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1 െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ (1033–1101)

ഇങ്ങെന െവണ്മണി മഹൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അന്യാദൃശമായ വേചാവിലാസത്താൽ ആകർ�
ഷകമാക്കിത്തീർത്ത ഭാഷാ കവിതയിെല നവീനപ്ര�
സ് ഥാനത്തിനു പിെന്നയും ചില േകാട്ടങ്ങളും കുറവുകളു�
മുണ്ടായിരുന്നു. അവെയ ദൂരീകരിച്ചു് അതിനു ബഹുമുഖ�
മായ രാമണീയകം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിരവധി ഗ്രന് ഥങ്ങളുെട
നിർമ്മിതിമൂലം ൈകരളിെയ വിഭവസമൃദ്ധവും വിലാസ
മധുരമാക്കിത്തീർത്ത രണ്ടു മഹാപുരുഷന്മാരാണു് െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂർ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�
നും.

ജനനം
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ 1033-ാമാണ്ടു മീനമാസം 17-ാം൹
ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു; രാമവർമ്മാ എന്നായി�
രുന്നു സാക്ഷാൽ നാമേധയം, ഉത്തര ഫൽഗുനിയിൽ
ജനിച്ചതു െകാണ്ടു താൻ ഫൽഗുനനാെണന്നും, തെന്റ
കവിതാവീര്യെത്ത പ്രാകാശിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടുകൂടി�
യാണ് ഫല്ഗുനെന്റ പാശുപതലാഭം, കാലേകയവധം
മുതലായ അപദാനങ്ങെള വർണ്ണിക്കുന്ന സ്വകീയമായ
നാടകത്തിനു ഫല്ഗുനവീര്യം എന്നു േപർ െകാടുത്തെത�
ന്നും കവി ആ നാടകത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അമ്മ വിദൂഷിയായ ഇക്കാവമ്മത്തമ്പുരാ�
ട്ടിയും അച് ഛൻ പൂരാടത്തു നമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. ആ
നമ്പൂരിയുെട േപർ ശങ്കരെനന്നായിരുന്നു എന്നു പഴമ�
ക്കാർ പറയുന്നു. പൂരാടത്തില്ലം അങ്കമാലിക്കു സമീപ�
മാണു്. തന്നിൽ “ൈകതവമില്ലാെതയുള്ള ഗുണജാലം
സ് ഫീതതരം േചർപ്പാൻ പണിെചയ്ത സവിത്രിക്കിതാ
നമസ്ക്കാരം” എന്നും, “ഘനതര സൽഗുണസഞ്ചയമനവ�
ധി കലരുന്ന വിപ്രകലതിലകൻ’ എന്നും ആ മാതാപി�
താക്കന്മാെര അേദ്ദഹം ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഭാഷാഗാനങ്ങ�
ളിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രാേയണ തെന്റ എല്ലാ വാങ്ങ്മ�
യങ്ങളിലും “ഇക്കാവാകിയ രാജ് ഞിതൻ പ്രിയസുതൻ”
എന്നും മറ്റും തെന്റ സുചരിതയായ അമ്മെയ അേദ്ദഹം
സ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
മൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ വിദ്യാരംഭം കഴിഞ്ഞു കുലാചാര്യ�
നായ വളപ്പിൽ ഉണ്ണിയാശാേനാടു് (േമേനാൻ) പത്താ�
മെത്ത വയസ്സുവെര സംസ്കൃതത്തിൽ ബാലപാഠങ്ങൾ
അഭ്യസിച്ചു. തദനന്തരം അമ്മാവനായ േഗാദവർമ്മ�
ത്തമ്പുരാെന്റ അടുക്കൽ കാവ്യപഠനം ആരംഭിച്ചു. ആ
തമ്പുരാൻ പൂതനാേമാക്ഷം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു മുത�
ലായ ചില കൃതികളുെട പ്രേണതാവും ഒരു നല്ല ഭാഷാ�
കവിയുമായിരുന്നു. കുംഭേകാണം (പുതുേക്കാട്ടു എന്നും
പറയും) കൃഷ്ണശാസ്ത്രി വ്യാകരണത്തിൽ ഉൽഗ്രന് ഥങ്ങൾ
പഠിക്കുന്നതിന്നു പ്രാപ് തന്മാരായ രാജകുമാരന്മാെര
ആ ശാസ്ത്രം അഭ്യസിപ്പിയ്ക്കുകയും, അത്രയ്ക്കു കയറ്റം വന്നി�
ട്ടില്ലാത്ത അേധ്യാതാക്കളുെട വിഷയത്തിൽ ഒരു പര്യ�
േവക്ഷകെനന്ന വിലയിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുകയും െച�
യ്തുവന്നു. അേദ്ദഹം ബാല്യത്തിൽ സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്ര�
നായ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന്റ അേന്തവാസിയായി
കൂടുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ കുേറ വ്യാകരണം
പഠിച്ചു പിന്നീടു കാശിയിൽ േപായി േശഖരാന്തം ആ
ശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു പരിനിഷ് ഠിതനായ ഒരു പണ്ഡിത�
നായിത്തീരുകയും തിരിെയ െകാടുങ്ങലൂരിെലത്തി വീ�
ണ്ടും കുടങ്ങലൂർ മനക്കൽ േപായി ശാസ്ത്രവാദത്തിേലർ�
െപ്പട്ടു അവിെടനിന്നു പ്രശംസാപത്രം വാങ്ങി, തദ്വാരാ
േകാവിലകെത്ത വ്യാകരേണാപേദഷ്ടാവായി 1040-
ൽനിയമിതനാവുകയും െചയ്തു. 1074-ൽ പരഗതിെയ
പ്രാപിക്കുന്നതുവെര ശാസ്ത്രി ആ പണിയിൽത്തെന്ന
ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു. െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹേത്താടു്
േനരിട്ടു ശാസ്ത്രാഭ്യാസം െചയ്യുകയുണ്ടായിെല്ലങ്കിലും പല
സാഹിത്യമർമ്മങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചിരു�
ന്നു. വിടരാജവിജയം ഭാണത്തിൽ “കുംഭേകാണജാതഃ
സകലഗുണസിന്ധു: കരുണാകരസ്തത്ര ഭവാൻ സർവ�
ജ് ഞചൂഡാമണിഃ ശ്രീകൃഷ്ണവിേപ്രന്ദ്രഃ” എന്നും വിപ്രസ�
േന്ദശത്തിൽ

“കിം തച്ചിത്രം ഭുവി ജലനിധീൻ യഃ പപൗ കുംഭജഃ പ്രാൿ
ശാസ്ത്രാംേഭാധീൻ യദയമപിബൽ

കുംഭേകാേണാദ് ഭേവാപി;
ഇത് ഥം േലാൈകർദ്ധരണിവിബുധം തത്ര േതാഷ്ടൂയമാനം
ശ്രീകൃഷ്ണാഖ്യം പ്രണമ ശിവജാേസവനായാഗതം തം”

എന്നും തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹെത്ത പ്രശംസിയ്ക്കുന്നു. 1049-
ൽ േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ മരിച്ചേപ്പാൾ കുഞ്ഞുണ്ണി
(രാമവർമ്മ) ത്തമ്പുരാനായി കഥാപുരുഷെന്റ ഗുരുനാ�
ഥൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം 1028 മുതൽ 1090
വെരയാണു്. അതിനു മുൻപുതെന്ന അഷ്ടാധ്യായി ഹൃദി�
സ് ഥമാക്കിയിരുന്ന കവിെയ അേദ്ദഹം സിദ്ധാന്തകൗമു�
ദി നിഷ് കർഷിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൃഷ്ണ�
ശാസ്ത്രിയുെട ശിഷ്യനായിരുന്നു. തെന്റ ഗുരുശിഷ്യബന്ധ�
െത്തപ്പറ്റി െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ വഞ്ചീശ വംശത്തിൽ
പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രിെയ
പ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ

“കവനനിരതനാം ഞാേനാർക്കിലാ ശാസ്ത്രിവിപ്ര-
പ്രവാരനുടയ ശിഷ്യൻ തൻ പ്രശിഷ്യപ്രശിഷ്യൻ”

എന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി�
യുെട ശിഷ്യൻ ആരൂരടിതിരിയും, അടിതിരിയുെട ശി�
ഷ്യൻ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാനും, ഇളയതമ്പുരാെന്റ
ശിഷ്യൻ കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയും കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയുെട ശിഷ്യൻ കു�
ഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ ശിഷ്യൻ
കവിയും-ഇങ്ങെനയാണു് ആ പാരമ്പര്യം. കൗമുദിക്കു
േമലുള്ള വ്യാകരണഗ്രന് ഥങ്ങെളാന്നും െകാച്ചുണ്ണിത്ത�
മ്പുരാൻ ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നഭ്യസിച്ചില്ല. അേപ്പാേഴയ്ക്കും
മുഴുവൻ സമയവും കവിതയ്ക്കു തെന്ന വിനിേയാഗിക്കണ�
െമന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി ഏകേദശം 1055 മുതൽ തേദ�
കതാനനായിത്തെന്ന കാലയാപനം െചയ്തു. മഹാഭാ�
ഷ്യാദിവാദഗ്രന് ഥങ്ങൾ െകാണ്ടല്ല, പ്രേയാഗമന്ത്രംെകാ�
ണ്ടാണു് വാഗ് േദവതെയ വശ്യയാേക്കണ്ടെതന്നായി�
രുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്ഷം. 1027-ൽ ജനിച്ച പ്രസി�
ദ്ധ ൈദവജ് ഞനായ മെറ്റാരു െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ
കൂടി ആ േകാവിലകത്തുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദ�
ഹം വലിയ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെനന്നും നമ്മുെട കവി
െചറിയ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനാെണന്നുമുള്ള േപരുക�
ളിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു. െചറിയ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ
കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾക്കു പുറെമ ഭരതശാസ്ത്രം തു�
ടങ്ങിയുള്ള പല ആനുഷംഗികളായ കലകളിലും പ്രശം�
സനീയമായ ൈനപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല,
എേളടത്തു ൈതക്കാട്ടു് ഇട്ടീരിമുസ്സത് എന്ന അഷ്ട ൈവ�
േദ്യാത്തമേനാടു് ആയുർേവദം സാംേഗാപാംഗമായി
അഭ്യസിച്ചു് അതിലും വിചക്ഷണനായിത്തീർന്നു; യാവ�
ജ്ജീവം പ്രേയാഗമാർമ്മികനായ ഒരു ഭിഷഗ്വരനായും
അേദ്ദഹം പരിലസിച്ചു. േജ്യാത്സ്യത്തിലും അേദ്ദഹത്തി�
ന്നു നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാകരണഗുരുവായ കു�
ഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ േപരിൽ അേദ്ദഹത്തിനു വളെര
ഭക് തിയുണ്ടായിരുന്നു.

“ഇക്കാവാകിയ രാജ് ഞിതെന്റ തനയൻ
കുഞ്ഞുണ്ണിഭൂപെന്റ നൽ-

ത്തൃക്കാൽേസ്സവകനായ ശിഷ്യനമലൻ
േദവൗഘേസവാരതൻ

െചാെല്ക്കാള്ളുെന്നാരു േകാടിലിംഗനൃവരൻ
െകാച്ചുണ്ണി ഭൂപാലകൻ”

എന്നു പല ഭാഷാഗ്രന് ഥങ്ങളിലും “കുഞ്ഞുണ്ണിക്ഷ്മാപ�
തിരതിമതിശ്ശാസ്ത്ര മധ്യാപയദ്യം” എന്നു വിപ്രസേന്ദശ�
ത്തിലും ആ വസ്തുത അേദ്ദഹം േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആ
ശിക്ഷാസാമർത്ഥ്യത്തിെന്റ ഫലമായി വിടരാജവിജ�
യത്തിൽത്തെന്ന “ശാസ്ത്രജ്ഞം” എന്ന വിേശഷണം
അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു
“ശാസ്ത്രം കാവ്യം പുരാണാദികളഴകി, യലുേന്നാരു മീ�
നധ്വജശ്രീശാസ്ത്രം ൈവദ്യം” എന്നിവയിൽ അവഗാഹമു�
ണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േസാമതിലകം ഭാണത്തിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചു കാണുന്നു.

അനന്തരകാലജീവിതം
1065-ാമാണ്ടു വെര െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർത്തെന്ന താമസിച്ചു. കാത്തുള്ളിൽ അച്യുതേമേനാ�
െന്റ സേഹാദരി ജാനകിയമ്മയായിരുന്നു േപ്രയസി.
അവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം 1061-ാമാണ്ടിടയ്ക്കായിരുന്നു.
1065 മുതൽ പത്തു െകാല്ലേത്താളം ഇരിങ്ങാലക്കുട
തീെപ്പട്ട െകാച്ചിളയതമ്പുരാെന്റ സഹചാരിയായി ജീ�
വിതം നയിച്ചു. ആ തമ്പുരാൻ ഒരു ൈനയായികനും
പണ് ഡിതപക്ഷപാതിയും െകാടുങ്ങല്ലൂർമഹാമേഹാ�
പാധ്യായൻ ഭട്ടൻേഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ സതീർത്ഥ്യ�
നുമായിരുന്നു. 1069-ൽ കവി രചിച്ച മധുരമംഗലം നാട�
കത്തിൽ

“െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെനന്നഖിലദിശി പുക-
ഴ് േന്നാരു ശാസ്ത്രജ്ഞവര്യൻ

െകാച്ചിക്കീശൻ തൃതീയൻ വിനയസുനയവാ-
നാതേപാഗ്രപ്രതാപൻ

ഉൾേച്ചരും േദാഷെമാെന്നങ്കിലുമരികിലടു-
ക്കാെത േശാഭിച്ചിടുന്നു-

ണ്ടച് ഛിന്നാേമാദേമാടീ നൃപതിമണിെയ നീ
േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടതിേല്ല?”

എന്നു സൂത്രധാരൻ നടിേയാടു േചാദിക്കുന്നു അവിട�
െത്ത യഥാർത് ഥ നാമേധയം േകരളവർമ്മാ എന്നാണു്.
തമ്പുരാെന്റ കാന്തവൃത്തത്തിനു് അവിടുന്നു് ഒരു അവതാ�
രിക എഴുതീട്ടുണ്ടു്. 1075 തുലാമാസത്തിൽ അവിടുെത്ത
േദഹവിേയാഗം നിമിത്തം കവിക്കു േനരിട്ട ഹൃദയവ്യഥ
ആജീവനാന്തം നിലനിലനിന്നിരുന്നു. അനുരൂപനായ
ആ പുരശ്ചാരിയുമായി അേദ്ദഹം തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറ�
ണാകുളം, ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശ്ശൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങ�
ളിൽ താമസിച്ചു; കാശിക്കുേപായി ഗംഗാസ് നാനവും
െചയ്തു. തമ്പുരാൻ അതിൽ പിന്നീടു് കാളീഭജനവും ൈവ�
ദ്യശാസ്ത്രാഭ്യസനവും കവിതയുമായി െകാടുങ്ങല്ലൂർത്ത�
െന്ന സ്ഥിരതാമസമായി.

കവനപാടവ ം
പല അവസരങ്ങളിൽ ആ മഹാകവിയുെട കവനക�
ലാപാടവെത്ത പല സഹൃദയന്മാരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അവയിെലല്ലാം അേദ്ദഹം പ്രഥമസ് ഥാനത്തിനു് അർ�
ഹനായിത്തീരുകയാണു് െചയ്തതു്. 1066-ൽ തൃശ്ശൂരിൽ
സേമ്മളിച്ച ഹിന്ദുമതാചാരധർമ്മരക്ഷണസഭയുെട വാർ�
ഷികേയാഗത്തിൽ പദ്യത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം അധ്യ�
ക്ഷപ്രസംഗം െചയ്തു. ഒരിക്കൽ പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യനായ
െകാച്ചിയിെല വാഴ് ചെയാഴിഞ്ഞ വലിയ തമ്പുരാൻ തി�
രുവഞ്ചിക്കുളത്തുവച്ചു മൂന്നു മണിക്കൂറിൽ ഇരുപതു േശ്ലാ�
കങ്ങൾ വീതം സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ അക്ഷരേശ്ലാകരീ�
തിയിൽ െചാല്ലണെമന്നു കല്പിച്ചു. അവിെടക്കൂടിയിരു�
ന്ന െവണ്മണിമഹൻ, നടുവത്തച് ഛൻ, ഒറവങ്കര, െകാ�
ച്ചുണ്ണീത്തമ്പുരാൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ മുതലായ
മഹാരഥന്മാരാണു് സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന�
തു്. ഓേരാരുത്തരും രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം അവരവരു�
െട കൃത്യം നിർവഹിക്കുകയും ഉണ്ടാക്കിയ േശ്ലാകങ്ങൾ
ഓർമ്മിച്ചു് ഒടുവിൽ എഴുതി സമർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
െകാച്ചുണ്ണീതമ്പുരാനാകേട്ട തേന്റയും മറ്റുള്ളവരുേടയും
േശ്ലാകങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുത്തുകത്തിെന്റ സഹായം കൂ�
ടാെതതെന്ന െചാല്ലുകയും അതിനുംപുറേമ താനുണ്ടാ�
ക്കിയ േശ്ലാകങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലും കൂടി വിവർത്തനം
െചയ്തു േകൾപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
അത് ഭുതെപ്പട്ടുേപായി. ദ്രുതകവി എന്ന ബിരുദം കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണു് ലഭിച്ചതു് എങ്കിലും അേദ്ദഹെത്ത�
ക്കാൾ ഒട്ടും താണപടിയിലല്ലായിരുന്നു ആ പദ്ധതി�
യിൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേന്റയും നില. നൂറും അതില�
ധികവും േശ്ലാകങ്ങൾ ഓേരാ ഇരുപ്പിലിരുന്നുണ്ടാക്കി
അവ മുഴുവൻ മനസ്സിൽ വച്ചുെകാണ്ടു പിന്നീടു് സൗകര്യം
േപാെല എഴുതുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു യാെതാരു പ്രയാ�
സവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കുേമൽ വാഗ് േദവത അേദ്ദ�
ഹത്തിനു വശ്യയായിരുന്നു. മദിരാശിയിൽ വച്ചു തീെപ്പട്ട
ഔചിത്യേവദിയായ െകാച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ 1094-ൽ
പല സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും സ് ഥാനമാനങ്ങൾ സം�
ഭാവന െചയ്ത അവസരത്തിൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന
അവരുെട േനതാവാക്കി, “കവിസാർവഭൗമൻ” എന്ന
ബിരുദത്താൽ ധന്യനാക്കി, തെന്റ സഹൃദയ ധുരീണത�
െയ പ്രഖ്യാപനം െചയ്  തു. േകാർട്ടുനടപ്പു തുടങ്ങിയ ലൗ�
കികങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിലും അേദ്ദഹം കൃതമതിയായി�
രുന്നു എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ െതളിയിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. സാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ അേദ്ദഹേത്താളം സാ�
മർത്ഥ്യം അക്കാലത്തു് ആർക്കുമുണ്ടാഅയിരുന്നതായി
േതാന്നുന്നില്ല. ഏതു േശ്ലാകെത്തയും മണ്ഡനപരമാേയാ
ഖണ്ഡനപരമാേയാ വിമർശിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
സാധിക്കുമായിരുന്നു. ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ ഒര�
തിമാനുഷൻ എന്നു േവണം അേദ്ദഹെത്ത പഠയുവാൻ.
ആ പ്രതിഭ, ആ േമധ, ആ വശ്യവചസ്ത്വം, ആ സാഹിത്യ�
േപാഷണവ്യഗ്രത, ആ പേരാപകാരതൽപരത ഇങ്ങ�
െനയുള്ള പല സിദ്ധികൾ അേദ്ദഹത്തിൽ അഹമഹമി�
കയാ സേമ്മളിച്ചിരുന്നു. 1097-ൽ ഇളയതമ്പുരാനായി.
1101-മാണ്ടു കർക്കിടകമാസം 11-ാം തിയ്യതി ഹൃേദ്രാ�
ഗം നിമിത്തം പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിനു
ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായി�
രുന്നു.

കൃതികളുെട സ്വരൂപം
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ കൃതികൾ എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുത്തു�
വാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഓേരാ ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചു്
ഓേരാരുത്തർ വന്നു േചാദിച്ചാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ�
ത്തെന്ന ഓേരാന്നു് എഴുതിെക്കാടുക്കും; അതു പിന്നീടു്
അച്ചടിച്ചുേവാ എന്നു് അേന്വഷിക്കുക േപാലും പതിവി�
ല്ല. അച്ചടിപ്പിക്കാെത തെന്ന അേനകം നശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
നിരവധി വാങ്മയങ്ങൾ ചില പഴയ മാസികകളിൽ
മാത്രം പ്രകാശിതങ്ങളായും കിടക്കുന്നുണ്ടു്. സംസ്കൃത�
ത്തിലും മലയാളത്തിലും കവനം െചയ് വാൻ ഒന്നുേപാ�
െല ശക് തിയുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹെത്ത
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കവിഭാരതത്തിൽ “ദിവ്യനാം
സവ്യസാചി” എന്നു പുകഴ് ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു വായ�
നക്കാർ ധരിച്ചിരിയ്ക്കുമേല്ലാ. പ്രാേയണ പ്രധാനകൃതിക�
െളപ്പറ്റി മാത്രേമ ഇവിെട പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കു�
ന്നുള്ളു.

സംസ്കൃതം
(1) വിടരാജവിജയം ഭാണം, (2) അനങ്ഗ ജീവനം ഭാ�
ണം, (3) ബാണയുദ്ധം ചമ്പു, (4) വിപ്രസേന്ദശം, (5) ശ്രീ�
രാമചരിതപൂരണം കാവ്യം, (6) ഉത്തരരാമചരിതം കാ�
വ്യം, (7) ശ്രീരാമവർമ്മ കാവ്യം, (8) ശ്രീരാമപട്ടാഭിേഷ�
കം നാടകം, (9) അന്യാപേദശം, (10) സൂേര്യാദയം.

ഭാഷ
(11) അംേബാപേദശം, (12) േസാമതിലകം ഭാണം,
(13) മദനേകതനചരിതം കാവ്യം (മദനവിലാസം), (14)
കല്യാണീനാടകം, (15) ഉമാവിവാഹം, (16) ഫല്ഗുനവീ�
ര്യം, (17) മധുരമങ്ഗലം, (18) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം,
(19) അജ്ഞാതവാസം എന്നീ നാടകങ്ങൾ, (20) പാ�
ണ്ഡേവാദയം, (21) സാവിത്രീമാഹാത്മ്യം, (22) വഞ്ചീ�
ശവംശം, (23) േഗാശ്രീശാദിത്യചരിതം എന്നീ മഹാ�
കാവ്യങ്ങൾ, (24) മലയാംെകാല്ലം കാവ്യം, (25) രുക്മി�
ണീസ്വയംവരം കാവ്യം (മേധ്യാത്തരഭാഗം), (26) ഷഷ്ടി�
പൂർത്തിഡർബാർ (മദിരാശിയിൽവച്ചു തീെപ്പട്ട െകാച്ചി
മഹാരാജാവിെനപ്പറ്റി), (27) േദവീമാഹാത്മ്യം (വൃത്താ�
നുവൃത്തവിവർത്തനം), (28) സുന്ദരകാണ്ഡം തുള്ളൽ,
(29) ഷഷ്ടിപൂർത്തി ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ (പിന്നീടു വാഴ് ച
െയാഴിഞ്ഞ െകാച്ചി മഹാരാജാവിെനപ്പറ്റി), (30) ഭേദ്രാൽ�
പത്തി, (31) ലക്ഷ് മീസ്വയംവരം, (32) രാമാശ്വേമധം
എന്നീ കിളിപ്പാട്ടുകൾ, (33) ശ്രീമഹാഭാഗവതം ഗാഥ,
(34) കാന്തവൃത്തം, (35) മലയാള്ശബ്ദശാസ്ത്രം (പ്രഥമ�
ഭാഗം), (36) അലങ്കാരമാല, (37) ബാേലാപേദശം, (38)
ഭാഷാബൃഹത്സംഹിത, (39) വിദ്യാകലാവിവരണം, (40)
ശ്രീകരുംബസ്തവം ശ്രുതിഗീത (അവിദ്യാസംഹാരം) തുട�
ങ്ങിയ അസംഖ്യം േസ്താത്രങ്ങൾ ഇവയാണു് െകാച്ചുണ്ണി�
ത്തമ്പുരാെന്റ ഗണനീയങ്ങളായ പദ്യകൃതികൾ. ശങ്ക�
രാചാര്യ ചരിതം, വിക്രേമാർവശീയസാരം എന്നിങ്ങ�
െന ചില ഗദ്യ കൃതികളും കാണ് മാനുെണ്ടങ്കിലും അവ�
യ്ക്കു രചനാഭങ്ഗി േപാരാെതയാണിരിക്കുന്നതു്. െപാ�
തുേവ പറയുകയാെണങ്കിൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ
സംസ്കൃതകൃതികൾക്കു ഭാഷാകൃതികെളക്കാൾ ഗുണം
കൂടും. ഭാഷാകൃതികളിൽത്തെന്ന ആദ്യകാലെത്തഴു�
തിയ ഗ്രന് ഥങ്ങൾ മധ്യകാലത്തിെലഴുതിയവെയക്കാ�
ളും പ്രാേയണ ഗുേണാത്തരങ്ങളാണു് . േസാമതിലകം,
സുന്ദരകാണ്ഡം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ സകല സഹൃദയ�
ന്മാരുേടയും സശിരഃകമ്പമായ ശ്ലാഘെയ അർഹിക്കു�
ന്നു. പിൻകാലത്തു താൻ എഴുതിയതു രണ്ടാമെതാന്നു
വായിച്ചുേനാക്കുക എന്നുള്ള ഏർപ്പാടു േപാലും ഇല്ലാ�
െതയായി. അന്നനട, ഗാഥ എന്നീ ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ
സങ്ഗീതാത്മകമായ രീതിയിൽ കവനം െചയ്യുവാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു സാമർത് ഥ്യം േപാരായിരുന്നു. അതു�
െകാണ്ടു ഭാഗവതം പാട്ടു്, അന്യഥാ അതു് എത്രതെന്ന
അമൂല്യമായാലും അനാകർഷകമാെണന്നു് അഭിപ്രായ�
െപ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “പാർത്താൽ ഭങ്ഗി ചുരുക്കമ�
ല് പരസമദ്ധാരാളം” എന്ന െവണ്മണി മഹെന്റ ശാപം
ഒടുവിെലാടുവിൽ ഏതാണ്ടു ഫലിച്ചതുേപാെലയാണു് ഭാ�
വുകന്മാർക്കു േതാന്നുക. പാണ്ഡേവാദയത്തിെന്റ അവ�
താരികയിൽ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പു�
രാൻ “െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ വാസനാശക് തിയും േശ�
ഷിയും േനാക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ഒരു മാനദണ്ഡമായി
കരുതത്തക്ക സ് ഥിതിയിലായിട്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞി�
ട്ടുള്ളതിൽ പൗേരാഭാഗ്യത്തിെന്റ പ്രസക് തിേയ ഇല്ല.
“അതിപ്രസംേഗാരസഭംഗേഹതുഃ” എന്നു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പല കൃതികെളയും പറ്റി പറയാം. അത്തരത്തിലു�
ള്ള ൈവകല്യങ്ങൾ എങ്ങെനയിരുന്നാലും അനവധി
അചുംബിതങ്ങളായ ഉേല്ലഖങ്ങളുേടയും അനവദ്യങ്ങ�
ളായ രസഭാവങ്ങളുേടയും അഭൗമാകരങ്ങൾ ഓേരാ
െകാല്ലവും ൈകരളിക്കു് ഒന്നും അതിലധികവും വീതം പ്ര�
ദാനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന ആ മഹാകവിമൂർദ്ധന്യെന
സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം െചയ്യുവാൻ ആരാണു് സന്നദ്ധരാ�
കാത്തതു്?

സംസ്കൃതം
എട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ സംസ്കൃതകവിത ശീലിച്ചു തുട�
ങ്ങി. അക്കാലത്തു െപെട്ടന്നുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയതാണു്
ഭദ്രകാളീ പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിലുള്ള

“നേവാത്സേവ േഘാരഗേജന്ദ്രമൂർദ്ധ-
ന്യാേരാപിതായാ അവേലാകനാർത് ഥം
അതിശ്രേമൈണവ സഹാഗതാനാം
വർഷാജലാനാം തു ഭയം ന കര്യാഃ”

എന്ന േശ്ലാകം, ഒന്നുമുതൽ നാലുവെര കൃതികൾ ആദ്യ�
കാലെത്ത വാങ്മയങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. വിദ്വാൻ
ഇളയ തമ്പുരാൻ നിർമ്മിച്ച പതിമ്മൂന്നാം സർഗ്ഗത്തിൽ
31 േശ്ലാകങ്ങൾ വെര എത്തിച്ച രാമചരിത മഹാകാ�
വ്യെത്ത െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാമെത്ത
സർഗ്ഗം കഴിയുേവാളം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയതാണു്
രാമചരിതപൂരണം. യുദ്ധകാണ്ഡാവസാനം വെരയുള്ള
പ്രതിപാദ്യേമ അതിൽ അടങ്ങീട്ടുള്ളു. ഉത്തരരാമയണ�
ത്തിെല ഇതിവൃത്തെത്ത ആസ്പദമാക്കി ഉത്തരരാമച�
രിതം കാവ്യം എട്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ രചിച്ചു. അങ്ങെന ആ
മഹാകാവ്യത്തിൽ 40 സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഇളയതമ്പുരാെന്റ കവിതയ്ക്കു ഗാംഭീര്യം കൂടുെമങ്കിലും നാ�
ളിേകരപാകത്തിലാണു് അതിെന്റ രചന. െകാച്ചുണ്ണി�
ത്തമ്പുരാെന്റ ഭാഗത്തിൽ നിന്നു് ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കുന്നു. സന്യാസിരൂപത്തിൽ രാവണൻ സീത�
േയാടു്:

“േക്വദം വപുേസ്ത സദലാതിശായി?
േക്വയം ദശാ േത വനവാസരൂപാ?
കഃ കല് പേയതാനനുരൂപേമവം
യൽ പശ്യതാം ഹന്ത! മേനാ ദുേനാതി.

അേശഷേയാഷാജനരത് നഭ്രൂതാം
ജാനീ മേഹ ത്വാം മഹനീയഗാത്രി!
േയ രത് നഭാജസ്ത്രിഷു വിഷ്ടേപഷു
േതഷാം ഭവത്യർഹതി ദാരഭാവം.

ജാഗർത്തി സമ്പ്രത്യധികത്രിേലാകി-
ജയശ്രിയാലംകൃതദിവ്യമൂർത്തിഃ
സൗഭാഗ്യനിർഭർത്സിതമത്സ്യേകതു-
ർദ്ദശാനേനാ രാക്തസചക്രവർത്തീ.

യസ്യാപദാനാനി വിലേസവേത്യാ
ഗായന്തി ശേബ്ദന വിനാ സുരാണാം
ദാസീപദം പ്രാപ്യ യഥാനിേയാഗം
ലങ്കാപുേര കർമ്മ വിതന്വേയ യാഃ.” (13-ാം സർഗ്ഗം)

ശ്രീരാമചരിതപുരാണത്തിനു് ഒരു പീഠികയുെട രൂപ�
ത്തിൽ വിദ്വദ്യുവരാജചരിതം എെന്നാരു സർഗ്ഗംകൂടി
എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുള്ളതിെനപ്പറ്റി അന്യത്ര സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു�
ണ്ടേല്ലാ. അക്ലിഷ്ഠ മേനാഹരമാണു് െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പു�
രാെന്റ സംസ്കൃതകാവ്യൈശലി. അർത്ഥാലങ്കാരബാഹു�
ല്യംെകാണ്ടും പ്രസ്തുത കാവ്യങ്ങൾ ഹൃദയഹാരികളാണു്.
രസസ് ഫൂർത്തിക്കും കുറവില്ല. വിടരാജവിജയം, വിപ്ര�
സേന്ദശം, ബാണയുദ്ധം, ശ്രീരാമവർമ്മ കാവ്യം എന്നീ
കൃതികെളപ്പറ്റി മാത്രം അല് പം ഉപന്യസിക്കാം.



2 വിടരാജവിജയം

ഈ ഭാണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലത്തു കവി െകാച്ചി ഇക്കു�
അമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ആശ്രിതനായിരുന്നു എന്നുള്ളതു്
“ഇക്കുമാടധരണീനാതാകൃൈപകാസ്പദം” എന്നു കവി
തെന്ന വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിശദമാകു�
ന്നു. സ്വകീയമായ സൂക്തിഗുണെത്തപ്പറ്റി അേധാലിഖി�
തമായ പ്രസ്താവനയും അതിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

“മാധുൈര്യകനിധാനമർത്ഥഭരിതം െകാച്ചുണ്ണിധാത്രീപേത-
ർന്നാര്യശ്ചാപി നരാശ്ച സൂക്തമനിശം ജല് പന്ത്യനല് പം

മുൈഖഃ
തസ് മാൽ പാഠവിധൗ തദക്ഷരഗളൽപീയൂഷസേമ്മളനാ-
േദേതഷാം മധുേരാധികം മധുസിതാദിേഭ്യാപി

ജാേതാധരഃ.”

താെഴക്കുറിക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിലും പ്രബന്ധകടാക്ഷമു�
െണ്ടന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.

“സലളിതപദന്യാസാം േദാഷവ്രേജന വിവർജ്ജിതാം
ഗുണഗണയുതാം സാലങ്കാരധ്വനിം രസവർഷിണീം
നിജകൃതിനടീം േലാകാഹ്ലാദപ്രദാം സമനാർത്തയൽ
സകാലവിബുേധാത്തംേസാ ധീമാൻ സ സൽകവി

പുംഗവഃ.”

ചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളുെട ഭംഗി േനാക്കുക.

“മേന്ദാച്ചന്മണിവിഭൂഷണമഞ്ജുനാദം
താടങ്കചക്രഹതിതാമ്രകേപാലമൂലം
താരാവികാസവിലാസത്തരളായതാക്ഷം
കാന്തം വപുർജ്ജയതി കന്ദുകലീലയാസ്യാഃ.”

േവശ്യാസ്വഭാവം:

“ഈർഷ്യാന്യാസ്വംഗനാസു, സ് ഫുരദമൃതമുച-
ശ്ചാടേവാ ഭൂരിവിേത്ത,

ന്യക്കാേരാ േലാഭയുേക്ത, സ്തുതിമുഖരമുേഖ
നഷ്ടസാദഃ പ്രസാദഃ ,

ജാേര തീേവ്രാനുരാഗഃ, കപടശതമേഹാ!
ഭർത്തരീതി സ്വഭാേവാ

വാരസ്ത്രീണാം പ്രസിദ്ധസ്ത്രിജഗതി മതിമ-
ന്നത്ര കിം ചിത്രമസ്തി?”

ആനന്ദവല്ലി എന്ന േവശ്യയുെട സ്വയംവരത്തിനു സമാ�
ഗതരാകുന്ന രാജാക്കന്മാരുെട വർണ്ണനത്തിൽനിന്നു
കവിക്കു ഭാരതീയ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നല്ല അറിവുണ്ടായി�
രുന്നു എന്ന് െതളിയുന്നു.



3 വിപ്രസേന്ദശം

ഈ സേന്ദശം കവി േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദൻരാജാവി�
െന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്. സാമൂതിരി രാ�
ജകുടുംബത്തിെല രാജ് ഞിമാർക്ക് െകാടുങ്ങല്ലൂർ രാജാ�
ക്കന്മാരാണേല്ലാ കൂട്ടിരിപ്പു്, കവി

“ഗംഭീേര തം ഭുജഗശയനം സ്വാശേയ പദ് മനാഭം
കുവർന്നുർവ്യാമിഹ വിജയേത മാനേവദക്ഷിതീന്ദ്രഃ”

എന്നാരംഭിച്ചു്
“വാർത്താം സൗമ്യാമധികമധുരാം യസ്യ ശുദ്ധാം നിശമ്യ
ഹ്രീണാ ലീനാ ഭവതി ഹി സുധാ ഹന്ത! കുംേഭാദേരഷു
കാേകാേളാപി പ്രചുരമഹേസാ യൽപ്രതാപാൽ പ്രഭീതഃ
കണ് ഠസ്യാന്തർന്നിവസതി സദാ കാളകണ് ഠസ്യ ഗുഢം”

എന്നു് ആ രാജാവിെന്റ വാങ്മാധുര്യെത്ത വർണ്ണിക്കുക�
യും

“തസ്യാേമാദം മനസി സതതം രാജഹംസസ്യ പൂർണ്ണം
കര്യാേദതൽ സുമധുരരസസ്യന്ദി കാവ്യാരവിന്ദം
നിത്യാസ്വാദ്യം വിബുധമധുൈപർമ്മാനസാദസ് മദീയാ-
ജ്ജാതം ശംേഭാർഗ്ഗുണഗണബിൈസർേവഷ്ടിതം

ശ്ലിഷ്ടമിത്രം”

എന്നഭ്യർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. വിപ്രസേന്ദശത്തിലും
പൂർവാചാരാനുേരാധന പൂർവാർദ്ധം, ഉത്തരാർദ്ധം
എന്നിങ്ങെന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. മുപ്പത്തിരണ്ടാമ�
െത്ത വയസ്സിൽ തനിക്കു മരണം സംഭവിക്കുെമന്നും ആ
വിപത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടണെമങ്കിൽ കാശിയിൽ
േപായി ഗങ്ഗാസ് നാനം െചയ്തു വിശ്വനാഥെന ഭജിക്ക�
ണെമന്നും ഒരു ബ്രാഹ്മണേനാടു മുപ്പതാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ േജ്യാത്സ്യൻ പറയുകയാൽ തെന്റ േപ്രയസി താ�
മസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വിട്ടു് അേദ്ദഹം അേങ്ങാ�
ട്ടുേപാകുന്നു; പതിെനട്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു തെന്റ വിരഹ�
താപം നായികെയ അറിയിക്കുവാൻ മെറ്റാരു ബ്രാഹ്മ�
ണെന ദൂതനാക്കുന്നു; അന്നു വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാ�
രാജാവായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ വാണിരുന്നതു്. തീവ�
ണ്ടിയിലാണു് സേന്ദശഹരെന്റ യാത്ര. കാശിയിൽനിന്നു്
പുറെപ്പട്ടു് വഴിക്കു പല നഗരങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു െചറു�
വണ്ണൂരിൽ ഇറങ്ങി, അവിെട നിന്നു പിെന്നയും തൃശ്ശിവ
േപരൂർ, െകാടുങ്ങല്ലൂർ, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ൈവയ്ക്കം മുതലായ
സ് ഥലങ്ങളിൽക്കൂടി െതേക്കാേട്ടക്കു േപായി തിരുവന�
ന്തപുരെത്തത്തി പ്രിയതമെയ ആശ്വസിപ്പിക്കണെമ�
ന്നാണു് നായകെന്റ പ്രാർത്ഥന; േമഘസേന്ദശത്തിൽ
മാത്രേമ തനിയ്ക്കു ബഹുമാനമുള്ളു എന്നും േകാകിലസ�
േന്ദശവും ശുകസേന്ദശവും ശ്ലാഘ്യങ്ങളെല്ലന്നും കവി
ആദ്യംതെന്ന സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“നിന്ദേന്നഷ ശ്രവണസുഭഗം േകാകിലാലാപജാലം
സദാർണ്ണാർത്ഥം പരമഗിരാഞ്ചാനുവാസം ശുകസ്യ
പശ്യേന്മഘം പ്രസൃമരരസം സ് നിഗ് ദ്ധഗംഭീരശബ്ദം
േസാൽകണ് ഠസ്സൻ കമപി വിബുധം വിപ്രമാപ് തം

ബഭാേഷ.”

േമഘസേന്ദശവുമായി തുലനംെചയ്യുേമ്പാൾ വിപ്രസേന്ദ�
ശത്തിനു് ഒരു സ് ഥാനവും ഇല്ലതെന്ന; എന്നാൽ അതി�
ലും അേനകം സുധാമധുരങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവ�
യിൽ ചിലതു് ഉദ്ധരിക്കാം.

1. െകാടുങ്ങല്ലൂർ:
“വാണീ ലക്ഷ് മീവിതരണപരാൻ േസവേത യത്ര

ഭൂപാൻ
ഹിത്വാ പത്മാശ്രിത ഇതി പതിം ബദ്ധേരാഷാ

രമായാം
രാജ്യം പൂജ്യം വ്രജ തദനു തൽ േകാടിലിങ്ഗാഭിധാനം
തൈത്രവാന്തർവണഭുവി ഗൃഹം ഭാതി തദ്ഭദ്രകാള ്യാഃ.”

2. ൈവയ്ക്കെത്ത തിരുനീലകണ് ഠനാന:
“ആസ്യം യസ്യ പ്രകൃതിസുഭഗം ബിന്ദു സിന്ദൂരചിത്രം
ദുഷ്ട്വാ കാമാൽ സ വിഭുരഭവദ്വിഘ് നരാേജാ ഗജാസ്യഃ
തേത്രാൽപശ്യ സ്വിപപരിവൃഢം നീലകണ് ഠം

സ്വകണ് ഠ-
േപ്രങ്ഖദ്ഘണ്ടം ധവളരദതശ്ചാത്യരാളം കരാളം.”

3. സ്യാനന്ദൂരനഗരി:
“വൃത്താദേശാല്ലസിതവദനാം വല്ലകീക്വാണവാണീം
ദീപശൃണീരിചിരകനകാലംകൃതിം വപ്രകാഞ്ചീം
വാപീനാഭീം സുതനുമിവ താം പൂർണ്ണകുംഭസ്തനാഢ്യാം
രംേഭാരും ത്വം പ്രവിശ നഗരീം ധൂപേകശീം നിശാദൗ.”

4. തിരുവനന്തപുരെത്ത യുവതികൾ:
“യത്ര സ്ത്രീണാം മുഖസുഷമയാ ചന്ദ്രധിക്കാരിണീനാം
തന്ദ്രാബാധാ നിജഭുജസമാകർഷേണ ഭർത്തുരംസാൽ
അേങ്കാത്ഥാേന പദവികലതാ സൗഷ് ഠവം ലാഘവം

ചാ-
പ്യങ്േഗ രേമ്യ ദൃഢതരസമാേശ്ലഷേണ നിർദ്ദയത്വം.”

5. ധർമ്മരാജാവു്:
“ആസീദസ്യാമധികകരുണഃ ക്ഷത്രധർൈമ്മകദീേക്ഷാ
ധീേരാദാത്തഃ പ്രഥിതമഹിമാ രാമവർമ്മാ മഹീന്ദ്രഃ
േയാ വാരക്ഷീദശുഭമനസഃ േകരളം ഠിപ്പുനാ മ് നഃ
സീതാജാനിസ്ത്രീഭുവനമിവ ത്രസ്തമുഗ്രാദ്ദശാസ്യാൽ.”

6. വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു്:
“കീർത്തിം യസ്യ സ് ഫടികധവളാമാനനാന്തർജ്ജ

നാനാം
വിക്രീഡന്തീം ശ്രുതിഷു ച സദാ വീക്ഷ്യ വാണീഭ്രേമണ
ചിൈത്രഃ േസ്താൈത്രഃ കവികലവരാഃ

സംസ്തുവന്തിപ്രകാമം
യത്രാദ്യാേസ്ത സ ഖലു സുമതിശ് ശ്രീവിശാഖക്ഷിതീന്ദ്രഃ.”

ഇതരസേന്ദശങ്ങളിൽ നിന്നു് ഒരു വ്യത്യാസം വിപ്ര�
സേന്ദശത്തിനുള്ളതു് അതിൽ പിെന്നയും ആറു മാസം
കഴിഞ്ഞു നായികയ്ക്കു നായകനുമായി സേമ്മളിക്കുവാൻ
സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയാണു്. ആ വ്യതിയാ�
നം േവണ്ടിയിരുന്നില്ല. പ്രതിപാദ്യം കല്പിതമാെണങ്കിൽ
ആയിെക്കാള്ളെട്ട എന്നും ശങ്കരമതമനുസരിച്ചു േനാക്കു�
േമ്പാൾ എല്ലാം മായയാണേല്ലാ എന്നും കവി ഒടുവിൽ
നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു.

“ചിത്താനന്ദപ്രകടിതമഹാേദവേസവാനുഭേവ-
പ്യസ് മിൻ കാേവ്യ സകലമനൃതം വൃത്തമിത്യസ്തി േചദ്വഃ
ബ്രൂ ൈതതന്മാം ബുധകുലവരാശ്ശങ്കരാൈധ്വകനിഷ് ഠാ
മായാരൂേപ ഭവതി കിമൃതം േലാകചേക്ര ചരിത്രം?”



4 ബാണയുദ്ധം ചമ്പു

െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ സംസ്കൃതകൃതികളിൽ െവച്ചു്
എനിയ്ക്കു് ഏറ്റവും രമണീയമായിേത്താന്നിയിട്ടുള്ളതാണു്
ബാണയുദ്ധം ചമ്പു. അതിെല പദ്യഗദ്യങ്ങൾ എല്ലാംത�
െന്ന ആപാതമധുരങ്ങളും ആേലാചനാമൃതങ്ങളുമാണു്.
പ്രസ്തുത കൃതി കവി 1066-ൽ നിർമ്മിച്ചു. ഗ്രന്ഥാവസാ�
നത്തിൽ അതിെന അേദ്ദഹം താെഴ കാണുന്ന വിധ�
ത്തിൽ പുകഴ് ത്തുന്നു.

“സത്സ്വേന്യഷ്വപി ചമ്പുഷു ധ്വനിരസാലങ്കാരഹുങ്കാരിഷു
സ്വീകര്യുസ്സുഭഗാമിമാം മമ കൃതി, സേന്താഽതിസേന്താഷതഃ
ക്ഷീരക്ഷൗദ്രസിതാഗുളാമധുരസദ്രവ്യാണി സന്തീത്യത-
സ്ത്യാജ്യഃ കിം ഹരണീദൃശാം സ് മരരസാലംബസ്സ

ബിംബാധരഃ?” ”

ആ പ്രശംസ അനുചിതമെല്ലന്നു കാണിക്കുവാൻ ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

1. ചിത്രേലഖ താൻ ഉഷയുെട അന്തഃപുരത്തിേലക്കു
നയിച്ച അനിരുദ്ധേനാടു്:

“മുഞ്ച ത്വം ചഞ്ചളീകപ്രവര! സരഭസം
മഞ് ജുളം കഞ് ജേമതൽ

േസവനസ്വാമും രസാലദ്രുമനവകലികാം
മന്ദമന്ദം ഹസന്തീം

യാ ത്വസ്യാഃ പല്ലവാളീ സവിധഭുവി തിര-
സ്കാരകർത്ത്രീ പുരാഭുൽ

േസയം സൗരഭ്യവിജ്ഞാപനപടുതരയാ
വാത്യയാ ചാപനീതാ.”

2. അന്തഃപുരരക്ഷികൾ ബാണേനാടു്:
“അന്തഃപുേരസ് മാഭിരിഹാപ്രമൈത്ത-
സ്സുരക്ഷിേത േകാപി പുമാൻ സമാേസ്ത
പ്രേവശമാർഗ്ഗം തു ന തസ്യ വിദ്േമാ
മുക് താഫലേസ്യവ കരിന്ദ്രകംേഭ.”

3. ശിവജ്വരം ശ്രീകൃഷ്ണേനാടു്:
“ത്വാമാശ്രേയഖിലസുേരശ്വര! ദുഃഖശാൈന്ത്യ
നാന്യാൻ സുരാനപി ഭവൽപ്രതിബിംബരൂപാൻ
േകാ വാ ഭജേത പുരുഷസ്തപനാഭിതപ് ത-
ശ് ചിത്രാർപ്പിതാൻ ഹിമകരാംബുധരാംബുരാശീൻ?”

തമ്പുരാനു തെന്റ സംസ്കൃത കവിതെയപ്പറ്റി വലിയ മതി�
പ്പാണുണ്ടായിരുന്നെതന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. അനംഗ
വിജയം ഭാണത്തിലും അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു.

“ഗീർവാേണഷു ശചീപതിർഹി സുമഹാസർേപ്പഷു തല് പം
ഹേര-

ർന്നാേഗഷ്വഭ്രമുവല്ലേഭാബ് ധിഷു പയസ്സിന്ധു
രഥിഷ്വർജ്ജുനഃ

ആനേന്ദഷു ശിവാത്മജാഭജനൈശ്ശേലഷു േഹമാചേലാ
േലാേകഷു ത്രിദിവഃ കവിഷ്വിഹ ബുധഃ

െകാച്ചുണ്ണിഭൂപാലകഃ”

ഉത്തമരാമചരിതം തൃതീയസർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു രണ്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“സ കാന്തയാലങ്കൃതചാരുമൂർത്തിർ-
ലതാഗൃഹം കിഞ്ചിദലഞ്ചകാര
മാേനാഗൃഹഞ്ചാസ്യ മേനാഭിരാമം
രത്യാ സമാശ്ലിഷ്ഠതനുസ്സുേമഷുഃ.”

“ശുഭാംഗി! പാപാവരേണന നൂനം
ഭൃംഗവ്രേജാ േമചകതാം പ്രപന്നഃ
തഥാഹ്യയം ഹാ! മധുപാനമേത്താ
ലതാവധൂർഗ്ഗച് ഛതി പുഷ് പയുക്താഃ.”

ശ്രീരാമവർമ്മകാവ്യം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.

“േഗാശ്രീപതീ രക്ഷതി രാമവർമ്മാ
േഗാമണ്ഡലം സ്വീയമേമാഘകർമ്മാ
ഉൽപാദിതശ്രീഗുണമസ്തേദാഷം
േഗാപാലരൂപീവ ഹരിർമ്മഹാത്മാ.” (പ്രഥമസർഗ്ഗം)

ഇതാ മറ്റു മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ:

“തദാ തദാനനം നീൈലഃ ശ് മശ്രുഭിർദ്ദീക്ഷൈയധിൈതഃ
വൃതം വിഡംബയാമാസ ബിംബൈമന്ദവമംബുൈദഃ.”
(ദ്വിതീയസർഗ്ഗം)

താേളാത്താളാംഘ്രിസംഘട്ടനതുമൂലസമു-
േല്ലാലഹസ്തീന്ദ്രകൃത്തി-

പ്രാേന്താദ്ഭൂതപ്രചണ്ഡാനിലരയരഭേസാ-
ദ്ധൂതേമഘാബ് ധിൈശലഃ

ഭാരാതിശ്രാന്തദിഗ്വാരണവദനസമു

ദ്വാന്തരക്തപ്രാവാഹ-
ദ്രീഡൽക്രവ്യാദസംേഘാൽബംമിദമയി! േത

താണ്ഡവം േദവി വേന്ദ.” (ചതുർത് ഥസർഗ്ഗം)

“തവാങ്കം നിശ്ശങ്കം കലയതി യയാ ൈശലതനയാ
സ്വേഗഹം സസ് േനഹം പുനരപി ച േദഹം ഹൃതവതീ
നൃണാം ഭുക്തിം മുക്തിം ത്വയി വിമലഭക്തിഞ്ച തനുേത
ഭവേത്സവാ ൈസവാസ്ത്വഖിലദ! മമ ത്വൽകരുണയാ.”
(നവമസർഗ്ഗം)

മാടമഹീശവംശം എന്നു് ഈ കാവ്യത്തിനു േപർ െകാ�
ടുക്കണം എന്നും അതിെന്റ ഒരു ഭാഗമായി മാത്രം ഒൻ�
പതു സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഇതിെന കരുതണെമന്നും
കവിക്കു് ഉേദ്ദശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1087-ലാണു് പ്രസ്തുത
കാവ്യത്തിെന്റ രചന. വാഴ് ചെയാഴിഞ്ഞ രാമവർമ്മ
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ജീവിതചരിത്രമാണു് പ്ര�
തിപാദ്യം. അവിടെത്ത ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി വെരയ്ക്കുമുള്ള
കഥാഭാഗേമ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എത്രെയത്ര ഉൽകൃഷ്ട
ങ്ങളായ സകല സംസ്കൃതകൃതികളിലും നാം കണ്ടു കണ്ട�
കിതരാകുന്നതു്?

ഭാഷാകവിത
സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രം ആദ്യകാലത്തു കവനം െചയ്തിരു�
ന്ന തമ്പുരാെന ഭാഷാകവിതയിേലയ്ക്കു കൂടി ആകർഷിച്ച�
തു െവണ്മണി നമ്പൂരിപ്പാടന്മാരായിരുന്നു. രാമാശ്വേമധം
കിളിപ്പാട്ടിൽ തുഞ്ചൻ, കുഞ്ചൻ ഇവർക്കു പുറെമ കവി
വന്ദിക്കുന്നതു് അവർ രണ്ടുേപേരയും മാത്രമാണു്.

“െവണ്മണിനമ്പൂരിമാർ, േകരളഭാഷാകവി-
െവണ്മണികളായുേള്ളാർ, താതനും തനയനും,
എന്മനസ്സിങ്കൽ ഭാഷാകവിതാവിേശഷങ്ങൾ
നന്മയിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ തുണച്ചീേടണം സദാ.”

എന്ന ഈരടികൾ േനാക്കുക. അേദ്ദഹം ആ ഗുരുനാഥ�
ന്മാെര എത്രേയാ കവച്ചുവച്ചു. ദീപ് ത
ങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കവിതയിൽ സുന്ദരമായ സ്വഭാേവാക്തിക്കു
പ്രാധാന്യമുണ്ടു്.
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െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ ഭാഷാകാവ്യങ്ങളിൽ കുേറയ�
ധികം െമച്ചെപ്പട്ടതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യകാല�
െത്ത കൃതിയായ ഈ ഭാണം. അതിൽ 366 േശ്ലാക�
ങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അതിനു മുൻപു് അേദ്ദഹം ഭേദ്രാ�
ത്സവം എെന്നാരു നാടകവും മെറ്റാരു ഭാണവും ഒരു
ചമ്പുവും ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതായി പറയുന്നുണ്ടു്. അവെയപ്പ�
റ്റി ഇേപ്പാൾ ആർക്കും യാെതാരറിവുമില്ല. ചില േശ്ലാ�
കങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് എെന്റ ആദരാതിശയം വ്യക്തമാ�
ക്കാം.

1. “താേന നാണിെച്ചാഴിഞ്ഞും തരെമാടുമവിെട-
ത്തെന്ന പിെന്നപ്പതിഞ്ഞും
സാനന്ദം െതല്ലിടഞ്ഞും സപുളകമധികം
േപ്രമഭാരം െചാരിഞ്ഞും
ഊനംകൂടാെത ഭംഗ്യാ രഹസി ദയിതെന-
ക്കണ്ടു െകാണ്ടാടുേമാമ-
ന്മാേനലുംകണ്ണീമാർക്കുെള്ളാരു കടമിഴികൾ-
െക്കെപ്പാഴും കൂപ്പിടുേന്നൻ.”

2. “തുള്ളിച്ചാടിക്കളിച്ചും തുടുതുെട വിലസും
േദഹമിെട്ടാന്നുലച്ചും
െവള്ളച്ചുട്ടുള്ള െനറ്റിത്തടമുടയ മുഖം
നീർത്തിനീർത്തിപ്പിടിച്ചും
ഉള്ളിൽച്ചാഞ്ചല്യമില്ലാതുരുതരസുഖമായ്-
ൈപ്പക്കേളാെടാത്തിണങ്ങി-
ത്തള്ളിച്ചാഞ്ചാടി േനരിെട്ടാരു വൃഷഭമിതാ
മത്തനാെയത്തിടുന്നു.”

3. “ചില്ലീവിെല്ലന്നു െപാക്കിച്ചുളിെവാടുമിഴിെകാ-
െണ്ടാന്നു േമല് േപാട്ടു േനാക്കി-
െത്തല്ലീ േരാമാഞ്ചേമാടും കുറുനിരെയാരു ൈക-
െകാണ്ടു ചിെക്കന്നു ചിക്കി
മല്ലീബാണെന്റ േകളിക്കരികിെലാരുവെന-
ത്താൻ വരുത്തീടുവാനായ്
സല്ലീലാഹാസവും പൂണ്ടിവൾ കവിത നിന-
യ്ക്കുന്നു െചെറ്റന്നു േതാന്നും.”

4. “തങ്കമാല നവകുങ്കുമം കനകകങ്കണാദികളലങ്കരി-
ച്ചങ്കുരിച്ച കുതുകം കലർന്നു വിലസും കരംഗമിഴി മങ്കു

േകൾ
പങ്കജാസ്ത്രനു വളം െകാടുക്കുെമാരു നിൻകടക്ഷമതു

ശങ്കുവി-
െട്ടങ്കൽ വന്നു സതതം കളിക്കിൽ മമ സങ്കടങ്ങളഖിലം

െകടും.”

5. “താളേത്താെടാത്തിണങ്ങും മണിവളകെളഴും
കയ്യൂെകാട്ടും ചവിട്ടും

േമളേത്താടീ മൃദംഗാദികെളാടു സരസം
േചർന്ന പാട്ടും പകിട്ടും

ഓളേത്താെടാത്ത ചില്ലീനടനവുെമഴുമീ
നാരിമാർേകളി കണ്ടാൽ

േമളേത്താളഗ്നിേഹാത്രിപ്രവരനുമിളകും
ഹന്ത! ചിത്തം വിചിത്രം.”

“കാേല കുളിച്ചതിനു കാരണെമന്തു െചാല് ക
ചാേല ചല ൽകമലചാരുദലാക്ഷിയാേള!
ബാലാർക്കേകാടിയുെട കാന്തികലർന്നിടുന്ന
ൈശലാത്മജാഭജനേമാ ജനേമാഹനാംഗി?”

എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പദ്യം ഈ ഭാണത്തിലുള്ളതാണു്.
ഗ്രന് ഥകാരെന്റ ൈവദൂഷ്യത്തിനു നിദർശനമായി ചില
സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു
മാത്രമല്ല, “തവ സുചരിതമാംഗുലീയ നൂനം” എന്ന ശാ�
കുന്തളപദ്യത്തിെല “അംഗുലീഷു” എന്ന പദത്തിെന്റ
സൂക്ഷ് മാർത്ഥവും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാമേദവപരമായ
ഒരു ഭുജംഗപ്രയാതേസ്താത്രവും പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ അട�
ങ്ങീട്ടുണ്ടു്. േസാമതിലകം ഭാണത്തിനും െവണ്മണിമഹ�
െന്റ കാമതിലകം ഭാണത്തിനും തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാ�
സങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
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തമ്പുരാെന്റ അംേബാപേദശവും വായിക്കുവാൻ രസമു�
ള്ളതാണു്. താെഴേച്ചർക്കുന്ന പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക.

“െപറ്റീെടാലാ ഝടിതി നീ മകേള! നിനച്ചാൽ
െതറ്റീടുമീയുടലുലഞ്ഞുകുഴഞ്ഞുേപാകും
െതെറ്റന്നു കൂമ്പുകെളടുത്തു കുലച്ച വാഴ-
യ്ക്കറ്റം വരുന്നതിനു താമസെമന്തു പിെന്ന?”

“ആണുങ്ങെളക്കനകഭൂഷകൾ െകട്ടിടാെത
കാണിച്ചീെടാല്ല മകേള! പുതുേമനി െതല്ലും
േചണാർന്ന ദീപഗണമെറ്റാരു പൂരേവല
കാണുന്നവർക്കു ബഹുനീരസമാകുമേല്ലാ.”

നാടകങ്ങൾ
ശ്രീരാമപട്ടാഭിേഷകവും, പാഞ്ചാലീസ്വയംവരവും,
അജ്ഞാതവാസവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. 1066 കന്നിമാസം
15-ാം൹ 150-ൽചില്വാനം േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ പാഞ്ചാലീ�
സ്വയംവരം അഞ്ചങ്കത്തിലും, തുലാം 19-ാം൹ 320-ൽ ചി�
ല്വാനം േശ്ലാകങ്ങേളാടു കൂടി അജ്ഞാതവാസം പത്തങ്ക�
ത്തിലും ദ്രുതകവിതാപരീക്ഷയിൽ സംബന്ധിച്ചു് എഴുതി�
യതായി അറിയാം. ബാക്കിയുള്ള നാലു നാടകങ്ങളിൽ
ആദ്യം കല്യാണീനാടകവും രണ്ടാമതായി ഉമാവിവാഹ�
വും മൂന്നാമതായി ഫൽഗുനവീര്യവും അവസാനമായി
മധുമംഗലവും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. 1064-നും 1066-നും
ഇടയ്ക്കാണു് അവരുെട രചന. കല്യാണീനാടകത്തിലും
മധുരമംഗലത്തിലും ഉൽപാദ്യമാണു് ഇതിവൃത്തം. പ്ര�
ഖ്യാപിതമല്ലാത്ത പ്രതിപാദ്യം ആദ്യമായി ഭാഷയിൽ
നാടകരൂപത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചതു കല്യാണീനാടക�
ത്തിലാണ് എെന്നാരു േമന്മ അതിനുണ്ടു്. എന്നാൽ
സദാചാരഭഞ് ജകങ്ങളായി േതാന്നുന്ന ചില രംഗങ്ങ�
ളും അതിലുെണ്ടന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവെയ
തള്ളി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മാത്രേമ അക്കാലെത്ത നട�
ന്മാർ അഭിനയിച്ചിരുന്നുള്ളു. അതിനുമുൻപ് അവർക്കു
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളവും
ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാരുെട ജാനകീപരിണയവും മാത്ര�
േമ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളുവേല്ലാ. രാമേമേനാൻ തഹശീൽദാർ
കല്യാണിെയ കാമിക്കുന്നു; അവർ അേന്യാന്യം പ്രണ�
യബദ്ധരായി ഒടുവിൽ ദാമ്പത്യത്തിൽ എത്തിേച്ചരുന്നു.
കല്യാണി കുലടയല്ല. പാത്രങ്ങൾക്കു പ്രാേയണ തന്മ�
യത്വമുണ്ടു്. വങ്കനും വഷളനുമായ േകാരപ്പൻ നായെര�
യും കാമഭ്രാന്തനായ െവങ്കപ്പരായെരയും മറ്റും ആരും
മറക്കുകയില്ല. അഞ്ചാമങ്കത്തിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ േകസ്സു�
വിസ്താരമുണ്ട്. ശ്യംഗാരേത്തക്കാൾ കവി പ്രകൃതത്തിൽ
പ്രധാനമായി കരുതിയിരിക്കുന്ന രസം ഹാസ്യമാണ്.
ഒന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു:

“േചറുപിരണ്ടു മുഷിെഞ്ഞാരു കീറത്തുണിയും പുതച്ചു
ചൂേലന്തി

ഈറ െപരുത്തിടുെമന്നുെട പാറുവതാ മച്ചിയുണ്ടിഹ
വരുന്നു.”

അേങ്ങക്കരയ്ക്കലിടതിങ്ങി െഞരുങ്ങിനില്ക്കും
െതങ്ങിന്മടൽത്തല കുറച്ചു കുറച്ചിളക്കി
ശൃംഗാരേമാടു പുഴയിൽത്തിരമാല ചാർത്തീ-
ട്ടിങ്ങീവരും െചറിയ വായു മഹാവിേശഷം.”

േകാന്തക്കുറുെപ്പന്ന ഒരു തറവാട്ടുകാരണവെന്റ ആഭിജാ�
ത്യ ഭ്രമം നിമിത്തം ആ തറവാട്ടിനു സംഭവിക്കുന്ന അധഃ�
പതനത്തിൽ നിന്നു് അതിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ അന�
ന്തരവൾ നാരായണിയുെട ഭർത്താവായ മധുരമംഗലം
നമ്പൂരി ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് മധുരമംഗലത്തിെല ഇതിവൃ�
ത്തം. അതിൽ കവിയുെട സ്വാനുഭവവും പ്രതിബിംബിച്ചി�
ട്ടുെണ്ടന്നു് അഭിജ് ഞന്മാർ പറയുന്നു. “ഗാഢഹാസ്യരസ�
കൗതുകം പരം കൂടുമിദ്വിജസദസ്സിൽ” അഭിനയിക്കുവാൻ
നിർമ്മിച്ചതാക െകാണ്ടു് അതിലും ഹാസ്യരസത്തിനു
തെന്നയാണ് പ്രാധാന്യം. തെന്റ പുരസ്കർത്താവായ
െകാച്ചി െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ അനന്തരവൻ കുഞ്ഞു�
ണ്ണിരവിവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചാണ്
പ്രസ്തുത നാടകം രചിച്ചതു് . േകാമപ്പറമ്പിൽ േകാന്തക്കു�
റുപ്പിെന്റ കവനഭ്രാന്താണ് നാലാമങ്കത്തിെല പ്രതിപാ�
ദ്യം.കവിതയ്ക്കു എന്താണു് വിഷയം േവണ്ടതു് എന്നു് എട�
േശ്ശരി നമ്പൂരി േചാദിക്കുേമ്പാൾ “വിേഷാ? എന്തു വിഷം?
കവിതയ്ക്കു വിഷം േവേണാ?” എന്നു് അയാൾ തട്ടിമൂളിക്കു�
ന്നു. പിെന്നയും തുടെരത്തുടെര പല വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളും
ആ മനുഷ്യൻ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നുണ്ടു്. അഞ്ചാമങ്കത്തിൽ
ശങ്കരഭഗവൽപാദരുെട ജീവിതചരിത്രം സംഗ്രഹിച്ചിരി�
ക്കുന്നു.

“േപാകുേന്നൻ പുതുേമഘേവണി! കടുമാകാണിക്കുെമൻ
കാര്യെമാ-

ന്നാകുന്നീല; നമുക്കു േജാലി പലതുണ്ടില്ലത്തു മേല്ലക്ഷേണ!
ചാകുേന്നാളവുമുള്ളിലിങ്ങെന മേനാരാജ്യം വിചാരിച്ചു നിൻ-
പാകം േനാക്കിയിളിെച്ചനിക്കിഹ വൃഥാവാസം പ്രയാസം

പ്രിേയ!”

എന്ന പ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകം ഇതിലുള്ളതാണു്. ആക�
പ്പാെട േനാക്കുേമ്പാൾ കവിതാഗുണം െകാണ്ടു് ഒന്നാമ�
തായി ഉമാവിവാഹവും രണ്ടാമതായി കല്യാണീനാടക�
വും മൂന്നാമതായി മധുരമംഗലവും നില്ക്കുന്നു. ഫല്ഗുനവീര്യ�
ത്തിെന്റ നില ചുവട്ടിലാെണന്നു പറയണം. ഉമാവിവാ�
ഹത്തിൽ ചില നല്ല േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ മൂെന്ന�
ണ്ണം ചുവെട േചർക്കുന്നു.

നാന്ദി:
“കാെടാെക്കെത്തണ്ടിമണ്ടിക്കമലനയനെന-

ക്കണ്ടുകിട്ടാഞ്ഞു കൂട്ടം-
കൂടിെക്കാണ്ടങ്ങു േഗാപീജനമഥ പുളിേന

വാണുടൻ േകണീടുേമ്പാൾ
േകാടിക്കാമപ്രകാശം തടവീടുമുടലിൻ

ധാടിേയാെടത്തിേയാര-
േക്കാട്രക്കാർവർണ്ണെനെന്നക്കരുണേയാടു കടാ-

ക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചിടേട്ട.”

സൂത്രധാരൻ നടിേയാടു്:
“പെട്ടാന്നൻേപാടുടുക്കും പുനരതു െതളിയാ-

ഞ്ഞിട്ടഴിക്കും കചെത്ത-
െക്കട്ടും െപെട്ടന്നഴിക്കും കറിെതാടുമുടേന

മായ്ക്കുമീവണ്ണമായി
കഷ്ടം കാലം കഴിക്കുന്നതു കഠിനെമേടാ

േനരേമാ പാതിരാവാ-
െയാട്ടും നി ല്ക്കാെത േവഗാലിനി വരിക ചലാ-

പാങ്ഗി നീ രങ്േദേശ.”

ശിവെന വന്ദിക്കുന്ന പാർവതി:
“മങ്ങാതണിഞ്ഞ മലർമാലകൾ തൂങ്ങുമാറു
ഭങ്ഗ്യാ കരിങ്കുഴെലഴും തലെയാന്നു താഴ് ത്തി
ശൃങ്ഗാരസാരമയി മാമലമങ്ക മാനി-
ച്ചങ്ഗാരേലാചനപദങ്ങൾ വണങ്ങിടുന്നു.”

ഒട്ടു വളെര ആശയങ്ങൾ കുമാരസംഭവത്തിൽ നിന്നു വാ�
യ് പ വാങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ ആവശ്യം കവിക്കില്ലാത്ത
സ് ഥിതിക്കു് ആ പരിപാടിയുെട ഉേദ്ദശ്യം അജ്ഞാത�
മായിരിക്കുന്നു. കുമാരസംഭവം അഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തിെല
ഇതിവൃത്തം ശിവെനെക്കാണ്ടു വിഷ്ണുവിേനാടു പറയിച്ച�
തും പന്തിയായില്ല. എങ്കിലും സർവാങ്ഗീണമായ ഒരു�
തരം സാരസ്യം ഈ നാടകത്തിനുണ്ടു്.
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െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ കാവ്യങ്ങളിൽ അതിപ്രധാ�
നെമന്നു പറേയണ്ടതു പാണ്ഡേവാദയെത്തയാണു്.
ആെക 22 സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ആ കാവ്യം
ലക്ഷ് മീഭായി എന്ന മാസികയിൽ ആദ്യം ഖണ്ഡശഃ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. ആ മാസികയുെട ഓേരാ ലക്കവും
പുറെപ്പടാനുള്ള സമയമാകുേമ്പാൾ അതിെന്റ പ്രവർ�
ത്തകന്മാരുെട ആവശ്യം േപാെല ആ ലക്കത്തിേലയ്ക്കു
േവണ്ട േശ്ലാകങ്ങൾ കവി നിർമ്മിച്ചുെകാടുക്കും. അങ്ങ�
െന 1085-ആ മാണ്ടു േമടം ലക്കത്തിൽ തുടങ്ങി 1088 മീ�
നം ലക്കത്തിൽ പ്രസ്തുത കാവ്യം അവസാനിപ്പിച്ചു. 1087
മീനം 9-ാം തീയതിയാണു് ഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയായെതന്നു�
ള്ളതു “സമ്പന്നപാണ്ഡൂദയം” എന്ന കലിവാചകത്തിൽ
നിന്നറിയാം. പാണ്ഡവന്മാരുെട അജ്ഞാതവാസാരം�
ഭം മുതൽ ഉത്തരാസ്വയംവരം വെരയുള്ള വിരാടപർവം
കഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം. പതിെനാന്നാം സർഗ്ഗത്തിൽ
അേനകം ഗഹനങ്ങളായ ചിത്രേശ്ലാകത്തിൽ ഘടിപ്പി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ആറാം സർഗ്ഗത്തിൽ അഭൗമമായ പ്രാഗ�
ല്ഭ്യേത്താടുകൂടിയാണു് കയ്യാങ്കളി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ഏഴാം സർഗ്ഗത്തിെല കീചകെന്റ ൈസരന്ധ്രീവർണ്ണ�
നത്തിൽ ഗ്രന് ഥകാരെന്റ കല് പ് നാൈവഭവം തികച്ചും
െതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാ രസങ്ങേളയും അവസേരാചിത�
മായി അവിടവിെട പ്രപഞ്ചനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. പതിന�
ഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തിൽ ഗന്ധർവഭീതി നിമിത്തം മാത്സ്യപു�
രവാസികൾ െപടുന്ന പാടു് ഏറ്റവും മേനാേമാഹനമാ�
ണു്. കുെറക്കൂടി നിഷ് കർഷിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ പ്രസ്തുത�
മഹാകാവ്യം അതിെന്റ പ്രേണതാവിനു് ഇന്നേത്തതി�
ലും എത്രേയാ അധികം സ്വാദിഷ് ഠമാക്കാമായിരുന്നു.
അങ്ങെന െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഉള്ളതുെകാണ്ടു് ഓണമു�
ണ്ണാൻ േവണ്ട വിഭവം അതിൽ നമുക്കു് ആ മഹാനുഭാ�
വൻ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േനാക്കുക ചില േശ്ലാകങ്ങൾ.

ൈസരന്ധ്രി:
“മാണിക്യരത് േനാപമകാന്തി ചിന്തും
പാണിദ്വയത്താൽ ദ്രുപേദന്ദ്രപുത്രി
േചണാർന്ന ഭങ്ഗ്യാ െമഴുകും ദശായാം
ചാണം പരം കുങ്കുമമായ്ച്ചമഞ്ഞു.”

ശ്രീകൃഷ്ണനും യേശാദയും:

“മന്ദീച്ചീടാെത കുഞ്ഞിക്കുടവയറിൽ മുല-
പ്പാൽ നിറച്ചിട്ടു പൂർണ്ണാ-
നന്ദാലേങ്ക കിടക്കും പരമപുരുഷനാ-
കുന്ന തൻ നന്ദനെന്റ
കുന്ദശ്രീമന്ദഹാേസാല്ലസിതമുഖശര-
ച്ചന്ദ്രെനക്കണ്ടുകണ്ടാ-
നന്ദിക്കും നന്ദജായാനയനകുവലയ-
ത്തിെന്റ പുണ്യം ന ഗണ്യം.”
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സാവിത്രീമാഹാത്മ്യം ഒൻപതു സർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു
കാവ്യമാണു്.അതും ലക്ഷ് മീഭായി
േയാടു് അനുബന്ധിച്ചു തെന്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു.
“നീശജാേയംബദൃഷ്ട്യാ” എന്ന കലിദിവസം അതായ�
തു് 1089 മിഥുനം 18-ാം൹ ആ കാവ്യം പൂർത്തിയായി.
ഏഴാം സർഗ്ഗത്തിെല വനവർണ്ണന േകമമായിട്ടുണ്ടു്. മാ�
തൃക കാണിക്കാൻ ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കുന്നു:

“രാകാശശിച് ഛവിലസന്നിജമന്ദഹാസ-
ശ്രീകാന്തിെകാണ്ടു നൃവരാശയഗഹ്വരത്തിൽ
േശാകാന്ധകാരമിയലുന്നതു േപാക്കിേയവം
േസ്താകാക്ഷരാർത് ഥഘനമായരുൾെചയ്തു േദവി.”

തിരുവിതാകൂർ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
ഷഷ്ടിപൂർത്തിസ് മാരകമായി രചിച്ച ഒരു ദീർഘകാവ്യമാ�
ണു് വഞ്ചീശവംശം. അതിൽ 21 സർഗ്ഗങ്ങൾ അന്തർഭവി�
ക്കുന്നു. “നന്നായ് നീലാങ്ഗദാദ്യ” എന്ന കലിദിനത്തിൽ
അതായതു് 1093-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 8-ാം൹ ഗ്രന്ഥം
സമാപ് തമായി. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവംശത്തി�
െന്റ ആദ്യകാലം മുതല്ക്കുള്ള ചരിത്രം അതിൽ ഐതിഹ്യ�
ത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കാവുന്നിടേത്താളമുള്ള വിവരങ്ങൾ
സംഗ്രഹിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പതിനഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തി�
ലാണു് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ രാജ്യഭാര�
കഥ ആരംഭിക്കുന്നതു്. എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ ധർമ്മരാജാ�
വിെന്റ വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പലപുരാ�
വൃത്തങ്ങളും എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ മിക്കവാ�
റും യഥാർത്ഥസംഭവങ്ങൾ തെന്ന. 16-ാം സർഗ്ഗത്തിെല
പ്രഭാതവർണ്ണനത്തിലും 17-ാം സർഗ്ഗത്തിെല യക്ഷിക�
ഥയിലും കവി തെന്റ കലാൈവഭവം അതിെന്റ അത്യുച്ച�
േകാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുവാലൂർ േക്ഷത്ര�
ത്തിെന്റ നവീകരണവൃത്താന്തത്തിനു് ഒരു പൂർവപീഠിക
എന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ പൂ�
രപ്പറമ്പിെല യക്ഷികഥ ഏതു സഹൃദയനും വായിേക്ക�
ണ്ടതാണു്. ചുവേട േചർക്കുന്നതു പണ്ടാരത്തിെന്റ േവഷ�
ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാ�
രാജാവിെന്റ ചിത്രമാകുന്നു.

“െഞാണ്ടുന്ന കാലിലതിയായഴൽപൂണ്ടു പിച്ച-
െതണ്ടുംവിധൗ ഝടിതി പട്ടി കടിച്ച പുണ്ണും
കുണ്ടുള്ള വൻകിണറിെനാത്ത പഴുത്ത കണ്ണും
െതണ്ടും കരത്തിലതിെലാട്ടരിെയാട്ടു െനല്ലും;

വില്ലും െതാഴുംപടി െഞളിഞ്ഞു വളഞ്ഞ പിന്നും
െതല്ലും പ്രസാദമറിയാത്ത തുറിച്ച കണ്ണും
െചാല്ലുെമ്പാൾ വിക്കലുമേഹാ! തലേതഞ്ഞ േകാന്ത്രൻ-
പല്ലും െപടുന്നവനേശഷജനാപഹാസ്യൻ.”

േഗാശ്രീശാദിത്യചരിതം മദിരാശിയിൽ വച്ചു തീെപ്പട്ട
െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി
പ്രമാണിച്ചു് എട്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കാവ്യമാ�
ണു്. “സാദരാേലാലദൃഷ്ട്യാ” എന്ന കലിദിവസത്തിൽ
അഥവാ 1093 ഇടവം 24-ാം൹ യാണു് അതു് എഴുതി�
ത്തീർത്തതു്. ആ കാവ്യത്തിൽ വിഷൈവദ്യൻ കാരാട്ടു
നമ്പൂരിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യം നാലാം സർഗ്ഗത്തിൽ
േചർത്തിരിക്കുന്നു. േഗാശ്രീശാദിത്യചരിതവും ഇതരകാ�
വ്യങ്ങൾ േപാെല യാെതാരു നിഷ് കർഷയുമില്ലാെത
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ െകാണ്ടു മാത്രമാണു നിർമ്മിച്ച�
തു്. അതുെകാണ്ടു “സഞ്ചാരയന്തി ചിലരിങ്ങകിലിെന്റ
ധൂമം” എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾ കടന്നുകൂടീട്ടുെണ്ടങ്കിലും
ആ ന്യൂതതെയാന്നും അത്ര സാരമാക്കാനില്ല. താെഴ�
ക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഒരു കൃഷിക്കാരെന പരാമർശി�
ക്കുന്നതാണു്.

“െവട്ടും ലതാതരുഗണങ്ങളവൻ ചിലേപ്പാ-
െളാട്ടും കളങ്കമണയാെത പരം കിളയ്ക്കും;
െകട്ടും ചിലെപ്പാളുലയും ചിലതാഞ്ഞുതട്ടി-
മുട്ടും ചിലെപ്പാളവിെടപ്പലതും നനയ്ക്കും.

കഷ്ടിച്ചു മുട്ടു മറയുംപടി നീണ്ടുരുണ്ടു
പുഷ്ടിെപ്പടും ഭുജ, മുരസ്സധികം വിശാലം;
മുഷ്ടിെക്കാതുങ്ങുമുര, വൻകൃഷിേവല െചയ് വാൻ
സൃഷ്ടിച്ചതാെണവെനഴും തനുെവന്നു േതാന്നും.”

ഇതു കാരണവെന്റ അവസ് ഥയാണു്. അനന്തരവരുേട�
േയാ? കവി പറയുന്നു:

“നീങ്ങിെല്ലാരിക്കലുെമാരുത്തനു നീരിളക്കം
പാങ്ങിെല്ലാരുത്തെനാരു മുണ്ടു പിഴിഞ്ഞുടുപ്പാൻ;
വീങ്ങിത്തുടങ്ങുെമാരുവന്നടിെയണ്ണ േതച്ചാ-
േലങ്ങിത്തുടങ്ങുമപരൻ പടി േകറിയാലും.”



9 മലയാംെകാല്ലം

ഈ നാലു കാവ്യങ്ങൾക്കു മുൻപാണു് ഇവയിൽനിെന്ന�
ല്ലാം പല പ്രകാരത്തിലും വിഭിന്നമായ മലയാം െകാല്ല�
ത്തിെന്റ നിർമ്മിതി. 1082-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം മുതൽ
അതു രസികരഞ് ജിനി എന്ന മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ചു തുടങ്ങി. േകരളത്തിൽ ഓേരാ മാസത്തിലുമുള്ള
പ്രകൃതിവിലാസങ്ങൾ മുതലായവെയ വർണ്ണിച്ചു് അതതു
മാസത്തിനു് അനുരൂപമായ ഒരു േദവതാസ്തുതിേയാടു�
കൂടി അവസാനിക്കുന്നതും അങ്ങെന 12 സർഗ്ഗങ്ങൾ
ഉൾെക്കാള്ളുന്നതുമായ പ്രസ്തുത കാവ്യം െകാച്ചുണ്ണി�
ത്തമ്പുരാെന്റ സൂക്ഷ് മനിരീക്ഷണം, വർണ്ണനാചാതുര്യം,
കല് പനാൈവഭവം തുടങ്ങിയ വിവിധ സിദ്ധികളുേടയും,
ൈവദ്യം േജ്യാത്സ്യം, സ് മൃതികൾ, ഇതിഹാസപുരാണ�
ങ്ങൾ മുതലായവയിലുള്ള അസാധാരണമായ അവഗാ�
ഹത്തിേന്റയും വിസ് മായാവഹമായ നിദർശനമാകുന്നു.
സ്വഭാേവാക്തിെയ ചിലേപ്പാൾ േശ്ലേഷാക്തി പുറംതള്ളു�
ന്നു എന്നും, െവണ്മണിക്കൃതികളിെലന്ന േപാെലയുള്ള
ദീർഘമായ സ്ത്രീസംേബാധനം ചില േശ്ലാകങ്ങൾക്കു മാ�
റ്റു കുറയ്  ക്കുന്നു എന്നും ചില ൈവകല്യങ്ങളിെല്ലന്നില്ല.
എന്നാൽ അവ മറ്റുള്ള ഗുണസാമഗ്രിയിൽ മറഞ്ഞുേപാ�
കുക തെന്ന െചയ്യുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന ഭാവഗർഭമായ
േശ്ലാകം മങ്ഗലാചരണരൂപത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ�
ണു്.

“തുങ്ഗശ്രീസിംഹവാേഹ! തുഹിനശിഖരിതൻ
കന്യേക! നിസ്തുലാേഭ!

ഭൃങ്ഗാളീേകശി! ചാപഭ്രുകടി! മൃഗസമാ
നാക്ഷി! കുംഭസ് േനനാേഢ്യ!

ഭങ്ഗം മീനാക്ഷി! തീർത്തീടുക മധുമഥനാ-
ജാദിേകേവ്യ! വൃഷാേങ്കാ-

ത്സങ്ഗശ്രീസൗമ്യേഗേഹ! ഭഗവതി! കടേകാ-
ല്ലാസിഹേസ്ത നമേസ്ത!”

ആദ്യന്തം വസന്തതിലകവൃത്തമാണു് പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്.



10 രുക്മിണീസ്വയംവരം
മേധ്യാത്തരഭാഗങ്ങൾ

രുക്മിണീസ്വയംവരം വളെര ദീർഘവും വൃഥാസ്ഥൂലെമ�
ന്നു േപാലും പറയാവുന്നതുമായ ഒരു ഭാഷാകാവ്യമാണു്.
അതിൽ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നാം ഭാഗം കാത്തുള്ളിൽ
അച്യുത േമേനാനും രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങൾ െകാച്ചുണ്ണി�
ത്തമ്പുരാനും ഉണ്ടാക്കി. വളെര േവഗത്തിൽ എഴുതി�
ത്തീർത്ത പ്രസ്തുതകൃതി അവസാനിച്ച ദിവസം “േമാദാ�
ലത്രഗജാസ്യ” എന്ന കലി വചനം െകാണ്ടു് 1091 ധനു
4-ാം൹യാെണന്നു കാണാം. മധ്യഭാഗത്തിൽ 269-ാം,
ഉത്തരഭാഗത്തിൽ 293-ഉം േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. മധ്യഭാഗ�
ത്തിെല സദ്യവർണ്ണനവും മറ്റും വിേശഷമായിരിയ്ക്കുന്നു.



11 സുന്ദരകാണ്ഡം തുള്ളൽ

ഏറ്റവും മേനാഹരമാണു് തമ്പുരാെന്റ സുന്ദരകാണ്ഡം
തുള്ളൽ. എട്ടു കളങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ള ഈ കൃതിയിൽ
ആദ്യെത്ത രണ്ടും പറയൻ മട്ടിലും മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു
വെര ശീതങ്കൻ മട്ടിലും ബാക്കി മൂന്നു കളങ്ങളും ഓട്ടൻ
മട്ടിലും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. “മാംസളതരദയ” എന്ന
കലി വാചകത്തിൽ നിന്നു പ്രസ്തുത കൃതി പൂർത്തിയായ�
തു് 1076 കുംഭം 11-ാം൹ യാെണന്നു വരുന്നു. കവിയുെട
ഗംഗാപ്രവാഹസദൃശമായ വേചാേധാരണി അതിെന്റ
പരമകാഷ് ഠയിൽ കാണണെമന്നുള്ളവർ അതിെല
ആദ്യെത്ത രണ്ടു കളങ്ങൾ വായിക്കണം. േനാക്കുക
ഒരു ഭാഗം:

“ക്ഷത്രിേയാത്തമനായ ദശരഥപുത്രനുത്തമകീർത്തിമാൻ
ചിത്രവിമലചരിതകൗശികസത്രരക്ഷ ണശിക്ഷിതൻ
രാമനരികുലഭീമനഭിനതകാമപൂരണതൽപരൻ
സീമവിട്ടഭീരാമഗുണഗണധാമമൂത്തമപൗരുഷൻ,

അംഗുലീയകേമകി വിരവിെനാടങ്ങയെച്ചാരു മാരുതി
തുങ്ഗമതിരിപുങ്ഗകരനതിമങ്ഗളൻ കപിപുങ്ഗവൻ
േകാടിനിശിചരദലനകരനഖേകാടികലിശഭയങ്കരൻ
പ്രൗഢരഘുപതികിങ്കരൻ ഭുവി ശങ്കരംശസമുത്ഭവൻ.”

ഫലിതം െകാണ്ടു് അനുസ്യൂതമായി െപരുമാറിയിട്ടിെല്ല�
ന്നു് ഒരു േദാഷം ഇെല്ലന്നില്ല. എട്ടാം കളത്തിൽ സുമതി�
യുെട രാജ്യഭാരം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള അേധാലിഖിതങ്ങളായ
ചില വരികളിൽ അതിെന്റ നിഴലാട്ടം കാണുന്നുെണ്ടങ്കി�
ലും അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹജസിദ്ധികളിൽ ഒന്ന�
ല്ല.

“പാട്ടിൽപ്പല പല പിട്ടു പറഞ്ഞും
ആട്ടിൻകാട്ടം ഗുളിക െകാടുത്തും
നാട്ടിലിരിക്കും വിത്തമേശഷം
തട്ടിെയടുക്കും ൈവദ്യൻ നാസ്തി.

മുക്കും മൂളഹുമൂർേദ്ധ്വക്ഷണവും
മുക്കാലും പിഴയാെയാരു വാക്കും
ഉൽക്കടസഭയിൽ വിയർപ്പും ബഹുദു-
സ്തർക്കവുമുെള്ളാരു ശാസ്ത്രിയുമില്ല.

മുലയില്ലാെഞ്ഞാരു േമലാപ്പിടലും
തലയില്ലാെഞ്ഞാരു വാർമുടിെകട്ടും
നിലവിട്ടുെള്ളാരു കൂളക്കളിയും
ചലമിഴിമാർക്കില്ലക്കാലത്തിൽ.”

ഇങ്ങെനയാണു് ആ വർണ്ണനത്തിെന്റ ഗതി.



12 ഭേദ്രാൽപത്തി കിളിപ്പാട്ടു്

ഭേദ്രാൽപത്തി തമ്പുരാെന്റ ആദ്യെത്ത കിളിപ്പാട്ടാണു്.
അതിൽ മാത്രേമ കിളിെയെക്കാണ്ടു കഥ പറയിക്കുന്നു�
ള്ളൂ. 1068-ലാണു് അതിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം. അഞ്ചു
പാദമായി ഗ്രന്ഥം വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ചതുർത്ഥ�
പാദത്തിൽ നിന്നു ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം. കളകാ�
ഞ്ചിയാണു് കവിക്കു് ഏറ്റവും സ്വാധീനമായ ഭാഷാവൃ�
ത്തം.

“ഉടനസുരപതിയുടയ കഠിനതരമാറിൽനി-
ന്നൂേക്കാടു ചാടും കടുംേചാരെയാെക്കയും
വടിവിെനാടു ശമനരിപുതനായ വലുതായുള്ള
വട്ടകതന്നിെലാഴിച്ചു കുടിച്ചുടൻ
ഉടലധികമുദിതമുടനുരനിളകിടുംവിധ-
മുഗ്രാട്ടഹാസവും െചയ്തിതു ചണ്ഡിക.
കഠിനതരമസുരപതിയുടയ ഹൃദയാംബുജം
കാളീഭഗവതി കുത്തിപ്പറിച്ചുടൻ
നിജനിടിലതടനയനമതിെലരിയുമഗ് നിയിൽ
നീറിേവവുംവിധമിട്ടങ്ങു ചുട്ടുടൻ
കരൾതളിരിൽ നിറയുെമാരു രുചിെയാടു ഭുജിച്ചുേത
കാട്ടാളനാരി കിഴങ്ങു തിന്നുംവിധം.”



13 ലക്ഷ് മീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ടു്

ലക്ഷ് മീസ്വയംവരവും നല്ല ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു്. കവിതാ�
ഗുണം െകാണ്ടു് അതും ഭേദ്രാൽപത്തിയും രണ്ടു കൃതിക�
ളും തുല്യങ്ങളാെണങ്കിലും ലക്ഷ് മീസ്വയംവരം പ്രാേയണ
അർത്ഥാലങ്കാരപ്രധാനമാെണന്നു പറേയണ്ടതുണ്ടു്.
നാരായണവരണെമന്ന തൃതീയപാദത്തിെല പദഘട�
നാൈവഭവം പ്രേത്യകം പ്രശംസനീയമായിരിക്കുന്നു.

“വലമഥനവിമലമണിഗണസമകടാക്ഷങ്ങൾ
വർഷിച്ചിടും േനത്രനീലാംബുജങ്ങളും
മണിമുകുരതരസുഷമ കളെമാറ്റു കവർന്നിടും
മാണിക്യകുണ്ഡേലാല്ലാസിഗണ്ഡങ്ങളും
പവിഴമണികളുെട പരമരുണകിരണവ്രജം
പാതാളരേന്ധ്ര പതുങ്ങും െചാടികളും
മഹിതശരദുദിതസിതകരകരപരിസ് ഫുര-
ന്മന്ദസ് മിതങ്ങളും മന്ദാക്ഷഭാവവും
കുലരുമതിസുഭഗതരമുഖകമലേമന്തിയും
കല്യാണശൃങ്ഗാരസാരത്തിൽ നീന്തിയും

െകാടിനടുവിനുടയ തനുവധികതനുവാകയാൽ
െകാങ്കകൾതൻകനം താങ്ങാൻ കുഴങ്ങിയും
മദതരളലളിതകളഹംസപ്പിടേപാെല
മന്ദം നടന്നങ്ങു േശാഭിച്ചു ഭാർഗ്ഗവി.”

ലക്ഷ് മീസ്വയംവരം 1082-ാമാണ്ടിലാണു് രചിച്ചതു്.



14 രാമാശ്വേമധം

രാമാശ്വേമധമാണു് തമ്പുരാെന്റ കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ അത്യ�
ന്തം ദീർഘമായിട്ടുള്ളതു്. പാത്മ
പുരാണം പാതാളഖണ്ഡത്തിൽ േശഷവാത്സ്യായനസം�
വാദരൂപമായിട്ടുള്ള മൂലകഥയുെട പരാവർത്തനമാണു്
പ്രസ്തുതകൃതി. ആെകയുള്ള 68 അധ്യായങ്ങൾ വൃത്തേഭ�
ദെത്ത പുരസ്കരിച്ചു് അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളായി രചിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. 1099 വൃശ്ചികം 15-ാം൹ “േദവീ രാമാങ്ഗം രാജ്യം”
എന്ന കലിയിലാണു് ഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയായതു്. അതിൽ�
പ്പിന്നീടു കവി ഗ്രന് ഥരൂപത്തിൽ ഒന്നും എഴുതിയതായി
അറിവില്ല. അനുവാചകന്മാെര ആദ്യന്തം പുളകംെകാ�
ള്ളിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമല്ല രാമാശ്വേമധം. എങ്കിലും ഭം�
ഗിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. അഞ്ചാമധ്യായത്തിൽ
കവി ശ്രീരാമെന്റ രാജ്യഭാരം വർണ്ണിക്കുന്ന അവസര�
ത്തിൽ മൂലത്തിെല ശ്ലിഷ്ടപദങ്ങെള ആശ്രയിക്കാെത
ഭാഷാേശ്ലഷപ്രേയാഗത്തിൽ നിമഗ് നനാകുന്നു.

“മടിയങ്ങിരുന്നാലും മുണ്ടുടുത്താലുമുണ്ടാ-
മിടി കാർേമഘങ്ങളിലക്കാലമടി കാലിൽ.
മത്തനക്കാലം െകാണ്ടൽക്കൃഷികൾ തന്നിൽമാത്രം
വൃത്തഭങ്ഗങ്ങളേപ്പാൾ േഭാജനങ്ങളിൽമാത്രം.
േപാരതുകാലം ചതുരംഗത്തിൽ, കാേറ്ററ്റാടും
േതാരണങ്ങളിൽത്തെന്ന തമ്മിൽത്തല്ലക്കാലത്തിൽ.”

ഇങ്ങെനയാണു് ആ വർണ്ണനം തുടരുന്നതു്.



15 ശ്രീമൽഭാഗവതം പാട്ടു്

ഇതാണു് തമ്പുരാെന്റ ഏറ്റവും ബൃഹത്തും എന്നാൽ
അേതാെടാപ്പംതെന്ന കവന മാധുര്യം കുറഞ്ഞതുമായ
കൃതി. വിഷ്ണുഭാഗവതത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമായ പ്രസ്തുത�
ഗാനം ഭക് ത
ന്മാർക്കു് പാരായണത്തിനു െകാള്ളാം. പ്രഥമസ്കന്ധ�
ത്തിെല പ്രഥമാധ്യായം അനുഷ്ടുപ്പു വൃത്തത്തിലാണു് തർ�
ജ്ജമ െചയ്തെതങ്കിലും ദ്വിതീയാധ്യായം മുതൽ മഞ്ജരി�
യിൽ എഴുതിത്തുടങ്ങി. മഞ് ജരിെകാണ്ടു ൈകകാര്യം�
െചയ്തു പരിചയം േപാരാത്തതിനാലാണു് കവിത തീെര
േശാഭിക്കാെത േപായതു്. ഒടുവിൽ ഭാഗവതമാഹാത്മ്യം
സംസ്കൃതവൃത്തത്തിൽ
ത്തെന്ന വിവർത്തനം െചയ്തു േചർത്തിരിക്കുന്നു. ആ ഭാ�
ഗം രസനിഷ്യന്ദിയായിട്ടുമുണ്ടു്.



16 ഇതരകൃതികൾ

മറ്റുള്ള കൃതികെളപ്പറ്റി വിേശഷിെച്ചാന്നും പറേയണ്ടതി�
ല്ല. അന്യാപേദശം, സൂേര്യാദയം, മദനേകതനചരിതം
ഇവ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ശീെവാള്ളിക്കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള മദനേകതനചരിതം ഭിന്നമാണു്.
പ്രാേയണ സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരമായ 61 (കാ�
ന്ത)വൃത്തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു െചറിയ ശാസ്ത്രകാവ്യമാണു് കാന്തവൃത്തം. ബൃഹ�
ത്സംഹിതയുെട തർജ്ജമ മുഴുവനായിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നു�
ന്നില്ല. 64 കലാവിദ്യകളുെട സ്വരൂപം വിദ്യാകലാവിവര�
ണത്തിൽ സംക്ഷിപ് ത
മായി പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ബാേലാപേദശം
വിദ്യാർത്ഥികളുെട ആവശ്യെത്ത പുരസ്കരിച്ചു് ആറു സർ�
ഗ്ഗങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള സദാചാരേബാധകമായ ഒരു
ലഘുകൃതിയാണു്. ഭാഷാശബ്ദശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി ഉപരി പ്ര�
സ്താവിക്കും. അലങ്കാരമാല അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങെളപ്പറ്റി
സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന മെറ്റാരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാ�
ണു്. 1070-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അതിെന്റ രചന. ലക്ഷണം
കാകളിയിലും ലക്ഷ്യം വിവിധങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിലും
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിസ്തരിച്ചുള്ള ടീകയുമുണ്ടു്. ഉദാഹ�
രണേശ്ലാകങ്ങളിെല ആശയങ്ങെളല്ലാം ജഗന്നാഥ
പണ്ഡിതരുെട രസഗംഗാധരത്തിെലന്നേപാെല സ്വ�
കീയങ്ങളാണ്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആദ്യം കുേറ ഭാഗ�
ങ്ങൾ മാത്രേമ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി തമ്പുരാൻ എഴുതി�
യിട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശയമാണു്. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരി�
ക്കാം:

“കൂന്തൽെക്കെട്ടാട്ടഴിഞ്ഞും കുനുകുെനയഴകിൽ
േസ്വദജാലം െപാടിഞ്ഞും
ചാന്തിൻെപാെട്ടാട്ടു മാഞ്ഞും പരിമളമുയരും
ചന്ദനച്ചാറലിഞ്ഞും
എന്തും നിശ്വാസേമാെടാത്തിളകിന മുലേയാ-
െടാെത്തഴുേന്നാരു നിെന്മയ്
കാേന്ത! മിന്നുന്നു കാമക്കളിയതിൽവിധമീ-
പ്പന്തടിക്കുന്നേനരം.”

േസ്താത്രങ്ങളുെട സംഖ്യ ഗണനാതീതം തെന്ന. അവി�
ദ്യാസംഹാര രൂപമായ (ശ്രീകൃഷ്ണ) ശ്രുതിഗീതാേസ്താത്ര�
ത്തിൽ നിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം േചർക്കാം.

“അളവറ്റ ഗുണങ്ങെളദ്ധരി
ച്ചിളതന്നിൽബ്ബഹുേദാഷേമവനും
ഉളവാക്കീടുമീയവിദ്യ നൽ-
ക്കളേവറീടിന േവശ്യതാൻ പ്രേഭാ!”

െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമകാലിക�
ന്മാർ ഏെതല്ലാം ഉപാധികെള ആശ്രയിച്ചാണു് ആദരി�
ക്കുക മാത്രമല്ല അമാനുഷത്വം കല്പിച്ചു് ആരാധിക്കുക
േപാലും െചയ്തു വന്നിരുന്നതു് എന്നു സാമാന്യത്തിലധി�
കം ദീർഘേമറിേപ്പായ ഉപന്യാസത്തിൽ ഞാൻ വിശ�
ദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാകവിതയുെട നേവാത്ഥാനത്തിനു
മാർഗ്ഗദർശനം െചയ്ത മഹാനുഭാവന്മാരിൽ അേദ്ദഹത്തി�
നുള്ള അദ്വിതീയമായ സ് ഥാനം ഏതു പുേരാഭാഗിയും
അനുവദിച്ചുെകാടുേത്ത മതിയാകുകയുള്ളു.
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പീഠിക
ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ പരമമായ ഉൽക്കർഷത്തിനു�
േവണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ള പല മഹാകവികെളപ്പറ്റിയും
നാം ഇേപ്പാൾ പലതും അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അവരിൽ
അസാമാന്യമായ പല അമാനുഷകർമ്മങ്ങളും െചയ്തു
േകരളീയെര ആകമാനം ആശ്ചര്യ പരതന്ത്രരും ആനന്ദ�
തുന്ദിലരുമാക്കിയ ഒരവതാരപുരുഷനാണു് െകാടുങ്ങല്ലൂർ
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ.

“യദ്യദ്വിഭൂതിമൽ സത്ത്വം ശ്രീമദുർജ്ജിതേമവ വാ
തത്തേദവാവഗച് ഛ ത്വം മമ േതേജാംശസംഭവം”

എന്ന ഗീതാവാക്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിഷയത്തിൽ തി�
കച്ചും േയാജിക്കും. ഒരു കാൽ ശതാബ്ദത്തിനിടയ്ക്ക് അേദ്ദ�
ഹം സാഹിത്യേപാഷണെത്ത പുരസ്കരിച്ചു സഹസ്രമുഖ�
മായി െചയ്ത േസവനങ്ങൾ ആർക്കും വിലമതിക്കുവാൻ
പാടുള്ളതല്ല.

നമ്മുെട സാഹിത്യസരണിയിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു
മഹത്തമനായ സരസ്വതീവല്ലഭൻ അതിനു മുൻപും
അതിൽ പിന്നീടും ഒരിക്കലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല; ൈകര�
ളിയുെട പൂർവപുണ്യത്തിെന്റ പരിണതഫലമായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആവിർഭാവം എന്നു ഭാവനാകുശല�
ന്മാർക്കു കാണുവാൻ അേശഷം പ്രയാസവുമില്ല.

ജനനം
ആധുനികഭാഷാകവിതയുെട വിധാതാവായ െവണ്മണി
അച് ഛൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു െകാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു
കുഞ്ഞിപ്പിള്ളത്തമ്പുരാട്ടിെയ വിവാഹംെചയ്തു (ജീവിത�
കാലം 1011
–1096). 28 വയസ്സുവെര ആ സുചരിതയ്ക്കു സന്താനലാ�
ഭം ഉണ്ടായില്ല. ആ ദമ്പതിമാർ പല േദവതകെള ഭജി�
ച്ചു; പല വഴിപാടുകൾ നടത്തി; ആ സൽകർമ്മങ്ങളു�
െട ഫലമായി തമ്പുരാട്ടിയുെട 29-ആമെത്ത വയസ്സിൽ
നമ്മുെട കഥാനായകൻ 1040-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 4-
ാം തിയ്യതി അശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. കുഞ്ഞിക്കു�
ട്ടൻ എന്നതു് ഓമനേപ്പരാണു്; കുഞ്ഞെനന്നും വിളിക്കും.
ആചാര്യദത്തമായ നാമേധയം രാമവർമ്മ എന്നായിരു�
ന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
വിദുഷിയായ മാതാവിെന്റയും വിശിഷ്ടകവിയായ പി�
താവിെന്റയും വാത്സ്യപൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണത്തിൽ
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ വളർന്നു. കുലഗുരുവായ വള�
പ്പിൽ ഉണ്ണിയാശാേനാടു് ബാലപാഠങ്ങളും, മൂന്നാംകൂർ
േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാേനാടു കാവ്യങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു.
1049-ൽ ആ തമ്പുരാൻ മരിച്ചേപ്പാൾ ശാസ്ത്രപാഠം ആരം�
ഭിക്കുന്നതിനു േവണ്ട വ്യുൽപത്തി ശിഷ്യനു സിദ്ധിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യം പഠിച്ചതു വ്യാകരണവും, അതു
പഠിപ്പിച്ചതു തെന്റ േനെര അമ്മാവനും കുംഭേകാണം
കൃഷ്ണശാസ്ത്രികളുെട ശിഷ്യനും അക്കാലെത്ത ഒരു പ്രസി�
ദ്ധൈവയാകരണനുമായ വിദ്വാൻ കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻ
തമ്പുരാനുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻ തമ്പുരാൻ
1029-ൽ ജനിച്ചു; 1096 കർക്കടകം 24-ാം൹ പേരതനാ�
യി. സിദ്ധാന്തകൗമുദി, പ്രൗഢമേനാരമ, പരിഭാേഷന്ദു�
േശഖരം, ശേബ്ദന്ദുേശഖരം ഇവെയല്ലാം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
അഭ്യസിച്ചതും അേദ്ദഹേത്താടുതെന്നയായിരുന്നു. കാ�
ത്തുള്ളി അച്യുതേമേനാൻ, േജ്യാത്സ്യൻ സുബ്രഹ്മണ്യ�
ശാസ്ത്രി (കട്ടൻപട്ടർ) ആലങ്ങാട്ടു കുഞ്ഞൻ തമ്പുരാൻ
തുടങ്ങിയവർ മഹാകവിയുെട സതീർത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു.
1049-ൽ ഒറവങ്കര നീലകണ് ഠൻ നമ്പൂതിരിയും കുഞ്ഞി�
രാമവർമ്മൻ തമ്പുരാെന്റ അേന്തവാസിയായി െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ താമസം തുടങ്ങി. പിന്നീടു യഥാകാലം നടുവം മഹ�
നും അേദ്ദഹേത്താടു സംസ്കൃതം പഠിച്ചു. വ്യാകരണത്തി�
നു പുറേമ കഥാനായകൻ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ േജ്യ�
ഷ് ഠനായ െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞൻ തമ്പുരാേനാടു മുക്താ�
വലി വെര തർക്കവും തെന്റ മുത്തശ്ശിയായ െകാടുങ്ങല്ലൂർ
െകാച്ചുതമ്പുരാട്ടിേയാടു പഞ്ചേബാധം വെരയും വലിയ
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേനാടു് അതിനപ്പുറവും േജ്യാതിഷവും
പഠിച്ചുെവങ്കിലും ആ രണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയത്തക്ക
പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചില്ല. കുഞ്ഞൻ തമ്പുരാെന്റ കാ�
ലം. 1028-നും 1096-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു. വ്യാകരണം
തെന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനശാസ്ത്രം; കു�
ഞ്ഞിരാമവർമ്മൻ തെന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രധാനഗുരുനാഥനും. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ അനു�
ജൻ കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ 1122 കുംഭം 3-ാം൹ മരിച്ചു.
അേദ്ദഹം ഒരു നൃത്തകലാേകാവിദനായിരുന്നു.

“അമ്മാമനും ഗുരുവുമാകിന കുഞ്ഞിരാമ-
വർമ്മാവനീപതി കൃപാനിധി ചാരുശീലൻ
ദുർമ്മാർഗ്ഗേമറിടുെമാെരൻകവിതയ്ക്കു നല്ല
സന്മാർഗ്ഗരീതി വരുവാൻ വരേമകിേടണം.”

എന്നു സ്യമന്തകം നാടകത്തിൽ സ്വഗുരുവിെന കവി
വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിേലാ ഭാഷയിേലാ ഏതു കൃ�
തി രചിച്ചാലും അതു് ആദ്യം ആ ആചാര്യെനെക്കാണ്ടു
പരിേശാധിപ്പിക്കണെമന്നു കഥാപുരുഷനു നിർബ്ബന്ധ�
മുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുനാഥനും കുഞ്ഞിക്കുട്ടേനാടു് ഒരു
സഹപാഠിയുെട നിലയിലാണു് െപരുമാറിവന്നതു്. െകാ�
ച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ, െവണ്മണി മഹൻ മുത�
ലായവരുെട കവിതാമത്സരപരീക്ഷകളിൽ അേദ്ദഹവും
പങ്കുെകാണ്ടു; െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും അേദ്ദഹവും കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടനും കൂടിയാണു് മലയാളശബ്ദശാസ്ത്രം എന്ന
ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതു്. അതിെല ദ്വിതീയഭാഗം അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കൃതിയാകുന്നു.

കവനാരംഭം
1047-ൽത്തെന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കവിതെയ�
ഴുതിത്തുടങ്ങി. 1055-ൽ വ്യാകരണാധ്യയനം പൂർത്തി�
യായതിനുേമലാണു് ആ വ്യവസായത്തിൽ നിരന്തര�
മായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതു്. ആദ്യകാലത്തു കവനം െച�
യ്തുെകാണ്ടിരുന്നതു സംസ്കൃതത്തിലായിരുന്നു. ആ കവി�
താഗംഗെയ ഭാഷയിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രധാനമായി
അച് ഛനാണു്. ഒറവങ്കുരനമ്പൂരിയുെട നിത്യസഹവാസ�
വും അതിനു പ്രേയാജകീഭവിചു. ഭാഷാകവനവിഷയ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു മാർഗ്ഗദർശികളും ഉപേദഷ്ടാക്ക�
ളും അച് ഛനും േജ്യഷ് ഠനായ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും
െവണ്മണിമഹനുമായിരുന്നു അവെരപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തി�
നുണ്ടായിരുന്ന ആദരാതിശയം സുവിദിതമാണു്.

“മഞ് ജുശ്രീകവി െവണ്മണിക്ഷിതിസുരൻ വാത്സല്യ
ഭാരത്തിനാൽ

ഭഞ് ജിക്കാെത തനിെക്കഴുന്ന
കവിതാചാതുര്യമർപ്പിക്കയാൽ

രഞ് ജിക്കും രസേമാരേനകകവിതാഗ്രന് ഥങ്ങൾ
നിർമ്മിെച്ചാരീ-

ക്കുഞ്ഞിക്കുട്ടനൃപൻ”

എന്നു ചന്ദ്രികാ നാടകത്തിൽ കഥാനായകൻ അേദ്ദഹ�
െത്ത സ് മരിക്കുകയും

“ഞാെനന്നാൽ ഞായരക്ഷെയ്ക്കാരു ഗുണവഴിേയ
േപാകുവാൻ തിങ്കെളാക്കും
മാനം െചവ്വായ് വഹിക്കും ബുധനതിമതിമാൻ
വ്യാഴതുല്യപ്രഭാവൻ
നൂനം െപാൻെവള്ളിെയന്നീവക ശനി നിയതം
വിദ്യതാൻ േവണ്ടെതന്നീ
ജ്ഞാനെത്തത്തെന്നാരച് ഛൻ കനിയണമിഹ േമ
െവണ്മണിബ്രാഹ് മേണന്ദ്രൻ”

എന്നു സ്യമന്തകം നാടകത്തിൽ നമസ്കരിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു. േജ്യഷ് ഠെന്റ അേലാകസാധാരണങ്ങളായ സി�
ദ്ധിവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന
ബഹുമാനം പല അവസരങ്ങളിലും അേദ്ദഹം പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. നാലഞ്ചുവർഷെത്ത അഭ്യാസം അങ്ങ�
െന കഴിഞ്ഞു. പ്രകാശിതങ്ങളായ കൃതികളിൽ ആദ്യ�
േത്തെതന്നു പറേയണ്ട കവിഭാരതം രചിച്ച 1062-ാമാണ്ടി
ൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം അന്നെത്ത ഭാഷാകവികളുെട കൂട്ട�
ത്തിൽ അതുൽകൃഷ്ടമായ സ് ഥാനത്തിനു് അവകാശിയാ�
യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1065-ൽ എഴുതിയ ലക്ഷണാസംഗം
നാടകത്തിൽ

“നരപതികുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ സരസദ്രുതകവികിരീട
മണിയേല്ലാ”

എന്നു് അേദ്ദഹം െചയ്ത പ്രസ്താവന ആത്മപ്രശംസയാ�
െണന്നു് അക്കാലത്തു് ആർക്കും തെന്ന േതാന്നിയതുമി�
ല്ല. അന്നു മുതൽ അേദ്ദഹെത്ത പലരും കവിതാവിഷയ�
ത്തിൽ അഭിവന്ദ്യനായ ഒരാചാര്യനായി സ്വീകരിക്കയാ�
ണുണ്ടായതു്.

ഗാർഹസ് ഥ്യം
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ 21-ആമെത്ത വയസ്സിൽ െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂർ േകായിപ്പള്ളി പാപ്പിഅമ്മെയ വിവാഹം െച�
യ്തു. ആ സാധ്വി 1079-ൽ മരിച്ചു. അതിനുേമൽ തൃശ്ശൂർ
വടേക്കക്കുറുപ്പത്തു കിഴേക്ക സ്രാമ്പിയിൽ കുട്ടിപ്പാറുവമ്മ�
യുെട ഭർത്താവായി. സങ്ഗീതകലാകുശലയായിരുന്ന
ആ ഭാഗ്യവതി ഏകേദശം 35 വയസ്സുവെര അവിവാഹി�
തയായിരുന്നു; പിന്നീടാണു് തമ്പുരാെന്റ േപ്രയസിയാ�
യതു്; 1086-ൽ അന്തരിക്കുകയും െചയ്തു. 1068-ാമാണ്ടു
േകാട്ടയ്ക്കൽ സാമൂതിരിേക്കാവിലകെത്ത തമ്പാട്ടി എന്ന
നാമാന്തരത്താൽ വിദിതയായ ശ്രീേദവിത്തമ്പുരാട്ടിയ്ക്കും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹധർമ്മിണീപദം ലഭിക്കുന്നതി�
നു േയാഗമുണ്ടായി. ആ ദാമ്പത്യബന്ധം തമ്പുരാൻ മരി�
ക്കുന്നതുവെര നിലനിൽക്കുകയും െചയ്തു. ആ തമ്പുരാട്ടി
1049-ൽ ജനിച്ചു; 1105-ൽ മരിച്ചു.

വിവിധസിദ്ധികൾ
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ 1060 മുതൽ 1088 വെര അനു�
സ്യൂതമായി സാഹിത്യേസവനം െചയ്തു. പണ്ഡിതൻ,
കവി, ഗദ്യകാരൻ, വിമർശകൻ, ചരിത്രഗേവഷകൻ,
ഭാഷാേപാഷകൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ, സാഹിത്യാചാ�
ര്യൻ എന്നിങ്ങെന പല േകാടികളിൽ നമുക്കു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത ശരിയ്ക്കറിഞ്ഞു് അഭിനന്ദി�
േക്കണ്ടതുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുഭക് തിെയക്കുറിച്ചു്
ഞാൻ അല് പം ഉപന്യസിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അേതാടുകൂടീ
അേദ്ദഹത്തിൽ സമഞ് ജസമായി സേമ്മളിച്ചിരുന്ന
സമഭാവന, ശാന്തത, പ്രിയവക് തൃത, നിഷ് പക്ഷത,
പരിഷ് കൃതഹൃദയത മുതലായ സൽഗുണങ്ങളും സമാ�
ദരണീയങ്ങളാണു്. നിത്യസഞ്ചാരിയായിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു സുഹൃത്തുക്കളുെടയിടയിൽ ‘പകിരി’
എെന്നാരു സംജ്ഞാന്തരം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സംസ്കൃ�
തത്തിലും മലയാളത്തിലും അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള സകല പു�
സ്തകങ്ങളും െവറുെതേയാ വിലേയ്ക്കാ വാങ്ങും; െചല്ലുന്ന
സ് ഥലങ്ങളിെലല്ലാം ഗ്രന്ഥപ്പുരകൾ നിപുണമായി പരി�
േശാധിച്ചു് അപൂർവ്വകൃതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു് അവ നി�
ഷ് കർഷിച്ചു വായിക്കും. അങ്ങെന അേദ്ദഹത്തിനു് 1078-
ൽ േകാട്ടയ്ക്കൽ പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയരുെട ഗൃഹത്തിൽനി�
ന്നു കിട്ടിയ ഒരു േകാഹിനൂർരത് നമാണു് ലീലാതിലകം.
പഴയ ഐതിഹ്യങ്ങൾ േശഖരിച്ചു് അവെയെക്കാണ്ടു
ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതിൽ തമ്പുരാനു പ്രശസ്യമായ
അഭിനിേവശവും പ്രാഗല് ഭ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു�
േവണ്ടി ഏതുതരത്തിലുള്ള ത്യാഗങ്ങളും അനുഷ് ഠിക്കാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അനവധി മുത്ത�
ശ്ശിമാെരയും മുതുക്കന്മാെരയും ഉേദ്ദശസിദ്ധിക്കായി അേദ്ദ�
ഹം ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അത്ര വളെര സ് േനഹിതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ േവെറയില്ല. അത്ര
വളെര ജ്ഞാനദൃഷ്ടിേയാടുകൂടി യാവജ്ജീവം ഒരു വി�
ദ്യാർത് ഥിയായിത്തെന്ന കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനും അേദ്ദ�
ഹെത്തേപ്പാെല അധികംേപർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചുരു�
ക്കത്തിൽ സരസനായ അമ്പാടി നാരായണെപ്പാതു�
വാൾ അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി “തല നിറച്ചു കുടുമ, ഉള്ളു നിറച്ചു
പഴമ, ഒച്ചെപ്പടാത്ത വാക്ക്, പുച് ഛം കലരാത്ത േനാ�
ക്ക്, നനുത്ത െമയ്യ്, കനത്ത ബുദ്ധി, നാെടാെക്ക വീടു്,
നാട്ടുകാെരാെക്ക വീട്ടുകാരു്” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു
പ്രത്യക്ഷരം പരമാർത് ഥമാണു്.

സ്വർഗ്ഗതി
അങ്ങെന തമ്പുരാൻ തേദകതാനനായി സാഹിതീേദവി�
െയ പ്രകൃഷ്ടമായ ഭക് തിപാരവശ്യ
േത്താടുകൂടി ആരാധിച്ചുേപാന്നു. 1088-ാമാണ്ടു ധനുമാ�
സം 29-ാം൹ അല് പം ദഹനക്ഷയം േതാന്നി. അതു െപ�
െട്ടന്നു അതിസാരമായി പരിണമിച്ചു. േരാഗം വിഷമാവ�
സ് ഥയിൽ എത്തിയതായിക്കണ്ടു മഹാകവിയും മഹാ�
ൈവദ്യനുമായ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടനു സു�
ഖേക്കടു് ഉടേന മാറുവാൻ േവണ്ടി ഭഗവതിെയ സ് മരിച്ചു
േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കൂ എന്നുപേദശിച്ചു. ആ ഉപേദശമനു�
സരിച്ച് ആേറഴു് അനുഷ്ടിപ്പുേശ്ലാകങ്ങൾ ശരീരത്തിനു്
അേശഷം ശക് തിയില്ലായിരുന്നുെവങ്കിലും കഷ്ടിച്ചു കു�
റിച്ചു. ആ സംഭവം നടന്നതു് മകരം 7-ാം൹ േയാ മേറ്റാ
ആയിരുന്നു. അവയിൽ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ കൂ�
െടയുണ്ടായിരുന്നവർക്കു വായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈക അത്രമാത്രം കുഴഞ്ഞിരുന്നു. ആ
േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“േലാകമാതാവിനിസ്സർവേലാകമാം സ്വന്തസന്തതി
അവിടേത്തയ്ക്കു പിഴെചയ്തിവിെടക്കിട്ടുേമാ സുഖം?

സ്വന്തസന്താനങ്ങൾതമ്മിൽച്ചന്തംവിേട്ടെറ്റതിർക്കുകിൽ
ഹന്ത! ദൂരസ് ഥർ ദുഃഖിച്ചു സ്വാന്തസ് ഥർ സുഖെമന്നിേയ”.

മകരം 10-ാം൹ െവളുത്ത വാവുദിവസം മധ്യാഹ് നത്തിൽ
ആ മഹാനുഭാവൻ ൈകരളിെയ കദനസമുദ്രത്തിൽ
തള്ളി പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. അന്നു് ആ പുണ്യേശ്ലാകനു
48 വയേസ്സ തികഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. എന്തുെചയ്യാം? നമ്മുെട
സുകൃതക്ഷയം. പുത്രേശാകം ബാധിച്ച അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മാതാവു് ഒരുമാതിരി ചിത്തഭ്രമത്തിനു വിേധയയായി
അഞ്ചാറു െകാല്ലംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നു.

കൃതികൾ
ഇവിെടനിന്നു മുേന്നാട്ടു കടക്കുന്നതിനുമുമ്പായി കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ കൃതികളുെട ഒരു പട്ടിക കുറിേക്കണ്ട
ആവശ്യമുണ്ടു്. അതു വലെര േക്ലശകരമായ ഒരു ഉദ്യമ�
മാണു്. തമ്പുരാെന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽ പലതും നശിച്ചു�
േപായിട്ടുണ്ടു്. ചിലതിെന്റെയല്ലാം േപരുമാത്രേമ േകട്ടി�
ട്ടുള്ളു. ചിലതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചിലതു
മേനാലയിൽ മാത്രം അവ്യക് തരൂപത്തിൽ കുറിച്ചിരുന്ന�
തുമാണു്. ആരു് ഏതുമാതിരി കവിത േവണെമന്നാവശ്യ�
െപ്പട്ടാലും ഉടേന െചാല്ലിെക്കാടുക്കുകയായിരുന്നുവേല്ലാ
പതിവു്. പിെന്ന അവെയാന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ
പലേപ്പാഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അറിയാവുന്നിട�
േത്താളമുള്ള കൃതികളുെട േപരുകൾ കുറിക്കാം. എഴുതി�
യേതാ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേതാ ആയ െകാല്ലെത്തക്കുറിച്ചു്
അറിവുെണ്ടങ്കിൽ അതും എടുത്തുകാണിക്കാം.

സംസ്കൃതം
(1) ജരാസന്ധവധം, (2) കിരാതർജ്ജുനീയം, (3) സുഭദ്രാ�
ഹരണം, (4) ദശകുമാരചരിതം (അപഹാരവർമ്മചരി�
തംവെര) എന്നീ നാലു വ്യാേയാഗങ്ങൾ, (5) ബഭ്രുവാഹ�
നവിജയം, (6) ശ്രീശങ്കരഗുരുചരിതം എന്നീ രണ്ടു ഖണ്ഡ�
കാവ്യങ്ങൾ, (7) ആര്യാശതകം, (8) സ്വയംവരമന്ത്രാക്ഷ�
രമാല, (9) കിരാതരുദ്രസ്തവം എന്നീ േസ്താത്രങ്ങൾ, (10)
കൃതജ് ഞസ്തുരുഷ് കഃ, (11) വിളംബിതമഞ് ജുഷാ ഇവ�
യാണു് മഹാകവിയുെട സംസ്കൃതകൃതികൾ. ഇവയിൽ
പലതും 1070-ൽ തമ്പുരാൻ േകാട്ടയ്ക്കൽ താമസം തുടങ്ങി�
യതിനുേമൽ അവിെട സംസ്കൃത ഭാഷാേപാഷണത്തിനു�
േവണ്ടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉത്സാഹത്തിൽ വളർന്നുവന്ന
ഗീർവാണീസഭ എന്ന സമാജത്തിെന്റ ആവശ്യെത്ത
പുരസ്കരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ശങ്കരഗുരുചരിതം ആ
കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടതല്ല. അതു പുരാണച് ഛായയിൽ കിരാ�
േങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽ ശങ്കരൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല അപദാനങ്ങ�
െള വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. രണ്ടാം
സർഗ്ഗം 8-ാമെത്ത േശ്ലാകത്തിനുേമലുള്ള ഭാഗം എഴുതി�
േയാ എന്നു സംശയമുണ്ടു്. നാലു അഞ്ചും ഏഴു മുതൽ
പതിെനാന്നു വെരയുമുള്ള കൃതികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
ഗുരുവായൂപുേരശസ്തവം, പ്രാർത് ഥനാ, കാലടിേക്ഷത്രം
എന്നിങ്ങെന ചില ലഘുകൃതികളും ഒട്ടുവളെര കത്തുക�
ളുംകൂടി തമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. “ധന�
ശാസ്ത്രകാരികാ” എന്ന േപരിൽ 27 അനുഷ്ടുപ്പുേശ്ലാക�
ങ്ങൾ എഴുതി അവ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടു
ള്ളതായും കാണുന്നു.

ഭാഷ
ഭാഷയിൽ തമ്പുരാൻ സഞ്ചരിക്കാത്തതും വിജയം േന�
ടാത്തതുമായ കവനസരണികൾ വിരളങ്ങളാണു്. ആദ്യ�
മായി അവെയ (A) സ്വതന്ത്രങ്ങെളന്നും (B) ഭാഷാന്തരീ�
കൃതങ്ങെളന്നും രണ്ടു് ഇനങ്ങളായി വിഭജിക്കാം. ഒന്നാ�
മെത്ത ഇനത്തിൽ (I) കാവ്യങ്ങൾ, (II) രൂപകങ്ങൾ,
(III) ഗാഥകൾ, (IV) ശാസ്ത്രഗ്രന് ഥങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന
നാലു് അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ അന്തർഭവിക്കുന്നു. പല�
വകയിൽ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾക്കുപുറേമ അനവധി അമൃ�
തനിഷ്യന്ദികളായ കത്തുകളും മുക് തകങ്ങളും േചർേക്ക�
ണ്ടതുണ്ടു്. എഴുത്തുകളിൽ പതിനായിരം േശ്ലാകങ്ങേളാ�
ളം ഉൾെപ്പടുെമന്നാണു് അഭിജ്ഞന്മാരുെട ഗണന. മു�
ക് തകങ്ങൾക്കു സംഖ്യയില്ല.ഗദ്യകൃതികൾ പ്രാേയണ
രസികരഞ് ജിനി, മംഗേളാദയം തുടങ്ങിയ നിരവധി മാ�
സികകളിലും, േകാഴിേക്കാടൻ മേനാരമ മുതലായ പത്ര�
ങ്ങളിലും വിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായിക്കിടക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാേറ�
ടത്തു കുഞ്ഞൻതമ്പുരാൻ എന്ന വ്യാജനാമത്തിൽ വിവി�
ധവിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി പല ഗദ്യേലഖനങ്ങളും അെക്കാല്ല�
െത്ത വൃത്താന്തപത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.
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(I) കാവ്യങ്ങൾ
(12) കവിഭാരതം (1062), (13) അംേബാപേദശം, (14)
ദക്ഷയാഗശതകം (1065), (15) നല്ല ഭാഷ (1066), (16)
മദിരാശിയാത്ര (1066), (17) പാലുള്ളിചരിതം (1067),
(18) തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പി (1068), (19) ഹംസസേന്ദശം (1072),
(20) കംസൻ, (21) കൃതിരത് ന
പഞ്ചകം-നാരായണാസ്ത്രദാനം, ഭീമേയാഗം, യാത്രാദാ�
നം, ഭീഷ് മസമാധി, യുധിഷ് ഠിര
ശമം എന്നീ അഞ് ചു കൃതികൾ, (22) േകരളം ഒന്നാം
ഭാഗം (1087), (23) േദ്രാണാചാര്യൻ (ഒടുവിലെത്ത ഭാ�
ഷാകാവ്യം; അപൂർണ്ണം).

(II) രൂപകങ്ങൾ
(24) ലക്ഷണാസംഗം (1065), (25) നളചരിതം (1066),
(26) ചന്ദ്രിക-നാടിക (1066), (27) സന്താനേഗാപാലം
(1066), (28) സീതാസ്വയംവരം, (29) ഗംഗാവതരണം
(1067), (30) ശ്രീമാനവിക്രമവിജയം (1074 ), (31) മാർ�
ത്താണ്ഡവിജയം (മൂന്നാമങ്കം മാത്രം തീർന്ന ഗാനസ�
ങ്കുലിതമായ ഒരു നാടകം, അപൂർണ്ണം), (32) മധുസൂദ�
നവിജയം (െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി വായിച്ചിട്ടുള്ളതു്;
ഇേപ്പാൾ അലഭ്യം) ആട്ടക്കഥ:–(33) േഘാഷയാത്ര.

(III) ഗാഥകൾ
(34) അേയാധ്യാകാണ്ഡം (അഞ്ചുകളം), (35) ആത്മ�
േബാധം പാന, (36) െചാവ്വര കൃഷ്ണൻ പാന, ഏറ്റുമാനൂ�
രപ്പൻ പാന, ഭൂതപുരത്തപ്പൻ പാന, ൈവക്കത്തപ്പൻ
പാന, േവട്ടെയ്ക്കാരു മകൻ പാന എന്നിങ്ങെന ഭഗവൽ�
സ്തുതിപരങ്ങളായ അഞ്ചു പാനകൾ, (37) പട്ടാഭിേഷ�
കം പാന, (38) േദാഷവിചാരം കിളിപ്പാട്ടു്, (39) രാധാ�
മാധവേയാഗം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (40) ഷഷ്ടിപൂർത്തിമങ്ഗളം
വഞ് ചിപ്പാട്ടു്, (41) െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി കുറത്തിപ്പാട്ടു്,
(42) മയൂരധ്വജചരിതം പത്തുവൃത്തം ൈകെകാട്ടിക്കളി�
പ്പാട്ടു്, (43) പലവക പാട്ടുകൾ-ഇവയിൽ പതിെനാെന്ന�
ണ്ണം പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുഞ്ഞിക്കു�
ട്ടൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിെല കൃതികൾ ആറാം ഭാഗ�
ത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

(44) ഖണ്ഡകൃതികൾ:– ഇവ സംഖ്യാതീതങ്ങളാണു്. (1)
കുലുക്കമില്ലാവൂര്, (2) എരുവയിൽ അച്യുതവാരിയർ, (3)
കൂടൽമാണിക്യം, (4) ഒരു കരാർ, (5) ഒരു ചരിത്രകഥ,
(6) ഗർവശമനം, (7) ഉദയസിംഹൻ, (8) ഒരിന്ദ്രജാലം,
(9) ബ്രഹ് മരക്ഷസ്സ്, (10) ഒടി തുടങ്ങിയ കഥകളും; (11)
ഒരു സായങ്കാലം, (12) ഒരായാസം, (13) ഒരു ശതാബ്ദ�
ത്തിനപ്പുറം, (14) മടി, (15) കാലടി മുതലായ വർണ്ണനാ�
ത്മകങ്ങളും ചിന്താപരങ്ങളുമായ കൃതികളും; (16) പരശു�
രാമാഷ്ടകം, (17) െവണ്മണി യക്ഷിസ്തവം, (18) ഭദ്രകാ�
ള ്യഷ്ടകം, (19) േദവീഭുജങ്ഗേസ്താത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള
േസ്താത്രങ്ങളും ഈ വകുപ്പിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.

(IV) ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ
(45) കരപ്പൻ (ബാലചികിത്സ), (46) മലയാളശബ്ദശാ�
സ്ത്രം ഒടുവിലെത്ത ആറു പ്രകരണങ്ങൾ (1074), (47)
ശബ്ദാലങ്കാരം.

(B) തർജ്ജമകൾ
ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ
(48) മഹാഭാരതം (ഹരിവംശസഹിതം) (1079–1081),
(49) ശ്രീമദ് ഭാഗവതം (ചതുർത് ഥ
സ്കന്ധംവെര), (50) ഹരിശ് ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം (1083).

കാവ്യങ്ങൾ
(51) കാദംബരീകഥാസാരം (1073), (52) ശങ്കരാചാര്യച�
രിതം (1073), (53) ശുകസേന്ദശം (1078), (54) േകാകില�
സേന്ദശം, (55) ഭാരതമഞ് ജരി (േദ്രാണപർവം) (1078),
(56) ശ്രീസ്തുതി (ഒടുവിലെത്ത വിവർത്തിതകാവ്യം).

രൂപകങ്ങൾ
(57) വിക്രേമാർവശീയം (1067), (58) ആശ് ചര്യചൂഡാമണി
(1068), (59) ചന്ദ്രികാവീഥി, (60) ഹാംെലറ്റു് (1071), (61)
ഒെഥേല്ലാ (രണ്ടാമങ്കം ഏതാനും ഭാഗംവെര; അപൂർ�
ണ്ണം), (62) അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം, ഇവ കൂടാെത (1)
അത് ഭുതരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു് (1066-ൽ ആരംഭിച്ചതു്),
(2) മാണിക്യസാരം എന്ന േപരിൽ പാശ് ചാത്യരീതിയിൽ
േശാകപര്യവസായിയായ നാടകം, (3) അർത് ഥാലങ്കാരം
എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും തുടങ്ങിവച്ചിരുന്നു.
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ദ്രുതകവിത

ഇത്ര വളെര ഗ്രന് ഥങ്ങൾ തമ്പുരാന്നു രചിക്കുവാൻ സാ�
ധിച്ചതിനു പല കാരണങ്ങളുണ്ടു്. വാസനയും ൈവദൂ�
ഷ്യവും അവയുെട പരമമായ കാഷ് ഠയിൽ പരിലസി�
ച്ചിരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീതനായ പുരുഷനായിരുന്നു
അേദ്ദഹെമന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. അവയിലുമധികമാ�
യി പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യവസാ�
യസന്നദ്ധത. മുറുക്കുക, കവിതെയഴുതുക, ചതുരംഗം
വയ്ക്കുക, െവടി പറയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രേമ
അേദ്ദഹത്തിനു് അതിരറ്റ ഉത്സാഹമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
െവടിവട്ടത്തിൽ കൂടുകെകാണ്ടു വിജ്ഞാനവിതരണ�
വും വിജ്ഞാനസമ്പാദനവും അേദ്ദഹം ഒന്നുേപാെല
സാധിച്ചിരുന്നു. ഭാഷയുെട പരിേപാഷണത്തിനുേവ�
ണ്ടി തെന്റ ജീവിതത്തിെല ഓേരാ ദിവസവും അേദ്ദഹം
സമർത് ഥമായും സഫലമായും സമർപ്പണം െചയ്തുവന്നു.
എങ്കിലും അത്യന്തം മഹനീയമായ അത്തരത്തിലുള്ള
സാഹിത്യസപര്യ അേദ്ദഹത്തിനു സാധ്യമായതു ദ്രുത�
കവനത്തിലുള്ള അദൃഷ്ടപൂർവമായ ൈനപുണ്യംനിമി�
ത്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.സ്യമന്തകം,
നളചരിതം, സന്താനേഗാപാലം,സീതാസ്വയംവരം,
ഗംഗാവതരണം എന്നീ നാടകങ്ങളും ദക്ഷയാഗം, തു�
പ്പേല്ക്കാളാമ്പി തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സമയം മുൻകൂട്ടി
ക്ലപ് തെപ്പടുത്തി അതിനകം എഴുതിത്തീർത്തിട്ടുള്ളവ�
യാണു്. 1067-ാമാണ്ടു് വൃശ് ചികമാസാം 13-ാം൹ േകാട്ട�
യത്തുവച്ചു നടന്ന സേമ്മളനത്തിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂറും
എട്ടു മിനിട്ടും െകാണ്ടു തമ്പുരാൻ രചിച്ച ഗംഗാവതരണം
നാടകെത്തത്തെന്ന ആ വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി�
ന്നുണ്ടായിരുന്ന അത് ഭുതാവഹമായ സരസ്വതീപ്രസാദ�
ത്തിനു് ഉദാഹരണമായി ഗ്രഹിക്കാം. 101 േശ്ലാകങ്ങളും
ഇടയ്ക്കു് ആവശ്യമുള്ള ഗദ്യവും ആ കൃതിയിൽ ഉൾെക്കാ�
ള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ഒേട്ടെറ നാളിഹ െകാതിച്ചു െകാതിച്ചിരിെക്ക-
െപ്പാട്ടിെപ്പാടിെച്ചാരു സുരദ്രുമവല്ലി െമെല്ല
കഷ്ടിച്ചു കായ്ക്കവതിനായ്ത്തുനിയുന്നേനരം
െവട്ടിക്കളഞ്ഞവിധമായി മമ പ്രയത് നം”

എന്നിത്തരത്തിൽ പ്രസന്നമധുരങ്ങളായ പദ്യങ്ങളാണു്
അതിൽ പ്രാേയണ കാണുന്നതു്. തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു�
െകാടുത്തു കൂേനഴുത്തു പരേമശ്വരേമേനാെനെക്കാണ്ടു്
എഴുതിക്കയായിരുന്നു ആ നാടകം. ആ കാഴ് ച അടുത്തു�
നിന്നു കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്ന പി.െക. െകാച്ചീപ്പൻതരകൻ
പ്രസ്തുത സംഭവെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തിയിരി�
ക്കുന്നു. “കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ അതാ ആളുമാറിയിരി�
ക്കുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂർത്ത മുഖെത്ത വീർത്തുരുണ്ട
കണ്ണുകൾ രണ്ടു രക് തപിണ്ഡങ്ങളായി. ആ ഉഗ്രമൂർത്തി
കണ്ണടച്ചു് അല് പേനരം ധ്യാനിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിരുന്ന
കൂേനഴത്തു പരേമശ്വരേമേനാേനാടു് എഴുതിെക്കാള്ളുന്ന�
തിനാജ്ഞാപിച്ചു. പിന്നെത്ത കഥകൾ ഞാൻ എന്താ�
ണു് പറേയണ്ടതു്? അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരേദവതയായ
െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി അേദ്ദഹത്തിൽ ആേവശിച്ചു
എന്നാണു് പരേമശ്വരേമേനാൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതു്.
എെന്നേപ്പാെല പലരും ഭ്രമിച്ചുവശായി”. െകാടുങ്ങല്ലൂെര
കവിതാമത്സരപ്പരീക്ഷകളിൽ തമ്പുരാനു തുടെരത്തുട�
െര സിദ്ധിച്ചുവന്ന വിജയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േകൾവി െവറും
ഭൂതാർത് ഥകഥനമാെണന്നു് അന്നാണു് േകരളീയർക്കു
പരെക്ക േബാധ്യമായതു്. അതിനുമുൻപു ചിലർ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു വൃത്തഭംഗം വരുെമന്നുേപാലും ശങ്കിച്ചിരുന്നു.
1066-ൽ മലയാള മേനാരമയിൽ മാേവലിക്കര ഉദയവർ�
മ്മത്തമ്പുരാൻ

“കുഞ്ഞിക്കുട്ടകവിപ്രവീര ഭവേതാ വാടാെതയിത്യാദിയാം
മഞ് ജുേശ്ലാകമതിൽക്കുറച്ചപകടം കണ്ടിട്ടു െചാല്ലുന്നു

ഞാൻ
േചരാനക്ഷരെമാന്നു േവണമതുതാൻ

സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കാെതക-
ണ്ടാരും കണ്ടുപിടിക്കയില്ലതിെനനിക്കിേല്ലതുേമ

കിെല്ലേടാ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം തട്ടിമൂളിച്ചു. അതിന്നു തമ്പുരാെനഴു�
തിയ മറുപടി താെഴ കാണുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു.

“ശ്രീവാേനാർപുരവാമേദവവനിതാവാത്സല്യവായ് േപല്ക്കയാ-

ലാവാെമൻകൃതി കണ്ടറിഞ്ഞ,തറിയേപ്പാേന്നാരറിഞ്ഞീടേവ
മാേവലിക്കരമന്ന, മാന്യതെയഴും മന്നാടിയാേര! നമു-
ക്കീ േവലെക്കാരബദ്ധമച്ചുപിഴയിൽെപ്പേട്ട െപടുള്ളു ദൃഢം”.

വാസ്തവത്തിൽ ആ േശ്ലാകത്തിൽ ഒരക്ഷരം വിട്ടുേപായ�
തു മുദ്രാലയക്കാരുെട അനവനാധാനതെകാണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. കവിസമാജത്തിെല നാ�
ടകനിർമ്മാണപ്പരീക്ഷയിൽ പ്രഥമസ് ഥാനത്തിനു് അർ�
ഹമായതു ഗംഗാവതരനമാണു്. ശുകസേന്ദശത്തിെല
സുപ്രസിദ്ധമായ

“തേത്സവാർത് ഥം തരുണസഹിതാസ്താമ്രപാദാരവിന്ദാ-
സ്താമ്യന്മധ്യാഃ സ്തനഭരനതാസ്താരഹാരാവലീകാഃ
താേരശാസ്യാസ്തരളനയനാസ്തർജ്ജിതാംേഭാദേകശ്യ-
സ്തത്രസ് ഥാഃ സ്യുഃ സ്തബകിതകരാസ്താലവൃൈന്തസ്തരുണ്യഃ”

എന്ന േശ്ലാകം അതുേപാെല വൃത്ത്യനുപ്രാസസുന്ദരമാ�
യും പ്രത്യങ്ഗവർണ്ണനത്തിൽ പ്രക്രമഭങ്ഗം വരുത്താ�
െതയും തമ്പുരാൻ ഒെന്നാന്നരമിനിട്ടുേനരേത്തയ്ക്കുമാത്ര�
മുള്ള ആേലാചനയുെട ഫലമായി തർജ്ജമെചയ്തതിനു
പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ സാക്ഷിയാണു്. ആ േശ്ലാകം ചുവ�
േട േചർക്കുന്നു.

“കാന്തന്മാെരാത്തു കാൽത്താർ, കുടി കടുകളവിൽ
ക്ലാന്തമധ്യം, കനത്തിൽ-
ക്കാന്തിപ്പിട്ടുള്ള െകാങ്കക്കുട, മഴകുകല-
ർന്നാടിടും കമ്രഹാരം,
കാന്തത്തിങ്കൾപ്രഭാഢ്യം, കളിയുടയ കയൽ-
ക്കണ്ണു, കാർകൂന്ത, േലവം
കാന്ത്യാ കല്യാണിമാർ ൈകവിശറിെയാടവിെട-
േദ്ദവേസവയ്ക്കു കൂടും”.

വിശ്വഗുണാദർശചമ്പുവിെല
“ശ്രീരാജീവാക്ഷവക്ഷസ് ഥലനിലയരമാ-
ഹസ്തവാസ്തവ്യേലാല-
ല്ലീലാബ് ജാന്നിഷ് പതന്തീ മധുരമധുഝരീ
നാഭിപദ് േമ മുരാേരഃ
അേസ്താകം േലാകമാത്രാ ദ്വിയുഗമുഖശിേശാ-
രാനേനഷ്വർപ്പ്യമാണം
ശംഖപ്രാേന്തന ദിവ്യം പയ ഇതി വിബുൈധ-
ശ്ശങ്ക്യമാനാ പുനാതു”

എന്ന വിവർത്തനാസഹമായ േശ്ലാകം കൃഷ്ണവാരിയർ
തർജ്ജമെചയ്തു കിട്ടണെമന്നുള്ള അേപക്ഷേയാടുകൂടി
ഒരവസരത്തിൽ െചാല്ലുകയും അതു് ഒരിക്കൽകൂടി അേദ്ദ�
ഹെത്തെക്കാണ്ടു െചാല്ലിച്ചിട്ടു തമ്പുരാൻ അടുത്ത നിമി�
ഷത്തിൽ താെഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ ഭാഷെപ്പടുത്തുക�
യും െചയ്തതായി അേദ്ദഹംതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“നാളീകാക്ഷെന്റ മാറത്തരുളിനരമതൻ
കയ്യിലാടുന്ന േകളീ-
നാളീകത്തിങ്കെലേത്തൻ ഹരിയുെട തിരുനാ-
ഭിക്കകം വീണിടുേമ്പാൾ
നാളീകാവാസനാകും ശിശുവിനിവൾ ദരം
െകാണ്ടു പാൽ നല് കിടുെന്ന-
ന്നാളീടുന്നാദരാൽ േദവകൾ കരുതുമിേത-
കെട്ട നമ്മൾക്കു ശുദ്ധം”.

ആശ് ചര്യചൂഡാമണിയിെല
“അശങ്കിതാ ശിഥിലയ പാണ്ഡുധൂസരം
സ്തനാംശുകം ശുകഹരിതം ശുകാലേപ
വിേശാഷിതാധരകമലം വിസർപ്പിതാ
തരങ്ഗിതം തവ മുഖഗന്ധവാഹിനാ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിലുള്ള തമ്പുരാെന്റ “െമച്ചമറ്റഥ കുറച്ചു ധൂ�
ളി പതറിച്ചുവന്നു മധുരം” എന്നിങ്ങെനയുള്ള തർജ്ജമ
മതിയായിെല്ലന്നു് ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണവാരിയർ അഭിപ്രാ�
യെപ്പട്ടേപ്പാൾ അതു തെന്ന േവെറ ഇരുപതു പ്രകാര�
ത്തിൽ ഇരുപതു വൃത്തങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ ഉപേയാഗിച്ച
ശബ്ദങ്ങൾ മെറ്റാരിയ്ക്കൽ ഉപേയാഗിക്കാെത വിവർത്ത�
നംെചയ്തു കാണിച്ചുെകാടുത്തു എന്നും, ആ പണിെയല്ലാം
അതിേവഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇനിയും ഈ വിഷയെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് എത്ര േരഖകൾ
േവണെമങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്. െകാച്ചു�
ണ്ണിത്തമ്പുരാനുമാത്രേമ കഥാനായകെനേപ്പാെലയും,
അപൂർവം ചില അവസരങ്ങളിൽ അേദ്ദഹെത്തേപ്പാ�
ലും അതിശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള കവനൈവഭവം
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ
ദ്രുതകവിത വായിച്ചാൽ അതു് ഭാവുകന്മാർക്കു ദ്രുതകവി�
തയാെണന്നു ചിലേപ്പാൾ േതാന്നും; കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻത�
മ്പുരാേന്റതിനു് ആ ൈവകല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
അതാണു് പ്രകൃതത്തിൽ അവർക്കുതമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന
വ്യത്യാസം. പരേദവത ആേവശിച്ചതിെന്റ ഫലമായാ�
ലും അെല്ലങ്കിലും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ കവിതയ്ക്കു�
ള്ള അഭൗമമായ വിജയത്തിെന്റ മുഖ്യകാരനം ഈ സി�
ദ്ധിവിേശഷം തെന്നയായിരുന്നുെവന്നു് ആവർത്തിച്ചു
പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. ആദ്യകാലത്തു െവണ്മണി മഹ�
െന്റ രീതിയിൽ ‘അതു’ തുടങ്ങിയ അപൂർവ്വം ചില നിരർ�
ത് ഥകപദങ്ങൾ തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ കടന്നുകൂടിയി�
രുന്നുെവങ്കിലും പിന്നീടു് അവെയ നിേശ്ശഷം പരിഹസി�
ക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു.

കവിതെയഴുതുന്ന മാതിരി
തമ്പുരാനു മുറുക്കും, അേതാടുകൂടി പറഞ്ഞുെകാടുക്കുന്ന�
തു് എഴുതാൻ ഒരാളും ആവശ്യമായിരുന്നു; ആ േലഖകൻ
കവികൂടിയായിരുന്നാൽ ഉത്തമമായി. ആരും കൂെടയി�
െല്ലങ്കിൽ നിലത്തു കുനിഞ്ഞുകിടെന്നഴുതും; പേക്ഷ ഒരു
മിനിട്ടുെകാണ്ടു് ആേലാചിച്ചതു് എഴുതുവാൻ അഞ്ചു മി�
നിട്ടു േവണം; അത്ര പതുക്കേയ കേയ്യാടിയിരുന്നുള്ളു.
േവദവ്യാസൻ വിഘ് േനശ്വരെനെക്കാണ്ടു മഹാഭാരതം
എഴുതിച്ചതുേപാെല ആ മഹാഗ്രന്ഥത്തിെന്റ തർജ്ജമ
തമ്പുരാനും പലെരെക്കാണ്ടു് എഴുതിക്കയായിരുന്നു
പതിവു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യകാലെത്ത േലഖകൻ
കൂേനഴത്തു പരേമശ്വരേമേനാനായിരുന്നുെവന്നു നാം
കണ്ടുവെല്ലാ. പിെന്ന പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ, േതലപ്പുറത്തു
നാരായണൻനമ്പി തുടങ്ങിയ േവെറ ചില കവികളും
ആ സ് ഥാനം കേയ്യറ്റു. മഹാഭാരതം തർജ്ജമെചയ്യുന്ന�
തിനിടയ്ക്കു നാരായണൻനമ്പിയ്ക്കു് ഒരു നമ്പർകാര്യത്തി�
നായി കുെറ ദിവസം തമ്പുരാെന വിട്ടുപിരിേയണ്ടിവന്നു.
അേപ്പാൾ കൃഷ്ണവാരിയർക്കു മഹാകവി ഇങ്ങെന എഴുതു�
കയുണ്ടായി.

“ഒൻപതുമണിവെരെയഴുതീട്ടൻപതു
പദ്യത്തിലധികമായീല;

ഒരു മണി മുട്ടുേമ്പാേഴെയ്ക്കാരു വരവിേങ്ങാട്ടു കൂടിേയ കഴിയൂ.

കാലത്തു താങ്കെട തിരക്കു നിനച്ചു ഞാൻ തൽ-
ക്കാലത്തുതാൻ തനതു കയ്യു മയക്കിേനാക്കി;
ശീലക്കുറച്ചിൽ മമ ൈകവിറെയന്നിവറ്റിൻ-
േമലക്ഷരങ്ങളുടേനാടി നടക്കയില്ല.

അതുെകാെണ്ടാരു മണി മുട്ടുന്നതുകണ്ടു ഭവാൻ വരുംവരയ്ക്കും
ഞാൻ

കുതുകെമാടു കാത്തിരിക്കും െകാതുകടിയുംെകാണ്ടു
കട്ടിലിൽത്തെന്ന”.

എഴുത്തുകാരെന്റ സാമർത് ഥ്യമനുസരിച്ചായിരിക്കും
കവനത്തിെന്റ േവഗം; തനിക്കാെണങ്കിൽ ആേലാച�
നയ്ക്കു സമയേമ േവണ്ട; അത്രമാത്രം അേദ്ദഹത്തിനു വാ�
ഗ് േദവത വശ്യയായിരുന്നു.

സാഹചര്യങ്ങൾ
െകാടുങ്ങല്ലൂെര കവിതക്കളരിയിൽ കച്ചെകട്ടി കയ്യും െമ�
യ്യും േവണ്ടവിധത്തിൽ ഉറച്ചതിനുേമൽ 1065-ാമാേണ്ടാടു
കൂടിേയ തമ്പുരാൻ കുവനസമുദ്രത്തിൽ നിരന്തരമായി
വിഹരിച്ചുതുടങ്ങിയുള്ളു. 1065 തുലാമാസത്തിൽ സി.പി.
അച്യുതേമേനാെന്റ ആധിപത്യത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു
വിദ്യാവിേനാദിനി മാസിക പുറെപ്പട്ടുതുടങ്ങി. സി.പി.യും
തമ്പുരാനും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. തമ്പുരാെന്റ കൃതി�
കൾ ഓേരാന്നായി ആ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങ�
ളാകുകയും െചയ്തു. ആ െകാല്ലം മീനം 10൹യാണു് േകാ�
ട്ടയത്തുനിന്നു കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസുമാപ്പിള മലയാള
മേനാരമ പ്രചരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതു്; അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടി�
രുന്ന കവിതാപങ് ക് തി തമ്പുരാെന്റ േശ്ലാകങ്ങൾെകാ�
ണ്ടാനു് അധികവും അലംകൃതങ്ങളായിെക്കാണ്ടിരുന്നതു്.
ആ പങ് ക് തിയിൽ േശ്ലാകങ്ങെളഴുതുന്നതിനു് അേദ്ദഹം
അക്കാലെത്ത സകല കവികെളയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു.
ആ േപ്രാത്സാഹനം പ്രതീക്ഷയിലധികം ഫലവത്താ�
യി. മേനാരമയിെല കവിതാപങ് ക് തി ആ പത്രെത്ത
അന്വർത് ഥമാക്കി. 1067 വൃശ് ചികത്തിൽ കവിസമാ�
ജവും അതിെനത്തുടർന്നു ഭാഷാേപാഷിണിസഭയും
സ് ഥാപിക്കുവാൻ പ്രയത് നിച്ചവരിൽ തമ്പുരാനു് അവി�
സ് മരണീയമായ ഒരു മാന്യസ് ഥാനത്തിനവകാശമുണ്ടു്.
1079-ാമാണ്ടു മേനാരമയിൽ പദ്യപങ്തി തദനന്തരം
േവെണ്ടന്നു നിശ് ചയിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അതിൽ “സങ്ക�
ടപഞ്ചകം” എെന്നാരു കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിൽ�
നിന്നു് ഒരു േശ്ലാകമാണു് ചുവെട േചർക്കുന്നതു്.

“പണ്ടെത്ത പ്രതിപത്തിവിട്ടു പരമപ്പത്രാധിപൻ
ഞങ്ങൾതൻ

കണ്ടെത്ത പ്രതിപക്ഷികൾക്കു നിയമിേച്ചല്പിച്ചുറപ്പിച്ചതിൽ
കിണ്ടത്തിൽപ്പിണയുന്ന ഞങ്ങൾ മുറേപാലന്യായവും

മറ്റുമായ്
െക്കാെണ്ടത്തീട്ടുജയിക്കുമേപ്പാെളാഴിയും

വല്ലാെത്താരിസ്സങ്കടം”.

െകാച്ചി അപ്പൻതമ്പുരാൻ 1078 ചിങ്ങത്തിൽ രസിക�
രഞ് ജിനി മാസിക ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അതിെന്റ ആധി�
പത്യം വഹിക്കുവാൻ അേപക്ഷിച്ചതു തമ്പുരാേനാടാ�
യിരുന്നു. നാലു െകാല്ലവും നാലു മാസവും കാലേമ ആ
മാസിക നിലനിന്നുള്ളു. ഒേട്ടെറ ഗദ്യപദ്യേലഖനങ്ങൾ�
െകാണ്ടു തമ്പുരാൻ അതിെന അലങ്കരിച്ചുെകാണ്ടു് അവ�
സാനംവെര ആ സ് ഥാനത്തിൽ തുടർന്നു. 1084-ാമാണ്ടു
വൃശ് ചികമാസത്തിലായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു നമ്പൂരിമാ�
രുെട ഉടമസ് ഥതയിൽ മംഗേളാദയം മാസിക പുറെപ്പട്ടു
തുടങ്ങിയതു്. അതിനും േവണ്ട േലഖനങ്ങൾ അേദ്ദഹം
മുക് തഹസ്തമായി ദാനം െചയ്തു. മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞു�
വറിയതു് 1081-ൽ ഏതാനും വർഷം തൃശ്ശൂർ പൂരക്കാല�
ത്തു നടത്തിവന്ന ഭാരതവിലാസം സഭയുേടയും ജീവനാ�
ഡി തമ്പുരാൻതെന്നയായിരുന്നു. 1070 മുതൽ േകാട്ട�
യ്ക്കൽ േകാവിലകത്തുണ്ടായ താമസവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സാഹിത്യവ്യവസായത്തിനു് ഉേത്തജകമായിബ് ഭവിച്ചു.
1085-ൽ പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ കവനകൗമുദി മാസിക
േകാട്ടയ്ക്കൽനിന്നു സ് ഥിരമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ�
തു പ്രധാനമായി തമ്പുരാെന്റ പിൻബലംെകാണ്ടായിരു�
ന്നു. താനുള്ള കാലം കൗമുദിയ്ക്കു േലഖനങ്ങളില്ലാെത ബു�
ദ്ധിമുട്ടു വരികയിെല്ലന്നു കൃഷ്ണവാരിയർക്കു നല് കിയിരുന്ന
വാഗ് ദാനം അേദ്ദഹം ആയുരന്തംവെര അഭങ്ഗുരമായി
പരിപാലിച്ചു. കംസൻ, കൃതിരത് നപഞ്ചകം തുടങ്ങിയ
കൃതികൾ ആ മാസികയുെട ആവശ്യത്തിനുേവണ്ടി എഴു�
തിയവയാണു്. അങ്ങെന അത്യന്തം അനുകൂലമായ പരി�
തഃസ് ഥിതിയിലാണു് കഥാനായകനു സാഹിത്യേസവ�
നം െചയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചതു്.

പച്ചമലയാളം
സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ ഇനി തമ്പുരാെന്റ ചില പുതിയ
വ്യവസായങ്ങെളപ്പറ്റി അല് പം ഉപന്യസിക്കാം. സം�
സ്കൃതപദങ്ങളുെട സാഹായം കൂടാെത ഒേന്നാ രേണ്ടാ
േശ്ലാകങ്ങളല്ലാെത ഒരു കാവ്യം മുഴുവൻ രചിക്കുവാൻ
സാധിക്കുകയിെല്ലന്നു സി.പി. അച്യുതേമേനാനും, സാ�
ധിക്കുെമന്നു് അേദ്ദഹവും ഒരവസരത്തിൽ വാദിച്ചു. ആ
വാദത്തിൽ ജയിക്കുവാനാണു് “നല്ല ഭാഷ” എന്ന കാ�
വ്യം അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചു് 1066-ൽ വിദ്യാവിേനാദിനി�
യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. ആെക വിവിധ വൃത്തങ്ങളിലാ�
യി അതിൽ 52 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. െകാച്ചിയിൽ െപരുവ�
നത്തിനടുത്തുള്ള ഒരില്ലെത്ത നമ്പൂരി സാമൂതിരിയുെട
നാട്ടിൽ ഒരു േക്ഷത്രത്തിൽ ശാന്തിക്കാരനായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം െപരുവനത്തു പൂരത്തിനു െകാല്ലംേതാറും െച�
ല്ലും. അവിെട താൻ ഒരമ്പലത്തിൽ കഴിച്ചുവച്ചിരുന്ന
സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ േമാഷണം േപായി. സാമൂതിരിേയാ�
ടു് ആവലാതി പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവിടുന്നു കാര്യം ഒരു�
മാതിരി മനസ്സിലാക്കി ഒരു െചപ്പു പുഴുകു നമ്പൂരിയുെട
കയ്യിൽെക്കാടുത്ത് അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടാംേവ�
ളിക്കു സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉപേദശിച്ചു. അേത പുഴുകുള്ള
മെറ്റാരു െചപ്പു െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പി�
ക്കുവാനും ചട്ടംെകട്ടി. അടുത്തുവന്ന െപരുവനത്തു പൂര�
ത്തിനു െകാച്ചിത്തമ്പുരാൻ ആ പുഴുകു പൂശിയുംെകാണ്ടു
നമ്പൂരിേയാടുകൂടി അവിടേത്തയ്ക്കു േപായി. അേത പുഴുകു
പൂശിെക്കാണ്ടു കാഴ് ചകാണുവാൻ വന്ന രണ്ടാംേവളിയു�
െട ജാരെന കണ്ടുപിടിച്ചു െതാണ്ടിെയടുത്തു നമ്പൂരിെയ
ഏല്പിക്കുകയും െചയ്തു. രണ്ടു രാജാക്കന്മാരും അതിബു�
ദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ ശത്രുതയിലാണു്
വർത്തിച്ചിരുന്നെതങ്കിലും നമ്പൂരിയുെട മുതൽ വീെണ്ട�
ടുത്തുെകാടുക്കുന്നതിൽ രണ്ടുേപരും ജാഗരൂകന്മാരാ�
യിരുന്നു. ഇതാണു് നല്ലഭാഷയിെല ഇതിവൃത്തം. ഒരു
േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ആേരാെടല്ലാം പറഞ്ഞു പണമിവിെടയിരി-
പ്പുള്ള,താേരാടുമിേല്ല;
േനേരാ? േനരാണു്; െചാവ്വല്ലിതു െചറിെയാരക-
ത്താെളാടുവ്വായിരിക്കാം;
േപാരും; േനരാണിെതന്നാൽപ്പറവതു െവറുേത;
േപായേതാ േപായിടേട്ട;
പൂരത്തിൻനാൾ വരൂ േനാെക്കാരുമേയാെടാരു േവ-
ളയ്ക്കു േവലയ്ക്കു േപാകാം”.

എത്ര ഹൃദയങ്ഗമമായിരിക്കുന്നു ഈ േശ്ലാകം! ഇതു�
േപാെല തെന്നയാണു് മറ്റു േശ്ലാകങ്ങളും. “ഒടി” എെന്നാ�
രു െചറിയ കൃതിയും തമ്പുരാൻ ഈ ജാതിയിൽ നിർ�
മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പച്ച മലയാളത്തിൽ പില് ക്കാലത്തു “േകാ�
മപ്പൻ” മുതലായ കാവ്യങ്ങെളഴുതി െമച്ചം േനടിയ കു�
ണ്ടൂർ നാരായനേമേനാനു് അേദ്ദഹമായിരുന്നു ആ വി�
ഷയത്തിൽ ആചാര്യൻ. േകാമപ്പനിെല ആദ്യെത്ത 25
േശ്ലാകം അേദ്ദഹം പരിേശാചിച്ചു തിരുത്തിെക്കാടുത്തി�
ട്ടുള്ളതാണു്. പച്ചമലയാളം എന്ന ഈ നവീനകാവ്യ
പ്രസ് ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവു തമ്പുരാൻതെന്ന�
യാണു്. അതു േകവലം ഒരു സാഹിത്യവിേനാദെമന്ന�
ല്ലാെത സംസ്കൃതപദങ്ങെള ഭാഷാകവിതയിൽനിന്നു
ബഹിഷ് കരിക്കണെമന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ
വസ്തുത അറിയാെത ചില നിരൂപകമ്മന്യന്മാർ “ഉണക്ക�
മലയാളം” എന്നും മറ്റും അക്കാലത്തു് അതിെന അധി�
േക്ഷപിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതും പ്രകൃതത്തിൽ പ്ര�
സ്താവേയാഗ്യമാണു്.

ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടു്
മഹാഭാരതത്തിൽ തമ്പുരാന്നുള്ള പ്രതിപത്തി അന്യാദൃ�
ശമായിരുന്നു. കവിഭാരതമാണേല്ലാ അേദ്ദഹം ആദ്യമാ�
യി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭാഷാകൃതി. 1066-ൽ സി.പി. അച്യു�
തേമേനാനും ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാരും കൂടി മഹാഭാര�
തം ഹരിവംശസഹിതം അഞ്ചുവർഷംെകാണ്ടു തർജ്ജമ
െചയ് വാൻ ഒരു പദ്ധതി രൂപവൽക്കരിച്ചു. അതിെനപ്പ�
റ്റി നടുവത്തച് ഛന്നുള്ള ഒെരഴുത്തിൽ തമ്പുരാൻ

“െകാച്ചുണ്ണിേക്ഷാണിപാലൻ, െകാടിെയാരു കവി കാ-
ത്തുള്ളി,െയന്നല്ലേഹാ ഞാ-
നച് ഛൻനമ്പൂരിയാമ,ങ്ങയി തവ തനയൻ,
െകാച്ചുകുഞ്ഞുണ്ണിരാജൻ,
സ്വച് ഛൻ മേദ്ദശികക്ഷ് മാപതി, ശുഭമതി കു-
ണ്ടൂ,രേഹാ സി.പി.സാക്ഷാൽ
െമച്ചം േചരുെന്നാരാ െവണ്മണികവിമണി കൂ-
േനഴനും േപരു േപാേര?

േപാെരാന്നിനി ഹരിവംശം േപാെരാടു
മന്നാടിയാരുെമഴുതെട്ട;

തീരേട്ട പാട്ടിലതും; തീരേട്ട ഗ്രന്ഥദുർഭിക്ഷം”.

എെന്നഴുതിക്കാണുന്നു. ആദിപർവവും ഭീഷ് മപർവവും
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ; വനപർവവും ശല്യപർവവും ശാ�
ന്തിപർവവും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ; വിരാടപർവവും
സ്ത്രീപർവവും സി.പി; കർണ്ണപർവം നടുവത്തച് ഛൻ-
ഇങ്ങെന പർവ്വങ്ങളും അവരവർക്കു വീതിച്ചു െകാടുത്തു.
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ ആദിപർവവും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻത�
മ്പുരാൻ വനപർവത്തിൽ ഏതാനും ഭാഗവും തർജ്ജമ
െചയ്തു. േശഷമുള്ളവരുെട അസൗകര്യംെകാണ്ടു് ആ ഉദ്യ�
മം സഫലമായില്ല.

സംസ്കൃതകാവ്യവിവർത്തനം
1078-മാണ്ടിടയ്ക്കു സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ ഭാഷെപ്പടുത്തു�
ന്നതിനു തമ്പുരാെന്റ ആധ്യക്ഷ്യത്തിൽ ഒരു സമിതി
ആവിർഭവിച്ചു; തർജ്ജമേയാഗക്കമ്മിറ്റി എന്ന േപരിൽ
തത്സംബന്ധ
മായി ഒരു കമ്മിറ്റിയും രൂപവൽക്കരിച്ചു. പലരും അതിൽ
അങ്ഗങ്ങളായിരുന്നു. അല് പം ചിലെതല്ലാം നടന്നു.

ദ്രാവിഡകാവ്യവിവർത്തനം
തമിഴിെല ചില പ്രധാന കാവ്യങ്ങൾ മലയാലത്തിൽ
തർജ്ജമെചയ്തുകിട്ടണെമന്നുള്ളതു തമ്പുരാെന്റ മെറ്റാരാ�
ഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ പ്രയത് നവും പുേരാഗമനം െചയ്തി�
ല്ല.

പുരാണതർജ്ജമ
മഹാഭാരതം തർജ്ജമ അവസാനിപ്പിച്ചതിനുേമൽ പതി�
െനട്ടു പുരാണങ്ങളും തർജ്ജമെചയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിക്കണ�
െമന്നു തമ്പുരാൻ നിശ് ചയിച്ചു. 1081-ാമാണ്ടു െകാട്ടാര�
ത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിക്കു മഹാകവി എഴുതിയ ഒെരഴുത്തിെല
ചില േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“പതിെനട്ടുപുരാണങ്ങളും തുടങ്ങാ-
മതിെനാട്ടല്ല കണക്കു നാലു ലക്ഷം;
അതിസാഹസമാണിെതെന്നാരാൾ ഞാൻ
മുതിരുന്നാകിൽ മുടിക്കുവാൻ പ്രയാസം.

പല സൽകവിവര്യെരാത്തുകൂടി-
പ്പലനാൾ േവലെയടുക്കിലെങ്ങാടുക്കം
ഫലവത്തരമാം െപരുത്തു പുണ്യം
ഫല,െമന്നല്ലറിവും ഹൃദിസ് ഥമാക്കാം.

ആരും തുണയ്ക്കില്ലിതിെനന്നു വന്നാൽ-
േച്ചരുംവിധം ഞാൻ കഴിയുന്നേപാെല,
താരുണ്യഗർവാൽപ്പറയുന്നതല്ല,
േനരുള്ളേതാതാം, പടുേവലെചയ്യും.

പ്രയത് നിക്കമാത്രം നമുക്കുള്ള കൃത്യം;
പ്രയത് നം ഫലിപ്പിക്കലാൈദ്ദവകൃത്യം;
സ്വയം െചയ്യണം നാം മനുഷ്യപ്രയത് നം,
സ്വയത് നം പരാശക് തി സിദ്ധാർത് ഥമാക്കും.”

എെന്താരു പൗരുഷപാരമ്യം; എെന്താരു ഭാഷാേപാഷ�
ണൈവയൈഗ്ര്യം! ശങ്കുണ്ണിെയ ഏല്പിച്ച പുരാണം ഗാ�
രുഡമായിരുന്നു. സ്കാന്ധപുരാണമായിരുന്നു മഹാകവി
തനിക്കു തിരെഞ്ഞടുത്തെതന്നു േതാന്നുന്നു. എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നാൽ അതിെല ഒരു ഭാഗമാണു് 65 അധ്യായങ്ങ�
ളടങ്ങിയ ഹരിശ് ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം. ആ വ്യവസായവും
മുേന്നാട്ടു നീങ്ങിയിെല്ലങ്കിലും ആ വഴിക്കുള്ള പ്രേചാദന�
ത്തിെന്റ ശക് തിയാലാണു് കണ്ടിയൂർ മഹാേദവശാസ്ത്രി
േദവീഭഗവതവും, െപരുവനത്തു െക.എസ്. കൃഷ്ണയ്യർ
ഭവിഷ്യപുരാണവും, ഇരിങ്ങാലക്കുട നാരായണപ്പിഷാര�
ടി വിഷ്ണുപുരാണവും മറ്റും വൃത്താനുവൃത്തമായി ഭാഷെപ്പ�
ടുത്തിയതു്.

പുരാണപുരുഷന്മാർ
1086-ൽ ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിെല നായകന്മാരുെട
ജീവചരിത്രം ഗദ്യരൂപത്തിൽ രചിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ
പി.വി. കൃഷ്ണവാരിയേരാടും മറ്റും ആേലാചിച്ചു പലേരാടും
അേപക്ഷിച്ചു. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ ശ്രീമാൻ, വള്ള�
േത്താൾ നാരായണേമേനാൻ ലക്ഷ് മണൻ, എം. രാജ�
രാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ സുേയാധനൻ എന്നിങ്ങെനയാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പട്ടികയുെട േപാക്കു്. അതിൽ സു�
േയാധനൻ മാത്രേമ പ്രസിദ്ധീകൃതമായുള്ളു. വലിയ േകാ�
യിത്തമ്പുരാൻ പ്രായാധിക്യംെകാണ്ടു് ആ ഭാരം കേയ്യറ്റി�
ല്ല.

മലയാളത്തിെല ഗ്രന്ഥദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ പരിഹാരത്തിന്നു
തമ്പുരാൻ എത്രവളെര മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടിയാണു് ശ്രമി�
ച്ചെതന്നു് ഈ പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു പ്രകടമാകുന്നുണ്ട�
േല്ലാ.

സംസ്കൃതകൃതികൾ
ഇനി തമ്പുരാെന്റ ഏതാനും ചില കൃതികെളപ്പറ്റിമാത്രം
സ്വല് പം ഉപന്യസിക്കാം. വിസ്ത
രിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം ഒരു വലിയ പുസ്തകംെകാണ്ടല്ലാ�
െത സാധിക്കുന്നതല്ല. വീരരസവർണ്ണനത്തിലായിരു�
ന്നു അേദ്ദഹത്തിനു വിേശഷപ്രതിപത്തി. ഓജഃപ്രധാ�
നമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വാഭാവികമായ കാ�
വ്യൈശലി. ലക്ഷണാസങ്ഗം തെന്റ ആദ്യെത്ത നാട�
കത്തിനു് ഇതിവൃത്തമായി തിരെഞ്ഞടുത്തതും ഭാരതമ�
ഞ് ജരിയിൽ േദ്രാണപർവം തർജ്ജമയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചതും
ആ കലാപ്രവണതയ്ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങളാണു്. തമ്പുരാ�
െന്റ കവിതയ്ക്കു ശൃങ്ഗാരരസത്തിൽ പ്രേവശമിെല്ലന്നുള്ള
അപവാദം നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്യുന്നതിനുേവണ്ടിയാ�
ണു് ചന്ദ്രിക എന്ന ഭാഷാനാടിക രചിച്ചതു്.

“അങ്േഗശൻ മുതലായേനകമരിവീരന്മാരടുത്താെലടു-
ത്തേങ്ങശും ഭുജശാക് തിയാെലയർവെരത്തട്ടിപ്പറപ്പിക്കിലും

തുങ്ഗശ്രീ വിജയന്നു കൃഷ്ണസഹജാകൃഷ്ണാദിസങ്ഗങ്ങളിൽ-
ശ് ശൃങ്ഗാരക്കുറവുണ്ടെതന്നു വരുേമാ കാര്യം

വിചാരിെക്കേടാ.”

എന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക. ആ കാരണത്താൽത്തെന്ന�
യാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബുദ്ധി വ്യാേയാഗനിർമ്മിതി�
യിൽ ആസക് തമായതു്. “ഹാസ്യശൃങ്ഗാരശാേന്തഭ്യ
ഇതേരത്രാങ്
ഗിേനാ രസാഃ” എന്നും മറ്റുമാണേല്ലാ ആ മാതിരി രൂപ�
കത്തിെന്റ ലക്ഷണം. മഹാകവിക്കു സംസ്കൃതകവിതയും
ഭാഷാകവിതയും, ഭാഷാകവിതയിൽ സ്വതന്ത്രകവനവും
വിവർത്തനവും ഒന്നുേപാെല സ്വാധീനമായിരുന്നു. ഏതു്
ഏതിൽ കവിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു എന്നു പരിച് േഛദിച്ചു പറ�
യുവാൻ നിർവാഹമില്ലതെന്ന. സംസ്കൃതകവനത്തിെന്റ
രീതി കാണിക്കുവാൻ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“അയം സമരജാംഘികസ്സുദൃഢഗൂഢസന്ധിക്രമഃ
കൃേശാദരമേനാഹേരാ വിതതപീവേരാരഃസ് ഥലഃ
സുവൃത്തകഠിനായതസ് ഥിരവൃഷാംസബാഹുദ്വേയാ
ഗഭീരവദേനക്ഷേണാ ദിശാതി േമ മുദം മാധവഃ”.

(ജരാസന്ധവധം)

“ഗർേത്തഷ്ടൈച്ചരടന്തീ, ഘനതുഹിനശിലാപൃഷ് ഠ
മധ്യാശ്രയന്തീ,

നിമ് േനഷുപ്രസ് ഖലന്തീ, നിബിഡതരുതേതരന്തരാ
നിഷ് പതന്തീ,

സത്ത്വൗഘം സംഹരന്തീ, പ്രചലദസിലതാേമചകാ,
യാമുനീവ

േസ്രാേതാവൃദ്ധിവിർധേത്ത ശബരഭടഘടാ കാനനാേഭാഗ
പൂർത്തിം”.

(കിരാതാർജ്ജുനീയം)

“ഏഷ ത്വാം വിശിഖവിശീർണ്ണവർഷ് മഖണ്ഡ-
പ്രത്യഗ്രസ്രുതരുധിരാർദ്രമാംസപിണ്ഡം
ആലഭ്യ പ്രിയപിശിേതാപഹാരചര്യാം
ൈകരാതീം നനു വനൈഭരവീം ധിേനാമി”.

(കിരാതാർജ്ജുനീയം)

“കിം കിം പ്രാഹ ഭവാൻ സ ഭീമസഹേജാ
ഗാന്ഡീവധന്വാ യതി-

വ്യാജാന്നശ് ഛലയന്നഥാപഹൃതവാൻ
കന്യാം സുഭദ്രാമിതി?

േനാ േശാചാമി കരൂൻ; ന സൗഹൃദഭിദഃ
കുന്തീസുതാൻ; നാർജ്ജുനം;

കിേന്ത്വനാം മൃതപുരുഷാദുപനതാം
ദൂേയ സ് മരൻ ദാരികാം”.

(സുഭദ്രാഹരനം)

“ശ്രീമാനവിക്രകവീന്ദ്രമുഖാരവിന്ദ-
മാധ്വീരസാതിമദമന്ഥരരാജഹംസീ
ചൂതാടവീതടലസത്സവിലാസയാതാ
േജജീയേത മദനമർദ്ദനഭാഗ്യവൃദ്ധിഃ”.

(മാനവിക്രമഏട്ടൻതമ്പുരാനു് ഒെരഴുത്തു്)

“ജലാർദ്രപവനാേലാലസസ്യസാരസ്യശാലിനീ
നിമ് നാപ്യുന്നതിമാധേത്ത യത്ര േക്ഷത്രക്ഷിതിർന്നൃണാം.
തപസ്സ്വാധ്യായ സംസിദ്ധഭൂേദവപദചിഹ് നിതാഃ
യേത്രാന്നതാ അപി ഭൂേവാ ദർശയന്തീവ നമ്രതാം”.

(ശ്രീശങ്കരഗുരുചരിതം)
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ഇതു് െക.സി. മാനവിക്രമരാജാ ഡി.സി.യും പി.വി. കൃ�
ഷ്ണവരിയരും കൂടി നടത്തിവന്ന ലക്ഷ് മീവിലാസം മാ�
സികയിൽ േചർക്കുന്നതിനു 1081-ാമാണ്ടു് അവരുെട
ആവശ്യമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്. വിഷയഗ്രഹണത്തി�
നു രാജാവിെന്റ തത്സംബന്ധമായുള്ള ഗദ്യേലഖനങ്ങെള
ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും അവയുെട ഭാഷാ�
നുവാദവും പകർത്തുന്നു.

“തഥാഹ്യുത്സർഗ്ഗതസ്സർേവ്വ േലാേകർത് ഥാഃ കിന്തു േകവലം
ക്രയശക് ത്യാത്മകം മൂല്യം യത്ര േസാർത് ഥ ഇേഹഷ്യേത”.

“അർത് ഥമല്ലാെത േലാകത്തിലിെല്ലാെരണ്ണവുെമങ്കിലും
ഇതിൽ വാങ്ങാൻ തക്കവിലയുള്ളേത അർത് ഥമായ് വരൂ”.

“യഥാ ക്വചിച് ഛീർണ്ണപത്രഭസ് മപങ്കാദേയാപി വാ
മൂല്യസമ്പാദകതയാ സമ്പദ് ഭാവം വ്രജന്തി ഹി”.

“ചിേലടം പാഴിലകളും െവണ്ണീറും േചറുെമന്നിവ
വിലയുണ്ടാകയാൽ സമ്പത്തായിത്തീരുന്നതില്ലേയാ?”
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കവിഭാരതത്തിൽ പാണ്ഡവപക്ഷെമന്നും െകൗരവപ�
ക്ഷെമന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ടു്. ഏതാനും കവികളുെട
േപരുകൾ മാത്രേമ െകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളു. കവിക്കു് അന്നു പറ�
യത്തക്ക ബാഹ്യേലാകപരിചയമില്ലായിരുന്നു.

“ഓർക്കുേമ്പാളിനിേയാർമ്മ േപാര; കവിത
ക്കാരുണ്ടേനകം തരം

പാർക്കുേമ്പാൾ കരുവീരരാർക്കുക; നിറു
ത്തുേന്നൻ െപാറുത്തിന്നു ഞാൻ”.

എന്നു പറഞ്ഞു കവി ഒഴിയുകയാണു് െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.

െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അർജ്ജുനൻ, വലിയേകായിത്ത�
മ്പുരാൻ ഭീമേസനൻ, െവണ്മണി അച് ഛൻനമ്പൂരി ഹനു�
മാൻ, ഒറവങ്കര നീലകണ് ഠൻനമ്പൂതിരി സാത്യകി, െവ�
ണ്മണി മഹൻ േദ്രാണർ, നടുവത്തച് ഛൻ കൃപൻ, ൈക�
ക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ കർണ്ണൻ, കറുത്തപാറ ദാേമാദ�
രൻ നമ്പൂരി ശല്യൻ എന്നും മറ്റുമാണു് അേദ്ദഹം നിർേദ്ദ�
ശിക്കുന്നതു്. തനിയ്ക്കു െകൗരവപക്ഷത്തിൽ കൃതവർമ്മാ�
വിെന്റ സ് ഥാനേമ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളു.

“ഊനത്വം പിണയാെത രാജകവിേയാെടാെട്ടാട്ടടുക്കുെന്നാരീ
ഞാനേത്ര കവിസംഘസംഗരമതുണ്ടാെയങ്കിൽ മായം

വിനാ
മാനത്താൽെപ്പാരുതുന്ന ചാരുകൃതവർമ്മാെവെന്നാരാ

യാദവ-
സ് ഥാനത്തിന്നനുരൂപെനന്നു

മതമിദ്ദിക്കിൽച്ചിലർെക്കാെക്കയും”

എന്നതാണു് സ്വന്തം സ് ഥാനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േശ്ലാകം.
വറുഗീസുമാപ്പിള പില്ക്കാലത്തു് അതു വിപുലമാക്കണെമ�
ന്നു് അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ തമ്പുരാൻ ആ അേപക്ഷ അംഗീ�
കരിച്ചില്ല. ആ കൃതി േകവലം ബാലചാപല്യെമന്നുമാത്ര�
േമ അേദ്ദഹം അന്നു കരുതിയുള്ളു.
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ദക്ഷയാഗശതകം യൗവേനാദയത്തിെല ഒരു ദ്രുത�
കവിതയായിട്ടും അതിൽേപ്പാലും തമ്പുരാെന്റ കവന�
കലാൈവഭവം അതിെന്റ വികസ്വരരൂപത്തിൽ കാ�
ണ് മാനുണ്ടു്.

“ചാർച്ചക്കാരാണു ചന്ദ്രൻ പിതൃപതി മുതലാ-
യുള്ള വാേനാർകേളെറ-
േച്ചർച്ചക്കാരായിരിപ്പുണ്ടനവധി മുനിമാർ
നിത്യമിങ്ങത്രയല്ല,
കാഴ് ചയ്ക്കും പാരേമാേരാ വിവിധതരവിേശ-
ഷങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും േമൽ
വീഴ് ചക്കായ് വന്നുകൂടും വിഭൂവിെനാടു വിേരാ-
ധിച്ച ദുർേമ്മാഹെമല്ലാം”.

എന്നതു് അതിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.
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ഈ കാവ്യത്തിൽ മഹാകവി ഒൈരതീഹ്യെത്ത ആസ്പ�
ദമാക്കി പാലുള്ളിനമ്പൂരിയുെട സമരൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്ത�
യും നായികയായ മാധവിയുെട ചാരിത്രനിഷ് ഠേയയും
വർണ്ണീക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളുെട മാധു�
ര്യം പരിേശാധിക്കുക; ആദ്യേത്തതു് സ്വഭാേവാക് തി
സുഭഗമാണു്.

“പട്ടും പട്ടുറുമാലുേമെറ വിലേയറീടുന്ന കുപ്പായവും
െമാട്ടച്ചാത്തലമൂടു മൂടിയ പകിേട്ടറുന്ന നൽെത്താപ്പിയും
വട്ടത്താടി വളർത്തു തുമ്പു സമമായ് െവട്ടീെട്ടഴും വക് ത്രവും
മട്ടും േചർന്നു നടുക്കു കണ്ടിതവരന്നക്കുഞ്ഞുവീരാെനയും”

“ഇതി പലതുമകക്കാമ്പിങ്കേലാർത്തിട്ടു പിെന്ന
ക്ഷിതി കിടുകിടയാകുംമട്ടു കാൽെവച്ചു േകറി
ചതിയുടെയാരു മുത്തിത്തള്ള േരാഷാഗ്നിേദവാ-
ഹുതിയതിനു ഹവിസ്സാംമട്ടു േനാക്കീട്ടു െചാന്നാൾ”

നല്ല ഭാഷ, പാലുള്ളിചരിതം, തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പി മുതലായ�
വയാണു് ഭാഷയിൽ നിർമ്മിതങ്ങളായ ആദ്യെത്ത ലഘു�
കാവ്യങ്ങൾ.
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ഇതു െകാച്ചി രാജകുടുംബത്തിെല കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ
മദിരാശിയിൽ ബി.ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു വായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന�
േപ്പാൾ അവിടുെത്ത സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവി�
െട താമസിച്ച കാലത്ത് എഴുതിയതാണു്. െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ നിന്നു മദിരാശി വെരയും മദിരാശിയിലും കണ്ട കാ�
ഴ് ചകെള തമ്പുരാൻ സൂക്ഷ് മദൃക്കായ ഒരു കവിയുെട നി�
ലയിൽ സ്വഭാേവാക് തിസുഭഗമായ രീതിയിൽ ഇതിൽ
വർണ്ണിക്കുന്നു.

“വട്ടെത്താപ്പിയിലാടിടുന്ന കുനുപീലിപ്രൗഢിയും,
ബൂട് സതിൽ-

ത്തട്ടീട്ടങ്ങുരസുംവരയ്ക്കടിവെരത്തൂങ്ങുന്ന കുപ്പായവും
കട്ടിക്കാലുറയും കരത്തിെലാരു നൽക്കാറ്റാടിയുംവച്ചുെകാ-
െണ്ടാേട്ടെറക്കളിയാടീടുെന്നാരു െദാരൈപ്പതങ്ങെളക്കണ്ടു

ഞാൻ”.

എന്ന പദ്യം ഈ കൃതിയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.



25 തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പി

തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പി തമ്പുരാൻ ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂർക്കു
െതാഴാൻ േപായേപ്പാൾ അവിെട െപട്ടരഴിയം രാമനി�
ളയതിെന്റയും മറ്റും അേപക്ഷയനുസരിച്ചു് ഒരു രാത്രി�
െകാെണ്ടഴുതിയ അതിമേനാഹരമായ ഒരു കാവ്യമാ�
ണു്. െകാടുങ്ങല്ലൂർ രാജാക്കന്മാരുെട അങ്ഗരക്ഷകരാ�
യിരുന്ന കിളിേക്കാട്ടു പണിക്കന്മാരുെട കുടുംബത്തിൽ
പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ ധൂർത്തയായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയു�
െട ഭര്ത്താവായ നമ്പൂരി അവെള ജാരേനാടുകൂടി ശയ�
നഗൃഹത്തിൽ കാണുകയും, ഉടൻ േക്രാധാവിഷ്ടനായി
അടുത്തു നിറച്ചു മുറുക്കിത്തുപ്പിവച്ചിരുന്ന േകാളാമ്പിെയ�
ടുത്തു് അവെള അഭിേഷകം െചയ് കയും െചയ്തു. തെന്റ
കുറ്റം മറയ്ക്കുന്നതിനായി അവൾ ആ േവഷത്തിൽത്തെന്ന
ഓടിെച്ചന്നു തെന്റ സമരശൂരന്മാരായ സേഹാദരന്മാേരാ�
ടു പരാതിെപ്പടുകയും, അവർ നമ്പൂരിെയ െകാല്ലുകയും
െചയ്തു. ധർമ്മിഷ് ഠനായ രാജാവു് ആ ഭടപ്രമാണിക�
െള, അവർ തെന്ന പല യുദ്ധങ്ങളിലും സഹായിച്ചിരുന്നു
എങ്കിലും, ഉടൻതെന്ന നാടുകടത്തി. ഈ പുരാവൃത്ത�
മാണു് തമ്പുരാൻ പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. േകരളത്തിെല ഐതീഹ്യങ്ങെള ആസ്പദ�
മാക്കി ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ മഹാകവിക്കു്
അതിരും എതിരുമില്ലാത്ത ൈനപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു;
തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പിയിൽ ആ ൈനപുണ്യം അതിെന്റ അഗ്ര�
കക്ഷ്യയിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ഒന്നുരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
പകർത്താം.

“നില്ക്കേട്ട ജാരനായ് നീയതുമിതുമുരെച-
യ്തിട്ടു ഞാൻ േകട്ട,െതന്ന-
ല്ലിക്കട്ടിേന്മൽകിടക്കുന്നവെനയരികിൽ ഞാൻ
കണ്ടതും കൂട്ടീേടണ്ട;
ധിൿകഷ്ടം! ദുഷ്ടശീേല! പറക പറക നീ;
നിെന്റ േകാളാമ്പിയിൽത്താ-
നിക്കട്ടത്തുപ്പലിത്രയ്ക്കനവധി നിറവാ-
െനന്തേഹാ! ഹന്ത! ബന്ധം?

ഞാൻതെന്ന തുപ്പിയിതിലിന്നു നിറച്ചുതാണു;
കാന്തന്നു മെറ്റാരു വിചാരമുദിച്ചിേടണ്ട;
എെന്തന്നിലിക്കടുതെയന്നവൾ െചാല്ലിടുേമ്പാ-
െളെന്തന്നു നിഷ് ഠുരമുരച്ചു െചാടിച്ചു വിപ്രൻ.

ഇപ്പച്ചേപ്പച്ചുരയ്ക്കുന്നതു ശഠഹൃദയേമ!
നല്ല സാമർത് ഥ്യമുള്ളി-
ത്തുപ്പൻനമ്പൂരിേയാേടാ? മതി മതിയറിയും
നിെന്ന ഞാൻ പണ്ടുതെന്ന;
ഇേപ്പാൾകാട്ടിത്തരാെമന്നവളുെട തലയിൽ-
ത്തൽക്ഷണം െചയ്തു വിപ്രൻ
തുപ്പൽേക്കാളാമ്പിെകാണ്ടിട്ടരിെയാരു കുലടാ-
രാജ്യപട്ടാഭിേഷകം”.



26 കംസൻ

കംസെന്റ ജീവചരിത്രെത്തപ്പറ്റി വളെര വിസ്തരിെച്ചഴുതീ�
ട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ
കാണുന്ന കഥ മാത്രമല്ല ഇതിൽ അനുർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതു
ജരാസന്ധെന്റ െകാമ്പനാനയുെട േനർക്കു കംസനും,
രണ്ടാമേത്തതു കംസന് അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു സമ്മാന�
മായി കിട്ടിയ അേത ആനയുെട േനർക്കു് ശ്രീകൃഷ്ണനും
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരാക്രമമാണു്. ആ െകാലെകാമ്പ�
നാണു് കുവലയാപീഡം.

“മലച്ചുനില്ക്കാത്തവനാശു വാൽ പിടി-
ച്ചുലച്ചു ചുറ്റിച്ചു മറിച്ചുവിട്ടതിൽ
ബലച്ചുരുക്കം െവളിവാക്കി മണ്ണിൽ വീ-
ണലച്ചു വൻേപറിന െകാമ്പനാനയും”.

“െപാടിച്ചു മുേന്നാട്ടു കുതിയ്ക്കുമാന, യാ-
ഞ്ഞടിച്ചു പിേന്നാട്ടു തിരിയ്ക്കുമച്യുതൻ;
പിടിച്ചുകുത്താൻ കരി േനാക്കു, മൂെക്കാെടാ-
ത്തിടിച്ചു ചാടും ഹരി സിംഹവിക്രമൻ”.



27 കൃതിരത് നപഞ്ചകം

ഈ പുസ്തകത്തിെല അഞ്ചു കൃതികളും ഭാരതാന്തർഗ്ഗല�
ങ്ങളായ കഥകെള ആസ്പദമാക്കി എഴുതീട്ടുള്ളവയാണു്.
ഇവെയല്ലാം ഒന്നുേപാെല വിശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

“ഉടൽ വീർത്തു വിയർത്തു േചാരപാഞ്ഞുൽ-
ക്കടമൂക്കിട്ടു പിടിച്ചുെപാക്കിയാലും
സ് ഫുടമാപ്പുകൾെകാണ്ട ചക്രമേങ്ങാ-
ർക്കിടയായീല കുറച്ചുെമാന്നനക്കാൻ”

എന്നതു നാരായണാസ്ത്രദാനത്തിെല ഒരു േശ്ലാകമാകു�
ന്നു. അടുത്തതായി കാണുന്നതു യാത്രാദാനത്തിെല
ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

“ഉലച്ചുവീശും കരി ശൃംഖലച്ചു-
റ്റലച്ചു ചീറുെന്നാരു ചീറ്റലിന്നും
ബലം െകടുമ്മാറലറുന്നു യുദ്ധ-
സ് ഥലം കുലുങ്ങുംപടി മർക്കടത്താൻ”.



28 േകരളം

ഈ ഗ്രന്ഥം േകരളത്തിെല പ്രാചീനചരിത്രെത്ത, ഐതി�
ഹ്യം പ്രധാനമായി ആശ്രയിച്ചു കൂലങ്കഷമായി വിശദീക�
രിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമാകുന്നു. ഇതിെന്റ നിർമ്മിതിക്കുേവ�
ണ്ട കരുക്കൾ േശഖരിക്കുവാൻ കവി വളെരക്കാലം, വള�
െരയധികം, േക്ലശിച്ചിട്ടുണ്ടു്; മുപ്പതുസർഗ്ഗങ്ങൾെകാണ്ടു
മുഴുമിപ്പിക്കണെമന്നു സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു; പതിെനാന്നു സർ�
ഗ്ഗങ്ങേള തീർന്നുള്ളു. അതിലും ആദ്യെത്ത അഞ്ചു സർഗ്ഗ�
ങ്ങേള പുസ്തകാകൃതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആറാം
സർഗ്ഗം ൈകരളി മാസിക വഴിക്കു പുറത്തുവന്നു. ഏഴു മു�
തലുള്ള സർഗ്ഗങ്ങൾ എവിെടേപ്പായിെയന്നു് ആർക്കും
രൂപമില്ല. ഒന്നാം സർഗ്ഗത്തിൽ േകരളപ്രതിഷ് ഠയും,
രണ്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ നമ്പൂരിരജ്യഭരണവും, മൂന്നാം സർ�
ഗ്ഗത്തിൽ െപരുമാൾഭരണവും, നാലാം സർഗ്ഗത്തിൽ
ഏറാട്ടുെപരുമ്പടപ്പുവാഴ് ചയും, അഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തിൽ കൂ�
റുമത്സരവുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. ആ സർഗ്ഗത്തിൽത്തെന്ന
ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുെട ഒരു ചരിത്രസംേക്ഷപവും
ഉൾെപ്പടുന്നു.



29 രൂപകങ്ങൾ

ഇവയിൽ പലതും നിമിഷകൃതികളാെണന്നു പറഞ്ഞു�
വേല്ലാ. എന്നാൽ അതുെകാണ്ടു് ഇവയ്ക്കു് ആസ്വാദ്യതാം�
ശത്തിൽ കുറെവാന്നും വന്നിട്ടില്ല. പത്തു് അങ്കത്തിൽ
രചിച്ച നളചരിതം എവിെടേപ്പായി എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.
ചന്ദ്രവർമ്മമഹാരാജാവു ചന്ദ്രികെയ പാണീഗ്രഹണം
െചയ്യുന്നതാണു് ചന്ദ്രികാനാടികയിെല ഇതിവൃത്തം.
സാമൂതിരിപ്പാടും െകാച്ചി മഹാരാജാവും തമ്മിൽ നടന്ന
ശണ് ഠയാണു് ശ്രീമാനവിക്രമവിജയത്തിൽ വിവരിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. മങ്ങാട്ടച്ചൻ, പാലിയത്തച്ചൻ തിരുനാവാ�
യേയാഗക്കാർ, തൃശ്ശൂർേയാഗക്കാർ ഇവെരപ്പറ്റിറ്റിയുള്ള
ചരിത്രശകലങ്ങളും ഇതിൽ ഭംഗിയായി ഇണക്കിേക്കാർ�
ത്തിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീമാനവിക്രമവിജയവും മാർത്താണ്ഡവി�
ജയവും ചരിത്രകഥകെള അവലംബിച്ചും, ചന്ദ്രിക ഒരു
കല്പിതമായ ഇതിവൃത്തെത്ത ആസ്പദീകരിച്ചും എഴുതീ�
ട്ടുള്ളവയാണു്. എല്ലാ കൃതികളും ഓേരാ പ്രകാരത്തിൽ
ഹൃദയാവർജ്ജകങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. ഏതാനും ചില േശ്ലാക�
ങ്ങൾ ഈ രൂപകസമുച്ചയത്തിൽനിന്നു പകർത്താം.

“േമനിക്കണ്ടപ്പരായിപ്പലരുമവനിയിൽ-
പ്പാർത്തുേപാരുന്നതു

മാനംെകേട്ടാരു കയ്യിൽപ്പണമുടയവരിൽ-
ത്തെന്ന ധാരാളമുണ്ടാം;
നൂനം ഭൂപാലരായീടുകിലിനിയുരെച-
േയ്യണ്ടതുേണ്ടാ? നൃപാല-
സ് ഥാനം േകറുന്നതായാലറിവുടയവനും
മൗഢ്യമുണ്ടാകുമേല്ലാ”. (സന്താനേഗാപാലം)

“താേരശാസ്യത്തിേലാമന്മുകിൽമുടി െചറുകാ-
േറ്ററ്റുചിന്നിക്കരത്തിൽ-
േച്ചരും നൽപ്പുസ്തകെത്തെച്ചറുമുലകളണി-
ച്ചട്ടേമൽേച്ചർത്തുെവച്ചു്
േനേര േനാക്കുന്ന ബാലത്തരുണികൾനടുവിൽ-
ബ്ബാലികാപാഠശാലാ-
ദ്വാേര നാണിച്ചുനിേന്നാരഴെകാഴുകിന െപൺ-
ൈപതേലതായിരിക്കും?” (ചന്ദ്രിക)

“േചാരത്തിളപ്പും െചാടിയിൽച്ചുമപ്പും
മാറിൽത്തരിപ്പുള്ള മുലെപ്പാടിപ്പും
ദാരിദ്ര്യവായ് പ്പും നടുവിൽക്കിടപ്പു-
േള്ളാരർദ്ദയാശക് തി ജയിച്ചിടേട്ട”. (സീതാസ്വയംവരം)

“കൂെടക്കൂെടയുറെക്കെയാച്ചയിടുമാ-
െറന്തിനു തർക്കിപ്പതീ-
മാടേക്ഷാണിപനിന്നിരുന്നു പുലരും
െവണ് മാടമിക്കാണ് മതിൽ
േകെടാക്കാെതാരു മണ് ഡലത്തിനകേമ
ൈശലാബ് ധിനാഥെന്റകാ-
ല് പാേടല്ക്കാെതയിരിക്കിലന്നുമുതലി
പ്പൂണൂലിടുന്നില്ല ഞാൻ”. (ശ്രീമാനവിക്രമവിജയം)

സ് ഥലദൗർല്ലഭ്യത്താൽ ഗാഥേയേയാ, പാട്ടുകേളേയാ
ഖണ് ഡകൃതികേളേയാ പറ്റി ഇവിെട ഒന്നും പറയുന്നി�
ല്ല.
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ഈ ഗ്രന്ഥം െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ പുരസ്കർത്താവാ�
യിരുന്ന െകാച്ചി ഇളയതമ്പുരാെന്റ ആജ് ഞയനുസരിച്ചു്
ആ മഹാകവിയും, കുഞ്ഞുരാമവർമ്മൻതമ്പുരാനും, കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനുംകൂടി എഴുതിയതാണു്. അക്ഷ�
രം, സന്ധി, ദ്വിത്വം, സുബന്തം, സർവനാമം, അവ്യയം,
സ്ത്രീപ്രത്യയം, വിഭക് ത്യർത് ഥം, സമാസം, തദ്ധിതം, ധാ�
തു, ശുദ്ധക്രിയ, നാമക്രിയ, അവ്യയക്രിയ, വാചകരീതി
എന്നിങ്ങെന പതിനാറു പ്രകരണങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത നാലു പ്രകരണങ്ങൾ െകാച്ചുണ്ണിതമ്പു�
രാനും, അഞ്ചുമുതൽ പത്തുവെര കുഞ്ഞുരാമവർമ്മൻത�
മ്പുരാനും, ഒടുവിലെത്ത ആറു പ്രകരണങ്ങൾ കുഞ്ഞിക്കു�
ട്ടൻതമ്പുരാനും രചിച്ച വിഷയസ്വരൂപം കാരികയായും,
ഓേരാ കാരികയുേടയും വ്യാഖ്യാനം ഗദ്യമായും എഴുതി�
യിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഷാൈവയാകരണെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
പ്രസ്തുത കൃതിക്കു പറയത്തക്ക െമച്ചെമാന്നുമിെല്ലങ്കി�
ലും, ഇതിലും ഗ്രാഹ്യങ്ങളായ അംശങ്ങൾ പലതുമുണ്ടു്.
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ രചിച്ച ഭാഗത്തിനു് ഉത്തരാർ�
ദ്ധെമന്നു േപർ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം കാരിതാ�
കാരിതധാതുക്കൾക്കു് യഥാക്രമം നല് കിയിരിക്കുന്ന
സംജ് ഞകൾ കറുത്ത ധാതുെവന്നും െവളുത്ത ധാതു�
െവന്നുമാണു്. കറുത്ത േരഫം എെന്നാരു േപർ റ എന്ന
അക്ഷരത്തിനു നമ്പൂരിമാർ പേണ്ടകാലത്തു െകാടുത്തി�
രുന്നുെവന്നും, അതിെന അനുകരിച്ചാണു് താൻ പ്രസ്തുത
സംജ് ഞകൾ സൃഷ്ടിച്ചെതന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നു. ’വാ�
ചകരീതി’ എന്ന പ്രകരനത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധ�
രിക്കാം.

കാരിക:

“സ്വന്തമായ് മലയാളത്തിൽേച്ചരും വാചകരീതിെയ
ഉപേയാഗിച്ചുെകാള്ളാവൂ വാക്യഭങ്ഗി വരുത്തുവാൻ”.

വ്യാഖ്യാനം
“വാക്യഭംഗി വരുത്തുന്നതിനു മലയാളഭാഷയ്ക്കു സ്വന്ത�
മായ വാക്യരീതിയല്ലാെത മറ്റു ഭാഷകളുെട വാചകരീതി�
െയ ഉപേയാഗിച്ചുകൂടാ. ഉദാഹരണം: ഈ മനുഷ്യൻ
തന്നൂ ഇനിെക്കാരു പുസ്തകം ഇന്നെല; അതിൽ ഞാൻ
കണ്ടു േകാമാളിത്വം ഒരു വിഡ്ഢിയുെട എന്നു് ഇംഗ്ലീഷ് വാ�
ചകരീതിെയ അനുസരിേച്ചാ ആ കുട്ടിയാൽ അപ്രകാരം
പ്രയത് നം െചയ്യെപ്പട്ടു എന്നും മറ്റും സംസ്കൃതവാചകരീ�
തിെയ അനുസരിേച്ചാ വാചകെമഴുതിയാൽ ഭങ്ഗിയി�
ല്ലാെത തീരുെമന്നല്ല, വളെര അഭങ്ഗിയുമാകും”.
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ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഭാഷാഭൂ�
ഷണെമന്ന അലങ്കാരശാസ്ത്രഗ്ര
ന്ഥം പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ അതിെല ശബ്ദാലങ്കാരപ്രകര�
ണം തമ്പുരാനു് അത്ര സമഞ് ജ
സമായി േതാന്നിയില്ല. അതുനിമിത്തമാണു് പ്രസ്തുത കൃ�
തി അേദ്ദഹം രചിച്ചതു്.

“മലമങ്കയ്ക്കു കുമ്പിട്ടു ചില പിച്ചളവാക്കിൽ ഞാൻ
അലങ്കാരംപണിക്കുള്ള നിലവച്ചച്ചുെകാത്തിടാം”.

എന്നു മഹാകവി തെന്റ ഉദ്യമത്തിെന്റ സ്വഭാവം സൂചി�
പ്പിക്കുന്നു. വിവിധരീതികളിലുള്ള യമകങ്ങൾ, ബന്ധ�
ങ്ങൾ, അനുപ്രാസങ്ങൾ, സമസ്യകൾ ഇവെയ്ക്കല്ലാം ഉദാ�
ഹരണങ്ങൾ അക്ലിഷ്ടമേനാഹരങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹം ഈ കൃതിയിൽ രചിച്ചുേചർത്തിട്ടുണ്ടു്.
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മഹാകവി മലയാളഭാഷയുെട ഉൽക്കർഷത്തിനു േവ�
ണ്ടി െചയ്തിട്ടുള്ള അത് ഭുതകൃത്യങ്ങളിൽ പലതും മനസ്സു�
െവച്ചാൽ മറ്റു ചിലർക്കും കഷ്ടിച്ചു കഴിയുമായിരിക്കാം.
എന്നാൽ ലക്ഷത്തിരുപത്തയ്യായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ
മഹാഭാരതം-ഭാരതീയരുെട പഞ്ചമേവദം-പൂർത്തിയാക്കു�
വാൻ വ്യാസമഹർഷിക്കുതെന്നയും മൂന്നുെകാല്ലം േവണ്ടി�
വന്ന േലാകത്തിെല ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥം-ഇങ്ങുമങ്ങും
ഗ്രന് ഥിജടിലം-സ്വച് ഛന്ദം എന്ന കവിവചനത്താൽ
സൂചിതമായ 874 ദിവസംെകാണ്ടു തർജ്ജമെചയ് വാൻ
തമ്പുരാെനെക്കാണ്ടുമാത്രമല്ലാെത സാധിക്കുമായിരു�
ന്നുേവാ? ഒരിക്കലുമില്ല. അതിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമാനുഷമായ പ്രഭാവം അതിെന്റ പരമകാഷ് ഠയിൽ
അധിഷ് ഠിതമായിരിക്കുന്നതു്.

ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടായി തർജ്ജമെചയ്യുവാൻ പലേരയും
ഏല്പിച്ചുെവങ്കിലും ആ ഉദ്യമം ഫലവത്തായിെല്ലന്നു പറ�
ഞ്ഞുവേല്ലാ. ഭാരതമഞ് ജരിയുെട തർജ്ജമെകാണ്ടു ഭാര�
തത്തിെന്റ തർജ്ജമ നിറേവറിയതായി സമാധാനെപ്പടു�
വാനും നിവൃത്തി കണ്ടില്ല. എന്നാൽ പിെന്ന മെറ്റാരാെള�
യും കൂട്ടുപിടിക്കാെത താൻ ഒറ്റയ്ക്കുതെന്ന വിേശ്വാത്തര�
മായ ആ ഇതിഹാസം വിവർത്തനം െചയ്താെലെന്തന്നു
തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചു. തർജ്ജമയ്ക്കു് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മു�
മ്പിലെത്ത ദിവസം തദ്വിഷയകമായി താെഴക്കാണുന്ന
ഒരു സംഭാഷണം അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്യാല�
നായ െക.സി.വീരരായൻരാജാ ബി.ഏ.യും തമ്മിൽ നട�
ന്നു. വീരരായൻരാജാവു് ആ സംഭാഷണം ഇങ്ങെന േര�
ഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ‘എന്താണു് േകാവിലു്?’ എന്നു
ഞാൻ േചാദിച്ചു. അതിനുത്തരമായി ‘സമുദ്രം ചാടിക്കട�
ക്കുവാനുറച്ചു മേഹന്ദ്രപർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽ കയറിനി�
ന്നു് അപാരമായ സമുദ്രം ഒന്നു േനാക്കിക്കണ്ട സമയം
ഹനുമാനുണ്ടായ വിചാരെമന്തായിരിക്കുെമന്നു് ഒന്നൂഹി�
ച്ചു പറയുവാൻ സാധിക്കുേമാ കുേഞ്ഞട്ടനു്?’ എന്നാണു്
അേദ്ദഹം േചാദിച്ചതു്. ‘ഇല്ല’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
‘എന്നാൽ ആ ഹനുമാെന്റ നിലയാണു് എെന്റ ഇേപ്പാ�
ഴെത്ത നില. േനാക്കിയാൽ അറ്റം കാണുന്നില്ല’ എന്നു
മാത്രം പറഞ്ഞു. പിേറ്റ ദിവസം കാലത്തു് ആറു മണിക്കു
ഭാരതം തർജ്ജമ െചയ്തുതുടങ്ങി. ആറു മുതൽ ഒൻപതു
മണിവെരയുള്ള സമയം ആ കൃത്യത്തിേലക്കു പതിവാ�
യി വിനിേയാഗിക്കും. ആദ്യകാലത്തു അൻപതു േശ്ലാക�
ങ്ങൾ വീതേമ ദിവസംേതാറും വിവർത്തനം െചയ്യുവാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. പിന്നീടു് അതു നൂറായി; അനന്തരം
നൂറ്റൻപതായി. അതുേപാെല ആദ്യകാലത്തു മൂലം വാ�
യിക്കുക, ആേലാചിക്കുക, ഭാഷെപ്പടുത്തുക ഈ മൂന്നു
കർത്തവ്യങ്ങളും ഒന്നിനപ്പുറം മെറ്റാെന്നന്ന ക്രമത്തിൽ
അനുഷ് ഠിേക്കണ്ടിവന്നിരുന്നു; കുേറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവെയല്ലാം ഒന്നിച്ചു തെന്ന െചയ്തുതീർക്കുന്നതിനുേവ�
ണ്ട ശക് തികിട്ടി. ആരംഭത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ഭാരതവിലാസം
അച്ചുക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഭാഷാഭാരതം മാസികയായി പു�
റെപ്പട്ടു. പിന്നീടു് അതിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി
േകാട്ടയ്ക്കൽ ഭാരതം എന്ന േപരിൽ പ്രേത്യകം ഒരു മു�
ദ്രാലയം തെന്ന സ് ഥാപിതമായി. ഭൂരിഭാഗവും തർജ്ജമ�
െചയ്തതു േകാട്ടയ്ക്കൽെവച്ചു
തെന്നയായിരുന്നു. 1081-ൽ പുസ്തകം സമാപ് തമായി;
തമ്പുരാൻ കൃതകൃത്യനുമായി. 1069-ൽ േകാട്ടയ്ക്കെല ഒരു
വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു തനിയ്ക്കു സമർപ്പിച്ച മംഗളപത്ര�
ത്തിെന്റ മറുപടിയിൽ

“ശക് തിെയ്ക്കാത്തവിധത്തിൽ ഞാനതുമിതും വെല്ലങ്കിലും
വല്ലതും

യുക് തിേക്കെടാടു മിക്കിമൂളിെയഴുതികൂട്ടാറുമുണ്ടിെപ്പാഴും;
പേക്ഷ േവണ്ടതുേപാെല േമലിലുപകാരത്തിന്നു

േപാരുന്നതായ്
ശിക്ഷെയ്ക്കാന്നുമിേതവെരയ്ക്കുെമഴുതിത്തീർപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

േമ.

ഓേരാ നാടകേഭദേമാ, െചറുകഥാബന്ധങ്ങേളാ,
േശ്ലാകേമാ

േനരേമ്പാക്കിെനഴുത്തുകുത്തുകളേതാ,
പത്രങ്ങളിൽേച്ചർത്തേതാ

േനരായിെട്ടാരു ഭാഷ പുഷ്ടിവരുവാൻ മാത്രം
പുലർന്നീടുേമാ?

സാരത്തിൽസ്സരേസാപേദശവിശദഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നിർമ്മിയ്ക്കണം”.

എന്നു് അനുേശാചിച്ചിരുന്നു. ആ അനുേശാചനം ഭാഷാ�
ഭാരതേത്താടുകൂടിേയ ആവശ്യകമെല്ലന്നു് അേദ്ദഹത്തി�
നു് േതാന്നിയിരുന്നുള്ളു. തർജ്ജമയിൽ പല ഭാഗങ്ങളും
അമൃതസ്യന്ദികളാണു്. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ രണ്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം പകർത്താം.

മൂലം:

“സുലഭാ: പുരുഷാ രാജൻ സതതം പ്രിയവാദിനഃ
അപ്രിയസ്യ ച പഥ്യസ്യ വക് താ േശ്രാതാ ച ദുർല്ലഭഃ”.

തർജ്ജമ:

“ആേളെറയുണ്ടാം രാജാേവ! നിത്യം േസവപറഞ്ഞിടാൻ
േസവ വിട്ടു ഹിതം െചാൽേവാൻ േകൾക്കുേവാനും

ചുരുക്കമാം”.

മൂലം:

“ൈക്ലബ്യം മാ സ് മ ഗമഃ പാർത് ഥ! ൈനതത്ത്വയ് യു
പപ്ദ്യേത

ക്ഷുദ്രം ഹൃദയദൗർബ്ബല്യം ത്യക് േത്വാത്തിഷ് ഠ! പരന്തപ!”

തർജ്ജമ:

“ക്ലീബത്വേമെല്ക്കാലാ പാർത് ഥ! നിനെക്കാക്കില്ലെതാട്ടുേമ
തുച് ഛമിച്ചിത്തദൗർബ്ബല്യം വിെട്ടല്ക്കുക പരന്തപ!”
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ഹരിശ് ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം െചറുേശ്ശരി ചാത്തുേമേനാെന്റ
അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്. കാദംബരീസാരം
കാശ് മീരകനായ അഭിനന്ദമഹാകവിയുെട തന്നാമേധ�
യമായ കൃതിയുെട തർജ്ജമയാണു്. അതിൽ ആെക
എട്ടു സർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശങ്കരാചാര്യചരിതം
േകരളീയനായ േഗാവിന്ദാനന്ദെന്റ ആ േപരിലുള്ള കൃതി�
യുെട ഒരു സ്വതന്ത്രവിവർത്തനമാണു്. ശുകസേന്ദശവും
ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളുെട േകാകിലസേന്ദശവും പ്രസിദ്ധങ്ങ�
ളാണേല്ലാ. അവയാണു് തമ്പുരാെന്റ ഭാഷാനുവാദത്തി�
നു വിഷയീഭവിച്ച രണ്ടു സേന്ദശങ്ങൾ. ഈ നാലു കൃതി�
കളും േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാൻ ബി. ഏ. യുെട
അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ച വാങ്മയങ്ങളാണു്. ശ്രീ�
സ്തുതി ശങ്കരഭഗവൽപാദരുെട അേത നാമേധയത്തി�
ലുള്ള (കനകധാരാസ്തവം എന്നും പറയും) ഒരു വിശിഷ്ട�
േസ്താത്രത്തിെന്റ തർജ്ജമയാകുന്നു. ഈ കൃതികെളല്ലാം
ഉത്തമകക്ഷ്യയിൽ സ് ഥിതിെചയ്യുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“നില്ക്കേട്ട േപറ്റുേനാവിൻ കഥ; രുചികുറയും
കാലേമറും ചടപ്പും
െപാേയ്ക്കാേട്ട, കൂട്ടീേടണ്ടാ മലമതിെലാരു െകാ-
ല്ലം കിടക്കും കിടപ്പും;
േനാക്കുേമ്പാൾ ഗർഭമാകും വലിയ ചുമെടടു-
ക്കുന്നതിൻ കൂലിേപാലും
തീർക്കവെല്ലത്ര േയാഗ്യൻ മകനു, മതു നില-
യ്ക്കുെള്ളാരേമ്മ! െതാഴുേത്തൻ”.

(ശങ്കരാചാര്യചരിതം)
അേങ്ങബ് ഭാഗത്തു ശാസ്ത്രം, കുലമുറ, െപരുതാം
ലജ്ജ, താതാദിയിൽബ് ഭീ-
യിേങ്ങബ് ഭാഗത്തു മാരൻ, മധു, മുതുവിരഹം,
മൃത്യുവിൽെപ്പട്ട േപടി;
മങ്ങീ ഞാെനന്തു േവണ്ടൂ വിഷമമിഹ വിേമാ-
ഹത്തിലായ് ബ്രഹ് മഹത്യ-
യ്ക്കിങ്ങീയുേള്ളാൾക്കു തീരാെഞ്ഞാരു കടുനരകം
പറ്റിടാതായ് വരേട്ട”.

(കാദംബരീകഥാസാരം)
പിെന്നപ്പൂർവാചലത്തിൻ െകാടുമുടിനിരയിൽ-
ക്കാട്ടുതീെയന്നമട്ടിൽ-
ത്തെന്നത്താൻ നല്ലേശാകപ്പുതുമലർനിറമാ-
ർന്നർക്കഭാസ്സങ്കുരിച്ചാൽ

ഒേന്നെറ്റൻേതാഴർ കാലത്തുടനഥ നടെകാ-
ണ്ടീടുകിേഷ്ടാപചാര-
ത്തിെന്നന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടും പരെമാരു സുഖമാം
നിൻതരക്കാർക്കു നൂനം”.

(ശുകസേന്ദശം)
“രണ്ടാളും നമ്മൾ പാർപ്പാെനാരു ധരണിയിലാ-
െണന്തു വിേശ്ലഷേമാർക്കു-
ന്നുണ്ടാ മാരെന്റ കുറ്റം പറയുമിരുവെര-
ന്നുണ്ടു സല്ലാപെസൗഖ്യം
െകാണ്ടാടിത്തിങ്കൾ രാവിൽക്കുളുർകരമിരുേപർ-
െമയ്യിലും തുല്യേമറ്റു-
ന്നുണ്ടാക്കാര്യം നിനച്ചാൽകരിവരഗമേന!
സിദ്ധമാേശ്ലഷേതാഷം”.

(േകാകിലസേന്ദശം)
“െമാട്ടിട്ട പച്ചിലമരത്തിലണഞ്ഞ വണ്ടിൻ-
മട്ടിൽക്കുരുംകുളിർ മുളച്ച മുകുന്ദെമയ്യിൽ
തട്ടിച്ച ഭൂതിമയമങ്ഗളേദവതാക്ഷി-
ത്തട്ടിെപ്പനിക്കു പുരുമങ്ഗളേമകിടേട്ട”.

(ശ്രീസ്തുതി)
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തമ്പുരാെന്റ വിവർത്തിത രൂപകങ്ങളിൽ അതിപ്രധാന�
മായുള്ളതു് ആശ് ചര്യചൂഡാമണി
യാണു്. അതിേനാളം തന്മയത്വമുള്ള ഒരു തർജ്ജമ ഭാ�
ഷാനാടകങ്ങളുെടയിടയിൽ േവേറയുെണ്ടന്നു േതാന്നു�
ന്നില്ല. വിക്രേമാർവശീയത്തിനു് അതിെന്റ ഗുണത്തിൽ
പകുതിേപാലുമില്ലാത്തതു് അതു വൃത്താനുവൃത്താനുവാ�
ദമാെണന്നുള്ളതിനു പുറേമ വീരരസപ്രധാനമല്ലാത്ത�
തുെകാണ്ടുകൂടിയല്ലേയാ എന്നു സംശയിക്കുവാൻ മാർ�
ഗ്ഗമുണ്ടു്. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം വലിയേകായിത്തമ്പു�
രാൻ തർജ്ജമെചയ്തതു വങ്ഗീയപാഠമനുസരിച്ചാണു്.
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ േകരളീയപാഠം അങ്ഗീകരി�
ച്ചു് അതിനു മെറ്റാരു തർജ്ജമ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നു�
ള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതു് ഇേപ്പാൾ എവിെടേപ്പായി
എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. മലയാളത്തിെല ഗ്രന് ഥദാരിദ്ര്യം തീർ�
ക്കുന്നതിനുള്ള അത്യുത്സാഹം നിമിത്തമാണു് അേദ്ദഹം
ഹാംെലറ്റും ഒെതേല്ലായും തർജ്ജമ െചയ്തതു്. മദിരാശി
പ്രവിശ്യയിൽ ഒരു വലിയ ഉേദ്യാഗസ് ഥനായിരുന്ന ഏ.
രാമച്ചൻെനടുങ്ങാടിയുെട സാഹായം അക്കാര്യത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

“ഏ. രാമച്ചൻെനടുങ്ങാടിെയ വലിയ സഹാ-
യത്തിനായ് വച്ചമാന്തം
േചരാേത േവലെചയ്തിട്ടുപചിതകുതുകം
രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ”

ഹാംെലറ്റു ഭാഷെപ്പടുത്തിയതായി അേദ്ദഹം കുത്താമ്പ�
ള്ളി രാമൻനമ്പ്യാർക്കയച്ച ഒെരഴുത്തിൽ പ്രസ്താവിയ്ക്കു�
ന്നു.

“എല്ലാറ്റിലും പുറെമെയാന്നിതു നീ നിനക്കു
നേല്ലാരു സത്യപരനാകണെമന്നുെമന്നാൽ
അല്ലിെന്റപിൻപു പകെലന്നതുേപാെല െചാല്ലാ-
മില്ലീഷൽ നീ ചതിയനായ് വരികിെല്ലാരാൾക്കും”

എന്നിത്തരത്തിലാണു് തർജ്ജമയുെട ഗതി. ഒെതേല്ലാ�
വിലുള്ളതാണു് അേധാലിഖിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ.

“ചരടു തനെതന്നമട്ടിൽെപ്പരിയ പണസ്സഞ് ചി കയ്യിൽ
വയ്ക്കും നീ

പരമിതറിഞ്ഞിെങ്ങെന്നാടു പറയാത്തതു വലിയ
കഠിനനിലയേല്ലാ”.

“േകട്ടാലും െചറുപുഞ് ചിരിയിട്ടാൽെക്കട്ടവനിൽനിന്നു
കവരുന്നു

കിട്ടപ് ഫലമതിലിണ്ടൽെപ്പട്ടാളാത്മാപഹാരിയാകുന്നു”.

ഹാംെലറ്റിെനപ്പറ്റി െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിക്കയച്ച
ഒെരഴുത്തിൽ തമ്പുരാൻ

“ആകപ്പാെട നമുക്കതത്ര ശരിയായ്ത്തൃപ് തിെപ്പടുന്നീെലേടാ
േശ്ലാകപ്പാടുമതിെന്റ ഗദ്യരചനാേഭദങ്ങേളർപ്പാടുേമ
േലാകത്തിൽജ്ജനസമ്മതത്തിനുതകാത്തിംഗ്ലീഷുനാമങ്ങളും
പാകത്തിൽെപ്പടുകില്ല ശുദ്ധമലയാളക്കാർക്കെതേന്ന

വരൂ.

എന്നാലിമിംഗ്ലീഷറിയും ജനങ്ങൾ
നന്നായിെയന്നായ് പ്പറയും ചിേലടം
ഒന്നാെണെനക്കീയിതിൽ െമച്ച, മിംഗ്ലീ-
ഷിൻനാറ്റേമല്ക്കാതിതു െചയ്തുവേല്ലാ”.

എന്നും മറ്റും എഴുതുന്നുെണ്ടങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അതു
ഭാഷയിെല ഒെരാന്നാന്തരം വിവർത്തനനാടകമായി
പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അത്തരത്തിൽ ഒരു തർജ്ജമ എത്ര�
േയാ ആംേഗ്ലയപണ്ഡിതന്മാരായ മഹാകവികൾ േകര�
ളത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടും ഏതൽക്കാലപര്യന്തം ഉണ്ടാ�
യിട്ടില്ലേല്ലാ. ഇനി ചൂഡാമണിയിൽനിന്നുമാത്രം ഒരു
േശ്ലാകം പകർത്താം.

“മുറയ്ക്കു ദശകണ്  ഠനാമിവെന െവെന്നാേരാരായിരം
കരങ്ങെളഴുമർജ്ജുനക്ഷിതിതേലന്ദ്രെനത്താപസൻ
െവറും ചമത െവട്ടിടും പരശുെകാണ്ടു േപാരിൽത്തടു-
ത്തറുത്തതറിവില്ലേയാ തരു മുറിച്ചുതള്ളും വിധം?”
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കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് ഇട�
തടവില്ലാെത അയച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന പദ്യേലഖനങ്ങളിൽ�
നിന്നാണു് നമുക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനഹങ്കാരവും,
അസൂയാരാഹിത്യവും, പരഹിൈതഷിത്വവും, അഭിപ്രാ�
യധീരതയും, സാഹിത്യേപാഷണൗത്സുഖ്യവും, ഫലിത�
മാർമ്മികതയും മറ്റും അവയുെട സമഗ്രമായരൂപത്തിൽ
ആസ്വാദ്യമാകുന്നതു്. എത്രെയത്ര കൃതികളാണു് അേദ്ദ�
ഹം അവരുെട മുമ്പാെക മറിപ്പുകിടന്നു് എഴുതിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിക്കുള്ള ഒരു കത്തിൽ ഇങ്ങെന
കാണുന്നു.

“മുറയ്ക്കു താൻ ഗ്രന്ഥമിരുന്നുതീർക്കു-
കുറയ്ക്കുെകന്നാകിലറച്ചിടെട്ട;
ഉറയ്ക്കണം േവണ്ടതിൽ േവണ്ടേപാെല-
യിരിക്കണം; വന്നതു വന്നു പിെന്ന.

ജനിച്ചിടുേമ്പാൾ കവിവര്യനായി-
ജ്ജനിെച്ചാരാളിഹ പാരിടത്തിൽ?
നിനയ്ക്കുകുത്സാഹസുധാരസത്താൽ
നിനയ്ക്കിൽ േനേര വളരാത്തതുേണ്ടാ?

തുടങ്ങണം കാര്യമെതാന്നിടയ്ക്കു
മുടങ്ങിയാലന്നു മുടങ്ങിടേട്ട:
നടുങ്ങിടാതായതിേലതുേമ പിൻ-
മടങ്ങിടാഞ്ഞാെലാരുനാൾ ജയിക്കും”.

പിെന്നാരിക്കൽ നടുവത്തച് ഛൻനമ്പൂരിേയാടു താെഴ�
ക്കാണുന്നവിധം നിേവദനം െചയ്യുന്നു.

“വെല്ലങ്കിലും നാടകെമാെന്നടുക്കൂ
െതെല്ലങ്കിലും തർജ്ജമെചയ്തുേനാക്കൂ
ഇല്ലം കുലുങ്ങില്ലതുെകാണ്ടു േഹ! ന-
ന്നെല്ലങ്കിലേപ്പാൾക്കളയാം നമുക്കും”.

തെന്റ സ് േനഹിതന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ ശങ്കു�
ണ്ണിേപാലും ഒരിക്കൽ “േപാകുന്നേഹാ” എന്നു പ്രേയാ�
ഗിച്ചേപ്പാൾ

“അപ്പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്കുെള്ളാരസ്സന്ധി ശുദ്ധം
സപൂർണ്ണക്രിയയ്ക്കും ഭവാൻ തട്ടിവീക്കും”

എന്നു് അേദ്ദഹേത്താടു പറയുവാൻ തമ്പുരാനു സേങ്കാ�
ചം േതാന്നുന്നില്ല. മലയാളശബ്ദശാ
സ്ത്രത്തിൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ മധുരമങ്ഗലത്തിൽ�
നിന്നു് ഒരു േശ്ലാകാർദ്ധം ഉദാഹരിച്ചു് അതിെല േദാഷം
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ മുതിരുന്നു. പി.ജി. രാമയ്യരുെട
ശാകുന്തളം തർജ്ജമ പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ അതു േകരളീ�
യപാഠാനുസൃതമല്ലായ് കയാൽ തദ്വിഷയകമായ ഉദ്യമം
ശ്ലാഘ്യമെല്ലന്നു പ്രസ്താവിച്ചുെകാണ്ടു്

“ശിഷ്യരുെട സാഹസത്തിൽ വി-
ശിഷ്യ ഗുരുക്കൾക്കു ശാസനം െചയ്യാം;
പശ്യ, ഭവാെനാടു ഞാനുമ-
വശ്യമേതവിധമുരച്ചതാണിെതേടാ”

എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

ഓേരാ എഴുത്തിലും ഓേരാ സരസമായ മങ്ഗളേശ്ലാക�
വും കാണും. ഈ ഇനത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു സംസ്കൃതേശ്ലാക�
വും ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകവും പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പാലയതു സൗഹൃദം വഃ പാശാംകുശപരശുശൂലകലിതകരം
പാടലകിരണനിമഗ്നം പാവകജാപത്യമാദിജാമ്പത്യം”.

“കണ്ണിൽക്കണ്ട കിടാങ്ങേളാടു െവറുേത മല്ലിെട്ടതിർത്തിട്ടു
ത-

െല്ലണ്ണിെക്കാണ്ടു െകാടുത്തുേമറ്റുമിടയിൽേത്താേറ്റാടിടും
േനരവും

തിണ്ണം പുഞ്ചിരിപൂണ്ടു കണ്ടുപഹസിക്കും രാധതന്നിൽച്ചതി-
ക്കണ്ണിട്ടങ്ങെന േനാക്കിടുന്ന പശുപക്കുഞ്ഞിന്നു കൂപ്പുന്നു

ഞാൻ”.
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തമ്പുരാെന്റ ഭാഷാൈശലി ഏറ്റവും പ്രസന്നമധുരമാണു്.
ജീവനുള്ള ഭാഷാപദങ്ങൾ അത്ര ധാരളമായി പ്രേയാഗി�
ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവി കുഞ്ചൻനമ്പിയാർക്കിപ്പുറം ജനിച്ചിട്ടി�
ല്ല; ഔചിത്യദീക്ഷ നമ്പിയാെരക്കാൾ തമ്പുരാനു കൂടുക�
യും െചയ്യും.

“നമുെക്കഴുത്തച് ഛെനടുത്ത ഭാഷാ-
ക്രമക്കണേക്ക ശരണം; ജനങ്ങൾ
സമസ്തരും സമ്മതിയാെതകണ്ടി-
സ്സമർത് ഥേനാതിെല്ലാരു വാക്കുേപാലും.

എന്നാണു െകാച്ചുണ്ണി മഹീമേഹന്ദ്ര-
െനേന്നാടു െചേയ്താരുപേദശസാരം;
എന്നാലതേങ്ങക്കുെമടിത്തിേടണ്ട-
െതേന്നാർത്തു ഞാൻ െചാല്ലിയതാണിെതല്ലാം”

എന്നു് ഒരവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം ശങ്കുണ്ണിെയ ഉപേദ�
ശിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എഴുത്തച് ഛേന്റതിേനക്കാൾ
പതിന്മടങ്ങു ലളിതേകാമളമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ എഴു�
ത്തുകളിെല ൈശലി. േനാക്കുക, പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയേരാടു്
ഒരു െപൻസിലിനു് ആവശ്യെപ്പടുന്നതു്.

“െപരുമാൾെച്ചട്ടിെപ്പൻസിലി-
നറുതിയിതാ വന്നു ഭാരതാപ്പീസിൽ;
ഒരു േകാലയച്ചുതരണം
െവറുേത കരുതിക്കിടന്നിടും വകയിൽ”.

തമ്പുരാൻ േശ്ലാകത്തിെല കെത്തഴുതൂ; അതിനു മറുപടി
ഗദ്യത്തിലയയ്ക്കരുെതന്നു് അേദ്ദഹം പ്രേത്യകമായി നിർ�
ബന്ധിച്ചിരുന്നു; ഈമാതിരി കത്തിടപാടുകളിൽ എന്തു
കവിതയാണു് ഉള്ളെതന്നു ചില അരസികന്മാർ േചാദി�
ക്കാം; ഇവയിലുമുണ്ടു് കവിതാംശം എന്നറിയുവാൻ േവ�
ണ്ട സഹൃദയത്വം അവർക്കില്ല. അേതയുള്ളു ൈവഷമ്യം.
മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ച േശ്ലാകത്തിെല “െവറുേത കരുതിക്കിട�
ന്നിടും വകയിൽ” എന്ന വാചകം അനുസന്ധാനക്ഷമമ�
െല്ലന്നു പറയുവാൻ ആർക്കു കഴിയും?

ഗദ്യവും ഗേവഷണവും
തമ്പുരാൻ വളെര മുൻപുതെന്ന ധാരാളം ഗദ്യം എഴുതി�
യിരുന്നുെവങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനു് ആ ശാഖയിൽ ഒരു
നല്ല ൈശലി ൈകവശമായതു രസികരഞ് ജിനിയുെട
ആധിപത്യം സിദ്ധിച്ചതിനുേമലായിരുന്നു. ’പ്രസന്ന
പ്രൗഢരസപ്രസങ്ഗങ്ങൾ’ അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണ�
െമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് അഭിലാഷമുണ്ടായിരുന്നു.

“പ്രാചീനേകരളചരിത്രനവീനഗദ്യ-
കാവ്യപ്രശസ്തതരശാസ്ത്രകഥാവിേനാൈദഃ
അൈന്യശ് ച നാടകപുരാതനപദ്യജാല-
ഗാഥാദിഭിശ്ശബളിതാവതു മാസിൈകഷാ”.

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ആ മാസികയിൽ ഏെതല്ലാം വിഷ�
യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണെമന്നും അേദ്ദഹം നിർണ്ണയി�
ച്ചു; പ്രാചീന േകരളചരിത്രെത്ത പരാമർശിക്കുന്ന േലഖ�
നങ്ങളാണു് അേദ്ദഹം പ്രാേയണ എഴുതിവന്നതു്. രസി�
കരഞ് ജിനിയിെല “തൃക്കണാമതിലകം” മങ്ഗേളാദ�
യത്തിെല “െവള്ള” മുതാലായ ഉപന്യാസങ്ങൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് ആ വഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അഗാധമായ വിജ്ഞാ�
നത്തിെന്റ നിദർശനങ്ങളായിരുന്നു. 1078-ൽ ശങ്കുണ്ണി�
ക്കു തമ്പുരാൻ ഗേവഷണസംബന്ധമായി ഒരു കെത്തഴു�
തീട്ടുണ്ടു്. അതിൽെപ്പട്ടതാണു് ചുവേട കുറിക്കുന്ന േശ്ലാക�
ങ്ങൾ.

“എന്നാൽച്ചരിത്രവിഷയത്തിൽ നമുക്കു ലക്ഷ്യം
നന്നായ്ത്തിരഞ്ഞു പല വൃദ്ധഗൃഹങ്ങൾ േതാറും
തന്നാൽെപ്പടുന്നപടി പിട്ടുപറഞ്ഞിളക്കൂ;
തന്നാൽെപ്പരുത്തുഗുണമാം കിടയാ യ് കിൽ േവണ്ടാ.

കൂറുള്ളിലുെള്ളാരു ഭവാൻ തരെമാടു െതക്കും-
കൂറിള്ളിളാപതിഗൃഹത്തിലുെമാന്നു െചല്ലൂ
േപരുള്ള വല്ല വരിേയാല കിടയ്ക്കുെമങ്കിൽ-
േപ്പാരുള്ള കാലവിഷയെത്തളിവിന്നുെകാള്ളാം.

േനരായിണങ്ങി, യതുേപാെലാരു േപാക്കു േദവ-
നാരയണപ്രഭുഗൃഹത്തിലുെമാത്തവണ്ണം
ആരാൽ നടത്തുകയി! ’ഭട്ടതിരി’ സ് ഥലത്തു-
മാരാഞ്ഞുേനാക്കുക, കിടച്ചതു ലാഭമേല്ല?

േകട്ടുള്ളവണ്ണമിവർ നമ്മുെട െകാച്ചി-േകാഴി-
േക്കാട്ടുള്ള മന്നവൻ നടത്തിയ േപാർക്കളത്തിൽ
െപട്ടുള്ള േയാഗ്യർ നിയതം പഴമയ്ക്കു േചർച്ച-
െപട്ടുള്ള വല്ല കഥയും കിടയാെതയാേമാ?

ഇടപ്രഭുക്കൾക്കുടേയാരു വീട്ടിൽ-
പ്പിടപ്പുഴുക്കുത്തു പിടിച്ച മട്ടിൽ
കിടപ്പതാം ഗ്രന് ഥവരിക്കുറിപ്പു
കിടപ്പതിന്നങ്ങു തുനിഞ്ഞിരിപ്പൂ”.

എെന്താരു സർവങ്കഷമായ സദുപേദശം!

ഉപസംഹാരം
അങ്ങെനെയല്ലാമായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ
സർവേതാമുഖമായ സാഹിതീവ്യവസായം, ജീവിതത്തി�
െന്റ അസ് ഥിരതെയപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്ത ഒരാളല്ലായിരു�
ന്നു അേദ്ദഹം. 1068-ൽ ശങ്കുണ്ണിക്കയച്ച അേധാലിഖിത�
മായ പദ്യം അതിന്നു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

“ഞാേനാ മാനിനിമാർക്കു മന്മഥനേഹാ
ശാസ്ത്രത്തിെലേന്നാെടതി-
ർപ്പാേനാ പാരിെലാരുത്തനില്ല; കവിത-
െയ്ക്കാന്നാമനാകുന്നു ഞാൻ;
താേനാേരാന്നിവേയാർത്തുെകാണ്ടു െഞളിേയ-
െണ്ടൻചിത്തേമ, നിശ് ചയം
താേനാ ജീവെനാരസ് ഥിരത്വമതിനാൽ
നിസ്സാരമാെണാെക്കയും”.

എന്നു് ആ മഹാത്മാവു ഗാനം െചയ്തു. മരണെത്തക്കുറി�
ച്ചു തെന്ന അേദ്ദഹം ഒരവസരത്തിൽ വികാേരാേത്തജ�
കമായ ഒരു വിംശതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെല ചരമ�
േശ്ലാകം അടിയിൽ േചർക്കുന്നതാണു്.

“മൂഢന്നും പണ്ഡിതന്നും െപരിയ ധനികനും
പിച്ചെതണ്ടുന്നവന്നും
പ്രൗഢന്നും പ്രാകൃതന്നും പ്രഭുവിനിടയനും
കണ്ട നായ്ക്കും നരിയ്ക്കും
ബാഢം വ്യാപിക്കുമാറായ് പ്പകലുമിരവിലും
േലാകേമാർക്കാെത മായാ-
ഗൂഢക്കയ്യാൽ മയക്കും മഹിതമരണേമ!
നിെന്റ േഘാഷം വിേശഷം”.

നിസ്സങ്ഗനും നിർേല്ലപനുമായ ഒരു ഋഷികല് പെന്റ
നിലയിലാണു് അേദ്ദഹം േലാകയാത്ര െചയ്തതു്. മൂർ�
ത്തിമത്തായ ഉത്സാഹം എന്നു് ആ കവികുലഗുരുവിെന
വർണ്ണിക്കാം. ഇന്നു നാം കാണുന്ന ഭാഷാഗദ്യത്തിെന്റ
അടിസ് ഥാനം ഉറപ്പിച്ചതു വലിയേകായിത്തമ്പുരാനാ�
െണങ്കിൽ പദ്യത്തിെന്റ അസ്തിവാരം ബലെപ്പടുത്തിയതു
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനുമാണു്. അവെര വിസ് മരിക്കുന്ന
ആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാർ തല മറന്നു് എണ്ണേതയ്ക്കു�
കയാണു് െചയ്യുന്നതു്.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം IV
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
42. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം
43. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

44. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

45. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

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

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

51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും
52. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

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

56. മലബാറിെല ചില കവികൾ
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5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5
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