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1 രാജരാജവർമ്മ

െകാച്ചുേകായിത്തമ്പുരാൻ
(1018–1078)

ചരിത്രം
രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരൻ കിളിമാനൂർെക്കാട്ടാ
രത്തിൽ 1018 േമടമാസം സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനി
ച്ചു. അച്ഛൻ ഏറ്റിക്കട നാരായണൻനമ്പൂരിയും അമ്മ
കുഞ്ഞിക്കാവുകുട്ടിയമ്മത്തമ്പുരാട്ടി എന്ന ഓമനേപ്പേരാ
ടുകൂടിയുള്ള േദവിയമ്മ അനിഴംതിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയു
മായിരുന്നു. രണ്ടുേപർക്കും സംസ്കൃതത്തിൽ ൈവദുഷ്യമു
ണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ അഭി
നന്ദനത്തിനു പാത്രീഭൂതനായിരുന്ന അച്ഛൻ തെന്നയാ
യിരുന്നു േകായിത്തമ്പുരാെന പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ പഠി
പ്പിച്ചതു്. അേദ്ദഹം 32-ാമെത്ത വയസ്സിൽ 1028-ാമാണ്ടു
മരിച്ചുേപായി. അമ്മയുെട ജീവിതകാലം 1001 മുതൽ
1055 വെരയാണു്. 1025-ൽ ജനിച്ചു് 1111-ൽ അന്തരിച്ച
ഇത്തമ്മർ രവിവർമ്മ മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാൻ രാജരാ
ജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ േനേര അനുജനായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ശ്രീമൂലരാജഷഷ്ടിപൂർത്തി, സുകന്യാചരിതം
നാടകം മുതലായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബാ
ല്യത്തിൽ കാസശ്വാസത്തിെന്റ ഉപദ്രവമുണ്ടായിരുന്നു
െവങ്കിലും കഥാപുരുഷൻ വ്യാകരണത്തിൽ ദൃഢമായ
വ്യുൽപത്തിയും േജ്യാതിഷത്തിലും ആയുർേവ്വദത്തിലും
അഗാധമായ വിജ്ഞാനവും സമ്പാദിച്ചു. അമ്മാവനായ
േഗാദവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാനാണു് ൈവദ്യം
പഠിപ്പിച്ചതു്. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യെത്ത ഏറ്റവും
ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. പാർവതീബായി ആറ്റിങ്ങൽ ഇള
യതമ്പുരാെന പള്ളിെക്കട്ടുകഴിച്ച തിരുേവാണംനാൾ
േകരളവർമ്മെകാച്ചുേകായിത്തമ്പുരാൻ 1048-മാണ്ടു
കന്നിമാസത്തിൽ മരിച്ചു. അേദ്ദഹം 1023 ചിങ്ങമാസ
ത്തിൽ ജനിച്ചു; 1037 േമടത്തിൽ പള്ളിെക്കട്ടു കഴിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠനായിരുന്നു രാജരാജവർമ്മ.
അനുജെന്റ മരണാന്തരം രാജ്ഞിയുെട കൂട്ടിരിപ്പിനായി
1048-ാമാണ്ടു േമടമാസത്തിൽ രാജരാജവർമ്മ തിരുവന
ന്തപുരേത്തയ്ക്കു് ആനയിക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങെനയാണു് അേദ്ദ
ഹം െകാച്ചുേകായിത്തമ്പുരാനായതു്. അവിെട ശ്രീപാദം
െകാട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചുെകാണ്ടു പല വിദ്യാർത്ഥി
കേളടും വ്യാകരണവും അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും പഠിപ്പിച്ചു.
അശ്വതിതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ െകാച്ചുതമ്പു
രാെന്റ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രേത്യകം
ശ്രദ്ധിച്ചു. ആശ്രദ്ധയും അവിടുന്നു ബി. ഏ. പരീക്ഷ ജയി
യ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനകാരണമായിരുന്നു. 1069-ൽ
പാർവതീബായി നാടുനീങ്ങി. അശ്വതിതിരുനാൾ െകാ
ച്ചുതമ്പുരാൻ 1076-മാണ്ടു കന്നിമാസം 25-ാം ൹ തീപ്പീട്ടു.
പിന്നീടു തിരുവന്തപുഅരത്തു് അേദ്ദഹത്തിനു കുടുംബ
പരമായ പ്രധാനകർത്തവ്യം ഒന്നുംതെന്ന ഇല്ലായിരു
ന്നുെവങ്കിലും െപാതുക്കാര്യപ്രസക്തിനിമിത്തം അവിെട
ത്തെന്ന താമസം തുടർന്നു. ശ്രീപാദത്തു മാളികയായി
രുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാസസ്ഥാനം. തന്നിമിത്തം
മാളികേക്കായിപ്പണ്ടാല എെന്നാരു സംജ്ഞാന്തരം.
‘കുളപ്പുരേക്കായിപ്പണ്ടാല’ എന്നതു േകരളവർമ്മ വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാൻ എന്നേപാെല, അേദ്ദഹത്തിനു സി
ദ്ധിച്ചു. അേനകം ശിഷ്യന്മാെര പഠിപ്പിച്ചുവന്നതിനുപുറേമ
രാജധാനിയിൽ ടൗൺൈഹസ്ക്കൂൾ എന്ന േപരിൽ
വിഖ്യാതമായിരുന്ന ആങ്ഗേലയവിദ്യാലയത്തിെന്റ
ഉടമസ്ഥെനന്ന നിലയിൽ അതിെന്റ ഭരണം സമർ
ത്ഥമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനും അേദ്ദഹം തെന്റ
സമയത്തിൽ ഒരു ഗണ്യമായ അംശം പ്രതിദിനം വിനി
േയാഗിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. ശാന്താത്മാവും സഹൃദയധുരീ
ണനും വിവിധ വിദ്യാവിചക്ഷണനുമായിരുന്ന അവിടുന്നു്
1078 മീനമാസം 10-ാം൹ ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

രാസക്രീഡ
സദാ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ നിമഗ്നനായിരുന്ന രാ
ജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ രാസക്രീഡ ആട്ടക്കഥ
യല്ലാെത മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥവും രചിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ആ
കഥകളി പ്രസിദ്ധമാണു്. അതിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങ
ളും ഒരു പദത്തിൽ ഏതാനും ചരണങ്ങളും മാത്രം ഉദ്ധരി
ക്കാം.
“ശൗടീര്യാക്രാന്തേലാകസ്തദനു കുടിലധീ-

ശ്ശംഖചൂഡാഖ്യായക്ഷഃ
പാടിേരാദ്ഗാരിഗന്ധപ്രകടസുരഭിേലാദ്യാനചാരീ മഹാത്മാ
ശാടീഭൂഷാദിേശാഭാപ്രഗുണിതസുഷമാം
ചാരുസരസ്യലീലാവാടീം േസാരീരമൽ സ്വാം രുചിജിതസകലസ്വർവധൂടീം വധൂടീം.”
“ജിതകേലശകേലശകുടുംബിനീം സുമതനൂമതനൂരുപ-

േയാധരാം
പ്രമദഭാമദഭാരയുതാമസൗ ധൃതരസാന്തരസാ വിപിേന
ജഹൗ.”
“ആര്യ! ഭവാനുെട കാലിണ ഞാനിത
ശൗര്യഗുണാകര! വേന്ദ!

സുമധുരപാവനവൃന്ദാവനമിതു
ശമിതസുപേവാർദ്യാനവിലാസം
സമമിതു കണ്ടിഹ മനതാരിങ്കൽ
സമധിഗതം മമ ലീലാകുതുകം.

(ആര്യ)

കാളിന്ദിയുേട ജലമിതു ഹംസമരാളീരുചിഭരരാജിതേമാർത്താൽ
േമളിതനീലദുകൂലഭവത്ത൹
േകളികളനുകുരുേത സിതമൂർേത്ത!

(ആര്യ)

േഗാവർദ്ധനമിതു കാണുക സുമേത!
കാമർദ്ധിപ്രദകാനനനികരം
ആനദ്ധാഞ്ചിതജലധരമകുടം
താവദ്ധരേത നഹി േത ഹൃദയം?

(ആര്യ)”

……………………………………
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2 മാേവലിക്കര പുത്തൻെകാട്ടാരത്തിൽ
ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1019–1096)

ജീവചരിത്രം
മാേവലിക്കരപുത്തൻെക്കാട്ടാരത്തിൽ ഉദയവർമ്മത്ത
മ്പുരാൻ ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തുെകാട്ടാരത്തിൽ
മീമാൻസകൻ ഇത്തമർ േകായിത്തമ്പുരാേന്റയും മാേവ
ലിക്കരെക്കാട്ടാരത്തിൽ ഉമാേദവിത്തമ്പുരാട്ടുയുേടയും
പുത്രനായി 1019-ാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. സംസ്കൃ
തത്തിൽ വ്യാകരണം, തർക്കം, എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും
േജ്യാതിഷത്തിലും അയുർേവദത്തിലും വിചക്ഷണനാ
യിരുന്നതിനുപുറേമ സങ്ഗീതകലയിലും ൈനപുണ്യം
സമ്പാദിച്ചു. വ്യാകരണത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നപു
ണ്യം അപാരമായിരുന്നു. ആസ്തികനായിരുന്ന അേദ്ദ
ഹം സ്വഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന താമസിച്ചതല്ലാെത വിേദ
ശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഔത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചി
രുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കണ്ടിയൂർ ശിവേക്ഷത്ര
ത്തിൽ േപായി െതാഴണെമന്നുള്ള നിഷ്കർഷ ആയുര
ന്തരംവെര അഭങ്ഗുരമായി പരിപാലിച്ചു. ഈശ്വരഭജ
നം നീക്കി േശഷിച്ച സമയങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം,
സങ്ഗീതപരിശീലനം,ശിഷ്യാധ്യാപനം ഇത്യാദി കൃത്യ
ങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു.പാണ്ഡിത്യത്തിനു് അനുഗു
ണമായ പ്രശസ്തി അേദ്ദഹത്തിന്നു ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങെന
െയാന്നു േവണെമന്നു് അേദ്ദഹം ഒരിക്കലും ആശിച്ചതു
മില്ല. 1096 കന്നിമാസത്തിൽ 1-ാം ൹ മരിച്ചു. കണ്ടിയൂർ
മഹാേദവശാസ്ത്രി, കണ്ടിയൂർ ശിവരാമപ്പിഷാരടി ഇവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു.

കൃതികൾ
(1) അംേബാപേദശം, (3) നളകഥാസാരം, (3) തപതീപ
രിണയം, (4) വാസവദത്താപഹരണം, (5) യയാതിച
രിതം, (6) അഹല്യാേമാക്ഷം, (7) രഘുവിജയം, (8 ) ശാ
കുന്തളം, (9) ബലഭദ്രവിക്രമം, (10) രാമാഭിേഷകം, (11)
കൃഷ്ണാഭിേഷകം, (12) തിേലാത്തമാവാസവം, (13) രാവ
ണനിപാതസഖ്യം, (14) രാമനാമാവലി, (15) കൃഷ്ണനാമാ
വലി, (16) േദവീനാമാവലി, (17) കൃഷ്ണലീലാസ്തുതി, (18)
ആനന്ദപഞ്ജരം, (19) അന്യാപേദശശതകം, (20) ഭാഷാ
ഭാണം, (21) വാഗീശീസ്തവം, (22) താേതാപേദശാം, (23)
പദ്യാവലി മുതലായ കൃതികൾ തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

രണ്ടു മുതൽ പതിമ്മൂന്നു വെരയുള്ള കൃതികൾ ആട്ടക്കഥ
കളാണു്. 14 മുതൽ 18 വെരയുള്ളവ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. പല കൃതികളും നശിച്ചുേപായി. അം
േബാപേദശവും നളകഥാസാരവും മാത്രേമ അച്ചടിപ്പി
ച്ചിട്ടുള്ളു. രാവണപാതസഖ്യം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ഉണ്ണായി
വാരിയരുെട നളചരിതം നാലുദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥയി
െല ഇതിവൃത്തം സംേക്ഷപിച്ചും ഏതാനും പാത്രങ്ങെള
ക്കൂടി േചർത്തും ഒരു ദിവസംെകാണ്ടു് ആടത്തക്കവണ്ണം
രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് നളകഥാസാരം. രാവണനിപാതസ
ഖ്യം 1076 കന്നിയിൽ സമാപ്തമായി. പലവക ഒറ്റേശ്ലാ
കങ്ങൾ പദ്യാവലിയിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നു. തമ്പുരാെന്റ
ഭാഷാകവിതയ്ക്കു ഗുണം േപാര; സംസ്കൃതകവിത ഒരുവി
ധം െകാള്ളാം. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“ശൂരസ്സൂരഖേരാരുഗുർദ്ദനുജനുരാേജാ ഭൂജാതല്ലജേജ്യാതീരാജിവിജിത: കുടിലധീേകാട്യഗ്രഗണ്യസ്തദാ

ആഖ്യന്മുഖ്യതമാമസംഖ്യലലനാരേത്ന സ്വകീയാം പ്രിയാം
ശ്രീവല്ലീം സ്മരഭല്ലഭഗ്നഹൃദയസ്സസ്േനഹേമാഹസ്പൃഹം.”
“ശസ്ത്രാശസ്ത്ര്യഥ രാേജ്ഞാ ബാഹൂബാഹവി തലാതലി

പ്രബേല
മുഷ്ടീമുഷ്ടി കലേഹ േകശാേകേശ്യത്യ തൗ ജഗൗ ഹംസ:.”
“ആകണ്ഠ പ്രചലൽകർപദ്ദ ഭഗവൻ ദാേസാ ഗേദേനദൃശാ

ൈവകുണ്ഠാംബുജസംഭേവന്ദ്രനിയമിേസ്താമാർച്ച ്യാ ദൂേയ
ഭൃശം
ശ്രീകണ്ഠീപുരനാഥ കിന്ന്നു കൃണുമ:?
കാരുണ്യസംപൂർണ്ണതന്മാ കുണ്േഠാ ഭവതാദ്ഭവാൻ മമ പരിത്രാേണ
ജഗന്നായക!”
പൃഥ്വ്യാം പ്രഖ്യാപേയയു: കവനമിദമുമാവാമേദവാംബുജാക്ഷാസ്സൗരേഭ്യാദ്രിക്തകാശ്മീരഭസിതരേജാേഗാപികാഭൂഷിതാങ്ഗാ:
ഹര്യേക്ഷേന്ദ്രാപക്ഷിപ്രകരവരമഹാവാഹനാസ്സപ്രഹർഷം
നിത്യം ചിൈത്തകരങ്ഗസ്ഥലകൃതലളിതക്രീഡനാേമ്രഡനാ േമ.”
“ശശാങ്കചൂേഡാപ്യധികൗഷ്ണ്യശാലീത്യുദീര്യേത താപസപുങ്ഗൈവസ്ത്വം
തദ്യുക്തേമേവശ്വര കാമദാതു:
കാമപ്രഹർത്തുശ്ച തവാദ്ഭൂതാത്മൻ.”

ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകം:
ഒളിക്കയും േകാപരേസന െനറ്റി
ചുളിക്കയും ഭാരതി! െചയ്തിടാെത
കളിക്ക നൽപ്പുഞ്ചിരിേവരി വാരിത്തളിച്ചു നീെയെപ്പാഴുെമെന്റ നാവിൽ.”
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3 ഗ്രാമത്തിൽ

രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ
(1028–1091)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ൈഹദരാലി മലബാർ ആക്രമിച്ച കാലത്തു തിരുവിതാം
കൂറിൽ ഓടിെയത്തി ധർമ്മരാജാവിെന അഭയംപ്രാ
പിച്ചു പരപ്പനാട്ടു കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയുെട മൂത്ത
പുത്രി തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ െചങ്ങന്നൂർഗ്രാമത്തിൽ
െപ്പട്ട ഒരു സ്ഥലത്തു് ഒരു ഭവനം പണിയിച്ചു് അവിെട
982-ൽ പാർത്തുതുടങ്ങിയതായി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു
ണ്ടേല്ലാ. ആ ശാഖയിെല അംബികാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി
യുേടയും തളിപ്പറമ്പത്തു് അരൂർ മാധവൻഭട്ടതിരിയുേട
യും പുത്രനായി രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 1028ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനി
ച്ചു. മാതാവു വിദുഷിയും ബാലചികിത്സയിൽ വിദഗ്ദ്ധയു
മായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ ചില പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ
പപ്പുപിള്ള എെന്നാരാശാൻ പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
േപ്പാൾ, േകായിത്തമ്പുരാെന്റ വലിയമ്മാവെന്റ മകനും
വിദ്വാനുമായ തിരുവല്ലാ െനടുമ്പുറത്തുെകാട്ടാരത്തിൽ
വരികയും, കഥാനായകെന്റ ധിഷണാൈവഭവം കണ്ടു
സന്തുഷ്ടനായി സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാ
യി ആ താലൂക്കിൽെപ്പട്ട െചറുേകാൽ േചേക്കാട്ടു െകാ
ച്ചുപിള്ള ആശാെന കാവ്യങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതി
നു നിയമിക്കുകയും െചയ്തു. ആ ആശാനു ൈനഷധം
പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രേത്യകം സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു കാവ്യങ്ങൾ മാത്രേമ അഭ്യസിച്ചു
ള്ളു. എങ്കിലും േകായിത്തമ്പുരാൻ ആ ആശാേനാടുള്ള
ഭക്തി അപാരമായിരുന്നു; െകാല്ലേന്താറും ഓേരാ പവൻ
പ്രസ്തുത ഗുരുനാഥനു മരിക്കുന്നതുവെര ദക്ഷിണയായി
െകാടുത്തുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അനന്തരം
സമീപത്തുള്ള എണ്ണയ്ക്കാട്ടുെകാട്ടാരത്തിൽേപ്പായി അവി
െട െകാച്ചനുജൻ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധനായ കാർ
ത്തികതിരുനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാേനാടു നാടകാ
ലങ്കാരങ്ങളും, തർക്കം, വ്യാകരണം, േവദാന്തം എന്നീ
ശാസ്ത്രങ്ങളും ശില്പവിദ്യയും അഭ്യസിച്ചു സമകാലികന്മാ
രുെടയിടയിൽ ഒരു നല്ല സംസ്കൃതപണ്ഡിതെനന്നു േപർ
േനടി. െകാച്ചനുജൻതമ്പുരാൻ അൻപതു വയേസ്സാളം
ജീവിച്ചിരുന്നു. 1058-ൽ മരിച്ചു. വടേക്ക മലയാളത്തിൽ
ചിറയ്ക്കൽേക്കാവിലകത്തു താമസിച്ചുെകാണ്ടു് അവിട
െത്ത അമ്പുരാജാവിേനാടു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം വശമാക്കി.
അനന്തപുരത്തു മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാേനാടാണു് അഷ്ടാ
ങ്ഗഹൃദയം പഠിച്ചതു്. മൂകാംബിയിലും മധുരയിലും േപാ
യി േദവിെയ ഭജിച്ചു് ഒരു അനുഗൃഹീതനായ കവിയാ
യും ഉയർന്നു. സംഗീതത്തിൽ ൈനസർഗ്ഗികമായുള്ള
വാസന സ്വയം പരിശ്രമിച്ചു പരിപുഷ്ടമാക്കി വീണവാ
യനയിൽ വിദഗ്ദ്ധനായി. പാലക്കാട്ടു രാമസ്വാമിശാസ്ത്രി
കെള െകാട്ടരത്തിൽ വരുത്തി അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു
േയാഗാഭ്യാസ പരിപാടിയും ശീലിച്ചു. അങ്ങെന വിപുല
മായ ഒരു വിജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരം അേദ്ദഹം പല െകാ
ല്ലെത്ത പരിശ്രമംെകാണ്ടു സ്വായത്തമാക്കി.

അനന്തരകാലജീവിതം
േകായിത്തമ്പുരാൻ ഒരു സഞ്ചാരപ്രിയനായിരുന്നു. പല
േപ്പാഴും എണ്ണയ്ക്കാടു്, ആറന്മുള, അനന്തപുരം, ലക്ഷ്മീപുരം,
മറിയപ്പള്ളി, ചിറയ്ക്കൽ എന്നീ െകാട്ടാരങ്ങളിൽ താമ
സിക്കുകയും അവിടങ്ങളിെല സാഹിത്യരസികന്മാരും
സംഗീതജ്ഞന്മാരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും
െചയ്തു വന്നു. എണ്ണയ്ക്കാട്ടു് ഉമ്മുക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിേയയും,
ആറന്മുളെചമ്പകേശ്ശരിെക്കാട്ടാരത്തിൽെകാച്ചുകുഞ്ഞി
ത്തമ്പുരാട്ടിേയയും, മറിയപ്പള്ളി പങ്കിത്തമ്പുരാട്ടിേയ
യും പരിഗ്രഹിച്ചു. ഇവരിൽ ആദ്യം നാമനിർേദ്ദശം െച
യ്ത രണ്ടു തമ്പുരാട്ടിമാരുേടയും മരണാനന്തരം 1068ൽ കണ്ടിയൂർ ഓണമ്പള്ളിവീട്ടിൽ മാധവിയമ്മെയ വി
വാഹം െചയ്തു. ആ യുവതിക്കു സങു്ഗീതത്തിലും സാ
ഹിത്യത്തിലും ഒന്നുേപാെല ൈനപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
ഗ്രാമത്തു െകാട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ ആയിക്കു
ടി സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി, ൈവക്കത്തു രവിവർമ്മത്തമ്പു
രാൻ തുടങ്ങി പലേരയും സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാതാവു് 1075-ാമാണ്ടും മരിച്ചു.
അമ്മാവെന്റ മരണത്തിനുേശഷം കുടുംബത്തിെല കാര
വണവരായി. അഞ്ചു െകാല്ലം ആ സ്ഥാനെത്ത അലങ്ക
രിച്ചു. 1091-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 22-ാം ൹ അത്തം നക്ഷ
ത്രത്തിൽ യശശ്ശരീരനായി. അേദ്ദഹം ഒരു ഈശ്വരഭ
ക്തനായിരുന്നു. ധനതൃഷ്ണ, ആഡംബരഭ്രമം മുതലായ
േദാഷങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ഒരിക്കലും ബാധിച്ചിരുന്നി
ല്ല.

കൃതികൾ
(1) മീനേകതനചരിത്രം ചമ്പു, (2) കുേചലവൃത്തം മണി
പ്രവാളം, (3) അന്യാപേദശമാല, (4) ഭാഷാഗീതേഗാ
വിന്ദം, (5) ബ്രസീതാനാടകപൂരണം, (6) രസസ്വരൂപ
നിരൂപണം, (7) ഋതുവർണ്ണനം, (8) േജ്യാതിഷപ്രദീപം

ഇവയാണു് രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ മുഖ്യകൃതി
കൾ. ചില നല്ല മുക്തകങ്ങളും ഇേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഗീതാേഗാവിന്ദത്തിെന്റ തർജ്ജമകണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ഭാഷ
യിൽ േശ്ലഷകല്പനയ്ക്കു് അസാമാന്യമായ പാടവമുണ്ടാ
യിരുന്നു. േജ്യാതിഷപ്രദീപം ബാലന്മാർക്കുേവണ്ടി എഴു
തിയ ഒരു കൃതിയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏതു േശ്ലാക
ത്തിലും പ്രാേയണ ഏെതങ്കിലും ഒരു പുതുമ കാണാ
തിരിക്കുകയില്ല. ജലപ്രായമായി കവനംെചയ്യുന്നതു്
അേദ്ദഹത്തിനു് അഭിമതമായിരുന്നില്ല. അർത്ഥഗൗരവ
ത്തിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞതു്. രചനയ്ക്കു
നിഷ്കർഷക്കുറവുണ്ടു്. ഏതായാലും സമകാലികന്മാ
രുെടയിടടിൽ “ഗ്രാമത്തിൽക്കവി രാമവർമ്മനൃവര”നു്
അഭ്യർഹിതമായ നിലയാണുണ്ടായിരുന്നതു്.

മീനേകതനചരിത്രം ചമ്പു
ഒമ്പതാം ശതകത്തിെന്റ അവസാനേത്താടുകൂടി ഉത്സ
ന്നമായ ഭാഷാചമ്പുപ്രസ്ഥാനം ഗ്രാമത്തിൽ േകായി
ത്തമ്പുരാൻ വീണ്ടും ഉത്ഥാപനം െചയ്തു. മീനേകതന
ചരിത്രം എന്ന േപരിൽ ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാ
ജാവു് ഒരു ഗദ്യകാവ്യം നിർമ്മിച്ചു എന്നും വിശാഖം തി
രുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തു് അതു വലിയ േകാ
യിത്തമ്പുരാൻ പരിേശാധിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നും
മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ പുസ്തകം വായിച്ചു് അതി
െന്റ ചൂടു് ആറുന്നതിനുമുൻപു് എഴുതിയതാണു് പ്രസ്തുത
ചമ്പു. അതിനു ഭാഷാമഞ്ജരിെയന്നും അതിെല ഓേരാ
ഭാഗത്തിനും കലികെയന്നും കവി വിേശഷണം െച
യ്തിരിക്കുന്നു. ആെക അഞ്ചു ഭാഗങ്ങേള കിട്ടീട്ടുള്ളു. ഗ്ര
ന്ഥം പൂർണ്ണമാെയന്നു േതാന്നുന്നില്ല. രണ്ടാം കലികയു
െട അവസാനത്തിൽ
“ശ്രീവഞ്ചീശാവിശാഖഭൂമിരരമണൻ
കാൽത്താമരത്താരിെന-

ച്ചൂടീടുെന്നാരു രാമവർമ്മകവിനാ ചമ്പൂപ്രബന്ധാത്മനാ
സമ്യങ്നിർമ്മിതമീനേകതനചരിത്രാഭിഖ്യയായീടുമീബ്ഭാഷാമഞ്ജരിയിൽ ദ്വീതീയകലികാ സമ്പൂർണ്ണയായ്
മങ്ഗളം”

എെന്നാരു പദ്യം കാണുന്നു. ഗദ്യങ്ങങ്ങൾ വൃത്തഗന്ധി
കളായും അല്ലെതയും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വൃത്തഗന്ധിയില്ലാ
ത്ത ഗദ്യസരണി പുനത്തിെന്റ കാലം തുടങ്ങി ബഹിഷ്ക
രിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു േകായിത്തമ്പുരാൻ വീണ്ടും അങ്ഗീ
കരിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള അതിപ്രാചീനങ്ങളായ ചമ്പൂ
ഗദ്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം വായിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാത്ത
തുെകാണ്ടു് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാെവന്നാ
ണു് അേദ്ദഹെത്ത വളെരക്കാലേത്തക്കു സഹൃദയന്മാർ
കരുതിയിരുന്നതു്.

കുേചലവൃത്തം മണിപ്രവാളം
വിഭിന്നവൃത്തങ്ങളിൽ നൂറ്റിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ അന്തർഭ
വിക്കുന്ന ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാണു് കുേചലവൃത്തം. ആരം
ഭത്തിൽ
“െചാല്ലാന്നുള്ളർത്ഥജാലം െപാഴിയണമതുതന്നല്ല േകൾക്കുന്നേനരത്തുല്ലാസം മാനസത്തിൽ സഹൃദയജനതേക്കറ്റമുണ്ടായ് വേരണം;
നേല്ലാണം േചർന്നുവന്നീടണമിഹ വഴിേപാലുള്ള സന്ദർഭവും തൃെക്കാല്ലാഖ്യാദ്രൗ വസിക്കും ഭഗവതി!യതിനായ്
നിൻപദം കുമ്പിടുേന്നൻ.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ മൂകാംബികാഭഗവതിേയയും
“പീലിക്കാർകൂന്തൽെകട്ടിത്തിരുകിയതിൽ മയിൽ-

പ്പീലിയും ഫാലേദേശ
ചാേല െതാട്ടുള്ള േഗാപിക്കുറിയുമഴെകഴും
മാലയും മാർവിടത്തിൽ
േതാളിൽേച്ചർത്തുെള്ളാേരാടക്കുഴലുമണികേര
കാലിേമയ്ക്കുന്ന േകാലും
േകാലും േഗാപാലേവഷം കലരുമുപനിഷത്തിെന്റ സേത്ത! നമേസ്ത!”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ഗ്രാമത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണേനയും കവി
നമസ്കരിക്കുന്നു.

അന്യാപേദശമാല
ചങ്ങനാേശ്ശരി മൂത്ത േകായിത്തമ്പുരാേനാടു താൻ വാ
യ്പ വാങ്ങിയിരുന്ന കുേറ ഉറുപ്പിക ഉടേന മടക്കിത്തരണ
െമന്നു് ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ ഒരു
അനുചരെന ഗ്രാമത്തിേലക്കു് അയച്ചു. തൽക്കാലം ഉറു
പ്പിക ൈകവശമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ താെഴ േചർക്കുന്ന
േശ്ലാകെമഴുതി കവി അതിനു പകരമായി െകാടുത്തു.
“വല്ലേപ്പാഴുെമാരിക്കലിത്തിരി ഭവൽപാകെത്ത
േനാക്കീടുേവാ-

ർെക്കല്ലാർക്കും ബഹുേധാപകാരകരമായീടും ഫലം
നല്കിലും
െതേങ്ങ! നിന്നുെട തുങ്ഗതയ്ക്കനുസരിച്ചുൾക്കാതലുണ്ടായിരുെനന്നാലിത്ഥമുലച്ചികെച്ചറുസമീരൻെകാണ്ടുവന്നീടുേമാ?”

അതു വായിച്ചുേനാക്കി ഉത്തമർണ്ണെന്റ ഭാഗിേനയനായ
െചറുണ്ണിേകായിത്തമ്പുരാൻ ആ രീതിയ്ൽ ഒരു കാ
വ്യം ഉണ്ടാക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും കവി ആ
അേപക്ഷയനുസരിച്ചു് അൻപതുേശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയ
അന്യാപേദശമാല രചിക്കുക്കയും െചയ്തു. രണ്ടു േശ്ലാ
കങ്ങൾ ആ ഭാവഗംഭീരമായ കാവ്യത്തിൽനിന്നു് ഉദ്ധരി
ക്കാം.
“ആ മന്ദാരമരങ്ങളാണു തനയന്മാരായ നാലഞ്ചുേപർ

പൂമാതാ മകെളന്നുമല്ല ഭൂവനത്രാതാവു നാരായണൻ
ജാമാതാവുെമേടാ നിനക്കു കടേല! നീതെന്ന രത്നാകരം;
ശ്രീമത്ത്വം കുറവില്ലലച്ചിലിനിയും നിന്നില്ലതാണത്ഭുതം.”
ചൂരൽക്കാടായ്ച്ചമച്ചും പുരയിടമഖിലം
ചിത്രകൂടം രചിച്ചും
നൂറും പാലും കഴിച്ചും ചില ബലി ബലമായ്
ഭക്തിേയാടാചരിച്ചും
ആരാധിക്കുന്നവർക്കും തലയിലടികൾെകാണ്ടാക്രമിക്കുന്നവർക്കും
പാരെതാപ്പം െകാടുക്കുന്നുരഗവര! ഭവാൻ
നെല്ലാരാശിസ്സു േമേന്മൽ.”

ആശിസ്സിനു പാമ്പിെന്റ വിഷപ്പെല്ലന്നും അർത്ഥമുണ്ടു്.

ബ്രസീതാനാടകപൂരണം
ക്രിസ്തുമതചരിത്രത്തിെല ഒരു ഇതിവൃത്തെത്ത ആസ്പ
ദമാക്കി ബ്രസീതാ എന്ന േപരിൽ ഒരു നാടകം ചങ്ങ
നാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തു രവിവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ
സ്ഥലെത്ത ചില കേത്താലിക്കാക്രിസ്ത്യാനികളുെട
അഭ്യർത്ഥനയനുസച്ചു് 1074-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു രചിക്കുവാൻ
ആരംഭിച്ചു. മൂന്നങ്കേത്താളം എഴുതിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹ
ത്തിനു കായികവും മാനസികവുമായ അസ്വാസ്ഥ്യം േന
രിട്ടതിനാൽ ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിരമിേക്കണ്ടിവന്നു.
തന്നിമിത്തം ബാക്കി ഭാഗംകൂടി നിർമ്മിക്കുവാൻ ആ കൃ
തി കവി ഗ്രാമത്തിൽ രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാന്നയച്ചു
െകാടുത്തു. രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ആ മൂന്നങ്കങ്ങ
ളിലും രസസ്ഫൂർത്തിക്കുേവണ്ടി അവിടവിെട ഏതാനും
ചില േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി എഴുതിേച്ചർക്കുകയും നാലാമങ്കം
ആരംഭിച്ചു് അതിലും സ്വല്പഭാഗം രചിക്കുകയും െചയ്തു.
പിന്നീടു് എന്തു കാരണത്താേലാ ആ വ്യവസായം അേദ്ദ
ഹവും തുടർന്നില്ല. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം രസസ്വ
രൂപനിരൂപണത്തിൽ ‘ലളിതം’ എന്ന ശൃങ്ഗാരേചഷ്ട
യ്ക്കു ഉദാഹരണമായി കവി ഘടിപ്പിച്ചിടൂള്ളതു ബ്രസീതാ
രണ്ടാമങ്കത്തിലും എടുത്തുേചർത്തിരിക്കുന്നു.
“ചഞ്ചൽേപ്പാർെകാങ്കേമൽനിന്നഴിയുെമാരു

മുലക്കച്ചേമൽ വച്ചിടൈങ്ക
തഞ്ചത്തിെന്നാത്തു വീശിത്തരിവളകൾ കിലുങ്ങുന്ന മേറ്റക്കരെത്ത
ചാഞ്ചാടിെക്കാഞ്ചിയാടിച്ചരണകിസലയം
െമല്ലേവ വച്ചുവച്ചീമാൻേചൽക്കണ്ണാൾ നടക്കും വഴിയിെലാരു രജസ്സാകിൽ ഹാ! ഞാൻ കൃതാർത്ഥൻ.”

അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം നാലാമങ്കത്തിൽെപ്പട്ടതാ
ണു്.
“കീറിപ്പറിഞ്ഞു വഷളായി മുഷിഞ്ഞിരിക്കു-

ന്നീറൻപഴന്തുണിയുടുത്തു ശരീരമാെക
േചറുംപുരെണ്ടാരുവനീ നടയിൽക്കിടന്നു
മാറത്തടിച്ചു മുറയിട്ടു കരഞ്ഞിടുന്നു.”

രസസ്വരൂപനിരൂപണം
തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ അതിപ്രധാനമായി ഞാൻ
ഗണിക്കുന്നതു രസസ്വരൂപനിരൂപണെത്തയാണു്.
എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 1077-ൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭാഷാഭൂഷണം എന്ന അലങ്കാരഗ്ര
ന്ഥത്തിെല രസപ്രകരണത്തിൽ സഞ്ചാരിഭാവങ്ങൾ
ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങളും മറ്റും പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നു്
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നതിനാൽ ആ െകാല്ല
ത്തിനു മുമ്പാണു് അതിെന്റ രചന എന്നു വ്യക്തമാകു
ന്നു. കവിയുെട അലങ്കാരശാസ്ത്രജ്ഞതയ്ക്കും സഹൃദയ
ത്വത്തിനും കവിതാപാടവത്തിനും രസസ്വരൂപനിരൂ
പണം ഉത്തമനിദർശനമായി പരിലസിക്കുന്നു. തെന്റ
കുടുംബെത്ത േചലക്കലാപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച ധർ
മ്മരാജാവിെന്റ വിേശ്വാത്തരങ്ങളായ അപദാനങ്ങ
െളയാണു് കവി ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കു
ന്നതു്.വിഷയവിവരണത്തിനു ഗദ്യം ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
അതിെല ൈശലി ആകർഷകമാണു്. താെഴക്കാണുന്ന
വാക്യങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.
“രസം ലൗകികെമന്നും അലൗകികെമന്നും രണ്ടുതര
ത്തിലുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യേത്തതു കദളിപ്പഴം മുത

ലായതു തിന്നുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദംേപാെല താ
ല്ക്കാലികം മാത്രമാകുന്നു. രണ്ടാമേത്തതു സ്ഥിരമാണു്.
ആദ്യേത്തതു നായകനിഷ്ഠവും രണ്ടാമേത്തതു സാമാ
ജികനിഷ്ഠവുമാകുന്നു എന്നു ധരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. സാമാ
ജികന്മാരാകേട്ട ലൗകികന്മാരായ നായികാനായക
ന്മാരുെട അനുരാഗികളുെട അനുമാനംെകാണ്ടു സം
സ്കരിക്കെപ്പട്ട സഹൃദയത്വേത്താടുകൂടിവരായിട്ടു നാ
ടകാദികളിെല ശാബ്ദീകശക്തിനിമിത്തം രാമാദിനാ
യകന്മാെര പ്രത്യക്ഷന്മാരാക്കി സങ്കല്പിക്കുന്നു. അങ്ങ
െന ഭാവന െചയ്യുന്ന സാമാജികന്മാരുെട മുന്നിൽ ആ
നായകന്മാർ സ്വസ്വരൂേപണ എന്ന േപാെല സ്ഥിതി
െചയ്യുന്നു. അതുേപാെലതെന്നയാണു് ലൗകികങ്ങളായ
രത്യാദികളും സ്ഥായിഭാവങ്ങളായിത്തീരുന്നതു്.” രണ്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി പകർത്തിക്കണിക്കാം.
“ശൃംങ്ഗാരത്തിെന്റ നാേമ്പാ, രസികതെയാഴുകിേപ്പാകുവാനുള്ള തൂേമ്പാ,
െസൗന്ദര്യത്തിെന്റ കാേമ്പാ, മദനരസചിദാനന്ദപൂേന്തൻകുഴേമ്പാ,
ബ്രഹ്മാവിൻ സൃഷ്ടിവൻേപാ, നയനസുഖലതയ്ക്കൂന്നു നല്കുന്ന കേമ്പാ,
കന്ദർപ്പൻ വിെട്ടാരേമ്പാ, ത്രിഭുവനവിജയത്തിന്നിവൻ? േതാഴിയേമ്പാ!”
(വിസ്മയം)
“െകാഞ്ചിപ്പിഞ്ചിരിതൂകി നൽപ്പുരികവി

ല്ലല്പം വളച്ചാമയം
െനഞ്ചിൽത്തഞ്ചിടുമാറു െചെഞ്ചാടി നന
െച്ചേന്നാമനേത്താഴിയാൾ
െചേഞ്ചേമ്മ തുടരുന്ന ചഞ്ചലമിഴിെത്തല്ലിെന്റ തേല്ലല്ക്കയാൽ
വഞ്ചിേക്ഷാണിപനാസ്ഥയീയിെട മേനാരാജ്യത്തിൽ മാത്രത്തിലായ്.”

(ഉദ്ദീപനവിഭാവം)

ഋതുവർണ്ണനം
ഇതിൽ വർഷത്തുവിേനയും േഹമന്തർത്തുവിേനയും പറ്റി
യുള്ള വർണ്ണനേമ കാണുന്നുള്ളൂ. േശഷം ഭാഗങ്ങൾ നിർ
മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി േതാന്നുന്നില്ല. ആദ്യേത്തതു ഭാഷയി
ലും രണ്ടാമേത്തതു സംസ്കൃതത്തിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്.
“പ്രമദമാർ മദമാർന്നു മണാളേര

നിപുണരായ് പ്പുണരായ്കനിമിത്തമായ്
സ്മരനുതാനിടയാനിടയാകുെമന്നളികേളാർത്തു വിളമ്പി വിളംബരം.”

(വർഷർത്തു)

“ആകർഷൻ വസനാഞ്ചലം തനുലതാം ശ്ലിഷ്യൻ

മുഹുർന്നിർദ്ദയം
വ്യാലുമ്പൻ കുചകുങ്കമം വികസയൻ േരാേമാദ്ഗൈമ
രങ്ഗകം
സീൽക്കാരം പരിശീലയൻ വിദലയൻ
ബിംബാധരംസുഭ്രുവാം
യദ്വായൂർമൃഗനാഭിഗന്ധസുഭേഗാ വാതി പ്രഭാതാഗേമ.”
(േഹമന്തർത്തു)

രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ
േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ചില മുക്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാ
ണു്.
“പിദധാതി പേയധരാംബരം

ചരമന്തു പ്രഥമം കദാപി േനാ
ഇതി േസാനുഭേവാസ്തേമതു േമ
േകപയാ ദർശിതയാ മയി ത്വയാ.”

(സ്ത്രീചാടു)

“േമാറേങ്ങെറ വിയർക്കിേണാ വിശറിേണാ

വിശ്വാളേണാ വീശേണാ
ഏർേനരായി വിശക്ണതില്ലേയാ വൃഥാ
കുത്രിൿണെതേന്ത ഭവാൻ?
നാർേണ്ണാനൂണിനു േചാറേണാഥ കറിേണാ
കണ്യാങ്ങേണാ കപ്ലേണാ
േനേര െചാല്ക മറച്ചിടാതിതി മുഴുൻ
മാഴ്കാെത നല്കീടുവാൻ.”
(വടേക്ക മലയാളത്തിെല വ്യവഹാരഭാഷെയപ്പറ്റി അവ
േഹളനം)
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4 ചങ്ങനാേശ്ശരി

ലക്ഷ്മീപുരത്തുെകാട്ടാരത്തിൽ
രവിവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ
(1037–1075)

കുടുംബവും ജനനവും
ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തുെകാട്ടാരത്തിൽനിന്ന് ഒരു
ശാഖ അരിപ്പാേട്ടക്കു താമസം മാറ്റിയതിെനപ്പറ്റി മുൻ
പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയും
ആ തമ്പുരാട്ടിയുെട സന്താനങ്ങളും ലക്ഷ്മീപുരത്തുതെന്ന
പാർത്തു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിക്കു ശക്തൻ രവിവർ
മ്മേകായിത്തമ്പുരാെനന്നും പരപ്പനാട്ടു രാമവർമ്മരാജാ
െവന്നും പ്രസിദ്ധന്മാരായ രണ്ടു പുത്രന്മാരും അവരുെട
േജ്യഷ്ഠത്തിയായി ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടി എെന്നാരു പുത്രി
യും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും േമ
ക്കാട്ടു നമ്പൂതിരിയുേടയും പുത്രനായി രവിവർമ്മേകായി
ത്തമ്പുരാൻ 1037 മകരം 17-ാം൹ മകം നക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ചു. ‘കുഞ്ഞുണ്ണി’ എന്ന ഓമനേപ്പരിലും അേദ്ദഹം
അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് ആയില്യം തിരു
നാൾ േകരളവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ (െചറുണ്ണി) എന്നും
രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെനന്നും രണ്ടു േജ്യഷ്ഠന്മാരു
ണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ േകരളവർമ്മ വ്യാകരണം, ന്യാ
യം, മീമാംസ എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വ്യുൽപന്നനും ഒരു
നല്ല സംസ്കൃതത്തിൽ പിേന്നാക്കമായിരുന്നില്ല. േകരള
വർമ്മ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല
കാശിയാത്രസംബന്ധിച്ചു മങ്ഗളപ്രാർത്ഥനാശതകം
എന്ന േപരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽനി
ന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കാം.
“ലക്ഷ്മീവേക്ഷാരുഹഭരപരീരംഭസേമ്മാദമൂർച്ഛാമാച്ഛാൈദ്യവം സ്വപിഷി കിമിതി ച്ഛത്മനാ പദ്മനാഭ!
വാരാണസ്യാം പരഗുണനിധിർവഞ്ചിരാജഃ പ്രയാസ്യൻ
വാഞ്ച്ഛന്നാേസ്ത ഭവദനുമതിം പശ്യ വിൈശ്വകനാഥ!

കാരുണ്യാബ്േധ! കമലനയന! ത്വൽപദാംേഭാജദാസം
വാസം േയാഗ്യം സുഗുണവിതേതർവാസവം വഞ്ചിഭൂേമഃ
ശശ്വൽ പശ്യന്നുചിതമനുജാനീഹി ഭൂജാനിമൗലിം
േപ്രേമാദഞ്ചൽപ്രചുരകരുണാഭ്യുക്ഷിൈതരക്ഷിപാൈതഃ.”

വിദ്യാഭ്യാസം
കുലഗുരുവായ തിരുവാർപ്പിൽ രാമവാരിയരാണു് രവി
വർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന ബാലപാഠങ്ങൾ അഭ്യസി
പ്പിച്ചതു്. പിന്നീടു മൂത്ത േജ്യഷ്ഠൻ കാവ്യനാടകങ്ങൾ നി
ഷ്കർഷിച്ചു പ്ഠിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ മണ്ണടിക്കാരൻ ഒരു ശാ
സ്ത്രിേപ്പാറ്റിേയാടു സിദ്ധാന്തകൗമുദിയും അനന്തപുരത്തു
മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാേനാടു് ആയൂർേവദവും ഗ്രഹിച്ചു.
അനന്തപുരത്തു മൂത്ത േകായിത്തമ്പുരാേന്റയും േകരള
വർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാേന്റയും മാതൃഷ്വേസയ
നായിരുന്നു അേദ്ദഹം എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അവ
െരപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനുള്ള ഭക്തിക്കു് അളവുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. ഒരവസരത്തിൽ മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാെനക്കുറി
ച്ചു്
“വാണീമാതിെന്റ നൽേപ്പാർമുലകളിെലാഴുകും

സ്തന്യപീയൂഷസാരം
േകണീടാതാസ്വദിച്ചിട്ടനുദിനമതുലപ്രീതിേനടും മഹാത്മാ
വാണീരുന്നൂഴിതന്നിൽപ്പുതുപുകൾ നിറയും
പുണ്യവാനായ പർപ്പേക്ഷാണീമാണിക്യഭൂഷാമണി ഗുരുനിധിയാം
രാജരാജക്ഷിതീശാൻ”

എന്നും മദനമഞ്ജരീവിലാസം ഭാണത്തിൽ വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാെനക്കുറിച്ചു്
“െചാേല്പറീടുന്ന വിദ്യാനടകുലമടുവാർക്കങ്ങു മങ്ഗല്യരത്നം.

നല്പൂേന്തൻ േചാർെന്നാലിക്കും മൃദുതരകവിതാകല്പവല്ലിക്കുപഘ്നം,
െകേല്പാടിപ്പുണ്യവാെനന്നറിക സുമുഖി! തൽേസാദരൻ േമാദേമാടിന്നിബ്ഭാണെത്തച്ചമച്ചു ഗുണനിധി രവിവർമ്മാവനീപാലബാലൻ”

എന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ബാല്യം മുതല്ക്കുതെന്ന
കഥാനായകൻ ഒരുതരം ത്വേഗ്രാഗത്തിനു വശംവദനാ
യിരുന്നു; അതിെന്റ അങ്ഗങ്ങളായി പനിയും മറ്റു ചില
ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത കൂെടക്കൂെട ബാ
ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. എങ്കിലും അവെയ്ക്കാന്നും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഉത്സാഹശക്തിേയേയാ, ജ്ഞാനസമ്പാദന
തൃഷ്ണേയേയാ കവിതാവ്യാപാരാസക്തിേയേയാ മ്ലാനീ
ഭവിപ്പിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചില്ല. യാവജ്ജീവം അേദ്ദഹം
ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിത്തെന്ന കാലയാപനം െചയ്തു.
േജ്യാതിഷത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രാേയാഗികമായ പരി
ജ്ഞാനം േനടി. 1052-ാമാണ്ടിടയ്ക്കായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷു
പഠിച്ചതു്. കാലന്തരത്തിൽ അഷ്ടാവധാനം െചയ്യുന്നതി
നുള്ള ഐകാഗ്ര്യവും അേദ്ദഹത്തിന്നധീനമായിത്തീർ
ന്നു. സമകാലികന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർെക്കല്ലാം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതിഭാവിലാസെത്തപ്പറ്റി പ്രകൃഷ്ട
മായ ബഹുമാനമാണുണ്ടായിരുന്നതു്.

അനന്തരകാലജീവിതം
യൗവനാരംഭത്തിൽത്തെന്ന തെന്റ മാതുലനും അക്കാ
ലത്തു ലക്ഷ്മീപുരെത്ത കാരണവനുമായിരുന്ന ശക്തൻ
രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞാനുസാരം ധനാ
ഢ്യമായ സ്വകുടുംബത്തിെല കാര്യാേന്വഷണഭാരം കൂ
ടി കവിക്കു വഹിേക്കണ്ടതായിവന്നുകൂടി. തന്നിമിത്തം
സാഹിത്യരചനയ്ക്കു വിനിേയാഗിച്ചിരിയ്ക്കാവുന്ന സമയ
ത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടമായി. അങ്ങെന ഉൽക്കടമായ
അനാേരാഗ്യത്തിനും േക്ലശകരമായ കുടുംബഭരണത്തി
നും ഇടയ്ക്കു നിന്നുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം സരസ്വതീേദവി
െയ ഉപാസിച്ചതു്. െപ്രാഫസർ െക. പരമപിള്ളയുെട
സേഹാദരി നാണിക്കുട്ടിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു.
സേഹാദരന്മാർ മൂന്നുേപരും അത്യത്ഭുതമായ സൗഭ്രാ
ത്രം പുലർത്തിേപ്പാന്നു. രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനും
അേദ്ദഹവും സന്തതസഹചാരികളായിരുന്നു. മൂത്ത േജ്യ
ഷ്ഠെന്റ േനർക്കു് അവർ അനന്തരവരുെട രീതിയിലും െപ
രുമാറി. ഇളയ സേഹാദരന്മാർക്കു ചതുരങ്ഗത്തിലും
കലശലായ ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രേമണ ശരീരാസ്വാ
സ്ഥ്യം വർദ്ധിക്കുകയാൽ തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചു
ചികിത്സ നടത്തിെയങ്കിലും അതുെകാണ്ടു പറയത്തക്ക
പ്രേയാജനെമാന്നുമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ അതു് ഉദരേരാ
ഗാത്തിൽ കലാശിക്കുകയും 1075 ഇടവം 5-ാംനു ആ
കവിപുങ്ഗവൻ പ്രപഞ്ചരങ്ഗത്തിൽനിന്നു തിേരാധാ
നം െചയ്യുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യപര
മാണുക്കളിൽ ഒരുവനാണു് ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ. മഹാ
നുഭാവനായ ആ ഗുരുനാഥെന്റ ശിക്ഷാസാമാർത്ഥ്യവും
അനുഗ്രഹവിേശഷവും നിമിത്തമാണു് ഇവന്നുംകൂടി ഒെര
ളിയ സാഹിത്യകാരനാകുവാൻ സാധിച്ചതു്.

കവിതാരീതി
രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനു ബാല്യം മുതല്ക്കുതെന്ന
കവനകലയിൽ അസാമാന്യമായ വാസനയും അവി
ച്ഛിന്നമായ അഭ്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെനയും േജ്യഷ്ഠേനയും അനുകരി
ച്ചു സംസ്കൃതകവികൾ രചിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന അേദ്ദഹത്തി
നു കാലക്രമത്തിൽ കറുത്തപാറ ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയും,
ഗ്രാമത്തിൽ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാനും, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പു
രാനും സുഹൃത്തുക്കളും ഉപേദശകന്മാരുമായി; അേപ്പാ
ളാണു് അവേരാെടാപ്പം ഭാഷാകാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കു
വാൻ ഉത്സാഹം േതാന്നിയതു്. വലിയ േകായിത്തമ്പു
രാെന്റ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളവും മഴമങ്ഗലത്തിെന്റ
ൈനഷധവും െകാടിയവിരഹംചമ്പുവും വായിച്ചേപ്പാൾ
ആ ഉത്സാഹം ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു. േകവലം ഫലിതപ്രധാ
നവും അർത്ഥചമൽക്കാരവിരളവുമായ െവണ്മണിപ്ര
സ്ഥാനത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അധികെമാന്നും ആഭിമു
ഖ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിെല പദവിന്യാസരീതിമാത്രം
അേദ്ദഹം അങ്ഗീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
തമ്പുരാെന്റ കവിത പല അംശങ്ങളിലും െവണ്മണിമഹ
േന്റതിെന്റ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പായിരുന്നു. അതുെകാ
ണ്ടും അേദ്ദഹത്തിനു തൃപ്തിവന്നില്ല. ഗ്രാമത്തിൽ േകാ
യിത്തമ്പുരാൻ അർത്ഥത്തിൽ േവണ്ട നിഷ്കർഷയുണ്ടാ
യിരുന്നുെവങ്കിലും പദഘടനാപാടവം പ്രശംസനീയമാ
യിരുന്നില്ല. ശബ്ദത്തിലും അർത്ഥത്തിലും ഒന്നുേപാെല
ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുേവണം ഭഷാകാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ
എന്നു േകായിത്തമ്പുരാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അത്തരത്തി
ലുള്ള ആധുനികഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങളുെട ഉപജ്ഞാതാ
വായി അേദ്ദഹെത്ത പരിഗണിക്കുന്നതിൽ അനൗചിത്യ
മുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഭാഷാേശ്ലഷപ്രേയാഗത്തിൽമാ
ത്രേമ അേദ്ദഹം ഗ്രാമത്തിൽ േകായിത്തമ്പുരാെന അനു
കരിച്ചുള്ളു.

കൃതികൾ
സംസ്കൃതത്തിൽ (1) പൂതനാേമാക്ഷം ചമ്പു, (2) ലളിതാം
ഭാദണ്ഡകം, (3) നക്ഷത്രമാലാ േസ്താത്രം, (4) കാത്യാ
യന്യഷ്ടകം എന്നീ നാലും, ഭാഷയിൽ (5) ഉഷാകല്യാ
ണം ചമ്പു, (6) ഗൗരീപരിണയം ചമ്പു, (7) മദനമഞ്ജരീ
വിലാസം ഭാണം, (8) കവിസഭാരഞ്ജനം നാടകം, (9)
ബ്രസീതാനാടകം-ആദ്യെത്ത മൂന്നങ്കങ്ങൾ, (10) ചന്ദ്രഗു
പ്തവിജയം നാടകം, (11) ആര്യാശതകം, (12) ബാണ
യുദ്ധം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (13) ഒരു താേലാലംപാട്ടു്,
(14) അംബാഷ്ടകം, (15) പാലാഴിമഥനം, (16) ചില ശൃ
ങ്ഗാരേശ്ലാകങ്ങൾ, (17) തുലാഭാരേശ്ലാകങ്ങൾ, (18)
ശ്രീമൂലവിലാസം, (19) കാദംബരീകഥാസാരം ഗദ്യം
എന്നിങ്ങെന പതിനഞ്ചും കൃതികൾ രവിവർമ്മകവി രചി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. പല നല്ല മുക്തകങ്ങളുെട പ്രേണതാെവന്ന
നിലയിലും അേദ്ദഹം ശാശ്വതമായ യശസ്സു സമാർജ്ജി
ക്കുകയുണ്ടായി. അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയത്തിനു സംസ്കൃതത്തി
ലും ഭാഷയിലുമായി ഒരു വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങിെവച്ചേതയു
ള്ളു. ഇവയിൽ ചന്ദ്രഗുപ്തവിജയം നാടകം, ബാണയു
ദ്ധം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, ലളിതാംബികാദണ്ഡകം,
നക്ഷത്രമാലാേസ്താത്രം എന്നീ കൃതികൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.
പാലാഴിമഥനം ഇരുപത്തിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾമാത്രമുള്ള
ഒരു െചറിയ കവിതയാണു്. താേലാലംപാട്ടു് ഒരു മരു
മകളുെട രക്ഷയ്ക്കായി ൈവകുണ്ഠപുരത്തപ്പേനാടു കവി
െചയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു.
“സന്താനശാഖിയാമസ്മൽകുടുംബത്തിൽ

സന്താനേമകും ശ്രീൈവകുണ്േഠശൻ
സന്താനേഗാപാലമൂർത്തിെയൻൈപതെലസ്സന്തതം രക്ഷിച്ചുെകാള്ളണേമ”

എന്ന് ആ പാട്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. 1067-ാമാണ്ടു ശ്രീമൂലംതി
രുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ തുലാഭാരമേഹാത്സവത്തിൽ
കവി അടിയറവച്ചതാണു് തുലാഭാരേശ്ലാകങ്ങൾ. കാദം
ബരിയിെല ഇതിവൃത്തം വളെര സംേക്ഷപിച്ചു കാദംബ
രീകഥാസാരം എഴുതി. അതു് ഒരു അപൂർണ്ണകൃതിയാകു
ന്നു. മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി സ്വല്പം ഉപന്യാസിക്കാം.

പൂതനാേമാക്ഷം ചമ്പു
1060-ാമാണ്ടിടയ്ക്ക് എഴുതിയ പ്രസ്തുതചമ്പുവാണു് തമ്പുരാ
െന്റ പ്രഥമകൃതി. അതിനു മുൻപുതെന്ന േജ്യഷ്ഠൻ േകര

ളവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ച േവദാക്ഷരമാലയിൽ
അേദ്ദഹവും ചില േശ്ലാകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു േചർത്തിട്ടുണ്ടു്.
അവയിൽ ഒന്നാണു് ചുവെട കാണുന്നതു്.
“ഘസൃണതിലകകാന്തിശ്ലക്ഷ്ണനീലാളകശ്രീ-

വ്യതികരിതരുചിേസ്ത ഫാലബാേലന്ദുേരഷഃ
തിമിരനികരസന്ധ്യാരാഗസമ്പർക്കകാന്താമമൃതകിരണേഗഖാമാക്ഷിപത്യദ്രികേന്യ.”

നമ്മുെട കവിക്കു ഭാഷാകവിതേപാെല തെന്ന സംസ്കൃത
കവിതയും സ്വയേമവാഗതയായിരുന്നു. േമല്പത്തൂർ ഭട്ടതി
രിയുെട ചമ്പുക്കളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ബാല്യത്തിൽത്ത
െന്ന േതാന്നിയിരുന്ന ആദരാതിശയമാണു് പൂതനാേമാ
ക്ഷം രചിക്കുവാൻ േപ്രരകമായിത്തീർന്നതു്. മൂന്നു േശ്ലാ
കങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ േദവ
ന്മാരുെട ആനന്ദം:
“പപാത കല്പപ്രസവസ്തദാനീം

കംസസ്യ കീർത്തിപ്രസൈവസ്സൈഹവ
ധരാതേല നീരദവർഷധാരാപ്യാനന്ദബാഷ്ൈപസ്സുരസുന്ദരീണാം.”

വസുേദവെന്റ പുത്രമുഖദർശനം:
“സാക്ഷാദ്വീക്ഷ്യസേരാരുഹാക്ഷമമൈലഃ
പുേണ്യാത്തൈര-

േര്യാഗിനാം
ചിൈത്തരപ്യനവാപ്യമാപ്ലതതനുഃ പീയൂഷവർൈഷരിവ
സാന്ദ്രാനന്ദനിരുദ്ധഗദ്ഗദവചാസ്തുഷ്ടാവ ദൃഷ്ടിദ്വയീപീയൂഷാഞ്ജനമഞ്ജനദ്യുതിധരം േദവം സ ശൂരാത്മജഃ.”

പൂതന േഗാവർദ്ധനപർവതം കാണുന്നതു്:
“തേസ്യാപാേന്ത തരുണജലദശ്യാമഭൃംഗാഭിരാമം

ഹൃേഷ്ടാന്മീലൽപരിമളരൈസഞ്ചിതം ചന്ദനൗൈഘഃ
ലക്ഷ്മീജാേനർന്നഖരപദസംേഗന സംഭാവ്യമാനം
മുഗ്ദ്ധാപശ്യൽ സ്തനമിവ ഭുവസ്തത്ര േഗാവർദ്ധനാദ്രിം.”

ലളിതാബാദണ്ഡകം
“ജയ ജയ ജഗദംബ! േലാലംബമാലാമലശ്യാമള ശ്രീമദ
ങ്ഗപ്രഭാപുരസംപൂരിതാേശഷദിങ്മണ്ഡേല! പാദസം
േസവനാസക്തേദവാംഗനാമണ്ഡേല!” ഇത്യാദി.

കാത്യായന്യഷ്ടകം
“അസ്തു കാത്യായനീ മുേദ” എന്നു് ഓേരാ േശ്ലാകത്തിേല
യും ആദ്യെത്ത അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തു വായിച്ചാൽ
കാണാവുന്ന എട്ടു വസന്തതിലകപദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ
ഒരു െചറിയ േസ്താത്രമാണു് കാത്യായന്യഷ്ടകം. കവി
തെന്റ ഇഷ്ട്േദവതയായ കുമാരനല്ലൂർ കാത്യായനീേദവി
െയ അതിൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.
“അർേദ്ധന്ദുഭൂഷിതമനർഘമണിപ്രകാശ-

നിർദ്ധൂതമാഘവതചാപമിദം കിരീടം
ആബിഭൂതീമഭിനവാഭൂസമാനേശാഭാമാരാധേയ ഹൃദി കുമാരപൂരീശ്വരി! ത്വം.”

ഉഷാകല്യാണം ചമ്പു
187 പദ്യങ്ങളും 16 ഗദ്യങ്ങളും ഉൽെക്കാള്ളുന്ന ഉഷാക
ല്യാണത്തിനു മാർഗനിർേദ്ദശം െചയ്തതു ഗ്രാമത്തിൽ
േകായിത്തമ്പുരാെന്റ മീനേകതനചരിത്രമാെണങ്കിലും
അതിെനക്കാൾ എന്നു േവണ്ട, ആധുനികകാലെത്ത
മേറ്റതു ഭാഷാചമ്പുവിേനയുംകാൾ പതിന്മടങ്ങു ഗുണഭൂ
യിഷ്ഠമാണതു്. ശൃംഗാരരസത്തിെന്റയും വീരരസത്തിെന്റ
യും സമഞ്ജസമായ സേമ്മളനംെകാണ്ടും ശബ്ദാർത്ഥ
നിഷ്ഠങ്ങളായ സകലകാവ്യഗുണങ്ങളുേടയും സമഗ്രമായ
സമ്പത്തിെകാണ്ടും സവിേശഷം പ്രേശാഭിക്കുന്ന ഒരു
കാവ്യമാണു് ഉഷാകല്യാണം എന്നു സേങ്കാചംകൂടാെത
സമർത്ഥിക്കാം. ഗദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനുമാത്രേമ ഗാനഗ
ന്ധിത്വമുള്ളു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.

ഉഷയുെട നവയൗവനം:
“കർേണ്ണ താപിഞ്ച്ഛപുഷ്പസ്തബകരുചികെളക്കൺമുനെത്തല്ലണച്ചൂ:
തിെണ്ണന്നപ്പുഞ്ചിരിെക്കാഞ്ചലുമണിമുലയിൽത്താരഹാരാഭ േചർത്തൂ;
അർേണ്ണാജം കൂപ്പുേമാമൽപ്പദതളിരിൽ നഖശ്രീ പരം ഭംഗി േചരും-

വണ്ണം ലാക്ഷാരസത്തിൽ രുചിെയയുമുചിതം
േചർത്തു കല്യാണഗാത്ര്യാഃ.”

അനിരുദ്ധെന െകാണ്ടുെചന്നിട്ടു ചിത്രേലഖ ഉഷേയാ
ടു്:
“കന്നൽക്കണ്ണാളണിഞ്ഞീടിന മകുടമേണ!

ഗൂഢമായ് നിെന്റ ചിത്തം
മുന്നം ൈകെക്കാണ്ടുേപാെയ്ക്കാെണ്ടാരു തരുണെന ഞാൻ
തമ്പി! െകാണ്ടിങ്ങുേപാേന്നൻ
എന്നാൽ നിൻകഒകളാകുന്നുചിതലതകൾെകാണ്ടിന്നു ബന്ധിച്ചു െകാങ്കക്കുന്നിേന്മൻേച്ചർത്തു താർേത്തൻെമാഴിമണി!
വഴിേപാലിന്നി മർദ്ദിച്ചുെകാൾക.”

ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ പുറപ്പാടു്:
“മുഷ്ക്കാളും ദാനവന്മാരുെട ഗളരുധിര-

ത്തിങ്കലുത്തുങ്ഗേമാദാൽ
മുക്കാലും മുങ്ങി മങ്ങാതഴെകാടു കളിയാടുന്ന ചക്രായുധെത്ത
തൃക്കയ്യിൽേച്ചർത്തു ചീർത്തീടിന മുദേമാടുടൻ
പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കിത്തക്കത്തിൽത്താെനാരുങ്ങീ സുതരിപുെവാടു വൻേപാരിനംേഭാരൂഹാക്ഷൻ.”

ആര്യാശതകം
ആര്യാശതകം കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതിെയപ്പറ്റി േകശാദി
പാദവർണ്ണനം ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു തമ്പുരാൻ ഗീതിവൃത്ത
ത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േസ്താത്രരത്നമാകുന്നു. ഉഷാ
കല്യാണത്തിെന്റ മുദ്രാപണത്തിനായി കവി ഒരുെമ്പ
ട്ടേപ്പാൾ ആദ്യമായി അച്ചടിപ്പിയ്ക്കുന്ന കൃതി ഈശ്വരേസ്താ
ത്രമായിരിക്കണെമന്നു മൂത്ത േജ്യഷ്ഠൻ അനുശാസിച്ചതി
നാൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ മൂന്നു മണിക്കൂർെകാണ്ടു്
എഴുതിത്തീർത്തതാണു്. ആ കാവ്യത്തിെന്റ രീതി അടി
യിൽ േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന
താണു്.
“മനേമ! ഭജിക്ക നന്നായ്ക്കനേമറും കഠിനകുചഭരാവനതം

ഘനേമചകരുചികലരും ധനേമകും
സതതമങ്ഗജാരാേതഃ.”

“അഞ്ജനമണിയും തിരുമിഴി ഖഞ്ജനേമാ, കമ്രമായ

കരിമീേനാ
കഞ്ജശരാസനശരേമാ, മഞ്ജുകൃപാവർഷമാർന്ന
നീരദേമാ?”
“മാേയ! േമാഹതേമാമയമാേയെറ വളർന്ന കടൽ

കടന്നീടാൻ
താേയ! വരമിന്നടിയനു താേയ! തരുേണന്ദു
ചൂടുേവാൻജാേയ!”

ഗൗരീപരിണയം
തമ്പുരാെന്റ ഗൗരീപരിണയ ചമ്പു അപൂർണ്ണമാണു്. കു
മാരസംഭവം അഞ്ചുമുതൽ ഏഴുവെരയുള്ള സർഗ്ഗങ്ങളി
െല കഥ അതിൽ പ്രതിപാദിയ്ക്കണെമന്നാണു് കവി ഉേദ്ദ
ശിച്ചിരുന്നെതങ്കിലും 97 പദ്യങ്ങളും 6 ഗദ്യങ്ങളും ഘടിപ്പി
ച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം സ്തബകത്തിൽ നിറുത്തി അഞ്ചാം സർ
ഗ്ഗത്തിെല കഥമാത്രം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം സ്തബ
കം ആരംഭിച്ചില്ല. കാളിദാസെന്റ ആശയങ്ങൾ പലതും
സ്വായത്തമാക്കി രചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുതകൃതിക്കു് ഉഷാ
കല്യാണത്തിെന്റ മാധുര്യമില്ല. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ എടു
ത്തുേചർക്കാം.
“നീലക്കാർകാന്തിേകാലും പുരികുഴൽനിരതൻ

േമന്മ നൈന്മലുകൾക്കും
നീെളത്തൂകും മധൂളീമധുരകളവേചാഭങ്ഗി െപൺകുയ്ലുകൾക്കും
ലീലാചാതുര്യേമാന്നഭിനവലതകൾ
ക്കും കടംനല്കി െമേല്ല
നീലക്കണ്ണാൾ തപസ്സിന്നുചിതത തടവീടുന്ന േവഷം ധരിച്ചാൾ.”

“കളഞ്ഞു മാത്സര്യം മൃഗത്തികൾ; മുേന്നതിലധികം
െതളിഞ്ഞു ശാഖാഗ്രം പൃഥുലഫലപൂമഞ്ജരികളാൽ;
വിളഞ്ഞൂ നീവാരാദികളുമതിയാ,യന്നുടനുടൻ
െതളിഞ്ഞു പുണ്യശ്രീഗിരിമകൾ തപിക്കുന്ന വിപിനം.”

ശ്രീമൂലവിലാസം
ഈ കാവ്യത്തിനു ശ്രീമൂലരാജസ്തവെമന്നും േപരുണ്ടു്.
ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ േപരിൽ കവിക്കു
ഗാഢമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടേത്തക്കു് അേദ്ദ
ഹം ഒരവസരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതാണു്,
“അന്തർഭാഗത്തു േചർത്തമ്മുരമഥനെന,യമ്മട്ടു നാട്ടാർ രസംേചർന്നന്തംകൂടാതണഞ്ഞും, ജനഹിതമതിനായ്

േവലയിൽത്താനിരുന്നും
ചന്തംപൂണ്ടുല്ലസിക്കും നൃപതിവര! ഭവാൻ
സിന്ധുവിെന്നാപ്പമേത്ര
കിംതു ശ്രീമൻ! ഭവാനിൽ ക്ഷിതിധവ! നിലയില്ലായ്കെയന്നുള്ളതില്ല.”

ശ്രീമൂലവിലാസം എന്നു സുപ്രസിദ്ധമായ ഈ േശ്ലാകം.
വിഭിന്ന വൃത്തങ്ങളിൽ പത്തു ദശകങ്ങളായി നിർമ്മിക്ക
ണെമന്നായിരുന്നു തമ്പുരാെന്റ അഭിസന്ധിെയങ്കിലും
അതു സാധിച്ചില്ല. നാലു ദശകങ്ങേള തീർന്നുള്ളു. ദ്വിതീ
യദശകം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:
“ശ്രീപത്മനാഭചരണാംബുരുഹത്തിൽ നിത്യ-

മാമഗ്നമാനസനസീമഗുണാഭിരാമൻ
ആമൂലചൂഡമുലകിൽപ്പുകൾ തിങ്ങിവിങ്ങും
ശ്രീമൂലവഞ്ചിനൃവരൻ വിജയിച്ചിടുന്നു.”

അംബാഷ്ടകം
ദ്രുതവിളംബിതവൃത്തത്തിൽ യമകപ്രാസം ഘടിപ്പിച്ചു
രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു് അംബാഷ്ടകം. 1070ാമാണ്ടു ചിങ്ങത്തിേലാ മേറ്റാ ആയിരുന്നു അതിെന്റ നിർ
മ്മിതി. “ഉരുതരജ്വരപീഡിതനാകയാ,െലാരു ദിനം രവി
വർമ്മനൃപാലകൻ ഗിരിസുതാർച്ചനയായ്” കൃതി െച
യ്തതാണു് ആ കീർത്തനെമന്നു കവി പറയുന്നുണ്ടു്.
“അവിരളാർത്തി വളർത്തു കിളിർത്തിടും

വിവിധേരാഗമകന്നു സുഖിക്കുവാൻ
ശിവകുടുംബിനി! നിൻകരുണാമൃതിൻ
കുബലേമ ബലേമണവിേലാചേന!”

എന്നതു് അതിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

മദനമഞ്ജരീവിലാസം
വളെര നിഷ്കർഷിെച്ചഴുതിയ പ്രസ്തുത ഭാണവും പൂർ
ത്തിയായിട്ടില്ല. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടു മാതിരി മന
സ്സിലാക്കാം.
“കണ്ഠാേശ്ലഷം കണക്കല്ലിതിൽ വിഷമിയലുന്നുണ്ടേയ! ചുംബനത്തിന്നുണ്ടാകുന്നൂ ഭയം േമ ഗരളെമാഴുകുമി-

ക്കുണ്ഡലം കാണ്കമൂലം
െകാണ്ടാടിെക്കാണ്ടിവണ്ണം ഗിരിമകൾ, പരിരംദാദിലീലയ്ക്കിരുങ്ങും
തണ്ടാർബാണാരിതേന്നാടരുളിന പരിഹാേസാക്തി പാലിച്ചിടേട്ട.”
“ചാരത്തൻേപാടണഞ്ഞും മധുരകളനിനാ-

ദങ്ങൾ നീെളെച്ചാരിഞ്ഞും
പാരം പൂേന്തൻ നുകർന്നും പലപല ലതയിൽേച്ചർന്നു വാഴുന്നു ഭൃങ്ഗം
ഓേരാേരാ വാരനാരീമണിമയഭവനം
േതാറുമാത്താനുരാഗം
േകറി ക്രീഡിച്ചു േമാദം തടവിന വിടെനേപ്പാലേവ നീലേവണി.”

കവിസഭാരഞ്ജനം
1067-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ േകാട്ടയത്തുെവച്ചു

നടന്ന കവിസമാജെത്ത വിഷയീകരിച്ചു കവി നിർമ്മിച്ചി
ട്ടുള്ളതാണു് അഞ്ചങ്കംെകാണ്ടു പൂർണ്ണമാകുന്ന പ്രസ്തുത
നാടകം. 1065 മുതൽ 1075 വെരയുള്ള പത്തു െകാല്ല
ങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭാഷയിൽ നിരവധി നാടകങ്ങൾ പ്രകാ
ശിതങ്ങളായി എങ്കിലും അവയിൽ സ്വകേപാലകല്പിത
ങ്ങളായ ഇതിവൃത്തങ്ങളാൽ േശാഭിക്കുന്നവ വളെര വി
രളങ്ങളും അവയിൽത്തെന്ന ഗുേണാത്തരങ്ങളായുള്ളവ
അത്യന്തം വിരളങ്ങളുമാണു്. കവിസഭാരഞ്ജനത്തിന്നു
പല അഭിനന്ദനീയങ്ങളായ ൈവശിഷ്ട്യങ്ങളുമുണ്ടു്. ഒന്നാ
മതു ആ നാടകം ഇതിഹാസപുരാണങ്ങെള ആശ്രയി
ക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമതു നാടകീയമായ പ്രതിപാദനത്തിനു
വഴങ്ങിെക്കാടുക്കാത്ത ഒരു സാധാരണസംഭവെത്ത വി
ഷയീകരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതു പദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലുമുള്ള
സംഭാഷണം കഴിവുള്ളിടേത്താളം അതാതു പാത്രങ്ങ
ളുെട കവിതാരീതിയിൽത്തെന്ന രചിക്കുന്നു. നാലാമതു
കവിയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാത്രമാണു്. അത്തരത്തി
െലാരു നാടകം മലയാളത്തിലല്ലാെത മെറ്റാരു ഭാഷയി
ലുമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. 1067-ൽത്തെന്നയാണു് പ്ര
സ്തുതകൃതിയുേടയും നിർമ്മിതി. അതിനു കവിസഭാരഞ്ജ
നഭാഷ്യം എന്ന േപരിൽ ഒരു മണ്ഡേനാപന്യാസം ഏ.
ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
നാടകത്തിെല അങ്ഗിയായ രസം വീരമാെണന്നും വീ
രരസത്തിനു അേനകം വകേഭദങ്ങളുള്ളതിൽ ആരംഭ
വീരെമേന്നാ കാര്യവീരംഭെമേന്നാ അതിെന വ്യപേദശി
ക്കാെമന്നും ആ മഹാപണ്ഡിതൻ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു.
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ്മാപ്പിളയാണു് നായകൻ. വില്വട്ട
ത്തു രാഘവൻനമ്പിയാരാണു് ഫലിതം െപാട്ടിച്ചു് അംഗ
മായ ഹാസ്യരസം ഉത്ഥാപനംെചയ്യുന്നതു്. അവർക്കു
പുറേമ കുമാരമങ്ഗലത്തു നീലകണ്ഠൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്,
മറിയപ്പള്ളി വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ, നിധിയിരിക്കൽ
മാണിക്കത്തനാർ, െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി, പന്തളം കൃ
ഷ്ണവാരിയർ, വയക്കര മൂസ്സത്, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ,
െവണ്മണി മഹൻ, ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ, ചങ്ങനാ
േശ്ശരി രാമവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ ബി.ഏ., മാേവ
ലിക്കര രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ എം.ഏ. മുതലായവരും
ആ നാടകത്തിെല പാത്രങ്ങളാണു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
പകർത്തുന്നു.
“നന്നല്ലിബ്ഭാഷേയതും നലെമാടു വിബുധന്മാരു വാഴ്ത്തുംവിധത്തിൽക്കുന്നിക്കും ഭങ്ഗിേതടും പല പുതിയ പരി-

ഷ്കാരവും േചർത്തിേടണം
എെന്നല്ലാേമാതി നന്നായ് സഖികളുടനലങ്കാരേമാേരാന്നു േചർക്കും
കുന്നിൻ െപൺൈപതലാൾതന്നുെട കുളുർപുതുെമയ്
േപർത്തുമിേന്നാർത്തിേടണം.”

ഇതിൽ േശ്ലഷപ്രേയാഗംെകാണ്ടു ലഭിക്കുന്ന അർത്ഥചാ
തുര്യം ആേലാചനാമൃതംതെന്ന. അടുത്ത േശ്ലാകം െവ
ണ്മണി മഹെന്റ മുഖത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന രീതിയിൽ
കവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.
“പാരാവാരം കടന്നിട്ടധികമകെലയുള്ളന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാ-

േമാേരാ വൃത്താന്തെമല്ലാമരെഞാടിയിടെകാണ്ടിന്നു നന്നായ് ഗ്രഹിപ്പാൻ
േവെറ മെറ്റന്തുമാർഗ്ഗം? ശിവശിവശിവേന
വെമ്പഴും കമ്പിതന്നിൽേച്ചരും േവഗം നിനയ്ക്കുന്നളവിലിഹ മേനാേവഗവും േതാറ്റുേപാകും.”

ഈ േശ്ലാകത്തിനു നല്ല തന്മയത്വമുണ്ടു്.

ബ്രസീതാ
ബ്രസീതാനാടകത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിനും മറ്റുമുള്ള കാര
ണങ്ങെളപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തമ്പുരാൻ
രചിച്ച ഭാഗത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം എടുത്തു
േചർക്കാം.
“തേന്മനിെക്കാത്തവണ്ണം പല നിലയിലലങ്കാരേമാേരാന്നു േചർത്തും
െചേമ്മ ചാതുര്യേമറുംപടി മൃദുലപദം
വച്ചുനിച്ഛാനുകൂലം
ഉേന്മഷേത്താടുകൂടിസ്സഭയിെലാരുവിധം
തൃപ്തി ൈകെക്കാണ്ടിറങ്ങാൻ
െമേന്മൽ നന്മാന്മിഴിക്കും കവികളുെട െമാഴിക്കുംജനിക്കും വിളംബം.”

ശൃംഗാരേശ്ലാകങ്ങൾ
ഇവ തിരുവനന്തപുരത്തു ചികിത്സയിൽ താമസിക്കു
േമ്പാൾ എഴുതിയതാണു്. പതിനാറു േശ്ലാകങ്ങേള കിട്ടീ
ട്ടുള്ളു. ഗ്രന്ഥം മുഴുവനായിട്ടില്ല. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പകർ
ത്തിക്കാണിക്കാം.
“താണുേള്ളാേരാമനെപ്പായ്കയിലഴെകാഴുകും

നല്ക്കരിമ്പായൽമീെത
വാണുല്ലാേസന േകാകദ്വിയമഭിമുഖമായ്
േനാക്കി നന്ദിക്കവണ്ണം
േചണൂറ്റും ചന്ദ്രബിംബം ചിതെമാടുസവിേധ
േചർത്തു െചന്താർശരൻതാൻ
കാണിക്കും േമാടിവിദ്യപ്പുതുമ മതിമയക്കുന്നതാശ്ചര്യമല്ല.”

“കേല്ലാലം ൈകെതാഴും നിൻ ചടുലതരചലച്ചില്ലി, നല്ലിന്ദ്രനീലക്കേല്ലാെടാക്കുന്ന തൃക്കൺമുന, മുഴുമതി േതാല്ക്കുന്ന വക്ത്രാരവിന്ദം.
നേല്ലാമൽേപ്പാർമുലക്കുന്നുകൾ, നലമിയലും
നാഭിെയേന്നവേമാേരാന്നേല്ലാ മന്മാനസത്തിന്നിതു െപാഴുതുവിേനാദങ്ങെളൻ മങ്ഗളാങ്ഗി!”

ഇക്കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഭാണത്തിലും കാ
ണ്മാനുണ്ടു്.

ഒരു മുക്തകം
ചുവേട േചർക്കുന്ന മുക്തകം സുപ്രസിദ്ധവും കവിയുെട
മേനാധർമ്മപ്രസരത്തിനു് ഒരുത്തമനിദർശനവുമാകു
ന്നു.
“നന്നായുേള്ളാരലങ്കാരവുമകെല െവടിഞ്ഞർത്ഥെമല്ലാമുേപക്ഷി-

െച്ചാന്നായ്പ്പാകാദി ൈകവിട്ടിഹ പരമപദം
േചരുവാൻ േമാഹമാർന്നു
ഇന്നിക്കാണുന്ന ഭാഷാകവികുലമഖിലം
താപസപ്രായമാകുെന്നന്നാൽ മൗനവ്രതംതാനിനിയിവർ തുടരുന്നാകിൽ നന്നായിരിക്കും.”
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5 എണ്ണയ്ക്കാട്ടു രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
(1028–1092)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
എണ്ണയ്ക്കാട്ടു രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1028-ാമാണ്ടു
കുംഭമാസത്തിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.
പിതാവു് മലബാർ േവപ്പൂർേക്കാവിലകെത്ത ഒരു ശാഖ
യായ വടേക്കമഠം രാജരാജവർമ്മവലിയേകായിത്തമ്പു
രാനും മാതാവു് എണ്ണ്യ്ക്കാട്ടു െകാട്ടാരത്തിെല മഹാപ്ര
ഭത്തമ്പുരാട്ടിയുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞാരു എന്ന ഓമനേപ്പ
രിലാണു് ചരിത്രനായകെന േകരളീയർ അറിയുന്നതു്.
സംസ്കൃതത്തിൽ ബാലപാഠങ്ങൾ കുട്ടേമ്പരൂർ കുഞ്ഞു
വാരിയറിനിന്നു പഠിച്ചതിനുേമൽ അമ്മാവനും ഗ്രാമ
ത്തിൽ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഗുരുനാഥനുമായ എണ്ണ
യ്ക്കാട്ടു െകാച്ചനുജൻ എന്ന േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാേനാടും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാേനാടും
കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. രാമവർമ്മത്ത
മ്പുരാൻ െകാച്ചനുജേന്റയും ഗുരുവായിരുന്നു. തദനന്തരം
േകരളവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അേന്തവാസിയാ
യി തിരുവനന്തപുരത്തും അരിപ്പാട്ടും താമസിച്ചു വ്യാക
രണവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചതിനുപുറേമ അനന്തപുരത്തു
രാജരാജവർമ്മ മൂത്ത േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അടുക്കൽ
നിന്നു് ആയുർേവദവും വയ്ക്കത്തു മഠം നമ്പൂരിയിൽനിന്നു
തച്ചുശാസ്ത്രവും ൈമസൂർ ശൃങ്േഗരിമഠത്തിെല സുബ്ര
ഹ്മണ്യശാസ്ത്രികെള െകാട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി അേദ്ദഹ
േത്താടു് തർക്കശാസ്ത്രവും ഗ്രഹിച്ചു് അക്കാലെത്ത ഒരു
വിദ്വൽപ്രമുഖെനന്ന കീർത്തി സമാർജ്ജിച്ചു. സങ്ഗീത
കലയിലും േജ്യാതിശാസ്ത്രത്തിലും കൂടി അേദ്ദഹത്തി
നു് അഭിനിേവശമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഒരദ്ധ്യാപകേന്റ
യും വാഗ്മിയുേടയും നിലയിലും ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനം
സമ്പാദിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രഥമഗണ
നീയൻ പരവൂർ െക. സി. േകശവപിള്ളയാണു്. പരവൂർ
പടിഞ്ഞാേറവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മയാണു് ആദ്യെത്ത ഭാ
ര്യ. ആ സാധ്വിയുെട സേഹാദരി കല്യാണിഅമ്മെയ
െക.സി.യും പരിഗ്രഹിച്ചു. സ്വേദശത്തു ൈഹേക്കാടതി
ജഡ്ജി െക.ജി. പരേമശ്വരേമേനാെന്റ സേഹാദരി ജാ
നകിയമ്മയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹധർമ്മിണിയായി
രുന്നു. േകശവപിള്ളയ്ക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു പഠിക്കുവാൻ ഇടവന്നതു്
ആ ബന്ധം നിമിത്തമാണു്. ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുര
ത്തു രുൿമിണിഅമ്മ എെന്നാരു യുവതിേയയും പരിഗ്ര
ഹിക്കുകയുണ്ടായി. രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1092ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 22-ാംനു യശശ്ശരീരനായി.

കൃതികൾ
രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻസംസ്കൃതത്തിൽ (1) കൃഷ്ണ
േകശാദിപാദസ്തവം, (2) ലക്ഷണാസ്വയംവരം ചമ്പു, (3)
ൈവയാകരണ സിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം, (4) ശ്രീമൂലകാപ
ദാനസ്തവം എന്നീ കൃതികളും, ഭാഷയിൽ (5) അലങ്കാ
രദീപിക, (6) രുൿമിണീസ്വയംവരം നാടകം, (7) സ്വ
പ്നവാസവദത്തം നാടകം (തർജ്ജമ), (8) േമഘസേന്ദ
ശം (തർജ്ജമ), (9) വിരൂപാക്ഷപഞ്ചാശിക (തർജ്ജമ),
ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ പ്രധാനങ്ങ
ളായി പരിഗണിേക്കണ്ടതു ൈവയാകരണസിദ്ധാന്ത
സംഗ്രഹേത്തയും അലങ്കാരദീപികേയയുമാണു്. സ്വ
പ്നവാസവദത്തവും വിരൂപാക്ഷപഞ്ചാശികയും ഒടുവി
ലെത്ത കൃതികളാണു്. തമ്പുരാെന്റ സംസ്കൃതകവികൾ
േക്ക ആസ്വാദ്യതയുള്ളു. ഭാഷാകൃതികളിൽ അലങ്കാരദീ
പികെയാഴിെക മറ്റുള്ളവ പ്രാേയണ ഗുണവികലങ്ങളാ
ണു്. രുൿമിണീസ്വയംവരം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല.

ൈവയാകരണ സിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രഹം
സിദ്ധാന്തകൗമുദി മുഴുവൻ സംസ്കൃതത്തിൽ അനുഷ്ടുപ്പു
േശ്ലാകങ്ങളായി സങ്ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൃതി ഏറ്റ
വും വിശിഷ്ടവും തമ്പുരാെന്റ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യത്തിനു
മകേടാദാഹരണവുമാകുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവ
സാനത്തിൽ കാണുന്നവയാണു് അേധാലിഖിതങ്ങളായ
േശ്ലാകങ്ങൾ.
“ശ്രീരാജരാജരചിതഃ ൈസഷ സിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രഹഃ

േബാഭവീതു ഗുരുപ്രീൈത്യ സദാ സർേവാപകാരകഃ

ശബ്ദാഗമാംബുരാശിഃ ക്വാസൗ ഗഹനശ്ച? മന്ദധീഃ
ക്വാഹം?
അതരം ദുസ്തരമപി തം ശ്രീേകരളവർമ്മനാമഗുരുകൃപയാ.
ആസീജ്ജഗൽപ്രദീപഃ േകാലമഹീപാലവംശമുകുടമണിഃ
ശ്രീശങ്കേരാപി ഭക്ത്യാ കഥയതി തം ഹന്ത!
േകാലേയാഗീന്ദ്രം.
തദ്വംശജഃ കശ്ചിദുദഗ്രേതജാ
നൃേപാദ്വിതീയഃ സ്വകുേല ദ്വിതീയഃ
ശ്രീരാമവർമ്മാ സ വിചാര്യ ൈതലാരാേമ ചകാര സ്വകുലപ്രതിഷ്ഠാം.
വംേശ തസ്യ പവിേത്ര സമജനി േദവീ മഹാപ്രഭാ കാചിൽ
മൂർത്തിമതീവ ഭവാന്യാഃ കരുണാ
സ്േനഹാടവീവിഹാരിണ്യാഃ.
പാരിജാതപുേരശശ്രീരാജരാജകുടുംബിനീ
സാ ബഭൗ രാജരാേജാഹമന്തിമസ്തനയസ്തേയാഃ.
മാതുലാവതുലൗ യസ്യ സമസ്തഗുണശാലിനൗ
രാമേകരളവർമ്മാഖ്യാവിവാന്യൗ രാമലക്ഷ്മെണൗ.
ആബാല്യതഃ സ്േനഹപരിപ്ലുതാഭ്യാം
താേഭ്യാം സ കാവ്യാദിഷു ശിക്ഷിേതാഽഥ
യശ്ശബ്ദശാസ്ത്രാധ്യായനായ നീതഃ
ശ്രീവഞ്ചിരാജ്ഞീരമേണാപകണ്ഠം.
ചുളുകിതശാസ്ത്രാംബുധിനാ ശ്രീേകരളവർമ്മണാ ച ഗുരുണാ
യഃ
അചിരാദമുനാ ഭാവ്യം മഹിതാ കവിേനതി ഹൃഷ്യതാഭാണി.
േസാഹം സമസ്തകവിപുംഗവമൗലിമാലാനിര്യന്മധുദ്രവരസാർദ്രപദസ്യ തസ്യ
പർപ്പക്ഷിതീശിതുരിമാം കൃതിമാത്മബേന്ധാഃ
പാേദാപദാം ഗുരുവരസ്യ സമർപ്പയാമി.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽ കവിയുെട ജീവിതചരിത്രത്തിെല
പല സംഭവങ്ങളും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥ
ത്തിെന്റ നിർമ്മിതിക്കു േപ്രരിപ്പിച്ചതു വലിയ േകായിത്ത
മ്പുരാനായിരുന്നുെവന്നു ചുവേട േചർക്കുന്ന വന്ദനേശ്ലാ
കത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.
“യേഥാവദ്ഗുരുപാദാബ്ജം സമാരാധ്യ തദാജ്ഞയാ
ൈവയാകരണസിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രേഹായം വിരച്യേത.
ൈവയാകരണസിദ്ധാന്താഃ ക്വാമീ? ക്വാഹം ച മന്ദധീഃ?
അസ്മദ്ഗുരുകൃൈപവാത്ര ജല്പാകയതി ഹന്ത! മാം.”
“മാേഹശ്വരാണാം സൂത്രാണാമന്ത്യാ ഇത ഇതീരിതാഃ
ണകൗ ങചൗ ടണമഞാഷ്ഷശൗ വയരലാഃ ക്രമാൽ.”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭം.

കൃഷ്ണേകശാദിപാദസ്തവം
ശങ്കരഭഗവൽപാദരുെട വിഷ്ണു്പാദാദിേകശാന്തേസ്താ
ത്രെത്ത അനുകരിച്ചും ഉപജീവിച്ചും സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തഘടി
തങ്ങളായ 45 േശ്ലാകങ്ങളിൽ തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
സ്തുതിയാണു് പ്രസ്തുതകൃതി. അതിനു ശബ്ദാർത്ഥസൗന്ദര്യം
ധാരാളമുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകം പകർത്തിക്കാണിക്കാം.
“സംവർത്തപ്രജ്ജ്വലിഷ്യജ്ജ്വലനസമുദയ-

ദ്ധൂമവല്ലീകരാളഃ
കാളാഭസ്സിന്ധുകന്യാകലിതസമുചിതസ്േനഹേലേപാ നിശാതഃ
ദൃപ്യദ്രേക്ഷാസുേരാഗ്രസ്ഥവിരഗളഗളദ്രക്തധാരാക്തധാരഃ
സാരസ്സർവായുധാനാം ക്ഷപയതു ദുരിതം
നന്ദേകാ നന്ദസൂേനാഃ.”

ലക്ഷണാസ്വയംവരം ചമ്പു
പ്രസ്തുത ചമ്പു െപാതിയിൽ നാരായണൻചാക്കിയാർ
ക്കു കഥാപ്രവചനത്തിനുേവണ്ടി എഴുതിെക്കാടുത്തതാ
ണു്. അതിലുള്ളതാണു് താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം.
“ലക്ഷണാപരവശീകൃതചിത്താ-

നാവിദൻ ക്ഷിതിഭൃേതാധ്വനി വൃത്തം
ഹന്ത! േത ബുബുധിേര ന കഥം വാ
സ്വാഭിലാഷവിഷയാനുപപത്തിം?”

അലങ്കാരദീപിക
അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങെള ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശി
പ്പിച്ചു വിവരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണു് അലങ്കാരദീ
പിക. കവലയാനന്ദത്തിെല 100 അലങ്കാരങ്ങേളയും
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാരികെകാണ്ടു ലക്ഷണവും ഉദാഹ
രണവും കാണിക്കയും വ്യാഖ്യാനംെകാണ്ടു അവയുെട
അർത്ഥം വിസ്തരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഓേരാ അലങ്കാര
ത്തിനും രണ്ടാമെത്ത ഉദാഹരണേശ്ലാകം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു
പ്രാേയണ വലിയ വൃത്തങ്ങളിലാണു്.
“ഒരുേപാെല കരുത്തുള്ള രെണ്ടണ്ണങ്ങൾക്കു തങ്ങളിൽ
വിേരാധം സംഭവിച്ചാകിലലങ്കാരം വികല്പമാം.

വിശ്വംഭരിക്കും നീെയെന്നക്കൂെട നന്നായ്ഭരിക്കേയാ
വിശ്വത്തിൽനിന്നു െവളിയിലാക്കേയാ േവണമച്യുത!”
(വികല്പാലങ്കാരം)
“േശഷാങ്കത്തിൽശ്ശയിക്കുന്നവെനയവനിയിൽസ്സൂതികാശയ്യതന്നിൽ
േഘാഷത്തിൽെച്ചന്നു വാഴ്ത്തീടണമിതി വിബുധസ്ത്രീകെളാത്തങ്ങുകൂടി
േവഷം നന്നായ്ച്ചമഞ്ഞങ്ങെന വരുമളവിൽഗ്ഗൂഢനാെയങ്കിലും താൻ
േഘാഷത്തിൽത്തെന്ന തെന്നപ്പരിചിെനാടവെരക്കാട്ടി യുക്തം മുകുന്ദൻ.”
(സമാലങ്കാരം)

ശ്രീകൃഷ്ണപരങ്ങളാണു് എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും. തമ്പു
രാൻ ഒരു മികച്ച കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു.

വിരൂപാക്ഷപഞ്ചാശിക
കാശ്മീരത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ പ്രത്യഭിജ്ഞാദർശനമാ
ണു് മൂലഗ്രന്ഥത്തിെല വിഷയം. അതിെല “േദേഹ സ്ഥി
തയാ യദ്വൽ” എന്ന േശ്ലാകം കവി ഇങ്ങെന തർജ്ജമ
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
“േദഹത്തിെലന്നേപാലീയഹമഭിമാനം ജഗത്തിലും വച്ചാൽ

ഈഹാമാത്രത്താൽജഡബാഹുക്കൾകണക്കുഗിരികളുംതുള്ളും

േമഘസേന്ദശം
“ഛേന്നാപാന്തഃ” ഇത്യാദി േശ്ലാകത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദ
മാണു് താെഴ കാണുന്നതു്.
“തഞ്ചും പക്വമിയന്ന ചുതനിരെയത്താൻ ചുറ്റുമുള്ളദ്രിയപ്പൂഞ്ചായൽപ്രഭയാണ്ട നീ വിരവിലത്തുഞ്ചത്തിരിക്കുംവിധൗ
അഞ്ചും പാണ്ഡിമ ചുറ്റുമാണ്ടു
നടുവിൽക്കിഞ്ചിൽക്കറുത്തുംധരാെനഞ്ചിൽേപ്പാർമുലേപാൽ നിലിമ്പമിഥുനം ചിന്തിക്കു
മാറായ്വരും.”
സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെന്റ വിവർത്തനം സുഷ്ഠൃവല്ല.

രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാേനാടു സംസ്കൃതം പഠിച്ചുെകാ
ണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ െകാച്ചനുജൻതമ്പുരാെന്റ ഒരു ശിഷ്യൻ
“പീതാ കിയന്മാത്രമേഹാ വിഭക്തിഃ?” എന്നു േചാദിച്ചതി
നു കവി നല്കിയ ഉത്തരമാണു് ചുവേട കുറിക്കുന്നതു്.
“പീതാപി തൃഷ്ണാവശേതാ നിതാന്തം

േചേതാഹരാ നാന്തമുപാഗതാഭൂൽ
സാ കൗമുദീ ചിത്തചേകാരേപാേത
നാസ്മാകമത്യർത്ഥതേമാപഹന്ത്രീ.”

തകഴിയിൽ ശാസ്താവിെനക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു േശ്ലാ
കംകൂടി പകർത്താം.
“വിശ്വാധീശം ഗിരീശം കതിചിദഭിജഹുഃ
േകശവം േകചിദാഹു-

സ്േകഷ്വിത്യേന്യാന്യവാദവ്യതികരവിവേശഷ്വന്തരുദ്യദ്ദയാർദ്രഃ
യസ്സാക്ഷാദ്ഭൂയ സാക്ഷാദുപദിശതി പരം
തത്ത്വമൈദ്വതമാദ്യം
േസായം വിൈശ്വകവേന്ദ്യാ ഹരിഹരതനയഃ
പൂരേയന്മങ്ഗ്ഗളം വഃ.”
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6 േകാട്ടയത്തു് അനിഴംതിരുനാൾ
േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1028—1082)

ജീവചരിത്രം
ടിപ്പുവിെന്റ ആക്രമണകാലത്തു വടക്കൻേകാട്ടയെത്ത
രാജവംശവും തിരുവിതാംകൂറിേലക്കു് ഓടിേപ്പാരിേപ്പാ
രികയും ധർമ്മരാജാവു് ആ വംശെത്ത ചങ്ങനാേശ്ശരി
ത്താലൂക്കിൽ വാഴപ്പള്ളിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു താമസി
പ്പിക്കുകയുംെചയ്തു. അവർ താമസിച്ച ഗൃഹം േകാട്ടയ
ത്തുമഠം എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്നു. മലബാറിൽ
സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിതമായേപ്പാൾ അവരിൽ ഒരു
ശാഖെയാഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവെരല്ലാം അേങ്ങാേട്ടക്കു
തിരിെയേപ്പായി. ആ ശാഖക്കാർമാത്രം േകാട്ടയത്തുമ
ഠത്തിൽ താമസിച്ചു. ആ മഠത്തിെല കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മ
ത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും കിടങ്ങൂർ െചറുേശ്ശരി നമ്പൂരിയുേടയും
പുത്രനായി േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1028-ാമാണ്ടു േമട
മാസത്തിൽ അനിഴംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. തിരുവല്ലാ
ശങ്കരവാരിയേരാടാണു് അേദ്ദഹം സംസ്കൃതം അഭ്യസി
ച്ചതു്.ചില അവസരങ്ങളിൽ മൂലകുടുംബമായ േകാട്ടയം
കിഴേക്കേക്കാവിലകേത്തക്കു േപാകുകയും അവിെട
െവച്ചു് ഒരവസരത്തിൽ ഇരുവനാട്ടു ചേന്ത്രാത്തു നമ്പി
യാരുെട മരുമകെള സംബന്ധംെചയ്കയും െചയ്തു.
പിന്നീടു വാഴപ്പള്ളി തൂമ്പായിവീട്ടിലും ഒരു യുവതിെയ
പരിഗ്രഹിച്ചു. 1053-ൽ ദൂതവാക്യം ആട്ടക്കഥ നിർമ്മിച്ചു.
1063-ാമാണ്ടു ലക്ഷ്മീപുരത്തു െകാട്ടാരത്തിൽ ശക്തൻ
രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ആേഘാഷിച്ച മാതാവി
െന്റ മാസമടിയന്തിരെത്ത അവേഹളനം െചയ്തു ‘രവി
വർമ്മചരിതം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു
ദുഷ്കൃതി രചിച്ചു. ആ പാപത്തിനു് ഒരു പരിഹാരെമ
ന്ന മട്ടിൽ അതിൽത്തെന്ന കുേചലകഥകൂടി അന്തർഭ
വിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ മഹാരാ
ജാവിെന്റ തുലാപുരുഷദാനെത്തപ്പറ്റി സംസ്കൃതത്തിൽ
“രാജാ ചിരം ജയതു വഞ്ചിമഹീമേഹന്ദ്രഃ” എന്നു് ഓേരാ
േശ്ലാകവും അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃതകൃതി എഴുതി
അടിയറവച്ചു. 1068-ൽ േകാട്ടയം രാജസ്വരൂപത്തിൽ
മൂപ്പു കിട്ടുകയാൽ വടേക്കാട്ടു േപായി അവിെട താമസ
മുറപ്പിച്ചു. അതിനുേമൽ ഒന്നും എഴുതിയില്ല. പതിന്നാലു
വർഷെത്ത കുടുംബഭരണത്തിനുേശഷം 1082-ാമാണ്ടു
മിഥുനമാസം 14-ാംനു ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദ
ഹേത്താടുകൂടി േകാട്ടയത്തുമഠത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
ശാഖ കുറ്റിയറ്റുേപായി. സാമാന്യം നല്ല ഒരു കവിയായി
അേദ്ദഹെത്ത സമകാലികന്മാർ ഗണിച്ചിരുന്നു.

കൃതികൾ
(1) ദൂതവാക്യം ആട്ടക്കഥ, (2) കുേചലകഥ കൂടിയുള്ള
രവിവർമ്മചരിതം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ, (3) തുലാഭാരവർ

ണ്ണനം എന്നിവയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ എന്നു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ദൂതവാക്യത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം താ
െഴേച്ചർക്കുന്നു.
“കാളാംേഭാദാഭിരാമാ കലിതഖലസുരാരാതിപാളീവിരാമാ

ഫാലാക്ഷിശ്രീലലാമാ പദകമലനമദ്ദത്തനിസ്സീമകാമാ
കാളീതി ഖ്യാതനാമാ ഗളതലവിലസദ് ഭീമകാപാലദാമാ
കല്യാണം ഭൂരിധാമാ കലയതു രണവാപീതടാരാമധാമാ.”

അടുത്ത േശ്ലാകം തുലാഭാരവർണ്ണനത്തിലുള്ളതാണു്.
“പദ്മാലയഃ പരമഹംസഗതിം പ്രപന്ന-

സ്സത്യസ്ഥിതഃ സരസവാൿചതുരാനേനാ യഃ
സാമ്യം വിേധസ്സമുപഗമ്യ വിഭാതി േസായം
രാജാ ചിരം ജയതു വഞ്ചിമഹീമേഹന്ദ്രഃ.”

കുേചലകഥ തുള്ളലിൽനിന്നുകൂടി ചില വരികൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം.
“മുട്ടി ഹരികൃപെകാെണ്ടങ്കിലും െനല്ലു-

മുഷ്ടി പിടിച്ചവൻ ശ്രീകൃഷ്ണേസവയിൽ
മുട്ടാെത നിത്യവും ദാനധർമ്മങ്ങളും
തുഷ്ടിപൂണ്ടൻേപാടു െചയ്തിത്രിഭുവനം
വട്ടംതിരിയ്ക്കുന്ന ൈവകുണ്ഠേദവെന
വട്ടത്തിലാക്കീ കുേചലനും ഭക്തിയാൽ.
ആഴക്കരിെകാെണ്ടാരഞ്ചാറുജീവെന
വാഴിച്ച പത്തനാടിക്കു ജനങ്ങെള
പാഴിലയച്ചുകൂെടന്നല്ല നൽത്തിരുവാഴിയുംകൂടിെക്കാടുത്തുതുടങ്ങിനാൾ.”

ആദ്യെത്ത വരി രാമപുരത്തുവാരിയരുെട ൈശലി സ്വാ
യത്തമാക്കിയതാണു്.
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7 വയക്കര ആര്യൻ നാരായണൻമൂസ്സതു്
(1017–1077)

കുടുംബം
പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരു െതക്കുംകൂർ രാജാവു് വടക്കു് താമ
സിക്കുേമ്പാൾ േരാഗബാധിതനായി. അഷ്ടൈവദ്യന്മാ
രിൽ ഒരാളായ ആലത്തൂർ നമ്പിയുെട ഇല്ലത്തിൽ േപാ
കുകയും നമ്പിയുെട ചികിത്സെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േരാഗം മാറുകയും െചയ്തു. സ്വേദശത്തു നല്ല ൈവദ്യ
ന്മാരില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടു നമ്പികൂടി േപാരണെമന്നു
രാജാവു നിർബന്ധിച്ചു; നമ്പിക്കു സ്വഗൃഹം വിട്ടു േപാകു
വാൻ നിർവാഹമില്ലാതിരുന്നതിനാൽശിഷ്യനും നല്ല
ൈവദ്യനുമായ ഒരു േപാറ്റിെയ അേദ്ദഹം രാജാവിേനാ
ടുകൂടി അയച്ചുെകാടുത്തു. േപാറ്റി ചമ്രവട്ടത്തു് അയ്യപ്പെന
പതിവായി ഭജിച്ചുവന്നു; അതിനു വിഘ്നം വരാെതയി
രിക്കണെമന്നു് ആ േദവെന പ്രാർത്ഥിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദ
ഹം രാജാവിെന അനുഗമിച്ചു. രാജാവു് അേദ്ദഹെത്ത
േകാട്ടയത്തു വയക്കര (വയല്ക്കര)യിൽ താമസിപ്പിച്ചു
ധാരാളം വസ്തുവകകൾ ദാനംെചയ്യുകയും േപാറ്റി സ്വ
പ്നത്തിൽ കണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു െകാന്നമരവും അതി
നു കിഴക്കായി ഒരു പാറയുമുള്ള സ്ഥലത്തു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവതയുെട േക്ഷത്രം പണിയിക്കുവാൻ
േവണ്ട സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്തു.
965-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു വയക്കരയില്ലത്തു േപാറ്റിക്കു് ഒരു സ്ത്രീ
സന്താനേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അക്കാലത്തു് മെറ്റാരു
അഷ്ടൈവദ്യഗൃഹമായ മലബാറിൽ പിലാമേന്താളി
െല ശങ്കുണ്ണിമൂസ്സതു തിരുവിതാംകൂറിൽ അഭയംപ്രാ
പിച്ചു േകാട്ടയത്തു െനട്ടാേശ്ശരി പുഴയിൽഇല്ലത്തു സകു
ടുംബം താമസിക്കുകയായിരുന്നു. കുടമാളൂർ മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളിെല നമ്പൂരിമാർ തങ്ങൾക്കു് ഒരു ഭിഷഗ്വര
െന കിട്ടിയാൽ െകാള്ളാെമന്നുള്ള ആഗ്രഹേത്താടുകൂടി
വയക്കര ഇല്ലെത്ത അന്തർജ്ജനെത്ത ശങ്കുണ്ണിമൂസ്സതി
െനെക്കാണ്ടു സർവസ്വദാനമായി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു്
അവിെട ദത്തുപൂകിച്ചു. അതാണു് പിലാമേന്താളിനും
വയക്കരയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ ആഗമം. ആ
ദമ്പതികളുെട പുത്രനായ നാരായണൻമൂസ്സതു ശങ്കു
ണ്ണിമൂസ്സതിേനക്കാൾ മഹത്തരനായ ഒരു ൈവദ്യനാ
യി ഉയർന്നു. അേദ്ദഹം മെറ്റാരു അഷ്ടൈവദ്യകുടുംബ
ത്തിൽെപ്പട്ട കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സതിെന്റ പുത്രിെയ വിവാഹം
െചയ്തു. അവരുെട ഏകപുത്രനായി 1017-ാമാണ്ടു വൃ
ശ്ചികമാസം 27-ാംനു വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിൽ നമ്മു
െട ചരിത്രനായകൻ ജനിച്ചു.

േപരും വിദ്യാഭ്യാസവും
വയക്കര മൂസ്സതിെന്റ പിതൃദത്തമായ നാമേധയം ശങ്ക
രൻ എന്നായിരുന്നു. ശങ്കുഞ്ഞൻ എന്നും, ശങ്കുണ്ണി എന്നു
മുള്ള ഓമനേപ്പരുകൾകൂടി അേദ്ദഹത്തിനു ബാല്യത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ശങ്കരൻ എന്നായിരുന്നുവേല്ലാ മുത്തച്ഛ
െന്റ േപർ. എങ്കിലും യൗവനാരംഭത്തിൽത്തെന്ന പി
താവിെന്റ ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം നിമിത്തം കുടുംബഭരണം
അേദ്ദഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാവുകയും കുടുംബത്തിെല
മാറാേപ്പരായ ആര്യൻനാരായണൻ എന്ന സംജ്ഞ
തെന്ന അേദ്ദഹവും എഴുത്തുകുത്തുകളിൽ ഉപേയാഗിച്ചു
തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. അങ്ങെനയാണു് ശങ്കരൻമൂസ്സ
തു് ആര്യൻ നാരായണൻമൂസ്സതായതു്. അഞ്ചാമെത്ത
വയസ്സിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ബാലപാഠങ്ങൾ അച്ഛെന്റ
ശിഷ്യനായ മണർക്കാട്ടു് അച്യുതവാരിയേരാടും കുമാര
സംഭവം ഒരു സർഗ്ഗംമാത്രം അച്ഛേനാടും പഠിച്ചു. ഒരു
അേധ്യതാെവന്ന നിലയിൽ അത്യത്ഭുതമായ ബുദ്ധി
സാമർത്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മകേനാടു് അച്ഛൻ േശഷമുള്ള
സർഗ്ഗങ്ങൾ തന്നത്താൻ വായിച്ചുെകാള്ളുകയും വല്ല
സംശയവുമുെണ്ടങ്കിൽ തേന്നാടു േചാദിക്കുകയും െച
യ്താൽ മതിെയന്നുപേദശിച്ചു. കുേറക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ബാക്കി ഭാഗം വായിച്ചിേല്ല എന്നും സംശയം പരിഹരി
ക്കാത്തതു് എന്തുെകാണ്ടാെണന്നും അച്ഛൻ േചാദിച്ചതി
നു മുഴുവൻ പഠിച്ചുതീർന്നു എന്നും സംശയെമാന്നും േതാ
ന്നിയിെല്ലന്നുമായിരുന്നു മകെന്റ മറുപടി. അത്രമാത്രേമ
ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു അഭ്യസിച്ചുള്ളു. എങ്കിലും മൂസ്സതിെന്റ
വിഷയത്തിൽ അതിനപ്പുറം യാെതാന്നും തെന്ന േവ
ണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല. പിന്നീടു വ്യുൽപത്തി ഉറപ്പിക്കുകയും
വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിക്കു
കയും െചയ്തതു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളുെട
സബ്രഹ്മചാരിയായ മണർക്കാട്ടു ശങ്കുവാരിയരുമായു
ള്ള സഹവാസംെകാണ്ടും നിസ്തന്ദ്രമായ സ്വപരിശ്രമം
െകാണ്ടുമാണു്. കവിയുെട നക്ഷത്രവൃത്താവലിക്കു വ്യാ
ഖ്യാനെമഴുതിയതു ശങ്കുവാരിയരാണു്.
“അസ്തീഹ ശങ്കരാഖ്യഃ പാരശവഃ പന്തേളശിതുശ്ശിഷ്യഃ

രാമസ്വാമിസതീർത്േഥ്യാ മദ്ഗുരുശിഷ്യാച്യുതാവരജഃ.
അേനന വിദ്വന്മണിനാ കൃതാ േമ
നക്ഷത്രവൃത്താവലിസംജ്ഞികായാഃ
പ്രബന്ധികായാ വിവൃതി, സ്തൈയതാം
പ്രേഭാ! സഹാലിഖ്യ സമർപ്പയാമി”

എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സമർപ്പണത്തിൽ അേദ്ദഹം
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ശങ്കുവാരിയർ 84-ാമെത്ത വയ
സ്സിൽ 1074 മകരത്തിൽ മരിച്ചു. മണർക്കാട്ടുവാരിയം
േകാട്ടയത്തുനിന്നു് ഉേദ്ദശം ആറുനാഴിക കിഴക്കുള്ള വി
ജയപുരം പകുതിയിലാണു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. പ്രകൃ
തത്തിൽ കവി സ്മരിക്കുന്ന മണർക്കാട്ടു അച്യുതവാരി
യർ മൂസ്സതിെന്റ ഗുരുക്കന്മാരിൽ അന്യതമനും ശങ്കുവാ
രിയരുെട േജ്യഷ്ഠനുമായിരുന്നു. ൈപവള്ളിക്കൽ സു
ബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റിയും വില്വട്ടത്തു രാഘവൻനമ്പിയാ
രുമായുള്ള ഒരു വാൿസമരത്തിൽ േപാറ്റി കുേറ പ്രാകൃ
തേശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കി നമ്പിയാർക്കയച്ചു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ മുഖമുദ്രണത്തിനു ശ്രമിച്ചു. നമ്പിയാർ മൂസ്സതിെന
അഭയംപ്രാപിച്ചു. മൂസ്സതിനു് അന്നുവെര പ്രാകൃതത്തിൽ
ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും ശങ്കുവാരിയരുെട സാ
ഹായ്യ്യേത്താടുകൂടി ഒരു രാത്രിെകാണ്ടു് ആ ഭാഷ പഠിച്ചു്
അതിൽ 12 യമകേശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കി നമ്പിയാർക്കു
െകാടുക്കുകയും അതു നമ്പിയാർ േപാറ്റിക്കയച്ചു് അേദ്ദ
ഹെത്ത വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ
ആ േശ്ലാകങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കിയതാെണന്നു േപാറ്റിക്കു
മനസ്സിലാക്കുവാൻ യാെതാരു ൈവഷമ്യവുമുണ്ടായില്ല.
മൂസ്സതിെന്റ സംസ്കൃതകൃതികൾ വായിച്ചാൽ അവയിൽ
നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു വ്യാകരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
വിസ്മയനീയമായ അവഗാഹം വ്യക്തമാകുന്നതാണു്.
അേതാടുകൂടി തർക്കം, േവദാന്തം, ശില്പം എന്നീ ശാസ്ത്ര
ങ്ങളും സ്വാധീനമാക്കി.

പ്രാണാചാര്യൻ
പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിനു മുൻപുതെന്ന അഷ്ടാങ്ഗഹൃ
ദയവും സങ്ഗ്രഹവും അച്ഛ േനാടു നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിച്ചു.
ചരകം, സുശ്രുതം തുടങ്ങിയ ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിെല ഉപരി
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വയേമവ അഭ്യസിക്കുകയാണ് െചയ്തതു്.
പതിനാറുവയസ്സു തികയുന്നതിനുമുൻപുതെന്ന കുലവി
ദ്യെകാണ്ടു ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതിന്നു േവണ്ട ശാസ്ത്രീ
യവും പ്രാേയാഗികവുമായ പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു.
അച്ഛൻ േരാഗാതുരനായിത്തീരുകയാൽ ഏതു വലിയ
ചികിത്സയ്ക്കും മഹെനത്തെന്നയാണു് അയച്ചുവന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു് വ്യാധിതർ തൃപ്തിെപ്പട്ടുമിരുന്നു. തിരുവി
താംകൂർ ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് 1036-ാമാണ്ടു
മരണേഹതുകമായ േരാഗം പിടിെപട്ടേപ്പാൾക്കൂടിയും
ഉണ്ണിമൂസ്സതുതെന്നയാണു് ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്ത
പുരേത്തക്കു േപായതു്. േരാഗം അസാധ്യെമന്നു കണ്ടു
രണ്ടുമൂന്നു ദിവസേത്തക്കു ഒരു കഷായംമാത്രം േസവി
ക്കുവാൻ ഉപേദശിച്ചിട്ടു തിരിെയ േകാട്ടയേത്തക്കു േപാ
രുകയും, ൈവദ്യൻ േകാട്ടയത്തു് എത്തുന്നതിന്നുമുൻപു
മഹാരാജാവു തീെപ്പടുകയും െചയ്തു. ഒരു ൈവദ്യൻ
എന്ന നിലയിൽ ചരിത്രനായകൻ ആർജ്ജിച്ച യശസ്സു്
അഭൗമമായിരുന്നു. അച്ഛൻ തെന്ന വിശ്രുതനായ ഒരു
ൈവദ്യനായിരുന്നുെവന്നും, അച്ഛൻ മുത്തച്ഛെന ആ വി
ഷയത്തിൽ ജയിച്ചു എന്നും മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ആ അച്ഛെനയും-എന്നു് എന്തിനു പറയുന്നു?-അന്നു
േകരളെത്ത അലങ്കരിച്ചിരുന്ന സകല ൈവദ്യന്മാെര
യും അനായാേസന കീഴടക്കി പ്രാണാചാര്യഭദ്രാസന
ത്തിൽ ഏകച്ഛത്രാധിപതിയായി െപാതുജനങ്ങളാൽ
അഭിഷിക്തനായി ചക്രവർത്തിപദത്തിൽ വാഴുന്നതി
നു് അേദ്ദഹത്തിന്നു വളെരക്കാലെമാന്നും േവണ്ടിവന്നി
ല്ല.അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ ഗ്രന്ഥപരിചയം ചിലർക്കു് ഉണ്ടാ
യിരുന്നു; പേക്ഷ അവരാരും അത്രമാത്രം കുശാഗ്രീയ
മായ ബുദ്ധിശക്തിെകാണ്ടു് അനുഗൃഹീതന്മാരായിരുന്നി
ല്ല. േരാഗിെയ കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ േരാഗെമെന്തന്നു
കണ്ടുപിടിക്കുക; സാധാരണങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾെകാ
ണ്ടും പലേപ്പാഴും ഔഷധാേപക്ഷ കൂടാെതയും എത്ര
വൻതരത്തിലുള്ള വ്യാധിയും േഭദമാക്കുക; േഭദമാകാത്ത
േരാഗമാെണങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസത്തിനകം േരാഗി മരിക്കു
െമന്നു നിർണ്ണയിക്കുക; ഇത്തരത്തിലുള്ള അപൂർവസി
ദ്ധികളാണു് അേദ്ദഹത്തിന്നു സ്വായത്തങ്ങളായിരുന്നതു്.
െവറുേതയല്ല ദക്ഷിണഭാരതത്തിെല വിവിധേദശങ്ങ
ളിൽനിന്നു ദിവസംേതാറും ഓേരാ വലിയ ജനസമൂഹം
വയക്കരയില്ലത്തിൽ എത്തിേച്ചർന്നു കൃതകൃത്യരായി
െക്കാണ്ടിരുന്നതു്. ചികിത്സയ്ക്കു പണം േചാദിക്കുക എന്ന
ൈവദ്യനിയമത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം നിേശ്ശഷം വിമു
ക്തനായിരുന്നു. പാവെപ്പട്ടവർക്കു് ആ മഹാത്മാവ്വ് പ്ര
േത്യകിച്ചും ഒപ്രു പാരിജാതമായി പരിലസിച്ചു. അത്രദൂരം
ദ്രവ്യാേപക്ഷയില്ലാത്തതായിരുന്നുവേല്ലാ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ചികിത്സാസമ്പ്രദായവും.

കുടുംബജീവിതം
വയക്കര മൂസ്സതു് 1038-ാമാണ്ടു െകാച്ചിയിൽ ഒല്ലൂർ ഇേള
ടത്തു ൈതക്കാട്ടു മൂസ്സതിെന്റ ഇല്ലത്തുനിന്നു പാർവ്വതി
അന്തർജ്ജനെത്ത വിവാഹം െചയ്തു. 1043-ാമാണ്ടു
മകരമാസത്തിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു. മൂസ്സതിനു് ആ േവളി
യിൽ മൂന്നു പുത്രന്മാരും മൂന്നു പുത്രികളുമുണ്ടായി എങ്കി
ലും ആ മൂന്നു പുരുഷസന്താനങ്ങളും പ്രഥമപുത്രിയും ബാ
ല്യത്തിൽത്തെന്ന ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. 1058-ാമാണ്ടു
സഹധർമ്മിണിയും അവെര അനുഗമിച്ചു. 1068-ാമാണ്ടു
തുലാമാസം 21-ാംനു വീണ്ടും കാടമുറിയിൽ േചാഴിക്കാട്ടു
താമരേശ്ശരി ഇല്ലത്തിനിന്നു സാവിത്രി അന്തർജ്ജനത്തി
െന്റ പുത്രി ഉമ അന്തർജ്ജനെത്ത വിവാഹം െചയ്തു.
അതിൽ മൂന്നുണ്ണികൾ ഉണ്ടായി. 1077-ാമാണ്ടു മീനം 7ാംനുയായിരുന്നു മൂസ്സതിെന്റ സ്വർഗ്ഗതി. സമചിത്തൻ,
പേരാപകാരി, ധർമ്മനിഷ്ഠൻ എന്നിങ്ങെന പല നിലക
ളിൽ അേദ്ദഹം സകലജനങ്ങളുേടയും േസ്നഹബഹുമാന
ങ്ങൾക്കു് പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നു.

കൃതികൾ
മൂസ്സതിെന്റ സാഹിത്യേസവനെത്തക്കുറിച്ചാണേല്ലാ നമു
ക്കു് ഇവിെട പരചിന്തനം െചയ്യുവാനുള്ളതു്. അേദ്ദഹം
ഒരു വിദ്വൽപ്രിയനും കവിയും ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്ര
നുമായിരുന്നു. മേനാരമയുേടയും ഭാഷാേപാഷിണിയു
േടയും പ്രവർത്തനത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കു് അേദ്ദ
ഹത്തിൽനിന്നു പല സാഹായ്യ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.
െവണ്മണി മഹൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു വിശിഷ്ടസുഹൃ
ത്തും, പന്തളം കൃഷ്ണവാരിയർ, െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി,
കവിയൂർ രാമൻനമ്പിയാർ മുതലായ കവികൾ ആജ്ഞാ
കരന്മാരുമായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദഹം (1)േശ്യ
നസേന്ദശം, (2) നക്ഷത്രവൃത്താവലി, (3) ശാസ്തൃസ്തുതി
എന്നീ കാവ്യങ്ങളും, ഭാഷയിൽ (4) ൈവശാകമാഹാ
ത്മ്യം, (5) ദുേര്യാധനവധം എന്നീ ആട്ടക്കഥകളും, (6)
േമാഹിനീേമാഹനം, (7) രാവണാർജ്ജുനം, (8) മേനാ
രമാവിജയം എന്നീ നാടകങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും, (9)
ഭട്ടതിരിയുെട നിരനുനാസികപ്രബന്ധം തർജ്ജമ െച
യ്യുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ൈവശാഖമാഹാത്മ്യമാണു്
ആദ്യെത്ത കൃതി; 1047-ൽ ദുേര്യാധനവധം എഴുതി. ആ
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ കവി പിലാമേന്താൾ ഇല്ല
െത്ത കുലേദവതകളായ രുദ്രേനയും ധന്വന്തരീമൂർത്തി
േയയും വയക്കര ഇല്ലെത്ത ശാസ്താവിേനയും ഇങ്ങെന
വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത രണ്ടു മൂർത്തികേളയും ഒേര
േശ്ലാകത്തിൽത്തെന്നയാണു് സ്തുതിക്കുന്നതു്.
“ഭൂയാസ്താം ഭൂരിഭൂൈത്യ സ്ഫുരദമൃതകരാവാദ്യൈവദ്യാവവിദ്യാദുഃഖച്േഛൈദകക്ഷാവരിദരകമലാ-

ദ്യുല്ലസൽപഞ്ചശാഖൗ
നിത്യൗ േവദാന്തേവദ്യൗ ശുഭതരപനസാേന്ദാളികാഖ്യാലയസ്ഥൗ
സന്താപാന്താവനേന്താരഗകലിതതനൂ
രുദ്രധന്വന്തരീ നഃ.
അംേഭാേജക്ഷണശംഭുഡിംഭമുരുഭം സംഭഗ്നജംഭദ്വിഷഡ്ഡംഭം ഭൂതപതിം പ്രേഭശമൃഷിഹൃച്ഛൃംഭൽപദാംേഭാരുഹം
സാംേഭാേഭാദനിഭം ത്രിേലാകഭവനാരംഭപ്രിയം ഭാവുകസ്തംഭം ഭദ്രവയസ്കരായതനമസ്തംഭായ സംഭാവേയ.”

വയക്കര സംസ്കൃതീഭവിച്ച രൂപമാണു് വയസ്കര. േശ്യ
നസേന്ദശവും, േമാഹിനീേമാഹനവും, രാവണാർജ്ജു
നവും അപൂർണ്ണകൃതികളാണു്. ശാസ്തൃസ്തുതി ചില ചിത്ര
േശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടു നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

േശ്യനസേന്ദശം
വയക്കരേക്ഷത്രത്തിനു സമീപമുള്ള സർപ്പക്കാവിൽ
നിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ പാല െവട്ടിക്കളയണെമന്നു
വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്തു കവി ഒരു
സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ പാലെയ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഒരു
ശാപഗ്രസ്തനായ ഗന്ധർവൻ തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന തെന്റ േപ്രയസിക്കു് ഒരു പരുന്തുമു
േഖന സേന്ദശമയയ്ക്കുന്നതാണു് കാവ്യത്തിെല വിഷയം.
േകാട്ടയം മുതൽ െകാച്ചി വെരയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, എഴു
തിത്തീർന്നിടേത്താളമുള്ള മുപ്പെത്തട്ടുേശ്ലാകങ്ങളിൽ
വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തിക്കാണി
ക്കാം.
“ഏതൽ സ്മൃത്വാ മഹദൂപകൃതം ൈനവ യാതും വയസ്കൃൽ-

പ്രാണാചാര്യപ്രവരകുലൈദവസ്യ ചാരസ്യ ഭക്തം
ത്യക്ത്വാ നാലം ചിരവിരഹിതാം േപ്രയസീമപ്യപശ്യന്നത്ര സ്ഥാതും; തദിഹ വിഷമാമാപ്തവാനസ്മ്യവസ്ഥാം.”
“േഹലാസർവങ്കഷ….(?) കരീഷങ്കഷക്രൂരവാത്യാ-

േലാലൽകൂലങ്കഷഗുരുതരങ്ഗാഹതാഭൂങ്കഷദ്രും
േകാലാേഖലൽകരതലലസജ്ജാലദാശാളിബിഭ്യദ്യാേദാജാലാകുലജലമകൂപാരമാേലാകയാലം.”

നക്ഷത്രവൃത്താവലി
ഇതു വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച
ഒരു കൃതിയാണു്. രാജപരമായും ചന്ദ്രപരമായും രണ്ടു്
അർത്ഥവും അതാതു് േശ്ലാകത്തിൽ അശ്വതി തുടങ്ങിയ
ഓേരാ നക്ഷത്രത്തിെന്റയും വൃത്തത്തിെന്റയും േപരുക
ളും ഘടിപ്പിച്ചാണു് ഈ കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രഥ
മപാദത്തിൽ നക്ഷത്രസംജ്ഞയും ചരമപാദത്തിൽ
വൃത്തസംജ്ഞയും കാണാം. അത്യന്തം ദുഷ്കരമായ
ഒരു സാഹിത്യവ്യവസായമാണു് ഇെതന്നു പറേയണ്ടതി
ല്ലേല്ലാ. ആദ്യെത്ത േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ കാണുന്ന
തു്.
“അശ്വിന്യാ േസനേയാദ്യൻ വിമലരുചിവിശാഖാഭിപൂർേണ്ണാദയശ്രീരാഗഃ േസ്രാതഃ പരാഗാവൃതമിഹിരമഹാ
ഹന്ത! രാജൻ പ്രജാനാം
ബാഹുേല്യനാപ്രദൃശ്യഃ സ്വഗുണഗുരുതേമാവഞ്ചിനാഥപ്രഥാവാനാേമാേദാദ്ദാമവൃത്ത്യാ കലിതകവലയസ്രഗ്ദ്ധരാപഃപ്രഭായാഃ.”

ഒരു േശ്ലാകംകൂടി േനാക്കുക,
“ശ്രവേണാപപാതിനയനാംബുജദ്വേയ

ഹരിേണാപനിഷ്ഠിതഗരിഷ്ഠമണ്ഡേല
ത്വയി സൂര്യനുത്തമതേമാഹരദ്ഗവീ
ഭൂവി ഭക്തിരസ്തു മമ മഞ്ജുഭാഷിണീ.”

ശങ്കുവാരിയർ പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിനു് ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചി
ച്ചിട്ടുള്ളതു് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണു്.

നാടകങ്ങൾ
മൂസ്സതു് ആദ്യമായി എഴുതിയ ഒരു െചറിയ നാടകമാണു്
മേനാരമാവിജയം. വറുഗീസ് മാപ്പിളയുെട മേനാരമ ഉയ
രുന്നതുകണ്ടു് അസൂയാലുക്കളായിത്തീർന്ന ചില േകാ
ട്ടയത്തുകാർ തുടങ്ങിയ മലയാളവിേനാദിനിയുെട പരാ
ജയവും മറ്റുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. ഒടുവിൽ അനന്തപുരിയി
െല രാജാവിെന്റ ഹരിക്കാരൻ അവിടുന്നു െകാടുത്തയച്ച
പട്ടബന്ധം ചാർത്തിച്ചു മേനാരമെയ അഭിേഷകം െചയ്യു
ന്നു. കഥാഗുംഫനത്തിലാകേട്ട കവിതാനിർമ്മിതിയിലാ
കേട്ട യാെതാരു ചമൽക്കാരവുമില്ലാത്ത പ്രസ്തുത കൃതി
സി.പി. അച്യുതേമേനാെന്റ പരുഷമായ അവേഹളന
ത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചതായി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
മൂസ്സതു് 1066-ൽ രചിച്ചതാണു് ഈ നാടകം. മേനാരമ
യുെട ആവിർഭാവേത്താടുകൂടിേയ അേദ്ദഹം ഭാഷാക
വിതയിൽ പരിശ്രമിച്ചുതുടങ്ങിയുള്ളു. പിന്നീടു രചിച്ച നാ
ടകങ്ങളിൽ മേനാരമാവിജയത്തിെല ൈവകല്യങ്ങൾ
കടന്നുകൂടാെതയിരിയ്ക്കുവാൻ കവി കഴിയുന്നതും ശ്രമിച്ചി
ട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു
വിശദമാകുന്നതാണു്.
“രാഗേദ്വഷാദി േരാധിപ്പതിനു വിഷമമാ-

െണങ്കിലും മുൻകിളിർക്കും
േവഗത്തിൽെപ്പട്ടു െപെട്ടെന്നാരു വകയുമേഹാ!
െചയ്തിടാേനാതിടാനും
േയാഗം വന്നീലെയന്നാലവനതിഗുണമായ്ത്തീരുമെല്ലങ്കിെലന്നും
സ്വാഗേസ്സാർത്തുള്ളുെവന്തങ്ങെന മരുവിടുമാജീവിതാന്തം നിതാന്തം.”
(േമാഹിനീേമാഹനം)
“വിമാനനാേക്ലശവുമർത്ഥനാശവും
വിമാനമായുണ്ടിതിെലന്നു കാണ്കിലും
അമാനവന്മാർക്കുെമാഴിപ്പതെല്ലേടാ
സമാനധർമ്മാക്കേളാടുള്ള സൗഹൃദം.”
(രാവണാർജ്ജുനം)

നിരനുനാസികപ്രബന്ധം
േമല്പത്തൂരിെന്റ നിരനുനാസികപ്രബന്ധം നിരനുനാസി
കമായിത്തെന്നയാണു് തർജ്ജമ െചയ്തിരിക്കുന്നതു്.
1069-ലാണു് അതിെന്റ രചന.
“വാവിട്ടലച്ചഥ സദസ്സു കുലുങ്ങേവ വീ-

ണാവിഷ്ടയായ് ക്ഷതജമഗ്നഭയങ്ഗരാങ്ഗീ
ആ വിഗ്ര ശൂർപ്പണഖ വിട്ടനുനാസികെത്തയാവിഗ്നഭൃത്യവൃതരാവണേനാടു െചാന്നാൾ.”

എന്നു് ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നു.

ദുേര്യാധനവധം
ദുേര്യാധനവധം േപാെല പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരു കഥ
കളി ആധുനിക നൃത്യപ്രബന്ധങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലില്ല. രാ
ജസൂയത്തിനുേശഷമുള്ള മഹാഭാരതകഥ മുഴുവൻ ഈ
കൃതിയിൽ കവി സങ്ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാരതത്തിൽ ദുേര്യാ
ധനവധത്തിനു് ആദ്യംമുതല്ക്കു സാധകങ്ങളായ കഥാം
ശങ്ങൾക്കു മാത്രം രങ്ഗപ്രേവശം നല്കുകെകാണ്ടാണു്
കവിക്കു സഭാപർവം മുതല്ക്കുള്ള ഇതിഹാസം ഒരു
ആട്ടക്കഥയുെട പരിമിതമായ പരിധിയിൽ ഒതുക്കുവാൻ
സാധിച്ചതു്. യുദ്ധത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ “ഭൂതാളി
േവതാളി”കെള പ്രേവശിപ്പിച്ചു് അവെരെക്കാണ്ടു് ഒരു
പ്രാകൃതപദം െചാല്ലിയാടിച്ചിരിക്കുന്നതു “കരി” േവഷങ്ങ
ളുെട അഭാവം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണു്. ആടിക്കാണാ
നും പാടിേക്കൾക്കാനും പറ്റിയ ഒരു കഥതെന്നയാണു്
ദുേര്യാധനവധം. അതിൽനിന്നു് രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മുൻ
പു് ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒരു പദത്തിൽനിന്നു ചില ചരന
ങ്ങൾകൂടി പകർത്താം.
“കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! കൃപാനിേധ! മമ കൃത്യമാശ്വഭിേധഹി
വൃഷ്ണിവീര! വിഹങ്ഗവാഹന! വിശ്വനായക! പാഹി
ജയജയ ജനാർദ്ദന! ഹേര!
േഗാരസപ്രിയ േഗാപവിഗ്രഹ! േഗാപികാകുലജാര!
േഘാരസംസൃതിദുഃഖനാശന! േഘാഷനാഥകുമാര!
ജയജയ
വാസുേദവ! വരപ്രദാമല! വാസേവാപലേദഹ!
വാസവാനുജ! സർവസദ്ഗുണവാസ! വാരിധിേഗഹ!
ജയജയ
നന്ദനന്ദന! നന്ദനീയ! സന്ദനാർച്ചിത! ശൗേര!
ഇന്ദിരാവരമന്ദിരാങ്ഗ! മുകുന്ദ! നാഥ! മുരാേര!
ജയജയ
പങ്കേജക്ഷണ! സർവവിഷ്ടപപാലൈനകവിേനാദ!
പങ്കനാശന! പത്മജാകര! പത്മലാളിതപാദ! ജയജയ
സൂദിതാരികുലാദിപൂരുഷ! സുമുഖ! രാസവിലാസ!
േമാദിതാഖിലേഗാപികാകുല! മുനിജനാശയവാസ!
ജയജയ
ശ്രീമദണ്ഡജകൂർമ്മേകാലനൃസിംഹവാമനരാമ!
രാമരാമ! മുരാരികല്കിശരീര! ജഗദഭിരാമ!
ജയജയ”

ഒരു മുക്തകം
താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം കവി വിശാഖം തിരുനാൾ
മഹാരാജാവിനു് ഒരവസരം അടിയറെവച്ചതാണു്.
“ഭാസാേനഷ കലാനിധിശ്ച

വിമതേപ്ലാഷക്രിയാങ്ഗാരകഃ
സൗമ്യസ്സത്സു തഥാ ഗുരുശ്ച സുകവിഃ കാേലാസതാം
നിസ്തമാഃ
ഭൂഭൃൽേകതുരിതീഡ്യരാശിചരിേത വഞ്ചീശ്വേര സുഗ്രേഹ
േയാഗേക്ഷമകൃതീ ക്ഷിതൗ വിയദലങ്കാരായ സൂരാദയഃ.”
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
പന്തളം കൃഷ്ണവാരിയെര നാം സ്മരിക്കുന്നതു് ഒരു വലിയ
സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിലല്ല. പ്രത്യുത, പതി
െനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചി
രുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതേന്റയും മേനാരമയുേടയും
ഭാഷാേപാഷിണിയുേടയും പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവ
മായി പങ്കുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭാഷാേപാഷകേന്റയും
നിലയിലാണു്. അേദ്ദഹം ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രി
കളുെട സതീർത്ഥ്യനും മഹാവിദ്വാനുമായ േകാട്ടയത്തു
മണർക്കാട്ടു ശങ്കുവാരിയരുേടയും ൈകപ്പുഴ വടേക്കക്കര
പകുതിയിൽ ൈകപ്പുഴയിൽ പടിഞ്ഞാേറവാരിയത്തു
ലക്ഷ്മിവാരസ്യാരുേടയും പുത്രനായി 1035 കന്നി 3-ാംനു
ജനിച്ചു. മാതാവു് തിരുവല്ലാേക്ഷത്രത്തിനു സമീപമുള്ള
ൈകപ്പുഴവാരിയത്തിെല ഒരങ്ഗമായിരുന്നു. ബാല്യ
ത്തിൽത്തെന്ന ഒരു കാലിനു സ്വല്പമായ പങ്ഗുത്വം സം
ഭവിച്ചു; വളെരക്കാലം ചികിത്സിച്ചിട്ടും അതു േഭദെപ്പട്ടില്ല.
പിന്നീടാണു് സംസ്കൃതത്തിൽ നിഷ്കൃഷ്ടമായ വിദ്യാഭ്യാ
സം ആരംഭിച്ചതു്. അച്ഛൻ പന്തളത്തു െകാച്ചുതമ്പുരാക്ക
ന്മാരുെട ഗുരുനാഥനായിരുന്നതിനാൽ ബാലപാഠങ്ങൾ
അമ്മതെന്ന പഠിപ്പിച്ചു. അച്ഛനും രഘുവംശം തുടങ്ങിയ
ചില കാവ്യങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശങ്കര
വാരിയർക്കു് മണർക്കാട്ടു് അച്യുതവാരിയർ എെന്നാരു
േജ്യഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അേദ്ദഹം
1043-ാമാണ്ടു മരിച്ച വയക്കര അച്ഛൻമൂസ്സതിെന്റ ശിഷ്യ
നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രൻ ആര്യൻ നാരായണൻമൂ
സ്സതിെന്റ ഗുരുനാഥനുമായിരുന്നു എന്നുംകൂടി പ്രസ്താവി
ച്ചുകഴിഞ്ഞു. വയക്കര ഇല്ലത്തിനടുത്തു താൻ തീർപ്പിച്ച
കുന്നത്തുവാരിയത്തിലായിരുന്നു അച്യുതവാരിയരുെട
താമസം. അച്ഛൻ മൂസ്സതിേന്റയും അച്യുതവാരിയരുേട
യും മരണാനന്തരം ആര്യൻ നാരായണൻമൂസ്സതു് ശങ്കു
വാരിയെര ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി അവിെട താമസിപ്പിച്ചു.
അതു് 1046-ാമാണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണവാരിയർ അച്ഛേനാ
ടുകൂടി േകാട്ടയേത്തയ്ക്കുേപായി കാവ്യനാടകങ്ങളും ൈവ
ദ്യവും മൂസ്സതിേനാടും, േജ്യാതിഷം, അലങ്കാരം, തർക്കം,
വ്യാകരണം മുതലായ വിഷയങ്ങൾ അച്ഛേനാടും അഭ്യ
സിച്ചു. മൂസ്സതിെന്റ കീഴിൽ പതിെനട്ടുെകാല്ലം ൈവദ്യം
പഠിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും െചയ്തു് ആയുർേവ്വദചി
കിത്സയിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനായി. തച്ചുശാസ്ത്രത്തിലും നല്ല
പണ്ഡിത്യം തന്നത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു സമ്പാദിച്ചു.

അനന്തരകാലജീവിതം
1066-ൽ വറുഗീസ്മാപ്പിള കൃഷ്ണവാരിയെര മാർദീവാന്യാ

േസ്യാസ് സിമ്മനാരിയിൽ വ്യാകരണാധ്യാപകനായി
നിയമിച്ചു. വയക്കര മൂസ്സതിെന്റ മരണാനന്തരം 1087ാമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ കിരീടധാരണൈവദ്യശാല
എന്ന േപരിൽ ഒരു ൈവദ്യശാല തിരുനക്കരച്ചന്തയ്ക്കു
സമീപം സ്ഥാപിച്ചു് അതിെന്റ പര്യേവക്ഷകത്വം പ്രശ
സ്തമായ രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചു. ശങ്കുവാരിയർ 1074-ൽ
മരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നിയുെട േദഹവിേയാഗം
1081-ലായിരുന്നു. 1107-ാമാണ്ടു േമടം 16-ാംനു കൃഷ്ണവാ
രിയർ യശശ്ശരീരനായി.

കൃതികൾ
കൃഷ്ണവാരിയർ മലയാളത്തിൽ (1) 1066-ൽ ഏ. ആർ.
രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ൈഗർവാണീവിജ
യം നാടകം പട്ടാമ്പി വിജ്ഞാനചിന്താമണി അച്ചുക്കൂ
ട്ടത്തിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ അതു തർജ്ജമ
െചയ്യുകയും, (2) കിളിരൂർ കൃഷ്ണവാരിയരുെട അേപക്ഷ
അങ്ഗീകരിച്ചു കിളിരൂർ കുന്നിേന്മൽ ഭഗവതിെയക്കു
റിച്ചു് പരേമശ്വരീസ്തവം എന്ന േപരിൽ ഒരു ശതകവും
രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനും പുറേമ, സംസ്കൃതത്തിൽ (3) പേരത
യായ, ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സതിെന്റ അമ്മയുെട
പന്ത്രണ്ടാം മാസെത്ത വിഷയീകരിച്ചു് 1077-ൽ മാന
േസ്സാല്ലാസം എെന്നാരു പ്രബന്ധവും, (4) വയക്കര ശാ
സ്താവിെനപ്പറ്റി ഒരു േസ്താത്രവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശിവാ
നന്ദലഹരിയും വിവർത്തനം െചയ്തതായി അറിയാം.
കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം.
“േപ്രമാധിക്യേമാേടതു കാണുമളേവാ
കാമാന്തകന്നുള്ളിെല-

ക്കാമാംേഭാധിയിൽ േവലിേയറ്റമുളവായീടുന്നെതന്നും
ശിേവ!
ആ മന്ദസ്മിതമാം നിലാെവാടു വിളങ്ങും നിൻമുഖത്തിങ്കളിങ്ങാേമാദെത്താടു കണ്ടു ഞങ്ങൾ കിളിരൂരേമ്മ! െതാഴും
(പരേമശ്വരീസ്തവം)
നിത്യവും.”
“രാേകന്ദുശ്രീനിരസനകൈരഃ പർപ്പൈടഃ കല്പിതാസ്യാ
കല്യാണീയം സരസമദേനാല്ലാസമാപൂരയന്തീ
വ്യക്തം ഭക്ൈതർവിഹിതവിലസന്മൗക്തികാേമാദരീതിം
ദേത്ത ചിേത്ത നവനവരസം സാംപ്രതം സാ സജഗ്ധിഃ.”
(മാനേസാല്ലാസം)
“ദൂരം ഗതം തവ കടാക്ഷകലാനിവൃത്തം
േഘാരാമയാഃ പ്രതിദിനം പ്രതിയാന്ത്യഭീക്ഷ്ണം!
നക്തന്ദിവം പരിചരൻ പദപങ്കജം േത
ചിത്രം തജാപരവേശാത്ര ഹി േകാപി േശേത.”
(ശാസ്തൃേസ്താത്രം)

ഒരു മുക്തകം
“ഭാജിതമിഹിരാം വേന്ദ രാജമുഖീം രാജരാജബന്ധുസുതാം
സുരരാജമൗലിരാജന്മണിരാജിവിരാജിതാംഘ്രിരാജീവം.”
(പള്ളിപ്പുറത്തു കാവിൽ ഭദ്രകാളിെയപ്പറ്റി)

ൈഗർവാണിയായിരുന്നു കവിക്കു ൈകരളിേയക്കാൾ
സ്വാധീനം. ഗദ്യരചനയ്ക്കും അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല പാടവമു
ണ്ടായിരുന്നു. വിജ്േഞയങ്ങളായ വിവിധവിഷയങ്ങെള
ക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം ഭാഷാേപാഷിണിയില്ല്അേനകം ഉപ
ന്യാസങ്ങളും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിവന്നിരുന്നു.
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9 കവിയൂർ രാമൻനമ്പിയാർ
(1044–1077)

ജീവചരിത്രം
രാമൻനമ്പിയാർ തിരുവല്ലാ ശങ്കരനാരായണൻ ചാ
ക്യാരുേടയും കവിയൂർ നമ്പിയാർ മഠത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കു
ട്ടിനങ്ങിയാരുേടയും പുത്രനായി 1044-ാമാണ്ടു മീനമാസം
19-ാംനു വിശാഖംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ബാലപാഠ
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് ഒൻപതാമെത്ത വയസ്സിൽ േകാട്ടയ
ത്തു േപായി മണർക്കാട്ടു ശങ്കു വാരിയേരാടു ശിഷ്യെപ്പട്ടു
സംസ്കൃതത്തിൽ സിദ്ധാന്തെകൗമുദിവെര അഭ്യസിച്ചു.
16-ാമെത്ത വയസ്സിൽ വയക്കര മൂസ്സതിേനാടു് അഷ്ടാം
ഗഹൃദയവും പഠിച്ചു. സുമാർ മൂന്നുെകാല്ലം ൈവദ്യശാ
സ്ത്രം അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ പതിെനട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ
മിഷണറിയായിരുന്ന പാമർസായിപ്പിെന മലയാലം
പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആലപ്പുഴയ്ക്കു േപായി; ആ സായി
പ്പിേനാടുകൂടി തൃശ്ശൂേരയ്ക്കു േപായി അവിേടയും താമസി
ച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധ്യാപകനായി തുടർന്നു. അങ്ങ
െന ഒന്നരെക്കാല്ലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനുേമൽ ഇരുപതാമ
െത്ത വയസ്സിൽ െചങ്ങന്നൂർ മലയാളം സ്കൂളിൽ സം
സ്കൃതാധ്യാപകനായി. എട്ടരവർഷം ആ പണി േനാക്കി.
പിന്നീടു േകാട്ടയത്തു സി.ഐ.എൻ.ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിൽ മല
യാളപണ്ഡിതരായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. വറുഗീസുമാപ്പിളയു
േടയും െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുേടയും മറ്റും പ്രിയസുഹൃ
ത്തായി നാലുെകാല്ലം ഭാഷാസാഹിത്യെത്ത േപാഷിപ്പി
ച്ചു.

കൃതികൾ
നമ്പിയാർ (1) കുലേശഖരവർമ്മാവിെന്റ സുഭദ്രാധന
ഞ്ജയം നാടകം, (2) മഴമങ്ഗലഭാണം, (3) ശ്രീകൃഷ്ണവി
ലാസം കാവ്യം എന്നീ കൃതികൾ തർജ്ജമെചയ്യുകയും,
(4) നാമാനുശാസനം എന്ന േപരിൽ അമരേകാശത്തി
നു് ഒരു ഭാഷാനുവാദം എഴുതിത്തുടങ്ങുകയും െചയ്തു.
ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം പത്താം സർഗ്ഗം തർജ്ജമ െചയ്യു
േമ്പാൾ അല്പായുസ്സായി മരിച്ചുേപായി. അമരേകാശ
ത്തിെല മനുഷ്യവർഗ്ഗമാണു് ആദ്യം ഭാഷെപ്പടുത്തുവാൻ
തുടങ്ങിയതു്. അതുതെന്നയും മുഴുമിപ്പിച്ചു എന്നു േതാന്നു
ന്നില്ല. ഒരു അനുഗൃഹീതനായ വിവർത്തകനായിരുന്നു
നമ്പിയാർ. 1067-ൽ വിവർത്തകനായിരുന്നു നമ്പി
യാർ. 1067-ൽ സുഭദ്രാധനഞ്ജയവും 1068-ൽ ഭാണ
വും അച്ചടിപ്പിച്ചു. അപൂർണ്ണങ്ങളായ മറ്റു രണ്ടു കൃതികളും
വറുഗീസ് മാപ്പിളയുെട ഉപേദശമനുസരിച്ചു് എഴുതിയ
താണു്. അക്കാലെത്ത മറ്റുരണ്ടു് പരിഭാഷകപ്രമുഖന്മാ
രായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റയും ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടി
യാരുേടയും സമസ്കന്ധനായാണു് നമ്പിയാെര മർമ്മ
ജ്ഞരായ സഹൃദയന്മാർ മാനിച്ചിരുന്നതു്.

സുഭദ്രാധനഞ്ജയം
“നന്നായ്േപ്പാർെകാങ്ക െഞങ്ങാെതയുമഭിനവമാം

േചർച്ചയാൽ ലജ്ജവാച്ചും
കുന്നിച്ചും േപ്രമേമറ്റം പുളകമിളകിയും
േലാചനം െതല്ലടഞ്ഞും
കന്ദർപ്പക്രീഡെചയ്വാൻ പ്രനയെമാടു തുടങ്ങും രമാേകശവന്മാർതന്നാദ്യാേശ്ലഷകർമ്മം ശുഭമതിെന വളർത്തെട്ട നിങ്ങൾക്കു െമേന്മൽ.”

“ചന്ദ്രമെസ്സാടു നിലാവുമർക്കെനാടു ഭാസ്സുമഭ്രെമാടു മിന്നലും

വഹ്നിേയാടു ഹവിരാഹുതിം സുരഭിമാസേമാടു
സുമേശാഭയും
ചിന്നുമാട കമലാകുരത്തിെനാടുമങ്ങു േചർത്ത
വിധിേയാടുമിന്നിന്ദ്രപുത്രെനാടു ഭദ്രെയസ്സപദി േചർത്ത ഞാൻ
സദൃശനായേഹാ!”

മഴമങ്ഗലഭാണം
“പാെരല്ലാം സംഹരിപ്പാൻ മുതിരുെമാരു ഹരൻതെന്റ ഫാലാക്ഷിവഹ്നി-

സ്ഫാരാർച്ചിേസ്സാെടതിർക്കും കിരണനിരകളാൽ
ധാത്രിെയത്തപ്തയാക്കി
പാരം പാലിച്ചു ഭൃങ്ഗങ്ങെള നളിനിെയ നാളത്തിേനാളം വിടുർത്തിപ്പാരാേത ഭാസ്കരൻതാനിതുസമയമേഹാ!
േവ്യാമമധ്യത്തിലായി.”
“അരുണനഖമയൂഖം പൂെണ്ടഴും േപലവം നിൻ

വിരലിതു മണിേചരും േമാതിരേത്താടു േചർന്നു്
വിരെവാടു കവരേട്ട കാണികൾക്കുെള്ളാരുൾക്കാമ്പരിയ മലെരാെടാക്കും വല്ലിതൻ പല്ലവംേപാൽ.”
“െചറുെതാന്നു വീർത്ത വയറും പരം കറു-

െത്താരു ചൂചുകങ്ങെളഴുമാക്കുചങ്ങളും
അരിേയാരു േചലയുെട തുമ്പുെകാണ്ടു നീ
ശരിയായ് മറയ്ക്കുകയി! മഞ്ജുഭാഷിണി!”

വിടനുമാത്രേമ രങ്ഗപ്രേവശത്തിനു് അധികാരമുള്ളു
എന്നും മറ്റു പാത്രങ്ങേളാടു് ആ പാത്രത്തിനു് ആകാശ
ഭാഷിതരീതിയിേല സംസാരിക്കാവൂ എന്നുമുള്ള സംസ്കൃ
തഭാണനിയമം കവി പ്രകൃതത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ചു് ആ
പാത്രങ്ങേളയും േപ്രക്ഷകന്മാരുെട സന്നിധിയിൽ നയി
ക്കുന്നു. അതിനു് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം
ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസേത്തക്കാൾ ഹൃദയങ്ഗമമായി തർ
ജ്ജമ െചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതമഹാകാവ്യം ഭാഷ
യിൽ ഇെല്ലന്നാണു് ഏെന്റ വിശ്വാസം. കവിയുെട തദ്വി
ഷയകമായ ഹസ്തലാഘവം ഓേരാ സർഗ്ഗവും അവസാ
നിക്കുേമ്പാൾ ഒന്നിെനാന്നു വർദ്ധിക്കുന്നതായി ഭാവുക
ന്മാർക്കു കാണാം.
“തരളനുരകളാകും ചാമരം േലാലശംഖാ-

ഭരണമിതുകൾ േചരും സാഗരശ്രീകരീന്ദ്രൻ
തരെമാടു തടഘാതക്രീഡെചയ്യുന്നു െചന്നാപ്പുരിയുെട മികേവറും േകാട്ടേമൽേക്കാട്ടെമേന്യ.
ഗഗനതലമുരുമ്മും സൗധജാലം സമുേദ്രാദകമതിൽ നിഴലിക്കുെന്നാരു നൽക്കാരണത്താൽ
ഫണിവരപുരിേയയും വിണ്ടലേത്തയുേമകക്ഷണമതിലതു െവൽവാനുന്നിടുെന്നന്നു േതാന്നും.”
(ദ്വാരകാവർണ്ണന)

ഇവ പത്താം സർഗ്ഗത്തിലുള്ള േശ്ലാകങ്ങളാണു്. അതി
നുമുമ്പുള്ള സർഗ്ഗങ്ങളിെല േശ്ലാകങ്ങളും അഭിരാമങ്ങൾ
തെന്ന.
“ആ വർത്തമാനമഥ േഗാപഗണങ്ങൾ േകട്ടാ

ശ്രീവാസുേദവനമരുെന്നാരു ദിക്കു േനാക്കി
ൈദവത്തിെനപ്പഴിപറഞ്ഞുടേനാടിെയത്തി
േമൽവസ്ത്രവും മുടിയുമങ്ങഴിയുംവിധത്തിൽ.

ൈദത്യാരിെയബ്ഭുജഗേവഷ്ടനേമാടു കണ്ടിട്ടുൾത്താരിലങ്ങഖിലദുർഭരദുഃഖഭാരാൽ
ആർത്തസ്വരെത്താെടാരുമിച്ചഥ േഗാപേഗാപീസാർത്ഥം മുതിർന്നിതു കയത്തിെലടുത്തുചാടാൻ.
താലാങ്കനങ്ങവെരയാസകലം തടുത്തു
നീലാളിവർണ്ണനുെട ചാരുമുഖത്തിൽ േനാക്കി
മാേലറ്റേമകിടുവെതന്തിനു ഹന്ത ഞങ്ങൾക്കീ ലീല കൃഷ്ണ! മതിയാക്കുകെയന്നു െചാന്നാൻ.”
(കാളിയമർദ്ദനം)

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് അഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തിൽ
നിന്നാണു്.

നാമാനുശാസനം
മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“മനുഷ്യൻ മാനുഷ്യൻ മർത്ത്യൻ മനുജൻ മാനവൻ നരൻ
പുരുഷൻ പൂരുഷൻ പഞ്ചജന, നവ്വണ്ണേമ പൂമാൻ
ഇവ മർത്ത്യെന്റ േപരുത്തരാർദ്ധമാണിെന്റെയന്നുമാം.

േയാഷിത്തു നാരി വനിത േയാഷ പ്രമദ മാനിനി
സ്ത്രീ കാന്ത വാമ ലലന സീമന്തിനി മേഹളയും
പ്രതീപദർശിനി വധൂമഹിളാബാലമാർകളും
സാമാന്യസ്ത്രീകൾ, േഭദങ്ങൾ വരവർണ്ണിനി സുന്ദരി.”

ഇടയ്ക്കു നിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി പകർത്താം.
“ഗൗരി നഗ്നീകയീ രന്റും തിരാളാതുള്ള െപൺെകാടി

യുവതി ശ്യാമ തരുണി മൂന്നും യൗവനമായവൾ
പലിൿനി വൃദ്ധയീ രണ്ടും കിഴവിക്കുള്ള േപരുകൾ
അഭിസാരിക ഭർത്താെവക്കാമിച്ചേങ്ങാട്ടു േപാമവൾ.”

അമരേകാശത്തിെല എല്ലാ പര്യായങ്ങളും തർജ്ജമ
യിൽ എടുത്തു േചർത്തിട്ടില്ല. മേഹള, ശ്യാമ മുതലായ
ശബ്ദങ്ങൾ പുതിയതായി േചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്. മേഹള, ശ്യാമ
മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ പുതിയതായി േചർത്തിട്ടുമുണ്ട്. പ്ര
മദയും മാനിനിയും ലലനയും സാമാന്യസ്ത്രീപര്യായങ്ങളാ
െണന്നു പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതു് അനവധാനതമൂലമാെണ
ന്നു േതാന്നുന്നു.
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10 മറിയപ്പള്ളി ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
(1012–1107)–
േകാലത്തു സ്വരൂപത്തിെല േമത്തല എന്ന ഉപശാഖ
യുെട ഒരു പ്രശാഖയിൽെപ്പട്ടതാണു് മറിയപ്പള്ളി തമ്പു
രാക്കന്മാരുെട കുടുംബം എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട
േല്ലാ. ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1012-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം
1-ാംനു ഉത്രംനക്ഷത്രത്തിൽ ചങ്ങനാേശ്ശരി െതേക്ക
െക്കാട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു. അന്നു േകാട്ടയെത്ത മറിയ
പ്പള്ളിെക്കാട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. െതേക്കെക്കാട്ടാരം
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു കുമാരമങ്ഗലത്തു മനവക കാ
വിൽേക്ഷത്രത്തിനു സമീപമായിരുന്നു. പിതാവ്വ് ചങ്ങ
നാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തുെകാട്ടാരത്തിെന്റ പ്രതിഷ്ഠാപക
നായ അച്ഛൻേകായിത്തമ്പുരാെന്റ അനുജൻ െകാച്ച
പ്പേക്കായിത്തമ്പുരാനാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ യഥാർ
ത്ഥനാമേധയം രാമവർമ്മ എന്നായിരുന്നു. തിരുവല്ലാ
െനടുംപുറത്തുെകാട്ടാരത്തിെല ഒരു തമ്പുരാനായിരുന്നു
അമ്മാവൻ. ആ തമ്പുരാൻ വിശാഖം തിരുനാൾ െകാച്ചു
തമ്പുരാെന കുേറക്കാലം ൈനഷധം പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടി
രുന്നു. 1023-ാമാണ്ടു് അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി ഉദയവർമ്മ
ത്തമ്പുരാനും തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു േപായി അവിെട
താമസിച്ചു സംസ്കൃതത്തിൽ സാമാന്യമായ ജ്ഞാനം
സമ്പാദിച്ചു. 1037-ാമാണ്ടു് അമ്മാവൻ മരിക്കുന്നതുവ
െര െനടുമ്പുറത്തുതെന്നയായിരുന്നു താമസം. പിന്നീടു
മറിയപ്പള്ളിക്കു േപായി 1054-ൽ േജ്യഷ്ഠൻ മരിച്ചേപ്പാൾ
അവിടെത്ത കാരണവനായി. അതിൽപ്പിെന്ന മറിയപ്പ
ള്ളി വലിയതമ്പുരാൻ എന്ന േപരിലാണു് അേദ്ദഹം സാ
ഹിത്യകാരന്മാരുെടയിടയിൽ അറിയെപ്പടുന്നതു്. 1107
ധനുമാസത്തിൽ മരിച്ചു. ഒരു വലിയ കവിയെല്ലങ്കിലും
അക്കാലെത്ത പ്രമുഖനായ ഒരു സാഹിത്യപ്രണയിയാ
യിരുന്നു തമ്പുരാൻ. േകാട്ടയെത്ത കവിസമാജത്തിനും
അതിൽനിന്നു് ഉത്ഭിന്നമായ ഭാഷാേപാഷിണിസഭയ്ക്കും
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായി
ട്ടുണ്ടു്. 1066-ൽ മദിരാശി ഗവർണ്ണർ െവൻേലാക്കു് പ്രഭു
വിെന്റ തിരുവിതാംക്കുർ സന്ദർശനെത്ത വിഷയീകരി
ച്ചു് ഒരു ശതകം ഉണ്ടാക്കി. 1083-ൽ ലളിതാപുരാണം
വൃത്താനുവൃത്തമായി ഭാഷെപ്പടുത്തുകയും അതിെനത്ത
െന്ന മാേവലിക്കരയിെല ചില െകാച്ചുതമ്പുരാട്ടിമാരുെട
അേപക്ഷയനുസരിച്ചു് ഒരു പാനയാക്കി രചിക്കുകയും
െചയ്തു. 1084-ൽ ഹിേതാപേദശത്തിെല മിത്രലാഭപ്ര
കരണം തർജ്ജമെചയ്തു. 1084-ൽ കാന്തിപ്രതാപച
രിതം എന്നു് ഇരുപത്തിമൂന്നു് അധ്യായത്തിലും 1086-ൽ
ബാലഭാരതി എന്നു് പെത്താൻപതു് അധ്യായത്തിലും
രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി. അവ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. താെഴ
ക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ലളിതാപുരാണം ഭാഷയിലുള്ള
താണു്.
“വാഴ്ത്തിേയവം സുരന്മാരാൽ പ്രാർത്ഥിക്കെപ്പട്ട മന്മഥൻ
േപായാനവെന്റ നാശത്തിന്നായിട്ടാ ഹിമവത്തെട.

തപിച്ചീടും ശിവെനയും ഗന്ധപുഷ്പങ്ങളാദരാൽ
ശുശ്രൂഷിക്കും ഗൗരിേയയും കണ്ടാൽ കാമൻ മഹാബലൻ.
ആരും കാണാെത മറവിലാരാൽ വന്നവനഞ്ജസാ
േമാഹനാസ്ത്രെമടുത്തിട്ടാ ശ്രീഹരൻ െമയ്യിെലയ്തുേത.”

അടുത്തതായി പാനയിൽനിന്നുകൂടി ചില വരികൾ ഉദ്ധ
രിക്കാം.
“ഭദ്രമായ െകാല്ലൂരിെതന്നതാ-

മദ്രിതന്നിൽക്കുടിെകാണ്ടു േലാകരിൽ
ഭദ്രേമകുവാൻ തൃക്കണ്ണയച്ചിടും
രുദ്രവല്ലേഭ! പാഹിമാമംബിേക!
ദക്ഷയാഗം മുടക്കിപ്പുരഹരൻ
ദക്ഷപുത്രിയാം കാന്തെയവിട്ടുതാൻ
ഉക്ഷവാഹനൻ ഭർഗ്ഗൻ വിരക്തനായക്ഷമാലാദി ധാരിയായ്ത്തൽക്ഷണം
സർവസങ്ഗവും വിട്ടു ഹിമാദ്രിയാം
പർവേതശ്വരൻ തന്നുെട സാനുവിൽ
സർവമാമുനിമാരുമാെയാത്തുേപായ്
ശർവനും തപംെചയ്തു വസിച്ചുേത.”
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11 മുരിങ്ങൂർ ശങ്കരൻേപാറ്റി
(1018–1080)

ജീവിതചരിത്രം
വയക്കര മൂസ്സതിെന്റ ദുേര്യാധനവധംേപാെല ഒരു കാ
ലത്തു് പ്രചുരപ്രചാരമായിരുന്ന ഒരു ആട്ടക്കഥയാണു് മു
രിങ്ങൂരിെന്റ കുേചലവൃത്തം. ആ കഥയ്ക്കു കുേചേലാദയം
എന്നാണു് കവി നല്കിയ നാമേധയം. അതു് ഇേപ്പാഴും
പലസ്ഥലങ്ങളിലും ആടിവരുന്നുണ്ടു്. ശങ്കരൻേപാറ്റി തി
രുവല്ലാ വടേക്കക്കരപ്പകുതിയിൽ െചങ്ങന്നൂർ കീഴ്േചരി
േമൽ മുറിയിൽ മുരിങ്ങൂർ മഠത്തിൽ 1018-ാമാണ്ടു മകര
മാസം മകയിരംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവായ പു
രുേഷാത്തമൻേപാറ്റിയും മാതാവായ ശ്രീേദവി അന്തർ
ജ്ജനവും ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന മരിച്ചുേപായി. േപാറ്റി
സംസ്കൃതം പഠിച്ചതു നാരായണൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു
ഗുരുവിേനാടാെണന്നു് അേദ്ദഹം തെന്റ കുേചലവൃത്ത
ത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗുരുവിെനപ്പറ്റി ഒരു വിവ
രവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
“കുംഭീന്ദ്രാനനമിന്ദുേശഖരസുതാം
വാണീം വിരിഞ്ചപ്രിയാ-

മംേഭാജാശുഗനാശനം പശുപതിം
േശഷാചലാധീശ്വരം
ഗൗരീം േലാഹിതൈശലൈചത്യവസതിം
നാരായണാഖ്യം ഗുരും
വേന്ദ ശ്രദ്ധതടാകകൂലനിലയാധീശം നൃകണ്ഠീരവം.”

എന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക. അടിമിറ്റത്തുമഠത്തിൽനിന്നാ
യിരുന്നു േപാറ്റിയുെട വിവാഹം. ആ വിവാഹത്തിൽ
സന്താനങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടായില്ല. 1080-ാമാണ്ടു ധനുമാ
സത്തിൽ അശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽ അേദ്ദഹം മരിച്ചു.

കൃതികൾ
മുരിങ്ങൂരിെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ (1) വല്ക്കലവധം, (2)
കുേചലവൃത്തം, (3)മലയവതീസ്വയംവരം എന്നീ മൂന്നാട്ട
ക്കഥകളാകുന്നു. ഇവ കൂടാെത രുൿമാങ്ഗദചരിതെത്ത
വിഷയീകരിച്ചു് ഒരു നാടകവും കാവ്യവും കൂടി ഉണ്ടാക്കീട്ടു
ള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു. പത്രദ്വാരാ അേനകം ഉക്തി
പ്രത്യുക്തികളിലും പങ്കുെകാണ്ടുകാണുന്നു. അവയിൽ
വില്വട്ടത്തു രാഘവൻനമ്പിയാരുമായുള്ള വാദെത്തപ്പറ്റി
മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. വില്വാട്ടം ആയിടയ്ക്കു പത്ര
ങ്ങളിൽ ഒന്നുെമഴുതാതിരുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടാെണ
ന്നും “മല്ലീന്നായ് ശിഗ്രുവിേപ്രാത്തമനണയുമിെതേന്നാർ
ത്തനങ്ങതിരിേപ്പാ” എന്നും േപാറ്റി േചാദിച്ചതിനാണു്
സമരകുതുകിയായ വില്വട്ടം “വില്വട്ടം വൃദ്ധനായീ വിര
െവാടിവനുമാെയാന്നടുക്കാം പിടിക്കാം” എന്നും മറ്റും
മറുപടിെയഴുതിയതു്. ഒടുവിൽ “േതക്കിേനാേടാ മുരി
േങ്ങ?” എന്നുകൂടി ആ വൃദ്ധ കവി േചാദിക്കുവാൻ മടിച്ചി
ല്ല. വല്ക്കലവധത്തിൽ സാല്വവധം, ദന്തവക്ത്രവധം,
സൂതനിഗ്രഹം എന്നീ ഉപാഖ്യാനങ്ങളും അന്തർഭവിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. അതു കുേചലവൃത്തത്തിെന്റ പൂർവഭാഗമാെണന്നു
ചിലർ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. വല്ക്കലവധം “അശ്വേമ
ധത്രയമാശു കൃത്വാ സ ദ്വാരകാം പ്രാപ്യസുഖം ന്യവാ
ത്സീൻ” എന്ന േശ്ലാകേത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും,
കുേചലവൃത്തം “കാേലസ്മിൻ സദേന മുേനർമ്മുരഭിദസ്സാ
ന്ദീപേനസ്സാദരം” എന്ന േശ്ലാകേത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കു
കയും െചയ്യുന്നു. കുേചലവൃത്തം രചിച്ചതു െചങ്ങന്നൂെര
പ്രഭുസത്തമനായ വഞ്ഞിപ്പുഴപ്പണ്ടാരത്തിെല നിേദശ
ത്തിനു വഴിെപ്പട്ടാെണന്നു കവി താെഴേച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാ
കത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“ശ്രീമദ്വഞ്ചുളവാഹിനീനിലയഭൂേദവസ്യ വഞ്ചീശ്വരാവാപ്താേനകവിധപ്രതാപവിതേതർവാചാ കുേചേലാദയം
അക്ഷീബാലയഭൂസുേരണ രചിതം നാട്യപ്രബന്ധം മയാ
സന്തസ്സന്തതമന്തരന്വിതദയാസ്സംേശാധ്യ ഗൃഹ്ണന്ത്വിമം.”

ഒരു േശ്ലാകവും ഒരു പദത്തിെല ഏതാനും ചരണങ്ങളും
കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“പ്രപാവരണമന്ദുരാചതുരഹർമ്മ്യേഗാപാനസീതടാകതടവാടികാശരണേഗാപുരാേഗ്രാജ്ജ്വലാം
വിശാലവിഹൃതിസ്ഥലീസുഖനിഷണ്ണേലാകാം പുരീം
വിേലാക്യ പഥി ഭൂസുേരാ ഹരിപുരഭൂമാദഭൂമീൽ.”
(കുേചലവൃത്തം)
“മൃധായ വാടാ േരേര മൃധായ വാടാ
വൃഥാ നീ യാദവകുടില രണാേന്ത
ക്രുധാ സമം ചില ഭീരുജനെത്ത
വധിച്ചുെകാെണ്ടാരു മദമുെണ്ടന്നാലതിന്നു തീർക്കുവനരക്ഷണം ഞാൻ
(മൃധായ)
കരുത്തു െപരുകിയ ഹരിപ്രവീരൻ
കരപ്രതാപം വിെട്ടാരു ദുർബ്ബലഖരെത്ത നിധനം െചയ്െതന്നാലതു
പരക്കുേമാ ഭുവി? ധരിക്ക കുമേത!
(മൃധായ)
കകുപ്പിേലാേരാ പുല്െക്കാടിസമ േര
വികല്പെമേന്യ വിരെവാടു സമേര
ഹനിച്ചുവിരുതുകൾ ലഭിച്ചെതല്ലാം
നിനക്കു മാമകശേരണ തീരും.”
(മൃധായ)
(വല്ക്കലവധം)
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12 െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
(1030–1112)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
േകാട്ടയത്തു “െകാട്ടാരത്തിൽ” എന്ന േപരിൽ തീയാട്ടു
ണ്ണീമാരുെട ഒരു ഭവനമുണ്ടു്. െചമ്പകേശ്ശരി പൂരംതിരു
നാൾ ശക്തൻതമ്പുരാെന്റ കാലത്തു് അതിെല അങ്ഗ
ങ്ങൾ മന്ത്രവാദത്തിൽ പ്രസിദ്ധന്മാരായിരുന്നു. ശങ്കു
ണ്ണിയുെട മൂലകുടുംബം അമയന്നൂർ എന്ന േദശത്താണു്.
പണ്ടു േകാട്ടയത്തു േകാടിമതക്കടവിൽ ഉത്സവക്കാല
ത്തു് ഒരു ദിവസം കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതിെയ ആറാടി
ക്കുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു. തത്സംബന്ധമായി ചില
ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനു ശങ്കുണ്ണിയുെട കു
ടുംബക്കാർക്കു് േകാട്ടയത്ത് താമസിേക്കണ്ടിവരികയും
അവർ േകാടിമതയിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന േദവസ്വം
െകാട്ടാരത്തിൽ താമസമാക്കുകയും െചയ്തു. ആ വഴി
ക്കാണു് െകാട്ടാരത്തിൽ എന്ന േപർ ആ ഭവനത്തിനു
സിദ്ധിച്ചതു്. ശങ്കുണ്ണീ പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിെല വാസുേദ
വനുണ്ണിയുേടയും ൈവക്കത്തിനു് ആറു നാഴിക അക
െലയുള്ള മൂടായിക്കുന്നത്തു മടിയപ്പള്ളി എന്ന ഗൃഹത്തി
െല ഒരു സ്ത്രീരത്നത്തിേന്റയും ദ്വിതീയപുത്രനായി 1030ാമാണ്ടു മീനമാസം 23-ാംനു ജനിച്ചു. നമ്മുെട കവിക്കു
രണ്ടു സേഹാദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒന്നു േജ്യ
ഷ്ഠനും ഒന്നു് അനുജനുമാണു്. അച്ഛൻ മന്ത്രവാദത്തിനു
പുറെമ സങ്ഗീതത്തിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നു. ശങ്കുണ്ണി
യുെട പിതൃദത്തമായ നാമേധയവും വാസുേദവൻ എന്നു
തെന്നയായിരുന്നു. ആ േപർ ഭർത്തൃനാമമാകയാൽ മാ
താവു് ൈശശവത്തിൽ തങ്കം എന്ന ഓമനേപ്പരിലാണു്
നമ്മുെട കവിെയ വിളിച്ചുവന്നതു്. തങ്കം തങ്കുവായും ശങ്കു
വായും ക്ഷണത്തിൽ രൂപേഭദെപ്പട്ടു. ജാതിേപ്പർകൂടി
ഒടുവിൽ േചർന്നേപ്പാൾ തങ്കുണ്ണി ശങ്കുണ്ണിയുമായി. ഏഴു
വയസ്സു മുതൽ പത്തു വയസ്സു വെര ഒരു നാട്ടാശാെന്റ കീ
ഴിൽ പഠിച്ചു് കഷ്ടിച്ചു മലയാളം എഴുതുവാനും വായിക്കു
വാനും മനസ്സിലാക്കി. പിെന്ന പതിനാറാമെത്ത വയ
സ്സുവെര യാെതാരു വിദ്യയും അഭ്യസിച്ചില്ല. സമവയ
സ്കന്മാരായ മറ്റു ചിലരുെട വിദ്യാസമ്പാദനരീതി േനരി
ട്ടു കാണുകയും മറ്റും െചയ്തേപ്പാൾ തനിക്കും പഠിത്തം
േവണെമന്നുള്ള വിചാരം അങ്കുരിച്ചു. മണർക്കാട്ടു ശങ്കു
വാരിയരുെട ശിഷ്യനായി സിദ്ധരൂപവും രഘുവംശവും
പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിെല ചില േശ്ലാകങ്ങളും പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ ശങ്കുവാരിയർ പന്തളത്തു സ്ഥിരതാമസമാക്കുക
യാൽ ശങ്കുണ്ണിക്കു മെറ്റാരു ഗുരുവിെന അേന്വഷിേക്ക
ണ്ടി വന്നു. അന്നു വയക്കര ആര്യൻ നാരായനൻമൂസ്സതു്
േകാട്ടയത്തുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു് കവിയുെട ആഗ്രഹം
തൽക്ഷണം തെന്ന സഫലമായി. വയക്കര ഇല്ലത്തു്
ഒരു നിത്യെനന്നേപാെല പറ്റിക്കൂടി മാഘൈനഷധാ
ദി മഹാകാവ്യങ്ങളും, സഹസ്രേയാഗം, ചികിത്സാക്രമം,
അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിഷ്കർഷിച്ചു
പഠിച്ചു. 1047-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആ
പഠിത്തം 1057 വെര നിർവിഘ്നമായി നടന്നു. ശിഷ്യ
െന്റ ബുദ്ധിശക്തിെയക്കുറിച്ചും വാസനാൈവഭവെത്ത
ക്കുറിച്ചും മൂസ്സതിനു വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛെന്റ
വാർദ്ധക്യവും േജ്യഷ്ഠെന്റ കുടുംബഭരണൈവമുഖ്യവും നി
മിത്തം ശങ്കുണ്ണി തെന്ന ആ ഭാരം വഹിേക്കണ്ടിവരിക
െകാണ്ടാണു് സാഹിത്യാഭ്യാസം 1057-ൽ മുടങ്ങിയതു്.
എങ്കിലും ശങ്കുണ്ണി സ്വയേമവ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായി
ച്ചു തെന്റ സംസ്കൃതവ്യുൽപ്പത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരു
ന്നു.

വിവാഹങ്ങൾ
1048 തുലാമാസത്തിൽ മാതാവു് മരിച്ചു. േജ്യഷ്ഠെന്റ പത്നി
വന്ധ്യയാെനന്നു് കണ്ടതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു വിവാ
ഹബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പേടണ്ടിവന്നു. 1056 മകര മാ
സത്തിലാണു് ആ വിവാഹം നടന്നതു്. 1057-ാമാണ്ടു
ചിങ്ങം 17-ാംനു ആ സാധ്വി മരിച്ചുേപായി. 1061 മകര
ത്തിൽ പിതാവു് പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. സന്തത്യഭാവം
പരിഹരിക്കുന്നതിന്നായി 1062-ൽ കവി വീണ്ടും വിവാ
ഹം െചയ്തു. അവരും പ്രസവിക്കുന്നതെല്ലന്നു ൈവദ്യ
ന്മാർ ഖണ്ഡിച്ചുപറയുകയാൽ 1081 മിഥുനത്തിൽ മൂന്നാമ
തായി ഒന്നുകൂടി ദാരസംഗ്രഹം െചയ്തു. ഏവൂർ പനേവ
ലി ഇല്ലെത്ത ശ്രീേദവിഅമ്മയും തിരുവല്ലാ െനടുമ്പുറത്തു
പനേവലിയിൽനിന്നു് ലക്ഷ്മിയമ്മയും തൃപ്പുണിത്തുറ
െപങ്ങാലി െതേക്കടത്തുനിന്നും േദവകിയമ്മയുമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നിമാർ. ദ്വിതീയപത്നി 1083 േമ
ടത്തിൽ പേരതയായി. മൂന്നാമെത്ത വിവാഹത്തിലും
സന്താനമുണ്ടായില്ല. 1090 േമടത്തിൽ ഏവൂർ പനേവ
ലി കൃഷ്ണശർമ്മാവിെന്റ ഒരു പുത്രെന ദെത്തടുത്ത് ആ
പുത്രെനെക്കാണ്ടു് 1101 േമടത്തിൽ വിവാഹം െചയ്യി
ച്ചു. 1074-ൽ അനുജെനെക്കാണ്ടു വിവാഹം െചയ്യിച്ചി
രുന്നുെവങ്കിലും അേദ്ദഹം 1077 മകരത്തിലും നിസ്സന്താ
നനായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നി 1080 ഇടവത്തിലും
കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ശങ്കുണ്ണിയും വറുഗീസ് മാപ്പിളയും
1065-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാ

ട്ടയത്തു മലയാളമേനാരമ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
ശങ്കുണ്ണിെയ അതിെല കവിതാ പംക്തിയുെട പ്രസാധ
കനായി നിയമിച്ചു. തത്സംബന്ധമായി അേദ്ദഹം അനു
ഷ്ഠിച്ച േസവനെത്ത ആസ്പദമാക്കി മേനാരമയുെട ആട്ട
പ്പിറന്നാൾലക്കത്തിൽ മേനാരമ ശങ്കുണ്ണിെയ ഒരിക്കലും
മറക്കുന്നതല്ല എന്നു വറുഗീസ്മാപ്പിള പ്രസ്താവിക്കുകയു
ണ്ടായി.
“ഓേരാ മാന്യകവീന്ദ്രരിൽപ്പലെരയും
േപ്രാത്സാഹനംെചയ്തു തൽേപ്പേരാേരാന്നു മേനാരമയ്ക്കു മകുട-

ക്കല്ലാക്കി വയ്പിച്ചതും
കൂേറാെടാട്ടുെമാഴിച്ചിടാതതിെന ഞാൻ
പിൻതാങ്ങിെയന്നുള്ളതും
േനേരാെടെന്റ മേനാരമയ്ക്കുമെതനിയ്ക്കും വിസ്മരിക്കാവേതാ?”

എന്നു െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും ആ േസ
വനെത്ത പ്രശംസിച്ചു. അതിനുമുൻപുതെന്ന നാലഞ്ചു
സായിപ്പന്മാെര മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു അക്കാര്യത്തിൽ
നല്ല പരിചയം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം ആയിടയ്ക്കു
െബല്ലർബി എന്ന മിഷണറിെയയും ആ ഭാഷ പഠിപ്പി
ക്കുന്നതിന്നു നിയുക്തനായി. ആ േജാലി കാലത്ത് ഏഴു
മണി മുതൽ പത്തുമണിവെര മാത്രമായിരുന്നതിനാൽ
മേനാരമയാപ്പീസിെല പണിക്കു അതു ബാധകമായി
ല്ല. മേനാരമയും ഭാഷാേപാഷിണിയും സംബന്ധിച്ചു
ള്ള പല ചുമതലകളും അേദ്ദഹത്തിനു വഹിക്കുവാനു
ണ്ടായിരുന്നു. െബല്ലർബി സ്ഥലം മാറി പള്ളേത്തയ്ക്കു
േപായേപ്പാൾ ശങ്കുണ്ണിേയയും കൂട്ടി െകാണ്ടുേപാകണ
െമന്നു് ആഗ്രഹിച്ചുെവങ്കിലും വറുഗീസ് മാപ്പിള അതു
സമ്മതിച്ചില്ല. 1068 മകരത്തിൽ മാർ ദിവന്നാേസ്യാസ്
(എം.ഡി.)ൈഹസ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ അതിെല
മലയാളപണ്ഡിതനായി ശങ്കുണ്ണിെയ െതരെഞ്ഞടുത്തു.
മേനാരമയാപ്പീസിലും സ്കൂളിലും അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ച
േവതനം സ്വല്പമായിരുന്നുെവങ്കിലും ആദായെത്തപ്പറ്റിയു
ള്ള ചിന്ത അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഗദ്യരചനയ്ക്കു് അേദ്ദഹെത്ത ശക്തനാക്കിയതു് വറുഗീസ്
മാപ്പിളയായിരുന്നു. ശങ്കുണ്ണി േവഗത്തിൽ ഒരു മാതൃകാ
ധ്യാപകനായി ഉയർന്നു. പിെന്നയും പന്ത്രണ്ടുെകാല്ല
േത്താളം േകാട്ടയത്തു വന്നുേചർന്ന വിേദശീയരായ മി
ഷണറിമാെര മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹം
ആ ഗൗരവേമറിയ പണികൾക്കിടയിൽ സമുയമുണ്ടാ
ക്കി.

ചില സുഹൃത്തുക്കൾ
വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കും വയക്കരമൂസ്സതിനും പുറേമ േവേറ
യും പല വിശിഷ്ടന്മാരുെട സൗഹാർദ്ദം സമ്പാദിക്കു
വാൻ ശങ്കുണ്ണീെയ പരിതഃസ്ഥിതി സഹായിച്ചു. ശങ്കു
ണ്ണിയുമായി സാഹിത്യവിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി കത്തിടപാടു
നടത്താത്ത കവികൾ വളെര ചുരുക്കമായിരുന്നു. ഭാ
ഷാേപാഷിണിസഭയുെട അദ്ധ്യക്ഷനായ േകരളവർ
മ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുര
സ്കർത്താക്കന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു എന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനു് അേദ്ദഹം
ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്നു. 1067-െല കവിസമാജ
സേമ്മളനത്തിലാണു് അവർതമ്മിൽ ആദ്യമായി കണ്ട
തു്; എങ്കിലും അതിനുമുൻപുതെന്ന അവർതമ്മിലുള്ള
സൗഹാർദ്ദബന്ധം ഗാഢമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1066
കന്നിമാസത്തിൽ െവണ്മണിമഹൻ േകാട്ടയത്തു തെന്റ
അമ്മാത്തായ പുലപ്പാഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലത്തും വയക്കര
യില്ലത്തും ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചേപ്പാൾ ശങ്കുണ്ണി
ക്കു അേദ്ദഹെത്ത േനരിട്ടറിയുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി.
മഹെന്റ അനുയായിയും ആരാധകനുമായിരുന്നു നമ്മു
െട കവി. ഭാഷാേപാഷിണിസഭയുെട സേമ്മളനങ്ങളി
െലല്ലാം പ്രാേയണ സന്നിഹിതനായി സകല േകരളീയ
സാഹിത്യകാരന്മാരുേടയും സ്േനഹബഹുമാനങ്ങൾ
ആർജ്ജിച്ചു. രാജാക്കന്മാരുേടയും പ്രഭുക്കന്മാരുേടയും
കുടുംബങ്ങളിെല അങ്ഗങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത അകമ
ഴിഞ്ഞാദരിച്ചു. അവരിൽ അേനകംേപർ അേദ്ദഹത്തി
ന്നു സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. മദിരാശിയിൽവച്ചു തീെപ്പട്ട
െകാച്ചി വലിയ തമ്പുരാൻ മറ്റുചില കവികേളാെടാപ്പം
അേദ്ദഹത്തിനും ‘കവിതിലകൻ’ എന്ന ബഹുമതി ദാനം
െചയ്തു.

ചില കവിതാപരീക്ഷകൾ
1067-െല കവിസേമ്മളനത്തിൽ നടന്ന ഘടികാവിംശ

തിപരീക്ഷയിലും കവിതാചാതുര്യപരീക്ഷയിലും നാട
കനിർമ്മാണപരീക്ഷയിലും നമ്മുെട കവി േചരുകയും
അവ മൂന്നിലും പ്രശംസാപ്രത്തിന്നു അർഹനാവുകയും
െചയ്തു. നാടകപരീക്ഷയിൽ േവെറയും രണ്ടു കവികൾ
േചർന്നു; എങ്കിലും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും ശങ്കുണ്ണിയും
മാത്രേമ ഉത്തരം പൂരിപ്പിച്ചുള്ളു. ഗങ്ഗാവതരണമായി
രുന്നു വിഷയം എന്നു് അന്യത്ര സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
അഞ്ചു മണിക്കൂറും ഏഴു മിനിട്ടും െകാണ്ടു തമ്പുരാനും
എട്ടു മിനിട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞ് ശങ്കുണ്ണിയും അവരവരുെട കട
ലാസു് എഴുതിെക്കാടുത്തു. 1067 േമടത്തിൽ തൃശ്ശൂർവച്ചു
നടന്ന ഘടികാവിംശതി പരീക്ഷയിലും അേദ്ദഹത്തിന്നു
രണ്ടാംസമ്മാനം കിട്ടി. അങ്ഗദസേന്ദശമായിരുന്നു വി
ഷയം. ശങ്കുണ്ണിയുെട ദ്രുതകവനത്തിെന്റ സ്വരൂപം ആ
വിംശതിയിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കാണി
ക്കാം.
“ചിെക്കന്നൂക്കുെപരുത്ത കീശെനാരുവൻ
േചലാർെന്നാരീലങ്കയിൽപ്പുെക്കല്ലാം െപാടിഭസ്മമാക്കിയതു െചറ്റുൾക്കാമ്പിേലാർക്കുന്നുേവാ?
ദിെക്കല്ലാം പുകഴും ഭഗവാെന്റ സുതനാമക്ഷെന്റ വക്ഷസ്സിടിച്ചെക്കേങ്കമനേഹാ! െപാടിച്ചു ശമന
ക്കാഴ്ചയ്ക്കയച്ചീലേയാ?”

നാണിച്ചും വ്യസനിച്ചുമദ്ദശമുഖൻ പാർത്തീടേവ
െകാഞ്ഞനം
കാണിച്ചങ്ങു കുതിച്ചുചാടിയവിടം വിട്ടാശു രുഷ്ടാശയൻ
പ്രീണിച്ചുന്നതനാം കപീന്ദ്രനുടേന ശ്രീരാമപാദാന്തിേക
വീണിച്ഛയ്ക്കു നമിച്ചു വാർത്തയഖിലം െചാന്നാനമന്ദാദരം.”
1070-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു

ഭാഷാേപാഷിണീേയാഗത്തിേലക്കു ശങ്കുണ്ണിയും ഒരു
ആസന്നമരനെന്റ അന്തർഗ്ഗതശതകം എഴുതി. അതിൽ
മൂന്നാംസമ്മാനേമ ശങ്കുണ്ണിക്കു ലഭിച്ചുള്ളുെവങ്കിലും സ്വത
ന്ത്രനാടകമായ േദവീവിലാസത്തിനു് ഒന്നാംസമ്മാനംത
െന്ന ഭാരവാഹികൾ െകാടുത്തു.

മരണവും സ്വഭാവവും
ആയുരന്തംവെര ശങ്കുണ്ണി പല സാഹിത്യപ്രവർത്ത
നങ്ങളിലും ഏർെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ സ്വല്പ
കാലേത്തക്കു മാത്രേമ ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം അേദ്ദഹ
െത്ത ബാധിച്ചുള്ളു. സകല സാഹിത്യസേമ്മളനങ്ങ
ളിലും സന്നിഹിതനാകുക; അവിെട സാഹിത്യവിഷ
യങ്ങെള അധികരിച്ചു പ്രസങ്ഗിക്കുക; ഇവെയല്ലാം
കഴിവുള്ളിടേത്താളം മുടക്കം വരുത്താെത അേദ്ദഹം
നടത്തി. സല്ലാപങ്ങളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ശങ്കു
ണ്ണിയുെട ഫലിതം ഗഹനവും മർമ്മസ്പൃക്കുമായിരുന്നു.
അനൗദ്ധത്യം, ഹൃദയൈനർമ്മല്യം, സമയപരിപാലനം,
കൃത്യനിഷ്ഠ, പേരാപകാരതല്പരത, അല്പഭാഷണം, മി
തവ്യയം എന്നിങ്ങെന വിവിധഗുണങ്ങൾക്കു് അേദ്ദഹം
വിളനിലമായിരുന്നു. ഒട്ടുവളെര കവികെള മേനാരമമു
േഖനയും അല്ലാെതയും അേദ്ദഹം േനർവഴിക്കു നടക്കു
വാൻ ശക്തരായി. ഏതുകാര്യവും തുടങ്ങിയാൽ മുടങ്ങ
രുതു് എന്ന നിഷ്കർഷയിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സാഹിത്യപ്രവർത്തനം. പല പത്രങ്ങൾക്കും മാസിക
കൾക്കും അേദ്ദഹം നിരന്തരമായി േലഖനങ്ങൾ എഴുതി
െക്കാണ്ടിരുന്നു. അവയിൽ മേനാരമയും ഭാഷാേപാഷി
ണിയും കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേത്യകഗണനെയ അർഹിക്കുന്ന
തു തൃശ്ശൂർനിന്നു െവള്ളായ്ക്കൽ നാരായണേമേനാൻ സ്ത്രീ
കൾക്കുേവണ്ടി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന ലക്ഷ്മീ
ഭായി മാസികയാണു്. ശങ്കുണ്ണിക്കു താൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഐതീഹ്യങ്ങൾ േശഖരിക്കുന്നതിന്നു
അനന്യസാമാന്യമായ പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ
വ്യവസായത്തിെന്റ ഫലമായി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
അപൂർവസമ്പാദ്യമാണു് ഐതീഹ്യമാല എന്ന ഗ്രന്ഥപ
രമ്പര. 1112-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 7-ാംനുയായിരുന്നു
ആ ജനകീയകവിയുെട േദഹവിേയാഗം. 1066 മുതേല
സാഹിത്യമാർഗ്ഗങ്ങളിൾ സഞ്ചരിച്ചുള്ളു. എങ്കിലും നാല്പ
തിൽചില്വാനം െകാല്ലങ്ങൾ അതിേലയ്ക്കുതെന്ന രാപ്പ
കൽ വിനിേയാഗിച്ചു വിജയം േനടിയ ഒരു അക്ലിഷ്ടകർ
മ്മാവാണു് അേദ്ദഹം.

കൃതികൾ
താെഴ കാണുന്നവയാണു് ശങ്കുണ്ണിയുെട കൃതികൾ. (1)
സുഭദ്രാഹരണം (ശതകത്രയം), (2) രാജാേകശവദാസ
ചരിതം (നാലധ്യായങ്ങൾ), (3) ആസന്നമരണചിന്താശ
തകം, (4) േകരളവർമ്മശതകം, (5) ലക്ഷ്മീഭായിശതകം,
(6) മാടമഹീശശതകം, (7) യാത്രാചരിതം, (8) അത്ത
ച്ചമയസപ്തതി, (9) മുറജപചരിതം എന്നീ ലഘുകാ
വ്യങ്ങൾ; (10) കുേചലേഗാപാലം, (11) സീമന്തിനീചരി
തം, (12) ഗങ്ഗാവതരണം, (13) പാഞ്ചാലധനഞ്ജയം,
(14) വിക്രേമാർവശീയം, (15) മാലതീമാധവം, (16) രവി
വർമ്മാ, (17) ജാനകീപരിണയം, (18) േദവീവിലാസം
എന്നീ നാടകങ്ങൾ; (19) ഹരിവംശസങ്ഗ്രഹം, (20)
അധ്യാത്മരാമായണം എന്നീ രണ്ടു പുരാണാനുവാദ
ങ്ങൾ, (21) കിരാതസൂനുചരിതം, (22) ശ്രീരാമാവതാരം,
(23) സീതാവിവാഹം, (24) ശ്രീരാമപട്ടാഭിേഷകം, (25)
ഭൂസുരേഗാഗ്രഹണം എന്നീ അഞ്ചു ആട്ടക്കഥകൾ; (26)
നിവാതകവചവധം (ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം), (27) ശ്രീ
മൂലരാജവിലാസം (പത്തുവൃത്തം), (28) വിക്േടാറിയാ
ചരിതം (പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം), (29) ധ്രുവചരിതം (പതിനാറു
വൃത്തം), (30) േശാണാദ്രീശ്വരീമാഹാത്മ്യം (ഏഴുവൃത്തം)
എന്നീ ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ; (31) ഭേദ്രാൽപത്തി
(പാന), (32) ശ്രീമൂലരാജഷഷ്ടിപൂർത്തിമേഹാത്സവം,
(33) ശ്രീഭൂതനാേഥാത്ഭവം എന്നീ രണ്ടു തുള്ളലുകൾ;
(34) കല്യാേണാത്സവം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (35) വിനായകമാ
ഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്, (36) ഭാഷഗൗളിശാസ്ത്രം (പദ്യം),
(37) വിക്രേമാർവശീയകഥാനാടകസങ്ഗ്രഹം, (38)
ൈനഷധം, (39) വിശ്വാമിത്രചരിതം, (40) അർജ്ജുനൻ,
(41) ശ്രീകൃഷ്ണൻ, (42) ഐതീഹ്യമാല എട്ടുഭാഗങ്ങൾ,
(43) േകരളകവികൾ, (44) േക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം, (45) സ്മ
രണാവലി എന്നീ ഗദ്യ പ്രബന്ധങ്ങൾ.

അവയുെട ഉള്ളടക്കം (പദ്യം)
സാരള ്യവും പ്രസാദവുമാണു് ശങ്കുണ്ണിയുെട കാവ്യങ്ങൾ
ക്കുള്ള മുഖ്യഗുണങ്ങൾ. അവയിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ശബ്ദഭം
ഗിയും ശയ്യാസുഖവും അപൂർവം ചിലരിേല കാണുകയു
ള്ളു. ഒരിക്കൽ േകട്ടാൽ അർത്ഥാവേബാധമുണ്ടാകാത്ത
േശ്ലാകങ്ങൾ ഒന്നും തെന്ന അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടില്ല. മാല
തീമാധവത്തിൽ യതിഭങ്ഗേദാഷം ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ചുരു
ക്കത്തിൽ അേദ്ദഹം െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിെല പദ
ഘടനാവിധികെള അക്ഷരംപ്രതി അനുവർത്തിച്ചിരുന്നു.
പ്രാസവിന്യാസത്തിലുള്ള പ്രതിപത്തി കലശലായിരു
ന്നു. സ്രഗ്ദ്ധര, ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം, മാലിനി മുതലായ
വൃത്തങ്ങളുെട ഒടുവിലെത്ത യതിയിൽ ആദ്യെത്ത മൂന്ന
ക്ഷരങ്ങൾക്കും രണ്ടാമെത്ത മൂന്നക്ഷരങ്ങൾക്കും ഐക
രൂപ്യം വരുത്തുന്നതിൽ അേദ്ദഹം പ്രേത്യകിച്ചും ശ്രദ്ധാ
ലുവായിരുന്നു. “ആഹേവാൽ സാഹേമാേട”, “കെണ്ട
ത്തി കണ്േഠതരം”, “വീണുേത േക്ഷാണിതന്നിൽ”,
“േവട്ടാക്കി വാട്ടം വിനാ”, “ചിെക്കന്നു നിഷ്ൈകതവം”
എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ പ്രാസത്തിെന്റ ഗതി. അതിെന
‘ശങ്കുണ്ണിപ്രാസ”െമന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ടു്. അതിനുേവ
ണ്ടി എത്ര അർത്ഥപരിത്യാഗവും െചയ്വാൻ അേദ്ദഹം
സന്നദ്ധനായിരുന്നു. ശങ്കുണ്ണിയുെട കവിത പ്രാേയണ
ഭാവഗർഭേമാ അലങ്കാേരാജ്ജ്വലേമാ അല്ല; ആ വിഷ
യത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത നടുവത്തച്ഛേനാടുപമിക്കാം.
ശങ്കുണ്ണിയുെട കവിതയ്ക്കു പ്രാേയണ ദ്രവീകരണശക്തി കു
റവാണു്. നിരർത്ഥകപദങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല
അത്ര ധാരാളമായി വിശിഷ്ടകവികൾ ആരും പ്രേയാഗി
ച്ചിട്ടില്ല.
“പന്തിരണ്ടഥ കഴിഞ്ഞു വയസ്സാഹന്ത! ഹന്ത! ബത! േകശവനേപ്പാൾ

അന്തരങ്ഗമതിലന്നവനിത്ഥം
ചിന്തെചയ്തു ചിതേമാടതിേവഗാൽ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എത്ര പദങ്ങ
ളാണു് കുത്തിത്തിരുകിയിരിക്കുന്നതു്. ശങ്കുണ്ണീെയേപ്പാ
െല വാസനാസമ്പന്നനായ ഒരു കവിക്കു് ഈ ന്യൂനത
വന്നതു നിഷ്കർഷയുെട ൈവകല്യംെകാണ്ടാെണേന്ന
േതാന്നുന്നുള്ളു. ആ േദാഷങ്ങൾ മികച്ച കാവ്യഗഡുക്കൾ
തെന്ന. എങ്കിലും മറ്റു ചില ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുെകാണ്ടു
ശങ്കുണ്ണിയുെട കൃതികൾ സഹൃദയശ്ലാഘ്യങ്ങളായിത്തീ
രുന്നു. ഗദ്യത്തിനു് ആ കുഴപ്പെമാന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ തര
മില്ലേല്ലാ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനുമായി പരിചയെപ്പടു
ന്നതുവെര നമ്മുെട കവി ചില മുറിേശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുള്ളു. സുഭദ്രാഹരണമാണു് ആദ്യെത്ത
കൃതി എന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. മൂന്നു ശതകങ്ങളിലായി
300 േശ്ലാകങ്ങൾ അതിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥം എഴു
തിയ കാലത്തു തെന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ സേന്ദ
ശബാണങ്ങേളറ്റു് ഇരിക്കെപ്പാറുതിയില്ലാെതവന്നേപ്പാ
ളാണു് വളെര പേണ്ടക്കാലേത്തക്കു് ആ പന്ഥാവിൽ
സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാെതയിരുന്ന
അേദ്ദഹം അരങ്ങത്തു കയറിയതു്. 1065 കർക്കടകം
8-ാംനു എഴുതിയ ഒെരഴുത്തിൽ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങെന പറ
യുന്നു.
“സാഹിത്യംേപാെലെയാന്നും സഹൃദയഹൃദയാഹ്ലാദേമകും കൃതിക്കുത്സാഹത്തിൽെത്തല്ലുമിേല്ല കുറവറിക നമു-

െക്കന്നുേമാേരാന്നിവണ്ണം
േഹ! ഹസ്തത്തിൽക്കിടക്കും കവനപടുത കാട്ടാെത പിട്ടും പറഞ്ഞിേദ്ദഹെത്തപ്പാട്ടിലാക്കാമിതി മനസി നിനയ്ക്കുന്നിേതാ? നന്നിേതാർത്താൽ.”

താെഴ കാണുന്നതു കവിവാക്യമാണു്.
“ഒട്ടുക്കീ േലാകെമല്ലാം പുകൾെപരിയ പൂമാൻ
േകാടിലിങ്േഗശകുഞ്ഞിക്കട്ടാഖ്യേക്ഷാണിപാലൻ പരിചിെനാടരുളി-

െച്ചയ്കയാൽ ൈവകിടാെത
തുഷ്ടിക്കായിട്ടു തീർക്കുെന്നാരു കൃതിയധുനാ
മന്ദനാകുന്ന ഞാനിെന്നാെട്ടാെക്കെത്തറ്റു പറ്റീടിലുമതു സതതം
സജ്ജനം തീർത്തിേടണം.”

അതിൽപ്പിന്നീടു് ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ശങ്കുണ്ണിയുെട േപന
യിൽനിന്നു് ഒരുപടി കൃതികൾ അവിച്ഛിന്നധാരമായി
പ്രവഹിച്ചുതുടങ്ങി. രാജാേകശവദാസചരിത്രവും കുഞ്ഞി
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ചതാണു്.
അതിൽ നാലു് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാമ
ധ്യായത്തിൽ എണ്പത്തിനാലും, രണ്ടാമേത്തതിൽ നൂ
െറ്റാന്നും, മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ നൂറ്റിരണ്ടും, നാലാമധ്യാ
യത്തിൽ െതാണ്ണൂേറ്റഴും േശ്ലാകങ്ങൾ അന്തർഭവിക്കുന്നു.
അന്നു് 1068-ാമാണ്ടു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ നിർേദ്ദ
ശംമൂലം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഇൻെസ്പക്ടറായിരുന്ന
അയ്യപ്പൻപിള്ള ബി.ഏ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരു
ന്ന ഒരു ഉപന്യാസെത്ത ഉപജീവിച്ചാണു് അതു് എഴുതീ
ട്ടുള്ളതു്. തമ്പുരാൻ ഒരു കത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിക്കു് ഇങ്ങിെന
എഴുതി.
“മുൻേപ നമ്മുെട േകരളത്തിലധികം

കൂർെകാണ്ടു മാേലാകരിൽ
തൻേപർ െകാണ്ടുനടന്ന േയാഗ്യർ ചിലരി
ങ്ങുണ്ടായിരുന്നില്ലേയാ?
അൻേപറുന്നവരിൽക്കൃതജ്ഞതെയാെടാ
ത്തീ നമ്മളാ മാന്യേര
വൻേപറുന്ന ചരിത്രചിത്രെമഴുതി
ക്കാണിക്കുവാൻ േനാക്കണം.
ഭൂജനിക്കനുരൂപമന്ത്രിമണിയായ് നാട്ടാരിലിഷ്ടെപ്പടും
രാജാേകശവദാസെനെന്നാരു
മഹാനുണ്ടായിരുന്നില്ലേയാ?
വ്യാജാേപതമവെന്റ ജീവചരിത്രം േശ്ലാകപ്പടിക്കങ്ങു താൻ
േഹ! ജാത്യെത്താടു വിസ്തരിെച്ചഴുതേടാ സാരസ്യസാരാം
ബുേധ!”

വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി പ്രമാണി
ച്ചു രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു് േകരളവർമ്മശതകം. അവി
ടെത്ത പ്രിയതമയുെട ജീവിതചരിത്രം, ലക്ഷ്മീഭായിശത
കത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്നു. തലേശ്ശരിയിൽ
ഭാഷാേപാഷിണീസേമ്മളനത്തിനു േകാട്ടയത്തുനിന്നു
വറുഗീസ്മാപ്പിളെയാന്നിച്ചു താൻ േപായ സംഭവെത്ത
ആസ്പദമാക്കിയാണു് യാത്രാശതകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്. ലക്ഷ്മീഭായി മാസികയുെട മാഹാത്മ്യവും അതിൽ
ആനുഷങ്ഗികമായി വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നു. നാടകഭൂമകാ
ലത്തു കവി രചിച്ച ഒന്നാമെത്ത രൂപകമാണു് കുേചല
േഗാപാലം. പാഞ്ചാലധനഞ്ജയത്തിെല കഥ ധനുർ
േവദപാഠാവസാനത്തിൽ േദ്രാണാചാര്യെന്റ ആഗ്രഹ
മനുസരിച്ചു് അർജ്ജുനൻ ദ്രുപദമഹാരാജാവിെന യുദ്ധ
ത്തിൽ ജയിച്ചു പിടിച്ചുെകട്ടി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതാണു്. വിക്ര
േമാർവശീയം ശങ്കുണ്ണി, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ അേത
കൃത്യത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന വസ്തുത അറിയാെത എഴു
തിയതാകുന്നു. തമ്പുരാെന്റ തർജ്ജമെയക്കാൾ ശങ്കുണ്ണി
യുെട തർജ്ജമയ്ക്കു ഗുണം കൂടും. ശങ്കുണ്ണിയുെട തദ്വിഷ
യകമായ വ്യവസായെത്തപ്പറ്റി വിശാലമനസ്കനായ
തമ്പുരാന്ൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്ന വിധ
ത്തിലാണു്.
“ൈകേയാടു താങ്കളുെട നെല്ലാരു വിക്രേമാർവശീേയാത്തമപ്രഥിതതർജ്ജമബുക്കു കിട്ടി;
അേയ്യാ! നമുക്കതറിയാെത പിണഞ്ഞബദ്ധക്കേയ്യാർത്തു നാണമുളവായതു െചാല്ലവേല്ല.

വൃത്തം മാറ്റാെതയായ്ത്തർജ്ജമെയഴുതണെമെന്നെന്റ ദുർേമ്മാഹമാം ദുർവൃത്തം മാറാനിേതറ്റം ഗുണെമഴുമുപേദേശാക്തിയായ്ത്തെന്ന തീർന്നു;
സത്യം െചാല്ലാം ഭവാൻതൻ കൃതിയിതു മുഴുവൻ
േനാക്കിയേപ്പാളസൂയാകൃത്യം ഞാനും പഠിേച്ചൻ; കുറവിതിനു പറഞ്ഞീടുവാനും ശ്രമിേച്ചൻ.
െതറ്റീ തിരഞ്ഞിട്ടുമതിന്നു കുറ്റം
പറ്റീല കാണ്മാൻ കവിവീരമൗേല!
െചറ്റീടുമിക്കാവ്യരസാമൃതാബ്ധി
വറ്റീട്ടുമുങ്ങീട്ടുയരാെതയായ് ഞാൻ.”

േനാക്കുക, ഇതേല്ല യഥാർത്ഥമായ സൗഹാർദ്ദം! മാ
ലതീമാധവം റ്റി.െക കൃഷ്ണേമേനാെന്റ അേപക്ഷയ്ക്കു വി
േധയമായി കവി ഭവഭൂതിയുെട മൂലകൃതി തർജ്ജമെച
യ്തതാണു്. മൂലകൃതിയുെട ധൃഷ്ടത േനാക്കിയാൽ അതി
െന്റ തർജ്ജമയ്ക്കു് ആർക്കും ഉദ്യമിക്കുവാൻ ൈധര്യമുണ്ടാ
കുകയില്ല. ശങ്കുണ്ണിയുെട വാസനാസമ്പത്തിനും മേനാ
ൈധര്യത്തിനും പ്രത്യക്ഷനിദർശനമായ ആ രൂപകം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിവർത്തിതകൃതികളിൽ പ്രഥമഗണ
നീയമാെണന്നു പറയാം. ജാനകീപരിണയം ഒരു സ്വ
തന്ത്രനാടകമാണു്. സാമുദായികമാണു് ഇതിവൃത്തം.
അതും പാഞ്ചാലധനഞ്ജയവും കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർ
മ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് എഴുതി കവേനാദ
യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േദവീവിലാസത്തിെല കഥാ
വസ്തു മിക്കവാറും ൈബബിളിെല ജേനാവാപർവത്തിൽ
നിന്നു സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. എങ്കിലും ഗർഭിണിയായ
പത്നിെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരരാമച
രിതേത്തയും മൂന്നാമങ്കത്തിൽ നായകനായ ചന്ദ്രേക
തുവും നർമ്മസചിവനായ ശാരദനും തമ്മിലുള്ള സം
ഭാഷണത്തിൽ വിക്രേമാർവശീയേത്തയും മറ്റും കവി
ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശങ്കുണ്ണിയുെട നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നാ
മതായി നില്ക്കുന്നതു േദവീവിലാസംതെന്നയാണു്.
ഇൈശത്തമിഴ്പ്പുലവർ എന്ന ബിരുദനാമത്താൽ സു
വിദിതനായ റ്റി. ലക്ഷ്മണൻപിള്ള ബി.ഏ.യുെട ആ
േപരിലുള്ള ഉൽക്കൃഷ്ടമായ തമിഴ്നാടകത്തിെന്റ തർ
ജ്ജമയാണു് രവിവർമ്മാ. െകാല്ലെത്ത സംഗ്രാമധീര
രവിവർമ്മചക്രവർത്തിയുെട അപദാനങ്ങെള പ്രതി
പാദിക്കുന്നേതാടുകൂടി, അേദ്ദഹവും വള്ളിയൂരിെല രാ
ജകുമാരിയായ കല്പകവല്ലിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹവും
പ്രസ്തുതനാടകത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹരിവംശസംഗ്ര
ഹം േക്ഷേമന്ദ്രെന്റ ഭാരതമഞ്ജരിയിൽ ഹരിവംശഘ
ട്ടത്തിൽ പിതൃകല്പംവെരയുള്ള 181 േശ്ലാകങ്ങളുെട തർ
ജ്ജമയാണു്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിെന്റ വൃത്താനു
വൃത്തവിവർത്തനമാണു് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഭാഷ.
അതിെന്റ ആവിർഭാവം 1087-ലാകുന്നു. അഞ്ചാട്ടക്കഥ
കളിൽ ആദ്യെത്ത നാലും കീഴണിപ്പുറത്തു സ്വാമിയാ
രുെട ആജ്ഞയനുവർത്തിച്ചു രചിച്ചു. ഭൂസുരേഗാഗ്രഹ
ണം െകാച്ചി നാലാംകൂർ കുഞ്ഞിക്കിടാവു (േകരളവർമ്മ)
തമ്പുരാൻ ആവശ്യെപ്പടുകയാൽ എഴുതി. അവിടുന്നു
തീെപ്പട്ടതു് 1088-ലാണു്. അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാക
ങ്ങൾ േനാക്കുക.
“സന്ത്യജ്യാേധാവിഭൂഷാപുരമിതി വിദിതം
ഹന്ത! പൂർവാശ്രമം യഃ

സമ്പ്രാപ്തസ്സൻ തുരീയാശ്രമമമൃതകരം
ശ്രീകരാരണ്യധാമ്നി
തസ്യാജ്ഞാപുഷ്പമാല്യം ശിരസി കലയതാ
ചാരു ശങ്കുണ്ണിനാമ്നാ
വൃത്തം ൈകരാതസൂേനാർവിരചിതമമലം
ഹന്ത! സന്തഃ പുനന്തു.”
(കിരാതസൂനുചരിതം)

അേധാവിഭൂഷാപുരം എന്നാൽ കീഴണിപ്പുറെമന്നും,
ശ്രീകരാരണ്യെമന്നാൽ തൃൈക്കക്കാെടന്നുമാണു് അർ
ത്ഥം.
“െചാല്െകാള്ളുെന്നാരു കീഴണിപ്പുറമതാം പൂർവാശ്രമം
വിട്ടേഹാ!

തൃൈക്കക്കാട്ടുമഠത്തിൽ വാനരുളീടും വന്ദ്യൻ
യതീേന്ദ്രാത്തമൻ
ഇക്കാലത്തരുളീട്ടു സന്മതികേള! ശങ്കുണ്ണി നിർമ്മിച്ചതാമിക്കാവ്യം പരിശുദ്ധമാക്കുവിനലം രാമാവതാരാഭിധം.”

ഈ േശ്ലാകംതെന്ന, പുസ്തകത്തിൽ േപർമാത്രം മാറ്റി
രണ്ടുമുതൽ നാലുവെരയുള്ള ആട്ടക്കഥകളിലും പകർ
ത്തീട്ടുണ്ടു്.
“ശ്രീമാടഭൂപവരവംശമണിസ്തുരീേയാ

േലാേകത്ര േയാ ജയതി േകരളവർമ്മനാമാ
തസ്യാജ്ഞയാ വിരചിതന്തു പുനന്തു കാവ്യം
േകനാപി േഗാഗ്രഹനസംജ്ഞമിദം ബുേധന്ദ്രഃ.”

അർജ്ജുനനു പാശുപതാസ്ത്രം സമ്മാനിക്കുവാൻ ശ്രീപ
രേമശ്വരൻ പാർവതീേദവിയുമായി കാട്ടിൽെച്ചന്ന അവ
സരത്തിൽ ആദിദമ്പതിമാരുെട പുത്രനായി ജനിച്ച ഒരു
േദവനാണു് േവട്ടെക്കാരുമകൻ (േവട്ടക്കരുമൻ), ആ േദ
വൻ വക്രദംഷ്ട്രെനന്ന രാക്ഷസെന വധിച്ചു് മഹാവിഷ്ണു്വി
േനാടു് െപാൻചുരിക വാങ്ങി പാല (ബാല)േശ്ശരിേക്കാട്ടെയ
അധിവസിക്കുന്നതാണു് കിരാതസൂനുചരിതത്തിെല
ഇതിവൃത്തം.ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല ഒരു ബ്രാഹ്മണഗൃഹ
ത്തിൽനിന്നു പശുക്കെള േമാഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടുേപായ ദുഷ്ട
ന്മാരിൽനിന്നു് അർജ്ജുനൻ വീെണ്ടടുത്തു് ഉടമസ്ഥനു
െകാടുക്കുന്നതാണു് ഭൂസുരേഗാഗ്രഹണത്തിെല കഥാ
വസ്തു. ഈ ആട്ടക്കഥകെളല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതു് 1080ന്നുേമലാണു്. സ്കാന്ദപുരാണത്തിൽ ഗണപതിയുെട
മാഹാത്മ്യെത്ത പ്രകീർത്തനം െചയ്യുന്നതായി പതിനാ
റധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഉപാഖ്യാനമുണ്ടു്. ആ ഗ്ര
ന്ഥത്തിെന്റ തർജ്ജമ അഞ്ചു പാദങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളൂന്ന
ഒരു കിളിപ്പാട്ടായി ലക്ഷ്മീഭായിപത്രാധിപർ െവള്ളായ്ക്കൽ
നാരായണേമേനാെന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു് 1087-ൽ
നിർമ്മിച്ചു.

ഗദ്യം
ഗദ്യകൃതികളിൽ പ്രാധാന്യം ഐതീഹ്യമാലയ്ക്കാെണ
ന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. േക്ഷത്രപ്രതിഷ്ഠ, േദശചരിത്രം,
മഹച്ചരിതം തുടങ്ങി ഒട്ടേനകം വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി ആ ഗ്ര
ന്ഥാവലിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രാേയണ എല്ലാ
പ്രതിപാദ്യവും േകരളീയംതെന്ന. അതിൽനിന്നു േക്ഷത്ര
സംബന്ധമായ എട്ടു് ഉപന്യാസങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തു്
1104-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണു് േക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം.
ചില േകരളീയ കവികെളപ്പറ്റിയുള്ള ഐതീഹ്യങ്ങെള
യാണു് േകരളകവികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സംഗ്രഹി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. വിശ്വാമിത്രചരിത്രത്തിെല കഥ ഹരി
ശ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനമാണു്. സ്മരണാവലിയിൽ േകരള
വർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ, െകാടുങ്ങല്ലൂൻ കുഞ്ഞി
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ, െകാടുങ്ങല്ലൂർ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ,
വറുഗീസ്മാപ്പിള എന്നീ സാഹിത്യനായകന്മാെരക്കുറിച്ചും
മേനാരമെയക്കുറിച്ചുമുള്ള സ്മരണകൾ േരഖെപ്പടുത്തിയി
രിക്കുന്നു. ഇനി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതാരീതി കാണി
ക്കാൻ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ—സുഭദ്രാഹരണം
“േകാടക്കാറുമിരുട്ടടച്ച മഴയും െകല്ലാർന്ന കാറ്റും കളി-

ച്ചാടിേക്കകികളാർത്തിടുന്ന രവവും െകാണ്ടങ്ങു വീണ്ടും
പരം
കൂടിക്കൂടിവരുന്ന താപമതിനാൽപ്പാർത്ഥൻ തദാ
പിെന്നയും
േമാടിെക്കാത്തു മുരാന്തകെന്റ വരവും പ്രാർത്ഥിച്ചു
പാർത്തീടി
നാൻ.”

ഈ കൃതിയിൽ കവി േമല്പത്തൂരിെന്റ സുഭദ്രാഹരണപ്ര
ബന്ധത്തിൽനിന്നു പലതും സ്വായത്തമാക്കീട്ടുണ്ടു്. ഭാ
ഷാകവിതയിൽ അേദ്ദഹം അക്കാലത്തുതെന്ന ഹസ്ത
ലാഘവം പ്രാപിച്ചിരുന്നതായി ഈ കൃതി െതളിയിക്കു
ന്നു.

രാജാേകശവദാസചരിതം
“കിഞ്ചിൽക്കുഴഞ്ഞ െമാഴിയും മിഴിയും ഹൃദന്തം

വഞ്ചിക്കുമാച്ചിരിയുമാസ്യവുമാശു കണ്ടാൽ
െനഞ്ചിൽക്കുരുത്ത കുതുകെത്താടടുത്തു േവഗാൽ
െകാഞ്ചിക്കനിഞ്ഞവെനാരുമ്മ െകാടുക്കുമാരും.”
“വക്കാണത്തിനു ൈവരിവർഗ്ഗമിഹ വെന്നന്നാകിലന്നാൾ സഹായിക്കാെമന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ബത! നി-

സ്സേന്ദഹെമന്നാകിലും
അക്കാലത്തതുേപാെലയഗ്ഗവർണരാം
േഹാലണ്ടു െചയ്യായ്കയാൽ
മുഷ്കാളുെന്നാരു ഠിപ്പുവിന്നു തരമന്നുണ്ടായി േവേണ്ടാളവും.”

േകശവദാസചരിതം ശങ്കുണ്ണിയുെട ൈനസ്സർഗ്ഗികമായ
കവിതാവാസനെയ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു േമാഹനദർ
പ്പണമാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ലഘുകാവ്യങ്ങളിൽ അതി
നു അഗ്രപൂജയ്ക്കവകാശമുണ്ടു്.

േകരളവർമ്മശതകം
“ൈദവം േനേര തിരിഞ്ഞൂ; ദയ നരവരനിൽെത്തല്ലുമില്ലാെത മാഞ്ഞൂ;
ശ്രീവഞ്ചീശൻ മുഷിഞ്ഞൂ; ചിലരുടനവിേടേക്കഷണിക്കാരണഞ്ഞൂ;
േസവെക്കല്ലാം പറഞ്ഞൂ; സകലരുമവിെടേക്കാപേമറിച്ചമഞ്ഞൂ;
ഭാവം പാരം മറിഞ്ഞൂ; പരമിനി വരുവാൻ
േപാന്നതന്നാരറിഞ്ഞൂ?”

ലക്ഷ്മീഭായിശതകം
“കാണിയ്ക്കു കഷ്ടെമവനും നിജസൽഗുണൗഘം
കാണിക്കുവാൻ കഠിനതാപമുദിച്ചിേടണം;

ഘ്രാണിക്കുവാൻ മണമുയർത്തണെമങ്കിേലാ സാമ്പ്രാണിക്കു തീയതു പിടിക്കണെമന്നു നൂനം.”

കുേചലേഗാപാലം
കുേചലേഗാപാലം സാമാന്യം നല്ല ഒരു നാടകമാണു്.
“കല്ലും െനല്ലും കരിക്കട്ടകൾ കരടുകളും
കാണുമി,ക്കൂരിരുട്ടത്തേല്ല കല്യാകൃേത! ഞാനിതു സപദി വറു-

ത്തിട്ടിടിച്ചിട്ടിവണ്ണം

എല്ലാം വലാെതയായിെട്ടാരുവിധമുപഹാരെത്തയിന്നത്ര തീർേത്തൻ;
െചാല്ലാനല്ലാെതെയന്തുണ്ടിതു ബത! തിരുമുല്ക്കാഴ്ചയായ് വച്ചുെകാൾക.”
“മാകന്ദപല്ലവസമാധരി! മന്ദെമേന്യ
േപാകുന്നു ഞാൻ പരമപൂരുഷേനാടിെതല്ലാം
ആകുന്നവണ്ണമറിയിച്ചളിവർണ്ണേനതാേനകുന്നതാകിലതു വാങ്ങിവരാം ക്ഷണത്തിൽ.”

ഗങ്ഗാവതരണം
ഗങ്ഗാവതരണം ഒരു ദ്രുതകവിതയാെനന്നു മുമ്പു പറ
ഞ്ഞുവേല്ലാ.
“േനത്രം രണ്ടുമടച്ചുമഞ്ജലിപുടം മൂർദ്ധാവിൽവച്ചും ബലാൽ

ഗാത്രം െതല്ലു ചലിച്ചിടാെതെയാരു കാൽമാത്രം
നിലത്തൂന്നിയും
േഗാത്രാധീശസുതാവരാംഘ്രികമലം
ഹൃത്താരിേലാർത്തുംമഹാൻ
േഗാത്രാധീശനമർന്നിടുന്നു വലുതാം കുറ്റിക്കുതുല്യം സദാ.”

പാഞ്ചാലധനഞ്ജയം
ഇതും തരേക്കടില്ല. അഞ്ചങ്കത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു െച
റിയ നാടകമാണിതു്. േശ്ലാകങ്ങൾ ഇതര നാടകങ്ങെള
അേപക്ഷിച്ചു് കുറവാണു്.
“കയ്യറ്റും കാൽമുറിഞ്ഞും കരെളാടു കുടലും

കണ്ഠവും കണ്ടമായും
െമയ്യറ്റും ചത്തുവീേണാർക്കഹഹ! ശിവ മഹാസങ്കടം സംഖ്യയിേല്ല
െപായ്യല്ലഞ്ഞൂറു ലക്ഷം ഗജരഥതുരഗവ്രാതവും സുതനുംവീണയ്യേയ്യാ! ഭസ്മമായീ െഞാടിയിടയിലേഹാ
ഹസ്തിയും പത്തു ലക്ഷം.”

ജാനകീപരിണയം
ഇതു് ഏഴങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാണു്. കഥാഗുംഫന
ത്തിൽ കവിക്കു് ഒരുമാതിരി വിജയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജാ
നകിക്കുട്ടി നായികയും രാമൻേമേനാൻ നായകനുമാ
ണു്.
“അത്യന്തം ഭക്തി േവണം നൃപതിയിലിഹ തൻേവലയിൽ ശ്രദ്ധ േവണം
സത്യം തൻവാക്കു ചിത്തം െതാഴിലിവയിലലം
കാത്തിടാേനാർത്തിേടണം
വ്യത്യാസം വന്നുേപായീടരുതതിെനാരു കാലത്തിലും ചിത്തതാരിൽക്കൃത്യാകൃത്യങ്ങേളാർക്കാതനവധി ധനമുണ്ടാക്കുവാേനാർെക്കാലാ നീ.”

േദവീവിലാസം
ഭാഷയിെല ഒരു നല്ല നാടകമായി േദവീവിലാസെത്ത
പരിഗണിക്കാം.
“സത്യം രക്ഷിച്ചുേപാരും സതികെളെയവിെട-

േപ്പാകിലും േശാകഹീനം
നിത്യം രക്ഷിച്ചുെകാൾവാൻ നിരുപമകരുണാരാശിയാമീശനിേല്ല?
കൃത്യം െതറ്റാെത കാക്കും കമനികളിെലഴുേന്നാരു ചാരിത്രശുദ്ധിെക്കത്തും മാഹാത്മ്യേമാർത്താലതു മതിയവെരക്കാത്തിടാനാർത്തികാേല.”
“അന്ധകാരചികുരം ചുരുക്കി മൃദുചന്ദികാസ്മിതെമാലിക്കേവ

ചന്തമാർന്ന ശശിയാം മുഖെത്തയഴേകാടുയർത്തിയതി
െകൗതുകാൽ
സന്ധ്യയാകുെമാരു േചടിെയസ്സപദി
മുൻനിറുത്തിനിശയായിടും
ബന്ധുരാങ്ഗി വരവായീടുന്നിതഭിസാരികാ
സേദശമഞ്ജസാ.”

ശങ്കുണ്ണിയുെട അർത്ഥചമൽക്കാരമുള്ള ഒരു േശ്ലാകമാ
ണിതു്. അതിെല കല്പനയ്ക്കു പുതുമയുെണ്ടന്നു പറയുന്നി
ല്ല.

വിക്രേമാർവശീയം
ഇതിെന്റ തർജ്ജമ ഗുേണാത്തരമാെണന്നു സൂചിപ്പിച്ചുവ
േല്ലാ. ഈ നാടകത്തിെല കഥാവസ്തു ചുരുക്കി എഴുതീട്ടു
ള്ള ഒരു ഗദ്യപുസ്തകമണ് വിക്രേമാർവശീയം നാടകക
ഥാസംഗ്രഹം. മൂലത്തിെല നാന്ദീേശ്ലാകം ഇങ്ങെന വി
വർത്തനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
“േവദാന്തങ്ങളിലാെരേയകനഖിൽ
വ്യാപീതി െചാല്ലുന്നു; നി-

ർവാദം സാർത്ഥകമാരിലീശ്വരപദം
േചരുന്നനന്യാശ്രയം;
േമാദാേലവെന േയാഗിവർഗ്ഗമകുേമ
േതടുന്നു േമാേക്ഷച്ഛയാലാ േദവൻ ഭവതാമഭീഷ്ടഫലദൻ
േശ്രയസ്സിനായ്ത്തീരണം.”

ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്തുന്നു.
“അസ്വാതേന്ത്ര്യ വിേയാഗം സുലഭെമവനവന്നിഷ്ടെമല്ലാമസാധ്യം
സ്വാസ്വാമ്യാേദശേമാർത്തിന്നതു പരമനുവർത്തിച്ചു വർദ്ധിെക്കേടാ നീ;
വത്സൻ ത്വൽപുത്രനാ മൂസ്സിവനിലവനിതൻ
ഭാരേമല്പിച്ചിദാനീം
നിസ്സേന്ദഹം ഗമിപ്പൻ മൃഗനിര നിറയും
കാനേന ഞാനുമാേര്യ!”

മാലതീമാധവം
“െചാല്ലാവല്ലാത്തതായി, െച്ചറുതുമിഹ പരിച്േഛദ്യമല്ലാത്തതായിെതല്ലിജ്ജന്മത്തിലിന്നാൾവെരയുമനുഭവിക്കാത്തതായ് സദ്വിേവകം
എല്ലാം േപായ് വാച്ച േമാഹാൽ ഗഹനതരവുമായുെള്ളാെരേന്താ വികാരം
വല്ലാെതന്മാനസത്തിൽജ്ജഡതയുമതിസേന്താഷവും േചർത്തിടുന്നു.”
“ചിത്തം െപാട്ടുന്നിതേയ്യാ! ശിഥിലതരമതാകുന്നു േമ സന്ധിബന്ധം;
കത്തിക്കാളുന്നിതുൾക്കാമ്പിഹ ഭുവനമേഹാ!
ശൂന്യമായ്േത്താന്നീടുന്നു;
െമത്തും ധ്വാന്തത്തിൽ മുങ്ങുന്നിതു വിവശമതായന്തരാത്മാവു; േമാഹം
നിത്യം മൂടുന്നു ചുറ്റും പരമിവനതിനിർഭാഗ്യനിെന്നന്തു െചയ്വൂ?”

രവിവർമ്മാ
ഈ നാടകത്തിൽ പദ്യങ്ങൾ കുറവാണു്. തർജ്ജമയ്ക്കു്
ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്.
“കർണ്ണങ്ങൾക്കു പരം കേഠാരതരമാം

കട്ടാരിെയാേട്ടറ്റമാം
ദണ്ഡം െനഞ്ചിനിയറ്റിടുന്ന വിശിഖം
സ്േനഹെത്തെവട്ടുന്ന വാൾ;
തിണ്ണം േകട്ടിതു വിശ്വസിപ്പതിനേഹാ!
േതാന്നുന്നതിേല്ലതുമവ്വണ്ണം വാച്ച ഗുണങ്ങളിത്രനിമിഷം
േതഞ്ഞങ്ങുമാഞ്ഞീടുേമാ?”

“വിത്തിട്ടു െവള്ളവുെമാഴിച്ചു വളർത്തി െമച്ചം

െമത്തിെച്ചാരാെച്ചടി തളിർത്തഥ പൂത്തിടുേമ്പാൾ
അത്തിങ്ങിടും കുസുമസൗരഭമാസ്വദിപ്പാൻ
ഹൃത്തിൽപ്പരം കുതുകമാെണ്ടഴുമാൾ വരേണ്ട?”

അധ്യാത്മരാമായണം
ഈ തർജ്ജമയും െമച്ചെപ്പട്ടതാണു്.
“േഘാരം കലിയുഗം വന്നുേചരുേമ്പാൾ പുണ്യഹീനരായ്
ദുരാചാരരതന്മാരായ് പരം സന്ത്യക്തസത്യരായ്,

പരാപവാദരതരായ്പ്പരദ്രവ്യാഗ്രഹാന്ധരായ്
പരഹിംസാപരന്മാരായ്പ്പരസ്ത്രീജനസക്തരായ്.
ആത്മാവു േദഹെമേന്നാർക്കും മൂധരായ്, മൃഗതുല്യരായ്,
നാസ്തികന്മാരുമായ്, മാതൃപിതൃേദ്വഷികളായ്, സദാ
േകവലം ഭൂതേല നാരീേദവന്മാരായ് ഭവിച്ചേഹാ
നരന്മാരാകേവ നിത്യം സ്മരകിങ്കരരായ് വരും.”

ആട്ടക്കഥകൾ
ശങ്കുണ്ണിയുെട അഞ്ച്ചു് ആട്ടക്കഥകളും ഏകേദശം ഒേര
കക്ഷ്യയിൽത്തെന്ന സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. സാഹിത്യഗുണം
വളെരയിെല്ലങ്കിലും അഭിനയിക്കുവാൻ െകാള്ളാം.
“കാലാനുകൂലമനുഭൂയ സുഖം വസന്തം

ലീലാലേയ ഹരിസുതഃ പ്രിയയാ വസന്തം
കാലാത്മജം പദനതഃ കലയൻ മുദന്തം
േലാലാശേയാ നൃഗദേഭത്യ ഗവാമുദന്തം.”
(ഭൂസുരേഗാഗ്രഹണം)
“സത്വഗുണസമ്പൂർണ്ണ ശശിവദന! രാമ!
സത്തമ! സേരാജനയന!
രാത്രിചരേഘാരവനദഹന! വീര!
ഗാത്രവരകാന്തിജിതമദന!
നിന്നുടയ തത്വമതു വിദിതം, എന്നാൽ
ത്വം നനു മുരാരി ഹരി നിയതം
എന്നിലയി! ധാമ തവ നിഹിതം മുന്നം;
ഇന്നതു ഹൃതം സപദി മഹിതം.”
(സീതാസ്വയംവരം പദം)

പാട്ടുകൾ
ഓേരാ പാട്ടിെനപ്പറ്റിയും എടുത്തുപറേയണ്ട ആവശ്യമി
ല്ലേല്ലാ. താെഴ കാണുന്ന വരികൾ േശാണാദ്രീശ്വരീമാ
ഹാത്മ്യത്തിലുള്ളതാണു്.
“പുരഹരപ്രിയജാേയ! സുരുചിരകരതാേയ!
ഗിരിവരസുേത! വരമരുളുക താേയ!
ചരനം താവകം ധേന്യ! ശരനം േമ ഗിരി കേന്യ!
ഒരു ഗതി േദവിെയേന്യ പരമിന്നു നഹി, അേന്യ.”
(അഞ്ചാം വൃത്തം)
“പട്ടാളജാലം വരുന്നതു കണ്ടു;
പടുതെയഴുമവരുടയ നടപടികൾ കണ്ടു;
േപാലീസുകാരുെട കൂട്ടവും കണ്ടു;
െപാതുവിെലാരു ലഹളയതുമവിെടയഥ കണ്ടു;
േവലയ്ക്കുേവണ്ടും വിലങ്ങെരക്കണ്ടു;
െവറിെപരിയ ഭടരുടയ െപാടിയുമഥ കണ്ടു.”
(ശ്രീമൂലമഹാരാജഷഷ്ടിപൂർത്തിമേഹാത്സവം തുള്ളൽ)

ഒരു െകാച്ചുപൂച്ച
ഇതു ശങ്കുണ്ണി മഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതും
ഫലിതസമ്പൂർണ്ണവുമായ ഒരു െചറിയ കൃതിയാകുന്നു.
പട്ടികയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തത്തക്കവണ്ണം ൈദർഘ്യമില്ല.
“എന്തിനീപൂച്ചെയ വാഴ്ത്തുന്നുെവന്നുള്ളിൽചിന്തിച്ചു െചറ്റും ചിരിേക്കണ്ടാരും.

സൂക്ഷ്മം വിചാരിച്ചു േനാക്കുേമ്പാളീപ്പൂച്ച
സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മം തെന്നയേല്ലാ.
രൂപമില്ലേല്ലാ പരബ്രഹ്മത്തിെന്നാരു
രൂപവും പൂച്ചയ്ക്കുമില്ലതെന്ന.
എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുെമല്ലാജ്ജനങ്ങളും
കില്ലില്ല പൂച്ചയ്ക്കു തുല്യമേത്ര.
േദവാലയങ്ങളും ചണ്ഡാലേഗഹവും
േകവലം തുല്യമീപ്പൂച്ചേയ്ക്കാർത്താൽ.
സർവ്വത്ര േപാകുമിപ്പൂച്ച ഭുജിച്ചിടും
ഗർവ്വമറ്റന്നമാേരകിയാലും.
തീണ്ടിക്കുളിയില്ല; െതാട്ടുകുളിയില്ല;
തീണ്ടാരിയായാലുെമാന്നുമില്ല.
ആഢ്യന്മാെരന്നാലുമാേത്തന്മാരാകിലും
ശാഠ്യമില്ലിപ്പൂച്ച ശുദ്ധംതെന്ന.”

ഇതുേപാെല േവെറയും ചില കൃതികൾ അേദ്ദഹം നിർ
മ്മിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ.

ഭൂതനാേഥാത്ഭവം
മേനാഹരമായ ഒരു ശീതങ്കൽതുള്ളലാണു് ഭൂതനാേഥാ
ത്ഭവം. കവിയുെട അക്ലിഷ്ടമായ പദപ്രേയാഗപാടവ
ത്തിനു് 1084-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കൃതി സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്നു.
“പുരികുഴലഴകും ശ്രീ െപരുകും െപാൻകിരീടവും

കുറവറ്റലലാടവും കുറുനിടനികരവും
മുറുക്കും കാഞ്ചിെയാേത്തലുമരെക്കട്ടും മുഴങ്കാലും
പുരുഭങ്ഗിെയഴും െപാൻരൂപുരവും മാനസതാരിൽ
അരുണപങ്കജെമാക്കും ചരണയുഗ്മവും േതാന്നായ്വരണമായതിന്നായിത്തരണം േമ വരം സ്വാമിൻ!
കരുണാബ്േധ! ഭവൽപാദം ശരണം േമ സദാകാലം
പരചിേത്ത! നമസ്കാരം! പരിചിൽ േത നമസ്കാരം!”

വിനായകമാഹാത്മ്യം
വിശിഷ്ടമായ ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു് വിനായകമാഹാത്മ്യം.
“വിരവിെനാടു വിപിനഭുവി വിവശമതിയായ മാം
വിട്ടുപിരിെഞ്ഞങ്ങു േപായി നീ മാമുേന?

കരിനികരമഹിഷവൃകഹരിണഹരിസങ്കലം
കാനനം ഭീതിദം കാരുണ്യവാരിേധ!
ദുരിതനിധി കുടിലമതിെയാരു ഖലനേഹാ! യമദൂതെനേപ്പാെല പിടിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു മാം.
യമസദൃശനിവനറിക വിജനമിതനാഥായാേമകാകിനീം മാം വിടുവിപ്പതാരേഹാ?
അപരെമാരു ശരണമിഹ നഹിനഹി മഹാവേനയാശു മാം രക്ഷിച്ചുെകാൾക നീ മാമുേന!
അതിചപലനദയനിവനനുചിതവിധം ബലാലാചരിപ്പാൻ തുടങ്ങീടുന്നു ദുർന്നയൻ.”
(തൃതീയപാദം)

ഗദ്യകൃതികൾ
ഗദ്യകൃതികളിൽ ഗണനീയമായുള്ളതു് ഐതീഹ്യമാല
യാണു്. അതിെന്റ രചനയ്ക്കു േവണ്ട വിവരങ്ങൾ േശഖ
രിക്കുവാൻ ശങ്കുണ്ണി വളെര േക്ലശിച്ചിരിക്കണം. അത്ത
രത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ഭാഷയിൽ േവെറയില്ല. പാറ്റി
െക്കാഴിെച്ചടുത്താൽ കിട്ടുന്ന മണി ചരിത്രഗേവഷക
ന്മാർക്കു വിലേവറില്ലാത്ത മണിതെന്നയായിരിക്കും. പഴ
ങ്കഥകൾ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രേത്യകം പറ്റിയ
ഒരു ഭാഷാരീതി നമ്മുെട കവിക്കു വശെപ്പട്ടിരുന്നു. േനാ
ക്കുക താെഴക്കാണുന്ന വാക്യങ്ങൾ.
“പാതായിക്കര എന്ന ഇല്ലം അങ്ങാടിപ്പുറംേദശത്താ
ണു്. ആ ഇല്ലത്തു് ഒരു കാലത്തു് അതിശക്തന്മാരും

േജ്യഷ്ഠാനുജന്മാരുമായി രണ്ടു നമ്പൂരിമാരുണ്ടായിരു
ന്നു. ഇവർക്കു പ്രതിദിനം രണ്ടുേനരവും ഭക്ഷണത്തിനു്
ഓേരാ പന്തിരുനാഴി (പന്ത്രേണ്ടകാലിടങ്ങഴി അരി)
വീതമായിരുന്നു പതിവു്. ഇവർ കൂട്ടാനും േമാരും കൂട്ടി
ഊണുകഴിക്കുക പതിവില്ലായിരുന്നു. അതിനു പകരം
േതങ്ങാപ്പാലാണു് അവർ കൂട്ടിവന്നതു്. േജ്യഷ്ഠനും അനു
ജനും പന്ത്രേണ്ടകാൽവീതവും േജ്യഷ്ഠെന്റ അന്തർജ്ജ
നത്തിനു മുന്നാഴിയും ഇങ്ങെന ഇരുപത്തേഞ്ചകാൽ
ഇടങ്ങഴി ആ അന്തർജ്ജനം െവച്ചുവാർത്തു് അതിൽ
തനിക്കുള്ള മുന്നാഴിയരിയുെട േചാറു് എടുത്തുെകാണ്ടു
േശഷമുള്ളതു് പപ്പാതി രണ്ടുേപർക്കും വിളമ്പിെക്കാടുക്കു
കയും രണ്ടുേപരുേടയും ഇടത്തുവശത്തു െപാതിക്കാത്ത
പന്ത്രണ്ടു േതങ്ങാവീതം െകാണ്ടുെചന്നുവയ്ക്കുകയും െച
യ്യും. അങ്ങിെനയായിരുന്നു അവിടെത്ത പതിവ്വ്.”
ഈ ലാളിത്യം ഭാഷയിൽഒരു ഗദ്യകാരനും കിട്ടീട്ടില്ല.
ഇനിയും ലക്ഷ്മീഭായി വായനശാല (ഗദ്യം), ഭർത്തൃസാ
ന്നിധ്യം (ഗദ്യം), പുരാേണതിഹാസതർജ്ജമ (ഗദ്യം),
ചതുേരാക്തികൾ (ഗദ്യം), രാമായണപാരായണം (ഗദ്യം)
ഇങ്ങെന പല വാങ്മയങ്ങളും മാസികകളിലും മറ്റുമായി
ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. അവ സമുച്ചയിേക്കണ്ടതു് ആവശ്യക
മാണു്.
ഇത്രയുമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കു
ണ്ണി സാഹിത്യേപാഷണത്തിൽ എത്ര സജീവമായും
സഫലമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നു് അനുവാചക
ന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. അേദ്ദഹവും േകരളീയ
രുെട സാദരസ്മരണെത്ത നിസ്സംശയമായി അർഹിക്കു
ന്നു.
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പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

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

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