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1 പി. രാമക്കുറുപ്പ് (1023–1073)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
രാമക്കുറുപ്പിെന്റ മൂലകുടുംബം െകാടുങ്ങല്ലൂർ കിളിേക്കാ
ട്ടുതറവാടാണു്. അവിെടനിന്നു െകാച്ചിമഹാരാജാവു്
ആ കുടുംബക്കാെര നിഷ്കാസനം െചയ്തേപ്പാൾ അവർ
േചർത്തലകാട്ടൂെരന്ന സ്ഥലത്തു െനയ്േശ്ശരിവീട്ടിൽ താ
മസമായി. പില്ക്കാലത്തു് അംഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച അവസര
ത്തിൽ ആ തറവാട്ടിെല ഒരു ശാഖ ആലപ്പുഴ ൈകതവ
നക്കരയിൽ പിലാമ്പറമ്പുവീട്ടിൽ പാർത്തുതുടങ്ങി. ആ
ഭവനത്തിൽ െകാച്ചുഅമ്മയുേടയും േചർത്തല മാരാരി
ക്കുളത്ത് ഉഴുത്തുേവലിയിൽ രാമക്കയ്മളുേടയും പുത്രനാ
യി രാമക്കുറുപ്പ് 1023-മാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ അവിട്ടം
നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ജനനാൽത്തെന്ന കുഞ്ഞിനുകാ
ഴ്ച കുറവായിരുന്നു. ആ വസ്തുത അേദ്ദഹം “അതിസൂക്ഷ്മദൃ
ക്കുലപയഃപേയാരാശി കൗസ്തുഭായമാനനായിരിക്കുന്ന
പ്ലാമ്പറമ്പിൽ രാമക്കുറുപ്പ്” എന്ന ഒരു വിേശഷണംെകാ
ണ്ടു ചക്കീചങ്കരത്തിൽ വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനി
ന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. അക്കാലത്തു പൂർവ്വകുടുംബത്തിൽ
േകശവക്കുറുപ്പ് എെന്നാരു കവി െകാടുങ്ങല്ലൂരുണ്ടായിരു
ന്നു. അേദ്ദഹം
“ശ്രീമൻ! മേനാരമയിൽ നിങ്ങെട മൂലെമെന്ത–
ന്നാേമാദേമാടു വിവരിച്ചറിയിച്ചിേടണം”

എന്നു് 1070-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു മലയാളമേനാരമ മുേഖന അേപ
ക്ഷിച്ചതിനു രാമക്കുറപ്പു് എഴുതിയ മറുപടിയിൽ പൂർവ്വച
രിത്രെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
“ഞാനാലപ്പുഴയുള്ള ൈകതവനയാണുണ്ടായെതൻ
വീട്ടുേപ–

രൂനം വിട്ട പിലാമ്പറമ്പവിെടയുണ്ടാെയണ്പതായ്പത്സരം;
നൂനം േചർത്തല മുഖ്യമായ ഗൃഹമാക്കാട്ടുരുെനയ്േശ്ശരി
പി–
ന്നാനന്ദെത്താടേനകവീടുകളിലായാളുണ്ടു േവേണ്ടാളവും.
“എന്നാൽ വടക്കൻവഴിേപാക്കർ വന്നാൽ
നന്നായ്ക്കിളിേക്കാെട്ട വിേശഷെമല്ലാം
അന്നന്നു േചാദിക്കുമറിഞ്ഞെതല്ലാം
നന്ദിക്കുെമൻവീട്ടിെലയമ്മമാരു്.”
“േകട്ടിട്ടുണ്ടവർ െചാല്ലി ഞാനുമിരുനൂറ്റാേണ്ടയ്ക്കുമുൻേപ
കിളി–
േക്കാേട്ടേക്കാമനയായ് വയസ്സു പതിനാറാേയാരു
െപൺകുട്ടിെയ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു തിരിച്ചു കൂറുെപരുകും
ഭ്രാതാക്കളാേച്ചർത്തെല–
കാട്ടുെരത്തിയിരുന്ന നാരിയവൾതാൻ മൂലം കുലത്തിന്നു
േമ.”

ഈ ഐതിഹ്യെത്ത ആസ്സദമാക്കിയാണു് കുഞ്ഞിക്കു
ട്ടൻതമ്പുരാൻ തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പി രചിച്ചതു്.
രാമക്കുറുപ്പിെന്റ അമ്മ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാലാമെത്ത
വയസ്സിൽ മരിച്ചുേപാകുകയാൽ പിലാമ്പറമ്പിൽ അമ്മാ
വൻ പപ്പുക്കുറുപ്പിെന്റ സംരക്ഷണത്തിൽ പിന്നീട് കുേറ
ക്കാലം വളർന്നു. കഥാപുരുഷനു വിദ്യാഭ്യാസം ഈ
പപ്പുക്കുറുപ്പാണു് ആരംഭിപ്പിച്ചതു്. അേദ്ദഹെത്ത ചക്കീ
ചങ്കരത്തിൽ താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ പ്രശംസിച്ചി
രിക്കുന്നു.
“േനേര നാടകകാവ്യൈവദ്യഗണിതാലങ്കാരസംഗീതെമ–

േന്നാേരാന്നില്ല ഖലു മന്ത്രശാസ്ത്രമിതിഹാസത്തിൽ
പ്പുരാണത്തിലും
സാരഗ്രാഹി പിലാമ്പറമ്പിെലാരു കാലം വാണു കീർത്ത്യാ
ഗുരുർ–
ദ്ധീരൻ മുപ്പെതാടഞ്ചു വർഷമമലൻ പപ്പുക്കുറുപ്പാം കവിഃ.”

അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിൽ രാമക്കുറുപ്പു കുേറക്കാലം സം
സ്തൃതം പഠിച്ചു. 1035-മാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ അേദ്ദഹ
വും പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചേപ്പാൾ കഥാപുരുഷൻ േകവ
ലം അശരണനായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും സഹജമായ
വിദ്യാസമ്പാദനതൃഷ്ണ വിട്ടുമാറിയില്ല: പതിെനട്ടാമെത്ത
വയസ്സുവെര സംസ്കൃതം തെന്ന അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു്
ആലപ്പുഴ ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടത്തിൽേച്ചർന്നു മൂന്നുനാലു
വർഷംെകാണ്ടു മട്രിക്കുേലഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചു. അതി
നുേമൽ േകാേളജുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തിരുവനന്തപു
രേത്തക്കു േപായി. അവിെട പുത്തൻചന്ത സുബ്രഹ്മണ്യ
സ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ ശാന്തിക്കാരൻ രാമകൃഷ്ണൻേപാറ്റി
എെന്നാരു സൗജന്യശാലിയുെട സാഹായും അേദ്ദഹ
ത്തിനു ഭക്ഷണവിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായി. അന്നു് ഇളയത
മ്പുരാനായിരുന്ന വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
കാരുണ്യവും ബാല്യത്തിൽതെന്ന സാഹിത്യരസിക
നായ അേദ്ദഹത്തിനു േനടുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അവിടുന്നു്
അേദ്ദഹത്തിനു ഒരു സ്വർണ്ണാംഗുലീയം അക്കാലത്തു
െകാടുക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രന്ഥരചനയിലുള്ള ൈവമുഖ്യ
ത്തിനു പ്രധാനകാരണം നയനൈവകല്യമായിരുന്നു
എങ്കിലും േവേറയും ചില ചിന്തകൾ അേദ്ദഹെത്ത ആ
ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിരമിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കു
വാൻ ന്യായമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ മേനാരമയിൽ േശ്ലാകെമ
ഴുത്തു നിറുത്തിയതു് എെന്തന്നു കിളിേക്കാട്ടു േകശവപ്പ
ണിക്കർ േചാദിച്ചതിനു് താെഴക്കാണുന്ന ഉത്തരമാണു്
അേദ്ദഹം നല്കിയതു്.
“പേണ്ടയുണ്ടാക്കിയിട്ടുെള്ളാരു കവിതകൾ പീ–
യൂഷതുല്യങ്ങളിേപ്പാ–
ളുണ്ടേല്ലാ േവണ്ടുേവാളം പുനരവകൾ സഹ–
സ്രാംശമിന്നാരറിഞ്ഞു?
ഇണ്ടൽെപ്പെട്ടന്തിനിേപ്പാൾ ഗുണലവമണയാ–
തുള്ള പദ്യങ്ങൾ ഞാൻകൂ–
ടുണ്ടാക്കുെന്നന്നു വച്ചിെട്ടാരു മടിയുളവാ–
യായേതാ േപായിതിേപ്പാൾ.”

ചക്കീചങ്കരത്തിെന്റ അവതാരികയിൽ ഇങ്ങെനയും പറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഞാൻ ഒരു മഹാകവിയാെണങ്കിലും
ആ വിവരം മറ്റാെരയും ഗ്രഹിപ്പിക്കാെത കാലം കഴി
ച്ചുകൂട്ടണെമന്ന സ്ഥിരവ്രതേത്താടുകൂടി എെന്റ പാട്ടിനു്
ഇവിെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ വന്നുേചർന്ന ഏേതാ ചില നാ
ടകങ്ങെള കണ്ടിട്ടു് അഞ്ചങ്കത്തിൽ ഒരു താൾക്കടുദാസി
നകത്തു സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി.” വളെര േക്ലശങ്ങൾ
അനുഭവിച്ചാണ് ബി. ഏ. പരീക്ഷ പഠിച്ചു ജയിച്ചതു്.
1050-ാമാണ്ടു േകാവുണ്ണിെനടുങ്ങാടി േവെറ േജാലിയിൽ
നിയമിതനാകുകയാൽ േകാേളജിെല മലയാളപണ്ഡിത
സ്ഥാനം രാമക്കുറുപ്പിനു കിട്ടി.

അധ്യാപകൻ
ഏകേദശം ഇരുപത്തിമൂന്നു െകാല്ലേത്താളം കഥാനായ
കൻ ആ ഉേദ്യാഗംതെന്ന േനാക്കി. േവതനം സ്വല്പമായി
രുന്നുെവങ്കിലും അതിൽ വിഷാദിച്ചില്ല. 1054-മാണ്ടിടയ്ക്കു
തമ്പാനൂർ മണ്ണുവിളയിൽ ആനന്ദമമ്മെയ വിവാഹം െച
യ്തു. അസാമാന്യമായ േമധാബലംെകാണ്ടു മിക്ക പാഠ്യ
പുസ്തകങ്ങളം പ്രത്യകിച്ച് ആട്ടക്കഥകളും അേദ്ദഹത്തിനു
പുസ്തകം േനാക്കാെതതെന്ന പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കു
മായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മലയാളംക്ലാസ്സ് അഭിനയ
ചാതുര്യംെകാണ്ടും ഫലിതേധാരണി െകാണ്ടും മറ്റും ഒരു
പ്രഹസനരങ്ഗമായി പ്രതിദിനം രൂപെമടുത്തു. ആെര
യും ചിരിപ്പിക്കുന്ന നർേമ്മാക്തികൾ നിരർഗ്ഗളമായി ആ
അനുഗൃഹീതരസനയിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു.
“െഞളിയുന്ന ജനങ്ങെള െഞരിപ്പാൻ” ഒരു വാസന
അേദ്ദഹത്തിനു പ്രേത്യകിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര വലിയ
നിലയിലുള്ളവരായാലും അവർ അഹങ്കാരികളാെണ
ങ്കിൽ െവറുേത വിടുകയില്ല. ഓേരാ വ്യാജനാമത്തിൽ
പലേരയും പത്രംമുേഖന അേദ്ദഹം െകാട്ടയാട്ടീട്ടുണ്ടു്.
എന്നാൽ അെതല്ലാം സഭ്യവും ശത്രുക്കൾക്കുേപാലും
സേന്താഷപ്രദവുമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു. തുഞ്ചെത്തഴു
ത്തച്ഛെനപ്പറ്റി മാത്രേമ അേദ്ദഹത്തിനു പരിപൂർണ്ണമായ
ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. “മനുഷ്യരാശിയുെട പുേരാ
ഹിതൻ” എന്നാണു് ആ കവികുലഗുരുവിെന അേദ്ദഹം
പുകഴ്ത്താറുണ്ടായിരുന്നതു്. അധ്യാത്മരാമായണംേപാ
െല അേദ്ദഹെത്ത ആകർഷിച്ച ഭാഷാകൃതി മെറ്റാന്നില്ല.
1072 കുംഭത്തിൽ പ്രാണസുഹൃത്തായ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ രക്തസമ്മർദ്ദം നിമിത്തം െപ
െട്ടന്നു മരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു.
ആകസ്മികമായ ഏേതാ ഒരശനിപാതത്തിെന്റ അഭി
ഘാതം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റതുേപാെലയുള്ള ഒരു സംഭ്രമ
ത്തിനു് അേദ്ദഹം അന്നു മുതൽ വിേധയനായി. അതുവ
െര വിശ്രമം എെന്തന്നറിയാതിരുന്ന അേദ്ദഹം ശരീരാ
സ്വാസ്ഥ്യംനിമിത്തം മിഥുനം, കർക്കടകം എന്നീ മാസ
ങ്ങളിൽ അവധിെയടുത്തു. തിരിെയ േജാലിക്കു േപായി
എങ്കിലും വീണ്ടും അവധിയിൽ പ്രേവശിച്ചു. 1073-ാമാണ്ടു
കന്നിമാസം 8-ാം൹ ഏകാദശിനാളിൽ ചരമഗതിെയ
പ്രാപിച്ചു. ആനന്ദമമ്മ ആേരാഗ്യഭാഗ്യങ്ങേളാടുകൂടി വള
െരക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു് 1119-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം
15-ാം൹ കഥാവേശഷയായി.

കവിത
രാമക്കുറുപ്പു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാസനാസമ്പന്നതയ്ക്കുനു
സരിച്ചു വളെര ഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. എഴു
ത്തച്ഛൻ, തച്ചുശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങെള അധികരിച്ച്
ഓേരാ പ്രസംഗവും ചക്കീചങ്കരം നാടകവും മാത്രമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങൾ. പേക്ഷ ചക്കീചങ്കരം
ഒന്നുെകാണ്ടു തെന്ന അേദ്ദഹം േകരളീയരുെട കൃതജ്ഞ
താപൂർവ്വമായ സ്മരണത്തിനു് അവകാശിയായിട്ടുണ്ട്.
വാസ്തവത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു
നാടകം ആേക്ഷപമായി ഉണ്ടാക്കണെമന്നു് അതിനു
മുൻപുതെന്ന േതാന്നി. “ആ വിവരവും കൂടി അേപ്പാൾ
ഞാൻ മേനാരമാപത്രാധിപർക്ക് അയയ്ക്കുവാൻ എഴുതി
െക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കത്തിൽ രഹസ്യവർത്തമാനേശ
ഖരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. അതിെന എെന്റ പ്രിയശിഷ്യ
നും ഇഷ്ടമിത്രവുമായ ടി. പത്രാധിപർ വറുഗീസുമാപ്പിള
അവർകൾ പത്രം മുേഖന പരസ്യംെചയ്തുകളഞ്ഞു. ചക്കീ
ചങ്കരെമവിെട? ചക്കീചങ്കരെമവിെട? എന്നിങ്ങെന
ആളുകളുെട ഉപദ്രവം കലശലായിത്തീർന്നിട്ടു മനസ്സി
ലിരിെപ്പല്പാം ഇതാ െവളിയിേലക്കു എടുെത്തറിയുന്നു.
ഒന്നിൽച്ചില്വാനം വർഷംെകാേണ്ട ഇതു പൂർണ്ണമായി
വന്നുള്ളു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുപ്പതു മണിക്കൂറില
ധികം ഞാൻ നാടകനിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.
എനിക്കു േവെറ പിടിപ്പതു േജാലിയുണ്ടുതാനും” എന്നു്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുറുപ്പിെന്റ േശ്ലാകങ്ങൾ
പ്രാേയണ രചനാവിഷയത്തിൽ നിർേദ്ദാഷങ്ങളെല്ലന്നും
ഇവിെട പറേയണ്ടതുണ്ടു്.

ചക്കീചങ്കരം
1068-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു രചിച്ച ചക്കീചങ്കരത്തിെന്റ മുേഖ്യാ
േദ്ദശ്യം അപണ്ഡിതന്മാരായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാേരയും—
പ്രേത്യകിച്ചു നാടകനിർമ്മാതാക്കേളയും—അവേഹളനം

െചയ്യുക എന്നുള്ളതാെണങ്കിലും അതിൽ ആത്മകഥയു
േടയും അന്നെത്ത സമുദായേദാഷങ്ങളുേടയും അംശവും
ഇടകലത്തീട്ടുണ്ടു്. ചക്കി, ചങ്കരൻ ഇവർ പ്രധാന പാ
ത്രങ്ങെളന്നുേപാലും സമർത്ഥിക്കാം. അത്രയ്ക്കു ഹാസ്യ
പ്രധാനമാണു് ആപാദചൂഡം ആ കൃതി. കല്പിതാേങ്കാ
െടന്നു തിരുവിതാംകൂറിനും വാസുകിപുരെമന്നു തിരുവ
നന്തപുരത്തിനും നാമകരണം െചയ്തുെകാണ്ടാണു് നാ
ടകെത്ത കവി പുേരാഗമിപ്പിക്കുന്നതു്. അക്കാലെത്ത—
എന്നുവേയ്ക്കണ്ട, ഏതു കാലേത്തയും ഉേദ്യാഗക്കയറ്റത്തി
നുള്ള ഉപായം താെഴേച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പൂർവ്വപ
ക്ഷച്ഛായയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
േവലെച്ചെയ്തെല്ലാടിഞ്ഞാലതിനുെട ഫലമാ–
ഹന്ത! കർത്താവിനില്ല–
ക്കൂലിക്കായ് ൈകനിവർക്കുന്നതു പുനരപരൻ;
ശ്ലാഘകൂടില്ലവന്നു്;
കാലേത്ത കാത്തുകാത്തങ്ങവിടവിെട നട–
ന്നുള്ള െപായ്യും പറഞ്ഞി–
േട്ടലാനാകുന്നു േകചിൽച്ചില വലിയ പണി–
ക്കാെളടുക്കുന്ന കാലം.”

ചുവേട കാണുന്ന മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾക്കു് ആ േശ്ലാകംേപാ
െല ഇന്നും തിരുവനന്തപുരത്തും പരിസരപ്രേദശങ്ങളി
ലും പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്.
“ആൾജിബ്രാ മാഞ്ഞുേപായി; മമ ഹൃദി മരുവു–
ന്നില്ല യൂക്ലിഡ്ഡു കുേഞ്ഞ!
മാജിയ്ക്കായ്ത്തീർന്നു മന്മാനസമതിെനാരു െപ–
െണ്ണന്തു െചേയ്യണ്ടു ഞാനും?
േലാജിക്കും ഞാൻ മറന്നൂ; ലവമപി ലവണം

വല്ല കാെമ്പൗണ്ടിൽനിന്നും
േയാജിപ്പിച്ചിെട്ടടുപ്പാനവശത െപരുതായ്–
േപ്പായിതേയ്യാ! െകമിസ്ത്രി.”
“േകേസ, പീേസ, വഴേക്ക, കുടിലത കുറയും
കക്ഷിേയ, സാക്ഷിേയ, ൈക–
േലേസ മൂക്കത്തു േകാപെത്താടു മരുവിടുെമൻ
േകാർട്ടുകാേര, കേസേര!
മാസംേതാറും പണം കിട്ടണമതിനു കടാ–
ക്ഷിക്കേണ നിങ്ങൾ േതാന്ന്യാ–
വാസം കാെട്ടാല്ല; നഷ്ടത്തിനുമിട തരികിൽ–
ക്കാട്ടുവൻ രണ്ടു ചാട്ടം.”
“മരച്ചീനി െവയ്പാനരയ്ക്കെട്ട േതങ്ങാ;
െപരുക്കാലനും വന്നിരിക്കെട്ട തിന്മാൻ;
ഉരിക്കാടിയിൽെത്തല്ലരിദ്ധൂളിയിട്ടാൽ
െതരുെക്കത്തിളപ്പിെച്ചാരിക്കൽക്കുടിക്കാം.”
“ചക്കിക്കുെള്ളാരു ചട്ടിമുഞ്ഞി പലനാൾ കേണ്ടൻ
െവളിച്ചത്തു ഞാൻ
മൂക്കും താണുകുഴിഞ്ഞ കണ്ണു കവിളും പപ്രച്ഛമാം േകശവും;
ഒക്കപ്പാടു െവറുപ്പു േതാന്നി; നിറേമാ കാക്കുയ്ക്കു തുല്യം; മണം
മുേക്കാത്തിെക്കതിേരതു നായ്ക്കളിവെളക്കണ്ടാൽ
ക്കുരയ്ക്കാത്തതും?”
“ചക്കിക്കും ചങ്കരന്നും സരസിജശരമാ–
േലറ്റേമറ്റുന്ന കൂഴ–
ച്ചക്കയ്ക്കും േചമ്പിനും താളിനുമപി തകര–
യ്ക്കും മരച്ചീനികൾക്കും
മുേക്കാന്മാർ പൂർണ്ണചേന്ദ്രാദയസമയമപാ–
രാർണ്ണേവ േപായ് നിതാന്തം
തക്കത്തിൽൈക്കക്കലാക്കും ഝഷമതിനുെമവൻ
േഹതു; േസാവ്യാച്ഛിേവാ വഃ.”

മജിേസ്ത്രട്ടിേനയും വിട്ടിട്ടില്ല.
“കീർത്ത്യാ പാേരഴുരണ്ടും കരിയുെട െപാടിയാൽ

പല്ലു മുപ്പത്തിരണ്ടും
വൃത്ത്യാ വീട്ടിെന്റ തൂണും ചുമരുമഥ െവളു–
േത്തടെനെക്കാണ്ടു മുണ്ടും
നിത്യം ഭേസ്മന െനറ്റിത്തടമപിച നഖം
നാപിതൻകത്തിയാലും
സത്യം പാരം െവളുപ്പിച്ചിയലിെനാരു മജി–
േസ്ത്രട്ടു പാലിച്ചിടേട്ട.”

കല്പിതാംേകാട്ടസംസ്ഥാനത്തിെല ഒരു മജിേസ്ത്രട്ടാണു്
അച്യുതേമേനാൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനായ സുകുമാ
രേന്റയും, ഭാര്യ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയുെട സേഹാദരെന്റ പു
ത്രിയായ മാധവിക്കുട്ടിയമ്മയുേടയും വിവാഹേവളയിൽ
പല നാടക െസറ്റുകാർ അഭിനയാർത്ഥികളായി അവ
രുെട ഗൃഹത്തിൽ വന്നുേചർന്നു. അച്യുതേമേനാെന്റ
അരിെവയ്പുകാരനായ ചങ്കരെന്റയും മാധവിക്കുട്ടിയമ്മ
യുെട അരിെവയ്പുകാരിയായ ചക്കിയുേടയും വിവാഹവും
ആ മുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്നയാണു് നടക്കുന്നതു്. അവ
രിൽ ഒരു നാടകെസറ്റുകാരുെട മാേനജർ കരിങ്കൽമ
ണ്ഡപത്തിെന്റ പ്രശംസാപത്രം ഹാജരാക്കുന്നു. അതാ
ണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്.
“െചാേല്ലറും കുമ്പളങ്ങാഹ്വയസരസമഹാ–
നാടകം കണ്ടേശഷം
െചല്ലുന്നില്ലെല്ലാട്ടുേമ േചാെറാരു പനി കുളിരും
കൂടിയുണ്ടാെയനിക്കു്;
ഇല്ലിപ്പാരിങ്കലിേപ്പാളിതിെനാടു സമമാം
നാടകം പാർത്തുകണ്ടാ–
െലല്ലാരും സമ്മതിച്ചീടണമിഹ ബൃഹതി–
പ്പിള്ളതാൻ കാളിദാസൻ”

ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാശിനു െകാള്ളാത്ത നാടകങ്ങെളഴു
തുന്ന ദുഷ്ടകവികെള തർജ്ജനം െചയ്യുവാൻ ശിവപാർ
ഷദനായ കുംഭാണ്ഡൻ രങ്ഗപ്രേവശം െചയുന്നു.
“േരേര! േനേര വരുവിൻ! േകരളഭൂഭാരനാടകക്കാേര!
ഓേരാന്നിതുെകാേണ്ടറ്റാൽ േനേര വരുമിന്നു
നിങ്ങെളല്ലാരും”

എന്നു് അലറി ആർത്തടുക്കുന്ന ആ ഭൂതം
“പണ്ടെത്തക്കൃതി ഭാഷയാക്കിയവെരത്തല്ലീടേവാനല്ല
ഞാൻ;

േവണ്ടുേന്നാരറിേവാടു നാടകെമഴുത്തായാലടിക്കില്ല ഞാൻ;
വീണ്ടും ൈവദുഷിയുണ്ടു െതറ്റുെമഴുതിേപ്പാെയങ്കിലും
േപാെട്ടടാ;
വണ്ടിക്കാളകണക്കു വന്ന കവിമണ്ടന്മാർക്കു മണ്ടയ്ക്കടി”

എന്നു് ഒരുമാതിരി എഴുതാവുന്ന കവികെള ആശ്വസിപ്പി
ക്കുകയ്യും െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ ദുഷ്ടകവികൾ
“അയ്യേയ്യാ ഞങ്ങെളത്തല്ലേല്ല െകാല്ലേല്ല!
പാവങ്ങളാേണ പരേമശ്വരാ!

പുരപ്പാട്ടുണ്ടാക്കി േനരം ചിലവിടാം
േപാരുമിശ്ശൂത്വം ഞങ്ങേളാേട!
നാരായണാ ഹേര! നാരായണാ ഹേര!
ആരാേണ്ടാ ഞങ്ങെളത്തല്ലിടുേന്ന!
അല്പജ്ഞന്മാരായ നാടകക്കാർ ഞങ്ങൾ
കല്പിതാംേകാട്ടീന്നു െപാെയ്ക്കാള്ളാേമ”

എന്നു നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു് ഓടുന്നു. “വിദ്യാഭ്യാസം വി
നാനാടകമിനിെയഴുതിക്കൂട്ടുേമാ നിങ്ങെളല്ലാം?” എന്നു.
കുംഭാണ്ഡൻ പിെന്നയും ഗർജ്ജിച്ചു് ഇെല്ലന്നു് അവെര
െക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിക്കുന്നു. ചക്കിയും ചങ്കരനും തമ്മി
ലുള്ള പ്രണയം ഹാസ്യഫലിതം വഴിെഞ്ഞാഴുകുന്ന പല
ബീഭത്സരസങ്ങൾ വിജൃംഭിക്കുമാറു വർണ്ണിക്കുന്നു. േവെറ
യും പല രസകരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ ചക്കീചങ്കരത്തിലു
ണ്ടു്. ചുവേട ചേർക്കുന്നതു ലക്ഷ്മികുട്ടിയമ്മയുെട രാമായ
ണമാണു്.
“മേയ്യൽക്കണ്ണാൾ മേനാജ്ഞാകൃതി മിഥിലസുതാ
രാമെനേക്കട്ടു മാര–
ത്തീയ്യിൽച്ചാടിച്ചിരം െവന്തഴെലാടുെമാരുനാ–

ളുച്ചയാേയാരുേനരം
പെയ്യപ്പെയ്യപ്പതുങ്ങീ രഘുവരഭവനം
േതടിേയാടീയിടേത്ത–
ക്കയ്യിൽ ൈത്രയംബകം മറ്റതിെലാരു മഴുവും
െകാണ്ടേയാധ്യയ്ക്കുേനേര.”

അതു നേങ്ങലിയമ്മ എെന്നാരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയതാ
െണന്നും അതിനു് ആ സ്ത്രീക്കുള്ള സമാധാനം “ഇതിഹാ
സത്തിൽ കണ്ടതുേപാെല എഴുതിയാൽ നാടകമായില്ല.
അതുെകാണ്ടു സീതതെന്ന അേയാധ്യയ്ക്കു വന്നുെവന്നു
പറഞ്ഞാലാണു് അധികം രസം.‘സ്വയേമവാഗതാവരാ’
എന്നേല്ല രസജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു്?” എന്നുമാണേത്ര
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ വാദിക്കുന്നതു്. താേഴക്കാണുന്നതു് ഒരു
നാടകത്തിെല േശ്ലാകമാണു്.
“ൈകലാസമന്ദ്രമതിേലക്രൂവയസ്സുമൂപ്പും

േശഷക്രിയാദികൾ കഴിപ്പതിന്നു വേയാധികേത്വാം
ദാരിദ്ര്യമായ ജലധിയിൽക്കിടന്നു നീന്തുവാനും
സൃഷ്ടിച്ചിതു ചതൃമുഖൻ ധരണീതലത്തിൽ
നമസ്തുഭ്യായസ്തുഭ്യം നമഃ.”

കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ കഴിഞ്ഞു ഭാഷയിെല ഒന്നാമെത്ത
ഫലിത സാമ്രാട്ടു് രാമക്കുറുപ്പുതെന്നയാെണന്നു പറയാം.
ഇരുവനാട്ടു നാരായണൻനമ്പിയാർക്കും ആ പീഠത്തിൽ
അർദ്ധാസനത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചക്കീചങ്കരവും ആയിടയാണേല്ലാ ആവിർഭവിച്ചതു്. നി
ശിതവും നിർഭീകവും നിരങ്കുശവും നിരനുേക്രാശവുമാ
ണു് രാമക്കുറുപ്പിെന്റ ഫലിതം. അേദ്ദഹം പ്രശംസാപത്ര
ങ്ങൾ ആർക്കു െകാടുത്താലും. അതിൽ ആത്മവഞ്ചനയു
െട കണികേപാലും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവയി
െലല്ലാം അന്തർഭാഗത്തു മെറ്റാരർത്ഥംകൂടി കാണും.

രാമക്കുറുപ്പിെന്റ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ
ആങ്ഗലഭാഷാഭ്യസനംെകാണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന ഫല
ങ്ങൾ ഗുണേദാഷസമ്മിശ്രമായിരിക്കുെമന്നും േദാഷ
ങ്ങളിൽ പ്രധാനം ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാെതയാകുന്ന
താെണന്നും രാമക്കുറുപ്പിനു േതാന്നിയിരുന്നു. ചക്കീചങ്ക
രത്തിെല നാലാമങ്കത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇന്ദുേലഖയിെല
മാധവേനയും ഇന്ദുേലഖേയയും രങ്ഗത്തു പ്രേവശിപ്പിച്ചു്
അവെരെക്കാണ്ടു് ഇങ്ങെന പറയിക്കുന്നു.
മാധവൻ: “ഹാ കഷ്ടം! പ്രാണനാേഥ! മതവിഷയവിചാ–
രങ്ങളും നിെന്റ വാക്കും
േലാേക സ്വീകാരേയാഗ്യം പലതിവയകെല–
ത്തള്ളിയേല്ലാ പുരാ ഞാൻ.”
ഇന്ദുേലഖ: “ആകേട്ട ഹൂണഭാഷാപരിചയജനിതം
സൽഗുണംമാത്രമിേപ്പാൾ
േസ്താകം േദാഷം വിനാ േചർന്നിതു ഭവതി;
നമുക്കിന്നിേമൽ ഭാഗ്യമേല്ലാ.”

ആട്ടമാണു് നാടകെത്തക്കാൾ ആസ്വാദ്യെമന്നു് അേദ്ദ
ഹം സുദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു.
“ആട്ടത്തിൽേഗ്ഗാഷ്ടിയുെണ്ടങ്കിലുമടി തുടയിൽ–
െപ്പട്ടു െപാട്ടിപ്പഠിച്ചാ–
െലാേട്ടെറക്കാലമായാലഭിനയവിഷയ
െചറ്റു സാമർത്ഥ്യമുണ്ടാം
ചാട്ടം േനാട്ടം കലാശം തിരിെവാടു ചരിവും
ഹന്ത! താളത്തിൽ േവണം
പാട്ടും െകാട്ടും നിനച്ചാടണമതിെനാടു േന–
രാകുേമാ നാടകൗഘം?”
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2 അമ്പലപ്പുഴ മാധവപ്പുതുവാൾ
(1040–1123)

ചരിത്രം
മാധവപ്പുതുവാൾ അമ്പലപ്പുഴ വടേക്കമഠത്തിൽ കുഞ്ഞി
ക്കുട്ടിപ്പുതുവാൾസ്യാരുേടയും വടക്കൻപറവൂർ വന്നത്തു
േതക്കുംകാട്ടിൽ ഒരിയിൽ വക്കീൽ രാമപ്പുതുവാളിേന്റ
യും ദ്വിതീയപുത്രനായി 1040-ാമാണ്ടു േമടമാസത്തിൽ
ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിന് അച്യു
തപ്പുതുവാൾ എെന്നാരു േജ്യഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാമ
പ്പുതുവാൾ ൈവക്കത്തു െതക്കുംഭാഗത്തിൽ താമസമാ
യിരുന്നതിനാൽ മാധവപ്പുതുവാളും അേദ്ദഹേത്താടുകൂ
ടിത്തെന്നയ്രാണു് പാർത്തിരുന്നതു്. അവിെട നിന്നു്
അരിപ്പാട്ടു േപായി രാജരാജവർമ്മ മൂത്തേകായിത്ത
മ്പുരാേനാടു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ പഠിച്ചു. തിരി
െയ വന്നതിനുേമൽ കുേറക്കാലം തരണനല്ലൂരില്ലെത്ത
കാര്യസ്ഥനും തിരുവല്ലായിെല ഒരു ൈപ്രമറി സ്ക്കൂളിൽ
അദ്ധ്യാപകനുമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ൈവക്കത്തായിരു
ന്നു അദ്ധ്യാപകവൃത്തിേനാക്കിയിരുന്നത്. 1070-ാമാണ്ടു
തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ഭാഷാേപാഷിണിസഭാേയാ
ഗത്തിൽ കവിതാേവഗപരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം സമ്മാന
ത്തിനർഹനായി. പുതുവാൾ പരിഗ്രഹിച്ചതു മൂഴിക്കുളത്തു
േതക്കുംകാട്ടിൽ എന്നുകൂടി േപരുള്ള പുത്തനറയ്ക്കൽ മഠ
ത്തിൽ പാവ്വതിപ്പുതുവാൾസ്യാെരയായിരുന്നു. അവെര
പാപ്പി എന്നു ബന്ധുക്കൾ വിളിച്ചുവന്നു. 1123 കർക്കട
കം 23-ാം൹യായിരുന്നു പുതുവാളിെന്റ മരണം.

കൃതികൾ
വലിയ പഠിത്തെമാന്നുമിെല്ലങ്കിലും വാസനയുള്ള ഒരു
കവിയായിരുന്നു പുതുവാൾ. 1 െവണ്മണിക്കായിതം, 2
സഹസ്രകലശം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ ഉത്തരഭാഗം, 3 ദു
ഷ്ഷന്തൻ 4 സന്താനപ്രാർത്ഥന ഇവയാണു് പ്രധാനകൃ
തികൾ. െവണ്മണിക്കായിതം േപരുവയ്ക്കാെത മലയാള
മേനാരമയിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
അതു് അക്കാലത്തു വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. പലേരയും
പേരാക്ഷമായി അധിേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള അതിെന്റ പ്രേണ
താവു് ആെരന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ അേനകം കവികൾ
ശ്രമിച്ചു. “പാല്പായസമധുരിമ േകാലുന്ന പദ്യപ്രവാഹം”
ആണു് അെതന്നു സൂക്ഷ്മഗ്രാഹിയായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻത
മ്പുരാൻ എഴുതിയേപ്പാൾ അവരുെട സംശയം തീർന്നു.
സ്വര്യാതനായ െവണ്മണി മഹൻനനമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കു
ള്ള ഒരു കത്തിെന്റ രൂപത്തിലാണു് അതു രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
അതിൽ ഈഴവർക്കു് അഭിമാനഭഞ്ജകമായി ഒരു പ്ര
േയാഗമുെണ്ടന്നു മൂലൂർ പത്മനാഭപ്പണിക്കർക്കു േതാന്നി.
അേദ്ദഹം പേരതനായ പി. െക. കൃഷ്ണൻൈവദ്യന്നും ഒരു
കെത്തഴുതി. “ആമൂലാഗ്രമബദ്ധ സംഘടിതമാമിക്കായി
തം” എന്നു പുതുവാളിെന്റ കവിതെയ പണിക്കർ ഭർത്സി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. െവണ്മണിക്കായിതം പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധ
െപ്പടത്തീട്ടില്ല. സന്താനപ്രാർത്ഥന തനിക്കു് ഒരു പുത്രി
ജനിക്കുവാൻ േവണ്ടി എഴുതിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാശതക
മാണു്. കവിതയുെട രീതി കാണിക്കുവാൻ സഹസ്രകല
ശത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“ൈവക്കത്തു േമവുന്ന മുക്കണ്ണനാം െപരും–

തൃേക്കാവിലപ്പന്നു പാവ്വതീേദവിയിൽ
ചിെക്കന്നു രണ്ടായിരത്തിലുമപ്പുറം
മക്കളുണ്ടായവെരാെക്കഗ്ഗണപതി–
െക്കാക്കുന്ന മട്ടിലായ് കുമ്പ വീർത്തുള്ളവ–
രിക്കണ്ട ഭൂസുരെരന്നു കാണുന്നവർ–
ക്കുൾക്കുരുന്നിൽപ്പരം സേന്ദഹമുണ്ടാക്കി–
വയ്ക്കുംവിധം കിഴക്കും വടക്കുംകൂടി
െവക്കം െവളിയിേലൈക്കകഴുകീടുവാൻ
തിക്കിത്തിരക്കിപ്പുറെപ്പട്ടിടുന്നതാ–
മിക്കാഴ്ച കാണുവാൻ സാധിച്ചിടാത്തതാ–
മക്കണ്ണു കണ്ണല്ല സേന്ദഹമില്ല േമ.
ഇക്കാലമിെല്ലാഴിവുേദ്യാഗേമകുവാൻ
നിേല്ക്കണ്ട േപാെകന്നു െചാല്ലുന്ന നിർദ്ദയൻ
േപഷ്കാരുതന്നുെട പിന്നൂെടാഴിക്കാെത
േപായ്ക്കാത്തുനില്ക്കുന്ന മാേലാകെരേപ്പാെല
മൂക്കു മുെട്ടബ് ഭുജിെച്ചന്നതു കാരണ–
േമാർക്കിലാമാശയം പക്വാശയത്തിലും
തർക്കമില്ലിേപ്പാൾക്കടന്നുെകാൾവാെനന്നു
തർക്കിച്ചിടത്തുപുറത്തുള്ള േകാപ്പുകൾ
ഒെക്കയുമന്തണാധീശ്വരന്മാരുയ്ക്കു േപായീടുവാൻ
ലാക്കുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നെതന്നതു
േനാക്കുന്നവർെക്കാരു ശങ്കയയണ്ടായ് വരും.”
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3 വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി (1065–1113)

കടംബവും ജനനവും
തിരുവനന്തപുരത്തു പാൽക്കുളങ്ങരയിൽ ൈകപ്പള്ളി
എന്ന േപരിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു നായർഭവനമുണ്ടു്.
വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തുത
െന്ന ബഹുമാന്യമായ ഒരു നിലയിൽ എത്തിയിരുന്ന
ആ ഭവനത്തിെല ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ എന്ന സ്ത്രീെയ നാഗ
രുേകാവിൽ അമ്മവീട്ടിൽ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മച്ചിയുെട
ആഗമനേത്താടുകൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നടവരമ്പത്തുനി
ന്നു തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു േപാന്ന കൃഷ്ണൻനായർ വി
വാഹം െചയ്തു. കൃഷ്ണൻനായർ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന േപരിൽ
ആ അമ്മവീട്ടിെല വിചാരിപ്പുകാരനായിത്തീർന്നു. ആ
ദാമ്പത്യബന്ധത്തിെന്റ ഫലമായി കാത്യായനിയമ്മ,
കല്യാണിയമ്മ, ഭാഗീരഥിയമ്മ എന്നു മൂന്നു സ്ത്രീസന്താന
ങ്ങളും ഒടുവിൽ ഒരു പുരുഷസന്താനവും ജനിച്ചു. 1065ാമാണ്ടു ധനുമാസം ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച
ആ ആൺകുട്ടിയാണു കൃഷ്ണൻ തമ്പി, കുട്ടൻ എന്ന േപ
രിലായിരുന്നു ബാല്യത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത വിളിച്ചിരുന്ന
തു്.

ബാല്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും
1074-ാമാണ്ടു മൂത്ത േജ്യഷ്ഠത്തി ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാ

രാജാവിെന്റ പത്നിയായേതാടുകൂടി ൈകപ്പള്ളിക്കുടും
ബത്തിെല അംഗങ്ങെളല്ലാം പൂർവ്വാചാരമനുസരിച്ചു
വടേശ്ശരി അമ്മവീട്ടിേലക്കു ദെത്തടുക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങെന
നമ്മുെട കഥാപുരുഷൻ വടേശ്ശരി (വി) കൃഷ്ണൻതമ്പിയാ
യി. രംഗയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു ആദ്യെത്ത ഗുരു.
ഗൃഹത്തിൽ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു
രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന മെറ്റാരു അദ്ധ്യാപകനുണ്ടായി
രുന്നു. മൂന്നാം ഫാറംവെര തിരുവനന്തപുരത്തു േനറ്റീവ്
ൈഹസ്ക്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതിനുേശഷം ഗവർെമ്മ
ന്റ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ േചർന്നു. മഹാരാജാവിെന്റ പുത്രൻ
ശ്രീേവലായുധൻതമ്പിെയ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ
1077-ൽ െക.സി. േകശവപിള്ള നിയുക്തനായി എന്നു
മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ ഗുരുനാഥനിൽനിന്നു
സാഹിത്യവും സംഗീതവും അഭ്യസിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം
കൃഷ്ണൻതമ്പിക്കു സിദ്ധിച്ചു. അവ രണ്ടിലും അസുലഭമായ
വാസന തമ്പി കുട്ടിക്കാലംമുതല്ക്കുതെന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചു
വന്നിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത പ്രകൃതത്തിൽ വക്തവ്യമാ
ണു്. അഞ്ചാം ഫാറത്തിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ െവങ്കടരാമയ്യ
ങ്കാർ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കുപകരം തമ്പിയുെട ഗൃഹാധ്യാപ
കനായി. 1078-ൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു. 1083-ൽ െമട്രിക്കുേല
ഷൻ പരീക്ഷയിൽ വിജയിയായി. അതിനുമുൻപുതെന്ന
ആ െകാല്ലത്തിൽ കന്യാകുമാരിക്കു േപായിരുന്നേപ്പാൾ
അവിടെത്ത േദവിെയ സ്തുതിച്ചു് ഒരു കുമ്മി അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
“കന്യാകുമാരിയിൽ േമവിടുന്ന
ധേന്യ! ഭഗവതി! േലാകനാേഥ!
സുരജനവേന്ദ്യ! ഭുവി ദുഷ്ട–ഹേര! ഹരകേന്യ!

പരമുരുദുരിതെമേന്യ ഞങ്ങെള നീ
പരിപാലയ പരമപാവനി
പരിതാപമെതാരു കാലവു–
മരികിലണഞ്ഞീടാതുള്ളവണ്ണം—നന്നായ്
െപരുകിയ േമാേദന കാത്തിേടണം”

എന്നതു് ആ കുമ്മിയിെല ഒരു ചരണമാണു്. എഫ്. ഏ.
പരീക്ഷയിൽ ഒരു െകാല്ലം പരാജിതനാെയങ്കിലും അടു
ത്ത െകാല്ലം അതിനു പകരം ഏർെപ്പടുത്തിയ ഇൻടർ
മീഡിേയറ്റു പരീക്ഷയിൽ പ്രശസ്തമായ വിജയം േനടി വി
ദ്യാർത്ഥിേവതനത്തിനു് അർഹനായി. പരിഷ്കരിച്ച പാഠ
പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ആദ്യെത്ത ബി. ഏ. പരീക്ഷയിൽ
സംസ്കൃതവും മലയാളവും ഐച്ഛികവിഷയങ്ങളായി സ്വീ
കരിച്ചു ജയിച്ചു. തദനന്തരം 1088-ൽ ആ വിദ്യാലയം വി
ട്ടു. 1086-ൽ തമ്പി തിരുവട്ടാറ്റമ്മവീട്ടിെല രുൿമിണിപ്പി
ള്ളെക്കാച്ചമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു.

വിേദശയാത്ര
ബി. ഏ. ബിരുദം സമ്പാദിച്ചതിനുേമൽ സ്വല്പകാലം
ഹജൂരാപ്പീസിൽ ഗുമസ്തനായി പണി േനാക്കി. അതി
നുേമൽ 1090-ൽത്തെന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനാ
യി ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കു േപായി. അക്കാലത്തു് ഐർലാൻ
ഡിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭണം
തീവ്രമായി നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷി
യും സാധുജനാനുകമ്പിയുമായ തമ്പി താൻ അധ്യയനം
തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന ഓക്സ്േഫാഡ് േബലിയൽകാേള
ജ് വിട്ടു് 1091-ൽ സമരരംഗത്തിേലക്കു കുതിച്ചുപാഞ്ഞു.
തന്നിമിത്തം 1092-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിെല പഠിത്തം വിട്ടു ബി
രുദെമാന്നുംകൂടാെത തിരിെയേപ്പാേരണ്ടിവന്നു എന്നു
ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുന്നതാണേല്ലാ.
ബിരുദഭൂഷിതനെല്ലങ്കിലും വിജ്ഞാനസമ്പന്നനായിത്ത
െന്നയാണ് ആ ധിഷണാശാലി മടങ്ങിവന്നതു്.

ഔേദ്യാഗികജീവിതം
ൈകപ്പള്ളിയിൽ വീണ്ടും താമസം തുടങ്ങിയതിനുേമൽ
വാല്മീകിരാമായണം നിത്യപാരായണം െചയ്യുന്നതിൽ
തമ്പി ഉത്സുകനായിത്തീർന്നു. സംസ്കൃതത്തിെന്റ അഭ്യു
ന്നതിയിൽ അത്യധികം അഭിനിേവശമുണ്ടായിരുന്ന
അേദ്ദഹം 1093-ൽ ഗവർെമ്മന്റ് സംസ്കൃതമഹാപാഠ
ശാലയുെട അധ്യക്ഷപദത്തിൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടു. അതു
തമ്പിക്കും കാേളജിനും ഒരുേപാെല ഉൽക്കർഷത്തി
നുള്ള മാർഗ്ഗമായി പരിണമിച്ചു. ഏ. ആർ. രാജരാജ
വർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ അതിനു മുൻപുതെന്ന ഗവർ
െമ്മന്റിേലക്കു സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പുതിയ പദ്ധതി തമ്പി
നടപ്പിലാക്കി. ഇംഗ്ലീഷ്, ചരിത്രം, രസതന്ത്രം, േക്ഷത്ര
ഗണിതം മുതലായ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാവിഷയങ്ങൾകൂടി
വിദ്യാർത്ഥികെള പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് അതിൽ േവണ്ട
വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ശുഷ്കശാസ്ത്രിമാർ എന്നുള്ള
അവേഹളനത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചു് അവർ ജീവിതമത്സ
രത്തിൽ പുറന്തള്ളെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനു തമ്പി
നിപുണമായി ശ്രമിച്ചു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കി. േകാട്ടയ്ക്കക
ത്തുനിന്നു കാേളജുതെന്ന മാറ്റി െവളിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു.
ജാതി മതേഭദംകൂടാെത അതിൽ എല്ലാ അേധ്യതാക്ക
ന്മാർക്കും പ്രേവശനം നല്കി. തിരുവിതാംകൂറിൽ പല
സ്ഥലങ്ങളിലും സംസ്തൃതപാഠശാലകൾ ഉത്ഭവിപ്പിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രേചാദനമായിരുന്നു. ൈകപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കു
േമ്പാൾ െക. സാംബശിവശാസ്ത്രിയുെട അടുക്കൽ സം
സ്തൃതവ്യാകരണത്തിെല ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു.
പാഠശാലയിൽ അധ്യാപകന്മാരായിരുന്ന മറ്റു ചില ശാ
സ്ത്രരിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കംെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈവദുഷ്യം വർദ്ധിച്ചു. 1096-ൽ രുൿമിണിപ്പിള്ളെക്കാ
ച്ചമ്മ മരിച്ചേപ്പാൾ ആ സാധ്വിയുെട സേഹാദരി ഭഗവ
തിപ്പിള്ളെക്കാച്ചമ്മെയ പരിഗ്രഹിച്ചു. ആ അമ്മ ഭവാനി
എന്ന േപരിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു. 1099-ൽ ശ്രീമൂലംതി
രുനാൾ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സുെകാണ്ടു നാടുനീങ്ങി.
1100-ാമാണ്ടു മാതാവും പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. 1102-ൽ
കടൽപ്പുറത്തു ശംഖിൻ മുഖത്തു് ഒരു ഗൃഹം പണിയിച്ച്
അവിെട താമസം തുടങ്ങി. 1109-ൽ തമ്പി ഗവർെമ്മന്റ്
ആർട്ട്സ്കാേളജിെല പൗരസ്ത്യ ഭാഷാപര്യേവക്ഷകനാ
യി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. ആ സ്ഥാനലാഭത്തിനുേമൽ തമിഴും
ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ പഠിച്ചു. പല ശുഭപ്രതീക്ഷകേളാ
ടുകൂടിയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ നൂതന പദവിെയ
സകലഭാഷാഭിമാനികളും ഉറ്റുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന
തു്. എന്നാൽ ഈശ്വേരച്ഛ മറിച്ചായിരുന്നു, 1113-ാമാണ്ട്
കുംഭമാസം 22-ാം൹ താൻ ജീവിതതുല്യമായി േസ്നഹി
ച്ച തെന്റ കാേളജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിസേമ്മളനത്തിൽ
പ്രസങ്ഗിച്ചുെകാണ്ടുനില്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ രക്തസ
മ്മർദ്ദം നിമിത്തം കഥാവേശഷനായിത്തീരുകയാണു്
െചയ്തതു്. ഒടുവിൽ എട്ടുെകാല്ലേത്താളം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഹൃദയം അന്തർമ്മുഖമായി വികസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതി
നു ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം അക്കാലത്തുണ്ടാക്കിയ
കൃതികളിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്.

സ്വഭാവം
കൃഷ്ണൻതമ്പിയുെട സ്വഭാവഗുണെത്തപ്പറ്റി സ്വല്പെമാ
ന്നു് ഉപന്യസിക്കുന്നതിനു് ഇതാണേല്ലാ അവസരം.
വിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിൽ അേദ്ദഹേത്തക്കാളധികം
ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്ന ഒരു പ്രഭുകുമാരെന കാണുവാൻ
വളെര പ്രയാസമുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിനന്ദനീയ
മായ സ്വാതേന്ത്ര്യച്ഛെയപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എത്ര
ധനം േവണെമങ്കിലും സഞ്ചയിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
യാെതാരു പ്രയാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതി
േലക്കു് അേദ്ദഹം ഒരിക്കലുംയാെതാരു പരിശ്രമവും െച
യ്തിരുന്നില്ല. ഒരാേളാട് ഒന്നു േചാദിച്ചു വാങ്ങുക എന്നതു്
അേദ്ദഹത്തിനു പാരതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പ്രകാരാന്തരമായി
േതാന്നിയിരുന്നു. തെന്റ ൈകവശം വന്നുേചരുന്ന ധനം
അന്യാർത്ഥമായി വിനിേയാഗിച്ച് അേദ്ദഹം ചരിതാർ
ത്ഥനായി; ആ വിഷയത്തിൽ ‘നാളെത്തക്കാര്യേമാ’
എന്നുള്ള പ്രശ്നം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയെത്ത പീഡിപ്പി
ച്ചേതയില്ല. എത്ര എളിയ നിലയിലുള്ള ആളുകേളാടും
സമഭാവനയിൽ െപരുമാറുവാൻ നിർമ്മലഹൃദയനായ
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ൈവഭവം ജന്മസിദ്ധെമന്നു
തെന്ന പറയണം. ആദ്യംമുതല്ക്കുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രവണത സ്ഥിതിസമത്വത്തിേലക്കു് (േസാഷ്യലിസം)
ആയിരുന്നുെവങ്കിലും അേദ്ദഹം ഉയർന്നവെര അധഃ
പതിപ്പിക്കുകയല്ല, അധഃസ്ഥിതെര ഉയർത്തുകയാണു്
അതിെന്റ ശാശ്വതസ്ഥാപനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗെമന്നു ദൃ
ഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

കലാേപാഷണം
കൃഷ്ണൻതമ്പിെയ നാം ഒരു കവി, വാേഗ്ഗയകാരൻ, പ്രഹ
സനപ്രേണതാവു്, ഗദ്യകർത്താവു്, കലാപ്രവർത്തകൻ
എന്നിങ്ങെന പല നിലകളിൽ സാഭിമാനം സ്മരിേക്ക
ണ്ടതുണ്ട്. േകരളീയദൃശ്യകലകെള കാലാനു കൂലമായി
പരിഷ്കരിച്ചു േപാഷിപ്പിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹം അനവര
തം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു. ശീമയിൽനിന്നു തിരിെയ
വന്നതിൽപ്പിന്നീട് അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതവ്രത
മായിത്തീർന്നു. കലാവിലാസം എെന്നാരു സമാജം
അതിേലക്കുേവണ്ടി ഏർെപ്പടുത്തി. പിന്നീടു കഥകളി
ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിച്ചു. രാത്രി ആറുമണിമുതൽ ഒൻപതു മണി
വെരയുള്ള സമയംമാത്രേമ ഓേരാ ദിവസെത്ത കഥക
ളിക്കു വിനിേയാഗിച്ചിരുന്നുള്ള. ഒന്നിലധികം കഥകളിൽ
നിന്നു ചില രങ്ഗങ്ങൾമാത്രം ചില ദിവസങ്ങളിൽ പ്ര
ദർശിപ്പിച്ചുള്ളു. അങ്ങെന ഓേരാ കഥയും ചുരുക്കി പ്രശ
സ്തരായ നടന്മാെരയും മറ്റുള്ള േമളക്കാെരയയും വരുത്തി
താൻതെന്ന ആദ്യവസാനം അണിയറയിൽനിന്നുെകാ
ണ്ടു േവണ്ട ഉപേദശങ്ങൾ നല്കി തമ്പി കഥകളിയുെട മാ
ഹാത്മ്യെത്ത കൃത്യാന്തരവ്യാപൃതരായ െപാതു ജനങ്ങൾ
ക്കും അവരിൽ അസംസ്കൃതമതികൾക്കും കൂടി ആകർ
ഷകമായി േതാന്നത്തക്കവിധത്തിൽ ചിട്ടെപ്പടുത്തി.
അതിേലക്കുള്ള കായേക്ലശെത്തേയാ ധനവ്യയെത്ത
േയാ സാരമായി ഗണിച്ചില്ല. ആ പുരാതനദൃശ്യകലയുെട
പുനരുദ്ധാരണത്തിൽ തമ്പിക്കും ഒരു മഹനീയമായ
സ്ഥാനത്തിനവകാശമുണ്ടു്. കഥകളിക്ലബ്ബ് ഇന്നും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ സ്മാരകമായി തിരുവനന്തപുരെത്ത കലാപ്ര
ണയികൾ ഒരുത്സവംേപാെല ആേഘാഷിക്കുന്നുണ്ട്.
1111-ൽ സഹൃദയ എെന്നാരു മാസിക തുടങ്ങിച്ച് അതു്
ഉൽക്കൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ കേറക്കാലം നടത്തിച്ചു.

കൃതികൾ
കൃഷ്ണൻതമ്പി സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും പദ്യമ
യമായും ഗദ്യമയമായും പദ്യഗേദ്യാഭയമയമായും പല
കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതു് അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല.
താെഴ കുറിക്കുന്ന വാങ്മയങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കി
യവയാണു്. 1 ലളിത, 2 അജ്ഞാതവാസം, 3 േപടികാ
സന്യാസി, 4 ദ്രൗപദീവിജയം എന്നീ നാലു് ഏകാങ്കങ്ങ
ളും, 5 ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതം േഗയപ്രബന്ധവും (1106), 6
പാദുകാപട്ടാഭി േഷകവും സംസ്കൃതകൃതികളാകുന്നു. 7
മുദ്രാരാക്ഷസനാടകെത്ത സംേക്ഷപിച്ചു തജ്ജൎമ െച
യ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാകൃതിയാണു് ചാണക്യൻ (1096). 8
ഷഷ്ടിപുർത്തിദപ്പണം (1093) ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാ
രാജാവിെന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി സംബന്ധിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു ഗാനകാവ്യമാകുന്നു. 9 ഭാഷയിൽ ഹരികഥാകാല
േക്ഷപത്തിനുേവണ്ടി രചിച്ച ഗദ്യേഗയ സമ്മിളിതമായ
ഒരു കൃതിയാണു് ധ്രുവചരിതം. 10 വല്ലീകുമാരം, 11 ചു
ഡാമണി, 12 താടകാവധം ഇവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൂന്നു്
ആട്ടക്കഥകളാണു്. 13 കപാലകണ്ഡല, 14 സൗദാമിനി
ഇവ േനാവലുകളാകുന്നു. ബങ്കിമചന്ദ്രചേതാപാധ്യായൻ
ബംഗാളിയിൽ രചിച്ച സുപ്രസിദ്ധമായ മൂലഗ്രന്ഥത്തി
െന്റ ആംഗലഭാഷാനുവാദം വായിച്ചു കഥാവസ്തു ഗ്രഹി
ച്ചു നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്രകൃതിയാണതു്. തമ്പി ആദ്യ
മായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകവും അതുതെന്നയാണു്.
15 വിധി യന്ത്രത്തിരിപ്പ്, 16 കമലത്തിെന്റ കന്നിേക്ക
സ്, 17 മരതകമാല, 18 ഭാരതിക്കുട്ടി, 19 പ്രതിക്രിയ, 20
മൃണാളിനി, അഥവാ ഇന്നെത്ത വനിത ഇവെയല്ലാം
പ്രഹസനങ്ങളാകുന്നു. തമ്പി സംസ്തൃതപാഠശാലാധ്യാ
പകനായതുമുതൽ െകാല്ലേന്താറും ഓേരാ പ്രഹസനം
എഴുതുകയും അതു വിദ്യാർത്ഥികെളെക്കാണ്ടു് അഭിന
യിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക പതിവായിരുന്നു. 21 ഉർവ്വശി,
വിക്രേമാർവ്വശീയം കഥയിൽ സ്വല്പം വ്യത്യാസം വരു
ത്തി േകകാവൃത്തത്തിൽമാത്രം പദ്യങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു.
പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ ഗദ്യത്തിെന്റ സ്പർശം കൂടാെത
എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു നവീന നാടകമാകുന്നു. അതിൽ നാ
ലു രംഗങ്ങേള ഉള്ളു. 22 നളിനി ഒരു െചറുകഥയാണ്.
ആദ്യം സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ലളിത തമ്പി പിന്നീടു്
ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുംകൂടി തജ്ജൎമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
അക്ബറുെട േസനാനിയായ മാനസിംഹൻ കലധർ
മ്മമായ േവശ്യാവൃത്തിയിൽ വിമുഖിയായ ലളിതെയ
േലാകാപവാദത്തിൽ ചകിതനായി വിവാഹം െചയ്യാ
ത്തതിനാൽ ആ നായിക പ്രാണത്യാഗം െചയ്യുന്നു.
“ആചാരമാം സ്മൃതികുേലാജ്ജ്വലരാജമാർഗ്ഗ–
െമത്തിസ്സൈധര്യമുലകിൽെപ്പരിേയാർ ഗമിപ്പൂ;
കീടങ്ങൾ പാദഹതിേയറ്റു നുറുങ്ങിേയതാ–
െനന്നാകിലാർക്കു പഴിയാർക്കു ഗുണാപകർഷം?”

എന്ന പാഠമാണു് കവി നെമ്മ ഈ ഏകാങ്കനാടക
ത്തിൽനിന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതംേപാ
െല 23 ധ്രുവചരിതവും, 24 ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരവും ഹരികഥാ
കാലേക്ഷപക്കാർക്കുേവണ്ടി എഴുതിയ വാേഗ്ഗയങ്ങളുമാ
കുന്നു. ചില പുസ്തകങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രം അല്പം പ്രസ്താവി
ക്കാം.

സംസ്കൃതകൃതികൾ—ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതം
എനിക്കു വളെര േബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു് ശ്രീ
രാമകൃഷ്ണചരിതം. കവി ശങ്കരഭഗവൽപാദരുെട സ്വാദി
ഷ്ഠങ്ങളായ വാങ്മയങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് അൈദ്വതേവദാ
ന്തത്തിൽ നിഷ്ണാതനായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസെന്റ
ഉപേദശപദ്ധതിയിൽ ഉന്മുഖനായതിനുേമൽ രചിച്ച ഒരു
േഗയകാവ്യമാണു് പ്രസ്തുത കൃതി എന്നുള്ളതിനു സംശ
യമില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃത ഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന
പാണ്ഡിത്യത്തിനും കവിത്വത്തിനും പരേമാദാഹരണമാ
യും അതു പ്രകാശിക്കുന്നു. േനാക്കുക ചില ഭാഗങ്ങൾ.
“ശശ്വദ്യാപ്രിയമാണസ്യ പ്രാരംഭശതശാലിനഃ
ന കിഞ്ചിൽ കുർവ്വേതാ ഹന്ത! ദ്വാത്രിംശേന്മ ഗതാസ്സമാഃ.

കാേലന വഹതാ നീതഃ പ്ലവമാന ഇതസ്തതഃ
കാര്യമാേണാവശഃ കർമ്മ സഹസ്രമനയം വയഃ.
കേരാതു കിം വാ േകാ വാത്ര സംസാേര പരവാൻ നരഃ
യത്ര േഭാക്താ ച ഭക്തം ച േഭാജനഞ്ചാപി ഭംഗുരം.
ചൂർണ്ണീഭവന്തി േജ്യാതീംഷി ച്യവേന്തതിമഹാന്ത്യപി
ആപദ്യേത വ്യയസ്സിേന്ധാർഗ്ലാനിസ്സുമനസാമപി.
ഓജേസ്തജസ്സൗകുമാര്യം സൗജന്യം വാ ന ജാതു േചൽ
കാലാഭി ഭവേതാ ഗുപ്തം സംസാേര കസ്യ വാ രതി.”
(ആമുഖം)
“അതുലാ കില ശിശുേകളികലാ-ഖില”
ജനതാവിസ്മയഭൂരതിവിമലാ
കലയതി പരിേതാ ബാലകദംബം
രചയതി സ മൃദാ വിവിധം ബിംബം.
ഗുംഫതി മാലാഃ കുസുമകലാൈപർ–
ഗ്ഗായതി നൃത്യതി ചാർച്ചതി ദീൈപഃ.
(അതുലാ)
ശൃേണാതി സതതം കഥൈകഃ കഥിതം
മധുരിപുചരിതം മധുരസഭരിതം
കുരുേത സമുചിതപാത്രവിധാനം
രൂപയേതസൗ സകലമധീനം.
(അതുലാ)”

താെഴക്കാണുന്ന ഗാനം േപടികാസന്യാസിയിൽ ഉള്ള
താണു്.
“ഭവതു സുഖീ നു കഥം നേരാ ഭുവി
ഭവതു സുഖീ നു കഥം?

കാേല കലയൻ ഘനമഭിമാനം
േക്ലശശതാകുലിേതാ നേരാ ഭുവി
ഭൂസുരപഞ്ചമപണ്ഡിതപാമര–
േഭദവിചാരപേരാ നേരാ ഭുവി
സ്മാരം സ്മാരം ൈസ്ത്രണം ജനനീം
േയാ മനുേത ന സദാ നേരാ ഭുവി.

(ഭവതു)
(ഭവതു)
(ഭവതു)”

സംസ്കൃതത്തിൽ േശ്ലാകവും ഗാനവുംേപാെല, ഗദ്യവും
തമ്പിക്കു സമഞ്ജസമായി രചിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായി
രുന്നു. ദ്രൗപദീ വിജയത്തിെല ചില വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ച്ച് ഈ വസ്തുത െതളിയിക്കാം.
“ദുേര്യാധനഃ ജാതാേന്ധ്യന യദർദ്ധം രാജ്യം താേതന
പാണ്ഡേവേഭ്യാ ദത്തം?

ദുശ്ശാസനഃ (സദന്തഘട്ടനം) ജാനാമ്യാര്യ, ജാനാമി.
തസ്യേഗാകുലാധമസ്യ ഐന്ദ്രജാലികസ്യ കുടിലത
ന്ത്രസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ഭീഷണവചനാദ്ഭീതസ്താതഃ. തസ്മാ
ല്ലഘുതരപഹൃതം അർദ്ധരാജ്യം പാണ്ഡുപുൈത്രഃ.
ഹാ! കിമദ്ധരാജ്യമിതി സർവ്വമപി പൗരുഷം ഹൃതം
കരൂണാം.
ദുേര്യാ സാധുക്തം വത്സ! അധീശ്വരത്വം നാമ അവി
ഭാജ്യം വസ്തു. തത്രാർേദ്ധ ഗേത സർവ്വം ഗതം. തത
ഏവാഹം േശാചാമി. (സേശാകം) കാ ഗതിഃ?
ദൃശ്ശാ ഹാ! മഹദത്യാഹിതമാപതിതം കുരുവംശസ്യ,
അേന്ധന നീതഃ കുരുമഹാരാജഃ; േതനാസ്മ്യഹം നീ
േതഃ (കപിതഃ) കാ ഗതിഃ?”

ഭാഷാകൃതികൾ—ചാണക്യൻ
മൂലകൃതിയായ മുദ്രാരാക്ഷസത്തിെല കഥാസംഗ്രഹത്തി
ലും അതിെന്റ വിവർത്തനത്തിലും തമ്പി വിജയം പ്രാപി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ശാകങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു.
“മങ്ങാൈതശ്വര്യമാളം പതിെയയുലക േസ–
വിക്കുമർത്ഥാശമൂലം;
താങ്ങാറുണ്ടാം വിപത്തിൽച്ചിലരവനുദയം
േമൽ വരാെമന്നുറച്ചും;
എങ്ങാനുേണ്ടാ ഭവാൻേപാൽ കൃതമുപകൃതിേയാർ–
ത്താസ്ഥയാ സ്വാർത്ഥേലശം
െപാങ്ങാേത നാഥകാര്യാകുലത കലരുേവാൻ
നാഥനിര്യാണേശഷം?”
“കുതിക്കുന്നൂ ബന്ധിെച്ചാരു ശിഖയുതിർപ്പാൻ കരമിതാ;
െകാതിക്കുന്നൂ വീണ്ടും ശപഥപഥചര്യയ്ക്കു ചരണം;
മുതിർന്നൂ നീ നന്ദപ്പരിഷയെട െവണ്ണീറിൽ മുഴുകി–

പ്പതിേഞ്ഞാെരൻേകാപജ്വലനെനയുണർത്താൻ
വിധിവശൻ.”

ഭാഷാവാേഗ്ഗയങ്ങൾ
“വിലസീടുന്നുേത സുന്ദരം മധുരാപുരം

വിജിതസുേരന്ദ്രമന്ദിരം
വിശ്വവിശ്രുതിേചരും യാദവവീരരാൽ
വിഗതകല്മഷം പരിപാലിതം പാവനം
(വിലസീ)
സതതേഹഷിതൂതുരഗപാളീകരിവരാളിനിേഷവിതം
ശ്രുതിവിശാരദമുഖരിതം സുരസുന്ദരീസദനായിതം
നയനേമാഹനലളിതനർത്തനമൃദുളമദ്ദളനിനാദിതം
മലയമാരുതസതതകമ്പിതമഞ്ജുകുഞ്ജാവലിപരീതം
(വിലസീ)”
(ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം)

ഏറ്റവും ഹൃദയാകർഷകമായ ഒരു കൃതിയാണു് ധ്രുവചരി
തം. ഒരു പാട്ടിൽ ചില ചരണങ്ങൾ പകർത്തുന്നു.
“കണ്ടുെകാേണ്ടേന ഞാൻ

ജന്മേകാടിെയപ്പുണർന്ന കൂരിരുൾ
നഖമരീചിയാലകറ്റുമടിയിണ
നന്മെയന്തു തിന്മെയന്തിനി മമ

(കണ്ട)

ദുഃഖെമന്തു സുഖവുെമന്തു? കഴൽ തവ
ദ്വന്ദ്വവാസനകൾ െവന്തടിഞ്ഞ െപാടി
ചിന്തിടും വിമലപാദസേരാരുഹം
ശമിതഭവതാപം, ഖലജനദുരാപം
നവജലദേശാഭം പദയുഗളം

(കണ്ടു)
(കണ്ടു)
(കണ്ടു)

തദനു യമുനാശീകരാർദ്രമന്ദാനിേലാേല്ലാലിതകളായ്,
വികസിതസുമേസ്മരസർവ്വാങ്ഗ–
സൗന്ദര്യകേല്ലാലിതകളായ്,
ഇന്ദിരാകാന്തെന്റ കായകാന്തിച്ഛടാവിഭ്രാന്തി
ചിന്തുെന്നാരിന്ദിന്ദിര–
നിര േപാന്നൂ നിരന്തരം േതൻ നുകർന്നിടാനലർന്നിര
ന്നാർത്തടുത്തീടേവ,
രുചിരതരസാരസ്യലാസ്യയാദി–
ലീലാരേസാത്ഭാസിേതാല്ലാസിതകളായി”

എന്നിങ്ങെന േപാകുന്ന ഒരു ദണ്ഡകവും അതിൽ ഘടി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥാപ്രവചനത്തിനു ദീപ്തി വളർത്തുന്നതാ
ണേല്ലാ അത്തരത്തിലുള്ള ദണ്ഡകം. വൃന്ദാവനത്തിനു
േപാകുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ച സുരുചിെയ തെന്റ ഒരാ
ചാര്യയായാണു് ധ്രുവൻ പ്രസ്തൃതകൃതിയിൽ വിഭാവനം
െചയ്യുന്നതു്. തമ്പിയുെട ഗാനങ്ങളിൽ സർവ്വഥാ വിശി
ഷ്ടമായ ഒരു പാട്ടുകൂടി ഈ കൃതിയിൽനിന്നു് എടുത്തു
കാണിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
“നിനദം-സുഖദേമ
മുരളീനിനദം–സുഖദേമ
മധുരമുരളീനിനദം-സുഖദേമ

വിധുരമധുരിപുമധുരമുരളീനിനദം–സുഖദേമ
സുമശരവി ധുരമധുരിപുമധുരമുരളീനിനദം–സുഖദേമ
ചതുരസുമശരവിധുരമധുരിപുമധുരമുരളീനിനദം–സുഖദേമ
ശൃണുതം-ശ്രവേണ-സതതം-വിഗതകദനം–നിനദം–
സുഖദേമ.”

ഉർവശി
ഈ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്ന വിധ
ത്തിലാണു്.
ചിത്രേലഖ:
“ആർക്കുേപാൽ വാനിലൂെട േതർവഴി െതളിഞ്ഞുള്ള–

താർക്കുേപാലാനുകൂല്യം സ്വർവ്വധുജനേത്താടും
േനർേക്കണമപ്പുണ്യവാൻ നീലേകശിേയാടിങ്ങു,
േചർേക്കണെമങ്ങൾേക്കകജീവനാമുർവ്വശിെയ”

പുരൂരവസ്സ്: (പർവ്വതത്തിെന്റ ചുവട്ടിലായി പ്രേവശി
ച്ചു്)
“േപാരുേമ പരിതാപം സുരസുന്ദരിമാേര!

േപാരുന്നൂ പുരൂരവസ്സാർത്തരക്ഷണത്തിന്നു്”
(നീലേകശിെയ േനാക്കി വില്ലു കുലച്ചുെകാണ്ടു)
“നിെല്ലടാ നാരീേചാര! തീവ്രബാണങ്ങളാൽ നി–
ന്നുല്ക്കടഗർവ്വമാെകശ്ശാന്തമാക്കീടെട്ട ഞാൻ”

ഒടുവിൽ ഉർവ്വശി പുരൂരവസ്സിെന പിരിഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗേത്ത
ക്കു േപാകുന്ന അവസരത്തിൽ “ഓതുെകെന്താരു ഗതി
േമെലനിക്കുള്ളെതന്നും” എന്നു പുരൂരവസ്സു േചാദിക്കുക
യും അതിനു് ആ േദവസ്ത്രീ
“സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും നീ പ്രിയനാംമാറു വാഴ്ക,
സർവ്വരാഗാദ്യങ്ങളിൽനിന്നു നിർമ്മുക്തനാക,

സ്വർഗ്ഗവും തുച്ഛമാകും േലാകങ്ങൾ വിശാലങ്ങൾ
സന്തതാനന്ദദങ്ങൾ സുലഭങ്ങളാം തവ”

എന്നുപേദശം നല്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ കവിതയ്ക്കു ൈവ
ശിഷ്ട്യമില്ല.

ആട്ടക്കഥകൾ
പ്രഹതമായ പദ്ധതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനായി
രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാട്ടക്കഥയാണു് വല്ലീകുമാരം.
“ൈകലാേസ കില കാലകാലമകുടേപ്രാദ്ഭാസി

ചേന്ദ്രാജജ്വേല
സിദ്ധസ്ത്രീകരചാരുചാമരമരുത്സംേസവ്യമാനസ്സുഖീ
ആേസ്തസൗ സമുപാസിതസ്സുരവൈരരാധ്മാതശംൈഖഃ
പുരഃ
േപ്രംഖൽേപ്രാദ്ധതബർഹിേണാ വരഗുണാധാരഃ കുമാരഃ
പുരാ”

എന്നതു് ഈ കൃതിയിെല പ്രഥമേശ്ലാകമാണു്. കവിത
നന്നായിട്ടുണ്ട്. താടകാവധത്തിൽ കവി താടകെയ ഒരു
കാമുകിയായ യുവതിയാക്കിയാണു് ചിത്രീകരിക്കുന്ന
തു്. ആര്യന്മാേരാടു് ആ അനാര്യയുെട വർഗ്ഗക്കാർക്കു്
ഉണ്ടായിരുന്ന ശത്രുതയുെട കാരണം അവർ “േഗാനിധ
നാദിതന്ത്രങ്ങൾ—ശുദ്ധതരദുമ്മൎന്ത്രങ്ങൾ” ഉച്ചരിച്ചു ചത്ത
പശുവിെന്റ വാൽ പിടിച്ചു സ്വഗ്ഗത്ത
ൎ ിൽ േകറുന്നതായിരു
ന്നുവേത്ര. അങ്ങെന ഒരു വലിയ പുതുമ കഥാവസ്തുവിൽ
അേദ്ദഹം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന. കാളിദാസൻ രഘുവംശ
ത്തിൽ
“രാമമന്മഥശേരണ താഡിതാ

ദുസ്സേഹന ഹൃദേയ നിശാചരീ
ഗന്ധവദ്രുധിരചന്ദേനാക്ഷിതാ
ജീവിേതശവസതിം ജഗാമ സാ”

എന്നു് ആ രാക്ഷസിയുെട മരണെത്ത വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട
േല്ലാ. ആ വർണ്ണുനമാണു് തമ്പിക്ക് അവെള രാമനിൽ
അനുരാഗിണിയാക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗദർശകമായി പരി
ണമിച്ചതു്.
“കമനീയാങ്ഗനിതാേരാ കവരുന്നു കണ്ണിണ

കാനനനീലിമയിൽ പൂനിലാെവാളി പൂശി
നീരദനികരനിലീനനേവാദിത–
പൂർണ്ണുേസാമസാർവ്വഭൗമസദൃശാതിേശാഭിതതനു (കമനീ)
കാകപക്ഷസുന്ദരം ബിംബാധരമധുരം
ഗന്ധമുകുേരാജ്ജ്വലം മന്ദേസ്മരവദനം
േകാദണ്ഡശ്രീമഞ്ജുളം സിംഹസംഹതഗാത്രം
രൂപം നിരുപമം ദുരാപമിതവനിയിൽ
പണ്ടു കണ്ടുമില്ല െതല്ലുമിവേനാടു തുല്യരുചി
മുദിതെമന്മാനസമതങ്ഗജമതിേലറ്റി
മദനമഹാവിജയമഹമഹിമ െകാണ്ടാടി
മരുവുകിെലാരുകുറി മമ തനുജീവിത–
മഖിലമിന്നു സഫലെമന്നു കരുതുന്നു ഞാൻ സപദി

(കമനീ)”

േനാവലുകൾ
തമ്പിയുെട കപാലകുണ്ഡലെയേപ്പാെല സൗദാമിനി
യും മുഗൾചരിത്രെത്ത സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ആഖ്യായിക
യാണു്. ആഖ്യായികകളിൽ അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
ൈശലി സംസ്തൃതപ്രധാനമായി കാണുന്നു. എന്നാൽ
േകരളപാണിനി പറയുന്നതുേപാെല ആ സംസ്കൃതം
“ഒരിടത്തും അസ്ഥാനത്തിേലാ അസങ്ഗതേമാ ആയി
ട്ടിെല്ലന്നു” സമാധാനെപ്പടകയും െചയ്യാം. വാക്കിനു
പ്രസാദഗുണം സർവ്വത്ര കാണുന്നുണ്ടു്; ൈശലീഭങ്ഗം
ഒരിടത്തും പതിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുതയും നാം ഓർമ്മി
േക്കണ്ടതാണു്.

പ്രഹസനങ്ങളും മറ്റും
മറ്റു കൃതികെളേപ്പാെല വിസ്തരിക്കുവാൻ സൗകര്യമില്ല.
രാമൻേമസ്ത്രി എന്ന േപരിൽ സംസ്കൃതപാഠശാലയിൽ
അഭിനയിക്കുവാൻ എഴുതിയ ഒരു പ്രഹസനമാണു് പി
ന്നീടു് മൃണാളിനി അഥവാ ഇന്നെത്ത വനിത എന്ന േപ
രിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായതു്. പുതിയ ആദർശങ്ങെള പു
രസ്കരിച്ചു സന്മാർേഗ്ഗാപേദശം െചയ്തു സമുദായത്തിൽ
ദക്ഷിണപക്ഷത്തിലും വാമപക്ഷത്തിലും നിരീക്ഷിക്കാ
വുന്ന മാലിന്യങ്ങെള ദൂരീകരിച്ചു് അതിെന ആശാസ്യ
വും അഭ്യുദയപ്രാപകവുമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുക
എന്നുള്ളതാണു് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുെട നിർ
മ്മിതിെകാണ്ടു തമ്പി ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതു സാമാ
ന്യം ദീർഘമായ മൃണാളിനിയിൽ സവിേശഷം ഫലിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. ആശ്ലീലമായി ഒരു വാക്കുേപാലും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പ്രഹസനങ്ങളിൽ കടന്നു കൂടീട്ടില്ല. മൃണാളിനിെയ
ഇന്നെത്ത ശാലീനകളെല്ലങ്കിലും സദാചാരനിഷ്ഠകളായ
വനിതകളുെട ഒരു മാതൃകയായി പരിഗണിക്കാവുന്ന
താണു്. തിരുവനന്തപുരത്താണു് പ്രഹസനങ്ങളുെട
ആവിർഭാവം; സി. വി. രാമൻപിള്ളയാണേല്ലാ ആ പ്ര
സ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാ
ദമുദ്രകെള പിൻതുടർന്ന ഒന്നാമെത്ത ഗ്രന്ഥകാരനായി
കൃഷ്ണൻതമ്പിെയ കരുതാം. ഇക്കാലത്തു പലരും ആ
പന്ഥാവിൽ സഞ്ചരിച്ചു വിജയം േനടീട്ടുണ്ടു്.
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4 പട്ടം എൻ. െകാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള
(1061–1097)

ചരിത്രം
എൻ. െകാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തു കു
റുങ്ങാനൂർ മഠത്തുവിളവീട്ടിൽ അനന്തുഅമ്മയുേടയും
േജ്യാത്സ്യൻ െനയ്യാറ്റിൻകര ഏണിേത്താട്ടത്തു പത്മ
നാഭപിള്ളയുേടയും പുത്രനായി 1061–ാമാണ്ടു േമടമാസം
ചിത്തിരനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തു
ഗവർെമ്മൻറുേകാേളജിൽ മട്രിക്കുേലഷൻപരീക്ഷ ജയി
ച്ചതിനുേമൽ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി െസന്റ്േജാസഫ് േകാേള
ജിൽനിന്നു് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലും തിരുവനന്തപുരം േകാ
േളജിൽനിന്നു ബി. ഏ. യിലും ഉത്തീർണ്ണനായി. പ്രിന്നീട
ൈപ്രവറ്റായി പഠിച്ച് എം. ഏ. പരീക്ഷയിലും വിജയം
േനടി. ആദ്യം ഹജ്ജൂർെസക്രേറററിയറ്റിൽ ഒരു ക്ലാർ
ക്കായി പ്രേവശിച്ച അേദ്ദഹം എൈക്സസ് ഇൻെസ്പക്ട
രായി ഉയർന്നു. 1092-ാമാണ്ടു മകരമാസം 27-ാം൹ ഒരു
നല്ല കവയിത്രിയായ െതേക്കക്കുന്നത്തു കല്യാണിക്കു
ട്ടിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്ത. പുനലൂർനിന്നു പ്രചരിച്ചി
രുന്ന ശാരദ എന്ന മാസികയുെട ആധിപത്യം വഹി
ച്ചതു കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയായിരുന്നു. അതിൽ അേന
കം ഉപന്യാസങ്ങൾ െകാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ തെന്റ കൃതികൾ സാഹി
ത്യസൗന്ദര്യം ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന േപരിൽ 1121-ൽ
അച്ചടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സാധ്വിയയുെട പിതാവു്
എറണാകുളം ചീഫ് േകാർട്ടുവക്കീൽ േകാഴിേക്കാട്ടു കൃ
ഷ്ണേമേനാൻ ബി. ഏ. യും മാതാവു െതേക്കക്കുന്നത്തു
മാധവിയമ്മയുമായിരുന്നു. െകാച്ചി േചന്നമങ്ഗലത്താ
ണു് െതേക്കക്കുന്നത്തുഭവനം. 1097-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം
15-ാം൹ സന്നിപാതജ്വരംനിമിത്തം െകാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള
അല്പായുസ്സിൽ മരിച്ചുേപായി.

കൃതികൾ
െകാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള വൃത്താനുവൃത്തമായും േകരളപ്രാസം
സാർവ്വത്രികമായി ദീക്ഷിച്ചും േമഘസേന്ദശം ഭാഷയിൽ
വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. സ്കൂൾകുട്ടികെള ഉേദ്ദശിച്ച് എഴു
തീട്ടുള്ള ‘ബാലസാഹിത്യ’െത്തപ്പുറ്റി ഇവിെട ഗണിേക്ക
ണ്ടതില്ല. ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന കവിതയിൽ നല്ല വാ
സനയുണ്ടായിരുന്നു. പതിന്നാലാമെത്ത വയസ്സിൽ രചി
ച്ച സരസ്വതീ പഞ്ചകത്തിലുള്ളതാണു് താെഴക്കാണുന്ന
േശ്ലാകം.
“തുരാലുതുെമ്പന്നിവ േബാധിയാത്ത ഞാ–

െനാരാഗ്രഹത്താൽക്കവിതെക്കാരുങ്ങിേനൻ
വരാളേക! വാണി! വേചാഭിൈവഭവം
വരാനുടൻ വന്നു വസിക്ക നാവിൽ നീ.”

േമഘസേന്ദശത്തിൽ നിന്നുകൂടി രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധ
രിക്കാം.
“മാഴ്കാതീയുള്ളവെന നിരുപിച്ചാശു േപാകം ഭവാെനാ–
ട്ടാകാംക്ഷിക്കാം കുടജസുരഭിക്കുന്നിെലല്ലാമിരിക്കാൻ
േകകാരാവക്കളെവാടു മയിൽക്കൂട്ടവും സൽക്കരിെച്ച–
ന്നാകാെമന്നാെലാഴികഴിവുരേച്ചഷ്ക്കുണം വല്ലമട്ടും.”
“ഭദ്രാഭീേക! ഭഗിനി! ഭവദാേത്മശനാൽ േപ്രഷിതൻ ഞാൻ
ത്വദ്രാഗാർത്തന്നുെട െമാഴികേളാതീടുവാനത്ര വേന്നൻ
ഉദ്രാവത്താലയി! വഴിയിൽനിന്നാശു കാന്താപ്രേവണീ–
മുദ്രാേമാേക്ഷാത്സുകെര വസതിക്കാക്കുമാെക്കാണ്ടലീഞാൻ.”
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5 ഏ. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള (1024–1100)

ജനനവും ബാല്യവും
ഏ. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള തിരുവനന്തപുരത്തു് ആറ്റുകാൽ
എന്ന േദശത്തിൽ െചറുകരവീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മയു
െട തൃതീയപുത്രനായി 1024-ാമാണ്ടു മീനമാസം 30-ാം൹
ജനിച്ചു. പിതാവു കുേറക്കാലം പട്ടാളത്തിൽ പരിഭാഷക
നും പിന്നീടു െകാട്ടാരം സംപ്രതിയുമായിരുന്ന ശങ്കരൻ
പണ്ടാലയായിരുന്നു. പണ്ടാല യാെതാരു സഞ്ചാരസൗ
കര്യവും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ കാലത്തു രണ്ടുതവണ കാശി
ക്കു േപായ ഒരു ഈശ്വരഭക്തനായിരുന്നുെവന്നറിയുന്നു.
േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട മൂത്ത േജ്യഷ്ഠൻ െകാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള
കാലക്രമത്തിൽ ഗവർെമ്മന്റിെന്റ സാനിട്ടറി വകുപ്പിൽ
ഒരുേദ്യാഗസ്ഥനായി. രണ്ടാമെത്ത േജ്യഷ്ഠനായ നാ
രായണപിള്ള അല്പായുസ്സായിരുന്നു. കഥാപുരുഷെന്റ
ൈശശവത്തിൽത്തെന്ന അച്ഛൻ മരിച്ചു േപായി. കുടുംബ
ത്തിൽ പറയത്തക്ക സ്വെത്താന്നുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
വളെര അരിഷ്ടിച്ചാണു് ബാല്യം കഴിച്ചുകൂേട്ടണ്ടി വന്നതു്.
അമ്മയുെട ഗൃഹഭരണസാമർത്ഥ്യം ഒന്നുമാത്രമായിരു
ന്നു ആ ദശാസന്ധിയിൽ കുടുംബത്തിെന്റ അവലംബം.
േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട പ്രഥമഗുരു േജ്യഷ്ഠൻ െകാച്ചുകൃഷ്ണ
പിള്ളയായിരുന്നു. പത്താമെത്ത വയേസ്സാടുകൂടി മല
യാളം എഴുതുവാനും, വായിക്കുവാനും ശീലിച്ച് അന്നു്
ഉത്സവമഠം മൂത്തപിള്ളയായിരുന്ന അപ്പാവുപിള്ളേയാ
ടുകൂടി ആ തുറയിൽ കണെക്കഴുതുവാൻ േപായി. അങ്ങ
െന പാഴാക്കിക്കളേയണ്ട ഒരു ജീവിതമല്ല അേദ്ദഹത്തി
േന്റതു് എന്നു മാതാവിനും നരസിംഹൻപിള്ള മുതലായ
മറ്റു ചില ബന്ധുക്കൾക്കും േതാന്നിയതിെന്റ ഫലമായി
െകാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ളയുെട കീഴിൽത്തെന്ന ഇംഗ്ലീഷു പഠി
ക്കുവാനാരംഭിച്ചു. 1035-ാമാണ്ടു സർക്കാർ ഫ്രീസ്കൂളിൽ
പ്രേവശനം കിട്ടി. അവിടെത്ത ക്ലാസ്സുകളിെലല്ലാം പഠി
ച്ചു ജയിക്കുന്നതിനു മുന്നു െകാല്ലത്തിലധികം േവണ്ടിവ
ന്നില്ല. അക്കാലത്തു് അവിെട അധ്യാപകനായിരുന്ന
ശങ്കരസുബ്ബയ്യരുെട ശുപാർശപ്രകാരം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി
േവതനേത്താടുകൂടി കഥാനായകൻ മദിരാശി പ്രസി
ഡൻസി േകാേളജിൽ ഉപരിപഠനാർത്ഥം നിയുക്തനാ
യി. 1045-ൽ ആ േകാേളജിൽ നിന്നു തെന്ന ബി. ഏ.
പരീക്ഷ ജയിച്ചു.

ഒേദ്യാഗികജീവിതം
തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു മടങ്ങി വന്നേപ്പാൾ േഗാവി
ന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു തെന്റ പഴയ ൈഹസ്ക്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപ
കെന്റ പണി കിട്ടി. 1049-ൽ തിരുവനന്തപുരം ലാക്കാ
േളജിൽനിന്നു ബി. എൽ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ആ വർഷ
ത്തിൽത്തെന്ന 100 ഉറുപ്പിക ശമ്പളത്തിൽ അേദ്ദഹ
െത്ത നാഗരുേകാവിൽ അഡീഷണൽ മുൻസിഫായി
നിയമിച്ചു. 1057-ൽ പറവൂർ ജില്ലാജഡ്ജിയായിരുന്ന
േപ്പാൾ ൈകക്കു വാതേരാഗം ബാധിക്കയാൽ ഗവർ
െമ്മൻറു താരതേമ്യന എഴുത്തുേവല കുറവുള്ള ദിവാൻ
േപഷ്കാരുേദ്യാഗത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത മാറ്റി, വീണ്ടും
സ്വല്പകാലം ജില്പാജഡ്ജിയായി തിരുവനന്തപുരത്തു
േജാലി േനാക്കിവന്നേപ്പാൾ ലാക്കാേളജിൽ െപ്രാഫ
സർസ്ഥാനം ലഭിച്ചു. 1071-ൽ ൈഹേക്കാടതിയിൽ പ്യൂ
ണിജഡ്ജിയായിരിക്കേവ 1084-ൽ സർവ്വീസ്സിൽനിന്നു
പിരിഞ്ഞു. 1086-ൽ ദിവാൻബഹദമൂർ എന്ന ബഹുമതി
ഇൻഡ്യാ ഗവർെമ്മന്റു നല്കി. അേരാഗദൃഢഗാത്രനായി
പിെന്നയും വളെരക്കാലം ജിവിച്ചിരുന്നു. സമർത്ഥമാ
യി െപാതുജനേസവനം നിർവ്വഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കേവ
1100-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 15-ാം൹ യശശ്ശരീരനായി.
സന്നിപാതജ്വരമായിരുന്നു മരണേഹതുകമായ േരാ
ഗം. ഇരുപത്തിരണ്ടാമെത്ത വയസ്റ്റിൽ അേദ്ദഹം കാ
ലടി െനല്പിക്കാവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കാത്യായനിയമ്മെയ
വിവാഹംെചയ്തു. ആ സുചരിത 1109-ൽ ഭത്താവിെന
അനുഗമിച്ചു.

സ്വഭാവം
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള തിരുവിതാംകൂർ ഗവെമ്മൎന്റ ് സർവ്വീസി
െല ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ ഒരുേദ്യാഗസ്ഥനായിരു
ന്നു. അഴിമതിയും അക്രമവും കീഴുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ
കണ്ടാൽ അവയുെട മൂലനാശം വരുത്തുന്നതിനു് അേദ്ദ
ഹെത്തേപ്പാെല േക്ലശിച്ചിട്ടുള്ളവെര കണ്ടുകിട്ടാൻ വള
െര പ്രയാസമുണ്ടു്. സ്ഫടികനിർമ്മലമായിരുന്നു അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഹൃദയം. മനസ്സിനും വാക്കിനും പ്രവൃത്തിക്കും
ഐകരൂപ്യം വരുത്തുന്നതിൽ അേദ്ദഹം സദാ ശ്രദ്ധാലു
വായിരുന്നു. വലിയ കാര്യങ്ങളിെലന്നേപാെല െചറിയ
കാര്യങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വീക്ഷണവും പ്രവർത്തനവും. അനൗദ്ധത്യം ആ കർമ്മ
േയാഗിയുെട മെറ്റാരു ഗുണവിേശഷമായിരുന്നു. കാല
ത്തും സന്ധ്യയ്ക്കും വളെര ദൂരം നടക്കും. കേച്ചരിയിൽനി
ന്നു കരമന െനടുങ്കാട്ടുള്ള സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപാകുന്ന
തുതെന്ന കാൽനടയായിട്ടായിരുന്നു. ആ വീടു് 1063 ചി
ങ്ങം 9-ാം൹ പാലു കാച്ചി. 1075-ൽ അവിെട ഒരു മാളിക
പണിയിച്ച് അതിനു െടൗവർ വ്യൂ (Tower view) എന്നു
േപരു െകാടുത്തു. പാദസഞ്ചാരിയായ അേദ്ദഹെത്ത സ്വ
ന്തം ഇരട്ടക്കുതിരവണ്ടി പി൯തുടരുകയായിരുന്നു ൈവ
കുേന്നരെത്ത പതിവു്. വഴിയിൽ ഏതു് എളിയ നിലയി
ലുള്ള പരിചിതെരക്കണ്ടാലും സുേസ്മരവദനനായി കുശ
ലപ്രശ്നം െചയ്യും. സമയവ്യവസ്ഥ അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല
പരിപാലിച്ചിരുന്നവർ ഇെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം. സഭാ
േയാഗങ്ങാക്കു് അധ്യക്ഷനായി വരണെമന്നു് അേപക്ഷി
ച്ചാൽ വരും. കാര്യപരിപാടി ആരംഭിക്കുവാൻ അഞ്ചു
മിനിെട്ടങ്കിലും താമസിച്ചാൽ ഉടൻ തെന്ന തിരിെയേപ്പാ
വുകയും െചയും. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദിനചര്യാക്രമത്തിൽ
നിന്നു മറ്റുള്ളവക്കുൎ പല നല്ല പാഠങ്ങളും പഠിക്കുവാൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

െപാതുജനേസവനം
െപൻഷൻ പറ്റി പിരിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നീടും ൈചതന്യ
പൂർണ്ണവും പേരാപകാരപ്പരവുമായ ഒരു ജീവിതമാണു്
അേദ്ദഹം നയിച്ചതു്. ഗവർെമ്മന്റു് അേദ്ദഹെത്ത പല
കമ്മിറ്റികളുേടയും അദ്ധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു. മരുമക്ക
ത്തായംകമ്മിറ്റി, നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസക്കമ്മിറ്റി മുത
ലായ സമിതികളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസവനം ഫലപ്ര
ദമായിത്തീർന്നു. 1088-െല നായർറഗുേലഷൻ ആവിർ
ഭവിച്ചതു് അവയിൽ ആദ്യെത്ത കമ്മിറ്റിയുെട റിേപ്പാർ
ട്ടിെന ആസ്പദമാക്കിയാണു്. 1100-ൽ ആ നിയമം പരി
ഷ്കരിക്കുന്നതിലും അേദ്ദഹം ഉള്ളഴിഞ്ഞു സഹായിച്ചു.
എട്ടും ഒൻപ്പതും ക്ലാസ്സുകേളാടുകൂടിയ നാട്ടുഭാഷാൈഹ
സ്കൂളുകളുെട സ്ഥാപനം രണ്ടാമെത്ത റിേപ്പാർട്ടിെല
ശിപാർശയനുസരിച്ചാണു്. ഹിന്ദുമതാനുയായികളായ
അധഃസ്ഥിതജനങ്ങളുെട ഉന്നമനം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നിത്യവ്രതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിനാ
യി അേദ്ദഹം ധാരാളം സമയവും വ്യയം െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
‘പുലയ’ക്കുട്ടികൾക്കുേവണ്ടി ഒരു വിദ്യാലയം സ്ഥാപി
ക്കുകയും അതിൽ ചിലേപ്പാൾ താൻതെന്ന േപായി വി
ദ്യാർത്ഥികെള പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുവന്നിരുന്നു. സ്വ
സമുദായത്തിെന്റ അഭ്യുന്നതിെയ ലക്ഷീകരിച്ചു പലതും
പ്രവർത്തിച്ച അേദ്ദഹം ഇതര സമുദായങ്ങളുെട ഉൽ
ക്കർഷത്തിലും ജാഗരൂകനായിരുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങേള
യും സമഭാവനേയാടുകൂടി വീക്ഷിച്ചു് അവയുെട തത്ത്വ
ങ്ങൾ അതാതു മതാനുവർത്തികെള ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതി
ലും അേദ്ദഹം വ്യാപൃതനായി. എന്നുേവണ്ട, തിരുവന
ന്തപുരെത്ത ഏതു െപാതുേയാഗങ്ങളിലും തെന്റ സാന്നി
ദ്ധ്യം ഒരാവശ്യവും അലങ്കാരവുമായി തീരത്തക്കവിധം
അവയുമായി അേദ്ദഹം ഗാഢസമ്പർക്കം പുലർത്തൎി.
അങ്ങെന സംഭവബഹുലമായ ഒരു േലാകയാത്രയാണു്
അേദ്ദഹത്തിനു വാർദ്ധക്യത്തിലും അഭിമതമായിേത്താ
ന്നിയതു്.

കൃതികൾ
സംസ്തൃതത്തിലും തമിഴിലും േഗവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു സാമാന്യ
മായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയിൽനിന്നു
പല സൽഗ്രന്ഥങ്ങളും മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം
െചയുന്നതിനു് അേദ്ദഹം ഭാഷാേപാഷണംമാത്രം പ്ര
തിഫലമായിക്കരുതി തീവ്രമായി യത്നിച്ചു. ഒടുവിൽ ബം
ഗാളി പഠിച്ചു ടാേഗാർ മഹാകവി രചിച്ച ഗീതാഞ്ജലിയു
െട തർജ്ജമയ്ക്കും ഒരുെമ്പട്ടു. താെഴ കുറിക്കുന്നവയാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ്യകൃതികൾ. അവയിൽ ൈസ്മൽസി
െന്റ കാെരക്റ്റർ (Character) എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ രീതി
അനുസരിച്ച് എഴുതീട്ടുള്ള ശീലം മാത്രേമ ഗദ്യമായുള്ളു.
1 ഭഗവൽഗീതം, 2 മനുസ്മൃതിയിെലയും യാജ്ഞവല്ക്ക്യസ്മൃ
തിയിെലയും വ്യവഹാരവിഷയേശ്ലാകങ്ങൾ, 3 സനൽ
സുജാതീയം, 4 അനുഗീത, 5 അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം,
6 തിരുക്കുറൾ, 7 േഷൿസ്പീയർമഹാകവിയുെട ലീയർ,
8 മാക്ബത്ത്, 9 ഹാംെലറ്റു്, 10 ഒെഥേല്ലാ, 11 െവനിസ്സി
െല വ്യാപാരി, 12 െസാേഫാക്ലിസ്സിെന്റ ഈഡിപ്പസ്,
13 നവരത്നമാലിക, 14 മരുമക്കത്തായസങ്ഗ്രഹം, 15
മാധവീനാടകം, 16 മുൻപു പറഞ്ഞ ശീലം, ഇവ കൂടാ
െത 17 ഭർത്തൃഹരിനീതിശതകം, 18 ഗീതാഞ്ജലി, 19
േപാൾഡ്യൂസെന്റ പ്രാഥമികേവദാന്തശാസ്ത്രം (Elements
of Metaphysics by Paul Deussen). ഹിേതാപേദശം
തജ്ജൎമ െചയ്തിട്ടുള്ളതായി പറഞ്ഞുേകട്ടിേട്ടയുള്ള. ചില
കൃതികൾ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. സനൽ
സുജാതീയം മഹാഭാരതം ഉേദ്യാഗപർവ്വത്തിലും അനു
ഗീത അശ്വേമധപർവ്വത്തിലും അന്തർഭവിക്കുന്നു. തിരു
വള്ളുവെരന്ന ദ്രാവിഡമഹാകവിയുെട സുപ്രസിദ്ധമായ
തമിഴ് കൃതിയാണു് കുറൾ. ഏഴുമുതൽ പതിെനാന്നുവെര
യുള്ള കൃതികൾ േഷക്സ്പിയർ രചിച്ച ചില പ്രധാന നാട
കങ്ങളാണു്. െസാേഫാക്ലിസ് ഗ്രീസിെല അതിപ്രാചീന
നായ ഒരു നാടകകൃത്താണു്. ദുഃഖപര്യവസായികളാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാടകങ്ങൾ. നവരത്നമാലികയിൽ
ഒൻപതു് ഇംഗ്ലീഷ് കവികളുെട ഖണ്ഡകൃതികൾ വിവർ
ത്തനത്തിനു വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. മരുമക്കത്തായ
സങ്ഗ്രഹവും മാധവീനാടകവും സ്വതന്ത്രകൃതികളാണു്.
ഒന്നാമേത്തതിൽ മരുമക്കത്തായ നിയമെത്തപ്പറ്റിയു
ള്ള ൈഹേക്കാർട്ടുവിധികളും മറ്റും േശ്ലാകരൂപത്തിൽ
സങ്ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീപ്രശംസയാണു് രണ്ടാമെത്ത
കൃതിയിെല വിഷയം. േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട കൃതികൾ
ക്കു ചില ൈവകല്യങ്ങളുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്ദശശു
ദ്ധിേയയും ഭാഷാേപാഷണ ൈവയഗ്ര്യയേത്തയും േക്ല
ശസഹിഷ്ണതേയയും ആരും അഭിനന്ദിക്കും. എന്നാൽ
ആ വ്യവസായപാരമ്യത്തിനു് അനുസൃതമായുള്ള ഫലം
ൈകരളിക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടില. അതിന് പല കാരണങ്ങളുമു
ണ്ട്. പ്രാേയണ പ്രസാദരഹിതമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിത. അപ്രസിദ്ധങ്ങളും നിഘണ്ടുമാത്രനിഷ്ഠങ്ങളുമായ
പദങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ള െപരുമാറ്റം, അസാധുക്കളായ
ചില പദങ്ങളുെട പ്രേയാഗം, ഇവയും ആ കൃതിയുെട
ഭംങ്ഗി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷ്നാടകം തജ്ജൎമ െചയ്യു
േമ്പാൾ ഇംഗ്ലീഷിെലന്നേപാെല മലയാളത്തിലും ബ്ലാങ്ക്
െവഴ്സിെന്റ രീതിയിൽ വിരാമംവരാെതയുള്ള ഒരു പുതിയ
വൃത്തം പ്രചരിപ്പിേക്കണ്ട്തു് ആവശ്യമാെണന്നു് അേദ്ദ
ഹത്തിനു േതാന്നി. ആ ഉദ്യമം ആശാസ്യമാണു്. പേക്ഷ
അേദ്ദഹം തിരെഞ്ഞടുത്ത ഉപജാതിവൃത്തം അതിനു
പറ്റിയതല്ല. താെഴ കാണുന്ന വരികൾ ലീയറിൽ ഉള്ള
വയാണു്.
“ഇടയ്ക്കുമന്തഗ്ഗൎതമിങ്ങു െചാല്ലാ–

െമടുക്കയബ്ഭൂപടെമെന്റ രാജ്യം
അടക്കി മൂന്നാക്കി വയസ്സുകാേല
വിടിർത്തുവൻ ഭൂഭരേണാദ്യമെത്ത
അടുക്കുമന്ത്യത്തിെലാഴിച്ചു ഭാരം
െകാടുക്കുവൻ യൗവനമുള്ളവർക്കായ്
മേമഷ്ടനാമാത്മജ, േകൾക്ക കാർൺവാൾ
സേമഷ്ടനാമാമബിതാനുെമെന്റ
കുമാരികൾേക്കാഹരികൾ തിരിപ്പാൻ
മമാശയാം േമൽക്കലഹം വരായ്വാൻ.”

പദവിന്യാസത്തിെന്റ ഉച്ഛ ്യങ്ഖലതയ്ക്കു് ഒരുദാഹരണം
വംശസ്ഥവൃത്തത്തിൽ തജ്ജൎമ െചയ്തിരിക്കുന്ന ടാഗുറി
െന്റ ഗീതാഞ്ജലിയിൽനിന്നു് കാണിക്കാം. അതാണു്
േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട ഒടുവിലെത്ത കൃതി.
“മദീയജീവസ്വരശുന്യകർക്കശം

പതിഞ്ഞെതല്ലാമുരുകി സ്വരാജ്യമായ്
ത്വദർച്ചനയ്ക്കുള്ള വിരിക്കുവൻ മുദാ
ഛദം പതത്തബ്ദി തരിക്കുവാൻ യഥാ.”

ഇത്രതെന്ന േദാഷം ബാധിക്കാത്ത പദ്യങ്ങളും പ്രസ്തുത
കൃതിയിലുണ്ടു്.
“എനിക്കു നിൻഗീതിെയാെടാത്തു പാടുവാൻ

സ്വനം ലഭിക്കാെതഴുമുദ്യമം വൃഥാ
വദിക്കുവാനാശെയാടുച്ചരിച്ചിടും
മദുക്തി പാട്ടാെയാഴുകുന്നതില്ലേയാ”

എന്നതിെന േഭദെപ്പട്ട ഒരു പദ്യമായി കരുതാം. സാ
മാന്യം നല്ല കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിേക്കണ്ട
വയാണു് ഭഗവൽഗീത, തിരുക്കുറൾ, നവരത്നമാലിക
എന്നിവ. ഭഗവൽഗീതയിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചു
വേട േചർക്കുന്നു.
“തന്നത്താൻ താനിഴിെക്കാല്ല തെന്നത്താൻ
താനുയർത്തണം;

തനിക്കു ബന്ധു താൻതെന്ന താനേത്ര തെന്റ ശത്രുവും;
തന്നാൽത്താൻ ജിതനാകുേമ്പാൾ തെന്നത്താൻ തെന്റ
ബന്ധുവും
തെന്നത്താേനാടടുക്കാഞ്ഞാൽ പിെന്നത്താൻ തെന്റ
ശത്രുവാം.”
“െചയ്യാനുള്ളതിെനസ്സക്തി ൈകവിെട്ടന്നും നടത്തുക

അവ്വണ്ണം െചയ്കയാലേല്ലാ െചാേവ്വ േമാക്ഷം വളർന്നീടൂ”

ഭർത്തൃഹരിയുെട ഭാഷാന്തരത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം
പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“നിന്ദിച്ചിടേട്ട നയേബാധി പഴിച്ചിടെട്ട,
വന്നാന്നൎ ിടെട്ട ധനേദവി ഗമിച്ചിടെട്ട.

ഇേന്നാ വരെട്ട മൃതിയന്യയുഗത്തിേലാവാൻ
തൻന്യായമായ വഴി വിട്ടിളകില്ല ധീരൻ.”

തിരുക്കുറളിൽനിന്നു ചില േശ്ലാകാർദ്ധങ്ങൾകൂടി കാണി
ക്കെട്ട.
“താഴുെമന്നും മഹാനല്പൻതെന്നെപ്പാക്കിപ്പുകഴ്ത്തുേവാൻ.
അഹങ്കാരം മഹാന്മാർക്കില്ലല്പന്മാർ വിടുകില്ലതു്.
പരേദാഷം മഹാൻ മൂടുമേതയല്പൻ പരത്തിടൂ.”
(98-ാമധ്യായം)

കുറളിെല ശൃംഗാരമയമായ കാമപ്പാൽ എന്ന ഭാഗം
തജ്ജൎമ െചയ്തിട്ടില്ല. One thousand and one gems of
English poetry എന്ന ലഘുകാവ്യസമുച്ചയത്തിൽനി
െന്നടുത്തതാണു് നവരത്നമാലികയിെല ഒൻപതു രത
ങ്ങളും. അവയിൽ പാർണലിെന്റ െഹർമിറ്റു് (Parnell’s
Hermit) എന്ന കാവ്യത്തിെന്റ തജ്ജൎമയിൽനിന്നു് ഒരു
േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
“വാക്കിെന്നാത്തതിർവാക്കുരച്ചുമുചിതം േചാേദ്യാത്തരം

െചാല്ലിയും
മാർഗ്ഗം േപായതറിഞ്ഞതില്ലവർ വേയാവ്യത്യാസേമറീടിലും
െചറ്റും േവർപിരിയാെത സപ്രിയമിളംപൂവല്ലി തൻപാദേപ
ചുറ്റിത്തമ്മിലണഞ്ഞിടുന്നതുകണക്കുെള്ളാത്തുേചർേന്നാരവർ.”

അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം
വംഗേദശീയപാഠമാണു് േഗാവിന്ദപ്പിള്ള തെന്റ തജ്ജൎമ
യ്ക്കു തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നതു്.
“പദ്യങ്ങൾക്കു വൃത്തേഭദങ്ങെള കാളിദാസൻ സ്വീകരിച്ചി
ട്ടുള്ളതു് അതതു പ്രകരണത്തിെന്റ സ്വഭാവം അനുസരി
ച്ചാെണന്നു േതാന്നുകയാൽ ഭാഷാന്തരം മൂലാനുസാരി
വൃത്തങ്ങളിൽത്തെന്ന തജ്ജൎമ െചയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള
താകുന്നു”
എന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പകർ
ത്താം.
“പ്രതികലമളിചുംബിതമായ്

മൃദുേകസരശിഖെയഴും ശിരീഷെത്ത
യുവതിജനം പ്രിയപൂർവ്വം
ശ്രവണത്തിൽബ്ഭൂഷയായണിവൂ.”
“ശുശ്രൂഷിക്ക ഗുരുക്കെള, ക്കണവനാലാക്ഷിപ്തയായീടിലും
തച്ചിത്തെത്ത മറുെക്കാലാ, െചാരിക നീ േസ്നഹം
സപത്നീജേന,
അത്യയന്താദരമാൾക നീ പരിജേന, ഗർവ്വിച്ചിെടാല്ലാ
ശുേഭ,
ഇത്ഥം വാഴചകിലന്നു നീ ഗൃഹിണിയാം,
വംശാധിയാമന്യഥാ.”
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6 ശ്രീകേണ്ഠശ്വരം ജി. പത്മനാഭപിള്ള
(1040–1121)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ജി. പത്മനാഭപിള്ള 1040-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികം 12-ാം൹
ചിത്തിരനക്ഷത്രത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകേണ്ഠ
ശ്വരത്തു കുളവറ വിളാകത്തുവീട്ടിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു
േമൽകങ്ങാണം അമീനാദാരായിരുന്ന ശ്രീകേണ്ഠശ്വരം
പരുത്തിക്കാട്ടു നാരായണപിള്ളയും മാതാവു ഭാഷാച
രിത്രകർത്താവായ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാ
രുെട മൂത്ത സേഹാദരി നാരായണിയമ്മയുമായിരുന്നു.
പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു േപട്ടയിൽ രാമൻപി
ള്ള ആശാൻ സ്ഥാപിച്ച പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷു പഠി
ച്ചുതുടങ്ങി. രാമക്കുറുപ്പ മുൻഷി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അസി
സ്റ്റന്റായി ൈഹസ്ക്കൂളിൽ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പുരു
േഷാത്തമൻപിള്ള മുതൽേപരുെട േപ്രാത്സാഹനം ആ
ബാലനു സിദ്ധിച്ചു. ആയിടയ്ക്കുതെന്ന പഴവങ്ങാടി വാ
േഞ്ചശ്വരശാസ്ത്രികളുെട കീഴിൽ സംസ്കൃതവും, കവിയൂർ
പരേമശ്വരൻമുസ്സതിെന്റ കീഴിൽ ൈവദ്യവും പഠിച്ചുതു
ടങ്ങി. എങ്കിലും അതിെലാന്നും പരിനിഷ്ഠിതമായ പാ
ണ്ഡിത്യം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇടവന്നില്ല. ആദ്യകാലത്തു
കഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട തുള്ളലുകളിലായിരുന്നു അേദ്ദഹ
ത്തിനു ഭൂമം. ചാലക്കേമ്പാളത്തിൽ കിട്ടുന്നിടേത്താളം
തുള്ളൽക്കഥകൾ വാങ്ങി േശഖരിക്കുകയും അവ നിഷ്കർ
ഷിച്ച് പഠിച്ചു് അതിബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അങ്കുരിച്ച സാ
ഹിത്യവാസനെയ േപാഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു . പിന്നീടു്
ആ ഭൂമം ആട്ടക്കഥകളിേലക്കു സംക്രമിച്ചു. െക. സി. േക
ശവപിള്ളെയേപ്പാെല അേദ്ദഹവും ദുേര്യാധനവധം കഥ
ചില വയസ്യന്മാേരാട േചർന്നു് ഒരു ശിവരാത്രിദിവസം
അഭിനയിച്ചു. രാമക്കുറുപ്പായിരുന്നുവേത്ര അന്നു െചണ്ട
െകാട്ടി ആ കുട്ടികൾക്കു് ഉേത്തജനം നല്കിയതു്. സർവ്വാ
ധികാര്യക്കാരുെട അനന്തിരവൻ എന്ന നിലയിൽ പത്മ
നാഭപിള്ള കുറുപ്പിെന്റ വിേശഷപ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ച
തിൽ ആശ്ചര്യമില്ലേല്ലാ. െമട്രിക്കുേലഷൻപരീക്ഷ ഒരു
കുറി േതാറ്റതിനുേമൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു േപാകുകയാൽ
പഠിത്തം ആ നിലയിൽ അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടി വന്നു.

അനന്തരജീവിതം
ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയിേലക്കായി പിന്നീടുള്ള ഉദ്യമം. ബാലി
വിജയം എന്ന തുള്ളൽ അതിനുമുൻപു തെന്ന എഴുതിയ
താണു്. അതു് അച്ചടിപ്പിച്ചിടില്ല. ശിവപുരാണം കിളിപ്പാ
ട്ടിെല േസാമവാരവ്രതമാഹാത്മ്യം കഥെയ ആശ്രയിച്ചു
ധർമ്മഗുപ്തവിജയം ആട്ടക്കഥ 1061-ൽ ഉണ്ടാക്കി സ്വഭവ
നത്തിൽവച്ചു അരേങ്ങറ്റം കഴിപ്പിച്ചു. ആ പുസ്തകത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ അമ്മാവെന കവി താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
േശ്ലാകത്തിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.
“സ്യാനന്ദൂരപുേര സമസ്തവിഭൈവരൗദാര്യശീൈലർഭൃശം

സാനന്ദം നിജസർവ്വമാനുഷഗണാൻ രക്ഷാഭിവൃൈദ്ധ്യ
സദാ
നിർവ്വ്യാജം പരിരക്ഷെചയ്തരുളുമിേക്ഷാണീപേതർദ്ദാസനാം
േഗാവിന്ദം മമ മാതുലം പ്രതിദിനം വേന്ദ വിേവകാംബുധിം.”
1063-ൽ കനകലതാസ്വയംവരം നാടകവും സുേന്ദാപ
സുന്ദ യുദ്ധം ആട്ടക്കഥയും ആരംഭിച്ചു. 1067-ൽ മാത്രേമ
കനകലതാസ്വയംവരം പൂർണമായുള്ളു. അതിെല ഇതി
വൃത്തം കല്പിതമാണു്. 1068-ൽ പാണ്ഡവവിജയം എന്ന
േപരിൽ മെറ്റാരു നാടകവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അക്കാല

ത്തു കവിക്കു കെണ്ടഴുത്തുവകുപ്പിൽ ഒരു ചില്പറ പണിയു
ണ്ടായിരുന്നു. 1073-ൽ മജിേസ്രട്ടുപരീക്ഷ ജയിച്ചേപ്പാൾ
ആ േജാലിയിൽ നിന്നു തൽക്കാലം വിരമിച്ചു തിരുവ
നന്തപുരത്തു- ക്രിമിനൽ വക്കീലായി വ്യവഹരിച്ചുതുട
ങ്ങി. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വീണ്ടം പഴയ േജാ
ലിതെന്ന സ്വീകരിേക്കണ്ടിവന്നു. ആയിടക്കു സുേന്ദാപ
സുന്ദയുദ്ധവും പൂർത്തിയാക്കി. കനകലതാ സ്വയംവരം
ഒന്നിലധികം നാടകക്കമ്പനിക്കാർ അഭിനയിച്ചു. ൈക
തമുക്കിൽ വാറുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ഗൗരിയമ്മെയ 1077
േമടമാസം 2-ാം൹ വിവാഹം െചയ്തു. 1072–ാമാണ്ടു കുംഭ
മാസത്തിലാണു് മലയാളത്തിൽ ഒരു നിഘണ്ടു നിർമ്മി
ക്കണെമന്ന േമാഹം ഉദിച്ചതു്. ആ ഉദ്യമത്തിൽ അതിനു
മുൻപുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങെള
അഭിനന്ദിച്ചിരുന്ന േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പു
രാനും ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാനും
േവണ്ട േപ്രാത്സാഹനം നല്കി. 20 െകാല്ലംെകാണ്ടു പ്രസ്തു
തവ്യവസായം പൂർത്തിയാക്കി. 1081-ൽ കെണ്ടഴുത്തി
െല േജാലി രാജി െകാടുത്തു െനയ്യാറ്റിൻകെര ക്രിമിനൽ
വക്കീലായി. അേപ്പാഴും നിഘണ്ടു നിർമ്മിതിതെന്നയാ
യിരുന്നു പ്രധാനമായ കൃത്യം. ആയിടക്കു മദനകാമ
ചരിതം എെന്നാരു സംഗീതനാടകെമഴുതി. 1085-ൽ
ഭാഷാവിലാസം എന്ന േപരിൽ ഒരു മാസിക ആരംഭി
ച്ചു് ഒരു െകാല്ലം നടത്തി. പിെന്ന കുേറക്കാലം വർക്കല
മജിേസ്ത്രട്ടുേകാടതിയിൽ വക്കീലായിരുന്നു. 1098-ാമാണ്ടു്
ഇടവം 8-ാം൹ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യേപാഷണ
െത്ത അനുേമാദിച്ചു ശ്രീമുലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്
ഒരു വിരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു. ഒടുവിൽ ൈകതമുക്കിലു
ള്ള സ്വഭവനത്തിലായിരുന്നു താമസം. സാഹിത്യാഭര
ണം നിഘണ്ടു അവിെടെവച്ചാണു് എഴുതിെക്കാണ്ടിരു
ന്നതു്. അതു പൂർണ്ണമായില്ല. 1121-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം
21-ാം൹ യശശ്ശരീരനായി.

കൃതികൾ
ഇതിനുമുൻപു നാമനിർേദ്ദശംെചയ്ത 1 ധർമ്മ ഗുപ്തവിജ
യം, 2 സുേന്ദാപസുന്ദയുദ്ധം എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾക്കും,
3 കനകലതാസ്വയംവരം, 4 പാണ്ഡവവിജയം, 5 മദ
നകാമ ചരിതം എന്നീ നാടകങ്ങൾക്കും പുറെമ, പത്മ
നാഭപിള്ള 6 കീചകവധം തുള്ളൽ, 7 േകരളവർമ്മച
രിതം, 8 കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ, 9 കാളിയമർദ്ദനം എന്നീ
ലഘുകാവ്യങ്ങൾ, 10 ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്, 11
ലക്ഷ്മീരാജ്ഞി, 12 നമ്മുെട മഹാരാജാവു് എന്നീ ഗദ്യകൃ
തികൾ മുതലായി അേനകം പുസ്തുകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ 13 ശബ്ദതാരാവലി എന്ന ബൃഹൽേകാശമാ
ണു് അേദ്ദഹെത്ത ഭാഷയുെട പരേമാപകർത്താക്കളിൽ
അന്യതമനായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു്. 14 സാഹിത്യാഭ
രണം നിഘണ്ടുവിെനപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ടുകൾ, തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ
ചില്ലറ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിെട പരിഗണിേക്കണ്ടതില്ല.

ആട്ടക്കഥകൾ
താെഴ കാണുന്നതു ധർമ്മഗുപ്തവിജയത്തിെല ഒരു േശ്ലാ
കമാണ്
“കാടകത്തിലുടനീെടഴുെന്നാരതിപാടേവന കളിയാടിയും

പാടി േതാടിയിവ പാടിയാടി ബഹുേമാടിേയാടുമിടകൂടിയും
ഊഢേമാദെമാടു േപടമാൻമിഴികൾ ചൂടുമംശുമതി
േചടിമാ–
േരാടടുത്തു ശശിചൂഡഭക്തപദതാരിടത്തിൽ വടിേവാടുടൻ.”

ഇതിെനക്കാൾ ഒരു നല്ല കൃതിയാണു് സുേന്ദാപസുന്ദയു
ദ്ധം.
“മാലകൾ താലി വളെയടുേത്താ-നല്ല

േചെലാടു േചല െഞാറിഞ്ഞുടുേത്താ
മാലിനി േപാരാ പാദസരം കാലിന്നു േചരാ തലയിൽപ്പൂ–
മാലയിതാരാ ചൂടി നിെന്റ കാലത്തും തീരാ നിൻ
േഗാഷ്ടികൾ;
േചെലാെത്താരു ബാലത്തരുണീലിത്തിരുേമനിെക്കാരു
കാലത്തുമാശ ജനിക്കയിേല്ല നിെന്റ
േകാലെത്തയീമട്ടിൽക്കാണിെക്കാേല്ല”

എന്നീ വരികൾ അതിെല കമ്മിയിലുള്ളവയാണു്.

നാടകങ്ങൾ
രണ്ട േശ്ലാകങ്ങൾ നാടകങ്ങളിൽനിന്നു കൂടി ഉദ്ധരി
ക്കാം.
“അേമ്മ നീ െപറ്റിവണ്ണം സരസമരിമേയാ–
െടെന്നെയന്നും വളർത്തി–
സ്സേമ്മാദാൽ ലാളനംെചയ്തരികിലനുദിനം
തങ്കേമെയന്നണച്ചും
നിർമ്മായം വച്ചുസുക്ഷിച്ചതുലമഹാ–
പാപിയിമ്മൂർഖെനെന്ന–
ത്തിന്മാേനാ ഹന്ത! കഷ്ടം ജനകെനവിെട? മാം
കാത്തുെകാൾകാരതേമാദം.”
(കനകലതാസ്വയംവരം)
മണ്ടയിടിെകാണ്ടു തലമണ്ട പിളരുെന്ന–
ന്നിണ്ടലിവൾ കണ്ടഴലുെകാണ്ടു വലയുന്നു;
േവണ്ട പനിയുണ്ടു കുളിരുണ്ടു ജലേദാഷം
രണ്ടു ദിനമുണ്ടെതാഴിയാണ്ടിഹ വശായി.”
(പാണ്ഡവവിജയം)

നാലു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ എഴുതീട്ടുള്ള കാളിയമർദ്ദനം കാവ്യ
ത്തിൽ നിന്നുകൂടി ഒരു േശ്ലാകം എടുത്തു കാണിക്കാം.
“ആപത്തുെകാണ്ടഴലിൽ മുങ്ങിടുമുറ്റവർക്കുൾ–
ത്താപെത്ത നീക്കുവതിനായ് ജഗേദകനാഥൻ
േകാപെത്താടന്നുടൽ കുടഞ്ഞഥ ചുറ്റിവിട്ടി–
ട്ടാബദ്ധേഖദമരവം തല ചുറ്റി വീണു”

ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത ഗു
േണാത്തരമാെണന്നു പറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ശബ്ദതാരാവലി
പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള 1064-ൽ മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥചരി
ത്രത്തിെന്റ രചന അവസാനിച്ചേപ്പാൾ “െവസ്റ്റർ സാ
യ്പിെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ്
വാക്കുകൾക്കു് അത്രയും മലയാള അർത്ഥേത്താടുകൂ
ടി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്—മലയാളനിഘണ്ടു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
തയ്യാർെചയ്വാൻ േപാകുന്നു” എെന്നാരു േനാട്ടീസ് പര
സ്യം െചയ്തു എങ്കിലും അതു് എഴുതിയതായി അറിവില്ല.
1072-ലാണു് ശബ്ദതാരാവലി രചിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച
തു് എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ഏഴു െകാല്ലം തുടർച്ചയായി
ആ പണിയിൽ ഏർെപ്പട്ടിട്ടും പിെന്നയും പത്തുപതി
നഞ്ചു െകാല്ലം െകാേണ്ട അതു പൂർത്തിയാകുകയുള്ളു
എന്നു കണ്ടു ബുദ്ധിക്കു വലിയ മടുപ്പു േതാന്നി ഏതാ
നും ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം തിരെഞ്ഞടുത്തു കീശാനിഘണ്ടു
എന്ന േപരിൽ ഒരു െചറിയ ഭാഷാേകാശം പ്രസിദ്ധീക
രിച്ചു. 1092-ൽ ഇരുപതു െകാല്ലെത്ത പ്രയത്നംെകാണ്ടു
ശബ്ദതാരാവലി പരിസമാപ്തമായി. “ശീലാവതി തുടങ്ങി
മഹാഭാഗവതംവെര എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുേടയും അേനകം
വ്യാഖ്യാനങ്ങളേടയും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകമുള്ള അകാ
രാദി തുടർച്ചയായിത്തെന്ന തയാറാക്കിയ മുഖ്യസംഗതി
യാണു് അതു മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായിച്ചതു്” എന്നു
മുഖവുരയിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പരമാർ
ത്ഥമാണു്. അങ്ങെന പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി െചയ്ത
െവച്ചിെല്ലങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം പുേരാ
ഗമിക്കുകയില്ലേല്ലാ. ശബ്ദതാരാവലി ശബ്ദങ്ങൾക്കുമാ
ത്രം അർത്ഥനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന ഒരു േകാശഗ്രന്ഥമല്ല.
ഒട്ടുവളെര പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു പല ശബ്ദങ്ങളേടയും
പ്രേയാഗത്തിനു് ഉദാഹരണം എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടണ്ടു്. പു
രാണ പുരുഷന്മാെരപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ അതാതു വാക്കു
കൾക്കിടയിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നുെവന്നുള്ളതു പ്രസ്തുതഗ്ര
ന്ഥത്തിെന്റ മെറ്റാരു ൈവശിഷ്ട്യമാണു്. ഒരുദാഹരണം
കാണിക്കാം.
“ൈമേത്രയൻ:—കഷാരുവിെന്റ മകനും പരാശരെന്റ
ശിഷ്യനുമായ ഋഷി. (ഓേരാ മന്വന്തരത്തിൽ ഓേരാ
മഹർഷി വ്യാസപദവിെയ ൈകെക്കാള്ളുന്നു. ഹിന്ദു

മതം സ്ഥാപിച്ച വ്യാസൻ കൃഷ്ണൈദ്വപായനൻ എന്ന
മഹർഷി ആയിരുന്നു. കൃഷ്ണൈദ്വപായനെന്റേശഷം വ്യാ
സപദെത്ത സ്വീകരിച്ചതു ൈമേത്രയനാണു്. വ്യാസപദം
വഹിക്കുന്ന മഹർഷിമാർ വിഷ്ണവിെന്റ അംശമാകുന്നു.
പാണ്ഡവേരാടു കലഹിക്കരുെതന്നു ധൃതരാഷ്ട്രെര ഉപ
േദശിച്ചവരിൽ ൈമേത്രയമഹർഷിയുമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം
ഇേപ്പാൾ ബദരികാശ്രമത്തിനു സമീപം സ്വന്തം ആശ്ര
മത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഇേപ്പാഴും വ്യാസപൗർണ്ണമി ദിവ
സം ശാർങ്ഗവനത്തിൽെവച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം ഈ
ധീമാൻ െചയ്യാറുണ്ടുേപാലും.)”
ഓേരാ ശബ്ദത്തിെന്റ വ്യുൽപത്തിെയപ്പറ്റിക്കൂടി പ്രതി
പാദിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ നിഘണ്ടു തികച്ചും സർവ്വ
ങ്കഷമാകമായിരുന്നു. സർവ്വഥാ പ്രതികൂലമായ പരിതഃ
സ്ഥിതിയിൽ, അനന്യാശ്രയനായി ഇങ്ങെന വിലേപറി
ല്ലാത്ത ഒരു രത്നാഭരണം ൈകരളിക്കു സമർപ്പിച്ച ഈ
സുഗൃഹീതനാമാവിെന്റ വിധിപ്രകാരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാ
നസമ്പത്തിേയയും വ്യവസായ സന്നദ്ധതേയയും ഭാ
ഷാേസവനാസക്തിേയയും േകരളീയർ ഏതു കാലത്തും
ഉള്ളഴിഞ്ഞു് അഭിനന്ദിക്കാെതയിരിക്കയില്ല. സർവ്വഥാ
ചരിതാർത്ഥംതെന്നയാണു് ശ്രീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭ
പിള്ളയുെട ജന്മം. “ൈദവം നിഹത്യ കുരു പരരുഷമാ
ത്മശക്ത്യാ” എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിനു് ഒരു ഉത്തമനിദർ
ശനമായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതം പ്രേശാഭിക്കുന്നു.
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7 െചേമ്പ്രാൽെക്കാട്ടാരത്തിൽ
അംബാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി (1065–1103)

ചരിത്രം
ലക്ഷ്മീപുരത്തുെകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് അരിപ്പാട്ടു െച
േമ്പ്രാൽെക്കാട്ടാരത്തിൽ താമസം തുടങ്ങിയ ചങ്ങനാ
േശ്ശരിയിെല മെറ്റാരു ശാഖയിൽ 1065 േമടമാസത്തിൽ
സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ അംബാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി ജനിച്ചു.
അനന്തപുരവും െചേമ്പ്രാലും ഭിന്നശാഖകളായിരുന്നു
െവങ്കിലും അവയിെല അംഗങ്ങൾ ഏകശാഖയിൽെപ്പ
ട്ടവെരേപ്പാെലയാണു് െപരുമാറിവന്നതു്. 1040-ാമാണ്ട്
അരിപ്പാട്ടു താമസം തുടങ്ങിയ േദവിഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടി
യുെട േനേര അനുജത്തിയാണു് െചേമ്പ്രാൽെക്കാട്ടാ
രത്തിൽ ഒന്നാമതായി പാർത്തതു്. അമ്മ കുഞ്ഞിക്കു
ട്ടിത്തമ്പരാട്ടിയം പിതാവു േകാട്ടയം നാട്ടകത്തു് എള
ങ്ങളളൂർ കൃഷ്ണൻനമ്പൂതിരിയുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞു് എന്ന
ഓമനേപ്പരിലാണു് അംബാേദവിെയ സ്വജനങ്ങൾ വിളി
ച്ചുവന്നതു്. േചപ്പാട്ട രാമവാരിയരുെട കീഴിൽ ബാലപാ
ഠങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നീടു് നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര കല്ലമ്പള്ളിയി
ല്ലത്തു വിഷ്കണുനമ്പൂരി എന്ന ൈദവജ്ഞെന ഗുരുവായി
സ്വീകരിച്ചു. അേദ്ദഹേത്താടു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങ
ളും വ്യാകരണവും അഭ്യസിച്ചു. ബാല്യം മുതല്ക്കുതെന്ന ഭാ
ഷാകവനത്തിൽ അഭിരുചിയുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുള്ളതു
താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടു് ഉദാഹരിക്കാം.
“അവനിയിലതിമൂഢന്മാർക്കേപാലും ക്ഷണത്തിൽ
ധ്രുവമരിയ കവിത്വം നല്കുെമൻ വാണിയാേള!
അവശത കവനത്തിൽെപ്പട്ടു മുട്ടുെന്നാെരെന്ന–
ജ്ജവെമാടു മതിമാന്ദ്യം മാറ്റി നീ േപാറ്റിേടണം.”

പതിെനട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ പരിണീതയായി, ബ്രിട്ടീഷ്
മലബാറിൽ പട്ടാമ്പിേദശത്തു് അണ്ടലാടി ദിവാകരൻ
നമ്പുരി എന്ന താന്ത്രികനായിരുന്നു ഭർത്താവു്. ഭർത്തൃ
ശൂശ്രൂഷയുേടയും ബാലപരിചരണത്തിേന്റയും ഇടയിലും
ആ സുചരിത പുസ്തകപാരായണത്തിലും ഗ്രന്ഥനിമ്മൎിതി
യിലും വ്യാപൃതയായിരുന്നു. 1103–ഠമാണ്ടു മകരമാസം
26-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
തമ്പരാട്ടി 1 ശ്രീഭൂതനാേഥാദയം, 2 അഷ്ടമീ ചമ്പുഭാഷ, 3
ദശകുമാരചരിതം ഭാഷ എന്നിങ്ങെന മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
രചിച്ചിട്ടള്ളതിനു പുറേമ സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും
ചില ഭഗവൽ േസ്താത്രങ്ങളും എഴുതീട്ടുണ്ട്. ദശകുമാര
ചരിതം മാനവിക്രമൻ ഏട്ടൻ തമ്പരാെന്റ ആ േപരിലു
ള്ള ഭാഷാഗദ്യപ്രബന്ധം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആവശ്യപ്ര
കാരം സംസ്തൃതീകരിച്ചതാണു്. അതു് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
അഷ്ടമീചമ്പു േമല്പത്തൂർ ഭട്ടപാദെന്റ തന്നാമേധയമായ
സംസ്കൃതപ്രബന്ധത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാകുന്നു. തമ്പു
രാട്ടിയുെട കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ അതിൽനിന്നു
മാത്രം രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. കവയിത്രിയുെട
വിസ്മയനീയമായ പാണ്ഡിത്യവും പദ്യരചനാൈവദഗ്ദ്ധ്യ
വും അതിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.
“േദ്യാേവാളെമത്തി വിലസീടിന േകതുദണ്ഡം
േദവാഗ്രഭാഗമതി േലറ്റമുയർന്നിടുന്നു;

കാൽത്താരു നിത്യയെമാരുേപാെല ഭജിപ്പവക്കുൎ
നാകത്തിേലറുവതിനുെള്ളാരു േകാണിേപാെല.”
“ൈവേദഹീേദവിയാൾതൻ ദൃഢതരവിപുേലാ–
ത്തുങ്ഗവേക്ഷാജഗാഢാ–
േശ്ലഷാൽ സമ്മിശ്രമാകും ഘുസൃണരസലസൽ–
സുന്ദേരാരഃപ്രേദശം
കൗസല്യാപുണ്യപൂരം പരിമൃദുലവപു–
സ്സാന്ദ്രനീേലാപലാഭം
നന്നായ് സച്ചിന്മരന്ദപ്പുതുരസലഹരീ–
ഗന്ധെമാന്നുല്ലസിപ്പൂ.”

തമ്പുരാട്ടിയുെട ഒരു സംസ്തൃതേശ്ലാകം:
“ശ്രീമൻ േഹ! മഹനീയചാരുചരിെതഃ പുൈത്രശ്ച
മിൈത്രർന്നിൈജർ–

ഭ്രാജദ്ഭക്തിപുരസ്സരം സവിനയം ശുശ്രൂഷമാണാ സദാ
സൽക്കർേമ്മാജ്ത്സിതകല്മഷാ ദിവിഷദാം േലാകം ഗതാ
യാ വധൂ–
ൈസ്സേവയം ജനനീ ച േത സുകൃതിനീ; കസ്യാപി േനാ
സംശയഃ.”
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8 സി. പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള (1052–1114)

ചരിത്രം
സി. പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ചിറയിൻകീഴ് കരിങ്ങാടത്തുവീ
ട്ടിൽ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുെട പുത്രനായി 1052-ാമാണ്ടു്
ഇടവമാസം 8-ാം൹ ജനിച്ചു. പിതാവു വർക്കല കടവറ
ത്തൂർവീട്ടിൽ പരേമശ്വരൻപിള്ളയായിരുന്നു. ബാല്യംമു
തല്ക്കു തെന്ന ഭാഷയിൽ ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ
അഭിരുചി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ചിറയിൻകീഴ് പി. േഗാവിന്ദ
പ്പിള്ള എന്ന േപരിലാണു് അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം അറി
യെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ആദ്യം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായി
രങ്ഗപ്രേവശംെചയ്തു് 1077–നുമുൻപു േകരളപഞ്ചികയും
മറ്റും നടത്തി. പിന്നീടു വക്കത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച സ്വ
േദശാഭിമാനിയുെട ആധിപത്യം വഹിച്ചു. 1081-ൽ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന െക. രാമകൃഷ്ണ
പിള്ള അതിെന്റ പ്രസാധകത്വം സ്വീകരിച്ചേപ്പാൾ അവി
െടനിന്നു മാറി. ഭാഷാേപാഷിണിക്കു നിരന്തരം േലഖ
നമയച്ചു സഹായിച്ചു. വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട സുഹൃത്തും
ആ വഴിക്കു വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ആശ്രിതനുമാ
യി. ആ മഹാെന്റ ശിപാർശെകാണ്ടു േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു
സർക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ മലയാളം പണ്ഡിത
നാകുവാൻ സാധിച്ചു. േപരു് സി. പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയ
ന്നു മാറ്റി. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ഉേദ്യാഗത്തിൽത്ത
െന്ന പണിേനാക്കി. അതിനിടയ്ക്കു െതക്കൻ തിരുവിതാം
കൂറിലും മറ്റും പ്രചരിയ്ക്കുന്ന പല വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടുകളും
ഇരണിയൽ മുതൽ െകാല്ലംവെരയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
നടപ്പിലുള്ള മറ്റു നാേടാടിപ്പാട്ടുകളം നിപുണമായ ഗേവ
ഷണത്തിെന്റ ഫലമായി സഞ്ചയിച്ചു മലയാളത്തിെല
പഴയ പാട്ടുകൾ ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന േപരിൽ 1093ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1114-ാമാണ്ടു മീനമാസം 20-ാം൹
തിരുവനന്തപുരത്തു തമ്പാനൂരുള്ള സ്വഗൃഹത്തിൽവച്ചു
മരിച്ചു. മരിക്കുന്നതുവെരക്കും പലതരത്തിൽ സാഹിത്യ
േസവനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. ഇടക്കാലത്തു േജ്യാതിഷ
ത്തിലും നല്ല അറിവു സമ്പാദിച്ചു. ആദ്യം ചിറയിൻകീഴ്
അണ്ണാർവിളാകത്തുവീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മേയയും, 1085ൽ ആ സാധ്വിയുെട മരണാനന്തരം തമ്പാനൂർ കുഞ്ചുവീ
ട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മേയയും വിവാഹം െചയ്തു.

കൃതികൾ
1 മലയാളത്തിെല പഴയ പാട്ടുകടൾ ഒന്നാം ഭാഗം, 2 കൃ
ഷ്ണകാന്തെന്റ പത്രിക, 3 മാലതി, 4 സാഹിത്യസുധാക
രം, 5 നാടകകഥാചതുഷ്ടയം, 6 കാളിദാസചരിത്രം, 7 ക്രി
സ്റ്റഫർ െകാളംബസ്, 8 വാേസ്കാഡിഗാമാ, 9 ചന്ദ്രേസ
നൻ, 10 ആര്യഭൂഷണം, 11 പുരാണപ്രഭാവം, 12 ജാത

കഫലേബാധം ഇവയാണു് േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട പ്രധാ
നകൃതികൾ. കൃഷ്ണകാന്തെന്റ പത്രിക എന്ന കൃതി ബങ്കി
മചന്ദ്രചേതാപാധ്യായെന്റ Krishnakanta’s Will എന്ന
സുപ്രസിദ്ധമായ ബംഗാളി ആഖ്യായികയുെട ഭാഷാനു
വാദമാകുന്നു. േവെറയും ഒരു തജ്ജൎമ അതിനു ഭാഷയിലു
ണ്ട്. സാഹിത്യ സുധാകരത്തിൽ ശാകുന്തളം ഉത്തരരാമ
ചരിതം എന്നീ രണ്ടു സംസ്കൃത നാടകങ്ങളിെല കഥകൾ
വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാതു ഭാഷാനാടക
ത്തിൽനിന്നു് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവസേരാചിത
മായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മാലതി മഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ രചി
ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാകുന്നു. കവിതയിലും േഗാവിന്ദപ്പി
ള്ളയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സാമർത്ഥ്യത്തിനു് ആ കൃതി നിദർശ
നമാണു്. ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ അന്ത്യഭാഗത്തിനു കുമാര
നാശാെന്റ ലീലയുെട ഛായ അല്പമുണ്ടു്.
നെമ്മപ്പരസ്പരം ദാമ്പത്യബന്ധത്താൽ
നന്മയ്ക്കാെയന്നുേമ േചർത്തിണക്കാൻ
അമ്മെയ്ക്കാരാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതു
കമ്മൎപ്പിഴയാൽ മറിഞ്ഞുേപായി.
െതാട്ടിലിൽൈക്കകാൽ കുടഞ്ഞു കരയുന്ന
കുട്ടിയായ് നിെന്ന ഞാൻ കണ്ട കാലം
കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞു തറയിൽ െമയ്
തട്ടിപ്പതിച്ചു കളിച്ചിരുന്നു.
അന്നുെതാട്ടിേന്നാളെമെന്റ സേഹാദരി–
െയന്നുറെച്ചാന്നായ്പ്പുലർന്നു നമ്മൾ.
ഇന്നതിെന്നങ്ങെന ഭങ്ഗം വരുത്തുന്നി–
െതാന്നുമറിയാെത ഞാൻ കുഴങ്ങി.”

മലയാളത്തിെല പഴയ പാട്ടുകൾ
ഭാഷാേപാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ സി. പി. േഗാവി
ന്ദപ്പിള്ളയുെട സദ്യശസ്സു ശാശ്വതമായി പരിലസിക്കു
ന്നതും പരിലസിക്കുെമന്നുള്ളതും ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
പ്രസിദ്ധീകരണംെകാണ്ടാണു്. ഒടിഞ്ഞും െപാടിഞ്ഞും
കിടക്കുന്ന താളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങെള ൈകെകാണ്ടു െതാ
ടണെമങ്കിൽത്തെന്ന സാമാന്യത്തിലധികം ശ്രമക്ഷമത
ഉണ്ടായിരിക്കണം. മങ്ങിയും മാഞ്ഞും കാണുന്ന അവയി
െല അക്ഷരങ്ങളിൽ കണ്ണു് പതിയണെമങ്കിൽ ഭാഷാഭ
ഗവതിയുെടേനർക്ക് അളവറ്റ ഭക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം.
ആ അക്ഷരങ്ങൾ വായിച്ചുേനാക്കി കാര്യം ഗ്രഹിക്കണ
െമങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഭാഷകളുമായി സമീപപരിചയം
സിദ്ധിച്ചിരിക്കണം. താളിേയാലയിലല്ല പ്രാേയണ നാ
േടാടിപ്പാട്ടുകൾ പകത്തിെവച്ചിട്ടുള്ളതു് എേന്നാർമ്മിക്കു
േമ്പാൾ അവ േശഖരിക്കുവാൻ പുറെപ്പടുന്നവക്കുണ്ടാ
കാവുന്ന േക്ലശെത്തപ്പറ്റി വായനക്കാർക്കു് കൂടുതലായി
അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. അേനകം പാട്ടുകൾ അക്ഷ
രജ്ഞാനം േപാലുമില്പാത്ത ചില ഗ്രാമീണഗായകന്മാ
രുെട രസനാഞ്ചലെത്തമാത്രം വാസസ്ഥാനമാക്കീട്ട
ണ്ടു്. ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കടന്നുേവണം ആർെക്കങ്കി
ലും വല്ലതും സാധിക്കുവാൻ. ഇെതല്ലാം ആേലാചിക്കു
േമ്പാൾ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയെട ഏതദ്വിഷയകമായ വ്യവ
സായെത്തപ്പറ്റി നമുക്കു് അന്യഥാതെന്ന ജനിക്കാവുന്ന
ബഹുമാനം ദ്വിഗുണീഭവിക്കുന്നു. തമ്പുരാൻപാട്ടുതുടങ്ങി
പല പാട്ടുകെളക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇതിൽ സരസ
മായും േസാദാഹരണമായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓേരാ
േകരളീയനും അവശ്യം വിജ്ഞാനലബ്ധിക്കുേവണ്ടി ശ്ര
ദ്ധിച്ചു പഠിേക്കണ്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് ഇെതന്നു
ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.
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9 െക. സി. കുട്ട്യപ്പനമ്പ്യാർ (1057–1114)

ചരിത്രം
കട്ട്യപ്പനമ്പ്യാർ ഉത്തരേകരളത്തിൽ ചിറയ്ക്കൽ താലൂ
ക്കിൽ മേക്രരിഅംശത്തിൽ കടലാ ചാേത്താത്തു ശ്രീേദ
വിയമ്മയുെട പുത്രനായി ജനിച്ചു. ആ ഭവനം സ്ഥിതിെച
യ്യുന്നതു കണ്ണുരിൽനിന്നു് എെട്ടാൻപതു നാഴിക കിഴക്കു
മാറിയാണു്. ജനനം 1057-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു്. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പ്രധാന ഗുരുനാഥൻ വി. ഒ. കുഞ്ഞിരാമൻന
മ്പ്യാർ എന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു. 38-ാമെത്ത വയ്യ
സ്സിൽ േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരിേക്കാേളജിൽ മലയാള
പണ്ഡിതനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. ഇരുപതുെകാല്ലക്കാലം
ആ േകാേളജിൽ േജാലിേനാക്കി. അവിെടവച്ചു പലേര
യും സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവ്വീസിൽ നിന്നു
പിരിയുന്നതിനുമുൻപു നിര്യാതനായി. 1114-ാമാണ്ടു കും
ഭമാസത്തിൽ (1939 മാർച്ച് 26) മരിച്ചു. 42-ാമെത്ത വയ
സ്സിൽ േകാട്ടയിൽ കൂേലാത്തു മീനാക്ഷിയമ്മെയ വിവാ
ഹം െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിനു കവിമണി എന്ന സ്ഥാനം
ഇടപ്പള്ളി കൃഷ്ണരാജാവു സമ്മാനിച്ചതാണു്.

കൃതികൾ
നമ്പിയാരുെട കൃതികൾ എല്ലാം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടു
െണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ പ്രധാ
നങ്ങൾ, 1 വിഘ്നരാേജാത്ഭവം ആട്ടക്കഥ, 2 സാഹിതീ
വിലാസം (ഖണ്ഡകൃതികൾ) മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ, 3 ഗദ്യകു
മാരസംഭവം എന്നിവയാകുന്നു. നമ്മുെട കവി ദ്രാവിഡ
വൃത്തങ്ങൾ സമർത്ഥമായി ൈകകാര്യം െചയ്യുമായിരു
ന്നുെവങ്കിലും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ
കൃതഹസ്തത. നാടൻമട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയതും പ്രശസ്തിയിൽ
കാംക്ഷയില്ലാത്തതുമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹം നയിച്ചതു്. ചില േശ്യാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം
“പ്രരഢപ്രസന്നതരമാം മധുരസ്വരത്തിൽ

ശ്രീമന്മുകുന്ദചരിതങ്ങെളടുത്തുപാടി
ആമഞ്ജുഭാഷിണികൾ ൈതർ കടയുന്നേനരം
കാമം മുഴങ്ങുമതുലധ്വനിഭംഗിെകാണ്ടും;
േലാലംബനീലരുചി ൈപതലുമായ്ക്കളിക്കും
കാലം രസാൽപ്പരിചയിച്ചതുേപാെലതെന്ന
കാലത്തുണർന്നു െചറുകുട്ടികൾ മന്ദമൂതും
േചലഞ്ചിടും മുരളിതൻനിനദങ്ങൾെകാണ്ടും;
കീരങ്ങൾ കൂടുകളിൽനിന്നു മുകന്ദഗാഥാ–
സാരങ്ങൾ പാടുമതിമുഗ്ദ്ധരവങ്ങൾെകാണ്ടും
താരങ്ങളാം സുരഭികണ്ഠമണിപ്രണാദ–
പൂരങ്ങൾെകാണ്ടുമരുേണാദയേവളയിങ്കൽ;
നന്മയ്ക്കു നല്ല വിളഭൂമി മുകുന്ദമായാ–
ജന്മസ്ഥലം പ്രകൃതിതൻ കളേകളിരംഗം
സന്മംഗൈളകനിധി േഗാകുലമാകമാന–
മുന്മത്തനിർവൃതചരാചരമായ് വിളങ്ങി.”
(ഉദ്ധവെന്റ േഗാകുലയാത്ര)

ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്തുവാൻ േതാന്നുന്നു.
“േലാകം സുഖാസുഖമയം കരുതുന്നതായാൽ

േശാകത്തിനില്ല വഴി ശാശ്വതമല്ലിെതാന്നും
നാകത്തിലുണ്ടു നരകം നരകത്തിലുണ്ടാം
നാകം മനഃകലിതമിസ്സുഖദഃഖേഭദം.”
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10 െക. എം. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിെക്കട്ടിലമ്മ
(1052–1122)

ജിവിതം
ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ േകാട്ടയം താലുക്കിൽ ഒളവിലം
ശത്തിൽ കണ്ണാരത്തു മേല്ലാളിൽ എന്ന തറവാട്ടിൽ കു
ഞ്ഞിലക്ഷ്മിെക്കട്ടിലമ്മ 1052-ാമാണ്ടു േമടമാസത്തിൽ
േരാഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് അക്കാല
െത്ത ഒരു േപരുേകട്ട അഭിഭാഷകനായിരുന്ന െകാേയ്യാ
ടൻകുന്നത്തു കണ്ണൻനമ്പിയാരും മാതാവു ലക്ഷ്മിയമ്മ
യുമായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാർ കഞ്ഞുലക്ഷ്മിയുെട
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സവിേശഷമായ ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചു.
അന്നു വടേക്ക മലബാറിെല ഒരു പണ്ഡിതമേശ്രഷ്ഠ
നായിരുന്ന െകാല്ലേച്ചരി കുഞ്ഞിരാമക്കുറുപ്പായിരുന്നു
ബാലികയുെട ഗുരുനാഥൻ. അേദ്ദഹേത്താടു കാവ്യ
നാടകങ്ങളും അലങ്കാരവും അഭ്യസിച്ചു. ശിവടക്തനാ
യിരുന്ന ആ ഗുരു തെന്റ ശിഷ്യവർഗ്ഗേത്താടു് ഒരവസര
ത്തിൽ ഒരു ശിവേസ്താത്രം ഉണ്ടാക്കണെമന്നാജ്ഞാപി
ച്ചു. അേപ്പാൾ രചിച്ചതാണു് സദാശിവേസ്താത്രം. അതു്
ഓടാട്ടിൽ േകശവേമേനാെന്റ സ്തവരത്നമാലികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്തു്
ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു ഭാഷയിലും ശിവസ്തുതിപരമായ ഒരു
പദ്യെമഴുതി: അതു താെഴ കാണുന്നതാണു്.
“നാളീകായുധെനക്കണ്ണിൽപ്പാളിടും തീയിലിട്ടവൻ
േകളീജിതകൃതാന്തൻ ശ്രീകാളീകാമുകനാശ്രയം.”

19-ാമെത്ത വയസ്സിൽ കവയിത്രിെയ ഇരുവനാട്ടു പ്രഭു

ക്കുന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ കിഴേക്കടത്തുചേന്ദ്രാ
ത്തു കുഞ്ഞിയനന്തൻ വലിയനമ്പിയാർ വിവാഹം െച
യ്ത. അതിൽപ്പിന്നീടം ആ സ്ത്രീരത്നം തെന്റ സംസ്തൃതവി
ജ്ഞാനത്തിനു ൈവപുല്യവും അഗാധതയും വർദ്ധിപ്പി
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. കുേറക്കഴിഞ്ഞു സ്വകുടുംബവും ഭർത്തൃ
കടുംബവും തമ്മിൽ പല വ്യവഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാകയും
അതിെന്റ ഫലമായി ആ വിവാഹബന്ധം വിച്ഛിന്നമാ
കയും െചയ്തു. പിന്നീടു് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുേമൽ
ഉത്തരേകരളത്തിെല പ്രശസ്തവും ധനാഢ്യയവുമായ
താഴക്കാടു് എന്ന നമ്പുരികുടുംബത്തിെല അന്നെത്ത മൂ
പ്പുനായിരുന്ന നീലകണ്ഠൻതിരുമുൻപു് കവയിത്രിെയ വി
വാഹം െചയ്ത. ‘തിരുമുൻപു്’ എന്നതു സ്ഥാനേപ്പരാണ്.
അന്നുമുതല്ക്കാണു് നമ്മുെട ചരിത്രനായിക െകട്ടിലമ്മയാ
യതു്. ആ വിവാഹത്തിൽ ഒരു പുത്രനും ഒരു പുത്രിയും
ജനിച്ചു. അതിനുമുമ്പിലെത്ത വിവാഹത്തിൽ ഒരു പുരു
ഷപ്രജയും ജനിച്ചിരുന്നു. കുട്ടമത്തു കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു
െകട്ടിലമ്മയെട അയത്പക്കക്കാരനായിരുന്നു. അതി
നാൽ അേദ്ദഹവുമായയള്ള സഹവാസത്തിനു സംഗതി
വന്നുേചരുകയും അതു െകട്ടിലമ്മയുെട കവനപാടവ
െത്ത വളെര വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 1096-ൽ ഭർ
ത്താവു മരിച്ചു. അതിെനത്തുടർന്നു സ്വപുത്രിയായ പത്മി
നിെക്കട്ടിലമ്മയുെട ഭർത്താവായ കടത്തനാട്ട് ഇടവല
ത്തു േകാവിലകത്തു കുഞ്ഞിശ്ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ
നിര്യാണവും സംഭവിച്ചു. ഈ കുടുംബദുഃഖങ്ങൾ കഞ്ഞി
ലക്ഷ്മിെക്കട്ടിലമ്മയുെട ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മാ
റ്റം വരുത്തി. മുമ്പുതെന്ന വിനീതയും ഭഗവൽഭക്തയും
പേരാപകാരപ്രവണയുമായ ആ മനസ്വിനി ബഹിർമ്മു
ഖങ്ങളായ വ്യാപാരങ്ങളിൽനിന്നു പ്രാേയണ വിരമിച്ചു.
ഒട്ടവിൽ വാതേരാഗം ബാധിച്ച് 1122-ാമാണ്ടു ഇടവമാ
സം 283-ാം൹ യശശ്ശരീരയായി.

കൃതികൾ
െകട്ടിലമ്മയുെട കൃതികളിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ 1 പ്രാർ
ത്ഥനാഞ്ജലിയും, ഭാഷയിൽ 2 സാവിത്രീവൃത്തം ൈക
െകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടം, 3 കൗസല്യാേദവി, 4 പുരാണചന്ദ്രിക
എന്നീ കാവ്യങ്ങളും, 5 േഗാകർണ്ണപ്രതിഷ്ഠ, കടാംേകാട്ടു
മാക്കം കിളിപ്പാട്ട് എന്നീ കൂട്ടുകവിതകളം പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചിട്ടണ്ടു്. ഇനിയും കവനകൗമുദിയിെല ആഴ്വാേഞ്ചരിത്ത
മ്പ്രാക്കളും, ആത്മപേപാഷിണിയിെല േകളനും, സമു
ദായദീപികയിെല ഏലക്കൻേകാരനും, ശാരദയിെല
ഒൈരതിഹ്യവും, ദക്ഷിണ ദീപത്തിെല ഒരത്ഭുതവൃത്തവും
മറ്റും അപ്രകാശിതങ്ങളായി കിടക്കുന്നു.

കൗസല്യാേദവി
കാസല്യാേദവി അഥവാ ‘വിധിബലം’ എന്ന കാവ്യം പ്ര
ശസ്തമാണു്. അതിൽ പൂർവ്വം, മധ്യം, ഉത്തരം എന്നിങ്ങ
െന മുന്നു ഖണ്ഡങ്ങളിലായി 107 േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു. സഹൃദയന്മാർക്കു ചമൽക്കാര ജനകങ്ങ
ളായ പുതിയ കല്പനകളം അനുസ്യൂതമായ രചനാചാതു
ര്യവും െകട്ടിലമ്മയുെട കവിതക്കുള്ള വിേശഷഗുണങ്ങളാ
ണു്. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.
“ഭൂരിപ്രതാപഗരിമാർണ്ണവ, മുമ്പർനാട്ടിൻ
ദാരിദ്രയയബീജ, മബലാജനധൂമേകതു,
ൈവരിപ്രമത്തഗജതാമൃഗരാ, ട്ടരക്ക–
ന്മാരിൽ പ്രമാണി, വിജയിച്ചിതു പംക്തികണ്ഠൻ.”
“ഉത്തുങ്ഗവിക്രമമിളാധിപതിത്വേമറും

സ്വത്തുല്ലസൽപ്പുകളേരാഗവപുസ്സിെതല്ലാം
ഒത്തുള്ളവർക്കെമാരു േമൽവിധിയുള്ളേതതു–
െമത്തുന്നതില്ല വിഷേയാർക്കടസക്തിമൂലം.”
“പരിേതാഷസമൃദ്ധഭൂതകാലം

പരിതാപാത്മകമായ വർത്തമാനം
ഹരിേയാ ഹരി ഹന്ത! മൽഭവിഷ്യ–
ച്ചരിതത്തിൻഗതിയാരറിഞ്ഞിടുന്നു?”

പുരാണചയന്ദ്രിക
ഇതു സാമാന്യം ദീർഘമായ ഒരു കവിതയാണു്. 1 മഹ
ദ്ദർശനഫലം, 2 ഗർവ്വിഷ്ഠനായ പാർത്ഥൻ, 3 ശ്രീരാമനീ
തി, 4 ഭരതപ്രതീക്ഷ, 5 ഫൽഗുനശമം, 6 ഗുഹൻ അഥ
വാ രാമനാമം, 7 ൈകേകയിയുെട െകൗമാരം, 8 ആഞ്ജ
േനയശമം, 9 മേണ്ഡാദരി എന്നിങ്ങെന ഒൻപതു ഖണ്ഡ
ങ്ങളിൽ പ്രസ്തൃതപുസ്തകം വിഭക്തമായിരിക്കുന്നു. കവിത
വളെര നന്നായിട്ടുണ്ടു്. സംസ്തൃതവൃത്തങ്ങളിലും ദ്രാവിഡ
വൃത്തണ്ടളിലും രചിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു.
“കളവില്ല കടുപ്പമില്ല നാട്ടാർ–

ക്കുളവും തൂക്കവുെമങ്ങുെമാപ്പമായി
കള നീങ്ങിയ െനൽക്കൃഷിക്കു തുല്യം
വിളയാടുന്നിതു ൈവശ്യവൃത്തിെയങ്ങും.”
“ആറും ധനഞ്ജയനു ദുമ്മൎദമെെപ്പാഴേപ്പാ–

േളറും മനസ്സിലതു വിെട്ടാഴിയാെത വീണ്ടും
മാറുന്നു ഭാസ്കരനുദിക്കുകിെലങ്കിലും ക–
േയ്യറുന്നു രാത്രിയിലിരുൾപ്പടെയന്നേപാെല.
േനരറ്റിടം പ്രകൃതിയാം ജനയിത്രിതെന്റ
നീരന്ധ്രനീലഘനകുന്തളെമന്നേപാെല
പാരം പടർന്നിരുെളഴും ഗഹനങ്ങളും ക–
ണ്ടാ രമ്യശീലെരാരു ൈശലതടത്തിേലറി.”
“ആദിനായകൻ നിത്യൻ നിഷ്കളൻ നാരായണ–

നാദിേതയാരാധിതപാദപങ്കജദ്വയൻ
പള്ളിെകാള്ളുന്നെതന്നുെമന്മടിയിങ്കലാെണ–
ന്നുള്ളിലുള്ളഹമ്മതി തള്ളിവന്നീടംേപാെല
തച്ചലച്ചിരമ്പീട്ടും തത്തിയും തുളുമ്പിയു
മച്ഛേശാഭനം ദുഗ്ദ്ധസാഗരം വിളങ്ങുന്നു.”

കൂട്ടുകവിതകൾ
നാലു സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന േഗാകർണ്ണപ്രതിഷ്ഠ
യിൽ നാലാമെത്ത സർഗ്ഗമാണു് െകട്ടിലമ്മയുേടതു്. മാ
തൃകയായി ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“തമീമുഖാേവശമദാന്തതാ ഹേര!
നിമീലിതാർദ്ധത്തിലുദിച്ചു പാവകൻ
സമീക്ഷണത്തിൽപ്പല ചിത്രസംഭവം
ക്രമീകരിക്കും വിധുമായ വിസ്മയം.”

േഗാകണ്ണുൎ ത്തിെല ശിവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു കാരണഭൂതെമന്നു്
ആസ്തികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒൈരതിഹ്യമാണു് ഇതി
വൃത്തം. കടാേങ്കാട്ടു മാക്കെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പുരാവൃത്തം
ഉത്തരേകരളത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ത്രിവിധകരണ
ങ്ങളാലും ദുരിതസ്പർശം സംഭവിക്കാത്ത മാക്കം എന്ന
സാധ്വിെയ സേഹാദരന്മാർ സംശയഗ്രസ്തരായി ചാപ്പൻ
എെന്നാരുത്തെനെക്കാണ്ടു വധിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥ
ഏറ്റവും ഹൃദയദ്രവീകരണചണമാെണന്നു പറേയണ്ട
തില്ലേല്ലാ. ആെക മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങളള്ളതിൽ ആദ്യേത്ത
താണു് െകട്ടിലമ്മയുെട കൃതി. സന്തത്യുൽപാദനത്തിനു
വിേശഷമായി കരുതി ഉത്തരേകരളത്തിൽ മാക്കംതിറ
എെന്നാരു വഴിപാട് കഴിക്കാറുണ്ട്. താെഴ കാണുന്ന
വരികൾ നമ്മുെട കവയിത്രിയുെട കവിതാഖണ്ഡത്തിൽ
െപ്പട്ടതാണു്.
“നലേമാടിവൾതൻ ൈകമണിേമാതിരംേപാെല

വിലസും കടത്തനാെടന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിങ്കൽ
ഉണ്ടായിവന്നു കടാേങ്കാെടന്നു പാരിൽ വിളി–
െകാണ്ട നായർവീെടാന്നു സമ്പത്തിൻവിളനിലം.
അക്കുലമണിമാലാനടുനായകക്കല്പായ്
േചല്ക്കണ്ണാെളാരുവളുണ്ടായി പെണ്ടാരുകാലം.
സൽക്രിയാവിധാനത്താലുത്തമാന്തണരുെട
തൃക്കൽപ്പവല്ലവങ്ങൾ ജനനീജനകന്മാർ
അപ്രതിമാനഭക്ത്യാ സുചിരം േസവിച്ചതിൻ
സൽഫലെമാരു െപണ്ണു കുഞ്ഞായ് വന്നതുേപാെല,”

പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി
വിവിധേദവന്മാെരപ്പറ്റിയുള്ള സംസ്തൃതേസ്താത്രങ്ങളും ഒരു
ഭാഷാേസ്താത്രവും ഇതിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു.
“ലക്ഷ്മീേകാമളപാണിലാളിതലസൽപാദാംബുജം മന്മഥ–
പ്രധ്വംസിപ്രമുഖാമരസ്തുതമഖണ്ഡാനന്ദസച്ചിന്മയം
സീമാതീതകൃപാരസാർദ്രനയനം സർേപ്പന്ദ്രപര്യങ്കഗം
സ്യാനന്ദൂരപുരാധിനാഥമനിശം ശ്രീപത്മനാഭം ഭേജ.”

വൻകിടയിലുള്ള ഒരു ഭാഷാകവയിത്രിയായി െകട്ടിലമ്മ
െയ നാം പരിഗണിേക്കണ്ടതാെണന്നു് ഇത്രയുംെകാണ്ടു
െവളിവാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.
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11 പരുത്തിക്കാട്ടു േഗാപാലപിള്ള
(1073–1117)
പരുത്തിക്കാട്ടു േഗാപാലപിള്ളയുെട തറവാടു തിരുവല്ല
യ്ക്കു രണ്ടര ൈമൽ അകെല പടിഞ്ഞാറുള്ള ചാത്തങ്കരി
യിൽ പരുത്തിക്കാട്ടുവീടാണു്. ഹജൂർ െഹഡ് രായസം
തിരുവല്ലാ കൃഷ്ണപിള്ള അച്ഛനും ലക്ഷ്മിയമ്മ അമ്മയുമാ
യിരുന്നു. ജനനം 1073-ാമാണ്ടു േമടമാസത്തിലാണു്. തി
രുവനന്തപുരത്തു േകാേളജിൽ പഠിച്ചു ബി. ഏ. പരീക്ഷ
ജയിച്ചു. കുേറക്കാലം തിരുവിതാംകൂർ കർഷ്കമാസികയു
െട ആധിപത്യം വഹിച്ചു. പിന്നീടു തിരുവിതാംകൂർ േദ
വസ്വം ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽ ഗ്രൂപ്പു സൂപ്രണ്ടുപണി േനാക്കി
െക്കാണ്ടിരിക്കേവ 1117-ആമാണ്ടു മിഥുനം 3-ാം൹ മരിച്ചു.
ഇംഗീഷ് കാവ്യങ്ങെള വിവർത്തനം െചയ്കയും അനുക
രിക്കയും െചയ്യുന്നതിൽ അേദ്ദഹം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരു
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായി മല്ലിക എെന്നാരു കാ
വ്യം 1096-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു. അതിൽനിന്നു ചില
വരികളാണു് ചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.
“ശീലവും രൂപവും തമ്മിലിണങ്ങീടു–

മാളുകളാേരയുമാകർഷിക്കും
മാധവൻതാനും മതി മറെന്നത്രയും
സാധു സ്വഭാവയാം മല്ലികെയ
േപ്രമമാം േദവിെയ വന്ദിപ്പതിന്നുള്ള
േകാമളേക്ഷത്രമാേയാർത്തു പാരം.
അന്തികമാളാനിടയാകുേമ്പാെഴല്ലാ–
മന്തരംഗത്തിലീ രണ്ടേപർക്കും
അങ്കരിച്ചീടും വികാരത്തിരക്കിനാൽ
സങ്കടം േകവലം ദുസ്സഹമായ്.
കഷ്ടം കിടന്നു മയങ്ങുന്ന േവളയി–
ലിഷ്ടജനരൂപം ദൃഷ്ടമാകും.
െഞട്ടിയുണർന്നീടും െപാട്ടിക്കരഞ്ഞീടും
ചുട്ടുതപിക്കുമുൾത്തട്ടേന്നരം.
ഓേരാ നിമിഷവുേമറുമനുരാഗ–
ഭാരം നിമിത്തമത്തന്വിയുെട
േപരു േകൾക്കുന്നതും കണ്ണൎ പീയൂഷമായ്,
ൈസ്വരത ചിത്തത്തിലസ്തമിച്ചു.
പാടത്തുെവയ് ലിൽപ്പണിെപ്പട്ടു േവലചെച–
യ്താടൽെപ്പടുേമ്പാഴുമന്തി േനരം
കൂട്ടാളെരാന്നിച്ചു വിശ്രമാർത്ഥം െചന്നു
േതാട്ടങ്ങളിൽെത്തന്നേലല്ക്കുേമ്പാഴും
താനുറങ്ങുേമ്പാഴും താനുണരുേമ്പാഴും
താനുഴന്നന്യത്ര േപാകുേമ്പാഴും
ആനന്ദമാകാരമാർന്നേപാൽ മിന്നുമി–
മ്മാനിനീമൗലിതൻ മാനസത്തിൽ,”

കഥാബന്ധത്തിൽ കീറ്റ്സിെന്റ ഇസൈബല്ലയുേടയും
മാത്യു ആർേണാൾഡിെന്റ േസാറാബും റസ്റ്റവും എന്ന
കൃതിയുേടയും അനുരണനം േകാൾക്കുവാനുണ്ടു്. “ഉറങ്ങി
ക്കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിേനാടു്” എന്ന െചറിയ കാവ്യ
ത്തിൽനിെന്നടുത്തതാണു് താെഴക്കാണുന്നതു്.
“സുജനാക്ഷികളിൽക്കുളർത്തിടും

സുധ തൂകും തനു പൂണ്ട ൈപതേല!
സുമേകാമളതല്പമാർന്നു നീ
സുഖനിദ്രാവശനായ്ച്ചമഞ്ഞുേവാ?
എരിയും തിരി െപാൻവിളക്കിലും
വിരിയും നന്മലർ പിച്ചകത്തിലും
െതളിയുംപടി നിെന്നയമ്മതൻ
മടിയിൽക്കണ്ടതുമിെപ്പാഴല്പേയാ?
ഉണരുന്നതു കാത്തു കാത്തു നി–
ന്നരികത്തീയിവെനത്ര േനരമായ്,
മരുവുന്നു! വിളിച്ചുണർത്തുകി–
ല്ലജനാലംബമുറങ്ങുറങ്ങു നീ.”

മല്ലിക കൂടാെത 2 ൈഹമവതി എെന്നാരു നാടകവും,
3 ഉപേദശപാദങ്ങൾ, 4 പത്മാകരം, 5 േലാകസ്വഭാവം
എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളം കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ൈതക്കാ
ട്ടു േദവകീപുരം എൻ. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മെയയാണു് വിവാ
ഹം െചയ്തതു്. ആ സുചരിതയുെട സേഹാദരനാണു് റിട്ട
യാർഡു േദവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പി. എസ്.
ശങ്കരൻനായർ.
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12 വി. െക. േജാസഫ് മാപ്പിള
(1049–1120)
വി. െക. േജാസഫ് മാപ്പിള തൃപ്പൂണിത്തുെറനിന്നു രണ്ടര
നാഴിക െതക്കു കണിയാപ്പള്ളി എന്ന േദശത്തു േവമ്പ
നാട്ടു വീട്ടിൽ 1049-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. െചറുപ്പത്തിേല ഒരു
സമുദായ പ്രവർത്തകനായിത്തീർന്നു. െകാച്ചിയിെല
ജന്മികുടിയാൻ നിയമം മുതലായ പല നല്ല നല്ല കാര്യ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അക്ഷീണമായി പരിശ്രമിച്ചു. അക്കാ
ലത്തു് എഴുതിയ ഒരു തിരുനാൾമങ്ഗളേശ്ലാകമാണു്
ചുവേട േചക്കുന്നതു്.
“കാണത്തിന്നുെട നാലിരട്ടിയവകാശം മാങ്ങ േതങ്ങാ
െപരു–
േത്താണക്കാഴ്ച, തിരണ്ടിടുംെപാഴുതിടിക്കാൻ

െനല്ലതില്ലങ്ങളിൽ
കാണംെകാണ്ടവർ വച്ചു ൈകെതാഴുകിലും േദ്വഷിച്ചു
െചയ്യുന്ന േമൽ–
ക്കാണച്ചാർത്തു നിറുത്തി മാടധരണീപാലൻ
ജയിച്ചീടണം.”

പദ്യത്തിലായാലും ഗദ്യത്തിലായാലും തനിക്കു േതാന്നി
യതു തുറന്നുപറയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി
െന്ററ വ്രതം. തുളച്ചുകയറി ഹൃദയത്തിേലക്കു പായുന്ന
ഒരു മാതിരി ഫലിത ൈശലി അേദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീന
മായിരുന്നു. പരമാർത്ഥമായി ജീവിതം നയിച്ച ഒരു ഗ്രാ
മീണനായ കർഷ്കനാണു് അേദ്ദഹെമന്നു പറയാം. വി
ല്ലാൾവട്ടം ചക്രവർത്തി, യൂദകുലദീപിക, അത്ഭുതപ്രസ
വം, േവദമണിഗാഥ, സംഗീതരൂപമാല, േചാദ്യാദിപാന,
സാറാമ്മ മുതലായി പത്തുപന്ത്രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ അേദ്ദ
ഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1120–ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 11-ാം൹
മരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു കൃതിെയപ്പറ്റിമാത്രം അല്പം
പ്രസ്താവിക്കാം.

സാറാമ്മ
േജാസഫ് മാപ്പിള ഒരു നല്ല കവിയാെണന്നു പറയു
വാൻ നിർവ്വാഹമിെല്ലങ്കിലും ഗദ്യനാടകങ്ങൾ എഴുതുന്ന
തിൽ നിപുണനായിരുന്നു. പാത്രസൃഷ്ടിയിലാണു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ശക്തി പ്രേത്യകമായി കാണുവാൻ കഴിയു
ന്നതു്. കനകമങ്ഗലത്തു തറവാട്ടിെല മൂപ്പൻ വക്കൎ ിയ
ച്ചനു സ്വഗൃഹത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്കുപുറേമ കുഞ്ഞുമറിയെമന്നും
അവറാച്ചെനന്നും രണ്ടു സന്താനങ്ങൾകൂടിയുണ്ടു്. കന
കമങ്ഗലത്തിനു സമീപം ചന്ദ്രൻകുേന്നൽ എെന്നാരു
ഗൃഹവും ആ ഗൃഹത്തിൽ കുഞ്ഞുമാത്തൻ എെന്നാരാളുമു
ണ്ടു്. അയാളുെട മകൻ കുര്യച്ചൻ വളെര ദ്രവ്യം അന്യായ
മായി സമ്പാദിച്ച ഒരു കടുത്ത മുതലാളിയാണു്. കലാൽ
കുത്തക പിടിച്ചു െചത്തുകാരുമായി പിണങ്ങുക നിമി
ത്തം പുലിക്കുന്നത്തു നീലകണ്ഠൻ എന്ന െചത്തുകാരൻ
അയാെള െകാലെപ്പടുത്തി. വർക്കിയച്ചൻ കുര്യച്ചനുേവ
ണ്ടി ജാമ്യം നിന്നിരുന്നതിനാൽ ആ കുടുംബത്തിെല സ്വ
ത്തും നശിച്ചു വർക്കിയച്ചൻ മരിച്ചു. കുടുംബഭരണം അവ
റാച്ചൻ ഏെററടുേക്കണ്ടി വന്നു. അേപ്പാൾ കന്യാസ്ത്രീമഠ
ത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സാറാമ്മ എന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യയായ
ഒരു യുവതിെയ പരിഗ്രഹിക്കുവാൻ സങ്ഗതിവന്നു. േക
രളത്തിെല ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ഇടയിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്ന
ആഭരണഭ്രമം, മദ്യപാനം, കസവുവസ്ത്രധാരണം, ദുവ്വ ൎ്യ
വഹാരം എന്നീ ആചാരൈവകല്യങ്ങെള ഗ്രന്ഥകാരൻ
ഫലിതസമ്പൂർണ്ണമായ ഭാഷയിൽ നിദ്ദയമായി
ൎ
പരിഹ
സിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുമറിയം വീട്ടിലിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുള്ളവളും
സാറാമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് അഭ്യസിച്ചിട്ടള്ളവളമാണു്. വസ്ത്രാഭര
ണാദ്യാഡംബരങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുമറിയം കിടന്നു മറിയുയ
േമ്പാൾ സാറാമ്മയ്ക്കു് അവയിെലാന്നും ആസക്തിയില്ല.
ഇങ്ങെന േപാകുന്നു ഇതിവൃത്തം. നാടകീയങ്ങളായ നി
യമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ േജാസഫ്
മാപ്പിളയുെട കൃതികൾ അനവദ്യങ്ങളെല്ലന്നുതെന്ന പറ
േയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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13 കല്ലന്മാരുെതാടിയിൽ
രാമുണ്ണിേമേനാൻ (1079–1126)
കല്ലന്മാരുെതാടിയിൽ രാമുണ്ണിേമേനാൻ പുസ്തകമായി
ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം കവന കൗമുദി
യിലും മാതൃഭൂമിയിലും മറ്റും ചില ലഘുകൃതികൾ പ്രകാ
ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവെയല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത ഒരു നല്ല
കവിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പുന്നേശ്ശരി നീലകണ്ഠശർ
മ്മാവിെന്റ കീഴിൽ പട്ടാമ്പി മഹാപാഠശാലയിലാണു്
സംസ്കൃതഭാഷ പ്രധാനമായി അഭ്യസിച്ചതു്. കുേറക്കാ
ലം ചില ഡിസ്ത്രിക്ട് േബാർഡ് സ്ക്കൂളുകളിലും ഒറ്റപ്പാലം
ൈഹസ്കൂളിലും മലയാളപണ്ഡിതനായിരുന്നു. 1105ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ഖദർ ധരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാ
സാധികൃതന്മാർ ൈകെക്കാണ്ട നയെത്ത പ്രതിേഷധി
ച്ചു് ഉേദ്യാഗം രാജിെവച്ചു. 1098 മുതല്ക്കുതെന്ന അേദ്ദഹം
ഒരു േകാൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു. 1105 മുതൽ സത്യാ
ഗ്രഹസമരത്തിൽ സജീവമായി പെങ്കടുത്തു. വള്ളുവനാ
ട്ടു താലൂക്കുേബാർഡിലും മലബാർ ഡിസ്ത്രിക്ട് േബാർഡി
ലും അങ്ഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ വയറ്റിൽ ഒരു പഴു
പ്പുണ്ടായി മാന്നന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരിയുെട ഗൃഹത്തിൽവച്ചാണു് മരിച്ചതു്. ആദ്യ
കാലത്തു സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിലും പിന്നീടു പ്രാേയണ
ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിലും ഭാവാത്മകങ്ങളായ കവിതകൾ
എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. േദശീയമായ പ്രബുദ്ധത അവ
യിൽ പ്രാേയണ െതളിഞ്ഞുകാണാവുന്നതാണു്.
“എെന്താരു ദുഃഖം സഹിേക്കണ്ടിവന്നാലും ശരി

പിന്തിരിേഞ്ഞാടാെത ഞാൻ യത്നിക്കുമാജീവാന്തം.
നിശ്ചിതസ്ഥലെത്തത്തിേച്ചരുവാെനനിക്കാ—േവാ
നിശ്ചയമില്ല—സാധിച്ചീടുേമാ? ൈദവം കണ്ടു”

എന്ന വരികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തിെല മുദ്രാ
വാക്യമാെണന്നു പറയാവുന്നതാണു്.
“രത്നപീഠവും സ്വർണ്ണേമടയുെമല്ലാം െവറും

സ്വപ്നനിർമ്മിതങ്ങളാെണന്നു േമ േബാധെപ്പട്ടു.
തൽക്കാലെമേന്താ പൂർവ്വജന്മവാസനെകാെണ്ട–
ന്നുൾക്കാമ്പിേലവം ചില ചിന്തകളങ്കുരിച്ചു.
ബന്ധെമന്തിവിടത്തിെലത്തുവാെനെന്റ മൂല–
മന്ദിരം നിത്യാനന്ദനന്ദനപ്പുങ്കാവേല്ലാ.
േകവലം മൃഗപ്രായമായ ജീവിതം പൂണ്ടു
പാവനമാമീ മർത്ത്യജന്മത്തിൻ പൂെന്താത്തിലും
ദുഷ്കർമ്മരന്ധ്രങ്ങെളപ്പൂരിച്ചീ നരകീടം
സ്വർഗ്ഗക്കട്ടുറുമ്പിെന്റ കൂട്ടാളിയായീടുേന്നാ?
മഞ്ജുളമാകും കള്ളപ്പുഞ്ചിരി തൂകിത്തൂകി–
െക്കാഞ്ചി വന്നേയ്യാ മായാ രാക്ഷസി േമാഹം േചർത്തു.
ധർമ്മവൃത്തിക്കുേപാലും സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കാെനെന്റ
ജന്മത്തിൻ പകുതിയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞേല്ലാ.”
(ഞാൻ കണ്ട ൈവകുണ്ഠം)
“കാമമുൾക്കുളിേരകുമിശ്യാമള–
േകാമളനാേരാ? പഞ്ചമനാണേത്ര!
ബാധയില്ലതുെകാണ്ടിങ്ങ ഹാ! െകാച്ചു–
േസാദരെനേന്താ തീണ്ടലുമുണ്ടേത്ര.
ഇല്ല, നിർണ്ണയം ഞാനീ മരതക–
ക്കല്ലിെലാന്നുേമ കണ്ടീല മാലിന്യം.
കണ്ടവെരേന്താ നിന്നു പഴിക്കെട്ട
മണ്ടിെച്ചെന്നാെന്നടുത്തു മുകർന്നാേലാ?”
(ഒന്നു മുകർന്നാേലാ)

S

°

Õ

G

}







പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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58. ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ (1038–
1093)
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