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58
ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ

േകായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

ൈശശവം
ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 1038-
ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 9-ാം൹ ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുര�
ത്തു െകാട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു. െകാച്ചപ്പൻ എന്നായിരു�
ന്നു ഓമനേപ്പർ. അമ്മ േകരളവർമ്മ വലിയേകായി�
ത്തമ്പുരാെന്റ മാതാവായ േദവിഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയുെട
സേഹാദരീപുത്രി ഭരണിതിരുനാൾ അംബാലികത്തമ്പു�
രാട്ടിയും അച്ഛൻ കിടങ്ങുർ ഓണന്തുരുത്തി പാറ്റിയാൻ
ഇല്ലത്തിൽ വാസുേദവൻ നമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. ആ നമ്പൂ�
രി ഒരു േവദജ്ഞനും േജ്യാതിർവ്വിത്തുമായിരുന്നുവേത്ര.
ചങ്ങനാേശ്ശരിയിെല കടുംബച്ഛിദ്രം നിമിത്തം വലിയ�
േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ശാഖയ്ക്കു് 1040-ാമാണ്ടു ലക്ഷ്മീപുരം
വിെട്ടാഴിഞ്ഞു കാർത്തികപ്പള്ളിേക്കാവിലകത്തു താമ�
സിേക്കണ്ടിവന്ന കഥ ഞാൻ അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ട�
േല്ലാ. അന്നു േകവലം ശിശുവായിരുന്ന െകാച്ചപ്പേന�
യുംെകാണ്ടു മാതാവു് ആ ശാഖയിെല മറ്റംഗങ്ങേളാെടാ�
ന്നിച്ചു കാർത്തികപ്പള്ളിയിേലയ്ക്കു േപായി. ആ തമ്പുരാട്ടി
ഐഹികകാര്യങ്ങളിൽ പ്രാേയണ അനാസക്തയാ�
യിരുന്നതിനാൽ ആ സാധ്വിയുെട േജ്യഷ്ഠസേഹാദരി
ചിത്തിരതിരുനാൾ അംബികത്തമ്പുരാട്ടിയാണു് കുമാര�
െന ലാളിച്ചു വളർത്തിയതു്. ബാല്യത്തിൽ േകായിത്ത�
മ്പുരാൻ മൂകനായിരുന്നു എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു പര�
മാർത്ഥമെല്ലങ്കിലും ബുദ്ധിക്കു കുേറ മാന്ദ്യമുള്ളതായി ചി�
ലേപ്പാൾ േതാന്നിയിരുന്നു. അതു നീങ്ങിയതു് അച്ഛൻ
പനച്ചിക്കാട്ടു േദവീേക്ഷത്രത്തിൽ മകെന എന്നും കൂ�
ട്ടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി െതാഴിയിച്ചതിെന്റ ഫലമായിരു�
ന്നു എന്നു് ആസ്തികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. 1046-ാമാണ്ടു്
അരിപ്പാട്ട് അനന്തപുരത്തുെകാട്ടാരം കാരണവർ പണി�
യിച്ചേപ്പാൾ കുടുംബം മുഴുവൻ അവിെട മാറിത്താമസി�
ച്ചുതുടങ്ങി. ആ വഴിക്കാണ് അേദ്ദഹം ഏ. (അരിപ്പാടു്)
ആർ. (രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അനന്തര�
വൻ) രാജരാജവർമ്മയായതു്.
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1 വിദ്യാഭ്യാസം

ആദ്യമായി ചുനക്കര അച്യുതവാരിയേരാടു ചില ബാല�
പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അേദ്ദഹം േരാഗാർത്തനായി
സ്വഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു േപായേപ്പാൾ ആ വാര്യെത്ത ഒരു
പ്രസിദ്ധ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായ ചുനക്കര ശങ്കരവാ�
രിയരുെടയടുക്കൽ സംസ്കൃതത്തിൽ കാവ്യനാടകങ്ങൾ
അഭ്യസിക്കുകയും െചയ്തു. ശങ്കരവാരിയെരപ്പറ്റി ഞാൻ
മെറ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ടുേപേര�
യും അധ്യാപകന്മാരായി വരുത്തി െകാട്ടാരത്തിെല ബാ�
ലന്മാെരയും ബാലികമാെരയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിേയാ�
ഗിച്ചതു് അഭിേജ്ഞാത്തമനായ മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാ�
നായിരുന്നു. ശങ്കരവാരിയരുെട കീഴിൽ അധികകാലം
സംസ്കൃതം അഭ്യസിേക്കണ്ട ആവശ്യം കുമാരനു േനരിട്ടി�
ല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ 1052-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസ�
ത്തിൽ വലിയേകായിത്തമ്പുരാനു് ആലപ്പുഴനിന്നു് സ്വഗൃ�
ഹത്തിൽ േപായി താമസിച്ചു െകാള്ളുവാൻ രാജാജ്ഞ
കിട്ടി. അതു് അനന്തരവനു പഠനവിഷയത്തിൽ ഒരു പര�
മാനുഗ്രഹമായി പരിണമിച്ചു. കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ ഒര�
േധ്യതാവിെന കൂലങ്കഷ ൈവദുഷ്യനായ ഒരധ്യാപകനു
കിട്ടുക എന്നുള്ളതു് ഇരുകൂട്ടർക്കും ചാരിതാർത്ഥ്യജനക�
മായ ഒരു ഭാഗ്യവിേശഷമാണു്. അക്കാലത്തു കഥാപുരു�
ഷന്നു 14 വയേസ്സ തികഞ്ഞിരുന്നുള്ളെവങ്കിലും അന്നു�
തെന്ന അേദ്ദഹം സംസ്കൃതത്തിൽ വിസ്മയനീയമായ
പാണ്ഡിത്യവും കവിതാപരിചയവും സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞി�
രുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ സംസ്കൃ�
തത്തിനുപുറെമ ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും ചരിത്രവും മറ്റുംകൂടി
പഠിപ്പിച്ചു. ഇതരശിഷ്യന്മാർ സംസ്കൃതം മാത്രേമ പഠി�
ച്ചിരുന്നുള്ള. അവരിൽ തുറവൂർ നാരായണശാസ്ത്രികൾ,
ഗുരുനാഥെന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരൻ രവിവർമ്മേകായി�
ത്തമ്പുരാൻ െചംേപ്രാൽമഠത്തിൽെകാട്ടാരത്തിൽ േക�
രളവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ എന്നിവരുെട േപരുകൾ
പ്രേത്യകം സ്മരണീയങ്ങളാണു്. ആലപ്പുഴവച്ചു തെന്ന
അവിടെത്ത ആശ്രിതനായിക്കൂടി കാലാന്തരത്തിൽ
മഹാൈവയാകരണെനന്ന ഖ്യാതി ദിഗന്തരങ്ങളിൽ�
േപ്പാലും വ്യാപിപ്പിച്ച നാരായണശാസ്ത്രികൾ യാവജ്ജീ�
വം കഥാപുരുഷെന്റ ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്നു. വലി�
യേകായിത്തമ്പുരാൻ 1056-ൽ തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു
േപാന്നേപ്പാൾ രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ അനന്ത�
പുരത്തു െകാട്ടാരത്തിെല ബാലന്മാരുേടയും ബാലികമാ�
രുേടയും സംസ്കൃതാധ്യാപകനായിത്തീർന്നു. അമരേകാ�
ശംേപാെല അഷ്ടാധ്യായിയും അക്കാലത്തു കുട്ടികെള
ഉപാധ്യായന്മാർ കാണാപ്പാഠമായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ആ രീതിതെന്നയാണു് രവിവർമ്മേകായിത്ത�
മ്പുരാനും തുടർന്നുെകാണ്ടുേപായതു്. േകരളവർമ്മേകാ�
യിത്തമ്പുരാനും വ്യാകരണത്തിൽ പരിനിഷ്ഠിതമായ
പാണ്ഡിത്യം േനടി. ആ ഘട്ടത്തിൽ മരുമകൻ മാതുല�
െന്റ കീഴിൽ പ്രധാനമായി പഠിച്ചതു ൈനഷധീയചരി�
തം, മാലതീമാധവം, കുവലയാനന്ദം, മാനേവദചമ്പു
എന്നീ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും സിദ്ധാന്തകൗമുദിയുമായി�
രുന്നു.

അക്കാലെത്ത കവനപാടവം
രണ്ടു വർഷം കൗമുദി പഠിപ്പിച്ചതിനുേമൽ ഒരവസര�
ത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യന്മാേരാടു ഗേണശപരമായി
അവരവർക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള വൃത്തത്തിൽ പിേറ്റദിവസം
ൈവകുേന്നരം ഓേരാ അഷ്ടകമുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടു െച�
ല്ലണെമന്നാജ്ഞാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസെത്തക്കാൾ വിഹാ�
രേചഷ്ടയിലായിരുന്നു െകാച്ചപ്പനു് അധികം അഭിരുചി.
അതുെകാണ്ടു നിശ്ചിതസമയത്തിനു് അരമണിക്കൂർ മു�
മ്പുവെര ആ കാര്യെത്തപ്പറ്റി ഓർത്തില്ല. ഒടുവിൽ നി�
മിഷകവിതാരൂപത്തിൽ ഒരഷ്ടകെമഴുതി സമർപ്പിച്ചു.
ഗുരുനാഥനും ഒെന്നഴുതിെവച്ചിരുന്നു. ശിഷ്യെന്റ അഷ്ടക�
ത്തിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“സകലസുരാസുരാദി ശരണീകരണീയപദഃ
കരിവദനഃ കേരാതു കരുണാജലധിഃ കുശലം
പ്രബലതരാന്തരായതിമിരഘനിരാകരണ-
പ്രസൃമരചന്ദ്രികായിതനിരന്തരദന്തരുചിഃ.”

ആ അഷ്ടകം മഹാകവിെയ േദ്വധാ ആനന്ദവിവശനാ�
ക്കി. േകവലം േഷാഡശവയസ്കനായ ഒരു ശിഷ്യൻ
അത്തരത്തിൽ ഒരു േസ്താത്രെമഴുതുവാൻ ശക്തനായ�
േല്ലാ എന്നും, ആ േസ്താത്രത്തിൽ ശിഷ്യൻ ശബ്ദാർത്ഥ�
ഘടനയിൽ തെന്റ ൈനസർഗ്ഗികമായ കവനൈശലി�
െയ അനുവാചകന്മാർക്ക് അേഭദപ്രതീതി ജനിപ്പിക്ക�
ത്തക്ക വിധത്തിൽ അത്ര പരിപൂർണ്ണമായി അനുകരിച്ചു�
വേല്ലാ എന്നുമുള്ള വസ്തുതകളാണു് ആ ആനന്ദത്തിെന്റ
കാരണങ്ങൾ. പ്രസ്തുതേശ്ലാകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാേന്റതെല്ലന്നു് ആർക്കും േതാന്നു�
കയില്ലേല്ലാ. അത്രമാത്രം അതിനു തന്മയീഭാവം വന്നിട്ടു�
ണ്ടു്. മറ്റു ശിഷ്യന്മാരാകേട്ട േമല്പുത്തൂർ പാഞ്ചാലീസ്വയംവ�
രത്തിൽ പറയുന്നതുേപാെല

“അസ്പൃഷ്ട്വാ ചാപേമേക ബത! നിവവൃതിേര
തീവ്രസമ്മർദ്ദഖിന്നാഃ

േകചിൽ േപ്രാദ്ധർത്തുകാമാ മഥിതളജബലാസ്സത്രപം
സന്നിവൃത്താഃ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള നിലകളിൽ നിന്നേതയുള്ളു. േവറിെട്ടാരു
സുമുഹൂർത്തവും ആയിടയ്ക്കു വന്നുേചർന്നു. ഇലത്തൂർ രാമ�
സ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന സന്ദശി�
ക്കുവാൻ അനന്തപുരത്തു െകാട്ടാരത്തിൽ െചന്നു. അേദ്ദ�
ഹം അവിടെത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുെട സഹൃദയത്വം നിപു�
ണമായി പരീക്ഷിച്ചു. കുവലയാനന്ദത്തിെല

“അദ്യാപി തിഷ്ഠതി ദൃേശാരിദമുത്തരീയം
ധർത്തും പുനഃ സ്തനതടാൽ പതിതും പ്രവൃത്തം
വാചം നിശമ്യ നയനം നയനം മേമതി
കിഞ്ചിത്തദാ യദകേരാൽ സ്മിതമായതാക്ഷീ”

എന്ന ഭാവികാലങ്കാരെത്ത ഉദാഹരിക്കുന്ന േശ്ലാകം പ്ര�
ഷ്ടാവിെന്റ പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ പ്രാഗല്ഭ്യേത്താടു�
കൂടി െകാച്ചപ്പൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചതു േകട്ടു് ആ സഹൃദയമൂർ�
ദ്ധന്യൻ വിസ്മയാവിഷ്ടനായി “യുക്തം ബാലകേവ! യു�
ക്തം” എന്നുച്ചരിച്ചുേപായി. ആയിടയ്ക്കുതെന്ന കവി രചി�
ച്ച ഒരു ലഘുേസ്താത്രമാണു് േദവീമങ്ഗലം.

“നീരജാക്ഷാദിനിേശ്ശഷനിലിേമ്പാദ്ഭൂതേതജസാം
സമഷ്ടിശക്തിരൂപായ സർവ്വമൂലായ മങ്ഗലം.”
“ദുഷ്ടാസുേരന്ദ്രദൃഷ്ടാന്തഹൃഷ്ടാന്തഃകരൈണസ്സുൈരഃ
പുഷ്ടാദരമഭിഷ്ടൂയമാനായായസ്തുമങ്ഗലം”

ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങൾ ആ പഞ്ചദശീസ്തവത്തിൽ അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം തിരുവനന്തപുരത്തു്
1056-ൽ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ബന്ധവിമുക്തനായി
തിരുവനന്തപുരത്തു തിരിെയ താമസം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഭാഗിേനയനും അവിടെത്ത അനുഗമിച്ചു രാജകീയമഹാ�
പാഠശാലയിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ േചർന്നു. ഇന്നെത്ത
നാലാം േഫാറമാണു് അന്നെത്ത നാലാം ക്ലാസ്സ്. ആ
ക്ലാസ്സിൽ കഥാപുരുഷൻ പഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ഒരവസരത്തിൽ കാ�
േളജിൽ എഴുന്നള്ളി ആങ്ഗേലയ മഹാകവിയായ േപാ�
പ്പിെന്റ An honest man’s the noblest work of God
എന്ന ആഭാണകെത്ത ആസ്പദമാക്കി ‘േദവസ്യ പര�
േമാൽകൃഷ്ടാ സൃഷ്ടിഃ ഖലു ശുചിർന്നരഃ’, ‘ദുർല്ലേഭാ ഹി ശു�
ചിർന്നരഃ’ എന്നീ രണ്ടു വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിെന അധി�
കരിച്ചു് എട്ടു വശങ്ങളിൽ കുറയാെത സംസ്കൃതത്തിൽ
ഉത്തേമാപന്യാസം എഴുതിയയയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കു് 25
ഉറുപ്പിക സമ്മാനം നല്കുന്നതാെണന്നു പ്രഖ്യാപനം െച�
യ്തു. ആ മത്സരപരീക്ഷയിൽ അനായാേസന വിജയം
പ്രാപിച്ചതു േകവലം നാലാം ക്ലാസ്സുവിദ്യാർത്ഥിയായ
ഏ. ആർ. ആയിരുന്നു. ഉപന്യാസത്തിെന്റ ഗുണെപൗ�
ഷ്കല്യം കണ്ടുസേന്താഷിച്ചു മഹാരാജാവു പാരിേതാഷി�
കം 25-ൽനിന്നു 50 ഉറുപ്പികയാക്കി. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ
പരീക്ഷയ്ക്കു മാത്തമാറ്റിക്സിൽ േതാറ്റുേപാെയങ്കിലും വിദ്യാ�
ലയാധികൃതർ അേദ്ദഹെത്ത ഇതരവിഷയങ്ങളിലുള്ള
സാമർത്ഥ്യം കണ്ടു തൃപ്തരായി മട്രിക്കുേലഷൻ ക്ലാസ്സിേല�
യ്ക്കു കയറ്റിവിടുകതെന്ന െചയ്തു. 1059-ൽ മാതാവു മരിച്ചു.
തത്സംബന്ധമായുള്ള സംവത്സരദീക്ഷയുെട നിർവ്വഹ�
ണത്തിനുേവണ്ടി വിശാഖം തിരുനാൾ തെന്റ പുത്രൻ
അരുമന ശ്രീനാരായണൻതമ്പിേയാെടാന്നിച്ചു് എഫ്.
ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു ൈപ്രവറ്റായി പഠിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തി�
നുംകൂടി അനുവാദം നല്കി. 1061-ൽ ആ പരീക്ഷയിൽ
വിജയിയായി. അന്നെത്ത ഗുരുക്കന്മാരിൽ െക. കുഞ്ഞു�
ണ്ണിേമേനാെന്റയും (പിന്നീട് ഡിസ്ത്രിക്ട് ജഡ്ജി) െക. ചി�
ദംബരവാധ്യാരുേടയും േപരുകൾ പ്രസ്താവേയാഗ്യങ്ങളാ�
ണു്. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസേത്താടുകൂടി വ്യാകരണത്തിൽ
ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാതുലേനാടും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ
ഉപരിഭാഗങ്ങൾ കിളിമാനൂർ രാജരാജവർമ്മ െകാച്ചു�
േകായിത്തമ്പുരാേനാടും നിപുണമായി അഭ്യസിക്കുകയും
സംസ്കൃതകവിതാരചനയിൽ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിക്കു�
കയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

തുലാഭാരപ്രബന്ധം
1060-ാമാണ്ടു വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ തു�
ലാഭാരമേഹാത്സവം സമാഗതമായി. അനവധി പണ്ഡി�
തകവികെളെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്ന തിരുവനന്തപുര�
ത്തു് ആ മേഹാത്സവം പല വിശിഷ്ടകൃതികളുേടയും ജന�
നത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടുവാ�
നില്ലേല്ലാ. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േകവലം വിദ്യാർത്ഥി�
യായ കഥാനായകനും ‘ശ്രീവിശാഖതുലാഭാരപ്രബന്ധം’
എന്ന േപരിൽ ഒരു ചമ്പ രചിച്ചു് അടിയറവച്ചു. ആ ശു�
ഭകർമ്മത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ മഹാരാജാവു വലി�
യേകായിത്തമ്പുരാൻ തടങ്ങിയ എല്ലാ കവികൾക്കും
സമുചിതമായ പാരിേതാഷികം നല്കി. െകാച്ചപ്പെനമാ�
ത്രം ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായില്ല. തെന്റ പ്രബന്ധം െപാ�
ട്ടയായിേപ്പായി എന്നും താൻ സഹൃദയധുരീണനായ
മഹാരാജാവിെന്റ അപ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചു എന്നും
ആേദ്ദഹം തീർച്ചെപ്പടുത്തി വ്യസനാക്രാന്തനായിത്തീർ�
ന്നു. കുേറ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആ മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹ�
െത്ത ആളയച്ചു വരുത്തി താൻ അേദ്ദഹത്തിനു െകാടു�
ക്കുവാൻ തയാറാക്കിെവച്ചിരുന്ന സമ്മാനം പ്രബന്ധ�
ത്തിെന്റ ൈവശിഷ്ട്യം കണ്ടേപ്പാേള തീെര അപര്യാപ്തെമ�
ന്നു േതാന്നിയതിനാൽ സമുചിതമായ് ഒരു പാരിേതാഷി�
കം മദിരാശിയിൽനിന്നു വരുത്തുന്നതിനുണ്ടായ കാല�
ൈദർഗ്ഘ്യമാണു് ആ വിളംബത്തിനു കാരണെമെന്തന്നു
കല്പിച്ചുെകാണ്ടു വളെര വിലപിടിച്ച ഒരു േജാഡി ൈവര�
ക്കല്ലുകടുക്കൻ സംഭാവനെചയ്തു. അതു തൃക്കയ്യിൽനിന്നു
വാങ്ങിയേപ്പാഴാണു കാര്യത്തിെന്റ ഉള്ളുകള്ളി മനസ്സി�
ലായതു്. ആ കടുക്കൻ രണ്ടും അേദ്ദഹം ആജീവനാന്തം
ശ്രവണാലങ്കാരമായി ധരിച്ചിരുന്നു.

ഉപരിപരീക്ഷകൾ–ദാമ്പത്യം
ബി.ഏ.-യ്ക്കു് ഐച്ഛികമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന വിഷയം
രസതന്ത്രമായിരുന്നു. 1064-ാമാണ്ടു് ആ വിഷയത്തിൽ
മാത്രം കവിക്കു് ഉത്തീർണ്ണനാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ
പരാജയെത്ത അധികരിച്ചു നക്ഷത്രമാലാരൂപത്തിൽ
ഭങ്ഗവിലാപം എന്ന േപരിൽ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം അേദ്ദ�
ഹം രചിച്ചു. ഒടുവിലുള്ള മങ്ഗലപദ്യമുൾെപ്പെട 28 േശ്ലാ�
കങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആ കൃതിയുെട രസനിർഭരത അനിർ�
വ്വചനീയമാണു്. വിദ്യാർത്ഥിജീവിതേത്താടു് അനുബദ്ധ�
മാകയാൽ അതിൽനിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഇവിെടത്ത�
െന്ന പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“വിജേയാത്സവൈവജയന്തികാ-
നിഭമന്ദസ്മിതമീഷദുച്ഛ്രിതം
അവേലപവിേലപസുന്ദരം
മുഖമീേക്ഷ സഹപാഠിനാം കഥം?”

“നിയതിർജ്ജയതീഹ േകവലാ
ജഗതി സ്ഥാവരജങ്ഗമാത്മേക
നിജസർവ്വപഥീനേചഷ്ടിേത
പ്രതിബന്ധം ന കദാപി േവദയാ.”

“ദ്വിഷതാം ഹൃദി േമാദമീയുഷാ-
മപി ബന്ധുച്ഛലേമത്യ േശാചതാം
അവേഹലവിേഷാഷ്മളാ ഗിേരാ
വിഷേഹതാം ശ്രവസീ കഥം മമ?”

“സ്വയമാതപതാപേശാഷിണീം
മൃദു സംേപാഷ്യ ശിരീഷവല്ലരീം
കുസുേമാദ്ഗമവാസേര പുനഃ
കധിേയാപി ക്വ ലുനന്ത്യശങ്കിതം?”

“ചിരേചാരിതചാരുദക്ഷിണ-
സ്തനകുംേഭാ ദയിതാജനസ്യ േമ
അയമദ്യ പരഞ്ച വാഞ്ഛതീ-
ത്യയി ൈവരം മമ മാ കൃഥാ വിേധ!”

സംസ്കൃതത്തിെലന്നല്ല ഇതരഭാഷകളിൽേപ്പാലുമുള്ള
സമപരിമാണമായ ഏതു വിലാപകാവ്യേത്താടും കിടനി�
ല്ക്കുവാൻ േവണ്ട സ്വരൂപേയാഗ്യത ഭങ്ഗവിലാപർത്തി�
നുണ്ടു്. ‘ചിരേചാരിത’എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു കവി
അക്കാലത്തു വീണവായനയും അഭ്യസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു
എന്നു കാണാവുന്നതാണു്. 1062-ൽത്തെന്ന തദ്വിഷ�
യകമായ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചതായി വീണാഷ്ടകം
എന്ന കൃതിയിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നു. ആ െകാല്ല�
ത്തിൽത്തെന്നയാണു് അേദ്ദഹം മാതുലപുത്രിയും ഉദ�
യവർമ്മതമ്പുരാെന്റ സേഹാദരിയുമായ മാേവലിക്കര
സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാപ്രഭത്തമ്പുരാട്ടിെയ വിവാഹം
െചയ്തതു്. 1065-ൽ വീണ്ടും ബി. ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു േചർന്നു
ജയിക്കുകയും അതിെനത്തുടർന്ന് 1067-ൽ സംസ്കൃതം
ഐച്ഛികമായി തിരെഞ്ഞടുത്തു “േമല്പത്തൂർ നാരായണഭ�
ട്ടതിരിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളും” എന്ന ശീർഷക�
ത്തിൽ ഒരു പ്രൗേഢാപന്യാസം സമർപ്പിച്ചു് എം. ഏ.
പരീക്ഷയിൽ മദിരാശി പ്രവിശ്യയിൽ ഒന്നാമനായി
ജയിക്കുകയും പരീക്ഷകനായ എം. േശഷഗിരിശാസ്ത്രി�
കളുെട മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീഭവിക്കുകയും
െചയ്തു. േമല്പത്തൂർഭട്ടതിരി വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ
നിത്യാരാധനയ്ക്കു പാത്രമായിരുന്നു എന്നു പ്രകൃതത്തിൽ
സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. സ്വാതിത്തമ്പുരാട്ടി ഒരു സ്ത്രീസന്താന�
െത്ത 1065-ൽ പ്രസവിച്ചു. ആ കുമാരിയാണു ഭാഗീരഥി
അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി എന്ന േപരിൽ പിന്നീടു സാഹിത്യേലാ�
കത്തിൽ പ്രസിദ്ധയായി ഒരു സരസഗദ്യകർത്ത്രി എന്ന
നിലയിൽ പിതാവിെന്റ പ്രേത്യകവാത്സല്യെത്ത ആർജ�
ജിച്ചതു്.



2 ഏ.ആറും
രാജകീയസംസ്കൃതപാഠശാലയും

1064-ാമാണ്ടു േമടമാസം 21-ാം൹ വലിയേകായിത്ത�
മ്പുരാെന്റ ചിരപ്രയത്നത്തിെന്റ ഫലമായി തിരുവനന്ത�
പുരം േകാട്ടയ്ക്കുകത്തു വലിയേകായിക്കൽ മാളികയിൽ
ഗവർെമ്മൻറ് ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു സംസ്കൃതപാഠശാല
സ്ഥാപിച്ചു. 1065 തുലാം 15-ാം൹ മുതൽ കഥാനായകൻ
മാേവലിക്കര െസ്പഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു. ആ െകാല്ലം കർക്കടകമാസം 29-ാം൹
അേദ്ദഹം സംസ്കൃതപാഠശാലയുെട ഇൻെസ്പക്ടരായി.
അതിനുള്ള േവതനം ആണ്ടിൽ 200 ഉറുപ്പികമാത്രമാ�
യിരുന്നു എങ്കിലും സംസ്കൃതഭാഷാേപാഷണത്തിലുള്ള
അത്യാസക്തിനിമിത്തം വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ആ
ഉേദ്യാഗം സ്വീകരിക്കണെമന്ന് ഉപേദശിക്കുകയും ഏ.
ആർ. ആ ഉപേദശത്തിനു വഴിെപ്പടുകയും െചയ്തു. 1069-
ൽ ആ വിദ്യാലയം ഒരു കാേളജായി വികസിച്ചേപ്പാ�
ഴും അേദ്ദഹം അതിെന്റ പ്രിൻസിപ്പാൾ സ്ഥാനത്തിൽ
ആരൂഢനായി. 1071-ൽ ആ കാേളജിെന്റ സമൂലപരി�
ഷ്കൃതിക്കുതകുന്ന വിശദവും വിപുലവുമായ ഒരു നിർേദ്ദശ�
പദ്ധതി ഗവർെമ്മന്റിേലയ്ക്കു് സമർപ്പിച്ചു. 1074-ൽ തിരു�
വനന്തപുരെത്ത ഗവർെമ്മന്റ് ആങ്ഗേലയമഹാപാഠ�
ശാലയിൽ നാട്ടുഭാഷാ സൂപ്രണ്ട് എന്ന ഉേദ്യാഗത്തിൽ
നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 1087-ൽ സംസ്കൃത-ദ്രാവിഡഭാഷകളുെട
െപ്രാഫസർ എന്ന അഭികാമ്യമായ പദവിയിേലക്കുയർ�
ന്നു. മദിരാശി യൂണിേവഴ്സിറ്റിക്കും, തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ�
െമ്മന്റിനും, സർക്കാർ ആങ്ഗേലയമഹാപാഠശാല,
സംസ്കൃതമഹാപാഠശാല, പാഠ്യപുസ്തകസമിതി, പബ്രിൿ�
ൈലബ്രറി, പബ്ലിൿ ലൿചർകമ്മിറ്റി മുതലായ സ്ഥാപന�
ങ്ങൾക്കും കഥാനായകെന്റ നിശിതമായ ബുദ്ധിശക്തി,
നിസ്തന്ദ്രമായ വ്യവസായസന്നദ്ധത ഇത്യാദി സിദ്ധികൾ
നിമിത്തം അനുസ്യൂതമായി ലഭിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന സാഹാ�
യ്യയങ്ങെളപ്പറ്റിഇവിെട പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുവാൻ സ്ഥല�
പരിമിതി അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആ വക കാര്യങ്ങളിെല�
ല്ലാം മാതുലെന്റഅനുഗ്രഹവും ഉപേദശവും അേദ്ദഹത്തി�
നു േവണ്ടവിധത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. 1089-ാമാണ്ട കന്നി�
മാസത്തിൽ കാേളജുേഡ ആേഘാഷത്തിൽ അേദ്ദഹം
െചയ്ത അധ്യക്ഷപ്രഭാഷണം വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അവഗാഹെത്തപ്രസ്പഷ്ട�
മാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. കേറക്കാലേത്തക്കു്
ആങ്ഗേലയമഹാപാഠശാലയിൽ ആക്ടിംഗ് പ്രിൻസി�
പ്പൽേജാലിയും േനാക്കീട്ടുണ്ടു്. വലിയേകായിത്തമ്പുരാന്
അത്രമാത്രം പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു ഭാഗിേനയെന
അേന്തവാസിയായി ലഭിക്കുക; അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കൃത�
വ്യാകരണം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു് അനിദംപൂർവ്വമായ
ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാകുക; അവിടെത്ത അനുയായിയാ�
യും പ്രതിനിധിയായും അേദ്ദഹത്തിനു പല വിദ്യാസ്ഥാ�
പനങ്ങേളയും അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ളസാഹചര്യങ്ങൾ
തുടെരത്തുടെര വന്നുേചരുക; സാഹിത്യത്തിെലന്നതു�
േപാെല ശാസ്ത്രത്തിലും പൗരസ്ത്യവിദ്യയിെലന്നതുേപാ�
െല പാശ്ചാത്യവിദ്യയിലും അേദ്ദഹം പാരങ്ഗതനായി�
ത്തീരുക; അമ്മാവനു് അപരിചിതങ്ങളായ അേനകം
മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി മാതൃഭാഷെയ േപാഷിപ്പിക്കുവാൻ
അവിടെത്ത വ്യവസായപൂരകൻ എന്ന നിലയിൽ മരു�
മകൻ പരികരബന്ധനംെചയ്തു് ആ അഭിനന്ദനീയമായ
പരിശ്രമത്തിൽ വിജയംേനടുക; ഓേദ്യാഗികവൃത്തിയും
പരിതഃസ്ഥിതിയും അതിനുസ്ർവ്വഥാ ആനുകൂല്യം നല്ക;
ഈ ഭാവുകപരമ്പര കാകതാലീയന്യാേയന സംഭവി�
ച്ചതാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ൈകരളിയുെട സർ�
വ്വേതാമുഖമായ സമുന്നമനത്തിനായി അവതരിച്ച രണ്ടു
അതിമാനുഷന്മാരാണു് അവർ എേന്ന ഭാവനാകുശല�
ന്മാർക്കു േതാന്നുകയുള്ളു. 1093-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം
4-ാം൹ ആ സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രൻ േകരളെത്ത ആകമാ�
നം കദനസമുദ്രത്തിൽ നിമഗ്നമാക്കി പരഗതിെയ പ്രാ�
പിച്ചു. സന്നിപാതജ്വരമായിരുന്നു മരണേഹതുകമായ
േരാഗം. അേദ്ദഹത്തിനു തിരുവനന്തപുരത്തു പാല്ക്കുളങ്ങ�
രയിൽ അയ്മനെമന്നും മാേവലിക്കര ശാരദാലയെമന്നും
രണ്ടു ഭവനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ശാരദാലയത്തിൽവച്ചാ�
യിരുന്നു സ്വർഗ്ഗതി.



3 സംസ്കൃതകൃതികൾ

ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റവാങ്മ�
യങ്ങെള സംസ്കൃതെമന്നും ഭാഷെയന്നും അവയിൽത്ത�
െന്ന സാഹിത്യെമന്നും. ശാസ്ത്രെമന്നും പദ്യെമന്നും ഗദ്യ�
െമന്നും ആറു വകുപ്പുകളായി വിഭജിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. സം�
സ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യകാലെത്ത ചില
കൃതികൾ സങ്ഗ്രഹിച്ചു സാഹിത്യകുതൂഹലം എന്ന
േപരിൽ ഒരു െചറിയ പുസ്തകം തുറവൂർ നാരായണ�
ശാസ്ത്രികളുെട ടിപ്പണിേയാടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിൽ മുമ്പു ഞാൻ വിവരിച്ച (1) േദവീമങ്ഗലം (1055),
(2) ഭങ്ഗവിലാപം (1064), (3) സരസ്വതീസ്തവം (10 65),
ഇവ കൂടാെത (4) വീണാഷ്ടകം (1062), (5) രാഗമുദ്രാസ�
പ്തകം (1064), (6) വിമാനാഷ്ടകം (1066), (7) േമേഘാപാ�
ലംഭം (1064), (8) ഹിന്ദുപദവ്യുൽപ്പത്തി (1065), (9) ചി�
ത്രേശ്ലാകങ്ങൾ, (10) പിതൃപ്രലാപം (1067), (11) ശ്രീപ�
ത്മനാഭപഞ്ചകം എന്നീ ലഘുകാവ്യങ്ങളും, (12) ൈഗർ�
വ്വാണീവിജയം (1065) എന്ന ഏകാങ്കനാടകവും, (13)
േദവീദണ്ഡകം എന്ന ദണ്ഡകവും, (14) ഉദ്ദാലചരിതം
എന്ന ഗദ്യഗ്രന്ഥവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു പുറ�
േമ (15) ഋേഗ്വദകാരികയും, അനന്തരകാലങ്ങളിൽ (16)
വിടവിഭാവരി എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യവും (17) ആങ്ഗലസാ�
മ്രാജ്യം എന്ന മഹാകാവ്യവും കൂടി അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. (18) ശ്രീവിശാഖതുലാഭാരപ്രബന്ധെത്തപ്പറ്റി മുൻപു
സുചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. (19) ചിത്രനക്ഷത്രമാലിക എന്ന
മെറ്റാരു പദ്യകൃതിയും അേദ്ദഹം നിബന്ധിച്ചതായി കാ�
ണുന്നു. ശാസ്ത്രസംബന്ധമായുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രാധാ�
ന്യം വ്യാകരണത്തിനാെണങ്കിലും േജ്യാതിഷത്തിൽ
അേനകം ഗംഭീരങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങളും അേദ്ദഹം
രചിച്ചിരിക്കുന്നു. (20) ലഘുപാണിനീയം, (21) ലഘുപാ�
ണിനീയം ഉത്തരകാണ്ഡം, (22) കരണപരിഷ്കരണവും
പഞ്ചാങ്ഗശുദ്ധിപദ്ധതിയും എന്നീ മുന്നു കൃതികൾ ആ
ഇനത്തിൽെപ്പടുന്നു. രസതന്ത്രതത്വങ്ങെള അധികരിച്ചും
മറ്റും േവെറ ഉപന്യാസങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റതൂലിക�
യിൽനിന്നു വിനിർഗ്ഗമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സംസ്കൃതകവിതാരീതി
േകായിത്തമ്പുരാെന്റ സംസ്കൃതകവിത സർവ്വഗുണസമ്പ�
ന്നവും ഭിന്നരുചികളായ സഹൃദയന്മാെരെയല്ലാം ഒന്നു�
േപാെല ആനന്ദതുന്ദിലന്മാരാക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാണു്.
േകരളത്തിെല അതിപ്രമുഖന്മാരായ സംസ്തതകവികളു�
െട മധ്യത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനും അഭ്യർഹിതമായ ഒരു
സ്ഥാനത്തിനവകാശമണ്ടു്. സമകാലികന്മാരായ സര�
സ്വതീ വല്ലഭന്മാരുെട ഇടയിൽ അമ്മാവെന്റ മുന്നിൽ
മാത്രേമഅേദ്ദഹം അല്പെമാന്നു് അവനതശീർഷനായി
നിേല്ക്കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. കരുണരസപ്ര�
സ്ഥാനത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള ൈവദഗ്ദ്ധ്യം അമാനു�
ഷമായി പരിലസിക്കുന്നു. ശൃങ്ഗാരരസവർണ്ണനത്തി�
ലും അേദ്ദഹം പ്രഗല്ഭൻതെന്നയാണു്.

സാഹിത്യകതൂഹലം
സരസ്വതീസ്തവത്തിൽ പ്രന്ത്രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളണ്ടു്. ശിഷ്യ�
ന്മാർക്കു ഭങ്ഗ്യന്തരപരിവർത്തനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതി�
നുേവണ്ടി ഒേര ആശയം അതിൽ േശ്ലാകം േതാറും വിഭി�
ന്നപദങ്ങൾെകാണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. “മമ തിഷ്ഠതു
ജിഹ്വാേഗ്ര” എന്നു് ആദ്യെത്ത േശ്ലാകവും “മമ ജിഹ്വാഗ്ര�
മാതിേഷ്ഠൽ” എന്നു് രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകവും ആരംഭിക്കു�
ന്നു. ഒരു ആശുകവിതയായ വീണാഷ്ടകത്തിൽ കവിയു�
െട കവനപാടവം തികച്ചും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടു്.

“വീേണയേമണനയനാകുചകുംഭതുങ്ഗ-
കാഠിന്യസാക്ഷിസമവർത്തുളപൃഥ്വലാബൂഃ
നൂനം തദീയഗളനാളസമുജജിഹാനാ-
ന്മഞ്ജുസ്വരാൽ സ്വരഗുണാനനഘാനധീേത.”

“േയാ യഃ കലാസു കുശലഃ കളനാദേലാഭാ-
ദേങ്ക നിധായ കുരുേത നഖലാളനാനി
രാേഗണ തം തമുചിേതന വിേമാഹയന്തീ
േവശാങ്ഗനാവിലസിതം തനുേത വിപഞ്ചീ”

ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങളുെട ഭങ്ഗി േനാക്കുക. രാഗമുദ്രാസ�
പ്തകം രഘുപതി ഭാഗവതർ മുതലായ ആസ്ഥാനഗായക
പ്രമുഖന്മാരുെട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു വിവിധരാഗങ്ങളു�
െട േപരുകൾ ഇടകലർത്തി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സരസ�
മായ ഈശ്വരേസ്താത്രമാകുന്നു. െസ്പൻസർ എന്ന ധ്വര
മദിരാശിയിൽ ഒരു വിമാനത്തിൽ പറന്ന സംഭവെത്ത
വർണ്ണിച്ചു് എഴുതിയതാണു് വിമാനാഷ്ടകം. അതിൽനി�
ന്നു് ഒരു േശ്ശാകം ഉദ്ധരിക്കാം.

“മന്ദാേന്ദാളിതസാന്ദ്രസൂത്രപടലീപക്ഷപ്രപഞ്ചഃ ക്ഷണം
സ്ഥിത്വാ സത്വരസംഭൃേതാൽപ്ലു തിരസഃ

ക്ഷിേപ്രാജ്ഝിേതാർവ്വീതലഃ
വിേസ്മൈരരനുധാവ്യമാനസരണിഃ കൃേച്ഛ്രണ

േലാേകക്ഷൈണഃ
പക്ഷീ േസായമനണ്ഡജസ്ത്രുടിലൈവരാകാശമാക്രാമതി.”

ഹിന്ദുശബ്ദം സംസ്കൃതത്തിലുള്ളതെല്ലന്നു സ്ഥാപിക്കു�
കയാണു് ഹിന്ദുവ്യുൽപത്തിയിൽ നിരുക്തപചണ്ഡിത�
നായ കവി െചയ്യുന്നതു്. അേദ്ദഹം പറയുന്നു:

“ഭാഷാ സർവ്വാപി ഗൃഹ്ണാതി ശബ്ദാൻ
ഭാഷാന്തരസ്ഥിതാൻ

സരിദ്േഭ്യാ നീരമാദേത്ത സംപൂർേണ്ണാപ്യംഭസാം നിധിഃ.”

“അപ്രയുക്തചരം പൂർൈവരാസ്മാകഗ്രന്ഥകർത്തൃഭിഃ
പ്രയുജ്യേത ച ബഹുശഃ പാരസീൈകരിദം പദം.

പാശ്ചാത്യപണ്ഡിേതാന്നീതരീത്യാ ഹിന്ദുപദം തതഃ
പാരസീകജേനാപജ്ഞം ഭേവേദേവതി മന്മതം.”

അതു “ബ്രഹ്മവിദ്യാ” എന്ന പത്രഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രവർ�
ത്തകനായിരുന്ന ശ്രീനിവാസശാസ്ത്രികളുെട അനുജനും
മഹാകവിയുമായ ഭട്ടശ്രീനാരായണശാസ്ത്രികളുെട ജി�
ജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് എഴുതിയ ഒരു േലഖനമാ�
ണു്. പിതൃപ്രലാപം ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു കാവ്യ�
രത്നമാണു്. ആെക ഇരുപത്തിമൂന്നു േശ്ലാകങ്ങേള ഉള്ളു�
െവങ്കിലും അവയിൽ ഓേരാന്നിേന്റയും ഹൃദയദ്രവീകര�
ണചണത അന്യാദൃശമായിരിക്കുന്നു. 1067-ൽ ജനിച്ചു മു�
ന്നു നാലു ദിവസത്തിനകം മരിച്ചുേപായ സ്വപുത്രിെയപ്പ�
റ്റിയുള്ള അനുേശാചനമാണു് വിഷയം. ആദ്യെത്ത പന്ത്ര�
ണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പിതൃവചനമായും, അടുത്ത പത്തു േശ്ലാ�
കങ്ങൾ മാതൃവചനമായും ഒടുവിലേത്തതു് ഉഭയവചനമാ�
യും ഗ്രഥിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കൃതിയുെട സ്വാരസ്യം പരിപൂർ�
ണ്ണമായി ആസ്വദിക്കണെമങ്കിൽ അതു സമഗ്രമായിത്ത�
െന്ന പാരായണം െചയ്യണം. മാതൃകയായി ചില േശ്ലാ�
കങ്ങൾ പകർത്താം.

“തവ കഷ്ടമരിഷ്ടശയ്യയാ
ദയിേത! ധൂസരശൂന്യപൃഷ്ഠയാ
ചമരാങ്ഗനേയവ വിദ്യേത
നിയതം േചാരിതചാരുബാലയാ.”

“അയി ഹാ! ദുഹിതസ്ത്വരാവതാ
കുത ഏവ പ്രഹിതാസി േവധസാ?
ത്രിദിവം കരജാനുചംക്രേമ-
പ്യപടുസ്ത്വം കഥമാരുരുക്ഷസി?” (പിതൃവചനം)

“ഉര ഇവ ഹൃതകൗസ്തഭം മുരാേരഃ
കര ഇവ നഷ്ടകമണ്ഡലുർവിധാതുഃ
ശിര ഇവ മുഷിേതന്ദു ചന്ദ്രമൗേലഃ
ശയനമിദം മമ ഹാ! ക്ഷേണന ജാതം.”

“ഗണയതി ഗണകസ്സുദീർഘമായുർ-
ഗ്ഗഗനഗതഗ്രഹേഗാളസന്നിേവൈശഃ
വനതൃണരസേമളൈനശ്ച ൈവേദ്യാ
ഹരതി വിധിർമ്മിഷതാമേഥാഭേയഷാം.” (മാതൃവചനം)

േദവീദണ്ഡകം കുമാരനല്ലൂർക്കാരൻ പുനംനമ്പുരിയുെട
പ്രാർത്ഥനയനുസരിച്ചു രചിച്ച ഒരു കാത്യായനീേസ്താത്ര�
മാണു്.

ൈഗർവാണീവിജയം
ൈഗർവാണീവിജയം പ്രേത്യകമായ പരിഗണനെയ
അർഹിക്കുന്നു. വിജ്ഞാനചിന്താമണിപത്രിക ആദ്യമാ�
യി ആരംഭിച്ചതു െവള്ളാനേശ്ശരി വാസുണ്ണിമൂസ്സതായി�
രുന്നുെവന്നും രണ്ടു വർഷം തികയുന്നതിനുമുമ്പു് അതു
സാരസ്വേതാേദ്യാതിനീസഭയിൽനിന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന�
തിനായി ആ സഭയുെട കാര്യദർശി ഭരതപ്പിഷാേരാടി�
ക്കു വിട്ടുെകാടുത്തു എന്നും നാലാമെത്ത വർഷത്തിൽ
ആ പത്രിക അേദ്ദഹത്തിനു തുടർന്നു നടത്തുവാനുള്ള
പ്രയാസം കണ്ടു പുന്നേശ്ശരിനമ്പിതെന്ന ഏെറ്റടുത്തു പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി എന്നും മെറ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പിയുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചു് അഞ്ചാറു ദിവ�
സംെകാണ്ടു േകായിത്തമ്പുരാൻ 1064-ൽ രചിച്ചതാണു്
ആ ഏകാങ്കനാടകം. 1064-ൽത്തെന്ന തിരുവനന്തപു�
രത്തു സംസ്കൃതപാഠശാല സ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞിരു�
ന്നതിനാൽ ആ സംഭവവും അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ൈഗർവാണിയും ഹൗണിയും തമ്മിലുള്ള ആദർശഭിന്ന�
തയും ഹൗണിക്കു ൈഗർവാണിെയ കീഴടക്കുന്നതിനു�
ള്ള അത്യൗത്സുക്യവുമാണു് പ്രധാനമായി പ്രതിപാദി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഭാരതീേദവി സ്വപുത്രിയായ ൈഗർവ്വാ�
ണിയുെട ആധുനികാവസ്ഥെയപ്പറ്റി താെഴക്കാണുന്ന
വിധത്തിൽ പ്രലപിക്കുന്നു.

“ശാലാസു േശാഭനതരാസു ചിരം ചരന്തീ
ഭദ്രാസേന പരമേശത പുരാ ചിരം യാ
ൈസഷാ കഥം തമസി ഹന്ത! മലീമേസഷു
താളീദേലഷ ഘുണദംശസഹാസ്ത വത്സാ?”

ൈഗർവാണി ഹൗണിെയ ഇങ്ങെന ദുഷിക്കുന്നു:

“കഥയതി മദമൂഢാ േശ്ലഷമൂലാൻ മമാല-
ങ്കൃതിവിവിധവിേശഷാനാരകൂേടാപകപ്താൻ
അനിശമതിശേയാക്തിം േദവ! േമ കണ്ഠസൂത്രം
പരിഹസതി ഹതാശാ കാചമാേലതി േചാൈച്ചഃ”

ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ആങ്ഗേലയഭാഷയി�
െല അക്ഷരമാലയുെട ന്യൂനതകൾ സരസമായി വർണ്ണി�
ച്ചിരിക്കുന്നു.

ൈഗർവാണി ഹൗണിെയ അപവദിക്കുകയാണു്.
“ബാലാനാം ഭീഷേകായം, ദിശി ദിശി

വിശദവ്യാപ്ത്യതിവ്യാപ്തിേദാൈഷർ-
വ്വർണ്ണാഭാൈസഃ പ്രകീർണ്ണസ്സഹജനിജരുചിച്ഛാദകസ്സ്വാം

ഗകാനാം
സർവാങ്ഗീണസ്സുജീർണ്ണഃ ക്വചന ഭൃശമപര്യാപ്തിമാൻ

ഹ്രസ്വഭാവാ-
ല്ലംബശ്ചാന്യത്ര ൈദർഘ്യാജ്ജയതി യുവമേനാവഞ്ചകഃ

കഞ്ചുകേസ്ത.”

അേതാടുകൂടി ആങ്ഗേലയഭാഷയ്ക്കുള്ള ഗുണാംശങ്ങെള�
െന്തന്നും കവി നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

“വക്തവ്യാംശം സ്പൃശതി നിഖിലം പ്രസ്തൃതാന്ന പ്രമാദ്യ-
ത്യുൈച്ചഃ പ്രൗഢിം പ്രഥയതി പദാഡംബരം നാപ്നുേത തു
സ്പഷ്ടാർത്ഥത്വം ഭജതി കുരുേത ൈനവ കിഞ്ചിൽ പ്രപഞ്ചം
കിെഞ്ചൗദ്ധത്യം വഹതി വിനയം േനാ പുനർന്യക്കേരാതി.”

ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവു് ആ രണ്ടു സേഹാദരിമാരും തമ്മിലു�
ള്ള കലഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ അേധാലിഖിതമായ ഉപ�
േദശം നല്കുന്നു.

“കനീയസ്യാമസ്യാം സ്വസരി ഭരമാേരാപ്യ നിഖിലം
വിനീതായാം ൈസ്വരം വിഹര രമമാണാ സ്വരമൈണഃ
ഇയഞ്ച ജ്യായസ്യാസ്തവ കുശലസമ്പാദനപരാ
സദാ വത്സ്യത്യുൈച്ചർവിനയബഹുമാനാദരഭരാ.”

ശ്രീപത്മനാഭപഞ്ചകം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തി�
െല പുഷ്പാഞ്ജലിസ്വാമിയാരുെട അഭ്യർത്ഥന അംഗീക�
രിച്ചു രചിച്ച ഒരു വിഷ്ണുപാദാദി േകശാന്തവർണ്ണനമാണു്.
ആ േശ്ലാകങ്ങളിെല ശബ്ദമാധുര്യം അത്ഭുതാവഹമായി�
രിക്കുന്നു.

“െകൗേമാദകീകമലകാർമ്മുകകംബുചുംബി-
പാണിം പേയാധിതനയാപരിഗൂഢകണ്ഠം
കർണ്ണസ്ഫുരന്മകരകുണ്ഡലകമ്രഗണ്ഡം
കാരുണ്യമന്ദഹസിേതാച്ഛ ്വസിതാധേരാഷ്ഠം.”

എന്നിത്തരത്തിലുള്ള അവയുെട ൈശലി അമ്മാവെന്റ
കവിതാരീതിെയ ബഹുദൂരം അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഋേഗ്വദകാരിക
കുേറക്കാലം പുതുേക്കാട്ടയിൽനിന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്ന സം�
സ്കൃതമാസികയുെട പ്രവർത്തകന്മാർ ആവശ്യെപ്പടുക�
യാൽ കവി ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങെള അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ
പരാവർത്തനം െചയ്തുതുടങ്ങി. ആ കൃതിയിൽ പ്രഥമ�
മണ്ഡലത്തിെല പ്രഥമാനുവാകേമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള.
അതിനുേമൽ പ്രസ്തുതകൃതി പുേരാഗമിച്ചതായി അറിവി�
ല്ല.

“േയായമൃത്വിൿ ച േഹാതാ ച േദവതാ ച പുേരാഹിതഃ
യജ്ഞസ്യ തം േദവമഗ്നിമീേഡ രത്നൗഘേപാഷകം.
യഥാ പ്രാചീനഋഷിഭിസ്തൈഥവാദ്യതൈനരപി
ഈഡനീയസ്തൈദവാഗ്നിസ്സേദവാ നവഹിത്വിഹ”

എന്നിങ്ങെന അത്യന്തം ലളിതമായ രീതിയിലാണു്
അതിെന്റ രചന.

വിടവിഭാവരി
ഏ. ആറിെന്റ സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളിൽെവച്ചു് എെന്ന
സവിേശഷം ആനന്ദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് വിട�
വിഭാവരി. രാധാമാധവന്മാരുെട സമാഗമെത്ത ഓേരാ
യാമത്തിനു് ഓേരാ സർഗ്ഗം എന്ന കണക്കിൽ നാലു�
സർഗ്ഗങ്ങളിലായി വണ്ണിക്കുന്ന ആ ശൃംഗാരകാവ്യത്തിനു
മാേവലിക്കര ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ ബി.എ. ചന്ദ്രിക
എന്ന േപരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വ്യാ�
ഖ്യാനം കവി തെന്ന പരിേശാധിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുള്ള�
തായിേത്താന്നുന്നു. വ്യാകരണം, േകാശം തുടങ്ങിയ ഗ്ര�
ന്ഥസമുച്ചയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള അപാരമായ
വിജ്ഞാനം പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിൽ അങ്ങിങ്ങു സ്പഷ്ടമാ�
ക്കീട്ടുെണ്ടങ്കിലും മധുരേകാമളകാന്തപദാവലി െകാണ്ടു�
തെന്നയാണു് അതു് ആദ്യന്തം ഘടിതമായിരിക്കുന്നതു്.
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

“അസ്തൈശലശിഖരാഗ്രമണ്ഡനം
മണ്ഡലം വഹതി ചണ്ഡേരാചിഷഃ
പാശപാണിപുരേഗാപരസ്ഫുര-
ച്ഛാതകുംഭമയകുംഭവിഭ്രമം.

മാനിനീഹൃദയമാനേഭദേനാ
മാമേകഷ്വചദയമാനമാനസഃ
വാതി ഗന്ധവഹ ഏഷ മന്ഥരം
ജാതിഗന്ധവഹനശ്രമാലസഃ

സാമിസംകുചിതപദ്മേലാചനാ
ഹീയമാനകളഹംസകസ്വനാ
ഉന്മഖീ സ്വപിതി പദ്മിനീ ശൈനഃ
കാമിനീവ സുരതക്ലമാലസാ.”

“സീമലംഘനവിശൃംഖേലാച്ചല-
ന്മീനലാഞ്ഛനരസൗഘപൂരിതാ
കിം കരിഷ്യതി ധുനീ ച കാമിനീ
സ്വപ്രിയാഭിസരേണാദ്യമാദൃേത?” (പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“ആശ്ലിഷ്യാശ്ലിഷ്യ ഗാത്രം പുളകിതമസകൃദ്  ഗാഢയൻ
ബാഹുബന്ധാ-

നാചുംബ്യാചുംബ്യ വക്ത്രം മുഹുരധരസുധാപൂരപാേഥയഹാരീ
ആപൃച്ഛ ്യാപൃച്ഛ ്യ ഭൂയഃ പ്രണയമസൃണിൈതർ

ഗ്ഗദ്ഗൈദരശ്രു വർഷൻ
മന്ദം മന്ദം മൃഗാക്ഷീം ഹരിരകൃത സഖീഹസ്തനിേക്ഷപേമവ.”

(ചതുർത്ഥസർഗ്ഗം)

ഒടുവിൽ ഇങ്ങെന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടു്.
“സർവ്വജ്ഞചൂഡാമണിലാള ്യയമാനാ
സുര്യാദരാേലാകസുഖപ്രതീക്ഷാ
വിലാസിേമാദായ വിഭാവരീയം
ജീയാച്ചിരം ദുരവിഭാതേശാഭാ.”

ആംഗലസാമ്രാജ്യം
ആംഗലസാമ്രാജ്യം 23 സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു
മഹാകാവ്യമാകുന്നു. െകാല്ലവർഷം 1072-ൽ വിേക്ടാ�
റിയാ ചക്രവത്തിനിയുെട വജ്രജുബിലി മേഹാത്സവം
സമാഗതമായേപ്പാൾ േകായിത്തമ്പുരാനു ബ്രിട്ടീഷുകാരു�
െട ഭാരതീയഭരണെത്ത അധികരിച്ചു് ഒരു മഹാകാവ്യം
രചിക്കണെമന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ജൂബിലിക്കു് ഏക�
േദശം മുന്നാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപു് ആ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുകയും
രണ്ടു െകാല്ലവും ഏതാനും ദിവസവും െകാണ്ടു് അവസാ�
നിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 1076-ൽ റ്റി. ഗണപതിശാസ്ത്രിക�
ളുെട ടിപ്പണിേയാടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലണ്ടൻ നഗര�
ത്തിെന്റ വിസ്തൃതമായ വണ്ണനേത്താടുകൂടിയാണു് കാവ്യം
തുടങ്ങുന്നതു്. വിേക്ടാറിയ ചക്രവത്തിനീപദം സ്വീകരിച്ചു
ഭാവിഭാരത ഭരണപരിപാടി ഒരു വിളംബരംമൂലം പ്ര�
ഖ്യാപനം െചയ്യുന്നതുവെരയുള്ള വൃത്താത്തങ്ങൾ 22-ാം
സർഗ്ഗം സമാപ്തമാകുന്നതുവെരയുള്ള ഭാഗത്തിലും അതി�
നുേശഷം വജ്രജുബിലിമേഹാത്സവത്തിെന്റ ആേഘാഷ�
ങ്ങൾ വെരയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചുരുക്കി ഒടുവിലെത്ത
സർഗ്ഗത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം സർഗ്ഗ�
ത്തിൽ ഹിന്ദു-മുഹമ്മദീയഭരണ കാലങ്ങളിെല ചരിത്രം
സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിെനാന്നാം സർഗ്ഗത്തിൽ ടിപ്പു�
സുൽത്താെന്റ േകരളാക്രമണം സവിസ്തരമായി വണ്ണിച്ചി�
രിക്കുന്നു. അതു സ്വേദശാഭിമാനത്താൽ േപ്രരിതനായ
കവിയുെട കർത്തവ്യമാണേല്ലാ. ഇരുപതാം സർഗ്ഗം
യമകാലംകൃതമായി കാണുന്നു. “അന്നെത്ത ഇൻഡ്യാ�
ചരിത്രത്തിൽ ചില അവാസ്തവപ്രസ്താവനകളുള്ളതായി”
ഭാരതീയചരിത്രകാരന്മാർ ഇേപ്പാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള�
തു കവിയുെട വാങ്മയത്തിനു് ഒരു േദാഷമായി ഭാവുക�
ന്മാർ ആരും കരുതുന്നതല്ല. എല്ലാംെകാണ്ടും ഏറ്റവും
േമാഹനമായിട്ടുള്ള ഈ കൃതിയിൽനിന്നു ചില േശ്ലാക�
ങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“യത്രാഗ്നിയാനാനി സുരുംഗികാഭിർ-
വ്വീഥീഷ്വധസ്താല്ലഘു പര്യടന്തി,
ഗൃഹപ്രണാേളാദരേഖലദാഖു-
വിേചഷ്ടിതാനീവ വിഡംബയന്തി.

ധുമം വമന്തശ്ശിഖിനം ഗിലേന്താ
േവതാളവീരാ ഇവ യന്ത്രരാജാഃ
ശില്പാനി യത്രാദ്ഭൂതദുഷ്കരാണി
നിഷ്പാദയന്തി ശ്രമമന്തേരണ.”

(ലണ്ടൻനഗരം പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“സാംയാത്രികാേസ്തഥ മഹാസമുദ്രാൻ
ദിങ്മൂലകൂലങ്കഷവാരിമുദ്രാൻ
ഝാങ്കാരിഝംഝാനിലനൃത്യരംഗാൻ
ദുർദ്ദാന്തജന്തുവ്രജന്തുരാംഗാൻ

ക്വചിന്നിലീൈനഃ പുളിൈനർദ്ദുരാപാൻ
ക്വചിദ്ഗഭീേരാദരേമദുരാപാൻ
ക്വചിൽ കുേഹളീകൃതകായമാനാൻ
ക്വചിൽ പ്രചണ്ഡാതപപീയമാനാൻ

കുത്രാപി മേധ്യംബരരന്ധ്രബദ്ധ-
ത്വംഗത്തരംഗാചലതുംഗശൃംഗാൻ
അന്യത്ര വൃത്തഭൂമദംബുപിണ്ഡ-
പ്രവർത്തി താവർത്തവിചിത്രഗർത്താൻ

ഇതസ്തേതാ നൗചരചൗവീൈര-
ശ്ചഞ്ചൂര്യമാൈണശ്ചിരരുദ്ധമാർഗ്ഗാൻ
നാനാവിധദ്വീപനിേവശചിത്രാ-
നുേത്തരുരുദ്വീക്ഷികേയക്ഷമാണാഃ.”

(മഹാസമദ്രങ്ങൾ-പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“ഗുളികാവിസരസ്സ സാരശൂേന്യാ-
പ്യലമുത്ത്രാസയതി സ്മ ശത്രുൈസന്യം
ഗജയൂഥമീവാശ്മഖണ്ഡഷേണ്ഡാ
വിപിേന വ്യാധകുമാരഹസ്തമുക്തഃ

“xxxxxx പടീകടീരമാരാ-
xxxxxxxxx സാലാൽ
ഹതശൃംഗ ഇവ ശ്വസൻ മേഹാേക്ഷാ
വ്രജവാടം കൃഷകന്യകാളമീനാൽ.”

(ടിപ്പുവിെന്റ പലായനം-ഏകാദശസർഗ്ഗം)

“ക്രിേസ്താർമ്മേത ബഹുമേത ദൃഢഭാവബന്ധാ-
പ്യന്യൽ സമാദ്രിയത ഏവ മതം മതിർന്നഃ
വാചംയമാ വയമഗർഹ്യജുഷാം പ്രജാനാ-
മാചാരപദ്ധതിഷു േകവലൈവദികീഷു.

അത്ര പ്രജാകശലേമവ ഭേവദ്ബലം ന-
സ്തൽപ്രീതിേരവ ഖലു ഗുപ്തിരഥാസ്മദീയാ
താസാം കൃതജ്ഞമനസാമനുരാഗ ഏവ
സർേവ്വാത്തരം പ്രതിഫലഞ്ച ഭവത്യേഥാ നഃ.”

(ഭാരതചക്രവർത്തിനിയുെട വിളംബരം)

തുലാഭാരപ്രബന്ധം
1060-ൽ രചിച്ച തുലാഭാരപ്രബന്ധെത്തപ്പറ്റി മുൻപു സൂ�
ചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ തുലാഭാര�
ശതകത്തിൽ പദ്യങ്ങൾ മാത്രേമ േചത്തിട്ടുള്ള. രാജ�
രാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ കൃതിയും ഒരു ശതകം
തെന്ന. എന്നാൽ ആ ശതകത്തിൽ ഗദ്യങ്ങൾകൂടി ഉൾ�
െപ്പടുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ശതകത്തിനുള്ള
ഗുണം പ്രസ്തുതകൃതിക്കിെല്ലങ്കിലും അതിലും പല ൈവചി�
ത്ര്യങ്ങൾ കവി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ലക്ഷ്മീം ക്ഷ്മാമപി സദ്ഗുൈണകജലധാവാധായ യസ്മിൻ
ജഗ-

ദ്രക്ഷാദക്ഷഭുേജ ഭുജംഗമശേയാ വിശ്രാമ്യതി ശ്രീപതിഃ
േസായം വഞ്ചിവസുന്ധേരശ്വരകലാലങ്കാരമുക്താമണിർ-
വ്വിദ്യാസാരനിധിർവ്വിശാഖവസുധാജാനിർവ്വിേജജീയേത”

എന്നതാണു് പ്രഥമേശ്ലാകം.

“താദൃൿപ്രൗഢമനഃ പ്രേമാദജനേകപ്യസ്മിൻ
മഹത്യുത്സേവ

സർൈവ്വേരവ ജൈനശ്ചിരായ വിധിവൽ സന്ധാര്യേത
കൗതുകം

ഇത്യാേലാച്യ സ വഞ്ചിരാഡപി തദാ േദേധ സ്വയം
െകൗതുകം

േലാകാനാമനുവർത്തനം ഹി മഹതാേമതാദൃശാനാം
വ്രതം.”

“ചിത്രം തദാനീമവതീശ്വരസ്യ
വിശ്വംഭരാഭാരധുരന്ധർസ്യ
സാമ്യം ഹ്യനിച്ഛൻ കനകവ്രേജാഭൂ-
ന്നമ്രഃ പ്രകാമം ദൂഢയാ ഹ്രിേയവ.”

“ഗുണവൃദ്ധിവിധിര്യസ്മിന്നത്ഭുതം വ്യഞ്ജേനഷ്വശ്രുൻ-
യദ്വാ വ്യാകരണജ്ഞാനം േകവലം പാചേക കഥം?”

ഇവ മറ്റു ചില േശ്ലാകങ്ങളാണു്. “അയം ഖലു നിഖിലജ�
നസംഭാവനീയജംഭാരിതുല്യമഹിതാനുഭാവവിലാസഃ
കലാസമഗ്രശരദിന്ദുസരന്ദര്യനിന്ദാവിധായിനിജയശഃ
പ്രകാശവിശദീതേലാകത്രയീവിേലാകനസമുപജാത�
കലശാംബുരാശി ശങ്കാകുലകലിതനിദ്രകമലനാഭമുദ്രി�
തനിജനഗേരാപകണ്ഠഃ കണ്ഠകദളീകാണ്ഡഖണ്ഡനാ�
ത്യാഹിതാതിദ്രുതാദ്രുതപ്രചുരതിമിരഗാേഢാപഗൂഢത�
രമഹാടവീഗതവിടപി േകാടരകുടീരനിലീനരിപുജനപട�
ലീവിഫലീകൃത സംഗ്രാമയാത്രാപ്രസംഗഃ” ഇത്യാദി ഗദ്യ�
വും സഹൃദയാഹ്ലാദകമായിട്ടുണ്ടു്. ശിഷ്യൻ 94 വെരയുള്ള
ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ രചിച്ചു കൃതി പൂർണ്ണമാക്കിയേപ്പാൾ ആറു
േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി ഒടുവിൽ എഴുതിേച്ചർത്തു ഗുരുനാഥൻ
അതു മഹാരാവിനു സമർപ്പിക്കയാണു് െചയ്തതു്.

ചിത്രനക്ഷത്രമാല
ചിത്രനക്ഷത്രമാല മുഴുവൻ ചിത്രേശ്ലാകങ്ങെളെക്കാണ്ടു
ഗ്രഥിച്ചിരിക്കുന്നതായാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഇേപ്പാൾ അതു
സമഗ്രമായി കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല. രണ്ടു േശ്ശാകങ്ങുൾ പകർ�
ത്തുന്നു.

“രമാദാസസദാമാര മാവസാര രസാവമാ
ദാസാവസാസാവസാദാ സരസാനനസാരസ”

(സർവ്വേതാഭദ്രം)

“ഭാസേതനവമാതീവ രസാഭാസപിനാകിനാ
നാകിനാപിസഭാസാരവതീമാവനേത സഭാ”

(അനുേലാമപ്രതിേലാമസമം)

ഉദ്ദാലചരിതം
ഉദ്ദാലചരിതം േഷൿസ്പീയർ മഹാകവിയുെട ഒെഥേല്ലാ
എന്ന നാടകത്തിെല കഥാവസ്തു സംേക്ഷപിെച്ചഴുതിയ
ഒരു െചറിയ ഗദ്യഗ്രന്ഥമാണു്. താണ ക്ലാസ്സുകളിെല
സംസ്കൃതവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പാഠ്യപുസ്തകമാക്കുവാൻ
തക്കവിധം അത്രമാത്രം ലളിതമായ രീതിയിലാണു്
അതു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. “അസ്തി വിനിശാ നാമ വി�
ശ്രുതവിഭവാ നഗരീ. തത്ര രാജകീയ മന്ത്രസഭാസാമാ�
ജികസ്യ വ്രജബേന്ധാരാസീദ് േദാഷദമനാ നാമ കു�
മാരീ; യസ്യാഃ കിലാന്യാദൃശീ ലാവണ്യലക്ഷ്മീരതിവിപു�
ലാ വിഭവസമൃദ്ധിശ്ചാേനേകഷാം കുലീനാനാം പ്രഭുകു�
മാരാണാം മനാംസ്യഹരത” എന്നിങ്ങെന ആ കൃതി
ആരംഭിക്കുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു േയാജിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഒെഥേല്ലാെയ ഉദ്ദാലനായും കാേഷ്യാെയ കാശികനാ�
യും എമിലിയാെയ അമീലിതയായും െഡസ്ഡിേമാണ�
െയ േദാഷദമനയായും ഇയാേഗാെയ അയാഗനായും
ബ്രബൻേഷ്യാെയ വ്രജബന്ധുവായും െവനീസ്സിെന വിനി�
ശയായും മറ്റും രൂപാന്തരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ലഘുപാണിനീയം
സംസ്കൃതമഹാപാഠശാലയിെല പ്രിൻസിപ്പലും സംസ്കൃത�
ഭാഷാപരീക്ഷകനുമായിരുന്നു് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സം�
സ്കൃതവ്യാകരണം പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ േനരിടുന്ന
േക്ലശങ്ങൾ േകായിത്തമ്പുരാൻ നല്ലേപാെല ഗ്രഹിച്ചു.
“വൃത്തൗ ചാരുന രൂപസിദ്ധിഘടനാ” എന്നും മറ്റും പ്ര�
ക്രിയാസർവ്വസ്വത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിൽ ഭട്ടതിരിതെന്ന
ആ േക്ലശങ്ങെളപ്പറ്റി അനുേശാചിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കാശി�
കാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിെല പാണിനീയസൂത്രക്രമമനുസരിച്ചു�
ള്ള വ്യാഖ്യാനരീതിയും രൂപാവതാരകൗമുദ്യാദിഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളിെല രൂപസിദ്ധ്യർത്ഥമുള്ള പൗർവ്വാപര്യവ്യതിക്രമസ�
മ്പ്രദായവും കഴിയുേന്നടേത്താളം വർജ്ജിച്ചു സമ്മിശ്ര�
മായ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചു് അതിൽക്കൂടി സഞ്ചരി�
ക്കുകയാണു് ആചാര്യൻ ലഘുപാണിനീയത്തിൽ െചയ്തി�
ട്ടുള്ളതു്.

“വ്യാകരണദുർഗ്ഗമാർേഗ്ഗഷ്വപ്രഢാൻ ബാലകാൻ
പ്രചാരയിതും

ലഘുപാണിനീയേമതൽ പ്രണീയേത രാജരാേജന”

എന്നു് അേദ്ദഹം ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ പ്രതിജ്ഞെചയ്യു�
ന്നു. അന്യർക്കു സാഹസികമായി േതാന്നാവുന്ന ഈ
സമുദ്യമം പൗരസ്ത്യവും പാശ്ചാത്യവുമായ ശബ്ദശാസ്ത്ര�
പദ്ധതികളിൽ ഒന്നുേപാെല അഭിജ്ഞനായ ഗ്രന്ഥകാ�
രൻ അനായാേസന സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രധാനങ്ങ�
ളായ സൂത്രങ്ങെള അണുലിപികളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുക;
വിരളപ്രേയാഗങ്ങളായ ചില സൂത്രങ്ങെള മിശ്രപ്രക�
രണം എെന്നാരു പ്രേത്യകവിഭാഗമുണ്ടാക്കി അതിൽ
േചർക്കുക; ഏതാനും ചില സൂത്രങ്ങൾ വിട്ടിട്ടു് അഷ്ടാ�
ധ്യായിയിെല 2978 സുത്രങ്ങൾ 1959 ആക്കി ചുരുക്കുക;
പ്രക്രിയാജടിലങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭട്ടതിരിയുെട രീതി
പിടിച്ചു കാരികകൾ എഴുതിേച്ചർക്കുക; കൃത്തദ്ധിതസ�
മാസപ്രകരണങ്ങൾ സമുചിതമായി സംേക്ഷപിക്കുക
എന്നിങ്ങെന പല ഉപായങ്ങൾ തെന്റ ഉേദ്ദശസിദ്ധിക്കു്
ഏ. ആർ. അങ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തി�
െല പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നാണു് ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാ�
കങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“േയ ശബ്ദശുൈദ്ധ്യ പരമാചരന്തി
സമാപ്ലവം വ്യാകരണാംബുരാശൗ
സുഖാവഗാഹക്ഷമ ഏഷ േതഷാം
മേയഹ േസാപാനപേഥാ നിബദ്ധഃ

സമുദ്ധൃയതം, നാഖിലേമവ സൂത്രം
സമുദ്ധൃേതഷ്വപ്യനതിസ്ഫുടസ്യ
ബാലാനുേരാേധന യഥാശ്രുതാർത്ഥ-
വ്യാഖ്യാനേമവാചരിതം മയാത്ര.”

“അപൂർവ്വസംജ്ഞാപരിഭാഷഗുേപ്ത
സാലാതുരീയസ്യ വേചാരഹേസ്യ
പ്രേവശനദ്വാരമിദം യദി സ്യാ-
ദവന്ധ്യേമവാത്ര പരിശ്രേമാ േമ.

ആയുർമ്മിതം േജ്ഞയമിഹാമിതം ച
തന്ത്രസ്ത്വപാരഃ പണിേഗാത്രജസ്യ
വ്യുൽപത്തേയ േധ്യയമിദഞ്ച സർൈവ്വ-
രിതി പ്രണീതം ലഘുപാണിനീയം”

1087-ൽ ലഘപാണിനീയവും 1089-ൽ അതിെന്റ ഉത്തര�
ഖണ്ഡവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ൈവദികകാണ്ഡം, സ്വരകാ�
ണ്ഡം, തന്ത്രപ്രതിഷ്ഠ, ഭാഷാചരിത്രം എന്നു നാലു ഭാഗ�
ങ്ങളിൽ പ്രപഞ്ചനം െചയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഖണ്ഡത്തിെന്റ
മൂന്നും നാലും ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഷെയസ്സംബന്ധിച്ചു പൗര�
സ്ത്യന്മാരും പാശ്ചാത്യന്മാരുമായ ൈവയാകരണന്മാർ
പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ േക്രാഡീകരിച്ചു സമന്വയി�
പ്പിക്കുവാൻ ആചാര്യൻ െചയ്തിരിക്കുന്ന പ്രയത്നം തിക�
ച്ചും സഫലീഭവിച്ചിട്ടണ്ടു്. ഇരു കൂട്ടർക്കും ആ ഭാഗങ്ങൾ
അവശ്യം അേധ്യതവ്യങ്ങളാണു്. എല്ലാം െകാണ്ടും േകാ�
യിത്തമ്പുരാെന്റ വിേശ്വാത്തരമായ വിജയസ്തംഭം തെന്ന�
യാണു് ഉത്തരഖണ്ഡസഹിതമായ പാണിനീയം.

ജ്യൗതിേഷാപന്യാസങ്ങൾ
ശൃംേഗരിയിെല ജഗൽഗുരുഅഭിനവനരസിംഹഭാരതി
സ്വാമികൾ കാലടിയിൽ ശാരദാംബാദിേദവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കാ�
യി 1085-ൽ സന്നിധാനംെചയ്ത അവസരത്തിൽ ഏ.
ആറും അവിെട ആഹൂതന്മാരായ പണ്ഡിതവേരണ്യന്മാ�
രുെട കൂട്ടത്തിൽ േപായിരുന്നു. പല ജ്യൗതിഷപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ പ്രചരിച്ചുവരുന്നവയിൽ ഏതാണു് സമാദരണീയ�
െമന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സ്വാമികളുെട ആജ്ഞാനുസ�
രണം ആ അവസരത്തിൽ േജ്യാതിർവ്വിത്തുകളുെട ഒരു
സേമ്മളനം നടന്നു. ആ സദസ്സിൽ േകായിത്തമ്പുരാൻ
വായിച്ച രണ്ടു പ്രൗേഢാപന്യാസങ്ങളാണു് കരണപരി�
ഷ്കരണവും പഞ്ചാംഗശുദ്ധിപദ്ധതിയും. ആദ്യേത്തതിൽ
പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ബഹുവിധങ്ങളാകുന്നതിനുള്ള കാരണ�
ങ്ങളും അവ ഓേരാന്നിനുമുള്ള േദാഷങ്ങളും നിരൂപിത�
ങ്ങളായിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമേത്തതിൽ ആേദാഷങ്ങളുെട
പരിഹാരത്തിനു് അംഗീകരിേക്കണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിേദ്ദ�
ശിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട ആചാര്യനു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തി�
ലുള്ള അനന്യസുലഭമായ അവഗാഹവും സൂക്ഷ്മമായ
ശാസ്ത്രചിന്തനത്തിലുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ പ്രാഗല്ഭ്യവും
ഈ രണ്ടുപന്യാസങ്ങളിൽനിന്നും സ്ഫുടമായി പ്രത്യക്ഷീഭ�
വിക്കുന്നു.



4 ഭാഷാകൃതികൾ

(23) േകരളപാണിനീയം (1071), (24) േകരളപാണി�
നീയം പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു് (1092), (25) ഭാഷാഭൂഷണം
(1077), (26) വൃത്തമഞ്ജരി, (27) സാഹിത്യസാഹ്യം (1086),
(28) മണിദീപിക (1084), (29) ശബ്ദേശാധിനി, (30) മധ്യ�
മവ്യാകരണം, (31) പ്രഥമവ്യാകരണം എന്നിങ്ങെന ഒൻ�
പതു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ േകായിത്തമ്പുരാൻ ഭാഷയിൽ�
നിബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (32) മലയാളശാകുന്തളം (33) മാള�
വികാഗ്നിമിത്രം (1091), (34) ചാരുദത്തൻ (1092), (35)
സ്വപ്നവാസവദത്തം എന്നീ നാലു നാടകങ്ങൾ, (36) ഭാ�
ഷാേമഘദൂതം (1070), (37) ഭാഷാകുമാരസംഭവം (1073)
എന്നീ രണ്ടു കാവ്യങ്ങൾ, (38) മലയവിലാസം, (39) പ്ര�
സാദമാല (1094) എന്നീ രണ്ടു സ്വതന്ത്രകാവ്യങ്ങൾ ഇവ�
യാണു് സാഹിത്യകൃതികളിൽ പ്രാധാന്യെത്ത അർഹി�
ക്കുന്നവ. അവിടെത്ത പതിനാറു ഗേദ്യാപന്യാസങ്ങൾ
സമാഹരിച്ചു് 1112-ാമാണ്ടു 40 പ്രബന്ധസംഗ്രഹം എന്ന
േപരിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. അതിൽ ഉൾ�
െപ്പടാെത കവിസഭാരഞ്ജനഭാഷ്യം മുതലായി േവെറയും
ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ പഴയ പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാ�
ണാം. (41) നമ്മുെട മഹാന്മാർ എെന്നാരു ലഘുകൃതിപ�
രമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ അതിൽ വലിയേകായി�
ത്തമ്പുരാെനപ്പറ്റിയുള്ള ഉപന്യാസം രചിച്ചതു് ഏ. ആറാ�
ണു്. ഒരു വ്യാഖ്യാതാെവന്നനിലയിലും അേദ്ദഹം േകരളീ�
യക്കു നിത്യസ്മരണീയനാണു്. 42 ഉണ്ണായിവാരിയരുെട
നളചരിതം ആട്ടക്കഥയ്ക്കു കാന്താരതാരകം (1088), (43)
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ േകരളഭാഷാശാകുന്തളത്തി�
നു വ്യാഖ്യ, (44) മയൂരസേന്ദശത്തിനു മർമ്മപ്രകാശം
(1070) എന്നീ വ്യാഖ്യാനങ്ങെള പ്രകൃതത്തിൽ പരിഗ�
ണിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അേദ്ദഹെത്ത, ഭാഷെയസ്സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം ഒരുശാസ്ത്രകാരെനന്ന നിലയിലാണു് േക�
രളീയർ െപാതുേവ അത്യധികമായി ആരാധിക്കുന്നതും
ആരാധിേക്കണ്ടതും. സാഹിത്യകൃതികൾ മിക്കവാറും വി�
വർത്തിതങ്ങളാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും
അവെയത്തെന്ന ആദ്യമായി വിമർശിക്കാം.

േമഘദൂതം
സംസ്കൃതത്തിെലന്നേപാെല ഭാഷയിൽ ആദ്യകാലങ്ങ�
ളിൽ കവനം െചയ്യുന്നതിൽ ഏ. ആർ. പരിചയിച്ചിരു�
ന്നില്ല. അക്കാലത്തു സംസ്കൃതത്തിൽ കവിയശസ്സു ലഭി�
ക്കുെമന്നുള്ള നിശ്ചയമുള്ളവരിൽ പത്തിനു് ഒൻപതുേപ�
രും ഭാഷാകവികളാകുവാൻ അവരുെട സമയം വ്യയം
െചയ്തിരുന്നിെല്ലന്നുള്ള വസ്തുത നാം വിസ്മരിക്കരുതു്. വി�
ജ്ഞാനചിന്താമണി, ബ്രഹ്മവിദ്യ മുതലായ പത്രികക�
െള നിരന്തരമായി ഗദ്യപദ്യങ്ങെളെക്കാണ്ടു് അലങ്കരിച്ചു്
അഖിലഭാരതപ്രശസ്തി േനടുവാൻ അതിനുമുൻപുതെന്ന
കഴിഞ്ഞിരുന്ന അേദ്ദഹം തെന്റ ആദ്യെത്ത ഭാഷാേശ്ലാ�
കമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു ഭരത്തൃഹരിയുെട ‘ആബദ്ധ�
കൃത്രിമസടാ’ എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ തർജ്ജമയായിരു�
ന്നു,

“കൃത്വാ കൃത്രിമേകസരം സടകളും സ്കന്ധത്തിൽ
ബന്ധിച്ചുടൻ

േജാഷം േവഷെമാരുക്കിെയാക്കെവ
ഹരിസ്ഥാനത്തിരുത്തീടുകിൽ

നിത്യം മത്തഗേജന്ദ്രമസ്തകതടം െപെട്ടന്നുെപാട്ടിക്കുമ-
പ്പാരീന്ദ്രൻ െചാരിയുംപടിക്കു ശുനകൻ സർജ്ജിക്കുേമാ

ഗർജ്ജനം?”

എന്നതാണു് ആ തർജ്ജമ. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം പരി�
ത്യക്തമായി എന്നല്ലാെത ആ േശ്ശാകത്തിൽ മെറ്റാരു
വിേശഷവും ഭാവുകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചി�
ല്ല. മലയാള മേനാരമയിൽ 1066-ാമാണ്ടാണു് അതിെന്റ
ആവിർഭാവം. അതുസംബന്ധിച്ചു് കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർ�
മ്മതമ്പുരാനു് എഴുതിയ ഒരു മറുപടിയിൽ

“ആഴം ദീർഗ്ഘത ദർഗ്ഘടങ്ങൾ പലതും കൂടുന്ന
ൈഗർവ്വാണമാ-

മാഴിക്കുള്ളിലിറങ്ങിേയറിെയാരുനാൾ നീന്തിത്തുടിച്ചീടിലും
ദൂരം ഗാധതമൂലേമാളമധികം േകാലുന്ന ഭാഷാസരഃ-
പൂരത്തിൽക്കുഴയുന്നു ഞാെനാരു കരം പ്രാസം

മുടക്കീടേവ.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ േകായിത്തമ്പുരാൻ തെന്റ തദ്വിഷ�
യകമായ അന്തർഗ്ഗതം െവളിെപ്പടുത്തി. “വാസന തി�
കവുള്ള ഭവാൻ പ്രാസമുേപക്ഷിച്ചെതെന്താരാവശ്യം?”
എന്നും മറ്റും നടുവത്തച്ഛൻ മുതൽേപർ പിെന്നയും േചാ�
ദിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ആയിടയ്ക്കുതെന്ന മേനാരമയിൽ
ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം ഭാഷാകവിതയിൽ അനുേപക്ഷ�
ണീയമെല്ലന്നു കൃത്യകൃത്തു് എന്ന വ്യാജനാമത്തിൽ ഒരു
േലഖകൻ വാദിച്ചുതുടങ്ങി. ആ മതം ശരിയെല്ലന്നു കൃത്യ�
വിത്തു് എന്ന േപരിൽ മെറ്റാരു േലഖകൻ അതിനു മറു�
പടി എഴുതി. “കവിതാവാസനയില്ലാത്തവർ കവിതയ്ക്കു്
ആരംഭിക്കരുതാത്തതുേപാെല പ്രാസം പ്രയാസംകൂ�
ടാെത പ്രേയാഗിക്കുന്നതിനു സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്തവർ
അതിനു പുറെപ്പടരുതാത്തതാകുന്നു” എന്നു വലിയ�
േകായിത്തമ്പുരാനും “പ്രാസെമന്നതുഭാഷാകവിതയു�
െട പദ്ധതിയിൽ ദുർഗ്ഗംേപാെല ഒരു പ്രതിബന്ധമായി�
ത്തീന്നിട്ടുെണ്ടന്നാണു് എെന്റയും അഭിപ്രായം” എന്നും
“ദ്വിഃപ്രാസം ഭാഷയ്ക്കു് അത്യാവശ്യമാെണന്നു് അഭിപ്രായ�
െപ്പടുന്നതു് െവളുത്ത ആളുകൾേക്ക സൗന്ദര്യമുള്ളു എന്നു
വാദിക്കുന്നതുേപാെലയാണു്” എന്നും ഏ. ആർ. രാജരാ�
ജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനും ആ വാദത്തിൽ അവരുെട
മതം േരഖെപ്പടുത്തി. അങ്ങെന 1066-ൽത്തെന്ന സ്പ�
ഷ്ടീഭവിച്ചതാണു് അമ്മാവനും മരുമകനും തമ്മിൽ ആ
വിഷയത്തിലുള്ള പ്രബലമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം.
ആ അങ്കുരം പതിനാറു വർഷം വർളന്നു വൃക്ഷരൂപം
ൈകെക്കാണ്ടതിനുേമലാണു് 1083-െല പുതിയ ദ്വിതീയാ�
ക്ഷരപ്രാസവാദം അതിെന്റ ഉച്ചേകാടിയിെലത്തിയതു്.
സ്വപക്ഷസാധനവ്യഗ്രനായി ഏ. ആർ. എഴുതിയ ഒന്നാ�
മെത്ത കാവ്യമായിരുന്നു േമഘദൂതം. അതിെന്റ മുഖവു�
രയിൽ വിവർത്തകൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നു. “ഇക്കാവ്യ�
ത്തിൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം െചയ്യാത്തതിന് എനിക്കു
സ്വഭാേവന അതിെന്റ േനേരയുള്ള ഉദാസീന ബുദ്ധി മാ�
ത്രമല്ല തർജ്ജമകളിൽ ഇെതാട്ടും ആവശ്യകമെല്ലന്നുള്ള
വിചാരവും കാരണമാകുന്നു.” പിെന്നയും ചിലെതല്ലാം
അതിെനക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ടു്. “ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാ�
സം മണിപ്രവാളത്തിനു് ഒരു ഭങ്ഗിയാെണന്നുള്ളതിൽ”
തനിക്കുേലശം വിവാദമിെല്ലന്നും എന്നാൽ താൻ സം�
സ്കൃതസുപ്തിങ് പ്രത്യയപ്രേയാഗം േമഘദൂതത്തിൽ നിേശ്ശ�
ഷം തിരസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് ആ ന്യായം ശുദ്ധമലയാ�
ളകാവ്യമായ അതിനു സംബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതെല്ലന്നും
ഒരു വിശദീകരണവും നല്കികാണുന്നു. ആ തിരസ്ക്കാരം
കൂടാെത അതിനു വളെര മുൻപുതെന്ന െവണ്മണിപ്ര�
സ്ഥാനക്കാർ ഭാഷയിൽ കവനംെചയ്തു വിജയം േനടി�
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു നമുക്കു് അറിവുള്ളതാണേല്ലാ.
വാസ്തവത്തിൽ ദ്വിഃപ്രാസരാഹിത്യമല്ല േമഘദൂതത്തിെന്റ
പ്രധാനൈവകല്യം. േദശ്യപദപ്രേയാഗബാഹുല്യമാണു്
അതിെല മുഖ്യദൂഷ്യം. മുഖത്തിനു മുകെറന്നും മറ്റുമുള്ള
പര്യായപദസ്വീകരണവും, മുക്കണ്ണന്റണിതിങ്കൾ, വർഷി�
ച്ചിഹ (വർഷിച്ചു ഇഹ) ഇത്യാദി കുസന്ധിപ്രാചുര്യവുമാ�
ണു് അതിെന്റ ആകർഷകതെയ പ്രതിബന്ധിക്കുന്നതു്.
ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്നതു കഴിയുന്നതും
ഭാഷാപദങ്ങളായിരിക്കണെമന്നും ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു
േദശ്യപദപ്രേയാഗവും ഒരു ഉപായമായി സ്വീകരിക്കാ�
െമന്നുമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്ഷം. ചില നല്ല
േശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്.

“ൈകത്തണ്ടിൽത്തടയാഞ്ഞു െപാൻവള െവടിേഞ്ഞറ്റം
വിേയാഗാർത്തിേയാ-

േടതാനും ദിവസങ്ങളമ്മലകളിൽ ചുറ്റിക്കഴിച്ചിട്ടവൻ
ആടിത്തിങ്കൾ പിറന്ന നാളിലരിേക പാർത്താൻ

െപരുമ്പാറയാൽ-
ക്കൂത്താടുെന്നാരു െകാമ്പേനാടു കിടയാം

പുത്തൻെകാടുങ്കാറ്റിെന.”

എന്നാൽ അത്തരത്തിൽെപ്പടാത്ത േശ്ലാകങ്ങളും ധാരാ�
ളമുെണ്ടന്നു പറയാെത നിർവ്വാഹമില്ല.

“േവടേപ്പടമൃഗാക്ഷിമാർകളികളും കെണ്ടാന്നിരുന്നിട്ടുടൻ
േശഷിക്കും മഴെപയ്തു തീത്തു. തരസാ ദൂരം കടന്നീടേവ
െവണ്ണീറിൻകുറി വൻകരീന്ദ്രമുതുകിൽത്തുെക്കപ്പരക്കുംവിധം
കാണാം കല്ലു കഴന്ന വിന്ധ്യകഴലിൽേക്കഴും നദീ

നർമ്മദാ”

എന്ന േശ്ലാകെത്ത പ്രത്യുദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കാവു�
ന്നതാണു്. ഭാഷാകവിതയിൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തി�
നു തൃതീയാക്ഷരപ്രാസേത്തയും മറ്റും കവിഞ്ഞ ഒരു ശ്ര�
വണസുഖം ഇെല്ലന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ചില രുചിേഭദമാത്ര�
നിഷ്ഠങ്ങളായ വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു് ആ പ്രാസത്തി�
െന്റ അനാവശ്യകതേയയും അതു ദീക്ഷിച്ചാൽ കവിക്കു
േനരിടാവുന്ന അപകടങ്ങേളയും പറ്റി അേദ്ദഹം ദീർഘ�
കാലം പ്രചാരണം നടത്തി. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസപക്ഷ�
പാതികെള

“പാദം നാലിലുെമാത്തുെവന്നു വരണം രണ്ടാമതാമക്ഷരം
വൃത്തം പൂർത്തിവരായ്കിേലാ വിടവടച്ചീടാം

നിരർേത്ഥാക്തിയാൽ
യത്നിേക്കണ്ട യതിയ്ക്കു സംസ്കൃതപദം കുത്തിെച്ചലുത്താം മുറ-
യ്ക്കർത്ഥം േചർന്നുവരും മുറയ്ക്കു തനിേയ േശ്ലാകം

ചമേച്ചയ്ക്കണം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ അവേഹളനംെചയ്തു. സൽക്കവിക�
ളുെട ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുയായിയായ െക. സി. േകശവപിള്ള

“അന്യൂനാനതിരിക്തമായ് വിലസണം
ശബ്ദങ്ങളർത്ഥങ്ങളും

പ്രാസാദ്യാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുവതിനായർത്ഥം
കളഞ്ഞീെടാലാ

േദാഷം നീക്കി വളച്ചുെകട്ടുകെളാഴിച്ചൗചിത്യേമാർ
േത്താതണം

സൽക്കാേവ്യാചിതമായ വസ്തു വിവിധം വ്യങ്ഗ്യം
വിളങ്ങുംവിധം”

എന്നു മെറ്റാരു േശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുകയും െച�
യ്തു. രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകത്തിെല ആശയെത്തപ്പറ്റി.
ആർക്കും വിപ്രതിപത്തിയുണ്ടാകുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. അതു്
ഒരു മർമ്മജ്ഞനായ സാഹിത്യകാരെന്റ ഉപേദശമായി
ഏതു കവിയും സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യും. പൂർവ്വസൂരികളു�
െട മതം തെന്നയാണ് അതു് സങ്ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
എന്നാൽ “പാദം നാലിലുെമാത്തുെവന്നു വരണം രണ്ടാ�
മതാമക്ഷരം” എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ കാണുന്നതുേപാെല�
യുള്ളതാേണാ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദികളുെട ആദർ�
ശം? കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, കുണ്ടൂർ തുടങ്ങിയ കവി�
പുങ്ഗവന്മാരുെട കവിത ആ അധിേക്ഷപെത്ത ഒരു
പ്രകാരത്തിലും അർഹിക്കുന്നില്ലേല്ലാ. ദ്വിഃപ്രാസം ദീക്ഷി�
ച്ചതുെകാണ്ടു് ഉത്തമകവികൾക്കു് യാെതാരു ക്ഷതിയും
വരുവാനില്ല; അതു പരിവർജ്ജിച്ചതു െകാണ്ടുമാത്രം മറ്റു�
ള്ളവക്കു് ഒരു െമച്ചവും സിദ്ധിക്കുവാനുമില്ല. അതാണു
സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുതത്വം.

ഭാഷാകുമാരസംഭവം
ഭാഷാകുമാരസംഭവത്തിൽ “രതിവിലാപം” എന്ന ചതുർ�
ത്ഥസർഗ്ഗം വിട്ടു് ആദ്യെത്ത എട്ടുസർഗ്ഗങ്ങളിൽ ബാക്കി�
യുള്ള ഏഴും തർജ്ജമെചയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനുേമലുള്ള
ഭാഗം കാളിദാസകൃതമല്ല. രതിവിലാപം അമങ്ഗലസൂ�
ചകമാെണന്നുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ
ഉൾെപ്പടുത്താറുമില്ല. അതുെകാണ്ടാണു് മുൻനിേദ്ദശിച്ച
ഏഴു സർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രം വിവർത്തനം െചയ്യാൻ ഇടവ�
ന്നതു്. 1069 ഇടവം 3-ാം൹ ആരംഭിച്ച ആ വ്യവസായം
1070 ഇടവം 26-ാം൹ പരിസമാപ്തിെയ പ്രാപിച്ചു. േമഘ�
ദൂതത്തിെല രചനാൈവകല്യങ്ങൾ പലതും അതിലും
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു കവിക്കുതെന്ന അതിെന്റ അഞ്ചാം
പതിപ്പു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1091-ാമാണ്ടിനുമുൻപു േബാധ്യ�
മായി എന്നു് ആ പതിപ്പിനു് എഴുതിയ മുഖവുരയിൽനിന്നു
െവളിെപ്പടുന്നു. ഒന്നാമെത്ത പതിപ്പിൽ

“ഉണ്ടങ്ങു േദവകലയാണ്ട വടക്കുദിക്കിൽ-
െച്ചാല്ലാർന്നു മാമല ഹിമാലയനാമേധയൻ
ഈരാഴികൾക്കു നടുേവ നിലെകാൾകയാലീ-
യൂഴിക്കരയ്ക്കളവുേകാലു പതിച്ചേപാെല”

എന്നിരുന്ന പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിെല പ്രഥമേശ്ലാകം പിന്നീ�
ടു്

“ഉണ്ടുത്തരാശയതിലെങ്ങാരു േദവതാംശ-
മാണ്ടുള്ള മാമല ഹിമാലയനാമേധയൻ
ആഴിക്കു രണ്ടിനുമിടയ്ക്കിഹ നില്ക്കയാലീ-
യൂഴിക്കരയ്ക്കളവുേകാലു പതിച്ച േപാെല”

എന്നു മാറ്റി. അതിലും ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളുള്ളതാ�
യി ഒടുവിൽ വിശ്വാസം വന്നു. കവി പറയുകയാണു്:
“ഇതിൽ ‘ഉണ്ടു്’ എന്നുള്ള ആരംഭം അർത്ഥത്തിനു പു�
ഷ്ടി െകാടുക്കുെമങ്കിലും ആ രൂപം ദുർബ്ബലമായ ഒര, ക്രി�
യാപദമാകയാൽ കർണ്ണസുഖം മതിയാകുന്നില്ല. ‘ഉത്ത�
രാശയിൽ ഉണ്ടു്’ എന്നു വിഭക്തി പിരിച്ചതുെകാണ്ടുള്ള
ൈശഥില്യപ്രതീതി സുസഹമാെണങ്കിലും ‘ആണ്ടു്’ എന്ന�
തു ദൂരപ്രതീതി വരുത്തുവാനാെണന്നു സമാധാനെപ്പടാ�
െമങ്കിലും ‘ഉത്തരാശ’ എന്ന സമാസത്തിനു വിവക്ഷി�
താർത്ഥപ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ‘ആണ്ടുള്ള’ എന്നതു
‘ആണ്ടിട്ടുള്ള’ എന്നാക്കിയാേല ൈവയാകരണൻ തൃ�
പ്തിെപ്പടുകയുള്ളു. ‘ഇഹ’ ഒരുവക നിരർത്ഥകപദമാ�
ണു്. ‘പതിച്ചേപാെല’ ‘പതിച്ചതുേപാെല’ എന്നായാൽ
അധികം നന്നു്. ഈ മാതിരിയിലാണു് അസ്വാരസ്യ�
ങ്ങൾ േതാന്നുക.” പന്ത്രണ്ടാം േശ്ലാകത്തിൽ ‘കാക്കു�
ന്നിവൻ’ (കാക്കുന്നു ഇവൻ എന്നതു) കുസന്ധികളുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഗണിേക്കണ്ടതാെണന്നും സമ്മതിക്കുന്നു.
പ്രഥമേശ്ലാകം ആ പതിപ്പിൽ ഇങ്ങെന വീണ്ടും േഭദെപ്പ�
ടുത്തി.

“േദവാനുഭാവധരനുത്തരദിക്കിലുണ്ടു
േമവുന്നു മാമല ഹിമാലയനാമേധയൻ
ആഴിക്കു രണ്ടിനുമിടയ്ക്കു കിടക്കയാലീ-
യൂഴിക്കരയ്ക്കളവുചങ്ങലെയന്നേപാെല.”

കുമാരസംഭവം വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഭാഷാകാവ്യമാണു്.
‘അതു്’ തുടങ്ങിയ ചില നിരർത്ഥകപദങ്ങളും ‘ശിരസ്സീ�
ന്നു’ മുതലായ ചില സങ്കുചിതപദപ്രത്യയാങ്ഗഭങ്ഗങ്ങ�
ളും ‘മുതക്കിടി’ ഇത്യാദി േദശ്യപദങ്ങളും ‘പിന്നാർക്കുമാ�
കാത്ത പ്രവൃത്തി’ എന്ന ഹതവൃത്തപ്രേയാഗവും േവെറ�
യും പല അഭങ്ഗികളും വർജ്ജിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും ചില അം�
ശങ്ങളിൽ അത്ര ഗുേണാത്തരമായ ഒരു വിവർത്തിത�
കാവ്യം ഭാഷയിൽ േവെറയുേണ്ടാ എന്നു സഹൃദയന്മാർ
സംശയിച്ചുേപാകും. താെഴേച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ പരി�
േശാധിക്കുക.

“ഫണാമണികൾ മിന്നിച്ചിട്ടവെനക്കാത്തു രാത്രിയിൽ
വാടാവിളക്കായ് വാഴുന്നു വാസുകിപ്രമുേഖാരഗർ.

കല്പവൃക്ഷങ്ങളർപ്പിക്കുമനർഗ്ഘാഭരണങ്ങളാൽ
പ്രഭവിൻ പ്രീതി േനടുന്നു കാര്യസിദ്ധിക്കു ശക്രനും.

ഇെച്ചാന്നെതാെക്കെച്ചയ്തിട്ടും േദ്രാഹിക്കുന്നു മഹാസുരൻ
ഇണക്കം ദുഷ്ടരിൽപ്പറ്റാ പിണക്കംതാൻ ഫലെപ്പടും.

േദവസ്ത്രീകൾ കനിെഞ്ഞേന്യ തളിർ നുള്ളാത്ത ശാഖികൾ
െവേട്ടറ്റു വീഴ്വതിൻ സ്വാദിന്നറിഞ്ഞൂ നന്ദനത്തിലും.

(ദ്വിതീയസർഗ്ഗം)

“വിൺഗങ്ഗയിൽെച്ചന്നു പറിച്ചുണക്കി-
േക്കാർേത്താരു തണ്ടാർമണിമാലയേപ്പാൾ
ഓമൽക്കരത്തിങ്കെലടുത്തു ഗൗരി
തപസ്വിയാം േദവനു കാഴ്ചവച്ചാൾ.

ഗിരീശനും ഭക്തജനപ്രിയത്താ-
െലാരുങ്ങി സൽക്കാരമേതറ്റുെകാൾവാൻ
െകേല്പാടു മുപ്പാരുമയക്കിെയന്ന
നൽബ്ബാണമാദ്ദർപ്പകനും െതാടുത്താൻ.

ചേന്ദ്രാദയം പാർെത്തഴുമാഴിേപാെല-
യേന്നരെമാന്നുള്ളമലിഞ്ഞു േദവൻ
പാരിച്ച ബിംബാധരകാന്തി േകാലു.
മുമാമുഖം കണ്ണുകളാൽ നുകർന്നാൻ.”

(തൃതീയസർഗ്ഗം)

മലയവിലാസം
മലയവിലാസത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപത്തി�
രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മലയപർവ്വത�
ത്തിെന്റ വർണ്ണനമാണു് വിഷയം. ഇതു കവി എെന്നഴു�
തി എന്നു നിശ്ചയമില്ല. അതിെല ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഭാ�
ഷാഭൂഷണത്തിൽ ഉദാഹരിച്ചു കാണുന്നതിനാൽ 1077-
ാമാണ്ടിനു മുൻപാെണന്നു മാത്രം പറയാം. ഏ. ആറി�
െന്റ സംസ്കൃതകവിതയിെല കല്പനാസുഭഗമായ കാവ്യരീ�
തിയാണു മലയവിലാസത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതു്.

“ജേലശ്വരൻതന്നുെട രാജധാനിയിൽ.
ബ്ബലത്തിനായ്ത്തീർെത്താരു േകാട്ടതാനിേതാ
അതിങ്കലിസ്സന്ധ്യയുമർക്കമൂർത്തിയാൽ-
പ്പതിച്ചിടുേന്നാ പുതുതാഴികക്കുടം?

നിനച്ചിടുേമ്പാൾ നിജനാട്ടിെലെപ്പാഴും
െപാഴിച്ചിേടണം ജലെമെന്നാരാശയാൽ
കരുത്തനാം ഭാർഗ്ഗവനന്നു േശഖരി-
െച്ചടുത്തു സൂക്ഷിെച്ചാരു േമഘമാലേയാ?”

പ്രസാദമാല
ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി
മേഹാത്സവം 1093-ാമാണ്ടു് കന്നി മാസത്തിൽ സമാഗ�
തമായേപ്പാൾ േകരളത്തിെല പല കവികളും തത്സംബ�
ന്ധമായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി അവിടേത്തക്കു് ഉപായനീ�
കരിച്ചു. െപ്രാഫസർ േകായിത്തമ്പുരാൻ ആ അവസര�
ത്തിൽ രചിച്ച ഒരു േദവതാേസ്താത്രരൂപമായ കാവ്യമാ�
ണു് പ്രസാദമാല. അതിെല സമർപ്പണ േശ്ലാകങ്ങളിൽ
ഒന്നാണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്.

“ഓേരാ േദവതമാെരയും മഹിതമാമൃേഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ
െതാ-

ട്ടാരാഞ്ഞുൽക്കടഭക്തിേയാടരുളിേനൻ
സൽപ്പദ്യപുഷ്പാഞ്ജലി;

ആരാധിച്ചു സുമങ്ങൾെകാണ്ടു സരവും ഗുലുങ്ങളും
തീർത്തിതാ

ഹാരംേപാെല ചമച്ച മാലിക സമർപ്പിക്കുന്നു തൃക്കയ്യിൽ
ഞാൻ.”

പ്രസ്തുതമാലയിൽ ൈവദികഗുച്ഛുകം, പൗരാണികഗുച്ചു�
കം, ആചാര്യപ്രാത്ഥന എന്നു മൂന്നു ഗുച്ഛുകങ്ങളും അവ�
യിൽ ആദ്യെത്ത ഗുച്ഛകത്തിൽ പൃഥ്വീസ്ഥാനേദവതാ�
പ്രാർത്ഥന, അന്തരീക്ഷ സ്ഥാനേദവതാപ്രാർത്ഥന,
ദ്യുസ്ഥാനേദവതാപ്രാർത്ഥന എന്നു മൂന്നു സരങ്ങളും
രണ്ടാമേത്തതിൽ സ്വസ്ഥാനേദവതാപ്രാർത്ഥന, േജ്യാ�
തിർമ്മയേദവതാപ്രാർത്ഥന, അവതാരേദവതാപ്രാർ�
ത്ഥന എന്നു മൂന്നു സരാന്തരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഒടുവിലെത്ത ഗുച്ഛകത്തിൽ അൈവദികമതസ്ഥാപക�
ന്മാരായ ബുദ്ധൻ, ജിനൻ, ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് എന്നിവരുെട
അനുഗ്രഹത്തിനും കവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടു്. അനുസ്യൂ�
തമായ ഒരു കഥാവസ്തവിെന്റ അഭാവം കവിത്വപ്രദർ�
ശനത്തിനു ബാധകമാകയാൽ അതിേലക്കു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു ൈശലി
െവളിെപ്പടുത്താം.

“ഇരുളാം കൂപത്തിൽക്കുഴയും േലാകെര-
ക്കരജാലം നീട്ടിക്കരേകറ്റി

വിതതവിശ്വത്തിൻ വിവിധൈവചിത്ര്യം
പുതുതാക്കിക്കാട്ടി പ്രിയേമകാൻ

കുതുകക്കാതലാം കതിർ േകാലും േകാല-
െമതിെര കാണിക്കും രവിെയത്താൻ

നിലയും കാലവും ക്രിയയുും േനാക്കീട്ടു
പലതാക്കിെച്ചാന്നാർ പഴമക്കാർ

അതിേലാേരാ േപരും െപരുതാം മംഗളം
ക്ഷിതിപേന്നകണം സദൃശംേപാൽ.”

(വിഷ്ണു-ദ്യുസ്ഥാനേദവതു)

“തൃക്ഷാത്മജാതനമൃതാഹൃതിെചയ്ത വീരൻ
പക്ഷാനിേലാച്ചരിതപാവനസാമഗാനൻ
പക്ഷീശ്വരൻ ഗരുഡനിക്ഷിതിരക്ഷിതാവി-
ന്നക്ഷീണേമകുക പരാക്രമപൗരുഷങ്ങൾ.”

(ഗരുഡൻ-സ്വസ്ഥാനേദവത)
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മലയാളശാകുന്തളം
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ േകരളീയഭാഷാശാകുന്തളം
തർജ്ജമയിൽ സംസ്കൃതപദപ്രേയാഗം വളെര അധിക�
മായിേപ്പായി എന്ന കാരണത്താൽ രാജരാജവർമ്മ�
േകായിത്തമ്പുരാൻ കുേറയധികം േഭദങ്ങൾ വരുത്തി
വീണ്ടും അേതേപരിൽത്തെന്ന അവിടുേത്തെക്കാണ്ടു പ്ര�
സിദ്ധീകരിപ്പിച്ചു. മരുമകെന്റ പാാഠേഭദങ്ങൾ മുഴുവൻ
മാതുലൻ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇരുകൂട്ടർക്കും അതു സമുചിത�
മായി േതാന്നാത്തതിനാൽ മാതുലൻ അതുതെന്ന വീ�
ണ്ടും അല്പം പരിഷ്കരിച്ചു മണിപ്രവാളശാകുന്തളം എന്ന
േപരിൽ 1087-ലും മരുമകൻ പുത്തനായി ഒരു തർജ്ജമ
എഴുതിയുണ്ടാക്കി മലയാളശാകുന്തളം എന്ന േപരിൽ
1088-ലും പ്രചരിപ്പിച്ചു. ദാക്ഷിണാത്യപാഠമായിരുന്നു
വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ പ്രാേയണ അംഗീകരിച്ചിരു�
ന്നതു്. എങ്കിലും ഔത്തരാഹപാഠത്തിെന്റ കലർപ്പുകൂടി
അതിൽ അങ്ങിങ്ങു കാണാവുന്നതാണു്. അഭിരാമനാൽ
ദർശിതമായ ശുദ്ധദാക്ഷിണാത്യപാഠെത്ത ആസ്പദമാ�
ക്കിയാണു് രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ പരിഭാ�
ഷയുെട ഗതി. കാളിദാസെന്റ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം
അഭിരാമെന്റ മർമ്മസ്പൃക്കായ വ്യാഖ്യാനേത്താടുകൂടി ഏ.
ആർ. തെന്ന 1088-ൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ
മുന്നു തർജ്ജമകളേടയും പ്രസാധകൻ തിരുവനന്തപു�
രത്തു ബി. വി. ബുക്കുഡിേപ്പാ ഉടമസ്ഥൻ കുളക്കുന്നത്തു്
എസ് . രാമൻേമേനാനായിരുന്നു. തെന്റ പുതിയ പരിഭാ�
ഷയുെട പ്രേയാജനം മരുമകൻ സമർപ്പിച്ച സമർപ്പണ�
േശ്ലാകത്തിൽ നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടണ്ടു്.

“മേണർമ്മഹാർഘസ്യ ഗുണാനഭിൈജ്ഞഃ
പ്രവാളഭൂയിഷ്ഠപദപ്രേയാഗം
ഗ്രന്ഥസ്യ തസ്യാഭിനവം വിവർത്ത-
മഭ്യർത്ഥിേതാഽഹം യദജല്പേമവം.”

അതിെന വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ
“വ്യാഖ്യാനേഭദാദപി പാഠേഭദാ-
ദേനകേഭദം യദി മൂലേമവ
പ്രസ്ഥാനേഭദാദ്രുചിേഭദതശ്ച
േഭദാവകാശസ്സുതരാം വിവർേത്ത.

അേതാ നവീേന പരിവർത്തേനസ്മിൻ
കൃതശ്ശ്രേമാ ൈനവ പിനഷ്ടി പിഷ്ടം
ശാകുന്തളാർത്ഥാമൃതപാനപാത്ര-
േമകം നവം ൈകരളി! േതദ്യ ലബ്ധം”

എന്നും മറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടു ശിഷ്യെന സേന്താ�
ഷിപ്പിച്ചു സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു. മൂന്നാമേത്തയും നാലാ�
മേത്തയും പരിഭാഷകളുെട സമഗ്രതാരതമ്യവിേവചനം
പ്രകൃതത്തിൽ അസംഗതമാണു്. രണ്ടിൽനിന്നും ആദ്യ�
െത്ത രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം.

“ധാതാവാദൗ ചമേച്ചാരുദകമഥ ഹവിർവ്വാഹിയാം
വീതിേഹാത്രൻ

േഹാതാതാനും ദിേനശൻ നിശയുെട പതിയും നാദലക്ഷ്യം
നഭസ്സും

ഭൂതാളിക്കാെകേയകപ്രകൃതി പൃഥിവിയും പ്രാണദൻ
മാരുതൻതാ-

േനതാവദ്വ്യക്തമൂർത്ത്യഷ്ടകനുലകുടേയാൻ
നിങ്ങെളക്കാത്തിടേട്ട.”

(മണിപ്രവാളശാകുന്തളം)

“ആദ്യെത്തസ്സൃഷ്ഠി, േഹാതാ, വഥ വിധിഹുതമായുള്ള ഹവ്യം
വഹിേപ്പാ-

നാ ദ്വന്ദം കാലമാനാസ്പദമുലകു നിറേഞ്ഞാരു
ശബ്ദാശ്രയംതാൻ

വിെത്തല്ലാത്തിന്നുേമകപ്രകൃതി ചരജഗൽപ്രാണനാം
തത്ത്വെമന്നീ

പ്രത്യക്ഷം മൂർത്തിെയട്ടാർെന്നാരു ജഗദധിപൻ
നിങ്ങെളക്കാത്തുെകാൾവൂ.” (മലയാളശാകുന്തളം)

“വിജ്ഞന്മാരഭിനന്ദിേച്ച വിജ്ഞാനം സാധുവായ് വരൂ
നല്ല ശിക്ഷ കഴിേച്ചാർക്കുമില്ല വിശ്വാസമാത്മനി.”

(മണിപ്രവാളശാകുന്തളം)

“വിദ്യ ശരിെയന്നുറയ്ക്കാൻ വിദ്വൽപ്രീതിക്കു പാത്രമായ്
വരണം;

നന്നായ് പ്പഠിച്ചവന്നും തന്നിൽ വരുന്നില്ല നല്ല വിശ്വാസം.”
(മലയാളശാകന്തളം)
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ഓേരാ െകാല്ലം ഓേരാ നാടകം, ഭാഷയിൽ വിവർത്ത�
നം െചയ്യുകയും അതു യഥാെസൗകര്യം അഭിനയിപ്പിക്കു�
കയും െചയ്യുക എെന്നാരു ക്രിയാപരിപാടി േകായിത്ത�
മ്പുരാൻ ഒടുവിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു. ആ പരിപാടിയനുസരിച്ചു
മാളവികാഗ്നിമിത്രം 1091-ലും അതിൽപ്പിന്നീട് ചാരുദ�
ത്തനും ഒടുവിൽ സ്വപ്നവാസവദത്തം 1092-ലും പരിഭാഷ�
െപ്പടത്തി. മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിെന്റ അവതാരികയിൽ
കവി ഇങ്ങെന പറയുന്നു: “കാടും പടലും െവട്ടിക്കളഞ്ഞു്
ഒറ്റയടിപ്പാതെയങ്കിലും െതളിക്കാെത ഉള്ളിൽ പ്രേവ�
ശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വ്യാകരണകാന്താരത്തിൽ ചാ�
ടിക്കടന്നു േക്ലശിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന എെന്റ ഹൃദയത്തിനു
ൈസ്വരസഞ്ചാരേയാഗ്യമായ നാടകപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ
െചന്നുേകറി അല്പേനരെമങ്കിലും ഒരു വിശ്രമസുഖം അനു�
ഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കൗതുകം തടുത്താൽ നില്ക്കാത്തവി�
ധം അതിക്രമിച്ചു; ആ െകൗതുകത്തിെന്റ ഫലമാണു് ഈ
തർജ്ജമ.”

ചാരുദത്തെന്റ ആമുഖത്തിൽ “ഉത്ഭവപ്രകാരം ചാരുദ�
ത്തൻ മാളവികയുെട അനുജനും കലാവിലാസനാടക�
സംഘക്കാരുെട വക നാടകാവലിയിൽ മൂന്നാമെത്ത പു�
സ്തകവുമാകുന്നു” എന്നു പറയുന്നു. ഭാസനാടകത്തിെന്റ
അനുപദഭാഷാനുവാദമല്ല ചാരുദത്തൻ. “ഭാസനാടക�
െത്ത ഏതുവിധത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ചനംെകാണ്ടു ശൂദ്രകൻ
വൃഥാസ്ഥൂലമാക്കിത്തീർത്തുേവാ ആ വിധം ശുദ്രകെന്റ
ബാക്കിയുള്ള ആറങ്കങ്ങെള തക്ഷണംെകാണ്ടു കൃശീക�
രിക്കുകയാണു ഞാൻ െചയ്തതു്” എന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്ന.
അതു് ആ നാടകം അഭിനേയാചിതമാകുന്നതിനുേവണ്ടി
െചയ്ത വ്യതിയാനമാണു്. ചാരുദത്തനിെല പല ഭാഗങ്ങ�
ളും ഒരു സ്വതന്ത്രകൃതിേപാെലയായിട്ടുണ്ട് . സംസ്ഥാന�
കൻ പ്രാകൃത സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നാേടാടിബ്ഭാഷയി�
ലാണു് സംസാരിക്കുന്നതു്. േമളെക്കാഴുപ്പിനു ചില ഗാന�
ങ്ങളും ഇടകലർത്തീട്ടുണ്ട് . മാളവികാഗ്നിമിത്രവും ചാരുദ�
ത്തനും ഉത്തമേകാടിയിൽ പരിലസിക്കുന്ന രണ്ടു നാടക�
ങ്ങളാണ് . സ്വപ്നവാസവദത്തം അവയ്ക്കു് അടുത്തപടിയി�
േല നില്ക്കുന്നുള്ളു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“സരേസാജ്ജ്വലരാഗേമാമലാളിൻ
ചരണാബ്ജത്തിൽ വരച്ച േരഖ േനാക്കൂ
ഹരവീക്ഷണേമറ്റു നീറിനില്ക്കും
സ്മരവൃക്ഷത്തിൽ മുളച്ച നാമ്പുേപാെല.”

(മാളവികാഗ്നിമിത്രം)

“സരസപല്ലവേകാമളമായ നിൻ
ചരണതാരിണ ചഞ്ചലേലാചേന!
പരുപരുത്ത മരത്തിലണയ്ക്കയാൽ-
പ്പറക െചെറ്റാരു േവദന പറ്റിേയാ?”

(മാളവികാഗ്നിമിത്രം)

“സംസത്തിൽ സ്വാവമാേനാദ്യതനൃപഭടേരാടാത്തേരാഷൻ
സ്വവീര്യം

ശംസിക്കും സാധുപൗരപ്പരിഷയിലലിവാർന്നുന്മിഷന്മന്ദഹാസൻ
അംസത്തിൽച്ചന്ദ്രേലഖാവിമലകുവലയാ

പീഡദന്തങ്ങേളന്തി-
ക്കംസധ്വംസത്തിേനാങ്ങും മുരരിപു ഭഗവാൻ

നിങ്ങെളക്കാത്തുെകാൾക.” (ചാരുദത്തൻ)

“ദാരിദ്യത്തിലണഞ്ഞവെന്റ വചനം ൈകെക്കാണ്ടിടാ
ബന്ധുവും

പാരം ശീലശശിക്കു മങ്ങലുളവാമന്തസ്സേഹാ! ഹാസ്യമാം
െകല്പില്ലാെത കുഴങ്ങിയുറ്റവെരാതുങ്ങീടും വിപേത്തെറയാ-
േമല്പിക്കും പഴിയിങ്ങവെന്റ തലയിൽക്കുററം

പരൻെചയ്കിലും.”
(ചാരുദത്തൻ)

“ഭിന്നിപ്പിച്ചു രിപുക്കെള; പ്രജകളിൽ ത്വത്ഭക്തിയാശ്വാസവും
കുന്നിപ്പിച്ചു; ഭവാന്നു പാർഷ്ണിബലവും സജ്ജിച്ചു യാത്രക്കു

ഞാൻ;
സന്നദ്ധം രിപുനിഗ്രഹത്തിനുചിതം സംഭാരേമാേരാന്നുേമ;
ൈസന്യം ഗംഗ കടന്നുതീർന്നു; വഴിേയ നിൻൈകക്കലാം

രാജ്യവും.”
(സ്വപ്നവാസവദത്തം)

ഈ നാടകങ്ങൾ രചിച്ച കാലത്തു േകായിത്തമ്പുരാെന്റ
ഭാഷാകവിത വളെര വളെര ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
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േകരളപാണിനീയം പഴയപതിപ്പ്
ഭാഷയ്ക്കു സർവ്വസമ്മതവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ ഒരു വ്യാ�
കരണം നിർമ്മിക്കണെമന്നുള്ള ആഗ്രഹം േകായിത്ത�
മ്പുരാനു് 1058-ൽ സർക്കാർ ൈഹസ്ക്കൂളിൽ അധ്യയനം
ആരംഭിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന അങ്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ
ആഗ്രഹം സഫലമാക്കുന്നതിന്നുേവണ്ടി അന്നു നിലവി�
ലിരുന്ന (1) ഗുണ്ഡർട്ടിെന്റ വ്യാകരണം, (2) ഗാർത്തുെവ�
യിറ്റിെന്റ വ്യാകരണം േചാേദ്യാത്തരം, (3) പീറ്ററിെന്റ
വ്യാകരണം, (4) ഗീവറുഗീസ് മാത്തെന്റ വ്യാകരണം, (5)
േകാവുണ്ണിെനടുങ്ങാടിയുെട േകരളകൗമുദി, (6) പാച്ചുമൂ�
ത്തതിന്റ വ്യാകരണം, എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു
പഠിച്ചതിനുപുറേമ തമിഴുവ്യാകരണത്തിലും െതലുങ്കുവ്യാ�
കരണത്തിലും കൂടി അത്യാവശ്യത്തിനുേവണ്ട അറിവു
സമ്പാദിച്ചു. സൗകര്യം കിട്ടിയേപ്പാൾ നവീനരീതിയിൽ
ഒരു മലയാളവ്യാകരണം എഴുതിത്തുടങ്ങി. മറ്റു േജാലി�
കൾക്കിടയിൽ നാലിലധികം സംവത്സരം വിനിേയാ�
ഗിച്ചു് അതു പൂർത്തിയാക്കി; 1071-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
തെന്റ വ്യാകരണഗുരുവായ വലിയേകായിത്തമ്പുരാന്നാ�
ണ് ആ ഗ്രന്ഥം സമർപ്പിച്ചതു്.

“സാലാതുരീയമുനിമന്ദരമഥ്യമാനഃ
കാത്യായനാമരസരിജ്ഝരപൂര്യമാണഃ
ശ്രീമൽപതഞ്ജലിഘേടാ്ഭവചൂഷ്യമാണ-
ശ്ശബ്ദാനുശാസനമഹാജലധിശ്ചകാസ്തി.
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തൈസ്യതസ്യ സമന്തേതാപി
ഹരിതാംകൂലങ്കഷസ്യാംബുേധഃ

കേല്ലാേലഷു കുതൂഹലാകുലതയാ നിഷ്ണാതവദ് ഭിശ്ചിരം
ശ്രീമദ്ഭിർഭഗിനീസുതപ്രണയിഭിർവ്വീചീഷു സഞ്ചാരിതഃ
േസായം കിഞ്ചിദുപാഹരാമി ഭവതാം

സംയാത്രയാത്രാർജ്ജിതം.
യദ്വാലം കഥിൈതരേഹാ നു ഖലു േഭാഃ സുൂത്രാണി

സംസീവ്യതാ
രീതിം േകരളൈവഖരീയസമുദാചാേരാചിതാം ഗൃഹ്ണതാ
ശബ്ദാനാമനുശിഷ്ടിരാപദശിഖം സംവണ്ണിേതയം മയാ
ബദ്ധാ േകരളവർമ്മൈണവ

ഗുരുേണത്യാനീയതാമാദരാൽ.”

ഇവ ആ സമർപ്പണേശ്ലാകങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽെപ്പടുന്നു.
സൂത്ര–വൃത്തി–ഭാഷ്യാത്മകമായി ആഭ്യൂഹികപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ രചിച്ചിട്ടള്ള ഒരു വ്യാകരണഗ്രന്ഥമാണു് േകര�
ളപാണിനീയം. സൂത്രങ്ങൾ പാണിനിയുേടതുേപാെല
അത്യന്തം ഹ്രസ്വങ്ങളാണു് . വൃത്തിയുെട സാഹായ്യം
െകാണ്ടു േവണം അവയുെട അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ.
“ഇപ്പുസ്തകത്തിൽ ശരീരഭൂതമായതു വൃത്തി എന്ന ഭാഗ�
മാകുന്നു. അതിെല വാചകങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതും സാ�
രള ്യം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് . സൂത്രം എന്നതു തുടെര�
ത്തുടെര ഓമ്മിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ഒരു നൂെലേന്നയുള്ള.
ഭാഷ്യം പ്രാേയണ അധ്യാപകന്മാരുെട ദൃഷ്ടിക്കുമാത്രമാ�
യി ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടതാണു്” എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഓേരാ.
ഭാഗത്തിേന്റയും ഉപേയാഗം വിശദീകരിക്കുന്നു. വ്യാകര�
ണത്തിെന്റ വിഷയെത്ത ശിക്ഷ, പരിനിഷ്ഠ, ആകാംക്ഷ,
നിരുക്തി എന്നു നാലു വകുപ്പുകളിലായി പിരിച്ചു് ഓേരാ�
ന്നിനു് ഓേരാ കാണ്ഡം വീതം വിനിേയാഗിക്കുക, പൂർ�
വ്വൈവയാകരണന്മാർ അങ്ഗീകരിച്ചിരുന്ന ഛന്ദസ്സ് ,
അലങ്കാരം ഈ വിഷയങ്ങെള വ്യാകരണബാഹ്യങ്ങ�
ളാകയാൽ വിട്ടുകളയുക, സംസ്കൃതവ്യാകരണവും ഭാഷാ�
വ്യാകരണവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാതിരിക്കുക, നാമം,
കൃതി, േഭദകം, നിപാതം, അവ്യയം എന്നിങ്ങെന ശബ്ദ�
ങ്ങെള അഞ്ചു വിഭാഗങ്ങളായി േവർതിരിക്കുക, ഗതി�
കൾ, അനുപ്രേയാഗങ്ങൾ, വിഭക്ത്യാഭാസങ്ങൾ ഇത്ത�
രത്തിൽ ചില ശബ്ദസമുഹങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു വ്യവസ്ഥാ�
പനം െചയ്യുക എന്നിങ്ങെന ആശാസ്യങ്ങളായ പല
പരിഷ്കാരങ്ങളും വരുത്തി ഭാഷാവ്യാകരണത്തിെന്റ സമ�
ഞ്ജസവും സസമ്പൂണ്ണവുമായ സ്വരൂപം ഇദംപ്രഥമമായി
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടള്ള പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം
വാക്കുകെളെക്കാണ്ടു പരിേച്ഛദിക്കാവുന്നതല്ല. ആ സൂ�
േര്യാദയത്തിൽ അതിനുമുൻപുള്ള വ്യാകരണതാരങ്ങൾ
എല്ലാം അസ്തപ്രഭങ്ങളായതിൽ ആശ്ചര്യമില്ലേല്ലാ. ആ
പുസ്തകത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനു േമലാണു േകരളീയ�
ർ ആ മഹാപുരുഷെന “േകരളപാണിനി” എന്ന ബിരു�
ദനാമം നല്കി അഭിവാദനം െചയ്തുതുടങ്ങിയതു്. അതിെന�
ത്തുടർന്നു ബാലവിദ്യാർത്ഥികളുെട ആവശ്യത്തിനായി
അതിെല സിദ്ധാന്തങ്ങെളത്തെന്ന അടിസ്ഥാനെപ്പടു�
ത്തി (1) പ്രാഥമികവ്യാകരണം, (2) മധ്യമവ്യാകരണം,
(3) ശബ്ദേശാധിനി എന്നിങ്ങെന ഉത്തേരാത്തരം വി�
വൃതങ്ങളായ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങൾകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
േകരളപാണിനീയെത്തപ്പറ്റി തനിക്കു േതാന്നിയ ചില
അഭിപ്രായേഭദങ്ങൾ മെറ്റാരു ൈവയാകരണനായ
എം. േശഷഗിരിപ്രഭു ഭാഷാേപാഷിണീ മാസികയിൽ
തുടർച്ചയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടാെയങ്കിലും 1079-ൽ
തലേശ്ശരിയിൽവച്ചു നടന്ന ഭാഷാേപാഷിണിസഭയുെട
സേമ്മളനത്തിൽ “േകരളപാണിനീയം ഇേപ്പാൾ സ്ക്കൂളു�
കളിൽ ഉപേയാഗിച്ചുവരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽവച്ചു പല
സങ് ഗതികളിലും നല്ലതായിരിക്കുന്നു. ഭാഷാശാസ്ത്രം
ആധാരമാക്കി മലയാള ഭാഷയുെട സ്വരൂപേത്തയും
ഘടനേയയും േഗാത്രേത്തയും നിശ്ചയിച്ചു ഭാഷാശാസ്ത്രം
കാട്ടിെക്കാടുക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ വ്യാകരണവിഷയങ്ങ�
െള ഉപപാദിച്ചു്, ൈനയായികരീതിയിൽ സംജ്ഞകെള
നിർവ്വചിച്ചു് അഭിപ്രായേഭദങ്ങളുള്ള ദിക്കുകളിൽ സിദ്ധാ�
ന്തെത്ത കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയവ്യാകര�
ണം േകരളപാണിനീയം മാത്രേമയുള്ളു. പാണിനി, പത�
ഞ്ജലി മുതലായ സംസ്കൃതൈവയാകരണന്മാരുെട രീതി�
േയയും സൂക്ഷ്മമായ വ്യാകരണതത്ത്വങ്ങേളയും കാണി�
ക്കുന്നുണ്ടു്” എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസങ് ഗത്തിൽ
പ്രസ്താവിച്ചതു്. അക്കാലെത്ത ൈവയാകരണമൂർദ്ധന്യ�
ന്മാരിൽ അന്യതമനായിരുന്നരായം േപട്ട ആർ.വി. (പി�
ന്നീടു മഹാമേഹാപാധ്യായൻ) കൃഷ്ണിമാചാര്യരും ആ
അവസരത്തിൽ േകരളപാണിനീയെത്തപ്പറ്റി ശ്ലാഘി�
ക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണമാചാര്യർക്കു മലയാളത്തിലും നല്ല
ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. ചാരുചര്യാശതകം അേദ്ദഹം
തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടണ്ടു് .

േകരളപാണിനീയം പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്
കാരികാവൃത്ത്യാദ്യാത്മകമായി ആഗമികപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ േകരളപാണിനി രചിച്ച സർവ്വങ്കഷമായ ഒരു
വ്യാകരണഗ്രന്ഥമാണു് 1092-ൽ മുദ്രിതമായ പ്രസ്തുത പു�
സ്തകം. അതിെന്റ മുഖവുരയിൽ ആചാര്യൻ ഇങ്ങെന
പറയുന്നു. ആഭ്യൂഹികവ്യാകരണം രാജാധിപത്യത്തി�
െന്റയും ആഗമികവ്യാകരണം പൗരാധിപത്യത്തിെന്റ�
യും സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും
മാത്രമല്ല, േവഷത്തിലും വിഷയത്തിലും കൂടി േകരളപാ�
ണിനീയത്തിെന്റ മുദ്രണത്തിൽ പറയത്തക്ക േഭദഗതി�
കൾ െചേയ്യണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്. അഹർമ്മാനവും േയാഗ്യാദി�
യും എല്ലാം കഴിച്ചാൽ േകരളപാണിനീയം എന്ന േപർ
മാത്രേമ േശഷിക്കയുള്ള. അതിനാൽ പ്രകൃതപുസ്തകം
1071-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ േകരളപാണിനീയത്തി�
െന്റ രണ്ടാം പതിപ്പാെണന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കതെന്ന
േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു!” അതിെന്റ ആരംഭത്തിൽ എഴുതി�
േച്ചത്തിട്ടുള്ള ദീർഘമായ പീഠിക അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധി�
ഷണാസമ്പത്തിെനയും പാണ്ഡിത്യപൗഷ്കല്യെത്തയും
പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. പുതിയ േകരളപാണിനീയത്തി�
െന്റ ബഹുമുഖങ്ങളായ ൈവശിഷ്ഠ്യങ്ങെളപ്പറ്റി നാമനിർ�
േദ്ദശം െചയുന്നതിനുേപാലും സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നില്ല.
മെറ്റാരു പുസ്തകം അതുേപാെല എഴുതുവാൻ യാെതാരു
ഭാഷാപണ്ഡിതനും നാളതുവെര ഉദ്യമിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു�
തെന്ന അതിെന്റ അന്യാദൃശമായ മഹിമയ്ക്കു നിദർശനമാ�
കുന്നു.  

മണിദീപിക
േകരളപാണിനീയത്തിൽ സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തിെല
വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. സം�
സ്കൃതവ്യാകരണത്തിെന്റ ഒരു സ്ഥൂലമായ ജ്ഞാനെമ�
ങ്കിലും ഇല്ലാെത മണിപ്രവാളകവിത ശരിക്കു് ആസ്വദി�
ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതിനുപുറേമ, ഏെത�
ങ്കിലും ഒരു പുതിയ അർത്ഥെത്ത കുറിക്കുന്നതിനു് ഒരു
പുതിയ ശബ്ദം ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അതിനു സംസ്കൃതെത്ത
ആശ്രയിക്കാെത ഗത്യന്തരമില്പാത്തതും, അതു സുശബ്ദ�
മായിരിക്കണെമങ്കിൽ കൃത്തദ്ധിതാദിപ്രകരണങ്ങളിൽ
പ്രേയാക്താവിനു സാമാന്യ പരിചയെമങ്കിലും ഉണ്ടായി�
രിേക്കണ്ടതുമാണു്. ഭാഷ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു
സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തിെന്റ ഒരു ലഘുവായ പരിചയം
സമ്പാദിക്കുന്നതിനു പ്രേവശികാരൂപത്തിൽ കാരികാ�
വൃത്ത്യാത്മകമായ മലയാളത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ര�
ന്ഥമാണു് മണിദീപിക. ‘മണിപ്രവാള’ ശബ്ദത്തിെല
മണിക്കു സംസ്കൃതം എന്നാണേല്ലാ അർത്ഥം. മണിക്കു
ദീപിക സ്ഥാനീയമാകുക നിമിത്തം പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തി�
നു മണിദീപിക എന്ന സംജ്ഞ അർത്ഥവത്തായിരിക്കു�
ന്നു. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ അതിെന്റ പ്രേയാജനെത്ത�
പ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങെന ഉപന്യസിക്കുന്നു.

“മണിപ്രവാളത്തിൽ വിളങ്ങിടുന്ന
മണിപ്രേഭദങ്ങെളടുത്തുകാട്ടാൻ
െകാളുത്തിേനൻ ദീപികെയാന്നിവണ്ണം
േകാെളാത്ത മുന്യഷ്ടകദീപയേഷ്ടഃ.

കൃതഃ പുരാ േകരളപാണിനീേയ
യതഃ പ്രവാളസ്യ വിേശാധനായാം
മേണർവിമർേശാ മണിദീപിേകയം
മണിം പ്രവാളഞ്ച വിേശാധയധ്വം.”

ആെക 702 കാരികകൾെകാണ്ടു വക്തവ്യം മുഴവൻ
സങ് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നുള്ളതു വിസ്മയാവഹമാണു്.
1084-ൽ രചിച്ച ആ ഗ്രന്ഥവും വലിയേകായിത്തമ്പുരാനു�
തെന്നയാണു് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“പുരാർപ്പിതം േകരളപാണിനീയം
സഹ പ്രജാഭിസ്തിസൃഭിസ്സമിേന്ധ
കനീയസീയം മണിദീപീകാസ്യ
നിേവദ്യേത സംപ്രതി കൗതുേകന.

പഥ്യാം പാണിനിസുത്രതിക്തഗുളികാപാളിം
ഗളഗ്രാഹിണീം

ശുഷ്കത്വാൽ കഥമപ്യേഹാ!
നിഗിലേതാവിജ്ഞാനസമ്പത്തേയ

യന്മാധ്വീ ഗുളജിഹ്വികാമകൃത േമ തസ്മിൻ പദാേബ്ജർപ്പേയ
തസ്യാസ്സാരകലാമിമാം വിതുഷിതാം വീതാനുബന്ധത്വതഃ”

എന്ന ആ ഘട്ടത്തിെല രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ
അനുസ്മരണീയങ്ങളാണു്.

ഭാഷാഭൂഷണം
ഭാഷാഭൂഷണം ഭാഷയിൽ സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തിെല മി�
ക്ക വിഷയങ്ങേളയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരഗ്രന്ഥ�
മാണു്. അതു േകാേളജുവിദ്യാർത്ഥികളുെട ആവശ്യെത്ത
പുരസ്കരിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ളതുതെന്ന. അലങ്കാരപ്രകരണം,
േദാഷപ്രകരണം, ഗുണപ്രകരണം, ശബ്ദാർത്ഥപ്രകര�
ണം, ധ്വനിപ്രകരണം, ഗുണീഭൂതവ്യംയംഗ്യപ്രകരണം
എന്നിങ്ങെന ആറു പ്രകരണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു് .
നായകപ്രകരണം, നാടകപ്രകരണം, ഇത്യാദികൾ വി�
ട്ടിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള എല്ലാ അലങ്കാരഗ്രന്ഥ�
ങ്ങേളയും പരിേശാധിച്ചു് ഓേരാ അംശത്തിൽ ഓേരാ
പൂർവ്വാചാര്യന്മാരുെട മതം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . “അർ�
ത്ഥാലങ്കാരങ്ങെള അതിശേയാക്തി, സാേമ്യാക്തി,
േശ്ലേഷാക്തി, വാസ്തേവാക്തി എന്നു നാലിനങ്ങളായി
പിരിച്ചിരിക്കുന്നതു കാവ്യാലങ്കാരകാരനായ രുദ്രടെന്റ
സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാകുന്നു. അവയുെട സംഖ്യ ചുരുക്കി�
യതിൽ അലങ്കാരേശഖരകാരനായ േകശവമിത്രെന്റ
പക്ഷെത്ത അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന പലേരാ�
ടും കടെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഏതാനും ചിേലടത്തു സ്വന്ത�
മതംതെന്ന സ്ഥാപിേക്കണ്ടതായും വന്നിട്ടിെല്ലന്നില്ല.
ഭാഷാേഭദം മറ്റുചില ദിക്കുകളിൽ േഭദഗതികൾക്കു കാ�
രണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രം സംഭ�
വിക്കുന്ന ചില േദാഷങ്ങേളയും മറ്റും ഉേപക്ഷിക്കുകയും
സംസ്കൃതത്തിലില്ലാെത ഭാഷയ്ക്കുമാത്രം വരുന്ന മറ്റു ചില�
തുകെള പുതുതായി കല്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു
ഗ്രന്ഥകാരൻ ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആെകക്കൂടി േനാക്കു�
േമ്പാൾ ആചാര്യെന്റ ഉേദ്ദശം ഫലിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും വിദ്യാർ�
ത്ഥികളുെട ആവശ്യത്തിനു ഭാഷാഭൂഷണം ഒരുവിധെമ�
ല്ലാം മതിയാകുന്നതാെണന്നും പറയാം. സംപൂർണ്ണമായ
ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണെമങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിെല സാ�
ഹിത്യശാസ്ത്രപ്രതിപാദകങ്ങളായ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾത�
െന്ന പഠിേക്കണ്ടതാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

വൃത്തമഞ്ജരി
ഭാഷയിൽ സർവ്വസ്പർശിയായ ഒരു വൃത്തശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം
വൃത്തമഞ്ജരി മാത്രേമയുള്ള. അതിെന്റ മുഖവുരയിൽ
ആചാര്യൻ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ഭാഷാഭൂഷണം
േപാെല വൃത്തമഞ്ജരിയും ക്ലാസ്സിെല ഉപേയാഗത്തിനു�
േവണ്ടി എഴുതിയിരുന്ന േനാട്ടുകളിൽ േപാരാത്ത ഭാഗം
േചർത്തു പുസ്തകാകൃതിയിൽ വരുത്തീട്ടുള്ളതാകുന്നു…
ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിേശഷമായി ഒന്നു െചയ്തിട്ടുള്ളതു
ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾക്കു സംജ്ഞാലക്ഷണകല്പനയാകുന്നു.
സംസ്കൃതത്തിെലേപ്പാെല ഭാഷയിൽ ഗണ്യമായ വൃത്ത�
ശാസ്ത്രം ഇേതവെര ആരും ഏർെപ്പടുത്തിക്കണ്ടില്ല…
പ്രാചീനന്മാർ സംജ്ഞകൾ െചയ്തിടത്തു് അതുകെളത്ത�
െന്ന സ്വീകരിച്ചും, ഇല്ലാത്തിടത്തു പുതിയ സംജ്ഞകെള
സൃഷ്ടിച്ചുമാണു് ഇതിൽ ഭാഷാവൃത്തപ്രകരണം എഴുതീട്ടു�
ള്ളതു്.”

സാഹിത്യസാഹ്യം
സാഹിത്യയസാഹ്യവും ഭാഷാഭൂഷണംേപാെല ഭാഷാ�
േപാഷണത്തിനു പ്രേയാജകീഭവിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര�
ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. െകാച്ചി രാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ
അതിെന്റ അവതാരികയിൽ പറയുന്നതുേപാെല “േകര�
ളപാണിനീയം ശബ്ദനിയമങ്ങെള സ്ഥാപിച്ചു. പദ്യകൃതി�
കെള നിയമനംെചയ്തുെകാണ്ടു ഭാഷാഭൂഷണം പിൻതു�
ടർന്നു… സാഹിത്യസാഹ്യംെകാണ്ടു ഗദ്യകൃതികൾക്കും
പുേരാഗതിയുണ്ടായി.” സാഹിത്യത്തിെന്റ പുറേമയുള്ള
േവഷെത്ത ആസ്പദമാക്കി ഗദ്യം, പദ്യം, മിശ്രം എന്നു
മൂന്നായിട്ടും, ഉേദ്ദശ്യത്തിെന്റ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഉപേദ�
ശം, വിേനാദം എന്നു രണ്ടായിട്ടും, രൂപം പ്രമാണിച്ചു്,
ആഖ്യാനം, വർണ്ണനം, വിവരണം, ഉപപാദനം എന്നു
നാലായിട്ടും വിഭജിച്ചു സാഹിത്യത്തിെന്റ സ്വരൂപം ഗ്ര�
ന്ഥകാരൻ ആദ്യമായി കാണിച്ചതിനുേമൽ ഗദ്യശാഖ�
െയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ നാലു രൂപങ്ങേളയും
പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്നു. ഇതു പൂർവ്വഭാഗത്തിെല പ്രതി�
പാദ്യമാണു്. കൃതിപ്രണയനം എന്ന ഉത്തരഭാഗത്തിൽ
പദം, വാക്യം, ഖണ്ഡിക എന്നിങ്ങെന െകട്ടിച്ചമയ്ക്കുവാ�
നുള്ള മൂന്നു സാധനങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിേനയും സംബ�
ന്ധിച്ചു് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതും എന്നാൽ
പലക്കും അറിവില്ലാത്തതുമായ പല ശുദ്ധിനിയമങ്ങേള�
യും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല ഗദ്യകാരന്മാരാകണെമന്നു്
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാഹിത്യസാഹ്യം നിഷ്കർഷിച്ചു പഠി�
ക്കുകയും അതിൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകൾ ആകു�
ന്നിടേത്താളം അനുസരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതാണു്.
പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതിയിൽ െപ്രാഫസർ േകാ�
യിത്തമ്പുരാൻ വിശിഷ്യ അനുേമാദനീയനാകുന്നു. എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാർഗ്ഗദർ�
ശകമായി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ. “ഇംഗ്ലീഷ് 
സാഹിത്യശാസ്ത്രകാരന്മാർ െചയ്തിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ
സ്വഭാഷയ്ക്കു േയാജിക്കുന്നിടേത്താളം ഭാഗം അേതവിധം
പകർത്തുകയും, ആ ഛായ പിടിച്ചു ചിലതു യഥാമതി കൂ�
ട്ടിേച്ചർക്കകയും” ആണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.
അതു് ഏറ്റവും േക്ലശസാധ്യമായ ഒരു പ്രയത്നമാെണന്നു
പറേയണ്ടതുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട
മാനദണ്ഡംെകാണ്ടു പ്രാസംഗികമായി ഭാരവിപ്രമുഖന്മാ�
രായ സംസ്കൃതമഹാകവികെള തുലനം െചയ്തിട്ടുള്ളതു
സ്ഥാനസ്ഥമാെണന്നു സമർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രയാസമു�
ണ്ടു്.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
ഏ. ആറിെന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാന�
െത്ത അർഹിക്കുന്നതു കാന്താരതാരകമാകുന്നു. ഉണ്ണാ�
യിവാരിയർ കല്പിച്ചുകൂട്ടി നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിൽ െക�
ട്ടിത്തള്ളീട്ടുള്ള കുരുക്കുകൾ അഴിക്കുവാൻ വ്യാഖ്യാതാവു
െചയ്തിട്ടുള്ള തീവ്രമായ പ്രയത്നം പ്രാേയണ ഫലിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. അതുകൂടാെത ഏ. ആർ. തെന്റ മിക്ക ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾക്കും അവതാരിക എഴുതീട്ടുണ്ട് . വ്യാഖ്യാനങ്ങളുെട
വിഷയത്തിലും ആ പരിപാടിതെന്നയാണു് സ്വീകരിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അവതാരികകൾ ഏതു
നിലയിൽ േനാക്കിയാലും അത്യുൽക്കൃഷ്ടങ്ങളാണു് . അവ
സങ്കുചിതങ്ങളല്ല; വൃഥാസ്ഥൂലങ്ങളുമല്ല. ഓേരാ ഗ്രന്ഥ�
െത്തയും പറ്റി അനുവാചകന്മാർക്കു് എെന്തല്ലാം ഗ്രഹി�
ക്കണേമാ അെതല്ലാം ഒന്നുേപാലും വിടാെത സ്ഫടികസ്ഫു�
ടമായ ഭാഷയിൽ സംശയേച്ഛദിയായ രീതിയിൽ പ്രതി�
പാദിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള പാടവം അന്യർക്കു
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവതാരിക വായിച്ചുെകാണ്ട് ഗ്രന്ഥത്തി�
േലക്കു കടന്നാൽ അതിെല സഞ്ചാരം ഏതു പംഗുവിനും
സുഖകരമായിരിക്കും. ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കണെമ�
ന്നുള്ളവർ കാന്താരതാരകേമാ മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തി�
െന്റേയാ മേറ്റാ ഭൂമികേയാ വായിച്ചുേനാക്കെട്ട.
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ഏ. ആറിെന്റ ഗദ്യരീതി എത്രമാത്രം ഹൃദയാവർജ്ജകമാ�
െണന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. അതിൽ
അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്യലഭ്യമായ
വ്യക്തിമുദ്ര പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ഭാവുകന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷ�
ത്തിൽ കാണാം. വിഷയെത്ത േവണ്ടവിധം വിശകല�
നം െചയ്തു പണ്ഡിേതാചിതവും എന്നാൽ പാമരന്മാർക്കു�
കൂടി സുഗ്രഹവുമായ ഭാഷയിൽ മിതമായും സാരമായും
വിവക്ഷിതാർത്ഥ പ്രതിപാദകമായുമുള്ള പദവിന്യാസം�
െകാണ്ടു വാചയിതാക്കൾക്കു് അറിവും ആനന്ദവും ഒേര�
സമയത്തു നല്കി, സാഹിത്യവീഥിയിൽ ൈജത്രയാത്ര
െചയ്യുന്ന ആ അനുഗൃഹീതപുരുഷെന്റ ഗേദ്യാപന്യാസ�
ങ്ങൾക്കുള്ള അടുക്കും അഴകും ആഴവും അന്തസ്സും അവ
വായിച്ചുതെന്ന അറിേയണ്ടതാണു്. അലങ്കാരവും അഗ്രാ�
മ്യമായ ഫലിതവുംെകാണ്ടു് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ
അവയ്ക്കു മാറ്റുകൂട്ടീട്ടുമുണ്ടു്. ആ സമഞ്ജസമായ ൈശലി
അേദ്ദഹത്തിനു യൗവനത്തിൽത്തെന്ന സ്വാധീനമായി�
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും നാം പ്രകൃതത്തിൽ അനുസ്മരി�
േക്കണ്ടതുണ്ടു്. രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു് ഈ വസ്തുത
വ്യക്തമാക്കാം. ആദ്യേത്തതു് 1068-ൽ എഴുതിയ കവി�
സഭാരഞ്ജനഭാഷ്യത്തിലുള്ളതാണു്. രണ്ടാമേത്തതു വള�
െരക്കാലം കഴിഞ്ഞു ഗദ്യമാലികയിൽ േചർക്കുവാൻ
രചിച്ചതുമാണ്. ഒന്നിെനാന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗദ്യരച�
നാൈവഭവം ഉയർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

“ഈ നാടകത്തിൽ അങ്ഗിയായതു വീരരസമാകുന്നു.
ദാനവീരം, ദയാവീരം, ഇത്യാദി വീരരസത്തിനു് അേന�
കം േഭദങ്ങളള്ളതിൽ ഇതിെല വീരത്തിനു് ആരംഭവീര�
െമേന്നാ കാര്യവീരെമേന്നാ േപരു പറയാം. സമാജം
നടത്തുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള സ്ഥായിയായ ഉത്സാഹ�
മാകുന്നു വീരരസമായിത്തീരുന്നതു്. പത്രാധിപരാകുന്ന
ധീരനായകനിൽ വർത്തിക്കുന്നതും സമാജനിർവ്വഹ�
ണെത്ത ആലംബിക്കുന്നതുമായ ഉത്സാഹസ്ഥായിഭാ�
വം മഹാരാജസാഹായ്യാദിവിഭാവങ്ങളാൽ ഉദ്ദീപിത�
വും ‘എരിതീയിലാശു ചാടാം’ ഇത്യാദി വീരവാദങ്ങളാ�
കുന്ന അനുഭാവങ്ങളാൽ അവഗാഢീകൃതവും സഭ കൂ�
ടി ആേലാചന ‘ബഞ്ചും േമശകളും കസാലകളുമിങ്ങ�
ന്യൂന’ ഇത്യാദി സാധനസാമഗ്രി സമ്പാദിക്കുന്നതിലു�
ള്ള ൈവയഗ്ര്യം ‘വിത്തിട്ടന്നു തുടങ്ങി വിങ്ങിയ ഇരു’
ഇത്യാദി വിഘ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശങ്ക, ‘അറ്റംകൂടാതു�
ള്ള യത്നം പലതു’ ഇത്യാദി ചിന്ത ‘ഇെതാന്നുംെകാണ്ടും
മറ്റും ശാല അലംകൃതമായി എന്നു് അടിയൻ വിചാരി�
ക്കന്നില്ല’ ഇത്യാദി ഒത്സുക്യം ഇങ്ങെനയുള്ള വ്യഭിചാരി�
കളാൽ പരിേപാഷ്ഠിതവുമായിട്ടുണ്ടു്; നമ്പ്യാരുെട ഫലി�
തങ്ങളാൽ ഉത്ഥാപിതമായ ഹാസ്യരസം; ആപണ�
ശാലാദ്യാലംബിതമായ അത്ഭുതരസം ഇങ്ങെനയുള്ള
അംഗങ്ങളാൽ പരിപൂർണ്ണതെയ പ്രാപിച്ചു നിഖിലനി�
ബന്ധവ്യാപിയായിത്തീർന്നു വ്യാഖ്യാതൃേശ്രാതാക്കളു�
െട ഹൃദയത്തിൽ ബ്രഹ്മാനന്ദനിർവ്വിേശഷമായ ഒരു നി�
ർവൃതിവിേശഷെത്ത ജനിപ്പിക്കുന്നു.”

ഇതു് ആലങ്കാരികവിഷയമാണു്. അടുത്തതായി തത്ത്വ
ചിന്താപരമായ ‘ജീവിതേസ്നഹം’ എന്ന ഉപന്യാസത്തി�
െല ചില വാക്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“എന്നാൽ അനുഭവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും െചയ്യുന്ന പ്ര�
വൃത്തി വ്യർത്ഥംതെന്ന. അതു രണ്ടിെനക്കാളും ബലവ�
ത്തരമായ ആശ, ദൂരമായ ഉദർക്കെത്ത, സങ്കല്പകല്പിത�
മായ സൗന്ദര്യേത്താടുകൂെട പുേരാഭാഗത്തിൽ സജ്ജീ�
കരിക്കുന്നു; ഏേതാ ഒരാനന്ദം ഇനിയും അതിദൂരത്തിൽ�
നിന്നു് അേങ്ങാട്ടു െചല്ലാൻ എെന്ന സംജ്ഞാപനം െച�
യ്യുന്നു. ഒരു േതാല്ക്കുന്ന ചൂതുകളിക്കാരെനേപ്പാെല ഓേരാ
േതാൽവിയും എനിക്കു ദ്യൂതാസക്തിെയ വർദ്ധിപ്പിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നു.”

സാേങ്കതികശബ്ദങ്ങൾ
ആങ് ഗലഭാഷയിൽനിന്നു ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവർ�
ത്തനം െചയ്യുന്നവരുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചു ഭാഷയിൽ
സാേങ്കതികശബ്ദങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുെകാടുക്കുന്നതിൽ
നമ്മുെട ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ സദാ ജാഗരൂകനായി�
രുന്നു. േകരളപാണിനീയം തുടങ്ങിയ സ്വകീയഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള അേനകം ശബ്ദങ്ങൾ സം�
ക്രമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹമാണു് സർവ്വസംപ്രതിപന്ന�
മായ സാേങ്കതികശബ്ദേകാശം ആദ്യമായി ഭാഷയിൽ
സൃഷ്ടിച്ചതു് എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഡാക്ടർ കൃ�
ഷ്ണൻപണ്ടാലയുെട രസതന്ത്രനിർമ്മാണകാലം മുതൽ
ആയുരന്തംവെര അേദ്ദഹം ആ വിഷയത്തിൽ സമർ�
ത്ഥമായി പ്രയത്നിച്ചു. “നൂതന സാേങ്കതികശബ്ദങ്ങെള
ആവശ്യം േപാെല അടിെച്ചടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ െച�
റിയ േതാതിൽ ഒരു കമ്മട്ടം ഏർെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ട്” എന്നു
സാഹിത്യസാഹ്യത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ഭാഷയിെല ശബ്ദദാരിദ്ര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി
ഓക്സ് േഫാർഡു് ഇംഗ്ലീഷ്നിഘണ്ടു തർജ്ജമെചയ്യാൻ
നിശ്ചയിച്ചു് അതിൽ ആദ്യെത്ത കുേറ ഭാഗം വിവർത്ത�
നംെചയ്തു. അതിനു് ഒരു െചറിയ സമിതിേയയും സംഘ�
ടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതു മുഴുമിപ്പിക്കുവാൻ വിധി
സമ്മതിച്ചില്ല.

ഉപസംഹാരം
േകരളപാണിനി ഒരു വശ്യവചസ്സായ കവിയുേടയും സർ�
വ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ ശാസ്ത്രകാരേന്റയും നിലയിൽ സം�
സ്കൃതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും െചയ്തിട്ടുള്ള സഹസ്രമുഖമായ
സാഹായ്യെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു ദിങ്മാത്രമായി ചിലെത�
ല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുെവേന്നയുള്ള. ഇനിയും
പലതും നിേവദനീയമായുണ്ടു്. അതു പ്രേത്യകെമാരു പു�
സ്തകംെകാണ്ടല്ലാെത സാധ്യമല്ല. മറ്റുള്ളവർ ഭാഷാസാ�
ഹിത്യസാധത്തിെന്റ ഭിത്തികളിൽ ചിത്രപ്പണികൾ െച�
യ്തുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഈ സ്ഥപതി മൂദ്ധന്യൻ അതി�
െന്റ അസ്തിവാരവും ആരൂഢവും ഉറപ്പിച്ചു് അതിനു ശാ�
ശ്വതപ്രതിഷ്ഠ നല്കി േകരളീയെര ആകമാനം അനുഗ്രഹി�
ച്ചു. ആ ശില്പകർമ്മത്തിലാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ യശസ്സ് 
ആചന്ദ്രതാരം അചലസ്ഥായിയായി നിലെകാള്ളന്നതു്.
ഒന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായി പറയാം; അേദ്ദഹെത്തേപ്പാ�
െല സൂക്ഷ്മദർശിയും ഉചിതജ്ഞനും പ്രതിഭാസമ്പന്നനും
വ്യവസായശീലനുമായ ഒരു മഹാനുഭാവൻ ഈ നവയു�
യഗത്തിൽ േകരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലു�
ള്ള അതിമാനുഷന്മാരുെട അവതാരം ഏതു േദശത്തും
ഏതു കാലത്തും അത്യന്തം വിരളമായിരിക്കുവാനല്ലാെത
മാർഗ്ഗവുമില്ല.
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ജനനവും ബാല്യവും
െകാല്ലം പരവൂരിൽ വാഴവിള എെന്നാരു ഗൃഹമുണ്ട്. ആ
ഗൃഹത്തിെല ഒരങ്ഗമായ ശങ്കരപ്പിള്ള േവലുത്തമ്പിദള�
വയുെട കാലത്തു് ആലപ്പുഴ സർവ്വാധികാര്യക്കാരായി�
രുന്ന അവസരത്തിൽ ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്
അേദ്ദഹത്തിനു ‘െചമ്പകരാമൻ’ എന്ന സ്ഥാനം സമ്മാ�
നിച്ചു. േകശവപിള്ളയുെട മാതാവായ ലക്ഷ്മിയമ്മ 1017-
ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. 1036-ാമാണ്ടു പരവൂർ വലിയെവളിച്ചത്തു�
വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ളയുെട പത്നിയായി. ആ ദമ്പതിമാരു�
െട പുത്രനായി േകശവപിള്ള വാഴവിളവീട്ടിെന്റ ഒരു ശാ�
ഖയായ േകാേതത്തുവീട്ടിൽ 1043-ാമാണ്ടു മകരമാസം
22-ാം൹ േരാഹിണീനക്ഷത്രത്തിൽ ഭൂജാതനായി. സ്തവ�
രത്നമാലികയിൽ കവി ഇവെരെയല്ലാം ചുവേട ഉദ്ധരി�
ക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ലക്ഷ്മീമം േഭാജനാഭസ്മരണഗതശുചം മാതരം മാന്യശീലാ-
മക്ഷീണശ്രീവിലാസാലയമപി ജനകം രാമസംജ്ഞം

മേനാജ്ഞം
േസേവഹം ഭാഗേധേയാദ്ധരണവിധിസമാസാദിതസ്ഫാരകീർത്തിം
വഞ്ചിേക്ഷശസ്യ ധീരം സവിനയമതുലം മാതുലം

ശങ്കരാഖ്യം.”

പരവൂർ മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അഞ്ചാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. അഞ്ചു െകാല്ലേത്താളം
ആ പഠിത്തം തുടർന്നു. പരവുരിൽ അതിനുേമൽ പഠിക്കു�
വാൻ സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വിദ്യാലയാധ്യയ�
നം അവിെടവച്ചു നിറുത്തി. പിന്നീടു് അധ്യാത്മരാമായ�
ണം, ഭാഗവതം മുതലായ കിളിപ്പാട്ടുകൾ വായിച്ചു പഠിച്ചു്
അവയിെല രസം അനുഭവിച്ചു സ്വതസ്സിദ്ധമായ സങ്ഗീ�
തവാസനേയാടുകൂടി അവെയ പാടിേക്കൾപ്പിക്കുന്ന�
തിൽ ഉത്സുകനായിത്തീർന്നു. അേതാടുകൂടി കഥകളി�
യിൽ അസാമാന്യമായ അഭിനിേവശമുണ്ടായി. ഏതാ�
നും വയസ്യന്മാെര കൂട്ടിേച്ചർത്തു കുട്ടിത്തരത്തിൽ ഒരു
കളിേയാഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ദുേര്യാധനവധം ആട്ടക്കഥ
ബാേലാചിതമായ േവഷവിധാനേത്താടുകൂടി അഭിനയി�
ച്ചു. െചണ്ടെകാട്ടും പാട്ടും ഹനൂമാെന്റ അഭിനയവുമാണു
കവിക്കു് അന്നു് അനുഷ്ടിേക്കണ്ടിവന്ന കൃത്യപരിപാടി.
കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആട്ടക്കഥകൾ നിവൃത്തിയുേള്ളടേത്താ�
ളം പകർത്തിപ്പഠിച്ചു് ആ സാഹിത്യവിഭാഗത്തിൽ വി�
പുലമായ വിജ്ഞാനം േനടി. പതിനഞ്ചാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ സിദ്ധരൂപത്തിെന്റ ജ്ഞാനം േപാലുമില്ലാതിരു�
ന്ന ആ ഉത്തിഷ്ഠമാനൻ പ്രഹ്ലാദചരിതം എന്ന േപരിൽ
ഒരു പുതിയ ആട്ടക്കഥതെന്ന എഴുതി. അതിെല ഒരു
േശ്ലാകം അന്നു പരവൂർ മലയാളം പള്ളിക്കൂടം വാധ്യാ�
രായിരുന്ന ഇടത്തെറ പരമു ആശാൻ കണ്ടു “േകശവ�
നു കവിയായാൽ െകാള്ളാെമന്നു േമാഹമണ്ടു് അേല്ല?
പേക്ഷ അതിനു പഠിെച്ചങ്കിേല ഒക്കൂ” എന്നു് അതിെന
നിശിതമായ രീതിയിൽ വിമർശനം െചയ്തു. തെന്റ ആ
പ്രഥമകൃതി പരിേശാധിക്കുവാൻ പരവൂർ േകശവനാശാ�
െന സമീപിച്ചേപ്പാൾ “അവിടുന്നു സംസ്കൃതംകൂടി കുേറ
വായിക്കണം. വായിച്ചാൽ ഇതിെന സ്വയേമവ തിരു�
ത്തുന്നതിനു ശക്തനായിത്തീരും” എന്നു് ഉപേദശിച്ചു.
രണ്ടു പ്രസ്താവനകളേടയും സാരം ഒന്നുതെന്നയായിരു�
ന്നു. ഭാഷ മാത്രേമ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുള്ളു.

ഉപരിപഠനം
ഉടനടി േകശവനാശാെനത്തെന്ന തെന്റ പ്രഥമ സംസ്കൃ�
തഗുരുവായി വരിച്ചു കവി ആ ഭാഷയിൽ പഠനം ആരം�
ഭിച്ചു. കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടു�
ക്കൽനിന്നു് അഭ്യസിച്ചു. അത്യന്തം ശ്രദ്ധേയാടുകൂടിയാ�
ണു് േകശവപിള്ള സംസ്കൃതം പഠിച്ചതു്. അതുെകാണ്ടു
ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ മാഘം ൈനഷധം മുത�
ലായ കാവ്യങ്ങളിലും, ശാകുന്തളം ഉത്തരരാമചരിതം
ഇത്യാദിനാടകങ്ങളിലും, േമഘസേന്ദശത്തിലും, കുവല�
യാനന്ദം തുടങ്ങിയ ചില അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അേദ്ദ�
ഹം അഗാധമായ ജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കി. കാവ്യങ്ങ�
ളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അത്യന്തം പരിചിതമായിരുന്നതു
മാഘമാെണന്നുള്ളതിനു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പശ്ചാൽക്കാ�
ലെത്ത പ്രേയാഗൈവചിത്ര്യങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കു�
ന്നുണ്ട് . വ്യുൽപ്പത്തിക്ക് ആ മഹാകാവ്യമാണേല്ലാ അധി�
കം പ്രേയാജനെപ്പടുന്നതും. പ്രഹ്ലാദചരിതം അടുത്ത
െകാല്ലത്തിൽ ഹിരണ്യാസുരവധം എന്ന േപരിൽ മാറ്റി�
െയഴുതി.

“കല്യാേണാദധി നിർജ്ജരാന്വയവരൻ
മല്ലാരിഭേക്താത്തമൻ

സ്വർേല്ലാകാധിപനംബുസംഭവസുതാകാന്താഗ്രജൻ
താൻനിജ

കല്യാണാംഗികളായ വല്ലഭകേളാടുല്ലാസേമാടാശു താൻ
സ്വർേല്ലാേക സുഖേമാടു വാണിതു

മനസ്സേന്താഷമാർേന്നറ്റവും”

എന്ന അതിെല ആദ്യകാലെത്ത േശ്ലാകം,

“ശ്രീമാൻ മേഹാച്ഛ്രായസേഹാ ജിതാരിഃ
ശ്രീനാഥേസൈവകരേതാ മഹാത്മാ
നാേക നിജാഭിസ്സുരസുന്ദരീഭി-
സ്സാകും സുേരശസ്സസുഖം ന്യവാത്സീൽ”

എന്നാണു് രൂപേഭദം ൈകെക്കാണ്ടതു്. േകശവനാശാ�
െന്റ ശിക്ഷാസാമർത്ഥ്യം േകശവപിള്ളയുെട പരിശ്ര�
േമാന്മിഷിതമായ് പ്രതിഭാവിേശഷേത്താടു സേമ്മളിച്ച�
േപ്പാൾ സഞ്ജാതമായ ഫലം വിസ്മയനീയമായിരുന്നു
എേന്ന പറേയണ്ടതുള്ളു. ഒരിക്കൽ ആശാെന്റ ഗൃഹ�
ത്തിൽ േഗാപസ്ത്രീസേമതനായ ബാലേഗാപാലെന്റ ഒരു
പടം വച്ചിരുന്നതു കണ്ടു സന്ദർശകന്മാരിൽ ഒരാളുെട
അഭിമതമനുസരിച്ചു െപെട്ടന്നുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയതാണു്
അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം.

“മഹാരത്നഭ്രാജൽകനകവലയശ്രീകരധൃേതാ-
ജജ്വലേദ്വണൂദഞ്ചൽസുമധുരമേനാേമാഹനരവഃ
വിഭാേത്യഷ ശ്രീമൽപശുപവനിതാേലാചനമധു-
വ്രതേശ്രണീപത്മായിതവരതനുശ്ശ്രീമധുരിപുഃ”

ആ േശ്ലാകം പിന്നീടു സ്തവരത്നമാലികയിൽ ഉൾെപ്പട�
ത്തീട്ടുണ്ടു്. ആശാെന കവി ഹിരണ്യാസുരവധത്തിൽ
ഇങ്ങെന സ്മരിക്കുന്നു.

“വിബുധാനന്ദസന്ദായീ വിദ്യാേകളിവിശാരദഃ
വിഭാതു ഹൃദേയ നിത്യം േദശികഃ േകശവാഹ്വയഃ.”

വ്യാകരണം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു േകരളവർമ്മ വലിയേകാ�
യിത്തമ്പുരാെന്റ ശിഷ്യനും, സിദ്ധാന്തെകൗമുദി കാരികാ�
രൂപത്തിൽ പരാവർത്തനം െചയ്ത പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനു�
മായ എണ്ണയ്ക്കാട്ടു രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാനായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം േകശവപിള്ള 1065-ൽ പരിഗ്രഹിച്ച പരവൂർ
പടിഞ്ഞാേറ വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മയുെട േജ്യഷ്ഠത്തി�
യായ ലക്ഷ്മിയമ്മയുെട ഭർത്താവായിരുന്നു എന്നു് അന്യ�
ത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തമ്പുരാെന കവി െകാല്ലം പ്ര�
ദർശനവർണ്ണനത്തിൽ താെഴക്കാണുംവിധം അഭിവാദ�
നം െചയ്യുന്നു.

“ശ്രീരാജമാനതരൈതലവനാവനീശ-
ശ്രീരാജരാജഗുരുപാദപദാരവിന്ദം
പാരിച്ച ഭക്തിഭരമാർന്ന മദീയചിത്ത-
താരിൽ പ്രസന്നത കലർന്നു വിളങ്ങിേടണം.”

ഈ േശ്ലാകം 1067-ൽ രചിച്ചതാെണങ്കിലും അതിനുമുൻ�
പു തെന്ന അവർ തമ്മിലുള്ള ഗുരുശിഷ്യബന്ധം ആരംഭി�
ച്ചിരിക്കണം. തമ്പുരാനുപുറെമ െകാല്ലത്തു് 1063-ൽ ഒരു
ൈവദ്യവിദ്യാശാലയിൽ സംസ്കൃതാധ്യാപകനായിരുന്ന
കാലേത്താമേറ്റാ അവിെട സർക്കാർൈഹസ്ക്കൂളിൽ സം�
സ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രികേളാടും അേദ്ദ�
ഹം വ്യാകരണത്തിൽ ചില പ്രകരണങ്ങൾ പഠിക്കുക�
യുണ്ടായി. ഏതായാലും അേപ്പാേഴയ്ക്കും ആ ഭാഷയിൽ
വ്യുൽപ്പത്തി നല്ലേപാെല ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു്
അതിെല വന്ദനേശ്ലാകങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു. ചുരുക്ക�
ത്തിൽ ഏതാനും െകാല്ലെത്ത നിഷ്കൃഷ്ടമായ അധ്യയനം�
െകാണ്ടു സംസ്കൃതത്തിൽ സരസമായി കവനം െചയ്യു�
ന്നതിനും അതിൽ പണ്ഡിൈതകസാധ്യങ്ങളായ ചില
പ്രേയാഗവിേശഷങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിക്കുന്നതിനുമുള്ള
പാടവം അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചു. എന്നാൽ സംസ്കൃതപഠ�
നംെകാണ്ടുമാത്രം ആ ഉൽക്കേഷച്ഛു തൃപ്തനായില്ല. കുേറ�
ക്കാലം ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നും പിന്നീടു സ്വയം പരിശ്രമി�
ച്ചും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രാേയാഗികമായ പരിചയം സമ്പാദി�
ച്ചു. ആ വിവിധമണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള വ്യവസായസന്നദ്ധ�
തെയ ശ്ലാഘിച്ചു െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ
1077-ൽ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“അധിപാഠകശാലമീയുഷാ
വിധിവൽ പാഠകതാം ചിരായുഷാ
ഭവതാ കൃതഹൂണവാൿതൃഷാ
സ്വവയസ്യാഃ കിമു വിസ് മൃതാ മുഷാ?”

“െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിൽ മുൻഷിപ്പണിയുടയ
തിരക്കിന്നുമസ്സുംസ്തതത്തിൽ-

െക്കാല്ലംേതാറും വിേശഷജ്ഞത വളരുെമാരാ
പ്രക്രമെപ്രൗഢിമയ്ക്കും

െമെല്ലന്നിംർഗ്ഗീഷു ശീലിപ്പതിനുമധികമായ്
വിഘ്നമാകാത്തമട്ടിൽ

കിെല്ലേന്ന്യ സ്വന്തഭാഷാകവിതയുമിടയിൽ താങ്കൾ
താങ്ങുന്നു ധീരൻ.”

1077-ാമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു
വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ അദ്ധ്യാപകനായതിനുേമൽ
ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ മുതലായ
മഹാപണ്ഡിതന്മാരുെട സാഹചര്യംെകാണ്ടു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ സംസ്കൃതജ്ഞാനം പിെന്നയും പ്രവൃദ്ധമായി.
അേതാടുകൂടി ആംഗലഭാഷാജ്ഞാനവും ഉറച്ചു. മരണം�
വെര ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുെട ജീവിതമാണു് അേദ്ദഹം
നയിച്ചുവന്നിരുന്നതു്.

പശ്ചാൽക്കാലചരിത്രം
േകശവനാശാെന്റ കീഴിലുള്ള സംസ്കൃതാഭ്യസനം കഴി�
ഞ്ഞു കവി കുേറക്കാലം പാർവത്യാരായിരുന്ന അച്ഛ�
െന കണെക്കഴുത്തിലും മറ്റും സഹായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
1063 മുതൽ െകാല്ലത്തു് ഒരു ൈവദ്യവിദ്യാശാലയിൽ
സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുവ�
േല്ലാ. പിന്നീടു െകാല്ലം െപരിനാട്ട് ഒരു സംസ്കൃതവിദ്യാ�
ലയം നടത്തി; 1066-ൽ അതായതു മലയാളമേനാരമ
തുടങ്ങി ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതു പരവുേര�
ക്കുമാറ്റി. 1072-ൽ െകാല്ലം മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ
ഒരധ്യാപകനായും 1076-ൽ അവിടെത്ത ഇംഗ്ലീഷ്  ൈഹ�
സ്ക്കൂളിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായും നിയമിതനായി. 1077
മകരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
മഹാരാജാവിെന്റ പുത്രനായ ശ്രീേവലായുധൻതമ്പി�
യുെട അദ്ധ്യാപകനായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു. മരണം�
വെര തിരുവനന്തപുരത്തുതെന്നയായിരുന്നു താമസം.
1065-ൽ കവി കല്യാണിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തതാ�
യി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 1067 ധനുമാസത്തിൽ ആ സാധ്വി
മരിച്ചു. 1069 മിഥുനത്തിൽ അച്ഛെന്റ അനന്തരവൾ നാ�
ണിക്കുട്ടിയമ്മെയ പരിഗ്രഹിച്ചു. അച്ഛൻ 1086 ചിങ്ങം 20-
ാം൹ യശശ്ശരീരനായി. േകശവപിള്ളയുെട അപ്രതീക്ഷി�
തമായ ചരമഗതി 1089-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 20-ാംനു
യായിരുന്നു. മധുര അേമരിക്കൻ േകാേളജിൽ മലയാളം
ശാഖയുെട പര്യേവക്ഷകനും സംഗീതസാഹിത്യ രസി�
കനുമായ േഗാപാലപിള്ള, എം. ഏ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുത്രനാകുന്നു.

കൃതികൾ
േകശവപിള്ള സംസ്കൃതത്തിൽ (1) േകരളവർമ്മവിലാ�
സം (1071) എെന്നാരു ശതകം രചിച്ചിട്ടണ്ടു്. േകായിത്ത�
മ്പുരാനു് അൻപതു വയസ്സു തികഞ്ഞ അവസരത്തിൽ
എഴുതിയതാണു് ആ കൃതി. ഭാഷയിൽ താെഴ കാണുന്ന
വാങ്മയങ്ങൾ അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. (2) ഹിര�
ണ്യാസുരവധം (1058), (3) ശൂരപത്മാസുരവധം (1062),
(4) ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം (1063) എന്നീ മൂന്നു് ആട്ടക്കഥകൾ;
1057-ൽ എഴുതിയതും അച്ചടിപ്പിക്കാത്തതുമായ (5) പാ�
വ്വതിസ്വയംവരം അമ്മാനപ്പാട്ടു് (6) രുക്മിണീസ്വയംവരം
കമ്പടികളിപ്പാട്ട് , (7) വൃകാസുരവധം വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്നീ
മൂന്നു ബാല്യകൃതികൾ; (8) സുരതവിധി പാന (1059-
അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തിെന്റ തർജ്ജമ),
(9) അധ്യാത്മരാമായണാന്തഗ്ഗതമായ ലക്ഷ്യേണാപേദ�
ശത്തിനു തത്വേബാധിനി എന്ന വ്യാഖ്യാനം (1061), (10)
അജാമിളേമാേക്ഷാപാഖ്യാനം കിളിപ്പാട്ട് (1060), (11)
രാസക്രീഡ ഈഞ്ഞാൽപ്പാട്ടു് (1062), (12) സ്തവരത്നാ�
വലി (1063), (13) സംഗീതമഞ്ജരി (1065) എന്നീ രണ്ടു് 
ഈശ്വരേസ്താത്രപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ; (14) ഭാഷാനാ�
രായണീയം (1067), (15) കവിസമാജയാത്രാശതകം
(1067), (16) െകാല്ലം പ്രദർശനവർണ്ണനം (1067), (17)
രാഘവമാധവം നാടകം, (18) ലക്ഷ്മികല്യാണം നാടകം,
(19) ഇരശ്വരേസ്താത്രം ഗാനകൃതി (1069), (20) ആസന്ന�
മരണചിന്താശതകം (1070), (21) ശ്രീകാശിയാത്ര, (22)
ശാന്തിവിലാസം (1073), (23) ഗാനമാലിക ഒന്നാം ഭാ�
ഗം (ഈശ്വരസ്തുതിപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ- 1073), (24)
സുഭാഷിതരത്നാകരം (1075), (25) ശ്രീമൂലരാജവിജയം
ഗാനകൃതി (1075), (26) മങ് ഗല്യധാരണം തുള്ളൽപ്പാ�
ട്ട് (1078), (27) സദാരാമസങ് ഗീതനാടകം (1079), (28)
ആംഗലസാമ്രാജ്യം (1079), (29) ഷഷ്ടിപൂർത്തിഷഷ്ടി
(1080), (30) പള്ളിെക്കട്ടുവർണ്ണനം തുള്ളൽപ്പാട്ടു് (1081),
(31) മാനേസാല്പാസം (1082), (32) വിക്രേമാർവ്വശീയം
സംഗീതനാടകം (1083), (33) കല്യാണദർപ്പണം (1085),
(34) ഗാനമാലിക രണ്ടാം ഭാഗം (1086), (35) അഭിനയ�
മാലിക (1086) (36) സംഗീതപ്രേവശിക, (37) സംഗീത�
മാലിക ഗാനകൃതി (1087), (38) േകശവീയം മഹാകാ�
വ്യം (1088).

ചില കവിതാപരിക്ഷകൾ
1065 മുതൽ മലയാളമേനാരമയുെട കവിതാപംക്തി�
യിൽ േകശവപിള്ള ഒരു പ്രധാനകവിയായി വറുഗീസു�
മാപ്പിളെയ സഹായിച്ചുവന്നു. കവിസമാജയാത്രാശത�
കത്തിൽ 1067-ൽ േകാട്ടയത്തു സേമ്മളിച്ച കവിസമാജ�
ത്തിനു കവിയുെട യാത്രയും അവിെട നടന്ന കാര്യങ്ങളും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരവൂേരക്കുള്ള പ്രത്യാഗമനവും വർ�
ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. െവണ്മണിമഹേന്റയും മറ്റും രീതി പിടിച്ചു
ഭർത്താവു ഭാര്യേയാടു നിേവദനം െചയ്യുന്ന മാതിരിയി�
ലാണു് ആ കവിതയുെട ഗതി.  

“െകാട്ടാരത്തിെലഴുന്ന വിശ്രുതനതാം ശങ്കണ്ണിേയയും പരം
തുഷ്ട്യാ കണ്ടു രസിച്ചു പിന്നവെരാടും േചന്നിട്ട വിപ്രാലേയ
െപെട്ടെന്നത്തിയുടൻ സുഖാശനമതും

െചെയ്തന്നേതാർത്തീടുെകൻ
മേട്ടാലും െമാഴിമാർക്കു വാർകുഴലതിൽേച്ചർേക്കണ്ട

മുക്താമേണ!”

എന്നതു് ആ കൃതിയിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്. കവിസ�
മാജത്തിെല ഘടികാവിംശതിപരീക്ഷയിലും കവിതാ�
ചാതുര്യ പരീക്ഷയിലും േകശവപിള്ളയാണു് പ്രഥമസ�
മ്മാനത്തിനു് അർഹനായതു. െതക്കരും വടക്കരുമായ
അേനകം കവികളും പണ്ഡിതന്മാരും സന്നിഹിതരായി�
രുന്ന ആ സദസ്സിൽ ‘സരസദ്രുതകവികിരീടമണി’ എന്ന
ബഹുമതിബിരുദത്താൽ സർവ്വത്ര വിദിതനായ കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാെനക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു സ്ഥാനം പ്ര�
സ്തുതപരീക്ഷകൾെകാണ്ടു േനടിയ നമ്മുെട കവിെയ േക�
രളീയർ അന്നുമുതൽ ഒരു കവിേശ്രഷ്ഠനായി െകാണ്ടാടി�
യതു് അത്ഭുതമല്ലേല്ലാ. പേക്ഷ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ
അവിെടവച്ചുതെന്ന നടന്ന നാടകപരീക്ഷയിൽ തെന്റ
വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാെതയിരുന്നില്ല. ആ പരീക്ഷ�
യിൽ േകശവപിള്ള സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. 1070-
ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ഭാഷാേപാഷിണിസഭയു�
െട ചതുർത്ഥേയാഗത്തിലും കവിതാചാതുര്യയപരീക്ഷ�
യിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം അേദ്ദഹത്തിനുതെന്ന കിട്ടി.

“അങ്കത്തിങ്കലലം കളങ്കരഹിതം സംക്രാന്തമായീടുമ-
ത്തങ്കപ്പങ്കജമങ്കതൻ കുളുർമുലപ്പേങ്കരുഹത്തിങ്കേല
തങ്കം കുങ്കുമപങ്കസങ്കലനയാലങ്കാരസങ്കാരമാ-
മങ്കം പങ്കഹരം കലർെന്നാരുടൽ േമ സേങ്കതമാം

േകവലം.”

“ഉൾക്കാമ്പിേനറീടിന ബാധ നല്കും
ചിെക്കന്നു ശയ്യയ്ക്കതിേദാഷേമകും
തീക്കായ്ക്കിൽ േവഗത്തിൽ വളർന്നുകൂടും
ദുഷ്കാവ്യവും മൂട്ടയുെമാന്നുേപാെല”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ ആ പരീക്ഷയിൽ എഴുതിയവയാ�
ണു്. രണ്ടാമേത്തതിൽ നാലാം പാദം സമസ്യയാണ് .
ആസന്നമരണചിന്താശതകവും ഭാഷാേപാഷിണീഭാ�
രവാഹികൾ മുൻകൂട്ടി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തദ്വിഷയക�
ങ്ങളായ കവിതകളിൽ പ്രഥമസമ്മാനത്തിനു േയാഗ്യ�
െമന്നു നിണ്ണയിച്ചതാണു് . േകരളഭാഷാനാരായണീയ�
ത്തിനു നാല്പതുറുപ്പിക പാരിേതാഷികവും ആ വിദ്വത്സ�
മിതിയിൽനിന്നുതെന്ന ലഭിച്ചു. ലക്ഷ്മികല്യാണത്തിെല
ഇതിവൃത്തം ഉൽപ്പാദ്യമാകുന്നു. അതും ഭാഷാേപാഷി�
ണീധുരന്ധരന്മാരുെട ഒരു പരസ്യമനുസരിച്ചുണ്ടാക്കി�
യതാണു്. അതിനു പ്രശംസാപത്രം മാത്രേമ ലഭിച്ചുള്ളു.
പ്രഥമസമ്മാനം െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുെട േദവീ�
വിലാസത്തിനാണു് കിട്ടിയതു്. ലക്ഷ്മീകല്യാണം േകാഴി�
േക്കാട്ടു മാനവിക്രമഏട്ടൻതമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിേലക്കു
വിവർത്തനം െചയ്ത വസ്തുത മുൻപു േരഖെപ്പടത്തീട്ടുണ്ട് .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാശിയാത്ര എന്ന ഭാഷാഗദ്യകൃതി
േകശവപിള്ളയും പദ്യരൂപത്തിൽ പരാവർത്തനം െച�
യ്തു. ആ വിനിമയെത്ത അവർ തമ്മിൽ ഭാഷാേപാഷി�
ണി മുേഖന സംപുഷ്ടമായ െസൗഹാർദ്ദത്തിെന്റ ലക്ഷ്യ�
മായി കരുതാവുന്നതാണു്.

േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും
േകശവപിള്ളയും
ബാല്യംമുതല്ക്കുതെന്ന നമ്മുെട കവിയ്ക്കു വലിയ േകായി�
ത്തമ്പുരാെന്റ വാത്സല്യഭാജനമാകുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം
സിദ്ധിച്ചു. 19-ാമെത്ത വയസ്സിൽ എഴുതിയ ശൂരപത്മാ�
സുരവധം ആട്ടക്കഥെയ അവിടുന്നു് “അദ്യതനയുവക�
വികളിൽവച്ചു് അഗ്രഗണ്യനായ പരവൂർ േകശവപിള്ള�
യുെട കൃതിയായ ശൂപത്മാസുരവധം ആട്ടക്കഥ ഞാൻ
വായിച്ചുേനാക്കി. കവിതാഗുണങ്ങൾ പലതും ഇതിൽ
ഉള്ളതുകൂടാെത ആടിക്കാണുന്നതിനും ഈ കഥ വളെര
നന്നായിരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നു” എന്നു് ഏറ്റവും േപ്രാ�
ത്സാഹകമായ ഒരു പ്രശംസാപത്രം െകാണ്ടു് അനുഗ്ര�
ഹിച്ചു. അതിെന്റ പ്രേണതാവു് 1065-ൽ മേനാരമയിെല
കവിതാപംക്തിയിൽ ഒരാദ്യവസാന േവഷക്കാരനാ�
യി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടേപ്പാൾ ആ വാത്സല്യം ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു.
ഭാഷാേപാഷിണിവകയായുള്ള മത്സരപരീക്ഷകളിൽ തു�
ടെരത്തുടെര വിജയം േനടിക്കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത
എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവന്ന താൻ
ചരിതാർത്ഥനായി എന്നു് അവിടേത്തക്കു േതാന്നി. ആ
വാത്സല്യപാരമ്യത്തിനു് അനുഗുണമായ ഭക്തിപ്രകർ�
ഷം േകശവപിള്ളയ്ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. 1070-ൽ അവിട�
േത്തക്ക് അൻപതു വയസ്സുതികഞ്ഞ അവസരത്തിൽ
രചിച്ച േകരളവർമ്മവിലാസം എന്ന സംസ്കൃതകാവ്യത്തി�
നുപുറേമ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തിമേഹാത്സവം സംബന്ധിച്ചു
ഷഷ്ടിപൂർത്തിഷഷ്ടി എെന്നാരു ഭാഷാകാവ്യവും നിർ�
മ്മിച്ചു. പ്രാസവാദം സംബന്ധിച്ചു് അല്പകാലേത്തക്കു്
ആ ബന്ധത്തിനു ൈശഥില്യമുണ്ടായിെല്ലന്നില്ല. 1083
മീനത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആ വാദം 1085 വൃശ്ചികേത്താടു�
കൂടി അവസാനിച്ചേപ്പാൾ അതു പിെന്നയും ദൃഢീഭവിച്ചു.
മഹാന്മാരുെട നില എക്കാലത്തും അങ്ങെനയുള്ളതാ�
ണേല്ലാ. “ജാതഃ േകാേപാ ന ഭൃേത്യഷു; ജാേതാപി ന
നിഗൂഹിതഃ; നിഗൂഹിേതാപി ന ചിരമാസ്പ ചിേത്തഽസ്യ
േകാമേള” എന്നു ഭഗീരഥവർണ്ണനയിൽ നീലകണ്ഠദീക്ഷി�
തർ പറയുന്നു. ഈ േശ്ലാകത്തിെല ‘ഭൂേത്യഷു” എന്ന
പദം ‘മിേത്രഷു’ എന്നു പ്രകൃതത്തിൽ മാറ്റാം. ആദ്യം
‘സരസഗായകകവി’ എന്നു് അവിടുന്നു് കഥാനായകനു
നല്കിയിരുന്ന ബിരുദം 1087-ൽ സംഗീതമാലിക സമർ�
പ്പിച്ചേപ്പാൾ ‘സരസഗായകകവിമണി’ എന്നു് ഒന്നുകൂടി
സമഞ്ജസമായി വികസിപ്പിച്ചു. േകശവപിള്ള അവിട�
െത്ത േകശവീയം വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ചു തിരുത്തിക്കുന്നതു്
ഇെതഴുതുന്ന ആൾ േനരിട്ടു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണു്.

മറ്റു ചില കൃതികളിെല ഉള്ളടക്കം
1067-ാമാണ്ടു മകരമാസം 24-ാം൹ െകാല്ലം ഡിവിഷൻ
കേച്ചരിവളപ്പിൽ ഗവെമ്മണ്ടിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു
കൃഷിവ്യവസായപ്രദർശനം ആേഘാഷിക്കെപ്പട്ടു. അതി�
െനസ്സംബന്ധിച്ചു നാല്പത്തഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങളിൽ േകശവ�
പിള്ള എഴുതിയ ഒരു ലഘുകാവ്യമാണു് െകാല്ലം പ്രദർശ�
നവർണ്ണനം.

“ഈേടറുന്നഭിവൃദ്ധിയും പല പരിഷ്കാരങ്ങളും േമല്ക്കുേമൽ-
കൂടിക്കൂടി വളർന്നുവന്നിടുവതിന്നുേള്ളാരു സൽസൂത്രമായ്
നാടാെകപ്പരെമൿസിബിഷ്യണിതി ഹൗേണ്യാക്ത്യാ

സമാഖ്യാതമാ-
യീടും കാഴ്ചയിതിൻ മഹത്വമഖിലം വർണ്ണിപ്പതിന്നാവേതാ?”

എന്നതു പ്രസ്തൃതകൃതിയിെല മൂന്നാമെത്ത േശ്ലാകമാണു്.
ഈശ്വരേസ്താത്രം വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട അേപക്ഷയ�
നുസരിച്ചു് എല്ലാ മതാനുയായികൾക്കും പാരായണം
െചയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഗാനങ്ങളുെട
സമാഹാരമാണു്. ശാന്തിവിലാസം നീലകണ്ഠദീക്ഷിത�
രുെട തന്നാമേധയമായ മൂലകൃതിയുെട ഭാഷാനുവാദമാ�
കുന്നു. അതു തർജ്ജമെചയ്തതു െക. ചിദംബരവാധ്യാരുെട
ആവശ്യമനുസരിച്ചാണു് . മങ് ഗല്യധാരണം തുള്ളൽപ്പാ�
ട്ടു് 1076-ൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബത്തിേലക്കു
ദെത്തടുക്കെപ്പട്ട രാജകുമാരിമാരുെട മങ്ഗല്യധാരണ�
മേഹാത്സവെത്ത പുരസ്കരിച്ചു രചിച്ചു. പള്ളിെക്കട്ടുവർ�
ണ്ണനം, അവരിൽ ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാനു
1081 േമടം 24-ാം൹ നടന്ന പള്ളിെക്കട്ടു സംബന്ധിച്ചു് 
ഏഴുതിയ മെറ്റാരു തുള്ളൽപ്പാട്ടാണു്. കല്യാണദർപ്പ�
ണം, 1085–ാമാണ്ടു മീനമാസം 10-ാം൹ നടന്ന വടേശ്ശരി
ഭഗവതിപ്പിള്ളെക്കാച്ചമ്മയുെട താലിെകട്ടുകല്യാണം
പ്രമാണിെച്ചഴുതിയ ഒരു കാവ്യമാണു്. അതിൽ 170 േശ്ലാ�
കങ്ങളും ചില ഗാനങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നു. മാനേസാല്ലാ�
സത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പതിേനഴ് ലഘുകാവ്യങ്ങ�
ളിൽ ഗുരുഭക്തിെയാഴിെക പതിന്നാെലണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് 
കൃതികളെട തർജ്ജമയാണു. കൂപ്പർ, മാേക്കലൗവൽ,
ഹീമാൻസ് , െടനിസൺ, കാമ്പ് െബൽ, േഷൿസ്പിയർ
മുതലായ കവിേശ്രഷ്ഠന്മാരുെട കൃതികളാണു് വിവർത്ത�
നത്തിനു തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ഗുരുഭക്തിയിൽ രഘു�
വംശം ദ്വിതീയസർഗ്ഗത്തിെല ഉപാഖ്യാനം സംഗ്രഹിച്ചി�
രിക്കുന്നു. നാഴികമണിെയന്നും പ്രസൂനവാദെമന്നും രണ്ടു
സ്വതന്ത്രകൃതികൾക്കും പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ സ്ഥാ�
നം അനുവഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . സാഹിത്യവിലാസം കവിയുെട
സുര്യൻ, ശിവദശകം, ഒരു വിലാപം, കൃഷ്ണൻകുന്നു് മുത�
ലായ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള കൃതികൾ ഉൾെക്കാള്ളന്ന
ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യസമുച്ചയമാണു് . ഇനി പ്രേത്യക ഗണ�
നെയ അർഹിക്കുന്ന ചില കൃതികെളപ്പറ്റി സ്വല്പം വിസ്ത�
രിക്കാം.

േകരളവർമ്മവിലാസം
വളെര നല്ല ഒരു സംസ്കൃതകൃതിയാണു േകരളവർമ്മവി�
ലാസം. 1072-േല അതു് അച്ചടിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളു.
മുന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഹൂണപ്രവീണനികടാധ്യയേനന േസായം
സ്വീയശ്രേമണ ച മഹാപ്രതിഭാദ്ഭൂതാത്മാ
രച്ഛാസ്ത്രസഞ്ചയമയാതിവിശാലസിന്ധു-
മുഷ്ടിയിന്ധയത്വമപി ഹന്ത! ദുരാപമാപ.

ൈഗർവാണ്യപി സ്വയമമന്ദരസാ വൃണാതാം
ലക്ഷ്മീശ്ച സാധു യമേശഷഗുണാഭിരാമം
തം േചദ് ഭേവദവസരഃ കിമു ചാരുവാണീ
ഹാണീ ജഹാതി നവയരവനജൃംഭമാണാ?”

(തൃതരീയദശകം)

“യന്നാമശ്രവേണ സതാം ബഹുമതിസ്സേദ്യാ ജരീജൃംഭേത
യസ്യാേസചനകാങ്ഗവീക്ഷണവിധാ

േലാകാസ്സമുൽക്കണ്ഠിതാഃ
യദ്വാണീമമൃതസ്രു േതസ്സഹചരീം േശ്രാതും മിതാം സമ്മുഖം
വാഞ്ചന്ത്യദ്യമനീഷിണശ്ചസുകൃതീ േസായംവിേജജീയതാം.”

(ദശമദശകം)

മൂന്നാട്ടക്കഥകൾ
േകശവപിള്ളയുെട ആട്ടക്കഥകൾ മൂന്നും നന്നായിട്ടുെണ്ട�
ങ്കിലും ആദ്യെത്ത കൃതിയായ ഹിരണ്യാസുരവധെത്ത�
ക്കാൾ ശൂരപത്മാസുരവധത്തിനും തദേപക്ഷയാ ശ്രീകൃ�
ഷ്ണവിജയത്തിനും കൂടുതൽ േമന്മ കല്പിേക്കണ്ടതുണ്ട് . ഈ
കൃതികെളപ്പറ്റി “എനിക്കു കവിതയിൽ ഒരു വിധം പഴ�
ക്കേമാ പരിചയേമാ സിദ്ധിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണു് ഈ
മൂന്നു കഥകളും എഴുതുന്നതിന്നിടയായെതന്നു സ്പഷ്ടമാ�
ണേല്ലാ. അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ േനാക്കുന്ന സമയങ്ങ�
ളിൽ ഇവയിൽ പല ഭാഗങ്ങളും ‘േപാര’, ‘നന്നായില്ല’
എെന്നാെക്ക എനിക്കു േതാന്നാറുണ്ടു് . എങ്കിലും കാലേഭ�
ദത്താൽ പലർക്കും കഥകളിയിൽ േതാന്നിത്തുടങ്ങീട്ടുള്ള
ൈവമുഖ്യം നിമിത്തം ഇവെയ പരിഷ്കരിച്ചു് അച്ചടിപ്പിക്കു�
ന്നതിേനാ വീണ്ടും ആട്ടക്കഥകെള നിർമ്മിക്കുന്നതിേനാ
എനിക്കു് ഉത്സാഹമുണ്ടായില്ല” എന്നു കവി പറയുന്നു.
ഇരയിമ്മൻതമ്പിക്കിപ്പുറം സങ് ഗീതത്തിലും സാഹിത്യ�
ത്തിലും ഒന്നുേപാെല അഭിജ്ഞനായി േകരളത്തിനു
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏകമഹാകവിയാണു് േകശവപിള്ള. അതു�
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം പരിണതപ്രജ്ഞനായതിനുേമൽ
ഒരു ആട്ടക്കഥ രചിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ അതു സർവ്വഗുണ�
സമ്പന്നമായി പ്രേശാഭിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇരുപ�
താമെത്ത വയസ്സിനുമുമ്പുതെന്ന അേദ്ദഹം േനടിത്തന്ന
ഈ സ്വത്തുെകാണ്ടും നമുക്കു സേന്താഷിക്കാവുന്നതാ�
ണു്. ചില േശ്ലാകങ്ങളം ഒരു പദത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും
ഭാഗവും പകർത്തുന്നു.

“ൈദേത്യുാത്തംേസാ നഭസ്സൂദ് ഭുജകമലവിധുഃ
പദ്മജാനുഗ്രേഹാദ്യൽ-

പ്രഖ്യാതപ്രൗഢേതജാഃ സ്മരഹൃതഹൃദയഃ
േപ്രാല്ലസൽപത്രവല്ലീം

േപ്രക്ഷാനന്ദപ്രദാത്രീം സുരഭിലകസുമാലംകൃതാം
സുനവാടീം

പ്രാഹ സ്വാധീരേനത്രാം സരസമിതി മഹാവീര്യശാലീ
ഹിരണ്യഃ”

(ഹിരണ്യാസുരവധം)

“അസ്മിൻ ഗേത സതി സഭാം സ്വയമാവിരാസീ-
ദസ്യാമസീമരുചി േഹമമയഞ്ച കിഞ്ചിൽ
ഭദ്രാസനം സപദി തത്ര മുൈദഷ തസ്ഥാ-
വസ്ത്യസ്ഥിതിഃ ക്വ നു സതാമദുരധ്വഗാനാം?”

(ശൂരപത്മാസുരവധം)

“നാനാനനാനൂനനാനാ നനാനൂനാനനാനനു
നാനാനനാേനാനേനനാ നനാേനനനേനനനുഃ”

എന്ന ഏകാക്ഷരേശ്ലാകം ഈ കഥയിലുള്ളതാണു്.
ഇതു സ്തവരത്നാവലിയിെല വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളുെട കൂട്ട�
ത്തിലും ഉൾെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“ഉൈക്ത്വതാവിതി സത്വരം പ്രതിഭയപ്രധ്വാനനിർദ്ധാവിത-
പ്രത്യത്ഥിപ്രകരപ്രവൃദ്ധപൃതനൗ ഭൂജാതേദവാന്തകൗ
ഗത്വാ മാഗധഭൂപകഞ്ജരമതിേപ്രാഛ്രായശൗര്യം മഹാ-
സംേസ്ഫാടസ്ഫുരിതസ്പൃഹാവിതി വചഃ േപ്രാൈച്ചർബ്രു വാേത

സ്മതം.”
(ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം)

“അലർശരസമാകാര! അയി മമ ജീവനാഥ!
സുലഭമായ് മമ കാമം സദ്തീമേനാഹരാങ്ഗ!

വിലസിതയായ നിെന്റ വരതനുവിെനേയാർത്തു
അലസയായിഹ വാേണനമല! ഞാനിന്നേയാളം,

പരിണതശശിബിംബം പരിചിൽക്കാണ്മതിനായി
പരമാശ ഹൃദി പൂണ്ടു മരുവും ചേകാരി േപാെല.

അന്നു ജന്മസാഫല്യം തന്നു നീെയനിക്കായി
കുന്ദസായകൻതദനുമേന്നെയൻ ൈവരിയായി.

മന്ദഹാസമധുരം സുന്ദര! തവ മുഖ-
െമാന്നു കണ്ടവർ പിെന്നയന്യേമാത്തീടുന്നുേണ്ടാ?”

(ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം–ൈസരന്ധ്രി ശ്രീകൃഷ്ണേനാട്  )

സ്തവരത്നാവലി
പുത്തൻ ഭജനകീത്തനങ്ങൾ എന്നു കൂടി േപരുള്ള സ്ത�
വരത്നാവലിയിൽ രണ്ടു ഹാരാവലികൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ട്.
ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ദുർഗ്ഗ തുടങ്ങിയ േദവതകെള ഏറ്റ�
വും മേനാേമാഹനങ്ങളായ ഗാനങ്ങളിൽ കവി േസ്താത്രം
െചയ്യുന്നു. കവിയുെട പാണ്ഡിത്യ പാരീണതയ്ക്കു മൂർദ്ധാ�
ഭിഷിേക്താദാഹരണങ്ങളായ ചില വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളും
ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചില േശ്ലാ�
കങ്ങൾ ശബ്ദചിത്രങ്ങളാണു്. തമിഴുപാട്ടുകെള അനുകരി�
ച്ചു ‘െകാഞ്ചേമ’ “എന്റു” മുതലായി അപൂർവ്വം ചില തമി�
ഴുവാക്കുകളം ഇടകലർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പാട്ടിൽനി�
ന്നു സ്വല്പം ചുവേടേചർക്കുന്നു.

“േകാടി ദിവാകരേശാഭെയഴും തവ-
േകാമളതനുമീേഡ–രാമ!
ഹാടകനിർമ്മിതമകുടലസിത! രിപു-
പാടവാതിശയപാടനപടുതമ! (േകാടി )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

കനകവസന! മഘേവാപലനീല!
കാമിതഫലതതിവിതരണേലാല!
ഘനകരുണാമലപദനതപാല!
കാമേകാടി സുഭഗാത്ഭുതലീല!” (േകാടി)

േകരളീയഭാഷാനാരായണീയം
േമല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുെട നാരായണീയം
ഭാഷാന്തരീകരിക്കുവാൻ ഒരു കവിക്കു സമഗ്രങ്ങളായ
ശക്തിൈനപുണ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്കു പുറേമ ഭക്തിപ്രാചു�
ര്യത്തിൽനിന്നും പേരാപകാരപ്രവണതയിൽനിന്നും
ജനിക്കുന്ന മേനാനിശ്ചയവും ആവശ്യമുണ്ടു്. മൂലത്തി�
െന്റ ഗാംഭീര്യസാരങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ അത്ര
വളെര േക്ലശാവഹമാണു് ആ സാഹിതീവ്യവസായം.
േകശവപിള്ളയുെട േകരളീയഭാഷാനാരായണീയം ആ
േസ്താത്രരത്നതത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഭാഷാനുവാദമാെണ�
ന്നുമാത്രമല്ല, മെറ്റാരു തർജ്ജമകൂടി പിന്നീടും ആവിർഭ�
വിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതിെനക്കാൾ പതിന്മടങ്ങു വിശിഷ്ട�
വുമാണു്. രചനയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂനതകെള തന്നിമി�
ത്തം അത്ര കാര്യമായി വിചാരിക്കുവാനില്ല. ചില നല്ല
േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവേട കാണുന്നതു്.

“നിവ്വ്യാപാര! ഭവാെന്റയീക്ഷണമതാം നിർമ്മൂലയാം
േചഷ്ടയാൽ

േചർന്നില്ലാത്തതുേപാെലഴും പ്രകൃതിയുണ്ടാകുന്നു
കല്പങ്ങളിൽ

ശുദ്ധം സത്ത്വെമാരംശമൻെപാടതിൽനിന്നുദ്ധാരണംെചയ്തു
നീ

സർേവ്വാൽക്കൃഷ്ട! വഹിച്ചിടുന്നു മഹിതം ലീലാസ്വരൂപം
വിേഭാ!”

(ഒന്നാം ദശകം)

“പിെന്നത്താമരനാളെമാെക്ക വിധിതാൻ
നന്നായ് ത്തിരഞ്ഞാർത്തനായ് 

തെന്നത്താെനാരു നൂറുവത്സരമേഹാ!
െചെന്നത്തിയിെല്ലാന്നിലും

പിെന്നത്താൻ സുഖേമാടിരുന്നതിലുടൻ
ഭിന്നത്വെമേന്യവിേഭാ!

നിെന്നത്തെന്ന സമാധിശക്തിെയാടുമങ്ങുന്നിത്തപിച്ചീടിനാൻ.”
(ഒൻപതാം ദശകം)

“പ്രകാശിക്കും ശ്രീമന്മഹിതപരമാനന്ദലഹരീ-
പ്രവാഹത്താേലറ്റം നിറയുെമാരു ൈകവല്യജലധൗ
ചിരംനന്നായന്നാൾ മുഴുകിെയാരു േഗാപാലെര വിേഭാ!
ഹേര നീതാൻ പിെന്നപ്പരിചിെനാടുയർത്തീ മുരരിേപാ!”

(അറുപത്തിനാലാം ദശകം)

“വ്യാപിക്കും കൗസ്തുഭശ്രീെയാടുമധുരമിളം േചാെപ്പഴും
കണ്ഠവും േത

ശ്രീവത്സം േചർന്നു േശാഭിച്ചിളകമമലഹാരാഞ്ചിതം
െനഞ്ചുേമറ്റം

നാനാവർണ്ണപ്പുതുപ്പൂന്തളിരിവയിളകും വണ്ടിേനാെടാത്തു
മാറിൽ-

ബ്ഭാസിക്കും മാലയും േചലിയലിന മണിമാല്യെത്തയും
പാർത്തിടുേന്നൻ.”

(നൂറാം ദശകം)
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രാഘവമാധവം
ശ്രീ കൃഷ്ണൻ രുക്മിണിയുേടയും ഗരുഡേന്റയും അഹങ്കാര�
െത്ത ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് രാഘവമാധവത്തിെല പ്രതി�
പാദ്യം. ഭാഗവതാന്തർഗ്ഗതമായ ആ ഉപാഖ്യാനംെകാ�
ണ്ടു പല കവികളും ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. വറുഗീസുമാ�
പ്പിളയുെട ദർപ്പവിേച്ഛദം ആട്ടക്കഥയിെല കഥാവസ്തുവും
അതുതെന്നയാെണന്നു വായനക്കാെര ഗ്രഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�
േല്ലാ. രണ്ടാമെത്ത പതിപ്പിൽ േകശവപിള്ള അഭിേന�
താക്കളുെട രുചിയനുസരിച്ചു സംഗീതനാടകമായി രൂപ�
േഭദെപ്പടുത്തി അതിനു സംഗീതരാഘവമാധവം എന്നു
േപരു െകാടുത്തു. ആ നാടകത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം�
മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“അതിപരിചയമൂലം ഹന്ത! ൈവരാഗ്യമാർക്കും
മതിയതിലുളവാകും സംശയം േലശമില്ല;
മതിമുഖി! മൃഗനാഭിക്കുള്ള സൗരഭ്യേമല്പാൻ
െകാതിയതു െപരുമാറും വാണിജേന്നാർക്കിലുേണ്ടാ?”

ലക്ഷ്മീകല്യാണം
ഇതും രാഘവമാധവംേപാെല അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഒരു
നാടകമാണു്. ഇതിവൃത്തം പ്രഖ്യാതമല്ലാത്തതിനാൽ
കൂടുതൽ ആകർഷകമാണു്. കാേലാചിതങ്ങളായ സമു�
ദായപരിഷ്കാരപദ്ധതികെള സ്വാഗതം െചയ്യുന്നതിൽ
കവി ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. െകാച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള തെന്റ
പുത്രിയായ െഗൗരിെയ അനന്തരവനായ കൃഷ്ണപിള്ള�
െയെക്കാണ്ടു വിവാഹം െചയ്യിക്കണെമന്നു നിശ്ചയിക്കു�
ന്നു. പരിഷ്കൃതഹൃദയനായ കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു് അനഭ്യസ്തവിദ്യ�
യായ ഗൗരിയിൽ അനുരാഗമില്ല; അേദ്ദഹം പിച്ചകേശ്ശ�
രി െകാച്ചുലക്ഷ്മി എന്ന യുവതിയിൽ ആകൃഷ്ടനാകകയും
ഒടുവിൽ െകാച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ളതെന്ന ആ വിവാഹത്തി�
നു സമ്മതം നല്കുകയും െചയ്യുന്നു. പ്രശ്നം, ശകുനം, മന്ത്ര�
വാദം ഇവയിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസെത്ത കവി പ്രാസ�
ങ് ഗികമായി നിശിതരീതിയിൽ അവേഹളനം െചയുന്നു.
ഏട്ടൻതമ്പുരാെന്റ തർജ്ജമയിൽ കൃഷ്ണപിള്ള ബാലകൃ�
ഷ്ണേമേനാനും െകാച്ചുലക്ഷ്മി ബാലലക്ഷ്മിയും മറ്റുമായി
മാറീട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ േചർക്കുന്നു.

“കുപ്പായം നിത്യമുണ്ടക്കരകരിയതിേല മിക്കവാറും വസിക്കൂ;
െചാെല്പാങ്ങും സാരേമറും പഴയ കഥകൾ െചാല്ലീടുവാൻ

വാഞ്ഛയില്ല; 
വയ്പിന്നും േപാകയില്ലാ; പുതിയ കവിത വായിക്കുവാനായ് 

മിനെക്ക-
െട്ടേപ്പാഴും വാണുെകാള്ളം; ചില കുറി െവറുേത പാടി

േനരങ്ങൾ േപാക്കും.”

“പ്രാണാന്തേത്താളെമത്തും സുഖവുമസുഖവും
പങ്കുെകാണ്ടങ്കരിക്കും

പ്രാണേപ്രമം കലർന്നങ്ങെന വരസഖിയായ്
ബുദ്ധിെയത്താത്ത ദിക്കിൽ

േവണുേമ്പാൽ വല്ലഭന്നായ് വിനയെമാടുപേദശങ്ങൾ
െചാല്ലി പ്രഭാവാൽ

വാണീടാനുള്ള ഭാര്യയ്ക്കറിവകമതിലിെല്ലങ്കിെലന്താണു
സൗഖ്യം?”

സദാരാമ
തമിഴുനാടകക്കാർ അഭിനയിക്കാറുള്ള കഥകളിൽ അതി�
പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം സദാറാംചരിത്രത്തിനുണ്ട്.
ആ കഥയിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി, േകരളീ�
യർക്കു രുചിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അഞ്ചങ്കങ്ങളിൽ ഓേരാ�
ന്നിലും രങ്ഗവിഭജനംെചയ്തു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാടകമാ�
ണു് സദാരാമ. അതിെന്റ മുഖവുരയിൽ കവി ഇങ്ങെന
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “ഇതിൽ േശ്ലാകങ്ങെളക്കാൾ ഗാന�
ങ്ങെളയാണു് ഞാൻ അധികമായി േചർത്തിട്ടുള്ളതു്.
അഭിനയത്തിൽ േശ്ലാകങ്ങേളേയാ ഗാനങ്ങേളേയാ
സങ് ഗീതരീത്യാ പ്രേയാഗിക്കുേമ്പാഴം രങ്ഗസ്ഥിത�
ന്മാർ സങ് ഗീതരസത്തിൽ മുഴുകിേപ്പാകുന്നതിനാൽ
അവക്കു കഥാബന്ധെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പര്യാേലാചന�
യും തജ്ജന്യമായ സാക്ഷാൽ നാടകീയരസത്തിെന്റ
അനുഭവവും ഉണ്ടാകുന്നിെല്ലന്നു് ഒരഭിപ്രായമുണ്ട് . വാസ്ത�
വത്തിൽ സ്വരൈവചിത്ര്യങ്ങെള പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി
ഗാനാംശങ്ങെള ക്രമത്തിലധികം ആവർത്തിക്കുന്ന ഭാ�
ഗവതർ മറ്റു നാടകാഭിനയത്തിൽ കഥയുെട രസധാരയ്ക്കു
വിേച്ഛദം വരുത്തുന്നതാകയാൽ ത്യാജ്യം തെന്നയാകു�
ന്നു. എന്നാൽ സങ് ഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ൈവ�
ദുഷ്യവും ഒചിത്യേബാധവുമുള്ള ‘സമർത്ഥനായ’ ഒരു നട�
നു സങ് ഗീതസാഹിത്യരസങ്ങെള ക്ഷീരനീരന്യാേയന
േയാജിപ്പിച്ചു തദുഭയ രസികന്മാെര ഏകകാലത്തിൽ�
ത്തെന്ന ആസ്വദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുെമന്നാണു് എെന്റ
അഭിപ്രായം.” ഈ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചാണു് കവി പ്ര�
സ്തുത ദൃശ്യകാവ്യം നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സദാരാമയ്ക്കു
വളെര േവഗത്തിൽ െപാതുജനങ്ങളുെട ഹൃദയപൂർവ്വ�
മായ അഭിനന്ദനം സിദ്ധിച്ചു. അതിെല ചില പാട്ടുകൾ
അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഗ്രാമീണർേപാലും മൂളിപ്പാടി
ആനന്ദിച്ചു. ഒട്ടു വളെര പ്രതികൾ ഏെഴട്ടു െകാല്ലങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ സദാരാമയിെല
ഗാനങ്ങൾ എല്ലാംതെന്ന മേനാഹരങ്ങളാകുന്നു. അെത�
ഴുതുന്ന കാലത്തു് അപരിേമയമായ വാസനാൈവഭവം�
െകാണ്ടും അേനകം ഭാഗവതരന്മാരുമായുള്ള സമ്പർ�
ക്കംെകാണ്ടും ഒരു ഗാനസാഹിത്യകാരൻ എന്ന നില�
യിൽ കവി എത്രമാത്രം സമുന്നതിെയ പ്രാപിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു എന്നു ഭാവുകന്മാക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാ�
ണു’. ഒരു ഗാനം ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“കാ–മ–പാ–ലാ
കാ–മപാ–ലഭൂ–മിപാ–ലാ
കാ–മ–പാ–ലാ–ഭൂ–മി–പാ–ലാ
കാമ–പാലാ–ജയ ഭൂമി–പാലാ

േസാമസ–മാനന–കാമിത–ദായക (കാമ)
കരുണാ–ശരണാ–തരുണാ–ഭരണാ (കാമ)
പാവനശീല–പാലനേലാല
പരഗണകാല–പുരുഗുണജാല (കാമ)
ൈകവരുമാദര–ഭാവരസെത്താടു
ഭൂവരേരവരുേമ–പണിയുെന്നാരു (കാമ)
അസമാ–നസമാ–ഹിതമാ–നസമാ (കാമ)
നിനിമാ–മതിമാ–നദമാ–നസമാ (കാമ)
രണമതിെലതിരിടടുമരികെള യമപുര-
മണവതിനതിബലസഹിതമയെപ്പാരു” (കാമ)

വിക്രേമാർവശീയം
കാളിദാസകൃതമായ വിക്രേമാർവ്വശീയനാടകത്തിെല
േശ്ലാകങ്ങെള ഗാനങ്ങളാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഈ
സങ്ഗീതനാടകം. ഒരു ഗാനം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ആരാവാം–ഓരുെമ്പാഴു–തിവളെടയുടൽ
തീർത്ത വിരുത-നാരാവാം?
ആരാജിതസുഷമാനിധി
താരാപതിതാേനാ? പുന– (രാരാവാം)
ശൃങ് ഗാരരസാംബുനിധി
സുമസായകേനാ? സുമകല-
സങ്ഗാഭിരാമമായ
സുരഭിയാകുമൃതുേവാ? പുന– (രാരാവാം)
േവദങ്ങെളയുരുവിട്ടിഹ
വിഷയങ്ങളിൽ മുഷിേവന്തിയ
കിഴവൻമുനിയഴകീവിധ-
മുളവാക്കുവെതളുേതാ? പുന– (രാരാവാം)

വിക്രേമാവ്വശീയത്തിനു സദാരാമെയ്ക്കന്നേപാെലയുള്ള
പ്രചാരം ലഭിച്ചില്ല.

സുഭാഷിതരത്നാകരം
സുഭാഷിതരത്നാകരത്തിൽ രണ്ടു പ്രകരണമങ്ങൾ അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങൾ അകാരാദിക്രമത്തിലാണു്
രണ്ടിലും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ‘ചില നീതിവാക്യങ്ങൾ’
എന്ന തലെക്കട്ടിൽ േകശവപിള്ള അേനകം സദാചാ�
രപദ്യങ്ങൾ ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ എഴുതിെക്കാണ്ടിരു�
ന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നും തർജ്ജമ
െചയ്തിട്ടുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾക്കുപുറേമ ചില സ്വകീയങ്ങളായ
േശ്ലാകങ്ങളും ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണു് . പരെക്ക
ഏതുതരത്തിലുള്ള അനുവാചകന്മാർക്കും പ്രേയാജകീ�
ഭവിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
പകർത്തുന്നു.

“കാതിൽക്കുത്തുന്ന കാന്തിപ്രചുരിമ കലരും േതാടേയാ,
േമാടിയാടി-

േക്കാതി ബ്ബന്ധിച്ച കൂന്തൽക്കുലമതിൽ വിലസും
മാലതീമാലതാേനാ

പാതിത്തിങ്കൾപ്രകാശം തടവുമളികേമാ
കാന്തിേയന്തുന്നതില്ല-

പ്പാതിവ്രത്യാഖ്യമാകും സുമഹിതമണിതാൻ ഭൂഷണം
േയാഷമാരിൽ.”

(പാതിവ്രത്യം–സ്വകീയം)

“ശീലിപ്പിക്കണമന്യദുഃഖമനുേശാചിക്കുന്നതിന്നും കനി-
ഞ്ഞാേലാകിച്ചിടുമന്യേദാഷെമാളിവായ് വയ്പാനുെമെന്ന

പ്രേഭാ
ചാേലയന്യജനങ്ങളിൽസ്സതതമീ ഞാനിങ്ങു കാണിച്ചിടും-
േപാലുേള്ളാരലിെവന്നിലും വിശദമായ്ക്കാണിക്കേവണം

ഭവാൻ.”
(സാമാന്യസ്തുതി–േപാപ്പിെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയിൽനിന്നു്)

ആംഗലസാമ്രാജ്യം
ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ആങ്ഗ�
ലസാമ്രാജ്യം മഹാകാവ്യത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു്
ഈ കൃതി. േകായിത്തമ്പുരാന്നും േകശവപിള്ളയും തമ്മിൽ
1067-െല കവിസമാജസേമ്മളനത്തിൽെവച്ചുണ്ടായ
പരിചയം ക്രേമണ രൂഢമൂലമായി സൗഹാർദ്ദാവസ്ഥ�
യിൽ ഉയർന്നു. 1085-ലായിരുന്നു ഈ തർജ്ജമ അച്ചടി�
പ്പിച്ചുതു്. തർജ്ജമ നന്നായിട്ടുണ്ട് . നാരായണീയം വിവർ�
ത്തനം െചയ്തുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സിദ്ധിച്ച പാടവം ഇതി�
െന്റ രചനയക്കു ധാരാളം പ്രേയാജകീടവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

“ആൾ തിങ്ങിടും െതരുവുകൾക്കിടയിൽത്തുരന്ന
മാർഗ്ഗങ്ങളുെടയിവിെടപ്പുകവണ്ടിജാലം
വീട്ടിെന്റേയാവുകളിൽ മുഷികെരന്നേപാെല
വാട്ടം െവടിഞ്ഞനിശമങ്ങെന മണ്ടിടുന്നു.”

(ഒന്നാംസർഗ്ഗം)

“േഘാരേഘാരമവർ െചയ്തിടുെന്നാരി-
േപ്പാരുകാണ്മതിനശക്തിയാർന്നേപാൽ
ധുമികാമയപടം വിടർത്തതി-
ന്നുള്ളിലാശകൾ മറച്ചു തന്മുഖം.”

(പെത്താൻപതാംസർഗ്ഗം)

“നല്കുന്നവങ്കലധമർണ്ണഗുണത്തിനാലും
വാങ്ങുന്നവങ്കലുരുസൽഫലവൃദ്ധിയാലും
േമാദം വളർത്തിടുെമാരീയൃണബന്ധനീതി
േലാകർക്കു േചർത്തു നൃപഭക്തിെയേയറ്റമന്നാൾ.”

(ഇരുപതാം സർഗ്ഗം)

“ബ്രഹ്മാനൈന്ദകഖണ്ഡം ധരണിയുെട ധനങ്ങൾെക്കഴും
മാനദണ്ഡം

സാമ്രാജ്യത്തിൻ പ്രകർഷം പ്രഭുതതിയുെട
നൽേപ്രമസമ്പൂർണ്ണവർഷം.

സംസാരത്തിെന്റ സാരം സകലരുെടയുമുത്സാഹേഘാഷാവതാരം
ഭാസിച്ചിടുന്നു പാരം മഹിതമിഹ മഹാരാജ്ഞിതൻ

കീർത്തിപൂരം.”
(ഇരുപത്തിമൂന്നാം സർഗ്ഗം)

ഷഷ്ടിപൂർത്തിഷഷ്ടി
ഷഷ്ടി പൂർത്തിഷഷ്ടിയിൽ ഗീതിവൃത്തത്തിൽ രചിച്ച അറു�
പതു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. ദ്വിതീയാക്ഷരം സ്വരവ്യ�
ഞ്ജൈനകരൂപ്യംെകാണ്ടു സുന്ദരമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാ�
ണു് ഓേരാ േശ്ലാകവും. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

“ശ്രീമാൻ േകരളവർമ്മാ ധീമാൻ പർപ്പാവനീശവംശമണിഃ
സീമാവിരഹിതകീർത്തി േസ്താമാലയമായതാ! വിളങ്ങുന്നു.”

“താപം പാത്രത്തിനുെമാരു േലാപം േസ്നഹത്തിനും
വരുത്താെത

ശ്രീ പകലും രാവുെമഴും ദീപമിതന്യാദൃശം നിനേച്ചാളം.”

“മതിമാൻ പെണ്ടാന്നിെച്ചാരു കുതിരെയയും കവിതയായ
വനിതെയയും

അതിചിത്രപദക്രമമായ് ഗതിെചയ്യിെച്ചന്നെതത്ര
മഹനീയം.”

“വ്യായാമവിേശഷഭവശ്രീയാർന്നിടുമിമ്മഹാെനാേടറ്റീടിൽ
കായാഭ്യാസിജനത്തിനനായാസം

ധരണിെയപ്പുണർന്നീടാം.”

സാഹിത്യവിലാസം
സാഹിത്യവിലാസത്തിൽ പല നല്ല ഖണ്ഡകൃതികളം
അന്തർഭവിക്കുന്നുെവന്നു മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടേല്പാ.
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.

“െചാല്ലാർന്നിടുന്ന ഭവദാഗമേവളേയാർത്തി-
ട്ടുല്ലാസേമാടു പതഗാവലി പാടിടുേമ്പാൾ
കല്യത്വമിങ്ങണയുമാറണയും വിേഭാ! നിൻ-
കല്യാണകാന്തി ഭരകന്ദളെമത്ര രമ്യം!” (സുര്യൻ)

“അസിതമായ ഗളത്തിലുമുജജ്വലൽ-
ഭസിതമാം തിരുേമനിയിലും പ്രേഭാ!
ഹസിതമായ നിലാവിലുേമറ്റമു-
ല്ലസിതമാകണെമന്നുെട മാനസം.” (ശിവദശകം)

ഒരു വിലാപം എന്ന കൃതിയിൽ ജഗന്നാഥപണ്ഡിതരു�
െട സുപ്രസിദ്ധമായ കരുണവിലാസത്തിെല മിക്ക േശ്ലാ�
കങ്ങളും ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . മൂലത്തിൽനിന്നു തർ�
ജ്ജമയ്ക്കു യാെതാരപകർഷവും സജാതീയമായ ദ്വിതീയാ�
ക്ഷരപ്രാസനിർബ്ബന്ധം നിഷ്കൃഷ്ടമായി പരിപാലിക്കുന്ന
ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത�
ല്ല.

“നർമ്മങ്ങേളാടു ചില നാളിഹ വാണു വിദ്യ-
ദ്ധർമ്മം കലർെന്നാരു മേഹന്ദ്രസുഖങ്ങേളകി
നിർമ്മന്ത്രനാം നൃപെന ലക്ഷ്മികണക്കു പുണ്യ-
കർമ്മം തുലഞ്ഞെപാഴുെതെന്ന െവടിഞ്ഞുേവാ നീ?
ഭൂവിങ്കൽ വാണു മധുരേരാക്തികൾ െചാല്ലിെയെന്ന
േദ്യാവിങ്കലാക്കിയ മേനാഹരയായ നീതാൻ
േദ്യാവിങ്കലിെപ്പാഴുതു േപായളെവെന്നേയവം
ഭൂവിങ്കെലെപ്പാടിയിൽ വീഴ്ത്തുവെതന്തു ബാേല?
താപിഞ്ഛേവണി! ബത നിദ്രയിലും പരങ്കൽ
പ്രാപിച്ചതില്ല തവ മാനസമാശേയാേട
നീ പിെന്ന നിർഗ്ഗണതയാർന്ന പരൻപുമാെന
പ്രാപിച്ചിടുന്നതിനു സമ്പ്രതി േപായെതേന്ത?”

എെന്താരു കർണ്ണാമൃതം!

സംഗീതമാലിക
സംഗീതപ്രേവശികയും സംഗീതമാലികയും ഒേര പുസ്ത�
കമായാണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. രാഗലക്ഷണങ്ങ�
െളപ്പറ്റി പ്രേവശികയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“അവയവവൃത്തികൾമൂലം ശ്രവണസുഖം നല്കിടും
സ്വരാവലിേയാ

അതിൽനിന്നുണ്ടായീടും വ്യക്തിയേതാ രാഗെമന്നു
െചാല്ലുന്നു.

ശ്രുതിയുെട പിറേക വഴിേപാൽ ശ്രുതിസദൃശാംശം
ജനിച്ചിടും ശബ്ദം

സ്വത ഏവ രഞ്ജകത്വാൽ സ്വരെമന്നു പറഞ്ഞിടുന്നു
വിദ്വാന്മാർ”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നതു്. ആെക
ഇരുപതു േശ്ലാകങ്ങേള അതിൽ ഉള്ളു. സങ്ഗീതമാലി�
കയിൽ 42 പാട്ടുകൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. അവയിൽ സ്വാതിതി�
രുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കാലം മുതല്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന
പല കവികളും നിർമ്മിച്ചതായി ഇരുപത്തഞ്ചും േകശവ�
പിള്ളയുെട കൃതികളായി പതിേനഴും കാണുന്നു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പാട്ടുകളിൽ ഒന്നു പകർത്തുന്നു.

“പരിപാവനി–േദവി—പരിപാവനി!
കരുണാവതി! പാഹി മേഹശ്വരി! (പരി)
തരുണാംേഭാജായതാക്ഷി!
ആമയനാശിനി!—സാമജഗാമിനി!
ശ്രീമതി തവ പാദമാകലയാമി
കാമിതദായിനി! കരുണാമയി!
കാമവിനാശന—മാനസേമാഹിനി!” (പരി)
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1066-ൽ മേനാരമയിൽ ആരംഭിച്ച ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസ�
വാദെത്തപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിെന വീണ്ടും വിസ്തരി�
ക്കുന്നില്ല. ആ വാദത്തിനുേമൽ സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു്
ഐകരൂപ്യം വരുത്തി ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം സ്വീകരി�
ക്കുന്നതു ശ്രവണസുഖം നല്കുവാൻ സവിേശഷം പ്രേയാ�
ജകീഭവിക്കുന്നതാെണന്നുള്ള വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�
െന്റ മതം ഭൂരിപക്ഷം കവികളും അംഗീകരിക്കുകയും, “ദ്വി�
തീയാക്ഷരപ്രാസെത്ത ഭാഷാകവികൾ തങ്ങളുെട കവി�
താവനിതയ്ക്കു് ഒരു തിരുമംഗല്യെമന്നു വിചാരിച്ചു േപാ�
രുകയും െചയ്യുന്നു. േവേറ അലങ്കാരങ്ങൾ എത്രതെന്ന
ഇരുന്നാലും ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസമിെല്ലങ്കിൽ േശ്ലാകേമ
അല്ല എന്നു കൂടി ശഠിക്കുവാൻ അവർ മടിക്കുന്നില്ല. ഈ
നാലക്ഷരങ്ങെള രക്ഷിക്കുവാൻേവണ്ടി കവികുഞ്ജരന്മാ�
ർ കാട്ടിക്കൂട്ടന്ന േഗാഷ്ടികൾ കാണുേമ്പാൾ േകാപത്തി�
ലും തുേലാം താപമാണുണ്ടാകുന്നതു്. ചിലർ യതികെള�
െയല്ലാം നിശ്ശങ്കം ഗളഹസ്തം െചയ്യുന്നു; മറ്റു ചിലർ സാ�
ധുക്കളായ ശബ്ദങ്ങളുെട കഴുത്തറുക്കുന്നു; എന്നുേവണ്ട
േകാലാഹലം പലതും കാണാം. ഈ പ്രാസെത്ത ഉേപ�
ക്ഷിച്ചാലല്ലാെത നിരർത്ഥകശബ്ദപ്രേയാഗം ഭാഷയിൽ�
നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതല്ല” എന്നു് 1076-ൽത്തെന്ന
ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ ഭാഷാ�
ഭൂഷണത്തിൽ തദ്വിഷയകമായി െചയ്തിരുന്ന നിശിത�
മായ വിമർശനം ദ്വിഃപ്രാസപക്ഷപാതികളായ ക്ഷുദ്രക�
വികെളമാത്രം ബാധിക്കുന്നതാകയാൽ ആ ഉപേദശം
ശക്തിമാന്മാരുെട വിഷയത്തിൽ കാര്യകാരിയെല്ലന്നു
പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 1083-ൽ േകശവപിള്ള രാ�
ജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ആശയം വിശദീക�
രിക്കുന്നതിനു് ‘ഭാഷാകവിത’ എന്ന ഒരു ഉപന്യാസം
തിരുവനന്തപുരം കാേളജുസമാജത്തിെന്റ ആ െകാല്ല�
െത്ത വാർഷികസേമ്മളനത്തിൽ അമ്മാവെന്റ അധ്യ�
ക്ഷതയിലും അനന്തരവെന്റ സന്നിധാനത്തിലും ഏഴുതി
വായിക്കുകയും പിന്നീട് അതു ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുംെചയ്തു. തത്സംബന്ധമായുള്ള വാ�
ക്കലഹം 1085-ൽ അവസാനിച്ചതിനുേമലാണു് കല്യാ�
ണദർപ്പണം രചിച്ചതു്. അതിൽ േകരളപ്രാസം എല്ലാ
േശ്ലാകങ്ങളിലും പരിത്യജിച്ചിട്ടില്ല; ആദ്യെത്ത മൂന്നു േശ്ലാ�
കങ്ങളിൽ അതിെന്റ ദീക്ഷയുണ്ടു് .

“ശർമ്മം ജനങ്ങളിൽ വിളങ്ങുവതിന്നു േവണ്ടും
കർമ്മങ്ങൾതെന്ന നിയതം നിറേവറ്റി നന്നായ് 
ധർമ്മവ്രതെത്താടു വസിച്ചിടുമിന്നേരന്ദ്രൻ
ഭർമ്മപ്രഭൻ ഭുവനപുണ്യഫലായിതൻതാൻ.”

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ േവണം േകശവീയെത്തപ്പറ്റി
ചർച്ചെചയ്യുവാൻ. പൂർവ്വകവികളാൽ ബഹുധാ ക്ഷുണ്ണ�
മായ സ്യമന്തേകാപാഖ്യാനെത്ത ഉപജീവിച്ചു പന്ത്രണ്ടു
സർഗ്ഗങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാകാവ്യമാണതു്. കാ�
ളിദാസെന്റ കവനൈശലിയിലാണു് അതു രചിച്ചിട്ടുള്ള�
െതന്നു േകശവപിള്ളയും, ഭാഷയിൽനിന്നു വളെരക്കാ�
ലം മുൻപുതെന്ന അന്തർദ്ധാനം െചയ്തിരുന്ന ൈവദർഭ�
മാർഗ്ഗത്തിനു പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചതു ആ കാവ്യത്തിനാ�
ലാെണന്നും മറ്റും ഏ. ആറും അവകാശെപ്പടുന്നു.

“രാജരാജാഖ്യനാേയാരഗ്ഗുരുവിെന്റ കൃപാരസം
എെന്മാഴിക്കുള്ളഴുെക്കല്ലാം കഴുകിക്കളേയണേമ.
തദുപജ്ഞം മതം നവ്യം സാമഞ്ജസ്യമേനാഹരം
ഒരുക്കിെയെന്നയിക്കാവ്യരചനാസാഹസത്തിനായ് .
കാളിദാസകവീന്ദ്രെന്റ കാൽനേഖന്ദുമരീചികൾ
കാവ്യാധ്വാവിൽസ്സഞ്ചരിക്കുെമനിക്കു വഴി കാട്ടണം”

എന്നു േകശവപിള്ള; പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിനു നല്കിയ പ്ര�
ശംസാപത്രത്തിൽ

“പാദാേഗ്രഷു പുനഃ പുനഃ പ്രഹരതാ പ്രാേസന പംഗുകൃതാ
ഗാഡീേയക്ഷരഡംബേരണ വിഷേമ മാർേഗ്ഗ സ്ഖലന്തീ

ചിരാൽ
ബാലാ േകരളസാഹിതീ സമതയാ രേമ്യ

സദർേത്ഥാജ്ജ്വേല
ൈവദർഭാധ്വനി േമാചിതാദ്യ ഭവതാ കൃച്ഛ്രാൽ സുഖം

നൃത്യതു”

എന്നു േകായിത്തമ്പുരാൻ. േകശവീയം സമഞ്ജസമായ
ഒരു മഹാകാവ്യമാെണന്നുള്ളതിൽ ആക്കും അഭിപ്രായ�
േഭദമില്ല. പേക്ഷ, പ്രാസത്താൽ പംഗുകൃതനാകാെത
കാവ്യാധ്വാവിൽ സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം െചയ്യുന്ന ഒരു കവി�
ക്കു് ആ ത്യാഗംെകാണ്ടു കിട്ടിയ വിേശഷലാഭെമെന്ത�
ല്ലാം എന്നുകൂടി പ്രകൃതത്തിൽ പരിേശാധിേക്കണ്ടതുണ്ട�
േല്ലാ. അതു െചയ്യുന്നതു പുേരാഭാഗിത്വംെകാണ്ടല്ല, വാച�
യിതാക്ക ന്മാെര വസ്തുസ്ഥിതി ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
മാത്രമാണു്.

“കനിഞ്ഞു മാധവൻ േപാറ്റും വൃഷത്തിെന്റ വിഹാരവും
ശിവധാമത്വവും ശ്രീമദ്വിനായകവിലാസവും

നന്ദിയാളുന്ന ഭൂതൗഘമളകാപുരസഖ്യവും
മഹാേസനാഭയും പാർത്താലിതു ൈകലാസേമ ദൃഢം.”

“അനീതിബാധയില്ലാെത മാധവൻ നാടു വാഴേവ
അനീതിബാധാകുലമായേഹാ! േശാഭിച്ചു ഭൂതലം.”

“കൃഷ്ണശബ്ദാത്ഥമായുള്ള സത്താനന്ദങ്ങൾ സർവ്വദാ
കലർന്നു േലാകർ ഭൂപാലന്നനുരൂപത േതടിനാർ.”

“ഗദത്തിൻഗന്ധേമ നാട്ടിലാഗമിച്ചില്ലെയങ്കിലും
ദ്വിധാ മുകുന്ദപാർശ്വത്തിലുളവായി ഗദാഗമം”

“ശൗല്ബികാദികൾ ൈകവിട്ടു മൃഷാനാമിക േവശ്യയാൾ
കാദാചിൽകം കാവ്യകർത്തൃകടാക്ഷം പൂണ്ടു േകവലം.”

“സുവർണ്ണം സുഷ്ഠുവായുയള്ള വർണ്ണത്താെലന്നേപാലേവ
സത്യമായ് ഭാസ്സിനാൽ മായാമവളന്വർത്ഥതാൻ ഹേര!”

ഈ േശ്ലാകങ്ങെളല്ലാം പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയാണു്.
ഇവയിൽ ചിലതിനു ചമൽക്കാരം ഇെല്ലന്നല്ല വാദം;
ഇതു കാളിദാസെന്റ പന്ഥാവെല്ലന്നുമാത്രമാണു്.

“പത്മാകരംതന്നിൽ വസിക്കയാലും
മിത്രാവനംെകാണ്ടു ലസിക്കയാലും
പാേഥാജസാദൃശ്യമിരിക്കേവ താൻ
യാെതാന്നു രാജാദരമാർന്നിരുന്നു”

എന്നു് ആറാം സർഗ്ഗത്തിൽ മെറ്റാരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. അതി�
ലും േശ്ലേഷാത്ഥാപിതമായാണു് അലങ്കാരത്തിെന്റ
സന്നിേവശം. “വിഭാവസുത്വം ദൃഢമിങ്ങുമുണ്ട്” ഇത്യാ�
ദി പാണ്ഡിത്യമാത്രേദ്യാതകങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ േവ�
െറയും കാണാം. ഏഴാം സർഗ്ഗം ആറാം േശ്ലാകത്തിൽ
രണ്ടാം. പാദം “തിരുവുടലിൽത്തിരളുന്ന കാന്തി കണ്ടു”
എന്നു വിനെയച്ചത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
‘ഇഹ’ ‘അഥ’ മുതലായ നിരർത്ഥകശബ്ദങ്ങളും അങ്ങി�
ങ്ങു സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടണ്ടു്. പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ

“സിന്ധുജാവതരമായ് വിളങ്ങുമ-
സ്സിന്ധുജാനനയമർന്ന േതരിെന
സിന്ധുജാശ്വനിവഹം വഹിച്ചുടൻ
സിന്ധുശായിവസതിക്കു മണ്ടിനാർ”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ട് . അവതരം എന്ന ശബ്ദം അവ�
താരത്തിെന്റ പര്യായമായി മാഘനും ശ്രീഹർഷനും പ്ര�
േയാഗിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതിനു കാളിദാസകൃതികളിേലാ
ഭാഷാസാഹിത്യത്തിേലാ പ്രചാരമില്ല. സിന്ധുജശബ്ദം
ചന്ദ്രൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതും
വ്യാഖ്യാഗമ്യമാണു്. പ്രാസദീക്ഷെകാണ്ടാണു് പ്രസ്തുത�
േശ്ശാകം ഇങ്ങെന രചിേക്കണ്ടിവന്നതു് എന്നു ടിപ്പണ�
ത്തിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നുമില്ല. ‘പാദാേഗ്രഷു’ എന്ന
േശ്ലാകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ഇതരഭാഷാകാവ്യ�
ങ്ങെളപ്പറ്റി െചയ്തിട്ടുള്ള ഉപാലംഭവും ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
േകശവീയെത്തപ്പറ്റി െചയ്തിട്ടുള്ള പ്രശംസയും ഉപപത്തി�
യുക്തങ്ങളെല്ലന്നു െതളിയിക്കുവാനാണു് ദിങ്മാത്രമായി
ചില ൈവകല്യങ്ങൾ ഇവിെട പ്രദർശിപ്പിച്ചതു്. കരുണ�
വിലാസം തർജ്ജമ െചയ്ത കവിക്കു ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസ�
ത്യാഗംെകാണ്ടു യാെതാരു ലാഭവും കിേട്ടണ്ടതായിട്ടില്ല,
കിട്ടീട്ടുമില്പ എന്നു വായനക്കാർ ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സി�
ലാക്കിയാൽ മതി. േകശവീയത്തിൽ അേനകം ഹൃദയാ�
വർജ്ജകങ്ങളായ വർണ്ണനകളും ചിന്തകളുമണ്ടു്. ഒരു
ഉദാഹരണം മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാം. പേരതനായ പ്ര�
േസനെന കണ്ടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തത്വവിചാരത്തിൽ മഗ്നനാ�
കുന്നതാണു് പ്രകരണം.

“സുരഭിലസുമശയ്യയിൽസ്സുഖിപ്പാൻ
സുകൃതെമഴും സുകുമാരനിക്കുമാരൻ
ഇതുവിധമിവിെടക്കിടപ്പേതാർത്താൽ
വിധിഗതി വിസ്മയനീയേമവ നൂനം.

ക്ഷണികതയുമേനകമട്ടിെലത്തും
പിണികളുെമാന്നു മുതിർന്നു ചിന്തെചയ്താൽ
മനുജ നുടയ ജീവിതത്തിനുേള്ളാ-
രനുപമേശാച്യത നല്ലേപാെല കാണാം.

ഉലകിൽ നിരഭിസന്ധിയായ ഹാർദ്ദം
സുവിരമളെമന്നുമേനകസംഭവത്താൽ
അവനവനുെട മിത്രമായെതല്ലാ-
മവനവെനന്നുമവൻ ഗ്രഹിച്ചിടുന്നു.

അഹമഹമിക പുണ്ടു ചിന്തേയാേരാ-
ന്നനിശമണഞ്ഞു ബലാൽ മനസ്സിേനയും
അഥ ബത! ജരതൻ വികാരേമാേരാ-
ന്നുടലിെനയും ശിഥിലീകരിച്ചിടുന്നു.

തദനു തനയാദരേഗഹവസ്തു-
പ്രകരവിേയാഗവിചാരമദഗ്ദ്ധചിത്തൻ
അവനഴെലാടു ഭൂതപഞ്ചകത്തി-
ന്നുടൽവിധി േപാെല പകുത്തു നല്കിടുന്നു.

ആസന്നമരണചിന്താശതകം
േകശവപിള്ളയുെട കൃതികളിൽ ഗുണംെകാണ്ടു പ്രഥമപീ�
ഠെത്ത അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യതല്ലജമാണു് ആസ�
ന്നമരണചിന്താശതകം. ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതത്തിൽ
104 േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ ഈ കൃതിയിൽ ആസന്നമരണ�
നായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്കു് ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരങ്ങളും
വികാരങ്ങളും ഏതു േശ്രാതാവിേന്റയും ഹൃദയെത്ത ദ്രവി�
പ്പിക്കുമാറുള്ള കവിധർമ്മമർമ്മജ്ഞതേയാടുകൂടി ചിത്രീ�
കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. തദ്വിഷയകമായി അത്ര മേനാ�
ഹരമായ ഒരു കാവ്യം ഭാഷയിൽ ഏതാവൽപര്യന്തം
യാെതാരു കവിയും രചിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു് ഉറപ്പിച്ചുപറയാവു�
ന്നതാണു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

“അേമ്മ! വന്നിടുെകന്നു െചാന്നു കരവും കാലും
കുടഞ്ഞാർത്തിപൂ-

ണ്ടമ്മിഞ്ഞയ്ക്കു കരഞ്ഞുെകാണ്ടുഴലുെമൻ
െപാേന്നാമനക്കുഞ്ഞിെന

െചേമ്മ െചന്നുടനുമ്മെവച്ചു വരിെകേന്നാതിപ്പുണർന്നിെട്ടടു-
ത്തമ്മയ്ക്കുള്ള കരത്തിേലകുവതിനിെച്ചയ്യാവേതാ ൈദവേമ?”

“സ്വച്ഛാഭം ശയനാന്തരത്തിൽ നിശയിൽത്തങ്കുെന്നാെരൻ
കുഞ്ഞണ-

ഞ്ഞച്ഛാ! വന്നിടുെകന്നു േനാക്കുമളവിൽക്കാണാഞ്ഞു
േകേണറ്റവും

ഇച്ഛാഭങ്ഗമിയന്നിടുന്ന സമയം കേച്ചൽമുലത്തയ്യലാൾ
വിച്ഛായാനനമാർന്നു ഞാനിവിെടെയേന്താേതണ്ടെതേന്നാർത്തിടും.”

“കാലൻ േകാപമിയന്നു വന്നു കയറാൽെപ്പെട്ടന്നു
െകട്ടീടുെമ-

ക്കാലത്തിങ്കലണഞ്ഞിടുന്നു മൃതിെയേന്നാതുന്നു
സാധാരണം

കാലാഹ്വാനസമാനനാെയാരു പുമാനുേണ്ടാ
പുരാണങ്ങളിൽ

കാലെത്തച്ചിലർ കാലെനന്നുചിതമായ് ഖണ്ഡിച്ചു
വർണ്ണിച്ചേതാ?”

“സുര്യൻതന്നുെട സൂനുവാണു
സുമനസ്സാകുെന്നാരക്കാലെന-

ന്നാര്യന്മാരതി ദീർഘദർശികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടതിസ്പഷ്ടമായ്
കാര്യം േനരതു രാത്രിയും പകലുമുണ്ടാക്കുന്നേതാർക്കുെമ്പാഴ-

സ്സൂര്യൻ കാലമതിെന്നഴും ജനകനാെണന്നുംവരുന്നില്ലേയാ?”

“എന്തിന്നച്ചച്ഛെനയീവിധത്തിലിവിെടെക്കട്ടിെപ്പാതിെഞ്ഞാട്ടുേപ-

െരന്താണിന്നു കഴിപ്പെതന്നു പറ നീെയേന്നവെമൻ
ബാലകൻ

ചന്തച്ചുണ്ടെപാളിച്ചുെകാണ്ടരുളേവ െപണ്ണുങ്ങൾ
കണ്ണിൽപ്പരം

ചിന്തിച്ചിന്തിെയാലിക്കുമശ്രുനിരേയ
പ്രത്യുക്തിയായ് ത്തീർത്തിടും.”

“എല്ലാവർക്കുമിവണ്ണമന്ത്യഗതിതാൻ വന്നീടുെമന്നുള്ളതി-
ന്നില്ലാ സംശയമാകയാൽ സകലരും

സന്മാർഗ്ഗകർമ്മങ്ങളിൽ
ഉല്പാേസന മനസ്സുവച്ചു ജഗതീസന്താനമാം ശാന്തിയാൽ
നല്ലാനന്ദമിയന്നമന്ദമഹിതശ്രീ പൂണ്ടു േമവീടണം.”

ഉപസംഹാരം
ഇത്രമാത്രമുള്ള വിവരണത്തിൽനിന്നു ബഹുമൂല്യമായ
ഒരു സാഹിത്യസമ്പത്താണു് നമുക്കു േകശവപിള്ളയിൽ�
നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു കാണാം. സരസവും ധാരാവാ�
ഹിയുയമായ ഒരു ഗദ്യരീതിയും അേദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീന�
മായിരുന്നു. സാമുദായികവിഷയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പരിഷ്കൃതമായ ആശയഗതി നാം ലക്ഷ്മീകല്യാണം
നാടകത്തിൽനിന്നു കണ്ടുവേല്ലാ. 1069-െല ഭാഷാേപാ�
ഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ശകുനവിശ്വാസം’ എന്ന
ഉപന്യാസത്തിൽേപ്പാലും “ശകുനവിശ്വാസത്താൽ
ഉണ്ടാകുന്നവയും േകവലം മേനാരാജ്യത്തിൽ സ്ഥിതി�
െചയ്യുന്നവയുമായ സുഖദുഃഖങ്ങെള അനുഭവിക്കുന്നതു
വളെര ദയനീയമായിട്ടുള്ളതാെണന്നു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുവ�
േല്ലാ” എന്നു് ആ വിഷയത്തിൽ സ്വമതം ആവിഷ്കരിച്ചി�
രിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹസ്തലിഖിതെത്തപ്പറ്റിക്കൂടി
ഒരു വാക്കു പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അത്രമാത്രം കണ്ണും
കരളും കവരുന്ന ൈകപ്പടയിൽ എഴുതാവുന്ന കവികൾ
അത്യന്തം വിരളമായിരുന്നു. സതേതാത്ഥാനസുഭഗവും
പേരാപകാരനിരതവുമായ ഒരു ജീവിതമാണു് അേദ്ദഹം
നയിച്ചതു്. ആ മഹാകവിെയ സബഹുമാനവും സാഭിമാ�
നവുമായല്ലാെത സ്മരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്ന�
തല്ല.



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 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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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