
േകരളസാഹിത്യചരിത്രം V
ഉള്ളൂർഎസ്.പരേമശ്വര അയ്യർ

അദ്ധ്യായം 57. അമ്പേത്തഴാമധ്യായം



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം V
ഉള്ളൂർഎസ്.പരേമശ്വര അയ്യർ
(മലയാളം:സാഹിത്യചരിത്രം)

First published in print media 1953.

The electronic versions have been released under the
provisions of Creative Commons Attribution By Share Alike
license for free download and usage.

The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute of
Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.

The production infrastructure of River Valley Technologies
has been made use of in the production of these digital
editions.

Cover: Shakuntala, (she looks back at her lover, pretending to
remove a thorn from her foot), an oil painting by Raja Ravi
Varma. The image is taken from Wikimedia Commons and is
gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

https://creativecommons.org
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://river-valley.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Indian_painting#/media/File:Raja_Ravi_Varma_-_Mahabharata_-_Shakuntala.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Raja_Ravi_Varma
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Raja_Ravi_Varma
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഉള്ളടക്കം

57 അമ്പേത്തഴാമധ്യായം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 േകാമത്തുകുഞ്ഞുപണിക്കൻ

(1037–1095) . . . . . . . . . . . . . 2
2 റ്റി.സി.അച്യുതേമേനാൻ (1045–1117) 3
3 രായിരങ്കണ്ടത്തു േഗാവിന്ദേമേനാൻ

(1035–1105) . . . . . . . . . . . . . 4
4 െക.സി. കുഞ്ഞൻൈവദ്യൻ

(1043–1087) . . . . . . . . . . . . . 5
5 പുതുപ്പള്ളി പി.െക. പണിക്കർ

(1061–1098) . . . . . . . . . . . . . 6
6 കവിയുർ െവങ്കടാചലമയ്യർ (1050–1116) 7
7 ചുനക്കര ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർ

(1040–1111) . . . . . . . . . . . . . 8
8 ചുനക്കരബാലകൃഷ്ണവാരിയർ

(1044–1111) . . . . . . . . . . . . . 9
9 മാേവലിക്കര ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ

(1044–1119) . . . . . . . . . . . . . 10
10 ൈവക്കംസി.എൻ. രാമൻപിള്ള

(1053–1101) . . . . . . . . . . . . . 11
11 ഓടാട്ടിൽ േകശവേമേനാൻ

(1051–1121) . . . . . . . . . . . . . 12
12 കണ്ടിയൂർ മഹാേദവശാസ്ത്രി

(1041–1109) . . . . . . . . . . . . . 13
13 കട്ടക്കയത്തിൽ െചറിയാൻ മാപ്പിള

(1034–1112) . . . . . . . . . . . . . 14
14 െക.വി.ൈസമൺ (1058–1118) . . . 15
15 െകാേങ്ങാട്ടു കൃഷ്ണൻനായർ

(1059–1119) . . . . . . . . . . . . . 16
16 കരുവാ എം. കൃഷ്ണനാശാൻ

(1043–1111) . . . . . . . . . . . . . 17

iii



57
അമ്പേത്തഴാമധ്യായം

1



1 േകാമത്തു കുഞ്ഞുപണിക്കൻ
(1037–1095)

ചരിത്രം
സമകാലികന്മാരായ കവികളുെട ഇടയിൽസാമാന്യം
പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന േകാമത്തുകുഞ്ഞുപണിക്കെനപ്പ�
റ്റിയും സ്വല്പംഈഘട്ടത്തിൽപ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
കുഞ്ഞുപണിക്കെന്റ തറവാടു മാേവലിക്കര മുട്ടത്തു േകാ�
മത്തുവീടാണു്.അേദ്ദഹംആ ഗൃഹത്തിെല െവളുമ്പിയ�
മ്മയുേടയും വിഭവപൂർണ്ണമായആലുമ്മൂട്ടിൽ തറവാട്ടി�
െല കഞ്ഞുശങ്കരൻ ചാന്നാരുേടയും പുത്രനായി 1037-
ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 30-ാം൹ ജനിച്ചു.

“വിശ്വത്തിൽ വിത്തമതിനായ് ധനദന്നു തുല്യ–
നശ്വത്ഥമൂലനിലയാധിപനാപ്പുമാൻ”

എന്നുകവി ഒരവസരത്തിൽഅേദ്ദഹെത്തസ്മരിക്കുന്നു.
മാതാവും പിതാവും ബാല്യത്തിൽ മരിച്ചുേപാകയാൽ
േജ്യഷ്ഠൻ േകശവപ്പണിക്കരുെട സംരക്ഷണത്തിലാണു്
ആബാലൻ വളർന്നതു്.ആവസ്തുതകവി തെന്റ ഒന്നി�
ലധികം കൃതികളുെടആരംഭത്തിൽ നിേവദനം െചയ്തിട്ടു�
ണ്ട്.

“കട്ടിക്കാലത്തുതെന്നൻ ജനകജനനിമാർ
ഭൂമിവാസം െവടിെഞ്ഞ–

ന്നിട്ടക്കാലംമുതേല്ക്ക പ്രിയതെയാടിഹ മാം
കാത്തുമാത്താനുകമ്പം

തുഷ്ട്യാ രക്ഷിച്ചുേപാരും ഗുണഗണനിധിയാ–
യുെള്ളാരേക്കശവാഖ്യൻ

േജ്യഷ്ഠൻതൻപാദപേത്മ പരിെചാടിതു സമ–
ർപ്പിച്ചിടുന്നിച്ഛയാഞാൻ”

എന്നസമർപ്പണേശ്ലാകം ഹരിശ്ചന്ദ്രശതകത്തിലും രു�
ക്മിണീസ്വയംവരം നാടകത്തിലും കാണ്മാനുണ്ടു്. ഭാഷാ�
കൃതികൾ നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചുള്ളസംസ്കാരമല്ലാെത
സംസ്കൃതം പറയത്തക്കനിലയിൽഅഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടാ�
യിരുന്നതായി േതാന്നുന്നില്ല. പ്രശസ്യമായ രീതിയിൽ
കവിതാവാസനപ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.അതിെനക്കുറിച്ചും
രുക്മിണീസ്വയംവരത്തിൽ വിനയപുരസ്സരം ഉപന്യസി�
ക്കുന്നുണ്ടു്.

“ഭൂേലാേക പുകഴാർന്നസൂരിവരരിെന്നല്ലാരുമുല്ലാസമാർ–
ന്നാേലാചിെച്ചാരുമിച്ചു ഭാഷ പരിേശാധിക്കും
സദസ്സാകയാൽ

മാെലേന്യയവർ െതറ്റു തീർക്കുമതിനാൽ
നന്നാകുമിന്നാകേവ

േമലാലിക്കവിയും പ്രസിദ്ധതരനാെമേന്നാർപ്പിെതേന്നാമേല.”

പിെന്ന നല്ല കവിതാവാസനയും പഠിത്തവുമുള്ളവർ
കവിതയുണ്ടാക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് ഒരത്ഭുതമായി വി�
ചാരിക്കാനില്ല.അെതാന്നുമില്ലാത്തവർ െഞരുക്കിപ്പി�
ടിച്ചു വലതും െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയാൽഅതേല്ലഅത്ഭുതം?
അതിെനക്കുറിച്ചു സജ്ജനങ്ങൾഅഭിനന്ദിക്കയല്ലാെത
ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കയില്ല”എന്നുസൂത്രധാരൻ പറയുന്ന�
തു േനാക്കുക.അമ്മക്കുഞ്ഞമ്മയായിരുന്നു പത്നി. 1095-
ാമാണ്ടു ധനുമാസം 15-ാം൹യായിരുന്നു കവിയുെട േദഹ�
വിേയാഗം.

കൃതികൾ
കുഞ്ഞുപണിക്കൻ. (1)ഹരിശ്ചന്ദ്രശതകം, (2)രുക്മിണീ�
സ്വയംവരം നാടകം, (3) ജേനാവാനാടകം, (4)താേതാ�
പേദശം എന്നീ പദ്യകൃതികളും, (5) വിദ്യുല്ലതിക എന്ന
ഒരു ഗദ്യകഥയും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത
ഉത്തേരാത്തരം ഉൽക്കർഷെത്തപ്രാപിച്ചുവരികയായി�
രുന്നു. ഒടുവിലെത്തകൃതിയായ താേതാപേദശത്തിൽ
ഒരു പിതാവു പുത്രിക്കുനല്കുന്ന ഉപേദശമാണു് വിഷയം.
ആെക 136 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ചക്കുകളങ്ങരഓ. കല്യാ�
ണിക്കുട്ടി എന്നതെന്റ മകൾക്കുേവണ്ടിയാണു് കവി
അെതഴുതിയതു് 1084-ൽആകാവ്യം പ്രസിദ്ധീകൃതമാ�
യി. ജേനാവാനാടകത്തിെല ഇതിവൃത്തംസുവിദിതമാ�
ണേല്ലാ.

കുഞ്ഞുപണിക്കെന്റ കവിതാരീതി താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വായനക്കാർക്കു വിശദമാകുന്നതാ�
ണു്.

“കള്ളേഗ്ഗാപകുമാര! േഗാരസമിതേല്ലാർേക്കണ
മുൾക്കാമ്പിലി–

പ്പുള്ളിേക്കഴമൃഗാക്ഷിെയശ്ശഠമേത! പിട്ടല്ല കിട്ടില്ല േത;
െകാള്ളാം നെല്ലാരു കൗശലം!
നൃപതിമാർക്കുേള്ളാരുനൽക്കന്യെയ–

ബ്ഭേള്ളറും പശുപൻ െകാതിച്ചിതു ധരിക്കുേമ്പാൾച്ചിരിക്കും
ജനം.”

(രുക്മിണീസ്വയംവരം)
“മാണിക്യകങ്കണകലാപമലങ്കരിക്കും
പാണിക്കു വൻകഠിനമായ വിലങ്ങുവേച്ചാ?
പ്രാണപ്രിേയ! സമുഖി! നിെന്ന വലച്ചിഴച്ചി–
േക്കാണിൽക്കേരറ്റിയവനൂണു മുടക്കിെയേന്നാ?”

(ജേനാവാനാടകം)

“നീതിക്കു േചന്ന നിലയിൽെപ്പരുമാറിടും സ്ത്രീ
ജാതിക്കു വിശ്വജനവും വടുേവല െചയ്യും;
ധാതാവു ശൗരി ശിവെനന്നിവർ കാന്തമാർക്കു
േചതസ്സു േചർന്നടിമയായമരുന്നതിേല്ല?”

(താേതാപേദശം)

“കള്ളം കഥിക്ക, ഭയേമറ്റുക, േഗാഷ്ടി കാണി–
ച്ചുള്ളം നടുക്കുക, മനസ്സിലുറപ്പു േചർക്ക,
െകാള്ളാത്തവാക്കുകളുരയ്ക്ക,യിെതാെക്കേയാർത്താൽ–
പ്പിള്ളയ്ക്കു േമലിൽ വലുതാകിയ േദാഷേമകും.”

(താേതാപേദശം)



2 റ്റി.സി. അച്യുതേമേനാൻ
(1045–1117)

അച്യുതേമേനാനും സങ്ഗീതനാടകങ്ങളും
റ്റി.സി.അച്യുതേമേനാൻ ഗുരുവായൂരിനു സമീപമുള്ള
േകാട്ടപ്പടിേദശത്തുനടുക്കാട്ടു കൃഷ്ണൻനമ്പൂരിയുേടയും തൃ�
ശ്ശൂർ െതേക്കക്കുറുപ്പത്തു രാമഞ്ചിറമഠത്തിൽ പാറുക്കു�
ട്ടിയമ്മയുേടയും പുത്രനായി 1045-ാമാണ്ടു കന്നിമാസ�
ത്തിൽ മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ബാല്യംമുതല്ക്കുത�
െന്നസാഹിത്യെത്തക്കാളധികം സംഗീതത്തിലായിരു�
ന്നു വാസന.അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതൃസേഹാദരിയായ
കാവമ്മ ഒരുസങ്ഗീതവിദുഷി എന്നതിനുപുറേമ േകര�
ളത്തിെല ഭാഷാനാടകങ്ങളിൽആദ്യെത്തനടിയുമായി�
രുന്നു.ആകലാകുശല കാലേകയവധം കഥകളിയിൽ
ഉർവ്വശിയുെട േവഷം െകട്ടി ആടിയിരുന്നതായി ചില
പഴമക്കാർ പറയുന്നതിൽ പരമാർത്ഥമുേണ്ടാഎന്നു
നിശ്ചയമില്ല. ഏതായാലും അച്യുതേമേനാെന്റസങ്ഗീ�
തൈനഷധത്തിൽ നളെന്റ ഭാഗം അഭിനയിച്ചിരുന്നു
എന്നുള്ളതുസൂക്ഷ്മമാണു്.ആപരിസരത്തിൽ വളർന്ന
അച്യുതേമേനാൻ യൗവനാരംഭത്തിൽത്തെന്നസങ്ഗീ�
തജ്ഞനായ കവിയായി വികസിച്ചത് ആശ്ചര്യമല്ല.
23-ാമെത്ത വയസ്സിൽ തൃശ്ശൂർഅമ്പാടി പാറുക്കുട്ടിയമ്മ�
െയ വിവാഹം െചയ്തു. െകാല്ലം നാരായണപിള്ളയും
കൂട്ടുകാരും ഒരവസരത്തിൽഎറണാകുളെത്തത്തിഅഭി�
ജ്ഞാനശാകുന്തളം അഭിനയിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
കാവമ്മഅവെര തൃശ്ശൂരിേലക്കുക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടുേപാ�
യി. ഗാനസമ്മിളിതമല്ലാത്തഅവരുെട നാടകാഭിനയം
അവർക്കുസമഞ്ജസമായി േതാന്നിയില്ല. തന്നിമിത്തം
അച്യുതേമേനാൻസങ്ഗീതൈനഷധം എെന്നാരു പു�
തിയ നാടകം പാട്ടുകൾ ഇടകലർത്തി രചിച്ചു. 1067-
ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് അതുഅഭിനയിച്ചവരിൽ കാവമ്മക്കുപുറേമ
അമ്പാടിയിൽ േഗാവിന്ദേമേനാൻ ദമയന്തിയുേടയും ഗ്ര�
ന്ഥകാരൻ തെന്ന കാട്ടാളേന്റയും ഭൂമികകളിൽ രങ്ഗ�
പ്രേവശം െചയ്തു.ആൈനഷധമാണു് മലയാളത്തിെല
ഇദംപ്രഥമമായ സംഗീതനാടകം. തന്നിമിത്തംഅച്യുത�
േമേനാെന േകരളത്തിെല സങ്ഗീതനാടകപ്രസ്ഥാന�
ത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് എന്ന നിലയിൽ േകരളീയർ
ബഹുമാനിക്കുന്നു. സങ്ഗീതൈനഷധംഅതിേവഗ�
ത്തിൽ നാെടങ്ങും പ്രചരിച്ചു. 1106-ൽ 18-ാമെത്തപതി�
പ്പു് അച്ചടിപ്പിേക്കണ്ടിവരികയും അേതാടുകൂടി 33,800
പ്രതികൾ മുദ്രിതങ്ങളാകയും െചയ്തു.അേപ്പാേഴക്കു തമി�
ഴ്നാടകങ്ങളുെട പ്രകാശത്തിൽ മലയാള നാടകങ്ങൾ
അസ്തപ്രഭങ്ങളായിത്തീരുകയാൽ വീണ്ടും ഒരു പതിപ്പി�
െന്റആവശ്യം േനരിടുകയുണ്ടായില്ല.അച്യുതേമേനാൻ
ൈനഷധത്തിനു പുറേമ സങ്ഗീതഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം
എന്നും ഒരു നാടകെമഴുതി.ൈനഷധം ഏഴങ്കത്തിലുള്ള
ഒരു നാതിവിസ്തരമായ നാടകമാണ്. പത്തങ്കത്തിലുള്ള
ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതത്തിനു് അതിലിരട്ടിയിലധികം വലുപ്പം�
വരും. രണ്ടിലും അങ്കങ്ങളിൽ രങ്ഗവിഭാഗമില്ല. ഹരി�
ശ്ചന്ദ്രചരിതത്തിൽൈനഷധെത്തക്കാൾ േശ്ലാകങ്ങൾ
കുറയും.ആദ്യെത്ത മൂന്നങ്കങ്ങൾ ഒന്നാം ദിവസവും, നാ�
ലും അഞ്ചുംഅങ്കങ്ങൾ രണ്ടാം ദിവസവും,ആറാമങ്കം
മൂന്നാം ദിവസവും,ഏഴുമുതൽ പത്തുവെരഅങ്കങ്ങൾ
നാലാം ദിവസവും അഭിനയിക്കുന്നതു് ആശാസ്യമായിരി�
ക്കുെമന്നാണു് ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ഉപേദശം.ആദ്യം അഞ്ച�
ങ്കങ്ങൾ മാത്രേമ എഴുതിയുള്ളു. പിന്നീടു് ബാക്കിയുള്ള
അങ്കങ്ങളുംകൂടി എഴുതി 1088കുംഭം 10-ാം൹ പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചു. രണ്ടു നാടകങ്ങളിേലയും ഗാനങ്ങൾസൗന്ദർേഭാ�
ചിതങ്ങളായിരിേക്കണ്ട വിഷയത്തിൽ കവികഴിയുന്നതും
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗാനങ്ങൾസങ്ഗീതം
ശരിക്ക് അഭ്യസിച്ചവർക്കല്ലാെത പാടി ഫലിപ്പിക്കുവാൻ
സാധിക്കുന്നതല്ല. സ്വാമിനാഥയ്യർ എെന്നാരു ഭാഗവ�
തർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിക്ഷയിൽത്തെന്നആപാട്ടുകൾ
അഭ്യസിച്ചു് അവെയ ഇരിങ്ങാലക്കുട, െകാടുങ്ങല്ലൂർ,പറ�
വൂർ,തുറവൂർ മുതലായസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയു�
ണ്ടായി. 1117-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 25-ാം൹യായിരുന്നു
അച്യുതേമേനാെന്റ മരണം.

മറ്റു ചില സങ്ഗീതനാടകങ്ങൾ
റ്റി.സി.അച്യുതേമേനാൻ ഉൽഘാടനം െചയ്ത മാർ�
ഗ്ഗത്തിൽഅേനകം ഗായകകവികൾഅേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ചു.അവരിൽ പ്രധാനന്മാർ തിരുവിതാംകൂ�
റിൽ പരവൂർ െക.സി. േകശവപിള്ളയും,എരുവയിൽ
എം. ചക്രപാണിവാരിയരും, െതേക്ക മലയാളത്തിൽ
പി.എസ്. വാരിയരും, വടേക്ക മലയാളത്തിൽ നീല�
േഞ്ചരി ശങ്കരൻനായരും,കുട്ടമത്തുകുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്പു�
മാണു്. ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ വലിയേകായിത്തമ്പു�
രാെന്റ ശാകുന്തളം ഒന്നാമങ്കത്തിെല േശ്ലാകങ്ങൾക്കു
പകരം പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി.അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാ�
നന്തരം 1088-ൽ ചക്രപാണിവാരിയർ അതിനുേമലുള്ള
േശ്ലാകങ്ങൾക്കുപകരം ഗാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു് ആ ഗ്രന്ഥം
പൂർത്തീകരിച്ചു. ഏകേദശം 1067-ാമാണ്ടിടയ്ക്കുതെന്ന
തമിഴ് നാടകക്കാർ ധാരാളമായി േകരളത്തിൽ പ്രേവ�
ശിച്ചുതുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരത്തുവന്നകല്യാണരാമ�
യ്യർെസറ്റും, രാമഡുെസറ്റുംആ കൂട്ടത്തിൽപ്രധാനങ്ങ�
ളായിരുന്നു.എറണാകുളത്തു് ഒരു ശാമിഅയ്യർ െസറ്റും
വന്നുേചർന്നു. ചക്രപാണിവാരിയർ വർഷീയാനാെണ�
ങ്കിലും ഇന്നുംഅേരാഗദൃഢഗാത്രനായി വിശ്രമിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ്യ സംഗീതനാടകങ്ങൾഹരിശ്ചന്ദ്ര�
ചരിതവും (1068)രുക്മാംഗദചരിതവും (1078–80) വള്ളി�
യമ്മാൾ ചരിത്രവും (1080–85)ആണു്.ആകൃതികൾ
അഭിനയിക്കുന്നതിനാണു് ബബ്ബലൻഎന്ന േപരിൽ പ്ര�
സിദ്ധനായ ഒരു ഗൗഡസാരസ്വതബ്രാഹ്മണനടൻ കാ�
യങ്കളത്തു് ഒരു േയാഗം സംഘടിപ്പിച്ചതു്.അതിൽ കുട്ടീ�
ശ്വരൻ മുതലായ മറ്റു ചില നടന കലാകുശലന്മാരും ഉൾ�
െപ്പട്ടിരുന്നു. േകശവപിള്ളയുെട സംഗീതനാടകങ്ങളിൽ
അതിപ്രധാനം സദാരാമയാണു്.അതിെനപ്പറ്റി ഉപരി
പ്രസ്താവിക്കും. തൃപ്പൂണിത്തുറയിെല എമ്പ്രാന്മാർ പാണ്ടി�
യിൽനിന്നു നരസിങ്ഗറാവു എെന്നാരു നടേശ്രഷ്ഠെന
വരുത്തിഅേനകം നാടകങ്ങൾഅഭിനയിപ്പിച്ചു.അവി�
ടെത്ത ഗൗഡസാരസ്വതബ്രാഹ്മണരും രാമൈപ്പെസറ്റു്
എന്ന േപരിൽ ഒരുസംഘമായി സേമ്മളിച്ചു.അതിൽ
ശങ്കരത്തുനീലകണ്ഠൻപണിക്കർ ഒരങ്ഗമായിരുന്നു.
തമിഴ് നാടകങ്ങളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾസംഭാഷണം
െചയ്യുേമ്പാൾഅവരവരുെട മേനാധമ്മംേപാെല െപാ�
തുവിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനു പഠിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ�
േല്ലാ പ്രാേയണപാടാറുള്ളതു്.ആആവശ്യം നിറേവറ്റു�
ന്നതിനും ചക്രപാണിവാരിയർ കുേറപാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി
അവെയസമാഹരിച്ചു് ആപൽബ്ബന്ധുഎന്ന േപരിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാലക്കാട്ടിനു സമീപമുള്ള ചില
ഗാനവാസനയുള്ളബാലന്മാർ തമിഴ്നാടക െസ്സറ്റുകളിലും
േചർന്നു.അവരിൽഅത്യന്തം പ്രശസ്തനായിത്തീർന്ന കു�
യിൽനാദം േവലുനായർ,അനുവാചകന്മാർക്കുഅശ്രുത�
പൂർവ്വനല്ലേല്ലാ. തിരുവിതാംകൂറിൽെപ്പട്ട െചേങ്കാട്ടയിൽ
നിന്നു െവളിയിൽ േപായി വിശ്രുതനായ ഒരു നടനാ�
േഗ്രസരനായിരുന്നു കിട്ടപ്പാ. ഇന്നെത്തഹാസ്യാഭിനയ
േകാവിദന്മാരിൽഅഗ്രഗണ്യനായഎൻ.എസ്. കൃഷ്ണ�
െന്റ സ്വേദശം നാഗരുേകാവിലാെണന്നും നാം സാഭിമാ�
നം സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

അച്യുതേമേനാെന്റ ഇതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻഎന്നനിലയിലും അച്യുതേമ�
േനാൻ േപെരടുക്കുകയുണ്ടായി. സുപ്രഭാതം, ചിത്രഭാനു,
ഭാരതി എന്നിങ്ങെന മൂന്നുസപ്തൈദനികപത്രികകൾ
അേദ്ദഹം നടത്തി. സുപ്രഭാതത്തിൽപ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തിയ ഒരു േലഖനം െകാച്ചിയിെല പത്രപ്രവർത്തന�
ചരിതത്തിൽ ഒന്നാമെത്തഅപകീർത്തിേക്കസ്സിനു കാ�
രണമായിത്തീർന്നു;അതിൽഅേദ്ദഹത്തിനു േകാടതി
നിശ്ചയിച്ച പിഴ െപാതുജനങ്ങൾതെന്ന പണം പിരിച്ച്
ഒടുക്കി. കഥകളിേയാടു േമേനാനു വളെര പ്രതിപത്തിയു�
ണ്ടായിരുന്നു.ആപ്രാചീനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ യാെതാരു
പരിഷ്കാരവും കടന്നുകൂടരുെതന്നു് അേദ്ദഹംആയുരന്തം�
വെര നിർബ്ബന്ധിച്ചു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭേദ്രാത്സവംആട്ട�
ക്കഥ െകാച്ചിയിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലുംആടിച്ചിരുന്നു.

കൃതികൾ
േമേനാെന്റ കൃതികളിൽ (1)സങ്ഗീതൈനഷധം, (2)
സങാഗീതഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം, (3) ജേനാവാപർവ്വം, (4)
അവസാനപ്രസ്താവനഎന്നീ നാലു രൂപകങ്ങൾ മാ�
ത്രേമ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു.അവകൂടാെത മദനികാമന്മ�
ഥം,പത്മവ്യൂഹഭഞ്ജനം,കുേചലേഗാപാലം,രുക്മിണീ�
സ്വയംവരം,ബാലേഗാപാലൻഎന്നീ രൂപകങ്ങളും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായുണ്ട്.അവഅച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടി�
ല്ല.അവയ്ക്കുപുറേമ, (5) ഭേദ്രാത്സവം, (6)ഹരിഹരചരിതം
എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകൾ കൂടി അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതാ�
യി കാണുന്നു.ആട്ടക്കഥകൾക്കുഗുണം വളെര കുറയും.
അവസാനപ്രസ്താവനയിൽഅേദ്ദഹം സാധാരണ നാ�
ടകങ്ങളിൽ കാണുന്നഅർത്ഥശൂന്യങ്ങളായ ദീർഘപ്ര�
സ്താവനകെള നിശിതമായി അവേഹളനം െചയ്യുന്നു.
േശ്ലാകങ്ങൾക്കുപ്രാേയണ ഗുണം കുറയും. ചില ഉദാഹ�
രണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“മന്ദത്വം വിട്ടു െനറ്റിത്തിരുമിഴിയുടേയാൻ
കാന്തനായ്ത്തീർന്നുെവന്നാ–
യുന്നിക്കും േതാഷേമാടഗ്ഗിരിസുതയരികിൽ–
െച്ചന്നുടൻ േചർന്നുനിേല്ക്ക
കുെന്നാക്കും െകാങ്ക തങ്കക്കരതളിരതിനാൽ
ശംഭുതാൻ െതാട്ടേനരം
കുന്നിക്കും േപ്രമഭാരാലിളകിന പുളകം
നിങ്ങെളക്കാത്തിടെട്ട.”

(സങ്ഗീതൈനഷധം)

“കുണ്ഡലിനി: പിട്ടുകളാൽപ്പാട്ടിൽെപ്പട്ടു
െകട്ടുേപാകും െപണ്ണല്ലഞാൻ.

വീരബാഹു: പിട്ടെല്ലടി! നിന്നിഷ്ടെമല്ലാ–
െമാട്ടും ൈവകാേതകാം വാടി!

കുണ്ഡലിനി: െപാട്ടശ്ശീല േചല െകട്ടി–
പ്പട്ടണത്തിൽഞാൻ വട്ടം ചുറ്റി.

വീരബാഫ: െകേട്ടണ്ടടി അങ്ങു െചന്നാലുടൻ
പട്ടുേചല നല്കാം വാടി!

കുണ്ഡലിനി: പളപള മിന്നും േതാടകളം
വളകളും വാങ്ങിത്തരുേമാടാ?

വീരബാഹു: വളകളം കാപ്പും േതാടകളും
കളവാണി! വാങ്ങാം വാടി!

കുണ്ഡലിനി: ബുല്ലാക്കും നന്മുത്തുഞാത്തും കൂെട
നല്ലതരം വാങ്ങിത്തരുേമാടാ?

വീരബാഹു: എല്ലാേമാേരാന്നായ്െച്ചാല്ലണേമാ?
എല്ലാേമകാം േപാകാം വാടി!”

(സങ്ഗീതഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതത്തിെല ഒരു
പാട്ട്)

“വൃത്തത്തിൽപ്പിഴയും കുസന്ധികുളെമന്നല്ലർത്ഥമില്ലായ്ക്കയും
േപർേത്താലും യതിഭങ്ഗവും
കവിതയിൽക്കാണാമെതന്നാകിലും

താർേത്തൻവാണി! യഭങ്ഗുരെന്റ
കവിതാഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാെതയി–

േല്ലാർത്താൽ വിറ്റഴിയാത്തെതന്നുപലരും െചാല്ലുന്നു
കിെല്ലന്നിേയ.”

(അവസാനപ്രസ്താവന)
തടിൽപ്രഭകണക്കുതൻനികടഭൂ കടന്നങ്ങുേപാ–
യിടുെന്നാരു നതാങ്ഗിമാർമകടഹീരമാം േമാഹിനീം
അടുത്തഥ തടുത്തുതദ്വിപുലസൗഷ്ഠവം കാണ്കയാൽ
കടുത്ത മദനാതുരൻ ദിതിജേനവേമാതീടിനാൻ.”

(ഹരിഹരചരിതംആട്ടക്കഥ)



3 രായിരങ്കണ്ടത്തു േഗാവിന്ദേമേനാൻ
(1035–1105)

ചരിത്രം
േഗാവിന്ദേമേനാൻ െകാച്ചിയിൽ െനമ്മാറ േദശത്തു രാ�
യിരങ്കണ്ടത്തുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മയുേടയും പാലക്കാട്ടു മാ�
ഞ്ഞാളൂർ ഏറത്തുകരുണാകരൻനായരുേടയും പുത്രനാ�
യി 1035-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 19-ാം൹ ജനിച്ചു. ബാല്യ�
ത്തിൽസംസ്കൃതഭാഷ െനമ്മാറ അയ്യാശാസ്ത്രികളുേടയും
മറ്റും കീഴിൽഅഭ്യസിച്ചു് അതിലും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും
ഗണനീയമായവിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിലും സ്വ�
പരിശ്രമംെകാണ്ടുസാമാന്യമായഅറിവു േനടിയതിനു�
േമൽ െനമ്മാറയിൽത്തെന്ന ഒരുക്രിമിനൽ വക്കീലായി
വ്യവഹരിച്ചുതുടങ്ങി. 1064-ൽസ്വേദശത്തു് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്
വിദ്യാലയംസ്ഥാപിച്ചു്. 1072-ൽഅതിെന ഒരു േലാവർ
െസക്കണ്ടറി സ്കൂളായും 1081-ൽൈഹസ്കൂളായും ഉയർ�
ത്തി. 1096 മുതൽഅതുസർക്കാർൈഹസ്കൂളായിത്തീർ�
ന്നു.അതിനുപുറേമ അേദ്ദഹം പല െപാതുക്കാര്യങ്ങളി�
ലും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു ജനസമ്മതം സമാർജ്ജി�
ച്ചു. 1105-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 25-ാം൹ മരിച്ചു. പിതാവി�
െന്റ ഭാഗിേനയി പാർവ്വതിയമ്മയായിരുന്നു പത്നി.

കൃതികൾ
േഗാവിന്ദേമേനാൻ േകരളീയകുവലയാനന്ദം എന്നും,
ദത്താേത്രയതന്ത്രംഎന്നും രണ്ടുകൃതികൾ ഭാഷയിൽ
രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാലവിദ്യാവിഷയകമാണു് രണ്ടാമെത്ത
ഗ്രന്ഥം. 1064-ൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ച േകരളീയകുവലയാന�
ന്ദം നമ്മുെട വിേശഷശ്രദ്ധയ്ക്കു പാത്രീഭവിേക്കണ്ടതാണു്.
അതിനുമുൻപു ചിറ്റൂർ നാണുഅയ്യാശാസ്ത്രികൾ ചന്ദ്രാ�
േലാകം 1058-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നുെവങ്കി�
ലും അതുസവ്യാഖ്യാനമായിരുന്നില്ല. പ്രസ്തുതപുസ്തക�
ത്തിൽ ചന്ദ്രാേലാകകാരൻ വ്യവസ്ഥാപനം െചയ്യുക�
യും അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ പില്ക്കാലത്തു വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും
െചയ്തിട്ടുള്ളനൂറലങ്കാരങ്ങളും ഇരുപത്താറു ഛന്ദസ്സുക�
ളിലായി പ്രേയാഗിച്ചുകാണാറുള്ളഎഴുപത്തിമൂന്നുവൃത്ത�
ങ്ങളും സമാസചക്രവും പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ലക്ഷ�
ണലക്ഷ്യങ്ങൾ കാരികകളായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവയ്ക്കു ഭാഷാപ്രേവശിക എന്ന േപരിൽ വിശദമായ
വ്യാഖ്യാനം ഗദ്യരൂപത്തിലും എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. നല്ല
ഓജസ്സുള്ളതാണു്ആ പണ്ഡിതെന്റ ഗദ്യൈശലി. ചുവ�
േട പകർത്തുന്നവാക്യങ്ങൾഅവതാരികയിൽനിെന്നടു�
ത്തതാണു്.

“ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാവിദ്യകളിൽ പ്രധാനഭൂതയാകുന്ന
സാഹിത്യവിദ്യയാകുന്ന ഒരവയവി തർക്കശാസ്ത്രമാകു�
ന്ന ഉടേലാടും വ്യാകരണശാസ്ത്രമാകുന്ന കരചരണാ�
ദ്യവയവങ്ങേളാടും കൂടിയതാകുന്നു. ഒരു േദഹം അതി�
സൗന്ദര്യമുള്ളതായിരുന്നാലും വസ്ത്രാദ്യലങ്കാരവിഹീന�
മായിരുന്നാൽ േശാഭിക്കാത്തേപാെല തർക്കവ്യാകര�
ണാദികളുെടജ്ഞാനം എത്രതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നാലും
അലങ്കാരശാസ്ത്രജ്ഞാനമുണ്ടാകാെതസാഹിത്യവിദ്യ
േശാഭിക്കാത്തതിനാൽ തർജ്ജിജ്ഞാസുക്കൾക്കു് അല�
ങ്കാരജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാകുന്നു.”

1064-ാമാണ്ടെത്തഗദ്യമാണു് ഇെതന്നു നാം സ്മരിക്കു�
േമ്പാൾ രചയിതാവിെനപ്പറ്റി നമുക്കുള്ളബഹുമാനം വർ�
ദ്ധിക്കുന്നു. ഇനി കാരികയ്ക്കും വ്യാഖ്യാനത്തിനും ഒരു ഉദാ�
ഹരണം കാണിക്കാം.

കാരിക

“ൈകമർത്ഥ്യമുപമാനത്തിന്നുണ്ടായാലും പ്രതീപമാം;
കാന്താമുഖെത്തവീക്ഷിച്ചാെലന്തു ചന്ദ്രാംബുജങ്ങളാൽ?”

വ്യാഖ്യാനം
“ഉപമാനംെകാണ്ടുള്ളപ്രേയാജനം ഉപേമയംെകാണ്ടു�
തെന്ന ഉള്ളതിനാൽ ഉപമാനം നിഷ്പ്രേയാജനമാെണ�
ന്ന വർണ്ണനവും പ്രതീപാലങ്കാരം. ഉദാഹരണം: കാ�
ന്തയുെട മുഖം കണ്ടാൽ ചന്ദ്രെനെക്കാണ്ടും പത്മെത്ത�
െക്കാണ്ടും ഫലെമന്തു്? (ഒന്നുമില്ല). ഇവിെട കാന്തയുെട
മുഖം കാണുന്നസമയത്തിൽ ചന്ദ്രപത്മങ്ങെളെക്കാ�
ണ്ടുണ്ടാകുന്നആനന്ദം ഉള്ളതുെകാണ്ടു ചന്ദ്രപത്മങ്ങെള�
െക്കാണ്ടുപ്രേയാജനമിെല്ലന്നു വർണ്ണിക്കയാൽപ്രതീ�
പം.”



4 െക.സി. കുഞ്ഞൻൈവദ്യൻ
(1043–1087)

വാരണപ്പള്ളിക്കുടുംബം
മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രധാനവും പ്രസിദ്ധവുമായി വാ�
രണപ്പള്ളി എെന്നാരീഴവകടുംബമുണ്ടു്. കരുനാഗപ്പള്ളി�
യിൽ കൃഷ്ണപുരത്തു് ഓച്ചിറ േക്ഷത്രത്തിനുസമീപമുള്ള
“ആനയടി”എന്നതറവാടാണു് ആ കുടുംബത്തിനുകൂട�
സ്ഥിതമായിട്ടുള്ളതു്.അതിൽ നിന്നു കരുനാഗപ്പള്ളി പു�
തുപ്പള്ളിയിലും കാർത്തികപ്പള്ളി മുതുകുളത്തും വാരണപ്പ�
ള്ളി എന്ന േപരിൽ രണ്ടുശാഖകൾഅങ്കുരിച്ചു. കുഞ്ഞൻ�
ൈവദ്യൻ 1043-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം ഓച്ചിറയ്ക്കു സമീപ�
മുള്ളആനയടിവീട്ടിൽ െകാച്ചിക്കാവമ്മയുേടയും തിരുവ�
ല്ലാ മാന്നാറു പാവുക്കര കുറേക്കാട്ടുവഞ്ചിയിൽ െകാച്ചുകൃ�
ഷ്ണനേന്റയും പുത്രനായി ജനിച്ചു.

പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളി വീട്ടിെല ചില കവികൾ
പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളിത്തറവാട്ടിെല പലഅങ്ഗങ്ങ�
ളും സാഹിത്യരസികന്മാരും കലാേപാഷകന്മാരുമായി�
രുന്നു.അവരിൽ വാരണപ്പള്ളി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
വാരണപ്പള്ളി എസ്. േഗാവിന്ദർപ്പണിക്കർഎന്നിവ�
െരക്കുറിച്ചു് ഒേന്നാരേണ്ടാ വാക്കു് ഇവിെട പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നതു് അസങ്ഗതമായിരിക്കയില്ല. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പണി�
ക്കർ 1035-ാമാണ്ടു് ആറാട്ടുപുഴ കല്ലിേശ്ശരിവീട്ടിൽ േവ�
ലായുധപ്പണിക്കരുെട പുത്രനായി ജനിച്ചു. 1077-ാമാണ്ടു
കന്നിമാസത്തിൽ മരിച്ചു. തനിക്കു പരിചിതന്മാരായ
പല പ്രഭുക്കന്മാരുേടയും ഗുണേദാഷങ്ങൾ നിരൂപണം
െചയ്യുന്ന രീതിയിൽ ശതഗുണംഎെന്നാരു കാവ്യം രചി�
ച്ചു.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുജൻ േഗാവിന്ദർപ്പണിക്കർ
1036-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ പിതൃകുടുംബമായ
ആനസ്ഥാനത്തുജനിച്ചു. േകശവപ്പണിക്കർഎന്നായി�
രുന്നുഅച്ഛെന്റ േപർ. ബാല്യത്തിൽ പിതൃവ്യനായ െവ�
ളുമ്പൻപണിക്കരുെട കീഴിൽ സംസ്കൃതം പഠിച്ചുതുടങ്ങി;
െവളുമ്പൻ പണിക്കർ 1027-ൽ ജനിച്ചു; 1082-ൽ മരി�
ച്ചു. േഗാവിന്ദർപ്പണിക്കർ 1050-ൽഅച്ഛൻ മരിച്ചേപ്പാൾ
സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപാന്നു.അവിെട കുമ്മമ്പള്ളി രാ�
മൻപിള്ളയുെട ശിഷ്യനായി കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും
േജ്യാതിഷവും അഭ്യസിച്ചു. 1055-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു മാത്തൂർ കു�
ടുംബത്തിെലഅന്നെത്തകാരണവർഎരുവയിൽ പട്ട�
യത്തുകുടംബത്തിൽ നിന്നു വിവാഹംെചയ്തു് അവിെട
താമസിച്ചുവന്നിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു് അഷ്ടാങ്ഗ�
ഹൃദയവും പ്രേവശകത്തിൽ (വ്യാകരണം)ഏതാനും
ഭാഗവും പഠിച്ചു.അക്കാലെത്തപല പത്രങ്ങളിലും േശ്ലാ�
കങ്ങൾഎഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം
കുറത്തിപ്പാട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാണു്.

കുഞ്ഞൻൈവദ്യെന്റ വിദ്യാഭ്യാസം
ൈവദ്യൻ സ്വപിതാവിൽ നിന്നുബാലപാഠങ്ങൾഅഭ്യ�
സിച്ചതിനു േമൽ താമരക്കുളം പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട
കീഴിൽ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസവും പതിമ്മൂന്നാമെത്തവയ�
സ്സിൽ പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളിവീട്ടിൽ താമസിച്ചു കുമ്മ�
മ്പള്ളി രാമൻപിള്ളേയാടു് ഉപരികാവ്യങ്ങളും നാടകാല�
ങ്കാരങ്ങളും പഠിച്ചു.അതിനു േമൽ തിരുവനന്തപുരത്തു
നാലു െകാല്ലം താമസിച്ചു െവളുേത്തരിേകശവൻൈവ�
ദ്യെന്റയും പി. െക. കൃഷ്ണൻൈവദ്യേന്റയും ശിഷ്യനായി
അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും അഭ്യസിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തു
താമസിച്ച കാലത്തു് േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ളആശാൻ
മലയാളിസഭയുെടആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്ന മലയാളിപ്പത്രത്തിൽ പി. േവലായുധൻബി.
ഏ. യുേടയും മറ്റും ഉപേദശമനുസരിച്ചു ഗദ്യേലഖനങ്ങൾ
എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

അനന്തരജീവിതം
ൈവദ്യൻ തിരുവനന്തപുരെത്തപഠിത്തം കഴിഞ്ഞുതി�
രിച്ചു കായംകുളത്തു െചന്നു് ഒരുൈവദ്യശാലസ്ഥാപിച്ചു.
ആയിടയ്ക്കായിരുന്നു മേനാരമയുെടആവിർഭാവം. മേനാ�
രമ,സുജനാനന്ദിനി തുടങ്ങിയ പല പത്രങ്ങളിലും ഗദ്യ�
പദ്യങ്ങൾഎഴുതി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. 1074-ൽ െകാല്ല�
ത്തുനിന്നു നടത്തിവന്നിരുന്ന ചന്ദ്രികഎന്ന മാസികയു�
െട ഉപപത്രാധിപരായി. 1076-ൽ വനംവകഡിപ്പാർട്ടു�
െമന്റിൽ ഒരു െചറിയ േജാലി സ്വീകരിച്ചു് ഒന്നുരണ്ടു വർ�
ഷം കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1078-ൽ െകാല്ലം സർക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ്
ൈഹസ്കൂളിൽസംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി നിയമിക്കെപ്പ�
ട്ടു.അവിെട പിന്നീടു മലയാളപണ്ഡിതനായും േജാലി
േനാക്കീട്ടുണ്ടു്. സുജനാനന്ദിനിയിൽ േകാകിലം എന്നും
ചന്ദ്രികയിൽ കനകമങ്ഗലം എന്നുമുള്ള വ്യാജനാമങ്ങ�
ളിൽ തുടർച്ചയായി േലഖനങ്ങൾഎഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ചന്ദ്രികയിെല േലഖനപരമ്പരഏ.ആർ. രാജരാജവർ�
മ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഭാഷാകുമാരസംഭവെത്തവിഷ�
യീകരിച്ചുള്ളതാണു്. 1082-ാമാേണ്ടാടുകൂടി കൃഷ്ണപുരത്തു�
തെന്നസ്ഥിരമായി താമസിച്ചു് അവിെട നല്ല നിലയിൽ
ഒരുൈവദ്യശാലസ്ഥാപിച്ചു നടത്തിആ വൃത്തിയിൽ
യശസ്സുേനടി. സമുദായസംബന്ധമായും വിദ്യാവിഷയ�
കമായുമുള്ള പലപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഏർെപ്പട്ടു െപാതു�
ജനേസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. മരണം 1087-ലായിരുന്നു.

കൃതികൾ
ൈവദ്യെന്റ കവിത വിശിഷ്ടമാെണന്നുപറയുവാൻ പാ�
ടുള്ളതല്ല;എങ്കിലും തീെര േമാശവുമല്ല.അേദ്ദഹം പതി�
ന്നാലാമെത്ത വയസ്സിൽ (1)അഹല്യാേമാക്ഷംഊ
ഞ്ഞാൽപ്പാട്ടും, (2)പതിനഞ്ചാമെത്തവയസ്സിൽ ശംബ�
രവധം അമ്മാനപ്പാട്ടും എഴുതി. (3) 1067-ാമാണ്ടു രചിച്ച
വാസവദത്തഎന്നഖണ്ഡകാവ്യം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പു�
രാെനെക്കാണ്ടുതിരുത്തിച്ചു് 1074-ൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
നൂെറ്റാന്നുേശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയആകൃതി വാസവദ�
ത്തഎന്നസംസ്കൃതാഖ്യായികയിെല ഇതിവൃത്തംസം�
േക്ഷപിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. (4)രുക്മിണീസ്വയംവരം
ഉഞ്ഞാൽപ്പാട്ടും, (5)കുേചലേഗാപാലം അമ്മാനപ്പാട്ടും
െകാല്ലത്തുതാമസിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാക്കി. (6) 1084-ൽ മൂ�
ന്നു ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾഎന്ന േപരിൽ ഒരു െചറിയ പുസ്ത�
കം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി.അതിൽ ശങ്കരീേസ്താത്രവും ഹർ�
മ്മ്യപഞ്ചകവും നിസ്സാരങ്ങളാെണങ്കിലും,തെന്റ പുത്രൻ
ബാലകൃഷ്ണെന്റഅകാലചരമെത്തവിഷയീകരിച്ചു് അൻ�
പത്തിമൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള വിലാപകാവ്യം
നമ്മുെട ശ്രദ്ധെയആവർജ്ജിക്കുന്നു. വസന്തതിലകം
ഭാണവും ഋതുസംഹാരകാവ്യവും തർജ്ജമ െചയ്യുവാൻ
ആരംഭിച്ചുെവങ്കിലും അവ മുഴുവനായിട്ടില്ല. വാസവദ�
ത്ത,എെന്റ പുത്രൻഎന്നീ കൃതികളിൽ നിന്നുമാത്രം
ഓേരാ ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിക്കാം.

വാസവദത്ത

“സന്ധ്യാകാലം സമീക്ഷിച്ചണയുെമാരളവിൽ–
സ്സന്തതം െവന്തുനീറും

െചന്തീയിൻകട്ടേപാൽത്തൻകരളുരുകി മഹാ–
കാമിയായ് ഭൂമിപാലൻ

എെന്താെക്കക്കാട്ടിെയന്നും ചിതെമാടു പറവാ–
നിെന്നനിക്കാവതേല്ല

സന്താപം കെണ്ടാരസ്സാക്ഷിണി സുമമയിയാ–
യുെള്ളാരശ്ശയ്യതെന്ന.”

എെന്റ പുത്രൻ

“സ്വർണ്ണവർണ്ണമിയലുെന്നാരു ചുണ്ടും
കർണ്ണികാരസുഷമം തവ മുക്കും
എണ്ണിെയണ്ണിയിവെനാന്നു നുകർന്നി–
ല്ലുണ്ണി! മണ്ണിനിരയായി മറേഞ്ഞാ?”



5 പുതുപ്പള്ളി പി.െക. പണിക്കർ
(1061–1098)

ജനനം
പി. കുഞ്ഞുപണിക്കർ 1061-ാണ്ടു കന്നിമാസം24-ാം൹
മാതൃഗൃഹമായ െകാല്ലം േപരൂർ കളിയലഴികത്തുവീട്ടിൽ
ജനിച്ചു. മാതാവായ കാത്യായനിയമ്മയുെട മൂലകുടുംബം
കുന്നത്തൂർത്താലുക്കിൽ ഇളങ്ങമങ്ഗലത്തു് അകത്തയ്യ�
ടിയാണു്. ഇളമ്പിലാേശ്ശരി കൃഷ്ണനാശാൻഎന്ന ഭാഷാ�
ഭിമാനിയുെട ദ്വിതീയപുത്രിയായആസുചരിതയ്ക്കുസാമാ�
ന്യമായൈവദുഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പ�
ള്ളികുടുംബത്തിെല ഒരങ്ഗവുംആട്ടപ്പാട്ടുകാരുെട ഇട�
യിൽ വിശ്രുതനുമായിരുന്ന പേത്തഴത്തുകിഴേക്കതിൽ
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞുപണിക്കരായിരുന്നുഅച്ഛൻ.അേദ്ദഹം
ആറാട്ടുപുഴ േവലായുയധപ്പണിക്കരുെട മകനാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
ബാല്യത്തിൽ പിതൃവ്യനായ വാരണപ്പള്ളി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ�
പ്പണിക്കരുെടഅടുക്കലും തദനന്തരം പിതൃഭാഗിേനയ�
നായ കുഞ്ഞുപണിക്കരുെടഅടുക്കലും സംസ്കൃതത്തിൽ
പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾഅഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ വാരണപ്പ�
ള്ളി െവളുമ്പൻ പണിക്കുരുെടഅടുക്കലും ചില കാവ്യ�
ങ്ങൾ വായിച്ചു. 1078 മുതൽ കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ള
ആശാെന്റഅേന്തവാസിയായി ൈനഷധവും നാടകാ�
ലങ്കാരങ്ങളും തർക്കസങ്ഗ്രഹവും സിദ്ധാന്തകൗമുദി�
യിെല ചില പ്രകരണങ്ങളും േജ്യാത്സ്യവും അഭ്യസിച്ചു.
അേപ്പാേഴക്കു് ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായി.അേതാടു�
കൂടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ വിജ്ഞാനസന്ദായിനി എന്ന േപ�
രിൽ ഒരുസംസ്കൃതപാഠശാലസ്ഥാപിച്ചു് അതു നല്ല നി�
ലയിൽ നടത്തിത്തുടങ്ങി. 1088-ൽഅമ്മ മരിച്ചു. 1089-
ൽ വാരണപ്പള്ളി ശാന്താേദവിെയ വിവാഹംെചയ്തു.
ജന്മം െകാണ്ടു തെന്റസമുദായേത്താടു ചിലർ പ്രദർശി�
പ്പിച്ചിരുന്നഅവജ്ഞഅേദ്ദഹെത്തവളെരക്കാലമായി
ദുഃഖിതനും പ്രക്ഷുബ്ധനുമാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു.ആഅസ�
മത്വേബാധത്തിൽനിന്നു മുക്തനാകുന്നതിനുേവണ്ടി
1095-ാമാണ്ടുേമടമാസം 17-ാംനു-കൽക്കട്ടാബ്രഹ്മസമാ�
ജത്തിെല ഒരങ്ഗമായിേച്ചർന്നു.ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘത്തി�
െല ഒരു മിഷണറിയായ േഹമചന്ദ്രസർക്കാർഅേദ്ദഹ�
ത്തിനുബ്രഹ്മവിദ്യാഭൂഷൺഎന്നബിരുദം സമ്മാനിച്ചു.
ജാതിമതാദികളുെട തത്ത്വെത്തപ്പറ്റി പലസ്ഥലങ്ങളി�
ലും ഉജ്ജ്വലമായി പ്രസങ്ഗിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 1098-
ാമാണ്ടു േമടമാസം 31-ാം൹ പണിക്കർ ജ്വരാതിസാരം
ബാധിച്ചു് അകാലമരണം പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
പണിക്കർ തനിക്കു ലഭിച്ച സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം നിരന്ത�
രമായ ഗ്രന്ഥപാരായണം െകാണ്ടു വളെര വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
അേദ്ദഹം ഭാഷയ്ക്കു രണ്ടു വിലേയറിയ രത്നങ്ങൾസമർ�
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.അവയിൽആദ്യേത്തതു കുലേശഖരവർമ്മ
രചിതമായ തപതീസംവരണം നാടകത്തിെന്റ തർജ്ജ�
മയും, രണ്ടാമേത്തതു േകദാരഭട്ടെന്റ വൃത്തരത്നാകരത്തി�
നു രചിച്ച സവ്വാർത്ഥസുേബാധിനി എന്നകൂലങ്കഷമായ
വ്യാഖ്യാനവുമാണു്.ആവ്യാഖ്യാനം 1091-ൽ മാത്രേമ
അച്ചടിച്ചുള്ളുഎങ്കിലും 1086- ലായിരുന്നുഅതു മുഴുമിപ്പി�
ച്ചെതന്നുഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്നു. രാമൻപി�
ള്ളആശാൻഅതു പരിേശാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തപതീസംവ�
രണവും 1090-നുമുൻപു് എഴതിയതാണു്.ആനാടകം
കവി സമഞ്ജസമായ രീതിയിൽ തർജ്ജമ െചയ്തിരിക്കു�
ന്നു. ഉത്തരരാമചരിതം,ആശ്ചര്യചൂഡാമണി മുതലായ�
വയുെട കൂട്ടത്തിൽഅതിേനയും േചർക്കാം.ആരണ്ടുകൃ�
തിക്കും പുറേമ സ്വഭാര്യയുെട മാതുലൻ മജിേസ്ത്രട്ട് എസ്സ്.
പത്മനാഭപ്പണിക്കരുെടഅകാലചരമെത്തവിഷയീക�
രിച്ച് (3)പ്രിയവിേയാഗം എെന്നാരു വിലാപകാവ്യവും
(4)സാഹിത്യമഞ്ജുഷ ഒന്നാംഭാഗവും കൂടി അേദ്ദഹം പ്ര�
സിദ്ധെപ്പടത്തീട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യമഞ്ജുഷനവീനസമ്പ്ര�
ദായത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളഏതാനും ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളുെട
സമുച്ചയമാണു്. സാഹിത്യദർപ്പണം വിവർത്തനം െച�
യ്യാൻആരംഭിച്ചുെവങ്കിലുംആ പണി പൂത്തിയായില്ല.
താെഴ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് വൃത്തരത്നാ�
കരം ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“യസ്യാംബാ സുഗുണൗഘവാസവസതിഃ കാത്യായനീ
യസ്യൈവ

താേതാ ഹസ്തിവിഹാരമന്ദിരഭവശ്ശ്രീബാലബാലാഹ്വയഃ
യസ്യാചാര്യവരസ്തു പണ്ഡിതപതിശ്ശ്രീരാമദാേസാ മഹാൻ
േതേനയം വിവൃതിർമ്മയാ വിരചിതാ
വൃത്താഗേമാല്ലാസിനീ.

രസനാഗനഭശ്ചന്ദ്രമിേത േകാളംബേക രവൗ
മിഥുേന പ്രഥമാംശേസ്ഥസമാേപ്തയഞ്ചപഞ്ചികാ.

ൈകലാസനാഥപാദാേബ്ജ ഭ്രമദ്ഭൃംഗായേത മനഃ
യസ്യു തം ഭാവേയ ഭക്ത്യാ രാമദാസഗുരും സദാ.”

മറ്റു കൃതികളിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

തപതീസംവരണം

“ഭംഗ്യാ െപാങ്ങിയ നാസ,പീവരഗളം,
കുന്നിക്കുമംസങ്ങളിൽ–

ത്തങ്ങീടും മണികുണ്ഡലങ്ങൾ വിലസും കർണ്ണങ്ങൾ,
മുേട്ടാളവും

തൂങ്ങീടുന്ന കരങ്ങൾ,തങ്കനിറമങ്ങായാമമീമട്ടിലായ്
മങ്ങാതാരുെട രൂപമിങ്ങു ജനതേക്കകുന്നുസന്തുഷ്ടിെയ.”

“ഏറും ഗുല്ഗുലുധൂപമാർന്നസിതമായ് നീർത്തുള്ളിയാൽ
ശുഭ്രമാ–

യാരാൽ കങ്കമേരണു േചർന്നരുണമായ്
കർപ്പൂരപൂർണ്ണാഢ്യമായ്,

സൗരഭ്യാഹൃതമത്തഭൃംഗയുതമായ് മാർഗ്ഗക്ലമേച്ഛദിയായ്,
ൈസ്വരം വീശി വനാന്തവായു കവരുന്നുണ്ടത്രനാസാപുടം”

സാഹിത്യമഞ്ജുഷ

“െപാൽത്താമരപ്പുതുമണെത്തെയടുത്തുഷസ്സി–
െലത്തും മേനാമദനനാകിയ മന്ദവായു
ഉൾത്തൂർന്നിടം ഫലദലങ്ങെളയാവഹിച്ചി–
ട്ടത്യന്തഭംഗിെയാടു നിന്നുലയും തരുക്കൾ.” (ശിശു)

ഈസമുച്ചയത്തിൽഏറ്റവും വികാേരാദ്ദീപകമായി
എനിക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു് ഒരു ദയനീയസംഭവം എന്ന
കൃതിയാണു്.അതിൽനിന്നു മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട
േചർക്കുന്നു.

“വരിെകെന്റ െചറുമക്കെള! നിരാ–
ശ്രയേര! നിങ്ങൾസമാശ്വസിക്കുവിൻ
ഹഹ! നിങ്ങളുഴന്നിടുെന്നാരീ
നില കണ്ടുള്ളുതകർന്നിടുന്നു േമ.
അഴൽ നിങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുവിൻ!
ശുഭഭാവിക്കിതു േഹതുേവാർക്കുവിൻ!
ഭഗവാനലിവാർന്നിതാ കൃപാ–
മൃതബിന്ദുക്കൾ െപാഴിപ്പു നിങ്ങളിൽ.
എരിയും കഠിനാതപം നരർ–
ക്കുരുതാപെത്തയണഴ്ക്കുെമങ്കിലും
അതിശീതളവർഷധാരകൾ–
ക്കതുതാൻ കാരണമായിടുന്നിേത.”



6 കവിയുർ െവങ്കടാചലമയ്യർ
(1050–1116)

ചരിത്രം
കവിയൂർ െവങ്കടാചലമയ്യരുെട കുടുംബം ടിപ്പുവിെന്റ േച�
ലക്കലാപകാലത്തുപാലക്കാട്ടു നിന്നു് ഓടിവന്നു തിരു�
വിതാംകൂറിൽ കവിയൂർേദശത്തുതാമസമറപ്പിച്ചതാണു്.
കവിയുെട പിതാവു നാരായണയ്യരും മാതാവു പാർവ്വതി�
അമ്മാളുമായിരുന്നു. ജനനദിവസം 1050-ാമാണ്ടു മിഥു�
നമാസം 8-ാം൹യാണു്. മകനു നാലു വയസ്സുപ്രായമാ�
യേപ്പാൾഅച്ഛൻ മരിച്ചുേപാകയാൽഅമ്മയുെട േപാ�
ഷണത്തിൽആബാലൻ വളർന്നു. പാർവ്വതിഅമ്മാ�
ളുെട സ്വേദശം തിരുെനൽേവലി ജില്ലയിൽെപ്പട്ടഅം�
ബാസമുദ്രം ഗ്രാമമാണു്. കവി തിരുവല്ല മലയാം പള്ളി�
ക്കൂടത്തിൽ േചർന്നു പഠിച്ചു. െതങ്കാശി രാമസ്വാമിശാ�
സ്ത്രികൾഎന്നപണ്ഡിതനാണ് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചതു്.
അനന്തപുരത്തുേപായി കുേറക്കാലം താമസിച്ചു് അവി�
െടയുംആ ഭാഷഅല്പംഅഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു സംസ്കൃത�
ത്തിൽ േനടിയ വിജ്ഞാനെമല്ലാം സ്വപരിശ്രമത്തിെന്റ
ഫലമായിരുന്നു. പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽത്തെന്ന
മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഒരു ഉപാധ്യായനും പിന്നീ�
ടു പ്രധാനാധ്യാപകനുമായി.ആയിടക്കു പുത്തില്ലത്തിൽ
നാരായണൻേപാറ്റിയുെടആവശ്യമനുസരിച്ച് അഞ്ചങ്ക�
ത്തിൽ േമാഹിനീവിഭ്രമം എന്ന നാടകം എഴുതി 1068-
ൽ േകാട്ടയം മേനാരമ അച്ചുക്കൂടത്തിൽഅച്ചടിപ്പിച്ചു.
അതുകണ്ടു്ആനന്ദ ഭരിതനായ െക.ഐ. വറുഗീസ് മാ�
പ്പിള േകാട്ടയത്തു് എം.ഡി.ൈഹസ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാ�
ഭ്യാസത്തിനുേവണ്ടസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കാെമ�
ന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്യുകയാൽ വാധ്യാർേവല രാജിെകാ�
ടുത്തു് 1069-ൽആൈഹസ്കൂളിൽ പഠിത്തംആരംഭിച്ചു.
അവിെട മട്രിക്കുേലഷൻ ക്ലാസ്സുവെര എത്തിേച്ചർന്നുെവ�
ങ്കിലും േരാഗം നിമിത്തം പരീക്ഷയിൽ േചരുവാൻസാ�
ധിച്ചില്ല. വീണ്ടും മലയാളം സ്കൂളിൽഅധ്യാപകവൃത്തി
അംഗീകരിച്ചു. 25-ാമെത്ത വയസ്സിലായിരുന്നുഅതു്. കു�
ന്നത്തുനാടു കൂവപ്പടി അഗ്രഹാരത്തിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മാെള
വിവാഹം െചയ്തു. 1106-ൽഅടുത്തൂൺപറ്റി സ്വേദശത്തു�
േപായി. 1116-മാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 24-ാം൹ ഒരു േമാ�
േട്ടാർവണ്ടി കയറിയതിെന്റ ഫലമായി മരണം പ്രാപി�
ച്ചു.

കൃതികൾ
െവങ്കടാചലമയ്യർ (1) േമാഹിനീവിദ്രമം നാടകത്തിനു�
പുറേമ, (2) മൂലകാസരവധം അഥവാ സീതാവിജയം,
(3) ദ്രൗപദീപരിണയം എന്നീ രണ്ടു് ആട്ടക്കഥകളും, (4)
ഉഷാകല്യാണം സംഗീതനാടകവും, (5) ലക്ഷ്മീേകരളം,
(6)രുക്മിണീസ്വയംവരം എന്നീ രണ്ടു കാവ്യങ്ങളും, (7)
ഭാഷാഭാരതചമ്പുആദ്യെത്ത മൂന്നുസ്തബകങ്ങളും, (8) വി�
വിധ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച് അന്യാപേദശരൂപത്തിൽ കു�
സുമമഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ 100-ൽപ്പരം േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�
െക്കാള്ളുന്നപ്രകൃതിതത്ത്വം എന്നകാവ്യവും, (9)അശ്രു�
കിരണം എന്ന േപരിൽ രണ്ടു വിലാപകാവ്യങ്ങളുെട
സമാഹാരവും, (10)ആഞ്ജേനയസ്തവം എന്നേപരിൽ
സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ശതകവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.അവ�
യിൽ പ്രധാനങ്ങൾ ഭാരതചമ്പുവും പ്രകൃതിതത്ത്വവുമാ�
ണു്. ഭാരതചമ്പുവിെന്റ ഭാഷാനുവാദം പ്രശംസാർഹമാ�
െണന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല.അതു മുഴുമിപ്പിക്കാത്തതു
ചുനക്കര ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർആപണിയിൽഏർെപ്പ�
ട്ടിട്ടെണ്ടന്നു് അറിഞ്ഞതുെകാണ്ടാണു്. പ്രകൃതിതത്ത്വ�
ത്തിൽ 102 േശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.അതുസം�
സ്കൃതത്തിേലാ ഇതരഭാഷയിേലാ ഉള്ള ഒരു മൂലഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ തർജ്ജമയല്ല;എന്നാൽആശയങ്ങൾ മിക്ക�
വാറും പരകീയങ്ങളാണു്. രചനാരീതി പരിേശാധിച്ചാൽ
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റഅന്യാപേദശശതകത്തി�
െന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരസ്ഥാനത്തിനു് അതു് അവകാശി�
യാെണന്നുകാണാം. പ്രതിപാദ്യൈവചിത്ര്യം െകാണ്ടും
ആ ഖണ്ഡകാവ്യം പ്രശംസീനമായിരിക്കുന്നു.അശ്രുകിര�
ണത്തിെല വിഷയം ദമയന്തിയുയേടയും ദശരഥേന്റയും
ആക്രന്ദനമാണു്. കവിയൂർ േക്ഷത്രത്തിൽപ്രതിഷ്ഠിതന്മാ�
രായ േദവന്മാരിൽ ഹനുമാനു് അന്യാദൃശമായ പ്രാധാ�
ന്യമുണ്ടേല്ലാ.ആ േദവെന ഉേദ്ദശിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്
ആഞ്ജേനയസ്തവം. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“നിങ്ങൾേക്കകെട്ട ഭദ്രം കവിളിെലാഴുകിടും
ദാനേതായത്തിെനത്തും
ഭൃംഗൗഘത്തിൻസ്വനത്താൽ ദിശകളിലഖിലം
ശബ്ദമുണ്ടാക്കിടുേന്നാൻ
ഭംഗം കൂടാെതയാടും െചവിയുെടയടിയാൽ
ജാതമാം കാറ്റശിപ്പാൻ
ഭംഗിക്കാസ്യം പിളർന്നിട്ടമരുമഹികെള–
ത്താങ്ങുമാദ്യൻ ഗജാസ്യൻ.” (ഭാരതചമ്പു)

“അംബരത്തിൽ മരുവും ഗ്രഹങ്ങളുെട നായകൻ,
കിരണപാളിതൻ

ഡംബരാതിശയമാർന്നു പാരുകൾ ഭരിച്ചിടുന്ന
ദിവേസശ്വരൻ

ശംബരാധിപതിതെന്റ മുന്നിൽ വിഗതാഭനായുഴറി
നീറ്റിെല–

ബ്ബിംബേമാടു കിടയായ്ച്ചമഞ്ഞിടുവതിങ്ങ
സർവവിദിതംപരം.”

(പ്രകൃതിതത്ത്വം)
“കരുണാമയ! ചിത്സരൂപ! നീ–
യരുമൈപ്പതലിനാർത്തിേയെകാലാ;
ഒരുനാളുമധമ്മചര്യെയ–
ക്കരുതീട്ടില്ല കിനാവിലും സുതൻ.” (അശ്രുകിരണം)

“പരുഷത കലരും നൃപാലർ േപാറ്റും
പുരുസഭെയാന്നു കുലുക്കുവാൻ തരിമ്പും
കുരുടനിവനു േമാടിേയതു? പക്ഷം
കുരുവി കുലുക്കുകിലാടുേമാ സമുദ്രം?” (ഒരു മുക്തകം)

“കുരംഗശാബങ്ങൾ െതാഴുന്ന മാധുരീ–
തരംഗിതാപാംഗെമറിഞ്ഞുരുദ്രെന
കുരങ്ങനാക്കും സതിെയെന്റയുള്ളമാ–
മരങ്ങിേലറീട്ടു കളിക്കസർവദാ.” (ഒരു േസ്താത്രപദ്യം)



7 ചുനക്കര ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർ
(1040–1111)

കുടുംബവും ജനനവും
സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യത്തിനുംആയുർേവദ ജ്യൗതിഷാദി�
വിദ്യാൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിനും വളെരക്കാലം േപരുേകട്ടിരുന്ന
ഒരു കുടുംബമാണ് മാേവലിക്കരത്താലൂക്കിൽനൂറനാട്ടു
ചുനക്കരപ്പുകുതിയിൽസ്ഥിതിെചയ്യുന്നഅയിരൂർവാ�
രിയം. കവിയുെട മാതാമഹൻ െകാച്ചുകൃഷ്ണവാരിയർ
ടിപ്പുവിെന്റ മലബാറാക്രമണകാലത്തുതിരുവിതാംകൂറി�
േലക്കു പലായനം െചയ്ത് എണ്ണക്കാട്ടുെകാട്ടാരത്തിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന േകാഴിേക്കാട്ടു മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയു�
െട അടുക്കൽനിന്നുപ്രൗഢമേനാരമവെര വ്യാകരണം
പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. തമ്പുരാട്ടി േകാ�
ട്ടയ്ക്കൽ കിഴേക്കേക്കാവിലകേത്തക്കു മടങ്ങിയേപ്പാൾ
തെന്റസന്താനങ്ങെളസംസ്കൃതംഅഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതി�
നായി െകാച്ചുകൃഷ്ണവാരിയെരക്കൂടി െകാണ്ടുേപായി.
അവിെട കുേറക്കാലം താമസിച്ചതിനുേമൽഅേദ്ദഹം
തിരിെയ ചുനക്കരക്കു േപാന്നു. പിതാമഹൻ ശങ്കര
(ശങ്കു) വാരിയരും ഒരു ന്യായശാസ്ത്രപടുവും സംസ്കൃത�
പണ്ഡിതനും അനന്തപുരത്തു െകാട്ടാരത്തിൽസംസ്കൃ�
താധ്യാപകനുമായിരുന്നു. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ�
േകായിത്തമ്പുരാെന്റബാല്യകാലെത്തഗുരുക്കന്മാരിൽ
അന്യതമനാണു് അേദ്ദഹം. പുരാണങ്ങളിലും തർക്ക�
ത്തിലും പണ്ഡിതനായിരുന്നഅയിരൂർവാരിയത്തുശൂ�
ലപാണിവാരിയരുെടയുംആ വാരിയെത്ത മാധവിവാ�
രസ്യാരുേടയും പുത്രിയായ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിവാരസ്യാെര
താന്ത്രികനായസുബ്ബരായൻേപാറ്റി വിവാഹം െചയ്തു.
ആദമ്പതികളിൽനിന്നു കഥാനായകനായ ഉണ്ണിക്കൃ�
ഷ്ണവാരിയർ 1040-ാമാണ്ട് മീനമാസം 14-ാം൹ ജനിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിനു മാധവിവാരസ്യാർ എെന്നാരനുജത്തി�
യും യഥാകാലം ജാതയായി. തിരുവനന്തപുരത്തു രാ�
ജകീയമഹാവിദ്യാലയത്തിൽഅധ്യാപകനായിരുന്ന
ശൂലപാണി വാരിയർ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിവാരസ്യാരുെട േജ്യ�
ഷ്ഠനായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
സാമാന്യം കാവ്യവ്യുൽപത്തി സമ്പാദിച്ചിരുന്ന മാതാവു�
തെന്നയായിരുന്നു ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയരുെടആദ്യെത്ത
ആചാര്യ. കളിയിക്കൽ കുഞ്ഞുരാമൻനായർഅന്നെത്ത
പാഠപദ്ധതിയനുസരിച്ചു മലയാളവും പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു
െകാച്ചുകൃഷ്ണവാരിയരുെട കീഴിൽ കാവ്യനാടകാലങ്കാര�
ങ്ങളും പ്രൗഢമേനാരമാന്തം വ്യാകരണവും തർക്കസം�
ഗ്രഹവും അഭ്യസിച്ചു. തദനന്തരം പിതാമഹൻ ശങ്കുവാരി�
യർ അനന്തപുരത്തുെകാട്ടാരത്തിൽഅധ്യാപകനായി�
രുന്നതിനാൽഅവിെട 1060-ാമാണ്ടു െചന്നുേചരുകയും
വീണ്ടും സംസ്കൃതത്തിൽ ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾഅേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റഅടുക്കലുംആയുർേവ്വദം അനന്തപുരത്തു രാജ�
രാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റയടുക്കലും പഠിക്കുകയും
െചയ്തു. ശങ്കുവാരിയർ സംസ്കൃതംഅഭ്യസിച്ചതു പന്തളത്തു�
െകാട്ടാരത്തിൽ െചന്നാണു്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാ�
നന്തരം അനന്തപുരത്തുെകാട്ടാരത്തിൽബാലികാബാ�
ലന്മാെര സംസ്കൃതംഅഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാ�
രിയർ നിയമിതനായി.അതു് 1063-ലാണു്.ആവഴിക്കു്
എെട്ടാൻപതു െകാല്ലംആയുേവ്വദം സാംേഗാപാംഗമാ�
യി അഭ്യസിക്കുന്നതിനും ചികിത്സാപദ്ധതി പരിചയി�
ക്കുന്നതിനും സാധിക്കുകയാൽ ഒരു നല്ലൈവദ്യനായി�
ത്തീർന്നു.

അനന്തരജീവിതം
1071-ൽഏവൂർവാരിയത്തു േഗാവിന്ദവാരിയരുെട മകൾ
പാർവ്വതിവാരസ്യാെര വിവാഹം െചയ്തു. 1073-ൽഅതി�
കഠിനമായ ബാധിര്യബാധയ്ക്കു വിേധയനായി. ചികിത്സ�
െയാന്നും ഫലിച്ചില്ല.അതുെകാണ്ടു് അനന്തപുരെത്ത
അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു് 1074-ൽസ്വഗൃ�
ഹത്തിേലക്കുതെന്ന േപാന്നു.അനന്തപുരത്തുവച്ചാണു്
േകരളവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെനആദ്യമായി കണ്ടതു്.
സ്വഗൃഹത്തിലും സംസ്കൃതാധ്യാപനവുംആയുേവ്വദചികി�
ത്സയുംതെന്നയായിരുന്നു കാലയാപനമാർഗ്ഗങ്ങൾ. പ്ര�
സിദ്ധൈവദ്യന്മാരായഅരിപ്പാട്ടു ചക്രപാണിവാരിയരും
ആറന്മുള നാരായണപിള്ളയുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റസതീർ�
ത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു.അരിപ്പാട്ടുെകാട്ടാരത്തിൽ കാർത്തി�
കനാൾഅംബാേദവിത്തമ്പരാട്ടിേയയും മറ്റും അേദ്ദഹം
സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുനക്കരയ്ക്കു തിരിെയ േപാന്ന�
തിനുേശഷംഅനുജൻബാലകൃഷ്ണവാരിയരും ഭാഗിേന�
യന്മാരായ ശൂലപാണിവാരിയരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശി�
ഷ്യന്മാരായി. കവനകൗമുദി േകാട്ടക്കൽനിന്നുപ്രചരിച്ചു
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പല ചമ്പുക്കൾപി. വി. കൃഷ്ണവാരിയ�
രുെട േപ്രരണയ്ക്കു വശംവദനായി വിവർത്തനം െചയ്തു്
ആ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1094-ൽപിടിെപട്ട
പക്ഷപാതത്തിൽ നിന്നു വിമുക്തനാെയങ്കിലും പിെന്ന�
യും പലതരത്തിലുള്ളഅസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കുശരീരം വി�
േധയമായിരുന്നു. 1111-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 14-ാം൹
യാണു് കവിയുെട ചരമദിനം. മരണേഹതുകമായ േരാ�
ഗം അതിസാരമായിരുന്നു.

കൃതികൾ
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയെരേപ്പാെലഅത്ര വളെര സംസ്കൃത�
ചമ്പുക്കൾ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനംെചയ്ത കവികൾ േവ�
െറയില്ല.എല്ലാ തർജ്ജമകളം ഒന്നുേപാെല നന്നായി�
ട്ടുമുണ്ടു്. വാരിയരുെട യശസ്സു് ആഗ്രന്ഥങ്ങളിൽസ്ഥിര�
പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു;അതിനു കാലപ്പഴക്കം െകാ�
െണ്ടാരുമ്ലാനത ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല.അസാമാ�
ന്യം തെന്നയായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ തദ്വിഷയക�
മായൈവദഗ്ദ്ധ്യം. പ്രേത്യകിച്ചു് അനന്തഭട്ടെന്റ വിവർ�
ത്തനാസഹമായ ഭാരതചമ്പു പന്ത്രണ്ടുസ്തബകങ്ങളും
തർജ്ജമെചയ്യുന്നതിൽഅേദ്ദഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
കൃതഹസ്തതആെരയുംആശ്ചര്യപരതന്ത്രരാക്കുവാൻ
പര്യാപ്തമാണു്. (1) വാസന്തികസ്വപ്പം നാടകം (2)സൗ�
രന്ദര്യലഹരി, (3) േകരളീയഭാഷാകംസവധചമ്പു, (4)
ഭാഷാരഘുവംശം എന്നിവയാണു് ആദ്യകാലെത്തകൃതി�
കൾ.അവയിൽ ഒന്നാമേത്തതു് A Midsummer Night’s
Dreamഎന്ന േഷൿസ്പീയറുെട പ്രസിദ്ധമായ നാടകം
ആർ. കൃഷ്ണമാചാര്യർ എം. ഏ. സംസ്കൃതീകരിച്ചിട്ടുള്ളതി�
െന്റ തർജ്ജമയാണു്. കംസവധചമ്പുവിെന്റ മൂലം േകരള�
വർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ വാങ്മയം തെന്ന.
വാസന്തികസ്വപ്നം 1078-ലും,സൗന്ദര്യലഹരി 1081-
ലും,കംസവധം 1083-ലും രഘുവംശം 1085-ലും രചിച്ചു.
രഘുവംശത്തിെലആദ്യെത്ത മൂന്നുസർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രേമ
കവി തർജ്ജമെചയ്തിട്ടുള്ളു. വാരിയെരേപ്പാെല വാസനാ�
സമ്പന്നനും പണ്ഡിതപ്രേവകനുമായ ഒരു കവി തെന്റ
ഒന്നാമെത്തകൃതി 38-ാമെത്ത വയസ്സിേല പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കയുണ്ടായുളള എന്നുള്ളവസ്തുത പലക്കും വിസ്മയജ�
നകമായി േതാന്നാം;എന്നാൽ പരിണതപ്രജ്ഞനായ�
തിനുേമലല്ലാെതആർക്കും കാവ്യാധ്വാവിൽ സഞ്ചരി�
ക്കുവാൻഅധികാരമിെല്ലന്നായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
പക്ഷം. പിന്നീട് (5) ഭാരതചമ്പു (1093), (6)അഷ്ടമീപ്രബ�
ന്ധം (1094), (7) നിരനുനാസികം (1098), (8)കിരാതം
(1100), (9) ദൂതവാക്യം (1100), (10)ൈകലാസവർണ്ണ�
നം (1101), (11)നൃഗേമാക്ഷം (1101), (12) രാജസൂയം
(1103), (13)പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം (1104), (14) ദ്രൗപ�
ദീപരിണയം (1104), (15)കുേചലവൃത്തം (1105), (16)
സ്വാഹാസുധാകരം, (17)അജാമിളേമാക്ഷം, (18)സു�
ഭദ്രാഹരണം, (19) ഭക്തിസംവർദ്ധനശതകം (1105),
(20)സന്താനേഗാപാലം, (21)കാർത്തവീര്യവിജയം,
(22)ശ്രീപാർവ്വതീവിരഹം, (23) േഭാജചമ്പു, (24) നാര�
ദേമാഹനം എന്നീ കൃതികളും നിർമ്മിച്ചു.ആറുമുതൽ
പതിെനട്ടുവെരയുള്ള ചമ്പുക്കൾ േമല്പുത്തൂരിേന്റയും ഇരു�
പതും ഇരുപെത്താന്നുംഅശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയത�
മ്പുരാേന്റയും കൃതികളാെണന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ശ്രീപാർവ്വതീവിരഹത്തിെന്റ മൂലം ശീെവാള്ളി നാരായ�
ണൻ നമ്പൂതിരിയുെട ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാകുന്നു. നാര�
ദേമാഹനത്തിെല ഇതിവൃത്തം പുരാണാന്തർഗ്ഗതമാ�
ണു്.അെതാേന്ന കവിയുെട സ്വതന്ത്രകൃതിയായി ഉള്ളു.
പേക്ഷ, മുഴുമിപ്പിക്കുവാൻസാധിച്ചില്ല.ആദ്യെത്ത രണ്ടു
ഭാഗങ്ങേള എഴുതിയുള്ളു. സ്വാഹാസുധാകരവും,ഇരുപ�
െത്താന്നുമുതലുള്ളനാലു കൃതികളും അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
വാസന്തികസ്വപ്നത്തിൽ ചില ഗാനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചി�
ട്ടുണ്ട്. െസൗന്ദര്യലഹരി കിളിപ്പാട്ടായി തർജ്ജമ െചയ്തി�
രിക്കുന്നു. കംസവധത്തിൽ പഴയ ഭാഷാചമ്പുക്കളിെല
സംസ്കൃതപ്രധാനമായൈശലിയാണു് സ്വീകരിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്.അഷ്ടമീപ്രബന്ധത്തിെല ചില പദ്യങ്ങൾ കിളി�
പ്പാട്ടുരീതിയിൽ വിവർത്തനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഗദ്യമായ
ൈകലാസവർണ്ണന മുഴുവൻ കിളിപ്പാട്ടായിത്തെന്ന ഭാ�
ഷാന്തരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണു്. നിരനുനാസികത്തിൽ
അനുനാസികാക്ഷരങ്ങൾ കഴിവുള്ളിടെത്തല്ലാം ചുരുക്കീ�
ട്ടുെണ്ടന്നല്ലാെത മുഴുവൻ പരിത്യജിച്ചിട്ടില്ല.

ഉദാഹരണങ്ങൾ
ഇനി നമ്മുെട കവിപുങ്ഗവെന്റ കാവ്യൈശലി ഗ്രഹി�
ക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പി�
ക്കാം.

“എേന്താ മാനസമായ കാരണമദിപ്പിക്കുന്നു രാഗത്തിെന–
സ്സേന്താഷം െവളിവായ ഗുണങ്ങെള
വിചചാരിക്കാറുമിേല്ലകദാ

വൻേതാേഷണ വിരിഞ്ഞിടുന്നു കമലം സൂര്യൻ
പ്രകാശിക്കേവ

ഹേന്താദിത്വരചന്ദ്രേവളയിലലിഞ്ഞീടുന്നു ചേന്ദ്രാപലം.”
(വാസന്തികസ്വപ്നം)

“ധന്യന്മാർ യാവചില സത്തുക്കളരുണയായ്–
ത്തെന്നസ്സൽകവിചിത്തപങ്കജവനങ്ങൾക്കു
ബാലസൂര്യെന്റ കാന്തി പൂെണ്ടാരു ഭവതിെയ–
ബ്ബാേലന്ദുചൂഡപ്രിേയ! േസവിക്കുന്നനുേവലം,
ആയവർ നാന്മുഖെന്റ ജായയിൽനിന്നു ഭങ്ഗ്യാ
പായുന്നശൃങ്ഗാരത്തിൻ ചാരുവാം പ്രവാഹംേപാൽ
ആയതമായ വാക്യപങ്ക്തിയാൽ ജനങ്ങെള
മായെമന്നിേയ സദാ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നുപാരം.”

(സരന്ദര്യലഹരി)
“സുരവരസമനുൽപതാകയാകും
പുരിയിലണഞ്ഞുജനാഭിനന്ദ്യമാനൻ
അഹിവരസമസാരമായ കയ്യിൽ–
പ്പുനരപി ഭൂമി ഭരം കേരറ്റി വാണാൻ.” (രഘുവംശം)

രഘുവംശം എഴുതിയ കാലത്തുകവിയുെട കലാകുശ�
ലതഅതിെന്റസമ്പൂർണ്ണരൂപത്തിൽപ്രകാശിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങെളെക്കാണ്ടുൈകകാര്യം
െചയ്യുവാൻഅത്രതെന്നസാമത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എല്ലാ ചമ്പുക്കളിൽനിന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിേക്ക�
ണ്ടആവശ്യമില്ല.അതുെകാണ്ടു് ഏതാനും ചില േശ്ലാക�
ങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കാം.

“എന്തൗദാസ്യമേയ! കുമാര! യുവഭൂപന്മാർ ഹരിക്കുന്നു
നിൻ

സ്വന്തം േഗാക്കെളെയാെക്ക;
നിൻഭുജബലഖ്യാതിക്കിതേത്രതരം;

േപാരിൽേക്കകയപുത്രി േദവിെയ
മഹാവീരപ്രസൂവാക്കണം;

േതരിൽേക്കറുക; വിെല്ലടുക്കുക;പരന്മാേരാെടതിർത്തീടുക.”
(ഭാരതചമ്പു)

“ഇക്കാടാകിയ രാജ്യെമാെക്കെയാരുവൻ താേന
ഭരിക്കുന്നു. ത–

ന്നൂേക്കറും ഭുജെകാണ്ടു രാക്ഷസകുലാധീശൻ
ഹിഡിംബാഭിധൻ;

ചാേക്കകുന്നതിനാളുകൾക്കുയമേനാടർദ്ധാം ശഭുക്കത്രയ–
ല്ലിക്കാണുെന്നാരു തുല്യനാമപദെയൻ
ഭ്രാതാവുമാണായവൻ.”

(ഭാരതചമ്പു)
“കയർത്തു രണ്ടാളുെമതിർത്തിടിച്ചും
രയം വഹിച്ചും രടനം നിറച്ചും
ഭയം ത്യജിച്ചും വിജയം െകാതിച്ചും
നിയുദ്ധശില്പം നിപുപണം നടത്തി” (ഭാരതചമ്പു)
“യത്നത്താലാർന്ന രത്നം തരുണരവിനിറം
േചർന്നു മിന്നും സുവർണ്ണം
പിെന്നക്കാെരള്ളുകാളം കളമനിരകളാൽ–
ക്കാർനിറം പൂണ്ടകണ്ടം
േഭാഗ്യം വായ്ക്കുന്ന േഗഹം കരി കുതിര രഥം
കന്യകാരത്നജാലം
േയാഗ്യന്മാർ ൈവദികന്മാർക്കിവയനവധിയ–
ന്നിച്ഛേപാേലകിേനൻഞാൻ.”

(നൃഗേമാക്ഷം)
“േക്ഷാണീപാലർ നമിച്ചു ധർമ്മസുതെനദ്ധർമ്മാത്മജൻ
വിപ്രെര–

ക്കാണാൻ വന്നവർ ഭൂപെന ദ്വിജെരയും ഭൂപാലേരയും
തഥാ;

ഒന്നിച്ചാഗതനാരദാദി കമുനി േസ്താമങ്ങെളബ്ഭൂപനും
മേന്നാരന്തണരും വണങ്ങി;ഹരിെയക്കുമ്പിട്ടിെതല്ലാവരും.”

(രാജസൂയം)
“മുന്നം പാർത്ഥന്നുേവണ്ടി ദ്രുപദനൃപതിതൻ
യാഗകുണ്ഡത്തിൽനിന്നീ
മന്നിൽ േപ്രഷ്ഠത്വേമറുന്നഴകുടയവളായ്–
ക്കന്യെയാന്നുത്ഭവിച്ചാൾ;
പിന്നീടപ്പാണ്ഡവന്മാർ ജതുഭവനമണ–
ഞ്ഞിട്ടു കാണായ്കമൂലം
മന്നൻ കല്പിച്ചുേപാലും പരനസുകരമാം
ലാക്കറുക്കുന്നശുല്ക്കം.”

(പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)
“സേന്താഷമാർന്നു വധുവെന്നരിതീനടുക്കാ–
േയെതാന്നു ലാജകപടെത്താടു േഹാമമാക്കി?
ദുേര്യാധനാദ്യരുെട കീർത്തികണങ്ങളാേണാ?
ൈവരിക്ഷിതീശ്വരികൾ തൻസ്മയലക്ഷ്മിയാേണാ?

(ദ്രൗപദീപരിണയം)
“ഗാഢംൈവേദഹിയാളിൻ െപരിയ കുളുർമുല–
ക്കുന്നു മദ്ദിച്ചുപുല്കും
ക്രീഡാകാലത്തു മാറിൽത്തടവിന വിലസൽ–
ക്കുങ്കുമച്ചാറണിഞ്ഞും
െകൗസല്യാഭാഗ്യമായും ഹരിമണിരുചിയായ്
േക്കാമളാകാരനായും
ഹാ! സച്ചിന്മാധ്വി േചാർത്തിപ്പുതിയ പരിമളം
പുണ്ടുേമകൻ ജയിപ്പൂ.”

(അഷ്ടമീചമ്പു)

“മുക്തിക്കാവാസമാേയാൻ മുനിജനഹൃദേയ
പാർക്കുേവാൻ െമെയ്പടാേത്താ–
െനാക്കും േപാലുള്ള നാനാകൃതിെയഴുമതുലൻ
ഭൂരിവീര്യപ്രഭാവൻ
നിഷ്കാമൻ നിർവ്വികല്പൻ നിരവധിവിഭവൻ
നിർമ്മലൻ നീ ജഗത്തി–
െന്നാെക്കത്താങ്ങായിരിേപ്പാൻ പരമപുരുഷ!ഞാ–
േനാർത്തിടുന്നങ്ങെയത്താൻ.”

(ഭക്തിസംവർദ്ധനശതകം)
“േചലാളുന്നമരീമുഖത്തിെനതുതാൻ നിർമ്മിച്ചു നീരാജനം
നീലാഭ്രങ്ങെളാഴിഞ്ഞവാനിലുമലം വായ്പിച്ചു മിന്നല്ക്കുലം
ബാലാേഗ്രാത്ഥിതമാസ്ഫുലിങ്ഗനിവഹം
വാടാെതയൗർവ്വാനല–

ജ്ജ്വാലാഡംബരമാഴിയിൽ
പ്രകടമായ്ക്കാണിച്ചുമൂന്നാലുനാൾ.”

(േഭാജചമ്പു–സുന്ദരകാണ്ഡം)
“ധിഗ്ധിഗ് രാക്ഷസരാജ! ദുഷ്പരിഭവം
വായ്പിച്ചു നിൻേദാർബ്ബലം
വിദ്യുജജിഹ്വവിപത്തി മാത്രെമളുതാ–
മേങ്ങയ്ക്കു നീചപ്രേഭാ!
കഷ്ടം! നിസ്ത്രപ! േനാക്കു;കണ്ണിരുപതും
േചർക്കൂ; െവറും താപസൻ
കുട്ടിക്രീഡയിൽ വാളിളക്കിയതിനാൽ
നിൻെപങ്ങളീ മട്ടിലായ്.”

(നിരനുനാസികം)

എത്രമാത്രം അക്ലിഷ്ടമധുരമാണു് പണ്ഡിതകവിയായ
വാരിയരുെട വിവർത്തനരീതിെയന്നു് അനുവാചകന്മാർ�
ക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇത്രയും േശ്ലാകങ്ങൾ മതിയാകുന്ന�
താണേല്ലാ.

രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ
വാരിയർ രചിച്ച ഒരുസംസ്കൃതേശ്ലാകവും ഒരു ഭാഷാ�
േശ്ലാകവും കൂടി പകർത്തുന്നു.

“മഹിേത ഗിരിജാസഹിേത നിഹിേത
കാമാദിഹീനമുനിഹൃദേയ

അഹികുലനിലേയ േതജസി വിഹിതരതിർമ്മാനസി
ഭവത്വീഹാ.”

(ശിവെനപ്പറ്റി)
“മാേടാെടാപ്പം ധനെത്തക്കരുതുമവരുമി–
ക്കാലചക്രത്തിരിപ്പാൽ
നാേടാടി ക്ഷാമദുർേദ്ദവതയുെട പിടിയിൽ–
െപട്ടു കഷ്ടെപ്പടുന്നു;
വീേടാെടാട്ടുക്കു നിത്യെച്ചലവിനു തികയാ–
ത്താളുകൾക്കിന്നു പിെന്ന–
ക്കാേടാടിക്കായ്ക്കൾ തിന്നാതുദരദഹനശാ–
ന്തിക്കു മെറ്റന്തു മാർഗ്ഗം?”

(വലിയേകായിത്തമ്പുരാന്നുസമർപ്പിച്ചതു് )



8  ചുനക്കര ബാലകൃഷ്ണവാരിയർ
(1044–1111)

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയരുെട ഭാഗിേനയിയായ പാർവ്വതിവാ�
രസ്യാരുെട മകനായിരുന്നുബാലകൃഷ്ണവാരിയർ. ഭാരത�
ത്തിെല കിരാതാർജ്ജുനീയകഥെയആസ്പദമാക്കി ശങ്ക�
രവിജയം എെന്നാരുആട്ടക്കഥയും, നളചരിതം,അംബ�
രീഷചരിതം എന്നീ നാടകങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി. നാടക�
േവദിയിൽ ഒരു നല്ല നടെനന്ന േപരു േനടി. 1111കന്നി�
യിൽ മരിച്ചു.

ചുനക്കര രാമവാരിയർ
ചുനക്കര രാമവാരിയർ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയരുെട സേഹാ�
ദരിയായ മാധവിവാരസ്യാരുെട പുത്രനായിരുന്നു. വള�
െരക്കാലം മാന്നാർ ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ പണ്ഡിതനാ�
യി േജാലിേനാക്കി. തെന്റ മാതുലനും ഗുരുവുമായ ഉണ്ണി�
ക്കൃഷ്ണവാരിയെര വിഷയീകരിച്ചു “ചുനക്കരആശാൻ”
എെന്നാരു െചറിയ സംസ്കൃതകൃതി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.



9 മാേവലിക്കര ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ
(1044–1119)

ചരിത്രം
ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത�
മ്പുരാെന്റ േജ്യഷ്ഠൻഅനന്തപുരത്തു രാജരാജവർമ്മ�
േകായിത്തമ്പുരാെന്റയും മാേവലിക്കര ചതയംനാൾ
ഭാഗീരഥിഅമ്മതമ്പരാട്ടിയുെടയും സീമന്തപുത്രനായി
1044-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം അശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനി�
ച്ചു. േജ്യാത്സ്യൻ കണ്ടിയൂർ നാരായണപ്പിഷാരടിയായി�
രുന്നുസംസ്കൃതത്തിൽപ്രാഥമികപാഠങ്ങൾഅഭ്യസി�
പ്പിച്ചത്. മാേവലിക്കരൈഹസ്ക്കൂളിൽനിന്നു മട്രിക്കുേല�
ഷൻ ജയിച്ചതിനുേമൽ തിരുവനന്തപുരത്തു രാജകീയ
മഹാപാഠശാലയിൽ േചർന്നു് 1066-ൽബി. ഏ. പരീ�
ക്ഷയിൽ ഉത്തീർണ്ണനായി.അവിെട തെന്റ ഭാഗിേനയ�
നും പിന്നീട് എം. ഏ. പരീക്ഷ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ജയിച്ചു
ബ്രിട്ടീഷ് സവ്വീസിൽ പ്രേവശിച്ചു് ഉയന്ന ഉേദ്യാഗങ്ങൾ
വഹിച്ച എം. രവിവർമ്മതമ്പുരാൻ, വിവിധ വിശിഷ്ടഗ്ര�
ന്ഥങ്ങളുെട പ്രേണതാവും തിരുവിതാംകൂർ േദവസ്വം
കമ്മീഷണറായിരുന്നു െപൻഷൻപറ്റി ഇേപ്പാഴും സാ�
ഹിത്യേസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മഹാശയനുമായ മാേവ�
ലിക്കര മണ്ണൂർമഠം െകാട്ടാരത്തിൽ രാജരാജവർമ്മത�
മ്പരാൻഎം. ഏ. ബി.എൽ.എന്നിവരും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സതീത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു. നാടകാലങ്കാരങ്ങളിൽ
ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാനായിരു�
ന്നു ഗുരുനാഥൻ. മാേവലിക്കരയിൽക്ഷത്രിയർക്കുള്ള
െസ്പഷ്യൽസ്ക്കൂളിൽ നാലു െകാല്ലം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകനാ�
യി പണിേനാക്കി. പിന്നീട് ഒട്ടുവളെര അംഗങ്ങളുള്ള
സ്വകുടുംബത്തിെല കാരണവസ്ഥാനത്തിൽആരൂഢ�
നാേകണ്ടിവരികയാൽആ േജാലിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു.
ആവലിയ തറവാട് എല്ലാവർക്കും തൃപ്തികരമായ രീതി�
യിൽആജീവനാന്തം ഭരിക്കുവാൻ പേരങ്ഗിതജ്ഞനും
സ്വാർത്ഥചിന്താരഹിതനുമായഅേദ്ദഹത്തിനു് അനാ�
യാേസനസാധിച്ചു. സാഹിത്യവ്യവസായത്തിനുള്ള
സൗകര്യം തന്നിമിത്തം വളെര വിരളമായിത്തീർന്നു�
െവങ്കിലും തദ്വിഷയകമായഔത്സുക്യം അേദ്ദഹെത്ത
ഒരിക്കലും വിട്ടപിരിഞ്ഞില്ല. ചരിത്രപരമായ ഗേവഷണ�
ത്തിലും അേദ്ദഹം പ്രഗല്ഭനായിരുന്നുഎന്നു് അേനകം
വിേജഞയങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ മൂലം െതളിയിച്ചി�
ട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ ഹിന്ദിഭാഷ നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുകയും,
സ്വഗൃഹത്തിൽ ഒരുഹിന്ദിവായനശാലസ്ഥാപിച്ചുആ
ഭാഷയുെട പ്രചാരെത്തപലപ്രകാരത്തിൽഅഭിവൃദ്ധി�
െപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. 1119-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 24–
ാം൹ യശശ്ശരരീരനായി.ആദ്യെത്ത ഭാര്യയായിരുന്ന
കീരക്കാട്ടു വട്ടപ്പറമ്പിൽ കല്യാണിയമ്മ മരിച്ചതിനുേമൽ
1077-ൽഇടേശ്ശരിവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുഞ്ഞമ്മെയ വിവാഹം
െചയ്തു.ആസാധ്വി 1094-ൽപേരതയായി.

കൃതികൾ
1. ലക്ഷ്മീശാലഎെന്നാരു പദ്യകൃതിയും, 2. മുദ്രാരാക്ഷ�
സനാടകത്തിെന്റ തർജ്ജമയും, 3.അതിരൂപചരിതം
എെന്നാരു െചറിയ ഗദ്യപുസ്തകവും, 4. പ്രേവശികഎെന്നാ�
രുശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദവുമാണു് ഉദയ�
വർമ്മതമ്പുരാെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ. 1066-ൽത്തെന്ന
മേനാരമയിൽ “വാടാേത നാലുവട്ടം നലെമാടുെമാരു
മാസത്തിൽ”എന്നാരംഭിക്കുന്നകുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�
െന്റ ഒരു േശ്ലാകം ‘നലെമാെടാരുമാസത്തിൽ’എന്നു
െതറ്റിച്ചു് അച്ചടിച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ

“കഞ്ഞിക്കുട്ടകവിപ്രവീര! ഭവേതാ വാടാെതെയന്നാദിയാം
മഞ്ജുേശ്ലാകമതിൽക്കുറച്ചപകടം കണ്ടിട്ടു െചാല്ലുന്നുഞാൻ
േചരാനക്ഷരെമാന്നു േവണമതുതാൻ
സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കാെതക–

ണ്ടാരും കണ്ടുപിടിക്കയില്ലതിെനനിക്കിേല്ലതുേമകിെല്ലേടാ”

എന്നു്ആപത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും അതിനു് ആ
മഹാകവി മൂർദ്ധന്യൻ സമുചിതമായി മറുപടി എഴുതിയ�
തും അന്യത്രസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.അതു് അക്കാലെത്ത
സാഹിത്യസംരംഭത്തിൽ ഉദയവർമ്മതമ്പരാൻസജീ�
വമായി പെങ്കടുത്തിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു് ഒരു െതളിവാ�
ണു്. ലക്ഷ്മീശാലയിൽആെക 97 േശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങി�
യിരിക്കുന്നു;അതു െറ്റനിസൺഎന്നആങ്ഗേലയമഹാ�
കവിയുെട േലാക്സിലിഹാൾ (Loksley Hall)എന്നകാവ്യ�
ത്തിെന്റ വിവർത്തനമാണു്. മുദ്രാരാക്ഷസം വിശാഖദ�
ത്തെന്റ തത്സംജ്ഞമായ നാടകത്തിെന്റ തർജ്ജമയാ�
കുന്നു. 1106-ൽ മുദ്രിതമായആനാടകമാണു് തമ്പുരാ�
െന്റ ഒടുവിലെത്തകൃതി.അേദ്ദഹത്തിെന്റ പദ്യകൃതികൾ
ഗുേണാത്തരങ്ങെളന്നുപറയുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഒരു
ഗദ്യകാരെനന്നനിലയിലാണു് അേദ്ദഹം സമർത്ഥമാ�
യി സാഹിത്യേസവനം െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. േഡാക്ടർ െക.
കൃഷ്ണൻപണ്ടാലയും റ്റി. െക. കൃഷ്ണേമേനാനും കൂടി മല�
യാള ലഘുശാസ്ത്രപാഠാവലി എന്ന േപരിൽ ഒരു പുസ്തക�
പരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി.അതിെല മൂന്നാമെത്ത
സഞ്ചികയായാണു് ഉദയവർമ്മതമ്പുരാെന്റ പ്രേവശിക
പ്രാദുർഭവിച്ചതു്. േഡാക്ടർ പണ്ടാല രസതന്ത്രെത്തപ്പറ്റി
എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണു് മെറ്റാരു സഞ്ചിക.അതു 1069-ൽ
അച്ചടിപ്പിച്ചു. െപ്രാഫസർഹൿസ്ലിയുെട ഇൻെട്രാഡൿ�
റ്ററി ൈപ്രമർ (Introductory primer)എന്നശാസ്ത്രീയ പു�
സ്തകത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാണതു്. 1074-ലാണു് തമ്പു�
രാൻആഗ്രന്ഥം തർജ്ജമെചയ്യുവാൻആരംഭിച്ചെതങ്കി�
ലും 1088-േലഅതുപ്രസിദ്ധീകൃതമായുള്ളു. ഇംഗ്ലണ്ടിെല
ശാസ്ത്രീയ ശബ്ദങ്ങൾക്കു ഭാഷയിൽസാേങ്കതി കപര്യാ�
യങ്ങൾ (രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾക്കും) ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്ത�
തു സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ�
േകായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. പിന്നീടു േഡാക്ടർ േഫാസ്റ്റ�
രുെട ലഘുശരീരശാസ്ത്രം കൂടി തർജ്ജമെചയ്യുവാൻ തുട�
ങ്ങിെയങ്കിലും അതു മുഴുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പ്രേവശികയിൽനിന്നു
ചില വാക്യങ്ങൾ ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“സൂര്യൻ ഉദിക്കയും അസ്തമിക്കയും െചയ്യുന്നു. ചന്ദ്രനും
നക്ഷത്രങ്ങളുംആകാശത്തിൽക്കൂെട ചരിക്കുന്നു. കാ�
റ്റടങ്ങിയ കാലവും െകാടുങ്കാറ്റുള്ള കാലവും ശീതവും
ഉഷ്ണവും മാറിമാറി വരുന്നു. കാറ്റു് അവ്യവസ്ഥമായ േവ�
ഗേത്താെട അടിക്കുയുംഅടങ്ങുകയും െചയ്യുന്നതിെന
അനുസരിച്ചു സമുദ്രം േക്ഷാഭിക്കയും ശാന്തമാകയും െച�
യ്യുന്നു. പ്രകൃതിയിലുള്ള വലുതായഓേരാ സംഭവങ്ങളുെട
പ്രൗഢഗതിയിൽ നമ്മുെടഅധികാരെത്തഅല്പംേപാ�
ലും െചലുത്താൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽഅേനകം
െചടികൾ ഉണ്ടാകയും നശിക്കയും െചയ്യുന്നു. വലിയ
െകാടുങ്കാറ്റുകൾ ഭൂമിയുെട ഒരു ഭാഗെത്തനശിപ്പിക്കുന്നു.
ഭൂകമ്പങ്ങൾ മെറ്റാരു ഭാഗെത്തധ്വംസിക്കുന്നു.അഗ്നി�
പർവ്വതങ്ങളുെട ഉദ്ഗമങ്ങൾ ഇനിെയാരു ഭാഗെത്ത
ശുദ്ധശൂന്യമാക്കുന്നു. െവയിൽ, മഴ മുതലായതിെന്റ
സമ്യേക്യാഗം ഒരുസ്ഥലത്തു്ഐശ്വര്യേത്തയും സുഭി�
ക്ഷതേയയും തൂകുന്നു. ദീർഗ്ഘമായഅനാവൃഷ്ടി മെറ്റാരു
സ്ഥലത്തു് സാംക്രമികേരാഗേത്തയുംക്ഷാമേത്തയും
കടത്തിവിടുന്നു.”

പദ്യകൃതികളിൽനിന്നുകൂടി ഓേരാ േശ്ലാകം എടുത്തുകാ�
ണിക്കാം,

“േചാരത്തിളപ്പിബ്ഭുവനത്തിെനന്നു–
മിരിക്കിലും ബാലകനിർവ്വിേശഷം
ഒട്ടും ഫലം ബാല്യമേനാരഥത്താൽ–
ക്കിട്ടാത്തവെന്നന്തതുെകാണ്ടുസാധ്യം?” (ലക്ഷ്മീശാല)

“തടസ്സം േപടിച്ചിട്ടധമെനാരു കാര്യത്തിനണയാ;
മുടക്കം വന്നീടും െപാഴുതിെലാഴിയും മധ്യമനുടൻ;
കടുക്കും വിഘ്നൗഘം പലവുരു തടഞ്ഞാലുമതിനാ–
ലടങ്ങാേത വീണ്ടും തൂടരുമതുതാനുത്തമജനം.”(മുദ്രാരാക്ഷസം)



10 ൈവക്കം സി.എൻ. രാമൻപിള്ള
(1053–1101)

ചരിത്രം
സി.എൻ. രാമൻപിള്ളൈവക്കത്തുെചമ്മനത്തുകര�
യിൽ െപരയിലായഎളന്താേശ്ശരിവീട്ടിൽ 1053-ാമാണ്ടു
തുലാമാസം അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു
പാർവ്വതിഅമ്മയും പിതാവു വയലൂർ പറമ്പത്തുവീട്ടിൽ
ആദിപത്മനാഭപിള്ളയുമായിരുന്നു.ൈവക്കത്തുസർ�
ക്കാർ മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചു പരീക്ഷ ജയി�
ച്ചതിനുേമൽ കുേറക്കാലം സമീപസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വി�
ദ്യാലയങ്ങളിൽ വാധ്യാരായി േജാലിേനാക്കി. 1074-ൽ
മജിേസ്ത്രട്ടുപരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. ക്രിമിനൽ വക്കീലായി
വ്യവഹരിച്ചുതുടങ്ങി.അേദ്ദഹത്തിനു േജാത്സ്യത്തിലും
നല്ലഅറിവുണ്ടായിരുന്നു. 1090–ാമാണ്ടുമുതൽആത്മീ�
യചിന്തകളിൽ നിമഗ്നനായി.അനിർവ്വചനീയമായ
ഏേതാ ഒരുസിദ്ധി േനടി അതിെന്റ പ്രഭാവത്താൽ
മഴെപയ്യിക്കുന്നതിനും നിറുത്തുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിരു�
ന്നഅേദ്ദഹെത്തആവശ്യക്കാർ പലസ്ഥലങ്ങളിലും
വിളിച്ചുെകാണ്ടുേപായി അവരവരുെട അഭീഷ്ടം സാധി�
പ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു് അനുഭവസ്ഥന്മാർ പറയു�
ന്നു. 1101-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 27-ാം൹ യശശ്ശരീരനാ�
യി. വയലൂർപ്പറമ്പിൽ നാരായണി അമ്മയായിരുന്നു
ഭാര്യ.

കൃതികൾ
‘നാലു ഭാഷാന്തരങ്ങൾ’എന്ന ഒരു കൃതിേയഅേദ്ദഹം
പുസ്തകാകൃതിയിൽ പ്രധാനമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ളു.
സഹസ്രകലശം ശീതങ്കൻതുള്ളലും എഴുതീട്ടുണ്ട്, മറ്റു
പല ഖണ്ഡകൃതികളും അേനകം പത്രങ്ങളിലും മാസി�
കകളിലും വിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായിരിക്കുന്നു, നാലു ഭാഷാ�
ന്തരങ്ങളിൽ േക്ഷേമന്ദ്രെന്റബൃഹൽകഥാമഞ്ജരിയിെല
അഞ്ചാമെത്തലംബകമായ ചതുർദ്ദാരികാചരിതം, ഗു�
മാനിയുെട ഉപേദശശതകം,കുസുമേദവനെന്റ ദൃഷ്ടാന്ത�
കലികാശതകം, വീേരശ്വരെന്റഅന്യാപേദശശതകം
ഇവയുെട വിവർത്തനങ്ങളാണു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.
ചതുർദ്ദാരികാചരിതം കഥസംേക്ഷപിച്ചു് എഴുതീേട്ടയു�
ള്ളു. രാമൻപിള്ളയുെട കവിതപ്രഥമകക്ഷ്യയിൽെപ്പടു�
ന്നതെല്ലങ്കിലും ചില അവസരങ്ങളിൽഅതിനടുത്തപടി�
യിൽ നില്ക്കും. ചിലേശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“കുടൽമാലകളാൽക്കുറുക്കനത്യുൽ–
ക്കടസന്ധ്യാബലി െചയ്തിടുന്നു േമാദാൽ;
ഇടവിട്ടിടവിട്ടുയർന്നുടൻ പ–
ട്ടടയിൽത്തീെയരിയുന്നു േഘാരമായി.”

(ചതുർദ്ദാരികാചരിതം)

“നിൻപത്രം മൃദുേകാമളം; മധുരമാണേല്ലാ ഫലം വാസനാ–
സമ്പത്താർന്നുസുവർണ്ണഭംഗി കലരും നിൻേകസരം
സുന്ദരം;

വൻെപാക്കും തനുകാന്തിയും നളിനേമ! േയാഗ്യൻ
ഭവാെനങ്കിലും

ജൃംഭിക്കുെന്നാരു കണ്ടകം നിറയുമിത്തണ്ടിണ്ടൽ
േചർക്കുന്നു േമ.”

(അന്യാപേദശശതകം)
“പുലി മൂത്തു കുേറച്ചടയ്ക്കിലും ചു–
െണ്ടലിയായ്ത്തീരുക േകട്ടുേകൾവിയുേണ്ടാ?
കലി ൈവകൃതരീതി െകാണ്ടു രത്നാ–
വലി പാറക്കഷണങ്ങളായിടാേമാ?” (മൂക്കുകണ്ണാടി)

“നിറച്ചു തങ്കപ്പറ വച്ചു പാലം
കുറച്ചുകാണിച്ചു വടിച്ചേപാെല
പുറത്തുനിന്നും വയൽ േനാക്കുേവാർക്കു
നിറെപ്പടും െനൽകൃഷി േമനികൂട്ടി.”

“മണ്ണായും മത്സ്യമായും മഹിയിലഹിനഗ–
േക്രാഡരൂപങ്ങളായും
െപണ്ണായും േപർെപടും പൂമരനിരകൾസരി–
ത്സാഗരാഭ്രങ്ങളായും
എണ്ണാൻ വയ്യാത്ത മട്ടിൽപ്പലവകകൾ വിള–
ങ്ങുന്നുവിജ്ഞാനഭൂത–
ക്കണ്ണാടിക്കാർക്കെതല്ലാമപരിമിതപര–
ബ്രഹ്മഭാഗങ്ങൾതെന്ന.” (ഗുരുത്വം)



11 ഓടാട്ടിൽ േകശവേമേനാൻ
(1051–1121)

ചരിത്രം
േകശവേമേനാെന്റ കുടുംബംബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ ഒറ്റ�
പ്പാലത്തുനിന്നു പത്തുനാഴിക വടക്കുള്ള െചർപ്പുളേശ്ശ�
രിക്കുസമീപമുള്ളഓടാട്ടാണു്. ഓടാട്ടു കുടുംബവും ഒറ്റ�
പ്പാലത്തിനുസമീപമുള്ള മുല്ലേശ്ശരി കടുംബവും തമ്മിൽ
പുരാതനകാലം മുതേല്ക്കബന്ധുത്വമുണ്ടു്. േകശവേമ�
േനാെന്റ പിതാവു മുല്ലേശ്ശരിത്തറവാട്ടിെല ഒരങ്ഗവും
മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിഫ് േകാടതിയിൽ വക്കീലുമായിരു�
ന്ന കവളപ്പാറ േഗാവിന്ദേമേനാനായിരുന്നു. ജനനം
1051-ാമാണ്ടു മീനമാസം 28-ാം൹യാണു്. ബാല്യത്തിൽ�
ത്തെന്നഅച്ഛൻ മരിച്ചുേപായതിനാൽഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റ െകാച്ചമ്മയുെട മകനും േകാട്ടയം ജില്ലാേക്കാടതിവ�
ക്കീലുമായിരുന്ന കുമാരേമേനാെന്റസംരക്ഷണത്തിൽ
വളർന്നു. േകാട്ടയത്തുവച്ചാണു് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം
ആരംഭിച്ചതു്.അതിനുമുമ്പുതെന്നഅച്ഛെന്റ കീഴിൽ സം�
സ്കൃതം പഠിച്ചിരുന്നു. െക. പി.എസ്. േമേനാെന്റയും
മറ്റും പിതാവായ കുമാരേമേനാെനപ്പറ്റി വായനക്കാർ
േകട്ടിരിക്കുമേല്ലാ. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളസാമ്പ�
ത്തികസൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ തിരുവനന്തപു�
രത്തു േപായി േലാേക്കാേളജിൽ േചർന്നു പ്ലീഡർഷിപ്പു
പരീക്ഷ ജയിച്ചു മുവാറ്റുപുഴയിൽ വക്കീലായി വ്യവഹരിച്ചു
തുടങ്ങി. കുമാരേമേനാെന്റ ഭാഗിേനയി മുല്ലേശ്ശരി ലക്ഷ്മി�
യമ്മയായിരുന്നു പത്നി. സാഹിത്യത്തിെലന്നതുേപാെല
സങ്ഗീതത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല വാസനയുണ്ടാ�
യിരുന്നു. 1121-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 24-ാം൹ കവളപ്പാറ
വച്ചു മരിച്ചു.

കൃതികൾ
േകശവേമേനാൻ (1) ടിപ്പുവും മലയാളരാജ്യവും, (2)
കേപാതസേന്ദശം എന്നീ കൃതികളെട പ്രേണതാവാ�
ണു്. ഇവയിൽആദ്യേത്തതു് 1087-ലും രണ്ടാമേത്തതു്
1101-ലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവ കൂടാെതസ്തവരത്നമാല
എന്ന േപരിൽഅേനകം പ്രാചീനസംസ്കൃതേസ്താത്ര�
ങ്ങൾ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം 1089-ൽതാൻ നടത്തി�
ത്തുടങ്ങിയ പത്രഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രാർ�
ത്ഥനഎന്നശീർഷകത്തിൽ കുേറ േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്ര�
േമ സ്വകീയങ്ങളായുള്ളു. ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ േകരളാക്ര�
മണെത്തവിഷയീകരിെച്ചഴുതിയ ഒരു കാവ്യമാണു് ടി�
പ്പുവും മലയാളരാജ്യവും.അതു് ഒരു മത്സരപരീക്ഷയിൽ
കവിക്കു് അർഹമായസമ്മാനം േനടിെക്കാടുത്തു. ഒന്നാ�
മെത്ത േലാകമഹായുദ്ധകാലത്തുജർമ്മനിയിെല മ്യൂ�
നിച്ചു പട്ടണത്തിൽസഞ്ചാരസൗകര്യം കിട്ടാെത കുടു�
ങ്ങിേപ്പായ ഒരു േകരളീയൻ ഒരു മാടപ്രാവു മുേഖന തൃ�
ശ്ശൂരിൽ വിരഹാർത്തയായി താമസിക്കുന്നതെന്റ പത്നി�
ക്കു് അയയ്ക്കുന്നസേന്ദശമാണു് കേപാതസേന്ദശത്തിെല
വിഷയം. യൂേറാപ്പിെല പലസ്ഥലങ്ങൾ,ആൽപ്സുപർ�
വ്വതം, െമഡിറ്റേറനിയൻസമുദ്രം, െചങ്കടൽ,ബാംേബ
മുതലായ ഭാരതത്തിെല പട്ടണങ്ങൾഇത്യാദി പല
വിഷയങ്ങേളയും ഹൃദയങ്ഗമമായ രീതിയിൽ വർണ്ണി�
ക്കുന്നപൂർവ്വഭാഗത്തിൽ 147-ം,തൃശൂർനഗരത്തിെന്റ
സമഗ്രമായ ചിത്രണവും സേന്ദശവും അന്തർഭവിക്കു�
ന്ന ഉത്തരഭാഗത്തിൽ 87-ം പദ്യങ്ങളണ്ടു്.ആെകക്കൂടി
കേപാതസേന്ദശത്തിൽആകർഷകമായ ഒരു പുതുമ
ഭാവുകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.അക്ലിഷ്ടമ�
േനാഹരങ്ങളാണു് േകശവേമേനാെന്റ കൃതികൾ. ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“മാലായിത്തീർന്നു നാലാെലാരുവിധവുമവർ–
ക്കുള്ളസംഭ്രാന്തി തീർപ്പാൻ
േമലാതായ് വന്നു; േമലാൽ ശരണെമാരുവരി–
െല്ലന്നു കഷ്ടെപ്പടുേമ്പാൾ
പാലാഴിെപ്പണ്മണാളൻ തിരുവടിയരുളാൽ–
പ്പാരിടം കാത്തു ധർമ്മ–
ശ്രീലാഭം പൂണ്ട േവണാട്ടധിപതിയഭയം
നല്കുെമന്നാശ്വസിച്ചു.”

(ടിപ്പുവും മലയാളരാജ്യവും)
“വഞ്ചിേച്ചാ േപാരടിേച്ചാ ധരണി മുഴുവനും
കീഴടേക്കണമിേപ്പാൾ
വഞ്ചിക്ഷ്മാപാലനഞ്ചി ദ്രുതമടിയിലടി–
ഞ്ഞീടുെമേന്നാർത്തുസുൽത്താൻ
െനഞ്ചിൽത്തുള്ളിത്തിളയ്ക്കും മദെമാടഖിലവും
െകാള്ളയിട്ടീടുവാനായ്–
ക്കിഞ്ചിൽക്കൂസാെത കല്പിച്ചളവതു വളമായ്–
ത്തീർന്നുൈസന്യത്തിെനല്ലാം.”

(ടിപ്പുവും മലയാളരാജ്യവും)

“കുത്തിച്ചാടിശ്ശിലകളിലടിച്ചഛധാവള്യെമങ്ങും
െമത്തിച്ചാരുപ്രകൃതിവിലസദ്വാഹിനീവ്യൂഹമാരാൽ
െചത്തിേച്ചർത്തുള്ളഴെകാഴുകുമാറദ്രിതൻകീർത്തി വർണ്ണി–
െച്ചത്തിച്ചീടാനുഴറിയുദധിെക്കട്ടിേലേക്കാടിടുന്നു.”

ആരാധിെച്ചാട്ടകമലർ െതളിഞ്ഞാശ്വസിച്ചാശു രാകാ–
താരാധീശപ്രതിമമുഖിതാൻ യാത്രയാകുന്നേനരം
മാരാരാതിപ്രഭുവിെന നിനച്ചാ വടേക്ക നടയ്ക്കൽ–
േച്ചരാമേല്ലാ;സുദതി പതിവായാവഴിേക്ക തിരിക്കൂ.”

(കേപാതസേന്ദശം)



12 കണ്ടിയൂർ മഹാേദവശാസ്ത്രി
(1041–1109)

ചരിത്രം
മഹാേദവശാസ്ത്രി മാേവലിക്കരത്താലുക്കിൽ കണ്ടിയൂർ
ശിവേക്ഷത്രത്തിനുസമീപമുള്ള വലിയമഠത്തിൽ രാമ�
യ്യരുേടയും സുന്ദരപാണ്ഡ്യപുരത്തുസീതാംബാളുേടയും
പുത്രനായി 1041-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 8-ാം൹- േരവതീ
നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. കണ്ടിയൂർ കുഞ്ഞുവാരിയരുെട
കീഴിൽ കാവ്യങ്ങളും മാേവലിക്കര പുത്തൻെകാട്ടാര�
ത്തിൽ ഉദയവർമ്മതമ്പുരാെന്റ കീഴിൽ നാടകാലങ്കാര�
ങ്ങളും പഠിച്ചതിനുേമൽസ്വല്പകാലം തിരുവനന്തപുരത്തു
താമസിച്ചു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളുെട അടുക്കൽ
വ്യാകരണവും മന്ത്രശാസ്ത്രവും അഭ്യസിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസാ�
നന്തരം മജിേസ്ത്രട്ടു പരീക്ഷ ജയിച്ചു ക്രിമിനൽേക്കാടതി
വക്കീലായി പതിനഞ്ചു െകാല്ലം വ്യവഹരിച്ചു. പിന്നീ�
ടു് ഒരുൈപ്രവറ്റുൈഹസ്ക്കൂളിലും മാേവലിക്കര ഇംഗ്ലീഷ്
ൈഹസ്ക്കൂളിലും മലയാളം പണ്ഡിതനായി ഇരുപതിലധി�
കം െകാല്ലം അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ബാ�
ല്യത്തിൽത്തെന്നഇലത്തൂരിെന്റസന്നിധിയിൽനിന്നു
ലഭിച്ചിരുന്ന മന്ത്രശാസ്ത്രജ്ഞാനം മാേവലിക്കരെവച്ചു
നിരന്തരമായ സാധനെകാണ്ടു ദശഗുണീഭവിപ്പിച്ചു. കു�
േറക്കാലം േയാഗാഭ്യാസവും ശീലിച്ചു വശമാക്കി.അടു�
ത്തൂൺപറ്റിയതിനു േശഷം േദവതാരാധന,പുരാണാ�
ദിഗ്രന്ഥപാരായണം, േദവീപരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട
വ്യാഖ്യാനനിർമ്മിതി എന്നീ കൃത്യങ്ങളിൽ ഇടതടവില്ലാ�
െത വ്യാപൃതനായി ആ വഴിക്കു ഭാഷെയസമർത്ഥമാ�
യി േപാഷിപ്പിച്ചു. 1109-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 19-ാം൹
നിര്യാതനായി; െകാട്ടാരക്കര കുഞ്ചിഅമ്മാളായിരുന്നു
പത്നി.

കൃതികൾ
(1)ശൂരപത്മാസുരവധംആട്ടക്കഥ, (2)അതിരൂപചരി�
തം, (3) രംഭാപ്രേവശം, (4)കിരാതാർജ്ജുനീയം എന്നീ
നാടകങ്ങൾ, (5)കുേചലചരിത്രം, (6) ജയേദവചരിത്രം,
(7) ഭൂേലാകവിേനാദകഥകൾഎന്നീ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഇവ ശാസ്ത്രിയുെടആദ്യകാലെത്തകൃതികളാണു്. നാ�
ടകങ്ങളിൽഅവസേരാചിതമായി ഗാനങ്ങളും സംഘ�
ടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു.അവയിൽ രംഭാപ്രേവശത്തിനുമാത്രേമ.
ഗണനീയമായ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചുള്ളു. ഗദ്യപുസ്തകങ്ങ�
െളല്ലാം,തമിഴിൽനിന്നു വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുള്ളതും
അവയിൽആദ്യെത്ത രണ്ടും ഭക്തമാലയിൽ നിന്നു തി�
രെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളതുമാണു്.ഈകൃതികളിലല്ല ശാസ്ത്രിയു�
െട ശാശ്വതമായ കീർത്തി പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതു്.
േദവീപരങ്ങളായഅേനകം വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾഅേദ്ദ�
ഹം സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു വ്യാഖ്യാനസഹിതം ഭാഷാ�
ന്തരീകരിച്ചു.ആകൂട്ടത്തിൽ (8) ലളിതാസഹസ്രനാമം
(ഭാസ്കരരായപണ്ഡിതെന്റസൗഭാഗ്യഭാസ്കരം എന്നസർ�
വ്വസംശയേച്ഛദിയായ വ്യാഖ്യാനേത്താടുകൂടിയതു്), (9)
ലളിതാത്രിശതി (ശാങ്കരഭാഷ്യേത്താടുകൂടിയതു്), (10)
െസൗന്ദര്യലഹരി (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം), (11) വരി�
വസ്യാരഹസ്യം (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം), (12) ഭാവ�
േനാപനിഷത്തു് (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം), (13)ശ്രീ�
സ്തുതി അഥവാ ബാലാവിംശതി (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹി�
തം), (14) േദവീമാഹാത്മ്യം (വിസ്തൃതമായ ഭാഷ്യേത്താ�
ടുകൂടിയതു്)എന്നീ കൃതികളും,സർേവ്വാപരി പന്ത്രണ്ടു
സ്കന്ധങ്ങളിൽ പതിെനണ്ണായിരം േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ
േദവീഭാഗവതെമന്ന മഹാപുരാണത്തിെന്റ വൃത്താനുവൃ�
ത്തമായുള്ള ഭാഷാനുവാദവും അതിവിശിഷ്ടങ്ങളും പരാ�
ശക്തിയുെട ഉപാസകന്മാർക്കു പരമാനുഗ്രഹപ്രദങ്ങളു�
മാകുന്നു. േദവീമാഹാത്മ്യം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു ദുർഗ്ഗാ�
പ്രദീപം, ഗുപ്തവതി, ചതുർദ്ധരി,ശാന്തനവി, നാേഗാജീ�
ഭട്ടി, ദംേശാദ്ധാരം, ജഗച്ചന്ദ്രചന്ദ്രികഎന്നിങ്ങെനഏഴു
പൂർവ്വടീകകെളആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗന്ദര്യലഹരിയിെല
നൂറു േശ്ലാകങ്ങൾക്കും ഉപാസനാർത്ഥമുള്ളയന്ത്രങ്ങളു�
െട പടങ്ങൾകൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓേരാ പുസ്തകവും
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു് ഒട്ടുവളെര ഗ്രന്ഥങ്ങൾപരിേശാ�
ധിക്കുകയും ഒട്ടധികം സമയം അസ്ഖലിതമായഅർത്ഥം
സമഗ്രമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വിനിേയാഗിക്കുകയും െച�
യ്തിട്ടുെണ്ടന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർക്കുകാണാവുന്നതാണു്.
എത്രമാത്രം േക്ലശാവഹമായ ഒരു കവികർമ്മമാണു് േദ�
വീഭാഗവതവിവർത്തനം എന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
അതു് 1085-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ഒരു മാസികയായി പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചുതുടങ്ങി; രണ്ടു െകാല്ലം െകാണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു.
തർജ്ജമ ലളിതവും പ്രസന്നവുമായിട്ടണ്ടു്. 1099-ാമാണ്ടു
തുലാം 2-ാം൹യാണു് സൗന്ദര്യലഹരിയുെട ഭാഷ്യം പൂർ�
ണ്ണമായതു്. 1101-ൽ േദവീമാഹാത്മ്യം അച്ചടിപ്പിച്ചു.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

“ൈസ്വരം പുരന്ദരവധൂപരിഗീയമാന–
ഭൂരിപ്രഭാവനഹെമെന്നാരു ഗർവിവങ്കൽ
േചരുന്നുെവങ്കിലുമിവന്നു മദംഘ്രിഭക്തി–
ഭാരം പരം സരസിജാക്ഷി! ഗിരാം വിദൂരം.”

(കിരാതാർജ്ജുനീയനാടകം)
“സുദ്യുമ്നെനന്ന രാജാവു സത്യവാദി ജിേതന്ദ്രിയൻ
സിന്ധുേദശാശ്വേമറീട്ടു കാട്ടിൽേപ്പായ് േവട്ടയാടുവാൻ.
മന്ത്രിമാേരാെടാത്തു ചട്ടയിട്ടു കുണ്ഡലധാരിയായ്
എടുത്തു െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ളവില്ലും നല്ല ശരങ്ങളും
സഞ്ചരിച്ചാൻ വനം േതാറും െകാന്നുെകാണ്ടു മൃഗങ്ങെള.
മുയൽ േപാത്തുകേളണങ്ങൾപന്നിെയട്ടടിമാനുകൾ
കാട്ടുേകാഴികൾ വണ്ടാരംേകാഴി നാനാമൃഗെത്തയും
രാജാവു െകാന്നുെകാെന്നത്തീ കുമാരവനെമന്നതിൽ
േമരുവിന്നടിവാരത്തിൽ മന്ദാരങ്ങൾ വിളങ്ങിയും
അേശാകലത േശാഭിച്ചുമിലഞ്ഞിപ്പൂ മണത്തുേമ
ചമ്പകം മരുതും പ്ലാവും പനയും മാവിലുപ്പയും
കടമ്പും നൽക്കുരുക്കുത്തി മുല്ല വള്ളിക്കുടിൽകളും
അന്നവും നീർക്കാക്കകളും മുഴങ്ങും മുളവർഗ്ഗവും
കയിലിെന്നാച്ചയും പൂവും നിറഞ്ഞ മരപങ്ക്തിയും
വണ്ടിൻമൂളലുമാനന്ദേമകും പുങ്കാവനങ്ങളും
കണ്ടാനന്ദിച്ചു രാജാവു സുദ്യമ്നൻ മന്ത്രിമാരുമായ്
അതിൽക്കടന്നാനുടേനെയാരുസുന്ദരിയാ,യവൻ.”

(േദവീഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം)
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
പ്രാചീനവും പ്രശസ്തവുമായ പകേലാമറ്റം എന്നക്രി�
സ്തീയകുടുംബത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയാണു് മീനച്ചിൽത്താ�
ലൂക്കിൽ പാലായങ്ങാടിക്കടുത്തുള്ളകട്ടക്കയം. െചറി�
യാൻമാപ്പിള കട്ടക്കയത്തുവീട്ടിൽ 1034-ാമാണ്ടു കുംഭമാ�
സം 13-ാം൹ ഉലഹന്നാേന്റയും ഭരണങ്ങാനത്തുപിലാ�
േന്താട്ടത്തുസിസിലിയമ്മയുേടയും സീമന്തപുത്രനായി
ജനിച്ചു.ആസ്തിക്യയവുംആചാരശ്ലക്ഷ്ണതയുമുള്ള ഒരു
സുറിയാനിക്കേത്താലിക്കാ കുടുംബമായിരുന്നുഅതു്.
അങ്ങെനയുള്ളപരിസരത്തിൽ വളർന്ന െചറിയാൻ�
മാപ്പിളയിൽആ ഗുണങ്ങൾഅതിശേയനസംക്രമിച്ചു
എന്നതിൽആശ്ചര്യത്തിന്നവകാശമില്ലേല്ലാ. പതിന്നാ�
ലാമെത്ത വയസ്സു മുതൽഅേദ്ദഹംഅേനകം സംസ്കൃ�
തകാവ്യങ്ങൾ മീനച്ചിൽഞാവൽക്കാട്ടു ദാേമാദരൻകർ�
ത്താവിെന്റഅടുക്കൽനിന്നു് അഭ്യസിച്ചു. നാലുെകാല്ലേമ
ഗുരുമുേഖനയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നീണ്ടുനിന്നുള്ളു. പിന്നീ�
ട് ആ ഭാഷയിൽ നിരന്തരമായി സ്വപ്രയത്നംെകാണ്ടു
തെന്ന പരിശീലിച്ചു. ഏതാനും െകാല്ലം െകാണ്ടു് ഒരു വി�
ശിഷ്ടഭാഷാകവിയായി വികസിക്കുന്നതിനു േവണ്ട വ്യുൽ�
പത്തിസ്വാധീനമാക്കി. 1051-ൽപിതാവു മരിച്ചുേപാക�
യാൽ കുടുംബഭരണം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നു.അതുെകാ�
ണ്ടാണു് ഗുരുശിഷ്യബന്ധം വിച്ഛിന്നമായതു്.

അനന്തരജീവിതം
1056-ാമാണ്ടുമുതൽതെന്ന െചറിയാൻമാപ്പിള കവിത
എഴുതിത്തുടങ്ങി. 1062 മുതൽ നസ്രാണിദീപികയിൽ
ചില േശ്ലാകങ്ങൾഅേപ്പാഴേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
എങ്കിലും കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ്മാപ്പിള 1065-ൽ മലയാ�
ളമേനാരമയിൽ കവിതാപംക്തി ഉൽഘാടനം െചയ്തു�
തിനുേമലാണു് അേദ്ദഹം കവനത്തിൽഅക്ഷീണമായ
വ്യവസായംആരംഭിച്ചതു്. ഭാഷാകവിതയിൽ പ്രേവശ�
നാനുവാദം സവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കുമാത്രമുള്ളതെല്ലന്നും
ആർക്കുംഅതിനുേവണ്ടഅധികാരിഭാവമുെണ്ടങ്കിൽ
അവിെട കടന്നുെചല്ലാവുന്നതാെണന്നുമുള്ള വസ്തുത വറു�
ഗീസ്മാപ്പിള നല്ലേപാെല ഗ്രഹിച്ചു. തന്നിമിത്തം വാസ�
നക്കാരായ ക്രിസ്തീയകവികെളഅേദ്ദഹം വിേശഷിച്ചു
േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചുേപാന്നു.അവരുെട കൂട്ടത്തിൽഏതു
നിലയിൽ േനാക്കിയാലും പ്രഥമഗണനീയനായി കാ�
ണെപ്പട്ടതു െചറിയാൻമാപ്പിളയായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുെട
രീതി അനുകരിച്ചു പത്രങ്ങളിൽ കവിത എഴുതുന്നക്രി�
സ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുെട േപേരാടുകൂടി ‘മാപ്പിള’എന്ന
വർഗ്ഗനാമം േചർക്കുന്നതു് അഭിലഷണീയമാെണന്നു�
ള്ള വറുഗീസ് മാപ്പിളയുെട ഉപേദശെത്തഅക്കാലെത്ത
ക്രിസ്തീയകവികൾഅനുകൂലിച്ചതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു
ബാല്യകാലെത്ത െചറിയാൻഅനന്തരകാലെത്ത െച�
റിയാൻമാപ്പിളയായതു്. 1067-െല കവി സമാജപരീക്ഷ�
യിൽഅേദ്ദഹവും േചരുവാൻൈധര്യെപ്പട്ടു. വറുഗീസ്മാ�
പ്പിളയുെട േപരിൽ തനിക്കുള്ളകടപ്പാട് അേദ്ദഹംആ
ഭാഷാേപാഷണധുരീണെന്റ ചരമെത്തഅനുസ്മരിച്ചു്
എഴുതിയ ഒരു േശ്ലാകത്തിൽ വിനയപൂർവ്വമായി സൂചി�
പ്പിചിട്ടുണ്ട്.

“അല്ലജ്ഞനാകുമിവരനും കവിേവഷേമന്തി–
െക്കല്പാർന്നസൽക്കവികൾതന്നിടയിൽക്കടന്നു്
അപ്പെപ്പാഴായച്ചില മഹാവികൃതിത്തേമതാ–
െണ്ടാപ്പിച്ചതും സുമതി നിൻപതിമൂലമേത്ര.”

അങ്ങെന ഒരു വശത്തുസാഹിത്യവിഷയത്തിെലന്ന�
േപാെല മെറ്റാരു വശത്തുകൃഷികാര്യത്തിലും വ്യാപൃ�
തനായി രണ്ടു വിഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങളിലും സമൈനപുണ്യ�
േത്താടുകൂടി പുേരാഗമനം െചയ്തു. കർഷകവൃത്തിയിൽ
അത്യധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നതുമൂലം ഇട�
യ്ക്കു സ്വല്പകാലം മേനാരമയിൽ േശ്ലാകങ്ങൾഎഴുതുവാൻ
സാധിച്ചില്ല.എല്ലാ കവിമുഖ്യന്മാർക്കുംഅേദ്ദഹേത്താടു്
അളവറ്റ േസ്നഹമുണ്ടായിരുന്നു.അവരിൽഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റഅസന്നിധാനത്തിൽ പരിതപിച്ചു നടുവത്തച്ഛൻന�
മ്പൂരി

“േകാട്ടം വിനാ തൻകവിതാമൃതെത്ത–
െപ്പെട്ടെന്നാഴുക്കാെത ജഗത്തിെലങ്ങും
കഷ്ടം! വസിക്കുന്നതിെനന്തുബന്ധം?
കട്ടക്കയം െതല്ലു നികന്നുേപാേയാ?”

എന്നും, ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണേമേനാൻ
“ചട്ടറ്റിടുന്ന നറുഭൂഷകൾ നിൻകഴുത്തിൽ–
െക്കട്ടിച്ചു പണ്ടു വളെരപ്പുകളാെണ്ട വിദ്വാൻ
കട്ടക്കയത്തിലമരുന്നകവീന്ദ്രനാെമ–
ന്നിഷ്ടന്നുനല്ലസുഖേമാ ശുകവാണിയാേള!”

എന്നും മേനാരമയിൽ േചാദിച്ചു.അതിനു മറുപടിയായി
കട്ടക്കയംഅേത പത്രത്തിൽത്തെന്ന

“പാലായിൽനിന്നു മയിലഞ്ചുകിഴക്കുഞാെനൻ–
സ്യാലത്രയം സഹജെനന്നിവേരാടുകൂടി
ബാേല! വിലയ്ക്കു നിലമിത്തിരി വാങ്ങിയിേപ്പാൾ
ചാലുണ്ടതിൻ നട്ടവിെലന്നു ധരിച്ചിേടണം.
ചാെലാെക്കയും സമനിരപ്പു വരുത്തി നല്ല
േചലാക്കി, െനൽക്കൃഷിയതിന്നുപയുക്തമാക്കി
ചാലിൻകെരക്കമുകു, െതങ്ങു,പിലാവു വാഴ,
േകാലും മുദാ മരിചെമന്നിവ നട്ടിടുന്നു.”

എന്നു മറുപടി എഴുതി. 1075 മുതൽ 1085 വെര പത്തു
െകാല്ലേത്താളം െകാണ്ടൂർപ്പകുതിയിൽഅഞ്ഞൂറ്റിമംഗ�
ലം േചരിക്കലിൽആ വൃത്തിഅനുസ്യൂതമായി തുടന്നു്
ഒരു മാതൃകാകർഷകെനന്ന ഖ്യാതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചു
ധനാർജ്ജനം െചയ്തു.അതിനിടയ്ക്കു സാഹിത്യവ്യവസാ�
യം തുടർന്നുെകാണ്ടുേപായി. മാർപ്പാപ്പാ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സമുന്നതമായസാഹിത്യേസവനെത്തഅഭിനന്ദിച്ചു്
ഒരു കീർത്തിമുദ്രഅയച്ചുെകാടുത്തു. 1086-ൽ മീനച്ചിൽ
റബ്ബർക്കമ്പനിസ്ഥാപിച്ചു് അതിെന്റ ഡയറക്ടരായും
പത്തു െകാല്ലം േജാലി േനാക്കി. ഒടുവിൽ കുേറക്കാലം
വാതേരാഗം ബാധിച്ചേതാടുകൂടി വാർദ്ധക്യത്തിൽ ദുർ�
ന്നിവാരങ്ങളായ േവേറയും ചില ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ�
ക്കു് അേദ്ദഹത്തിനു വിേധയനാേകണ്ടിവരികയും അവയു�
െട പീഡനിമിത്തം 1112-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 14-ാം൹
യശശ്ശരീരനാകുകയും െചയ്തു. െകാട്ടുകാപ്പള്ളിവീട്ടിൽ
ജനിച്ചു് അവകാശവഴി പാലാ കുടക്കച്ചിറവീട്ടിെലഅംഗ�
മായ മറിയാമ്മയായിരുന്നു പത്നി. മാതാവു് 1079കുംഭം
15-ാം൹ മരിച്ചു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രൻ േജാൺ ഒരു
സാഹിത്യരസികനും മരുമകൻ െജ. േജാൺ ഗദ്യപ�
ദ്യാത്മകങ്ങളായഅേനകം സൽഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പ്രേണ�
താവുമാണു്. രണ്ടുേപരും- മലംകൃഷിയിലും ൈവദഗ്ദ്ധ്യം
പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

കൃതികൾ
െചറിയാൻമാപ്പിള (1)യുദജീേവശ്വരി, (2) വില്ലാൾെവട്ടം,
(3)സാറാവിവാഹം, (4)കലാവതി എന്നീ രൂപകങ്ങളും,
(5) ഒലിേവർവിജയം അട്ടക്കഥയും, (6) മാർേത്താമ്മാച�
രിതം, (7) വനിതാമണി, (8)തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട പാത്രം
എന്നീ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.എങ്കിലും േകര�
ളത്തിെല ഒന്നാംകിടക്കാരായ കവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ
അേദ്ദഹം ഗണനാർഹനായിത്തീർന്നതു് ഇരുപത്തി�
നാലു സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന (9)ശ്രീേയശുവിജ�
യം എന്ന മഹാകാവ്യത്തിെന്റ പ്രണയനം െകാണ്ടാ�
കുന്നു. യൂദജീേവശ്വരി കവിസമാജത്തിെല നാടകപരീ�
ക്ഷയ്ക്കു് എഴുതുവാൻ ഉദ്യമിച്ചതും അവിെടെവച്ചു രണ്ടങ്ക�
േത്താളം തീർത്തതുമാണു്. പിന്നീടു് അതു് 141 േശ്ലാക�
ങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുത്തി അഞ്ചങ്കങ്ങളിൽ പുർത്തിയാക്കി
1068-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.എസ്തർ രാജ്ഞിയു�
െട ചരിത്രമാണു് അതിെല പ്രതിപാദ്യം. വില്ലാൾെവട്ടം
1069-ാമാണ്ടാണു് അച്ചടിപ്പിച്ചതു്.അതിെല ഇതിവൃത്തം
കല്പിതമാകുന്നു. പണ്ടു് ഉദയംേപരൂരിൽ വില്ലാൾ െവ�
ട്ടം എന്ന േപരിൽ ഒരു നസ്രാണി രാജകുടുംബം ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുഎന്നുള്ളഐതിഹ്യെത്തആസ്പദമാക്കിആ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ കവി ഒരു കഥ നാടേകാചിതമായ
രീതിയിൽഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാമിഭക്തനും രാജ്യ�
േസ്നഹിയുമായആ രാജ്യത്തിെല മന്ത്രിെയഅവിടെത്ത
േസനാനായകൻ രാജാവിെന െതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു നിഷ്കാ�
സനം െചയ്യിക്കുന്നു.എന്നാൽ മന്ത്രി അവിെടത്തെന്ന
ഗൂഢമായി താമസിച്ചുെകാണ്ടു രാജാവിെന്റേനർക്ക് ആ
രാജ്യേദ്രാഹി അനുഷ്ടിക്കുന്ന േദ്രാഹകൃത്യങ്ങെള വിഫ�
ലീകരിക്കുന്നു.അതാണു് കഥയുെട സംേക്ഷപം. പഴയ
നിയമത്തിൽ േതാബിയാസ്സിെന്റ ചരിത്രെത്തവിഷയീക�
രിച്ചു പാലാ മേനാവിേനാദിനീ നാടകസഭയുെട അേപ�
ക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ച സാറാവിവാഹം നാടകം 1077-
ൽപ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. കലാവതി നാലങ്കത്തിലുള്ള ഒരു
നാടികയാണു്. ഗദ്യെമാഴിച്ചാൽ ഇരുപത്തിമൂന്നു േശ്ലാ�
കങ്ങളും ഒരു പാട്ടും മാത്രേമ അതിൽ ഉൾെപ്പടുന്നുള്ളു.
ആംഗേലയ മഹാകവിയായ െറ്റനിസെന്റ ഒരു പ്രതിപാ�
ദ്യം േകട്ടു മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയതാണു് ആരൂപകം.
സാറാവിവാഹം കഴിഞ്ഞാണു് അതിെന്റ നിർമ്മിതി.
അതു് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 1070-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പാലായിൽ
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കഥകളിേയാഗത്തിനു് അഭി�
നയിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി എഴുതിയതാണു് ഒലിേവർവി�
ജയംആട്ടക്കഥ. കാറൾമാൻ ചക്രവർത്തിയുെട ചരി�
ത്രമാണു് അതിെല വിഷയം. െസൻറ് േതാമസ്സിെന്റ
ജീവിതെത്തഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി 300 േശ്ലാകങ്ങളിൽ
എഴുതിയ മാർേത്താമ്മാചരിതം 1082-ൽഅച്ചടിപ്പിച്ചു.
ചാസർഎന്ന.ആംഗേലയമഹാകവിയുെടThe Clerk’s
Taleഎന്ന ഒരു കാൻറർബറിക്കഥയാണു് വനിതാമണി
എന്നകാവ്യത്തിെല, വിഷയം.ആകാവ്യത്തിെല നാ�
യികയായ ഗ്രിെസൽഡാസാവിത്രിക്കുസമയായ ഒരു
പതിവ്രതയാകുന്നു. ഒടുവിലെത്തതിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
പാത്രം എന്നകൃതി മാത്രേമ െചറിയാൻമാപ്പിള ദ്രാവി�
ഡവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളു. െപൗേലാസ് അേപ്പാസ്തല�
െന്റ മതപരിവർത്തനമാണു് അതിെല വിഷയം. ഇവകൂ�
ടാെത ഭാഷാേപാഷിണിവകയായി നടത്തിയ മത്സര�
പരീക്ഷയ്ക്കു് ആസന്നമരണെന്റഅന്തർഗ്ഗതം എെന്നാരു
ഖണ്ഡകാവ്യവും എഴുതിയയച്ചു.എങ്കിലും അതു മുദ്രിതമാ�
യിട്ടില്ല. ശ്രീേയശുവിജയം മഹാകാവ്യത്തിലാണു് മഹാ�
കവിയുെട സർവ്വസിദ്ധികളും അവയുെട സമഗ്രമായ രൂ�
പത്തിലും പരിമാണത്തിലും പ്രതിഭാസിക്കുന്നതു്.അത്യ�
ന്തം ദീർഘമാണു് അതിെല ഓേരാ സർഗ്ഗവും. സജാതീ�
യദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം ഓേരാ േശ്ലാകത്തിലും സമർ�
ത്ഥമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസന്നവും മധുരവുമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാവ്യൈശലി. നിഷ്കൃഷ്ടമായസന്മാർഗ്ഗ�
േബാധം ഓേരാ കൃതിയിലുംആദ്യന്തം പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
രചനാൈവകല്യം േലശം േപാലുമില്ല. ഭാഷാസാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ ശാശ്വതസമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രസ്തുത കാ�
വ്യരത്നെത്തപരിഗണിക്കാം. പഴയനിയമത്തിെല ഇതി�
വൃത്തം സംക്ഷിപ്തമായും പുതിയ നിയമത്തിേലതുസവി�
സ്തരമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. േലാേകാൽപ്പത്തി തുടങ്ങി
േകാൺസ്റ്റൈന്റൻഎന്ന േറാമൻചക്രവത്തി ക്രിസ്തുമതം
സ്വീകരിക്കുന്നതുവെരയുള്ളകഥകൾഔചിത്യദീക്ഷേയാ�
ടുകൂടി അന്തർഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1100-ാമാണ്ടാണു് പ്രസ്തുത
മഹാകാവ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
ഉദ്ധരിച്ചു െചറിയാൻമാപ്പിളയുെട കവനരീതി അനുവാച�
കന്മാെര ഗ്രഹിപ്പിക്കാം.

“അസ്താദ്രൗ െചന്നണഞ്ഞുദ്യുമണി;സരസിജ–
േശ്രണിതൻ േശാഭ േതഞ്ഞൂ;
മുത്തത്യർത്ഥം കുറഞ്ഞൂ മധുപനിരയതി;–
ന്നാമ്പെലല്ലാം വിരിഞ്ഞൂ;
ആർത്ത്യാ േകാകം പിരിഞ്ഞൂ; ദിവി രുചി ചിതറി–
ത്താരസാർത്ഥം നിറഞ്ഞു;
ചിത്രം ദീപം െതളിഞ്ഞു; ദിശി ദിശി തിമിര–
ക്കൂട്ടെമത്തിക്കഴിഞ്ഞു.” (യൂദജീേവശ്വരി)

“ഇഷ്ടത്തിെന്നാത്തവണ്ണംസകലമവിരതം
തന്നുെമേന്താതിയാലും
തുഷ്ട്യാ ൈകെക്കാണ്ടുമേയ്യാ! കടിലതരമേത!
നിെന്ന ലാളിക്കമൂലം
കഷ്ടം മാല്യഭ്രമത്താൽക്കഠിനവിഷെമഴും
പാമ്പിെനത്തൻകഴുത്തിൽ–
പ്പുഷ്ടാനേന്ദന ചാർത്തും മടയെനാരിണയായ്–
ത്തീർന്നു നിന്ദാർഹനായ് ഞാൻ.” (വില്ലാൾെവട്ടം)
“കണ്ടാലിത്ര മേനാജ്ഞയാം യുവതി
പണ്ടുണ്ടായതിെല്ലങ്ങുേമ;

വീണ്ടുണ്ടാകയുമില്ലിവണ്ണമവെളക്കണ്ടിട്ടു പാെരാെക്കയും
െകാണ്ടാടുന്നതുമൂലമാത്തരുണിതൻസൗന്ദര്യപൂരം ക്രമാൽ
േവണ്ടുംവണ്ണമകക്കുരുന്നിലഖിലം േബാധിച്ചിടാേമവനും.”

(സാറാവിവാഹം)
“േപടിച്ചരണ്ടു െചറുതായ മൃഗം ജവം പൂ–
േണ്ടാടിക്കിതെപ്പാടു പടർപ്പിലണഞ്ഞിടുേമ്പാൾ
കൂടിൻപടിക്കജഗരം കണിവച്ച വായിൽ–
ച്ചാടിത്തനിക്കപകടെത്തവരുത്തിടുന്നു.”

(ശ്രീേയശുവിജയം)
“ദന്തം െഞരിച്ചു വിരലാഞ്ഞുനിലത്തിലൂന്നി–
പ്പന്തംകണക്കു മിഴിഭീഷണമാക്കി േരാഷാൽ
അന്തം െവടിഞ്ഞപകേയാടിരുകൂട്ടരും വാൾ
കുന്തം തുടങ്ങിയവയാൽെപ്പരുമാറ്റമായി.”

(ശ്രീേയശുവിജയം)
“െകടുക്കുമിപ്പഞ്ഞമിവണ്ണമൻെപാടും
തടുക്കുേവാക്കാരഴൽ േചർത്തിടും പ്രേഭാ?
അടുക്കെലത്തും പഥികർക്കു വിശ്രമം
െകാടുക്കുമാശാഖി മുറിക്കുേമാ ജനം?”

(ശ്രീേയശുവിജയം)
“കൂരമ്പാൽ മാർപിളർന്നും െകാടിെയാരു കുരിശിൽ
ത്തൂക്കിയും േതാലുരിഞ്ഞും
ക്രൂരൻസിംഹത്തിനൂണായരുളിയുമസിയാൽ
ക്കണ്ഠനാളം മുറിച്ചും
നീരത്തിൽ താഴ്ത്തിയും െമയ് മുഴുവനുമടിയാൽ–
ക്കീറിയും തീയിലിട്ടും
പാരം മാൽ േചർത്തു േയാധാധമരനവധിയായ്
ക്രിസ്ത്യേര നിഗ്രഹിച്ചു.”

“ഇന്നാർക്കല്ലലേശഷമില്ല സുഖമാണാനന്ദമാണീവിധം
നന്നായിപ്പരമാർത്ഥേമതുമറിയാേതകണ്ടു െചാല്ലും ചിലർ;
എന്നാലാ നരേനാടടുത്തുപരിേശാധിക്കുന്നതായാലുടൻ–
തേന്നൈദന്യത പാരമുണ്ടുസുഖമിെല്ലേന്നാതുെമല്ലാവരും.”

(കലാവതി)
“മാരി നിലച്ചൂ;ശരൽക്കാലം വെന്നത്തി;
നീരിന്നുൈനർമ്മല്യേമെറയുണ്ടായ്;
വാരിവാഹം വാനിെലങ്ങുമില്ലാെതയായ്;
പാരിൽെത്തളിെവങ്ങുമുത്ഭവിച്ചു.
വാനിൽ പ്രസന്നനായ്ത്തിങ്കളദിേച്ചാമൽ–
പ്പൂനിലാെവങ്ങും െചാരിഞ്ഞുനിന്നു.
വിണ്ണിലനുദിനം താരങ്ങേളവർക്കും
കണ്ണിന്നു കൗതുകം േചർത്തു മിന്നി.”

(തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട പാത്രം)

ക്രിസ്തീയയുവകവികൾക്കു മഹത്തായപ്രേചാദനമാണ്
കട്ടക്കയം ശ്രീേയശുവിജയം വഴിയ്ക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നതു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാവനങ്ങളായ പാദമുദ്രകെള പ്രകാ�
ശദീപങ്ങളാക്കി പുേരാഗമനംെചയ്തു വിജയം േനടുവാൻ
അവരിൽ വാസനാസമ്പന്നരായ പലർക്കും നിരന്തര�
മായ വ്യവസായാസക്തിയും ഉദാത്തമായ ഉൽക്കർേഷ�
ച്ഛയുമുെണ്ടങ്കിൽസാധിക്കുെമന്നുള്ളതിനു യാെതാരു
സംശയവുമില്ല.
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ചരിത്രം
തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ പമ്പാനദിയുെട െതേക്കക്കര�
യിൽആറന്മുള േക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് അല്പം പടിഞ്ഞാ�
റു മാറി ഇടയാറന്മുള എെന്നാരു ഗ്രാമമുണ്ട്.അവിെട കു�
ന്നുംപുറം എന്നകുടുംബത്തിൽ വറുഗീസിെന്റ പുത്രനാ�
യി െക. വി.ൈസമൺ 1058-ാമാണ്ടു മകരമാസം 27-
ാം൹ ജനിച്ചു. തെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാരുെട ദശമസ�
ന്താനമായിരുന്നുഅേദ്ദഹം. േജ്യഷ്ഠസേഹാദരൻ െക.
വി. െചറിയാെന്റഅടുക്കലാണു് പ്രധാനമായി സംസ്കൃ�
തം അഭ്യസിച്ചതു്. െചറിയാൻ സംസ്കൃതജ്ഞനായിരുന്ന�
തിനു പുറേമ ഇംഗ്ലീഷിലും തമിഴിലുംകൂടി പ്രാേയാഗിക�
പരിചയം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. 1075-ൽഅേദ്ദഹം മരിച്ചു.
അേപ്പാേഴയ്ക്കും തനിക്കുസിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന േലാക�
വ്യുൽപത്തിൈസമൺസ്വപ്രയത്നംെകാണ്ടു് അഭിവൃദ്ധ�
മാക്കി. ബാല്യംമുതല്ക്കുതെന്നഅേദ്ദഹം കവിതാനിർമ്മാ�
ണത്തിലും വിവിധഭാഷാപഠനത്തിലും ഉത്സുകനായിരു�
ന്നു. കാലക്രമത്തിൽനിസ്തന്ദ്രമായ വ്യവസായം െകാണ്ടു
സംസ്കൃതത്തിൽസാമാന്യമായ വ്യുൽപത്തി സമ്പാദി�
ക്കുകയും അേതാടുകൂടി തമിഴ്, െതലുങ്കു്,കർണ്ണാടകം,
ഹിന്ദി,ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ ഭാഷകളും സാമാന്യമായി ഗ്ര�
ഹിക്കുകയും െചയ്തു. െക. വി. െചറിയാൻ നടത്തിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന ഒരുപ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിൽ ഇരുപെത്താ�
ന്നു െകാല്ലം അദ്ധ്യാപകനായി പണിേനാക്കി. സങ്ഗീ�
തത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു വാസനയുണ്ടായിരുന്നു. ക്ര�
മത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സ് ആത്മീയചിന്തയിേല�
യ്ക്കു തിരിയുകയും അതിെന്റ ഫലമായി അേദ്ദഹം വളെര�
ക്കാലം ദക്ഷിണാപഥം മുഴുവൻ പര്യടനം െചയ്തു ക്രിസ്തുമ�
തപരമായി പ്രസങ്ഗങ്ങൾ െചയ്യുകയും െചയ്തു. വിവിധ
മതഗ്രന്ഥങ്ങൾശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാരായണം െചയ്തിരുന്ന
ആവിശാലഹൃദയൻ ഒരു മതെത്തയും ദുഷിച്ചില്ല. സ്വര�
മാധുര്യം ശബ്ദസൗഷ്ഠവം, ഗാനകുശലത, വാഗ്മിത്വം മുത�
ലായ സിദ്ധികെളെക്കാണ്ടു് ഏതുസദസ്സിേനയും വശീ�
കരിക്കുവാനുള്ളശക്തിഅേദ്ദഹത്തിനു് അധീനമായിരു�
ന്നു. 1118-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 8–ാം൹ രക്തസമ്മർദ്ദം നി�
മിത്തം പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
ൈസമൺ (1) േവദവിഹാരം, (2) നല്ല ശമര്യൻ എന്നീ
പദ്യകൃതികളും, (3)സങ്ഗീതരത്നാവലി എന്ന ഗാനപു�
സ്തകവും, (4) ഉത്തമഗീതാവ്യാഖ്യ എെന്നാരു ഗദ്യപുസ്ത�
കവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ശമര്യൻൈബബിളി�
െല ലൂേക്കാസ് സുവിേശഷത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട A Good
Samaritanഎന്ന ഉപാഖ്യാനെത്തആസ്പദമാക്കി രണ്ടു
ഭാഗങ്ങളിലായി എഴുതീട്ടുളള ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാണു്.
ഭക്തിഭാവപ്രധാനങ്ങളായ 300-ൽപ്പരം ഗാനങ്ങളുെട
സമാഹാരമാകുന്നുസങ്ഗീതരത്നാവലി.ൈബബിളി�
െല Song of Songsഎന്ന േയാഗാത്മകഭാഗത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഷ്യമാണ് ഉത്തമഗീതാവ്യാഖ്യ. ഇവ കൂടാെത (5)
1089-ാമാണ്ടു ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതവൃത്തത്തിൽ നിശാ�
കാലം എന്ന േപരിൽ ഒരു െചറിയ സംസ്കൃതകാവ്യവും
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവെയല്ലാം സാധാരണകൃതികളാേയ
സഹൃദയന്മാർ ഗണിക്കുകയുള്ളു.ൈസമെണ ഒരു ഉൽ�
ക്കൃഷ്ടകവി എന്നു േകരളീയർ െകാണ്ടാടുന്നതും െകാ�
ണ്ടാേടണ്ടതും േവദവിഹാരം എന്ന വിശിഷ്ടകാവ്യെത്ത
പുരസ്കരിച്ചുെകാണ്ടാണു്. േവദവിഹാരം പഴയ നിയമ�
ത്തിൽ േമാശയുെട ഒന്നാം പുസ്തകം എന്നുപറയുന്ന
Genesisഅഥവാ േലാേകാൽപ്പത്തിയുെട വിവൃതമായ
പരാവർത്തനമാണു്. പഴയ നിയമത്തിൽആെക 39
പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്.അവയിൽആദ്യെത്തഅഞ്ചുപുസ്തക�
ങ്ങളാണു് േമാശയുയേടതായി അറിയെപ്പടുന്നതു്.അവ�
യിൽആദ്യെത്തപുസ്തകം മാത്രേമ ൈസമൺതെന്റ
വാങ്മയത്തിനു് ഉപേയാഗിച്ചിട്ടിള്ളു. കിളിപ്പാട്ടുരീതി�
യിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതുംആെക 50അധ്യായങ്ങൾഅട�
ങ്ങിയതുമായ പ്രസ്തുതകാവ്യം ഭാഷയ്ക്കു് അമൂല്യമായ ഒരാ�
ഭരണമായി പ്രേശാഭിക്കുന്നു. കൃച്ഛ്രസാധ്യമായആസാ�
ഹിത്യവ്യവസായത്തിൽ കവി അഭിനന്ദനീയമായവിധം
വിജയം േനടീട്ടുണ്ടു്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ
േവദവിഹാരത്തിൽനിന്നുമാത്രം ചിലഈരടികൾ ഉദ്ധ�
രിക്കാം.

“ഭയജനകരജനിയിതുവിധമവർ കഴിച്ചിട്ടു
ഭാനൂദയത്തിലുയർന്നുെകാള്ളും വിധൗ
ഗതകരുണമഖിലജഗദധിപതി നഭസ്സീന്നു
ഗന്ധകമഗ്നിയും വർഷിച്ചു േഘാരമായ്.
ഗഗനപഥമിതിനുടയ നാന്ദിയായിട്ടേഹാ!
ഗംഭീരശബ്ദം മുഴക്കി ഭൂെവങ്ങുേമ.
ജ്വലനഘനഘടകളുെട നടുവിലിടിവാളുകൾ
ജാതേരാഷം പരന്നാകാശവീഥിയിൽ.
പ്രളയമതിലുയരുെമാരു ചണ്ഡവാതങ്ങളും
പ്രത്യുൽഗമിച്ചു, നിഷ്പ്രത്യൂഹമാംവിധം.
……………………………………
വിഷയവിഷസർപ്പേമ! നിെന്ന വിേട്ടാടിലും
വിദ്രുതം നീ പാഞ്ഞു ദംശിപ്പു മർത്ത്യെര.
മഹിളയുെട മനതളിരിലമിതവിഷയാശതാൻ
മാരണേഹതുവായ് മങ്ങിക്കിടന്നതും.
ഹൃദയമതിലണുവളവു ലിപ്സയുെണ്ടങ്കിേലാ
സംയമിതാനും സ്ഖലിക്കും സ്വനിഷ്ഠയിൽ.
മുനിയുെട മനം കരണ്ടൂർദ്ധ്വമാക്കീടുന്ന
മൂഷികനേത്ര വിഷയാശ നിർണ്ണയം.”



15 െകാേങ്ങാട്ടു കൃഷ്ണൻനായർ
(1059–1119)

ചരിത്രം
കൃഷ്ണൻനായർ മലബാറിൽ െകാല്ലേങ്കാട്ട കാമ്പ്രത്തു്
ഈശ്വരേമേനാേന്റയും മഞ്ഞപ്ര െകാേങ്ങാട്ടു തില്ലുഅമ്മ�
യുേടയും പുത്രനായി 1059-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം അത്തം�
നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ധനികനും അംശമധികാരിയുമാ�
യിരുന്ന ഇരശ്വരേമേനാൻ താരകാസുരവധംആട്ടക്കഥ�
യുേടയും േതാരണ യുദ്ധം മൂന്നു ദിവസെത്തതുള്ളൽക്ക�
ഥയുേടയും പ്രേണതാവായിരുന്നു. െകാല്ലേങ്കാട്ടു ൈഹ�
സ്ക്കൂളിൽ െമട്രിക്കുേലഷൻ ക്ലാസ്സുവെര പഠിച്ചു.ആദായ�
കരമായ പ്രവൃത്തിയിെലാന്നും ഏർെപ്പട്ടില്ല. വിഭവസ�
മ്പന്നയായ േജഷ്ഠത്തിയുെട,കുടുംബകാര്യങ്ങൾഅേന്വ�
ഷിച്ചുെകാണ്ടു െകാല്ലേങ്കാട്ടു തെന്ന താമസിച്ചു. മാതാവു
മുപ്പത്തിരണ്ടാമെത്തവയസ്സിൽ മരിച്ചു. കൃഷ്ണൻനായർ
സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അഭിജ്ഞനായിരുന്നതി�
നു പുറേമ േജ്യാതിഷത്തിലും ഹസ്തേരഖാശാസ്ത്രത്തിലും
നിപുണനും ചരിത്രസംബന്ധമായുള്ള ഗേവഷണത്തിൽ
സദാ വ്യാപൃതനുമായിരുന്നു. 1119-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാ�
സം സ്വാതിനക്ഷതരത്തിൽ േദഹവിേയാഗം െചയ്തു.
മരണസമയം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നു.

കൃതികൾ
കൃഷ്ണൻനായർ (1)ശ്രീേദവീഹരണം ഭാഷാനാടകം, (2)
ഋതുമഞ്ജരി, (3) വീരരവിവർമ്മചക്രവത്തി, (4) ഭാവകുതൂ�
ഹലം എന്ന േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാ�
നം, (5) വ്യവഹാരഭ്രമം അഥവാ കണ്ടൻേമേനാെന്റ
ഒസ്യത്തു് എന്നീ അഞ്ചുപുസ്തകങ്ങൾപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
മലബാറിെല രണ്ടുപ്രസിദ്ധ രാജവംശങ്ങളായ െനടി�
യിരിപ്പു സ്വരൂപത്തിേന്റയും േകാലസ്വരൂപത്തിേന്റയും
പരസ്പരബന്ധവും നീേലശ്വരം രാജകുടുംബത്തിെന്റ ഉൽ�
പ്പത്തിയുമാണു് ഏഴങ്കമുള്ളശ്രീേദവീഹരണം നാടക�
ത്തിെല ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം. ഇതിവൃത്തംആ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ കവി െകട്ടിപ്പടുത്തതുതെന്ന. ഋതുമ�
ഞ്ജരി എന്നകൃതിയിൽ കാളിദാസകൃതമായ ഋതുസം�
ഹാരകാവ്യം മഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ വിവർത്തനം െചയ്തി�
രിക്കുന്നു. വീരരവിവർമ്മചക്രവത്തി,ക്രി. പി. പതിന്നാ�
ലാം ശതകത്തിെന്റഅവസാനത്തിൽ െകാല്ലത്തുനാ�
ടുവാണിരുന്നസങ്ഗ്രാമധീര രവിവർമ്മ ചക്രവത്തിെയ
വിഷയീകരിച്ചുള്ള മെറ്റാരു നാടകമാണു്. ദാരിദ്ര്യത്തി�
െന്റ പ്രധാനകാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായ വ്യവഹാരഭ്രമം
നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന േദാഷങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന ഒരു
െചറിയ ഗദ്യകഥയാണു് കണ്ടൻേമേനാെന്റ ഒസ്യത്തു്.
ഒന്നുരണ്ടുദാഹരണങ്ങൾകാണിക്കാം.

“നാനാവിലാസരസലീലകൾ െകാണ്ടിവെന്റ
മാനം നിറഞ്ഞഹൃദയം പ്രഥമം കവർന്നൂ;
സാനന്ദവിഭ്രമപരമ്പര െകാണ്ടിണക്കി–
ത്താേന പിടിച്ചു വശമാക്കി മേനാഹരാങ്ഗി.”

(ശ്രീേദവീഹരണം)

“മന്ദാനിലൻ വന്നുതട്ടുന്നേനരത്ത–
ങ്ങുന്നതശാഖകളാടിെക്കാണ്ടും
പുക്കമിക്കാലത്തിലഗ്രഭാഗെത്തല്ലാം
േനാക്കുേമ്പാൾ പല്ലവം തിങ്ങിെക്കാണ്ടും

മത്താളിവൃന്ദം മരന്ദമുണ്ടും െകാണ്ടു
വൃത്തത്തിൽ നില്ക്കുന്ന മന്ദാരവും
ആരുെട ചിത്തവും േഭദിക്കുവാെനാത്ത
ധീരതയുെണ്ടന്നു ഭാവിക്കുന്നു.”

(ഋതുമഞ്ജരി)



16 കരുവാ എം. കൃഷ്ണനാശാൻ
(1043–1111)

ചരിത്രം
കരുവാ എം. കൃഷ്ണനാശാൻ 1043-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം
9-ാം൹ െകാല്ലത്തു് ഏറത്തുവീട്ടിൽ ജനിച്ചു. മാധവനാ�
ശാനായിരുന്നുഅച്ഛൻ. െവളുേത്തരിൽ േകശവൻൈവ�
ദ്യൻ,ആറ്റുപുറത്തു് ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്കൾ, െകാല്ലത്തു് അധ്യാ�
പകന്മാരായിരുന്നസുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികൾ,ആപദുദ്ധാ�
രണശാസ്ത്രികൾ ഇവരായിരുന്നുആദ്യകാലെത്തഗുരു�
ക്കന്മാർ. ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ മൂലതത്ത്വങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു
പഠിക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധനത്തിലും ഭസ്മധാരണത്തി�
ലും മറ്റും വിശ്വസിക്കുകയുംഅത്തരത്തിലുള്ളപൂർവ്വാ�
ചാരങ്ങെള എതിർക്കുന്നവേരാടു വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ
നടത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. പരമതഖണ്ഡനശാ�
സ്ത്രികൾഎന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധനും,ജ്ഞാേനാദയസാ�
രം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പ്രേണതാവുമായ േകായ�
മ്പത്തൂർ െവങ്കിടഗിരിശാസ്ത്രികളുേടയും കുഞ്ഞൻപിള്ള
ചട്ടമ്പിസ്വാമികളേടയും സേവ്വാപരി നാരായണഗുരു�
സ്വാമികളുേടയും അേന്തവാസിയായി വളെരക്കാലം
കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുകനിമിത്തമാണു് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
ജീവിതം അേദ്ദഹത്തിനു നയിക്കുവാനിടവന്നതു്.ൈവ�
ദ്യത്തിലും നല്ലൈവദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചു. േകരളവർമ്മവി�
ദ്യാമന്ദിരം എെന്നാരുസംസ്കൃതവിദ്യാലയവും രാജരാജ�
വിലാസം അച്ചുക്കൂടവും കരുവായിൽസ്ഥാപിച്ചു. വിദ്യാ�
വിലാസിനി എന്ന േപരിൽ ഒരു മാസിക 1073-ാമാണ്ടു
േമടമാസം മുതൽ കുേറക്കാലം സ്യാലനായ െകാല്ലം
െപരിനാട്ടു ചന്തിരഴികത്തു് എസ്. പത്മനാഭനാശാെന്റ
ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. സദസ്സു�
കളിൽ പ്രഭാഷകൻഎന്നനിലയിൽ വിഖ്യാതി േനടി.
1111-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 17-ാം൹ മരിച്ചു. െകാല്ലം
മുണ്ടയ്ക്കൽ വലിയവീട്ടിൽ െകാച്ചുണ്ണിയായിരുന്നുആദ്യ�
െത്ത ഭാര്യ.ആസാധ്വിയുെട മരണാനന്തരം 1083-ൽ
ചവറ െതക്കുംഭാഗത്തുൈപെന്താടി െതേക്കതിൽ പു�
ത്തൻമഠത്തിൽ െക. െകാച്ചുെപണ്ണിെന പരിഗ്രഹിച്ചു.

കൃതികൾ
ആശാൻസാഹിത്യസംബന്ധമായും മതപരമായും
ആയുർേവ്വദവിഷയകമായും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ശാകുന്തളത്തിനു് അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള തർജ്ജമ�
യിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“തണ്ടാരിന്നഴകല്ലേയാ ചുഴലവും േചരും കരിമ്പായലും?
കണ്ടാെലന്തുഹിമാംശുവിന്നുമഴകാണേല്ലാ കറുത്തങ്കവും?
വണ്ടാർേവണിയിവൾക്കുേമറ്റമഴകാണീ വല്ക്കലം േപാലുേമ;
െകാണ്ടാേടണ്ടുെമാരാകൃതിക്കഴകിനായ്ത്തീരാത്ത
െതേന്താന്നുതാൻ?”

തർജ്ജമയ്ക്കുൈവശിഷ്ട്യമുെണ്ടന്നുപറയാൻ പാടില്ല. മത�
പരങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപന്യാസരൂപത്തിലുള്ളവ�
യും അന്യമതസിദ്ധാന്തങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കുവാൻശ്രമിക്കു�
ന്നവയുമായ െചറിയ കൃതികളാണു്. വിജയധ്വജം,ആര്യ�
ജയേഭരി മുതലായവആകൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടും.അർ�
ക്കുപ്രകാശം, ചികിത്സാക്രമകല്പവല്ലി,ൈവദ്യമേനാരമ
എന്നീ ൈവദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾതർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം V
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
57. അമ്പേത്തഴാമധ്യായം
58. ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ (1038–

1093)

59. അമ്പെത്താമ്പതാമധ്യായം
60. അറുപതാമധ്യായം
61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും
62. േനാവൽസ്സാഹിത്യം
63. െചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം
64. അറുപത്തിനാലാമധ്യായം

െ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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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