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1 െവള്ളാനേശ്ശരി വാസ്സുണ്ണിമൂസ്സതു്
(1030–1089)

ജനനവും പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസവും
െതേക്ക മലബാറിൽ സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ പ്ര
ചാരത്തിനുേവണ്ടി 11-ാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധ
ത്തിൽ തീവ്രമായി പ്രയത്നിച്ച മൂന്നു പണ്ഡിതന്മാരിൽ
ഒരാളാണു് വാസുണ്ണിമൂസ്സതു്. മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പു
രാനും പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മാവുമായിരുന്നു
മറ്റു രണ്ടുേപർ. അവർ മൂന്നുേപരും പല വിഷയങ്ങളിൽ
സഹപ്രവർത്തകന്മാരായിരുന്നു. െവട്ടത്തുനാട്ടിൽെപ്പട്ട
െപാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ കുറ്റൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു െവ
ള്ളാനേശ്ശരി എെന്നാരില്ലമുണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തിൽ ദാേമാദ
രൻമൂസ്സതിേന്റയും ഉണ്ണിമായ മനയമ്മയുേടയും പുത്രനാ
യി നമ്മുെട ചരിത്രനായകൻ 1030-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം
10-ാം൹ മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മൂസ്സതിെന്റ കുടും
ബം സമ്പൽക്ഷയംെകാണ്ടു സങ്കടമനുഭവിച്ചു വന്ന ഒരു
കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതു്. േകാപ്പറമ്പത്തു പാലയ്ക്കൽ
കൃഷ്ണൻനായർ എെന്നാരാൾ നിലെത്തഴുത്തും കൂട്ടിവാ
യനയും പഠിപ്പിച്ചു. ഉപനയനം കഴിയുന്നതുവെര മെറ്റാ
ന്നും അഭ്യസിച്ചില്ല.

ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം
സമാവർത്തനാനന്തരം കവി തെന്റ അമ്മാവൻ വാ
സുേദവൻമൂസ്സതു നടത്തിവന്ന കഥകളിേയാഗത്തിൽ
േചർന്നു കിർമ്മീരവധത്തിേലയും നരകാസുരവധത്തി
േലയും ലളിത, ബാലിവിജയത്തിെല നാരദൻ മുതലായ
േവഷങ്ങൾ െകട്ടി ഒരു നല്ല നടെനന്നു വിഖ്യാതി േനടി.
1045-ൽ തിരുവില്വാമല ശങ്കുണ്ണിനമ്പീശെന്റ കീഴിലാണു്
കച്ചെകട്ടി ൈകയും െമയ്യും സ്വാധീനമാക്കിയതു്. 1047
വെര അങ്ങെന അഭിനയവിദ്യയുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി.
അേപ്പാഴാണു് തൃപ്രേങ്ങാട്ടു കിഴേക്കപ്പുല്ലത്തു മൂസ്സതന്മാ
രുെട ഇല്ലത്തിൽ ഒരു കളിക്കായി േപാവുകയും അവി
െടവച്ചു “ദ്വിത്ര്യംഗുലപരീണാഹജിഹ്വാചലനഭീരവഃ”
ഇത്യാദി േശ്ലാകം കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതിെന്റ മുഖത്തുനിന്നു
േകൾക്കുകയും െചയ്തതു്. അേതാടുകൂടി വാസുണ്ണിയുെട
ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചു.
അേദ്ദഹം വീണ്ടും വിദ്യാർത്ഥിയായി കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതി
െന്റ അടുക്കൽ സംസ്കൃതം പഠിച്ചുതുടങ്ങി. രണ്ടു െകാല്ല
ക്കാലേത്തേക്ക ആ പഠിത്തം തുടർന്നുെകാണ്ടുേപാകു
വാൻ സാധിച്ചുള്ളുെവങ്കിലും അതുെകാണ്ടുതെന്ന അടി
യുറച്ച വ്യുൽപത്തി സിദ്ധമായി. പിന്നീടു നാലുെകാല്ലം
തൃക്കണ്ടിയൂരിനു സമീപമുള്ള േകാടീരി ഇല്ലത്തു മാധവൻ
നമ്പൂരിേയാടു് അലങ്കാരവും മറ്റും അഭ്യസിച്ചു. അനന്തരം
ആ അഭ്യാസത്തിനു പൂർത്തിവരുത്തിയതു സ്വപരിശ്രമം
െകാണ്ടായിരുന്നു.

അനന്തരജീവിതം
അത്രയുമായേപ്പാൾ അന്നു െവട്ടത്തു നാടു സബ്ജഡ്ജി
യായിരുന്ന ഉള്ളാട്ടിൽ അച്യുതൻനായരുെട പരിചയം
സമ്പാദിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനത്തിൽ സംസ്കൃതാധ്യാ
പകനായി
ത്തീർന്നു. കാര്യമായി പഠിപ്പിച്ചതു അച്യുതൻ നായരു
െട ഭാര്യാസേഹാദരിയുെട പുത്രിയായ പരുവക്കാട്ടു്
അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മെയയായിരുന്നു. അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ േഗാ
ഗ്രഹണം മണിപ്രവാളെമഴുതി ഒരു കവയിത്രി എന്ന
നിലയിൽ പില്ക്കാലത്തു യശസ്വിനിയായി. 1055ാമാേണ്ടാടുകൂടി വാസുണ്ണിമൂസ്സതു കറ്റൂരുള്ള സ്വഗൃഹത്തി
േലക്കു േപാന്നു. അവിെട ഒരു മലയാളം പ്രാഥമികവി
ദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു് അതിൽ ജയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക
െള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു; ആ വിദ്യാലയം പിന്നീടു് ഒരു
സംസ്കൃതപാഠശാലയായി വികസിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥി
ചിന്താമണി എന്നായിരുന്നു അതിെന്റ േപരു്. 1062-ൽ
വിഞ്ജാനചിന്താമണി എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചു് അതിൽ
സംസ്കൃതമയൂഖെമന്നും േകരളമയൂഖെമന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡ
ങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുത്തുകയും സംസ്കൃതമയൂഖത്തിൽ സംസ്കൃ
തത്തിലും േകരളമയൂഖത്തിൽ മലയാളത്തിലും ഗദ്യപദ്യ
േലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്തു. അച്ചടിപ്പി
ച്ചതു കുന്നംകുളം അക്ഷരരത്നപ്രകാശിക അച്ചുക്കൂടത്തി
ലായിരുന്നു. അതു് അന്നു കുഞ്ഞുണ്ണീമൂസ്സതിെന്റ കീഴിൽ
വ്യാകരണം പഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീല
കണ്ഠശർമ്മാവിേന്റയും തേന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ സമാ
രംഭിച്ച സാരസ്വേതാേദ്യാതിനീസംഘത്തിെന്റ ആഭിമുഖ്യ
ത്തിലാണു് പ്രചരിപ്പിച്ചതു്. ഭരതപ്പിഷാരടി എെന്നാരു
പണ്ഡിതെന്റ ചുമതലയിലായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരണം.
മൂന്നു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ രണ്ടു െകാല്ലേത്തക്കു്
അതു മുടങ്ങിേപ്പായി. പിന്നീടു നമ്പിതെന്ന പത്രത്തിെന്റ
എല്ലാ ചുമതലയും ൈകേയറ്റു. വിജ്ഞാനചിന്താമണി
െകാണ്ടു േകരളത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും ആദ്യ
കാലത്തു സിദ്ധിച്ച ഉേത്തജനം സാമാന്യമല്ല. തത്സംബ
ന്ധമായ ബഹുമതിയിൽ ഒരംശത്തിനു് അതിെന്റ പ്രഥമ
പ്രവർത്തകനായ വാസുണ്ണിമൂസ്സതും പാത്രീഭവിക്കുന്നു.
സാഹിത്യരത്നാവലി എന്ന േപരിൽ പട്ടാമ്പിയിൽനിന്നു
കുേറക്കാലം പ്രചരിപ്പിരുന്ന സംസ്കൃതഗ്രന്ഥമാലയുെട
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും അേദ്ദഹം പുന്നേശ്ശരിനമ്പിയുെട
സഹചാരിയായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ചരിത്രനായകനു ൈവദ്യത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിലും
സാമാന്യം ൈനപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ വി
ഷയങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികെള പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. സ്വേദശ
ത്തു് ആേരാഗ്യചിന്താമണി എന്ന േപരിൽ ഒരു ൈവ
ദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു. 1077-ൽ ആ ൈവദ്യശാലയിൽ
സേമ്മളിച്ച സഭയാണു് പിന്നീടു് ആര്യൈവദ്യസമാജ
മായി പരിണമിച്ചതു്. തെന്റ വിദ്യാലയെത്ത അഭിവൃ
ദ്ധിെപ്പടുത്തി ഒരു മധ്യമപാഠശാലയാക്കി ഇതരസം
സ്കൃതപാഠശാലകൾക്കു മാതൃകയായി േശാഭിക്കത്ത
ക്കവണ്ണം അതിനു പരിേപാഷണം നല്കി. 1074 മു
തൽ 1078 വെര പല മരാമത്തുപണികൾ നടത്തി ഇല്ല
വും അേതാടടുത്ത ’േപരില്ലാത്തപ്പൻ’ എന്ന പരേദ
വതാേക്ഷത്രവും നവീകരിച്ചു. െകാല്ലേന്താറും ധനു 1ാം൹ മുതൽ 12-ാം൹ വെര ആ േക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്സവം
ആേഘാഷിച്ചു് അതിേനാടു അനുബന്ധിച്ചു് ഒരു കവിസ
േമ്മളനവും നടത്തി. 1085-ൽ േകരളത്തിെല പണ്ഡി
തന്മാെരെയല്ലാം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി പ്രസ്തുതപാഠശാല
യിൽെവച്ചു് ഒരു വിദ്വത്സേമ്മളനവും നിർവഹിച്ചു. ഇത്ത
രത്തിലുള്ള പല വൻകാര്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം സാധിച്ചതു്
ഉത്സാഹശക്തി ഒന്നുെകാണ്ടുമാത്രമാണു്. 1089-ാമാണ്ടു
വൃശ്ചികമാസം 3-ാം൹ വാസുണ്ണിമൂസ്സതു കാലഗതിെയ
പ്രാപിച്ചു. റ്ററ്റാനസ് (Tetanus) എന്നു് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയു
ന്ന വ്രണായാമേരാഗം അേദ്ദഹെത്ത കുേറക്കാലമായി
ബാധിച്ചിരുന്നു.
“കത്തുന്നു വസ്തുമുഖമാസകലം കലാശെമത്തുന്നമാതിരി ഹേര! കരുണാപേയാേധ!
തത്തുന്ന താവകകൃപാകലിതാവേലാകെമത്തുന്നതാകിലകലും നിഖിലാമയം േമ”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹം അതിെനപ്പറ്റി വിലപിക്കുകയും
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മരണത്തിനു കാരണം കാലിേന്മൽ ഒരു
മുള്ളുകത്തി അതു പഴുത്തതാണു്. 1096-ാമാണ്ടു കർക്കട
കമാസം 16-ാം൹ നൂറാമെത്ത വയസ്സിലാണു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ മാതാവു് അന്തരിച്ചതു്.

കൃതികൾ
മൂസ്സതിനു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒന്നുേപാെല
അനർഗ്ഗളമായും അനായസമായും ആകർഷകമായും
കവനം െചയ്യുന്നതിനു ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഗദ്യെമഴു
ത്തിലും അേദ്ദഹം പിേന്നാക്കം നിന്നിരുന്നില്ല. (1) ശ്രീ
പാദാദിേകശ പഞ്ചാശിക, (2) ശ്രീമാനവിക്രമ സാമൂതി
രിമഹാരാജചരിതം, (3) മായാസ്തവം, (4) സാരൂപ്യസാ
മ്രാജ്യം, (5) വൃത്തരത്നമാല, എന്നീ സംസ്കൃതകൃതികളും,
(6) ജനരഞ്ജിനീവിജയം, (7) ഓണവൃത്തം, (8) തിരുമാ
സം എന്നീ ഭാഷാകൃതികളും നമ്മുെട കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള
തിനു പുറേമ, (9) ജാനകി, (10) സരള എന്നീ രണ്ടു േനാ
വലുകളും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. (11) പലർക്കും അയച്ച പദ്യേല
ഖനങ്ങളുെട സമാഹാരമാണു് കൃതിമാല. (12) പഞ്ച
േബാധത്തിനു് ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും എഴുതീട്ടുണ്ടു്.
കറുത്തപാറ ദാേമാദരൻ നമ്പൂരിയായിരുന്നു കവിയുെട
പ്രധാന സാഹിത്യഗുരു.

S

°

Õ

G

}







2 ശ്രീപാദാദിേകശപഞ്ചാശികയും

മായാസ്തവവും

ഈ േസ്താത്രങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതു ലക്ഷ്മീപരവും രണ്ടാ
മേത്തതു പാർവതീപരവുമാണു്. ശ്രീസ്തവത്തിൽ അൻ
പതും മായാസ്തവത്തിൽ അറുപെത്താന്നും േശ്ലാകങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു കൃതികളിൽനിന്നും യഥാക്രമം
ഓേരാ േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.
“ദൂരികേരാതു പരിതാപഭരം മദീയ-

മൂരീകൃതാമിതകൃപാലഹരീവിേനാദാ
മാേയ! സദാച്യുതമനഃ കതുകാംബുവർഷകാദംബിനീ തവ കടാക്ഷവിലാസലക്ഷ്മീഃ.”
”സേരാരുഹവിേലാചനം സരസിജാസനാരാധിതം

സരീസൃപവിഭൂഷണപ്രമഥേനാത്സുകാപാങ്ഗകം
കേരാതു ദുരിതക്ഷയം കരുണയാ മമാത്യദ്ഭുതം
പുരാണപുരുഷപ്രിയം കിമപി വസ്തു േമാക്ഷപ്രദം.”
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3 സാരൂപ്യസാമ്രാജ്യം
ഇതു് ആഴ്വാേഞ്ചരിമനയ്ക്കെല രണ്ടു തമ്പ്രാക്കന്മാർ തേല
ന്നും പിേറ്റന്നുമായി മരിച്ചുേപായതിെനപ്പറ്റി എഴുതിയ
ഒരു െചറിയ ചമ്പുവാകുന്നു. കവിത വളെര നന്നായിട്ടു
ണ്ടു്. അവർക്കു വിഷ്ണുസായൂജ്യംലഭിച്ച വൃത്താന്തം നാ
രദൻ േദേവന്ദ്രെന പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നതായാണു്
കാവ്യവസ്തുവിെന്റ ഘടന. ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം പകർ
ത്താം.
“സാേമാദം വലമാനമന്ദപവമാനാചാര്യസഞ്ചാലിതം

രങ്േഗ നന്ദനനാമ്നി േകാകിലകളാരാേവണ ഗീതാന്വിതം
ചഞ്ചൽപല്ലവപാണിതാളമധുരം മന്ദാരവീരുന്നടീനൃത്യം വൃത്രരിപുർവിേലാക്യ സഫലീചേക്ര
സഹസ്രാക്ഷതാം.”
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4 മാനവിക്രമ

സാമൂതിരിമഹാരാജചരിതം

മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാെന്റ അപദാനങ്ങെള വർ
ണ്ണിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാകാവ്യമാണു് പ്രസ്തുതകൃതി.
അപൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കാവ്യം തെന്ന
യാണു് മൂസ്സതിെന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനയ്ക്കു്
അർഹമായിട്ടുള്ളതു്. ഒരു സർഗ്ഗം ചിത്രേശ്ലാകഘടിതമാ
ണു്. കവിയുെട കലാകൗശലം താെഴ കാണുന്ന േശ്ലാക
ത്തിൽനിന്നു സഹൃദയന്മാർക്കു സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കു
വാൻ കഴിയും.
“ശ്രീേകരളാഭിധാ ഭാതി കാപി നീവൃന്മതല്ലികാ
ഭാർഗ്ഗവാനർഗ്ഗളേപ്രാദ്യൽപ്രഭാവമുകുരസ്ഥലീ.

പായയിത്വാ പയസ്തസ്യ സന്താനാന്യന്തരാന്തരാ
ലാളയന്തീ പ്രിയാളിവ യാം പ്രാവൃദനുവർത്തേത.
രാജേത സുമേനാരാജരംഭാചിന്താമണീയുതാ
സദാ സുരഭിേഗാശ്രീകാ ശ്രീനാകനഗരീവ യാ.
യത്ര മന്ദാനിേലാദ്ധൂ തമൗലയഃ പുഗസഞ്ചയാഃ
ശ്ലാഘന്ത ഇവ താംബൂലവല്ലീസംേശ്ലഷജം സുഖം.”

ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ ഏറാൾപ്പാടായേപ്പാൾ കരിമ്പുഴയ്ക്കു
െകാട്ടിെച്ചഴുന്നള്ളത്തു നിർവഹിച്ച അവസരെത്ത കവി
വർണ്ണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണു് അേധാലിഖിതമായ
േശ്ലാകം.
“ചചാര മാരുതസ്തത്ര ൈഹമകങ്കണഭൂഷിതഃ

അനുകവർന്നിവ ശ്രീമദ്യുവഭൂപാലേസവകാൻ.”

താെഴക്കാണുന്നതു പടിഞ്ഞാേറ േകാവിലകത്തിെന്റ
വർണ്ണനമാണു്.
“ഏതാസാം രാജധാനീനാം തിസൃണാം പശ്ചിമാഭിധാ
യഥാ ശ്രുതീനാമൃക്ശാഖാ ശ്ലാഘാമത്യന്തമർഹതി.

യസ്യാസ്സാദൃശ്യമാപ്േനാതി കഥം നാമാമരാവതീ
അേശാകസംഗമജൂഷഃ ശതമന്യുനിവാസഭൂഃ?
യത്സൗധാഗ്രജൂേഷാ ബാലാ വിേലാക്യാേധാഗതാൻ
ഗജാൻ
മക്കുണാൻ പശ്യ പേശ്യതി മാതുഃ കർഷതി കഞ്ചുകം.”

പൂനാനഗരെത്ത വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകംകൂടി കുറി
ക്കാം.
“നാനാധനാധിപസമാനജൈനർവിരാജ-

മാനാമനാദൃതമേഹന്ദ്രപുരാഭിമാനാം
പൂനാമനാരതരേസന നിരീക്ഷമാണാേവനാവിനാവചരതാമഭിേതാഭിജാതൗ.”
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5 വൃത്തരത്നമാല
ഇതു വൃത്തശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്.
പ്രസ്തുതമാലയിൽ 13 രത്നങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ലക്ഷണനിർവചനം ഗദ്യംെകാണ്ടും ഉദാഹരണപ്രദർശ
നം പദ്യംെകാണ്ടുമാണു് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥം
ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“ശിഷ്യായ കവിതാപാണിഗ്രഹണായ യിയാസേവ
ദാതേവ്യതി മയാ വൃത്തരത്നമാലാ വിരച്യേത.”
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6 ഭാഷാകൃതികൾ
ജനരഞ്ജിനീവിജയം വയക്കര മൂസ്സതിെന്റ മേനാരമവിജ
യംേപാെലയുള്ള ഒേരകാങ്കനാടകമാണു്. കടത്തനാട്ടു്
ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആധിപത്യത്തിൽ പ്രചരിച്ചുവ
ന്ന ജനരഞ്ജിനിയുെട പ്രശസ്തിെയ അതിൽ കവി വിഷ
യീകരിക്കുന്നു. ഓണക്കാലത്തു േകരളത്തിൽ നടക്കുന്ന
ആേഘാഷങ്ങെളക്കുരിച്ചു വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്
ഓണവൃത്തം. അതിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട േചർ
ക്കാം.
“പറഞ്ഞാെലാെരേള്ളാളമുള്ളിൽക്കടക്കില്ലറിഞ്ഞിട്ടു െചയ്യുന്നേതാ പിെന്നയേല്ല?

അരഞ്ഞാളു തീർപ്പിച്ചു നല്കായ്കമൂലം
കരഞ്ഞാളുമാടെല്പടുന്നൂ കുമാരി.”

ഇന്ദ്രാണിേയാടു് ഓണത്തിെന്റ വിേശഷങ്ങൾ ഒരു തത്ത
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നതായാണു് കവിയുെട ഭാവന.
ആഴ്വാേഞ്ചരി മനയ്ക്കൽ ആേഘാചിച്ച ഒരു പന്ത്രണ്ടാം
മാസെത്തപ്പറ്റി പരേമശ്വരൻ പാർവതിെയ വിവരിച്ചു
േകൾപ്പിക്കുന്നതാണു് തിരുമാസം. അതിെല േശ്ലാക
ങ്ങൾക്ക് അസ്സൽ െവണ്മണിച്ഛായയുണ്ടു്. േനാക്കുക
ഒരു േശ്ലാകം.
“സ്വാധ്യായക്കിണ്ടി ഭാണ്ഡം കുട കുടവയറും കൂനുമല്പം
കഷണ്ടി-

ച്ചുറ്റും ചുറ്റിപ്പിടിക്കും നരയുെമാരു കുറുംകുട്ടിയാം പൂണുനൂലും
ശുണ്ഠിത്തം കൂത്തടിക്കുെന്നാരു മുഖരസവും
ബ്രഹ്മേതജസ്സുേമാലുന്നച്ഛൻനമ്പൂരിമാെരപ്പലെരയുമവിെടക്കണ്ടു
െകാണ്ടാടിേനൻ ഞാൻ.”

മാസസ്സദ്യ കഴിഞ്ഞു സ്വഗൃഹങ്ങളിേലക്കു തിരിെയേപ്പാ
കുന്ന അന്തർജ്ജനങ്ങേളാടു തുണക്കാരായ നായർസ്ത്രീ
കൾ ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
“യാൈഹ, നല്ല പഴപ്രേതാനടിയനി,
യ്യാൈഹ, പഴംപള്ളയിൽ-

െക്കാള്ളാഞ്ഞിട്ടു വലഞ്ഞെതന്തു വിടെകാണ്ടീേടണ്ടു കുഞ്ഞാത്തേല?
കുട്ടിക്കാവടിയെന്റ െപണ്ണിനു കുേറ
പ്പഞ്ചാര, യാൈഹ, പഴങ്കയ്യിൽേക്കാരിെയാഴിച്ചെതാെക്കയവളാകാരിക്കുമമ്മാത്തേല.’

മൂസ്സതിെന്റ േനാവലുകളിൽ ’ജാനകി’യുെട ആദ്യഭാഗ
ങ്ങൾ കവേനാദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രസക
രമായ ഒരു ഗദ്യൈശലി അേദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീനമായി
രുന്നു.
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7 ഒരു മുക്തകം
സമുദ്രവർണ്ണനപരമായ ഒരു േശ്ലാകമാണു് താെഴ േചർ
ക്കുന്നതു്.
“സുമിത്രാനന്ദനാസക്തമമും ഭൂപമേവക്ഷ്യ വാ

അഥവാംഗുഷ്ഠകായം മാം സിന്ധുരാേക്രാശതീദൃശം.”

മൂസ്സതു് എെന്തഴുതിയാലും അതിനു പ്രേത്യകമായ ഒരു
ആസ്വാദ്യതയുെണ്ടന്നുള്ളതിനു് ഈ േശ്ലാകവും സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്നു.
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8 െക.വി.അവിനാശിഎഴുത്തച്ഛൻ
(1039–1084)

ജീവിതചരിത്രം
അവിനാശി എഴുത്തച്ഛൻ െതേക്കമലബാറിൽ െചർപ്പു
ളേശ്ശരിക്കടുത്തുള്ള കരുമാനാംകുറിശ്ശിേദശത്തു കരുത്തി
ക്കടവത്തു വാഴയിൽ എന്ന ഭവനത്തിൽ 1039-ാമാണ്ടു
മിഥുനമാസം പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ ജാതനായി.
അവിനാശിയുെട പിതാവായ െചല്ലു എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു
േജ്യാത്സ്യനായിരുന്നു. പ്രഥമഗുരുവായ അേദ്ദഹം ശി
ഷ്യെന്റ പതിെനാന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചുേപായി.
പിന്നീടു് എറിേശ്ശരി പുത്തൻ വീട്ടിൽ നാരായണപ്പണി
ക്കേരാടു ചില കാവ്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിനുേമൽ ൈകക്കു
ളങ്ങര രാമവാരിയരുേടയും മറ്റും ശിഷ്യനായി സംസ്കൃത
ത്തിൽ സാമാന്യവ്യുൽപത്തി സമ്പാദിച്ചു. കാരമ്പള്ളി
വലിയ കുഞ്ചുക്കുറുപ്പും ഒളപ്പമണ്ണ എം. പരേമശ്വരൻന
മ്പൂരിപ്പാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുരസ്കർത്താക്കന്മാരായിരു
ന്നു. 1067-ാമാണ്ടിടക്കു് എഴുത്തച്ഛൻ പാലക്കാട്ടു ഭാരതി
ആപ്പീസിൽ ഒരു പരിഭാഷകനായിേച്ചർന്നു. ഹിന്ദുമത
പ്രസംഗം എെന്നാരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും
ഹിന്ദുമതപരിഷ്കാരെത്ത വിഷയീകരിച്ചു പല ദിക്കുക
ളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും െചയ്തു. അനന്തരം ഒറ്റപ്പാലം
ൈഹസ്ക്കൂളിൽ സീനിയർ മലയാളപണ്ഡിതരായി. കുേറ
ക്കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അനാേരാഗ്യംമൂലം ആ പണി
യിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു. ആയുസ്സിെന്റ അവശിഷ്ടമായ അം
ശം കാരമ്പള്ളിയിലും സ്വേദശമായ കരുമാനാംകുറിശ്ശി
യിലുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1084 കർക്കടകമാസം 14-ാം൹
മരിച്ചു. പ്രേമഹമായിരുന്നു േരാഗം.

കൃതികൾ
അവിനാശിയുെട പ്രധാന സംസ്കൃതകൃതികൾ (1) ശ്രീ മൂ
കാംബികാേസ്താത്രവും, (2) ഗുരുവായുപേരശസ്തവവുമാ
ണു്. മൂകാംബികാേസ്താത്രം ’അ’ മുതൽ ’ക്ഷ’ വെരയുള്ള
വർണ്ണങ്ങളിൽ യഥാക്രമം ആരംഭിക്കുന്ന നാല്പെത്തട്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾ െകാണ്ടു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുവായുപു
േരശസ്തവത്തിൽ ഏഴു ദശകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. കവി ഗു
രുവായൂരപ്പെന്റ ഒരു ഉറച്ച ഭക്തനായിരുന്നു. രണ്ടു േശ്ലാ
കങ്ങൾ മൂകാംബികാേസ്താത്രത്തിൽനിന്നുദ്ധരിക്കാം.
“ചാരുശാരദസേരാജേസാദവിേലാചേന! ദുരിതേമാചേന!
േവദസാരമണിദീപിേക! പികവിഡംബകാരിമധുരസ്വേന!
േദവി! േദവഗണപൂജിേത! ജിതതടിൽപ്രേഭ! വിതര ശങ്കരപ്രാണധാരണമഹൗഷേധ! തവ
കടാക്ഷവീക്ഷണമിൈഹകദാ.”
“ഋക്സാമാദിസമസ്തൈനഗമവചസ്സാേരാദകാന്തഃസ്ഥിതാ

ദൃൿസാരള ്യജിതാംബുജാ ബുധജൈനരാരാധിതാംഘ്രിദ്വയാ
ശ്യാമാംേഭാദകദംബദുന്തളതമിസ്രാന്ധീകൃതത്രീക്ഷണാ
മൂകാംബാ ഹൃദി നിർവ്യളീകമചിരാേദവാസ്തു േദവസ്തുതാ.”

ഭാഷയിൽ പുഷ്പബാണവിലാസവും േമഘസേന്ദശ
വും തർജ്ജമ െചയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അവ പൂർണ്ണമാ
യിട്ടില്ല. കിട്ടീട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അത്ര നന്നായിട്ടുമില്ല. പു
ഷ്പബാണവിലാസ
മാണു് തമ്മിൽ േഭദം. ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“പാടീടിൽക്കർണ്ണരന്ധ്രത്തിനു ബത! കടുവായ്
വന്നീടും വീണ; പിെന്നേത്തടീടും മന്ദഹാസം െപാഴികിലവളേഹാ!
ചന്ദ്രികാ കൃഷ്ണവർണ്ണം;

വാടീടും കണ്ണു കണ്ടാൽപ്പുതിയ കമലവും
കാന്തി കാണുന്നേനരത്തീേടറും മിന്നലിന്നും പ്രഭ കുറയുമതിന്നില്ല സേന്ദഹേമതും.”

കാളിദാസചരിതെമന്നും ൈവഷ്ണവസ്തവമഞ്ജരിെയന്നും
രണ്ടു കൃതികൾ അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടില്ല. കാമേദവശകാരം. ഞാൻ, ഇന്നെത്ത
േലാകം എന്നിവ െചറിയ കൃതികളാണു്. അവയിൽ
‘ഞാൻ’ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാക
ങ്ങൾ േചർക്കുന്നു.
“ഞാനല്ല കണ്ടതുമറിഞ്ഞതുേമാർത്തിടുേമ്പാളൂനം വരാെതയതിെലാെക്കയുമുൾക്കലർന്നും
താേന െതളിഞ്ഞു സകലത്തിനുമപ്പുറത്തും
മാനംെവടിഞ്ഞു മരുവുെന്നാരു വസ്തുവാം ഞാൻ.”
“എെന്നത്തിരഞ്ഞു വഴിേപാെലയറിഞ്ഞുെവന്നാൽ
പിെന്ന പ്രമാദമവനില്ലവനില്ല ദുഃഖം,
എന്നും നശിെപ്പാരുവനല്ലഹമാ വിേശഷാെലെന്നപ്പറഞ്ഞുവരുമി’ങ്ങവിനാശി’െയന്നും.”
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9 കപ്പടത്തു ശങ്കരേമേനാൻ
(1029–1104)

ചരിത്രം
ശങ്കരേമേനാൻ പാലക്കാട്ടു താലൂക്കു പള്ളേത്തരി അം
ശം കപ്പടത്തു് എന്ന ഭവനത്തിൽ 1029-ാമാണ്ടു മകരമാ
സത്തിൽ പൂരാടം നാളിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു് നാണിയ
മ്മയും പിതാവു് അേത അംശത്തിൽ മണ്ണിൽ നാണുനാ
യരുമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു കപ്പടത്തു് ഒരാശാെന്റ നി
ലയിൽ കുട്ടികെള പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന മാേക്കാത്തു
കൃഷ്ണേമേനാനാണു് ശങ്കരേമേനാെന്റയും ഗുരു. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റയടുക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി െകാണ്ടുെച
ന്നാക്കിയതു േജ്യഷ്ഠനായ നാരായണേമേനാനായിരു
ന്നു. അവെരപ്പറ്റി കവി കാശിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിൽ
ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
“അല്പജ്ഞനാേയാെരെന്നൈശ്ശശേവ ഗുരുതങ്കലർപ്പിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിച്ച മഹാഭാഗൻ
സർേപ്പന്ദ്രശായിയായ മാരുതേഗേഹശെന്റ
നല്പദാംേഭാേജ ലയിച്ചീടിന മമാഗ്രജൻ
െകേല്പാടുമനുഗ്രഹം െചയ്തുെകാെണ്ടന്നുള്ളത്തിെലേപ്പാഴും വിളേങ്ങണമതിനായ്െത്താഴുന്നു ഞാൻ.
ചിത്രപത്തനവാസിയാകുെമൻ ഗുരുനാഥനുത്തേമാത്തമൻ ശ്രീകൃഷ്ണാഭിധാനാലുംകൃതൻ
ശാസ്ത്രാർത്ഥതത്ത്വേവദിതൻചരണാംേഭാരുഹമാർത്തി തീർത്തകതാരിൽ വിളങ്ങീടണം സദാ.”

1069-ാമാണ്ടു ചിറ്റൂർ അേച്ചാത്തുവീട്ടിൽ അയിച്ചിയമ്മെയ
വിവാഹംെചയ്തു. ഗുരുനാഥെന്റ അനുഗ്രഹത്തിനുപുറേമ
ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാർ, ശാമുേമേനാൻ മുതലായവരു

െട സ്േനഹവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനു് ഇടവന്നതിനാൽ
ശങ്കരേമേനാൻ ഒരു നല്ല ഭാഷാകവിയായി കിളിപ്പാട്ടു
കൾ രചിച്ചുതുടങ്ങി. ചിറ്റൂരുമായി ബന്ധമുള്ള കവികൾ
ശുകഗാനനിർമ്മാതാക്കളായിത്തീരുന്നതു് അസാധാ
രണമല്ലേല്ലാ. 1104-മാണ്ടു മിഥുനമാസം 1-ാം൹ വസൂരി
ബാധിച്ചു പേരതനായി.

കൃതികൾ
(1) അരുണാചലമാഹാത്മ്യം, (2) കാശി മാഹാത്മ്യം, (3)
ഹരിണാലയമാഹാത്മ്യം എന്നീ മൂന്നു കിളിപ്പാട്ടുകളും,
(4) ശിവതത്ത്വസുധാനിധി എെന്നാരു േവദാന്ത ഗ്രന്ഥ
വും ശങ്കരേമേനാൻ ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. 1082-ാമാണ്ടു പ്ര

സിദ്ധീകരിച്ച കാശിമാഹാത്മ്യത്തിൽനിന്നു ചില ഈര
ടികൾ ഉദ്ധരിച്ചു കവിതാരീതി കാണിക്കാം. പദ്മപുരാ
ണത്തിൽ അന്തർഭൂതമാണു് മൂലം; അതിൽ അഞ്ചധ്യാ
യങ്ങളും ആെക 655 േശ്ലാകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
അരുണാചല മാഹാത്മ്യത്തിനു പിന്നീടാണു് അതിെന്റ
നിർമ്മിതി.
“േഘാരമായുള്ള വിന്ധ്യാകാന്താരം ബഹുനാൾെകാണ്ടാറാത ദുഃഖേത്താടും െചന്നുേചർെന്നാരുേശഷം
േദാഷത്താൽ ചലിതമായുൽക്ഷിപ്തമായങ്ങതിഭീഷണമായ ലാംഗുലേത്താടു സേമതമായ്
വിദ്രുതം മൃഗയൂഥവിമർദ്ദിയായീടുന്ന
ശാർദ്ദൂലശായൂബഥത്താൽ സദാ നിേഷവിതം
വാരണവീരനിനാദങ്ങളാൽച്ചിേലടത്തും
ൈഭരവമഹിഷഹുങ്കാരത്താൽച്ചിേലടത്തും
പാരമാകുലം വിശ്വഭീഷണം മഹാവനം.”
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10 േതലപ്പുറത്തു നാരായണൻനമ്പി
(1051–1099)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
കവി, കഥാകൃത്തു്, ഗ്രന്ഥവിമർശകൻ, പത്രപ്രവർത്ത
കൻ, േജ്യാത്സ്യൻ എന്നിങ്ങെന പലനിലകളിൽ പ്ര
ഖ്യാതനായ േതലപ്പുറത്തു നാരായണൻനമ്പി 1051 മീ
നമാസത്തിെല സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ നാരായണൻ
നമ്പിയുേടയും ഫേറാക്കിനടുത്തുള്ള െചറുവണ്ണൂർ േദവകി
ബ്രാഹ്മണിയുേടയും പുത്രനായി ജനിച്ചു. പ്രകൃതത്തിൽ
നമ്പി എന്നതു് ഒരു സ്ഥാനേപ്പരല്ല. െതേക്ക മലബാ
റിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്പീശന്മാർ തമ്മിൽ കാണു
േമ്പാൾ അവരുെട നാമേധയേത്താടു േചർത്തു നമ്പി
എന്നു വിളിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടു്. ഏറനാട്ടു തൃപ്പന
ച്ചി ഗ്രാമത്തിൽ േതലപ്പുറം എന്ന ഭവനത്തിലായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനം. മേഞ്ചരിയിൽനിന്നു് ആേറഴു
നാഴിക പടിഞ്ഞാറാണു് തൃപ്പനച്ചി ഗ്രാമം. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അച്ഛൻ നാരായണൻനമ്പി ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനും
േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു. ആ നാരായണൻന
മ്പി ധർമ്മഗുപ്തവിജയം എെന്നാരാട്ടക്കഥ ഉണ്ടാക്കീ
ട്ടുണ്ടു്. അപ്ഫൻ രാമൻനമ്പി തദധികനായ ഒരു സം
സ്കൃതജ്ഞനും േജ്യാതിർവിത്തുമായിരുന്നതിനു പുറേമ
അൈദ്വതേവദാന്തത്തിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നു. സാ
ഹിത്യചിന്താമണി എന്ന മാസിക 1080-ൽ നടത്തിയതു
രാമൻനമ്പിയും കവിയും കൂടിയായിരുന്നു. രാമൻനമ്പി
1099-ാമാണ്ടു കന്നിയിൽ തിരുവാതിരനക്ഷത്രത്തിലാ
ണു് അന്തരിച്ചതു്. ആറാമെത്ത വയസ്സിൽ അമ്മ മരി
ച്ചുേപായി. കവി അച്ഛേന്റയും അപ്ഫേന്റയും സംരക്ഷ
ണത്തിൽ വളർന്നു. അവർതെന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹ
ത്തിനു സംസ്കൃതത്തിലും േജ്യാതിസത്തിലും ഗുരുനാഥ
ന്മാർ. 24-ാമെത്ത വയസ്സിൽ വള്ളുവനാട്ടുതാലൂക്കിൽ
കരിമ്പുഴ പടിഞ്ഞാേറ പുഷ്പകത്തു നാരായണൻനമ്പീ
ശെന്റ പുത്രി നങ്ങയ്യ ബ്രാഹ്മണിെയ വിവാഹം െചയ്തു.
അേപ്പാേഴയ്ക്കു് അേദ്ദഹം സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും
ഒരു ഗണനീയനായ കവിയും ൈദവജ്ഞനുമായി വിക
സിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അനന്തരജീവിതം
നമ്പി ആദ്യകാലത്തു ചില പ്രഭു ഗൃഹങ്ങളിൽ താമസിച്ചു്
ആ ഗൃഹങ്ങളിെല ബാലന്മാെര സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്നു. 1075-നുേശഷം മേഞ്ചരിേക്കാവിലകത്തു്
അന്നു മണ്ണാർമല രാജാവായിരുന്ന അപ്പുക്കുട്ടൻതമ്പുരാ
െന്റ ആശ്രിതനായി രണ്ടുമൂന്നു െകാല്ലം സംസ്കൃതാദ്ധ്യാ
പകെനന്ന നിലയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. മേഞ്ചരിേക്കാവില
കെത്ത അഞ്ചാംമുറത്തമ്പുരാനാണു് മണ്ണാർമല എന്ന
സ്ഥാനത്തിന്നവകാശി. 1080-ൽ പത്രപ്രവർത്തനം
ആരംഭിച്ചു. സാഹിത്യചിന്താമണി എന്ന മാസികെയ
പ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. ആ മാസിക അപ്പുക്കുട്ടൻതമ്പു
രാെന്റ ഉടമസ്ഥതയിൽ പട്ടാമ്പിയിൽനിന്നാണു് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചതു്. ഒരു െകാല്ലവും ഏതാനും മാസവുേമ അതു
പ്രചരിച്ചുള്ളു. അതിനുമുൻപു തെന്ന നമ്പിയുെട പാണ്ഡി
ത്യവും കവിത്വവും മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാെന്റ ഹൃദ
യെത്ത വശീകരിക്കുകയും ആ വിദ്വൽ പ്രിയൻ അവിട
െത്ത ’സഹൃദയസമാഗമ’െമന്ന സമാജത്തിൽ അേദ്ദ
ഹത്തിനും സേമ്മളിച്ചു സാഹിത്യേസവനം െചയ്വാൻ
സൗകര്യം നല്കുകയും െചയ്തു. പുന്നേശ്ശരിനമ്പിയുെട വി
ജ്ഞാന ചിന്താമണിമാസികയിൽ നമ്പി അക്കാലത്തു
ധാരാളം സംസ്കൃതപദ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അതിൽപ്പിന്നീടു് െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ
േകാട്ടയ്ക്കൽ വച്ചു മഹാഭാരതം തർജ്ജമെചയ്തുെകാണ്ടിരു
ന്ന അവസരത്തിൽ നമ്പി അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖകനാ
യി മൂന്നു െകാല്ലേത്താളം പ്രവൃത്തിേനാക്കി. അന്നു് ഒരി
ക്കൽ നമ്പിക്ക് ഒരു േകാർട്ടുകാര്യമായി സ്ഥലം വിേട
ണ്ടിവന്നേപ്പാൾ തമ്പുരാൻ പി.വി. കൃഷ്ണവാരിയർക്കു്
“നാരായണൻനമ്പുെയ നമ്പരിന്നായ്
േനരായയച്ചിെട്ടഴുതാൻതുടങ്ങി;
നാരായണൻ ചക്രെമടുത്തു ചാടുേന്നാരാ സ്ഥലം വൃത്തവിചിത്രമേത്ര”

എെന്നാരു കത്തിൽ എഴുതിക്കാണുന്നു. അക്കാലേത്താ
ടടുപ്പിച്ചാണു് കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കവ
േനാദയത്തിൽ കവി കല്യാണസൗഗന്ധികം ഖണ്ഡകാ
വ്യവും യയാതിചരിതം നാടകവും സ്വാത്മനിരൂപണം
എന്ന േവദാന്തഗ്രന്ഥവും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയതു്.
1083 മുതൽ നിലമ്പൂർ അപ്പുക്കുട്ടൻതമ്പുരാെനന്ന മാന

വിക്രമരാജാവിെന്റ കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവിെട
താമസിച്ചു. അക്കാലത്താണു്, ആ പ്രഭു 1086-ൽ മരി
ക്കുന്നതിനു മുമ്പു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹായേത്താടുകൂ
ടി ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ പറിച്ചു് അതിലും നല്ല അറിവു സമ്പാ
ദിച്ചു ബങ്കിമചന്ദ്രചേതാപാദ്ധ്യായെന്റ ചന്ദ്രേശഖരൻ
എന്ന േനാവലിെന മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം െച
യ്തതു്. 1086-നുേമൽ നാലു െകാല്ലേത്താളം േകാട്ടയ്ക്കൽ
പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയരുെട ലക്ഷ്മീ സഹായം അച്ചുക്കൂ
ടത്തിൽ േജാലി േനാക്കി. അന്നു് ആ മുദ്രാലയത്തിൽ
നിന്നു ധന്വന്തരി, ലക്ഷ്മീവിലാസം, ജന്മി, കവന കൗമു
ദി എന്നീ നാലു മാസികകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നിരുന്നു.
നമ്പിയുെട അേനകം ലഘുകൃതികൾ കവനകൗമുദിയിൽ
പ്രകാസിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്താണു് സുപ്രസിദ്ധ
മായ ധർമ്മപദം എന്ന ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥം ഭാഷാന്തരീക
രിച്ചതു്. 1090-ൽ വീണ്ടും നിലമ്പൂരിൽ താമസം തുടങ്ങി.
1096-ൽ തൃശ്ശൂരിൽെവച്ചു് അന്തരിച്ച നിലമ്പൂർ വലിയരാ
ജാവിെന്റ കുട്ടികെള ഇംഗ്ലീഷും സംസ്കൃതവും പഠിപ്പിക്കു
കയായിരുന്നു പണി. ആയിടയ്ക്കു രേമശചന്ദ്രകത്തെന്റ
മാധവീകങ്കണം മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം െചയ്തു.
1096-െല മാപ്പിളലഹളക്കാലത്തു് അവിടം വിട്ടു േകാഴി
േക്കാട്ടു പുളിയമ്പറ്റ കുഞ്ഞി കൃഷ്ണേമേനാൻ നടത്തിവന്ന
മേനാരമപ്പത്രത്തിെന്റ സഹപത്രാധിപരായി. പിന്നീ
ടു് അവിെടത്തെന്ന പ്രസിദ്ധ ബുദ്ധമതാനുയായിയായ
സി. കൃഷ്ണെന്റ ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രചരിച്ച മിതവാദിപ്പത്ര
ത്തിെന്റ സഹപത്രാധിപരായിക്കൂടി. അതിനു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഭാഷാധർമ്മപദം സഹായമായി ഭവിച്ചു. 1090ാമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ വസൂരിേരാഗം നിമിത്തം കൃഷ്ണ
െന്റ േചവായൂരുള്ള ബംഗ്ലാവിൽ വച്ചു വിശാഖംനാളിൽ
നിര്യാതനായി. അങ്ങെന ഒരു കാൽശതാബ്ദേത്താളം
കാലം അേദ്ദഹം ഭാഷേയയും സാഹിത്യേത്തയും അവി
ജ്ഞാതവിശ്രമനായി േസവിച്ചു. ഒരു േജ്യാത്സ്യൻ എന്ന
നിലയിലും അേദ്ദഹത്തിനു ജനമധ്യത്തിൽ സമുന്നത
മായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ് ഈ
ഭാഷകൾക്കു പുറേമ നമ്പി പാലിയിലും തമിഴിലും കൂടി
സാമാന്യമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഒരു പത്രപ്ര
വർത്തകനായും അേദ്ദഹം േശാഭിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) സ്വാഹാസുധാകരം, (2) ആർദ്രാപ്രബന്ധം, (3) കല്യാ
ണസൗഗന്ധികം, (4) ശ്രീബുദ്ധൻ എന്നീ കാവ്യങ്ങളും,
(5) യയാതിചരിതം, (6) സുമംഗലീചരിതം, (7) ശാർങ്ഗ
ധരചരിതം എന്നീ നാടകങ്ങളും, (8) സ്വാത്മനിരൂപണം
എന്ന േവദാന്തേശ്ലാകാവലിയും, (9) ധർമ്മപദം, (10)
ബുദ്ധമതദർപ്പണം, (11) ചന്ദ്രേശഖരൻ, (12) മാധവീക
ങ്കണം, (13) നീതിേബാധകഥകൾ, (14) സുകുമാരി, (15)
ആനന്ദപുരം, (16) വനജം എന്നീ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്പി
യുെട വാങ്മയസമുച്ചയത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ഇവകൂടാ

െത അെനകം ഗദ്യപദ്യകൃതികൾ പത്രങ്ങളിലും മാസി
കകളിലും ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. മാപ്പിളലഹളക്കാല
െത്ത ചില സംഭവങ്ങെള അനുസ്മരിച്ചുെകാെണ്ടഴുതിയ
വനജം പിന്നീടു പ്രസിദ്ധീകരണാർഹമെല്ലന്നു േതാന്നു
കയാൽ പരിത്യജിച്ചു. സ്വാഹാസുധാകരവും ആർദ്രാപ്ര
ബന്ധവുമാണു് ആദ്യെത്ത കൃതികൾ. നീതിേബാധക
ഥകൾ ബുദ്ധമതസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു സംഗ്ര
ഹിച്ചിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. സാഹിത്യചിന്താമണിയിലും മറ്റും
അേദ്ദഹം എഴുതിയ ചില െചറുകഥകൾ സമാഹരിച്ചു പു
സ്തക രൂപത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബുദ്ധമതദർപ്പണം
ജിനരാജേദവെന്റ ഇംഗ്ലീഷുകൃതിയുെട പരിഭാഷയാണു്.
നമ്പി ആദ്യകാലത്തു് എഴുതിയ ഒരു െചറിയ േനാവലാ
ണു് സുകുമാരി. ആനന്ദപുരം ഒരു സമുദായ വിഷയമായ
േനാവലാകുന്നു. ശാർങ്ഗധരചരിത്രം ഒരു സംഗീതനാ
ടകമാണു്. സ്വാത്മ നിരൂപണത്തിൽ 156 േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. അതു െതങ്ങാളിമഠത്തിൽ രാമൻന
മ്പിയാരുെട വ്യാഖ്യാനേത്താടുകൂടി കടത്തനാട്ടു് ഉദയ
വർമ്മത്തമ്പുരാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യയാതിചരി
തവും ആ തമ്പുരാെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാ
ണു്. ”സൗജന്യാദിഗുണങ്ങളുെട നിവാസഭൂമിയായ കട
ത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാൻതിരുമനസ്സിെല
കല്പന പ്രകാരം നാനാേദശങ്ങളിൽനിന്നും വന്നുേചർ
ന്ന വിദ്വാൻമാരുെട ഈ സദസ്സു േകമംതെന്ന” എന്നു
സൂത്രധാരൻ അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. യയാതി
ചരിതത്തിനു പിന്നീെടഴുതിയ സുമംഗലീചരിതം അതി
െനക്കാൾ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. നമ്പിക്കു കഥാഗുംഫനത്തിൽ
പ്രശംസനീയമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തു
തയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനുസ്മരണീയമാണു്. നമ്പിയു
െട സരളമായ കവിതാരീതി ഗ്രഹിക്കുവാൻ മൂന്നു േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“വല്ലാതുള്ള വലിപ്പമില്ലങ്ങെന പറഞ്ഞേല്ലാ
ഭവാേനാടുഞാൻ;
പുല്ലാെണന്നു നടിച്ചു ഹന്ത! മനസാ മാന്യൻ മദീയാഗ്രജൻ;

എല്ലാമിന്നു െപാറുത്തിേടണമറിവില്ലാതുള്ള
ൈപതങ്ങൾതാൻ
വല്ലായ്മെക്കാരുമുക്കിലും ഗുരുജനം െമെല്ല
ക്ഷമിക്കില്ലേയാ?”
(കല്യാണസൗഗന്ധികം)

“ഏറും േജാലിെയടുത്തലഞ്ഞിവർ െമഴുെക്കാട്ടും

പിരട്ടായ്കയാൽ
നാറും തൻമുടിെയാെക്ക നാലു പുറവും പാരിപ്പറപ്പിച്ചേഹാ!
േചറും െമയ്യിലണിഞ്ഞുെകാെണ്ടാരു
പഴംപന്നാസ്സതാകുംതുണിക്കീറും ചുറ്റി വരുന്നിതീ നില നിരൂപിച്ചാൽ മഹാസങ്കടം.”
(യയാതിചരിതം)
“നാമൂഹിച്ചതു യുക്തെമന്നു സുമേത! േതാന്നുന്നു ദുേഷ്ടറിടു-

ന്നാ മൂന്നാളുകൾ വന്നിടുന്ന സമയം ൈദേവച്ഛയാൽ
നിശ്ചയം
ആമൂലാഗ്രമിതാ! വിറച്ചു തനുവിൽെപ്പൺകുട്ടി തങ്കം ഭയാൽ
ധീ മൂർച്ഛിച്ചു വിഷണ്ണയായ്ജ്ജനകെനച്ചാരുന്നു
ചാർവംഗിയാൾ.”
(സുമംഗലീചരിതം)

S

°

Õ

G

}







11 മണ്ണന്തല നീലകണ്ഠൻമൂസ്സതു്
(1043—1121)

ജീവിതചരിത്രം
നീലകണ്ഠൻമൂസ്സതു കടത്തനാട്ടു േകാവിലകങ്ങൾക്കു
പടിഞ്ഞാറു മൂന്നു നാഴിക അകെലയുള്ള ഇരിങ്ങണ്ണൂരം
ശത്തിൽ മണന്തല ഇല്ലത്തു േകശവൻമൂസ്സിേന്റയും തി
രുനാവായ കല്പകേശ്ശരി മൂസ്സതിെന്റ മകൾ ശ്രീേദവിമന
യമ്മയുേടയും മൂത്ത പുത്രനായി 1043-ാമാണ്ടു ധനുമാസം
9-ാം൹ ജനിച്ചു.ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അത്യന്തം േമധാ
വിയായിരുന്ന തെന്റ മകെന അച്ഛൻ സംസ്കൃതവിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിനായി കിഴേക്കപ്പുല്ലത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നാക്കി. അന്നു െവള്ളാനേശ്ശരി
യും പുന്നേശ്ശരി നീലകണ്ഠ ശർമ്മാവും അവിെട വ്യാകര
ണം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുേറക്കാലംെകാണ്ടു കാവ്യ
നാടകാലങ്കാരങ്ങളിലും വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിലും നല്ല
അറിവു കിട്ടി. തർക്കശാസ്ത്രവും സാമാന്യമായി അഭ്യസി
ച്ചു. ൈവദ്യം, േജ്യാതിഷം എന്നീ വിദ്യകൾകൂടി നിപുണ
മായി പഠിക്കുകയും അവകൂടി കാലാന്തരത്തിൽ ജീവി
കാമാർഗ്ഗങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു. വിദ്യാഭ്യാ
സാനന്തരം സ്വഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു മടങ്ങി ഏതാനുംെകാ
ല്ലം അവിെടവച്ചു പിപഠിഷുകെള അലങ്കാരം, തർക്കം,
വ്യാകരണം, ൈവദ്യം, േജ്യാതിഷം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ
അഭ്യസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. പിന്നീടു കടത്തനാട്ടു് ഉദയ
വർമ്മത്തമ്പുരാേന്റയും മറ്റും ആശ്രിതനായിക്കൂടി. 1077ാമാണ്ടു തലേശ്ശരി ബ്രന്നൻേകാേളജിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡി
തനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. അവിെട വളെരക്കാലം ആ
പണി നിർവഹിച്ചതിനുേമൽ വീണ്ടും സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു
േപായി ൈവദ്യവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പട്ടു. 1121-ാമാണ്ടു േമ
ടമാസം 21-ാം൹ മരിച്ചു. ൈവദ്യരത്നം തൃപ്രേങ്ങാട്ടു ശങ്ക
രൻ മൂസ്സതിെന്റ പുത്രി നങ്ങയ്യ മനയമ്മെയയായിരുന്നു
വിവാഹം െചയ്തിരുന്നതു്.

കൃതികൾ
നീലകണ്ഠൻമൂസ്സതു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒട്ടുവള
െര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേധ്യതാവായിരുന്ന
കാലത്തു് എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണു് (1) കുമാരകണ്ഠാഭ
രണം. സ്വഗൃഹത്തിൽ സംസ്കൃതാധ്യാപകനായിരുന്ന
ഘട്ടത്തിൽ (2) നീലകണ്ഠശതകം. (3) ശ്രീരാമപഞ്ജ
രം, (4) വിജയവിംശതി മുതലായ േസ്താത്രങ്ങളും, (5)
ശൃങ്ഗാരശൃങ്ഗകം എെന്നാരു ഖണ്ഡകാവ്യവും രചി
ച്ചു. കടത്തനാട്ടു താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്താണു് സാ
ഹിത്യസാരാവലി എെന്നാരു സംസ്കൃത പത്രിക പ്രച
രിപ്പിച്ചതു്. അേതകാലത്തുതെന്ന (6) ശബ്ദ ശാസ്ത്രക്രമം
എന്ന ബാലവ്യുൽപത്തികാരകമായ ഒരു െചറിയ വ്യാ
കരണഗ്രന്ഥവും, (7) ലഘുകൗമുദീപ്രകാശം എന്ന േപ
രിൽ ലഘുകൗമുദിക്ൿ ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവുെമഴുതി.
ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാനാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹി
ത്യേസവനം ഭാഷയിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുവിട്ടതു്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് (8) രാമായണം എന്ന േപരിൽ
ഒരാട്ടക്കഥയും, (9) അത്ഭുതരാമായണം ഭാഷാനാടകം,
(10) കമലം എെന്നാരു േനാവലും ഉണ്ടാക്കി. ബ്രന്നൻ
േകാേളജ് പണ്ഡിതരായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു. (11)
കല്യാേണാദയം എന്ന മഹാകാവ്യത്തിേന്റയും, (12)
കൃഷ്ണവർമ്മപ്രശസ്തി എന്ന ചമ്പുവിേന്റയും, (13) ൈഭമീഭൂ
പവിജയം എന്ന നാടകത്തിേന്റയും നിർമ്മാണം. അത്ഭു
തരാമായണം പൂർത്തിയാക്കിയതും അവിെട െവച്ചുത
െന്നയാണു് കല്യാേണാദയത്തിൽ ആെക എട്ടു സർഗ്ഗ
ങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏഴാമേത്തതു ചിത്രസർഗ്ഗമാ
ണു്.കടത്തനാട്ടു േപാർളാതിരി കൃഷ്ണവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ
ജീവിത ചരിത്രമാണു് ഇതിവൃത്തം. (14) ശാസ്താവിെനപ്പ
റ്റി ധർമ്മ പ്രശാസ്തൃശതകം എെന്നാരു േസ്താത്രം 1085ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (15) ആേരാഗ്യസേങ്കതസങ്ഗ്രഹം,
(16) ജാതികല്പം, (17) ഭാരതസാമ്രാജ്യം എന്നീ മൂന്നു കൃ
തികളും കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായുണ്ടു്. ആര്യസ
േങ്കതസങ്ഗ്രഹം ഹിന്ദു മതതത്ത്വെത്ത അധികരിച്ചു
രചിച്ചതാണു്. മൂസ്സതിെന്റ സംസ്കൃത കവിതയ്ക്കാണു് ഭാ
ഷാകവിതെയക്കാൾ െമച്ചം. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ മാതൃക
കാണിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.
“ശ്ലഥനീലവിേലാലസാന്ദ്രദീർഘപ്രചുരസ്നിഗ്ദ്ധസുഗന്ധിേകശപാശം
ശശിഖണ്ഡവിേശഷഖണ്ഡിഫാലം
സ്ഫുരദിന്ദീവരകർണ്ണികാരനാസം;

സ്മരകാർമ്മുകഹാസിസുന്ദരഭ്രൂ
പ്രഹിതാപാങ്ഗവിേലാളിതത്രിേലാകം
ധവളസ്മിതഭിന്നേശാണദന്തച്ഛദേശാഭാജിതഹീരപദ്മരാഗം;
കചകുംഭവിനിർജ്ജിേതന്ദ്രകുംഭിപ്രഭുകുംഭം സുഭുജാലതാഭിരാമം
സുഭേഗാദരരാജിേരാമരാജീഗുണസംസൂചിതയൗവനപ്രകാശം.”
(ധർമ്മപ്രശാസ്തൃശതകം; വിഷ്ണുമായാവതരണം)
“കാേന്ത! നിൻ േകശപാശെത്താടു പടെപാരുതും

കാളേമഘങ്ങൾ േപായീ
സന്തസ്താപം തവാസ്യപ്രഭയുെട ഗുണേമാർത്തുല്ലസിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ
ചിന്തും ൈനർമ്മല്യമൂലം നദികളുമധുനാ
നിന്മനംേപാെലയായീ
പെന്താക്കും െകാങ്കയാേള! ശരദൃതുസമയം
വന്നേതാർക്കുന്നതുേണ്ടാ?”
(അത്ഭുതരാമായണം)
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12 എം. കുഞ്ഞൻവാരിയർ
(1047—1118)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
െതേക്ക മലബാറിൽ െപാന്നാനിത്താലൂക്കു േമഴത്തൂ
രംശത്തിൽ മങ്കുളങ്ങര എന്ന േദശത്തു മങ്കുളങ്ങര പടി
ഞ്ഞാേറ വാരിയത്തായിരുന്നു കുഞ്ഞൻവാരിയരുെട
ജനനം. തറവാടിെന്റ പഴയ േപർ മാരായമംഗലം എന്നാ
ണു്. 1047 ഇടവമാസത്തിൽ പുണർതംനാളിലാണു്
ജനനം. തൃത്താല േക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു െതേക്കാട്ടു ഗു
രുവായൂർക്കുേപാകുന്ന നിരത്തിൽക്കൂടി ഒരു നാഴിക
െചന്നാൽ മങ്കുളങ്ങരയായി. മാതാവു് മാധവിവാരസ്യാ
രും പിതാവു് ഇരട്ട ഇല്ലെത്ത ഒരു നമ്പൂരിയുമായിരുന്നു.
ആ നമ്പൂരിയുെട പൂർവന്മാരിൽ ഒരാൾക്കു ശുചീന്ദ്രപ്രത്യ
യത്തിനു വിേധയനായി രണ്ടു ൈകയും തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണ
യിൽ മുേക്കണ്ടിവന്നു. ആ വഴിക്കാണു് ഇരട്ട എന്ന സം
ജ്ഞയുെട ആഗമം. കുഞ്ഞൻവാരിയരുെട യഥാർത്ഥ
നാമേധയം ഉഴുത്തിരൻ (രുദ്രദാസൻ) എന്നായിരുന്നു.
മങ്കുളങ്ങര വാരിയത്തുനിന്നു സുമാർ ഒന്നര നാഴിക െത
ക്കുപടിഞ്ഞാറായി ൈവദ്യമഠം എെന്നാരു സുപ്രസിദ്ധ
മായ ൈവദ്യഗൃഹമുണ്ടു്. ആ ഇല്ലക്കാർ അഷ്ടൈവദ്യന്മാ
രുെട കൂട്ടത്തിൽ െപട്ടവരെല്ലങ്കിലും അവെരേപ്പാെലത
െന്ന ആയൂർേവദ ചികിത്സയിൽ വിഖ്യാതന്മാരാണു്. ആ
ഇല്ലത്തിലാണു് കുഞ്ഞൻവാരിയർ സംസ്കൃതവും ൈവദ്യ
വും പഠിച്ചതു്. ആ വസ്തുത േദവീസ്തവമാലികയിൽ കവി
തെന്ന അേധാലിഖിതമായ് പദ്യത്തിൽ െവളിെപ്പടുത്തീ
ട്ടുണ്ടു്.
“ശ്രീമാടഭൂമീശപേദാപേസവീ

ശിേഷ്യാ വിേഭാർൈവദ്യമഠദ്വിജസ്യ
എം. കുഞ്ഞനാമാ വിതേനാതി േദവീസ്തവാഖ്യമാലാമിഹ രുദ്രദാസഃ.”

വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു് ഒരു െകാല്ലം ശുകപുരത്തു ദക്ഷി
ണമൂർത്തിെയ ഭജിച്ചു. ഗുരൂപേദശത്തിനുപുറേമ ഗ്ര
ന്ഥപാരായണം െകാണ്ടും സംസ്കൃതത്തിൽ ദൃഢമായ
വ്യുൽപത്തി സമ്പാദിച്ചതിനു പുറേമ സമർത്ഥനായ ഒരു
ൈവദ്യെനന്നും േപരു േകൾപ്പിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം
അനന്തരം വാരിയർ െകാച്ചി രാജകുടുംബത്തിെല ഒരു
രാജകുമാരെന സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു നിയുക്ത
നായി തൃപ്പൂണിത്തുറ താമസം തുടങ്ങി. അവിെട വച്ചു്
ഇക്കണ്ടത്തു കുഞ്ഞൻ വാരിയരുെട അടുക്കൽനിന്നു തർ
ക്ക ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു. പിന്നീടു് അക്കാലത്തു കലൿടരായി
രുന്ന േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദൻരാജാവിെന്റ പ്രഥമപുത്ര
നായ മുള്ളത്തു വിക്കരെവേള്ളാടിെയ ബാലപാഠങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി ആ രാജാവിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
ഒരു െകാല്ലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. വീണ്ടും തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു േപാ
യി അവിടെത്ത ൈഹസ്ക്കൂളിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി.
അതിനുേമൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട, ഒല്ലൂർ, കുന്നംകുളം എന്നീ
ൈഹസ്ക്കൂളുകളിലും അേത പണി േനാക്കി. അങ്ങെന
പതിനാറു െകാല്ലത്തിനുേമൽ സർക്കാർേസവനം അനു
ഷ്ഠിച്ചു് ഒടുവിൽ അനാേരാഗ്യംമൂലം 55 വയസ്സു തികയുന്ന
തിനുമുൻപുതെന്ന േജാലിയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു. കാല
േക്ഷപത്തിനുേവണ്ടി വീണ്ടും ൈവദ്യവൃത്തിയിൽത്തെന്ന
ഏർെപ്പട്ടു. ആദ്യം െചറുതുരുത്തി ആയൂർേവദൈവദ്യശാ
ലയിൽ കുേറക്കാലം പണി േനാക്കി; പിന്നീടു േകാഴി
േക്കാട്ടു് ആര്യൈവദ്യശാലയിലും പത്തു െകാല്ലത്തിലധി
കം പ്രവൃത്തിെയടുത്തു. ഒടുവിൽ സ്വേദശമായ തൃത്താ
ലയിൽത്തെന്ന ഒരു ൈവദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു ൈവദ്യവൃ
ത്തി നടത്തി. തൃപ്പൂണിത്തുെറ കൂെടക്കൂെട േപാകുകയും
അവിടെത്ത തമ്പുരാക്കന്മാരുെട വാത്സല്യപൂർവമായ
സംസർഗ്ഗത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
ശാലീനനും സഹൃദയധുരീണനും സംഭാഷണചതുരനു
മായ അേദ്ദഹത്തിനു പരിചിതന്മാെരല്ലാം സുഹൃത്തുക്ക
ളായിരുന്നു. 1118-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 14-ാം൹ ഹൃദ
യസ്തംഭനംമൂലം യശശ്ശരീരനായി.
കുഞ്ഞൻവാരിയരുെട ആദ്യെത്ത ഭാര്യ കരിമ്പുഴ പുതിയ
വാര്യത്തു കുട്ടിവാരസ്യാരായിരുന്നു. കുേറക്കാലം കഴി
ഞ്ഞു ആ സംബന്ധം േവർെപടുത്തിെക്കാണ്ടു ഗുരുവാ
യൂർ വടേക്കപ്പാട്ടുവാരിയെത്ത അമ്മുക്കുട്ടിവാരസ്യാെര
വിവാഹം െചയ്തു. ആ ദാമ്പത്യവും വിച്ഛിന്നമായി. മൂന്നാമ
െത്ത ഭാര്യ പാലക്കാട്ടുതാലൂക്കിൽ േകാങ്ങാടിനടുത്തുള്ള
മുണ്ടൂർ വാരിയത്തു പാരുക്കുട്ടിവാരസ്യാരായിരുന്നു. ആ
സ്ത്രീ വസൂരിയിൽ മരിച്ചതിനുേമൽ ദാരസംഗ്രഹം െചയ്തി
ല്ല.

കൃതികൾ
കുഞ്ഞൻവാരിയർ സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒന്നു
േപാെല അക്ലിഷ്ടമധുരങ്ങളായ അേനകം കൃതികൾ
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാകവനത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു പ്രശ
സ്യമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. അതു സ്വതന്ത്രകാവ്യ
ങ്ങളിലും വിവർത്തിതകാവ്യങ്ങളിലും അേദ്ദഹം സമ
സ്ഥിയിൽത്തെന്ന പ്രകടീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന കൃതികൾ (1) ശ്രീരാമവർമ്മ
വിജയം കാവ്യമാണു്. (2) േദവീസ്തവമാലിക എന്നും ആ
ഭാഷയിൽ അേദ്ദഹം േമഴേത്താളംശത്തിലുള്ള േകാട
നാട്ടുമനയ്ക്കൽ പ്രതിഷ്ഠിതയായ െകാടിക്കുന്നത്തു ഭഗവ
തിെയപ്പറ്റി ഒരു േസ്താത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1086-ലാണു്
ആ േസ്താത്രത്തിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം. അതു് അേദ്ദഹം
കുന്നംകുളം ൈഹസ്ക്കൂളിൽ പണ്ഡിതനായിരിക്കുേമ്പാളാ
യിരുന്നു. 1105-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് ശ്രീരാമവർമ്മവിജയം
അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. (3) ഒടുവിലെത്ത കൃതിയായ മാന േവദ
ചമ്പുവിെന്റ ഭാഷാനുവാദം 1115-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി.
(4) 1109-ലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വതന്ത്രഭാഷാകാവ്യ
ങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ദക്ഷിണയാത്രയുെട പ്രകാശനം, ഇവ
കൂടാെത, (5) ജനേകാപേദശം, (6) ഒരു പ്രാർത്ഥന, (7)
ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഗാഥ, (8) ബാലകൃഷ്ണസങ്കീർത്തനം (കർ
ണ്ണപർവരീതി), (9) വിശ്വംഭരവിലാസം, (10) െകാച്ചിക്കു
ള്ള െമച്ചം, (11) കനക ധ്വേജാത്സവം ഓട്ടൻതുള്ളൽ,
(12) ആര്യൈവദ്യശാലാജൂബിലിവിജയം, (13) ശ്രീമാ
ന്ധാതൃൈശേലശ്വരീസ്തവം, (14) മുക്തിസ്ഥലവിലാസം,
(15) ഉത്തരയാത്ര, (16) ശ്രീരാമഹരി എന്നീ കൃതികളും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ഒരു
പിതാവു പുത്രിക്കു നല്കുന്ന ഉപേദശങ്ങളാണു് ജനേകാ
പേദശം. സദാചാരപരമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനും അസാ
ന്മാർഗ്ഗികങ്ങളായ െവണ്മണിയുേടയും മറ്റും അംേബാ
പേദശങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ പകലും രാവും േപാെലയുള്ള
അന്തരമുണ്ടു്. െകാച്ചി ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ഷഷ്ടി
പൂർത്തിയാണു് ഷഷ്ടിപൂർത്തിഗാഥയിെല വിഷയം. ബാ
ലകൃഷ്ണസങ്കീർത്തനത്തിലും വിശ്വംഭരവിലാസത്തിലും ഗു
രുവായൂരപ്പെന േസ്താത്രംെചയ്യുന്നു. വിശ്വംഭരവിലാസം
ഗീതിവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശതകമാെണന്നു
മാത്രേമ വ്യത്യാസമുള്ളു. മാന്ധാതൃൈശേലശ്വരി തിരു
മാന്ധാംകുന്നിെല േദവിയാണു്. മുക്തിസ്ഥലവിലാസ
ത്തിൽ കവി മൂേക്കാല ഭഗവതിയുെട അപദാനങ്ങെള
വർണ്ണിക്കുന്നു. കനകധ്വേജാത്സവം തൃപ്പൂണിത്തുറേക്ഷ
ത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണ ധ്വജം സ്ഥാപിച്ച അവസരത്തിൽ
എഴുതിയതാണു്. ഉത്തരയാത്ര െകാച്ചി മഹാരാജാവി
െന്റ ഉത്തരേദശസഞ്ചാരെത്ത വിഷയീകരിച്ചുള്ള ഒരു
കൃതിയാകുന്നു. ഇനി മൂന്നുനാലു പ്രധാന കൃതികെളക്കുറി
ച്ചു സ്വല്പം വിസ്തരിക്കാം.

S

°

Õ

G

}







13 ശ്രീരാമവർമ്മവിജയം
ഇതു പത്തു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ െകാച്ചി രാജർഷി രാമവർമ്മ
മഹാരാജാവിെന്റ അപദാനങ്ങെള വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു
മേനാഹരമായ മഹാകാവ്യമാണു്. അവിടെത്ത ഷഷ്ട്യ
ബ്ദപൂർത്തിവെര
യുള്ള ജീവിതചരിത്രം ഈ കാവ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചി
രിക്കുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.
“യസ്യാസ്തു മേധ്യധികമുന്നതാേഗ്രാ

ജാഗർത്തി ഘണ്ടാഞ്ചിതസൗധ ഏകഃ
േയന സ്വനാൈദർദ്ദിവിഷജ്ജേനാപി
വിജ്ഞപ്യേത കാലകലാവിഭാഗാൻ.”
“യത്രാങ്ഗനാനാം നവരൂപലക്ഷ്മീ-

(പ്രഥമസർഗ്ഗം)

ർന്നിത്യം ഹരത്യാശു മനാംസി യൂനാം
ആസാം തു േചതാംസി വിധൂതപാപാ
പൂർണ്ണത്രയീശാംഘ്രിസേരാജഭക്തിഃ.”

(പ്രഥമസർഗ്ഗം)
“കാഞ്ചിൽ പുനഃ സ്വജനനീകരുണാകടാക്ഷ-

പാത്രായിതാമിഹ ചിരാജ്ജരഠാഞ്ച ശൂദ്രീം
ആനായ്യമാതരമിൈവവ കൃതാദേരാസൗ
ഗംഗാക്ഷമാല്യപരിപൂതതനും വ്യതാനീൽ.”

(ഷഷ്ഠസർഗ്ഗം)
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14 ദക്ഷിണയാത്ര
ദക്ഷിണയാത്രയിൽ വിവിധവൃത്തങ്ങളിലായി 415 േശ്ലാ
കങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. കവി പാളയംേകാട്ട, മധുര, േസ
തു, രാേമശ്വരം, ശുചീന്ദ്രം, കന്യാകുമാരി, തിരുവനന്തപു
രം, െകാച്ചി, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ഗുരുവായൂർ മുതലായ സ്ഥ
ലങ്ങെള വർണ്ണിക്കുകയും അവിടങ്ങളിെല േദവന്മാെര
വന്ദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുഹൃത്തുക്ക
ളായ ചില കവികെള സന്ദർശിച്ച വിവരവും പ്രസ്താവി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തി ഈ കൃതിേയയും
അനുവാചകന്മാർക്കു പരിചയെപ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ടു്.
“വഴിയിലിരുപുറത്തും നിെല്പാരാ േവപ്പുവൃക്ഷ-

ച്ഛടയുെട ഹരിതശ്രീവർണ്ണകാന്തിപ്രകർഷം
ചരമരവിമയൂഖം തട്ടി മിന്നുന്നേനരത്തതുലരുചി വളർത്തും കാഴ്ചെയാെന്നത്ര രമ്യം!”
“ഇത്തിരുമുടിയും തിലകവുമിത്തിരിേയാർക്കിൽസ്സിഖം

തരും മിഴിയും
കത്തിയ തീെയതിരാം മൂക്കുത്തിെയാഴുക്കും
ശുഭപ്രഭാഝരിയും
വഞ്ചിതഹരമതിധൃതി പുതുപുഞ്ചിരിയും
പൂർണ്ണചന്ദ്രസാദൃശ്യം
തഞ്ചിന തിരുമുഖവും പരമഞ്ചിത
സൗഭാഗ്യകാന്തികന്ധരയും
െപാങ്ങിടുമിരുമലകൾക്കിട തിങ്ങിയുദിക്കും
നവാർക്കബിംബമുടൻ
മങ്ങിടുമാറു കുചാേന്ത തങ്ങിലസിക്കും പതക്കരത്നമിതും
ആേലാലവരണമാലാലീേലാദഞ്ചൽകരാഞ്ചലപ്രഭയും
മാേലാടു കൂപ്പുേവാെരത്താേലാലിേപ്പാരഭീതിമുദ്രികയും.”
(കന്യാകുമാരീശ്വരീേകശാദിപാദം)
“അേങ്ങാട്ടു േപാകുെമ്പാഴുെതെന്റ െപട്ടി

സൂക്ഷിെച്ചാരാ വിപ്രഗൃഹം തദാനീം
പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു; വഴിയ്ക്കുനിന്നു
േമാട്ടാർ വിളിക്കുന്നു; കഴക്കിലായ് ഞാൻ.”
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15 ജനേകാപേദശം
ഇതിൽ 106 നല്ല േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. അവ
യിൽ രെണ്ടണ്ണം താെഴേച്ചർക്കാം.
“ഞാേനാ മദീയവധുവിന്നറിവുള്ളെതങ്കി-

േലേനാനിവൃത്തി വരുവാനതുലപ്രയത്നം
മാേനാന്നതീച്ഛെയാടു െചയ്തു ചിരം; ഫലാപ്തിഹീേനാദ്യമത്വമതിേലറ്റധികം വിഷണ്ണൻ.”
“േചലഞ്ചുമാറിതുവിധം ശിഖെയ സ്തുതിച്ചും

നാലഞ്ചു നാളിനകേമ തുലയുന്ന േദഹം

മാലങ്കരിക്കുെമാരുദിർന്നിലെമന്നുറച്ചും
കാലം കഴിക്കു മകേള! പുകേളെറയുണ്ടാം.”
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16 കൃഷ്ണാട്ടം
മാനേവദകൃതി മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ െചയ്ക എന്നു
ള്ളതു സാമാന്യകവികെളെക്കാണ്ടു് ഒരു പ്രകാരത്തിലും
സാധ്യമല്ല. കുഞ്ഞൻവാരിയരുെട ഈ കൃതിക്കു മേറ്റതു
വിവർത്തിതഗ്രന്ഥങ്ങേളാടും കിടനില്ക്കുവാൻേവണ്ട
ഗുണ പൗഷ്കല്യമുണ്ടു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പരിേശാധി
ക്കുക.
“വീര്യത്താൽ സർവശത്രുക്ഷിതിപെര വിജയിച്ചുെള്ളാരാ വിക്രേമാർവീപാലൻതൻ ഭാഗിേനയൻ ഹരീകഥയിൽ മന-

സ്സാെണ്ടാരീ മാനേവദൻ
വർണ്ണീച്ചീടുന്നു വൃഷ്ണീശ്വരനുെട ചരിതം
വിശ്വതാപം ഹരിപ്പാൻ
വിേണ്ണാർഭാഷാപദംെകാണ്ടിതിൽ വിബുധജനം
തുഷ്ടിേയല്ക്കെട്ട നിത്യം.”
“േഗാപാലർ തന്ന പുതുെവണ്ണ കരത്തിേലന്തി-

ക്കണ്ഠത്തിലപ്പൂലിനഖാഭവിഭൂഷ ചാർത്തി
െതല്ലങ്കരിച്ച െചറുപല്ലണിയും മുഖത്തു
മന്ദസ്മിതം െപാടിയുമങ്ങെയ ഞാൻ െതാഴുേന്നൻ.”
“സ്മരാസ്ത്രംെകാേണ്ടറ്റം പരവശത പൂണ്ടന്യവധുവിൻ

ഭുജാകാണ്ഡം േഭാഗിപ്രവരസുഭഗം തൻഗളതേല
ദൃഢം ചുറ്റി; േപാകാൻ തുടരുമസുവായുക്കെളയുടൻ
പണിെപ്പടും നിർത്തുന്നതിനു മുതിരുെന്നന്നതുവിധം.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾേപാെലതെന്ന പ്രസ്തുതകൃതിയിെല ഗീ
തങ്ങളും ഹൃദയംഗമങ്ങളാണു്.
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17 െക. സി. നാരായണൻനമ്പിയാർ
(1048—1097)

ജനനം
വാസനാസമ്പന്നനായ നിമിഷകവി, ഫലിതമൂർത്തി
യായ ഗദ്യകാരൻ, സരസനായ വാഗ്മി, ഊർജ്ജസ്വല
നായ പത്രപ്രവർത്തകൻ, പേരാപകാരിയായ സമുദാ
യേസവകൻ എന്നിങ്ങെന പല കക്ഷ്യകളിൽ പ്രഖ്യാത
നായിരുന്ന ഇരുവനാട്ടു െക. സി. നാരായണൻനമ്പിയാ
െരപ്പറ്റി േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാഷാഭിമാനികൾ ഉണ്ടായിരിക്ക
യില്ല. വടേക്ക മലബാറിൽ മയ്യഴിപ്പുഴയ്ക്കു് ഇടത്തും വല
ത്തുമായി കിടക്കുന്ന രണ്ടു േദശങ്ങളാണു് കടത്തനാടും
ഇരുവനാടും. ഒരുകാലത്തു് ഇവയിൽ രണ്ടാമെത്ത നാ
ടു് ഇരുവനാട്ടു നമ്പിയാരന്മാർ എന്ന പ്രഭുക്കന്മാരാൽ
ഭരിക്കെപ്പട്ടുവന്നിരുന്നു. അവരിൽ ഒരു ശാഖയിൽെപ്പ
ട്ടവരാണു് ‘കൂേറ്റരി േകേളാത്തു് അച്ഛൻ’ എന്ന സ്ഥാന
േപ്പേരാടു കൂടിയ നാലുവീട്ടുനമ്പിയാരന്മാർ. െക.സി. നാ
രായണൻ നമ്പിയാർ ഈ നാലുവീടുകളിൽ ഒന്നായ
കുന്നിേന്മൽത്തറവാട്ടിെല ഒരംഗമായിരുന്നു. ധനാഢ്യ
മായിരുന്ന ആ കുടുംബം 1048-ൽ മരിച്ച ഒരു കാരണ
വെന്റ സ്വജനേദ്രാഹം നിമിത്തം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട സി
വിൽവ്യവഹാരത്തിെന്റ ഫലമായി അത്യന്തം േശാച
നീയമായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖത്തിൽ അധഃപതിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു്
1048-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിെല അനിഴംനാളി
ലായിരുന്നു നമ്പിയാരുെട ജനനം. കുന്നിേന്മൽഭവന
ത്തിെല സ്ത്രീകെള ഓേരാ കാലത്തു കടത്തനാട്ടു രാജാ
ക്കന്മാരിൽ പലരും പരിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നമ്പിയാരുെട
മുത്തശ്ശിയുെട അച്ഛൻ 1007-ൽ തീെപ്പട്ട കടത്തനാട്ടു
തമ്പുരാനായിരുന്നു. 1055-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ
ഇളമസ്ഥനത്തിൽ ഇരുന്നു തീെപ്പട്ട ശങ്കരവർമ്മത്ത
മ്പുരാനായിരുന്നു അമ്മയുെട അച്ഛൻ. ആ തമ്പുരാെന്റ
പ്രഥമപുത്രിയായിരുന്ന പാർവതിയമ്മെയ 1058-ൽ മരി
ച്ച ആയേഞ്ചരിേക്കാവിലകത്തു മൂന്നാംമുറ രാമവർമ്മ
തമ്പുരാൻ വിവാഹംെചയ്തു. അേദ്ദഹം അക്കാലെത്ത
ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ൈദവജ്ഞനായിരുന്നു. അവരുെട
നാലാമെത്ത മകനായ െക.സി. ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പു
രാൻ സമ്പാദിച്ചുെകാടുത്ത വസ്തുക്കളിൽനിന്നുള്ള ആദ
യംെകാണ്ടായിരുന്നു പ്രേയണ കുന്നിേന്മൽക്കാരുെട
കാലേക്ഷപം. ആ ഭവനത്തിനു സ്വല്പം െതക്കുള്ള പുലി
േക്കാട്ടുമഠം എന്ന ഗൃഹത്തിലാണു് നമ്പിയാർ ജനിച്ചതു്.
കടത്തനാട്ടു് ഇളമസ്ഥാനക്കാർക്കു് പുറേമരി എെന്നാ
രു േകാവിലകമുണ്ടു്. ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാനു് സുമുഖനും
ഓജസ്വിയുമായ ദൗഹിത്രെന്റ േപരിൽ അപാരമായ
വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പുറേമരിയിൽത്തെന്ന
യാണു് നമ്മുെട കവി വളർന്നതു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
നമ്പിയാരുെട പതിെനാന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ അച്ഛൻ
മരിച്ചു. ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു് വളെരെയാന്നും ഗ്രഹിക്കുവാൻ
അതിനുമുൻപും അതിൽപ്പിന്നീടും അേദ്ദഹത്തിനു് ഇടവ
ന്നില്ല. കീഴലിൽവളപ്പിൽ ചക്രപാണിവാരിയർ എന്ന
ഒരു േജ്യാത്സ്യനാണു് എഴുത്തിനിരുത്തിയതു്. മുത്തച്ഛൻ
മരിച്ചതിനുേമൽ അച്ഛൻ സ്വല്പകാലം ഒറ്റമലേക്കാവില
കത്തും അതിൽപ്പിന്നീടു് ആേറാട്ടുമഠത്തിലും താമസമാ
ക്കി. എട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ േകാളിേയാട്ടു മാധവവാ
രിയരുെട അടുക്കൽ ഗണാഷ്ടകം പഠിച്ചു. അന്നുതെന്ന
കവിതയിൽ ഭ്രമം തുടങ്ങി.
“ആനത്തലവനായുള്ള ഗണനാഥന്നു വന്ദനം;
അവലിങ്ങു നിേവദിക്കാം കവിതയ്ക്കു തുണയ്ക്കണം.”

എന്നും മറ്റും ചില നാല്ക്കാലികൾ കത്തിക്കുറിച്ചു. അതു്
ഒൻപതാമെത്ത വയസ്സിലാണു്. അക്കാലത്തുതെന്ന
ഗണാഷ്ടകെത്ത അനുകരിച്ചു് ഒരു നാണാഷ്ടകം ഉണ്ടാ
ക്കി.
“മുത്തശ്ശിക്കുള്ള വാത്സല്യമത്രയും നാണനപ്പയിൽ
അത്ര മറ്റാരിലും നാസ്തി പുത്രന്മാെരന്നിരിക്കിലും.

അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിയമ്മയ്ക്കുമമ്മാവന്മാർക്കുമങ്ങിെന
സമ്മതം സകലന്മർക്കും സമ്മാനങ്ങളുമങ്ങിെന.”

ഈ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും അതിലുള്ളതാണു്. അച്ഛന്നു മക
െന ഗണിതം പഠിപ്പിക്കണെമന്നാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു
െവങ്കിലും അതു ഫലിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലീഷിലും അപ്പർൈപ്രമ
റിക്ലാസ്സുവെരേയ പഠിച്ചുള്ളൂ. ഭാഗ്യ്വശാൽ ഭാഷാേപാഷ
ണവ്യഗ്രനായ കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാ
െന്റ ദയാദൃഷ്ടി അക്കാലത്തു് ആ ബാലനിൽ പതിഞ്ഞു.
ആ തമ്പുരാേന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശ്രിതന്മാരായ
പണ്ഡിതന്മാരുേടയും കവികളുേടയും സാഹചര്യംെകാ
ണ്ടു് ഒരുമാതിരി േലാകവ്യുൽപത്തി േനടുന്നതിനും കാ
വ്യാധ്വാവിൽ സ്വച്ഛന്ദം സഞ്ചാരംെചയ്യുന്നതിനും സാ
ധിച്ചു. കവി തെന്റ ബാല്യകാലസ്മരണകളിൽ ഇങ്ങ
െന പറയുന്നു: “ൈപ്രമർ ഏതാണ്ടു മുഴുവേന പഠിച്ചു.
പേക്ഷ ഒന്നുകൂടി അധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു മെറ്റാ
ന്നുമല്ല. പഠിക്കുംേതാറും മറന്നുകളവാൻമാത്രമാണു്.”
തെന്റ അക്കാലെത്ത വിദ്യാഭ്യാസെത്തക്കുറിച്ചു കന്യാകു
മാരീപ്രാർത്ഥനയിൽ താെഴേച്ചർക്കുന്ന പ്രസ്താവനയും
കാണ്മാനുണ്ടു്.
“അച്ഛിന്നകീർത്തി കലരുന്ന കടത്തനാട്ടുള്ളച്ഛൻ മദീയനവനീപതി രാമവർമ്മൻ
സ്വച്ഛന്ദമദ്ദിവി ഗമിെച്ചാരു കാലമീ ഞാൻ
െകാച്ചൻ മഹാമടിയനിെപ്പാഴുമുല്പലാക്ഷി!

എന്നാലുമമ്മയുെട ചാരുകൃപാവിേശഷാൽ
തന്നാെലതെന്ന മലയാളമതും പഠിച്ചു;
പിന്നാെല നല്ലുദയവർമ്മനൃപാലകെന്റ
പിന്നാെല കൂടിെയാരുമാതിരിയാക്കിവച്ചു.”
“മാതൃപ്രിയം മനസി കണ്ടതുകാലെമെന്റ

ൈപതൃഷ്വേസയനുദയക്ഷിതിപാലേകന്ദ്രൻ
ദാതൃത്വേമാടിവനു വിദ്യ വിളിച്ചുതന്നു
ധാതൃപ്രതാപമതുമിത്തിരിയസ്തമിച്ചു.”

എന്നു േഗാകർണ്ണപ്രാർത്ഥനയിെല ഒരു േശ്ലാകത്തിലും
ആ വസ്തുതയുെട സൂചനയുണ്ടു്.

ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാനും കൂട്ടാളി
കുഞ്ഞിക്കമ്മാരൻനമ്പിയാരും
ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1065-ൽ നമ്പിയാെരെക്കാണ്ടു്
ഒരു മുദ്രാലയം വാങ്ങിച്ചു് അതിൽനിന്നു് 1066-ൽ ജന
രഞ്ജിനി എന്ന േപരിൽ ഒരു പത്രം പുറെപ്പടുവിച്ച വിവ
രം ഞാൻ മെറ്റാരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്ഷ
ണത്തിൽ നമ്പിയാർ. തമ്പുരാെന്റ ബഹിശ്ചരപ്രാണനാ
യിത്തീർന്നു. അഞ്ചുെകാല്ലേത്താളം കാലം ആ മാസിക
നല്ല നിലയിൽ നടന്നു. ആയിടയ്ക്കു് ഒന്നരമാസേത്താളം
കാലം ചണ്ഡമാരുതാചാര്യരുെട അടുക്കൽ തർക്കസം
ഗ്രഹം വായിച്ചു. ഉടേന അതു തർജ്ജമ െചയ്യുവാനുള്ള
തിടുക്കമായി. അങ്ങെന ആ ഉത്സാഹവും അവസാനി
ച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽത്തെന്ന തമ്പുരാൻ നമ്പിയാെര
തെന്റ േകാവിലകെത്ത പ്രധാനകാര്യസ്ഥനായി നിയമി
ച്ചു. തെന്റ കാശിയാത്രയിൽ കൂെടെക്കാണ്ടുേപായി. കവ
േനാദയം എന്ന പത്രഗ്രന്ഥം ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അതിേന്റ
യും സൂത്രധാരത്വം വഹിപ്പിച്ചു. അങ്ങെന 1082-ൽ ആ
പുണ്യേശ്ലാകൻ അന്തരിക്കുന്നതുവെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സന്തതസഹചാരിയായി കാലയാപനം െചയ്തു. നമ്പി
യാർക്കും തമ്പുരാെന്റ േപരിലുള്ള ഭക്തിക്കു് അതിരുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല.
“സത്സാഹിതീവിദിതചിത്രചരിത്രനായ
മത്സ്വാമിയാമുദയവർമ്മമഹീമേഹന്ദ്രൻ”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹെത്ത പല അവസരങ്ങളിലും പുക
ഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളതിനു പുറേമ പ്രതാപരുദ്രീയത്തിെന്റ രീതിപി
ടിച്ചു് ഉദയാലങ്കാരം എന്ന േപരിൽ ഒരലങ്കാരഗ്രന്ഥവും
കവേനാദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. അതു സം
പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ഇരുവനാട്ടു ചേന്ത്രാത്തുതറവാടു് ഇരു
വനാട്ടു പ്രഭുകുടുംബത്തിെല നാലു വീടുകളിൽ ഒന്നാണു്.
ആ തറവാട്ടിെല ഒടുവിലെത്ത കാരണവനായിരുന്ന
കുഞ്ഞിച്ചന്തുനമ്പിയാർ നമ്മുെട കവിെയ സ്വന്തം അന
ന്തരവെനെയന്നേപാെല സ്േനഹിക്കുകയും സ്വകുടുംബ
ത്തിേലക്കു ദെത്തടുത്തു മാലിഖാനെയസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള
അവകാശം നല്കുകയും െചയ്യണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു്
ഒരു ദാനപ്രമാണം എഅഴുതി; എന്നാൽ അതു രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുന്നതിനുമുമ്പു് അേദ്ദഹം അന്തരിച്ചുേപായി. ആ
വഴിക്കാണു് കുന്നിേന്മൽ നാരായണൻ നമ്പിയാർ കുന്നി
േന്മൽചേന്ത്രാത്തു (െക.സി.) നാരായണന്നമ്പിയാരായ
തു്. കുഞ്ഞിച്ചന്തുനമ്പിയാർ മരിച്ചുെവങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ദ്വിതീയപുത്രൻ ചേന്ത്രാത്തു കൂടാളി താഴത്തുവീട്ടിൽ
കുഞ്ഞിക്കമ്മാരൻനമ്പിയാരുമായുള്ള സൗഭ്രാത്രനിർ
വിേശഷമായ സൗഹാർദ്ദം കവിയുെട നിര്യാണം വെര
അഭംഗുരമായി നിലനിന്നു. പലതരത്തിലുള്ള സാഹായ
ങ്ങളും അേദ്ദഹം കവിക്കു നല്കുകയുണ്ടായി.

അനന്തരജീവിതം
ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ മരിച്ചതിനുേമൽ നമ്പിയാർ േകാ
ട്ടയെത്ത മേനാരമയുേടയും ഭാഷാേപാഷിണിയുെടയും
സഹപത്രാധിപരായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. അതിനു മുൻ
പുതെന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു് 1070-ൽ
നടന്ന ഭാഷാേപാഷിണീസഭയിൽ സന്നിഹിതനായി
തെന്റ കവനശലതേയയും ഗേവഷണമർമ്മജ്ഞത
േയയും പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മേനാരമയിൽ തുടർച്ച
യായി എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഗദ്യപദ്യസമ്മിളിതമായ
മലബാർക്കാര്യങ്ങൾ എന്ന േലഖനപരമ്പര ആ പത്ര
ത്തിെന്റ പ്രശസ്തിക്കുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാ
യിരുന്നു. മലബാർക്കാര്യങ്ങെളെയല്ലാം അേദ്ദഹം ആ
കത്തുകളിൽ നിർഭയമായും നിഷ്കളങ്കമായും വിമർ
ശിച്ചുവന്നു. അതിനു മുൻപുതെന്ന അഞ്ചാറുെകാല്ലം
മലബാറിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് േബാർഡ് െമമ്പറായി രാ
ജ്യേസവനം െചയ്തിരുന്നതുേകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു
െപാതുക്കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ധാരാളം പ്രാേയാഗികപരി
ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കത്തുകളിൽ നമ്പിയാർ
അനുസ്യൂതമായി വാരിേക്കാരി വിളമ്പിയിരുന്ന ഫലി
തങ്ങൾ ആെരയും െപാട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ആ
സ്മരണമാധുര്യംനിമിത്തമാണു് മേനാരമയുെട ഭാരവാ
ഹികൾ അേദ്ദഹെത്ത അവിേടയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചതു്. നമ്പി
യാെര അതിനുമുൻപുതെന്ന ഒരു വലിയ ദുശ്ശീലം ബാധി
ച്ചിരുന്നു. അതു വാരുണീേസവയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.
ആ േദാഷം പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദ
ഹത്തിനു് യാെതാരു സേങ്കാചവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കു
ഞ്ഞിക്കമ്മാരൻനമ്പിയാർ ഒരിയ്ക്കൽ അേദ്ദഹെത്ത ആ
വിഷയത്തിൽ ഗുണേദാഷിച്ചേപ്പാൾ കിട്ടിയ മറുപടി താ
െഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകമായിരുന്നു.
“ഏണാക്ഷീമണിയായ കാന്തയരികത്തിെല്ലങ്കിൽ
വല്ലാെതയായ്-

ക്കാണാതുെള്ളാരു താങ്കെളത്ര വിഷമിക്കുന്നുണ്ടേതമാതിരി
പ്രാണാധീശ്വരിയായേനകദിനമായ് ലാളിച്ച മദ്യാഖ്യയാം
വീണാലാപിനി വിട്ടിരിപ്പതു സഹിക്കാവെല്ലനിെക്കാട്ടുേമ.”

അേനകം സാഹിത്യകാരൻമാർ മദിരാശികളായിരുന്നു.
അവരിൽ ചുരുക്കം ചിലേര ആ വസ്തുത സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളു.
കവിയുെട ധനം േപായി; മാനം േപായി; ആേരാഗ്യം
േപായി; ആകാരസൗഷ്ഠവം േപായി; ‘നമ്പ്യാരു നല്ല
ചുണയുെള്ളാരു കട്ടി’ എന്നു് എല്ലാവരും വാഴ്ത്തിവന്ന
ആ പഴയ കാലം േപായി. തേന്റെതന്നു് പറയത്തക്ക
വണ്ണം യാെതാന്നുമില്ലാെതയായി. 1072-നു മുൻപുത
െന്ന ദാരിദ്ര്യം അല്പമായി അേദ്ദഹെത്ത വലയംെചയ്തുക
ഴി
ഞ്ഞിരുന്നുെവന്നു് ആ െകാല്ലത്തിൽ തീെപ്പട്ട കടത്ത
നാട്ടു വലിയതമ്പുരാനു് അടിയറെവച്ച ചില േശ്ലാകങ്ങ
ളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു. അവയിൽ ഒന്നാണു് താെഴ
േച്ചർക്കുന്നതു്.
“ഇക്കാലം നൃപേസവെകാണ്ടുമധികം ൈകക്കൂലിെകാണ്ടും

പരം
മുക്കാലും ബത! കട്ടുെമാട്ടു പണമുണ്ടാക്കുന്നു ലാക്കുള്ളവർ;
കക്കാനും വശമില്ല; േസവ പറവാനാവില്ല;
ൈകക്കൂലിയായ്
മുക്കാലും വരവില്ലിവെന്റ കഥയത്തൃക്കാലുരയ്ക്കും ദൃഢം.”

മേനാരമയാപ്പീസിൽ അെഞ്ചട്ടു െകാല്ലം പണി േനാക്കി;
ആ പത്രത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥന്മാർ അേദ്ദഹത്തിനു സകല
സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു. എങ്കിലും അവിെട
യും ഇരിപ്പുറച്ചില്ല.
“പക്ഷം രണ്ടു പുറത്തുമുണ്ടു കഴിവില്ലാർക്കും
പിടിക്കാനേഹാ!

ലക്ഷം ദിക്കു പറന്നുകാണുമധികം െകാണ്ടാടുെമല്ലാടവും
ഭക്ഷിപ്പാൻ വകേയെറയിെല്ലവിേടയും കൂസില്ല നാരായണപ്പക്ഷിക്കും ബത നമ്പിയാർക്കുെമാരുേപാെലാക്കും വളയ്ക്കും
ഭ്രമം.”

എന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന തെന്റ അത്തരത്തിലുള്ള പര
ക്കംപാച്ചിലിെനപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
1087-ൽ തിരിെയ കടത്തനാേട്ടക്കുതെന്ന േപാരുകയും
അവിെടയും ചേന്ത്രാത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും െചയ്തു.
1091-ൽ നായർസമുദായപരിഷ്കാരി എെന്നാരു മാസിക

ഉത്തര േകരളീയരായ നായന്മാരുെട അഭ്യുന്നതിെയ
ലക്ഷീകരിച്ചു േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായനാരുെട
സ്മാരകമായി കുഞ്ഞിക്കമ്മാരൻനമ്പിയാരുേടയും മറ്റും
േനതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ നമ്പി
യാരാണു് അതിെന്റ ആധിപത്യം പ്രധാനമായി വഹിച്ച
തു്. ആ മാസികയുെട ജീവിതം ഹ്രസ്വമായിരുന്നു. അതി
നുമുൻപും 1079-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ഭാരതേകസരി എെന്നാരു
പത്രം അേദ്ദഹം നടത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ചേന്ത്രാത്തു
താമസിച്ചുെകാണ്ടു പല പ്രകാരത്തിൽ തെന്ന ബാധി
ച്ചിരുന്ന േരാഗങ്ങൾക്കു ചികിത്സ നടത്തുകയും അെതാ
ന്നും ഫലെപ്പടാെത 1097-ാമാണ്ടു േമടമാസം 11-ാം൹
മരിക്കുകയും െചയ്തു. ആയേഞ്ചരി അംശത്തിൽ േകാമ
ത്തു വീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മയായിരുന്നു പത്നി.

കവിതാരീതി
ഏറ്റവും വശീകരണശക്തിയുള്ളതാണു് നമ്പിയാരു
െട കവിത. ഒഴുക്കും ഫലിതവുമാണു് അതിെന്റ ലക്ഷ
ണങ്ങൾ. ഒരു കൂസലില്ലായ്ക ഏതു വിഷയെത്തപ്പറ്റി
എഴുതുേമ്പാഴും കാണാം. ദ്രുതകവനത്തിലാണു് അധി
കം വാസന. അപശബ്ദങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങു പ്രേയാഗി
ക്കും. വൃത്ത നിയമംേപാലും അപൂർവമായി ലംഘിക്കും.
ആെരങ്കിലും ആേക്ഷപിച്ചാൽ താൻ പ്രേയാഗിച്ചതു ശരി
യാെണന്നു കഴിയുന്നിടേത്താളം വാദിച്ചുേനാക്കും. നി
ല്ക്കക്കള്ളിയില്ലാെത വന്നാൽ സ്വതസ്സിദ്ധമായ നർ
േമ്മാക്തികൗശലത്തിൽ പിടിച്ചുനിന്നു “നാരായണപ്ര
േയാഗാൽ സാധുഃ” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഒഴിഞ്ഞുമാറു
കയും െചയ്യും. എങ്കിലും ആ നിരങ്കശതയും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കവിതയ്ക്കു് ഒരലങ്കാരമായിത്തെന്ന അവേശഷിക്കു
ന്നു. ഉത്തരേകരളത്തിൽ അതിവാസനക്കാരായ മൂന്നു
ഫലിതമാർമ്മികന്മാർ ഈ അടുത്ത കാലത്തു ജീവി
ച്ചിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാളാണു് നമ്പിയാർ. േവങ്ങയിൽ
കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാരും എം.ആർ.നായരുമാണു് മറ്റു
രണ്ടു േപെരന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

കൃതികൾ
നാരായണൻനമ്പിയാർ ദീർഘകൃതികളായി യാെതാ
ന്നും ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല. (1) അപൂർണ്ണമായ ഉദയാലങ്കാരം,
(2) പുളിച്ചിേങ്ങാത്തു അമ്മുണ്ണിഅമ്മ എന്ന വ്യാജനാമം
ധരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വടക്കൻ ചക്കീചങ്കരം നാടകം,
(3) ഒൻപതധ്യായത്തിൽ എഴുതിയ കല്യാണീകല്യാ
ണം കാവ്യം-ഈ വാങ്മയങ്ങൾമാത്രേമ ആ കൂട്ടത്തിൽ
െപടുന്നുള്ളു. ഇവ കൂടാെത, (4) മൂകാംബാേസ്താത്രം, (5)
ഭാരതവ്യവഹാരം, (6) മുൻസീപ്പുഭാരതം, (7) കന്യാകു
മാരീപ്രാർത്ഥന, (8) േഗാകർണ്ണപ്രാർത്ഥന, (9) തപ
തീസംവരണം കാവ്യം, (10) ഇന്ദുേലഖാ നാടകം, (11)
ശിന്നമ്മു, (12) അസംബന്ധം, (13) ശുദ്ധേമ കമ്പം, (14)
േപ്ലഗുവധം കഥകളി, (15) പരിഷ്കരിച്ച കവിതാ രാമാ
യണം എന്നീ കൃതികളും, െചണ്ട, ഗീതം, െചറുനാരങ്ങ,
പപ്പടം, സങ്ഗീതം, പുതിയ പരിഷ്കാരം മുതലായ വിഷ
യങ്ങെളപ്പറ്റി മുമ്മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. രാജാക്കന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അടിയറെവച്ച
േശ്ലാകങ്ങൾക്കും മറ്റും സംഖ്യയില്ല. ഓണപ്പാട്ടു്, പരാശ
ക്തി ഇത്യാദി കൃതികൾ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലും എഴുതീ
ട്ടുണ്ടു്.

ഉദയാലങ്കാരം
ഉദയാലങ്കാരത്തിൽ പ്രതിപാദ്യെമെന്തന്നു മുൻ സൂചി
പ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഗതാനുഗതികന്യാേയന നായകനായ
ഉദയവർമ്മതമ്പുരാേനയും മറ്റും ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങ
ളിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ആ അലങ്കാരഗ്രന്ഥം അനൗചിത്യ
ജടിലമാണു്. പേക്ഷ അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങെള
ല്ലാെമാപ്പിച്ചു് ഒരു ശാസ്ത്രപുസ്തകം നിർമ്മിക്കണെമങ്കിൽ
അതല്ലാെത മാർഗ്ഗവുമില്ല. അതിൽ േശ്ലാകങ്ങെളല്ലാം
നമ്പിയാരുേടതു തെന്നയാണു്. മൂകാംബാേസ്താത്രത്തി
െല ചില പദ്യങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്.
എന്നാൽ ലക്ഷണവിവരണ വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിനു് ഉദയവർമ്മസദസ്സിെല മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാ
രുെട സാഹായമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കു
ന്നതിൽ അപാകമില്ല. നമ്പിയാർക്കു ശാസ്ത്ര വ്യുൽപ
ത്തി എത്രമാത്രമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ.
അേദ്ദഹംതെന്ന േഗാകർണ്ണപ്രാർത്ഥനയിൽ
“േഭഷായിരിക്കുെമാരു സംസ്കൃതമിങ്കിലീഷു-

ഭാഷാദിയിൽപ്പരിചയം കലരാതിവണ്ണം
േഭാഷാഗ്ര്യനാെയാരു വിേധന പിടിച്ചുേകറിബ്ഭാഷാകവിപ്രവരനായിവനത്ര േപാേര?”

എന്നു് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഉദയാലങ്കാരത്തിെല രസപ്ര
കരണവും മറ്റും വായിച്ചാൽ അേദ്ദഹം ഒരു വലിയ ആല
ങ്കാരികനായിരുന്നു എേന്ന േതാന്നുകയുള്ളു. കവി പ്രതാ
പരുദ്രീയെത്ത അവലംബിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതിനു് അടി
മെപ്പട്ടിട്ടില്ല. കാരികകളും ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രാേയണ
മേനാഹരങ്ങളാണു്. നാടകപ്രകരണം സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല;
അർത്ഥാലങ്കാരപ്രക
രണം പൂർത്തിയാക്കിേയാ എന്നു സംശയവുമുണ്ടു്. താ
െഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി
െല ൈശലി ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.
“മല്ലിട്ടാേദ്ദവേലാകപ്രഭെയാടു െപാരുതും
മഞ്ചമേധ്യ കേപാത-

ക്കല്ലിേന്മൽേചർന്നു പൂവൻ പിടയുെട മൃദുവാം
േമനി ചുംബിച്ചിരിേക്ക
അല്ലിത്താരമ്പനമ്പും രസെമാടു വിലസും
കൂജിതംെകാണ്ടു തമ്മിൽ
ത്തല്ലിക്കും പ്രാക്കെളക്കണ്ടുദയനൃപതിതാൻ
െതല്ലുേനാക്കിച്ചിരിച്ചൂ”.
“േരേര! സാമൂരി! യേങ്ങെക്കാരു മദമതിയാ-

യുണ്ടു പേണ്ടയതേല്ല
േനേര േകാരപ്പുഴയ്ക്കിപ്പുറമിഹ വരുവാനന്തകാസ്യത്തിെലത്തി?
തീേരേക്കട്ടീലെയേന്നാ െകാടിയ രിപുമഹാഭൂതസംഹാരിയായിേപ്പേരന്തും നാമസപ്താക്ഷരിയുദയനരാധീശെനന്നുള്ള മന്ത്രം?”
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18 ചക്കീചങ്കരം നാടകം
അന്തവും ചന്തവുമില്ലാെത അേനകം ഭാഷാനാടകങ്ങൾ
േകരളത്തിൽ എങ്ങും തലെപാക്കിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ആ ദുഷിച്ച സാഹിത്യത്തിനു് അവസാനമുണ്ടാക്കുന്ന
തിനുേവണ്ടി കവി രചിച്ചതാണു് ചക്കീചങ്കരം. പുളിച്ചി
േങ്ങാത്ത് അമ്മുണ്ണിയമ്മ എന്ന േപരിൽ കവി അതു്
1069 കന്നിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പി.രാമക്കുറുപ്പു് അേത
ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ചക്കീചങ്കുരെത്ത െതക്ക
െനന്നും ഇതിെന വടക്കെനന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. നമ്പി
യാരുെട നാടകത്തിെല നായിക ചക്കിയും നായകൻ
ചങ്കരച്ചാരുമാണു്. ഇണ്ഠിണ്ഠീംനായ്ക്കരബ്ഭൻ പ്രതിനായ
കനും. ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.
“ചക്കിെപ്പേണ്ണ! ചടുലനയേന! ചത്തു ഞാെനന്നിവണ്ണം
ദുഃഖിെക്കാേല്ല! ചതിയരുെടയച്ചപ്പടാച്ചിക്കു െചറ്റും
തർക്കംവച്ചും തകൃതി പറകിൽതാമസിക്കാെതകണ്ടാ-

ത്തക്കംേനാക്കി പ്രിയതമെയ ഞാൻ േവൾക്കുവൻ
േകൾക്കബാേല!”

ഇതിൽ അവതാരികയുെട തലെക്കട്ടു് ‘ഒരു െപാടിക്ക
യ്യ്’ എന്നാണു്, അതിൽനിന്നുതെന്ന നമ്പിയാരുെട നർ
േമ്മാക്തി കിർമ്മീരിതമായ ഗദ്യൈശലിയുെട സ്വഭാവം
കാണിക്കാൻ കുേറ വാക്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതു് അനുചി
തമായിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ.
“ചക്കീചങ്കരം എന്ന ഈ നാടകം ഉണ്ടാക്കണെമന്നു
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടതാണു്.
ചക്കി=ശക്തി, ചങ്കരൻ=ശങ്കരൻ എന്നാണു് ഇതിെന്റ
ധാതു. “ശിവശ്ശക്ത്യാ യുേക്താ’ എന്നുമുണ്ടേല്ലാ. ഇതു്

ഒന്നാമതു ഞാൻ ഒേര ഇരുത്തത്തിൽ എഴുതിയതല്ലാ
െത രണ്ടാമതു ഒന്നു വായിച്ചുേനാക്കുകകൂടി െചയ്തിട്ടില്ല.
എന്നല്ല ആ സമയം മറ്റു പല േജാലികളുമുണ്ടായിരുന്നു.
കാവ്യേദാഷങ്ങൾക്കും കാവ്യഗുണങ്ങൾക്കും ഉദാഹരി
ക്കാവുന്ന നിലയിൽ ഇതിലുള്ള കവിതയുെട സ്ഥിതി
വായനക്കാർ തെന്ന അവിടവിെട കണ്ടുപിടിച്ചുെകാ
േള്ളണ്ടതാണു്. നാടകലക്ഷണപരിപൂർത്തിക്കായി
ഞാൻ കഴിയുേമ്പാെല ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ശാകുന്തേള
ചതുർേത്ഥാങ്കഃ’ എന്ന പ്രമാണപ്രകാരമാണു് നാലങ്ക
മായി വിഭജിച്ചതു്. നൂറു േശ്ലാകം കണക്കാെയങ്കിേല
മതിയായുള്ളുെവന്നുവച്ചു് അങ്ങെന തെന്ന ആക്കീട്ടുമു
ണ്ടു്. ഒരങ്കത്തിൽ രങ്ഗവിഭാഗം െചയ്തതു് ആ വക
ക്കാർക്കു രസിപ്പാൻേവണ്ടിമാത്രമാണു്. ആ പത്തു പന്ത്ര
ണ്ടു േശ്ലാകം അരങ്ങത്തുവച്ചു് ഒരാെളെക്കാണ്ടു െചാല്ലി
േക്കെണ്ടന്നുവച്ചു് ആ ഭാഗം അണിയറയ്ക്കു നീക്കിയിരി
ക്കുന്നു. എന്നാൽ പലർക്കുംകൂടി െചാല്ലാമേല്ലാ. പ്രഭാ
തം, സന്ധ്യ, മധ്യാഹ്നം ഇെതാെക്കയും രണ്ടാമെത്ത
അങ്കത്തിെന്റ അവസാനം ഒന്നായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അവിടവിെട േചർത്തിട്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും മറ്റും കണ്ടു
തെന്ന അറിേയണ്ടതാണു്. ഇതിനു് ഒരു ശുദ്ധപത്രം
േചർത്താേലാ എന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ വിചാരിച്ചി
രുന്നു. പേക്ഷ അതു വായനക്കാർതെന്ന െചയ്േതാേട്ട
എന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. കഠിനപദങ്ങൾക്കു
ശരിയായി ഒരു വ്യാഖ്യാനവും െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. െപാന്നു
ണ്ണിത്തമ്പാൻ, ശങ്കരവാര്യർ, ഇട്യാർശേമേനാൻ മുത
ലായവരുെട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്ഥലചുരുക്കത്താൽ
നിർത്തിെവച്ചിരിക്കയാണു്”.
വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഏഴു പദങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. “താ
ങ്ങീടെട്ട-ഈകാരാന്തസ്ത്രീലിങ്ഗം സപ്തേമ്യകവചനം.
ഇരിക്ണു-ഇല്ലാത്ത നിഘണ്ടുവിെല 105-ാം ഭാഗം േനാ
ക്കുക. ഒേക്കനും-സർേവഷാം; (For all)” ഇതാണു് അതി
െന്റ മാതൃക.
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19 ഇന്ദുേലഖാനാടകം
ഇതും നാടകകൃത്തുകേളയും േനാവെലഴുത്തുകാേരയും
പരിഹസിക്കുവാൻേവണ്ടി 1071-ൽ എഴുതിയ ഒരു കൃതി
യാണു്. ഇതിൽ പ്രസ്താവന മാത്രേമയുള്ളു. കവിയുെട
െപാണ്ണത്തം വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകമാണു് ചുവേട
േചർക്കുന്നതു്.
“െചറുപ്രായം പാർത്താൽ കവിത
രസികൻഭാഷയിലേഹാ!
ചുറുേക്കറുംേപാലും; പരമസരസൻ, പണ്ഡിതവരൻ,

പരെക്കെക്കാണ്ടാടും ജനത ബഹുമാനിച്ച പുരുഷൻ,
പരിഷ്ക്കാരക്കാരൻ, പലപല ഗുണം േചർെന്നാരു
മഹാൻ”.

താെഴക്കാണുന്നതു ഭാരതവാക്യമാണു്.
“നല്ലനല്ല ഗുണമുള്ള സൽക്കഥ വളച്ചുെകട്ടി വഷളാക്കിയും

നല്ല നാടകമെതന്നുവച്ചു ചില ബുക്കടിച്ചതു പരത്തിയും
െസാല്ലയാക്കി മരുവുന്ന േയാഗ്യെര ഹസിച്ചിടെട്ട
യുവതീജനം
നല്ലവണ്ണവുമുളുേപ്പാരല്പമുളവായിടെട്ടയിനി േമൽക്കുേമൽ”.
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20 കല്യാണീകല്യാണം
നമ്പിയാരുെട സകല കൃതികളിലുംവച്ച് ഉത്തമമായി
എനിക്ക് അനുഭവെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു് ഈ കാവ്യമാണു്. 1092ൽ ചേന്ദ്രാത്തു കുഞ്ഞിക്കമ്മാരൻ നമ്പിയാരുെട അേപ
ക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ച പ്രസ്തുതകൃതി വടേക്ക മലബാറി
െല നായർകുടുംബങ്ങളിൽ അക്കാലത്തു നടപ്പിലിരു
ന്ന താലിെകട്ടുകല്യാണത്തിെന്റ അർത്ഥശൂന്യതെയ
വിശദീകരിക്കുന്നതിനും അതിെന്റ കാേലാചിതമായ
പരിഷ്കാരത്തിനു് അനുവാചകന്മാെര േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതി
ന്നും പ്രേയാജകീഭവിച്ചു. ഏതു ഭാഷാകവിയുെട എത്ര
അധുരമായ കാവ്യേത്താടും കിടനില്ക്കുന്നതുേവണ്ട ഗു
ണപൗഷ്കല്യം അതിനുണ്ടു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ എടുത്തു
കാണിക്കാം.
“പവിഴനിറെമഴുന്ന ചുണ്ടുേമാമൽ-

ക്കവിളിണയും െതളിവുള്ള െകാച്ചുപല്ലും
അവികലമൃദുമന്ദഹാസവായ്പും
ഭൂവി സകലർക്കുമമന്ദേമാദേമകും.
െതളിവു വളെരയുള്ള കണ്ണിേലാമൽക്കളികൾ നിറഞ്ഞ വിലാസഭംഗി കണ്ടാൽ
നളിനമിഴിെയെയാെന്നടുത്തു ലാളിച്ചളികമതിങ്കെലാരുമ്മ വയ്ക്കുമാരും”.
“െനറ്റിത്തടത്തിെലാരു നീലിമയുള്ള െപാട്ടു

പറ്റിച്ചു കെണ്ണഴുതിയമ്മിണി നന്മ േചർത്തു
ചുറ്റിത്തിരിപ്പതിനു ശക്തിെയഴും കടാക്ഷം
െചറ്റിത്തിരിക്കവളിൽ വന്നു മയങ്ങി നിന്നു”.

ഇതരകവികൾ
മറ്റു കൃതികെളപ്പറ്റി വിസ്തരിക്കുവാൻ സ്ഥലം അനുവദി
ക്കുന്നില്ല. മഹാഭാരതകഥെയ ഒരു സിവിൽേക്കസ്സിെന്റ
സമ്പ്രദായത്തിൽ ചുരുക്കി എഴുതീട്ടുള്ളതാണു് ‘ഭാരതവ്യ
വഹാരം’. മലബാറിെല മുൻസിഫന്മാെര മഹാഭാരത
ത്തിെല പാത്രങ്ങളായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു െചറിയ കാ
വ്യമാണു് മുൻസിഫുഭാരതം. മുല്ലൂർ പത്മനാഭപ്പണിക്കരു
െട കവിരാമായണത്തിൽ വിപ്രതിപത്തിേതാന്നി അതി
െന്റ പരിഷ്കരണത്തിനാണു് നമ്പിയാർ തെന്റ കവി
രാമായണത്തിൽ ഉേദ്ദശിച്ചതു്. അതു കവിഭാരതെത്ത
ക്കാൾ സംക്ഷിപ്തമാണു്. ഉേദ്ദശം ഫലിച്ചിട്ടുമില്ല. പുന്ന
േശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മ ഒരിക്കൽ നമ്പിയാരുെട
നിമിഷകവിത കാണണെമന്നും കഥ തപതീസംവരണ
മാകേട്ട എന്നും പറഞ്ഞേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് ആ കഥെയ
വിഷയീകരിച്ചു് നമ്പിയാർ അറുപതു േശ്ലാകങ്ങൾ രണ്ടു
മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുതി. ആ േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒന്നാ
ണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്.
“നീലക്കാർേമഘമമ്പും തലമുടി നിടിലെപ്പാട്ടു രൂക്ഷം കടാക്ഷം
ബാലേപ്പാർെകാങ്ക ബിംബാധരമധുരവിലാസങ്ങളും െമയ്ത്തിളപ്പും
േചേലലും േചലെയന്നീവക നരപതി കണ്ടിട്ടു മിണ്ടാെതേയറ്റം
മാേലാകം മാരബാണപ്പുതുമയുെട പുരാണങ്ങൾ വാഴ്ത്തിസ്തുതിച്ചു”.

പരാശക്തി
പരാശക്തിയുെട മഹിമെയ വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ പാട്ടിനു
പ്രേത്യകെമാരു മാധുര്യമുണ്ടു്.
“ഒന്നും തിരിയുന്നതില്ല പുന-െരാന്നുമറിയാവതല്ല
എന്നും പറയാവതല്ല പുന-െരന്നുള്ളിലുണ്ടതു െചാല്ലാം.
ആദ്യന്തെമന്നുള്ളതില്ല പിെന്ന-േച്ചാദ്യത്തിനും വകയില്ല
ഏെതാെന്നാരാൾക്കുമറിയാ ഇതു-

യാെതാന്നുെകാണ്ടുമറിയാ
അങ്ങെനയുെള്ളാരു നിെന്നയിവ-െനങ്ങെന കാണുന്നു
പിെന്ന?”

ഇത്തരത്തിലാണു് ആ െചറിയ താരാട്ടിെന്റ രീതി.

ചില മുക്തകങ്ങൾ
1. ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് അടിവറവച്ചതു്.
“ആമൂലധ്വംസനത്തിന്നുഴറിയധികമായ്
ടിപ്പു തട്ടിപ്പു കാട്ടി-

സ്സാമൂരിപ്പാടുമുൻപായ് പലരുമിഹ കലാപത്തിലാപത്തിലായി
ശ്രീമൂലേക്ഷാണിപാേലശ്വര! സകലനരാധീശ! വഞ്ചീശവംശരീമൂലം രക്ഷ കിട്ടീ പരമിതു മലബാർജില്ലതൻ നല്ല കാലം”.
2. കടത്തനാട്ടു േകാവിലകത്തു് ഒരിക്കൽ കവിക്കു
പക്കേച്ചാറു െകാടുത്തതിെനപ്പറ്റി പരാതി:
“അച്ഛൻതമ്പായി മുന്നം നിജഗണിതവഴിക്കാക്കുവാൻ േനാക്കിെയെന്നത്തുച്ഛൻ ഞാനന്നമാന്തിച്ചതിെലാരു കഴി-

വുണ്ടായതില്ലായതാെട്ട
അച്ഛന്നം പാചകന്മാരുെടെയാരു കൃപയാലിന്നു പഞ്ചാംഗഭാഗം
സ്വച്ഛന്ദം ഞാൻ ഗ്രഹിേച്ചൻ നരവര! കളിയല്ലഞ്ചിെലാന്നഞ്ചെലേന്യ”.

3. െചണ്ടെയപ്പറ്റി:
“അയ്യേയ്യാ! രണ്ടുപാടും പ്രഹരമനുദിനം
േകാലുെകാെണ്ടത്രെകാള്ളും?
നിയ്യേപ്പാെളാച്ച മൂപ്പിച്ചഹഹ! കരകിലും

നീ കലാശിക്കുേവാളം
െതയ്യാറാേയ്ക്കട്ടു മന്ദസ്മിതെമാടു തലെകാണ്ടാട്ടിേയറ്റം രസിക്കുന്നിയ്യാൾക്കാർെക്കന്തു ദണ്ഡം? ശിവ ശിവ! ദയതിപ്പാരിലിന്നാരു കണ്ടു?”

ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ സർേവാപരി വാസനയുെട
തള്ളിച്ചെകാണ്ടുമാത്രം ഉയർന്ന േകരളീയകവികളിൽ
െക.സി.നാരായണൻനമ്പിയാെര പ്രഥമഗണനീയനാ
യി കരുേതണ്ടതാണു്. അേദ്ദഹം താനുണ്ടാക്കണെമന്നു
സങ്കല്പിച്ച ഒരു കിളിപ്പാട്ടിെന്റ ഗണപതിയിൽ സരസ്വ
തിേയാടു്
“താണിട്ടിരുന്നു നയേത്താടുമക്കടി-

ഞ്ഞാണിട്ടിളക്കിെത്തളിക്കും ദശാന്തേര
േപാണിക്കുതിരകേളാടും കണക്കിേന
വാണിെക്കാഴുക്കും വരുേത്തണമീശ്വരീ!”

എന്നു െചയ്തിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ േദവി തികച്ചും
സഫലീകരിച്ചതായി ഭാവുകന്മാർക്കു േബാധ്യമാകാെത
യിരിക്കയില്ല.
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21 കടത്തനാട്ടു കൃഷ്ണവാരിയർ
(1043–1111)

ജീവിതചരിത്രം
കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആസ്ഥാനകവി
കളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന കടത്തനാട്ടു കൃഷ്ണവാരി
യെരപ്പറ്റിയാണു് ഇനി പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതു്. കൃഷ്ണവാരി
യർ കടത്തനാട്ടു േലാകമലയാർകാവിനു സമീപം കീ
ഴൂർേദശത്തു േകാളിേയാട്ടുവാരിയത്തിൽ പാർവതിവാര
സ്യാരുേടയും താഴത്തുമഠത്തി ചക്രപാണിവാരിയരുേട
യും പുത്രനായി 1043-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 16-ാം൹
ജനിച്ചു. ചക്രപണിവാരിയർ ഒരു ഉറച്ച സംസ്കൃതപണ്ഡി
തനും ൈവദ്യത്തിലും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും നിഷ്ണാതനു
മായിരുന്നു. 1094-ൽ മരിച്ച കടത്തനാട്ടു വലിയ രാജാ
വിെന്റ ഗുരുവുംകൂടിയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ദ്വാരകാപ്രേവ
ശം എെന്നാരാട്ടക്കഥ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െക. സി.
നാരായൻനമ്പിയാർ അേദ്ദഹത്തിനു തെന്റ കവിരാമാ
യണത്തിൽ സുമന്ത്രസ്ഥാനം നല്കിക്കാണുന്നു. അേദ്ദ
ഹം കടത്തനാട്ടു േകാവിലകെത്ത കാര്യസ്ഥനും കൂടി
യായിരുന്നതിനാൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസംകഴിഞ്ഞ
തിനുേമൽ കൃഷ്ണവാരിയർ പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ
അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി േകാവിലകത്തു താമസിച്ചുതുടങ്ങി.
അച്ഛനിൽനിന്നും അവിടെത്ത ഇതരപണ്ഡിതന്മാരിൽ
നിന്നും സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചു് ആ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം
സമ്പാദിച്ചു. ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ഒരു പ്രധാനാശ്രി
തനായി വിനീതനും വിദ്യാസമ്പന്നനുമായ ആ യുവക
വി പരിണമിച്ചതു് ആശ്ചര്യമല്ലേല്ലാ. 1072-ൽ ആ തമ്പു
രാെന്റ മുക്തിയാർ കാര്യസ്ഥനായി പുറേമരിേക്കാവില
കത്തു പാർപ്പുറപ്പിച്ചു. കാവ്യരചനയും കാവ്യാധ്യാപന
വുമായിരുന്നു മുഖ്യദിനകൃത്യങ്ങൾ. കവേനാദയത്തിെന്റ
പ്രസാധനഭാരം അേദ്ദഹമാണു് വഹിച്ചതു്. കടത്തനാട്ടു്
ഏ.െക.ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാെന അേദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. 1094-ൽ അന്തനാട്ടു വലിയതമ്പുരാെന്റ അമ്മയു
െട മാസമടിയന്തിരെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് ഒരു പ്രബന്ധെമ
ഴുതി അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു വീരശൃംഖല സമ്മാനമായി
വാങ്ങി. 1111-ൽ േമടമാസം 24-ാം൹ മരിച്ചു. തുണ്ടിയിൽ
ഇട്ടിച്ചിരി എന്നുകൂടി േപരുള്ള പാപ്പിവാരസ്യാരായിരു
ന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നി.

കൃതികൾ
കൃഷ്ണവാരിയർ സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും സമർത്ഥമാ
യി സാഹിത്യേസവനം െചയ്തിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ,
മദിരാശിയിൽവച്ചു തീെപ്പട്ട െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാ
ജാവിെന്റ സിംഹാസനാേരാഹണെത്ത അധികരിച്ചു്
(1) ശ്രീരാമവർമ്മമഹാരാജാഭിേഷകം എന്ന േപരിൽ
ഒരു കാവ്യം നാലു സർഗ്ഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (2) ഭാ
ഷയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനകൃതി ഭാഷാരാമായ
ണചമ്പുവാണു്. അതിനുപുറെമ, (3) സീമന്തിനീചരിതം
കാവ്യം, (4) െചാവ്വരവച്ചു തീെപ്പട്ട െകാച്ചി രാമവർമ്മമ
ഹാരാജാവിെന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തിെയ വിഷയീകരിച്ചു്
1097-ൽ രചിച്ച ഷഷ്ടിപൂർത്തി കാവ്യം എന്നീ കൃതികളും
അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. (5) ഭക്തിസംവർദ്ധനശതക
ത്തിേന്റയും (6) േകാടിവിരഹത്തിെന്റയും തർജ്ജമകൾ
കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
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22 ഭാഷാരാമായണചമ്പു
രാമായണചമ്പുവും േകാടിവിരഹവും സീമന്തിനീചരിത
വും ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞ
യനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ച കൃതികളാണു്. അവ കവേനാ
ദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േഭാജരാജാവിെന്റ സുന്ദ
രകാണ്ഡാവസാനംവെരയുള്ള രാമായണചമ്പുവിെല
അഞ്ചുകാണ്ഡങ്ങളും ലക്ഷ്മണകവിയുെട യുദ്ധകാണ്ഡ
വും കവി തർജ്ജമെചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ആ കൃതിയു
െട അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“ശ്രീമത്താം േഭാജകാവ്യം ശുചി, രഘുപതിതൻ
സച്ചരിത്രം വിചിത്രം,
േസാമശ്രീകീർത്തി േചർേന്നാരുദയയുവനൃപാ-

ലാജ്ഞയാലജ്ഞനാം ഞാൻ
ഈമട്ടിൽേക്കരളീയർെക്കാരുവിധമുപകാരത്തിെനേത്തണെമന്നുൾക്കാമത്താൽ ഭാഷയാക്കീ; കുശലമരുളണം
രാമനും സീതതാനും”.

എത്ര മേനാഹരമാണു് ഈ കൃതി എന്നു പറഞ്ഞറി
യിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. പില്ക്കാലത്തു ചുനക്കര
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർ ഭാരതചമ്പു തർജ്ജമെചയ്യുന്നതിനു
മാർഗ്ഗദർശകമായിത്തീർന്ന ഒരു വാങ്മയമാണു് അതു്
എന്നുകൂടി പറഞ്ഞറിയിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
പകർത്തിക്കാണിക്കാം.
“ഏണീജാലഗളം കുടിക്കുമളവിൽെപ്പാട്ടുന്ന നാനാസിരാേശ്രണീനിർഗ്ഗതേശാണിതാരുണമുഖം േചരുന്ന
െചന്നായ്ക്കുലം
വാണീടും വനസീംനി മൽപ്രിയതേമ! െനേന്മനിതൻ
മാർദ്ദവം
താണീടും മൃദുേമനിെയങ്ങെന വലയ്ക്കുേമ്പാൾ സഹിക്കുന്നു
ഞാൻ?”
“പാരാേത ഭൂരിജന്മാർജ്ജിതസുകൃതവശാൽ
ദൃശ്യനാം രാമെനത്തന്നാരാൽക്കണ്ടും ജനിത്രീവരയുഗളവശാ-

ലാത്തയാം വൃത്തി േകട്ടും
സാരാത്മാവാം നിഷാദപ്രഭുവിനു െപരുതാം
ൈശത്യവും ചൂടുേമന്തും
ധാരാളം ഹർഷേശാേകാദിതനയനജലംെകാണ്ടു വസ്ത്രം നനഞ്ഞു”.

“േദവന്മാരും മനുജന്മാരും വാഴ്ത്തുമസ്ത്രങ്ങൾെകാണ്ടും

േദ്യാവും ഭൂവും വിരവിലണയും വിക്രമപ്രൗഢിെകാണ്ടും
നീക്കിക്കൂടാെതാരു ജര മദംഗത്തിെലത്തിപ്പിടിച്ചു
പാർക്കിൽപ്ഫുല്ലാംബുജതതിയിലാ
െവണ്ണിലാെവന്നേപാേല”.
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23 സീമന്തിനീചരിതം
സീമന്തിനീചരിതവും നല്ല ഒരു കാവ്യമാണു്. അതിലുള്ള
വയാണു് അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ.
“േസാമേലഖാകലാപെന്റ വാമഭാഗമഹർന്നിശം
േകാമളാഭെമനിേക്കറ്റം കാമലാഭം തേരണേമ”.
“വാടീരസാലാഗതവായൂസംഗാ-

ലാടീ രസാലാശു ലതാവധൂടി
പാടീ രസാലാശ്രിതേകാകിലാളി
പാടീ രസാലംബിവിേയാഗിപാളി”.
“പ്രിയെനക്കുലെചയ്ത വൻനദീ-

സൂയമൻേപാടടർെചയ്തടക്കുവാൻ
നയനാഞ്ജനേമാലുമശ്രുവാൽ
സ്വയമായന്നദിെയാന്നു തീർത്തുേവാ?”

അന്യകൃതികെളക്കുറിച്ചു വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.
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24 േകാളിേയാട്ടു മാധവവാരിയർ
േകാളിേയാട്ടു മാധവവാരിയർ കൃഷ്ണവാരിയരുെട േജ്യഷ്ഠ
നായിരുന്നു. 1030-ാമാണ്ടാണു് ജനനം. ഖാണ്ഡവദാഹ
െമന്ന േപരിൽ ഒരു കഥകളിയും, േദവീമാഹാത്മ്യം ഭാ
ഷാകാവ്യവും, പാർവതീസ്വയംവരം പതിെനട്ടുവൃത്തം
ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. ഒരു നല്ല ൈവ
ദ്യനായിരുന്നു.
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25 മീത്തലമഠം ശങ്കരവാരിയർ
(1015–1056)

കൃതികൾ
ഇേദ്ദഹം കടത്തനാട്ടു മീത്തലമഠത്തിൽ 1015-ാമാണ്ടു
ജനിച്ചു. കടത്തനാട്ടു് ആസ്ഥാനപ
ണ്ഡിതനായിരുന്ന ചിറ്റപ്പാശാസ്ത്രികളുെട അടുക്കൽ
തർക്കം നിഷ്കർചിച്ചു പഠിച്ചു. 1056 കർക്കടകമാസം
13-ാം൹ മരിച്ചു. (1) ഉദയചരിത്രം, (2) മഹാമൃത്യുഞ്ജയച
രിത്രം എന്നീ രണ്ടു സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളും, (3) േദവയാനീ
ചരിതം ആട്ടക്കഥയുമാണു് കൃതികൾ. ഉദയ ചരിത്രത്തി
െല നായകൻ 1056-ൽ തീെപ്പട്ട കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർ
മ്മത്തമ്പുരാനാണു്. അേധാലിഖിതമായ പദ്യം അതിൽ
നിന്നു പകർത്തുന്നു.
“കവിജനപദവീദുരാസേദയം

മമ ധിഷണാതിലഘീയസീ തഥാപി
തദനുപമഗുണൗഘനുന്നഭാവാദുദയചരിത്രമിദം ബ്രവീമി കാവ്യം”.

താെഴക്കാണുന്ന മുക്തകം കവി ആ തമ്പുരാനു സമർപ്പി
ച്ചതാണു്.
“പാണ്ഡിേത്യന ബൃഹസ്പേതസ്സുരതേരാർവിശ്രാണ

േനനാധുനാ
സൗഭാേഗ്യന മേനാഭവസ്യ ധനദസ്യാർേത്ഥന പൂർേണ്ണന
ച
ൈഭമിേശാണിഭൃേദാജസാ ച യശസാ നിർമ്മൂലയന്തം
സദാ
സമ്മാനം തരേണരജന്യധിപേത: കസ്ത്വാമതിക്രാമതി?”
“സമ്മാനം തരേണ” എന്ന പ്രാർത്ഥനകൂടി ഈ േശ്ലാക
ത്തിൽ സംക്രമിപ്പിട്ടുണ്ടു്.
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26 നീലഞ്േചരി ശങ്കരൻനായർ
(1050–1109)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ശങ്കരൻനായർ തലേശ്ശരിക്കു സമീപമുള്ള നാരങ്ങാപ്പു
റത്തു നീലഞ്േചരിവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മയുേടയും
വി. േഗാവിന്ദൻനായർ എന്ന മാന്യേന്റയും പുത്രനായി
1050-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ
തിനുേമൽ ചൂരലാട്ടുമഠത്തിൽ േഗാവിന്ദൻഗുരുക്കളുെട
കീഴിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ചില കാവ്യങ്ങളും നാടകങ്ങളും
പഠിച്ചു. ആ ഗുരുവിെന്റ േപരിൽ നമ്മുെട കവിക്കുണ്ടായി
രുന്ന ഭക്തിപ്രകർഷെത്ത
“േഗാവിന്ദാചാര്യകാരുണ്യധാരാപ്രക്ഷാളിതാത്മനാ
മയാ കൃതമിദം നിദ്രാഭംഗം േജജീയതാം പരം”

എന്നു നിദ്രാഭംഗത്തിലും
“ആവിധമനുകരിച്ചഭ്യസിപ്പിച്ച ഗുരു

േഗാവിന്ദപാദാംബുജമാശ്രയം വിേശഷിച്ചും”

എന്നു േകരളമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിലും അേദ്ദഹം േര
ഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. സാഹിത്യത്തിെലന്നേപാെലതെന്ന
സംഗീതത്തിലും ശങ്കരൻനായർക്കു വാസനയുണ്ടായിരു
ന്നു. കുേറക്കാലം കുഞ്ഞിരാമൻനായർ എന്ന സംഗീത
ജ്ഞെന്റ അടുക്കൽ ഫിഡിൽവായന അഭ്യസിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം
വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പു
രാെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച സാേരാദയം മാ
സികയുെട പ്രസാധകനായി. പിന്നീടു കല്ലാട്ടു രാഘ
വെന്റ പ്രസ്സുമാേനജരായി േകാഴിേക്കാട്ടു താമസം തു
ടങ്ങി.കുേറക്കാലം അങ്ങെന കഴിഞ്ഞു. അതിനുേമൽ
കല്ലാട്ടു രാഘവെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലും െക. സി. നാരാ
യണൻനമ്പിയാരുെട പ്രസാധകത്വത്തിലും തലേശ്ശ
രിയിൽനിന്നു പ്രചരിച്ച ഭാരതേകസരിപ്പത്രത്തിെന്റ
സഹപ്രവർത്തകനായി. 1079-ൽ േകാട്ടയം കിഴേക്ക
േക്കാവിലകത്തു വീരവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാേന്റയും മറ്റും
ആശ്രിതനായി ആ സ്ഥലേത്തക്കു േപായി. അവിെടനി
ന്നു 1082-ൽ ആ തമ്പുരാൻ പുറെപ്പടുവിച്ച സുജനവിേനാ
ദിനി എന്ന മാസികയുെട ആധിപത്യം സമർത്ഥമായി
വഹിച്ചു. സുജനവിേനാദിനി മാർഗ്ഗമായാണു് ശങ്കരൻ
നായരുെട യശസ്സുയർന്നതു്. കൂത്തുപറമ്പിൽ േമരിെമ
േമ്മാറിയൽ പ്രസ്സ് എന്ന േപരിൽ ആ തമ്പുരാൻ സ്ഥാ
പിച്ച മുദ്രാലയത്തിെന്റ മാേനജരും നായർതെന്നയായി
രുന്നു. അതിനുമുൻപുതെന്ന നാടകഭ്രമം അേദ്ദഹെത്ത
ബാധിച്ചു. 1079-ൽ മമ്പ്രം എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു നാട
കേയാഗം സ്വരൂപിച്ചു് അതിെല അംഗങ്ങൾക്കു കളി
ക്കുവാൻ രാഘവമാധവം എെന്നാരു സംഗീതനാടകം
എഴുതിെക്കാടുത്തു. അേദ്ദഹം ഒന്നാമതായി അച്ചടിച്ച
വാസന്തികാപരിണയം എന്ന സംഗീതനാടകം 1086ൽ സുജനവിേനാദിനിയിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ആ മാസിക സ്വല്പകാലേമ പ്രചരിച്ചുള്ളു. പിന്നീടും വള
െരക്കാലം േകാട്ടയം േകാവിലകം മാേനജരായി േജാ
ലിേനാക്കി. ആയിടയ്ക്കു നവേകരളം എന്ന പത്രത്തിെന്റ
ആധിപത്യവും വഹിക്കുകയുണ്ടായി. സമുദായദീപിക
എെന്നാരു പത്രവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസാധകത്വ
ത്തിൽ പുറെപ്പടുവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. 1105-ാമാണ്ടു
ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യംനിമിത്തം സകല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു. 1109-ാമാണ്ടു മീനമാസം 23-ാം൹ മരി
ച്ചു. മരിക്കുന്നതിനുമുൻപു ഭാഗിേനയനായ നാരായണൻ
നായെര വിളിച്ചു താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം ഒസ്യെത്ത
ന്ന രീതിയിൽ െചാല്ലിെക്കാടുത്തു.
“സാഹിത്യക്കൃഷിയിൽപ്പഴുത്തു വിളവായ്

െക്കായ്തിട്ടതിെല്ലങ്കിലും
തൂറ്റിപ്പാറ്റിയളന്നു േനാക്കുക; കുേചേലാപായനപ്രായമായ്
ഉണ്ടാം വല്ലതു;മില്ല മറ്റു ധനഭൂസ്വത്തുക്കളിക്കാണ്മവെയ്ക്കല്ലാം നീയധികാരിതെന്ന; ശരിയായ്
ൈക്കകാര്യെമാപ്പിച്ചു ഞാൻ”.

കൃതികൾ
ശങ്കരൻനായരുെട കൃതികളിൽ, ഭൂരിഭാഗവും സങ്ഗീത
നാടകങ്ങളാണു്. ഭാഷയിൽ ആ മാതിരി നാടകങ്ങൾ
ആദ്യമായി രചിച്ച തൃശ്ശൂർ രാമഞ്ചിറമഠത്തിൽ ടി. സി.
അച്യുതേമേനാെനപ്പറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കാം. ഉത്ത
രേകരളത്തിെല എണ്ണെപ്പേടണ്ട ഒരു സങ്ഗീതനാടക
കാരനായിരുന്നു ശങ്കരൻനായർ. (1) രാഘവമാധവം,
(2) പാലാഴിമഥനം, (3) സുഭദ്രാഹരണം, (4) ദൂതേഗാ
പാലം, (5) വാസന്തികാപരിണയം, (6) സീതാപഹര
ണം, (7) ഉഷാനിരുദ്ധം, (8) ദമയന്തീസ്വയംവരം, (9) ജീ
വകാരുണ്യം എന്നീ സങ്ഗീതനാടകങ്ങൾ അേദ്ദഹം
ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. (10) സതിതാര, (11) നിദ്രാഭങ്ഗം ഇങ്ങ
െന രണ്ടു് ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും, (12) രാമഗീതയും, (13)
േകരളമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടും ചില തുള്ളലുകളും മറ്റും
കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. അവ
യ്െക്കാന്നും പറയത്തക്ക പ്രചാരമില്ല. നിദ്രാഭങ്ഗം
കുംഭകർണ്ണെന്റ പ്രേബാധനെത്ത വിഷയീകരിെച്ചഴുതീട്ടു
ള്ളതാണു്. േകരളമാഹാത്മ്യം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ജീവ
കാരുണ്യത്തിെല ഇതിവൃത്തം കുമാരനാശാെന്റ കരുണ
യിേലതു തെന്നയാണു്. ശങ്കരൻനായരുെട നാടകങ്ങൾ
പ്രാേയണ അഭിനയേയാഗ്യങ്ങളാണു്. വാസന്തികാപ
രിണയമാണു് അവയിൽ പരെക്ക അറിയെപ്പടുന്നതു്.
ഗാനങ്ങൾ സാമാേന്യന സരളങ്ങളാണു്.
“ഹന്ത! വിധിൈവഭവേമാ കിന്തു െചയ്വതേയ്യാ സ്വാമിൻ?
ബന്ധമില്ലിതിെനാന്നുേമ ബന്ധുവാരിെന്നനിക്കുള്ളു?
(ഹന്ത)

ന്യായമായ് നടേന്നാെരന്നിൽ മായമുെണ്ടേന്നാർത്തു
കഷ്ടം!
കായനാശം വരുത്തുന്നു േതായജാക്ഷ! രക്ഷിച്ചാലും.
(ഹന്ത)
നിശ്ചലാത്മാവായ് വിളങ്ങും സച്ചിദാനന്ദരൂപേന!
വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കിച്ചതി െപടുത്തിടാേമാ? (ഹന്ത)
സത്യെമെന്നാന്നുെണ്ടന്നാകിൽ നിത്യനിഷ്കളസ്വരൂപ!
കൃത്യമായതിൻഫലം നീ മിഥ്യയാകാേതകിേടണം. (ഹന്ത)”

ഈ പാട്ടു് അവയുെട ഒരു മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കാം.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
“നിശാചരാധീശനേശഷവിദ്യാ-

വിശാരദൻ രാവണനെന്നാരുനാൾ
പ്രശാന്തസുസ്േമരവിലാസരമ്യം
കൃശാങ്ഗിേയാെടങ്ഗിതേമവേമാതി”.
(അേശാകവനികയിെല സീത)
“ദണ്ഡം തീർെന്നാരുമട്ടു നല്ല നിലയിൽ
ക്കാൽവയ്ക്കുമൈക്കരളിെപ്പണ്ണേയ്യാ ചരടറ്റു തൻതല ചിര-

യ്ക്കാറായിരക്കാറുമായ്
കണ്ണുംെപാട്ടിയലംകൃതിെപ്പരുമേപായ്
തർക്കം കുതർക്കത്തിലായ്
തിണ്ണം വ്യാകരണം പഴിെച്ചാരു പഴമ്പാട്ടായിരിപ്പായി ഹാ!”
(എം.െക.േകാരപ്പൻഗുരുക്കളുെട മരണെത്തപ്പറ്റി)
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27 കുട്ടമത്തു് കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പ്
(988–1060)

കുടുംബം
ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തിൽെപ്പട്ട കാസർേകാഡ് താലൂ
ക്കിൽ മലയാളികളാണു് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും എന്നു
ള്ള വസ്തുത വായനക്കാർക്കു് അശ്രുതപൂർവമല്ലേല്ലാ.
അവിെട കുട്ടമത്തു് േദശത്തു കന്നിയൂർ എന്ന േപരിൽ
ഒരു സുപ്രസിദ്ധമായ നായർഗൃഹമുണ്ടു്. അവിെടയും
മലബാറിൽ കുറുമ്പ്രനാട്ടു താലൂക്കിൽ േകാവുക്കൽ കന്നി
യൂർ എന്ന ഗൃഹത്തിലുമായി ഉണിച്ചിക്കണ്ടക്കുറുപ്പു് എന്ന
ഒരു മാന്യപുരുഷൻ തെന്റ തറവാടു സ്ഥാപിച്ചു ഭാഗിേന
യന്മാർക്കു പ്രശസ്യമായ ധനസമ്പത്തിയും ൈവദൂഷ്യവി
ഭവവും നല്കി. ആ കുറുപ്പു് 1036-ാമാണ്ടു മകരമാസത്തി
െല കാർത്തികനാളിൽ അന്തരിച്ചു. കന്നിയൂർക്കുടുംബം
അേനകം പണ്ഡിതന്മാേരയും കവികെളയും ജനിപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. അവരിൽ ആദ്യെത്ത ആളാണു് കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗിേനയനായ െചറിയരാമക്കുറുപ്പി
െന േകരളത്തിെല പ്രഥമഗണനീയന്മാരായ കവികളു
െട കൂട്ടത്തിൽെപ്പടുത്തണം. ആ കവിയുെട അനുജൻ
കുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പു്, അവരുെട ഭാഗിേനയന്മാരായ കു
ഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പു്, േഗാവിന്ദക്കുറുപ്പു്, കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു്
ഇങ്ങെന ആറുസാഹിത്യകാരന്മാെരപ്പറ്റി നമുക്കു പ്രസ്താ
വിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അവരിൽ ‘മഹാകവി കുട്ടമത്തു്’ എന്ന
നാമാന്തരത്തിൽ സുവിദിതനായിരുന്ന കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കു
റുപ്പു് ഏറ്റവും മഹനീയനായ ഒരു ഭാഷാകവിയായിരു
ന്നു.

ജീവിതചരിത്രം
കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പു സദ്രത്നമാലാകർത്താവായ ശങ്കരവർ
മ്മത്തമ്പുരാേന്റയും കന്നിയൂർ ശ്രീേദവിെകട്ടിലമ്മയുേട
യും പുത്രനായി 988-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. പിതാവിെന്റ ൈവ
ദൂഷ്യം അനുവാചകന്മാർക്കു പരിചിതമാണേല്ലാ. മാതാ
വും ഒരു വിദുഷിയായിരുന്നു. ആ സുചരിത ഭർത്താവിനു്
ഒരവസരത്തിൽ അയച്ചതാണു് താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാ
കം.
“ശ്രീേദവിെയന്ന തരുണീമണി കെയ്യഴുത്തിെതൻജീവനാഥനറിേയണ്ടുമവസ്ഥെയന്നാൽ
“സേന്ദശപത്രമിതു കണ്ടുടേന വരാഞ്ഞാൽ
സേന്ദഹമില്ല, മരണം മമ വന്നുകൂടും”.

അച്ഛെനേപ്പാെല അേദ്ദഹവും യഥാകാലം ഒരു േജ്യാ
തിസൂന്ത്രജ്ഞനായി വികസിച്ചു. അച്ഛൻതെന്നയായിരു
ന്നു പ്രധാന ഗുരു. നമ്പിയാെരഴുത്തച്ഛൻ എന്ന മെറ്റാരു
പണ്ഡിതനും അേദ്ദഹെത്ത പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േജ്യാതിഷം
മുഴുവൻ അഭ്യസിച്ചതു പിതാവിേനാടുതെന്നയായിരുന്നു.
കമ്മാരെപ്പാതുവാൾ എന്ന സമകാലികനായ ഒരു ൈദ
വജ്ഞൻ
“തത്താദൃഗ്ഗുണരത്നപൂർണ്ണജലധി: കുഞ്ഞുണ്ണിനാേമാദഭൂൽ

പുേത്രാതീവ വിശിഷ്ടേഗാളഗണിതാദ്യാധാരഭൂർവിശ്രുതഃ
േകാലാധീശ്വരൈഭമിരാട് പ്രഭൃതിസന്മാൈന്യസ്സുസമ്മാനിതഃ
ശ്രീവിദ്യാചരണാബ്ജമത്തമധുപഃ
ശാന്താന്തരാത്മാത്മദൃക്”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹെത്ത പ്രശംസിച്ചുകാണുന്നു. േഗാള
ക്രിയ എന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ തന്ത്രം അക്കാലത്തു് നി
ശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതു കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറിപ്പിനുമാത്രമായിരു
ന്നു. ഹിംസകാര്യ പ്രഹൃഷ്ടഃ എന്ന കലിവാക്യത്താൽ സു
ചിതമായ 1060-മാണ്ടു േമടം 1-ാം൹ യായിരുന്നു കുഞ്ഞു
ണ്ണിക്കുറുപ്പിെന്റ സ്വർഗ്ഗതി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാവു്
1061-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ 95-ാമെത്ത വയസ്സിൽ
മരിച്ചു.

കൃതികൾ
കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പിെന്റ കൃതികെളല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലാ
ണു്. (1) േദവീമാഹാത്മ്യം, (2) കേപാതസേന്ദശം, (3)
വ്യാേസാൽപത്തി എന്നിവ ആ കൂട്ടത്തിൽെപ്പടുന്നു.
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28 േദവീമാഹാത്മ്യം
േദവീമാഹാത്മ്യത്തിെല ഉപാഖ്യാനെത്ത വിഷയീകരിച്ചു
െകാണ്ടു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആെക പന്ത്ര
ണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളും ഇരുപതു പദ്യങ്ങളുള്ള ഒന്നാം സർ
ഗ്ഗെമാഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള സർഗ്ഗങ്ങളിൽ സാമാേന്യന
പതിപ്പത്തു േശ്ലാകങ്ങളും ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. േകാലത്തു
നാട്ടു രാജകുടുംബത്തിെന്റ പരേദവതയായ മാടായിക്കു
ന്നിെല (തിരുവർകാടു്) ഭഗവതി (ഭദ്രകാളി)െയയാണു്
കവി േസ്താത്രംെചയ്യുന്നതു്. പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മിതി
സമാപ്തമായതു് 1121-ാംമാണ്ടു മിഥുനമാസം 13-ാം൹
യായിരുന്നു.
“കിഞ്ചിൽ കാലദിഗാദ്യേമയമുപേമാപാധ്യാദിഹീനം

പരം
സത്താമാത്രമതീന്ദ്രിയം ഭവതി യർ പൂർണ്ണം സുഖം
ശാശ്വതം
യച്ഛക്ത്യാ ബഹുധാതുവിശ്വപരിണാമേത്വന) ഭാേത്യവ തത്താവത്താം പ്രണേതാസ്മി ശംഭുമഹിഷി! ത്വാം േദവി!
മായാമയീം”

എന്നതാണു് പ്രഥമേശ്ലാകം. മെറ്റാരു േശ്ലാകംകൂടി പകർ
ത്താം.
“തിര്യഗ്ധൃത്വാഥ ശൂലം പൃഥുരുധിരസമാ-

േക്താഗ്രധാരം കരാഭ്യാം
പശ്ചാൽകൃൈത്വകപാദം കിമപി ച നമയിത്വാ തനും രക്തസിക്താം
സുംേഭ പ്രാണപ്രയാേണ ഭുവി ലുഠതി സേരാഷം സ്ഥിതാ ബദ്ധദൃഷ്ടി:
സാ മാം രുദ്രാണ്യവ ത്വം ത്രിദശമുനിഗൈണസ്സംഭ്രമാൽ സ്തുയമാനാ”.

കുറുപ്പു കളാർണ്ണവാദിതന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനായ
ഒരു ശ്രീവിേദ്യാപാസകനായിരുന്നു.
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29 കേപാതസേന്ദശം
ഇതിെല ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങേള കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ഒരു
േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“പദ്യാം സൂര്യാദരതരപുരസ്കാരമാന്യാം പ്രപദ്യ

ൈസ്വേരാൽപാതിന്യപി ഭവതി തദ്വാസവാേക്ഷപമൂേഹ;
േകാ വാ ഹർത്തും ഗരുഡവദസൗ യാതി പീയൂഷസാരം
വിേദ്വഷീ സ്യാദിഹ ഖലു ജേളാ യഃ പരൗന്നത്യേസർഷ്യ:”.
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30 വ്യാേസാൽപത്തിസംേക്ഷപം
ഇതിൽ 36 േശ്ലാകങ്ങേള അന്തർഭവിക്കുന്നുള്ളു. ഏറ്റവും
ലളിതമാണു് ൈശലി.
“നൗകാദണ്ഡം സുലളിതഗതം സംഭ്രമാന്മാർഗ്ഗയന്തീം

പാന്ഥാേലാലപ്രഹിതനയനാമാശ്ലഥന്നീവിേകശാം
നാഭീമൂേലാൽക്രമതനുതനൂല്ലക്ഷ്യേരാമാളിമുദ്യദ്വേക്ഷാജാമപ്യയമൃഷിരഭൂദ്വീക്ഷ്യ താം കാമതന്ത്രഃ”.
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31 ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകം
യമകകവനത്തിനു കന്നിയൂർ കുടുംബം വിേശചിച്ചു കീർ
ത്തിെപ്പട്ടതാെണന്നു് അനുവാചകന്മാർ ഇതിനുേമൽ
അറിയും. താെഴക്കാണുന്നതു കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പിെന്റ യമ
കങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
“െകാെടടാ വരം പറയാ-

ലളന്നു കളെവത്ര വാരം പറയാം?
വാശിയടക്കം േകാരാം
െനല്ലറയിൽനിന്നു പയ്യാടക്കം േകാരാ”.
‘പയ്യാടക്കം േകാരാ’െയന്നതു പാട്ടമളേക്കണ്ട കുടിയാ
െന്റ േപരാണു്.
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32 കുട്ടമത്തു െചറിയ രാമക്കുറുപ്പ്
(1022–1081)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പിെന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരിയായ ലക്ഷ്മിയ
മ്മയുേടയും പാച്ചഇല്ലത്തു
വിഷ്ണുനമ്പൂരിയുേടയും പുത്രനായി െചറിയ രാമക്കുറുപ്പ്
1022-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ചു. കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറു
പ്പുതെന്നയായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ. വ്യാകരണത്തിലും
നമ്മുെട കവി പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാ
ദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ
സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. മെറ്റാരമ്മാവനായിരുന്ന കൃഷ്ണക്കു
റുപ്പിെന്റ കീഴിൽ ൈവദ്യശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു് ഒരു ഉത്തമ
ഭിഷെക്കന്ന യശസ്സു േനടി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാ
രുെട കൂട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പും കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പും
ഉൾെപ്പടുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാരുെട േപരിൽ െചറിയ
രാമക്കുറുപ്പിനു് അപാരമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ‘േഗാ
വിന്ദേകളീ’ സംസ്കൃത േസ്താത്രത്തിൽ
“ലക്ഷ്മീർമ്മമാേനകഗുൈണവ മാതാ
വിഷ്ണു: പിതാ േവദവിദാം നിേഷവ്യ:

ആേസ്ത ച രക്ഷാം കൃപയാസ്യ ലക്ഷ്മീവിഷ്ണൂ ക്രിയാസ്താം ന കഥം സദാ േമ?”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ കവി അവെര വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.
കവിയുെട കാലഗതി 1081-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 21-ാം൹
യായിരുന്നു.

കൃതികൾ
രാമക്കുറുപ്പു സംസ്കൃതത്തിൽ (1) സുഭദ്രാഹരണംകാവ്യ
വും, (2) േഗാപാലേകളി, (3) േഗാവിന്ദശതകം എന്നീ പ്ര
ധാന േസ്താത്രങ്ങളും, ഇവ കൂടാെത (4) ആനന്ദജനനി,
സാരസ്വതം, ലക്ഷ്മീപ്രശസ്തി, ഗിരികന്യാഷ്ടകം, േദവീ
േസ്താത്രം, മഹാബലാഷ്ടകം, ശിവേസ്താത്രം, ധാന്വന്തരം,
മൃത്യുഞ്ജയമുകുന്ദ േസ്താത്രം എന്നിങ്ങെന പല ലഘുേസ്താ
ത്ര
ങ്ങളും, (5) രുൿമിണീ സ്വയംവരം, (6) സീതാസ്വയംവ
രം എന്നീ യമകകാവ്യങ്ങളും (7) സർവഗരളപ്രേമാചനം
എന്ന വിഷൈവദ്യഗ്രന്ഥവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േഗാവിന്ദശ
തകം 1055-ൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണു്. സർവഗരളപ്രേമാ
ചനം 12 അധ്യായങ്ങലടങ്ങിയ ഒരു ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥമാകു
ന്നു. ഭാഷയിൽ (8) േകശിവധം, (9) കംസവധം, (10)ശ്രീ
രാമാവതരം എന്നീ മൂന്നു് ആട്ടക്കഥകളും, (11) കൃഷ്ണാവ
താരം, (12) പൂതനാേമാക്ഷം, (13) അഹല്യാേമാക്ഷം
എന്നിങ്ങെന മൂന്നു് ഓട്ടൻതുള്ളലുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കു
ന്നു. ശ്രീരാമാവതാരമാണു് ഒടുവിലെത്ത കൃതി. അേദ്ദഹ
െത്ത കുഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പും ഉഷാനിരുദ്ധനാടകത്തിൽ
“ഭൂമിേക്ഷാഭഭയാലിളയ്ക്കുമുരഗസ്വാമിെക്കാഴിഞ്ഞന്യരാം

േകമന്മാർക്കു തലയ്ക്കണയ്െപാരു വചസ്സാമർത്ഥ്യേമറും
കൃതി

നാമം േകൾക്കുകിലും ഗദങ്ങളകലും ധീമാൻ
ഭിഷക്കർമ്മാൻ
രാമാഖ്യൻ കനിേയണെമന്നിലമിതേപ്രമാതുലൻ
മാതുലൻ”

എന്നു വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. രാമക്കുറുപ്പിെന്റ കൃതികൾ പ്രാ
േയണ യമകാലംകൃതങ്ങളും പാണ്ഡിത്യമണ്ഡിതങ്ങ
ളുമാണു്. പട്ടത്തു വാസുഭട്ടതിരിയുെട വാസനാൈവഭ
വം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിലും അമ്ലാനമായി പ്രകാ
ശിക്കുന്നു. ആ വാസനയുെട ബീജം മാതുലെന്റ േദവീ
മാഹാത്മ്യത്തിൽത്തെന്ന കാണ്മാനുണ്ടു്. ഭാരതത്തി
െല ഇതരേദശങ്ങെള അേപക്ഷിച്ചു േകരളം യമകക
വികൾക്കു കീർത്തിെപ്പട്ടതാണു്. ആ കവികളുെടയി
ടയിൽ അപശ്ചിമമായ ഒരു സ്ഥാനം രാമക്കുറുപ്പിനും
നല്േകണ്ടതാണു്. അേദ്ദഹമാണു് േകരളത്തിൽ അത്ത
രത്തിലുള്ള ഒടുവിലെത്ത സംസ്കൃതകവി. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കൃതികളിൽനിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്താം.

സുഭദ്രാഹരണം കാവ്യം
“നാനാർത്ഥജാലമിശ്രസ്യ സാധ്വ്യാ സാപി മഹീയസഃ
ജഗാേഹ രസനാതര്യാ പാരം വിദ്യാസരസ്വതഃ”.

േസ്താത്രങ്ങൾ
“ഹൃഷീേകശഃ േകശവ്രജകലിതപിഞ്േഛാ ഹൃദി സതാം

കൃതാവാേസാ വാേസാരുചിവിജിതവിദ്യുദ്ദിശതു േമ
പരാം ലക്ഷ്മീം ലക്ഷ്മീം ദധദുരസി വിശ്വാവനവിധൗ
സദാ േലാേലാ േലാേലാജ്ജ്വലദമലവിസ്തീർണ്ണനയനഃ”.
(േഗാവിന്ദശതകം)

ശബ്ദചിത്രജടിലങ്ങളാണു് േഗാവിന്ദശതകത്തിെല
പല േശ്ലാകങ്ങളും. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ
പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളുെട േപരുകളും ശ്ലിഷ്ടരൂപത്തിൽ
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
“യദ്വക്ത്രം ചന്ദ്രഭം േയാ ധൃതമകരമണീ-

കുണ്ഡേലാ േയാതിേഗാമാം
ശാർങ്ഗം ചാപം ദധേദ്യാ മിളദളിവനമാേലാജഹര്യാശ്രിേതാ യഃ
േയാ േദേവാങ്ഗശ്രിയാപ്േതാ ഝഷദൃഗളിതുലാം
രാധിേകാേരാജകുംഭാേശ്ലഷീ യസ്സ്യാന്മുേദ േവാ ബുധശരണപദേസ്സാഖിലേക്ഷമരാശിഃ”.
(േഗാവിന്ദശതകം)
“സുധാധാരാധാമ്നി സ്ഥിതവതി! സഹസ്രച്ഛദധേര
ഷഡാധാരാണാമപ്യുപരി പരിദീപ്േത സരസിേജ
ലസന്തീമസ്പഷ്ടാം പരമശിവജൂഷ്ടാം കതിചന
സ്മരന്തി ത്വാം ധന്യാ: പരചിദമൃതാനന്ദലഹരീം”.
(ആനന്ദജനനി)
“ധീമച്ചിത്താബ്ജവാടീവിഹരണവരടീഭാവഭാഗംബരാടീേകാടീേകാടീരേകാടീമണിഘൃണിപരിദീപ്താംഘ്രിരാംനായവാടീ
പാടീരപ്രൗഢഗന്ധിജ്വലിതകുചതടീലംബിതാനർഘശാടീ
കൂടീഭൂതാ ശ്രിയാം േമ ധൃതവിധുമകുടീ
ഭാതു ധാതുർവധൂടീ”.

(േദവീേസ്താത്രം)

മഹാബലൻ എന്നതു േഗാകർണ്ണേക്ഷത്രത്തിെല ശിവ
നാണു്. മൃത്യുഞ്ജയമുകുന്ദേസ്താത്ര
ത്തിൽ ഏഴു േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓേരാ
ന്നിനും ശിവപരമായും വിഷ്ണുപരമാ
യും അർത്ഥകല്പനെചയ്യാം. ഒരു േശ്ലാകം പകർത്താം.
“ശ്രിേയാ നിവാേസാ ജഗതാം പതിര്യസ്സ ചന്ദ്രേകാല്ലാസികലാപമൗലി:
അഘസ്യ കുവന്നുപേരാധമസ്മാൻ
മൃത്യുഞ്ജേയാ വ്യാദഥവാ മുകുന്ദഃ”.
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33 രുൿമിണീസ്വയംവരം
ഈ യമകകാവ്യമാണു് രാമക്കുറുപ്പിെന്റ വാങ്മയങ്ങ
ളിൽ അത്യുത്തമമായി പ്രേശാഭിക്കുന്നതു്. അതിൽ ആെക
മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങളും 201 േശ്ലാകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ചില േശ്ലാകങ്ങളിൽ കവി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദഘട
നാൈവചിത്ര്യം പരിേശാധിക്കുക.
“വിഹരൻ വൃന്ദാവനതഃ കപടശിശുേര്യാ

മനീഷിവൃന്ദാവനതഃ
യമുനാേതാേയ നാഗഃ പൃഥുേലാ മഥിതശ്ചിരം ധൃേതാ
േയനാഗഃ”
“മായാവിനാഥ ഹരിണാകഥി സാരേസനപുത്രീപ്രപൂജ്യവദേന സ്ഫുടസാരേസന;
ഹാ േദ്വഷപാത്രമഹമസ്മ്യുരുസാരേസനഭൂമീഭൃതാം ത്വയി പരം തമസാ രേസന”.
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34 സീതാസ്വയംവരം
അതു മെറ്റാരു യമകാവ്യമാെണന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ഒരു
േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
“ആേസേവമഹി മധുരം സദാ മുകുന്ദം

പേരാദയന്മഹിമധുരം
ഹാടകരുചിപരലസിതം സ്മിതം ദധാനം ശശിപ്രഭാപടല
സിതം”
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35 ആട്ടക്കഥകൾ
ഇവയിൽ ശ്രീരാമാവതാരമാണു് പ്രധാനം. അതിെല
േശ്ലാകങ്ങൾക്കും പദങ്ങൾക്കും ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. അേന
കം േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും യമകഭൂഷിതങ്ങളാണു്.
“സ്വച്ഛം സ്വച്ഛന്ദേചഷ്ടാവ്യഥിതജഗദഥാ
േശാകനീപാമ്രജാതീ-

മല്ലീമല്ലീയമാനഭൂമരപികകുലം
പങ്ക്തികണ്ഠഃ കദാചിൽ
ലങ്കാലങ്കാരഭൂതം ലളിതമുപവനം
ജായയാ സാർദ്ധമൃച്ഛൻ
ലീലാലീലായതസ്താം മയദനുജസുതാമബ്രവീൽ കർബ്ബുേരന്ദ്രഃ”

എന്നതു് അതിെല ഒരു േശ്ലാകമാകുന്നു.
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36 കുട്ടമത്തു കുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പ്
(1038–1090)

ജീവിതചരിത്രം
കുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പ് െചറിയരാമക്കുറുപ്പിെന്റ കനിഷ്ഠ
സേഹാദരനായിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട
േല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുനാഥൻ െചറിയ രാമക്കുറുപ്പു
തെന്നയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പും ഒരു ൈവദ്യ
െനന്നനിലയിൽ അത്യന്തം പ്രശസ്തനായി
ത്തീർന്നു. 52-ാമെത്ത വയസ്സിൽ 1090-ാമാണ്ടു മീനമാ
സം 23-ാം൹ യായിരുന്നു മരണം. ജനനദിവസം ഏെത
ന്നു സൂക്ഷ്മമായറിയുന്നില്ല.

കൃതികൾ
കുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പിനു സാഹിത്യത്തിൽ തുള്ളൽപ്ര
സ്ഥാനേത്താടായിരുന്നു അധികം പ്രതിപത്തി. സ്വന്ത
മായി ഒരു തുള്ളൽക്കളിേയാഗം അേദ്ദഹംതെന്ന സം
ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. (1) ഖരവധം, (2) സീമന്തിനീസ്വയംവ
രം, (3) സീതാസ്വയംവരം, (4) കുേചലേഗാപാലം, (5)
ശങ്കരാചാര്യചരിതം, (6) രാധാമാധവം എന്നീ ഓട്ടൻതു
ള്ളലുകൾ ആ കവി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാക്കിനു നല്ല ഫലിത
മുള്ള ഒരു സരസൻതെന്നയായിരുന്നു കുറുപ്പ്. പാട്ടുകളും
ധാരാളമായി ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. േദശ്യപദപ്രേയാഗം കുേറ
അധികമുണ്ടു്.
“കാട്ടുമൃഗങ്ങെട മാറത്തുടനടി കട്ടിേച്ചാരതുളുമ്പി വിളങ്ങിന

ദംഷ്ട്രായുഗവും കരിമലസമമധേരാഷ്ഠം തഴ്ത്തും
െകാന്തൻപല്ലും
വിട്ടതിേകാമളമാക്കിയേതാർത്താെലാെട്ടങ്കിലുമതു
െചാല്വാൻ േമലാ.
നീളംപൂണ്ടു കനത്ത കരിമ്പനേയാളം നീണ്ട
കറുത്തകുജങ്ങെള
താലഫലത്തിനു തുല്യത നല്കിത്താേലാലിച്ചുടെനാന്നു
കുലുക്കി
മാലിന്യം െപരുതാം പല മൃഗകടൽമാലകൾെകാണ്ടു
ഭയങ്കരമാകും
മാറും വയറും കണ്ടാൽപ്പുരുഷർ മാറും േപടി മുഴുെത്താരു
ഭാേഗ,
േചറും േചാരകളുംെകാണ്ടധികം നാറും തുണിയതു
േനാക്കുേന്നരം
േതറുന്നാളുകളിെല്ലന്നാലഥ കാറും കണ്ടവർ; സംശയമില്ല”.
(ഖരവധം)
“ജന്മികൾ നിജനിജകുടിയാന്മാരിൽ

മർമ്മേക്ലശമുദിക്കുന്നവിധം
പാട്ടം പതിവിലതിക്രമമായിേത്താട്ടങ്ങൾക്കു ചുമത്തുന്നില്ല.
ശീക്കാശുമിടേക്കാഴകളിവ ശീലേക്കടാൽ വാങ്ങുന്നവെര
മൂലയ്ക്കാക്കിവിടുന്നു മഹാശയൻ
ചൂേലേപ്പാലതിനിന്ദിതരാക്കി.
കുടിയന്മാരല്ലാെത വസിക്കും കുടിയാന്മാർ
നിജഭൂസ്വത്തുക്കളിൽ
കുടികടെമാട്ടു ചുമത്തീടാേത കുടിപാർക്കുന്നു
കൃഷിെത്താഴിേലാടും.

...................................................

എങ്ങും രാഗേദ്വഷവിഷാദികൾ െപാങ്ങും
മൂർഖമനുഷ്യാഹികളാലില്ല ഭയവ്യസനാദികളവിെടെസ്സാല്ലയകന്നു
സുഖിക്കാനാർക്കും”.
(സീമന്തിനീസ്വയംവരം)
“മൂർഖന്മാരതിധനവാന്മാരായാക്കംകൂടാതുെണ്ടാരുേപാെല
േനാക്കുേമ്പാൾ നല്ലാളുകൾതെന്ന വാക്കും
മധുരതേചർത്തുരെചയ്യും.
ആർക്കാനും ജലപാനംേപാലും പാർക്കുകിൽ
നല്കുകയില്ലവരാരും.
ക്ഷുത്തു സഹിപ്പാൻ കഴിയാേത ബത! ചത്തുമറിഞ്ഞു
പതിച്ചീടുകിലും
വിത്തം ചിലവിടുവാനായിെട്ടാരു ചിത്തം വയ്ക്കുകയിെല്ലന്നല്ല
സത്തുക്കെലയവമാനിപ്പതിലുമസത്തുകേളറ്റം
േമാദിക്കുന്നു”.
(കുേചലേഗാപാലം)
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37 കുട്ടമത്തു കുഞ്ഞമ്പുക്കുറുപു്
(1032–1086)

ചരിത്രം
െചറിയരാമക്കുറുപ്പിെന്റ ഭാഗിേനയനാണു് കുഞ്ഞമ്പുക്കു
റുെപ്പന്നു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹം 1032-ാമാണ്ടു
കന്നിമാസം മകംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. നല്ല സംസ്കൃ
തപണ്ഡിതനും ൈവദ്യനുമായി ഉയർന്നു. 1086-ാമാണ്ടു്
ഇടവമാസം 23-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) കീർത്തിഭൂഷണചരിത്രം കാവ്യവും, (2) ഉഷാനിരു
ദ്ധം, (3) ൈവദർഭീവാസുേദവം, (4) അംശുമതീധർമ്മഗു

പ്തം എന്നീ മൂന്നു നാടകങ്ങളുമാണു് കുറുപ്പിെന്റ വാങ്മ
യങ്ങൾ. ആദ്യെത്ത രണ്ടു നാടകങ്ങളും 1060 മുതൽ 70
വെര നീണ്ടുനിന്ന നാടകനിർമ്മാണ ബഹളക്കാലത്തു്
എഴുതിയതാണു്. 1069-ലാണു് ൈവദർഭീവാസുേദവത്തി
െന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം. 1081 മുതൽ അഞ്ചുെകാല്ലം
അംശുമതീധർമ്മഗുപ്തം രചിക്കുവാൻ വിനിേയാഗിച്ചു.
േസാമവാരവ്രതമാഹാത്മ്യം കഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം.
ആ നാടകം ഗാനസംഘടിതമാണു്. തെന്റ ഭാഗങ്ങളി
ലായി പത്തങ്കങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. തെന്റ അനുജൻ
കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിെന്റ േദവയാനീചരിതം നാടകം
കണ്ടേപ്പാൾ അതിെന അനുകരിച്ചു നിർമ്മിച്ചതാണു് ആ
കൃതി. കവിക്കു സംഗീതത്തിൽ വാസനയുേണ്ടാ എന്നു
നടി സൂത്രധാരേനാടു േചാദിക്കുകയും അതിനു സൂത്രധാ
രൻ ഇങ്ങെന മറുപടി പറയുകയും െചയ്യുന്നു.
“ധീമാന്മാർ മുടി ചൂടിടും പടുവചേസ്താമപ്രസൂേനാത്ഭവാരാമാഭൻ, ഭവബന്ധമറ്റു പരചിദ്ധാമാശ്രയം െചയ്തവൻ
രാമാഖ്യൻ ഗുരു മാതുലെന്റ കനിവാൽ
േപ്രമെത്താടീ മർത്ത്യനിൽസ്സാമാന്യം കൃതി മിക്കവാറുമണയും
താേന സുധാേനർെമാഴി!”

ഈ നാടകത്തിൽ ചില സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളുംകൂടി േചർ
ത്തിട്ടുണ്ടു്. ഗാനങ്ങൾക്കാണു് േശ്ലാകങ്ങേളക്കാൾ അധി
കം സ്വാരസ്യം. പതിവുേപാെല ചില േശ്ലാകങ്ങൾ മാതൃ
കയായി ഉദ്ധരിക്കാം.
“കണ്ടാൽ പ്രതിഭടേരാടും ഭയങ്കരത്വം െപരുത്തതൻ

ഭടേരാടും
ഷണ്മുഖനാണ്മയിേലറി സ്ഫുരിപ്പവൻ
വരുവതാണിതാണ്മയിേലറി”.

(ഉഷാനിരുദ്ധം)

“ചുണ്ടിൻപുറത്തിളകുമാറു കറുത്തു നില്ക്കും

നീണ്ടുള്ള പല്ലുെമാരു േകാണു തിരിഞ്ഞ കണ്ണും
കണ്ടുള്ള രണ്ടു കവിളും ചുളിവുള്ള െമയ്യും
കണ്ടാലറയ്ക്കുെമാരു മുത്തിയിേതെതാരുത്തി?”
“വരുണദയിതയാം ദിശാമുഖത്തി-

ന്നരുണലലാമമലങ്കരിച്ചേപാെല
വിരെവാടു വിലസുന്നു സൂര്യബിംബം
വിരഹിയിേലറ്റിന ചൂെടാെടാത്തിദാനീം”.
(ൈവദർഭീവാസുേദവം)
“ഗിരിവരസുേത! നാേഥ! പാേദ പതിക്കുെമനിക്കു നീ

ഹരിെയ വരനായ്ക്കാട്ടിക്കൂട്ടിത്തരും വരേമകണം
ഒരുവനധികം ദുഃഖം സൗഖ്യം പര,ന്നിവെയാെക്ക നിൻ
കരിമിഴിയിണെത്തല്ലാലല്ലാെത വന്നിടുേമാ ശിേവ?”
(ൈവദർഭീവാസുേദവം)
“കിഴവെന യുവാവാക്കും വാക്കും, തിലപ്രസവപ്രഭ-

യ്ക്കുഴലനുദിനം മൂക്കും മൂക്കും മിനുെത്താരു ഗന്ധവും
മിഴികളടിയാലാക്കും ലാക്കും തകർെപ്പാരു കാറണിക്കുഴലിയിവൾതൻ േനാക്കും േനാക്കും തരുെന്നാരു
കൗതുകം”.
(അംശുമതീധർമ്മഗുപ്തം)
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38 ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകം
വാതിലിെന്റ മറവിൽനിന്നുെകാണ്ടു കുശലപ്രശ്നം െച
യ്ത ഒരു സ്ത്രീേയാടു്
“േശാണാധരീകുലമേണ! ഭവദീയഭർത്തൃ-

പ്രാണാധികപ്രണയമാർെന്നാരു േസവകൻ ഞാൻ
കാണാെമനിക്കു ഭവദാസ്യമതല്ലയായ്കിേലണാങ്കബിംബമിതു കണ്ടു രസിച്ചുെകാള്ളാം.”
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39 കുട്ടമത്തു കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്
(1056–1119)

ജനനം
ഈ അടുത്ത കാലെത്ത േകരളീയഭാഷാകവികളിൽ
അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിലാണു് കുട്ടമത്തു കു
ന്നിയൂർ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് ആരൂഢനായിരുന്നതു്. കു
ഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പിെന്റ അനുജനായ അേദ്ദഹം 1056-ാമാണ്ടു
കന്നിമാസം 27-ാം൹ ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.
മാതാവു് േദവകിയമ്മയും പിതാവു പ്രസിദ്ധനായ ശങ്ക
രനാഥേജ്യാത്സ്യരുെട ഭാഗിേനയൻ വങ്ങാട്ടു് ഉദയവർ
മ്മൻ ഉണിത്തിരിയുമായിരുന്നു. ‘ബാലേഗാപാലൻ’ നാ
ടകത്തിെല ഒരു സമർപ്പണേശ്ലാകത്തിൽ കവി ആ മാ
താവിെന
“അേമ്മ! േദവകി! േദവി! തന്നരുളി നീ

നൽബാലേഗാപാലനിൽ
ശം േമ േനർന്ന സുശീലേപാൽ മയി മുലപ്പാലും
മുകുേന്ദച്ഛയും;
ഉേന്മഷെത്താടിവന്നു ഹന്ത!ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായീ
കനിെഞ്ഞേന്മൽ െവച്ചതു തൽക്കഥാപരിമളംമാത്രം
ജഗന്നായകൻ”

എന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 1079-ലായിരുന്നു േദവകിയ
മ്മയുെട മരണം.

വിദ്യാഭ്യാസം
കുറുപ്പിെന അഞ്ചാമെത്ത വയസ്സിൽ എഴുത്തിനിരു
ത്തിയതു പിതാവിെന്റ ഭാഗിേനയനായ നാരു ഉണിത്തി
രിയായിരുന്നു. പിതൃഗൃഹത്തിനു സമീപമുള്ള കരിവള്ളൂർ
ഗ്രാമവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്ത
െന്ന നാരുഉണിത്തിരിയുെട അടുക്കൽ സംസ്കൃതവും
അഭ്യസിച്ചു. പത്താമെത്ത വയസ്സിനുേമൽ ഇംഗ്ലീഷു പഠി
ച്ചുതുടങ്ങിെയങ്കിലും അതു് ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മുടേക്കണ്ടി വന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ സ്വപ്രയത്നംെകാ
ണ്ടു് ആ ഭാഷ കുേറക്കൂടി അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു് കുന്നിയൂർ
ഭവനത്തിേലക്കു താമസം മാറ്റി. അവിെട കവിയുെട
മാതുലനും കവിപുങ്ഗവനുമായ െചറിയ രാമക്കുറുപ്പിേന്റ
യും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജൻ േഗാവിന്ദക്കുറുപ്പിേന്റയും
കീഴിൽ തെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ കുഞ്ഞിച്ചിണ്ടക്കുറുപ്പിെന്റ േമൽ
േനാട്ടത്തിൽ സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു. കാവ്യനാ
ടകാലങ്കാരങ്ങളിലും സാമാന്യമായി വ്യാകരണത്തിലും
അറിവു േനടി. അേപ്പാൾ ഇരുപതു വയസ്സായി. പിന്നീ
ടും െചറിയ രാമക്കുറിപ്പിെന്റ അേന്തവാസിയായി 1081
വെര കഴിച്ചുകൂട്ടി, ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിലും നിഷ്ണാതനായി.
സാഹിത്യത്തിലുണ്ടായ സാമാന്യാധികമായ അഭിനി
േവശം നിമിത്തം ൈവദ്യവൃത്തി ഒരു െതാഴിലായി സ്വീ
കരിച്ചില്ല. എങ്കിലും അളർക്കാദിവിഷചികിത്സയിലും
ബാലചികിത്സയിലും ആവശ്യംേപാെല സമർത്ഥമാ
യി പ്രവർത്തിച്ചുവന്നു. നമ്മുെട കവി ആദ്യകാലത്തു കീ
ചകവധം എെന്നാേരാട്ടൻതുള്ളലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േജ്യഷ്ഠൻ േഗാവിന്ദക്കുറുപ്പുമായിേച്ചർന്നു കുട്ടമത്തു ഭഗ
വതീേക്ഷത്രത്തിൽ െകാല്ലംേതാറും നടത്തിവരാറുള്ള
ഉത്സവെത്ത അധികരിച്ചു് ഉത്സവചരിതം എെന്നാരു
കാവ്യവും രചിച്ചു. ആ േക്ഷത്രം കാസർേകാഡിെല ഒരു
മലയാളകുടുംബമായ താഴയ്ക്കാട്ടുമനവകയാണു്.

അനന്തരജീവിതം
കുറുപ്പിെന്റ പ്രശസ്യങ്ങളായ കൃതികളിൽ ആദ്യേത്തതു
കാളിയമർദ്ദനം യമകകാവ്യമാകുന്നു. അതു് 1074-ൽ
കവിക്കു 18 വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ
നിർമ്മിച്ചതാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അത്യത്ഭുതമായ കവ
നൈവഭവം സഹൃദയന്മാർക്കു തദ്വാരാ േബാധ്യമായി.
അതു െചറിയ രാമക്കുറുപ്പിെന്റ രുൿമിണീസ്വയംവരം
സംസ്കൃത യമകകാവ്യെത്ത അനുകരിച്ചു ഭാഷയിെലഴു
തിയതാണു്. രാമക്കുറുപ്പു താനുണ്ടാക്കിയ കൃതികൾ ആ
ശിഷ്യേനെക്കാണ്ടു് എഴുതിക്കുകയും കവനരീതി വഴി
േപാെല ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ
ക്കുറുപ്പിനു സാഹിത്യത്തിെലന്നേപാെല സംഗീതത്തി
ലും അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത കൃതിയായ േദവ
യാനീചരിതം എന്ന സംഗീതനാടകം 1083-ൽ മാത്രേമ
വിരചിതമായുള്ളു. 1091-ൽ കിരാതഭില്ലി എന്നു മഞ്ജരീ
വൃത്തത്തിൽ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതു
പിന്നീടു് അമൃതരശ്മി പഞ്ചമകലയിൽ േചർത്തിട്ടുണ്ടു്.
1086-ൽ അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രിയസുഹൃത്തും
പണ്ഡിതകവിയുമായ പി. െക. കൃഷ്ണൻനമ്പിയാരും കരി
പ്പത്തു കുഞ്ഞിരാമെപ്പാതുവാളും േചർന്നു േയാഗവാസിഷ്ഠ
ത്തിെന്റ ഒരു വൃത്താനുവൃത്തമായ ഭാഷാനുവാദം പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. അതിെന്റ പത്തു ലക്കങ്ങേള പുറത്തു
വന്നുള്ളു. 1099-ാമാണ്ടു കണ്ണൂരിെല ആയൂർേവ്വദൈവ
ദ്യശാലയുേടയുംമറ്റും ഉടമസ്ഥനായ എം. െക. കുഞ്ഞി
രാമൻൈവദ്യൻ പുതുതായി ആരംഭിച്ച േകരളചന്ദ്രിക
എന്ന മാസികയുെട പ്രസാധകനായി. ആ മാസിക
ഒന്നരെകാല്ലത്തിനുേമൽ പ്രചരിച്ചില്ല. അതുവെര കുറു
പ്പു് അധികെമാന്നും എഴുതാെതയാണിരുന്നതു്. 1101ാമാണ്ടു മനസ്സിനു േനരിട്ട കഠിനമായ അസ്വാസ്ഥ്യത്തി
െന്റ നിവാരണത്തിനായി മൂകാംബികയിൽ ഭജനത്തിനു
േപാകുകയും വിദ്യാരൂപിണിയായ അവിടെത്ത േദവി പ്ര
ത്യക്ഷീഭവിച്ചതായി കവിക്കു േതാന്നുകയുംെചയ്തു. തിരി
െയ സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപാന്നേപ്പാൾ കാവ്യനിർമ്മിതി
യിൽ പൂർവ്വാധികമായ ഔത്സുക്യവും ശക്തിയുമുണ്ടായി.
തദനന്തരമുള്ള പതിെനട്ടു വർഷങ്ങളിലാണു് അേദ്ദഹം
നിരന്തരമായി സാഹിത്യവ്യവസായം െചയ്തതു്. ഏറ്റ
വും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായിരുന്നു ആ വ്യവസായം. 1102-ൽ
നീേലശ്വരം രാജകീയൈഹസ്ക്കൂളിെല മലയാളപണ്ഡി
തനായി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അതിനു് അത്യ
ന്തം അനുകൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതിയും കിട്ടി. 1092-ൽ
അഞ്ചാംരംഗമായ ഭഗവൽപ്രത്യക്ഷംവെര എഴുതിയി
രുന്ന ‘ബാലേഗാപാലൻ’ നാടകം 1095-ൽ പൂരിപ്പിച്ചു്
ആ സ്ക്കൂളിെല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് അഭിനയിക്കുന്നതിനാ
യി അതിനു മുൻപുതെന്ന െകാടുത്തിരുന്നു. 1115 വെര
ആ പണി തുടർന്നുെകാണ്ടുേപായി. പണ്ഡിതരായതി
നുേമൽ 1102-ൽ നചിേകതസ്സ്, 1111-ൽ ധ്രുവമാധവം,
1113-ൽ വിദ്യാശംഖധ്വനി, 1115-ൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്നീ
സംഗീതനാടകങ്ങൾ എഴുതി അവേയയും ആ സ്ക്കൂളിൽ
ത്തെന്ന അതാതുെകാല്ലെത്ത വാർഷിേകാത്സവാവ
സരത്തിൽ രംഗപ്രേവശം െചയ്യിച്ചു. 1107-ൽ ആരംഭി
ച്ചു പൂർണ്ണമാക്കാത്ത അത്ഭുതപാരണ എന്ന സംഗീത
നാടകവും 1114-ൽ പൂർണ്ണമാക്കി അരേങ്ങറ്റം കഴിപ്പി
ച്ചു. 1116-ൾ അറുപതാമെത്ത വയസ്സു് തികഞ്ഞേതാടു
കൂടി അധ്യാപകവൃത്തിയിൽനിന്നും വിരമിച്ചു. 1117-ൽ
ചിറക്കൽേക്കാവിലകത്തു രാമവർമ്മ വലിയ േകായി
ത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഷഷ്ടിപൂർത്തിദിനത്തിൽ
കുറുപ്പിനു ‘മഹാകവി’ എന്ന ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു. തദന
ന്തരം ചരിത്രനായകെന്റ ഓജസ്സു ക്രേമണ ക്ഷയിക്കുക
യും, 1119-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിൽ വാതാദിേരാ
ഗങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചു് അേദ്ദഹം ഐഹികവാസം ത്യജിക്കു
കയും െചയ്തു. ശ്രീവിേദ്യാപാസനയും േയാഗാഭ്യാസവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈദനംദിനചര്യയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു.
ഏണാടൻ വീട്ടിൽ ശ്രീേദവിഅമ്മയായിരുന്നു അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സഹധർമ്മിണി.
കുട്ടമത്തു തറവാടു നൂറുെകാല്ലത്തിനുേമലായി നിലനി
ന്നുേപാരുന്ന സാഹിത്യപാരമ്പര്യം ഇന്നും ഏെറക്കുെറ
പരിലസിപ്പിച്ചുേപാരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിെന്റ അനു
ജൻ നാരായണക്കുറുപ്പ് േഗാവർദ്ധനാരാധനം എന്ന
സംഗീതനാടകത്തിെന്റ പ്രേണതാവാണു്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഉത്സാഹത്തിലാണു്. ‘കുട്ടമത്തുഗ്രന്ഥസമുച്ചയം’
എന്ന േപരിൽ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പു തുടങ്ങിയുള്ള കവിവര്യ
ന്മാരുെട വങ്മയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായതു്.

കൃതികൾ

ഞാൻ മുൻപു നാമനിർേദ്ദശം െചയ്ത (1) കാളിയമർദ്ദ
നം യമകകാവ്യം, (2) േയാഗവാസിഷ്ഠം, (3) േദവയാനീ
ചരിതം, (4) ബാലേഗാപാലൻ, (5) നചിേകതസ്സ്, (6) ധ്രു
വമാധവം, (7) ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, (8) അത്ഭുതപാരണ എന്നീ
സംഗീതനാടകങ്ങൾ, (9) െക. േകളപ്പെന്റ അേപക്ഷയ
നുസരിെച്ചഴുതിയ ചിത്രാന്തരങ്ങൾ (ചില െചറിയ ഗദ്യദൃ
ശ്യങ്ങൾ), (10) കൂത്താളിനായരുെട മകൻ സി.അപ്പുക്കുട്ടൻന
ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാധാകൃഷ്ണകലാ
ലയം കഥകളി േയാഗത്തിേലയ്ക്കുേവണ്ടി 1103-ൽ എഴു
തിയ ബാലേഗാപാലൻ ആട്ടക്കഥ, (11) തിരുവല്ലാ രാ
മകൃഷ്ണാശ്രമപ്രവർത്തകന്മാരുെട ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കു
േവണ്ടി രചിച്ച ശ്രീരാമകൃഷ്ണഗീത, (12) മൂകാംബികാപു
രാണം കിളിപ്പാട്ടു്, (13) കപിേലാപാഖ്യാനംകിളിപ്പാട്ടു്,
(14) ഇളന്തളിരുകൾ, (15) അമൃതരശ്മി എന്നേപരിൽ
പത്തു കലകളായി (ഭാഗങ്ങൾ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഖണ്ഡ
കൃതികൾ, (16) സുദർശനൻ എന്ന ഗദ്യകഥ ഇങ്ങെന
പല വാങ്മയങ്ങളുെട ജനയിതാവാണു് അേദ്ദഹം. കീ
ചകവധം തുള്ളലിേനയും ഉത്സവചരിതം തുള്ളലിേനയും
കണക്കിൽ കൂേട്ടണ്ടതില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദഹം
(17) മൂകാംബികാേഷാഡശീ, (18) അനുഭൂതിമഞ്ജരീ
എന്നിങ്ങെന രണ്ടു േസ്താത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (19)
ഗീതേഗാവിന്ദത്തിെന്റ രീതിയിൽ േവങ്ങയിൽ േഗാവി
ന്ദൻനായനാരുെട ആവശ്യപ്രകാരം എഴുതുവാനാരംഭി
ച്ച ശ്രീേദവീചരണാമൃതം അഥവാ അമൃതാനന്ദൻ എന്ന
ഭാഷാകൃതിയും, (20) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭാഗവതവും പൂർത്തി
യായിട്ടില്ല.

കവിതാരീതി
കുട്ടമത്തു തികഞ്ഞ ഒരു ആസ്തികനും േദവീഭക്തനും
ശ്രീകൃേഷ്ണാപാസകനുമായിരുന്നു. ഭാഗവതവും ഭഗവ
ദ്ഗീതയും അേദ്ദഹം പതിവായി പാരായണംെചയ്തുവ
ന്നു. വിവിധവിഷയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം സമാർജ്ജിച്ചിരു
ന്ന വിസ്മയനീയമായ വിജ്ഞാനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിതകളിൽ െതളിഞ്ഞുകാണാവുന്നതാണു. ആ ശി
ശുേകാമളമായ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു സ്ഫടികനിർമ്മലങ്ങ
ളായ ചിന്തകളല്ലാെത ബഹിർഗ്ഗമിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രാചീ
നങ്ങളും നവീനങ്ങളുമായ ആശയങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കൃതികളിൽ സമഞ്ജസമായി സേമ്മളിച്ചിരുന്നു.
ആധുനികേകരളത്തിെല ഭക്തകവി എന്നു് അേദ്ദഹ
െത്ത പറയാറുണ്ടു്. അതു പരമാർത്ഥവുമാണു്. എന്നാൽ
ഭക്തൻ മാത്രമല്ലായിരുന്നു അേദ്ദഹം. േദശാഭിമാനം,
ഭാഷാഭിമാനം, സമുദായാഭിമാനം ഇത്യാദി വിശിഷ്ടഗു
ണങ്ങൾ ആ സുഗൃഹീത നാമാവിൽ പ്രകൃഷ്ടമായി പ്ര
കാശിച്ചിരുന്നു. രാമകൃഷ്ണപരമഹംസെന്റ ഒരു വിനീതാ
നുയായിയായാണു് അേദ്ദഹം തെന്റ ജീവിതം നയിച്ചു
വന്നതു്. ഒരു സൽക്കാവ്യത്തിനുേവണ്ട രസഭാവങ്ങളും
ശബ്ദാർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളും മറ്റും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏതു
കൃതിയിലും സുലഭമായി നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാനു്. നാ
ലഞ്ചു വാക്കു് അേദ്ദഹവുമായി സംസാരിച്ചാൽ ആരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുഹൃത്തുക്കളായിത്തീരും. അത്രയ്ക്കു
ശാന്തവും വിനീതവും മധുേരാദാരവുമായിരുന്നു ആ സാ
ത്വികെന്റ െപരുമാറ്റം. പണ്ഡിതപ്രിയമായ കാളിയമർദ്ദ
നത്തിൽനിന്നു സർവജനപ്രിയമായ അമൃതരശ്മിവെര
അേദ്ദഹത്തിനു് ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. നിസർ
ഗ്ഗജമായ വാസനാൈവഭവെത്ത നിരന്തരമായ ഉത്സാ
ഹംെകാണ്ടും നിസ്തന്ദ്രമായ പരിശ്രമം െകാണ്ടും എത്രമാ
ത്രം േപാഷിപ്പിക്കാെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യ
ജീവിതം പ്രഖ്യാപനംെചയ്യുന്നു.
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40 കാളിയമർദ്ദനം
സംസ്കൃതത്തിൽ ധാരാളം യമകകാവ്യങ്ങൾ ഉെണ്ട
ങ്കിലും ഭാഷയിൽ മുക്തകങ്ങേളയുള്ളു. യമകശബ്ദം
ഞാൻ ഇവിെട ആര്യാഗീതിവൃത്തത്തിൽ സംഘടിത
മായ യമകം എന്ന സങ്കുചിതാർത്ഥത്തിലാണു് പ്രേയാ
ഗിക്കുന്നതു്. ആ ന്യൂനത ആദ്യമായി പരിഹരിച്ചതു് കു
ഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പാണു്. മെറ്റാരു കവി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആ സരണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഇതഃപര്യന്തം
ഒരുെമ്പട്ടിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്കു പ്രയാസേമറിയതാണു് ആ
പണി. പതിെനട്ടു വയസ്സു മാത്രമുള്ള ഒരു ബാലപ്രായൻ
പദങ്ങെളെക്കാണ്ടു് എങ്ങെന പന്താടുന്നു എന്നു നാലു
സർഗ്ഗങ്ങളിൽ 127 േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ ആ കൃതിയിൽ
പ്രസ്പഷ്ടമായി ഭാവുകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാ
ണു്.
“പാലയ മാമലമേങ്ക ഗണപതിതെന്നദ്ധരിച്ച മാമലമേങ്ക!
തവ പദനിലേയ വിലേയറീടുന്നതു കൃഷ്ണഭദ്രനിലേയ!
വിലേയ”.

കുട്ടമത്തിെന്റ സംസ്കൃതീകൃതരൂപമാണു് കൃഷ്ണഭദ്രം.
“അഭ്രേത്താളം തുള്ളിക്കൂട്ടം െപാങ്ങിക്കളിച്ചിേതാളം തുള്ളി

പ്രിയെയാടു സംേഭാഗിക്കും െപാഴുതിതിനാൽ െഞട്ടി
മാനസം േഭാഗിക്കും”.
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41 സംഗീതനാടകങ്ങൾ
കുട്ടമത്തിെന്റ ഏഴു സംഗീതനാടകങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രസ്താ
വിച്ചുവേല്ലാ. അവയിൽ ‘ബാലേഗാപാല’നാണു് പ്രഥ
മഗണനീയെമങ്കിലും മറ്റു നാടകങ്ങളും ഉൽക്കൃഷ്ടങ്ങൾ
തെന്ന. നചിേകതസ്സു കേഠാപനിഷത്തിെല കഥേയ
യും വിദ്യാശംഖധ്വനി സാന്ദീപനിയുെട സന്നിധിയിൽ
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ ഗുരുകുലവാസേത്തയും അത്ഭുതപാരണ
ദുർവാസസ്സിനു ദ്രൗപദി നല്കിയ ആതിഥ്യേത്തയും വി
ഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ നാടകങ്ങളും അഭി
നയേയാഗ്യങ്ങളാണു്. പദ്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങും. ഗാനങ്ങൾ
ധാരാളമുണ്ടു്. അവയ്ക്കുതെന്നയാണു് അധികം ഭംഗിയും.
ബാലേഗാപാലനിെല ആറാം രങ്ഗത്തിൽനിന്നു് ഒരു
ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം. അതിെന പദ്യേകാടിയിലാണു് കവി
ഉൾെപ്പടുത്തുന്നതു്.
“േദവകദംബഹിതത്തിനുേവണ്ടി നിരാലംബം

ജഗദാലംബം
േദവകിേദവിയിൽനിന്നു പിറന്ന നിരാകാരം മധുരാകാരം
താവകവിഗ്രഹമഞ്ജനഖണ്ഡലസദ്വർണ്ണം ജഗദാപൂർണ്ണം
േസവകതിമിരശമപ്രദമീശ്വര! വേന്ദഹം ഗതസേന്ദഹം”.

താെഴക്കാണുന്നതു് ഒരു പാട്ടിെല ചില വരികളാണു്.
“ഫണിഫണദന്തുരങ്ഗതലം ഫണമണിഗണമയദീപകുലം

ക്ഷണസുരതാഡിതവാദ്യകുലം
ക്വണിതവിപഞ്ചികസുരമഹിളം
ഝണഝണനിനദിതകിങ്കിണികളകളരണിതകനകമണി
നൂപുരകടകം
കമ്രവിസർപ്പണഘർമ്മപയഃകണരമ്യസുദർപ്പണഗണ്ഡതലം
താമ്രപദാർപ്പണനമ്രബൃഹൽഫണനിർമ്മഥിേതാല്ബണ
സർപ്പബലം”.

അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു് അതിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.
“ദാരിദ്ര്യേമാ വിദുഷി! നിൻ ഗുരു? നിെന്റ പാഠം
ൈവരാഗ്യേമാ? തവ ധനം ഹരിഭക്തിതാേനാ?
സ്വരാജ്യമങ്ങു ഹരിവിഗ്രഹേമാ? െകാടുത്താൽ-

ത്തീരാത്ത ഭാഗ്യനിധി നിൻ സുതേനാ സുശീേല?”
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42 ബാലേഗാപാൽ ആട്ടക്കഥ
ഈ ആട്ടക്കഥയുെട അരേങ്ങറ്റം 1104-ലായിരുന്നു.
‘ബാലേഗാപാലൻ’ നാടകത്തിൽ ബാലേഗാപാലൻ
എെന്നാരുണ്ണിെയ വിധവയായ ആ ഉണ്ണിയുെട അമ്മ
സുശീല എന്ന േഗാപസ്ത്രീ പാഠശാലയിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കു
ന്നതുമുതലുള്ള കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. സുശീല ഒരു ദരിദ്ര
െയങ്കിലും ചാരിത്രവതിയായ ഒരു സ്ത്രീരത്നമായിരുന്നു.
ഭക്തശാലിനിയായ ആ സാധ്വിയുെട ഉപേദശത്താൽ
മകെന്റ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ബാലേഗാപാലൻതെന്ന പ്ര
ത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ആ ഭക്തവത്സലൻ അക്ഷയപാത്ര
രൂപത്തിൽ ഒരു െനയ്ക്കുടം ബാലെന്റ ൈകയ്യിൽ െകാടു
ക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണു് അതിെല ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ
പുേരാഗതി. ആ രൂപത്തിൽ ആട്ടക്കഥയ്ക്കുേവണ്ട പല മാ
റ്റങ്ങളും വരുത്തിയാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിബന്ധനം.
േദേവന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രാണി, നാരദൻ, ധൂമ്രാക്ഷി (കരി), സുദർ
ശനം (ചുവന്നതാടി), ജാംബവാൻ (െവള്ളത്താടി) ഈ
പാത്രങ്ങെള സമുചിതമായ രീതിയിൽ അതാതു സ്ഥാന
ത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. േശ്ലാകങ്ങളിൽ അധികവും
ഭാഷയാണു്. പദങ്ങൾ പ്രാേയണ ആകർഷകങ്ങളായി
ട്ടുണ്ടു്.
“ൈപേന്തൻവാണീ! പറെകന്താണീപ്പാഴ്മാലിന്ദ്രാണീ!
ശാേന്ത! ശാരദശശധരവദേന!
കാേന്ത! നിർജ്ജരകുലനിധാേന!
(ൈപേന്തൻ)

മഞ്ഞു െപാഴിഞ്ഞഴേലറ്റതിേവലം
മഞ്ജുളകമലംേപാലിതുകാലം
കുഞ്ജരഗാമിനി! നിൻമുഖമതുലം
കുണ്ഠതേയല്പാെനെന്താരു മൂലം?

ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.

(ൈപേന്തൻ)”
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43 കിളിപ്പാട്ടുകൾ
മൂകാംബികാപുരാണത്തിെല പ്രതിപാദ്യം മൂകാംബികാ
േക്ഷത്രമാഹാത്മ്യംതെന്ന. അതിൽ മൂന്നധ്യായങ്ങൾ
ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. കപിേലാപാഖ്യാനത്തിെല വിഷയം
ഭാഗവതം തൃതീയസ്കന്ധത്തിൽ അന്തർഭൂതവും കർദ്ദമ
പ്രജാപതിയുെട പുത്രനായ കപിലമഹർഷി സ്വായംഭുവ
മനുവിെന്റ പുത്രിയും തെന്റ മാതാവുമായ േദവഹൂതിക്കു
നൽകുന്ന ജ്ഞാേനാപേദ
ശവുമാണു്. അതിൽ പന്ത്രണ്ടു് അധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നാ
മധ്യായത്തിൽനിന്നാണു് ചുവേട േചർക്കുന്ന വരികൾ
ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.
“ഓേരാേരാ വ്യക്തികൾക്കുമുണ്ടേല്ലാ നിജസ്വാതന്ത്ര്യാേരാഹണത്തിന്നിച്ഛ ചിന്തിക്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ.
ഉറുമ്പുമതിേനക്കാൾെച്ചറുകിടങ്ങൾേപാലും
കുറുമ്പു കാണിപ്പൂ തൽസ്വാതന്ത്ര്യവിഘാതത്തിൽ.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നുകീഴായിച്ഛയുമിച്ഛെയ്ക്കാത്ത
പൂതസൗഖ്യവും കിട്ടാൻ യന്തിപ്പൂ ജന്തുവൃന്ദം.”
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44 അമൃതരശ്മി
അമൃതരശ്മി എന്ന ഗ്രന്ഥപരമ്പര കുട്ടമത്തിെന്റ ഖണ്ഡ
കൃതികളുെട സമാഹാരമാണു്. അതിൽ സംസ്കൃതവൃത്ത
ങ്ങളിലും ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലും വർണ്ണനാത്മകങ്ങളാ
യും തേത്വാപേദശങ്ങളായും പ്രാചീനരീതിയിലും നവീ
നരീതിയിലും കവി പല അവസരങ്ങളിലുമായി രചിച്ചി
ട്ടുള്ള ഒട്ടു വളെര കൃതികൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. ആെക എട്ടു ഭാ
ഗങ്ങേള ഇതുവെര പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളു. വിഷയൈവവി
ധ്യം െകാെണ്ടന്നേപാെല വിശിഷ്ടഭാവനാപരമ്പരെകാ
ണ്ടും ഓേരാ ഭാഗവും സഹൃദയന്മാെര ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു.
അേനകം േദശീയഗാനങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടു്. എല്ലാ
മാതിരിയിലുമുള്ള കവനങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടു
ത്തുകാണിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലങ്കിലും രണ്ടുമൂന്നു ഭാ
ഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“ഹാ! ഭാരതം നമ്മുെട മാതൃഭൂമി

കരഞ്ഞതാരാെര നിനച്ചുെകാേണ്ടാ
പേരതരാ നാലു മഹാശയന്മാർ
താരങ്ങളായ് നില്പിതു വാനിടത്തിൽ.
കുതിച്ചു ഞാനങ്ങു പുറത്തിറങ്ങീ
കണ്ണിന്നുമുൻേപ കരൾ വാനിെലത്തീ,
നഭസ്സിൽ നിന്നീടിെനാരാൾത്തിരക്കിലന്നാലുേപെരത്തിരയാൻ തുടങ്ങീ.”

(നാലു നക്ഷത്രങ്ങൾ)

ആ നാലു േപർ െസൻഗുപ്ത, ആനിബസന്റു്, റ്റി.എം.
നായർ, വിട്ടൽഭായി എന്നീ മഹാശയന്മാരാണു്.
“തരുനിരകളുയർന്നു വാനിൽ മുട്ടി-

പ്പരുഷത വിട്ടു വിടർന്നു പന്തലായി,
ഒരുമെയാടു വിരിച്ചു നല്ല തങ്കക്കുറികെളയും നിഴലായ നീലവസ്ത്രം.
അലിെവാടു െചറുൈതകെളത്തേലാടീ
വലിയ മരങ്ങൾ തളിർത്ത ശാഖയാേല,
കലിതകുതുകമശ്രുേപാെല പുഷ്പാവലികളുതിർത്തു പുണർന്നു ഗാഢഗാഢം.
ചുണെയഴുമിളമാൻകിടാവിെനേപ്പായ്പ്പുണരുകയായ് പുലി ജാതിൈവരെമേന്യ,
തൃണതതികളിൽ േമഞ്ഞിടുെന്നാേരണീഗണെമാടു േചരുകയായ് നരിക്കിടാങ്ങൾ”.
(ഗരുഡവാഹനൻ)
“നൂതനമാമനാസക്തിേയാഗത്താൽ

ഗീതയിൽേച്ചർെന്നാരർത്ഥം െവളിവാക്കി;
പൂതമാക്കി ’ഹരിജന’ നാമത്താൽ
നാഥൻ ഗാന്ധിയധഃകൃതവർഗ്ഗെത്ത.
മാമുനിമാരും കൂപ്പി സ്തുതിക്കുന്ന
മാധവ! തവ േക്ഷത്രത്തിേലറുവാൻ
മാനസികമാം സംസ്ക്കാരശുദ്ധിതാൻ
മാനവർക്കു മണിവിളെക്കെപ്പാഴും.
അത്ര സംസ്കാരശുദ്ധി കലർന്നവെരത്രയുണ്ടായധഃകൃതവർഗ്ഗത്തിൽ!
നന്ദെനന്ന പറയൻ ചിദംബരംതന്നിലീശെനക്കണ്ടില്ലേയാ പുരാ?”

(പതിതപാവനൻ)

ആർഷസംസ്കാരത്തിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും അള
വറ്റ ആദരവും കുറിപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു. ആ സംസ്കാരത്തി
െന്റ മർമ്മം ശരിക്കു ഗ്രഹിച്ചതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു്
അേദ്ദഹത്തിനു നമ്മുെട പൂർവന്മാരുെട പുേരാഗമനംത
െന്ന.
“മുേന്നാട്ടു േപാകു നാം മുേന്നാട്ടു േപാക നാം
മുേന്നാട്ടു േപാക നാം േലാകേര! നിർഭയം.

കുേന്നാ കുഴികേളാ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കണ്ടു
പിേന്നാക്കേമതും തിരിേക്കണ്ട നാം പദം”.

എന്നു് ഏറ്റുപാടുവാൻ യാെതാരു ൈവമുഖ്യവും േതാന്നാ
ത്തതു് കിരാതഭില്ലി കിളിമാനൂർ ചിത്രെമഴുത്തു േകാ
യിത്തമ്പുരാെന്റ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു് എഴുതിയതാണു്.
അതിൽ അർജ്ജുനനു പാശുപതാസ്ത്രം ദാനംെചയ്യുവാൻ
ആവിർഭവിച്ച കിരാതരുദ്രേന്റയും ത്വരിതാേദവിയുേടയും
പ്രത്യങ്ഗവർണ്ണനയും കിരാതകഥാകഥനവും അടങ്ങീ
ട്ടുണ്ടു്.
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45 മൂകാംബികാകടാക്ഷമാല
അകാരാദിക്രമത്തിൽ ശാർദ്ദൂലവിക്രിഡിതവൃത്തത്തിൽ
കവി അവസാനകാലത്തു രചിച്ച ഈ േസ്താത്രം ലകാരം
െകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്ന നാല്പത്തിമൂന്നാം േശ്ലാകം കഴി
ഞ്ഞു മുേന്നാട്ടു നീങ്ങീട്ടില്ല. അതിൽനിന്നുകൂടി ഒരു േശ്ലാ
കം േചർക്കാം.
“ഫാലം ചാരു ലലന്തികാവിലസിതം

ബാേലന്ദുമൗലീസ്ഥലം
േലാലംബാളകചുംബികങ്കമലസൽകസ്തൂരികാസുന്ദരം
നീലത്താമരേലാചനം നിഖിലനിർമ്മാണത്തിൽ
നിഷ്ണാതമാം
ഭ്രൂലാസ്യങ്ങളുമംബ! കാണണെമനിക്കാനന്ദസന്ദായകം.”
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46 േയാഗവാസിഷ്ഠം
കട്ടമത്തും കൂട്ടുകാരായ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളും േചർന്നു വൃ
ത്താനുവൃത്തമായി തർജ്ജമ െചയ്തുതുടങ്ങിയതു വരവൂർ
ശാമുേമേനാനും മറ്റും വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുള്ള ലഘു
േയാഗവാസിഷ്ഠ
മല്ല; ബൃഹേദ്യാഗവാസിഷ്ഠംതെന്നയാണു്. അതിെന വാ
സിഷ്ഠമഹാരാമായണം എന്നും പറയാറുണ്ടു്. ഉൽപത്തി
പ്രകരണത്തിെല അൻപെത്താന്നാം സർഗ്ഗത്തിെന്റ
അവസാനംവെരേയ ആ തർജ്ജമ പുേരാഗമിച്ചിട്ടുള്ളു.
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പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

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

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