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50
േകരളവർമ്മ
വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ
(1020–1090)

“യന്മാതാപിതരൗ തു േകരളധരാവിഖ്യാതവിദ്യാധരൗ;

ലക്ഷ്മീര്യസ്യ വശംവദാ വിജയേത ശ്രീവഞ്ചിസാമ്രാജ്യഭൂഃ;
കീർത്തിഃ േകരളവർമ്മേണാസ്യ
കവിതാശ്രീകല്പവല്ലീഫലാസ്വാദാവിഷ്കൃതസൗമനസ്യമഹസഃ േകൈനവ
നാകർണ്ണിതാ?”
(മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ)

ഉപക്രമം
ആധുനിക സാഹിത്യചക്രവർത്തിയായിരുന്ന േകരള
വർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ സഹസ്രമുഖമായ
സരസ്വതീേസവനെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുള്ള
അവസരം ഇേപ്പാൾ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നു. അൻപ
തു െകാല്ലത്തിലധികം കാലം അവിടുന്നു ൈഗർവാണി
േയയും ൈകരളിേയയും അത്യത്ഭുതമായ ഭക്തിേയാടും
ശ്രദ്ധേയാടും കൂടി സജീവമായി ആരാധിച്ചു. ഇന്നു ഭാ
ഷാസാഹിത്യത്തിനു സിദ്ധിച്ചു കാണുന്ന സമുൽക്കർഷ
ത്തിനു പ്രധാനമായ നിദാനം ആ അവതാര പുരുഷെന്റ
അനുസ്യൂതവും അനന്യസാധ്യവുമായ പ്രയത്നമാണു്.
“പൂർവാപരൗ വാരിനിധീ വഗാഹ്യ” എന്നു കാളിദാസൻ
പറയുന്നതുേപാെല പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർ
വാർദ്ധത്തിലും ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും അവിടുെത്ത അനു
ഗ്രഹം േകരളീയർക്കു ലഭിച്ചു. അത്തരത്തിൽ ഒരു പര
േമാപകർത്താവിെന േകരള സാഹിത്യം അതിനു മുൻ
പും പിൻപും ഒരിക്കലും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

കുടുംബം
െതേക്ക മലബാറിൽ പരപ്പൂർ എന്ന േപരിൽ പ്രാചീന
മായ ഒരു രാജകുടുംബമുണ്ടു്. ആ കുടുംബത്തിെന്റ രണ്ടു
ശാഖകളാണു് േവപ്പൂരും (േബപ്പൂർ) പരപ്പനാടും. േവപ്പൂർ
ശാഖയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുേപാന്നവരാണു് കിളിമാനൂർ
േകായിത്തമ്പുരാക്കന്മാൻ. ചങ്ങനാേശ്ശരി േകായിത്ത
മ്പുരാക്കന്മാർ പരപ്പനാട്ടുശാഖയിൽെപ്പട്ടവരാണു്. ആ
ശാഖയ്ക്കു് ആലിയേക്കാെടന്ന േപരിലായിരുന്നു ആദ്യ
കാലത്തു തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രശസ്തി. 941-ൽ ൈഹ
ദർഅലി ആക്രമിച്ച കാലത്തു് ആ ശാഖയിെല കുഞ്ഞി
ക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടി തെന്റ അഞ്ചു സ്ത്രീസന്താനങ്ങേളാടു
കൂടി ധർമ്മരാജാവിെന അഭയംപ്രാപിച്ചു തിരുവനന്ത
പുരത്തു താമസിച്ചു. 960-ൽ മൂത്ത മകൾ ഇേട്ടാട്ടിയമ്മ
യും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാേവലിക്കര കണ്ടിയൂരിൽ മാറിപ്പാർ
ക്കുകയും 982-ൽ ഗ്രാമത്തിൽെക്കാട്ടാരം പണികഴിച്ചു്
അവിെട താമസം തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. രണ്ടാമെത്ത
മകൾ ഇട്ടിയങ്കളയമ്മ അവരുെട സന്തനങ്ങേളാടുകൂ
ടി 969-ൽ തിരുവല്ലാ പാലിയക്കരെക്കാട്ടാരത്തിേലക്കു
താമസം മാറ്റി. മൂന്നാമെത്ത മകൾ ഞാഞ്ഞിയമ്മയും
കുട്ടികളും 973 മുതൽ േജ്യഷ്ഠത്തിേയാെടാന്നിച്ചു പാലി
യക്കരെക്കാട്ടാരത്തിൽത്തെന്ന പാർത്തുതുടങ്ങി. നാ
ലാമെത്ത മകൾ ആനിയമ്മയും സന്താനങ്ങളും 970
മുതൽ േകാട്ടയം പള്ളത്തു സർക്കാർവക എടത്തിൽ
താമസിച്ചു. അഞ്ചാമെത്ത മകൾ ഇഞ്ഞഞ്ഞിയമ്മേയ
യും സന്താനങ്ങേളയും ധർമ്മരാജാവു് പണ്ടു െതക്കുംകൂർ
രാജാക്കന്മാരുെട വാസസ്ഥാനമായിരുന്ന ചങ്ങനാ
േശ്ശരി നീരാഴിെക്കട്ടുെകാട്ടാരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആ
ഉപശാഖയാണു് ചങ്ങനാേശ്ശരി േകായിത്തമ്പുരാക്കന്മാ
രുെട കുടുംബം. അച്ഛൻേകായിത്തമ്പുരാനു േവണ്ടി
അവിടുെത്ത പ്രിയപത്നിയായ റാണി ഗൗരിലക്ഷ്മീബാ
യി 987-ൽ പണിയിച്ചുെകാടുത്തതാണു് ലക്ഷ്മീപുരത്തു
െകാട്ടാരം എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. നീരാഴി
െക്കട്ടിൽനിന്നു് ആ കുടുംബം അേപ്പാൾ അേങ്ങാട്ടു മാറി.
ടിപ്പുവിെന്റ േചലക്കലാപത്തിനു േശഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ
മലബാർ പിടിച്ചടക്കി അവിടെത്ത രാജാക്കന്മാെരെയ
ല്ലാം മാലിഖാൻ െകാടുത്തു പിരിച്ചുവിട്ടു ഭരണാധികാരം
കരസ്ഥമാക്കി. അതിനാൽ പരപ്പനാട്ടുനിന്നു തിരുവി
താംകൂറിേലക്കു േപാന്ന ശാേഖാപശാഖകൾ അേങ്ങാട്ടു
മടങ്ങിയില്ല. ചിലർ പരപ്പനാട്ടു വലൂർ പുതിയേകാവില
കത്തു താമസിച്ചിരുന്നു.ആ ഉപശാഖയിൽ സന്തതിവി
ച്േഛദം വരുെമന്നു കണ്ടേപ്പാൾ, 994-ാമാണ്ടു ലക്ഷ്മീപുര
ത്തുനിന്നു രണ്ടു സ്ത്രീകേളയും മൂന്നു പുരുഷന്മാേരയും അവി
ടേത്തക്കു ദെത്തടുത്തു. അവരിൽ ഒരാെളാഴിച്ചു േശഷം
നാലുേപർ 1005-ൽ അവിെട നിന്നു പരപ്പനാെട്ട മെറ്റാ
രു ഉപശാഖയായ കുറിയിടത്തുേകായിക്കലും ദത്തുേകറി.
അങ്ങെന ചങ്ങനാേശ്ശരിക്കുടുംബത്തിേലക്കു പരപ്പനാ
െട്ട േദശാധിപത്യവും വസ്തുവകകളും മാലിഖാനും കിട്ടി.
നീരാഴിെക്കട്ടുെകാട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തമ്പുരാ
ട്ടിക്കു് അച്ഛൻേകായിത്തമ്പുരാൻ, െകാച്ചപ്പൻേകായി
ത്തമ്പുരാൻ, െചറുണ്ണിേകായിത്തമ്പുരാൻ എന്നീ മൂന്നു
പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയുമായിരുന്നു സന്താനങ്ങൾ. ആ
പുത്രിക്കു ലക്ഷ്മി, കുഞ്ഞിക്കുട്ടി, കുഞ്ഞി എന്നു മൂന്നു പു
ത്രിമാരും, ഇത്തമ്മർ എെന്നാരു പുത്രനുമുണ്ടായിരുന്നു.
കുഞ്ഞിത്തമ്പുരാട്ടി പ്രസവിച്ചില്ല. അച്ഛൻേകായിത്ത
മ്പുരാനും മറ്റും കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ശാഖയിൽ
െപ്പട്ടവരായിരുന്നു. ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ശാഖയിൽ
െപ്പട്ടയാളാണു് ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
പിതാവും വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ മാതുലനുമായ രാ
ജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ.

ജനനം
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ലക്ഷ്മീപുരത്തു
െകാട്ടാരത്തിൽ വടേക്കത്തളത്തിൽ 1020-ാമാണ്ടു കുംഭ
മാസം 10-ാം൹ പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. “രാമവർ
മ്മാ” എന്നായിരുന്നു ആചാര്യദത്തമായ നാമേധയം.
രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ േനേര സേഹാദാ
രിയായിരുന്നു മഹാകവിയുെട മാതാവായ േദവ്യംബ (േദ
വിയമ്മ). ആ തമ്പുരാട്ടിക്കു് ഇട്ടിയങ്കള എന്നു് ഒരു ഓമ
നേപ്പരുണ്ടായിരുന്നു. ആ തമ്പുരാട്ടി 999-ാമാണ്ടു കന്നി
മാസത്തിൽ പൂരംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽ
സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചു് ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിൽ ൈവ
ദൂഷ്യം േനടി. പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ തളിപ്പറമ്പു
മുല്ലപ്പള്ളി നാരായണൻനമ്പൂതിരിയുെട പത്നിയായി.
അേദ്ദഹം ശ്രുതിസ്മൃതികളിലും േജ്യാതിഷത്തിലും വി
ഷൈവദ്യത്തിലും അഭിജ്ഞനായിരുന്നു. സീമന്തപുത്ര
നായ രാജരാജവർമ്മ (െചറുണ്ണി) േകായിത്തമ്പുരാെന
1013-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 9-ാം൹ മകംനക്ഷത്രത്തിൽ
പ്രസവിച്ചു. അഭിനവവാഗ്ഭടൻ എന്ന ബിരുദത്താൽ
പില്ക്കാലത്തു വിശ്രുതനായിത്തീർന്ന അേദ്ദഹെത്ത
ക്കുറിച്ചു് ഉപരി പ്രസ്താവിക്കും. അവിടുെത്ത കനിഷ്ഠസ
േഹാദരനാണു് േകരളവർമ്മേദവൻ. അവിടുെത്ത കനി
ഷ്ഠസേഹാദരനായ രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ
ഇംഗ്ലീഷിലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജനായ രവിവർ
മ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിലും—പ്രേത്യകിച്ചു
വ്യാകരണത്തിൽ—നിപുണന്മാരായിരുന്നു.

പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം
േകരളവർമ്മേദവൻ ബാല്യത്തിൽ കുലഗുരുവായ തി
രുവാർപ്പിൽ രാമവാരിയേരാടു സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാഥ
മികപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. ഒൻപതാമെത്ത വയസ്സുവ
െര ആ അഭ്യസനം അങ്ങെന തുടർന്നു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടി
ത്തമ്പുരാട്ടിയുെട പുത്രൻ രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ
അവിടുെത്ത സതീർത്ഥ്യനായിരുന്നു. അേദ്ദഹമാണു്
പരപ്പനാട്ടു് രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ എന്ന േപരിൽ അന
ന്തരകാലത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നതു്. ആ തമ്പു
രാെന്റ ജനനം 1018-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിലാണു്.
നമ്മുെട കഥാനായകെന്റ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സ്വഭാ
വസംസ്കരണത്തിലും മാതാപിതാക്കന്മാരുെട ശ്രദ്ധ
സവിേശഷമായി പതിഞ്ഞിരുന്നു. മാതാവിെന ഹനുമദു
ത്ഭവം ആട്ടക്കഥയുെട ഉേപാൽഘാതത്തിൽ മഹാകവി
ഇങ്ങെന വർണ്ണനം െചയ്യുന്നു.
“വിരക്തിമാർേഗ്ഗ ഹൃദയം തതാന യാ

സമസ്തസൗഭാഗ്യസമൃദ്ധിമത്യപി
അനന്യനാരീസുലേഭാല്ലസദ്ഗുണാ
ദദാതു മാതാ മമ സാപ്യനുഗ്രഹം.”

ൈകരളീപ്രശസ്തിയിൽ
“ഭൂപത്വമാർന്നിതരരുള്ളവർതൻകുലത്തിൽ

ദീപങ്ങളായവതരിെച്ചാരു നാരിമാരിൽ
പാപപ്രസങ്ഗമണയാത്ത മദീയമാതാ
ശ്രീപർപ്പരാജ്ഞി വിദുഷീമണിമൗലിയേത്ര”

എന്നും അവിടുന്നു് ആ സുപരിചിതെയ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പിതൃവന്ദനമാണു് ചുവെട േചർക്കുന്നതു്. അതും ഹനുമദു
ത്ഭവത്തിലുള്ള ഒരു േശ്ലാകംതെന്ന.
“യഃ േപ്രയാൻ ജനേകാ മമാഖിലജനശ്ലാഘാസ്പദം

സമ്പദം
സർവാം ബിഭൂദപി പ്രരൂഢപരമജ്ഞാേനാദയാനന്ദഥുഃ
ഹിത്വാ ദന്തുരകർമ്മസന്തതിമഭൂൽ കർമ്മന്ദിവൃന്ദാരേകാ
വേന്ദ കന്ദവിഹാരമന്ദിരപതിം തം ഭൂമിവൃന്ദാരകം.”

മാതുലനും ഭാഗിേനയനും
തിരുവനന്തപുരത്തു ലക്ഷ്മീറാണിയുെട ഭർത്താവായി
രുന്ന ചങ്ങനാേശ്ശരി രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ
െനപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡി
തനായ അേദ്ദഹം 1025-ൽ ത്തെന്ന കഥാനായകെന്റ
േജ്യഷ്ഠനായ െചറുണ്ണി േകായിത്തമ്പുരാെന തെന്റ വാ
സസ്ഥലേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി സംസ്കൃതത്തിൽ
ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അേതാടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ്, ൈവ
ദ്യം, സങ്ഗീതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും അേദ്ദഹം അവ
ഗാഹം േനടി. മഹാകവി അേദ്ദഹെത്ത
“കവികുലമഹനീേയാ ഹൂണഭാഷാരഹസ്യം

പണിനജമുനിതന്ത്രം സാധുസങ്ഗീതതീരം
ബഹുഫലകരമായുർേവദശാസ്ത്രഞ്ച വിദ്വാൻ
ജയന്തി മമ മഹാത്മാ േസാദേരാ രാജരാജഃ”

എന്നു േമൽസ്മരിച്ച ഉേപാദ്ഘാതത്തിൽ പ്രശംസി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ആ മാതുലെന്റ അേന്തവാസിയായിത്തീ
രുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം 1030-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ
അവിടുേത്തക്കും സിദ്ധിച്ചു. ആ െകാല്ലെത്ത വിദ്യാരം
ഭദിനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഗുരുശിഷ്യബന്ധം ആരംഭിച്ചു.
അവിെടെവച്ചു് ആദ്യമായി പഠിച്ച ഗ്രന്ഥം കിരാതാർ
ജ്ജുനീയമാണു്. 1033-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 11-ാം൹
22-ാമെത്ത വയസ്സിൽ നാടുനീങ്ങിയ തെന്റ പ്രിയപ
ത്നിെയ ഗുരുനാഥൻ 1034 മീനമാസത്തിൽ അനുഗ
മിക്കുകയാൽ നാലരെക്കാല്ലേമ ആ ഛാത്രത്വം നീണ്ടു
നിന്നുള്ളുെവങ്കിലും അേപ്പാേഴക്കു േകരളവർമ്മേദവൻ
പല വിഷയങ്ങളിലും–പ്രേത്യകിച്ചു വ്യാകരണത്തിൽ–
പ്രശംസാപരിധിെയ അതിലംഘിക്കുന്ന പാണ്ഡിത്യം
സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. െവളുപ്പാൻകാലത്തു നാലുമ
ണി മുതൽ രാത്രി പത്തുമണിവെരയായിരുന്നു പഠിത്തം.
സംസ്കൃതേത്താടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷും, ൈവദ്യവും, സങ്ഗീത
വും അക്കാലത്തുതെന്ന അവിടുന്നും അഭ്യസിച്ചുതുടങ്ങി.
മാതുലെന്റ േപരിൽ മരുമകന്നുള്ള ഭക്തിപ്രകർഷെത്ത
അവിടുന്നു തെന്റ പല ആദ്യകാലകൃതികളിലും പ്രകീർ
ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹനുമദുത്ഭവത്തിെന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ കാ
ണുന്ന “അജ്ഞാനസ്ഫുരൽ” എന്ന േശ്ലാകം അന്യത്ര
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1036-ൽ രചിച്ച തിരുനാൾപ്രബ
ന്ധത്തിലും 1041-ൽ ഉണ്ടാക്കിയ നക്ഷത്ര മാലയിലും
“ശ്രീമന്മാതുലരാജരാജകരുണാസാരസ്ഫുരത്സാഹിതീ
ൈവചക്ഷണ്യതൃണാങ്കുേരണ” എന്നും 1043-ൽ നിർ
മ്മിച്ച ശൃംങ്ഗാരമഞ്ജരീഭാണത്തിൽ “നിജമാതുലസ്യ
വിബുധരാജരാജേശഖരസ്യ രാജരാജവർമ്മണഃ കരു
ണാസാൈരസ്സമുല്ലസിത കവിതാബാലവല്ലരീേകണ”
എന്നും അവിടുന്നു തെന്നപ്പറ്റി പ്രശ്രയാവനതനായി പ്ര
സ്താവിച്ചുകാണുന്നു.
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1 വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ
ലക്ഷ്മീറാണിയുെട സ്വർഗ്ഗാേരാഹണേത്താടുകൂടി തി
രുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാെത
യായിത്തീരുകയാൽ ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്
1033-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 8-ാം൹ മാേവലിക്കരെക്കാട്ടാര
ത്തിൽനിന്നു രണ്ടു രാജകുമാരിമാെര ദെത്തടുത്തു. അവ
രിൽ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരിയായ റാണി ലക്ഷ്മീബായി ആറ്റു
ങ്ങൽ മൂത്തതമ്പുരാെന കഥാനായകൻ 1034-ാമാണ്ടു േമ
ടമാസം 13-ാം൹ പള്ളിെക്കട്ടുകഴിച്ചു് ‘വലിയ േകായിത്ത
മ്പുരാൻ’ എന്ന മഹനീയ പദവിയിൽ ആരൂഢനായി.
സർവാങ്ഗസുന്ദരിയും സൽഗുണ സമ്പന്നയും സങ്ഗീ
താദികലാഭിജ്ഞയുമായ ആ മഹാരാജകുമാരിയ്ക്കു
സകലപുരുഷസിദ്ധികളുേടയും സേങ്കതസൗധവും സാ
ഹിതീപാരദൃശ്വാവുമായ ഒരു വീരക്ഷൈത്രയകുമാരെന
ഭർത്താവായി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതിേനക്കാൾ എെന്താ
രു െസൗഭാഗ്യമാണു് ൈകവരാനുള്ളതു്? അതുേപാെല
തെന്ന മറിച്ചും. മാതുലെന്റ തദ്വിഷയകമായ ചരമപ്രാർ
ത്ഥന മാത്രമല്ല അവിടെത്തെക്കാണ്ടു ലക്ഷ്മീരാജ്ഞിെയ
വിവാഹംെചയ്യിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മഹാരാജാവിനു
േപ്രരകമായി ഭവിച്ചതു്. ആ ആകാരസൗഷ്ഠവം, ആ േമ
ധാബലം, ആ ൈവദുഷ്യപ്രകർഷം, ആ സൗശീല്യസമ്പ
ത്തു് ഇത്യാദി മേനാവാക്കായശക്തികൾ അവിടുേത്ത
യ്ക്കു മെറ്റാരു രാജകുമാരനിൽ സമീക്ഷിക്കുവാൻ ശക്യ
മായിരുന്നില്ല. ദ്വിതീയാശ്രമപ്രേവശംെകാണ്ടു േകരളവർ
മ്മേദവെന്റ ജ്ഞാനം ശിഥിലീഭവിക്കുന്നതിനു പകരം
ദ്വിഗുണീഭവിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്.

ഉപരി ശാസ്ത്രാഭ്യാസം
ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റയും ആയില്യം തിരു
നാൾ മഹാരാജാവിെന്റയും കാലത്തു തിരുവനന്തപുര
െത്ത വിദ്വത്സദസ്സ് ഉത്തേരാത്തരം അഭിവൃദ്ധിെയ പ്രാ
പിച്ചുെകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രി
കൾ ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ രാജ്യഭരണദശ
യിൽ ആ സദസ്സിെന അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ചില പണ്ഡിത
പ്രേവകന്മാെരപ്പറ്റി കീർത്തിവിലാസചമ്പുവിൽ വർണ്ണി
ക്കുന്നുെണ്ടന്നു ഞാൻ മെറ്റാരവസരത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടു
ണ്ടേല്ലാ. കഥാനായകൻ അവരിൽ സുബ്ബാദീക്ഷിതർ,
ശീനു അയ്യങ്കാർശാസ്ത്രികൾ ഇവരിൽനിന്നു വ്യാകരണ
ശാസ്ത്രവും, പണ്ഡിതർ രാമ സ്വാമിശാസ്ത്രികളിൽനിന്നു
തർക്കശാസ്ത്രവും, ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രകളിൽനി
ന്നു േവദാന്തശാസ്ത്രവും അഭ്യസിച്ചു. ആദ്യെത്ത മൂന്നു ചതു
ശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാേരയും പറ്റി ഇലത്തൂർ കീർത്തിവിലാ
സത്തിൽ ഇങ്ങെന വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
“സ്നാനം പാതഞ്ജലാബ്ദൗ വിദധദവിരതം

മന്ദയൻ മന്ദരാദ്രിം
േശഷാേശഷാസ്യനിര്യദ്ഭണിതിനിപുണവാഗ്വാദസങ്ഗ്രാമകാേല
ഗങ്ഗാഭങ്ഗാഭിരാമാതുലവിശദയശാഃ
സാർവൈവദ്യാഗ്രയായീ
ധാത്രീരാത്രീശ്വരസ്യാഭജത മണിസഭാം
സുബ്ബയാേഖ്യാ ബുേധന്ദ്രഃ.”

(സുബ്ബാസീക്ഷിതർ)
“പ്രാണാഃ കാണാദവാണീദൃഷദുപനിഷദാം

വാദയുേദ്ധ ബുധാനാം
േവലാേദാലായമാനാംബുധിവിമലതരങ്ഗാഭവാഗ്േദ്ധാരണീകഃ
േവഗാദാഗാദഗാധാഗമജലധിമഹാമന്ദേരാദാരബുദ്ധിേഗ്ഗാത്രാേഗാത്രാരിേഗാഷ്ഠിം ചടുകൃതിചതുരഃ
ശ്രീനിവാസഃ കവീന്ദ്രഃ.”

(ശീനു അയ്യങ്കാർശാസ്ത്രികൾ)
“േഘാടീധാടീപടീയഃപ്രവചനഗഹൈനഃ
കർക്കൈശസ്തർക്കജാൈല-

സ്സർവം ഖർവം പ്രകുർവൻ സദസി ബഹുവിദാം
വാദിനാം വാദേകള ്യാം
ക്ഷീരാംേഭാരാശിവീചീചയവിമലയശഃപ്രാപിതാശാവകാേശാ
രാമസ്വാമീതി വിേത്താ ഭജത നൃപസഭം
മണ്ഡിതം പണ്ഡിതാനാം.”
(പണ്ഡിതർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ)

ഇലത്തൂർ തെന്നപ്പറ്റി വിവരിയ്ക്കുന്ന “പാടീരദ്രവസി
ക്ത” എന്ന േശ്ലാകം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ശീനു
അയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രികളുെട പ്രധാനശാസ്ത്രം തർക്കമായിരു
ന്നു എങ്കിലും േകരളവർമ്മേദവൻ അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു്
അഭ്യസിച്ചതു വ്യാകരണം തെന്നയായിരുന്നു. േവദാന്ത
ത്തിനു പുറേമ സാഹിത്യവിഷയത്തിലും അവിടേത്തക്കു
ഗുരുനാഥനായിരുന്നതു് ഇലത്തൂർ േഗാമതീദാസനാണു്.
“ബ്രഹ്മവിേദ്യാപേദഷ്ടാരം സ്വസ്യസാഹിത്യേദശികം”
എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത വിശാഖവിജയം ചതുർത്ഥസർ
ഗ്ഗത്തിൽ മഹാകവി ഉപേശ്ലാകനംെചയ്യുന്നു. യൗവന
ത്തിൽത്തെന്ന അവിടുന്നു പരാശ്ക്തിയുെട ഉപാസക
നായി; ആ വിഷയത്തിലും അവിടെത്ത സമ്പ്രദായഗുരു
ഇലത്തൂരായിരുന്നു. ത്രിശത്യന്തരത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
സപത്നീകനായ ആ ഗുരുവിെന
“മദനാനന്ദനാഥായ കരൈവ ഗുരുേവ നമഃ

േമാദിന്യംബാസേമതായ േമാഹാന്ധതമസച്ഛിേദ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നു. മദനാനന്ദനാഥെന
ന്നും േമാദിന്യംബ എന്നുമുള്ള സംജ്ഞകൾ ശാക്തസ
മ്പ്രദായസിദ്ധങ്ങളായിരുന്നു.

ഇതരഭാഷാഭ്യാസം
േകരളവർമ്മേദവെന തിരുവനന്തപുരത്തുെവച്ചു് ആദ്യ
മായി ഇംഗ്ലീഷ് അഭ്യസിപ്പിച്ചതു മാതുലൻ തെന്നയാണു്.
അക്കാലെത്ത ഡർബാർ ഫിസിഷണരായിരുന്ന േഡാ
ക്ടർ െവയറിങ്ങായിരുന്നു പിന്നെത്ത ഗുരുനാഥൻ. ഒടു
വിൽ മാധവരായർദിവാൻജിയുെട അനന്തരവനായ
അണ്ണാജിരായരും കുെറക്കാലം പഠിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും രാ
ജധാനിയിൽ യൂേറാപ്യന്മാരുമായുള്ള ഗാഢസമ്പർക്ക
വും, ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ അനുജൻ
വിശാഖംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാനും മാധവരായർ
ദിവാൻജിയുമായുള്ള സന്തതസാഹചര്യവും സർേവാ
പരി നിയതമായ സ്വപ്രയത്നവും തെന്നയാണു് അവിട
േത്തക്കു് ആ ഭാഷയിൽ പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം
േനടുവാൻ കാരണഭൂതമായതു്. ഭാരതീയഭാഷകളിൽ
സംസ്കൃതത്തിനും മലയാളത്തിനും പുറേമ, ഹിന്ദുസ്ഥാ
നിയിലും തമിഴിലും നിഷ്ക്കൃഷ്ടവും, െതലുങ്കിലും മഹാ
രാഷ്ട്രയിലും മറ്റും പ്രാേയാഗികവുമായ ജ്ഞാനം കൂടി
അവിടുന്നു സമ്പാദിച്ചു.

സംഗീതം
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ നിസ്തന്ദ്രമായ സാധനെകാ
ണ്ടു വീണവായനയിലും വിദഗ്ദ്ധനായിത്തീർന്നു. ആ
കലയിൽ അവിടുെത്ത ആദ്യകാലെത്ത ഗുരു േജ്യഷ്ഠൻ
തെന്നയായിരുന്നു. 1036-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ആസ്ഥാനവിദ്വാ
നായ െവങ്കടാദ്രിഭാഗവതരുെട അേന്തവാസിത്വം സ്വീ
കരിച്ചു.കാലാന്തരത്തിൽ കല്യാണകൃഷ്ണഭാഗവതർ
ആസ്ഥാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി. എങ്കിലും ആ വിഷ
യത്തിൽ അവിടെത്ത പ്രധാനാചാര്യ േപ്രയസിയായ
റാണി ലക്ഷ്മീബായിതെന്നയായിരുന്നു. അതിനു പകരം
അവിടുന്നു േപ്രയസിെയ സാഹിത്യത്തിൽ നിപുണയാ
ക്കി. എെന്താരു ഹൃദയംഗമമായ വിദ്യാ വിനിമയം! വീ
ണാവാദനം അവിടുന്നു യാവജ്ജീവം ഒരു നിത്യകർമ്മം
േപാെല സമയം െതറ്റാെത ആചരിച്ചുേപാന്നു.

മറ്റു വ്യാപാരങ്ങൾ
കായികാഭ്യാസങ്ങളിലും മഹാ കവി നിരന്തരമായി ശ്ര
ദ്ധ പതിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. മല്ലയുദ്ധം, കുതിരസ്സവാരി,
ആയുധപ്രേയാഗം, മൃഗയാവിേനാദം, ചതുരംഗക്രീഡ
തുടങ്ങിയ വിേനാദവിഷയങ്ങളിൽ അവിടുന്നു ദിവസം
േതാറും പരിശീലനം െചയ്തു. ലക്ഷ്യേവധത്തിൽ അവി
ടെത്ത ൈവദഗ്ദ്ധ്യം അദ്വിതീയമായിരുന്നു. നളികപ്ര
േയാഗവിദ്യയിൽ പല രഹസ്യങ്ങളും കിളിമാനൂർ േഗാദ
വർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ, കുഞ്ഞുണ്ണിേകായിത്തമ്പുരാൻ
എന്നീ ആചാര്യന്മാരിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചു. കടുന്തുടിേയറു
മുതലായ മറ്റു ചില വിദ്യകളിലും അവിടുന്നു സമർത്ഥനാ
യിരുന്നു.

ആദ്യെത്ത സംസ്കൃതകൃതി
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ പ്രധാന സംസ്കൃതകൃതിക
ളുെട ഗണനയിൽ ആദ്യേത്തെതന്നു പറേയണ്ടതു തി
രുനാൾ പ്രബന്ധെത്തയാണു്. 1036-ാമാണ്ടു മീനമാസ
ത്തിൽ ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് സിംഹാസ
നാരൂഢനായതിനുേമലുള്ള അവിടുെത്ത പ്രഥമ ജന്മർ
ക്ഷം ആേഘാഷിേക്കണ്ട അവസരം േനരിട്ടു. അക്കാ
ലത്തു കഥാപുരുഷനു പതിനാറുവയസ്സുമാത്രേമ തിക
ഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. പന്തളത്തു പാർവതീപുരത്തു േരവതിതി
രുനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാേനാടു് താനും ആ വിഷ
യെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു പ്രബന്ധം രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു േനര
േമ്പാക്കായി പറഞ്ഞവാക്കുസത്യാപനം െചയ്യുന്നതിനു്
ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ മൂന്നു നാലു മണിക്കൂർെകാണ്ടു്
അറുപത്തഞ്ചു പദ്യങ്ങളും ഒൻപതു ഗദ്യങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചു
രചിച്ചതാണു് പ്രസ്തുത കൃതി. അവിടുന്നു് ആ നിമിഷകൃതി
യിൽ േകരളവർമ്മേദവൻ വശ്യവാക്കുകളായ മഹാകവി
കൾക്കും പ്രക്രിയാമർമ്മജ്ഞന്മാരായ ൈവയാകരണ
ന്മാർക്കും അലഭ്യമായ ഒരു മേഹാന്നതപദവി അതിനു
മുൻപുതെന്ന സ്വാധീനമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി െത
ളിയിക്കുന്നു.
“ദൃപ്യൽപ്രത്യർത്ഥിപൃഥ്വീപരിവൃഢമദസേന്ദാഹനീഹാരധാരാസംഹാരാർക്കപ്രകാശായിതബഹുളഭുജാഗൗരവാേടാപശാലീ
ക്ഷീരാംേഭാരാശിവീചീവിസൃമരകരുണാതുന്ദിലാപാംഗവീക്ഷാമധുേര്യാേദ്രകദൂരീകൃതനതകദേനാ
രാജേത രാമരാജഃ”

എന്നും
“ൈവമാനികാധിപതിധാമാ മേനാജ്ഞഗുണധാമാ
ഖിലാംബുജമുഖീ-

കാമാർത്തിദായകനികാമാഭിരാമരുചിസീമാതി
േമാഹനതനുഃ
ശ്രീമാനേമയതരഭൂമാ സേമത്യ ഖലു രാമാലയം രഘുപതിം
ശ്യാമാബ്ദസുന്ദരമഥാമാനുൈഗരപി നനാമാവനീപരി
വൃഢഃ”

എന്നും േഷാഡശവയസ്കനായ ഒരു ബാലൻ അതിനു
മുൻപു് എേപ്പാെഴങ്കിലും എഴുതീട്ടുേണ്ടാ എന്നും ഉെണ്ട
ങ്കിൽത്തെന്ന ദ്രുത കവനസംരംഭത്തിൽ അതു സാധ്യ
മാേണാ എന്നും ഏതു സഹൃദയനും സംശയിക്കാവുന്ന
താണു്. അത്രയ്ക്കുണ്ടു് ആ പദ്യങ്ങളുെട–എെന്നന്തിനു
പറയുന്നു? ആ ചമ്പുവിെന്റ–രാമണീയകം. എന്താണു്
ഈ അത്ഭുതത്തിെന്റ രഹസ്യം? മഹാപുരുഷന്മാരായ
ചിലർ ഭൂമിയിൽ അപൂർവമായി അങ്ങിങ്ങവതരിക്കാറു
ണ്ടു്. പ്രാഗ്ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജ്ജിച്ച പരിപൂർണ്ണമായ
വിദ്യാസംസ്കാരേത്താടുകൂടി ജനിക്കുന്ന അവർക്കു
“സ്ഥിേരാപേദശാമുപേദശകാേല പ്രേപദിേര പ്രാക്ത
നജന്മവിദ്യാ:” എന്നു കാളിദാസൻ പാർവതീേദവിെയ
പ്പറ്റി പറയുന്നമാതിരി, ആചാര്യെന്റ സാമീപ്യേത്തേയാ
സകൃൽപ്രവചനേത്തേയാ മാത്രം നിമിത്തീകരിച്ചു സക
ലസിദ്ധികളും ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ഉന്മീലനം െചയ്യു
ന്നു.
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2 ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവും

വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാനും—പൂർവ്വദശ

ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ അേനകമുഖ
മായ അഭിജ്ഞതെയപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
അവിടേത്തക്കു കഥാപുരുഷെന്റ േപരിൽ ആദികാലത്തു്
അത്യന്തം േസ്നഹബഹുമാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാ
ജാവു് അവിടെത്ത വശ്യവചസ്ത്വം പല അവസരങ്ങളിലും
നിഷ്ക്കൃഷ്ടമായി പരിേശാധിച്ചു തൃപ്തിെപ്പടുകയുണ്ടായി
ട്ടുണ്ടു്. ഒരിയ്ക്കൽ കടല്പുറത്തു സവാരി എഴുന്നള്ളിെയ
അവസരത്തിൽ അവിടുന്നു വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന
ശംഖിൻ മുഖത്തു മണൽക്കുന്നിനു സമീപം ഒരു ചണ്ടിക്കു
തിരയുെട പുറത്തു കയറ്റി ഒരു ൈമൽമാത്രമകെലയുള്ള
സമുദ്രതീരത്തിൽ തൻ തെന്റ സാറട്ടുവണ്ടിയിൽ എത്തു
ന്നതിനുമുൻപു സമുദ്രവർണ്ണനരൂപത്തിൽ രണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തെന്ന െചാല്ലിേക്കൾപ്പിക്കുണെമന്നാ
ജ്ഞാപിച്ചു. അന്നു മഹാകവിക്കു് ഇരുപത്തിമൂന്നു വയ
സ്സിനുേമൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മഹാരാജാവി
െന്റ ആ അഗ്നിപരീക്ഷയിൽ അവിടുന്നു് ഉത്തീർണ്ണനാകു
കതെന്ന െചയ്തു. താെഴക്കാണുന്നവയാണു് ആ േശ്ലാ
കങ്ങൾ.
“സംക്ഷുഭ്യന്മാരുതാനർത്തിതതരളതേരാത്തുംഗവിഭ്രാജമാനഭ്രാമ്യൽകേല്ലാലപാളീ വലയിതശഫരീജാലേഹലാജടാലഃ
തീരാന്തശ്രാന്തമീനപ്രവരകളകളേപ്രാല്ലസന്മന്ദ്രനാദേപ്രംഖദ്വീചിച്ഛടാശീകരനികരസമുദ്ഭാസമുദ്രസ്സമുദ്രഃ.”
“ഝംഝാമാരുതപൂർണ്ണഗർഭബഹളേപ്രംേഖാളശംഖാവലീ-

ഝങ്കാരദ്വിഗുണീകൃതാരവമഹാകേല്ലാലഹേല്ലാഹലഃ
രന്ധ്രാേലാകിവലത്തിമിംഗലഗിലേപ്രക്ഷാഭയാകമ്പിതഭ്രാമ്യന്മദ്ഗുരേപാതവല്ഗിതശൈതരുജ്ജാഗരസ്സാഗരഃ”

അനുേലാമവും പ്രതിേലാമവുമായി വായിച്ചാൽ യഥാക്ര
മം േദവീപരവും മഹാരാജപരവുമായ അർത്ഥം ലഭിക്കു
ന്ന അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകവും ആയിടയ്ക്കുതെന്ന
രണ്ടു മണിക്കൂർെകാണ്ടു മഹാരാജാവിെന്റ കല്പനയ്ക്കു
വഴിെപ്പട്ടു രചിച്ചു.
“ധീരാനുത്യാസമഗ്രാമയനിവഹഭിദസ്താപനിഷ്ടാനദീേനാ-

ച്ചാേലാകശ്രീസമസ്താഘനദയഹരിരിഷ്ടാദുരന്തായജാരാ
ഹീനാരിർേഘാരദുശ്ചാരഹതിരതിഗരിഷ്ഠാനിരസ്താനേയാമാ
താപാനര്യാവിഹന്താമദപരഹതചിന്താമനസ്ഥാവരാസാ”
1043-ൽ രചിച്ച ശൃംഗാരമഞ്ജരീഭാണത്തിൽ േമലുദ്ധ
രിച്ച സമുദ്രേശ്ലാകങ്ങളും 1044-ൽ രചിച്ച ചിത്രേശ്ലാകാ
വലിയിൽ ‘ധീരാനുത്യാ’ ദിപദ്യവും േചർത്തുകാണുന്നു.

വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ആ രണ്ടു കൃതികൾക്കും തിരു
നാൾപ്രബന്ധത്തിനും പുറേമ നക്ഷത്രമാല, തുലാഭാരശ
തകം, പാദാരവിന്ദശതകം എന്നു മൂന്നു കാവ്യങ്ങൾകൂടി
നിർമ്മിച്ചു് അടിയറവച്ചു തെന്റ സുദൃഢമായ സ്വാമിഭക്തി
പേദ പേദ പ്രകടിപ്പിച്ചിെകാണ്ടിരുന്നു. സഹൃദയധുരീണ
നായ മഹാരാജാവു് അവെയ അംഗീകരിച്ചു മഹാകവി
െയ ഉചിതങ്ങളായ സമ്മാനങ്ങൾെകാണ്ടു േപ്രാത്സാഹി
പ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

മഹാരാജാവിെന്റ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ
ലക്ഷ്മീപുരത്തു െകാട്ടാരത്തിൽ 1034-നുേമലുണ്ടായ കുടും
ബഛിദ്രംനിമിത്തം മാതാവും സന്താനങ്ങളും അവിെട
നിന്നു മാറിത്താമസിേക്കണ്ടതായിവന്നു. ഭർത്താവായ
മുല്ലപ്പള്ളിനമ്പൂരി 1037-ൽ കാശിയിൽേപ്പായി അവിെട
സന്യാസാശൃമം സ്വീകരിച്ചു കുേറക്കാലം േവദാന്തവി
ചാരത്തിൽ നിമഗ്നനായി 1043-ാമാണ്ടു ബ്രഹ്മേജ്യാ
തിസ്സിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു. 1040-ാമാണ്ടു വലിയേകാ
യിത്തമ്പുരാെന്റ കുടുംബം കാർത്തികപ്പള്ളീേക്കായി
ക്കൽ താമസം തുടങ്ങി. 1046-ൽ അതിനടുത്തുതെന്ന
സുപ്രസിദ്ധമായ അനന്തപുരത്തുെകാട്ടാരം പണിയിച്ച
േപ്പാൾ അേങ്ങാേട്ടക്കു മാറി. അങ്ങെന ആ ഛിദ്രം അവ
സാനിച്ചു. അതിെനല്ലാം കാരണം മഹാരാജാവിെന്റ
കാരുണ്യപാത്രമായ മഹാകവിയുെട േജ്യഷ്ഠെന്റ നയ
േകാവിദതയും കർമ്മകുശലതയുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
കുടുംബഭരണേക്ലശം വഹിച്ചതുെകാണ്ടു് അവിടേത്തക്കു്
ആ കാര്യത്തിൽ അധികെമാന്നും ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടിവന്നി
ല്ല. വിശാഖം തിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാേന്റയും മാധവ
രായൻ ദിവാൻജിയുേടയും പ്രാണസുഹൃത്തായിരുന്നു
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടേല്ലാ. മഹാരാജാവിേനാെടാപ്പം ഇളയതമ്പുരാന്നും
മാധവരായർക്കും ഭാഷാഗദ്യസരണി പരിഷ്കരിച്ചു വി
പുലീകരിക്കുന്നതിനു് ഏറ്റവും ഔത്സുക്യമുണ്ടായിരുന്നു.
താൻ പുത്തനായി 1041-ാമാണ്ടു സ്ഥാപിച്ച മലയാളം
പള്ളിക്കൂടങ്ങളുെട ആവശ്യത്തിേലക്കു േവണ്ട ഗദ്യപു
സ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനു മാധവരായർ 1042-ാമാണ്ടു
ഒരധ്യക്ഷനും മൂന്നങ്ഗങ്ങളുമടങ്ങിയ ഒരു സമിതിെയ
സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിൽ ആദ്യം ഒരംങ്ഗമായി അവിടുന്നു
കൂടി നിയമിതനാകുവാനുള്ള കാരണം അധ്യക്ഷനായ
അണ്ണാജിയർക്കു ഇംഗ്ലീഷും മറ്റു രണ്ടങ്ഗങ്ങളായ സു
ബ്ബാദീക്ഷിതർക്കും േകാേളജ് മുൻഷി രാമൻതമ്പിക്കും
യഥാക്രമം സംസ്കൃതവും മലയാളവും മാത്രേമ പരിചയം
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നുള്ളതാണു്. േകവലം നാലുേപ
രിൽ ഒരാൾക്കുമാത്രമായിരുന്ന അവിടുേത്തക്കുതെന്ന
യാണു് തന്നിമിത്തം കമ്മിറ്റിയുെട ആവിർഭാവംമുതല്ക്കു
സ്വയം പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും, ചിലേപ്പാൾ മറ്റു
ള്ളവെരെക്കാണ്ടു നാമമാത്രമായി എഴുതിച്ചു് അവയു
െട അലകം പിടിയും മറ്റി മുദ്രാപണാർഹമാക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടി വന്നതു്. 1039-ൽ ഒന്നാമെത്ത ഭാഷാകൃതി
യായ ഹനുമദുത്ഭവം കഥകളി അവിടുന്നു രചിച്ചു; അതു
പദ്യ്സാഹിത്യശാഖയിലാണേല്ലാ ഉൽെപ്പടുന്നതു്. തി
രുവനന്തപുരത്തു മലയാളം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഏർെപ്പടു
ത്തിയേപ്പാൾ വിശാഖംതിരുനാേളാെടാപ്പം വലിയേകാ
യിത്തമ്പുരാനും അവിടങ്ങളിൽ േപായി പ്രസങ്ഗങ്ങൾ
െചയ്തുവന്നു. 1042-ൽ ഗദ്യപുസ്തകരചന തെന്റ പ്രഥമ
കർത്തവ്യങ്ങളിൾ ഒന്നായി അവിടുന്നു കരുതി അതിേല
ക്കു സ്ഥിരപ്രയത്നം െചയ്തുതുടങ്ങി. 1043-ൽ അവിടു
ന്നു രചിച്ച സന്മാർഗ്ഗസംഗ്രഹവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരിയും
ഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായി കാണു
ന്നു. ആ െകാല്ലം കർക്കടകമാസം 15-ാം൹ അവിടുന്നു
കമ്മിറ്റിയുെട അധ്യക്ഷനായി. ധനതത്വനിരൂപണം,
രണ്ടാംപാഠം, മൂന്നാംപാഠം ഇവെയല്ലാം 1043-നു മുമ്പു്
അച്ചടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1048 ചിങ്ങം 24-ാം൹ വെര
േയ മഹാകവി ആ സ്ഥാനത്തിലിരുന്നുള്ളു. 1048-ൽ
മാധവരായർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ തിരുവിതാംകൂർ
ചരിത്രത്തിെന്റ തർജ്ജമയും 1049-ൽ ഇൻഡ്യാചരിത്ര
വും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
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3 ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവും,

വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാനും—ഉത്തരദശ

അങ്ങെന ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം േകരളവർമ്മേദവന്
അഭിജ്ഞാഗ്രിമനായ വഞ്ചീശ്വരെന്റ ആദരാതിശയം;
ആ തിരുേമനിയുെട സഹൃദയധുരീണനായ കനിഷ്ഠ
ഭ്രാതാവിെന്റ സൗഹാർദ്ദപാരമ്യം; സകലകലാകശ
ലയായ പ്രിയതമയുെട സരസപരിചരണം; സർവത
ന്ത്രസ്വതന്ത്രന്മാരും കവികൂടസ്ഥന്മാരുമായ നിരവധി
സരസ്വതീദാസന്മാരുെട നിത്യസമ്പർക്കം; സമുന്നത
മായ സ്ഥാനത്തിനു് അനുഗുണമായ സൽക്കീർത്തി
സിദ്ധി-എന്നുേവണ്ട, ഉത്ഥാനശീലനായ ഒരു പുരുഷ
നു സ്പൃഹണീയങ്ങളായി േലാകത്തിൽ ഏെതല്ലാം
വസ്തുക്കളുേണ്ടാ അവെയല്ലാം യൗവനത്തിൽത്തെന്ന
അധീനങ്ങളായിത്തീർന്നു. അക്കാലത്തു് “േകരളത്തിൽ
ആരാണു് അത്യന്തം ഭാഗ്യവാൻ?” എന്ന േചാദ്യത്തിനു
“േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ” എന്നല്ലാെത
ആർക്കും ഉത്തരം പറയുവാൻ േതാന്നുമായിരുന്നില്ല.
അവിടെത്ത ജീവിതത്തിെല പ്രഥമഘട്ടം അങ്ങെന കഴി
ഞ്ഞു. അടുത്തതു ദ്വിതീയഘട്ടമാണു്.

വിധിൈവപരീത്യം
കാലം മാറി; കാർേമഘപടലങ്ങൾെകാണ്ടു് അന്തരീ
ക്ഷം ഇരുണ്ടു. 1048-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 6-ാം൹ മഹാ
രാജാവു് ദീർഘമായ ഭാരതപര്യടനം കഴിഞ്ഞു വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാേനാെടാന്നിച്ചു രാജധാനിയിൽ തിരി
െച്ചഴുന്നള്ളി. മഹാരാജാവിനു കുേറക്കാലമായി മാധ
വരായേരാടുള്ള നീരസം വർദ്ധിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
അതിെന്റ ഫലമായി അേദ്ദഹം 1047-ാമാണ്ടു േമടം 31ാം൹ ഉേദ്യാഗത്തിൽ തിെന്നാഴിഞ്ഞു. ഇടവം 10-ാം൹
േശഷയ്യ്യശാസ്ത്രികൾ ദിവാൻജിയായി. േശഷയ്യ്യശാസ്ത്രി
കൾ മാധവരായരുെട സഹപാഠിയും സുഹൃത്തുമായിരു
ന്നു. മാധവരായർക്കും വിശാഖം തിരുനാൾ തമ്പുരാന്നും,
വലിയേകായിത്തമ്പുരാന്നും തമ്മിലുള്ള സൗഭ്രാത്രനിർ
വിേശഷമായ സൗഹാർദ്ദപ്രകർഷം അനുവാചകന്മാർ
ഓർമ്മിക്കുമേല്ലാ. ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി
െന്റ രാജ്യഭാരത്തിെല ഉത്തരഭാഗം പൂർവഭാഗെത്ത
േപ്പാെല അനവദ്യമായിരുന്നില്ല; േശഷയ്യ്യശാസ്ത്രികൾ
തിരുമനസ്സിെല പല ആജ്ഞകളും അനുവർത്തിക്കു
വാൻ വിസമ്മതിച്ചു. 1048-ൽത്തെന്ന അവിടുേത്തക്കു
മഹാകവിയുെട േപരിൽ രസക്ഷയം അങ്കുരിച്ചു കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. അവർ മൂന്നുേപരും തെന്റ ശത്രുക്കളും തനി
െക്കതിരായി തിരുവനന്തപുരത്തു സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന
ഒരു പ്രബലമായ ഉപജാപകസംഘത്തിെന്റ േനതാക്ക
ന്മാരുമാെണന്നു മഹാരാജാവു െതറ്റിദ്ധരിച്ചു. വിശ്വവി
ദിതനായ വിശാഖം തിരുനാളിേന്റേയാ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ
ൺെമന്റിേന്റേയാ േനർക്കു തെന്റ േക്രാധം ഫലിക്കുകയി
െല്ലന്നു ബുദ്ധിശാലിയായ അവിടുേത്തക്ക് അറിവുണ്ടായി
രുന്നു. തന്നിമിത്തം താരതേമ്യന അശരണനായ വലി
യേകായിത്തമ്പുരാെന ലക്ഷ്യമാക്കി അവിടെത്ത ൈവര
നിര്യാതനാസക്തി അതിെന്റ പ്രചണ്ഡരൂപത്തിൽ പാ
ഞ്ഞു. ഉദാത്തമായ സൗഹാർദ്ദം ഉൽക്കടമായ വിേദ്വ
ഷമായി രൂപം മാറി, എന്തിനു വളെര? 1050-ാമാണ്ടു
കർക്കടമാസം 21-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 21-ാം ൹
മഹാരാജാവു അവിടുെത്ത രാജേദ്രാഹക്കുറ്റം ചുമത്ത
ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ആലപ്പുഴെക്കാട്ടാരത്തിൽ താമസി
പ്പിച്ചി പതിനഞ്ചുമാസേത്തയ്ക്കു നീണ്ടുനിന്ന ആ കാരാ
ഗൃഹത്തിെല ഏകാന്തവാസത്തിനു േമൽ 1052-ാമാണ്ടു
വൃശ്ചികമാസത്തിൽ അരിപ്പാട്ടു സ്വഗൃഹത്തിൽേപ്പായി
താമസിച്ചുെകാള്ളുവാൻ കല്പനകിട്ടി. അങ്ങെന അവി
ടുെത്ത ബന്ദിശാല അല്പംകൂടി വിശാലമായി. അവിെട
താമസിക്കുേമ്പാളാണു് സാഹിത്യമാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി
ആ ഏകശാസകെന ഉപസർപ്പണംെചയ്തു കാരു
ണ്യപ്രാർത്ഥനമൂലം അവിടുെത്ത അശ്മഹൃദയെത്ത
അലിയിച്ചു ബന്ധവിേമാചനം സമ്പാദിക്കാെമന്നുള്ള
പ്രത്യാശയിൽ ക്ഷമാപണസഹസ്രം എന്ന കരുണാമ
യമായ കാവ്യതല്ലജം രചിച്ചു കഥാനായകൻ മഹാരാജ
സന്നിധിയിേലയ്ക്കു് അയച്ചുെകാടുത്തതു്. അവിടുെത്ത
കവിതയുെട ശക്തിെയപ്പറ്റി നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്ന
മഹാരാജാവാകെട്ട അതിൽ ആദ്യെത്ത രണ്ടു മൂന്നു
േശ്ലാകങ്ങൾക്കപ്പുറം അതു വായിച്ചുേനാക്കിയതുേപാ
ലുമില്ല. ആ പരിേദവനം ഫലശൂന്യെമന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
ശ്രീപത്മനാഭേനാടായി അവിടുെത്ത ആക്രന്ദനം. ശത്രു
സംഹാരസാധകങ്ങെളന്നു തനിക്കു േതാന്നിയ വിവി
ധേസ്താത്രങ്ങൾ അവിടുന്നു് ആ അവസരത്തിൽ നിർ
മ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ അഗ്രപൂജയ്ക്കു് അർഹമായിട്ടുള്ളതു്
യമപ്രണാമശതകമാണു്.

അരിപ്പാെട്ട ഇതരകൃത്യങ്ങൾ
കഥാപുരുഷൻ അസ്വതന്ത്രനായി അരിപ്പാട്ടു താമസി
ക്കുേമ്പാൾ കാവ്യരചനയിൽൽ മാത്രമല്ല വ്യാപൃതനാ
യിരുന്നതു്. സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മേനാഹരമായ സ്വ
ന്തം കയ്പടയിൽ പകർത്തുക എന്നതു് അവിടുേത്തക്കു
ബാല്യംമുതല്ക്കുതെന്ന പ്രിയമായ ഒരു സാഹിത്യവ്യവ
സായമായിരുന്നു. ആ പരിപാടി ഉപസ്ഥിതിക്കു വളെര
പ്രേയാജനെപ്പടുന്നതാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
1053-ാമാണ്ടു ധനുമാസം ഒടുവിലെത്ത ദിവസം േമല്പ
ത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട പ്രക്രിയാസർവസ്വം പകർത്തിത്തുട
ങ്ങുകയും അതിൽ അങ്ങിങ്ങു ചില പംക്തികൾക്കു് ഒരു
ലഘുടിപ്പണീ രചിക്കുകയും െചയ്തു. 1057-ൽ േവമഭൂപാ
ലചരിതം, നവസാഹസാങ്കചരിതം എന്നീ ഗദ്യപദ്യകാ
വ്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തു തിരിെയേപ്പായതിനുേമലും
േലഖനം െചയ്തതായി കാണുന്നു. 1058-ൽ ധാതുകാ
വ്യം, ശബ്ദകൗസ്തുഭം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പകർത്തി.
ബന്ധനത്തിനുമുൻപു തിരുവനന്തപുരത്തുെവച്ചു ചിലെര
സംസ്കൃതത്തിൽ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിടുന്നു പഠിപ്പി
ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അരിപ്പാട്ടുവച്ചു തെന്റ പ്രിയഭാഗി
േനയനായ െകാച്ചപ്പേക്കായിത്തമ്പുരാൻ (ഏ. ആർ.
രാജരാജവർമ്മ), തുറവൂർ നാരായണശാസ്ത്രികൾ, അനു
ജൻ രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ മുതലായവെര വ്യാ
കരണം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അവെരല്ലാം പിൽക്കാലത്തു
മഹാൈവയാകരണന്മാരായിത്തീരുകയും രാജരാജവർ
മ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ പിൽക്കാലത്തു െപ്രാഫസറായീ
സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും മഹനീയങ്ങളായ പല ഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും െചയ്തു. മഹാേമധാവിയായ
ആ ഭാഗിേനയെന അവിടുന്നു സംസ്കൃതത്തിനുപുറേമ
ഇംഗ്ലീഷിലും പഠിപ്പിച്ചു. ഈ ദ്വിതീയഘട്ടത്തിൽനിന്നു്
ഇനി നമുക്ൿ തൃതീയഘട്ടത്തിേലയ്ക്കു നീങ്ങാം.

തിരിെയ തിരുവനന്തപുരത്തു്
1055-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 19-ാം൹ ആയില്യം തിരു
നാൾ മഹാരാജാവു നാടുനീങ്ങി. ആ മാസം 31-ാം൹

വിശാഖംതിരുനാൾ ഇളയ തമ്പുരാൻ സിംഹാസനാ
േരാഹണംെചയ്തു. അതിനുമുൻപു തെന്ന അവിടുന്നു
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു
ആനയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. താൻ പകർത്തിെയഴുതിയ
പ്രക്രിയാസർവസ്വം അവിടുേത്തക്കു് 1056-ാമാണ്ടു അടി
യറ വച്ചേപ്പാൾ
“യേസ്യാൈച്ചർദ്ദയൈയവദുർഗ്ഗതിമയസ്തീർ
േണ്ണാമയാർേണ്ണാനിധി-

സ്തുർണ്ണം പൂർണ്ണമേനാരേഥന ച പുനർല്ലബധാഗതിഃ
േശ്രയസീ”

എന്നു കഥാനായകൻ ആ അനുഗ്രഹെത്ത സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
മഹാരാജാവും 1065-ാമാണ്ടു് അവിടേത്തക്കു മദിരാശി
വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു് എഫ്.എം.യു.എന്ന സ്ഥാ
നം നല്കിയേപ്പാൾ
“ന േകവലം േമാചിതവാൻ ഗ്രാഹഗ്രസ്തമിഭം ഹരിഃ
നിരുപാധികൃപാപൂർണ്ണസ്സാരൂപ്യമപി ദത്തവാൻ”

എന്നു തനിക്കു് ആ വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പങ്കിെന
പ്പറ്റി സൗഹാർദപുരസ്സരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാരാജാ
വിനു് അതിനു മുൻപുതെന്ന ആ ബഹുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു
എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അങ്ങെന കഥാപുരുഷെന്റ
പത്നീവിരഹദുഃഖം അവസാനിച്ചു. തെന്റ ബഹിശ്ചരപ്രാ
ണനായ വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സഹ
വാസസൗഖ്യം വീണ്ടും ലബ്ധമായി. 1056-ാമാണ്ടു കും
ഭമാസം 25-ാം൹ സി. ഐ. എന്ന ബിരുദം ഭാരതചക്ര
വർത്തിനി േപ്രയസിക്കു സമ്മാനിച്ചു. എങ്കിലും അതിനു
മുൻപുണ്ടായ വിധിയുെട കഠിനപ്രഹരം അവിടുേത്തക്കു്
അനുനിമിഷം മർമ്മേഭദകമായിത്തെന്ന അവേശഷിച്ചു.
ബന്ധനത്തിനുമുൻപു ജീവിച്ച ആനന്ദമയെനയല്ല, ആത
ങ്കമയനായ മെറ്റാരു പുരുഷെനയാണു് ബന്ധേമാക്ഷം
ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ േലാകം കണ്ടതു്. “േതേജാവധഃ
പ്രാണവധാദ്ഗരീയാൻ” എന്നുണ്ടേല്ലാ.

വീണ്ടും ബുക്കുകമ്മിറ്റി
1049-ാമാണ്ടുമുതൽ മൃതപ്രായമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബു

ക്കുകമ്മിറ്റിെയ മഹാരാജാവു സമുദ്ധരിച്ചു വലിയ േകാ
യിത്തമ്പുരാെന വീണ്ടും അതിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷനായി നി
യമിച്ചു. പിെന്നയും പല നല്ല ഗദ്യപുസ്തകങ്ങൾ അവി
ടുന്നു് ആ നിലയിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടു രചിച്ചു പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചു. അൿബർ, മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം എന്നീരണ്ടു
പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട നിർമ്മിതി അക്കാലത്താരം
ഭിച്ചതാണു്. സന്മാർഗ്ഗവിവരണം, സന്മാർഗ്ഗപ്രദീപം,
േലാകത്തിെന്റ ൈശശവാവസ്ഥ മുതലായ പുസ്തകങ്ങൾ
ആ ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിതങ്ങളായി. ആദ്യെത്ത രണ്ടു ഗ്ര
ന്ഥങ്ങളും മഹാരാജാവിെന്റ പ്രേത്യകമായ അഭിലാഷ
മനുസരിച്ചാണു് എഴുതിയതു്. േവാൺലീംബർഗ്ഗ്ബ്രൗവർ
എന്ന ഡച്ചുകാരൻ ‘അൿബർ ക്രി.പി. 1872-ൽ ഡച്ചു
ഭാഷയിൽ രചിച്ചു; അതിെന്റ ഒരു ആംഗേലയഭാഷാ
നുവാദം 1879-ൽ പുറെപ്പട്ടു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം മഹാരാ
ജാവു 1880 ജൂൈല 5-ാം൹ “ആ ആഖ്യായിക മുഴുവൻ
തെന്ന ഭാഷാന്തരീകരിക്കത്തക്ക േയാഗ്യതയുള്ളതാകു
ന്നു” എന്ന അഭിപ്രായേത്താടുകൂടി വലിയേകായിത്ത
മ്പുരാന് അയച്ചുെകാടുത്തു. 1057-ാമാണ്ടു് അവിടുന്ൻ
ആ തർജ്ജമ ആരംഭിച്ചു. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കുെവച്ചു് ആ
പ്രയത്നം മുടങ്ങിേപ്പായി. പിന്നീടു് 1069-ാമാണ്ടാണു്
അതു മുഴുവനാക്കി അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. മഹച്ചരിതസംഗ്ര
ഹം േമാണ്ഡർ (Maunder) സായിപ്പിെന്റ മഹച്ചരിത
ഭണ്ഡാഗാരം (Treasury of Biography) എന്നവിശി
ഷ്ടപുസ്തകത്തിലടങ്ങിയവയും അതിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത
വയുമായ അേനകം മഹച്ചരിത്രങ്ങളുെട സമുച്ചയമാണു്.
അവയിൽ അലക്സാണ്ടർ, ആൽഫ്രഡ്, ആർക്കമീഡ
സ്, അരിസ്േറ്റാട്ടിൽ, േബക്കൺ എന്നീ അഞ്ചു മഹാന്മാ
രുെട ചരിത്രം തിരുമനസ്സുെകാണ്ടുതെന്ന രചിച്ചതായി
മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥം പൂരിപ്പിക്കുവാൻ
േവണ്ട നിർേദ്ദശങ്ങേളാടു കൂടി 1880 ജൂൺ 4-ാം൹ ഒരു
തിരുെവഴുത്തു് വലിയ േകായിത്തമ്പുരാന്നയച്ചു. കഥാ
പുരുഷൻ ആ അഞ്ചും താൻ എഴുതിയ ഒൻപതും ചരി
ത്രങ്ങൾ വിദ്യാവിലാസിനി മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീക
രിച്ചു. ആെക 107 േപരുെട ചരിത്രങ്ങൾ പ്രസ്തുത പുസ്ത
കത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളുന്നുണ്ടു്. അവയിൽ 40 എണ്ണം
അവിടുന്നുതെന്ന എഴുതിയതും േശഷമുള്ളവ ബുക്കുകമ്മി
റ്റിയിെല മറ്റംഗങ്ങെളെക്കാണ്ടു എഴുതിച്ചു് അനല്പമായ
ശ്രമം െചയ്തു പരിേശാധിച്ചു വാചകരീതിക്കു് ഐക
രൂപ്യം വരിത്തീട്ടുള്ളതുമാണു്.” 1070-ലായിരുന്നു മഹ
ച്ചരിതസംഗ്രഹത്തിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം. 1072-ൽ
അക്കാലെത്ത ഗവൺെമന്റു ബുക്കുകമ്മിറ്റിയുെട പ്രവൃ
ത്തി മണ്ഡലം സങ്കുചിതമാക്കി പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുെട
നിർമ്മിതി ആവശ്യമിെല്ലന്നു് തീർച്ചെപ്പടുത്തി. 1073-ൽ
മെറ്റാരു പ്ദ്ധതി ഉൽഘാടിതമായി. എങ്കിലും അതനു
സരിച്ചും കാര്യക്ഷമമായ ൈകരളീൈകങ്കര്യത്തിനു പറ
യത്തക്ക സൗകര്യെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും
ഏതേദ്ദശീയഭാഷകൾ സംബന്ധിച്ചു ഗവൺെമന്റിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവു് എെന്നാരു സ്-ഥാനം അവിടുേത്തക്കു്
ആജീവനാന്തം നല്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

പദ്യസാഹിത്യം
ഗദ്യസാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല േകായിത്തമ്പുരാൻ അക്ക
ലത്തു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു്. അവിടുെത്ത അതിപ്രധാ
നകൃതികളിെലാന്നായ വിശാഖവിജയം മഹാകാവ്യം
ആരംഭിച്ചതു് അക്കാലത്താണു്. ആദ്യെത്ത പതിന്നാലു
സർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രേമ മഹാരാജാവിെന്റ സ്വർഗ്ഗാേരാഹ
ണത്തിനുമുൻപു് പൂർത്തിയായുള്ളൂ; േശഷം ആറു സർഗ്ഗ
ങ്ങൾ പിന്നീടു എഴുതിേച്ചർത്തതാണു്. കാളിദാസെന്റ
അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളനാടകം 1056-ാമാണ്ടു മകരം
20-ാം ൹ തർജ്ജമെചയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു. േകരളീയ ഭാ
ഷാശാകുന്തളം എന്ന േപരിൽ ആ തർജ്ജമ വിദ്യാവി
ലാസിനിയിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1058 തുലാം
20-ാം൹ അതു പുസ്തകാകൃതിയിൽ പുറത്തുവന്നു. അന
ന്തരകാലത്തു് അനവധി നാടകങ്ങൾക്കു് ആ പുസ്തകം
മാർഗ്ഗദർശകമായി പരിണമിച്ചു എന്നുള്ള വസ്തുത എല്ലാ
വർക്കും അറിവുള്ളതാണേല്ലാ. േകരളെമാട്ടുക്കു പല
സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരുവട്ടാർ നാരായണപിള്ള മുതലായ
നടപ്രമാണികൾ അതു് അഭിനയിക്കുകയും െചയ്തു.

വലിയെകാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുര
സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തിനുേമൽ
വലിയെകാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയുെട പരിഷ്ക്കരണത്തിൽ
ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതു വിശാഖം തിരുനാളാണു്. അവിടു
ന്നു പണ്ഡിൈതകസാധ്യമായ ആ കർത്തവ്യനിർവഹ
ണത്തിനും േകായിത്തമ്പുരാെനത്തെന്ന ചുമതലെപ്പടു
ത്തി. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ ഒട്ടു വളെര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
െവളിയിൽനിന്നു സമ്പാദിച്ചും ദ്രവിച്ചു െപാടിയാറായവ
പകർത്തിെയഴുതിച്ചും, ചിലെതല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചും
അതിെന്റ കാര്യകാരിതെയ േപാഷിപ്പിച്ചു സംസ്കൃത
ത്തിൽ മഹാരാജാവിെന്റ നിർേദശമനുവർത്തിച്ചു് ഒരു
ലഘുടിപ്പണിേയാടുകൂടി ശുകസേന്ദശവും, അതുകൂടാ
െത േമല്പുത്തൂരിെന്റ മാടരാജപ്രശസ്തിയും, ഭാഷയിൽ
രാമപുരത്തുവാരിയരുെട അഷ്ടപദി, ൈനഷധചമ്പു,
ഭാരതചമ്പു, െചല്ലൂർമാഹാത്മ്യം ചമ്പു, രാമായണചമ്പു
വിൽ പല ഭാഗങ്ങൾ ഈ കൃതികളും അവിടുന്നു് ഒേര
കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആയില്യം തിരുനാൾ
മഹാരാജാവിെന്റ ഗദ്യകൃതികൾ അച്ചടിപ്പിച്ചതും അവി
ടുന്നുതെന്നയാണു്. ഗ്രന്ഥപ്പുരയുെട പര്യേവക്ഷകത്വം
അവിടുന്നു് ആജീവനാന്തം വഹിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

ചില വിേയാഗങ്ങൾ
1060-ാമാണ്ടു കർക്കടകം 21-ാംനു മഹാരാജാവു നാടു
നീങ്ങി. പിന്നീടു സിംഹാസനാരൂഢനായ ശ്രീമൂലംതി

രുനാൾ മഹാരാജാവു് മഹാകവിയുെട മാതുലപുത്രനാ
െണന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ മഹാരാജാവും അവി
ടുെത്ത േപരിൽ സൗഹാർദ്ദാദരങ്ങേളാടുകൂടിത്തെന്ന
യാണു് വർത്തിച്ചുേപാന്നത്ത് 1062-ാമാണ്ടു കർക്കട
കം 32-ാം൹ ഗുരുനാഥനായ േഗാമതീദാസൻ ശിവസാ
യൂജ്യം പ്രാപിച്ചു. ആ രണ്ടു ദാരുണങ്ങളായ വിേയാഗ
ങ്ങൾക്കപ്പുറം വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
വാഴ്ചക്കാലത്തുതെന്ന അവിടുെത്ത മുഖപ്രസാദത്തി
െന്റ അടിയിൽ ദൃശ്യമാനമായിരുന്ന മ്ലാനത ഒന്നുകൂടി
വർദ്ധിച്ചു. അതിൽപ്പിന്നീടു് 1063-ൽ െചങ്ങന്നൂർ വഞ്ഞി
പ്പുഴപ്പണ്ടാരത്തിെല പ്രാർത്ഥനയനുസരിച്ചു േശാണാ
ദ്രീശ േസ്താത്രമല്ലാെത മെറ്റാരു സംസ്കൃതിയും രചിച്ചില്ല.
1063-ൽ അവിടുെത്ത ഏകസേഹാദരിയുെട ശിശുപ്രായ
ത്തിലുള്ള പുത്രിയും 1065-ൽ ആ സേഹാദരിയും മരിച്ചു.
തദനന്തരം വ്യസനാക്രാന്തയായ മാതാവു് അനന്തപുര
ത്തു െകാട്ടാരത്തിനടുത്തുതെന്ന അവിടുെത്ത ആവശ്യ
ത്തിേലക്കു പ്രേത്യകം പണികഴിപ്പിച്ചുെകാടുത്തിരുന്ന
ശ്രീമൂലവിലാസം െകാട്ടാരത്തിൽ പ്രേത്യകമായി താ
മസിച്ചു. ഭഗവദ്ധ്യാനത്തിൽ ലീനയായി കാലയാപനം
െചയ്ത് 1073-ാമാണ്ടു കർക്കിടകം 18-ാംനു ആ മഹതി
സ്വർഗ്ഗാരൂഢയായി. ഈ സംഭവങ്ങെളല്ലാം ആനുഷ
ങ്ഗികമായി ഇവിെട പ്രസ്താവിച്ചു എേന്നയുള്ളൂ. വാസ്തവ
ത്തിൽ 1063-ൽ ഗുരുനാതെന്റ നിര്യാണത്തിനുേമൽത്ത
െന്ന കഥാപുരുഷെന്റ ജീവിതത്തിെല ചതുർത്ഥഘട്ടം
ആരംഭിക്കുന്നു.

സംസ്കൃത പാഠശാല
അത്തരത്തലുള്ള മഹാപുരുഷന്മാർക്കു വിശ്രമത്തിനു്
ഒരിക്കലും അവസരം കിട്ടുന്നതല്ലേല്ലാ. 1064-ൽ തിരു
വിതാംകൂറിൽ ഇദംപ്രഥമമായി നിയമ നിർമ്മാണസം
വിധാനം െചയ്തേപ്പാൾ അതിെല ഒരങ്ഗമായി മഹാരാ
ജാവു് അവിടുേത്തയും നിയമിച്ചു. ആ െകാല്ലം േമടമാസം
21-ാം൹ തിരുവനന്തപുരത്തു മഹാരാജാവു് ഒരു സംസ്കൃ
തപാഠശാല സ്ഥാപിച്ചു് അതിെന്റ ഭരണാധികാരം വലി
യേകായിത്തമ്പുരാനു നല്കി; 1065 കർക്കടകത്തിൽ
ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ ആ പാഠശാ
ലയുെട പരിേശാധകനായി. വളെരക്കാലം അതിെന്റ
ചുമതലകെളല്ലാം വഹിച്ചുവന്നതു കഥാപുരുഷൻതെന്ന
യായിരുന്നു. പിന്നീടു് അവിടെത്ത ആശ്രിതനായ മഹാ
മേഹാപാധ്യായൻ റ്റി. ഗണപതി ശാസ്ത്രികൾ പ്രാചീന
സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പ്രകാശനത്തിനു ഗവർെമ്മന്റി
നാൽ നിയുക്തനായേപ്പാഴും അതിെന്റ സൂത്രധാരത്വം
മുഴുവൻ വഹിച്ചതും അവിടുന്നല്ലെത മറ്റാരുമായിരുന്നി
ല്ല.

ഭാഷാേപാഷണം
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസുമാപ്പിള്ള
അക്കാലെത്ത ചില സംഭവവികാസങ്ങൾ വലിയേകാ
യിത്തമ്പുരാെന തെന്റ ആയുേശ്ശഷം മുഴുവൻ ഭാഷാേപാ
ഷണത്തിനു മാത്രമായി വിനിേയാഗിക്കുന്നതിനു േപ്ര
രിപ്പിച്ചു. 1065-ാമാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ കി.പി. അച്യു
തേമേനാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നു വിദ്യാവിേനാദിനി മാസി
കയും മീനമാസത്തിൽ കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസുമാപ്പിള
േകാട്ടയത്തുനിന്നു മലയാള മേനാരമപ്പത്രവും പ്രചരിപ്പി
ച്ചു തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ അവെയ സഹായിേക്കണ്ട ഭാരം
വലിയേകായിത്തമ്പുരാനു് ഏെറ്റടുക്കാെത നിവൃത്തിയി
െല്ലന്നായി. വിേശഷിച്ചും വറുഗീസുമാപ്പിളയും അവിടു
ന്നുമായി ഗാഢമായ സൗഹാർദ്ദബന്ധം ഉണ്ടായതു ഭാ
ഷയുെട ബഹുവിധമായ ഉൽക്കർഷത്തിനു് അത്യന്തം
പ്രേയാജകീഭവിച്ചു. 1067-ൽ വറുഗീസുമാപ്പിള േകാട്ടയ
ത്തു് ഒരു കവിസമാജം നടത്തുകയും അതിെനത്തുടർന്നു
ഭാഷാേപാഷിണിസഭ സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു. ആ
സഭയുെട അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ േകായിത്ത
മ്പുരാൻ ആരൂഢനായി. അതിെന്റ രസനയായ ഭാഷാ
േപാഷിണി എന്ന പത്രഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സാഹിത്യനായ
കനും അവിടുന്നുതെന്നയായിരുന്നു. 1079-ാമാണ്ടു മിഥു
നം 13-ാം൹ വറുഗീസുമാപ്പിള മരിക്കുന്നതുവെര എല്ലാ
വിദ്യാവിഷയങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടെത്ത
കർമ്മസചിവൻ എന്നു പറേയണ്ടതു് അേദ്ദഹെത്തയാ
ണു്. മേനാരമയുെട ആവിർഭാവകാലത്തുത്തെന്ന അേദ്ദ
ഹം ഒരു കവിതാപംക്തി സംവിധാനം െചയ്തു് അതി
െന്റ പ്രസാധകനായി െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിെയ
നിയമിച്ചു. ആ വഴിക്കും ഭാഷാേപാഷിണിയുെട വാർ
ഷികസേമ്മളനങ്ങൾ വഴിക്കും ഭാഷാേപാഷിണിയുെട
വാർഷികസേമ്മളനങ്ങൾ വഴിക്കും േകരളത്തിെന്റ ഒര
റ്റംമുതല്ക്കു മേറ്റയറ്റംവെരയുള്ള വിദ്വാന്മാരും കവികളും
സമ്പർക്കം പുലർത്തി. സകല േകരളീയ സാഹിത്യകാ
രന്മാരും ഒേര തറവാട്ടിെല അങ്ഗങ്ങളും വലിയേകായി
ത്തമ്പുരാൻ ആ തറവാട്ടിെല കാരണവരുമായി. വറുഗീ
സുമാപ്പിള മരിച്ചതിനുേമലും ഭാഷാേപാഷിണീമാസിക
കുേറക്കാലം പ്രചരിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. പ്രസ്തുത സഭയുെട
ഒരു സേമ്മളനം 1086 കന്നിമാസത്തിൽ ൈവക്കത്തു
െവച്ചു നടക്കുകയും അതിൽ മഹാകവി തെന്ന അഗ്രാസ
നാധിപത്യം വഹിക്കുകയും െചയ്തു. അതായിരുന്നു ആ
സമതിയുെട ഒടുവിലെത്ത സേമ്മളനം.

േലഖകത്വവും ഗ്രന്ഥപരിേശാധനയും
കാലക്രേമണ പത്രങ്ങളും മാസികകളും െപരുത്തു; സു
ഹൃത്തുക്കളുേടയും പരിചിതന്മാരുേടയും സംഖ്യ വർദ്ധി
ച്ചു. അഖിലഭാരതീയ പ്രശസ്തി അതിനുമുൻപുതെന്ന
സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ പല വിേദശീയപണ്ഡി
തന്മാരുെട േസ്നഹബഹുമാനങ്ങളും ലഭിച്ചു. അവരുമാ
യി കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുക, പത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും
കവിതകൾ അയയ്ക്കുക, ഉത്തിഷ്ഠമാനന്മാരായ ഗ്ര
ന്ഥകാരന്മാരുെട കൃതികൾ പരിേശാധിച്ചു് അഭിപ്രായം
േരഖെപ്പടുത്തുക മുതലായവ ആ സാഹിത്യചക്രവർത്തി
ക്കു് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത മുതലായവ ആ സാഹിത്യചക്രവർ
ത്തിക്കു് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത നിത്യകർമ്മങ്ങളായിത്തീർന്നു.
ഈ പുതിയ ഭാരങ്ങെള വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് 1067 മീനം
13-ാം൹ അവിടുന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനു് എഴുതിയ
ഒെരഴിത്തിൽ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“വിരളവിരളകാവ്യാലാപേകളീപ്രസങ്ഗാഃ

പ്രചുരതരപരാർേത്ഥാേദ്യാഗനിത്യപ്രവൃത്ത്യാ
കിമപി കിമപി നാനാകാര്യൈവയഗ്ര്യമേധ്യ
കുതുകതരളിേതാഹം സാഹിതീം ശീലയാമി.”
1074-ൽ ചന്തുേമേനാനു് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ “വാസ്ത
വം പറയുന്നതായാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നടത്തിവരുന്ന
സാഹിത്യവ്യവസായംേപാെല മെറ്റാന്നും എെന്ന മുഷി
പ്പിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായത്തിനും പരിേശാധനയ്ക്കും
വന്നുേചരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കു് അവസാനമില്ല. പല
േപ്പാഴും അവയ്ക്കു് അവതാരിക എഴുതുന്നതിനും ശല്യ
െപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. ഒരുകാലത്തു് ഇെതല്ലാം ഉേന്മഷക
രമായ വ്യവസായമായി എനിക്കു േതാന്നിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാകെട്ട കുന്നുേപാെല വന്നുകിടക്കു
ന്ന കെയ്യഴുത്തുപ്രതികൾ േനാക്കി എെന്റ മനസ്സു മുട്ടി.”
എങ്കിലും അവിടുന്നു് ആ അേരാചകമായ കർത്തവ്യവും
അത്യന്തം ക്ഷമേയാടു കൂടി ആയുരന്തം നിർവഹിച്ചുേപാ
ന്നു.

കാവ്യനിർമ്മിതി
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഒരു േപ്രഷ്ഠസുഹൃത്തായി
രുന്നു ചന്തുേമേനാൻ. 1064-ാമാണ്ടു് അങ്കുരിതമായ ആ
സൗഹാർദ്ദബന്ധം 1074-ൽ അേദ്ദഹം മരിക്കുന്നതുവ
െര ഉത്തേരാത്തരം വർദ്ധിച്ചുേപാന്നു. ചന്തുേമേനാെന്റ
പത്നിയുെട അഭീഷ്ടപൂർത്തിക്കായിട്ടാണു് അവിടുന്നു്
1068-ൽ അമരുകശതകം ഭാഷെപ്പടുത്തിയതു്.
“സുമതികൾമണി ചന്തുേമനവൻതൻ

കമനി മനീഷിണിതെന്റയിച്ഛേപാെല
അമരുകശതകം മണിപ്രവാളം
കിമപി ചമച്ചതു ഞാനയച്ചീടുേന്നൻ”

എന്നു മഹാകവി ആ വസ്തുത േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
1069-ൽ പല കൃത്യാന്തരങ്ങൾക്കിടയിൽ 48 ദിവസം
െകാണ്ടു വറുഗീസു മാപ്പിളയ്ക്കു ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി മയൂരസേന്ദശം രചി
ച്ചു.

വിധുരത
എഫ്. എം. യൂ. എന്ന പദവിക്കുപുറേമ േവേറയും പല
ബഹുമതികൾ അവിടുെത്ത സ്ഥാേനാന്നതിക്കും സാ
ഹിത്യേസവനത്തിനും അനുരൂപമായി അവിടുേത്തക്കു
ലഭിച്ചു. 1070-ൽ അവയ്െക്കല്ലാം മകുടീഭൂതമായ സി.
എസ്.ഐ. എന്ന ഉന്നതബിരുദവും സിദ്ധിച്ചു. അക്കാല
ത്തു റാണി ലക്ഷ്മീബായിയുെട ആേരാഗ്യം ക്രേമണ ക്ഷ
യിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അനപത്യതാദുഃഖത്തിെന്റ ദാരു
ണത ഏതുതരത്തിലുള്ളതാെണന്നു് അനുഭവിച്ച മാതാ
പിതാന്മാർേക്ക അറിഞ്ഞുകൂടൂ. തെന്റ പത്നിക്കു സന്താ
നേയാഗമിെല്ലന്നുള്ള വസ്തുത ഉേദ്ദശം പത്തുേകാല്ലത്തി
നുമുൻപുതെന്ന അവിടുന്നു ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. “രാജന്യസ്ത്രീമ
ണിയുെട ഗുണൗഘങ്ങളന്യാദൃശങ്ങൾ” എന്നു മയൂരസ
േന്ദശത്തിൽ ആ സുകൃതിനിെയപ്പറ്റി മഹാകവി കീർത്ത
നം െചയ്തിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണു്. “കസ്മിംശ്ചിദന്യ
വിഷേയ കഥമുത്സുകാ സ്യാദുത്സൃജ്യ േകരളമസംശയ
േമവ ലക്ഷ്മീഃ?” എന്നു വിശാഖവിജയത്തിൽ അവിടുന്നു
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് അക്കാലത്തു് ആ മനസ്വിനിക്കു് അഭി
മുഖീകരിേക്കണ്ടിവന്ന പ്രേലാഭനേത്തയും ബിഭീഷികേയ
യും ഉേദ്ദശിച്ചാണു്. താൻ പുത്രനിർവിേശഷമായി ലാളി
ച്ചുവളർത്തിയ റാണി പാർവതീബായിയുെട കനിഷ്ഠപു
ത്രൻ അശ്വതിതിരുനാൾ 1076-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 25ാം൹ തീെപ്പട്ടേതാരുകൂടി മഹാരാജ്ഞിയുെട േരാഗം വർ
ദ്ധിച്ചു. ആ െകാല്ലം മിഥുനം 2-ാംനു അവിടുന്നു പരേലാ
കപ്രാപ്തയുമായി. ആ മർമ്മഘാതം ഏൽക്കുവാനുള്ള
ശക്തി മഹാകവിക്ൿ ഒരുതരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഈ സംഭവേത്താടുകൂടി നാം അവിടുെത്ത ജീവിതത്തി
െന്റ പഞ്ചമഘട്ടത്തിേലക്കു പ്രേവശിക്കുന്നു.
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ജീവിതസായാഹ്നം
1076 ചിങ്ങം 16-ാം൹ മഹാരാജകുടുംബത്തിേലക്കു ദെത്ത

ടുക്കെപ്പട്ട മഹാറാണി േസതുപാർവ്വതീബായിയുേടയും
സർവേതാമുഖമായ പരിേപാഷണത്തിനു ശ്രീമൂലംതി
രുനാൾ മഹാരാജാവു് മഹാകവിെയയാണു ചുമതല
െപ്പടുത്തിയതു്. അത്യന്തം ആത്മാർത്ഥമായി അതുല്യ
മായ ഭക്തിേയാടുകൂടി അവിടുന്നു് ആ കൃത്യവും നിർവഹി
ച്ചു. 1080-ൽ അവിടെത്ത ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ആേഘാ
ഷേത്താടുകൂടി സകല േകരളീയരും െകാണ്ടാടി. പല
പ്രശസ്തിഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും
തത്സംബന്ധമായി പ്രാദുർഭവിച്ചു. 1088 തുലാം 22-ാം൹
ഇന്നു നാടുവാണരുളുന്ന ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ ബാല
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുേമനി ഭൂജാതനായേപ്പാൾ
ആ സംഭവത്തിൽ അവിടുന്നു ചരിതാർത്ഥനായി. ആ
പഞ്ചമഘട്ടത്തിൽ േകായിത്തമ്പുരാൻ ശാരീരികമായ
ശക്തിൈവകല്യം െകാണ്ടും മാനസികമായ ഉേന്മഷക്ഷ
യംെകാണ്ടും സാഹിത്യ വ്യാപാരങ്ങളിൽനിന്നു് ഉത്ത
േരാത്തരം വിരമിച്ചു് അന്തർമ്മുഖനായി. ൈവരാഗ്യധന
നായി ആയുേശ്ശഷം നയിക്കുകയായിരുന്നു. 1077-ൽ
നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരുെട അന്യാപേദശശതകം വി
വർത്തനം െചയ്തു. സ്വ്വാതിതിരുനാൾമഹാരാജാവു്
അതിെല പദ്യങ്ങൾക്കു് അവതാരികയും സ്വമാതുലൻ
രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ അവയിൽ നാ
ല്പതിലധികം േശ്ലാകങ്ങൾക്കു വ്യാഖ്യാനവും നിർമ്മി
ച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു് അവിടുേത്തക്കു ആ കൃതിയുെടേനർ
ക്കുള്ള ആദരാതിശയത്തിനു േഹതുഭൂതമായിത്തീർന്നു.
അത്തരത്തിൽ സജാതീയദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം സകല
േശ്ലാകങ്ങളിലും ദീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു കാവ്യം അവിടു
ന്നുണ്ടാക്കിയേപ്പാൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഭിന്നമതാനുവർ
ത്തിയായിരുന്ന ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്ത
മ്പുരാൻ “പ്രാസപ്രേയാഗ നിയമത്തെയാഴിച്ചു നവ്യം
കാവ്യം” ഒന്നു രചിക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും, ആ
അേപക്ഷയ്ക്കു വശംവദനായി ൈദവേയാഗം എന്ന
ലഘുകൃതി നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തു. പിന്നീടു് അവിടുന്നു
ഭാഷയിൽ ശ്രീപത്മനാഭശതകവും ഒടുവിൽ സ്തുതിശത
കവും നിബന്ധിച്ചു. ഈ രണ്ടു കൃതികളും അക്കാലത്തു
മഹാകവിയുെട മേനാവൃത്തി എന്തായിരുന്നു എന്നു നമു
ക്കു കരതലാമലകംേപാെല കാണിച്ചുതരുന്നു. 1088-ൽ
താൻ പിതൃതുല്യനായി ആരാധിച്ചിരുന്ന േജ്യഷ്ഠൻ യശ
ശ്ശരീരനായി; പരപ്പനാട്ടു വലിയ രാജാവു് എന്ന സ്ഥാനം
തന്നിമിത്തം അവിടേത്തക്കു സിദ്ധിച്ചു.

സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം
1090-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം അവസാനത്തിൽ പതിവു

േപാെല ൈവക്കത്തു േപായി െപരുംതൃേക്കാവിലപ്പെന
െതാഴുതതിനുേശഷം കഥാപുരുഷൻ അനന്തപുരത്തു
െകാട്ടാരത്തിൽ എത്തി അരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാ
മിേയയും വന്ദിച്ചുെകാണ്ടു കന്നി 4-ാം൹ തിരുവനന്തപു
രേത്തക്കു മടങ്ങി. വഴിക്കു കായംകുളത്തിനു സമീപം
അവിടുന്നു കയറിയിരുന്ന േമാേട്ടാർകാർ മറിഞ്ഞു. കൂ
െടയുണ്ടായിരുന്ന എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മേകായിത്ത
മ്പുരാൻ ആ ആഘാതത്താൽ ഹൃദയത്തിൽ ക്ഷതേമ
റ്റു് അവശനായിത്തീർന്നിരുന്ന അവിടെത്ത പല്ലക്കിൽ
കയറ്റി മാേവലിക്കരെകാട്ടാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാ
യി. 6-ാം൹ ആ മഹാത്മാവു് ഇഹേലാകവാസം െവടി
ഞ്ഞു് ആത്മാവിെന സച്ചിദാനന്ദേജ്യാതിസ്സിൽ ലയിപ്പി
ച്ചു.

സംസ്കൃതൈശലി
വലിയേകായിത്തമ്പുരാനു സംസ്കൃതം, മലയാളം, ഇം
ഗ്ലീഷ് എന്നീ മൂന്നു ഭാഷകളും ഒന്നുേപാെല സ്വാധീന
മായിരുന്നു. അവ മൂന്നിലും അവിടുന്നു പ്രസംഗിക്കുക
യും എഴുതുകയും െചയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും ൈഗർവാ
ണിയാണു് അവിടുെത്ത പട്ടമഹിഷി. ആ ഭാഷയിൽ
കവനം െചയ്യുവാൻ അവിടുന്നു 17-ാമെത്ത വയസ്സിൽ
േപ്പാലും ആർജ്ജിച്ചിരുന്ന ഹസ്തലാഘവത്തിെന്റ സ്വരൂ
പം എെന്തന്നു തിരുനാൾ പ്രബന്ധത്തിൽനിന്നു നാം
കണ്ടുകഴിഞ്ഞു; പല പൂർവസൂരികേളാടും മഹാകവി പല
വിഷയങ്ങളിൽ കടെപ്പട്ടിരുന്നുെവങ്കിലും സർേവാപ
രി അവിടുെത്ത മാർഗ്ഗദർശികളായിരുന്നുെവന്നു് എനി
ക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു് രേണ്ട രണ്ടു കവിസാർവഭൗമന്മാർ
മാത്രമാണു്-പാേരതന്മാരിൽ േമല്പത്തൂരും സമകാ
ലികന്മാരിൽ ഇലത്തൂരും. േമല്പത്തൂരിെന്റ അപൂർവം
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പറയത്തക്ക ൈവചിത്ര്യെമാന്നും
കണ്ടിെല്ലന്നു വരാം: ഇലത്തൂരിെന്റ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
നാളിേകരപാകത്തിൽ വിരചിതങ്ങളുമാണു്. എന്നാൽ
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഓേരാ കൃതിയും പ്രതിേശ്ലാ
കം പ്രസന്നപ്രൗഢസരസമാണു്. എല്ലാ േശ്ലാകങ്ങളും
ഒന്നുേപാെല ധ്വനിപ്രധാനങ്ങളല്ല; എന്നാൽ എല്ലാത്തി
േലയും വിവക്ഷിതാർത്ഥപ്രതിപാദകമായ പദവ്യന്യാ
സം വിസ്മയനീയമായിരിക്കുന്നു. ഒെരാറ്റ ശബ്ദത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്തിൽ മെറ്റാന്നു വിനിേവശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്ക
ലും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഗൗഡീരീതിയാണു് അവിടേത്ത
ക്കു് അഭിമതം; ഓജസ്സും കാന്തിയും ഓളംെവട്ടുന്നതാണു്
ഓേരാ േശ്ലാകവും. അക്കാലത്തു് അവിടേത്തക്കാൾ മഹ
നീയനായ ഒരു സംസ്കൃതകവി ഭാരതഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചി
രുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു് എല്ലാ സഹൃദയന്മാരും സമ്മതിച്ചിട്ടു
ള്ളതാണു്.

ഭാഷാപദ്യൈശലി
ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യം സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാെന ഒരാചാര്യനും അധ്വദർശകനുമാ
യാണു് പരിഗണിയ്േക്കണ്ടതു്. ആദ്യെത്ത ഭാഷാനാട
കം രചിച്ചതു അവിടുന്നാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
അതിനുമുൻപുതെന്ന 1042-ാമാണ്ടു് ആൽെഫ്രഡ് എന്ന
േപരിൽ ഒരു െചറിയ ഏകാങ്കനാടകം അവിടുന്നു രചി
ച്ചതു വിജ്ഞാനമഞ്ജരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പിന്നീടു് വളെരക്കാലേത്തയ്ക്കു ഭാഷാനാടകങ്ങൾഅ
വിടുെത്ത ശകുന്തളെത്ത മാതൃകയായി വച്ചുെകാണ്ടു
ഇതരകവികൾ എഴുതി. സംഗീതനാടകങ്ങളാണു് ആ
സമ്പ്രദായത്തിനു ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയതു്. മയൂരസേന്ദ
ശം ഭാഷയിെല ഒന്നാമെത്ത സേന്ദശകാവ്യമെല്ലങ്കിലും
അെതഴുതിയ കാലത്തു് അങ്ങെനയായിരുന്നു ജനങ്ങ
ളുെട ധാരണ. പ്രാചീനകൃതികളായ ഉണ്ണുനീലിസേന്ദശ
വും േകാകസേന്ദശവും പിന്നീടു കെണ്ടടുത്തവയാണു്.
മയൂരസേന്ദശെത്ത അനുകരിച്ചും പല സേന്ദശങ്ങൾ ഭാ
ഷയിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മണിപ്രവാളൈശലിയുെട
ഒടുവിലെത്ത പ്രാണപ്രിയനായി അവിടുെത്ത കരുതാം.
െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം അവിടുന്നു് അങ്ഗീകരിച്ചില്ല.
തന്നിമിത്തം ചില രചനാൈവകല്യങ്ങൾ അവിടെത്ത
ആദ്യകൃതികളിലുണ്ടു്. കാലാനുസൃതമായ രുചിേഭദം
അവിടേത്തക്കു് അദൃശ്യമായിരുന്നില്ല; പേക്ഷ, താൻ
ദീർഘകാലം സ്വച്ഛന്ദമായി വിഹരിച്ചുവന്ന ശൃങ്ഗാഗ്ര
ത്തിൽനിന്നു െപെട്ടന്നു താേഴാട്ടിറങ്ങുവാൻ അവിടേത്ത
ക്കു സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ക്രേമണ ഓേരാ പടി
യായി അവിടെത്ത കവിത ജനതാമധ്യത്തിേലയ്ക്കു
അവേരാഹണം െചയ്യുകതെന്ന െചയ്തു. ശാകുന്തള
േത്താളം സംസ്കൃതപക്ഷപാതം അമരുകശതകത്തിലി
ല്ല. മയൂരസേന്ദശത്തിൽ അതിനു പിേന്നയും കുേറ കുറവു
വന്നിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും അന്യാപേദശശതകത്തിലും ശ്രീപ
ത്മനാഭശതകത്തിൽേപ്പാലും ആ പക്ഷപാതത്തിെന്റ
നിഴലാട്ടം കാണാം. എന്നാൽ പേരങ്ഗിതജ്ഞനായ
അവിടുന്നു സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരല്ലാത്ത കവികളുമായി
കത്തിടപാടു നടത്തുേമ്പാൾ അവരുെട ൈശലിതെന്ന
കഴിയുന്നതും സ്വീകരിച്ചുവന്നിരുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന
േശ്ലാകങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതു് നടുവത്തച്ഛൻ നമ്പൂരി
ക്കും രണ്ടാമേത്തതു് തരവത്തു് അമ്മാളുഅമ്മയ്ക്കും
അയച്ചതാണു്.
“പട്ടില്ല നല്ലതിവിടങ്ങളി, െലാന്നു പിെന്ന-

ക്കിട്ടി ക്ഷിതീശ്വരി മമ പ്രിയതൻ പ്രസാദാൽ
െകട്ടിെപ്പാതിഞ്ഞമരുകെത്താടതിന്നയേച്ചൻ
െപാട്ടിച്ചുേനാക്കിയിതെമങ്കിെലടുത്തുെകാൾക.”
“അമ്മാവിനുള്ള തളിർ നവ്യവസന്തലക്ഷ്മി

സമ്മാനേമകുവതു തിന്നു കഴിഞ്ഞിടുേമ്പാൾ
അമ്മാ! പുറെപ്പടുമിളംകുയിലിെന്റ പാട്ടുമമ്മാളുവമ്മയുെട സൂക്തിയുെമാന്നുേപാെല.”
“െകാള്ളിച്ചുവച്ചു കനകത്തിലുമബ്ജേയാനി

പുള്ളിക്കുരങ്ഗമിഴിമാരിലുമായനർത്ഥം
ഉള്ളിൽത്തദാശ െപരുകീട്ടു വിേവകെമല്ലാം
തള്ളിജ്ജനങ്ങൾ ബഹുധാ കലഹിച്ചിടുന്നു.”

എന്ന േശ്ലാകം ഏട്ടൻതമ്പുരാെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു
എഴുതിയ വൃദ്ധകവിപ്രേശ്നാത്തരത്തിലുള്ളതാണു്. സ്തുതി
ശതകം ഒരു ശുദ്ധഭാഷാകൃതിയാെണന്നു പറയാം. പ്രാ
സമില്ലാെത തീർത്ത ൈദവേയാഗത്തിൽ
“ൈകക്കാണേമകിയവരായതു വാങ്ങുെമന്നു

േലാകപ്രസിദ്ധമതു െതല്ലുമബദ്ധമല്ല
ഏെറപ്പറഞ്ഞുഫലെമന്തപരാധിയായിേജ്ജലിൽക്കിടന്നു ജളനീച്ചരപിള്ള ചത്തു.”

“മാൻകണ്ണിയാൾ മലിനമാെയാരു േതാർത്തുമുണ്ടു
മാറത്തുേചർത്തു മുലെമാട്ടുമറച്ചിരുന്നു;
പാരം പഴക്കെമാന്നരെയാന്നു െചെമ്പാൽേച്ചെലാത്ത മുട്ടുവെര മൂടിയുടുത്തിരുന്നു”

ഇത്യാദിപദ്യങ്ങളിൽ അവിടെത്ത കവിതാമഹാരാജ്ഞി
െകാട്ടാരത്തിൽനിന്നു കുടിലിൽതെന്ന ഇറങ്ങിവന്നി
രിക്കുന്നു. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഭാഷാകാവ്യ
ങ്ങൾക്കു പ്രേത്യകമായി ഒരു തേന്റടവും തറവാടിത്ത
വും സാരസ്യവും സങ്ഗീതാത്മകതയുമുണ്ടു്. അവെയാ
ന്നും മറ്റുള്ളവരുെട കാവ്യങ്ങളിൽ അത്ര പ്രകടമായി കാ
ണുന്നതല്ല. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം എത്രേയാ കവി
കൾ അവിടേത്തതിേനക്കാൾ നന്നാക്കണെമന്നുള്ള
അത്യാവശേയാടുകൂടി തർജ്ജമെചയ്തു. എന്നിെട്ടന്താ
യി ഫലം? അവിടെത്ത തർജ്ജമതെന്നയാണു് കാലം
െകാെണ്ടന്നേപാെല കമനീയതെകാണ്ടും ഒന്നാമതായി
നില്ക്കുന്നതു്.

ഭാഷാഗദ്യൈശലി
ഭാഷാഗദ്യം സംബന്ധിച്ച േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാനു പലതരത്തിലുള്ള ൈശലികളുണ്ടാ
യിരുന്നു.അൿബറിെല ഭാഷ കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്തതാ
െണന്നു് അതിെല ഒന്നാമധ്യായത്തിെല “അസ്തപർവ
തനിതംബെത്ത അഭിമുഖീകരിച്ചു ലംബമാനമായ അം
ബുജബന്ധുബിംബത്തിൽനിന്നും അംബരമധ്യത്തിൽ
വിസൃമരങ്ങളായ ബന്ധു കബന്ധുരങ്ങളായ കിരണക
ന്ദളങ്ങൾ” ഇത്യാദി പ്രഥമവാക്യംമാത്രം വായിേച്ചാ മറ്റു
ള്ളവർ പറഞ്ഞുേകേട്ടാ വിധികല്പിക്കുന്നവർ “ഉപക്രമം
കണ്ടു ബുദ്ധിക്ഷയത്താൽ പുസ്തകം വലിെച്ചറിഞ്ഞുകള
യാെത അല്പം ക്ഷമേയാടുകൂടി വായിച്ചു േനാക്കിയാൽ
അേങ്ങാട്ടേങ്ങാട്ടു സംസ്കൃതപദപ്രേയാഗം കുറവാെണ
ന്നു കാണുന്നതുകൂടാെത തങ്ങളുെട ശ്രമം നിഷ്പ്രേയാ
ജനമായി എന്ന പശ്ചാത്താപത്തിനു യാെതാരുവിധ
ത്തിലും ഇടയിെല്ലന്നു് അവർക്കു് ഒടുവിൽ നിശ്ചയമായി
േബാധെപ്പടുന്നതുമാണ്” എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവതാ
രികയിൽ അവിടുന്നു നല്കീട്ടുള്ള ഉപേദശമനുസരിച്ചു
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. അൿബറിേലയും,
മഹച്ചരിതസംഗ്രഹത്തിേലയും ഭാഷെയക്കാൾ ലളി
തമാണു് സന്മാർഗ്ഗവിവരണത്തിേലയും ഭാഷ; അതി
ലും കുേറക്കൂടി ലളിതമായ ഒരു ഗദ്യൈശലിയാണു് വി
ജ്ഞാനമഞ്ജരിയിലും സന്മാർഗ്ഗപ്രദീപത്തിലും അങ്ഗീ
കരിച്ചുകാണുന്നതു്. സ്വാനുഭവങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന മൃ
ഗയാസ്മരണകളിൽ സർവസാധാരണമായ മലയാ
ളംതെന്ന പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കയും െചയ്യുന്നു. “ എന്നാൽ
അവരുെട ഉപേദശങ്ങെള പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കീട്ടുള്ളതു്
എത്രയും അപൂർവമായിട്ടു മാത്രേമയുള്ളു. ഉണ്ടയിട്ടു ഒരു
ത്തെന്റ െനഞ്ചിൽ െവടിെവച്ചാൽ ആ ഉണ്ട അവെന്റ
െനഞ്ചിൽ തട്ടി താെഴ വീഴുന്ന സമ്പ്രദായം ആ വിധ
ത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്കു ൈധര്യമില്ലാെത ഒരു
മുണ്ടു മടക്കി ചുമരിൽ ഇട്ടു െവടി െവച്ചുേനാക്കിയേപ്പാൾ
ഉണ്ട ആ മുണ്ടിൽ തട്ടി യാെതാരു െകടുതലും െചയ്യാ
െത അതിൽ തട്ടി താഴത്തു വീണു” എന്നിത്തരത്തിലാ
ണു് ആ ഉപന്യാസത്തിെല വാക്യങ്ങളുെട ഗതി. താഴ
െത്ത ക്ലാസ്സുകളിെല ആവശ്യത്തിനുേവണ്ടി എഴുതിയ
രണ്ടാംപാഠത്തിേലയും മൂന്നാംപാഠത്തിേലയും വാച
കരീതി ആ ക്ലാസ്സുകൾക്കു േയാജിച്ച വിധത്തിൽ േകാ
മളമാക്കിയിരിക്കുന്നു. “േകശവൻ കഞ്ഞിയും കൂട്ടാനും
വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വീട്ടിൽ വന്നു തീ കത്തിച്ചു കഞ്ഞിക്കു
കുറച്ചു ചൂടു പിടിപ്പിച്ചു് അതു രണ്ടു കിണ്ണങ്ങളിലാക്കി, ഒരു
പീഠം പിടിച്ചു കട്ടിലിെന്റ അരികിലിട്ടു് ആ കിണ്ണം രണ്ടും,
കൂട്ടാൻ രണ്ടു കുത്തിലയിൽ ആക്കി അതുംകൂടി, പീഠത്തി
െന്റ മുകളിൽ െവച്ചു” എന്നിപ്രകാരമാണു് ആ പുസ്തകങ്ങ
ളിെല ഭാഷ, പ്രകരണത്തിെനാത്ത ഭാഷാരീതിയാണു്
ആ വശ്യവാക്കു എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും പ്രേയാഗിച്ചി
രുന്നതു്. ഒരു വസ്തുത നാം വിേശഷിച്ചും ഓർമ്മിേക്കണ്ട
തുണ്ടു്. മലയാളത്തിെല ഗദ്യശാഖയ്ക്കു് അവിടെത്ത
പാണിസ്പർശേമല്ക്കുന്നതുവെര പറയത്തക്ക സാ
ധുത്വേമാ സൗഷ്ഠവേമാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപരൂപമാ
യിരുന്ന ആ ശാഖയ്ക്കു ആകർഷകത വർദ്ധിപ്പിച്ചതു
അവിടുന്നാണു്. ആ മഹാപുരുഷൻ െവട്ടിത്തുറന്നു സം
സ്കാരപൂതവും ചമൽക്കാരപൂർണ്ണവുമാക്കിയ സരണി
യിൽക്കൂടിത്തെന്നയാണു് ഭാഷഗദ്യകാരന്മാർ ഇേപ്പാഴും
സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നതു്. ഇന്നു ഭാഷയിൽ പ്രചുരപ്രചാരങ്ങ
ളായ പല സജീവശബ്ദങ്ങളും ആദ്യമായി പ്രേയാഗിച്ചതു്
അവിടുന്നാെണന്നു അേനകം േപർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക
യില്ല. ഭാഷാഗദ്യത്തിനു േകരളെമാട്ടുക്കു ഐകരൂപ്യം
വരുത്തുവാൻ സഹായിച്ചതും അവിടെത്ത കൃതികൾ
തെന്നയാണു്.

കൃതികൾ—സംസ്കൃതം
(1) തിരുനാൾ പ്രബന്ധം (1036), (2) നക്ഷത്രമാല (1041),
(3) ഗുരുവായുപുേരശസ്തവം (1041), (4) ശൃംഗാരമഞ്ജരീ
ഭാണം (1043), (5) ചിത്രേശ്ലാകാവലി (1044), (6) കം
സവധചമ്പു (1044), (7) തുലാഭാരശതകം (1045), (8)
പാദാരവിന്ദശതകം (1045), (9) ലളിതാംബാദണ്ഡകം
(1050), (10) ക്ഷമാപണസഹസ്രം (1053-54), (11) യമ
പ്രണാമശതകം (1055), (12) ശത്രുസംഹാരപ്രാർത്ഥ
നാഷ്ടകം, (13) ക്ഷമാപണാഷ്ടകം, (14) ത്രിശത്യന്ത
രം; ലളിതാംബാേസ്താത്രം, (15) ദണ്ഡനാഥാേസ്താത്രം,
(16) ചങ്ഗണാദ്രീശ്വരീേസ്താത്രം, (ഇവെയല്ലാം 1052നും 55-നും ഇടയ്ക്കു്), (17) സ്കന്ദശതകം, (18) നാര
ദീയമഹിമാനുവർണ്ണനം, (19) നാരായണപഞ്ചാശത്തു്,
(20) നരസിംഹാവതാരം, (21) വഞ്ചിപതിശതകം, (22)
അമൃതമഥനം (ഇവ നാലും ബാല്യകാലകൃതികൾ), (23)
ശ്രീവിശാഖവിജയം മഹാകാവ്യം (1055-നുേമൽ), (24)
വിക്േടാറിയാചരിതസംഗ്രഹം (1062), (25) വ്യാഘ്രാ
ലേയശശതകം (1063), (26) ശാകുന്തളപാരമ്യം, (27)
േശാണാദ്രീശേസ്താത്രം അഥവാ ആര്യാേസ്താത്രം (1085)

എന്നിവയാകുന്നു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ സംസ്കൃ
തകാവ്യങ്ങൾ. ഇവ കൂടാെത 1050-നും 1055-നും ഇട
യ്ക്കു, (28) പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിനും, 1058-ൽ, (29)
ശുകസേന്ദശത്തിനും ഓേരാ ലഘുടിപ്പണികളും എഴു
തി. ദാവാനലവർണ്ണനത്തിൽ നാലു േശ്ലാകങ്ങേള അട
ങ്ങീട്ടുള്ളു. അവ മാനവിക്രമ ഏട്ടൻ രാജാവിെന്റ ആവ
ശ്യമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്. അവയ്ക്കു പ്രേത്യകിച്ചു്
അക്കം െകാടുക്കണെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. (30) സന്മാർ
ഗ്ഗസംഗ്രഹം ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു മലയാളത്തിലും
പിന്നീടു് നീതിസാരസർവസ്വം എന്ന േപരിൽ സംസ്കൃത
ത്തിലും വിവർത്തനം െചയ്തു. ഇവ കൂടാെത പഞ്ചഗ്രാ
മാഷ്ടകം (അഞ്ചില്ലത്തു ശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റി) ഷഡങ്കു
േരശാഷ്ടകം (ആറന്മുളേത്തവെരപ്പറ്റി) ഇങ്ങെന േവെറ
യും പല ചില്ലറ േസ്താത്രങ്ങളുണ്ടു്. ജാതിനിരൂപണവും
മറ്റും സംസ്കൃതത്തിൽ അവിടുന്നു രചിച്ച ഉപന്യാസങ്ങളാ
ണു്.

അവയുെട സ്വരൂപം
ആദ്യമായി അവിടെത്ത സംസ്കൃതകൃതികെളപ്പറ്റിത്ത
െന്ന പ്രസ്താവിക്കാം. അവയിലാണേല്ലാ അവിടെത്ത
കവിസാർവഭൗമയശസ്സു സർേവ്വാപരി അധിഷ്ഠിതമായി
രിക്കുന്നതു്. തിരുനാൾപ്രബന്ധെത്തക്കുറിച്ചു പ്രതിപാ
ദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നക്ഷത്രമാല 27 േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയതും
ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു ജി.സി.എസ്.ഐ.
എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചേപ്പാൾ മഹാകവി സമർപ്പണം
െചയ്തതുമായ ഒരു േസ്താത്രമാണു്. ഗുരുവായുപുേരശസ്ത
വത്തിൽ അകാരാദിക്രമത്തിനു് ‘അ’ മുതൽ ‘ക്ഷ’ വെര
യുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ ആരംഭിയ്ക്കുന്ന 51 േശ്ലാകങ്ങ
ളാണുള്ളതു്. േമദിനിയിലും നാനാർത്ഥരത്നമാലയിലും
കാണുന്ന അർത്ഥവത്തുക്കളായ ഏകാക്ഷരശബ്ദങ്ങൾ
ആ ആവശ്യത്തിനു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തെന്ന ബാധിച്ച
രക്തവാതത്തിെന്റ ഉപശാന്തിക്കുേവണ്ടിയാണു് അവിടു
ന്നു പ്രസ്തുത േസ്താത്രം രചിച്ചതു്. ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരീഭാണ
വും കംസവധചമ്പുവുേമയുള്ളു േദവതാപരങ്ങേളാ രാജ
പരങ്ങേളാ അല്ലാത്ത കൃതികൾ. അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ
12 േശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ശാകുന്തളപാര
മ്യെത്ത ഒരു െചറിയ അലങ്കാരശാസ്ത്രനിബന്ധെമന്നു
േവണം പറയുവാൻ.
“േവണീവീരചരിത്രാദി വീേര പ്രാശസ്ത്യമർഹതി;
മാലത്യാദി തു ശൃംഗാേര; ക്ഷുദ്രമന്യദ്രസാന്തേര;

അനുപ്രവിശ്യ േഖലദ്ഭിസ്സർവേചേതാഹരം രസം
ശ്ലാേഘ്യഷു പര്യവസ്യദ്ഭിരുപേദേശഷു ഭൂരിഷു
അന്യുനാധിൈക(?)വസ്തുസ്വാഭാൈവ്യകാവമർശിഭിഃ
അത്യക്തരചനൗചിൈത്യസ്സ്വാദിമതിശയാന്വിൈതഃ
യേതാഭിരാമം വ്യാഹാൈരശ്ശാകുന്തളമേതാ വയം
സർവരൂപകസാമ്രാജ്യപദത്വം തസ്യ മന്മേഹ.”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളിൽ മഹാകവി ശാകുന്തളത്തിെന്റ പര
മൗൽകൃഷ്ട്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ശൃംഗാരമഞ്ജരിയിൽ
ഔദ്ധത്യപരിഹാരരൂപത്തിൽ ആദ്യവും അനുവാചക
ന്മാർക്കു് ഉപേദശരൂപത്തിൽ അവസാനത്തിലും ഓേരാ
േശ്ലാകമുണ്ടു്. അവ പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു സമീ
ചീനമായിരിക്കും.
‘തഥാ ന പ്രൗഢത്വം ന ഭവതി തഥാ വാ മധുരതാ

തഥാൈന്യരക്ഷുണ്ണാ ഗരിമഭരിതാർത്ഥാ ന ച ഗിരഃ
യഥാ ഗംഭീേരഷു പ്രഥിതകവിഗുംേഫഷു, തദപി
സ്ഫുരദ്വാത്സല്യാസ്താം ശൃണുത ഭണിതിം നൂതനകേവഃ.”
“സാഹിത്യാമൃതവാരിേധരസദൃശീം ഗംഭീരതാം മാനവാ

വിജ്ഞാൈയവ ഭൂജംഗപുംഗവ ഗവീസിദ്ധാന്തസാരാനപി
ദൂേരാത്സാരിതമത്സരാഃ കവിഗിരാം ഗർഹാസ്തുതീ
കുർവതാേമതദ്ദൃഷ്ടമദുഷ്ടേമതദിതി ന സ്വച്ഛന്ദമുദ്ഘുഷ്യതാം.”

ചിത്രേശ്ലാകാവലിയും ആയില്യംമഹാരാജാവിെനപ്പ
റ്റിയുള്ള ഒരു േസ്താത്രംതെന്ന. അതിൽ ഏകാക്ഷരം,
േഗാമൂത്രികാബന്ധം, ചക്രബന്ധം, ഖഡ്ഗബന്ധം, നാഗ
ബന്ധം, പത്മബന്ധം മുതലായ ശബ്ദചിത്രേശ്ലാകങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുേപാെല ക്ഷമാപണസഹ
സ്രത്തിെല 47-ാമെത്ത വിംശതിയിലും പല ശബ്ദചിത്ര
ങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാകവിയുെട വശ്യവചസ്ത്വവും
പാണ്ഡിത്യപാരമ്യവും അവ രണ്ടിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാം.
ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ തുലാഭാേരാ
ത്സവെത്ത അധികരിച്ചു് അവിടുന്നു് രചിച്ച തുലാഭാര
ശതകംതെന്ന 1060-ാമാണ്ടു വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാ
രാജാവിെന്റ തുലാഭാേരാത്സവത്തിലും ചില േഭദഗ
തികൾ വരുത്തി സമർപ്പിച്ചു. തുലാഭാരശതകത്തിെന്റ
പ്രഥമദശകത്തിൽ തുലാപുരുഷദാനമാഹാത്മ്യവും,
ദ്വിതീയദശതകത്തിൽ രാജധാനിയിൽ വന്നുേചരുന്ന
ജനസമൂഹത്തിെന്റ സൽക്കാരവും എന്നിങ്ങെന ഓേരാ
ദശകത്തിൽ ഓേരാ വിഷയമാണു് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
മൂന്നാമേത്തയും ഒൻപതാമേത്തയും ദശകങ്ങൾ ചിത്ര
േശ്ലാകമയങ്ങളും അഞ്ചാമെത്ത ദശകം യമകവുമാണു്.
ആറാമെത്ത ദശകത്തിൽ ഗായകന്മാരുേടയും ഏഴാമ
െത്ത ദശകത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരുേടയും സദസ്സുകെള
വിവരിക്കുന്നു.
പാദാരവിന്ദശതകം ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാ
വിെന്റ പാദപത്മങ്ങളുെട മഹിമാതിശയെത്ത വിഷ
യീകരിച്ചു നിർമ്മിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്. അതു തെന്ന
അല്പം പരിഷ്കരിച്ചു ശ്രീമൂലകരാമവർമ്മമഹാരാ
ജപാദപത്മശതകം എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു്
ശ്രീമൂലംതിരുനാൾമഹാരാജാവിനും കാഴ്ച വച്ചു. ലളി
താംബാദണ്ഡകം ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നതിനു സ്വല്പം
മുൻപു േപ്രയസിയുെട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു ഉണ്ടാക്കി
യതാണു്. ക്ഷമാപണസഹസ്രേത്തയും യമപ്രണാമശ
തകേത്തയും (പ്രണാമശതകെമന്നും പറയും) വിശാഖ
വിജയേത്തയുംപറ്റി േമൽ പ്രസ്താവിക്കാം. ശത്രുസംഹാ
രപ്രാർത്ഥനാഷ്ടകത്തിൽ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ
കാത്യായനീേദവിേയയും ക്ഷമാപണാഷ്ടകത്തിൽ കാ
മാക്ഷീേദവിേയയും അഭിസംേബാധനംെചയ്തു തെന്റ
ബന്ധേമാക്ഷത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ത്രിശത്യന്തരം
മന്ത്രശാസ്ത്രസമ്പ്രദായത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േസ്താത്ര
മാണു്. സുപ്രസിദ്ധമായ പുരാതനത്രിശതിയാണു് അതി
െന്റ മാതൃക.
“ജനാ നിന്ദന്തു ജനനി സ്തവേമനം സ്തുവന്തു വാ

യദി പ്രസന്നാ ഭവതീ കൃതാർത്ഥസ്താവതാസ്മ്യഹം.
സത്സമാജാേസ്താത്രമിദം ന നിേന്ദയുഃ കഥഞ്ചന
സമാജാ യദി നിേന്ദയുഃ കിമേനനാസ്യ ഹീയേത?”

എന്നു കവി സമാധാനെപ്പടുന്നു. 117 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ
െക്കാള്ളുന്ന ലളിതാംബാേസ്താത്രത്തിൽ ലളിതാസഹ
സ്രനാമത്തിെല ക്രമമനുസരിച്ചുള്ള േദവീസംജ്ഞകെള
ല്ലാം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാരാഗൃഹവാസിയായ വസുേദ
വൻ ലളിതാംബികയുെട പ്രീതിക്കായി നിർമ്മിച്ചതാണു്
ആ േസ്താത്രെമന്നു പീഠികയിൽ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും പ്ര
കൃതത്തിൽ കവിതെന്നയാണു് ആ വ്യക്തി. ദണ്ഡനാഥ
ലളിതാേദവിയുെട േസനനായികയാണേല്ലാ; ആ േദവ
തേയാടു ശത്രുസംഹാരാർത്ഥമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ
ണു് ദണ്ഡനാഥാേസ്താത്രം. സ്കന്ദശതകം കുലേദവത
യായ ഹരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യെനപ്പറ്റിയുള്ളതാണു്. വി
ക്േടാറിയാചരിത സങ്ഗ്രഹം വിക്േടാറിയാ ചക്രവർ
ത്തിനിയുെട സ്ഥാനാേരാഹണം സംബന്ധിച്ചുള്ള സു
വർണ്ണജൂബിലി 1062-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 5-ാംനു ഭാരത
െമങ്ങും ആേഘാഷിച്ച അവസരത്തിൽ മഹാകവി നിർ
മ്മിച്ചു. “വിക്േടാറിയാ വിജയതാം ശരദാം ശതം സാ”
എന്നാണു് അതിെല ഓേരാ േശ്ലാകത്തിലും ചതുർത്ഥ
പാദം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 1063-ൽ വയ്ക്കത്തു കും
ഭമാസാഷ്ടമിക്കു െതാഴാൻ േപായേപ്പാൾ അവിടുന്നു്
ഒരു സഹസ്രകലശമടിയന്തിരം നടത്തുകയും ഓേരാ ദി
വസം പത്തു േശ്ലാകങ്ങൾ വീതം പത്തു ദിവസംെകാണ്ടു
രചിച്ചു് അവ മുഖമണ്ഡപത്തിൽെവച്ചു െചാല്ലിക്കയും െച
യ്തു അതാണു് വ്യാഘ്രാലേയശശതകസ്തവം. േശാണാ
ദ്രീശേസ്താത്രം െചങ്ങന്നൂർ പാർവതീ േദവിെയപ്പറ്റിയുള്ള
ഒരു സ്തവമാണു്. അതിെന്റ ഉത്ഭവത്തിനുള്ള കാരണം
മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
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ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് ഈ കൃതികളിെല കവന
ൈശലി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“കല്പാേന്താൽക്കടനാട്യധൂർജ്ജടിജടാജൂേടാദരത്വങ്ഗിത-

സ്വർഗ്ഗങ്ഗാജലധവളീമദഭിദാചഞ്ചുഃ കഥം കഥ്യതാം
ഹാരസ്യാസ്യ ദിഗങ്ഗനാകുചതടീപാടീരപീയൂഷരുൿപത്രാളീമകരീകരിഭൂമകരീ ഹീരപ്രഭാമഞ്ജരീ.”
(നക്ഷത്രമാല)
“ഏേത ജാഗ്രതി വാതേപാതലളിതവ്യാേതാദേദാലായിതാഃ

പുഷ്യത്സൗരഭേകതകീസമുദയാംഃ
പാന്ഥാശേയാേദ്വജയാഃ
ഊരീകൃത്യ വിേയാഗിഘാതദുരിതം ഭൃങ്ഗച്ഛേലന
സ്ഥിതാൻ
മേന്യ മന്മഥമത്തഹസ്തിരദനാങ്കൂരാൻ കരാളാനിമാൻ.”
(ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരി, ൈകതപ്പൂക്കൾ)

പ്രാചീനാശാധുരീണദ്വിരദപരിവൃേഢാത്തുങ്ഗകുംേഭാപദിഗ്ദ്ധസ്ഫായൽസിന്ദൂരപാംസുവ്യതികരവിലസന്മണ്ഡലശ്ചണ്ഡഭാനുഃ
താവൈജ്ജവാതൃകാംശുഗ്ലപിതകമലിനീ
ജീവനാഗണ്യപുണ്യവ്യാപാരപ്രാപ്തലക്ഷ്മീഭരമധുരമേഹാ
േമദുരഃ പ്രാദുരാസീൽ.”
(കംസവധചമ്പു, സൂേര്യാദയം)
“ശ്രീമാനാനമ്രഭൂമീപതിമകുടതടേപ്രാതമാണിക്യമാലാസീമാതിക്രാന്തകാന്തിപ്രഗുണിതചരണാംേഭാരുഹാരുണ്യഭൂമാ
ഭൂമാവാചന്ദ്രതാരം ജയതു സിതയേശാരാശിനീശാരിതാേശാ
ഭീമാരാതിച്ഛിദാേകാവിദഭുജഗരിേമാഡ്ഡാമേരാ രാമരാജഃ.”
(തുലാഭാരശതകം)
സന്ധ്യാകാന്ത്യനുബന്ധബന്ധുരലസദ്ബന്ധൂ
കപുഷ്പപ്രഭാബാഹൂബാഹവിേമദുരാഹവകലാധൗരന്ധരീം ബിഭൂതീ
ശ്രീവഞ്ചിക്ഷിതിപാകശാസന! ഭവൽപാദാരവിന്ദദ്യുതിേശ്രണീേശാണിമകന്ദളീ വിജയേത വിഭ്രാജയന്തീ ദിശഃ.”
(പാദാരവിന്ദശതകം)
മന്ദാരദ്രുമദുർമ്മദം ദമയേത വന്ദാരുകാമാർപ്പൈണരിന്ദാവാനനേശാഭയാ വിദധേത നിന്ദാവദാഭിഖ്യതാം
കുന്ദാഹംകൃതിഹാരമന്ദഹസിതസ്യന്ദായ േലാകത്രയീകന്ദാേയശ്വരനന്ദനായ ഭവതു സ്കന്ദായ തുഭ്യം നമഃ.”
(സ്കന്ദശതകം)
“അഭുദ്ഗച്ഛദഖണ്ഡശീതകിരണാഹങ്കാരസർവങ്കഷസ്ഫായന്മഞ്ജിമസമ്പദാനനഗളൽകാരുണ്യമന്ദസ്മിതം
ഖേദ്യാതായുേകാടിനിസ്തുലമഹസ്സേന്ദാഹപാരമ്പരീഖേദ്യാതീകരണപ്രവീണസുഷമം വാതാലേയശം ഭേജ.”
(ഗുരുവായുപുേരശ്സ്തവം)

വ്യാഘ്രാലേയശശതകത്തിെല ദശമദശകം നാരയണീ
യം ദ്വിതീയ ദശകേത്താടു സമസ്കന്ധമായി പരിലസിക്കു
ന്നു.
“ചൂഡാമണീകൃതതുഷാരമയൂഖേലഖം

ഭസ്മീകൃതത്രിപുരഭാസുരഫാലേനത്രം
ഭക്താശുഭക്ഷപണദക്ഷകൃപാകടാക്ഷമക്ഷാമധാമതിലപുഷ്പസദൃക്ഷനാസം.
സ്ഫാരദ്യുതിസ്ഫടികദർപ്പണദർപ്പഹാരിഗേണ്ഡാല്ലസദ്ഭുജഗകുണ്ഡലേലാഭനീയം
ബിംബാധരച്ഛവികരംബിതദന്തപങക്തികാന്തിച്ഛടാച്ഛുരിതസുന്ദരമന്ദഹാസം;
വിശ്വാവനവ്യസനഭക്ഷിതകാളകൂടേക്ഷ്വളാങ്കേമളനസകാളിമകണ്ഠനാളം
വ്യാളാവലീവലയപാളിലസൽകുഠാരസാരങ്ഗകാഭയവരാങ്കിതബാഹുദണ്ഡം;
ൈശലാധിരാജതനയാകുചകുങ്കുമാങ്കവക്ഷഃകവാടഘടിതാഹിവേരാപവീതം
അശ്വത്ഥപത്രസദൃേശാദരേമദുരാഭമാവർത്തഭങ്ഗിഭരഭങ്ഗുരനാഭിഗർത്തം”

ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങൾ ഏതു സഹൃദയെന്റ ഹൃദയെത്ത
യാണു് അപഹരിക്കാത്തത്.
1071-ൽ േശഷയ്യാശാസ്ത്രികൾക്കു് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ
“ഒരു കാലത്തു സരസ്വതീേദവി ഞാൻ വിചാരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ മുന്നിൽ ആവിർഭവിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇേപ്പാഴാകേട്ട കാറ്റു മാറിവീണിരിക്കുകയാണു്. സംസ്കൃ

തകവനവാസന അഭ്യാസത്തിെന്റ അഭാവംെകാണ്ടു
തീെര നിരുേന്മഷയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു മഹാ
കവി വിലപിക്കുന്നുെവങ്കിലും അവിടെത്ത സാരസ്വത
സൗരഭം പണ്ടെത്ത നിലയിൽത്തെന്ന പ്രസരിച്ചിരുന്നു
എന്നു കാണിക്കുവാൻ േശാണാദ്രീശേസ്താത്രത്തിൽനി
ന്നു രണ്ടു േശ്ലാകം പകർത്തിക്കാണിക്കാം. ആ കൃതി
പല ഭാഗങ്ങളിലും മൂകപഞ്ചശതിയിെല ആര്യാശതക
െത്ത അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.
“അരുണഗിരിസ്േഥമവതീ

വിസൃമരഘുസൃണാഭിരാമധാമവതീ
പ്രഥമപതിേപ്രമവതീ പ്രദിശതു േമ കാമിതാനി
ൈഹമവതീ”
“അലയാേമാദമനന്യജകലയാേമാദിതശിവാം
മഹാമായാം
കലയാേമാരുണഭൂഭൃന്നിലയാേമാങ്കാരകലശസിന്ധുസുതാം.”

ക്ഷമാപണസഹസ്രം
ക്ഷമാപണസഹസ്രംേപാെല ഹൃദയദ്രവീകരണചണ
മായ ഒരു കാവ്യം ഇതരഭാഷകളിലില്ല.
ലക്ഷ്മീം ദദ്യാദ്ദയാലുസ്സരസിജനയനഃ
കാശ്യപീവല്ലേഭാ േമ
ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായീ വിബുധസമുദയസ്തുയമാനാപദാനഃ
നാരീണാം പ്രീതിദാതാ മദനജനയിതാ
സംശ്രിതാഹീനേഭാേഗാ
േദവസ്സന്താപഹാരീ സകലസുമനസാമുത്തമഃ പൂരുഷാണാം”

എന്ന പ്രഥമേശ്ലാകം ശ്രീപത്മനാഭേനയും മഹാരാജാ
വിേനയും പരാമർശിക്കുന്നു. തനിക്ക് തെന്റ ‘ലക്ഷ്മി’െയ
തിരിെയ കിട്ടണം എന്നാണു് കവിയുെട പ്രാർത്ഥന.
“േലാകാനാമസി ബാന്ധവസ്ത്വമനിശം

സന്മാർഗ്ഗമാേസവേസ
ത്വേത്താ ധർമ്മസമുദ്ഭേവാഥ കമേലാല്ലാേസാ ഭവന്മൂലകഃ
ത്വാം പ്രത്യക്ഷമുദീക്ഷ്യ േദവ മുദിതം േദാഷാന്തരായച്ഛിദം
ചക്രേസ്യവ മമ പ്രിയാധിഗമനം സ്യാേദവ േമാദാവഹം”

എന്ന ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകത്തിലും അതുേപാെല രണ്ടർ
ത്ഥം-ആദിത്യപരമായും മഹാരാജപരമായും-ഉണ്ടു്.
‘പ്രിയാധിഗമനം’ എന്ന പദം ഭാവഗർഭമയമായാണു്
പ്രേയാഗിച്ചിരിേക്കണ്ടെതന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പ്ര
സ്തുത കൃതി അൻപതു വിംശതികളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നു; ഓേരാ വിംശതിയിലും വൃത്തത്തിനു േഭദമുണ്ടു്.
തെന്ന മഹാരാജാവു ശിക്ഷിച്ചതിൽ താൻ വ്യസനിക്കു
ന്നിെല്ലന്നു കവി നിേവദനം െചയ്യുന്നു.
“ദൂേയഹം കിയദപി ൈനവ സാപരാേധാ

ദേണ്ഡാഭൂന്മയി വിഹിതസ്ത്വേയതി മത്വാ
യദ്ബ്രൂേത മനുരപി രാജ്ദണ്ഡിതാനാം
പാപൗഘക്ഷയകൃതനാകേലാകലാഭം.”

പേക്ഷ, ദുർജ്ജനങ്ങളുെട അസൂയനിമിത്തമാണു് തനി
ക്കു് ആ ആപത്തു വന്നതു്.
“ഉൽക്കർഷം ഭവദനുവർത്തിേനാ മേമാൈച്ച-

രാേലാക്യ വ്യഥിതമഭൂന്മനഃ ഖലാനാം
അശ്രാന്തം മനസി പേരാദയാസഹാനാം
ദുഷ്ടാനാമുദയതി ദുസ്ത്യജാ ഹ്യസൂയാ.”

ആലപ്പുഴെക്കാട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ സർക്കാ
രുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ആഹാരംേപാലും മുട്ടിച്ചു തെന്ന പല
വിധത്തിൽ കഷ്ടെപ്പടുത്തി.
“അബിഭരുരധികാരിണസ്ത്വദീയാ

മയി നിതരാമധികാരിതാം തദാനീം
അപി വിവിധമുപദ്രവം ദിശേന്താ
ദ്ധുരതിമാത്രമഥാധികാരിതാം േമ.”
“അനുദിനമശനാർത്ഥമിഷ്ടദാനം

നിഖിലമഭ്രദ്ഭവതാ നിയുക്തേമവ
യദി പുനരധികാരിഭിസ്സ്വകുക്ഷിംഭരിഭിരിദം ന കൃതം കു ഏഷ േദാഷഃ?”

ശിക്ഷയ്ക്കു് ഒരു കാലാവധി കല്പിയ്ക്കാത്തതാണു്
തനിയ്ക്കു് അത്യന്തം മർമ്മേഭദകമായി േതാന്നിയിട്ടു
ള്ളതു്.
“ഉചിതസ്യാപി ദണ്ഡസ്യ ഭവതാ രചിതസ്യ േമ

അപരിച്ഛിന്നതാ ൈധര്യമർമ്മേഭദായ സാജനി.”

കാരാഗൃഹബന്ധനത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിച്ച തെന്ന
ഗൃഹബന്ധനത്തിൽനിന്നു കൂടി േമാചിപ്പിയ്ക്കാത്തതു്
ഒന്നു േനാക്കിയാൽ അധികസങ്കടത്തിന്നു കാരണമാ
ണു്.
“കാരാഗാേര തത്ര വസൻ നാന്യമവിന്ദം

േഖദം ദത്താദ്ദൃഷ്ടജൈനസ്ത്വദ്വിനിയുക്ൈതഃ
ആഹാരാദ്യം സർവമഭൂത്തത്ര വിതീർണ്ണം
ൈനതസ്യാർേത്ഥ േകാപി തദാ േക്ലശ ഉദീതഃ”
“ദാരിദ്ര്യാംേഭാരാശിനിമേഗ്നത്ര കുടുംേബ

വാസാന്നിത്യം േക്ലശമഹം ഭൂരി ഭുരാമി
ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഗന്തുമിേതാ േമ ബഹിരന്യം
േദശം യത്ര ൈസ്വരമഹം ജീവനകൃത്സ്യാം.”
“പ്രാഗ്വദ്ബേന്ധ േക്ഷപയ വാ ക്ഷിപ്രമമുഷ്മാദ്
േഗഹേക്ലശാേന്മാചയ വാ, മാരയ വാസ്മാൻ.”
“പ്രേദഹി േമ ബന്ധനമിന്ധനം വാ.”
“ഗളിതകളങ്കപൂർണ്ണകലശീതഗഭസ്തിരുചി-

പ്രചയകചാകചിപ്രധനചുഞ്ചുയശഃപ്രകൈരഃ
ക്ഷിതിവലേഭദനാതിധവളീകൃതദ്വിഗ്വലേഭ
ന തവ ലഭേയ നാഥ! കിമഹം കരുണാകണികാം?”

എന്നും മറ്റും വാഗ്േദവതയുെട മഞ്ജീരശിഞ്ജിതം ഭാ
വുകന്മാർക്കു പ്രകടമായി േകൾക്കാവുന്ന നിരവധി പദ്യ
ങ്ങൾ ഈ കൃതീയിലുണ്ടു്. രസനിർഭരങ്ങളായ ആ പദ്യ
ങ്ങൾക്കു പുറേമ എത്ര ചിത്രേശ്ലാകങ്ങൾ, എത്ര മുദ്രാലം
കൃതപദ്യങ്ങൾ, എത്ര ശ്ലിഷ്ടകല്പനകൾ, എത്ര ദ്വാദ
ശപ്രാസഘടനകൾ, എന്നുേവണ്ട വിദ്വൽപ്രിയങ്ങളായ
എത്ര വിഭിന്നരീതികളിലുള്ള കാവ്യ ശില്പങ്ങൾ ഈ
ബൃഹന്നിബന്ധത്തിലുെണ്ടന്നു പരിച്േഛദിച്ചു പറയുക
പ്രയാസം തെന്ന.

യമപ്രണാമശതകം
“സാധുൈവധുര്യകൃൽകം സബാധിതാ മാഥുരാ ജനാഃ
യമപ്രണാമശതകം കിമപ്യേത വിേതനിേര”

എന്ന പീഠികേയാടുകൂടിയാണു് ഈ കൃതി ആരംഭിക്കു
ന്നെതങ്കിലും ഇതിെന്റ നിർമ്മാേണാേദ്ദശം സുവിദിത
മാെണന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രസ്തുത ശതകത്തിെല
ഓേരാ േശ്ലാകവും ഓേരാ വജ്രായുധമാണു്. ഗൗഡീരീതി
യുെട പ്രചണ്ഡതാണ്ഡവമാണു് നാം അതിൽ ആപാദ
ചൂഡം ഭയചകിതരായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതു്. ഒരു േശ്ലാകം
മാത്രം പകർത്തിക്കാണിക്കാം.
“ഖട്വാരൂേഢഷു കട്വാചരണവിരഹിതഃ
കഷ്ടമിഷ്േടഷു ഖട്വാ-

മാരൂഢാൻ ബാഢമുേദ്വജയതി വിഷമധീേരഷു ൈവരായമാണഃ
േദാർദ്ദേണ്ഡാദ്യന്മുസൃണ്ഠീപടുതരഹതിഭിഃ
പിണ്ഡിപിണ്ഡീതി പിണ്ഡീബ്രാധ്േന! മൂർദ്ധാനമസ്യാവനിഭൃദപശദസ്യാഞ്ജൈസഷ പ്രണാമഃ.”

ശ്രീവിശാഖവിജയം
വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ജീവിതേത്തയും
രാജ്യഭരണേത്തയും വിഷയീകരിച്ചു വിരചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്
പ്രസ്തുതമഹാകാവ്യം. 1060-ാമാണ്ടു മഹാരാജാവു നിർവ
ഹിച്ച തുലാപുരുഷദാനേത്താടുകൂടി ആ കൃതി സമാപ്തമാ
കുന്നു. ആെക 20 സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതു്
ഒരു ‘വിജയ’കാവ്യമാകയാൽ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണവൃത്താ
ന്തം േചർത്തിട്ടില്ല. വിശാഖവിജയത്തിെന്റ വിവിധഗുണ
ഗനങ്ങെള വിശകലനം െചയ്യുവാനുള്ള അവസരം ഇത
ല്ല; സഹൃദയന്മാർ അവ അറിയനെമങ്കിൽ ആ കാവ്യം
സമഗ്രമായിത്തെന്ന വായിക്കനം. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരി
ച്ചു മാതൃക കാണിക്കാം.
“ഹാലേശാ (?) ഷ്ണീഷേശാഭാപരിഗതനിടിലഃ
പദ്മപത്രായതാക്ഷസ്തുംഗഭ്രാജിഷ്ണുനാസസ്തുലിതപരിണമദ്ബിംബകമ്രാധേരാഷ്ഠഃ
കുംബുഗ്രീവഃ കവാടപ്രതിഭടവികേടാരസ്തടശ്ശാതകുക്ഷി:
കുക്ഷിൽ സുക്ഷത്രിേയാ േമ കിരതി സഖി! ദൃേശാേരഷ പീയൂഷവർഷം.”
(സപ്തമസർഗ്ഗം)

വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് കാണികളുെട നയ
നങ്ങളിൽ എന്നേപാെല പ്രസ്തുതകാവ്യം ഭാവുകന്മാരു
െട ശ്രവണങ്ങളിൽ പീയൂഷവർഷം െചയ്യുന്നു. ആയി
ല്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിേനാടു കഥാപുരുഷനു്
അതികഠിനമായ വിേദ്വഷത്തിനു കാരണമുണ്ടായിരു
ന്നു. എങ്കിലും അവിടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആദരാതിശയം
വിശാഖ വിജയത്തിൽ േവണ്ടവിധത്തിൽ പ്രകടീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആസന്നമരണനായ അവിടുന്നു തെന്റ പ്രഥമ
ശത്രുവായി കരുതിയിരുന്ന വിശാഖം തിരുനാൾ യുവ
രാജാവിെന അടുക്കൽ വിളിച്ചു് ഇങ്ങെന അരുളിെച്ചയ്യു
ന്നു.
“ആയുസ്സുദീർഘമനപായമനാമയത്വ-

ൈമശ്വര്യമക്ഷയമനന്തമഭീഷ്ടേയാഗം
വിദ്യാമവദ്യരഹിതാം വിപുലാഞ്ച കീർത്തിം
പുഷ്ണാതു വത്സ! സതതം തവ പദ്മനാഭഃ.
ധേന്യാഹമദ്യ പരചിന്മയേമമി ധാമ
കർമ്മക്ഷേമ ത്വയി സമർപ്പിതരാജ്യഭാരഃ
ധർേമ്മാസ്മദീയകുലൈദവതമിത്യേവത്യ
നീത്യാ പ്രശാധി പൃഥിവീം കുലേശഖരസ്ത്വം.
ദുർമ്മന്ത്രിേണാത്ര ബഹവസ്തവ ധാർമ്മികസ്യ
ധീേഭദമാരചയിതും നിയതം യേതരൻ
കാമാന്ന ജാതു ന ഭയാന്ന ച േലാഭേതാ വാ
കർമ്മ സ്വകീയമവധീരയ ധീരവര്യ.”

യമപ്രണാമശതകംെകാണ്ടു വല്ല അപരാധവും അവിടു
ന്നു് ആചരിച്ചുേപായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതിനു് േമലുദ്ധരിച്ച
േശ്ലാകങ്ങെളെക്കാണ്ടും മറ്റും പര്യാപ്തമായ പരിഹാരവും
േനടീട്ടുണ്ടു്.
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പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വടിപ്പണി
പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വത്തിനു മഹാകവി വലിയ ടിപ്പണി
െയാന്നും രചിച്ചിട്ടില്ല. “പ്രക്രിയാസർസ്വം ശ്രീനാരായ
ണഭട്ടവിരചിതം ക്വചിദ്വലയാങ്കിൈതഷ്ടിപ്പൈണസ്സൂ
ത്രാങ്കാദിവഭിശ്ച േകരളവർമ്മണാ പരിഷ്കൃതം” എേന്ന
അവിടുന്നു് ആ ഉദ്യമെത്തപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളു. ഇരുപതാ
മെത്ത ഖണ്ഡമായ ഛാന്ദസം “ബഹുസ്ഥേലഷു ഗേവ
ഷിേതാേപ്യതാവൽപര്യന്തം നാധിഗതഃ” എന്നു പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഭട്ടതിരി യങ്ലുൿഖണ്ഡത്തിെന്റ അവസാന
ത്തിൽ
“നിത്യം സ്യാമ യുഷം, യുഷാനിഹ കഥാ േശ്രാതും
യുഷാഭിശ്ച നസംവാേസാസ്തു നേമാ യുഷഭ്യമനിശം, േകാേന്യാ ഹി
ധേന്യാ യുഷാൽ?

ദുസ്സാധം ന യുഷാകമസ്തി യുഷ ൈവ മർത്ത്യസ്യ മുക്തിഃ
കേര
യുഷ്യാ തുഷ്യാതി സജ്ജേനന ഭുവനം േഹ കൃഷ്ണ
ലീലാഭ്രമാഃ”

എെന്നാരു കഠിനമായ േശ്ലാകം േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാൻ അതിനു ടിപ്പണി, താെഴ േചർക്കു
ന്നവിധത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. “യുഷ്മാനാചഷ്ട
ഇതി ണിചി, ക്വപി, യുഷം ഇത്യാദീനി രൂപാണി, യു
ഷ്മാനാചക്ഷാണ ഇത്യാദി രർത്ഥഃ, യുഷ, യുഷ്മാനാ
ചക്ഷാണസ്യ മർത്ത്യസ്യ മുക്തിഃ കേര ൈവ ഇതി നി
ശ്ചയാർത്ഥകമവ്യയം. യുഷ്യാ, യുഷ്മാനാചക്ഷാേണന
സജ്ജേനന ഭുവനം തുഷ്യതി. ഏഷാം പ്രക്രിയാേസ്ത്വ
തദനന്തരസുബന്തധാതുഖൺേഡ വക്ഷ്യേന്ത.”

ഭാഷാപദ്യം
ഭാഷയിൽ (31) ഹനുമദുത്ഭവം, (32) ധ്രുവചരിതം, (33)
മത്സ്യവല്ലഭവിജയം, (34) പ്രലംബവധം, (35) പരശുരാ
മവിജയം, (36) േസാമവാരവ്രതം ഉത്തരഭാഗം എന്നീ
ആറു് ആട്ടക്കഥകൾ, (37) േകരളീയഭാഷാശാകുന്തള നാ
ടകം (തർജ്ജമ), (38) അമരുകശതകം (തർജ്ജമ), (39)
മയൂരസേന്ദശം, (40) അന്യാപേദശശതകം (തർജ്ജമ),
(41) ൈദവേയാഗം, (42) ശ്രീപദ്മനാഭപദപത്മശതകം,
(43) സ്തുതിശതകം എന്നിവയാണു് അവിടെത്ത പ്രധാന
ങ്ങളായ പദ്യകൃതികൾ. ഇവ കൂടാെത (44) ൈകരളീപ്ര
ശസ്തി, (45) അഷ്ടമിേരാഹിണീമാഹാത്മ്യം ൈകെകാ
ട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു് ഇങ്ങെനയും ചില ലഘുകൃതികൾ അവിടു
ന്നു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആട്ടക്കഥകൾ
ഇവയിൽ േസാമവാരവ്രതം ഉത്തരഭാഗം കണ്ടുകിട്ടീട്ടി
ല്ല. അതു 1050-ാമാണ്ടു് ഒടുവിലാണു് ആരംഭിച്ചെതന്നും,
യമുനയിൽ േതാണി മുങ്ങി ചന്ദ്രാങ്ഗദൻ അദൃശ്യനായ
േപ്പാൾ സീമന്തിനി “വിധവത വഹിച്ചു” എന്നവസാനി
ക്കുന്ന ഒരു ദണ്ഡകംവെര എഴുതിയേപ്പാഴാണു് അവിട
െത്ത ബന്ധനത്താൽ മഹാരാജ്ഞിയ്ക്കു ൈവധവ്യക
ല്പമായ ദു:ഖം സംഭവിച്ചെതന്നും കാണുന്നു. 1055-ൽ
അരിപ്പാട്ടു താമസിക്കുേമ്പാൾ ആ കഥ പൂരിപ്പിക്കണെമ
ന്നുള്ള മാതാവിേന്റയും േജ്യഷ്ഠേന്റയും ആജ്ഞയ്ക്കു് വി
േധയനായി അങ്ങെന െചയ്തു. അതുകഴിഞ്ഞു് ഏതാ
നും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ ദമ്പതിമാർക്കു പുനസ്സ
മാഗമവും സിദ്ധിച്ചു. ആട്ടക്കഥകളിൽ അവിടുേത്തയ്ക്കു
അഭിരുചി ജനിപ്പിച്ചതും ഗുരുഭൂതനായ അമ്മാവൻത
െന്നയായിരുന്നു. 1039-ാമാണ്ടു ഹനുമദുത്ഭവം ലക്ഷദീ
പാവസരത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി അഭിനയിയ്ക്കെപ്പട്ടു.
അടുത്തതായി രചിച്ചതു മത്സ്യവല്ലഭവിജയമാണു്.
അതിെന്റ നിർമ്മിതി 1040-1042 എന്നീ െകാല്ലങ്ങൾ
ക്കിടയിലാണു്. ധ്രുവചരിതം 1043 ധനു 17-ാംനു മുതൽ
26-ാംനുവെരയുള്ള പത്തുദിവസംെകാണ്ടു മറ്റു കൃത്യശ
തങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർമ്മിച്ചതായിക്കാണുന്നു. അതിൽ
പദങ്ങളിൽ സാർവത്രികമായി അന്ത്യപ്രാസം ഘടിപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത കൃതികൾ രണ്ടും കിളിമാനൂർ േകാ
യിത്തമ്പുരാേന്റയും മൂന്നാമേത്തതു് അവനവഞ്േചരി
(ഹരിഹരഭാഗവതരുേടയും) നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് ഉണ്ടാ
ക്കീട്ടുള്ളതാണു്. അവ മൂന്നും ഗായകദൃഷ്ട്യാ പരിേശാധി
ച്ചതും ഹരിഹരഭാഗവതർതെന്നയാണു്. പ്രലംബവധം
േജ്യഷ്ഠെന്റ നിേയാഗമനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ചു. അേദ്ദഹംത
െന്നയാണു് കഥ തീർച്ചെപ്പടുത്തുകയും രങ്ഗവിഭാഗം വ്യ
വസ്ഥെപ്പടുത്തുകയും പദങ്ങളുെട മട്ടും മറ്റും നിശ്ചയിക്കു
കയും െചയ്തതു്. ആ ആട്ടക്കഥയും ഏതാനും ദിവസ
ങ്ങൾെകാണ്ടു രചിച്ചതാണു്. പരശുരാമവിജയം അത്തം
തിരുനാൾ െകാച്ചുതമ്പുരാെന്റ ആവശ്യപ്രകാരം ഒന്നര
ദിവസംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി.അത്തംതിരുനാളിെന്റ ജനനം
1030-ാമാണ്ടും മരണം 1053-ാമാണ്ടുമായിരുന്നതിനാൽ
1046-നുേമൽ 1050-ാമാണ്ടിനകമാണു് ആ കഥയുെട
രചന എന്നൂഹിക്കാം. മഹാകവിയുെട ആട്ടക്കഥകൾ
ക്കു് അവ എഴുതിയ കാലത്തു നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു
എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അവെയ അഭിേനതാക്കൾ രങ്ഗ
ത്തിൽ വളെര വിരളമായിേട്ട പ്രേയാഗിക്കുന്നുള്ളു. അതി
ന്നുള്ള മുഖ്യകാരണങ്ങളായി അവയുെട നവ്യത്വേത്തയും
സംസ്കൃതജടിലമായ ൈശലിേയയും ഗണിക്കാം. പ്രലം
ബവധം തുടങ്ങിയുള്ള കഥകൾ അവയ്ക്കു മുൻപുള്ളവ
േയക്കാൾ സരളങ്ങളാണു്. സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ പരിേശാ
ധിക്കുേമ്പാൾ അവെയല്ലാം ഉത്തമകക്ഷ്യയിൽത്തെന്ന
നിലെകാള്ളുന്നു.
“കല്പാേന്താച്ചണ്ഡചണ്ഡീശ്വരപടുനടനാരംഭചഞ്ചൽപദാഗ്ര-

പ്രൗഢാഘാതപ്രഭിന്നസ്ഫടികഗിരിതടസ്ഫാരഗംഭീരനാദഃ”
(ഹനുമദുത്ഭവം)

എന്നും,
“ദാഢാേകാടിദൃേഢാപലഗ്നകരടിപ്രൗഢാസ്ഥികൂടച്ഛടാ-

ഗാഢാപൂരിതവക്ത്രേകാടരഗഭീരാഢൗകിതേക്ഷ്വളിതാ”
(പ്രലംബവധം)

എന്നും മറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളുെട പ്രൗഢി പ്രശംസനീയ
മായിരിക്കുന്നു.
“നീവാരാൻ വാരനാരീകരസരസിരുഹാൽ

സാദരം സ്വീകേരാതി
ഗ്രീവാമുന്നമ്യ യസ്മിൻ കുവലയരമേണാത്സംഗശായീ കരംഗഃ
േദവാധീശഃ പുരാന്യാസുലഭശതമഖീപുണ്യനിർവാഹധേന്യാ
യാവൽ പാദാരവിന്ദാനതസകലസുധാദീദിവിർേദ്ദദിവീതി”

ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങളിെല അർത്ഥചാതുര്യവും ആസ്വാദ്യ
മാണു്. മത്സ്യവല്ലഭവിജയത്തിെല “അംഗജതുല്യമേനാ
ജ്ഞമൂർേത്ത-സുര-പുംഗവഭാസുരഭൂരികീർേത്ത” എന്നു
തുടങ്ങുന്ന കുമ്മിയും, “ധരണീധേരന്ദ്രനുെട പരിണാഹ
വർണ്ണേന” എന്നാരംഭിക്കുന്ന പർവതവർണ്ണനവും മറ്റും
അനുവാചകന്മാരുെട ഹൃദയെത്ത അത്യന്തം ചമൽക്ക
രിക്കുന്നു. ശൃംഗരരസപ്രതിപാദകങ്ങളായ പദങ്ങളുെട
മാധുര്യവും സാമാന്യമല്ല. ധ്രുവചരിതത്തിൽ ഉത്താന
പാദൻ സുരുചിെയ അനുനയിപ്പിക്കുന്ന അേധാലിഖിത
മായ പദം പരിേശാധിക്കുക.
“കാമിനി നിശമയ മാമകവാണീം കാറണിേവണിമേണ!
താമരസായതബന്ധുരനയേന!
സാമജപരിവൃഢമന്ഥരഗമേന!
(കാമി)

ചന്ദനൈശലസമീരൻ ശശിമുഖി ചാലിതഭംഗകിേശാരൻ
തുന്ദിലസൗരഭസാരൻ സുന്ദരി േതാദിതവിരഹിശരീരൻ
മന്ദമണഞ്ഞുവരുന്നു മേനാഹരകുന്ദരേദ! പരിദീപിതമാരൻ
(കാമി)
വിലസതി ഹിമകരബിംബം സമ്പ്രതി വിഹസതി
കുമുദകദംബം
ചലമിഴിയരുതു വിളംബം ദിശ മമ ചാരു തവാധരബിംബം
കളെമാഴി
മന്മഥപരവശനാം മമ കാമിനി ഭവൽകൃപതാനവലംബം
(കാമി)
ശീതകേരാപമവദേന! നാമിഹ ശീതളവല്ലീസദേന
േമദുരകൗസുമശയേന തുടരുക മന്മഥേകളികളുടേന
ഭീതചമൂരുകിേശാരവിേലാചനഭർത്സനപടുതമ
മഞ്ജിമനയേന
(കാമി)”

ഇതു് ഏതാട്ടക്കഥയിെല ഏതു ശൃംഗാരപദേത്താടും കി
ടനില്ക്കുന്നതാണു്.

േകരളീയഭാഷാശാകുന്തളം
1056-ലും 1057-ലുമായി രചിച്ചതാണു് ഈ നാടകം എന്നു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അതിെന്റ ആമുേഖാപന്യാസത്തിൽ

ആ തർജ്ജമയിൽ സംസ്കൃതപദപ്രേയാഗം അല്പം
ബഹുലീഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഔത്തരാഹന്മാർക്കു് അഭം
ഗി എന്നു േതാന്നുന്ന ൈശലീേഭദം അങ്ങിങ്ങു കാണാ
െമന്നും അവിടുന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാ േശ്ലാകങ്ങൾ
ക്കും “കണ്ഠനാളമഴകിൽത്തിരിച്ചു്”, “ഫുല്ലാബ്ജത്തിനു
രമ്യതയ്ക്കു കുറേവാ”, േമദസ്സറ്റു െമലിഞ്ഞു “കുക്ഷി ലഘു
വാം”, “നാലുെകട്ടിലധികാരമുദ്രയായ്”, “മാേനാെടാത്തു
വളർന്നു”, “ഭക്ത്യാേസവിക്ക പൂജ്യാൻ”, “മാേനാെടാത്തു
വളർന്നു”,“ഭക്ത്യാേസവിക്കപൂജ്യാൻ”, “മുേന്ന ഞാൻ നി
രൂപിച്ചുേപാൽ” മുതലായവെയേപ്പാലുള്ള സാരള ്യമില്ല.
“ശമധനരായ മാമുനിജേനഷു”, “ശാലെയച്ചൂഴേവ ക്ലപ്ത
ധിഷ്ണ്യാഃ”, “ശശി കുമുദാേനവ” ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങൾ
ഏറ്റവും കഠിനങ്ങൾ തെന്ന. ഈ രണ്ടു ന്യൂനതകളുേടയും
പരിഹാരത്തിനുേവണ്ടിയാണു് പഴയകൃതി ആവശ്യെമ
ന്നു േതാന്നിയിടേത്താളം പരിഷ്കരിച്ചു “മണിപ്രവാള
ശാകുന്തളം” എന്ന േപരിൽ 1087-ൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചതു്. എങ്കിലും അതും സംസ്കൃതജ്ഞന്മാരല്ലാത്ത
സാധാരണേകരളീയർക്കു സുഗ്രഹമല്ല. ഏ.ആർ. രാജ
രാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ആയിടയ്ക്കു മലയാള
ശാകുന്തളം എന്നേപരിൽ മെറ്റാരു തർജ്ജമ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചു. എന്നാൽ അവയ്ക്കു രണ്ടിനും തമ്മിൽ വലിയ
അന്തരമുണ്ടു്. വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ േശ്ലാകങ്ങ
ളുെട സംഗീതമാധുരി അനന്യസുലഭമാെണന്നുള്ളതു
സർവസമ്മതമാണു്. മൂലേശ്ലാകങ്ങളുെട അർത്ഥം ഏറ്റ
ക്കുറച്ചിൽ കൂടാെത ഭാഷയിൽ സംക്രമിപ്പിക്കുന്നതിനു
വലിയേകായിത്തമ്പുരാനുള്ള ൈവദഗ്ദ്ധ്യെത്തക്കുറിച്ചും
ആർക്കും ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ല. േകരളീയഭാഷാശാകുന്ത
ളം ആവിർഭവിച്ച കാലത്തു് അതിെല പല േശ്ലാകങ്ങ
ളും വണ്ടിക്കാർക്കുേപാലും മനഃപാഠമായിരുന്നു. അത്ര
ധാരാളമായി അഭിനയഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച മെറ്റാരു ഭാഷാ
നാടകവും (സംഗീത നാടകങ്ങൾ ഒഴിച്ചുേനാക്കിയാൽ)
േകരളത്തിൽ നാളതുവെര ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതും പ്ര
േത്യകിച്ചു വക്തവ്യമാണു്.

അമരുകശതകം
അമരുകശതകെത്തക്കാൾ മഹനീയമായ ഒരു ശൃംഗാര
കാവ്യം സംസ്കൃതത്തിലില്ല; അതു ശരിക്കു തർജ്ജമ െച
യ്യണെമങ്കിൽ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെനേപ്പാെലയുള്ള
ഒരു പണ്ഡിതപ്രേവകനും അനുഭവരസികനും സഹൃദയ
ധുരീണനും മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനുമല്ലാെത സാധിക്കുന്ന
തുമല്ല. അത്രയ്ക്കു് ഉൽക്കൃഷ്ടമാണു് ആ കാവ്യത്തിെന്റ
ധ്വന്യാത്മകത്വവും രസനിർഭരതയും. ആ ഭാരേമറിയ
കൃത്യം അവിടുന്നു് അനായാസമായി നിർവഹിച്ചിരിക്കു
ന്നു. രചനസംബന്ധിച്ചു േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ േകരളീ
യഭാഷാശാകുന്തളത്തിെല ചില ൈവകല്യങ്ങൾ അതി
ലും അല്പാല്പം കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും പല േശ്ലാ
കങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിലും അനവദ്യങ്ങളാണു്. അേധാ
ലിഖിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക.
“ജാതാലസ്യം തിരിഞ്ഞും കിമപി മുഹൂരട-

ഞ്ഞും പ്രിയത്താലലിഞ്ഞും
ഹ്രീതാരള ്യം നിറഞ്ഞും ക്ഷണെമതിെരയണഞ്ഞും നിേമഷം െവടിഞ്ഞും
വീതാശങ്കം ഹൃദന്തർഗ്ഗതമതു െവളിവാക്കുന്നേപാലുള്ള ദൃഷ്ട്യാ
നീതാൻ മുേഗ്ദ്ധ! കഥിേക്കെതാരു സുകൃതിെയയാണിന്നു വീക്ഷിച്ചിടുന്നു?”
“കാന്തൻ േപായ്വന്നേശഷം കഥമപി പകലുൽകണ്ഠേയാേട കഴിച്ചിട്ടന്തർേഗ്ഗഹത്തിെലത്തിജ്ജഡസഖികൾ കഥാവിസ്തരം െചയ്തിടുേമ്പാൾ
എേന്താ എെന്നക്കടിെച്ചന്നധികവിവശയായ്െച്ചാല്ലി വസ്ത്രം കുടഞ്ഞപ്പൂേന്തൻേനർവാണിേയറ്റം രതിരഭസഭരംപൂണ്ടു ദീപം െകടുത്തി.”

മയൂരസേന്ദശം
മയൂരസേന്ദശംേപാെല ഹൃദയദ്രുവീകരണപ്രഭാവമുള്ള
ഒരു ഭാഷാസേന്ദശകാവ്യം അതിൽപ്പിന്നീടു് ആരും രചി
ച്ചിട്ടില്ല. അന്യത്ര ദർശനീയങ്ങളല്ലാത്ത പല ൈവശി
ഷ്ട്യങ്ങളും അതിനുണ്ടു്. േമഘസേന്ദശം അതിനു് അർ
ദ്ധാസനം നല്കണെമന്നു് ഒരു സഹൃദയനും വാദിക്കു
ന്നതല്ല. എന്നാൽ ഇതിവൃത്തെത്തസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താ
ളം കാളിദാസകൃതി േകരളവർമ്മകൃതിയ്ക്കു പുറകിൽ
നിേന്ന മതിയാകൂ. ആദ്യേത്തതിൽ ഒരു യക്ഷൻ േമഘ
െത്ത തെന്റ സേന്ദശഹരനാക്കുന്നു; രണ്ടാമേത്തതിൽ
കവിതെന്നയാണു് മയൂരെത്ത പ്രിയതമയുെട സന്നിധി
യിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുന്നതു്. ഉഗ്രമായ രാജശാസനം
നിമിത്തം വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ അരിപ്പാട്ടു ബന്ധ
നസ്ഥനായി താമസിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതു വാസ്ത
വത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണു്. യക്ഷെന്റ പ്രഭാസം
ഒരു വർഷേത്തയ്ക്കു നീണ്ടുനിന്നതായി കാളിദാസൻ
ഉപന്യസിച്ചാൽമാത്രേമ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാവ്യം പുേരാ
ഗമിക്കുകയുള്ളു. ഒന്നു സങ്കല്പചിത്രം; മേറ്റതു സ്വാനുഭ
വചിത്രം. തദനുേരാേധന മയൂരസേന്ദശത്തിനുള്ള മഹി
മാതിശയം അനുക്തസിദ്ധമാകുന്നു. േകരളവർമ്മ േദ
വെന വിധി പതിപ്പിച്ച പങ്കത്തിൽനിന്നു് ഒരു ജഗേന്മാ
ഹനമായ െചന്താമരപ്പൂ വിരിഞ്ഞു. അതാണു് പ്രസ്തുത
സേന്ദശം. അതിെന്റ കലാശില്പത്തിൽ കവി കരുതി
ക്കൂട്ടിെക്കാണ്ടു സ്വഭാേവാക്തിസുന്ദരമായ വസ്തുവർണ്ണ
നത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്കിയിരിക്കുന്നു. അരിപ്പാട്ടുനി
ന്നു തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗവിവരണത്തി
െന്റ തന്മയത്വം 1053-മാണ്ടിടയ്ക്കാണു് ആ സേന്ദശം
കവി അയച്ചിരിയ്ക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് എന്ന
നുസ്മരിച്ചു് അന്നെത്ത സ്ഥിതിഗതികൾ ഗ്രഹിച്ചു വായി
ക്കുന്നവർക്കു് വിശിഷ്യ അനുഭവേദദ്യമായിരിക്കും. ഔചി
ത്യയുക്തമായല്ലാെത ഒരു ശബ്ദവും അവിടുന്നു് ആ കൃ
തിയിൽ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടില്ല. നിഷ്പക്ഷബുദ്ധിേയാടുകൂടി
അന്തഃപ്രേവശം െചയ്യുന്ന ഭാവുകന്മാർക്കു് അതു ക്ഷണ
ത്തിൽ േബാധെപ്പടുകയും െചയ്യും. അഭിജ്ഞാനവാക്യ
മായി ആ കാവ്യത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
“ലീലാരേണ്യ വിഹഗമൃഗയാേലാലനാേയകദാ ഞാൻ
നീലാപാങ്േഗ! കമപി നിഹനിച്ചീടിേനൻ നീഡജെത്ത;

മാലാർന്നാരാൽ മരുവുമിണെയക്കന്റു നീ താം ച േനതും
കാലാഗാരം സപദി കൃപയാ കാതേര! െചാല്ലിയിേല്ല!”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ “േപർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നി
രുപമരുചി േതാന്നീടു”െമന്നുള്ളതിനു സഹൃദയഹൃദയം
തെന്നയാണു് സാക്ഷി. “ഭൂയശ്ചാഹ ത്വമസി ശയേന
കണ്ഠലഗ്നാ പുരാേമ” എന്നിത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാ
ക്യമല്ലേല്ലാ അതു്. പ്രകൃതത്തിനു് അധികം ഉപേയാഗ
െപ്പടുന്നതു മയൂരസേന്ദശത്തിെല പ്രേബാധനമാെണ
ന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. ഏതു ൈവകടികൻ ഏതു
നികേഷാപലത്തിൽ മാറ്റുരച്ചുേനാക്കിയാലും ആ േശ്ലാ
കം പത്തരമാറ്റു തങ്കമായിത്തെന്ന പരിലസിക്കുന്നതാ
ണു്.

ഇതരകൃതികൾ
അന്യാപേദശശതകേത്തയും ൈദവേയാഗേത്തയും
കുറിച്ചു മുമ്പു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ൈദവേയാഗത്തിെല
ഇതിവൃത്തഘടനയും പ്രതിപാദനരീതിയും പദപ്രേയാ
ഗസമ്പ്രദായവും എല്ലാംതെന്ന വലിയേകായിത്തമ്പു
രാെന്റ സാധാരണ സരണിയിൽനിന്നു വിഭിന്നമാണു്.
എങ്കിലും അവിടുന്നു് ആ മാതിരി കൃതികൾ രചിക്കുന്ന
തിനും പ്രഗത്ഭനാെണന്നു് അതിൽ െതളിയിച്ചിരിക്കു
ന്നു. ഐഹികസുഖങ്ങളിൽ വിരക്തി േതാന്നിയ ഒരു
വേയാധികനായ മുമുക്ഷുവിെന്റ വിചാരധാരയാണു് ശ്രീ
പത്മനാഭപദപത്മശതകത്തിൽ നാം സമീക്ഷിക്കുന്ന
തു്. അതിൽ ഉത്തരാർദ്ധം സംേബാധനാരൂപത്തിൽ
വിരചിതമായിരിക്കുന്നു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തി
ക്കാണിക്കാം.
“നാലഞ്ചു ഭാഷകൾ മുഷിഞ്ഞു വൃഥാ പഠിേച്ചൻ,
പാലഞ്ചിടുംെമാഴിയുമായ്പ്പലനാൾ കഴിേച്ചൻ,
കാലം ചതിച്ചു; കരുണാകര! ഞാനിനിത്തൃക്കാലഞ്ചുവൻ കരുണേയാടയി കാത്തുെകാൾക.”
“പാരം ദയാകര! ഭവച്ചരണാരവിന്ദമാരന്ദധാര നുകരും മമ ചിത്തഭൃങ്ഗം
പൗരന്ദേരാന്നതപദെത്തയുമിന്ദിേരശ!
ദൂരം ദരിദ്രതയിൽ മജ്ജിതമായ് നിനയ്ക്കും.”

സ്തുതിശതകത്തിൽ ഓേരാ ദശകത്തിൽ ഓേരാ േദവത
െയ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. താെഴ കാണുന്ന വന്ദനം ഭൂതനാ
ഥപരമാണു്.
“ശരചാപധരൻ, നവീനധാരാധരചാരുദ്യുതി,ധാർമ്മികാഗ്രഗണ്യൻ,

സുരചാരണേസവ്യനാശ്രയം േമ
വരചാമീകരഭൂഷനാര്യേദവൻ”

ൈകരളീപ്രശസ്തി ഒരു െചറിയ കൃതിയാണു്. അതിൽ
േകരളത്തിെല വിദുഷിമാെര കവി പ്രശംസിക്കുന്നു. സ്ത്രീ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േപാഷണത്തിൽ ഏറ്റവും ജാഗരൂ
കനായിരുന്നു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ.
അഷ്ടമിേരാഹിണീമാഹാത്മ്യം പത്തു വൃത്തങ്ങളിലാ
യി ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണാന്തർഗ്ഗതമായ ഒരു ഉപാഖ്യാന
െത്ത ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ൈകെകാ
ട്ടിക്കളിപ്പാട്ടാണു്. കവിയുെട കുടുംബപരേദവതയായ
പരപ്പനാട്ടു നിറൈങ്കതേക്കാട്ട (ൈനടുംൈകതേക്കാട്ട)
ശാസ്താവിെന ആ കൃതിയിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരംഭ
ത്തിൽ അരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിേയയും വന്ദിച്ചിട്ടു
ള്ളതുെകാണ്ടു് 1046-നുേമലാണു് അതു് ഉണ്ടാക്കിയെത
ന്നു് അനുമാനിക്കാം. വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി
െന സ്തുതിക്കുന്നുെവങ്കിലും അവിടെത്ത വാഴ്ചക്കാലത്തു്
എഴുതിയതാേണാ ആ കൃതി എന്നു സംശയിേക്കണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. ബാല്യകാലത്തു രചിച്ച ഒരു കൃതിയുെട ഗുണ
േമ അതിനുള്ളു.

േകരളപ്രാസം
ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം വളെരക്കാലമായി ഭാഷാകവി
കൾ പ്രേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരു ശബ്ദാലങ്കാരമാണു്.
ഇതരദ്രാവിഡസാഹിത്യങ്ങളിൽ-പ്രേത്യകിച്ചു തമിഴ്
സാഹിത്യത്തിൽ അതിനു് അഭ്യർഹിതവും അനുേപക്ഷ
ണീയവുമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളതു്. േകരളീയഭാഷാ
ശാകുന്തളവും അമരുകശതകവും രചിക്കുേമ്പാൾ വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാൻ സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു ദ്വിതീയാക്ഷ
രപ്രാസത്തിൽ സാർവത്രികമായ ഐകരൂപ്യം ദീക്ഷി
ച്ചിരുന്നില്ല. 1066-ൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം േവണേമാ
േവണ്ടേയാ എെന്നാരു വാദം മേനാരമയിൽ ആരംഭിച്ചു.
ആ പ്രാസം അത്യാവശ്യമാെണന്നുള്ള പക്ഷക്കാരനാ
യിരുന്നു വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ. അവിടുന്നു് അതു
ൈകരളീേദവിയുെട മണിമഞ്ജീരമാെണന്നു് ഉപപാദി
ച്ചേപ്പാൾ മരുമകനായ ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മേകായി
ത്തമ്പുരാൻ പാദശൃങ്ഖലയാെണന്നു് എതിർവാദം െച
യ്തു. ആ മതൈവരുദ്ധ്യം അങ്ങെന തുടർന്നുേപായി.
മരുമകൻ േമഘസേന്ദശവും കുമാരസംഭവവും പ്രസ്തു
തപ്രാസം നിേശ്ശഷം പരിത്യജിച്ചാണു് തർജ്ജമ െച
യ്തതു്. അമ്മാവനാകെട്ട സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു് ഐക
രൂപ്യം വരുത്തി ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം പ്രതിേശ്ലാകം
പ്രേയാഗിച്ചു മയൂരസേന്ദശവും രചിച്ചു. 1077-മാണ്ടു ഭാ
ഷാഭൂഷണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ മരുമകൻ ആ പ്രാ
സെത്ത വീണ്ടും ഉപാലംഭനം െചയ്തു. അതു കഴിഞ്ഞു്
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അന്യാപേദശശതകം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവസരത്തിൽ അമ്മാവൻ അതിെന്റ
പ്രസ്താവനയിൽ “ദ്രാവിഡന്മാരും േകരളീയന്മാരുമായ
പ്രാചീനഭാഷാകവികൾ അവ്യഭിചാേരണ ആരംഭി
ച്ചിരുന്നതായ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസെത്ത തീെര ഉേപ
ക്ഷിക്കുന്നതിെനക്കാൾ അതിൽ യഥാശക്തി സ്വരവ്യ
ഞ്ജനങ്ങൾക്കു സാരൂപ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്ക
യാണു് ആധുനികഭാഷാകവികളിൽ ശക്തിമാന്മാർ
െചേയ്യണ്ടതു്” എന്നുള്ള തെന്റ അഭിപ്രായെത്ത ഒന്നുകൂ
ടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും തെന്റ ആ “അസാമാന്യമായ
നിർബന്ധെത്ത ഉേപക്ഷിക്കാെതതെന്ന ഒരു സരസ
കാവ്യം നിർമ്മിക്കാവുന്നതല്ലേയാ” എന്നു പരീക്ഷിക്കു
വാനാണു് താൻ ആ കാവ്യം തർജ്ജമ െചയ്തെതന്നു
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും െചയ്തു. അേപ്പാഴേത്തയ്ക്കു്
അവിടെത്ത മതത്തിനു പ്രാമാണികന്മാരായ സകല
േകരളീയകവികളുേടയും സമ്മതം കിട്ടി. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
തമ്പുരാനും അനുയായികളും ആ പക്ഷത്തിൽ േചർ
ന്നു. േക.സി.േകശവപിള്ള ഷഷ്ടിപൂർത്തിഷഷ്ടി രചിച്ച
തും ജഗന്നാഥപണ്ഡിതരുെട കരുണവിലാസം തർ
ജ്ജമ െചയ്തതും ആ പ്രാസരീതിെയ അങ്ഗീകരിച്ചു
തെന്നയായിരുന്നു. 1080-നു േമൽ അേദ്ദഹം മരുമക
െന്റ പക്ഷത്തിേലയ്ക്കു മാറി. 1083-ൽ കാേളജു മല
യാളസമാജത്തിെന്റ വാർഷികേയാഗത്തിൽ അമ്മാ
വെന അധ്യക്ഷപീഠത്തിൽ ഉപേവശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു
മരുമകെന്റ സന്നിധിയിൽ ആ കവിമുഖ്യൻ പ്രസ്തുത
പ്രാസത്തിെന്റ ദീക്ഷെകാണ്ടു ഭാഷാകവിതയ്ക്കു സം
ഭവിക്കാവുന്ന േദാഷങ്ങെള വിവരിച്ചു. അമ്മാവൻ അവി
െടെവച്ചുതെന്ന ആ അപവാദത്തിെല വാദമുഖങ്ങെള
ഖണ്ഡിച്ചു. പിന്നീടു കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു് ആ വിഷ
യം അതിപ്രചണ്ഡമായ ഒരു വാദപ്രതിവാദേകാലാ
ഹലത്തിനു നിദാനീഭവിച്ചു. േക.സി.േകശവപിള്ളയും,
വി.സി.ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരും ഒഴിെക മറ്റുള്ള വാസ
നക്കാരായ കവികൾ ആരും മരുമകെന്റ പാർശ്വത്തിൽ
േചർന്നില്ല.
“വാസന്തീമധുവാർന്ന വാക്കിനു സജാതീയ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം തീർപ്പതു ൈകരളീമഹിളതൻ
മങ്ഗല്യമാേണാർക്കണം;
ഹാ! സംസത്തിലയസംശയം പഴയതിൽപ്പാഴായ്പ്പറഞ്ഞാൽ പരീഹാസം സത്തുക്കളുൾത്തടത്തിലതിയായ്
െചയ്യുന്നതാശ്ചര്യേമാ?”

എന്നു വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും
“പ്രാേയണ ദ്രാവിഡെച്ചാല്കളിലിടകലരും
പ്രാസസൗഭാഗ്യമുെണ്ടന്നാേയ േലാകം രസിക്കൂ; കവിതയിലതിനാൽ

ഭൂടിപക്ഷെത്ത േനാക്കി
ചാേയണം നമ്മളേങ്ങാ,ട്ടതിനിടയിൽ െവറും
വാഗ്വിവാദം തുടങ്ങിേപ്പാേയച്ചാൽ കാര്യമുേണ്ടാ?”

എന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും അവരുെട നിഷ്കൃഷ്ടമായ
അഭിപ്രായം േരഖെപ്പടുത്തി. ആ വാദത്തിൽ ഞാൻ പ്രാ
സേപ്രമികളുെട പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ മരുമ
കൻ ഇരുകൂട്ടർക്കും സമ്മതമായ ഒരു സന്ധി എഴുതിയു
ണ്ടാക്കുകയും അതു് എല്ലാവരും അങ്ഗീകരിക്കുകയും
െചയ്തു. അതിെല ചില വാക്യങ്ങളാണു് അടിയിൽ കാ
ണുന്നതു്.
“നാട്ടുനടപ്പുേപക്ഷിക്കുന്നതു ശരിയെല്ലന്നും കഴിയുന്നതും

അതു വൃത്തിയായി അനുസരിക്കണെമന്നുമുള്ള അഭിപ്രാ
യത്തിൻേപരിലാണു് എെന്റ ഗുരുവായ മാതുലപാദർ
ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ സ്വരവ്യഞ്ജൈനകരൂപ്യം
െചയ്യാൻ തുടങ്ങിയതു്. േകശവപിള്ളപ്രഭൃതികൾക്കു
പരിഷ്കാരികളാകുവാൻ പരിഭ്രമമാെണങ്കിൽ പ്രകൃത
പ്രാസെത്ത അവർ നിേശ്ശഷം ഉേപക്ഷിച്ചുെകാള്ളെട്ട.
പരേമശ്വരയ്യർ മുതൽേപർക്കു് ഈ പ്രാസം രസിക്കുന്ന
പക്ഷം അവർ അതിെന പരിഷ്കരിച്ച മട്ടിൽത്തെന്ന
ഉപേയാഗിച്ചുെകാള്ളുകയും െചയ്യെട്ട.” ചുരുക്കത്തിൽ
പറയുകയാെണങ്കിൽ നിരർത്ഥകപദങ്ങൾ ദ്വിതീയാ
ക്ഷരപ്രാസം സാർവത്രികമായി ദീക്ഷിച്ചാൽ കടന്നുകൂ
ടുെമന്നുള്ളതുെകാണ്ടു് ആ നിർബന്ധം േവെണ്ടന്നുെവ
യ്ക്കുകയാണു് നല്ലെതന്നു് ഒരു കൂട്ടർ; അർത്ഥെത്ത
ബലികഴിച്ചു പ്രാസം പ്രേയാഗിക്കുന്നതു ശരിയെല്ലങ്കിലും
ആ േദാഷംകൂടാെത സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു് ഐക
രൂപ്യം വരുത്തി ആ പ്രാസം ഘടിപ്പിക്കുന്നതു ശ്രവണ
സുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുെമന്നുള്ളതിനാൽ അങ്ങെന െച
യ്യുവാൻ ശക്തന്മാരായ കവികൾ ശ്രമിക്കണെമന്നു
മേറ്റകൂട്ടർ. ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു ഇരുകക്ഷികളുേടയും
വീക്ഷണഗതികൾക്കു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം; അെതാ
രു വ്യത്യാസമാെനന്നു പറയുവാൻ പാടുള്ളതുമല്ല. “കൃ
തിസമുചിതമട്ടിൽ പ്രാസമൂന്നി പ്രേയാഗിപ്പതിനു കഴി
യുേവാെനങ്ങർത്ഥഭങ്ഗപ്രസങ്ഗം?” എന്നുള്ള വസ്തു
തത്വം അനപലപനീയമായിത്തെന്ന അവേശഷിച്ചു.
ഈ വാദം മുഴുവൻ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ നിബന്ധി
ക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രമായിരുന്നു. ഭാഷാവൃ
ത്തങ്ങളിൽ ദീക്ഷിക്കുന്ന ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ
സ്വരവ്യഞ്ജൈനകരൂപ്യം േവണെമന്നില്ല. സംസ്കൃത
ച്ഛന്ദസ്സുകളിൽത്തെന്ന അനുഷ്ടുപ്പു്, ഉപജാതി, ആര്യ
ഇവയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാസമുേപക്ഷിച്ചു േശ്ലാ
കാർദ്ധംേതാറും ആദ്യക്ഷരപ്രാസങ്ങൾക്കു സാരൂപ്യം
വരുത്തിയാൽ മതി; ഒരു ഗുരുേവാേടാ ഒന്നിലധികം
ലഘുക്കേളാേടാ ആരംഭിക്കുന്ന ഇതരവൃത്തങ്ങളിലും
അതു േവണെമങ്കിൽ ഒഴിച്ചുനിർത്താം. എന്നാൽ വസ
ന്തതിലകം, ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം, സ്രഗ്ദ്ധര മുതലായി
ദീർഘാക്ഷരംെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളിൽ
സജാതീയദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം സർവഥാ അനുേപ
ക്ഷണീയംതെന്ന. തർജ്ജമയിൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം
കഴിയുന്നിടേത്താളം പ്രേയാഗിച്ചാൽ മതി. ഇവെയല്ലാ
മാണു് ഇന്നു ഭാഷാകവിപ്രമുഖന്മാരുെട ഇടയിൽ ഈ
വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള സർവസമ്മതങ്ങളായ നിയ
മങ്ങൾ.

ഭാഷാഗദ്യം
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഭാഷാഗദ്യകൃതികൾ എല്ലാം
ബുക്കുകമ്മിറ്റിയുെട അധ്യക്ഷെനന്നനിലയിൽ അവിടു
ന്നു സ്വയം രചിക്കുകേയാ മറ്റംഗങ്ങെളെക്കാണ്ടു നക്ക
െലഴുതിച്ചു പരിേശാധിച്ചു പരിഷ്കരിക്കുകേയാ െച
യ്തിട്ടുള്ളതാെനന്നു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേധാലിഖി
തങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
(46) ഒന്നാംപാഠം, (47) രണ്ടാംപാഠം, (48) മൂന്നാംപാ
ഠം, (49) വിജ്ഞാനമഞ്ജരി, (50) ഇംഗ്ലണ്ടുചരിത്രം, (51)
ഇൻഡ്യാചരിത്രം, (52) തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം, (53)
ധനതത്വനിരൂപണം, (54) സന്മാർഗ്ഗസങ്ഗ്രഹം. തി
രുവിതാംകൂർ ചരിത്രം മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാ
വിേനയും രാമവർമ്മമഹാരാജാവിേനയും വിഷയീക
രിച്ചു മാധവരായർ ദിവാൻജി ഇംഗ്ലീഷിൽ രചിച്ച ഒരു
പാഠപുസ്തകത്തിെന്റ തർജ്ജമയാണു്. ബന്ധനത്തിനു
മുൻപുള്ള കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഡ്യാവിവരണം
ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളും, കണക്കുപുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും
ഭാഗങ്ങളും, േക്ഷത്രവ്യവഹാരം ഒന്നാംഭാഗവും, ഭൂവിവ
രണവും കൂടി ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ടു്. 1056-ൽ കമ്മിറ്റി
പുനരുദ്ധൃതമായതിനുേമൽ രചിച്ചതാണു് (55) സന്മാർ
ഗ്ഗപ്രദീപം, (56) സന്മാർഗ്ഗവിവരണം, (57) േലാകത്തി
െന്റ ൈശശവാവസ്ഥ, (58) ആേരാഗ്യരേക്ഷാപായം,
(59) യുവാക്കന്മാേരാടുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ, (60) മഹച്ചരി
തസങ്ഗ്രഹം, (61) അൿബർ എന്നീ കൃതികൾ. ഇവ
െയപ്പറ്റിെയാന്നും ഇവിെട വിസ്തരിക്കുവാൻ സമയമില്ല.
േചാേദ്യാത്തരരൂപത്തിൽ രചിക്കുന്ന സന്മാർഗ്ഗസങ്ഗ്ര
ഹത്തിെല ഭാഷയുെട രീതി സർവഗുണസമ്പൂർണ്ണമാ
കുന്നു. േനാക്കുക സന്മാർഗ്ഗേബാധത്താൽ എെന്തന്നു
ള്ള പ്രശ്നത്തിനു് ഉത്തരം. “അതു നമുക്കു സ്വഭാവജ
ന്യമായ ഒരു ജ്ഞാനവിേശഷമാകുന്നു. ഇതരപ്രാണി
കൾക്കു് ഇല്ലാത്തതായ ആ ജ്ഞാനവിേശഷത്താലാ
കുന്നു ഇന്നതു ഗുണം, അതിനാൽ അതു ഗ്രാഹ്യമാണു്;
എന്നും ഇന്നതു േദാഷം അതിനാൽ അത് ത്യാജമാ
ണു്; എന്നും മറ്റും നാം ഗുണേദാഷങ്ങെള വിേവചിച്ചറി
യുന്നതു്. ഏതന്മൂലമായിട്ടാകുന്നു നമുക്കു ഗുണേദാഷങ്ങ
ളിൽ േസ്നഹേദ്വഷങ്ങൾ േതാന്നുന്നതു്. ഈശ്വരനാൽ
മനുഷ്യജാതിക്കുമാത്രം ദത്തമായിരിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാ
നം പഠിത്തംെകാണ്ടു പ്രബലീഭവിക്കുകയും ശാസ്ത്രാദി
കളാൽ ദൃഢീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതിൽനി
ന്നാകുന്നു സന്മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതു്.” ഏകേദശം
എണ്പതുെകാല്ലേത്താളം പഴക്കമുള്ളതാണു് പ്രസ്തുത
ഗ്രന്ഥം. ഇന്നും അതിൽക്കാണുന്നതുതെന്നയാണു് ഭാ
ഷയിെല ഉപന്യാസൈശലി. അതുവെര അത്തരത്തിൽ
സൂക്ഷ്മവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ഗദ്യരീതി മലയാളം
കണ്ടിരുന്നില്ല. സന്മാർഗ്ഗവിവരണം കുേറക്കൂടി ഉയർ
ന്ന ക്ലാസ്സുകളിേലയ്ക്കുള്ള പുസ്തകമാണു്. പ്രാേയണ
സന്മാർഗ്ഗപരങ്ങൾതെന്നയാണു് അതിെലയും വിഷയ
ങ്ങൾ. സന്മാർഗ്ഗപ്രദീപത്തിെല പ്രതിപാദ്യവും അതിൽ
നിന്നു് അധികം വിഭിന്നമല്ല. വിജ്ഞാനമഞ്ജരിയിൽ
ആവിയന്ത്രം, കൂലി തുടങ്ങിയ ഇതരവിഷയങ്ങേളയും
സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യകാലത്തു ധാരളം സംസ്കൃതപ
ദങ്ങൾ അവിടുന്നു പ്രേയാഗിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള
തു പരമാർത്ഥംതെന്ന; പേക്ഷ ഭാഷയിെല ശബ്ദേകാ
ശം തന്നിമിത്തം പരിപുഷ്ടമായി എന്നുള്ള വസ്തുതയും
നാം വിസ്മരിക്കരുതു്. കാലം നീങ്ങുംേതാറും അവിട
െത്ത ൈശലിയ്ക്കുള്ള സാരള ്യവും കൂടിവന്നു. അവിടുന്നു്
ആ പരിവർത്തനെത്തക്കുറിച്ചു് ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചിരി
ക്കുന്നു. “എങ്ങെനയായാലാണു് പ്രതിപാദ്യമായ വിഷ
യം വായിക്കുന്നവർക്കു വിരസതയും േക്ലശവും കൂടാെത
സുഗ്രഹമായി ഭവിക്കുന്നതു് അങ്ങെനയുള്ള രീതിയിൽ
വാചകെമഴുതണെമന്നു മാത്രേമ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ മു
ഖ്യമായി കരുതാറുള്ളു. എന്നാൽ ശബ്ദസൗഷ്ഠവെത്ത
യും വാചകഭങ്ഗിേയയും വാചകശുദ്ധിേയയും േകവലം
അനാദരിച്ചു. വിഷയവിശദീകരണെത്ത മാത്രം ഉേദ്ദ
ശിച്ചു ശുദ്ധജലപ്രായമായ വാചകെമഴുതുന്നതു് അത്ര
നന്നെല്ലന്നാണു് എെന്റ അഭിപ്രായം.” മുൻനിർേദ്ദശിച്ച
ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുപുറെമ ഭാഷാേപാഷിണീ സഭാസേമ്മള
നങ്ങളിലും മറ്റും അവിടുന്നു് അേനകം സാരഗർഭങ്ങളായ
പ്രസങ്ഗങ്ങളും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

മുക്തകങ്ങൾ
സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും േലഖന രൂപത്തിലും മറ്റും
അേനകം േശ്ലാകങ്ങൾ മഹാകവി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയി
ലും അവിടെത്ത കാവ്യങ്ങളുെട ഗുണങ്ങൾ പ്രാേയണ
നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ എടുത്തു
കാണിക്കാം. ആദ്യേത്തതു ഏട്ടൻതമ്പുരാന്നും രണ്ടാ
മേത്തതു ൈകകുളങ്ങര രാമവാരിയർക്കും അയച്ചതാ
ണു്.
“ഹാരാ ഇവ ശ്വപചയൗവതകാചദാമ്നി

താരാ ഇവാവിലനഭസ്യനേഭാവിഭാേഗ
ഹംസാ ഇേവാദ്ധതബകാവലിസിന്ധുതീേര
േശ്ലാകാ അലക്ഷിഷത േകരളപത്രികായാം.”
“അമന്ദരയമന്ദരഭൂമണഘൂർണ്ണമാനാർണ്ണവപ്രസൃത്വരസുധാരേസാത്തരതരങ്ഗഭങ്ഗാവൈഹഃ
അനർഗ്ഗളവിനിർഗ്ഗളത്സരസൈവഖരീവിഭ്രൈമസ്സുധീജനമേനാഹേരാ ജയതി വാമേദവസ്തവഃ.”

ഉപസംഹാരം
ഉന്നതമായ പ്രഭുത്വം, ഉൽക്കൃഷ്ടമായ ഐശ്വര്യം, അനു
രൂപമായ ദാമ്പത്യം, അനന്യസുലഭമായ പാണ്ഡിത്യം,
പ്രശസ്യമായ കവിത്വം, പ്രഭൂതമായ യശസ്സു് ഇത്യാദി
വിവിധാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈശ്വരൻ യൗവനാരംഭത്തിൽ
ത്തെന്ന സമ്മാനിച്ചിരുന്ന േകരളവർമ്മേദവനു േവണ
െമങ്കിൽ അവെകാണ്ടുതെന്ന ജന്മസാഫല്യം സിദ്ധി
ച്ചതായി കരുതി യാെതാരു കായേക്ലശവും കൂടാെത
കാലയാപനം െചയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടു
ന്നു സ്വജീവിതെത്ത േഭാഗസാധനമായല്ല പരിഗണി
ച്ചതു്. അതിനു ധാർമ്മികമായ ഒരു സേന്ദശ വാഹക
ത്വമുള്ളതായി ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന ധരിച്ചു; ആ ധാര
ണയ്ക്കനുസരിച്ചു ദിനകൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഓേരാ
ദിവസവും തനിക്കു ലഭിക്കുന്ന ഓേരാ നിമിഷകലയും
ആ സുഗൃഹീതനാമാവു പരാർത്ഥമായി വിനിേയാഗി
ച്ചു. “സേന്ദഹം േവണ്ട പരനുപകാരത്തിനാകാത്തെത
ങ്കിൽ കിംേദഹംെകാെണ്ടാരു ഫലമിഹ പ്രാണിനാം
േക്ഷാണിതന്നിൽ?” എന്ന സദാചാരവാക്യം അവിടുന്നു
മയൂരസേന്ദശത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചതു് ഒരു അനുഭവസ്ഥെന്റ
നിലയിലാണു്. ആ വിനയം, ആ ആർജ്ജവം, ആ മിത
ഭാഷിത്വം, ആ ഹൃദയാവർജ്ജനപാടവം, ആ അകുേതാ
ഭയത, ആ ആഡംബരൈവമുഖ്യം, ആ പരഗുണകാംക്ഷ,
ആ േലാേകാപകാര വ്രതം തുടങ്ങിയ അവിടുെത്ത ഗണ
നാതീതങ്ങളായ മേനാഗുണങ്ങെള എത്ര പ്രശംസിച്ചാ
ലാണു് മതിയാകുക? ധനത്തിെന്റ സമ്പാദനത്തിലല്ല
സംവിഭാഗത്തിലാണു് അവിടുന്നു് ആനന്ദിച്ചതു്. കലാ
േപാഷണത്തിനുേവണ്ടി കടം വാങ്ങിയും ധനവ്യയം െച
യ്യുവാൻ അവിടുന്നു് മടിച്ചിരുന്നില്ല. സാഹിത്യത്തിെന്റ
സമുൽക്കർഷത്തിനുേവണ്ടി സ്വാത്മാവിെനേപ്പാലും
ബലികഴിപ്പാൻ ആ മഹാത്മാവു സദാ സന്നദ്ധനായി
രുന്നു. േകരളസാഹിത്യത്തിനു എവിെടെയങ്കിലും സ്ഥാ
നമുെണ്ടങ്കിൽ അവിെട േകരളവർമ്മേദവനും സ്ഥാനമു
ണ്ടു്.
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മാേവലിക്കരെകാട്ടാരം
വടേക്ക മലബാറിെല േകാലസ്വരൂപം ആദികാലത്തു്
ഉദയമങ്ഗലത്തുേകാവിലകെമന്നും പള്ളിേക്കാവിലക
െമന്നും രണ്ടു ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു. പള്ളിേക്കാവില
കത്തിനു പള്ളി എന്നും പുതുപ്പള്ളി എന്നും രണ്ടു ഉപശാ
ഖകളുണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ പള്ളിേക്കാവിലകം കാ
ലാന്തരത്തിൽ ചിറയ്ക്കൽ, െചങ്ങൽ (െചങ്കൽ), േകാ
ണിേശ്ശരി, േതവണേങ്കാടു്, പടിഞ്ഞാറു് എന്നു് അഞ്ചും
കുടുംബങ്ങളായി േവർെപട്ടു. പുതുപ്പള്ളിേക്കാവിലകത്തി
െല ഒടുവിലെത്ത അങ്ഗങ്ങൾ 1030-ാമാണ്ടു തിരുവി
താംകൂറിൽ കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽെവച്ചു അന്യംനിന്നു.
1010-ാമാണ്ടു േതവണേങ്കാടു െചങ്ങേക്കാവിലകത്തിൽ
ലയിച്ചു. െചങ്ങേക്കാവിലകത്തിെന്റ പ്രശാഖകളാണു്
ഇന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിതങ്ങളായിക്കാണു
ന്ന മാേവലിക്കര, പ്രായിക്കര, എണ്ണക്കാടു് എന്നീ മൂന്നു
െകാട്ടാരങ്ങൾ. ആദ്യെത്ത രണ്ടിേന്റയും സന്നിേവശം
മാേവലിക്കരത്താലൂക്കിലും മൂന്നാമേത്തതിേന്റതു തിരുവ
ല്ലാത്താലൂക്കിലുമാണു്. ഉദയമങ്ഗലത്തു േകാവിലകവും
േമത്തല, കുഞ്ഞി, നടുവിൽ, െചറിയ എന്നു നാലായി പി
രിഞ്ഞു. കുഞ്ഞിേക്കാവിലകം 665-ാമാണ്ടുതെന്ന കുറ്റിയ
റ്റുേപായി. നടുവിെലേക്കാവിലകക്കാരും െചറിയ േകാ
വിലകക്കാരും തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ ആറന്മുളയിൽ
താമസിക്കുന്നു. േമത്തെല ഉപശാഖ െകാട്ടാരക്കര, മറി
യപ്പള്ളി, തിരുവല്ലാ എന്നീ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിേയ
റിപ്പാർത്തു. മറിയപ്പള്ളിക്കാർ ആദ്യം താമസിച്ചുവന്നതു
ചങ്ങനാേശ്ശരി െതേക്കെകാട്ടാരത്തിലാണു്. െകാട്ടാ
രക്കര 1029-ലും തിരുവല്ലാ 1068-ലും അവസാനിച്ചു.
മറിയപ്പള്ളി മാത്രേമ ആ വകയിൽ അവേശഷിക്കുന്നു
ള്ളു. െകാട്ടാരക്കര എന്നു് ഇവിെട പറഞ്ഞതു മാർത്താ
ണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തു് അസ്തമിതമായ
പഴയ െകാട്ടാരക്കരേക്കാവിലകമെല്ലന്നു പറേയണ്ടതി
ല്ലേല്ലാ. പുതുപ്പള്ളിേക്കാവിലകക്കാർ മുഴുവൻ െകാല്ലം
അഞ്ചാശതകത്തിൽ തെന്ന തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാ
ജകുടുംബത്തിൽ ആ ശാഖയിൽനിന്നു ദെത്തടുക്കെപ്പ
ട്ടേപ്പാൾ കൂെടേപ്പാന്നു് ആദ്യം െനടുമങ്ങാട്ടും കാലാന്ത
രത്തിൽ കാർത്തികപ്പള്ളിയിലും താമസിച്ചു. െചറിയ
േകാവിലകക്കാരും തിരുവിതാംകൂറിേലയ്ക്കു േപാന്ന
തു് ഒരു ദത്തിെന പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു. 920-നും 930നും ഇടയ്ക്കാണു് അവരുെട ആഗമനം; ആ പ്രതീക്ഷ
ഫലിക്കാത്തതുെകാണ്ടു് അവർ ആറന്മുളയിൽ താമസമു
റപ്പിച്ചു. പിന്നീടു ടിപ്പുവിെന്റ േചലക്കലാപകാലത്താണു്
ബാക്കിയുള്ള കുടുംബക്കാർ സ്വഗൃഹങ്ങളിൽനിന്നു പലാ
യനം െചയ്തു ധർമ്മരാജാവിെന അഭയം പ്രാപിച്ചതു്.
ഇതാണു് തിരുവിതാംകൂറിെല േകാലത്തിരി രാജാക്ക
ന്മാരുെട സംക്ഷിപ്തചരിത്രം.

ജീവിതചരിത്രം
േകരളവർമ്മേദവെന്റ േപ്രയസിയായ റാണി ലക്ഷ്മീബാ
യി മാേവലിക്കര െകാട്ടാരത്തിൽ 1023-ാമാണ്ടു കർക്ക
ടമാസം 10-ാംനു ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാ
വു മഹാപ്രഭത്തമ്പുരാട്ടിയും പിതാവു പള്ളത്തുെകാട്ടാര
ത്തിൽ രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനുമായിരുന്നു. ബാല്യ
ത്തിൽ മാതാവു തെന്നയാണു് സംസ്കൃതത്തിെല പ്രാഥ
മിക പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചതു്. അേതാടുകൂടി സങ്ഗീ
തം, ചിത്രെമഴുത്തു് മുതലായ കലകളിലും നിപുണമായി
പരിശീലനം െചയ്തു.1033-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 11-ാംനു
തിരുവിതാംകൂർമഹാരാജകുടുംബത്തിെല ഏകവംശവർ
ദ്ധിനിയായിരുന്ന ലക്ഷ്മീറാണി 24-ാമെത്ത വയസ്സിൽ
പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചേപ്പാൾ ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാ
ജാവു മാേവലിക്കരെകാട്ടാരത്തിൽനിന്നു സേഹാദരിക
ളായ രണ്ടു രാജകുമാരികെള ആ െകാല്ലം ധനു 14-ാംനു
ദെത്തടുത്തു. അവരിൽ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരിയായിരുന്നു
റാണി ലക്ഷ്മീബായി. ദേത്താടുകൂടി ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തത
മ്പുരാൻ എന്ന മേഹാന്നതമായ സ്ഥാനവും അവിടുേത്ത
യ്ക്കു ലബ്ധമായി. 1034 േമടം 13-ാംനു േകരളവർമ്മ
േദവൻ അവിടുെത്ത പള്ളിെക്കട്ടു കഴിച്ചു വലിയേകായി
ത്തമ്പുരാൻ എന്ന പദവിെയ അധിേരാഹണം െചയ്തു
എന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. സംസ്കൃതത്തിൽ ഉൽ
ക്കൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭർത്താവു പത്നിേയയും സങ്ഗീത
ശാസ്ത്രരഹസ്യങ്ങൾ പത്നി ഭർത്താവിേനയും പഠിപ്പി
ച്ചു. സങ്ഗീതത്തിൽ അവിടേത്തയ്ക്കുള്ള വാസനയും
അഭ്യാസവും അസാധാരണമായിരുന്നു; െവങ്കടാദ്രിഭാഗ
വതരുേടയും അനന്തരം കല്യാണകൃഷ്ണഭാഗവതരുേടയും
ശിക്ഷയിൽ ആ വിജ്ഞാനസമ്പത്തു് അത്യധികം ഉൽ
ക്കർഷെത്ത പ്രാപിച്ചു. വായ്പാട്ടിലും വീണാവദനത്തി
ലും ഒന്നുേപാെല വിദഗ്ദ്ധയായിരുന്നു അവിടുന്നു്. സ്ത്രീജന
ങ്ങൾക്കു പ്രേത്യക ൈനപുണ്യം സമ്പാദിക്കാവുന്ന ചിത്ര
െമഴുത്തു്, തയ്യൽ മുതലായ പല കലാവിദ്യകളിലും പ്രാ
വീണ്യം േനടുവാൻ അവിടേത്തയ്ക്കു് ഒരു പ്രയാസവുമു
ണ്ടായില്ല. 1056-ൽ ആ സുചരിതയ്ക്കു ലഭിച്ച സി.ഐ.
ബിരുദെത്തപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1076-ാമാണ്ടു
മിഥുനമാസം 2-ാംനു യായിരുന്നു അവിടെത്ത സ്വർഗ്ഗാ
േരാഹണം. അതിനുമുൻപു മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ
പല ആപത്തുകൾ സംഭവിച്ചു. കനിഷ്ഠസേഹാദരിയായ
ഭരണിതിരുനാൾ റാണി പാർവതീബായി ആറ്റിങ്ങൽ
ഇളയതമ്പുരാൻ 1069 കന്നി 31-ാംനുയും അവിടെത്ത
പുത്രന്മാരായ േരവതിതിരുനാൾ േകരളവർമ്മ 1071
വൃശ്ചികം 21-ാംനുയും ചതയംതിരുനാൾ രാമവർമ്മ
1076 ഇടവം 24-ാംനുയും അശ്വതിതിരുനാൾ മാർത്താ
ണ്ഡവർമ്മ ബി.ഏ. 1076 കന്നി 25-ാംനുയും നാടുനീങ്ങി
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്ഞിക്കു തെന്റ പൂർവ്വ കുടുംബമായ
മാേവലിക്കര ഉത്സവമഠം െകാട്ടാരത്തിൽനിന്നു രണ്ടു
രാജകുമാരിമാെര ദെത്തടുത്തു കാണണെമന്നുള്ള ആഗ്ര
ഹം 1076-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 16-ാംനു സഫലമായി.
ആ കുമാരിമാരാണു് ഇന്നു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവം
ശെത്ത അലങ്കരിക്കുന്ന മഹാറാണി േസതുലക്ഷ്മീബായി
സി.ഐ.യും, മഹാറാണി േസതു പാർവതീബായിയും.

ചില വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ
“യത്രാകൃതിസ്തത്ര ഗുണാ വസന്തി” എന്ന ആപ്തവാക്യ

ത്തിെന്റ പാരമാർത്ഥികതയ്ക്കു പ്രത്യക്ഷനിദർശന
മായിരുന്നു റാണി ലക്ഷ്മീബായി. ആ ആകാരസുഷമ,
ആ ബുദ്ധിൈവശിഷ്ട്യം, ആ വിവിധകലാകുശലത, ആ
പേരാപകാരതല്പരത ഇങ്ങെന പല അപൂർവ്വ സിദ്ധി
കൽകൾക്കു് അവിടുന്നു േകൾവിെപ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ
അവിടെത്ത മേനാൈധര്യമാണു് അവയിെലല്ലാം അതി
ശയിച്ചു പ്രേശാഭിച്ചതു്. ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാ
വു് തെന്റ ഭാഗിേനയി, ഭർത്താവു ബന്ധനസ്ഥനായേപ്പാൾ
മെറ്റാരു വരെന സ്വീകരിക്കാെതയിരിക്കയിെല്ലന്നു ദൃഢ
മായി വിശ്വസിച്ചു. അതിെനപ്പറ്റി വിശാഖവിജയത്തിൽ
േകരളവർമ്മ േദവൻ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“േസാഢാ കിയച്ചിരമിയം സുമസായകാർത്തിം?
മൂഢാ ഭേജൽ കമപി കാമുകമന്യേമവ
ഏവം വിചിന്ത്യ സ ദിനാനി ഭജങ്ഗതാരജന്മാ നിനായ കുലേശഖരരാമവർമ്മാ.

നാഹം കദാപി പുരുഷാന്തരമാശ്രയിേഷ്യ
േമാഹം വിഹായ നൃപതിർമ്മഹതാം മേതന
ബന്ധാദ്വിേമാച്യ ദയിതം ദയയാ മയാ തം
സന്ധാസ്യതീതി സഹിതാശമൂവാസ രാജ്ഞീ.
ഗൃഷ്ണാതി യാവദിതരം കമിതാരേമഷാ
േയാഷാസ്വഭാവസുലേഭന കുതൂഹേലന
മുഞ്ചാമി താവദഗതിം പതിേമതദീയം
ബന്ധാതിദി ക്ഷിതിപതിർമ്മതിമാബബന്ധ.”

ആ മഹാകാവ്യത്തിെല ചതുർത്ഥസർഗ്ഗം വായിച്ചാലറി
യാം ഭർത്താവിെന രക്ഷിക്കുന്നതിന്നും ഗത്യന്തരമിെല്ല
ങ്കിൽ അനുഗമിക്കുന്നതിന്നും ആ വീരക്ഷത്രിയ അനുഷ്ഠി
ച്ച പുളകപ്രദമായ കൃത്യപരിപാടി. െവറുേതയല്ല വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാൻ മയൂരസേന്ദശത്തിൽ
“ധീരത്വത്താലനതിശയിേത! പൂരുഷന്മാരുമന്ത-

സ്സാരത്താൽ നിൻസദൃശത കലർേന്നെറയിപ്പാരിലില്ല;
േനരേത്ര ഞാന്നിരുപമഗുേണ! നിെന്റ
ൈധര്യെത്തയാണിേന്നരേത്താർക്കുന്നതു ദൃഢതരാലംബമായംബുജാക്ഷി!”

എന്നു് ആ മഹതിെയ വാഴ്ത്തീട്ടുള്ളതു്.

കൃതികൾ
സങ്ഗീതത്തിൽ മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തിലും അവിട
േത്തയ്ക്കു നല്ല വാസനയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ചില
േസ്താത്രങ്ങളും ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളുമല്ലാെത അവി
ടുന്നു മെറ്റാന്നും രചിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അവിടെത്ത
ഗാനങ്ങൾക്കു സവിേശഷമായ മാധുര്യമുണ്ടു്. (1) നളച
രിതം പതിന്നാലുവൃത്തം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (2) േഗാ
പികാവസ്ത്രാപഹരണം പത്തുവൃത്തം ൈകെകാട്ടിക്കളി
പ്പാട്ടു്, (3) മഹിഷമർദ്ദിനീേസ്താത്രം, (4) പാർവതീേസ്താ
ത്രം രെണ്ടണ്ണം, (5) േഗാപികാഗീത, (6) മാരൻപാട്ടിെന്റ
മട്ടിൽ ഒരു വിരഹിണീപ്രലാപം, (7) ഒരു വാതിൽതുറ
പ്പാട്ടു് എന്നീ മലയാളം പാട്ടുകളും (8) ശാകുന്തളം എന്ന
ഒരു തമിഴ് പാട്ടും ആ കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ നളചരിതം മാത്രേമ അച്ചടി
ച്ചിട്ടുള്ളു. ശാകുന്തളം ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകൾക്കു
പാടിക്കളിക്കുവാൻ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തതാണു്.
“ചന്തിരരാകിയ ദുഷ്ഷന്തർ തമ്മുെട

ചന്തിരികയാകും കീർത്തിതെന്ന
പാരിടെമങ്കും പരക്കേവ വിട്ടു
പാലിത്തിരുന്താർ മഹാരാജർ.
അന്തസമയത്തിൽ േവട്ടയിേലയാൈശ
വന്തുടേനയന്ത രാശാവും
േസനയും േതരുംവരവൈഴത്തു അവരാനന്തമാകേവ യാനം െചയ്താർ.
കാട്ടാളർകൾ വന്തു കുമ്പിട്ടു മിന്നാെല
കൂട്ടമാകെവ നടന്തുവിട്ടാർ.
ചാപശരങ്കൾ തരിത്തുെകാണ്ടു അവാൾ
ശ്വാക്കളുടേന വനത്തിൽ വന്തു.”

എന്നീ വരികൾ പ്രഥമവൃത്തത്തിലുള്ളവയാണു്.

േഗാപികാഗീത
ഈ കൃതി
“ജയ ജഗന്മയി! ജന്മേമാചനി!
ജയ ജഗൽക്കൃേത! ജീവദായിനി!
ജയ സുേലാചേന! സുന്ദരാനേന!
ജയ സുരാർച്ചിേത! സൂനസായേക!
ജയ ശശാങ്കചൂഡാങ്കുവാസിനി!
ജയ ശമാശ്രേയ! ശ്രീധരാനുേജ!
ജയ മഹാമനസ്സങ്കടാപേഹ!
ജയമേനാഹേര! മഞ്ജുഭാഷിണീ!”

എന്നിങ്ങെന േപാകുന്നു.

വിരഹിണീപ്രലാപം
ഭർത്താവിെന്റ വിപ്രേയാഗദുഃഖം അസഹനീയമായ
േപ്പാൽ അതിെന്റ ഉപശാന്തിക്കായി ശ്രീപത്മനാഭെന
പ്രാർത്ഥിച്ചു് അഭീഷ്ടസിദ്ധി വരുത്തുവാൻ രാജ്ഞി
സഖിേയാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതാണു് ഇതിെല വിഷ
യം.
“ജ്ഞാനേലാചനങ്ങാെലേപ്പാഴും ദയിതെന്റ

ആനന്ദജനകമാം രൂപവുേമാർത്തു നിത്യം
സ്നാനപാനാദിയിലുമാശെയന്നിേയ ഹന്ത!
ഞാേനവം വാണീടുേമ്പാളില്ലേയാ ദയാേലശം?
കാനനമതിലാകിലുെമന്നുെട
കനവേനാടു രമിച്ചു വസിപ്പാൻ
കാറണികുഴലികളണിയുെന്നാരു
മൗക്തികേമ! നീ െചയ്ക യത്നം.
കാൽക്ഷണംേപാലും നാഥം േവർവിടാേതാരു ഞാനും
രൂക്ഷമാം വിേയാഗമിെതങ്ങെന സഹിപ്പതു?
വീക്ഷണെമന്നിെലാന്നു ജാതമായീടുന്നാകിലിക്ഷണമഖിലവും ലഭ്യെമന്നറിഞ്ഞാലും.”

നളചരിതം
നളചരിതത്തിൽ ദമയന്തിയുെട പാർവ്വതീേസ്താത്രം വള
െര നന്നായിട്ടുണ്ടു്.
കല്യാണീ രാഗം:
“പാഹി പാഹി മാമുേമ വിേധഹി കുശലമാശു േമ!
സാഹമശരണാ ഭവാനി േമാഹവിരഹിതാ ഭവാനി!

(പാഹി)

ഭവതു സപദി േത ദയാ ഭവാനി! േമ കൃേതാദയാ
ഭർഗ്ഗമഹിഷി! ഭജനനിരതഭാഗ്യജലധിചന്ദ്രികാസി (പാഹി)
വിതര ഭർത്തൃദർശനം വിഷാദവിതതികർശനം
ഇതരൈദവതദ്വിേശഷമില്ലേയാ തേവശമഹിഷി?” (പാഹി)
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5 അനന്തപുരത്തു രാജരാജവർമ്മ
മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാൻ (1013–1088)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
അനന്തപുരത്തു രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ േക
രളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ േജ്യഷ്ഠസേഹാദ
രനായിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണേല്ലാ. അവിടെത്ത
മൂലകുടുംബെത്തക്കുറിച്ചും മാതാപിതാക്കന്മാെരക്കുറി
ച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും ആ പ്രകരണത്തിൽത്തെന്ന േര
ഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ
1013-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 9-ാംനു മകം നക്ഷത്രത്തിൽ
ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തുെകാട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു.
െചറുണ്ണി എന്നായിരുന്നു ഓമനേപ്പർ. ബാല്യത്തിൽ
തിരുവാർപ്പിൽ രാമവാരിയേരാടു സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാ
ഥമികപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ മാതുലനായ
രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അേന്തവാസി
യായിത്തീർന്നു. അവിടുന്നു മരുമകെന സംസ്കൃതത്തി
നുപുറെമ ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിച്ചു. 1024 ചിങ്ങമാസത്തിൽ
ഗുരുനാഥൻ തിരുവനന്തപുരത്തു റാണിലക്ഷ്മീബായി
െയ പള്ളിെക്കട്ടു കഴിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു താമസം
തുടങ്ങിയേപ്പാൽ മരുമകനും കൂെടേപ്പാന്നു. അവിെട
ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ പുത്രന്മാെര ഇംഗ്ലീഷു
പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കല്ലപ്പാറ ശങ്കരേമേനാേനാടു്
ആ ഭാഷ നല്ലേപാെല പരിശീലിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിൽ
വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചതു മാതുലൻ തെന്നയായിരുന്നു.
1027 മുതൽ 1029 വെര ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽ താമസി
ച്ചു. 1029-ൽ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാ
ന്നു. രണ്ടുെകാല്ലം പണ്ഡിതർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികേളാടു
തർക്കം പഠിച്ചു. 1031 വൃശ്ചികം 26-ാംനു മാേവലിക്കര
ചതയം നാൾ ഭാഗീരഥിഅമ്മ തമ്പുരാെന വിവാഹം
െചയ്തു. അതുവെര ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽ സ്വശാഖയുെട
കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അേദ്ദഹത്തിനു പ്രേത്യകമായി അേന്വ
ഷിേക്കണ്ടിവന്നില്ല. ആയിടയ്ക്കു കുടുംബത്തിൽ കാ
രണവനും അച്ഛൻതമ്പുരാെന്റ അനുജനുമായിരുന്ന
െകാച്ചപ്പേക്കായിത്തമ്പുരാൻ മരിച്ചു. അടുത്ത മൂപ്പനും
പ്രസിദ്ധമീമാംസകനുമായിരുന്ന ഇത്തമ്മൻ േകായി
ത്തമ്പുരാൻ മാേവലിക്കര െകാട്ടാരത്തിൽ വിവാഹം
െചയ്തു് അവിെട താമസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നതല്ലാെത
അനന്തരവേരാടുള്ള രസക്ഷയം നിമിത്തം ലക്ഷ്മീപുര
ത്തുെകാട്ടാരത്തിെല േയാഗേക്ഷമത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതി
പ്പിച്ചില്ല. മറുശാഖയിൽെപ്പട്ട ആളായിരുന്നു രാജരാജ
വർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ. തന്നിമിത്തം വിേശഷിച്ചും
ആ ശാഖയുെട കാര്യങ്ങൾ താൻതെന്ന േനാക്കാെത
നിർവ്വാഹമിെല്ലന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നുേചർന്നു. എങ്കി
ലും വീണ്ടും പല അവസരങ്ങളിലുമായി തിരുവനന്തപു
രത്തു േപായി അമ്മാവൻ ബാല്യത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന
വീണവായനയിൽ െവങ്കിടാദ്രി ഭാഗവതരുെട ശിഷ്യ
നായി പ്രാവീണ്യം േനടുകയും മഹാൈവദ്യൻ ൈവക്ക
ത്തു പാച്ചുമൂത്തതിേനാടു് ആയൂർേവ്വദശാസ്ത്രം സാങ്േഗാ
പാങ്ഗമായി അഭ്യസിച്ചു് അതിൽ അനന്യസുലഭമായ
പ്രേയാഗവിജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കുകയും െചയ്തു.
ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിൽ നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു
പാശ്ചാത്യൈവദ്യസമ്പ്രദായംകൂടി പരിചയിച്ചു ശസ്ത്രക്രി
യയിലും ഏെറക്കുെറ വിദഗ്ദ്ധനായിത്തീർന്നു.

അനന്തരകാലജീവിതം
1034-ൽ അമ്മാവൻ മരിച്ചേതാടുകൂടി കുടുംബച്ഛിദ്രം

മുത്തു ലക്ഷ്മീപുരത്തുെകാട്ടാരം തെന്റ ശാഖയ്ക്കു വാസ
േയാഗ്യമല്ലാെത തീരുകയാൽ 1040-ാമാണ്ടു കാർത്തി
കപ്പള്ളിേക്കായിക്കേലയ്ക്കു മാറിത്താമസിച്ചു. 1046-ൽ
അനന്തപുരത്തു െകാട്ടാരം അതിനടുത്തു തെന്ന പണി
യിച്ചു് അവിെട ആ ശാഖെയ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഈ സംഭ
വം ഞാൻ അന്യത്ര േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആയൂർേവ്വദ
ത്തിൽ തനിക്കു സിദ്ധിച്ചിരുന്ന അവഗാഹം അന്യരിലും
സങ്ക്രമിപ്പിക്കണെമന്നുള്ള ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി പേരാ
പകാരനിരതനായ അേദ്ദഹം പലേരയും ആ ശാസ്ത്രം
നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു് അതിൽ പ്രാേയാഗികപരിശീ
ലനവും നല്കി. ജാതിമതേഭദംകൂടാെതയായിരുന്നു ആ
അധ്യാപനം. ആ വിഷയത്തിൽ േകരളത്തിെല ഒന്നാമ
െത്ത ഭിഷഗാചാര്യനായി ആഢ്യനും അഭിജ്ഞനുമായ
അേദ്ദഹെത്ത പരിഗണിക്കണം. എണ്ണയ്ക്കാട്ടു േവലു
ൈവദ്യനും കണ്ണമങ്ഗലം െകാച്ചുകൃഷ്ണൻൈവദ്യനുമാ
യിരുന്നു പ്രഥമശിഷ്യന്മാർ. സ്വന്തം േമൽേനാട്ടത്തി
ലും ഒരു അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം ൈവദ്യശാല അരിപ്പാട്ടു്
ഏർെപ്പടുത്തി അതു പ്രശംസനീയമായ രീതിയിൽ നട
ത്തി.ആയുരന്തംവെര തിരുവിതാംകൂർഗവർെമ്മന്റിനു
ൈവദ്യസംബന്ധമായുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം വി
ദഗ്േധാപേദഷ്ടാവായിരുന്നു. 1056 തുലാമാസത്തിൽ
ഇത്തമ്മർേകായിത്തമ്പുരാൻ ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ച
േപ്പാൾ പരപ്പനാട്ടു വലിയരാജാവു് എന്ന സ്ഥാനം മൂ
പ്പുമുറയ്ക്കു് അേദ്ദഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചു. 1072-ാമാണ്ടു വൃ
ശ്ചികമാസം 25-ാംനു പത്നി മരിച്ചു. പ്രിയവൿതൃത,
കൃത്യനിഷ്ഠ മുതലായ പല സൽഗുണങ്ങളും കഥാപുരുഷ
നിൽ വിേശഷിച്ചു േശാഭിച്ചിരുന്നു. 1088-ാമാണ്ടു മകരമാ
സം 19-ാംനു അതിസാരേരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു ചരമഗതി
െയ പ്രാപിച്ചു. ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്രനായ മാേവലിക്കര
ഉദയവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ബി.ഏ.അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സീമന്തപുത്രനായിരുന്നു. അനന്തപുരത്തുെകാട്ടാരം
അത്യന്തം സമ്പത്സമൃദ്ധവും പണ്ഡിതമണ്ഡിതവുമാ
ക്കിത്തീർത്തതിനുേമലായിരുന്നു കഥാപുരുഷെന്റ പര
േലാകപ്രാപ്തി.

കവിത
19-ാമെത്ത വയസ്സുമുതൽ കുടുംബഭരണത്തിൽ വ്യാപൃത

നായിത്തീർന്ന മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാനു സാഹിത്യേസ
വനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഏറ്റവും വിരളമായിരുന്നു. ബാ
ല്യത്തിൽതെന്ന കവിതാ വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാ
സന 11-ാമെത്ത വയസ്സിൽ താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകരൂ
പത്തിൽ പ്രകടീഭവിച്ചു.
“ശീതം മാം ബാധേത രാത്രൗ ശീതാംശുസദൃശാനന!

അർത്ഥേയ തന്നിവൃത്ത്യർത്ഥം നിേചാളം ദാതുമർഹസി.”

ആ സംഭവെത്തപ്പറ്റി 1027-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ഉത്രംതിരു
നാൾ മഹാരാജാവു തെന്റ േജ്യഷ്ഠപുത്രനായ ശ്രീപ
ത്മനാഭൻതമ്പിയുെട മുഖത്തുനിന്നു േകട്ടേപ്പാൾ അതു
ഭാഷെപ്പടുത്തി വാങ്ങിെക്കാണ്ടു െചല്ലാൻ ആജ്ഞാപി
ക്കുകയും അതനുസരിച്ചു േകായിത്തമ്പുരാൻ രണ്ടു ഭാ
ഷാേശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്തു.
അവയിൽ രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കു
ന്നതു്.
“സകലാസു കലാസു ൈനപുണ്യംെകാണ്ടഖിലാനന്ദവിധായിധന്യശീല!
ചകലാസു പുതച്ചു സൗഖ്യേമല്പാനഭിലാഷം വളരുന്നു സത്യമേത്ര.”

അതിനുമുൻപുതെന്ന 1025-ാമാണ്ടു് ഉത്രംതിരുനാളിെന്റ
തുലാഭാര മേഹാത്സവം സംബന്ധിച്ചു് ഒരു രഥബന്ധ
േശ്ലാകം അവിടേത്തയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
1034-ാമാണ്ടു് അവിടുന്നും, 1069-ാമാണ്ടു ശ്രീമൂലംതിരുനാ
ളും ഓേരാ വീരശൃങ്ഖല സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി.

കൃതികൾ
1027 മുതൽ 29 വെര ഒന്നര വർഷം ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽ
താമസിക്കുന്നതിന്നിടയ്ക്കാണു് േകായിത്തമ്പുരാൻ (1)
പാലാഴിമഥനം, (2) സതീവിവാഹം, (3) സ്യമന്തകചരി
തം എന്നീ മൂന്നു ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളും (4) സർവ്വ
ജ്ഞവിജയം ആട്ടക്കഥയും നിർമ്മിച്ചതു്. 1053-ൽ തെന്റ

പുത്രന്മാെര മാേവലിക്കരെക്കാട്ടാരത്തിൽ സംസ്കൃതം
പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കണ്ടിയൂർ നാരായണപ്പിഷാ
രടിയുെട ആവശ്യെത്ത പുരസ്കരിച്ചു് അഗസ്ത്യഭട്ടെന്റ
ബാലഭാരതമഹാകാവ്യത്തിെല ആദ്യെത്ത മൂന്നു സർഗ്ഗ
ങ്ങൾക്കു “ലളിതാ” എെന്നാരു വിശിഷ്ടമായ വ്യാഖ്യാ
നം സംസ്കൃതത്തിലും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സർവ്വജ്ഞവിജയം ആട്ടക്കഥ
േകരളത്തിെല നൃത്യകലയിൽ േകായിത്തമ്പുരാനു സർ
വ്വേതാമുഖമായ വിജ്ഞാനവും അതിെന്റ പരിേപാഷണ
ത്തിൽ സാമാന്യാധികമായ ആസക്തിയും ഉണ്ടായിരു
ന്നു. സർവ്വജ്ഞവിജയത്തിെല ഇതിവൃത്തം കല്പിതമാ
ണു്. ആടിക്കാണാൻ െകാള്ളാവുന്ന ഒരു നല്ല പ്രബന്ധ
മാണതു്.
“നിശ്ചിൈത്യവം സ വിശ്വത്രുടനപടുതരാേടാപധാടീധുരീൈണ-

ർൈദ്ദേത്യാ േഘാരാട്ടഹാൈസർഝടിതി വിഘടിതാേനകൈശേലന്ദ്രശാഖഃ
വക്ത്രാന്തർവ്യക്തദംഷ്ട്രാപ്രകടിതവികടേപ്രാതഹര്യക്ഷരൂക്ഷഃ
പ്രക്ഷുേഭ്യാക്ഷുദ്രസത്വഃ ക്ഷിതിപതിതിലകം
ചാപവാനാപപാത”

എന്ന േശ്ലാകവും “തിങ്കളണിഞ്ഞ തിരുമുടിഭങ്ഗിയും”
എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശിവെന്റ േകശാദിപാദാന്തവർണ്ണനവും
മറ്റും വളെര നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

ബാലഭാരതവ്യാഖ്യ
ലളിതയിൽ േകായിത്തമ്പുരാനു സാഹിത്യം, അലങ്കാ
രം, വ്യാകരണം, സ്മൃതികൾ മുതലായ വിഷയങ്ങളി
ലുള്ള അവഗാഹം െതളിഞ്ഞുകാണാം. പ്രസ്തുതകാവ്യ
ത്തിനു വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം ക്രി.പി.1509-1530 ഈ
വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണേദവരായരുെട
മന്ത്രി സാലുവതിമ്മദണ്ഡനാഥൻ രചിച്ച മേനാഹരാ
എന്ന വ്യാഖ്യാനം അേദ്ദഹം വായിച്ചിരുന്നു; എങ്കിലും
സ്വകീയങ്ങളായ ആശയങ്ങളും അവിടവിെട ആവി
ഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ബംഹീയസീം വൃദ്ധിമുൈപതി വാർദ്ധിഃ”
എന്ന പാഠമാണു് സമീചീനെമന്നും, ബഹീയസീം എന്ന
പാഠാന്തരം അസത്താെണന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
“തേതാംബികാം ബാലികേയാസ്സ പാണിമഗ്രാഹയ
ദ്ഭ്രാത രമാപേഗയഃ” എന്ന േശ്ലാകാർദ്ധത്തിൽ ഗ്രഹി
ധാതുവിനു ദ്വികർമ്മകത്വം സാധൂകരിക്കുവാൻ പ്രൗഢ
മേനാരമയും മറ്റും പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
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പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം IV
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
42. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം
43. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)
44. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)
45. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)
46. പതിെനാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം
47. പതിെനാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)
48. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം
49. െകാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ
50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)
51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും
52. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)
53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ
54. െകാച്ചിയിെല ചില കവികളും കവയിത്രികളും
55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)
56. മലബാറിെല ചില കവികൾ

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1
2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3
4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4
5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5
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