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1 ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാർ
(1032–1080)

ജനനം
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ അഭിജ്ഞാന
ശാകുന്തളെത്ത പിന്തുടർന്നു് ഒന്നാമതായി ഭാഷയിൽ
വിവർത്തിതമായ നാടകം ജാനകീപരിണയമാകുന്നു.
അതിെന്റ പ്രേണതാെവന്ന നിലയിലും മറ്റും ചാത്തുക്കുട്ടി
മന്നാടിയാരുെട നാമേധയം േകരളീയർക്കു സുപരിചി
തമാണു്. മന്നാടിയാർ െകാച്ചിരാജ്യത്തു ചിറ്റൂർത്താലൂ
ക്കിൽ ആഭിജാത്യത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും േപരുേകട്ട
ചമ്പത്തുതറവാട്ടിൽ 1032-ാണ്ടു മീനമാസം 5-ാം൹ ജനി
ച്ചു. മാതാവായ അമ്മു മന്നാടിശ്യാർ കവിക്കു മൂന്നു വയ
സ്സായേപ്പാൾ മരിച്ചുേപാകയാൽ മാതൃസേഹാദരിയായ
കാളുമന്നാടിശ്യാരാണു് വളർത്തിയതു്. പിതാവു പാല
ക്കാട്ടു് എലപ്പുള്ളിയംശത്തിൽ ഒരു വലിയ ജന്മിയായ
േകനാത്തുവീട്ടിൽ ചാമുേമേനാനായിരുന്നു. കവിക്കു േഗാ
വിന്ദമന്നാടിയാർ എെന്നാരു േജ്യഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നു. മാ
താപിതാക്കന്മാെരയും േജ്യഷ്ഠെനയും പറ്റി അേദ്ദഹം
ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിൽ താെഴക്കാണുന്നവി
ധത്തിൽ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു.
“എത്രേയാ പണിെപ്പട്ടു ഗർഭത്തിൽ വളർത്തഥ

പുത്രനാെമെന്ന മഹാദുഃേഖന െപറ്റു പിെന്ന
മൂത്രവും പുരീഷദുർഗ്ഗന്ധവുമേഹാ! തെന്റ
ഗാത്രത്തിൽ വഹിച്ചതിമാത്രലാളനേയാടും
നന്മുലപ്പാലുമൂട്ടിൈശ്ശശേവ വളർത്തിേയാ–
രമ്മുനാകികയാകുമമ്മയ്ക്കു നമസ്കാരം.
……………………………………

എത്രയും േസ്നഹിച്ചു തൻപുത്രെനേപ്പാെലെയെന്ന–
യിത്രനാളും വളർത്ത ധാത്രിക്കും നമസ്കാരം.
സൽപുരുഷാേഗ്രസരൻ സൽഗുണാംബുധി േകനാ–
ത്തുൽപന്നനാേയാരച്ഛൻ ശ്രീചാമുനാമാ ശ്രീമാൻ
പ്രീതനായനുഗ്രഹം നല്കുവാൻ വണങ്ങുേന്നൻ
താതപദാനുഗ്രഹം സർവ്വസിദ്ധിദമേല്ലാ.
……………………………………

ധീമതാം വരൻ ശാന്തമാനസൻ േഗാവിന്ദാഖ്യ–
ശ്രീമദഗ്രജൻ തുണച്ചീടണമത്രയല്ല
സമ്പദാലയജാതമാതുലാഗ്രജെരല്ലാ–
മേമ്പാടു തുണയ്ക്കണം മറ്റുള്ള മഹാന്മാരും”

േഗാവിന്ദമന്നാടിയാർ ചിത്രെമഴുത്തിലും മറ്റും വിദഗ്ദ്ധനാ
യിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
ബാല്യത്തിൽ േരാഗഗ്രസ്തനായിരുന്നതിനാൽ ഒൻപതാ
മെത്ത വയസ്സിേല കഥാപുരുഷൻ കാര്യമായി എെന്ത
ങ്കിലും പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചുള്ളു. ചിറ്റൂർ െപാലപ്പുള്ളി
േകാതാത്തു് അപ്പു എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന േപരിൽ സുവിദി
തനായ രാമൻനായരായിരുന്നു പ്രഥമഗുരു. അേദ്ദഹം
ഒരു നല്ല സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും ൈദവജ്ഞനുമായിരു
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം 1008-നും 1056-നും
ഇടയ്ക്കാണു്. അേദ്ദഹെത്തയും കവി ഹാലാസ്യമാഹാ
ത്മ്യത്തിൽ ഇങ്ങെന വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“കരുണാബ്ധിയാം രാമഗുരുനാഥെന്റ ദിവ്യ–
ചരണാംബുജദ്വയം ശരണം സദാ മമ.
സ്മരണം യസ്യ ശാസ്ത്രവരുണാലയങ്ങെള–
ത്തരണം െചയ്വതിന്നു തരണിയായീടുന്നു.

വരണം െചയ്വാൻതെന്ന വരണം കവിതയാം
തരുണിയതിന്നു േമ തരണം ഗുരു കൃപാം.”

ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യംനിമിത്തം ആ ഗുരു ഏഴു െകാല്ലം പഠി
പ്പിച്ചുെവങ്കിലും വളെരെയാന്നും അഭ്യസിക്കുവാൻ ശിഷ്യ
നു സാധിച്ചില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരുവിധം കാവ്യവ്യുൽപ
ത്തിമാത്രം സ്വാധീനമാക്കി ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി
തൃശ്ശൂരിൽ െചന്നു െവങ്കടാദ്രിശാസ്ത്രികളുെട അേന്തവാസി
യായി ആ ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യം േനടി. രാമൻനായർ
മന്നാടിയാരുെട േമധയും പ്രതിഭയും കണ്ടു് ആ ശിഷ്യൻ
ഒരു കാലത്തു യശസ്സ്വിയായിത്തീരുെമന്നു ദീർഘദർശ
നം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതു ശരിയാെണന്നു സഹൃദയന്മാർക്കു
േബാധ്യെപ്പടുവാൻ അധികകാലതാമസം േവണ്ടിവന്നി
ല്ല.

അനന്തരകാലജീവിതം
പിന്നീടു മന്നാടിയാർ തിരിെയ സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപാ
യി രാമെനഴുത്തച്ഛെന്റ ഉപേദശത്തിനു വിേധയനായി
തിരുവിതാംകൂറിൽ അക്കാലത്തു പുത്തനായി ഏർെപ്പ
ടുത്തിയ വക്കീൽപ്പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. അതു് 1053ാണ്ടായിരുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തു െച
ന്നു് ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണി
ക്കുകയും “ധീര ശ്രീനൃപേത! ഭവാെന്റ ഗുണമാലംബിച്ചു”
എന്നും മറ്റും ചില േശ്ലാകങ്ങൾ അടിയറെവയ്ക്കുകയും െച
യ്തു. അന്നു വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തിരുവനന്തപുര
ത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ തമ്മിൽ ഒരിക്കൽ തൃശ്ശൂർവ
ച്ചുകണ്ടിട്ടുള്ളേതയുള്ളു. 1055-ാണ്ടു മകരമാസം മുതൽ
രണ്ടു െകാല്ലം മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിേഫ്കാടതിയിൽ അഭി
ഭാഷകവൃത്തി േനാക്കി. അേപ്പാേഴക്കു െകാച്ചിയിെല
വക്കീൽപ്പരീക്ഷയിലും വിജയിയായി. അവിെട അപ്പീൽ
േക്കാടതിയിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നതു വാങ്ങി
1057 ഇടവമാസം മുതൽ തൃശ്ശൂരിൽ സ്ഥിരമായി താമസി
ച്ചു് അേത വൃത്തി തുടർന്നു. ബുദ്ധിമാനും വാഗ്മിയുമായ
അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു നല്ല വക്കീൽ എന്ന നിലയിൽ േപ
രു േകൾക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു. 1063-ൽ തൃശ്ശൂ
രിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന േകരളനന്ദിനി എന്ന
പത്രത്തിെന്റ ആധിപ്ത്യം രണ്ടുമൂന്നു മാസേത്തക്കു വഹി
ച്ചു. സി.പി. അച്യുതേമേനാൻ തൃശ്ശൂരിൽ താമസം തുട
ങ്ങിയേപ്പാൾ അവർ തമ്മിൽ ഗാഢമായ സൗഹാർദ്ദം
അങ്കരിച്ചു. അതിനു ഭങ്ഗം വന്നതു് ഉത്തരരാമചരിതം
നാടകത്തിെന്റ അഭിനയകാര്യത്തിലുണ്ടായ മത്സരം
നിമിത്തമാെണന്നു് അന്യത്ര വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മന്നാടി
യാരുെട ആദ്യെത്ത പത്നി ചിറ്റൂർ അമ്പാട്ടു ജാനകിയമ്മ
യായിരുന്നു. പിന്നീടു തൃശ്ശൂർ േകാരപ്പുറത്തു െകാച്ചുകുട്ടിയ
മ്മേയയും കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞു് 1075-ാണ്ടു് ആ സാധ്വി
യുെട സമ്മതേത്താടുകൂടി പിതാവിെന്റ ഭാഗിേനയിയായ
േകനാത്തു കല്യാണിക്കുഞ്ചിയമ്മേയയും പരിഗ്രഹിച്ചു.
അേദ്ദഹം ഒരു ഉൽപതിഷ്ണുവായ സമുദായപരിഷ്കാരിയാ
യിരുന്നു. സങ്ഗീതത്തിലും ചതുരങ്ഗത്തിലുമുള്ള അവ
ഗാഹവും സാമാന്യമായിരുന്നില്ല. അവസാനത്തിൽ
രണ്ടുമൂന്നു െകാല്ലം പ്രേമഹേരാഗിയായിത്തീരുകയും
1080-ാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 14-ാം൹ ആ േരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു
യശശ്ശരീരനാവുകയും െചയ്തു.

കൃതികൾ
മന്നാടിയാരുെട കൃതികൾ എണ്ണത്തിൽ അധികമില്ല.
ഭാഷയിൽ 1 ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടും, 2 ജാന
കീപരിണയം നാടകവും, 3 ഉത്തരരാമചരിതം നാടക
വും, 4 സംസ്കൃതത്തിൽ പുഷ്പഗിരീശേസ്താത്രവും അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ കൂടാെത ഒരു താരാട്ടും ചില മുക്ത
കങ്ങളും കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായി കാണുന്നു.
സങ്ഗീതശാകുന്തളം ഒന്നുരണ്ടങ്കങ്ങൾ എഴുതിയതാ
യി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. തടാതകാ പരിണയം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു്
എെന്നാരു കൃതി അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചിലർ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു തീെര അടിസ്ഥാനരഹിതമാണു്. അതി
ലുള്ളതാെണന്നു് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വരികൾ
ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം എട്ടാമധ്യായത്തിലുള്ളതാണു്.
മലയധ്വജപാണ്ഡ്യെന്റ പുത്രിയായി തടാതക എന്ന േപ
രിൽ അവതരിക്കുന്ന മീനാക്ഷിേദവിെയ ഹാലാസ്യനാ
ഥൻ വിവാഹം െചയ്യുന്നതാണു് ആ അധ്യായത്തിെല
കഥാവസ്തു. മന്നാടിയാർ വളെര നിഷ്കർഷിച്ചാണു് തെന്റ
ഓേരാ കൃതിയും രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ക്രേമണ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കവനകലാപാടവം അഭിവൃദ്ധമായിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തള
ത്തിെല ചില േശ്ലാകങ്ങൽ സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് അന
ഭിഗമ്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ മന്നാടിയാരുെട ജാന
കീപരിണയം ആപാദചൂഡം ആർക്കും സുഗ്രഹമായ
ഭാഷയിലാണു് പുറത്തു വന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് അതിനു
േകരളെമങ്ങും അതിേവഗത്തിൽ പ്രചാരം ലഭിച്ചു. ഭാ
ഷാകാവ്യനിർമ്മാണത്തിനു സംസ്കൃതകാവ്യനിർമ്മാണ
േത്തക്കാൾ പ്രയാസം കൂടുെമന്നുള്ള പക്ഷക്കാരനായി
രുന്നു അേദ്ദഹം. ആ വസ്തുത അേദ്ദഹം ജാനകീപരിണ
യത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ
“ഒന്നാേയ്ചർക്കയുമാം പദങ്ങളിടവിെട്ടെങ്ങങ്കിലും

േചർത്തിടാം
പിന്നിൽേച്ചർത്ത വിേശഷണങ്ങളുെട മുൻ േചർക്കാം
വിേശഷ്യങ്ങെള
പിെന്ന പ്രാസവുമത്ര േവണ്ട വളെരക്കിട്ടും പദം സംസ്കൃേത;
എന്നാൽേക്കരളഭാഷയിങ്കലതുേപാലല്ലായ്കയാൽ
ദുർഘടം”

എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ മൂന്നു ഭാഷാകാവ്യങ്ങളും വിവർത്തിതങ്ങളാെണന്നു
ള്ളതു ശരിതെന്ന. എന്നാൽ അവയ്ക്കു് അതുെകാണ്ടു പ്ര
േത്യകിെച്ചാരപകർഷെമാന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തര
രാമചരിതം വിശിഷ്യ ഗുേണാത്തരമാണു്.

ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം
ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിൽ ആെക 71 അധ്യാ
യങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മധുരയിെല സുന്ദേരശ്വര
സ്വാമിയുെട ചതുഷ്ഷഷ്ടിലീലകെളയാണു് അതിൽ പ്ര
പഞ്ചനം െചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ആദ്യെത്ത അറുപേതാളം
അധ്യായങ്ങൾ തജ്ജമ െചയ്തതു മൂവാറ്റുപുെഴ താമസി
ക്കുന്ന കാലത്തായിരുന്നു. പിന്നീടു കുേറക്കാലേത്തക്കു്
ആ പ്രവൃത്തി തുടർന്നില്ല. 1063-ാണ്ടു കന്നിമാസം മുതൽ
ജാനകീപരിണയം ഭാഷാന്തരെപ്പടുത്തുകയും “ഭൂസുര
േശ്രഷ്ഠ ജാത്യം” എന്ന കലിവാചകത്തിൽ സൂചിതമായ
ആ െകാല്ലം േമടമാസം 1-ാം൹ ആ കൃതി പൂർത്തിയാ
ക്കുകയും െചയ്തു. പിന്നീടു ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യത്തിെല
അവശിഷ്ടങ്ങളായ അഞ്ചധ്യായങ്ങളും അവതാരികയും
കൂടി എഴുതി 1064 മകരം 15-ാം൹ ആ ഗ്രന്ഥവും അവ
സാനിപ്പിച്ചു. അന്നെത്ത കലിവാചകം “ഭൂേതശരുദ്രജാ
യാ” എന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താെഴ കാണുന്ന വരികളിൽ
കവിയുെട “ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാർ” എന്ന േപർ നാ
ലാമെത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
“കവിതാചാതുര്യമിെല്ലങ്കിലുമിപ്പുസ്തകം

ഭുവി സത്തുക്കൾക്കതിമുത്തിനായ്ഭവിക്കണം.
വല്ലതും കുറ്റമുണ്ടാമിതിെലന്നാലുമതു
െചാല്ലി മുട്ടിക്കാെമന്നു കരുതീടരുതാരും.
െതറ്റുകൾ മേഹശെന്റ മാഹാത്മ്യം കഥിക്കുേമ്പാൾ
െചറ്റു വന്നാലുമതിനാെലന്തു ഹാനിയുള്ളു?
അങ്കകൗടില്യജാഡ്യാദികളാം േദാഷങ്ങളു–
െണ്ടങ്കിലും യാമിനീശനതിനാൽ നിന്ദ്യനാേമാ?
കവിതാരസമത്ര കാര്യമായ് നിനേയ്ക്കണ്ട.”

തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ സമാധിെകാണ്ടു പവിത്രമായ കി
ഴക്കൻ ചിറ്റൂരിൽ ജനിച്ച ഒരു കവിക്കു കിളിപ്പാട്ടുണ്ടാക്കു
വാൻ അഭിരുചി ജനിച്ചതു് അസ്വാഭാവികമല്ല; േപാെര
ങ്കിൽ ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം എഴുവത്തു നാണുക്കു
ട്ടിേമേനാൻ ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുമാത്രമാണ
േല്ലാ നിർമ്മിച്ചതു. അെതല്ലാം കവിക്കു പ്രസ്തുത വിഷയ
ത്തിൽ പ്രേചാദകമായിരുന്നിരിക്കണം. കവിതാരീതി
കാണിക്കുവാൻ ചില വരികൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.
“ഒരു കാൽ െപാക്കിബ്ഭവാനിങ്ങേന നേടശ്വര!
ചിരകാലമായേല്ലാ താണ്ഡവം െചയ്തീടുന്നു.

വളെരദ്ദുഃഖെമാരു കാൽ െപാക്കി നൃത്തംെചയ്കിൽ
കളവല്ലനുഭവിച്ചറിേഞ്ഞൻ മുന്നേമ ഞാൻ.
അതിനാലിേപ്പാൾ ഭവാൻ െപാക്കിയ പാദമൂന്നി
മതിേശഖര! മേറ്റക്കാൽ െപാക്കി നൃത്തം െചയ്ക.
ഇന്നിേപ്പാൾ ഭവാേനവം നർത്തനം െചയ്തിെല്ലങ്കി–
െലന്നുെട ശിരസ്സു ഞാൻ വാൾെകാണ്ടു െവട്ടും ദൃഢം.
മന്നവേനവം െചാല്ലി വാെളടുത്തുറയൂരി–
ത്തന്നുെട േദഹേസ്നഹം െവടിഞ്ഞു നിന്നേനരം
ഊന്നിയ വലത്തുകാൽ െപാക്കിയും നേടശ്വര–
നൂന്നിയുമിടത്തുകാേലറ്റവും മേനാജ്ഞമായ്
തദ്ധിമിദ്ധിമിദ്ധിമിതാന്തിമിദ്ധിമിെയന്നു
വ്യത്യസ്തനൃത്തം െചയ്താനത്ഭുതമത്യത്ഭുതം!
സത്വരം ഹരിവിരിഞ്ചാദിഗീർവാണന്മാരു–
െമത്തിനാരവിടത്തിലപ്സരസ്ത്രീവർഗ്ഗവും.
പാടുന്നു ഗന്ധർവന്മാ; രപ്സരസ്ത്രീജനങ്ങ–
ളാടുന്നു; ചിലരേപ്പാൾ മദ്ദളമടിക്കുന്നു;
േതടുന്നു പരാനന്ദം; പുഷ്പങ്ങൾെകാണ്ടീശെന
മൂടുന്നു, ചിലരേപ്പാൾത്താളങ്ങൾ പിടിക്കുന്നു.”

ഒരു താരാട്ടു്
മന്നാടിയാരുെട ഒരു താരാട്ടിൽനിന്നു കൂടി ഒരു ഭാഗം
ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കാം.
“ഓമനെയൻെകാച്ചുകുട്ടി നിെന്റ േഹമമയമേല്ലാ െതാട്ടി

ഭൂതേല വിസ്തൃതം പാരം തവ താതെന്റ രാജാധികാരം
എന്മിഴിപ്പീയൂഷധാേര തവ തിന്മകേളാ ബഹുദൂേര
മന്ദം മിഴികെളച്ചീമ്പിെക്കാണ്ടു നന്നായുറങ്ങുറങ്ങുണ്ണീ!
ഈശ്വരദൃഷ്ടിയാൽമാത്രം പരിദൃശ്യന്മാരായേഹാരാത്രം
നിന്നാലജ്ഞാതരായ്ത്തീേര വാനിൽ നിന്നുെട
െതാട്ടിക്കുേനേര
അമ്പുള്ള ദിവ്യന്മാർ േനാക്കിെക്കാണ്ടു കുമ്പിട്ടുനില്ക്കുന്നു
തിക്കി
മന്ദം മിഴികെളച്ചീമ്പി………” ഇത്യാദി.

ജാനകീപരിണയം
മഹാകവി രാമഭദ്രദീക്ഷിതരുെട ജാനകീപരിണയം നാ
ടകം വിവർത്തനത്തിനു് എളുപ്പത്തിൽ വഴങ്ങിെക്കാടു
ക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ആെക 440-നു േമൽ േശ്ലാകങ്ങൾ അതിൽ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ കാവ്യം ആരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടി
ല്ല. രസാനുഗുണമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പദവിന്യാസം.
തന്നിമിത്തം ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ദീർഘസമാസജടിലങ്ങ
ളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.
“ആന്ദ്രാകല്പവലൽപേയാധരഭരവ്യാവിദ്ധേമഘച്ഛടാ–
സൃക്വസ്ഥാമിഷഗൃധ്നുഗൃധ്രഗരുദാസ്ഫാേലാല്ലസന്മൂർദ്ധജാ”
“ശശ്വദ്രഥ്യാശ്വേഹഷാസഹവനമഹിേഷാ–
ദ്ധൂതശൃങ്ഗപ്രശീര്യ–
ദ്വല്മീേകാന്മീലദാശീവിഷപരുഷവിേഷാ–
ദ്ഗാരഫൂൽകാരഭീമാഃ”

ഇത്യാദിഭാഗങ്ങൾ ഭാഷാന്തരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള േക്ല
ശം ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കവികൾേക്ക അറി
ഞ്ഞുകൂടു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാടകം ഏഴു മാസം
െകാണ്ടു തർജ്ജമെചയ്ത മന്നാടിയാരുെട വശ്യവചസ്ത്വ
െത്ത ആരുതെന്ന അഭിനന്ദിക്കുകയില്ല?
“വിേണ്ണാർനാരികെളപ്പിടിച്ചു ബലമായ്–
ക്കാരാഗൃഹം േചർപ്പതാ–
ണുണ്ണിപ്രായമതിങ്കൽ മണ്ണുകളിയ–

വ്വണ്ണം വിളങ്ങും പ്രഭു
തിണ്ണം ജാനകിതെന്നയന്തപഹരി–
പ്പാനായ് നിനയ്ക്കാഞ്ഞു മു–
ക്കണ്ണൻ തന്നുെട ഭക്തെനന്നു ജനകൻ
തന്നിൽ പ്രിയം മൂലേമാ?”
“ഹാരമറ്റുടനുതിർന്ന മുത്തുകൾകണെക്ക വീണ
നയനാംബുവിൻ–
ധാരയാൽ മുല നനച്ചു കണ്ണിണ തുടച്ചേഹാ
മലിനേചലയാൽ
ചാരുചിത്രമതിലുള്ള വല്ലഭെന േനാക്കിയങ്ങെന കഴിച്ചുേത
സാരസാക്ഷി ബത! മാസേമഴുമിഹ
ശിംശപാതരുതലത്തിലായ്”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ വിശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരരാമചരിതം
ഉത്തരരാമചരിതം അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1067-ാണ്ടുതെന്ന
സഹൃദയന്മാരുെട മുക്തകണ്ഠമായ ശ്ലാഘയ്ക്കു പാത്രീഭവി
ച്ചു; ഇന്നും അതിെന്റ അത്യുച്ചമായ നിലയ്ക്കു യാെതാരു ഭം
ഗവും വന്നിട്ടില്ല. ഭാഷയിൽ ഉത്തമമായ രീതിയിൽ വി
വർത്തിതങ്ങളായ നാടകങ്ങൾ അധികമില്ല. അഭൗമമ
ഹിമാവായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ ആശ്ചര്യചൂഡാമ
ണിക്കു സമശീർഷമായി മന്നാടിയാരുെട ഉത്തരരാമച
രിതം നിലെകാള്ളുന്നു. “ഒരു ഗ്രന്ഥം തർജ്ജമെചയ്യാൻ
പുറെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പു് അതിെന്റ കിട്ടാവുന്നിടേത്താളമു
ള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങേളാടുകൂടി നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യെമങ്കിലും
പഠിക്കണം. എന്നതിെന്റ േശഷംേവണം തർജ്ജമെച
യ്യാൻ പുറെപ്പടാൻ” എന്നു് ഒരവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം
പ്രസ്താവിച്ചതായി സി.എസ്. േഗാപാലപ്പണിക്കർ േരഖ
െപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. കവി ഉത്തരരാമചരിതം വളെര മനസ്സി
രുത്തിയണു ഭാഷെപ്പടുത്തീട്ടുള്ളതു. മൂലത്തിെല “േലാ
േലാേല്ലാലക്ഷുഭിതകരുേണാജ്ജൃംഭണസ്തംഭനാർത്ഥം”
ഇത്യാദി േശ്ലാകേമാ അതിെന്റ തർജ്ജമയായ
“തള്ളിത്തിങ്ങിക്കലങ്ങിെപ്പരുകുമഴലിെന–
െത്തെല്ലാതുക്കുന്നതിന്നാ–

യുള്ളത്തിൽത്തൽക്ഷണം ഞാൻ പലവിധമിഹ െച–
യ്തള്ള യത്നെത്തെയല്ലാം
െവള്ളത്തിൻ േവഗേമറും ഗതി മണലണെയ–
ത്തട്ടിനീക്കുന്നേപാേല
തള്ളിത്തള്ളിപ്പരക്കുന്നിതു ബത! വലുതാ–
യുള്ള േചേതാവികാരം”

എന്ന േശ്ലാകേമാ ഹൃദ്യതരം എന്നു് ആെരങ്കിലും േചാ
ദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. അതുേപാ
െലതെന്നയാണു് “കണ്ഡൂലദ്വിപഗണ്ഡപിണ്ഡകഷണാ
കേമ്പന” എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ ഭാഷയായ
“ചൂേടറ്റിെട്ടാട്ടു െഞട്ടറ്റലർനിരെയ മദി–
ച്ചാന ഗണ്ഡങ്ങൾ േതച്ചി–

ട്ടാടുേമ്പാളാശു േഗാദാവരിയിലിഹ െപാഴി–
ക്കുന്നു തീരദ്രുമങ്ങൾ
കൂേടറി പ്രാവുപൂംേകാഴികൾ കരയുമിവ–
റ്റിെന്റ െതാലിൽച്ചരിക്കും
കീടെത്തെച്ചന്നു െകാത്തുന്നിതു നിഴലിലിരു–
ന്നൂഴിമാന്തും ഖഗങ്ങൾ.”

എന്ന േശ്ലാകെത്തപ്പറ്റിയും എെന്റ അഭിപ്രായം. “സ്മര
സി സുതനു! തസ്മിൻ പർവേത” എന്നും “പൂേരാൽപീ
േഡ തടാകസ്യ” എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ എത്ര ഹൃദയം
ഗമമായി തർജ്ജമ െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കുക.
“അക്കാലം സുഖേമാടുമഗ്ഗിരിയിൽ നാം
സൗമിത്രി െചയ്യുന്ന നൽ–

സ്സൽക്കാരെത്ത വഹിച്ചുെകാണ്ടു ബഹുനാൾ
വാണുള്ളേതാർക്കുന്നുേവാ?
മൽക്കാേന്ത! മധുരാംബു േചർെന്നാഴുകമി–
േഗ്ഗാദാവരീ സിന്ധുവും
തൽക്കൂലങ്ങളിൽ നാം കളിച്ചതുമേയ!
മയ്ക്കണ്ണിേയാർക്കുന്നുേവാ!”
“കരകൾ കവിയുമാറായ് െവള്ളേമന്തും കുളത്തി–
െന്നാരു വഴി പരിരക്ഷേയ്ക്കാവു വയ്ക്കുന്നതേല്ലാ;
െതരുെതെരയഴൽ തിങ്ങും മാനസത്തിന്നുറെക്ക–
ക്കരയുകിലതുതേന്ന െതെല്ലാരാശ്വാസേഹതു.”

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു് ഒരു മികച്ച േനട്ടംതെന്നയാണു്
ഉത്തരരാമചരിതം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രസികരഞ്ജിനീനാ
ടകസഭേയയും മറ്റും പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പുഷ്പഗിരീശേസ്താത്രം
മദിരാശിയിെല അഭിഭാഷക േനതാവായിരുന്ന റ്റി.
ആർ. രാമചന്ദ്രയ്യർ തൃശ്ശൂരിനു സമീപമുള്ള പൂങ്കുന്നു് (പുഷ്പ
ഗിരി) എന്ന സ്ഥലെത്ത ശ്രീരാമസ്വാമിയുെട ഒരു ഭക്ത
ശിേരാമണിയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആവശ്യപ്ര
കാരം രാമായണകഥ സങ്ഗ്രഹിച്ചു ഗീതിവൃത്തത്തിൽ
നൂറ്റിരുപതു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു മന്നാടിയാർ
രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു് പുഷ്പഗിരീശേസ്താത്രം. അതിനു്
ആര്യാശതകം എന്നും േപരുണ്ടു്. പ്രസാദമധുരമാണു്
അതിെല ൈശലി. അേദ്ദഹത്തിനു കവനവിഷയത്തിൽ
ഭാഷെയന്ന േപാെല സംസ്കൃതവും സ്വാധീനമായിരുന്നു
എന്നു് ആ േസ്ത്രാത്രം െതളിയിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന
പദ്യങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.
“വാല്മീകികൃതേസ്താത്രം വലശാസനനീലശകലരുചിഗാത്രം

വാരിജദലസമേനത്രം വേന്ദഹം
ശ്രിതപവിത്രസുമേഗാത്രം.”

“ശ്രിതഗുഹസാരസസൂരം ശിഷ്ടഭരദ്വാജസൽകൃതമുദാരം
ശിവദം നൗമി സദാരം ശ്രീപുഷ്പഗിരീശ്വരം മഹാവീരം.”
“സീതാവിവാഹേലാലം സ്വീകൃതേലാലംബരമ്യസൂമമാലം

ആലംബിതസുമൈശലം കാലം ദ്വിഷതാം നമാമി
രഘുബാലം.”

േസ്താത്രം ആരംഭിക്കുന്നതു്
“ചിരകാലകൃൈതസ്സുകൃൈതർദൃേശ്യാ

വിൈശ്വകനായകസ്സാക്ഷാൽ
സുന്ദരപാവനമൂർത്തിസ്സുമൈശേല ലസതി ജാനകീജാനിഃ”

എന്ന പദ്യംെകാണ്ടാകുന്നു.
ജാനകീപരിണയവും ഉത്തരരാമചരിതവും തർജ്ജമെച
യ്തകവിക്കു് അത്തരത്തിൽ ഒരു ശ്രീരാമേസ്താത്രവുംകൂടി
രചിക്കുവാൻ ഇടവന്നതു് ഒരു ആകസ്മികസംഭവമാെണ
ന്നു് ആസ്തികന്മാർക്കു േതാന്നുകയില്ല.

രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ
ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകം രാമഞ്ചിറ മഠത്തിൽ കാവ
മ്മെയക്കുറിെച്ചഴുതിയതാണു്.
“മാരാരാധനെചയ്യുവാൻ മലയജം വയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങേളാ

ധീരന്മാരുെട ൈധര്യമങ്ങു കളവാനുേള്ളാരു സൂത്രങ്ങേളാ
പാരം ഭങ്ഗിെയാടും വിടർന്നുവിലസും
നീലാബ്ജപത്രങ്ങേളാ
ഹാ! രാമഞ്ചിറമന്ദിരത്തിലമരും കാവിെന്റ േനത്രങ്ങേളാ?”
“ചുറ്റും ചിന്നിക്കിടക്കും െചരുചുരുൾമുടി േച–
ർന്നാസ്യമല്പം ചരിച്ചി–

ട്ടിറ്റിേറ്റാലുന്ന ലാലാജലെമാടുമധികം
മന്ദഹാസം െപാഴിച്ചും
െതേറ്റാടീടുന്ന നാരായണിയുെട പുറേക
പാദവിന്യാസമല്പം
െതറ്റിെത്തറ്റിഗ്ഗമിക്കും തവ സുതനനിശം
േക്ഷമമുണ്ടായിടേട്ട.”
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2 സി. ഏ. നാണുവയ്യാശാസ്ത്രി
(1025–1088)

ചരിത്രം
നാണുവയ്യാശാസ്ത്രി 1025-ാണ്ടു േമടമാസത്തിൽ അശ്വതി
നക്ഷത്രത്തിൽ െകാച്ചിശ്ശീമ ചിറ്റൂർ െതേക്ക ഗ്രാമത്തിൽ
അനന്തരാമയ്യരുെട പുത്രനായി ജനിച്ചു. മാതാവു പാല
ക്കാട്ടു കുളിമുട്ടം ഗ്രാമത്തിൽ അനന്താംബയായിരുന്നു.
ആ ദമ്പതിമാർക്കു നാലു പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നതിൽ
കനിഷ്ഠനാണു് ശാസ്ത്രി. എഴുത്തച്ഛൻമഠത്തിനടുത്താ
യിരുന്നു ഗൃഹം. ബാല്യത്തിൽ ചിറ്റൂർ അനേന്തശ്വരശാ
സ്ത്രികളുെട അടുക്കൽ സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ
േകായമ്പത്തൂരിൽ േപായി ഇംഗ്ലീഷും തമിഴും പഠിച്ചു. സം
ഗീതത്തിലും നല്ല വാസനയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ത്യാഗ
രാജെന്റയും മറ്റും കൃതികളുെട അർത്ഥാവേബാധത്തിനു
േവണ്ടി കുേറ െതലുങ്കും അേതാടുകൂടി ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും
ശീലിച്ചു. ആദ്യം സ്വേദശത്തു സർക്കാർ മിഡിൽസ്ക്കൂളിൽ
ഒരധ്യാപകനായിരുന്നു. ചിറ്റൂരിൽ ഒരു ഭജനസമിതി
സംഘടിപ്പിച്ച് ആ നിലയിൽ അതിെന്റ ആവശ്യത്തിനാ
യി അേനകം ഗാനങ്ങൾ എഴുതിെക്കാടുത്തു. അവയിൽ
ചില പാട്ടുകൾക്കു നല്ല പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എരുവ
യിൽ എം. ചക്രപാണിവാരിയരുെട ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം
നാടകത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ “സംസാരപരിതാേപ”
എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഗാനം ഒരു പാട്ടിെന്റ മാതൃകയായി
േചർത്തുകാണുന്നു. പിന്നീടു ചിറ്റൂരിൽ മുൻസിേഫ്കാടതി
വക്കീലായി വ്യവഹരിച്ചു. അക്കാലത്തു താൻ സംസ്കൃത
ത്തിലും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും രചിച്ച ചില പാട്ടുക
ളും പദ്യങ്ങളും തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിൿറ്റ് ജഡ്ജിയും അേദ്ദഹം
‘കവീശൻ’ എന്ന ബഹുമതി നല്കുകയും െചയ്തു. സംസ്കൃ
തപണ്ഡിതനും ഭാഷാകവിയുമായിരുന്ന ആചാര്യർ ആ
സ്ഥാനത്തുനിന്നു യഥാകാലം െകാച്ചി ദിവാൻജിയായി
ഉയർന്നു. വക്കീലായിരുന്നേപ്പാൾ ശാസ്ത്രി ചില സാമ്പ
ത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുകയും അവയിൽ
ഭീമമായ നഷ്ടം േനരിടുകയും െചയ്കനിമിത്തം കഠിനമായ
മനേക്ലശത്തിനു വിേധയനാകുകയും െചയ്തു. പിന്നീടാ
ണു് െകാല്ലേങ്കാട്ടു ൈഹസ്ക്കൂളിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനാ
യതു്. 1066 മുതൽ അഞ്ചാറു െകാല്ലം തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി
എസ്.പി.ജി. േകാേളജിൽ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാ
ളത്തിലും പ്രഭാഷകനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു് ആ പണി
േനാക്കി. അവിെടെവച്ചു് 1088 തുലാമാസം കൃഷ്ണപക്ഷ
ചതുർത്ഥിനാളിൽ മരിച്ചു. പത്നി നേല്ലപ്പള്ളിഗ്രാമത്തി
െല ഈശ്വരാംബയായിരുന്നു. അലേമ്മനകാനാടകം
തുടങ്ങിയ ചില കൃതികളുെട പ്രേണതാവും തിരുവനന്ത
പുരത്തു ഗവർെമ്മന്റു േകാേളജിൽ സീനിയർ മലയാളം
ലൿചറ്റുമായിരുന്ന സി.എൻ.ഏ രാമയ്യാശാസ്ത്രി അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സീമന്തപുത്രനാണു്. അേദ്ദഹം 1054 ധനുമാസ
ത്തിൽ ജനിച്ചു. 1121 ധനുമാസത്തിൽ പേരതനായി.

കൃതികൾ
ശാസ്ത്രിയുെട കൃതികളിൽ (1) പ്രേബാധ ചേന്ദ്രാദയം ഭാ
ഷാനാടകത്തിനാണു് പ്രസിദ്ധി അധികം. അതിനുമുൻ
പു േകാന്നനാത്തു ശങ്കുണ്ണിേമേനാൻ എെന്നാരു കവി
1068-ാണ്ടിടയ്ക്കു് ആ നാടകം തർജ്ജമെചയ്തിട്ടുണ്ടായിരു
ന്നു. ശാസ്ത്രിയുെട തർജ്ജമ കവേനാദയത്തിൽ പ്രകാശി
തമായതു് 1077-ാണ്ടാണു്. അതിനുപുറേമ, (2) ഭജനഗാ
നമഞ്ജരി, (3) ജീവാദിേശ്ലാകമഞ്ജരി, (4) വർണ്ണസ്തവമ
ഞ്ജരി, (5) വിേനാദപദ്യമഞ്ജരി, (6) വിവിധപദ്യമഞ്ജരി,
(7) സഹൃദയദർപ്പണം, (8) ഭക്തിച്ഛായാദർപ്പണം, (9)
മാണിക്യസൂത്രദർപ്പണം, (10) സ്ത്രീചിത്തദർപ്പണം, (11)
അലങ്കാരദർപ്പണം, (12) സമാസദർപ്പണം, (13) ൈദ
വൈവചിത്യം എന്നീ മലയാള കൃതികളും, (14) സുബ്രഹ്മ
ണ്യക്കടവുൾപതികം, (15) തീപ്പാട്ടു്, (16) ശ്രീരങ്ഗനാഥ
ത്താരാട്ടു്, (17) ഉച്ചിപ്പിൈള്ളയാർപതികം എന്നീ തമി
ഴ്കൃതികളും ശാസ്ത്രികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തനിക്കു് ഇടക്കാല
ത്തു േനരിട്ട ആപത്തുകെല വിവരിക്കുന്നതാണു് രണ്ടാമ
െത്ത പുസ്തകം. രണ്ടു മഞ്ജരികളിലും അേദ്ദഹം സംസ്കൃത
പദ്യങ്ങളും തമിഴ്പദ്യങ്ങളുംകൂടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദർ
പ്പണകൃതികെളല്ലാം മലയാളത്തിൽത്തെന്ന രചിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ൈദവൈവചിത്യം എന്ന ഗദ്യകൃതി അപൂർണ്ണ
മാണു്. അതിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബചരിത്രമാണു്
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഗാനങ്ങേളാളം ഗുണം േശ്ലാക
ങ്ങൾക്കില്ല. പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാ
കംമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.
“ധനം കിട്ടാം; പേക്ഷയതിനു പുനേരെറക്കുറവതായ്
വിനാശം വന്നാൽേപ്പാെമാരുതവണയാേയാ പലതിേലാ;
ധനാഭാവം നേന്നാ, പറക ധനമുണ്ടായ് വിലയേമാ;
ധനാഭാവെത്തക്കാളുടയതു നശിച്ചാൽ വ്യഥ തുേലാം.”
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3 മാേക്കാത്തുകൃഷ്ണേമേനാൻ
(1022—1090)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
കൃഷ്ണേമേനാൻ െകാച്ചിയിൽ കിഴക്കൻ ചിറ്റൂരിൽ മാ
േക്കാത്തുവീട്ടിൽ 1022-ാണ്ടു കന്നിമാസം തിരുേവാണം
നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു കുറിച്ചിയത്തു േഗാവിന്ദ
േമേനാനും മാതാവു ലക്ഷ്മിയമ്മയുമായിരുന്നു. കുറിച്ചിയ
ത്തു് എന്ന ഭവനം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കു്
ഏഴു നാഴിക കിഴക്കുള്ള െകാടകരേദശത്തിലാണു്. മാ
േക്കാത്തുവീട്ടുകാരുെട മൂലകുടുംബംപാലക്കാട്ടിനു് ആറു
ൈമൽ െതക്കു െകാടുവായൂരംശം കുളവരമ്പത്താണു്.
അക്കാലത്തു മാേക്കാത്തുതറവാടു ദാരിദ്ര്യബാധിതമാ
യിരുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണേമേനാനു വിദ്യാഭ്യാസസംബ
ന്ധമായി വളെര േക്ലശങ്ങൾ അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നു.
പ്രസിദ്ധവിദ്വാനും കവിയുമായ പാലക്കാട്ടു േകാമ്പിഅ
ച്ചനായിരുന്നു ആദ്യെത്ത ഗുരുനാഥൻ. േകാമ്പിഅച്ചൻ
യൗവനാരംഭത്തിനുമുൻപുതെന്ന േലാകവ്യുൽപത്തി
ഉറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പി
ച്ചു.

അനന്തരകാലജീവിതം
പിന്നീടു കൃഷ്ണേമേനാൻ പാലക്കാട്ടുനിന്നു് ആറു നാഴിക
അകെലയുള്ള പള്ളത്തീരി കപ്പടത്തു വീട്ടിൽ ഒെരഴുത്ത
ച്ഛെന്റ നിലയിൽ വളെര ശിഷ്യന്മാെര പഴയ രീതിയിൽ
വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിച്ചുെകാണ്ടു താമസിച്ചു. അങ്ങെന
യിരിക്കേവ അവിടെത്ത മുൻസിേഫ്കാടതിയിൽ ഒരു
ആമീൻപണി കിട്ടി. ആ പണിയിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടു
േകാടതിക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി െകാച്ചിയിെല ജി
ല്ലാേക്കാടതി വക്കീൽപ്പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു തൃശ്ശൂരിൽ
െച്ചന്നു് അഭിഭാഷകവൃത്തിയാരംഭിച്ചു. ഒരു നല്ല വക്കീ
െലന്ന നിലയിൽ േപർ േകൾക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. ആദ്യം പാലക്കാട്ടു മാടമ്പത്തുവീ
ട്ടിൽനിന്നു് ഒരു യുവതിേയയും അവരുെട മരണാനന്തരം
െകാടുവായൂർ കുളവരമ്പത്തു കുഞ്ചിയമ്മേയയും വിവാ
ഹം െചയ്തു. ആ സാധ്വിയും കൃഷ്ണേമേനാനു മുൻപുതെന്ന
ചരമഗതിെയ പ്രാപിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. േജ്യാതിശ്ശാ
സ്ത്രത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരു
ന്നു. 1090-ാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം അത്തംനക്ഷത്രത്തിൽ
മരിച്ചു. വരവൂർ ശാമുേമേനാനും കപ്പടത്തു ശങ്കരേമേനാ
നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു്
ഇക്കാവമ്മയ്ക്കും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യത്വമുണ്ടു്.

കൃതികൾ
കൃഷ്ണേമേനാൻ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു് (1) േക്ഷേമശ്വര
െന്റ ചണ്ഡകൗശികം, (2) ജയേദവെന്റ പ്രസന്നരാഘ
വം എന്നീ രണ്ടു നാടകങ്ങളും, (3) ലളിേതാപാഖ്യാനവും
തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുള്ളതിനുപുറെമ, േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു് ഇക്കാവ
മ്മയുെട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു്, (4) വടക്കുനാഥേക്ഷത്ര
മാഹാത്മ്യം എെന്നാരു കിളിപ്പാട്ടും, (5) മരണദൂതലക്ഷ
ണം എന്ന കിളിപ്പാട്ടും, (6) സാവിത്രീചരിതം, (7) ധ്രുവച
രിതം എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകളും, (8) സീതാവിവാഹം തു
ള്ളലും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മരണദൂതലക്ഷണം സ്കാന്ദസംഹിത
യിൽനിന്നു തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു െചറിയ കൃതിയാ
ണു്. 1068-ാണ്ടാണു് ചണ്ഡകൗശികം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.
1083-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ച ലളിേതാപാഖ്യാനം കിളിപ്പാട്ടിൽ
മുപ്പത്തിനാലധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. അതുത
െന്നയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനകൃതി. താെഴ കാ
ണുന്ന േശ്ലാകം ചണ്ഡകൗശികത്തിലുള്ളതാണു്.
“മുന്നിൽക്കാണുമരക്ഷണം െഞാടിയിെട
ക്കാണാെതയാം മായിേപാ–
െലെന്നദ്ദൂെര ഹരിച്ചിടുന്നു കുതുകാ–
ലേല്ല വരാഹാധമ!
ഇെന്നൻകണ്ണിലകെപ്പടും നിമിഷെമ–
ന്നാകിൽ ഭവാനിന്നിേമ–
െലന്നും നീ ശഠ! പത്മിനീവിദളനം
െചയ്യില്ല കില്ലില്ല േമ.”
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4 വരവൂർ ശാമുേമേനാൻ (1050–1102)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാേരയും മാേക്കാത്തുകൃഷ്ണേമേനാ
േനയുംേപാെല വരവൂർ ശാമുേമേനാനും െകാച്ചി കിഴ
ക്കൻചിറ്റൂരിെല ഒരു കവിയാകുന്നു. ചിറ്റൂർ ഭഗവതീ േക്ഷ
ത്രത്തിൽ “െവളിച്ചപ്പാടു്” എന്ന സ്ഥാനം വരവൂർകുടും
ബത്തിേലക്കു പരമ്പരയാ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ആ
കുടുംബത്തിെല ഏമുഅമ്മയുേടയും ചിറ്റൂർ പട്ടഞ്ചീരി അം
ശത്തിൽെപ്പട്ട മണിയിൽവീട്ടിൽ നാണുനായരുേടയും
പുത്രനായി ശാമുേമേനാൻ 1050-ാണ്ടു മിഥുനം 12-ാം൹
പൂരുരുട്ടാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അവിടെത്ത ഭഗവ
തിയുെട കാരുണ്യം നമ്മുെട കവിക്കു പരിപൂർണ്ണമായി
ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അനുഗ്രഹശക്തിെകാണ്ടു പില്ക്കാല
ത്തു് അേനകംേപരുെട ബാേധാപദ്രവങ്ങൾ അേദ്ദഹം
ശമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീശങ്കരവിജയത്തിെന്റ അവസാന
ത്തിൽ ശാമുേമേനാൻ തെന്റ കുലേദവതെയ താെഴക്കാ
ണുന്നവിധത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നു.
“പാെരാെക്കയും കാത്തുരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
കാരുണ്യേമറിടുെമൻകുലൈദവേമ!

ദാരുകൻതെന്നയും ദുർബുദ്ധിേയറ്റവും
േചരുന്ന െകാങ്ങനാം രാജാവുതെന്നയും
ഭക്തെരപ്പാലനംെചയുവാൻ വധിെച്ചാരു
ഭക്തപ്രിേയ! ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനി!
താേയ! ഭയങ്കരകാേയ! പരാശക്തി!
നീേയ ഗതി മഹാമാേയ! നിരാമേയ!”

ബാല്യത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും പിതൃഗൃഹത്തിൽത്തെന്നയാ
ണു് കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു്. െകാടുവായൂർ താച്ചുേമേനാൻ ബാ
ലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ പി
താവു മരിക്കുകയാൽ സ്വഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു തെന്ന േപാന്നു.
അമ്മാവെന്റ കൃഷിസ്ഥലമായ േവലാന്താവളത്തിേലക്കു്
അേദ്ദഹേത്താെടാന്നിച്ചു േപാേകണ്ടിവന്നതിനാൽ തൽ
ക്കാലം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു െസൗകര്യെമാന്നും ലഭിച്ചി
െല്ലങ്കിലും തരമുള്ളേപ്പാെഴല്ലാം അവിെടനിന്നു് ആറു നാ
ഴിക അകെലയുള്ള നെല്ലപ്പള്ളിയിൽ മാതുലപുത്രന്മാെര
സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രിേയാടു ശിഷ്യെപ്പട്ടു
സംസ്കൃതത്തിൽ ചില ലഘുകാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചു. പതിന
ഞ്ചാമെത്ത വയസ്സിൽ ഏേതാ കാരണവശാൽ കാരണ
വനുമായി പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ സ്വശാഖെയ സംരക്ഷിേക്ക
ണ്ട ഭാരം ആ ബാലൻതെന്ന വഹിേക്കണ്ടതായിവന്നു.
എങ്കിലും ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത കവി
വളെര കൃതജ്ഞതേയാടുകൂടിയാണ് സ്മരിക്കുന്നതു്.
“ഗങ്ഗ മുതലായ ദിവ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ

മങ്ങാെത മജ്ജനംെചയ്തഘമെറ്റാരു
രാമഭക്തൻ ജിതകാമൻ യതികെള
സ്സാേമാദമന്വഹം േസവിച്ചിടും മഹാൻ
ധീമാനധുനാ വിേദഹെനന്നുെള്ളാരു
നാമേധയെത്തദ്ധരിച്ച ഗുണാകരൻ
എെന്നക്കുറിേച്ചെറ വാത്സല്യേമറുന്ന
ധന്യൻ കരുണാകരാഖ്യെനൻ മാതുലൻ
െചാല്ലിലുത്സാഹം ജനിപ്പിക്കകാരണം
െചാല്ലാർന്ന വാസിഷ്ഠേമഷ ഞാനീവിധം
ഭാഷയാക്കീടിേനൻ…” എന്ന വരികൾ േനക്കുക.

ആധാരെമഴുത്തു െതാഴിലാക്കിെക്കാണ്ടു് ആദ്യകാലത്തു്
ഒരുവിധം നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചു. അക്കാലത്താണു് ചിറ്റൂർ
േതലക്കാട്ടു േഗാപാലേമേനാെന്റ ശിഷ്യനായി ബൃഹൽ
കാവ്യങ്ങൾ പഠിച്ചതു്. അങ്ങെന ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നു
ലഭിച്ച വിദ്യ അത്യന്തം പരിമിതമാെണങ്കിലും പ്രതികൂ
ലമായ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽനിന്നു സ്വയം പരിശ്രമിച്ചും
ചിറ്റൂരിെല ഇതരകവികളുമായി ഇടപഴകിയും കാലക്രമ
ത്തിൽ ഒരു നല്ല സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി ഉയരുവാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. മന്ത്രശാസ്ത്രം, േവദാന്തം എന്നീ
വിഷയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം വിശിഷ്യ വിജ്ഞാനായിരു
ന്നു.

അനന്തരകാലജീവിതം
17-ാമെത്ത വയസ്സിൽ കൃഷ്ണാ വിവാഹശതകം എെന്നാ

രു കൃതി കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കവേനാ
ദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേതാടുകൂടി ശാമുേമേനാെന
ഒരു കവിെയന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തുട
ങ്ങി. 24-ാമെത്ത വയസ്സിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന
കൃതികളിൽ ഒന്നായ അത്ഭുതരാമായണം അച്ചടിപ്പി
ച്ചു. 25-ാമെത്ത വയസിനുമുൻപു് അേദ്ദഹെത്ത അന്നു
ചിറ്റൂർ മജിേസ്ട്രട്ടായിരുന്ന കുണ്ടൂർ നാരായണേമേനാൻ
തെന്റ േകാടതിയിൽ ഒരു പകർപ്പുഗുമസ്തനായി നിയ
മിച്ചു. അതിൽപ്പിന്നീടായിരുന്നു മാതാവിെന്റ മരണം.
തന്നിമിത്തം ഉണ്ടായ ദുഃഖത്തിെന്റ ലഘൂകരണത്തി
നായി ‘ലഘുേയാഗവാസിഷ്ഠം’ പാരായണംെചയ്തു് ആ
ഗ്രന്ഥം ‘ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം’ എന്ന േപരിൽ തർജ്ജമ
െചയ്തു. അതു് 1078-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതിനുേമൽ െകാ
ച്ചി ക്രിമിനൽ വക്കീൽപ്പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു ചിറ്റൂർ മജി
േസ്ട്രട്ടുേകാടതിയിൽ വ്യവഹരിച്ചു തുടങ്ങി. അേതാടുകൂടി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും നന്നായി.
പിെന്നയും ഓേരാ കാലത്തായി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പല
രുേടയും അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ചു. ഒടുവിലെത്ത
കൃതിയാണു് ത്രിപുരാരഹസ്യം കിളിപ്പാട്ടു്. അതു് 1100
മീനം 28-ആം തിയ്യതി ആരംഭിച്ചു് 1101 മകരം 13-ആം
തിയ്യതി പൂർത്തിയാക്കി. 1095-ൽത്തെന്ന പ്രേമഹേരാ
ഗം അേദ്ദഹെത്ത ബാധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ േരാഗം
അപായകരമായ നിലയിൽ മൂർച്ഛിച്ചു് 1102-ാണ്ടു മകര
മാസം 11-ആം തിയ്യതി െതങ്കുറുശ്ശിയിലുള്ള പത്നീഗൃഹ
ത്തിൽവച്ചു ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. െതങ്കുറിശ്ശി െതാള
ക്കംപാടത്തു മാധവിയമ്മ എന്നായിരുന്നു പത്നിയുെട
േപരു്. ശാമുേമേനാനു പല ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു.
അവരിൽ പ്രമുഖന്മാർ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാെന്റ
അനുജൻ ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാനും തെന്റ അനുജൻ വര
വൂർ നാരായണേമേനാനുമായിരുന്നു.

കൃതികൾ
മുൻപിലെത്ത ഖണ്ഡികയിൽ നിർേദ്ദശിച്ച (1) കൃഷ്ണാവി
വാഹശതകം, (2) അത്ഭുതരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു്, (3)
ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം കിളിപ്പാട്ടു്, (4) ത്രിപുരാരഹസ്യം കി
ളിപ്പാട്ടു് എന്നിവയ്ക്കുപുറേമ, ശാമുേമേനാൻ (5) ശ്രുതിഗീത
കിളിപ്പാട്ടു്, (6) കുേചലവൃത്തം (എട്ടുവൃത്തം) ൈകെകാട്ടി
ക്കളിപ്പാട്ടു്, (7) േദവീസ്തവം (കാളിയാക്കു്), (8) ശിവപാദാ
ദി േകശാന്തസ്തവം ഭാഷ, (9) ശങ്കരവിജയം കിളിപ്പാട്ടു്
(1085-88), (10) രാജേയാഗം-നക്ഷത്രമാല (1092), (11)
േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു് (1093-94), (12) ശ്രീരാമവർ
മ്മ വിജയം ഭാഷാഗാനം (1094), (13) ഭാഷാമൃച്ഛകടികം
(1096) എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (14) കടത്തനാട്ടു്
ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു ഭാരതമ
ഞ്ജരിയിെല ശാന്തിപർവവും അേദ്ദഹം പരിഭാഷെപ്പടു
ത്തി. (15) ശ്രീകൃഷ്ണ ൈചതന്യസ്വാമികൾ എന്ന േപരിൽ
ൈചതന്യെന്റ ചരിത്രം ഗദ്യരൂപത്തിൽ 1092-ൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. പദ്യംേപാെല ഗദ്യവും എഴുതുവാൻ അേദ്ദഹം
പരിചയിച്ചിരുന്നു. വിവിധ വൃത്തങ്ങളിൽ നൂെറ്റാന്നു പദ്യ
ങ്ങളടങ്ങിയ കൃഷ്ണാവിവാഹശതകം 17-ാമെത്ത വയ
സ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൃതിയാെണന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
വയഃക്രമമനുസരിച്ചുള്ള വാസന അതിൽ പ്രതിഫലിക്കു
ന്നുണ്ടു്.
“കാരുണ്യേത്താടുമേപ്പാൾ മുരഹരനവേരാ–
േടാതിനാെനെന്റ ഭക്ത–

ന്മാരായ് േമവുന്ന നിങ്ങൾെക്കാരു കുറവുെമാേര–
ടത്തുമുണ്ടാകയില്ല;
പാരാേതയിന്നി േവണ്ടുന്നതുമഴെകാടു െച–
യ്തീടുവിൻ നിങ്ങെളല്ലാ
േനരത്തും കൂെടയുെണ്ടന്നറിയുക ഭവതാം
ഞാനതിന്നില്ല േഭദം.”

എന്നതു് അതിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്. ആ പുസ്തകെത്ത
നിരൂപണം െചയ്ത വിദ്യാവിേനാദിനീ പത്രാധിപർ “െച
റുപ്പക്കാരനായ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് ഒരു കാലത്തു
നല്ല കവിയായിത്തീരും” എന്നഭിപ്രായെപ്പട്ടതു െതറ്റിയി
ല്ല. 1094-ൽ മദിരാശിയിൽവച്ചു തീെപ്പട്ട െകാച്ചി മഹാ
രാജാവു കുണ്ടൂരിെനയും മറ്റുെമന്നേപാെല അേദ്ദഹെത്ത
യും ‘കവിതിലകൻ’ എന്ന സ്ഥാനം നല്കി ബഹുമാനിച്ചു.
ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഏകാദശസ്സന്ധത്തിലുള്ള ശ്രുതിഗീത
അതിനുമുൻപു് ആരും കിളിപ്പാട്ടായി തർജ്ജമ െചയ്തിരു
ന്നില്ല. ആ വിവർത്തനം എഴുതിയതു ഭാരത വിലാസം
അച്ചുക്കൂടം ഉടമസ്ഥനായ മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞുവറി
യതിനുേവണ്ടിയാണു്. ചിറ്റൂർ ഭഗവതിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു
േസ്ത്രാത്രമാണു് കാളിയാർക്കു്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കൃ
തി എഴുവത്തു നാണുക്കുട്ടിേമേനാനും എഴുതിയതായി
നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ശങ്കരവിജയം തർജ്ജമ െചയ്തതു
െതങ്കുറിശ്ശി ജസ്റ്റിസ് ശങ്കരൻനായർ വായനശാലയു
െട കാര്യദർശിയായ വി.ഒ.എം. മാധവമന്നാടിയാരുെട
അേപക്ഷയനുസരിച്ചാണു്. ആ തർജ്ജമയ്ക്കു, മാധവാചാ
ര്യരുേടെതന്നു ചില പഴമക്കാർ വിശ്വസിച്ചുേപാരുന്ന
ശങ്കരവിജയമഹാകാവ്യേത്തയും ചിദ്വിലാസയതിയുെട
ശങ്കരവിജയേത്തയുമാണു് കവി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്. ആ വസ്തുത അേദ്ദഹംതെന്ന ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ
ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“മാധവാചാര്യനും ശ്രീചിദ്വിലാസനാം

സാധുവും േലാകരിൽക്കൂടും കൃപെയാടും
േവദാന്തേദശികൻതൻകഥ െചാല്ലിനാർ;
സാദരം ഞാനതു രണ്ടും സമീക്ഷിച്ചു
പാവനമായുള്ള േദശികവൃത്താന്ത–
മീവണ്ണമിന്നഗ്ഗുരുകടാക്ഷത്തിനാൽ
ഭാഷയായ്െച്ചാല്ലിേനൻ……”

ശ്രീരാമവർമ്മവിജയം മദിരാശിയിൽനിന്നു തീെപ്പട്ട
െകാച്ചി വലിയതമ്പുരാെനപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്.
മൃച്ഛകടികം തർജ്ജമെചയ്തതു കവിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുജനും കൂടിയാെണങ്കിലും അതിെല ഗദ്യാംശവും
ഏതാനും പദ്യങ്ങളും മാത്രേമ അനുജേന്റതായി ഉള്ളു.
ത്രിപുരാരഹസ്യം ഭാഷെപ്പടുത്തിയതു പ്രസിദ്ധ സാഹി
ത്യേപാഷകനായ റ്റി.െക. കൃഷ്ണേമേനാെന്റ ആവശ്യപ്ര
കാരമാണു്. ശാമുേമേനാെന്റ കവിത അത്ഭുതരാമായ
ണം എഴുതിയ കാലത്തുതെന്ന ആകർഷകമായിരുന്നു.
ആ ആകർഷകത കാലം െചല്ലുേന്താറും ഒന്നിെനാന്നു്
അഭിവൃദ്ധിെയ പ്രാപിച്ചുവന്നു. േവദാന്തവിഷയകങ്ങ
ളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാഷെപ്പടുത്തുന്നതിൽ അേദ്ദഹം പ്ര
ദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാടവം അന്യകവികൾക്കു വളെര വി
രളമാേയ ൈകവന്നിട്ടുള്ളു. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന അത്ര
മാത്രം വിജയപൂർവമായി അനുഗമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവി
േവെറ ഉെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ബൃഹൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വി
വർത്തനത്തിനായി തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിലും അവെയ
മേനാേമാഹനമായ ൈശലിയിൽ തർജ്ജമ െചയ്യുന്നതി
ലും അേദ്ദഹം തെന്റ ആസ്തികത്വേത്തയും ഔചിത്യേബാ
ധേത്തയും േക്ലശസഹിഷ്ണുതേയയും ൈവദുഷ്യസമ്മിളി
തമായ വാസനാൈവഭവേത്തയും പേദപേദ പ്രകാശി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു് ഈ വസ്തുത
െവളിെപ്പടുത്താം.

ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം
ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠത്തിൽ ൈവരാഗ്യപ്രകരണം, മുമുക്ഷു
പ്രകരണം, ഉൽപത്തിപ്രകരണം, സ്ഥിതി പ്രകരണം,
ഉപശമപ്രകരണം, നിർവാണപ്രകരണം എന്നിങ്ങെന
ആറു പ്രകരണങ്ങളും നാല്പത്താറു സർഗ്ഗങ്ങളും അടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു. ശാമുേമേനാെന്റ അതിപ്രധാനമായ ഒരു
കൃതിയാണിതു്. ആ കൃതി ദാേമാദരൻകർത്താവും തർ
ജ്ജമ െചയ്തിട്ടുള്ളതായി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
അതിെനക്കാൾ ഹൃദ്യമാണു് ശാമുേമേനാെന്റ ഭാഷാനു
വാദം. മൂലഗ്രന്ഥം ഒരു ശാസ്ത്രമാെണങ്കിലും ഉത്തേമാ
ത്തമമായ കാവ്യമാണു്. താെഴേച്ചർക്കുന്ന ഈരടികൾ
പരിേശാധിക്കുക.
“ഏറിയ സംവത്സരമീവണ്ണം കഴിയുേമ്പാൾ

താരുണ്യം െപാട്ടക്കുളത്തിങ്കെലജ്ജലംേപാേല
േപാകുെമന്നതു നൂനം; വന്നീടും മരണവും
പാകംവന്നുള്ള ഫലം വീണീടുന്നതുേപാേല.
സരസീരുഹത്തിങ്കൽ നീഹാരെമന്നേപാേല
ജരയും വന്നുകൂടുമില്ല സംശയേമതും.
സതതം േപാകുന്നതുണ്ടായുസ്സു പാർത്തുകണ്ടാ–
ലുദകം കരതലത്തിങ്കൽനിെന്നന്നേപാേല.
തഴേച്ചറ്റവും വളർന്നീടുന്നു തൃഷ്ണമാത്രം
മഴക്കാലത്തിൽച്ചൂരവള്ളിെയന്നതുേപാേല.
വില്ലിങ്കൽനിന്നു വിട്ട ബാണെമന്നതുേപാേല
െചാല്ലാർന്ന സുഖങ്ങളുേമാടിേപ്പായീടുന്നിതു.
വാഴയ്ക്കു ഭവിയ്ക്കുന്ന ഗർഭെമന്നതുേപാേല
പാഴാകും വ്യവഹാരേമറ്റവും വിരാഗദം.”

ശ്രുതിഗീത
“നിഗമാർത്ഥെത്തച്ചിന്തിച്ചീടുങ്കിൽച്ചില ദിക്കിൽ

മഘവാവിന്നും മറ്റുേമന്തുന്ന മാഹാത്മ്യെത്ത
പറഞ്ഞീടുന്നതായിേത്താന്നുന്നുണ്ടിതു തമ്മിൽ
വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ലേല്ലാ െതല്ലുേപാലും.
കാണെപ്പടുന്നെതല്ലാം ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായി
വാണുെകാണ്ടീടുെന്നാരു നിന്തിരുവടിയേത്ര.
എന്നുള്ളതറിഞ്ഞീടാം സർവവും മറഞ്ഞാലും
നന്നായ് നിൻതിരുവടി േശഷിക്കുന്നതുമൂലം.
മണ്ണിൽനിന്നുണ്ടായ്വന്നതായുള്ള ഘടാദികൾ
മണ്ണിൽത്താൻ ലയംപ്രാപിച്ചീടുന്നിെതന്നേപാേല
അല്പവും വികാരമില്ലാത്തതാം ബ്രഹ്മത്തിങ്ക–
ലുൽപ്പത്തിലയങ്ങളുണ്ടാകുന്നിെതല്ലാറ്റിനും.”

ശങ്കരവിജയം
ശങ്കരവിജയത്തിൽ ആെക ഇരുപതധ്യായങ്ങൾ അട
ങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ചുവേട േചർക്കുന്ന വരികൾ എട്ടാമധ്യായ
ത്തിലുള്ളവയാണു്.
“പ്രിയദർശന! േനാക്കൂ നേല്ലാരു ശരത്തിനാ–
ലയി! നിർമ്മലമായുള്ളാകാശം വിളങ്ങുന്നൂ.
ബ്രഹ്മവിദ്യയാേലറ്റം െതളിഞ്ഞു വിളങ്ങീടും
ബ്രഹ്മാൈത്മക്യമാകുന്ന തത്വെമന്നതുേപാെല.
വാരിദങ്ങളും സന്യാസീന്ദ്രരും നല്പാനീയ–
ധാരയുമുപേദശവാരിയും െചാരിഞ്ഞുടൻ
നെല്ലാേരാഷധികൾക്കും കൂെടെച്ചല്ലുന്നവർക്കു–
മുല്ലാസം നല്കിയിേപ്പാൾ ൈസ്വരം സഞ്ചരിക്കുന്നു.
……………………………………
ശ്രീെയാഴിയുന്നതില്ലാ, ഭുവനങ്ങളുണ്ടുള്ളിൽ
നീേയാർക്ക ചക്രമുണ്ടു മത്സ്യകച്ഛപമായി;

ഹരിതൻമൂർത്തിേപാെലയിത്തരങ്ഗിണിയിേപ്പാൾ
പരഹംസൗഘങ്ങളാൽേസ്സവിക്കെപ്പടുന്നിതു.
……………………………………

പൂേരണുഭസ്മേത്താടും പത്രമാം വസ്ത്രേത്താടും
ചാരുപൂെമാട്ടാകുന്ന പാനീയപാത്രേത്താടും
വണ്ടുകളാകും ജപമാലകേളാടുമിന്നി–
ക്കണ്ടിടും മരങ്ങളും സന്യാസിമാരും സമം.”

ആ ഗാനത്തിെല മങ്ഗലാചരണംതെന്ന എത്ര മേനാ
ഹരമായിരിക്കുന്നു!
“ആദിനായകനാനന്ദാത്മകനാത്മാരാമ–
നാദികാരണഭൂതനാശിതാഭീഷ്ടപ്രദൻ
ആദിമധ്യാന്തഹീനനാമ്നായെപ്പാരുളിന്ദ്രാ–
ദ്യാദിേതയാർച്ചിതാംഘ്രിപങ്കജദ്വയൻ ശിവൻ
േവദാന്തേവദ്യനാദ്യനദ്രിജാമേനാഹരൻ
േഖദാന്തം ൈകകൂപ്പുേവാർേക്കകുന്ന കൃപാകരൻ
േമാദിച്ചു മൃഡൻ മഹാേമാഹാദിശത്രുക്കെള–
േച്ഛദിച്ചു നിത്യെമെന്റ േചതസ്സിൽ േദ്യാതിക്കണം:

എന്നിത്തരത്തിലാണു് അതിെന്റ ഗതി.

ത്രിപുരാരഹസ്യം
ദത്താേത്രയമഹർഷിയും ഭാർഗ്ഗവരാമനും തമ്മിലുള്ള
ത്രിപുരാതത്ത്വപ്രതിപാദകമായ സംവാദമാണു് പ്രസ്തു
തകൃതിയിെല പ്രതിപാദ്യം. ഇരുപത്തിരണ്ടധ്യായങ്ങള
ടങ്ങിയ അതിൽ അവശ്യവിേജ്ഞയങ്ങളായ അനവധി
ശ്രീവിദ്യാരഹസ്യങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. ചില വരികൾ
പകർത്തിക്കാണിക്കാം.
“െചറുതും സ്വാത്മഭൂതമാകിയ മഹാസുഖ–
മറിയുന്നേതയില്ല മൂഢന്മാെരാരിക്കലും,

സ്വസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നമാണിെതന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നൂ ഹന്ത! വ്യഞ്ജകവിേഭദത്താൽ.
ദർപ്പണം പ്രതിബിംബഗ്രഹണസമർത്ഥെമ–
ന്നുൾപ്പൂവിൽ നന്നായ് േബാധമുണ്ടാകുന്നതുവെര
പ്രതിബിംബാത്മകങ്ങളായ ഭാവങ്ങെളല്ലാം
മതിമൻ! തത്ഭിന്നങ്ങൾതെന്നയാെണേന്ന േതാന്നൂ.
കണ്ണാടിയാണിെതന്നും പ്രതിബിംബങ്ങളാണി–
െതന്നുമുെള്ളാരു േഭദമുണ്ടായിവന്നാൽപ്പിെന്ന
മുന്നം കണ്ടതുേപാെല കണ്ടാലും പ്രതിബിംബം
കണ്ണാടിതന്നിൽനിന്നു ഭിന്നമാേയ്ത്താന്നിേല്ലതും.”

മൂച്ഛകടികം
മൃച്ഛകടികത്തിെന്റ തർജ്ജമയിൽനിന്നു ശാമുേമേനാ
നു ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾേപാെല സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളും
അധീനങ്ങളായിരുന്നുെവന്നു കാണാം. ഗ്രന്ഥകാരൻ
സംസ്കൃത വൃത്തങ്ങൾക്കു പകരം അേനകം ഭാഗങ്ങളിൽ
ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് ൈകകാര്യം െചയ്യു
ന്നെതെന്നാരു പുതുമ ആ തർജ്ജമയിൽ വരുത്തീട്ടുണ്ടു്.
രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു കാണിക്കാം.
“നാരീരത്നം െചറുപ്പം നഗരമതിനു നൽ–

ഭൂഷണം േവശ്യ കുറ്റം
തീെരെച്ചയ്യാെത വാഴുന്നവളരിയ കുല–
സ്ത്രീസമം േപ്രമമുേള്ളാൾ
ആേരാർക്കും െകാല്ലുവാനിസ്സുമുഖിെയയഹമി–
ന്നിക്കടുംകയ്യു െചയ്താൽ
േനരിട്ടീടും മഹാപാതകതടിനി കട–
ന്നീടുവാൻ േതാണിയുേണ്ടാ?”
“ബന്ധെപ്പട്ടവളല്ല ഞാനിതുവരേയ്ക്കെതാന്നുെകാണ്ടും നിന–
െക്കന്തിന്നിഗ്ഘനസിംഹനാദകഠിനധ്വാനം മുഴക്കുന്നു നീ?

കാന്തൻ കാത്തു വസിച്ചിടുന്നിതവിേടയ്ക്കാെണെന്റ
േപാക്കിെപ്പാെളൻ–
പന്ഥാവിമ്മഴയിൽത്തടുപ്പതു
െപരുത്തന്യായമാേണാർക്കണം.”
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5 െചറുേശ്ശരി ചാത്തുേമേനാൻ
(1038–1141)

ജീവിതചരിത്രം
ചാത്തുേമേനാൻ െകാച്ചി ചിറ്റൂർത്താലൂക്കിൽ തത്തമ
ങ്ഗലം െചറുേശ്ശരിവീട്ടിൽ വള്ളിയമ്മയുേടയും പാല
ക്കാട്ടു പള്ളത്തീരി മുള്ളത്തുവീട്ടിൽ ചാമുനായരുേടയും
പുത്രനായി 1038-ാണ്ടു കുംഭമാസെത്ത ചതയംനക്ഷ
ത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേശഷം
പാലക്കാട്ടു െകാടുവായൂരിൽ കണിയാൻ േപപ്പഞ്ചുപ്പണി
ക്കരുെട അടുക്കൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ചില ഉപരികാവ്യ
ങ്ങളും േജ്യാതിഷവും പഠിച്ചു. കുത്തനൂരിെല ഒരു ശാസ്ത്രി
ബ്രാഹ്മണനാണു് നാടകാലങ്കാരങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചതു്.
ഇരുപത്തഞ്ചാമെത്ത വയസ്സിനകം ഒരു നല്ല വ്യുൽപ്പ
ന്നെനന്നും ൈദവജ്ഞെനന്നുമുള്ള േപർ സമ്പാദിച്ചു.
പിന്നീടു സ്വേദശത്തിൽ ഒരു നാെട്ടഴുത്തുപള്ളി സ്ഥാ
പിച്ചു. ആ വഴിക്കു ചാത്തുഎഴുത്തച്ഛെനന്നാണു് അേദ്ദ
ഹെത്ത സമീപസ്ഥന്മാർ വിളിച്ചുവന്നതു്. ബാല്യത്തിൽ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖം ധാരാളം അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നുെവങ്കിലും
തദനന്തരം േജ്യാതിഷവൃത്തിെകാണ്ടു് അതു പരിഹരി
ച്ചു. തത്തമങ്ഗലത്തു േചാണാട്ടുവീട്ടിൽ കുഞ്ചിയമ്മെയ
വിവാഹംെചയ്തു. 1114-ാണ്ടു കുംഭമാസം 4-ആംതിയ്യതി
പരഗതിെയപ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രന്മാരാണു്
സാഹിത്യേലാകത്തിൽ പ്രസിദ്ധന്മാരായ തത്തമങ്ഗ
ലം എം. നേടശേമേനാൻ ബി.ഏ.യും, എം. സുന്ദേരശ
േമേനാൻ എം. ഏ.യും.

കൃതികൾ
ചാത്തേമേനാൻ വളെര കൃതികൾ എഴുതീട്ടില്ല. എന്നാൽ
േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ തർജ്ജമ െചയ്തു്
ഒരു വിശിഷ്ടകവി എന്നു വിഖ്യാതി േനടുകയും ചിറ്റൂർത്താ
ലൂക്കിനു തദ്വിഷയകമായുള്ള പാരമ്പര്യം അഭിനന്ദനീ
യമായ വിധത്തിൽ പുലർത്തുകയുംെചയ്തു. ആ പുരാണ
ത്തിെല ആദ്യെത്ത ആറു സ്കന്ധങ്ങൾ 1082-ാണ്ടും ഒടുവി
ലെത്ത ആറു സ്കന്ധങ്ങൾ 1111-ാണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അതുകൂടാെത 1068-ൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രപുരാണം കിളിപ്പാ
ട്ടും 1082-ൽ ചന്ദ്രമതീസ്വയംവരം ഒൻപതുവൃത്തം ൈക
െകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും ഉണ്ടാക്കി അച്ചടിപ്പിച്ചു. രണ്ടിേലയും
വിഷയം ഒന്നുതെന്ന. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥായിയായ
യശസ്സിനു് അവലംബം േദവീഭാഗവതമാണു്. ശങ്കരനാ
ഥേജ്യാത്സ്യനും ആറ്റുകാൽ ശങ്കരപ്പിള്ളയുംകൂടി രചിച്ച
കിളിപ്പാട്ടിെന അേപക്ഷിച്ചു് അതു വളെര നന്നായിട്ടു
െണ്ടന്നു പറയണം. 1069-ാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അേദ്ദഹം ആ
മഹാവ്യവസായം ആരംഭിച്ചതു്. 1075-ൽ വിേനാദമാ
ലിയ നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന റ്റി. പി. അനന്തനാരായ
ണയ്യർ ആദ്യെത്ത മൂന്നു സ്കന്ധങ്ങൾ ആ മാസികയിൽ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. പിന്നീടാണു് ആദ്യെത്ത ആറു സ്കന്ധ
ങ്ങൾ മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞുവറീതു ഭാരതവിലാസം
അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു് അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. കാക്കക്കുറിശ്ശി
യിെല ശിവനായിരുന്നു കവിയുെട കുലേദവത. ആ േദ
വെന അേദ്ദഹം പ്രാരംഭത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. അന
ന്തനാരായണയ്യർ നല്കിയ ഉേത്തജനേത്തയും താെഴ
കാണുന്ന വിധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
“െകാല്ലെമാരായിരത്തിമുപ്പെത്താൻപതിൽ വന്ന

െചാല്ലാർന്ന മകരെമന്നുെള്ളാരു മാസത്തിങ്കൽ
സ്വർഗ്ഗാേരാഹണമായ മാടഭൂപതി സർവ–
സൽഗുണനിധി വിദ്യാവിനയജലനിധി
വിമലാശയൻ കാമകമനീയാങ്ഗൻ ധീരൻ
കമലാകാന്തപാദഭക്തിമാനതിധീമാൻ
നാടു പാലിക്കുംകാലം ഭൂപസർവാധികാര–
േമാടും വാെണാരു പരേമശ്വരനാമാ ദ്വിജൻ
പണ്ടു െചെയ്താരു പുണ്യസഞ്ചയം പുത്രരൂപ–
മാണ്ടിഹ വന്നു ജനിെച്ചന്നു േതാന്നീടുംവണ്ണം
വിദ്യയും വിനയവും രൂപവുമൗദാര്യവും
ഹൃദ്യമാം സത്സംഗവും സമ്പത്തുമിവ േചർന്നു
വാണീടുമനന്തനാരായണെനന്നു േപരാം
േക്ഷാണീേദേവന്ദ്രൻതെന്റ േപ്രരണെകാണ്ടിന്നു ഞാൻ
വിദ്യാപാടവെമാട്ടുമിെല്ലന്നാകിലും ബ്രഹ്മ–
വിദ്യയായ് വിളങ്ങുന്ന േദവിതൻ ചരിത്രെത്ത
ഭാഷാഗാനത്തിലാക്കിത്തീർക്കുവാനാരംഭിേച്ചൻ;
ദൂഷണംെചയ്തീടുകയില്ലേല്ലാ വിദ്വജ്ജനം.
േദാൈഷകദൃഷ്ടികളാം ദുർജ്ജനം െചയ്യും ദൂഷ്യ–
ഭാഷണത്തിങ്കൽ ഭയമിെല്ലനിക്കല്പംേപാലും.”

ചാത്തുേമേനാെന്റ കവിതാരീതി ഈ ഈരടികളിൽനി
ന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാെണങ്കിലും ചില വരികൾകൂടി
ഉദ്ധരിച്ചു് അതിെന്റ സാമഞ്ജസ്യം സ്പഷ്ടമാക്കാം.
“ഒരുനാളിന്ദ്രജിതനാേയാരു മഹാബലി

ഖരരൂപവും പൂണ്ടു ശൂന്യമന്ദിരം തന്നിൽ
നില്ക്കുന്നേനരമമരാധിനായകൻ കണ്ടു
ധിക്കരിച്ചവൻതെന്നത്താഡിച്ചു േചാദിച്ചിതു.
അത്യന്തനിന്ദ്യമായ ഗർദ്ദഭരൂപം ധരി–
ച്ചത്ര നീ വസിക്കുവാെനെന്താരു മൂലം െചാല്ക?
സർവേലാകങ്ങെളയും കീഴാക്കിയിരുേന്നാരു
പൂർവേദവാഗ്രഗണ്യനേല്ലാ നീ മഹാമേത!
താണതായുള്ള ഖരരൂപം പൂണ്ടിരിക്കുവാൻ
നാണമില്ലേയാ നിനക്കസുരകുേലശ്വര!
ഇങ്ങെന ശക്രൻ െചാന്ന വചനം േകട്ടു ൈദത്യ–
പുംഗവനായ മഹാബലിയുമുരെചയ്തു.
ഇതിെലെന്താരു േഖദമുള്ളതു ശചീപേത!
വിധിതൻ ഗതിയാർക്കു തടുത്തുകൂടുന്നതും?
മത്സ്യകൂർമ്മാദിരൂപം വിഷ്ണു പൂണ്ടതുേപാെല
കുത്സിതഖരരൂപം ധരിേച്ചൻ കാലേയാഗാൽ.
ബ്രഹ്മഹത്യയാൽ നീയും പീഡിതനായി മുന്ന–
മംബുജപത്രത്തിങ്കെലാളിച്ചു വാണേപാെല;
ഇന്നു ഞാൻ ഖരരൂപം ധരിച്ചു വാഴുന്നിതു
വൃന്ദാരേകശ! ൈദവാധീനനായുള്ളവന്നു
സുഖെമേന്താന്നുള്ളതും ദുഃഖെമേന്താന്നുള്ളതും?
സകലം കാലബലം െകാണ്ടുളവായീടുന്നു.”
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6 ഒടുവിൽ ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാൻ
(1059–1120)

ജീവിതം
ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാൻ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാെന്റ
കനിഷ്ഠസേഹാദരനായി 1059 മിഥുനത്തിൽ െകാച്ചി വട
ക്കാേഞ്ചരിയിൽ ഒടുവിൽഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു. തീയതി
തിട്ടമില്ല. അമ്മെയക്കുറിച്ചു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പിതാവു േകാന്നനാത്തു ശങ്കരേമേനാനായിരുന്നു. ശങ്ക
രൻകുട്ടി ജന്മനാ അന്ധനായിരുന്നു. എങ്കിലും പൂർവജ
ന്മസംസ്കാരം നിമിത്തം അസാധാരണബുദ്ധിശക്തിയും
സാഹിത്യാസക്തിയും ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന പ്രദർശി
പ്പിച്ചുതുടങ്ങി. േജ്യഷ്ഠൻ ഓേരാ പദ്യങ്ങൾ െചാല്ലിെക്കാടു
ത്തു് അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹെത്ത പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. കുഞ്ഞി
ക്കൃഷ്ണേമേനാൻ സംപ്രതിയായി ചിറ്റൂർത്താലൂക്കിേലക്കു
േപായേപ്പാൾ ശങ്കരൻകുട്ടിെയക്കൂടി െകാണ്ടുേപായി
വരവൂർ ശാമുേമേനാെന്റ ശിഷ്യത്വത്തിൽ കാവ്യനാടക
ങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ചു. പാഠെമല്ലാം േകട്ടുപഠിത്തമായി
രുന്നുെവങ്കിലും ശിഷ്യെന്റ േമധാബലംെകാണ്ടു് അെതാ
െക്കയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ശിലാേരഖേപാ
െല പതിഞ്ഞു. ചിറ്റൂർ െവങ്കടരാമശാസ്ത്രികളായിരുന്നു
േജ്യാതിഷം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു്. കല്ക്കിപുരാണത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം േജ്യഷ്ഠേനയും ശാമുേമേനാേനയും താെഴ ഉദ്ധരിക്കു
ന്ന വരികളിൽ വന്ദിക്കുന്നു.
“എത്രേയാ കുട്ടിയായ് ഞാൻ വാണിടും കാലംമുത–
ല്ക്കുൾത്തിങ്ങും സേഹാദരവാത്സല്യംനിമിത്തമായ്
മലയാളത്തിലുള്ള െചറുപദ്യങ്ങേളാേരാ–
ന്നലസാേതാതിത്തന്നും നല്ല വാക്കുരെചയ്തും
അല്പല്പം ഭാഷാജ്ഞാനമിങ്ങുളവാക്കിത്തന്ന
സൽപ്പുമാൻ സർവേലാകസമ്മതൻ സൽക്കവീന്ദ്രൻ
പുരുമാഹാത്മ്യം േചരുമിംഗ്ലീഷിൽ ബി. ഏ.െയന്ന
ബിരുദും ഭാഷതന്നിെലാന്നാം സ്ഥാനവുമാർേന്നാൻ
ഗിരിജാേദവിതന്നിൽസ്സന്തതാർപ്പിതചിത്തൻ
പരിചിൽപ്പരകാര്യതൽപരൻ ശാന്തശീലൻ
എന്നുെട േജ്യഷ്ഠനാകും കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണാഖ്യൻ ധീമാൻ–
തന്നുെട പദപത്മം ഞാനിതാ വണങ്ങുേന്നൻ.
അറിവല്പവുമില്ലാതന്ധനാേയവമുള്ളും
പുറവും തമസ്സാർന്നു മരുവീടുേന്നാെരന്നിൽ
വളരും ദയാപൂർവമല്പെമന്നാലുമുള്ളിൽ
െവളിവുണ്ടാക്കിവയ്പാൻ ശ്രമമാർെന്നാരു ധീമാൻ
ഗുരുകാരുണ്യയുക്തൻ സൽഗുണഗണാലയൻ
വരവൂർ ശാമുേമേനാൻ സർവേലാൈകകമാന്യൻ
പാരിടത്തിങ്കെലാെക്കശ്ശുഭ്രകീർത്തിെയേച്ചർത്ത
സാരജ്ഞൻ കവികുലസത്തമൻ ശുദ്ധശീലൻ
എന്നുെട ഗുരുനാഥൻതന്നുെട പാദങ്ങളി–
ലിന്നിതാ നമസ്കാരം സാഷ്ടാങ്ഗം െചയ്തീടുേന്നൻ.”

രാമശാസ്ത്രി എെന്നാരു ൈദവജ്ഞനായിരുന്നു പിന്നീടു
േജ്യാതിഷം പഠിപ്പിച്ചതു്. അേദ്ദഹേത്തയും പിതാവായ
േകാന്നനാത്തു ശങ്കരേമേനാേനയുംകൂടി കവി ആ കൃതി
യിൽ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടു്. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ െകാടു
ങ്ങല്ലൂർ തഹശീൽദാരായിരുന്ന കാലത്തു് അവിടെത്ത
വലിയ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ അടുക്കൽ അല്പം ശില്പ
ശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു. െകാച്ചിമഹാരാജാവു കവിതിലകൻ
എന്ന സ്ഥാനം സമ്മാനിച്ചു അവിടുന്നും തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവും മാസികേവതനവും നല്കി അനുഗ്രഹിച്ചു.
1120-ാണ്ടു വടക്കാേഞ്ചരിയിൽ സ്വഗൃഹത്തിൽവച്ചു മരി
ച്ചു. എറണാകുളത്തിനടുത്തു് എളങ്കുളം താന്നിക്കൽ ഗൗ
രിക്കുട്ടി അമ്മയായിരുന്നു ഭാര്യ.

കൃതികൾ
ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ (1) സ്കാന്ദപു
രാണം, (2) കല്ക്കിപുരാണം, (3) രാമായണമഞ്ജരി എന്നീ
കിളിപ്പാട്ടുകളാണു്. പതിെനട്ടു പുരാണങ്ങളിൽ വച്ചും
ദീർഘതമമാണു് സ്കാന്ദം. മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ മാേഹശ്വര
ഖണ്ഡം, ൈവഷ്ണവഖണ്ഡം, ബ്രഹ്മഖണ്ഡം, കാശീഖണ്ഡം,
അവന്തീഖണ്ഡം, നാഗരഖണ്ഡം, പ്രഭാസഖണ്ഡം എന്നി
ങ്ങെന ഏഴു ഖണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. കാശീഖണ്ഡാവ
സാനംവെര േമേനാൻ തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ
ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അഞ്ചും ആറും ഖണ്ഡങ്ങൾകൂടി വി
വർത്തനം െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നു ചിലർ പറയുന്നു. ഏതായാ
ലും തർജ്ജമ പൂർത്തിയായിട്ടിെല്ലന്നു തീർച്ചതെന്ന. ഈ
അസാധ്യകല്പമായ–കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ മഹാഭ
രതവിവർകത്തനംേപാെല കരുേതണ്ട–ഒരു സാഹി
ത്യപ്രവർത്തനത്തിൽ നയനവികലനായ ഒരു കവി
ഏർെപ്പട്ടു എന്നും ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ബഹുദൂരം സഞ്ചരി
ച്ചു എന്നുമുള്ള വസ്തുത േകരളത്തിന്നു തികച്ചും അഭിമാ
നേഹതുകമാണു്. ശാമുേമേനാെന്റ കിളിപ്പാട്ടുകേളാടു
തുല്യമായ മാധുര്യം അതിനു മുണ്ടു്. ഒരു ഭാഗം ചുവേട
പകർത്തുന്നു.
“ഇന്ദ്രേസനജൻതാനും േസ്നഹിതന്മാരും കൂടി–

െച്ചന്നഥ കളിപ്പാനാേയ്ക്കറിനാർ േതാന്നിതന്നിൽ.
പാട്ടുകൾ പാടിെക്കാണ്ടു ൈകവർത്തവീരന്മാരും
കൂട്ടമായ്ത്തുഴഞ്ഞിതു േതാണിെയഗ്ഗതഭയം.
നദിതൻ മധ്യത്തിങ്കൽേത്താണിയുെമത്തീടേവ
പതിവില്ലാത്തമട്ടിലുണ്ടായീ െകാടുങ്കാറ്റും.
കാറിനാലിരുണ്ടിതു വല്ലാെത നഭഃസ്ഥലം
പാരമായുണ്ടായ്വന്നിേതാളവും കാളിന്ദിയിൽ.
േതാണിയുമഗാധമാം ചുഴിയിൽെപ്പട്ടു കഷ്ടം
കാണികൾ കണ്ടുനിെല്ക്കെപ്പെട്ടന്നു മുങ്ങിേപ്പായീ.
ചത്തിതു ചിലർ മുങ്ങിത്തൽക്ഷണം, നക്രഗ്രസ്ത–
ഗാത്രരായ് ഭവിച്ചിതു കഷ്ടേമ ചിലെരല്ലാം.
മുങ്ങിയ ചില ഭൂപപുത്രന്മാരുെട േദഹ–
െമങ്ങുേമ കണ്ടതില്ല സങ്കടെമേന്ന േവണ്ടു.”

മറ്റു കൃതികളും അപൂർണ്ണങ്ങളാണു്. കല്ക്കിപുരാണം പതി
െനട്ടു് ഉപപുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. അതു ചിറ്റൂരിൽെവ
ച്ചു് എഴുതി. ശാമുേമേനാൻ ശങ്കരവിജയവും ശങ്കരൻകു
ട്ടിേമേനാൻ കല്ക്കിപുരാണവും പൂർത്തിയാക്കിയതു് ഒേര
ദിവസമാെണന്നുള്ളതു് രണ്ടു കൃതികളിലും കാണുന്ന
“േമാഹമിെന്നല്ലാം ദയാ-” എന്ന കലിവാക്യത്തിൽ
നിന്നു നാം അറിയുന്നു. അതു് 1086-ാമാണ്ടു മകരം 1ആംനുയാണു്. അന്നുതെന്ന ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാെന്റ
കവനകലാപാടവും അത്യുച്ചമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േനാ
ക്കുക. കളകാഞ്ചിയിലുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചില ഈര
ടികൾ.
“നിജമനസി പലതുമിതി കരുതിയഴലുൾെക്കാണ്ടു

നില്ക്കുന്ന പത്മതൻ ചിന്തിതം സർവ്വവും
തരെമാടതുെപാഴുതു സുരവരസഹജനീശ്വരൻ
സ്ഥാവരജങ്ഗമരൂപൻ ധരിക്കയാൽ
തിരുമനസി വളരുെമാരു കൃപെയാടുെമഴുേന്നറ്റു
തൃക്കണ്ണയിച്ചിതു കാന്തയാം പത്മയിൽ.
മധുമഥനനികടഭുവി മരുവുെമാരു മാനിനീ–
മാണിക്യമായുള്ള പൂമകൾേപാെലയും
നിഖിലജനനികരഹൃദി നിരവധികേമാഹങ്ങൾ
നിത്യവും േചർക്കും മഹാമായേപാെലയും
കളിചിതറുമണിവദനമതു െചറുതു താഴ്ത്തിയു–
േമാമൽക്കടാക്ഷങ്ങൾ തൂമയിൽത്തൂകിയും
വരതരുണിമണികൾ നിജസഖികെളാടു കൂടേവ
വന്നുനിന്നീടുന്ന േദവിെയക്കണ്ടുടൻ
കമലശരകടുകദനദഹനകലിതാശയൻ
കല്ക്കിയാം േദവൻ കഥിച്ചിതു ഭങ്ഗിയിൽ.”

േക്ഷേമന്ദ്രമഹാകവി രാമായണമഞ്ജരിെയന്നും ഭാരത
മഞ്ജരിെയന്നും ബൃഹൽകഥാമഞ്ജരിെയന്നും മൂന്നു സു
ധാമധുരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ
ശൃംഗാരപ്രധാനമായ ബൃഹൽകഥാമഞ്ജരി ഏതൽക്കാ
ലപര്യന്തം ആരും ഭാഷെപ്പടുത്തീട്ടില്ല. ഭാരതമഞ്ജരി
പല കവികെളയുംെകാണ്ടു കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്ത
മ്പുരാൻ തർജ്ജമെചയ്യിച്ച വിവരം മുൻപു പ്രസ്തുതാവിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. മെറ്റാരു ഭാഷാേപാഷകനും പുസ്തകപ്രസാധക
നുമായ േതാമേസ്പാൾ ബി.എ. ശങ്കരൻകുട്ടി േമേനാെന
െക്കാണ്ടു രാമായണമഞ്ജരിയും വിവർത്തനം െചയ്യിച്ചു.
അതിൽനിന്നുകൂടി ചില വരികൾ പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. താടകാവധമാണു് പ്രകൃതം.
“പുഷ്കലാവർത്തേമഘജാലങ്ങളനവധി–
യുൽക്കടാരവേത്താടുംകൂടേവ കല്പാന്തത്തിൽ
ഒന്നിച്ചുകൂടുേന്നരം േലാകത്തിലാകപ്പാെട
േചർന്നിടും ഭയങ്കരവൻതമസ്സിെനക്കാളും
ഭീകരച്ഛവി പൂണ്ടതായിടുമുടൽ പൂണ്ടു
േലാകഭീഷണകരാേളാഗ്രമാം നാവും നീട്ടി
േകാപപാവകജ്വാല ചിന്നിടും മുഖമാർന്നു
വാപിളർന്നടുത്തിതു താടക സാട്ടഹാസം.
േനരിട്ടു വന്നീടുന്ന നീലമാമലെയന്നാ–
യാരുേമ ശങ്കിച്ചീടും രാക്ഷസിതെന്നക്കണ്ടാൽ.
ദീർഘമാെയല്ലാടത്തും വ്യാപിച്ചുനിന്നീടുന്ന
തൽക്കരദ്വിതീയങ്ങളാകിയ വൃക്ഷങ്ങെള
കാണ്കിേലാ കാലൻതെന്റ യാത്രയ്ക്കു േതാരണങ്ങൾ
സംഘടിപ്പിപ്പാൻ നാട്ടും സ്തംഭങ്ങെളന്നു േതാന്നും.”

അന്നെത്ത ഭാഷാഗാനങ്ങളിൽ ചില നല്ല വ്യുൽപന്ന
ന്മാരുെട കൃതികളിൽേപ്പാലും ചില സ്ഖലിതങ്ങൾ കാ
ണാവുന്നതാണു്. ആകപ്പാെട നമ്മുെട കവിക്കു കിളിപ്പാ
ട്ടു് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് അസുലഭമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു
െവന്നു് ആർക്കും സമ്മതിക്കാെത നിർവാഹമില്ല.

ഒരു മുക്തകം
അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം നമ്മുെട കവി ഒരിക്കൽ ഗു
രുവായൂരപ്പെന െതാഴാൻ േപായ അവസരത്തിൽ നട
യിൽനിന്നു െപെട്ടന്നുണ്ടാക്കി െചാല്ലിയതാണു്.
“പക്ഷിേശ്രഷ്ഠധ്വജ! ശ്രീരമണ! നവശിലാ–
വിഗ്രഹം കാണുവാനു–
ള്ളക്ഷിദ്വന്ദ്വം മുഖാലംകൃതമതു ലഭിയാ–
ഞ്ഞല്ലലില്ലല്പവും േമ;
സാക്ഷിത്വം സർവേലാകത്തിനുമുടയ ഭവ–
ഭ്രൂപമക്ഷാമേതജ–

സ്സീക്ഷിപ്പാൻ ജ്ഞാനേനത്രം തരിലതു മതി േമ
മാരുതാഗാരനാഥ!”

സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ ദ്രുതകവനത്തിനും അേദ്ദഹത്തി
നു പാടവമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പല അവസരങ്ങളിലും
െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാെനപ്പറ്റി കാത്തു
ള്ളിൽ അച്യുതേമേനാൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഛായാേശ്ലാകം
കൂടി ചുവേട േചർക്കാം.
“നീലക്കണ്ണട നിത്യെവള്ളവസനം രുദ്രാക്ഷമാല്യം സദാ

പാലഞ്ചുംെമാഴി പുസ്തകം പലതരം ഭസ്മക്കുറിപ്പാടുകൾ
േകാലത്തിൻവടിവാ മുടിപ്രഭ ജപംെതാട്ടുള്ള
േകാെപ്പാെക്കയീ
ശ്രീലെന്നാത്തവതെന്ന തൻെമതിയടിേജ്ജാടും സദാ
േചർച്ചയാം.”
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7 നാലുെകട്ടിൽ കൃഷ്ണേമേനാൻ
(1033–1102)

ചരിത്രം
കൃശ്ണേമേനാൻ പ്രസിദ്ധമായ തൃശ്ശൂർ വടേക്കക്കുറു
പ്പത്തു തറവാട്ടിെല ഒരു ശാഖയായ നാലുെകട്ടുവീട്ടിൽ
1033-ാണ്ടു േമടമാസം ഉത്രാടംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.
മാതാവു നാരായണിയമ്മയും പിതാവു െവള്ളാരപ്പള്ളി
അച്യുതൻനമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവി
ലകത്തു സംഗീതാധ്യാപികയായിരുന്നു നാരായണിയ
മ്മ. തൃശ്ശൂർ െകാമരത്തു് അമ്മുണ്ണിേമേനാൻ സംസ്കൃതം
അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അമ്മുണ്ണിേമേനാൻ നല്ല ആലങ്കാരികനും
ൈദവജ്ഞനും വടക്കുംനാഥേക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം കിളി
പ്പാട്ടിെന്റ പ്രേണതാവുമായിരുന്നു. അമ്പാടി മാധവിയ
മ്മയായിരുന്നു പത്നി. 1102-ാണ്ടു മകരമാസം 16-ാം൹
മരിച്ചു.

കൃതികൾ
കൃഷ്ണേമേനാൻ (1) േമല്പുത്തൂർഭട്ടതിരിയുെട നാരായണീ
യവും, (2) കാളികാപുരാണവും കിളിപ്പാട്ടായി തർമ്മജ
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. (3) രാമായണം എന്ന േപരിൽ ഒരു നാടക
വും എഴുതിയതായി അറിയാം. കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക
ആസ്വാദ്യതയില്ല. ഭാഷാനാരായണീയത്തിൽ നിന്നുമാ
ത്രം ചില വരികൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.
“നാരായണെന്റ കഥ കീർത്തനം െചയ്കമൂലം

നാരായണാഖ്യൻ കവിയാെയാരാരണന്നേപ്പാൾ
പ്രത്യക്ഷമായിപ്പുേരാഭാഗത്തിൽക്കാണായ്വന്നു–
ള്ളക്ഷയാനന്ദനീലേമഘശ്യാമളരൂപം
േകശാദിപാദംവെര വർണ്ണിച്ചുെള്ളാരു കഥ
േലശവും ചുരുക്കാെത െചാല്ലുവാൻ ശ്രമിപ്പുതിൽ
േക്ലശെമാന്നുേമ മമ സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ
േകശവനായ ഗുരുവായുനാഥെന്റ പാദം
ആശയം തന്നിൽ ശ്രദ്ധേയാടു ഞാനുറപ്പിച്ചു
േപശൂവാൻ തുടങ്ങുന്നു; േകട്ടാലും സജ്ജനങ്ങൾ.”
“ഇപ്രകാരം േഗാപനാരിമാർേക്കവർക്കു–

മുൾപ്രേമാദം ജനിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു ഭവാൾ
വാണരുളും നാളിേലകദാ നന്ദാദി–
േഗാപെരാന്നിച്ചുെചന്നംബികാകാനനം
തന്നിലുള്ളംബികാകാമുകേക്ഷത്രത്തി–
ലന്നു നല്ലുത്സവദർശനാനന്തരം
തത്ര കിടന്നുറങ്ങുേമ്പാൾ പിതൃപാദ–
െമത്രയും കുറ്റനാം പാമ്പു വിഴുങ്ങിനാൻ.”
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8 െകാച്ചി വലിയ ഇക്കഅമ്മത്തമ്പുരാൻ
(1019–1096)

ജനനം
െകാച്ചി മഹാരാജകുടുംബത്തിെല രാജ്ഞിമാരുെട
ൈവദുഷ്യവും, ഭഗവൽഭക്തിയും, സദാചാരനിഷ്ഠയും
സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിൽ ഇക്കുഅമ്മ
ത്തമ്പുരാൻ 1019-ാണ്ടു േമടമാസം 12-ആം തിയ്യതി മക
യിരംനക്ഷത്രത്തിൽ അവതരിച്ചു. അവിടെത്ത മാതാവു്
1055-ാണ്ടു മീനമാസം 2-ആംതിയ്യതി തീെപ്പട്ട കുഞ്ഞ
മ്മത്തമ്പുരാനും, പിതാവു കൂടലാറ്റുപുറത്തു കുഞ്ചുനമ്പൂരി
പ്പാടുമായിരുന്നു. അവരുെട ദ്വിതീയപുത്രിയാണു് ഇക്ക
അമ്മത്തമ്പുരാൻ. “ഇക്കു” എന്നതു് ഓമനേപ്പരാണു്.
സംസ്കാരലബ്ധമായ നാമേധയം സുഭദ്ര എന്നായിരുന്നു.
യുദ്ധകാണ്ഡം പാനയുെട ആരംഭത്തിൽ അവിടുന്നു മാ
താവിെന
“മഞ്ജുത്വമുള്ള നിജ വാക്കുകൾെകാണ്ടു േലാക–

രഞ്ജിപ്പു േചർത്തധികവിശ്രുതയായ്ച്ചരിച്ച
കുഞ്ഞമ്മരാജ്ഞി” എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
നമ്മുെട കവയിത്രിയുെട പ്രഥമഗുരു മൂഴിക്കുളത്തു കുഞ്ഞു
ണ്ണിനമ്പിയാരായിരുന്നു. പിന്നീടു തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവി
ലകത്തു പള്ളിവായനയ്ക്കായി വരുത്തിയിരുന്ന പണ്ഡിത
വേരണ്യനായ പാലപ്പുറത്തു പുതിേയടത്തു േഗാവിന്ദൻന
മ്പിയേരാടു നാടകാലങ്കാരങ്ങളും, തദനന്തരം പടുേതാൾ
വിദ്വാൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല അടുക്കൽനിന്നു തർക്കസംഗ്ര
ഹവും, എടപ്പലത്തു നമ്പൂരിേയാടു ശിഷ്യെപ്പട്ടു വ്യാകര
ണവും പഠിച്ചു. വ്യാകരണമാണു് മുഖ്യമായി അഭ്യസിച്ച
ശാസ്ത്രം. വിദ്യാഭ്യാസഘട്ടത്തിൽത്തെന്ന വിവാഹവും
നടന്നു. 1032-ാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 1-ആംതിയ്യതി േച
ന്നാസ്സുനമ്പൂരി അവിടെത്ത പരിഗ്രഹിച്ചു. തന്ത്രത്തിനും
മന്ത്രത്തിനും േകൾവിക്േട്ട ആ കുടുംബത്തിെല കുലവിദ്യ
കൾക്കുപുറേമ അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിലും പരിനി
ഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു.

അനന്തരകാലജീവിതം
ഇക്കു അമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ദാമ്പത്യജീവിതം സർവഥാ
ഭാഗ്യപൂർണ്ണമായിരുന്നു. അവിടെത്ത ഒരു പുത്രനാണു്
ഇതിനുമുൻപു െകാച്ചി മഹാരാജസിംഹാസനം അല
ങ്കരിച്ചിരുന്ന മഹാമഹിമശ്രീ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
ബി.ഏ. അവിടെത്ത കനിഷ്ഠസേഹാദരൻ രവിവർമ്മ
ത്തമ്പുരാൻ ബി. ഏ. ബി. എൽ മദിരാശിപ്രവിശ്യയിൽ
ഒരു സബ്ജഡ്ജിയായിരുന്നു െപൻഷൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
തമ്പുരാട്ടിയുെട പുത്രിയായ മങ്കുഅമ്മത്തമ്പുരാൻ ‘തൃപ്പൂ
ണിത്തുറ ഉത്സവം’ എന്ന േപരിൽ ഒരു വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ടാ
ക്കീട്ടുണ്ടു്. ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവി
ലകെത്ത രാജകുമാരിമാെര സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചും,
ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം െചയ്തും, ഭഗവദ്വിഷയക
ങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളും മറ്റും രചിച്ചും ശാന്തയായി, പൂർണ്ണ
ത്രയീശെന്റ ഉപാസനത്തിൽ നിരന്തരം വ്യാപൃതയായി
കാലയാപനം െചയ്തു. ഭാഷാസാഹിത്യെത്ത േപാഷി
പ്പിച്ചിട്ടുള്ള േകരളീയമഹിളകളിൽ സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം
േനാക്കുേമ്പാൾ ആ മഹതി തെന്നയാണു് അഗ്രഗണ്യ.
1096-ാണ്ടു മീനമാസം 7-ആംതിയ്യതിയായിരുന്നു അവിട
െത്ത സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം.

കൃതികൾ
ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ (1) സൗഭദ്രസ്ത
വം, (2) ഭഗവത്യഷ്ടകം, (3) പൂർണ്ണത്രയീശേകശാദിപാ
ദവർണ്ണനം, (4) ശിവേകശാദിപാദവർണ്ണനം, (5) ഭഗവ
തീേകശാദി പാദവർണ്ണനം, (6) വഞ്ചുേളശസ്തവം എന്നീ
ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭാഷയിൽ (7) യുദ്ധകാണ്ഡം പാന, (8) പൂർ
ണ്ണത്രയീശെനപ്പറ്റി ഒരു പാന, (9) ധർമ്മനിർണ്ണയം
പാന, (13) അഷ്ടമിേരാഹിണീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്,
(11) കംസവധം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ, (12) ഭിക്ഷുഗീത ശീ
തങ്കൻതുള്ളൽ, (16) അമൃതാഹരണം പറയൻതുള്ളൽ,
(14) പൂതനാേമാക്ഷം (പതിെനട്ടുവൃത്തം) ൈക െകാട്ടി
ക്കളിപ്പാട്ടു്, (15) തൃണാവർത്തവധം (പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം)
ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (16) അറുപത്തിരണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം, (17) മുപ്പത്ത
ഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങളുള്ള വിശ്വരൂപദർശനം എന്നീ കൃതികളും
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭക്തിമാർഗ്ഗപ്രദർശകങ്ങളായ പ്രസ്തുതവാ
ങ്മയങ്ങളിൽ കവയിത്രി അർത്ഥ കല്പനകൾെകാണ്ടു്
അനുവാചകന്മാെര േക്ലശിപ്പിക്കുന്നില്ല. “അനലംകൃതി
പുനഃ ക്വാപി” എന്ന ലക്ഷണമാണു് അവയ്ക്കു പ്രാേയണ
േയാജിക്കുന്നതു്. ഇവയ്ക്കുപുറേമ അേനകം കീർത്തനങ്ങ
ളും അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

െസൗഭദ്രസ്തവം
ഈ േസ്താത്രത്തിൽ കവയിത്രി ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിെല
പ്രതിപാദ്യം മുഴുവൻ നാല്പതു േശ്ലാകങ്ങളിൽ സംഗ്രഹി
ച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ആരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ടുേപാകും.
ഓേരാ േശ്ലാകവും “പാഹി പൂർണ്ണത്രയീശ” എന്ന വാ
ക്യംെകാണ്ടു് അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കു
ന്നു.
“ഹത്വാ ലങ്കാധിപം യസ്സുതസഹജഭടാ–

മാത്യയുക്തം ച യുേദ്ധ
സീതാമാദായ പൂതാം ജ്വലനപതനതഃ
പുഷ്പകം ചാധിരുഹ്യ
രാജ്യം ഗത്വാഥ പൂൈജ്യർമ്മ നിഭിരഥ കൃത–
സ്വാഭിേഷകസ്സവകീൈയ–
സ്സാർദ്ധം തത്രാവസസ്ത്വം ജനമനുരമയൻ
പാഹി പൂർണ്ണത്രയീശ.”

അടുത്ത േശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ളതാണു്.
“അേനകാേഗായുക്താ ഭവനിഗളബദ്ധാ ദൃഢതരം
ഭവൽപാദാംേഭാജം ശരണമുപയാതാ ഹ്യഭയദ!

യഥാ േചാരം രാജാ ദമയതി ച തദ്വദ്ദമയ മാം
ഭവഗ്രന്ഥിം ഛിന്ധി പ്രചുരകരുണാേലാകവിശിൈഖഃ.”

അതു കഴിഞ്ഞു രണ്ടു പ്രാർത്ഥനാേശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. രണ്ടാ
മേത്തതിൽ പാഞ്ചരാത്രസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു വാസുേദ
വാദി ചതുർവ്യൂഹങ്ങേളയും സമഷ്ടിരൂപനായ ശ്രീനാരാ
യണേനയും ഇങ്ങെന സ്തുതിക്കുന്നു.
“ചിത്തം േമ വാസുേദവ! പ്രചുരകരുണയാ

േശാധയ പ്രീതിപൂർവം
നിത്യം സങ്കർഷണാഹങ്കരണജപരിതാ–
പാംശ്ച ദൂരീകുരുഷ്വ
ബുേദ്ധഃ പ്രദ്യുമ്ന! സക്തിം ഹര ഭവവിഷയാം
മാനസം ചാനിരുദ്ധ!
ത്വത്തത്ത്വജ്ഞാനയുക്തം കുരു; നിഖിലസുഖം
േദഹി നാരായണ! ത്വം”

ഭഗവത്യഷ്ടകം
എട്ടു േശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടു േദവീമാഹാത്മ്യകഥെയ ഈ
േസ്താത്രത്തിൽ തമ്പുരാട്ടി സംേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓേരാ
േശ്ലാകത്തിെന്റയും ചതുർത്ഥപാദം “മായാം സാേപാഹ്യ
പായാസ്സദയമയി! പുരാണാലയാധീശ്വരി! ത്വം” എന്നു
കുടുംബപരേദവതയായ പഴയന്നൂർ ഭഗവതിേയാടുള്ള
പ്രാർത്ഥനേയാടുകൂടിയാണു് അവസാനിക്കുന്നതു്.
“ആയാന്തം മായിനം തം സ്വസൃസുതനിധനാ–

ജ്ജാതമന്യും നിസുംഭം
സുംഭം ജംഭാരികമ്പപ്രദമപി ച രേണ
ദാരുേണ മാരയിത്വാ
േമാേദനാരാധിതാ ത്വം നുതിഭിരദിതിൈജ–
േസ്തഷു ദത്താഭയാ യാ
മായാം സാേപാഹ്യ പായാസ്സദയമയി! പുരാ–
ണാലായാധീശ്വരി! ത്വം”

എന്നതു് അതിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.
“സരിജ്ജലജടാജാലകിരീേടന്ദുകലാന്വിതം
ശിരശ്ശങ്കര! േത സർവസുരേസവ്യം സദാ ഭേജ.”

മതി. ഇനി ഭാഷാകൃതികളിേലയ്ക്കു കടക്കാം.

യുദ്ധകാണ്ഡം പാന
984-ൽ െവള്ളാരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നു തീെപ്പട്ട െകാച്ചി രാ

മവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ സുന്ദരകാണ്ഡം പാനെയക്കു
റിച്ചു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ തുടർച്ചയായി
യുദ്ധകാണ്ഡപ്രതിപാദിതമായ ശ്രീരാമപട്ടാഭിേഷകംവ
െരയുള്ള കഥ ഈ പാനയിൽ തമ്പുരാട്ടി ഗാനം െചയ്യു
ന്നു. ആ വസ്തുത അവിടുന്നുതെന്ന ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താ
വിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“പണ്ടു മാമകമാതാമഹിയാകും

െകാണ്ടൽേവണിയാൾതന്നുെട മാതുലൻ
ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള കാണ്ഡത്തിൻേശഷം ഞാൻ
െകാണ്ടാടിെക്കാണ്ടു വർണ്ണനംെചയ്യുേന്നൻ”

എന്നീ വരികൾ േനാക്കുക. ഒടുവിൽ
“നാരായണ! ത്വദവതാരകഥാവിരാജൽ–

േസ്താത്രസ്വരൂപസുതമാപ്തവതീ പുരാദ്യ
രാമാഭിേഷകവരഭൂഷണേശാഭമാന–
പാനാഭിധാനതനയാം ച തവ പ്രസാദാൽ”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. ഇവിെട “ത്വദവതാരകഥാ”
എന്നു പറഞ്ഞതു് അഷ്ടമിേരാഹിണീമാഹാത്മ്യം കിളി
പ്പാട്ടിെന ഉേദ്ദശിച്ചായിരിക്കാെമന്നു േതാന്നുന്നു. തമ്പു
രാട്ടി രാമാവതാരെത്ത വിഷയീകരിച്ചു് ഒരു ഗ്രന്ഥവും
രചിച്ചതായി അറിവില്ല. ‘നാരായണ’ എന്ന പദംെകാ
ണ്ടു് ഏതവതാരത്തിനും േയാജിക്കുന്ന വിധത്തിലാണു്
മഹാവിഷ്ണുവിെന അഭിസംേബാധനം െചയ്തിരിക്കുന്നതും.
ദീർഘവും രമണീയവുമായ ഒരു കൃതിയാണു് യുദ്ധകാ
ണ്ഡം പാന. ഒരു ഭാഗം പകർത്തിക്കാണിക്കാം.
“അശ്രുതപൂർവമാകുന്ന വാക്കുകൾ

വിശ്വവാസികെളാെക്കയും േകൾക്കേവ
നിശ്ശങ്കം രാമൻ െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാ–
ളശ്രുപൂർണ്ണവദനനായ് സീതയും
പാരം സങ്കടേത്താേട വദനെത്ത–
ക്കരംെകാണ്ടു തുടച്ചു പണിെപ്പട്ടു
വരനാകുന്ന രാമേനാടേന്നരം
പറഞ്ഞാളിടെത്താണ്ട വിറേച്ചവം.
എന്തേയ്യാ! ഭവാനീവണ്ണം േശ്രാത്രത്തിൽ–
െച്ചന്തീക്കട്ട െചാരിയുേമ്പാലുെള്ളാരു
സന്താപെത്ത വളർക്കുന്ന വാക്കിെന
ഹന്ത! െചാല്ലുന്നു നിസ്സാരെനേപ്പാെല?
നിന്തിരുവടിതന്നുെട മാനേസ
ചിന്തിക്കുംേപാെല വാണവളല്ല ഞാൻ
കാന്ത! ചാരിത്രരക്ഷ വഴിേപാെല
സന്തതമിഹ െചയ്തേല്ലാ വാണതും.
സതിയല്ലാത്തവളല്ല ഞാെനന്നതും
മതിയിൽത്തവ നിശ്ചയമില്ലേയാ?”

കംസവധം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ
കംസൻ അക്രൂരെന രാമകൃഷ്ണന്മാരുെട ആനയനത്തിനു
േഗാകുലത്തിേലക്കയയ്ക്കുന്നതു മുതല്ക്കുള്ള ഭാഗവതകഥയാ
ണു് ഈ തുള്ളലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്.
“പുത്രനാകും രവിവർമ്മെന്റ നിർബ്ബന്ധ–

േമാർത്തുെകാെണ്ടത്രയും േക്ലശിെച്ചാരുവിധം
ധൂർത്തനാം കംസെന്റ നിഗ്രഹമാം കഥ
തീർേത്തൻ…”

എന്നു ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിക്കുള്ള കാരണം നിർേദ്ദശിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഈ കവിതയും നന്നായിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ഭാഗം േനാ
ക്കുക.
“പങ്കജദളനയനാ! പരിവൃഢഗുണസദനാ!
പന്നഗവരശയനാ! പരവനദവദഹനാ!
പാർവണശശിവദനാ! പശുപവധൂമദനാ!
പാലയ മധുമഥനാ! പരിെചാടു മാമധുനാ.
ശങ്കരശുഭകരണാ! ശതമഖനുതചരണാ!
ശം കുരു ജലശരണാ! ശകലിതഘനകിരണാ!
നന്ദിതനന്ദമുഖാ! നതജനജനിതസുഖാ!
നന്ദജ! വിജയസഖാ! നതമവ മാമനഘാ!
നിർമ്മിതജഗദണ്ഡാ! നിരുപമഭുജദണ്ഡാ!
നിർമ്മലതരഗണ്ഡാ! നിയമിതരിപുഷണ്ഡാ!
കൃഷ്ണ നേമാ മഹേത! കൃതയദുകുലവസേത!
കൃച്ഛറവിേമാചന േത! കൃപെയാടു ലസിതമേത!
നന്ദജ! തവ ചരണം നരവര! ബഹുകരുണം
നന്മെയാടിഹ ശരണം നലെമാടു മമ വരണം.”

ഇതര കൃതികെള ഇവിെട പരാമർശിക്കുന്നില്ല.
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9 നാഗരുേകാവിലിൽ കല്യാണിക്കുട്ടി
അമ്മച്ചി (1014–1084)

ജനനവും ബാല്യകാലവും
െകാച്ചിരാജ്യെത്ത ഒടുവിലെത്ത സർവാധികാര്യക്കാരും
മേക്കാള റിസിഡണ്ടിെന്റ വിശ്വസ്ത േസവകനുമായിരു
ന്ന മുകുന്ദപുരം താലൂക്കു െവള്ളൂർക്കരപ്പകുതിയിൽ നട
വരമ്പുേദശത്തു െചറുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാെന
പ്പറ്റി വായനക്കാർ േകട്ടിരിക്കുമേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പത്നി അേത േദശത്തു് മാതൃപ്പള്ളിവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി
യമ്മയായിരുന്നു. ആ ദമ്പതികളുെട ദ്വിതീയ സന്താന
മായി കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ 1014-ാണ്ടു കർക്കടകമാസ
ത്തിൽ മൂലംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതൃപ്പള്ളിവീട്ടുകാ
രുെട മൂലകുടുംബം െകാച്ചിയിൽ േചരാനല്ലൂർേദശത്താ
ണു്. അച്ഛൻ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മെയ ബാല്യത്തിൽത്ത
െന്ന മലയാളത്തിനു പുറെമ സംസ്കൃതവും സങ്ഗീതവും
അഭ്യസിപ്പിച്ചു. സങ്ഗീതാധ്യാപകൻ ശിവരാമഭാഗവത
രായിരുന്നു. 1036-ാണ്ടു് കർക്കടകത്തിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമ
േനാൻ മരിച്ചു.

വിവാഹവും അനന്തരജീവിതവും
തിരുവിതാംകൂർ ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
പ്രഥമപത്നി അവിടെത്ത മാതുലനായ ഉത്രംതിരുനാൾമ
ഹാരാജാവിെന്റ പുത്രി തിരുവട്ടാറ്റമ്മവീട്ടിൽ പാനപ്പിള്ള
മാധവി ലക്ഷ്മിയമ്മയായിരുന്നു. 1029-ാണ്ടു് ആയില്യംതി
രുനാൾ പരിഗ്രഹിച്ച ആ യുവതി 1037 ഇടവത്തിൽ മരി
ച്ചു. തന്മൂലം വിഗതഭാര്യനായിത്തീർന്ന അവിടുന്നു് 1038ാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ മാതൃപ്പള്ളി കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ
െയ പട്ടുംപരിവട്ടവുമിട്ടു് അമ്മച്ചിയായി സ്വീകരിച്ചു. അവി
ടെത്ത മാതുലേന്റയും അവിടേത്തയും ആശ്രിതനായി
രുന്ന ഈശ്വരപിള്ള വിചാരിപ്പുകാരാണു് ആ വിവാഹം
ഘടിപ്പിച്ചതു്. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാനും ഈശ്വരപിള്ളയും
പരമസുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. 1040-ൽ അമ്മച്ചി നാഗ
രുേകാവിൽ അമ്മവീട്ടിേലയ്ക്കു ദെത്തടുക്കെപ്പട്ടു. തിരുവ
നന്തപുരത്തു നാഗരുേകാവിെലന്നും, അരുമനെയന്നും
തിരുവട്ടാെറന്നും, വടേശ്ശരിെയന്നും േപരുകളിൽ നാലു
സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ രാജദാരഗൃഹങ്ങളുണ്ടു്. അവ ധർമ്മ
രാജാവു് സ്ഥാപിച്ചെതന്നാണു് ഐതിഹ്യം. ആ കുടുംബ
ങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നിൽ അമ്മച്ചിമാർ ജനിക്കുക
േയാ ദെത്തടുക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്യണെമന്നു് ഒരു െവ
യ്പുണ്ടു്. 1043-ൽ അമ്മച്ചിയുെട വലിയമ്മയുെട (അമ്മയു
െട േജ്യഷ്ഠത്തി) പുത്രിമാരായ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മേയയും
കാത്യായനിയമ്മേയയുംകൂടി അേത അമ്മ വീട്ടിൽത്ത
െന്ന ദത്തുേകറ്റി. അവരിൽ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിത്തങ്കച്ചിയുെട
പുത്രിയായ അനന്തലക്ഷ്മിെപ്പാന്നമ്മയാണു് ശ്രീമൂലം തി
രുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ പ്രഥമപത്നി. 1052-ൽ അമ്മ
ച്ചിയുെട മാതാവു മരിച്ചു. സർവ്വകലാവല്ലഭനായ ആയി
ല്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ േപ്രയസിയാകുന്ന യു
വതിക്കു് സാഹിത്യത്തിലും സങ്ഗീതത്തിലും എത്രമാ
ത്രം അഭിനിേവശ മുണ്ടായിരിക്കണെമന്നു പറേയണ്ടതി
ല്ലേല്ലാ. അമ്മച്ചി നിരന്തര വ്യവസായംെകാണ്ടു തെന്റ
സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കല്യാണകൃഷ്ണ
ഭാഗവതർ മുതലായ ആസ്ഥാനവിദ്വാന്മാരുെട ശിക്ഷ
ണത്തിൽ വീണവായനയിലും വായ്പാട്ടിലും വിസമയനീ
യമായ വിദഗ്ദ്ധത സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്തു. അമ്മച്ചി പ്ര
സവിച്ചില്ല. 1055-ൽ ആയില്യംമഹാരാജാവു തീെപ്പട്ടു.
1084 മകരമാസം 6-ആംനുയായിരുന്നു ആ മഹതിയുെട
മരണം. അമ്മച്ചി ഈശ്വരഭക്തിയും സുചരിതയും ഉദാര
മനസ്കയുമായിരുന്നു. തെന്റ ആദ്യെത്ത സങ്ഗീതേദശി
കനായ ശിവരാമഭാഗവതർക്കു് ഒരു വീരശൃങ്ഖല പ്രിയ
തമെനെക്കാണ്ടു സമ്മാനിപ്പിച്ചതു് ആ സ്ത്രീരത്നത്തിെന്റ
കൃതജ്ഞതയ്ക്കു നിദർശനമാണു്.

കൃതികൾ
കല്യാണിക്കുട്ടിഅമ്മച്ചിക്കു ഭാഷാകവനത്തിൽ ശ്ലാഘ
നീയമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. ഗാനങ്ങൾ രചിക്കുന്ന
വിഷയത്തിലായിരുന്നു കൂടുതൽ വാസന. ആ സാധ്വി
(1) രാസക്രീഡ, (2) അംബരീഷചരിതം, (3) പാർവതീ
സ്വയംവരം എന്നീ ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളും, (4) സ്തവ
മാലിക, (5) പാതിവ്രത്യപഞ്ചകം, (6) ഗണപഞ്ചകം, (7)
സത്യപഞ്ചകം എന്നീ കൃതികളും ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. സ്തവ
മാലികയിൽ പദ്യസരെമന്നും ഗാനസരെമന്നും രണ്ടു വി
ഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ഗാനസരത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നു പാട്ടുകൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങളും ഒരു പാട്ടും പ്രദർ
ശിപ്പിക്കാം.
“സദാ േത പദാംേഭാജഭക്തിം മഹാത്മൻ!
മുദാ േദഹി കാമാദിശത്രൂൻ നിഹത്യ
യദാ ത്വൽകൃപാ മയ്യേമാഹാ ഭേവൽ സാ
തദാഹം കൃതാർത്ഥാ ഹേര! പത്മനാഭ!”
(സ്തവമാലിക)
“ജാതിേശ്രഷ്ഠത കുമ്പിടുന്നു; വഴി തൂത്തീടുന്നു സൗന്ദര്യവും;
ഖ്യാതിെപ്പണ്മണി െപാൻപിടിക്കുട പിടിച്ചീടുന്നു കൂടും മുദാ;
ഭൂതിക്കാറണിേവണി കല്പനകൾ േകട്ടീടുന്നു;
െപൺനാട്ടിലീ–
പ്പാതിവ്രത്യമഹാമേഹശ്വരിെയഴുന്നള്ളിജ്ജയിക്കുന്നേഹാ!”

“യദുകുലനായക! ജഗദീശ!

(പാതിവ്രത്യപഞ്ചകം)

വ്രജവനിതാജനഹൃദയസേരാരുഹ–
ദിനകര മാമവ ജലജാഷ!
തവ ചരിതാമൃതപാനരതിർമ്മമ
ഭവതു സദാമരനുതപാദ!
വിഹരതു മമ ഹൃദി താവകചരണം
ദിനമനു ദീനജൈനകശരണ്യം.
ശമയ ഗദം മമ ശമലവിഭഞ്ജന!
ത്വാമനിശം പ്രണമാമി ദയാേലാ!”

(യദുകുല)
(യദുകുല)
(യദുകുല)
(യദുകുല)

(സ്തവമാലിക-ഗാനസരം)
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10 േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു് ഇക്കാവമ്മ (1039–1091)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ഇക്കാവമ്മ എറണാകുളെത്ത സുപ്രസിദ്ധമായ പടി
ഞ്ഞാേറ േതാട്ടയ്ക്കാട്ടുവീട്ടിൽ 1039-ാണ്ടു മകരമാസം 28ാം൹ പൂരുരുട്ടാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് ഇരി
ങ്ങാലക്കുട നന്തിക്കരവീട്ടിൽ ചാത്തുപ്പണിക്കരും മാ
താവു േതാട്ടയ്ക്കാട്ടുവീട്ടിൽ കുട്ടിപ്പാറുവമ്മയുമായിരുന്നു.
സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ശില്പശാസ്ത്രത്തിലും
പില്ക്കാലത്തു നിപുണനായിത്തീർന്ന ചാത്തുപ്പണിക്കർ
തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവിലകത്തു േപായി അവിടെത്ത കഥ
കളിേയാഗത്തിൽ േചർന്നു് ഒരു നല്ല നടെനന്നു േപരു
സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീടു സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിൽ പ്രേവശി
ച്ചു തഹശീൽമജിേസ്ത്രട്ടായി ഉയർന്നു. ആ ദമ്പതിമാരുെട
ദ്വിതീയ പുത്രിയാണു് ഇക്കാവമ്മ. സുഭദ്രാർജ്ജുനം നാ
ടകം, ഇക്കാവമ്മ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു കുട്ടിപ്പാറുവമ്മ
യ്ക്കാകുന്നു.
“അത്യന്തശുദ്ധിെയാടുമീശ്വരപാദപത്മം
നിത്യം ഭജിച്ചു മരുവുന്ന മദീയമാതഃ”

എന്നാണു് ആ ഘട്ടത്തിൽ കവയിത്രി സ്വമാതാവിെന
അഭിസംേബാധനം െചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ചാത്തുപ്പണി
ക്കർ 1050-ാണ്ടും, കുട്ടിപ്പാറുവമ്മ 1079-ാണ്ടും അന്തരിച്ചു.
ഇക്കാവമ്മയുെട പ്രഥമഗുരു അച്ഛൻതെന്നയായിരുന്നു.
അച്ഛെന്റ മരണാനന്തരം െവന്നിമല ഉഴുത്തിരവാരിയ
േരാടു ചില കാവ്യങ്ങളും പഞ്ചാംഗഗണനവും പിന്നീട്
അച്ചൻകണ്ടത്തു വാസുനമ്പിയാരുെടയടുക്കൽ നാരാ
യണീയവും ൈനഷധവും തദനന്തരം മാേക്കാത്തു കൃ
ഷ്ണേമേനാേനാടു ചില നാടകങ്ങളും ചമ്പുക്കളും പഠിച്ചു.
അങ്ങെന ലഭിച്ച വ്യുൽപത്തിെകാണ്ടു സംതൃപ്തയാകാ
െത സ്വപരിശ്രമംെകാണ്ടുതെന്ന അതു വർദ്ധിപ്പിച്ചു് ആ
ഭാഷയിൽ സാമാന്യം നല്ല പാണ്ഡിത്യവും കവനത്തി
നു േവണ്ട ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും സമ്പാദിച്ചു. ഇക്കാവമ്മയുെട
പ്രതിഭാസമ്പത്തും ധാരണാശക്തിയും ഗുരുക്കന്മാെര
വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ദാമ്പത്യജീവിതം
ഇക്കാവമ്മെയ 14-ാമെത്തവയസ്സിൽ കാരക്കാട്ടു നാ
രായണേമേനാൻ ബി. എ. വിവാഹംെചയ്തു. അേദ്ദഹം
െകാച്ചി ഗവർെമ്മന്റു സർവീസ്സിൽ േപഷ്കാരുേദ്യാഗം
വെര വഹിച്ചു് 1077-ൽ മരിച്ചു. അവരുെട ആണ്മക്കളും
െപണ്മക്കളും ഉന്നതസ്ഥാനത്തിൽ എത്തീട്ടുള്ളവരാ
ണു്. പ്രഥമപുത്രിെയ െകാല്ലേങ്കാട്ടു വാസുേദവരാജാവും
ദ്വിതീയപുത്രിെയ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജൻ മാധവരാ
ജാവും വിവാഹം െചയ്തു. മെറ്റാരു പുത്രിയും കവയിത്രി
യുമായ ഗൗരിെക്കട്ടിലമ്മയുെട ഭർത്താവു പണ്ഡിതനും
കവിയുമായ കടത്തനാട്ടു ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാനാണു്.
സാഹിത്യകുശലൻ റ്റി.െക. കൃഷ്ണേമേനാൻ കവിയത്രിയു
െട കനിഷ്ഠസേഹാദരനാെണന്നുകൂടി പറേയണ്ടതുണ്ടു്.
1091-ാണ്ടു േമടമാസം 21-ാം൹ ഇക്കാവമ്മ ചരമഗതി
െയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
ഇക്കാവമ്മ ഇരുവത്തിരണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ കവിത
എഴുതിത്തുടങ്ങി. പ്രധാനകൃതികൾ (1) സന്മാർേഗ്ഗാപ
േദശം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (2) രാസക്രീഡ കുറത്തിപ്പാട്ടു്, (3)
പുരാണശ്രവണമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു് (തർജ്ജമ), (4)
സുഭദ്രാർജ്ജുനം നാടകം, (5) കല്ക്കിപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്,
(6) നളചരിതം നാടകം, (7) ആര്യാശതകം എന്നിവയാ
ണു്. ഇവയിൽ കല്ക്കിപുരാണെമാഴിെക ബാക്കിയുള്ള കൃ
തികൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നളചരിതം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.
പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല തെന്ന സ്ത്രീകൾക്കും സാഹിത്യ
േപാഷണത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻ അവകാശമു
െണ്ടന്നും മനസ്സുവച്ചാൽ അവർക്കും ആ വഴിക്കു സഹൃ
ദയന്മാെര സമഗ്രമായി ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കു
െമന്നും നമ്മുെട കവയിത്രി ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
സ്ത്രീകളുെട അഭിമാനസംരക്ഷണത്തിലും ആ സുചരിത
ബദ്ധശ്രദ്ധയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ തൃശ്ശൂരിെല േകരളന
ന്ദിനി എന്ന പത്രത്തിൽ “അരുതരുതതിസഖ്യം സ്ത്രീക
േളാെടാട്ടുമാകാ” എന്നു് ഒരു സമസ്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരു
ന്നു. അതു് ഒരു കവിപൂരിപ്പിച്ചതു് സ്ത്രീകെള തരം താഴ്ത്തിയാ
യിരുന്നതിനാൽ ഇക്കാവമ്മ പ്രക്ഷുബ്ധയായി അതിനു്
ഒരു മറുപടിെയഴുതി. ആ മറുപടിയിലുള്ള രണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങളാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.
“അരുതരുെതാരുനാളും നിന്ദയീ സ്ത്രീജനത്തിൽ–
പ്പുരുഷരിലഖിലർക്കും സൽഗുണം സിദ്ധമാേമാ?
കരുതുകിലതിമാത്രം ദുഷ്ടരേത്ര പുമാന്മാർ
വരെന വിപിനേദേശ ൈഭമിതാേനാ ചതിച്ചു?

വൻകാട്ടിൽസ്സന്ത്യജിച്ചാൻ രഘുകുലവരനാം
രാമചന്ദ്രൻ വിശങ്കം
തങ്കൽ േപ്രമം െപരുക്കും ജനകനൃപതിതൻ
പുത്രിയാം സീതതെന്ന;
തൻകാര്യം ൈകവരുത്താൻ ശിവശിവ മടിയി–
െല്ലന്തു െചയ്വാനുമിന്നീ–
വങ്കന്മാേരാടു സഖ്യം, പറക, തരുണിമാ–
ർെക്കങ്ങേന സംഭവിക്കും?”

സുഭദ്രാർജ്ജുനത്തിെല
“മല്ലാക്ഷീമണിയായ ഭാമ സമരം
െചയ്തീലേയാ? േതർെതളി–
ച്ചിേല്ല പണ്ടു സുഭദ്ര, പാരിതു ഭരി
ക്കുന്നിെല്ല വിേക്ടാറിയാ?

മല്ലാക്ഷീമണികൾക്കു പാടവമിവ
െയ്ക്കല്ലാം ഭവിച്ചീടുകിൽ–
െച്ചാേല്ലറും കവിതയ്ക്കുമാത്രമിവരാ
ളെല്ലന്നു വന്നീടുേമാ?”

എന്ന വീരവാദം സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ.

കവിതാരീതി
സാരള ്യവും സാമഞ്ജസ്യവും തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്നവയാണു്
ഇക്കാവമ്മയുെട കൃതികൾ. ആ സാധ്വിയുെട അതിപ്ര
ധാനകൃതിയായ സുഭദ്രാർജ്ജുനെത്തപ്പറ്റി അവസാന
ത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാം. മറ്റു കൃതികളിൽനിന്നു് ആദ്യമാ
യി ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കേട്ട.
“പരന്നൂ ചന്ദ്രിക പാരിൽ വരുന്നൂ ൈശത്യസൗഗന്ധ്യം

കലർന്നൂ മന്ദമായ് വാതം കവർന്നുെകാള്ളുവാൻ ൈധര്യം;
നിരന്നൂ പൂക്കളിൽെച്ചന്നങ്ങിരുന്നൂ ഭൃംഗജാലങ്ങൾ;
(സന്മാർേഗ്ഗാപേദശം)
“സൽക്കഥാശ്രവണത്താൽച്ചിത്തവും വിശുദ്ധമാം

െവക്കമാശ്ശുദ്ധചിേത്ത സിദ്ധമാം സുദ്ധജ്ഞാനം
ധ്യാനത്താലഖിലപാപങ്ങളും നശിച്ചു നി–
ത്യാനന്ദപദം പ്രാപിക്കുന്നിതു സുകൃതികൾ.”

(പുരാണശ്രവണമാഹാത്മ്യം)
“സ്മരെനച്ചുട്ടുകരിെച്ചാരു പുരരിപുതൻ പാതിെമയ്യടക്കീടും
െപരുതാം തവ മതിചതുരത കരുതീടുകിലംബിേക!
മഹാശ്ചര്യം.”

“പാനീയം സ്ഫടിേകാപമം; പരിമളം
തിങ്ങുന്ന പേങ്കരുഹം;
േചണാർേന്നാരളിസഞ്ചയം; പുളിനമ–
വ്വണ്ണം മേനാേമാഹനം;

(ആര്യാശതകം)

ഞാെനന്തിന്നധികം പറഞ്ഞു സമയം
േപാക്കുന്നു? ചിന്തിക്കിലീ–
സ്ഥാനംതാൻ രസികർക്കു േയാഗ്യതരമാ–
യീടും വിഹാരസ്ഥലം.”
(നളചരിതം)
“പാരിൽച്ചന്ദ്രിക ശശിെയദ്ദൂെര െവടിഞ്ഞാ രവിക്കു
വശയാേമാ?
ആരിന്നനർഘരത്നം േപാെരന്നു നിനച്ചു കനലു കാമിക്കും?”
(നളചരിതം)

സുഭദ്രാർജ്ജുനം
അക്കാലെത്ത സ്വതന്ത്രഭാഷാനാടകങ്ങളുെട ഇടയിൽ
സുഭദ്രാർജ്ജുനത്തിനു തികച്ചും അഭ്യർഹിതമായ സ്ഥാ
നത്തിനവകാശമുണ്ടു് മഹാകവികളായ െകാടുങ്ങല്ലൂർ
തമ്പുരാക്കന്മാർ മാത്രേമ അതിനുമുമ്പു് അത്തരത്തിലുള്ള
നാടകങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നുള്ളു. അതിനു് ഒരു വ്യത്യസ്തമാ
യി പറേയണ്ടതു കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിയുെട അജ്ഞാത
വാസെത്തമാത്രമാണു്. സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിച്ച നാടകങ്ങ
ളിൽ രണ്ടാമേത്തതാണു് സുഭദ്രാർജ്ജുനം. അതു് 1066
ഒടുവിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ആ നാടകം സകലഭാവുക
ന്മാരുേടയും അഭിേനതാക്കളുേടയും ആദരത്തിനു പാത്രീ
ഭവിച്ചു. േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ
“ഇക്കാലെത്താരു െപണ്ണു

െതറ്റുകളകന്നുേള്ളാെരഴുെത്തങ്കിലും
മുക്കാലും ശരിയാക്കിയിെങ്ങഴുതിയാെലാട്ടല്ലതാശ്ചര്യമാം
ഇക്കാണുെന്നാരു ചാരുനാടകമദുഷ്ടാക്ലിഷ്ടശബ്ദാർത്ഥമാ–
യിക്കാവമ്മ ചമച്ചേതാർത്തു മുഴുകുന്നുള്ളത്ഭുതാംേഭാനിധൗ”

എന്നു് അതിെന പ്രശംസിച്ചു. “സുഭദ്രാർജ്ജുനം എന്ന
ഭാഷാനാടകം ‘ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ടു്’ എന്ന
വിേശഷണം കൂടാെതതെന്ന വളെര നന്നായി എന്നുപ
റേയണ്ടതായിരിക്കുന്നു” എന്നാണു് സി.പി. അച്യുതേമ
േനാൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടതു്. ഒരു സംശയാലു ഉപരിപ്ലവ
മായി,
“ഒന്നാമതായ് സുമുഖി! ബുക്കു പകുെത്തടുത്തു
നന്നായി േനാക്കി ‘നടുെതാെട്ടാടു’ വാകുേവാളം
എന്നാലിതിെന്റ നവരീതിയിെലന്മനസ്സു
മന്നാടിയാരുെടയെതെന്നാരു ശങ്കേതടി.”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചതിൽ അേദ്ദഹം തെന്ന പിന്നീടു പരി
തപിച്ചിരിക്കും. ഇക്കാവമ്മയുേടയും മന്നാടിയാരുേടയും
കവന ൈശലികൾ വിഭിന്നങ്ങളാണു്. നാലാമങ്കത്തിൽ
സുഭദ്രയുെട മുന്നിൽ അർജ്ജുനൻ തെന്റ കാമപാര
വശ്യം െവളിെപ്പടുത്തിയതു ദ്രുതഗതിയിലായിേപ്പായി
എെന്നാരപവാദം ചില വിമർശകന്മാർ അക്കാലത്തു്
ഉത്ഥാപനം െചയ്യുകയുണ്ടായി. അവരും ഇതരഭാഗങ്ങ
ളിൽ രസഭാവാദികൾക്കു േവണ്ടത്തക്ക പരിപുഷ്ടിവന്നി
ട്ടുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. ചില േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരികളാണു്.
“െമെല്ലെച്ചന്നു ലതാഗൃഹത്തിലുതിരും പൂേരണുഭസ്മം ധരി–
ച്ചുല്ലാസാലണയുന്ന ഭൃംഗനിരയാം രുദ്രാക്ഷമാല്യെത്താടും
നല്ലാേമാദമിയന്ന മാധവസഖൻ മന്ദാനിലൻ ഗുഢമായ്–
െച്ചല്ലുന്നൂ യതിേപാെല മാധവിെയെയാന്നാലിങ്ഗനം
െചയ്യുവാൻ.”
“എടുത്തു മുസലെത്ത ഞാൻ ഝടിതിേയാടിെയത്തീട്ടുടൻ

തടുത്തഥ കിരീടിതന്നുടലടിച്ചുടച്ചിക്ഷണം
തുടുത്തു തുടെരത്തിളെച്ചാഴുകുമക്കടുംേചാരയാൽ–
െക്കടുത്തുവെനരിഞ്ഞിടും കഠിനമായ േകാപാഗ്നിെയ.”
“ഭുജവീര്യാതിശയത്താൽ പ്രജകെള രക്ഷിച്ചുവാഴ്ക

ബഹുകാലം
വിജയസുഭദ്രാപ്തിസുഖം നിജഭാഗ്യംെകാണ്ടു സംഭവിച്ചീടും.
“പുഷ്പായുധന്നു സമരത്തിനു രാത്രിയിങ്ക–

ലേല്പതരം കതുകേമാടു തുണച്ചമൂലം
െകല്പുള്ളെതാെക്കയകലത്തു െവടിഞ്ഞിദാനീം
സ്വല്പപ്രഭം തുഹിനരശ്മി ഗമിച്ചിടുന്നു.”

ഇവ ആ കൂട്ടത്തിൽെപ്പടുന്നു. സുഭദ്രാർജ്ജുനത്തിനു ലഭി
ച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാരു ഭാഗ്യം അതു സംസ്കൃതഭാഷയിൽ വിവർ
ത്തിതമായിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതാണു്. പ്രശസ്തപണ്ഡിതനാ
യിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം കരമന േകശവശാസ്ത്രിയാണു്
വിവർത്തകൻ. ആ ഭാഗ്യം മെറ്റാരു ഭാഷാനാടകത്തി
നും ൈകവന്നിട്ടില്ല. ഏട്ടൻ രാജാവു െക. സി. േകശവ
പിള്ളയുെട ലക്ഷ്മീകല്യാണത്തിെല ഗദ്യാംശം മാത്രേമ
തർജ്ജമെചയ്തിട്ടുള്ളുവേല്ലാ. എങ്ങെന േനാക്കിയാലും
വാസന തികഞ്ഞ ഒരു കവയിത്രിതെന്നയായിരുന്നു
ഇക്കാവമ്മ. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ േക
രളീയപ്രശസ്തിയിെല താെഴയുദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ
ആ വസ്തുത സ്പഷ്ടമായി േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.
“ഇക്കാലമിന്ദുമുഖിമാർ പലരും കവിത്വ–
വക്കാണമാർന്നു മരുവുന്നു; തേദതദാസ്താം;
ഇക്കാവുപണ്ഡിത പരം മകരന്ദധാരാ–
ധിക്കാരിവാങ്മധുരിമാധുരി മാനനീയാ.”
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11 സി. േഗാവിന്ദൻ എേളടം
(1040–1104)

ജീവിതചരിത്രം
േഗാവിന്ദെനേളടം െകാച്ചി കണയന്നൂർത്താലൂക്കു പള്ളു
രുത്തി അംശത്തിൽ െചളായി എന്ന കുലീനമായ നാ
യർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു നാരായണിയമ്മ
യും പിതാവു ശിവരാമയ്യരുമായിരുന്നു. എറണാകുളം
സർക്കാർ ൈഹസ്ക്കൂളിലും േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരിേകാ
േളജിലും വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്തു. പടിഞ്ഞാേറ േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു
പാറുക്കുട്ടിയമ്മയായിരുന്നു പത്നി. 1067-ാണ്ടു കുംഭമാ
സത്തിൽ െകാച്ചി ഹജൂരാപ്പിസിൽ ഒരു ഗുമസ്തനായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടു. ഒടുവിൽ എറണാകുളം േകാേളജിൽ
പ്രധാനമലയാളപണ്ഡിതനായി പണി േനാക്കി, 1095ൽ ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു. 1104 മിഥുനത്തിൽ
മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) ഭക്തിസംവർദ്ധനം അഥവാ മുകുന്ദശതകം, (2) ശി
ഷ്ടാചാരം ലഘുകാവ്യം, (3) സുനന്ദാസരസവീരം നാട
കം, (4) ചന്ദ്രഹാസൻ നാടകം ഇവയാണു് എേളടത്തി
െന്റ കൃതികൾ. അവയിൽ സുനന്ദാസരസവീരം നാട
കത്തിെന്റയും ചന്ദ്രഹാസൻ നാടകത്തിെന്റയും പ്രേണ
താവു് എന്ന നിലയിലാണു് േകരളീയർ അേദ്ദഹെത്ത
അറിയുന്നതു്. സുനന്ദാസര സവീരം േഷക്സ്പീയരുെട
വിശ്വവിശ്രുതമായ ‘െടെമ്പസ്റ്റ്’ (Tempest) എന്ന നാടക
ത്തിെന്റ ഒരു സ്വതന്ത്രവിവർത്തനമാണു്. അതു 1069-ൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പാത്രങ്ങൾക്കു ഭാരതീയമാനേധയ
ങ്ങൾ െകാടുത്തു പ്രസ്താവനയും ഭരതവാക്യവും മറ്റും കൂട്ടി
ആദ്യമായി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നാടകം ഭാഷാന്തരീകരിച്ചതു്
അേദ്ദഹമാെണന്നു നാം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാണു്. എേള
ടത്തിനു ഭാഷാകവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഗണനീയമായ
സ്ഥാനം നല്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല; എന്നാൽ തീെര വി
സ്മരണീയമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യേസവനം
എന്നു പറയുവാനും തരമില്ല. റ്റി. െക. കൃഷ്ണേമേനാൻ
രചിച്ച ചന്ദ്രഹാസൻ എന്ന േനാവലിൽ കുേറ ഭാഗം
അേദ്ദഹവും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. നാടകത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാ
കം താെഴ േചർക്കുന്നു.
“േനരിെട്ടേന്നാടടുക്കും കുടിലമിഴികളി–
െട്ടാടുരുട്ടും കുരങ്ങ–

ന്മാെരേപ്പാേല ചിലയ്ക്കും ചപലതയതിനാൽ
െക്കാഞ്ഞനം കാട്ടുേമറ്റം
േനേര മാർഗ്ഗത്തിൽ വീെണൻ പദഗതിെയ മുട–
ക്കും കടുംേക്രാധേമാടും
ക്രൂരന്മാരായ് ദ്വിജിഹ്വാകൃതിയിലുടനുടൻ
ചീറ്റുെമെന്നക്കടിക്കും.”
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12 േകാടേശ്ശരി കുഞ്ഞൻതമ്പാൻ
(1022–1080)

ജീവിതചരിത്രം
േകാടേശ്ശരി കുഞ്ഞൻതമ്പാൻ മലയാള മേനാരമയുെട
ആരംഭകാലത്തു സാമാന്യം പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കവി
യായിരുന്നു. “ഉഴത്തിൽെക്കാള്ളാഞ്ഞാൽക്കളമതിൽ
വഴക്കില്ലറിയണം” എന്ന തമ്പാെന്റ സമസ്യ െവണ്മണി
മഹെന സാമാന്യത്തിലധികം േക്ഷാഭിപ്പിച്ചതും േകാ
ടേശ്ശരിയുെട കവിതാപിശാചികെയ ഉച്ചാടനം െചയ്യു
വാൻ ആ മഹാകവി മാന്ത്രികനായി തൂലിക ചലിപ്പിച്ച
തും മറ്റും പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. െകാച്ചിയിൽ ചാലക്കുടിക്കു
സമീപമാണു് േകാടേശ്ശരി എന്ന ചരിത്രപ്രഖ്യാതമായ കു
ടുംബത്തിെന്റ സന്നിേവശം. കർത്താക്കന്മാെരന്നാണു്
ആ കുടുംബത്തിെല പുരുഷന്മാെര പറയുന്നതു്. തമ്പാൻ
എന്നു പുരുഷന്മാേരയും തമ്പായി എന്നു സ്ത്രീകേളയും
ബഹുമാനസൂചകമായി വിളിക്കാറുണ്ടു്. കുഞ്ഞൻതമ്പാൻ
ആ കുടുംബത്തിെല കുഞ്ഞിക്കാവുതമ്പായിയുേടയും ചാ
ലക്കുടി കൂടപ്പുഴ മരുേത്താമ്പള്ളിയില്ലെത കൃഷ്ണൻ നമ്പൂ
രിയുേടയും പുത്രനായി 1922-ാണ്ടു മീനമാസത്തിെല പൂ
രാടം നക്ഷത്രത്തിൽ േകാടേശ്ശരി കിഴേക്ക മഠത്തിൽ
ജനിച്ചു. മരുേത്താമ്പള്ളി െതേക്ക പുഷ്പകത്തു വാസുന
മ്പിയാരുെട കീഴിൽ സംസ്കൃതം പഠിച്ചു കാവ്യങ്ങളിൽ
സാമാന്യം വ്യുൽപത്തി സമ്പാദിച്ചു. െകാടുങ്ങല്ലൂരിനു
സമീപമുള്ള പയ്യാക്കൽ വീട്ടിെല പാറുക്കുട്ടിയമ്മെയ
വിവാഹം െചയ്തു. തന്നിമിത്തം െകാടുങ്ങല്ലൂെര കവിത
ക്കളരി കാണുന്നതിനും ആ വഴിക്കു സാഹിത്യസംബ
ന്ധമായി ചിലെതല്ലാം പഠിക്കുന്നതിനും സംഗതിവന്നു.
നടുവത്തച്ഛനാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ
േനാക്കുവാൻ നിയുക്തനായതു്. അതുെകാണ്ടു് അങ്ങെന
യും ചില കവിമുഖ്യന്മാരുമായി പഴകുന്നതിനു ൈസക
ര്യം ലഭിച്ചു. “േചകിതാനനൃപനാം കർത്താവു കുഞ്ഞൻ
പ്രഭു” എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത കവിഭാരതത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കു
ട്ടൻതമ്പുരാൻ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒടുവിൽ ചിത്തഭ്രമത്തിനു
വിേധയനായി 1080-ാണ്ടു മിഥുനമാസം 4-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
കുഞ്ഞൻതമ്പാൻ അഞ്ചങ്കത്തിൽ കല്യാണസൗഗന്ധി
കം എെന്നാരു നാടകം 1069-ൽ ഭാഷാനാടകനിർമ്മാ
ണത്തിെന്റ ബഹളകാലത്തുണ്ടാക്കി. അതിനു പറയ
ത്തക്കഗുണമിെല്ലങ്കിലും േശ്ലാകങ്ങൾക്കു് ഒഴുക്കുണ്ടു്. സം
ഗേമശശതകം എെന്നാരു കൃതികൂടി അേദ്ദഹം രചിച്ച
തായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം
ഉദ്ധരിക്കാം.
“അത്യുച്ചം സാഗരാക്രന്ദിതഭയദമഹാ–
ശബ്ദേമാടും തമസ്സാ–
മത്യുഗ്രാകാരേവഷെത്താടുമതിവിപുലാ–

കാശവക്ത്രത്തിേലറ്റം
പ്രത്യുൽപാതം തടിദ്ദംഷ്ട്രയുമുഡുരദന–
ക്കൂട്ടവും കാട്ടി നന്നായ്
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുവന്നാൾ ഹഹഹ! രജനിയാം
രാക്ഷസീ രൂക്ഷരൂപാ.”
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13 പാലിയത്തു െചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ചൻ
(1056–1118)

ജീവിതചരിതം
െചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ചൻ െകാച്ചി രാജ്യെത്ത അഭിജാ
തവും വിഭവസമ്പന്നവുമായ േചന്നമങ്ഗലം പാലിയ
ത്തു കുടുംബത്തിൽ 1056-ാണ്ടു് ഇടവമാസം 7-ാം൹ തി
രുേവാണം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അമ്മ പാലിയത്തു
കാവുകുഞ്ഞമ്മയും പിതാവു് ആലത്തൂർ അച്ഛൻ ജനാർ
ദ്ദനൻനമ്പൂരിപ്പാടുമായിരുന്നു. പുതുക്കുടി നാരായണൻ
ഇളയതിെന്റ അടുക്കൽ കാവ്യനാടകങ്ങളും േചന്നമങ്ഗ
ലം അയ്യാശാസ്ത്രികളുെട അടുക്കൽ സ്വല്പം വ്യാകരണ
വും അഭ്യസിച്ചു. 1085-ാണ്ടുവെര കാവ്യാധ്വാവിൽ സഞ്ച
രിച്ചു യശസ്സു േനടി. പിന്നീടു പത്രപ്രവർത്തകനും പ്രവ
ക്താവുമായി പരിണമിച്ചു. ഒേരകാലത്തു ചക്രവർത്തി,
ഭേജേകരളം എന്നീ പത്രങ്ങളും ഒടുവിൽ സനാതനി
എന്ന പത്രവും നടത്തി. 1090-ാണ്ടു മുതൽ നാലു െകാ
ല്ലേത്താളം അേദ്ദഹം പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു വിശിഷ്ടമാസി
കയാണു് േകരളേകസരി. ഭാരതത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം,
സമുദായങ്ങളുെട ഐകമത്യം ഇവയായിരുന്നു അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ. അവ സാധിക്കുന്നതിനു്
അേദ്ദഹം പതിനഞ്ചു െകാല്ലേത്താളം നിപുണമായും നി
സ്തന്ദ്രമായും നിർവ്യളീകമായും പ്രയത്നിക്കുകയുണ്ടായി.
പ്രസങ്ഗേവദികളിലും പത്രപങ്ക്തികളിലും അേദ്ദഹം
അധർമ്മേത്താടു് ഇടവിടാെത േപാരാടി. രാജ്യകാര്യ
ങ്ങെള നിർഭയമായി വിമർശിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാ
ഷാരീതിക്കു് ഒേരാജസ്സും ദീപ്തിയും പ്രേത്യകതയുമുണ്ടു്.
സനാതനധർമ്മത്തിലും ബിംബാരാധനയിലും അേദ്ദ
ഹത്തിനു് അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമി
ത്തമാണു് അേദ്ദഹം സഗുേണാപാസനം എന്ന മഹാ
ഗ്രന്ഥം 1100-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അന്ത്യകാലത്തിൽ
സനാതനി എന്ന പത്രത്തിെന്റ ആധിപത്യം വഹിച്ച
തും. ഒെരാന്നാന്തരം വാഗ്മിതെന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
അവർണ്ണരുെട േക്ഷത്രപ്രേവശനത്തിനു പ്രതികൂലമായ
ഒരു പരിതഃസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയായിരു
ന്നു സനാതനിയുെട ആവിർഭാവം. അതിൽ പണ്ടെത്ത
സർവസമത്വകാംക്ഷിയായ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ചെനയല്ല നാം
കാണുന്നെതങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ തദ്വിഷയകമായ
ആർജ്ജവെത്ത അക്കാലത്തു് ആരും അപലപിച്ചിരു
ന്നില്ല. േകരളത്തിൽ േദശാഭിമാനെത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുന്ന
തിനും ഏകേയാഗേക്ഷമെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നതി
നും അേദ്ദഹം നടത്തിയ േകരളേകസരിയും മറ്റും ധാരാ
ളം പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“അരുതരുതു വിേരാധം ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങെളല്ലാ–
െമാരു ചരടിലിണക്കിേക്കാർത്ത പുഷ്പങ്ങളേല്ലാ.
െപാരുളിതു െവളിവാക്കിേക്കരളത്തിെന്റ നന്മ–
െയ്ക്കാരുമെയാടിനി യത്നം െചയ്യുവിൻ നാട്ടുകാേര!”

എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രേണതാവു്
അേദ്ദഹമാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൗരഗീതയിലുള്ള ചു
വേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധരി
േക്കണ്ടതുണ്ടു്.
“േകരളീയത്വവും േനാക്കു ഭാരതീയത്വവും സമം

ഇത്തത്ത്വേമാർത്തുറെച്ചാപ്പം പ്രയത്നിക്കുക പൗരേര!
കൃഷ്ണനും ബുദ്ധനും ക്രിസ്തു നബി േസാേറാസ്റ്റെരന്നിവർ
കാണിച്ച ധർമ്മമാർഗ്ഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു നടക്കുവിൻ.
ആ ൈമത്രിെയാന്നാൈണശ്വര്യം പരാരാധനേമ ധനം
സ്വാതന്ത്ര്യെമാേന്ന സായുജ്യെമന്നു പാടിനടക്കുവിൻ.
ആഹാരമറിവീ രണ്ടുമില്ലാേതെറപ്പരുങ്ങലായ്
പാവങ്ങളുണ്ടാറു േകാടിയവരിൽദ്ദയ കാട്ടുവിൻ.
സ്വപ്രത്യയം സ്വാഭിമാനമാത്മത്യാഗം സ്വതന്ത്രത
ഇവെയപ്പറ്റി നാെടാെക്ക പ്രസങ്ഗിച്ചു നടക്കുവിൻ.
എഴുേന്നല്പിൻ കൺ മിഴിപ്പിൻ ൈകകൾ േകാർത്തു
പിടിക്കുവിൻ
േസ്നഹപൂർവം പ്രയത്നിപ്പിൻ സ്വരാജ്യെത്തയുയർത്തുവിൻ.”

േകരളത്തിൽ ഒന്നാമതായി രാഷ്ട്രീയകൃതികൾ രചിച്ചതു്
അേദ്ദഹമാണു്. െചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ചൻ 1118-ാണ്ടു ചി
ങ്ങമാസത്തിൽ മണലിപ്പുഴവക്കത്തുള്ള തൃക്കൂർ പാലിയ
ത്തുഭവനത്തിൽവച്ചു ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) കാശിയാത്ര, (2) മഹാവീരചരിതം, (3) ശുക്രനീതി
എന്നീ പദ്യകൃതികളും, മുൻപു ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച (4)

സഗുേണാപാസനവുമാണു് അച്ചെന്റ പ്രധാനവാങ്മയ
ങ്ങൾ. ഇവയിൽ കാശിയാത്ര 1077-ലും മഹാവീരചരി
തം 1082-ലും ശുക്രനീതിയിെല ആദ്യെത്ത രണ്ടധ്യായ
ങ്ങൾ 1082-ലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ടാമേത്തയും മൂന്നാ
മേത്തയും കൃതികൾ തർജ്ജമകളാെണന്നു പറേയണ്ട
തില്ലേല്ലാ. കാശിയാത്ര മാത്രേമ സ്വതന്ത്രകാവ്യമായുള്ളു.
െചറുപ്പത്തിൽ മാതാവിേനാെടാന്നിച്ചു് അച്ചനു കാശിക്കു
േപാകുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ആ സഞ്ചാരെത്ത ആസ്പദ
മാക്കി അച്ചൻ െവണ്മണിച്ഛായയിൽ എഴുതിയ പ്രസ്തുത
കൃതി നന്നായിട്ടുണ്ടു്. മഹാവീരചരിതത്തിൽനിന്നു് ഒരു
േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.
“ആറ്റുവഞ്ചികളിലാർത്തു ൈപങ്കിളികൾ വാഴ്കയാലലർ
െകാഴിഞ്ഞു വീ–

േണറ്റവും പുതുമണം പുലർന്ന െതളിവാർന്ന നല്ല
കുളിർനീെരാടും
െചറ്റു കായകൾ പഴുത്തിരുണ്ട നിറമാർന്നഞാവലുകൾ
തൻമുടി–
േക്കറ്റു േചാലകളിരമ്പേലാടവിെടയങ്ങുമിങ്ങുെമാഴുകുന്നിതാ.”

ഇവിെട ഭവഭൂതിയുെട “ഇഹ സമദശകുന്താക്രാന്തവാ
നീരപുഷ്പ” എന്ന േശ്ലാകം പച്ചമലയാളത്തിൽ കവി
എത്ര സുഗമമായി തർജ്ജമെചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു േനാ
ക്കുക.

സഗുേണാപാസനം
മുപ്പത്താറധ്യായങ്ങളിൽ അച്ചൻ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
ഗദ്യഗ്രന്ഥം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അചഞ്ചലമായ ആസ്തി
കത്വത്തിനും അതലസ്പർശിയായ മതവിജ്ഞാനത്തി
നും അനന്തമായ ഗ്രന്ഥപരിചയത്തിനും മകുേടാദാഹര
ണമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിേലയും സംസ്കൃതത്തിേലയും പല
പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങെള ആശ്രയിച്ചാണു് അേദ്ദഹം സ്വ
പക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നതു്. അതിെന്റ അവസാനത്തിലു
ള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ചുവേട പകർത്തുന്നു: “ഒരവസര
ത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണു് മെറ്റാരു കാലത്തു പര
മാർത്ഥങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നതു് എന്നുള്ള ആധ്യാ
ത്മികതത്വപ്രകാരം അടുത്ത കാലെത്തങ്കിലും ഈ സ്വ
പ്നം ഫലിച്ചാൽ നാം ചരിതാർത്ഥരായി; േകരളം അനു
ഗൃഹീതമായി; ഹിന്ദുമതം ജീവിച്ചു; ഹിന്ദുക്കൾ േയാജിച്ചു;
ഭാരതഭൂമി കൺ മിഴിച്ചു; വിേദശീയർ യാത്രതിരിച്ചു; സ്വ
രാജ്യം ലഭിച്ചു; പ്രണവാങ്കിതമായ േവദാന്തമതധ്വജത്തി
െന്റ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ ൈമത്രീനിബദ്ധമായ സ്വരാജ്യ
ൈവജയന്തി സമാധാനമന്ദമാരുതേനറ്റു് ആടിക്കളിച്ചു;
മഹാത്മജിയുെട ജീവിതിം ഫലിച്ചു; നാം നമ്മുെട സ്വധർ
മ്മെത്ത ബഹുമാനപൂർവം നിർവഹിച്ചു; നാം ജയിച്ചു.”
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14 ആലത്തൂർ അനുജൻനമ്പൂരിപ്പാടു്
(1057–1118)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
അനുജൻനമ്പൂരിപ്പാടു െകാച്ചി വടക്കാേഞ്ചരി ആലത്തൂർ
ജനാർദ്ദനൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല പുത്രനായി 1057-ാണ്ടു േമ
ടമാസം 12-ാം൹ േചാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാ
വിെന്റ േപർ വ്യക്തമായി അറിയുന്നില്ല. ജനാർദ്ദനൻന
മ്പൂരിപ്പാടുതെന്നയാണു് പാലിയത്തു െചറിയകുഞ്ഞുണ്ണി
യച്ചേന്റയും പിതാവു്. സംസ്കാരസിദ്ധമായ നാമേധയം
കൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാർ സംസ്കൃത
ത്തിൽ വ്യുൽപത്തിയുള്ളവരായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അവ
രുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ ആ ബാലെന്റ വിദ്യാഭ്യാസം
ആശാസ്യമായ രീതിയിൽ പുേരാഗമിച്ചു. മുത്തപ്ഫൻ പര
േമശ്വരൻ നമ്പൂരിപ്പാടായിരുന്നു ആദ്യകാലെത്ത ഗുരു.
ഉപനയനാനന്തരം കിരാങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽ േപായി േവദം
അഭ്യസിച്ചു. സ്വജാതിയിൽ േവളികഴിച്ചില്ല. 1080-ൽ പാ
ലിയത്തു കാവുകുഞ്ഞമ്മയുെട ഒടുവിലെത്ത മകൾ െകാ
ച്ചുകുട്ടിക്കുഞ്ഞമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. അവിടെത്ത താ
മസം ഉപരിപഠനത്തിനു േവണ്ട സൗകര്യം നല്കി. പാലി
യെത്ത പുേരാഹിതനും പണ്ഡിതനുമായ പുതുക്കുടി നാ
രായണൻ ഇളയതിേനാടു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും,
ശാബ്ദികതിലകൻ േചന്നമംഗലം അയ്യാശാസ്ത്രികേളാടു
വ്യാകരണവും, അവിടെത്ത ൈവദ്യൻ നാരായണൻന
മ്പിയാേരാടു് ആയുർേവദവും, െകാച്ചി മഹാരാജകുടും
ബത്തിെല െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേനാടു വിഷൈവദ്യവും
അഭ്യസിച്ചു. 1087-ൽ പഠിത്തം നിറുത്തി. ആേറഴു െകാ
ല്ലം െകാണ്ടു പല വിഷയങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു
എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.

അനന്തരജീവിതം
പിന്നീടു നമ്പൂരിപ്പാടു സാഹിത്യേസവനം, പത്രപ്രവർ
ത്തനം, ബാലചികിത്സ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടു്
എല്ലാത്തിലും വിജയം േനടി. കുേറക്കാലം ഉണ്ണിനമ്പൂരി
മാസികയുെട പത്രാധിപത്യം വഹിച്ചു. 1083-ൽ ആരംഭി
ച്ച േയാഗേക്ഷമസഭയുെട അഭ്യുദയത്തിന്നുേവണ്ടി വള
െരക്കാലം നമ്പൂരിമാരുെട സർവേതാമുഖമായ പുേരാ
ഗമനെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി അേദ്ദഹം നിപുണമായി പ്രയ
ത്നിച്ചു. പരിഷ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം, പരിേവദനം, സജാതീ
യവിവാഹം തുടങ്ങിയ പ്രധാനവിഷയങ്ങെളസ്സംബന്ധി
ച്ചു പല സദസ്സുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും, പല പത്രങ്ങ
ളിൽ പ്രകൃേഷ്ടാപന്യാസങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും
െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാരസ്യം തുളുമ്പുന്ന സംഭാഷ
ണം ആെരയും ആകർഷിച്ചിരുന്നു. വിഷൈവദ്യത്തിലും
അേദ്ദഹത്തിനു ഗണനിയമായ ൈനപുണ്യമുണ്ടായിരു
ന്നു. സ്വന്തമായി ഒരു ൈവദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു േരാഗിക
െള ചികിത്സിച്ചുവന്നതിനുപുറേമ ചില പുതിയ ഔഷധ
ങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു് അവ തെന്റ േപരിൽ രജിസ്റ്റർ െചയ്യി
ക്കുകയും െചയ്തു. 1118-ാണ്ടു ധനുമാസം 23-ാം൹ മരിച്ചു.
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന്റ കിരാതാർജ്ജുനീയവ്യാേയാ
ഗം തർജ്ജമ െചയ്തു പാലിയത്തു് ഓമനക്കുഞ്ഞമ്മ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പുത്രിയാണു്.

കൃതികൾ
നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കു ഭാഷയിൽ പദ്യവും ഗദ്യവും ഒന്നുേപാ
െല എഴുതുന്നതിനു േവണ്ട വാസനയും അഭ്യാസവുമുണ്ടാ
യിരുന്നു. കിരാങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽ േവദപഠനത്തിനു താമ
സിക്കുന്ന കാലത്തുതെന്ന അേദ്ദഹം തെന്റ തദ്വിഷയക
മായ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്നു. 22-ാമെത്ത വയസ്സിൽ
(1) ബ്രഹ്മനന്ദവിലാസം കാവ്യവും, (2) േവളീമേഹാത്സ
വം തുള്ളലും എഴുതിത്തീർത്തു. അവയിൽ ആദ്യേത്ത
തിൽ കിരാങ്ങാട്ടു സ്വാമിയാരുെട ജീവചരിത്രേത്തയും
രണ്ടാമേത്തതിൽ വടക്കിനിേയടത്തില്ലത്തു നടന്ന ഒരു
വിവാഹേത്തയും വർണ്ണിക്കുന്നു. ഉണ്ണിനമ്പൂരി, കവന
കൗമുദി മുതലായ മാസികകളിൽ അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധീക
രിച്ച ചില ഗദ്യപദ്യേലഖനങ്ങൾ (3) സാഹിത്യ സൗരഭം
എന്ന േപരിൽ 1098-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞു്
ഉടൻതെന്ന പുറെപ്പട്ടതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ (4) റാണി
ഗംഗാധരലക്ഷ്മി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ചരിത്രാഖ്യായിക,
(5) ഭർത്തൃഹരിസുഭാഷിതം കിളിപ്പാട്ടും, (6) ശ്രീമൂലശത
കം കാവ്യവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറ്റു രണ്ടു കൃതികളാണു്.
ഭർത്തൃഹരിസുഭാഷിതത്തിൽ നീതിശതകം മാത്രേമ
വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുള്ളു. സാമുദായികകഥയായ വിഷ്ണു
നമ്പൂരി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അതിെല ആദ്യെത്ത അധ്യാ
യങ്ങൾ േകരളവ്യാസനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

സാഹിത്യസൗരഭം
സാഹിത്യസൗരഭത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള പദ്യകൃതിക
ളിൽ (1) ശാപഗ്രസ്തയായ ശകുന്തള, (2) പണയത്തിൽ
െപ്പട്ട പാഞ്ചാലി, (3) മധ്യസ്ഥയായ മേണ്ഡാദരി, (4)
അേശാേകാദ്യാനത്തിെല സീത ഇവ നന്നായിട്ടുണ്ടു്.
അലങ്കാരശാസ്ത്രെത്ത പരാമർശിക്കുന്നതാണു് ഗദ്യേലഖ
നങ്ങൾ. കവിക്കു പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലുള്ള നിഷ്ണാതത
െയ ആ േലഖനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമാ
യി േചർത്തിട്ടുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ സ്വകീയങ്ങളാണു്. ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“കുവലയമിഴി സീത െചാന്ന വാക്കാ–
ലവനരിശെത്താടടുത്തു കയ്യിളക്കി
അവളുെട ഗളനാളമുറ്റുേനാക്കി–
ശ്ശിവശിവ! വാളുമയക്കുവാെനാരുങ്ങി.
പലവഴി പതറിപ്പടർന്ന േകാപ–
ജ്വലനെനരിഞ്ഞു പുകഞ്ഞു കണ്ണുരുട്ടി
ഖലനവനരവാൾ വലിച്ചു വായ്ക്കും
ബലെമാടു ജാനകിതെന്റ േനർക്കു ചാടി.”
(മധ്യസ്ഥയായ മേണ്ഡാദരി)
“േചണമ്പും കാന്തി കാേന്ത! കടുകിനു കുറയാ–
നില്ല ജാക്കറ്റിെതന്തി–
ന്നാണേയ്യാ! വച്ചുെകട്ടിക്കൃശതനു! വിഷമി–
ക്കുന്നു? ഞാനൂരിവയ്ക്കാം
പ്രാണേപ്രയാനിവണ്ണം പരിചിെനാടരുളി–

ത്തൂശി തപ്പുന്നേനരം
നാണത്താെലാെന്നാതുങ്ങിക്കിളിെമാഴി കുളിർെമയ്–
െകാണ്ടു െതെല്ലാന്നടുത്താൾ.”
“ആരാെലത്തുന്നതുേണ്ടാ പ്രിയതമനലിവാ–
ർെന്നാന്നു മുൻേപാട്ടി, െതല്ലാ–
മാരാനും കാണുേമാെയന്നുടനടി തിരിെയ,–
പ്പിെന്ന, മുൻേപാട്ടുതെന്ന,
േനരാെയേന്ത വാനരികിലിനിയുെമ–
െന്നാന്നു േമേല്പാട്ടിേതമ–

ട്ടാരാമം മുറ്റുമെപ്പണ്െകാടിയുെട നയനം
പമ്പരം പാഞ്ഞു രണ്ടും.”

(ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങൾ)

ഏറ്റവും മേനാഹരങ്ങളാണു് ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ.
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15 റാണി ഗംഗാധരലക്ഷ്മി
െകാച്ചി ഇളയതാവഴിയിൽെപ്പട്ട ഗംഗാധരലക്ഷ്മി ചരി
ത്രപ്രഖ്യാതയായ ഒരു രാജ്ഞിയാണു്. മൂത്ത താവഴി
ക്കാെര രാജ്യഭ്രഷ്ടന്മാരാക്കി ഇളയ താവഴിക്കാർ 150
െകാല്ലേത്താളം ആ രാജ്യം ഭരിച്ചു. ആ താവഴി അന്യം
നില്ക്കാറായേപ്പാൾ ഗംഗാധരലക്ഷ്മിതെന്ന ചാഴിയൂർത്താ
വഴിയിൽനിന്നു വീരേകരളവർമ്മാവിെന രാജാവാക്കി
വാഴിച്ചു. അേദ്ദഹമാണു് േനാവലിെല കഥാനായകൻ.
തൂശത്തുവീട്ടിൽ ൈകമളുെട മരുമകളായ ഉണ്ണിമായ
നായികയും. െവട്ടത്തു നിന്നു ദെത്തടുത്തവരിൽ നാലാ
മനായ േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാനാണു് പ്രതിനായകൻ.
ലന്തക്കാർ പറങ്കികെള േതാല്പിച്ചു െകാടുങ്ങല്ലൂരിേലയും
െകാച്ചിയിേലയും േകാട്ടകൾ പിടിച്ചടക്കിയ െകാല്ലം
ഒൻപതാംശതകം പൂർവാർദ്ധത്തിെല ചരിത്രമാണു്
പശ്ചാത്തലം.
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16 ഇളമന കല്യാണിയമ്മ
തൃപ്പൂണിത്തുറയിെല സുപ്രസിദ്ധവും വിഭവസമ്പന്നവു
മായ ഒരു നായർഗൃഹമാണു് ഇളമനമഠം. ഒന്നിലധികം
െകാച്ചിമഹാരാജാക്കന്മാർ ആ കുടുംബത്തിൽനിന്നു ദാ
രസങ്ഗ്രഹം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. 944-ാണ്ടു് ആ ഭവനത്തിെല
കുഞ്ചിയമ്മെയ അന്നെത്ത ഇളയതമ്പുരാൻ (പിന്നീടു
രാജ്യംഭരിച്ചു യഥാകാലം തീെപ്പട്ട വലിയതമ്പുരാൻ)
വിവാഹംെചയ്തു. ആ ദമ്പതിമാരുെട ഏകപുത്രിയായ
ലക്ഷ്മിയമ്മയാണു് 1007-ാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 7-ാം൹ ഭൂ
ജാതയായ കല്യാണിയമ്മയുെട മാതാവു്. പിതാവു േകാ
ടനാട്ടു നമ്പൂരിപ്പാടായിരുന്നു. കല്യാണിയമ്മ സങ്ഗീ
തത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒന്നുേപാെല വിഖ്യാതയാ
യിത്തീർന്നു. ആ സ്ത്രീരത്നത്തിെന്റ ഭർത്താവു െവള്ളാ
രപ്പള്ളി മൂരിയത്തുമനയ്ക്കൽ രാമൻഭട്ടതിരിയായിരുന്നു.
കല്യാണിയമ്മ ഏറ്റുമാനൂർേസ്താത്രം എെന്നാരു െചറിയ
കൃതി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു്
“അന്തകാന്തക! നിൻപദപങ്കജം

സ്വാന്തത്തിൽ നിനെച്ചെപ്പാഴും കൂപ്പുേന്നൻ
സന്തതമടിയങ്ങെള രക്ഷിക്ക
ഏറ്റുമാനൂരമരും പുരാന്തക!”

എന്നാരംഭിക്കുന്നു. ഓേരാ സംസ്കൃതേശ്ലാകവും ഭാഷാ
േശ്ലാകവുംകൂടി േചർക്കാം.
“തത്സ്വംേപ്രഷിതപത്രികാ സഹൃദയൗഘാനന്ദസന്ദായിനീ

നാനാലംകൃതിസങ്ഗിനീ മൃദുപദന്യാസാ മേനാഹാരിണീ
സംപ്രാപ്താ തരസാ മദീയനികടം സൗജന്യപാേഥാനിേധ!
സൗഖ്യം സന്തതമാതേനാതി നിതരാം
സീമന്തിനീവാദരാൽ.”

ഇതു സാമൂതിരിേക്കാവിലകെത്ത ഒരു തമ്പുരാട്ടിയുെട
കത്തിെനഴുതിയ മറുപടിയാണു്. കിളിമാനൂെര ഒരു
തമ്പുരാട്ടിയുമായിട്ടും പദ്യത്തിൽ കത്തിടപാടുനടത്തീ
ട്ടുണ്ടു്.
“വില്ലും കുലച്ചു വിരുതുെള്ളാരു മാരെനെന്ന–
െക്കാല്ലുന്നതിന്നു മുതിരുന്നിതു പല്ലവാങ്ഗി!
െതെല്ലങ്കിലും തവ മനസ്സിനിളക്കിമിേല്ല?
വെല്ലങ്കിലും വലിയ ദുർഘടമായിവന്നു.”

ഇെതാരു സമസ്യാപൂരണമാണു്.
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17 കല്ലറയ്ക്കൽ കുട്ടപ്പേമേനാൻ
(1047–1100)
കല്യാണിയമ്മയുെട മൂത്ത പുത്രനായ കുട്ടിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ
തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു സമീപം േമക്കരേദശത്തു കല്ലറയ്ക്കൽവീ
ട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. അവരുെട
പുത്രനായി കുട്ടപ്പേമേനാൻ 1047-ാണ്ടു മിഥുനമാസം
േരവതീനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. യഥാർത്ഥനാമേധയം
കൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു. കുട്ടിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ 1054 കും
ഭത്തിൽ മരിച്ചു. കല്യാണിയമ്മയുെട പ്രഥമപുത്രിയായ
കുഞ്ചിയമ്മെയ െചാവ്വരനിന്നു തീെപ്പട്ട െകാച്ചി രാമവർ
മ്മവലിയതമ്പുരാൻ പരിഗ്രഹിച്ചു. കുട്ടപ്പേമേനാെന്റ േപ
രിൽ കല്യാണിയമ്മയ്ക്കു വളെര വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു.
ആ വിദുഷിതെന്നയാണു് നമ്മുെട കവിെയ സംസ്കൃതം
പഠിപ്പിച്ചതു്. ഭാഷാകവിതയ്ക്കു േവണ്ട സംസ്കൃതജ്ഞാ
നം അേദ്ദഹം ആ വഴിക്കു സമ്പാദിച്ചു. ബാല്യംമുതല്ക്കു്
ഇളമനമഠത്തിൽത്തെന്നയാണു് താമസിച്ചുവന്നതു്. ത്വ
േഗ്രാഗത്തിനു വിേധയനായ നമ്മുെട കവി 1100-ാണ്ടു
തുലാമാസം 4-ാം൹ മരിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം ദാര
സംഗ്രഹം െചയ്തിരുന്നില്ല.

കൃതികൾ
(1) ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം, (2) േമാഹനതുല എന്നീ രണ്ടു ഭാ
ഷാനാടകങ്ങളും, (3) തിരുപ്പതിമാഹാത്മ്യം, (4) ക്രിസ്തുച
രിതം എന്നീ രണ്ടു കിളിപ്പാട്ടുകളും, (5) വാരാണസീഗമ
നം, (6) വ്യാേസാത്ഭവം, (7) മിശിഹാവിലാസം എന്നി
ങ്ങെന മൂന്നു തുള്ളൽക്കഥകളും, (8) മാടമഹീശകാശിയാ
ത്ര, (9) ശൂർപ്പകവധം എന്നിങ്ങെന രണ്ടു വഞ്ചിപ്പാട്ടുക
ളും, (10) രാധാമാധവസംവാദം, (11) ശ്രീഗൗരീസംവാ

ദം എന്നിങ്ങെന രണ്ടു കുറത്തിപ്പാട്ടുകളുമാണു് കുട്ടപ്പേമ
േനാെന്റ പ്രധാന കൃതികൾ. വാരാണസീഗമനം ശീത
ങ്കൻതുള്ളൽ വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കാശിയാത്ര
െയ വർണ്ണിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. തെന്റ പുരസ്കർത്താ
വായ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ഒരവസരത്തിൽ തിരുപ്പതി
േക്ഷത്രം സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ ‘തിരുെവങ്കടാ
ചലയാത്തിൈര’ എന്നും ‘െവങ്കിടാചലസ്ഥലപുരാണം’
എന്നും േപരുള്ള രണ്ടു തമിഴുപുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടപ്പേമേനാ
െന്റ ൈകയിൽ െകാടുത്തു് അവെയ ഉപജീവിച്ചു ഭാഷ
യിൽ ഭക്തിസംവർദ്ധകമായ ഒരു കിളിപ്പാട്ടു് എഴുതണ
െമന്നാജ്ഞാപിച്ചു.
“ഇളാതലമിതു പരിപാലിച്ചീടു–
മിളയ തമ്പുരാനരുളിയമൂലം
പരമം െവങ്കടാചലപുരാണെത്ത–
പ്പരിഭാഷയാക്കിച്ചുരുക്കിെച്ചാല്ലിേനൻ.”

എന്നു് ആ വസ്തുത കവിതെന്ന സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1094ലാണു് ആ കൃതിയുെട പ്രകാശനം.
മൂന്നു കൃതികളിൽനിന്നുമാത്രം ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശി
പ്പിക്കാം.
“തരുക്കൾ പലതരം തളിർത്തും പൂത്തും തത്ര

നിരെക്ക നില്ക്കുന്നതും വല്ലികൾ ബഹുവിധം
പരന്നുപടർന്നതിൽപ്പക്ഷികളേഹാ! മദി–
ച്ചിരുന്നു പാടുന്നതുെമത്രയും മേനാഹരം!
സിംഹവാരണവ്യാഘ്രഭല്ലൂകവൃകാദിക–
ളാഹന്ത! ജാതിൈവരം െവടിഞ്ഞുകളിപ്പതും
നിർമ്മലജലംെകാണ്ടു പൂർണ്ണമാം സരസ്സുക–
ളംബുജനിരകളാൽെത്തളിഞ്ഞു േശാഭിപ്പതും
ഹംസഷൾപദാദികളുല്ലസൽപുഷ്പങ്ങളിൽ
സംസരിപ്പതും മറ്റുമീക്ഷിച്ചു ൈവനേതയൻ
തിരിച്ചു ൈവകുണ്ഠത്തിൽഗ്ഗമിച്ചു ഭഗവാെന
സ്ഫുരിച്ച ഭക്ത്യാ നമിച്ചുണർത്തീ സമസ്തവും.”
(തിരുപ്പതിമാഹാത്മ്യം)
“പടുതേയാടേപ്പാളവെന്റ പുച്ഛ–
മിടതുൈകെകാണ്ടു പിടിച്ചു നാഥൻ
വടിെവാടു തൽഫേണ മാറി മാറി–
യുടനുടൻ ചാടി നടനമാടി.
പരമഹിവീരമദമടങ്ങി
അരിനിധനാഗ്രഹം ദൂെര നീങ്ങി
ഉരുതരമുൾത്താരിൽബ്ഭീതി െപാങ്ങി
ഉരഗം വൻതാപാൈബ്ധ താണുമുങ്ങി.
ഹരിപദപങ്കജം മൗലിഭാേഗ
വിരെവാടു വീഴുന്ന േനരത്തിങ്കൽ
െപരിെയാരു പർവതെമന്നു േതാന്നി
പരവശനായിപ്പകർന്നു ഭാവം.”
എട്ടുവൃത്തം)

(കാളിയമർദ്ദനം

ആദ്യം കവി രചിച്ച ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം കരുണരസപ്ര
ധാനമാകയാൽ തെന്റ മാതാവു് അതു വായിക്കുകേയ
ഉണ്ടായിെല്ലന്നും ആ സാധ്വിയുെട പ്രീതിക്കുേവണ്ടിയാ
ണു് േമാഹനതുല നിർമ്മിച്ചെതന്നും കവി പ്രസ്താവിക്കു
ന്നു. സത്യഭാമയുെട ഗർവഭങ്ഗമാണു് പ്രതിപാദ്യം. ഒരു
േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കുന്നു.
“ഇളമനയുളവായിക്കീർത്തിയാൽപ്പാർത്തലെത്ത–
െത്തളിവിെനാടു വിതാനിേപ്പാരു വീരാഗ്രഗണ്യൻ
കവികുലമണി കുട്ടിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ മഹാത്മാ–
വവർകളുടയ പുത്രൻ തീർത്തതാണിച്ചരിത്രം.”

താെഴക്കാണുന്ന വരികൾ വാരാണസീഗമനത്തിൽ
ഉള്ളവയാണു്.
“െവള്ളപ്പളുങ്കിെന്റ ഭള്ളു കുറയ്ക്കുന്ന

െവള്ളിഗ്ഗിരിയുെടയുള്ളിൽെത്തളിെവാടും
പള്ളിവാസംെചയ്തുെകാള്ളുെന്നാരീശ്വരൻ
െവള്ളമണിയുന്ന തമ്പുരാൻതന്നുെട
ഉള്ളം കവർന്നങ്കഭാേഗ സദാ കുടി–
െകാള്ളും ജഗേദകസുന്ദരി! ശങ്കരി!”
(വാരാണസീഗമനം തുള്ളൽ)
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
േകരളത്തിെല ഒരവശസമുദായമായ ധീവര (വാല)വർഗ്ഗ
ത്തിൽ ജനിച്ചു സാഹിത്യേസാപാനത്തിൽ ‘കുടിലിൽനി
ന്നു െകാട്ടാരം’വെര ഉയർന്ന ഒരനുഗൃഹീതകവിയാണു്
െക.പി. കറുപ്പൻ. അേദ്ദഹം െകാച്ചിയിൽ േചരാനല്ലൂർ
േദശത്തു കണ്ടത്തിൽപ്പറമ്പു് എന്ന ഗൃഹത്തിൽ 1060ാണ്ടു് ഇടവമാസം 12-ാം൹ ജനിച്ചു. അയ്യനും െകാച്ചുെപ
ണ്ണുമായിരുന്നു യഥാക്രമം അച്ഛനും അമ്മയും. അവർ
ഈശ്വരഭക്തരായിരുന്നതിനാൽ മകനും ഒരു ആസ്തിക
നായി വളർന്നു. േചറായി എം. െക. കൃഷ്ണൻ എെന്നാ
രാൾ സംസ്കൃതത്തിെല പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ അഭ്യസി
പ്പിച്ചു. പിന്നീടു് അന്നമനട രാമപ്പുതുവാൾ, െകാടുങ്ങല്ലൂർ
വലിയ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, മഹാമേഹാപാധ്യായൻ
െകാടുങ്ങല്ലൂർ േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യൻ കണ്ണൻനായർ, സഹൃദയതിലകൻ രാമപ്പിഷാ
രടി മുതലായി പല പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാരുെട ശിഷ്യ
നായി ആഭാഷയിൽ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങളും കുെറെയല്ലാം തർ
ക്കവും വ്യാകരണവും പഠിച്ചു. വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ രാജർഷി
െകാച്ചി വലിയ തമ്പുരാനു കുറുപ്പെന്റ േപരിൽ അസാമാ
ന്യമായ വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുെത്ത പ്രേത്യക
ശ്രദ്ധയിലാണു് അേദ്ദഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ചതു്. വ്യാകര
ണം അഭ്യസിച്ചതു രാമപ്പിഷാരടിയുെട കീഴിലായിരുന്നു.
പരിതഃസ്ഥിതികൾ സർവഥാ പ്രതികൂലങ്ങളായിരുന്നി
ട്ടും അവെയല്ലാം തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ടു സാഹിത്യമാർ
ഗ്ഗത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം െചയ്യുന്നതിനുള്ള സാമർ
ത്ഥ്യം വിനീതമായ ചര്യെകാണ്ടും വിശ്രമരഹിതമായ
വ്യവസായം െകാണ്ടും നമ്മുെട കവി സമ്പാദിച്ചു. അത്യാ
വശ്യത്തിനുേവണ്ട ആങ്ഗേലയഭാഷാജ്ഞാനവും സ്വ
ന്തം പരിശ്രമംെകാണ്ടു േനടി. യൗവനത്തിൽത്തെന്ന
െകാച്ചിയിെല ഭാഷാേപാഷകന്മാരിലും അധഃസ്ഥിേതാ
ദ്ധാരകന്മാരിലും അഗ്രഗണ്യനായ സാഹിത്യകുശലൻ
റ്റി. െക. കൃഷ്ണേമേനാൻ അേദ്ദഹെത്ത സേഹാദരനിർ
വിേശഷമായ സൗഹാർദ്ദേത്താടുകൂടി േപ്രാത്സാഹിപ്പി
ക്കുകയും പുേരാഗമിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ആ സൗഹാർദ്ദം
കറുപ്പനു് ആജീവനാന്തം നിലനിന്നു. പറമ്പുകാട്ടു ജൂതൻ
(ചൂതം) പറമ്പിൽ കുഞ്ഞമ്മെയയാണു് കവി വിവാഹം
െചയ്തതു്.

അനന്തരകാലജീവിതം
കറുപ്പൻ സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിലും പടിപ്പാടിയായി ഉയർ
ന്നു. 1086-ൽ െകാച്ചി മത്സ്യവ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റി
െല ഒരു ഗുമസ്തനായി സർവ്വീസ്സിൽ പ്രേവശിച്ചു. 1087ൽ തൃശ്ശൂർ ശിക്ഷാക്രമപാഠശാലയിൽ പണ്ഡിതനായി.
1102-ൽ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽത്തെന്ന അധഃസ്ഥിേതാ
പസംരക്ഷകനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. ആ സ്ഥാനത്തിരു
ന്നുെകാണ്ടു് അവശസമുദായാങ്ഗങ്ങൾക്കു പല ഉപകാ
രങ്ങളും െചയ്യുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. അവിെട
നിന്നു പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയുെട
കാര്യദർശിയായി ഉയർന്നു. െകാച്ചി ഗവർെമ്മന്റു്, ആ
കമ്മിറ്റിയുെട പണി അവസാനിച്ചേപ്പാൾ നാട്ടുഭാഷാ
സൂപ്രണ്ടുസ്ഥാനം അേദ്ദഹത്തിനു നല്കി. ആ തസ്തിക
നിറുത്തൽെചയ്തേപ്പാൾ എറണാകുളം രാജകീയമഹാ
പാഠശാലയിൽ അമ്മാമൻതമ്പുരാെന്റ കീഴിൽ ഭാഷാ
പണ്ഡിതനായി. 1104-ാണ്ടിടയ്ക്കു കുേറക്കാലം െകാച്ചി
നിയമസഭയിൽ അങ്ഗമായിരുന്നു. മദിരാശിയിൽെവ
ച്ചു തീെപ്പട്ട െകാച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ ‘കവിതിലകൻ’
എന്ന ബിരുദം അേദ്ദഹത്തിനു നല്കി. ഭാഷാപണ്ഡിതനാ
യി േജാലി േനാക്കിവന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ 1112 വൃശ്ചിക
മാസത്തിൽ പാർശ്വശൂല (Pleuracy) എന്ന േരാഗത്തി
നു വിേധയനായി. അവധിെയടുത്തു േകായമ്പത്തൂരിലും
മറ്റും േപായി ചികിത്സിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും ഫലമുണ്ടായി
ല്ല. ആ ദശാസന്ധിയിലും അമ്മാമൻതമ്പുരാനുമായി
േശ്ലാകത്തിൽ കത്തുകൾ എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 1113ാണ്ടു മീനമാസം 10-ാം൹ എറണാകുളത്തു സ്വഗൃഹമായ
സാഹിത്യകുടീരത്തിൽെവച്ചു മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) കാളിയമർദ്ദനം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (2) എഡ്വർഡ്വിജയം
സംഗീതനാടകം, (3) ഭാഷാൈഭമീപരിണയം നാടകം,
(4) ബാലാകേലശം നാടകം, (5) ലളിേതാപഹാരം കിളി
പ്പാട്ടു്, (6) ആചാരഭൂഷണം, (7) ശകുന്തള അഥവാ നിരാ
കൃതയായ നായിക, (8) ശാകുന്തളം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് ഒന്നാം
ഭാഗം, (9) ഉദ്യാനവിരുന്നു്, (10) ജീതിക്കുമ്മി, (11) ദീനസ്വ
രം, (12) തിരുനാൾക്കുമ്മി, (13) ൈകരളീകൗതുകം മൂന്നു
ഭാഗം, (14) ബാേലാദ്യാനം മൂന്നു ഭാഗം, (15) ചിത്രാലങ്കാ
രം ആറുഭാഗം, (16) ജൂബിലിഗാനം മൂന്നു ഭാഗം, (17) ഒരു
താരാട്ടു്, (18) സാമുദായികഗാനകലകൾ മുതലായ പല
കൃതികൾ നമ്മുെട കവി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ കൂടാെത (19)
ധ്രുവചരിതം, സൗദാമിനി, പഞ്ചവടി, ശാകുന്തളം ഉത്തര

ഭാഗം എന്നീ സംഗീതനാടകങ്ങൾ സ്ക്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കു് അഭിനയിക്കുന്നതിനായി ഓേരാ അവസ
രത്തിൽ എഴുതിെക്കാടുത്തിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. ആ
നാടകങ്ങെളാന്നും അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മനുസ്മൃതി കുേറഭാ
ഗം കിളിപ്പാട്ടായിട്ടും തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. 1, 2, എന്നീ
കൃതികൾ ബാല്യകാലത്തു രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. അവ
കവി നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. ബാലാകേലശമാണു് ആദ്യെമ
ഴുതിയ മുദ്രിതനാടകം. അതു വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ െകാച്ചി
വലിയതമ്പുരാെന്റ ഷട്യ്ബ്ദപൂർത്തി സംബന്ധിച്ചു കവി
രചിച്ചതും മത്സരപരീക്ഷയിൽ റാവുസാഹിബ്നെമ്പരു
മാൾെച്ചട്ടിയുെട സമ്മാനത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചതുമാണു്.
ൈവശ്രവണെന്റ പുത്രിയായ ബാലാേദവിെയയാണു്
പഴയന്നൂർേക്ഷത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠച്ചിരിക്കുന്നെതന്നും
ആ ബാലാശബ്ദം ഭാഷയിൽ െകാച്ചിയായിത്തീർന്നതാ
െണന്നും കവി വിഭാവനം െചയ്യുന്നു. മൂന്നങ്കങ്ങൾെകാ
ണ്ടു പ്രസ്തുതരൂപകം അവസാനിക്കുന്നു. ൈഭമീപരിണ
യത്തിൽ കറുപ്പനു് ഒരു വിവർത്തകെന്റ സ്ഥാേനയുള്ളു.
മൂലഗ്രന്ഥം യശശ്ശരീരനായ ൈമസൂർ ശ്രീകൃഷ്ണരാജ ഉട
യാർ മഹാരാജാവിെന്റ ആസ്ഥാന പണ്ഡിതന്മാരിൽ
അേഗ്രസരനായിരുന്ന മണ്ടിക്കൽ രാമശാസ്ത്രിൾ 1089ാണ്ടു നിർമ്മിച്ചതും നളവിജയം എന്നുകൂടി േപരുള്ളതു
മായ ൈഭമീപരിണയമാകുന്നു. വിവർത്തനാസഹമായ
ആ കൃതി നമ്മുെട കവി നിപുണമായി തർജ്ജമ െചയ്തി
രിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു നാടകങ്ങളാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖ്യകൃതികൾ. ആചാരഭൂഷണം അധഃസ്ഥിതസമുദായ
ങ്ങളുെട സാന്മാർഗ്ഗികമായ അഭ്യുന്നതിെയ ലക്ഷീകരിച്ചു
രചിച്ച ഒരു ഗദ്യപദ്യാത്മകമായ ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ശകു
ന്തള നാലു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു കാവ്യമാണു്.
ൈകരളീകൗതുകം തുടങ്ങിയ നാലു ഗ്രന്ഥസമുച്ചയങ്ങൾ
സ്ക്കൂൾകുട്ടികൾക്കു കഥനത്തിനു േവണ്ടി സ്വകീയങ്ങളും
പരകീയങ്ങളുമായ ലളിതകാവ്യഖണ്ഡങ്ങൾ ഉൾെക്കാ
ള്ളിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയാണു്. അവയിൽ ആദ്യെത്ത
രണ്ടു സമുച്ചയങ്ങളിെല കൃതികൾ മൂന്നാമേത്തതിലും
േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. െകാച്ചിയിെല തുറമുഖംപണി ആരംഭിച്ച
േപ്പാൾ കായലിെല ചില ഊന്നുകുറ്റികൾ പിഴുതുകളേയ
ണ്ട ആവശ്യം അധികൃതന്മാർക്കു േനരിട്ടു. തന്നിമിത്തം
സ്വസമുദായത്തിനു വരാവുന്ന േദാഷങ്ങെള വിവരിച്ചു്
എഴുതിയ കൃതിയാണു് ഒരു താരാട്ടു്. അതും മുദ്രണം െച
യ്തിട്ടില്ല.

അധഃസ്ഥിേതാന്നമനവും കവിതയും
1101-ാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ േഘാഷൻപ്രഭു സംസ്ഥാ

നാതിഥിയായി െകാച്ചി സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ െകാച്ചിമ
ഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിനു ഒരു ഉദ്യാനവിരുന്നു നല്കി.
അക്കാലത്തു കവി ധീവരസമുദായത്തിെന്റ പ്രതിനിധി
െയന്ന നിലയിൽ നിയമസഭയിെല അംഗമായി േദശ
േസവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. െകാച്ചി ഗവർെമ്മ
ന്റു് ആ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കുെകാള്ളുവാൻ മറ്റു നിയ
മസഭാസാമാജികന്മാെരെയല്ലാം ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടാ
െയങ്കിലും കവിെയ ആ കൂട്ടത്തിൾ ഉൾെപ്പടുത്തിയില്ല.
അതു ജാതിക്കു ശുമ്പുനിമിത്തമാെണന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു
േതാന്നി മനസ്സു ചുട്ടുതൂവൽ കണ്ണുനീരിൽ മുക്കി എഴുതി
യതാണു് ഉദ്യാനവിരുന്നു് അഥവാ ഒരു ധീവരെന്റ ആവ
ലാതി എന്ന കൃതി. ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതവൃത്തത്തിൽ 25
േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ അതിൽ അടങ്ങീട്ടുള്ളു. എങ്കിലും
അവയുെട ഹൃദയദ്രവീകരണശക്തി അന്യാദൃശമാണു്.
ജാതിക്കുമ്മി ബാലാകേലശത്തിൽ എടുത്തു േചർത്തിട്ടു
ണ്ടു്. അതും ദീനസ്വരവും ജാതിയുെട അർത്ഥശൂന്യതെയ
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

സാമുദായികഗാനങ്ങൾ
േകരളത്തിെല പഴയ പാട്ടുകൾ േശഖരിക്കുന്നതിൽ കറു
പ്പൻ വളെരക്കാലം വ്യാപൃതനായിരുന്നു. അത്യന്തം ഹൃ
ദ്യങ്ങളായ ആ ഗാനങ്ങെള ഉദാഹരണസഹിതം വിവ
രിച്ചു് അവയുെട േനർക്കു് അനുവാചകന്മാെര ഉന്മുഖീക
രിക്കുന്ന ഒരു പ്രബന്ധമാണു് സാമുദായികഗാനങ്ങൾ
എന്ന പുസ്തകം. െചറുമൻപാട്ടുമുതൽ വിവിധസമുദായ
ങ്ങളുെടയിടയിൽ ഇന്നും പ്രചരിക്കുന്ന പതിന്നാലു തര
ത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ അതിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉൾെക്കാ
ള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ പാട്ടുകളും പ്രേത്യകിച്ചു വഞ്ചിപ്പാട്ടും
കറുപ്പൻ പാടിയാൽ േകൾക്കാനുള്ള സുഖം ആർക്കും
അക്കാലത്തു് അനുഭൈവകേവദ്യമായിരുന്നു.

കവിതാമാതൃകകൾ
കറുപ്പെന്റ കൃതികൾ പ്രാേയണ പ്രസന്നപ്രൗഢസരസ
ങ്ങളാണു്. ഉജ്ജ്വലമാണു് സാമാന്യമായി അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ൈശലി. ശയ്യാഗുണമില്ലാത്ത പദ്യങ്ങൾ വളെര വള
െര ചുരുങ്ങും. അതിവാസനക്കാരനായ ഒരു കവിെയ
യാണു് ഓേരാ കൃതിയിലും നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് എെന്റ ആശയം വ്യക്തമാ
ക്കാം.
“ആലസ്യം വിട്ടു നിത്യം പതിപരിചരണം
െചയ്യണം, േക്രാധമാം മ–
ട്ടാലംബിക്കാെത വർത്തിക്കണ, മനിശമസൂ–
യാദിെയൈക്കവിേടണം;
ശീലം കാലം കുലം സജ്ജനതതിയിവെയ–

ച്ചിന്തെകാണ്ടും നികാമം
നീ ലംഘിക്കാതിരുന്നീടണമയി മകേള!
ഭർത്തൃേഗഹം ഗമിച്ചാൽ.”
(ൈഭമീപരിണയം)

“ഭദ്രാംഗിത്തയ്യലാളാം നളിനിയുെട വരൻ
രാെവാളിക്കംബളെത്ത–
സ്സദ്രാഗശ്രീ കളിക്കും മൃദുലതരകരം–

െകാണ്ടു നീക്കുന്നേനരം
മുദ്രാഹീനപ്രകാശം തടവി വിലസുമീ
േമദിനീമൗലിരത്നം
നിദ്രാഭംഗപ്രസംഗം ഹിമകണപുളകം
പൂണ്ടു കാണിച്ചിടുന്നു.”

(ബാലാകുേലശം)

“തളിരാകിയ ചുണ്ടിനുള്ളിേലാമ–

ന്മിളിതാഭം സുമദന്തപംക്തി കാട്ടി–
അളികാമുകെന ക്ഷണിച്ചു വല്ലി–
ക്കിളിേനർവാണികൾ കൂത്തടിച്ചിടുന്നു.”

(ബാലാകേലശം)

“ആവിധം പ്രിയകൃതാവധീരണാ–

ദാവവഹ്നിയിെലരിഞ്ഞ ഹൃെത്താടും
പൂവലംഗികൾ െതാഴും ശകുന്തളാ–
േദവി രാജസഭ വിട്ടിറങ്ങിനാൾ.
അന്യെയന്നരചനൂഢെയന്നു തൻ–
വന്യബന്ധുജനവും ത്യജിക്കയാൽ
ൈദന്യവാർദ്ധിയിലുഴന്നു േമനകാ–
കന്യ, നാവികെരാഴിഞ്ഞ േതാണിേപാൽ.”

(ശകുന്തള)

“കാറില്ലാത്തതുമൂലേമാ പുകെളഴുന്നൗേദ്യാഗികാദായമ–
ഞ്ഞൂറില്ലാത്തതുമൂലേമാ പഴയതാം േപേരടിലില്ലായ്കേയാ
േവറില്ലാളുകൾ കുറ്റിെലന്ന ധൃതിേയാ മൂലം മനഃപൂർവമായ്–
ക്കുറില്ലാെത െവടിഞ്ഞുേപാലടിയെനക്കാരുണ്യവാരാന്നിേധ!”
(ഉദ്യാനവിരുന്നു്)
“കാളിന്ദീനദിയിങ്കലന്നു കമലപ്പൂൈമ്പതൽ കൂപ്പുെന്നാര–

ക്കാളിെപ്പണ്ണു സലീലമത്തരണിയിൽത്തൃക്കാലണയ്ക്കായ്കിേലാ
േകളിെപ്പട്ട പരാശരന്നഭിനവദ്വീപിൽ പ്രകാേശാദയം
േമളിക്കും ഭുവൈനകവന്ദ്യതനയൻ സഞ്ജാതനായീടുേമാ?”
(ഉദ്യാനവിരുന്നു്)
“ആ ലാവണ്യപേയാധിയാകുമരയെപ്പണ്ണിെന്നാരുണ്ണിക്കിടാ–

വാ ലാക്കിൽ സ്പൃഹണീയെവണ്മണലണി
ദ്വീപിൽപ്പിറക്കായ്കിേലാ
നൂലാമാലകൾ തീർത്തു മാമറകെളേദ്ദാഷജ്ഞർവാഴ്ത്തും
വിധം
നാലായിട്ടു പകുക്കുവാനിതരനാരുണ്ടായിരുന്നൂ വിേഭാ?”
(ഉദ്യാനവിരുന്നു്)

ആ ഉപാലംഭം സമർപ്പിച്ച കവിയിൽ മഹാരാജാവിനു
സേന്താഷേമ േതാന്നിയുള്ളു. ആ മാതിരി അവസരങ്ങ
ളിൽ അധികൃതന്മാർക്കുള്ള വർഗ്ഗീയചിന്ത അേതാടുകൂടി
നാമാവേശഷമായി.

ജാതിക്കുമ്മി
ശങ്കരഭഗവൽപാദരുെട മനീഷാപഞ്ചകത്തിെന്റ ഒരു
വിവൃതമായ പരിഭാഷയാണു് ജാതിക്കുമ്മി.
“ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമി മുന്നം

കാശിയിൽവച്ചു കുളികഴിഞ്ഞു്
ഈശെന ധ്യാനിക്കാൻ േപായേപ്പാളുണ്ടായ
േപശലിതു േകൾക്ക േയാഗെപ്പേണ്ണ! അതു
േമാശത്തരം തീർക്കും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
തിങ്കൾത്തലയൻ പറയനുമായ്
ശങ്കരിയന്നു പറച്ചിയുമായ്
ശങ്കരാചാര്യൻ വരുന്ന വഴിമേധ്യ
ശങ്കെയേന്ന്യ നിന്നു േയാഗെപ്പേണ്ണ! െതെല്ലാ–
രങ്കമുണ്ടായേപ്പാൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ കുമ്മിയുെട ആരംഭം. താൻ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച സ്ക്കൂൾ പുസ്തകങ്ങളിലും കവി സ്വകീയങ്ങ
ളായ അേനകം നല്ല കാവ്യശകലങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടു
െണ്ടന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അവയ്ക്കു് ഇവിെട മാതൃക
കാണിക്കണെമന്നുേദ്ദശിക്കുന്നില്ല.
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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.
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51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും
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