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1



1 െചങ്കളത്തു വലിയ
കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാൻ (1033–1111)

ജീവിതചരിത്രം
െചങ്കളത്തു വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാെന േകരളീ�
യർ പരെക്ക അറിയുന്നതു സി. കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാൻ
എന്ന േപരിലാണു്. ‘വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാൻ’
എന്നു പറഞ്ഞതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗിേനയനും സുപ്ര�
സിദ്ധ കാഥികനുമായ എം.ആർ.െക.സി.യിൽ നിന്നു്
അേദ്ദഹെത്ത േവർതിരിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാകുന്നു.
‘െചങ്കളം’ എന്ന മലബാറിെല ഒരു പ്രശസ്തമായ തറ�
വാട്ടിൽ കഥാപുരുഷൻ 1033-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. മദിരാശി�
യിൽ േപായി ബി.ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചതിനുേശഷം േകാ�
ഴിേക്കാട്ടു ബി.ജി.എം. ൈഹസ്ക്കൂളിൽ ഒരധ്യാപകനായി.
ആ ൈഹസ്ക്കൂളാണു് പിൽക്കാലത്തു മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ�
േകാേളജായി വികസിച്ചതു്. അവിെടനിന്നു മാറിയതി�
നുേമൽ കുേറക്കാലം സാമൂതിരിേക്കാേളജിൽ പണി�
േനാക്കി. അതിനുേശഷം വീണ്ടും ബി.ജി.എം. ൈഹ�
സ്ക്കൂളിൽത്തെന്ന ഒരധ്യാപകനായി. പത്രപ്രവർത്തനം
മാർഗ്ഗമായും മറ്റുമുള്ള േലാകേസവനത്തിൽ അത്യന്തം
ഔത്സുക്യം േതാന്നിയിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിനു സർക്കാർ
ഉേദ്യാഗെമാന്നും കാമ്യമായിരുന്നില്ല. അന്നു േകരള�
ത്തിൽ ഗണനീയങ്ങളായ മലയാളപത്രങ്ങെളാന്നുമി�
ല്ലായിരുന്നു. 1059-ലാണു് അേദ്ദഹം ഡിഗ്രിവാങ്ങിയതു്.
ആ വർഷത്തിൽത്തെന്ന ബി.ജി.എം. ൈഹസ്ക്കൂളിെല
െഹഡ്മാസ്റ്റർ റ്റി. ജി. വറുഗീസ് ബി.എ. (പിന്നീടു െഡപ്യൂ�
ട്ടികളക്ടറും റാവുബഹദൂറും) അവിെട മെറ്റാരു ഉപാധ്യാ�
യനായിരുന്ന റ്റി.എം. അപ്പുെനടുങ്ങാടി (പിന്നീടു കുന്ദ�
ലതാകർത്താവു്, റാവു ബഹദൂർ, മലബാർ കളക്ടരാഫീ�
സിെല മലയാളം ട്രാൻേസ്ലറ്റർ) മൂളിയിൽ രാമൻ (ഡിസ്ത്രി�
ക്ട് േകാടതി ട്രാൻേസ്ലറ്റർ, കാട്ടുകണ്ടി) വട്ടാേമ്പായിൽ
ചാത്തുക്കുട്ടിൈവദ്യൻ, കണ്ണമ്പറ കൃഷ്ണനുണ്ണിനായർ മു�
തലായവരുെട സഹായേത്താടുകൂടി “േകരള പത്രിക”
എന്ന പത്രം കാളഹസ്തിയപ്പമുതലിയാരുെട വിദ്യാവി�
ലാസം അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു. േമേനാൻ
തെന്നയായിരുന്നു പത്രാധിപർ. അക്കാലത്തു് ഒരിക്കൽ�
ക്കൂടി സാമൂതിരിേക്കാേളജി അധ്യാപകനായി എങ്കി�
ലും ആ ഉേദ്യാഗം കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ രാജിെവച്ചു.
അതിനുമുമ്പു തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
“സന്ദിഷ്ടവാദി” മാധവരായർദിവാൻജിയുെട കാലത്തുത�
െന്ന നിന്നുേപാകയും 1054-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു്
ആരംഭിച്ച “േകരള ചന്ദ്രിക” ൈശശവത്തിൽത്തെന്ന
മരണം പ്രാപിക്കുകയുമാണു് െചയ്തതു്. ആ പൂർവകാല
കഥകെളാന്നും േമേനാെന അൈധര്യെപ്പടുത്തിയില്ല.
ആദ്യംമുതല്ക്കുതെന്ന അേദ്ദഹെത്ത രാഷ്ട്രീയ േലഖനങ്ങൾ�
െകാണ്ടു സഹായിക്കുവാൻ േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ�
നായനാരും (േകസരി എന്നു തൂലികാനാമം) സന്നദ്ധ�
നായി. േകസരി ഗണപതിക്കു കുറിച്ചതു േകരളചന്ദ്രിക�
യിലായിരുന്നു. എങ്കിലും േകരളപത്രികയിലാണു് അേദ്ദ�
ഹം സ്വച്ഛന്ദമായി വിഹരിച്ചതു്. പത്രിക പുറെപ്പട്ടതിനു്
അടുത്ത െകാല്ലം ബാംബയിൽ ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ
കാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാപിതമായി. ആ േപർ “ഭാരതമഹാജ�
നസഭ” എന്നു തർജ്ജമ െചയ്തതു േമേനാനാണു്. അന്നു�
മുതൽ പത്രിക േകരളത്തിെല കാൺഗ്രസ്സുപത്രമായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിഷ്പക്ഷമായ പ്രവർത്തനം സർക്കാ�
രിേന്റയും െപാതുജനങ്ങളുേടയും ബഹുമാനെത്ത ആർ�
ജ്ജിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർെമ്മന്റ് അേദ്ദഹത്തിനു റാവുസാ�
ഹിബ് എന്ന ബിരുദം നല്കുകയും േജാർജ്ജ് പഞ്ചമൻ
ചക്രവർത്തിക്കു െഡൽഹിയിൽെവച്ചു നടന്ന കിരീടധാ�
രണത്തിനു ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട പത്രാധിപന്മാരുെട പട്ടി�
കയിൽ അദ്ദഹെത്തക്കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
േകാഴിേക്കാട്ടു ഡിസ്ത്രിക്ട് േബാർഡ്, താലൂക്ക് േബാർഡ്,
മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ എന്നീ പ്രാേദശിക ഭരണകൂട�
ങ്ങളിെലല്ലാം അേദ്ദഹം അങ്ഗമായി െപാതുജനങ്ങെള
േസവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാൻ 1111-മാണ്ടു ചി�
ങ്ങമാസം 11-ാംനു യശശ്ശരീരനായി.

േകരളപത്രിക
േകരളപത്രികയുെട ആവിർഭാവെത്തക്കുറിച്ചു മുമ്പു പ്ര�
സ്താവിച്ചുവെല്ലാ. ആ പത്രം േമേനാനു ശരിക്കു നടത്തി�
െക്കാണ്ടുേപാകുവാൻ വളെര പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു.
അതിെനസ്സംബന്ധിച്ചു് അേദ്ദഹംതെന്ന ഇങ്ങെന പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “സാധാരണ ജനങ്ങൾെക്കന്നുേവണ്ട,
സംസ്കൃതത്തിലും നാട്ടുഭാഷയിലും ഒരു വിധം പാണ്ഡി�
ത്യമുണ്ടായിരുന്നവർക്കുംകൂടി വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങെള�
െക്കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉപകാരം എന്താെണന്നു നിശ്ച�
യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു പത്രിക ആരംഭിച്ച
ആദ്യകാലത്തു് എനിക്കും എെന്റ സഹായികൾക്കും
ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടു് അല്പെമാന്നുമല്ലായിരുന്നു. നാട്ടിൻ�
പുറങ്ങളിൽനിന്നു വർത്തമാനങ്ങളും േലഖനങ്ങളും എഴു�
തുവാൻ തക്ക ആളുകളില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു് അധികം
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതു്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവരിൽ ചിലർക്കു നാ�
ട്ടുഭാഷയിലുള്ള പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും അവയിേലയ്ക്കു
വല്ലതുെമഴുതുന്നതും തങ്ങളുെട അവസ്ഥയ്ക്കു കുറവാെണ�
െന്നാരു വിചാരംകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ചിലർ നാട്ടുഭാഷ�
യിൽ എെന്തങ്കിലും എഴുതുവാൻ ശീലമില്ലാത്തവരുമാ�
യിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്തവരും നാട്ടുഭാഷയിേലാ
സംസ്കൃതത്തിേലാ സാമാന്യം അറിവുള്ളവരുമായ ആളു�
കൾ-േകാടതിയിൽ ശീലിച്ചവരും ആധാരെമഴുത്തുകാരു�
െമാഴിെക-കവിതകൾ, എന്നുെവച്ചാൽ പദ്യരൂപമായ
കവിതകൾമാത്രം, എഴുതി ശീലിച്ചവരായിരുന്നതിനാൽ
ഗദ്യെമഴുതാൻ ഒട്ടുംതെന്ന ശീലമുള്ളവരായിരുന്നില്ല.
േകാടതിക്കാരുെട വാചകരീതി പത്രങ്ങൾക്കു വളെര
പറ്റിയതുമായിരുന്നില്ല.ഈവക കാരണങ്ങളാൽ ആദ്യ�
കാലത്തു േലഖകദൗർല്ലഭ്യം െകാണ്ടും ഞാൻ സാമാന്യം
ബുദ്ധിമുട്ടീട്ടുണ്ടു്,” ഈ വാക്യങ്ങൾ േമേനാെന്റ ഋജുവും
പ്രസന്നവുമായ ൈശലിേയയും ഉദാഹരിയ്ക്കുന്നു. അേതാ�
ടുകൂടി അപ്പുെനടുങ്ങാടിയുെട ഗൗരവമുള്ള വാക്യരീതിയും
േകസരിയുെട ഫലിതം അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം ഓളംെവ�
ട്ടുന്ന വാചകസമ്പ്രദായവും സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ പത്രിക�
യ്ക്കു ത്രിമൂർത്തികളുെട അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ച അവസ്ഥ
ൈകവന്നു. ഡാക്ടർ റ്റി. എം. നായർ എഡിൻബേറാ
നഗരത്തിൽ നിന്നു് അവിടെത്ത ൈവദ്യവിദ്യാലയത്തി�
െല പഠനക്രമം, ഭക്ഷണപരിപാടി മുതലായ വിഷയങ്ങ�
െള അധികരിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഒരു േലഖനപരമ്പര
എഴുതി അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1069-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു വാ�
ണിജ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇംഗ്ല�
ണ്ടിേലയ്ക്കു േപാേകണ്ടിവന്ന അവസരത്തിൽ അനുജൻ
േകാമുേമേനാനാണു് പകരം പത്രാധിപത്യം വഹിച്ചതു്.
േകാമുേമേനാൻ പുഷ്പഗന്ധനാടകത്തിെന്റ പ്രേണതാ�
വും ഒരു സാഹിത്യരസികനുമായിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭരണകാലത്താണു് വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അമ�
രുകശതകത്തിൽ വൃത്തഭങ്ഗമുെണ്ടന്നു് ഒരു വാദം
പത്രികയിൽ അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു വിമർശകൻ
ആരംഭിച്ചതു്. ആ േലഖകനു വൃത്തഭങ്ഗത്തിനും യതി�
ഭങ്ഗത്തിനും തമ്മിലുള്ള േഭദം അറിവില്ലായിരുന്നു. പ്ര�
സ്തുതവാദം കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി.
അഴിമതിക്കാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും സ്വാർത്ഥലു�
ബ്ധന്മാരായ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും േമേനാെന്റ പത്ര�
െത്തപ്പറ്റി വളെര ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങെന േകരള�
പത്രിക കുേറക്കാലം പുേരാഗമിച്ചേപ്പാൾ സാമ്പത്തിക�
മായ ൈവഷമ്യംനിമിത്തം അതു മുടങ്ങി; 1078-ാമാണ്ടു
വിദ്യാവിലാസം വിട്ടു് െസ്പേക്ടറ്റർ അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു
വീണ്ടും ഉദയം െചയ്തു. 1085-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പത്രത്തിെന്റ പ്ര�
ചാരം പിെന്നയും മന്ദീഭവിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു െചങ്കളത്തു െച�
റിയ കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാെന പത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള
ഭാരം ഏല്പിച്ചു കഥാപുരുഷൻ വിശ്രമം േനടി. 1087-ൽ
പുതിയ പത്രാധിപർക്കു തൃശ്ശൂരിേലയ്ക്കു േപാേകണ്ടിവരി�
കയാൽ വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാെന്റ പുത്രന്മാർ
അതു സ്വല്പകാലം നടത്തി. പിന്നീടു െക.വി. അച്യുതൻ�
നായരുേടയും അനന്തരം ദീപത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ സി.
േതാമസ്സിേന്റയും ൈകകളിേലയ്ക്കുമാറി. അച്യുതൻനായ�
രുെട കാലത്തു എം.ആർ. നായരും (സഞ്ജയൻ) േതാ�
മസ്സിെന്റ കാലത്തു േകായിപ്പള്ളി പരേമശ്വരക്കുറുപ്പുമാ�
യിരുന്നു അതിെന്റ സാഹിത്യഭാരവാഹികൾ. േകരളപ�
ത്രിക ഈയിടയ്ക്കു മാത്രമാണു് നിന്നുേപായതു്. ഇന്നു് ആ
േപരിൽ െകാച്ചിയിൽനിന്നു് ഒരു വാരിക പ്രചരിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. മലബാറിെല രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ ഉൽ�
ഗതിയുെട വിഷയത്തിൽ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി കഴിഞ്ഞും
സ്വല്പകാലേത്തയ്ക്കുകൂടി ജീവിയ്ക്കുവാൻ േയാഗമുണ്ടായ പ്ര�
സ്തുത പത്രത്തിനു മേറ്റതു പത്രത്തിെനയുംകാൾ വലിയ
പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ആർക്കും വിസ്മരിക്കു�
വാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആനുഷങ്ഗികമായി മലബാറിെല
യുവാക്കന്മാർക്കു ലളിതമായ ഗദ്യരചന ശീലിക്കുന്നതി�
നും അതു പ്രേയാജകീഭവിച്ചു.



2 കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള
(1033–1079)

ഉപക്രമം
മലയാളക്കരയിൽ കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിളെയ�
േപ്പാെല ശേയാധനനായ ഒരു പത്രമുടമസ്ഥനും പത്രാ�
ധിപരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ഭാഷാസാ�
ഹിത്യത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സാഹായ്യം അനന്തവും അപ�
രിേമയവുമാകുന്നു. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�
നു് അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല കർമ്മകുശലനായ ഒരു അനു�
യായിേയയും ആജ്ഞാകാരേനയും കിട്ടിയതു ഭാഷയുെട
പരമഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിക്കരുേതണ്ടതാണു്. 1065
മുതൽ 1079 വെരയുള്ള 14 വർഷെത്ത പ്രയത്നംെകാ�
ണ്ടു് അേദ്ദഹം മലയാളത്തിനു ഭാരതീയ ഭാഷകളുെട ഇട�
യിൽ മഹനീയമായ ഒരു നില ൈകവരുത്തി. മെറ്റാരാ�
െളെക്കാണ്ടു സാധിക്കാവുന്നതല്ല അത്ഭുതാവഹമായ
ആ കാര്യം.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
വറുഗീസ് മാപ്പിള തിരുവിതാംകൂർ തിരുവല്ലാത്താലൂ�
ക്കിൽ നിരണത്തു കറുത്തനല്ലൂർ ഈപ്പേന്റയും അയി�
രൂർ െചറുകരക്കൂടംബശാഖയിൽെപ്പട്ട സാറാമ്മയുേട�
യും കനിഷ്ഠപുത്രനായി 1033-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. സാറാ�
മ്മെയ കുഞ്ഞാണ്ടമ്മെയന്നും വിളിച്ചുവന്നു. ഈപ്പെന്റ
ജനനം 992-ആണ്ടും മരണം 1072-ാമാണ്ടുമായിരുന്നു.
മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ കണ്ടത്തിൽ
എന്ന കുടുംബത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയാണു് കറുത്തനല്ലൂർ.
യാേക്കാബായ വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ടതാണു് ധനാഢ്യ�
മായ ആ ൈക്രസ്തവകുടുംബം. ഈപ്പൻ ഒരു താലൂക്കു�
മുതല്പിടിക്കാരനായിരുന്നു. അന്നെത്തക്കാലത്തു് ആ
ഉേദ്യാഗം മാന്യകുടുംബങ്ങളിെല അങ്ഗങ്ങൾക്കു മാ�
ത്രേമ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളു. “കറത്താലിെല വലിയ മുതല്പി�
ടിക്കാരൻ” എന്ന േപരിലാണു് അേദ്ദഹം ജനങ്ങളുെട�
യിടയിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്നതു്. അടുത്തുള്ള ഒരു നാട്ടാ�
ശാെന്റ എഴുത്തുപള്ളിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രാഥമിക
പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു; അന്നുതെന്ന പുസ്തകപാരായ�
ണത്തിൽ അഭിരുചി പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുകയും, എഴുത്തച്ഛൻ,
കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ തുടങ്ങിയ മഹാകവികളുെട കൃതികൾ
നിരന്തരമായി വായിച്ചു ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ പ്രായ�
ത്തിൽക്കവിഞ്ഞുള്ള പരിചയം സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്തു.
പിന്നീടു േകാട്ടയത്തു സി.എം.എസ്. സ്ക്കൂളിൽ േപായി
ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തം ആരംഭിച്ചു. വറുഗീസ്മാപ്പിളയ്ക്കു ൈഹ�
ന്ദവസാഹിത്യത്തിെന്റയും സംസ്കൃതഭാഷയുെടയും േനർ�
ക്കു അളവറ്റ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു; സംസ്കൃതത്തിൽ
സാമാന്യജ്ഞാനംകൂടാെത ഭാഷാേപാഷണം സുകരമ�
െല്ലന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അവഗാഢമായ അഭി�
പ്രായം. തന്നിമിത്തം സംസ്കൃതഭാഷയിലും യഥാശക്തി
പരിചയം സമ്പാദിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു. േകാട്ടയ�
ത്തു മട്രിക്കുേലഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു
ഗവർെമ്മന്റു േകാേളജിൽ എഫ്. ഏ. ക്ലാസ്സിൽ േചർന്നു.
അക്കാലത്തു കുേറ കവിത എഴുതുമായിരുന്നതിനാൽ
‘കവിതക്കാരൻ’ എെന്നാരു നർമ്മബിരുദം സഹപാ�
ഠികൾ അേദ്ദഹത്തിനു നല്കി. എഫ്.ഏ. ജയിക്കാെത
തിരിെയ വീട്ടിേലയ്ക്കു മടങ്ങി. അവിെട താമസിക്കുേമ്പാൾ
വില്വട്ടത്തു രാഘവൻനമ്പിയാേരാടു കുേറക്കൂടി സംസ്കൃ�
തം പഠിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ദർപ്പവിേച്ഛദനം ആട്ടക്കഥ�
യും ക്രിസ്കുമതസംബന്ധമായുള്ള ചില കൃതികളും ഉണ്ടാ�
ക്കി.

വറുഗീസുമാപ്പിളയും േകരളമിത്രവും
ഭാഷേയയും നാട്ടിേനയും ഒേര സമയത്തിൽ േസവിക്കു�
ന്നതിനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം പത്രപ്രവർത്തനമാെണന്നു
കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ബുദ്ധിശാലിയായ വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കു
ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടായില്ല. ആ ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി െകാ�
ച്ചിയിൽ േപായി േദവജിഭീമജിെയക്കണ്ടു് അേദ്ദഹെത്ത
ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു “േകരളമിത്രം” എന്ന േപരിൽ ഒരു സപ്ത�
ൈദനികപത്രം 1056-ൽ (1881 ജനുവരി 1-ാംനു) പുറ�
െപ്പടുവിച്ചു് അതിെന്റ അധിപരായി േജാലി േനാക്കിത്തു�
ടങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിനു സർവഥാ േയാജിച്ച ഒരു പണി�
യായിരുന്നു പത്രാധിപത്യം. െകാച്ചിരാജ്യകാര്യങ്ങെള�
യാണു് പ്രധാനമായി വിമർശിച്ചിരുന്നതു് എങ്കിലും അതു
സഭ്യമായ ഭാഷയിലും, ശകലംേപാലും വ്യക്തിവിേദ്വഷം
സ്പർശിക്കാത്ത രീതിയിലുമായിരുന്നതിനാൽ െപാതുജ�
നങ്ങൾെക്കന്നതുേപാെല ഗവർെമ്മന്റിനും േകരളമിത്ര�
ത്തിൽ പ്രീതി വർദ്ധിച്ചു. െകാച്ചിയിൽനിന്നു് എറണാകുള�
േത്തയ്ക്കു കൂെടക്കൂെട േപായി അവിടെത്ത സാഹിത്യരസി�
കന്മാരുമായി പരിചയെപ്പടുകയും, അവരുെടയിടയിൽ
ഭാഷ ഭംഗിയായി എഴുതുവാൻ വശമുള്ള യുവാക്കന്മാ�
രിൽനിന്നു േലഖനങ്ങൾ വരുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും
െചയ്തു. പുസ്തകനിരൂപണവും ആ പത്രംവഴിക്കു കഥാപു�
രുഷൻ നടത്തി. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�
നുമായി ആദ്യം പരിചയെപ്പടുവാൻ ഇടവന്നതു േകരളമി�
ത്രത്തിെല പുസ്തകവിമർശനംമൂലമാണു്.

താലൂക്കുമുതല്പിടിക്കാരൻ
രണ്ടു വർഷേത്താളം ആ പണിേനാക്കിയതിനുേശഷം
വേയാധികനായ പിതാവിെന്റ നിരന്തരമായ നിർബ്ബ�
ന്ധം നിമിത്തം വറുഗീസ്മാപ്പിള െകാച്ചിയിൽനിന്നു തി�
രുവല്ലായ്ക്കു തിരിെയ േപാരികയും 1060-ാമാണ്ടു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ താലൂക്കുമുതല്പിടിേവല സ്വീകരിക്കുകയും
െചയ്തു. െചങ്ങന്നൂരായിരുന്നു േജാലിസ്ഥലം. തനിക്കു
െതല്ലും രസിക്കാത്തതും തെന്ന പരീക്ഷയിൽ പരാജ�
യെപ്പടുത്തിയതുമായ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു കണക്കു്.
പ്രതിദിനം അതുെകാണ്ടു ൈകകാര്യം െചയ്യുവാൻ ഇടവ�
രുത്തിയ ദുേര്യാഗെത്ത അേദ്ദഹം ശപിച്ചു.

“കണ്ടത്തിൽക്കാളപൂട്ടും കിളയുമിതുകെളെക്കാണ്ടു കാലം
കഴിേപ്പാൻ

മുണ്ടൻെകാട്ടിന്നു േപാേമ്പാലിഹ
ബഹുവിഷമക്കുണ്ടിതാകണ്ടിടുന്നു”

എന്നും
“െചങ്ങന്നൂർെച്ചന്നു രണ്ടായിരമതിലധികം

രൂപയും ജാമ്യേമകീ–
ട്ടങ്ങുന്നന്മാരരങ്ങത്തനിശെമാരു കരി–

ക്കച്ചയും സഞ്ചിേതാറും
എങ്ങുേന്നാ വന്ന നാനാവകയിെലാരു പണം

െചപ്പടിേക്കാപ്പു കാട്ടി–
ത്തങ്ങുന്നൂ മാസേമതാകിലുെമാരു പതിന–

ഞ്ചത്ര നാണം െകടുത്തി”

എന്നും മറ്റും അന്നെത്ത ജീവിതെത്തപ്പറ്റി ആ സ്വാത�
ന്ത്ര്യകാംക്ഷി പരിതപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേരാപകാരപ്രദമായ
ഏെതങ്കിലും േജാലിയിൽ ഏർെപ്പട്ടാൽ ആ സങ്കടത്തി�
നു ശമനമുണ്ടാകുെമന്നുള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി 1061-ൽ
സദാചാരസേഹാദര സംഘം എെന്നാരു സമാജം സം�
ഘടിപ്പിച്ചു. ആ സംഘം ഒരു െചറിയ െകട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി
അവിെട സ്ഥാപിച്ച പള്ളിക്കൂടമാണു് കാലാന്തരത്തിൽ
െചങ്ങന്നൂർ ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളായി ഉയർന്നതു്. കഴിയു�
ന്ന േവഗത്തിൽ മുതല്പിടിേവല രാജിെകാടുത്തു േകാട്ടയ�
ത്തുേപായി സി.എം.എസ്. േകാേളജിൽ ഒരു മലയാള�
മുൻഷിപ്പണി സ്വീകരിച്ചു. അവിേടയും കവിയൂർ നാരായ�
ണൻനമ്പിയാേരാടു സംസ്കൃതത്തിൽ ചില കാവ്യങ്ങൾകൂ�
ടി പഠിച്ചു. അവിെട താമസിക്കുേമ്പാഴാണു് അേദ്ദഹത്തി�
നു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വൃത്താന്തപത്രം തുടങ്ങുന്നതിന്നു�
ള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചത്. േകാട്ടയത്തുള്ള ധനികന്മാരും
സാഹിത്യകാരന്മാരും ജാതിമതേഭദെമേന്യ അേദ്ദഹ�
െത്ത ആ സദുദ്യമത്തിൽ സൗഹാർദ്ദപുരസ്സരം സഹാ�
യിച്ചു.

മലയാളമേനാരമ
വറുഗീസ് മാപ്പിള മലയാളമേനാരമക്കമ്പനി ക്ണുപ്തം എന്ന
േപരിൽ ഒരു കമ്പനി 1064-ാമാണ്ടു് കുംഭമാസത്തിൽ
അവിെട സ്ഥാപിച്ചു് 1065-ാമാണ്ടു് മീനമാസം 15-ാംനു
മലയാളമേനാരമ എന്ന പത്രം ആ കമ്പനിവകയായി
പ്രചരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രസ്തുത സംജ്ഞ വലിയ േകായി�
ത്തമ്പുരാനാണു് നിർേദ്ദശിച്ചതു്.

“മലയാളവുമിംഗ്ലീഷും പല ൈവചിത്ര്യേമാടുടൻ
നലമായച്ചടിച്ചീടും മലയാളമേനാരമ
മലയാളത്തിേലേയ്ക്കറ്റം വില താണുള്ള പത്രിക
വിലസീടുന്നു വിഖ്യാതാ മലയാളമേനാരമ”

എന്നീ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പാർശ്വമുദ്രകളായി അണി�
ഞ്ഞുെകാണ്ടായിരുന്നു ആ പത്രത്തിെന്റ പുറപ്പാട്. ഒന്നാ�
മെത്ത ലക്കത്തിലുള്ള ഒരു വിജ്ഞാപനംകൂടി ഇവിെട
േചർക്കാം.

“മലയാളഭാഷയുെട അഭിവൃദ്ധിക്കായി തങ്ങളുെട വാസ�
നാ ൈവഭവെത്ത സാരമായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്ന
കവികൾ അവിഹിതമല്ലാത്ത ഏെതങ്കിലും പ്രകൃതെത്ത�
ക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കി അയയ്ക്കുന്ന ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങളും സമസ്യ�
കൾ മുതലായവയും അേപ്പാഴേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തു�
ന്നതിനായി, േവണ്ടിവന്നാൽ ഒരു പ്രേത്യകപംക്തിത�
െന്ന വിട്ടുെകാടുക്കാവുന്നതാണു്.” ആ ലക്കത്തിൽത്ത�
െന്ന “വാക്കിൽേത്താറ്റവരില്ല, മൂക്കിനകേമ േപാേയാരു�
മിേല്ലാർക്കണം”, “നാഴിക്കകേത്താരിരുനാഴിേപാെല”,
“ആറും പിെന്നെയാരാറുമുണ്ടിഹ നിനച്ചീടുെമ്പാേഴഴാ�
യ് വരും” എന്ന മൂന്നു സമസ്യകൾ പൂരണത്തിനായി
േചർത്തിരുന്നു. മലയാളമേനാരമ തിരുവിതാംകൂറിൽ
രണ്ടാമതായി രജിസ്റ്റർെചയ്ത കമ്പനിയാണു്; അതിനു
മുൻപു പുനലൂർ കടലാസ് യന്ത്രക്കമ്പനിമാത്രേമ രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നുള്ളു. പ്രസാധനകലയുെട സക�
ലമർമ്മങ്ങളും സാങ്േഗാപാങ്ഗമായി േകരളമിത്രം
നടത്തി ഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കഥാനായകനു മേനാരമ പ്രച�
രിപ്പിക്കുന്നതിനു യാെതാരു ൈവഷമ്യവും േതാന്നിയില്ല.
േകാട്ടയത്തു വിദ്വൽേകസരിയായ വയസ്കര ആര്യൻ
നാരായണൻമൂസ്സതിേന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അേന്തവാ�
സികളായ പന്തളം കൃഷ്ണവാരിയർ മുതൽ േപരുേടയും
തെന്റ ഗുരുനാഥനും അന്നു സി.എം.എസ് േകാേളജ്
മലയാളം മുൻഷിയുമായിരുന്ന വില്വട്ടത്തു രാഘവൻ
നമ്പിയാരുേടയും ഒരു സാഹിത്യേപ്രമിയും േശാഭരാജ�
വിജയം, കൃപാവതി എന്ന നാടകങ്ങളുെട പ്രേണതാവു�
മായ നിധീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാരുേടയും ആനുകൂ�
ല്യം അേദ്ദഹത്തിനു് ആവശ്യെപ്പടാെതതെന്ന ലഭിച്ചു.
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ അനുഗ്രഹം പരിപൂർണമാ�
യി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. മറ്റു സാ�
ഹിത്യകാരന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കളുെട സഹകരണവും
സ്വല്പമായിരുന്നില്ല. അങ്ങെനയുള്ള ഒരു പരിതഃസ്ഥിതി�
യിൽ മേനാരമ നാൾേതാറും വളർന്നുയർന്നു വാച്ചുതഴച്ച�
തിൽ ആശ്ചര്യത്തിന്നവകാശമില്ലേല്ലാ. ആദ്യം ശനിയാ�
ഴ്ചേതാറും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന ആ പത്രം
കാലാന്തരത്തിൽ വാരത്തിൽ ബുധൻ, ശനി എന്നീ
രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും, പിന്നീടു് ഒന്നിടവിട്ടു മൂന്നു ദിവസ�
ങ്ങളിലും ഒടുവിൽ ഞായറാഴ്ചെയാഴിെക ബാക്കിയുള്ള
ആറു ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിനപ്പത്രത്തിെന്റ രൂപത്തിലും
വികസിച്ചു വിഖ്യാതി േനടി. രാജ്യകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ധീ�
രമായും നിഷ്പക്ഷമായും തെന്ന വിമർശിച്ചിരുന്നു എങ്കി�
ലും പണ്ടു േകരളമിത്രം നടത്തിയേപ്പാൾ എന്നേപാെല
നയത്തിലും സ്വരത്തിലും വറുഗീസ് മാപ്പിള അവലംഭിച്ച
സൗമ്യത “പ്രസാദയന്തീ ഹൃദയാന്യപിദ്വിഷാം” എന്ന
മട്ടിൽ ആേരയും വശീകരിക്കുവാൻ പ്രയാപ്തമായിത്തീർ�
ന്നു. േകവലം രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള േലഖന�
ങ്ങൾമാത്രമല്ല മേനാരമയിൽ േചർത്തിരുന്നതു്. ഏതു
സരണിയിലുള്ള വായനക്കാർക്കും രസിക്കുന്നതിനുേവ�
ണ്ടി പ്രകരണൈവവിധ്യത്തിൽ പത്രാധിപർ പ്രേത്യകം
ദൃഷ്ടിവച്ചിരുന്നു. പിന്നീടുണ്ടായ പല പത്രങ്ങൾക്കും മാർ�
ഗ്ഗദർശനം നല്കിയതു മേനാരമയാണു്.

കവിതാപങ് ക്തി
ഭാഷാേപാഷണംകൂടി പത്രദ്വാരാ നിർവ്വഹിക്കണെമന്നു
വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കു് അതിയായ േമാഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഭാ�
ഗ്യവശാൽ അതിനു പറ്റിയ ഒരു സഹപ്രവർത്തകെന
അേദ്ദഹത്തിനു് ആ ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടി. അതു െകാട്ടാര�
ത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയായിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ശങ്കുണ്ണി െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ-പ്രാേയണ നടുവ�
ത്തച്ഛെന്റ രീതിയിൽ-കവിത എഴുതി പരിചയിച്ച ഒരു
സരസ്വതീദാസനായിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത കൂട്ടിനു കി�
ട്ടിയേപ്പാൾ നാലുവശംമാത്രമുള്ള മേനാരമയിൽ ഒരു
വശേത്താളം ഭാഷാവിഷയങ്ങൾക്കായി വിനിേയാഗി�
ക്കുന്നതിനും അതിെല ഭൂരിഭാഗവും പദ്യങ്ങൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും പത്രാധിപർക്കു ൈധര്യമുണ്ടായി.
സമസ്യാപൂരണം, ഭാഷാന്തരീകരണം, വർണ്ണനം, ചി�
ത്രപ്രേശ്നാത്തരം ഈ ക്രമമനുസരിച്ചു് ഏെതങ്കിലും ഒരു
വിഷയെത്ത അധികരിച്ചുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾക്കു പ്രസ്തുത
പങ്ക്തിയിൽ പതിവായി പ്രേവശനം ലഭിച്ചു. േകരളത്തി�
െന്റ ഒരറ്റം തുടങ്ങി മേറ്റയറ്റംവെരയുള്ള കവികെളല്ലാം
ആ വിേനാദത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായി; അവരുെട ബു�
ദ്ധിയിൽ വിജിഗീഷ വർദ്ധിച്ചു; അവർ തമ്മിൽ പല സം�
ഗതികെളപ്പറ്റിയും േശ്ലാകരൂപത്തിലുള്ള സംഭാഷണം
നടത്തി അനുവാചകന്മാെര രസിപ്പിച്ചു. പിഴതിരുത്തുപ�
ണി ശങ്കുണ്ണിയുേടതായിരുന്നു, ചില െതറ്റുൾ െപാതുജന�
ങ്ങളുെട അറിവിനായി ചുവേട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനും
പത്രാധിപർ മടിച്ചില്ല. ചിലേപ്പാൾ ചില വാക്കലഹങ്ങ�
ളും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അവയിൽ െവണ്മണിമ�
ഹന്നും േകാടേശ്ശരി കുഞ്ഞൻതമ്പാനും തമ്മിലുണ്ടായ
സമരം പ്രസിദ്ധമാണു്. പരേമാത്സാഹിയായ െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ മേനാരമയിെല കവിതാ
പങ്ക്തിയുെട ജീവനാഡിയായി ആദ്യംതെന്ന രങ്ഗപ്ര�
േവശം െചയ്തു. കുേറദിവസം വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ
ആ പങ്ക്തിയിൽ ഒന്നും എഴുതാെതയിരുന്നേപ്പാൾ ആ
മഹാ പുരുഷൻ

“ഗിരിജലധിപേനട്ടൻ തമ്പുരാൻ കൺമിഴിച്ചൂ;
ഗിരിജവെമഴുേമാേരാ വീരർ വിത്തും വിതച്ചൂ;
വിരെവാടു കവി േകാവിൽത്തമ്പുരാൻമാത്രെമന്തി–
െന്നാരു വിരുതുെമടുക്കാതത്ര പിൻവാങ്ങിടുന്നു?”

എന്നു കലശൽകൂട്ടി. 1065 േമടം 18- ാംനു യിെല ലക്ക�
ത്തിൽ കണ്ട ആ എഴുത്തിനു മറുപടിയായി ഇടവം 22-
ാംനു യിെല ലക്കത്തിൽ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ വലിയേകാ�
യിത്തമ്പുരാനും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. കുേറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
പത്രാധിപർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് പദ്യങ്ങളും തർജ്ജമ�
െചയ്തു േചർക്കുന്നതിനു േവണ്ട ഏർപ്പാടു ചിട്ടെപ്പടുത്തി.
1078-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു കവിതാ പങ്ക്തി മുടങ്ങിയേപ്പാൾ കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ സങ്കട പഞ്ചകം എന്ന േപരിൽ
അഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങൾ മേനാരമയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കു�
കയും തദ്വാരാ ആ പങ്ക്തി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. തിരുവല്ലാക്കാരൻ ഒരാൾ േകാട്ടയത്തുേപായി
അത്തരത്തിൽ ഒരു പത്രം വിജയകരമായി നടത്തുന്ന�
തു കണ്ട ചില അസൂയാലുക്കൾ അവിെടത്തെന്ന “മല�
യാളവിേനാദിനി” എന്ന േപരിൽ മെറ്റാരു പത്രം കവി�
താപങ്ക്തിേയാടുകൂടി നടത്തിെയങ്കിലും ആ സംരംഭം
പരാജയത്തിലാണു് പര്യവസാനിച്ചതു്.

ഭാഷാേപാഷിണീസഭ
സ്വല്പകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കവിതാപങ്ക്തിെകാണ്ടു മാ�
ത്രം ഭാഷയ്ക്കു സാർവത്രികമായ ഐകരൂപ്യം വരുത്തുക
എന്ന തെന്റ പരേമാേദ്ദശം സാധിക്കുന്നതെല്ലന്നും ഭാ�
ഷാേപാഷണത്തിനു പ്രേത്യകമായി ഒരു സമിതിയും
ആനുകാലികപത്രികയും േവണെമന്നും വറുഗീസ്മാപ്പി�
ളയ്ക്കു േബാധ്യമായി. അതിേലയ്ക്കായി കുമാരമങ്ഗലത്തു
നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരിപ്പാടിേന്റയും മറ്റും ഉത്സാഹത്തിൽ
കവിസമാജം എന്ന േപരിൽ ഒരു േയാഗം 1067-ാമാണ്ടു്
വൃശ്ചികം 11, 12, 13 ഈ മൂന്നു തീയതികളിലായി േകാ�
ട്ടയത്തു സംഘടിപ്പിച്ചു. ആദ്യെത്ത ദിവസം ഘടികാവിം�
ശതിപരീക്ഷയും, രണ്ടാമെത്ത ദിവസം കവിതാചാതു�
ര്യപരീക്ഷയും, മൂന്നാമെത്ത ദിവസം നാടകപരീക്ഷയും
നടത്തി. ഘടികാവിംശതിപരീക്ഷയിലും, കവിതാചാ�
തുര്യപരീക്ഷയിലും േക.സി. േകശവപിള്ളയും നാടകപ�
രീക്ഷയിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനും പ്രഥമസമ്മാന�
ത്തിനു് അർഹരായി ജയിച്ചു. ഓേരാ ദിവസവും ഓേരാ
െപാതു സേമ്മളനവും നടന്നു. ഒന്നാം ദിവസം ഏ.ആർ.
രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാനും, രണ്ടാം ദിവസം
പുന്നേശ്ശരി നീലകണ്ഠശർമ്മാവും, മൂന്നാം ദിവസം കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചു. സഭയ്ക്കു
“ഭാഷാ േപാഷിണി” എന്നു േപർ നിശ്ചയിക്കുകയും,
അതിെന്റ ഉേദ്ദശങ്ങൾ (1) മലയാളത്തിൽ പദ്യങ്ങൾ�
ക്കും ഗദ്യങ്ങൾക്കും സാർവത്രികമായ ഒരു ഐകരൂപ്യം
വരുത്തുക, (2) ഉത്തമരീതിയിലും അധികം ഉപേയാഗ�
മുള്ളവയായിട്ടും കഴിയുന്നതും ഗദ്യ കൃതികളായിട്ടുമുള്ള
പുസ്തകങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക, (3) പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ േശഖ�
രിച്ചു സൂക്ഷിക്കുകയും പരിേശാധിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തു�
കയും െചയ്യുക ഇവയാെണന്നു വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തു. ആ ഉേദ്ദശസിദ്ധിക്കുള്ള പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗങ്ങളായി
(1) ഭാഷാപരിഷ്കാരെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും
പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങ�
ളും മറ്റും അടങ്ങിയതായി പുസ്തകാകൃതിയിൽ ഒരു പത്രം
നടത്തുക, (2) ആണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽക്കുറയാ�
െത േകരളത്തിൽ ഓേരാ പ്രധാന സ്ഥലത്തുെവച്ചും
േയാഗം നടത്തുക, (3) ഉത്തമരീതിയിലും ഉപേയാഗമു�
ള്ളവയായിട്ടും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വർക്കു
യഥാേയാഗ്യം ഇനാേമാ പ്രശംസാപത്രേമാ െകാടുക്കു�
ന്നതു കൂടാെത അതുകെള അച്ചടിപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തുന്നതിനും േവണ്ടെതല്ലാം െചയ്ക, (4) മലയാളത്തിൽ
വിദ്യാലയങ്ങളും വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും അച്ചുക്കൂടങ്ങളും
ഉത്തമരീതിയിലും അഭിവൃദ്ധിയായും നടക്കുന്നതിന്നു േവ�
ണ്ട സഹായങ്ങൾ െചയ്ക ഇവയാെണന്നു നിർേദ്ദശിച്ചു.
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെനയാണു് സഭാനാഥനായി
വരിച്ചിരുന്നെതങ്കിലും അവിടേത്തയ്ക്കു് ഏേതാ അവിചാ�
രിതമായ വിഘ്നംനിമിത്തം സ്ഥലത്തു െചെന്നത്തുവാൻ
സാധിച്ചില്ല. അവിടെത്ത പ്രതിനിധിയായാണു് ഭാഗി�
േനയനും ശിഷ്യനുമായ ഏ.ആർ.തെന്ന ഒന്നാമെത്ത
ദിവസം ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചതു്. േകാട്ടയെത്ത േയാ�
ഗത്തിൽ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻതെന്ന ഐകക�
േണ്ഠ്യന സഭയുെട സ്ഥിരാധ്യക്ഷനായി തിരെഞ്ഞടുക്ക�
െപ്പട്ടു. േപാഷിണിയുെട ദ്വിതീയേയാഗം 1067 േമടമാ�
സം 22- ാംനു മുതൽ മൂന്നു ദിവസം സി.പി. അച്യുതേമ�
േനാെന്റ ഉത്സാഹത്തിൽ തൃശ്ശൂർെവച്ചു നടന്നു. 1068-ൽ
(1893 മാർച്ച് 20-ാംനു) വറുഗീസ്മാപ്പിള മദിരാശിയിൽ
േപായി സേഭാേദ്ദശ്യങ്ങെള വിവരിച്ചു സാരവത്തായ
ഒരു പ്രസങ്ഗം െചയ്തു. തൃതീയേയാഗം 1069 തുലാമാ�
സം 25- ാംനു മുതൽ മൂന്നു ദിവസം ഏട്ടൻതമ്പുരാെന്റ
േപ്രാത്സാഹനത്തിൽ േകാഴിേക്കാട്ടുെവച്ചും, ചതുർത്ഥ
സേമ്മളനം 1070 കന്നി 18- ാംനു മുതൽ മൂന്നു ദിവസം
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ േനരിട്ടുള്ള േമൽേനാട്ട�
ത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചും ആേഘാഷിക്കെപ്പട്ടു.
ആണ്ടിൽ മൂന്നു ലക്കം വീതമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന
ആ പത്രഗ്രന്ഥം തിരുവനന്തപുരെത്ത േയാഗത്തിനുേശ�
ഷം സി.പി. അച്യുതേമേനാൻ താൻ അന്നു തൃശ്ശൂരിൽ�
നിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന വിദ്യാവിേനാദിനി
മാസികയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാെമന്നു വാഗ്ദാനംെച�
യ്തു സഭയ്ക്കായി ഒഴിഞ്ഞുെകാടുത്തു പ്രസാധനം ഏല്ക്കുകയും
വറുഗീസ്മാപ്പിളയിൽനിന്നു സഭയുെട കാര്യദർശിസ്ഥാ�
നം അേദ്ദഹത്തിൽ സങ് ക്രമിക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ
ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ േമേനാനു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ആ പ്രതിജ്ഞയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാ�
ധിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം സഭവകയാക്കിയ മാസിക സഭവ�
കയായില്ല. േയാഗങ്ങൾ വിളിച്ചുക്കൂട്ടുകേയാ സഭവക
നടപടികൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുകേയാ ഉണ്ടായില്ല. അച്യു�
തേമേനാൻ തൃശ്ശൂർ വിട്ടു് എറണാകുളത്തു േപായി ചുമ�
തലേയറിയ ദിവാൻെസക്രട്ടറിയുേദ്യാഗത്തിൽ നിയമി�
തനാകുകയും െചയ്തു. തന്നിമിത്തം െപാതുജനങ്ങളുെട
അേപക്ഷയനുസരിച്ചു വറുഗീസു്മാപ്പിളതെന്ന സഭയു�
െട കാര്യദർശിത്വം വീണ്ടും അങ്ഗീകരിച്ചു് 1072 കന്നി
മുതൽ ഭാഷാേപാഷിണി മാസികാരൂപത്തിൽ േകാട്ട�
യത്തുനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. 1073 വൃശ്ചികമാ�
സത്തിൽ േകാട്ടയത്തുവച്ചു സഭയുെട പഞ്ചമേയാഗവും
1075 ധനുമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു ഷഷ്ഠ�
േയാഗവും െകാണ്ടാടി. 1079-ാമാണ്ടു് ചിങ്ങമാസത്തിൽ
കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാെന്റ ആഭിമുഖ്യ�
ത്തിൽ തലേശ്ശരിയിൽവച്ചു സപ്തമസേമ്മളനം അത്യ�
ന്തം ആഡംബരപൂർവമായി നടന്നു. അതായിരുന്നു വറു�
ഗീസ്മാപ്പിളയുെട കാര്യദർശിത്വത്തിൽ നിർവ്യൂഢമായ
ഒടുവിലെത്ത സഭാേയാഗം. പിെന്നയും 1081 ധനുമാ�
സത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു് അതിെന്റ അഷ്ടമ�
സേമ്മളനവും 1086 കന്നി 17, 18 ഈ തീയതികളിൽ
ൈവക്കത്തു സന്മാർഗ്ഗേപാഷിണിയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
നവമസേമ്മളനവും നടന്നു. പിന്നീടു സേമ്മളനങ്ങൾ
ഒന്നും നടന്നില്ല. എങ്കിലും വറുഗീസ്മാപ്പിളയുെട സേഹാദ�
രപുത്രനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാനന്തരം മേനാരമയു�
െട പത്രാധിപരുമായ െക.സി. മാമ്മൻമാപ്പിളയുേടയും
ഇരുവനാട്ടു് െക.സി. നാരായണൻനമ്പിയാരുേടയും കാ�
ര്യദർശിത്വത്തിലും, അനന്തരവൻ പി.െക. െകാച്ചീപ്പൻ�
തരകൻ മുതലായ ഭാഷാഭിമാനികളുെട സമർത്ഥമായ
ൈകങ്കര്യത്തിലും വളെരക്കാലം മാസിക നിർവിഘ്നമാ�
യി പ്രചരിച്ചു. ഒടുവിൽ ക്രേമണ േശാഷിച്ചു കുേറെക്കാല്ല�
േത്തയ്ക്കു വിദ്യാർത്ഥികളുെട ആവശ്യങ്ങെള പ്രധാനമായി
പുരസ്കരിച്ചു നടന്നുവന്ന ആ മാസിക ഇേപ്പാൾ അപ്രത്യ�
ക്ഷമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ഭാഷാേപാഷിണിസഭെകാണ്ടുള്ള േനട്ടങ്ങൾ
ഭാഷാേപാഷിണിസഭെകാണ്ടും അതിെന്റ ജിഹ്വയായ
മാസികെകാണ്ടും ഭാഷയ്ക്കു സിദ്ധിച്ച ലാഭങ്ങൾ വാചാമ�
േഗാചരങ്ങളാണു്. തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, മലബാർ
എന്നീ രാജ്യങ്ങളിെല സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു തമ്മിൽ
സന്ദർശനത്തിനും, സല്ലാപത്തിനും, സഭവക േയാഗ�
ങ്ങൾ അവസരമുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു് അവരിൽ അപരി�
ചിതന്മാെര പരിചിതന്മാരും, പരിചിതന്മാെര സുഹൃത്തു�
ക്കളുമാക്കി, സമഗ്രമായ സാേഹാദര്യേബാധം അവരു�
െടയിടയിൽ ജനിപ്പിച്ചു. വിേജ്ഞയങ്ങളും വിേനാദകര�
ങ്ങളുമായ വിവിധവിഷയങ്ങെള അധികരിച്ചു പല നല്ല
ഉപന്യാസങ്ങളും മാസികയിൽ പ്രകാശിതങ്ങളായി.
സാഹിത്യഭാഷയ്ക്കു ക്രേമാന്നതമായ ഐകരൂപ്യം അനാ�
യാേസന ലഭിച്ചു. പന്ത്രണ്ട് െകാല്ലേത്താളം വറുഗീസ്
മാപ്പിള പ്രസ്തുത സഭയുെട ഉൽഗതിക്കായി തെന്റ ശരീര�
വും ബുദ്ധിയും സമ്പത്തും സ്വാധീനതയും തേദകതാനത�
േയാടുകൂടി സമർപ്പണം െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിനു ഭാഷയും
ഭാഷയ്ക്കു് അേദ്ദഹവും ഉൽക്കർഷം വളർത്തി. ക്രിസ്ത്യാ�
നികളുെടയിടയിൽ ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്രത വളർത്തി
അവർക്കും വാസനയും അഭ്യാസവുമുെണ്ടങ്കിൽ വിശിഷ്ട�
സാഹിത്യകാരന്മാരാകുവാൻ കഴിയുെമന്നുള്ള ആത്മ�
വിശ്വാസം െപാതുവിൽ അങ്കുരിപ്പിച്ചതു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പ്രയത്നത്തിെന്റ പ്രധാനഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്.
ഭാഷാേപാഷിണിവഴിക്കു പല നല്ല പുസ്തകങ്ങളും പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവയിൽ കണ്ണശ്ശരാമായണം ബാല�
കാണ്ഡവും അേയാദ്ധ്യാകാണ്ഡത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗവും
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ മയൂരസേന്ദശവും െക.സി.
േകശവപിള്ളയുെട ഭാഷാനാരായണീയവും പ്രേത്യക�
സ്മരണെയ അർഹിക്കുന്നു. മേനാരമക്കമ്പനിയും നല്ല
പുസ്തകങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തു പ്രകാശനം െചയ്യുന്നതിൽ
സദാ ജാഗരൂകമായിരുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ
േകരളീയ ഭാഷാശാകുന്തളം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തിയതു് ആ മുദ്രാലയത്തിൽനിന്നായിരുന്നു.

വറുഗീസ് മാപ്പിളയും വിദ്യാപ്രചാരണവും
മേനാരമ, ഭാഷാേപാഷിണി എന്നീ പത്രികകൾസം�
ബന്ധിച്ചുള്ള േജാലി പിടിപ്പതും അതിലധികവും ഉണ്ടാ�
യിട്ടും വറുഗീസ് മാപ്പിള മറ്റേനകം ജേനാപകാരപ്രദങ്ങ�
ളായ കാര്യങ്ങളിൽക്കൂടി ശ്രദ്ധെചലുത്തുകയും അവയി�
െലല്ലാം ഒന്നുേപാെല വിജയം േനടുകയും െചയ്തു. േകാട്ട�
യത്തു മാർദീവന്നാേസ്യാസ് (എം.ഡി) സിമ്മനാരി സ്ഥാ�
പിച്ചു് അതിെന ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വളർത്തിെക്കാണ്ടു�
േപാന്നതു് അേദ്ദഹമാണു്. തിരുവല്ലാ എം.ഡി. ൈഹ�
സ്ക്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അത്യുത്സാ�
ഹവും ആേലാചനാപടുതയും പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കായി തിരുവല്ലാ�
യിൽ അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ചതാണു് തിരുമൂലപുരം ബാലി�
കാമഠം. െപാതുജനങ്ങളിൽനിന്നു പണം പിരിച്ചു മദിരാ�
ശി സർവകലാശാലയിൽ ബി. എയ്ക്കു മലയാളത്തിൽ
പ്രശസ്തമായ വിജയം േനടുന്നവർക്കു േകരളവർമ്മ െമ�
ഡൽ എന്ന േപരിൽ ഒരു കീർത്തി മുദ്ര െകാല്ലേന്താറും
സമ്മാനിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമുള്ള മൂലധനം ഏല്പിച്ചതും
അേദ്ദഹമല്ലാെത മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. യാേക്കാബാ�
യസഭയുെട അഭ്യുദയത്തിനുേവണ്ടിയും അേദ്ദഹം പല
സൽക്കൃത്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവെയ ഇവിെട
വിസ്തരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ
മഹാരാജാവിനു വറുഗീസ്മാപ്പിളയുെട േപരിൽ അനല്പ�
മായ വാത്സല്യവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കർമ്മകുശലതയി�
ലും സത്യസന്ധതയിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവുമു�
ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ േകാട്ടയം എം.ഡി. സിമ്മനാരി�
യുേടയും തിരുമൂലപുരം മഠത്തിേന്റയും സ്ഥാപനത്തിനു്
ഓേരാ േഷാഡതി നടത്തിെക്കാള്ളുവാൻ അനുവാദം
നല്കിയതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തദ്വിഷയകമായ േക്ലശെത്ത
ലഘൂകരിച്ചു. ആ മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആദ്യം
രത്നഖചിതമായ ഒരു േമാതിരവും പിന്നീടു് ഒരു വീരശൃ�
ങ്ഖലയും സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ള വസ്തുതയും
പ്രകൃതത്തിൽ പ്രസ്താവനീയമാണു്.

നിര്യാണം
ഇങ്ങെന സ്വഭാഷയ്ക്കും സ്വരാജ്യത്തിനും െപാതുജനങ്ങൾ�
ക്കുംേവണ്ടി ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിച്ചു് ഇരവും പകലും
വിശ്രമെമെന്നാന്നറിയാെത പലപ്രകാരത്തിൽ പരിശ്ര�
മിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന വറുഗീസ്മാപ്പിളയ്ക്കു തെന്റ ഏകപുത്രി�
യുെട അകാലമരണേത്താടുകൂടി പൂർവാധികം ശരീരം
ക്ഷീണിച്ചു. േകാട്ടയത്തുെവച്ചു നാട്ടുചികിത്സയും തിരുവ�
നന്തപുരത്തുേപായി ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സയും െചയ്തുേനാ�
ക്കിയതിൽ പറയത്തക്ക ഉപശാന്തിെയാന്നും കിട്ടിയില്ല.
1079-ൽ അത്യധികമായി അനാേരാഗ്യം ബാധിച്ചു് ആ
െകാല്ലം മിഥുനമാസം 13-ആംനു ചരമഗതിെയ പ്രാപി�
ച്ചു.

ചില പ്രധാനസിദ്ധിവിേശഷങ്ങൾ
വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കു പതിന്നാലുവർഷംെകാണ്ടു് ഇത്ര വള�
െര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര നിപുണമായി െചയ്തുതീർക്കു�
വാൻ എങ്ങെന സാധിച്ചു െവന്നു പലർക്കും അത്ഭുതം
േതാന്നിേയയ്ക്കാെമങ്കിലും അേദ്ദഹെത്ത അടുത്തറിഞ്ഞ�
വർക്കു് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി കാണാമാ�
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന ഉത്തമപുരു�
ഷന്മാർ പരാർത്ഥജീവികളാെണന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും
വിശ്വസിക്കുകയും അവെര കഴിയുന്നതും അനുകരിക്കു�
ന്നതിനു നിസ്തന്ദ്രമായി പരിശ്രമിക്കുകയും െചയ്തു. ഭാഷാ�
േപാഷണം തെന്റ ജീവിതവ്രതമായി സ്വീകരിച്ച അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ നിഘണ്ടുവിൽ വിഘ്നഭയം എെന്നാരു പദ�
ത്തിനു പ്രേവശേമ ഇല്ലായിരുന്നു. ഉദ്യമംെകാണ്ടു സാധി�
ക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതായി യാെതാന്നുംതെന്ന േലാക�
ത്തിലുെണ്ടന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നിയില്ല. സ്വാർത്ഥ�
രാഹിത്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ്യഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായി�
രുന്നു. ധനാർജ്ജനത്തിേനാ യേശാലാഭത്തിേനാേവ�
ണ്ടി അേദ്ദഹം യാെതാന്നും െചയ്തില്ല. നിർമ്മലഹൃദയ�
നായ അേദ്ദഹത്തിനു മൂന്നു നാലു വാക്കുകളുെട ഉച്ചാര�
ണംെകാണ്ടു ശത്രുക്കേളയും മിത്രങ്ങളായി പരിവർത്ത�
നം െചയ്യിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം സക�
ലസാഹിത്യകാരന്മാരുേടയും സൗഹാർദ്ദം ഒന്നുേപാെല
സമ്പാദിച്ചു. മേനാരമേയയും ഭാഷാേപാഷിണിേയയും
സഹായിേക്കണ്ടതു തങ്ങളുെട ധർമ്മമാെണന്നു േതാ�
ന്നി അവരിൽ ഓേരാരുത്തരും അഹമഹമികയാ അതി�
േലയ്ക്കു് ഉദ്യമിച്ചു. ഭാവിയിൽ ഭാഷാേപാഷകന്മാരായിത്തീ�
രുവാൻ കഴിവുള്ള യുവാക്കന്മാെര അേദ്ദഹം അന്തർ�
േന്നത്രംെകാെണ്ടന്നേപാെല കണ്ടുപിടിച്ചു് അവരിൽ
പ്രശംസിേക്കണ്ടവെര പ്രശംസിച്ചും ധനം േവണ്ടവർ�
ക്കു് അതു നല്കിയും ആർക്കും യാെതാരു പ്രകാരത്തിലും
ആശാഭങ്ഗംവരാെതയും എല്ലാവേരയും േയനേകന പ്ര�
കാേരണ സേന്താഷിപ്പിച്ചും കാലാന്തരത്തിൽ സമർത്ഥ�
മായ സാഹിതീസപര്യയ്ക്കു ഒട്ടുവളെര ഉത്തിഷ്ഠമാനന്മാ�
െര സജ്ജീകരിച്ചു. വറുഗീസ്മാപ്പിള നാടു തഴയ്ക്കുന്നതിനു
തക്ക നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ നാൾേതാറും കാണും; കണ്ടാൽ
അവയ്ക്കു നാമരൂപങ്ങൾ നല്കി കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ പ്രാ�
ണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തും; പ്രാേയാഗികങ്ങളായ സകലപ�
ക്ഷങ്ങേളയും പറ്റി കൂലംകഷമായി പരിചിന്തനം െചയ്തു
സാധാേകാപായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫേലാദയംവെര
സമർത്ഥമായി പ്രയത്നിക്കും;അങ്ങെനയുള്ള അവസര�
ങ്ങളിൽ അേദ്ദഹെത്ത ജനങ്ങൾ ഒന്നിനു പകരം പത്തു
വ്യക്തികളായി നിരീക്ഷിക്കും; ആ പത്തു വ്യക്തികൾക്കു
പിന്നിൽ നൂറു് അനുയായികൾ അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്ന�
തായും അവർക്കു േബാധെപ്പടും. അത്തരത്തിലാണു്
ആ പുണ്യേശ്ലാകൻ തെന്റ കൃത്യശതകങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു�
േപാന്നതു്. ആർജ്ജവം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓേരാ വാക്കി�
ലും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നു. പരഗുണകാംക്ഷ അവയിൽ
സ്ഫടികസ്ഫുടമായി പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിലു�
ള്ള സിദ്ധിവിേശഷങ്ങൾ നിമിത്തമാണു് അേദ്ദഹത്തി�
നു തെന്റ ബഹുമുഖങ്ങളായ ബൃഹദ്വ്യവസായങ്ങളിൽ
സമ്പൂർണ്ണമായ വിജയം ലഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചതു്.

കൃതികൾ
വറുഗീസ്മാപ്പിള ഒരു വിശിഷ്ടനായ ഗദ്യകാരനായിരുന്നു.
സരളവും എന്നാൽ അേതസമയംതെന്ന ശക്തിമത്തു�
മായ ഒരു ൈശലിയാണു് അേദ്ദഹം സ്വാധീനമാക്കിയി�
രുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖേലഖനങ്ങൾ ആെരയും
ആകർഷിക്കത്തക്കവയായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവെരെക്കാണ്ടു
പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിച്ചതിനു പുറേമ സ്വയം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ചും അേദ്ദഹം ഭാഷെയ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1)
ദർപ്പവിേച്ഛദനം ആട്ടക്കഥ, (2) േയാഷാഭൂഷണം, (3) വി�
സ്മയജനനം പത്തുവൃത്തം, (4) എബ്രായ്ക്കുട്ടി നാടകം, (5)
കലഹനീദമനകം നാടകം, (6) സച്ചരിത്രശതകം, (7)
കീർത്തനമാല എന്നിവയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാ�
നകൃതികൾ. (8) േഷൿസ്പീയറുെട ഒെതേല്ലാ നാടകവും
ഉത്താലൻ എന്ന േപരിൽ കുേറതർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
ദർപ്പവിേച്ഛദനത്തിെല ഇതിവൃത്തം രാമാനുകരണമാ�
ണു്. ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങേളാടു് അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി�
രുന്ന പ്രതിപത്തിക്കും സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അേദ്ദഹം
സമ്പാദിച്ചിരുന്ന പരിചയത്തിനും അതു സാക്ഷ്യംവഹി�
ക്കുന്നു. ആ കഥകളിക്കു യദുകുലരാഘവം എന്നും നാ�
മാന്തരമുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷ് നാടകങ്ങെള അനുകരിച്ചു രങ്ഗ�
വിഭാഗം നിർേദ്ദശിച്ചും മറ്റും രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുതനൃത്യ�
പ്രബന്ധം തിരുവല്ലാമാലിയിൽ നാരായണപിള്ളയും
മറ്റുമുൾെപ്പട്ട ഒരു കഥകളിേയാഗക്കാർ ഗ്രന്ഥകാരെന്റ
വസതിയിൽവച്ചു് അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ
കുമ്മിയും ദണ്ഡകവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“നന്ദകുമാരമുകുന്ദേഗാപൻ നന്ദനീയഗുണപൂർണ്ണേദവൻ
സുന്ദരരൂപൻ ധന്യനരവിന്ദസൂനാഭൻ സുരുചിര–
മന്ദഹാസാഭൻ വിധിമുഖ–
വൃന്ദാരകവൃൈന്ദരഭിവന്ദ്യൻ ബഹുമാന്യൻ തവ
മന്ദസ്മിതെത്തെക്കാതിച്ചിടുന്നു.”

എന്നതു കുമ്മിയിെല ചില വരികളാണു്. േയാഷാഭൂഷ�
ണം ൈബബിൾമുേഖന നാം അറിയുന്ന മൂന്നു മഹിളാ�
രത്നങ്ങളുെട കഥകെള ആസ്പദമാക്കി എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു
േഗയകൃതിയാകുന്നു. വിസ്മയജനനം പത്തുവൃത്തം ക്രിസ്തു�
വിെന്റ ജനനെത്ത അധികരിച്ചു രചിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അതുേനരം കന്നിേമരിയതുലപ്രഭെയഴുന്ന
മൃദുലേകാമളഗാത്രി നടന്നു േവഗം
മതിേമാദെമാടുെമലിസബത്തിെനക്കാണ്മാനുെള്ളാ–
രതിേമാഹംെകാണ്ടു തന്വി തളർന്നു പാരം.”

എന്നീ വരികൾ അതിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതാണു്. ഈ മൂന്നു
കൃതികളും വറുഗീസ്മാപ്പിള തിരുവല്ലായിൽ താമസിക്കു�
േമ്പാൾ നിർമ്മിച്ചവയാെണന്നറിയുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻബാലി�
കമാർക്കു പാടുന്നതിനുേവണ്ടി എഴുതീട്ടുള്ള മതസംബ�
ന്ധമായ 51 പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങളുെട സമാഹാരമാ�
ണു് കീർത്തനമാല. അതിൽ “സ്മരസദാ മാനസ” എന്ന
മട്ടിൽ എഴുതീട്ടുള്ള “പരമതാതാ വിേഭാ! വരദ നേമാസ്തു
േത” എന്നും മറ്റുമുള്ള പാട്ടുകൾ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത
കൃതി കവി തിരുമൂലപുരം ബാലികാമഠം സ്ഥാപിച്ച കാ�
ലേത്താടടുത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണു്.

നാടകങ്ങൾ
നാടകനിർമ്മാണഭ്രമം നാെടങ്ങും പടർന്നുപിടിച്ചിരുന്ന
1067-1068 ഈ െകാല്ലങ്ങളിൽ വറുഗീസുമാപ്പിള രചിച്ച�
താണു് എബ്രായ്ക്കുട്ടിയും കലഹിനീദമനകവും. എബ്രായ്ക്കു�
ട്ടിയിെല ഇതിവൃത്തം ൈബബിളിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ചതാ�
കുന്നു. അതു പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗദ്യപദ്യസങ്കലിത�
മായി എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. ഒരു േശ്ലാകം പകർ�
ത്തുന്നു.

“ക്രമാേലതും സാധിപ്പതിനു െചറുതും നാസ്തി വിഷമം
ക്ഷമാശീലം കാര്യങ്ങളിലഖിലേമാർക്കുെമ്പാഴുചിതം
സമാധാനം കണ്ടാലതിനഥ തുടേങ്ങണമുടേന–
യമാന്തം പിന്നീടും കരുതുക കണക്കല്ല നിയതം.”

കലഹിനീദമനകമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ
അഗ്രപൂജയ്ക്കു് അർഹമായിട്ടുള്ളതു്. േഷൿസ്പിയറുെട സു�
പ്രസിദ്ധമായ Taming of the Shrew എന്ന നാടകത്തി�
െന്റ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ അനുവാദമാണതു്. പാത്രങ്ങളു�
േടയും സ്ഥലങ്ങളുേടയും മറ്റും േപരുകൾ ഭാരതീയീകരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ പ്രസ്താവനയിേലയും ഭരതവാക്യത്തിേലയും
രണ്ടു മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ആദ്യന്തം ഗദ്യരൂപ�
ത്തിലാണു് വിവർത്തനം. കല്ലൂർ ഉമ്മൻ പിലിേപ്പാസി�
െന്റ ‘ആൾമാറാട്ടം’ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗദ്യനാടകം
അതാെണന്നു പറയാം. കലഹിനീദമനകത്തിെല ൈശ�
ലി ഹൃദയങ്ഗമമാണു്. ചില വാക്യങ്ങൾ ചുവേട പകർ�
ത്തുന്നു.

“നിെന്റ ഭർത്താവായ കർത്താവിെന വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന
വണ്ണം ആ കണ്ണുകൾെകാണ്ടിങ്ങെന ഹാസ്യമായി േനാ�
ക്കുകയും ഒരിക്കലും നീ െചയ്തുകൂടാ. ഇതു് ഇടിേയറ്റ വൃ�
ക്ഷംേപാെല നിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത ഉണക്കുകയും ചുഴ�
ലിക്കാറ്റു നല്ല പൂെമാട്ടുകെള വല്ലാെതയാക്കുന്നതുേപാ�
െല നിെന്റ യശസ്സിെന നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േകാ�
പിച്ച സ്ത്രീയും കുത്തിക്കലക്കിയ കുളവും ഒന്നുേപാെലയാ�
ണു്. േചറു നിറഞ്ഞിരിക്കും; കണ്ടാൽ അറയ്ക്കും. സൗന്ദര്യം
േവർെപട്ടിരിയ്ക്കും. ആ സ്ഥിതിയിൽ ദാഹംെകാണ്ടു മരി�
ക്കാറായവനും അതിൽനിന്നു് ഒരു തുള്ളിെകാണ്ടു തെന്റ
നാവിെന നനയ്ക്കുവാൻ തുനിയുകയുമില്ല. നിെന്റ ഭർത്താ�
വു നിെന്റ കർത്താവാണു്. നിെന്റ ജീവനും നിെന്റ ഇട�
യനും നിെന്റ തലയും നിെന്റ രാജാവുംതെന്ന. നിനക്കും
നിെന്റ ഉപജീവനത്തിനുംേവണ്ടി േക്ലശങ്ങൾ അനുഭവി�
ക്കുന്ന ഒരാളാണു്; കരയ്ക്കും െവള്ളത്തിലും പകലും രാത്രി�
യും അേദ്ദഹം തെന്റ ശരീരംെകാണ്ടു കഠിനമായി അധ്വാ�
നിക്കുന്നു. ആ സമയം ഒെക്കയും നീ സുഖമായും അപക�
ടഭയം കൂടാെതയും വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു.”

സച്ചരിത്രശതകം
േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ജീവിത ചരിത്രെത്ത വിഷയീകരി�
ച്ചു വറുഗീസു്മാപ്പിള വിഭിന്നവൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള
നൂറു േശ്ലാകങ്ങൾ ഈ കാവ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കു�
ന്നു. ഭക്തിഭാവം പരിപൂർണ്ണമായി ഓേരാ േശ്ലാകത്തിലും
നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരി�
ക്കാം.

“െതറ്റിേപ്പാകുന്നു െതല്ലും തിരിവിവരിലുദി–
യ്ക്കായ്കയാൽത്താത! േകാപം

പറ്റീടേല്ല ഭവാെന്ന(?)വരുടയ നട–
ത്തയ്ക്കു േചർേന്നറ്റമുള്ളം

മുറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചുമാണിപ്പഴുതുകൾവഴിയായ്–
േച്ചാര േചാർന്നും വിഷാദാ–

ലിറ്റിക്കണ്ണീെരാലിച്ചും മരുവിെനാരുരുവുൾ–
പ്പൂവിൽ േമ േമവിേടണം.”



3 െക.എം. െകാച്ചീപ്പൻമാപ്പിള
(1041–1111)

വറുഗീസു്മാപ്പിളയുെട ആജ്ഞാകരനും അേന്തവാസിയു�
മായിരുന്ന െക.എം. െകാച്ചീപ്പൻമാപ്പിളെയപ്പറ്റി അല്പ�
െമാന്നു് സ്മരിക്കുവാൻ ഇതാണു് അവസരം. െകാച്ചീപ്പൻ�
മാപ്പിള വറുഗീസു്മാപ്പിളയുെട പിതാവിെന്റ പ്രഥമപൗ�
ത്രനായിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത വറുഗീസു്മാപ്പിള േകാട്ട�
യത്തു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി കുേറെയല്ലാം സംസ്കൃതമ�
ഭ്യസിപ്പിച്ചു ൈകരളീൈകങ്കര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാക്കി.
1067-ൽ േകാട്ടയത്തു സേമ്മളിച്ച കവിസമാജത്തിൽ
കവിതാേവഗപരീക്ഷയ്ക്കു േചർന്ന െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കു�
ണ്ണിക്കു് അേദ്ദഹമായിരുന്നു േലഖകൻ. 1041-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു
ജനിക്കുകയും 1111-ാമാണ്ടു് ചിങ്ങമാസം 31- ാംനു മരി�
ക്കുകയുംെചയ്തു. അക്കാലെത്ത ൈക്രസ്തവകവികളുെട
ഇടയിൽ അേദ്ദഹത്തിനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു.
ഗ്രന്ഥെമാന്നും രചിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും മേനാരമാപങ്ക്തികളി�
ലും മറ്റും നല്ല േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതിക്കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. വറുഗീസു്
മാപ്പിളയുെട നിര്യാണത്തിൽ േശാകാകുലനായി പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ച ഒരു വിലാപത്തിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കാം.

“നാെടല്ലാം െപാടിപാറിടുംപടി യശേസ്സാടിപ്രകാശിച്ചു
ചാ–

ഞ്ചാടേട്ട;ധനനാഥതുല്യധനനായ്ത്തീരെട്ട; വിദ്വത്ത്വവും
കൂടേട്ട ബഹുധാ;വിേശഷവിധിയായ് സൗഭാഗ്യവും ഭാഗ്യവും
േനടേട്ട; ഫലെമന്തുവാ,െനാരു ശവംതാനായ്ക്കലാശിയ്ക്കേയാ?
…………………………………………
ഏവം തത്ത്വങ്ങേളാർത്താൽക്കദനെമാഴിയുവാൻ

ന്യായമുെണ്ടങ്കിലും ഞാൻ
ഭൂവിൽെപ്പട്ടീ പ്രപഞ്ചസ്ഥിതിയിലിഹ വസി–

ക്കുെന്നാരാളാകമൂലം
താവും താപം ഹൃദേന്ത ദഹനസദൃശമാം

ദുഃഖമുണ്ടാക്കിടുന്നു–
ണ്ടാവൂ ഞാെനന്തു െചയ് വൂ? സഹനപടുതയി–

ല്ലാെത വല്ലാെതയാേയൻ.”



4 സി.പി. അച്യുതേമേനാൻ
(1037–1112)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
984-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു വിേരാധമായി ലഹളയുണ്ടാ�
ക്കിയ പാലിയത്തു േഗാവിന്ദൻ വലിയച്ചൻ ബന്ധന�
സ്ഥനായി മദിരാശി മലയാംേതാപ്പിേലയ്ക്കു നിഷ്കാസ�
നം െചയ്യെപ്പട്ടു. അേദ്ദഹത്തിനു തൃശ്ശൂർ വടേക്കക്കുറുപ്പ�
ത്തു കുഞ്ഞൻേമേനാൻ എെന്നാരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു.
വലിയ കുഞ്ഞൻേമേനാൻ എന്ന േപരിലാണു് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു പ്രസിദ്ധി. പാലിയത്തു് ഒരു പ്രധാനമായ ഉേദ്യാ�
ഗം സ്വീകരിച്ചു് അേദ്ദഹം 1034-ൽ ചങ്ങരംെപാന്നത്തു
പാർവതിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. ചങ്ങരംെപാന്ന�
ത്തുഭവനം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു് തൃശ്ശൂർ െവളിയന്നൂർ�
േദശത്തു േകാളേശ്ശരിേക്ഷത്രത്തിനു സമീപമായിരുന്നു.
പിന്നീടു വടക്കുന്നാഥേക്ഷത്രത്തിനു വടക്കുകിഴക്കായി
ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി കുഞ്ഞൻേമേനാൻ അവിെട പാർ�
വതിയമ്മയ്ക്കു് ഒരു വീടു പണിയിച്ചുെകാടുത്തു. ആ ദമ്പ�
തികളുെട പുത്രനായി അച്യുതേമേനാൻ 1037-ാമാണ്ടു്
േമടമാസം ഉത്രട്ടാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. സർക്കാ�
െരഴുത്തുകുത്തുകളിൽ അേദ്ദഹം സി. അച്യുതേമേനാൻ
എന്ന േപരിലാണു് അറിയെപ്പട്ടുവന്നെതങ്കിലും സാ�
ഹിത്യകാരന്മാർക്കിടയിൽ സി.പി. അച്യുതേമേനാൻ
എന്ന സംജ്ഞയാണു് പ്രസിദ്ധമായതു്. സംസ്കൃതത്തിൽ
ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചതു് അമ്മിച്ചാമുക്കിൽ കി്ട്ടുവാരി�
യേരാടായിരുന്നു. പത്താമെത്ത വയസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ്
പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം തൃശ്ശൂർ സർക്കാർസ്ക്കൂളിൽ
േചർന്നു. 1048-ൽ അമ്മ മരിച്ചതിനുേമൽ എറണാകുളം
േകാേളജിൽ പ്രേവശിച്ചു് അവിെട അച്ഛെന്റ അനന്തര�
വനായ അമ്മുണ്ണിേമേനാേനാടു കുേറക്കൂടി സംസ്കൃതം
അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു േകാഴിേക്കാട്ടു േകരളവിദ്യാശാല�
യിൽ പഠിച്ചു മട്രിക്യുേലഷനും എഫ്.ഏ.യും പരീക്ഷകൾ
ജയിച്ചു. അവിെട േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹപാഠിയായിരുന്നു. നായനാേരാ�
ടു് അേദ്ദഹം തനിക്കു െകാച്ചിയിെല വിദ്യാഭ്യാസ വകു�
പ്പിെന്റ സൂപ്രണ്ടാകണെമന്നും മലയാളത്തിൽ ഒരു മാ�
സിക നടത്തണെമന്നും പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര.
തദനന്തരം മദിരാശി പ്രസിഡൻസിേകാേളജിൽ പഠി�
ച്ചു. ബി.എ. പരീക്ഷ ഉയർന്ന നിലയിൽ ജയിക്കുകയും,
സംസ്കൃതത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി ഉത്തീർ�
ണ്ണനാകുന്ന അേധ്യതാവിനു ലഭിക്കുന്ന ശ്രീേഗാദാവരീ�
സമ്മാനത്തിനു് അർഹനായിത്തീരുകയും െചയ്തു. ആ
െകാല്ലത്തിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു.

ആദ്യകാലെത്ത ഉേദ്യാഗങ്ങൾ
ബി.ഏ. ജയിച്ചതിനു േമൽ സ്വല്പകാലേത്തയ്ക്കു സി.പി.
മദിരാശി പച്ചയ്യപ്പാേകാേളജിൽ മലയാളപണ്ഡിതനാ�
യി േജാലിേനാക്കി. തിരിെയ െകാച്ചിയിൽ എത്തിയ�
േപ്പാൾ ഗവർെമ്മന്റു് 1061 ഇടവമാസം 20-ാംനു അേദ്ദ�
ഹെത്ത െകാച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാരുെട അധ്യാപകനായി
നിയമിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒന്നുേപാെല
അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു് അേദ്ദഹത്തിനു്
ആ സ്ഥാനം ലഭിച്ചതു്. വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ രാജർഷി രാ�
മവർമ്മ വലിയതമ്പുരാെനക്കൂടി ആ അവസരത്തിൽ
അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില ഉപരിപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു.
രണ്ടുമൂന്നു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു േഗാവിന്ദ�
േമേനാൻ ദിവാൻജി െകാച്ചിയിൽ മലയാളം പള്ളിക്കൂ�
ടങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തി. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം പ്രവൃദ്ധ�
മാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ഒരു പുതിയ വകുപ്പു രൂപവൽക്ക�
രിക്കുകയും അതിെന്റ സൂപ്രണ്ടായി സി.പി.െയ നിയമി�
ക്കുകയും െചയ്തു. തിരുവിതാംകൂറിെല പ്രാഥമികവിദ്യാ�
ഭ്യാസപദ്ധതി േനരിട്ടു കണ്ടുമനസ്സിലാക്കുവാൻ േവണ്ടി
ആ അവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തു വരി�
കയും അവിെടെവച്ചു േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത�
മ്പുരാനുമായി പരിചയെപ്പടുകയുംെചയ്തു. പുതിയ വകുപ്പു
സ്ഥാപിച്ചതു തൃശ്ശൂരിലായിരുന്നതിനാൽ ചരിത്രനായ�
കനു് അേങ്ങാട്ടു മാറിത്താമസിക്കുവാൻ സൗകര്യം കി�
ട്ടി. 1065 ഇടവത്തിൽ മണ്ണത്താഴത്തുവീട്ടിൽ കുട്ടിപ്പാറു
അമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. സൂപ്രണ്ടുേദ്യാഗം വഹിച്ചകാ�
ലത്തു സി.പി. ആൺ കുട്ടികൾക്കും െപൺകുട്ടികൾക്കും
െവേവ്വെറ വിദ്യാലയങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉൽഘാടനം�
െചയ്കയും ൈപ്രവറ്റുവിദ്യാലയങ്ങൾക്കു ഗ്രാന്റു െകാടു�
ക്കുകയും അധ്യാപകന്മാരുെട പരിശീലനത്തിനു ഒരു
ശിക്ഷാക്രമപാഠശാല സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു് പലപ്ര�
കാരത്തിൽ േദശഭാഷാേപാഷണത്തിനായി പ്രയത്നിച്ചു.
1066-ൽ ദിവാൻ തിരുെവങ്കടാചാരിയുെട ഭരണകാല�
ത്തു ഗവർെമ്മന്റു് അേദ്ദഹെത്ത 1891-െല െസൻസ�
സ്റിേപ്പാർട്ടു മറ്റു േജാലികൾക്കു വിഘ്നംകൂടാെത തയ്യാ�
റാക്കുവാൻ നിയമിച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞു െകാച്ചിയിെല
പഴയ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ പകർത്തിെയടുത്തു് അവെയ�
പ്പറ്റി റിേപ്പാർട്ടുെചേയ്യണ്ട േജാലിയും അേദ്ദഹം ൈക�
േയറ്റു. അങ്ങെന 1065 മുതൽ 1071 വെര തൃശ്ശൂരിൽ താ�
മസിച്ചു ഗൗരവേമറിയ പല ഔേദ്യാഗിക കൃത്യങ്ങളിലും
വ്യാപൃതനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണു് സി.പി. സജീ�
വമായ സാഹിത്യേസവനത്തിലും ഏർെപ്പട്ടതു്. 1071-
ാമാണ്ടു് ചിങ്ങമാസം 27 ാംനു അന്നെത്ത വലിയ തമ്പു�
രാൻ തീെപ്പടുകയും ആ സ്ഥാനത്തിൽ സി.പി.യുെട ശി�
ഷ്യനായ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് ആരൂഢനാകുകയും
െചയ്തു. ആ െകാല്ലം വൃശ്ചികമാസം 5-ആംനു ചരിത്രനാ�
യകൻ ദിവാൻ െസക്രട്ടറിയായി ഉയർന്നു് എറണാകു�
ളേത്തയ്ക്കു േപാന്നു. 1065 മുതൽ 1070 വെരയുള്ള ആറു
െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽമാത്രേമ മലയാളഭാഷെയ േസ�
വിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചുള്ളു. പേക്ഷ, എത്ര
മഹനീയമായ ഒരു േസവനമായിരുന്നു അതു്.
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സി.പി.യ്ക്കു തെന്റ രണ്ടു് ആഗ്രഹങ്ങളും ഏകേദശം ഒേര�
കാലത്തുതെന്ന സഫലമായി. 1058-ആണ്ടു് ഏറ്റവും
എളിയനിലയിൽ തൃശ്ശൂരിൽ പുസ്തകവ്യാപാരം ആരംഭിച്ച
ഒരാളാണു് ഇന്നു േകരളെമങ്ങും സുപ്രസിദ്ധമായ വി. സു�
ന്ദരയ്യർ ആന്റ് സൺസു് എന്ന കമ്പനിയുെട കൂടസ്ഥെന�
ന്നു പറേയണ്ട വി: സുന്ദരയ്യർ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സീമന്ത�
പുത്രൻ വിശ്വനാഥയ്യർ എഫ്. ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു് ഒരു
സ്ക്കൂൾമാസ്റ്റരായി അച്ഛേനാെടാന്നിച്ചു താമസിക്കുേമ്പാൾ
അവർ വിദ്യാവിേനാദിനി എെന്നാരച്ചുക്കൂടം 1062-ൽ
സ്ഥാപിച്ചു. അച്യുതേമേനാനും വിശ്വനാഥയ്യരും സുഹൃ�
ത്തുക്കളായിരുന്നു. േമേനാൻ ഒരു പുതിയ മാസിക പു�
റെപ്പടുവിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചേപ്പാൾ അതിനു് ആ സൗ�
ഹാർദ്ദെത്ത പുരസ്കരിച്ചു വിദ്യാവിേനാദിനി എന്നു നാമ�
കരണം െചയ്യുകയും അതിെന്റ മാേനജരായി ചുമതല
വഹിച്ചുെകാള്ളാെമന്നു് ഏല്ക്കുകയും െചയ്തു. 1065-ാമാണ്ടു്
തുലാമാസത്തിൽ ആ മാസികയുെട ഒന്നാമെത്ത ലക്കം
പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. അച്ചടിച്ചതു േകരളകല്പദ്രുമം അച്ചു�
ക്കൂടത്തിലാണു്. 1070-ൽ അതു ഭാഷാേപാഷിണിസഭയ്ക്കു
വിട്ടുെകാടുക്കുവാൻ സി.പി. നിശ്ചയിച്ചു എങ്കിലും ആ
നിശ്ചയം ഫലിച്ചിെല്ലന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
1071-ാമാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു് അതിൽനിന്നു പിരിേയ�
ണ്ടിവന്നു. അേപ്പാൾ റ്റി. െക. കൃഷ്ണേമേനാനും പിന്നീടു
റ്റി.എം. അപ്പുെനടുങ്ങാടിയും ഒടുവിൽ പള്ളിയിൽ േഗാ�
പാലേമേനാനും അതിെന്റ അധിപന്മാരായി. 1077-ൽ
ആ മാസിക മുടങ്ങി. 1078 ചിങ്ങത്തിൽ അപ്പൻതമ്പു�
രാൻ തെന്റ രസികരഞ്ജിനി പുറെപ്പടുവിക്കുകയും െചയ്തു.
അങ്ങെന ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ഭാഷയ്ക്കു് പലപ്രകാര�
ത്തിൽ അഭ്യുദയം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ച ഒരു മാ�
സികയുെട ജനയിതാവും പ്രഥമപ്രവർത്തകെനന്നുമുള്ള
നിലയിലാണു് ഭാഷാഭിമാനികൾ സി.പി.െയ ഐദംപ�
േര്യണ ആദരിക്കുന്നതു്.

വിദ്യാവിേനാദിനിമാസികയുെട പ്രേത്യകതകൾ
തിരുവനന്തപുരെത്ത വിദ്യാവിലാസിനിയായിരുന്നു ഭാ�
ഷയിെല ഒന്നാമെത്ത മാസിക എന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ.
അതിൽ വിഷയ ൈവവിധ്യം കുറവായിരുന്നു. പുസ്തക�
നിരൂപണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിദ്യാവിേനാദിനിയിൽ
എല്ലാ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയും ഉപന്യാസങ്ങൾ േവണെമ�
ന്നും, ഗ്രന്ഥവിമർശനത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്കണെമന്നും
സി.പി. നിശ്ചയിച്ചു. അേദ്ദഹെത്ത സഹായിയ്ക്കുവാൻ
പല സാഹിത്യനായകന്മാരും സന്നദ്ധരായി. വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാൻ രാമപുരത്തു വാരിയരുെട ഭാഷാഷ്ട�
പദി അയത്തുെകാടുത്തു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പു�
രാനും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും കുണ്ടൂർ നാരായണേമ�
േനാനും കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചരിത്രസംബന്ധ�
മായുള്ള േലഖനങ്ങൾ എഴുതിയതു പ്രാേയണ െക.പി.
പത്മനാഭേമേനാനാണു്. വി.െക. രാമൻേമേനാൻേപ�
ഷ്കാർ ഒരു സഹപത്രാധിപെരേപ്പാെലതെന്ന േക്ലശിച്ചു
പണിേനാക്കി. സംസ്കൃതജ്ഞാനമില്ലാത്ത േകരളീയർ�
ക്കു് അന്നുവെര സാഹിത്യശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റിയാെതാന്നും
അറിയുവാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്കുേവണ്ടി
നായകാദിലക്ഷണം, നായികാലക്ഷണം, ശൃങ്ഗാരര�
സം, ഹാസ്യാദിരസങ്ങൾ, രേസാദാഹരണങ്ങൾ തുട�
ങ്ങിയ ശീർഷകങ്ങളിൽ പല വിശിേഷ്ടാപന്യാസങ്ങൾ
സി.പി. തെന്ന രചിച്ചു. ഉദാഹരണങ്ങൾ മിക്കവാറും
അക്കാലെത്ത കവികളുെട കൃതികളിൽനിന്നായിരുന്നു.
അവയ്ക്കുപുറേമ ധന ശാസ്ത്രസംബന്ധമായും പാശ്ചാത്യഗ്ര�
ന്ഥങ്ങെള ഉപജീവിച്ചും പല ഉപന്യാസങ്ങളും അേദ്ദഹം
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. പുതിയ പുസ്തകങ്ങെള അേദ്ദഹംത�
െന്നയാണു് പതിവായി വിമർശിച്ചു വന്നതു്. ആദ്യകാലം�
മുതല്ക്കു് ഓേരാ പുതിയ നാടകം വിദ്യാവിേനാദിനിവഴിക്കു
പുറെപ്പടുവിക്കുക എെന്നാരു വ്യവസ്ഥകൂടി െചയ്തു. കുണ്ടൂ�
രിെന്റ മാളവികാഗ്നിമിത്രം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ
ലക്ഷണാസങ്ഗം, െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ ഫല്ഗുനവീ�
ര്യം, കിളിമാനൂർ രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ േവണീ�
സംഹാരം, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ വിക്രേമാർശീയം,
കൂേനഴത്തു പരേമശ്വരേമേനാനും നടുവം മഹനുംകൂടി
തർജ്ജമെചയ്ത മുദ്രാരാക്ഷസം, സി. േഗാവിന്ദെനേള�
ടത്തിെന്റ സുനന്ദസരസവീരം തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ
അങ്ങെന പുറെപ്പട്ടവയാണു്. ഏെതങ്കിലും ഒരു പുതിയ
വിഷയെത്ത അധികരിച്ചു വർണ്ണനാത്മകമായി മൂന്നു
േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതിച്ചു മാസികയിൽ േചർക്കുന്നതിനും
അേദ്ദഹം ഉദ്യമിച്ചു; ആ ഉദ്യമം കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു് ഫലി�
ച്ചു; േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട സഹപത്രാ�
ധിപത്യവും വിേനാദിനിക്കു് ഏതാനും െകാല്ലേത്തയ്ക്കു
ലഭിച്ചു. അേദ്ദഹം പല ഫലിതവാങ്മയങ്ങളായ ഉപ�
ന്യാസങ്ങളും െചറുകഥകളും ആ മാസികയ്ക്കു സംഭാവന
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. േകരളകല്പദ്രുമത്തിെല ലിപികളുെട സൗ�
ഷ്ഠവവും അച്ചടിയുെട ഭംഗിയുംകൂടി ആ മാസികയുെട
ആകർഷകതയ്ക്കു അേശഷം അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു
കാരണമായിരുന്നു.

സി.പി.യും വലിയ ഉേദ്യാഗങ്ങളും
സി.പി. െസക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായേപ്പാൾ വി. സു�
ബ്രഹ്മണ്യപിള്ളയായിരുന്നു ദിവാൻ. 1072 ധനു 4- ാംനു
അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ മഹാ�
രാജാവു പി. രാജേഗാപാലാചാരിെയ (പിന്നീടു സർ)
ദിവാനായി വരുത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗകാലാ�
വധി അവസാനിച്ചതിനുേമൽ എൻ പട്ടാഭിരാമരായരാ�
യിരുന്നു ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചതു്. അേദ്ദഹം 1072 ചിങ്ങം
21- ാംനു മുതൽ 1082 മീനം 6- ാംനു വെര േജാലി േനാ�
ക്കി. ആ മൂന്നു ദിവാൻജിമാർക്കും പ്രേത്യകിച്ചു പട്ടാഭിരാ�
മരായർക്കും അച്യുതേമേനാെന്റ േപരിലുണ്ടായിരുന്ന
േസ്നഹ വിശ്വാസങ്ങൾക്കു് അളവില്ലായിരുന്നു. മഹാരാ�
ജാവിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാര്യപ്രാപ്തിയിലും, കുശാ�
ഗ്രബുദ്ധിയിലും, േലഖനൈനപുണ്യത്തിലും വലിയ മതി�
പ്പാണുണ്ടായിരുന്നതു്. എങ്കിലും പട്ടാഭിരാമരായരുെട
കാലത്തുതെന്ന പുരാണവസ്തുഗേവഷണം സംബന്ധിച്ചു്
ഒരു റിേപ്പാർട്ടു സമർപ്പിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം വിേശഷാൽ
േജാലിയിൽ നിയുക്തനായി. ആ േജാലി 1081-ാമാണ്ടു്
കന്നിമാസം 1- ാംനു കേയ്യറ്റു. പിന്നീടു െപൻഷൻ പറ്റു�
ന്നതുവെര ഓേരാേരാ വിേശഷാൽപണി ഗവർെമ്മന്റു്
അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു യാെതാരു േപ്രാത്സാഹനവും
നല്കാെത നിർവഹിപ്പിച്ചു. ആദ്യമായി െകാച്ചിയിെല വ്യ�
വസായങ്ങേളയും അവെയ പരിഷ്കരിേയ്ക്കണ്ട പണിേയ�
യും കുറിച്ചു് ഒരു റിേപ്പാർട്ടു്; പിന്നീടു േകാവിലകം വകയും
സർക്കാർ വകയുമായുള്ള േദവസ്വങ്ങെളെയല്ലാം ഒരു�
േദ്യാഗസ്ഥെന്റ ഭരണത്തിലാക്കി അവയുെട ആയവ്യയ�
ങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രേത്യക റിേപ്പാർട്ടു്;
അതിനുേമൽ ജന്മികുടിയാൻ ബന്ധെത്തപ്പറ്റി മൂന്നാമ�
െതാരു റിേപ്പാർട്ടു്; നാലമതു െകാച്ചിേസ്റ്ററ്റു മാനുവൽ;
അതിനപ്പുറം ഗവർെമ്മന്റു സ്റ്റാൻഡിംഗു് ആർേഡഴ്സ്,
ലാൻഡ് റവന്യൂമാനുവൽ; എൻജിനീയറിംഗു് ഡിപ്പാർട്ടു�
െമന്റുേകാഡു്, പരസ്പരസഹായസംഘസ്ഥാപനെത്തപ്പ�
റ്റിയുള്ള റിേപ്പാർട്ടു്; ഇവ ഇംഗ്ലീഷിലും, വിേല്ലജ് ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥന്മാരുെട നടപടിക്രമങ്ങൾ മലയാളത്തിലും എഴുതി.
േസ്റ്ററ്റുമാനുവലിെന്റ തർജ്ജമ സ്വന്തം േമൽേനാട്ടത്തിൽ
എഴുതിച്ചു. അങ്ങെന ഉപ്പുെതാട്ടു കർപ്പൂരംവെര സ്വേദ�
ശത്തിനു പല േനട്ടങ്ങളും േനടിെക്കാടുത്ത അേദ്ദഹം
യാെതാരു ഉൽഗതിയും ആശിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാ�
െത തീർന്ന ദശയിൽ വയസ്സു് അമ്പേത ആയുള്ളുെവങ്കി�
ലും 1087-ാമാണ്ടു് കർക്കടകം 29-ാംനു െപൻഷൻപറ്റി
പിരിഞ്ഞു. േസ്റ്ററ്റുമാനുവലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഥ�
മഗണനീയമായ ഗ്രന്ഥം എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
പട്ടാഭിരാമരായരുെട അനന്തരഗാമിയായ (പിന്നീടു്
സർ) ഏ. ആർ. ബാനർജ്ജിക്കും അേദ്ദഹെത്തക്കുറി�
ച്ചു് വളെര ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. െപൻഷൻപറ്റിയ�
തിനു േശഷവും സി.പി. തെന്റ മഹാരാജാവിെന്റ വിശ്വ�
സ്ത േസവകനായിത്തെന്ന ജീവിതം നയിക്കുകയും “രാ�
മവർമ്മാ ചില സ്മരണകൾ” (ഷഷ്ടിപൂർത്തിസ്മാരകം)
എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയും െചയ്തു. േകരളചരിത്രസംബ�
ന്ധമായി അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന വിശ്വേതാമുഖവും
അതലസ്പർശിയുമായ വിജ്ഞാനം പല ഗേവഷകന്മാർ�
ക്കും സേന്ദഹപരിഹാരത്തിനു പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഏ. ഗാെലറ്റി അേദ്ദഹത്തിെന്റ The Dutch in Malabar
എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ രചനയിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും
സി.പി. യുെട സാഹായ്യം ആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നതായി
കാണാം. 1090 മുതൽ പാലിയം എേസ്റ്ററ്റിെല ചീഫ്
മാേനജരായി അേദ്ദഹം മൂന്നുെകാല്ലം േജാലിേനാക്കി.
ശങ്കവാരിയർ, ശങ്കുണ്ണിേമേനാൻ എന്നീ ദിവാൻജിമാെര�
പ്പറ്റി ഓേരാ ജീവചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി. മലയാള�
ത്തിൽ യാെതാരു ഗ്രന്ഥവും നിർമ്മിച്ചില്ല. സി.പി.യുെട
ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള ഒരു പാകവും പരിമളവും പ്രസിദ്ധമാ�
ണു്. അതിെനപ്പറ്റി ഇവിെട വിസ്തരിേക്കണ്ട ആവശ്യമി�
ല്ലേല്ലാ. 1112 -ാമാണ്ടു് മീനമാസം 21- ാംനു ആയിരുന്നു
ആ മഹാപുരുഷെന്റ സ്വർഗ്ഗതി.

സി.പി.യും മന്നാടിയാരും-ഉത്തരരാമചരിതം
സി.പി. ബാല്യകാലം മുതല്ക്കുതെന്ന പദ്യരചനയിൽ
വാസനയുള്ള ഒരു സഹൃദയനായിരുന്നു. െവണ്മണി�
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സകല മർമ്മങ്ങളും അേദ്ദഹം ശരി�
ക്കു ധരിച്ചിരുന്നു. ശ്രവേണാേദ്വഗകരമായ യാെതാരു
പ്രേയാഗവും അേദ്ദഹത്തിനു സഹ്യമായിരുന്നില്ല. െവ�
ണ്മണിനമ്പൂരിപ്പാടന്മാരുെട കൃതികൾ കൂേനഴത്തു പര�
േമശ്വരേമേനാെനെക്കാണ്ടു സമാഹാരിപ്പിച്ചു ഇദംപ്ര�
ഥമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് അേദ്ദഹമാണു്. റ്റി. െക.
കൃഷ്ണേമേനാെന്റ പ്രസാധകത്വത്തിൽ വിരചിതമായ
പ്രാചീനാര്യാവർത്തം, െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ ഭേദ്രാൽ�
പത്തി കിളിപ്പാട്ടു്, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ ആശ്ചര്യ�
ചൂഡാമണി നാടകം മുതലായ പ്രശസ്തപുസ്തകങ്ങൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ പ്രകാശിതങ്ങളാ�
യി. പ്രാചീനാര്യാവർത്തത്തിെല ചില അധ്യായങ്ങൾ
അേദ്ദഹംതെന്ന വിവർത്തനം െചയ്തതാെണന്നും േകട്ടി�
ട്ടുണ്ടു്. െകാടുങ്ങല്ലൂർത്തമ്പുരാക്കന്മാർ അേദ്ദഹെത്തയും
അക്കാലെത്ത കവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരു�
ന്നു. പേക്ഷ ആ പദ്ധതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള
സമയദൗർല്ലഭ്യംനിമിത്തം കവിയശസ്സിനു് അേദ്ദഹം
ആശിച്ചില്ല. വിദ്യാവിേനാദിനിയുെട ആധിപത്യം ഏറ്റതു
മുതൽ ആ തമ്പുരാക്കന്മാരുമായി വളെരയധികം ഇടപ�
ഴകുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടാ�
യി തർജ്ജമ െചയ്യുന്ന ഭാരത്തിൽ ഒരു പങ്കു് അേദ്ദഹവും
വഹിക്കാെമേന്നറ്റു. വിദ്യാവിേനാദിനി ആരംഭിച്ച കാ�
ലത്തു ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ തൃശ്ശൂരിൽ
അഭിഭാഷകനായിരുന്നു. അവർതമ്മിൽ അത്യന്തം േസ്ന�
ഹമായിട്ടാണു് കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു കഴിഞ്ഞുകൂടിയതു്.
1066-ൽ ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടാക്കുവാൻ അവർ രണ്ടുേപ�
രുംകൂടിയാണു് പ്രഥമസ  ജ്ജീകരണങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടതു്.
1067-ൽ ആ ഗാഢമായ സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിനു് അവി�
ചാരിതമായി ഒരു ൈശഥില്യം േനരിട്ടു. അന്നു ജാനകീ�
പരിണയം തർജ്ജമെചയ്തതിനുേമൽ വിവർത്തനവിഷ�
യത്തിൽ കയ്യുംെമയ്യും ഉറച്ച മന്നാടിയാർ ഉത്തരരാമച�
രിതം ഭാഷാന്തരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുേപർക്കും
നാടകാഭിനയത്തിൽ സേമാന്യെമാന്നുമല്ലായിരുന്നു ഭ്ര�
മം. വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ശാകുന്തളം തിരുവട്ടാർ
നാരായണപിള്ള സംഘടിപ്പിച്ച േയാഗക്കാർ തിരുവന�
ന്തപുരത്തും പരിസരപ്രേദശങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു േപ്ര�
ക്ഷകന്മാരുെട അഭിനന്ദനം സമാർജ്ജിച്ചു. തിരുവട്ടാർ
നാരായണപിള്ള പിന്നീടു മലയാളിയുെട ആധിപത്യം
വഹിച്ചുവന്നതിനാൽ െകാല്ലം നാരായണപിള്ള എന്നും
അേദ്ദഹെത്ത പറയാറുണ്ടു്. അനുഗൃഹീതനായ ഒരു നട�
നായിരുന്നു അേദ്ദഹം. സംഗീതരീതിയിൽ േശ്ലാകങ്ങൾ
െചാല്ലുന്നതിൽ അേദ്ദഹത്തിന്നു അസാമാന്യമായ പാ�
ടവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാകുന്തളത്തിെന്റ “കണ്ഠനാളമ�
ഴകിൽത്തിരിച്ചു്”, “അന്തഃകീരങ്ങൾ വാഴും” ഇത്യാദി
പദ്യങ്ങളിെല ആശയം വ്യക്തമാക്കി അഭിനയിക്കുന്ന
വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹം േനടിയ യശസ്സ് അപരിമിതമാ�
യിരുന്നു. ഒന്നുമുതൽ മൂന്നുവെര അങ്കങ്ങളിെല ദുഃഷന്ത�
നായും നാലാമങ്കത്തിെല കണ്വനായും ആറാമങ്കത്തി�
െല മുക്കുവനായും അേദ്ദഹം ഒന്നുേപാെല രംഗസ്ഥിത�
ന്മാെര അപഹൃതചിത്തവൃത്തികളാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘മേനാേമാഹനം’ എന്ന േപരിൽ പ്ര�
സിദ്ധമായ നാടകക്കമ്പനിയുമായി എറണാകുളത്തു
േപായി ശാകുന്തളം അഭിനയിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
തൃശ്ശൂർ രാമഞ്ചിറമഠത്തിൽ കാവമ്മയുെട ക്ഷണമനുസരി�
ച്ചു് അവിെടയും േപായി ആ നാടകം കളിച്ചു. കാവമ്മയ്ക്കു
സംഗീതത്തിലും അഭിനയത്തിലും അസാമാന്യമായ
പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ അമ്മയുെട നിർേദ്ദശമനു�
സരിച്ചാണു് പിന്നീടു അവരുെട സേഹാദരനായ റ്റി. സി.
അച്യുതേമേനാൻ സങ്ഗീതൈനഷധം രചിച്ചതു്. നാരാ�
യണപിള്ളയുെട അഭിനയം കണ്ടു് അച്യുതേമേനാനും
മന്നാടിയാരുംകൂടി തൃശ്ശൂരിലും അത്തരത്തിൽ ഒര നാ�
ടകേയാഗം ഘടിപ്പിച്ചു് അതിനു ‘വിേനാദചിന്താമണി’
എന്നു നാമകരണം െചയ്തു. മന്നാടിയാരുെട ജാനകീപ�
രിണയം ആ േയാഗക്കാെരെക്കാണ്ടു കളിപ്പിച്ചു. കുേറക്ക�
ഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർക്കു പുതിയ നാടകം എെന്തങ്കിലും
കിട്ടിയാൽെക്കാള്ളാെമന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയും അതു
മന്നാടിയാെര അറിയിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം താൻ തർ�
ജ്ജമെചയ്തുെവച്ചിരുന്നിടേത്താളമുള്ള ഉത്തരരാമചരിതം
െകാടുക്കുകയും അതു പഠിച്ചുതീരുേമ്പാഴേത്തയ്ക്കു േശഷം�
കൂടി എഴുതിെക്കാടുക്കാെമന്നു് ഏല്ക്കുകയും െചയ്തു. ആ
അവസരത്തിൽ തൃശ്ശൂരിലുണ്ടായിരുന്ന െകാച്ചി വീരേക�
രളവർമ്മ (െകാച്ചുണ്ണി)ത്തമ്പുരാേനാടു് അതിെനപ്പറ്റി
ചിലർ പറയുകയും ആ നാടകം തനിക്കു് അഭിനയിച്ചുകാ�
ണണെമന്നു തമ്പുരാൻ മന്നാടിയാെര വിളിച്ചു് ആജ്ഞാ�
പിക്കുകയും െചയ്തു. താനും സി.പി.യുംകൂടി അതു വിേനാ�
ദചിന്താമണിക്കാെരെകാണ്ടു കളിപ്പിക്കുവാൻ തീർച്ചെപ്പ�
ടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു മന്നാടിയാർ അറിയിച്ചേപ്പാൾ
സി.പി.േയാടു കാരണാന്തരാൽ രസക്ഷയം ഉണ്ടായിരു�
ന്ന അവിടേത്തയ്ക്കു് അതു രുചിച്ചില്ല. മന്നാടിയാർക്കുത�
െന്ന അതു അഭിനയിപ്പിക്കരുേത എന്നു് അവിടന്നു േചാ�
ദിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു് ആവാെമന്നല്ലാെത പറയു�
വാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാെത തീരുകയും അതിേലയ്ക്കുേവണ്ടി
രസികരഞ്ജിനി എെന്നാരു പുതിയ കമ്പനി അേദ്ദഹം
രൂപവൽക്കരിക്കുകയും െചയ്തു. ധീരനായ സി.പി.ക്കു്
അതു േകട്ടേപ്പാൾ വാശി വർദ്ധിച്ചു. “അന്യമിന്ദ്രം കരി�
ഷ്യാമി” എന്നു വിശ്വാമിത്രമഹർഷി പറഞ്ഞതുേപാെല
മന്നാടിയാർ ഉത്തരരാമചരിതം േശഷം ഭാഗവുെമഴുതി
അഭിമയിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി താൻ അതു മറ്റു വല്ല�
വേരയുംെകാണ്ടു തർജ്ജമെചയ്യിച്ചു വിേനാദചിന്താമ�
ണിക്കാെരെക്കാണ്ടുതെന്ന കളിപ്പിക്കുെമന്നു അേദ്ദഹ�
വും പ്രതിജ്ഞെചയ്തു. െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ വീര േക�
രളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹെത്ത ആ വിഷയത്തിൽ ബലമായി സമീപി�
ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ േജ്യഷ്ഠെന്റ
ആ പരാധീനത കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന ബാധിച്ചില്ല.
അേദ്ദഹം സി.പി.യുെട അഭീഷ്ടം സാധിക്കാെമന്നു് ഏറ്റു.
സി.പി.യും എടമന കൃഷ്ണെനമ്പ്രാന്തിരിയും ഒന്നാമങ്ക�
വും, രണ്ടാമങ്കത്തിെന്റ വിഷ്കംഭം മനസ്സിലാമനേസ്സാെട
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, േശഷം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�
നും നടുവംമഹനും കൂേനഴത്തു പരേമശ്വരേമേനാനും,
ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം െവണ്മണിമഹനും, മൂന്നാമങ്കം കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും, നാലാമങ്കം നടുവത്തച്ഛനും കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും ഒറവങ്കരരാജനും, അഞ്ചാമങ്കം
കാത്തുള്ളിയും നടുവംമഹനും കൂേനഴവും, ആറാമങ്കം
സി.പി., കൃഷ്ണെനമ്പ്രാന്തിരി, നടുവംമഹൻ, കൂേനഴം, കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ എന്നിവരും, ഏഴാമങ്കം കുണ്ടൂ�
രും തർജ്ജമെചയ്തു. ഒന്നാമങ്കത്തിലുള്ള ഗദ്യഭാഗങ്ങൾ
സി.പി.യും മറ്റുള്ള അങ്കങ്ങളിലുള്ളവ നടുവംമഹനും കൂ�
േനഴവുമാണു് പരാവർത്തനം െചയ്തതു്. “,സീതാേദവി
കനിഞ്ഞു” എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ കർത്താവു നടുവംമഹ�
നെല്ലന്നും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനാെണന്നും ഇനി പ്ര�
േത്യകിച്ചു പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. ആ വിവരം വീരേകരള
വർമ്മത്തമ്പുരാൻ തെന്റ സതീർത്ഥ്യനായ ഭട്ടൻതമ്പുരാ�
െന അറിയിക്കുകയും ഭട്ടൻതമ്പുരാൻ പുതിയ നാടകം
പിടിച്ചുവാങ്ങി െപട്ടിക്കകത്തുെവച്ചു പൂട്ടുകയും െചയ്തു.

“മന്നാടിയാരുടയ തർജ്ജമ തീർന്നതച്ചിൽ
വന്നാലുടൻ തരുവെനന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
നന്നാെയാളിച്ചിവിെട വച്ചുവരുന്നു കാട്ടി–
ത്തന്നാൽച്ചതിക്കുമിവെരെന്നാരു ഭാവേമാടും.”

എന്നാണു് 1067-ാമാണ്ടു് കുംഭമാസം 29-ാംനു കുഞ്ഞിക്കു�
ട്ടൻ തമ്പുരാൻ നടുവത്തച്ഛന്നു് അതിെനപ്പറ്റി എഴുതിക്കാ�
ണുന്നതു്. പെക്ഷ സി.പി. അതുെകാണ്ടും പിന്മാറിയി�
ല്ല.

“സി.പി.യിതുെകാെണ്ടാഴിച്ചീ–
ലാപീേനാത്സാഹേമാടു പിന്നീടും
ആപാതഭങ്ഗിേയാെടതിർ–
േകാപാെലാപ്പിച്ചിടുന്നു തർജ്ജമെയ”

എന്നു് ആ കത്തിൽത്തെന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ
അതിെനക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നീടു് ഭട്ടൻത�
മ്പുരാൻ ആ ഗ്രന്ഥം മടക്കിെക്കാടുത്തു. എട്ടുപത്തു ദിവ�
സംെകാണ്ടു് എഴുതിയ ആ നാടകം 1067-ാമാണ്ടു് മീനം
20-ാംനു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു;സി.പി. വിേനാദചിന്താമണി�
ക്കാേരെക്കാണ്ടുതെന്ന അതു് അഭിനയിപ്പിക്കുകയും െച�
യ്തു. ദ്രുതഗതിയിൽ പലരും കൂടി എഴുതിയ ആ കൃതിക്കു
മന്നാടിയാരുേടതിെന്റ േമന്മവന്നിട്ടിെല്ലങ്കിലും അപൂർവ്വം
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ആ വിവർത്തനത്തിലുള്ളവേയക്കാൾ
നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അേത െകാല്ലത്തിൽത്തെന്ന ഇടവത്തി�
േലാ മേറ്റാ മന്നാടിയാരുെട തർജ്ജമയും പുറത്തു വന്നു.
അതു കളിച്ചതു രസികരഞ്ജിനിേയാഗക്കാരായിരുന്നു.
മന്നാടിയാർ എതിർകക്ഷികേളാടു തെന്റ തർജ്ജമയു�
െട ൈകെയഴുത്തുപ്രതി മടക്കിത്തരണെമന്നു േചാദിച്ച�
േപ്പാൾ അവർ അതു െകാടുത്തു എങ്കിലും പഠിക്കുവാൻ
എഴുതിെയടുത്ത പകർപ്പു് അവരുെട ൈകയിൽത്ത�
െന്ന ഇരുന്നു. അതു് അവർ ഉപേയാഗിേച്ചയ്ക്കും എന്നു്
ഒരു ശങ്ക അേദ്ദഹത്തിനു സ്വാഭാവികമായിേത്താന്നി.
അതിെനപ്പറ്റിയാണു് തെന്റ നാടകത്തിെല

“സീതാേദവിെയ രാക്ഷേസന്ദ്രനതുേപാ–
ലിഗ്രന്ഥവും വ്യാജമാ–

േയതാനും ചിലേരാടു േചർെന്നാരു പുമാൻ
തൻൈകക്കലാക്കീടിനാൻ;

പിെന്നത്തന്നുെടയാക്കുവാൻ നിജപദം
േചർത്തീടിേലാ നിന്ദ്യമാ–

െയന്നും സീതെയെയന്നേപാലിതിെനയും
ശങ്കിക്കുമേല്ലാ ജനം.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ സംഭവ�
ത്തിനു േശഷം “വിേനാദചിന്താമണി” സി.പി. യുെട
നാടകേയാഗമായി. ആ േയാഗക്കാർ മന്നാടിയാരുെട
നാടകങ്ങൾ പിന്നീടു് അഭിനയിച്ചില്ല. അവർ കളിച്ചുവ�
ന്നതു ശാകുന്തളം, സി.പി.യുെട ഉത്തരരാമചരിതം,
നടുവത്തച്ഛെന്റ ഭഗവദ്ദൂതു്, േതാട്ടയ്ക്കാട്ടിക്കാവമ്മയുെട
സുഭദ്രാർജ്ജുനം, മാേക്കാത്തു കൃഷ്ണ േമേനാെന്റ ചണ്ഡ�
കൗശികം എന്നീ നാടകങ്ങളായിരുന്നു. സമദർശിയായ
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ അവസാനത്തിൽ ഈ സാഹി�
ത്യമത്സരം വളെര െവറുപ്പുണ്ടാക്കിെയന്നു നടുവത്തച്ഛൻ
അേദ്ദഹെമഴുതിയ അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങ�
ളിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നതാണു്.

“േപാേട്ടയിക്കഥ- സി.പി. തർജ്ജമ-ഭവാൻ-നാരായണൻ-
ഞാൻ-ബുധ–

േശ്രഷ്ഠൻ ഭട്ട-നതല്ല വീരധരണീപാകാരി-മന്നാടിയാർ
വാട്ടം വിട്ടിതുേപാലേനകവിരുതന്മാർ വന്നകെപ്പട്ടു വൻ–
കൂട്ടം ഭൂമികുലുക്കിടുന്നു സുകേവ! നിന്നില്ല കമ്പം, സേഖ!”

“കമ്പം നാടകമാട്ടവും ലഹളയും ഭാഷാന്തരം െചയ്യുവാൻ
മുമ്പും പിൻപുമതിന്നിടച്ചിലുമതല്ലന്യായവും ന്യായവും
ഡംഭും േഗാഷ്ഠിയുമാണവർക്കു

െവളിവിേല്ലാർക്കുെമ്പാഴമ്പമ്പ! ഭൂ–
കമ്പംതെന്ന മുറയ്ക്കു ‘േപാഷിണി’യിതിൽേപ്പാഷിക്കുവാൻ

ദുർഘടം.”

ഇതിൽ പറയുന്ന ‘േപാഷിണി’ അെക്കാല്ലം േമടമാസ�
ത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽെവച്ചു ദ്വിതീയസേമ്മളനം ആേഘാഷി�
ക്കുവാൻ തീർെച്ചെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ഭാഷാേപാഷിണി�
യാണു്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ സി.പി.േയയും മന്നാ�
ടിയാേരയും രഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ വളെര പ്രയത്നിച്ചു.

എന്നാലുമായതിനിടയ്ക്കു കടന്നുകൂടി
നന്നായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പരം െമരുക്കി
മന്നാടിയാെരയുമതല്ലഥ സി.പി. േയയു–
െമാന്നായിണക്കുവതിനായ് വളെര ശ്രമിേച്ചൻ”

എന്നു് അേദ്ദഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തവും മറ്റും
അവർ തങ്ങളിലുള്ള രസക്ഷയം ഒെട്ടാന്നു ശാന്തമായി
എങ്കിലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സൗഹാർദ്ദം പുനഃസ്ഥാ�
പിതമായില്ല. അന്നെത്ത കവിപുങ്ഗവന്മാരുെട േമൽ
സി.പി.ക്കുണ്ടായിരുന്ന അത്യത്ഭുതമായ േപ്രരണാശ�
ക്തി ഈ ഉപാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.

സി.പി.യുെട പുസ്തകനിരൂപണവും
ഗദ്യൈശലിയും
“ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങെള കാഠിന്യം കളഞ്ഞു ലളിതെപ്പ�
ടുത്തി കവിസൂക്തിസുലഭമായ മാധുര്യേത്താടുകൂടി എഴു�
തുന്നതിൽ അച്യുതേമേനാനു വിേശഷസാമർത്ഥ്യമുണ്ടു്”
എന്നു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനും, “പുസ്തകപരിേശാ�
ധന മുതലായ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അച്യുതേമേനാൻ ‘െമ�
േക്കാേള’ എന്ന ആംേഗ്ലയ ഗ്രന്ഥകർത്താവിെന പല�
േപ്പാഴും അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടു്.
ആ അവസരങ്ങളിൽ അച്യുതേമേനാൻ പുറെപ്പട്ടു എന്ന�
ല്ലാെത െമേക്കാെള പുറെപ്പട്ടു എന്നു് ഒരിക്കലും േതാന്നീ�
ട്ടില്ല” എന്നു് അപ്പൻതമ്പുരാനും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു വസ്തു�
സ്ഥിതികഥനം മാത്രമാകുന്നു. അത്യന്തം ഊർജ്ജസ്വ�
ലവും ഫലിതസമ്പൂർണ്ണവും ബഹിരന്തഃസ്ഫുരദ്രസവുമായി�
രുന്നു സി.പി.യുെട ഗദ്യൈശലി; അതു സവിേശഷമാ�
യി പ്രകാശിച്ചതു േദാഷഭൂയിഷ്ഠങ്ങളായ കൃതികെള വി�
മർശനം െചയ്യുേമ്പാളുമായിരുന്നു. ഗുേണാൽേഘാഷണ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രകൃത്യാ അല്പം വാചംയമനായിരു�
ന്നു; േദാേഷാൽഘാടനത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു
വാസനയും ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും. എന്നാൽ അവിെട യാെതാ�
രു പക്ഷേഭദവും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ഥാേനാന്നതി�
യും സ്വാധീനശക്തിയും േനാക്കി സ്വരം മയെപ്പടുത്തുക
എന്നുള്ള സാധാരണനയം അേദ്ദഹം ഒരവസരത്തിലും
സ്വീകരിച്ചില്ല. രതിസുന്ദരീകർകത്താവായ വാസുേദവപ്ര�
ഭുവും മേനാരമാവിജയകർത്താവായ വയസ്കര മൂസ്സതും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ക്ഷുദ്രകൃതികളുെട നിർമ്മാ�
ണത്തിനു് ഒന്നുേപാെല ശിക്ഷാർഹരായിരുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ
സി.പി.യുെട വിമർശനരീതി കാണിക്കുവാൻ ചില വാ�
ക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. “മേനാരമാ വിജയെത്തേപ്പാെല�
യുള്ള കവനങ്ങെല ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ഇംഗ്ലീഷ്ഗ്രന്ഥ�
കാരൻ തുർക്കിരാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന കമ്പിളിേയാടു് ഉപമി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു വളെര ശരിയായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആ കമ്പി�
ളിയിലുള്ള ചായം േവെറ ഒരു വിധത്തിൽ വിന്യസിക്കു�
ന്നതുെകാണ്ടു േകായിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടും
മറ്റും എഴുതുന്ന ചിത്രംേപാെല ഒരു ചിത്രമുണ്ടാക്കാം.
അതുേപാെലതെന്ന മേനാരമാവിജയത്തിെല പദങ്ങ�
െള േവെറ ഒരു വിധത്തിൽ വിന്യസിച്ചാൽ എഴുത്തച്ഛ�
േന്റയും മറ്റും കൃതികെളേപ്പാെല ഒരു കൃതിയുമുണ്ടാക്കാം.
ഇതിലധികമായ ഒരു പ്രശംസയ്ക്കു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു്
അർഹതയുെണ്ടന്നു ഞങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നില്ല.” (മേനാ�
രമാവിജയത്തിെന്റ വിമർശനം) പണ്ഡിതവേരണ്യനും
പ്രാബല്യശാലിയുമായ മൂസ്സതിെന്റ ആജ്ഞാകരനായി�
രുന്നു മേനാരമാനായകനായ വറുഗീസ്മാപ്പിളെയന്നും
ഗ്രന്ഥത്തിെല വിഷയം മേനാരമയുെട വിജയമായിരു�
ന്നുെവന്നും നാം ഓർമ്മിക്കുേമ്പാളാണു് നിർഭീകനായ
സി.പി.യുെട വിമർശകധർമ്മാചരണെത്തക്കുറിച്ചു നമു�
ക്കു വിേശഷബഹുമാനം േതാന്നുന്നതു്.

ഇനി “മദിരാശി ൈഹേക്കാടതിയിെല ഭാഷാന്തരകാര�
നും സർവ്വകലാശാലയിെല മലയാളപരീക്ഷകനു” മായ
എൻ. ശങ്കുണ്ണിവാരിയർ ബി.ഏ.യുെട കഥാമഞ്ജരിെയ�
പ്പറ്റി പറയാം. അതിേനക്കാൾ സ്ഖലിതജടിലമായ ഒരു
പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ എന്നും അതു�
േപാെല ഏെതങ്കിലും ഒരു ഭാഷാകൃതിെയ സി.പി. േയ�
ക്കാൾ കർക്കശമായി ആെരങ്കിലും നിരൂപണം െചയ്തി�
ട്ടുേണ്ടാ എന്നും സംശയമാണു്. ആ നിരൂപണത്തിെല
ചില വാക്യങ്ങളാണു് ചുവേട പകർത്തുന്നതു്. “ശരീരത്തി�
നും മനസ്സിനും അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ അപൂർ�
വ്വമായി ചിലേപ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ഗാഢനിദ്രയിൽ സുഖസ്വ�
പ്നപരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിേക്ക, െപെട്ടന്നു്
ഉണരുേമ്പാളുണ്ടാകുന്ന കഠിനമായ മനശ്ശല്യം വായന�
ക്കാർ അനുഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അവർക്കു മയൂരസേന്ദ�
ശത്തിൽനിന്നു് കഥാമഞ്ജരിയിൽ പ്രേവശിയ്ക്കുേമ്പാൾ
ഉണ്ടാകുന്ന മേനാവികാരത്തിെന്റ സ്വഭാവം അറിയാവു�
ന്നതാകുന്നു. ‘ആട്ടക്കഥകളുെട ഭാഷാസംേക്ഷപ’മായ
ഈ െചറിയ പുസ്തകത്തിൽ വിദ്യാവിേനാദിനിയുെട
പകുതി വലിപ്പത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ചു ഭാഗങ്ങേള ഉള്ളു
എങ്കിലും അതിെന്റ ഗ്രന്ഥകാരനായ എൻ. ശങ്കുണ്ണിവാ�
രിയർ അവർകൾ അതിൽ തിക്കിെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
സ്ഖലിതങ്ങളുേടയും അനുപപത്തികളുേടയും സംഖ്യ േനാ�
ക്കിയാൽ ആർക്കും ആശ്ചര്യം േതാന്നുന്നതാണു്. ഒൻ�
പതു വരിയിൽ പല മാതിരിയായി ഒൻപതു െതറ്റുകൾ
വരുത്തുക എന്ന അത്ഭുതകർമ്മം സാമാന്യന്മാരാൽ
അസാധ്യമായിട്ടുള്ളതാണു്. വ്യാകരണവും നിഘണ്ടുവും
അലങ്കാരവും പരിഷ്കരിച്ചതുെകാണ്ടുമാത്രം ശങ്കുണ്ണിവാ�
രിയരവർകൾക്കു തൃപ്തിയായില്ല. അേദ്ദഹം പുരാണക�
ഥകളിലും ഇരുപതിൽച്ചില്വാനം പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരു�
ത്തീട്ടുണ്ടു്. കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിൽ ഭീമേസനെന
മാറ്റി അർജ്ജുനെന നായകനാക്കി. ഭദ്രകാളിക്കും വീ�
രഭദ്രന്നും അേഭദം കല്പിച്ചു. ബകവധെത്ത പാണ്ഡവ�
ന്മാരുെട അജ്ഞാതവാസകാലേത്തയ്ക്കു നീക്കിെവച്ചു.
യാദവന്മാരിൽ പ്രാധാന്യം പ്രദ്യുമ്നനു െകാടുത്തു. മുചുകുന്ദ�
െന്റ പിതൃത്വം ‘മാന്ധാത്രി’ക്കും, ദുഷ്ഷന്തെന്റ പിതൃത്വം
‘അനില’ രാജാവിനും, രാവണെന്റ പിതൃത്വം ‘ൈവശ്ര�
വണ’രാജാവിനും െകാടുത്തു. പരിഷ്കാരമാണു് ഈ കാ�
ലത്തിെന്റ പ്രധാന ലക്ഷണം. പുരാണകഥകെള മാത്രം
അതിൽനിന്നു് ഒഴിച്ചു വിടാൻ പാടിെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം വി�
ചാരിക്കുന്നതിൽ യുക്തിയിെല്ലന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല.
മഹാന്മാർക്കു പക്ഷപാതമിെല്ലന്നുള്ളതിെന ഈ ഗ്രന്ഥ�
കാരൻ ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടത്തീട്ടുണ്ടു്. തെന്റ വാചകങ്ങളിലുള്ള
ചമൽക്കാരങ്ങെള ആട്ടക്കഥകളിൽ നിന്നു് ഉദാഹരിച്ചിട്ടു�
ള്ള ചരണങ്ങളിലും വരുത്തീട്ടുണ്ടു്.”

രതിസുന്ദരീനിരൂപണത്തിൽനിന്നുകൂടി ഒരു ഭാഗം വാ�
യിേക്കണ്ടതാണു്. ‘പരിഷ്കാരപ്രിയന്മാരായ മഹാജന�
ങ്ങൾ ഈ രതിസുന്ദരി എെന്റ കല്പിതമാെണന്നു് അഭി�
പ്രായെപ്പടുകയും കഥാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വല്ല പീയൂഷ�
രസങ്ങെള അനുഭവിപ്പാൻ സംഗതിവരികയും െചയ്യുെമ�
ങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി എന്നു മാത്രം പറയുന്നു.’
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ വാസുേദവപ്രഭുവിന്നു കൃതാർ�
ത്ഥതയ്ക്കു ധാരാളം വകയുണ്ടു്. ഇതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കല്പിതകഥയെല്ലന്നു് ആെരങ്കിലും അഭിപ്രായെപ്പടുേമാ?
പിെന്ന വല്ലവരുേടയുമാെണന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാന�
നഷ്ടേക്കസ്സിൽ പ്രതിയാകാൻ സംഗതിയിേല്ല. പീയൂഷ�
രസങ്ങളും ധാരാളമായിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ കയ്പുെകാണ്ടു വാ�
യിൽ െവയ്ക്കാൻ പാടിെല്ലന്നുമാത്രേമയുള്ളു. മനുഷ്യെന്റ
ജീവിതകാലം വളെര പരിമിതവും ദുഃഖഭൂയിഷ്ഠവുമാണു്.
അതിൽ ഏതാനും ഭാഗം ഇതുേപാെലയുള്ള പുസ്തക�
ങ്ങൾ വായിക്കുക എന്ന േക്ലശാനുഭവത്തിൽ ദുർവ്യയം
െചയ്യിക്കുന്നതിൽ പാപമുേണ്ടാ എന്നു സജ്ജനങ്ങളു�
െട മനസ്സാക്ഷിയും നിയമപ്രകാരം കുറ്റമുേണ്ടാ എന്നു
വക്കീൽമാരും തീർച്ചയാക്കേട്ട.”

എെന്താരു ഭയങ്കരമായ െകാല്ലാെക്കാല! പേക്ഷ ആ
ദണ്ഡനം മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം അതിന്നു സർവഥാ അർഹനാെണന്നു് അറി�
യുന്ന നമുക്കു് അേങ്ങാട്ടു േലശംേപാലും അനുകമ്പ േതാ�
ന്നുന്നില്ല. സി.പി.തെന്ന ആ വിഷയത്തിൽ താൻ അനു�
ഷ്ഠിച്ചുവന്ന അസിധാരാവ്രതെത്തപ്പറ്റി അടിയിൽ കാണു�
ന്നവിധത്തിൽ ഉപന്യസിക്കുന്നു.

“പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ േദാഷങ്ങൾ ഗുണങ്ങെള അതി�
ശയിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അവെയക്കുറിച്ചു നിർദ്ദാ�
ക്ഷിണ്യമായും നിഷ്പക്ഷപാതമായും അഭിപ്രായം പറ�
യുന്നതിൽ േദാഷപ്രഖ്യാപനം കുേറ കടന്നുേപാകാെത
നിർവ്വാഹമില്ലേല്ലാ. ഇങ്ങെന േദാഷങ്ങൾ പറയുകയും
അതിനാൽ പലർക്കും മനസ്താപം ഉണ്ടാക്കുകയും െച�
േയ്യണ്ടിവരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു നിർവ്യാജമായ വ്യസ�
നമുണ്ടു്. എങ്കിലും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു�
ള്ള പ്രതിപത്തി ഈ വ്യസനെത്തക്കാൾ എത്രേയാ
പ്രബലമായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അങ്ങെന െചയ്യാതിരി�
പ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത വന്നിരിക്കുന്നു.”

ഭാഷയിൽ സജീവവും സമീചീനവുമായ സാഹിത്യവിമർ�
ശനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് എന്നു സി.പി.
അച്യുതേമേനാെന നിസ്സംശയമായി പറയാം; അതിൽ�
ത്തെന്നയാണു് ഭാഷെയസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ശാശ്വതമായ യശസ്സും അധിഷ്ഠിതമായിരി�
ക്കുന്നതു്.
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
േകശവനാശാൻ 1034-ാമാണ്ടു് കുംഭമാസത്തിൽ തി�
രുവിതാംകൂർ െകാല്ലംതാലൂക്കിൽ പരവൂർ എന്ന സ്ഥ�
ലത്തു ജനിച്ചു. പിതാവായ ൈവരവൻ ൈവദ്യൻ ഒരു
ധനാഢ്യനും അവിടെത്ത ഈഴവസമുദായത്തിെന്റ േന�
താവുമായിരുന്നു. പരവൂർ തയ്യിൽ കുഞ്ഞുകുറുമ്പയായി�
രുന്നു മാതാവു്. േകശവനാശാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
താമസിച്ചു പല വിദ്യകൾ അഭ്യസിച്ചു. ആദ്യം പുതുക്കാ�
ട്ടുമഠത്തിൽ കൃഷ്ണനാശാേനാടും പിന്നീടു് ഇലത്തൂർ രാ�
മസ്വാമിശാസ്ത്രികേളാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായ
അയ്യാസ്വാമിശാസ്ത്രികേളാടും സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ച് ആ
ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. അതിനുപുറേമ
ആയുർേവ്വദവും േജ്യാതിഷവും പഠിച്ചു് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളി�
ലും അഭിജ്ഞനായി.

പത്രപ്രവർത്തനം
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള മലയാളമേനാരമക്ക�
മ്പനി സ്ഥാപിച്ചു് 1065-ൽ ആ കമ്പനിവകയായി ഒരു
പത്രം പുറെപ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ െപാതുക്കാര്യപ്രസക്ത�
നായ ആശാന്നും അതുേപാെല പേരാപകാരപ്രദമായ
ഒരു വ്യവസായത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്നതിനു് ഔത്സുക്യമു�
ണ്ടായി. അതിനുമുൻപുതെന്ന ൈവദ്യെനന്നും േജാത്സ്യ�
െനന്നുമുള്ള നിലകളിൽ സ്വസമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല,
െപാതുജനങ്ങളുെട ഇടയിലും അേദ്ദഹത്തിനു ബഹു�
മതി സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈഴവർക്കു് അക്കാല�
ത്തു രാഷ്ട്രീയമായും വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും മറ്റും,
പല അവശതകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ അവശതകൾ�
ക്കു പരിഹാരം േനടുവാൻ അവരുെട വകയായി ഒരു
പത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നല്ലതാെണന്നു് അേദ്ദഹത്തി�
നു േതാന്നി. 1066-ൽ പതിനായിരം ഉറുപ്പിക മൂലധന�
ത്തിൽ “േകരളഭൂഷണക്കമ്പനി ക്ണുപ്തം” എന്ന േപരിൽ
ഒരു കമ്പനി ഏർെപ്പടുത്തി. 1067-ൽ ആ കമ്പനിവക�
യായി ‘സുജനാനന്ദിനി’ എെന്നാരു വൃത്താന്തപത്രം
ആരംഭിച്ചു. ഭാഷാകവിതയുെട അഭിവൃദ്ധിെയ ഉേദ്ദശിച്ചു്
‘സുജനാനന്ദിന്യുപപത്രം’ എന്ന േപരിൽ ഒരു ഉപപത്രം
ഓേരാ ലക്കേത്താടുംകൂടി പ്രേത്യകമായി പ്രസിദ്ധീകരി�
ക്കുകയും അതിൽ മേനാരമയിെല പരിപാടിയനുസരിച്ചു
സമസ്യാപൂരണവും മറ്റും േചർക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. ആ
ഉപപത്രേത്തയും അക്കാലെത്ത കവികൾ േവണ്ടേപാ�
െല ലാളിച്ചു് അവരുെട േശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടു് അലങ്കരി�
ച്ചു. യുവകവികെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്നും അവ�
രുെട സ്ഖലിതങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിന്നും ശങ്കുണ്ണിെയേപ്പാ�
െലതെന്ന ആശാനും പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചില
വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും അതിൽ സ്ഥലമനുവദിച്ചിരു�
ന്നു. അവയിൽ വളെര രസകരമായിരുന്നതു സി.എസ്.
സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റിയും, മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണി�
ക്കരും തമ്മിലുണ്ടായ ‘പണിക്കർ-പണിക്കൻ’ വാദമാ�
ണു്. ഇടയ്ക്കു കുെറക്കാലം നിന്നുേപാെയങ്കിലും 1078-ൽ
പത്രം പുനരുദ്ധരിച്ചു് 1082-ാമാണ്ടു് വെര നിർവിഘ്നമായി
നടത്തി. ആശാെന്റ ഗദ്യരീതിയും വരുഗീസ് മാപ്പിളയുേട�
തുേപാെല സ്വരത്തിൽ മൃദുലെമങ്കിലും സാരാംശത്തിൽ
ശക്തിമത്തായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിെല ജനങ്ങൾക്കു
െപാതുേവയും ഈഴവസമുദായത്തിനു പ്രേത്യകമായും
ആ പത്രപ്രവർത്തനം പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രേയാജകീ�
ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇതരവ്യവസായങ്ങൾ
ൈവദ്യത്തിലും േജ്യാത്സ്യത്തിലും േകശവനാശാൻ അസാ�
മാന്യമായ കീർത്തിക്കു പാത്രീഭവിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചികിത്സാസാമർത്ഥ്യെത്ത ഡാക്ടർ പുന്നൻ തുടങ്ങിയ
ഭിഷഗ്വരന്മാർ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. പുന്നനും അേദ്ദഹവും
തമ്മിൽ ഗാഢമായ സൗഹാർദ്ദമാണു് പുലർത്തിയിരു�
ന്നതു്. ആശാൻ ഗജചികത്സയിലും ആയുർേവ്വദവിധിയ�
നുസരിച്ചുള്ള ശസ്ത്രപ്രേയാഗത്തിലുംകൂടി വിദഗ്ദ്ധനായിരു�
ന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. േജാത്സ്യത്തിലും ഫലഭാഗത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ൈവദ്യം, േജ്യാതിഷം, സംസ്കൃതം ഇവ പഠിക്കു�
ന്നതിന്നു പലരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരായി പര�
വൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. പ്രസിദ്ധകവിയായ െക.സി.
േകശവപിള്ള ആദ്യമായി സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതു് അേദ്ദ�
ഹത്തിൽനിന്നാണു്. േകശവപിള്ള ആ വസ്തുത

“െചാെല്പാങ്ങും ൈവദ്യശാസ്ത്രം ഗണിതവുമതുേപാൽ
സാഹിതീതന്ത്രവും െകാ–

െണ്ടേപ്പർക്കും േമാദേമകും മമ ഗുരുവിലസീ–
ടുന്നു വീ. േകശവാഖ്യൻ.”

എന്ന േശ്ലാകാർദ്ധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്വസമുദാ�
യത്തിെന്റ നായകന്മാരിൽ ഒരാളായി ഉയർന്നു് അേദ്ദ�
ഹം ഈഴവരുെട ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന അനാചാര�
ങ്ങെള ഉന്മൂലനം െചയ്വാനും സജീവമായി പ്രയത്നിച്ചു.
ആശാെന്റ പരിശ്രമഫലമായാണു് 1080-ൽ പരവൂരിൽ
ഒരു സമുദായസേമ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിൽ താലി�
െകട്ടുകല്യാണം നിറുത്തൽെചയ്യുന്നതിനും പരിഷ്കൃതരീതി�
യിലുള്ള വിവാഹസമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള
ഒരു പ്രേമയം അംഗീകൃതമായതു്. വളെര ഹൃദയശുദ്ധി�
യും പേരാൽക്കർഷകാംക്ഷയുമുള്ള ഒരുസദ്വ്യത്തനായി�
രുന്നു ആശാൻ. 1092-ാമാണ്ടു് ധനുമാസം 27- ാം ആയി�
രുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണം. കിളിെകാല്ലൂർ കാമനാട്ടു
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മെയ 1053- ാംനു 1058-ൽ അവർ മരിച്ച�
തിനുേമൽ പരവൂർ െകാച്ചുകടകത്തു് അമ്മക്കുഞ്ഞമ്മെയ
(കുന്നത്തു കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മെയ) 1058-ാമാണ്ടും വിവാഹം
െചയ്തു.

കൃതികൾ
േകശവനാശാനു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും കവനം�
െചയ്യുവാൻ െകല്പുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും വളെര പ്ര�
വർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുകനിമിത്തം അധിക�
െമാന്നും എഴുതുവാൻ സാധിച്ചില്ല. (1) പാതാളരാമായ�
ണം ആട്ടക്കഥ, (2) പതിവ്രതാധർമ്മം കിളിപ്പാട്ടു്, (3)
കല്യാണസൗഗന്ധികം അമ്മാനപ്പാട്ടു് എന്നീ കൃതികൾ
അേദ്ദഹം ആദ്യകാലത്തു രചിച്ചു. മാധവനിദാനത്തിന്നു
സാരചന്ദ്രിക എെന്നാരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ച�
തിനുപുറേമ പണ്ടാരത്തു നാരായണപിള്ള ആശാെന്റ
ൈവദ്യസംഗ്രഹത്തിനു് ഒരു ലഘുടിപ്പണിയും എഴുതിട്ടു�
ണ്ടു്. അമ്മാപ്പാട്ടിെല വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒന്നു് ഉദ്ധരി�
ക്കാം.

“സാകൂതാേലാകചാരുസ്മിത, വിധിഹൃദയാ–
നന്ദസേന്ദാഹദാത്രീ,

ചഞ്ചദ്ധമ്മില്ലധൂതാഖിലഘനപടലീ,
മുക്തശീതാംശുവക് ത്രാ,

കാരുണ്യം േമ വിധത്താമതിമധുരസുധാ–
സാധുൈസവർണ്ണവാണീ

വാണീ, ചക്ഷുജ്ജിൈതണീ, ഭുജതലവിധൃതാം–
േഭാജകീരാക്ഷമാല്യാ.”

സാരചന്ദ്രിക ഏറ്റവും വിശിഷ്യമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാ�
ണു്. “ഭൂമി തുടങ്ങിയ അഖിലജഗത്തുക്കേളയും സൃഷ്ടിക്ക�
യും രക്ഷിക്കയും സംഹരിക്കയും െചയ്യുന്നവനും. സ്വർ�
ഗ്ഗേത്തയും േമാക്ഷേത്തയും പ്രാപിപ്പിക്കുന്നവനും, ഭുവ�
നത്രയത്തിെന്റ േചതനങ്ങളായും അേചതനങ്ങളായും
ഇരിക്കുന്ന അഖിലപദാർത്ഥങ്ങളുേടയും രക്ഷിതാവും
ആയ പരേമശ്വരെന ഏറ്റവും നമസ്കരിച്ചിട്ടു് ൈത്രകാ�
ലികജ്ഞാനികളായ എല്ലാ മഹർഷിമാരുെട വാക്കുക�
േളയും പ്രമാണിച്ചും നല്ല ൈവദ്യന്മാരുെട ആജ്ഞെയ
അനുസരിച്ചും ഉപദ്രവം, മരണം, േഹതു, ലിംഗം ഇതുക�
േളാടും േരാഗങ്ങളുെട വിേശഷമായ നിശ്ചയേത്താടുംകൂ�
ടിയ ഈ ഗ്രന്ഥം സംേക്ഷപമായി ഇേപ്പാൾ രചിക്കെപ്പ�
ടുന്നു” എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നതു്.
മൂലേശ്ലാകങ്ങൽെകാണ്ടു വിഷയവ്യാപ്തി മതിയാകാത്ത
ഭാഗങ്ങളിൽ ചരകൻ, സുശ്രുതൻ മുതലായ പ്രാചീനാചാ�
ര്യന്മാരുെട മതങ്ങൾകൂട്ടി ഉദ്ധരിച്ചു് അർത്ഥവിവരണം
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

ശാർങ്ഗധരസംഹിത, ൈഭഷജ്യരത്നാവലി, ഭാവപ്രകാ�
ശം എന്നീ ൈവദ്യകഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും അേദ്ദഹം വ്യാഖ്യാ�
നങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അവ ഒന്നും പൂർ�
ണ്ണമായതായി അറിവില്ല.



7 േകാഴിേക്കാട്ടു മാനവിക്രമ
ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ (1020–1090)

ഉപക്രമം
പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ േക�
രളസാഹിത്യസൗധം താങ്ങിനിന്നതു മൂന്നു കാഞ്ചനസ്തം�
ഭങ്ങളായിരുന്നു. അവയിൽ ഒന്നു തിരുവനന്തപുരത്തും
മെറ്റാന്നു േകാഴിേക്കാട്ടും േവറിെട്ടാന്നു കടത്തനാട്ടുമാണു്
പരിലസിച്ചിരുന്നതു്. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത�
മ്പുരാെനയും േകാഴിേക്കാട്ടു മാനവിക്രമ എട്ടൻതമ്പുരാ�
െനയും കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാെനയുമാണു്
ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അവ�
രിൽ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെനക്കുറിച്ചു് ഉപന്യസിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞു. േശഷം രണ്ടു േപെരയും കുറിച്ചു പ്രസ്താവിേക്കണ്ട�
തുണ്ടു്.

ജനനം
െനടിയിരിപ്പുസ്വരൂപം സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി മൂന്നു ശാ�
ഖകളായി പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്നു. ആ േകാവിലക�
ത്തു സന്തതിവിേച്ഛദം വരാെതയിരിക്കുവാൻ 881-ആണ്ടു
മകരമാസം 16- ാംനു അന്നെത്ത സാമൂതിരിപ്പാടു നീ�
േലശ്വരത്തു േകായിക്കൽനിന്നു രണ്ടു സ്ത്രീകേളയും മൂന്നു
പുരുഷന്മാെരയും ദെത്തടുത്തു് അവരിൽ േജ്യഷ്ഠത്തിെയ
കിഴേക്കേക്കാവിലകത്തും അനുജത്തിെയ പുതിയ േകാ�
വിലകത്തും താമസിപ്പിച്ചു. ആേറഴു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ആ രണ്ടുേപരുെട േജ്യഷ്ഠത്തിയും കൂടി നീേല�
ശ്വരത്തുനിന്നു േകാഴിേക്കാേട്ടയ്ക്കു േപാന്നു. ആ രാജ്ഞി�
ക്കുേവണ്ടി പണിയിച്ചതാണു് പടിഞ്ഞാെറേക്കാവില�
കം. ഈ വിവരങ്ങൾ മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിെയപ്പറ്റിയുള്ള
പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളവയാണേല്ലാ. ടിപ്പുവി�
െന്റ കലാപകാലത്തു് ആ മൂന്നു ശാഖകളിെല സ്ത്രീകളും
തിരുവിതാംകൂറിൽ േപായി രക്ഷെപ്പട്ടു; ധർമ്മരാജാവു
പിടിഞ്ഞാേറേക്കാവിലകേത്തയും പുതിയ േകാവിലക�
െത്തയും രാജ്ഞിമാെര കുന്നത്തൂരിലും കിഴേക്കേക്കാവി�
ലകെത്ത രാജ്ഞിമാെര എണ്ണയ്ക്കാട്ടും താമസിപ്പിച്ചു. മറ്റു
ശാഖകൾ തിരിെയേപ്പായേപ്പാഴും പടിഞ്ഞാെറേക്കാവി�
ലകത്തുകാർ കുന്നത്തൂരിൽ പാർത്തേതയുള്ളു. അവിെട
997-ാമാണ്ടു് കുംഭമാസം അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനി�
ച്ച ശ്രീേദവിതമ്പുരാട്ടിയാണു് ഏട്ടൻതമ്പുരാെന്റ മാതാവു്.
ആ തമ്പുരാട്ടി മറ്റംഗങ്ങേളാടുകൂടി 1004-ാമാണ്ടു് േകാഴി�
േക്കാേട്ടയ്ക്കു മടങ്ങി അവരുെട വക മാങ്കാവിൽേക്കാവില�
കത്തു താമസമായി. പുതിയ േകാവിലകത്തുകാർ തിരു�
വണ്ണൂരിലും കിഴേക്കേക്കാവിലകത്തുകാർ െവങ്കടേക്കാട്ട
(േകാട്ടയ്ക്കൽ)യിലും താമസിച്ചു. ആ തമ്പുരാട്ടിയുെട സീ�
മന്തപുത്രനായി ഏട്ടൻ രാജാവു് 1020-ാമാണ്ടു് മകരമാ�
സം 29-ാംനു പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. തൃശ്ശൂർ
േതാട്ടപ്പായ ഇല്ലെത്ത ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു പിതാ�
വു്. പടിഞ്ഞാേറേക്കാവിലകത്തു് അനുജൻതമ്പുരാനും
അമ്മാമൻതമ്പുരാനും അവിടുെത്ത കനിഷ്ഠസേഹാദ�
രന്മാരായിരുന്നു. അവരുെട ജനനം 1024, 1029 ഈ
െകാല്ലങ്ങളിലാണു്. അമ്മാമൻതമ്പുരാൻ ഇന്ദുമതീസ്വ�
യംവരം എന്നും കാദംബരിെയന്നും രണ്ടു ഗദ്യകഥകൾ
രചിച്ചു. കാദംബരിയിെല പ്രതിപാദ്യം “െവനിസ്സിെല
വ്യാപാരി” എന്ന േഷൿസ്പീയരുെട നാടകത്തിെല ഇതി�
വൃത്തത്തിെന്റ സംഗ്രഹമാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
ഏട്ടൻരാജാവു ബാല്യത്തിൽ കുേറക്കാലം വിദ്യാസമ്പാ�
ദനത്തിൽ പരാങ്മുഖനായിരുന്നുെവങ്കിലും പിന്നീടു് ആ
ൈവകല്യം തീരത്തക്കവണ്ണം േദശമങ്ഗലത്തു് ഇക്ക�
ണ്ടവാരിയരുെടകീഴിൽ നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുകയും സി�
ദ്ധാന്തകൗമുദി പൂർവ്വാർദ്ധംവെര അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു
ഗ്രഹിച്ചതിനുേമൽ ഉത്തരാർദ്ധവും വ്യാകരണത്തിലും
അലങ്കാരത്തിലും ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങളും തെന്റ മാതുല�
നും സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനുമായ കുഞ്ഞനുജൻതമ്പുരാ�
െന്റയടുക്കൽനിന്നു വായിച്ചു് ആ ഭാഷയിൽ അടിയുറച്ച
വ്യുൽപത്തി സ്വായത്തമാക്കുകയും െചയ്തു. പഠനകാ�
ലത്തുതെന്ന കവനത്തിലും പരിശീലനം േനടി. തെന്റ
മാതാവു് 1046 മുതല്ക്കുതെന്ന പടിഞ്ഞാേറേക്കാവിലകം�
വക കാര്യങ്ങൾ േനരിട്ടു് അേന്വഷിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നതി�
നാൽ പേരാപകാരം െചയ്യുന്നതിനുേവണ്ട സമ്പത്സമൃ�
ദ്ധി അവിടുേത്തയ്ക്കു യൗവനത്തിൽത്തെന്ന സഞ്ജാതമാ�
യി. ശിഷ്യന്മാെര സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുക, വിദ്വാന്മാെര
എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക, അർഹന്മാ�
രായ അർത്ഥികൾക്കു ദ്രവ്യസഹായം െചയ്യുക മുതലായ
സൽപ്രവൃത്തികളിൽ അേപ്പാൾത്തുടങ്ങി അവിടുന്നു വ്യാ�
പൃതനായി. അതിനു മുൻപുതെന്ന ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദുസ്ഥാ�
നി തുടങ്ങിയ മറ്റു ഭാഷകളുംകൂടി പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അനന്തരജീവിതം
1070-ൽ ശ്രീേദവിത്തമ്പുരാട്ടി അമ്പാടി (േഘാഷപുരി
എന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ)േക്കാവിലകത്തു വലിയതമ്പു�
രാട്ടിയായി. മൂന്നു ശാഖകളിലുംവച്ചു് വയസ്സുമൂപ്പുള്ള രാ�
ജ്ഞിക്കാണു് ആ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതു്. അതിന്നു പ്ര�
േത്യകം മാലിഖാനവുമുണ്ടു്. 1077-ാംമാണ്ടു ധനുമാസം
26-ആംനുയായിരുന്നു ആ സുചരിതയുെട നിര്യാണം.
ഏട്ടൻ രാജാവു് 1068-ൽ അമ്പാടിേക്കാവിലകത്തു വലി�
യതമ്പുരാനും, 1078 േമടം 21-ാംനു െനടുത്രാപ്പാടും
(അഞ്ചാംമുറ) 1079 േമടം 3-ാംനു എടത്രാപ്പാടും (നാലാം�
മുറ) 1082 തുലാം 7-ാംനു മൂന്നാർപ്പാടും (മൂന്നാംമുറ) 1085
കന്നി 19-ാംനു ഏറാൾപ്പാടും (ഇളയ തമ്പുരാൻ) ആയി
ക്രേമണ ഉയർന്നു. 1088 വൃശ്ചികം 28-ാംനു കിഴേക്ക�
േക്കാവിലകത്തു കുട്ടിയനുജൻതമ്പുരാൻ തീെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ധനു 13-ാംനു സാമൂതിരിപ്പാെടന്ന മഹനീയമായ സ്ഥാ�
നത്തിൽ ആരൂഢനായി. അവിടുെത്ത വാഴ്ചക്കാലത്തു
സ്വരൂപംവക േദവാലയങ്ങൾ, വിദ്യാശാലകൾ, ധർ�
മ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയിെല കാര്യങ്ങെളല്ലാം വളെര
ഭങ്ഗിയായി നിർവഹിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. സ്വരൂപത്തിെന്റ
ഭരണം പൂർവാധികം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
അതു േകാർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സിേലയ്ക്കു വിട്ടുെകാടുത്തു.
െകാച്ചിയും േകാഴിേക്കാടും തമ്മിലുള്ള കുടുംബ ൈവരം
പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ താൻതെന്ന രാ�
ജർഷിയായ െകാച്ചിമഹാരാജാവിെന്റ അതിഥിയായി
തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു േപായി ആ ൈവരം എെന്നേന്നയ്ക്കുമാ�
യി ശമിപ്പിച്ചു. രണ്ടുേപരും വിദ്വാന്മാരായിരുന്നതുെകാ�
ണ്ടാണു് േശാഭനമായ ആ പരിണാമം സാധ്യമായതു്.
1031-ൽ തീെപ്പട്ട സാമൂതിരിപ്പാടു് അതിനുമുൻപു തൃശ്ശൂ�
രിേലയ്ക്കു േപാെയങ്കിലും അതു മഹാരാജാവിെന്റ ആനു�
കൂല്യേത്താടുകൂടിയല്ലായിരുന്നു. ഒന്നിലധികം തവണ
കാശിക്കു േപായി ഗങ്ഗാസ്നാനം െചയ്കയുണ്ടായി. ഒടു�
വിൽ േപായതു് 1071-ലാണു്. 1090-ാംമാണ്ടു കർക്കടക�
മാസം 16-ആംനു കാസശ്വാസം ബാധിച്ചു തീെപ്പട്ടു. െപ�
രിന്തൽമണ്ണയിൽ അമ്പലക്കാട്ടു ലക്ഷ്മിയമ്മയായിരുന്നു
പത്നി.

വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനം
ഏട്ടൻതമ്പുരാനു് അഭിമുഖസംഭാഷണം വഴിേക്കാ കത്തി�
ടപാടുമുേഖനേയാ പരിചയമില്ലാത്ത സംസ്കൃതപണ്ഡിത�
ന്മാർ അക്കാലത്തു ഭാരതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു�
തെന്ന പറയാം. പിന്നീടു ബാംേബ പ്രവിശ്യയിൽ ക്രതു�
േകാടി ശങ്കരാചാര്യപദത്തിൽ പ്രേവശിച്ച പരിഷ്കൃതാ�
ശയനായ ലിങ്േഗശമഹാശയൻ അവിടുെത്ത പരമ�
സുഹൃത്തുക്കളിൽ അന്യതമനായിരുന്നു. േധാല്പൂർ തുട�
ങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ, കാളഹസ്തി മുത�
ലായ സംസ്ഥാനങ്ങളിെല ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ ഇവെരല്ലാം
അവിടുന്നുമായി സംസ്കൃതത്തിൽ േലഖനവിനിമയം െച�
യ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും അവിടു�
ന്നും തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദം സൗഭ്രാത്രനിർവിേശഷമാ�
യിരുന്നു. അനവധി വിേദശപണ്ഡിതന്മാർ അവിടെത്ത
തൃക്കയ്യിൽനിന്നു യേഥാചിതം പാരിേതാഷികങ്ങൾ വാ�
ങ്ങിയിരുന്നു. അവിടുെത്ത കീർത്തി സർവത്ര പ്രസരിച്ചു
വിദ്വാെനന്നും കവിരാജകുമാരെനന്നും േകരളേഭാജരാ�
ജെനന്നും പല ബിരുദങ്ങൾ സരസ്വതീവല്ലഭന്മാരിൽനി�
ന്നു് അവിടുേത്തയ്ക്കു ലഭിച്ചു. പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠ�
ശർമ്മ അവിടുെത്ത ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്നു. ആ
സുഗൃഹീതനാമാവിെന്റ സകലവിദ്യാപ്രവർത്തനങ്ങളി�
ലും ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ തെന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു
താങ്ങും തണലും. അേദ്ദഹം 1062-ൽ ആരംഭിച്ച “വി�
ജ്ഞാനചിന്താമണി” പത്രികേയയും അതിനടുത്തെകാ�
ല്ലത്തിൽ തുടങ്ങിയ “സാരസ്വേതാേദ്യാതിനീ” സംസ്കൃത
പാഠശാലേയയും അവിടുന്നു മുക്തഹസ്തമായി േപാഷി�
പ്പിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി സഹൃദ�
യസമാഗമം എന്ന േപരിൽ േകാവിലകത്തുെവച്ചു് ഒരു
സഭ നടത്തി അതുമുേഖന വിദ്വാന്മാെര ബിരുദദാനം�
െകാണ്ടും മറ്റും േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ആർ.വി. കൃഷ്ണമാചാ�
ര്യർക്കു് അഭിനവബാണഭട്ടശബ്ദതർക്കാലങ്കാരവിദ്യാ�
ഭൂഷണൻ എന്ന ബിരുദം അവിെടനിന്നാണു് ലഭിച്ചതു്.
അേദ്ദഹം പില്ക്കാലത്തു മഹാമേഹാപാധ്യായനായി. ആ
മഹാവിദ്വാൻ േകാഴിേക്കാട്ടു താമസിക്കുേമ്പാൾ മലയാ�
ളം നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിച്ചു് ആ ഭാഷയിലും പദ്യഗദ്യങ്ങൾ
രചിക്കുകയും ചാരുചര്യാശതകം മലയാളത്തിൽ വിവർ�
ത്തനംെചയ്യുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. നമ്പിെയപ്പറ്റി 1077-ൽ
അവിടുന്നയച്ച ഒെരഴുത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു.

“ശ്രീനീലകണ്ഠശർമ്മാ േസായം സചിവഃ
കദാചിദിഹൈവദ്യഃ

കുത്രിചിദാദൃതമിത്രം കുഹചിേജ്ജ്യാതിർവിദന്യദാ തു സഖാ;
ആസ്ഥാനപണ്ഡിതത്വം പ്രായേസ്സായം ബിഭർത്തി

നസ്സുകവിഃ
ഏവം നാനാവസ്ഥാമിഹ സർവേജ്ഞാ യേഥാചിതം

വഹതി.”

നമ്പിയും അവിടെത്ത സ്വർഗ്ഗാേരാഹണാവസരത്തിൽ
ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “ന കിൈലതാദൃശം കിഞ്ചിൽ
പുണ്യായതനം േക്ഷത്രം, യന്നാേസവിതേമൈതരാസി�
ന്മഹാരാൈജഃ, ന ചതാദൃശാഃ േകപി സ്വേദശമഹാരാ�
ജാഃ പ്രഭവഃ പണ്ഡിതാ വാേയ ന മഹാരാജാനാേമഷാം
പരിചിതാഃ, നാപി താദൃക്ഷാകാചന സഭാ പത്രികാ പാ�
ഠശാലാ വാ പേരഷാം സാഹായ്യമേപക്ഷമാണാ, യയാ
നാലാഭി മഹാരാജാനാേമഷാം കരതലാദനർഘാഭ്യവ�
ത്തിപിശുനം യൽകിഞ്ചിൽ സാഹായ്യധനം.” ചുരുക്ക�
ത്തിൽ ഒരു വിദ്വത്സേങ്കതെമന്ന നിലയിൽ അക്കാല�
ത്തു േകരളത്തിൽ േപരും െപരുമയും പുലർത്തിയതു
മറ്റാെരയുംകാൾ അവിടുന്നുതെന്നയായിരുന്നു.

കൃതികൾ—സംസ്കൃതം
ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും അന�
വധി കൃതികളുെട നിർമ്മാതാവാണു്. അവിടുെത്ത സം�
സ്കൃതകവിതയ്ക്കു ലാളിത്യവും പ്രസാദവുമുണ്ടു്. സംസ്കൃത�
ത്തിൽ (1) ലക്ഷ്മീകല്യാണനാടകം, (2) ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരി,
(3) ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരീമണ്ഡനം, (4) േകരള വിലാസം, (5)
ധ്രുവചരിതം, (6) ദീനദയാപരചമ്പു, (7) ൈവരാഗ്യതര�
ങ്ഗണി (അഷ്ടപദി), (8) രണശിംഗുരാജ ചരിതം, (9)
ഓദനവേനശ്വരവിജയം, (10) ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടപദി, (11) കി�
രാതാഷ്ടപദി, (12) വിശ്ണുേകശാദിപാദാഷ്ടപദി, (13)
പ്രേശ്നാത്തരമാല, (14) ഉപേദശമുക്താവലി, (15) വി�
ശാഖ വിജേയാല്ലാസം, (16) േപ്രതകാമിനി തുടങ്ങിയ
കൃതികളാണുൾെപ്പടുന്നതു്. ഗേണശാഷ്ടകം, സരസ്വ�
ത്യഷ്ടകം, ശ്രീരാമനാഥനവരത്നമാല, ശ്രീകൃഷ്ണസ്തവര�
ത്നമാലിക, ശ്രീരാമഭക്തി േസവാസ്തവം, ധന്യാധന്യവി�
േവചിനി, ഭിക്ഷുഗീതാസ്തവം, ജനനീസ്തവം, ദാവാനലന�
വരത്നമാലിക, പ്രതിശ്രുതദശകം മുതലായി േവെറയും
പല െചറിയ കവിതകൾ അവിടുന്നു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കത്തു�
കൾക്കും സമസ്യാപൂരണാദിേശ്ശാകങ്ങൾക്കും കണക്കി�
ല്ല. േലഖമാല എന്ന േപരിലും മറ്റും അവയിൽ പലതും
അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (17) സ്വമാതാവിെന്റ മരണെത്തപ്പ�
റ്റി അവിടുന്നു വലിയേകായിത്തമ്പുരാനു മകരം 16-ാംനു
എഴുതിയ പദ്യേലഖനെത്ത പ്രേത്യകം ഒരു കൃതിയാ�
യിത്തെന്ന കണക്കൂകൂട്ടാം. അതിൽ അമ്പത്തഞ്ചു േശ്ലാ�
കങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “മുഹുരിഹ നതയസ്സന്തുത�
ൈസ്യ ജനൈന്യ” എന്നവസാനിക്കുന്ന അതിെല എട്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾ ‘ജനനീസ്തവം’ എന്ന േപരിൽ അവിടെത്ത
േസ്താത്രങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സംസ്കൃതകൃതികളുെട സ്വരൂപം
ലക്ഷ്മീകല്യാണം ആ ശീർഷകത്തിൽ െക.സി. േകശ�
വപിള്ള ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഷാ നാടകത്തിെന്റ സംസ്കൃതാ�
നുവാദമാണു്. ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരി എന്ന േപരിൽ അവിടു�
ന്നു് ഒരു കാവ്യം രചിച്ചേപ്പാൾ അതിൽ അേനകം േദാ�
ഷങ്ങൾ ചില പുേരാഭാഗികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉത്ഭാ�
വനം െചയ്തു. അവരുെട മുഖമുദ്രണത്തിനായി രചിച്ചതാ�
ണു് ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരീമണ്ഡനം.

“േനാ സന്ത്യത്ര പുരാവേദവ കവേയാ േനാ ദൃശ്യേത
താദൃശീ

പ്രൗഢാർത്ഥാ കവിതാ ച നാപി
രസികാസ്സാരസ്യജീവാതവഃ

കിേന്ത്വേത കലികാലൈവഭവബലാദല്പാവേശഷാഃ പുന–
ർവാേഗ്ദവീം വിലുനന്തി ഹന്ത! ശതശഃ

സ്പർദ്ധാമദവ്യാകുലാഃ.

ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരി, കദാപി മേനാവിഷാദം
മാ മാ ഭജസ്വ കഥമദ്യ സതീവ്രതം േമ
ഉന്മൂല്യമാനമവിേവകിഭിരക്രമാേന്നാ
ഭിേദ്യത സന്തി കവയഃ ഖലു േത മഹാന്തഃ”

എന്നും മറ്റും കവി തെന്റ ആശങ്കയും സമാധാനവും
പ്രസ്തുത മണ്ഡനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവ�
ത്തിൽ ഏറ്റവും മധുരമാണു് ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരി. അതിൽ�
നിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ഭർത്തൃേത്വ േകരളാനാം മണിതവിലസിേത
പാണ്ഡ്യഭൂപണ്ഡിതാനാം

േചാളാനാം ചാരുഗീേത യവനകുലഭുവാം
ചുംബേന കാമുകാനാം

ഗൗഡാനാം സീൽകൃേതഷു പ്രതിനവവിവിധാ–
ലിങ്ഗേന മാളവാനാം

ചാതുര്യം ഖ്യാതേമതത്ത്വയി സകലമിദം
ദൃശ്യേത വല്ലഭാദ്യ.”

േകരളവിലാസം ‘േകരേളാൽപത്തിെയ’ ഉപജീവിച്ചുര�
ചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. ശ്രീപരശുരാമൻ ഉദ്ധരിച്ച
അവസരത്തിൽ േകരളത്തിെന്റ സ്ഥിതിെയ കവി ഇങ്ങ�
െന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“ഏകത്ര േഘാരമകരീകുഹാരാന്തരാള–
നിര്യൽകുമാരമകരപ്രകരാഭിരാമം;
അന്യത്ര പങ്കതലസങ്കുലമീനഗൃധ്നു–
കങ്കാങ്കിതം കമഠേകാടികേഠാരപീഠം;

തത്രാപരത്ര നവരത്നവിരാജമാന–
നക്ഷത്രരാജിലസദംബരഡംബേരഷു
നാഗാ മുഹുഃ പരിലുഠന്തി ഹി ജീവനാന്തം
പ്രാപ്യാപി ചിത്രമിഹ തജ്ജലജീവിേനാമീ.”

രണ്ടു വിലാസങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന രണശിംഗുരാജച�
രിതത്തിെല കഥാരംഭം താെഴ കാണുന്ന വിധത്തിലാ�
ണു്.

“ആസീദസീമഗുണമണ്ഡനമണ്ഡിതായാ–
മാേസതുലാളിതയേശാമഹിേമാജ്ജയിന്യാം
രാജാ പ്രജാസു കുശൈലകപേരാ മഹാത്മാ
േഭാജാധിരാജസദൃേശാ രണശിംഗുനാമാ.”

“സീമാതിരിക്തകരുണാരസരഞ്ജിത”യാണു് ആ കൃതി�
െയന്നു കവി പറയുന്നു. ഓദനവേനശ്വരവിജയം ഒരു നാ�
ടകമാണേത്ര;ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. പത്തുമുതൽ പതി�
മ്മൂന്നുവെര അക്കമിട്ടിട്ടുള്ള കൃതികൾ അഷ്ടപദികളായി
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ൈവരാഗ്യതരംഗിണിയിൽ പന്ത്രണ്ടു്
അഷ്ടപദിക ഉൾെപ്പടുന്നു.

“ശ്രീവാസിഷ്ഠപുരാണസാരജലേധർഗ്ഗാേധതേരാ
േല്ലാഡിതാൽ

ശ്രീകണ്ഠശ്രുതമാതുലാര്യകരുണാവിശ്രാന്തരെജ്വൗജസാ
അസ്മന്മാനസമന്ദേരണ കഥമപ്യൈദ്വതഗീതാമൃതം
ലബ്ധം ഹന്ത! ബുധാസ്തദസ്തു ഭവതാം േതാഷായ

നശ്ചാശിേഷ”

എന്നതു് അതിെലയും
മന്ദേസ്മത്മുഖാരവിന്ദമകരന്ദാസ്വാദേലാലസ്ഫുര–
േദ്വണുസ്യന്ദിതനിസ്വനാമൃതരസാസ്പന്ദാക്ഷേഗാപീജനം
മന്ദീഭൂതജഗദ്വിലാസമധുരം വന്ദാമേഹ നന്ദജം
ശ്രീവൃന്ദാവനപുണ്യപൂരവിഭവം കാരുണ്യവാരാന്നിധിം”

എന്നതു ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടപദിയിെലയും ഓേരാ േശ്ലാകമാ�
ണു്. പ്രേശ്നാത്തരമാലയിൽ ഒരു േയാഗീശ്വരൻ തെന്ന
ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന മുമുക്ഷുവിനു ജ്ഞാേനാപേദശം
നല്കുന്നതാണു് വിഷയം. ശാന്തരസപ്രധാനമായ ആ
കാവ്യത്തിനു പ്രേത്യകം ഒരാസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. ആെക 103
േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

“സംസാരസാഗേരാദ്യത്തുംഗതരംഗാഭിഘാതവിവശമതിഃ
പാരം പരം തിതീർഷുഃ പൃച്ഛതി ഗുരുമാത്മേനാ ഹിതം

സുമതിഃ”

“ശ്രീമംസ്ത്വന്മുഖപാർവേണാന്ദുവിഗളദ്വാണീസുധാേധാരണീ–

സാന്ദ്രാേസചനശീതേള മമ ഗുേരാ! േചേതാമരുക്ഷ്മാതേല
അേദ്യാന്മസ്തകസദ്വിേവകലതികാ വിധ്വസ്തതാപാഽഭവൽ
കാേല ചാരുഫേലാജ്ജ്വലാസ്തു ഭഗവൻ!

യുഷ്മദ്വിതീർണ്ണാശിഷാ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെല ൈശലി
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. ഉപേദശമുക്താവലിയിൽ മു�
പ്പതു േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ഓേരാന്നും ഓേരാ സദാചാരെത്ത
ദൃഷ്ടാന്തരൂേപണ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഓേരാ േശ്ലാകത്തി�
നും മലയാളത്തിൽ ഒരവതാരികയും, മലയാളത്തിലും
ഇംഗ്ലീഷിലും തർജ്ജമയും കാണുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ദൃഷ്ടാ�
ന്തകഥയും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശാഖവിജേയാല്ലാ�
സം വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ വിശാഖവിജയകാവ്യ�
ത്തിനു് ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡേനാപ�
ന്യാസമാണു്. ശൃംഗാരമഞ്ജരീമണ്ഡനത്തിലും വിശാഖ�
വിജേയാല്ലാസത്തിലും കവിക്കു് അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിലു�
ള്ള അസാമാന്യമായ ൈവദുഷ്യം സ്ഫുടീഭവിക്കുന്നു. േപ്ര�
തകാമിനിയാണു് അവിടുന്നു് ഒടുവിൽ എഴുതിയ കൃതി.
അതു 1089-ൽ രചിച്ചതായിക്കാണുന്നു. വിവാഹം െച�
യ്യുന്നതിനു മുൻപായി കാശിയിൽവച്ചു മരിച്ചുേപായ ഒരു
കന്യക തെന്റ പ്രിയതമനായി മനസ്സുെകാണ്ടു വരിച്ചി�
രുന്ന മദനൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിെയ ശയ്യാഗൃഹത്തിൽ
അർദ്ധരാത്രിേതാറും ജീവദ്രൂപത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു് ആ കാ�
മുകനുമായി വളെരക്കാലം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ രമിക്കു�
കയും ആ വൃത്താന്തം ഒടുവിൽ പരസ്യമാകുകയും െചയ്ത
കഥയാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയിെല പ്രതിപാദ്യം. “െവങ്കിേട�
ശ്വരസമാചാരം” എന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനിപത്രത്തിൽ ആ
കഥ ഒരു വാസ്തവസംഭവമാെണന്നു പല പരിേശാധന�
കളും കഴിഞ്ഞു പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു. അതിെന ഉപജീ�
വിച്ചു് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസംെകാണ്ടു ഗീതിവൃത്തത്തിൽ 171
േശ്ലാകങ്ങളിൾ നിർമ്മിച്ച ആ കാവ്യം അത്യന്തം ഹൃദയം�
ഗമമാകുന്നു. അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ േനാ�
ക്കുക.

“ശരദിന്ദുസുന്ദരാേസ്യ! ദയനീേയാഹം തേവതി മദ്വചനം
അപഹൃതമദ്യ ഭവത്യാ തത്ത്വാം ദണ്ഡ്യാം ക്ഷിപാമി

ഹൃന്നിഗേള.

ത്വദ്വിരഹവാർത്തൈയവ േപ്രയസി! സർവാ ദിശശ്ച
ദൃശ്യേന്ത

അന്ധീഭൂതാ, രജനീ ഭാതി പ്രാേപ്തവ സുഭ്രു! മായാ ഹി.

യാതായാം ത്വയി മദനഃ കുപിേതായം നാമേധയസാേമ്യന
മഹ്യം ദ്രുേഹ്യന്നിതരാമസഹായാേയതി സാമ്പ്രതം മേന്യ.”

ഭാഷ
ഭാഷയിൽ ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ (18) ശൃങ്ഗാരപദ്യമാല,
(19) അവിേവകചരിതം നാലുവൃത്തം, (20) േകരള ചരി�
ത്രഗീതം നാലുവൃത്തം, (21) രാസക്രീഡ, (22) പാർവ�
തീസ്വയംവരം, (23) രമണീസേന്ദശം ഈ ൈകെകാ�
ട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ, (24) സുഭാഷിതതരങ്ഗിണി എന്നീ
കൃതികൾ പദ്യത്തിലും, (25) അത്ഭുതരാമായണകഥാ�
സംഗ്രഹം, (26) കാശിയാത്രാചരിതം ഒന്നാംഭാഗം, (27)
വിശ്രുതചരിതം ഇവ ഗദ്യത്തിലും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (28) വാ�
മനഭട്ടബാണെന്റ പാർവതീ പരിണയത്തിെല ഗദ്യഭാ�
ഗങ്ങൾമാത്രം മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ െചയ്തിരിക്കു�
ന്നതിനാൽ അതിെനയും ഒരു ഗദ്യകൃതിയായിത്തെന്ന
ഗണിക്കാം. കൂടാെത മലയാളത്തിൽ അവിടുെത്ത പദ്യ�
േലഖനങ്ങൾ, പ്രസങ്ഗങ്ങൾ, മുതലായവ സമാഹരിച്ചു
ഭാഷാേലഖനമാല, അനുേമാദനമാല എന്നും മറ്റുമുള്ള
ശീർഷകങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പദ്യകൃതികെള�
ക്കുറിച്ചു വിേശഷിച്ചു് ഒന്നും പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതില്ല. ശബ്ദ�
ങ്ങൾക്കു സാരൂപ്യേമാ ആശയങ്ങൾക്കു സൗരഭ്യേമാ
അവയിൽ കെണ്ടത്തുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഗദ്യകൃതിക�
ളാണു് തമ്മിൽ േഭദം. വിശ്രുത ചരിതം ദശകുമാരചരിതം
ഉത്തരപീഠികയിെല ചരേമാച്ഛ ്വാ സകഥയുെട വിവരണ�
മാകുന്നു. ഏട്ടൻതമ്പുരാെന്റ ഒരു നല്ല കൃതിയായി എനി�
ക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു കാശിയാത്രാചരിതമാണു്. അതിൽ
തമ്പുരാൻ 1071-ൽ േജ്യഷ്ഠൻ പുതിയേകാവിലകത്തു കൃ�
ഷ്ണരാജാെവാന്നിച്ചുള്ള തെന്റ േദശസഞ്ചാരെത്ത വിവ�
രിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിെല പല തീർത്ഥേക്ഷത്രങ്ങേളയും
അവെയ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങേളയും - ചരിത്ര�
ശകലങ്ങേളയും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു്
ആ യാത്രാവിവരണത്തിനുള്ള ആകർഷകത ഇരട്ടിക്കു�
ന്നു. തമ്പുരാൻ കാശിയിൽ െചന്നുേചരുന്നതുവെരയുള്ള
വിവരങ്ങേള ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുള്ളു.
രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതിയതായി അറിവില്ല. തമ്പുരാെന്റ
ഗദ്യത്തിനു നല്ല അടുക്കും െവടുപ്പും ഉണ്ടു്. താെഴക്കാണു�
ന്നതു േബാംെബയിെല മഹാലക്ഷ്മീവീഥിെയപ്പറ്റിയുള്ള
വർണ്ണനത്തിെല ഒരു ഭാഗമാണു്.

“ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ബംഗ്ലാവിൽ കുഴൽെവള്ള�
ത്തിനുപുറെമ കരിങ്കൽപടവുെകട്ടി അതിമേനാഹരമായ
ഒരു തടാകവുമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു ജലസൗകര്യം
നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, പാർക്കുന്ന
ബങ്കളാവിലും മറ്റും ഗാൈസ്ലറ്റ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ദീപ�
പ്രകാശം വഴിേപാെല ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മഹാലക്ഷ്മി
എന്ന പ്രേദശം സമുദ്രതീരത്തിലാകെകാണ്ടു ശീതമാരു�
തസൗലഭ്യവും, വലിയ പട്ടണത്തിൽനിന്നു കുേറ ദൂരത്തി�
ലാകയാൽ നാനാജനസമ്മർദ്ദൈവകല്യവും, അതിധ�
നികന്മാരായ വൃന്ദാവനദാസേശട്ടു മുതലായ ചില േയാ�
ഗ്യന്മാരുെട വാസസ്ഥാനമായതുെകാണ്ടു സുജനസമൃദ്ധി�
യും, മഹാലക്ഷ്മീ േക്ഷത്രമുള്ളതുെകാണ്ടു സാത്വികപുഷ്ടി�
യും മറ്റും വഴിേപാെല ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ�
ക്കു് ഈ സ്ഥലം എത്രയും തൃപ്തിെയ നല്കിയിരിക്കുന്നു.”

അവിടുെത്ത സംസ്കൃതകൃതികൾ പ്രാേയണ പുന്നേശ്ശരി
നമ്പിയും ഭാഷാകൃതികൾ മേനാരമപ്പത്രാധിപർ പുളി�
യമ്പറ്റ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാനുമാണു് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള�
തു്.



8 കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
(1040–1082)

ഉപക്രമം
കടത്തനാട്ടിനു സംസ്കൃതത്തിൽ ഘേടാൽക്കചക്ഷിതി
എന്നും ൈഭമിക്ഷിതി എന്നും േപരുകളുണ്ടു്. ഭീമെന്റ പു�
ത്രനാണേല്ലാ ഘേടാൽക്കചൻ; തന്നിമിത്തം ആ ഭൂമി
ൈഭമിയായി. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ കടത്തുനാടി�
െന്റ രൂപേഭദമായ കടത്തനാടു സംസ്കൃതീകരിച്ചതാണു്
ഘേടാൽക്കചക്ഷിതി. േപാലനാട്ടിെല രാജാക്കന്മാെര
ക്രി.പി. 1564-ആണ്ടിടയ്ക്കു സാമൂതിരിപ്പാടു് അവിെടനിന്നു
നിഷ്കാസനം െചയ്തേപ്പാൾ അവർ േകാലത്തിരിെയ അഭ�
യം പ്രാപിക്കുകയും അന്നെത്ത െതക്കിളംകുറുതമ്പുരാൻ
അവരിൽ ഒരു രാജകുമാരിെയ വിവാഹം െചയ്കയും ആ
തമ്പുരാൻ കാന്ദിശീകമായ ആ രാജകുടുംബത്തിനു െകാ�
ല്ലത്തുനാടിെന്റ െതേക്കയറ്റത്തുള്ള ഏതാനും േദശങ്ങൾ
സമ്മാനിക്കുകയും െചയ്തു. അതാണു് കടത്തനാടു്. സാ�
മൂതിരിയുേടയും േകാലത്തിരിയുേടയും രാജ്യങ്ങൾക്കു്
അവിടം കടന്നുേപാേകണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ അതിനു
കടത്തുനാെടന്നു േപർ വന്നു. േപാലനാട്ടിെല രാജാ�
ക്കന്മാർ എന്ന േപരും ൈകവിട്ടില്ല. തദനുേരാേധന
അവർ േപാർളാതിരിമാരുമായി. കടത്തനാട്ടുള്ള കുടും�
ബം ആയേഞ്ചരി എന്നും എടവലെത്തന്നും രണ്ടു ശാഖ�
കളായി പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്നു. രണ്ടു ശാഖകളിലും�
കൂടി വയസ്സുമൂപ്പുള്ള ആളാണു് കടത്തനാട്ടു വലിയതമ്പു�
രാനാകുന്നതു്. സദ്രത്നമാലയുെട കർത്താവായ ശങ്കര�
വർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ഭാഗിേനയനായി മെറ്റാരു ശങ്കരവർ�
മ്മത്തമ്പുരാനുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം 1060-ആണ്ടിനു
മുൻപു മരിച്ചു. ഖാണ്ഡവദാഹം എെന്നാരു ആട്ടക്കഥയാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതി.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1040-ആണ്ടു കർ�
ക്കടകമാസം അവിട്ടംനക്ഷത്രത്തിൽ ആയേഞ്ചരിേക്കാ�
വിലകത്തു ജനിച്ചു. മാതാവു ശ്രീേദവിത്തമ്പുരാട്ടിയും പി�
താവു കുറ്റിപ്പുറം േസ്റ്റഷനു സമീപമുള്ള കക്കാട്ടില്ലത്തു നാ�
രായണൻനമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ കാവ്യനാ�
ടകങ്ങൾ കടത്തനാട്ടു കുന്നമങ്ഗലത്തു പരേമശ്വരൻ�
നമ്പൂരിയുെട കീഴിൽ പഠിച്ചു. പിന്നീടു തെന്റ േജ്യഷ്ഠസ�
േഹാദരനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ആയേഞ്ചരിേക്കാവില�
കത്തു കൃഷ്ണവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ശിഷ്യനായി വ്യാകരണ�
വും അലങ്കരവും അഭ്യസിച്ചു. അനന്തരകാലത്തിൽ കട�
ത്തനാട്ടു െകാച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാെര വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യി�
ച്ചിരുന്ന ചണ്ഡമാരുതാചാര്യേരാടു കുേറ തർക്കവും വശ�
മാക്കി. ആ ആചാര്യൻ ഒരു ശ്രീൈവഷ്ണവബ്രാഹ്മണനാ�
യിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ സ്വപ്രയത്നംെകാണ്ടു മട്രിക്കുേല�
ഷൻ പരീക്ഷയ്ക്കു േചരത്തക്കവണ്ണം പഠിച്ചു എങ്കിലും ആ
പരീക്ഷയ്ക്കു കൂടിയില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാത്രയൈവ�
ദുഷ്യെത്തപ്പറ്റി ഇരുവനാട്ടു െക.സി. നാരായണൻനമ്പി�
യാർ ഉദയാലങ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങെന പ്രശംസിച്ചിരിക്കു�
ന്നു.

“കാരുണ്യംപൂണ്ടു ബാല്യം മുതിരുമമലയാം
ൈകരളിെപ്പണ്ണിേനയും

താരുണ്യംെകാണ്ടു േലാകം മുഴുവനുമമളി–
പ്പിക്കുമാ ഹൗണിേയയും

ചാരുശ്രീവൃദ്ധൈഗർവാണിെയയുമുദയഭൂ–
നാഥനിന്നാനനത്തിൽ–

പ്പാരുഷ്യം വിട്ടിരുത്തുന്നിതു പരമുരെച–
യ്തീടുമച്ചാരുവാക്കാൽ.”

െപാതുക്കാര്യപ്രസക്തി
1072-ആണ്ടു കൃഷ്ണവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കടത്തനാട്ടു വലി�
യതമ്പുരാനായേപ്പാൾ കഥാനായകൻ ഇളയതമ്പുരാ�
നായി. 1094-ലാണു് കൃഷ്ണവർമ്മ മരിച്ചതു്. 22-ആമെത്ത
വയസ്സുമുതല്ക്കുതെന്ന ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ തെന്റ ജീവി�
തം േലാകേസവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. 1070-ആണ്ടു
കടത്തനാട്ടു രാജാസ് ൈഹസ്ക്കൂൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാ�
ലയം സ്ഥാപിച്ചുച്; അതു് ഇന്നും ആശാസ്യമായ രീതി�
യിൽ നിലനിന്നുേപാരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനൽ–
ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1065-ആണ്ടിടയ്ക്കു പാലക്കാട്ടുനി�
ന്നു് ഒരു അച്ചുക്കൂടം വിലയ്ക്കു വാങ്ങി. 1066 കന്നിമാസ�
ത്തിൽ അതിൽനിന്നു ജനരഞ്ജിനി എന്ന േപരിൽ ഒരു
മാസിക പുറെപ്പടുവിച്ചു. തമ്പുരാൻ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥ�
നും, അവിടെത്ത ആശ്രിതനും നിത്യസഹചാരിയുമായ
െക.സി. നാരായണൻനമ്പിയാർ പത്രാധിപരുമായി�
രുന്നു. 1069-ൽ േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു് ഇക്കാവമ്മയ്ക്കു നമ്പിയാർ
എഴുതിയ ഒെരഴുത്തിൽ

“ഞാെനന്നാൽ ജനരഞ്ജിനിക്കധിപരാം നാരായണൻ
നമ്പിയാ–

രാണേല്ലാ പതിെനൺവയസ്സു
തികയുന്നിക്കർക്കടംതന്നിലും.”

എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്പിയാരുെട ജനനം 1048
കർക്കടകത്തിലാണു്. കടത്തനാട്ടു് ഇളയതമ്പുരാന്മാർ�
ക്കു പ്രേത്യകമായി താമസിക്കുന്നതിനു പുറേമരി എെന്നാ�
രു േകാവിലകമുണ്ടു്. അതിനടുത്തുള്ള ആേറാട്ടുമഠത്തി�
ലാണു് പ്രസ്തുതമുദ്രാലയം സ്ഥാപിച്ചതു്. ജനരഞ്ജിനി�
യിൽ സമസ്യാപൂരണവും ചിത്രപ്രശ്നവും മറ്റും പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ചിരുന്നു. അതാണു് വടേക്ക മലബാറിെല ഒന്നാമ�
െത്ത പത്രഗ്രന്ഥം. അഞ്ചാറുെകാല്ലം അതു് അങ്ങെന
പ്രചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ തമ്പുരാനു അതുെകാ�
ണ്ടു േപാെരന്നും പ്രാചീനങ്ങളും അർവാചീനങ്ങളുമായ
ഭാഷാകൃതികളുെട പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു തക്കവണ്ണം
അതിെന വികസിപ്പിക്കണെമന്നും േതാന്നി. അതിെന്റ
ഫലമായാണു് ജനരഞ്ജിനി അസ്തമിക്കുകയും കവേനാ�
ദയം ഉദിക്കുകയും െചയ്തതു്. ആദ്യം കുേറക്കാലം ജനര�
ഞ്ജിനി അച്ചുക്കൂടത്തിൽത്തെന്ന അതു് അച്ചടിപ്പിച്ചുവ�
ന്നിരുന്നുെവങ്കിലും അതിെല ലിപികൾ പഴക്കംെകാ�
ണ്ടും മറ്റും വിരുപങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ പിന്നീടുള്ള മു�
ദ്രാപണം േകാഴിേക്കാട്ടു െസ്പക്ടറ്റർ അച്ചുക്കൂടത്തിേലയ്ക്കു
മാറ്റി. പതിനാറു െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ നാല്പേതാളം
പുസ്തകങ്ങൾ അവിടുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രാചീനകൃതി�
കളിൽ െചല്ലൂർമാഹാത്മ്യം (െചല്ലൂരനാേഥാദയം) ഭാര�
തചമ്പു എന്നീ പ്രബന്ധങ്ങളും ചേന്ദ്രാത്സവം കാവ്യവും
നവീനകൃതികളിൽ കടത്തനാട്ടു കൃഷ്ണവാരിയരുെട ഭാ�
ഷാരാമായണചമ്പുവും, നാരായണൻനമ്പിയാരുെട ഉദ�
യാലങ്കാരവും, േതലപ്പുറത്തു നാരായണൻനമ്പിയുെട
യയാതിചരിതം, കറുത്ത പാറ ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയുെട
അക്ഷയപാത്രം, െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുെട പാഞ്ചാ�
ലധനഞ്ജയം, ജാനകീപരിണയം, വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പ�
ണിക്കരുെട ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം, നാണു അയ്യാശാസ്ത്രി�
കളുെട പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം, മണന്തല നീലകണ്ഠൻ�
മൂസ്സത്തിെന്റ അത്ഭുതരാമായണം എന്നീ നാടകങ്ങളും
മറ്റും അതുവഴിക്കു പുറത്തുവന്നതാണു്. ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളുെട
ആവിഷ്കരണത്തിലും അവിടുന്നുൽസുകനായിരുന്നു. ജാ�
നകീ പരിണയംതെന്ന ഒരു ഗദ്യനാടകമാണു്. േതലപ്പു�
റത്തു നാരായണൻനമ്പിയുെട ജാനകി എന്ന േനാവലും
അതിൽത്തെന്നയാണു് പ്രസിദ്ധംെചയ്യെപ്പട്ടതു്. ഭാഗവ�
തപൗരാണികൻ അയ്യാത്തുരശാസ്ത്രിയുെട േവദാന്തദർപ്പ�
ണം, മുത്തുലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയ ഗദ്യപുസ്തകങ്ങേളയുംകൂടി
ഇവിെട സ്മരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂക്കയിൽ കണി�
യാരുെട പ്രശ്നരീതി, കാരാട്ടു നമ്പൂരിയുെട േജ്യാത്സ്നിക
(വിഷൈവദ്യം) ഇവയും തദ്വാരാ പ്രകാശിതങ്ങളായ
ഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്. തമ്പുരാനു പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ മാർഗ്ഗ�
ദർശകമായിരുന്നതു േബാംെബയിൽനിന്നു പ്രചരിച്ചിരു�
ന്ന കാവ്യമാല എന്ന സംസ്കൃതൈത്രമാസികമാെണന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അതിെല പരിപാടിയനുസരിച്ചു്
ഓേരാ ഗ്രന്ഥേത്താടു േചർത്തു ഗ്രന്ഥകാരെനപ്പറ്റി അറി�
വുള്ള വിവരങ്ങളും പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഥാനായകനും
അേനകം സ്വകീയ കൃതികൾെകാണ്ടു കവേനാദയെത്ത
അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. സാേരാദയം എെന്നാരു പത്രവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ കുേറക്കാലം പ്രചരി�
ച്ചിരുന്നതായി അറിവുണ്ടു്.

കവിസംഘം
ഏട്ടൻതമ്പുരാെനന്നതുേപാെല ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�
ന്നും ഒരു നല്ല കവിസംഘം സാഹിത്യവിേനാദത്തിനും
സഹപ്രവർത്തനത്തിനും സന്നദ്ധമായി സമീപത്തുണ്ടാ�
യിരുന്നു. കടത്തനാട്ടു കൃഷ്ണവാരിയർ, ഇരുവനാട്ടു നാ�
രായണൻനമ്പിയാർ, മണന്തല നീലകണ്ഠൻ മൂസ്സതു്,
നല്ലൂർക്കണ്ടി നാരായാണൻ നമ്പൂരി, െചറുവറ്റ േഗാവി�
ന്ദൻനമ്പൂരി ഇവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. നമ്പി�
യാരും കൃഷ്ണവാരിയരുമായിരുന്നു കവേനാദയത്തിെന്റ
ആധിപത്യം വഹിച്ചതു്. 1064-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച േഗാ�
വിന്ദപ്പിള്ളയുെട ഭാഷാചരിത്രം രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ ഉദ�
യവർമ്മത്തമ്പുരാെന “ഉത്തരേകരളത്തിെല വിദ്വജ്ജന�
ങ്ങൾക്കു് ഒരാശ്രയമായ പ്രഭു” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അങ്ങെന ചരിത്രകാരൻ വർണ്ണിക്കുന്ന കാലത്തു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു വയസ്സ് 23-ൽ കവിഞ്ഞിരിക്കയില്ല.

വിവിധമായ സാഹിത്യേപാഷണം
‘ഭാഷാേപാഷണാഭിലാഷി’ എന്ന വിനയേദ്യാതകമായ
വിേശഷണംമാത്രേമ തമ്പുരാൻ തെന്റ േപരുമായി ഘടി�
പ്പിച്ചുവന്നുള്ളു എങ്കിലും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുേടയും കർത്താ�
വും കാരയിതാവും പ്രസാധകനുെമന്നും, പല വിദ്വാന്മാ�
രുേടയും കവികളുേടയും പുരസ്കർത്താെവന്നുമുള്ള നില�
യിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അതിസമുന്നതമായ ഒരു പദവി�
യാണു് സമകാലികന്മാരായ സഹൃദയന്മാർ നല്കിയിരു�
ന്നതു്. ആദ്യംമുതല്ക്കുതെന്ന കാവ്യമാലയുെട പ്രശസ്തബ�
ന്ധുക്കളിൽ അന്യതമനായിരുന്ന അേദ്ദഹം േമല്പുത്തൂർ
ഭട്ടതിരിയുെട സ്വാഹാസുധാകരവും േകാടിവിരഹവും
അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിരവധി സംസ്കൃതകവികളുെട
ചരിത്രം കവേനാദയത്തിൽ ‘കവികലാപം’ എന്ന പുസ്ത�
കത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു. 1079-ആണ്ടു തലേശ്ശരിയിൽവച്ചു
നടന്ന ഭാഷാേപാഷിണിയുെട സപ്തമസേമ്മളനത്തിെന്റ
െചലവു മുഴുവൻ അേദ്ദഹം മാത്രമായി വഹിച്ചുെവന്നുമാ�
ത്രമല്ല അവിെടക്കൂടിയിരുന്ന ഭാഷാ ബന്ധുക്കെള കട�
ത്തനാേട്ടയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടുേപായി അവർക്കു് ഓണ�
പ്പുടവയും സമ്മാനിച്ചു. േക്ഷേമന്ദ്രെന്റ ഭാരതമഞ്ജരി പല
കവികൾക്കുമായി വീതിച്ചുെകാടുത്തു് അവെരെക്കാണ്ടു
ഭാഷാന്തരീകരിപ്പിച്ചു. അതിൽ ശങ്കുണ്ണി തർജ്ജമ െചയ്ത�
തു് ഹരിവംശമാണു്.

പരഗതി
തെന്റ മാതുലനായിരുന്ന ആയേഞ്ചരിേക്കാവിലകത്തു
കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ പുത്രിയായിരുന്നു ഉദയവർമ്മ�
ത്തമ്പുരാെന്റ സഹധർമ്മിണി. 1082-മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം
24-ാംനു ആ ഉദാരചരിതൻ പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ (1) രസികഭൂഷ�
ണം ഭാണവും, ഭാഷയിൽ (2) കുചശതകം, (3) ഹർഷേദ�
വെന്റ രത്നാവലി, (4) പ്രയദർശിക, (5) സുന്ദരരാജാചാ�
ര്യരുെട ൈവദർഭീവാസുേദവം എന്നീ മൂന്നു നാടകങ്ങളു�
െട തർജ്ജമ, (6) സരസനാടകം, (7) സദ്വൃത്തമാല, (8)
കവിതാഭരണം, (9) കവികലാപം എന്നീ കൃതികളും രചി�
ച്ചുകാണുന്നു.

കാവ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഭാണത്തിെല േശ്ലാകങ്ങൾക്കു് ഭങ്ഗിയുണ്ടു്.

“മുകരനികരരമ്യം പൂർണ്ണിമാപൂർണ്ണചന്ദ്ര–
ച്ഛവിധവളസുധാഭിർദ്ധൗതഭിത്തിപ്രദീപ്തം
മൃഗമദഹിമേതാൈയർവാസിതം വാസേഗഹം
ജനയതി കമലാക്ഷ്യാഃ കാമുകാനാം പ്രസാദം”

എന്നിങ്ങെന കവി അതിൽ ഒരു േവശ്യാഗൃഹെത്ത വർ�
ണ്ണിക്കുന്നു, കുചശതകം സ്ത്രീകളുെട കുചെത്തപ്പറ്റി പല
ഉേല്ലഖങ്ങൾ േകാർത്തിണക്കി ഗീതിവൃത്തത്തിൽ രചി�
ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു്. മാതൃകയ്ക്കായി ഒരു േശ്ലാകം
പകർത്താം.

“നാരങ്ങയ്ക്കുെള്ളാരു നൽച്ചാരുത േമാഷ്ടിച്ചു
മുലക,ളെല്ലങ്കിൽ

പാരം ത്രപേയാെടന്തിനു േചരുന്നൂ
മുണ്ടിനുള്ളിെലാളിവായി?”

ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ യഥാക്രമം രത്നാവലി�
യിലും പ്രിയദർശികയിലുമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.

“ചില്ലീവിെല്ലാട്ടു േകാടീടിലുമവളുടേന
താഴ്ത്തിനാൾ വക് ത്രപത്മം;

െചാല്ലീലാ മുള്ളുവാെക്കെന്നാടു െചറുതു കുനി–
പ്പിച്ചു മന്ദം ചിരിച്ചാൾ;

ഉള്ളിൽബ്ബാഷ്പെത്താെടാക്കും നയനമതു മിഴി–
ച്ചങ്ങേന േനാക്കിയില്ലാ;

െകാള്ളിച്ചൂ േകാപേമവം കമനി; വിനയേമാ
വിട്ടതിെല്ലാട്ടുമേപ്പാൾ.”

“കണ്ണിേപ്പാളിവൾ ചിമ്മടുന്നു;
പരമീദ്ദിക്കിെങ്ങനിയ്ക്കന്ധമായ്;

െപണ്ണിൻ െതാണ്ടയടച്ചു; വാക്കു പറവാൻ
വയ്യാെതയായ് വന്നു േമ;

ശ്വാസം നിന്നിതവൾക്കു; കഷ്ടമിവേനാ നിേശ്ചഷ്ടനായീ;
വിഷം

കൂസാേതശുകയാലതാണഖിലവും ദുഃഖം
നമുേക്കാർക്കുകിൽ.”

സരസനാടകം കവി വിേനാദത്തിനായി എഴുതിയ ഒരു
ഏകാങ്കനാടകമാണു്. ഒരു സരസനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിദൂഷകനും കൂടി ഒരു പട്ടണം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചേപ്പാൾ
കണ്ട കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണു് അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു്.

മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
തമ്പുരാെന്റ രണ്ടു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സദ്വൃത്തമാലിക
ഛന്ദസ്സുകെളപ്പറ്റിയും കവിതാഭരണം കാവ്യശിക്ഷെയപ്പ�
റ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതിൽ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾ�
ക്കു മാത്രമല്ല ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾക്കും ലക്ഷണലക്ഷ്യ�
ങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണങ്ങെളല്ലാം കുല�
േദവതയായ േലാകമലയാർകാവിെല പാർവതീേദവി�
യുെട േസ്താത്രരൂപത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആെക
നാലധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. 1075-ആണ്ടു നിർമ്മിച്ച പ്രസ്തുതകൃ�
തി ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 1080-ൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വൃത്തമഞ്ജരിയുെട പൂർവഗാമിയാെണ�
ന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ശിഖരിണീവൃത്തത്തിനുള്ള ഉദാ�
ഹരണമാണു് ചുവേട കാണുന്നതു്.

“മഹീഭൃത്തിൻകേന്യ! മഹിതതരസൗജന്യനിലേയ!
മഹാേദവേപ്രമപ്രസവനിലമാമങ്ഗലതയിൽ
മഹാരമ്യം േരാമാവലിലത വിളങ്ങുന്നിതു നിന–
ച്ചേഹാ! മുങ്ങീടുന്നൂ വിബുധജനമാശ്ചര്യജലധൗ.”

അത്തരത്തിൽ ഒരു ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം ഭാഷയിൽ അതി�
നുമുൻപു് ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ല. കവിതാഭരണത്തിലും നാ�
ലധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ
കാവ്യസ്വരൂപേത്തയും, രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ കവിതാ�
ഭ്യാസ സമ്പ്രദായേത്തയും, മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ കവിവി�
േജ്ഞയങ്ങളായ കാവ്യസാമഗ്രികേളയും, നാലാമധ്യാ�
യത്തിൽ പൂർവകവിസേങ്കതങ്ങേളയും വിവരിക്കുന്നു.
െവണ്മണിമഹൻ തുടങ്ങിയ അർവാചീനകവികളുെട കൃ�
തികളിൽനിന്നു് അേനകം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. കവിയശഃപ്രാർത്ഥികൾക്കു വളെര പ്രേയാജനമുള്ള
ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ഇെതന്നു സമഷ്ടിയായി പറയാം.



9 കടത്തനാട്ടു രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
(1047–1089)

ചരിത്രം
കടത്തനാട്ടു രാജകുടുംബത്തിൽ രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
എന്ന ഒരു സംസ്കൃതകവികൂടി അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരു�
ന്നു. അേദ്ദഹം െവട്ടത്തു വാേവരി ഇല്ലെത്ത േകശവൻ
ഓതിേക്കാൻ നമ്പൂരിയുേടയും ഇടവലത്തു േകായിക്കൽ
കുഞ്ഞിെയന്ന ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും പുത്രനായി
1047-ആണ്ടു കർക്കടകമാസം 1-ാംനു ജനിച്ചു. ബാല്യ�
കാലെത്ത ഗുരു ഒഞ്ചിയത്തു മാധവവാരിയരായിരുന്നു.
പിന്നീടു പാലക്കാട്ടു േശഖരീപുരം ഗ്രാമത്തിൽ െവങ്കേട�
ശ്വരശാസ്ത്രികളുെട പുത്രൻ േശഷശാസ്ത്രികേളാടു കാവ്യ�
നാടകങ്ങളിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങളും കാഞ്ചീപുരം ചണ്ഡ�
മാരുതാചാര്യേരാടു വ്യാകരണം, തർക്കം, േവദാന്തം
എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളും സാഹിത്യവും അഭ്യസിച്ചു. 1089-
ആണ്ടു് ഇടവമാസം 23-ആംനു വിശാഖം നക്ഷത്രത്തി�
ലായിരുന്നു മരണം,

കൃതികൾ
(1) അന്യാപേദശശതകം, (2) പത്മാവതി (രൂപകം), (3)
വിധുരവിലാപം, (4) പദ്യേപടിക എന്നിവയാണു് രവി�
വർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കൃതികൾ. വിധുരവിലാപത്തിനു
ചണ്ഡമാരുതശാസ്ത്രികൾ ഒരു ടീക രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃ�
തത്തിൽ അവിടുന്നു വിശിഷ്ടനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു.
അന്യാപേദശേശ്ലാകങ്ങളും സമസ്യാപൂരണങ്ങളും മറ്റും
രചിക്കുന്നതിൽ വിേശഷവാസന പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പദ്യേപടികയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പല െചറിയ കൃതി�
കളും േസ്താത്രങ്ങളും സമസ്യാപൂരണങ്ങളും േലഖനങ്ങളും
മറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ മൂന്നു
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“അനർഘനവമൗക്തികഗ്രഥിതമാലയാലംകൃത–
സ്തേനാതു മമ സാഹിതീം വിജിതശംഖസംേഘാ ഗളഃ
വിളംബകണികാം വിനാ വിനതിസക്തഭേക്തഷ്ടേദ!
മേനാഭവരിപുപ്രിേയ! ജഗദഗാധിനാേഥ! ശിേവ!”

(േലാകാംബാവിംശതി)
“പര്യാൈപ്തഃ പരിചാരൈകഃ സമമിതഃ കാശീം പ്രകാശീ–
പ്രാേലയാംശുകലാകലാപമുകുടീേയാഷാവിേശഷാദരാം

[കൃത–
പുൈണ്യേരവ പുരാതൈനഃ പുരുതൈരർഗ്ഗച്ഛൻ യേഥച്ഛം

ഭവാ–
നാഗച്ഛത്വതിേലാകമാതൃകരുണാവീക്ഷാമേപക്ഷാമേഹ.”

(ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കാശിക്കു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
സമർപ്പിച്ചതു്)

“അങ്ഗാനാം േയാങ്ഗനാനാം കലയതി വിഗതാ–
ശങ്കേമവാങ്കപാളീം

യത്താദൃഗ്വക് ത്രപേങ്കരുഹമഹഹ മുഹു–
ശ്ചുംബതി പ്രീതിപൂർവ്വം

ഊരു ചാരുഹ്യ േയാ വാശതി(?)ഭൃശമുേരാ–
ജാഗ്രമാേഗ്രണ പാേണ–

ശ്ചിത്രം നൂനം യുവാനം പുനരനുകുരുേത
പ്രായേശാ ബാലിേശായം.” (സമസ്യാപൂരണം)



10 കടത്തനാട്ടു ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടി
(1020–1084)

ജീവിതചരിത്രം
ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടി കടത്തനാട്ടു് ഇടവലത്തു േകായിക്കൽ
1020-ാം മാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിെല പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ചു. അമ്മ ആ േകാവിലകെത്ത പാർവതിത്തമ്പുരാ�
ട്ടിയും അച്ഛൻ െവട്ടത്തു വാേവരി ഓതിേക്കാൻ നമ്പൂരി�
യുമായിരുന്നു. െവേള്ളാളങ്ങരമനയ്ക്കൽ വലിയ മാധവ�
വാരിയരാണു് കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു്.
പാലക്കാട്ടു േശഖരീപുരം േശഷുശാസ്ത്രിയുെട അടുക്കൽ
തർക്കവും അഭ്യസിച്ചു. ഭർത്താവു െചറുവണ്ണൂരിനടുത്തു�
ള്ള മടങ്ങാളിയില്ലെത്ത വാസുേദവൻനമ്പൂരിയായിരുന്നു.
വളെരക്കാലം ഭഗവൽ ഭജനത്തിലും അധ്യാത്മചിന്ത�
യിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1084-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 19-ാംനു
മരിച്ചു.

കൃതികൾ
തമ്പുരാട്ടി സംസ്കൃതത്തിൽ (1) സന്താനേഗാപാലം (2)
ഭാഗവതസംേക്ഷപം എന്നീ രണ്ടു കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. രണ്ടാമേത്തതു് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വലിയ േകായി�
ത്തമ്പുരാൻ േകരളീപ്രശസ്തിയിൽ ആ വിദുഷിെയപ്പറ്റി
ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“ധീമജ്ജനാവസഥമായ കടത്തനാട്ടിൽ
സാമർത്ഥ്യശാലിനി മനീഷിണിയായ ലക്ഷ്മി
േകമത്തമാർന്ന കവിവര്യെരയും സ്വപൈദ്യ–
രാമഗ്നരാക്കി പരമത്ഭുതസാഗരത്തിൽ.”

സന്താനേഗാപാലം കാവ്യം
ഈ കാവ്യത്തിൽ ലളിതമധുരങ്ങളായ മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. യമകാലംകൃതമാണു് തൃതീയസർ�
ഗ്ഗം. രവിവർമ്മനാമേധയനായ തെന്റ പുത്രെന്റ അേപ�
ക്ഷയനുസരിച്ചാണു് തമ്പുരാട്ടി ഇതു നിർമ്മിച്ചെതന്നു
അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു കാണാവുന്ന�
താണു്.

“േരാഗാർത്തയാപി രവിവർമ്മകുമാരകസ്യ
ജാതാദേരണ മനസാ വചസി പ്രകാമം
മൗർഖ്യം സ്വമപ്യവിഗണയ്യ കൃതം മൈയതൽ
കാവ്യം മുദാ ബുധവരാഃ പരിേശാധയന്തു.”

മാതൃക കാണിക്കുവാൻ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“കാേലന കശ്ചന സുേതാപി ച തസ്യ ജാതഃ
കാലസ്യ ഹന്ത! വശതാം സ തൈദവ യാതഃ
ആദായ തന്മൃതശരീരമുേപത്യ ശൗരിം
േശാകാതുേരാ ബഹുതരം വിലലാപ വിപ്രഃ.”

(പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“അഥ തദാ ഹരിേലാകവിേലാകനാ–
ദുദിതതത്ത്വധിയാ സ ധനഞ്ജയഃ
കൃതഹരിസ്തുതിരസ്തമേദാവിശദ്
ദ്വിജഗൃേഹ! ജഗൃേഹ ച പരാം മുദം.” (തൃതീയസർഗ്ഗം)



പിൻകുറിപ്പു്

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

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

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

44. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

45. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

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

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

51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും
52. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

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

56. മലബാറിെല ചില കവികൾ

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1

2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2

3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3

4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4

5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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