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1 നടുവത്തച്ഛൻനമ്പൂരി (1016–1088)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
െകാച്ചിരാജ്യത്തിൽ ചാലക്കുടി തീവണ്ടിയാപ്പീസിനു
സമീപം നടുവം എെന്നാരില്ലമൂണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തിൽ 1016-
ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ മകംനക്ഷത്രത്തിൽ അച്ഛൻന�
മ്പൂരി ജനിച്ചു. പിതാവു ദിവാകരൻനമ്പൂരിയും മാതാവു്
ആര്യാന്തർജ്ജനവുമായിരുന്നു. പിതാവിെന്റ േപർത�
െന്നയാണു് പുത്രന്നും ലഭിച്ചതു്. ഉണ്ണി പിറന്നു നാലാ�
മെത്ത മാസത്തിൽ പിതാവു് നാല് പതാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ അന്തരിച്ചു. അക്കാലത്തു നടുവത്തില്ലം അത്യന്തം
ദരിദ്രമായിരുന്നു. ആവട്ടത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു കുട്ടപ്പ�
ള്ളീ എന്ന ഇല്ലമായിരുന്നു കവിയുെട അമ്മാത്തു്. ഉപ�
നയനം ചാലക്കുടിക്കു് അഞ്ചുനായിക വടക്കുള്ള െകാട�
കര മരുേത്താമ്പിള്ളീയില്ലത്തും സമാവർത്തനം െനല്ലാ�
യിക്കുന്നത്തില്ലത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി. ആ ഇല്ലക്കാർ
സ്വജനങ്ങളായിരുന്നു. നടുവത്തു് ആ ക്രിയകൾ നിർവ്വ�
ഹിക്കുന്നതിനു േപാലും മുതലുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂട്ടിവാ�
യന കഴിഞ്ഞ ക്ഷണത്തിൽ കഥാനായകനു തുള്ളൽ�
ക്കഥകൾ വായിക്കുന്നതിലും പകർത്തിെയഴുതുന്നതിലും
അളവറ്റ അഭിരുചിയുണ്ടായി. അങ്ങെന ഭാഷാസാഹി�
ത്യേത്താടു ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം സമ്പർക്കം
പുലർത്തിത്തുടങ്ങി. മരുേത്താമ്പിള്ളി െതേക്ക പുഷ്പ�
കത്തു വാസുനമ്പിയാേരാടു ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം പഠിച്ചു.
1031-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു തൃപ്പൂണിത്തുറയ് ക്കു േപായി അന്നു്
അവിെട താമസിച്ചിരുന്ന പാലപ്പുറത്തു േഗാവിന്ദൻന�
മ്പിയാരുെട ശിഷ്യനായി. ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ
അച്ഛൻമമ്പൂരിയുെട സതീർത്ഥ്യനായിരുന്നു. 1038 വെര
േഗാവിന്ദൻ നമ്പിയാരുെട കിഴിൽ സംസ്കൃതം പഠിച്ചുെവ�
ങ്കിലും ദാരിദ്ര്യബാധെകാണ്ടു കാര്യമായി ഒന്നും അഭ്യസി�
ക്കുന്നതിനു സാധിച്ചില്ല. സാമാന്യം േലാകവ്യുൽപത്തി
മാത്രേമ ലഭിച്ചുള്ളു; എന്നാൽ ഭാഷാകവിതയിൽ അക്കാ�
ലത്തും പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അന്നു കഥാനായകൻ എഴു�
തിയ േശ്ലാകങ്ങളും പാട്ടുകളും തിരുത്തിെക്കാടുത്തു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു േവണ്ട സദുപേദശങ്ങൾ നല് കി േപ്രാത്സാഹി�
പ്പിച്ചതു പൂേന്താട്ടത്തു് അച്ഛൻനമ്പൂരിയായിരുന്നു.

തിരിെയ ഇല്ലേത്തക്കു്
1039-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു ചാലക്കുടിക്കടുത്തുള്ള വടക്കാേഞ്ച�
രി ഇല്ലത്തുനിന്നു വിവാഹം െചയ്തു. ആ വിവാഹത്തിൽ
നാരായണൻനമ്പൂരി 1043-ലും,അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനു�
ജൻ ശങ്കരൻനമ്പൂരി 1052-ലും, ഒരു പുത്രി 1047-ലും ജനി�
ച്ചു. നാരായണനാണു് പില്ക്കാലത്തു് നടുവത്തു മഹൻന�
മ്പൂരി എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്ന കവി. കുറ്റി�
യറ്റുേപാകാറായിരുന്ന വടക്കേഞ്ചരിയില്ലെത്ത 50,000
ഉറുപ്പിക വിലവരുന്ന വസ്തുവകകൾ െകാച്ചിമഹാരാജാ�
വിെന്റ തീട്ടൂരമനുസരിച്ചു് അച്ഛനു കിട്ടി. അതിെനത്തുടർ�
ന്നു് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ് ക്കു് സമീപം അന്യംനിന്നുേപായ
തത്തമ്പിള്ളി, െനടുംപിള്ളി എന്നീ രണ്ടില്ലങ്ങളിെല സ്വ�
ത്തുക്കൾക്കുകൂടി മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹെത്ത അവകാ�
ശിയാക്കി. അങ്ങെന കവിയുെട ഭാഗ്യ േദവത െതളി�
ഞ്ഞു; സാഹിതീേസവ നിർവിഘ് നമായി നടത്താനുള്ള
സൗകര്യവും വന്നു. 1040-ൽത്തെന്ന ഇേളടത്തു ൈത�
ക്കാട്ടു നാരായണൻമൂസ്സതിേന്റയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മര�
ണാനന്തരം അനുജൻ ഇട്ടീരിമൂസ്സതിേന്റയും ശിഷ്യനായി
അഷ്ടാംഗഹൃദയം പഠിച്ചു ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിഷ്ണാത�
നായി ആ വഴിക്കും ധനം സമ്പാദിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം
നടുവത്തച്ഛൻ െവണ്മണി അച്ഛനുമായുള്ള േവ ഴ് ച നിമി�
ത്തം െകാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു കൂെടക്കൂെട േപാകാ�
റുണ്ടായിരുന്നു. അവിെടെവച്ചു കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻ തമ്പു�
രാനും, െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�
നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപ്രഷ്ഠസുഹൃത്തുക്കളായി. അവരു�
മായി നിരന്തരമായ കത്തിടപാടുനടത്തിയും താനുണ്ടാ�
ക്കുന്ന കൃതികൾ അവെരെക്കാണ്ടു പരിേശാധിപ്പിച്ചും
അേദ്ദഹം െകാടുങ്ങല്ലൂർ കവിസമാജത്തിെല ഒരങ്ഗെമ�
ന്നേപാെലതെന്ന ൈകരളിെയ ഉപാസിച്ചു. നടുവം മഹ�
െന കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻതമ്പുരാേനാടു സംസ്കൃതത്തിൽ
ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ താ�
മസിപ്പിച്ചതു് ആ സൗഹാർദ്ദം പൂർവ്വാധികം ദൃഢീഭവിക്കു�
ന്നതിനു കാരണമായി. 1055 മുതൽ 1064 വെര അതി�
നുമുൻപു െകാച്ചിഗവർെമ്മണ്ടിെന്റ ഭരണത്തിലിരുന്ന
െകാടേശ്ശരികയ്യളുെട വക കാര്യസ്ഥനായി പണിേനാ�
ക്കി. 1066 േമടമാസം വിശാഖംനക്ഷത്രത്തിൽ പുത്രെന
സമ്പന്നനും യശസ്വിയുമായിക്കണ്ടു് ആനന്ദേത്താറ്റുകൂടി
മാതാവു മരിച്ചു. 1075-ൽ ഗൃഹഭരണത്തിലുള്ള സാമർ�
ത്ഥ്യംനിമിത്തം ‘മിടുക്കൻ’ എന്നു് അതിനു മുമ്പുതെന്ന
േപരുേകട്ടിരുന്ന ശങ്കരൻനമ്പൂരി അന്തരിച്ചു. ആ സംഭ�
വവും 1080-ൽ മകളുെട അപ്രതീക്ഷിതമായ നിര്യാണ�
വും കവിെയ ഏറ്റവുമധികം അസ്വസ്ഥനാക്കി. 1085-ൽ
കാലിേന്മൽ നീരുവന്നു കഷ്ടെപ്പട്ടേപ്പാൾ വലിയേകായി�
ത്തമ്പുരാൻ തുടങ്ങി േകരളത്തിെല ഗണനീയന്മാരായ
കവികെളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആേരാഗ്യത്തിനായി
പ്രാർത്ഥിച്ചു െകാണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കി. അവ േശഖ�
രിച്ചു് “ആേരാഗ്യസ്തവം” എന്ന േപരിൽ ഒരു പുസ്തകമാ�
യി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേനകം േരാഗങ്ങൾ ഓേരാ
കാലത്തു ബാധിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന അേദ്ദഹം ദിനചര്യയി�
ലുള്ള നിരതിശയമായ നിഷ്ഠ നിമിത്തമാണു് അവയിൽ�
നിെന്നല്ലാം വിമുക്തനായതു്. 1088 വൃശ്ചികം 23-ആംനു-
യായിരുന്നു ആ പുണ്യേശ്ലാകെന്റ സ്വർഗ്ഗതി. അചഞ്ചല�
മായ ഈശ്വരഭക്തി, അന്യാദൃശമായ ആചാരശ്ലക്ഷ്ണത,
അകളങ്കമായ ഹൃദയശുദ്ധി, ആശ്ചര്യകരമായ പരാവർ�
ജ്ജനപാണ്ഡിത്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സഹജസിദ്ധി�
കളും അേദ്ദഹത്തിൽ പരിലസിച്ചിരുന്നു. “നടുവധരണീ
ഗീർവാണനത്യന്തശാന്തൻ” എന്നു ഭഗവദ്ദൂതിൽ തെന്ന�
പ്പറ്റി അേദ്ദഹം െചയ് തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന പരമാർത്ഥമാ�
ണു്.

കൃതികൾ
അച്ഛൻനമ്പൂരി അധികം കൃതികൾ എഴുതീട്ടില്ല. (1) അം�
േബാപേദശം, (1061), (2) ഭഗവൽസ്തുതി, (3) ഭഗവദ്ദൂതു�
നാടകം (1067), (4) ശൃങ്േഗരിയാത്ര, (5) അഷ്ടമീയാ�
ത്ര എന്നീ അഞ്ചു വാങ്മയങ്ങേള പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ.
വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തിൽ എഴുതിയ ബാല്യുത് ഭവം എട്ടു�
വൃത്തം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും അക്കൂട്ടത്തിൽേച്ചരും.
ഇവയ് ക്കു പുറേമ, (7) കുമാരസംഭവം ദ്വിതീയസർഗ്ഗം, (8)
അക്രൂര േഗാപാലം നാടകം (രണ്ടങ്കേത്താളം), (9) ഭാര�
തം കർണ്ണപർവം കിളിപ്പാട്ടു് (അഞ്ചാമധ്യായേത്താളം)
എന്നീ അപൂർണ്ണകൃതികളും, (10) ചില െചറിയ ഖണ്ഡകൃ�
തികളും, (11) കുേറയധികം എഴുത്തുകളുംകൂടിയുണ്ടു്.

കവിതാരീതി
ശുദ്ധഭാഷാപദങ്ങൾ സുഗമമായ രീതിയിൽകൂട്ടിയിണ�
ക്കി ശ്രവണസുഖം നല്കുവാൻ പര്യാപ് തമായ ഒരു കവ�
നൈശലിയാണു് അച്ഛനു സ്വാധീനമായിരുന്നതു്. ഒരി�
യ് ക്കൽ േകട്ടാൽ അർത്ഥേബാധമുണ്ടാകാത്ത േശ്ലാക�
ങ്ങൾ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം. ഇരു�
ത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കവിതെയാന്നും ആ കവി എഴുതീ�
ട്ടില്ല. ഉൽക്കടങ്ങളായ വികാരങ്ങെളെക്കാണ്ടു ഹൃദയം
തരളിതമാകുേമ്പാൾ, അലങ്കാരാദ്യാഡംബരങ്ങളുെട
സാഹായ്യ്യം കൂടാെത സ്വഭാവസുന്ദരങ്ങളായ ഖണ്ഡകൃ�
തികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു കഴിവുണ്ടാ�
യിരുന്നു. 1075-ൽ മകെന്റ മരണത്തിൽ സങ്കടെപ്പട്ടു
രണ്ടു തവണകളിലായി ഇരുപതു േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദഹം
മലയാളമേനാരമയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
അവയിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കാം.

“കാണാെത കാൽക്ഷണമിരിക്കുകിലെപ്പാേഴെറ–
േക്കണീടുമങ്ങെനയിരുന്ന കുമാരനിേപ്പാൾ
പ്രാണൻ െവടിഞ്ഞു പരേലാകമണഞ്ഞു; ഞാേനാ
ഞാണറ്റ വില്ലിനു കിടയ് ക്കു കിടന്നിടുന്നു.

പുത്രാർത്തിമൂലമധികം കൃശയായുലഞ്ഞു
കത്രാപി വാണു ശിവരാമ! ഹേര! മുരാേര!
ഇത്യാദി നാമജപേമാടമരുന്ന ജായാ–
വൃത്താന്തെമങ്ങെന പറഞ്ഞറിയിച്ചിേടണ്ടൂ?”

ഒന്നാംതരം വിലാപകൃതിയായി ഈ വിംശതിെയ പരി�
ഗണിക്കാം. “ഭാഷാരീതിപ്പഴക്കത്തിനു നടുവം” എന്നു
പറഞ്ഞു വരുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളിെല പ്ര�
സാദാദിഗുണങ്ങെള ആസ്പദമാക്കിയാണു്.

ഭഗവദ്ദൂതു്
ഏഴങ്കത്തിലുള്ള ഈ നാടകം വളെര പ്രചാരമുള്ള ഒരു
കൃതിയാണു്. ഭക് തിഭാവം വർണ്ണിക്കുവാൻ അച്ഛന്നുള്ള
പ്രാഗല്ഭ്യം തികച്ചും ഇതിൽ പ്രകടീഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ
നാടകം തെന്നയാണു് അേദ്ദഹത്തിനു ഭാഷാകവികളു�
െടയിടയിൽ ഗണനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി�
െക്കാടുത്തതും. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ആരാെണൻനാഥേനാടിന്നഹിതമതു തുട–
ങ്ങുന്നെതെന്നാന്നു േഘാഷി–

ച്ചാരാൽ നാരായണാക്ഷൗഹിണീെയാടുമുടേന
തെന്റ ൈസന്യങ്ങേളാടും

കൂെറല്ലാം ദൂെരവച്ചാക്കുരുകുലമഖിലം
കൂസൽകൂടാെത െകാല് വാൻ

േപാരും ഞാെനന്നടുത്തു ധൃതിെയാടു കൃതവ–
ർമ്മാവു വില്ലും കുലച്ചു്.”

  “അക്കാലത്തുഗ്രഭൂതപ്രവരപരിഷേയാ –
െടാത്തുടൻ പത്തു ദിക്കും

െവക്കം െഞട്ടിെത്തറിക്കുംപടി ഘടിതകേഠാ–
രാട്ടഹാസം മുഴക്കി

മുഷ് കാളും മൂർഖ! ദുേര്യാധന! ശഠ! ശകുേന!
നില്ക്ക നിെല്ക്കന്നു മൂന്നാം

തൃക്കണ്ണല്പം തുറന്നാപ്പുരരിപു ഹൃദയ–
ത്തട്ടിൽനിന്നിട്ടു ചാടി.”

മറ്റു കൃതികൾ
അംേബാപേദശം അക്കാലെത്ത കവിസമ്പ്രദായമനുസ�
രിച്ചു നടുവത്തച്ഛനും എഴുതിെയേന്നയുള്ളു.

“അമ്മൂമ്മ െചാല്ലി പുനരിങ്ങെനെയങ്കിലും താ–
നമ്മട്ടിലമ്മകൾമനസ്സു പതിഞ്ഞതില്ല;
ധർമ്മത്തിലുള്ള രതിെകാണ്ടവൾ സർവ്വേലാക–
സമ്മാന്യയായ് സകലസൗഖ്യെമാെടാത്തു വാണാൾ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ അേദ്ദഹം അത്തരത്തിലുള്ള അമ്മാ�
യി േശ്ലാേകാപേദശം സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ഗീകാരേയാഗ്യമ�
െല്ലന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിനുേശഷമാണു്

“േനേരയംേബാപേദശം നിരവധി നിലവി–
േട്ടാർത്തു തീർേത്താരു േനരം

േനരേമ്പാക്കിന്നുേവണ്ടിപ്പലവിധമുരെച–
യ്തുള്ള പാപം നശിപ്പാൻ”

ഭഗവൽസ്തുതി എന്ന േപരിൽ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണേസ്താത്രം
രചിച്ചതു്. രണ്ടു കൃതികളും ഒേര പുസ്തകത്തിൽ േചർത്തു�
തെന്ന അച്ചടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. സ് േനഹിതനായ മരു�
േത്താമ്പിള്ളി നമ്പൂരി ശൃങ്േഗരിമഠത്തിൽ േപായി ശങ്ക�
രാചാര്യേരാടു് ഉപേദശം വാങ്ങിവന്ന വർത്തമാനമാണു്
ശൃങ്േഗരിയാത്രയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കവിതെന്ന
േപായി അതിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങെളല്ലാം കണ്ടതു�
േപാെലയുള്ള പ്രതീതിയാണു വായനക്കാർക്കുണ്ടാകു�
ന്നതു്. മരുേത്താമ്പിള്ളി ആചാര്യസ്വാമികെള കാണുന്ന
ഭാഗം പ്രേത്യകിച്ചും മധുരമായിട്ടുണ്ടു്.

“ബ്രഹ് മജ്ഞൻ ഗുണവാൻ നിത്യബ്രഹ്മചാരി സനാതനൻ;
സമ്മതൻ സജ്ജനങ്ങൾക്കു കല് മഷംതീർന്ന പൂരുഷൻ;

ഊഴിവാനവനാെമെന്റ േതാഴരിൽക്കൃപയുള്ളവൻ
ആഴിേയാളം മനക്കാമ്പിന്നാഴമുള്ള യതീശ്വരൻ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ േകാൾമയിർെക്കാള്ളാെത
വായിക്കാവുന്നതല്ല. അതുേപാെലതെന്നയാണു് അഷ്ട�
മീയാത്രയിൽ കവി വയ് ക്കത്തുവച്ചു വലിയ േകായിത്ത�
മ്പുരാനുമായി സംഭാഷണം െചയ്യുന്ന ഭാഗവും. ഖണ്ഡകൃ�
തികളിൽ ചാലക്കുടിപ്പുഴ പ്രേത്യകിച്ചു നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

എഴുത്തുകൾ
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ എഴുത്തുകൾക്കുള്ള ഗുണ�
മിെല്ലങ്കിലും അച്ഛെന്റ എഴുത്തുകളും െകാള്ളാവുന്നവ�
യാണു്. മലയാളമേനാരമയിലും മറ്റും വളെരേപ്പർക്കു്
അേദ്ദഹം കത്തുകൾ എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ചില േശ്ലാ�
കങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഓടക്കുഴൽക്കളരവം െതളിേവാടു േകട്ടി–
േട്ടാടിക്കഴഞ്ഞരികിൽ വന്ന നതാങ്ഗിമാെര
കൂടുന്ന േമാദെമാടു ലക്ഷ് മി വസിച്ചിടും മാ–
േറാെടാത്തുേചർത്ത മധുസൂദനെനെത്താഴുേന്നൻ.”

(ശ്രീകൃഷ്ണവന്ദനം)

“െപെട്ടന്നു െപൺകുട്ടികെളക്കരങ്ങൾ
െകാട്ടിക്കളിപ്പിച്ചു കണക്കിലാക്കാൻ
പിട്ടല്ല പാരിൽബ് ഭരതന്നു തുല്യം
കിട്ടിെല്ലാരാെളക്കിഴുേമൽ മറിഞ്ഞാൽ.”

(ഭരതൻഭാഗവതർക്കു്)
“ഒരിടെത്തെന്നദ്ദൂരെത്താരിടത്തേയ്യാ! ഭവാെനയും ൈദവം
ഇരിെയന്നിങ്ങെന മാനകെമരിയുംവണ്ണം കടുക്കിലിട്ടേല്ലാ.”

(കണ്ടൂർ നാരായണേമേനാനു്)



2 നടുവത്തു മഹൻനമ്പൂരി (1043–1119)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
നടുവത്തു മഹൻ (നാരായണൻ) നമ്പൂരി 1043-ാമാണ്ടു
േമടമാസം 17-ആംനു- തിരുേവാണംനക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ചു. നടുവത്തച്ഛൻ, ൈവലൂർ ഈശ്വരവാരിയർ, ഇള�
മന ഇളയതു എന്നിവേരാടു സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാഥമിക�
പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ െകാടുങ്ങല്ലൂേരക്കു േപാ�
യി. അവിടെത്ത െകങ്കത്തമ്പുരാട്ടി എന്ന വിദുഷിേയാടു
കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻതമ്പുരാ�
േനാടു വ്യാകരണവും പഠിച്ചു. സാമാന്യം നല്ല ൈവദൂഷ്യം
ആ ഭാഷയിൽ സമ്പാദിച്ചു.

മുൻഷിപ്പണി
പഠിത്തം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െകാടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർപള്ളി�
കൂടത്തിൽ മുൻഷിയായി മഹൻ നിയമിക്കെപ്പട്ടു. െകാടു�
ങ്ങല്ലൂർക്കവിതക്കളരിയിൽ അതിനുമുൻപുതെന്ന പയറ്റു
മുറകൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത
കൃതി സി.പി. അച്ചുതേമേനാൻ മന്നാടിയാർെക്കതിരാ�
യി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരരാമചരിതത്തിെല ഒരു ഭാഗ�
മായിരുന്നു. അക്കാലത്തുതെന്നയായിരുന്നു മുദ്രരാക്ഷ�
സം നാടകവും തർജ്ജമ െചയ്തതു്. സി.പി. യും കുണ്ടൂർ
നാരായണേമേനാനുമായിരുന്നു ആ തർജ്ജമയുെട ഭാ�
രം ൈകേയറ്റതു്. എങ്കിലും അവർ മറ്റു പല കവികെള�
ക്കൂടി ആ ഉദ്യമത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കി. ആ സംഭവ�
െത്തക്കുറിച്ചു േമൽ പ്രസ്താവിക്കാം. െവണ്മണി മഹെന�
യാണു് നടുവം തെന്റ കവിതാവിഷയത്തിൽ പ്രധാന
ഗുരുനാഥനായി കരുതിവന്നതു്. 1073-ൽമാത്രമാണു്
അേദ്ദഹം ഗുമാനി കവിയുെട ഉപേദശശതകത്തിനു സാ�
േരാപേദശം എന്ന േപരിലുള്ള ഭാഷാനുവാദം പ്രസിദ്ധ�
െപ്പടുത്തിയതു്. എങ്കിലും െവണ്മണിമഹൻ ജീവിച്ചിരിക്കു�
േമ്പാൾത്തെന്ന അെതഴുതി എന്നുള്ളതിനു

“കല്യൻ നിർമ്മലനായ െവണ്മണി
മഹൻനമ്പൂതിരിപ്പാെടനി–

ക്കുല്ലാസാൽ കവിതയ് ക്കു ഗുണേമകീേടണേമ ൈദവേമ.”

എന്ന അതിെല ഒരു േശ്ലാകാർദ്ധം ജ് ഞാപകമാണു്.
1070-ൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർനിന്നു നമ്മുെട കവിെയ പഴയ�
ന്നൂേരക്കു മാറ്റി. അവിെട അഞ്ചുെകാല്ലം പണി േനാ�
ക്കി. 1075-ൽ അനുജൻ മരിച്ചേപ്പാൾ അച്ഛെന്റ ശുശ്രൂഷ�
യ് ക്കും കുടുംബസ്വത്തുക്കളുെട ഭരണത്തിനുമായി ഇല്ല�
േത്തക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു. നടുവത്തു നിന്നു് ഒരു നാഴിക
അകെലയുള്ള െപരേഞ്ചരി വീട്ടിൽനനാനിക്കുട്ടിഅമ്മ�
യായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത് നി.

അനന്തരജീവിതം
കുടുംബഭരണത്തിൽ മഹൻ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായിരു�
ന്നു. 1078-ൽ ആവട്ടത്തൂർ (അഗസ്ത്യപുത്തൂർ) ശിവേക്ഷ�
ത്രത്തിെന്റ സാമ്പത്തികസ് ഥിതി നന്നാക്കുവാൻ േവ�
ണ്ടി അതിെന്റ ഭരണംകൂടി ഏെറ്റടുക്കുകയും, 1097 വെര
ആ ഭാരം സ്തുത്യർഹമായി നിർവഹിച്ചു പ്രസ്തുത േക്ഷത്ര�
െത്ത ഋണബാധയിൽനിന്നു നിേശ്ശഷം വിമുക് തമാക്കി,
പുതുക്കിപ്പണിയിച്ചു് അവിെട ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ കഴിപ്പിക്കു�
കയും െചയ്തു. “ആവട്ടത്തൂരിൽ വാഴും പുരഹരൻ” നടുവ�
ത്തില്ലെത്ത ഗ്രാമപരകേദവതയാണു്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ�
തമ്പുരാൻ, ശീെവാള്ളി നാരായണൻനമ്പൂരി മുതലായ
കവികളുമായി ആദ്യകാലം മുതല്ക്കുതെന്ന കത്തിടപാടു
നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നതിനുപുറെമ പഴയന്നൂരിൽ താമ�
സമായിരുന്നേപ്പാഴും പല കൃതികൾ രചിച്ചു വന്നു. മല�
യാളമേനാരമ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിലും, രസിക രജ്ഞി�
നി കവേനാദയം മുതലായ മാസികകളിലും അേനകം
ലഘുകാവ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1119 േമടം 27-
ആംനു- പരേലാകപ്രാപ് തനായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അപ് ഫെന്റ മകൻ നടുവത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരിയും ഒരു
നല്ല കവി എന്നു േപെരടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ
(1) ഉത്തരരാമചരിതം തർജ്ജമ മൂന്നാമങ്കം (1067), (2)
രുദ്രാരാക്ഷസം (കൂേനഴവുമായി കൂട്ടുേചർന്നു് -1068), (3)
സാേരാപേദശശതകം (പ്രകാശനം 1073-ൽ), (4) േഘാ�
ഷയാത്രാനാടകം (1071), (5) അംബാസ്തവം (1073), (6)
ഗുരുവായൂരപ്പെന്റ കഥ, (7) സ്തവമഞ്ജരി (1100), (8) കാ�
വ്യശകലങ്ങൾ (1101), (9) സന്താനേഗാപാലം കാവ്യം
(1101), (10) മഹാത് മാഗാന്ധിയുെട ആശ്രമപ്രേവശം,
(11) മഹിഷമർദ്ദനം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് (1081), (12) ഗുരുവായൂര�
പ്പൻ ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (13) ഭക് തിലഹരി ഇവയാ�
ണു് വടുവംമഹെന്റ പ്രധാന കൃതികൾ. ഇവയിൽ ഒന്നും
മൂന്നും കൃതികെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിശാഖദ�
ത്തെന്റ മൂലകൃതിയുെട ഭഷാനുവാദമാണു് മുദ്രാരാക്ഷ�
സം. അതിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“മാറിൽത്തച്ചിട്ടു െപാട്ടീടിന മണിവലയം
ഭ്രഷ്ടമാമുത്തരീയം
പാരം ഹാേഹതി ദീനസ്വരമവനിരേജാ–
രൂക്ഷമാം ചൂർണ്ണേകശം

പാരാെതന്നമ്മുമാർക്കീവിധമഴലിെലഴു–
േന്നാരവസ്ഥാന്തരം ഞാൻ
ൈവരിസ്ത്രീകൾക്കു േചർേത്ത ഗുരുവിനിനി നിവാ–
േപാദകം നല് കയുള്ളൂ.”

  “ശൂരർക്കു േചരുെമാരു ഭാരെമടുെത്തതിർത്തു
േപാരിട്ടു താതഗതമാം വഴി േപാകെയേന്നാ,
പാരാെത മാതൃനയനങ്ങളിൽനിന്നു ബാഷ്പം
ൈവരിപ്രിയാക്ഷികളിേലക്കു നയിക്കേയാതാൻ.”

മുദ്രാരാക്ഷസം 1068-ൽ എഴുതിത്തീർന്നു. അതിൽ മഹ�
െന്റ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന കൂേനഴത്തു പരേമശ്വ�
രേമേനാൻ വിവിധവിഷയങ്ങളിൽ ൈവദൂഷ്യമുള്ള ഒരു
പണ് ഡിത പ്രേവകനും കവിയുമാണു്.

കവിതാരീതി
നടുവം മഹൻ നല്ല നിഷ് കർഷേയാടുകൂടിയാണു് കവി�
തകൾ എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നതു്. ശബ് ദസുഖം ധാരാളമു�
ണ്ടു്. നിരർത്ഥകപദങ്ങൾക്കു പ്രേവശമില്ല; െവണ് മണി
മഹേന്റയും, അതിൽ കുേറക്കൂടി കവിഞ്ഞ ശീെവാള്ളിയു�
േടയും രീതിയിൽ ഫലിതം തട്ടിവിടും; രസഭാവങ്ങളിൽ
പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കും; ചിലേപ്പാൾ മൃദുലമായും
മറ്റു ചിലേപ്പാൾ ഗംഭീരമായും സന്ദർഭാനുഗുണമായി തൂ�
ലിക വ്യാപരിപ്പിക്കും; ഇങ്ങെന ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു
കവിതാപദ്ധതിയിലാണു് അേദ്ദഹം സ്വച്ഛന്ദമായി സഞ്ച�
രിച്ചിരുന്നതു്.

സ്തവമഞ്ജരി
മഹെന്റ േസ്താത്രങ്ങൾക്കു പ്രേത്യകം ഒരു ആകർഷണ�
ശക് തിയുണ്ടു്. വാർദ്ധക്യത്തിെല കൃതിയായ ഭക് തിലഹരി
ഗുരുവായൂരപ്പെനക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു േസ്താത്രമാണു്. അതിൽ
ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതത്തിൽ രചിച്ച 173 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്.
സ്തവമഞ് ജരിയിൽ കൃഷ്ണപരങ്ങളായും േദവീപരങ്ങളാ�
യുമുള്ള സ്തുതികൾക്കുപുറേമ ഓേരാ അവസരത്തിൽ
േനരിട്ട കുടുംബദുഃഖങ്ങളുെട ശമനത്തിനായി വിവിധ േദ�
വതകെള പ്രാർത് ഥിക്കുന്ന ‘ദിനാക്രന്ദനസ്തവങ്ങ’ളുമുണ്ടു്.
ഈ സ്തവങ്ങൾ വിേശഷിച്ചും ഹൃദയങ്ഗമങ്ങളാണു്.
കവിയുെട പത്നിയ് ക്കു േനരിട്ട കർണ്ണേരാഗെത്തപ്പറ്റി
അനുവാചകന്മാെര ആകമാനം കരയിക്കുന്ന ഒരു വിലാ�
പം അേദ്ദഹം എഴുതീട്ടുണ്ടു്. അതിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്
താെഴ കാണുന്നതു്.

“െപാട്ടിച്ചിന്നുന്നു ൈധര്യം പുരമഥന! വിേഭാ!
കൂരിരുട്ടാർന്നു മൂടും–

മട്ടിൽക്കാണുന്നു േലാകം; ഹൃദയമിഹ വിറ–
യ് ക്കുന്നു; േവർക്കുന്നു േദഹം;

തട്ടിേപ്പാതുന്നതല്ലീനിലയിലടിയെന–
െന്താെക്കേയാ; േദവ! നാനി–

ക്കുട്ടിക്കീ വന്ന ദീനം പരമരനിമിഷം–
െകാണ്ടു മാറ്റിത്തേരണം.”

കാവ്യശകലങ്ങൾ
ഇതും ചില ഖണ്ഡകൃതികളുെട സമുച്ചയമാണു്. പല കൂ�
ട്ടുകവിതകൾക്കും, മുകുന്ദപുരത്തു െകാറ്റനല്ലൂർ കുട്ടപ്പിള്ളി�
മന കൃഷ്ണൻനമ്പൂരിയുെട േദഹവിേയാഗെത്ത വിഷയീക�
രിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ‘കൃഷ്ണപ്പ’നും പുറെമ മഹെന്റ ഉൽക്കൃഷ്ട�
കൃതികളിൽ ഒന്നായ ‘കിഞ്ചിേച്ഛഷവും’ ഇതിൽ അടങ്ങി�
യിരിക്കുന്നു. കിഞ്ചിേച്ഛഷത്തിൽനിന്നു പുതുേമാടികെള
അവേഹളനം െചയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മേനാഹര�
മായ േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കാം.

“മാറത്തു കൂന്തൽ, മുടിെവട്ടൽ മനസ്സിരുത്തു–
േന്നരത്തു ൈകകടി, തനിച്ചു മുഖംവടിക്കൽ,
ദാരങ്ങെളാത്തു പല വീമ്പുപറഞ്ഞു സന്ധ്യ–
േനരെത്ത ലാത്തലിവ ൈവദികവൃത്തിയിേപ്പാൾ.”

നിരവധി സാേരാപേദശങ്ങൾ ഈ കൃതിയിൽ കവി ഉൾ�
െക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സന്താനേഗാപാലം
ഇതു കവി അഞ്ചു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സര�
സകാവ്യമാണു്. പുരാണകഥ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഇള്ളക്കിടാവിളകി; കണ്ണിനു പറ്റി; േനാേവാ
പിള്ളയ് ക്കു തട്ടി;െയാരു മുക്കിനിയത്രയായി;
െവള്ളം തളിപ്പതിെനാരുക്കുക,െയന്നകായി–
ലുള്ളപ്പരിഭ്രമവചസ്സുകൾ േകട്ടു വിപ്രൻ.”

ആശ്രമപ്രേവശം
മഹാത്മാഗാന്ധി തെന്റ സഹധർമ്മിണിക്കു നൽകുന്ന
സദുപേദശമാണു് ഈ കാവ്യത്തിെല വിഷയം. പല
പുരാണകഥകേളയും മറ്റും ഇതിൽ സംക്ഷിപ് തമായും
എന്നാൽ സമഞ്ജസമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അേന�
കം േവദാന്തതത്വങ്ങളും എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േനാ�
ക്കുക ഒരു േവശ്യയുെട ചിത്രം.

“വീട്ടിൽപ്പുലർന്ന പുതുപുഞ്ചിരിയും, കഴുത്തു
െവട്ടിക്കലും, തല െചരിഞ്ഞു കനിഞ്ഞ നില് പും,
തട്ടിപ്പു കൂടിയ കടാക്ഷമിടയ് ക്കിടയ് ക്കു
തട്ടിെക്കാടുക്കുമടവും, കിടയറ്റെമയ്യും.

മുട്ടിൽക്കവിഞ്ഞകരിവാർകുഴലും, വിേശഷ–
മട്ടിൽച്ചമെഞ്ഞാരഴകും, െചാടിയും, െവടിപ്പും,
പട്ടിട്ടു മൂടിയ കുചങളുമാർന്ന തങ്ക–
ക്കുട്ടിക്കുരങ്ഗമിഴി മാരെനയും മയക്കും.”

മഹിഷമർദ്ദനം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്
രസികരഞ് ജിനീ മാസികയിൽ വള്ളേത്താൾ നാരായ�
ണേമേനാെന്റ തപതീസംവരണം, ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃ�
ഷ്ണേമേനാെന്റ അജാമിളേമാക്ഷം, നടുവം മഹെന്റ മഹി�
ഷമർദ്ദനം എന്നീ മൂന്നു വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ തുടെരത്തുടെര
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മൂന്നും നന്നായിട്ടുണ്ടു്. മഹി�
ഷമർദ്ദനംതെന്നയാണു് വളെര മാറ്റെമാന്നുംകൂടാെത
പിഷാരിയിക്കൽ അമ്മ എന്ന േപരിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ
എന്ന തിരുവാതിരപ്പാേട്ടാടുേചർത്തു മുദ്രിതമായിട്ടുള്ളതു്.
ഗുരുവായൂരപ്പെനപ്പറ്റി വിേശഷവിധിയായി ഒന്നും പ്രസ്താ�
വിേക്കണ്ടതില്ല. ഗുരുവായൂരപ്പെന്റ കഥയിൽ ഗുരുവായൂ�
രപ്പെന്റ ആഗമനെത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ
101 േശ്ലാകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹിഷമർദ്ദ�
നത്തിെന്റ അവസ്ഥ അതല്ല; ഭാഷയിെല വഞ്ചിപ്പാട്ടുക�
ളുെട കൂട്ടത്തിൽ അതിനു് അഭ്യർഹിതമായ ഒരു സ്ഥാന�
മുണ്ടു്. ചില വരികൾ വായിക്കുക.

“കടലിെലത്തിര വന്നിങ്ങടിേച്ചറുന്നതുേപാെല
നടേന്നറും ‘ചതുരങ്ഗം’ നയിെച്ചാരുക്കി

ഇടയ് ക്കിെടെച്ചറുഞാണിൻ രടിതത്താലൂലകുകൾ
പിടിപ്പിച്ചാ മഹിഷനും പിടിച്ചുേകറി.

പല്ലുകൂട്ടിക്കടിച്ചുച്ചം നില്ലുനിെല്ലന്നുരച്ചവൻ
വില്ലും കത്തിക്കുലച്ചസ്ത്രം വിട്ടുവിെട്ടത്തി.

‘തുല്ലുതുെല്ല’േന്നാതിേയാതിപ്പുല്ലുേപാേല പറപ്പിച്ചു
െചാല്ലുകൂടും ഭഗവതി തുറിച്ചുേനാക്കി.

വിട്ടിടുന്ന ശരം െമയ്യിൽെത്താട്ടിടാഞ്ഞു കരം െകാട്ടി–
ക്കുട്ടിത്തിങ്കെളതിർദംഷ്ട കുതിച്ചുചാടി.

െവട്ടിടുന്ന പുത്തിടിയും െഞട്ടിേപ്പാകും മട്ടിലവൻ
തട്ടി നാലഞ്ചട്ടഹാസം തകൃതികൂട്ടി.”

ഫലിതം
മഹൻനമ്പൂരിയുെട ഫലിതപ്രേയാഗെത്തക്കുറിച്ചു പറ�
ഞ്ഞുവേല്ലാ. അതിനുകൂടി രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ കാണി�
ക്കാഞ്ഞാൽ പ്രകരണം പൂർണ്ണമാകുന്നതല്ല. സർക്കാരി�
േലക്കു തീവണ്ടിയ് ക്കാെയടുത്ത കുടുംബവസ്തുവിനു െപാ�
ന്നുംവില കിട്ടാനുള്ള താമസെത്തപ്പറ്റി പാലിയത്തു െച�
റിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ചനു് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ കവി ഇങ്ങ�
െന എഴുതുന്നു.

“കണ്ടം കണ്ടെതടുത്തിടും വില തരാനാെരങ്കിലും
െചാല്ലിയാൽ

ശണ് ഠയ് െക്കത്തിടുെമന്തുപദ്രവ,മിതാർക്കാനും
സഹിക്കാവേതാ?

മിണ്ടീടാൻ വഴിയില്ല, കഷ്ടമിവരീവണ്ണം തുടർന്നാൽ വിശ–
മിണ്ടീടാൻ വഴിയില്ല, കഷ്ടമിവരീവണ്ണം തുടർന്നാൽ വിശ–
പ്പുണ്ടായാലതടങ്ങുേമാ? കവിമേണ! തീവണ്ടി

തിന്നാവേതാ?”

“രാവല് പം ബുദ്ധിമുട്ടാം മറുപടിെയഴുതി–
ത്തള്ളിടാെമന്നുെവച്ചാൽ

ഭാവം മാറും പികാലാപിനി െചാറി പറയും
േപന തട്ടിപ്പറിയ് ക്കും

ആ വട്ടേപ്പാർമുലെപ്പൺെകാടിയിലധികമായ്
േപ്രമമുണ്ടപ്രിയം ഞാൻ

ജീവൻ േപായാലുേമാതില്ലവളുെട കനിവി–
െല്ലങ്കിെലാെക്കക്കുഴക്കം.”

മഹിഷമർദ്ദനത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ഒറവങ്കരക്കൃ�
തികളുേടയും ശീെവാള്ളിക്കൃതികളുേടയും ഛായയിലുള്ള
ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി കാണ്മാനുണ്ടു്. അതാണു് താെഴ�
േച്ചർക്കുന്നതു്.

 “ചിത്തരംഗം കലിധർമ്മം വിെറ്റടുപ്പാൻ വിധിയുെണ്ട–
െന്നത്തീടുന്നു മായെയേന്നാരാമീനുമായി;
ജപ് തിചയ്തു േലലം വിറ്റി വസ്തു സന്നതാക്കിക്കാെത–
ന്നത്താൽ തീർക്ക ജഗത്തിെന്റ ജഡിജിയേമ്മ!”



3 കാത്തുള്ളിൽ അച്യുതേമേനാൻ
(1026–1085)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
െകാടുങ്ങല്ലൂർത്തലൂക്കിൽ േമത്തല അംശത്തിൽ കാ�
ത്തുള്ളി എെന്നാരു പ്രസിദ്ധമായ ഗൃഹമുണ്ടു്. ആ ഗൃഹ�
ത്തിൽ കല്യാണിയമ്മയുേടയും െകാടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലുറ്റംശം
മാമ്പറയില്ലെത്ത നാരായണൻനമ്പൂരിയുേടയും പുത്ര�
നായി അച്യുതേമേനാൻ 1026-ാമാണ്ടു മകരമാസം 8-
ആംനു- ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അക്കാലത്തു
കാരണവരായ ഇട്ടിരാരിച്ച േമേനാെന്റ ഭരണത്തിൽ
ആ തറവാടു സമ്പത് സമൃദ്ധമായിത്തീർന്നു. അച്യുത�
േമേനാെന പ്രഥമപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു് ചിങ്ങപുരത്തു്
അച്യുതവാരിയരായിരുന്നു. അന്നു തെന്ന നമ്മുെട കവി�
ക്കു ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിരുചി
തെന്റ മാതാവു് എഴുത്തച്ഛൻപാട്ടുകൾ കർണ്ണാനന്ദക�
രമായി വായിക്കുന്നതിൽ നിപുണയായിരുന്നതിനാൽ
തദ്വാരാ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു. ൈജമിനീയാശ്വേമധം കി�
ളിപ്പാട്ടിൽ ആ സുചരിതെയ കവി ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കു�
ന്നു.

“ബാലത്വം പൂണ്ടുള്ള നാളന്തിേക വിളിെച്ചനി–
ക്കാലസ്യം തീരും സിതാപക്വാദിഭക്ഷ്യങ്ങെള
േപ്രമപൂർവകം തന്നു പാട്ടിലങ്ങിരുത്തീട്ടു
താമസിക്കാെത കിളിപ്പാട്ടുപുസ്തകങ്ങെള

േനേരാേട വിേലാകിപ്പിച്ചുള്ളിലായീടുംമട്ടി–
േലാേരാേരാ പദം െചാല്ലിത്തന്നു താൻ വായിപ്പിച്ചു
േഗാഷ്ടികൂടാെത ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾേതാറും നല്ല
കൂട്ടിവായന പഠിപ്പിെച്ചാെരൻ െപറ്റമ്മെയ.”

അനന്തരം വിദ്വാൻ കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻതമ്പുരാെന്റ ശി�
ഷ്യനായി സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നാൽ കാ�
വ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തറവാട്ടി�
േലക്കു പരമ്പരയായി സിദ്ധിച്ചിരുന്ന അംശംേമേനാൻ�
പണി േനാേക്കണ്ടിവന്നതിനാൽ ശാസ്ത്രാഭ്യാസത്തിനു്
സൗകര്യം ലഭിച്ചില്ല. തനിക്കു തീെര അഭിമതമല്ലാത്ത
ആ പണിയിൽനിന്നു കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ പിരിഞ്ഞു
സ്വാതന്ത്ര്യം േനടി എന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.

സാഹിത്യജീവിതം
െകാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു് ഒരു ‘നിത്യ’െനേപ്പാെല
കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അച്യുതേമേനാനു് അവിടെത്ത
മഹാകവികളുമായി നിരന്തരസമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതി�
നും കവിതാപരീക്ഷകളിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനും ലഭിച്ച
അവസരം അേദ്ദഹം നിഷ്പ്രേയാജനമാക്കിയില്ല. ശബ്ദാ�
ലങ്കാര പ്രേയാഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അത്യധികമായ
പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. “അതിപ്രാസെമണ്ണിെപ്പ�
റുക്കി-േശ്ശാഷിച്ചീടാെത കുത്തിത്തിരുകിവിടുവതിന്നച്യു�
തൻ” എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രശംസകളാണു് അേദ്ദഹം സഹ�
ചാരികളിൽനിന്നു സമാർജ്ജിച്ചിരുന്നതു്. െകാച്ചുണ്ണിത്ത�
മ്പുരാെന്റ പത്നിയായ ജാനകി അമ്മ അച്യുതേമേനാ�
െന്റ ൈവമാേത്രയിയായ ഒരു കനിഷ്ഠസേഹാദരിയാ�
യിരുന്നു എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ ബന്ധ�
വും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതാനിർമ്മാണത്തിനു് ഉേത്ത�
ജകമായി. എങ്കിലും ആകസ് മികമായി വന്നുേചർന്ന
കുടുംബചിഛിദ്രം നിമിത്തം ഏതാനും െകാല്ലേത്തക്കു്
അേദ്ദഹം സാഹിതീേസവനത്തിൽനിന്നു വിരമിേക്ക�
ണ്ടിവന്നു. തറവാട്ടിനു് ആ ഛിദ്രംനിമിത്തം സാരമായ
സമ്പൽക്ഷയമുണ്ടായി. വീണ്ടും െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേന്റ�
യും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാേന്റയും ഉപേദശമനുസരിച്ചു
കവിതാനിർമ്മാണത്തിൽ ഏർെപ്പടുകയും യാവജ്ജീവം
ആ കൃത്യം നിർവിഘ് നമായി അനുഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു.
മലയാളമേനാരമയുെട ആവിർഭാവകാലംമുതല്ക്കുതെന്ന
അച്യുതേമേനാൻ പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും കവി�
തകൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 1095 തുലാമാ�
സം 15-ആംനു- യശശ്ശരീരനായി.

സ്വഭാവവും കവിതാരീതിയും
അച്യുതേമേനാൻ പ്രകൃത്യാ ശാന്തനും വിനീതനുമായിരു�
ന്നു. െവണ് മണിമഹൻ കലശലായി എതിർത്തതുെകാ�
ണ്ടു തെന്റ കവിപുഷ്പമാല പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി�
ല്ല. അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെലതെന്ന അേനകം കൃതികൾ
ആരംഭിച്ചുെവങ്കിലും അവയിൽ പലതും പൂർത്തിയാക്കാ�
െത വിട്ടുകളഞ്ഞു. ഏതു സാഹിത്യസമിതിയിൽെച്ചന്നാ�
ലും അേദ്ദഹത്തിനു ബഹുമാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. കവിതാവിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രദ്ധ
അധികമായി ശബ് ദസൗഷ്ഠവത്തിലാണു് പതിഞ്ഞതു്.
സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങെള അേപക്ഷിച്ചു ഭാഷാവൃത്തങ്ങളാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിനു കൂടുതൽ വശംവദങ്ങളായിരുന്നതു്
എന്നും പറേയണ്ടതുണ്ടു്.

കൃതികൾ
അച്യുതേമേനാെന്റ കൃതികളിൽ അതിപ്രധാനമായുള്ള�
തു്. (1) ൈജമിനീയാശ്വേമധം കിളിപ്പാട്ടാണു്. അതിനും
പുറേമ, (2) രുക് മിണീസ്വയംവരം കാവ്യം പൂർവഭാഗം,
(3) സതീനിദർശനം കാവ്യം, (4) നാഗാനന്ദം നാടകം
(തർജ്ജമ), (5) കവിപുഷ്പമാല, (6) പ്രതാപമുകുടചരി�
തം കാവ്യം, (7) ആനന്ദരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു്, (8) വി�
ക്രമാദിത്യചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്, (9) കുലടാഗഹണം കാ�
വ്യം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയാ�
യുണ്ടു്. സതീനിദർശനത്തിൽ സീതാേദവിയുെട ചാരി�
ത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു് വിഷയം. രു�
ൿമിണീസ്വയംവരം ഒടുവിലെത്ത കൃതിയാണു്. അതി�
െന്റ മേധ്യാത്തരഭാഗങ്ങൾ െകാച്ചുണ്ണീത്തമ്പുരാൻ രചി�
ച്ചതായി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ കൃതിക്കു പ്രേത്യ�
കമായ ആകർഷകത്വെമാന്നുമില്ല. െവണ് മണിമഹെന്റ
ഭൂതിഭൂഷചരിതെത്ത അനുകരിച്ചു് എഴുതിയ ഒരുദീർഘ�
കാവ്യമാണു് പ്രതാപമകുടചരിതം. അതിൽ ഏതാനും
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ആെക മൂവായിരം
േശ്ലാകങ്ങളുള്ളതായി െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. നാഗാനന്ദം വൃത്താനുവൃത്തമായാണു് തർജ്ജമ
െചയ് തിരിക്കുന്നതു്. അതിെല

“സിരാമുഖത്തൂറിവരുന്നു രക് ത–
മിറച്ചിയുണ്ടിെപ്പാഴുെമെന്റ െമയ്യിൽ
പരം ഗരുത് മൻ! തവ തൃപ് തി കണ്ടി–
ല്ലിരിപ്പെതന്തിന്നിഹ തിന്നിടാെത?”

എന്ന േശ്ലാകം പ്രസിദ്ധമാണു്. ആറുമുതല്ക്കുള്ള ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ പൂർണ്ണങ്ങളെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു. അവകൂടാെത
അച്യുതേമേനാൻ ഒട്ടുവളെര ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുക�
ളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അവെയപ്പറ്റി ഇവിെട പ്രസ്താവി�
ക്കുന്നില്ല.

ൈജമിനീയാശ്വേമധം
കാത്തുള്ളിയുെട യശസ്സിെന കല്പാന്തസ്ഥായിയാക്കു�
വാൻ ൈജമിനീയാശ്വേമധം കിളിപ്പാട്ടു് ഒന്നുമാത്രം മതി.
എഴുത്തച്ഛെന്റ മഹാഭാരതേത്താടു് ഏെറക്കുെറ കിടനി�
ല്ക്കുകയും പദഘടനയിൽ അതിേനക്കാൾ ഉൽക്കൃഷ്ടം
എന്നു പറേയണ്ടതുമായ ഒരു ശുകഗാനാമാണു് പ്രസ്തു�
തകൃതി. ൈദർഘ്യത്തിൽ അതിനു സമമായ കിളിപ്പാട്ടു്
േവെറ ഒന്നുമില്ല. 1065-ൽത്തെന്ന കവി ആ മഹാവ്യ�
വസായത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നതായി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻത�
മ്പുരാെന്റ ഒെരഴുത്തിൽനിന്നറിയുന്നു. വ്യാസഭാരതത്തി�
നുപുറേമ ൈജമിനിമഹർഷിയും ഒരു ഭാരതം എഴുതി
എന്നാണു് ഐതിഹ്യം. എന്നാൽ അതിൽ അശ്വേമ�
ധപർവ്വം മാത്രേമ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. അതിെന്റ ഒരു തമി�
ഴുതർജ്ജമ ഒരു ശാസ്ത്രിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി വാ�
യിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ആ ഗ്രന്ഥമാണു് കവി ആദ്യം ഭാ�
ഷെപ്പടുത്തുവാൻ തുടങ്ങിയതു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ
അതറിഞ്ഞേപ്പാൾ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മൂലഗ്രന്ഥംത�
െന്ന വരുത്തിെക്കാടുക്കുകയും, അതിനു മുൻെപഴുതിയ
ഭാഗങ്ങൾ കാത്തുള്ളി അതിെന ആസ്പദമാക്കി പരി�
ഷ് കരിക്കുകയും െചയ്തു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കാ�
ത്തുള്ളിയുെട തർജ്ജമ കൂെടക്കൂെട പരിേശാധിച്ചു തിരു�
ത്തുകയും അേപ്പാഴേപ്പാൾ േവണ്ട ഉപേദശങ്ങൾ നല്കുക�
യും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. അങ്ങെന വളെരക്കാലെത്ത
പ്രയത്നത്തിെന്റ ഫലമാണു് ആ കാവ്യകൗസ്തുഭം. െത�
ലുങ്കുഭാഷയിൽ പിന്നവീരഭദ്രയ്യാ ക്രി.പി. പതിനഞ്ചാം
ശതകത്തിലും കർണ്ണാടകഭാഷയിൽ ലക്ഷ് മീശൻ പതി�
െനട്ടാം ശതകത്തിലും ആ കൃതി തർജ്ജമ െചയ് തിട്ടുണ്ടു്
.കവിയശസ്സിൽ അേശഷം കാംക്ഷയില്ലാതിരുന്നതു�
െകാണ്ടു കാത്തുള്ളി അതു തെന്റ ജീവിതകാലത്തിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാനന്തരം
1097-ൽ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ ആ കാവ്യം വീണ്ടും പരി�
േശാധിച്ചു പ്രകാശനം െചയ്യിച്ചു. ൈജമിനിമഹർഷി ജന�
േമജയമഹാരാജാവിേനാടു് ആഖ്യാനം െചയ്തതാണു് ആ
ഇതിഹാസമാന്നു് ഉപക്രമത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആെക അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. വ്യാസഭാരത�
ത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പല കഥകളും അതിൽ വായിക്കാവു�
ന്നതാണു്. അേനകം ഭക്തന്മാരുെട ചരിത്രങ്ങൾ വളെര
വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. സുപ്രസിദ്ധമായ ചന്ദ്ര�
ഹാസചരിതം ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണു്. കാത്തുള്ളിയു�
െട കമനീയമായ കാവ്യൈശലി. ഏതാനും ഈരടികൾ
പകർത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“നിബിഡഘനരുചിചികരേരവുമതിൽ മിന്നുന്ന
നിർമ്മലശ്രീ േചർന്ന െപാന്നിൻകിരീടവും
ശിശിരകരശിശുസദൃശകുടിലനിടിലാന്തേര
ചിേത്രാർദ്ധ്വപുണ്ഡ്രവും ചില്ലീവിലാസവും
കമലദളസമലളിതനയുഗവുംദയാ-
കമ്രേകളീകടാക്ഷാവലീഭങ്ഗിയും
മുകരനിറമുടയ കവിളിണയിൽ നിഴലിെച്ചഴും
മുഗ് ദ്ധേശാഭം മീനകുണ്ഡലദ്വന്ദ്വവും

മധുരതരകരലസിതസിതകിരണനഞ്ചിടും
മന്ദഹാസപ്രസന്നാനനാംേഭാജവും
സുഭഗദരദരജനകഗളതലവുമായതിൽ–
സ്സുന്ദരശ്രീകൗസ്തുേഭാദാരരത്നവും–
ജലജമരിദരഗദകളിതുകളഴേകാെടഴും
ജാജ്വല്യമാനങ്ങൾ നാലു ബാഹുക്കളും
വലിയ മണികലിതമണിവലയകടകാദിയും
വജ്രാങ്ഗുലീയാദിഭൂഷാവിേശഷവും
മഹിമെയഴുമുരസി പരമുരസി വിലസും മഹാ–
മാണിക്യമുക്താഫലാദിമാല്യങ്ങളും
പരമപരിമളമിളകുമരിയ വനമാലയും
സ്പഷ്ടപ്രകാശമാം ശ്രീവത്സചിഹ്നവും
…………………………………………
അതുലമതുകളിലുപരി കളമൃദുരവം െപാഴി–
ച്ചന്നങ്ങൾേപാലുള്ള െപാൻന്നൂപുരങ്ങളും
വളരുെമാരു മഹിമെയാടു കലരുമതിദുർല്ലഭം
ൈവഷ്ണവാകാരം െതളിഞ്ഞുകണ്ടർജ്ജുനൻ
…………………………………………
വലിയ ശുഭസഭയിലകമലിയുമളേവ വലം
വച്ചു സാഷ്ടാങ്ഗം നമസ് കരിച്ചീടിനാൻ.”

ഇനി രണ്ടുമൂന്നു മുക് തകങ്ങൾമാത്രം എടുത്തുകാണിക്കാ�
നുണ്ടു്.

ഫലിതം
ഒരിക്കൽ പായ് ക്കാട്ടു നമ്പൂരിപ്പാടു് എന്ന കവിമ്മന്യൻ
അച്യുതേമേനാനു് ഒരു േശ്ലാകെമഴുതി അയച്ചതിൽ പൂർ�
വാർദ്ധം വസന്തതിലകവും ഉത്തരാർദ്ധം ശാർദ്ദൂലവിക്രീ�
ഡിതവുമായിേപ്പായി. അതിനു േമേനാെന്റ മറുപടിയാ�
ണു് താെഴക്കുറിക്കുന്നതു്.

“പദ്യം ഭവാെനഴുതിവിട്ടതു ഹന്ത! മാസ–
സ്സദ്യയ് ക്കു തുല്യമതിവിസ് മയനീയേമാർത്താൽ
വിദ്യാനിേധ! വലിയ വൃത്തവുമുണ്ടു, നല്ല
ഹൃദ്യാഭമാം െചറിയ വൃത്തവുമുണ്ടതിങ്കൽ.”

ഉമാരമാസംവാദം:

“നേന്നാ െമയ്യണവാനുേമ! ഫണി? രേമ! െമത്തയ് ക്കു
െകാള്ളാം; കണ–

െക്കേന്നാ കാളയിേതറുവാനനുദിനം? േമച്ചീടുവാനുത്തമം;
എന്നാെലന്നുമിരന്നിടുന്നതഴേകാ?

കക്കുന്നതിൽബ് േഭദമാ–
െണന്നാക്കുന്നലർമങ്കമാരുെട കളിെച്ചാല്ലിങ്ങു താങ്ങാ–

കണം.”

സമസ്യാപൂരണം:

“തിണ്ണം െചന്നിട്ടു തീയിൽെത്തളിവിേനാടു തിള–
യ് ക്കുന്ന പാെലാട്ടു െപാന്നിൻ–

കിണ്ണംെകാണ്ടമ്മ കാണാതടവിലുടനുടൻ
മുക്കി മൂക്കിൽപ്പതുങ്ങി

കർണ്ണം പാർത്തങ്ങു നിന്നായതു െചാടിയിണെകാ–
ണ്ടൂതിയൂതിക്കുടിക്കും

കണ്ണൻ കല്യാണപൂർണ്ണൻ കളകമലദള–
ക്കണ്ണെനൻ കണ്ണിലാേമാ?”

ഇതിൽ ചതുർത് ഥപാദമാണു് സമസ്യ.



4 ഒറവങ്കര നീലകണ് ഠൻനമ്പൂരി
(1032–1092)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
െകാച്ചിരാജ്യത്തു കല്ലൂർ മുതലായ മനകെളേപ്പാെല
മന്ത്രവാദത്തിനു പ്രാചീനകാലം മുതല്ക്കു തെന്ന േകൾവി�
െപ്പട്ടതായി േകാശ്ശാപ്പിള്ളീ എെന്നാരില്ലമുണ്ടായിരുന്നു.
ആ ഇല്ലം അന്യംനിന്നേപ്പാൾ-ആ ഇല്ലെത്ത ഒരു നമ്പൂ�
രി തെന്റ സുഹൃത്തായ കണ്ടാരത്തു നമ്പൂരിെയ രക്ഷിക്കു�
വാൻ േചാറ്റാനിക്കര ഭഗവതിെയെക്കാണ്ടു് ഒരു യക്ഷി�
െയ സംഹരിച്ചു എന്നും അതിെന്റ ഫലമായാണു് ആ
ഇല്ലം അന്യംനില്ക്കുവാൻ ഇടയായെതന്നും ഒൈരതിഹ്യ�
മുണ്ടു്-പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിെല വസ്തുവകകൾ മുകുന്ദപു�
രം താലൂക്കിൽ കല്ലൂരംശം വത്തിേശ്ശരിയിൽ ഒറവങ്കര
ഇല്ലേത്തക്കു് ഒതുങ്ങി;അേതാടു കൂടി മന്ത്രവാദത്തിൽ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും ആ കുടുംബത്തിേലക്കു സംക്രമിച്ചു. നീലക�
ണ് ഠൻനമ്പൂരി ഒറവങ്കര ശങ്കരൻനമ്പൂരിയുെട ആദ്യെത്ത
േവളിയിൽ ജനിച്ച പ്രഥമപുത്രനായിരുന്നു. രണ്ടാമെത്ത
േവളിയിൽ അതിനു കുേറ മുമ്പു ശങ്കരൻ നമ്പൂരി എെന്നാ�
രു പുത്രൻ കൂടി ജനിച്ചിരുന്നു. നമ്മുെട കവിയുെട ജനനം
1032-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 25-ആംനു- തൃേക്കട്ട നക്ഷത്ര�
ത്തിലായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ
ശങ്കരൻനമ്പൂരിയിൽനിന്നുതെന്നയാണു് അഭ്യസിച്ചതു്.
പിതാവിൽനിന്നു കുെറ മന്ത്രവാദവും ഗ്രഹിച്ചു. 1049 കർ�
ക്കടകത്തിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂരിേലക്കു േപായി വിദ്വാൻ കു�
ഞ്ഞിരാമവർമ്മൻതമ്പുരാെന്റ കീഴിൽ ആേറഴു െകാല്ലം
നിഷ് കർഷിച്ചു സംസ്കൃതം പഠിച്ചു. സിദ്ധാന്തകൗമുദി പൂർ�
വഭാഗവും തർക്കസംഗ്രഹവും വായിച്ചു. 1056-ൽ ഒരു
െകാല്ലം കാവിൽ ഭദ്രകാളിെയ ഭജിച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ഒന്നാംതരം കവിയും മന്ത്രവാദിയുമായി. കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ സന്തതസഹചാരിയായി പല കവി�
താപരീക്ഷകളിലും േചർന്നു വിജയം േനടി. ഫലിതപ്ര�
േയാഗത്തിലായിരുന്നു വാസന അധികം. “ഫലിതമധി�
കമായ് രാജവിപ്രൻ ചമയ് ക്കും” എന്നു െകാച്ചുണ്ണിത്ത�
മ്പുരാനും, “ഫലിതത്തിനു രാജാവും” എന്നു െവണ് മണി
മഹനും ആ വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു പ്രശംസാപ�
ത്രം നല് കീട്ടുണ്ടു്. അവർ രണ്ടുേപരുമായിരുന്നു അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കവിതാഗുരുക്കന്മാർ.

അനന്തരജീവിതം
1056-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു് ഒറവങ്കര ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്ര�
േവശിച്ചു. ഒരു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ സാധ്വി
പേരതയായി. കുേറക്കാലം നമ്മുെട കവി െകാടുങ്ങല്ലൂർ
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ പുരസ് കർത്താവായ െകാച്ചി
വീര േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാേന്റയും വിഷൈവദ്യൻ െകാ�
ച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേന്റയും ഈശ്വരേസവക്കാരനായിരുന്നു.
അതു് 1063-ൽ അമ്മ മരിച്ചു ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിനുേശഷ�
മാണു്. 1068-ൽ അന്ന മനട കിഴേക്ക േപാട്ടയിൽ ഇച്ചി�
ക്കുട്ടി െപാതുവാൾസ്യാരുെട ഭർത്താവായി. മന്ത്രവാ�
ദം സംബന്ധിച്ചു പല േദശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുകയും
ആ വഴിക്ക് ആവശ്യത്തിനുേവണ്ട ധനം സമ്പാദിക്കുക�
യും െചയ്തുവന്നിരുന്നു. 1082-ൽ ഒരു വലിയ വ്യവഹാ�
രത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടു. അതിെന്റ ഫലമായി സമ്പത്തും
ആേരാഗ്യവും ക്ഷയിച്ചു. 1092 ചിങ്ങം 12-ആംനു- പര�
ഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. ആ കവിവര്യൻ ശാന്തനും മിതഭാഷി�
യും സരസനും പേരാപകാരിയുമയിരുന്നു.

രാജൻ
നീലകണ് ഠൻനമ്പൂരിെയ ‘രാജൻ’ എന്ന േപരിലാണു്
സഹൃദയന്മാർ അറിയുന്നതു്. ആ രാജശബ് ദത്തിെന്റ
ആഗമെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം തെന്ന മലയാളമേനാരമ�
യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച േശ്ലാകങ്ങൾ അനുവാചകന്മാർക്കു
കൗതുകപ്രദമായിരിക്കും. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നവയാണു്
ആ േശ്ലാകങ്ങൾ.

“േനേരാടിെന്നെന്റ രാജാഭിധയുെട വിവരം
െചാല്ലിടാം െതല്ലുേകൽപ്പിൻ

േനരേമ്പാക്കുെണ്ടാരണ്ണൻ മമ മഹിതകേവ!
മുന്നമുണ്ടായിരുന്നു;

പാരം ഭ്രാന്തായി രാജാവഹമിദമുരെച–
യ്തക്രമെത്തത്തുടർന്നൂ;

കാരാഗാേര കിടന്നൂ ചില ദിന;െമാടുവിൽ–
േദവേലാേക നടന്നൂ.

ചാേല തദ്രാജശബ് ദം തദവരജതയാ
പിൻതുടർച്ചാവകാശ–

ത്താേല വന്നൂ നമുെക്കന്നിഹ ചില പരിഹാ–
സജ്ഞേരാതിത്തുടങ്ങി;

മാേലാകർക്കുെള്ളാരിഷ്ടത്തിനു ശമഗുണവാ–
നായ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു;

കാലത്താൽേപ്പരുറച്ചു കവിവര! ഗുണമാ–
െയന്നു ഞാനും നിനച്ചു.”

കവിതാരീതി
ഒറവങ്കരയുെട കൃതികൾക്കു െകാടുങ്ങല്ലൂർക്കളരിയിെല
മറ്റു കവികളുെട കൃതികളിൽനിന്നു ചില ഗണനീയങ്ങ�
ളായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. ആ കളരിയിൽ അഭ്യസിക്കു�
േമ്പാൾ അെദ്ദഹം കവിതാേവഗപരീക്ഷകളിൽ ഏർെപ്പ�
ടാറുണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ഒന്നിെന്റ ഫലെത്തക്കുറിച്ചു്
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“മഞ്ജുത്വം കയ് ക്കലാക്കീ കവികുലതിലകൻ
െകാച്ചുെകാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ;

കുഞ്ഞിക്കുട്ടക്ഷിതീശൻ ദ്രുതതരകവിതാ–
ൈവഭവം െകാണ്ടുേപായീ;

രഞ് ജിക്കുമ്മാറു തീർത്താൽ കൃതികെളയഖിലം
കുഞ്ഞിരാമക്ഷിതീശൻ;

ഭജ്ഞിക്കാേത കടിഞ്ഞൂൽപ്രസവസദൃശമായ്
ഞാനുെമാപ്പിച്ചുമാറീ.”

എന്നാൽ ക്ഷണത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കൃതികളുെട േമന്മ
സാമാന്യകവികളുെട വിഷയത്തിൽ ക്ഷണടംഗുരമാ�
െണന്നു് ആ സൂക്ഷ് മഗ്രാഹി ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
തന്നിമിത്തം തെന്റ ഓേരാ േശ്ലാകവും കഴിവുള്ളിടേത്താ�
ളം േചതസ്സമാകർഷകമാക്കുന്നതിനു സ്വശക്തി അതി�
െന്റ പരമാവധിവെര വിനിേയാഗിക്കുന്നതിൽ ആ ഔചി�
ത്യേവദി ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു. ശബ് ദത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് അത്യധികമായ നിഷ് കർഷയുണ്ടായിരുന്നു;
എന്നാൽ അേതാടുകൂടിത്തെന്ന അർത്ഥത്തിലും തത്തു�
ല്യമായ ജാഗരൂകത വ്യാപരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ പ്രാേയണ ആശയഗംഭീര�
ങ്ങളാണു്. “േപർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരുപമരുചി
േതാ”ന്നുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ചമ്പുകാരന്മാരുെട
കാലത്തിനിപ്പുറം ആദ്യമായി രചിച്ചുതുടങ്ങിയതു് അേദ്ദ�
ഹമാെണന്നു പറയാം. നമ്പൂരി ദീർഘമായ കൃതി യാ�
െതാന്നുംതെന്ന രചിച്ചിട്ടില്ല. രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളിൽ�
ത്തെന്ന പലതും അപൂർണ്ണമായും ചിലെതല്ലാം നഷ്ട�
ശിഷ്ടമായും കിടക്കുന്നു. എണ്ണംെകാണ്ടും വണ്ണം െകാ�
ണ്ടുമല്ല, ഗുണംെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ഒന്നാംകിടയിലു�
ള്ള ഒരു കവിെയന്ന യശസ്സു േനരിയതു്. “ഉൽപതന്തി
പഥം േവ്യാമ േകചിൽ പ്രാപ് തപദത്രയാഃ” എന്ന വർ�
ണ്ണനം അേദ്ദഹത്തിനു േയാജിക്കും. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േദവീേസ്താത്രങ്ങൾക്കുള്ള മാഹാത് മ്യം അന്യാദൃശമാണു്.
ഭാഷയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള േസ്താത്രങ്ങൾ ഒരു കവി�
യും ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല. അവയിൽ ചിലതിെലല്ലാം അേദ്ദഹ�
ത്തിനു മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അഗാധ വിജ്ഞാനം പ്രദർ�
ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അപൂർവ്വം ചില േശ്ലാകങ്ങൾക്കു സൗന്ദര്യ�
ലഹരിയിെല േശ്ലാകങ്ങളുെട മാധുര്യമുെണ്ടന്നുേപാലും
പറയാവുന്നതാണു്. അർത്ഥാലങ്കാരവിനിേവശത്തിൽ
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേനയും ഫലിതപ്രേയാഗത്തിൽ െവ�
ണ് മണി മഹേനയുമാണു് അനുകരിച്ചെതങ്കിലും രാജ�
െന്റ ഓേരാ വാങ്മയത്തിലും സ്പഷ്ടമായ വ്യക്തിമുദ്ര
പതിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു സഹൃദയന്മാർക്കു സമീക്ഷി�
ക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല.

കൃതികൾ
ഒറവങ്കരയുെട കൃതികളിൽ, (1) ബാേലാപേദശം ഒന്നു
മാത്രേമ പൂർണ്ണമായി കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ കാവ്യം വിദ്യാർത്ഥികളുെട ആവ�
ശ്യെത്ത പുരസ് കരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. (2) കുേചല�
വൃത്തം ഓട്ടൻതുള്ളലാണു് മെറ്റാരു കൃതി. അതിെല
ചില വരികൾ െപാടിഞ്ഞുേപായിട്ടുള്ള ഒന്നാംകളം മാ�
ത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എഴുതിേയാ എന്നറിവില്ല. (3)
ൈഭമീപരിണയം എന്നു് അഞ്ചങ്കത്തിൽ ഒരു നാടകം
എഴുതിയതായി േകൾവിയുണ്ടു്. അതിേലയും, 200 േശ്ലാ�
കങ്ങേളാളം എഴുതിയതായി പറയുന്ന (4) േദവീമാഹാ�
ത് മ്യത്തിേലയും, (5) ശ്രീനാരേദാപാഖ്യാനം കാവ്യത്തി�
െലയും ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (6) െവണ്മ�
ണിപ്രസ്ഥാനത്തിെല പരിപാടിയനുസരിച്ചു നൂറു േശ്ലാക�
ങ്ങൾ ഒരു അംേബാപേദശം നമ്പൂരിയും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു.
അതും സമ്പൂർണ്ണമായി കിട്ടീട്ടില്ല. ഇവ നീക്കിയാൽ പ്ര�
ധാനമായി അവേശഷിക്കുന്നതു ചില േദവീപരങ്ങളായ
േസ്താത്രങ്ങളാണു്. അവയിൽ രണ്ടുമൂന്നു േദവീേസ്താത്ര�
ങ്ങൾ (9) േദവീവ്യപാശ്രയേസ്താത്രം, (10) ലക്ഷ്മീസ്തവം,
(11) അനാഗേസ്താത്രം, (12) കൃഷ്ണാവനാഷ്ടകം മുതാലായ
േസ്താത്രങ്ങൾ പ്രധാനങ്ങളാണു്. (13) പലവകയിൽ
ചില പാട്ടുകളും എഴുത്തുകളും സമർപ്പണ േശ്ലാകങ്ങളും
ശൃങ്ഗാര േശ്ലാകങ്ങളും മറ്റും ഉൾെപ്പടുന്നു.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
രാജെന്റ വിശങ്കടമായ സരസ്വതീ പ്രസാദത്തിനു് ഉദാ�
ഹരണങ്ങളായി ചില്ല േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“സൽപാത്രത്തിെലാഴിച്ചതിെല്ലാരു തവി–
േത്തായം; ഗുരുശ്രീപദ–

െപ്പാൽപ്പൂെവാന്നു തേലാടിയില്ല; സമേയ
െചയ് തീല സന്ധ്യാർച്ചനം;

െകേല്പറും യമരാജകിങ്കരഖര
വ്യാപാരേഘാരാമയം

നില്പാനുള്ള മരുന്നു ഞാൻ കരുതിയി–
ല്ലേമ്മ! ഭയം േമ പരം.”

(േദവീവ്യപാശ്രയേസ്താത്രം)

“ബ്രഹ്മാവിെന്റയുമന്തകെന്റയുമേഹാ!
ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽക്കിട–
ന്നേമ്മ! ഞാൻ തിരിയുന്നെതത്ര യുഗമാ,
െയന്നാണിതിൻ േമാചനം?
ധർമ്മാധർമ്മപരീക്ഷണത്തിനിേമൽ
കാലെന്റ കേച്ചരിയിൽ–
െച്ചേമ്മ ഹാജെരനിക്കിളച്ചുതരേണ!
തദ്ദർശനം കർശനം.”

[േദവീ(ഗൗരീ)സ്തവം]
“മൽപാപൗഘമേശഷമിെന്നാരു നേമാ–
വാക്കാലറുത്തീപ് സിതം
ക്ഷിപ്രം തന്നു പുലർത്തുവാൻ മടി നിന–
െക്കന്നാൽ മനംേപാെലയാം;
മുപ്പാർേവരുകൾ മൂന്നു മൂർത്തികൾമുത–
േല്ക്കവർക്കുമാലംബമാം
ത്വൽപാദത്തിനകീർത്തി പറ്റരുതേത
േനാേക്കണ്ടു; കാേക്കണ്ട മാം.” (േമല് പടി)

പിച്ചക്കാരൻ കുേബരൻ;പിതൃപതി സുകൃതാ–
ഘാനഭിജ്ഞൻ; വിരൂപൻ
പച്ചക്കാമൻ; പതങ്ഗൻ പകൽമതി; പരവാൻ
പത് മാനാഭാഗ്രജാതൻ;
അർച്ചിഷ് മാപ്രഭാങ്ഗൻ; ധിഷണനധിഷണൻ;
നിെന്റ പാദാംബുജത്താ–
രർച്ചിക്കും മർത്ത്യെനക്കണ്ടറിയുമവനുേമ!
പാപനിഷ്ഠൻ വസിഷ്ഠൻ.”

[മെറ്റാരു േദവീ(ഗൗരീ)േസ്താത്രം]
“പൂമാതേല്ല കളത്രം? ചപലകളിലവൾ–
ക്കഗ്രഗണ്യത്വമിേല്ല?
പൂെമയ് പാമ്പിെന്മലേല്ല? വിഷെമഴുമവെനാ–
ന്നൂതിയാൽ ഭസ് മമേല്ല?
ഭീമഗ്രാഹാദിയാേദാഗണമുടയകട–
ല്ക്കുള്ളിലേല്ല നിവാസം?
സാമാന്യംേപാെലെയന്തുള്ളതു പറക നിന–
ക്കത്ര പൂർണ്ണത്രയീശ!” (വിഷ്ണുേസ്താത്രം)

മർത്ത്യാകാേരണ േഗാപീവസനനിര കവ–
ർേന്നാരു ൈദത്യാരിെയത്തൻ–
ചിേത്ത ബന്ധിച്ച വഞ്ചീശ്വര! തവ നൃപനീ–
തിക്കു െതറ്റില്ല പേക്ഷ,

െപാൽത്താമർമാതാവിതാ തൻകണവെന വിടുവാ–
നാശ്രയിക്കുന്നു ദാസീ–
വൃത്ത്യാ നിത്യം ഭവാെന;ക്കനിവവളിലുദി–
െക്കാല്ല കാരുണ്യരാേശ!”

(ശ്രീമൂലംതിരുനാൾമഹാരാജാവിനു
സമർപ്പിച്ചതു്)

“അഴിഞ്ഞിേട്ടാ നമ്മിൽക്കലരുെമാരു െകട്ടാസകലവും,
െകാഴിഞ്ഞിേട്ടാ പൂർവാചരിതസുകൃതത്തിൻ ഫലഗണം,
വഴിഞ്ഞിേട്ടാ ൈവരം; വിഷമവിശിഖന്നായ് നരബലി–
ക്കുഴിഞ്ഞിേട്ടാ നെമ്മത്തരുണി! തടവെതേന്ത

തഴുകുവാൻ?”
(സ്ത്രീചാടു)

ഒറ്റവങ്കര മരിക്കുന്നതിനു നാലു ദിവസം മുൻപു് ഒടുവില�
േത്തതായി ഉണ്ടാക്കിയ പദ്യമാണു് അടിയിൽ കാണുന്ന�
തു്.

“എന്തംഹസ്സുളവാകിലും െകടുവതിന്നേല്ലാ ജനം സന്തതം
നിൻതൃക്കാലിണയാശ്രയിപ്പതു;പുകഴ് ന്നീടും ജഗന്നായിേക!
എന്തിക്കാണ്മതു േമ! മദീയതനുവിൽ? ക്ഷിപ്രം

പ്രസീദാമയം
ചിന്തിപ്പാനരുേത ഭയം മനസി േമ വായ് ക്കുന്നു; േവർക്കുന്നു

ഞാൻ.”

ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും ആ വശ്യവാക്കിനു സംസ്കൃതവൃത്ത�
ങ്ങൾ േപാെലതെന്ന സ്വാധീനമായിരുന്നു. േനാക്കുക
കുേചലവൃത്തം തുള്ളലിെല ചില ഈരടികൾ.

“നാളും തിഥിയും ശരവും ശകുനവുമാളും തരവും
ധനികന്മാരുെട

റൂളും േനാക്കിപ്പിച്ചയ് ക്കണികുഴലാളുമിരന്നു വശംെകട്ടുടേന
നീളും നിശ്വാസെത്താടു പുനരരിവാളുെമടുത്തു

നടന്നുതുടങ്ങീ;
ആളും ജഠരകൃശാനുവിനിരയാത്താളും

തകരയുമായവസാനം;”



5 കണ്ടൂർ നാരായണേമേനാൻ
(1036–1111)

ജനനചരിത്രം
കണ്ടൂർ നാരായണേമേനാൻ േകാമത്തു കൃഷ്ണേമേനാൻ
താസിൽദാരുേടയും കല്യാണിഅമ്മയുേടയും പുത്രനാ�
യി 1036-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 11-ആംനു- ജനിച്ചു. തറ�
വാട്ടുേപരാണു് കുണ്ടൂർ. അതു തൃശ്ശൂർനിന്നു് ആറുൈമൽ
െതക്കുള്ള ഊരകംേദശത്തു സ് ഥിതിെചയ്യുന്നു. നാരായ�
ണേമേനാെന്റ പിതാമഹൻ തൃശ്ശൂർ വടേക്കക്കുറുപ്പത്തു
സ്രാമ്പിക്കൽ െകാച്ചുകൃഷ്ണേമേനാനും ഒരു താസിൽദാ�
രായിരുന്നു. ഊരകത്തു ഭഗവതിെയ കവി പലകൃതികളി�
ലും വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ബാല്യത്തിൽത്ത�
െന്ന അസാധാരണമായ കവിതാവാസന പ്രദർശിപ്പി�
ച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം മദിരാശിയിൽ പ്രസിഡൻസി േകാ�
േളജിൽനിന്നു് 1058-ൽ ബി.എ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ഐച്ഛി�
കഭാഷ മലയാളമായിരുന്നു എങ്കിലും തന്നത്താൻ പരി�
ശ്രമിച്ചു സംസ്കൃതത്തിലും പരിനിഷ്ഠിതമായ േലാകവ്യുൽ�
പത്തി സമ്പാദിച്ചു. കാളിദാസെന്റ കൃതികളിലാണ്
സഹൃദയധുരീണനായ അേദ്ദഹത്തിനു് അനന്യസാമാ�
ന്യമായ അഭിരുചി അങ്കുരിച്ചതു്. ബി.ഏ. ജയിച്ചതിനു
േമൽ േകാഴിേക്കാട്ടു േപാലീസ് െട്രയിനിംഗ് സ് ക്കുളിൽ
േജാർജ്ജ് ഗന്തറുെട കീഴിൽ ആ തുറയിേലക്കു േവണ്ട
പ്രാേയാഗിക പരിശീലനം േനടി; െകാച്ചി േപാലീസ്
സൂപ്രണ്ടിെന്റ ആഫീസിൽ െഹഡ്ക്ലാർക്കായി. അവി�
െടനിന്നു പിതൃപിതാമന്മാരാൽ മുമ്പു് അലംകൃതമായ താ�
സിൽദാർപണിയിേലക്കു നിയുക് തനായി. സ്വരാജ്യത്തു
മിക്കവാറും എല്ലാതാലൂക്കുകളിലും ആ പണി േനാക്കി.
ആ നിലയിൽത്തെന്ന െപൻഷൻപറ്റി. സർക്കാർേജാ�
ലി അത്ര വളെര അഭികാമ്യമായി അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരി�
ക്കലും േതാന്നിയിരുന്നില്ല.

“യക്ഷാധിനാഥനിധിയും യമനുള്ള ശിക്ഷാ–
രക്ഷാധികാരവുമിെതന്തിെനനിക്കു േവണ്ട.”

എന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശിശു, കവിത,
ചതുരങ്ഗം, മാമ്പഴം ഇവ നാലുകൂട്ടേമ തെന്ന ആകർ�
ഷിച്ചിരുന്നുള്ളു എന്നു് അേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും പറയാ�
റുണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കു
കണ്ടൂർ ബുദ്ധിമാനും സത്യസന്ധനുമാെണന്നു് അറിവു�
ണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ അേദ്ദഹത്തിൽ അലസത
തുടെരത്തുടെര ആേരാപിച്ചു. ദിവാൻ രാജേഗാപാലാ�
ചാര്യരുെട കാലത്തു് ഒരു മാസെത്ത ശമ്പളം അേദ്ദഹ�
ത്തിനു പിഴയിട്ടു; അേപ്പാൾ തെന്റ ഫലിതൈശലി വിടാ�
െത അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്: “ആകെട്ട, ൈകയിൽനിന്നു്
ഒന്നും െകാടുേക്കണ്ടിവന്നില്ലേല്ലാ” എന്നാണു് . ദിവാൻ
ബാനർജ്ജിയുെട കാലത്തു് 55 വയസ്സു തികയുന്നതിനു�
മുൻപു തെന്ന ഉേദ്യാഗം രാജിെവച്ചു. പിന്നീടു് കുേറക്കാ�
ലം പാലിയം മാേനജരായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ഗൃഹം
പുത്തനായി പണിയിച്ചു് അവിെട താമസമാക്കി. ആ
ഗൃഹത്തിൽവച്ചു് 1111-ാമാണ്ടു കർക്കടമാസം 4-ആം
നു- യശശ്ശരീരനായി. മരിക്കുന്നതുവെര പല കവിതക�
ളും രചിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. പല്ലേശ്ശരി േകാമത്തു കുട്ടിപ്പാ�
റുഅമ്മെയയാണു് കുണ്ടൂർ വിവാഹം െചയ്തതു്. ആ സു�
ചരിത 1121-ൽ മരിച്ചു. ആദ്യെത്ത ബി.ഏ.ക്കാരനായ
ഭാഷാകവി കുണ്ടൂരായിരുന്നു. 1065-ൽ വിദ്യാവിേനാദി�
യുെട ആവിർഭാവംമുതല്ക്കാണു് നിരന്തരമായ സാഹി�
ത്യേസവനത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടതു്. സി. പി. അച്യുതേമ�
േനാനും അേദ്ദഹവും സുഹൃത്തക്കളായിരുന്നു. 1066-ൽ
െകാടുങ്ങല്ലൂർ താസിൽദാരായിരുന്ന കാലത്തു െവണ്മ�
ണി മഹൻ, െകാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയ
മഹാകവികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനുള്ള
ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അതിനുമുൻപുതെന്ന അേദ്ദഹം െവ�
ണ് മണിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ കവനം െചയ്തു േപെരടുത്തു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ ചില കവിതാേവഗപ�
രീക്ഷകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ നടന്നി�
ട്ടുണ്ടു്. അവയിെലാന്നിലാണു് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ
േകാട്ടേക്കാവിലകത്തുെവച്ചു സന്താനേഗാപാലം നാട�
കം നിർമ്മിച്ചതു്. ശബ് ദത്തിലും അർത് ഥത്തിലും കുണ്ടൂരി�
നു നല്ല നിഷ് കർഷയുണ്ടായിരുന്നു. പച്ചമലയാളത്തിൽ
കവനംെചയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനു�
േപാലും അേദ്ദഹത്തിനു തുല്യമായിരുന്നില്ല. “നല്ലഭാഷ”
തിരിയാെണങ്കിൽ “േകാമപ്പൻ” അതിൽനിന്നു െകാളു�
ത്തിയ പന്തമാണു്. ഭാഷയിൽ സരസമായ യമകപ്ര�
േയാഗത്തിനു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപത്തുേപാലും െച�
ല്ലാവുന്ന ഒരു കവി നാളതുവെര ജനിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്കൃത�
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമെചയ്യുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനുള്ള
പാടവം അസാധാരണമായിരുന്നു. സജാതീയദ്വിതീയാ�
ക്ഷരപ്രാസം സാർവ്വത്രികമായി ദീക്ഷിച്ചു രഘുവംശം തു�
ടങ്ങിയ കൃതികൾ അേദ്ദഹം വിവർത്തനംെചട് തിട്ടുള്ളതു്
ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലെതല്ലാം വൃ�
ത്താനുവൃത്തമായാണു് വിവർത്തനംെചയ് തിട്ടുള്ളതു്.
അേദ്ദഹെത്ത ശ്ലാഘിേക്കണ്ടതു് മേനാഗുണത്തിനാ�
ണു്. അത്രമാത്രം അഹങ്കാരരഹിതനായി ഗുൈണകല�
ബ് ധനായി ജീവിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹെത്ത നടുവത്തച്ഛെന്റ
മരണാനന്തരം േകരളീയകവികൾ അവരുെട തറവാട്ടു�
കാരണവരായി ബഹുമാനിച്ചുവന്നതിൽ അത്ഭുതത്തിന�
വകാശമില്ല. ഗദ്യരചനയിലും ഗേവഷണത്തിലും തനി�
ക്കുള്ള ൈനപുണ്യം അേദ്ദഹം െചറുേശ്ശരിഭാരതെത്തപ്പ�
റ്റി എഴുതിയ വിപുലമായ നിരൂപണത്തിൽ െവളിെപ്പടു�
ത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മദിരാശിയിൽെവച്ചു തീെപ്പട്ട െകാ�
ച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ 1094-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ
നടത്തിയ ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഡർബ്ബാറിൽ, (1)െകാടുങ്ങല്ലൂർ
െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കവി സാർവഭൗമൻ, (2) പന്തള�
ത്തു േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, (3) വള്ളേത്താൾ നാരാ�
യണേമേനാൻ, (4)െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി, (5) കുണ്ടൂർ
നാരായണേമേനാൻ, (6) ഇതു് എഴുതുന്ന ആൾ, (7) വര�
വൂർ ശാമുേമേനാൻ ഇവർക്കു കവിതിലകൻ, (8) രാമ�
വർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ, (9) സി.വി. രാമൻപിള്ള, (10)
റ്റി.െക.കൃഷ്ണേമേനാൻ, (11) സി. പി. അച്യുതേമേനാൻ,
(12)എം. േശഷഗിരിപ്രഭു ഇവർക്കു സാഹിത്യകുശലൻ,
(13) തരവത്തു് അമ്മാളുഅമ്മ, (14) റ്റി.സി. കല്യാണിഅ�
മ്മ(മിസിസ്സ് റ്റി.െക. കൃഷ്ണേമേനാൻ,ഇവർക്കു സാഹിത്യ�
സഖി എന്നീ ബിരുദങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി.

കൃതികൾ
(1) േകാമപ്പൻ, (2) െകാച്ചി െചറിയ ശക് തൻതമ്പുരാൻ,
(3) പാക്കനാർ, (4)കണ്ണൺ, (5) അജാമിള േമാക്ഷം,
(6) സാംബൻ, (7) മറുകത്തു്, (8) ഒരു രാത്രി, (9) അക�
വൂർ ചാത്തൻ, (10) നാറാണത്തുഭ്രാന്തൻ, (11) വടുതല
നായർ, (12) ഒരു വിദ്യ എന്നീ കാവ്യങ്ങളും, (13)കിരാ�
തം പതിന്നാലുവൃത്തം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (14) പൂ�
തനാേമാക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (15) സുേന്ദാപസുേന്ദാപാ�
ഖ്യാനം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് എന്നീ ഗാനങ്ങളും കുണ്ടൂരിെന്റ സ്വ�
തന്ത്രകൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. കൂടാെത
ചിറ്റൂർ വാസുേദവൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു്, പ്രമദ്വരാചരിതം,
ഉപേകാശ, കുശനാഭകന്യാദാനം, ദ്രൗപദീഹരണം,
രത്നാവലി എന്നിങ്ങെന നിരവധി കൂട്ടുകവിതകളുെട
നിർമ്മാണത്തിലും പങ്കുെകാണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇത്തരത്തിലു�
ള്ള സാഹിത്യവിഷയകമായ സംഭൂയസമുത്ഥാനത്തിൽ
അക്കാലെത്ത കവികളിൽ േവേറയും ചില പ്രമുഖന്മാർ
ഭാഗഭാക്കുകളായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും കുണ്ടൂർക്കൃതി�
കൾ അക്കൂട്ടത്തിലും പ്രാേയണ മികച്ചുനില്ക്കുന്നു. കുണ്ടൂർ
ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളും വളെരയു�
ണ്ടു്. കാളിദാസെന്റ വാങ്മയങ്ങൾ തർജ്ജമ െചയ്യുന്ന�
തിൽ അേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും വ്യാപൃതനായിരുന്നു. അതി�
െന്റ ഫലമായി (16)മാളവികാഗ് നിമിത്രം നാടകം, (17)
കുമാരസംഭവം, (18)രഘുവംശം, (19) േമഘസേന്ദശം,
(20) ധനഞ് ജയവിജയവ്യാേയാഗം, (21)ദൂതഘേടാൽ�
കചവ്യാേയാഗം എന്നീ കൃതികൾ നമുക്കു കിട്ടീട്ടുണ്ട്.
അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളവും അേദ്ദഹം വിവർത്തനംെച�
യ് തിരുന്നതായി ചിലർ പറയുന്നു. അതു ശരിയാെണന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. (22) പുഷ്പബാണവിലാസം, (23) അധ്യാ�
ത്മരാമായണം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അേദ്ദഹം തർജ്ജ്മെച�
യ് തിട്ടുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാമായണം വൃത്താനുവൃത്തമായാ�
ണു് വിവർത്തനം െചയ് തിട്ടുള്ളതു്. അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒടു�
വിലെത്ത കൃതിയാണു് ടാേഗാറിെന്റ ഗീതാഞ് ജലിയുെട
ഭാഷാനുവാദം. ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട േപർ ഇവിെട
കുറിച്ചുെവേന്നയുള്ളു. ഇനിയും പലതും ഒട്ടേനകം മാസി�
കകളിലായി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. അവ സമാഹൃത�
ങ്ങളായി കാണുവാൻ സഹൃദയന്മാർക്കുള്ള ആഗ്രഹം
അല് പെമാന്നുമല്ല.

പച്ചമലയാളകൃതികൾ
േകാമപ്പൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യെത്ത നാലു കൃതികളും ഒന്നി�
ച്ചുേചർത്തു നാലു ഭാഷാകാവ്യങ്ങൾ എന്ന േപരിൽ പ്ര�
സിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. പുരാണകഥകെള ഉപജീവിക്കാ�
െത വടക്കൻപാട്ടുകളിലും മറ്റും കാണുന്ന േകരളത്തിെല
ചില ഐതിഹ്യാംശങ്ങെള വിഷയീകരിച്ചു കുണ്ടൂർ നിർ�
മ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാവ്യങ്ങളിൽ േവണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അസുലഭമായ സരസ്വതീപ്രസാദം അതിെന്റ സർവാ�
ങ്ഗസുന്ദരമായ ആകൃതിയിൽ ദർശിക്കുവാൻ. സംസ്കൃ�
തത്തിെന്റ സാഹായ്യ്യം കൂടാെത തനിമലയാളത്തിനു്
എത്ര ദൂരം ഉയരാെമന്നും അതിെല പദങ്ങൾക്കു് എത്ര�
മാത്രം ഊക്കും ഉശിരും അഴകും അന്തസ്സുമുെണ്ടന്നും
ഇവ നമുക്കു കരതലാമലകംേപാെല കാണിച്ചുതരുന്നു.
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

“േതടിക്കയർത്തു പടയിൽപ്പലർകൂടി വന്നാൽ–
ക്കൂടിക്കരുത്തുടയ കയ്യിതു കുസുകില്ല;
േമാടിക്കുേവണ്ടിയരവാളിെതടുത്തതല്ല;
േപടിക്കേവണ്ട പിടമാൻമിഴി െതല്ലുേപാലും”

“കയ്യും കണക്കുമറിയാെത കനത്ത മാരി
െപയ്യുംകണക്കുടലുവിട്ട കരിമ്പുവില്ലൻ
എയ്യും കണയ് ക്കു മറുകയ്യറിവിെല്ലാരാൾക്കും;
നിയ്യും കണയ് ക്കുമവേനാടിവേനറ്റു േതാറ്റു.

പുല്ലാെണനിക്കു പടയാളികൾ നിൻ കടക്കൺ–
തല്ലാണു േതെന്മാഴി! തടത്തിടുവാൻ െഞരുക്കും ;
െതല്ലകയാൽെത്തളിവിയന്നു തുണയ് ക്കണം നീ–
യല്ലായ് കിലാങ്ങളകൾതൻപണി െപങ്ങൾ െചയ്യും”

(േകാമപ്പൻ)

“ഉേണ്ടാ േനരത്തുടുക്കും തളിെരാടമടി–
ക്കും െചാടിക്കും, െചാടിക്കും
െകാണ്ടേല്ലെറക്കടുക്കുന്നഴെകാരു മിടു–
ക്കും മുടിക്കും മുടിക്കും
കണ്ടാലുൾക്കാമ്പടിക്കുന്നഴലു കിടപിടി–
ക്കും പിടിക്കും പിടിക്കും
െകാണ്ടാേടണ്ടും നടയ് ക്കും മുടിയഴിയുമിട–
യ് െക്കാന്നടിക്കുന്നടിക്കും.” (പാക്കനാർ )

“കാർെകാണ്ടെലാത്ത കരികൂന്തലുലഞ്ഞു കണ്ണു–
നീർെകാണ്ടു നൽക്കവിൾ നനഞ്ഞുടലും വിറച്ചു്
േപർെകാണ്ട െപണ്ണു തളിർേതടിയ തള്ളതെന്റ
േവർകണ്ട ചുണ്ടു െനടുവീർപ്പിൽ വരണ്ടു വാണു.”

“തല്ലിൽപ്പറക്കുെമാരു തീെപ്പാരിെകാണ്ടു വല്ലാ–
ത്തല്ലിൽപ്പരക്കുെമാരിരുട്ടവെരാട്ടകറ്റി,
െചാല്ലിത്തിരിക്കു കുറവാക്കരുെതന്നു വീണ്ടും
െചാല്ലിത്തിരിക്കു കുറവായ് കരുതീെട്ടതിർത്തു.”

(ശക്തൻതമ്പുരാൻ)
“േതാരാതുലഞ്ഞടിെതാടുംപടി നീണ്ട കൂന്തൽ
പാരാെത ൈകവിരലുെകാണ്ടവൾ േവർെപടുേക്ക

നീരാർന്നു മിന്നലിടേചർന്നു മഴയ് െക്കാരുങ്ങും
കാറാണിെതന്നു കരുതും കരൾതന്നിലാരും.” (കണ്ണൻ)

ഈ കാവ്യങ്ങൾ ഓേരാന്നിലും നൂറിനുേമൽ േശ്ലാകങ്ങളു�
ണ്ടു്. 175 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന കണ്ണനാണു് ഏറ്റ�
വും ദീർഘം. നാലു കാവ്യങ്ങളും ഒന്നുേപാെല മേനാഹ�
രങ്ങളാണു്. ശക്തൻ തമ്പുരാനിെല കായൽവർണ്ണന�
ത്തിേന്റയും മറ്റും ഹൃദ്യത പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസ�
മുണ്ടു്. കണ്ടൂരൂരിെന്റ സദ്യശസ്സുസ്ഥായിയായി നില്ക്കുന്നതു്
ഈ കാവ്യങ്ങളിൽത്തെന്നയാണു്.

മറ്റു സ്വതന്ത്രകൃതികൾ
ഇവെയല്ലാം പ്രാേയണ ലഘുകൃതികളാണു്. അജാമിള�
േമാക്ഷമാണു് കവിയുെട ഒന്നാമെത്ത സ്വതന്ത്രകാവ്യം.
അതിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവനകലാൈവഭ�
വം തികച്ചും പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു േശ്ലാകം േനാ�
ക്കുക.

“വളേഞ്ഞാരച്ചില്ലിെക്കാടിയുടനിളക്കിപ്പരമകം
െതളിഞ്ഞേപ്പാളൂഴീസുരെനാടുരെചയ് താൾ വിധുമുഖി;
വളം ഞാൻ നല്കുന്നൂ വിഷമവിസിഖെന്നങ്കിലുടേന
കളഞ്ഞാലും നന്നായധരമധുനാ താപമധുനാ.”

“സാംബൻ” വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാെന്റ “ബന്ധ�
നസ്ഥനായ അനിരുദ്ധ”െന്റ രീതി പിടിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ള�
താണു്. വള്ളേത്താളിെന്റ രുക് മിയുെട കത്തിനു രു�
ക് മിണിയുെട മറുപടി എന്ന നിലയിലാണു് മറുകത്തു
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനേമേനാൻ ദ്വി�
തീയാക്ഷരപ്രാസംകൂടാെത എഴുതിയ ഒരു കൃതിതെന്ന
ആ പ്രാസം സമഞ് ജസമായി ഘടിപ്പിച്ചു് പുതുക്കിെയ�
ഴുതിയതാണു് ഒരു രാത്രി. അകവൂർ ചാത്തൻ, നാറാ�
ണത്തു ഭ്രാന്തൻ, വടുതല നായർ എന്നിവർ പറയിെപ�
റ്റ പന്തിരുകുലത്തിെല മൂന്നു സേഹാദരന്മാരാണേല്ലാ.
ഇവെരപ്പറ്റിയുള്ള ഓേരാ ഐതിഹ്യെത്ത വിഷയീകരിച്ചു
രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഒൻപതുമുതൽ പതിെനാന്നുവെരയു�
ള്ള കൃതികൾ. ഒരു ഐന്ദ്രജാലികെന്റ ഹസ്തലാഘവ�
മാണു് ‘ഒരു വിദ്യ’യിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എല്ലാ
കൃതികളിലും കണ്ടൂരിെന്റ വ്യക്തിത്വം സ് ഫുടമായി കാ�
ണാം. സാംബനിൽനിന്നുമാത്രം ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കു�
ന്നു.

“മായാമയം െപരിയ പാരി, തതിന്നു ബീജ–
മായാമയങ്ങൾ വിളയുന്ന മനസ്സുതെന്ന;
നീയാ മയക്കുെവാരതിൻനില കാണ് കിലല്ലൽ
മായാ, മയയ് ക്കുരുതതിന്നിഹ കാടുെകട്ടാൻ.”

തർജ്ജമകൾ
തർജ്ജമകളിൽ മാളവികാഗ്നിമിത്രമാണു് ഒന്നാമെത്ത
കൃതി. അതു് 1065-നു മുൻപുതെന്ന രചിച്ചു. വൃത്താനുവൃ�
ത്തമായാണു് ഭാഷാന്തരീകരണം.

“കല സൽപാത്രം േചർന്നാൽ കലരും മുൻൈക–
വരാെത്താരന്യഗുണം;

ജലദജലം ചിപ്പിയിൽ മുൻനില േപായ്
മുത്തായിടുംേപാെല.”

പ്രിയാേശ്ലഷം വിെട്ടൻതനിവിതു ചടയ് ക്കെട്ട; മിഴിയീ–
ന്നിയേന്നാേട്ട കണ്ണീരവെളയിഹ കാണാത്തതുവശാൽ;
വിേയാഗംകൂടാെത മൃഗമിഴിയുമായ് ക്കാലമനിശം
നയിക്കും നീെയന്തിന്നിഹ പരിതപുക്കുന്നു മനേമ?”

എന്നിങ്ങെന വിശിഷ്ടങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ അതിലു�
ണ്ടു്.

കുമാരസംഭവം അഞ്ചാം സർഗ്ഗം ആദ്യം മലിനീവൃത്ത�
ത്തിൽ തർജ്ജമെചയ്തു; പിന്നീടു് ആ കാവ്യം മുഴുവൻ,
എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിനുേമൽ പതിേനഴാം സർഗ്ഗംവെര
മേറ്റേതാ അപ്രഗല്ഭനായ ഒരു കവി വികൃതമായി എഴു�
തിേച്ചർത്ത ഭാഗം ഉൾെപ്പെട, വിവർത്തനം െചയ്തേപ്പാൾ
ആ സർഗ്ഗം വംശസ്ഥവൃത്തത്തിൽ മാറ്റിെയഴുതി. രഘു�
വംശവും ആദ്യന്തം-പെത്താൻപതാം സർഗ്ഗത്തിെന്റ
അവസാനംവെര-ഭാഷെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. സജാതീയദ്വിതീ�
യാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ കഴിയുന്നതും ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചും,
കുമാരസംഭവം പത്താം സർഗ്ഗത്തിലും രഘുവംശം ഒമ്പ�
താം സർഗ്ഗത്തിലും യമകപ്രാസം നിലനിറുത്തിയുമാണു്
തർജ്ജമ. േമഘസേന്ദശം മന്ദാക്രാന്തയിൽത്തെന്ന ഭാ�
ഷാന്തരീകരിച്ചു് അതിലും ആ അസിധാരാവ്രതം വിജയ�
പൂർവ്വമായി അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓേരാ കാവ്യത്തിൽനി�
ന്നും ഓേരാ േശ്ലാകം പകർത്താം.

“മറക്കര കടന്നവൻ ഗുരുവിേനകുവാൻ വിത്തെമാ–
ട്ടിരക്കുവതു നല്കുവാൻ രഘുവിനാവതല്ലായ് കയാൽ
മുറയ് ക്കതിനിരന്നു മെറ്റാരു വദാന്യേനാെടന്നിേത–
വരയ് ക്കുമറിയാത്തതാെയഴുമകീർത്തി പെറ്റാല്ല േമ.”

(രഘുവംശം 5-ആം സർഗ്ഗം)

“കാലിക്കു ലജ്ജകലരും കരളിൽക്കുറെച്ച–
ന്നാലിക്കുലാദ്രിമകൾതൻ കരികൂന്തൽ കാണ്േക
േമലിൽെപ്പടാപ്പടി ദൃഢം വിലെകട്ടു തെന്റ
വാലിൽ പ്രിയം ചമരി ൈകവിടുമായിരുന്നു.”

(കുമാരസംഭവം 1-ആം സർഗ്ഗം)

“ആകാശത്തങ്ങണകിലളകം െപാക്കി വിശ്വാസേമാടും
മാഴ് കാേതെറപ്പഥികവനിതാമണ്ഡലം നിെന്ന േനാക്കും;
കാർ കാണുേമ്പാൾ വിരഹവിധുരസ്ത്രീെയയും വിട്ടു ദൂെര–
േപ്പാകാ േലാകം; പരെനാരു പരാധീനനിെല്ലെന്റമട്ടിൽ.”

(േമഘസേന്ദശം-പൂർവ്വഭാഗം)

ഒടുവിലെത്ത പാദത്തിൽ “ന സ്യാദേന്യാപ്യമിവ ജേനാ
യഃ പരാധീനവൃത്തിഃ” എന്ന മൂലത്തിെന്റ തർജ്ജമ പന്തി�
യായിട്ടിെല്ലന്നു സമ്മതിക്കാം. ധനഞ്ജയവിജയം രചിച്ച�
തു് പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാഞ്ചനാചാ�
ര്യനാണു്. ദൂതഘേടാൽക്കചം തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു
ഭാസനിർമ്മിതെമന്നു സങ്കല്പിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള
ഒരു രൂപകമാണു്. ഗിതാഞ്ജലി മഞ്ജരീവൃത്തത്തിലാണു്
ഭാഷെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. അെതഴുതുന്ന കാലത്തു ഭാ�
ഷാവൃത്തങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കൂടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റു
കൃതികെളപ്പറ്റി സ്ഥല ദൗർല്ലഭ്യംനിമിത്തം ഒന്നും പ്രസ്താ�
വിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാെതയിരിക്കുന്നു.



6 ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ
(1045–1091)

കുഞ്ഞികൃഷ്ണേമേനാൻ െകാച്ചിതലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ
വടക്കാേഞ്ചരി ഏങ്കക്കാടു് അംശത്തിൽ ഒടുവു് എന്ന
തറവാട്ടിൽ 1045-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 10-ആംനു- തി�
രുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് ആലത്തൂർ
ജനാർദ്ദനൻനമ്പൂതിരിപ്പാടും മാതാവു് ഒടുവിൽ കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടിയമ്മയുമായിരുന്നു. ജനാർദ്ദനന്നമ്പൂരിപ്പാടു കുഞ്ഞു�
ണ്ണി എന്ന ഓമനേപ്പരിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ പുത്രനാണു് ആലത്തൂർ അനുജൻനമ്പൂരിപ്പാടു്.
ജനാർദ്ദനൻനമ്പൂരിപ്പാടു് ആ രണ്ടു വിവാഹങ്ങൾക്കും പു�
റേമ പാലിയത്തു് ഒരു സംബന്ധവും െചയ് തിരുന്നു. ആ
വിവാഹത്തിലാണു് പാലിയത്തു െചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ച�
െന്റ ജനനം. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാെനേപ്പാെല അവരും
കവികളായിരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാെന്റ കനിഷ്ഠസ�
േഹാദരനായി 1059-ൽ ജനിച്ച ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാനും
കവികളുെട ഗണനയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാെന്റ തറവാടു ധനപുഷ്ടിയുള്ളതായി�
രുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു വിദ്യാഭ്യാസവിഷ�
യത്തിൽ വളെര േക്ലശം സഹിേക്കണ്ടിവന്നുെവങ്കിലും
സ്വാശ്രയശക്തിെകാണ്ടു് സകല പ്രതിബന്ധങ്ങേളയും
തട്ടിനീക്കി അേദ്ദഹം ൈധര്യപൂർവ്വം പുേരാഗമനംെച�
യ്തു. 1061-ൽ ആദ്യം എറണാകുളത്തും പിന്നീടു മദിരാ�
ശിയിലും പഠിച്ചു് 1096-ൽ എഫ്. ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു്,
അന്നു ൈപ്രമറിസ് ക്കൂളിൽനിന്നു മിഡിൽസ് ക്കൂളായി
ഉയർന്നിരുന്ന വടക്കാേഞ്ചരി ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ
െഹഡ് മാസ് റ്റരായി രണ്ടു െകാല്ലം പണിേനാക്കി. തിരു�
വനന്തപുരത്തു രാജകീയ േകാേളജിൽ േചർന്നു പഠിച്ചു്
1073-ൽ ബി.ഏ.പാസ്സായി. അക്കാലത്തു മലയാളമ�
േനാരമയ് ക്കു പല േലഖനങ്ങളുെമഴുതി വറുഗീസുമാപ്പി�
ളയുെട ധനസാഹായ്യ്യം സമ്പാദിച്ചതിനു പുറേമ തിരു�
വനന്തപുരത്തു ശങ്കരയ്യർ എന്ന പുസ്തകവ്യാപാരിയുെട
ഉടമസ്ഥതയിൽ ആരംഭിച്ച “രാമരാജൻ” എന്ന പത്ര�
ത്തിെന്റ ആധിപത്യം വഹിച്ചു് ആ വഴിക്കും അല് പം
ആദായമുണ്ടാക്കി. സാധാരണന്മാരാരും ആ പരിതഃ�
സ്ഥിതിയിൽ അത്ര വളെര ഉയരാറില്ല.

സർക്കാർേസവനവും ഗാർഹസ് ഥ്യവും
ഒടുവു് ബി.ഏ. ജയിച്ചു തിരിെയ െകാച്ചിയിൽ െചന്ന�
േപ്പാൾ അെദ്ദഹത്തിനു ഹജൂരാപ്പീസിൽ ഒരു ഗുമസ്ത�
െന്റ േജാലി കിട്ടി. പിന്നീടു സംപ്രതിയായി ചിറ്റൂർ, തല�
പ്പിള്ളി, തൃശ്ശിവേപരൂർ എന്നീ താലൂക്കുകളിൽ േസവ�
നമനുഷ്ഠിച്ചു് ആ നിലയിൽനിന്നു യഥാകാലം ഉയർന്നു
െകാടുങ്ങല്ലൂർ തഹശീൽമജിസ് േട്രട്ടായി. അതിനു മുൻ�
പുതെന്ന െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനമനുസരിച്ചു കവിതകൾ
രചിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിനു് അേപ്പാൾ മാത്ര�
മാണു് െകാടുങ്ങലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാരുമായി സൗഹാർ�
ദ്ദബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടുവാൻ സാധിച്ചതു്. പിന്നീടു്
ഇരിങ്ങാലക്കുട, െകാച്ചി, എറണാകുളം എന്നീ താലൂ�
ക്കുകളിൽ മജിസ് േട്രട്ടായിരുന്നു. എറണാകുളത്തുവച്ചു
പ്രേമഹേരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു് 1091 ഇടവം 5-ആംനു- യശ�
ശ്ശ്രീരനായി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ വാഴ് ചെയാഴിഞ്ഞ
െകാച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിെല പത്നിയുെട
കനിഷ്ഠസേഹാദരിയായ ഇട്യാണത്തു മൂകാംബിഅമ്മ�
െയ 1073-ൽ വിവാഹം െചയ്തു. 1080-ൽ ആ സാധ്വി
മരിച്ചു. അനന്തരം ഭഗവൽഗീത, ബാലവതീരാമകുമാ�
രം മുതലായ കൃതികളുെട പ്രേണതാവായ സബ്  ജഡ് ജി
റ്റി.വി. അനന്തൻനായർ ബി.ഏ. എല്ലിെന്റ ദ്വിതീയപുത്രി
തൃശ്ശൂർ ആളത്തു പുരുതൽ വീട്ടിൽ ചിന്നമ്മുഅമ്മെയന്ന
നാരായണിഅമ്മെയ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. ആ യുവ�
തി ഒരു സാഹിത്യരസികയായിരുന്നു. ചിന്നമ്മുഅമ്മ
1086-ൽ പേരതയായതിനുേമൽ പഴയന്നൂർ ആച്ചാട്ടിൽ
െകാച്ചുകുട്ടിഅമ്മയുെട ഭർത്താവായി.

സാഹിത്യേസവനം
കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ ഭാഷാസാഹിത്യെത്ത ബഹുമുഖ�
മായി േസവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു കവി, ലഘുകഥാകാരൻ, പത്ര�
പ്രവർത്തകൻ, ഗ്രന്ഥവിമർശകൻ, എന്നിങ്ങെന പല
നിലകളിൽ, അേദ്ദഹം ഉന്നതമായ ഒരു പദവി സ്വായ�
ത്തമാക്കി.

കവി
ഒടുവു് വളെര ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന കവിത എഴുതിശ്ശീലി�
ച്ചു് അസുലഭമായ വാസനനിമിത്തം അക്കാലത്തുതെന്ന
ആ വഴിക്കു യശസ്സു് ആർജ്ജിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. സം�
സ്കൃതത്തിൽ പറയത്തക്ക പാണ്ഡിത്യം േനടുവാൻ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് ഒരിക്കലും െസൗകര്യം ലഭിച്ചില്ല. എങ്കിലും
പ്രതിഭയുെട പരിപൂർണ്ണമായ പ്രകാശത്താൽ അനവദ്യ�
മായ ലക്ഷ്യശുദ്ധി സിദ്ധിച്ചു്, ഒരു പണ്ഡിതപ്രേവകെന്റ
നിലയിൽ പരിലസിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിവു�
ണ്ടായി. 1068-ൽ േകാഴിേക്കാട്ടു നടന്ന ഭാഷാേപാഷി�
ണീസഭയുെട സേമ്മളനത്തിൽ മത്സരിച്ചു സമ്മാനം
വാങ്ങി. എറണാകുളത്തു് എഫ്. ഏ. ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കു�
ന്നകാലത്തു് എഴുതിയ താെഴ കാണുന്ന ഒരു വർണ്ണനാ�
േശ്ലാകത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവനസംബന്ധമായ
സിദ്ധികളിൽ പലതും അവയുെട അങ്കുരാവസ്ഥയിൽ
കാണാം.

“എട്ടാെണ്ടത്തിയ േമാരുെമെന്റ ശിവേന!
ചുണ്ണാമ്പുേചാറും പുഴു–

ക്കൂട്ടം തത്തിടുമുപ്പിലിട്ടതുമേഹാ!
ൈകേപ്പറുമുേപ്പരിയും

െപാട്ടച്ചക്കയിൽ േമാെരാഴിച്ചു വഷളാ–
ക്കിത്തീർത്തകൂട്ടാനുമീ–

മട്ടിൽബ് ഭക്ഷണമുണ്ടു ഛർദ്ദിവരുമാ
െറർണ്ണാകുളം േഹാട്ടലിൽ.”

അേദ്ദഹം ദീർഘകാവ്യങ്ങൾ ഒന്നും രചിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കി�
ലും വൻകിടയിലുള്ള ഒരു കാവ്യകാരനായാണു് അേദ്ദഹ�
െത്ത േലാകം ബഹുമാനിച്ചുവരുന്നതു്. കറകളഞ്ഞതും
കരടറ്റതും ശബ്ദാലങ്കാരമധുരവുമായ ഭാഷാൈശലിയും,
വക്തവ്യമായ ആശയം വളച്ചുെകട്ടുകൂടാെത നവനേവാ�
േല്ലഖങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു് ആവിഷ് കരിക്കുന്നതിനുള്ള പാട�
വവും അേദ്ദഹത്തിനു് ഏതവസരത്തിലും സ്വാധീനങ്ങ�
ളായിരുന്നു. നിരർത്ഥകപദങ്ങൾ ഒരിടത്തും കടന്നുകൂ�
ടീട്ടില്ല. ഫലിതംെകാണ്ടു കടുകുവറുക്കുന്ന വിദ്യ അേദ്ദഹ�
െത്തേപ്പാെല പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കവികൾ അപൂർവ്വമാ�
ണു്. ഒടുവിെന്റ െപാടിൈക്കകൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണ�
േല്ലാ. ഏെതങ്കിലും ഒരുവിധത്തിൽ അനുവാചകന്മാെര
രസിപ്പിക്കുന്നതിനു പര്യാപ് തമല്ലാത്ത ഒെരാറ്റ േശ്ലാക�
േമാ, ഈരടിേയാ അേദ്ദഹം എഴുതീട്ടിെല്ലന്നുതെന്ന പറ�
യാം. പൂർവ്വസൂരികളുെട പന് ഥാവിെനത്തെന്നയാണു്
അേദ്ദഹം അനുവർത്തിച്ചെതങ്കിലും പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാ�
സജന്യമായ സംസ് കാരത്തിെന്റ പ്രതിഫലനവും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കവിതകളിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും സമീക്ഷി�
ക്കുവാൻ കഴിയും. ചുരുക്കിപ്പറയുകയാെണങ്കിൽ സരസ�
കവി എന്ന ബിരുദത്തിനു് അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ അർഹ�
നായി ആരും േകരളത്തിൽ ആധുനികകാലത്തിൽ ജീ�
വിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല.

പദ്യകൃതികൾ
(1) വിേനാദിനി, (2) ലക്ഷ് മീവിലാസശതകം, (3) അന്തർ�
ജ്ജനത്തിെന്റ അപരാധം, (4) ഒരു േപാലീസ് ഇൻ�
സ് െപക് ടറുെട വധം, (5) ഒരു പതിവ്രതയുെട കഥ, (6)
കുംഭേകാണയാത്ര, (7) മദിരാശിക്കടൽക്കര എന്നിവ�
യാണു് ഒടുവു് സംസ്കൃതച്ഛന്ദസ്സുകളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്ര�
ധാന കൃതികൾ. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലുള്ള കൃതികളിൽ,
(8) അജാമിളേമാക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് അഗ്രാസനെത്ത അർ�
ഹിക്കുന്നു. (9) കല്യാണീകല്യാണം എെന്നാരു പ്രഹ�
സനവുമുണ്ടു്. മറ്റു കവികളുമായി കൂട്ടുേചർന്നു് എഴുതീട്ടു�
ള്ളതാണു് ഉപേകാശ, ചിറ്റൂർ വാസുേദവൻനമ്പൂരിപ്പാ�
ടു്, പഞ്ചാങ്ഗി , ചണ്ഡാലീേമാക്ഷം തുടങ്ങിയ കൃതി�
കൾ. ഇവയിൽ ഒടുവിെന്റ സരസ്വതീപ്രസാദം അതി�
െന്റ പരിപൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. പ്രേത്യ�
കിച്ചും ചണ്ഡാലീേമാക്ഷത്തിൽ അേദ്ദഹെമഴുതിയ നാ�
ലാംസർഗ്ഗം അമൃതമയംതെന്ന. ഒടുവിെന്റ േദവീേസ്താ�
ത്രങ്ങളും നന്നായിട്ടുണ്ടു്. ഇവയ് ക്കുപുറേമ ഹനുമാൻ,
സാരജ്ഞൻ തുടങ്ങിയ അേനകം വ്യാജനാമങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹം ഇതര കവികളിൽ പലരുമായി പത്രരങ്ഗങ്ങ�
ളിൽ നർമ്മകലഹം നടത്തീട്ടുണ്ടു്. കവിരാമായണം സം�
ബന്ധിച്ചു മുല്ലൂർ എസ്. പത് മനാഭപ്പണിക്കരുമായി നട�
ത്തിയ വിവാദത്തിൽ സ്വീകരിച്ച േപരാണു് ഹനുമാൻ.
താല്ക്കാലികമായ ഒരു വിേനാദത്തിനുേവണ്ടിമാത്രമാ�
ണു് അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി അേദ്ദഹം
തെന്റ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചതു്. അല്ലാെത പരിശുദ്ധഹൃദയ�
നായ അേദ്ദഹത്തിനു് ആേരാടും വിേരാധമുണ്ടായിട്ടല്ല.
ഇനി ഒടുവിെന്റ കവിതാരീതി എെന്തന്നു ചില ഉദാഹര�
നങ്ങൾെകാണ്ടു സ്പഷ്ടമാക്കാം.

കുംഭേകാണയാത്ര
ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതത്തിൽ നൂെറ്റാന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ അട�
ങ്ങിയ കുംഭേകാണയാത്രെയ ഒടുവിെന്റ പ്രഥമഗണനീ�
യമായ കാവ്യമായി അങ്ഗീകരിക്കുന്നതിൽ അപാകമി�
ല്ല. െവണ്മണിഅച്ഛെന്റ രാേമശ്വരയാത്ര മുതൽ പലരും
യാത്രാവർണ്ണനാത് മകങ്ങളായ പദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചി�
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും പ്രസ്തുതകൃതി അവെയെയല്ലാം അതിശയി�
ക്കുന്നു. തെന്റ ശ്വശൂരൻ അനന്തൻനായർ 1084-ൽ കുംഭ�
േകാണം സബ് ജഡ് ജിയായിരുന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത
സന്ദർശിച്ചതിേനയും അവിെട ഏതാനും ദിവസം താമ�
സിച്ചതിേനയും കുറിച്ചാണു് കവി അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

“അച്ഛിന്നം കരശക് തിയാെല മലയാളത്താർ
കൃഷിക്കർകളു–

ക്കിച്ഛിക്കിന്റപടിക്കു നീരുതവിെചയ്യാമൽത്തപിക്കുൻറ്റീർ;
സ്വച്ഛിദ്രപ്പണിെയങ്കളെണ്ട നടവാെതേന്നാതി

മാർത്താണ്ഡെന–
പ്പുച്ഛിക്കുംപടി പച്ചേയാടു തലയിട്ടാട്ടുന്നു െനല്ലദ്ദിശി.”

“മാമാങ്കക്കുളമുണ്ടതിന്നരികിലായ് ബ്ബാലാമണിെപ്പണ്ണുതൻ
കാമാങ്കക്കളെമന്നേപാെല വിലസും വേന്മടയുണ്ടത് ഭുതം;
ശ്രീമാനാദ്യമുരച്ചതിൽസ്സുകൃതസമ്പൂർത്തിക്കു മുങ്ങുന്നു; തൻ
ശ്രീമാനാദ്യമിളച്ചു മൂഢനപേര മുങ്ങിക്കുഴങ്ങുന്നുേത.”

ഒരു േപാലീസ് ഇൻസ് െപക് ടരുെട വധം:

“‘വന്നില്ലാ മൂപ്പെരേന്താ കഥ’ ‘വരുമുടേന’
‘തെന്റയീെയാച്ച’ ‘യേങ്ങാർ’
തന്നിേല്ല േവെണ്ടാരക്കല് പന?’‘തടിമടലൻ
കൂർക്കമായ് േപാർക്കുേപാെല’
‘നന്നിത്തക്കം’ ‘വിളെക്കന്തിനു?’ ‘ശനിെയയുണ–
ർേത്തണ്ട’ ‘വാൾ കയ്യിലിേല്ല?’
എന്നിത് ഥം ഹന്ത! െപാല്ലീസ് പ്രജകൾ കുശുകുെശ–
േപ്പശിനാരത്തരത്തിൽ.”

ഇൻസ് െപക് ടർ പണസ്സഞ്ചിേയാടുകൂടി ഒരു പാന്ഥെന
സ് േറ്റഷനിൽ അടച്ചു് അയാെള വധിക്കുവാൻ അനുചര�
ന്മാർക്കു് ആജ്ഞ നൽകുന്നു. പാന്ഥൻ അവിെടനിന്നു
െതറ്റി; ഇൻെസ്പക്ടർ മുൻകൂട്ടി വന്നു് ആ മുറിയിലുള്ള കട്ടി�
ലിൽക്കിടന്നുറങ്ങുന്നു; േപാലീസുകാർ പാന്ഥനാെണ�
ന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ തല വീശുന്നു.
ഇതാണു് കഥ.

മദിരാശി കടൽക്കര
പച്ചമലയാലത്തിൽ കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൃതിയിൽ
ഇരുപത്തിമൂന്നു േശ്ലാകങ്ങേള ഉള്ളു എങ്കിലും അവ ഓേരാ�
ന്നും വിശിഷ്ടമാണു്.

“െവടിെപ്പാടുമുടുപ്പുമാ വലിയ െതാപ്പിയും നാൾക്കുനാൾ
വടിക്കുെമാരു താടിയും തിരുകിെവച്ച േമൽേമശയും
കടിേച്ചാരു ചുരുട്ടുമായ് വടികൾ വീശി വെന്നത്തിനാർ
െചാടിെപ്പാടു െചറുപ്പമാം ധ്വരകൾ നൂറുനൂറ്റൻപതായ്.”

അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ അപരാധം
ഇതു വടക്കാഞ് േചരിക്കു സമീപമുള്ള ഒരു നമ്പൂരിയി�
ല്ലെത്ത അടുക്കളേദാഷെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാ�
ണു്.

“ഊക്കിട്ടേശാകവിശിഖൻ ശരമാരി െപയ്തു
ലാക്കിൽെപ്പടുത്തിെയാരുപാടു ജനെത്തെയന്നാൽ
ചാക്കിന്നു േനാക്കി മരുവും ബഹുവമ്പനാകു–
‘േമാക്കി’ദ്വിജെന്റ കഥയാണിതിൽവച്ചു കഷ്ടം.”

“േവദംവഴിക്കുമഥ ശാസ്ത്രവഴിക്കുെമന്തു
വാദം ഭവിക്കിലുെമാഴിപ്പതി’േനാക്കി’ േവണം;
കാദംബിനീകബരിയാൾക്കവെനെത്താടാനായ്
േഖദം ഭവിച്ചെതാരു പദ്യമുരെച്ചാഴിച്ചു.”

ചണ്ഡാലീേമാക്ഷം
താെഴക്കാണുന്ന രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചണ്ഡാലിയുെട രൂ�
പവർണ്ണനത്തിൽെപ്പട്ടതാണു്.

“കറുകറെനയിരുണ്ടിരുട്ടുഭൂതം
െപറുെമാരു നൂതനമായ ൈപതൽേപാെല
തുറുകവികൾ, പതിമൂക്കു, നല്ല വയ് േക്കാൽ
ത്തുറുവയ, റിത്തരമാണു േവഷേഘാഷം.

ഇരുമിഴികളുമില്ല; െമയ്യിെലല്ലാ–
െമാരു വിരലിൻകനമുണ്ടു കുഷ്ഠബീജം;
െപരുമുറ കരയും കിടാവജസ്രം
പുരുദുരിതപ്പുളിനീർ െപാതിഞ്ഞേപാെല.”

അവളുെട പൂർവ്വജന്മത്തിേലയും ഇഹജന്മത്തിേലയും
അവസ്ഥാന്തരം വർണ്ണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണു് ചുവ�
േട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ.

“കഴുകി മിനുസമാക്കി മുൻപു പച്ച–
പ്പുഴു പനിനീെരാടണിഞ്ഞ െകാങ്കയുഗ്മം
കഴുകിനവസരം വരായ് കമൂലം
പുഴു, പനി, നീരിടേചർന്നു തത്തിടുന്നു.

ഹിതെമഴുെമാളിപുരുഷൻ വരുേമ്പാൾ
കതകിനുെവെച്ചാരു സാക്ഷയാശു നീക്കാൻ
ഉതകിന വിരെലാെക്കയറ്റു േചാര–
പ്പത ചലെമാെത്താഴുകുന്നമട്ടിലായി.

ഒളിവരനനുേവലമാസ്വദിക്കും
തളിർമൃദുവാം േചാരിവായ് ക്കിദാനീം.
ഒളിമുഴുവന വ്രണത്തിൽ–
ക്കളിെയഴുമീച്ചകളാർത്തടുത്തിടുന്നു.

വിടുവിടെര വഴിക്കുെവച്ചു കണ്ടാൽ–
ച്ചടുലത പൂണ്ടു കളിച്ച ചാരുേനത്രം
കടുതരദുരിതക്കഠാരി േകറ്റി–
പ്പടുകുഴിയായ്പ്പാരേമഷ്ഠി തീർത്തു പേണ്ട.”

അജാമിളേമാക്ഷം
ചുവേട കാണുന്നതു യമഭടന്മാെരപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനമാ�
ണു്.

“വട്ടക്കണ്ണിട്ടുരുട്ടിത്തീക്കട്ട ചുറ്റും പറപ്പിച്ച
കട്ടിത്തിങ്കൾ വടിവാർന്ന ദംഷ്ട്രങ്ങൾ കാട്ടി;

അസ് ഥിമാല കുടൽമാല മസ്തകങ്ങൾ േകാർത്ത മാല–
യിത്തരങ്ങൾ ചാർത്തീട്ടുള്ള കഴുത്തിട്ടാട്ടി;

പാറെയക്കാൾ കട്ടികൂടികാറിേനക്കാൾക്കറുപ്പുള്ള
േഘാരെമയ്യിൽേച്ചാരവസ്ത്രം േചരേവ ചുറ്റി;
ദണ്ഡേമാങ്ങിശ്ശൂലം നീട്ടി വണ്ണേമറും പാശം വീശി–
ച്ചണ്ഡമാമിരിമ്പുലക്ക ചുഴറ്റിക്കാട്ടി;
ദന്തിസംഹവ്യാഘ്രാദിയാം ജന്തുക്കെലക്കുത്തിേക്കാർത്ത
കുന്തമാകാശത്തിൽ മുട്ടുംപന്തിയായ് െപ്പാക്കി;
തീമയയായ് വായിൽനിന്നു ധൂമേമറ്റം വമിച്ചേയ്യാ!
ധൂമേകതുക്കെളേപ്പാെല ഭീമമൂർത്തികൾ
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചായുധങ്ങൾ തട്ടിമുട്ടിശ്ശബ് ദം കൂട്ടി–
െക്കട്ടിെക്കാണ്ടുേപാവാനവർ വട്ടവുംകൂട്ടി.”

മറ്റു കൃതികെളപ്പറ്റി പ്രേത്യകമായി ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നില്ല. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഷഷ്ടി�
പൂർത്തിസ്സംബന്ധിച്ചു നിർമ്മിച്ചതാണു് ലക്ഷ് മീവിലാസം.
കല്യാണീകല്യാണത്തിൽ ഒരു നായർതറവാട്ടിൽ അമ്മാ�
വനും മരുമകനും തമ്മിലുണ്ടായ ൈസ്വരേക്കടിെന ചി�
ത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൂണഭാഷാപ്രണയികളായ സദ�
സ്യരുെട രുചിക്കുതക്കവണ്ണം നാലു രങ്ഗങ്ങൾമാത്രം
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചാണു് ആ രൂപകം എഴുതിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

പങ്കീപഞ്ചകം
ഇതിെല ഒരു േശ്ലാകത്തിേലക്കുകൂടി വായനക്കരുെട ശ്ര�
ദ്ധെയ ആകർഷിക്കാം.

“തങ്കക്കണ്ണാടി േനാക്കിത്തലമുടിെയ വക–
ത്തിട്ടു കയ്യാെലാതുക്കി–
ത്തിങ്കൾക്കീെറാത്ത െനറ്റിത്തടമതിലഴകിൽ–
ക്കുങ്കുമെപ്പാട്ടു കുത്തി
െകാങ്കക്കെണ്ണാന്നു േനാക്കിജ് ഝടിതി തല കുലു–
ക്കുെമ്പാൾ മാർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ–
െരങ്കൽക്കണ്ണിട്ടടിേച്ചാരടി ബഹുകഠിനം
പങ്കി! പേങ്കരുഹാക്ഷി!”

കഥാകാരൻ
1066-ാമാണ്ടു മുതല്ക്കാണു് ഭാഷയിൽ െചറുകഥകൾ പ്ര�
സിദ്ധീകൃതങ്ങളായെതന്നു േതാന്നുന്നു. സി. പി. അച്യു�
തേമേനാെന്റ വിദ്യാവിേനാദിനിയിൽ പ്രകാശിതമായ
‘വാസനാവികൃതി’ ഒരപസർപ്പകകഥയാണു്. അതിെന�
ത്തുടർന്നു ‘േമേനാക്കിെയെക്കാന്നതാരാണു്’, ‘ദ്വാരക’,
‘പാതാളരാജാവു്’ (േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായർ)
‘എെന്റ ആദ്യെത്ത പീസ്’ മുതലായ കഥകളും ആ മാ�
സികവഴിക്കുതെന്നയാണു് പുറെപ്പട്ടതു്. ഭാഷാേപാഷി�
ണി മാസികയായി 1073-ൽ പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അതിലും ചില െചറുകഥകൾ ഉദയംെചയ്തു. എന്നാൽ
നല്ല െചറുകഥകൾ മാത്രേമ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താവൂ എന്ന
നിഷ് കർഷ രസികരഞ് ജിനിയിലാണു് ഇദംപ്രഥമമായി
പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചതു്. സാമുദായികച്ഛായയിൽ ആദ്യമായി
കഥകൾ എഴുതിത്തുടങ്ങിയതു് ഒടുവാണു്. പാത്രസൃഷ്ടി�
യിലും ആഖ്യാനരീതിയിലും അേദ്ദഹം വിജയിച്ചിട്ടുെണ്ട�
ന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.േശാകാന്തങ്ങളല്ല അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കഥകൾ എന്നുള്ളതുെകാണ്ടുമാത്രം അവയ് ക്കു്
അപകർഷം കല് പിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. അക്കാലെത്ത
സഹൃദയന്മാെര ചില വിേശഷ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു്
വിേനാദിപ്പിക്കുന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു് അന്നെത്ത െചറുക�
ഥാകാരന്മാർക്കു് ഉേദ്ദശെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടു�
വിെന്റ കഥകൾക്കു ചില ൈവകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല.
എന്നാൽ അന്നു് ആ ഇനത്തിലുള്ള സാഹിത്യം അത്ര
മാത്രേമ വികസിച്ചിരുന്നുള്ളു എന്നു നാം ഓർമ്മിേക്കണ്ട�
താണു്. എട്ടധ്യായത്തിലുള്ള മാലതി എന്ന കഥയാണു്
ഏറ്റവും ദീർഘം. കല്യാണിക്കുട്ടി, ജാനു, നാരായണിക്കു�
ട്ടി, േകളുണ്ണി മൂപ്പിൽനായർ എന്നിവ സമുച്ചയിച്ചു ‘നാലു
കഥകൾ’ എന്നേപരിൽ ഒരു പുസ്തകം മുദ്രാപിതമായി�
ട്ടുണ്ടു്. സേരാജിനീഭായി, വിചാരം െതറ്റി, ഒരു രാത്രി,
സത്യം െതളിഞ്ഞു, കൗമുദി മുതലായി േവെറയും പല
കഥകൾ ഒടുവു് ഓേരാ അവസരത്തിൽ എഴുതീട്ടുണ്ടു്.
അവ അക്കാലെത്ത മാസികകളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
േവങ്ങയിൽ നായനാരുെട അടുത്ത അനന്തരഗാമിയാ�
യി ഒരു കാഥികെനന്ന നിലയിൽ ഭാഷാസാഹിത്യമ�
ണ്ഡലത്തിൽ രങ്ഗപ്രേവശം െചയ്തതു് അേദ്ദഹമായിരു�
ന്നു.

ഇതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ
രാമരാജെനന്ന പത്രം ഒരു െകാല്ലേത്താളം ഉൽക്കൃ�
ഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഒടുവു് തിരുവനന്തപുരത്തു പഠിക്കു�
േമ്പാൾ നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നുെവന്നു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ.
മലയാളമേനാരമെയ അനുകരിച്ചു് അതിൽ ഒരു കവി�
താപങ്ക് തി ഏർെപ്പടുത്തി അതിൽ പല കവികെളെക്കാ�
ണ്ടും േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതിച്ചിരുന്നു. െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കു�
ണ്ണിയുെട രാജാ േകശവദാസൻ തുടങ്ങിയ കൃതികെളപ്പ�
റ്റി വിജ് േഞയങ്ങളായ നിരൂപണങ്ങളും ആ പത്രത്തിൽ�
ത്തെന്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സാഹിത്യകാരന്മാെര രാമരാ�
ജൻ അത്യന്തം ആകർഷിച്ചു. പത്രേലഖകൻ എന്ന നി�
ലയിലും അേദ്ദഹത്തിനു സ് പൃഹണീയമായ ഒരു സ്ഥാന�
മുണ്ടായിരുന്നു. ‘േകാരപ്പപ്രഭു’ എന്ന േപരിൽ ആദ്യന്തം
ഫലിതമായി െകാച്ചി രാജ്യകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹം
എഴുതിയിരുന്ന േലഖനപരമ്പരെകാണ്ടു മേനാരമയു�
െട പ്രചാരം സാമാന്യെമാന്നുമല്ല വർദ്ധിച്ചതു്. തത്തു�
ല്യെനന്നു പറയാവുന്ന ഒരു േലഖകൻ ആ പത്രത്തിനു
െക.സി.നാരായണൻനമ്പിയാർ മാത്രമായിരുന്നു.



7 ശീെവാള്ളി നാരായണൻനമ്പൂരി
(1044–1081)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
നാരായണൻനമ്പൂരി തിരുവിതാംകൂറിൽ പറവൂർതാ�
ലൂക്കു് അയിരൂർപകുതി വയലാേദശത്തു ശീെവാള്ളി
വടേക്കടത്തു മഠത്തിൽ ഹരീശ്വരൻ നമ്പൂരിയുേടയും
ശ്രീേദവി അന്തർജ്ജനത്തിേന്റയും തൃതീയപുത്രനായി
1044-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 24-ആംനു കാർത്തികനക്ഷ�
ത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ശീെവാള്ളി എന്നതു ശിവംപള്ളിയു�
െട ഒരു സങ്കുചിതരൂപമാണു്. “ശിവംപള്ളിെയന്നാലം�
ബിക്കുമതിന്നു േപർ” എന്നു കവി തെന്ന ആ വസ്തുത
ഒെരഴുത്തിൽ വ്യക് തമാക്കീട്ടുണ്ടു്. ശിവംപള്ളി ഇല്ലത്തു
ജനിച്ചതിനാൽ ‘ശിവൻ’ എന്നും കവിെയ വിളിക്കാറു�
ണ്ടായിരുന്നു. “മാനംേചർന്നമരും മഹാകവി ശിവൻ നാ�
രായണൻ” എന്നു ദുസ്പർശാ നാടകത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താ�
വനയുണ്ടു്. മലയാറ്റൂർ മുരിയാടത്തു നമ്പിയാേരാടു് 1053
മുതൽ 1058 വെര സംസ്കൃതം പഠിച്ചു കാവ്യനാടകാദിക�
ളിൽ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. കവിതാവാസന ജന്മസി�
ദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ എട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽത്തെന്ന
േശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചുതുടങ്ങി. പിന്നീടു തൃപ്പുണിത്തുറയ് ക്കു
േപായി െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേന്റയും നടുവത്തച്ഛേന്റയും
ഗുരുനാഥനായ എേളടത്തു ൈതക്കാട്ടു് ഇട്ടീരിമൂസ്സതി�
േനാടു ൈവദ്യശാസ്ത്രം നിഷ് കർഷിച്ചു പഠിക്കുകയും ആ
ഭിഷഗ്വരേനാടുകൂടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു് ആ
വിദ്യയിൽ പര്യാപ് തമായ പ്രാേയാഗിക വിജ് ഞാനം
േനടുകയും െചയ്തു. “രവിവിമലാകാരൻ” എന്നു് അേദ്ദഹ�
െത്ത ദുസ്പർശാനാടകത്തിൽ വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുേറ േജ്യാ�
ത് സ്യം ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന പഠിച്ചിരുന്നു. അതിനുപു�
റേമ െചപ്പടിക്കളിയും ചിത്രെമഴുത്തുംകൂടി കാലാന്തര�
ത്തിൽ അഭ്യസിക്കുകയുണ്ടായി. കർണ്ണാടകം, ഇംഗ്ലീഷ്
മുതലായി േവെറയും ചില ഭാഷകൾ ഗ്രഹിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം
ൈവദ്യനായിരുന്നു ശീെവാള്ളിയുെട ജീവിതവൃത്തി.
1070-ൽ സ്വേദശേത്തയ് ക്കു േപാന്നു. 1071 േമടത്തിൽ
അതിനു സമീപമുള്ള വരിക്കേശ്ശരി കുഞ്ചിയമ്മെയ വിവാ�
ഹം െചയ്തു. 1072 വൃശ് ചികം 1-ആംനു അയിരൂരിൽ ഒരു
ൈവദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു് അതു യാവജ്ജീവം വിജയപ്രദ�
മായ രീതിയിൽ നടത്തി. ശീെവാള്ളിക്കു ൈവദ്യെനന്ന
നിലയിൽ േകരളത്തിലും വിേദശങ്ങളിലും വലിയ പ്രശ�
സ്തിയാണുണ്ടായിരുന്നതു്. 1078 കന്നിയിൽ അമ്മ മരിച്ചു.
അർബുദമായിരുന്നു (Internal Tumour) കവിയുെട മര�
ണത്തിനു േഹതുവായ വ്യാധി. ആ വ്യാധിക്കു നാലഞ്ചു�
െകാല്ലം ചികിത് സിച്ചതിൽ യാെതാരു ഫലവും കാണാ�
യ് കയാൽ 1081 വൃശ് ചികം 7-ആംനു മദിരാശിക്കു േപാ�
കുകയും അവിെട ആസ്പത്രിയിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ് ക്കു
വിേധയനായി 15-ആംനു ചരമഗതിെയ പ്രാപിക്കുകയും
െചയ്തു. മരിക്കുന്നതിനു് അല്പസമയം മുമ്പു േജ്യഷ്ഠൻ േക�
ശവൻനമ്പൂരിെയ ഏൽപിക്കുന്നതിനു് എഴുതിെക്കാടുത്ത
അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം പ്രസിദ്ധമാണു്.

“കിം േമ സ്വർേഗ്ഗണ യസ് മാൽ പതതി ഹരിഹേയാ–
പ്യാത് മകർമ്മാനുവൃത്ത്യാ;
കിംവാ സത്യാദിേലാൈകർഭുവനവിലയേന
േയപി നാശം വ്രജന്തി;
യന്നിത്യം നിസ്തമസ് കം വിലസതി പുനരാ–
വൃത്തിഹീനം പദം തദ്
ബ്രഹ് മധ്യാനാവദഗ്ദ്ധാഖിലകലുഷചേയാ
യാമി സർവം വിഹായ.”

കവിതാരീതി
േദ്രാണാചാര്യർക്കു് ഏകലവ്യൻ എന്നേപാെല െവ�
ണ് മണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കു് ഒരു വിനീതശിഷ്യൻ
എന്ന നിലയിൽ േനരിട്ടുള്ള പരിചയം കുറവാെണങ്കി�
ലും വളർന്നുയർന്ന ഒരു കവിയാണു് ശീെവാള്ളി. പല
വിഷയങ്ങളിലും അവർക്കു തമ്മിൽ സാദൃശ്യമുണ്ടു്. നിര�
ങ്കുശമായ ഫലിതപ്രേയാഗം, മേനാേമാഹനമായ രച�
നാസമ്പ്രദായം, ആന്തരമായ ഭാവെത്തക്കാൾ ബാഹ്യ�
മായ രൂപെത്ത ചിത്രണംെചയ്യുന്നതിന്നുള്ള ൈവഭവം,
ആരംഭിച്ച അേനകം കൃതികൾ അവസാനിപ്പിക്കാെത
ഇരിക്കത്തക്ക മേനാവൃത്തി ഇവയിൽ ആ ആചാര്യെന്റ
അനുയായിതെന്നയാണു് നമ്മുെട കവി. അസ്ഥാനത്തു
ഫലിതം തട്ടിവിടുന്നതിൽ അേദ്ദഹം ചില അവസരങ്ങ�
ളിൽ ഗുരുവിേനയും അതിശയിക്കുന്നുണ്ടു്. ഹാസ്യം, ബീ�
ഭത് സം എന്നീ രസങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിനാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് അധികം ൈനപുണ്യം. ആദ്യകാലത്തു മദ�
നേകതനചരിതവും മറ്റും എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
ഒരു സാമാന്യകവി എന്ന നിലയ് േക്ക അേദ്ദഹെത്ത
പരിഗണിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളു. പിന്നീടു െപെട്ട�
ന്നു് അത് ഭുതാവഹമായ ഒരു കയറ്റം അേദ്ദഹത്തിൽ
ഭാവുകന്മാർ കണ്ടു. മലബാറിൽ നിന്നു പ്രചരിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്ന േകരളചന്ദ്രികയിൽ േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതിത്തുടങ്ങി�
യതുമുതല്ക്കാണു് അതു പ്രസ്പഷ്ടമായതു്. സാേരാപേദശ�
ശതകംെകാണ്ടു തനിക്കു ലഭിച്ച നൂതനസ്ഥാനം അേദ്ദ�
ഹം ഉറപ്പിച്ചു; അതിെന്റ നിർമ്മിതി 1072-ലായിരുന്നു.
‘ഒരു കഥ’യിെല ചില േശ്ലാകങ്ങളുെട ശബ് ദമാധുര്യം
അന്യാദൃശമാെണന്നു മാത്രേമ പറേയണ്ടതുള്ളു. അർ�
ത് ഥചമൽക്കാരമുള്ള പദ്യങ്ങൾ കുറയും. ശീെവാള്ളി
വളെരെയാന്നും എഴുതീട്ടില്ല. പേക്ഷ, എഴുതീട്ടുള്ളതു�
െകാണ്ടുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിനു സാഹിത്യേലാകത്തിൽ
ശാശ്വതമായ പ്രതിഷ്ഠ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ െകാല്ലം
െചല്ലുംേതാറും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത ഓേരാ പടവു്
ഉയരുകയായിരുന്നു. 37-ാമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചിെല്ല�
ങ്കിൽ ഇന്നു കാണുന്നവെയക്കാൾ അത്യധികം ഉൽകൃ�
ഷ്ടങ്ങളായ കൃതികൾ അേദ്ദഹത്തിനു നിർമ്മിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞിരുേന്നേന.

കൃതികൾ
ശീെവാള്ളിയുെട പ്രധാന കൃതികൾ (1) മദനേകതനച�
രിതം, (2) സാേരാപേദശശതകം (1072), (3) ദാത്യൂഹ�
സേന്ദശം (1072), (4) ഒരു കഥ (1074), (5) ദുസ്പർശാനാ�
ടകം (1075), (6) േഘാഷയാത്ര ഓട്ടൻതുള്ളൽ (1073-
ലും 1078-ലും) ഇവയാണു്. ഈ കൃതികളിൽ പത്തുേശ്ലാ�
കങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ സാേരാപേദശവും, ഇരുപ�
തു േശ്ലാകങ്ങളിൽ കൂടുതലില്ലാത്ത ദാത്യൂഹസേന്ദശ�
വുേമ സമ്പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ളു. ബാക്കിെയല്ലാം അസ�
മഗ്രങ്ങളാണു്. മദനേകതനചരിതം െകാടിയ വിരഹ�
െത്ത അനുസരിച്ചു് എഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പഴയ
കഥയാണു്. 142 േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ അതിൽ കവി
രചിച്ചിട്ടുള്ളു. സുപ്രസിദ്ധമായ സാേരാപേദശശതകം
സന്മാർഗ്ഗപ്രതിപാദകമാണു്. ദാത്യുഹസേന്ദശത്തിൽ
ഒരു “കിഴവച്ചാലിയച്ചാർ” പാലപ്പിള്ളിമലങ്കാട്ടിൽനി�
ന്നു െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന തെന്റ “ചാലിയ�
െപ്പണ്കിടാ”വിനു് ഒരു നത്തു മുേഖന അയയ് ക്കുന്ന
സേന്ദശമാണു് വിഷയം. സേന്ദശ കാവ്യങ്ങെള െപാ�
തുേവ അവേഹളനം െചയ്യുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് ശീ�
െവാള്ളി ആ കാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു്. ആ ഉേദ്ദശം േവണ്ട�
േപാെല ഫലിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ബീഭത് സമാണു രസം. ‘ഒരു
കഥ’ ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിെന്റ രീതി പിടിച്ചു് എഴുതീട്ടു�
ള്ളതാണു്. ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിൽ ഒരു ദീർഘമായ പീ�
ഠികയുള്ളതുേപാെല അതിലുമുണ്ടു്. കനകാകുരെമന്ന
പട്ടണത്തിൽ ധനേശഖരൻ എെന്നാരു രാജാവുണ്ടാ�
യിരുന്നു എന്നാണു കഥാഭാഗത്തിെന്റ ആരംഭം. അതു
പൂർത്തിയാക്കാത്തതു നന്നായി. വാരിേയടത്തു രാമൻ�
നമ്പൂരി യമരാജധാനി കണ്ടു തിരിെയ വരുന്നതാണു്
പീഠികയിെല പ്രതിപാദ്യം. അതു വളെര സരസമായിട്ടു�
ണ്ടു്. ദുസ്പർശാനാടകം എഴുതിയതു നാടകങ്ങെള െപാ�
തുെവ അപഹസിക്കുന്നതിനാണു്. മണ് ഠനായി അമ്പ�
ലത്തിെല അടിച്ചുതളിക്കാരി ദുസ്പർശ (െകാടുത്തുവ)
നായിക; ആനക്കാരൻ ഭല്ലാതകൻ നായകൻ; കരിങ്കു�
റിഞ്ഞിയും െപരുങ്കുറുമ്പയും സഖിമാർ; തുവരകൻ വയ�
സ്യൻ-ഇങ്ങെനയാണു് പാത്രങ്ങൾ. വിരഹിണിയായ
നായികെയ മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടു േതാഴിമാരുംകൂടി ചാണ�
കത്തിൽ മുക്കിയ പാളവിശറിെകാണ്ടു വീശുന്നു. ദുസ്പർശ
പാളമുറിയിൽ കരിക്കഷണംെകാണ്ടു പ്രിയതെന്റ ചിത്രം
വരയ് ക്കുന്നു. കവിയുെട േപർതെന്ന ‘ചിേത്തത്തു് അറ�
പ്പൻ’ എന്നാണുേപാലും.ബീഭത് സമാണു് അങ്ഗിയായ
രസം; ഹാസ്യം അങ്ഗവും. ഹാസ്യവിഡംബനമല്ല കവി
പ്രധാനമായി ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു േതാന്നുന്നു. ഭാ�
ഷാപദങ്ങളിൽ സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങൾ േചർക്കുന്നതു
ശീെവാള്ളിക്കു വളെര അേരാചകമാെണന്നു് അേനകം
പദ്യങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമങ്കം പകുതിയിൽ�
െവച്ചു് ഈ കൃതി മുറിഞ്ഞുേപാകുന്നു. േഘാഷായാത്ര
ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട പാദമുദ്രകെള
പിൻതുടരുകയും ആ ഉദ്യമത്തിൽ കുേറെയല്ലാം വിജയം
േനടുകയും െചയ് തിരിക്കുന്നു. ദുേര്യാധനൻ പാണ്ഡവസ�
ന്നിധിയിേലക്കു േഘാഷയാത്രയായി പുറെപ്പടുന്നതുവ�
െരയുള്ള കഥാംശേമ കവി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളു. ശീെവാള്ളി�
യുെട എഴുത്തുകൾ, മുക് തകങ്ങൾ, സമസ്യാപൂരണങ്ങൾ
മുതലായവയ് ക്കുള്ള ആസ്വാദ്യത അല് പെമാന്നുമല്ല;
സംസ്കൃതത്തിൽ കവനംെചയ്യുന്നതിനും കവിക്കു സാമാ�
ന്യപരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭാഷയിൽ, (7) 1064-ൽ
മൂകാംബിസ്ഥലമാഹാത് മ്യവും, (8) 1074-ൽ പാർവതീവി�
രഹം കാവ്യവും രചിച്ചു. അവയ് ക്കു ൈവശിഷ്ട്യെമാന്നും
കല് പിക്കുവാനില്ല. അവകൂടാെത അേത രീതിയിൽ േദ�
വീമാഹാത് മ്യം (േകാേലശ്വരീമാഹാത് മ്യം) എെന്നാരു
കൃതിയും ഇരുപതു ദശകങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
ഇനി ശീെവാള്ളിയുെട ഭാഷാകവിതയുെട സ്വരൂപെമ�
െന്തന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു പ്രദർശിപ്പി�
ക്കാം.

യമഭടന്മാർ:

“കക്കിച്ചൻതാടി, െചമ്പൻതലമുടി, തുറിയൻ–
കണ്ണു, മാക്കാച്ചിമൂക്കാ–
ക്കക്കപ്പല്ലാ, ക്കുരങ്ങിൻമുകർ, കയറു, വടി–
ക്കമ്പു, വൻകുമ്പചാട്ടം,
െപായ് ക്കാലൻകാൽ, കരിങ്കാെറതിർനിറ, മിവ േമ–
ല് പട്ടുേമല് പട്ടുേപാേയാ–
രേക്കാലം കണ്ടുേപായാലതു മതി ചുടല–
െപ്പാട്ടനും െഞട്ടിവീഴും.” (ഒരു കഥ)

“ചിന്തൂരം െതാട്ടു, ചിന്തും പ്രഭയുടയ മണി–
േക്കാപ്പണി,ഞ്ഞാളിമാേരാ–
െടേന്താ െചന്താമരക്കൺമുന െചറുതു െചരി–
ച്ചുച്ചരിച്ചും, ചിരിച്ചും,
െചന്താരമ്പൻ െചറുക്കുന്നതിനു െചറുതിര–
ച്ചില്ലി ചിന്നിച്ചുമത്തൻ–
ചന്തിെക്കട്ടും ചലിപ്പിെച്ചാരു തരുണി വരും–
പിട്ടു േനരിട്ടു കേണ്ടൻ.” (ഒരു കഥ)

“ദായാദപുത്രഗൃഹഭൃത്യധനാഭിമാന–
ജായാദിയിൽെക്കാതി വളർക്കുെമാരിപ്രപഞ്ചം
മായാവിലാസമയെമന്നു മനസ്സിലായി–
േപ്പായാൽക്കഴിഞ്ഞു പുനരായതു പുല്ലുേപാെല.”

(സാേരാപേദശശതകം)

“മദ്യച്ചാറിൻ മദെമാെടാരുനാൾ നമ്മളേന്യാന്യമങ്ഗം
മർദ്ദിേച്ചന്തും മദനസമരത്തിങ്കൽ നീ തിങ്കളാേസ്യ!
വർദ്ധിച്ചീടും മണെമാെടാരേധാവായു വിേട്ടാരുേനരം
ഛർദ്ദിച്ചിേല്ല തവ തനുവിൽ ഞാൻ

കള്ളകത്തുള്ളെതല്ലാം?”
(ദാത്യുഹസേന്ദശം)

“ഇരുപതു പട്ടിണി രേണ്ടകാദശി
മറുദിനെമഴുമുപവാസവുമായി
ഒരുമാസത്തിൽപ്പിേറ്റദ്ദിവസം
തരമായ് വന്നാലേന്നദ്ദിവസം
ഉരിേയാ നാഴിയുഴേക്കാ വീതം
വരിേയാ കാട്ടുകിഴേങ്ങാ കാേയാ
തരമാെയന്നാൽത്തിന്നുന്നവെരാരു
ശരേമല്ക്കുേമ്പാൾച്ചത്തുകിടക്കും.” (േഘാഷയാത്ര)

“സാധിേച്ചാ സാധുചിന്താമണിമഹിതമഹാ–
മന്ത്രസാരം മുറയ് ക്കാ–
രാധിേച്ചാ നീ നിതാന്തം തുഹിനകരകലാ–
ചൂഡകാന്താപദാന്തം,
േബാധിേച്ചാ െവണ്മണിക്ഷ് മാസുരവരകവിതൻ
ബ്രഹ് മരക്ഷസ്സുേകറി–
ബ്ബാധിേച്ചാ ബാധവിട്ടിങ്ങെന കവിതയിലീ–
മട്ടു േത കിട്ടിടുന്നു?” (ഒരു കവയിത്രിക്കു്)

“ആയതുേപാെല ഭവാെനന്നായതബുേദ്ധ!
പിശുക്കനാെണങ്കിൽ

ആയതു മതി മതി; ഞാനീ വായ തുറന്നില്ല; മിണ്ടിയതുമില്ല.”
(മലയാളപത്രാധിപർക്കു്)

“ഇനിക്കുമില്ലത്തഖിലർക്കുെമന്മാ–
നിനിക്കുമില്ലത്തെലാരിത്തിരിക്കും;
തനിക്കുമാ തങ്കഗിരീന്ദ്രപീന–
സ്തനിക്കുമാതങ്കമതില്ലയല്ലീ?” (പി. രാമൻ ഇളയതിനു്)

“കാലാരാതി കനിഞ്ഞിടുന്നതുവെരക്കാളും തപംെചയ്തു
തൽ–

േക്കാലംപാതി പകുെത്തടുെത്താരു കുളിർകുന്നിെന്റ
കുേഞ്ഞാമേന!

കാലൻവന്നു കയർത്തുനിന്നു കയെറൻ
കാലിൽക്കടന്നിട്ടിടും–

കാലത്താക്കഴുേവറിതൻ കഥ കഴിേക്കണം
മിഴിേക്കാണിനാൽ”

(േദവീസ്തുതി-മുക് തകം)
“കുന്നിക്കും കുറയാെത കുെന്നാടു കുശുേമ്പറും കുചം േപറിടും
കുന്നിൻനന്ദിനി! കുന്ദബാണനു കുലേക്കെസ്സാന്നു

പാസായതിൽ
ഒന്നാംസാക്ഷിണിയായ നീ കനിെവഴുംവണ്ണം

കടക്കെണ്ണടു–
െത്താെന്നന്നിൽെപ്പരുമാറേണ!െപരുമനത്തപ്പെന്റ

തൃെപ്പണ് െകാടി”
(േദവീസ്തുതി)

െവള്ളം െവണ്ണീർ വിഷം െവെണ്മഴു വരകരിേതാ–
ലാര്യവിത്താധിപൻ െതാ–

ട്ടുേള്ളാരീ നൽക്കൃഷിേക്കാപ്പുകളഖിലമധീ–
നത്തിലുണ്ടായിരിേക്ക

പള്ളിപ്പിച്ചയ് െക്കഴുന്നള്ളരുതു പുരരിേപാ!
കാടു െവട്ടിെത്തളിച്ചാ–

െവള്ളിക്കുന്നിൽക്കൃഷിെച്ചയ്യുക പണിവതിനും
ഭൂതസാർത് ഥം സമൃദ്ധം.”

“ശുദ്ധവിഢ്യാൻപറമ്പതിവെനെന്നാരു േപരു കിട്ടും”,
“സ്വാധ്യായക്കിണ്ടിെകാണ്ടാ വികൃതിയുെട തലയ് െക്കാന്നു
താങ്ങിെക്കാടുത്തു”, “അരവിന്ദബാണകലഹാപ്പീസിൽ
കമാനാപ് സരായ്”, “ജലരുഹാവാസെന്റ മാസംവെര”,
“കലാശം-കുന്തം പിടിച്ചു കുതികുത്തി മറിഞ്ഞുേപായി”,
“ഉെണ്ടാരു െവറുംെതെങ്ങൻപുറം താങ്ങുവാൻ”, “ഓട്ട�
ത്തിലരമാകാണി േനാട്ടം കണ്ടു നടന്നു ഞാൻ” തുട�
ങ്ങിയ അടക്കിയാലടങ്ങാെത തുള്ളിച്ചാടുന്ന െപാടി�
ൈക്കകെളപ്പറ്റി ഇവിെട വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. അക്കാര്യ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹം ഒരു കുട്ടിെവണ്മണിമഹൻതെന്ന.



8 തൃശ് ശൂർ ൈതക്കാട്ടു
നാരായണൻമൂസ്സതു് (1046–1083)

കുടുംബം
േകരളെമങ്ങും േകളിേകട്ടിട്ടുള്ള അഷ്ടൈവദ്യകുടുംബങ്ങ�
ളിെലാന്നാണു് പഴെനല്ലിപ്പുറത്തുൈതക്കാടു്. ആ കുടും�
ബക്കാർ ആദ്യകാലത്തു താമസിച്ചിരുന്നതു ബ്രിട്ടീഷ് മല�
ബാറിൽ എടക്കുളം തീവണ്ടിയാപ്പീസിനു സമീപമുള്ള
പഴെനല്ലിപ്പുറം എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു 981-ാമാണ്ടു
തീെപ്പട്ട െകാച്ചി ശക് തൻതമ്പുരാൻ അന്നെത്ത പഴെന�
ല്ലിപ്പുറത്തു മൂസ്സതിെന സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തൃ�
ശ്ശൂരിൽ വരുത്തി താമസിപ്പിച്ചു. ആ വഴിക്കാണു് തൃശ്ശൂർ
ൈതക്കാട്ടു് എന്ന ഇല്ലേപ്പർ അവർക്കു സിദ്ധിച്ചതു്. ഇള�
യിടത്തു ൈതക്കാടു് എന്നതു് മെറ്റാരു അഷ്ടൈവദ്യകുടും�
ബമാകുന്നു.

ചരിത്രം
നാരായണൻമൂസ്സതു തൃശ്ശൂർ ൈതക്കാട്ടില്ലത്തിൽ 1046-
ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ േരാഹിണീനക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവായ വാസുേദവൻമൂസ്സ�
തു് അയൂർേവ്വദത്തിെലന്നേപാെല തർക്കശാസ്ത്രത്തിലും
നിഷ്ണാതനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദ�
രന്മാരായ കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതിനും പരേമശ്വരൻമൂസ്സതിനുമു�
ള്ള ചികിത്സാപാടവവും ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല. അവർ�
മൂന്നുേപരും 1049-ാമാണ്ടു േമടമാസത്തിൽ മസൂരിദീന�
ത്താൽ മരിച്ചുേപായതിനാൽ ശിശുവായ നാരായണൻ�
മൂസ്സതു േകവലം അനാഥനായിത്തീർന്നു. താനും തെന്റ
ഒന്നരവയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള കനിഷ്ഠസേഹാദരിയും
മാതാവും പിതാമഹിയുമല്ലാെത ഇല്ലത്തു േവെറ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുടുംബേമാ ഋണബാദ്ധ്യതയിൽെപ്പട്ടു
നട്ടംതിരിയുകയുമായിരുന്നു. ആ അശരണാവസ്ഥയിൽ�
നിന്നു അവെരെയല്ലാം രക്ഷിച്ചതു അവരുെട ബന്ധു�
വായ അന്നെത്ത പിലാമേന്താൾ മൂസ്സതായിരുന്നു. ആ
മൂസ്സതു് 1078-ലാണു് മരിച്ചതു്. അേദ്ദഹം അവെര സ്വ�
ഗൃഹത്തിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി നാരായണൻമൂ�
സ്സതിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേവണ്ട ഏർപ്പാടു െചയ്തു.
േചന്ത്രവാരിയർ എെന്നാരാളായിരുന്നു ബാലപാഠങ്ങൾ
പഠിപ്പിച്ചതു്. പിന്നീടു് കുട്ടേഞ്ചരി അപ് ഫൻമൂസ്സതു ചില
മഹാകാവ്യങ്ങളും ഉപനയനാന്തരം അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയ�
വും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. 1056 മകരത്തിൽ മാതാവു മരിച്ചു.
1062-ാമാണ്ടു വയസ് കര ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സതി�
െന്റ പ്രഥമപുത്രിെയ പരിഗ്രഹിച്ചു ൈതക്കാട്ടില്ലത്തു െകാ�
ണ്ടുേപായി കുടിവച്ചു. പിന്നീടു നാരായണൻമൂസ്സതു സ്വഗൃ�
ഹത്തിൽത്തെന്ന സ് ഥിരമായി താമസിച്ചു ൈവദ്യവൃത്തി�
യിൽ ഏർെപ്പട്ടു. വളെര േവഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു
േകരളത്തിെല വിശിഷ്ടൈവദ്യന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു
സ്ഥാനം ലബ് ധമായി. അേതാടുകൂടി ഒരു ശാസ്ത്രിെയ
ഇല്ലത്തു താമസിപ്പിച്ചു് അലങ്കാരശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും സി�
ദ്ധാന്തകൗമുദിയും പഠിച്ചു. പലേരയും മൂസ്സതു ൈവദ്യശാ�
സ്ത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നല്ല ഒരു ൈവദ്യനും കവിയുമാ�
യിരുന്ന പി.െക. നാരായനൻനമ്പീശനും കീരംകുളങ്ങര
ചക്രപാണിവാരിയരും മറ്റും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യേകാ�
ടിയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. 1075-ാമാണ്ടു മകരത്തിൽ ആര്യൻ
നാരായണൻമൂസ്സതിെന്റ ദ്വിതീയപുത്രിേയയും വിവാഹം
െചയ്തു. 1083-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 24-ആംനു ലൂതവിഷ�
ബാധ നിമിത്തം മരിച്ചു.

കൃതികൾ
മൂസ്സതു സംസ്കൃതത്തിൽ (1) യാദവദാനവീയം കാവ്യവും,
ഭാഷയിൽ (2) സിന്ദൂരമഞ് ജരി, (3) കേപാതസേന്ദശം,
(4) നളചരിതം എന്നീ കാവ്യങ്ങളും, (5) ശൃങ്ഗാരമണ്ഡ�
നം ഭാണവും, (6) വിരാധവധം ആട്ടക്കഥയും രചിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇവയിൽ ചിലെതല്ലാം അപൂർണ്ണങ്ങളാണു്. (7)
കവിതാവലി, (8) അത്തച്ചമയം കുറത്തിപ്പാട്ടു്, (9) സം�
ബന്ധവിലാസം തുള്ളൽ ഈ കൃതികൾ പ്രധാനങ്ങളല്ല.
സിന്ദൂരമഞ് ജരി ഒരു ൈവദ്യഗ്രന്ഥമാണു്. അതിൽ െവ�
ള്ളി, െചമ്പു്, ഇരുമ്പു്, ഗന്ധകം, അഭ്രം, രസം മുതലായവ
നീറ്റിെയടുത്തു ചൂർണ്ണമാക്കി ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള
വിധികൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂസ്സതിെന്റ ഭാഷാക�
വിതയ് ക്കു െപാതുേവ നല്ല പ്രസാദവും ഒഴുക്കും, േവണ്ട
ദിക്കിൽ ഗാംഭീര്യവുമുണ്ടു്. ഭാണത്തിൽനിന്നുമാത്രം രണ്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. ഒരു െകാമ്പനാന:

“ചാഞ് ചല്യം കലരുന്ന പുഷ് കരസഹാ–
യത്താൽ നേളാൽപാടനം
താൻ െചയ്യാൻ തുനിയുന്നു; ഹന്ത! കലിേയാ?
നാലുണ്ടു പാദങ്ങളും
തഞ്ചും പ്രാസവുമുണ്ടു പാർക്കിലധുനാ
നല് പദ്യേമാ? ൈവദ്യേനാ
വാഞ് ഛിക്കുംപടി ബൃഹണം പുനരിതാ
െചയ്യുന്നു ദന്താവളം.”

ഒരു സുന്ദരി:
“കൂേറാടുർവശി വാശി വിട്ടടി െതാഴും, രംഭയ് െക്കഴും

ഡംഭുടൻ
തീരും; േമനകതെന്റ േമനി കുറയും; നാണിച്ചിടും വാണിയും;
മാരേപ്രയസിമത് സരം െവടിയു;മഗ്ഗൗരിെക്കഴും ഗൗരവം
തീെരേപ്പായിടു; മാഴിമാതഴൽ മുഴുത്താഹന്ത! േകഴും ദൃഢം.”

ഒരു സംസ്കൃതേശ്ലാകം:

“േദവി! പ്രാജ് ഞാഃ പ്രിയേസ്ത പശുപതിരിതി ശം–
സന്തി േനദം പ്രമാദാ–
ദാദായാർദ്ധം തു യസ്യാസ് മ്യഹമിഹ കൃതകൃ–
േത്യതി യന്മന്യേസ ത്വം
സർവസ്വം സർവഥാപി പ്രണയിന ഉപഗൃ–
ഹ് ണാതി മുഗ് േദ്ധ! വിദഗ് േദ്ധ–
ത്യുക് േത ശ്രീനാരേദന ക്ഷിതിധരദുഹിതുഃ
പാതു സവ്രീഡഹാസഃ.”
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കുടുംബം
ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയുെട മൂലകുടുംബം മലബാറിൽ െവ�
ട്ടത്തുനാടു െപാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ തൃപ്രേങ്ങാട്ടംശം
െപായിലിേശ്ശരി േദശത്തു് ആലത്തൂർഗ്രാമത്തിൽെപ്പ�
ട്ട കറുത്തപാറയില്ലമാണു്. ഈ ഇല്ലം ഇേപ്പാൾ ഭാഗം�
പിരിഞ്ഞു രണ്ടായി നിലനിന്നുേപാരുന്നു. െതേക്കടത്തു
ഭട്ടതിരിപ്പാട്ടിെല കുടുംബത്തിൽ സ് മാർത്തക്രിയകൾ
നടത്തുന്നതിനുേവണ്ടി കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാ�
ജാവു െവട്ടത്തുനാട്ടുനിന്നു കറുത്തപാറ, പുത്തൂർ എന്നീ
രണ്ടില്ലങ്ങളിെല നമ്പൂരിമാെര വരുത്തി അവർക്കു കുട�
മാളൂരിൽ ഗൃഹങ്ങളും കരെമാഴിവായി വസ്തുക്കളും ദാനം�
െചയ്തു. അേതാടുകൂടി െതേക്കടത്തുമനയ് ക്കെല ഈശ്വ�
രേസവയും കറുത്തപാറയില്ലേത്തക്കു സിദ്ധിച്ചു. ആ
വഴിക്കാണു് ദാേമാദരൻനമ്പൂരി കുടമാളൂരിൽ താമസി�
ക്കാൻ ഇടയായതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു പൂർവപുരു�
ഷെന കറുത്തപാറ അനുഷ്ഠാനം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ
സ് മാർത്തഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രേണതാെവന്ന നിലയിൽ
നമുക്കറിവുണ്ടു്.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ദാേമാദരൻനമ്പൂരി കുടമാളൂരുള്ള കറുത്തപാറയില്ല�
ത്തിൽ 1021-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാ�
വു രാമൻേചാമാതിരിയും മാതാവു സാവിത്രി അന്തർജ്ജ�
നവുമായിരുന്നു. കറുത്തപാറ ഇല്ലക്കാർ ഋേഗ്വദികളും
ആശ്വലായനസൂത്രാനുവർത്തികളുമാണു്. രാമൻ നമ്പൂ�
രിയുെട പത് നി സാവിത്രി അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ ഗൃഹം
കുടമാളൂർ കറുേത്തടത്തുമനയ് ക്കലാണു്. ദാേമാദരൻന�
മ്പൂരിയുെട പല കൃതികളിലും താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാ�
കം കാണാം.

“െസൗമിത്രിശ്രീഹനുമത് സഹിതരഘുവരൻ
കാത്തുവാഴും ദ്വിേജന്ദ്ര–
ഗ്രാമത്തിൽെപ്പട്ട കൃേഷ്ണാപലനിലയസമുൽ–
ഭൂതി ദാേമാദരാഖ്യൻ
സാവിത്രീരാമകർമ്മിപ്രിയസുതനവനീ–
േദവനംേഭാജചക്ഷു–
ർേദ്ദവശ്രീപാദേസവാകൃതമതി കവിതാ–
കാമിനീകാമുകൻേപാൽ.”

ബാല്യത്തിൽ കാവ്യങ്ങൾ തൃപ്രേങ്ങാട്ടു കിഴേക്കപ്പുല്ലത്തു
ശങ്കരൻമൂസ്സതിേനാടു് അഭ്യസിച്ചു. അക്കാലത്തു െതേക്ക�
ടത്തുമനയ് ക്കൽ നാരായണൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടു് എന്നു് ഒരു
പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അേന്തവാസിയായി തർക്കവും േവദാന്തവും പടുേതാൾ
നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല സന്നിധിയിൽനിന്നു വ്യാകരണവും പഠി�
ച്ചു. ഋഷിനമ്പൂരി മെറ്റാരു ഗുരുവായിരുന്നു. ഇതിഹാസ�
പുരാണങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ ജ് ഞാനം േനടി.
പുരാണപാരായണം, കവിതാനിർമ്മാണം ഇവയായി�
രുന്നു ൈദനംദിനകൃത്യങ്ങൾ. ഉത്രംതിരുനാൾ മാർത്താ�
ണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ പ്രധാനേസവകന്മാരിൽ
ഒരാളായിരുന്ന കുടമാളൂർ വിളായിേക്കാട്ടില്ലത്തു് ഇര�
വി നമ്പൂരിയുെട പൗത്രിെയന്നാണു് വിവാഹംെചയ്തതു്.
ഒരു സ്ത്രീസന്താനേമ ആ ദാമ്പത്യഫലമായി ജനിച്ചുള്ളു.
വന്ധ്യയായ ആ അന്തർജ്ജനം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന�
തായി അറിയുന്നു.

അനന്തരജീവിതം
ദാേമാദരൻനമ്പൂരി ഒരു സഞ്ചാരപ്രിയനായിരുന്നു. േക�
രളത്തിെല പല രാജകുടുംബങ്ങളുേടയും സൽക്കാരം
സ്വീകരിച്ചു് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുെട പ്രീതിക്കു പാത്രമാ�
യി ഓേരാ ദിക്കിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകാഴിേക്കാട്ടു മാന�
വിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു മുഖ്യപുര�
സ് കർത്താവായിരുന്നു. അേദ്ദഹം സഹൃദയസമാഗമം
എന്ന േപരിൽ നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന വിദ്വത് സദസ്സിൽ
കറുത്തപാറയും ഒരംഗമായിരുന്നു. “അധീതതർക്കവ്യാ�
കരണാലങ്കാരപ്രകരണഃ” എന്നു് ആ സദസ്സിെന്റ ഒരു
സേമ്മളനവിവരണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. പു�
തിയേകാവിലകത്തു കുട്ടിേയട്ടൻതമ്പുരാനും നമ്പൂരിയു�
െട േപരിൽ വളെര വാത് സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. താെഴ�
ക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ ചതുർത് ഥപാദം പുന്നേശ്ശരി
നമ്പിയും പ്രഥമപാദം വാസുണ്ണിമൂസ്സതും ദ്വിതീയപാദം
ഏട്ടൻതമ്പുരാനും തൃതീയപാദം നമ്മുെട കവിയും െപെട്ട�
ന്നുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയതാണു്.

“േഗയാതിനിർമ്മലയേശായുതകൃഷ്ണഭൂപ–
മായാവിഹീനവചനാമൃതപാനേലാഭാൽ
ഛായാസേമതമണിമഞ്ചവിേലാകനാദ്വാ
ഭൂയാനയം ന വിദിതസ്സമയാതിപാതഃ.”

െകാച്ചി മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ അന്നു രണ്ടാംമുറയാ�
യിരുന്ന മങ്കുഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ആജ്ഞയനുസരിച്ചാ�
ണു് രുൿമിണീസ്വയംവരം മണിപ്രാളകാവ്യവും അക്ഷ�
യപാത്രവ്യാേയാഗവും രചിച്ചതു്. “എൻമങ്കുത്തമ്പുരാൻ�
തന്നുടയ ബഹുലമാം കല് പനാൈവഭവത്താൽ” എന്നു്
ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത കൃതിയിലും “പൂമാനിനിയ് ക്കു ശരി�
യാെയാരു മങ്കുരാജ്ഞിക്കീമാതിരി പ്രഭുചരിത്രമഭീഷ്ടമ�
േല്ലാ” എന്നു രണ്ടാമെത്ത കൃതിയിലും പ്രസ്താവിച്ചുകാണു�
ന്നു. കുടമാളൂരിൽെവച്ചാണു് െവണ്മണിമഹനുമായി പരി�
ചയെപ്പടുവാൻ ഇടവന്നതു്. 1057-ൽ മുറജപക്കാലത്തു
തിരുവനന്തപുരത്തു േപായി മുറജപപ്രബന്ധം രചിച്ചു രാ�
ജസമ്മാനം വാങ്ങുകയുണ്ടായി. മരണം 1073-ാമാണ്ടു
കർക്കടകമാസം 10-ആംനുയായിരുന്നു.

കൃതികൾ
ദാേമാദരൻനമ്പൂരി സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും കൃ�
തികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ (1) അക്ഷയപാത്ര�
വ്യാേയാഗം, (2) കുലേശഖരവിജയം നാടകം, (3) മന്ദാര�
മാലികാവീഥി, (4) വിഷ്ണുഭുജംഗപ്രയാതം എന്നിവയും, ഭാ�
ഷയിൽ (5) രുൿമിണീസ്വയംവരം മണിപ്രവാളകാവ്യം,
(6) മുറജപപ്രബന്ധം (സംസ്കൃതവും മലയാളവും േചർന്ന�
തു്), (7) അക്ഷയപാത്രവ്യാേയാഗം, (8) അഭിമന്യുത് ഭവം
നാടകം, (9) കൃഷ്ണാർജ്ജുനം അഥവാ കംസനാടകം,
(10) ബാലധ്രുവചരിതം നാടകം, (11) അജാമിളേമാക്ഷം
നാടകം, (12) രുൿമിണീപരിണയം നാടകം, (13) കാമാ�
ക്ഷീേശഖരം നാടകം എന്നിവേയയും കുറിച്ചു് അറിയാം.
ഇവകൂടാെത െചമ്പകേശ്ശരി രാമൻതമ്പുരാനും അേദ്ദഹ�
വും േചർന്നു ദൂതഘേടാൽക്ക്കചം എെന്നാരാട്ടക്കഥ
ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതു് അപൂർണ്ണമാണു്. അക്ഷയ�
പാത്രം സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും രചിച്ചിട്ടുെണ്ട�
ന്നു് ഈ പട്ടികയിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.
ആ വ്യാേയാഗത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ സൂത്രധാരൻ
നടിേയാടു ദാേമാദരകവി സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയി�
ലും പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിരിെക്ക “അപ്രധാനമായ
ഭാഷാനാടകെത്ത ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധം െചയ്യുവാൻ
എന്താണു് കാരണം?”എന്നു േചാദിക്കുകയും അതിനു
സൂത്രധാരൻ,

“തന്വംഗിമാർകുലമേണ! യജമാനെനക്കാൾ
മുന്നം നടപ്പതു മുറയ് െക്കാരു ശിഷ്യനേല്ല?
എന്നല്ല സൂര്യഭഗവാനുെട മുൻപു െപാന്നിൻ–
കുന്നിന്നുേമലരുണെനത്തുക നിത്യമേല്ല?”

എന്നു മറുപടി പറയുകയും െചയ്യുന്നു. ഏേഴാളം ഭാഷാ�
രൂപകങ്ങൾ എഴുതീട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവെയാന്നും വളെര
െമച്ചെമന്നു പറയുവാനില്ല. എന്നാൽ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ�
ക്കു് അനിതരസുലഭമായ സ്വാരസ്യം കാണ്മാനിെല്ലന്നുമി�
ല്ല. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒന്നുേപാെല നല്ല ഓജ�
േസ്സാടും ഒഴുേക്കാടുംകൂടി കവനംെചയ്യുവാൻ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു സാധിക്കുമായിരുന്നു; എന്നാൽ േവണ്ടിടേത്താ�
ളം നിഷ് ക്കർഷ അവയിൽ െചലുത്തീട്ടില്ല. ആദ്യകാല�
െത്ത ഒരു കൃതിയാണു് രുൿമിണീസ്വയംവരംകാവ്യം.
അതിൽ സംസ്കൃതവിഭക് ത്യന്തങ്ങളായ പദങ്ങൾ അധി�
കമായി പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം
േനാക്കുക:

“കൃഷ്ണാപായവിശങ്കുെകാണ്ടുടനുടൻ െഞട്ടിക്കരെഞ്ഞത്രയും
കഷ്ണിക്കും പ്രണയാന്ധതാതജനനീമാതാമഹാദീൻ

ക്രമാൽ
വൃഷ്ണീെനാെട്ടാഴിയാെതകണ്ടു െമാഴിെകാണ്ടാശ്വാസ്യ

നീലാംബരൻ
േദാഷ്ണാലിംഗ്യ വിേയാഗകാതരമതിം െചാന്നാനിദം

േരവതീം.”

പിന്നീടു് ആ ഭ്രമം ക്രേമണ കുറഞ്ഞു ബാലധ്രുവചരിതവും
മറ്റും എഴുതുേമ്പാൾ ഏകേദശം പുതിയരീതിയിലുള്ള ഭാ�
ഷാൈശലിതെന്ന സ്വീകരിച്ചു. അതിൽ അങ്ങിങ്ങു െവ�
ണ്മണിച്ഛായ കാണുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും തനി െവണ്മണിരീ�
തിെയന്നുപറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. ആെകക്കൂടി േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ അക്കാലെത്ത േമേലക്കിടയിലുള്ള കവികളു�
െട കൂട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനും ഒരു സ്ഥാനത്തിനവകാ�
ശമുെണ്ടന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
ഇനി കറുത്തപാറയുെട ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തി�
ക്കാണിക്കാം.

“ഹേര! കൃഷ്ണ! േഗാവിന്ദ! ൈവകുണ് ഠ! വിേഷ്ണാ!
മുരാേര! സദാനന്ദ! േഗാവിന്ദമൂർേത്ത!
പരാധീനവൃത്തർക്കു തൃപ്പാദമല്ലാ–
െതാരാധാരമിേല്ല നമേസ്ത! നമേസ്ത!”

(അജാമിളേമാക്ഷം)
“േഘാരാപസ് മാരഭൂതപ്രകൃതിവികൃതിയാം
പൂതനാഖ്യപ്പിശാചിൻ
ധാരാളം വീർത്തുകുത്തും മൂലകളിലുരുളും
േക്ഷ്വളസാരങ്ങെളല്ലാം
േനേര വൻകാട്ടുതീയാം െചറിെയാരു വയറിൽ–
േച്ചർത്തവൻ ധൂർത്തനീയാ–
ളാരാകും കാറണിേഞ്ഞാൻ െകാടിയ കടുനേലാ
ധൂമേകതുക്കിടാേവാ?”

(കംസനാടകം-മുഷ്ടികൻ കൃഷ്ണെനക്കണ്ടിട്ടു്)
“കാലിൽെപ്പാന്നിൻചിലമ്പിട്ടരമണിയുമണി–
ഞ്ഞങ്ങുമിങ്ങും നടപ്പും
ബാലത്വം വിട്ടു തായയ് ക്കുടയ കുളുർമുല–
െക്കട്ടിെലാട്ടിക്കിടപ്പും
പീലിെക്കട്ടിൻെപാടിപ്പും മധുരമധരബിം–
ബത്തിേലറും തുടിപ്പും
ലീലാപാംഗപ്പടിപ്പും കനകമയെഞറി–
പ്പട്ടുടപ്പും െവടിപ്പും.” (കംസനാടകം)

“എളുപ്പം ചമയ് ക്കുന്ന മായാപ്രപഞ്ച–
ക്കളിപ്പന്തടിക്കുന്ന ലീലാമനുഷ്യൻ
കുളിർക്കുന്ന കാരുണ്യനീർെകാണ്ടു നിങ്ങൾ–
ക്കിളക്കം വരാതിഷ്ടേമകീടുെമന്നും.”

(ബാലധ്രുവചരിതം)
“േമാടിെക്കാട്ടല്ല ചഞ്ചജ്ജടമുടി ഭസിതം
േഗാപിയും നല്ല െവള്ള–
ത്താടിെക്കട്ടും തരത്തിൽക്കടിപിടി കലഹി–
പ്പിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗേമാർത്തും
കൂെടക്കൂെട ത്രിേലാകം മുഴുവനരമണി–
ക്കൂറിനുള്ളിൽ ക്രമത്താ–
േലാടിച്ചാടിക്കടക്കും മുനിയുെട വരവു–
ണ്ടിദ്ദിനം ദുർദ്ദിനം േമ.”

(അക്ഷയപാത്രം-നാരദെനപ്പറ്റി
കൗണ്ഡിന്യൻ)

“പടുതരനരകാന്ധകൂപമേധ്യ
ചടപടധീം മറിയാെതകണ്ടിരിപ്പാൻ
കടലൂെട മകളായ കുട്ടിെയെച്ച–
ന്നടെവാടു േവട്ടവെനബ് ഭജിെക്കേടാ താൻ.”

(മുറജപപ്രബന്ധം)

ഒരു സംസ്കൃത മുക് തകം
ഇതു കവി 15-ാമെത്ത വയസ്സിൽ തീവണ്ടിെയക്കുറിച്ചു്
ഉണ്ടാക്കിയതാണു്.

“അദ്രാക്ഷം ചക്രവാതപ്രദലിതവസുധാ–
മണ്ഡലം, ഡിണ്ഡിേമാദ്യ–
ദ്ധ്വാനം ഹൂണീമുഖാദ്യാരുണനളിനമഹാ–
ദാമപുഷ്യദ് ഗവാക്ഷം,
അേന്യാേന്യാദ്യത് സളാഗീബഹുമതിരചിതാ–
ഡംബേരാദരഹൂണം
സാേമാദം ധൂമയന്ത്രപ്രകടിതശകുടം
നാമ ഭൗമം വിമാനം.”



10 െപട്ടരഴിയത്തു വലിയ രാമനിളയതു്
(1042–1110)

ജീവചരിത്രം
െപട്ടരഴിയത്തില്ലം മുൻപു സ് ഥിതിെചയ് തിരുന്നതു് മല�
ബാറിൽ െപാന്നാനിത്താലൂക്കു് ഇടക്കുഴിയുരംശത്തിലാ�
യിരുന്നു. രാമനിളയതിെന്റ അച്ഛൻ വാസുേദവനിളയ�
തായിരുന്നു കുടുംബത്തിെല കാരണവർ. അേദ്ദഹം തൃ�
ശ്ശിവേപരൂർ കണിമങ്ഗലത്തിനടുത്തുള്ള െവമ്പള്ളിയി�
ല്ലത്തു് ഇട്ടിവാസു ഇളയതിെന്റ പ്രഥമപുത്രിയായ ഉണ്ണി�
മായ അന്തർജ്ജനെത്ത വിവാഹം െചയ്തു. അവരുെട
ആദ്യെത്ത പുത്രനായ രാമനിളയതു് ആ ഇല്ലത്തിൽ
1042-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിൽ പൂയം നക്ഷത്ര�
ത്തിൽ ജനിച്ചു. വാസുേദവനിളയതു് 1047-ൽ ചാവക്കാട്ടു
‘ചക്കക്കണ്ട’ക്കടവിനടുത്തു് ഒരു പുതിയ ഗൃഹം പണി�
യിച്ചു െപട്ടരഴിയത്തു കുടുംബെത്ത അവിെട മാറ്റിത്താമ�
സിപ്പിച്ചു. പഴയരീതിയിലുള്ള പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസവും
പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വളെര താണ ക്ലാസ്സുകളിൽനിന്നു കി�
ട്ടാവുന്ന കഷ്ടിപിഷ്ടി പഠിത്തവുമല്ലാെത മറ്റു യാെതാരു
തരത്തിലുള്ള വിജ് ഞാനവും ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു നമ്മുെട
കവിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അേപ്പാേഴക്കു നല്ല കാര്യസ്ഥെന�
ന്നു െപാതുജനസ്സമ്മതി േനടിയിരുന്ന വാസുേദവനിള�
യതിനു കടം വർദ്ധിച്ചു് അതിെന്റ ഫലമായി കാരാഗൃ�
ഹവാസം അനുഭവിയ് േക്കണ്ടിവരികയും തന്നിമിത്തം
നമ്മുെട രാമനിളയതിനു യൗവനാരംഭത്തിൽത്തെന്ന
കുടുംബത്തിെന്റ സംരക്ഷണഭാരം ൈകേയേല്ക്കണ്ടിവ�
രികയും െചയ്തു. 1062 മുതൽ മരണംവെര ഏെറക്കുെറ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖം അനുഭവിച്ചു േലാകയാത്ര െചേയ്യണ്ട ദുർവി�
ധിയാണു് അേദ്ദഹെത്ത അഭിമുഖീകരിച്ചതു്. എന്നാൽ
ആ വിഷാദാത് മകത യാെതാന്നും മറ്റുള്ളവേരാടുള്ള
െപരുമാറ്റത്തിേലാ രചിക്കുന്ന കൃതികളിേലാ പ്രതിഫലി�
ക്കാെതയിരിക്കത്തക്ക ശാന്തമായ മേനാവൃത്തി അേദ്ദ�
ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഫലിതമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ രസനയുേടയും തൂലികയുേടയും വ്യാപാരം. തന്നി�
മിത്തം ഒട്ടുവളെര പുരസ് കർത്താക്കന്മാേരയും സുഹൃ�
ത്തുക്കേളയും അേദ്ദഹത്തിനു സമ്പാദിയ് ക്കുവാൻ സാ�
ധിച്ചു. േലാകപരിചയം വർദ്ധിപ്പിയ് ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
അേദ്ദഹം ഉത് സവാേഘാഷങ്ങളിലും സാഹിത്യസ�
േമ്മളനങ്ങളിലും സന്നിഹിതനായി. തൃശ്ശൂർപൂരം, െപ�
രുവനത്തുപൂരം, ആറാട്ടുപുഴപൂരം, െകാടുങ്ങല്ലൂർ താല�
െപ്പാലി മുതലായ വിേശഷസന്ദർഭങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം
ഏതാണ്ടു നിത്യെനേപ്പാെല കടന്നുകൂടും. അവിടങ്ങളിൽ
െചന്നുേചരുന്ന പണ്ഡിതന്മാേരയും കവികേളയും സര�
സകൃതികൾെകാണ്ടും സംഭാഷണചാതുരിെകാണ്ടും
വശീകരിയ് ക്കും. അങ്ങെനയാണു് അേദ്ദഹം െകാടു�
ങ്ങല്ലൂർ കവീശ്വരന്മാരുെട-പ്രേത്യകിച്ചു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ�
തമ്പുരാെന്റ-വിേശഷവാത് സല്യത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചതു്.
നാടകഭ്രമം കലശലായിരുന്ന കാലത്തു ശാകുന്തളം,
ഉത്തരരാമചരിതം മുതലായ നാടകങ്ങളിൽ സ്ത്രീേവഷം�
െകട്ടി നിപുണമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇളയതിെന്റ
പുരശ് ചാരികളിൽ പ്രഥമഗണനീയനായിരുന്നു വളെര�
ക്കാലം ഗുരുവായൂർ േദവസ്വം മാേനജരായിരുന്ന േമ�
േലപ്പുറത്തു േകാന്തിേമേനാൻ. അേദ്ദഹെത്ത ആശ്രയി�
ച്ചു പെത്താൻപതുെകാല്ലം ഗുരുവായൂരിൽ താമസിച്ചു.
1099-ാമാണ്ടാണു് േകാന്തിേമേനാൻ മരിച്ചതു്. ഇളയ�
തു് 1062-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു് തൃപ്പറയാറ്റുേക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു്
ആറുനാഴിക െതക്കുള്ള ൈകപ്പമംഗലം എന്ന േദശത്തു
കണ്ണംകുളത്തു ബ്ലാഹയില്ലത്തു വാസുേദവനിളയതിെന്റ
മകൾ സാവിത്രി എന്ന കന്യകെയ േവളികഴിച്ചു. ആ
ഇളയതിെന്റ അച്ഛെന്റ അമ്മാത്തുമുത്തച്ഛനായിരുന്നു
സാക്ഷാൽ മച്ചാട്ടിളയതു്. ആ ദമ്പതികളുെട ദ്വിതീയ�
പുത്രനാണു് െചറിയ രാമനിളയതു്. അേദ്ദഹം 1015-ൽ
ജനിച്ചു. പിതാവിെന്റ കവനപാരമ്പര്യം പ്രശസ്തമായ
രീതിയിൽ പാലിച്ചിരുന്നു. 1110-മാണ്ടു കർക്കടമാസം 6-
ആംനുയായിരുന്നു വലിയ രാമനിളയതിെന്റ നിര്യാണം.
വാതമാണു് മരണേഹതുകമായിത്തീർന്ന േരാഗം.

കവിതാരീതി
ഒരു യഥാർത് ഥകവിക്കു വാസനാൈവഭവംെകാണ്ടുമാ�
ത്രം സമഞ് ജസമായ രീതിയിൽ സഹൃദയഹൃദയാഹ്ലാ�
ദനംെചയ്യുവാൻ സാധിക്കുെമന്നുള്ളതിനു മെറ്റാരു മക�
േടാദാഹരണമാണു് വലിയ രാമനിളയതിെന്റ സാഹിതീ�
വ്യവസായം. സംസ്കൃതം അേദ്ദഹം അഭ്യസിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു
നാം കണ്ടുവേല്ലാ. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത വാ�
യിച്ചാൽ അതു് ആരും ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അക്കാലെത്ത
കവിമുഖ്യന്മാരുെടയിടയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ആർക്കും
അഭികാമ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുണ്ടായിരുന്നതു്. കവി�
താവിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാർഗ്ഗദർശി എന്നു
പറേയണ്ടതു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെനയാണു്. സമുചി�
തങ്ങളായ ഭാഷാപദങ്ങളുെട സന്നിേവശനത്തിൽ ഇള�
യതു് തമ്പുരാനു് ഏെറക്കുെറ സമസ് ക്കന്ധനായിരുന്നു.
ശയ്യാസുഖം അേദ്ദഹത്തിെന്റകൃതികൾക്കു അഭംഗുരമാ�
യുണ്ടു്.ദ്രുതകവിതയിലും അേദ്ദഹം പിേന്നാക്കമായിരു�
ന്നില്ല. മലയാളവാക്കുകെളെക്കാണ്ടു േശഷാലങ്കാരം
െപാടിപാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു വിരുതു് അേദ്ദഹത്തിനു പ്ര�
േത്യകിച്ചും സ്വാധീനമായിരുന്നു. നിരർത്ഥകപദങ്ങൾ�
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു ൈകകാര്യംെചേയ്യണ്ടിവന്നി�
ട്ടിെല്ലന്നു പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതുണ്ടു്. ഏതാനും ചില
ചില്ലറക്കൃതികളും കുേറ മുക് തകങ്ങളുമല്ലാെത അേദ്ദഹം
ഒന്നും എഴുതീട്ടില്ല. അവയിൽത്തെന്ന പലതും സൂക്ഷിച്ചു�
വയ് ക്കണെമന്നു നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നതിനാൽ നശി�
ച്ചുേപായിട്ടുണ്ടു്. ബാക്കിയുള്ളവയിൽനിന്നാണു് നമുക്കു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഭാവം നിർണ്ണയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്ന�
തു്. പേക്ഷ അതുെകാണ്ടു് നമ്മുെട ആവശ്യം ധാരാളം
നിറേവറുന്നതുമാണു്.

കൃതികൾ
(1) അംേബാപേദശം, (2) ഒരു സ്വപ് നം, (3) ഒരു മിടു�
ക്കൻ, (4) കുേചലവൃത്തം എന്നീ ലഘുകാവ്യങ്ങളും, (5)
ശംബരവധം, (6) പാഞ്ചാലീവസ്ത്രാേക്ഷപം എന്നീ വഞ്ചി�
പ്പാട്ടുകളും, (7) വസ്ത്രാപഹരണം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു�
മാണു് ഇളയതിെന്റ മുൻകൃതികൾ. േശഷെമല്ലാം പലവ�
കയിൽ ഉൾെപ്പടുത്താം. കുേചലവൃത്തമാണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു്. പേക്ഷ, അതു് ഒരപൂർണ്ണ�
കൃതിയാണു്. ആദ്യെത്ത 48 േശ്ലാകങ്ങളിൽ കുേചലൻ
ദ്വാരകയ് ക്കു പുറെപ്പടുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നതുവെരയുള്ള ഭാ�
ഗംമത്രേമ അടങ്ങുന്നുള്ളു. അതിനപ്പുറം കവി ആ ഗ്രന്ഥ�
രചന തുടർന്നുെകാണ്ടുേപായതായി കാണുന്നില്ല. ഇള�
യതിെന്റ അംേബാപേദശത്തിനു മറ്റു കവികളുെട ആ
േപരിലുള്ള കൃതികളിൽനിന്നു് ഒരു അഭിനന്ദനീയമായ
വ്യത്യാസമുള്ളതു് അതിൽ േവശ്യാവൃത്തിയല്ല, സദാചാര�
മാണു് പ്രതിപാദ്യം എന്നുള്ളതാണു്. ഒരു സ്വപ് നത്തിൽ
നായിക, നായകൻ പരസ്ത്രീസക് തനാെണന്നു സ്വപ് നം
കാണുന്നതും ഉണർന്നേപ്പാൾ തെന്റ ഭ്രമം നിർമ്മൂലമാ�
െണന്നറിഞ്ഞു ലജ്ജിക്കുന്നതുമാണു് വിഷയം. ‘ഒരു മി�
ടുക്കൻ’ എന്ന കൃതിയിൽ നടുമുല്പാട്ടുനമ്പൂരി എന്ന വിരു�
തൻ ഒരു അറുപിശുക്കൻ നമ്പൂരിെയ തക്കിടിവിദ്യെകാ�
ണ്ടു േപടിെപ്പടുത്തി അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു് ഒരു േനരെത്ത
ആഹാരം പിടിച്ചുവാങ്ങുന്നു. ‘വസ്ത്രാപഹരണം ബാലകൃ�
ഷ്ണേനയും േഗാപികമാേരയും കുറിച്ചുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ
ഭാഗവേതാപാഖ്യാനെത്ത ഉപജീവിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ളതാ�
ണു്. ഇളയതിെന്റ പാട്ടുകൾക്കു സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ
രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളുെട െമച്ചം ൈകവന്നിട്ടില്ല. പ്രാസ�
ദന്തുരമായ പാഞ്ചാലീവസ്ത്രാേക്ഷപമാണു് ഉള്ളതിൽ
േഭദം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

“വാട്ടം തരുന്ന കടുവാർത്ത െചവിക്കകത്തു
േകട്ടമ്പരന്നു മമ കണ്ണിണ മഞ്ഞളിച്ചു
േകാട്ടം പിണഞ്ഞു കരളി,ന്നതു േപാര; േചാര–
േയാട്ടം മുടങ്ങി;യടിയൻ പിടിയാെതയായി.”

(ആേരാഗ്യസ്തവം)
“േപരിന്നുേപാലുമുരിെനല്ലിനു േപാന്ന കണ്ടം
േപരിൽപ്പതിഞ്ഞറിവു ഭൂസുരനില്ല പേണ്ട;
പാരിന്നകത്തു െപാറുതിെക്കാരു മാർഗ്ഗമില്ലാ–
േത്താരിൽക്കുേചലെനതിരെന്നാരു മർത്ത്യനില്ല.

കാേത്താളുമക്കമലേലാചനെനന്നുറച്ചു
കാൽേത്താരയും തടവു വന്നുെപടാെത നിത്യം
ഓേത്താതി നൽത്തനു െമലിഞ്ഞധികം ചുളിഞ്ഞു–
ള്ളാേത്താെലാെടാത്തുമവനീവിബുധൻ വസിച്ചു.

മാറ്റിത്രയുെള്ളാരു പവിത്രത കഷ്ടമീറൻ
മാറ്റില്ലതിെന്നാരു മുറിത്തുണിേപാലുമില്ല;
മാറ്റിത്തെമന്തു പറേയണ്ടതു്? രണ്ടു േനര–
മാറ്റിൽക്കുളിക്കു,മതുതെന്ന പിഴിഞ്ഞുടുക്കും.

േചാറ്റിെന്നഴുന്ന രുചിേയാർമ്മയിലല്ല; വാട്ട–
േമറ്റിട്ടുഴക്കരി പചിച്ചുടനുച്ചയാേമ്പാൾ
ഊറ്റിപ്പിടിച്ചു തനയർക്കു െകാടുത്തു, െവള്ള–
മാറ്റിക്കുടിപ്പതിനു ദമ്പതിമാർ െകാതിച്ചു.”

(കുേചലവൃത്തം)

താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം ഒ. ചന്തുേമേനാെന്റ അേപ�
ക്ഷയനുസരിച്ചു െപെട്ടന്നുണ്ടാക്കി െചാല്ലിയതാണു്.

“കൂറ്റൻെകാമ്പും കുളമ്പും കുടമതിനുമകം
കാഞ്ഞിടും കൂഞ്ഞയും താ–
േനെറ്റന്തും കാച്ചിവിട്ടീടുവനിതി കരളിൽ–
െക്കാണ്ട ഡംഭും കുറുമ്പും
ഏറ്റം േമാേദന ഗങ്ഗാപതി കയറുെമാരാ–
ക്കാളെയക്കാല്ക്കൽ വീഴ് ത്തി–
ക്കാറ്റാക്കീടുന്ന കാന്തിപ്രചുരിമ കലരും
കാളെയക്കണ്ടുെകാൾക.”

“കാമിനീകായകാന്താേര” എന്ന സംസ്കൃതേശ്ലാകത്തി�
െന്റ ഭാഷാനുവാദം േനാക്കുക.

“നടക്കാൻ െഞരുക്കം െകാടുക്കും കുചക്കു–
ന്നിടയ് ക്കാർന്ന തന്വങിതൻ െമയ് വനത്തിൽ
കടെക്കാല്ല നീെയൻമനഃപാന്ഥ! നന്നായ്–
ക്കിടപ്പുണ്ടതിൽക്കാമനാം കാട്ടുകള്ളൻ.”

ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്താം.

“േവറിടുേമ്പാളിഷ്ടമല് പം മാറിക്കാണുന്നെതന്തേഹാ?
കൂറിടും സഞ്ചിതൻ മൂടു കീറിേയാ? മടി േകറിേയാ?”

(കണ്ടൂരിനു് ഒരു കത്തു്)
“കണ്ടേന്ന കട്ടു നീെയൻകരളതു തിരിെയ–

ത്തന്നതിെല്ലന്നതല്ലീ–
ക്കണ്ടുേള്ളാെനക്കടക്കൺകടുതരവികട–

ച്ചങ്ങലയ് ക്കിട്ടു പൂട്ടി;
കണ്ടിക്കാർേകശി! പന്നീടിത മദനമഹാ–

രാജേനല് പിച്ചു; കേഷ്ട!
കണ്ടും േകട്ടിട്ടുമില്ലീവക; തലയിെലഴു–

േത്താർക്കിലിന്നാർക്കു മായ് ക്കാം?” (സ്ത്രീചാടു)

“കുറ്റക്കാറതിലും കറുപ്പു കലരും കണ്ണാണു; െകട്ടിപ്പിടി–
െച്ചാറ്റക്കയ്യിെലാതുക്കുകിെല്ലാരുവരും;

മാറിൽക്കവിഞ്ഞീടുേമ;
െതെറ്റന്നാശയതാരിലാശെയവനും േകറ്റിച്ചുരുണ്ടാണു നിൻ
കുറ്റം വിട്ടിടതൂർമ്മയുള്ള കുചവും കാർകൂന്തലും വല്ലേഭ.”

(സ്ത്രീചാടു)
“േതാലും മുപ്പിരികൂട്ടിയ നൂലും േചലാർന്ന

േകളിതൻവായ് പും
േകാലുംശീലയുമീവകേകാലുന്നീയുണ്ണി െചണ്ടേയാെടാക്കും.”

(ഉപനയിച്ച ഉണ്ണി)
“പാരാകും നല്ലരങ്ങിൽപ്പലവക വലയും
ജീവജാലെത്ത േവഷ–
ക്കാരാക്കിേച്ചർത്തു േവണ്ടുന്നഭിനയവിരുേതാ–
േരാന്നു കാട്ടിെക്കാടുത്തും
േനരായ് ക്കണ്ടും രസിച്ചീടിന നവരസവി–
ജ് ഞാനി വാതാലയത്തിൽ–
േപ്പരാണ്ടുേള്ളാരു നാരായണനടരസിക–
സ്വാമി കാമം തരേട്ട.” (മങ്ഗളാശംസ)
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ജീവിതചരിത്രം
െകാച്ചിരാജ്യത്തു് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ് ക്കു നാലുൈമൽ വട�
ക്കുകിഴക്കുള്ള മാടായിേക്കാണംേദശത്തിെല ശ്രീകൃഷ്ണ�
പുരം േക്ഷത്രത്തിനടുത്തു പുത്തൻപിഷാരം എെന്നാരു
ഗൃഹമുണ്ടു്. മാടായിേക്കാണം അംശം മാപ്രാണംേദശ�
ത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടതാണു്. കൂടൽമാണിക്കംേക്ഷത്രത്തിൽ
ഉത് സവക്കാലത്തു കൂത്തുവിളക്കുക എെന്നാരു കുലവൃ�
ത്തി ആ കുടുംബത്തിേലക്കുള്ളതു ദൂെര താമസിച്ചുെകാ�
ണ്ടു േപായി നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ 1021-
ാമാണ്ടിടയ് ക്കു് ആ േക്ഷത്രത്തിനു സമീപമായി ഒരു ഭവ�
നം പണിയിച്ചു് അതിനു് ഇരിങ്ങാലക്കുട പുത്തൻ പിഷാ�
രം എന്നു േപരിട്ടു് അതിലും ആ കുടുംബക്കാർ താമസി�
ച്ചുവന്നു. നാരായണപ്പിഷാരടി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പുത്തൻ
പിഷാരത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിപ്പിഷാരസ്യാരുേടയും കി�
ഴുപ്പള്ളിക്കെര െചറുമുക്കില്ലത്തു പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിയു�
േടയും പുത്രനായി 1057-ാമാണ്ടു ധനുമാസം ഉത്രംനക്ഷ�
ത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാ�
സത്തിനുേശഷം അക്കാലെത്ത ഒരു പ്രസിദ്ധ ൈദവ�
ജ്ഞനായിരുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട െതേക്കവാരിയത്തു
കുട്ടൻവാരിയേരാടു േജ്യാതിശ്ശസ്ത്രം നിഷ് കർഷിച്ചു പഠി�
ക്കുകയും തദന്തരം െകാടുങ്ങല്ലൂർക്കുേപായി അവിെട
വലിയ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ ശിഷ്യനായി താമസിച്ചു്
ആ ശാസ്ത്രത്തിെല ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവഗാഹവും പ്രാ�
േയാഗികപദ്ധതിയിൽ പരിശീലനവും സമ്പാദിക്കുകയും
െചയ്തു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ മഹാകവികളുെട സ് േനഹവും ആ
അവസരത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചുെവങ്കിലും കവി�
താവിഷയത്തിൽ അവെര അേദ്ദഹം പൂർണ്ണമായി അനു�
കരിച്ചു എന്നു പറയാവുന്നതല്ല. അേപ്പാേഴയ് ക്കു സംസ്കൃ�
തത്തിൽ ഒരുമാതിരി േലാകവ്യുൽപ്പത്തി ഉറപ്പിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. സംസ്കൃതവും േജ്യാതിഷവും പഠിപ്പിക്കുവാൻ
സമർത് ഥനായ ഒരധ്യാപകെന കിട്ടണെമന്നു പാഴൂർ
പടിപ്പുരയ് ക്കെല കുഞ്ഞിരാമൻ കണിയാർ അേപക്ഷി�
ക്കുകയാൽ വലിയ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ പിഷാരടിെയ
അേങ്ങാട്ടയച്ചു. 1079 മുതൽ മൂന്നു െകാല്ലം അേദ്ദഹം
അവിെട ആ പണി േനാക്കി. പിന്നീടു് എറണാകുളം
േകാൺെവന്റു ൈഹസ് കൂളിൽ ഭാഷാപണ്ഡിതനായി
നിയമിതനാകുകയാൽ താമസം അേങ്ങാേട്ടയ് ക്കു മാറ്റി.
പതിന്നാലു െകാല്ലേത്താളം ആ സ് കൂളിൽ അധ്യാപ�
കനായിരുന്നതിനുേശഷം പരീക്ഷാേയാഗ്യത ഇെല്ലന്ന
കാരണത്താൽ പിരിച്ചുവിടെപ്പടുകയാൽ േജ്യാതിഷവി�
ദ്യയും സംസ്കൃതാധ്യാപനവും കാലേക്ഷപമാർഗ്ഗമാക്കി�
െക്കാണ്ടു നാലഞ്ചുെകാല്ലം കുമാരനല്ലൂരിലും രണ്ടുമൂന്നു
െകാല്ലം േകാട്ടയ് ക്കലും പിന്നീടു ഗുരുവായൂരിലും താമ�
സിച്ചു. േപരുേകട്ട ഒരു ൈദവജ്ഞനായിരുന്നു എങ്കിലും
അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആദായേമാ, വാസനാസമ്പന്ന�
നായ ഒരു കവിയായിരുന്നുെവങ്കിലും അതിന്നനുഗുണ�
മായ യശേസ്സാ അേദ്ദഹത്തിന്നു േനടുവാൻ സാധിച്ചില്ല.
കാരണം അന്യേരാടു് ഇണങ്ങിെപ്പരുമാറുവാൻേവണ്ട
നയമില്ലായ് മയാണു്. ആേരാടും ഏതപ്രിയവും മുഖത്തു�
േനാക്കി പറയും; മുൻേകാപം ധാരാളമുണ്ടു്; ഇത്തരത്തി�
ലുള്ള സ്വഭാവൈവകല്യങ്ങളാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീ�
വിതെത്ത പരാജയെപ്പടുത്തിയതു്. ആദ്യം സ്വജാതിയി�
ലുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ചു് കുടമാളൂർവച്ചു് ഒരു
നായർസ്ത്രീെയ സംബന്ധം െചയ്തു. ഗുരുവായൂരിൽ വച്ചു
വീണ്ടും ഞാറയ് ക്കാട്ടു കുടുംബത്തിെല ഒരു പിഷാരസ്യാ�
െര ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. ആെകക്കൂടി ഭാഗ്യഹീനരായ
േകരളീയ കവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹെത്തയും കൂ�
ട്ടാവുന്നതാണു്. ഗുരുവായൂരിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു്
1116-ൽ വയനാട്ടു് ഒരു ഇല്ലെത്ത ആവശ്യത്തിേലയ് ക്കു
പ്രശ് നത്തിനായി േപാകുകയും അവിെടവച്ചു് ഹൃദയസ്തം�
ഭനംമൂലം 1116 േമടം 24-ആംനു മകം നക്ഷത്രത്തിൽ
മരിക്കുകയും െചയ്തു.

കൃതികൾ
പിഷാരടി വളെരെയാന്നും എഴുതീട്ടില്ല. (1) സങ്ഗേമ�
ശ്സ്തവം, (2) വിഷ്ണുപുരാണം ഭാഷ, (3) വിശ്വരൂപം, (4)
ഉദയാദുദയാന്തം, (5) നാരായണീയം ഭാഷ എന്നിവ�
യാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന കൃതികൾ. (6) ജാത�
കാേദശവും തർജ്ജമ െചയ് തിട്ടുണ്ടു്. (7) നമ്പൂരിമാേരാ�
ടു് എെന്നാരു കൃതിയും കുടമാളൂർ താമസിക്കുേമ്പാൾ
ഉണ്ടാക്കി. വിഷ്ണുപുരാണം അേതേപരിലുള്ള മൂലഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ വൃത്താനുവൃത്തരൂപത്തിലുള്ള പരിഭാഷയാണു്.
അതു് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്കം അച്ചുക്കൂടത്തിൽ�
നിന്നു മാസികയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏഴു ലക്കങ്ങൾ
പുറെപ്പട്ടതിനുേശഷം മുടങ്ങിേപ്പായി.

“ശ്രീവിേഷ്ണാ! നിൻപുരാണെത്തബ് ഭാവിഭവ്യം ഭവിക്കുവാൻ
ഭാവിക്കുേന്നൻ ഭാഷയാക്കാൻ; ഭാവിതാത് മൻ!

തുണയ് ക്കേണ”

എന്ന മങ്ഗളപ്രാർത് ഥനേയാടുകൂടിയാണു് ആ തർ�
ജ്ജമ ആരംഭിക്കുന്നതു്. വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദം പരിത്യജിച്ചു ‘വിശ്വരൂപം’
എന്ന കാവ്യെമഴുതിയേപ്പാൾ അതിെനത്തെന്ന ആ
പ്രാസേത്താടുകൂടി വിവർത്തനം െചയ്യുകയാണു് പിഷാ�
രടി തെന്റ വിശ്വരൂപംെകാണ്ടു സാധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പണി�
ക്കരുെട

“അേങ്ങാട്ടു േനാക്കുക; ചുവപ്പു, െവളുപ്പു പച്ച–
െയന്നീ നിറങ്ങളിടതിങ്ങിെയാരംബരാന്തം
െചന്താരുമാമ്പലുെമാേരസമയം വിരിഞ്ഞു
െപാന്തുന്ന െപായ് കയുെട ചന്തമിയന്നിടുന്നു.”

എന്ന േശ്ലാകം
“ഒന്നിങ്ങയയ് ക്ക മിഴി; േചാപ്പു, െവളുപ്പു, പച്ച–
െയന്നീ നിറങ്ങൾ കലരും വിയേദകേദശം
ഒന്നിച്ചു െപാൻകമലെവൺകുമുദങ്ങൾ തിങ്ങി–
നിന്നിട്ടു മിന്നുെമാരു െപായ് കെയ െവന്നിടുന്നു.”

എന്നു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വരൂപത്തിെന്റ രീതിപിടിച്ചു
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രകാവ്യമാണു് ഉദയാദുദയാ�
ന്തം.

“ശ്രീരങ്ഗമംബരമരാജകമായിടുന്നു;
ഭൂരങ്ഗവാസികളുയർന്നുതുടങ്ങിടുന്നു;
താരങ്ങളും പരമതുങ്ഗപദങ്ങൾ നഷ്ട–
സാരങ്ങൾേപാെല തിരിയുന്നു; നിറം െകടുന്നു”

എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കാവ്യത്തിൽ
കവി പല വിശിഷ്ടമേനാധർമ്മങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ഒരു േശ്ലാകംകൂടി എടുത്തുകാണിക്കാം.

“ശ്രീ കാളുമിപ്പല നിറം കളമിട്ടെതങ്കിൽ
ഭാകാരമാെകയരി വാരിെയറിഞ്ഞെതങ്കിൽ
രാകാളിേകാമരെമാഴിഞ്ഞ മൃഗാങ്കെനങ്കി–
ലാകാശമല്ലിെതാരു തുള്ളിെയാഴിഞ്ഞ കാവാം.”

പിഷാരടിയുെട ഈ കൃതി താമതേമ്യന പ്രസാദശൂന്യ�
വും േശ്ലഷജടിലവുമാകയാൽ സാധാരണന്മാർക്കു സുഗ്ര�
ഹമല്ല. ഭാഷാനാരയണീയം മുഴുവനായിട്ടുേണ്ടാ എന്നു
നിശ് ചയമില്ല. അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം ആദ്യേത്ത�
താണു്.

“ഉന്നിദ്രാേമാദേബാധാകൃതിയിെലാെരതിരി–
ല്ലാെതെയേന്നതു കാല–
െത്തന്നില്ലാെതാെക്ക വിട്ടീത്തനുവിനുപനിഷൽ–
േകാടിയയ് ത്തത്വമായി
മുന്നിൽക്കാണാത്തേതേതാ ഗുരുപവനപുര–
ത്തിങ്കലാ ബ്രഹ് മമേല്ലാ
മിന്നിക്കാണുന്നു സാക്ഷാലമൃതമതിശയം
തെന്നയീ മർത്ത്യഭാഗ്യം.”

1105-ൽ ഒരു സാഹിത്യപരിഷത് സേമ്മളനത്തിൽ വാ�
യിച്ച ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽനിന്നുകൂടി ഒരു േശ്ലാകം േചർ�
ക്കാം.

“െചാല്ലാളും കവിയായ ഭർത്തൃഹരിയാ
ലങ്ഗത്തിൽ മങ്ങീ സുവാ–
െക്കല്ലാെമന്നു സമുക് തമായതു വിചാ–
രിച്ചാൽത്തുേതാം വാസ്തവം;
നല്ലാരും നരരും നമുക്കുടെയാരീ
നൽഭാഷയും നാടുെമ–
ന്നല്ലാ നമ്മുെട സർവവും നവപരി–
ഷ് കാരഗ്രഹഗ്രസ്തമായ്.”



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
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44. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

45. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

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

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

51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും
52. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

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

56. മലബാറിെല ചില കവികൾ
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സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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