നല്ല
േകളി ജഗത്തിൽ വളർത്തിേടണം.
2
ഹൃദ്യതരെമാന്നു പാടീടുവാനുേദ്യാഗേമതും കുറയ്ക്കരുേത!
വിദ്യുല്ലതാംഗി! െചാല്ലീടുക ഗദ്യങ്ങൾ ഭംഗി കലർന്നു നീ
സേദ്യാ മാതംഗി! ധനംതക–
ത്തദ്ധിമിത്തത്ഥയ്യതേത്ഥാംതേത്ഥാെമന്നു
മദ്ദളം വാദയ ചന്ദ്രേലേഖ! നല്ല
പദ്യങ്ങൾ െചാല്ക നീ രത്നേലേഖ!
3
പാണിവളകൾ കിലുങ്ങീടേവ പരം േചണുറ്റ
െകാങ്കകുലുങ്ങീടേവ
േവണിയഴിഞ്ഞും നവസുമേശ്രണീ െപാഴിഞ്ഞും സഖി!
േഹ!
കല്യാണി! ഘനവാണീ! ശുകവാണീ! സുേശ്രാണീ! നാ–
മിണങ്ങിക്കുമ്മിയടിച്ചിേടണം നന്നായ്
വണങ്ങിക്കുമ്മിയടിച്ചിേടണം
4

ഇതുേപാെലെയാരു കുമ്മി മലയാളഭാഷയിൽ േവെറയി
ല്ല. ഇതിനടുത്തു നില്ക്കുന്നതു പ്രസ്തുതകവിതെന്ന റാണി
ഗൗരിപാർവ്വതീബായിയുെട അപദാനങ്ങെള പ്രകീർത്ത
നംെചയ്തു രചിച്ചിട്ടുള്ളതും “ശ്രീമദനന്തപുരത്തിൽ വാഴും
സ്വാമി ശ്രീപത്മനാഭെന്റ പാദപത്മം” എന്നു തുടങ്ങുന്ന
തുമായ കുമ്മിയാകുന്നു.
“ശങ്ക െവടിഞ്ഞു സഭനടുവിൽ േവഗം മങ്കമാേര നിങ്ങൾ

വന്നീടുവിൻ
കങ്കണജാലം കിലുങ്ങേവ െചങ്കയ്യിൽത്താളം പിടിച്ചു നി–
രങ്കുശശീലം ഗുരുപാദപങ്കജമൂലം നിനച്ചു നാം
രംഗത്തിൽ മൃദംഗധ്വനിസംഗീതവിധങ്ങൾക്കനു–
കൂലത്തിൽക്കുമ്മിയടിച്ചീേടണം നല്ല േമളത്തിൽ
ക്കുമ്മിയടിച്ചീേടണം”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ കുമ്മി പുേരാഗമിക്കുന്നതു്. “വീര
വിരാട കുമാര വിേഭാ” എന്ന കുമ്മിയിൽക്കൂടി നാം കാ
ണുന്നതു മത്സ്യരാജധാനിയിെല നർത്തകിമാരുെടയല്ല,
സാക്ഷാൽ സരസ്വതീേദവിയുെടതെന്ന സർവാംഗസുന്ദ
രമായ സരസനർത്തനമാകുന്നു.

ദക്ഷയാഗം-േശ്ലാകം
“ശ്യാമാം േസാമാഭിരാമദ്യുതിമുഖഹസിതാം
താരഹാരാതിരമ്യാം
കാേമാല്ലാസാനുകൂലാം കുവലയബഹളാ–
േമാദസൗഭാഗ്യദാത്രീം
ശ്രീമാനാേലാക്യ ദക്ഷസ്സരസമുപഗതാ–
േമകദാ ജാതരാഗ–
േപ്രമാനന്ദാകുലാത്മാ പ്രഹസിതവദനാം
േപ്രയസീം വ്യാജഹാര.”

പദം:
“പൂേന്തൻവാണീ! ശൃണു മമ വാണീ പൂവണിഘനേവണീ
കാേന്ത സമയമേഹാ! രമണീയം കനിെവാടു വിലസുന്നൂ
രജനീയം.
(പൂ)

കണ്ടാലും ശശിബിംബമുദാരം കുേണ്ഠകാളജടാലങ്കാരം
തണ്ടാർബാണമേഹാത്സവദീപം തരുണി
(പൂ)
നിരാകൃതതിമിരാേടാപം.
പനിമതിബിംബം മുഖസമമിഹ േത
പണിതുടരുേമ്പാളംശുമുകുളിേത
വനേജ ദുഃസ്ഥിതനാം വിധി നൂനം മതിയാക്കീ ബത
ശില്പവിധാനം.
(പൂ)
കാേമാദ്ദീപനകാരണഭൂേത! കാമിനി! നീ മമ വരിക
സമീേപ
സാേമാദം മധുരാധരമയി േത സാമജഗാമിനി തരിക േമ
ദയിേത.
(പൂ)
“ജയ ജയ നാഗേകതന െചാല്ലിയാടുക” എന്ന ൈശ
ലി ഭാഷയിൽ ദുഷ്ടന്മാെര േസവിക്കുക എന്ന അർത്ഥ
ത്തിൽ പ്രചുര പ്രചാരമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.
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ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്

ഇതു കവി 12 വൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള േചാേതാഹര
മായ ഒരു ഭാഷാ ഗാനമാണു്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട
രുൿമിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃത്തത്തിെന്റ അർദ്ധാസ
നം ഈ കൃതി അവകാശെപ്പടുന്നു. ഇതു പാടാൻ അറി
ഞ്ഞുകൂടാത്ത ബാലികകൾ ഇക്കാലത്തു േപാലും േകര
ളത്തിെല നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഉേണ്ടാ എന്നു സംശയ
മാണു്. “പാതിവ്രത്യമിയലും” (പ്രഥമവൃത്തം) “അെന്നാ
രുനാളിൽ ഗദൻ” (ദ്വിതീയവൃത്തം) “ഇന്ദുകുേലാജ്ജ്വ
ലമണിയാം” (തൃതീയവൃത്തം) “നാളീകേലാചനൻ കൃ
ഷ്ണൻ” (ചതുർത്ഥവൃത്തം) “കാമസുന്ദരൻ പാർത്ഥനിങ്ങ
െന” (നവമവൃത്തം) ഇവയ്ക്കു പ്രചാരം കൂടും. പ്രഥമവൃത്തം
ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“പാതിവ്രത്യമിയലും പാർവതീേദവിതെന്ന–
പ്പാതിയുടലിേനാടു േചർത്തു െചേമ്മ
പ്രീതിവളർന്നിട്ടുടൻ പാതിയിലഴേകാടു
ഭൂതിയണിഞ്ഞു ചാർത്തിപ്പുലിെത്താലിയും
കാറ്റുണ്ണും ഭൂഷണങ്ങേളറ്റം ധരിച്ചു വാേനാ–
രാറ്റിൻതിര കളിക്കും െചഞ്ചിടയിൽ
തിങ്കൾക്കിടാവും നല്ല െചങ്കനൽമിഴിയാകും
കുങ്കുമതിലകവും ഭങ്ഗിേയാേട
െവണ്മഴു ശൂലം കയ്യിൽ െവണ്മയിൽേച്ചർത്തങ്ങിരു–
കൺമുനയിൽ നിറഞ്ഞ കാരുണ്യവും
ൈകെക്കാണ്ടു േമാദേമാെട ൈവക്കത്തു വാഴും െപരും–
തൃേക്കാവിലപ്പെന ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ.”

എെന്താരു ശബ്ദസൗഷ്ഠവമാണു് ഈ വരികളിൽ കളി
യാടുന്നതു്!
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21 മുറജപപ്പാന
1003-ാമാണ്ടു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ നട
ന്ന മുറജപെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പാനയാണു് ഇതു്. 993-

ാമാണ്ടെത്ത മുറജപമാണു് ഈ കൃതിയിൽ തമ്പി വർ
ണ്ണിക്കുന്നതു് എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു നിർമൂലംത
െന്ന. 993-ാമാണ്ടു് ഒരു മുറജപവർഷമല്ല; എന്നുതെന്നയ
ല്ല തമ്പിതെന്ന ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ
“കലി നാലായിരത്തിെത്താള്ളായിരം
നലേമാടിരുപെത്താൻപതാണ്ടായി”

എന്നു് അതിെന്റ നിർമ്മാണകാലെത്തപ്പറ്റി പ്രഖ്യാപി
ക്കുന്നുമുണ്ടു്. തമ്പി ആ മുറജപെത്തപ്പറ്റി പാനയ്ക്കുപുറെമ
സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും അേനകം േശ്ലാകങ്ങളും
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“േക യൂയം പാതകൗഘാ വയമിഹ തു കുേതാ
നിർഗ്ഗേമാ വഃ സ്വകാേല
ബാലശ്രീവഞ്ചിരാജാദൃതധരണിസുരാ–
മ്നായേഘാേഷാത്സേവാൈത്ഥഃ
പുണ്യൗൈഘർബാധിതത്വാദ്വിഹതിരിഹ വിേധ–
യാ ന കിം വാ ക്രിയാണാം?
സാ ന സ്യാദ്യദ്ധുരീേണാ നിവസതി ഭഗവാൻ
സന്തതം പദ്മനാഭഃ.

ഇത്യാശാന്തഗിരീന്ദ്രകന്ദരജുഷാം പ്രത്യർത്ഥിപൃഥ്വീഭുജാം
പാപാനാഞ്ച സവിസ്തരം ബഹുവിധം യുഷ്മദ്യശസ്സുചനം
സല്ലാപം നിശമയ്യ്യ കിന്നരമുഖാദിേന്ദ്ര ഗുരും പശ്യതി
ക്ലാന്തിം യാന്തി സുരദ്രുമാസ്സുരഗണാ ൈനവാദ്രിയേന്ത
സുധാം.”
“ഇന്ദ്രൻ വഞ്ചീശനുണ്ടിങ്ങമരഗുരു ദിവാൻ
െവങ്കടാഖ്യൻ നിനച്ചാൽ
പിെന്ന ശ്രീപത്മനാഭൻ സുരതരു സുരഭീ
പാർവതീറാണി സാക്ഷാൽ
െവള്ളാനപ്രൗഢനുണ്ടിദ്ദുരയവർകൾ ബുധ–
ന്മാർക്കുമിങ്ങറ്റമില്ലാ
സ്വർഗ്ഗം ഭൂേലാകമേത്ര പ്രഥമനമൃതിെന–
ക്കാൾ വിേശഷം വിേശഷം.”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. 997
കർക്കടകം മുതൽ 1005 വൃശ്ചികംവെരയായിരുന്നു െവ
ങ്കടരായർദിവാൻജിയുെട ഭരണകാലം; ‘രായരായരായ’
സ്ഥാനം ബ്രിട്ടിഷ്ഗവർെമ്മന്റിൽനിന്നു േനടിയ അേദ്ദ
ഹം െറഡ്ഡിരായർ എന്ന െവങ്കടരായരിൽനിന്നു ഭിന്ന
നാണു്. 979-ൽ നടന്ന മുറജപെത്ത വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു
പാനെയപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതിെന
മനസ്സിൽ വച്ചുെകാണ്ടായിരിക്കാം തമ്പി പ്രസ്തുത കൃതി
നിർമ്മിച്ചതു്. രണ്ടിനും തമ്മിൽ കവിത്വത്തിൽ വളെര
അന്തരമുെണ്ടന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ചില വരികൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.
“എങ്ങുമാർക്കുമിളകരുതാെതക–

ണ്ടന്നദാനാദി ധർമ്മം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു
മുടങ്ങീടാെത ഭദ്രദീേപാത്സവം
തുടങ്ങിച്ചിതു നീേള മഹാമതി
മകരം കർക്കി രണ്ടിലും ഭാസ്കരൻ
പകരുന്നതിേനഴുദിനംമുൻേപ
അഞ്ചിതമായ ഭദ്രദീേപാത്സവം
വഞ്ചിരാജ്യത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്നു.”
“ശ്രീപതിയുെട ദിേവ്യാത്സവെത്തയും

ഭൂപതിയുെട പൂർണ്ണഭാഗ്യെത്തയും
ഭൂനിവാസികൾക്കുള്ള േമാദെത്തയും
പുണ്യശാലികൾ തെന്റ വൃന്ദെത്തയും
ഏകകാലത്തു കാണ്മതിന്നാഗ്രഹാ–
െലന്നേപാെല രജനിയും വന്നിതു.
നാലു ജാതി ജനങ്ങളുമേന്നരം
നാലു േഗാപുരമാർഗ്ഗമകംപുക്കു
തിങ്ങിയങ്ങു വരുന്നതു കണ്ടേപ്പാ–
ളിങ്ങെന വിബുധന്മാരും ശങ്കിച്ചു.
തങ്കെലന്നും പിരിയാെത വാണിടും
പങ്കജാലയാവല്ലഭെനേപ്പാലും
വഞ്ചിവാസവൻതന്നുെട രാജ്യത്തിൽ
സഞ്ചിതാനന്ദം വാഴ്കയാലിക്കാലം
വാരിരാശിയും ശ്രീമധുൈവരിെയ
വന്ദിച്ചീടുവാനിങ്ങു വരികേയാ?”

S

°

Õ

G

}







22 നവരാത്രിപ്രബന്ധം
ഇതു േഗയരൂപത്തിലാണു കവി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ഇതിൽ സ്വാതിതിരുനാൾമഹാരാജാവിെന്റ നവരാത്രി
കീർത്തനങ്ങെള അനുകരിച്ചിട്ടില്ല. പൂജെയടുപ്പിനു മഹാ
രാജാവു് എഴുന്നള്ളുേമ്പാൾ ആ കാഴ്ച കാണുന്ന സുന്ദരി
മാരുെട വികാരം വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണു്
താെഴ കാണുന്ന വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്
“െപണ്മണിജനങ്ങളുെട കൺമുനപ്രഭാളിയേപ്പാൾ

േപശലമുഖാംബുജത്തിലാശു െചന്നു പതിച്ചും
മൗലിതന്നിലിന്ദീവരമാലയായ് വളർപഞ്ചമീ–
മതിതുലിതനിടിലതടമതിേലണമദമായ്
ഉല്ലസിക്കും ചില്ലികളാം മുല്ലശരവില്ലിണയി–
െലാട്ടുേനരം ഞാണായിെക്കട്ടുെപട്ടുകിടന്നും
ഇരുമിഴിത്താമരയിലുള്ള കരുമണിയാം വണ്ടുകേളാ–
ടിണെപാരുതു നാണെമാട്ടു പണിെപ്പട്ടു പിരിഞ്ഞും
അധരമാം െചമ്പരുത്തിതന്നിൽ മധുരസം
െകാതിച്ചിരുന്നു–
മാനനപ്രഭാനദിയിൽ മീനങ്ങളായ്ക്കളിച്ചും
കാമതുല്യനൃപതിയുെട േകാമളശരീരത്തിെന്റ
കാന്തിചക്രമതിൽ ഭ്രമിച്ചു താന്തി പാരം വളർന്നും
പല്ലവാങ്ഗിമാരവനിവല്ലഭെനക്കണ്ടിവണ്ണം
പരമസുഖമാമമൃതത്തിരകടലിൽ മുഴുകി.”

താരാട്ട്
“ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാേവാ നല്ല േകാമളത്താമരപ്പൂേവാ?

പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുേവാ പരിപൂർേണ്ണന്ദു തെന്റ
നിലാേവാ”

എന്നാരംഭിക്കുന്ന തമ്പിയുെട പ്രസിദ്ധമായ താരാട്ടു്
ഒന്നു െകാണ്ടുമാത്രം ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു ജന്മസാ
ഫല്യം വന്നതായി അഭിമാനിക്കാം. അതുേപാെല ഒരു
ഉറക്കുപാട്ടു് ൈകരളിയിെലന്നല്ല ഇതരഭാഷകളിൽേപ്പാ
ലും ഇെല്ലന്നാണു് എെന്റ അറിവു്. പ്രസ്തുതകൃതിക്കു പുറ
െമ മെറ്റാന്നും േവണ്ട തമ്പിെയ മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനാ
ക്കുവാൻ. ഏതു രാജകുമാരെന ഉേദ്ദശിച്ചാണു് അതിെന്റ
നിർമ്മിതി എന്നറിയുന്നില്ല.
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23 രാജേസവാക്രമം
ഇതു സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാകൃ
തിയാണു്. ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണുരൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു
േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കുന്നു.
“തിരുവുള്ളമിങ്ങു കുറവില്ല നമ്മിെല–

െന്നാരു ഭള്ളുെകാണ്ടു െഞളിയാെയ്താരിക്കലും,
പരസൃഷ്ടരന്ധ്രമതു േനാക്കിനില്ക്കണം
നരപാലകന്നു െചവി കണ്ണു നിർണ്ണയം.”
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24 ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾ
രവിവർമ്മൻതമ്പിയുെട മഹാകവിത്വത്തിനു പ്രേത്യക
നിദർശനങ്ങളായി േശാഭിക്കുന്ന പല മുക്തകങ്ങൾ സം
സ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലുമുണ്ടു്. സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളിലാ
ണു് ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങളിേലക്കാൾ രചനാസൗഷ്ഠവവും
ആശയ ൈവചിത്ര്യവും അധികമായി കാണുന്നതു്. നൂ
േറാളം േശ്ലാകങ്ങൾ ഓേരാ അവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി എനിക്കറിയാം. അവയിൽ ഏതാ
നും ചിലതുമാത്രേമ ഇവിെട എടുത്തുകാണിക്കുവാൻ
നിർവ്വാഹമുള്ളുവേല്ലാ.

സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ
1. വടേശ്ശരി ബാലകൃഷ്ണൻ:
“പടുഃ േക്ഷാണീഭാരവ്യസനഹരേണ,
േഗാപവനിതാ–
വിടഃ, േശ്രാണീേദശാകലിതവിലസൽകിങ്കിണിഗണഃ
വടേശ്രണീവാേസാ, വലരിപുശിലാേഭാത്ര, ദിതിഭൂ–
ഭടേശ്രണീഹന്താ, ഭവതു ഭവേമാക്ഷായ ഭവതാം.”

2. െചങ്ങന്നൂർ ഭഗവതി:
“സ്ഥാണുർഭർത്താ തുഹിനഗിരിേജ! ത്വത്തനൂേജാ

വിശാഖഃ
കിഞ്ചാപർണ്ണാ ജഗതി ഭജതാം പ്രാക്തനീ കല്പവല്ലീ
സത്യേപ്യവം ജയതി ഭവതീ പുഷ്പവത്യത്ര ചിത്രം
േശാണാദ്രീേശ! തവ തു മഹിമാ േകവലം
ദുർവിഭാവ്യഃ.”

3. പാർവതീറാണിേയാടു് ഒരഭ്യർത്ഥന:
“ജ്ഞാത്വാ ദാസ്യത്യഭീഷ്ടം സ്വയമഖിലമപി
സ്വാമിനീത്യാത്തമൗേന
ചിേത്തപ്യാശാമശാന്താം പ്രതിദിനവിവശാം
വീക്ഷ്യ േമ സാഹിതീയം
അദ്യാഹം സാധയിഷ്യാമ്യഭിമതമയി േത
മാ വിഷീേദതി ൈചനാ–
മാശ്വാസ്യ ത്വാമുേപതാ; വിദുഷി! തവ പരം
പക്ഷപാേതാ ഹ്യമുഷ്യാം.”

4. മെറ്റാന്നു് (തെന്റ ഭാര്യക്കു് ഓണപ്പുടവ നല്കാത്തതി
െനപ്പറ്റി):
“പ്രാചീനാവനിഭൃദ്ഭുേവാ യദുദേയാ
േയാസൗ രവിർന്നാമേതാ
ജായാസ്തസ്യ ദിേശാ ദശാപി സതതം
രാജ്ഞി! ത്വയാലംകൃതാഃ
േതജഃസ്ഫൂർത്തിസുവർണ്ണഭാസുരയശ–
ശ്ശുഭ്രാംശുൈകസ്താദൃേശാ–
േപ്യഷ ത്വദ്വസേനന േമ പ്രിയതമാ
നാലംകൃതാ കിം കൃതാ?”

5. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്:
“ഭാഗ്യാനാമയി േശവേധ! പദമിദം
ലക്ഷ്മീശ്ചിരാൽ േസവേത
മാതാ രക്ഷതി സന്തതം വസുമതീം
കാേല വിധാതും വധൂം
വിദ്യായാം രമേത മനസ്തവ തഥാ
േപ്യഷാഭിയാത്യന്വഹം
കാന്തം ത്വാമിഹ ദക്ഷിണം നരപേത!
താരുണ്യമുദ്രാശൈനഃ.”

6. മെറ്റാന്നു്:
“യദ്ഗണ്ഡൗ മണിദർപ്പണൗ സുമഹിതം
യസ്യ സ്മിതം കൗമുദീ
യൽകണ്ഠസ്സുമേനാരമഃ പരിലസ–
ന്മുക്താവലിസ്സുധ്വനിഃ
ശ്രീമൽ കൗസ്തുഭശാലി യസ്യ ഹൃദയം
തസ്യാഗ്രതേസ്ത വിേഭാ!
നിശ്ശങ്കം കവയാമി ഹന്ത മഹതീം
നിർല്ലജ്ജതാം പശ്യ േമ.”

7. രഥവർണ്ണനം:
“ലക്ഷ്മീനിത്യാധിവാേസാ നവഘനസുഷേമാ
ൈവജയന്ത്യാത്തേശാഭ–
സ്താർക്ഷ്യസ്കേന്ധാഹ്യമാനസ്സുവിമലതപനീ–
യാംശുകച്ഛത്രധാരീ
ആേസവ്യശ്ചാമരൗൈഘരനുദിവസമഹീ–
േനാരുേഭാഗാവലംേബാ
വഞ്ചീന്ദ്രാനന്ദദായീ ജഗതി വിജയേത
പദ്മനാേഭാ രഥശ്ച.”

8. മെറ്റാന്നു്:
“വാഹിേന്യാ നിസ്സരന്തി പ്രചലിതതരവാ–
ര്യുജ്ജ്വലാ യസ്യ പാർേശ്വാ
േജ്യാതിശ്ചക്രഭൂമശ്രീരുഭയതമുദിതാ
യദ്ഗുണഃ ഖല്വഹീനഃ
ഗന്ധർവാളീ യദേഗ്ര ലസതി രഥവരഃ
കിം ന്വയം കാഞ്ചനാദ്രി–
വഞ്ചിക്ഷ്മാവാസേവാസൗ ഭജതി ബത ജയ–
േന്തന ചാത്ര പ്രേമാദം.”

9. ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് 1029-ൽ നിർവ്വഹിച്ചു
പത്മഗർഭം:
“േഭാ രാജഹംസ! ഭവതഃ ഖലു പദ്മഗർഭ–

വാേസാദ്ഗമാദി വിഹിതം നനു തത്ര ചിത്രം?
ഹൃൽപദ്മഗർഭകലനാത്തവ നീലകണ്ഠ–
ശ്ചിത്രം ദദാതി കുശലം സ ഹി മാനസൗകാഃ”
10. ഒരു ശൃങ്ഗാരേശ്ലാക
“അണുപരിമാണം മന ഇ–
ത്യഖിലബുധാനാം തു സുനൃതാ വാണീ
യദിയം നിഖിലജനാനാ–
മുദ്ധൃത്യ മനാംസി യാതി തന്വംഗീ.”

11. അന്യാപേദശം:
“േഭാേഭാ മാരുത! വാരിതാഖിലജഗൽസന്താപ!

ഹന്താധികം
ഗ്രീേഷ്മാഷ്മപ്രസരപ്രഭൂതതൃഷയാ ത്വാമർത്ഥേയ
ചാതകഃ
ഏഷാ േമഘമതല്ലികാഖിലജഗൽപ്രാേണന നുന്നാ
ത്വയാ
സാേധാ! സാധു ദദാതു
ജീവനമനന്യാലംബനായാദ്യ
േമ.”

12. സമസ്യാപൂരണം:
“പ്രാചീ യദാ ഭജതിഭാനുകരാനുഷങ്ഗ–

മേഭ്യത്യ മാമവ തദാ കരു മാ വിളംബം
ഉൿൈത്വവമശ്രുസലിൈലസ്സഹ ചക്രവാകീ
ചേന്ദ്രാദേയ വിരഹിണീ രമണം മുേമാച.”

ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾ
“ദിവ്യം കിഞ്ചന െവള്ളമുെണ്ടാരു മുറിേസ്സാമൻ കറുപ്പും
ഗേള” എന്നും “മഹീപേത ഭാഗവേതാപമാനം എന്നു
മുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. േവേറ ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
1. ഹരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യൻ:
“ആതങ്കധ്വാന്തദൂരീകരണനിപുണമാം
ചാരുമന്ദസ്മിതശ്രീ–
ശീതേജ്യാത്സ്നാഭിരാമം തവ തിരുമുഖമാം
ചന്ദ്രെനൈക്കവിടാെത
ഭ്രാതൃേസ്നേഹന േചർന്നിട്ടഴെകാടു മരുവും
കണ്ഠമാം ദിവ്യശംഖം
േചേതാേമാഹം വരുത്തും ധ്വനിെയാടു ഹൃദേയ
േചർത്തു ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ.”

2. പാർത്ഥസാരഥി:
“കാളാംേഭാദാളി ലാളിച്ചടിെതാഴുമഴകാ–
ണ്ടുള്ള കാർകൂന്തൽ െകട്ടി–
ച്ചാേല ൈമൽപ്പീലി ചാർത്തീട്ടനഘനവമണി–
േശ്രണി മിന്നും കിരീടം
േലാലംബാേലാലനീലാളകരുചി ചിതറി–
ദ്ധൂളിേമളിച്ചു കിഞ്ചിൽ
േസ്വദാംഭസ്സാൽ നനഞ്ഞുെള്ളാരു െതാടുകുറിയും
ഹന്ത! േലാകാഭിരാമം.”

3. മുറജപം:
“അന്നം െകട്ടിെയടുക്കയും ബഹുരസം
െകാണ്ടാട്ടവും േവലയിൽ–
സ്സന്നാഹാദിയുേമാർക്കിേലാ മുറജപം
െചാല്ലാർന്ന നിേത്യാത്സവം
എന്നും വഞ്ചിനൃപാലകീർത്തി െകാടി താ–
ഴ്ത്തീടാെത വിപ്രൗഘവും
വന്നാറാട്ടു ദധിസ്രേവഷു കബളം
ൈകെക്കാണ്ടു െചയ്യുന്നേഹാ.”

4. വലിയ െകാട്ടാരത്തിെല വിഷുൈക്കനീട്ടം:
“െചാല്ക്കീഴായുണ്ടു ചക്രീശ്വരനപിച കേര
ചക്രമുണ്ടന്തെമേന്യ
ചക്രപ്രീതിം വരുത്തുന്നവെനാരുവനേഹാ!
ഹന്ത കണ്ണായിരിേപ്പാൻ
െചെല്ക്കാള്ളും വഞ്ചിരാേജ്യ മലർമകൾകണവൻ
ചക്രവർത്തിത്വമാർന്നാൽ
ച്ചക്രം വാരിെക്കാടുക്കുന്നതു വിഷുദിവേസ
ചിത്രമേല്ലാർത്തുകണ്ടാൽ.”

5. ആറ്റിങ്ങേലയ്ക്കു് എഴുന്നള്ളിയ പാർവ്വതീറാണി:
“താരിൽത്തന്വീമണാളൻസവിധഭുവി നൃണാം
നന്മ േമേന്മൽ വരുത്താൻ
ഭൂരിേസ്നേഹന പൂരിെച്ചാരു സുകൃതദേശാ–
ല്ലാസിവാടാവിളേക്ക!
ദൂരത്തൻേപാടു വാഴും ജനനി! ഭവതിെയ–
െച്ചറ്റു കാണാെഞ്ഞനിക്കി–
േന്നരത്തുേള്ളാരവസ്ഥാം ദിനകമുദിനിെയ–
ക്കണ്ടു േബാധിച്ചിേടണം.”

6. ഉത്രംതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ:
“കന്ദർപ്പൻ മൂർത്തിമാേനാ? കനിെവാടവനിയിൽ–
ക്കൽപവൃക്ഷം ജനിേച്ചാ?
െപാന്നിൻപൂമാതിേനവം കളിനിലമധുനാ
പത്മനാഭൻ ചമേച്ചാ?
ഇന്ദ്രൻ വേന്നാ ധരിത്ര്യാം? കലയതു കുറയാ–
തുള്ള പൂർേണ്ണന്ദുതാേനാ?
മേന്യ താപം ജനാനാം ശമയിതുമുളവാ–
യിങ്ങു മാർത്താണ്ഡേദവൻ.”

അന്നെത്ത ഭാഷാകവികളുെടയിടയിൽ തമ്പിതെന്ന
യായിരുന്നു പ്രഥമഗണനീയെനന്നു് ഈ േശ്ലാക
ങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു.
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25 പാട്ടുകൾ
ഇത്രയുംെകാണ്ടുതെന്ന സമ്പൂർണ്ണെമന്നു സമർത്ഥിക്കാ
വുന്ന തമ്പിയുെട വിജയം ഇവിെടയും നിലയ്ക്കുന്നില്ല. സം
ഗീതകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള േകരളീയകവികളുെട ഇട
യിൽ തമ്പിക്കുള്ള സ്ഥാനം അദ്വിതീയമാണു്. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സംസ്കൃതഗീതങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്വാതിതിരു
നാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ഗീതങ്ങൾക്കു താെഴയല്ല; ഭാ
ഷാഗീതങ്ങൾ അവിടേത്തവെയക്കാൾ പ്രാേയണ ഉൽ
കൃഷ്ടങ്ങളുമാണു്. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അേപ്പാഴേപ്പാൾ
രചിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ തമ്പിയും തമ്പി രചിക്കുന്നവ തിരു
മനസ്സുെകാണ്ടും പരിേശാധിച്ചതിനുേമേല െവളിയിൽ
വന്നിരുന്നുള്ളൂ. തമ്പിയുെട 29 സംസ്കൃതകീർത്തനങ്ങ
ളും 27 മണിപ്രവാളകീർത്തനങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിലും
മണിപ്രവാളത്തിലുമായി പദങ്ങളും 5 വർണ്ണങ്ങളുംകൂടി
ആെക 61 ഉരുപ്പടികൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്വാതിതി
രുനാളുെട ശൃംഗാരകീർത്തനങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും
എങ്ങെന ശ്രീപത്മനാഭൻ നായകനാകുന്നുേവാ അതു
േപാെല തമ്പിയുെട ശൃംഗാരകീർത്തനങ്ങളിലും വർണ്ണ
ങ്ങളിലും സ്വാതിതിരുനാളും അവിടെത്ത കാലത്തിനു
േമൽ ഉത്രംതിരുനാളുമാണു് പ്രാേയണ നായകന്മാർ.
നായികയുെട വിരഹാവസ്ഥാവർണ്ണനമാണു് അവയിൽ
പലതിലും പ്രതിപാദ്യം. “പ്രാണനാഥെനനിക്കു നല്കിന
പരമാനന്ദരസെത്ത”, “ആേരാടു െചാൽേവനഴലുള്ള
െതല്ലാം”, “ഒരു നാൾ നിശി െചയ്ത ലീലകൾ” എന്നിവ
െയ പച്ചപ്പദങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. അത്രമാത്രം
നഗ്നമായ ശൃംഗാരവർണ്ണനമാണു് കവി ആ പദങ്ങളിൽ
െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. അന്യഥാ അവയും ആസ്വാദ്യതമങ്ങൾത
െന്ന. “കരുണെചയ്വാെനന്തു താമസം കൃഷ്ണ” എന്നും
മറ്റുമുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ േകരളത്തിൽ എവിെടയും പ്ര
സിദ്ധങ്ങളാണു്. വിക്രേമാർവ്വശീയത്തിെല “ക്വാകാര്യം
ശശലക്ഷ്മണഃ ക്വ ച കുലം ഭൂേയാഽപി ദൃേശ്യത സാ”
എന്ന േശ്ലാകം
“കുളിർമതിതൻകുലെമവിെട?
കുത്സിതകാര്യമിെതവിെട?

ഇളമറിമാൻകണ്ണിെയ ഞാനിനിയുമുേണ്ടാ കണ്ടാവൂ?
പ്രകൃതി െതളിഞ്ഞിഹ മനേമ! പ്രാപിച്ചീടുക ൈധര്യം
സുകൃതി യുവാേവെതാരുവൻ സുഖമധരം ബത
നുകരും?”

എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള വരികളിൽ തർജ്ജമ െചയ്തിരിക്കു
ന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു് ഒരു കീർത്തനവും ഭാഷയിൽ
നിന്നു് ഒരു പദവും ഉദ്ധരിക്കാം.
1. ശുചീന്ദ്രത്തു ശിവൻ:

പല്ലവി:
ശംേഭാ! ഗൗരീശ! സദാശിവ!
ശംേഭാ! േമ ശംേഭാ!

അനുപല്ലവി:
കുംഭസംഭവമുഖാർച്ചിത! നതസുഖ–
ലംഭനാതിലമ്പട! പ്രകാമം.

(ശംേഭാ)

ചരണങ്ങൾ:
ശാരേദന്ദുരുചിഗർവഖണ്ഡനവിശാരദാതിരുചിരാങ്ഗ!
വാരിജാക്ഷശര!േമരുചാപ!ശശിവാസരാധിപരഥാങ്ഗ!
സാരവാസുകിഗുണ!ത്രയീതുരഗ!ശങ്കര!ക്ഷിതിശതാങ്ഗ!
സാരസാസനസുസാരേഥ! ത്രിപുരശാസേനാരുദയാ
വിലസദപാങ്ഗ!
1
പാണ്ഡവായ നിയമാവധൗ ശബരഭാവഭാജിശതധാരം
കാണ്ഡജാലമഭിവർഷേത ഭവതി കാലകാല!യുധി
േഘാരം
ഗാണ്ഡിവാഹതശിരം ഭവാനദിത
കാമിതാസ്ത്രമുരുസാരം
താണ്ഡവപ്രിയ! കൃതാപരാധമപി ദാസേലാകമവസി
സാദരം.
2
ചാരുഭദ്രചരണാങ്ഗുലിക്ഷപിതസാരരാവണസുഗീത!
ഭൂരിഭദ്രകരലീല! നന്ദിമുഖഭൂതജാലസമേവത!
വീരഭദ്രപരിഭൂതദക്ഷമഖ! വിസ്മിതാമരപരീത!
വീരരുദ്ര! പരിപാഹി മാമജിത! േവദേവദ്യ!
ഗജമുഖഗുഹതാത!
3
ബാലചന്ദ്രകലിതാവതംസ!കൃതബാണേഗാപുരനിേവശ!
കാളകൂടഗരളാശനാവിതമൃകുണ്ഡുനന്ദന! ഗിരീശ!
േഹലയാഹതമതങ്ഗജാസുര! മേഹന്ദ്രവന്ദ്യ!ജഗദീശ!
ഫാലേലാചന! ശുചീന്ദ്രവാസ! ജയ പദ്മനാഭ
വിധിരൂപ! മേഹശ!
4
2. വിരഹിണീവിലാപം:

പല്ലവി:
എന്തു ഞാനിഹ െചയ്വൂ-അഴ–
ലിന്നാേരാടു െചാല്വൂ?

അനുപല്ലവി:
ഹന്ത മൽപ്രിയനിന്നു-എെന്ന–
യകതാരിൽ മറന്നു.

ചരണങ്ങൾ:
വിധിയും പ്രതികൂലൻ, മലർവിശിഖൻ ഖലശീലൻ,
വിധുവും കനൽേപാെല രുചി വിതറുന്നിതു കാേല.

1

കളമാം കുയിൽനാദം മമ കാതിന്നതിേഖദം
ഇളതാം തളിർതൽപം പുനെരരിയും ശിഖികൽപം. 2
മണമാർെന്നാരു െതന്നൽക്കിഹ-മാറാപ്പകെയന്നിൽ
ഇണേവറിട്ട േകാകാങ്ഗനെയ്ക്കതിരായ് ഞാേനകാ. 3
വിവിധാലങ്കാരം പ്രിയവിരേഹ തനുഭാരം
അവശം പതിഹൃദയം എന്നിലധുനാ കഥമദയം?

4

നിശതാെനാരു യുഗേമാ? ശരനികരം കാമനയുതേമാ?
അശനിെക്കതിെരല്ലാം സുമമല്ലല്ലിതു െചാല്ലാം.
5
കുളിയും െതാടുകുറിയും നവകുസുമാദ്യഭിരുചിയും
കളിവാക്കുകൾ സരസം മമ കളവല്ലിഹ വിരസം.

6

അമിതാമൃതു െപാഴിയും മൃദുഹസിതാഞ്ചിതെമാഴിയും
കമലായതമിഴിയും മമ കണ്ടാലഴെലാഴിയും
7

ഇത്യാദി. ഉത്തേമാത്തമന്മാരായ ഭാഷാകവിസാർ
വ്വഭൗമന്മാരുെട മധ്യത്തിലാണു് രവിവർമ്മൻതമ്പി
സമാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള മഹനീയമായ സ്ഥാനം എന്നു്
ഇനി വിേശഷിച്ചു പറേയണ്ടതുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നി
ല്ല.
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26 അരിപ്പാട്ടു െകാച്ചുേഗാവിന്ദവാരിയർ
(985–1030)

ചരിത്രം
െകാച്ചുേഗാവിന്ദവാരിയരും അരിപ്പാട്ടു കിഴേക്കവാരി
യത്തിെല ഒരംഗമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം െകാച്ചുപിള്ള
വാരിയരുെട അനുജെന്റ മകനായിരുന്നു എന്നറിയുന്നു.
ആ കവി െകാച്ചുകുഞ്ഞു് എന്ന ഓമനേപരിലും അറിയ
െപ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛെന്റ യഥാർത്ഥനാമ
േധയവും െകാച്ചുപിള്ളവാരിയരുേടതുേപാെല ശങ്കരൻ
എന്നായിരുന്നുവെത്ര. െകാച്ചുപിള്ളവാരിയർതെന്നയാ
യിരുന്നു െകാച്ചുേഗാവിന്ദവാരിയരുെട ഗുരു. അേദ്ദഹം
985-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു എന്നും 1030-ൽ മരിച്ചു എന്നും
അറിയുന്നു. െകാച്ചുപിള്ളവാരിയർ സ്വാതിതിരുനാൾ
മഹാരാജാവിെന സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ 998-ൽ തി
രുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാരുേമ്പാൾ േഗാവിന്ദവാരിയർ
കൂെട േപാന്നു് 1014-ൽ അേദ്ദഹം മരിച്ചേപ്പാൾ രാജഗു
രുസ്ഥാനത്തിൽ ആരൂഢനായി. 1028-ൽ പാർവ്വതീറാ
ണിയുെട മരണെത്തപ്പറ്റിയും 1029-ൽ ഉത്രംതിരുനാൾ
മഹാരാജാവിെന്റ ഹിരണ്യഗർഭെത്തപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം
േശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹിരണ്യഗർഭെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ഒരു േശ്ലാകമാണു് താെഴേച്ചർക്കുന്നതു്.
“ബഹുലാഭരേണാല്ലസൽകരാഗ്ര–

പ്രവിേലാളത്തരവാരിപൂർവദാൈനഃ
നൃപേത! തവ ൈജത്രയാത്രയാസൗ
സമതാം ഗച്ഛതി പദ്മനാഭകീർത്തിഃ.”

അേദ്ദഹം 1027-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ഒരു നായർയുവതിെയ പരി
ഗ്രഹിച്ചു എന്നും ആ ദമ്പതികളുെട സന്താനമാണു് ആദ്യ
കാലത്തു മലയാളനാടകക്കാരുെട ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധ
നായിരുന്ന രാമൻ കുട്ടിഭാഗവതെരന്നും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. സ്വ
ജാതിയിൽ വിവാഹം െചയ്തിരുന്നില്ല.
കൃതികൾ
ഈ കവിയുെട കൃതികളായി (1) സംസ്കൃതത്തിൽ േഗാ
വിന്ദബ്രഹ്മാനന്ദീയം എന്ന ശാകുന്തളവ്യാഖ്യയും, (2)
ഭാഷയിൽ ഭീഷ്മവിജയം ആട്ടക്കഥയും, (3) ശാകുന്തളം,
(4) വല്ലീപരിണയം, (5) േദവേസനാസ്വയംവരം എന്നീ
ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളും, (6) കൃഷ്ണലീലാമൃതം താേലാ
ലം പാട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
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27 േഗാവിന്ദബ്രാഹ്മനന്ദീയം
തിരുപ്പതിേക്ഷത്രത്തിെല ൈവഖാനസാർച്ചകനും കൗ
ശികേഗാേത്രാത്ഭവനും തിമ്മയപണ്ഡിതെന്റ പുത്രനു
മായ ശ്രീനിവാസാചാര്യരുെട ശാകുന്തള ടീക സുപ്രസി
ദ്ധമാണേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം െകാല്ലം
പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധമായിരുന്നു. ആ
വ്യാഖ്യാനം േകരളത്തിൽ വന്നുേചർന്നേപ്പാൾ അതു
വായിച്ചു് അതിെന്റ സ്വാരസ്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി േഗാ
വിന്ദവാരിയർ അതിെന സംഗ്രഹിച്ചു േഗാവിന്ദബ്രഹ്മാ
നന്ദീയം രചിച്ചു. വാരിയർ ആ കൃതിയുെട ആരംഭത്തിൽ
ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
“അസ്തി ശ്രീഹരിഗീതാേഖ്യാ േദശസ്സർവത്ര വിശ്രുതഃ

യത്രാേസ്ത ഭഗവാൻ സ്കേന്ദാ
േലാകസംരക്ഷേണാത്സുകഃ.

തേത്സവാപരതന്ത്രശ്ച തദ്വാരിജശിഖാമണിഃ
വഞ്ചീശ്വരഗുരുർദ്ധീമാൻ ശങ്കരാേഖ്യാഽഭവൽ സുതഃ
തൽപുേത്രാ വഞ്ചിഭൂപാലകൃപാപീയൂഷവർദ്ധിതഃ
ബാേലാപി ഗുരുകാരുണ്യാൽപ്രാംശൂലഭ്യഫലം
സ്പൃേഹ.
വിഖ്യാതശ്രീനിവാസാഭിധബുധവരജി–
ഹ്വാഗ്രനൃത്യത്സരസ്വ–
ത്യർത്ഥാവാപ്ത്യുത്സുകാനാമപി ഗഹനതയാ
യത്നമാത്രം കൃതാനാം
േകഷാഞ്ചിൽ പ്രാർത്ഥനാഭിഃ ഖലു സപദി മയാ
ബാലേഗാവിന്ദനാമ്നാ
വ്യാഖ്യാം സംക്ഷിപ്യ ശാകുന്തളമിതി വിദിത–
േസ്യാച്യേത നാടകമസ്യ.”

സംക്ഷിപ്തശ്രീനിവാസീയം എന്നും ഒരു േപർ പ്രസ്തുത
വ്യാഖ്യാനത്തിനു േഗാവിന്ദവാരിയർ നൽകിക്കാണുന്നു.
വാസ്തവത്തിൽ വാരിയരുെട വ്യാഖ്യാനത്തിനു യാെതാ
രു പുതുമയുമില്ല. ശ്രീനിവാസെന്റ പംക്തികളിൽ ഗഹ
നാംശങ്ങൾ വിട്ടു ബാക്കി ഭാഗം പകർത്തി എഴുതുന്നു
എേന്നയുള്ളൂ. അങ്ങിങ്ങു് ഏതാനും പദങ്ങൾക്കുമാത്രം
പര്യായങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെനയുള്ള ഒരു
നിബന്ധനത്തിനു ബ്രഹ്മാനന്ദീയം എന്നു നാമകരണം
െചയ്തതു കുെറ കടന്നുേപായി എന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു.
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28 ഭീഷ്മവിജയം
ഈ ആട്ടക്കഥയും േഗാവിന്ദവാരിയരുെട കൃതിയാെണ
ന്നു ചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകം െതളിയിക്കുന്നു.
“ആകൽപം ഹരിഗീതനാഥപദപാേഥാജന്മേസവാപരാ–

ദ്വിഞ്ചിശ്രീപുരുഹൂതേദശികസുതാേദതദ്ധി രംേഗാചിതം
േഗാവിന്ദാഭിധവാരിജന്മകസുമാദുദ്ഭൂതേമതദ് ബുധാഃ
പായംപായമനർഘഭീഷ്മവിജയാഖ്യം സാധു തൃപ്യന്തു
േത.”
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29 ശാകുന്തളം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്
പതിന്നാലുവൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാട്ടു് ഏറ്റ
വും മേനാഹരമാണു്. ഇതു വാരിയരുെട പാണ്ഡിത്യത്തി
നും കവിത്വത്തിനും ഒന്നുേപാെല നിദർശനമായി പരി
പാലസിക്കുന്നു. ചില വരികൾ േനാക്കുക.
1. നായാട്ടു്:
“കാട്ടിൻ നടുവിൽച്ചരിച്ചും-പിെന്ന കാട്ടുമൃഗെത്ത

വിളിച്ചും
മുട്ടിച്ചടുത്തുപിടിച്ചും-തള്ളിെപ്പാട്ടക്കിണറ്റിൽ മറിച്ചും
വട്ടത്തിൽച്ചുറ്റിക്കളിച്ചും-െകാണ്ടു േവട്ടെവടിയങ്ങു
വച്ചും
ചട്ടറ്റ നായ്ക്കൾ കുരച്ചും-പുലിക്കുട്ടികെളേപ്പായ്ക്കടിച്ചും
നീട്ടി വലകൾ വിരിച്ചും-പല ഘൃഷ്ടികെള പ്രഹരിച്ചും
ഈട്ടിമുനകൾ തറച്ചും-കിടി വാട്ടം കലർന്നു മരിച്ചും
ഒട്ടു വധിപ്പാൻ മടിച്ചും-പല കൂട്ടിൽ പിടിച്ചങ്ങടച്ചും
കൂട്ടെത്തത്തല്ലിപ്പിരിച്ചും-ചില
േപാട്ടിൽക്കടന്നെങ്ങാളിച്ചും
െവട്ടുകേളറ്റു വിറച്ചും-കലക്കൂട്ടങ്ങൾ താെഴപ്പതിച്ചും
േഗാഷ്ടികൾ കാട്ടി മരിച്ചും-കയർ
െകട്ടിവലിച്ചങ്ങിഴച്ചും
ദുഷ്ടജന്തുക്കെളെക്കാന്നാ-െലാരു
കഷ്ടമിെല്ലന്നിരിക്കയാൽ
എന്നിവെയല്ലാം ഭവിക്കു-മതിെലാന്നുമുളവായതില്ല.”

2. ദുഷ്ഷന്തെന്റ വിരഹതാപം:
“കളഭഗേത! മമ പിഴ േത കരുതരുേത ഹൃദി
ദയിേത!

സുമുഖി ഭൃശം തവ െവറുേത വിമുഖതയിന്നരുതരുേത!
സരസരേതാത്സവവിരുെതന്നുരസി മുദാ തുടരുക
േത
സുരുചിരസല്ലാപകൃേത സുഖയ ഹി
രാജർഷിസുേത!
െതളിവിയലും മുഖമിെന്നൻ കരളിലേഹാ
െതളിയുേന്ന
ഒളികരുതീടരുെതേന്ന കളെമാഴി! ഞാൻ
തളരുേന്നൻ.
ഹിമകരനിന്നതിേവലം സമയമറിഞ്ഞിതുകാലം
മമത കുറഞ്ഞനുേവലം വ്യഥയതി മാം രതിേലാലം.”

അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളത്തിൽ കവി ആമഗ്നമാനസ
നായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.
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30 വല്ലീപരിണയവും

േദവേസനാസ്വയംവരവും

വല്ലീപരിണയത്തിെല ആദ്യെത്ത രണ്ടു വൃത്തങ്ങളും േദ
വേസനാസ്വയംവരത്തിെല ആദ്യെത്ത ഒൻപതു വൃത്ത
ങ്ങളുേമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു. “േക്ഷാണീപതിഗുരു മൽഗു
രു” എന്നിങ്ങെന ആദ്യെത്ത കൃതിയിൽ കവി െകാച്ചുപി
ള്ളവാരിയെര വന്ദിക്കുന്നതിനുപുറെമ
“വ്യക്തം ഹരിഗീതമന്ദിേര വാഴുന്ന

മൽകുലൈദവതം സുബ്രഹ്മണ്യം
ഭക്തജനഹിതസന്താനപാദപം
ഭക്തിപുരസ്സരം വന്ദിക്കുേന്നൻ.”

എന്ന വരികളിൽ അരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യേനയും
“ദീനാനുകമ്പിെയന്നന്നദാതാ വഞ്ചി–
വാേനാർപതിെയയും വന്ദിക്കുേന്നൻ”

എന്ന ഈരടിയിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിേന
യും സ്തുതിക്കുന്നു.
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31 അരിപ്പാട്ടു രാമവാരിയർ (993–1030)

ചരിത്രം
അരിപ്പാട്ടു െചമ്പകേശ്ശരി എന്ന േപരിൽ മെറ്റാരു വാരി
യമുള്ളതായി പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. െചമ്പകേശ്ശരിവാരിയ
ന്മാരുെട മൂലകുടുംബം കുടമാളൂരിനു സമീപമുള്ള ആർപ്പൂ
ക്കെരയാണു്. അവിെടയും ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യേക്ഷത്രമു
ണ്ടു്. ആ വാരിയത്തിൽ പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്ത
രാർദ്ധത്തിൽ ശങ്കുരവാരിയർ എെന്നാരു പണ്ഡിതൻ
ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം കാര്യവശാൽ ചുനക്കരയ്ക്കും
അവിെടനിന്നു് അരിപ്പാേട്ടയ്ക്കും േപാന്നു െകാച്ചുപിള്ള
വാരിയരുെട സേഹാദരിെയ വിവാഹംെചയ്തു െചമ്പക
േശ്ശരിവാരിയം പണിയിച്ചു. ആ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ
ജനിച്ച കൃഷ്ണവാരിയർ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു മുൻസി
പ്പായി. അേദ്ദഹത്തിനു േജ്യാതിഷത്തിൽ നല്ല പാണ്ഡി
ത്യമുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണവാരിയരുെട ജനനാനന്തരം
അധികം താമസിയാെത ശങ്കരവാരിയർ അന്തരിക്കുക
യാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ യുവതിയായ വിധവ ഹരിപ്പാട്ടു
േക്ഷത്രത്തിൽ േമൽശാന്തിയായിരുന്ന മാച്ചിപ്പുറത്തു
േപാറ്റിയുെട പത്നിയായി. അവരുെട സന്താനമായി രാ
മവാരിയർ 993-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിൽ
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന ഉറച്ച ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച അേദ്ദ
ഹം തിരുവനന്തപുരത്തു സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാ
വിെന്റ േപ്രാത്സാഹനത്തിൽ ഉത്രംതിരുനാൾ ഇളയത
മ്പുരാെന്റ അമ്മച്ചിേയയും മക്കേളയും സംസ്കൃതം പഠി
പ്പിച്ചുെകാണ്ടു താമസിച്ചു. 38-ാമെത്ത വയസ്സിൽ 1031ാമാണ്ടിടയ്ക്ക് അവിെടെവച്ചു തെന്ന മരിക്കുകയും െചയ്തു.
അേദ്ദഹം അവിവാഹിതനായിരുന്നു.
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32 ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ
രാമവാരിയരുെട കൃതിയായി ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം ആട്ട
ക്കഥ മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. അതിെല കവനകുശലത തര
േക്കടില്ല; കഥയ്ക്കു പ്രചാരമില്ലാെത േപായതിനുള്ള പ്രധാ
നകാരണം ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ ശുഷ്കതയാണു്. ആ നി
ബന്ധത്തിെല “പൂർണ്ണചന്ദ്രവദേന” എന്ന ശൃങ്ഗാരപ്പദ
ത്തിനു മുൻപുള്ള
“ദിേഷ്ടസ്മിൻ പരപുഷ്ടസൃഷ്ടമധുേരാദ്ഘുേഷ്ട
സുധാംശുപ്രഭാ–

പുേഷ്ട തുഷ്ടിദചൂതയഷ്ടിമധുവൃഷ്ട്യാേമാദിേതാദ്യാനേക
ദൃഷ്ട്വാ േസ്വഷ്ടതമാം ഹി സൃഷ്ടമദനാവിഷ്ടാന്തരംഗഃ
പ്രിയാം
ഹൃേഷ്ടാസൗ ശുഭഗാമഭീഷ്ടകുശലാം സ്പഷ്ടം സമാചഷ്ട
താം”

എന്ന േശ്ലാകം ഉത്രംതിരുനാൾ ഈളയതമ്പുരാൻ േക
ട്ടു െചവിെപാത്തിെക്കാണ്ടു് “ഇന്നു മതി വാരേര” എന്നു
കല്പിച്ചതായി ഐതിഹ്യേവദികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ
“പൂർണ്ണചന്ദ്രവദേന” എന്ന പദം ആ ന്യൂനത ഒെട്ടാന്നു
പരിഹരിക്കുന്നതിന്നു പര്യാപ്തമായിരിക്കുന്നു
“കാേന്ത നീ വസന്തദ്യുതിെകാണ്ടു ചന്തെമഴും തരുതതി

പൂത്തു
ഹന്ത! തളിർത്തു വിഭാതി കാൺക സ്വാന്തം െതളിഞ്ഞു
സുദതി!
കാമിനിമാർകുലേമാഹേന! കാപി പികാംഗന േശാഭേന!
നന്മധുവുണ്ടിഹ കാനേന നലെമാടു രമയതി കാന്തെന
ബന്ധുരതരമദമന്ഥരതരസിന്ധുരഭംഗിതരംഗിതഗമേന.
(പൂർണ്ണ)

ഇന്നു മാന്താർശരൻ േകാപം പാരമാർന്നുടനേയ
സാേടാപം.
നന്നായ് വലിച്ചു പൂഞ്ചാപം മമ തന്നിടുന്നൂ പരിതാപം
മന്ദരഗിരിരുചിേചാരണം മലയജപങ്കവിഭൂഷണം
കുന്ദശരാർത്തിനിവാരണം കുളുർമുല തന്നുടനിക്ഷണം
മങ്ഗലരുപിണി തിങ്ങിന കുതുകാൽ ഭങ്ഗ്യാ കുരു നീ
മലർബാണരണം.”

ഇവ ആ പദ്യത്തിെല രണ്ടു ചരണങ്ങളാണു്.
“ഇത്ഥം കാന്താം യഥാകാലം ലാളയൻ േകളിേഭദതഃ
സ്വാനുരൂപം സുതം ലബ്ധ്വാ രാജാഭൂദ് ഭൂരിമംഗലഃ”

എന്ന േശ്ലാകേത്താടുകൂടി പ്രബന്ധം അവസാനിക്കു
ന്നു. ഇന്ദുമതിയുെട േദഹവിേയാഗവും മറ്റും പ്രകൃതത്തിനു്
അനുചിതമാകയാൽ കവി വർണ്ണിക്കുന്നില്ല.
അേനകം അവസരങ്ങളിൽ െകാട്ടാരത്തിെല ഓേരാ
സംഭവെത്ത വിവരിച്ചു രാമവാരിയർ പദ്യങ്ങൾ രചിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. 1020 േമടം 18-ആംനു- ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാ
ജാവു കന്യാകുമാരിക്കു േപായി. ഇടവം 21-ആംനു- തിരു
വനന്തപുരത്തു തിരിെയ എഴുന്നള്ളി. ആ യാത്രെയക്കു
റിച്ച് അേനകം േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ
ഒന്നുരെണ്ടണ്ണം അടിയിൽ േചർക്കുന്നു.
“ദുർഗ്ഗാധീേശ നിധാതും ഗജമുഖപദാ–
സഞ്ചയം സഞ്ചിനു ദ്രാ–

ഗിത്ഥം സാജ്ഞാകേരാക്ത്യാ ചലതി ഗജമുേഖ
നന്ദേന വത്സലത്വാൽ
ൈമവം വത്സ! ഭൂേമായം ത്വിതി സരസഗിരാ
സാന്ത്വമാപാദയന്തം
തം കാന്തം ൈഹമവത്യാ നരപതിരഭജ–
ദ്രൂ പ്യദീപം സമർപ്പ്യ.”
“ശാസ്ത്രാഭ്യാസാദിഹീേനാ നൃപതിലകചരി–
ത്രാദികം വർണ്ണയൻ േകാ
വിദ്യാവൃദ്ധാതിഹൃേദ്യ സുകൃതിമതിഭവൽ–
സന്നിധൗ േമാദകാരീ?
ഏവം ഭാേവ മൈമഷ ശ്രമ ഇഹ വിഫല–
സ്സ്യാന്നഹീത്ഥം വിശങ്കാ
പൂർവം വിേഷ്ണാഃ കുേചലപ്രണിഹിതപൃഥുേകാ–
പ്യാദദൗ പൂർണ്ണേമാദം.”
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33 അമ്പാടി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ
(987–1056)

ചരിത്രം—ബാല്യകാലം
അമ്പാടി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ 987-ാമാണ്ടു് മകരമാ
സത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽ അമ്പാടി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ തറ
വാട്ടിൽ ജനിച്ചു. ആ തറവാട്ടുകാർക്കു സ്ഥലെത്ത വട
ക്കുന്നാഥേക്ഷത്രത്തിൽ കഴകവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്ന
തിനുപുറെമ ചാലക്കുടിക്കുസമീപം മൂഴിക്കുളത്തും േചർ
ത്തലത്താലൂക്കിൽ തുറവൂരും വസ്തുവകകളും മറ്റും ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. ആ കുടുംബത്തിെല കൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ എെന്നാ
രു പൂർവ്വപുരുഷൻ ധർമ്മരാജാവിെന്റ കാലത്തു തിരു
വിതാംകൂറിൽ ഒരു കാര്യക്കാരായി പണിേനാക്കിയി
രുന്നതായും അേദ്ദഹത്തിൽ പ്രീതനായ മഹാരാജാ
വു തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു വലിയ ഭവനം പണിയിച്ചുെകാടുത്ത
തായും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ ബാല്യ
ത്തിൽ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു കുലവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പ
ട്ടു. അേതാടുകൂടിത്തെന്ന അക്കാലെത്ത ഒരു വലിയ
സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്ന തൃശ്ശൂർ താഴയ്ക്കാട്ടു െചറിയ
നാരയണപ്പുതുവാേളാടു സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചു. താഴയ്ക്കാ
ട്ടുകുടുംബത്തിൽ അതിനുമുൻപു വലിയ ശങ്കരപ്പുതുവാൾ,
െചറിയ ശങ്കരപ്പുതുവാൾ, വലിയ നാരായണപ്പുതുവാൾ
(നാണു) എന്നീ േപരുകളിൽ ചില വിദ്വന്മണികൾ ഉണ്ടാ
യിട്ടുണ്ടു്. െചറിയ നാരായണപ്പുതുവാൾ േതാന്നിക്കൽ
കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാരുെട ശിഷ്യനായിരുന്നു.
നമ്മുെട കവി, നാരായണപ്പുതുവാളിൽനിന്നു ശാസ്ത്രെമാ
ന്നും അഭ്യസിച്ചിെല്ലങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിൽ ബുദ്ധിയുെട
തീക്ഷ്ണതെകാണ്ടു േലാകവ്യുൽപത്തി േവഗത്തിൽ
സ്വാധീനമാക്കി. തെന്റ ഗുരുനാഥെന്റ മാഹാത്മ്യെത്തപ്പ
റ്റി അേദ്ദഹം വ്യാേസാൽപത്തി തുള്ളലിൽ താെഴക്കാ
ണുന്നപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
“അൻപതുെമാന്നുമുള്ളക്ഷരെത്ത നാവി–

ലൻേപാെടഴുതീട്ടു മുന്നം മണലിെന്റ
മുൻപിൽ പരിശ്രമിപ്പിേച്ചാരു േദശിക–
ത്തമ്പുരാൻ നാരായണാഖ്യൻ ദയാപരൻ
ഗംഭീരചിത്തൻ മൃദുേസ്മരമുഗ്ദ്ധവ–
ക്ത്രാംേഭാരുഹൻ ശബ്ദശാേസ്ത്ര വിചക്ഷണൻ
അംഭഃപ്രവാഹെത്ത െവല്ലുമാറുള്ള വാ–
ഗ്ഗുംഭപ്രഭാവമുടയേദഹൻ മഹ–
ത്സംഭാവനീയൻ സരസ്വതീകാരുണ്യ–
സമ്പത്സുധാസാരസംപൂർണ്ണഭാജനം.
വൻെപഴും വിദ്വജ്ജനങ്ങളിൽ വെച്ചാരു
മുൻപുണ്ടു മൽഗുരുഭൂതെനല്ലാറ്റിലും.
നാടകാലങ്കാരകാവ്യപ്രഭാവങ്ങ–
ളൂേട പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു വിദ്യയും
പാഠകംെചയ്യിക്കുവാൻ വിേശഷിെച്ചാരു
പാടവമുണ്ടന്നതും േലാകസമ്മതം.
ബുദ്ധിച്ചുരുക്കം ഭവിച്ചവെനങ്കിലും
വർദ്ധിച്ച മാന്ദ്യമുൾെക്കാണ്ടവെനങ്കിലും
സിദ്ധമായ്െച്ചാല്ലാമേചതനേത്വൈനവ
െകാത്തിവച്ചുള്ള മരപ്പാവെയങ്കിലും
അധ്യാപേന താെനാരുെമ്പട്ടുെവങ്കിെലാ–
രധ്വാനേമതുേമ കൂടാെത നാലഞ്ചു
സ്വാധ്യായമങ്ങെന െചാല്ലുംവിധൗ ചിത്ത–
ശുദ്ധ്യാ ഭവിക്കും വിേശേഷണ ശിഷ്യരും.
ആചാര്യൈവഭവം മെറ്റന്തിതിൽ പരം?
നീചാല്പബുദ്ധികെളക്കൂെട വിദ്യയാ
വാചസ്പതിേയാടു തുല്യരാക്കുെമന്നു
വാചാ പറഞ്ഞാലതു േപാരുമല്ലേയാ?
കാണാദശാസ്രവും കൗമുദീഗ്രന്ഥവും
കാണാെതെചാല്വാൻ തടവും തനിക്കില്ല.
േക്ഷാണീസുരന്മാരിലുള്ള വണക്കവും
കാണികൾ മേറ്റാരിലുേള്ളാരിണക്കവും
പ്രാണിപ്രപഞ്ചങ്ങളിെലക്കരുണയും
പ്രാണാവസാനപര്യന്തം കുറവില്ല.
ഏണാങ്കചൂഡെലബ്ഭക്തിശുദ്ധിയും
ക്ഷീണം ഭവിക്കാത്ത നൽബുദ്ധിശക്തിയും
താണ നിലയും തനിേച്ചാരു വിദ്യയും
കാണാൻ പ്രയാസെമാരാെളേയവംവിധം.”
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34 ആദ്യെത്ത കവിത
ഭാഷയുെട ലാളിത്യം ഫലിതത്തിെന്റ സമൃദ്ധി എന്നി
വയാണു് പുതുവാളുെട കാവ്യൈശലിക്കുള്ള മുഖ്യഗുണ
ങ്ങൾ. െകാടുങ്ങല്ലൂർ താമസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കി
ലും െവണ്മണി അച്ഛേന്റയും പൂേന്താട്ടത്തിേന്റയും കവ
നസംപ്രദായംതെന്നയാണു് അേദ്ദഹത്തിലും േവരൂന്നി
വികസിച്ചതു്. ആ വികാസം ആദ്യകാലത്തു കദംബേകാ
രകന്യാേയന സംഭവിച്ചതായിരുന്നു എങ്കിലും പിൽക്കാ
ലത്തു് ആ ഭാഷാകവിപുംഗവന്മാർ ചില അവസരങ്ങളി
െലല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടി സാഹിത്യവിേനാദങ്ങളിൽ ഏർ
െപ്പടുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.
പുതുവാളിനു പത്തുപന്ത്രണ്ടു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള
കാലത്തു േതച്ചുകുളിക്കന്നതിന് എണ്ണെയടുത്തുെകാടുക്കു
വാൻ തെന്റ ചിറ്റമ്മേയാടു് ആവശ്യെപ്പടുകയും ആ ബാ
ലെന്റ മരുമകളായ ഒരു കുഞ്ഞിെന ഉറക്കുവാൻ സാധി
ക്കാെത േക്ലശിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന ചിറ്റമ്മ കുട്ടിെയ ഉറക്കാ
െമങ്കിൽ എണ്ണെയടുത്തു െകാടുക്കാെമന്നു പറയുകയും
െചയ്തു. ഉടൻതെന്ന ആ ൈപതലിെന ൈകയിൽ വാ
ങ്ങി ഒരു താേലാലംപാട്ടുണ്ടാക്കി പാടി. അതാണു് ആ
വാസനാകവിയുെട ആദ്യെത്ത വാങ്മയം.
“കുഞ്ചിെയടുത്തു പാരം െകാഞ്ചിക്കളിപ്പിക്കുേമ്പാ
ളിഞ്ചികടിച്ചു കാവു കരയുെന്നേന്ത?
അമ്മയുമിങ്ങു വെന്നന്നമ്മിണിക്കുട്ടിക്കു ന–
ല്ലമ്മിഞ്ഞ തന്നു ‘വാവാ’ ഉറക്കും പിെന്ന.

കുഞ്ഞിൈക്കെകാണ്ടു നേല്ലാരമ്മിഞ്ഞ താങ്ങിെക്കാണ്ടു
കുേഞ്ഞ! നീ കുടുകുെടക്കുടിച്ചുെകാൾക.
അച്ഛനുമിങ്ങു വെന്നൻെകാച്ചിെനെയടുത്തിട്ട–
ങ്ങുച്ചത്തിൽപ്പാടിപ്പാടിക്കളിപ്പിച്ചീടും.”

കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു് 1010-ാമാണ്ടാണേല്ലാ മരിച്ചതു്. ആ
കാലേത്താടടുപ്പിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആവശ്യം പ്രമാ
ണിച്ചു ചങ്ങണംകുന്നിൽ ഭഗവതിെയപ്പറ്റി എഴുതിയ ഒരു
വന്ദനേശ്ലാകമാണു് താെഴ േചർക്കുന്നതു്.
“രാരാജദ്ഘനരാജിേമദുരകചാ ഹാരാങ്കഹീരാംകുര–
സ്ഫാേരാത്തുംഗകുചാനതാംഗലതികാ,
ശ്രീചങ്ങണാദ്ര്യാലയാ,
ആരാതീയപേരതരാജപുരുഹൂതാരാതിപാരമ്പരീ–
കാരാഗാരകേഠാരധാരശരചാപാസ്താം പുരസ്താദുമാ.”

പുതുവാൾ തിരുവനന്തപുരത്തു്
സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
നാടുനീങ്ങുന്നതിനു് അല്പകാലം മുമ്പായി പുതുവാൾ തി
രുവനന്തപുരത്തു െചന്നു് അവിടെത്ത മുഖം കാണിക്കു
കയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബകഥ അറിവുണ്ടായിരു
ന്ന ആ മഹാനുഭാവൻ കവിെയ യേഥാചിതം സൽ
ക്കരിക്കുകയും െചയ്തു. ഒരിക്കൽ മഹാരാജാവു സവാ
രിെക്കഴുെന്നള്ളിയ അവസരത്തിൽ ഏേതാ ഒരു ചുവ
രിൽ “അദ്ദിക്കിൽനിന്നറവേല മുറയിട്ടിടുന്നു” എെന്നാരു
േശ്ലാകപാദം ആേരാ എഴുതിവച്ചിരുന്നതു കണ്ടു തിരി
െയ എഴുന്നള്ളിയേപ്പാൾ പുതുവാേളാടു് അെതാരു സമ
സ്യയായി പരിഗണിച്ചു പൂരിപ്പിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.
പുതുവാൾ അതു് അടിയിൽ കാണുന്നവിധത്തിൽ പൂരി
പ്പിക്കുകയും തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു
വീരശൃംഖല സമ്മാനിക്കുകയും െചയ്തു.
“മുക്കാലു വാണിയുമകെത്താരു കാൽ പുറത്തും

ദുഷ്കാലൈവഭവവശാെലാരു ഭിത്തിമാതാ
പദ്യക്കിടാവിെനയേഹാ മുഴുവൻ െപറാഞ്ഞി–
ട്ടദ്ദിക്കിൽനിന്നറവേല മുറയിട്ടിടുന്നു.”

അതിെന പുതുവാളുെട കുടുംബക്കാർ ഇന്നും വീരശൃംഖ
ലാ േശ്ലാകം എന്നു സാഭിമാനം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. 1022-ൽ
സ്വാതിതിരുനാളുെട കാലാനന്തരം ഉത്രംതിരുനാൾ
ക്കു മൂപ്പുകിട്ടിയേപ്പാൾ നമ്മുെട കവി “പട്ടാഭിേഷകം”
എെന്നാരു തുള്ളലുണ്ടാക്കി തിരുമുമ്പിൽ പാടിേക്കൾപ്പി
ക്കുകയും അതിൽ േജ്യഷ്ഠെന്റ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം വർ
ണ്ണിക്കുന്ന ഘട്ടം േകട്ടു മഹാരാജാവു കണ്ണുനീർ വാർക്കു
കയും െചയ്തുവേത്ര. പ്രസ്തുത കൃതി കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ആ
തമ്പുരാെന്റ കല്പനയനുസരിച്ചാണു് (1) കൃഷ്ണാവതാരം,
(2) കാളിയമർദ്ദനം, (3) േകശിവധം എന്നീ ആട്ടക്കഥ
കൾ രചിച്ചതു്. 1034-ാമാണ്ടു ആയില്യംതിരുനാൾ സിം
ഹാസനാേരാഹണം െചയ്യുന്നതുവെര പുതുവാൾ കൂ
െടക്കൂെട തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു താമസം. ഒരു
സന്ദർഭത്തിൽ നാട്ടിേലയ്ക്കു േപായി മടങ്ങിവരാൻ താമ
സിച്ചതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ
പതിച്ചിരുന്ന ആഴ്ചമുറെയണ്ണ അധികൃതന്മാർ നിറുത്തി
ക്കളഞ്ഞു. അതിെനപ്പറ്റി മഹാരാജാവിേനാടു സങ്കട
മുണർത്തിക്കുവാൻ ആയുധശാലയിൽ എഴുന്നള്ളിയ
അവസരത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു നല്ല സന്ദർഭം കി
ട്ടുകയും അതു് അേദ്ദഹം താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ
സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
“ഉലകീശ വിേഭാ! ഭവൽകൃപാണീ–

പതഗാദ്യായുധജാലശാലതന്നിൽ
പല േഹതികൾ മൂർച്ചകൂട്ടിയിട്ടീ
സ്ഥലേമാേരാന്നിലിരിപ്പേതഷ കേണ്ടൻ.
ഒരു വാളതിലുണ്ടു പുത്തനായ–
ക്കരവാളത്തിലേഹാ! തുരുമ്പു േകറി
ചില ദിക്കു ദ്രവിച്ചിടുന്നു രാജൻ!
പലനാളായി െമഴുക്കിടായ്കമൂലം.”

ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന ഒരിയ്ക്കൽ മുഖം
കാണിച്ചേപ്പാൾ “കുഞ്ഞുകൃഷ്ണെന കണ്ടിട്ടു കാലം കുറച്ചാ
യേല്ലാ” എന്നു് അവിടുന്നു് കല്പിച്ചു. അേപ്പാൾ ഉണ്ടാക്കി
െചാല്ലിയതാണു് ചുവേട കുറിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ.
“കഞ്ജത്താരമ്പെനച്ചുെട്ടാരു പരമപൂമാൻ

തമ്പുരാനാണ സത്യം
െനഞ്ചെത്തേച്ചാറിറങ്ങാ കിനവിലുമടിയൻ
ത്വൽപദാബ്ജം മറന്നാൽ
പഞ്ഞെപ്പട്ടങ്ങുമിങ്ങും പടുതരമുഴലും
ഭാഗ്യഹീനർക്കു മുമ്പാം
കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻകുടുംബത്തിനു ഗതി ഭവദാ–
രാധനം പണ്ടുപേണ്ട.
കായില്ലാമരെമന്നേപാെല മരുവും മറ്റുള്ള ഭൂപാലെര–
േപ്പായേല്ലാ പഴുേതയണഞ്ഞുമരുവുന്നാഹന്ത! േദഹാവധി
ആയില്യംതിരുനാളിൽവന്നവതരിച്ചുേള്ളാരു കൽപദ്രുമ–
ത്തയ്യേല്ലാ വളരുന്നു വഞ്ചിധരണൗ
വാഞ്ഛിച്ചേതകീടുവാൻ.”

പുതുവാൾ ഏെറനാൾ താമസിയാെത തെന്റ താമ
സം മൂഴിക്കുളേത്തയ്ക്കു മാറ്റി. അവിെട േതക്കിൻകാടു്
എെന്നാരു വീട്ടിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു സംബന്ധം.
അവിെടെവച്ചു പല വിഷയങ്ങളിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഫലിതസാഹിത്യം നിരങ്കുശമായി വ്യാപിച്ചുെകാണ്ടിരു
ന്നു. ഒരിക്കൽ സ്വയം കവിതക്കാരിെയന്നു് അഭിമാനി
ച്ചുവന്ന ഒരു സ്ത്രീ താനുണ്ടാക്കിയ ഒരു േശ്ലാകം അേദ്ദ
ഹെത്ത കാണിച്ചു് അതിനു തനിക്കു് രണ്ടു് ഓണപ്പുടവ
ആെരങ്കിലും തേരണ്ടതാെണന്നു വാദിച്ചു. അതു േകട്ടു
പുതുവാൾ മുഖം േനാക്കാെത
“തരുണീമണി േമലിലിത്തരം െകാ–

ള്ളരുതാതുള്ളവ തീർത്തുെകാണ്ടിരുന്നാൽ
മുറിമുണ്ടുകളല്ല, നല്ല േവലി–
ത്തറിെകാെണ്ടാന്നു തരും തരം വരുേമ്പാൾ.”

എന്നു തട്ടിവിട്ടു് ആ പാവെത്ത ക്ഷീണസത്വയാക്കി മട
ക്കി അയച്ചു. പിെന്നെയാരിക്കൽ ഒരു നമ്പൂരി “വനി
താരത്നേമ യത്നമായി” എന്നു് ഒരു സമസ്യ താൻ
മുൻപു െകാടുത്തിരുന്നതു പൂരിപ്പിക്കാത്തതിനു പുതുവാ
േളാടു് അൽപം രസക്ഷയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആ നമ്പൂരിക്കു്
അടുത്തുള്ള ഒരു ചാക്കിയാർ ഭവനത്തിലായിരുന്നു സം
ബന്ധം. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അമ്പലക്കിണറ്റിൽനി
ന്നു െവള്ളം േകാരി താൻ തെന്ന കുടവും ചുമന്നുെകാ
ണ്ടു ഭാര്യാഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു േപാകുകയുമായിരുന്നു.
അതു കണ്ടിട്ടു പുതുവാൾ ആ സമസ്യ ഇങ്ങെന പൂരിപ്പി
ച്ചു േകൾപ്പിച്ചു.
“അത്യാേവശംനിമിത്തം ഭവതിേയാെടാരുമി–
ച്ചത്ര ഞാൻ േപാന്നുവന്നി–
ക്കൃത്യാകൃേത്യ ഭയം തീർന്നിരവുപകൽ കഴി–
ക്കുന്നുെവന്നാകിലും േകൾ
ഭൃത്യന്മാെരന്നേപാെല പലരുമറിയുമാ–
റമ്പലത്തീന്നിവണ്ണം
നിത്യം െവള്ളം ചുമക്കുന്നതിനിഹ വനിതാ–
രത്നേമ! യത്നമായി.”

േവെറാരു നമ്പൂരി തെന്റ ഭാര്യയുെട വാക്കു േകട്ടു പുഴവ
ക്കത്തുള്ള ചന്തിരപ്പുരച്ചുവരിൽ പുതുവാെള അധിേക്ഷപി
ച്ചു്
“അമ്പാടിെയന്നു പറയുെന്നാരു പത്തനത്തിൽ

ഡംേഭെറയുെള്ളാരു നിവാസിയതായ കൃഷ്ണൻ
വേമ്പെറയുള്ള ധരണീസുരേനാടു േതാറ്റി–
ങ്ങേമ്പാടു േപാന്നു മരുവുന്നിതു കാടുതന്നിൽ.”

എെന്നാരു നാല്ക്കാലി കരിെകാണ്ടു വരച്ചുവച്ചു. പുതുവാൾ
അതുകണ്ടു് അരിശം സഹിക്കാെത അേദ്ദഹേത്തയും ഭാ
ര്യേയയും പറ്റി അേനകം േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രത്യുത്തരരൂപ
ത്തിൽ അയച്ചുെകാടുത്തു. അവയിൽ ഓേരാന്നു താെഴ
േചർക്കുന്നു.
“യന്ത്രപ്പണിത്തരവേശന മറഞ്ഞുനിന്ന–

ച്ചന്ത്രപ്പുരച്ചുവരു തെന്റ ദുപാശിയാക്കി
മന്ത്രപ്പയറ്റുകളിൽ നില്ക്കിനിെയട്ടുപത്തു
പന്ത്രണ്ടു നാളിനകമങ്ങറിയിച്ചുവയ്ക്കാം.

ഒരുത്തനുണ്ടാം പ്രിയെമന്നുെവച്ചി–
െട്ടാരുത്തെനെക്കാണ്ടു ദുഷിെക്കാലാ നീ
തരത്തിേല നല്ല പണിത്തരം േക–
െളാരുത്തി നീ; മറ്റെതാരുത്തനാണു്.”
1040-ാമാണ്ടിനു മുൻപു് ഒരിക്കൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാ

വിലകത്തു േപായിരുന്നേപ്പാൾ പൂേന്താട്ടത്തു നമ്പൂരി
അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്കൃതേശ്ലാകം ശബ്ദാഡംബര
േത്താടുകൂടി ഉണ്ടാക്കി “കുഞ്ഞുകൃഷ്ണാ! ഈ പഴയ േശ്ലാ
കത്തിെന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലാേയാ?” എന്നു േചാദി
ച്ചു.“ഒരിക്കൽക്കൂടി േകൾക്കെട്ട” എന്നായി പുതുവാൾ.
വീണ്ടും െചാല്ലിയേപ്പാൾ മനസ്സിലായി എന്നു പറഞ്ഞു.
എന്താ മനസ്സിലായെതന്നു പൂേന്താട്ടവും അടുത്തുണ്ടായി
രുന്ന െവണ്മണി അച്ഛനും വീണ്ടും േചാദിച്ചതിനു് “അർ
ത്ഥമിെല്ലന്നുതെന്ന” എന്നായിരുന്നു ലക്ഷണജ്ഞനെല്ല
ങ്കിലും ലക്ഷ്യജ്ഞനായ പുതുവാളുെട മറുപടി.
മൂഴിക്കുളെത്ത ഒരു മാരാർസ്ത്രീെയപ്പറ്റി മാരാവാഹനം
എെന്നാരു ദുഷ്കവിതയും പുതുവാൾ നിർമ്മിച്ചു. അെതാ
രു ശീതങ്കൻതുള്ളലാണു്. പുതുവാളുെട ഏേതാ ഒരു പാ
ട്ടിൽ സംഗീതവിദൂഷിയായിരുന്ന ആ സ്ത്രീ ൈവകല്യമു
െണ്ടന്നു പറഞ്ഞതാണു് കലഹത്തിെന്റ കാരണം
“ശ്രീഹംസയാനാലേയ വിളങ്ങീടുന്ന

ശ്രീഹംസരാജാഗ്നിേനത്രൻ പുരാന്തകൻ
േമാഹം സഫലമാക്കീടുവാനായർദ്ധ–
േദഹം സഹചരിേക്കകിയ തമ്പുരാൻ
നാഹം സമർത്ഥെനന്നാലുമതിന്നു നി–
ർവാഹം ഭഗവാനുളവാക്കുെമെന്നാരു
േമാഹം മനസ്സിൽ ജനിക്കെകാണ്ടിത്തുള്ള–
ലാഹന്ത! െകട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഇെത
ല്ലാം തികഞ്ഞ കന്നത്തമാെണങ്കിലും അന്നെത്ത സ്ഥി
തിക്കു് അത്ര ഗർഹ്യമായി സാഹിത്യരസികന്മാർ കരു
തിയിരുന്നില്ല.
ശങ്കരവാരിയർ ദിവാൻജിയുെട കാലത്തു് ഇരിങ്ങാല
ക്കുട വാരിയന്മാെരല്ലാവരുംകൂടി പുതുവാളന്മാർക്കു് അമ്പ
ലവാസികേളാെടാന്നിച്ചു േക്ഷത്രസദ്യയ്ക്കു് ഇലവയ്ക്കുവാൻ
പാടിെല്ലന്നു ശഠിച്ചു. അതു കീഴ്മര്യാദയ്ക്കു വിപരീതമാ
യിരുന്നതിനാൽ പുതുവാൾ ദിവാൻജിക്കു പദ്യത്തിൽ
ഒരു ഹർജി എഴുതി സമർപ്പിച്ചു് തെന്റ വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പ
ട്ടവർക്കു് ആ േക്ഷത്രത്തിെല അമ്പലവാസിസ്സദ്യയിൽ
ഒന്നാമതായി ഇലവേയ്ക്കണ്ടതാെണന്നു് ഉത്തരവു വാങ്ങി
ച്ചു. താഴയ്ക്കാട്ടു പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സതീർത്ഥ്യരായിരുന്നു ശങ്കരവാര്യരുെട പുത്രന്മാരും
പിന്നീടു െകാച്ചിയിെല ദിവാൻജിമാരുമായ േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു
ശങ്കുണ്ണിേമേനാനും േഗാവിന്ദേമേനാനും. ആ ഹർജ്ജി
യിെല ഒരു േശ്ലാകം അടിയിൽ േചർക്കുന്നു.
“പേണ്ട മാമൂലമായിപ്പലരുെമാരുമേച–
ർന്നുണ്ടുേപാരുന്ന കാര്യം
െകാേണ്ടതാനും ചിലർക്കീയിട രുചി കുറവായ്–
െച്ചന്നു േകായിമ്മേകറി
പണ്ടാരക്കാരിയസ്ഥപ്രവരപരിസേര
േകട്ടതിൽേക്കാട്ടമസ്മൽ–
പ്പണ്ടങ്ങൾക്കായിവെന്നന്നതുമിഹ വളെര–
സ്സങ്കടം മന്ത്രിവര്യ!”

അവസാനകാലം
1050-ാമാണ്ടിനുേമൽ മൂഴിക്കുളത്തുള്ള താമസം മതി

യാക്കി െപരുവനത്തു ചിറ്റൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ആശ്രി
തനായി പുതുവാൾ കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടി. അവി
െടവച്ചു് ആ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചാണു്
കംസവധം എന്ന നാലാമെത്ത ആട്ടക്കഥ രചിച്ചതു്.
സംഗീതകുശലനായിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആട്ടക്കഥ
കളിൽ ഒന്നിനും പ്രചാരമില്ലാെതേപായതിനുള്ള കാ
രണം അവ വായിച്ചാേല കണ്ടുപിടിക്കാൻ തരമുള്ളു.
ആ കഥകൾ ഒന്നും സമഗ്രരൂപത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.
1054-ാമാേണ്ടാടുകൂടി തൃശ്ശൂർ കുടുംബഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു തി
രിച്ചുേപാന്നു. അവിെട വടക്കുന്നാഥേക്ഷത്രത്തിൽ ഒരു
തിരുവാഭരണം കളവുേപായേപ്പാൾ േക്ഷേത്രാപജീവി
കളുെട അനുഭവത്തിനുള്ള േചാറു സർക്കാരിൽനിന്നു
നിറുത്തി. േകസ്സേന്വഷിക്കുന്നതിനു വന്ന ഒരു േപാലീ
സ്സുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ മുമ്പിൽ വേയാധികനായ പുതുവാൾ
അനന്തരവന്മാരുെട സഹായേത്താടുകൂടി വന്നുേചർ
ന്നു. അത്രയ്ക്കു ശരീരത്തിനു ക്ഷീണത എങ്ങെന വന്നു
എന്നു് ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ േചാദിച്ചതിനു വിശപ്പു സഹി
ക്കുവാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടാെണന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു താ
െഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ
െകാടുത്തു.
“േപാല്ലീസ്സിൽക്കാരിയക്കാരവരുെട തിരു–
മുമ്പാെക െചെന്നാന്നു കണ്ടാൽ
വില്ലീസ്സിൻമാർദ്ദവംേതടുെമാരമൃതഗിരാ
ചിത്തരംഗം തണുക്കും
വല്ലാതീച്ചൂടടക്കുന്നതിെനാരു വഴി കാ–
ണാഞ്ഞു യുഷ്മൽപ്രേദേശ
െമെല്ലത്തപ്പിത്തടഞ്ഞിെട്ടാരുവിധമരിക–
െത്തത്തിേനനാർത്തബേന്ധാ!

ശിവനിർമ്മാല്യമാണസ്മൽഭവനെപ്പാറുതിക്കേഹാ
കവനം ക്ഷുത്തടക്കുന്നീലവനംെചയ്യേണ ഭവാൻ.”

തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനു പാറേമക്കാവുകാെര ദുഷിച്ചു െവണ്മ
ണി മഹൻനമ്പൂരി ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങെളഴുതിയേപ്പാൾ
പാറേമക്കാവുകാരുെട കക്ഷി പിടിച്ചു പുതുവാൾ പത്തു
േശ്ലാകങ്ങൾ അതിനു മറുപടിയായി “പാറേമക്കാവു േത
തി” എന്ന കള്ളേപ്പരിൽ കുറിച്ചു് അയച്ചുെകാടുത്തു. അതു
പുതുവാളാെണന്നു തീർച്ചയാക്കി െവണ്മണി ചീന്തി തീ
യിലിട്ടു. ഉടേന ആ േശ്ലാകങ്ങൾതെന്ന വീണ്ടും പകർ
ത്തി ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകേത്താടുകൂടി പുതുവാൾ
വീണ്ടും അേദ്ദഹത്തിനയച്ചു
“വായിച്ചീടാെത കാവ്യാദികൾ പലെപാഴുതും
േകാപി േദവീപ്രസാദാ–
ലായീേപാൽ പണ്ടു വിദ്വന്മണി; പുനരവന–
േത്ര മഹാൻ കാളിദാസൻ;
ആയീ തൽകാലമിങ്ങുെള്ളാരു തരുണിയേഹാ!
പാറേമൽക്കാവിലമ്മ–
സ്ഥായീലവ്വണ്ണമിേപ്പാൾ വിദുഷി, കവിതയ–
േത്തതിയാം കാളിദാസി.”

ഒരിക്കൽ ശങ്കുണ്ണിേമേനാൻദിവാൻജിെയക്കണ്ടു പുതു
വാൾ പുതയ്ക്കുവാൻ ഒരു “പ്ലാൻ” േവണെമന്നു് അഭ്യർത്ഥി
ച്ചതു താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിലായിരുന്നു.
“പുതപ്പാൻ പ്ലാെനന്നാലതിശയ, മതിന്നുണ്ടു വളെര–
പ്പതുപ്പും െമയ്ച്ചൂടും; മുഷികിലുമലക്കിച്ചുകളയാം;
അതിേപ്പാൾച്ചിന്തിച്ചാലിതരജനമാളായിവരുേമാ?
അതുൾേപ്രമേത്താെടാന്നുതകകിലതിപ്രീതിജനകം.”

പുതുവാൾ േരാഗം പിടിെപട്ടുകിടക്കുേമ്പാൾ ൈതക്കാട്ടു
മൂസ്സതിനു് ആവലാതിയായി കുേറ േശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടാ
ക്കി അയച്ചതിൽ ഒന്നു് ഉദ്ധരിക്കാം.
“ദിെക്കെട്ടന്നല്ല പത്തും പുകഴിയ പഴ–
െനല്ലിപ്പുറത്തുജ്ജ്വലിക്കും
ൈതക്കാെട്ടന്നാഖ്യ േതടീടിന ശുഭനിലയാ–
വാസി ൈവദ്യാഗ്രഗണ്യൻ
െമയ്െക്കട്ടും വ്യാധിജാഡ്യം നിഖിലമപനയി–
ച്ചീടുെമേന്നാർത്തു േപാേന്നൻ
ചക്കിട്ടത്തിൽത്തിരിച്ചിട്ടടിയെന വലയി–
ച്ചീെടാലാജീവനാന്തം.”

1056 മകരമാസത്തിൽ സരസനായ ആ വാസനാകവി
പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ (1) കൃഷ്ണാവതാരം, (2) കാളിയ
മർദ്ദനം, (3) േകശിവധം, (4) കംസവധം എന്നീ നാ
ലാട്ടക്കഥകളും, (5) വ്യാേസാൽപ്പത്തി, (6) മാരാവാഹ
നം (പത്തുവൃത്തം) എന്നീ തുള്ളലുകളും, (7) പാത്രചരി
തം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയ്ക്കുപുറേമ
അനവധി ഒറ്റ േശ്ലാകങ്ങളും പാട്ടുകളും അേദ്ദഹം സന്ദർ
ഭാനുസാേരണ നിർമ്മിച്ചതായി അറിയാം. അവയിൽ
പാത്രചരിതംമാത്രേമ മുദ്രിതമായിട്ടുള്ളു. വ്യാേസാൽപ
ത്തിേയയും മാരാവാഹനേത്തയും കുറിച്ചു മുൻപു പറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞു.

ആട്ടക്കഥകളിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ
താെഴക്കാണുന്ന വന്ദനേശ്ലാകം ആദ്യകാലെത്ത മൂന്നാ
ട്ടക്കഥകളിൽ ഏേതാ ഒന്നിൽ ഉൾെപ്പട്ടതാണു്. അതു്
ഏതാെണന്നു നിശ്ചയമില്ല.
“ഭാസ്വദ്ബാേലന്ദുബിംബപ്രകടിതശിരസം
ഭസ്മേരഖാഭിരാമം
ഭാസ്വച്ഛീതാംശുൈവശ്വാനരനയനലസ–
ദ്വക്ത്രപേങ്കരുഹം തം
രുദ്രാണീമുദ്രിതാംശം മുനിജനവിനുതം
കാദ്രേവയാഞ്ചിതാംഗം
രുദ്രം ഭദ്രം സുഭദ്രാപതിശരവരദം
നൗമി ഭദ്രാദ്രിനാഥം.”

അടുത്തതായി േചർക്കുന്നതു കംസവധത്തിൽനിന്നു്
ഒരുേശ്ലാകവും അേതാടു േചർന്ന പദത്തിെല ഒരു ഭാഗ
വുമാണു്.
“തസ്മിൻ കാേലഥ ബാലാനിലദരവിദല–
ന്മല്ലികാമാലതീക–
േപ്രാദ്യൽസൗരഭ്യപൂരാഞ്ചിതപരിലസിത–
സ്വീയഹർേമ്മ്യതിരേമ്യ
ആസീേനാ േഭാജരാജഃ സ്മരശരവിവേശാ
രാഗസിന്ധൗ നികാമം
മജ്ജൻ മജ്ജൻ സലജ്ജാനതമധുരമുഖീം
പ്രാഹ തൽേപ്രയസീം താം.”
“മതിബിംബമേനാഹരവദേന! മദവാരണമന്ഥരഗമേന!
മദിരാക്ഷിജനാനതചരേണ!മദനാർത്തികഷായിതശരേണ!
േവണീനിചേയന മറച്ചയി! വാണിടുെന്നന്തു മുഖാബ്ജം?

താണീടണെമന്നുെട ദൃഷ്ടികൾ േകണീടണെമന്നു
നിനേച്ചാ?
കരികുംഭെമാെടതിർെപാരുതും നിൻ കുചകുംഭം
മാറിലണച്ചു
പരിരംഭണേമകുവതിന്നായ് പരഭൃതെമാഴി!
വരിെകന്നരികിൽ.”
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35 പാത്രചരിതം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്
“മാർത്താണ്ഡനന്ദന! കർണ്ണ! സേഖ! പാര–
മാർത്തന്മാരായിേപാൽ പാണ്ഡവന്മാർ.
ഏകച്ഛത്രാധിപനാകിയ ധർമ്മജ–
േനകാദശിയായി നാളുേതാറും.
ആശ്ചര്യമിക്കാലമേയ്യാ വൃേകാദര–
നച്ഛെനത്തെന്നേയാ ഭക്ഷിക്കുന്നു?
പാകാരിപുത്രനാം ഫല്ഗുനനുമിനി–
ച്ചാകാനുേമെറദ്ദിവസം േവണ്ട.
അശ്വിനീേദവകേളാഷധിെകാണ്ടുട–
നാത്മജന്മാെരപ്പുലർത്തുന്നല്ലീ?
ആനേയാടത്ഭുതയാനങ്ങളും മറി–
മാനുകേളാടു കടാക്ഷങ്ങളും
കാനേനയഭ്യാസം താനങ്ങു െചയ്കയാ–
ലൂണിങ്കൽക്കൃഷ്ണയ്ക്കും തൃഷ്ണയില്ല.”
“ശിവേപരൂർ വാണരുളും ശിതികണ്ഠസ്വാമിേയയും

ശിവയായ േദവിേയയും ശിരസാ ഞാൻ വന്ദിക്കുേന്നൻ”

എന്നിങ്ങെനയാണു് പ്രസ്തുത കൃതി ആരംഭിക്കുന്നതു്.

ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾ
(1) ഇരിങ്ങാലക്കുടേക്ഷത്രത്തിൽ താഴികക്കുടംവച്ച
അവസരത്തിൽ:
“താഴികക്കുടമതിെന്റ േശാഭയി–

ന്നൂഴിയിൽ പ്രതിഫലിക്കയാലേഹാ!
ആഴിവർണ്ണനുെടയമ്പലത്തിെല–
പ്പൂഴിമണ്ണു കനകെപ്പാടിപ്രഭം,”

(2) കുണ്ടൂർ േതവെരപ്പറ്:
“കുന്നിൻമാതിൻമണാളൻ കുതുകെമാടകേമ
കൂറുെകാേണ്ടെറ െവള്ളി–
ക്കുന്നിൻമീേത വസിക്കുന്നതു നിയതമേഹാ!
പാർവതിക്കുള്ള ഭാഗ്യം
എേന്നാേരാ ദുർവിചാൈരരലമഴലമരീ–
നിമ്നഗയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടാ–
െമന്നുള്ളാശങ്കെകാേണ്ടാ കിമു കുസുമശരാ–
രാതി കുണ്ടൂരിലാേസ്ത?”
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36 പാട്ടുകൾ
(1) ഒരിക്കൽ പൂേന്താട്ടത്തു നമ്പൂരി ഏേതാ ഒരു സ്ത്രീെയ
ദുഷിച്ചു് ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കി. അതിെനതിരായി നമ്പൂരി

െയ ശകാരിച്ചു് ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കിത്തരണെമന്നു് ആ സ്ത്രീ
അേപക്ഷിച്ചതിനു പുതുവാൾ അവരുെട സൗന്ദര്യെത്ത
ത്തെന്ന വർണ്ണിച്ചു് ഒരു പാെട്ടഴുതിെക്കാടുത്തു് അങ്ങെന
പ്രതിേയാഗിെയ േതാല്പിച്ചു. അതു രവിവർമ്മൻതമ്പിയു
െട “പ്രാണനാഥെനനിക്കു നല്കിയ” എന്ന ഗാനത്തിെന്റ
മട്ടിൽ രചിച്ചതാണു്.
“പാർത്തലത്തിലിങ്ങെനയുെള്ളാരു
(മൂർത്തി) വാഴ്ത്താെതാരുവരില്ല നൂനം.
കറത്തീടുന്നനുേവലമവെള–
ക്കാത്യായനി നിജമകെളേപ്പാൽ.

(പാർത്തല)

കാർെകാെണ്ടഴുന്ന േമഘം ൈകവണങ്ങീടുെന്നാരു
വാർകൂന്തലതു ബഹുനീളം തിരണ്ടു മധുേനർെമാഴി–
യാൾക്കങ്ങടിേയാളം
ഉണ്ടതു നന്നായ് േവർെപടുത്തതിൽ
മുല്ലമല്ലികാ േവർെപടാെതയലങ്കരിെച്ചാരു
വാർകുഴലിെന്റ മേനാഹരമായ സുഗന്ധം
നിറയുന്നു ദിഗന്തം.”
(2) മൂഴിക്കുളത്തു ലക്ഷ്മണെനപ്പറ്റി:
“ചിന്തേയ ഭവന്തം ലക്ഷ്മണാ! ബന്ധുരാകൃേത!
നിൻതിരുവടിെക്കന്തു േചതമേയ്യാ! ബന്ധേമാചനം തരിക.
(ചിന്തേയ)
കുറ്റമറ്റ പരിശുദ്ധയായൂറ്റമാെയാഴുകുമുദാരനദീ–
തീരേശാഭിതം തിരുമൂഴിക്കുളം ൈസ്വരമാർന്നു വിലസും
വീരരാമാനുജ!
(ചിന്തേയ)”

ചങ്ങണംകുന്നു ഭഗവതിെയപ്പറ്റിയും ഒരു നല്ല പാട്ടു് അേദ്ദ
ഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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37 കവിപക്വാവലി
അക്കാലെത്ത ചില കവികെള പഴങ്ങേളാടു് ഉപമിക്കു
ന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകമുണ്ടു്. അതിനു കവിപക്വാ
വലി എന്നാണു് േപരു്.
“ഉച്ചത്തിൽപ്പറയുന്നു ഞാൻ സരസനാം പട്ടത്തു
കുഞ്ഞുണ്ണിെയ–

െന്നാച്ചെപ്പട്ടു വസിച്ചിടും കവിവരൻ േകടറ്റ േനന്ത്രപ്പഴം;
അച്ഛൻ െവണ്മണി ചിങ്ങനാണു; പുതുവാളമ്പാടി പൂവമ്പഴം;
അച്ചൻകണ്ടനറച്ചിടുന്നിരുമുടിക്കുന്നെന്റ മാണിപ്പഴം.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പട്ടത്തു നമ്പിയാെരക്കുറിച്ചുള്ള ഭാ
ഗം ആറാട്ടുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള അച്ചൻകണ്ടത്തു നമ്പിയാ
രും, െവണ്മണി അച്ഛെനപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗം പുതുവാളും,
പുതുവാളിെനപ്പറ്റിയുള്ളതു െവണ്മണി അച്ഛനും ഒരു സദ
സ്സിൽെവച്ചുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിെയന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്.
കവിപക്വാവലിക്കുേമലാണു് കാത്തുള്ളിൽ അച്യുതേമ
േനാെന്റ കവിപുഷ്പമാലയുേടയും െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞി
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ കവിഭാരതത്തിേന്റയും ആവിർഭാ
വം.
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38 പട്ടത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാർ
(980–1050)

ചരിത്രം
പട്ടത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാർ െകാച്ചിരാജ്യത്തു് ഇരിങ്ങാ
ലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം േക്ഷത്രത്തിനു വടക്കുവശം ഒരു
ഫർലാംഗു് അകെലയുള്ള െവളുത്തപട്ടത്തു് എന്ന ഗൃഹ
ത്തിൽ ജനിച്ചു. െവളുത്തപട്ടത്തിനു വടേക്കപ്പട്ടം എന്നും
േപരുണ്ടു്. പട്ടത്തു് എന്നതു് അതിെന്റ ഹ്രസ്വരൂപമാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർവ്വഗന്മാർ തിരുവിതാംകൂർ മഹാ
രാജാക്കന്മാെര ആശ്രയിച്ചു ചിലേപ്പാൾ തിരുവനന്ത
പുരത്തു താമസിച്ചിരുന്നു. ആ ബന്ധം ഇരിങ്ങാലക്കുട
േക്ഷത്രത്തിെല ചില അവകാശങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡവർ
മ്മമഹാരാജാവിനു് അടങ്ങിയ കാലംമുതല്ക്കാെണന്നു
പറഞ്ഞുവരുന്നു. ആ വഴിക്കു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാരുെട
അച്ഛൻ നാരായണൻനമ്പിയാരും 973-ൽ തീെപ്പട്ട ധർ
മ്മരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിത്തീർന്നു. 984-വെര തി
രുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചതിനുേമൽ അേദ്ദഹം സ്വ
േദശേത്തയ്ക്കു മടങ്ങി. കുഞ്ഞുണ്ണി എന്നതു് ഓമനേപ്പരാ
ണു്. ജയന്തൻ എന്നായിരുന്നു പിതൃദത്തമായ നാമേധ
യം. ജനനം ഏതുെകാല്ലത്തിലാെണന്നു നിശ്ചയമില്ല.
980-മാണ്ടിടയ്ക്കായിരിക്കണം. കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാരും,
കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാെളേപ്പാെല വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ
തിനുേമൽ തിരുവനന്തപുരത്തു സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാ
രാജാവിെന്റയും ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റയും
സദസ്യനായി ഏതാനും വർഷം കഴിച്ചുകൂട്ടി. കുഞ്ഞുണ്ണി
നമ്പിയാർ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് അടിയറ
െവച്ച ഒരു േശ്ലാകമാണു് താെഴ കാണുന്നതു്.
“വീണാവാദാദിദാനീം വിരമ സുരമുേന!
േകാണകാൈണ്ഡരകാേണ്ഡ
േകാ വാ േകാലാഹേലായം നിഖിലബുധ–
മേനാനന്ദേന നന്ദേനസ്മിൻ?
ശ്രീവഞ്ചിേക്ഷാണിഭർത്തൃപ്രചുരവിതര–
ണാകർണ്ണനാൽ കല്പകേദ്രാർ–
വ്രീളാനമ്രാഗ്രശാഖാസുമഹരണഭവ–
സ്സുഭ്രുവാമഭൂവാഹ!”

ഉത്രംതിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെല കാലത്താണു് രസ
രത്നാകരം എന്ന സംസ്കൃതഭാണത്തിെന്റ നിർമ്മിതി.
വഞ്ചീശ്വരെന്റ ആജ്ഞാനുസാരമാണു് അതു രചിച്ച
െതന്നു കവിതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1029 മിഥുനം 23ആംനു ആ മഹാരാജാവു ഹിരണ്യഗർഭദാനം നിർവ്വ
ഹിച്ച അവസരത്തിൽ നമ്പിയാർ തിരുവനന്തപുരത്തു
ണ്ടായിരുന്നു. ആ വിഷയെത്ത അധികരിച്ചു് അേദ്ദഹം
രചിച്ച രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു.
“സദ്ഭക്തസ്സാധുവത്സപ്രഥമമധുരിമാകൃഷ്ടേലാകഃ കലാഭിഃ

കുർവൻ േമാദം ബുധാനാമമൃതരുചികരസ്സാധു
വൃത്തസ്സിതാഢ്യഃ
ശ്രീവഞ്ചി േക്ഷാണിഭർത്തുവിലസതി
കമലാലംകൃതാനന്ദമൂർത്തി–
േസ്സായം ശ്രീപദ്മഗർേഭാത്സവ ഇഹ വിധുവൽ കിന്ത്വസൗ
നിഷ്കളങ്കഃ.
വഞ്ചിക്ഷ്മാധിപേതഃ പ്രാപമതുലം
ശ്രീപദ്മഗർേഭാത്സേവ
പ്രൗഢാം തൽപദവീം വിേലാക്യ വിമനാഃ
സ്പർദ്ധാനിബദ്ധാശയഃ
മാർത്താേണ്ഡാന്തരിതഃ പേയാദപടേല
സാക്ഷാൽ സഹേസ്രക്ഷേണാ
മന്ദംമന്ദമമുഞ്ചദശ്രുകണികാ
വർഷച്ഛലാന്നിശ്ചലാഃ.”
1030-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു കവി ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കു തിരിെയേപ്പാ
യി. 1031-ാമാണ്ടു് അവിടെത്ത േക്ഷത്രത്തിൽ ദിവാൻ

ശങ്കരവാരിയർ നടത്തിച്ച പഞ്ചസന്ധ എന്ന മഹെത്ത
പ്പറ്റി ഒരു തുള്ളൽ ഉണ്ടാക്കി. 1036-ൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട
േക്ഷത്രത്തിെല ധ്വജപ്രതിഷ്ഠെയക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം നിർ
മ്മിച്ച ഒരു േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.
“ധർമ്മാത്മാ രവിവർമ്മമാടനൃപതിർദ്ദുഗ്ദ്ധാന്നേലപാദിൈകഃ

കല്യാണാംബുനിധിസ്സമസ്തജനതാം സന്തർപ്പ്യ സന്തൃപ്തധീഃ
സാക്ഷാൽ സങ്ഗമനായകസ്യ പുരതഃ സർവാർത്ഥദാം
കാഞ്ചന–
ശ്രീമദ്വിപ്രവരാധിവാസവിലസൽേകതുപ്രതിഷ്ഠാം
വ്യധാൽ.”

നമ്പിയാർ 1050-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു മരിച്ചു. വിശാഖനക്ഷത്ര
ത്തിലായിരുന്നു മരണം. കവിപക്വാവലിയിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ േപരുമുെണ്ടന്നു മുൻപു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

കൃതികൾ
കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാർ (1) രസരത്നാകരം ഭാണം, (2)
ഭഗവദ്ദൂതു് ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (3) പഞ്ചസന്ധ തുള്ളൽ എന്നി
വയ്ക്കു പുറേമ, (4) അഷ്ടപദി ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാ
ട്ടു് എന്നീ ഗ്രന്ഥവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒരു ഉറച്ച
സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും ആ ഭാഷയിൽ കവനത്തിനു
പ്രഗല്ഭനുമായിരുന്നു. ഭാഷാകവിത അത്രതെന്ന വി
േശഷമാെണന്നു പറയാനില്ല. എങ്കിലും അതിെല ഫലി
തങ്ങൾക്കു് ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. ഭഗവദ്ദൂതു െകാച്ചിയിൽ
കുേറക്കാലം ദിവാനായിരുന്ന െചറുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞുകൃ
ഷ്ണേമേനാെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്.
“െചാേല്ലറീടുന്ന െചറുപറമ്പി–
ലുല്ലാസേമാേടയമരും
മല്ലാരിഭക്തനാം കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാൻ
െചാല്ലാേല തീർക്കുേന്നനിന്നിതു ഞാൻ”

എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. അേനകം നൂതന
വൃത്തങ്ങൾക്കു കവി അതിൽ പ്രേവശനം നല്കീട്ടുണ്ടു്.
അേദ്ദഹം ഒരു സങ്ഗീതജ്ഞനായിരുന്നു എന്നും പ്ര
സ്തുത കൃതി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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39 രസരത്നാകരം
ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ആദ്യമായി സങ്ഗേമശ്വരേനയും
അനന്തരം ശ്രീപരേമശ്വരേനയും കവി വന്ദിക്കുന്നു. താ
െഴ കാണുന്നതു ശിവവന്ദനമാണു്.
പൗലസ്േത്യന പുരാ പുരാരിനിലേയ
ൈകലാസൈശേലാത്തേമ
ലീലാേതാലനകൗതുേകന മനസാ
േദാർദ്ദണ്ഡപിണ്ഡീകൃേത
മാനാക്രാന്തശിവാസസംഭ്രമപരീരംഭാതിേമാേദാദ്ഭവാഃ
പ്രീതിം വഃ പുളകാങ്കരാഃ പ്രതിദിനം കർവന്തു ഗൗരീപേതഃ.

ചുവേട േചർക്കുന്നതു വഞ്ചിമഹാരാജപ്രശസ്തിയാണു്.
“ചണ്ഡതരഭുജദണ്ഡമണ്ഡിതേകാദണ്ഡമണ്ഡലവിനിർഗ്ഗത

പുണ്ഡരീകരിപുഖണ്ഡരൂപശരാഖണ്ഡഷണ്ഡഗണ്ഡിതാരാതി
മുണ്ഡമണ്ഡലസ്യ, ശംബരാരിശരനികരകരംബിതനിഖില
നിതംബിനീജനനികുരുംബമേനാമയമുകുരബിംബിതബീം
ബാധരേശാഭമാനചാരുതരവദനശാരേദന്ദുബിംബസ്യ,
സകല
ശാസ്ത്രപരമ്പരാസാരപാരാവാരപാരങ്ഗതസ്യ,
സർേപ്പശപരി
കല്പിതതല്പാകല്പഭൂതപദ്മനാഭപാദപദ്മ
സമർപ്പിതാനല്പഗുണ
ഗ്രാമസദ്മഭൂതാത്മനഃ, സ്വല്േപതരസമ്പ്രദാനാല്പീകൃത
കല്പപാദ
പസ്യ,ആകല്പസഞ്ചിതസദഞ്ചിതകീർത്തിസഞ്ചയ
സഞ്ഛാദിത
വിരിഞ്ചപ്രപഞ്ചസ്യ, വഞ്ചിമഹാരാജസ്യാേദശാൽ, ശ്രീസ
ങ്ഗേമശകരുണാപാങ്ഗഭങ്ഗനികരവിഹരേണാദ്യാനഭൂത
സ്യ, സുമേനാഹരചരിതസ്യ,
നാനാഗമപരിചയാശ്ചര്യഹൃദയ
നിബദ്ധകലാഭിധാനസ്യ, നാരായണാഭിധാനസ്യ,
കസ്യചിദ്വി
ദുഷഃ പുേത്രണ സന്തതസേന്താഷിതഗുരു
ചരണാന്തേസവിനാ
ജയന്തകവിനാ നിബദ്ധമഭിനവം സകലരസഭാണ്ഡഭൂതം
രസ
രത്നാകരം നാമ കമപി ഭാണം.”

അതിെല േവെറ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ:
“കുവലയദലനീലേലാചനായാം

കുസുമശരാസനധർമ്മേദവതായാം
ഗുരുതരകുചവൃദ്ധിചിന്തേയവ
പ്രതിദിനേമഷ്യതി കാർശ്യേമഷ മധ്യഃ”
“സ്വപ്രഭാവാനുരൂേപണ സ്വല്േപനാപി ഹി വസ്തുനാ
സന്തഃ സേന്താഷേമഷ്യന്തി പൃഥുേകേനവ മാധവഃ.”
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40 ഭഗവദ്ദൂതു്
ഇതിൽ കവി കുഞ്ചൻനമ്പിയാെര ഒട്ടധികം ഉപജീവിച്ചി
രിക്കുന്നു. രചനാഭങ്ഗിയും കുറവാണു്. താെഴക്കാണുന്ന
വന്ദനേശ്ലാകം ഇരിങ്ങാലക്കുടേത്തവെരപ്പറ്റിയാെണന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
“േഹമാലങ്കാരദാമാ മൃദുലചലരമാദൃഷ്ടിേലാലംബരാമാ

രാമാത്മാഖ്യാതഭൂമാ നിരുപമപരമാനന്ദപീയൂഷധാമ
ശ്രീമാടേക്ഷമകാമാ ദിനമനു പരമാ േദവതാ ഭാഗ്യസീമാ
ശ്യാമാ േലാകാഭിരാമാ ദിശതു മമ സുഖം
സങ്ഗമാധീശനാമാ.”

ചില വരികൾ:
1 “പുരക്കൂട്ടങ്ങെളച്ചുട്ടു കരിക്കട്ടയാക്കി നല്ല

കരിക്കുട്ടിേത്താെലടുത്തങ്ങരെക്കട്ടിൽേച്ചർത്തുെകാണ്ടു
പാറക്കാട്ടു േമവും ൈദവം െതരിെക്കന്നു മമകാര്യം
തരേക്കടു വരുത്താെത ശരിെക്കട്ടിത്തേരണേമ;
െപാടിെക്കന്നിക്കഥ തീർപ്പാൻ മിടുക്കുെണ്ടേന്നാർ
ത്തുേപാേയൻ
മുടക്കം വരാെതകണ്ടിെങ്ങാടുക്കത്തിലടിയെന
മിടുക്കനാക്കുവാനിന്നു മുടക്കുന്നൂർഭഗവതി
കടക്കണ്ണുതുറെന്നാന്നു കടാക്ഷിച്ചരുേളണേമ.”

2 “കളഭവരെന്റ ഗഭീരവിലാസം

കരഭകുലത്തിന്നുണ്ടായ്വരുേമാ?
കളഹംസങ്ങെട വാണീമധുരത
കരടകുലത്തിനു വരുേമാ പാർത്താൽ?
കാച്ചിെയടുെത്താരു കാഞ്ചനകളരുചി
കാക്കെപ്പാന്നിനു കാണ്മാനുേണ്ടാ?
മിത്രൻതന്നുെട േതജസ്സിേപ്പാൾ
മിന്നമിനുങ്ങിനുമുണ്ടായ്വരുേമാ?”
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41 അഷ്ടപദി ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്
ഇതിെല േശ്ലാകങ്ങൾ ജയേദവേന്റതുതെന്നയാണു്. പദ
ങ്ങൾമാത്രേമ കവി തർജ്ജമെചയ്തിട്ടുള്ളു.
“വരദന്തളീശപത്നിയരുളാേല ഞാനുമിന്നു

ജയേദവകവികീർത്തിജനനിയാമഷ്ടപദി
കളവാണിമാർക്കു പാടിക്കളിപ്പാനാെയാരു ഗാന–
മുളവാക്കാൻ തുനിയുേന്നനളിവർണ്ണ കൃഷ്ണ വേന്ദ”

എന്ന വരികളിൽനിന്നു് അതു നിർമ്മിക്കുന്ന കാലത്തു
കവി ഇടപ്പള്ളിത്തമ്പുരാെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു എന്നു്
ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. ഓേരാ അഷ്ടപദി ഓേരാ വൃത്ത
മാക്കി രചിച്ചിരിക്കുന്നു. ൈശലി രാമപുരത്തു വാരിയരു
േടതിെനക്കാൾ ഹൃദ്യമാണു്.
പഞ്ചമവൃത്തം:
“േചാരുമധരസുധാരസമാധുര്യം േചരുേന്നാേരാടക്കുഴലും

ഇളകും കടാക്ഷംെകാണ്ടിളകും തിരുമുടി ലളിതകേപാേല
വിളങ്ങും
കർണ്ണാലങ്കാരവും രാസരതിയിങ്കൽ വർണ്ണനീയമാം
കളിയും
ഇന്നും മനക്കാമ്പിലിങ്ങെനെയാെക്കയും േതാന്നുന്നു
സുന്ദരി
കഷ്ടം!
എെന്നപ്പരിഹസിച്ചീടുന്നുെവങ്കിലും നന്ദതനൂജങ്കൽത്തെന്ന
പിെന്നയും പിെന്നയുെമന്നുെട മാനസം െചന്നു ലയിക്കുന്നു
കഷ്ടം!
ചാലേവ ചന്ദ്രകചാരുവാകും മയില്പീലികൾ
േകാർത്തങ്ങുെകട്ടി
നീലനിറമാം തിരുമുടിെക്കട്ടതുമാേലാകനം െചയ്തിടുേമ്പാൾ
ഇന്ദ്രധനുസ്സുകേളാടിടേചർന്നതിസുന്ദരമാം േമഘംേപാെല
(ഇന്നും മന)” ഇത്യാദി.
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42 പഞ്ചസന്ധ ഓട്ടൻതുള്ളൽ
“ശങ്കരവാരിയരായ ദിവാനിജി

ശങ്കാരഹിതെമാരുത്തരെവഴുതി
ശങ്കരവാരിയെരന്നിങ്ങെനെയാരു
[1] ശയനവുമിട്ടു മടക്കിെക്കട്ടി
മുദ്രയുമിട്ടു മുകുന്ദപുരം തഹ–
സീൽദാർക്കഞ്ചൽവഴിെയയയച്ചു.
ഉത്തരവിൽപ്പറയുെന്നാരു വാചക
െമത്രയുമങ്ങു ചുരുക്കിെച്ചാല്ലാം.
മുഖ്യമതാകിെയാരാവണിമാസം
മൂന്നാം തീയതി സിതപഞ്ചമിയും
അത്തം െവള്ളിക്കിഴമയുെമല്ലാ
െമാെത്താരുമിെച്ചാരു പുണ്യദിനത്തിൽ
സംപ്രതി സംഗമവാസികളാകിയ
നമ്പൂതിരിമാർ പലരുംകൂടി
[2] പേഞ്ചാതയ്ക്കു മുതിർന്നീടുന്നതി
നേഞ്ചാ പേത്താ േവണമെതന്നാൽ
േചതംകൂടാതുള്ള സഹായം
െചയ്തുെകാടുക്കണമതുകൂടാെത
പിെന്ന വിേശഷിച്ചത്തച്ചമയവു
മേന്ന ദിവസം വന്നതുെകാണ്ടു്
അതിനും േവണ്ട സമസ്തപദാർത്ഥവു
മതിശയമായിക്കൂട്ടീേടണം.
അധികമതായിട്ടധികെച്ചലവും
പതിവിൽക്കുറവും വന്നീടാെത
വട്ടംകൂട്ടിെയഴുള്ളത്തിനു
േവണ്ടതുെമാെക്കെയാരുക്കീേടണം.
ഇത്തരമുത്തരവഞ്ചൽവഴിേയ
സത്വരെമത്തിയ സമയത്തിങ്കൽ
ശക്തനതാകിയ തഹസീൽദാരും
ഭക്ത്യാ വാങ്ങിച്ചാദരേവാേട
മുദ്ര െപാളിച്ചു മടക്കു നിവർത്തി
വായിച്ചുടേന തത്വമറിഞ്ഞാൻ.”

1. ശയനം=ൈസൻ (ഒപ്പു്).
2. പേഞ്ചാത=പഞ്ചസന്ധ.





S

°

Õ

G

}







43 രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ
താെഴക്കാണുന്ന നമ്പിയാരുെട ഒറ്റ േശ്ലാകത്തിനു സം
സ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും െവേവ്വെറ അർത്ഥമുണ്ടു്.
“രാേധയം തടിനീേകളീവേന

സഹസാകളാളിരാഗമതരുേത
ചപലകളായവനരുചിപ്രിയതമമാേമാദയാർദ്രതാ
ബഹുചതുരം.”

അടുത്തതായി േചർക്കുന്നതും ഒരു സരസേശ്ലാകമാ
ണു്.
“ജഗെത്താെക്ക നന്നായ്പ്പരന്നിട്ടു പേണ്ട–
യിരിപ്പുണ്ടു േനെരന്നു േപരായ വസ്തു;
ക്രമത്താലതിേപ്പാൾ ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി–
പ്പണേത്താളേമയുള്ളുെവന്നായിവന്നു.”
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44 ദൂതവാക്യം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ
ഇതു് ആരുെട കൃതിയാെണേന്നാ എേപ്പാൾ വിരചി
തമാെയേന്നാ അറിവില്ല. പട്ടത്തു നമ്പിയാരുെട ദൂത
വാക്യെത്തക്കാൾ നല്ലതാണു്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട
ൈശലി അങ്ങിങ്ങു സമർത്ഥമായി കവി അനുകരിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. ഹസ്തിനപുരേത്തയ്ക്കു വന്നുേചരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണെന
േഗാസായിമാർ, െകാങ്കണബ്രാഹ്മണർ, തുളുേപ്പാറ്റിമാർ,
തമിഴ്ബ്രാഹ്മണർ എന്നിവെരെക്കാണ്ടു് അവരവരുെട
ഭാഷയിലാണു് വന്ദിപ്പിക്കുന്നതു്.
സുന്ദരിമാരുെട വർണ്ണനം:
“േമടകൾ തന്നിലിരിക്കും മൃഗേപ്പടക്കണ്ണികെള
േനാക്കുംകിളി–

േമാടി കലർെന്നാരു വാക്കും
പറവതിൽപ്പാടവമില്ലിേപ്പാളാർക്കും
തണ്ടാർമിഴികെട ചുണ്ടും കണ്ടാൽ െതാണ്ടിപ്പഴങ്ങളും
മണ്ടും.
നീണ്ടു ചുരുണ്ട തലമുടി കാണുേമ്പാൾ മണ്ടിെയാളിച്ചിടും
വരി വണ്ടും–
പങ്കജെമാട്ടിേനാടങ്കം െചയ്തു സംഖ്യാവിഹീനമാമങ്കം
േചർക്കും
െകാങ്കകൾ കണ്ടാൽ മുനീശ്വരന്മാർക്കുള്ളിൽ
സങ്കടമുണ്ടാമടങ്കം”
ഇത്യാദി.

അർജ്ജുനെന്റ പ്രഭാവം:
“കീശധ്വജൻ പണ്ടു ൈകരാതമൂർത്തിയാ–
മീശെന്റ േകശാദിപാദവും പാദാദി–
േകശവുമാശു വിൽെകാണ്ടടിച്ചേപ്പാഴാ–

േക്കശബന്ധസ്ഥരാം ഗങ്ഗയും ചന്ദ്രനും
ആ കീശവാഹെന്റ തല്ലുെകാെണ്ടത്രയു–
മാകാശമാർഗ്ഗത്തു ചാടി മണ്ടീടിനാർ.
േലാേകശവാഹിനിക്കന്നുമുതല്ക്കേഹാ!
ആകാശഗങ്ഗെയന്നുണ്ടായി നാമവും.
പീയൂഷഭാനുവിന്നത്താഡനംെകാണ്ടു
െമയ്യു മുറിഞ്ഞു ചികിത്സിച്ചുണക്കിനാൻ.
അേയ്യാ! ശിവശിവ! ചന്ദ്രനിന്നാവ്രണം
െപായ്യല്ല പാരം കളങ്കമായ്ത്തീർന്നുേത.
സ്ഥാണുേദവൻതെന്റ കയ്യിലിരിക്കുെന്നാ–
േരണക്കിടാവും ഭയെപ്പട്ടു മണ്ടിനാൻ.
ക്ഷീണം കലർന്നു നടക്കുന്നതു കണ്ടു
േചണാർന്ന കാരുണ്യശാലിയാം ചന്ദ്രനും
പ്രാണവിശ്വാസമായ്ത്തങ്ങളിെലത്രയും
വാേണാരവസ്ഥയും േപടിച്ചുമണ്ടുന്ന
പ്രാണിരക്ഷാഗുണപ്രാപ്തിയും ചിന്തിച്ചു
പാണീതലംെകാെണ്ടടുത്തു മടിതന്നിൽ
പ്രീണനം െചയ്തു വസിപ്പിക്ക കാരണാ–
േലണാങ്കെനന്നുള്ള േപരും ഭവിച്ചുേത.”
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45 കടത്തനാട്ടു വാസുനമ്പി (980–1040)

ചരിത്രം
ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ കുറുമ്പ്രനാട്ടുതാലൂക്കിൽ വടകര
യ്ക്കു കിഴക്കു േമമുണ്ട അംശത്തിൽ േലാകമലയാർകാ
വിൽ(േലാകനാർകാവു്) കിഴേക്കമഠം എന്നു േപരായി
നമ്പീശന്മാരുെട ഒരു ഭവനമുണ്ടു്. ആ മഠത്തിൽ വാസു
നമ്പി 980-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. അേദ്ദഹെത്ത, ആ കാ
വിെല േദവിയുെട ഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ കാവിൽ
വാസു എന്നും പറയും. കുറുമ്പ്രനാട്ടുതാലൂക്കിൽ നടുവന്നൂ
രിനു സുമാർ രണ്ടു നാഴിക വടക്കുകിഴക്കായി േകാട്ടൂർ
എന്നു് ഒരമ്പലമുണ്ടു്. ആ അമ്പലത്തിെല കഴകക്കാ
രായ നമ്പീശന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നിെന്റ ശാഖ
യാണു് കിഴേക്കമഠം. ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന സംസ്കൃതം
നിപുണമായി അഭ്യസിച്ചു തർക്കത്തിലും വ്യാകരണത്തി
ലും ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച നമ്മുെട കവി കടത്തനാട്ടുരാ
ജവംശത്തിൽ അന്നു മൂപ്പു വാണിരുന്ന കുറ്റിപ്പുറത്തു് ഉദ
യവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആശ്രിതനായി മിക്കവാറും ആ
േകാവിലകത്തുതെന്ന കഴിഞ്ഞുകൂടി. 1056-ൽ തീെപ്പ
ട്ട ആ തമ്പുരാെന അേദ്ദഹം അേനകം ഹൃദയംഗമങ്ങ
ളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സീമന്തിനീചരിതം
എന്ന ആട്ടക്കഥ അേദ്ദഹം രചിച്ചതു് ആ തമ്പുരാെന്റ
മരുമകൻ ആജ്ഞാപിക്കുകെകാണ്ടാെണന്നു ചുവേട
േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു കാണാം.
“ക്ഷാന്തൗ സർവജ്ഞതായാം ഭവതി ച വിജയ–
ത്യന്വഹം വീരതായാ–
മൗദാേര്യ കല്പദാരൂയതി ഹരയതി യഃ
പ്രാഭേവ ച പ്രതാേപ
േസായം സൽക്കീർത്തിസംപൂരിതസകലഹരി–
ന്മണ്ഡലഃ പുണ്യശീലഃ
ശ്രീൈഭമിേക്ഷാണിസമ്രാഡുദയനരപതി–
ഭാതി പാണ്ഡിത്യശാലി.

തദ്ഭാഗിേനയനൃപരത്നനിേയാഗബീജാ–
ദുദ്ഭാവ്യേത രസനയാ മമ യാ കഥഞ്ചിൽ
സീമന്തിനീചരിതനാമകസൂക്തിവല്ലീ
സൽക്കർണ്ണദാരുപരിേവഷ്ടനമാതേനാതു.”

താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളും ഉദയവർമ്മപ്രശസ്തിപര
ങ്ങളാണു്.
“ശ്രീൈഭമിക്ഷിതിപുണ്യൈവഭവ! ഭവൽ
ക്കീർത്ത്യാ ജഗത്യർജ്ജുനീ–

ഭൂേത ഭൂതപതിസ്സുേഖന രമേത
സ്വാസങ്ഗയാ ഗങ്ഗയാ;
മേന്യ നാത്ര നഗാധിരാജതനയാ
മാനാവകാേശാ യത–
സ്സംജാതഃ കബരീഭേര ധവളിമാ
സ്വസ്ഥാവരഭ്രാന്തികൃൽ.”

“ൈഭമിക്ഷ്മാപുരുഹൂത! താവകമഹാഭാേഗ്യാദയപ്രാഭവ–
പ്രഖ്യാൈപ്ത്യ കിമേനകദിക്ഷു യുഗപദ്ധാവന്ത്യേനേക
ഗുണാഃ?
ദൂരാൽസ്സമ്മുഖമാപതന്ത്യുരുതരാഃ കിം മാർഗ്ഗണാേസ്ത ധനു–
വിദ്യാനിസ്തുലൈവഭവാൽ കഥയിതും സർവത്ര
നിശ്ശത്രുതാം?”

ൈഭമിഭൂപ! തവ ഭാതി ഭൂരിയം
ഭാസുേരണ യശസാ ച േതജസാ
നിത്യമത്യമരഭൂരുേഹാദയ–
ച്ചന്ദ്രകാ വിതരേണ മഹാമേത!”

ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകത്തിെല ചതുർത്ഥപാദത്തിൽ കവി
തനിക്കു തമ്പുരാൻ ഒരു ചന്ദ്രകാവി (വസ്ത്രം) തരണെമ
ന്നുകൂടി സമഞ്ജസമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്പിക്കു
വാതത്തിെന്റയും കാസത്തിെന്റയും ശല്യമുണ്ടായിരു
ന്നു. വാതശമനത്തിനായി ഗുരുവായൂരപ്പെന ഭജിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. ആ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു േശ്ലാകമാണു്
അടിയിൽ പകർത്തുന്നതു്.
“അങ്ഗം േത സുകുമാരമംബുധിസുതാേനത്രാന്തേലഹ്യം
വപു–

ർേന്നത്രം ൈനകരസായനം സുമധുരം കിേഞ്ചന്ദുകാന്തം
മുഖം;
ഇത്ഥം വാതപുേരശ! േഭഷജമയം ത്വാം േസവമാനസ്യ േമ
വ്യാധിർന്നാധികരഃ പ്രശാമ്യതി; രമാജാേന! ന ജാേന
കതഃ?”

മരണത്തിന്നു േഹതുവായ േരാഗം കാസമായിരുന്നു. ആ
അവസരേത്താടടുപ്പിച്ചു് അേദ്ദഹം രചിച്ച രണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങളാണു് താെഴ കാണുന്നതു്.
“കാസാമേയാ ഽ ലഘുതരഃ കരുേത മമാർത്തിം
നാസാവുൈപതി ശമനം തവ േസവയാപി;
ദാസായ േമ യദി ശിേവ! കലയസ്യുേപക്ഷാം
ഹാസായ േത കിമു ഭേവദിതി േമ വിഷാദഃ.”

ജാതാ ശയ്യാ മമ സഹചരീ യഷ്ടിരിഷ്ടപ്രജാസീ–
ൈന്നരുച്യം േമ സുഹൃദപി പരാ േദവതാ ഗ്ലാനിരങ്േഗ
ഗാത്രം ധാതൃപ്രഥമരചനാപ്രക്രിയാജ്ഞാനസൂത്രം
സ്വാമിേന്നവം ബത! പരിണതാ മദ്ദശാ കാസേഹേതാഃ.”
“ജാതാ ശയ്യാ” എന്ന േശ്ലാകം കടത്തനാട്ടുതമ്പുരാൻ
േരാഗസ്ഥിതിെയപ്പറ്റി അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി
നു് എഴുതി അയച്ചതാണു്. 1040-ാമാണ്ടു മരിച്ചു.

കൃതികൾ
വാസുനമ്പിയുെട കൃതികളായി സീമന്തിനീചരിതം എെന്നാ
രാട്ടക്കഥയും വയ്ക്കത്തമ്പലത്തിൽ ‘കട്ടിയ’ത്തിനു െചാല്ലി
വരുന്ന ഒരു കീർത്തനവും കുേറ സംസ്കൃതമുക്തകങ്ങളും
മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം ബാലകാവ്യം അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കുടുംബത്തിെല ഒരു പൂർവ്വഗെന്റ കൃതിയാ
െണന്നു ഞാൻ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ കവിയുെട
േപർ േഗാവിന്ദൻനമ്പീശൻ ആെണന്നറിയുന്നു. കടത്ത
നാട്ടു േലാകനാർകാവിെല ദുർഗ്ഗയാണു് വാസുനമ്പിയു
െട ഇഷ്ടേദവത; േകാട്ടൂർ വിഷ്ണുവിെന അേദ്ദഹം ഒരിട
ത്തും വന്ദിച്ചുകാണുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് അതു വാസുന
മ്പിയുെട കൃതിയെല്ലന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്താവുന്നതാണു്.
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46 സീമന്തിനീചരിതം
അങ്ങിങ്ങു് ഒന്നാംകിടയിേലയ്ക്കു കടന്നുനില്ക്കുന്ന ഒരാട്ടക്ക
ഥയാണു് സീമന്തിനീചരിതം. ആ കൃതിക്കു് അതു അർ
ഹിക്കുന്ന പ്രചാരം സിദ്ധിക്കാത്തതു പരിതാപകരംത
െന്ന. പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള “കാരുണ്യാ
പാങ്ഗ” എന്നും “വേന്ദ വന്ദാരുവൃന്ദാരക” എന്നുമുള്ള
പദ്യങ്ങളും “ഭസിതഭുജഗഭൂഷം” ഇത്യാദി പദ്യംേപാെല
അതിെല വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
താെഴക്കാണുന്ന വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളും നമ്പി ആ ഘട്ട
ത്തിൽ േചർത്തിട്ടുണ്ടു്.
“ധേത്ത സ്വനമ്രജനതാസകലാന്തരായ–

മേത്തഭമസ്തകവിദാരണേകസരിത്വം
ദേത്ത മേനാരഥഗണാനഖിലാംശ്ചയത്ത–
ച്ചിേത്ത സദാ ലസതു ഗാണപതം പദം േമ.
വാല്മീകിപാണിനികണാദമുഖാന്മുനീന്ദ്രാൻ
വാണീം വിരിഞ്ചരമണീമവനീസുേരന്ദ്രാൻ
വാഞ്ഛാഫലാവഹനകല്പതരൂൻ ഗുരൂംശ്ച
വേന്ദ സദാ പരമമീ കുശലം ദിശന്തു.”

ഒരു േശ്ലാകവും ഒരു പദത്തിൽ ഒരു ഭാഗവും ചുവേട
േചർക്കുന്നു:
“ദുർൈദ്ദവേചാദിതമനാ യമുനാവിഹാേര

സേദ്യാനുയാതപൃതനാപതിഭിഃ കദാചിൽ
ധീേരാ നിേരത്യ നികഷാ യമുനാം തദാനീ–
മാരാദുപാഗതമുവാച സ ദാശരാജം.”

തക്ഷകെന്റ ശൃങ്ഗാരപദത്തിൽനിന്നു്:
“കല്യാണഗാത്രി മമ വല്ലേഭ വരിെകേടാ

അേല്ലാടു േനരിടും നല്ല ചികുരംതന്നിൽ
ഉല്ലാസേമറും മുഖം െമേല്ല മറയുെന്നേന്ത?
നന്മെയാടു നിൻമുഖം നാന്മുഖൻ നിർമ്മിക്കയാൽ
നമ്മുെട ഭുവനത്തിൽ െവണ്മതിയില്ലാഞ്ഞതും.
എന്മുഖങ്ങളായിരം നിർമ്മിച്ചീലെയന്നാകിൽ
േതെന്മാഴി! കഥം മമ ചുംബേന തൃപ്തിവരും?

(കല്യാ)

(കല്യാ)

നമ്പിയുെട ശക്തി മുഴുവൻ പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ പ്രതിഫ
ലിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല.
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47 മുക്തകങ്ങൾ
ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങളുെട കർത്താെവന്ന നിലയിലാണു് നമ്പി
സഹൃദയധുരീണന്മാരാരുെട ശ്ലാഘെയ സർേവ്വാപരി
ആവർജ്ജിക്കുന്നതു്. അേനകം േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി
ച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ചിലതുകൂടി പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ടതു
ണ്ടു്.
1. വിഷ്ണുവിേനയും ശിവേനയും യൗഗപേദ്യന പരാമർ
ശിക്കുന്ന ഒരു വന്ദനേശ്ലാകം:
“നിത്യം യേസ്യാത്തമാങ്േഗ ഘനകുസുമരുചാ

ഭാതി ദിവ്യഃ കലാേപാ
വാമാങ്േഗ ചാപി ഗൗരി ത്രിഭുവനരമണീ
യസ്യ കാേന്ത നിതാന്തം
േയാ വാ കംസം ജഘാനാഖിലഭയജനകം
േയാജിതഃ കാമദാതാ
േദേവാ േമ േദഹസൗഖ്യം വിതരതു കൃപയാ
േകശേവാ വാ ശിേവാ വാ.”

2. കുറ്റിപ്പുറത്തു േകാവിലകത്തിനു് ഒരു നാഴിക െതക്കു

കിഴക്കായുള്ള നരിക്കാട്ടമ്പലത്തിൽ െതാഴുേമ്പാൾ
െചാല്ലിയ േശ്ലാകം:
“ൈദത്യപ്രേദ്വഷിഹസ്ത

സ്പദമമിതഭുജക്രാന്തിമൈദ്ദത്യചക്ര–
ഗ്രീവാനാളാന്തരാളപ്രഗളിതരുധിരസ്രാവധൗതാവതാരം
ശാർദ്ദൂലാരണ്യദിവ്യാലയവിലസദേമയപ്രഭാപൂരിതാശം
േതജസ്സൗദർശനം തദ്ദഹതു മമ
മഹാേരാഗദുർൈദ്ദവതൗഘം.”
3.

“േചേതാബാലക ഏഷ താവകനിേഷ–

വാർത്ഥം കഥഞ്ചിന്മയാ
നീേതാപി ക്ഷണമപ്യസൗ ന വസതി
ത്വത്സന്നിധാവംബിേക!
ദൂരം ധാവതി തത്ര തത്ര വിഷയാ–
രേണ്യഷ്വതസ്ത്വൽപദ–
സ്ഥൂണായാം സപദി ത്വൈയവ കരുണാ–
രജ്വാ ദൃഢം ബധ്യതാം.”
4. െകാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന്റ ഒരു സമ
സ്യ പൂരിപ്പിച്ചതു്:
“സന്ധുക്ഷിേതപി നിതരാം മദനാശുേഗന

ഹംസസ്യ േഗാപ്രസരമാത്രകൃതാവലംബം
തസ്യാ ദമസ്വസുരേഹാ ഹൃദയാഭിധാനം
ൈഹയങ്ഗവീനമനേല കഠിനം ബഭൂവ.”

ഈ േശ്ലാകത്തിെല ചതുർത്ഥപാദമാണു് തമ്പുരാ
െന്റ സമസ്യ.
5. മെറ്റാരു സമസ്യാപൂരണം:
“ആഷാഢമാസേദാഷാസു

േയാഷാസംസക്തേചതസാം
േകഷാഞ്ചിദ്ധാവതാം മാർേഗ്ഗ പാഷാണഃ
പല്ലവായേത.”
6. ഒരിയ്ക്കൽ കവിത േനേര േതാന്നാഞ്ഞിട്ടു്:
“ജഡതാസതതാനുവർത്തനാൽ

കവിതാ കിം കുപിതാ മേനാരമാ
വിമുഖീ മയി വർത്തേത? ശിേവ!
കരുണാ േത ക്വ ഗേതഷ്ടസാധനീ?”
7. ഒരു ദിവസം കടത്തനാട്ടുേകാവിലകെത്ത ഊണി
െനപ്പറ്റി:
“ഗുേണ ഗുേണാ േനതി കണാദവാേദാ

യഥാർത്ഥ ഏേവതി കൃതാർത്ഥഭാവഃ
ഭവാമി ൈഭമീശ്വര! താവകീന–
ഗുേണ ഗുണസ്യാപി കേണാ ഹി നാസ്തി.”

ഈ വാസുനമ്പിയുെട അനന്തരവേനാ മേറ്റാ ആയി
െചറിയ വാസു എെന്നാരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും
അേദ്ദഹം “സൂര്യം സഹസ്രകിരണം ശരണം പ്രപ
േദ്യ” എന്നു് എല്ലാ േശ്ലാകങ്ങളും അവസാനിക്കുന്ന
ഒരു സൂര്യാഷ്ടകെമഴുതിയിട്ടുെണ്ടന്നും അറിയുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിേന്റയും ഒരു മുക്തകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“കൃശഃ കൃശാനുർജ്ജഠേര കഫാകുല–
സ്തനുസ്തനുത്വഞ്ച സേമത്യേരാചകാൽ
സദാ സദാഹജ്വരയുക്തകാസത–
ശ്ശിരശ്ശിേരാധീ മമ േവദനാകുേല.”
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48 ചീരക്കുഴി ഭവദാസൻനമ്പൂരി:
(960–1030)

ചീരക്കുഴി
ചീരക്കുഴിയില്ലത്തു ഭവദാസൻനമ്പൂരി ഭാഗവതം ഏകാ
ദശസ്കന്ധത്തിനു “പദേയാജന” എെന്നാരു വ്യാഖ്യാനം
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തിനു പല്ലിക്കാെടന്നും േപ
രുണ്ടു്. അതു െതേക്കമലബാറിൽ േകാട്ടയ്ക്കൽനിന്നു സു
മാർ പന്ത്രണ്ടുനാഴിക അകെലയുള്ള തകരപുരം എന്ന
സ്ഥലത്താണു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. തകരപുരം സംസ്കൃത
ത്തിൽ സാഗരപുരം എന്ന സംജ്ഞയാൽ അറിയെപ്പടു
ന്നു. വള്ളുവനാട്ടുതാലൂക്കിൽെപ്പട്ടതാണു് തകരപുരം.

കാലം
നമ്പൂരി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലെത്തപ്പറ്റി ക്ലപ്തമായി ഒന്നും
പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ
ഉേപാൽഘാത്തിലുള്ള താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ
പ്രകൃതത്തിൽ ശ്രേദ്ധയങ്ങളാകുന്നു.
“കൃഷ്ണം മരകതശ്യാമം ഭക്താനാമഘകർഷിണം.
സദാനന്ദചിദാത്മാനം പരം ഗുരുമുപാസ്മേഹ.
…………………………………………

ചന്ദ്രാർദ്ധാഭരണസ്യ സാഗരപുരേക്ഷേത്രശിതുസ്സന്നിധൗ
ജാതം വാസ്തുകനിമ്നധാമ്നി ഭവദാസാഖ്യം ദ്വിജന്മാലേയ
ആനീതം സ്വഗുൈണർവികൃഷ്യ
ഗിരിസിന്ധുക്ഷ്മാപേതേസ്സാദരീ
ചർച്ചാം ഭാഗവതസ്യ കർത്തുമശിഷദ്രജ്ഞീ കദാചിൽ
സ്വയം.
ശ്രീമാനവിക്രമസേഹാദരയാ മുകുന്ദ–
ലീലാമരന്ദരസേലാലഹൃദാ ച രാജ്ഞ്യാ
ആജ്ഞാപിേതാ മഹിതഭാഗവതാർത്ഥരത്ന–
മാലാവിേലഖനകൃേത പ്രയതാമേഹദ്യ.
സംപ്രേത്യകാദശസ്കന്ധവ്യാഖ്യാനമഥ ലിഖ്യേത
അസ്മാഭിരാജ്ഞയാ രാജ്ഞ്യാ വിജ്ഞാനവിശദാത്മനഃ
രാജ്ഞ്യാ: സ്വാജ്ഞാനുസാേരണപ്രീതിലാേഭാ മഹാംശ്ച
നഃ
ശ്രീേഗാവിന്ദപ്രസാദശ്ച വിേബാധശ്ച ത്രയം ഫലം.
പ്രായശശ്ശ്രീധരാചാര്യഗ്രന്ഥ ഏവാത്ര ലിഖ്യേത
അന്യഗ്രന്ഥാശ്ച കത്രാപി സ്വല്പ ഏവ സ്വകല്പിതഃ.”

ഓേരാ അധ്യായത്തിേന്റയും അവസാനത്തിൽ “ശ്രീവാ
സുേദവതീർത്ഥാവഗാഹപവിത്രകീർേത്ത:, ശ്രീവീരരാ
യസംജ്ഞ ശ്രീമാനവിക്രമസേഹാദരായാഃ, പൂർവാല
യകമലലക്ഷ്മ്യഃ, ശ്രീമദുത്തരാഷാഢജാതായാ, അഭിന
വലക്ഷ്മ്യാ രാജ്ഞ്യാ ആജ്ഞയാ, സ്വാജ്ഞാനധ്വാന്തചി
ത്രഭാനുശ്രീപുരുേഷാത്തമ പാദഗുരുഭക്തിമതാ, ശ്രീമദ
രുണാദ്രിഗുരുനാഥാനുക്ഷണശിക്ഷിേതന, ഭവദാേസന
പൂരിതപദേയാജനായാം, ശ്രീധരസ്വാമി വിരചിതായാ
േമകാദശവ്യാഖ്യായാം” എെന്നാരു സൂചകവചനം േചർ
ത്തിട്ടുണ്ടു്.
ഈ ഉദ്ധാരണങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥകാരെനപ്പറ്റി ചില
വിവരങ്ങൾ നമുക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സാമൂതി
രി കുടുംബത്തിെല ശാഖകളിൽ ഒന്നായ കിഴേക്കേക്കാ
വിലകെത്ത ഉത്രാടംതിരുനാൾ രാജ്ഞിയാണു് ഭവ
ദാസൻനമ്പൂരിേയാടു് ഏകാദശസ്കന്ധത്തിനു വ്യാഖ്യാ
നം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചതു്. ആ രാജ്ഞിയ്ക്കു
പേക്ഷ ലക്ഷ്മി എന്നും ഒരു നാമേധയമുണ്ടായിരിക്കാം.
സാക്ഷാൽ മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ജന്മനക്ഷത്രം
സ്വാതിയാകയാൽ ആ വിദുഷിയല്ല പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാന
ത്തിെന്റ കാരയിത്രി; തന്നിമിത്തം ആ ഗ്രന്ഥം മേനാരമ
ത്തമ്പുരാട്ടിയാണു് നിർമ്മിച്ചെതന്നും, േവദാന്തപ്രതിപാ
ദകമായ ഏകാദശസ്കന്ധം തനിക്കു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതി
നു് അർഹതയില്ലാത്തതിനാൽമാത്രം അതിൽ തെന്റ
ആശ്രിതനായ നമ്പൂരിയുെട േപർ ആ രാജ്ഞി ഘടി
പ്പിച്ചതാണു് എന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യം അനാസ്പദമായി
പരിണമിക്കുന്നു. മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ദൗഹിത്രിമാ
രായി ഉത്രാടംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച രണ്ടു രാജ്ഞിമാർ
കിഴേക്കേക്കാവിലകത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട മാ
താവാണു് മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട മൂത്തപുത്രി; ആ
രാജ്ഞി 954 മുതൽ 1014വെര ജീവിച്ചിരുന്നു. േജ്യഷ്ഠത്തി
യായ കുഞ്ഞുത്തമ്പുരാട്ടി 973 തുലാത്തിൽ ജനിച്ചു് 1022
കുംഭത്തിൽ പുണർതംനാളിൽ തീെപ്പട്ടു; അനുജത്തി
െയ കുട്ടിയനുജത്തി എന്നു വിളിച്ചുവന്നു; ആ തമ്പുരാട്ടി
1070 മകരത്തിൽ നാടുനീങ്ങി. ആ രണ്ടുേപരും ജനിച്ചതു്
ഉത്രാടംനാളിലാണു്. അവരിൽ കുഞ്ഞുത്തമ്പുരാട്ടിയുെട
നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചാണു് ചീരക്കുഴി പദേയാജന നിർ
മ്മിച്ചതു്. 1031-ൽ സ്ഥാനാേരാഹണംെചയ്ത വലിേയ
ട്ടൻതമ്പുരാൻ ആ രാജ്ഞിയുെട സേഹാദരനായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിനു വീരരായെനന്നും േപരുണ്ടായിരുന്നിരി
ക്കാം. 1003-ൽ പകർത്തിെയഴുതിയ പദേയാജനയുെട
ഒരു മാതൃക ഭാഷാചരിത്രകാരൻ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള കാ
ണുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ആ വഴിയ്ക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ 993-നും
1003-നും ഇടയ്ക്കാണു് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതി
എന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലം 960-നും
1030-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു എന്നു് ഊഹിക്കാം. ഗ്രന്ഥകാ
രൻ തനിക്കു പുരുേഷാത്തമെനന്നും അരുണഗിരിെയ
ന്നും രണ്ടു ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായും വ്യാഖ്യാ
നം രചിക്കുേമ്പാൾ അരുണഗിരി ജീവിച്ചിരുന്നതായും
പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അവർ ആെരന്നറിയുന്നില്ല.
സുഖേബാധിനീ വ്യാഖ്യയുെടയും മറ്റും പ്രേണതാവായ
േദവരാജൻ സ്മരിക്കുന്ന അരുണാദ്രി മെറ്റാരു പണ്ഡിത
നാണു്.

പദേയാജന
ശ്രീധരീയവ്യാഖ്യെയ സുഗമമക്കുന്നതിനുേവണ്ടി മാത്ര
മാണു് ഭവദാസൻ പദേയാജന നിർമ്മിച്ചതു്. അതിൽ
ശ്രീധരീയെത്ത പ്രധാനമായും കൃഷ്ണപദി മുതലായ ഇത
രവ്യാഖ്യാനങ്ങെള ദിങ്മാത്രമായും ഉപജീവിച്ചിരിക്കു
ന്നു;
ഏതാനും ചില അവസരങ്ങളിൽ സ്വപ്രതിഭയനുസരി
ച്ചും സമഞ്ജസമായി അർത്ഥകല്പന െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
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49 േവദാന്തരാമാനുജാചാര്യർ
േവദാന്തരാമാനുജൻ എെന്നാരു ശ്രീൈവഷ്ണവബ്രാഹ്മ
ണൻ മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട പുത്രനും കുട്ടുണ്ണി എന്ന
നാമാന്തരത്താൽ വിദിതനുമായ സാമൂതിരി ശക്തൻ
മാനവിക്രമൻതമ്പുരാെന ആശ്രയിച്ചു േകാട്ടയ്ക്കൽ താമ
സിക്കുകയും മാനവിക്രമീയം എന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അപദാനങ്ങെള പ്രകീർത്തനംെചയ്യുന്ന ഒരു
സംസ്കൃത ചമ്പു രചിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ആ സാമൂതി
രി തീെപ്പട്ടതു് 1031-ലാണു്. കവി പാരേദശികനും, ശ്രീവ
ത്സേഗാത്രജനായ രഘുനാഥാചാര്യരുെട പുത്രനും, വാ
ധൂലവംശജനായ േഗാപാലസൂരിയുെട ശിഷ്യനുമാെണ
ന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടു
ണ്ടു്.
“യദ്വക്ത്രാംേഭാജനിര്യന്മധുരമധുധുനീ–
േസാദേരാദ്ദാമവാണീ–

ധാരാധൂതാ വിഷാദം ഭജതി സുരസരിൽ
സന്തതം ഭങ്ഗയുക്താ;
താന്താ വാേഗ്ദവേതയം നിവസതി സതതം
കാനേന ലജ്ജയാ കിം?
േസായം േഗാപാലസൂരിർമ്മമ ഹൃദി മഹിത–
േശ്രയേസ സന്നിധത്താം.
ശ്രീമദ്വാധൂലവംശാമൃതജലധിവിധുർ–
ജ്ഞാനസർവ്വസ്വസിന്ധുഃ
ശ്രീമദ്േഗാപാലസൂരിർജ്ജഗതി വിജയേത
വാവദൂേകഭസിംഹഃ
യച്ഛിഷ്യാ ൈജത്രേകതും പ്രതികഥകഘടാ–
മത്തമാതങ്ഗസംഘാ–
നുൽപാട്യാശാന്തസൗേധ പ്രതിഹതവിമതാഃ
സ്ഥാപയാമാസുരദ്ധാ.
തച്ഛിഷ്യഃ കവികുഞ്ജരഃ കുശലധീശ്ശ്രീവത്സവംശാംബുേധ–
ശ്ശീതാംേശാ രഘുനാഥേദശികമേണസ്സാഹിത്യരത്നാംബുേധ:
നാനാശാസ്ത്രവിദുത്തമസ്യ തനേയാ േവദാന്തരാമാനുജാ–
ഭിഖ്യസ്സൽകരുണാകടാക്ഷലഹരീസിന്ധുർവ്വരീവർത്തേത.”

താൻ നൂതനമായി ഒരു ചമ്പു രചിക്കുന്നതിനുള്ള സമാ
ധാനം കവി ഇങ്ങിെന പറയുന്നു.
“പ്രബന്ധാഃ പ്രാചീനാ ജഗതി വിലസന്ത്വദ്ഭുതതമാ–
സ്തഥാപ്യുങ്ഗീകര്യുർമ്മമ കൃതിമിഹാല്പാമപി ബുധാഃ
മഹാവസ്തുൽകർഷാജ്ജഗതി ജലധിർജ്ജഹ്നുതനയാ–
മുഖാനാം സിന്ധൂനാം പതിരപി ന രുേന്ധല്പസരിതഃ.

േദാഷാകുലാപി കൃതിരുത്തമവസ്തുേയാഗാദ്
ഭൂഷാ ഭേവൽ സുമനസാം മഹതാം മദീയാ;
യുക്താപി കണ്ടകകുൈലരിഹ േകതകീ സ–
ന്ത്യക്താ ഭേവൽ സുരഭിണീ കിമു ചഞ്ചരീൈകഃ.”

തദനന്തരം സാമൂതിരിരാജാക്കന്മാരുെട പ്രധാനരാജ
ധാനിയായ േകാഴിേക്കാടിേനയും കിഴെക്കേക്കാവിലക
െത്തയും (പ്രാൿപുരി) വർണ്ണിച്ചതിനുേമൽ “നിരന്തരന
മനപരാമരനികരകരംബിതസ്ഥലീ േശ്വതേക്രാഡാഭി
ധാനാ മഹാസ്ഥലീ” എന്നു െവങ്കടേക്കാട്ടെയ (േകാട്ട
യ്ക്കൽ) സ്മരിച്ചു് അവിടെത്ത ശിവെന ഉപേശ്ലാകനം െച
യ്യുന്നു. മാനവിക്രമെന്റ ജനനം, ബാല്യം, വിദ്യാഭ്യാസം
തുടങ്ങിയ സകല വിഷയങ്ങളും കവി ചമൽകാരയുക്ത
മായി വിവരിക്കുന്നു. രഘുനാഥൻ എന്നായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഗുരുനാഥെന്റ േപർ.
“അഥ രംഗനാഥബുധമൗലിമൗക്തിേകാ

ബുധപുണ്ഡരീകകുലചണ്ഡദീധിതിഃ
പരിമണ്ഡനായ ജഗതാം, പ്രവാദിനാം
മദഖണ്ഡനായ ച പുരീമിമാമഗാൽ”

എന്നാണു് ആ ഗുരുവിെനപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവന ആരം
ഭിക്കുന്നതു്. ആെക ഒൻപതു സ്തബകങ്ങളുണ്ടു്. മാനവി
ക്രമെന്റ മധുര, രാേമശ്വരം മുതലായ േദശങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള
യാത്രയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവായൂർ, തൃശ്ശൂർ എന്നീ
േക്ഷത്രസന്ദർശനവും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗുരുവായൂരപ്പെന
െത്താഴുേമ്പാൾ െചാല്ലിയ േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദഹംതെന്ന
ഉണ്ടാക്കിയവയാണു്. അേദ്ദഹം ഒരു സാഹിത്യപ്രണയി
യായിരുന്നു. േകരള ചരിത്ര പരിേശാധന എെന്നാരു ഗ്ര
ന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േവദാന്തരാമാനുജൻ ഒരു സരസ
നായ സംസ്കൃതകവിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സേന്ദഹ
മില്ല. കാലം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധ
മായിരിക്കനം. േദശേമെതന്നു് അറിയുന്നില്ല.

േഗാപാലസമുദ്രം സാംബശിവശാസ്ത്രി
ചില വിവരങ്ങൾ
േകാഴിേക്കാെട്ട ഏേതാ ഒരു മാനവിക്രമരാജാവിെന്റ
സദസ്യനായി സാംബശിവശാസ്ത്രി എെന്നാരു കവി ജീ
വിച്ചിരുന്നു. േഗാപാലസമുദ്രം തിരുെനൽേവലി ജില്ലയി
െല ഒരു ഗ്രാമമാണു്. അേദ്ദഹം ശ്രീവത്സേഗാത്രജനായ
കനകസഭാപതിയുെട സീമന്തപുത്രനും ഭാരദ്വാജേഗാ
േത്രാത്ഭവനായ ആപദുദ്ധാരണശാസ്ത്രികളുെട പുത്രൻ
സ്വാമിശാസ്ത്രികളുെട ശിഷ്യനുമാണു്. ഈ വസ്തുതകൾ
ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു െവളിെപ്പടു
ന്നു.
“ശ്രീേഗാപാലസമുദ്രഗ്രാേമ മൃദുസൂക്തിമല്ലികാരാേമ

കനകസഭാപതിവിദ്വേജ്ജ്യഷ്ഠസുേതാ യസ്തു കീർത്തിമാൻ
േലാേക.”
ശ്രീമാൻ യസ്യ ഗുരുർവിദ്വദാപദുദ്ധാരണാത്മജഃ
ഭാരദ്വാജകുേലാത്തംസഃ സ്വാമീ ശാസ്ത്രീ ബുധാഗ്രണീഃ.”
“ശ്രീവത്സേഗാത്രകലശാംബുധിപൂർണ്ണചേന്ദ്രാ

വിജ്ഞാതസർവകവിബന്ധവിചിത്രരീതിഃ
സത്സാഹിതീജനനഭൂരിഹ ദാക്ഷിണാത്യ–
േസ്സായം ചകാസ്തി ഖലു സാംബശിവഃ കവീന്ദ്രഃ.”
“ആലങ്കാപുരമാസുേമരു ധരണാവുച്ഛ്റായമുൈച്ചശ്ശ്രയൻ

ശ്രീമൻ ൈശലപേയാധിരാഡ്വിജയതാം ഭൂമണ്ഡലാ
ഖണ്ഡലഃ.”

തെന്റ കവനചാതുര്യെത്തപ്പറ്റി
“മേനാജധനുരാഹിതസ്ഫുടസേരാജഗർഭസ്ഫുര–

ന്മരന്ദത്സരേധാരണീസരസമാധുരീേസാദരീ
സുവൃത്തിരസരീതിഭാക്സരസശബ്ദവത്യുജ്ജ്വലാ
കേവർജ്ജയതി സാംപ്രതം ജഗതി തസ്യ സാ സാഹിതീ”

എന്നു പ്രശംസിച്ചതിനുേമൽ “േതന മഹാകവിനാ രചി
തം ശൃംഗാരവിലാസം നാമ ഭാണമഭിനയദ്ഭിരസ്മാഭിർ
ന്നിതരാമാ പാദ്യത ഇതി ശ്രീമാനവിക്രമമഹാരാജവി
ദ്വൽസാമാജികഹൃദയാനന്ദഃ” എന്നു പറയുന്നു. 1053ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പകർത്തിെയഴുതിയതായി കാണുന്നതി
നാൽ അതിനുമുൻപാണു് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മി
തി എന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. കവിതാരീതി വ്യക്തമാക്കുവാൻ
ഒരു േശ്ലാകംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.
“മന്ദാനിേലന മധുനാ രജനീവിേടന

ൈമത്രീം സമാരചയേതാ മകരധ്വജസ്യ
ആജ്ഞാഭിരുല്പലദൃശാം സകലാതിശായി
താരുണ്യമസ്തു തരുൈണരുപഭൂജ്യമാനം.”

സരസനായ ഒരു കവിതെന്നയാണു് സാംബശിവശാ
സ്ത്രി.

കൃഷ്ണസുധി (കാവ്യകലാനിധി)
െകാല്ലം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധ
ത്തിൽ േകാലത്തുനാട്ടു രവിവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആശ്രി
തനായി െതാണ്ഡമണ്ഡലത്തിൽ പാലാറ്റിെന്റ േപാഷ
കനദിയായ െചയ്യാറ്റിെന്റ െതേക്കക്കരയിലുള്ള ഉത്തര
േമരൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കൃഷ്ണസുധി എെന്നാരു
പണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. െചയ്യാറ്റിനു സംസ്കൃതത്തിൽ
സ്കന്ധം എന്നും മറ്റുമാണു് േപർ നല്കിയിരിക്കുന്നതു്. ശ്രീ
രാമഭക്തനായ അേദ്ദഹം െകാല്ലം 1020-ൽ കാവ്യക
ലാനിധി എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി.
ഈ അലങ്കാരഗ്രന്ഥെത്ത (1) നായകപ്രകരണം, (2)
ശബ്ദാർത്ഥനിർണ്ണയം, (3) അർത്ഥനിർണ്ണയം, (4) ധ്വ
നിനിരൂപണം, (5) ഗുണീഭൂതവ്യംഗനിരൂപണം, (6)
ശബ്ദാർത്ഥചിത്രണം, (7) േദാഷനിരൂപണം, (8) ഗുണ
നിരൂപണം, (9) ശബ്ദാലങ്കാരനിരൂപണം, (10) അർ
ത്ഥാലങ്കാരനിരൂപണം എന്നിങ്ങിെന പത്തു കുസുമങ്ങ
ളായി കൃഷ്ണസുധി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരനേശ്ലാക
ങ്ങെളല്ലാം രവിവർമ്മപരങ്ങളാണു്. “ഇതി കാഞ്ചീമണ്ഡ
േല സ്കന്ധസരിദ്ദക്ഷിണദിശ്യുത്തരേമരുഗ്രാമവാസിനാ
പണ്ഡിതരായ നാരായേണാപദ്രഷ്ടൃവംശമുക്താമണി
ശിവരാമസൂരിസൂനു കവിദാസകൃഷ്ണസൂരികലിേത കാ
വ്യകലാനിധൗ” എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണു
ന്ന സൂചീവാക്യത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം ഉപദ്രഷ്ടാെവന്ന
ബിരുദത്താൽ വിദിതനായ നാരായണസൂരിയുെട കുല
ത്തിൽ ജനിച്ച ശിവരാമസൂരിയുെട പുത്രനാെണന്നു സി
ദ്ധിക്കുന്നു. അവരുെട േപരുകൾ ശിവരാമസുധി എന്നും
കൃഷ്ണശാസ്ത്രി എന്നുമാണു് മറ്റു ചില കുറിപ്പുകളിൽ കാണു
ന്നതു്.
“കാവ്യാലങ്കാരജിജ്ഞാേസാർമ്മുേദ കാവ്യകലാനിധിം
കർേവ കൃഷ്ണസുധീഃ േകാലഭൂപാലകയശശ്ശ്രിയം.

ന സാമാന്യഃ േകാലരാേജാ േയാർജ്ജുനശ്രീർദ്ധരാകരഃ
സുമേനാവല്ലഭഃ പൂർണ്ണകാേമാ ഗുരുകവീശ്വരഃ.

കിഞ്ച,
ജലധ്യപിഹിതാ ഭൂമിർധ്രിയേത േയന ലീലയാ
േകാലരാജസ്യ തസ്യാദ്യ കീർത്തിഃ കിം ന കവിപ്രിയാ?
തദ്വംേശ രവിവർേമ്മതി രാജചൂഡാമണിസ്സതാം
സ താമനിതരാേപക്ഷം നിതരാം തനുേത ശ്രിയം.

തൈസ്യവ ഖലു,
പദ്മിനീവല്ലഭഃ േകാലഭൂപാേലാ രവിപാർത്ഥിവഃ
ഇതി നാമാനി കല്പദ്രുമീയന്തി വിബുധശ്രിേയ.
േകാലരാജസ്യ തസ്യാദ്യ ഗുണാ േലാേകാത്തരാശ്രയാഃ
പണ്ഡിൈതഃ പാമൈരശ്ചാപി പഠ്യേന്ത പരിേതാ യതഃ.
അഹം തു േകാലരാേജന്ദ്രഗുണാൻ േസ്താതും യേതധുനാ
ധീരാസ്സമർത്ഥിതാ ഭൂയാേസ്വതദാശീർവേചാസ്തു നഃ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളിൽ കവി തെന്റ പ്രബേന്ധാേദ്ദശ്യം
വിവരിക്കുന്നു. അവസാനത്തിൽ ഉള്ളവയാണു് താെഴ
ക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ.
“കല്യാണാനി കേരാതു പങ്കജഭുവഃ പത്നീ കവീനാം

ശ്രിേയാ
ഭൂയാസുഃ കൃതേയാ ജയന്തു ജഗതാം നാഥാശ്ച
കീർത്ത്യാശയാഃ
ധർമ്മിഷ്ഠാ വിജയം ഭജന്തു വിബുധാനൈന്ദകേഹതുസ്സദാ
ഭൂയാൽ കാവ്യകലാനിധീ രവികുലക്ഷ്മാപാലകീർത്ത്യാ
സഹ.
യന്നാമാഖിലരാജമൗലിരസനാരംഗസ്ഥലീനർത്തകീ
യന്നാരീവചസാ കേപശ്ച ഹുതഭുങ്നീഹാരഭാനുർബഭൗ
യൽപാദാബ്ജരജശ്ശിലാമപി വധൂം േതേന
മുേനസ്സൽഗുണ–
ശ്ലാഘ്യഃ കാവ്യകലാനിധിർജ്ജയതു േമ രാമാംഘ്രിേസവാ
ഭുവി.
കാഞ്ചീമണ്ഡലമണ്ഡേന കരനദീനീേരാദ്ഭവദ്ഭണ്ഡേന
ശ്രീമത്യുത്തരേമരുനാമനി പുേര ശ്രീൈശലേജശാകേര
വാസീ കാവ്യകലാനിധിം വ്യരചയൽ കൃഷ്ണഃ കവിർവ്യംഗ്യധീ
സേന്മധാവികലിപ്രസിദ്ധശരദി ശ്രീമല്ലസൽസമ്പദി.”
‘സേന്മധാവി’ എന്നതു കലിവർഷസൂചകമായ ഒരു പദ
മാണു്. അതിൽനിന്നു പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതി
1020-ാമാണ്ടാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

ഹംസസേന്ദശം
ഹംസസേന്ദശം എന്ന േപരിൽ െകാല്ലം പതിെനാന്നാം
ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ വിരചിതെമന്നു കരു
താവുന്ന ഒരു കാവ്യം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അതു മറ്റു സേന്ദശ
ങ്ങെളന്നേപാെല പൂർവ്വഭാഗവും ഉത്തരഭാഗവുമായി വിഭ
ജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മന്ദാക്രാന്ത തെന്നയാണു് വൃത്തം.
പൂർവ്വസേന്ദശത്തിൽ 83-ഉം ഉത്തരസേന്ദശത്തിൽ 88ഉം േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വഭാഗത്തിെന്റ ആരം
ഭത്തിലുള്ളതാണു് താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം:
“ശ്രീമത്യംേഭാരുഹസുരഭിേത ക്രീഡേതാസ്സപ്രേമാദം

ലീലാരാേമ ഗുരുനിധുവനക്ലാന്തധാേമ്നാഃ കേയാശ്ചിൽ
യാമിന്യാം കാചന നിശിചരീ ഭക്ഷിതും തം ഗൃഹീത്വാ
ലാേങ്കാദ്യാേന സപദി സരമാകാന്തവാചാ മുേമാച.”

പ്രസ്തുതസേന്ദശത്തിെല നായകനും നായികയുമായി
സുഖിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ നായകെന ഒരു രാക്ഷസി
ഭക്ഷിക്കുന്നതിനായി ലങ്കയിെല ഉദ്യാനത്തിേലയ്ക്കു െകാ
ണ്ടുേപാകുകയും അവിെടെവച്ചു വിഭീഷണചക്രവർത്തിയു
െട ആജ്ഞയാൽ േമാചിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. നായികയു
െട ഭവനം കവണാറ്റിെന്റ (മീനച്ചിലാറ്റിെന്റ) തീരത്തുള്ള
കുടമാളൂരാെണന്നു കവി പറയുന്നു.
“യാതവ്യം േത യുവതിനയനച്ഛായനീരാജിതം തദ്

ഗൗണാവീചീചയമുഖരിതം കുംഭമാലൂരേദശം
ഇക്ഷുേശ്രണീകലിതരശനം ഹംസ! യസ്മിൻ മഹീേയാ
മാകന്ദാഖ്യം നയനസുഭഗം മന്മഥേക്ഷത്രമസ്തി”

സേന്ദശഹരൻ ഹംസമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
നായകൻ ഹംസെത്ത േസതുദർഭശയനം, താമ്രവർ
ണ്ണീതീരം, മണലൂർ, സഹ്യപർവ്വതം ഇവ കടന്നു േകര
ളത്തിൽ എത്തുവാൻ ഉപേദശിക്കുന്നു. അേധാലിഖിത
മായ േശ്ലാകത്തിൽ കവി േകരളെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നു.
“പശ്ചാദസ്യ ക്ഷിതിധരപേതഃ പുഷ്കേല േകരളാേഖ്യാ

നീവൃദ് ഗ്രീേഷ്മപ്യുദകമനിശം മുച്യേത വാരിവാൈഹഃ
യേത്രാത്തുംേഗാഃ പരിണതഫലേസ്താമനേമ്രാത്തമാംഗാ
വർത്തേന്ത േയ മരിചവലിതാ നാളിേകരാശ്ച പൂഗാഃ.”

തദനന്തരം കന്യാകുമാരി, മരുത്വാമല, ശുചീന്ദ്രം ഇവയു
െട വിവരണത്തിലാണ് കവി വ്യാപൃതനാകുന്നതു്. മരു
ത്വാമലയ്ക്കു വക്രഗിരി എന്നാകുന്നു സേന്ദശത്തിൽ കാണു
ന്ന സംജ്ഞ. ശുചീന്ദ്രത്തു് അക്കാലത്തു നടപ്പിലിരുന്ന
ൈകമുക്കൽ എന്ന ശുദ്ധികർമ്മെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെന പ്ര
സ്താവിക്കുന്നു.
“നിത്യം ഭൂതപ്രഭൃതിഭിരമാ പാർവ്വതീപ്രാണനാേഥാ

യസ്മിന്നാേസ്ത നിഖിലവിബുൈധസ്സന്തതം േസവ്യമാനഃ
തേപ്ത േസ്നേഹ സ്ഫുടമിഹ ജൈനർേല്ലാചനാേഗാചരാണാ–
മാേലാക്യേന്ത പ്രിയസഖ! ഫലാന്യാത്മകർേമ്മാൽ
കരാണാം”

അതിൽപ്പിന്നീടു ഹംസം െചേന്നേത്തണ്ടതു തിരുവനന്ത
പുരത്താണു്.
“പ്രാതർന്നത്വാ തദനു ഗിരിശം ഭക്തിനേമ്രണ മൂർദ്ധ്നാ

സ്യാനന്ദൂരം ദുരിതനികരേച്ഛദദക്ഷം ശ്രേയഥാഃ
പുഷ്യേല്ലാധ്രപ്രസവധവേള ഗൂഢപാനാഥരൂേപ
തേല്പ േശേത സഹ കമലയാ പദ്മയാ പദ്മനാഭഃ.”

ആ ഘട്ടത്തിൽ കവി വഞ്ചിമഹാരാജാവിെന അത്യന്തം
സമുജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ ചിത്രനം െചയ്യുന്നു. തദ്വിഷയ
കമായ ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം പകർത്താം.
“സന്മാർഗ്ഗസ്ഥസ്സുവിമലകലാവൃന്ദേദദീപ്യമാേനാ

ഭാസ്വത്താരാവലിവലയിേതാ മിത്രസംവർദ്ധിതാത്മാ
ലക്ഷ്മീവാൻ േയാ ജിതബുധകവിശ്ചക്രവർത്തീ തേമാനു–
ദ്രാകാശീതച്ഛവിരിവ ഭവാൻ രാജേത രാജരാജഃ.”

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു വടേക്കാേട്ടയ്ക്കു രണ്ടു വഴിക
ളുെണ്ടങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നു് ‘ക്ഷിതിധരവനഗ്രാവരൂ
ക്ഷ’മായ ‘കദധ്വാവാ’കയാൽ അതിെന ത്യജിച്ചിട്ടു ‘പാ
േഥാനിധിതടതല’ത്തിൽ കൂടിയുള്ള മാർഗ്ഗെത്ത സ്വീക
രിക്കണെമന്നു നായകൻ ഹംസേത്താടു നിർേദ്ദശിക്കു
ന്നു. െകാല്ലത്തു െചന്നാൽ അവിെട ധാരാളം ധ്വരമാെര
ക്കാണാം.
“പുഷ്യേല്ലാധ്രപ്രസവസുമേനാധൂസരാ ഹൂണേലാകാ

മത്താത്മാേനാ നവമദിരയാ േചാളസഞ്ഛാദിതാംഗാഃ
തേത്താദൃഗ്ഭിഃ പ്രിയസഖ! സമം കാമിനീഭിർമ്മേനാേജ്ഞ
പ്രാസാദാനാം മഹതി ശിഖേര യത്ര നിത്യം രമേന്ത.”

തദന്തരം ഹംസം അമ്പലപ്പുെഴെച്ചന്നു “വിലസദതസി
ദാമനീലപ്രതീക”നായ ശ്രീകൃഷ്ണെന െതാഴുതുംെകാണ്ടു
കുടമാളൂേരയ്ക്കു േപാകണം. അത്തരത്തിലാണു് മാർഗ്ഗ
നിർേദ്ദശം.
കവിയാെരന്നു് അറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനും
തെന്റ പ്രിയതമെയ്ക്കന്നേപാെല കുടമാളൂർതെന്നയായിരു
ന്നു ജന്മഭൂമി എന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. ഗ്രന്ഥം നിർ
മ്മിച്ച കാലത്തു ശുചീന്ദ്രേക്ഷത്രത്തിൽ ൈകമുക്കും െകാ
ല്ലത്തു സായ്പന്മാരുെട താമസവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു
ള്ളതിനു പുറേമ, െകാട്ടാരക്കരനിന്നു േകാട്ടയേത്തയ്ക്കുള്ള
പാത പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നും നാം കണ്ടുവേല്ലാ. ശുചീ
ന്ദ്രത്തു് ൈകമുക്കൽ നിന്നതു് 1019-ാമാണ്ടാണു്; അതിൽ
പ്പിന്നീടു കുേറക്കാലം തിളയ്ക്കാത്ത എണ്ണയിൽ ൈകമു
ക്കിവന്നിരുന്നു. ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ വാ
ഴ്ചക്കാലത്താണു് അതു നിേശ്ശഷം നിന്നതു്. അതുെകാ
ണ്ടു് 1019-ാമാണ്ടിനു മുൻപാണു് ഹംസസേന്ദശത്തിെന്റ
ആവിർഭാവെമന്നും, അേതാടുകൂടി സ്വാതിതിരുനാൾമ
ഹാരാജാവു സിംഹാസനാരൂഢനായ 1004-ാമാണ്ടിനു
േമലാെണന്നും നിർണ്ണയിക്കാം.
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50 താഴമൺ പരേമശ്വരഭട്ടതിരി
തിരുവിതാംകൂറിെല സുപ്രസിദ്ധമായ െചങ്ങന്നൂർേക്ഷ
ത്രത്തിെല ശ്രീപരേമശ്വരെനപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ദീർഘമായ
േസ്താത്രമാണു് സാഹസ്രിക. നാരായണീയത്തിെന്റ
ഛായയിൽ താഴമൺ പരേമശ്വരൻ തന്ത്രി രചിച്ച പാ
രേമശ്വരം സാഹസ്രിക അഥവാ േശാണാദ്രീശേസ്താത്രം
എന്ന കൃതിയിൽ െചങ്ങന്നൂർ സ്ഥലപുരാണത്തിെല
കഥകളായ ആയിരം േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ
പാരേമശ്വരകാരനു കവിെയന്ന നിലയിൽ ഗണനീയ
മായ സ്ഥാനത്തിനു് അവകാശെമാന്നും കാണുന്നില്ല.
മാതൃക കാണിക്കുവാൻ നാെലണ്ണം ഉദ്ധരിക്കാം.
“േലാകാനാമിയമുത്തമാ വസുമതീ ദ്വിേപായമേത്രാത്തമഃ

പ്രേത്യകം നവഖണ്ഡമണ്ഡിതഗിരിേശ്രേഷ്ഠ തേതാ ഭാരേത
മുഖ്യം ഭാർഗ്ഗവഭൂതലം സുമഹിേതാ േദശസ്തേതാ
ദക്ഷിണാൽ
േസാസ്മിൻ േശാണഗിരിവിഭാതി ഭഗവത്സാന്നിധ്യഭൂരദ്ഭുതഃ.
അസ്മിൻ േശാണഗിരൗ സ്വയം സമുദിേതാ
ലിങ്ഗാത്മനാ ശങ്കരഃ
സാക്ഷാൽ ഭക്തജനാവനായ കൃപയാ
കല്പദ്രുകേല്പാ വിഭുഃ
അസ്മിൻ ബ്രഹ്മണി ശങ്കേര സുലഭതാം
പ്രാേപ്ത ജഗദ്ഭാഗ്യതഃ
കിഞ്ചിന്നാന്യദിഹാസ്തി േസവ്യമമൃേത
ലേബ്ധ തു കിം േഭാജൈനഃ?”
…………………………………………

രവിശശിഗഗനാനിലാനലാംഭഃ–
ക്ഷിതിപുരുഷാഷ്ടകമിത്യസി ത്വേമകഃ
ജഗതി വിമൃശതാം ന വിദ്യേതന്യൽ
കിമപി വിേഭാ! പരമാത്മേന നമേസ്ത.
േശാണാചേലശ! പദപങ്കജയുഗ്മകം േത
ജംേഘ ച ജാനുയുഗേള ച തേവാരുഗ്മം
നാഭീം തേവാദരമുേരാ വദനം കിരീട–
േകാടീലസച്ഛശികലാമവേലാകേയഹം.”
“നാമത്രേയാജ്ജ്വലമിദം നിഗേമാപഗീതം

േസ്താത്രഞ്ച മൽകൃതഭവന്മഹിേമാദയാർച്ചിഃ
സാഹസ്രിേകതി പുനരഷ്ടകമാലിേകതി
സ്യാൽ പാരേമശ്വരമിദം പഠതാം രുചായ.”

എഴുമൺ, െചങ്ങന്നൂർ, ഏറ്റുമനൂർ മുതലായ പല േക്ഷ
ത്രങ്ങളിെല തന്ത്രിമാരാണു് െചങ്ങന്നൂർ താഴമണ്ണില്ല
െത്ത േപാറ്റിമാർ. അവരിൽ പരേമശ്വരൻ എന്ന ഒരു
തന്ത്രിയുെട കൃതിയാണു് പ്രസ്തുതേസ്താത്രെമന്നു് ഐതീ
ഹ്യമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർ
വാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി അറിയുന്നു. പാരേമ
ശ്വരത്തിനു സാഹസ്രികെയന്നും അഷ്ടകമാലികെയന്നും
കൂടി േപരുകൾ ഉള്ളതിനാലാണു് ‘നാമത്രേയാജ്ജ്വലം’
എന്ന വിേശഷണം കവി പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്.
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51 വട്ടപ്പള്ളി ഭാസ്കരൻമൂസ്സതു്
ശ്രീരാേമാദന്തത്തിെന്റ കരുവിൽ വാർെത്തടുത്തിട്ടു
ള്ള ഒരു കാവ്യമാണു് ശ്രീകൃേഷ്ണാദന്തം. അതിനു പ്രചാ
രം തീെരയില്ല. കവിതാഗുണവും ശൂന്യംതെന്ന. ശ്രീമ
ദ്ഭാഗവതം ദശമം, ഏകാദശം എന്നീ രണ്ടു സ്കന്ധങ്ങ
ളിലും പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണചരിതമാണു്
ഇതിവൃത്തം. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“മാധവം പ്രണിപത്യാഹം മായാക്രീഡാകൃതക്ഷണം

ശ്രീകൃേഷ്ണാദന്തമാഖ്യാേസ്യ േവദവ്യാസപ്രകീർത്തിതം.
പുരാകദാചിദ്വസുധാ ദുഷൃഭാേരണ പീഡിതാ
ബ്രഹ്മാണം ശരണം പ്രാപ്യ തൈസ്മ തൽ
സംന്യേവദയൽ.”

ഒടുവിൽ
“ഇത്ഥം മായാപടാന്തർഹിതവപുരഖിലാൻ
േമാഹയൻ വിഷ്ണുരുവീ–

മാസാദ്യാഗത്യ രങ്ഗം നട ഇവ ജഗതാം
നായകശ്ചാരുേവഷഃ
നാനാരൂൈപർവിലാൈസസ്സകലജനമനഃ–
പ്രീതിമാധായ പശ്ചാ–
ദങ്ഗീകൃത്യ സ്വരൂപം ഗമിതനിജപേദാ
േയാഗനിദ്രാമുവാഹ”

എന്നു സർഗ്ഗാന്തരീതിയിൽ ഘടിതമായ ഒരു േശ്ലാക
േത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. അതിനുേമൽ
“കൃതമിദം ഹരിണശ്ചരിതം ശുഭം

സകലപാപഹരം പഠതാം നൃണാം
ഗുരുഗൃഹാലയൈഹമവതീകൃപാ–
ലവയുേതന തു ഭാസ്കരശർമ്മണാ”

എെന്നാരു േശ്ലാകവും കാണ്മാനുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു ഭാ
സ്കരൻ എെന്നാരു കവിയാണു് ശ്രീകൃേഷ്ണാദന്തത്തിെന്റ
പ്രേണതാെവന്നും അേദ്ദഹം ആ കൃതി രചിച്ചതു് 1025ാമാണ്ടാെണന്നും വിശദമാകുന്നു.“വട്ടപ്പള്ളി ഭാസ്കരൻ”
എന്നുകൂടി ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പുണ്ടു്. ആ വഴിയ്ക്കു
േനാക്കിയാൽ ശുചീന്ദ്രത്തു വട്ടപ്പള്ളിയില്ലെത്ത ഭാസ്കരൻ
മൂത്തതാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്നു് ഊഹിക്കാം. “ഗുരുഗൃ
ഹാലയം” ഏെതന്നു് അറിയുന്നില്ല.
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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 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
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1
2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3
4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4
5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

