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1 അഴകത്തു പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്
(1044–1107)

ജനനം
പത്മനാഭക്കുറുപ്പു് 1044-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 5-ാം൹ കരു
നാഗപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ ചവറ െതക്കുംഭാഗത്തുള്ള സു
പ്രസിദ്ധമായ അഴകത്തുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു
നാരായണൻ എമ്പ്രാന്തിരിയും മാതാവു െകാച്ചുകുഞ്ഞുകു
ഞ്ഞമ്മയുമായിരുന്നു. ഈ പത്മനാഭക്കുറുപ്പു് എന്ന േപ
രിലാണു് അേദ്ദഹം അറിയെപ്പടുന്നതു്. അഴകത്തുകുടും
ബത്തിെല അംഗങ്ങൾക്കു് ഈശ്വരൻ എെന്നാരു മാറാ
േപ്പരുണ്ടു്. ആ ഈശ്വരശബ്ദെത്തയാണു് ‘ഈ’ എന്ന
അക്ഷരം സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്. കുടുംബത്തിെല കാരണവനു
‘ശ്രീകരണം പള്ളിയാടി’ എന്നും, മറ്റംഗങ്ങൾക്കു ‘കണ
ക്കു പള്ളിയാടി’ എന്നും സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ടു്. അതനു
സരിച്ചു് ‘അഴകത്തു കണക്കു പള്ളിയാടി ഈശ്വരൻപ
ത്മനാഭൻ’ എന്നാണു് കവിയുെട സംപൂർണ്ണമായ നാമ
േധയം. ആ തറവാട്ടിേലയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മ
നാഭസ്വാമിേക്ഷത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള അധികാരങ്ങെള
പ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണേല്ലാ.

വിദ്യാഭ്യാസം
കുറുപ്പിെന്റ അച്ഛനു മാതൃഭാഷയായ കർണ്ണാടകത്തിനു
പുറേമ തമിഴു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്നീ ഭാഷകളിലും അറി
വുണ്ടായിരുന്നു. പത്തുവയസ്സിനകം രഘുവംശം പ്രഥമ
സർഗ്ഗംവെര കുറുപ്പു സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു തിരു
വനന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്ന അമ്മാവെന്റ േമൽേനാ
ട്ടത്തിൽ അവിടെത്ത േഫാർട്ടു ൈഹസ്ക്കൂൾ വിദ്യാലയ
ത്തിൽ ആറു െകാല്ലം ആംഗേലയഭാഷ പഠിച്ചു. അക്കാ
ലത്തും സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കുന്നതിലാണു് ആ ബാലൻ
ആസക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. അവിെടെവച്ചു പതിന
ഞ്ചാമെത്ത വയസ്സിൽ ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികെള
കാണുവാൻ ഇടവരികയും, ആ മഹാ കവി സരസ്വതീവ
ന്ദനരൂപത്തിൽ ഒരു േശ്ലാകം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിേയാഗി
ച്ചേപ്പാൾ
“അഹം സരസ്വതീം വേന്ദ സ്വച്ഛസ്ഫടികസന്നിഭാം
പാദാരവിന്ദം ഭജതാം സർവവിദ്യാപ്രദായിനീം”

എന്നു േശ്ലാകം നിർമ്മിച്ചുെചാല്ലുകയും െചയ്തു. േമലും സം
സ്കൃതം തുടർന്നു പഠിക്കണെമന്നു് അേദ്ദഹം വാത്സല്യ
പൂർവ്വം ഉപേദശിച്ചു. പതിേനഴാമെത്ത വയസ്സിൽ കാ
രണവൻ അന്തരിക്കുകയാൽ സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു തിരി
െയേപ്പായി. അേദ്ദഹത്തിനു രണ്ടു േജ്യഷ്ഠന്മാരും ഒരനുജ
ത്തിയുമുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത േജ്യഷ്ഠൻ കരണത്താക്കുറു
പ്പായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചു; ഇളയ േജ്യഷ്ഠൻ
ഇരണിയലുള്ള കുടുംബവസ്തുക്കളുെട സംരക്ഷണത്തിനാ
യി അേങ്ങാട്ടു േപായി. അേദ്ദഹം തിരുക്കുറൾ മലയാള
ത്തിൽ വിവർത്തനം െചയ്ത ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു.
കുടുംബത്തിെല ഭരണം പത്മനാഭക്കുറുപ്പും ഏെറ്റടുേക്ക
ണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും അവിെടയും കുെറക്കാലം പുതുക്കാ
ട്ടുമഠത്തിൽ കൃഷ്മനാശാൻ എന്ന പണ്ഡിതെന്റ കീഴിൽ
നാടകാലങ്കാരങ്ങളും േജ്യാതിഷവും പഠിച്ചു. കൃഷ്ണനാശാ
െന ഗന്ധർവവിജയം ആട്ടക്കഥയിൽ താെഴ കാണുന്ന
വിധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“മനീഷിപേങ്കരുഹകർമ്മസാക്ഷിണം

മേനാജസങ്കാശശരീരേശാഭിതം
സമുദ്രഗംഭീരമതീവ േപശലം
ഗുരും ഭേജ സംപ്രതി കൃഷ്ണനാമകം.”
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2 പുതുക്കാട്ടുമഠത്തിൽ കൃഷ്ണനാശാൻ
പ്രസ്തുത പണ്ഡിതെനപ്പറ്റി സ്വല്പം ഈ ചരിത്രത്തിൽ
പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. കൃഷ്ണനാശാൻ അഴകത്തു വി
ദ്വാൻ കുറുപ്പിെന്റ പുത്രനും ചവറയിൽ പുതുക്കാട്ടുമുറി
യിൽ മഠത്തിൽ വീട്ടിെല ഒരു അംഗവുമായിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹം 1024 േമടത്തിൽ അശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.
മാതാവു് തറവാട്ടിെല ഇടിക്കാളിയമ്മയായിരുന്നു. മാ
താപിതാക്കന്മാർ ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന മരിച്ചുേപായി.
ആദ്യകാലത്തു് അച്ഛനും പിന്നീടു് ഓച്ചിറ തട്ടുപുരയ്ക്കൽവീ
ട്ടിൽ രാമൻപിള്ളയാശാനും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീ
ടു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളുെട ശിഷ്യനായി ശാ
സ്ത്രാഭ്യാസം െചയ്തു. വ്യാകരണം, തർക്കം, േജ്യാതിഷം,
ൈവദ്യം, മന്ത്രം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നല്ല അവഗാഹ
മുണ്ടായിരുന്ന ആശാെന്റ ശിഷ്യസമ്പത്തു് ഏകേദശം
കുമ്മൻപള്ളി രാമൻപിള്ളയുേടതുേപാെല വിപുലമായി
രുന്നു. പരവൂർ േകശവനാശാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഛാ
ത്രനായിരുന്നുെവന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ചവറ
പുതുക്കാട്ടുമുറിയിൽ കടവൂർ കാലാപടിഞ്ഞാേറ്റതിൽ
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. 1091-ാമാണ്ടു ചി
ങ്ങമാസത്തിൽ മകയിരംനക്ഷത്രത്തിൽ മരിച്ചു. ൈവദ്യ
മഞ്ജരി എെന്നാരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവും പരശുരാമവിജയം
ആട്ടക്കഥയും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ൈവദ്യമഞ്ജരിമാ
ത്രേമ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു.

അനന്തരകാലജീവിതം
പത്മനാഭക്കുറുപ്പു ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലും സാമാന്യജ്ഞാ
നം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ആ ഭാഷ പഠിച്ചതു് അച്ഛനിൽ
നിന്നായിരുന്നു. കുന്നത്തൂർ പള്ളിക്കൽ പകുതിയിൽ
ചാങ്ങയിൽ പുതിയ വീട്ടിെല വീട്ടിെല ഭാഗീരഥിക്കുഞ്ഞ
മ്മയായിരുന്നു പത്നി. അങ്ങെന പതിേനഴാമെത്ത വയ
സ്സിൽ കുടുംബശാഖയുെട ഭരണം കിട്ടിയ നമ്മുെട കവി
ഇരുപെത്താന്നു െകാല്ലം ആ ഭരണം അനുസ്യൂതമായി
തുടർന്നു. മിതവ്യയം െകാണ്ടും കാര്യേശഷിെകാണ്ടും
അതിെല സമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 1067-ൽ അമ്മ മരിച്ച
അവസരത്തിൽ േജ്യഷ്ഠേനാടുകൂടി ഒരു െകാല്ലം തിരു
വനന്തപുരത്തു താമസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ആ ഒരു െകാ
ല്ലത്തിനിടയ്ക്കു കരമന േകശവശാസ്ത്രിയുെട കീഴിൽ സി
ദ്ധാന്തകൗമുദി പൂർവാർദ്ധം നിഷ്കർഷിച്ചുപഠിച്ചു; പിന്നീടു
സ്വപ്രയത്നം െകാണ്ടു തത്സംബന്ധമായ ജ്ഞാനത്തി
നു ദാർഢ്യം വരുത്തി. ആ െകാല്ലത്തിൽത്തെന്നയാണു്
കവിതാനിർമ്മാണവും ആരംഭിച്ചതു്. ആദ്യെത്ത വാങ്മ
യം പ്രതാപരുദ്രയേശാഭൂഷണത്തിലുള്ള നാടകപ്രക
രണമായ പ്രതാപരുദ്രകല്യാണം എന്ന അഞ്ചങ്കത്തി
ലുള്ള നാടകത്തിെന്റ തർജ്ജമയാണു്. അക്കാലത്തു
േഗാപാലേമേനാൻ എെന്നാരു വക്കീൽ തിരുവനന്ത
പുരത്തു താമസിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം മറ്റു ചില കവിക
ളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മൃച്ഛകടികം തർജ്ജമെചയ്തു
വിദ്യാവിേനാദിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിെല നാ
ലും അഞ്ചും ആറും അങ്കങ്ങൾ വിവർത്തനംെചയ്തതു കു
റുപ്പാണു്. 1084 അവസാനത്തിൽ കുടുംബഭരണത്തിൽ
നിെന്നാഴിഞ്ഞു ശാന്തശീലനായ കുറുപ്പു തെന്റ െചലവി
േലക്കായി തിരിച്ചുവച്ച ഏതാനും വസ്തുക്കളിെല ആദാ
യത്തിനുമാത്രം അവകാശിയായി പ്രേത്യകം താമസമാ
രംഭിച്ചു. ആ ആദായം െചലവിനു തികയാത്തതിനാൽ
1093-ൽ ചവറ ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിെല മലയാളപണ്ഡി
തനായി പണി േനാക്കിത്തുടങ്ങി. 1104-ൽ കാസേരാഗം
ബാധിച്ചു. തന്മൂലം 1107-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 20-ാം൹
യശശ്ശരീരനായി. അന്ത്യശ്വാസംവെര സാഹിത്യ നിർ
മ്മിതിയിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തുലാം 19ാം൹ േപാലും ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
കിരീടധാരണം സംബന്ധിച്ചു ചവറ ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഗാനം െചയ്യുന്നതിനു് ഒരു വഞ്ചിപ്പാ
ട്ടു് എഴുതിെക്കാടുക്കകയുണ്ടായി. കുറുപ്പു തികഞ്ഞ ഒരു
ശ്രീരാമഭക്തനായിരുന്നു. തുളസീദാസെന്റ ഹിന്ദിരാമാ
യണം വായിച്ചേപ്പാളാണു് അേദ്ദഹത്തിനു തദ്വിഷയക
മായ ഭക്തി ഉറച്ചതു്. 1070 മുതൽ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം
നിത്യപാരായണത്തിനുപേയാഗിച്ചുവന്നു. രാമചന്ദ്രവി
ലാസം മഹാകാവ്യത്തിെന്റ രചനയ്ക്കും അതുതെന്നയായി
രുന്നു പ്രധാനമായ േപ്രരകശക്തി.

കൃതികൾ
പത്മനാഭക്കുറുപ്പു മുൻപു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച (1) പ്രതാപ
രുദ്രകല്യാണം നാടകത്തിനുപുറേമ, (2) മീനേകതന
ചരിത്രം നാടകം, (3) കുംഭനാസവധം ആട്ടക്കഥ (4)
ഗന്ധർവ വിജയം ആട്ടക്കഥ, (5) തുലാഭാരശതകം തർ
ജ്ജമ, (6) വ്യാഘ്രാലേയശസ്തവം തർജ്ജമ, (7) രാമച
ന്ദ്രവിലാസം മഹാകാവ്യം, (8) പ്രഭുശക്തി എന്ന ഖണ്ഡ
കാവ്യം, (9) ശ്രീഗേണശപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്, (10) മാർ
ക്കേണ്ഡയപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്, (11) ചാണക്യശതകം
എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുവലയാശ്വീയം എന്നു്
അഞ്ചധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു കിളിപ്പാട്ടു് 1090-ൽ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചു. അതു മാർക്കേണ്ഡയപുരാണത്തിെല ഒരു ഭാഗ
മാണു്. മീനേകതനചരിതം ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാ
രാജാവിെന്റ അേത േപരിലുള്ള ഗദ്യപുസ്തകെത്ത ഉപ
ജീവിച്ചു് 1068-ാണ്ടിടയ്ക്കു നിർമ്മിച്ചു. തുലാഭാരശതകത്തി
െന്റയും വ്യാഘ്രാലേയശസ്തവത്തിെന്റയും മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ വാങ്മയങ്ങ
ളാണു്. 1069-ലാണു് രാമചന്ദ്രവിലാസം ആരംഭിച്ചതു്.
െകാല്ലത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടിരുന്ന മലയാളിപത്രത്തിൽ
ഗ്രന്ഥകാരൻ അതു ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ
ണ്ടുവന്നു. ഒൻപതു സർഗ്ഗംവെര രചിച്ചതിനുേമൽ കുേറ
ക്കാലം കാര്യഗൗരവെത്ത പരിഗണിച്ചു് അതിൽ നിന്നു
വിരമിച്ചുെവങ്കിലും അേനകം സുഹൃത്തുക്കളുെട അഭ്യർ
ത്ഥനയും േപ്രാത്സാഹനമുംെകാണ്ടു് അതു ക്രേമണ
ഇരുപെത്താന്നു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ മുഴുമിപ്പിച്ചു. െകാല്ലം
9-ആം ശതകത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്നതായി
ഐതിഹ്യേവദികൾ പറയുന്ന ഒരു കഥെയ ആസ്പദമാ
ക്കി 1089-ൽ തൃശ്ശൂർ ലക്ഷ്മീഭായി മാസികയിൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാണു് പ്രഭുശക്തി. അതിൽ
മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ
നിന്നു പുരാണങ്ങൾ കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ തർജ്ജമെച
യ്തു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതിനായി േകരളപൗരാണികൻ
എെന്നാരുമാസിക ആർ. മാധവനുണ്ണിത്താെന്റ േന
തൃത്വത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. രണ്ടു െകാല്ലവും ആറു മാസ
വുേമ അതു നടന്നുള്ളു. അതിലാണു് ഗേണശപുരാണ
ത്തിെന്റയും മാർക്കേണ്ഡയപുരാണത്തിെന്റയും ആദ്യ
ഭാഗങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചതു്. 1103-ൽ അപൂർണ്ണമായി
ക്കിടന്ന ഗേണശപുരാണത്തിെന്റ വിവർത്തനം വീണ്ടും
തുടങ്ങി. 1105-ൽ ആ ഗ്രന്ഥം സംപൂർണ്ണമാക്കി. മാർക്ക
േണ്ഡയ പുരാണത്തിെന്റ തർജ്ജമ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ
പിന്നീട് ഉദ്യമിച്ചുെവങ്കിലും ഒടുവിലെത്ത പതിനഞ്ചധ്യാ
യങ്ങൾ സ്പർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അവ കൂടാെത
കവിയുെട േജ്യഷ്ഠൻ നാരായണക്കുറുപ്പിെന്റ തിരുക്കുറൾ
ഗദ്യതർജ്ജമയും േകരളപൗരാണികനിൽ മുദ്രിതമായി.
മുക്തിേകാപനിഷദ്വാഖ്യാനവും സ്വല്പം ആരംഭിച്ചു. ചാ
ണക്യശതകം സംസ്കൃതത്തിെല ചാണക്യശതകം എന്ന
ലഘുവായ നീതികാവ്യത്തിെന്റ തർജ്ജമയാണു്.

കവിതാരീതി
ഭാഷാകവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ അഭ്യർഹിതമായ ഒരു
സ്ഥാനമാണു് പത്മനാഭക്കുറുപ്പിനു നേല്കണ്ടതു്. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ രണ്ടു പ്രധാന കൃതികളാണു് രാമചന്ദ്രവിലാസ
വും പ്രഭുശക്തിയും. അേദ്ദഹം ശബ്ദാലങ്കാരജടിലമായ
തുലാഭാരശതകം തർജ്ജമെചയ്തു ചിത്രേശ്ലാകനിർമ്മാ
ണത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനായിത്തീർന്നിരുന്നതിനു രാമചന്ദ്ര
വിലാസത്തിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. അതിെല എട്ടാം സർഗ്ഗം
യമകാലംകൃതവും ഇരുപതാം സർഗ്ഗം ചിത്രേശ്ലാകഗഹ
നവുമാണു്. ഭാഷയിെല ഒന്നാമെത്ത മഹാകാവ്യമായ
രാമചന്ദ്രവിലാസത്തിെന്റ പ്രേണതാെവന്ന നിലയിൽ
കവി നമ്മുെട സവിേശഷമായ ബഹുമാനെത്ത അർ
ഹിയ്ക്കുന്നു. അതിൽ അേനകം സംസ്കൃതകവികളുെട സൂ
ക്തികൾ സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ള വസ്തുത അേദ്ദഹംത
െന്ന അവതാരികയിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. താൻ
പ്രധാനമാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു േഭാജചമ്പുവി
െനയാെണന്നും അേദ്ദഹം ഏറ്റു പറയുവാൻ മടിച്ചിട്ടില്ല.
മനസ്സുെവച്ചാൽ പേരാപജീവനം കൂടാെതതെന്ന അേദ്ദ
ഹത്തിനു് ആ കാവ്യം ആമൂലാഗ്രം രചിക്കാമായിരുന്നു.
പ്രഭുശക്തിയാണു് സഹൃദയന്മാർക്കു് ഒന്നുകൂടി രസനി
ഷ്യന്ദിയായിേത്താന്നുന്നതു്. ഇനി കുറുപ്പിെന്റ കൃതിക
ളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ഗന്ധർവവിജയം
ഈ ആട്ടക്കഥയ്ക്കു ൈവശിഷ്ട്യെമാന്നുമില്ല. ഒരു േശ്ലാകം
ചുവേട േചർക്കുന്നു.
“വിജിഗീഷുരാശു വിജേയാഥ േഖചരാൻ

സഹജം പ്രണമ്യ സ ഹി ജാതകൗതുകഃ
മനുേത സ്മ വായുതനയം കപീശ്വരം
രജനീചരൗഘരജനീദിേനശ്വരം”

രാമചന്ദ്രവിലാസം
“സൗധങ്ങൾ േമെല്പട്ടു വളർന്നു നെമ്മ–

ബ്ബാധിക്കുെമന്നുെള്ളാരു സംശയത്താൽ
ധാതാവു പേണ്ട നിജേലാകവാസം
സാധിച്ചതല്ലീ സകലത്തിനുംേമൽ?”

(പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“ചുള്ളെച്ചങ്കല്ലു െകട്ടിച്ചുമരു മുഴുവനും

െവള്ളെവച്ചാ മുറിയ്ക്കും
പുള്ളിേപ്പാർമാെന്റ പള്ളെയ്ക്കഴുെമാരു മുടിെകാ–
ണ്ടുെള്ളാരാ പ്ലാൻതുണിയ്ക്കും
ചുള്ളിക്കൂട്ടങ്ങൾ തീയിെട്ടരിയുമളവുയ–
ർന്നീടുമൂറ്റൻപുകയ്ക്കും
െപാള്ളിച്ചീടും ചിരട്ടക്കനലുടയ െനരു–
േപ്പാടിനും നന്മവന്നു.”
(അഷ്ടമസർഗ്ഗം)

ഒടുവിൽ രാമചന്ദ്രപരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാനവകംകൂടി
കവി േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട
േചർക്കുന്നു.
“ത്വൽക്കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതിനധികധനം–

െകാണ്ടു സംതൃപ്തനാക്കാൻ
ശക്തിെപ്പട്ടില്ല ൈവേരാചനിയു;െമാരു മുറി–
ക്കീര നല്കീെട്ടാരിക്കൽ
നില്ക്കാൻ േമലാെത്താരാപത്തിലുമപകടമി–
ല്ലാെത പാഞ്ചാലി നിന്നാൾ;
ഭക്തിക്കങ്ങുന്നു വശ്യൻ പരമതിവനു ന–
ല്കീടണം ഭവ്യരാേശ!”

പ്രഭുശക്തി
ഇതു രചിച്ചകാലത്തു കവിയുെട പാടവം എത്രമാത്രം
ഉയർന്നിരുന്നു എന്നു താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ വി
ശദീകരിക്കുന്നു. പറയത്തക്ക യാെതാരു രചനാൈവക
ല്യവും ആ ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലില്ല. നവനേവാേല്ലഖങ്ങൾ
അവിെടയവിെട പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്.
“ആേരാടുമില്ലവെനാരുൾക്കനിവാത്മേദശ–
ക്കാേരാടുമുണ്ടു ദിവേസന മുഴുത്ത ശല്യം
കാേരാട്ടുകിണ്ടിയിലിരുന്നു ദുഷിച്ച കന്നിൻ
േമാേരാടവെന്റ പരിചാരകർ പങ്കുേചരും.”
“അന്തിക്കു കൂരിരുളടഞ്ഞിതു ദിക്കിെലല്ലാം

മർന്തിക്കുരങ്ങിെനതിരാം മഷിവർണ്ണേമാേട
ഉന്തിക്കുതിച്ചുയരുമഞ്ജനപർവതം േപാൽ
െപാന്തിക്കുടുക്കെമാടു കാർമുകിലും നിരന്നു.
ഉന്മദേമാടരിയ ദുഷ്ടരടുത്തു വന്നാൽ
തന്മാനഹാനിെയ നിനെച്ചതിരിട്ടിടാെത
പിന്മാറ്റമുള്ള സുജനങ്ങൾകണെക്കാളിച്ചു
സന്മാർഗ്ഗവീഥികളിലുെള്ളാരു താരകാളി.”
“പത്തൻപതായുധെമടുത്ത ജനങ്ങേളാടു–

െമാത്തങ്ങു വന്നു ശഠനിന്നെല രാത്രിയിങ്കൽ
ചിത്തം മറന്ന പടനായകേനാെടതിർത്താൻ
മത്തദ്വിപെത്താടു മറുത്തു കടന്നൽേപാെല.”

കുവലയാശ്വീയം
“ഉണ്ടാക്കും പണിെപ്പട്ടു വിത്തെത്തപ്പുരുഷന്മാർ

െകാണ്ടുേപായ്വയ്ക്കുംതാനും തന്നുെട ഗൃഹങ്ങളിൽ.
നഷ്ടമായ്േപ്പാകും ഭാര്യയാെലന്നാൽ ധനമതു
ദുഷ്ടയാം കുടുംബിനി പാർക്കിലും നശിച്ചുേപാം.
കാമേദവെനക്കണികാണുകില്ലസത്തായ
രാമെയ േവേട്ടാൻ ധർമ്മപത്നിെയ േവൾക്കാേത്താനും.
ദമ്പതിമാർക്കു തമ്മിൽ പ്രീതിപൂർവ്വകമായ
സമ്പർക്കംനിമിത്തമാൈയ്ക്കവരും ത്രയീധർമ്മം.
തന്നുെട കളത്രത്താലല്ലാെത പുരുഷനു
നന്ദനരുണ്ടാവാനും േവെറയിെല്ലാരുവഴി.
തന്നുെട പിതൃക്കെളപ്പുത്രെരെക്കാണ്ടും പുന–
രന്നസാധനംെകാണ്ടുമതിഥിജനങ്ങെള
പതിവായ് നിലിമ്പെരപ്പൂജിച്ചും പുലർത്തുന്ന
സതിയാം ഗൃഹിണിെയപ്പുരുഷൻ രക്ഷിക്കുന്നു.
തന്നുെട പതിേയാടു കൂടാേത തരുണിക്കും
വന്നിടാ ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങെളന്നറിഞ്ഞാലും.
ആകയാൽ ത്രിവർഗ്ഗെമന്നുെള്ളാരീയർത്ഥം മൂന്നും
േലാകത്തിൽദ്ദാമ്പത്യെത്തയാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.”
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3 കരയംെവട്ടത്തു സുകുമാരപിള്ള
(1043–1118)

ബാല്യം
സുകുമാരപിള്ള പടിഞ്ഞാേറെക്കാല്ലത്തു കുന്നിേന്മൽേച്ച
രിയിൽ കരയംെവട്ടത്തുവീട്ടിൽ 1043-ാമാണ്ടു മകരമാ
സം 24-ാം൹ ജനിച്ചു. അമ്മ േഗാവിന്ദഗുരു എെന്നാരു
സിദ്ധെന്റ പുത്രിയായ നേങ്ങലിയമ്മയും അച്ഛൻ കരു
നാഗപ്പള്ളി വടക്കുന്തല വലിയവീട്ടിൽ ഇളയ ആശാൻ
എന്നുകൂടി അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ഗണപതി േകളുക്കുറുപ്പുമാ
യിരുന്നു. ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം ആട്ടക്കഥയുെട ആരംഭ
ത്തിൽ സ്വപിതാവിെന
“ആശാനുണ്ണി കുറുപ്പിതി പ്രഥിതമാം നാമത്രയം പൂണ്ടു ഭൂ–

മീശൻ നല്കിയ വീരശൃംഖല കലർന്നാനന്ദവാരാശിയായ്
േക്ലശം േചർന്ന ജേനാപകാരകരനായ്ക്കീർത്ത്യാ
വടക്കുന്തല–
േദ്ദശത്താർെന്നാരു വല്യ വീട്ടിെലഴുെമന്നച്ഛൻ
പ്രസാദിക്കണം”

എന്നു വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുെട ഏകപുത്രനായിരു
ന്നു സുകുമാരപിള്ള. േകശവൻ എന്നായിരുന്നു യഥാർ
ത്ഥ നാമേധയം. അപ്പി എന്ന ഓമനേപ്പരിലാണു് ബാ
ല്യത്തിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്നതു്. അപ്പിആശാൻ പിന്നീടു്
അതിച്ചമ്മൻനായെരന്നും തദനന്തരം സുകുമാരപിള്ള
െയന്നും തെന്റ േപരു മാറ്റി. വിഷ്ണുദാസൻ എന്ന ഉപനാ
മംകൂടി ആ േപരിനുമുമ്പു കുേറക്കാലം എഴുതിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുകയും ഒടുവിൽ ആ വിേശഷണം മാത്രം സ്വനാമേധ
യമായി ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. അച്ഛൻ പതി
നാറാമെത്ത വയസ്സിലും അമ്മ ഇരുപതാമെത്ത വയ
സ്സിലും മരിച്ചു. അമ്മാവനായ അയ്യപ്പനാശാൻ ഏഴാമ
െത്ത വയസ്സിൽത്തെന്ന അന്തരിച്ചുേപായി.

വിദ്യാഭ്യാസം
ഇരുപതാമെത്ത വയസ്സുവെര കാര്യമായി ഒന്നും പഠിച്ചി
ല്ല. അേപ്പാേഴയ്ക്കു കവിതാഭ്രമം മൂക്കുകയാൽ സംസ്കൃതം
നിഷ്കൃഷ്ടമായി അഭ്യസിക്കണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അന്നു
ധ്രുവചരിതം നാടകത്തിെന്റ പ്രേണതാവും ഹരിനാമ
കീർത്തനത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാതാവുമായ എസ്. ശ്രീനിവാ
സയ്യങ്കാർശാസ്ത്രി െകാല്ലത്തു ജില്ലാേക്കാടതി വക്കീലാ
യിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ ഒരു െകാല്ലംെകാ
ണ്ടു മാഘം പ്രഥമസർഗ്ഗേത്താളം പഠിച്ചു. തദനന്തരം
വ്യാകരണത്തിലും േവദാന്തത്തിലും നിഷ്ണാതനായിരു
ന്ന െകാല്ലം ഇംഗ്ലീഷു ൈഹസ്ക്കൂൾ സംസ്കൃതപണ്ഡിതൻ
ലക്ഷ്മീനാരായണശാസ്ത്രിേയാടു മാഘം പതിമ്മൂന്നാം
സർഗ്ഗം വെരയും ൈനഷധം ആറാം സർഗ്ഗം വെരയും
വായിച്ചു. ലക്ഷ്മീനാരായണശാസ്ത്രിക്കു തിരുവനന്തപു
രം രാജകീയമഹാപാഠശാലയിേലക്കു സ്ഥലം മാറ്റം
കിട്ടിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനുപകരം െകാല്ലത്തു നിയ
മിതനായ ആപദുദ്ധാരണശാസ്ത്രികളുെട ശിഷ്യനായി
നാടകാലങ്കാരങ്ങളും സിദ്ധാന്തകൗമുദിയും പഠിച്ചു. ആ
ശാസ്ത്രി െകാല്ലത്തുെവച്ചു തെന്ന കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു.
പിന്നീടു െചേങ്കാട്ട സീതാരാമശാസ്ത്രി െകാല്ലം ൈഹ
സ്ക്കൂളിെല സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപകനായി. അേദ്ദഹത്തിൽനി
ന്നു പ്രേത്യകമാെയാരു ഗ്രന്ഥവും പഠിച്ചിെല്ലങ്കിലും ആ
ശാസ്ത്രിയുെട േപരിലും കവിക്കു ഗുരുനിർവിേശഷമായ
ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ “അന്തേണന്ദ്രഗുരുത്തമ
ന്മാെര” അേദ്ദഹം ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം ആട്ടക്കഥയു
െട ആരംഭത്തിൽ വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുകുമാരപിള്ള എന്ന
േപർ ലക്ഷ്മീനാരായണ ശാസ്ത്രികൾ സമ്മാനിച്ചതാണു്.
ആയുരന്തംവെര നിലനിന്നതും അതുതെന്നയാണു; വി
ഷ്ണുദാസൻ എന്ന േപർ ഉറച്ചില്ല. അക്കത്തൂട്ടു ദാേമാദരൻ
കർത്താവായിരുന്നു ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഗുരു; കുേറ
സംഗീതവും അഭ്യസിക്കികയുണ്ടായി.

വിവാഹവും മറ്റും
വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു സുകുമാരപിള്ള ൈവദ്യവൃത്തി
യിൽ ഏർെപ്പട്ടു. അതുതെന്നയായിരുന്നു മുഖ്യമായ ഉപ
ജീവനമാർഗ്ഗം. േകരളവർമ്മവിലാസിനി എന്ന േപരിൽ
ഒരു സംസ്കൃതവിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു് അതിൽ കുേറക്കാ
ലം വിദ്യാർത്ഥികെള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
ഇരുപതാമെത്ത വയസ്സിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി പടനായർ
കുളങ്ങരയിൽ കുറുപ്പമ്പളത്തു കിഴേക്കവീട്ടിൽ നാണിയ
മ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. ആ ബന്ധം ഉറച്ചില്ല. തന്നിമി
ത്തം 30-ാമെത്ത വയസ്സിൽ പടിഞ്ഞാെറെക്കാല്ലത്തു പു
ത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്യുകയും ആ
യുവതി രണ്ടു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞു മരിച്ചേപ്പാൾ, മുപ്പത്തിമൂ
ന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ അവരുെട അനുജത്തി നാരായ
ണിയമ്മെയ പരിഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു. ആ ദാമ്പത്യവും
ശിഥിലമായി. നാല്പത്തിമൂന്നാമെത്ത വയസ്സിലാണു് ഒടു
വിലെത്ത പത്നിയായ പടിഞ്ഞാെറെക്കാല്ലത്തു മങ്ഗല
ത്തുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മെയ സംബന്ധം െചയ്തതു്. അവർ
1100-ൽ മരിച്ചു. ഈശ്വരഭക്തിയാണു് സുകുമാരപിള്ള
യിൽ സർേവാപരി പരിലസിച്ചിരുന്ന ഗുണവിേശഷം.
വട്ടയ്ക്കാട്ടുനായർസമുദായത്തിെന്റ ഉന്നമനെത്ത ലക്ഷീക
രിച്ചു പലതും പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തറവാടു്
പൂർവ്വകാലത്തു് ഇടപ്പള്ളിയിൽനിന്നു െകാല്ലേത്തക്കു
േപാന്നതാണു്. അന്നു് അതു് ഒരു ഇല്ലത്തുനായർക്കുടം
ബമായിരുന്നുെവന്നും പിന്നീടു തെന്റ പൂർവ്വന്മാർ ഒന്നു
രണ്ടുചക്കാലനായർസ്ത്രീകെള സംബന്ധംെചയ്തു എന്നും
തന്നിമിത്തം അവിടത്തുകാർ തെന്റ കുടുംബക്കാെര ആ
അവാന്തരജാതിയിൽെപ്പട്ടവരായി ഗണിക്കുന്നതിനു്
ഇടവന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള പൂർവചരിത്രം 1108-ൽ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച തൃക്കടവൂർ ഭഗവൽ േസ്താത്രം എന്ന പു
സ്തകത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ അേദ്ദഹം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
1118-ാണ്ടുചിങ്ങമാസം 18-ാം൹ മരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകൻ എസ്. പുരുേഷാത്തമൻനായരും ഒരു സാഹിത്യ
കാരനാണു്.

കൃതികൾ
സുകുമാരപിള്ള ആെക അൻപേതാളം കൃതികൾ രചി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ പലതും െചറുതും േസ്താത്രരൂപങ്ങളു
മാണു്. (1) ശതമുഖരാവണവധം ആട്ടക്കഥ, (2) ശിവരാ
ത്രിമാഹാത്മ്യം ആട്ടക്കഥ, (3) സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥ, (4)
ലക്ഷണാസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ, (5) സതീവിവാഹം കി
ളിപ്പാട്ടു്, (6) ഹരിഹരപുത്രചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്, (7) സ്വർഗ്ഗാ
േരാഹണശതകം, (8) ശ്രീവിഷ്ണുേസ്താത്രം (സംസ്കൃതം), (9)
സർവേദവനമസ്കാരം (സംസ്കൃതം), (10) േശാണാദ്രീശ്വ
രിേസ്താത്രം (സംസ്കൃതം), (11) തൃക്കടവൂർ ഭഗവൽേസ്താ
ത്രം (സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളും ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങളും ഇടക
ലർന്നതു്), (12) ശ്രീപത്മനാഭപ്രണതി (പാട്ടുകൾ) ഇവ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ െപടുന്നു.
ആനന്ദവല്ലീശതകം, ഹിേതാക്തിമുക്താവലി, ഛായാ
വിലാസിനി തുടങ്ങിയ കൃതികൾ അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. സ്വർഗ്ഗാ
േരാഹണശതകം ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
ചരമഗതിെയ വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാ
കുന്നു. മണലിൽേക്ഷത്രത്തിെല ശിവെന കവി ഒന്നില
ധികം കൃതികളിൽ വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവി
താരീതി കാണിക്കുവാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“കരധൃതസരസിജമാലാ വിരചിതേലാകാനുകൂലഗുണജാലാ

ദലിതനതാഖിലശമലാ കലയതു കല്യാണമന്വഹം
കമലാ.”

(ശതമുഖരാവണവധം)
“ധർമ്മക്ഷാമാപാലകത്വം ത്രിഭുവനപതിയാം

പത്മനാഭെന്റ ദാസ്യം
ശർമ്മം മർത്ത്യർക്കു േചർക്കും പ്രകൃതി ജിതസുര
ക്ഷ്മാരുഹത്വം മഹത്വം
നിർമ്മായം േചർന്ന നിേത്യാത്സവജിതസുരേലാ–
കത്വമിത്യാദിയാേല
മർമ്മജ്ഞൻ മൂലകക്ഷ്മാവരമണി സുരേലാ–
േകന്ദ്രജിത്തായ് ഭവിച്ചു.”

“ശിഷ്ടാചാരവരിഷ്ഠ തുഷ്ടിദ വിേഭാ സ്രഷ്ടുഃ പ്രഹൃഷ്ടാശേയ

തിഷ്ഠൻ നിഷ്ഠുരമുഷ്ടിഘട്ടനഹതാരിഷ്ടപ്രപുഷ്ടപ്രഭ
ഇഷ്ടാനിഷ്ടദ കഷ്ടനാശന നതാഭീഷ്ടപ്രദാഷ്ടാക്ഷരം
സ്പഷ്ടം േമ വദേതാ ഹേര! ഹര ഗദക്ലിഷ്ടത്വമിഷ്ടപ്രിയ!”

(ശ്രീവിഷ്ണുേസ്താത്രം)
“സൂര്യേകാടിവിലസൽകിരീട നിടിലാഞ്ചിേതാർദ്ധ്വതിലക
സ്ഫുരൽ–

കൗസ്തുഭാബ തുളസീസ്രഗുജ്ജ്വല ദരാരിസാരസഗദാധര
സ്വർണ്ണസന്നിഭദുകുല പദ്മദളേനത്ര നീലജലദദ്യുേത
പദ്മനാഭ കമലാപേത ഗരുഡവാഹന പ്രദിശമങ്ഗലം.”

(ശ്രീവിഷ്ണുേസ്താത്രം)
“പുരഹര ഹര ശിവ ശങ്കര! പരേമശ്വര പാർവതീശ
ഭൂേതശ!
ദുരിതാർണ്ണവതരണത്തിനു തിരുവടിയാകുന്നു േപാതമഭവ,
ഭവ!”
(തൃക്കടവൂർ ഭഗവൽേസ്താത്രം)
“അളകാളിലലാമലസന്നിടിേല

ഹരദൃങ്മധുപാദൃതപുഷ്പലേത
തരുേണന്ദുസഹസ്രവിലാസലസ–
ന്മുഖി! പാർവതി! േത ചരണം ശരണം.”
(േശാണാദ്രീശ്വരീേസ്താത്രം)
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4 കല്ലമ്പള്ളി വിഷ്ണുനമ്പൂരി (1040–1112)

ചരിത്രം
ഒരു കാലത്തു മേനാരമാപങ്ക്തികളിലും മറ്റും ധാരാളം
േശ്ലാകങ്ങെലഴുതി സാമാന്യം പ്രസിദ്ധി േനടിയ ഒരു
കവിയാണു് കല്ലമ്പള്ളി വിഷ്ണുനമ്പൂരി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിതയ്ക്കു ചമൽക്കാരം കുറയുെമങ്കിലും കഷ്ടിച്ചു് അേദ്ദഹ
േത്തയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്താവുന്നതാണു്.
വിഷ്ണുനമ്പൂരി 1040-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 8-ാം൹ േതാട്ടുപുഴ
കല്ലമ്പള്ളിമനയ്ക്കൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛൻ
ൈവദ്യവിശാരദനായിരുന്ന കല്ലമ്പള്ളി ശങ്കരൻേപാറ്റി
യായിരുന്നു. അമ്മ േകാലത്തു നാട്ടുകാരിയാണു്. സംസ്കൃ
തത്തിൽ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ പിതാവിൽനിന്നു പഠി
ച്ചതിനുേമൽ പതിമ്മൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ ഇരിങ്ങാ
ലക്കുട തരണനല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ഗൃഹത്തിൽ താ
മസിച്ചു നാലു െകാല്ലംെകാണ്ടു് ആ ഭാഷ നല്ലേപാെല
വശമാക്കി. ഇരുപതാമെത്ത വയസ്സിൽ േതാട്ടുപുഴ ഏറ്റ
ത്തുവാരിയത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിവാരസ്യാെര വിവാഹം
െചയ്തു. േതാട്ടുപുഴ മജിേസ്ത്രട്ടുേകാടതിയിൽ ക്രിമിനൽ
വക്കീലായി മുപ്പേത്തഴു െകാല്ലം വ്യവഹരിച്ചു. ആയുർേവ
ദചികിത്സയിലും പ്രേത്യകിച്ചു വിഷചികിത്സയിലും നിപു
ണനായിരുന്നു. 1112-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 22-ാം൹
മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം നാടകം, (2) ഭക്തിസംവർദ്ധനം
കിളിപ്പാട്ടു്, (3) പഞ്ചാക്ഷരമാഹാത്മ്യം, (4) സീമന്തിനീച
രിതം, (5) ഭാഷാശിവാനന്ദലഹരി, (6) അന്തർഗ്ഗതശത
കം, (7) ബാേലാപേദശം, (8) മാഗധവധം ആട്ടക്കഥ, (9)
ലളിേതാത്സവശതകം, (10) മംഗളപ്രാർത്ഥനാശതകം,
(11) മുറജപമഞ്ജരി ഇവയാണു് വിഷ്ണുനമ്പൂരിയുെട കൃതി
കൾ. ഇവെയപ്പറ്റി ഒന്നും വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കാനില്ല.
ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം പത്തങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാണു്.
അതിൽനിന്നു മാത്രം ഒരു േശ്ലാകം പകർത്തുന്നു.
“നന്നായിന്ദ്രാശയാകും യുവതിമണിമുഖാം–
േഭാജമിേപ്പാൾ വിളങ്ങീ;
പിെന്നപ്പത്മം വിടർന്നൂ; ശ്രവണസുഖദമാം
ശംഖനാദം മുഴങ്ങീ;
ചന്ദ്രൻ െചന്നസ്തമിച്ചൂ; കുമുദനിരകളും
മങ്ങിേയറ്റം മയങ്ങീ;
തന്വംഗിക്കൂട്ടെമല്ലാം പ്രിയരുെട വിരഹ–
േക്ലശമൂലം കുഴങ്ങീ.”
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5 ഏറ്റത്തു് അച്യുതവാരിയർ
(1066–1103)
വിഷ്ണുനമ്പൂരിയുെട മൂത്ത പുത്രനായിരുന്നു ഏറ്റത്തു െക.
അച്യുതവാരിയർ. അേദ്ദഹം 1066-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം
20-ആം നു ജനിച്ചു. ഒരു ഗവർെമ്മന്റുസ്ക്കൂൾ അദ്ധ്യാപക
നായി കാലയാപനം െചയ്തു. 1103-ാമാണ്ടു മരിച്ചു. പർ
പ്പഭൂമീശശതകെമന്നും വഞ്ചീശവിജയെമന്നും ഭാർഗ്ഗവീ
യെമന്നും മൂന്നു കൃതികൾ അേദ്ദഹവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
കയുണ്ടായി. പർപ്പഭൂമീശശതകം അനന്തപുരത്തു മൂത്ത
േകായിത്തമ്പുരാെനപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാവ്യവും വഞ്ചീശവി
ജയം ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ അപദാന
ങ്ങെള വാഴ്ത്തുന്ന ഒരു നഞ്ചിപ്പാട്ടുമാണു്.
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6 കുമ്മനം േഗാവിന്ദപ്പിള്ള (1051–1117)

ചരിത്രം
കുമ്മനം െക. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള 1051-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാ
സം ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ
േകാട്ടയംതാലൂക്കീൽ അയ്മനം പക്തിയിൽ കമ്മനംക
രയിൽ മൂേത്തടത്തുവീടാണു് തറവാടു്. അച്ഛൻ കണ്ണമല
പത്മനാഭപിള്ള ആദ്യം പാർവത്യാരും പിന്നീട് ആഴ്വാ
േഞ്ചരിമനയ്ക്കുെല കാര്യസ്ഥനുമായിരുന്നു. ശക്തിെയന്നാ
ണു് അമ്മയുെട േപരു്. മലയാളത്തിൽ പല സാഹിത്യ
ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിച്ചതിനുേമൽ േകാട്ടയം
സി.എം.എസ്. ൈഹസ്ക്കൂളിൽ അധ്യായനം ആരംഭിച്ചു.
ഒളശ്ശയിൽ വിഷ്ണുമൂസ്സതിെന്റ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്കൃ
തവും ആയുർേവദവും അഭ്യസിച്ചു. ആദ്യം േകാട്ടയം ഡി
വിഷൻ കേച്ചരിയിലും പിന്നീടു് കുേറക്കാലം സ്ക്കൂൾ ഇൻ
െസ്പക്ടരുെട ആഫീസിലും േജാലി േനാക്കി. ഒടുവിൽ
ഒരു മലയാളം മിഡിൽസ്ക്കൂൾ െഹഡ്മാസ്റ്റരായി നിയമി
ക്കെപ്പട്ടു. അക്കാലത്തു കുട്ടൻപിള്ള എന്ന േപരിലാണു്
അേദ്ദഹം അധികമായി അറിയെപ്പട്ടിരുന്നതു്. പിന്നീ
ടു െപാതുക്കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെകാള്ളുന്നതിന്നുേവണ്ടി
ഏറ്റുമാനൂർ മജിേസ്ത്രട്ടു േകാടതിയിൽ വക്കീലായി വ്യവ
ഹരിച്ചുതുടങ്ങി. അേതാടുകൂടി അന്നു മാന്നാനത്തുനിന്നു
പ്രചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന നസ്രാണി ദീപികയുെട പത്രാ
ധിപസമിതിയിൽ ഒരംഗമായും േചർന്നു. െതങ്ങുമൂട്ടിൽ
വറുഗീസ്മാപ്പിള ആ സമിതിയിെല മെറ്റാരംഗമായിരുന്നു.
1088-ാണ്ടിടയ്ക്കു അവർ അതിെന ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുവീതമാ
ക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ഏറ്റുമാനൂരിെല എല്ലാ െപാതു
ക്കാര്യങ്ങളിലും അേദ്ദഹം സജീവമായ േനതൃത്വം വഹി
ച്ചിരുന്നു. ഒരു കാലത്തു പ്രശസ്തമായിരുന്ന പുന്നത്തുറ
പഞ്ചസാരക്കമ്പനിയുെട സ്ഥാപകൻ അേദ്ദഹമാണു്.
1117-ാമാണ്ടു ഹൃദയസ്തംഭനംമൂലം മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) ശ്രീചിേത്രാദയമഹാകാവ്യമാണു് േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു
െട കൃതികളിൽ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു്. അതു് 1111ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതു കൂടാെത (2) അനർഘരാഘവം
നാടകം (തർജ്ജമ), (3) നാഗാനന്ദം കാവ്യം, (4) ശ്രീമൂല
രാജ വിജയം അേഷ്ടാത്തരശതകം, (5) കുമാരെനല്ലൂർ
േദവീേസ്താത്രം, (6) ഹരിണപുേരശ്വര (ഏറ്റുമാനൂർ) േസ്താ
ത്രം, അവ കൂടാെത ഒരു സംസ്കൃതകൃതിയും അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീചിേത്രാദയം അത്യന്തം ദീർഘമായ ഒരു
മഹാകാവ്യമാണു്. അതിൽ ആെക 33 സർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്.

ആദ്യകാലംമുതൽക്കുള്ള വഞ്ചിരാജ്യത്തിെന്റ ചരിത്ര
മാണു് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. 27-ാമെത്ത
സർഗ്ഗത്തിേല ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവു
തിരുമനസ്സിെല രാജ്യഭരണവൃത്താന്തം ആരംഭിയ്ക്കുന്നു
ള്ളു. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ലുപ്തപ്രചാരങ്ങളായ
അേനകം വൃത്തങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ഈ കാവ്യത്തിൽ
േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതിേച്ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു. മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.
“േപാരിൽജ്ജയിച്ചു വിരുേതാടു തിരിച്ചുവന്നു–
േചരുന്നതിന്നു പരേദവതമാർ തുണയ്ക്കും
േപാരായ്കയാണു മകേന! പുറകും മുറിഞ്ഞു
േപാരുന്നവെന്റ തറവാടിനേതാർത്തുെകാൾക.”

“പ്രാണൻ േപായാൽത്തൃമ,മിവിെട നാം
ധർമ്മരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി–

(പ്രഥമസർഗ്ഗം)

ക്കാണിേക്കണം കളരിവിരുതും ശൗര്യവും ൈധര്യപൂർവം
ആണത്തേത്താടരികെളയരിഞ്ഞപ്പുറം തള്ളി വഞ്ചി–
േക്ഷാണീൈജത്രെക്കാടികളുയെരെക്കട്ടുവിൻ!
െകാട്ടിയാർപ്പിൻ!”
(ത്രേയാദശസർഗ്ഗം)
“ഇവിെട മഴചുരുങ്ങീ; വാപിെയാെട്ടാട്ടുണങ്ങീ;
ദിവി ബഹുെപാടി െപാങ്ങീ; ഭാനുമാൻ കൂടി മങ്ങീ;
വിവശതെയാടു െതങ്ങിൻകൂമ്പുേപാലും വഴങ്ങീ;
ശിവ! ശിവ! കൃഷി മങ്ങീ; കർഷകന്മാർ കുഴങ്ങീ.”
(ത്രയസ്ത്രിംശൽസർഗ്ഗം)
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7 പന്തളത്തു േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
(1054–1094)

പന്തളത്തു രാജകുടുംബം
പന്തളത്തു രാജകുടുംബത്തിെല അഞ്ചു പണ്ഡിതന്മാ
െരക്കുറിച്ചു നാല്പത്തിമൂന്നാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചി
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ കുടുംബം സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യത്തിനും
ശാസ്ത്രാധ്യാപനത്തിനും രണ്ടു ശതവർഷക്കാലേത്ത
യ്ക്കു കീർത്തിെപ്പട്ടിരുന്നു. 1100-ാേണ്ടാടുകൂടിയാണു് ആ
കീർത്തി അസ്തപ്രായമായിേപ്പായതു്. െകാടുങ്ങല്ലൂരും
പന്തളവും ഏകേദശം ആ വിഷയത്തിൽ സമസ്കന്ധ
ങ്ങളായിരുന്നു. അമാനുഷന്മാരായ മൂന്നു മഹാകവികളു
െട ജനനംെകാണ്ടാണു് െകാടുങ്ങല്ലൂർ പ്രശസ്തമായതു്.
അത്തരത്തിൽ ഒരു േമന്മ പന്തളത്തിനു് അവകാശെപ്പ
ടാവുന്നതെല്ലങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിലും ഒരു മഹാകവി
ഉണ്ടായി; അേദ്ദഹമാണു് നമ്മുെട സ്മരണയ്ക്കു് ഈ ഘട്ട
ത്തിൽ വിഷയീഭവിയ്ക്കുന്ന േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ. തർ
ക്കത്തിലും വ്യാകരണത്തിലും ആ കുടുംബത്തിെല പല
അംഗങ്ങളും പാരംഗതത്വം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഇലത്തൂർ
രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതം അഭ്യ
സിച്ചതു് അവരിെലാരാളുെട അടുക്കൽനിന്നായിരുന്നു
എെന്നാരു െമച്ചവും അതിനു വിേശഷവിധിയായുണ്ടു്.
േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ജീവിതേത്താടു് അനുബന്ധി
ച്ചു സ്മരിേയ്ക്കണ്ട അവിടെത്ത മറ്റു ചില തമ്പുരാക്കന്മാെര
പ്പറ്റിയും ഭൂമികാരുപത്തിൽ പ്രാസങ്ഗികമായി സ്വല്പം
ഉപന്യസിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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8 1 മാളികത്താെഴ ഭരണിനാൾ

േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

അേദ്ദഹം 998 കന്നിമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 1058 കന്നിമാ
സത്തിൽ മരിച്ചു. രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളുെട സതീർത്ഥ്യ
നും സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു േജ്യാത്സ്യനും ൈവയാകരണ
നുമായിരുന്നു. മഹാകവി ജനിച്ചേപ്പാൾ “ഈ ശിശു ഒരു
കാലത്തു അതിപ്രസിദ്ധനായിത്തീരും” എന്നു ദീർഘദർ
ശനം െചയ്തതു് ഈ തമ്പുരാനായിരുന്നു.
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9 2 വടേക്കെക്കാട്ടാരത്തിൽ

തിരുവാതിരനാൾ രാജരാജവർമ്മ
വലിയ തമ്പുരാൻ

നീരാഴിെക്കട്ടിൽ പൂരുരുട്ടാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മത്ത
മ്പുരാെന്റ അനന്തിരവനായ ഇേദ്ദഹം ഒരു വിശിഷ്ടനായ
ൈവയാകരണനും കവിയുമായിരുന്നു. (1) ധർമ്മശാസ്തൃ
ശതകം, (2) കൃഷ്ണലീല, (3) േദവീേസ്താത്രം, (4) ശബരിഗി
രീശേസ്താത്രം, (5) പന്തള മഹാേദവശതകം ഇത്യാദി കൃ
തികൾ രചിച്ചു.
“കരധൃതവരകരവാലം പദനതസൗവർഗ്ഗവർഗ്ഗരിപുകാലം

ശബരഗിരിവിഹൃതിേലാലം ഹരിഹരബാലം
ഭേജഹമനുേവലം.”

(ധർമ്മശാസ്തൃശതകം)
“നിഹതാമരാരിവർഗ്ഗാം നിർദ്ധൂതനമജ്ജനാരിഷഡ്വർഗ്ഗാം.

കലേയഹം വനദുർഗ്ഗാംകാരുണ്യസുധാർദ്രേലാചേനാ
ത്സർഗ്ഗാം.”

(േദവീേസ്താത്രം)
“പുരന്ദരസേഹാദരദ്രുഹിണവജൂപാണിപ്രഭൃ–

ത്യമർത്ത്യതതിമൗലിസംശ്രിതപദാരവിേന്ദാദരം
ധരാധരവരാത്മജാസുകൃതഡംബരം ശങ്കരം
സ്മരാമി ഹരിദംബരം പ്രഥിതപന്തളാധീശ്വരം.”

(പന്തളമഹാേദവശതകം)

രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 992 മീനത്തിൽ ജനിച്ചു.
യഥാകാലം പന്തളെത്ത വലിയ രാജാവായി. 1077-ൽ
മരിച്ചു. അേദ്ദഹവും രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളുെട സഹപാ
ഠിയായിരുന്നു. നമ്മുെട ചരിത്രനായകെന്റ വ്യാകരണ
പഠനത്തിലും കാവ്യരചനാപരിശീലനത്തിലും ഇേദ്ദഹം
പ്രേത്യകപ്രതിപത്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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10 3 െതേക്കെക്കട്ടിൽ െകാട്ടാരത്തിൽ

അത്തം നാൾ േഗാദവർമ്മ വലിയ
തമ്പുരാൻ

ഇേദ്ദഹം 1015-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. വ്യാക
രണത്തിൽ അസാമാന്യമായ ൈവദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചിരു
ന്ന ഈ പണ്ഡിതനായിരുന്നു കവിെയ ആ ശാസ്ത്രം പഠി
പ്പിച്ചതു്. േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാനും പന്തളെത്ത വലിയ
രാജാവായതിനു േമേല 1086-ൽ യശശ്ശരീരനായുള്ളു.
പല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ഏടുകൾ േശഖരിച്ചു പന്തള
െത്ത ഗ്രന്ഥഭണ്ഡാഗാരം ഈ പണ്ഡിതൻ പരിപുഷ്ടമാ
ക്കി.
ഇനിയും ചിലെരക്കുറിച്ചുകൂടി വഴിെയ പ്രതിപാദിച്ചു െകാ
ള്ളാം.

മഹാകവിയുെട ജനനം
പന്തളംെകാട്ടാരം വലിയ േകായിക്കെലന്നും െകാച്ചി
േകായിക്കെലന്നും രണ്ടു ശാഖകളായി േവർതിരിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. കുടുംബത്തിെല മൂപ്പുസ്ഥാനത്തിനു രണ്ടു ശാഖ
കൾക്കും വയഃക്രമമനുസരിച്ചു് അവകാശമുണ്ടു്. പിന്നീടു്
വലിയേകായിയ്ക്കൽശാഖ െതേക്കടത്തു േകായിക്കെല
ന്നും വടേക്കടത്തു േകായിക്കെലന്നും രണ്ടുപശാഖകളാ
യിപ്പിരിഞ്ഞു. വടേക്കടത്തായിരുന്നു വിദ്വാന്മാരധികം.
നമ്മുെട കവിയും ആ ഉപശാഖയിെല ഒരങ്ഗം തെന്ന.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാവായ അശ്വതിനാൾ തന്വങ്ഗി
ത്തമ്പുരാട്ടി തെന്റ രണ്ടു േജ്യഷ്ഠസാേഹാദരിമാേരാടുകൂടി
ആദ്യകാലത്തു പുത്തൻേകായിക്കൽ െകാട്ടാരത്തിൽ
താമസിച്ചു വന്നു. അവിെട കഥാനായകൻ 1054-ാമാണ്ടു
മകരമാസം 10-ാം൹ മകയിരം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.
പിന്നീടു് അവർ െനയ്തല്ലൂർേക്കായിക്കേലക്കു താമസം മാ
റ്റി. മൂത്ത േജ്യഷ്ഠത്തിക്കു േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെനന്നും
വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെനന്നും രണ്ടു പുത്രന്മാരും
ഇളയ േജ്യഷ്ഠത്തിക്കു രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ എെന്നാരു
പുത്രനും അതിനുമുമ്പുതെന്ന ജനിച്ചിരുന്നു. തന്വങ്ഗി
ത്തമ്പുരാട്ടി ഒരു നല്ല വിദുഷിയും സാഹിതീരസഞ്ജയു
മായിരുന്നു. മഹാകവിയുെട പിതാവായ പുതുപ്പള്ളി
തൃേക്കാണമങ്ഗലം േദശത്തു െപരിേഞ്ചരിയില്ലെത്ത
വിഷ്ണു നമ്പൂരിക്കു് ഒരു മന്ത്രവാദി എന്ന നിലയിലായിരു
ന്നു അധികം പ്രശസ്തി. രണ്ടുേപരും അവരുെട പുത്രെന
അത്യന്തം ആശാസ്യമായ വിധത്തിൽ വളർത്തിെക്കാ
ണ്ടുവരുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുവന്നു. കഥാപുരുഷെന്റ ൈവമാ
േത്രയന്മാരായ രണ്ടു സേഹാദരന്മാെരക്കുറിച്ചും ഇവിെട
കുറെഞ്ഞാന്നു പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. രാമവർമ്മത്തമ്പു
രാൻ ഒരു നല്ല താർക്കികനും നൃത്തകലാവിദഗ്ദ്ധനുമാ
യിരുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നും രചിച്ചതായി അറിവില്ല.
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11 4 െനയ്തല്ലൂർേക്കായിക്കൽ

മകയിരംനാൾ
േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

ഒരു പ്രശസ്തകവിയായ ഇേദ്ദഹം 1021-ാമാണ്ടു വൃശ്ചി
കത്തിൽ ജനിക്കുകയും 1065 മകരത്തിൽ മരിക്കുകയും
െചയ്തു. ഭൂതനാേഥാത്ഭവം തുള്ളൽക്കഥയും ആട്ടക്കഥ
യും ആർദ്രാമേഹാത്സവചമ്പുവും (സംസ്കൃതത്തിൽ) രചി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. താെഴ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ചമ്പുവിലുള്ളതാ
ണു്.
“പായാദ്ദിവ്യസ്രവന്തീകുചയുഗളപരി–

ഷ്വങ്ഗസക്താരുണാഭം
നിേഹ്നാതും നൂനമങ്േഗ ഘുസൃണമനുദിനം
ലിപ്യേത േയന ഭസ്മ;
ഗൗരീനിധ്യാനഭീേതർഗ്ഗതജനനിവേഹ
ദത്തദൃഷ്ടിഃപ്രേമാദാൽ
േസായം ശ്രീപന്തേളേശാ ഹതഗദനിചേയാ
നശ്ചിദാനന്ദരൂപഃ.”
“കുര്യാൽ കാസരൈദത്യകർക്കശശിേരാ
നിേഷ്പഷണാനർഗ്ഗള–

േപ്രാദ്ഗച്ഛദ്രുധിരൗഘകാന്തിനികൈരർബാലാർക്ക
വദ്ഭാസുരം
വിഘ്നധ്വാന്തനിവാരണം വിധിമുഖാമർത്ത്യൗഘനിത്യസ്തുതം
മൃത്സാപാദവിഹാരേഗഹവസേതർേദ്ദവ്യാഃ പദാബ്ജദ്വയം.”

മൃത്സാപാദെമന്നാൽ മണ്ണടി എന്നർത്ഥം. ചുവേട േചർ
ക്കുന്നതു് ഒരു മുക്തകമാണു്.
“ഭഗീരഥകുമാരികാരതിനിരീക്ഷേണർഷ്യാസ്ഫുര–
ന്മഹീധരകിേശാരികാപ്രണയേകാപശാന്ത്യുത്സുകഃ.
ദശാനനഭുജാബലപ്രചലിതസ്വകീയാചല–
ത്രസത്തദുപഗുഹനപ്രമുദിേതാ ഹരഃ പാതു വഃ.”
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12 5 െനയ്തല്ലൂർെക്കാട്ടാരത്തിൽ

തൃേക്കട്ടനാൾ
വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൾ

പൂർേവാക്തനായ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കനിഷ്ഠസ
േഹാദരനാണു് ഇേദ്ദഹം. 1033-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ
ജനിച്ചു. 1082 തുലാമാസത്തിൽ മരിച്ചു. വീരേകരളവർ
മ്മത്തമ്പുരാനു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിലും വിശിഷ്യ
ന്യായശാസ്ത്രത്തിലും അഗാധമായ ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരു
ന്നു. കവിെയ തർക്കം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു് ആ പണ്ഡിത
മൂർദ്ധന്യനാണു്. ഇേദ്ദഹം മഹാറാണി േസതുലക്ഷ്മീ
ബായി തിരുമനസ്സിെല മാതാവായിരുന്ന ആയില്യം
നാൾ അമ്മത്തമ്പുരാെന കാവ്യനാടകങ്ങളും പ്രേത്യകി
ച്ചു ൈനഷധവും പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മാേവലിക്കര
െസ്പഷ്യൽസ്ക്കൂളിെല സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു. രു
ൿമാങ്ഗദചരിതം കാവ്യം, ബാണയുദ്ധം ചമ്പു എന്നീ
രണ്ടു സംസ്കൃതകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്ഥാനത്യാഗം
െചയ്ത െകാച്ചി മഹാരാജാവിനു് അേദ്ദഹം സമർപ്പിച്ച
ഒരു േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്.
“ദ്വാേരഷു കഞ്ചുകിഗണാസ്സതതം വസന്തി;

വ്യാപ്താനി കുണ്ഡലിചൈയശ്ച നിേകതനാനി;
സൗധാശ്ചകാസതിതരാം ഖലു േഭാഗിവൃൈന്ദ;–
ശ്ചിത്രം തഥാപ്യഹിഭയം ഭവേതാ ന രാജൻ.”

അടുത്തതു് ഒരു പ്രഭാതവർണ്ണനേശ്ലാകമാണു്.
“വിസൃത്വരദിവാകരപ്രസൃതരശ്മിസമ്മാർജ്ജനീ–

വിമൃഷ്ടതിമിേരാൽകൈരസ്സമമുലൂകേലാകാ ഇേമ
വിശന്തി ഗിരിഗഹ്വരം കലിതൈവരനിര്യാതൈനഃ
കുടുധ്വനിതഭീഷൈണഃ കരടസഞ്ചൈയഃ പീഡിതാഃ.”

മഹാകവിയുെട വിദ്യാഭ്യാസം
േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന സംസ്കൃതത്തിെല ബാലപാ
ഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചതു് പന്തളത്തു് അച്യുതവാരിയരാ
യിരുന്നു. ശ്രീരാേമാദന്തം കാവ്യം മാത്രേമ ആ ഗുരുവിനു
പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു. തമ്പുരാനു് ഏഴു വയസ്സാ
യേപ്പാൾ അേദ്ദഹം മരിച്ചുേപായി. പന്തളെത്ത അവി
ട്ടംനാൾ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാനായിരുന്നു അടുത്ത ഗുരു;
അേദ്ദഹം മെറ്റാരു ശാഖയിൽെപ്പട്ട േജ്യഷ്ഠനായിരുന്നു.
ആ ഗുരുഭൂതൻ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം, കിരാതാർജ്ജുനീയം.
ൈനഷധീയചരിതം എന്നീ കാവ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ആ
കാലങ്ങളിെലല്ലാം മകെന്റ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങളിൽ
മാതാവിെന്റ നിപുണമായ പര്യേവക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരിക്കൽ തമ്പുരാൻ ൈനഷധം പഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
അവസരത്തിൽ
“ആനന്ദജാശ്രുഭിരനുസ്രിയമാണമാർഗ്ഗാൻ

പാൿേശാകനിർഗ്ഗമിതേനത്രപയഃപ്രവാഹാൻ
ചേക്ര സ ചക്രനിഭചംക്രമണച്ഛേലന
നീരാജനാം ജനയതാം നിജബാന്ധവാനാം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ശ്രീഹർഷൻ “ആനന്ദജാശ്രുഭിരനു
സ്രിയ മാണമാർഗ്ഗാൻ” എന്നു് ഏകസമസ്തപദത്തിനുപ
കരം അതിെന രണ്ടു പദങ്ങളായി പിരിച്ചു പ്രേയാഗിച്ചതു
സമീചീനമാേയാ എന്നു് അമ്മ േചാദിക്കുകയും “ആന
ന്ദജാശ്രുസമനുസ്രിയമാണമാർഗ്ഗാൻ” എന്നു പ്രേയാഗി
ച്ചിരുന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായിരുേന്നെന എന്നു് ആ
േചാദ്യത്തിനു മകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു് ആ മനീഷിണിെയ
ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 14-ാമെത്ത വയസ്സിൽ ഉപ
നയനാനന്തരം ശാസ്ത്രപാഠം ആരംഭിച്ചു. തൃേക്കട്ടനാൾ
വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ തർക്കവും അത്തംനാൾ
േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ വ്യാകരണവും നിഷ്കർഷിച്ചു
പഠിപ്പിക്കുകയാൽ 21-ാെത്ത വയസ്സിനകം കഥാനായ
കൻ ആ രണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രകൃഷ്ടമായ പാണ്ഡിത്യം
സമ്പാദിച്ചു. വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരന്തരമായി സ്വയം
പാരായണം െചയ്തു പല പ്രകാരത്തിൽ ആ പാണ്ഡി
ത്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു് അത്യന്തം ആകർഷകമായിേത്താന്നി
യതു മാഘമായിരുന്നു. ഒരു ൈവയാകരണഹൃദയെത്ത
സർേവാപരി ആവർജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി അതി
േനാളം അന്യകാവ്യങ്ങൾക്കില്ലേല്ലാ. പശ്ചാൽക്കാലങ്ങ
ളിൽ തമ്പുരാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രശംസനീയമായ
പദഘടനാ പാടവത്തിനു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപസ്ഥി
തിയും ഒരു കാരണമായിത്തീർന്നു.

ബാല്യകാലകവിത
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന കഥാനായകനു വാേഗ്ദവത വശ്യ
യായിത്തീർന്നു. പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ െനയ്തല്ലൂർ
േക്കായിക്കൽ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ മരിച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹമുണ്ടാക്കിയതാണു് അടിയിൽ കുറിക്കുന്ന േശ്ലാ
കം.
“കവിത്വകീർത്തിപ്രഥമാനദീധിതി–

ച്ഛടാം കിരൻ േകരളവർമ്മഭൂമിപഃ
സുധാകരഃ പണ്ഡിതൈകരവാവലീം
വികാസയന്നസ്തമവാപ; കാ കഥാ?”
14-ാെത്ത വയസ്സിൽ ധർമ്മശാസ്തൃപരമായി ഒരഷ്ടകവും
ഒരു െചറിയ ശ്രീകൃഷ്ണേസ്താത്രവും രചിച്ചു. താെഴ ഉദ്ധരി
ക്കുന്ന േശ്ലാകം ശ്രീകൃഷ്ണേസ്താത്രത്തിലുള്ളതാണു്.
“ലക്ഷ്മീകുേചാജ്ജ്വലിതകുങ്കുമപങ്കപാളീ–
േശാണായമാനവിപുേലാരസമഭ്രകാന്തിം
വന്ദാമേഹ വലനിഷൂദനമുഖ്യേദവ–
വൃന്ദാദിവന്ദിതപദം ഭഗവന്തമാദ്യം.”

പന്തളത്തുെകാട്ടാരത്തിൽ യുവാക്കന്മാരായ പല വി
ദ്വാന്മാരും കവികളും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
അവെരെയല്ലാം കൂട്ടിേച്ചർത്തു തമ്പുരാൻ ഒരു സാഹിത്യ
സമാജം സ്ഥാപിക്കുകയും അതിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
കവിതാേവഗപരീക്ഷയിലും മറ്റും ദൃഢമായ പരിശീലനം
സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്തു. ആദ്യകാലെത്ത കൃതികൾ
സംസ്കൃതത്തിലായിരുന്നു രചിച്ചിരുന്നെതന്നു പറേയണ്ട
തില്ലേല്ലാ. ശബരിമല ശാസ്താവിെനപ്പറ്റി ഒരു േകശാദി
പാദവും രാസവിലാസം എെന്നാരു ഭാണവും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അക്കാലെത്ത സംസ്കൃതകൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ
െപ്പടുന്നുണ്ടു്.

ഗൃഹഭരണം
ഗുരുനാഥനായ അവിട്ടംനാൾ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
1076-ൽ മരിച്ചു. െനയ്തല്ലൂർേക്കായിക്കൽ താമസിച്ചുവ
ന്ന താവഴിയിൽ മൂത്ത േജ്യഷ്ഠനായ വീരേകരളവർമ്മ
ത്തമ്പുരാൻ മാേവലിക്കര േസ്പഷ്യൽസ്ക്കൂൾ സംസ്കൃതപ
ണ്ഡിതനായി നിയമിക്കെപ്പടുകയാൽ അേദ്ദഹത്തിനു
പന്തളത്തു താമസിക്കുവാൻ സൗകര്യമില്ലാതായിത്തീരു
കയും തന്നിമിത്തം അവിടുെത്ത ഭരണം കഥാനായകൻ
തെന്ന ആയിടയ്ക്കു് ഏെറ്റടുേക്കണ്ടതായി വന്നുകൂടുകയും
െചയ്തു. 1073-േല ഭാഷാകവിത കാര്യമായി എഴുതിത്തു
ടങ്ങിയുള്ളു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾെകാണ്ടു വലിയ േകാ
യിത്തമ്പുരാൻ ഒരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുേപാെല
ആ ‘അതി പ്രതിഭാശക്ത’നു ശതപത്രസുഹൃത്തമനായി
പ്രകാശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

കവനകൗമുദി
ചില െകാല്ലങ്ങൾകൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തമ്പുരാനു ഭാ
ഷാകവിതയുെട ഉന്നമനെത്ത ലക്ഷീകരിച്ചു അശ്രുത
പൂർവ്വമായ ഒരു ബൃഹദ്വ്യവസായത്തിൽ ഏർെപ്പടണ
െമന്നുേതാന്നി. അക്കാലത്തു പല വർത്തമാനപ്പത്ര
ങ്ങളിലും മാസികകളിലും പദ്യകാരന്മാർക്കായി കുേറ
സ്ഥലം അധികൃതന്മാർ നീക്കിെവച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും
അതു് അവരുെട ആവശ്യത്തിനു പര്യാപ്തമായിരുന്നി
ല്ല. ആപാദചൂഡം പദ്യമായി-ഗദ്യത്തിെന്റ ഛായേപാ
ലും തട്ടാെത-ഒരു പ്രതിപക്ഷപത്രിക പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചാെലെന്തന്നു കഥാനായകൻ അന്തരാത്മാവിേനാടു
േചാദിച്ചു. അനുകൂലമായ മറുപടിയാണു് അവിെട നിന്നു
കിട്ടിയതു്. 1080-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 1-ാം൹ മുതൽ
കവനകൗമുദി എന്ന േപരിൽ ആ പത്രിക ആരംഭിച്ചു
എന്നു പറഞ്ഞാൽക്കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. ഒരു ധീേരാചിത
മായ മഹാസാഹസം തെന്നയായിരുന്നു ആ സദുദ്യ
മം. തമ്പുരാെന്റ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്ന കുറൂർ പി.െക.
നാരായണൻനമ്പൂരിയുെട പ്രസാധകത്വത്തിൽ കായ
ങ്കുളം സുവർണ്ണരത്നപ്രഭ അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു
പന്തളത്തുനിന്നു പ്രചരിപ്പിച്ച ആ പത്രത്തിൽ വർത്ത
മാനക്കത്തുകൾ, പുസ്തകനിരൂപണങ്ങൾ എന്നുേവണ്ട,
പരസ്യങ്ങൾേപാലും പദ്യത്തിൽത്തെന്ന േവണെമന്നു
നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.
“പണമിടെപെട്ടാെരഴുത്തുകളന്നുവും െതറ്റാതേപക്ഷയും

മറ്റും
അടിയിൽക്കാണും േപർ വച്ചുടനിവിെടത്തിച്ചുെകാള്ളണം
നിയതം.”

എന്നായിരുന്നു പ്രസാധകെന്റ േനാട്ടീസ്. പരേദവതാ
പ്രാർത്ഥനയും ഉേദ്ദശവിവരണവുമാണു് താെഴ കാണു
ന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽ കാണുന്നതു്.
“പുരുതരമഭിലാഷം സാധ്യമാക്കുന്നതിങ്കൽ

സുരതരുെവാടു കപ്പം വാങ്ങുവാൻ െകല്പിയേന്നാൻ
ഹരിഹരസുതനാര്യൻ ഭൂരികാരുണ്യഭൂമാ
ചിരതരമിഹ കാമം പൂർത്തിയായ്േച്ചർത്തിടേട്ട.”
“എന്നും തീയതി മാസത്തിെലാന്നിലും പതിനഞ്ചിലും
മന്നിൽ പ്രസിദ്ധിെചയ്തീടും മാന്യാ കവനകൗമുദീ.”

ശബരിമല ശാസ്താവു പന്തളത്തു രാജാക്കന്മാരുെട കുടും
ബപരേദവതയാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പ്രസ്തുത
പത്രത്തിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണംെകാണ്ടു കഥനായകനു്
ധനസംബന്ധമായി േനാക്കുേമ്പാൾ നഷ്ടമാണുണ്ടായ
െതങ്കിലും അതു േകരളത്തിെല എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാേര
യും കവികേളയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുഹൃത്തുക്കളാക്കു
ന്നതിനും അവരുമായി േലഖസമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതി
നും സഹായിച്ചു. തദ്വാരാ അഖിലേകരള പ്രശസ്തി അേദ്ദ
ഹത്തിനു് അതിേവഗത്തിൽ സംസിദ്ധമായി. രണ്ടു െകാ
ല്ലം പന്തളത്തുനിന്നും അതിനടുത്ത െകാല്ലം തൃശ്ശൂർ േക
രളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നും അച്ചടിപ്പിച്ചു പ്രചരി
പ്പിച്ച കൗമുദി നാലാമെത്ത െകാല്ലം മുതൽ മാസികയാ
യി. അഞ്ചാമെത്ത െകാല്ലം സ്വല്പകാലം വീണ്ടും പന്ത
ളത്തു നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിേക്കണ്ടിവന്നു. ആദ്യെത്ത മൂ
ന്നു െകാല്ലവും പത്രാധിപർത്തെന്നയാണു് പ്രാേയണ
എല്ലാ പങ്ക്തികളും സ്വകൃതികെളെക്കാണ്ടു പൂരിപ്പിച്ചു
വന്നതു്. അഞ്ചാംസഞ്ചിക ഏഴാമെത്ത ലക്കംമുതൽ
സഹൃദേയാത്തമനും സതേതാത്ഥായിയുമായ പി.വി.
കൃഷ്ണവാരിയർ അതിെന്റ പ്രസാധകത്വം ഏെറ്റടുക്കുക
യാൽ മലബാറിൽ േകാട്ടയ്ക്കൽനിന്നു് 1085 കുംഭം മുതൽ
ആ മാസിക പുറെപ്പട്ടു തുടങ്ങി. പ്രാരംഭദശയിെല േക്ല
ശങ്ങൾ അേതാടുകൂടി ഒരു മാതിരി നീങ്ങി. തമ്പുരാൻ
പിന്നീടും കൗമുദിയുെട പ്രസാധകത്വം തുടർന്നുെകാണ്ടു്
ആജീവനാന്തം അതിൽ സ്വകീയങ്ങളായ പല കൃതിക
ളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അറുപേതാളം ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ
കൗമുദി മാസികയായതിൽപ്പിന്നീടു് അതിെന്റ ആവശ്യ
ത്തിേലക്കായി എഴുതി. ആദ്യെത്ത മൂന്നു െകാല്ലങ്ങളിൽ
വൃത്താന്തപത്രമായിരുന്ന കാലത്തു േചർത്തവയും നാ
ല്പതിനു േമൽവരും. 1106 കന്നിവെര അനുസ്യൂതമായി
സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം െചയ്ത കൗമുദിയുേടയും അതിെല വാർ
ഷികസഞ്ചികകളുേടയും ആവിർഭാവം ഭാഷാസാഹി
ത്യെത്ത എത്രമാത്രം േപാഷിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു പരിേച്ഛ
ദിക്കാവുന്നതല്ല; അത്രമാത്രം മഹത്താണു് തമ്പുരാൻ
അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള തദ്വിഷയകമായ േസവനം.

ചില സംഭവങ്ങൾ
1076-ൽ മാതൃഷ്വേസ്ത്രയനായ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
മരിച്ചതായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1079-ൽ മാതാവും
1080-ൽ പിതാവും അന്തരിച്ചു. 1080-ൽത്തെന്നയാണു്

തമ്പുരാൻ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാെന്റ കനിഷ്ട
സേഹാദരി അമ്മുക്കുട്ടിഅമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തതു്.
ഒടുവും കഥാനായകനും തമ്മിൽ കവനകൗമുദി വഴിക്കു
വർദ്ധിച്ച സഹാർദ്ദമാണു് ആ സംബന്ധത്തിേന്റ മുഖ്യ
കാരണം. 1082 തുലാത്തിൽ വീരേകരളവമ്മത്തമ്പുരാൻ
ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. ആ െകാല്ലം മീനത്തിൽ ആ
തമ്പുരാെന്റ അമ്മയും നിര്യാതയായി. തന്മാത്രേശഷനാ
യി െനയ്തല്ലൂർേക്കായിക്കൽ താമസിക്കുന്നതിനു മഹാ
കവി ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. 1089-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരം
ഗവെമ്മന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്കൂളിൽ ഭാഷാപണ്ഡിതനാ
യി നിയമിയ്ക്കെപ്പട്ടു. അവിെട ൈകതമുെക്കന്ന സ്ഥല
ത്തായിരുന്നു താമസം. അതിനുമുൻപുതെന്ന ശ്രീമൂലംതി
രുനാൾ മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈവദുഷ്യെത്ത
അഭിനന്ദിക്കുകയും പ്രതിമാസം ഒരു വർഷാശനം വലി
യെകാട്ടാരത്തിൽനിന്നു നല്കുകയും രാജകീയവിദ്വത്സദ
സ്സിൽ അേദ്ദഹെത്ത ഒരങ്ഗമായി സ്വീകരിക്കുകയും െച
യ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. കവിതിലകൻ എന്ന ബിരുദം മറ്റുചില
േരാെടാപ്പം മദിരാശിയിൽവച്ചു തീെപ്പട്ട െകാച്ചി വലിയ
തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മാനിച്ചു എന്നു മുമ്പു പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1094 ഇടവം 24-ാംനു ആ മഹാപുരുഷൻ
അത്യന്തം അപ്രതീക്ഷിതമായി കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ
തിേരാധാനം െചയ്തു. അക്കാലത്തു ബാംേബപ്പനി എന്ന
േപരിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരുതരം ജ്വരമായിരുന്നു മര
ണകാരണമായി പരിണമിച്ചതു്. ആജീവനാന്തം ഒരു
വിദ്യാർത്ഥിയായി കുഴിഞ്ഞുകൂടിയ അേദ്ദഹം തിരുവന
ന്തപുരത്തു താമസിയ്ക്കുന്ന കാലത്താണു എേന്നാടുകൂടി
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ശിഷ്യനും മഹാൈവയാക
രണനുമായ തുറവുർ നാരായണശാസ്ത്രികളുെട ശിഷ്യനാ
യി മഹാഭാഷ്യവും അലങ്കാരത്തിൽ ചില ഉല്കൃഷ്ടഗ്രന്ഥ
ങ്ങളും വായിച്ചത്. വിദ്യയുെട ആദാനത്തിെലന്നേപാെല
ദാനത്തിലും അേദ്ദഹം സദാ സമുത്സുകനായിരുന്നു. ഒറ
വങ്കര ശങ്കരൻനമ്പുരി, െവബ്ലിയസ് ലക്ഷ്മണൻ നമ്പൂരി,
േചപ്പാട്ടു് അച്യുതവാരിയർ മുതലായവർ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ശിഷ്യന്മാരാണ്. മഹാകവിയുെട ആജ്ഞാകാരനും
േലഖകനുമായിരുന്ന പന്തളം പറേവലി രാമൻപിള്ളയ്ക്കും
െതെല്ലാരു വ്യുൽപത്തിച്ഛായയും കവിതാൈനപുണ്യവും
സംസർഗ്ഗശക്തിെകാണ്ടു ലബ്ധമായി.

കൃതികൾ
േകരളവമ്മത്തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികൾക്കു സംഖ്യ
യില്ല. നൂേറാളം ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ കൗമുദിയിൽത്തെന്ന
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടുെണ്ടന്നു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ സംസ്കൃതകൃതികേളയും ഇതിനുമുമ്പു സ്മരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. 1073 മുതൽ ഭാഷാകൃതികൾ രചിച്ചുെവങ്കിലും
1080-ൽ കവനകൗമുദി പുറെപ്പടുവിച്ച കാലം മുതല്ക്കാണു്
ആ വ്യവസായത്തിൽ നിരന്തരവ്യാപൃതനായതു്. പതി
നഞ്ചുെകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്രവളെര ഉത്തമഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ സാധിച്ച അേദ്ദഹത്തിനു സമകാലി
കന്മാരിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന മാത്രേമ തനിക്കു
മുന്നിൽ പ്രേവശിപ്പിേക്കണ്ടതായി കാണുന്നുള്ളു, (1) സും
ഭനിസുംഭവധം മണിപ്രവാളം, (2) ഭുജങ്ഗസേന്ദശം, (3)
വഞ്ചീശശതകം (1085), ഭാഗീരഥി വഞ്ചിപ്പാട്ട്, (5) രുക്മാ
ങ്ഗദചരിതം മഹാകാവ്യം (1089), (6) മാത്താണ്ഡേദ
േവാദയം (1099), (7) സൂക്തിമാല (1090), (8) കഥാകൗ
മുദി (1099), (9) വിജേയാദയം കാവ്യം (2090), (10) േവ
ണീസംഹാരം നാടകം (1092), (11) ശ്രീമൂലരാജവിജയം
ഓട്ടൻതുള്ളൽ (1092), (12) ശബരിമലയാത്ര, (13) ശ്രീമൂ
ലപ്രകാശിക (1093), (14) ഭാഷാദൂതവാക്യം വ്യാേയാഗം
(1094) എന്നീ കൃതികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങ
ളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ഓേരാന്നിനും അടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ള
ആണ്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണകാലെത്തയല്ലാെത നിർ
മ്മാണകാലെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവകൂടാെത (15)
മുദ്രാരാക്ഷസം നാടകവും, (16) കരന്ധേമാപാഖ്യാനം
എന്ന േപരിൽ ഒരു കിളിപ്പാട്ടും അേദ്ദഹം രചിക്കുവാൻ
ആരംഭിച്ചു. ആ കൃതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞി
ട്ടില്ല. മുദ്രാരാക്ഷസം നാലങ്കേത്താളം തർജ്ജമെചയ്തിട്ട
ണ്ടു്. കരന്ധേമാപാഖ്യാനം ആരംഭിച്ചേതയുള്ളു. അതി
പ്രധാനങ്ങളായ കൃതികൾ രുക്മാങ്ഗദചരിതം മഹാകാ
വ്യവും വിജേയാദയം കാവ്യവും ഭാഷാേവണീസംഹാരം
നാടകവുമാണു്. കഥാകൗമുദിയിെല സഭദ്രനിര്യാണം,
ഭീമപ്രഭാവം, ഊർമ്മിള എന്നീ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും ആകൃ
തിെകാണ്ടെല്ലങ്കിലും പ്രകൃതിെകാണ്ടു് അവയ്ക്കു തുല്യമാ
യി പരിലസിക്കുന്നു. പതിനേഞ്ചാളം കൂട്ടുകവിതകളും
തമ്പുരാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടണ്ടു്. അവെയല്ലാം ഓേരാ പ്രകാര
ത്തിൽ രമണീയങ്ങളാണു്. ആ പരിപാടിയനുസരിച്ചു്
അത്ര വളെര കവിതകൾ കുണ്ടൂർ മാത്രേമ എഴുതീട്ടു
ള്ളു.

കവനൈശലി
ഈ കൃതികെളക്കുറിച്ചു് ഉപന്യസിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി
തമ്പുരാെന്റ കവനൈശലിെയപ്പറ്റി അല്പം പ്രസ്താവിേക്ക
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാ
നുമായി പല പ്രകാരത്തിലും സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു; ആ
അന്യാദൃശമായ സംസ്തൃതപാണ്ഡിത്യം, ആ വീരരൗദ്രര
സങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിനുള്ള വിേശഷസാദൃശ്യം, ആ
നിരങ്കുശമായ ദ്രുതകവനൈവഭവം, ആ അത്യുൽക്കട
മായ ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്രത ഈ ഉപാധികൾ രണ്ടു
േപക്കും തുല്യങ്ങളാണു്. അർത്ഥചമൽക്കാരേത്താെടാ
പ്പംതെന്ന ശബ്ദസൗന്ദര്യം കവികൾ പാലിേക്കണ്ടതാ
െണന്നുള്ള മതവും അവക്കു രണ്ടുേപക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.
േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ഏതദ്വിഷയകമായ ആശയം
അേധാലിഖിതമായ പദ്യത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നതാ
ണു്.
“ഉള്ളിൽപ്പരം ഗുണമിയന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം
െകാള്ളില്ല, കാന്തി പുറേമ ലവവും െപടാഞ്ഞാൽ

തുള്ളിക്കുമാഭ കലരാെത ശമാദിേചരും
പുള്ളിക്കുരങ്ഗമിഴി കൗതുകമാർക്കുേമകാ.”

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാേന്റേതാളം ലളിതമല്ല കഥാനാ
യകെന്റ ൈശലി; പേക്ഷ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗംഭീരമായ
ശബ്ദപ്രവാഹം തനിക്കു് അഭിമതമായ പ്രകടനത്തിനു്
ഒന്നുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്നു ചില അവസ
രങ്ങളിൽ േതാന്നിേപ്പാകും. രണ്ടുേപരും നിരവധി സജീ
വമായ ശബ്ദങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻത
മ്പുരാൻ കഥാനായകെനേപ്പാെല സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ
െകാണ്ടല്ല ഭാഷാശബ്ദങ്ങൾെകാണ്ടാണ് വിവക്ഷിതാ
ത്ഥപ്രതിപാദനം സാധിച്ചിരുന്നതു് എെന്നാരു െമച്ചം
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടു്. ഫലിതത്തിലും വിജയം അേദ്ദഹ
ത്തിനു തെന്നയാണു്. ഏതായാലും കാവ്യസരണിയിൽ
ആ മഹാകവിമൂർദ്ധന്യെന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരനായി
പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നതിനു േവണ്ട േയാഗ്യത േകരളവർ
മ്മത്തമ്പുരാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതിൽ അപാ
കമില്ല. സ്വഭാവൈനർമ്മല്യത്തിലും രണ്ടുേപരും സമ
ശീർഷന്മാരായിരുന്നു. രണ്ടുേപർക്കും സ്വന്തം ൈകയ്പട
യ്ക്കു േവഗമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുകൂടി പറേയണ്ടതാണു്.

ആദ്യകാലകൃതികൾ: സുംഭനിസുംഭവധവും
ഭുജംഗസേന്ദശവും
ഇവ രണ്ടും 1073-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് എഴുതിയ കൃതികളാണ്.
തമ്പുരാൻ ഇവയ്ക്കു സ്വാരസ്യം േപാെരന്നു െവച്ച് അച്ചടി
പ്പിച്ചില്ല. പന്തളത്തുകാരനായ ഒരു യുവാവു ൈവക്കത്തു
േക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനം െചയ്യുേമ്പാൾ ശിവഭൂഷണമായ
ഭുജങ്ഗെത്ത കാണുകയും അതിെന വിരഹാർത്തയാ
യി സ്വേദശത്തു താമസിക്കുന്ന തെന്റ പ്രിയതമയുെട
വസതിയിേലക്കു ഒരു സേന്ദശവാഹകനാക്കുകയും െച
യ്യുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ മയൂരസേന്ദശെത്ത
കവി ധാരാളമായി ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ടു കൃതികളിൽ
നിന്നും ഓേരാ േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.
“വരനാരിമൗലിമണി തെന്റ ചാരുവാം

കരതാരിലുള്ള കനകകാങ്ഗദാദിയും
പുരുകാന്തിേചർന്ന രുചിരാംബരാഭയും
വിരുതർക്കുേമാർക്കിലുരെചയ്യുവാൻ പണി.”
(സുംഭനിസുംഭവധം)
“മുമ്പിൽേപ്പാകുെന്നാരു രുചിരമാം

േബാട്ടിേനാെടാത്തിടാനായ്
പിൻേപ േപാകും കരബലെമഴും േബാട്ടുകാെരാട്ടേനകം
അൻപിൽത്തണ്ടങ്ങെന െതരുെതെരച്ചാണ്ടിടും
േതായമേധ്യ
തുമ്പില്ലാതുള്ളവരുെമാരുവൻ താെഴ വീഴുന്നതല്ല.”
(ഭജംഗസേന്ദശം)

കവനകൗമുദിയിെല മുഖേലഖനങ്ങൾ
കവനെകൗമുദിയിൽ തമ്പുരാൻ ആദ്യകാലെത്തഴുതിവ
ന്ന മുഖേലഖനങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ഒരു ധീരനായ േദശാ
ഭിമാനിയും സ്ഥിരചിത്തനായ പ്രജാേക്ഷമകാംക്ഷിയുയ
മായി നമ്മുെട മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിയ്ക്കുന്നു. താെഴക്കാ
ണുന്ന േശ്ലാകം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരപ്പററിയുള്ളതാണു്.
“െമച്ചംകൂടുന്ന കേച്ചരികളുെട നടുവിൽെച്ചന്നു കാൽെവച്ചു
കാൽേമൽ–

പ്പച്ചേപ്പക്കുത്തു കാട്ടിച്ചിലതു
‘കശുപിശ’േപ്പശിയാൽത്തെന്ന
േപാരാ;
പിച്ചക്കാരന്നുമീയുള്ളവനടിമെപടാനുള്ളവൻ
തെന്നെയേന്നാർ–
ത്തുച്ചത്തിൽക്കൃത്യവർഗ്ഗങ്ങെളയുടനുടേന തീക്കണം
തർക്കെമേന്യ.”

വിേദശീയരായ മന്ത്രിമാർ തിരുവിതാംകൂറിനു േവെണ്ട
ന്നായിരുന്നു തമ്പുരാെന്റ പക്ഷം.
“ഇന്നാടു കാത്തുെകാൾവാനിന്നാരും

നാട്ടുകാരിലില്ലാേഞ്ഞാ
അന്യായമന്യേദശാദന്യാഹ്വാനം ദിവാൻജിപദവിക്കായ്?’

എന്നു് അേദ്ദഹം േചാദിക്കുന്നു. രാജധർമ്മെത്തക്കുറിച്ചു്
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായെമെന്തന്നുകൂടി
േനാക്കാം.
“ഇവനിഹ പരെമെന്റ േസവ,െനല്ലാ–
മിവനു െകാടുക്കണ,േമല്ക്കണം പ്രേമാദം
അവനവുമിവെനാത്തേപാെലയാവാ–
മിവ നിനവാ ക്ഷിതിപന്നു േയാഗ്യമല്ല.’
“ധ്വരയുെട വരെവത്ര േകമമാക്കീ?
പരമിതിെലത്ര പണം തൃണീകരിച്ചു?
പുരമതിലുകെളാെക്ക െവള്ളയിട്ടു?
സ്ഥിരമിതുെകാണ്ടു മഹത്വെമന്തു കിട്ടീ?”

അക്കാലെത്ത സ്ഥിതിക്കും പ്രേത്യകിച്ചു തമ്പുരാെന്റ നി
ലയ്ക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആശയ പ്രകടനങ്ങൾ വിപ്ലവാ
ത്മകങ്ങളായിരുന്നു എന്നുേപാലും സമത്ഥിക്കാവുന്നതാ
ണു”.

രാജപ്രശസ്തികൾ
വഞ്ചീശശതകം, ശ്രീമൂലരാജവിജയം, ശ്രീമൂലപ്രകാശിക
ഇവ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ അപദാനങ്ങ
െള പ്രകീർത്തനം െചയ്യുന്ന മൂന്നു കൃതികളാണു്. 1085ൽ രചിച്ച വഞ്ചീശശതകത്തിൽ തമ്പുരാെന്റ സകലക
വനസിദ്ധികളം അവയുെട സമ്പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ പ്രകാ
ശിക്കുന്നു.
“ദിലീപമാന്ധാതൃഭഗീരഥാദ്യരാം

കുലീനരാജന്യെരാെടാപ്പെമെപ്പാഴും
സലീലമിേക്ഷാണി ഭരിച്ചു കംസഭി –
ന്നിലീനചിത്തൻ നൃവരൻ ജയിക്കണം.”
“സമുചിതവഞ്ചിധരാതലസമുദിതസൽപൂർണ്ണ
പുണ്യപരിണതിേയാ?

സമുദഞ്ചിതശുഭജനതാസമുദയസൗഭാഗ്യഭാഗ്യകന്ദളേമാ?”

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ജയ
േദവകവിയുെട ചന്ദ്രാേലാകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള നൂറല
ങ്കാരങ്ങൾക്കും കാരികാരൂപത്തിൽ ലക്ഷണം കാണി
ച്ചു് അവയ്ക്കു് ഓേരാന്നിനും ശ്രീമൂലകമഹാരാജപരമായ
ലക്ഷ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണു കവി ശ്രീമൂലപ്രകാശി
കയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യം.ഒരുദാഹരണം കാണി
ക്കാം. ഉേല്ലഖം:
“ഉേല്ലഖം പലമട്ടായിെച്ചാന്നിെനപ്പലർ കാണ്മതും

വിഷയത്തിെന്റ േഭദത്താൽ പലെതേന്നകേനാർപ്പതും”
(ലക്ഷണം)
“ശ്രീമന്മൂലനൃപാലെന ശ്രിതജനം ശ്രീകാന്തെനന്നും ബുധ–
േസ്താമം സ്വർദ്രുമെമന്നു,മന്യരമൃതാർച്ചിെസ്സന്നു
േമാർക്കുന്നുേത;
ഓമൽക്കീർത്തിയിലർജ്ജുനൻ ഗുരു
ഗഭീരാലാപകാലത്തിലുൾ–
ക്കാമം േചർെപ്പാരു ദർമ്മരാജ്യഭൃതിയിൽ
ധർമ്മാത്മഭൂവിമ്മഹാൻ”

മാർത്താണ്ഡേദേവാദയവും സൂക്തിമാലയും
മഹാനുഭാവനായ വീരമാത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി
െന്റ ചരിത്രെത്ത ചുരുക്കത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു കൃതി
യാണ് മാർത്താണ്ഡേദേവാദയം. അതിൽ ഇന്ദ്രവജ്രാ
വൃത്തത്തിൽ 127 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. സൂക്തി
മാല ചില ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളുെട സമുച്ചയമാണ്. ശരൽ
ക്കാലത്തിെല പുഴ, പ്രഭാതവായു, വർഷാകാലത്തിെല
നദി. ഇത്തരത്തിൽ വർണ്ണനാത്മകങ്ങളായ കൃതികളാ
ണ് അവയിലധികവും. അതിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.
“ദ്രുതഗതി കലുഷസ്വഭാവമാത്മാ–

ശ്രിതതടമദ്ദനെമന്നിെതാെക്കയും നീ
ധൃതതരമകെലക്കളഞ്ഞതേത്ര
ചിതമിയലും നദി! സൽപ്രസാദേഹതു.”
(ശരൽക്കാലത്തിെല പുഴ)
“സുരഭിലസുമജാലസന്മധൂളീ–

സുരധുനിയിൽസ്സുഖമജ്ജനം നടത്തി
സരസിരുഹപരാഗഭൂതി ചാർത്തി–
സ്സരഭസമിങ്ങണയുന്നു കാല്യവാതം.”

(പ്രഭാതവായു)

കഥാകൗമുദി
അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യസമാഹാരമാണു്
കഥാകൗമുദി എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. അതിൽ മുൻപു
നിേദ്ദശിച്ച മൂന്നു കൃതികൾക്കുപുറേമ ഒരു പുരാവൃത്തം,
േചലപ്പറമ്പു്, പുരുഷസ്യ ഭാഗ്യം എന്നീ കൃതികൾകൂടി
അടങ്ങുന്നു. തമ്പുരാെന്റ ഭാവാവിഷ്കരണശക്തി ഇവയി
ലും അപ്രത്യക്ഷമല്ല. അഭിമന്യുവിെന്റ യുദ്ധൈവദഗ്ദ്ധ്യമാ
ണു് സൗഭദ്രനിര്യാണത്തിെല പ്രതിപാദ്യം. ലക്ഷ്മണെന്റ
പത്നിയായ ഊർമ്മിളയുെട വ്യക്തിമാഹാത്മ്യെത്ത സമ
ഞ്ജസമായ ഭാവനെകാണ്ടു മഹാകവി തികച്ചും അറിയു
കയും ചമൽക്കാരകാരിയായ വണ്ണനംെകാണ്ടു നെമ്മ
അറിയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. രൗദ്രരസപ്രധാനമായ ഒരു
ഖണ്ഡകൃതിയാണു് ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ഭീമനും ദുശ്ശാസ
നനും തമ്മിൽ നടന്ന മല്ലയുദ്ധെത്ത വിവരിക്കുന്ന ഭീമ
പ്രഭാവം. ആ കൃതിക്കു ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ശാശ്വ
തമായ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കവകാശമുണ്ടു്. ഭൂജങ്ഗപ്രയാത വൃത്ത
ത്തിൽ അതുേപാെല ഒരു മല്ലയുദ്ധം െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പു
രാനും പാണ്ഡേവാദയം മഹാകാവ്യത്തിൽ ചിത്രണം
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടും ഒന്നുേപാെല ആകർഷകമായാണു്
എനിക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഈ മൂന്നു
കൃതികളിൽ നിന്നും ചുവേട േചക്കുന്നു.
“ചട്ടറ്റ ഫല്ഗുനശരങ്ങൾ തറയ്ക്കുെകാണ്ടു

വട്ടംകറങ്ങി നിപതിക്കുമിഭവ്രജത്താൽ
െപെട്ടന്നു മറ്റു പല ജീവികളും പതിച്ച
ഘട്ടത്തിലന്തകഭടർക്കു കുഴപ്പമായി.
കൂർത്തുള്ള ഫല്ഗുനസുേതാഗ്രശരപ്രകാണ്ഡം
േകാർത്തുള്ളിലുള്ള കുടൽമാല െവളിക്കു ചാടി
േപർത്തും പിടയ്ക്കുമതിഭീമശവങ്ങൾ ഭീതി
േചത്തുൽക്കടാഭമവിടത്തിൽ നിരന്നിതേപ്പാൾ.
(സൗഭദ്രനിര്യാണം)
“രാമായണത്തിെലാരു നായികയാക്കിേടണ്ടും
ശ്രീമാന്യയായ് വിലസുമൂർമ്മിളെയ പ്രകാമം
ധീമാൻ മുനിപ്രവരനാദികവീന്ദ്രെനേന്ത
സാമാന്യരീതിയിലുേമതുമുരച്ചിടാഞ്ഞു?
“കാന്താരസീമ്നി ഗതനാം കണവനെന്റ കഞ്ജ–

കാന്താനനെത്ത നിരുപിച്ചു നിതാന്തതാപാൽ
താന്താശയെത്താെടെടഴുമൂർമ്മിള വീരപത്നി
താൻ താദൃശാർത്തിഭരേമറ്റു സഹിച്ചുവേല്ലാ. ”

“കല്യാണേവളയിെലാരിക്കൽ െവളിക്കു കാട്ടി–

ക്കല്യാശയൻ കവി മറയ്ക്കിലുമില്ല േദാഷം
കല്യാണഗാത്രികളണിഞ്ഞിടുമിന്ദ്രനീല–
ക്കല്ലാെയാരൂർമ്മിളെയയാരുമനാദരിക്കാ.

(ഊർമ്മിള)

“െചാടിച്ചുഗ്രമാം കണ്ണു തിെണ്ണന്നുരുട്ടി–

ത്തടിച്ചുള്ള ൈകയിൽഗ്ഗദാദണ്ഡേമന്തി
പിടിച്ചൂക്കുകൂടുെന്നാരഭ്യാസി പല്ലും
കടിച്ചാശു ഭീമൻ രണാഗ്രത്തിെലത്തി.

ഉടുത്തുള്ള പെട്ടാന്നു േമേല്പാെട്ടാതുക്കി–
ത്തിടുെക്കന്നരെക്കട്ടു ധൃഷ്ടം മുറുക്കി
മിടുേക്കാടിടൈങ്ക മടക്കീട്ടു മുട്ടിൽ–
ക്കടുക്കുന്ന േകാപെത്താെടാന്നാഞ്ഞടിച്ചു”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഭീമപ്രഭാവത്തിെല ഓേരാ േശ്ലാകവും
പുളകപ്രദമാണു്. ഒരു േശ്ലാകം കൂടി പകർത്തിക്കാണി
ക്കാം.
“ഇരമ്പിക്കയർേത്തറ്റു തുങ്ഗസ്വേനാദ്യ–

ത്തരങ്ഗങ്ങളാം രണ്ടു സിന്ധുക്കൾ േപാെല
പരം േഘാരേഘാരാട്ടഹാസങ്ങളാൽ ഭീ–
ഭരം േചർെത്തതിർത്താരമിത്രാർത്തിദന്മാർ.

ഭാഗീരഥി
കവിക്കു കല്പിതമായ ഏെതങ്കിലും വൃത്തെത്ത അധിക
രിച്ചു ഭ്രാവിഡ വൃത്തത്തിൽ ഒരു കാവ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ
സാധിക്കുേമാ എന്നു് ഒരു സുഹൃത്തു പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കി.
ആ പരീക്ഷയിൽ പ്രശംസനീയമായ വിജയം ഭാഗീര
ഥി എന്ന വഞ്ചിപ്പാട്ടു് എഴുതി അേദ്ദഹം േനടി. എങ്കിലും
സംസ്തൃതവൃത്തങ്ങളിലുള്ളിടേത്താളം സ്വാധീനത ഭാഷാ
വൃത്തങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അക്കാലത്തു ലഭിച്ചുകഴ
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചില വരികരൾ പകർത്താം.
“കാളകൂടം കുടിക്കുന്നു കാള തന്നിൽച്ചരിക്കുന്നു
കാളികൂളികേളാെടാത്തു േകളിയാടുന്നു,

പത്തിനീട്ടും പാമ്പുകളും വൃത്തി െകേട്ടാരസ്ഥികളും
മുത്തണിമാലകളാക്കിെയാത്തിണക്കുന്നു.
കടുവാേത്താലുടുക്കുന്നു ചുട്ട ചാമ്പലണിയുന്നു
കടുപാറപ്പുറേമറിക്കിടന്നീടുന്നു.
ഭിക്ഷ െതണ്ടിനടക്കുമത്ര്യക്ഷെന നീ വരിപ്പാേനാ
ഇക്ഷിതിയിൽത്തപിപ്പതുമിക്ഷുേനർവാണീ?
മതിമുഖി! നിെന്റ േമാഹമതിരസെമേന്ന േവണ്ടു
മതി െകട്ടുെള്ളാരിെത്താഴിൽ മതിയാേക്കണം.
വടുതെന്റ വടിവായിപ്പടവാമീശനുേമവം
തടവറ്റു വദിച്ചേപ്പാൾത്തടില്ലതാങ്ഗി
പല്പിറുമ്മിപ്പാർവതിയും ചില്ലിയല്പം ചുളിച്ചുടൻ
മല്പടിച്ചുവിട്ട േനാട്ടമല്ലൽ നീക്കേട്ട.”

രുൿമാംഗദചരിതം
ഇനി നമുക്കു തമ്പുരാെന്റ രുൿമാങ്ഗദചരിതം മഹാകാ
വ്യത്തിേലക്കു് കടക്കാം. 1088-ലാണു് അതു മുദ്രിതമായ
തു്. എങ്കിലും 1083-ൽത്തെന്ന എഴുതിത്തീർന്നിരുന്നു. ഭാ
ഷാസാഹിത്യത്തിെല മാഘം എന്നാണു് അതിെന ഭാവു
കന്മാർ വാഴ്ത്താറുള്ളതു്. ആ ശബ്ദധാടി, ആ പാണ്ഡിത്യപ്ര
കർഷം ഇവ രണ്ടു കാവ്യങ്ങളിലും കാണാം. രണ്ടിേലയും
ആറാം സർഗ്ഗം യമകഭൂഷിതമാണു്. മാഘം പെത്താൻ
പതാം സർഗ്ഗം േപാെല രുക്മാങ്ഗദചരിതം പതിെനാ
ന്നാം സർഗ്ഗവും ചിത്രേശ്ലാകജടിലമായിരിക്കുന്നു. ഭാഷാ
കാവ്യങ്ങളിൽ ശബ്ദചിത്രണത്തിനു രുൿമാങ്ഗദചരിതം
തെന്നയാണു് പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നതു്.
“മന്ദരാഗത ൈകവിട്ടു മന്ദരാഗതടം നൃപൻ

കന്ദരാഗതധാതു ശ്രീകന്ദരാഗമണഞ്ഞുേത”

എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടാണു് ആ സർഗ്ഗം ആരംഭിക്കുന്ന
തു്. ഈ വിദ്യയിൽ കവി എത്രമാത്രം അക്ലിഷ്ടകർമ്മാ
വാെണന്നു് ഓേരാ േശ്ലാകവും വായിച്ചാേല േബാധ്യ
മാകയുള്ള. “പദങ്ങെളെക്കാണ്ടു പന്താടുന്ന പന്തളം”
എന്ന പ്രശസ്തി മഹാകവി സമ്പാദിച്ചതു പ്രസ്തുതകാവ്യ
ത്തിെന്റ നിർമ്മിതിനിമിത്തമാകുന്നു. വ്യുൽപിത്സുക്കൾ
ക്കു രുക്മാങ്ഗദചരിതേത്താളം പ്രേയാജകീഭവിക്കുന്ന
മെറ്റാരു മഹാകാവ്യം ഭാഷയിലില്ല. ആെക പെത്താൻ
പതു സർഗ്ഗങ്ങൾ അന്തർഭവിക്കുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
കാണേണ്ട?
“മാനത്തൽ േതടുമലസാക്ഷികളിൽക്കവിഞ്ഞ

മാനെത്ത േവെരാടു പിടുങ്ങിെയടുത്തിടാനായ്
മാനത്തിൽ വന്നുയരുമിന്ദു തദാ നഭസ്സാ–
മാനത്തലയ്ക്കു പതിയുെന്നാരു െപാട്ടുേപാലായ്.”
(അഞ്ചാംസർഗ്ഗം)
“വദനമിതു സുധാംശുതെന്ന; േശാഭാ–
സദനമിതിൽസ്സുധ ഹന്ത! ദന്തേചലം;
അദനമിതു കഴിക്കിലമ്മേനാഭൂ–
കദനെമാരല്പവുമാർക്കുേമല്ക്കയില്ല. ” (പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗം)
“അപാപനാം പുത്രെന വാദ്ധകത്തിൽ

നൃപാലനാേക്കണ്ടവനാകുമീ ഞാൻ
കൃപാലവം വിട്ടു തദീയകണ്ഠ–
വിപാടനത്തിന്നു തുനിഞ്ഞിടുന്നു.

പവിത്രഗാത്രൻ സുതേനാ മമാസി–
പവിക്കു ലാക്കായ് സ്ഥിതിെചയ് വതിേപ്പാൾ?
ഭുവി പ്രേഭാ! മാധവ! ഭക്തരായാൽ
ഭവിച്ചിേടണ്ടും സ്ഥിതിേയവെമേന്നാ?” (പെത്താൻപതാം
സർഗ്ഗം)

വിജേയാദയം
വിജേയാദയം എട്ടു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു്.
കിരാതാർജ്ജുനീേയാപാഖ്യാനമാണു് പ്രതിപാദ്യം. ആ
കാവ്യം ഏററവും മേനാേമാഹനമായിട്ടുണ്ടു്. അടിയിൽ
േചർക്കുന്ന കിരാതഭർത്സനത്തിെല ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
പരിേശാധിക്കുക.
“കാചം മണിപ്രകരേമാടിടേചർന്നേപാെല

വാചംയമാദിമുനികൾക്കിടയിൽക്കടുപ്പം
നീ ചഞ്ചലത്വമിയലാെത കടന്നിവണ്ണം
നീചപ്രവൃത്തി തുടരുന്നതു നീതിയാേമാ?

പന്നിക്കിയന്നിടുമിറച്ചി ഭജിച്ചിടാനാ–
ണിന്നിച്ഛെയങ്കിലതു േവണ്ടതു ഞങ്ങൾ നല്കാം;
മുന്നിട്ടു പാഞ്ഞിടുമരണ്യമൃഗെത്തേയവം
െകാന്നിട്ടിേടണ്ട കുഹനാമുനിേവഷനാം നീ.
സർവാല്പജീവിവനജന്തുവിഹിംസെചയ്തു
ഗർവാഭിേവശമിയലും ഖലവൃത്തിയാം നീ
ദുർവാശി പൂണ്ടു സമരത്തിനു നെമ്മാേടറ്റാൽ
സ്വർവാരഭാമിനിെയാരുത്തി കൃതാർത്ഥയാകും.

രൂപകങ്ങൾ
തമ്പുരാെന്റ േവണീസംഹാരം നാടകം േകരളവ്യാസെന്റ
ആശ്ചര്യചൂഡാമണിയും മറ്റും േപാെല ഒന്നാംകിടയിൽ
നില്ക്കുന്ന ഒരു തർജ്ജമയാണു്. േവണീസംഹാരം അേദ്ദ
ഹത്തിനു മുൻപു കിളിമാനൂർ കാർത്തികതിരുനാൾ രാ
മവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതൻ വി
വർത്തനം െചയ്തു വിദ്യാവിേനാദിനീമാസികയിൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു യാെതാരു വിധത്തിലുള്ള
ഗുണവുമില്ല. അേദ്ദഹം 1031 കർക്കടകത്തിൽ ജനിച്ചു;
1074 കക്കടകത്തിൽ മരിച്ചു. ഭട്ടനാരായണമഹാകവിയു
െട പ്രൗേഢാദാരങ്ങളായ പദ്യഗർജ്ജനങ്ങെള അേത
നിലയിൽ ഭാഷയിൽ പരാവർത്തനം െചയ്യണെമങ്കിൽ
വീരരൗദ്രരസങ്ങെള ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ വിേശഷപാ
ടവം സംസിദ്ധമായ ഒരു കവിേകസരിക്കല്ലാെത കഴിയു
ന്നതല്ല. അതുെകാണ്ടാണു് പ്രസ്തുതനാടകവും അതിനു
േമൽ മുദ്രാരാക്ഷസവും തജ്ജമെചയ്യുണെമന്നു തമ്പുരാ
േനാടു ഞാൻ അേപക്ഷിച്ചതു്. തമ്പുരാനല്ലാെത അതി
നുേവണ്ട ശക്തി തർജ്ജമ െചയ്യുന്ന കാലത്തു മറ്റാർക്കും
ഇെല്ലന്നായിരുന്നു എെന്റ േബാധം. മഹാകവി പ്രതീ
ക്ഷയിൽക്കവിഞ്ഞു് ആ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വിജ
യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി
ക്കാം.
“ശസ്ത്രെത്തശ്ശൂരനാെമൻജനകനിനിെയടുക്കില്ല
നെന്നന്നുറച്ചി–

ട്ടത്രസ്തൻ നിർവിശങ്കം കരമിഹ ഗുരുവിൻ
െമൗലിയിൽേച്ചർത്തേനരം
വിശ്വത്തിൽപ്പാർത്ഥപാഞ്ചാലകനിഖിലചമൂ
മർദ്ദിയായ്ച്ചാപഭൃത്താ–
മശ്വത്ഥാമാവു വാഴുെന്നാരു കഥ
വഴിേപാലുള്ളിേലാർത്തില്ലേയാ
നീ?”

“നാെളക്കാലത്തു ൈകയിൽെപ്പടുെമാരു ഗദയാലൂരു
തട്ടിത്തകർത്തി–

ട്ടാെളല്ലാം േനാക്കി നിെല്ക്കക്കഠിനത കലരും
നിൻശിരസ്സിൽച്ചവിട്ടി
ചാേല നീ മുൻപരാകും സഹജരുെട കടുേഞ്ചാരയാം
ചന്ദനത്താൽ–
േക്കാലം കാണാെത േകശംമുതലടിവെരയും
ധാടിയിൽപ്പൂശുവൻ ഞാൻ.”

ഭാസേന്റെതന്നു ചിലർ ഊഹിക്കുന്ന ദൂതവാക്യവ്യാേയാ
ഗം െചറുെതങ്കിലും അതിെന്റ വിവർത്തനവും നന്നായിട്ടു
ണ്ട്. ഒരു േശ്ലാകം എടുത്തു കാണിക്കാം.
“േപാരാടീടിലുമസ്സമീരഭഗവാൻ ഭീമസ്വരൂപെത്താടും

േപരാളും വനമാലി പാർത്ഥവടിവായ്
േനരിെട്ടതിർത്തീടിലും
ക്രുരാഭാഷണദക്ഷ! നിെന്റ െമാഴി േകട്ടീ ഞങ്ങൾ
വീര്യത്തിനാൽ
േനരായ്ക്കാെപ്പാരു താതരാജ്യമതിലിേങ്ങകാ തൃണം
കൂടിയും.”

മുദ്രാരാക്ഷസം
അപൂർണ്ണവും അപ്രകാശിതവുമായ ഈ കൃതിയിൽ നി
ന്നു കൂടി ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കേട്ട.
“ആദ്യത്തിൽത്താൻ തുടർന്നും ക്രിയ െചറുതുമതിൽ–
പ്പിെന്നയും വിസ്തരിപ്പാ–
േനാർത്തുൾേച്ചന്നുള്ള ബീേജാത്തരഫലെമാളിവായ്–

ക്കാട്ടിയും തദ്വിമർശം
ഹൃത്താൽെച്ചയ്തും ശുഭേത്താടഖിലമവ നിവ–
ർത്തിച്ചുമന്നാടകത്തിൻ
കർത്താവും ഹൃത്തിെലൻമാതിരിെയഴുമവനും–
േക്ലശെമാപ്പം സഹിപ്പൂ.”

നാല്പതാമെത്ത വയസ്സിൽ ഈ കവിപുങ്ഗവൽ പരഗ
തിെയ പ്രാപിക്കാെതയിരുന്നുെവങ്കിൽ നിരവധി കൃതി
കൾ ഇേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു പിന്നീടും ഭാഷയ്ക്കു ലഭിയ്ക്കുമാ
യിരുന്നു. വിധി അതിനു വിപരീതമായിരുന്നു. എങ്കിലും
അതുവെര രചിച്ച വാങ്മയങ്ങൾെകാണ്ടുതെന്ന ഈ
സുഗൃഹീതനാമാവ് അനശ്വരമായ യശഃകായം സൃഷ്ടിച്ച
തിനുേമലാണ് പരേലാകത്തിേലക്കു പ്രയാണം െചയ്തതു്
എേന്നാർത്തു േകരളീയക്കു സമാശ്വസിക്കാം.
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13 പന്തളത്തു രാഘവവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
(1049–1116)
രാഘവവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1049-ാമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ
കാത്തികനക്ഷത്രത്തിൽ പന്തളത്തു ചവുക്കയിൽെക്കാ
ട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ പന
ച്ചക്കാട്ടുകരയിൽ കീഴ് പ്പുറത്തില്ലത്തു വാസുേദവൻനമ്പൂ
തിരിയും അമ്മ െകാച്ചുേകായിക്കൽ അറപ്പുരശ്ശാഖയിൽ
േരവതിനാൾ തന്വങ്ഗിത്തമ്പുരാട്ടിയുമായിരുന്നു. കാവ്യ
നാടകങ്ങളും വ്യാകരണവും െകാച്ചുേകായിക്കൽ മകയി
രംനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ അടുക്കലും തർക്കം
കവിതിലകൻതമ്പുരാെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ വീരേകരളവർമ്മ
ത്തമ്പുരാെന്റ അടുക്കലും പഠിച്ചു് ആ രണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളി
ലും ഉറച്ച പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. തെന്റ മാതുലെന്റ
പുത്രിയായ പന്തളം മുത്തീേലത്തുവീട്ടിൽ കാത്യായനി
യമ്മയായിരുന്നു പത്നി. ഗ്രന്ഥപാരായണം, കാവ്യര
ചന, സംസ്കൃതാധ്യാപനം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രേമ
അേദ്ദഹം വ്യാപൃതനായിരുന്നുള്ളു. വലിയേകായിക്കൽ
േരവതിനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാനും, പി.സി. രാമ
വർമ്മത്തമ്പുരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരാണ്.
1116-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 10-ാംനു മരിച്ചു.

കൃതികൾ
തമ്പുരാൻ വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ െകാച്ചി വലിയ തമ്പുരാ
െന്റ അപദാനങ്ങെള വർണ്ണിച്ചു (1) മാടഭൂപാലചരിത്രം
എെന്നാരു കാവ്യവും (2) കൃത്തികാഭാണവും സംസ്കൃത
ത്തിലും, (3) പാഞ്ചാലീഹരണം, (4) ജയദ്രഥവധം എന്നീ
രണ്ടു് ആട്ടക്കഥകളും (5) രത്നപ്രഭ എന്ന മഹാകാവ്യവും
ഭാഷയിലും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ രത്നപ്രഭയ്ക്കുമാത്രേമ
പ്രസിദ്ധിയുള്ളു. സംസ്തൃതഭാഷയിൽ കവനം െചയുന്നതി
നായിരുന്നു കവിക്കു് അധികം വാസന. താെഴക്കാണു
ന്ന േശ്ലാകം മാടഭൂപാലചരിത്രത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
“അനുപൈമർവിവിൈധസ്സഹിേതാ ഗുൈണർ–

ന്നരവേരാ വിരരാജ പുേരാദേര
പ്രണതകല്പതേരാഃ കമലാപേതർ–
ഭജനേതാ ജനേതാഷമുദഞ്ചയൻ.”

രത്നപ്രഭ
പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങൾ അന്തർഭവിക്കുന്ന ഈ കാവ്യത്തി
െല കവിത പണ്ഡിതന്മാർക്കാണു് അധികം ആസ്വാദ്യ
മായിക്കാണുന്നതു്. എങ്കിലും സാമാന്യന്മാർക്കു വായിച്ചു
രസിക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങളും ധാരാളമായുണ്ടു്. മാതൃകാരൂ
പത്തിൽ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“അടിമുടി വിറപുണ്ടു ചാഞ്ഞു മിന്ന–
െല്ക്കാടിെയതിർഗാത്രി ഘനാഘനാരവത്താൽ
െചാടി തടവിടുമംബുപൂരേമറ്റി–
ട്ടടിയിളകും തരുമൂലവല്ലിേപാെല.”
“ആ വാമേലാചന വിേയാഗിനി ഭീമസിംഹ–
ഭൂവാസവാത്മജ തനിെച്ചാരു വാസരത്തിൽ
ആവാസനിഷ്കുടമണഞ്ഞു നിജാന്വവായ–
ൈദവാർച്ചനത്തിനു സുേമാൽക്കരമാനയിക്കാൻ.”
(ഒൻപതാം സർഗ്ഗം)

പന്തളെത്ത മററു ചില തമ്പുരാക്കന്മാെരക്കുറിച്ചുകൂടി
ഇനിയും ഉപന്യസിക്കുവാനുെണ്ടങ്കിലും സ്ഥലെദൗർല്ല
ഭ്യം അതിനു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നു.
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14 മുലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
(1044–1106)

കുടുംബവും ജനനവും
തിരുവല്ലാത്താലുക്കിൽ കടപ്രപ്പകുതിയിൽ പനയന്നാർ
കാവു് എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഭദ്രകാളിേക്ഷ
ത്രമുണ്ട്. ആ േക്ഷത്രത്തിനടുത്തു െതക്കുവശത്തായി
കാവിൽ എന്ന ഒരീഴവഗൃഹം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. ആ കു
ടുംബത്തിനു പ്രസ്തൃതേക്ഷത്രത്തിെല മതപരങ്ങളായ
ചില ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിേക്കണ്ടതായുണ്ടു”. അതു
െകാണ്ടു പനയന്നാർകാവുക ഭഗവതി ഈഴവർ എന്നു”
അതിെല പുരുഷന്മാെര പറഞ്ഞുവരുന്നു. കാവിൽ െവ
ളുത്ത കുഞ്ഞമ്മ എന്ന യുവതിെയ െചങ്ങന്നൂർ ഇടനാ
ട്ടിൽ മൂലൂർ ശങ്കരൻൈവദ്യർ വിവാഹം െചയ്തു. ആ ദമ്പ
തിമാരുെട ഏകപുത്രനായി പത്മനാഭപ്പണിക്കർ 1 044ാമാണ്ടു കുംഭം 277-ംനു ജനിച്ചു. ശങ്കരൻൈവദ്യർ ഒരു
സംസ്തൃതപണ്ഡിതനും േപരുേകട്ട ഭിഷഗ്വരനുമായിരുന്നു.
പുത്രനു് അഞ്ചു വയസ്സുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാതാവു മരിച്ചു
േപാകയാൽ പിതാവിെന്റ സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രമാ
ണു് പുത്രനു വളേരണ്ടിവന്നതു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
നമ്മുെട കവി അച്ഛെന്റ അടുക്കൽനിന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ
ബാലപഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ പ്രസിദ്ധപണ്ഡി
തനും പ്രശസ്തൈവദ്യനുമായിരുന്ന ആറന്മുള മാലക്കര
െകാച്ചുരാമൻപിള്ള ആശാെന്റ കീഴിൽ കാവ്യപഠനം
ആരംഭിച്ചു. കുമാരസംഭവം, ൈനഷധം തുടങ്ങിയ അേന
കം കാവ്യങ്ങളും ചില നാടകാലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങളും ആ
ഗുരുനാഥൻ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒരു നല്ല സം
സ്തൃതകവിയുമായിരുന്നു. എട്ട വയസ്സു മുതൽ പതിെന
ട്ടു വയസ്സുവെര പത്തുെകാല്ലേത്താളം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യത്വത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയേപ്പാൾ ഭാഷയിൽ അടി
യുറച്ച വ്യുൽപത്തി കിട്ടി. കവിരാമായണത്തിെന്റ പ്രാ
രംഭത്തിൽ ശിഷ്യൻ ആ ഗുരുവിെന താെഴ കാണുന്ന
േശ്ലാകത്തിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.
“സ്രക്തീരവാസിനം ബാലരാമാമയഹരം ഗുരും
വിദ്വത്സേരാജപടലീമിഹിരം മുഹുരാശ്രേയ.”

കുമാരസംഭവം പഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്തു േതാട്ട
ത്തിൽ േകശവൻൈവദ്യനും 1057-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ൈന
ഷധം പഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അന്നു കുമ്മമ്പള്ളി
രാമൻപിള്ളയാശാെന്റ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന ശ്രീനാരാ
യണഗുരുസ്വാമിയും െപരുെന്നല്ലി കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യനും
ആ ധിഷണാശാലിയായ ബാലെന േനരിൽ െചന്നു
കണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം
മുതലായ ൈവദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതു് അച്ഛേനാ
ടുതെന്നയായിരുന്നു. 1057 മുതല്ക്കു കവിതെയഴുത്തു തുട
ങ്ങി. വിദ്യാസമ്പാദനത്തിൽ മകനു ശ്രദ്ധ േപാെരന്നു
േതാന്നി ഒരിയ്ക്കൽ അച്ഛൻ ആ ബാലെന ശാസിക്കുകയു
ണ്ടായി. അേപ്പാൾ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതി അച്ഛനു
സമർപ്പിച്ചു. അവയിൽ ഒന്നാണു് ചുവേട േചക്കുന്നതു്.
“ഇഷ്ടേത്താടു പഠിക്കേയാ ശിശുഗുണം

തെന്നപ്പഠിപ്പിക്കേയാ
പുഷ്ടാേമാദമഹം വിധാതുമിനിയും െചാല്ലീടുകിൽെച്ചയ്യുവൻ
അല്ലാേത ഗൃഹേജാലിതന്നിൽ മമ
സാമർത്ഥ്യങ്ങളില്ലാെതയായ്;
കല്യാത്മൻ, മമ ഭാഗേധയപിഴയാെലന്നങ്ങറിഞ്ഞീടണം.”

അന്നു പണിക്കർ കവിതാമാർഗ്ഗത്തിൽ പിച്ചെവച്ചുതുട
ങ്ങിയിരുന്നേതയുള്ള.

അനന്തരകാലജീവിതം
പണിക്കർ ൈവദ്യേമാ േവെറ ഏെതങ്കിലും െതാഴിേലാ
ഉപജീവനത്തിനായി സ്വീകരിച്ചില്ല. അതിന്നുള്ള ആവ
ശ്യവും അേദ്ദഹത്തിനു് അത്രെയാന്നുമില്ലായിരുന്നു. സാ
ഹിത്യം, സമുദായം, സംസ്ഥാനം ഇവയുെട ഉന്നമനത്തി
നായി തെന്റ ആയുേശ്ശഷം മുഴുവൻ വിനിേയാഗിച്ചു ആ
പ്രവൃത്തിപഥങ്ങൾ ഓേരാന്നിലും വിസ്മയാവഹമായ
വിജയം േനടി. 1065-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 29-ാംനു അയ
ത്തിൽ കുഞ്ഞുശങ്കരൻ തണ്ടാരുെട സേഹാദരി കുരും
ബയമ്മെയ പരിഗ്രഹിച്ചു. അയത്തിൽക്കുടുംബം വിശ്രു
തവും വിഭവസമ്പന്നവുമാണു”. 1066-ാമാണ്ടു് അച്ഛെന്റ
അനുമതിേയാടുകൂടി പന്തളം വടേക്കക്കര ഇലന്തിട്ടയി
േലയയ്ക്കു താമസം മാറ്റി. അവിെട അയത്തിൽക്കുടുംബം
വകയായ ഒരു പുരയിടം ഒറ്റിെയാഴിപ്പിച്ച് അതിൽ ഒരാട്ട
ക്കളരി സ്ഥാപിച്ചു. അതാണു് പണിക്കരുെട സ്ഥിരവസ
തിയായി പിന്നീടു പരിണമിച്ചതു്. ആയിടയ്ക്കാണേല്ലാ വറു
ഗീസ് മാപ്പിള മലയാളമേനാരമ ആരംഭിച്ചതു്. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അച്ഛൻ വലിയ മുതൽപിടിക്കാരനും മൂലൂരിെന്റ
അച്ഛനും ചിരന്തനസുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നതിനാൽ മൂ
ലൂർ അതിൽ മുറയ്ക്കു േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി.
പറവൂർ േകശവനാശാെന്റ സുജനാനന്ദിനി മുതലായ
ഇതരപത്രങ്ങളിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ തൂലിക ൈനരന്ത
േര്യണ വ്യാപരിച്ചു. ഓജസ്സും ഗാംഭീര്യവും തുള്ളിത്തുളുമ്പു
ന്നവയായിരുന്നു ആ േശ്ലാകങ്ങെളല്ലാം. തന്നിമിത്തം
അേദ്ദഹത്തിനു് അനായാേസന അഖിലേകരളപ്രശസ്തി
വളെര േവഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. സാ
ഹിത്യസംബന്ധമായി നമ്മുെട കവിക്കു് അേനകം വാദ
പ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർെപ്പേടണ്ടിവന്നു; അവെയക്കുറി
ച്ചു പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കാം. ആ വാദങ്ങളിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കവിതാപരാക്രമം അതിെന്റ അത്യുച്ചേകാടി
യിൽ പ്രകാശിച്ചു. 1070-ാമാണ്ട ഭാഷാേപാഷിണീസഭയു
െട ഒരു സേമ്മളനം തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു നടക്കുന്ന
അവസരത്തിൽ ‘ആസന്നമരണചിന്താശതകം’ എന്ന
ശീർഷകത്തിൽ നൂറു േശ്ലാകങ്ങൾ അയച്ചുെകാടുക്കുന്ന
കവികളിൽ പ്രഥമഗണനീയന്മാർക്കു പാരിേതാഷികം
നല്കുന്നതാെണന്നു ഭാരവാഹികൾ ഒരു പരസ്യം പ്രസി
ദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആ പവിജ്ഞാപനമനുസരിച്ചു
കവിത സമർപ്പിച്ചവരിൽ പറവൂർ െക. സി. േകശവപി
ള്ള പ്രഥമസമ്മാനത്തിനും പത്മനാഭപ്പണിക്കർ ദ്വിതീ
യസമ്മാനത്തിനും അർഹരായിത്തീന്നു. 1071-മാണ്ടു
മകരമാസം 18-ാംനു അച്ഛൻ മരിച്ചു. 1080-ാമാണ്ടു ശ്രീ
നാരായണധമ്മപരിപാലനേയാഗം അതിെന്റ ദ്വിതീയ
സേമ്മളനം െകാല്ലത്തുെവച്ചു നടത്തി. അതുവെര പ്രധാ
നമായി സാഹിത്യമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി സ്വസമുദായെത്ത
േസവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കവി അന്നു മുതൽ അതിെന
തെന്റ ദിനകൃത്യങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായി പരിഗണി
ച്ചു ഗുരുേദവെന്റ വിശ്വസ്തനും വിനീതനുമായ ഒരനുയാ
യിയായി പല സൽക്കൃത്യങ്ങളിലും ഏർെപ്പട്ടു. സ്വേദശ
ത്തും സ്വസമുദായത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന
േപ്രരകശക്തി അന്യാദൃശമായിരുന്നു. പല നിരത്തുകളും
ചന്തകളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അക്ഷീണ
പരിശ്രമത്തിെന്റഫലമായി ഉൽഘാടനം െചയ്യെപ്പട്ടു.
പന്തളം വടേക്കക്കരയിൽ െമഴുേവലി എന്ന സ്ഥലത്തു്
ആനന്ദഭൂേതശ്വരം എെന്നാരു േക്ഷത്രം സ്ഥാപിച്ചു. ആ
േക്ഷത്രത്തിെല പ്രതിഷ്ഠ 1088-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 1ാംനു നടന്നു. 1089-ാമാണ്ടു് ആ േദശാഭിമാനിയായ സമു
ദായേസവകെന തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെമ്മന്റ് ശ്രീമൂ
ലം പ്രജാസഭയിെല ഒരങ്ഗമായി നിയമിച്ചു. പിന്നീടും
പല െകാല്ലങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു
ജേനാപയുക്തങ്ങലായ വിവിധവിഷയങ്ങെളപളപ്പറ്റി
നിേവദനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പണിക്കരുെട പ്രജാസഭാപ്ര
സംഗങ്ങൾക്കുള്ള സാരസ്യം പല സഹൃദയന്മാരുേടയ്യം
ഹൃദയങ്ഗമമായ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രമാകുകയുണ്ടായി.
മിതവും ഹിതവും എന്നാൽ അേതസമയം തെന്ന നി
ശിതവും മർമ്മസ്പൃക്കുമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഭാ
ഷണരീതി. ആനന്ദഭൂേതശ്വരേക്ഷത്രത്തിനു വടക്കുവശ
ത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടം പണിക്കരുെട ഉത്സാഹ
ത്തിൽ ആ േക്ഷത്രേയാഗക്കാർ സ്ഥാപിച്ചു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ആേഘാഷിച്ച അവസരത്തിൽ
എസ്.പി.പി. െമേമ്മാറിയൽ സ്കൂൾ എന്നു് അതിനു നാമ
േധയം നല്കി. 1102-ാമാണ്ടു സാഹിത്യവിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി
പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനായി പ്രബുദ്ധസിംഹളൻ എെന്നാ
രു മാസിക പുറെപ്പടുവിച്ചു. അതിെന്റ ഏതാനും ലക്കങ്ങ
േള പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു. ഇങ്ങെന പല
പ്രവൃത്തിമണ്ഡലങ്ങളിൽ സമർത്ഥമായും സ്വാർത്ഥര
ഹിതമായും േസവനം നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന നമ്മുെട
കവി 1106-ാമാണ്ടു മീനമാസം 9-ാം നു യശശ്ശരീരനായി.
മരണേഹതുകമായ േരാഗം മസൂരിയായിരുന്നു. ശയ്യാ
വലംബിയാകുന്നതുവെര സാഹിത്യവ്യവസായത്തിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത േലഖന
ങ്ങളാണു ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്ന
‘കുമാരനാശാൻ സ്മരണകൾ’.

കൃതികൾ
(1) ശ്രീപരീക്ഷിദുത്ഭവം (2) നളചരിതം, (3) കൃഷ്ണാർജ്ജു
നവിജയം, (4) കിരാതം എന്നീ നാല് അമ്മാനപ്പാട്ടുക
ളാണു് പണിക്കരുെട ആദ്യകാലെത്ത കൃതികൾ. ഇവ
യിൽ കിരാതം 1064-ാമാണ്ടും മററു മൂന്നും അതിനു മുൻ
പുമാണു് രചിച്ചത്. (5) 1067-ൽ കുേചലശതകം നിമ്മിച്ചു.
(6) 1068-ൽ േമൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട േകാടിവിരഹം
തജ്ജമെചയ്തു. (7) 1069–ൽ കവിരാമായണം നിമ്മിച്ചു.
(8) 1070-ൽ േവങ്കടാധ്വരിയുെട വിശ്വഗുണാദർശചമ്പു
വിൽ ഏതാനും ഭാഗം വിവർത്തനം െചയ്തു. അതു പൂർ
ണ്ണമാക്കീട്ടില്ല. ആ െകാല്ലത്തിൽത്തെന്ന (9) ഭാഷാേപാ

ഷിണീസഭ സമ്മാനം നല്കിയ ആസന്നമരണചിന്താശ
തകം നിർമ്മിച്ചു. (10) കവിരാമായണത്തിെന്റ ഛായ
യിൽ േകരളദർപ്പണം പത്രാധിപരായിരുന്ന െക. രാമ
കൃഷ്ണപിള്ളയുെട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു ഗരുത്മാൻ എന്ന
വ്യാജനാമത്തിൽ പത്രാധിപഭാരതം എെന്നാന്നും, (11)
അേത രീതിയിൽ കഥകളിയിെല പ്രസിദ്ധനടന്മാെര
പാത്രങ്ങളാക്കി നടമൃഗമാല എന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡകാവ്യ
ങ്ങൾ എഴുതിയതു് 1075-1079 എന്നീ ആണ്ടുകളിലാണു്.
1072-ൽ പ്രതാപരുദ്രീയത്തിെന്റ രീതി പിടിച്ചും പി.െക.
കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യെന്റ അപൂർണ്ണമായ പദേദാഷപ്രകര
ണെത്ത മാതൃകയാക്കിയും പദേദാഷപ്രകരണം എന്ന
അലങ്കാരഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു. ആെക പതിേനഴു പദേദാ
ഷങ്ങെളയാണേല്ലാ വിദ്യാനാഥൻ പരാമശിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. ആ േദാഷങ്ങെളപ്പറ്റിത്തെന്ന പണിയ്ക്കുരും പ്രതി
പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ െകാല്ലം തെന്നയാണ് പാലാഴി
മഥനം എന്ന അഞ്ചാമെത്ത അമ്മാനപ്പാട്ടും എഴുതിയ
തു്. (14) 1076-ൽ കവികളെട കൃതികളിെല രസങ്ങെള
ആഹാരപദാത്ഥങ്ങേളാടുപമിച്ചുെകാണ്ടു കവിതാനിരൂ
പണം എന്ന േപരിൽ രസേവദി എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചു
കവിരാമായണത്തിെന്റ രീതിയിൽത്തെന്ന വടക്കൻക
വികെള കൂടുതലായി ഉൾെപ്പടുത്തി മെറ്റാരു കൃതിയും
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (15) 1079-ൽ കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം
ആട്ടക്കഥെയഴുതി. വാരണപ്പള്ളി െകാച്ചുകൃഷ്ണപ്പണിക്ക
രുെട പുത്രനും ഒരു നല്ല നടനുമായിരുന്ന വള്ളിേക്കാട്ടു
െകാച്ചുപിള്ള ആശാെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചായിരുന്നു
അതിെന്ററ നിർമ്മിതി എന്നതിനു്
“നാട്യപ്രചാരപരദന്തിവിഹാരനാഥ–

പുത്രസ്യ ബാലശിശുനാമനടസ്യ വാചാ
മൂലാഖ്യമന്ദിരപേതസ്തനേയാ വ്യധത്ത
കൃഷ്ണാർജ്ജുനീയവിജയം നടനപ്രബന്ധം.”

എന്ന േശ്ലാകം െതളിവാകുന്നു. ഈ െകാച്ചുപിള്ള ആശാ
െന്റ പിതൃകുടുംബം വാരണപ്പള്ളിയാണു്. (16) അേത
െകാല്ലത്തിൽത്തെന്ന േകരളവർമ്മ വലിയേകായി
ത്തമ്പുരാെന്റ സന്മാർഗ്ഗ സംഗ്രഹം എന്ന ഗദ്യപുസ്തകം
സന്മാർഗ്ഗചന്ദ്രിക എന്ന േപരിൽ 400 പദ്യങ്ങളായി വി
വർത്തനംെചയ്തു. (17) 1080-ൽ േകാകില സേന്ദശം
എന്ന ശീഷകത്തിൽ നൂറിലധികം േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ
ഒരു സേന്ദശകാവ്യം നിർമ്മിച്ചു. സ്വര്യാതനായ പി.െക.
കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യനു് ഒരു കുയിൽമുേഖന കവി അയയ്ക്കുന്ന
സേന്ദശമാണതു്. അമ്പലപ്പുഴ മാധവെപ്പാതുവാൾ െവ
ണ്മണിക്കായിതം എെന്നാരു സേന്ദശം െവണ്മണിമഹ
നു അയയ്ക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ അതിനു് അല്പകാലംമുൻപു്
എഴുതി. അതിെന്റ ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ പ്രത്യാഖ്യാനമാണു്
േകാകിലസേന്ദശം
“നാേക നാകിജനങ്ങേളാടു സതതം സംക്രീഡതങ്കീടുേമാ–
പ്പീ. േക. കൃഷ്ണഭിഷഗ്വരിഷ്ഠെനാടു മത്സേന്ദശമിേന്നാതുവാൻ
േലാേക പാടവേമവനുള്ളു സുമേത! നീയിങ്ങിരിക്കുംവിധൗ?
രാേകന്ദുപ്രഭ വിഷ്ഫുരിക്കുമളവിൽത്താരം പ്രകാശിക്കുേമാ?”

ഇത്തരത്തിൽ അതിെല േശ്ലാകങ്ങൾ മധുരഗംഭാരങ്ങ
ളായി പ്രകാശിക്കുന്നു. (18) തെന്റ മൂന്നു് ഇളയ ആണ്മ
ക്കൾക്കുേവണ്ടി എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണു് മൂന്നു താ
രാട്ടുകൾ. (19) 1082-ൽ രചിച്ച അവേരാക്തിമാല കവി
യുെട പ്രധാനകൃതികളിൽ ഒന്നാണു്. അതു പൂർവ്വഖ
ണ്ഡെമന്നും ഉത്തരഖണ്ഡെമന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളായി
വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരഖണ്ഡത്തിെന്റ ഗതി
അകാരാദിക്രമത്തിലാണു്. ആെക ആയിരത്തിൽപ്പ
രം േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും
സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു വിവർത്തിതമാണു്. (20) 1084-ൽ
ഭജനകീർത്തനമാലയും, (21) 1089-ൽ സന്ധ്യാനാമകീർ
ത്തനം എന്നുകൂടി േപരുള്ള മെറ്റാരു ഭജനകീർത്തന
മാലയും ഗാനവാസനയുള്ള ചില ശിഷ്യന്മാർക്കുേവണ്ടി
എഴുതി. പണിക്കർക്കു സംഗീതകൃതികൾ എഴുതുന്നതി
നും സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് ഈ രണ്ടു കൃതിക
ളും വിശദീകരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത മാലയിൽ ഗണപതി,
സരസ്വതി, ഹനൂമാൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശിവൻ, പാർവ
തി, ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ അവതാരപുരുഷ
ന്മാേരയും േദവതകേളയും കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങളും, രണ്ടാ
മേത്തതിൽ രാമായണകഥാസംേക്ഷപരൂപത്തിലുള്ള
ഗാനങ്ങളുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. (22) 1086-ൽ കു
േചലവൃത്തം കഥകളിയുണ്ടാക്കി. (23) 1087-ൽ കൃഷ്ണൻ
ൈവദ്യെന്റ സുഭദ്രാഹരണം സംഗീതനാടകമായി മാ
റ്റിെയഴുതി. പണിക്കരുെട രണ്ടു അത്യുൽക്യഷ്ടക്യതിക
ലാണു (24) ഹരിശ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം കിളിപ്പാട്ടും, (25)
ധർമ്മപദം കിളിപ്പാട്ടും. ഹരിശ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം സ്കന്ദ
പുരാണാന്തർഗ്ഗതമായ മൂലകൃതിയുെട പരിഭാഷതെന്ന.
അതു് 1082-ൽ ആരംഭിച്ചു. 1090-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 6ാംനു പൂരിപ്പിച്ചു. കവിയുെട അന്തിമപുത്രിയായ കാത്യാ
യനിയമ്മയ്ക്കു ഗാനംെചയ്യുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് അതു
രചിച്ചെതന്നു്
“മകേള! കാത്യായനി! നിനക്കു ഗാനംെചയ്യാൻ
സ്വകൃതിയിപ്രകാരമുപസംഹരിപ്പു ഞാൻ”

എന്ന ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിെല വരികളിൽനിന്നു നാം
ധരിക്കുന്നു. കുേറ ഭാഗം ഭാഷാേപാഷിണിവഴിക്കു പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. സുപ്രസിദ്ധബുദ്ധമതഗ്രന്ഥമായ ധമ്മപദത്തി
െന്റ തർജ്ജമ 1092-ൽ തുടങ്ങി. 1101-ൽ അവസാനിച്ചു.
അനുസ്യൂത മായല്ല അേദ്ദഹം ആ രണ്ടു കിളിപ്പാട്ടുകളം
എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നതു്. (26) രാഹുവിെന്റ അയിത്തം
അഥവാ തീണ്ടൽഗാഥ എഴുതിയതു് 1097- ലാണു്. വള
െരെച്ചറിയ ഒരു കൃതിയാെണങ്കിലും അതിലും കവിയുെട
കലാെകൗശലം നിരീക്ഷിക്കാ വുന്നതാണു്.
“േതജസ്സുെണ്ടങ്കിലും െനഞ്ചിൽക്കളങ്കെത്ത

ഭ്രാജിപ്പിച്ചങ്ങു വസിക്കമൂലം
ഓജസ്സു േപായ കുടിലനാമിദ്വിജ–
രാജെനത്തീണ്ടുന്ന ൈസംഹിേകയ!
വർണ്ണമില്ലാത്ത നീയിന്നസ്സവർണ്ണെന–
െച്ചന്നങ്ങു തീണ്ടുന്നതൗചിതിേയാ?
നിെന്നത്തമെസ്സന്നു വിദ്വാന്മാർ െചാല്ലുന്ന–
തിന്നതു േഹതുവാലായിരിക്കാം.
നിെന്നത്താൻ സ്വർഭാനുെവന്നും പറയുന്നു
പണ്ഡിതർ നിഷ്പക്ഷപാതരേത്ര.
സിംഹികയാകുന്ന സിംഹളസ്ത്രീ െപറ്റ
മാഹാത്മ്യേക്കടിരിക്കുന്നതിനാൽ
േദവവർത്മത്തിൽ നിനക്കു ചരിക്കുവാ൯
േകവലം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേപാലും.”

ഈഴവരുേടയും മററും േക്ഷത്രപ്രേവശനവാദംെകാണ്ടു്
അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമായ ഒരു കാലമായിരുന്നു അെത
ന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഇവ കൂടാെത ബാലേബാധ
നം, നീതിസാരസമുച്ചയം, പരിഷ്കൃതവിവാഹവിധി, തീ
വ്രേരാദനം (കരമാരനാശാെന്റ അകാലചരമെത്തപ്പ
ററി), ഗുരുസ്വാമികീർത്തനം, പൂപ്പടപ്പാട്ട്, സേന്ദശഗീത
(മദ്യവർജ്ജനെത്തപ്പററി), ചരമാനുശയം (േകരളവമ്മ
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ േദഹവിേയാഗെത്തപ്പറ്റി),
കളഹംസം (തനിക്കു മനഃേക്ഷാഭം വരുത്തിയ സ്വസമു
ദായാംഗങ്ങെളപ്പറ്റി) ഇങ്ങെന പല െചറിയ പദ്യകൃതി
കളും ലഘുകഥാരത്നാവലി എെന്നാരു െചറിയ ഗദ്യകൃ
തിയും പണിക്കരുെട വകയായുണ്ടു്. അവയുെടെയല്ലാം
നാമ നിർേദ്ദശത്തിനുേപാലും സ്ഥലെസൗകര്യമില്ലാെത
യിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ തനിക്കു സിദ്ധിച്ച
അഭ്യുദയങ്ങൾക്കു പ്രധാനേഹതുഭൂതനായി സരസകവി
സ്ഥാനം നല്കി തെന്ന അനുഗ്രഹിച്ച വലിയേകായിത്ത
മ്പുരാെന്റ േപരിൽ നമ്മുെട കവിക്കു് അപാരമായ ഭക്തി
യുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്മാരകമായി കളരി
ക്കൽ വീട്ടിെന്റ മുൻവശത്തു േകരളവർമ്മസൗധം എന്ന
േപരിൽ ഒരു മന്ദിരം പണിയിച്ചു് അവിെടയാണു് പണി
ക്കർ ഒടുവിൽ താമസിച്ചുവന്നതു്. അങ്ങെന കളരിക്കൽ
വീടു േകരളവർമ്മസൗധമായി. ആ മന്ദിരത്തിൽ
“യഃ കാളിദാേസാഭിനേവാ ബഭൂവ

പർപ്പക്ഷമാപാലശിഖാകലാപഃ
തസ്യ പ്രേഭാഃ സ്മാരകരൂപ ഏഷ
േജജീയേത േകരളവർമ്മസൗധഃ

എെന്നാരു േശ്ലാകം പണിക്കർതെന്ന എഴുതിെവച്ചിട്ടു
ണ്ടു്.

ചില വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ
പണിക്കർ ചില വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ട
ന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അവയിൽ പണിക്കർവാദം,
കവിരാമായണവാദം സ്ത്രീ പുരുഷദൂഷണവാദം ഇവ
പ്രധാനങ്ങളാണു്. ഒരു കാലത്തു് വളെര ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാ
ക്കിയ ഈ വാദങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രകൃതത്തിൽ കുറെഞ്ഞാന്നു
പ്രസ്താവിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
1. പണിക്കർ വാദം: മേനാരമയുെട പ്രാരംഭകാലത്തു്

പത്മനാഭശൗണ്ഡികൻ എന്ന േപരിലായിരുന്നു
അതിൽ േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിവന്നതു്.
ആലപ്പുഴ മട്ടാേഞ്ചരി േഗാവിന്ദൻ ൈവദ്യൻ എെന്നാ
രു പണ്ഡിതൻ ആ പ്രേയാഗം ശരിയെല്ലന്നു വാദിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ വാദം അബദ്ധമാെണന്നു േതാ
ട്ടത്തിൽ േകശവൻ ൈവദ്യനും മറ്റും സമർത്ഥിച്ചുെവ
ങ്കിലും അഭിപ്രായഭിന്നതെയ ആദരിച്ചു മൂലൂർ തനി
ക്കു കുടുംബസിദ്ധമായ ‘പണിക്കർ’ എന്ന സ്ഥാന
േപ്പർതെന്ന സ്വന്തം േപേരാടുേചർത്തു് എഴുതിത്തുട
ങ്ങി. മേനാരമയിെല ഏേതാ ഒരു സരസൻ പണി
ക്കെര പണിക്കനാക്കി അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർ മുദ്ര
ണം െചയ്യിച്ചു. അങ്ങെനയിരിേക്ക ഒടുവിൽ കുഞ്ഞി
ക്കൃഷ്ണേമേനാൻ ആ േപർ എന്തു കാരണത്താലാണു്
മൂലൂർ ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങിയതു് എന്നു മേനാരമ വഴി
ക്കു േചാദിക്കുകയും അതിനു കവി
“എക്കാലെത്തന്നറിഞ്ഞീടരുതു കരുതുെകൻ
വംശ്യരാേരാ പുരാ നാ–
ടക്കാലം വാണ ഭൂപാലകെനാടു നലേമ–
റുെന്നാരീ സ്ഥാനവുേമറ്റു;
ഉൾേക്കാലും മാനേമാടിങ്ങളുമുതലിവരിൽ–
പ്പിെന്നയുണ്ടായ ഞങ്ങൾ–
ക്കിക്കാണും നാമമുണ്ടായിതു സുകവീമേണ!
കള്ളമിെല്ലള്ളിടയ്ക്കും”

എന്നു മറുപടി എഴുതുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ അേതാ
ടുകൂടി ആ വാദം അവസാനിച്ചില്ല. പരവൂർ േകശവ
നാശാെന്റ സുജനാനന്ദിനിയിൽ അതു മെററാരു
രൂപത്തിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. പണിക്കനു് എങ്ങെന
പണിക്കരാവാം എന്നു െക.എസ്.പി. എന്ന േപ
രിൽ ഒരു കവി മൂലൂരിേനാടു േചാദിച്ചു. കന്നിേമൽ
മഠത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റി (പിന്നീടു പ്രസിദ്ധ
ഗദ്യകാരനായ സി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റി
എം.ഏ.) ആയിരുന്നു ആ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത്. അതി
നു മൂലൂർ തെന്റ െപൗരുഷം ശകലവും വിടാെത
“തണ്ടാർ ചാന്നാരു രണ്ടിങ്കലുമിവിെടാരുേപാ–
ലിപ്രേയാഗങ്ങൾ കാണ്മാ–
നുണ്ടേല്ലാ േഹ! പണിക്കക്കിദമസുലഭമാ–
യീടുവാെനന്തു ബന്ധം?
പണ്ടെത്തപ്പാക്കനാേരാടറിക പുലയനാ–
േരാടുമീ േലഖമൂന്നി–
ശ്ശണ്ഠേയ്ക്കാരുന്നുേവാ താൻ ഹൃദയമതിമിടു–
േക്കറുെമൻ സുത്രധാര!

ഭീഷ്മൻ ഭീഷ്മരുമാം കൃപൻ കൃപരുമാം
േദ്രാണൻ തഥാ േദ്രാണരാം
ൈവദ്യൻ ൈവദ്യരുമാം വരൻ വരരുമാം
േഭാ! വാരിയൻ വാര്യരാം
ചാന്നാർ, നായർ, പണിക്കരയ്യരതുേപാ–
ലാചാര്യെരെന്നാെക്കയുംക
െചാന്നീടാമതു േഹ! മഹാരസിക! താ–
േനാർക്കാതിരിക്കുന്നുേവാ?”

എന്നും മറ്റും ഉത്തരെമഴുതി. പണിക്കർ കവിതാേക
സരി എന്നും േപാറ്റി കവിതാകിരാതൻ എന്നുമുള്ള
കുഹനാനാമങ്ങളിൽ ആ യുദ്ധം തുടന്നുെകാണ്ടുേപാ
യി. ഒടുവിൽ പത്രാധിപർ കിരാതെന്റ േശ്ലാകങ്ങൾ
േചർത്തു വാദമവസാനിപ്പിച്ചു. േകസരി ഇച്ഛാഭംഗ
േത്താടുകൂടി സുജനാനന്ദിനിക്കു്
“ഞാനും കൂട്ടരുമേയ്യാ! മാനംെകേട്ടാരിലാദ്യരായ്ത്തീർന്നു;

ഊനം െപട്ടിഹ നിന്നിൽ സ്ഥാനം തട്ടാൻ
കേരറുകില്ലിനിേമൽ”

എന്നും മറ്റും ഒരു േലഖനമയച്ചു് ആ വാദത്തിൽനി
ന്നു വിരമിച്ചു.
2. കവിരാമായണവാദം: കവിഭാരതത്തിൽ കഞ്ഞി

ക്കുട്ടൻതമ്പരാൻ പല കവികേളയും േചർക്കാതി
രുന്നതു് ആ വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി
രുന്ന അജ്ഞതനിമിത്തമാെണന്നു അന്യത്രചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ കൃതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു് അേദ്ദഹം 1068-ൽ ഒരു
വിജ്ഞാപനം വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കുേവണ്ടി മേനാര
മയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. അതിൽ േതാട്ടത്തിൽ
േകശവൻ ൈവദ്യേനയും ശിരീനാരായണഗുരുസ്വാ
മിേയയും പി.െക. കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യേനയും ഉൾെപ്പടു
ത്തണെമന്നു പണിക്കർ അവകാശവാദം െചയ്തു.
തമ്പുരാൻ അതിനു്
“കല്യശ്രീ കലരും കവീന്ദ്രെര മരിച്ചാലും സ്മരിച്ചീടുവാൻ

െചാല്ലും മൽക്കവിഭാരതത്തിൽ
വിവരിച്ചാശ്ശൗണ്ഡികനമാെരയും
െചല്ലും മാതരി േചത്തിടാെത വിടുേമാ? മുൻേപ
കടന്നീവിധം
േസാല്ലാസം പറയുന്നെതന്തിനു ഭവാൻ േഹ!
പത്മനാഭാധുനാ?”

എന്നു പ്രത്യുക്തി നല്കി. എന്നാൽ ഒരു കാര്യംകൂടി
അേദ്ദഹം അേതാെടാപ്പം വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഒരു
െമ്പട്ടു.
“സാരം േചർന്ന സമസ്യെയാന്നു സരസം

പത്രങ്ങളിൽക്കാണുകിൽ
േചരും മാതിരി മൂന്നു പാദമുഴറിക്കഷ്ടിച്ചുപിഷ്ടിച്ചുതാൻ
ഏെറത്തെന്ന മുഷിെഞ്ഞാരാഴ്ചയിടെകാെണ്ടാപ്പിച്ചു
മാറീടുവാ–
നാരുള്ളൂ പടുവായിടാെത? കവിയാകില്ലീ
പ്രേയാഗത്തിനാൽ”

അത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടിപിഷ്ടിക്കാരുെട നാമനിർേദ്ദ
ശം പണിക്കർ െചയ്യാതിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത്രപ
രുഷമായ ഒരു മറുപടിക്കു പ്രകൃതത്തിൽ ഔചിത്യ
മുണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ ശുദ്ധഹൃദയനായ
തമ്പുരാെന അറിയുന്നവർ ആ പ്രസ്താവന ‘കല
വറ’െവച്ചുെകാണ്ടാെണന്നു ധരിക്കയുമില്ല. പുനരാ
േലാചനയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു കവിഭാരതത്തിെന്റ
പരിഷ്കാരം ആശാസ്യമായിേത്താന്നിയില്ല. പണി
ക്കർ കവിരാമായണെമഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും
െചയ്തു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
“കേണ്ടൻ കവിരാമായണമുേണ്ടതാണ്ടിനു

കവനസാമർത്ഥ്യം
കേണ്ടടംെകാണ്ടു നമുക്കുേണ്ട േബാധ്യംവരാത്ത
വിഷയങ്ങൾ”

എന്നുപക്രമിച്ചുെകാണ്ടു കൃഷ്ണൻൈവദ്യൻ വളെര
െചറുപ്പമാെണന്നും അേദ്ദഹെത്ത കവിരാമായണ
ത്തിൽ ഹനൂമാനാക്കിയതു നന്നായിെല്ലന്നും അതി
നു തക്കവണ്ണമുള്ള കൃതികെളാന്നും അേദ്ദഹം രചിച്ചി
ട്ടിെല്ലന്നും, മറ്റും ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഖണ്ഡനരൂപ
ത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. പണിക്കർക്കു് അതു സഹ്യമാ
യില്ല.
“അക്കൃഷ്ണനാമഗദഹാരി തുേലാം െചറുപ്പം

ൈകെക്കാെണ്ടാരക്കുറവു പാരമിരിക്കെകാേണ്ടാ
ഇക്കണ്ട സിംഹളകുലത്തിലുദിക്കെകാേണ്ടാ
െചാെല്ക്കാണ്ട മാരുതി പദത്തിനനർഹനായി?”

എന്നു് അേദ്ദഹം തിരിഞ്ഞുേകറിേച്ചാദിക്കയും ഉക്തി
പ്രത്യുക്തികൾക്കിടയിൽ കവിഭാരതത്തിെല ചില
അസാങ്ഗത്യങ്ങൾ ചുണ്ടിക്കാണിക്കുകയും െചയ്തു.
“എല്ലാം െതെറ്റന്നു കല്പിച്ചരുളകിൽ മറുക–
ത്തിെന്നറാെനന്നുമാത്രം
െചാല്ലാമല്ലാെതയിെങ്ങാന്നിനുമിവിെടെയാരു–
ങ്ങീടുവാനാവതല്ല;
കല്യാണാംേഭാനിേധ! നിൻതിരുവടിയിനിയ–
ശ്ശാഠ്യേമാതിക്കഴിക്കു–
മല്പന്മാേര നിേയാഗിക്കരുതു പടയിടാ–
നല്പനാമിക്കിടാവിൽ”

എന്നു പണിക്കർ എഴുതുകയും അതിനു തമ്പുരാൻ
“അഥ കവിരാമായണഗുണ–

കഥയല്ലാതതിനു േദാഷേമാതാ ഞാൻ;
അതുമെല്ലന്നുെട ഗണവും
കുതുകാൽക്കുറേവാതുകില്ലിനിേപ്പാേര?”

എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത അല്പെമാന്നു് ആശ്വസിപ്പിക്കു
വാൻ തുനിയുകയും െചയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ തമ്പു
രാൻ ആരംഭത്തിൽത്തെന്ന “ഓേരാേരാ കവിപു
ങ്ഗവർക്കുചിതമാെയാപ്പിച്ചു േപരിട്ടിടാൻ േപാേരാർ
ത്താൽ കവിഭാരതാദികവിയാം ഞാനും ഭവാനും
ദൃഢം” എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിഷ്കൃഷ്ടമായ അഭി
പ്രായം േരഖെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കുേറക്കഴിഞ്ഞു തമ്പു
രാൻ സമരരങ്ഗത്തിൽനിന്നു് അപ്രത്യക്ഷനായി.
സാക്ഷാൽ ഹനൂമാൻതെന്ന ആ സ്ഥാനത്തു കയ
റുകയും െചയ്തു. അതു നർമ്മകലഹപ്രസിദ്ധനായ
ഒടുവല്ലാെത മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല.
“ഞാനേല്ല ദക്ഷിണാംേഭാനിധി െഞാടിയിടയിൽ–
ച്ചാടിേയാൻ സൂക്ഷ്മേമാർത്താൽ?
ഞാനേല്ല േസതു ബന്ധിച്ചവനടലിൽ നിശാ–
ടാന്വയം സുന്നമാക്കാൻ?
ഞാനേല്ല േഹതു പിന്നത്തതിൽ മരണെമനി–
െക്കന്നുമില്ലാത്തതാെമൻ–
സ്ഥാനം നീ ചത്ത കൃഷ്ണാഭിധശിശുവിനു ക–
ല്പിച്ചതും പിച്ചുതെന്ന.”

എന്നും മറ്റുമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗർജ്ജ
നങ്ങൾ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദങ്ങെള പണിക്കർ
ജാംബവാെനന്ന േപരി നിർഭീകനായി ഖണ്ഡിച്ചു.
ഹനൂമാെന സഹായിക്കുവാൻ ഭദ്രകാളി എന്ന നാ
മത്തിൽ െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും മറ്റേനകം േപരുക
ളിൽ േവെറ പല കവികളും പുറെപ്പട്ടു. അവേരാെട
ല്ലാം പണിക്കർ ഉറച്ച ഉശിേരാടുകൂടിത്തെന്ന പരസ
ഹായം കൂടാെത പടെവട്ടി. ഭദ്രകാളിക്കയച്ച േശ്ലാക
ങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.
“േര! മുേഷ്ക! പിശിതാതിചർവണകഷായാേസ്യതി

ഹാേസ്യ ഭവൽ
ക്കാമൈക്കകളേയാഗ്രഘട്ടനകളാൽത്തീർക്കാൻ
ശ്രമിക്കാമഹം;
ജാമിേത്ര തവ സിംഹികാതനയേനാ ഭ്രപുത്രേനാ
മന്ദേനാ
ഹാ മുല്പുക്കു തടുത്തിടുന്നതു ശേഠ! െചാല്ലമ്പടീ!
ശംഭളീ!”

ഒടുവിൽ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻതെന്ന വീണ്ടും രം
ഗപ്രേവശം െചയ്തു് ആ വാക്സമരം സമാപിപ്പിച്ചു.
“അേയ്യാ കഷ്ടം! ഹനൂമാെനാരുവനപരേനാ

ജാംബവാെനന്നിവണ്ണം
െപാേയ്യാടും േപരു മാറ്റിപ്പുനരിവർ കലഹി–
ച്ചിട്ടു മല്ലിട്ടിടുന്നു;
ഇേയ്യാേരാ േയാഗ്യർതമ്മിൽെത്തറി പറയുകയാ–
ണിന്നു കേച്ചാടമേമ്പാ!
വേയ്യാതാേനതു രാമായണമതിലിതുമ–
ട്ടീ മഹാന്മാർ പിണങ്ങി?”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു് ഇരുകൂട്ടേരയും ലജ്ജി
പ്പിച്ചു. പിെന്നയും ആ സമരം ഒന്നുകൂടി പ്രകാരാന്ത
േരണ വളർന്നുയർന്നു. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ കവി
മൃഗാവലി എഴുതി വിദ്യാവിേനാദിനിയിൽ പ്രസിദ്ധ
െപ്പടുത്തി. അതിൽ
“അപ്പത്രപംക്തികൾ തകർത്തമരുന്ന മൂലൂർ
പപ്പുപ്പണിക്കർ തടിയൻ കിടിയാണു നൂനം”

എന്നു നമ്മുെട കവിെയ വർണ്ണിച്ചിരുന്നു. തത്സംബ
ന്ധമായി പണിക്കർ ഒരു കവിെയന്നും ഒടുവു േവെറ
രു കവിെയന്നും േപർെവച്ചു േകരളചന്ദ്രികയിൽ വീ
ണ്ടും യുദ്ധമാരംഭിച്ചു. മൂലൂരിെന്റ വന്ദനേശ്ലാകം
“കൂലങ്കഷാഹംകൃതി പൂണ്ട ൈദത്യ–

സ്ഥൂലാധമൻതന്നുെട മാറു കീറി
ഭൂേലാകമേത്തറ്റയിലുദ്ധരിച്ച
േകാലാധിനാഥൻ കുശലം തരേട്ട.”

എന്നും ഒടുവിേന്റതു്
“മുക്കണ്ണൻതൻ മുടിെച്ചഞ്ചിടമുതലടിേയാ–
ളം മുറയ്ക്കുള്ളിലാക്കി–

ത്തീക്കുണ്ഡത്തിൽത്തപം െചയ്യളവതിനു തട–
സ്ഥത്തിനായ് േനർത്ത ധൂർത്തൻ
മൂക്കും മുഷ്കാർന്ന മൂകാസുരമുതുമുരടൻ
പന്നിയാപ്പന്നിെയെക്കാ–
ന്നൂക്കാൽദ്ദിെക്കട്ടുമിട്ടാട്ടിയ വിജയശര–
ക്കാറ്റകേറ്റണമൂനം”

എന്നുമായിരുന്നു. ആദ്യെത്ത കവിരാമായണം പണി
ക്കർ രണ്ടാമതു പരിഷ്കരിച്ചു് അതിൽ േപർവിട്ടേപായ
ചിലെരക്കൂടി േചർത്തു. മുൻപിലെത്ത വാദിപ്രതിവാ
ദികളിൽ പലരുംഅതിനിെട സുഹൃത്തുക്കളായിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാമകൃഷ്ണപിള്ള അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു്
ഒന്നിലധികം കൃതികൾ എഴുതിച്ചു. ആ തരത്തിലുള്ള
സമരങ്ങൾെകാണ്ടു് ഈഴവർക്കു സവർണ്ണഹിന്ദുക്ക
േളാെടാപ്പം സാഹിത്യമണ്ഡപത്തിൽ ശാശ്വതമായ
സ്ഥാനംലഭിച്ചു. അവരുെട ആത്മവിശ്വാസം പൂർവാ
ധികമായി വിജൃംഭിച്ചു. അങ്ങെനയും സ്വസമുദായ
െത്ത നിപുണമായി ഉപാസിക്കുവാൻ നമ്മുെട കവി
ക്കു സാധിച്ചു എന്നുള്ളതു സൂരണീയമായ ഒരു പര
മാർത്ഥമാണു്. പുലയരുേടയും മറ്റും ഉന്നമനത്തിനു
പണിക്കർ യാവജ്ജീവം അക്ഷീണമായി പ്രയത്നി
ച്ചു. കുറുമ്പൻൈദവത്താെന ആ സമുദായത്തിെന്റ
േനതൃത്വത്തിനു് അർഹനാക്കി. ആവക കാര്യങ്ങൾ
ക്കു സ്വാനുഭവവും സ്വല്പം പ്രേചാദനം നല്കിയിരുന്നു.
3. സ്ത്രീപരുഷദൂഷണവാദം: 1084-ൽ മൂർേക്കാത്തു കു

മാരെന്റ പ്രസാധകത്വത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന മിത
വാദി എന്ന പത്രികയിൽ പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായ
എം. േകാരപ്പൻ ഗുരുക്കൾ വിശിഷ്ടരസ്ത്രീെയന്നും മൂ
ലൂർ വിശിഷ്ടപുരുഷെനന്നും മറ്റുമുള്ള േപരുകളിൽ പു
രുഷേദാഷങ്ങേളയും സ്ത്രീേദാഷങ്ങേളയും യഥാക്രമം
വണ്ണിച്ചു കുേറക്കാലം ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തി
െക്കാണ്ടിരുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ മൂലൂ
രിെന്റ വാഗ്േധാരണിയിൽെപ്പട്ടവയാണു്.
“െമത്തും രുഷാ പരുഷമായ് മുടിയാൻ പിരാകും

മുത്തശ്ശിമാരുടയമാതിരി നിങ്ങെളെന്ന
ക്രുദ്ധിച്ചു സംപ്രതി ശപിച്ചതിെലന്തു ലാഭം?
കത്താ കിണറ്റിെലാരു െകാള്ളി വലിെച്ചറിഞ്ഞാൽ.”
“മധ്യത്തിൽ മല്ലുമഥ േവണ്ടുകിൽ വീണ്ടുമാവാം

സദ്യയ്ക്കു ഹാനി വരുേമാ തവിെയാെന്നാടിഞ്ഞാൽ?
തത്തൽപ്രസങ്ഗഗതിെകാണ്ടിനിയെത്ത േമളം
ശ്രേദ്ധയമായ്വരണമായതിനുണ്ടേപക്ഷ.”

ഈ പ്രകരണത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു
കവിയുെട നിരർഗ്ഗളമായ വാസനാൈവഭവം ആർ
ക്കും വ്യക്തമാകുന്നതാണേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു മറ്റു കൃ
തികളിൽനിന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിേക്ക
ണ്ട ആവശ്യമില്ല; എങ്കിലും ചില വരികൾ എടുത്തു
കാണിക്കാെത മുേന്നാട്ടുേപാകുന്നതു യുക്തമെല്ലന്നു
േതാന്നുന്നു.

കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ആട്ടക്കഥ
“േസാമബിംബാനനമാേര നമ്മൾ

ശ്രീമധുസൂദനൻതെന്റ മുൻപിൽ
േപ്രമവിേലാലം–ഗാനംെചയ്തു
കാമാനുകൂലം–കളിക്കുക,
താമസശീലം െവടിഞ്ഞഭി–
രാേമ! മമ ഭാേമ! ശുഭകാേമ! സഖി വാേമ! ഗുണ–
േസ്താമം ഹരിക്കു ഭവിച്ചിേടണം.”
(കുമ്മിയിൽനിന്നു്)

അവസേരാക്തിമാല
“ൈദവസ്മരണെമാന്നേത്ര ഭവമൃത്യുവിനാശനം;
വനവഹ്നി െകടുത്തീടാൻ ഘനങ്ങൾക്കാണു പാടവം;

ചാരത്തുേമവുകിൽപ്പൂജ്യന്മാെരയും കൂപ്പിടാ ജനം;
ഗങ്ഗ സംശുദ്ധെയന്നാലുമങ്ങുേള്ളാർ കുമ്പിടുന്നുേവാ?
സത്തിൻ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാൻ സത്തിനേത്ര
സമർത്ഥത;
തിന്മാൻ േകാകിലമാണർഹം േതന്മാവിൻ നവപല്ലവം.”

ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം
“വിപ്രാലയങ്ങൾ നിറയുമാ ഗ്രാമത്തിൽ
വിപ്രേനകൻ വന്നു പാർപ്പൂ ചിരതരം;
േവദാധ്യയൈനകതൽപരൻ, സംസാരി–
സാധു, സൽക്കർമ്മി, ശ്രുതിബന്ധുനാമവാൻ,
നിർദ്ധനൻ, മക്കളധികമായുള്ളവ,–
നർത്ഥമാർജ്ജിക്കാൻ വഴിയറിയാത്തവൻ,
വക്കറ്റ വസ്ത്രമുടുേത്താത്തു െചാല്ലുേവാ–
നക്കുടുംബത്തിൻ വിചാരമില്പാത്തവൻ.
മുഷ്ടിമാത്രം േചാെറടുത്തതു െവള്ളത്തി–

ലിട്ടു കലക്കീട്ടവെന്റ കുടുംബിനി
കുട്ടികൾക്കായിെക്കാടുക്കു, മതുെകാണ്ടു
കഷ്ടമേയ്യാ! പശി മാറുന്നെതങ്ങെന?
കട്ടക്കിടാങ്ങൾ വിശന്നമ്മതൻമുഖം
കഷ്ടേമ! േനാക്കിക്കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുടൻ
‘അേമ്മ! തരിക നീ, ഞങ്ങൾക്കു േചാെറ’ന്നു
വിമ്മിപ്പറഞ്ഞു േകഴുന്നു ദിേന ദിേന.”

ചില ചില്ലറക്കൃതികൾ
“പടിമ പലതു േതടിൈപ്പങ്കിളിപ്പാട്ടു പാടി–

െക്കാടിയുലകിടെമങ്ങും നാട്ടി വിഖ്യാതി േതടി
െനടിയ നില സമാർജ്ജിേച്ചാരു തുഞ്ചെന്റ പൂേഞ്ച–
വടിയുെട െപാടി േപനത്തുമ്പിേനകെട്ട ധാടി.”
(കടമററത്തു കത്തനാരും യക്ഷിയും)
“നീേയകനധ്വഗനനാലയനർത്ഥശൂന്യൻ
ന്യായാസൈനകവികലൻ വരടാസഹായൻ
ഹാ,യീ മഹാഖഗപരിഷ്കരണാർത്ഥമിേങ്ങാ–
ട്ടായാതേനാ? മുടവനാർക്കു പയറ്റിൽ േമാഹം!”
(കളഹംസം)
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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
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3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3
4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4
5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5
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