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1 േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ
(1017–1112)

േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ളആശാൻ 1017-ാമാണ്ടു കന്നിമാ�
സത്തിൽ ജനിച്ചു. 96 വയേസ്സാളം ജീവിച്ചിരുന്നു് 1112-
ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 12-ാം൹ മരിച്ചു. അത്ര ദീർഘമായ
ആയുസ്സിനാൽ േമല് പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയല്ലാ�
െത േകരളീയ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ മറ്റാരും അനുഗ്ര�
ഹിതന്മാരായിരുന്നതായി അറിവില്ല. 12-ാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ തുടങ്ങിയ ഗ്രന് ഥ രചന അേദ്ദഹം മരണകാലംവ�
െര ഏെറക്കുെറ നിർവിഘ് നമായിത്തെന്ന നിർവ്വഹിച്ചു
എന്നുള്ളതു മെറ്റാരു അപൂർവ്വസംഭവമാകുന്നു. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കൃതികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും 11-ാം ശതകത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണു് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടതു് എന്നുള്ളതു
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹെത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിെല ഒരു ഗ്ര�
ന് ഥകാരനായി പരിഗണിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണു്.

കുടുംബം
രാമൻപിള്ളആശാെന്റ മൂലകുടുംബം ചിറയിൻകീഴ് താലൂ�
ക്കിൽ ആറ്റിങ്ങൽ േമവർക്കൽേദശത്തു പട്ടിളൈക്കപ്പ�
ള്ളിവീടാണു്. അവിെടനിന്നു് ഒരു സ് ത്രീ 975-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു
ഭർത്തൃഗൃഹമായ വർക്കല ഒറ്റൂർ കുഴേക്കവീട്ടിൽ താമ�
സമായി. ആ സ് ത്രീയുെട പുത്രിയാണു് ആശാെന്റ മാ�
താവായ പാർവ്വതിയമ്മ. പാർവ്വതിയമ്മയ്ക്കു് ഇരവിപ്പി�
ള്ള എെന്നാരു േജ്യഷ്ഠസേഹാദരനുണ്ടായിരുന്നു. ആ
ഇരവിപ്പിള്ളയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരത്തു വലിയ െകാട്ടാര�
ത്തിൽ ഒരു േജാലി കിട്ടി. അേദ്ദഹം താമസിച്ചതു തെന്റ
ഒരു ബന്ധുവും സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
പള്ളിയറ വിചാരിപ്പുകാരനുമായിരുന്ന േപട്ടയിൽ കരി�
മ്പാലി വീട്ടിൽ അനന്തൻപിള്ളേയാടുകൂടിയായിരുന്നു.
അനന്തൻപിള്ള പാർവ്വതിയമ്മെയ 1007-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു
വിവാഹം െചയ്തു. അവരുെട തൃതീയസന്താനമാണു്
രാമൻപിള്ള. ഇരവിപ്പിള്ളയുെട അനന്തരവനായതു�
െകാണ്ടു് ഇരവി രാമൻപിള്ള എന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹം
പി ല് ക്കാലങ്ങളിൽ അറിയെപ്പട്ടു. അനന്തൻപിള്ളയുെട
അച്ഛെന്റ വകയായ േപട്ടയിൽ ഈഴവിളാകത്തു വീടും
കാലക്രമത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു കിട്ടി.

വിദ്യാഭ്യാസം
അനന്തൻപിള്ള ആദ്യം നീലകണ് ഠപ്പിള്ള ആശാെന�
െക്കാണ്ടു മലയാളവും ശാമിപ്പിള്ളെയെക്കാണ്ടു തമിഴും
മകെന കുേറക്കാലം അഭ്യസിപ്പിച്ചതിനുേമൽ 1030-
ാമാണ്ടിടയ്ക്കു മാേവലിക്കരനിന്നു പപ്പുപിള്ള എെന്നാരാ�
ശാെന വരുത്തി 1036-ാമാണ്ടുവെര സംസ്കൃതത്തിലും
ചില കാവ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആ ബാലൻ പ്ര�
തിഭാശാലിയാെണങ്കിലും പഠിത്തത്തിൽ പറയത്തക്ക
ഓത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. തദ്വിഷയകമായ ആലസ്യ�
െത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം പിന്നീടു വളെര വ്യസനിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
േപട്ടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േവണ്ട സൗക�
ര്യെമല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതിലും അേദ്ദഹത്തി�
നു ദൃഷ് ടിെവയ്ക്കുവാൻ േതാന്നിയില്ല. 1036-ൽ രാമൻ പി�
ള്ളയുെട ഗുരുമുഖമായ അഭ്യാസം അവസാനിച്ചു എന്നു
തെന്ന പറയാം. അതിനിടയ്ക്കു് അേദ്ദഹം പ്രധാനമായി
സമ്പാദിച്ചതു കഥകളിപ്പദങ്ങൾ പാടുന്നതിനുള്ള സാ�
മർത്ഥ്യമാണു്. അതിനുേവണ്ട സകല സാഹചര്യങ്ങളും
അന്നു വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറ�
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ. േപാരാത്തതിനു് അമ്മാവൻ ഇരവിപ്പി�
ള്ളയും ഒരു നല്ല ആട്ടപ്പാട്ടുകാരനായിരുന്നു. ഉണ്ണായിവാ�
ര്യരുെട നളചരിതമാണു് രാമൻപിള്ളയുെട ഹൃദയെത്ത
ഐദംപേര്യണ വശീകരിച്ചതു്.

ജീവിതചരിത്രം
1037-ൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാേക്കാടതിയിലും പിന്നീടു
ഡിവിഷൻകേച്ചരിയിലും സ്വല്പകാലം ഒരു ഗുമസ് ഥെന്റ
പണിയിൽ ഏർെപ്പട്ടു എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള വൃ�
ത്തിയിൽ ൈവരസ്യം േതാന്നി 1040-ാമാണ്ടു േപട്ടയിൽ
സ്വന്തമായി ഒരു മലയാളം പള്ളിക്കൂടം സ് ഥാപിച്ചു വി�
ദ്യാർത്ഥികെള പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അതുവഴിക്കാണു് രാ�
മൻപിള്ളയ്ക്കു് ആശാൻ എന്ന ബിരുദനാമം വന്നുേചർ�
ന്നതു്. 1051-ൽ ആ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ജ്ഞാനപ്രജാഗര�
സംഘം എെന്നാരു സമാജം സംഘടിപ്പിച്ചു് ആ സമാജ�
ത്തിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ േവദാന്തവിഷയകമായും മറ്റും
വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിച്ചു. ആശാനും അേനകം
തമിഴ് പുസ് തകങ്ങൾ വായിച്ചു േവദാന്തത്തിൽ ഗാഢ�
മായ ജ് ഞാനം സമാർജ് ജിച്ചിരുന്നു. 1050-മാണ്ടിടക്കു്
ഒന്നുമുതൽ അഞ്ചുവെര േകാപ്പിപ്പുസ് തകങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
ക്കി കൂനമ്മാവു് അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചുവരുത്തി
അങ്ഗീകരണത്തിനായി ഗവർെമ്മന്റിേലയ്ക്കു സമർപ്പി�
ക്കുകയും ഗവർെമ്മന്റ് അേദ്ദഹത്തിനു് 500 രൂപ പാരി�
േതാഷികം നല് കുകയും െചയ്തു. 1083-ാമാണ്ടുവെര ആ
േകാപ്പിപ്പുസ് തകങ്ങൾതെന്നയാണു് തിരുവിതാംകൂറി�
െല പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിച്ചുവന്നതു്. അങ്ങെന
ആശാനു നിയതമായ ഒരു ധനാഗമമാർഗ്ഗമുണ്ടായി. ആ
പുസ് തകങ്ങളുെട മുദ്രണത്തിനുേവണ്ടി േപട്ടയിൽ ഭാ�
ഷാ ഭൂഷണം എന്ന േപരിൽ സ്വന്തമായി ഒരച്ചുക്കൂടം
സ് ഥാപിച്ചു. മൂന്നാംനമ്പർ പുസ് തകത്തിെല “ഓമന�
ക്കുട്ടികൾ ഔഷധം തിന്നു” മുതലായി ചില വാക്യങ്ങൾ
ഇക്കാലത്തും ചിലർക്കു് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. നാലുമ�
ഞ്ചും നമ്പരുകളിെല ശീർഷകങ്ങൾ ഗാനരീതിയിലുള്ള�
വയാണു്. “അർത് ഥനേകൾക്കേണ-ആശ്രിതവത്സലാ”,
“എങ്ങും കലാലയം-ഏറുമാറാകേണ”, “ഓമൽസഖാക്ക�
േള-സത്യം വദിക്കേണ” എന്നും മറ്റുമാണു അവയിൽ
ചില തലെക്കട്ടുകൾ. 1048-ൽ ആശാൻ ഗൗരിയമ്മ
എെന്നാരു യുവതിെയ വിവാഹം െചയ്തു. ആ സ് ത്രീ
1052-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു മരിച്ചുേപായി. പിന്നീടു് ആയുരന്തം�
വെര വിഗതഭാര്യനായിത്തെന്നയാണു് കാലയാപനം
െചയ് തതു്. 1061-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 1-ാം ൹ ഒരു മാ�
സികയായി പുറെപ്പട്ട മലയാളിയുെട അധിപരായി ഭാ�
രവാഹികൾ അേദ്ദഹെത്ത തിരെഞ്ഞടുത്തു. നിലവി�
ലിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളിൽ അതിനാണു് വയസ്സുമൂപ്പു്. ആ
െകാല്ലത്തിൽത്തെന്ന മിഥുനമാസം 5-ാം൹ കഥാവാ�
ദിനി എന്ന േപരിൽ ഒരു മാസിക തിരുവനന്തപുരത്തു്
ആരംഭിച്ചു് അതിൽ അറബിക്കഥകൾ കിളിപ്പാട്ടുരീതി�
യിൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിത്തുടങ്ങി. ഒരു െകാല്ല�
േത്തയ്ക്കു തപാൽക്കൂലിയുൾെപ്പെടയുള്ള വരിസംഖ്യ ആ
മാസികയ്ക്കു് ഒരു രൂപ പത്തണ മാത്രേമ ആയിരുന്നു�
ള്ളു. പിന്നീടു സ്വസ് ഥനായി താമസിച്ചു പല ഗ്രന് ഥങ്ങൾ
രചിച്ചുെകാണ്ടും വിവിധ സ് ഥാനങ്ങളിലുള്ള സുഹൃത്തുക്ക�
െള മധുരമായ ഗാനാലാപം െകാണ്ടും ഫലിതമയമായ
സംഭാഷണങ്ങൾെകാണ്ടും ആനന്ദിപ്പിച്ചുെകാണ്ടും ഒരു
ശതകാർദ്ധം കഴിച്ചുകൂട്ടി. 12-ാമെത്ത വയസ്സിൽ ദാക്ഷാ�
യണീസ്വയംവരം എന്ന വഞ്ചിപ്പാേട്ടാടുകൂടി ആരംഭിച്ച
സാഹിത്യവ്യവസായം 1111-ൽ സത്യസന്ധത എന്ന
കാവ്യേത്താടുകൂടി അവസാനിച്ചു.

കൃതികൾ
ആശാെന്റ പ്രധാനപദ്യകൃതികൾ (1) ഹരിശ്ചന്ദ്രചരി�
തം നാലു ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥ, (2) രാമാഭിേഷകം, (3)
ക്ഷുേദാദനവിജയം, (4) േഗാവിന്ദപട്ടാഭിേഷകം എന്നീ
ആട്ടക്കഥകളും, (5) അറബിക്കഥ, (6) ഹിതപ്രദാനം,
(7) തുളസീദാസരാമായണം ബാലകാണ്ഡം എന്നീ
കിളിപ്പാട്ടുകളും, (8) രജതജൂബിലിേഘാഷം, (9) കല്യാ�
ണമേഹാത്സവം എന്നീ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളും, (10) ഗൃഹ�
സ് ഥാശ്രമമാഹാത്മ്യം, (11) മാനേസാദ്യാനം, (12) ൈന�
ഷധം, (13) സത്യസന്ധത എന്നീ കാവ്യങ്ങളുമാകുന്നു.
(1) േകരളീയവാണിജ്യൈവമുഖ്യം, (2) സ് ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം,
(3) അധ്യാത് മരാമായണസദാചാരങ്ങൾ എന്നീ പ്രേമയ�
ങ്ങെള അധികരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് െലക്ചർ
കമ്മിറ്റിയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രസങ്ഗങ്ങൾ എഴുതി
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ ചില കൃതികെളപ്പറ്റി മാത്രം
അല് പം പറയാം.

ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം
ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം നാലു ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥതെന്ന�
യാണു് ആശാെന്റ കൃതികളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയമായി
കരുേതണ്ടതു്. അതു് 1044-ാമാണ്ടാണു് രചിക്കുവാൻ
ആരംഭിച്ചെതങ്കിലും 1055-നു േമേല പൂർത്തിയായുള്ളു.
1062-ലാണു് അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. ഒരു കാലത്തു് ആ കഥയ്ക്കു
മലബാറിൽേപാലും നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. േശ്ലാ�
കങ്ങെളല്ലാം മലയാളത്തിലാണു് കവി നിർമ്മിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്; അവയ്ക്കു ഗുണം േപാരാ. എന്നാൽ പദങ്ങളുെട
നില അതല്ല. അവയിൽ പലതും പാടിേകൾക്കുവാൻ
െകാള്ളാവുന്നതാണു്. ആശാെന്റ പ്രസ് തുത കൃതിക്കു�
ള്ള േമന്മയും അതിലല്ലാെത അഭിനയാർഹതയിലല്ല
അധിഷ് ഠിതമായിരിക്കുന്നെതന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ പറ�
ഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാംദിവസെത്ത കഥയിൽ വസിഷ്ഠ�
െന്റ വിഷ്ണുേസ്താത്രവും, വിശ്വാമിത്രെന്റ ശിവസ് േതാത്രവും,
രണ്ടാംദിവസത്തിൽ “മകേന-േഗാമതീതീരശയേന-
മണലാകുമാസ് തരേണ, ശയിക്കുേന്നാ നിർമ്മലേന”
എന്നും, മൂന്നാംദിവസത്തിൽ “എന്നിനിക്കാണുന്നു ഞാൻ
പ്രിയതമാ” എന്നും ആരംഭിയ്ക്കുന്ന പദങ്ങളും നന്നായിട്ടു�
ണ്ടു്. ഒടുവിൽ സൂചിപ്പിച്ച പദത്തിൽനിന്നു രണ്ടു ചരണ�
ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“പാണിഗ്രഹണംെചയ് ത േചണാർന്ന ദിനംമുതൽ
കാണിനാഴികേനരം പ്രാണനായകാ! നിെന്ന
കാണാെത വാണിെതന്നാൽ പ്രാണേവദനപൂണും
പ്രാണിക്കീ വിധി വന്നാൽ ത്രാണികാണുേമാ താങ്ങാൻ?

(എന്നിനി)
പുതുമധുവതു തൂകും മൃദുേകളിവചനങ്ങൾ
അതുലമാം ഭംഗിേയാേട അരുളുന്നെതന്നു േകൾപ്പൂ?
അതുമല്ല സുതനാം േലാഹിതനച്ഛെനക്കാണുവാൻ
െകാതിപൂ കണ്ടുരയുേമ്പാളതിെനന്തുെചയ് വൂപാർത്താൽ?”

(എന്നിനി)

നാലാംദിവസെത്ത കഥയിൽ േലാഹിതാശ്വെന്റ “മാതാ�
േവ മമ സഹിക്കാവതല്ലേഹാ സദാ ഭൂേദവൻ െചയ്യും
ഹിംസയും” എന്ന പദവും അതിനു് ഉത്തരമായ ചന്ദ്രമ�
തിയുെട “അേയ്യാ മാമകനന്ദന എേന്താന്നിതിനു െചയ്യു�
ന്നു ഞാനുമധുനാ?” എന്ന പദവും മറ്റും കണ്ണീർ െപാഴി�
ക്കാെത വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

ക്ഷുേദാദനവിജയം
സദ്യയുണ്ണുന്നവർക്കു ആ അവസരത്തിൽ േകട്ടു രസിക്കു�
ന്നതിനു തദ്വിഷയകമായി ആശാൻ 1075-ൽ രചിച്ച ഒരു
പ്രബന്ധമാണു് ക്ഷുേദാദനവിജയം. ഇതിൽ ആെക 17
രംഗങ്ങളുണ്ടു്. ഓദനൻ എന്ന രാജാവു നവനീതാങ്ഗ�
നെയന്നും സൂപാങ്ഗനെയന്നും േപരുള്ള രണ്ടു പത്നി�
മാേരാടും ദധിമുനിെയന്ന കുലഗുരുവിേനാടും പഞ്ചപ്രഥ�
മന്മാെരന്ന അഞ്ചു സേഹാദരന്മാേരാടും കാളൻ എന്ന
പ്രധാനമന്ത്രിേയാടും ഓലൻ എന്ന ഉപമന്ത്രിേയാടും
സിതഗുളപക്വാദി ൈസന്യങ്ങേളാടുംകൂടി ഉദരരാജ്യപ�
രിപാലനംെചയ് തു് ഓദനപുരം എന്ന രാജധാനിയിൽ
വസിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ തൃഷ് ണെയന്ന ഭാര്യ, േക്രാധ�
െമന്ന മന്ത്രി, രുചിെയന്ന സാരഥി, കാമാദിമേനാവൃത്തി�
കളാകുന്ന ഭടന്മാർ ഇവേരാടുകൂടി രസാതലത്തിൽ താ�
മസിക്കുന്ന ക്ഷുെത്തന്ന അസുരെന്റ സേഹാദരിയായ
ബുഭുക്ഷ ഭൂേലാകത്തു വരികയും േതേജാമയനായ ഓദ�
നരാജാവിെന രംഭാപത്രപ്രേദശത്തുെവച്ചു കണ്ടു കാമി�
ക്കുകയും ഒരു ലളിതയുെട േവഷത്തിൽ തെന്ന പരിഗ്ര�
ഹിക്കണെമന്നു് അർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഓദനനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരന്മാരും ആ അഭ്യർത്ഥന
നിരസിച്ചതുെകാണ്ടു കുപിതയായി അവൾ പാൽപ്രഥ�
മെന ബലാൽക്കാേരണ ചുംബിക്കുകയും പാൽപ്രഥ�
മൻ അവളുെട നാസാധരങ്ങൾ േഛദിക്കയും െചയ്യുന്നു.
അതറിഞ്ഞു ക്ഷുത്തു യുദ്ധസന്നദ്ധനായി എത്തുകയും
മന്ത്രിയായ കാളെന േതാല്പിക്കുകയും ഉപമന്ത്രിയായ
ഓലെന ഓടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. തദനന്തരം ദധിമുനി�
യുെട പത്നിയായ സിതാങ്ഗിെയ സിതെയന്നു ഭ്രമിച്ചു്
ക്ഷുത്തു് ഒന്നു ചുംബിക്കുകയും രുചിയാൽ നിവാരിതനാ�
യി അവൻ നീങ്ങി നില് ക്കേവ സിതാങ്ഗി ഭർത്താവി�
േനാടു് അവെന ശാപംെകാണ്ടു സംഹരിക്കണെമന്നു
പ്രാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതിനിടയ്ക്കു ഓദനനിൽ
നിന്നു വിവരം ഗ്രഹിച്ചു പഞ്ചപ്രഥമന്മാർ യുദ്ധം തുടരു�
ന്നു എങ്കിലും ശണ് ഠ ആർക്കും നല്ലതെല്ലന്നു് അറിവുള്ള
ദധിമുനി അവിെടെയത്തി ഇരുകക്ഷികെളയും സമാധാ�
നെപ്പടുത്തി അേന്യാന്യം താംബുലദാനം െചയ്യുവാൻ
ആജ് ഞാപിക്കുന്നു. അങ്ങെന ശത്രുക്കെള ബന്ധുക്ക�
ളാക്കിയാണു് ആശാൻ കഥ സമാപിക്കുന്നതു്. ഈ
അപൂർവ്വമായ ഇതിവൃത്തഘടനയിൽ ആശാെന്റ മേനാ�
ധർമ്മപ്രസരം പ്രേത്യകം അഭിനന്ദനീയമായിരിക്കുന്നു.
പദങ്ങൾ എല്ലാംതെന്ന സരസങ്ങളാണു്. സിതാങ്ഗി�
ക്ഷുത്തിനു നല് കുന്ന പ്രത്യുത്തരത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗ�
മാണു് അടിയിൽ പകർത്തുന്നതു്.

“പരനാരിമാെരേത്തടും വിടേനാ?–നീ പാരീേരഴും
ഒരുേപാെല കീർത്തിെപറ്റ ശഠേനാ?–േപാരിന്നായിങ്ങു
കരുതിവേന്നരിെലാരു ഭടേനാ?-ഗുണേദാഷങ്ങ–
ളറിയേപ്പാകാത മഹാജഡേനാ?
െചാല്ലുകെല്ലങ്കിൽ നിന്നുെട–രാഗാദിേദാഷം േവേരാേട
േഛദിെച്ചാഴിക്കുെമന്നുെട–ശാപകഠാരം കേയ്യാേട;
ഓർക്ക നീ നേട.”

അറബിക്കഥ
ആശാെന്റ ആട്ടക്കഥകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടു സഗുണ�
ങ്ങെളന്നു പറയാവുന്നതു കിളിപ്പാട്ടുകളാണു്. അവയിൽ
അറബിക്കഥ 1062-ലാണു് രചിച്ചെതന്നു പറഞ്ഞുവേല്ല.
അതിനു ആനന്ദാമ്രതസാഗരം എെന്നാരു േപരും കവി
െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. കഥാവാദിനി എന്നതു മാസികയുെട
േപരാണു്. ആശാനു ഇംഗ്ലീഷു് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന�
തിനാൽ തമിഴുഭാഷയിലുള്ള ഒരു വിവർത്തനെത്ത
ആശ്രയിച്ചാണു് പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചതു്. അവതാരിക�
യിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറയുന്നു: “ഒരു െതാഴിലാളി
തെന്റ െതാഴിലിനു േവണ്ടുംവണ്ണവും മിനുസവുമായുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ ഇെല്ലങ്കിൽ അവെന്റ യഥാർത്ഥമായ
േയാഗ്യത എങ്ങെന പ്രകാശിപ്പിക്കും? െവളിച്ചംെകാ�
േണ്ട ഇരുൾ നീങ്ങുകയുള്ളു. അതുേപാെലതെന്ന അറി�
വുെകാേണ്ട ഇരുൾ നീങ്ങുകയുലള്ളു. അതുേപാെലത�
െന്ന അറിവുെകാേണ്ട മൂഢതയും േപാകൂ. ഈ അറിേവാ
ആയുഷ് കാലത്തിെന്റ പരിണാമം േനാക്കുേമ്പാൾ സാ�
മാന്യമാെയങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു സമ്പാദിപ്പാേന
കഴിവുള്ളുതാനും. ഇങ്ങിെനയിരിക്കയാൽ നമ്മുെട പരി�
ഷ് കാരത്തിനു പ്രധാന തടസ്സമായിക്കാണുന്ന ഗ്രന്ഥ�
േലാപെമന്ന ന്യൂനതെയ തീർക്കുന്നതിനു് ഇതര ഭാഷക�
ളിലുള്ള കഥകെള മലയാളഭാഷയിലാക്കി ഗദ്യമായിേട്ടാ
പദ്യമായിേട്ടാ ചമച്ചടിപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതു മതി�
യായിട്ടുള്ളെതന്നു കരുതി കഥാവാദിനി എന്നു േപേരാടു
കൂടി ഈ പത്രികെയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.” ആശാെന്റ
ഊർജ്ജിതമായ ഭാഷാേപാഷണൗത്സുക്യത്തിനു ഒരു
നിദർശനമാണു് ഈ ഖണ്ഡിക. ആമുഖവും പതിെനാ�
ന്നു ദിവസേത്താളമുള്ള കതയുേമ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളതായി
േകട്ടിട്ടുള്ളു. ഗ്രന്ഥം മുഴുമിപ്പിച്ചതായി അറിവില്ല.

ഹിതപ്രദാനം
1085-ൽ രചിച്ചു് 1091-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹിതപ്രദാന�
മാണു് ആശാെന്റ കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ വച്ചു് ഉത്തമമായി
എനിക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു്. നാരദമഹർഷിെയ മഹാവിഷ്ണു
വാനരമുഖനാക്കി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഹങ്കാരം ശമിപ്പി�
ക്കുന്നതാണു് ഇതിെല ഇതിവൃത്തം. അനവധി സദാചാ�
രതത്വങ്ങൾ കവി ഇതിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിത
നാലു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില ഈരടി�
കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“െചറിയ െചറിയ നീരുറവുമുറ്റും േചർന്നു
െപരിെയാരാറായൂേക്കാെടാഴുകുന്നതു പാർക്കിൽ
കൃശതാദൗർബ്ബല്യങ്ങേലാഴിച്ചു വഴിേപാെല
വിശദമാകുംവണ്ണം പുഷ്ടിശക്തികൾ നൽകും
ഒരുമിപ്പാകുൈമകുമത്യെമന്നതു കാട്ടു–
മുരുസൽഗുണപാഠം തരുമായതു സദാ.
വല്ലികൾ വൃക്ഷങ്ങളിൽ െമല്ലേവ ചുറ്റിപ്പറ്റി
നല്ല േപാലിടേചർന്നു പടർന്നുകിടപ്പതു
തെന്നത്താൻ ജീവിപ്പതിെനാന്നുമാകാേത്താർ െചന്നു
ധന്യെരസ്സമാശ്രയിെക്കന്നു സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു.”

1086-ൽ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സി�
െല രാജ്യഭരണത്തിെന്റ രജതജൂബിലിസംബന്ധിച്ചും
1110-ൽ നടന്ന കാർത്തികതിരുനാൾ രാജകുമാരിയു�
െട വിവാഹം സംബന്ധിച്ചും ആശാൻ നിർമ്മിച്ച വഞ്ചി�
പ്പാട്ടുകെളപ്പറ്റി ഇവിെട വിേശഷവിധിയായി ഒന്നും പ്ര�
സ് താവിേക്കണ്ടതില്ല.

കാവ്യങ്ങൾ
ആശാൻ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യ�
ങ്ങൾക്കു താരതേമ്യന ഗുണം കുറയും. 1084-ൽ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ച മാനേസാദ്യാനം പാഠ്യപുസ് തകരൂപത്തിലുള്ള
ഒരു കൃതിയാണു്; ആെക 434 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവ ഉപ�
ജാതിവൃത്തത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സദാചാരപ്ര�
തിപാദകമായ ഈ കൃതിയിൽ അതിനു േയാജിച്ച ചില
െചറിയ കഥകളും അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1065-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു്
എഴുതിയ ഗൃഹസ് ഥാശ്രമമാഹാത്മ്യമാണു് താദൃശങ്ങ�
ളായ ആശാെന്റ കാവ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതു്. സ്ര�
ഗ് ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ 100 േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ള ഈ
കൃതിയിൽ കവി ഗൃഹസ് ഥാശ്രമത്തിെന്റ വിേശേഷാൽ�
കൃഷ്ടതെയ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ‘ഇങ്ങില്ല
അങ്ങുമുണ്ടു്’, ‘ഇങ്ങുണ്ടു് അങ്ങില്ല’, ‘ഇങ്ങുമില്ല അങ്ങുമില്ല’,
‘ഇങ്ങുമുണ്ടു് അങ്ങുമുണ്ടു്’ എന്നു് ഒരു ഗുരു തെന്റ ശിഷ്യ�
നായ ഒരു രാജകുമാരേനാടു നാലു തരത്തിലുള്ള ജീവി�
തങ്ങെളപ്പറ്റി പറയുകയും തപസ്വിെയ ആദ്യെത്ത അവ�
സ് ഥയ്ക്കും, േവശ്യെയ രണ്ടാമേത്തതിനും, യാചകെന മൂ�
ന്നാമേത്തതിനും, ഗൃഹസ് ഥെന നാലാമേത്തതിനും ഉദാ�
ഹരണമായി വർണ്ണിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഗൃഹസ് ഥെന
“ഈ േലാകത്തുള്ള ധർേമ്മാചിതസുഖമഖിലം ന്യായമാ�
യുണ്ണുമീയാൾ േമലിൽ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ സുകൃതഫല�
സുഖം പിെന്നയങ്ങും ഭുജിക്കും” എന്നാണു് ചൂണ്ടിക്കാണി�
ക്കുന്നതു്. രാജകുമാരെന്റ സന്യാസ സ്വീകാരാകാംക്ഷ
അേതാടുകൂടി അസ് തമിക്കുന്നു.

അധ്യാത്മരാമായണസദാചാരങ്ങൾ
അധ്യാത് മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിെല ചില സദാചാര�
വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് ആ വാക്യങ്ങളനുസരിച്ചു മനുഷ്യൻ
പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതിെന്റ അഭിലണീയതെയ ഉപപാ�
ദിക്കുകയാണു് ആശാൻ ഈ ഗ്രന് ഥത്തിൽ െചയ്യുന്ന�
തു്. അേദ്ദഹം 1065-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു െലക്ചർകമ്മിറ്റിയുെട
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എഴുതി വായിച്ച മൂന്നു ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങ�
ളിൽ ഇതുമാത്രേമ പിന്നീടു വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. ഈശ്വര�
ഭക് തി, ഗുരുഭക് തി, രാജഭക് തി, പിതൃഭക് തി മുതലായി
അേനകം പ്രേമയങ്ങെള ഇതിൽ ആശാൻ ചർച്ച െച�
യ് തിട്ടുണ്ടു്.

ഒരു കവി, ഭാഷാേപാഷകൻ, അദ്ധ്യാപകൻ, സമുദായ
പരിഷ് കാരി, േലാകേസവകൻ എന്നിങ്ങെന പല നില�
കളിൽ േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ സ്മരണീയനാ�
ണു്.



2 കമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളആശാൻ
(1021–1087)

കുടുംബവും ബാല്യവും
കൃഷ്ണപുരത്തു കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻ പിള്ളആശാൻ സമീ�
പവാസികളുെട ഇടയിൽ തട്ടുപുരയ്ക്കൽ ആശാൻ എന്ന
േപരിലാണു് അറിയെപ്പട്ടിരുന്നതു്. കുമ്മമ്പിള്ളി എന്നതു
മൂലകുടുംബത്തിെന്റയും തട്ടുപുരയ്ക്കൽ എന്നതു് അതിെന്റ
ഒരു ശാഖയുെടയും േപരാകുന്നു. രാമൻപിള്ള തട്ടുപുര�
യ്ക്കൽ വീട്ടിൽ 1021-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ അശ്വതി�
നാളിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു കായംകുളത്തിനു നാലുൈമൽ
വടക്കുള്ള രാമപുരംഗ്രാമത്തിൽ കീഴ് േചരിമഠത്തിൽ
ഗണപതിേപ്പാറ്റിയും മാതാവു പാർവ്വതിഅമ്മയുമായി�
രുന്നു. ഈ വിവരങ്ങെളല്ലാം നമ്മുെട കവി താെഴേച്ചർ�
ക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“യസ്യാംബാ ഹരിപാദജാന്വയഭവാ പാർകത്യഭിഖ്യാപിതാ
യസ്യശ്രീപതിവക്ത്രേജാ ഗണപതിേവലായുധഃ പൂർവ്വജഃ
േഗഹം കമ്മവിഹാരനാമകമേദാ േദേശാസ് തി

കൃഷ് ണാലയ–
സ് േതൈനതൽ കില വല് കലസ് ഥമഹാമാഹാത് മ്യേമവമ്മ

കൃതം.”

അേദ്ദഹത്തിനു േവലായുധൻപിള്ള എെന്നാരു േജ്യഷ്ഠ�
നുണ്ടായിരുന്നതായി ഈ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നറിയുന്നു.
ബാല്യത്തിൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം മാത്രേമ ലഭി�
ച്ചിട്ടുള്ളു. തറവാട്ടിേലയ്ക്കു ഒരു േവലവിരുത്തി ഉണ്ടായി�
രുന്നതിനാൽ എട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ േവലകളിക്കു
കച്ചെകട്ടി. അതു കഴിഞ്ഞു കഥകളിയിൽ േവഷം െക�
ട്ടി ആടുന്നതിനു വിദഗ് ദ്ധനായി. അങ്ങെനയിരിെക്ക,
സംസ്കൃതജ് ഞാനമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു രാമൻപിള്ള ഒര�
വസരത്തിൽ കാണിച്ച ൈക പിഴയ്ക്കുകയും അതു കണ്ടു
കൂട്ടുകാരിൽ ഒരു നടൻ ആ ബാലെന അല് പം അപഹ�
സിയ്ക്കുകയും െചയ്തു. തദനന്തരം സംസ്കൃതം പഠിക്കാെത
േവഷം െകട്ടുകയിെല്ലന്നു് ആ അഭിമാനധനനും ശപഥം
െചയ്തു. അേപ്പാേഴയ്ക്കു പതിനഞ്ചു വയസ്സു തികഞ്ഞിരു�
ന്നു.

ൈകലാസാശാസ് ത്രികളും രാമൻപിള്ളയും
അക്കാലത്തു തിരുെനൽേവലിയിൽ കടയനല്ലൂരിനു
സമീപമുള്ള വീരശിഖാ മണിഗ്രാമത്തിൽനിന്നു ൈക�
ലാസശാസ് ത്രികൾ എന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധനായ സംസ്കൃത�
പണ്ഡിതൻ കായംകുളത്തു് എരുവയിൽ അപ്പൻകുളങ്ങ�
രമഠത്തിൽ താമസിച്ചു പലേരയും സംസ്കൃതഭാഷ പഠിപ്പി�
ച്ചുവന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു ശിഷ്യന്മാെര വളെര േവ�
ഗത്തിൽ വ്യുൽപന്നന്മാരാക്കുന്നതിനു് അന്യാദൃശമായ
സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു രാമൻപിള്ള അവിെട അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അേന്തവാസിയായി അഞ്ചു െകാല്ലേത്താ�
ളം താമസിച്ചു. ആദ്യം കുേറക്കലേത്തയ്ക്കു ആട്ടത്തിനും
േപായിെക്കാണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും ഗുരുവിെന്റ ആജ്ഞ�
നിമിത്തം ആ കൃത്യാന്തരത്തിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു് ഏകാ�
ഗ്രതേയാടുകൂടി സംസ്കൃതസാഹിത്യം അഭ്യസിച്ചു. ആ
അഭ്യാസം അേദ്ദഹെത്ത 20-ാമെത്ത വയസ്സിൽ ഒരു
നല്ല പണ്ഡിതനായി ഉയർത്തി. ശിഷ്യനു ഗുരുവിെന്റ
േനർക്കുള്ള ഭക്തിയും ഗുരുവിനു ശിഷ്യെന്റ േനർക്കുള്ള
വാത്സലുവും അനന്യസാധാരണമായിരുന്നു. ഗുരുവി�
െന വന്ദിക്കാെത ശിഷ്യൻ ഒരു കൃതിയും രചിച്ചിട്ടില്ല.
ശിഷ്യനു പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ആശിസ്സുകൾ ഗുരുവും
നല് കീട്ടുണ്ടു്. രാമൻപിള്ളആശാെന്റ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രാമദാസൻ എന്ന േപർ തെന്ന ഗു�
രുദത്തമാണു്. വർക്കല േക്ഷത്രമാഹാത്മ് യത്തിൽ കവി
അേദ്ദഹെത്ത ഇങ്ങെന പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

“വീരശിഖാമണിഗ്രാമവാസീ, മഹാ–
ധീരൻ, ധരാേദവവാരശിഖാമണി,
േഘാരസംസാരവാരാശിതിതീർഷയാ
താരകബ്രഹ് മസമർപ്പിതമാനസൻ,
േവദേവദാങ്ഗതത്വജ് ഞാനേശവധി,
ൈവദികസ് മാർത്തകർമ്മണ്യൻ, കലാനിധി,
സാദരം സർവ്വപുരാണവക് താ, ശിഷ്യ–
േഖദാപഹൻ, സർവേമാദാവഹൻ, സുധീ,
കാരുണ്യവാരിധി, ൈകലാസനാഥ,നി–
പ്പാരിൽസ്സമസ് തവിദ്വജ്ജനപൂജിതൻ,
ചാരു [1] ‘ദീപ് താതപാ’േഖ്യ സുേദേശ പുരാ
നാരായണേക്ഷത്രസന്നിധൗ സൽഗൃേഹ
പാരാെത പാർത്തു യഥാർഹം സ്വശിഷ്യെര
േനരായ ശാസ് ത്രസാരെത്ത ഗ്രഹിപ്പിച്ചു.”

സുഭഭ്രാഹരണം തുള്ളലിൽ
“വാണീചാരുകടാക്ഷഭൃങ്ഗപടലീവാസന്തികാമ്രദ്രുമം
േക്ഷാണീഭൂഷണലബ് ധവർണ്ണമുകടീേകാടീരനീരാജിതം
മാണിക്യം ദ്വിജമാത്മേവദിനമഹം ൈകലാസനാഥം ഗുരും
വാണീവർണ്ണഗുണാപ് തേയ ഗുണനിധിം ധ്യായാമി ചിേത്ത

ഭൃശം”

എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാഹാത് മ്യം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ൈകലാസശാസ് ത്രി ആ ശിഷ്യനു്

“വിദ്യാജന്യമഹാമതിത്വയശസാ രായാ ച ദിവ്യൗഷൈധ–
സ്സൗശീല്യാദിഭിരന്തരങ്ഗസുഗുൈണശ് ശുശ്രൂഷയാ സാദരം
സമ്യാഗ് ദ്ധ്യാനപരാത് മധാമഗനിതാനേന്ദന മൽപൂജനം
സംഭൂതം തവ രാമദാസ! ഭഗവാൻ സ്യാച് ഛ് േറയേസ

ശങ്കരഃ”

എന്നു് ഒരു സർവ്വസ് പൃക്കായ പ്രശംസാപത്രവും നല്കീ�
ട്ടുണ്ടു്. ശാസ് ത്രികൾക്കു നിരവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരു�
ന്നു; എങ്കിലും അവരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായി രാമൻ�
പിള്ളെയത്തെന്നയാണു് അേദ്ദഹം കരുതിയിരുന്നതു്.
ആ മഹാപുരുഷൻ വാർദ്ധക്യത്തിൽ സന്യസിച്ചു മാ�
േവലിക്കെരെവച്ചു പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. രാമൻപിള്ള
20-ാമെത്ത വയസ്സിൽത്തെന്ന ഗുരുനാഥെന്റ അനുമ�
തിേയാടുകൂടി മനയംമനേക്കാടു് എന്ന സ് ഥലത്തു താ�
മസിച്ചുെകാണ്ടു േദവികുളങ്ങരേക്ഷത്രത്തിെല കളിത്ത�
ട്ടിൽെവച്ചു പല ബാലന്മാേരയും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു
തുടങ്ങി.

േജ്യാതിഷം
അധ്യാപകവൃത്തിക്കു േജ്യാതിഷജ് ഞാനം ആവശ്യക�
മാെണന്നു്, അേപ്പാേഴയ്ക്കും ആശാനായിക്കഴിഞ്ഞ രാ�
മൻപിള്ളയ്ക്കു േതാന്നി. അതിേലയ്ക്കുേവണ്ടി ഒരു പണ്ഡി�
തെന ഉപസർപ്പണംെചയ്തു; എങ്കിലും അേദ്ദഹം അതി�
നു ൈവമുഖ്യമാണു പ്രദർശിപ്പിച്ചതു്. തന്നിമിത്തം ൈക�
ലാസശാസ് ത്രികൾ തെന്ന ആ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്ക�
ണെമന്നു് അേദ്ദഹം നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം അേപക്ഷിച്ചു.
ശാസ് ത്രികൾ ആ വിഷയത്തിൽ യാെതാരു ജ്ഞാന�
വുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അന്നു് എരുവയിൽ പടയത്തു
വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മാത്തൂർ പണിക്കേരാടു് അേദ്ദ�
ഹം തെന്ന അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഥമപാഠങ്ങൾ
ഓേരാ ദിവസവും പഠിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു ശിഷ്യെന പഠി�
പ്പിച്ചു. പിന്നീടു് ആശാൻതെന്ന പണിക്കരുെട ശിഷ്യ�
നായി ലീലാവതി തുടങ്ങിയ ഉൽഗ്രന് ഥങ്ങൾ കൂലങ്ക�
ഷമായി അഭ്യസിച്ചു് ആ ശാസ് ത്രത്തിൽ അത്യന്തം നി�
ഷ് ണാതനായിത്തീർന്നു. അതിനുേമൽ പള്ളിച്ചൽ കട്ട�
ച്ചിറ െചമ്പകേശ്ശരിേപ്പാറ്റിേയാടു ൈവദ്യവും ശ്രീധരേയാ�
ഗിേയാടു േവദാന്തവും പരിശിലിച്ചു. അത്രയുമായേപ്പാൾ
ആശാനു വയസ്സ് ഇരുപത്തിമൂന്നായി.

അനന്തരജീവിതം
േവദാന്തവിചാരത്തിെന്റ ഫലമായി ആശാനു ൈവരാ�
ഗ്യം അങ്കരിക്കുകയും തന്നിമിത്തം ഉടൻ തെന്ന അേദ്ദ�
ഹം കാശിക്കായി പുറെപ്പടുകയും െചയ്തു, എങ്കിലും ബന്ധു�
ക്കളുെട നിർബ്ബന്ധംെകാണ്ടു് തിരിെയ േപാന്നു. െചല്ല�
പ്പാപിള്ള എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ജഡ്ജിെയ കാദംബരി�
യുംദശകുമാരചരിതവും പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു് പുതുപ്പള്ളി
േചവണ്ണൂർവീട്ടിൽ താമസിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടു വർഷം തുടർ�
ച്ചയായി പലേരയും കാവ്യനാടകാദിഗ്രന് ഥങ്ങൾ പഠിപ്പി�
ച്ചു യശസ്വിയും ധനവാനുമായിത്തീർന്നു. അത്തരത്തിലു�
ള്ള ഒരധ്യാപകനു് അനർഘവും അപരിമിതവുമായ ശി�
ഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായതിൽ ആശ്ചര്യമില്ലേല്ലാ. ആ ശിഷ്യ�
ന്മാരിൽ (1) െവളുേത്തരി േകശവൻൈവദ്യൻ, (2) െപരു�
െന്നല്ലി കൃഷ് ണൻ ൈവദ്യൻ, (3) പുതുക്കാട്ടു മഠത്തിൽ
കൃഷ് ണനാശാൻ, (4) മണിപ്പുഴ കൃഷ് ണപ്പണിക്കർ, (5)
വാരണപ്പള്ളി കുഞ്ഞുപണിക്കർ എന്നിവരുെട േപരു�
കൾ പ്രേത്യകം എടുത്തുപറേയണ്ടതായുണ്ടു്. ശ്രീനാ�
രായണഗുരുസ്വാമികളും അേദ്ദഹേത്താടു കുേറക്കാലം
സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയുണ്ടായി. കാർത്തികപ്പള്ളി, കരു�
നാഗപ്പള്ളി, മാേവലിക്കര എന്നീ താലൂക്കുകളിൽ പതി�
െനാന്നാം ശതകം ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ പലരിലും ദൃശ്യ�
മായിരുന്ന സംസ്കൃതാഭിനിേവശത്തിനു പ്രധാനേഹതുഭൂ�
തന്മാർ ൈകലാസശാസ് ത്രികളും രാമൻപിള്ള ആശാ�
നുമായിരുന്നു. 1067-ൽ അരിപ്പാട്ടും ആനന്ദവല്ലീശ്വര�
ത്തും ധ്വജപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു മുഹൂർത്തം ചാർത്തിെക്കാടുത്തതു്
ആശാനാണു്. തെന്റ മരണദിവസം മുൻകൂട്ടി ആ േജ്യാ�
തിർവ്വിത്തു ഗണിച്ചു് അതിനു് ഒരു െകാല്ലംമുൻപുതെന്ന
തട്ടുപുരയ്ക്കേലയ്ക്കു താമസം മാറ്റി. 1087-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാ�
സത്തിെല ശൂക്ലദ്വാദശിേയാടു േചർന്ന അശ്വതിനക്ഷത്ര�
ത്തിൽ കഥാപുരുഷൻ ബ്രഹ്മസായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
ആശാെന്റ കൃതികളിൽ (1) വർക്കലസ് ഥല മാഹാത്മ്യം
കിളിപ്പാട്ടും. (2) പ്രേബാധനചേന്ദ്രാദയം ഭാഷാ നാട�
കവുമാണു് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു്. അവയ്ക്കുപുറേമ (3) സു�
ഭദ്രാഹരണം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (4) ഭഗവന്നാമസൂത്രമാ�
ഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്, (5) പട്ടണത്തുപിള്ളയാർപാട്ടു്,
(6) ബാല പ്രേബാധാമൃതം, (7) കാദംബരീകഥാസാരം
എന്നീ ഗ്രന് ഥങ്ങളും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േവെറയും കൃ�
ഷ് ണാർജ്ജുനവിജയം, സത്യാസ്വയംവരം എന്നീ ആട്ട�
ക്കഥകൾ, ഷാണ് മാതുരമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്, സുബ്ര�
ഹ്മണ്യസ് േതാത്രമാല, േനതൃഭൃങ്ഗചരിതം മുതലായി
ചില ഗ്രന് ഥങ്ങളുംകൂടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി േകട്ടുേകൾവിയു�
െണ്ടങ്കിലും അവെയാന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. േപട്ടയിൽ
ആശാെനന്നേപാെല കമ്മമ്പള്ളി ആശാനും ദ്രാവിഡ
വൃത്തങ്ങളിൽ കവനം െചയ്യുന്നതിനായിരുന്നു സ്വാധീ�
നത.

1. ദീപ് താതപം-(എരിെവയിൽ) എരുെവയിൽ.



3 വർക്കലസ്ഥലമാഹാത് മ്യം

ഈ കൃതി 1077-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച�
തായി കാണുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാ�
ണത്തിെല േക്ഷത്രകാണ്ഡെമന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾ�
െപ്പട്ടെതന്നു സ്വയം േഘാഷിക്കുന്നതും 13 അധ്യായ�
ങ്ങൾ അടങ്ങിയതതുമായ ഒരു ഗ്രന് ഥം ആ േപരിലു�
ണ്ടു്. അതിെന ആശാൻ വളെര വിസ് തരിച്ചു കിളിപ്പാട്ടാ�
ക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രാജാപത്യെമന്നും, ജനാർദ്ദനമാഹാ�
ത് മ്യെമന്നും, വാസിഷ്ഠെമന്നും, പാണ് ഡ്യരാജീയെമന്നും,
േക്ഷത്രയാത്രാവിധാനെമന്നുമുള്ള േപരുകളിൽ അഞ്ചു
കാണ്ഡങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടു്. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കം.

“ഖലനധികനികൃതിപരനായധർമ്മിഷ്ഠനായ
ഖ്ർേവതരം പാപമാർജ് ജിച്ചിരുന്നു നീ.
പരതരുണിരതി ചതിവു കളവു ചൂതും തഥാ
പാരാെത ദുർവ്യവഹാരം ദുരാചാരം
സുജനെമാരു കലഹമതിശഠെരാടനുകൂലവും
സൂത്രത്തിലന്യധനാപഹാരങ്ങളും
ഇവ പലതുമനുദിവസമീടാർന്നു െചയ്തു നീ–
യില്ലംവക സ്വത്തേശഷം നശിപ്പിച്ചു.
തദനു തവ ബഹുതരമനാവശ്യകത്തിനു
താല് പര്യേമാടുേമറ്റം കടം വാങ്ങിനാൻ.
ഒരു ദിവസി ഗുണനിലയനാം ധരണീസുര–
നുത്തമർണ്ണൻ ഭവാെനത്തടുത്തീടിനാൻ.”



4 പ്രേബാധനചേന്ദ്രാദയം

ഇതു സംസ്കൃതത്തിൽ കൃഷ് ണമിശ്രൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള
സുപ്രസിദ്ധമായ നാടകത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു്.
ഈ കൃതി 1077 കർക്കടകത്തിൽ രചിച്ചതായി കവി
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമാത് മധ്യാനതൽപരനായ തനി�
യ്ക്കു ശൃങ്ഗാരരസപ്രധാനങ്ങളായ നാടകങ്ങേളാടു ൈവ�
മുഖ്യമാണുള്ളെതങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരുെട പ്രാർത്ഥനനി�
മിത്തവും “േജതാവായിരിക്കുന്ന പ്രധാനനായകൻ വി�
േവകവും േജതവ്യനായിരിക്കുന്ന പ്രതിനായകൻ മഹാ�
േമാഹവും പരമാത് മജ് ഞാേനാദയം ഫലവും ആയിരി�
ക്കയാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ അധിക പരിചയമില്ലാത്തവ�
രായുള്ള ആസ് തികജനങ്ങൾക്കു് ആത് മ േബാേധാദയ�
ത്തിനു മാർഗ്ഗമായിത്തീരും” എന്നുള്ളതുെകാണ്ടു് താൻ
ആ വിവർത്തനത്തിനു് ഉദ്യമിച്ചതാെണന്നു് അേദ്ദഹം
വിജ് ഞാപനംെചയ്യുന്നു. അപൂർവ്വം ചില േശ്ലാകങ്ങേള
ഇതിൽ നിർേദ്ദഷങ്ങാളായുള്ളു.



5 സുഭദ്രാഹരണം ഓട്ടൻതുള്ളൽ

ഇതു് 1053-ൽ എഴുതി.
“അങ്ഗമേശഷം പരുപെരയായി”
“സങ്ഗതിെയന്തിെച്ചാറിയുളവാകാൻ?”
“മങ്ഗലശീേല! ചന്ദനമാേണ”
“എങ്ങു ലഭിച്ചു ചന്ദനമിേപ്പാൾ?”
“ശാസ് താനടയിൽക്കൂടി വരുേമ്പാൾ
ശാന്തിക്കാരൻ തന്നിതു കളഭം”
“കളഭമണിഞ്ഞാൽ പരിമളമിേല്ല?
െപാളിെയന്തിനു മാം െചാല്ലീടുന്നു?”
“െപാളിപറകേല്ല; നമ്പ്യാതിരിമാർ
വിറകിൽമുട്ടുമരച്ചുെകാടുക്കും.”

മറ്റു കൃതികൾ
ഭഗവന്നാമസൂത്രമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടു് 1058-ൽ

“സ് പഷ് ടം ശ്രീവിശാഖതാേരാത് ഭവൻ പ്രജകൾക്കു
തുഷ് ടിപുഷ് ടിെയസ്സദാ നല് കും രാജർഷി േശ്രഷ്ഠൻ”

രാജ്യപരിപാലനം െചയ് തിരുന്ന കാലത്താണു് രചിച്ച�
തു്. പട്ടണത്തുപിള്ള എന്ന സിദ്ധെന്റ തമിഴ് പാട്ടുകൾ
േശ്ലാകരൂപത്തിൽ തർജ്ജമെചയ് തിട്ടുള്ളതാണു് പട്ടണ�
ത്തുപിള്ളയാർപാട്ടു് എന്ന ഗ്രന് ഥം. ബാലപ്രേബാധനാ�
മൃതത്തിെല ആദ്യെത്ത ഒന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ
ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളു.

“ശ്രീൈകലാസപതിം നത്വാ ഗുരുമാനന്ദവിഗ്രഹം
ലിേഖന്വയാദിേബാധാർത് ഥം ബാലനാം പ്രത്യയാൻ

പ്രതി.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു വ്യാകരണമാണു് അതിെല
വിഷയെമന്നറിയാം. ഗ്രന് ഥവും പേക്ഷ സംസ്കൃതമായി�
രിക്കാം. കാദംബരീകഥാസാരം ഒരു ഗദ്യകൃതിയാണു്.
കാദംബരിയിെല ഇതിവൃത്തം മുഴുവൻ അതിൽ വളെര
സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഒരു കവി എന്നതിെനക്കാളധികം ഒരു സംസ്കൃതാധ്യാപ�
കൻ എന്ന നിലയിലാണു് ആശാൻ േകരളീയരുെട കൃത�
ജ്ഞതയ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.



6 െവളുേത്തരി േകശവൻൈവദ്യൻ
(1014–1072)

ജീവചരിത്രം
േകശവൻൈവദ്യൻ തിരുവനന്തപുരത്തു മണക്കാെടന്ന
സ് ഥലത്തു േതാട്ടത്തിൽ െവളുേത്തരി എന്ന പ്രസിദ്ധ�
മായ ഈഴവകുടുംബത്തിൽ 1014-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. ബാ�
ല്യത്തിൽ കുെറെയല്ലാം സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കുകയും
കവിതകൾ എഴുതുകയും െചയ് തതിനുേമൽ ഉപരിവിദ്യാ�
ഭ്യാസത്തിനായി വാരണപ്പള്ളിവീട്ടിേലയ്ക്കു േപായി അവി�
െട കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളആശാെന്റ അേന്തവാസി�
യായി താമസിച്ചു. ഏതാനും െകാല്ലം നാടകവും അല�
ങ്കാരവും പഠിച്ചേപ്പാൾ ശിഷ്യൻ പ്രതിഭാബലംെകാണ്ടു
ഗുരുവിനു തുല്യനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ആശാ�
െനപ്പറ്റി ൈവദ്യൻ തെന്റ ബാലിസൂഗ്രീവസംഭവം എന്ന
വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ ഇങ്ങെന ഗാനം െചയ് തിട്ടുണ്ടു്.

“ഗുരുമതിയാം ൈകലാസക്ഷിതിസുരശിഷ്യനാകു–
മുരുതരപുണ്യശാലി പുരുഷരത് നം
ഉലെകങ്ങും പുകൾ െപാങ്ങി വിലസും ശ്രീരാമാഖ്യനാം
നലെമഴും മമ ഗുരുവരൻതന്നുെട
തിരുവടിമലരിണ കരുതീടുേന്നന്നനിശം
വരമതിൽപ്പരെമന്തിെങ്ങനിക്കു പാർത്താൽ?”

1056-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു വിദ്യാവിലാസിനി എന്ന
മാസിക പ്രചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അതിൽ കവല�
യാനന്ദം തർജ്ജമെചയ് തു് “അർത് ഥാലങ്കാരം” എന്ന
േപരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ചില ഉദാഹരണങ്ങ�
ളിൽ വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ നാമേധയം�
കൂടി ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

“വിശാഖക്ഷിതിനാഥെന്റ വിഭ്രാജൽകീർത്തിമണ് ഡലം
അന്നത്തരുണിെയേന്നാണം െചെന്നത്തുന്നഭ്രഗങ്ഗയിൽ”

എന്ന ഉപമാലങ്കാരത്തിനുള്ള ഉദാഹരണം ആ ഇന�
ത്തിൽെപ്പട്ടതാണു്. പണ്ഡിതപ്രിയനായ മഹാരാജാവു്
അതിെന്റ പ്രേണതാവിെനപ്പറ്റി അേന്വഷിക്കുകയും വി�
ദ്വാനും കവിയുമാെണന്നറിഞ്ഞതിനാൽ സേന്താഷിച്ചു
തിരുമുമ്പിൽ വരുത്തി ഒരു വീരശൃംഖല സമ്മാനിക്കുക�
യും െചയ്തു. അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു ൈവദ്യത്തിൽ പറയ�
ത്തക്ക ജ് ഞാനമില്ലായിരുന്നു. അഷ് ടാങ്ഗഹൃദയം നി�
ഷ് കർഷിച്ചു് അഭ്യസിക്കണെമന്നു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
ഉപേദശിക്കുകയാൽ മലബാറിലും മറ്റും േപായി ക്ഷണ�
ത്തിൽ ൈവദ്യശാസ് ത്രഗ്രന് ഥങ്ങൾ സാങ്േഗാപാങ്ഗ�
മായി പഠിച്ചും ചികിത്സാപദ്ധതികൾ സമ്പ്രദായാനുസാ�
േരണ പരിശീലിച്ചും തിരിെച്ചത്തി വീണ്ടും അവിടെത്ത
മുഖം കാണിച്ചു. ഭജനപ്പുരയിൽ എഴുന്നള്ളീത്താമസി�
ച്ചിരുന്ന തെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ ഉത്രംതിരുനാൾ തമ്പുരാെന്റ
ൈവദ്യനായി മഹാരാജാവു് ഉടൻതെന്ന അേദ്ദഹെത്ത
നിയമിച്ചു നിത്യെച്ചലവിൽ ശമ്പളവും പതിച്ചുെകാടുത്തു.
വിശാഖംതിരുേമനിെയപ്പറ്റി ൈവദ്യൻ സംസ്കൃതത്തിൽ
ഒരു കാവ്യവും തിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെന സാഹിത്യ�
കാരെനന്നും െകാട്ടാരംൈവദ്യെനന്നുമുള്ള നിലയിൽ
സ്വസമുദായത്തിനും സ്വേദശത്തിനും ഏറ്റവും അഭിമാന�
കരമായ ജീവിതം നയിച്ചു് 1072-ാമാണ്ടു മരിച്ചു.

കൃതികൾ
േകശവൻൈവദ്യൻ സംസ്കൃതത്തിൽ (1) വിശാഖവിലാ�
സകാവ്യവും, ഭാഷയിൽ (2) ബാലിസുഗ്രീവസംഭവം
വഞ്ചിപ്പാട്ടും, (3) അർത് ഥാലങ്കാരം, (4) പ്രസന്ന രാഘ�
വം ഭാഷാനാടകം എന്നീ കൃതികളും രചിച്ചിട്ടൂണ്ടു്. ഇവ�
യിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടില്ലാെത മെറ്റാന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാ�
യി േതാന്നുന്നില്ല. ഇവയ്ക്കുപുറേമ തിേലാത്തമാവിജയം
ആട്ടക്കഥ, ബാലപാഠാമൃതം, ഹിേതാപേദശം, ഭാഷാ�
േശ്ലാകങ്ങൾ, അഷ് ടാങ്ഗഹൃദയം ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾ
എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
അവ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

വിശാഖവിലാസം

“ശ്രിയാം നിധിശ് ശ്രീപതിദാസേശഖേരാ
മഹീപതിർദ്ദക്ഷിണേകരളാധിപഃ
വിശാലവിഖ്യാതമതിർമ്മഹാഭുേജാ
വിശാഖരാേജാദ്യ വിഭാതി വിശ്രുതഃ.

അഭാവേതാ യസ്യ ചിരാദ്വ്യഥാജൂേഷ
ഭുേവ മഹാരാജമിേഷണ േസാധുനാ
ബുേധപ് സിതാർത്ഥപ്രതിപത്തിലാലേസാ
വിശാഖകല് പാദ്രുരധായി േവധസാ.”

അർത്ഥാലങ്കാരം
യത്ത്വേന്നത്രസമാന” എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ വിവർത്ത�
നം.

“കേണ്ണാെടാത്ത കരുത്ത താമരയിതാ
തണ്ണീരിൽ മുങ്ങി പ്രിേയ!

തുണ്ഡേത്താെടതിരായ െവണ് മതി ഘേന
തിെണ്ണന്നു മങ്ങീടിനാൻ

നിേന്നാെടാത്തു നടക്കുമന്നനിരയും
െചെന്നത്തിനാർ മാനേസ

െപാേന്ന! നിെന്നാടു തുല്യവസ് തുവപി േമ
ൈദവം െപാറുത്തീലേഹാ!

പ്രസന്നരാഘവനാടകം
ഇതു ജയേദവകൃതമായസംസ്കൃതനാടകത്തിെന്റ പരിഭാ�
ഷയാണു്. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ചാതുര്യമുള്ള ജനമന്യമേനാരഥെത്ത–
േബ്ബാധിച്ചിടുന്നു പുനരാകൃതിെകാണ്ടുമാത്രം
ഗർഭത്തിലാഴുെമാരു േകതകിതൻ പ്രസൂനം
ഷൾപാദിജാലമറിയുന്നു മണത്തിനാേല.”
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1058-ാമാണ്ടു രചിച്ച ഈ കൃതി ഏറ്റവും മേനാഹരവും
സാമാന്യം ദീർഘവുമായ ഒരു വഞ്ചിപ്പാട്ടാണു്. അച്ഛെന്റ
ഉപേദശമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാെണന്നും മകൾ മന്ദാകി�
നിക്കു് ഒരു കാലത്തു് അതു ഗാനം െചയ് വാൻ ഇടവരു�
െമന്നും കവി പറയുന്നു.

“പരിഭൂതി ലവേലശം വരുേമാ? മാമകതാതൻ
കരുണ പൂണ്ടനുഗ്രഹിച്ചതിേമാേദന
‘മകേന! നീയിതു െചയ് േത മതിയാവൂ’ എെന്നാരുനാൾ
മനം െതളിഞ്ഞാജ് ഞാപിച്ച മഹിമയാലും
മകളായ ‘മന്ദാകിനി’ വളരുേവാളിതു മുറ്റും
മഹിതസേന്താഷം പാടി രസിച്ചിടാനും
സകലനായകൻതെന്റ തിരുവുള്ളം വേരണെമ–
ന്നകതാരിൽ വളരുന്ന കരുതലാലും”

എന്നീ ഈരടികൾ േനാക്കുക. ൈവദ്യെന്റ കവിതാരീതി
പ്രസ് തുത കൃതിയിൽ രാമപുരത്തു വാരിയരുേടതിേനാടു്
ഒെട്ടാെക്ക സമീപിക്കുന്നു എന്നു ചുവേട േചർക്കുന്ന വരി�
കളിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നതാണു്.

“ജയിക്ക വിശ്വകർത്താേവ! ജയിക്ക വിരിഞ്ചമൂർേത്ത!
ജയിക്ക ഭാരതീജാേന! ജയിക്ക നിത്യം.
നിനയ്ക്കുേമ്പാൾ നിനെക്കന്തു വഹിയ്ക്കയില്ലബ് ജേയാേന!
സനൽക്കുമാരാദികൾക്കും ശരണം നീേയ.
തുറക്കുേമ്പാൾ ത്രിഭുവനം പിറക്കുന്നു നയനങ്ങ–
ളിറുക്കുേമ്പാൾ പ്രളയവും ഭവിച്ചീടുന്നു.
ഒരുത്തെന പ്രഭുവായുെമാരുത്തെനബ് ഭൃത്യനായു–
െമാരുത്തെനസ്സർവത്തിനും കരുത്തനായും
പിറപ്പിച്ചു വളർത്തിസ്സംഹരിപ്പതും നീയല്ലേയാ?
മറെപ്പാരുളായതും നീ മതിയിേലാർത്താൽ,
എറുമ്പിൽെത്താെട്ടണ്ണിക്കൂടാതുള്ള ജീവിജാലങ്ങാൾക്കു
പരൻ പുരുഷനാം ഭവാൻ പരമതാതൻ.
ഹരൻതിരുവടിതാനും കരിമ്പുവില്ലൻപിതാവും
നിരന്തനായീടും നീയും നിനയ്ക്കിെലാേന്ന.
അങ്ങുമിങ്ങുെമങ്ങും നിറഞ്ഞഖിലാണ് ഡവും കവിഞ്ഞു
തിങ്ങിവിങ്ങി വിളങ്ങീടും ഭഗവാേന! നീ
ഇന്ദ്രിയമാനസശ്വാസസന്ദമനവിശുദ്ധരാ–
മുന്നതേയാഗികളുെട ഹൃന്നളിനത്തിൽ
സാന്ദ്രേമാദം പള്ളിെകാണ്ടു സർവസിദ്ധികളും നല് കും
കാന്ദിശീകപരിത്രാണപരേന! േപാറ്റി!”

ഈ കൃതിയിൽ ബാലിയുെട മാതാവിെന്റ േകശാദിപാ�
ദാന്ത വർണ്ണനം കവി അചുംബിതങ്ങളായ അനവധി
ഉേല്ലഖങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.



8 െപരുെന്നല്ലി കൃഷ് ണൈവദ്യൻ
(1038–1069)

ചരിത്രം
െപരുെന്നല്ലി കൃഷ് ണൻൈവദ്യനു പി.െക.കൃഷ് ണൻ
ൈവദ്യൻ എന്ന േപരിലാണു് പ്രസിദ്ധി. അേദ്ദഹം 1038-
ാമാണ്ടു കുംഭം 8-ാം ൹ തിരുവനന്തപുരത്തു മുട്ടത്തറേദ�
ശത്തു െപരുെന്നല്ലി എന്ന ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചു. ആ
തറവാടിനു പുതുപുരയ്ക്കൽ എന്നും േപരുണ്ടു്. ൈവദ്യെന്റ
പിതാവായ മുട്ടത്തറ പുലാങ്ങൽവീട്ടിൽ കുട്ടിയപ്പി പരി�
ഷ് കൃതനും കരകൗശലവിദ്യകളിൽ വിദഗ് ദ്ധനുമായിരുന്നു.
ആദ്യെത്ത ഗുരുവായ േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാ�
െന്റ ശിക്ഷാൈനപുണ്യത്താൻ പത്തുവയസ്സു തികയു�
ന്നതിനുമുൻപുതെന്ന സ്വഭാഷയിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യം
സമ്പാദിച്ച കഥാപുരുഷൻ പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സുമു�
തൽ പതിനാലാമെത്ത വയസ്സുവെര പരവൂർ െപാഴി�
ക്കര കായലഴികത്തു േഗാവിന്ദനാശാേനാടു സ ംസ്കൃത
ത്തിെല പ്രഥമപാഠങ്ങളും, 15-ാമെത്ത വയസ്സിൽ ദാേമാ�
ദരൻകർത്താവിേനാടു രഘുവംശവും കുമാരസംഭവവും
അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു് അക്കാലത്തു കമ്മമ്പള്ളി രാമൻപി�
ള്ളാആശാെന്റ അേന്തവാസിത്വംെകാണ്ടു തെന്റ ഒരു
ബന്ധുവായ െവളുേത്തരി േകശവൻൈവദ്യൻ പ്രശസ്ത�
പണ്ഡിതനായിത്തീർന്നതു കണ്ടു തനിക്കും ആ ഗുരുവി�
േനാടു സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിഗ്രന് ഥങ്ങൾ വായിക്കണ�
െമന്നു് ആഗ്രഹം േതാന്നി വാരണപ്പള്ളീയിേലയ്ക്കു േപാ�
യി.

വാരണപ്പള്ളിയിൽ താമസം
അന്നു ധനാഢ്യമായ വാരണപ്പള്ളീ വീട്ടിെല കാരണവ�
രും സാഹിത്യരസികനുമായ െകാച്ചുകൃഷ് ണപ്പണിക്കർ
(1035-1077) ബാലന്മാരായ ഈഴവെര തെന്റ െചല�
വിൽ കൂെടത്താമസിപ്പിച്ചു രാമൻപിള്ളെയെക്കാണ്ടു്
അധ്യാപനം െചയ്യിക്കുന്നതിൽ തൽപരനായിരുന്നു.
ൈവദ്യൻ പതിനാറാമെത്ത വയസ്സുമുതൽ ഇരുപതാ�
മെത്ത വയസ്സുവെര ആശാേനാടു കാവ്യനാടകങ്ങളും
അലങ്കാരശാസ് ത്രവും അഭ്യസിച്ചു. ബാല്യത്തിൽത്ത�
െന്ന പ്രായത്തിൽക്കവിഞ്ഞ കവിതാവാസന പ്രദർശി�
പ്പിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം അവിെടെവച്ചു് (1) കചചരിതം
അമ്മാനപ്പാട്ടു്, (2) കുകുത്സുവിജയം ആട്ടക്കഥ, (3) മഴമ�
ങ്ഗലഭാണത്തിെന്റ പരിഭാഷ തുടങ്ങിയ ചില കൃതികൾ
െകാച്ചുകൃഷ് ണപ്പണിക്കരുെട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു
രചിക്കുകയുണ്ടായി. കചചരിതം ഒരു കാലത്തു വളെര
പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു പാട്ടാണു്. മണവൂർ േഗാവിന്ദ�
നാശാൻ കായംകുളം െക.സി.കുഞ്ഞൻൈവദ്യൻ തുട�
ങ്ങി പില് ക്കാലത്തു പ്രസിദ്ധന്മാരായിത്തീർന്ന ചില യു�
വാക്കന്മാർ അന്നുൈവദ്യെന്റ സതീർത്ഥ് യന്മാരായിരുന്നു.
െകാച്ചുകൃഷ് ണപ്പണിക്കർ സ്വന്തമായി ഒരു കഥകളി�
േയാഗം നടത്തിയിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹെത്ത
ഒരു കവി “നാട്യപ്രചാരപരദന്തിവിഹാരനാഥൻ” എന്നു
വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ േയാഗക്കാരാണു് കകത്സുവിജയം
ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചതു്.

ശാസ് ത്രപഠനം
21-ാമെത്ത വയസ്സിൽ തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു തിരിെയ
േപാന്നു കടയം സുബ്ബയ്യാദീക്ഷിതരുെട അനുജനും പ്ര�
സിദ്ധ ൈവയാകരണനുമായ നാണുശാസ് ത്രികേളാടു
സ്വല് പം സിദ്ധാന്തകൗമുദി പഠിച്ചു.അന്നു് അേദ്ദഹം
െനടുമങ്ങാട്ടു് തഹശീൽദാർ ആയിരുന്നതിനാൽ അവി�
െട താമസിച്ചുെകാണ്ടാണു് ആ ശാസ് ത്രം അഭ്യസിച്ച�
തു്. അഷ് ടാങ്ഗേഹദയവും കുെറെയല്ലാം കുമ്മമ്പള്ളി
ആശാനിൽനിന്നു വശമാക്കിയിരുന്നുെവങ്കിലും അതു�
െകാണ്ടു് അലംഭാവം വരാെത ഇരുപത്തിനാലാമെത്ത
വയസ്സിൽ അനന്തപുരത്തു മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ശി�
ഷ്യനായി ആ ശാസ് ത്രവും സമഗ്രമായി ശീലിച്ചു. ആശാ�
െനയും മൂത്ത േകായിത്തമ്പുരാെനയുമാണു് കവി തെന്റ
പരമഗുരുക്കന്മാരായിക്കരുതിയിരുന്നതു് എന്നുള്ളതി�
നു മലയാള മേനാരമയിൽ അേദ്ദഹം ഒരവസരത്തിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച

“ശ്രീമൽൈകലാസാഭിധഭൂമീേദവപ്രവീണവരശിഷ്യൻ
ധീമാന്മാരടിപണിയും രാമാഭിഖ്യപ്രസിദ്ധകവിമണിയും

െചാല് െകാണ്ടീടിന പണ് ഡിതാവലി മുദാ ചുറ്റും
ചുഴന്നങ്ങിരു–

ന്നുൽപന്നാദരെമെപ്പാഴും മടിയിൽവെച്ചാപ്പം
തേലാടിത്തഥാ

സൽഭക് ത്യാ സമുപാചരിച്ചുപചരിച്ചീടുെന്നാേരാമൽപദ–
െപ്പാല് പൂവാർെന്നാരു പർപ്പഭൂരമണനും മേദ്ദശികന്മാർ

വിേഭാ!”

എന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. വീണ്ടും സ്വഗൃ�
ഹത്തിെലത്തി തിരുവനന്തപുരത്തു കുരമെന ആണ്ടിയി�
റക്കത്തു സ്വന്തമായി ഒരു ൈവദ്യശാല സ് ഥാപിച്ചു ചി�
കിത് സ നടത്തിത്തുടങ്ങി. അന്നും സഹജമായ ജ്ഞാ�
നതൃഷ് ണ അേദ്ദഹെത്ത വിട്ടുപിരിഞ്ഞില്ല. പുന്നപുരത്തു
നാറായനൻേപാറ്റിേയാടു തർക്കവും േപട്ടയിൽ രാമൻ�
പിള്ളാഅശാേനാടുതെന്ന േവദാന്തവും പഠിച്ചു. അേദ്ദഹ�
വുമായുള്ള സാഹചര്യം നിമിത്തം തമിഴിലും പ്രാേയാഗി�
കമായ ജ് ഞാനം സമ്പാദിച്ചു.

സാഹിത്യവ്യവസായം
ആ സമുദ്യമങ്ങേളാടുകൂടി സാഹിത്യേസവനവും കവി
മുറയ്ക്കു നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. മലയാളമേനാരമ, േക�
രളനന്ദിനി, സുജനാനന്ദിനി മുതലായ പത്രങ്ങളിൽ
പല േശ്ലാകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും വാദപ്രതി�
വാദങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുകയും െചയ്തു േകരളെമങ്ങും വി�
ഖ്യാതനായി. മുൻപറഞ്ഞ കൃതികൾക്കുപുറേമ വാരണ�
പ്പള്ളീ കുഞ്ഞുകൃഷ് ണപ്പണിക്കരുെട ആവശ്യപ്രകാരം
അലങ്കാരത്തിൽ (4) പദേദാഷ പ്രകരനവും, (5) െകാ�
േക്കാകം മണിപ്രവാളവും, (6) സ് ത്രീധർമ്മം മണിപ്ര�
വാളവും കുഞ്ഞൻൈവദ്യെന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു് (7)
അഷ് ടാങ്ഗഹൃദയത്തിൽ േരാേഗാൽപാദനംവെരയുള്ള
ഭാഗത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദവും, (8) ഹരിശ് ചന്ദ്രചരിതം
ഭാഷാ ചമ്പുവിൽ കുേറ ഗദ്യപദ്യങ്ങളും, അവകൂടാെത
(9) അരുവിപ്പുറം സ് ഥലമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടും, (10)
വയ്ക്കം യാത്രാശതകം മണിപ്രവാലവും, (11) ഭദ്രാഷ്ട�
വാഷ് കവും, (12) സുന്ദരീ സ്വയംവരം വഞ്ചിപ്പാട്ടും, (13)
തിരുക്കുളറിെന്റ തർജ്ജമ ഏതാനും ഭാഗവും, (14) ഒരു
മാരൻപാട്ടും, (15) തെന്റ ഒരു സുഹൃത്തായ കുമാരപിള്ള�
വക്കീലിെന്റ വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു െകട്ടുകല്യാണെത്ത വി�
ഷയീകരിച്ചു രണ്ടാശ്വാസത്തിൽ 175 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�
െക്കാള്ളിച്ചു കല്യാനവൃത്തം മണിപ്രവാലവും അേദ്ദഹം
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഒടുവിൽ 1069-ാമാന്റു ് രചി�
ച്ച (16) സുഭദ്രാഹരനം നാടകമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അത്യുൽകൃഷ്ടമായ കൃതി. അതു ഗ്രന്ഥകാരെന്റ േമൽ�
േനാട്ടത്തിൽ േപട്ടയിൽെവച്ചു് അഭിനയിക്കെപ്പട്ടു. സൂ�
ത്രധാരനായി രങ്ഗപ്രേവശം െചയ് തതു നല്ല േവഷ�
േച്ചർച്ചയും അഭിനയപാടവവുമുള്ള കവിതെന്നയായി�
രുന്നു. 1067-ൽ േകാട്ടയത്തുവച്ചു വറുഗീസു മാപ്പിളയുെട
ഉത് സാഹത്തിൽ നടന്ന കവിസമാജത്തിൽ മത് സര
പരീക്ഷകൾക്കു േചർന്നു പ്രശംസാപത്രങ്ങൾ വാങ്ങി
വശ്യവാെക്കന്നു സർവ്വസമ്മതി േനടിയതിനുേമലാണു്
ആ കൃതി അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതു്.

അകാലമരണം
1069-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 29-ാംനു മുപ്പത്തിരണ്ടാമെത്ത
വയസ്സിൽ കൃഷ് ണൻൈവദ്യൻ വിഷൂചിക ബാധിച്ചു പര�
േലാകപ്രാപ് തനായി. കുേറക്കാലംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നു
എങ്കിൽ സുഭദ്രാഹരണം േപാെല അനശ്വരങ്ങളായ േവ�
െറയും, ചില പ്രബന്ധരത് നങ്ങൾെകാണ്ടു ൈകരളിെയ
അേദ്ദഹം അലങ്കരിക്കുമായിരുന്നു.

െവണ്മണി മഹൻനമ്പൂരിയും
കൃഷ് ണൻൈവദ്യനും
െതക്കരിൽ ആദ്യമായി െവണ്മണിപ്രസ് ഥാനത്തിൽ
കവിതെയഴുതിത്തുടങ്ങിയതും, െവണ്മണിമഹെന പ്ര�
േത്യകിച്ചു് അനുകരിച്ചതും കൃഷ് ണൻൈവദ്യനായിരുന്നു.
ആ പദഘടനാചാതുരി, ആ പ്രാസ പ്രതിപത്തി, ആ
സ് േതാഭജനകമായ വർണ്ണനാൈവഭവം, ആ അശ്ലീലാ�
ഭിരുചി ഇത്യാദി ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രാേയണ രണ്ടുേപരി�
ലും ഒന്നുേപാെല കാനാവുന്നതാണു്. ഫലിതം െവണ്മ�
ണിേയാളംതെന്ന ൈവദ്യന്നില്ല. ചില അസ്വരസങ്ങ�
ളായ െതക്കൻപദങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങു കടന്നുകൂടീട്ടുമുണ്ടു്.
എന്നാൽ ഉേല്ലഖപാടവം െവണ്മണിേയക്കാൾ കൂടും.
ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ െവണ്മണിേയാളം കയറ്റം
കവിതയ്ക്കുെണ്ടന്നു പറയാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. എങ്കിലും
കൃഷ് ണൻൈവദ്യെന്റ കവിതകൾക്കു െവണ്മണിച്ചുവയു�
െണ്ടന്നു് അക്കാലെത്ത സഹൃദയന്മാർ ഐകകണ് േഠന
സമ്മതിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുേപർക്കും മടിെകാണ്ടു തങ്ങളുെട
പല പ്രബന്ധങ്ങളും മുഴുമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
“ഒന്നാെണാന്നാമെതാന്നാന്തരെമാരു മടിയാേണതി�
ലും കാതലിേമ്മ” എന്നു ൈവദ്യൻതെന്ന തെന്റ ആ
സ്വഭാവൈവകല്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. ഇനി ചില
കൃതികളിൽനിന്നു് ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ പകർത്തിക്കാ�
ണിേക്കണ്ട ഭാരേമ അവേശഷിക്കുന്നുള്ളു.

കുകുത് സുവിജയത്തിെല ഒരു കുമ്മി
ഇരുപതാമെത്ത വയസ്സിനു മുൻപു രചിച്ച ഒരാട്ടക്കഥയാ�
ണിെതന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

“ഏണമിഴികേള വന്നീടുവിൻ നാണം വിനാ േനേര
നിന്നീടുവിൻ

പാണിയിൽത്താളം പിടിച്ചു സുേശ്രാണീ! നിേന്നാളം
കളിപ്പതി–

നരും നഹി േപരുന്നതി േചരുെന്നാരു നീയിന്നിഹ
ദൂരത്തു േപാെകാലാ േസാമേലേഖ! േവഗം
ചാരത്തു വന്നാലും കാമേലേഖ!

മേട്ടാലും വാണികേള! മദനൻ െതാട്ട കറികേള!
നിങ്ങെളല്ലാം

വട്ടത്തിൽനിന്നു വടിെവാടു തുഷ് ടി കലർന്നു പിഴയാെത
തട്ടിക്കരമിഷ് ടം പലവട്ടം ത്രപവിെട്ടന്നുെട
വെട്ടാത്തെകാങ്കകേള! കളിപ്പിൻ ൈകകൾ
െകാട്ടിത്തിരിഞ്ഞിനിയും നടപ്പിൻ.

കാഞ്ചനവല്ലീ! കനകലേത! കാഞ്ചനസന്നിഭകായലേത!
ചാഞ്ചല്യം വിട്ടു സേന്താഷദമാം ചില മട്ടു സരഭസം
പാടിക്കളി േതടിബ് ഭൃശമാടിസ്സുഖേമാടിങ്ങതി–
േമാടി കൂട്ടീടുവാെനാന്നു െചാല്ലാമതി–
േന്നാടിയടുക്കുവിൻ നിങ്ങെളല്ലാം.

സാരംഗേലാചേന! േകൾക്ക സഖീ! സാരംഗം പാടു നീ
ചന്ദ്രമുഖീ!

ഈ രംഗം തന്നിൽ മഹാശുഭപൂരങ്ങൾ മിന്നി വിളങ്ങുന്ന
ധീരം നരവീരം ബുധഹീരം ഗുണസാരം ബഹു–
േയാഷാമേണ! പരിേതാഷയ നീ ചാരു–
േവഷാഞ്ചിേത! ഗാനം േഘാഷേയ നീ.”

സ് ത്രീധർമ്മം
ഒരു പത് നി ഭർത്താവിേനാടു് എങ്ങെന െപരുമാറണ�
െമന്നു് ആ സ് ത്രീയുെട മാതാവു് ഉപേദശിക്കുന്ന രൂപ�
ത്തിലാണു് ഈ കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“ആർക്കും മഹാധനെമഴുെന്നാരുമ്പുരാക്ക–
ന്മാർക്കും ദരിദ്രപദെമത്തുമേതാർത്തിടാെത
മൂർഖത്വമാർന്നു ചിലരിന്നടിയാെരാേടല് ക്കും
കാർക്കശ്യേമാർത്തു ശിവേന! തളരുന്നു കായം.”

സുഭദ്രാഹരണം
ഇതു് ആറങ്കത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷാനാടകമാണു്. ഒരു കാ�
ലത്തു് ഇതിെല പല േശ്ലാകങ്ങളും ഹൃദിസ് ഥമാക്കാെത
യുവാക്കന്മാർ തിരുവനന്തപുരത്തും പരിസരപ്രേദശങ്ങ�
ളിലും ചുരുക്കമായിരുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി�
ക്കാം.

1 “ചിക്കിെക്കട്ടീടുവാനച്ചികുരഭരമഴി–
ക്കുന്ന കാലത്തു കാലിൻ
വക്കിന്നും താണുവീണദ്ധരണിയിലതു സൽ–
ഗന്ധേമല്പിച്ചിടുന്നു;
ഇക്കാര്യം െതല്ലുേപാലും മതിയതിലറിയാ–
ഞ്ഞാണു ഭൂമിക്കു ഗന്ധം
തർക്കജ്ഞന്മാർ തകർക്കുന്നതു തടവു െവടി–
ഞ്ഞില്ലേഹാ! കില്ലു െതല്ലും.”

2 “നീരിൽത്താരും െനടുങ്കണ്ണിണയുമണെയ നി–
െന്നാന്നു മല്ലിട്ടു തല്ലും–
േനരത്തത്താർ മടങ്ങിസ്സപദി മദനെന–
െച്ചന്നു സഖ്യം പിടിച്ചു;
കൂരമ്പായ് ത്തീർന്നുെകാണ്ടക്കുവലയമിഴിെയ–
െക്കാല്ലുവാനായിദാനീ–
മാരംഭിക്കുന്നുേപാലും; ഹരഹര ശിവേന!
ഹന്ത! നാെമന്തു െചയ് വൂ.”

3 “കാലിൽേചാടുകൾ കാണുകിൽക്കമലവും
ൈകകൂപ്പിടും േമനിതൻ–
േമലുേള്ളാരു മൃദുത്വേമാർക്കിലുടേന
വാകയ്ക്കു േശാകം വരും;
േചേലറും െചറുെചങ്കരദ്വയമിദം
കണ്ടാകിലുണ്ടാകുമ–
ത്യാലസ്യം തളിരാൽത്തണുത്ത തരുണ–
േത്തന്മാവിനും മാനേസ.”



9 കണ്ടിയൂർ കുഞ്ഞുവാരിയർ
(1009–1078)

ചരിത്രം
കുഞ്ഞുവാരിയർ 1009-ാമാണ്ടു വൃശ് ചികമാസത്തിൽ
േചാതിനാളിൽ മാേവലിക്കര കണ്ടിയൂർ വാരിയത്തിൽ
ജനിച്ചു. യഥാർത് ഥനാമേധയം ഇക്കണ്ടൻ (ശ്രീകണ് ഠൻ)
എന്നാണു്. അച്ഛൻ മാേവലിക്കര മറ്റത്തു വാരിയത്തിൽ
രാമവാരിയരും അമ്മ പാർവ്വതിവാരസ്യാരുമായിരു�
ന്നു. രാമവാരിയർ ഒരു മുൻസിഫായി േജാലിേനാക്കീ�
ട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞുവാരിയരുെട ഗുരു മറ്റത്തു പരുത്തിക്കാട്ടു
ഭാസ് കരൻനമ്പ്യാതിരിയായിരുന്നു. ആ വസ് തുത കവി�
തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുേചലവൃത്തം തുള്ളലിൽ

“ഗുരുവാം ഭൂസുരനാശ്രിതജനസുെര–
തരുവാം ഭാസ് കരസംജ്ഞനുദാരൻ
വിരെവാെടനിക്കിഹ മങ്ഗലമനവധി
വരുവാൻ തുണെചയ് തരുളീേടണം.”

എന്ന വരികളിൽ പ്രഖ്യാപനം െചയ് തിട്ടുണ്ടു്. നമ്പിയാ�
തിരി അേദ്ദഹെത്ത കാവ്യനാടകങ്ങൾമാത്രമല്ല, വ്യാക�
രണവും തർക്കവും േജ്യാതിശ്ശസ് ത്രവും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു.
വാരിയരുെട േജ്യാതിശ്ശാസ് ത്രവിജ് ഞാനം ക്രേമണ േദ�
ശാന്തരങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധമായി. ഫലഭാഗത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ദീർഘദർശനങ്ങൾ പ്രാേയണ ഫലിച്ചിരു�
ന്നു. കണ്ടിയൂർ ശിവേക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനവും ശിഷ്യന്മാ�
രുെട അദ്ധ്യാപനവുമായിരുന്നു ഇതരകൃത്യങ്ങൾ. േക്ഷ�
ത്രസംബന്ധമായ കുലവൃത്തി അേതാടുകൂടി മുടങ്ങാെത
അനുവർത്തിക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. ശിഷ്യന്മാരിൽ പി�
ല് ക്കാലത്തു് അധികം യശസ്സു സമ്പാദിച്ചതു കണ്ടിയൂർ
മഹാേദവശാസ് ത്രിയാണു്. ആറാട്ടുപുഴയിൽ താമസി�
ച്ചിരുന്ന മിസ് തക്കർ എന്ന മദാമ്മേയയും അേദ്ദഹം
സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1078-മാണ്ടു കന്നിമാസം േത�
േക്കട്ടനാളിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
വാരിയരാശാൻ (1) ബാല്യുത് ഭവം, (2) ദൂതവാക്യം എന്നീ
രണ്ടു് ആട്ടക്കഥകൾ, (3) കുേചലവൃത്തം, (4) വാമനാവ�
താരം, (5) പ്രതിപ്രയാണം, (6) വിശാഖരാജവിജയം
(തുലാഭാരം) എന്നീ ഓട്ടൻതുള്ളലുകൾ, (7) ശങ്കരവിജ�
യം കിളിപ്പാട്ടു് (തർജ്ജമ), (8) ഓണാേഘാഷം വഞ്ചി�
പ്പാട്ടു്, (9) കുേചലവൃത്തം മണിപ്രവാളം, (10) നളചരിതം
നാടകം, (11) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു്, (12)
കണ് ഠീശകീർത്തനം എന്നീ കൃതികൾക്കുപുറെമ (13)
കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ സന്താലേഗാ�
പാലം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ഒടുവിൽ പറ�
ഞ്ഞ കൃതിയാണു് അേദ്ദഹെത്ത സാമാന്യകവികളിൽനി�
ന്നു് ഉയർത്തുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽനിന്നു
ചില ഭാഗങ്ങൾ പകർത്താം.

ബാല്യുത് ഭവം:
കദാചന മഹീപതിഃ പ്രചുരകൗതുകാവിഷ്ടധീ–
രുദാരഭുജപൗരുേഷാ രുചിരഭൂഷണാത്യുജ്ജ്വലഃ
മദാകുലമതങ്ഗജപ്രവരഗാമിനീം കാമിനീ–
മിദം വചനമുചിവാൻ സ ഖലു നന്ദനാേന്ത വസൻ.”

ദൂതവാക്യം പദം:
“താമ്രാധരി സൽഗുണവസേത! താേരശലസന്മുഖി!

ദയിേത!
താപം ഹൃദി മന്മഥമഥിേത താരണിേവണീ! ഹര, ലളിേത!

1
മന്നിടമതിെലന്നുെട കീർത്തി ചന്ദ്രികേപാൽ

വിലസുകമൂലം
ഉന്നതരിപു തിമിരംേപാെല സന്നത കലരുന്നിതു പാരം 2
ആരാമമിതത് ഭുതമധികം ചാരുപവനേലാളിതലതികം
മാരാഹവേകളിസമുചിതം കീരാളിപികാരവമിളിതം.” 3

തുലാഭാരം തുള്ളൽ:

“നൽകണ് ഠീപുരമതിൽ മരുവിടും
മുക്കണ്ണനതാം ഭഗവാൻ തന്നുെട
തൃക്കാലിണയും േസവിച്ചങ്ങു ല–
ഭിക്കും േചാറതുെകാണ്ടു കുടുംബം
മിക്കതുമിങ്ങു പുലർത്തിെക്കാെണ്ടാരു
വക്കാണത്തിന്നാേരാടുെമാന്നും
െപാെയ്ക്കാള്ളാെതാരു േകാണിലിരുന്നുക–
ഴിക്കും കശ് ചന പാരശവൻ ഞാൻ
ഇക്കാലത്തു തുലാഭാേരാത് സവ–
െമാെക്കേക്കട്ടതി വിസ് മിതനായി
െചാല് െക്കാള്ളുന്ന മഹീപതിവരെന
െവക്കം െചന്നു മുഖം കാണിക്കാ–
െനാക്കും കാര്യമതല്ലടിയെന്നാരു
ലക്കുമതില്ല നിനയ്ക്കുംേനരം.
തൃക്കയ്യിൽബ്ബത െചന്നതു േചരാൻ
തക്കവിധത്തിൽപ്പത്രമയച്ചാൽ
തൃക്കൺപാർക്കുമിെതെന്നാരു സജ്ജന
വാക്യമെതാന്നു നമുക്കവലംബം.”

നളചരിതം നാടകം
ഉണ്ണായിവാരിയരുെട പ്രബന്ധത്തിെല രണ്ടാം ദിവസ�
െത്ത കഥമുതലുള്ള ഭാഗമാണു് ഇതിൽ ഇതിവൃത്തമായി
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു േകട്ടുേകൾവിയുണ്ടു്. ആദ്യന്ത�
ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു േശ്ലാകം േചർക്കാം.

“ഉണ്ടാം കഞ്ചുകിസഞ്ചയങ്ങളകേമ
േവേണ്ടാളമക്കാട്ടിലും
കണ്ടാൽ നെല്ലാരു കാന്തിയുള്ള മഷിഷീ–
പാർേശ്വ വസിക്കായ് വരും
കുണ് ഠതം തവ േവെണ്ടേടാ കലകെള
െക്കാണ്ടും പ്രസാദിച്ചിടാം
മിണ്ടാതങ്ങു ഗമിക്ക നീ, ധരണിെയ–
പാലിച്ചിടും പുഷ് കരൻ.”

പ്രതിപ്രയാണം
ഇതിെല പ്രതിപാദ്യം രാവണവധാനന്തരം പുഷ്പകവി�
മാനത്തിൽ സീതേയാടുകൂടി തിരിെയ വരുന്ന ശ്രീരാ�
മൻ ആ േദവിക്കു വഴിയിൽ കാണുന്ന വസ് തുക്കെളപ്പറ്റി
നല് കുന്ന വിവരണമാകുന്നു. രഘുവംശത്തിെല പദ്ധതി
തെന്നയാണു് കവി ഇതിലും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്; മറ്റു
കൃതികെളപ്പറ്റി ഒന്നും പറേയണ്ടതില്ല. ശങ്കരവിജയവും
കുേചലവൃത്തം മണിപ്രവാളവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.
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ആശാൻ ഒരു വിേനാദരസികനായിരുന്നു. അതുെകാ�
ണ്ടാണു് മഹാകവി വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ തു�
ള്ളൽ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു ൈധര്യമുണ്ടാ�
യതു്. ഒരു സഹൃദയനും കവിയുമായ െചറുകടൽ വിഷ്ണു�
േപ്പാറ്റിയുെട നിർബന്ധമാണു് കാരണം. േകായിത്തമ്പു�
രാെന്റ ഭാഗംേപാെല കവിത ഉൽകൃഷ്ടമാെണന്നു പറ�
യുവാനിെല്ലങ്കിലും ഒെട്ടാെക്ക നന്നായിട്ടുണ്ടു്. േനാക്കുക,
ചില ഈരടികളുെട മാധുര്യം:

“ഈറ്റുേനാവങ്ങു തുടങ്ങി കുടുംബിനി–
േക്കറ്റം പരിഭ്രമം പൂണ്ടു വിേപ്രന്ദ്രനും.
ഈറ്റുപുരയുെട മുന്നിൽ നടക്കയും
മുറ്റും വിചാരിച്ചിടയ്ക്കിെട നില് ക്കയും
ഫല് ഗുനെന്റ മുഖത്തേമ്പാടു േനാക്കയും
വല് ഗുസ് മിതദ്യുതി കണ്ടു േമാഹിക്കയും
അർക്കൻ വസിക്കുന്ന ദിക്കു കുറിക്കയും
തർക്കിച്ചു പഞ്ചാംഗമേമ്പാടു േനാക്കയും
േസ്വദജലങ്ങെളാലിക്കുന്നെതാെട്ടാട്ടു
േവദജ്ഞനാശു തുടച്ചു കളകയും
േവദാന്തേവദ്യനാമാദിേദവൻതെന്റ
പാദാന്തമുള്ളിലുറപ്പിച്ചിരിക്കയും
അച്ചിമാെര വിളിച്ചാശു േചാദിക്കയും
െകാച്ചിൻകരച്ചിൽ േകൾക്കുന്നുെവേന്നാർക്കയും
േനർച്ചകേളാേരാന്നു േനർന്നാശുെവക്കയും
േവഴ് ചയുള്ളാളുകൾക്കാളങ്ങയയ്ക്കയും
അച്യുതാനേന്തതി നാമജാലങ്ങള–
ങ്ങുച്ചത്തിലാമ്മാറു ഭക് ത്യാ ജപിക്കയും
നിശ് ചയിച്ചുേള്ളാരു ദാനത്തിെനാക്കയു–
മച് ഛിന്നകൗതുകം വച്ചെങ്ങാരുക്കയും
അച്ചിമാർക്കായി നിനച്ചു തരം തരം
കച്ച മുറിച്ചങ്ങു െപെട്ടന്നു വയ്ക്കയും……
ഇപ്രകാരം െചറ്റു േനരം കഴിച്ചിതു
വിപ്രകുേലാത്തമെനേന്ന പറേയണ്ടൂ.”

മുക്തകങ്ങൾ
ഓേരാ അവസരത്തിൽ വാരിയർ പല ഒറ്റ േശ്ലാകങ്ങളുമു�
ണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നുരെണ്ടണ്ണം ഉദ്ധരിക്കാം.

1 കണ്ടിയൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ ഉത് സവത്തിനു െവടിെക്ക�
ട്ടു്:

“ബാണപ്രിയൻതാൻ ശിവെനന്നു േകേട്ടാ
ബാണപ്രേയാഗം ബഹു െചയ് തിടുന്നു?
േവണുന്നതല്ലീവക തത്ത്വേമാർക്കാ–
താേണ തുടങ്ങുന്നതു നിങ്ങളിേപ്പാൾ.”

2 കണ്ടിയൂർ േതവെരപ്പറ്റി:
“രാജീവാസനവിഷ്ണുമുഖ്യമകുടഭ്രാജിഷ്ണുരത് നപ്രഭാ–
രാജൽപാദസേരാരുഹം സുരസരിദ് േഗാേത്രന്ദ്രജാകാമുകം
രാജാക്കാർഗ്നിവിേലാചനം

പ്രണതേലാകാേശഷതാപാപഹം
ഭ്രാജന്തം പ്രണമാമി ശങ്കരമഹം കുണ് ഠീപുേര ഭാസുേര.”

വാരിയരുെട ഫലിതം
വാരിയരുെട ഫലിതം വളെര പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. സം�
ഭാഷണത്തിലാണു് അതു് അധികമായി പ്രകാശിച്ചിരു�
ന്നതു്. ഒരിയ്ക്കൽ വാര്യത്തിെന്റ സമീപമുള്ള വഴിയിൽ�
ക്കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു സ് േനഹിതൻ രാത്രി പതി�
വായി േപാകാറുണ്ടായിരുന്നു. വാരിയർ അതിെനപ്പ�
റ്റി േചാദിച്ചേപ്പാൾ ‘ലാ’ പഠിക്കാണാെണന്ന് അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞു. ‘രാ’ കഴിഞ്ഞിട്ടു ‘ലാ’പഠിക്കയേല്ല നല്ല�
െതന്നു് ആശാൻ േചാദിച്ചു. മെറ്റാരിക്കൽ ഒരു ബ്രാ�
ഹ് മണസ് ത്രീ തെന്റ മകൻ അപ്പു എന്ന കുട്ടിെയ അേന്വ�
ഷിച്ചു് “അപ്പു വാര്യത്തുേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിച്ചു. “അേയ്യാ!
അപ്പു ഇേതവെര വാര്യത്തുണ്ടായിരുന്നു; ഇേപ്പാളാണു്
അമ്പലത്തിൽ െകാടുത്തതു്” എന്നായിരുന്നു വാരിയ�
രുെട മറുപടി. േവേറ ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം േക്ഷത്രക്കു�
ളത്തിൽ കുളിക്കുവാൻ െചന്നേപ്പാൾ കടവു മുഴുവൻ വൃ�
ത്തിേകടായിക്കിടക്കുന്നതുകണ്ടു് “ഈകടവു കണ്ടാൽ
കുളിക്കണെമന്നു േതാന്നും” എന്നു പറഞ്ഞു അവിെടനി�
ന്നും േപായി. മരിക്കുന്നതുവെര ആ ഫലിതേധാരണി
അേദ്ദഹെത്ത പരിത്യജിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം ആസന്നമര�
ണനായിക്കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അന്നുവെര തി�
രിഞ്ഞുേനാക്കാത്ത ഒരു വക്കീൽ അവിെട േകറിെച്ചന്നു
േരാഗെത്തപ്പറ്റി അേന്വഷിച്ചു. അേപ്പാൾ “സ് േനഹിതാ!
ഇവിെട ഈരങ്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കയാണു്. ഇനി വിധി പ്ര�
സ് താവിേക്കണ്ട താമസേമയുള്ളു. അതിനു വക്കീലിെന്റ
ആവശ്യമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു വാരിയർ ആ സുഹൃത്തി�
െന ഇളിഭ്യനാക്കി അവിെടനിന്നു തള്ളിവിടുകയാണു്
െചയ് തതു്.
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
വാസുേദവൻേപാറ്റി െചങ്ങന്നൂർ െചറിയനട്ടുേദശത്തു മൂ�
േത്തടത്തു മഠത്തിൽ നാരായണൻേപാറ്റിയുേടയും നങ്ങ�
യ്യ്യ (ആര്യ) അന്തർജ്ജനത്തിേന്റയും പുത്രനായി 1008-
ാമാണ്ടു മിഥുനമാസത്തിൽ വിശാഖംനക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ചു. മൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽത്തെന്ന അക്ഷരാഭ്യാ�
സം ആരംഭിച്ച ആ ബാലെന്റ വിസ് മയനീയമായ പ്രതി�
ഭാൈവഭവം കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ പിതാവു മാേവലിക്കര
ഇടേശ്ശരി അതുക്കാട്ടു ഉണ്ണിത്താെന വരുത്തി സംസ്കൃ�
തത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിലും പ്രഥമപാഠങ്ങളും എട്ടാമ�
െത്ത വയസ്സിൽ ഉപനീതനായതിന്നു േമൽ കവളപ്പാറ
മുണ്ടനാട്ടു തുപ്പൻനമ്പൂരിെയെക്കാണ്ടു േവദേവദാംഗങ്ങ�
ളും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. പത്താമെത്ത വയസ്സിൽ കഠിനമായ
േനത്രേരാഗം ബാധിക്കുകയും തന്നിമിത്തം പതിനാറാമ�
െത്ത വയസ്സിൽ ആന്ധ്യത്തിനു വിേധയനാകുകയും െച�
യ്തു. ഭാഗ്യവശാൽ അതിനുമുൻപുതെന്ന നാടകാലങ്കാര�
ങ്ങൾക്കു പുറേമ കുഴിക്കാട്ടു മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരിേയാടു
വ്യാകരണവും പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. േജ്യാതിഷത്തിലും
വിപുലമായ ജ് ഞാനം ആയിടയ്ക്കുതെന്ന സമ്പാദിക്കു�
വാൻ സാധിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം
താൻ കുടുംബത്തിെല ഏകസന്താനമായിരുന്നതിനാൽ
വാസുേദവൻേപാറ്റിക്കു് അച്ഛെന്റ നിർബന്ധം നിമിത്തം
17-ാമെത്ത വയസ്സിൽ ദാരസംഗ്രഹം െചേയ്യണ്ടിവന്നു.
ശ്രൗതസ്മാർത്തകർമ്മങ്ങൾ േലാപംകൂടാെത അനു�
ഷ് ഠിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാെര സംസ്കൃതവും േജ്യാതിഷവും
അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീടു അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പ്രധാന ദിനകൃത്യങ്ങൾ. 34-ാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി േവൾേക്കണ്ട ആവശ്യം േനരിട്ടു.
ആദ്യെത്ത പത് നിയിൽ നാരായണൻേപാറ്റി, കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻേപാറ്റി, കുഞ്ചുേപാറ്റി എന്നീ പുരുഷസന്താനങ്ങൾ
ജനിച്ചു. അവർ മൂന്നുേപരും കാലക്രമത്തിൽ കവിതാ�
വാസനയാലും കുഞ്ചുേപ്പാറ്റി അേതാടുകൂടി ൈവദുഷ്യ�
ത്താലും അനുഗ്രഹീതന്മാരായിത്തീർന്നു. ദ്വിതീയപ�
ത്നിയിൽ ജനിച്ച പുത്രിയുെട മകനാണു് ഇക്കാലെത്ത
സിദ്ധൈദവജ്ഞനായ പുലിയൂർ പുരുേഷാത്തമൻന�
മ്പൂരി. 1038-ൽ കാര്യവശാൽ അന്നു വലിയ െകാട്ടാരം
വിദ്വത് സദസ്സിെല അധ്യക്ഷനും സദർേകാട്ടുപണ്ഡിത�
രുമായിരുന്ന അനന്തരാമശാസ് ത്രികെള സന്ദർശിക്കു�
കയും േപാറ്റിയുെട പാണ് ഡിത്യവും കവിത്വവും കണ്ടു്
ആശ് ചര്യഭരിതനായ ശാസ് ത്രികൾ അേദ്ദഹത്തിനു്
“ഗീർവാണകവി” എന്ന ബിരുദം സമ്മാനിക്കുകയും െച�
യ്തു. പിന്നീടു് “വാസുേദവഗീർവാണകവി” എന്ന േപരിലാ�
ണു് അേദ്ദഹം അറിയെപ്പടുന്നതു്. 1068-ാമാണ്ടു മിഥുനമാ�
സം 24-ാം൹ േരവതിനാൾ അേദ്ദഹം യശശ്ശരീരനായി.
െപരുമ്പാറ വാസുേദവ ഭട്ടതിരി, െപരുങ്ങാലാ ശ്രീധര�
േയാഗി, താഴമൺമഠത്തിൽ പ്രഭാകരൻതന്ത്രി എന്നീ
പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ് തുത കവിയുെട ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ
െപട്ടവരായിരുന്നു.

കൃതികൾ
വാസുേദവൻേപാറ്റിക്കു സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തി�
ലും ഒന്നുേപാെല സരസമായി കവനം െചയ് വാൻ സാ�
മർത് ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന കൃതി�
കൾ (1) കംസവധം കാവ്യം (നാലു സർഗ്ഗം), (2) കുേച�
ലവൃത്തം കാവ്യം, (3) സ് കാന്ദം ചമ്പു, (4) വിഷ്ണുദാസചരി�
തം, (5) വൃഷലാഷ്ടകം, (6) പരശുരാമചരിതം, (7) ത്രിപുര�
ദഹനം എന്നീ രണ്ടു് ആട്ടക്കഥകൾ, (8) ഭേദ്രാൽപത്തി
കിളിപ്പാട്ടു്, (9) ശുചീന്ദ്രസ് ഥലമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്,
(10) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു് ഇവയാകുന്നു.
ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത അഞ്ചു കൃതികൾ സംസ്കൃതമാണു്.
സ് കാന്ദം ചമ്പു പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ശുചീന്ദ്രസ്ഥലമാഹാ�
ത് മ്യം എഴുതിെക്കാണ്ടിരിക്കേവ കവി അന്തരിച്ചുേപാക�
യാൽ അതും അപൂർണ്ണമാണു്. 18-ാമെത്ത വയസ്സിൽ
ഉണ്ടാക്കിയ കംസവധം അഗ്നിബാധയിൽ ദഹിച്ചുേപാ�
യി. ത്രിപുരദഹനവും ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടി�
ല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വശ്യവചസ് ത്വം ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിച്ചു വിശദീകരിക്കാം.

കുേചലവൃത്തം കാവ്യം

“ഛവ്യാ നവ്യാരുണധ്വംസീ ഭവ്യാനി ഭജതാം ദിശൻ
അവ്യാജകരുേണാ യുഷ് മാനവ്യാദിഭമുഖസ്സദാ.”

ചമ്പുക്കൾ
െചറിയനാട്ടു സുബ്രഹ് മണ്യസ്വാമിയായിരുന്നു േപാറ്റി�
യുെട ഇഷ്ടേദവത. ആ േദവനു് ഉപഹാരരൂപത്തിൽ
സമർപ്പിക്കുവാൻ രചിച്ചതാണു് സ് കാന്ദം ചമ്പു. സംസ്കൃ�
തത്തിൽ ആ ഇതിവൃത്തെത്ത ഉപജീവിച്ചു േവെറ ഒരു
ചമ്പു ഉെണ്ടന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം തെന്റ ആ ഉദ്യ�
മത്തിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങി. വിഷ്ണുദാസചരിതം െപാതി�
യിൽ നാരായണ ചാക്കിയാർക്കുേവണ്ടി എഴുതിെക്കാ�
ടുത്തതാണു്. ഈ നാരായണച്ചാക്കിയാരും കവിയും
തമ്മിൽ ഒരിക്കൽ വലിയ രസക്ഷയത്തിനു കാരണ�
മുണ്ടായി. പതിെനട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ െചറിയനാട്ടു
േക്ഷത്രത്തിൽ ആ സുപ്രസിദ്ധനായ ചാക്കിയാരുെട കൂ�
ത്തുേകൾക്കുവാൻ േപാറ്റി േപായി. അേപ്പാൾ േപാറ്റിെയ
ധൃതരാഷ് ട്രരാക്കി അവേഹളനം െചയ്തുെകാണ്ടു ചാക്കി�
യാർ കൂത്തു തുടർന്നു. അതു േപാറ്റിക്കു സഹ്യമായില്ല.
തിരിെയ മഠത്തിൽേപ്പായി

“പ്രാപ് താ േദാേഷണ പിേത്രാരധികതരജൂഗു–
പ് സാഭിപന്നാമവസ് ഥാം
ൈകവല്യാർത് ഥം തതസ് േത പുനരിഹ ഭഗവ–
േച്ചഷ് ടിേതാക് തൗ നിയുക് താഃ
ആരബ് ധാസ്സൽകഥാൈയ ദ്വിജവരപരിഷദ് –
ഭർത് സനം തത്രസമൿ
കൃത്വാ സമ്പാദയന്തി ദ്രവിണമപി കഥം
ജായേത പുണ്യേമഷാം?”

എന്ന േശ്ലാകം അയച്ചുെകാടുത്തു. ചാക്കിയാർ അതുക�
ണ്ടു പുഞ്ചിരിെകാണ്ടേതയുള്ളു. പിന്നീടു് അവർ തമ്മിൽ
സുഹൃത്തുക്കളാകുകയും യഥാകാലം ആ നർമ്മമർമ്മ�
ജ്ഞൻ തെന്റ പുത്രനായ ശങ്കരനാരായണച്ചാക്കിയാ�
െര േപാറ്റിേയെക്കാണ്ടു സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുകയും െച�
യ്തു. തുളസീമാഹാത് മ്യമാണു് വിഷ്ണുദാസചരിതത്തിെല
പ്രതിപാദ്യം. അതിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം താെഴേച്ചർക്കു�
ന്നു.

“കർത്തും കാർത്തികമാസി ജാതു ഹരിജാഗര്യാം
വിനിര്യാതവാ–

േനകാകീ സ നിശാന്തയാമസമയാരംേഭ
നിശാന്താന്നിജാൽ

പാണിദ്വന്ദ്വധൃതാർഹേണാപകരണേശ്രണിസ്സമഭ്യാഗതാ–
മാരാൈദക്ഷത രാക്ഷസീം വിദധതീം പഥ്യാരവം

ൈഭരവം.”

ശുദ്രാഷ്ടകം
ശൂദ്രാഷ്ഠകത്തിൽ കവി ശൂദ്രരുെട ഉൽകൃഷ്ടവർണ്ണത്ത്വ�
െത്ത സമർത്ഥിക്കുന്നു.

“പാേഥാജാസനപാകശാസനമിൈഖർ
ബഹിർമ്മുൈഖരർഹിതം

പാദാബ് ജം പരിലാള ്യമാനമനിശം വിൈശ്വകമാത്രാ
ഹേരഃ

സിദ്ധാനാം ഹൃദി വിദ്ധി ബദ്ധവസതിം ശ്രദ്ധാവതാം
ബുദ്ധിമ–

േന്യഷാം ജന്മഭുവം വദന്തി വൃഷലാ, സ് േത നിന്ദനീയാ നു
കിം?”

പരശുരാമവിജയം ആട്ടക്കഥ

“കദാചന വിേരാചേന നിശി വിശാരേദ ശാരേദ
വിഭൂഷയതി േയാഷിേതാ നിജകേരണ കാഷ് ഠാമയീഃ
സ്വയാ സ ഹി മേഹലയാ സഹ സേഹലയാ േഹഹേയാ
ഗേതാഭിനദി േലാലയാ ന്യഗദദുത് സുേകാ ലീലയാ”

ഭേദ്രാൽപത്തി
ഭേദ്രാൽപത്തിയാണു് കവിയുെട ഭാഷാകൃതികളിൽ
സർേവ്വാത്തമമായി പരിലസിക്കുന്നതു്. അതു് അേദ്ദഹം
ശിഷ്യന്മാരുെട േപ്രരണനിമിത്തം മുപ്പെത്താന്നാമെത്ത
വയസ്സിൽ (1039) ഉണ്ടാക്കി. ഭദ്രകാളിയുെട ഉൽപത്തി�
യും ദാരുകെന്റ വധവുമാണു് വിഷയം.ആെക പത്തു്
അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചില ഈരടികൾ
ചുവേട േചർക്കാം.

“പവനസഖദിവസകരരജനികരേലാചേന!
പഞ്ചമഹാപാതകാദിസംഹാരിണീ!
പരമശിവനിടിലതടനയനദഹേനാത് ഭേവ!
പാവനീ! ശ്രീഭദ്രകാളീ! നേമാസ് തു േത!
അനവരതമവനതരിലനുപമമനുഗ്രഹ–
മവ്യാജമാമ്മാറു െചയ്യുന്ന ചണ് ഡിേക!
അയി! ഭുവനജനനി!ജയ ജയ ജയ മേഹശ്വരീ
ആേര്യ! സദാ ഭദ്രകാളീ നേമാസ് തു േത!
മഴമുകിെലാടുപമെയഴുമഴകുടയ ചായലും
മണ്ഡനമായിട്ടു മൗലിയിലിന്ദുവും
നിടിലഭുവി കനൽ ചിതറുെമാരു നയനവും തവ
നിത്യം നിരുപമം കാളീ! നേമാസ് തു േത!
നവനളിനദലലളിതനയനയുഗേളാജ്ജ്വേല!
നക്ഷത്രനാഥബിംബാഭിരാമാനേന!
മൃദുഹസിതപരിലസിതദശനവസനദ്വേയ!
മാതങ്ഗകുണ്ഡേല! കാളീ! നേമാസ് തു േത!”

നിരർഗ്ഗളമായ ഈ സരസ്വതീപ്രവാഹം ഒരു നയനവി�
കലെന്റ രസനാഞ്ചലത്തിൽനിന്നാെണന്നു് ഓർമ്മിക്കു�
േമ്പാൾ ഏതു സഹൃദയെന്റ ശരീരമാണു് േകാൾമയിർ�
െകാള്ളാതിരിക്കുക? സംസ്കൃതഭാഷയിൽ കവനം െചയ്യു�
ന്നതിനാണു് തനിക്കു് അധികം ഔത് സുക്യെമന്നു് അേദ്ദ�
ഹം ഒരവസരത്തിൽ പ്രസ് താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“േദാഷജ്ഞേശ്രഷ്ഠ! േകട്ടീടുക ഭവദനുേയാ–
േഗാത്തരം വിസ് തരിക്കാ–
തീഷന്മാത്രം കഥിക്കാം പ്രതനകൃതിമതം
േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടു പേണ്ട
ഭാഷാപേദ്യഷു പാരം മനസി രസെമനി–
ക്കില്ല ദൗശ്ശീല്യമേല്ല,
േതാഷം ഗീർവാണപേദ്യ സതതമതു ചമ–
യ് പാനനല് പാദേരാഹം.”

അതു് പരമാർത് ഥമാെണങ്കിലും ഭാഷയിലും അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടങ്ങളായ പ്രബന്ധങ്ങൾ രചിക്കു�
ന്നതിനു പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു എന്നു ഭേദ്രാൽപത്തി
വിശദീകരിക്കുന്നു.

ചില മുക് തകങ്ങൾ
ഒരു സുഹൃത്തിനു്:

“ശ്രുതാ ശ്രുതാഭിജ്ഞ! സുതാസ്യേതാ മയാ
ഗണാ ഗുണാനാമഗേണയപുണ്യ! േത
തദാദി വർഷാസു മരാളവംശവൽ
സദാ ഭവാൻ മാനസ ഏവ വർത്തേത.”

ഒരു പ്രശ് േനാത്തരം:
“കാ നാമ വിഷ്ണുപത്നീ? ക്ഷിതിസൂനുഃ കുശ് ച?

സർവേഭാക് താ കഃ?
കിം വാ നിേഷധവാക്യം? വിശ്വവിേജതാ ച േകാ? മാരഃ.”



12 വില്വട്ടത്തു രാഘവൻനമ്പിയാർ
(996–1074)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
രാഘവൻനമ്പിയാർ 996-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ തി�
രുേവാണം നക്ഷത്രത്തിൽ തിരുവല്ലാ വില്വട്ടത്തുതറവാ�
ട്ടിൽ ജനിച്ചു. വില്വട്ടത്തു തറവാട്ടുകാർക്കു പരമ്പരയാ
ആ േദശെത്തയും സമീപപ്രേദശങ്ങളിെലയും ആശാ�
യ് മസ് ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്പിയാരുെട ജനനകാല�
ത്തു് ആ തറവാട്ടിൽ പുരുഷന്മാരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിദുഷിയായ മാതാവുതെന്നയാണു് കു�
ലവൃത്തി േനാക്കിവന്നതു്. ആ മാതാവിേനാടു ബാലൻ
സംസ്കൃതത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിലും പ്രഥമപാഠങ്ങൾ
പഠിച്ചു. കുഴിക്കാട്ടു മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരിേയാടു കാവ്യനാ�
ടകങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു. ശാസ് ത്രം പഠിക്കുവാൻ സൗക�
ര്യം കിട്ടിയില്ല.

അനന്തരജീവിതം
തിരിെയ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു നമ്പിയാർ ശിഷ്യന്മാെര സം�
സ്കൃതവും േജ്യാത് സ്യവും അഭ്യസിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അദ്ധ്യാപ�
നവിഷയത്തിൽ അസാമാന്യമായ സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായി�
രുന്നതിനാൽ പലസ് ഥലങ്ങളിലും ഓേരാ മന്യന്മാർ
അേദ്ദഹെത്ത വിളിച്ചുെകാണ്ടുേപായി താമസിപ്പിച്ചു്
അവരുെട ആവശ്യം നിർവഹിച്ചുവന്നു. ആദ്യകാലത്തു
തിരുവല്ലാ പാലിയക്കരെക്കാട്ടാരത്തിൽ െകാച്ചുതമ്പുരാ�
ക്കന്മാെര പഠിപ്പിച്ചു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം എഴുതി�
െക്കാടുത്തിട്ടു് ഏെറത്താമസിയാെത അവിടം വിട്ടുേപാ�
യി.

“േവറുേള്ളാരുപജീവനം കരുതി ഞാൻ േപാകുന്നു
വേല്ലടവും

േചാറിേന്നവെരയുണ്ടതിന്നു വളെരക്കൂറുണ്ടുതാനും വിേഭാ!
നൂറുേണ്ട പണമത്രനിന്നു വരുവാൻ, േചാദിച്ചിടാ

കാണിയും;
കാറില്ലാത്ത ശരൽഘനെത്താടുദകം യാചിക്കുേമാ

ചാതകം?”

പിെന്നയും േവെറ ചിലെര പഠിപ്പിച്ചതിനുേമൽ േകാട്ട�
യത്തു ബിഷപ്പു് പീച്ച് ലി എന്ന സായിപ്പിെന്റ മുൻഷിയാ�
യി; തദന്തരം പാറശ്ശാലയിൽ ഒരു യൂേറാപ്യൻ മിഷന�
റിെയ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു; അതിനുേമൽ േകാട്ടയത്തു
പഴയ െസമിേനരിയിൽ 1055 വെര മുൻഷിപ്പണി േനാ�
ക്കി. ഒടുവിൽ മരണംവെര പതിെനട്ടുെകാല്ലം അവിെട�
ത്തെന്ന സി.എൻ.ഐ.ഇൻസ്റ് റിറ്റ്യൂഷൻ മുൻഷിയാ�
യും അദ്ധ്യാപകവൃത്തി തുടർന്നു; മലയാളമേനാരമയ്ക്കു
പലതരത്തിലുള്ള േപ്രാത്സാഹനം നമ്പിയാരിൽനിന്നു്
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിനു േജ്യാതിഷത്തിനുപുറ�
െമ ൈവദ്യം, സംഗീതം, ചിത്രെമഴുത്തു്, െകാത്തുപണി,
തച്ചുശാസ് ത്രം, കഥാപ്രവചനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും
ജ് ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. പാഠകത്തിനു മാധവരായർ ദി�
വാൻജിേയാടു സമ്മാനം വാങ്ങീട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ
രാഘവൻനമ്പിയാർ (1) ആറന്മുളവിലാസം മണിപ്രവാ�
ളം, (2) മനുഷ്യാലയചന്ദ്രികയുെട വ്യാഖ്യാനം, (3) മാതം�
ഗലീല ഭാഷ എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാതംഗലീല
കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയ്ക്കു പറയത്ത�
ക്ക ഗുണമില്ല. ഒരു ഫലിതരസികനും വാദപ്രതിവാദ�
കുശലനുമായ ആശാൻ എന്ന നിലയിലാണു് സമകാ�
ലികന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത ബഹുമാനിച്ചുവന്നതു്. പത്ര�
പംക് തികളിൽ അേദ്ദഹം പല വിേനാദപ്രദങ്ങളായ
ഉക് തിപ്രത്യുക് തികളിൽ ഏർെപ്പടുകയും അവയിൽ പ്രാ�
േയണ വിജയം േനടുകയും െചട്ടുണ്ടു്.

ആറന്മുളവിലാസം
ആറന്മുളേക്ഷത്രത്തിെന്റ മാഹാത് മ്യമാണു് ഇതിെല
പ്രതിപാദ്യം. വിവിധസംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ ഈ കൃതി
രചിച്ചു 1067-ാമാണ്ടു മുതൽ 1070-ാമാണ്ടുവെര മലയാള
മേനാരമയിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുെകാണ്ടിരു�
ന്നു.ഉത്രിട്ടാതി വള്ളംകളിെയപ്പറ്റിയും മറ്റും തന്മയത്വ�
േത്താടുകൂടി വർണ്ണീച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി�
ക്കാം.

“കളഭമഴകിൽ നല് കീെട്ടത്രയും ഭക് തിപൂർവം
കളഭണിതിെയാടും വന്ദിെച്ചാരക്കുബ് ജതെന്ന
കള ഭവതി വപുഃ കൗടില്യെമന്നാശു െചാല്ലി–
ക്കളഭഗമനയാക്കിത്തീർത്തതിേദ്ദവനേല്ലാ.”

“കാഠിന്യാൽക്കാലവർഷക്കളിയുെട, മലയിൽ–
ക്കുന്നുകൾെക്കാട്ടിളക്കം
പാേട തട്ടീട്ടു േചാേട ചിലതിളകിമറി–
ഞ്ഞൂറ്റമാമാെറ്റാഴുക്കിൽ
കൂടീട്ടീെടാത്തുരുണ്ടും ത്വരിതമിഹ വരും
കാഴ് ചെയേന്നാർക്കുേവാരീ
േമാടിക്കുേള്ളാരു വള്ളംവരവതു വലിേയാ–
രത് ഭുതം കാണ്കിലാർക്കും.”

നമ്പിയാരും വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും
1042-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു േകാട്ടയത്തു സി.എം.എസ്. അച്ചു�
ക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഡബ്ലിയു.എച്ച്. മൂർ എന്ന സായിപ്പു്
ട്രാവൻേകാർ െഹറാൾഡ് എന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപത്രവും
അതിെന്റ അനുബന്ധമായി സന്ദിഷ്ടവാദി എെന്നാരു
മലയാളപത്രവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. അതിൽ
ദിവാൻ മാധവരായരുെട രാജ്യഭരണെത്തപ്പറ്റി സ് തുതിച്ചു
നമ്പിയാർ സ്വാമിഭക് തൻ എന്ന േപരിലും, കുറ്റം കണ്ടു�
പിടിച്ചു േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ രാജ�
ഭക് തൻ എന്ന േപരിലും ഒരു വാദപ്രതിവാദംനടത്തി.
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ തെന്റ േശ്ലാകങ്ങളും നമ്പി�
യാരുേടതുേപാെല ഭാഷയിൽത്തെന്ന എഴുതി. താൻ
ആെരന്നറിയരുെതന്നു തമ്പുരാനു നിർബന്ധമുണ്ടായി�
രുന്നതിനാൽ നമ്പിയാെരേപ്പാെലയുള്ള കവികളുെട
നാേടാടിൈശ്ശലിയാണു് സ്വീകരിച്ചതു്. എങ്കിലും സ്വ�
ല് പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ അേന്യാന്യം ആെരന്നു
കണ്ടുപിടിക്കുകയും നമ്പിയാർ വാദം നിറുത്തുകയുംെച�
യ്തു.അേപ്പാൾ മെറ്റാരാൾ സ്വാമിഭക് തെനന്ന േപരിൽ
വീണ്ടും ആ വാദം ഉത് ഥാപനംെചയ്തു. അതിനു മറുപടി�
യായി വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ

“മുന്നം സ്വാമിസ് തവംെചയ് െതാരു കവിവരനാം
സ്വാമിഭക് തെന്റ വാക്കി–

െന്നേന്യ മറ്റന്യരാം ദുഷ് കവികളുെടയബ–
േദ്ധാക് തികൾക്കുത്തരങ്ങൾ

ഇന്നിേപ്പാൾെച്ചാല്ലുവാൻ കിഞ്ചന കുതുകെമനി–
ക്കിെല്ലേടാ; ബൃംഹിതം േക–

െട്ടേന്യ കണ് ഠീരവൻതൻ മനസി െചാടി ഭവി–
ച്ചീടുേമാ ബുക്കനത്താൽ?”

എെന്നഴുതി. ഒടുവിൽ നമ്പിയാരുെട പ്രത്യുക്തിക്രമത്തി�
െന്റ ഭംഗി കണ്ടു സേന്താഷിച്ചു.

“ഭാഷാകവിത്വസാമ്രാജ്യധൗേരയായ കിമപ്യഹം
സാംപ്രതം സ്വാമിഭക് തായ പ്രദിത് േസ പാരിേതാഷികം.”

എെന്നാരു പ്രശംസാപത്രം നല് കിയതിനുപുറെമ 1050-
ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു െചന്നു മുഖം കാണിച്ചേപ്പാൾ
“സ്വാമിഭക് തനേല്ല” എന്നു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു ൈവ�
രം വച്ച േമാതിരം സമ്മാനമായി െകാടുക്കുകയും െച�
യ്തു.

നമ്പിയാരും മുരിങ്ങൂർ േപാറ്റിയും
ചുവേട േചർക്കുന്ന ഫലിതമയമായ േശ്ലാകം നമ്പിയാർ
മെറ്റാരു വാദപ്രതിവാദേകാലാഹലത്തിൽ മുരിങ്ങൂർ
ശങ്കരൻേപാറ്റിക്കു് എഴുതിയതാണു്.

“വില്വട്ടം വൃദ്ധനായീ, വിരുെതാടിവനുമാ–
െയാന്നടുക്കാം, പിടിക്കാം,
മല്ലിട്ടിേപ്പാൾ മടക്കാമിതി മനസി മുരി–
ങ്ങൂർദ്വിജന്നുണ്ടു േമാഹം;
പല്ലിെല്ലെന്നണ്ണിയണ്ണാെക്കാളമിടുക കരം–
താനിെതന്നികിലേപ്പാൾ
നേല്ലാണം േമാണെകാണ്ടും വിരലറുെക മുറു–
ക്കിക്കടിക്കും മുതുക്കൻ.”
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
മഹാകവി രവിവർമ്മൻതമ്പിയുെട പുത്രിയായ കുട്ടിക്കു�
ഞ്ഞുതങ്കച്ചി, തമ്പിയുെട പൂർവ്വകുടുംബമായ വിളവേങ്കാ�
ട്ടുതാലൂക്കിൽ ഇടെയ്ക്കാട്ടുേദശത്തു പുളിയറത്തലവീട്ടിൽ
995-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ചു. മൂന്നുമാസത്തിനകം തിരുവനന്തപുരത്തു േകാട്ട�
യ്ക്കകത്തു തമ്പിക്കു് അമ്മവഴിക്കു കിട്ടിയ കിഴേക്കമഠത്തി�
േലയ്ക്കു െകാണ്ടുവരെപ്പട്ടു. പിെന്ന അവിെടത്തെന്നയായി�
രുന്നു സ് ഥിരമായ താമസം. ലക്ഷ് മിപ്പിള്ള എന്നാണു്
യഥാർത് ഥമായ നാമേധയെമങ്കിലും ഓമനേപ്പരായ
കുട്ടിക്കുഞ്ഞു എന്ന േപരാണു് പ്രതിഷ്ഠെയ പ്രാപിച്ചതു്.
തങ്കച്ചിയുെട ഒരു മാതൃസേഹാദരി അവിട്ടംതിരുനാൾ
മഹാരാജാവിെന്റ പുത്രൻ ശ്രീകൃഷ് ണൻതമ്പിയുെട
പത് നിയായിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ആ സേഹാദരിയുെട പുത്രിെയയാണു് ഉത്രംതിരുനാൾ
മഹാരാജാവിെന്റ പുത്രൻ ശ്രീനീലകണ് ഠൻതമ്പി വിവാ�
ഹംെചയ് തതു്. തങ്കച്ചിയുെട ബാല്യകാലത്തിൽ രവിവർ�
മ്മൻതമ്പി സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ബഹി�
ശ് ചരപ്രാണനായി വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽത്തെന്നയാ�
ണു് മിക്ക സമയവും കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു
മലയാളവും തമിഴും പഠിച്ചതിെന്റേശഷം സംസ്കൃതത്തി�
െല പ്രഥമപാഠങ്ങൾ തങ്കച്ചിക്കു മഹാരാജാവിെന്റ ഗുരു�
വായ അരിപ്പാട്ടു െകാച്ചുപിള്ളവാരിയേരാടുതെന്ന അഭ്യ�
സിക്കുവാൻ സംഗതിവന്നു. വാരിയർ സ്വഗൃഹത്തിനു
േപായതിനു േമൽ കാവ്യനാടകങ്ങളിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു് അച്ഛൻതെന്നയായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു
ഗുരുനാഥന്മാെര മാത്രേമ തങ്കച്ചി സ്വകൃതികളിൽ വന്ദിച്ചു�
കാണുന്നുള്ളു.

“അത്യാദേരണ വിദുഷാമമലാശയാനാ–
മേഗ്രസേരണ ഗുരുണാ രവിവർമ്മമാംനാ”

എന്നു ശ്രീമതീസ്വയംവരത്തിലും “ധീമാൻ വിദ്വജ്ജനാ�
േഢ്യാ ഗുരുരപി രവിവർമ്മാഭിേധാ മൽപിതാ യഃ” എന്നു
പാർവ്വതീസ്വയംവരത്തിലും

“ശ്രീബാഹുേലയഭജൈനകപരായണാഢ്യഃ
ശ്രീമാൻ വിശിഷ്ടഗുണവാൻ ഗുരുനാഥനും േമ
പ്രഖ്യാതി േചർത്തു കവേന രവിവർമ്മനാമ് നാ
വിഖ്യാതനാം ജനകനും തുണെചയ് ത നിത്യം.”

എന്നു മിത്രസഹേമാക്ഷത്തിലും അവെര വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
വാരിയെര സ് മരിച്ചിരിക്കുന്നതു ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകത്തി�
െന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലാണു്.

വിവാഹവും സാഹിത്യസംരംഭവും
14-ാമെത്ത വയസ്സിൽ രവിവർമ്മൻതമ്പാെന്റ പിതാ�
വായ ശാസ് ത്രിത്തമ്പാെന്റ ഭാഗിനീയിയുെട പുത്രൻ
േചർത്തല വാരനാട്ടു് നടുവിെലേക്കാവിലകത്തു കുഞ്ഞൻ�
തമ്പാൻ തങ്കച്ചിെയ പരിഗ്രഹിച്ചു.അക്കാലത്തുതെന്ന പു�
ത്രിയിൽ പ്രകൃഷ്ടമായ കവിതാവാസനയും പ്രശസ്യമായ
സംഗീതപാടവവും അച്ഛൻ കണ്ടു സംഗീതത്തിൽക്കൂടി
ഉപരിപഠനത്തിനുേവണ്ട ഏർപ്പാടു െചയ്തു. തിരുവാതിര�
ക്കളിയിൽ പിൽക്കാലത്തു നമ്മുെട കവയിത്രിക്കു സിദ്ധി�
ച്ച സാമർത് ഥ്യം ആ അഭ്യാസത്തിെന്റ ഫലമാണു്. ആ
സാമർത് ഥ്യം പല നല്ല ഭഗവൽകീർത്തനങ്ങൾ രചിക്കു�
ന്നതിനും അവർക്കു് സഹായമായിത്തീർന്നു. ആദ്യകാ�
ലത്തു കവിതാരചനയ്ക്കു് അച്ഛൻ അനുകൂലനല്ലായിരുന്നു.
എങ്കിലും പിന്നീടു് അതിൽ സന്തുഷ് ടി പ്രദർശിപ്പിച്ചു പു�
ത്രിയുെട കൃതികൾ ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു
സമർപ്പിക്കുകയും അവിടുന്നു തങ്കച്ചിക്കു സമുചിതമായ
രീതിയിൽ പാരിേതാഷികങ്ങൾ നല് കുകയും െചയ്തു.
1030-ാമാണ്ടു് അച്ഛൻതെന്നയാണു് തങ്കച്ചിെയ ശ്രീമതീ
സ്വയംവരം എന്ന ആട്ടക്കഥ എഴുതുവാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചതു്.
പ്രസ് തുത കൃതി മുഴുവനാകുന്നതിനുമുമ്പു് 1031-ൽ മഹാ�
ത് മാവു കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു. തന്നിമിത്തം വിഷണ്ണ�
യായ തങ്കച്ചി കുെറക്കാലം സാഹിത്യവ്യവസായത്തിൽ�
നിന്നു വിരമിച്ചു എങ്കിലും പിന്നീടു് അതിൽ പൂർവ്വാധിക�
മായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം
ഈശ്വരഭജനം, ഗൃഹഭരണം, ഗ്രന് ഥപാരായണം, സാ�
ഹിത്യനിർമ്മാണം ഇവയിൽ വ്യാപൃതയായി ആ സാധ്വി
സകല ജനങ്ങളുേടയും സമാരാധനത്തിനു പാത്രമാ�
യി ആയുേശ്ശഷം നയിച്ചു. പാർവ്വതീറാണിമുതല് ക്കുള്ള
തമ്പുരാട്ടിമാരുേടയും സ്വാതിതിരുനാൾമുതല് ക്കുള്ള
മഹാരാജാക്കന്മാരുേടയും പ്രകൃഷ്ടമായ പ്രീതി തങ്കച്ചി
സമാർജ്ജിച്ചിരുന്നു. പല സമ്മാനങ്ങൾ ആ തിരുേമ�
നിമാെരല്ലാം അവർക്കു െകാടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുമുണ്ടു്.
ആയില്യം തിരുേമനി പാരിേതാഷികങ്ങൾക്കു പുറേമ
മുൻപു പതിഞ്ഞിരുന്ന അടുത്തൂൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുകകൂടി
െചയ്തു. ഒടുവിൽ കുേറക്കാലം േനത്രേരാഗംെകാണ്ടു വാ�
യിക്കുവാനും എഴുതുവാനുമുള്ള ശക് തി ഇല്ലാെതയായ�
േപ്പാൾ കവിത പറഞ്ഞുെകാടുത്തു മറ്റുള്ളവെരെക്കാണ്ടു
എഴുതിച്ചുവന്നു. 1078-ാമാണ്ടു ആരംഭം മുതൽ അതിനും
ശരീരദൗർബല്യം അനുവദിച്ചില്ല. എങ്കിലും നിത്യകർമ്മാ�
ദികൾ ഭക് തിപൂർവ്വം നിർവിഘ് നമായിത്തെന്ന അനു�
ഷ് ഠിച്ചുവന്നു. സ്വർഗ്ഗവാതിേലകാദശീമാഹാത് മ്യം കിളി�
പ്പാട്ടാണു് ഒടുവിലെത്ത പ്രബന്ധം. 1079-ാമാണ്ടു കുംഭ�
മാസം 1-ാം൹ പ്രാതഃസ് മരണീയയായ ആ സുചരിത
പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്ത�
മ്പുരാൻ ആ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ തങ്കച്ചിയുെട
മകൻ ചിത്രെമഴുത്തു പത് മനാഭൻതമ്പിക്കു് അയച്ച ഒരു
അനുേശാചനേലഖനത്തിൽനിന്നാണു് ചുവെട േചർക്കു�
ന്ന വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്. “ഒരു നല്ല വിദുഷിയും പല
സന്ദർഭങ്ങളിലും അഭിമുഖമായിക്കണ്ടു സംസാരിക്കുന്ന�
തിനു സംഗതിവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സരസവക് ത്രിയുമായ
കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചി ഇഹേലാകവാസം ഉേപക്ഷിച്ചുേപാ�
യതിൽ എനിക്കുള്ളതുേപാെല ഗാഢമായ വ്യസനം
മറ്റു ചുരുക്കം ചിലർേക്ക ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളു.” ആ സര�
സവൿതൃത്വത്തിനു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുവാൻ എനിക്കും
സാധിക്കും.

കൃതികൾ
കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചി (1) ശ്രീമതീസ്വയംവരം, (2) പാർ�
വ്വതീസ്വയംവരം, (3) മിത്രസഹേമാക്ഷം (മൂന്നും ആട്ട�
ക്കഥകൾ), (4) തിരുവനന്തപുരം സ് ഥലപുരാണം, (5)
വയ്ക്കം സ് ഥലപുരാണം, (6) സ്വർഗ്ഗവാതിേലകാദശീ�
മാഹാത് മ്യം (മൂന്നും കിളിപ്പാട്ടുകൾ), (7) ശിവരാത്രിമാ�
ഹാത് മ്യം, (8) സീതാസ്വയംവരം, (9) നാരദേമാഹനം
(മൂന്നും തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ), (10) ഗംഗാസ് നാനം
ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (11) േസതിസ് നാനം പാന, (12) കി�
രാതം, (13) നളചരിതം (രണ്ടും കുറത്തിപ്പാട്ടുകൾ), (14)
അജ് ഞാതവാസം (നാടകം), (15) സ്വാഹാസുധാകരം
(ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ടു്), (16) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം, (17) പ്രഹ്ലാ�
ദചരിതം (രണ്ടും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ), (18) കല്യാണാ�
േഘാഷം (മണിപ്രവാളം)എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇവയിൽ ഗംഗാസ് നാനം ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാ�
രാജാവിെന്റ കാശിയാത്രെയപ്പറ്റിയും, േസതുസ് നാനം
വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ രാേമശ്വരയാ�
ത്രെയപ്പറ്റിയും, കല്യാണാേഘാഷം ആ മഹാരാജാവി�
െന്റ പുത്രിമാരുെട താലിെകട്ടു കല്യാണെത്ത വർണ്ണിച്ചും
എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. േസതുസ് നാനം സമർപ്പിച്ചേപ്പാൾ
വിശാഖം തിരുേമനി അെതന്താെണന്നു േചാദിക്കുകയും
അതിനു തങ്കച്ചി “അടിയങ്ങൾക്കു യാെതാന്നുെകാണ്ടു
ൈകകാര്യം െചയ്യാേമാ ആ പാന” എന്നു ഫലിതരൂപ�
ത്തിൽ മറുപടി തിരുമനസ്സറിയിക്കുകയും െചയ് തതായി
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. വാതിൽതുറപ്പാട്ടു്, കുമ്മി, താരാട്ടു് ഈ ഇന�
ങ്ങളിലും ചില െചറിയ കൃതികൾ ഓേരാ സന്ദർഭവ�
ശാൽ ആ കവയിത്രി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവെയ്ക്കല്ലാം പു�
റെമ തിരുവട്ടാറ്റു് ആദിേകശവൻ, െനയ്യാറ്റിങ്കര ശ്രീകൃ�
ഷ് ണൽ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ, മൂകാംബിക ഇത്യാദി േദവ�
തകെളപ്പറ്റി ഭജനകീർത്തനങ്ങളും പല മുക് തകങ്ങളും
ആ മഹതിയുെട തൂലികയിൽനിന്നു് ഓേരാ അവസരങ്ങ�
ളിൽ നിർഗ്ഗളിച്ചതായി കാണുന്നു.

ആട്ടക്കഥകൾ
അംബരീഷെന്റ പുത്രിയായ ശ്രീമതിയുെട കഥ ശ്രീമതീ�
സ്വയംവരം ചമ്പുവിെന പരാമർശിച്ച അവസരത്തിൽ
സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മിത്രസഹേമാക്ഷത്തിെല പ്രതിപാ�
ദ്യം ശാപഗ്രസ് തനായ മിത്രസഹെനന്ന സാേകതരാ�
ജാവിനു േഗാകർേണ്ണശ്വരനായ ശിവെന്റ ഭജനംനിമി�
ത്തം ലഭിക്കുന്ന ൈകവല്യമാണു്. തങ്കച്ചിയുെട മൂന്നു
കഥകളിലും വച്ചു െമച്ചം മിത്രസഹേമാക്ഷത്തിനു കൂടു�
െമന്നാണു് അഭിയുക് തമതം; അതാണു് അവരുെട ഒടു�
വിലെത്ത നൃത്യപ്രബന്ധവും. ആ കഥയിൽനിന്നു ഒരു
പദത്തിെല ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

മുനിപത് നിയുെട വിലാപം:
“ഹര ഹര കിന്തു കരൈവ ഞാൻ?
നാഥാ! ഗമിച്ചിേതാ നീേയവം ചതിെച്ചെന്ന?
പുരഹരവിധിമതം പുനരാർക്കിെതാഴിക്കാവൂ?
ഒരു നാളും മമ ദുഃഖം വരുെമന്നീദൃശം ചിേത്ത
കരുതിയിേല്ല ഞാൻ കിനാവിലും.
ഗതിയപരമില്ല പാർത്താൽ-മതിയിെലളുതേല്ല താപം;
വിധി സദയനേല്ല ഹാഹാ!-പതിേയാടിനിയനുഗതി–

യതുചിതം.”

താെഴക്കാണുന്നതു് അതിൽത്തെന്നയുള്ള ഒരു േശ്ലാക�
മാണു്.

“മേന്ദാന്മീലൽസുഗന്ധീമൃദുമലയജഗൽ–
പ്രാണവീക്ഷിപ് തമല്ലീ–

ചഞ്ചൽദ്ധൂളീകലാപാം നവസുരഭിസുമ–
വ്രാതസഞ് ജാതേശാഭാം

അത്യേന്താത്താളകൂജൽപരഭൃതമധുരാ–
ലാപസമ്പൂരിതാശാം

കാന്താം കാന്താരലക്ഷ് മീം സ തു നൃപതിരേവ–
ക്ഷ്യാഹ കാന്താം കദാചിൽ.”

ഗംഗാസ് നാനം തുള്ളൽ

“ആറും പനിമതി ചീറും പാെമ്പാടു
നീറും െവണ് മയിേലറുെമലിമ്പും
േവറുെപടാതിഹ മാനും മഴുവും
മാറിൽ ബ്രഹ് മകപാലവുമങ്ങെന
കൂേറാടരയിൽക്കരിയുെട േതാലാം
കൂറയുമങ്ങു വഹിക്കും നാഥൻ
കാറും നെല്ലാരു കായാംപൂവും
ചീറും നാണമിയന്നഥ പിറേക
മാറും നിർമ്മലകാന്തിവിലാസമ–
േതറും േകാമളിമശ്രീകണ് ഠൻ
ഏറിയ ഭക് തജനങ്ങളിലനിശം
കൂറിയലുെന്നാരു കരുണാശീലൻ.”

കിരാതം കുറത്തിപ്പാട്ടു്
മലയാളത്തിെല കുറത്തിപ്പാട്ടുകളിൽ തങ്കച്ചിയുെട കി�
രാതത്തിനാണു് സഹൃദയന്മാർ പ്രഥമസ് ഥാനം കല്പി�
ച്ചിട്ടുള്ളതു്. കുറത്തിപ്പാട്ടുകളിൽ ‘ഇരട്ടി’ എന്ന വൃത്തേഭ�
ദം ഇദംപ്രഥമമായി ഇടകലർത്തി അവയുെട ആകർഷ�
കത വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ആ കവയിത്രിതെന്നയാണു്. കവി�
തയും വളെര ഹൃദ്യമായിട്ടുണ്ടു്. ചില ഈരടികൾ േനാ�
ക്കുക.

“കറുത്ത കക്കുരത്തലവന്മാരുെട കഴുത്തിൽച്ചങ്ങല പൂട്ടി
കരത്തിലങ്ങുടൻ പിടിെക്ക േവടന്മാർ തരത്തിലങ്ങു നടന്നു.
െപരുത്ത ബാണങ്ങൾ തറച്ചു മണ്ടുേന്നാരുരത്ത പന്നികൾ

പിൻേപ
ഉറപ്പിലാർത്തുെകാണ്ടുടെനത്തിശ്ശരം െതാടുത്തവ െമയ്

പിളർന്നു.
ചാടുേമണങ്ങേളാടു ബാണങ്ങൾ കൂെടയങ്ങു തുടർന്നു.
ആടൽപൂേണ്ടാേരാ കന്ദരങ്ങെളേത്തടിേപ്പാന്നെങ്ങാളിച്ചു.
ഏണേലാചനയായ േദവിതൻ േചെണഴുന്ന കടാക്ഷം
ഏനേമാടുടൻ ബാണവുംെകാണ്ടു നാണിച്ചിെട്ടന്നേപാെല.
പല ഗിരിയിലും വനതതിയിലും പരിെചാടു േവട്ടയാടി
കല കരികളും പല ഹരികളും െപരിെയാരു ഭയം േതടി.
കലയും പുലിയും കലയും േപടമാൻകലവും േപടിപൂേണ്ടാടി
തലയും മുലയുമലെയ നടന്നമ്മലമകൾമുഖം വാടി.”

ഇതാ മെറ്റാരു ഭാഗം:
“കുടില! ദുർമ്മേത! ജള! ഭവാനുെട പടുത നന്നു നേന്നറ്റം
മടിയാെതന്നുെട മഹിതബാണെത്തെത്താടുവാെനെന്തടാ

മൂഢാ?
പടുത്വമുള്ള നീ ശരങ്ങൾ േമാഷ് ടിപ്പാൻ പഠിച്ച

വിദ്യയിേതാടാ?
പിടിച്ചുേമടിപ്പാൻ പരസ്വമിങ്ങെന നടിച്ചു ഭക് തിയുമുള്ളിൽ
കുളിച്ചു െപായ് കയിൽപ്പുലർകാേല ചാമ്പൽ കുഴച്ചു

െമെയ്യങ്ങും
േതച്ചു

ഒളിച്ചു ൈകതവമകേമ ദന്തവും െവളുപ്പിച്ചങ്ങഴേകാേട
അടച്ചു കണ്ണുകളതികപടം നീ ഭജിക്കുമിെത്താഴിൽ

െകാള്ളാം.”

അജ് ഞാതവാസം
ഈ നാടകം 1065-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു.
ഇതിൽ തങ്കച്ചി തെന്റ അച്ഛൻ കീചകവധം, ഉത്തരാ�
സ്വയംവരം എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾക്കു തിരെഞ്ഞടുത്ത
ഇതിവൃത്തെത്ത സ്വീകരിച്ചു കുേറ േശ്ലാകങ്ങളും വാക്യങ്ങ�
ളും എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
നന്നായിട്ടുമുണ്ടു്.അതിൽക്കൂടുതലായി ഒന്നും ഇതിെന�
പ്പറ്റി പറേയണ്ടതുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. പേക്ഷ, മല�
യാളത്തിൽ അക്കാലത്തു പല സ്വതന്ത്രനാടകങ്ങളിൽ
നൂറ്റിനു െതാണ്ണൂെറ്റാൻപതിേന്റയും നില അതിൽനിന്നു
വിഭിന്നമല്ലായിരുന്നു എന്നു നാം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“തുള്ളിച്ചാടുന്ന പുള്ളിക്കനമൃഗതതി–
ക്കുെള്ളാരാേടാപെമല്ലാം
തള്ളിപ്പാരം െകടുക്കും ചടുലമിഴി!മേദാ–
ന്മത്തമാതങ്ഗയാേന!
ഉള്ളിൽക്കാമാർത്തനായ് പ്പണ്ടഹിമകിരണനും
സൂതെനപ്പുല് കിയിേല്ല?
െചാല്ലീടെന്നന്തു മാനക്ഷയമതിലുളവാ–
യമ്മഹാനംബുജാക്ഷി?”

മുക്തകങ്ങൾ
ഇനി ചില ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കാനുണ്ടു്.

1 പുത്രന്മാർ കാശിക്കുേപായിരുന്നേപ്പാൾ അയച്ച ഒരു
കത്തിൽനിന്നു്:

“അതിബഹുബഹുദൂരത്താത് മജന്മാെര േവറി–
ട്ടഹരഹഹ നയിക്കും മാതൃസൗഖ്യപ്രകാരം
അറിവതിനിഹ േനേരാടാരു കൗസല്യ പിെന്ന
ധ്രുവജനനിയുെമേന്ന്യ ഹന്ത! ചിന്തിച്ചുകണ്ടാൽ?”

2 ഒരാൾ അജ് ഞാതവാസം െവറുേത കിട്ടണെമന്നു്
അേപക്ഷിച്ചതിനു്:

“അർേണ്ണാജമംബുധരമംബുധി കാടു മാടു
പർണ്ണങ്ങൾ ദാരു ശിലെയന്നിവെയക്കുറിച്ചും
വർണ്ണിപ്പതത് ഭുതമതല്ല കവിസ്വഭാവ–
മിെന്നങ്കിലും സകലവർജ്ജ് യമപാത്രദാനം.”

3 ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ് ത്രികൾ പഞ്ചചാമര�
യിൽ ഒരു സംസ്കൃതേശ്ലാകം രചിക്കണെമന്നു പറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ:

“ക്ഷണപ്രഭാഗണപ്രഭാസമപ്രഭാലസത് പ്രഭാ–
കരപ്രഭാധികസ് ഫുരന്മണിപ്രദീപ് തഭൂഷണാ
ഹരിപ്രിയാദ്യേശഷേഖചരപ്രിയാനുഭാവിതാ
ഹരപ്രിയാ ജഗൽപ്രിയാ വരപ്രദാസ് തു േമ സദാ”

4 കല്യാണാേഘാഷത്തിെല പട്ടണപ്രേവശത്തിെല
ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്തണെമന്നു േതാന്നുന്നു.

“ഇടിയും മലയും ശ്രവിക്കി, െലന്ന–
ല്ലിടിയും സത്വരമങ്ങുടൻ മടങ്ങും,
െവടിതൻ പടുനാഥേഘാഷേമാർത്താൽ
െവടിയല്ലഷ്ടഗജങ്ങളും നടുങ്ങും.”

േകരളത്തിെല ഭാഷാകവയിത്രികളുെട സംഖ്യാ�
നത്തിൽ കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിതെന്നയാണു് കനി�
ഷ് ഠികാധിഷ് ഠിതയായി പ്രേശാഭിക്കുന്നതു്. സങ്ഗീ�
തസാഹിത്യാദികളിെലന്നേപാെല സദാചാരനി�
ഷ്ഠയിലും അദ്വിതീയയായിരുന്ന ആമഹതി േകരള�
സ് ത്രീകൾക്കു് എല്ലാവിധത്തിലും ഒരു ഉൽകൃഷ്ടമാതൃ�
കയായിരുന്നു.
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േകാട്ടയം തകടിേയൽ മാത്തൻ ഇട്ടിയവരാ 990-ാമാണ്ടു
ജനിച്ചു. അേദ്ദഹം േറാമൻ കേത്താലിക്കാ സുറിയാനി
െതക്കും ഭാഗം സമുദായത്തിെല ഒരങ്ഗവും ഇടയ്ക്കാട്ടു�
പള്ളി ഇടവകക്കാരനുമായിരുന്നു. 1054-ാമാണ്ടു മരി�
ച്ചു. ആ കവിയുെട പ്രധാന പദ്യകൃതികൾ സമാഹരിച്ചു
ജ് ഞാനകീർത്തനം എന്ന േപരിൽ ഒരു പുസ് തകമാക്കി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ 1075-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് അച്ചടിപ്പിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്.

കവിത
സാമാന്യം നല്ല വാസനയുള്ള ഒരു കവിയായിരുന്നു
ഇട്ടിയവിരാ. അേദ്ദഹം ൈബബിളിെല കഥകൾ മാ�
ത്രേമ പ്രതിപാദനത്തിനു തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നുള്ളു. വി�
സ് മയ സ്വയംവരം, സ് കറിയാസുേതാദന്തം, ഓടനർ�
ത്തനം, പാസവൃത്തം ഇവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളു�
െട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. സ് കറിയാസുേതാദന്തവും
ഓടനർത്തനവും വഞ്ചിപ്പാട്ടുരീതിയിലാണു് രചിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. ആദ്യേത്തതിൽ േയാഹന്നാൻ സ് നാപകേന്റയും
രണ്ടാമേത്തതിൽ ക്രിസ് തുവിേന്റയും ജീവിതത്തിെല
പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാസവൃത്തം ക്രി�
സ് തുവിെന്റ പരഗതിക്കുേശഷം വിശുദ്ധമറിയത്തിേന്റ�
യും മറ്റും വിലാപെത്ത വിവരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു്.

“മാണിക്യമായുള്ള േദഹത്തിലുള്ള
ആണികെളാെക്കയഴിച്ചിട്ടുടെന
വാങ്ങീട്ടു സജ്ജനം താങ്ങിപ്പിടിച്ചു
േതങ്ങീട്ടു ശിഷ്യർ കരത്തിെലടുത്തു.”

അജ് ഞാനകുഠാരത്തിൽ പ്രയുക് തമായ വൃത്തത്തിലാ�
ണു അതിെന്റ രചന. സ്കറിയാസുേതാദന്തത്തിൽ നിന്നു
ചില വരികളാണു് താെഴേച്ചർക്കുന്നതു്.

ശിശുവധം:
കണ് ഠേമറ്റം കടുത്തുേള്ളാരന്തകന്മാർ പുറെപ്പട്ടു
കണ്ട കണ്ട കുട്ടികെളെയാെക്കയും െകാന്നു.
േതാളുതേന്മൽ തള്ളമാരിട്ടുറക്കുന്ന കുട്ടികെള
വാളുെകാണ്ടു ഹനിപ്പതിെനെന്താരു കുറ്റം?
െതാട്ടിലാട്ടിപ്പാട്ടുപാടിക്കളിപ്പിക്കും കുട്ടികെള
െവട്ടി രണ്ടുതുണ്ടമാക്കി വധിച്ചാരന്നു്.
െദണ്ഡംെകാണ്ടിെട്ടണ്ണ െപാത്തിക്കുളിപ്പിപ്പാൻ

തുടങ്ങുേമ്പാൾ
തിെണ്ണന്നങ്ങു ഖണ്ഡമാക്കിഗ്ഗമിച്ചാരന്നു്.
െകട്ട കൂട്ടം നിലവിളിച്ചട്ടഹാസേത്താടുകൂെട–
െക്കട്ടി മാർവ്വത്തണച്ചുെകാേണ്ടാടുെമാേരാട്ടം
ഇടേയ്ക്കാടിത്തടുക്കയും മുടിെക്കത്തിപ്പിടിക്കയും
പിടിച്ചിങ്ങു പറിച്ചന്നു ഹനിച്ചീടുന്നു.
ഉണ്ണിനാശം ഭവിച്ചുള്ള വധുക്കെട മുറേകട്ടാൽ
കണ്ണിേനതും കനിവില്ല േസവന്മാർക്കു്.
കൂക്കിവിളിച്ചാെണ്ട വരുന്നപ്പുറത്തു പിടിേച്ചാളിൻ
മൂർഖരിത് ഥം പലവിധം െകാലകൾ െചയ്തു.”



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
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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)
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