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48
െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം

“െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം” എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധമായി�
ട്ടുള്ള ഭാഷാസാഹിത്യപരിവർത്തനത്തിെന്റ സ്വരൂപ�
െത്തപ്പറ്റി ദിങ്മാത്രമായി ഇനി ഉപന്യസിക്കാം. അതി�
നു് ഇതാണു് അവസരം. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ജന�
യിതാക്കന്മാർ പൂേന്താട്ടത്തു് അച്ഛൻനമ്പൂരി, േകാട്ടപ്പടി�
ക്കൽ േഗാദവർമ്മൻ തിരുമുല്പാടു്, െവണ്മണി അച്ഛൻ�
നമ്പൂരി, െവണ്മണി മഹൻ നമ്പൂരി എന്നീ നാലു കവിപു�
ങ്ഗവന്മാരായിരുന്നു. ആ പ്രസ്ഥാനം 1010-ാമാേണ്ടാടു�
കൂടി ആരംഭിക്കുകയും 1050-ാമാേണ്ടാടുകൂടി ഒരു വിധം
ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠമാകുകയും െചയ്തു.

പൂർവചരിത്രം
എന്താണു് ആ പരിവർത്തനത്തിെന്റ രീതിെയന്നും
എന്താണു് അതുെകാണ്ടു ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു സി�
ദ്ധിച്ച ലാഭങ്ങെളന്നും സൂക്ഷ്മമായി ധരിക്കണെമങ്കിൽ
തത്സംബന്ധമായ ചരിത്രത്തിെന്റ സ്വല്പമായ ഒരു പ്രത്യ�
വേലാകനം ആവശ്യകമാണു്. പുരാതനകാലത്തുതെന്ന
നമ്മുെട സരസ്വതി മണിപ്രവാളെമന്നും പാെട്ടന്നുമുള്ള
രണ്ടു ശാഖകളായി പ്രവഹിച്ചുവന്നുെവന്നും അവയിൽ
സാമാേന്യന ആദ്യേത്തതു സംസ്കൃതവൃത്തനിബദ്ധവും
രണ്ടാമേത്തതു ഭാഷാവൃത്ത നിബദ്ധവുമായിരുന്നുെവ�
ന്നും അവ യഥാക്രമം പണ്ഡിതന്മാരുേടയും സാധാരണ
ജനങ്ങളുേടയും ആസ്വാദനെത്ത ലക്ഷീകരിച്ചാണു് രചി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നെതന്നും നമുക്കറിവുള്ളതാണേല്ലാ. ഭാഷ�
യ്ക്കും രസത്തിനും പ്രാധാന്യമുള്ള വാങ്മയേമ ഉത്തമമ�
ണി പ്രവാളകക്ഷ്യയിൽ പരിഗണനത്തിനു് അർഹമാ�
കയുള്ളു എന്നും തന്നിമിത്തം അതിൽ സംസ്കൃതം കുറ�
ഞ്ഞും ഭാഷ അധികമായും ഇരിക്കണെമന്നുമുള്ള ലീലാ�
തിലകകാരെന്റ അനുശാസനം മണിപ്രവാളകവികൾ
അനന്തരകാലങ്ങളിൽ ഉത്തേരാത്തരം വിസ്മരിച്ചു സം�
സ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നിെനാന്നു കൂടുതലായി പ്രേയാഗിച്ചു
തങ്ങളുെട കൃതികെള െപാതുജനങ്ങൾക്കു ദുരവഗാഹമാ�
ക്കി. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ചെന്റ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ
േപാലും സംസ്കൃതത്തിെന്റ പ്രേയാഗം ആവശ്യത്തില�
ധികമായിേപ്പായി. നളചരിതം, പഞ്ചതന്ത്രം, ശിവപുരാ�
ണം തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛെന്റ മഹാഭാരത�
െത്ത അതിശയിക്കുന്ന ഭാഷാശുദ്ധിേയാടുകൂടി രചിച്ച കു�
ഞ്ചൻനമ്പിയാർേപാലും ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം
സംസ്കൃതച്ഛന്ദസ്സുകളിൽ നിബന്ധിേക്കണ്ടിവന്നേപ്പാൾ
“കതിപയസർഗ്ഗമിദം കേരാമികാവ്യം” എന്നു സംസ്കൃ�
തത്തിൽത്തെന്ന പ്രതിജ്ഞെചയ്തുെകാണ്ടു് ആരംഭിച്ചു്
തദനുേരാേധന കവനം െചയ്കയാണുണ്ടായതു്. “കുമാ�
രിെയത്താൻ പ്രസവിച്ചു േശേത” എന്നും മറ്റുമുള്ള വില�
ക്ഷണപ്രേയാഗങ്ങൾ അതിൽ അപൂർവ്വമാെയങ്കിലും
കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്. ആ വിഷയത്തിൽ മഹാപരാധി ഉച്ഛൃം�
ഖലമായ െവങ്കലബ്ഭാഷയിൽ തെന്റ ഭാഷാകൃതികൾ
നിർമ്മിച്ച ഉണ്ണായിവാരിയരായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തി�
െന്റ ദാസ്യം ഒരു ബഹുമതിയായി കരുതിയിരുന്ന താ�
ദൃശന്മാരായ കവികളിൽ നിന്നു് അപണ്ഡിതന്മാർ പൂർ�
വ്വാധികം അകന്നു. അവർക്കു നിത്യവ്യവഹാരത്തിനു്
ഉപയുക്തമായ ശബ്ദേകാശത്തിൽ കവിഞ്ഞു പറയത്ത�
ക്ക പദപരിചയെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിേശഷിച്ചു്
അമരേകാശസിദ്ധരൂപങ്ങെളങ്കിലും അല്പം പഠിേക്കണ്ടി�
വന്നിരുന്ന പ്രാചീനസംപ്രദായത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം
പുതിയ രീതിയിലുള്ള സർക്കാർ മലയാളം പള്ളിക്കൂട�
ങ്ങളുേടയും വിശിഷ്യ അധീശഭാഷാധ്യാപനത്തിനായി
സ്ഥാപിച്ച ഹൗണീവിദ്യാലയങ്ങളുേടയും ആവിർഭാവ�
േത്താടുകൂടി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാകുവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും
കണ്ടുതുടങ്ങി. അതുെകാണ്ടു സംസ്കൃതവൃത്തനിബദ്ധങ്ങ�
ളായ നൂതനഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങെള യഥാർത്ഥഭാഷാകൃ�
തികളായി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തത്തക്കവണ്ണം അവയിൽ
ശബ്ദവിഷയകമായി ചില മൗലികങ്ങളായ പരിഷ്കാര�
ങ്ങൾ ഏർെപ്പടുേത്തണ്ടതു് അത്യാവശ്യകമായിത്തീർന്നു.
അതാണു് െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പ്രാദുർഭാവത്തി�
നുള്ള പ്രധാനകാരണം. അർത്ഥസംബന്ധമായും ചില
ചില്ലറ മിനുക്കു േവലകൾ അവർ െചയ്യാെതയിരുന്നി�
ല്ല. ആ വിഷയങ്ങളിൽ അതിെന്റ ഉപജ്ഞാതാക്കളുെട
പൂർവ്വഗാമി എന്ന പ്രശംസെയ സമഗ്രമായി അർഹിക്കു�
ന്ന ഒരു കവി േചലപ്പറമ്പു മാത്രേമയുള്ളു. േചലപ്പറമ്പി�
െന്റ ഭാഷാമുക്തകങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
സകല ലക്ഷണങ്ങളും കാണാം. എന്നാൽ ഏതാനും
ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടുമാത്രം ഒരു പരിവർത്തനപദ്ധ�
തി ഉൽഘാടിതമാകുകയില്ലേല്ലാ.

പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടീഭവിച്ച പരിഷ്കാര�
ങ്ങൾ പ്രാേയണ താെഴക്കാണുന്നവയാണു്. (1) സം�
സ്കൃതവിഭക്ത്യന്തങ്ങേളാ പ്രസിദ്ധിവികലങ്ങേളാ ആയ
പദങ്ങെള കഴിവുള്ളിടേത്താളം വർജ്ജിക്കുക; (2) േശ�
ഷം (സംശ്ലിഷ്ടപദത–അതായതു് എത്ര പദങ്ങളുെണ്ടങ്കി�
ലും എല്ലാംകൂടി ഒെരാറ്റപ്പദംേപാെല അലിഞ്ഞുേചർന്നു
പരിലസിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള അവയുെട സംേയാ�
ജനം), പ്രസാദം (േകട്ടനിമിഷത്തിൽ അർത്ഥാവേബാ�
ധമുണ്ടാകത്തക്ക പദങ്ങളല്ലാെത മെറ്റാന്നും പ്രേയാഗി�
ക്കാതിരിക്കുക), മാധുര്യം, സൗകുമാര്യം, അർത്ഥവ്യക്തി,
ഗതി (സ്വരങ്ങൾക്കു് ആേരാഹാവേരാഹക്രമം ദീക്ഷിക്കു�
േമ്പാൾ പ്രകടീഭവിക്കുന്ന രമ്യത) ഇത്യാദി കാവ്യഗുണ�
ങ്ങളിൽ പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുക; (3) ശയ്യ (പദ�
ങ്ങളുെട വിനിമയാസഹിഷ്ണുത), ദ്രാക്ഷാപാകം (അക�
ത്തും പുറത്തും ഒന്നുേപാെല വ്യാപിക്കുന്ന രസസ്ഫൂർത്തി),
ൈവദർഭീരീതി (മാധുര്യാദിഗുണങ്ങൾക്കിണങ്ങിയ േകാ�
മളമായ ശബ്ദഘടന) ഈവക കാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്കർ�
ഷിക്കുക; (4) കർണ്ണസുഖം വരുത്തി േശ്രാതാക്കെള
ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ ഒട്ടും അപ്രധാ�
നമല്ലാത്ത വൃത്താനുപ്രാസത്തിലും അന്ത്യപ്രാസത്തിലും
വിേശഷപ്രതിപത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുക; (5) ഏതു േശ്ലാ�
കത്തിലും ഇേങ്ങാളം അേങ്ങാളം ഫലിതസിത വിതറി
അതിെന്റ ആസ്വാദ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങെന
ചില പദ്ധതികളാണു് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാ�
താക്കൾ തങ്ങളുെട ഉേദ്ദശസിദ്ധിക്കു് അങ്ഗീകരിച്ചതു്.
അപ്രയുക്തം, അസമർത്ഥം, േനയാർത്ഥം, സന്ദിഗ്ദ്ധം,
ക്ലിഷ്ടം, അന്യാർത്ഥം, അപ്രതീതികം, പരുഷം തുടങ്ങിയ
പല കാവ്യേദാഷങ്ങേളയും അവർ അകറ്റിനിറുത്തി. ദൂ�
രാന്വയം, വിസന്ധി, യതിഭങ്ഗം മുതലായ രചനാൈവ�
കല്യങ്ങൾ, അവരുെട കൃതികളിൽ അത്യന്തം വിരള�
മായല്ലാെത കാണുകയില്ല. എങ്കിലും ച്യുതസംസ്കാരം,
നിരർത്ഥകം, അപ്രേയാജകം, ഗ്രാമ്യം തുടങ്ങിയ േദാഷ�
ങ്ങെള അവർ കാര്യമായി ഗണിക്കുകേയാ അവയിൽ�
നിന്നു വിമുക്തി േനടുവാൻ യത്നിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.
തന്നിമിത്തം അവരുെട കൃതികൾ ആപാതമധുരങ്ങ�
ളാെണങ്കിലും ആേലാചനാമൃതങ്ങളാെണന്നുപറവാൻ
നിർവാഹമില്ല. സംസ്കൃതച്ഛന്ദസ്സുകളിൽ നിബദ്ധങ്ങളായ
മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പ്രാചീനകാ�
ലംമുതല്ക്കുതെന്ന സ്ത്രീകെള ഉേദ്ദശിച്ചു രചിക്കെപ്പട്ടവയാ�
യിരുന്നു. ആ േശ്ലാകങ്ങൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ ശൃ�
ങ്ഗാരത്തിെന്റ സഭ്യതാസീമെയേപ്പാലും അതിലംഘി�
ച്ചിരുന്നു. േചലപ്പറമ്പിെന്റ മുക്തകങ്ങൾ അത്തരത്തിലു�
ള്ളവയാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ആ ൈവകല്യം
െവണ്മണിഅച്ഛെന്റയും മഹെന്റയും കൃതികെള സവിേശ�
ഷം ബാധിച്ചിരുന്നതിെന്റ കാരണം തദ്വിഷയകമായ
ഗതാനുഗതികത്വംതെന്നയാണു്. പ്രാേയണ തങ്ങളുെട
കൃതികളിൽ ബാഹ്യസൗന്ദര്യം മാത്രം ദീക്ഷിച്ചിരുന്ന
അവർക്കു ബാഹ്യപ്രകൃതിെയ വർണ്ണിക്കുന്നതിലുള്ള പാ�
ടവം ആഭ്യന്തരവികാരങ്ങളുെട പ്രകാശനവിഷയത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഛായാേശ്ലാകങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിൽ
അവർക്കുള്ള പ്രാഗല്ഭ്യം വിസ്മയനീയമായിരുന്നുെവ�
ന്നു സമ്മതിക്കണം. വസ്തുതത്ത്വം അങ്ങെനയാെണങ്കി�
ലും ആെകക്കൂടിയുള്ള നിഷ്പക്ഷമായ നിരൂപണത്തിൽ
െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം, അതിൽ എെന്തല്ലാം േകാട്ടവും
കുറവും ഉെണ്ടങ്കിലും ഭാഷാകവിതയ്ക്ക് ഒരു പരമാനുഗ്രഹ�
മായാണു് പരിണമിച്ചതു്. പണ്ഡിതന്മാർക്കു ഭാഷാകൃതി�
കളുെട േനർക്കുണ്ടായിരുന്ന അവജ്ഞെയ അതു പാ�
േട നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്തു. അപണ്ഡിതന്മാർ അതിനു
സശിരഃകമ്പം സ്വാഗതം നല്കുകയും തങ്ങൾക്കു തദ്വാരാ
ലഭിച്ച നവീനമായ സാഹിതീസ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദം വി�
ഹരിക്കയും െചയ്തു. െവണ്മണിേശ്ലാകങ്ങളിൽ ഏതാനും
ചിലെതങ്കിലും ഹൃദിസ്ഥമാകാത്ത േകരളീയർ അക്കാല�
ത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ േകട്ടാൽ ഉടനടി ഉള്ളിൽ
കടന്നു് ഒരിക്കലും അവിെട നിന്നു നീങ്ങിേപ്പാകാത്ത
തരത്തിലായിരുന്നുവേല്ലാ അവയുെട രചന. ആ കവി�
കൾക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ പറയത്തക്ക അവഗാഹമില്ലാ�
െതയിരുന്നതു ഭാഷയുെട ഭാഗ്യമായി. ഫലിതം അവർ�
ക്കു ജന്മസിദ്ധമായിരുന്നു; അതു കുഞ്ചെന്റ തുള്ളലുകളി�
ലും മറ്റുമുള്ള നിരന്തര പരിശീലനം നിമിത്തം അഭിവൃദ്ധ�
വുമായി. ഇന്നും അവർ ഏർെപ്പടുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
തെന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾക്കു മാർഗ്ഗേജ്യാതി�
സ്സുകളായി പരിലസിക്കുന്നു. അവയിൽ തേള്ളണ്ടതു്
അനന്തരഗാമികൾ തള്ളിയിട്ടുണ്ടു്; കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടതു
കൂട്ടിേച്ചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്. അെതല്ലാം അങ്ങെനതെന്നയാണ�
േല്ലാ േവണ്ടതും.

1



1 പൂേന്താട്ടത്തു്അച്ഛൻമ്പൂരി (996–1040)

ചരിത്രം
പൂേന്താട്ടത്തില്ലം ബ്രിട്ടീഷു മലബാറിൽ വള്ളുവനാട്ടു താ�
ലൂക്കിൽ കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലം േക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു്
ഉേദ്ദശം രണ്ടു ഫർലാംഗ് െതക്കുകിഴക്കും ലക്കിടിത്തീ�
വണ്ടിയാപ്പീസിൽ നിന്നു് ഒരു ൈമൽ വടക്കുമായാണു്
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ആ േക്ഷത്രവും പരിസരപ്രേദശങ്ങ�
ളും സുമാർ ഒരു ശതകത്തിമനുമുമ്പു െകാച്ചിശ്ശീമയിൽ
തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. മഹാകവി കു�
ഞ്ചേന്റയും മേന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലയും ജന്മേദശവും
അവിടംതെന്നയായിരുന്നു എന്നു നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
പൂെന്താട്ടത്തിെന്റയും നമ്പിയാരുെട ഗൃഹത്തിെന്റയും
ഇടയ്ക്കു് ഒരു േവലിയുെട വ്യവധാനേമ ഉള്ളു. പൂേന്താട്ട�
ത്തില്ലത്തിൽ അച്ഛൻ നമ്പൂരി 996-ാമാണ്ടു കുംഭമാസ�
ത്തിൽ പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പരേമശ്വരൻന�
മ്പൂരിയായിരുന്നു പിതാവു്. നമ്മുെട കവിയുെട േപർ ദാ�
േമാദരൻ എന്നായിരുന്നു. അച്ഛൻ എന്നു പ്രകൃതത്തിൽ
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തൃതീയപുത്രനും
കവിയുമായ മെറ്റാരു ദാേമാദരൻ നമ്പൂരിെയക്കൂടി സ്മരി�
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു്. പൂേന്താട്ടത്തു നമ്പൂ�
രിമാർ തൃശ്ശിവേപരൂർ േയാഗത്തിൽ േചർന്നവരാണ്.
അവർക്കു േവഴപ്പറസംഘത്തിൽ പരിഷയും വാക്യവൃ�
ത്തിയുമുണ്ടു്. ദാേമാദരൻ നമ്പൂരി പട്ടാമ്പി പള്ളിേശ്ശരി
ഓതിേക്കാേനാടു േവദം അഭ്യസിക്കുകയും തൃപ്പണിത്തു�
െറ താമസിച്ചു കുേറക്കാലം സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയും െച�
യ്തു പ്രാേയണ തൃപ്പൂണിത്തുറയും െകാടുങ്ങല്ലൂരുമായിരു�
ന്നു താമസം. തൃപ്പൂണിത്തുെറ ഒരു നമ്പിഷ്ഠാതിരിയുെട
ഭർത്തൃപദവും സ്വീകരിച്ചു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ താമസിക്കാനു�
ണ്ടായ കാരണം വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന്റ ആശ്രയ�
വും െവണ്മണി അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടുമായുള്ള ൈമത്രീബ�
ന്ധവുമാണു്. ചിലേപ്പാൾ കിളിമാനൂർ െകാട്ടാരത്തിലും
േപാകാറുണ്ടായിരുന്നു, കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തുകാര�
നായ മങ്ഗലത്തു നമ്പൂരിക്ക് അവിെട തന്ത്രമുണ്ടായി�
രുന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹേത്താടുകൂടിയാണു് അവിെട
േപായ് വന്നതു്. അേനകം വിദ്വാന്മാർ അന്നു് ആ െകാ�
ട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ. തൃശ്ശിവേപരൂർക്കു
സമീപമുള്ള അഷ്ടമി എന്ന ഇല്ലത്തു നിന്നു വിവാഹം
െചയ്കയും ആ വിവാഹത്തിൽ മൂന്നു പുത്രന്മാരും അഞ്ചു
പുത്രിമാരും ജനിക്കുകയും െചയ്തു. 1040-ാമാണ്ടു കുംഭമാ�
സം അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
പൂേന്താട്ടത്തിെന്റ കൃതികളായ (1) അംബരീഷചരിതം
ഓട്ടൻതുള്ളലും, (2) കാലേകയവധം ശീതങ്കൻ തുള്ളലും,
(3) സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥയും ഏതാനും ചില മുക്തക�
ങ്ങളും മാത്രേമ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അവയിൽ മുക്തക�
ങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തി�
െല പ്രഥമാചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായി ഗണിക്കെപ്പട്ടുേപാ�
ന്നതു്. പൂേന്താട്ടം, െവണ്മണി അച്ഛൻ മുതൽേപെര ആ
പ്രസ്ഥാനം സംവിധാനം െചയ്യുന്നതിനു് അേനകവിധ�
ത്തിൽ സഹായിച്ച വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന്റ തദ്വിഷ�
യകമായ സദ്വ്യവസായെത്ത ഞാൻ അന്യത്ര സ്മരിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്.

അംബരീഷചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ
അംബരീഷ ചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ ഒരു പൂേന്താട്ടംനമ്പൂ�
രിയുെട കൃതിയാെണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അച്ഛ�
െന്റേയാ മകെന്റേയാ എന്നു മാത്രേമ ഉള്ളു തർക്കം.
എെന്തന്നാൽ ആ ഇല്ലെത്ത ഒേരട്ടിൽ ആ കൃതിയുെട
അവസാനത്തിൽ “പുേഷ്പാദ്യാനമഹീസുേരണ കൃതമാം
നാട്യപ്രബന്ധങ്ങെള” 1068 ഗ്രീഷ്മർത്തുവിൽ ‘ക്ഷിപ്രാ�
േശഷ’ഗൃഹത്തിെല ഒരു നമ്പൂരി പകർത്തിെയഴുതിയ�
തായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അംബരീഷചരിതം
അച്ഛെന്റ കൃതിെയന്നുള്ള ഐതിഹ്യം തിരസ്കരിേക്കണ്ട
ആവശ്യമിെല്ലന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം. കാലേകയവധവു�
മായി തട്ടിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ അതിനു േമന്മ േപാെരന്നു
സമ്മതിക്കാം; എങ്കിലും

“കാേലക്കൂട്ടിത്തുഴയണെമേന്ന ചാേല െചന്നു
കരയ്ക്കണയുള്ളു.

ൈകതവമാർഗ്ഗംെകാണ്ടിഹ നൃപനുെട
മാധവഭജനവിേരാധം െചയ് വാൻ

പാടവമുള്ളവരാരും നമ്മുെട നാടതിലില്ലതുെകാണ്ടു
നിനച്ചാൽ

താടിക്കാരിെലാരുത്തെനയതിനായ്ച്ചാടിേക്കണമ
െതെന്നാരു–പക്ഷം.

എന്നാലായതിനിനിയും മന്ദത വന്നീടാെത
മുതിർന്നീേടണം.

തൽക്കാലത്തതിനുത്സാഹിച്ചു ലഭിക്കാെമന്നു നിനച്ചു
വസിച്ചാൽ

തീെക്കടുേവാളം പന്നി വസിക്കില്ലക്കെരെയെന്നാരു
െചാല്ലുണ്ടേല്ലാ.”

എന്നിങ്ങെന ചില സരസങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ അതിലു�
ണ്ടു്. െകാല്ലെത്ത െറഡ്ഡിയാർ കുഞ്ചേന്റതാക്കി അച്ചടി�
പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അംബരീഷചരിതം തെന്നയാണിതു്.

കാലേകയവധം
കാലേകയവധം ശീതങ്കൻതുള്ളലിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂ�
േന്താട്ടത്തിെന്റ കൃതിയാെണങ്കിലും േവേറ രണ്ടു കവി�
കളുെട ൈകെപ്പരുമാറ്റംകൂടി അതിൽ കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്.
“മന്ദാരവൃക്ഷങ്ങൾ നില്ക്കുന്ന കണ്ടു–മധുരതരമവയുടയ
വിഭവമതു കണ്ടു” എന്നു തുടങ്ങി “ഉദ്യാനലക്ഷ്മീവിലാ�
സങ്ങളിങ്ങെന” എന്നതുവെരയുള്ള സ്വർഗ്ഗവർണ്ണനഭാ�
ഗം, തദ്വിഷയകമായ ചിത്രണം എങ്ങെന നിർവഹി�
ക്കണെമന്നു നമ്പൂരി േചാദിച്ചേപ്പാൾ വിദ്വാൻ ഇളയത�
മ്പുരാൻ എഴുതിെക്കാടുത്തതാണു്. തമ്പുരാൻ തീെപ്പ�
ട്ട 1026-ാമാണ്ടിനു മുൻപാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിെന്റ
രചന എന്നു് ഇതിൽ നിന്നു് അനുമാനിക്കാം. കാല�
േകയെന്റ േമാഹനാസ്ത്രം ഏറ്റു് അർജ്ജുനൻ ഭൂമിയിൽ
വീണവിവരം “മൂർത്തിത്രേയാത്തമൻ മൃത്യുഞ്ജയൻ മൃ�
ഡൻ കൃത്തിവാസാവായ േദവൻ മേഹശ്വരൻ” ഗ്രഹിച്ചു
എന്ന ഭാഗം വെരേയ നമ്പൂരി എഴുതിയുള്ളു. കഥയ്ക്കു പൂർ�
ത്തിവരുത്തുന്നതിനുേവണ്ടി ബാക്കിയുള്ള ഈരടികൾ
െകാച്ചി ഹജൂർ രജിസ്ത്രരായിരുന്ന തൃശ്ശൂർ െതേക്കക്കുറു�
പ്പത്തു (രാമഞ്ചിറമഠത്തിൽ) െകാച്ചുണ്ണി േമേനാൻ രചിച്ചു
േചർത്തതാണു്. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയാണു് െവണ്മണിമ�
ഹൻ “കുറുപ്പത്തു െകാച്ചുണ്ണിേമേനാൻ–രാജിക്കാൻനന്നു
കേച്ചരിയിലഥ കവനം പാർക്കുകിൽെകാങ്ങിണിപ്പൂരാ�
ജിക്കാെണാട്ടു േചരുന്നതു മഹിമയവന്നില്ല പൂവിന്നുമില്ല”
എന്നു കവിപുഷ്പമാലെയക്കുറിച്ചു കാത്തുള്ളിൽ അച്യു�
തേമേനാനു് എഴുതിയ കത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
കാലേകയവധം ദീർഘവും മേനാഹരവുമായ ഒരു തു�
ള്ളലാെണന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരമില്ല. അർജ്ജുനെന
ഒരു േനാക്കു കണ്ടുെകാണ്ടു േപാകാൻ തിക്കിത്തിരക്കി�
വരുന്ന സ്വർേവശ്യമാരുെട പരിഭ്രമം വർണ്ണിച്ചിരിക്കു�
ന്ന ഘട്ടം അത്യന്തം രമണീയമായിരിക്കുന്നു. േനാക്കുക
ചില വരികൾ.

“താണ്ഡവത്തിന്നു തുനിേഞ്ഞാരു മാനിനി
പാണ്ഡവൻ തെന്റ വരവു കണ്ടഞ്ജസാ
താണ്ഡവം ൈകവിട്ടു താേന പുറെപ്പട്ടു
ഗാണ്ഡീവധാരിയാം പാർത്ഥെന്റ സന്നിധൗ
െചന്നുനിന്നാരബ്ധവാസനാശക്തിയാൽ
മന്ദം പുരികമിളക്കിക്കടാക്ഷിച്ചു,
െപാന്നിൻചിലമ്പു കിലുങ്ങേവ തക്കിട–
െത്തന്നാംതളംകുതാെമന്നു ചാടീടിനാൾ.
കാമപാലാനുജൻ തെന്റ സഖിയുെട
േകാമളമാകും കേളബരം കണ്ടവൾ
കാമെനേന്നാർെത്താരു കാമിനി തൻകേര
കാർമ്മുകം കൗസുമം കാണായ്കകാരണാൽ
െകട്ടിയ മൗലിയിൽെക്കട്ടിയിരിക്കുന്ന
മട്ടലർമാലെയെക്കട്ടഴിച്ചായവൾ
െപെട്ടന്നതുെകാണ്ടു കഷ്ടിെച്ചാരു വില്ലു
െകട്ടിെക്കാടുപ്പതിന്നായിത്തുനിഞ്ഞേഹാ,
ഞാണിന്നു വണ്ടിെനക്കാണാഞ്ഞു േഖേദന
േകണുഴന്നേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടുേമാടിനാൾ.
കാണികൾ കണ്ടു ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു
നാണിയമുള്ളവൾ നാണിച്ചു മാറിനാൾ.”

സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥ
ആടിക്കാണാനും പാടിേക്കൾക്കാനും െകാള്ളാവുന്ന
ഒരു കഥയാണു് സ്യമന്തകം. മൃഗയാേലാലനായ പ്രേസ�
നെന കാമിക്കുന്ന വക്രദന്തി എെന്നാരു രാക്ഷസിെയ�
യും അവളുെട മൂക്കും മുലയും അരിഞ്ഞുവിടുന്ന അവസ�
രത്തിൽ അവളുെട സേഹാദരനായ ഇന്ദുമാലി എന്ന
രാക്ഷസെനയും കവി പ്രേവശിപ്പിച്ചു രൗദ്രരസത്തിനു
പഴുതു നല്കുന്നു. േശ്ലാകങ്ങൾ പദങ്ങൾ േപാെല നന്നാ�
യിട്ടില്ല.

“കളഭാഷിണിമാരണിമുടിമൗേല!
കളേഭാരു! ഗിരം നിശമയബാേല!

അളകാലംകൃതമഞ്ജുളഫാേല!
അഴേകറീടിന ഗുണഗണശീേല!

സുലളിതശയേന വരിക സുരദേന!
സുരഭിസുരാശനപാടലവദേന!

കളഭകലാധിപമന്ഥരഗമേന!
കളക തവാശയലജ്ജകളുടേന.”

ഇത്യാദി പദങ്ങൾ സരസങ്ങളാണു്.

മുക്തകങ്ങൾ
പൂേന്താട്ടത്തിെന്റ േശ്ലാകങ്ങൾ അധികെമാന്നും കണ്ടുകി�
ട്ടീട്ടില്ല. ആറു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

1 “പൂെമേത്തെലഴുേനറ്റിരുന്നു ദയിേത
േപാകുന്നു ഞാെനന്നു േക–
േട്ടാമൽക്കണ്ണിണനീരണിഞ്ഞ വദന–
പൂേവാടു ഗാഢം തദാ
പൂേമനിത്തളിെരാന്നു േചർത്തഹമിനി–
ക്കാണുന്നെതന്നന്നക–
പ്പൂമാേലാടളിേവണി െചാന്ന മധുര–
െച്ചാല്ലിന്നു െകാല്ലുന്നു മാം”

ഇതിൽ “പൂവിടൽ” േവണ്ടതിലധികം ആയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
ഭാവപുഷ്ടിെകാണ്ടുള്ള ആസ്വാദ്യത അനപലപനീയമാ�
ണു്.

2 “കുളുർത്ത െചന്താമരതന്നകേത്ത–
ദ്ദളത്തിെനാക്കും മിഴിമാർമേണ! േകൾ
തളത്തിൽനിന്നിങ്ങെനതെന്ന േനരം
െവളുത്തുേപാെമന്നിഹ േതാന്നിടുന്നു,”

3 “മൂടില്ലാെത്താരു മുണ്ടുെകാണ്ടു മുടിയും മൂടീട്ടു വൻകറ്റയും
ചൂടിെക്കാണ്ടരിവാൾ പുറത്തു തിരുകി

പ്രാഞ്ചിക്കിതച്ചങ്ങെന
നാടൻകച്ചയുടുത്തു േമനി മുഴുവൻ േചറും പുരണ്ടിെപ്പാഴി–
പ്പാടത്തീന്നു വരുന്ന നിൻ വരവു കേണ്ടെറെക്കാതിക്കുന്നു

ഞാൻ.”

പച്ചമലയാളത്തിലാണ് ഈ േശ്ലാകം രചിച്ചിരിക്കുന്ന�
െതന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

4 “ദുഷ്കാലം െപരുകിദ്ദരിദ്രത വളർെന്നത്തുന്ന
സത്തുക്കെള–

ത്തൽകാേല പരിരക്ഷെചയ്തു വിലസും ശ്രീൈഭമിഭൂമിപേത!
ത്വൽകാരുണ്യകടാക്ഷഭൃങ്ഗപടലിക്കുദ്യാനമാേയഷ ഞാ–
നിക്കാലത്തു ഭവിക്കിെലെന്റ ഭവനേപ്പെരത്രയും

സാർത്ഥമാം”

ഇതു കവി കടത്തനാട്ടു വലിയതമ്പുരാനു് അടിയറ വച്ച
ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

5 “െതാണ്ടനാകിെയാരു രാമർേമനവനതീവ–
കണ്ടുസഹിയായ്കയാൽ
പെണ്ടാരിക്കെലാരു െചണ്ടെകാട്ടിയതു കണ്ട–
േപാെല പറയുന്നു ഞാൻ;
കണ്ടുതെന്നാടടിെകാണ്ടു വീണു ഭുവി
രണ്ടു നാഴിക പിരണ്ടുടൻ
െകണ്ടനാകിയ കിടിക്കു രണ്ടു െവടിെകാണ്ട
േപാെല നടെകാണ്ടുേത.”

ൈകയ്യാങ്കളിയിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ േപാഴത്തു രാമൻേമ�
േനാൻ കണ്ടു എെന്നാരാേളാടു തല്ലിേത്താറ്റതാണ് വി�
ഷയം.

6 “മുല്ല മങ്ഗലെമന്നാലും
പൂേന്താട്ടേത്താെടതിർെക്കാലാ;

ഒരുത്തൻ പലേരാേടറ്റാൽ േതാറ്റുേപാെമന്നു നിശ്ചയം.”

ഇതു തേന്നാടു കുേറശ്ശ തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന മുല്ലമങ്ഗല�
ത്തു നമ്പൂരിക്കു െകാടുത്ത ഫലിതമയമായ ഒരു മറുപടി�
യാണ്.



2 േകാട്ടപ്പടിക്കൽ േഗാദവർമ്മൻ
തിരുമുല്പാടു്

േഗാദവർമ്മൻ തിരുമുല്പാടു് െവണ്മണി അച്ഛെന്റ സഹ�
ചാരിയായിരുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹേത്താടു കൂടി െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന്റ
ആശ്രിതനായി താമസിച്ചുെവന്നും അവർ രണ്ടുേപരും
മഹാകവി െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ മാതുലേനാടു കൂടി
രാേമശ്വരത്തുേപായി സ്നാനംെചയ്തുെവന്നും ആ യാത്ര�
െയപ്പറ്റി അേദ്ദഹവും കുേറ േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതീട്ടുെണ്ട�
ന്നും മാത്രം അറിയാം. േപരകത്തു േഗാദവർമ്മൻതി�
രുമുല്പാെടന്നും അേദ്ദഹെത്ത പറയാറുണ്ടു്. േകാട്ടപ്പടി
എന്നതു ഗുരുവായൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു േദശത്തിെന്റ േപ�
രാണ്. അവിെടയായിരുന്നു മൂലകുടുംബം. അവിെടനിന്നു്
ആ കുടുംബത്തിെല അങ്ഗങ്ങൾ ടിപ്പുവിെന്റ ആക്രമണ�
കാലത്തു് അഭയാർത്ഥികളായി തിരുവിതാംകൂറിേലയ്ക്കു
േപാന്നേപ്പാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് അവെര േചർ�
ത്തലത്താലൂക്കിൽ േപരകത്തു താമസിപ്പിക്കുകയും െച�
യ്തു. താെഴക്കാണുന്ന മുക്തകങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിേന്റതാ�
ണു്.

“കുടത്തിേന്മൽ െവള്ളം കുടുകുെടെയാഴിച്ചാലുമകേമ
കടക്കിെല്ലന്നേല്ലാ ബുധമതമതിൻവണ്ണമയി! േത
മടുേത്തൻേനർവാണീ! മതിയിലിനിയും മെന്മാഴിയേഹാ!
കടക്കുന്നീെലന്നും; കനിവുമറിയാറായി ദയിേത!”

“ആേരാമൽത്തയ്യലാളാമരിെയാരു നറുേതൻ–
വാണസർവാണിയായി–
േട്ടാേരാേരാ േനരുേകടങ്ങെന തുടരുകയാ–
ലന്തരങ്ഗാന്തരാേള
േവേരാടിച്ചാരുവായ്ത്തീർെന്നാരു മമതമരം
െവന്തുേപാെയന്തുെചയ്യാ–
മീ േരാഷാഗ്നിപ്രപാേത മതി മമ േത
ബാന്ധവം ബന്ധുരാങ്ഗി.”

തിരുമുല്പാടു തർജ്ജമ െചയ്ത ഭർത്തൃഹരിയുെട നീതിശത�
കത്തിെല ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.



3 പൂേന്താട്ടത്തുമഹൻനമ്പൂരി
(1032–1121)

ചരിത്രം
പൂേന്താട്ടത്തു മഹെന്റ േപരും ദാേമാദരൻ എന്നായി�
രുന്നു എന്നും അേദ്ദഹം പൂേന്താട്ടത്തു് അച്ഛൻ ദാേമാ�
ദരൻനമ്പൂരിയുെട തൃതീയ പുത്രനാെണന്നും മുൻപു സൂ�
ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1032-ലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജനനം. താമസം മിക്കവാറും കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തു
സ്വഗൃഹത്തിൽത്തെന്നയായിരുന്നതിനാൽ പുതിയ കവ�
നപരിഷ്കാരങ്ങെളാന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയെത്ത
സ്പർശിച്ചില്ല. അച്ഛൻ തെന്നയായിരുന്നു ബാല്യത്തിെല
ഗുരുനാഥൻ. പിന്നീടു േദശമങ്ഗലത്തുമനയ്ക്കൽ താമസി�
ച്ചു പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായ വാടാനംകുറിശ്ശി പിച്ചു ശാസ്ത്രി�
കേളാടു കാവ്യനാടകങ്ങളും കുെറ തർക്കവും അഭ്യസിച്ചു.
ശാസ്ത്രികളുെട പിതൃദത്തമായ നാമേധയം വിശ്വനാഥൻ
എന്നായിരുന്നു. കുേചലവൃത്തം ശീതങ്കൻതുള്ളലിൽ
അേദ്ദഹെത്ത കവി ഇങ്ങെന വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു:

“േദശികേശ്രഷ്ഠനാം താതപാദം പദ–
മാശയംെകാണ്ടു ഞാൻ കൂപ്പുന്നു സന്തതം;
വിശ്വപ്രസിദ്ധനായുേള്ളാരു നമ്മുെട
വിശ്വനാഥൻ ഗുരുതെന്നയുമാദരാൽ
വിശ്വാസമുൾെക്കാണ്ടു ൈകവണങ്ങീടുന്നു
ശാശ്വതം കാത്തരുളീടണെമെന്നയും”

അച്ഛൻ ആദ്യെത്ത ഗുരുവായിരിക്കണം. 1121-ാമാണ്ടു
കുംഭമാസം 4-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) താരകാസുരവധം കഥകളി, (2) ലക്ഷണാസ്വയംവ�
രം കഥകളി, (3) രാജസൂയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (4) കുേചല�
വൃത്തം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ, (5) ഗുരുവായുപുരമാഹാത്മ്യം
കിളിപ്പാട്ടു്, (6) സാവിത്രീചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്, (7) അജാ�
മിളേമാക്ഷം പാന എന്നിങ്ങെന ഏഴു കൃതികൾ മഹൻ
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ രാജസൂയത്തിനാണു് പ്രശസ്തി
അധികം. കുേചലവൃത്തവും ഒരു നല്ല തുള്ളലാണു്.

“ഭജത ഭവനിരാസം ഭക്തേലാൈകകദാസം
ഭസിതവിശദഭാസം ഭൂരികാരുണ്യവാസം
കൃതവിവിധവിലാസം ക്ണുപ്തചന്ദ്രാവതംസം
ശൂകനിലയനിവാസം ശൂർപ്പകാരിവ്യുദാസം”

എന്ന മങ്ഗളേശ്ലാകേത്താടുകൂടിയാണു് കഥകളികൾ
രണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതു്.

രാജസൂയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ:

“പല പല ജനങ്ങളും പരണീടുന്നു;
ഫലിതങ്ങൾ പലതരം പറഞ്ഞീടുന്നു.
സുലളിതമുഖിമാരും നടന്നീടുന്നു;
മുലകുലമലകളും കുലുങ്ങീടുന്നു.
കളകളരവങ്ങളും മുഴങ്ങീടുന്നു;
നരപതിമുഖേമറ്റം ജ്വലിച്ചീടുന്നു.
സുരപതി പരെമാന്നു വിറച്ചീടുന്നു;
സുരമുനിജനങ്ങളും രസിച്ചീടുന്നു.”

കുേചലവൃത്തം പാന:

“തങ്കത്തിനുമില്ലവനു ദുരാഗ്രഹം;
മണ്കട്ടയും നല്ല െപാൻകട്ടയും ശരി.
തങ്കക്കുടത്തിന്നു സങ്കടേമകുന്ന
െകാങ്കത്തടങ്ങളിൽത്തങ് കുന്ന കുങ് കുമ–
പങ്കങ്ങൾെകാണ്ടങ്ങലംകൃതമായുള്ള
മങ്കയും നല്ല മരപ്പാവയും സമം.
വങ്കത്തമാർന്നുള്ള വസ്തുക്കളിൽസ്സുഖം
ശങ്കിക്കേപാലുമവന്നില്ല നിർണ്ണയം.”



4 െവണ്മണിഅച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു്
(992–1066)

അച്ഛനും മകനും
െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ
പൂേന്താട്ടത്തു് അച്ഛനും േഗാദവർമ്മൻതിരുമുല്പാടിനുമുള്ള
പങ്കു നിസ്സാരമായിരുന്നു. അതിനു പൂർണ്ണമായ ആകൃതി
നല്കിയതു െവണ്മണി അച്ഛനും പുഷ്കലമായ പുഷ്ടി വരു�
ത്തിയതു െവണ്മണി മഹനുമായിരുന്നു. ആ രണ്ടു കവിക�
ളുെടയും കവിത തിരിച്ചറിയുവാൻ യാെതാരു സഹൃദയ�
ന്നും സാധിക്കാത്തവിധത്തിൽ അത്രമാത്രം ഏകരൂപ�
മാണ്.

“കണ്ടിക്കാർകബരീഭേര! കളലസന്മാധുര്യമുേള്ളാരു ക–
ല്ക്കണ്ടക്കട്ടയിെലാന്നു രണ്ടു മുറിയായ്െപ്പാട്ടിച്ചുവച്ചിട്ടതിൽ
രണ്ടും കൂടുകിേലതു നന്നിതി കടന്നാഹന്ത! േചാദിക്കുമാ–
റുേണ്ടാ? േകളതുേപാെലയാണു കവിതയ്ക്കീരണ്ടുേപരും

പ്രിേയ.”

എന്നു മഹൻ തെന്ന ആ വസ്തുത പ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവം നാ�
ടകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗുണങ്ങളും ആ േദാ�
ഷങ്ങളും രണ്ടു േപരുെട കൃതികളിലും ഒന്നുേപാെല കാ�
ണാം. പലതും തുടങ്ങിെവയ്ക്കുക; ഒന്നും മുഴുമിപ്പിക്കാതി�
രിക്കുക–ഈ സ്വഭാവത്തിലും അവർ അഭിന്നന്മാരാണു്.
മഹൻ അച്ഛെനക്കാൾ വളെരയധികം എഴുതീട്ടുെണ്ടന്നു�
മാത്രേമ വ്യത്യാസമുള്ളു.

െവണ്മണി വിഷ്ണുനമ്പൂരിപ്പാടു്
െകാച്ചി രാജ്യത്തു് ആലുവാപ്പുഴയ്ക്കു വടക്കു െവള്ളാരപ്പ�
ള്ളി എന്ന േദശത്താണു് െവണ്മണിമന സ്ഥിതിെചയ്യു�
ന്നതു്. പെണ്ടാരിക്കൽ ആ മനയ്ക്കെല ഒരു നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�
േലയ്ക്കു് ഒരു യക്ഷിെയ പരിഗ്രഹമായി കിട്ടിെയന്നും ആ
യക്ഷിയുെട അനുഗ്രഹത്താലാണു് അവിെട കവികൾ
ഉണ്ടായെതന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യം അപ്രസിദ്ധമെല്ലങ്കി�
ലും ത്യാജ്യേകാടിയിൽ തള്ളാവുന്നതാണു്. ഏതായാലും
അച്ഛനും മകനും പുറേമ വിഷ്ണുനമ്പൂരിപ്പാടു് എെന്നാരു
കവി കൂടി ആ മനയ്ക്കൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നറിവുണ്ടു്. വി�
ഷ്ണുനമ്പൂരിപ്പാടു് അച്ഛെന്റ അപ്ഫനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചു് ഇല്ലത്തുതെന്ന താമസിച്ചു്
ആധ്യാത്മിക ചിന്തകളിൽ ലീനനായി കാലയാപനം
െചയ്തു. (1) ഗണപതിപ്രാതൽ, (2) രഘുവംശം, (3) സം�
സാരിയുെട പാരവശ്യം എന്നിങ്ങെന ചില കൃതികൾ
അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവെയ്ക്കാന്നും പറയത്തക്ക െവ�
ണ്മണിസ്വാദില്ല; തമ്മിൽ േഭദം രഘുവംശം ശീതങ്കൻതു�
ള്ളലാണു്. രഘുവംശം രണ്ടാം സർഗ്ഗത്തിെല കഥയാ�
ണ് പ്രതിപാദ്യം. അതിെല വനവർണ്ണനം സാമാന്യം
നന്നായിട്ടുണ്ടു്. ഗണപതിപ്രാതെലാഴിെകയുള്ള രണ്ടു
കൃതികളും അപൂർണ്ണങ്ങളാണു്. “ചൂടായ്കിൽത്തുളസീദ�
ളം യമഭടത്തല്ലിങ്ങു ചൂടായ് വരും” എന്ന പ്രസിദ്ധമായ
േശ്ലാകം ഈ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലതാെണന്നു ഞാൻ മുൻപു
നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടിെന്റ ചരിത്രം
െവണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് 992-ാമാണ്ടു മകരമാ�
സം 22-ാം൹ ജനിച്ചു. പരേമശ്വരൻ എന്നായിരുന്നു നാ�
മേധയം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛനു് അല്പം ബുദ്ധിമാ�
ന്ദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും അമ്മ െവള്ളാങ്ങല്ലൂർ ഇള�
കുറിശ്ശിമനയ്ക്കൽ രാമൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല സേഹാദരി�
യായ ഒരു വിദുഷിയായിരുന്നു. രാമൻനമ്പൂരിപ്പാടു െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു
എന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ വിവാഹത്തിെല ഏക
സന്താനമായിരുന്നു അച്ഛൻ. 1013-ൽ അേദ്ദഹം കുടമാ�
ളൂർ െപാല്പാക്കരമനയ്ക്കൽ (െപാലപ്പാ)നിന്നു വിവാഹം
െചയ്തു. ആ വിവാഹത്തിലുണ്ടായ പുത്രനാണു് െവണ്മ�
ണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാടു് രാമൻനമ്പൂരിപ്പാടുമായുള്ള സം�
ബന്ധം നിമിത്തേമാ മേറ്റാ അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു െകാടു�
ങ്ങല്ലൂർ െചന്നുപറ്റുകയും അവിെട ഇളയതമ്പുരാെന്റ ഒരു
ഭാഗിേനയിയായ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളത്തമ്പുരാട്ടിെയ പരിഗ്ര�
ഹിക്കുകയും െചയ്തു. ആ ദാമ്പത്യത്തിെന്റ പ്രകൃഷ്ടഫല�
മായി ജനിച്ചവരാണു് മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനായ കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജൻ കുഞ്ഞു�
ണ്ണിത്തമ്പുരാനും. കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാനു ബാല്യകാല�
ത്തിൽ രൂഢമായിരുന്ന കലാവാസന പിന്നീടു വികസി�
ച്ചില്ല. അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു സ്വന്തം മനയ്ക്കലും െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർേക്കാവിലകത്തുമായി താമസിച്ചു. ഇളയതമ്പുരാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യൻ കുംഭേകാണം കൃഷ്ണശാസ്ത്രിക�
ളുമായുള്ള സഹവാസം നിമിത്തം മുൻപുതെന്നയുണ്ടാ�
യിരുന്ന േലാകവ്യുൽപത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാെത
ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചതായി നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കൃതി�
കളിൽ നിന്നു നാം അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭാഷാകവി�
തെയസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അേദ്ദഹം തെന്നയായിരു�
ന്നു അക്കാലെത്ത പ്രമുഖനായ ആചാര്യൻ.

െകാടുങ്ങല്ലൂർ കവിതക്കളരി
െകാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു് അക്കാലത്തു സംസ്കൃതക�
വിതയിലും ഭാഷാകവിതയിലും പയറ്റുമുറകൾ അഭ്യസി�
പ്പിക്കുന്നതിനു് ഒരു കളരിതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു
പറയാം. 1055-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അതിെന്റ ആരംഭം. സം�
സ്കൃതെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു കുംഭേകാണം കൃഷ്ണശാസ്ത്രികളും
മലയാളെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു െവണ്മണി അച്ഛൻനമ്പൂരി�
പ്പാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭാവത്തിൽ മഹൻ നമ്പൂരി�
പ്പാടുമായിരുന്നു പ്രധാന നിർേണ്ണതാക്കൾ. െവണ്മണി
മഹൻ, കാത്തുള്ളിൽ അച്യുതേമേനാൻ, െകാച്ചുണ്ണിത്ത�
മ്പുരാൻ, വിദ്വാൻ കുഞ്ഞിരാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ, ഒറവങ്കര നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി ഇവെര�
ല്ലാം ആ പ്രാേയാഗികവിദ്യാലയത്തിെല അംഗങ്ങളായി�
രുന്നു. ഒറവങ്കര 1049 മുതൽ 1063 വെര െകാടുങ്ങല്ലൂർ
താമസിച്ചു സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കുകയുണ്ടായി. കുണ്ടൂർ
നാരായണേമേനാനും കുേറക്കാലം സർക്കാർ േജാലി�
യിൽ അവിെട ഇരുന്നിട്ടുണ്ടു്. ചിലേപ്പാൾ നടുവത്തച്ഛ�
നും െചന്നുകൂടും. നടുവത്തു മഹൻനമ്പൂരിയും കുഞ്ഞിരാ�
മവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ശിഷ്യനായി അവിെട താമസിച്ചു.
ഇവെരയുംകൂടി ആ സംഘത്തിൽ േചർേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
അങ്ങെന ആ കവികൾ സേമ്മളിക്കുേമ്പാൾ ഇന്ന വിഷ�
യെത്തപ്പറ്റി ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര പദ്യംവീതം
എഴുതണെമന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തും. സമസ്യാപൂരണം,
സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളുെട ഭാഷാവിവർത്തനം, ഋതുവർണ്ണ�
നം, ഉദയാസ്തമയചിത്രണം എന്നിങ്ങെന പലതും പ്രശ്ന�
പരിപാടിയിൽ ഉൾെപ്പടും. ചിലേപ്പാൾ നാടകരചനയും
ഖണ്ഡകാവ്യരചനയും ഉണ്ടാകും. െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�
നാണു് ആ പരീക്ഷകളിൽ പ്രാേയണ ഒന്നാമനായി
ജയിക്കുക; പുറേക കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും കുഞ്ഞി�
രാമവർമ്മത്തമ്പുരാനും. അതിെന്റ പശ്ചാൽഭാഗത്തു
കാത്തുള്ളിയും രാജനും സമശീർഷന്മാരായി നിലെകാ�
ള്ളും. െവണ്മണി മഹൻ ഒടുവിേല എഴുതിത്തീർക്കയു�
ള്ളു. എങ്കിലും സ്വാരസ്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവെരെയല്ലാം പ്രാ�
േയണ കവച്ചുവയ്ക്കും. അേദ്ദഹം സംസ്കൃതപരീക്ഷകളിൽ
പങ്കുെകാണ്ടിരുന്നില്ല. പ്രസ്തുത പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക�
ളായ ചില കവികെളപ്പറ്റി െവണ്മണി അച്ഛനും മഹനും
രാജനും ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധ�
രിക്കുന്നതു രസകരമായിരിക്കും.

“ജാതിത്തത്തിന്നു രാജൻ; ദ്രുതകവിതയതിൽ–
ക്കുഞ്ഞഭൂജാനി; ഭാഷാ–

രീതിെക്കാക്കും പഴക്കത്തിനു നടുവമിട–
യ്ക്കച്യുതൻ െമച്ചേമാേട

ജാതപ്രാസം തകർക്കും; ശുചിമണി രചനാ–
ഭങ്ഗിയിൽെപ്പാങ്ങിനില്ക്കും;

േചേതാേമാദം പരെക്കത്തരുവതിെനാരുവൻ
െകാച്ചുെകാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ.” (െവണ്മണിഅച്ഛൻ)

“ഭാഷാരീതിപ്പഴക്കത്തിനു നടുവ,മതി–
പ്രാസെമണ്ണിെപ്പറുക്കി–

േശ്ശാഷിച്ചീടാെത കുത്തിത്തിരുകിവിടുവതി–
ന്നച്യുതൻ െമച്ചേമാേട,

േഘാഷിക്കും കുഞ്ഞുഭൂപൻ, ലഘുരസഫലിതം
രാജവിപ്രൻ ചമയ്ക്കും;

േതാഷം സർവർക്കുെമാപ്പം തരുവതിെനാരുവൻ
െകാച്ചുെകാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ.” (െവണ്മണി മഹൻ)

ഇതിനു “കുഞ്ഞുകുട്ടൻ േദാഷംകൂടാതുരപ്പാൻ, പടുമതി
ഫലിതത്തിന്നു രാജാവുെമേന്താ േശഷം െചാല്ലുന്നു?
േശഷാംശജപുരുഷനേഹാ െകാച്ചുെകാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ”
എെന്നാരു പാഠാന്തരവും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

“മഞ്ജുത്വം ൈകക്കലാക്കീ കവികുലതിലകൻ
െകാച്ചുെകാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ

കുഞ്ഞിക്കുട്ടക്ഷിതീശൻ ദ്രുതതരകവിതാ–
ൈവഭവം െകാണ്ടുേപായീ;

രഞ്ജിക്കുമ്മാറു തീർത്താൻ പല കൃതികെളയും
കുഞ്ഞിരാമക്ഷിതീശൻ;

ഭഞ്ജിക്കാേത കടിഞ്ഞിൽപ്രസവസദൃശമായ്
ഞാനുെമാപ്പിച്ചുമാറീ.” (ഒറവങ്കര രാജൻ)

അതതു കവികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കൃതികൾ ആ സദ�
സ്സിൽ അരേങ്ങറ്റത്തിൽ െകാണ്ടുവരണെമന്നും ഒരു നിർ�
ബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങെന ദൃഢതരമായ അഭ്യാസ�
േയാഗം സിദ്ധിച്ച അവരുെട കവിതകൾ അത്രമാത്രം
വിശിഷ്ടങ്ങളായതിൽ എന്താണു് ആശ്ചര്യം? 1065 മു�
തൽ ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യംമൂലം െവണ്മണി അച്ഛൻ െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂർ േപാകാതായി. അന്നു മുതൽ ആ കളരിയി�
െല ഭാഷാശാഖയുെട ഗതി അല്പം മന്ദീഭവിച്ചു. 1068-ൽ
മഹെന്റ മരണേത്താടുകൂടി ആ പദ്ധതി ഉത്സന്നമായി.
1074-ൽ കൃഷ്ണശാസ്ത്രികൾ പേരതനായേതാടുകൂടി സംസ്കൃ�
തകവിതാപരിശീലനവും അവസിതപ്രായമായിത്തീർ�
ന്നു.

മരണം
കാവ്യമർമ്മജ്ഞതേപാെല കാര്യമർമ്മജ്ഞതയും അച്ഛ�
ന്നുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സ്വകുടുംബെത്ത സാമ്പത്തി�
കമായുള്ള ൈവഷമ്യങ്ങളിൽനിന്നു സമുദ്ധരിക്കുവാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. 74-ാമെത്ത വയസ്സുവെര ജീ�
വിച്ചിരുന്ന അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് 1066-ാമാണ്ടു വൃശ്ചിക�
മാസം 13-ാം൹ വാതേരാഗം മൂർഛിച്ചു പരഗതിെയ പ്രാ�
പിച്ചു. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹം അനുഷ്ഠി�
ച്ച േസവനത്തിെന്റ സ്വരൂപെമെന്തന്നു മഹൻ തെന്ന
ജൂബിലി മേഹാത്സവം ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ സ്പഷ്ടമായി
െചയ്തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന പ്രകൃതത്തിൽ അനുസേന്ധയമാ�
ണു്.

“അച്യുതഭക്തജനങ്ങളിൽവച്ചു മി–
കെച്ചാരു പുരുഷൻ, വിഗളിതപരുഷൻ,
വിച്യുതകലിമല, നവികല [1] കവികുല–
നച്ചിതമിളകിന ധവളസുരത്നം
സ്വച്ഛസുഭാഷാകവിതാവഴികള–
ടച്ചഥ കാടുപിടിച്ചുകിടന്നതു
നിശ്ചിതഹൃദയനതായിെച്ചന്നു വ–
ലിച്ചുതുറന്നഴകാക്കീട്ടതിേല
നൽച്ചതികൂടാതങ്ങിെന വഴി കാ–
ണിെച്ചാരു തുണയാെയല്ലാവെരയും
ഇച്ഛകൾേപാെല നടത്തീടും ബഹു–
െമച്ചമിയെന്നാരു സുകൃതി സുശീലൻ.”

തെന്റ മരണത്തിനുമുൻപുതെന്ന അച്ഛനു താൻ ബീജാ�
വാപം െചയ്ത സാഹിത്യസന്താനം പുഷ്പിക്കുകയും ഫലി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നതു കണ്ടു സേന്താഷിക്കുവാൻ അവ�
സരം കിട്ടി. േപാെരങ്കിൽ തെന്റ അനർഘമായ സരസ്വ�
തീപ്രസാദം തെന്നക്കാൾ മഹത്തരന്മാരായ രണ്ടു പു�
ത്രന്മാർക്കും–മഹൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
തമ്പുരാന്നും–ൈപതൃക സ്വത്തുേപാെല പങ്കുെവച്ചു െകാ�
ടുക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു. മഹാഭാഗനായിരുന്ന അേദ്ദ�
ഹം മാതൃഭാഷെയ തദ്വാരാ പതിന്മടങ്ങു ഭാഗ്യവതിയും
സമ്പത്സമൃദ്ധയുമാക്കിയതിനുേമേല പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കു�
ള്ളിൽ തിേരാധാനം െചയ്തുള്ളു.

കൃതികൾ
െവണ്മണി അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരു�
ന്നിട്ടും അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വാങ്മ�
യസമ്പത്തു വളെര ഹ്രസ്വമാെണന്നുള്ളതു് അത്ഭുതമാ�
യിരിക്കുന്നു. (1) ചില കീർത്തനേശ്ലാകങ്ങൾ, (2) ശൃംഗാ�
രേശ്ലാകങ്ങൾ, (3) അടിയറേശ്ശാകങ്ങൾ, (4) ഒരു ഹർ�
ജ്ജി, (5) രാേമശ്വരയാത്രെയപ്പറ്റി ആറു േശ്ലാകങ്ങൾ,
കുേറ പലവക േശ്ലാകങ്ങൾ–കഴിഞ്ഞു അേദ്ദഹത്തിേന്റ�
െതന്നു് ഇതുവെര അറിയെപ്പട്ടിട്ടുള്ള കൃതികളുെട വിഷയ�
സൂചി; കൂടാെത ഒരു പറയൻ ഗണപതിയുമുണ്ടു്. ആെക
96 േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം! എന്നാൽ ആ േശ്ലാകങ്ങൾ പു�
തിയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സകലമുഖങ്ങെളയും സാരമാ�
യി സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ ഇളംൈതതെന്നയാണു് മഹ�
െന്റ കൃതികളിൽ വടവൃക്ഷാകൃതിയിൽ വാച്ചുതഴയ്ക്കുന്നതു്.
മുക്തകങ്ങൾ എന്ന നിലയിേല അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�
െല പദ്യങ്ങൾക്കു് ആസ്വാദ്യതയുള്ളു. അതിലധികമായി
ഒരു വിജയം അവയ്ക്കു് അേദ്ദഹം അഭിലഷിച്ചിരുന്നിരി�
ക്കയുമില്ല. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദാഹരണരൂപത്തിൽ
ഉദ്ധരിക്കാം.

1 ശ്രീകൃഷ്ണൻ:
“േകാടക്കാർവർണ്ണേനാടക്കുഴെലാടു കളി വി–

േട്ടാടിവന്നമ്മതേന്റ
മാെടാക്കുംേപാർമുലപ്പാലമിതരുചി ഭുജി–

ച്ചാസ്വദിക്കും ദശായാം
ഓടിക്രീഡിച്ചു വാടീടിന വദനകലാ–

നാഥഘർമ്മാമൃതെത്ത–
ക്കൂെടക്കൂെടത്തുടയ്ക്കും സുകൃതനിധി യേശാ–

ദാകരം ൈകെതാഴുേന്നൻ.”

ഈ േശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രേണതാവു പൂേന്താട്ടത്തു്
അച്ഛനാെണന്നും പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ‘ഉത്സംഗത്തി�
ലിരുത്തി’ ‘നിെല്ലന്നും േപടി’ ഈ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ�
ക്കും കൂടി അേദ്ദഹത്തിൽ കർത്തൃത്വം ആേരാപി�
യ്ക്കുന്ന ചില സമകാലികന്മാരുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ
േശ്ലാകങ്ങളിൽക്കൂടി ഞാൻ കാണുന്നതു െവണ്മണി
അച്ഛെനത്തെന്നയാണു്.

2 രാേമശ്വരയാത്ര:
“മധുരാധരിമാർമേണ! മേനാേജ്ഞ!
മധുരാമന്ദിരമാം മഹാപ്രേദശം
വിധിനാ മമ കണ്ണുെകാണ്ടു കാണ്മാ–
നധുനാ സംഗതി വന്നുസംഭവിച്ചു.”

സ്ത്രീകെള അഭിസംേബാധനം െചയ്തുെകാണ്ടു കഥാ�
ത്മകങ്ങേളാ വർണ്ണനാത്മകങ്ങേളാ ആയ കൃതി�
കൾ രചിക്കുക എന്ന കവന പദ്ധതിയുെട മാർഗ്ഗദർ�
ശി അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടായിരുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നു.
ആ രീതി േശ്ലാകങ്ങളിെല വിടവടയ്ക്കാനും പാമരന്മാ�
െര പാട്ടിലാക്കാനും ഒേര സമയത്തിൽത്തെന്ന പ്ര�
േയാജനെപ്പട്ടു. ഭാഷാകവിതയിൽ കത്തിടപാടുകൾ
ആരംഭിച്ചതും അേദ്ദഹമാണു്.

3 സ്ത്രീചാടു:
“ചാരീടണം ചടുലചാരുകടാക്ഷെമന്നിൽ–
ച്ചാറീടണം ചടുലവാണി! കൃപാരസം േത!
മാറീെടാലാ മതി മറക്കിലുെമെന്റ നല്ല
നാരീജനങ്ങളണിയും നവരത്നമാേല!”

4 “വദനസ്തുതിയല്ല വല്ലേഭ! നിൻ
വദനത്തിങ്കൾ മറഞ്ഞുേപാകമൂലം
മദമത്തമതങ്ഗജപ്രയാേണ!
മദനത്തീെയരിയുന്നു മാനേസ േമ.”

5 സ്ത്രീവർണ്ണനം:
“തങ്കേക്കാപ്പും തരംേചർെന്നാരു തരിവളയും

േതാടയും നാസികാഗ്ര–
ത്തിങ്കൽേച്ചരുന്ന നാസാമണിയുമുടനണി–

ഞ്ഞാളിമാേരാടു കൂടി
തിങ്കൾെക്കാക്കും മുഖം നല്പരിമൃദുഹസിതം–

െകാണ്ടേഹാ! മുഗ്ദ്ധമാക്കി–
െക്കാങ്കക്കുന്നും തുളുമ്പിെച്ചാരു തരുണി വരു–

ന്നുെണ്ടേടാ കണ്ടുെകാൾക.”

സൂക്ഷിച്ചാൽ പുനരുക്തം, നിരർത്ഥകം മുതലായ
ശബ്ദേദാഷങ്ങൾ ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽേപ്പാലുമുണ്ടു്.
എങ്കിലും ഇവയ്ക്കുള്ള ശ്രവണമാധുര്യം അന്യാദൃശംത�
െന്ന. ഏതാനും ചില അശ്ലീല േശ്ലാകങ്ങളും നമ്മുെട
കവി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ പരിപാടിെയപ്പറ്റി േമൽ വി�
മർശിക്കാം.

ഒരു പറയൻ ഗണപതി
1039-ൽ തീെപ്പട്ട െകാച്ചിവിശാഖംതിരുനാൾ രവിവർമ്മ
വലിയതമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് ഈ കൃതി
രചിച്ചതു്. ഇതിൽ അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണെനയും വാസുേദവപു�
രത്തു വാസുേദവെനയും വന്ദിച്ചിട്ടുള്ളതു കവിയ്ക്കു കുടമാളൂ�
രിൽനിന്നുള്ള വിവാഹംനിമിത്തം ആ േക്ഷത്രങ്ങൾ സു�
പരിചിതങ്ങളായിത്തീർന്നതുെകാണ്ടാണ്.

1. കവി=കവിത.



5 െവണ്മണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാടു്
(1019–1068)

കുടുംബം
െവണ്മണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാടു് 1019-ാമാണ്ടു േമടമാസം
6-ാം൹ ജനിച്ചു. കുടമാളൂർ െപാല്പാക്കര (െപാലപ്പാ)
മനയാണു് അമ്മാത്തു് എന്നു മുൻപു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവിടെത്ത ശ്രീേദവി അന്തർജ്ജനമാണു്
മാതാവു്. കദംബൻ എന്നായിരുന്നു േപർ. ഉണ്ണിയുെട
ജാതകം കുറിച്ചു കിട്ടണെമന്നു് അച്ഛൻ വിദ്വാൻ ഇളയത�
മ്പുരാേനാടു് ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ “അച്ഛെന്റ േശഷക്രിയ
െചയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള ആയുസ്സ് ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടു്; നല്ല
കവിയായിത്തീരും. എങ്കിലും എല്ലാത്തിലും മാന്ദ്യവുമു�
ണ്ടാകും” എന്നു് ആ മഹാത്മാവു മറുപടി പറഞ്ഞുവേത്ര.
1045-ൽ നമ്മുെട കവി മുണ്ടായെതക്കനിേയടത്തു മന�
യ്ക്കൽ നിന്നു കാളീേദവിെയ വിവാഹം െചയ്തു. അതിൽ
രണ്ടു സ്ത്രീസന്താനങ്ങേള ഉണ്ടായുള്ളു. അവരിൽ ഒരു
െപൺകുട്ടി മരിച്ചുേപായി. അവശിഷ്ടയായ ഇട്ടേങ്ങലി
അന്തർജ്ജനെത്ത ആലത്തൂർ മനക്കേലയ്ക്കു വിവാഹം
െചയ്തുെകാടുത്തു. അതിൽ സന്തതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ആ
അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ ജനനം 1054-ലായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
മഹനു സംസ്കൃതത്തിൽ പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരി�
ക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തെന്റ കവിതകളിൽ അേദ്ദഹം
അങ്ങിങ്ങു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കൃതസാഹിത്യപരിച�
യം പ്രാേയണ േകട്ടറിവിെന്റ ഫലമാണു്. െകാടുങ്ങല്ലൂർ
േകാവിലകത്തായിരുന്നുവേല്ലാ മിക്കവാറും താമസം.
അവിടെത്ത സഹൃദയസേമ്മളനത്തിൽ നിന്നു് അസാ�
മാന്യമായ കവിതാവാസനയുള്ള ഒരാൾക്കു യാെതാ�
രുതരത്തിലുള്ള ഗുരുകുലേക്ലശവും കൂടാെത പഠിക്കാവു�
ന്നെതല്ലാം അേദ്ദഹം പഠിച്ചു. അങ്ങെന േലാകവ്യുൽപ�
ത്തിയുറച്ചു. താൻ േകട്ട േശ്ലാകങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനും
ഉണ്ടാക്കിയ കവിതകൾ ഏതു കാലത്തും െചാല്ലുന്നതി�
ന്നും േവണ്ട േമധാബലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈനസർഗ്ഗി�
കസിദ്ധികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. മടി കൂെടപ്പിറവിയാെണ�
ന്നു തെന്ന പറയാം. അതിെനപ്പറ്റി അേദ്ദഹം തെന്ന
േകാടേശ്ശരി കുഞ്ഞൻതമ്പാനു് എഴുതിയ ഒെരഴുത്തിൽ

“സ്വേതതേന്ന ശുദ്ധംകുഴിമടിയെനന്നല്ലറിക സ–
ന്മേത! ദീനക്കാരൻ, പുനരിവനമാന്തെക്കാടിമരം”

എന്നു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നടുവത്തച്ഛൻനമ്പൂരിക്കുള്ള
ഒരു കത്തിലും “ഒട്ടമാന്തവുെമനിക്കുണ്ടാകെകാണ്ടാ�
ണേഹാ” മറുപടി അയക്കുവാൻ താമസിച്ചെതന്നു പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “കുറുമടി കുടിെകാണ്ട െവണ്മണിക്ഷ്മാ�
സുരമണി” എന്നും “മഹെന്റ മന്ദത കടംേമടിച്ചുെവന്നാ�
യ് വരാം” എന്നും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ചില കത്തുകളിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആ മാന്ദ്യം
പരമാർത്ഥമാണു്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ മുഖ്യകൃതികളിൽ ജുബിലിമേഹാത്സവം തു�
ള്ളൽ, അജാമിളേമാക്ഷം മണിപ്രവാളം ഇവെയാഴിെക
മെറ്റാന്നും പൂർണ്ണമാകാത്തതു്. അച്ഛനല്ലാെത അേദ്ദഹ�
ത്തിനു േവേറ ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി െവളി�
െപ്പടുന്നില്ല. ആ കവിപുങ്ഗവെനപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനു�
ള്ള ഭക്തിപാരവശ്യം നിസ്സീമമായിരുന്നു. കവിതാമാർഗ്ഗ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത ചരിപ്പിച്ചതു് അച്ഛനായിരുന്നുെവ�
ന്നു്. പാഞ്ചാലീ സ്വയംവരം ഓട്ടംതുള്ളലിൽ അേദ്ദഹം

“ഭാഷാേദവി കടാക്ഷിച്ചരുളിന
ഭാഷാകവികുലമകുടമഹാമണി–

ഭൂഷായിതനതിദുഷ്കൃതരാഗ–
േദ്വഷാദികളില്ലാെത്താരു ധീരൻ

സജ്ജനസമ്മതനുജ്ജ്വലനതുലൻ
മജ്ജനകൻ പരെമെന്നാടിദാനീം

അർജ്ജുനനുെട കഥെയാന്നു കഥിപ്പാ–
നുൾജ്ജനിതാദരമരുളിെച്ചയ്തു.”

എന്ന വരികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ കൃതി 1053-േല
രചിച്ചിട്ടുള്ളുെവങ്കിലും അേദ്ദഹെത്ത അച്ഛൻതെന്നയാ�
ണു് ആ സരണിയിൽ ആദ്യകാലംമുതല്ക്കു പര്യടനം െച�
യ്യിച്ചതു് എന്നു് ഐതിഹ്യം േഘാഷിക്കുന്നു.

“ലാളിത്യം കലരും ലസൽക്കവിതയാം
കല്യാണിെയസ്സന്തതം

ലാളിച്ചർത്ഥഗുണങ്ങൾ, ശയ്യ,
ബഹുലാലങ്കാരസംഘാദികൾ

കാളും കൗതുകേമാടണച്ചു പുകൾ
െപാങ്ങിച്ചുെള്ളാെരന്നച്ഛെന–

ക്കാളും കൗശലമിന്നിയാർക്കവെള
രക്ഷിപ്പാനിതിപ്പാരിേട?”

എന്നു കട്ടക്കയത്തിൽ െചറിയാൻമാപ്പിളയ്ക്കയച്ച മെറ്റാ�
രു കത്തിലും േവെറ അവസരങ്ങളിലും കവി അച്ഛെന്റ
കവിതാ ൈവശിഷ്ട്യെത്ത അനുകീർത്തനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
“നമേസ്ത മൽ ഗുരുേശ്രഷു! നമേസ്ത നടുവദ്വിജ” എന്നും
മറ്റും നടുവത്തച്ഛൻ നമ്പൂരിെയ അേദ്ദഹം അഭിവാദനം
െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതു് ഔപചാരികെമേന്ന കരുേത�
ണ്ടതുള്ളു. നടുവത്തച്ഛൻ 1016-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിലാ�
ണു് ജനിച്ചതു്. തന്നിമിത്തം കവിതെകാെണ്ടന്നേപാെല
വയസ്സുെകാണ്ടും കവിക്കു് അേദ്ദഹം ബഹുമാന്യനായിരു�
ന്നു. ചിത്രെമഴുത്തിൽ കുേറ വാസനയുണ്ടായിരുന്നുെവ�
ങ്കിലും അതും മടിനിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു പഠിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല.

ജീവിതം
മഹെന്റ ജീവിതം സംഭവബഹുലമായിരുന്നില്ല. “േപാ�
യാൽേപ്പായ വഴിക്കു േപാകുെമാരു തൂമ്പും വാലുമില്ലാ�
െത” എന്ന മട്ടിൽ അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിച്ചും, അതതു
േദശത്തിെല കവികളുമായി സല്ലപിച്ചും, െവടിെപാട്ടി�
ച്ചും, ചിരിച്ചും, ചിരിപ്പിച്ചും, ഉത്സവാദികളായ ആേഘാഷ�
ങ്ങൾ കണ്ടും, പുതിയ കവിതകൾ ആരംഭിച്ചും, പിന്നീടു്
അവയുെട പൂരണെത്തപ്പറ്റി യാെതാന്നും ചിന്തിക്കാ�
െതയും, അങ്ങെന ഒരു അലസജീവിതമാണു് അേദ്ദഹം
നയിച്ചതു്. ചിലേപ്പാൾ ഇല്ലത്തും െകാടുങ്ങല്ലൂരും, മറ്റു
ചിലേപ്പാൾ എറണാകുളത്തും തൃപ്പൂണിത്തുറയും, േവേറ
ചിലേപ്പാൾ അടൂരിനടുത്തുള്ള ഒറവങ്കരരാജെന്റ വസതി�
യിലും, ചാലക്കുടിയിൽ നടുവത്തച്ഛേനാടുകൂടിയും, വല്ല�
േപ്പാഴും അമ്മാത്തും താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂർ താമസിക്കുേമ്പാൾ അച്ഛനില്ലാത്ത അവസര�
ങ്ങളിൽ ഭാഷാകവിതക്കളരിയിെല ആശായ്മസ്ഥാനം
അേദ്ദഹത്തിലാണ് സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. തദ്വാരാ
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ തെന്റ ശിഷ്യനാെണന്നുേപാലും
അേദ്ദഹം അഭിമാനിച്ചുേപാന്നിരുന്നു. പാഞ്ചാലീ സ്വ�
യംവരം തുള്ളലിൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും ആ ഗുരുശി�
ഷ്യബന്ധം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹെത്ത കവി തെന്റ
‘കണ്മണി’െയന്നാണു് വർണ്ണിക്കുന്നതു്. കുടമാളൂർ െച�
ന്നാലും അധികം താമസിച്ചുവന്നതു വയസ്കരയില്ലത്താ�
യിരുന്നു. ആ വഴിക്കു് അവിടെത്ത പണ്ഡിതവേരണ്യനും
ഭിഷഗാചാര്യനുമായ ആര്യൻനാരായണൻ മൂസ്സതിെന്റ
സൗഹാർദ്ദം സമ്പാദിച്ചു. െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിക്കു
േകാട്ടയത്തുവച്ചും മറ്റും അേദ്ദഹവുമായുള്ള സഹവാസം�
നിമിത്തം പല കവനകലാമർമ്മങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുവാൻ
ഇടവന്നു. കുണ്ടൂർ നാരായണേമേനാൻ തുടങ്ങിയ േവെറ
പല കവിവര്യന്മാർക്കുംകൂടി അേദ്ദഹം സാഹിത്യാചാ�
ര്യനായിരുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അങ്ങെന
ഒട്ടുവളെര സുഹൃത്തുക്കേളയും ശിഷ്യന്മാേരയും സമ്പാദി�
ക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു തെന്റ നിരന്തരസഞ്ചാരത്തിനി�
ടയിൽ സാധിച്ചു.

മരണം
മഹെന ഒരു മാറാശ്ശല്യമായി അലട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നതു്
അഗ്നിമാന്ദ്യമാണു്.

“വാച്ചീടും പ്രാണദുർേവദന ബഹുകഠിനം
ചുെണ്ടലിക്കങ്ങു കണ്ടൻ–

പൂച്ചയ്ക്കുത്സാഹമുൾെക്കാണ്ടിളകിന വിളയാ–
ട്ടങ്ങളിെന്നന്നേപാെല

തീർച്ചയ്ക്കിക്കാര്യേമാതാമധികതരെമനിക്ക–
ഗ്നിമാന്ദ്യാദിദീനം

മൂർച്ഛിച്ചേയ്യാ! കിടക്കുെമ്പാഴുതിവിെട നിന–
ക്കുദ്യമം ഹൃദ്യമേത്ര.”

കവിപുഷ്പമാലയിൽ അേദ്ദഹം കാത്തുള്ളിേയാടു പരിഭ�
വിക്കുന്നു.

“കണ്ണിൽത്തീയുണ്ടു കാമാന്തക! തിരുമകനാ–
ണഗ്നിഭൂവത്ഭുതം തീ–

ക്കണ്ഡേത്തലാണു് നൃത്തം തവ പുനരനല–
ക്കാട്ടു ശാന്തിക്കുമുണ്ടു്;

തിെണ്ണെന്നന്നിട്ടുമത്യാശ്രിതനടിയനിലീ
യഗ്നിമാന്ദ്യം വരുത്തി–

ദ്ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നെതന്തിങ്ങെന പലവഴിയായ്–
ത്തീയു തൃക്കയ്യിലിേല്ല?”

എന്ന് ശ്രീപരേമശ്വരേനാടു് ആ യാതനയിലും ഫലിത�
ൈശലി വിടാെത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അേതാടുകൂടി അർശ�
സ്സിെന്റ ഉപദ്രവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, മരണേഹ�
തുകമായി ഭവിച്ച േരാഗം വസൂരിയാണു്. 1068-ാമാണ്ടു
വൃശ്ചികത്തിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ വച്ചു െകാല്ലേന്താറും പതി�
വുള്ള നവരക്കിഴിയും അതിനു േമൽ നല്ലിരിക്കയും കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ദീനം ആരംഭിക്കയും അതു് അസാധ്യാ�
വസ്ഥയിൽ എത്തിേച്ചർന്നു മകരം 2-ാം൹ ആ മഹാപു�
രുഷൻ കാലധർമ്മെത്ത പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു. േരാ�
ഗശയ്യയിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ തെന്റ പ്രിയസുഹൃത്തായ
സി.പി. അച്യുതേമേനാെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിലുള്ള ഒരു
നാടകേയാഗക്കാർ അവിെട േപാകുകയും ഒരു മംഗല�
േശ്ലാകം േവണെമന്നേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. അതനുസ�
രിച്ചു കവി അവർക്കു് എഴുതിെക്കാടുത്ത േശ്ലാകം തെന്റ
ചമരേശ്ലാകമായാണ് കലാശിച്ചതു്. ആ േശ്ലാകം താെഴ
ഉദ്ധരിക്കാം.

അേയ്യാ! നെല്ലാരരങ്ങണഞ്ഞഭിനയത്തിെന്നാത്ത
കാേലാചിത

ക്കേയ്യാരാന്നു തുടർന്നു നല്ല നടെനന്നാേപ്പരു
േകൾപ്പാനഹം

പീയൂഷാംശുകലാകലാപദയിേത! ഭക്തപ്രിേയ!
നിൻകൃപാ–

പീയൂഷത്തിനു ൈകെതാഴുന്നു ജഗദാലംേബ!
കുരുംേബശ്വരീ!”

കൃതികൾ
മഹൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിെല ബാല്യകാലെത്ത കൃതികൾ
ഏെതല്ലാെമന്നറിയുന്നില്ല. 1048-ാമാണ്ടു തുടങ്ങി അേദ്ദ�
ഹെമഴുതിയ (1) പൂരപ്രബന്ധം മുതല്ക്കുള്ള വാങ്മയങ്ങ�
ളിൽ ചിലെതല്ലാം അവേശഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (2) അംേബാ�
പേദശം മണിപ്രവാളം, (3) കുേചലവൃത്തം ശീതങ്കൻതു�
ള്ളൽ, (4) ത്രിപുരദഹനം ആട്ടക്കഥ (ഈ രണ്ടു കൃതിക�
ളും 1052-ൽ എഴുതി). (5) ഭൂതിഭൂഷചരിതം മണിപ്രവാ�
ളം (1052-ൽ തുടങ്ങി) (6) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം ഓട്ടൻ�
തുള്ളൽ (1053-ലും), (7) അജ്ഞാതവാസം ആട്ടക്കഥ
(1055-ലും), (8) കാമതിലകം ഭാണം (1058-ലും ആരംഭി�
ച്ചു). (9) ജൂബിലി മേഹാത്സവം ഓട്ടൻതുള്ളൽ (1062-ൽ
രചിച്ചു. (10) പ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവം നാടകം, (11) പുരന്ദരാ�
രുണം നാടകം, (12) പൂയൂഷവീേര്യാദയം നാടകം ഇവ
നാലും 1064-നു േമൽ എഴുതിയവയവാണു്. 1065-ൽ
അതിേമാഹവും 1066-ൽ പ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവവും 1067-
ൽ മറ്റു രണ്ടു നാടകങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു. (14) നളചരിതം
വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (15) കീചകവധം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (16) കാളി�
യമർദ്ദനം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (17) ഹരിണീസ്വയം�
വരം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (18) സങ്ഗേമശാഷ്ടകം
(1066-ൽ എഴുതിയതു്), (19) കുേചല േഗാപാലശതകം
നാലുേപർ കൂടി എഴുതിയതിൽ ഒടുവിലെത്ത ഭാഗം (20)
ഒരു പറയൻഗണപതി, (21) ഹിരണ്യാക്ഷവധം ആട്ട�
ക്കഥ, (22) പലവക കീർത്തന േശ്ലാകങ്ങൾ, സംഭാവ�
നേശ്ലാകങ്ങൾ, ഛായാേശ്ലാകങ്ങൾ, എഴുത്തുകൾ, സമ�
സ്യാപൂരണം മുതലായവയാണ് ഇതരകൃതികൾ. െവ�
ണ്മണിക്കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
അജാമിളേമാക്ഷം മണിപ്രവാളത്തിെന്റ കർത്താവു് കു�
ണ്ടൂർ നാരായണേമേനാനാണ്. കുേചലവൃത്തം തുള്ളലും
ത്രിപുരദഹനം ആട്ടക്കഥയും കണ്ടു കിട്ടീട്ടില്ല. അജ്ഞാ�
തവാസം ഒളപ്പമണ്ണമനയ്ക്കൽ കവി േപായിരുന്നേപ്പാൾ
അവിടെത്ത അഞ്ചാമൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല അേപക്ഷാനു�
സരണം രചിച്ചതായി കാണുന്നു. “പ്രാജ്ഞാനാം പ്രഥമ�
സ്യ വീചിജലമൃദ്വിപ്രസ്യ തൽപഞ്ചമസ്യാജ്ഞാ” എന്നു്
അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ േശ്ലാകം മാത്രേമ ആ
ആട്ടക്കഥയിലും നഷ്ടമാകാെതയിരുന്നുള്ളു. ഹിരാണ്യാ�
ക്ഷവധത്തിൽ നിന്നു കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളതു് ഒരു ദണ്ഡകം
മാത്രമാണു്. പീയൂഷവീേര്യാദയം അഞ്ചങ്കങ്ങളിൽ 1067-
ൽ മുഴുമിച്ചതായി െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി േരഖെപ്പടു�
ത്തീട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതിെല ആദ്യെത്ത രണ്ടങ്കങ്ങളിൽ
കൂടുതൽ ഇേപ്പാൾ കാണ്മാനില്ല. സംങ്ഗേമശാഷ്ടകം
1066-ൽ കവി ഇരിങ്ങാലക്കുട താമസിച്ചേപ്പാൾ എഴുതി�
യതാണു്. ചില പ്രധാന കൃതികെളപ്പറ്റി അല്പം പ്രസ്താവി�
ക്കാം.

പൂരപ്രബന്ധം
പൂരപ്രബന്ധം 1048-ലാണു് ആരംഭിച്ചെതങ്കിലും 1000
േശ്ലാകങ്ങൾ അതിൽ അടക്കണെമന്നു കവിക്കു േമാ�
ഹമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു സമയം കിട്ടുേമ്പാെളല്ലാം
അതിൽ അവിടവിെടയായി അതുമിതും പിന്നീടും എഴുതി�
േച്ചർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. െകാച്ചിേക്കാവിലകത്തു് ഇക്കാ�
വമ്മത്തമ്പുരാെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് ആ െകാല്ലത്തിൽ
നടന്ന തൃശ്ശൂർപ്പൂരെത്ത വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്
പ്രസ്തുതകൃതി.

“േതൻ െപാട്ടിേച്ചാർെന്നാലിക്കും മൃദുതരവചനം–
െകാണ്ടു യൂനാം ഹൃദന്തൃ–

ക്കാമ്പാട്ടീടുന്ന െകാണ്ടൽക്കുഴലണിമണിമാർ
കുമ്പിടും തമ്പുരാെന

തമ്പാട്ടിക്കുഞ്ഞി വായിച്ചഖിലമുടനുണ–
ർത്തീടുവാനിപ്രകാരം

ഞാൻ പാട്ടിൽപ്പദ്യമാക്കിപ്പരിചിെനാടറിയി–
ക്കുന്നു വായ്ക്കുന്ന േമാദാൽ.”

എന്നു കവിതെന്ന അക്കാര്യം എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
മഹൻ തെന്റ സുഹൃത്തുക്കളായ ചില നമ്പൂരിമാരുെമാ�
ന്നിച്ചു് എറണാകുളത്തുനിന്നു വഞ്ചിവഴി പൂരത്തിനു പു�
റെപ്പട്ടു് ഇടയ്ക്ക് ഇളംകുന്നപ്പുഴ, ഞാറയ്ക്കൽ എന്നീ സ്ഥല�
ങ്ങളിലും മറ്റും വിശ്രമിച്ചു തൃശ്ശൂരിൽ എത്തുന്നതായാണു്
സങ്കല്പം, എങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അേദ്ദഹം ആ െകാല്ല�
ത്തിൽ പൂരത്തിനു േപാവുകേയ ഉണ്ടായില്ല. പല വിഷ�
യങ്ങെളയുംപറ്റി

“ഉരയ്ക്കണം േകൾക്കിലേഹാ ചിരിച്ചു
മരിക്കണം മാനുഷർ മാന്യകീർേത്ത!”

എന്നു ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിൽ പറ ഞ്ഞിട്ടുള്ളതുേപാെല
ഫലിത രൂപത്തിൽ വർണ്ണിച്ചു േശ്രാതാക്കെള സ്വല്പസ�
മയേത്തക്കു വിേനാദിപ്പിക്കണെമന്നു മാത്രേമ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആ വർണ്ണനാ�
ചാതുര്യം, ആ നർേമ്മാക്തിൈവഭവം, ആ പദഘടനാ�
പാടവം, ആ പ്രാസപ്രേയാഗൈവദഗ്ദ്ധ്യം, ആ ലാളിത്യ�
നിഷ്കർഷ തുടങ്ങിയ സിദ്ധികെളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിനു്
അക്കാലത്തുതെന്ന സ്വാധീനമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. താ�
െഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക:

“ചിതലും ചികിടും മുഖത്തു േമാളീ–
ന്നുതിരും മണ്ണുമതല്ല മൂട്ടയും േകൾ
െകാതുകും കുതുേകന ഞങ്ങളും േച–
ർന്നതുനാൾ െതാട്ടതിേവഴ്ചയായി ബാേല!” 1

“തലെകട്ടും തരളാക്ഷിമാർജനത്തിൻ
മുലെമാട്ടും മുകിൽേവണി! കണ്ടേനരം
നിലവിെട്ടാന്നു പകച്ചുനിന്നുേപായീ
കുല െവട്ടീടിന കുറ്റിവാഴേപാെല.” 2

“ചുണ്ടങ്ങാച്ചന്തി മൂടാെത്താരു െചറുവസനം–
െകാണ്ടേഹാ തറ്റുടുത്തും–

െകാേണ്ടാത്തിൻകയ്യു കാട്ടിക്കുടവയറു തുളു–
മ്പിച്ചു േവർത്താസ്ഥേയാേട

ശുണ്ഠിക്കും നല്ല തൃഷ്ണയ്ക്കുെമാരലർവിശിഖ–
ഭ്രാന്തിനും പാത്രമായി–

ട്ടുേണ്ടാതിക്കദ്വിജന്മാർ പലരുമവെരയും
കണ്ടു ഞാൻ കല്യശീേല!” 3

“ചാരം േതച്ചു പിരിച്ച െചഞ്ചിടകളിൽേച്ചരുന്ന രുദ്രാക്ഷവും
പാരം േകാപരസം കലർന്ന മിഴിയും മാൻേതാൽ

മരഞ്ചാടിയും
ക്രൂരം േചർന്ന കുഠാരമല്ല െകാടിലും ൈകെക്കാണ്ടു

മങ്ങാെതയ–
പ്പൂരത്തിങ്കൽ നടന്നിടുെന്നാരുവെരക്കൂസാെത

േഗാസായിമാർ.” 4

ഭാഷാലാളിത്യം
മഹെന്റ ഭാഷാൈശലിയുെട ലാളിത്യെത്തപ്പറ്റി രണ്ടു വാ�
ക്കു് ഇവിെട പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് അപ്രകൃതമായിരിക്കയി�
ല്ല. പാണ്ഡിത്യത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു ഭാഷെയ വിടു�
വിക്കണെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് കലശലായ നിർബ്ബന്ധ�
മുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കു്
അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ തീവ്രമായി അധികമാരും ഉൽക�
ണ്ഠപ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

“ഉക്തി നല്ലതു സംസ്കൃതം പരമില്ല സംശയെമങ്കിലും
വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവതിന്നു വല്ലതുമാളുകൾ
ശക്തിെകട്ടുചമഞ്ഞിടുന്നതുെകാണ്ടു േകരളഭാഷയായ്
മുക്തിമാർഗ്ഗമതായ സൽക്കഥെയാന്നുടൻ പറയുന്നു

ഞാൻ.”

എന്ന തദ്വിഷകമായ തെന്റ ആശയം അേദ്ദഹം പറ�
യൻഗണപതിയിൽ മാത്രമല്ല ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു്.

“മുക്കാലും മൂഢരാണിജ്ജഗതി ബുധജനം ദുർല്ലഭം നല്ല
ഭങ്ഗ്യാ

തല്ക്കാലം േകട്ടു െകാണ്ടാടുവതറിക
മഹാമൂഢരാണൂഢരാഗം.”

എന്നു് അംേബാപേദശത്തിലും
“തൻഭാഷാതന്വിെയേക്കരളമനുജർ െവടി–

െഞ്ഞാട്ടുമുക്കാലുമിേപ്പാൾ
വൻപാളും ഹൂണഭാഷാവനിതെയ വശമാ–

ക്കുന്നേതാർത്തത്തേലാേട
എൻപാർേശ്വ വന്നു മുൻെചാന്നവളശരണയാ–

യാശ്രയിേച്ചാരുമൂലം
ജംഭാരിപ്രഖ്യ! ഞാനിന്നതിെന നതനര–

ശ്രീകര! സ്വീകരിേച്ചൻ.”

എന്നു െകാച്ചി മഹാരാജാവിന്നു സമർപ്പിച്ച ഒരു േശ്ലാക�
ത്തിലും മറ്റുംകൂടി അതു പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അംേബാപേദശം
േവശ്യകൾക്കു് അവരുെട മുത്തശ്ശിമാർ ആ വൃത്തിെയ�
പ്പറ്റി നല്കുന്ന ഉപേദശെത്ത വിഷയീകരിച്ചു് ഒരു കാവ്യം
നിർമ്മിക്കുക എന്നതു ൈവശികതന്ത്രത്തിെന്റ കാലം�
മുതല്ക്കുതെന്ന ഭാഷയിൽ അനുവർത്തിച്ചുകാണുന്ന ഒരു
സാഹിത്യപരിപാടിയാണു്. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ ഉദയത്തിൽ ചില കവിതകൾ അംേബാപേദശം
എന്ന േപരിൽ ആ വ്യവസായെത്ത പുനരുദ്ധരിച്ചു. െവ�
ണ്മണി മഹൻ മാത്രമല്ല, െകാടുങ്ങല്ലൂർ െകാച്ചുണ്ണിത്ത�
മ്പുരാനും, നടുവത്തു് അച്ഛൻ നമ്പൂരിയും, ഒറവങ്കര നീലക�
ണ്ഠൻനമ്പൂരിയും കൂടി ഓേരാ അംേബാപേദശം എഴുതീട്ടു�
ണ്ടു്. വസന്തതിലകം വൃത്തമാണു് അവർ ആ കൃതികൾ�
ക്കു സ്വീകരിച്ചുവന്നതു്. ഏതു ഭാവവും സ്ഫുരിപ്പിക്കുവാൻ
ആ വൃത്തത്തിലുള്ള കവനത്തിനു െസൗകര്യമുണ്ടേല്ലാ.
ഓേരാ േശ്ലാകത്തിെന്റയും ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്താ�
ദ്യലങ്കാരങ്ങെളെക്കാണ്ടു പൂർവാർദ്ധത്തിെല ഉപേദശം
സാധൂകരിക്കയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാവ്യങ്ങളിെല
രീതി. മഹെന്റ കൃതിയിലുള്ള ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട പകർ�
ത്തുന്നു.

“നീ തുമ്പുവിട്ടു മകേള! പരെമന്തിനിത്ര
പൂതംപിടിെച്ചാരു നടപ്പു? െവടിപ്പു േവേണ്ട?
േഹ തന്വി! േമൽക്കഴുകണം; തിരുമിത്തുടച്ച
മാതംഗിതന്നുടയ ചന്തമനന്തമേല്ലാ.”

ഭൂതിഭൂഷചരിതം
ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിൽ ആെക 428 േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങി�
യിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവയിൽ ആദ്യെത്ത 119 േശ്ലാക�
ങ്ങൾ േകവലം പ്രസ്താവനയിൽെപ്പട്ടതാണു്. മറ്റൂർ നമ്പൂ�
രി തെന്റ ഭാര്യയുമായി ഒരു ദിവസം അവളുെട വീട്ടിൽ
“േമളിച്ചുേമവുന്ന” അവസരത്തിൽ മാനേങ്ങാട്ടു് മഹൻ�
നമ്പൂരി അവിെട െചന്നുേചരുന്നു. അേപ്പാൾ മറ്റൂർ ആഗ�
തേനാടു ഫലിതം തുളുമ്പുന്ന ഒരു കഥ പറയണെമന്നു്
അേപക്ഷിക്കുകയും അേദ്ദഹം സരളാപുരം എന്ന സ്ഥ�
ലത്തു് ഒരു രാത്രിയിൽ താൻ കിടന്ന വീട്ടിൽ ഭർത്താവു
ഭാര്യെയ േകൾപ്പിച്ച കഥ ആഖ്യാനം െചയ്യുകയും െച�
യ്യുന്നു. അഴകാപുരം അഥവാ ലക്ഷ്മീവിലാസം എെന്നാ�
രു പട്ടണം; അവിെട അഴേകശ്വരൻ എെന്നാരു രാജാ�
വു്; ചന്ദ്രേഖടെനന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റയും ഉൽപലമാല�
െയന്നു് പട്ടമഹിഷിയുെടയും േപർ; മന്ത്രി മാണിഭദ്രൻ;
ഉൽക്കൃഷ്ടരീതിയിലുള്ള രാജ്യഭാരം; സന്താനലാഭത്തി�
നുേവണ്ടി രാജാവും മന്ത്രിയും ശിവെന ഭജിയ്ക്കുന്നു; ഭൂതി�
ഭൂഷെനന്നു രാജാവിനും കല്യാണഗുപ്തെനന്നു മന്ത്രിക്കും
ഓേരാ പുത്രന്മാർ ജനിക്കുന്നു. അവരുെട വിദ്യാഭ്യാസം,
നായാട്ടു്, അവിെട രത്നാളിക എെന്നാരു നദി, അതിെന്റ
മറുവശത്തു് ആനന്ദമങ്ഗലം എെന്നാരു േദശം, ആ പു�
ഴയുെട തീരത്തു രാജകുമാരൻ മയെന്റ പുത്രനായ ഉണ്ണി�
മാൻ എെന്നാരാശാരിെയെക്കാണ്ടു മാളിക തീർപ്പിച്ചു്
അവിെട താമസം തുടങ്ങുന്നു; അവിെട ഒരു േമാതിരം
ൈകയിൽ കിട്ടിയതു് ഏെതാരു സ്തീരത്നത്തിേന്റതായി�
രിക്കാെമന്നു് സേന്ദഹിക്കുകയും അവളിൽ അനുരക്ത�
നാകുകയും െചയ്യുന്നു. ഇത്രയുമാണു് കഥ. അതിനുേമൽ
എെന്തല്ലാം എഴുതണെമന്നാശിച്ചിരുന്നുേവാ ആേവാ?
ആശിച്ചാലും അെതങ്ങെന ഫലിയ്ക്കാനാണു്? കഴിഞ്ഞ
കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിക്കുന്നതു് അനാവശ്യമാെണന്നും
പണ്ടെത്ത “നമ്പരതു േപാെട്ട” എന്നും മറ്റൂരിെനെക്കാ�
ണ്ടു് അതിഥിേയാടു പറയിക്കുന്ന അേദ്ദഹം തെന്ന പി�
െന്ന പ്രിയേത്താടുകൂടി രാജപുത്രൻ ഇപ്രകാരം ഓർത്തു
എന്നു് അേഞ്ച അഞ്ചു വാക്കു പറേയണ്ട ഘട്ടത്തിൽ

“പിെന്ന പ്രിേയണ പികഭാഷിണി! രാജപുത്ര–
െനന്നഭ്രേമചകകചാധരിതാന്ധകാേര!
അന്നിപ്രകാരമുടേനാർത്തിതു കാഞ്ചനാര–
വിന്ദഭ്രമൽഭ്രമരകാമ്യകടാക്ഷേമാേക്ഷ!”

എെന്നാരു വസന്തതിലകപദ്യമാണു് നീട്ടിവലിച്ചുവിട്ടിരി�
ക്കുന്നതു്. പിൻകാലത്തു കവി ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിലും കൂ�
െടക്കൂെട േശ്ലാകങ്ങൾ കുത്തിത്തിരുകിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
പ്രസ്താവനയും രാജ്യഭാരവർണ്ണനവും മറ്റും ആ പരിപാ�
ടിയനുസരിച്ചു പിന്നീടു് എഴുതിേച്ചർത്തതാണു്. എഴുതി�
യിടേത്താളം യാെതാരു കഥയുമില്ലാത്ത ഒരു പഴങ്കഥ.
പേക്ഷ കഥയിലല്ല അേദ്ദഹം െമച്ചം േനടിയിരിക്കുന്ന�
തു്; പിെന്നേയാ? ഫലിതത്തിൽ, കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട
ഉച്ഛൃംഖലതെയ തുള്ളലുകളിൽ മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലു�
ള്ള കാവ്യങ്ങളിലും കവി കവച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു. മയെന്റ
മകനാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഉണ്ണിമാൻ എന്ന ആശാരി,
ഭൂതിഭൂഷൻ പഠിക്കുന്നതു “തർക്കവ്യാകരണാദിയാകിയ
മഹാശാസ്ത്രങ്ങൾ േവദങ്ങളും” മാത്രമല്ല, “സർക്കാർനീ�
തിയുമിങ്ഗിലീഷു മുറ നല്ലാക്കട്ടും” (ആക്റ്റും) കൂടിയുണ്ടു്.
പ്രസ്തുതകൃതിയിെല

“അതിമിനുസമിദാനീെമാന്നു െചാേല്ലണെമന്നാൽ
മതിമുഖിമണിയാേള! ഹന്ത! നിേന്നാടു േവണം,
കഥ പറകിലുറങ്ങും നീയേഹാ പിെന്ന മൂളു–
ന്നതിനിവിെട വിളേക്കാ, കട്ടിേലാ, കട്ടുറുേമ്പാ”

“സാരസ്യശാലിനി! സരസ്വതി! സാധുേവദ–
സാരസ്വരൂപിണി! സുഭാഷിണി! വാണി! നിെന്ന
കാരുണ്യെമങ്കലണവാൻ െതാഴുേതൻ കദംബ–
കാരണ്യവാസിനി! വിലാസിനി! ഞാനിദാനീം.”

തുടങ്ങിയ മേനാേമാഹനങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ ആർക്കാ�
ണു് മുഖസ്ഥമല്ലാത്തതു്? ചുരുക്കത്തിൽ േകരളവർമ്മ
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ ഭൂതിഭൂഷചരിത്രെത്തപ്പറ്റി
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടു�
ള്ള അഭിപ്രായം അതിനുമാത്രമല്ല, കവിയുെട ഇതര�
കൃതികൾക്കും പറ്റുന്നതാണു്. “ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മേനാ�
ധർമ്മത്തിെന്റ അപ്രതിഹതമായ പ്രവാഹത്തിനു് ഒരു
പ്രകാരത്തിലും ഒരിടത്തും ഒരു തട്ടു വരുന്നില്ല. മെറ്റാ�
രു കവി ശങ്കിക്കുന്ന ദിക്കിൽ ഇേദ്ദഹം എെന്തങ്കിലും
തട്ടിമൂളിക്കും. സരസ്വതീപ്രസാദവിേശഷത്താൽ അതു
ബഹുരസമായിരിക്കയും െചയ്യും. ഗ്രാമ്യേമാ അഗ്രാമ്യേമാ
എന്നും മറ്റുമുള്ള വിചാരം കൂടാെത, േതാന്നിയതു പറയു�
ന്നമാതിരിയാണു് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ േപാക്കു്” എന്നാണു്
അവിടെത്ത അഭിപ്രായം.

കവിപുഷ്പമാല
ചില കവികെള പഴങ്ങളാക്കി വർണ്ണിച്ചു െവണ്മണി
അച്ഛനും അമ്പാടി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണെപാതുവാളും മറ്റും കൂ�
ടി എഴുതിയ “ഉച്ചത്തിൽപ്പറയുന്നു ഞാൻ” എന്ന ഒരു
േശ്ലാകം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ രീതിപിടിച്ചു കുേറ
അധികം കവികെള പുഷ്പങ്ങേളാടുപമിച്ചു കാത്തുള്ളിൽ
അച്യുതേമേനാൻ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു് കവിപുഷ്പ�
മാല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കവിയുെട രുചി�
േഭദത്തിന്നു പുറേമ ചിലേപ്പാൾ വ്യക്തിഗതമായ പക്ഷ�
പാതേമാ വിേദ്വഷേമാ കൂടി നിഴലിക്കുന്നതു സ്വാഭാവിക�
മാകുന്നു. ആ ൈവകല്യങ്ങളിൽ നിന്നു് അച്യുതേമേനാ�
ന്നും ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം പായ്ക്കാട്ടു
നമ്പൂരി എെന്നാരു കവിെയ

“പായ്ക്കാടൻ, പട്ടിനക്കിക്കൃമിപുഴുകളരി–
ച്ചീച്ചയാർക്കുന്ന കണ്ടാ–

േലാക്കാനിച്ചീടുെമച്ചിൽക്കുഴിയതിൽ വളരും
കാവളപ്പൂവതേത്ര”

എന്നു മര്യാദയില്ലാെത ശകാരിച്ചു. ആ അഭിപ്രായത്തി�
നു മഹൻ വിേരാധിയല്ലായിരുന്നു താനും. എന്നാൽ
തെന്റ േസ്നഹിതന്മാരായ വയസ്കര മൂസ്സിനും മറ്റും കാ�
ത്തുള്ളി നല്കിയ സ്ഥാനം തീെര മതിയായിെല്ലന്നു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു േതാന്നി. അതുെകാണ്ടാണു് പ്രസ്തുത കൃതി�
െയപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹം േക്രാധാവിഷ്ടനായതു്. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും ആേക്ഷപേയാഗ്യങ്ങളായി കാണെപ്പ�
ട്ടു. വിേശഷിച്ചു മഹാകവി െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെനപ്പറ്റി
അേദ്ദഹെത്ത ൈകതപ്പൂവിേനാേടാ, താമരപ്പൂവിേനാ�
േടാ, മുല്ലപ്പൂവിേനാേടാ ഉപമിക്കുവാൻ േയാഗ്യതയിെല്ല�
ന്നു് ഉപന്യസിച്ചുെകാണ്ടു്

“േകട്ടാൽ ഭങ്ഗി ചുരുക്കമല്പരസമദ്ധാരാളമിത്യാദിെകാ–
ണ്ടാേട്ട നൽപ്പവിഴാഖ്യമല്ലികയതാകേട്ട പകിെട്ടന്നിേയ

എന്നു പറഞ്ഞത് അക്കാലത്തുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിതയുെട നിലയ്ക്കു കടന്നുതെന്ന േപായി. അേദ്ദഹം
പിൻകാലത്തു് അതിെനപ്പറ്റി േഖദിച്ചു എന്നുള്ളതിനു ഭൂ�
തിഭൂഷചരിതത്തിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ െചന്നാൽ

“െകാച്ചുണ്ണിഭൂപനുെട േകാമളവക്ത്രചന്ദ്രൻ
െമച്ചംകലർന്നു െചാരിയും കവിതാമൃതം േമ
അച്ഛിന്നേമാദെമാടു നിച്ചലുമാസ്വദിയ്ക്കാം.”

എന്നുള്ള പ്രസ്താവന പര്യാപ്തമായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കു�
ന്നു. ഒറവങ്കരരാജനുമായും കാത്തുള്ളി ആ വിഷയത്തിൽ
വാദകലഹം llllനടത്തീട്ടുണ്ടു്. ഈ കവിപുഷ്പമാലാവാദം
1060-ാമാണ്ടിടയ്ക്കായിരിക്കണം. പിന്നീടു് 1061-ൽ കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ കവിഭാരതവും അനന്തരകാലങ്ങ�
ളിൽ ആ പദ്ധതിയിൽ മൂലുർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്ക�
രുെട കവിരാമായണവും ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാ�
െന്റ കവിമൃഗാവലിയും േകായിപ്പള്ളി പരേമശ്വരക്കുറുപ്പി�
െന്റ കവിപക്ഷിമാലയും ആവിർഭവിച്ചു. േവേറയും അത്ര�
തെന്ന ഗുണമില്ലാത്ത ഇതരകൃതികളും ഉണ്ടായി. എല്ലാ
കൃതികളും നിശിതമായ വാദപ്രതിവാദത്തിനു വിഷയീ�
ഭവിക്കുകയും െചയ്തു. കവിക്കു വീരരസപ്രധാനങ്ങളായ
േശ്ലാകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ൈവഭവവും പ്രതി�
േയാഗിെയ അധിേക്ഷപാസ്ത്രങ്ങൾെകാണ്ടു മർമ്മേവധ�
നം െചയ്യുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യവും ആ പ്രത്യുക്തിയിൽ
െതളിഞ്ഞുകാണാം.

“ശങ്കാഹീനം ശശാങ്കാമലതരയശസാ
േകരേളാൽപന്നഭാഷാ–

വൻകാട്ടിൽസ്സഞ്ചരിക്കും സിതമണിധരണീ–
േദവഹര്യക്ഷവര്യൻ

ഹുങ്കാരേത്താെടതിർക്കും കവികരിനിടിലം
തച്ചുടയ്ക്കുെമ്പാൾ നിന്ദാ–

ഹങ്കാരംപൂണ്ട നീയാെമാരു കുറുനരിെയ–
ക്കൂസുേമാ കുന്നിേപാലും?”

എന്നതു പ്രസ്തുതകൃതിയിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്. ഈ
േശ്ലാകത്തിെന്റ ആശയം പഴയതാെണങ്കിലും ഭാഷ�
യിൽ അതിെന്റ ആവിഷ്കരണം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടു്.

കാമതിലകം ഭാണം
ഭാഷയിൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ േസാമതിലകം, െവ�
ണ്മണിമഹെന്റ കാമതിലകം, ചങ്ങനാേശ്ശരി രവിവർമ്മ�
േകായിത്തമ്പുരാെന്റ മദനമഞ്ജരീ വിലാസം, ഇളയിട�
ത്തു ൈതക്കാട്ടു മൂസ്സതിെന്റ ശൃങ്ഗാര മഞ്ജരീമണ്ഡനം,
എരുവയിൽ എം. ചക്രപാണിവാരിയരുെട മാധവീേശ�
ഖരം എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു ഭാണങ്ങേള ആവിർഭവിച്ചി�
ട്ടുള്ളു. േസാമതിലകേമാ കാമതിലകേമാ ആദ്യമുണ്ടാ�
യെതന്നു നിശ്ചയമിെല്ലങ്കിലും അവ രണ്ടും നിഷ്കർഷിച്ചു
വായിച്ചതിൽ േസാമതിലകമായിരിക്കണം കാമതിലക�
ത്തിനു മാർഗ്ഗദർശനം െചയ്തതു് എന്നു് എനിക്കു േതാന്നു�
ന്നു. രണ്ടിലും ഗദ്യെമെന്നാന്നു് ഇെല്ലന്നു തെന്ന പറയാം.
സംസ്കൃതഭാഷണങ്ങളിൽ “കിം ബ്രവീഷി?” എന്നു ഗദ്യം
പ്രേയാഗിേക്കണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

“എേന്നവം പറയുേന്നാ നീയിേന്നരം പരമപ്രിേയ?
നിെന്ന നിെന്നക്കുറിച്ചുള്ളിൽ നന്ദിയുെള്ളെന്നാടഞ്ജസാ?”

എന്നും, െവണ്മണി മഹൻ
“ഈ വിധം പറയുേന്നാ നീ േകവലം പരമപ്രിേയ?
സാർവധാനത്തിലേങ്ങറ്റം േസവനാെമെന്നാടിന്നേഹാ?”

എന്നും േശ്ലാകം െചാല്ലുന്നു.

“നടന്നാേനവേമാതീട്ടാ നടനും നടിയും തദാ
ഉടേന വന്നുേചരുന്നു വിടനാഥനനന്തരം”

എന്നു തമ്പുരാൻ പറയുേമ്പാൾ നമ്പൂരിപ്പാടു്,
“നടേനവമുരച്ചാശു നടന്നാൻ നടിെയാത്തേഹാ
വടിേവാടഥ േചരുന്നുണ്ടുടനാ വിടനായകൻ.”

എന്നാണ് പറയുന്നതു്. േസാമതിലകത്തിെല പാത്ര�
ങ്ങൾക്കു് എല്ലാം കുഞ്ചിക്കുട്ടി, പാറു തുടങ്ങിയ നാടൻേപ�
രുകളാണു് െകാടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ആനന്ദവല്ലി, സംഗീതമ�
ഞ്ജരി മുതലായവയാണു് (സംസ്കൃതരീതിയനുസരിച്ചു്) കാ�
മതിലകത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന േപരുകൾ എെന്നാ�
രു വ്യത്യാസമുണ്ടു്. കാമതിലകം മുഴുവനായിട്ടില്ല. രവി�
വർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ മദനമഞ്ജരീവിലാസത്തിൽ
അല്പേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. അതും അപൂർണ്ണമായിരിക്കുവാനാ�
ണ് മാർഗ്ഗം. 1067-ൽ രചിച്ച വാരിയരുെട മാധവീേശ�
ഖരം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടു്. അേതാടുകൂടി ഭാഷാഭാണ�
ങ്ങളുെട ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നു. പത്തു സംവത്സര�
േത്തക്കു മാത്രേമ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനു് ആയുേര്യാഗമു�
ണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അസഭ്യചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാെത
കഴിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത താദൃശങ്ങളായ കൃതി�
കൾ േമലും ഉണ്ടാകാത്തതു് അന്നെത്ത വിമർശകന്മാരു�
െട പ്രതിേഷധം മൂലമായിരുന്നു. അതു നന്നായിതാനും.
സംസ്കൃതത്തിൽ ഭാണനിർമ്മിതിയുെട കാര്യം ഒന്നു േവ�
െറയാണു്. അതു വ്യവഹാരഭാഷയല്ലാത്തതുെകാണ്ടു്
അത്തരത്തിലുള്ള രൂപകങ്ങളുെട മർമ്മം സാധാരണ
ജനങ്ങൾക്കു സുഗ്രഹമല്ല. അെല്ലങ്കിൽത്തെന്നയും ആ
ഭാഷയ്ക്കു് “അലങ്കരണമാെമല്ലാപ്പദാർത്ഥങ്ങളും” എന്നും
സമർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല.

അത്യന്തം അക്ലിഷ്ടമേനാഹരങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ കാ�
മതിലകത്തിൽ ധാരാളമുണ്ടു്. താെഴ കാണുന്ന കാളയു�
െട ചിത്രം നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കല്ലാെത വരയ്ക്കുവാൻ സാധി�
ക്കുകയില്ല.

“വട്ടക്കണ്ണും വഴിക്കുള്ളകിഴുകളതു കു–
ത്തീട്ടു െചമ്മണ്ണു േചരും

െമാട്ടെക്കാമ്പും കുളമ്പും കുടിലനുെട തുളു–
മ്പുന്ന വൻപും െകാടുമ്പും

കട്ടപ്പൂവാലുെമന്നീവക കലരുെമാരീ–
ക്കൂറ്റെനക്കാണ്കിലുള്ളം

െഞട്ടിേപ്പാം കല്ലു തിന്നീടിലുമുടെന ദഹി–
ക്കും ദഹിക്കാത്തവന്നും.”

“വട്ടച്ചൂട്ടും കുനുട്ടും വലിയ തലെയടു–
പ്പും നടപ്പും െവടിപ്പും

െപാട്ടിച്ചുള്ളഞ്ജനക്കെല്പാടിെയാടു കിടയാം
വൻകറുപ്പും നിരപ്പും

െപാട്ടിേച്ചാരുന്ന ഗർവ്വും ശിവശിവശിവേന!
ൈപക്കെളെച്ചന്നു കുത്തി–

ക്കട്ടിേച്ചാരം വരുത്തുന്നിവനുെട തടിയും
താടയും േപടിയാകും.”

ചുവേട േചർത്തിരിക്കുന്ന സൂതികാവർണ്ണനവും ആ
അനുഗൃഹീതകവിേക്ക നിർവ്വഹിക്കുവാൻ കഴിയൂ.

“ൈതലം താൻ തെന്ന െപാത്തിത്തലമുടി മുറുെക–
െക്കട്ടിനിർത്തീട്ടു വട്ട–

ശ്ശീലെക്കെട്ടാന്നു െകട്ടീട്ടുടനുടെന മുറു–
ക്കിക്കരിച്ചുണ്ടുമാക്കി

മാെലേന്യ മഞ്ഞൾ േചർേന്നാരുടുപുടവ മുല–
ക്കച്ചേയാടും മലർന്നാ–

ക്കാലും നീട്ടിക്കിടപ്പാണിവൾ െചറിയ കയർ–
ക്കട്ടിലിൽക്കുട്ടിേയാടും.”

നാടകങ്ങൾ
നമ്പൂരിപ്പാടിെല നാലു നാടകങ്ങളുേടയും നില പരു�
ങ്ങൽ തെന്ന. പീയൂഷവീേര്യാദയത്തിനാണു് അല്പെമ�
ങ്കിലും െമച്ചം. പ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവത്തിെല ഇതിവൃത്തം
അജ്ഞാതവാസവും, പുരന്ദരാരുണത്തിേലതു ബാല്യു�
ത്ഭവവും പീയൂഷവീേര്യാദയത്തിേലതു് അമൃതമഥനവുമാ�
ണു്. അതി േമാഹത്തിെല പ്രതിപാദ്യം മാത്രേമ സ്വക�
േപാലകല്പിതമായുള്ളു. 1064-ൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ
കല്യാണീനാടകം ഉണ്ടാക്കി. അതുേപാെല ഒരു നാ�
ടകം തെന്നെക്കാണ്ടു് എഴുതാൻ സാധിക്കയിെല്ലന്നു
െകാച്ചിയിെല ഇക്കാവമ്മത്തമ്പുരാെന്റ പുത്രൻ മിടുക്കൻ�
തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു വാശിേകറിയാണു് കവി
അതിേമാഹെമഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയതു് എന്നു് ആ നാടക�
ത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ കാണുന്നു.

“കല്യൻ െകാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ കവിമണി ചരമാ–
ബ്ധീശ്വരൻ തീർെത്താേരാമൽ–

കല്യാണീനാടകംേപാെലാരു സരസകൃതി–
ക്കങ്ങുമാളല്ലെതന്നു്

െചാേല്ലറും കാവുരാജ്ഞീതനയരതിൽ മിടു–
ക്കാഖ്യനാം മാടഭൂപൻ–

െചാല്ലാൽ െശൗര്യംപിടിച്ചാസ്സിതമണി മണിയാ–
െയാത്തുതാൻ തീർത്തതാേണ.”

കുഞ്ഞിക്കുട്ടി, കുഞ്ഞിേക്കാമരു്, െചറിയ മുത്തശ്ശി ഈ മൂ�
ന്നു പാത്രങ്ങേള രങ്ഗപ്രേവശനം െചയ്യുന്നുള്ളു. ഒന്നാമ�
ങ്കംേപാലും പൂർണ്ണമായിട്ടുമില്ല. മുത്തശ്ശിയുെട വർണ്ണനം
േകമമായിട്ടുണ്ടു്.

“േകാന്ത്രപ്പല്ലാക്കുറുമ്പൻതല, തലവിറ, െകാ–
ക്രക്കുരേച്ചങ്ങേലത്താ

പ്പന്തർഭള്ളാഭിചാരപ്പണികൾ ദുര ദുരൂ–
ഹങ്ങൾ കൂനുൾക്കുനുട്ഠ്

ചിന്തിത്താഴത്തുടുപ്പീ നടവടി വടി നൽ–
േക്കാട്ടുകാലീറ േവശ്യാ–

തന്ത്രെച്ചാല്ലീവകേക്കാപ്പുടയ െചറിയ മു–
ത്തശ്ശിയത്യുഗ്രമൂർത്തി.”

വലിയ മുത്തശ്ശിയുെട വർണ്ണനം അതിലും േകമമാണു്.
“ബപ്പിത്തം വാണി വാർദ്ധക്യെമാരപകടവാ–

േക്കറ്റമൂറ്റം മുറുക്കി–
ച്ചപ്പും ശബ്ദങ്ങൾ ചപ്രത്തല വിറ െചര ചീ

ങ്കണ്ണു വാവട്ടിവഡ്ഢി
അപ്പക്കാൽമന്തു േമാന്തെയ്ക്കാരു മറു ദുര ദു–

ഷ്ടീർഷ്യ േദഷ്യം മഹാ കാ–
മഭ്രാന്തിത്യാദിെയാത്തീ വരണ വലിയ മു–

ത്തശ്ശി വല്ലാത്തതാണു്.”

“കുട്ടിക്കുരംഗമിഴിയാമുമതെന്റ ചട്ട
െപാട്ടിക്കുരുത്തിളകുമക്കുളുർെകാങ്ക രണ്ടും
മുട്ടിക്കുടിക്കുെമാരു കുംഭിമുഖെത്താടുള്ള
കുട്ടിക്കു ഞാൻ കുതുകേമാടിത കുമ്പിടുേന്നൻ.”

(അതിേമാഹം)

എന്നും,
പെയ്യൈപ്പക്കുട്ടിതെന്നപ്പരിചിെനാടു പിടി

ച്ചുന്തിനീക്കീട്ടു തള്ള–
പ്പയ്യിൻകാൽക്കൂടണഞ്ഞിട്ടകിടവിടവിെട–

ത്താൻ പതുെക്കത്തേലാടി
തയ്യാറായ് മുട്ടുകുത്തിത്തദനു മുഖമുയ–

ർത്തിച്ചുരത്തും നറുമ്പാ–
ലയ്യാ! മുട്ടിക്കുടിക്കും പശുപശിശുപദം

േകവലം േമവലംബം.” (പ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവം)

എന്നും മറ്റുമുള്ള സരസേശ്ലാകങ്ങൾ ഈ നാടകങ്ങളിൽ
കാണാം.

തുള്ളലുകൾ
പാഞ്ചാലീസ്വയംവരവും ജൂബിലി മേഹാത്സവവുമാണു്
കവിയുെട രണ്ടു തുള്ളലുകൾ എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
രണ്ടും വളെര നന്നായിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ചെന്റ ഗുട്ടുകെളല്ലാം
നമ്പൂരിപ്പാടും പത്തിെനട്ടു വശമാക്കീട്ടുണ്ടു്. കരീന്ദ്രെന്റ
സന്താനേഗാപാലം ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ ആ പദ്ധതി�
യിൽ ആവിർഭവിച്ചതിനുേമൽ അത്ര നല്ല തുള്ളലുകൾ
േവെറയാരും എഴുതീട്ടില്ല. പാഞ്ചാലീസ്വയംവരത്തി�
െല ലക്ഷ്യനിർമ്മിതി, പ്രഭാതം മുതലായ വിഷയങ്ങൾ
അേദ്ദഹം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും സമഞ്ജസമായി�
രിക്കുന്നു. മുഴുവൻ കിട്ടാത്തതു ഭാഷയുെട ഭാഗ്യേദാഷം
തെന്ന. ജൂബിലിമേഹാത്സവത്തിെല

“േഭാഷ്കറിയാെത്താരു മാധവനിളയതു
േപഷ്കാരവർകെളാരുത്തരവായി.
േകൾക്കണേമാടികളിപ്പാൻ വന്നിഹ
പാർക്കും പരിഷകെളന്നുെട വാക്യം.

പാഞ്ഞിക്കരയിലുഴന്നാൽേപ്പാരാ
േപാഞ്ഞിക്കരയിൽേപ്പായിവേരണം.
ആഞ്ഞുവലിപ്പിൻ കയ്യുകളിത്തിരി
േതഞ്ഞാെലെന്താരു േതങ്ങയതാണു്?”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾ േകട്ടാൽ ആരും ചിരിച്ചു മണ്ണു�
കപ്പും. േപഷ്കാെരെക്കാണ്ടു കവി ഒരു ദുഷ്പ്രഭുവിെനപ്പറ്റി�
യുള്ള ഐതിഹ്യം വിവരിപ്പിക്കുന്നതു ഹാസ്യത്തിനു
നിറം കൂട്ടുവാൻ േവണ്ടിയാണു്, അപ്പീൽ ജഡ്ജിമാെര�
ല്ലാം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു വന്നു എന്നും അപ്പാത്തുരയ്യർ അന്നു
മരിച്ചുേപായി എന്നും പറേയണ്ട ഘട്ടത്തിൽ കവി ഒരു
ഊക്കൻ ഫലിതം െപാട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“അപ്പീൽജഡിജിമാരുമേപ്പാൾ ഝടിതി വന്നു;
അപ്പാത്തുരയ്യൻമാത്രമല്പം െതക്കായിരുന്നു;
യമധർമ്മരാജാവിെന്റ സുമഹാജൂബിലിേഘാഷം
ശ്രമിപ്പാൻേപാെയന്നു േകട്ടു; നമുക്കേത്ര തത്ത്വമുള്ളു.”

ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ
മഹെന്റ ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾക്കു േകരളത്തിൽ
വളെര പ്രചാരമുണ്ടു്. കാളിയ മർദ്ദനത്തിെല “ഓമനക്കു�
ട്ടൻ േഗാവിന്ദൻ ബലരാമെനക്കൂെടക്കൂടാെത” എന്നും.
“അേന്നരമമ്മെയടുത്തുെകാഞ്ചും നന്ദനൻ തെന്ന മടി�
യിൽ വച്ചു്” എന്നുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം പ്രകടിപ്പി�
ച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണശക്തി ആെരയും ആശ്ചര്യ�
പരതന്ത്രരാക്കുവാൻ േപാരുന്നതാണു്. ഹരിണീ സ്വയം�
വരത്തിൽ ദുർമ്മദൻ ഉർവശിേയാടു പറയുന്ന

“കൂടിയാട്ടം സമാപിച്ചു നീ കനി–
േവാടു ദൃഷ്ടിയാൽ കാട്ടിയ സേങ്കത–
വാടി െപെട്ടന്നറിഞ്ഞിട്ടു ഞാനിട–
കൂടിയിെട്ടാരു യാമമതായേല്ലാ.

േമാടികൂട്ടി നീ മുന്നമണഞ്ഞീടു–
മാടേലാടുമിെല്ലേന്നാർത്തിേതവെര
പാടുെപട്ടു പരുങ്ങി ഞാനിത്തരം
േകടു തട്ടുവാെനെന്താരു കാരണം?

നാടു വിട്ടു പിഴെച്ചാരു മാർഗ്ഗത്തിൽ
ക്കൂടി നട്ടംതിരിഞ്ഞുനടക്കേയാ?
ഊടു കിട്ടിയതില്ല നിമിത്തെമ–
േന്നാടു െപെട്ടന്നു െചാല്ലുക വല്ലേഭ!
ചാടി വട്ടംപിടിക്കുന്നെതാത്തു നി–
ന്നാടി വട്ടണിെപ്പാൻമുലമാർമേണ!
പാടി മുട്ടിേയാ മാനസം? ൈവകാെത
വാടി മേട്ടാൽെമാഴി! നീ മമാന്തിേക.”

എന്നു തുടങ്ങി
“ധാടി കിട്ടിസ്സകലർക്കുമുൾക്കന–
േക്കടു തട്ടിപ്പാൻ വൻപെനന്നിങ്ങെന
മൂഢരിട്ടു പുകഴ്ത്തുെന്നാരങ്ഗജ–
േനാടു െവട്ടണമങ്കെമെന്തങ്കിലും
ആടൽതട്ടാതണഞ്ഞലർസായക–
ക്രീഡ തുഷ്ട്യാ തകൃതി കുലുക്കുേമ്പാൾ
മൂഢമട്ടലർബാണെനഴുേന്നറ്റു
മൂടുതട്ടി നടക്കും െപാടുന്നേന”

എന്നവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദ�
ഗുംഫനസാമർത്ഥ്യം പ്രശംസാപരിധിെയ അതിലംഘി�
ച്ചു പരിേശാഭിയ്ക്കുന്നു.

പലവക
ഈ വകുപ്പിൽനിന്നു കൂടി ചില നല്ല േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കണെമന്നു േതാന്നുന്നുണ്ടു്.

ശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതി:
“ക്രീഡിച്ചും കീരവാണീമണികെളാടിടയിൽ–

ക്കയ്യിൽ െനയ് പാലിെതല്ലാം
േമടിച്ചും കട്ടശിച്ചും പ്രണതരിലലിവിൻ

നീർ തളിച്ചും തുണച്ചും
കൂടിച്ചും പാണ്ഡവർക്കുന്നതി, കുരുനിരെയ–

ത്തക്കേമാർത്തങ്ങു കുണ്ടിൽ–
ച്ചാടിച്ചും വാണ േഗാപീജനസുകൃതസുഖ–

ക്കാതേല! ൈകെതാഴുേന്നൻ.”

സ്ത്രീചാടു:
“ചൂേതലുംെകാങ്കയാേള! ചുണെയഴുമരവി–

ന്ദായുധൻ വന്നണഞ്ഞ–
െമ്പയ്താലും പിെന്ന മറ്റുള്ളവർ പറയുകിലും

പറ്റുവാൻ മെറ്റാരുത്തൻ
െപേയ്താലും പ്രീതി ൈകെക്കാെണ്ടാരു സമയമേഹാ!

നിെന്ന രത്നാഭിേഷകം
െചയ്താലും െചറ്റുമുൾക്കാമ്പിളകരുതിളമാൻ–

കണ്ണിമാർമൗലിമാേല!”

സമസ്യാപൂരണം:
“ദ്വിജാവനം െചയ്തരുളും ത്വദീയ–
ദ്വിജാധിപശ്രീ കവരുന്ന കീർത്ത്യാ
നിജാക്രമം വിട്ടഥ കൂരിരുട്ടാം
ഗേജന്ദ്രവൃന്ദം ഗഗേന പറന്നു.”

നമ്പൂരിപ്പാടു് 1051-ആണ്ടു മുറജപത്തിൽ സന്നിഹിത�
നായ അവസരത്തിൽ ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാ�
ജാവു െചാല്ലിയതാണു് സമസ്യാരൂപത്തിലുള്ള നാലാ�
മെത്ത പദം. കവി അതു െപെട്ടന്നു േമൽക്കാണുന്ന
വിധം പൂരിപ്പിച്ചു. നിമിഷ കവിതയിൽ അേദ്ദഹത്തിന്നു
ഭ്രമമില്ലായിരുന്നുെവങ്കിലും േവണ്ടി വന്നാൽ അതിനും
ഏതവസരത്തിലും സന്നദ്ധനായിരുന്നു എന്നുള്ളതി�
നു പുരന്ദരാരുണത്തിെല “വീതാശങ്കം വിധുസ്ത്രീ വടിവു
വിധുധരൻ” ഇത്യാദി നാന്ദീേശ്ലാകവും സാക്ഷിനില്ക്കുന്നു.
അതു വയസ്കരയില്ലത്തുെവച്ചു് അവിടെത്ത ശാസ്താവിെന�
പ്പറ്റി ക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയ േശ്ലാകമാണു്.
ചുവേട േചർക്കുന്ന ശൃങ്ഗാരേശ്ലാകവും അവിെട െവച്ചു
വയസ്കര മൂസ്സിെന്റ ഒരു സമസ്യ പൂരിപ്പിച്ചു ദ്രുതകവിതാ�
രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാെണന്നു കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

“കാണിക്കും കരുണാരസം കരുതിടാതങ്േഗാത്ഭവൻ
വന്നു വ–

ക്കാണിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്കു മമ സമ്പാദ്യങ്ങൾ
സർവസ്വവും

കാണിക്കിെട്ടഴുെമെന്നയും കണവെനക്കാട്ടുംവിധം
െകാഞ്ഞനം

കാണിക്കുന്നതിെനന്തു കാരണെമേടാ! കഷ്ടം
കേലശാനേന!”

ഇതാ േനാക്കുക മെറ്റാരു സമസ്യാ പൂരണം:
“ചാടിൻചട്ടം ചവിട്ടിച്ചിതറിയതിൽ മുതി–

ർേന്നാമനക്കാലു െപാക്കി–
ച്ചാടുേമ്പാൾച്ചന്തി കുത്തിച്ചതുപുതയഥ വീ–

േണെറ േമൽേച്ചറണിഞ്ഞും
ചാടുന്തിപ്പിച്ചവയ്ക്കും ചതിയുടയ ചലൽ–

ക്കണ്ണനാം കണ്ണെനച്ചാ–
ഞ്ചാടിച്ചാരത്തു ചാരുസ്മിതരുചി ചിതറി–

െക്കാണ്ടു കണ്ടീടണം േമ.”

വർണ്ണനം–ഒരു വിരൂപയായ സ്ത്രീ:
“ഈരും േപനും െപാതിഞ്ഞീടിന തലയുമേഹാ!

പീള േചർേന്നാരു കണ്ണും
പാരം വാനാറ്റവും േകളിളിയുെമാളിയളി–

െഞ്ഞാട്ടുമാെറാട്ടു ഞാന്നും
കൂേറാടയ്യൻെകാടുത്തീടിന തുണിമുറിയും

െകാഞ്ഞലും െകാട്ടുകാലും
േനരേമ്പാക്കല്ല ജാത്യം പലതുമിനിയുമു–

െണ്ടങ്കിലും മങ്കയേല്ല?”

ഒരു ദുഷ്കവിേയാടു്:
“എേന്ന വിസ്മയേമതുമില്ല കവിതാസാമർത്ഥ്യെമന്നാൽ

ഭവാ–
നിേന്നെറക്കഷണിച്ചിവണ്ണമുളവാക്കീെട്ടന്തു സാധ്യം സേഖ?
മുന്നം ഗർഭിണിയായനാൾ മുദിതയായ് മാതാവു

േനർന്നിട്ടതു–
െണ്ടേന്നാ താൻ കവിയായ് ജനങ്ങെള

െഞരുക്കീേടണെമ–
ന്നിങ്ങെന?”

െവണ്മണിയും അർത്ഥാലങ്കാരവും
അർത്ഥാലങ്കാരപ്രധാനങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ നിർമ്മി�
ക്കുവാനും മഹനു കഴിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു ഞാൻ
അത്ര സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങെനയുള്ള ചില േശ്ലാക�
ങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങുെണ്ടങ്കിലും അവെയല്ലാം സംസ്കൃതപദ്യ�
ങ്ങളുെട അനുകരണരൂപത്തിലുള്ളതാണു്. ഒരു േശ്ലാ�
കം എനിക്കു വിശിഷ്ടമായി േതാന്നീട്ടുണ്ടു്. അതു താെഴ
പകർത്തുന്നു.

“മേന്യ! േമടസ്ഥിേത! േകളിട വദ മിഥുനാ
പ്തിക്കു നൽക്കർക്കടാഗ്രം

തേന്ന നിന്നുള്ളു സിംേഹാദരി! കവലയഭൃൽ
കന്യേക! നിസ്തുലാേഭ!

ഇേന്നകീെടൻ ധനുഭ്രൂ കുടി! മകരമിഴി!
ത്വൽകുചസ്വർണ്ണകുംഭം

തേന്നമീനധ്വജാസ്ത്രാമയമിവനിെതാരാ
ണ്ടായി െകാണ്ടാടിടുന്നു.”

െവണ്മണിമഹനും ശൃംഗാരരസവും
പൂരപ്രബന്ധത്തിലും ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിലും കാമതില�
കം ഭാണത്തിലും നിരവധി മുക്തകങ്ങളിലും മറ്റും െവണ്മ�
ണിക്കൃതികളിൽ അതിപ്രധാനമായിക്കാണുന്ന ഒരു േദാ�
ഷം അവയിെല മൂരിശ്ശൃംഗാരമാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള
വർണ്ണനങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു് ആർക്കും ഉേദ്വഗജനകമാകു�
ന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. അവെയങ്ങെന ആ കൃതികളിൽ
കടന്നുകൂടിെയന്നു് അല്പെമാന്നു് ആേലാചിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ െവണ്മണിമഹൻ ഒരു േവശ്യാല�
മ്പടേനാ ദുരാചാരനിരതേനാ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള�
തിനു സമകാലികന്മാരുെട േരഖകൾ സാക്ഷ്യം വഹി�
ക്കുന്നു. അേദ്ദഹം ഈശ്വരഭക്തനും ആചാരശ്ലക്ഷ്ണനുമാ�
യിരുന്നു. അഹങ്കാരം, അസൂയ, പരനിന്ദ മുതലായ ദുർ�
ഗ്ഗുണങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത തീണ്ടിയിരുന്നേതയില്ല. “പര�
ബ്രഹ്മം കണ്ടമരുന്ന െവണ്മണി മഹൻ നമ്പൂരി” എന്നു്
അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഒരിക്കൽ
വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെനയുള്ള ഒരാൾ പൂരപ്രബന്ധം
േപാെലയുള്ള ഒരു കൃതി എഴുതി അതു െകാച്ചിേക്കാവി�
ലകെത്ത ഒരു തമ്പുരാട്ടിക്കു സമർപ്പിച്ചതു തനിച്ച വിട�
ത്വത്തിെന്റ തള്ളിച്ച െകാണ്ടാെണന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തുന്ന�
തു് അസംബന്ധമായിരിക്കും. ദുരാചാരത്തിൽ നിന്നു സ്ത്രീ�
പുരുഷന്മാെര ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനു “ന രാവണവൽ” എന്ന
മാർഗ്ഗമാണു് അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചതു് എന്നു് ഊഹിക്കുന്ന�
തിലും അല്പം അനുപപത്തിയുണ്ടു്. ആ ഉേദ്ദശ്യവും അേദ്ദ�
ഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കാം. അതാണേല്ലാ അംേബാപേദ�
ശത്തിെന്റ ഒടുവിൽ ആ വൃദ്ധേവശ്യയുെട വാക്യം ആമ്പാ�
ടിയിൽെവച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ േകട്ടതാെണന്നും “ഗൗരീതൃക്കാ�
ല്ക്കൽത്തെന്ന െചന്നിന്നിയുമണക തകർക്കാെത ഹൃൽ�
ക്കാതേല നീ” എന്നും പാപപരിഹാരരൂപത്തിൽ വ്യം�
ഗ്യമായും, അതിേമാഹം നാടകത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ
സൂത്രധാരൻ നടിേയാടു്

“ഭാേര്യ! ഭഗവൽകഥെയന്നാേര്യ! േതാന്നില്ല
േകൾക്കിെലന്നാലും

കാര്യമതാെണാടുവിലിതിൻ
വീര്യമതാമർത്ഥേമാർക്കിലത്യർത്ഥം”

“അഹം ഭാവേജ്ഞ േകളിഹ പറവനാർക്കും സ്ഥിതി മറ–
ന്നഹംഭാവം പുച്ഛം പിശുനത ദുരന്തം ദുര പരം
അഹങ്കാരം ദുഷ്ടാക്കപടമതിേമാഹങ്ങളിവയ–
ന്വഹം കായ്ക്കാേത നല്ലറിവു ഹൃദേയ േചർക്കുമിതേയ.”

എന്നു വാച്യമായും കവി തെന്റ അഭിസന്ധി എെന്ത�
ന്നു നിർേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ ആ ഉേദ്ദശ്യത്തിനു
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബാധകമായുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പലതും
പ്രകൃതകൃതികളിൽ ഉെണ്ടന്നുള്ളതു മറച്ചുവേയ്ക്കണ്ടതില്ല.
അന്നെത്ത സാമുദായികാചാരങ്ങളുെട പ്രതിഫലനമാ�
ണു് അവയിൽ കാണുന്നെതന്നു പറയുന്നതും മുഴുവൻ�
പരമാർത്ഥമല്ല. അല്പെമല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാറുമറ�
യ്ക്കാത്ത കവിതാകാമിനിെയ അങ്ങെനയും നിരീക്ഷിക്കാ�
െമേന്നയുള്ളു. പിെന്നെയന്താണു് കവിയുെട യഥാർത്ഥ�
മായ ആശയെമന്നു േചാദിച്ചാൽ താനും േകൾക്കുന്നവ�
രും െപാട്ടിച്ചിരിക്കണെമന്നുള്ളതുതെന്നയാണു് എന്നു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നു. അതു െകാണ്ടാണു് താൻ വർണ്ണി�
ക്കുന്ന കൂത്തുകളിൽ കവി തെന്നയും കൂടി ഒരു പാത്രമാ�
ക്കി,

“നന്നല്ലാകൃതിെയങ്കിലും പ്രകൃതിയും േബാധിച്ചതിെല്ലങ്കിലും
നിന്ദിേക്കണ്ടവെനങ്കിലും നിഖിലവും േദാഷങ്ങളാെണങ്കിലും
കന്ദർപ്പക്കളിയല്ലേയാ? കഠിനമായ് വന്നങ്ങിരന്നില്ലേയാ?
പിെന്ന ബ്രാഹ്മണനല്ലേയാ? സകലവും ചിന്തിച്ചു

േനാേക്കണ്ടേയാ?”

എന്നും മറ്റും വങ്കത്തം എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതു്. െവണ്മണി�
യുെട ശൃംഗാരം വാസ്തവത്തിൽ ആ രസെത്ത പശ്ചാ�
ത്തലമാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള ഹാസ്യമാണു്. അതിനു േവണ്ട
ശബ്ദേകാശവും ൈശലീ സംഹിതയും ആശയസാമഗ്രി�
യുമാണു് അേദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീനം. മെറ്റാരു രസത്തിന്
അവയുെണ്ടന്നു പറയണെമങ്കിൽ അതു ബീഭത്സവും.

മഹനു സാഹിത്യേലാകത്തിെല സ്ഥാനം
അതിേമാഹം നാടകത്തിൽ കവി സൂത്രധാരെനെക്കാ�
ണ്ടു നടിേയാടു് “രാമ രാമ! അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത�
യല്ലാെത േവറിെട്ടാരാളുെടെയങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അത്ര
നടപ്പുേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അത്യു�
ക്തിയുെട പ്രസങ്ഗേമയില്ല. േകരളത്തിെല സാമാന്യ
ജനങ്ങളുെട ഏകമഹാകവി അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം
തെന്നയായിരുന്നു. അവർക്കുേമൽ അരയങ്ഗുലംേപാ�
ലും ഉയരാെത അവെര അവിച്ഛിന്നധാരമായ നർേമ്മാ�
ക്തിെകാണ്ടു് ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച അേദ്ദഹെത്ത അവർ ഒരു
അവതാരപുരുഷനായി െകാണ്ടാടിയതിൽ എന്താണു്
അത്ഭുതം? കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ പാട്ടിൽ പാടിയതു് അേദ്ദ�
ഹം േശ്ലാകത്തിൽെചാല്ലി; േശ്ലാകം പാട്ടിെനക്കാൾ മു�
ഖസ്ഥമാക്കുവാൻ സുകരമായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ മറ്റാരുേടതിേനയുംകാൾ കൂ�
ടുതലായി ഓർമ്മയിൽവച്ചുെകാണ്ടു് അതിെന്റ രസം േവ�
ണ്ടേപ്പാെഴല്ലാം അനുസന്ധാനദ്വാരാ ആസ്വദിച്ചു. ഒരി�
ക്കൽ േകട്ടാൽ ഉള്ളിൽ തട്ടാെതയും ഓർമ്മയിൽ നില്ക്കാ�
െതയുമുള്ള േശ്ലാകം ഒന്നുേപാലും അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കാ�
ത്തതുെകാണ്ടു് ആ സ്വർഗ്ഗീയമായ ൈസ്വരവിഹാരത്തി�
നു് അവർക്കു യാെതാരു പ്രതിബന്ധവും േനരിട്ടതുമില്ല.
ചില കൃതികളിെല വിഷയങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സംഭവ�
ങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ചവയായിരുന്നതിനാൽ അവ
അവെര അത്യധികം ആകർഷിച്ചു. പണ്ഡിതന്മാരും
ആ കൃതികളിൽ അകമഴിഞ്ഞു ലയിച്ചു. പാദപൂരകങ്ങ�
ളായ ‘അതു’ മുതലായ നിരർത്ഥകശബ്ദങ്ങളിൽ അവർ
ദൃഷ്ടിവച്ചില്ല; ആ കഴമ്പില്ലായ്മയും അവർക്കു് അേരാചക�
മായി േതാന്നിയില്ല. മറ്റുള്ളവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േചർന്നു്
അവരും ഉറെക്കച്ചിരിച്ചു. ഇതാണു് െവണ്മണി മഹൻ
നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല വിേശ്വാത്തരമായ വിജയത്തിെന്റ രഹ�
സ്യം. അനവധി വാസനാസമ്പന്നന്മാരായ കവികൾക്കു്
അേദ്ദഹം മാർഗ്ഗദർശനം െചയ്തു; അവർ ആ പ്രസ്ഥാ�
നത്തിനു് ഉത്തേരാത്തരം ഉൽക്കർഷം നല്കി. കഴിഞ്ഞ
പത്തു വർഷങ്ങൾക്കിടയിേല യുവാക്കന്മാർ ആ വഴിക്കു
സഞ്ചരിക്കാെതയായിട്ടുള്ളു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ
പ്രകൃതത്തിൽ വിസ്തരിേക്കണ്ട ആവശ്യമുെണ്ടന്നു േതാ�
ന്നുന്നില്ല.
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◦ 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.
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