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1 ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ
(999–1062)

മഹാകവിത്വം
െകാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ 1026-ൽ മരിച്ച
അവസരത്തിൽ േകരളത്തിെല മഹാകവി മൂർദ്ധന്യ
സ്ഥാനത്തിനു് അർഹനായിത്തീർന്നതു് ഇലത്തൂർ രാമ
സ്വാമിശാസ്ത്രികളാകുന്നു. 1036ാംമാേണ്ടാടുകൂടി േകരള
വർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനും തത്തുല്യമായ ഒരു
പദവിക്കു് അവകാശിയായിത്തീർന്നു. ശാസ്ത്രികൾക്കും
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനും തമ്മിൽ സാഹിത്യവിഷ
യത്തിൽ ഗുരുസിഷ്യബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നതു്. വി
ശാഖവിജയമഹാകാവ്യത്തിൽ അവിടുന്നു ശാസ്ത്രികെള
“സ്വസ്യ സാഹിത്യേദശികം” എന്നു ഭക്തി പുരസ്സരം സ്മ
രിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ മൂന്നു മഹാശയന്മാേരയും കവികെളന്ന
നിലയിൽ ഏകേദശം സമസ്കന്ധന്മാരായി പരിഗണി
ക്കാം.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസം
രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ 999-ാംമാണ്ടു തുലാമാസം 24ാം൹ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ െചേങ്കാ
ട്ടത്താലൂക്കിലുൾെപ്പട്ട ഇലത്തൂർ േദശത്തിൽ പടിഞ്ഞാ
േറ അഗ്രഹാരത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് ആണ്ടിശാസ്ത്രി
കൾ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ശങ്കര നാരായണ
ശാസ്ത്രികളായിരുന്നു. ഹരിതേഗാത്രക്കാരാണു് ആ കു
ടുംബക്കാർ. രാമസ്വാമി അതിബാല്യത്തിൽത്തെന്ന
സമീപവാസിയായ കൃഷ്ണാപുരം ലക്ഷ്മീനാരായണ
ശാസ്ത്രികേളാടു ചില കാവ്യനാടകഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച
തിനുേമൽ ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പന്തളേത്തയ്ക്കു
േപായി. ഇലത്തൂർേദശം 996 വെര പന്തളം രാജകുടും
ബത്തിെന്റ അധീനത്തിലായിരുന്നതിനാൽ ആ ബാ
ലെന പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് അവിടുെത്ത തമ്പുരാക്കന്മാർ
ക്കു പ്രേത്യകം ഔത്സുക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പന്തളത്തു
േകായിക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ നമ്മുെട ബാലനു മാങ്ങാക്ക
റിയും െനയ്യും കൂട്ടി ഊണു കഴിക്കുവാൻ ഇടവരികയും
അതു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതു സാമ്രാജുഭുക്തിയാെണന്നു
പ്രശംസിച്ച ആ കുട്ടിയുെട ധിഷണാബലം കണ്ടു തമ്പു
രാക്കന്മാർ അത്ഭുതെപ്പടുകയും െചയ്തു. “ശൂഭ്രാങ്ഗൗ
കവി ഗീഷ്പതീ” എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രേണതാവായ
അവിടെത്ത നീരാഴിേക്കാട്ടു െകാട്ടാരത്തിൽ േകരളവർ
മ്മത്തമ്പുരാെനപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
അേദ്ദഹേത്താടു രാമസ്വാമി വ്യാകരണവും തർക്കവും
അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു മൂകാംബിക്കു േപായി. അവിടെത്ത
കവിതാകാമ േധനുവായ േദവിെയ കുേറക്കാലം ഉപാ
സിക്കുകയും, തദനന്തരം കാശി കുംഭേകാണം മുതലായ
പുണ്യേക്ഷത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു തേദ്ദശിയന്മാരായ വി
ദ്വാന്മാരുമായി ശാസ്ത്രവാദം നടത്തുകയും, േവദാന്ത
ശാസ്ത്രവും മന്ത്രശാസ്ത്രവും കൂടി പഠിക്കുകയും െചയ്തു.
1024-ാംമാണ്ടിടയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാ
ന്നു് ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ആസ്ഥാനപ
ണ്ഡിതന്മാരിൽ അന്യതമനായി. പന്തളെത്ത േഗാദവർ
മ്മത്തമ്പുരാൻ കുേറക്കാലം പാർവ്വതീറാണിക്കു കൂട്ടിരു
പ്പായിരുന്നതുെകാണ്ടും മറ്റും ആ രാജകുടുംബെത്തക്കു
റിച്ചു് ഉത്രംതിരുനാൾക്കു വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
അതും ശാസ്ത്രികളുെട സഭാപ്രേവശത്തിനു സഹായമാ
യിപ്പരിണമിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തു് അക്കാലത്തു സക
ലശാസ്ത്രങ്ങളിലും പാരങ്ഗതത്വം േനടിയ പണ്ഡിത
ന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവ
രുമായുള്ള നിരന്തരസഹവാസംനിമിത്തം ശാസ്ത്രികൾ
ക്കു തെന്റ വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള ൈവദൂഷ്യം വീ
ണ്ടും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചു. എങ്കി
ലും വ്യാകരണവും സാഹിത്യവുമാണു് അേദ്ദഹെത്ത
അത്യധികമായി ആകർഷിച്ചതു്. ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തി
ലും അേദ്ദഹം നിരന്തരം വ്യാപൃതനായിരുന്നു. ഇലത്തൂർ
ഗ്രാമത്തിനു് ഉേദ്ദശം പതിനഞ്ചു ൈമൽ വടക്കുള്ള ശങ്കര
ൈനനാർേകാവിൽ എന്ന മഹാേക്ഷത്രത്തിെല േഗാമ
ത്യംബ (പാർവ്വതീേദവി) ആയിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇഷ്ടേദവത. തന്നിമിത്തം ശാസ്ത്രികളുെട നിബന്ധങ്ങ
ളിൽ പ്രാേയണ “േഗാമതീദാസൻ” എന്ന മുദ്ര കാണാ
വുന്നതാണു്.

നാലു മഹാരാജാക്കന്മാരുെട സുഹൃത്തു്
ഉത്രംതിരുനാൾ, ആയില്യംതിരുനാൾ, വിശാഖംതിരു
നാൾ, ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ എന്നീ നാലു മഹാരാജാ
ക്കന്മാരുെട പ്രിയസുഹൃത്തായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതി
നുള്ള ഭാഗ്യം ശാസ്ത്രികൾക്കു സിദ്ധിച്ചു. അവരുെട വാ
ഴ്ചക്കാലങ്ങളിൽ എഴുതീട്ടുള്ള പല കൃതികളിലും അേദ്ദ
ഹം അവരുെട േപർകൂടി ഘടിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. എങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനമായ സാഹിത്യവ്യവസായം
ആയില്യം തിരുേമനിയുെട്ര കാലത്തുതെന്നയായിരുന്നു
എന്നു പറയാം. അന്നാണേല്ലാ അതിനു കായികവും
മാനസികവുമായ ശക്തിയും അധികം ഉണ്ടായിരിക്കാവു
ന്നതു്. േഗാമതീേദവിയുെട അനുഗ്രഹം നിമിത്തം ശാസ്ത്രി
കൾക്കു് അമാനുഷങ്ങളായ ചില സിദ്ധിവിേശഷങ്ങൾ
സ്വായത്തങ്ങളായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരി
ക്കൽ ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു സൗവർണ്ണവും
പഞ്ചമുഖവുമായ ഒരു ഹനുമദ്വിഗ്രഹം ൈകയിൽ മറച്ചു
വച്ചുെകാണ്ടു് അതു് എെന്തന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു െപെട്ടന്നു്
ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലണെമന്നു് അന്നെത്ത സഭാ
സദസ്യന്മാേരാടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. ശാസ്ത്രികൾ ഉടനടി
താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം െചാല്ലി.
“ശ്രീമാൻ ശ്രീരാമദാേസാ ജയന്തി വസുമതീ–

താതതാതാര്യജാതഃ
ശ്രീരേക്ഷാനാഥപക്ഷക്ഷിതിധരകുലിശ–
പ്രായദംഷ്ടാകരാളഃ
ശ്രീദഃ ശ്രീരാമേസവാസമരസമനസാം
ശ്രീധേരാദാരബാഹു:
ശ്രീദാശാദ്രീശചാപപ്രതിഭടതനുമാൻ
പഞ്ചവൿേത്രാ ഹനൂമാൻ.”

അവിടുേത്തയ്ക്കും വിശാഖംതിരുേമനിക്കും മറ്റും നിര
ന്തരം വന്നു െകാണ്ടിരുന്ന ഗദ്യപദ്യമയങ്ങളായ സം
സ്കൃതപത്രികകൾക്കുപ്രത്യുത്തരം തയ്യാറാക്കുന്നതും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃത്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ആയി
ല്യംതിരുേമനിേയാടു് ഒരിക്കൽ അകുേതാഭയനായി
അവിനീതമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിനു മറുപടിപറയുക നി
മിത്തം അവിടെത്ത അപ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചേപ്പാൾ
“വിസ്തീർണ്ണാ പൃഥിവീ, ജനാശ്ച ബഹവഃ കിം കിം ന
സംഭാവ്യേത” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു രാജധാനി വിട്ടു
വീണ്ടും ഒരു വിേദശപര്യടനത്തിൽ ഏർെപ്പടുകയും കാ
ശിയിെല ബാലശാസ്ത്രി, കല്ക്കത്തയിെല താരാനാഥ
തർക്കവാചസ്പതി മുതലായ പണ്ഡിതപ്രേവകന്മാരുെട
സ്േനഹബഹുമാനങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്തു.
താൻ അനന്തശയനത്തുകാരനായ ഒരു േദശസഞ്ചാരി
യാെണന്നു നമ്മുെട കഥാനായകൻ ബാലശാസ്ത്രികേളാ
ടു പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസത്തിനു
വ്യാഖ്യാനെമഴുതിയ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികെള അറിയു
േമാ എന്നു് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചതിനു് അതു താൻതെന്ന
യാെണന്നു നിേവദനം െചയ്കയും അതു േകട്ടു വിസ്മ
യസ്തിമിതനായ ആ േത്രധാവൃദ്ധൻ അേദ്ദഹെത്ത
ആലിങ്ഗനംെചയ്തു് ആശീർവ്വചനങ്ങൾ വർഷിക്കുക
യും െചയ്തുവേത്ര. ഏതാനും മാസേത്തയ്ക്കുമാത്രേമ
ആ വിരഹം നീണ്ടുനിന്നുള്ളു. അതിനിടയിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സാന്നിധ്യം അപരിഹാര്യമായിത്തീരുകയാൽ
മഹാരാജാവു തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത ആളയച്ചു തിരിെയ
വരുത്തി വീണ്ടും തെന്റ സദസ്സിെല പണ്ഡിതസാർവ്വ
ഭൗമനായി അവേരാധിച്ചു. ശാസ്ത്രികൾ പ്രകൃത്യാ വിര
ക്തനായിരുന്നു; ഐഹികങ്ങളായ അഭ്യുദയങ്ങൾ യാ
െതാന്നിലും അേദ്ദഹത്തിനു് അഭിസന്ധിയുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം സദർ(ൈഹ)േക്കാടതി
യിെല പണ്ഡിതസ്ഥാനത്തിൽ ആേരാഹണം െചയ്യു
വാൻ ആയില്യംതിരുേമനി ക്ഷണിച്ചു. എങ്കിലും തെന്റ
േദവ്യുപാസനയ്ക്കു പ്രതിബന്ധമായിത്തീരുെമന്നു േതാ
ന്നിയതിനാൽ ശാസ്ത്രികൾ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചില്ല.
േഗാമത്യംബെയ മന്ത്രശാസ്ത്രേപ്രാക്തമായ ശക്തിരൂ
പത്തിൽ ആരാധിക്കുക, ഛാത്രന്മാെര ശാസ്ത്രങ്ങൾ
അഭ്യസിപ്പിക്കുക, സുഹൃത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുമാ
യി വാക്യാർത്ഥവിചാരം െചയ്യുക. വിവിധവിഷയങ്ങെള
അധികരിച്ചു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ഇവ മാത്രമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിയേമനയുള്ള കൃത്യപരിപാടിയിൽ
െപട്ടിരുന്നതു്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ശാസ്ത്രികൾ കാ
ലാന്തരത്തിൽ വിസ്മയനീയമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാ
ദിച്ചു. കൂെടക്കൂെട ഇലത്തൂർഗ്രാമത്തിൽ േപായി കുേറ
ദിവസം താമസിക്കുകയും താൻ നവീകരണം െചയ്ത
ഗ്രാമവാപിയുെട തീരത്തിൽ തെന്റ ചലവിൽ ഒരാലിെന്റ
ചുവട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഗണപതിെയ (അശ്വത്ഥഗണനാ
ഥൻ) േസവിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. 1062 കർക്കടകമാ
സം 31-ാം൹ ആ ആശ്ചര്യവിദ്യാനിധി തിരുവനന്തപുര
ത്തുള്ള സ്വഗൃഹത്തിൽവച്ചു യശശ്ശരീരനായി ശിവസായൂ
ജ്യം പ്രാപിച്ചു.

ശിഷ്യന്മാർ
ശാസ്ത്രികൾക്കു തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒട്ടു വളെര ശിഷ്യ
ന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ േകര
ളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ല
േല്ലാ. കവികർമ്മത്തിനു പുറേമ അവിടുന്നു േവദാന്തവും
മന്ത്ര ശാസ്ത്രവും ആ മഹാേനാടു് അഭ്യസിച്ചു. മന്ത്രശാ
സ്ത്രത്തിൽ അവിടുെത്ത േജ്യഷ്ഠൻ അനന്തപുരത്തു രാ
ജരാജ്വർമ്മ മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യനായിരുന്നു. ഗുരുനാഥെന്റ മരണത്തിൽ പരിത
പ്തനായ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ േജ്യഷ്ഠനു്
“ശ്രീശങ്കേരാപമാനാഃ ശ്രീമദനാനന്ദനാഥഗുരുചരണാഃ

ശ്രീേമാദിനീസനാഥാഃ ശ്രീപുരേമവാപുരദ്യ പൂർവ്വാഹ്േണ”

എന്ന േശ്ലാകം അയച്ചുെകാടുത്തു. മദനാനന്ദൻ എന്നതു്
ആ ആചാര്യനു സമ്പ്രദായസിദ്ധമായ നാമേധയമാകു
ന്നു. അടുത്ത പടിയിൽ ഗണിേക്കണ്ട ഒരു ശിഷ്യനാണു്
അന്നെത്ത ഒരു നല്ല ഭാഷാകവിയായ ആറ്റുകാൽ ശങ്ക
രപ്പിള്ള. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി േമൽ പ്രസ്താവിക്കും. ശങ്കര
പ്പിള്ള ശാസ്ത്രികെള േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിൽ താെഴ
ക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ േസ്താത്രം െചയ്യുന്നു.
“നരത്വവ്യാേജന വന്നവതാരെത്ത െചയ്െതാ–
രിലത്തൂർബ്രഹ്മേജ്യാതിെസ്സാന്നിഹ വിളങ്ങുന്നു.

യാെതാന്നിൻ ഗുണേശ്രണി െചാല്ലുവാനാർക്കും പണി;
യാെതാന്നിൻ കീർത്തിവല്ലി നിർജ്ജിതാേശഷമല്ലി;
യാെതാന്നിൻ കൃപാഝരി പൂയൂഷപ്രഭാകരി;
യാെതാന്നിൻ തത്വേബാധം പാർക്കിേലാ ഭൂര്യഗാധം;
യാെതാന്നിൻ ധ്യാനരൂപം ചിൽകലാസൂക്ഷ്മദീപം;
യാെതാന്നിൻ നിത്യകൃത്യം േയാഗികൾക്കതിസ്തുത്യം;
യാെതാന്നിൻ കാവ്യബന്ധം ഗണേന സദാനന്തം;
യാെതാന്നിൻ കൃപാശീലം െചാല്ലുവാനഹം നാലം;
യാെതാന്നിൻ തിരുനാമം രാമശർമ്മാഭിരാമം;
യാെതാന്നിൻ സുകിങ്കരൻ പാർക്കിലിന്നിശ്ശങ്കരൻ.”

കൃതികൾ
ശങ്കരപ്പിള്ള “യാതിന്നിൻ കാവ്യബന്ധം ഗണേന സദാ
നന്തം” എന്നു ഗാനം െചയ്തിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണു്.
അത്ര വളെര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാസ്ത്രികൾ രചിക്കുകയുണ്ടാ
യി. കവിയശസ്സിൽ കാംക്ഷയില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടു്
ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലത്തിൽ
സദ്വൃത്ത രത്നാവലിയും ശ്രീരാമസ്തുതിരത്നവും എന്ന
കൃതിെയാഴിച്ചു മറ്റു് അധികെമാന്നും പ്രസിദ്ധീകൃതമായി
ല്ല. മരണാനന്തരം അേനകം വാങ്മയങ്ങൾ നശിച്ചു
േപായിട്ടുണ്ടു്.മലയാളത്തിൽ (1) ജലന്ധരാസുരവധം
ആട്ടക്കഥയും, (2) വിജ്ഞപ്തികഥ എെന്നാരു െച
റിയ ഗദ്യകൃതിയും മാത്രേമ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വി
ജ്ഞാപ്തികഥ പ്രജകൾ അനുഭവിച്ചുവന്ന ചില സങ്ക
ടങ്ങെളപ്പറ്റി വിശാഖം മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച ഒരു
നിേവദനമാണു്. 1056-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ വീരമാർ
ത്താണ്ഡവർമ്മചരിതം ആട്ടക്കഥയിെല ആദ്യെത്ത മൂ
ന്നു േശ്ലാകങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകതെന്ന. (3) ഗണ
മക്രിയാക്രമം എെന്നാരു മണിപ്രവാളകൃതിയുെണ്ടന്നു
പറഞ്ഞുേകട്ടിേട്ടയുള്ളൂ. സംസ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കൃതികെള കാവ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ,
േസ്താത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന നാ
ലു വകുപ്പുകളായി പിരിക്കാം. കാവ്യഗ്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ (1)
സുരൂപരാഘവം മഹാകാവ്യം, (2) കീർത്തിവിലാസ
ചമ്പു, (3) ഗാന്ധാരചരിതം, (4) പാർവതിപരിണയം,
(5) അംബരീഷചരിതം, (6) തുലാഭാരപ്രബന്ധം, (7)
അന്യാപേദശ ദ്വാസപ്തതി, (8) ഗൗണസമാഗമം, (9)
കാശിയാത്രാനുവർണ്ണനം എന്നി ഒൻപതു ഖണ്ഡകാവ്യ
ങ്ങൾ (10) ൈകവല്യവല്ലീപരിണയം നാടകം തുടങ്ങിയ
വാങ്മയങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. ൈകവല്യവല്ലീപരിണ
യത്തിൽ കുേറ ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ
അതു് ഒരിടത്തും കാണാനില്ല. ഇവയ്ക്കും പുറേമ (11)
തിരുമാസപ്രബന്ധം, (12) ശ്രീധർമ്മസംവർദ്ധനീമാഹാ
ത്മ്യം (അഥവാ ഇലത്തൂർ സ്ഥലപുരാണം), (13) പന്ത
ളപുരീമാഹാത്മ്യം, (14) ശാകുന്തളം ചമ്പു എന്നീ കൃതി
കൾകൂടി ശാസ്ത്രികൾ രചിച്ചതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇവ കണ്ടു
കിട്ടീട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ (15)
സദ്വൃത്തരത്നാവലി, (16) രാേമാദയം, (17) േക്ഷത്രത
ത്ത്വദീപിക ഇങ്ങിെന മൂന്നുണ്ടു്. ശ്രീരാമസ്തുതിരത്നം
സദ്വൃത്തരത്നാവലിയുെട ഒരനുബന്ധം തെന്ന. േസ്താ
ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു സംഖ്യയില്ല. അവയിൽ (18) േദവ്യ
ഷ്ടപ്രാസശതകം, (19) ശിവാഷ്ടപ്രാസശതകം, (20) വി
ഷ്ണ്വവഷ്ടപ്രാസശതകം, (21) േദവീവർണ്ണമുവലി, (22),
(23) രണ്ടു് ആര്യാശതകങ്ങൾ, (24) ശ്രീകൃഷ്ണദണ്ഡകം,
(25) ത്രിപുരസുന്ദരീേകശാദിപാദസ്തവം, (26) ശ്രീരാ
മാശ്രയേസ്താത്രം, (27) മധുസൂദനാഷ്ടകം, (28) ഹനൂമദ
ഷ്ടകം, (29) കലിനാശന േസ്താത്രം. (30) പുണ്ഡരീകപു
േരശേസ്താത്രം, (31) ശ്രീകേണ്ഠശ്വരേസ്താത്രചിന്താമണി,
(32) ധർമ്മസംവർദ്ധനീേസ്താത്രം, (33) ശ്രീലളിതാപ്രാ
തഃസ്മരണേസ്താത്രം, (34) അശ്വത്ഥഗണ നാഥാഷ്ടകം
എന്നിങ്ങെന ചിലെതല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േദ
വീവർണ്ണമുക്താവലിയിൽ അ മുതൽ ക്ഷ വെരയുള്ള
അക്ഷരങ്ങെളെക്കാണ്ടു യഥാക്രമം ആരംഭിക്കുന്ന അൻ
പെത്താന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. ആര്യാശത
കദ്വയം േഗാമതീസ്തുതിപരമാണു്. ആദ്യെത്ത ശതക
ത്തിൽ നൂെറ്റട്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉള്ളതുെകാണ്ടു് അതിെന
ആര്യാേഷ്ടാത്തരശതകെമന്നും പറയും. ശ്രീത്രിപുരസു
ന്ദരീേകശാദിപാദവും ശ്രീരാമാശ്രയേസ്താത്രവും േഗാ
പികാഗീതിയുെട മട്ടിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. കലിനാ
ശനേസ്താത്രത്തിൽ കവി നളമഹാരാജാവിേനയും, പു
ണ്ഡരീക പുേരശേസ്താത്രത്തിൽ ൈവക്കത്തപ്പേനയും,
ശ്രീകേണ്ഠശ്വര േസ്താത്രചിന്താമണിയിൽ ശ്രീകേണ്ഠശ്വര
ത്തു ശിവേനയും, ധർമ്മസംവർദ്ധനീേസ്താത്രത്തിൽ ഇല
ത്തൂർ േദവിേയയും. അശ്വത്ഥഗണനാഥാഷ്ടകത്തിൽ
താൻ ഇലത്തൂരിൽ പ്രതിഷ്ഠിപ്പിച്ച ഗണപതിേയയും
സ്തുതിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രികളുെട േദവീേസ്താത്രങ്ങളിൽ ചില
തിനു സൗന്ദര്യലഹരിേപാെല മന്ത്രശാസ്ത്രസിദ്ധമായ
മാഹാത്മ്യവുമുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ്ണദണ്ഡകം രാസക്രീഡാവർ
ണ്ണനാത്മകമായ ഒരു ലഘുകൃതിയാകുന്നു. സ്വകീയഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾക്കുള്ള ടീകകൾ കൂടാെത ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം
മാത്രേമ വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി അറിവുള്ളു. ആ വ്യാഖ്യാ
നത്തിനു മഞ്ജുഭാഷിണി എന്നാണു് േപർ. ഇങ്ങെന
മുപ്പതിൽച്ചില്വാനം കൃതികൾ അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതായി
െതളിയുന്നു; അവയിൽ ചിലതിെനപ്പറ്റി മാത്രം അല്പം
പ്രസ്താവിക്കാം.
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2 സുരൂപരാഘവം മഹാകാവ്യം
സുരൂപരാഘവത്തിെല ഇതിവൃത്തം രാമായണംത
െന്നയാണു്. ഭട്ടികാവ്യത്തിേന്റയും മറ്റും രീതിയിൽ വ്യുൽ
പിത്സുകൾക്കു വ്യാകരണത്തിൽ പരിനിഷ്ഠിതമായ
ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് കവി പ്രസ്തുത
കാവ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആെക പതിനഞ്ചു സർഗ്ഗ
ങ്ങൾക്കുേമലുെണ്ടന്നു് അഭിയുക്തന്മാർ പറഞ്ഞു േകട്ടി
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും അഷ്ടമസർഗ്ഗത്തിൽ മൂപ്പത്തിമൂന്നാമെത്ത
േശ്ലാകംവെരയുള്ള ഭാഗേമ എനിക്കു വായിക്കുവാൻ ഇട
വന്നിട്ടുള്ളൂ. ശാസ്ത്രകാവ്യമാകയാൽ ഗ്രന്ഥകാരൻത
െന്ന വിസ്തരിച്ചു് ഒരു വ്യാഖ്യാനവും എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്.
വ്യാകരണസൂേത്രാദാഹരണങ്ങാൾക്കു പുറെമ യേഥാ
ചിതം ഹൃദ്യങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങളും സന്നിേവശിപ്പിച്ചി
ട്ടുള്ള ഈ കാവ്യം പണ്ഡിതന്മാർെക്കന്നേപാെല ഭാവു
കന്മാർക്കും ആനന്ദപ്രദമാകുന്നു. ശാസ്ത്രികളുെട പാണി
നീയമർമ്മജ്ഞതയ്ക്കും, അലങ്കാരപ്രേയാഗചാതുര്യ
ത്തിനും, േദശാഭിമാനവിജൃംഭണത്തിനും, ഫലിതരസി
കതയ്ക്കും ഉദാഹരണമായി ഓേരാ േശ്ലാകം ഉദാഹരി
ക്കാം.
1. സ്ത്രീപ്രത്യയം-ദശരഥെന്റ പൂജാഗൃഹം:
“യത്ര പ്രേവണീഷു സുേലാഹിനീഷു

മൃദ്വീഷു കാളീഷു ച ലാക്ഷികീഷു
ഏനീഷു േശാണീഷു സുവർണ്ണലിപ്തീ–
ഷ്വധ്യാസനം േത പരിേതാ നിേഷദുഃ.”
2. അലങ്കാരം-അഹല്യാേമാക്ഷം:
“സംസർഗ്ഗമാേത്രണ പരസ്യ പുംസഃ

പാഷാണഭൂയം രമണീമണീതാ
പാദാർനുഷംേഗണ പരസ്യ പുംേസാ
േയാഷിന്മണീഭൂയമഗാൽ പുനസ്സാ.”
3. േദശാഭിമാനം-അഭിേഷകസംഭാരം:
“പരിഹിതനവവൈസ്രർമ്മൗലിഭാസ്വച്ഛിരൈസ്രർ–

വൃതവിവിധതനുൈത്രഃ കാർത്തികീചന്ദ്രവൿൈത്രഃ
ധൃതകനകവിഭൂൈഷർന്നാഗൈരർമ്മഞ്ജുേവൈഷ–
രജനി രജനിസീമാ േകരളശ്രാവണീവ.”

4. ഫലിതം-മന്ഥരയും അവളുെട സഖി കാരീഷഗന്ധി
യും തമ്മിലുള്ള സംവാദം:

സഖി–
“േഹ! വേക്ര കുടിേല ജഹാഹി ധിഷണാം

രാമാ മയാ േനാച്യേത
ഭൂേയാ വച്മ്യഭിേഷക്ഷ്യതി ക്ഷിതിപതി–
സ്തം കൗശേലയം പ്രിയം.”

മന്ഥര–
“കാ വാ സാ കുശലാ യദീയതനയം
രാേജ്യഭിേഷക്ഷ്യത്യസൗ”

സഖി–
“നാഹം വച്മി തഥാതിേവല്ലിതമേത! ത്വം

സാവധാനാ ശൃണു
േയാ വീേരാ ജനകാത്മജാമുദവഹത്തസ്യാഭിർ
േഷേകാധുനാ.”

മന്ഥര–
“േകാ വീേരാ ഭഗിനീം നിജാമുദവഹദ്യസ്യാ ന
പത്യന്തരം.”

സഖി–
“ൈകടില്യം കുടിേല! വിമുഞ്ച സരളീഭൂയ ത്വയാ

ശ്രൂയതാം
മാേഹയീരമണസ്യ
സർവസുഖസസ്യാദ്യാഭിേഷേകാത്സവഃ.”

മന്ഥര–
“യം ഭൂമീരമേണാഭിേഷക്ഷ്യതി മുദാ േകാ വാ
വൃഷസ്താദൃേശാ?”

സുഖി–
“മുഗ്േദ്ധ! നാവസരസ്ത്വയാ പ്രലപിതും
യാമ്യാളേയാേഗ്ര ഗതാഃ.”
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3 കീർത്തിവിലാസചമ്പു
ഈ ചമ്പുവിെന്റ ഒരു ഉല്ലാസം മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. 94
പദ്യങ്ങളും ഏതാനും ചില ഗദ്യങ്ങളും ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ കവി ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാ
വിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു് ആയില്യംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പു
രാെന്റ അപദാനങ്ങെള അനുകീർത്തനംചയ്യുന്നു. 1033ലാണു് ഇതിെന്റ നിർമ്മിതിെയന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു.
ഇതിെല വസ്തുനിർേദ്ദശാത്മകമായ പദ്യമാണു് താെഴ
േചർക്കുന്നതു്.
“ധർേമ്മാ ദൃഷ്ടഃ ശ്രുേതാ വാ സകൃദപി മനസാ

സംസ്കൃതഃ കീർത്തിേതാ വാ
നാകം േലാകം ത്രിേലാകം നയതി നഹി മൃഷാ
തത്ര േവദാഃ പ്രമാണം
തസ്മാച്ഛ്റീരാമവർമ്മാഹ്വയയുവനൃപേത–
ർദ്ധർമ്മവിശ്രാമഭൂേമഃ
കീർത്തിം വിൈശ്വകഹൃദ്യാം വിബുധജനമുേദ
വർണ്ണേയ വർണ്ണനീയം.”

ഒരു ശിവരാത്രിദിവസം ശ്രീപരേമശ്വരെന യുവരാജാ
വു ഭക്തിപൂർവ്വം ഉപാസിക്കുന്നു. തനിക്കു ധർമ്മചിന്ത
യും പരമാത്മേബാധവും ഉണ്ടാകണെമന്നു് അവിടുന്നു
പ്രാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ “േവദാന്തശ്രവണവിധിം വിധിത്സ്വ
സദ്ഭിഃ” എന്ന ഭഗവാെന്റ അശരീരിവാക്യം േകൾക്കുന്നു.
പിേറ്റ ദിവസം ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാെര ആനയിച്ചു്
അവരുമായി പല സല്ലാപങ്ങളിലും ഏർെപ്പടുന്നു. ആ
പണ്ഡിതന്മാരിൽ അനന്ത രാമശാസ്ത്രികെളപ്പറ്റിയുള്ള
കവിയുെട തൂലികാചരിത്രം ഞാൻ അന്യത്ര പ്രദർശി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിനുപുറേമ അപ്പാദീക്ഷിതർ,
പണ്ഡിതർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രി, െവങ്കടരാമ ശാസ്ത്രി, ശീ
നുഅയ്യങ്കാർ, അപ്പുഅയ്യങ്കാർ ഇവേരയും കവി വർണ്ണി
ക്കുന്നുണ്ടു്. കവി തെന്നപ്പറ്റി എഴുതീട്ടുള്ള േശ്ലാകമാണു്
ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.
“പാടീരദ്രവസിക്തചമ്പകലതാവാടീലസന്മാലതീ–

േകാടീനിര്യദരീണമാധവഘനീശൗടീര്യഹൃന്മാധുരീം
േഘാടീനാമനുകുർവതീം സ്വവശയൻ ധാടീം ജവാൽ
സാഹിതീം
േകാടീരാതനേഗാമതീചരണഭാഗാടീകതായം കവിഃ.”

രജസദസ്സിൽ ൈവയാകരണൻ, താർക്കികൻ, മീമാം
സകൻ, അൈദ്വതി മുതലായവർ അവരവരുെട ശാ
സ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങെള പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സന്ധ്യേയാ
ടുകൂടിയാണു് സേമ്മളനം സമാപിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത
ചമ്പുവിെല “പ്രതിദിവസമുജ്ജൃംഭ മാണമേഹാത്സവാരം
ഭാശ്ചന്ദ്രമണ്ഡലകുശലാനുേയാഗസംഭൃതസ മുേദ്യാഗസ
മുേത്സധസൗധനിരവഗ്രഹവിഹരമാണരമണീയരമണീ
ശിേരാമണീഗണ” ഇത്യാദി േകരളേദശവർണ്ണനാത്മക
മായ ഗദ്യം വിേശഷിച്ചും േമാഹനമായിട്ടുണ്ടു്.
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4 ഗാന്ധാരചരിതം തുടങ്ങിയുള്ള മൂന്നു

ലഘുകാവ്യങ്ങൾ

ഹരികഥാകാലേക്ഷപത്തിെന്റ േപ്രാത്സാഹനത്തിൽ
സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെനന്നതുേപാെല ആയി
ല്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനും കൗതുകമുണ്ടായിരു
ന്നു. അതിേലയ്ക്കു് അവിടുന്നും തഞ്ചാവൂരിൽനിന്നു ചില
പുതിയ ഭാഗവതരന്മാെര വരുത്തുകയുണ്ടായി. അവരു
െട ഉപേയാഗത്തിനു മഹാരാഷ്ട്രൈശലിയനുസരിച്ചു പ്രാ
േയണ ആര്യ, പഞ്ചചാമര മുതലായ സംഗീതഗന്ധിക
ളായ വൃത്തങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളാണു്
ഗാന്ധാരചരിതവും പാർവതീസ്വയംവരവും അംബരീ
ഷചരിതവും. പാർവതീസ്വയംവരത്തിെല േശ്ലാകങ്ങൾ
യമകാലംകൃതങ്ങാളാെണന്നു് ഒരു വിേശഷം കൂടിയുണ്ടു്.
ഗാനങ്ങൾ പ്രേത്യകമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഗാന്ധാര
ചരിതത്തിെല ഇതിവൃത്തം ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിക്കാം.
ഗാന്ധാരൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ േഗാകർണ്ണേത്ത
യ്ക്കുേപായി ഒരു ശിവരാത്രിദിവസം ശ്രീപരേമശ്വരെന
പൂജിച്ചു. തദനന്തരം അയാൾ ഒരു ദാശസ്ത്രീയിൽ അനു
രക്തനായിത്തീരുകയും അവളുമായി താൻ െചയ്ത ഉട
മ്പടിയനുസരിച്ചു് എന്നും അവൾക്കു മാംസാഹാരം െകാ
ണ്ടുെചന്നു െകാടുക്കയും െചയ്തു വന്നു. അങ്ങിെനയിരി
േക്ക ഒരിക്കൽ ഒരു മഹർഷിയുെട ആശ്രമ മൃഗം െവള്ളം
കുടിക്കാൻ ഒരു സരസ്സിൽ ഇറങ്ങി; അതിെന ആ ബ്രാ
ഹ്മണബ്രുവൻ അെമ്പയ്തുെകാന്നു. മഹർഷി അയാൾ
ജ്വര തൃഷ്ണാർത്തനായി മരിക്കേട്ട എന്നു ശപിച്ചു. ഗാ
ന്ധാരൻ തിരിെയ ഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു േപായതും ജ്വരാർ
ത്തനായതും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദാഹം അസഹ്യമാക
യാൽ ഭാര്യേയാടു കുേറ െവള്ളം െകാണ്ടുവരണെമന്നു
താെഴ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചു.
“അയി ശശിവദേന സുേകശി വാേമ

ദൃശിവസുേധാർവശിവാരി േദഹി ശീഘ്രം”

തദ്വാരാ ‘ശിവ ശിവ’ എന്നു രണ്ടാവർത്തി അയാൾ
ക്കു ശിവനാമം ഉച്ചരിക്കുവാൻ ഇടവന്നു. അതുനിമി
ത്തം ശിവെന്റ പാർഷദന്മാർ യമഭടന്മാെര ആട്ടിേയാ
ടിക്കുകയും ആ മഹാപാപി പിന്നീടു വളെരക്കാലം ത്യ
ക്തകൽമഷനായി ജീവിച്ചു് ആയുരന്തത്തിൽ ശിവസാ
യൂജ്യം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു. പാർവതീസ്വയം വര
ത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകമാണു് താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.
വൃദ്ധേവഷനായ ശിവൻ തപസ്സുെചയ്യുന്ന പാർവതിേയാ
ടു് ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
“അഗുണമപർണ്ണമേഗാത്രം

ഗുണിനി സുവർേണ്ണ സുേഗാത്രവരജാേത
ഗിരിശം ലിപ്സസി കിമേയ
ഗുണിനി സുവർേണ്ണ സുേഗാത്രവരജാേത.”

പാർവതീേദവിയുെട ജനനംമുതൽ കുമാരസംഭവം വെര
യുള്ള കഥ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. അംബരീഷചരിത
ത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങേളയുള്ളു.
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5 തുലാഭാരപ്രബന്ധം
ശാസ്ത്രികളുെട കവനകലാകുശലതയ്ക്കു മൂർദ്ധാഭിഷി
ക്േതാദാഹരണമായി പരിലസിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു്
തുലാഭാര പ്രബന്ധം. വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്
1060-ൽ നടത്തിയ തുലാപുരുഷദാനമാണു് വിഷയം. നൂ
റിലധികം േശ്ലാകങ്ങൾ ഈ കൃതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.
ഒന്നാമെത്ത േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്.
“േതജസ്വീ േമദിനീഭൃദ്വിബുധപരിവൃഢ–
സ്സർവരത്നാകേരാസ്മീ–

ത്യുത്േസ കാദ്വഞ്ചിഭൂഭൃൽകലതിലകവിശാ–
േഖന സാകം തുലായാം
ആരൂഢഃ സ്വർണ്ണരത്നപ്രകാരമയവപു–
ർന്നീചൈകർേമ്മരുരാസീൽ
സാമ്യം വാഞ്ച്ഛൻ മഹദ്ഭിഃ പ്രകടയതി ലഘു–
ർന്നീചതാേമവ നൂനം.”

ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്തുന്നു.
“ശ്രീമാൻ വിശാഖക്ഷിതിപാലമൗേല!
ത്വൽകീർത്തിമുക്താഫലജാലമാര്യാഃ
ഹാരം വിധാതും ഭവേതാ ഗുണാനാ–
മന്തം വിചിന്വന്തി ന തം ലഭേന്ത.”

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ചില ഫലിതേശ്ലാകങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്.
“അവൻ വരാനവൻ നിത്യമിവൻ നാരീമേനാ ഹരൻ
മലയാളംകൃതമഹീ േപാത്തിമാരാരിവൻ സുഖം.”

ആ േശ്ലാകം േകട്ടാൽ അവ്യുൽപന്നന്മാർ അതു ഭാഷയാ
െണന്നു സംശയിച്ചുേപാകും. ഇതാ അതുേപാെല മെറ്റാ
രു േശ്ലാകം.
“ആേസദിവാൻ ശ്രിയം രാജാ ബഹിഷ്കാരപേരാഽസതാം
ശിരസ്ഥദാരി തശ്രീകപർദ്ദഃ സർവാധികാരവാൻ.”

ഇതിൽ കവി ദിവാൻ, േപഷ്കാർ, ശിരസ്തദാർ, സർ
വാധികാര്യക്കാർ എന്നീ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട സ്മരണ
െയക്കൂടി അക്ലിഷ്ടമായി ഉത്ഥാപനം െചയ്യിക്കുന്നു.
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6 അന്യാപേദശദ്വസപ്തതി
േപരുെകാണ്ടുതെന്ന ഈ കൃതിയിൽ 72 േശ്ലാകങ്ങൾ
അടങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നു കാണാവുന്നതാണേല്ലാ. ഒരിക്കൽ
ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് ഒരു ശില്പി
ദന്തംെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ത്രാസ് അടിയറവയ്ക്കുകയും
ഉടൻ ആ ത്രാസിെനപ്പറ്റി ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കി െചാ
ല്ലണെമന്നു് അവിടുന്നു് അടുത്തു നിന്നിരുന്ന ശാസ്ത്രിക
േളാടു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും െചയ്തു. ശാസ്ത്രികൾ ത്രാ
േസാെടാപ്പം മഹാരാജാവിേനയും പരാമർശിച്ചുെകാണ്ടു്
അേന്യാപേദശരൂപത്തിൽ താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം
ഉച്ചരിച്ചു.
“ഉൈച്ചഃ പ്രാപയേസ പദം ലഘുതരാ–

നർത്ഥാനധസ്താദ്ഗുരൂൻ
ജിഹ്വാം േലാലതമാം ബിഭർഷി കുടിലാ
വിസ്രംസിനസ്േത ഗുണാഃ
അേപ്യവം ധട! താരതമ്യകലനാ–
ചാതുര്യധൗേര്യയതാ
ത്വയ്യാധീയത േയന സർവവിദസൗ
ധാൈതവ കിം ബ്രൂ മേഹ?”

മഹാരാജവു േശ്ലാകം േകട്ടു കുപിതനായില്ല. പ്രത്യുത
ആ രീതിയിൽ ഒരു കാവ്യം തെന്ന രചിക്കണെമന്നു
കല്പിച്ചു. ഒരു േശ്ലാകംകൂടി മാതൃകയായി കാണിക്കാം.
ധനവാെന്റ മിത്രമായ ദരിദ്രെന്റ പിന്നാെലയും ധനാർ
ത്ഥികൾ പാഞ്ഞുെചല്ലുന്നതു്:
“അസ്ഥീേന്യവ വിഭൂഷണാനി കരുതാം ധത്താം കപാലം

കേര
വസ്താം വാ ഗജചർമ്മ ലിമ്പതു ചിതാഭസ്മാനി വാ ഭിക്ഷതാം
ആസ്താം വാ പിതൃകാനേന തദപി േനാ
ജാത്വർത്ഥിഭിർമ്മുച്യേത
ശ്രീകേണ്ഠാസ്യ സഖാ ധേനശ ഇതി യദ്വാർത്താ
ജഗദ്വിശ്രുതാ.”
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7 ഗൗണസമാഗമം
ഇതു െകാല്ലം 1038-ാംമാണ്ടു തിരുവനന്തപുരം സന്ദർ
ശിച്ച േലാഡു്േനപ്പിയർ എന്ന മദിരാശി ഗവർണ്ണരുെട
ആഗമനേത്തയും ആ അവസരത്തിൽ നടന്ന ആേഘാ
ഷങ്ങേളയും സരസമായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമാ
ണു്.
ഗൗണപദംെകാണ്ടാണു് കവി ഗവർണ്ണെര വ്യപേദശി
ക്കുന്നതു്. മഹാരാജാവിെന സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹ
ത്തിനു ഗൗണത്വം േപായി മുഖ്യത്വം വന്നുവേത്ര.
“ശ്രീവഞ്ചിക്ഷിതിപാകശാസനസഭാം യാതസ്യ
ഗൗണപ്രേഭാ–

സ്സൽകാൈരരഭിയാനസൂക്തികരദാനാഗ്രാസേനാപക്രൈമഃ
മുൈഖ്യവ പ്രഭുതാ തദാ സമഭവദ്ഗൗണീ പുനർഗ്ഗൗണതാം
രൂപേസ്യാപഗതസ്യ േഹമഗുളികാം കാ നാമ
ദുർവർണ്ണതാ?”

മഹാരാജാവു പ്രതിസന്ദർശനത്തിനു േപാകുന്ന ഘട്ടം
അത്യന്തം മേനാേമാഹനമായ ഒരു ഗാഥെകാണ്ടാണു്
കവി നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിൽനിന്നു ചില വരി
കൾ മാത്രേമ എടുത്തു കാണിക്കുവാൻ തരമുള്ളൂ.
“രാജീവാദിവിതാനിതേതാരണ

രാജീരാജിതരാജപേഥ
ജങ്ഗമേഹമഗിരാവിവ ശനൈക–
രങ്ഗതി തുങ്േഗ പുഷ്യരേഥ
നാളീേകാദിതഭീഷണേഘാഷണ
പാളീവിചലിത ൈശലകുലം
ചിത്രധ്വജപടരാജിസുവീജിത–
മിത്രരഥാശ്വശതാങ്ഗഗണം
സുന്ദരഘണ്ടാഘണഘണനിക്വണ
മന്ദരമന്ദഗദന്തികുലം
തുങ്ഗതുരങ്ഗഖുേരാദ്ധൃതധൂളീ–
സങ്ഗപിശങ്ഗിതേമഘപഥം.”

എന്നിങ്ങെന ആ ഗാഥ പുേരാഗമിക്കുന്നു.
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8 കാശിയാത്രാനുവർണ്ണനം
വിശാഖംതിരുേമനി 1057-ൽ കാശിെക്കഴുന്നള്ളി തിരി
ച്ചുവരുന്നതുവെരയുള്ള സംഭവങ്ങെള കവി ആര്യാവൃത്ത
ത്തിൽ 120 േശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടു് ഈ കാവ്യത്തിൽ വർ
ണ്ണിക്കുന്നു.
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9 സദ്വൃത്തരത്നാവലി
സദ്വൃത്തരത്നാവലി സവ്യാഖ്യാനം ആയില്യംതിരു
നാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു ശാസ്ത്രി
കൾ രചിച്ചു. 1053-ൽ അതു തിരുവനന്തപുരം സർക്കാര
ച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു േകരളലിപിയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമാ
യി. ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്ര ബൃഹത്തും വിശ്വേതാ
മുഖവുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം സംസ്കൃതത്തിൽ േവെറയില്ല.
അതിെന ശാസ്ത്രികളുെട വാങ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാമേത്ത
തായിത്തെന്ന പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്. ഡാക്ടർ
ബർണ്ണൽ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം വായിച്ചുേനാക്കി ഒരു ആധു
നികഭാരതീയനാണു് അതിെന്റ പ്രേണതാെവന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കയില്ലന്നു േപാലും അഭിപ്രാ
യെപ്പടുകയുണ്ടായി. ഉപക്രമത്തിൽ ആയില്യം തിരുേമ
നിെയ പ്രശംസിക്കുന്ന മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ
ഒടുവിലേത്തതാണു് ചുവേട കുറിക്കുന്നതു്.
“ശുഷ്മാണപ്രതിപക്ഷകക്ഷദഹേന ചേക്രണ

േലാകാവേന
ശൂേലനാർത്ഥികേനഷു താപഹരേണ
രാജാനപാദശ്രിതാം
സൂത്രാമാണയശസ്സു ജീവവചേന സ്വാത്മാനഭൂേതഷ്വിതി
േപ്രഷ്േഠാ േയാ ഭവതി ക്ഷിതൗ സ ജയതി ശ്രീരാജരാേജാ
മഹാൻ.”

വൃത്തരത്നാകരേത്താടു തനിക്കുള്ള കടപ്പാടു വലുതാ
െണന്നു ശാസ്ത്രികൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടു്.
“ഭാനുേതേജാമയരസലിങ്ഗാത്മാതിഗഭീരിമാ

വൃത്തരത്നാകേരാപാേരാ രത്നാകര ഇവാപരഃ
വൃത്തരത്നാകേരാന്നീൈതർവ്വർണ്ണമാത്രാഗണാത്മൈക:
ഗ്രഥ്യേത ഛാന്ദൈസർവൃൈത്തർവൃത്തരത്നാവലീ മയാ”

എന്നാണു് അേദ്ദഹം പറയുന്നതു്. ശ്രീരാമസ്തുതിരത്നം
എന്നു് 162 േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒരു കൃതികൂടി അനുബന്ധരൂ
പത്തിൽ എഴുതിേച്ചർത്തു് അതിൽ ബൃഹത്യാദിച്ഛന്ദസ്സുക
ളിൽ അടങ്ങിയ അപ്രസിദ്ധങ്ങളും എന്നാൽ ഗ്രാഹ്യങ്ങ
ളുമായ പല വൃത്തങ്ങേളയും ലക്ഷണസേമതം ഉദാഹരി
ച്ചിരിക്കുന്നു.
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10 രാേമാദയം
ഇതു് ഒരു അലങ്കാരഗ്രന്ഥമാണു്. ചന്ദ്രാ േലാകത്തി
േന്റയും മറ്റും രീതിയിൽ പൂർവ്വാർദ്ധം ലക്ഷണവും ഉത്ത
രാർദ്ധം ലക്ഷ്യവുമായി വസന്തതിലകവൃത്തത്തിലുള്ള
േശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടു് എല്ലാ അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങേളയും
ശാസ്ത്രികൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നു.
ലക്ഷ്യവിഷയം രാമ സമനായ ആയില്യംതിരുനാൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവുതെന്ന. േശ്ലാകങ്ങൾ ഏറ്റവും
ലളിതങ്ങളാണു്. പ്രതിവസ്തുപമെയപ്പറ്റിയുള്ള േശ്ലാകം
േനാക്കുക.
“സ്യാദ്വാക്യേയാര്യ്ദുഭേയാ: പൃഥേഗകധർേമ്മാ
നിർദ്ദിശ്യേത തദുപമാ പ്രതിവസ്തുപൂർവാ
ഓേജാഭേരണ ഭുവി രാജതി രാമരാജ–
േസ്താേജാഭേരണ ദിവി ദീവ്യതി രശ്മിമാലീ.”
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11 േക്ഷത്രത്വദീപിക
ഇതു് ഇംഗ്ലീഷിെല ‘േജാെമട്രി’യുെട രീതിയനുസരിച്ചു
ശാസ്ത്രികൾ രചിച്ച ഒരു േക്ഷത്ര വ്യവഹാരഗ്രന്ഥമാകു
ന്നു. ഇതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു വാർദ്ധക്യത്തിൽ
ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രാേയാഗികമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു
എന്നു െതളിയുന്നു. ഹാറ്റൺേക്ഷത്രഗണിതം (Hatton’s
Geometry) എന്ന പുസ്തകമാണു് അേദ്ദഹം പ്രാേയണ
ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. യൂക്ലിഡ്ഡിെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിെല എല്ലാ
പ്രേമയങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല; അതിലില്ലാത്ത ചിലെത
ല്ലാം കൂട്ടിേച്ചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്.
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12 േസ്താത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ
േസ്താത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിേന്റയും സ്വരൂപം ഇവി
െട പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ സൗകര്യമില്ല. ദിങ്മാത്രമായി
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“ആകാശാദിനമാദിപുരുഷം ശ്രീകാമുകാദ്യർച്ചിതം

ഭൂകാഗ്ന്യാശൂഗഖാർക്കേസാമയജമാനാകാരേമകാധിപം
േലാകാനാം ഭജതാമഭീഷ്മഫലദം േശാകാമയധ്വംസനം
പാകാനുഷ്ണഗുേശഖരം പശുപതിം ശ്രികാളകണ്ഠം ഭേജ.
പാകാരാതിസേഹാദരപ്രഭൃതിഭിന്നാകാലൈയേസ്സവിതം
ശാകാംഭഃപവനാശൈനശ്ശമധൈനേരകാഗ്രചിൈത്തസ്സദാ
ഏകാേന്ത പരിചിന്തിതം ശിവകരം
നൗകായമാനാംഘ്രികം
േശാകാംേഭാനിധിമുത്തരീതുമനസാം ശ്രീകാലകാലം ഭേജ.”

എന്നിങ്ങെന േപാകുന്ന ശിവാഷ്ടപ്രാസത്തിെന്റ മഹിമ
അന്യാദൃശംതെന്ന. അതിേനാടു കിടനില്ക്കുന്ന ഒരു കൃ
തി രാമഭദ്ര ദീക്ഷിതരുെട രാമാഷ്ടപ്രാസേമയുള്ളു.
“ഗാന്ധർവീകൃതകൃത്രിേമതരവചഃ! പത്രീകൃതശ്രീപേത!
ഭൂമിസ്യന്ദന! സാരഥീകൃതവിേധ! മൗർവ്വീകൃതാഹീശ്വര!
േകാദണ്ഡീകൃതകാഞ്ചനാചല! പുരാ േജതും പുരാണാം
ത്രയം
ശ്രീകേണ്ഠശ്വര! ചന്ദ്രേശഖര! കിേഭാ! ഗൗരീപേത!
പാഹി മാം.”

എന്ന േസ്താത്രം ശ്രീകേണ്ഠശ്വരേസ്താത്രചിന്താമണിയി
ലുള്ളതാണു്. ഇനിയും സമസ്യാവലി, ആഭാണകമാല,
ഇലത്തൂർ ബ്രാഹ്മണസമുദായത്തിനു ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല കാലത്തു വിവാഹാവസ
രങ്ങളിലും മറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എഴുതിെക്കാടുത്ത
ഒരു ദീർഘമായ മംഗളാശംസ ഇങ്ങെന ചില വാങ്മ
യങ്ങൾകൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അവെയപ്പറ്റി ഒന്നും ഒവിെട
പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.
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13 മഞ്ജുഭാഷിണി
ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസത്തിനു ശാസ്ത്രികൾ മഞ്ജുഭാഷിണി
എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചതു വിശാഖംതിരുേമനിയുെട
നിർേദശമനുസരിച്ചാെണന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന ആ വ്യാ
ഖ്യാനത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.
“ആേദേശന വിശാഖഭൂവലരിേപാര്യാവന്മനീഷാബലം

ശ്രീമൽകൃഷ്ണവിലാസകാവ്യതിലകം വ്യാഖ്യാതുമദ്യാരേഭ”

എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
“ചതുസ്സഹസ്ര്യാം നവഭിര്യുതായാം

ശൈതശ്ചതുസ്സപ്തിസംഖ്യയാപി
അതീതവത്യാം കലിവത്സരാണാം
വ്യാഖ്യാ കൃതാ മഞ്ജുളഭാഷിണീയം”

എന്ന വചനത്തിൽനിന്നു് 1047-ലാണു് അതിെന്റ നിർ
മ്മിതിെയന്നും അന്നു വിശാഖംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പു
രാൻമാത്രേമ ആയിരുന്നുള്ളു എന്നും കാണാവുന്നതാ
ണു്. ആദ്യെത്ത അഞ്ചുസർഗ്ഗങ്ങൾക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനേമ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ടിെല്ലന്നാണു്
അറിവു്. “വ്യാഖ്യാതൃണാം സ്മരാമി പൂർേവഷാം” എന്നു
ശാസ്ത്രികൾ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും ചില പുതിയ അർത്ഥ
ങ്ങളും അവിടവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത
േശ്ലാകത്തിൽ “ശ്രുയഃ സദ്മ” എന്ന ഭാഗത്തിനു് അർത്ഥ
വിവരണം െചയ്യുേമ്പാൾ “യദ്വാ ശ്രിേയാ േദവ്യാസ്ത്രി പു
രസുന്ദര്യാഃ സദ്മ ഗൃഹം; സുേമേരാർേദ്ദവീവാസസ്ഥാന
ത്വം പ്രസിദ്ധം; ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാേണ സുേമരുമധ്യശൃം
ഗസ്േഥത്യാദൗ ദുർവാസസാപ്യുപബൃംഹിതം” എന്നു്
ഉപന്യസിക്കുന്നതു േനാക്കുക.
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14 മുക്തകങ്ങൾ
അതിമേനാഹരങ്ങളായ അനവധി മുക്തകങ്ങൾ ശാ
സ്ത്രികളുെട മുഖത്തുനിന്നു് ഓേരാ അവസരത്തിൽ നിർഗ്ഗ
ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
1. ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു സിംഹാസനാ

രൂഢനായ അവസരത്തിൽ ശാസ്ത്രികേളാടു ശൃംഗാ
രം, നീതി, ൈവരാഗ്യം എന്നീ മൂന്നു വിഷയങ്ങേളയും
യൗഗപേദ്യന പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാ
ക്കുവാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. അേപ്പാൾ െചാല്ലിയതാണു്
താെഴേച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാകം.

“രമ്യാസാവനിതാ പുേരാഭ്യുപനതാ യാ ഭർത്തുരന്തർഹിതം

ഹൃദ്യാവിഷ്കരുേത ശ്രുതിപ്രണയവത്സാരസ്യവച്ചാരുദൃക്
േയാഗാഭ്യാസബേലന യത്ര ഭവതി ൈത്രവർഗ്ഗികീ ധന്യതാ
നിസ്സാരസ്വധാശൈയകവശഗാ സമ്യഗ്വിവിൿേത രതിഃ.”

ഒരിക്കൽ ഇലത്തൂർ കൃഷ്ണസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിെന്റ മുൻവ
ശത്തു വച്ചു ചില കുട്ടികൾ കുരുവി എന്ന വാക്കു ഘടിപ്പി
ച്ചു് ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കണെമന്നേപക്ഷിച്ചു. ശാസ്ത്രികൾ
അവരുെട അഭീഷ്ടം അടിയിൽ കാണുന്നവിധം പൂരിപ്പി
ച്ചു.
“കുരു വീശ്വരവാഹ! ത്വം കാക്കായതവിേലാചന!
മയി ലക്ഷ്മീം കൃപാസിേന്ധാ! രാജാളീവദനാളക!”

S

°

Õ

G

}







15 ഭാഷാകൃതികൾ-ജലന്ധരാസുരവധം

ആട്ടക്കഥ

ജലന്ധരാസുരവധം 1028-ൽ ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാ
ജാവിെന്റ കല്പനയനുസരിച്ചു രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്.
ആ മഹാരാജാവിെന കവി പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ ഇങ്ങ
െന വർണ്ണിക്കുന്നു.
“േസാമം മാർത്താണ്ഡരാേജാ ജയതി ഭുവനമാ–

ക്രമ്യ യസ്യ പ്രതാേപ
ഭൗമം ഹൃത്വാ രസാംശാം കലയതി സമേയ
കാഞ്ചനാേമാഘവൃഷ്ടിം
മാർത്താണ്ഡസ്വാധികാരപ്രചലനചകിത–
സ്സൽപേഥ വർത്തമാനഃ
പ്രാദക്ഷിണ്യക്രമാഖ്യം പ്രചരതി നിയമം
സർവേദവാലയസ്യ.”

ജലന്ധരാസുരവധത്തിെല േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും പ്രാ
േയണ സംസ്കൃതമയങ്ങളാെണങ്കിലും ഏറ്റവും ഹൃദ്യങ്ങ
ളാണു്. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകവും പദവും പരിേശാധി
ക്കുക.
“കാലകാലമഥ ഫാലലാലസദരാളബാലശശിജാലകം

കാലകൂടഗരകാളേശാഭിഗളനാളേലാലഫണിജാലകം
ബാലയാ ലളിതമാലയാ മിളിതേമത്യ ൈശലകുലകന്യയാ
പാലകം ധൃതകപാലകം ത്രിദശപാലകഃ
സ്തുതിഗിരാലപൽ.”
“ഫേലവിേലാചന! പാലയ മാമഘ–
ജാലവിേമാചന! പാലയമാം.
ൈശലസുതാകുചകംകമപങ്കില!
ൈശലവരാലയ! പാലയ മാം
നീലവിേലാഹിത! േലാകപേത! ഹരി
നീലമേനാഹര ഭൂതപേത!
കാലനിഷൂദന! േദവ നേമാ ഹര!
ബാലകലാനിധി േശഖര! േത.
മാരകേളബരതൂലശൂേച! സുകു–
മാരശരീരസുചാരുരുേച!
കാരണകാരണ! ചാരണവന്ദിത!
പാഹിനതാംബുജതിഗ്മരുേച!
കാമിമേനാരഥകാമധേനാ! ജയ!
ൈഹമവതീപരിേശാഭിതേനാ!
േസാമവിഭാകര പാവകുേലാചന!
സാമപരായന! പാഹി വിേഭാ! [1]
ഭൂരിധരാധരചാപപേത! വര
വാരിരുഹാസന!സൂതപേത!

വാരിജേനത്രശരായ ധരാരഥ
േവദഹയായ നേമാ ഭവേത.”

വാഗ്േദവതയുെട ലാസ്യരങ്ഗവും താണ്ഡവമണ്ഡപവു
മായിരുന്നു േഗാമതീദാസെന്റ അനുഗൃഹീതമായ രസ
നാഞ്ചലം. ആ മഹാപുരുഷൻ അർഹിക്കുന്ന യശസ്സി
െന്റ ഒരു അല്പമായ അംശംേപാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കൃതികളുെട അമുദ്രിതത്വവും അവയിൽ പലതിേന്റയും
അപൂർണ്ണത്വവും നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടി
ല്ല.
1. രാജാജി ഒരു പക്ഷിവിേശഷമാണു്.
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16 ഇലത്തൂർ സുന്ദരരാജയ്യങ്കാർ
ശാസ്ത്രികൾ (1016—1078)

ജനനവും കുടുംബവും
സുന്ദരരാജയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രികൾ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രിക
ളുെട ജന്മേദശമായ െചേങ്കാട്ട ഇലത്തൂർഗ്രാമത്തിൽ
1016-ആമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ േരവതീനക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ചു. ശ്രീ ൈവഷ്ണവന്മാരുെടയിടയിൽ പാഞ്ചരാ
ത്രന്മാെരന്നും ൈവഖാനസന്മാെരന്നും രണ്ടു ശാഖകളു
ണ്ടു്. അവയിൽ ൈവഖാനസശാഖയിൽെപ്പട്ടതാണു്
ശാസ്ത്രികളുെട കുടുംബം. ആേത്രയമാണു് ആ കുടുംബ
ക്കാരുെട േഗാത്രം. ആ കുടുംബത്തിൽ സുന്ദരരാജെന്റ
പുത്രനായ വരദരാജൻ കൃഷ്ണാംബെയ പാണീഗ്രഹ
ണം െചയ്തു. അവർക്കു് ഏഴു പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും
ജനിച്ചു. അവരിൽ സീമന്തപുത്രനാണു് നമ്മുെട കവി.
ഈ വസ്തുതകളിൽ ചിലെതല്ലാം ൈവദർഭീവാസുേദ
വം നാടകത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ അേദ്ദഹം ഉപന്യ
സിക്കുന്നുണ്ടു്.
“താദൃഗ്വഞ്ചികുലാബ്ധിജസ്യ നഗരീ ശ്രീമദ്വിശാഖക്ഷമാ–

നാേഥേന്ദാഃ കരമാശ്രിതാ കുവലയത്യുർവ്യാമിലത്തൂരിതി
ആസീൽ സുന്ദരരാജനാമസുമതിസ്തത്രാത്രിേഗാേത്ര കൃതീ
തൽപുേത്രാ വരദാര്യനാമസുമനാഃ
കൃഷ്ണാംബയാസീദ്ഗൃഹീ.

തസ്യാത്മേജഷു സുഗുേണഷു വിഭാതി േസായം
ജ്യായാൻ ദശാസ്യരിപുദൂതദൈയകപാത്രം
േയാ ൈവഷ്ണവീമിഹ ദധാതി ശുഭാമഭിഖ്യാം
ൈപതാമഹീമപി മഹീസുമേനാഗ്രഗണ്യഃ.”
‘െചല്ലം’ എന്നായിരുന്നു കവിയുെട ഓമനേപ്പർ.

വിദ്യാഭ്യാസം
തെന്റ ബാല്യകാലത്തിൽ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ ഇല
ത്തൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിൽനി
ന്നുതെന്ന െചല്ലം കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും വ്യാകര
ണത്തിൽ പ്രാഥമികപാഠങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു. അേപ്പാേഴ
യ്ക്കു ഗുരുനാഥനു തിരുവിതാംകൂർമഹാരാജാവിെന്റ
അസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമ
സിേക്കണ്ടിവന്നതിനാൽ ഉപരിശാസ്ത്രപഠനത്തിനു്
എട്ടിയാപുരം സംസ്ഥാനത്തിെല പണ്ഡിതസഭാധ്യ
ക്ഷനും വല്ലീപരിണയചമ്പു തുടങ്ങിയ കൃതികളുെട പ്ര
േണതാവുമായ സ്വാമിദീക്ഷിതരുെട അേന്തവാസിയാ
യി. (സ്വാമിദീക്ഷിതരുെട പിതൃദത്തമായ നാമേധയം
യജ്ഞസുബ്രഹ്മണ്യദീക്ഷിതെരന്നാണു്) ‘കവി േകസരി’
എന്ന ബിരുദത്താൽ സുവിദിതനായിരുന്ന അേദ്ദഹം
സുന്ദരരാജെന വ്യാകരനപാരഗതനാക്കിയേതാടുകൂടി
കവിതാസരണിയിൽ സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം െചയ്യുന്നതി
നും ശക്തിമാനാക്കി. അതിനുപുറേമ കഥാപുരുഷൻ
േജ്യാതിഷം, മന്ത്രശാസ്ത്രം, ആഗമം മുതലായ വിദ്യകളി
ലും ൈവചക്ഷണ്യം സമ്പാദിച്ചു. ഹനൂമന്മന്ത്രം ജപിച്ച്
സിദ്ധിവരുത്തി.തെന്റ മഹാകവിത്വത്തിനു കാരണം
ഹനൂമാെന്റ അനുഗ്രഹമാെണന്നു് അേദ്ദഹം ദൃഢമായി
വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ കംസവ
ധചമ്പുവിനു് അേദ്ദഹം രചിച്ച സുമേനാരഞ്ജിനി എന്ന
വ്യാഖ്യാനത്തിൽ “ശ്രീരഘുനന്ദനദൂതചരണാമവിന്ദസപ
ര്യാസമാസാദിതകലാവിലാേസന” എന്നു വിേശഷണം
ഘടിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. ഹനൂമദ്വിജയം എെന്നാരു നാടക
വും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി ൈവദർഭീവാസുേദവ
ത്തിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നു.

അനന്തരകാലജീവിതം
ശാസ്ത്രികൾ ഇലത്തൂരിൽത്തെന്നയാണു് സ്ഥിരമായി
താമസിച്ചുവന്നതു്. 25-ആമെത്ത വയസ്സിൽ െവങ്കിടല
ക്ഷ്മ്യംബെയ വിവാഹം െചയ്തു. ആ പത്നി യൗവ്വന
ത്തിൽത്തെന്ന മരിച്ചുേപായി. പിന്നീടു ദാരസംഗ്രഹം
െചയ്തില്ല. കവി സന്താനലാഭത്താൽ അനുഗൃഹീതനായു
മില്ല. ഗ്രന്ഥരചനയിലും സംസ്കൃതാധ്യാപനത്തിലുമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആയുസ്സിൽ ഭൂരിഭാഗവും കഴിഞ്ഞുകൂടി
യതു്. ശാസ്ത്രികൾക്കു് ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായി
രുന്നു. ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ തിരുെനൽേവലിയിൽ
വളെരക്കാലം അഭിഭാഷകനായിരുന്ന കൃഷ്ണസ്വാമി
അയ്യരായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ വിശാഖം മഹാ
രാജാവു്, മൂലം മഹാരാജാവു്, വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ
ഇവരുേടയും എട്ടിയാപുരം രാജാവിേന്റയും പാരിേതാഷി
കങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈവ
ദർഭീവാസുേദവം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു
കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരാണു്. സുന്ദരരാജയ്യങ്കാർ 1079ആമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ ശുക്ലചതുർത്ഥീദിനത്തിൽ
പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
ശാസ്ത്രികൾ (1) േമാക്ഷാപായപ്രദീപിക, (2) ലക്ഷ്മീവിശി
ഷ്ടാൈദ്വതഭാഷ്യദർപ്പണം, (3) ൈവഖാനസ മഹിമാ
മഞ്ജരി എന്നീ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും, (4) നീതിരാമായ
ണം, (5) രാമഭദ്രവിജയചമ്പു, (6) രാമഭദ്രസ്തുതിശതകം,
(7) കൃഷ്ണാര്യാശതകം എന്നീ കാവ്യങ്ങളും (8) ൈവദർ
ഭീവാസുേദവം, (9) ഹനൂമദ്വിജയം, (10) പദ്മിനീ പരി
ണയം, (11) സ്നുഷാവിജയം എന്നീ രൂപകങ്ങളും (12)
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ കംസവധത്തിനു സുമേനാ
രഞ്ജിനി എന്നും, (13) തെന്റ ഗുരു സ്വാമിദീക്ഷിതരു
െട വല്ലീപരിണയചമ്പുവിനു രത്നദീപിക എന്നും, (14)
േകശവകവിയുെട േഗാദാപരിണയ ചമ്പുവിനു സുമേനാ
രഞ്ജിനി എന്നും മൂന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇവയിൽ മൂന്നാമതായി അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നതു ൈവഖാ
നസാഗമെത്ത പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണേല്ലാ.
അതിനുപുറെമ (15) ഉത്തമബ്രഹ്മവിദ്യാരസം എെന്നാ
രു സ്വതന്ത്രഗ്രന്ഥവും, (16) ശ്രീനിവാസദീക്ഷിതരുെട
പാരമാത്മിേകാപനിഷദ്വാക്യയ്ക്കു് ഒരു ഭാഷ്യവും കൂടി
ആ ആഗമശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചു് അേദ്ദഹം നിർമ്മി
ച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. േകരളത്തിൽ ൈവ
ദർഭീവാസുേദവത്തിനാണു് പ്രസിദ്ധി അധികം; ആ
കൃതി കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ഭാഷെപ്പടു
ത്തീട്ടുണ്ടു്. അതു് അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഒരു സരസനാടക
മാണു്. തമിഴ് ബ്രാഹ്മണഗൃഹങ്ങളിൽ സ്നുഷകെള
ശ്വശ്രുക്കളും നാത്തൂന്മാരും സമീപകാലംവെര വളെര
േക്ലശിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. ആ ദുരവസ്ഥെയ പരാമർശി
ച്ചു് ഒടുവിൽ സ്നുഷതെന്ന വിജയം പ്രാപിക്കുന്നതായി
വിവരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാമുദായികരൂപകമാണു്
സ്നുഷാവിജയം. ആ രൂപകത്തിൽ കവി ദുരാശെയന്നു
ശ്വശ്രുവിനും, സുശീലെനന്നു ശ്വശൂരനും, ചാരുവൃത്തെയ
ന്നു ശ്വശ്രുവിെന്റ സഖിക്കും, സുഗുണെനന്നു് സ്നുഷയുെട
ഭർത്താവിനും, സച്ചരിത്രെയന്നു സ്നുഷയ്ക്കും, ദുർല്ല
ളിതെയന്നു സുഗുണെന്റ സേഹാദരിക്കും അന്വർത്ഥമാ
യി േപർ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പുരാ
െന്റ ഒരാപ്തമിത്രവും കൂടിയായിരുന്ന തിരുെനൽേവലി
വക്കീൽ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരുെട അേപക്ഷയനുസ
രിച്ചാണു് കവി കംസവധം വ്യാഖ്യാനിച്ചതു്. വ്യാഖ്യാ
നങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രികളുെട പ്രകൃഷ്ടമായ വ്യാകരണ പാ
ണ്ഡിത്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. കവിതയ്ക്കു പ്രസാദവും
ഒഴുക്കുമുണ്ടു്. പ്രാകൃതഗുംഫനത്തിൽ നല്ല പാടവമുണ്ടാ
യിരുന്നതായി നാടകങ്ങളിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“വേചാ ദധിമുേഖാദ്ഭൂതം നവനീതം ശുഭദ്യുതി

അർക്കജന്മാനമാസാദ്യ യുക്തം കഠിനതാം ജഹൗ”
(നീതിരാമായണം)
“േഗാപീകുചതലേലാലാ വാപീ കരുണാരസസ്യ കാപി

കലാ
പാപീയസാമസുലഭാ സാ പീതാംബരവിലാസിനീ പാതു”
(കൃഷ്ണാര്യാശതകം)

സീതാരാമസംവാദം:
“ശ്വശ്രും ശുശ്രൂഷമാണാ ഭവ സുമുഖീ! നൃേപഽ–
പ്യാചരന്തീ വിനീതിം;
നാഥാര്യ ത്വം യിയാസുഃ ക്വ? ജനകതനേയ!
കാനനം; േകാത്ര േഹതുഃ?
ആജ്ഞാ താതസ്യ വസ്തും; മമ ച വനഭുവി
സ്യാൽ കേതാ നാവകാശഃ?
സൈത്വഃ ക്രൂൈരർഹി ഭീമം വനതല; മിഹ കിം
ന്യസ്യശൗര്യം പ്രയാസി?”
(രാമഭദ്രവിജയം)
“ദിേഷ്ടന ദൂരഗമിേതാ ഹിമഗുഃ കളങ്കീ

ശ്രീമാൻ സ്വതസ്സ വസുമാനിഹ മാമുേപത്യ
ദൂരീകരിഷ്യതി തമാംസി നിജൗജേസതി
േമാദാൽ പുരന്ദരദിശാ ഹസതീവ കാമം.”
(ൈവദർഭീവാസുേദവം)
“ജാമാതാ ഗൃഹമാഗേതാ യദി തദാ ക്ഷൗമം ച

കന്ഥായേത
ഹൃദ്യം ദാരു പരിച്ഛേദാചിതമേഹാ ശുഷ്േക്കന്ധനം
ജായേത
സർപ്പിസ്സിന്ധുജലായേത ദധി പരം ഹന്താരനാളായേത
കിം വാൈക്യർബ്ബഹുഭിഃ ഫലം? സുരുചിരം കാചായേത
കാഞ്ചനം.”
(സ്നുഷാവിജയം)
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17 വിദ്വാൻ േകാമ്പിഅച്ചൻ
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
പാലക്കാട്ടു തരൂർസ്വരൂപത്തിൽ കിഴേക്കേമേലടത്തു്
എന്ന ശാഖയിൽ ഒരംഗമായി േകാമ്പിഅച്ചൻ 1006–
ാംമാണ്ടു ഇടവമാസം 22-ാംനു ജനിച്ചു. േശഖരിവർമ്മ
രാജവംശം എന്നാണു് പാലക്കാട്ടു രാജകുടുംബത്തിനു
േപർ പറയുന്നതു്. േകാമ്പിഅച്ചൻ അതിബാല്യത്തിൽ
ത്തെന്ന വിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിൽ വിസ്മയനീയമായ
ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആദ്യെത്ത ഗുരു കവളപ്പാറ രാ
മെനഴുത്തച്ഛനായിരുന്നു. 13-ആമെത്ത വയസ്സിൽ ആട്ട
ത്തിൽ കച്ചെകട്ടി േകരളത്തിെല നൃത്യകലയുെട മർമ്മ
ങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും നാലു െകാല്ലേത്താ
ളം േവഷം െകട്ടി ആടുകയും െചയ്തു. അതിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഗുരു ഒരു േഗാവിന്ദനാെണന്നറിയാം. അക്കാ
ലത്തു സ്വരൂപംവകയായി ഒരു കഥകളിേയാഗമുണ്ടാ
യിരുന്നു. 1020-നു േമൽ മാത്രേമ സംസ്കൃതം േവണ്ട വി
ധത്തിൽ അഭ്യസിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചുള്ളു. 1023 മുതൽ
േഗാവിന്ദപുരം രാമേജ്യാത്സ്യേരാടും തെന്റ അമ്മാവനും
വിദ്വാനുമായ ചാത്തുഅച്ചേനാടും കാവ്യനാടകാലങ്കാര
ങ്ങൾ പഠിച്ചു. തെന്റ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ രാമേജ്യാത്സ്യർ
ക്കാണു് കവി പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുകാണുന്നതു്. 1025ൽ കുംഭേകാണത്തു നിന്നു പഴമാേനരിഗ്രാമക്കാരനായ
സ്വാമിശാസ്ത്രികൾ എെന്നാരു പണ്ഡിതൻ പാലക്കാട്ടു
വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു ന്യായശാസ്ത്രത്തിൽ
അസാമാന്യമായ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹ
െത്ത വർഷാശനവും മറ്റും പതിച്ചുെകാടുത്തു് അന്നെത്ത
പാലക്കാട്ടുരാജാവു തെന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി
നിയമിച്ചു. സ്വാമിശാസ്ത്രികേളാടു േകാമ്പിഅച്ചൻ പ്രധാന
മായി അഭ്യസിച്ചതു ന്യായംതെന്നയാെണങ്കിലും മീമാം
സയിൽ സാമാന്യമായ ജ്ഞാനംകൂടി േനടി. പിന്നീടു
പതിന്നാലു േദശക്കാർ ആട്ടലനമ്പൂരിയുെട അടുക്കൽ
നിന്നു പഞ്ചേബാധഗണിതവും 1031-ൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ
തമ്പുരാെന്റ അടുക്കൽനിന്നു ആയുർദ്ദായഗണിതവും
ഗ്രഹിച്ചു. ഈ ആട്ടലനമ്പൂരി ലാടൈവധൃതഗണിതം
എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ
തനിക്കു “ശങ്കരാര്യൻ” എെന്നാരു ഗുരു കൂടി ഉണ്ടായി
രുന്നതായി അച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതാെരന്നു് അറി
യുന്നില്ല. േജ്യാതിഷത്തിലും തർക്കത്തിലും േകാമ്പിഅ
ച്ചൻ അത്യധികം പ്രശസ്തനായിത്തീർന്നു. വിവിധശാ
സ്ത്രങ്ങളിലുള്ള വിജ്ഞാനെത്ത ബഹുമാനിച്ചു് അേദ്ദഹ
െത്ത സമകാലികന്മാർ വിദ്വാെനന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു.
തെന്റ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ മിക്കവേരയും അേദ്ദഹം താെഴ
ക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.
“രാമാഖ്യാദിഗുരൂംശ്ച നൃത്തകരേണ േഗാവിന്ദമാപ്തം

ഗുരും
കാേവ്യ രാമമഹീസുരഞ്ച നൃപതിം
ശ്രീശാസ്തൃവർമ്മാഹ്വയം
ശാസ്േത്ര സ്വാമിധരാസുരഞ്ച ഗണിേത
ശ്രീേകരളക്ഷ്മാസുരം
മന്ത്രാപ്തൗ കില ശങ്കരാര്യമമലം വേന്ദഹമന്യാനപി.”

അങ്ങെന പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലേത്താളം േകാമ്പിഅച്ചൻ
നിർബ്ബാധമായി അേധ്യതൃജീവിതം നയിച്ചു. 1031-ൽ
മാതാവു മരിച്ചുേപാവുകെകാണ്ടു താവഴിക്കാര്യങ്ങൾ
മുഴുവൻ താൻതെന്ന േനരിട്ടു് അേന്വഷിേക്കണ്ടിവന്നതി
നാൽ പിന്നീടു് ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രാേയണ സ്വഗൃഹ
ത്തിൽ വച്ചുതെന്നയാണു് പരിശീലിച്ചതു്.

അനന്തരജീവിതം
1074-ൽ േകാമ്പിഅച്ചൻ അഞ്ചാമുറത്തമ്പുരാനായി.
1086 കുംഭം 11-ാംനു വലിയ രാജാവിെന്റ സ്ഥാനത്തിൽ
അഭിേഷകം െചയ്യെപ്പട്ടു. മൂന്നിൽച്ചില്വാനം െകാല്ലം ആ
സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചതിനുേമൽ 1090 കന്നി 3-ാംനു 84ആമെത്ത വയസ്സിൽ യശശ്ശരീരനായി. സദ്വൃത്തെനന്നും
സാധുസംരക്ഷകെനന്നുമുള്ള ഖ്യാതിക്കു പാത്രമായി,
അനാഢംബരമായ ജീവിതം നയിച്ച അേദ്ദഹം 1060-

നുേമൽ േകരളത്തിൽ പലപ്രകാരത്തിൽ വിജൃംഭിച്ച
സാഹിത്യസംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നും പങ്കുെകാണ്ടില്ല. കേല്ല
ക്കുളങ്ങര ഭഗവതി പാലക്കാട്ടു രാജാക്കന്മാരുെട കുടും
ബേദവതയാെണന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ
േദവിക്കു േഹമാംബിക എന്ന അഭിധനത്തിലാനു് സം
സ്കൃതഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധി. അവിടെത്ത പരമാരാധക
നായിരുന്നു േകാമ്പിഅച്ചെനന്നും, തന്നിമിത്തം വളെര
ക്കാലം അന്തർമ്മുഖനായാണു് ജീവിച്ചിരുന്നെതന്നും
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. 1090-ാംമാണ്ടുവെര അേരാഗദൃഢഗാത്രനായ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആയുഷ്കാലം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നുെവ
ങ്കിലും പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ
ത്തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നതിനു
ള്ള കാരണവും അതുതെന്നയാണു്.

കൃതികൾ
ൈവദൂഷ്യത്തിനു േയാജ്യമായുള്ള വാങ്മയം അധിക
െമാന്നും േകാമ്പിഅച്ചനിൽനിന്നു ജനിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദ
ഹം സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ചില കൃതികൾ രചി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അക്ലിഷ്ടതെകാണ്ടുള്ള ആകർഷകത അവ
യ്ക്കുണ്ടു്. ചില േസ്താത്രങ്ങൾ ഹൃദയദ്രവീകരനചന
ങ്ങളുമാണു്. 1028-ൽ അമ്മാവൻ ചാത്തുഅച്ചെന്റ നി
േദശമനുസരിച്ചു് (1) ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തീമാഹാത്മ്യം കിളി
പ്പാട്ടായി രചിച്ചു. 1038-ൽ അന്നെത്ത പാലക്കാടു രാ
ജാവായ ഇട്ടിേക്കാമ്പിഅച്ചെന്റ കല്പനപ്രകാരം (2)
നീലാസുരവധെമന്നും (3) സിംഹാവതാരെമന്നും രണ്ടു
ആട്ടക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി. ചാത്തുഅച്ചനും അന്നു ജീ
വിച്ചിരുന്നു. ഈ മൂന്നുമാണു് േകാമ്പിഅച്ചെന്റ പ്രധാന
കൃതികൾ. കടിയംകുളത്തു ശുപ്പുേമേനാെന്റ കാേവരീമാ
ഹാത്മ്യത്തിൽ പതിനഞ്ചാമധ്യായത്തിലും പതിനാറാ
മധ്യായത്തിൽ ആദ്യഭാഗത്തിലുമുള്ള നൂറ്റിൽച്ചില്വാനം
േശ്ലാകങ്ങളുെട തർജ്ജമ ഏട്ടിൽ കാണാത്തതുെകാണ്ടു്
ആ േശ്ലാകങ്ങൾ നമ്മുെട കവി വിവർത്തനംെചയ്തു്
അതിൽ േചർത്താണു് ആ പുസ്തകം 1063-ൽ അച്ചടി
പ്പിച്ചെതന്നു മുൻപു കാണിച്ചിട്ടുണേല്ലാ. സംസ്കൃതത്തിൽ
(5) േഹമാംബികാസ്തവം, (6) ഭുവനാംബാസ്തവം, (7)
േദവീസ്തവം, (8) ഭുവേനശ്വരസ്തവം എന്നിങ്ങെന നാ
ലു േസ്താത്രങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യ
േത്തയും മൂന്നാമേത്തയും േസ്താത്രങ്ങൾ വസന്തതിലക
ത്തിലും രണ്ടാമേത്തതു ശിഖിരിണിയിലുമാണു് രചിച്ചിരി
ക്കുന്നതു്. ആദ്യേത്തതിൽ നാല്പത്തഞ്ചും രണ്ടാമേത്ത
തിൽ ഇരുപെത്തട്ടും മൂന്നാമേത്തതിൽ പതിനാറും േശ്ലാ
കങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. ഭുവേനശ്വരസ്തവം 1048-ലാണു്
രചിച്ചതു്. േഹമാംബികാസ്തവം എൺപത്തിമൂന്നാമ
െത്ത വയസ്സിൽ നിർമ്മിച്ചതാനു്. കാലടിേക്ഷത്ര പ്രതി
ഷ്ഠയ്ക്കു വന്ന ശ്രീശങ്കരാചാര്യർക്കും സ്ഥാനത്യാഗം െച
യ്ത െകാച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കും
മറ്റും പദ്യരൂപത്തിൽ പത്രികകളും സമർപ്പിച്ചുകാണു
ന്നു.
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18 ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി
പ്രസ്തുത കൃതി ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“ഗണനായകൻ േദവൻ ഫണിഭൂഷണൻ ഭക്ത–

ഗണവത്സലൻ വരഗുണസഞ്ചയനിധി
തുണയായ്വന്നീടണമനയത്തിരുന്നിഹ
ഭണേനയതിനു കാലിണേയ കലേയ ഞാൻ.
നന്ദനന്ദനൻ കൃഷ്ണൻ സുന്ദരകേളബര–
നിന്ദുബിംബാസ്യൻ പരാനന്ദചിദ്രൂ പൻ ഹരി
മന്ദനാമടിയെന്റ മന്ദത കളഞ്ഞുടൻ
നന്ദനീയമാം വരമിന്നു നല്കണം മമ.

േമാഹനശീലാ സേരാമധ്യവാസിനി ജഗ–
േന്മാഹിനി േഹമാംഹിേക! സന്തതം നേമാസ്തുേത.
കരുണാലയൻ മമ ഗുരുവാം രാമാചാര്യൻ
ഗുരുകാരുണ്യംപൂണ്ടു തുണപ്പാൻ വന്ദിക്കുേന്നൻ.”

ആട്ടക്കഥകൾ
ഈ ആട്ടക്കഥകൾ അച്ചടിപ്പിച്ച അവസരത്തിൽ േകാ
മ്പിഅച്ചൻ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. “ആ കാല
ത്തു് (1038) നമ്മുെട സ്വരൂപംവകയായി നടത്തിയിരുന്ന
ആട്ടക്കഥാഭ്യാസത്തിൽ ഈ കഥകെള നാംതെന്ന കൂ
ടിയിരുന്നു കുട്ടികെള അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും അന്നു പാട്ടു
കാരായിരുന്ന കരുമനേശ്ശരി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഭാഗവതർ
മുതലായ നാലാളുകെള ഈ കഥകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും
അതിന്നുേശഷം നാലുെകാല്ലം ഈ കഥകെള ആടിച്ചു
വരികയും െചയ്തിരുന്നു.” നീലാസുരവധത്തിെന്റ ആരംഭ
ത്തിൽ താെഴ േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.
“േഹമാക്ഷ്മാധരമന്ദിരാ പദജൂഷാം കാമപ്രദാത്രീ നൃണാം

ശ്രീമദ്ഗ്രാവതടാകമധ്യനിലയാ വാമാ ജഗേന്മാഹിനീ
േഹമാദ്രീശ്വരചാപഭാഗ്യവിഭവാ േസാമാനനാ ചിന്മയീ
േഹമാംബാ പരേദവതാ കലയതാം േക്ഷമാണ്യസീമാനി
വഃ.
കവർന്തു ഭൂസുരവരാ മമ മംഗലാനി
രാമദ്വിേജന്ദ്രമുഖമദ്ഗുരവസ്തഥാേന്യ
േഹമാംബികാചരനഭക്തിരസാനുജീവി
ശ്രീശാസ്തൃരാഡ്ജയതി േശഖരിവർമ്മവംശ്യഃ.
തദ്ഭാഗിേനയനൃവേരണ ഹി േകരളീയ–
സദ്ഭൂകഥാനികുലിതാ മഹതീ ശുൈഭഷാ
സദ്ഭാവിേനാത്ര നിതരാം നിരതാ ഭവന്തു
യദ്ഭാവനാ ഖലു ദൃഢാ നിഖിേലഷു തുല്യാ.”

ഒടുവിലെത്ത രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും “തദ്ഭാഗിേനയ” എന്ന
തിെല പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ കഥാസൂചനത്തിനു് ആവശ്യ
കമായ വ്യത്യാസം വരുത്തി ആ േശ്ലാകം സിംഹാവ
താരത്തിലും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നിലാസുരവധത്തിെല
ഇതിവൃത്തം േകരളീയമാണു്. ബ്രാഹ്മണരുെട ൈസ്വര
വാസത്തിനായി പരശുരാമൻ വരുണെന ഭയെപ്പടുത്തി
േകരലം സമുദ്ധരിക്കുന്നു. അതു േകട്ടു േകാപിഷ്ഠനായ
ദുർവ്വാസസ്സു് പരശുരാമെന്റ കൃത്യം ദത്താപഹാരമാെണ
ന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു കലശൽ കൂട്ടുകയും നാരദൻ സമ
േരാേദ്യാഗികളായ അവെര പിരിച്ചുവിടുകയും െചയ്യുന്നു.
അതുെകാണ്ടു് അരിശം തീരാെത സഹജാമർഷനായ
ആ മഹർഷി നീലാസുരെന്റ സന്നിധിയിൽ െചന്നു ഭാർ
ഗ്ഗവൻ കുടിേയറ്റിയ ബ്രാഹ്മണെര ഉപദ്രവിക്കണെമ
ന്നും താനും അതിൽ സഹായമായി ഒരു ഭൂതെത്ത
അയച്ചുതരാെമന്നും പറയുന്നു. നീലൻ ഭൂതത്തിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി ഭാർഗ്ഗവനുമായി യുദ്ധം െചയ്യുകയും
ഭൂതം എതിരാളിെയ ജയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ
പരശുരാമൻ ശത്രുസംഹാരത്തിനു ദുർഗ്ഗെയ ഉപാസിക്കു
ന്നു; ദുർഗ്ഗ േഹമാംബികാ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു
നീലാസുരെന വധിച്ചു് ആഴ്വാഞ്േചരിത്തമ്പ്രാക്കെള
േകരളാധീശനായി വാഴിയ്ക്കുന്നു. ഈ കഥ അഭിന
യേയാഗ്യമായ വിധത്തിൽ കവി നൃത്യപ്രബന്ധമായി
രചിച്ചു.സിംഹാവതാരത്തിെല ഇതിവൃത്തം നരസിംഹാ
വതാരമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. നീലാസുരവ
ധത്തിൽ െചറിയ നീലാസുരനും വലിയ നീലാസുരനും
സിംഹാവതാരത്തിൽ െചറിയ ഹിരണ്യനും വലിയ ഹി
രണ്യനും യഥാകാലം പ്രേവശമുണ്ടു്. രണ്ടും ആടിക്കാ
ണ്മാൻ െകാള്ളാവുന്ന കൃതികൾ തെന്ന. എന്നാൽ
സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ അവയ്ക്കു
വലിയ െമച്ചെമാന്നുമില്ല. നീലാസുരവധത്തിെല ഒരു
പദത്തിൽനിന്നുമാത്രം ചില വരികൾ േചർക്കാം.
പരശുരാമൻ േഹമാംബികേയാടു്:
“ജനനി! ജയ താവകചരനം-നൗമി
മുനിവരഹൃദംബുജശരണം.
ഭൂമയസി സദാ നിഖിലം ഭുവനം-േദവി!
ശമയ മമ പരിതാപദഹനം.
ജലനിധിജേല ചിരം മുങ്ങി-േപ്പായ
തലമപി ച പാശിെയാടു വാങ്ങി
ഗിരികെള വിദാരണം സമേയ-െചയ്തു
സ്ഥലമഹഹ സമമാക്കി സദേയ!

അവനിവിബുധാനപേഖദം-തൂർണ്ണ–
മഹമതിലിരുത്തി സാേമാദം.
അസുരവരബാധയാലവരും-േദവി!
ദിശി ദിശി ഗമിച്ചു പരമചിരം.
അസുരകുലമാകേവ െകാന്൹മമ
വസുമതീതലം തരികിന്നു.”

േസ്താത്രങ്ങൾ
“ബാേലാ ഹി ദുർഗ്ഗതിരയഞ്ച മേമതി മാതഃ

കാലസ്ത്വയം സമുചിതസ്തവ രക്ഷിതു മാം
ബാലം ത്യേജദ്യദി കുബുദ്ധിമപി പ്രസൂസ്ത്വം
േകാ വാഭിരക്ഷതി പുനർഭുവേന മേഹശി?”
“സംസാരനാടകഗൃേഹ ബഹുരൂപധാരീ
ഹാ! േയാനീകായവനികാന്തരേതാ നിേരത്യ
അേഗ്ര തവാംബ! ചിരനർത്തനേതാധുനാതി–

ശ്രാേന്താസ്മി േതലമിതി യുക്തവേചാസ്തു േദയം.”
(േഹമാംബികാസ്തവം)

അവശ്യം േഭാക്തവ്യം ഭവതു ദുരിതം പ്രാക്കൃതഫലം
ന േമ സ്യാത്തദ്ബാധാ ജനനി! യദി ജാതാ തവ കൃപാ
അകർത്തും കർത്തും വാ പുനരിതരധാ കർത്തുമഖിലം
ത്വേമൈകവ പ്രായഃ പ്രഭവസി ഹി കാരുണ്യനിലേയ!”
(ഭുവനാംബാസ്തവം)

രണ്ടു ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾ
ശൃങ്ഗാരം:
“േചരാ േചരാത്തവൻതാൻ ത്രിഭുവനമഖിലം

നല്കിയാലും വധൂനാം
േചരുേന്നാനാകിലഗ്നൗ ഝടിതി മുഴുകുവാൻ
െചാല്കിയാലും േചരുമേത്ര;
നാരീണാം ശീലമിത്ഥം പരിെചാടു തരസാ
കാട്ടിനാൾ പണ്ടു സീതാ
േനേര ശ്രീരാമേനാടും ബലമുടയ ദശ–
ഗ്രീവേനാടും വിേശഷാൽ.”

ൈവരാഗ്യം:
“ഇേന്നാ വാ നാളേയാ മറ്റിനിെയാരു ദിവസം

തെന്നേയാ കാലദൂതൻ
വന്നീടുന്നാളിേലാർത്താലിതിെനാരു കഴിവി–
െല്ലന്നു ചിേത്ത നിനപ്പിൻ;
മുേന്നതാൻ പത്മനാഭൻ ചരണനളിനമിങ്ങു–
ള്ളിലാക്കീട്ടു നിത്യാ–
നന്ദ! ശ്രീകൃഷ്ണ! നാരായണ! വരദ! രേമ–
േശതി കീർത്തിച്ചുെകാൾവിൻ.”
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19 ആറ്റുകാൽ ശങ്കരപ്പിള്ള (1011–1066)

ജനനം
സദർേക്കാട്ടുജഡ്ജിയായിരുന്ന ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യ
രുേടയും തിരുവനന്തപുരത്തു് ആറ്റുകാൽ െചറുകര വീ
ട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മയുേടയും പുത്രനായി ശങ്കരപ്പിള്ള 1011ാംമാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനി
ച്ചു. സ്വകുടുംബെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം േദവീഭാഗവതം കിളി
പ്പാട്ടിെന്റ ഉേപാൽഘാതത്തിൽ ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിച്ചി
രിക്കുന്നു.
“പ്രഥിതപ്രഭാവേത്താടച്ഛെന വഞ്ചീശ്വരൻ

പ്രഥമപ്രാഡ്വിവാകസ്ഥാനത്തിലാക്കീടിനാൻ.
അഥ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ െപാരുളാകേവ േനാക്കി
വിധിെചയ്തവ ബ്രഹ്മവിധിയായക്കാലത്തിൽ.
പതിവായ്വന്നു പുണ്യപുരുഷനതിൽപ്പിെന്ന–
സ്സതിയാം ലക്ഷ്മീേദവിയാകുെമൻ മാതാവിന്നു്.
അതിലഞ്ചുേപർ മക്കളമ്മയ്ക്കു; മത്താതനു
സുതനായ് ഞാനുെമാരു ഭഗിനിയിളയവൾ.”

ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കു് ഒരു കനിഷ്ഠസേഹാദരികൂടി േജ്യാത്സ്യ
രുെട മകളായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് ഒടുവിലെത്ത വരി
കളിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
ശങ്കരപ്പിള്ള പഴവങ്ങാടി ഉടയാൻപിള്ളേയാടു മലയാള
വും പാലക്കാട്ടു് അപ്പാശാസ്ത്രിേയാടു സംസ്കൃതത്തിൽ കാ
വ്യനാടകാദികളും ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികേളാടു
വ്യാകരണവും മന്ത്രശാസ്ത്രവും അഭ്യസിച്ചു. ഈ മൂന്നു
ഗുരുക്കന്മാേരയും േദവീമാഹാത്മ്യത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
അേദ്ദഹം വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികെളപ്പറ്റിയുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രശസ്തി മുൻപു് ഉദ്ധൃത
മായിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മറ്റു രണ്ടു േപേരയും കവി താെഴക്കാണു
ന്നവിധത്തിലാണു് സ്തുതിക്കുന്നതു്.
“ഉടയാനാദ്യാചാര്യനമലാന്തരാത്മാേവാ–

ടുടേയാനേനകാേന്തവാസികേളാടുെമന്നിൽ
കുടിെകാള്ളുമാ ശ്രീമാനാവതും തുണയ്ക്കുവാ–
നടിയൻ മുടി കൂപ്പിപ്പണിയുേന്നറ്റം ഭക്ത്യാ.
ഇപ്പാരിൽ പ്രസിദ്ധിേകെട്ടേപ്പരുമുൾേബാധമാം
കല്പകൈത്തവിത്തു തൻശിഷ്യഹൃൽേകദാരത്തിൽ
ശില്പമായ് മുളപ്പിെച്ചാെരൻഗുരുസ്വാമിയാകു–
മപ്പാശ്രീശർമ്മാവുതൻ തൃപ്പാദം പണിയുേന്നൻ.”

അച്ഛൻതെന്നയാണു് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിപ്പിച്ചതു്. േജ്യാ
തിഷശാസ്ത്രവും അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നുതെന്ന ഗ്രഹിച്ചു.
അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരിക്കൽ അന്നു ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡ
ണ്ടായിരുന്ന കല്ലൻസായിപ്പു േജ്യാത്സ്യേരാടു മകെന
ഇംഗ്ലീഷുകൂടി പരിശീലിപ്പിക്കണെമന്നു് ഉപേദശിക്കുക
യാൽ പ്രായം കുേറ അതിക്രമിച്ചുേപാെയങ്കിലും ആദ്യം
ൈപ്രവറ്റായും പിന്നീടു ഫ്രീസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായും
രണ്ടു െകാല്ലേത്താളം പഠിച്ചു് ആ ഭാഷയും സ്വാധീനമാ
ക്കി.

ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
ഉേദ്ദശം 20-ആമെത്ത വയസ്സിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള തിരുവന
ന്തപുരത്തു ഹജൂരാഫീസിൽ ഒരു ൈറട്ടറായി സർക്കാർ
േസവനം ആരംഭിച്ചു. അവിെടനിന്നു സദർേക്കാർട്ടിൽ
പ്രധാനപരിഭാഷകനായും തദനന്തരം ജുഡീഷ്യൽ വകു
പ്പിൽ മുൻസിഫായും ഉയർന്നു. തിരുവല്ലാ, മൂവാറ്റുപുഴ,
ആലപ്പുഴ, ചിറയിൻകീഴ്, ഹരിപ്പാടു് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ
മുൻസിഫുപണി േനാക്കി. 1057 തുലാമാസത്തിൽ െപൻ
ഷൻ പറ്റി. പിന്നീടു ബുക്കുകമ്മിറ്റിയിെല ഒരംഗമായും
ഗവർെമ്മന്റിെന േസവിച്ചു. 1066-ആമാണ്ടു ധനുമാസം
24-ാംനു മരിച്ചു.

കൃതികൾ
ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട പ്രധാനകൃതികൾ (1) ഭാഷാേദവീഭാ
ഗവതത്തിെല ചില സ്കന്ധങ്ങൾ, (2) ശ്രീമദ്വിശഖാരാ
ജവിജയം, (3) ഹിന്ദുശാസ്ത്രസാരസംഗ്രഹം എന്നിവ
യാണു്. ഒടുവിലേത്തതു് ഒരു തർജ്ജമയാെനന്നു് അറിയു
ന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവകൂടാെത പല അവസരങ്ങ
ളിലായി ഓേരാ കാര്യം പ്രമാണിച്ചു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാ
ഷയിലും േശ്ലാകങ്ങളും പാട്ടുകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവ കിട്ടി
േയടേത്താളം സമാഹരിച്ചു ശങ്കരകൃതി എന്ന േപരിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രൻ എസ്. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. അവികലമെല്ലങ്കിലും അക്ലിഷ്ട
മായ ശബ്ദഘടനയ്ക്കും, അവിരളമെല്ലങ്കിലും സമുചി
തമായ അർത്ഥകല്പനയ്ക്കും, സരസമായ ഫലിത
പ്രേയാഗത്തിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ ഉദാഹ
രണങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണു്. ആസന്നമരണനായി
കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽേപ്പാലും ഒരു സ്േനഹിതൻ
“ആശ്വാസമുേണ്ടാ?” എന്നേന്വഷിച്ചതിനു് “ആശ്വാസമു
ണ്ടു്; ആ ശ്വാസമില്ല” എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മറുപടി.
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20 േദവീഭാഗവതം
േദവീഭാഗവതം എട്ടു സ്കന്ധങ്ങേളാളം ശങ്കരനാഥ
േജ്യാത്സ്യർ ഭാഷയിൽ കിളിപ്പാട്ടായി രചിച്ചു എന്നും
അവയിൽ ആദ്യെത്ത രണ്ടു സ്കന്ധങ്ങൾ മാത്രേമ
നഷ്ടശിഷ്ടമായി ലഭിച്ചുള്ളു എന്നും തൃതീയസ്കന്ധവും
ഒൻപതും പത്തും സ്കന്ധങ്ങളും മാത്രം ശങ്കരപ്പിള്ള
തർജ്ജമെചയ്തു എന്നും മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി
ലും മൂന്നാംസ്കന്ധവും ദശമസ്കന്ധത്തിെല വിന്ധ്യമർ
ദ്ദനം, മനുവൃത്തം എന്നീ രണ്ടുപാഖ്യാനങ്ങളും മാത്രേമ
ഇേപ്പാൾ കാണുന്നുള്ളു. തൃതീയസ്കന്ധം േകകയിലും
ദശമസ്കന്ധം അന്നനടയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േദവ്യുപാസകനായ ശങ്കരപ്പിള്ള പ്രസ്തുത പുരാണം വി
വർത്തനം െചയ്യുന്നതിനു വിശിഷ്യ അർഹനായിരുന്നു.
തൃതീയസ്കന്ധത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിൽ ചുവേട േചർക്കു
ന്ന പിതൃവന്ദനേശ്ലാകം കാണുന്നു.
“കാമാക്ഷീചരണാരവിന്ദഭജനാദ്ധർമ്മാർത്ഥകാൈമശ്ശ്രിതാ

വിഖ്യാതാ യശസാ നേരന്ദ്രമഹിതാ
േജ്യാതിർവിദേഗ്രസരാഃ
േയ നന്ദതി ബുേധന്ദ്രസംസദി ചതുർഭേദ്രണ ഭേദ്രണ താൻ
ശ്രീമച്ഛങ്കരനാഥതാതചരണാൻ ഭക്ത്യാ നമസ്കർമ്മേഹ.”

നവരാത്രിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു് എന്ന േപരിൽ 1055ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം തൃതീയസ്കന്ധത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗം തെന്നയാണു്. അതു വായിച്ചുേനാക്കി ഇല
ത്തൂർ രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ താെഴ കാണുന്ന പ്രശം
സാപത്രംെകാണ്ടു ശിഷ്യെന ധന്യനാക്കി.
“അലങ്കാൈരർഹൃൈദർദ്വിഗുണരമണീയാ ഗുണവതീ

രസവ്യക്തിം വാൈക്യർമ്മധുരപദവർൈണ്ണർവിദധതി
സ്ഫുരദ്ഭാവാ ശയ്യാമധിഗതവതീ ശങ്കരകൃതിർ–
ബുേധ കസ്മിൻ പ്രീതിം ന ദിശതി ഗഭീേരവ വനിതാ?”

ഭാഷാകവിസമ്രാെട്ടന്ന ബിരുദം േകരളവർമ്മ വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാനും സമ്മാനിച്ചു. തൃതീയസ്കന്ധത്തിെല
േദവീസ്തുതിയിൽനിന്നു് ചില വരികൾ ചുവെട പകർ
ത്തുന്നു.
“ചിന്മയീ ത്വൽപാദാബ്ജപാംസുേവല്ക്കയാൽ േലാക–
സമ്മതന്മാരായ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ട്യാദി നടത്തുവാൻ.
താമസഗുണെമനിക്കജനു രേജാഗുണം
ശ്യാമേള! സത്വഗുണം ഹരിക്കുേമകിയേല്ലാ.
ഏണിേപാേലറിേപ്പായും േവ്യാമയാനത്തിൽനിന്നു
കാണായ്വാന്നവെയല്ലാം നീ കാണിച്ചവയേല്ലാ.
വാണിെകാണ്ടിഹ വാഴ്ത്തി സ്തുതിപ്പാെനാരുത്തന്നും
കണിേപാലുമില്ലേല്ലാ ൈനപുണ്യം മഹാമാേയ!
േപണിയുമല്ലൽ തീർത്തുെമങ്ങെളക്കടാക്ഷിപ്പാൻ
പാണിെകാേണ്ടറ്റം ഭക്ത്യാ താണുകൂപ്പിേനനഹം.”

എഴുത്തച്ഛെന്റ േപരിൽ കവിക്കു് അപാരമായ ഭക്തിയു
ണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം പറയുന്നതു േനാക്കുക.
“പഞ്ചഭൂതത്താൽ പരികല്പിതമിക്കാണും പ്ര–

പഞ്ചമാകേവ മിഥ്യാഭൂതെമേന്നാർക്കാതവർ
വഞ്ചിതന്മാരായ്വരും േകരളീയന്മാെരന്നു
െനഞ്ചകം തന്നിേലാർത്തു വിരിഞ്ചനതുവഴി
തഞ്ചത്തിലയേച്ചാരു ഗന്ധർവ്വനേല്ലാ വന്നു
തുഞ്ചത്തിലാചാര്യനായ് ജനിച്ചപ്പുമാൻതാനും
പഞ്ചമില്ലാെത പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചമയ്ക്കയാൽ
സഞ്ചിതപുണ്യാത്മാക്കളായേല്ലാ മനുഷ്യരും.”
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21 വിശാഖരാജവിജയം
ഇതു് ഒരു മണീപ്രവാളകൃതിയാണു്. ഇതിെന പൂർവ്വഭാഗ
െമന്നും ഉത്തരഭാഗെമന്നും രണ്ടായി പിരിച്ചു് ഓേരാന്നി
ലും നന്നാലു് ആശ്വാസങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.
വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കാശിയാത്രയും
മറ്റുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. അേതാടുകൂടി പ്രസക്താനുപ്രസ
ക്തമായി രാമായനാസാരസംഗ്രഹവും നിബന്ധിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. കവിതയ്ക്കു ഗുണം േപാരാ. ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിെല
ന്നേപാെല സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ കവനം െചയ്യുന്നതി
നുള്ള പാടവം കവിക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു് അനുമാനി
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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22 പലവക
ശങ്കരകൃതിെയന്ന പുസ്തകത്തിൽ കവിയുെട പല ചി
ല്ലറ കൃതികളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
ഇവയിൽ കറ്ണ്ണപർവ്വത്തിെന്റ രീതിയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള
പണപ്പർവ്വം സഹൃദയന്മാരുെട ശ്രദ്ധെയ സവിേശഷ
മായി ആകർഷിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കവി ഒരാേളാടു കു
േറ പണം ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ അയാൾ െപട്ടി തുറന്നു.
“േനാക്കണം, എത്ര ഭംഗിയായി അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു!
ഈ െചറിയ തുക എടുത്താൽ േപായിേല്ല അതിെന്റ ഭം
ഗി” എന്നു തെന്റ പിശുക്കിനു േയാജിച്ച വിധത്തിൽ മറു
പടി പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ ഇതാ ഇതു േമടിേച്ചാളു” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു കവി എഴുതി അയച്ചതാണു് പണപ്പർ
വ്വം.
“െചറുപ്പകാലത്തിലിെതന്തു കിട്ടീലാ?

മുതുക്കനായേപ്പാൾ ധനികനായി ഞാൻ.
ധനെത്ത ഞാെനാന്നങ്ങണച്ചു േനാക്കേട്ട;
ധനെത്ത ഞാെനാന്നു പിണച്ചുവയ്ക്കെട്ട;
ധനെത്ത ഞാെനാന്നു പരത്തിവയ്ക്കെട്ട;
ധനെത്ത ഞാെനാന്നു കരത്തിൽ വയ്ക്കെട്ട;
ധനെത്ത ഞാെനാന്നു െപാടിച്ചുേനാക്കെട്ട;
ധനെത്ത ഞാെനാന്നു കടിച്ചുേനാക്കെട്ട;
ധനെത്ത ഞാെനാന്നങ്ങുലച്ചുേനാക്കെട്ട;
ധനെത്ത ഞാെനാന്നു െതളിച്ചുേനാക്കെട്ട;
ധനെത്ത ഞാെനാന്നു വളച്ചുേനാക്കെട്ട;
ധനെത്ത ഞാെനാന്നു വലിച്ചുേനാക്കെട്ട;
മരിച്ചവരിേപ്പാൾ തിരിച്ചുവെന്നങ്കിൽ
ധരിപ്പിച്ചുവയ്േപ്പെനാരു തുലാം സ്വർണ്ണം.
െപരുവഴിയിൽ ഞാനിതുേനരം െചന്നി–
െട്ടാരുമിച്ചു വിളി ബഹുതരം കൂട്ടാം.
വിളിച്ചുേപാ,ലവർ വിളിയും േകട്ടീലാ;
ചളിച്ചു മാനസം ചുടലയിൽെച്ചന്നാൻ.
ദ്വിഭാര്യമാരുണ്ടാെയാരുത്തേനകദാ;
ദ്വിധാ വിഭാഗിച്ചു ധനെത്തയങ്ങവൻ.
അരപ്പണത്തൂക്കം സുവർണ്ണേമറിേപ്പായ്;
െവറുപ്പതിൽവച്ചിെട്ടാരുത്തിക്കുണ്ടായി.
കറുപ്പും കഞ്ചാവും െകാടുത്തവൻ പള്ളീ–
ക്കുറുപ്പുമാെയേന്ന പറേയണ്ടൂ പിെന്ന.
ഒരുക്കിെവക്കുന്ന ധനെമാരുത്തനും
മരിക്കുേമ്പാളനുഗമിക്കുമാറില്ല.”
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23 എഴുവത്തു നാണുക്കുട്ടിേമേനാൻ
(1010–1048)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ േക
രളത്തിെന്റ ഇതരഭാഗങ്ങളിലുള്ള കവികൾ കിളിപ്പാ
ട്ടുകൾ രചിക്കുന്നതിൽ സാമാേന്യന ൈവമുഖ്യമാണു്
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ തുഞ്ചത്തു് എഴുത്തച്ഛ
െന്റ സമാധിസ്ഥലമായ വടക്കൻ ചിറ്റൂരിൽ അന്നും ആ
വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭക്േതാത്തമൻ യഥാശക്തി സാ
ഹിതീേസവനം െചയ്തുവന്നു. അേദ്ദഹമാണു് എഴുവത്തു
നാണുക്കുട്ടിേമേനാൻ. നാണുക്കുട്ടിേമേനാൻ വടക്കൻ
ചിറ്റൂരിൽ കളപ്പുര എഴുവത്തു വീട്ടിൽ 1010-ആമാണ്ടു ചി
ങ്ങമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. ഇട്ടിച്ചിരിയമ്മയായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മാതാവു്. േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായ േഗാ
പാലേമേനാൻ എെന്നാരു സേഹാദരനും, കുഞ്ചിയമ്മ,
ലക്ഷ്മിയമ്മ എന്ന രണ്ടു സേഹാദരിമാരും അേദ്ദഹത്തി
നുണ്ടായിരുന്നു. പിതാവു സുപ്രസിദ്ധമായ എക്കനത്തു
തറവാട്ടിെല േഗാവിന്ദനുണ്ണിയാണു്. എക്കണത്തു ശങ്കു
ണ്ണീ എന്ന കവിെയപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
അേദ്ദഹം നാണുക്കുട്ടിേമേനാെന്റ പിതാമഹനും ഗുരു
ക്കന്മാരിൽ അന്യതമനുമായിരുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ശങ്കുണ്ണിയുെട മകൻ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാൻ മെറ്റാരു
ഗുരുവായിരുന്നു. ഇവർ രന്റുേപേരയും കവി തെന്റ ഭാഗ
വതസാരസംേക്ഷപത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
“ശങ്കരഗുേരാഃ പാദപങ്കജദ്വയങ്ങളു–

െമൻകുലഭൂഷൻ ഗുണസങ്കുലൻ ബാലകൃഷ്ണ–
േദശികൻ മാതുലനുമാശേയ വിളങ്ങണം”

എന്ന വരികളിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 12-ആമെത്ത വയസ്സുവ
െര അച്ഛെന്റ ഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന താമസിച്ചു സംസ്കൃതം
പഠിച്ചു. അനന്തരകാലെത്ത പ്രധാനാധ്യാപകൻ എക്ക
ണത്തു ദാേമാദരനുണ്ണിയായിരുന്നു.
“കരുത്തിന്നജ്ഞാനെത്തത്തിരുത്തിച്ചിത്തശുദ്ധി

വരുത്തിച്ചിന്മാത്രമായിരുത്തിക്കാത്തുെകാണ്ടു
പരമകാരുണികൻ പരിതാേപാന്മൂലനൻ
ഗുരുവാം ദാേമാദരചരണാംബുജങ്ങളും
അച്ഛമാനസനാേയാരച്യുതഗുരുവിെന്റ
സ്വച്ഛപാദാബ്ജങ്ങളും നിശ്ചലമുറപ്പിച്ചു” എന്നും
വൻകനിവാേല ഭവസങ്കടം തീർത്തു കൃപ
തങ്കം ദാേമാദരാംഘ്രിപങ്കജദ്വയങ്ങളും
സച്ചിദാനമൂർത്തി നിശ്ചലൻ നിരുപമ–
നച്യുതഗുരുതെന്റ സ്വച്ഛപാദാബ്ജങ്ങളും”

എന്നുമുള്ള ഈ കിളിപ്പാട്ടിെല ഈരടികളിൽ കവി
അേദ്ദഹെത്തയും അച്യുതെനന്ന മെറ്റാരു ഗുരുനാഥേന
യും വന്ദിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇവർ കവിയുെട അൈദ്വതവി
േദ്യാപേദശകന്മാരായിരുന്നു. അച്യുതെനപ്പറ്റി വഴിേയ
പ്രസ്താവിക്കാം.

െജ്യൗതിഷികനും േവദാന്തിയും
22-ാംമെത്ത വയസ്സിൽ കാട്ടൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു സം
ബന്ധം െചയ്തു. ആ വഴിക്കു് അവിെട ഒരു വാരിയരാ

ശാേനാടു േജ്യാതിഷം സാംേഗാപാംഗമായി അഭ്യസിച്ചു.
ക്രേമണ ഫലനിർണ്ണയത്തിൽ അത്യന്തം സമർത്ഥനാ
യിത്തീർന്നു. 28-ആമെത്ത വയസ്സിൽ പ്രേമഹേരാഗം
ബാധിക്കുകയാൽ സ്വന്തം ജാതകം ഗണിച്ചുേനാക്കുക
യും 38-ആമെത്ത വയസ്സിൽ മൃത്യുലക്ഷനം കാണുകയും
െചയ്തു. ആറുമാസത്തിനകം ആ േരാഗം േഭദെപ്പട്ടുെവ
ങ്കിലും അതിൽപ്പിന്നീടു് അേദ്ദഹം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ
മരുമകെന ഏല്പിച്ചു് ആയുേശ്ശഷം ഈശ്വരഭജനത്തി
നും േവദാന്തവിചാരത്തിനുമായി വിനിേയാഗിക്കുവാൻ
തീർച്ചെപ്പടുത്തി. 1042-ൽ ചിറ്റൂർ ചിേറ്റടത്തു അച്യുതേമ
േനാൻ എന്ന സിദ്ധെന അൈദ്വത ഗുരുവായി വരിച്ചു.
അച്യുതേമേനാൻ 992 േമടത്തിൽ പൂരുരുട്ടാതിനാളിൽ
ജനിച്ചു. 1061 കർക്കടകം 9-ാംനു സമാധിസ്ഥനായി.
അേദ്ദഹത്തിനു േകരളത്തിലും പരേദശങ്ങളിലും നിര
വധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥപരിചയത്തില
ല്ല സ്വാനുഭൂതിയിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈവശിഷ്ട്യം
അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നതു്.

ഗ്രന്ഥരചനയും മരണവും
1043 മുതൽ 1045 വെര ഭാഗവതസാരസംേക്ഷപരച
നയിൽ വ്യാപൃതനായി. അന്നന്നു് എഴുതുന്ന ഭാഗങ്ങൾ
ഗുരുനാഥെന കാണിച്ചു സംശയം തീർത്തുവന്നു. 1046
കന്നിമാസത്തിൽ ഗുരുവായൂർേക്ഷത്രത്തിൽ േപായി
അവിെട 12 ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണെന ഭജിക്കുകയും ഭഗ
വത്സന്നിധിയിൽ തെന്റ ഗ്രന്ഥം ഒരാവൃത്തി പാരായ
ണം െചയ്യുകയും െചയ്തു.തദനന്തരം ആ െകാല്ലത്തിൽ
ത്തെന്ന േകാഴിേക്കാെട്ട ഒരു അച്ചുക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു്
ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനുേമൽ തനിക്കു്
ഐഹികമായി യാെതാരു കർത്തവ്യവുമിെല്ലന്നു കരു
തി അച്യുതഗുരുവിേനാടു് കാശിയാത്രയ്ക്കു് അനുവാദം
േചാദിച്ചു. 1047-ൽ തെന്റ ആയുസ്സിെന്റ ഹ്രസ്വതെയ
ക്കുറിച്ച് ഗുരുനാഥെന അറിയിച്ചേപ്പാൾ ആ യാത്രയ്ക്കു്
അേദ്ദഹം അനുജ്ഞ നല്കി. ആ െകാല്ലം അവസാന
േത്താടുകൂടി കാശിയാത്രയും അതിൽ പിന്നീടു രാേമശ്വ
രയാത്രയും നിർവ്വിഘ്നമായി നിർവ്വഹിച്ചു. കർക്കടകം
ഒടുവിൽ സ്വഗൃഹത്തിൽ തിരിെച്ചത്തുകയും 1048 ചിങ്ങ
ത്തിൽ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുേപാെല മുപ്പെത്തട്ടാ
മെത്ത വയസ്സിൽത്തെന്ന മരിക്കുകയും െചയ്തു. ചിറ്റൂർ
േദവിയും ചിദംബരത്തിെല നടരാജനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇഷ്ടേദവതകളായിരുന്നു. ചിദംബരത്തു പലപ്രാവശ്യ
വും േപായി ഭജനം നടത്തീട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദ
ഹത്തിനു സാമാന്യം പാണ്ഡിത്യവും ഭാഗവതത്തിൽ
അതലസ്പർശിയായ അവഗാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൗ
കികകാര്യങ്ങളിലും അേദ്ദഹം വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നുെവ
ന്നും ഗ്രന്ഥെമഴുത്തിൽ പ്രേത്യകിച്ചു നിപുണനായിരുന്നു
എന്നുംകൂടി അറിവുണ്ടു്.

കൃതികൾ
നാണുക്കുട്ടിേമേനാെന്റ പ്രധാനകൃതി ഭാഗവതസാര
സംേക്ഷപംതെന്നയാണു്. അതു കൂടാെത അേദ്ദഹം
(1)സുന്ദരീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ (2) ചിദംബരാഷ്ടകം
(സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും), (3) കാളിയാക്കു് എന്നീ
വാങ്മയങ്ങളുേടയും കർത്താവാണു്. ഹാലാസ്യമാഹാ
ത്മ്യം ആദ്യെത്ത പതിെനട്ടധ്യായം ഭാഷാന്തരീകരിച്ചി
ട്ടുള്ളതായി പഴമക്കാർ പറയുന്നു; ആ ഗ്രന്ഥം ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ല.
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24 ഭാഗവതസാരസംേക്ഷപം കിളിപ്പാട്ടു്
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ ഭാഗവതം പ്രഥ
മാദിനവമസ്കന്ധപര്യന്തവും രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ ദശമ
സ്കന്ധവും കവി സംഗ്രഹിക്കുന്നു. മൂന്നാം ഭാഗത്തിെന്റ
ആമുഖം എന്ന നിലയിേല അവെയ ഗണിേക്കണ്ടതുള്ളു.
ആ ഭാഗത്തിൽ ഗഹനമായ ഏകാദശസ്കന്ധം ശ്രീധ
രീയവ്യാഖ്യാനേത്താടുകൂടി പൂർവ്വപക്ഷസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
വിവരിച്ചു തർജ്ജമെചയ്തിരിക്കുന്നു. നാലാംഭാഗത്തിൽ
ദ്വാദശസ്കന്ധവും വിസ്തരിച്ചുതെന്ന വിവർത്തനം െച
യ്തുകാണുന്നു. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ േമേനാൻ
“കടൽമാനിനീകാന്തനുടയ കഥ െചാൽവാൻ
പടുത നടിച്ചിട്ടല്ലടിയൻ തുനിയുന്നു.
വല്ലാെത ഹരികഥ െചാല്ലിയാലും പാപങ്ങ–

െളല്ലാം േപായ്വാൿശുദ്ധിയാമേല്ലാ എേന്നാർത്തിട്ടേത്ര.
മന്ദനാമടിയെന്റയുന്നതസാഹസെത്ത–
ദ്ധന്യന്മാർ ക്ഷമിച്ചുെകാണ്ടന്നനുഗ്രഹംെചയ്വിൻ.
പിഴകളേശഷവും പഴമയുള്ള നിങ്ങൾ
വഴിേയ തീർപ്പിൻ യുഷ്മൽക്കഴേല ശരണം േമ.”

എന്നു തെന്റ വിനീതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കവിതയ്ക്കു
മാധുര്യാദി ഗുണങ്ങൾ വളെര കുറയും. ഏകാദശം 26ാംമധ്യായം കളകാഞ്ചിയിൽ വിവർത്തനം െചയ്തിരിക്കു
ന്നതു േനാക്കുക. എങ്കിലും കവിക്കു് അർത്ഥനിഷ്കർഷ
ധാരാളമായുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ േദഹത്തിൽ ജരൻ
ശരംപ്രേയാഗിക്കുന്ന ഘട്ടം താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ
വർണ്ണിക്കുന്നു.
“ഘനശ്യാമം ശ്രീവത്സകാങ്കം സന്തപ്ത–

കനകവർച്ചസം ലസൽകൗേശയകം
സുവസ്രയുഗ്േമന പരിവീതം സദാ
സുമംഗളം ചാരുസ്മിതവൿത്രാംബുജം
സുനീലകുന്തളലളിതം നാളീക–
മേനാഭിരാമാക്ഷം മകുരകുണ്ഡല–
വിരാജിതം ശ്രീമൽകിരീടമണ്ഡിതം
സ്ഫുരൽകടകങ്കണാംഗദധരം
സുനൂപുരഹാരലസിതകൗസ്തുഭ–
മണിവിരാജിതം കടിസൂേത്രാജ്ജ്വലം
സ്ഫുരദ്ബ്രഹ്മസൂത്രവനമാലാധരം
ശരീരിഭിർന്നിജായുൈധർവിരാജിതം
മേനാജ്ഞപങ്കജാരുണവാമപാദം
മേനാഭിരാമദക്ഷിേണാരുവിൽേച്ചർത്തു
സമാസീനം നാഥം മുഴുവൻകാണാെത
കമലേകാമളപദംമാത്രം കണ്ടു
ജരെനന്നു േപരാെയാരു കാട്ടാളനും
പുരാ മുസലേശഷനിർമ്മിതമായ
ശരംെകാണ്ടു ഹരിചരണപത്മെത്ത–
ത്തരസാ േഭദിച്ചാൽ മൃഗാസ്യെമേന്നാർത്തു.”
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25 ചിദംബരാഷ്ടകം (സംസ്കൃതം)
ഇതു മേത്തഭവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േസ്താത്രമാ
ണു്.
“ത്ര്യക്ഷം മേഹാക്ഷരഥമക്ഷീണപുണ്യചയലക്ഷ്യം
വിപക്ഷപടലീ–

കക്ഷാശുശുക്ഷണിമദക്ഷാക്ഷമാവിനയദക്ഷാധ്വരപ്രശമനം
യക്ഷാധിപാദിസുരലക്ഷാർച്ചിതം
പ്രണതമാക്ഷ്മാവരംതനുഭൃതാ–
മീശം ചിദംബരസേഭശം നിരസ്തഭവപാശം
ഭേജഹമനിശം.”
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26 സുന്ദരീസ്വയംവരം
സുന്ദരീസ്വയംവരെത്ത വിഷയീകരിച്ചു പലരും ആട്ടക്ക
ഥകൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു്. കുന്നത്തു സുബ്രണ്യൻേപാറ്റിയുെട
കഥെയക്കുറിച്ചു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. േമേനാേന്റതു്
അതിേനക്കാൾ െമച്ചമാണു്. അതിെല “രൂക്ഷക്ഷുദ്രവി
പക്ഷപക്ഷ” ഇത്യാദി േശ്ലാകം പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഉദ്ധ
രിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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27 കാളിയാക്കു്
ഇതു ചിറ്റൂർ േദവിെയപ്പറ്റിയുള്ള േകശാദിപാദവർണ്ണനപ
രമായ ഒരു സംസ്കൃതേസ്താത്രമാണു്.
“അരുണസ്പർദ്ധികിരീേടാല്ലസിേത!

തരുണഘേനാപമസുരുചിരചികുേര!
ഹരിണാങ്കകുലാകുലിേതാത്തംേസ!
കരുണാകരി! തിലകാഞ്ചിതഫാേല!
സ്മരചാേപാപമചില്ലീലതിേക!
സരസീരുഹദളേലാചനയുഗേള!
സുരുചിരനാേസ! സുന്ദരഹാേസ!
വരപല്ലവതാമ്രാധരി!വിമേല!
കുരവകകുഡ്മളേകാമളദേന്ത!
ഗിരിതനേയ! കളേകാകിലവചേന!”

ഇവ അതിെല ചില വരികളാണു്.
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28 അഴകത്തു വിദ്വാൻ കുറുപ്പ്
(980–1035)

ജീവചരിത്രം
കരുനാഗപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ ചവറയിൽ അഴകത്തുവീ
ട്ടിൽ വിദ്വാൻ കുറുപ്പു പതിെനാന്നാംശതകം പൂർവ്വർദ്ധ
ത്തിെല അവിസ്മരണീയനായ ഒരു കവിയാണു്. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ജനനമരണവർഷങ്ങെളപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി
ഒന്നും അറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും ജീവിതകാലം 980-നും 1035നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു ഉേദ്ദശമായി പറയാം. േപെരെന്ത
ന്നും അറിവില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാ
മിേക്ഷത്രത്തിെല എട്ടരേയാഗം എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ
ഭരണസമിതിയിൽ ആ കുടുംബത്തിെല കാരണവന്മാർ
ക്കു് ഒരു സ്ഥാനവും ശ്രീകരണം പള്ളിയാടി, അഥവാ
കരണത്താക്കുറുപ്പു്, എെന്നാരു ഔേദ്യാഗികനാമേധയ
വുമുണ്ടു്. കരണത്താൻ എന്നാൽ കണക്കപ്പിള്ള എന്നർ
ത്ഥം. ചരിത്രപുരുഷൻ ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷ വഴി
േപാെല പഠിക്കുകയും േവദാന്തശാസ്ത്രത്തിൽ വിശി
ഷ്യ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്തു. അൈദ്വ
താനന്ദം കിളിപ്പാട്ടിൽ അേദ്ദഹം രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാെര
വന്ദിച്ചുകാണുന്നു.
“ദാസനാെമൻമേനാവാസനെയബ്ഭക്തി–
ഭാസുരയാക്കിച്ചമച്ച കൃപാനിധി
ഭൂസുരന്മാരിലേഗ്രസരനീശ്വേരാ–
പാസനാതൽപരൻ േകശവൻതന്നുെട
ഭാസമാനശ്രീപദസേരാജാന്തര–
പംസുനാ നിർമ്മേല മന്മേനാദർപ്പേണ
വാസുേദവൻ പ്രതിഭാസിക്കണം സദാ
വ്യാസാദികളുമനുഗ്രഹിേക്കണേമ.
കംസാരിേസവനതൽപരൻ കൃഷ്ണാഖ്യ–
േദശികൻതെന്നയും സഞ്ചിന്തയാമി ഞാൻ.”

ഇവരിൽ േകശവൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ആരാെണ
ന്നു് അറിയുന്നില്ല. േതവലക്കരപ്പകുതിയിൽ േകാട്ടൂർ കൃ
ഷ്ണനാശാനാണു് കൃഷ്ണൻ. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു
വിഖ്യാതനായതിനുേമൽ തിരുവനന്തപുരത്തുേപായി
അന്നു നാടുവാണിരുന്ന സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാ
ജാവിെന മുഖം കാണിക്കുകയും അവിടുന്നു കുറിപ്പിെന്റ
ബഹുമുഖമായ പാണ്ഡിത്യെത്ത അനുേമാദിച്ചു “വിദ്വാൻ”
എന്ന ബിരുദം സമ്മാനിക്കുകയും െചയ്തു. മരിച്ചതു സ്വ
ഗൃഹത്തിൽെവച്ചുതെന്നയാണു്. ചവറ പുതുക്കാട്ടു മുറി
യിൽ മഠത്തിൽവീട്ടിൽ ഇടിക്കാളിഅമ്മെയ വിവാഹം
െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനും വിദ്വാനുമായ പുതു
ക്കാട്ടു മഠത്തിൽ കൃഷ്ണനാശാെനപ്പറ്റി േമൽ പ്രസ്താവി
ക്കും.

കൃതികൾ
അൈദ്വതാനന്ദം എന്ന കിളിപ്പാട്ടാണു് കുറുപ്പിെന്റ പ്രധാ
നകൃതി. അതിനുപുറെമ മാർക്കേണ്ഡയചരിതം എന്ന
േപരിൽ ഒരു ആട്ടക്കഥയും ലക്ഷ്മീസ്തവം എന്ന കീർ
ത്തനവും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“കുംഭിമുഖവെനക്കുമ്പിട്ടുെകാണ്ടു ഞാ–

നംേഭാജസംഭവൻതൻ തിരുമാതിെന
കമ്പെമാഴിഞ്ഞുള്ളിലാമ്മാറുറപ്പിച്ചു
സമ്പത്തു നല്കുവാൻ പാലാഴിമാതിെന”

വാഴ്ത്തുകയാെണന്നു കവി പറയുന്ന ലക്ഷ്മീസ്തവം
നിർഗ്ഗുണമാണു്.
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29 മാർക്കേണ്ഡയചരിതം ആട്ടക്കഥ
മാർക്കേണ്ഡയചരിതം തരേക്കടില്ലാത്ത ഒരാട്ടക്കഥയാ
ണു്. രാഷ്ട്രവർദ്ധനൻ എന്ന രാജാവിെന്റ വർണ്ണനേത്താ
ടുകൂടി കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. അേദ്ദഹമാണ് മാർഗ്ഗനിേരാ
ധം ശമിപ്പിച്ചു മൃഗണ്ഡുമഹർഷിക്കു കാശിയിൽ വിശ്വ
നാഥഭജനത്തിന്നു േവണ്ട സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു
ത്തതു്. ആടിക്കാണുവാൻ പ്രസ്തുത കഥ പ്രേത്യകിച്ചും
െകാള്ളാം. “മാമുകിൽവാസിനി”യായ പാർവ്വതീേദവി
െയ കവി ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നു. അതു് ഏതു
േക്ഷത്രത്തിെല മൂർത്തിയാെണന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകവും ദുർഗ്ഗസ്തുതിതെന്ന.
“ദുർഗ്ഗാമാശു ബഹിർമ്മുൈഖഃ പ്രണുതസം–

സർഗ്ഗാം ച ബഹിർമ്മുൈഖഃ
സ്വർഗ്ഗാധീശനിേഷവിതാം പദജൂഷാം
സ്വർഗ്ഗാപവർഗ്ഗപ്രദാം
ഭർഗ്ഗാനന്ദവിധായിനീം മദസുഹൃ–
ദ്വർഗ്ഗന്തദാ ചിന്മയീം
ദുർഗ്ഗാം സന്തതമാശ്രേയ ഭഗവതീം
സർഗ്ഗാന്തരക്ഷാകരീം.”

ഒരു ചരണം:–രാജാവു മാർഗ്ഗനിേരാധിയായ കാട്ടാള
േനാടു്:
“ഝടിതി െകാടിയ പടിമ െപരിെയാ–

രടികളിടികൾ െകാണ്ടു നിെന്റ
തടിയതുടയ വടിവു ഘടന െവടിയുമിെന്നടാ!
നിർജ്ജേന വേന വസിച്ചു സജ്ജനെത്തയുജ്ജസിച്ചു–
പാർജ്ജിതാർത്ഥവർജ്ജ്യേഭാജ്യസജ്ജ ദുർമ്മേത!
ആശനിസദൃശനിശിതവിശിഖ–
നിരകൾെകാണ്ടു സപദിനിെന്റ–
യശുഭപുശുനകുശലപശുത തീരുമിെന്നടാ!”
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30 അൈദ്വതാനന്ദം
അൈദ്വതാനന്ദം നിരവധി േവദാന്തതത്വങ്ങെള സ്പഷ്ട
വും ലളിതവുമായ ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വി
ശിഷ്ടമായ കിളിപ്പാട്ടാണു്. അതിൽ ആറധ്യായങ്ങൾ
കവി ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നും അഞ്ചും അധ്യായ
ങ്ങൾ കാകളിയിലും, രണ്ടും ആറും അധ്യായങ്ങൾ േക
കയിലും, മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ യഥാക്രമം പാ
നയിലും അന്നനടയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഗു
രുശിേഷ്യാപേദശരൂപത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന
ആ ഗാനത്തിൽ ഗുരു െവങ്കടാചലസ്വാമി എന്ന ബ്ര
ഹ്മജ്ഞസത്തമനാണു്. പഞ്ചീകരണമാണ് പ്രഥമാ
ധ്യായത്തിെല പ്രകരണം. ദ്വാദശവർണ്ണകം എന്ന ഗ്ര
ന്ഥെത്തയാണു് കവി പ്രാേയണ ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്. ഒടുവിൽ “േവദാന്തമഹാശാസ്ത്രം മനനം സാംഖ്യ
സാരം ദ്വാദശസംൈഖ്യരുക്തം വർണ്ണകുമിദം പൂർണ്ണം”
എന്നു കവിതെന്ന ആ വസ്തുത പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുറു
പ്പിെന്റ കാവ്യസരണി കാണിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധ
രിക്കാം.
“മത്സ്യേകതനനാകും ൈകവർത്തൻ നരന്മാരാം

മത്സ്യസഞ്ചയങ്ങെള നിഗ്രഹിപ്പതിനായി
സുന്ദരീവർഗ്ഗമാകും ബളിശം സംസാരമാ–
കുേന്നാരു സമുദ്രത്തിൽസ്സന്തതം േക്ഷപിക്കുന്നു.
േമാഹനാംഗികളുെടയധരമാംസത്തിെന
േമാഹിച്ചു ചാടിെക്കാത്തി വലയുെന്നേന്ന േവണ്ടൂ.
പിെന്നയിമ്മർത്ത്യമത്സ്യവൃന്ദെത്തയനുരാഗ–
വഹ്നിയിൽപ്പചിപ്പതും കുന്ദർപ്പവൃത്തിയേല്ലാ.
ദുരുക്തിെയന്തിേന്നറ്റം േഘാഷിച്ചുപറയുന്നു?
വിരക്തിയുെണ്ടന്നാകിൽജ്ജയിക്കാംമനസ്സിെന.
അശക്തെനന്നാകിലും ഭക്തിയുണ്ടാകുേന്നര–
മസക്തി സർേവന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളിലുണ്ടാം.
അസക്തിെകാണ്ടുതെന്ന വിരക്തി വന്നീടുന്നു,
വിമുക്തപാപന്മാരാം ഭക്തന്മാർെക്കല്ലാേപർക്കും.
ബഹിരിന്ദ്രിയജയമാെയാരു ദമേമവം
ഗ്രഹണം െചയ്തീടുക മനസാ ശുഭമേത!”
1068-ാംമാണ്ടു് അഴകത്തു പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് അച്ചടിപ്പിച്ച
ഈ പുസ്തകം ഇേപ്പാൾ ഒരിടത്തും കിട്ടുന്നില്ല. േകരള

ത്തിൽ എവിെടയും പ്രചുരപ്രചാരം സിദ്ധിേക്കണ്ട ഒരു
ഭാഷാഗാനത്തിനാണു് ഈ േശാചനീയാവസ്ഥ സംഭ
വിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
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31 മടവൂർ കാളുആശാൻ (1032–1063)

കുടുംബവും ജനനവും
മടവൂർ കാളുആശാൻ 1032-ാംമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ
സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ചിറയിൻകീഴ് താലൂ
ക്കിൽ മടവൂർപകുതിയിൽ േകാവിൽവീടാണു് തറവാടു്.
ആ വീട്ടിൽ മാർത്താണ്ഡനാശാൻ എെന്നാരു പണ്ഡി
തൻ 990 മുതൽൽ 1021 വെര ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹം ഒരു േജ്യാത്സ്യനും മന്ത്രവാദിയും ൈവദ്യനും ചില
ചില്ലറ ഭാഷാഗാനങ്ങളുെട പ്രേണതാവുമായിരുന്നു.
998-ൽ ആ കുടുംബത്തിെല പരേദവതയായിരുന്ന ഭദ്ര
കാളിെയ െവട്ടൂർ െപരുമൺ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു
മടവൂർ കളരിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. േകാ
വിൽവീട്ടുകാർ ആ േദവിെയ തദനന്തരം പൂർവ്വാധിക
മായി ആരാധിച്ചുതുടങ്ങി. ആ മാർത്താണ്ഡനാശാെന്റ
സേഹാദരി നാരായണിഅമ്മയുേടയും െചറുകര ബാ
ലകൃഷ്ണപിള്ളാആശാേന്റയും പുത്രനാണു് കാളുആ
ശാൻ. പിതൃദത്തമായ നാമേധയം കാളിദാസൻ എന്നാ
യിരുന്നു എന്നും അതു േലാപിച്ചാണു് കാളു എന്നായെത
ന്നും പറയുന്നു. മലയാളം പഠിപ്പിച്ചതു പിതാവുതെന്നയാ
യിരുന്നു.

ജീവിതചരിത്രം
അക്കാലത്തു കിളിമാനൂർ െകാട്ടാരത്തിൽ സംസ്കൃതാ
ധ്യാപകനായിരുന്ന കിളിമാനൂർ േകാട്ടൂർ നീലകണ്ഠപ്പി
ള്ളആശാനായിരുന്നു ആദ്യെത്ത സംസ്കൃതഗുരു. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ അേന്തവാസിയായി അഞ്ചാറു മാസേമ കഴി
ച്ചുകൂട്ടിയുള്ളു എങ്കിലും ൈശശവത്തിൽത്തെന്ന അസാ
ധാരണമായ പ്രതിഭാശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന കഥാ
നായകനു സാഹിത്യത്തിൽ കവലയാനന്ദംവെരയും
ഗണിതത്തിൽ ലീലാവതിവെരയും അതിനിടയ്ക്കു പഠി
ക്കുവാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീടു യാവജ്ജീവം ഒരേത്യധാവാ
യി വ്യാകരണത്തിലും തർക്കത്തിലും യഥാകാലം പരി
ചയം സമ്പാദിച്ചു. അേപ്പാേഴയ്ക്കു 15 വയസ്സു പ്രായമാ
യിരുന്ന ആ ബാലൻ സ്വല്പകാലം ഒരു പ്രവൃത്തിപ്പള്ളി
ക്കൂടം വാധ്യാരായും പിന്നീടു മാമണ്ണൂർ ഇല്ലെത്ത ഉണ്ണി
കളുെട അധ്യാപകനായും ജീവിതം നയിച്ചു. അനന്തരം
േജ്യാത്സ്യൻ എന്ന ഖ്യാതി പ്രസരിച്ചേപ്പാൾ അതുതെന്ന
കാലേക്ഷപമാർഗ്ഗമായിത്തീർന്നു. 1063-ആമാണ്ടു കുംഭ
മാസം 10-ാംനു മരിച്ചു.

കൃതികൾ
കാളുആശാനു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒന്നുേപാ
െല കവനംെചയ്വാൻ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. പന്ത്ര
ണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽത്തെന്ന ചില പാട്ടുകൾ എഴുതി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ (1) പ്രഹ്ലാദചരിതം ആട്ട
ക്കഥ, (2) ശങ്കരാചാര്യചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്, (3) ശ്വകാക
സല്ലാപം സംസ്കൃതചമ്പു എന്നിവയ്ക്കാണു് പ്രാധാന്യം.
പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ടും േസാമവാരവ്രതമാ
ഹാത്മ്യം തുള്ളൽപ്പാട്ടും കൂടി അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
തായി േകട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവ ഇേപ്പാൾ അലഭ്യങ്ങളാ
ണു്.

പ്രഹ്ലാദചരിതവും ശങ്കരാചാര്യചരിതവും
പ്രഹ്ലാദചരിതം ആട്ടക്കഥയും ശങ്കരാചാര്യചരിതം കിളി
പ്പാട്ടും േകാട്ടൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ആശാെന്റ നിേദശാനു
സരണം നിർമ്മിച്ച കൃതികളാണു്.
“ശ്രീമൽകീൈരണരാഷ്ട്രക്ഷിതിവലഭിദുരു–
പ്രീതിഭാഗാര്യശിഷ്യ–
ശ്രീമന്മൗലിർമ്മഹാത്മാ തരളസരളധീ–
ർന്നീലകണ്ഠാഭിധാനഃ
ഭീമശ്രീപാദേസവീ ഗുഹനിഖിലകലാ–
േപശേലാ ദൂരദർശി–
േസ്താേമാത്തംേസാ യശസ്വീ മമ ഗുരുരിഹ േജ–
ജീയേത ധന്യശീലഃ”

എന്നു് ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത കൃതിയിലും,
മൽഗുരുവരനായ മംഗലമണിദീപം
സൽഗുണാകരൻ േക്രാഡഗ്രാമനാമകധാമാ
േമദൂരിേതാരുേഹാരാതത്വാർത്ഥസാരതന്ത്ര–
യാദസാംപതിേലാപാമുദ്രാസുനാഥൻ ശുഭൻ
േദവബ്രാഹ്മണസാധുപൂജനരതൻ സർവ–
േകാവിദാവലീമുഖൈകരവരാകാചന്ദ്രൻ
നീലകണ്ഠാഭിധാനൻതൻതിരുപ്പാദം നിത്യ–
മാലംബിച്ചിതാ വീണു വനങ്ങീടുേന്നനഹം.”

എന്നു രണ്ടാമേത്തതിലും ആ ഗുരുവിെന കവി വന്ദിച്ചിരി
ക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദചരിതം സാമാന്യം നല്ല ഒരാട്ടക്കഥയാ
ണു്. ഒരു മങ്ഗളേശ്ലാകവും ഒരു പദത്തിൽനിന്നു ചില
വരികളും എടുത്തുകാണിക്കാം.
“യദ്ബീജാംകുരിതം ക്രൈമദിതമിദം ചാേദാ മദീയം വപൂർ–
േല്ലാേക സംക്രമിതം യദീയയശസഃ കിഞ്ചഛുഭം മദ്യശഃ
യച്ഛിക്ഷാസുപടുത്വേതാഹമധുനാ സദ്യഃ പ്രബുദ്ധാക്ഷര–
സ്തം താതം ഹൃദി ചിന്തേയ ബുധവരം േയാ
ബാലകൃഷ്ണാ ഹ്വയഃ.”

േദേവന്ദ്രൻ ശചീേദവിേയാടു്:
“സൂര്യബിംബം േപായ്മറഞ്ഞു പാരിജാതങ്ങൾ കരിഞ്ഞു
സാരകാന്തവിേയാേഗന നാരിതെന്റ മുഖംേപാെല.

താേരശനുദിച്ചുയർന്നൂ ൈകരവങ്ങൾ െതളിയുന്നൂ
ചാരു നിൻമുഖശ്രീ കണ്ടൂ പാരെമൻമാനസംേപാെല.
അഞ്ചിതേകാകിലവൃന്ദം പഞ്ചമങ്ങൾ പാടീടുന്നു;
പിഞ്ഛവും വിരുത്തു ശിഖിസഞ്ചയങ്ങളാടിടുന്നു.
വണ്ടുകളും മധുരസമുണ്ടു ഷഡ്ജം പാടിടുന്നു
തണ്ടലർസായകൻതെന്റ െകാണ്ടാടും
ഞാെണാലിേപാെല.
മന്ദവായുസഞ്ചലിതമന്ദാരവല്ലികൾ കാണ്ക
മന്ദം നെമ്മ വിളിക്കുന്നിെതന്നുതെന്ന േതാന്നീടുന്നു.
മാരനായ വീരൻ വന്നു കൂരമ്പുകൾ െചാരിയുന്നു
വാരണഗമേന! മനതാരിൽ മാൽ െപരുകീടുന്നു.”

ശങ്കരാചാര്യചരിതം അപൂർണ്ണമാണു്.

ശ്വകാകസല്ലാപം
ഈ കൃതിയാണു് കാളുആശാെന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും സരസമായി എനിക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു്. ഇതും
മുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല. തെന്റ ഗുരുനാഥനായ നീലകണ്ഠപ്പി
ള്ള ഒരവസരത്തിൽ തിരുവല്ലാ െനടുമ്പുറത്തു െകാട്ടാര
ത്തിൽ തമ്പുരാനുമായുള്ള ഏേതാ ഒരു വാദത്തിൽ േതാ
റ്റു എന്നു ദുഷ്പ്രവാദം പരത്തിയ ‘കൂനൻ നമ്പിയാർ’
എെന്നാരു കലഹപ്രിയെന പരിഹസിയ്ക്കുന്നതിേലയ്ക്കാ
യി കവി രചിച്ചതാണു് പ്രസ്തുതചമ്പു. അത്തരത്തിലു
ള്ള വാദ േകാലാഹലങ്ങളിൽ കാളു ആശാൻ പലേപ്പാ
ഴും ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു. കാവ്യം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“ജഗദ്ഗുരും ഗുരും വേന്ദ സംശ്ലിഷ്യൽസർവമങ്ഗലം
വൃഷധ്വജം നീലകണ്ഠം സൽകലാനിധിേശഖരം.

ശ്വകാകസല്ലാപ ഇതീര്യേത മയാ
പ്രബന്ധ ഏേഷാല്പധിയാപി കുശ്ചന
അയം സമാേലാക്യ നിരന്തരം ബുൈധ–
വിശുദ്ധ ഊരീക്രിയതാം ക്ഷമാപൈര:.”

ആദ്യെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ ഗുരുവന്ദനവും കാണാവുന്ന
താണു്. അനന്തരം അമ്പലപ്പുഴേക്ഷത്രെത്ത കവി ഒരു
പ്രൗഢമായ ഗദ്യത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു.
“സകല ജഗൽപരിപാലനലീലാകരൈണകതാനത്വവി

ഹിതപൃഥുേരാമകമഠസ്തബ്ധേരാമനരകണ്ഠീര
വാകണ്ഠവാ മ ന ധൃത
പരശുേകാദണ്ഡമുസല രാമപരമഭാഗേധയാന്വിതരാ
ധാനാമേധ
യാദ്യഖിലേഗാപികാേലാലംബാരാമ
േഗാവിന്ദധരാസുഗതസൗ
ഗതാസജ്ജനദുരാചാരധാരണപ്രചാരണ
നിപുണേദാർദ്ദണ്ഡപ
രിമണ്ഡിതഖഡ്ഗ്യവതാരശ്രീമുകുൈന്ദകവാസസുേക്ഷത്ര
ഭ്രാ ജി
ഷ്ണുസകലസല്യാണമയമംബരനദീപുരാഖ്യമങ്ഗള
വിഷയം”

എന്നു് ആ ഗദ്യം അവസാനിക്കുന്നു. ആ േക്ഷത്രത്തിൽ
ഊട്ടുപുരയ്ക്കു െവളിയിൽ ദീർഘകർണ്ണെനന്ന ശൂനക
നും ജവനെനന്ന കാകനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷ
ണമാണു് പ്രതിപാദ്യ വിഷയം.
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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

