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1 വി.സി.ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
(1064–1090)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ ഏറനാട്ടു താലൂക്കിൽ ഊരകം അം�
ശത്തിൽ െവള്ളാട്ടു െചമ്പലേശ്ശരി വീട്ടിൽ 1064-ാമാണ്ടു
കുംഭമാസം ചതയംനക്ഷത്രത്തിലായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണ�
പ്പണിക്കരുെട ജനനം. പിതാവു കേപ്പടത്തു കൃഷ്ണനുണ്ണി�
നായരായിരുന്നു.

കുലീനെമങ്കിലും ദരിദ്രമായ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അക്കാ�
ലത്തു െചമ്പലേശ്ശരി. തെന്റ മകൻ അത്യന്തം പ്രതിഭാ�
ശാലിയാെണന്നുള്ള വസ്തുത കൃഷ്ണനുണ്ണി നായർ എളു�
പ്പത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചു് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു നാെട്ടഴുത്തച്ഛ�
നായ കറുപ്പൻ പൂശാരി എെന്നാരാെളെക്കാണ്ടു സംസ്കൃ�
തത്തിൽ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഭാഗ്യവ�
ശാൽ പണിക്കർക്കു് 1075-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ
േകരളേഭാജരാജെനന്നു പ്രസിദ്ധനായ പടിഞ്ഞാെറ�
േക്കാവിലകത്തു് ഏട്ടൻതമ്പുരാെന സന്ദർശിക്കുന്നതിനു്
ഇടവരികയും ശിഷ്യെനന്ന നിലയിൽ കൂെടത്താമസി�
ച്ചുെകാള്ളുവാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുവാദം ലഭിക്കുക�
യും െചയ്തു. തനിക്കു കിട്ടിയ ആ ശുഭാവസരം കവി പാ�
ഴാക്കിയില്ല. കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും കൗമുദിയിൽ
ഏതാനും ഭാഗവും അേതാടുകൂടി നിേത്യാപേയാഗത്തി�
നുേവണ്ട ഇംഗ്ലീഷും അവിെടവച്ചു വശമാക്കി. മലയാ�
ളത്തിൽ ഗദ്യവും പദ്യവും ഒന്നുേപാെല സരസമായും
സമുജ്ജ്വലമായും എഴുതിശ്ശീലിച്ചു. ൈകരളീേദവിയുെട
സമഗ്രമായ സപര്യയ്ക്കു േവണ്ട അഭ്യാസപാടവം സമ്പാ�
ദിച്ചതും അക്കാലത്തുതെന്നയാണു്. ഒന്നാമെത്ത കൃതി
ഗുരുദക്ഷിണയുെട രൂപത്തിൽ ഏട്ടൻതമ്പുരാനു സമർ�
പ്പിച്ച മാനവിക്രമീയം എന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥമായിരുന്നു.
അന്നു കവിക്കു പതിന്നാേലാ പതിനേഞ്ചാ വയസ്സായി�
രുന്നേത ഉള്ളു. ആ ഗ്രന്ഥം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല.

അനന്തരജീവിതം
അേപ്പാേഴക്കും പണിക്കരുെട ദാരിദ്ര്യശക്തിയും സ്വാത�
ന്ത്ര്യാസക്തിയും അേദ്ദഹെത്ത വിദ്യാഭ്യാസം സമാപിച്ചു
പത്രപ്രവർത്തനത്തിേലക്കു നയിച്ചു. അന്നു േകാഴിേക്കാ�
ട്ട് ഏട്ടൻതമ്പുരാെന്റ പ്രധാനാശ്രിതനായ പുളിയമ്പറ്റ
കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമനവൻ മേനാരമ എന്ന പത്രം പ്രചരിപ്പി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പത്രാധിപത്യം െകാണ്ടു
േവണം േലാകേസവനം െചയ് വാൻ എന്നു് അതിനുമു�
മ്പു തെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന പണിക്കർ
കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമനവെന ആ െതാഴിലിൽ തെന്റ ഗുരു�
നാഥനായി വരിച്ചു് ഏതാനും മാസം ആ വിദഗ്ദ്ധെന്റ
കീഴിൽ പത്രപ്രവർത്തനരഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.
അേപ്പാേഴക്കു തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു പി.ഐ.കൃഷ്ണൻ എന്ന
പ്രശസ്തനായ പുസ്തകവ്യാപാരി തെന്റ ചുമതലയിൽ
‘േകരളചിന്താമണി’ എന്ന േപരിൽ പ്രതിമാസം മൂന്നു
തവണ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു പത്രം ആരംഭിക്കണെമന്നു
നിശ്ചയിക്കുകയും അതിെന്റ ആധിപത്യം വഹിക്കുവാൻ
പണിക്കെര തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്തു. 1080-ാമാണ്ടു
കുംഭമാസത്തിൽ നമ്മുെട കവി ആ പത്രത്തിെന്റ അധി�
പനായി. അന്നു പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ അേദ്ദഹം
കാലുകുത്തുന്നു; അേത്ര ആയുള്ള കായികമായി േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വളർച്ച. എന്നാൽ മേനാ�
വികാസം െകാണ്ടു് അതിനുമുമ്പു തെന്ന അേദ്ദഹം ഒരു
പരിണതപ്രജ്ഞനായി വിജൃംഭിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു െകാല്ല�
േത്താളം ചിന്താമണിയുെട അധിപരായിരുന്നതിനുേശ�
ഷം േകാഴിേക്കാട്ടു മലബാറി എന്ന വാരികയുെട നായ�
കത്വം സ്വീകരിച്ചു് അേങ്ങാട്ടു േപായി. അതിൽപ്പിന്നീട്
ബ്രിട്ടീഷ് െകാച്ചിയിൽ ചക്രവർത്തി എന്ന പത്രത്തിെന്റ
അധിപരായി. കുേറ െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു തെന്ന ബാധി�
ച്ചിരുന്ന ക്ഷയേരാഗം അതിനിടയിൽ ക്രേമണ വർദ്ധി�
ക്കുകയും തന്നിമിത്തം 1090-ാമാണ്ടു പരേലാകപ്രാപ്തനാ�
കുകയും െചയ്തു.

കൃതികൾ
ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരുെട പ്രധാനകൃതികൾ താെഴക്കു�
റിക്കുന്നവയാണു്. (1) മാനവിക്രമീയം, (2) കുമാരേസ്താ�
ത്രമാല, (3) കുമാരചരിത്രം നാടകം, (4) നാഗാനന്ദം, (5)
സൂക്തിമുക്താമണിമാല, (6) മീനാക്ഷി—ഒരു മലയാളത�
രുണി, (7) ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം നാടകം, (8) സാമ്രാജ്യ�
ഗീത, (9) മങ്കിഗീത, (10) ദുർഗ്ഗാഷ്ടകം, (11) ചില നീതി�
സാരങ്ങൾ, (12) േദവീസ്തവം, (13) ഒരു നിശ, (14) ഒരു
വിലാപം, (15) വിശ്വരൂപം, (16) മാലതീേദവി. ഇവയിൽ
മാലതീേദവി ബംഗാളിയിെല ഒരു ആഖ്യായികെയ
അല്പെമല്ലാം ഉപജീവിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണു്.
ഇരുവനാട്ടു നാരായണൻനമ്പിയാരുെട ഉദയാലങ്കാരം�
േപാെല പണിക്കരുെട മാനവിക്രമീയവും പ്രതാപരുദ്രീ�
യെത്ത മാതൃകയാക്കി രചിച്ച ഒരു കൃതിയാെണന്നു മുൻ�
പു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സൂക്തിമുക്താമണിമാല ഏട്ടൻ
തമ്പുരാെന്റ ഒരു സംസ്കൃതകൃതിയുെട തർജ്ജമയാണു്.
ആെക 125 േശ്ലാകങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
അെതഴുതുന്ന കാലത്തു പണിക്കർക്കു പതിനഞ്ചു വയ�
േസ്സ തികഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. അതിനുപുറേമ (17) നീതിസാ�
രങ്ങൾ എെന്നാരു കൃതിയും അേദ്ദഹം പില്ക്കാലത്തു രചി�
ച്ചിട്ടുണ്ട് . രണ്ടും മൂന്നുമായി അക്കമിട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടു�
കിട്ടീട്ടില്ല. മീനാക്ഷിയിൽ വസന്തതിലകവൃത്തത്തിൽ
എഴുതിയ 32 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. ഒരു യുവതി�
യുെട േകശാദിപാദവർണ്ണനപരമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ആ
കാവ്യവും ഒരു ബാല്യകാലകൃതിതെന്ന. അേതാടടുപ്പിച്ചു
നിർമ്മിച്ചതാണ് അഞ്ചു് സർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയ നാഗാന�
ന്ദം ഭാഷാ കാവ്യം. ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം നാടകം ഉണ്ടാ�
ക്കിയതും ആയിടയ്ക്കുതെന്ന. നാഗാനന്ദവും അതും 1080-
ാമാണ്ടിടയ്ക്കു കവേനാദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകാണു�
ന്നു. സാമ്രാജ്യഗീത ഡൽഹി ഡർബാർസ്മാരകമായി
പണിക്കർ രചിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണു്. അതിൽ ഭൂപാല�
മംഗളം (ഉപജാതിവൃത്തത്തിൽ പതിനഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങൾ)
സാമ്രാജ്യഗാഥ (കിളിപ്പാട്ട്  ) ഹാേനാവർ വംശാവലി
(മന്ദാക്രാന്താവൃത്തത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങൾ)
ഈ മൂന്നു കൃതികൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിെന്റ
പ്രസിദ്ധീകരണം 1083-മാണ്ടിടയ്ക്കാണു്. മങ്കിഗീതയുെട
മൂലം മഹാഭാരതം ശാന്തിപർവ്വത്തിെല ഒരുപാഖ്യാന�
മാണു് . അതുതെന്ന ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധ�
ത്തിൽ ഭിക്ഷുഗീത എന്ന േപരിലും പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നു. മങ്കിഗീതയുെട രചനയും ഏകേദശം അക്കാല�
ത്തുതെന്നയാണു്. വിശ്വരൂപമാണു് ഒടുവിലെത്ത കൃതി.
വിലാപത്തിൽ ഇരുപേത്തഴും വിശ്വരൂപത്തിൽ അൻപ�
ത്താറും േശ്ലാകങ്ങളുണ്ട് .

കവിതാരീതി
അത്ര ബാല്യത്തിൽ അത്ര വിശിഷ്ടങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങ�
െളഴുതി സഹൃദയാഹ്ലാദം നല്കിയ ഒരു ഭാഷാകവിെയ
േകരളം അറിയുന്നില്ല. സർവ്വഥാ നിർേദ്ദാഷവും ഗുേണാ�
ത്തരവുമായല്ലാെത ഒെരാറ്റ വരിേപാലും പണിക്കരുെട
തൂലികയിൽനിന്നു നിഷ്ക്രമിച്ചിട്ടില്ല. മേനാരമയിൽ േചരു�
ന്നതിനു മുൻെപഴുതിയ കൃതികെള ബാല്യത്തിെല കൃതി�
കെളന്നും അതിനപ്പുറമുള്ളവെയ യൗവനത്തിെല കൃതി�
കെളന്നും രണ്ടിനമായി േവണെമങ്കിൽ തരംതിരിക്കാം.
കാലം െചല്ലുേന്താറും േലാകപരിചയംനിമിത്തം സിദ്ധി�
ക്കുന്ന കവികർമ്മൈനപുണ്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിഷ�
യത്തിലും ഒന്നിെനാന്നുയർന്നുെവന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ
വിസംവദിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, അങ്ങെന വളെരെയാന്നും
ഉയേരണ്ട നിലയിലല്ല അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശക്തി പരിസ്ഫു�
രിച്ചതു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാണ്ടു് എെന്റ ആശ�
യം വിശദീകരിക്കാം.

സൂക്തിമുക്താമണിമാല

“ഇന്നാസ്വദിച്ചിടുക സാഹിതിയാം സമുദ്ര-
ത്തിന്നുത്ഭവിച്ച കവിതാസുധെയബ്ബുധന്മാർ,
എന്നാൽ ജരാമരണമറ്റതിപൂജ്യഭാവം
ചിന്നുന്ന കീർത്തിമയഗാത്രമേതകിടുന്നു.”

ഈ കൃതിയിൽ ചില നിസ്സാരങ്ങളായ ൈവകല്യങ്ങൾ
കാണ്മാനുണ്ട് . അവ നാഗാനന്ദത്തിൽ മിക്കവാറും അപ്ര�
ത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നാഗാനന്ദം

“ഇക്കണ്ടിടുന്ന തനുെതാട്ട പദാർത്ഥജാത–
െമാെക്കബ്ഭവക്കടലിെലത്തിരമാലയേല്ലാ;
െചാെല്ക്കാള്ളുെമൻജനക! ലക്ഷ്മിയുേമെറെയാന്നും
നില്ക്കുന്നതല്ല നരരിൽപ്പുതുസഡ്യേപാെല.”

ശ്രീഹർഷേദവെന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ നാഗാനന്ദം നാട�
കത്തിെല പ്രതിപാദ്യെത്തത്തെന്നയാണു് കവി ഈ നി�
ബന്ധത്തിനു് ഇതിവൃത്തമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

വാസുേദവാഷ്ടകം
താെഴക്കാണുന്നതു് അക്കാലെത്തഴുതിയ വാസുേദവാ�
ഷ്ടകത്തിെല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

“സുവ്യക്തനായ്, സുസുഖിയായ്, സുഖമായ് സുരർക്കു-
മവ്യക്തനാ, യധികനാ, യണുവായമന്ദം
ഭവ്യപ്രദീപ്തിെയാടു ദിക്കഖിലം വിളക്കും
ഭവ്യപ്രദായക! ഭവാൻ ഭവികം തേരണം.”

മീനാക്ഷി
നാഗാനന്ദെത്തക്കാൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് മീനാക്ഷി.

“ആ വൻെപഴുന്ന െചറുപുഞ്ചിരിേയാ വിളങ്ങും
ഹാവങ്ങേളാ കവിളിണയ്ക്കിയലും. തുടുേപ്പാ
ഭ്രൂവല്ലിേയാ െചറിയ േതാടകേളാ കടാക്ഷ-
പ്പൂവല്ലിേയാ മതിയിേലാർത്തു മദിച്ചിേടണ്ടൂ?”

“സൂനാശുഗെന്റ വിജയെക്കാടിേയാ വിലാസ
ശ്രീനാടകത്തിെനാരലംകൃതമാമരേങ്ങാ
മാനാതിശായി മനതാരിെലഴും മഹെസ്സൻ
മീനാക്ഷിേയാ മധുരസാർദ്രമേനാജ്ഞവാണി.”

ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം
ഇന്ദമതീസ്വയംവരം നാടകത്തിൽ നാം പണിക്കെര
ഒരു പ്രൗഢകവിയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

“പുതിെയാരുവിധമിച്ചരിതം മതിമാൻ േനതാവു
വത്സയുവരാജൻ

കൃതിമണി വിക്രഭൂമീപതിശിഷ്യൻ കവിയു, െമാത്തു
ഗുണമഖിലം”

എന്നു പ്രസ്താവനയിൽ കവി പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഏതു
വത്സരാജകഥെയയാണു് ഇവിെട സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന�
െതന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല. വത്സരാജ്യത്തിെല യുവരാ�
ജാവായ രത്നപ്രഭനാണു് നായകൻ. സിംഹളദ്വീപിെല
രാജകുമാരിയായ ഇന്ദുമതി നായികയും. ഇടയ്ക്കു ശാപ�
ത്താൽ അശ്വരൂപനായിേപ്പായ ഒരു യക്ഷെന്റ സ്വാമി�
യായ േകരളരാജാവിേനയും രംഗപ്രേവശം െചയ്യിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ കാണേണ്ട?

“െവള്ളക്കണ്ണാടി േപാലുള്ളവളുെട
കവിളിൽൈക്കകെളേച്ചർത്തുെവന്നാ–

ലുള്ളത്തിൽേപ്പടിമൂലം കിടുകിട വിറയാെലാന്നു
ചുംബിച്ചതില്ല

െവള്ളത്തിൽച്ചാടിയേപ്പാളവളുെടയധരം െതാട്ടു
ഞാെനാട്ടതിങ്കൽ-

ക്കള്ളം കൂടാെതേയാലും പുതുസുധെയ നുകർന്നില്ല
ദുർൈദ്ദവേയാഗാൽ.”

“മാനേങ്ങാട്ടു പറന്നിടെട്ട െവടി െവച്ചീേടണ്ട േനരത്തു
ഞാൻ

മാനം േനടുവെനാന്നയയ്ക്കു കടിഞാണങ്ങുന്നു േവണ്ടുംവിധൗ
ഊനം വിട്ടു ഭവാെനാടിങ്ങിെനയേഹാ!

േഹഷാരവംെകാണ്ടുര-
ച്ചാനന്ദെത്താടു പാർത്തിടുന്നുവലുതാമശ്വം

ത്രിവിശ്വശ്രുതൻ.”

ത്രിവിശ്വശ്രുതൻ എന്നതു േകരളരാജാവിെന്റ പൂർവ്വസൂചി�
തമായ അശ്വത്തിെന്റ േപരാകുന്നു.

“വന്നീടേട്ട കടുപ്പം കലരുെമാരു കരം തന്നിലാ
വജ്രേമന്തീ–

ട്ടിന്നീടാർന്നീടുമിന്ദ്രൻ പടയിലറിക ഞാനിട്ടു വട്ടം തിരിക്കാം
പിന്നീടാരാണു േപാരിൽപ്പരമരനിമിഷംേപാലുെമൻ

മുമ്പിലേയ്യാ!
നിന്നീടാൻ തക്ക മർത്ത്യൻ പരനൃപപടുകീടങ്ങളിെങ്ങന്തു

സാരം?”

“പാരം ഗണ്ഡം വിളർത്തും പനിമതിസമമാമാസ്യേമറ്റം
കരിഞ്ഞും

സാരം പൂേമനി വാടിസ്സരസിജബിസെമന്നുള്ളവണ്ണം
കുഴഞ്ഞും

താരമ്പൻ തട്ടി വിട്ടീടിന കടുകണകൾെക്കാക്കയും
ലക്ഷ്യമായി

ൈസ്വരം കൂടാെതതാെനൻ പ്രിയരമണി കിടക്കുന്നു
പൂെമത്തയിേന്മൽ.”

മങ്കിഗീത
മങ്കി എന്ന മഹർഷി താൻ അന്യായമായി ആർജ്ജിച്ച
ധനം മുഴുവൻ തന്ന്യാേയനതെന്ന നശിച്ചേപ്പാൾ നിർ�
േവ്വദെത്ത പ്രാപിക്കുന്നതാണു് ഈ കൃതിയിെല ഇതി�
ഹാസം.

“പ്രഹായ കാമം േലാഭഞ്ച സുഖം പ്രാേപ്താസ്മി സാമ്പ്രതം
നാദ്യ േലാഭവേശ പ്രാേപ്താ ദുഃഖം പ്രാപ്സ്യാമ്യനാത്മവാൻ.”

എന്നതാണു് അതു് ഉപേദശിക്കുന്ന സദാചാരപാഠം.
തർജ്ജമ കിളിപ്പാട്ടിലാെണന്നു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. അതിൽ
ആദ്യെത്ത ഭാഗം േകകയിലും രണ്ടാമേത്തതു കാകളിയി�
ലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങെളെക്കാണ്ടും
ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതിനു പണിക്കർ വിദഗ്ദ്ധനായിരു�
ന്നു എന്നു് ഈ കൃതിയിൽ നിന്നു െതളിയുന്നുണ്ടു്. ചില
ഈരടികൾ പരിേശാധിക്കുക.

കാമേമ! നിന്നുള്ളുരുക്കിെന്റ കട്ടിയാൽ–
േക്കമമായുണ്ടാക്കിവച്ചതേത്ര ദൃഢം!
നൂറുവിധത്തിലനർത്ഥേമറ്റാകിലും
നൂറായ്ത്തകർന്നു െതറിക്കുന്നതില്ല നീ.
കാമേമ! നിെന്നശ്ശരിക്കറിേഞ്ഞൻ നിെന്റ
കാമെമെന്തന്നും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ.
നിന്നിഷ്ടമാടുവാനായിത്തുനിേഞ്ഞവ-
െമന്നാത്മെസൗഖ്യം നശിച്ചുേപായീ സേഖ!
സങ്കല്പമാണു നിൻമൂലെമന്നുള്ളതും
സങ്കല്പേയാേന, ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ.
നിെന്നക്കുറിച്ചിനിസ്സങ്കല്പമില്ല േമ
പിെന്ന നീ േവരറ്റുേപാകുെമെന്നന്മതം.”

േദവീസ്തവം
വിേശ്വാത്തരമായ ഈ േസ്താത്രത്തിൽ നിന്നു രണ്ടു േശ്ലാ�
കങ്ങൾമാത്രം എടുത്തുകാണിക്കാം.

“കാലാഗ്നിജ്വാലേപാേല കരുമന കളിയാടുന്ന
ൈകവാളുലച്ചും

േഹലാഹുങ്കാരമാർന്നും മൃദുലമണിമയെപ്പാൻചിലെമ്പാച്ച
പൂണ്ടും

നീലാളിപ്പൂംകഴെല്ക്കട്ടണിമലർ വിതറും മട്ടു യുദ്ധക്കളത്തിൽ-
േച്ചലായ് നൃത്തം ചവിട്ടും നടവരദയിേത! േദഹി േമ

േദഹസൗഖ്യം.”

“പ്രാണായാമാദിനാനാവിധവിധികെളാടും
നാസികാഗ്രത്തിലക്ഷി-

േക്കാണാക്കും സംയതാത്മാക്കളിലിരുളറുമാറർ
ക്കഭാസ്സായിരിേക്ക

വീണാലാേപ! വിശിഷ്ടപ്രതിഭയുമറിവും നല്കുവാൻ വന്ന
നിെന്ന-

ക്കാണാമേത്ര നിലാവിൻപടി തിരുവടിതൻ
തത്ത്വെമന്താരറിഞ്ഞു?”

ഈ േസ്താത്രത്തിൽ ഒറവങ്കരെതാട്ടുള്ള പൂർവ്വകവികളു�
െട കൃതികൾ കുെറെയല്ലാം കവിക്കു മാർഗ്ഗദർശകമായി�
ട്ടുണ്ടു് .

ഒരു നിശ
ആകൃതിെകാണ്ടു ഹ്രസ്വെമങ്കിലും പ്രകൃതി െകാണ്ടു ബൃ�
ഹത്തായ ഒരുത്തമ ഖണ്ഡകാവ്യമാണു് ഇതു് . േനാക്കുക
പണിക്കരുെട കമനീയമായ കല്പനാൈവഭവം.

“സതീജനത്തിൻ വ്രതവും ഹൃദന്തവും
വിടപ്രഭാവത്തിലിടിഞ്ഞിടുന്നതും
പ്രതിക്രിയാമൂഢത പൂണ്ടു കർക്കശൻ
കഠാരിയിൽേച്ചാര പുരട്ടിടുന്നതും

കവർച്ചയിൽക്കണ്ണു െതളിഞ്ഞ കശ് മലൻ
കവാടഭങ്ഗത്തിനു കയ്യിടുന്നതും
നിധിക്കുേവണ്ടിദ്ദുരമൂത്ത ദുർഭഗൻ
കിളച്ചുേനാക്കിക്കഷണിച്ചിരിപ്പതും

വിേലാലനീലായതേലാചനങ്ങെള-
ക്കലക്കിയുണ്ടാക്കിയ കണ്ണുനീരിനാൽ
വിേയാഗിനീപാണ്ഡുരഗണ്ഡഭിത്തിയിൽ
സ്മരവ്യഥാചിത്രമണച്ചിടുന്നതും

നിരാശനാം കാമുകനാർത്തി പൂണ്ടു വീർ-
ത്തുപായമില്ലാതുരുകുെന്നാരുെള്ളാടും
കവിൾക്കു കെയ്യാന്നു െകാടുത്തു കാമെന–
ക്കേഠാരെനേക്കാപെമാേട ശപിപ്പതും.”

മറ്റും നിശാപിശാചികയുെട വാഴ്ചക്കാലത്താെണന്നു
കവി സമീചീനമായി ഇതിൽ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു.

രണ്ടു പ്രശസ്തകൃതികൾ
ഇനി പണിക്കെര മഹാകവിപദത്തിേലക്കുയർത്തുന്ന
രണ്ടു മേനാഹരകൃതികെളക്കുറിച്ചു മാത്രേമ പ്രസ്താവി�
േക്കണ്ടതുള്ളു. സാമ്രാജ്യഗീത എഴുതിയ അേദ്ദഹംതെന്ന�
യാണു് രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ േലാകമാന്യതിലകെന്റ
ഒരനുയായി എന്ന നിലയിൽ സാമ്രാജ്യദുഷ്പ്രഭുത്വെത്ത
പത്രപംക്തികളിലും പ്രസംഗേവദികളിലും നിഷ്ഠുരമാ�
യി എതിർത്തുെകാണ്ടിരുന്നതു്. എന്നാൽ അക്കാല�
ത്തു് ഇന്നെത്തേപ്പാെല ആ രണ്ടു ചിന്താഗതികൾക്കും
തമ്മിൽ സാമാനാധികരണ്യത്തിെന്റ അഭാവം അത്രമാ�
ത്രം പ്രകടമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഒരു വിലാപം
വിശ്വസാഹിത്യത്തിെല ഏതു ഖണ്ഡകാവ്യേത്താടും കി�
ടനില്ക്കത്തക്ക മാഹാത്മ്യം വിലാപത്തിനുണ്ട്. ആ ശബ്ദ�
െസൗന്ദര്യം, ആ അർത്ഥസമൃദ്ധി, ആ തത്വഗഹനത,
ആ ഭാവഗാംഭീര്യം, ആ രസനിർഭരത ഇങ്ങെന ഒരു
സരസകാവ്യത്തിനു േവണ്ട സർവ്വഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ
ഒരു വാങ് മയം ഭാഷയിൽ ഉേണ്ടാ എന്നു സംശയമാ�
ണു് . അതു രചിക്കുേമ്പാൾ പണിക്കർക്കു വാേഗ്ദവത
ഏേതാ ഒരു പ്രേത്യകവിധത്തിൽ മുക്തഹസ്തമായി
അനുഗ്രഹവർഷം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നു േതാന്നി�
േപ്പാകും. വിഷൂചികയിൽ െപെട്ടന്നു മരിച്ചുേപായ തെന്റ
പ്രിയതമയുെട സമീപത്തിരുന്നുെകാണ്ടു് ഒരു യുവാവു
കരുണകരുണമായി വിലപിക്കുന്നതാണു് വിഷയം. പ്ര�
സ്തുത കാവ്യത്തിെന്റ പരേമാൽക്കൃഷ്ടത ആദ്യന്തം വായി�
ച്ചു് അേനകം തവണ അനുസന്ധാനം െചയ്താൽമാത്രേമ
ഭാവുകന്മാർക്കു സമഗ്രമായി ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധി�
ക്കുകയുള്ള. എങ്കിലും ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാ�
െത മുേന്നാട്ടു കടക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

“നാട്ടാെരല്ലാം വിഷൂചീലഹളയിലുതിരും
കാലമദ്ദീനമായ്ത്തൻ
കൂട്ടാളേയ്യാ! പിരിഞ്ഞീടിന കഥ, വലുതാ–
യുള്ള വർഷാനിശീഥം,
േകട്ടാലാരും ഭയംെകാണ്ടിളകിമറിയുമീ
േവളയിൽക്കഷ്ടമായാൾ
നീട്ടാനുംകൂടി വയ്യാെതരിയുെമാരു വിള–
ക്കിെന്റ േനരിട്ടിരുന്നു.”

“സ്വാതന്ത്ര്യേത്താടുകൂടി സ്വയമുയരുെമാരീ
നിെന്റ ജീവൻ, ക്രമത്തിൽ–
ൈക്കതന്നുംവച്ചു വാേനാർവനിതകളരുളീ–
ടുെന്നാരഗ്രാസനത്തിൽ
ആതങ്കം വിട്ടു മിന്നിക്കിളികളിളകുമാ
നന്ദനേത്താപ്പിേലന്തും
ഗീതേത്താെടാത്തു പുത്തൻമണമണിയുമിള–
ങ്കാറ്റു െതേല്ലറ്റിടേട്ട.”

“ലാവണ്യംെകാണ്ടിണങ്ങും പുതുമ, കവിതെകാ–
ണ്ടുള്ള സൽക്കീർത്തി, വിദ്വ–
ത്ഭാവംെകാണ്ടുള്ള മാന്യസ്ഥിതി, രണപടുതാ–
മൂലമാം വൻപ്രതാപം
ഈവണ്ണം വർണ്ണനീയം ഗുണമഖിലെമാേര-
വാതിലിൽത്തട്ടിമുട്ടി–
ജജീവത്താമാദിമൂലപ്രകൃതിയിെലാടുവിൽ–
െച്ചന്നു േചരുന്നുവേല്ലാ.”

“പാതിവ്രത്യപ്രതാപെക്കാടിയുെട ചരേട,
ദുർവ്വിധിക്കാറ്റു തട്ടി–
പ്പാതിത്യം വന്ന നിെന്മയ്യിളകുവതിനിനി-
സ്സാധ്യമെല്ലന്നിരിേക്ക,
പാതിെപ്പട്ടും ഭവച്ചങ്ങലവലിയിലക–
െപ്പട്ടു കാലാലയത്തിൻ
വാതില്ക്കൽേപ്പായി മുട്ടിത്തിരിെയ വരുെമാെരൻ
ജീവിതം ഭാരഭൂതം.”

“ഞാേനാ നീർെകട്ടി മൂടുെന്നാരു നയനതടം
വിങ്ങിമങ്ങിക്കുഴങ്ങി–
പ്പീേനാൽക്കണ്ഠാപരീതൻ വിരഹവിധുരതാ–
ധൂസരാങ് ഗങ്ങേളാേട,
മാേനാടും കണ്ണി! മുള്ളും ചരലുമിടകലർ–
ന്നുള്ള മാർഗ്ഗം ചവിട്ടി-
ത്താേനാേരാ ജീവിതാേയാധനമുറിവുകേള–
േറ്റാടി വാേടണ്ടിവന്നു.”

“വാതവ്യാസങ് ഗമൂലം വിറയുടയ പുരാ-
രാമവല്ലീകുലെത്ത
സ്ഫീതേസ്നഹം തേലാടിപ്പലെപാഴുതു പേയാ–
ധാര താേന നടത്തി
ആതങ്കം മാറ്റുമേയ്യാ! തവ തനുഭവമാ–
യുള്ള െവണ്ണീർ കിടെക്ക
േപ്രതക്കാട്ടിൽക്കടത്തും കരവുമഫലമ–
േല്ലാഷധീശന്നു േമലിൽ.”

“സാനന്ദം സുപ്രഭാേതാദയമഹിമ പുക-
ഴ്ത്തുന്ന പക്ഷിവ്രജത്തിൻ
ഗാനത്താേലാ ഗവാക്ഷംവഴി ദിനമണി തൻ–
ൈകകളാൽപ്പുല്കയാേലാ
േതനഞ്ചുംവാണിയാേള! ചുടലെയാടു സമീ-
പിച്ച നിൻ ദീർഘനിദ്ര-
യ് ക്കൂനം പറ്റില്ല, നിൻകണ്ണുകൾ നിയതിനിേയാ-
ഗത്തിനാൽ മുദ്രിതങ്ങൾ.”

25 വയസ്സു തികയാത്ത ഒരു ബാലപ്രായനാണു് ഈ
രസികരസായനത്തിെന്റ പ്രേണതാെവന്നു പറഞ്ഞാൽ
ആെരങ്കിലും വിശ്വസിക്കുേമാ?

വിശ്വരൂപം
േകാഴിേക്കാെട്ട കടൽപ്പുറത്തു പതിവുേപാെല ഒരു ദി�
വസം സായാഹ്നത്തിൽ ഏകാകിയായി നില്ക്കുേമ്പാൾ
പണിക്കരുെട ഉള്ളിൽ സമുദിതമായ വിചാരപരമ്പ�
രയാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയിെല പ്രതിപാദ്യം. അന്നു ദ്വി�
തീയാക്ഷരപ്രാസവാദത്തിെന്റ േകാലാഹലം േകരള�
ത്തിൽ എങ്ങുെമവിെടയും മാെറ്റാലിെക്കാണ്ടുെകാണ്ടിരു�
ന്നു. ആ പ്രാസത്തിെന്റ അേപക്ഷകൂടാെത ഭാഷയിൽ
ഒരു വിശിഷ്ടകാവ്യം നിർമ്മിക്കണെമന്നുള്ള അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ആഗ്രഹമാണ് അതിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. വിധിനിേഷധങ്ങൾ പണിക്കെരേപ്പാെലയുള്ള
അതിമാനുഷവ്യക്തികൾക്കു് ഒരിക്കലും ബാധകമാകുന്ന�
തെല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അവർ എന്തിെനപ്പറ്റിയും
എെന്തഴുതിയാലും എങ്ങെന എഴുതിയാലും അെതല്ലാം
ഒന്നാംകിടയിലല്ലാെത നിലെകാള്ളുകയില്ലതെന്ന. വി�
ശ്വരൂപം ആദ്യന്തം ഉേല്ലഖകേല്ലാലിതമാണു്. അപൂർവ്വം
ചില കല്പനകൾമാത്രം േശ്ലഷാനുപ്രാണിതങ്ങളായിേപ്പാ�
യിട്ടുണ്ടു്. അവയ്ക്കു പ്രാേയണ പ്രകൃേതാപേയാഗിത്വവും
കുറയും. അവെയ തള്ളിേനാക്കിയാലും ഒരു വരിഷ്ഠമായ
ഖണ്ഡകാവ്യമായി പ്രസ്തുത കൃതി പരിലസിക്കുന്നു.

“ചിത്രാംശുെവന്നു പുകേളറിയ ചിത്രകാരൻ
മുൻേപ കുറിച്ച ഘനചിത്രപടെത്തെയല്ലാം
ആകാശഭിത്തിയിെലടുത്തു നിവർത്തി േനേര
ചായം െകാടുത്തു മിഴിേവകി മിനുക്കിടുേന്നാ?”

എന്നതാണു് പ്രഥമപദ്യം. േവെറ ചില പദ്യങ്ങളാണു് ചു�
വേട േചർക്കുന്നതു്.

“കേല്ലാലമാലകളടിച്ചടിവിട്ടുയർന്നു
വാരാശിഗുപ്തനവരത്നനിറക്കുടങ്ങൾ
വാനത്തടിഞ്ഞുടലുടഞ്ഞുതിരുന്നേനരം
ജാജ്വല്യമാനമണിരാശി പരന്നതാേമാ?”

“വിജ്ഞാനശാസ്ത്രവിധി പൂർവ്വകവീക്ഷണങ്ങ–
ളാകാശയാനഗതസൂക്ഷ്മപരീക്ഷണങ്ങൾ
വിദ്യുൽപ്രേയാഗമിവയാലുമക്ണുപ്തമുദ്രം
േജ്യാതിസ്സമൂഹമിതനാവിലമുജ്ജ്വലിപ്പൂ.”

“ആകാശവീഥിയിലലക്ഷ്യതനുപ്രകാശ–
േമാേരാന്നനനുക്രമമുദിച്ചുഡുരാജി മിന്നി
രാജാവുതൻ വരവു േനാക്കി വഴിക്കു നില്ക്കും
രക്ഷാഭേടന്ദ്രരുെട െപാന്മകുടങ്ങൾേപാെല.”

“അേങ്ങാട്ടു േപാകിലതിരില്ലതിരാകുേവാള–
മേന്വഷണത്തിെനാരു മാർഗ്ഗവുമില്ലെതല്ലും
ഊഹിക്കേയാ വലിയ ദുർഘടമാണു പിെന്ന-
യാകാമിെതാെക്ക വിരമിക്കുകയാണു േഭദം.”

“മന്നിൽേക്കാളാർന്നിരമ്പും ജലനിധി,
മുകളിൽച്ചാരുതാരാസമൂഹം
ചിന്നിക്കാണും നേഭാമണ്ഡല, മതിനു നടു-
ക്കുജ്ജ്വലിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ
എന്നിസ്സർേവ്വശസൃഷ്ടിക്രമമഹിമ കുറി–
ക്കുന്ന വസ്തുക്കെളല്ലാ-
െമാന്നിച്ചാഹന്ത! കാണ്െകക്കരളിടയിലഹം
ബുദ്ധി നില്ക്കുന്നതാേണാ?”

“പാരാവാരം കേരറിക്കരകൾ മുഴുവനും
മുക്കി മൂടാത്തെതേന്താ?
താരാവൃന്ദങ്ങൾതമ്മിൽ സ്വയമുരസി മറി-
ഞ്ഞത്ര വീഴാത്തെതേന്താ?
േനരായാരാഞ്ഞുേനാക്കീടുക മദമിയലും
മർത്ത്യേര! നിങ്ങെളന്നാ–
ലാരാൽക്കെണ്ടത്തുെമല്ലാറ്റിനുമുപരി വിള-
ങ്ങുന്ന വിശ്വസ്വരൂപം.”

ഒരു മുക്തകം
പ്രാസവാദകാലത്തു കാര്യവശാൽ വലിയ േകായിത്ത�
മ്പുരാൻ തനിക്കു വന്നുെകാണ്ടിരുന്ന മലബാറിയും പണി�
ക്കരുെട ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്ന കുന്നത്തു ജനാർ�
ദ്ദനേമേനാെന്റ (ഇന്നു കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ) സുദർശന�
വും നിറുത്തുകയുണ്ടായി. അേപ്പാൾ തങ്ങൾക്കു തന്നിമി�
ത്തമുണ്ടായ സങ്കടം പണിക്കർ താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാ�
കത്തിൽ നിേവദനം െചയ്തു.

“മൂന്നാണേങ്ങയ്ക്കു പേണ്ട ദയിതകളവരിൽ
സ്വസ്ഥയാേയക കഷ്ടം!
പിന്നീടുേള്ളാൾ പുകൾെപ്പണ്ണവളപരപുരാ-
ന്തങ്ങളിൽസ്സഞ്ചരിപ്പൂ
ഭാഷാേയാഷിത്തു െപറ്റിപ്രജകൾ വളെരയാ-
യങ്ങനർത്ഥത്തിലായീ
വാർദ്ധക്യം െകാണ്ടവറ്റിൽച്ചിലതിനു ചിലേവ-
കാനുമാകാെതയാേയാ?”

എടവട്ടിക്കാടിെന്റ “ലക്ഷ്മീഃ കീർത്തിഃ കൃപാണീ” എന്ന
പ്രസിദ്ധപദ്യത്തിെന്റ ഒരു അനുകരണകച്ഛായ ഈ
േശ്ലാകത്തിൽ കാണാെമങ്കിലും ആദ്യേത്തതിെന രണ്ടാ�
മേത്തതു പ്രകടമായി ഉപജീവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു പറയാവുന്ന�
തല്ല.

ഉപസംഹാരം
പണിക്കരുെട ഗദ്യത്തിനും അസാമാന്യമായ ശക്തിയും
സൗഷ്ഠവവുമുണ്ടായിരുെന്നന്നു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഊർജ്ജ�
സ്വലനും കർമ്മധീരനുമായ ഒരു പത്രാധിപർ, വികാര�
തരളനായ ഒരു ഭാരതീയേദശാഭിമാനി, ഏതു സദസ്സി�
െന ആകർഷിക്കുവാനും പരിപൂർണ്ണമായ പാടവമുള്ള
ഒരു സരേസാജ്വലവാഗ്മി, ഇങ്ങെന അേനകം ഇതരസി�
ദ്ധികളും അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്നുെവന്നുള്ളതിനു പല
െതളിവുകളുമുണ്ടു്. ആയുരാേരാൈഗ്യശ്വര്യങ്ങൾെകാണ്ടു�
മാത്രം വിധി അേദ്ദഹെത്ത അനുഗ്രഹിച്ചില്ല. സാമ്പത്തി�
കൈവഷമ്യങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തി േനടുവാൻ അേദ്ദഹം
നിത്യവും പകലും രാവും പണിെപ്പേടണ്ടിവന്നു. ആംേഗ്ല�
യകവിവര്യനായ കീറ്റ്സിെനേപ്പാെല അേദ്ദഹത്തിനും
സ്വല്പകാലേത്തക്കു മാത്രേമ സാഹിത്യനേഭാമണ്ഡല�
ത്തിൽ തെന്റ ഉൽേക്കാപമമായ പ്രകാശം നിലനിറുത്തു�
വാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു. ൈകരളിയുെട ഭാഗ്യഹീനത എന്ന�
ല്ലാെത എന്തു പറയെട്ട. “നിയതിഃ േകന ലംഘ്യേത?”
എന്നുണ്ടേല്ലാ.



2 വള്ളേത്താൾ െക. േഗാപാലേമനവൻ
(1057–1115)

ചരിത്രം
ബ്രീട്ടീഷ് മലബാറിൽ െവട്ടത്തുനാടു െപാന്നാനിത്താലൂ�
ക്കിൽ മങ് ഗലം അംശത്തിൽെപ്പട്ട പുല്ലുണി േദശത്തു
വള്ളേത്താൾ എെന്നാരു പ്രാചീനവും പ്രസിദ്ധവുമായ
നായർത്തറവാടുണ്ടു്. ഒടുവിലെത്ത െവട്ടത്തുനാട്ടുരാജാ�
വിെന്റ മന്ത്രിയായ േകാന്തിേമനവൻ കാര്യക്കാർ ആ
തറവാട്ടിെല ഒരങ്ഗമായിരുന്നു. പ്രസ്തുതകുടുംബത്തിൽ�
െപ്പട്ട െവള്ളറക്കാടു പള്ളിയത്തുശാഖയിൽ നാണിയമ്മ�
യുേടയും കറുേത്തടത്തു വിഷ്ണുനമ്പൂതിരിയുേടയും പുത്രനാ�
യി േഗാപാലേമനവൻ 1057-ാമാണ്ട് ഇടവമാസം തിരു�
വാതിരനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മഹാകവി വള്ളേത്താൾ
െക. നാരായണേമനവൻ ആ ശാഖയുെട മൂലകടുംബ�
ത്തിെല ഒരങ് ഗമാണു് . ആ കുടുംബത്തിൽ പാർവ്വതിയ�
മ്മയുേടയും െകാച്ചിശ്ശീമയിൽ എയ്യാൽപ്രേദശത്തു കടു�
േങ്ങാട്ടു മല്ലിേശ്ശരി ദാേമാദരനിളയതിേന്റയും പുത്രനായ
അേദ്ദഹത്തിൻറ ജനനം 1054-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 1-
ാം൹യാണേല്ലാ. േഗാപാലേമനവെന്റ പിതാവു ൈശശ�
വത്തിൽത്തെന്ന മരിച്ചുേപായി; മാതാവു 1088–ാമാണ്ടു
മകരത്തിൽ അമ്പേത്തഴാമെത്ത വയസ്സിൽ പേരത�
യായി. ആ സംഭവെത്തക്കുറിച്ചു 36 േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ
‘ഒരു വിലാപം’ എന്ന കാവ്യത്തിൽ കവി

“ജനയിത്രി! സദാ ഭവദ്വിേലാ–
കനകൗതൂഹലേലാലനായിതാ
തനയൻ മരുവുന്നു താവകാ–
നനെമാന്നൻെപാടു കാട്ടിേടണേമ.

മനതാർ മലിനെപ്പടുത്തിടും
നിനേവലാത്ത വിശുദ്ധിശാലിനി
അനപായതപനസ്സുസാദ്ധ്യമാ–
മനഘം ചിൽപദമാർന്നിരിക്കയാം.

അഴകാർന്നുയരം കുറഞ്ഞു െപാൻ–
നിറമാം െമെയ്യാളി മിന്നുമാനനം
ശരിയാെയാരു ശാന്തഭാവമി–
പ്പരിചുള്ളമ്മെയെയന്നു കാണ്മേനാ?”

എന്നും മറ്റും പരിേദവനം െചയ്തിട്ടുണ്ട് . കടുംബത്തിനു േന�
രിട്ട ചില ദുരിതങ്ങൾനിമിത്തം പത്തുപന്ത്രണ്ടു വയസ്സാ�
യതിനുേമേല േഗാപാലേമനവെന എഴുത്തിനുതെന്ന
ഇരുത്തിയുള്ളു. പള്ളിയെത്ത ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയ�
ത്തിൽ രണ്ടു െകാല്ലം പഠിച്ചു. തദനന്തരം െകാല്ലേങ്കാട്ടു
ൈഹസ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യണെമന്നായിരുന്നു
േമാഹം. എങ്കിലും ചില കാരണങ്ങളാൽ അതു സാധി�
ച്ചില്ല. െവട്ടത്തു പുതിയങ്ങാടി മുൻസിഫുേകാടതിയിൽ
ഗുമസ്തനായിേച്ചരണെമന്നായിരുന്നു വിധിയുെട കല്പന.
അതു ഫലിക്കുകയും െചയ്തു. അതിനപ്പുറം പ്രതിഭാശാ�
ലിയായ ആ ബാലൻ ദാേമാദരനിളയതിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ�
െപ്പട്ടു. സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയും അഭിനയകല ശീലിക്കു�
കയും െചയ്യണെമന്നുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശമനു�
സരിച്ചു മഹാകവിയുെട മാതുലനും ഗുരുനാഥനുമായിരു�
ന്ന രാമുണ്ണി േമനവേന്റയും പിന്നീടു േനരിട്ടു വള്ളേത്താ�
ളിേന്റയും കീഴിൽ രണ്ടുമൂന്നു കാവ്യങ്ങളിൽ ഏതാനും
സർഗ്ഗങ്ങളും കുേറ അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും അഭ്യസിക്കു�
കയും െചയ്തു. 1079 കർക്കടകത്തിൽ ഇളയതു മരിച്ചു.
മഹാകവി േകരളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂടത്തിെന്റ മാേനജ�
രായി തൃശ്ശൂർക്കുേപായി. േഗാപാലേമനവൻ പള്ളിയ�
ത്തു നാരായണൻനായർ നടത്തിവന്ന ഒരു പാഠശാല�
യിൽ അദ്ധ്യാപകനുമായി. സ്വല്പകാലേത്തക്കുമാത്രേമ
അേദ്ദഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ചുള്ളുെവങ്കിലും മഹാകവിയു�
െട വാത്സല്യപൂർണ്ണമായ ശിക്ഷണത്തിൽ അതിെന്റ
ഫലം പതിന്മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചു. 1083-ൽ അേദ്ദഹം
മഹാകവിയുെട പത്നിയുെട അനുജത്തി ചിറ്റഴിനാണി�
ക്കുട്ടിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. 1096-ാമാണ്ടു തുലാം
15-ാം൹യായിരുന്നു ആ സുചരിതയുെട അപ്രതീക്ഷി�
തമായ േദഹവിേയാഗം. 1083 മുതൽ മഹാകവിയുെട
അനുചരനും ആജ്ഞാനുവർത്തിയും ശിഷ്യനുമായി ജീ�
വിതം നയിച്ചു. 57-ാമെത്ത വയസ്സിൽ 1115-ാമാണ്ടു ചി�
ങ്ങമാസം ഉത്രംനക്ഷത്രത്തിലാണ് യശശ്ശരീരനായതു്.
അത്യന്തം അനാഡംബരവും ശാന്തവുമായിരുന്നു അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ േലാകയാത്ര.

കൃതികൾ
വളെര വിരളമായി മാത്രം ചില ഖണ്ഡകൃതികെളഴുതി
വരിഷ്ഠമായ കീർത്തിക്കു പാത്രീഭവിച്ച ഒരു കവിേശ്രഷ്ഠ�
നാണു് േഗാപാലേമനവൻ. 1081-ൽ പഞ്ചതന്ത്രം മണി�
പ്രവാളകാവ്യം എന്ന േപരിൽ ഒരു പുസ്തകം മഹാകവി�
യും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരായ േഗാപാലേമനവ�
നും കുറ്റിപ്പുറത്തു േകശവൻനായരും കിട്ടുണ്ണിനായരുംകൂ�
ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കിട്ടുണ്ണിനായർ േകശവൻനായരുെട
ശാഖാന്തരത്തിൽെപ്പട്ട അനുജനും, കഥാസരിത്സാഗ�
രത്തിെന്റ വിവർത്തകനുമാണു്. അേദ്ദഹം വളെരക്കാ�
ലമായി ഒന്നും എഴുതാറില്ല. രണ്ടും നാലും തന്ത്രങ്ങൾ
തർജ്ജമെചയ്തതു േഗാപാലേമനവനാണു്. അന്നുത�
െന്ന അവരുെടെയല്ലാം കവനകലാപാടവം പ്രാേയണ
അതിെന്റ അത്യുച്ചകക്ഷ്യയിൽ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. േഗാ�
പാലേമനവൻ എഴുതിയ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി�
ക്കാം.

“അലകളലറിേയറിത്തത്തുമാഴിക്കകം പു–
ക്കലഘുസുഖമിരിക്കും ജന്തുവൃന്ദങ്ങൾേപാലും
ചിലെപാഴുതു കടുക്കും കാലേദാഷം നിമിത്തം
വലകളിലടിെപട്ടിട്ടാശു ചാകുന്നതിേല്ല?

പുതുമെയാടു ജഗത്തിൽേച്ചർന്ന ജന്തുക്കെളല്ലാ–
മതുലവിഷയേഘാരത്തീയിൽ വീഴുന്നതിേല്ല?
ഇതു മമ സുഖെമന്നും ദുഃഖെമന്നും നിനയ്ക്കു–
ന്നതു നിഖിലഗുണാേബ്ധ! നിഷ്ഫലംതെന്നയേത്ര.”

അവർ നാലുേപർക്കുംകൂടി വള്ളേത്താൾക്കമ്പനി എന്ന
ഒരു ബഹുമതി അക്കാലെത്ത സഹൃദയന്മാർ നല്കുകയു�
ണ്ടായി. വിഷയത്തിലും ശബ്ദത്തിലും പ്രതിപാദനത്തി�
ലും അർത്ഥത്തിലും യൗഗപേദ്യനയുള്ള ശ്രദ്ധ അതിനുമു�
മ്പുള്ള കവികളാരും അതിലധികം പരിപാലിച്ചിരുന്നില്ല.
േഗാപാലേമനവൻ വളെരെയാന്നും എഴുതിയിട്ടിെല്ലന്നു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. എഴുതിയതിൽത്തെന്ന ചിലെതല്ലാം
ഇനിയും പത്രങ്ങളിൽനിന്നും മാസികകളിൽനിന്നും
പകർത്തി പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയാ�
ലല്ലാെത അവ െപാതുജനങ്ങൾക്കു സുലഭമാകയില്ല.
എങ്കിലും “കരിണീ ചിേരണ സൂേത സകലമഹീ പാല�
ലാളിതം തനയം” എന്ന ന്യായത്തിൽ മുദ്രിത കൃതികൾ
െകാണ്ടുമാത്രംതെന്ന അേദ്ദഹം േമാഹനമായ ഒരു യശ�
സ്തംഭം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷാകവിതയുെട നേവാ�
ത്ഥാനത്തിനു കാരണഭൂതന്മാരായ വാണീവല്ലഭന്മാരിൽ
ഒരു സ് പൃഹണീയമായ സ്ഥാനെത്ത അേദ്ദഹം അല�
ങ്കരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രകാശിതങ്ങളായ പുസ്ത�
കങ്ങൾ 1 മധുമഞ്ജരി ഒന്നാം ഭാഗവും, 2 േഗാപാലകൃഷ്ണ�
നുമാണു്. മധുമഞ്ജരിയിൽ 16 കൃതികളും േഗാപാലകൃഷ്ണ�
നിൽ മറ്റു രണ്ടു കൃതികളും സഞ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇന്നെത്ത
േലാകം, ഒരു സ്ത്രീയുെട െക്രൗര്യം മുതലായ കൃതികൾ
കവനകൗമുദിയിലും മറ്റുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. േഗാ�
പാലേമനവെന്റ എല്ലാ കൃതികളും പത്തിെനാൻപതും
സ്വാനുഭവത്തിൽനിന്നു് ഉടെലടുത്തവയാകയാൽ അവ�
യിെല ആസ്വാദ്യതയ്ക്കു മാറ്റുകൂടും. ചില ഭാഗങ്ങളിേലക്കു്
അനുവാചകന്മാരുെട ഹൃദയെത്ത ആകർഷിക്കാം.

മധുമഞ്ജരി
1096-ൽ ഭാര്യ മരിച്ച അവസരത്തിൽ എഴുതിയ “എെന്റ
െപാേയ്പായ പ്രാണൻ” എന്ന കവിതയിലുള്ള ചില േശ്ശാ�
കങ്ങളാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“മധുരാമൃതപൂർണ്ണമായ നിൻ–
മണികുംഭെത്താടണയ്ക്ക പുത്രിെയ
തുടുവായ്മലരാലതിന്നുേമൽ
പവിഴക്കീറണിയെട്ട ൈപതലാൾ.

പ്രിയതെന്റ തണുെത്ത േചവടി–
ത്തളിർ വിട്ടിങ്ങു പതിച്ച പാപി നീ
മമ ജീവിതപാന്ഥ! ചുറ്റുകീ–
ച്ചുടലപ്പാരിൽ നിരാശനായ്ച്ചിരം.

മൃതിെയസ്സതിേയതുമട്ടു െച–
െന്നതിേരല്ക്കുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചിേതാ
അതുേപാെല കഴിഞ്ഞു കാര്യവും
ചരിതം േത ചരിതാർത്ഥതാവഹം.”

“തുരുമ്പുപിടിച്ച വാൾ” വീരരസത്തിെന്റ ചില ഉൽക്കട�
ഭാവങ്ങെള ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു്.

“മുൻപാഞ്ഞു ചീറിെയാരുപാടുയിരാക്രമിച്ച
വൻപാർന്ന വാളുറയിലിെപ്പാഴടങ്ങിവാഴ് വൂ
തൻപാർപ്പളയ്ക്കകമണഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങും
വൻപാമ്പുേപാലിതു ഭയങ്കരമൂർത്തിതെന്ന!

ധാടിെപ്പടും തവ പരാക്രമപാടവങ്ങൾ
പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവതിനുള്ള പദങ്ങേളേതാ?
േപടിച്ചരെണ്ടാരിവരക്കഥേയാർപ്പതിന്നും–
കൂടിക്കരുത്തു കലരാത്ത െവറും പുഴുക്കൾ.”

ൈദവത്തിെന്റ കുറ്റക്കാർ
ദരിദ്രന്മാർ കഷ്ടെപ്പടുന്നതു ൈദവവിധിയാെണന്നും
അവെര സഹായിച്ചാൽ നേമ്മാടും ൈദവം േകാപിക്കു�
െമന്നും ഒരു വക്കീൽ ഗർജ്ജനംെചയ്തു കൃതാർത്ഥത
േനടുന്നതാണു് ഈ കൃതിയിെല വിഷയം. കണ്ണുനീർ
വാർക്കാെത വായിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്ത പല
കാവ്യങ്ങൾ േഗാപാലേമനവൻ എഴുതിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
അവയിെലാന്നും പ്രകടമല്ലാത്ത ഒരു ഗുണഭൂയിഷ്ഠത പ്ര�
സ്തുതകൃതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

“പിച്ചയ്ക്കു െകഞ്ചുേന്നാെരത്തൽക്ഷണം തൽഭൃത്യന്മാർ
തച്ചാട്ടിപ്പുറത്താക്കി വാതിലും തഴുതിട്ടു.
താെനേന്താ വലുതായ നെല്ലാരു കാര്യം െചയ്തു-
ള്ളാനന്ദം പൂണ്ടമ്മഹാേനറ്റുലാത്തുകയായി.
കയ്യു പിേന്നാക്കം െകട്ടിനിന്നയാൾ പറയുന്നു:
‘െചയ്യരുതിക്കൂട്ടർക്കു നാെമാരു സഹായവും.
ൈദവത്തിൻകുറ്റക്കാരാമിവെരത്തുണെച്ചന്നാൽ
ൈദവേകാപത്തിനിരയായീടുമേല്ലാ നാമും
കുറ്റത്തിലകെപ്പട്ട കൂട്ടെരത്തുണേപ്പാരും
കുറ്റക്കാരാെണന്നേല്ലാ നിയമം പറയുന്നു.’
വക്കീേല! ശരി ശരി, നിയമജ്ഞനാമങ്ങു
വിക്കിേയാതുവെതല്ലാം വിരുതിൻ നിയമങ്ങൾ.
പണക്കാെരല്ലാവരും ൈദവത്തിൻ മര്യാദക്കാർ
പണമില്ലാേത്താെരല്ലാം ൈദവത്തിൻ കുറ്റക്കാരും;
വയറു വീർപ്പിപ്പവർ ൈദവത്തിന്നിഷ്ടെപ്പേട്ടാർ,
വയെറാട്ടിയ കൂട്ടർ ൈദവത്തിൻ വിേരാധികൾ.”

പിന്നാമ്പുറം അഥവാ നമ്മുെട ബാല്യം
ഇതിൽ കവി തെന്റ ചില ബാല്യകാലസ്മരണകെള സര�
സമായി ചിത്രണം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

“തിരിഞ്ഞുേനാക്കീടുക നാമിതാ പരി
സ്ഫുരിപ്പു പാരിങ്കെലഴുന്ന നന്ദനം
ശരിക്കിളേന്തൻ െചാരിയുന്ന പൂക്കളാൽ
ചിരിപ്പു ചിത്തം കുളുർമെപ്പടുംവിധം.

അനാവിലേപ്രമലതാവിതാനിതം
കിനാവിലും ദുർല്ലഭകാമ്യദർശനം
ജനാദൃതപ്രാകൃതരാമണീയകം
സനാതനാനന്ദമരന്ദസുന്ദരം.”

ഇവെയല്ലാം മധുമഞ്ജരിയിൽെപ്പട്ട കൃതികളാണു്.

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ രണ്ടു ബാലലീലകൾ ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചുകാ�
ണുന്നു.

“േചലത്തലപ്പിെനച്ചിത്രിതമാക്കീടും
േപലവത്തൃക്കരെമാട്ടു രണ്ടും
നമ്രവദനയാമമ്മ കനിഞ്ഞുതൻ
കമ്രകരത്തളിർെത്താത്തിലാക്കി
വാരിെയടുത്തുടൻ വാരിജേനത്രെന
വാരുറ്റുയർന്ന തൻമാറിൽേച്ചർത്തു
േസ്വദാംബു മിന്നുമക്കന്നൽക്കാർവർണ്ണെന
േമാദാകുലയായ് മുകർന്നുനിേല്ക്ക
മന്യുവാം േനരിയ കാറാർന്ന മാതാവിൻ
മഞ്ജുമുഖെത്താരു മിന്നലുണ്ടായ്.
പുഞ്ചിരിക്കുേള്ളാരു ഗൗരവഭാഷയിൽ
പഞ്ചാരവാണിയാൾ േചാദിക്കുന്നു.”

ഇനി ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ േചരാത്ത രണ്ടു കൃതികളിൽ�
നിന്നുകൂടി സ്വല്പം പകർത്താം.

“ഞാൻ േകമനാെണന്നതു സമ്മതിക്കാം
ഞാേന മഹാെനന്നതബദ്ധവാദം;
അവാസ്തവത്വത്തിലവാസ്തവെത്ത-
ക്കുത്തിെച്ചലുത്തുന്നിതു േലാകേമ! നീ.

അമ്മിഞ്ഞ നല്കീടിന തായയാൾതൻ
െപാൻേപാർമുലക്കച്ച വലിച്ചുചീന്തി
േവശ്യാംഗനാപാംസുലപാദപാംസു
തുടപ്പു നാം നീചരിൽവച്ചു നീചർ.” (ഇന്നെത്ത േലാകം)

“ആലസ്യേമാടുമവളാ വണിഗാലയത്തിൽ
േവലയ്ക്കുനിന്നു പുലരുന്നവളായിരുന്നു;
േചലഞ്ചിടും മണിവിഭൂഷകൾ ചാർത്തിയാലാ
നീലത്തഴക്കുഴലി നീരലർമങ്കതെന്ന!”

“ഭൂരിപ്രശസ്തഗുണജാലമേശഷമിന്നി–
പ്പാരിൽദ്ധനത്തിലടിയൂന്നിയുറച്ചുനിൽപ്പൂ;
ദാരിദ്ര്യമാം െപരിയ ചങ്ങല കാല്ക്കുെപട്ട് 
േപരിജ്ജഗത്തിൽ വിജയേത്താടടുപ്പതില്ല.”

(ഒരു സ്ത്രീയുെട െക്രൗര്യം)

എല്ലാം ആകർഷകെമേന്ന നമ്മുെട കവിയുെട കൃതി�
കെളക്കുറിച്ചു സമഷ്ടിയായി പറേയണ്ടതുള്ളു. ആധു�
നികമായ ഉത്തമകവിതയുെട പാര്യന്തികമായ ഫല�
വും ഇതുതെന്നയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവനയ്ക്കു ദു�
ഷ് പ്രേവശമായി ഒന്നുമില്ല. ഏതിെന സ്പർശിച്ചാലും
അതിെന പത്തരമാറ്റു തങ്കമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശക്തി�
വിേശഷവും അതിനുണ്ടായിരുന്നു.
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ജനനവും ബാല്യകാലവും
ചിറയിൻകീഴു് താലൂക്കിൽ കടയ്ക്കാവൂർ പകുതിയിൽ ഒട്ടു�
വളെര ഈഴവകുടുംബങ്ങൾ തിങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന
കായിക്കര എെന്നാരു പ്രേദശമുണ്ടു്. അവിെട െതാ�
മ്മൻവിളാകത്തുവീട്ടിൽ െകാച്ചുെപണ്ണു് എന്ന േപരിൽ
അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന കാളിയമ്മയുേടയും നാരായണേന്റ�
യും ദ്വിതീയപൃത്രനായി 1049-ാമാണ്ടു് േമടമാസം 1-ാം൹
ചിത്രാപൗർണ്ണമാസിനാളിൽ കുമാരനാശാൻ ജനിച്ചു.
അച്ഛനു മലയാളത്തിനുപുറേമ തമിഴിലും അറിവുണ്ടായി�
രുന്നേതാടുകൂടി സംഗീതത്തിലും സാമാന്യമായ ജ്ഞാ�
നമുണ്ടായിരുന്നു. ഏഴാമെത്ത വയസ്സിലാണു് അേദ്ദഹം
കുമാരുവിെന എഴുത്തിനിരുത്തിയതു്. ആദ്യെത്ത സം�
സ്കൃതഗുരു കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ള ആശാെന്റ ശിഷ്യ�
നായ ഉടയാൻകുഴി െകാച്ചുരാമൻൈവദ്യനായിരുന്നു.
എട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം പഠിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ െകാച്ചുരാമൻൈവദ്യൻ അദ്ധ്യാപകവൃ�
ത്തിയിൽനിന്നു നിവൃത്തനാകയാൽ നമ്മുെട കവിക്കു
ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തരം കിട്ടാെത കുേറക്കാലം
വിഷമിേക്കണ്ടിവന്നു. പിെന്ന പിതാവിെന്റ പരിശ്രമ�
ത്താൽ സ്വേദശത്തു് ഒരു സർക്കാർപള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപി�
തമാകുകയും അവിെട പതിന്നാലാമെത്ത വയസ്സുവെര
പഠിച്ചതിനുേശഷം ഒരു ഉപാധ്യായനാകുകയും െചയ്തു.
സർക്കാർസർവ്വീസിൽ േചരുന്നതിനുേവണ്ട വയസ്സു
തികയാതിരുന്നതിനാൽ ആ പണി തുടർന്നുെകാണ്ടു�
േപാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതിനാൽ
സമീപത്തുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരെന്റ കണെക്കഴുത്തു�
പിള്ളയായി േജാലിേനാക്കി. കവിയുെട അച്ഛനും ഒരു
കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു എന്നു് ഇവിെട ഓർമ്മിേക്കണ്ട�
തുണ്ടു്. കുമാരുവിെന്റ 16-ാമെത്ത വയസ്സിൽ മണമ്പൂർ
േഗാവിന്ദനാശാൻ എന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ അവിെട സം�
സ്കൃതവിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. േഗാവിന്ദനാശാൻ പരി�
സരപ്രേദശങ്ങളിൽ ൈവദുഷ്യത്തിനും കവിത്വത്തിനും
സാമാന്യം വിശ്രുതനായിരുന്നു.

“വിേദ്യാതിക്കുംപ്രകാരം നവനവകൃതി തീർത്തങ്ങു
സർവ്വത്രേമവും

വിദ്വാന്മാേര രസിപ്പിച്ചമലതരയശഃപുഞ്ജമാർജ്ജിച്ചു മുറ്റും
വിദ്യാൈനപുണ്യേമന്തും വിശദമതി

മണമ്പൂരുേഗാവിന്ദനാശാൻ”

എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത മൂലൂർ എസ് . പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
1080-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ച കവിരാമായണത്തിൽ, വർണ്ണിച്ചി�
ട്ടുണ്ട് . അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിൽ മാഘം, ൈനഷധം, േഭാ�
ജചമ്പു, ശാകുന്തളം, കുവലയാനന്ദം തുടങ്ങിയ സംസ്കൃത�
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നുരണ്ടു െകാല്ലം വായിച്ചു് ഒരുവിധം േലാ�
കവ്യുൽപത്തി േനടി. പിെന്ന അത്തരത്തിൽ പഠിക്കാ�
വുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഗുരുമുേഖനയുള്ള
വിദ്യാഭ്യാസം അവിെട നിറുത്തി. എങ്കിലും അതിനുമുൻ�
പുതെന്ന അേദ്ദഹം ഏർെപ്പടുത്തിയ കവിതാമത്സരപ�
രീക്ഷകളിൽ വിജയിയായി ആ സരണിയിൽ ജന്മസിദ്ധ�
മായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വാസനയ്ക്കു് ഉന്മീലനം നല്കി�
െക്കാണ്ടിരുന്നു. ആദ്യം എഴുതിയതു െവണ്മണിച്ഛയയിലു�
ള്ള ചില ശൃംഗാരേശ്ലാകങ്ങളാണു്.

ശ്രീനാരായണഗുരുവും കുമാരനാശാനും
ആയിടയ്ക്കു് ഒരിക്കൽ, പില്ക്കാത്തു ‘ശ്രീനാരായണഗുരുേദ�
വൻ’ എന്ന േപരിൽ ജഗൽപ്രസിദ്ധനായ ഒരു യതി�
വര്യനായിത്തീർന്ന അരുവിപ്പുറത്തു നാണുഗുരു തെന്റ
ഒരു പര്യടനത്തിൽ കായിക്കെര െചന്നുേചരുകയും കു�
മാരുവിെന്റ അച്ഛൻ അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
അതിഥിയായി സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു. കുമാരുവിെന്റ
ബുദ്ധിശക്തിയും കവിതാവാസനയും കണ്ടു വിസ്മിത�
നായ അേദ്ദഹം ശൃംഗാരേശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതരുെതന്ന്
ആ ബാലെന ഉപേദശിക്കുകയും അയാളുെട സംസ്കൃത�
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പൂർവ്വാധികം നിഷ്കർഷിക്കണെമ�
ന്നു് അച്ഛെന അനുശാസിക്കുകയും െചയ്തു. ബാലെന്റ
കവിത ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞു; സംസ്കൃതത്തി�
ലും തമിഴിലും ഭഗവദ്വിഷയങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ വാ�
യിച്ചു തുടങ്ങി. സ്വേദശത്തു് ഈഴവസമുദായത്തിെന്റ
വകയായി ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യേക്ഷത്രമുണ്ടു് . ആ േക്ഷത്ര�
ത്തിൽത്തെന്ന കുേറക്കാലം താമസിച്ചു ശാന്തിക്കാരെന്റ
നിലയിൽ പൂജ െചയ്യുകയും ഗുരൂപേദശത്തിനു് അധി�
കാരിയാകത്തക്ക നിലയിൽ ശമദമാദികൾ പരിശീലി�
ക്കുകയും ചില വിദ്യാർത്ഥികെള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുക�
യും െചയ്തു. അദ്ധ്യാപകനായതിനാൽ കുമാരു ‘കുമാരു
ആശാൻ’ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പട്ടു തുടങ്ങി. അന്നു
വയസ്സു പതിെനട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ആയിടയ്ക്കു് എഴുതിയ
കൃതികളാണു് ശങ്കരശതകം, സുബ്രഹ്മണ്യശതകം മുത�
ലായവ. ഭാവഗഹനതയിെല്ലങ്കിലും കർണ്ണസുഖം നല്കു�
വാൻ പര്യാപ്തങ്ങളാണവ. ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കു�
ന്നു.

“േഘാരാകാരാട്ടഹാസപ്രകടിതകലഹം മൃത്യു
വെന്നത്തിേനാക്കും

േനരം നാരീജനത്തിൻകളികളുമിളിയും േനാക്കുമൂക്കുള്ള
വാക്കും

േപാരാ േപാരിൽത്തടുപ്പാൻ പരമശിവപദാംേഭാജേരണു
പ്രസാദം

േപാരും േപാരും കൃതാന്തപ്രതിഭയമകലത്താക്കുവാനാർ
ക്കുെമന്നും.”

വിേദശവാസം
കുമാരനാശാെന്റ അത്രമാത്രമുള്ള പുേരാഗമനംെകാണ്ടു
നാണുഗുരു തൃപ്തനായില്ല. ആ കുട്ടി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാ�
യിത്തീരണെമന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിസ�
ന്ധി. അേതാടുകൂടി അരുവിപ്പുറത്തു താമസിക്കുവാൻ
ആദ്യമായി ആജ്ഞാപിക്കുകയും, അനന്തരം ശിഷ്യനാ�
ക്കി ചില ഉപേദശങ്ങൾ നല്കുകയും െചയ്തു. േവദാന്തപ�
രിശീലനത്തിനും േയാഗാഭ്യാസത്തിനുമായാണു് അവി�
െട കിട്ടിയ സമയം ആശാൻ വിനിേയാഗിച്ചതു്. മൂന്നു
െകാല്ലം ആ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു. 1071-ൽ ൈമസൂർരാ�
ജ്യത്തിെല െമഡിക്കൽ വകുപ്പിൽ ഒരു വലിയ ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥനായിരുന്ന േപട്ടയിൽ തച്ചക്കുടിയിൽ പി.പല്പുവിെന്റ
അടുക്കൽ ആശാെന കൂടുതൽ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്ക�
ണെമന്നുള്ള നിർേദ്ദശേത്താടുകൂടി അേങ്ങാട്ടയച്ചു. പല്പു
റാവുബഹദ്ദർ പി. േവലായുധെന്റ കനിഷ്ഠ സേഹാദര�
നാണു്. ആശാൻ തർക്കശാസ്ത്രം ഐച്ഛികമായി എടു�
ത്തു ‘ന്യായവിദ്വാൻ’ എന്ന പരീക്ഷക്കു ബാംഗളൂർ സം�
സ്കൃതവിദ്യാലയത്തിൽേച്ചർന്നു പഠിത്തവും ആരംഭിച്ചു.
േപ്ലഗുനിമിത്തം ആ വിദ്യാലയം ദീർഘകാലേത്തക്കു
പൂട്ടുകയാൽ പരീക്ഷയ്ക്കു േചരുവാൻ തരെപ്പട്ടില്ല. ഉപ�
രിപഠനത്തിനായി േഡാക്ടർ പല്പു ശീമയ്ക്കു േപാവുകയും
െചയ്തു. അവിെട താമസിക്കുേമ്പാഴാണു് സൗന്ദര്യലഹ�
രി തർജ്ജമെചയ്തതു്. അക്കാലത്തു് ഈഴവരുെട വക�
യായി വിദ്യാവിലാസിനി എന്ന േപരിൽ ഒരു മാസിക
െകാല്ലത്തുനിന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
സൗന്ദര്യലഹരി 1076-ൽ ‘അരുവിപ്പുറം നാണുഗുരുസ്വാ�
മികളെട ശിഷ്യൻ കുമാരു ആശാൻ ഉണ്ടാക്കി’ എന്ന
വിവരണേത്താടുകൂടി പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രകാശിതമാ�
യി. അക്കാലത്തു് ആശാനു സംസ്കൃതകവിതയും സ്വാധീ�
നമായിെക്കാണ്ടിരുന്നു എന്നു ഭാഷാെസൗന്ദര്യലഹരി�
യിെല അേധാലിഖിതമായ അവതരണികാപദ്യം െതളി�
യിക്കും.

“വിശുദ്ധാ വാേഗ്വണീ വിഹിതസുകൃതാ ശങ്കരഗുേരാർ–
ഗ്ഗഭീരാ ഗൂഢാർൈത്ഥർഭൂവി ഗഗനഗംേഗവ ലസതി
തദീേയയം ഭാഷാ മമ ഭവതു സൗന്ദര്യലഹരീ
യഥാ ൈദവി മൂർത്തിഃ പരിണമതി മൃത്സ് നാപ്രതി കൃതിഃ.”

സംസ്കൃതപഠനത്തിലുള്ള തൃഷ്ണ ആശാനു വർദ്ധിച്ചുവന്ന�
തിനാൽ ബാംഗളൂരിൽനിന്നു മദിരാശിയിേലക്കു േപാ�
യി, അവിെടയും ആറു മാസം ആ ഭാഷ പഠിച്ചു. അന�
ന്തരം േഡാക്ടർ പല്പുവിേന്റയും മറ്റും ഉത്സാഹത്തിലും
ചിലവിലും കല്ക്കത്തയിൽേപ്പായി മഹാമേഹാപാദ്ധ്യായ
കാമാഖ്യനാഥതർക്കവാഗീശൻ എന്ന പണ്ഡിതെന്റ കീ�
ഴിൽ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും തർക്കതീർ�
ത്ഥപരീക്ഷയ്ക്കു േചരുവാൻ സജ്ജനാകുകയും െചയ്തു.
1075-ൽ കല്ക്കത്തയിലും േപ്ലഗിെന്റ ഭയങ്കരമായ ബാധ�
യുണ്ടാകയാൽ നാട്ടിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങി. കല്ക്കത്തയിൽ
ആശാൻ തെന്റ സംസ്കൃതവിജ്ഞാനം വിപുലീകരിച്ച�
തിന്നു പുറേമ ഇംഗ്ലീഷിൽ സാമാന്യമായ അറിവും ആ
ഭാഷയിെല സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനു�
േവണ്ട ശക്തിയും സമ്പാദിച്ചു. വംഗേദശെത്ത സ്വതന്ത്ര�
വായു ശ്വസിച്ചു അവിടത്തുകാരുെട ഉൽക്കടമായ േദശീ�
യാഭിമാനെത്തയും ഭാഷാഭക്തിെയയും േനരിട്ടു കണ്ടു
വികാരഭരിതനായി, പണ്ഡിതന്മാരുമായി ഇടപഴകി,
സഹൃദയത്വത്തിനു വിശാലത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പ്രകൃതിെയ
അതിെന്റ വിവിധമായ ഭാവത്തിൽ നിരീക്ഷണംെചയ്തു
തന്മയീഭവിക്കുവാൻ േവണ്ട പാടവം േനടി തിരിെയ
എത്തിയ ആശാൻ 1071-ൽ ബാംഗളൂരിേലക്കു േപായ
കുമാരു ആശാനാേണാ എന്നു സംശയിക്കത്തക്കവി�
ധത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധികൾ മൂന്നരെക്കാല്ലം�
െകാണ്ടു് അത്രമാത്രം വികാസെത്ത പ്രാപിച്ചിരുന്നു.
പിെന്നയും ബംഗാളിേലക്കു േപാകണെമന്നുള്ള അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല. 1077 േമടത്തിൽ വി�
ദ്യാവിലാസിനിയിൽ േമഘസേന്ദശം തർജ്ജമ െചയ്തു
പ്രസിദ്ധെപ്പടത്തിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ‘വംഗേദശീയൻ’
എന്നും 1078-ൽ അതിൽത്തെന്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഒരു
രസകരമായ ഐതിഹ്യം’ എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ ‘കാ�
മാഖ്യനാഥതർക്കവാഗീശഭട്ടശിഷ്യൻ’ എന്നും എഴുതി�
ക്കാണുന്നു. േമഘസസേന്ദശത്തിെന്റയുയം പ്രേബാധ�
ചേന്ദ്രാദയത്തിെന്റയും തർജ്ജമകളും, വിചിത്രവിജയം,
മൃത്യുഞ്ജയനാടകം എന്നീ നാടകങ്ങളും 1080-നു മുൻ�
പു് എഴുതിയവയാെണന്നു് ഊഹിക്കാം. അവയിൽ േമ�
ഘസേന്ദശവും വിചിത്രവിജയവും ആരംഭിച്ചതു് 1077-
ൽത്തെന്നയാണു്.

ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനേയാഗം
തിരിെയേപ്പാന്നതു് അരുവിപ്പുറേത്തക്കു ശ്രീനാരായ�
ണഗുരുേദവെന്റ സന്നിധാനത്തിേലക്കുതെന്നയാണു്.
പണ്ഡിതനും പ്രതിഭാശാലിയും കവിയും കാര്യജ്ഞനു�
മായ ഒരു യുവാവിെന തെന്റ വശവർത്തിയായി ലഭി�
ക്കുക എന്നതു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു വലിയ ലാഭമായിരു�
ന്നു. ആശാനും ആ സാത്വികസമ്പർക്കം തെന്റ സമുൽ�
ക്കർഷത്തിനു ഒരു രാജരഥ്യയായിരുന്നു. ആ ഗുരുഭ�
ക്തൻ കുേറക്കാലം അരുവിപ്പുറത്തുതെന്ന താമസിച്ചു�
െകാണ്ടു സ്വാമിെയ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും, അേധ്യതാക്കെള
സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുകയും േവദാന്തവിചാരത്തിൽ മഗ്ന�
നാകുകയും െചയ്തുവന്നു. ആ അവസരത്തിലാണു് അരു�
വിപ്പുറത്തു നാമമാത്രമായി നടന്നുവന്നിരുന്ന വാവൂട്ടുേയാ�
ഗം ഇക്കാലത്തു േലാകപ്രസിദ്ധി േനടീട്ടുള്ള ശ്രീനാരായ�
ണധർമ്മപരിപാലനമായി (എസ് .എൻ.ഡി.പി.) വിക�
സിച്ചതു്. 1078-ൽ അതു് ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ പന്ത്രണ്ട് അം�
ഗങ്ങൾ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 1079-ൽ ആ േയാ�
ഗം രജിസ്റ്റർ െചയ്യെപ്പട്ടു. ആയിടയ്ക്കുതെന്നയാണു് േയാ�
ഗത്തിെന്റ രസനയായ വിേവേകാദയം മാസികയുേടയും
ഉത്ഭവം. സമുദാേയാദ്ധാരകനായ ഗുരുേദവെന്റ ആശ�
യങ്ങെള സ്വജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു് അവയ്ക്
അവരുെട ആനുകൂല്യവും സഹകരണവും സമ്പാദിക്കു�
വാൻ ആശാൻ പല പ്രാവശ്യം േകരളെമങ്ങും സഞ്ചരി�
ച്ചു. ചിലേപ്പാൾ സ്വാമികേളാടുകൂടിയും ചിലേപ്പാൾ തനി�
ച്ചുമുള്ള നിരന്തരമായ ആ പര്യടനം െകാണ്ടു് ആശാൻ
േയാഗത്തിനുേവണ്ടി പലതും സാധിച്ചു. കൂടുതൽ അംഗ�
ങ്ങെള േചർക്കുക, സമാജങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ആചാ�
രപരിഷ്കരണവിഷയത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസനവിഷയത്തി�
ലും സ്വസമുദായെത്ത ഉൽബുദ്ധമാക്കുക എന്നിങ്ങെന
പല കാര്യങ്ങൾ അന്നെത്ത കർത്തവ്യപരിപാടിയിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. അവയിെലല്ലാം ഗുരുേദവെന്റ എന്ന�
േപാെല ശിഷ്യേന്റയും ശ്രദ്ധ നിപുണമായി പതിഞ്ഞു.
േയാഗീശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണനും ധനുർദ്ധരനായ അജ്ജുന�
നും എന്ന വിധത്തിലാണു് അവർ തമ്മിൽ അക്കാലത്തു
പുലർത്തിവന്ന ബന്ധം. െഹഡ് ഓഫീസിെല േജാലി
വർദ്ധിച്ചേതാടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തുതെന്ന താമസ�
മാക്കി; േയാഗത്തിെന്റ കാര്യദർശിയും വിേവേകാദയ�
ത്തിെന്റ പ്രസാധകനും അേദ്ദഹമായിരുന്നു. 1095-ൽ
മാത്രമാണു് അേദ്ദഹം കാര്യദർശി സ്ഥാനത്തിൽനി�
െന്നാഴിഞ്ഞതു്. ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നുെകാണ്ടു അേദ്ദഹം
േയാഗത്തിനുേവണ്ടി െചയ്തിട്ടുള്ള ബഹുമുഖമായ േസവന�
ത്തിെന്റ മഹിമ വാചാമേഗാചരമാണു്. തിരുവിതാംകൂർ
നിയമസഭയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെമ്മണ്ടു് അേദ്ദ�
ഹെത്ത അംഗമായി നിയമിക്കുകയും അവിെടയും ആ
അനുഗൃഹീതപുരുഷൻ തെന്റ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം അന്യാ�
ദൃശമായ പ്രഭാവേത്താടുകൂടി വിശദീകരിക്കുകയും െചയ്തു�
വന്നിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങെള ഈ
പുസ്തകത്തിൽ പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുവാൻ സ്ഥലസൗകര്യം
ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു.

ചില ഗാർഹികസംഭവങ്ങളും മരണവും
ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ സ്ഥാനെത്ത അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സമാധിക്കുേമൽ അലങ്കരിേക്കണ്ട ആ സുഗൃഹീത�
നാമാവിെന 1080-ാമാണ്ടു മുതൽ സ്വസമുദായാംഗങ്ങൾ
‘ചിന്നസ്വാമികൾ’ എന്ന ബിരുദനാമം നല്കി ബഹുമാനി�
ച്ചതിൽ ആശ്ചര്യത്തിനു് അവകാശമില്ലേല്ലാ. കവിരാമാ�
യണത്തിൽ മൂലൂർ അേദ്ദഹെത്ത

“അത്യന്തപ്രതിഭാബലം കവനസംബന്ധാൽ
ദിഗന്തംവെര–

യ്ക്കുൾത്തൂർന്നീടിന കീർത്തി
പൂരമിതുകൾെക്കാക്കയ്ക്കുമന്യാദൃശം

ആസ്ഥാനത്വമിയന്ന ഭാഗ്യനിധിയാമാത്തർക്കവാചാസ്പതി–

ച്ഛാത്രൻ ഹന്ത! കുമാരേയാഗി സുമുഖൻ സുത്രാമജിത്താണു
താൻ”

എന്നു പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു. 1086-ൽ അമ്മ മരിച്ചു. 1074-
ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ബാംഗളൂരിൽ താമസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന അവ�
സരത്തിലായിരുന്നു അച്ഛെന്റ നിര്യാണം. മണിമാല�
യിൽേചർത്തു പ്രസിദ്ധെപ്പടത്തീട്ടുള്ള ഒരനുതാപം എന്ന
ദശേശ്ലാകിയിൽ കവി ഇങ്ങെന വിലപിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അച്ചൻ നന്ദനവത്സലൻ സുചരിതൻ േദ്യാേവറിയസ്സംഭവം
തച്ചീലീവിധെമെന്നയന്നിളയ കാലത്തും പ്രവാസത്തിലും,
അച്ഛിന്നം വളരും പ്രിയങ്ങൾ പരിബാധിക്കാം

അതല്ലമ്മയിൽ
സ്വച്ഛന്ദം തനയർെക്കഴും സഹജമാം കൂെറാന്നു

േവെറാന്നുമാം.
േശാകത്താലിഹ ‘േയാഗസംഗതി’ സമാധാനം

തരുന്നീെലനി–
േക്കകുന്നീല ചിരാനുഭൂതരസമിന്നദ്ധ്യാത്മേബാധം സുഖം
ഹാ! കഷ്ടം സുഖമല്ലതാൻ സുഖവുമിൈല്ലകാന്തികം

സൗഖ്യമീ
േലാകപ്രീതി ദശാനിബന്ധിനിയുപാസിക്കുന്നു ദുഃഖെത്ത

ഞാൻ.”

1093-ാമാണ്ടുചിങ്ങമാസത്തിലാണു് ആശാൻ തിരുവന�
ന്തപുരം കുന്നുകുഴിയിൽ വയലിൽ വീട്ടിൽ ഭാനുമതിയ�
മ്മെയ വിവാഹംെചയ്തതു്. അതു സമുദായത്തിൽ പല
േകാളിളക്കങ്ങളുമുണ്ടാക്കി; ഓേരാ കാരണവശാൽ വി�
േരാധമുള്ളവർക്ക് അപവാദങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കുന്നതിനു്
ഒരവസരവും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. മഹാത്മാവായ ഗുരുേദവ�
െന്റ പൂർണ്ണാനുമതിേയാടുകൂടിത്തെന്നയാണു് അേദ്ദഹം
ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചതു് എന്നുള്ള വസ്തുത അവർ
ധരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങെന അപ്രതീക്ഷിതമായി െപാ�
ട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട ഒരു കൃതിയാണു് കുയിൽകുമാരൻ. അതു്
ആശാനു മർമ്മേഭദകമായി േതാന്നിയതിനാൽ അതി�
െനാരു മറുപടി എന്ന നിലയിൽ ’ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിെല
കയിൽ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു കൃതി 1094-ൽ പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമത്തിെല മാവിൽ പാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന
കുയിലിെന ഒരു േദവൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. കുയിൽ
ആശാൻതെന്നയാണു്.

“േഖദിച്ചിെടാല്ല കളകങ്ങു വിയത്തിൽ േനാക്കി
േരാദിച്ചിെടാല്ല രുജേയകുമതിജ്ജനത്തിൽ
േവദിപ്പതില്ലിവിെടയുയണ്മ തേമാവൃതന്മാ-
രാദിത്യേലാകമറിയുന്നിതു നിൻഗുണങ്ങൾ.

ഈവണ്ണമന്യപരിഹാസവിമർദ്ദേമറ്റു
ധാവള ്യേമറിയ ഭവൽഗുണമുജ്ജ്വലിക്കും
ൈദവം പരെന്റ നുണ േകൾക്കുകയില്ല സൗമ്യ!
ൈകവന്നിടും ശുഭവിഭൂതി നിനക്കു േമേന്മൽ.”

ഇവ ഈ കാവ്യത്തിെല രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു്. അക്കാ�
ലെത്ത ഇതരകൃതികളുെട മാധുര്യം കുയിലിനുമുണ്ടു്.
അതിെന്റ പ്രതിപാദ്യം ആത്മകഥാംശമാകയാൽ, അത്ര�
തെന്ന പ്രചാരമിെല്ലേന്നയുള്ളു. 1097-ൽ െവയിത്സി�
െല രാജകുമാരൻ അേദ്ദഹത്തിനു മദിരാശിയിൽെവ�
ച്ചു് ഒരു േകരളീയമഹാകവി എന്ന നിലയിൽ പട്ടും വള�
യും സമ്മാനിച്ചു. ആയിടയ്ക്കുതെന്ന തിരുവനന്തപുരത്തു�
നിന്നു സുമാർ പന്ത്രണ്ടു നാഴിക വടക്കു േതാന്നക്കൽ
എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു പുരയിടം വാങ്ങി ഗൃഹം പണിയി�
ച്ചു് അവിെട സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ആ സ്ഥലത്തു തെന്റ
പുസ്തകങ്ങളുെട പ്രചരണത്തിനും പ്രചാരത്തിനുമായി
‘ശാരദാ ബുക്കുഡിേപ്പാ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു പുസ്തകശാ�
ലയും സ്ഥാപിച്ചു. കുേറക്കാലം ആലുവായിൽ േയാഗം�
വക അൈദ്വതാശ്രമത്തിെല കാര്യങ്ങളുെട ഊർജ്ജിത�
മായ പര്യേവക്ഷണത്തിനായി സകുടുംബം താമസിക്കു�
കയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് . 1099-ാമാണ്ടു മകരമാസം 3-ാം൹
തൃക്കുന്നപ്പുഴക്കു് അല്പം വടക്കുള്ള പല്ലനയാറ്റിൽ െറഡി�
മർ എന്ന േബാട്ടപകടത്തിൽെപട്ടു് ഭാഷാകവിതയുെട
ആ പരേമാപകർത്താവു പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തി�
േരാധാനം െചയ്തു. മരിക്കുന്നതുവെര നാട്ടിേനയും സമു�
ദായേത്തയും സേവ്വാപരി സാഹിത്യേത്തയും പകലും
രാവും നിസ്തന്ദ്രമായി േസവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

കൃതികൾ
1083 വൃശ്ചികത്തിൽ പാലക്കാട്ടു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ
ആശാൻ ‘ഒരു വീണ പൂവു്’ എന്ന തലെക്കട്ടിൽ 41 േശ്ലാ�
കങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം േകാഴിേക്കാട്ടുനിന്നു
പുറെപ്പട്ടെകാണ്ടിരുന്ന മിതവാദിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ 1084-ാമാണ്ടു തുലാം-വൃശ്ചികം
ലക്കത്തിൽ സി.എസ് . സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റി അതു വീ�
ണ്ടും പ്രകാശനം െചയ്തു. അതുമുതല്ക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കൃതികളിൽ അദൃഷ്ടപൂർവ്വങ്ങളായ പല ഗുണവിേശഷ�
ങ്ങൾ ഭാവുകന്മാർ കണ്ടു. അതുെകാണ്ടു വീണപുവു വെര
ആശാൻ രചിച്ച നിബന്ധങ്ങെള അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർവ്വ�
കാലകൃതികളായും വീണപൂവ മുതലുള്ളവെയ ഉത്തരകാ�
ലകൃതികളായും പരിഗണിക്കുന്നതിൽ പാകപ്പിഴയില്ല.
പൂർവ്വകാലകൃതികളുെട േപരുകൾ നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട് . (1)
ശാങ്കരശതകം, (2) സുബ്രഹ്മണ്യശതകം, (3) സൗന്ദര്യല�
ഹരി തർജ്ജമ, (4) േമഘസേന്ദശം തർജ്ജമ, (5) വിചി�
ത്രവിജയം നാടകം, (6) പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം നാടകം
(തർജ്ജമ), (7) മുത്യഞ്ജയനാടകം (കണ്ടുകിട്ടാത്തതു്),
ഇവയും ചില സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളും ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങ�
ളും ആ ഇനത്തിൽെപ്പടും. (8) ഒരു വീണപൂവു് (1083), (9)
ഒരു സിംഹപ്രസവം (1084), (10) നളിനി (1087), (11)
ലീല (1086), (12) ശ്രീബുദ്ധചരിതം കിളിപ്പാട്ടു് (1090),
(13) ബാലരാമായണം 1092), (14) ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിെല
കുയിൽ, (15) പ്രേരാദനം (1094), (16) ചിന്താവിഷ്ടയായ
സീത (1095), (17) പുഷ്പവാടി (1097), (18) ദുരവസ്ഥ, (19)
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി (1098), (20) കരുണ, (21) മണിമാല,
(22) വനമാല എന്നീ പദ്യകൃതികളാണു് ഉത്തരകാലകൃ�
തികളിൽ പ്രധാനങ്ങൾ, ഇവ കൂടാെത (23) രാജേയാ�
ഗം (1090), (24) ൈമേത്രയി, (25) മനശ്ശക്തി, (26) ൈദ�
വികമായ പ്രതികാരം എന്നീ ഗദ്യകൃതികളമുണ്ടു്. വിേവ�
കാനന്ദസ്വാമികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതീട്ടുളള ഒരു പുസ്ത�
കത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു് രാജേയാഗം. ശ്രീബുദ്ധച�
രിതം ഒന്നും രണ്ടും കാണ്ഡങ്ങൾ ആദ്യവും മൂന്നും നാലും
കാണ്ഡങ്ങൾ പിന്നീടും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. അഞ്ചാം കാ�
ണ്ഡത്തിേന്റയും കരുണയുേടയും പ്രകാശനം ആശാെന്റ
മരണാനന്തരമാണു്. പുഷ്പവാടി, വനമാല, മണിമാല
എന്നി മൂന്നു കൃതികൾ കാദാചിൽക്കങ്ങളായ കാവ്യഖ�
ണ്ഡങ്ങളുെട സമാഹാരങ്ങളാണു്. ഇവയിൽ ഒടുവില�
െത്ത രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആശാെന്റ മരണേശഷം ഭാനുമ�
തിയമ്മ സഞ്ചയിച്ചു. ഉത്തരകാലത്തിലും ചില സംസ്കൃത�
േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു്.

ആശാെന്റ കവിതാരീതി
അഗാധമായ തത്വചിന്ത, അനന്യസുലഭമായ ആശയ�
സമ്പത്തി, അചുംബിതമായ ഉേല്ലഖനബാഹുല്യം, അതി�
സൂക്ഷ്മമായ പ്രകൃതിനിരീക്ഷണം ഇവേയാടുകൂടിയ ഒരു
മഹാകവി ജാതികൃതമായ പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നു സ്വ�
േദശെത്ത വിമുക്തമാക്കുവാനായി െചയ്യുന്ന നിപുണ�
മായ േസവനത്തിെന്റ ൈവപുല്യത്തിേന്റയും ൈവമല്യ�
ത്തിേന്റയും അനുരണനം നമുക്കു് ആശാെന്റ മിക്ക കൃതി�
കളിലും കാണാവുന്നതാണു്. കാവ്യകാരെന്റ കലാശി�
ല്പം അതിെന്റ അത്യുന്നതമായ സൗവർണ്ണശിഖരെത്ത
ആേരാഹണം െചയ്തു് അംബരചുംബിയായി പരിലസി�
ക്കുന്നതും നമുക്കു നിരീക്ഷിക്കാം. ആശാെന േസ്നഹ�
ഗായകൻ എന്നു ചിലർ വർണ്ണിക്കുന്നതു ശരിതെന്ന.
എന്നാൽ അതു േകവലം ൈവഷയികമായ കാമമല്ല.
“ധ്രുവമിഹമാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം” എന്നു് അേദ്ദഹംത�
െന്ന ലീലയിൽ ആ വസ്തുത ഗാനംെചയ്തിട്ടണ്ടു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഏതു കൃതിയിലും ആത്മീയമായ ഒരു സേന്ദശം
അനുഭവേഗാചരമാണു്. ആദ്യം ശിവൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ
തുടങ്ങിയ ൈഹന്ദവേദവതകെള ഉപാസിച്ചിരുന്ന അേദ്ദ�
ഹം ബുദ്ധചരിതം എഴുതിത്തുടങ്ങിയ 1090-ാമാണ്ടുമുതല്ക്കു
ബുദ്ധമതതത്വങ്ങളിൽ ലീനചിത്തനായി. ചണ്ഡാലഭി�
ക്ഷുകിയിേലയും കരുണയിേലയും ഇതിവൃത്തം ബുദ്ധമത�
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് എടുത്തതാണ് . ദുരവസ്ഥ പ്രഥമശ്ര�
വണത്തിൽ വിപ്ലവപരമായി േതാന്നാെമങ്കിലും അതി�
െന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിരുത്തുേമ്പാൾ നമുക്കു്
ആ േതാന്നൽ അബദ്ധമാെണന്നു പ്രതിഭാസിക്കാതിരി�
ക്കയില്ല. ഏെതങ്കിലും ഒരു കുറവു പറയുവാനുെണ്ടങ്കിൽ
അതു സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃ�
തികളിൽ അപൂർവ്വം ചില ഭാഗങ്ങൾക്കു ശബ്ദമാധുര്യം
കുറയുെമന്നുള്ളുതാണു് . അതിെന്റ കാരണം എെന്റ അറി�
വിലും അനുമാനത്തിലും െപട്ടിടേത്താളം അതിലുള്ള
അശ്രദ്ധയാണു്. അർത്ഥപരമ്പര തള്ളിേക്കറി പ്രവാ�
ഹരൂപത്തിൽ പാഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ അതിെന ശബ്ദേസ�
തുെകാണ്ടു നിയന്ത്രിക്കുന്നതു സമീചീനമെല്ലന്നായിരി�
ക്കണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മേനാഗതി. അല്ലാെത 1079
വെര അനുസ്യൂതമായി സാമാേന്യന നിലനിന്നുേപാന്ന
ശ്രവണസുഖം 1083-ൽ െപെട്ടന്നു തിേരാഭവിച്ചുവരുന്ന�
തു സാധാരണമല്ലേല്ലാ. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിൽ ഗ്രഥി�
തങ്ങളായ കൃതികൾക്കു് ഈ ന്യൂനതെയാട്ടില്ലതാനും.
ആശാെന േകരളത്തിെല ഒരു പ്രഥമഗണനീയനായ
കവിയായി നാം െകാണ്ടാടുന്നതു് ഏതു പ്രകാരത്തിൽ
േനാക്കിയാലും സമുചിതംതെന്ന. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃ�
തികേളാളം വിമർശകന്മാരുെട മണ്ഡനത്തിനും ഖണ്ഡ�
നത്തിനും വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങൾ േവെറയില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചില നായികമാരിൽ ഹൃദയദൗർബ്ബല്യ�
വും നായകന്മാരിൽ ഹൃദയകാർക്കശ്യവും ആേരാപിക്കു�
ന്നവർ കുേറക്കൂടി നിഷ്കർഷിച്ചു് ഉേദ്ദശ്യം ഗ്രഹിച്ചു പ്രസ്തുത�
കൃതികൾ അനുസന്ധാനം െചേയ്യണ്ടതാണ് . ഇനി ചില
വാങ് മയങ്ങെളപ്പറ്റി സ്വല്പം ഉപന്യസിക്കാം.

പൂർവ്വകാലകൃതികൾ

“െചാേല്ലറും ശക്തിേയാെടാത്തിഹ ശിവനഖിലംെചയ്യുവാൻ
ശക്തനാകു-

ന്നെല്ലന്നാൽെച്ചറ്റനങ്ങുന്നതിനുമറികിലേദ്ദവനാളല്ലയേല്ലാ;
മല്ലാക്ഷൻ ശംഭുമുൻപാം മഹിതവിബുധരാൽമാന്യയാം

നിെന്ന വാഴ്ത്തി-
െച്ചാല്ലാനും കുമ്പിടാനും ജനനി! പുനരിതാർക്കാവു പുണ്യം

െപറാഞ്ഞാൽ.”
(െസൗന്ദര്യലഹരി)

“േദവൻതൻ േക്രാധമാകും ദഹനശിഖകളിൽേദ്ദഹമാഹന്ത!
െവന്താ–

പ്പൂവമ്പൻ വന്നുവീണാൻ ഝടിതി ഭവതിതൻ നാഭിയാം
വാപിതന്നിൽ

ആവിശ്ശ്യാമാഭമേപ്പാൾെച്ചറിയ പുക പുറെപ്പട്ടു
േമൽേപ്പാട്ടതിന്നും

ഭാവിച്ചിടുന്നു േലാകം ജനനി! ഭവതിതൻ
േരാമദാമാഭെയന്നും.”

(സൗന്ദര്യലഹരി)

“കാണെപ്പട്ടുള്ള കൃത്യസ് ഖലനമതിെനാരാണ്ടാർന്നു
കാന്താവിേയാഗം

ക്ഷീണശ്രീയാകുമാറാദ്ധനദനുെട കടുംശിക്ഷയാൽ
യക്ഷേനകൻ

വാണാൻ ൈവേദഹി നീരാടിയ മഹിമെയഴും വാരിയും
ഭൂരിവൃക്ഷ–

േശ്രണിച്ഛായാഭിരാമാങ്ഗണനിരയുെമഴും
രാമഗിര്യാശ്രമത്തിൽ.”

(േമഘസേന്ദശം)

“കത്തും വൻകാട്ടുതീയിൽക്കഠിനമഴ െപാഴിക്കുന്ന നീ
െചന്നണഞ്ഞാ–

ലധ്വേക്ലശം െകടുക്കും നിജശിരസി
വഹിച്ചാമ്രകൂടാദ്രിയേപ്പാൾ

അത്യല്പൻേപാലുേമെതങ്കിലുമുപകൃതിെചയ്തുള്ള മിത്രം
വരുേമ്പാൾ

പ്രേത്യകം പൂജെചയ്യുന്നതി ലഭിമുഖനാം പിെന്നെയന്താ
മഹാത്മാ?”

(േമഘസേന്ദശം)

“ഏെറക്കല്പമിരുന്നിടുന്ന വിധിേയാടിന്ദ്രാദിവൃന്ദാരക-
ന്മാരും മറ്റു മനുക്കളം മുനികളം മണ്ണാ മഹാംേഭാധിയും
നീരിൽേപ്പാളകൾേപാലിരുന്നു നിധനം പ്രാപിക്കേവ

പിെന്നയി–
പ്പാരിൽ ഭൗതികപിണ്ഡനാശമതിലിെന്നന്തുള്ളു

ചിന്തിക്കുവാൻ?”
(പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം)

“െഞട്ടിേപ്പാകുന്ന േഘാരാകൃതി
പുരുഷകപാലങ്ങളാൽക്കർണ്ണപൂരം

െപാട്ടും മിന്നൽെപ്പാരി േപ്രക്ഷണമനലകഡാരാഭമാേക്ക
ശപാശം

ദംഷ്ട്രാ വേക്രന്ദുമേധ്യ രസനയിഴയുയമാൈബ്ഭരവീരൂപ
േമാർക്കിൽ–

െപ്പെട്ടന്നുള്ളം നടുങ്ങുന്നിളയ
കദളിതൻകന്നുേപാലിന്നുമയ്യാ!”

(പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം)

“രാവിൽപ്പണ്ടതിരമ്യസൗധമതിൽ നാം മഞ്ചത്തിൽ
മന്ദസ്മിതം

തൂവിത്തൂവി രമിക്കുവാൻ പുതുനിലാെവന്നും
െകാതിച്ചില്ലേയാ?

ഈവണ്ണം കടുടകാളരാത്രിയതുേപാേലകുന്നിതിേപ്പാൾ
ഭയം

ഭാവിപ്പാനരുതാർക്കുമിബ്ഭുവനേഭാഗത്തിൻവിവർത്തം
പ്രിേയ!”

(വിചിത്രവിജയം)

“ഇന്നാളല്ലിയിരുെണ്ടാരാ മിഴിയയച്ചുൾേപ്രമസംവിഗ്നയായ്–

െച്ചാന്നാൾ ജീവിതെമെന്റ ദർശനമിെതാന്നേത്ര
നിനെക്കന്നു നീ?

മന്ദൻ ഞാൻ കനിെവന്നിേയയതു മറന്നീടുന്നു
ഭർത്സിെക്കാലാ

സന്ദർഭങ്ങളിേലതകൃത്യവുമേഹാ! െചയ്യും മനുഷ്യൻ ശുേഭ!”
(വിചിത്രവിജയം)

അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഈ സ്വതന്ത്രനാടകം പ്രേബാധച�
േന്ദ്രാദയെത്തക്കാൾ ഹൃദ്യമാണു്. പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം�
തെന്ന ആ നാടകത്തിെന്റ മറ്റു മലയാളതർജ്ജമകെള�
ക്കാൾ വളെര േമേലക്കിടയിലാണു് നില്ക്കുന്നെതന്നും പറ�
േയണ്ടതുണ്ടു്.

ചില സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ
ആശാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങേള എഴു�
തീട്ടുള്ളു. എന്നാൽ അവയും ആസ്വാദ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്.
അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം ഭാഷാ േമഘസേന്ദശത്തി�
െന്റ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നു.

“ക്വ വാ വ്യാസഃ പ്രാേചതസ ഇതി ച ശാേന്താ മുനിജനഃ?
പുരാവൃത്താരംഭഃ ക്വ ച വിതതവീേരാജ്ജ്വലരസഃ?
കവീേന്ദ്രാക്തിവ്യാഖ്യാവിധിഷുയ ജഹി ജിേഹ്വ വിമുഖതാം
വിചിത്രവ്യാപാരാ ഖലു വിഹിതസംേഗ വിധിസുതാ.”

“വിേശ്വാത്തേരാസി ഭഗവൻ! ഖലു ദശനീയ–
സ്ത്വഞ്ചാപ്തയഞ്ച ഗുഹ! വാഹപരിഗ്രഹേസ്ത
ചിത്രം തേനാതി ഘടനാ യുവേയാർമ്മേമയം
ബാലാർക്കപൂർവ്വധരേയാരിവ േലാകരമ്യം.”

(ശിഖിവാഹനധ്യാനദശകം– 1081)

“േസേവ ഭവന്തമനിശം ഹൃദയസ്ഥ! കിഞ്ചി-
ന്നാഭ്യർത്ഥേയ സ്വയമവിജ്ഞതയാ ഹി തസ്യ
യേച്ഛ്രയേസ മമ കുരുഷ്വ യതഃ പ്രപേദ്യ
ത്വാം േദവ! താരകജിതം ജിതസർവ്വേലാകം.”

(ശിഖിവാഹനധ്യാനദശകം)

1087-ൽ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ മയൂരസേന്ദശം
സംസ്കൃതത്തിേലക്കു വിവർത്തനം െചയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ച�
തായി അറിയാം. അതിെല ആദ്യെത്ത േശ്ലാകംമാത്രേമ
കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു.

“ശ്രീമാൻ വഞ്ചിക്ഷിതിഭൃദുരഗർേക്ഷാദ് ഭേവാ ഭാഗിേനയീം
ലക്ഷ്മീം വിേശ്വാത്തരഗുണഗൈണസ്താം സ

ൈതൈസ്തർഗ്ഗരിഷ്ഠാം
ആർത്താം കുർവ്വൻ പ്രണയവസേതഃ േപ്രയേസാ

വിപ്രേയാഗാ–
ച്ചിേക്ഷേപ തം ബത നിരവെധൗ േകരളം ദുഃഖസിന്ധൗ.”

ഒരു വീണപൂവും ഒരു സിംഹപ്രസവവും
താെഴ വീണു കിടക്കുന്ന ഒരു പൂവിെനക്കണ്ടു് ഒരു സമ�
സൃഷ്ടേസ്നഹിയായ ഉത്തമകവി തനിക്കു് ഉള്ളിൽ കുതി�
ച്ചുെപാങ്ങുന്ന വികാരപരമ്പരെയ ‘ഒരു വീണ പൂവിൽ’
തദുചിതങ്ങളായ ഭാവങ്ങളുെട ഉന്മീലനനിമീലനങ്ങ�
െളെക്കാണ്ടു സകലസഹൃദയന്മാരുേടയും ഹൃദയങ്ങെള
ആകർഷിക്കുമാറു ചിത്രണം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

“ഹാ! പുഷ്പേമ! അധികതുംഗപദത്തിെലത്ര
േശാഭിച്ചിരുന്നിെതാരു രാജ്ഞികണക്കേയ! നീ?
ശ്രീ ഭൂവിലസ്ഥിരയസംശയമിന്നു നിെന്റ–
യാ ഭൂതിെയങ്ങു പുനെരങ്ങു കിടപ്പിേതാർത്താൽ?

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ആരംഭിച്ചു്
“കേണ്ണ! മടങ്ങുക, കരിഞ്ഞുമലിഞ്ഞുമാെക
മണ്ണാകുമീ മലരു, വിസ്മൃതമാകുമിേപ്പാൾ;
എണ്ണീടുകാർക്കുമിതുതാൻ ഗതി സാധ്യെമന്തു
കണ്ണീരിനാൽ? അവനിവാഴ് വു കിനാവു കഷ്ടം!”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ആയുസ്സിെന
ക്ഷണഭംഗുരതെയപ്പറ്റി ആർക്കും േബാധമുണ്ടാകുവാൻ
ഈ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം വായിച്ചാൽ മതി. തിരുവനന്ത�
പുരത്തു കാഴ്ചബംഗ്ലാവിെല േതാട്ടത്തിൽ ഒരു സിംഹം
പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ എഴുതിയതാണു്.
മുപ്പത്താറു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു സിംഹപ്ര�
സവം. ഏതു ക്രൂരജന്തുവിനും അപത്യേസ്നഹമുെണ്ടന്നും
അന്യഥാ സർക്കാരിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ സുഖമായി�
ക്കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർക്കും പാരതന്ത്ര്യം സന്താപേഹതുക�
മാെണന്നും മറ്റും കവി േലാകെത്ത ഈ കൃതിയിൽ ഉപ�
േദശിക്കുന്നു.

“കരളിൽക്കനിവാർന്നിടുന്നുേത
ഖരകണ്ഠീരവിതാനുമീവിധം;
ഒരു ജന്തുവിനും സ്വപുത്രരിൽ–
പ്പരുഷത്വം വിധിേയകിയില്ലതാൻ.”

സിംഹശാബകങ്ങെള േനാക്കി ആ ഭാവനാകുശലൻ
പറയുകയാണു് 

“ജനവാതിലിലൂെട കാട്ടിയീ–
യനേഘാദ്യാനമസാരെമങ്കിലും
ജനയിത്രിയുദാഹരിച്ചിടാം
ഘനഗംഭീരമഹാടവീതടം.

മലയും ഗുഹയും മൃഗങ്ങൾതൻ
കുലവും കാടുമടക്കിവാണതും
പലതമ്മ പറഞ്ഞു േകട്ടിടാം
കുലകൂടസ്ഥപരാക്രമക്രമം.”

നളിനി
നളിനിയാണു് ആശാെന്റ കൃതികളിൽ അത്യുൽക്കൃഷ്ടെമ�
ന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ടു് . അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ് മയങ്ങെള
അങ്ങെന തരംതിരിക്കുന്നതു് എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അലൗകികമായ ശൃംഗാരരസത്തിെന്റ
ആവിഷ്കരണത്തിനു് അതിെന ഒരു പരമമാതൃകയായി
പരിഗണിക്കാം. നളിനിക്കു തെന്റേനെരയുള്ള പരിശു�
ദ്ധമായ േപ്രമവും അതിേലക്കുേവണ്ടിയുള്ള സർവ്വസ്വാർ�
പ്പണവും ശരീരത്യാഗവും ദിവാകരൻ എന്ന േയാഗിവര്യ�
െന്റ അശ്മകർക്കശമായ ഹൃദയത്തിെനക്കൂടി അല്പേനര�
േത്തക്ക് അലിയിക്കുന്നു.

“ആരറിഞ്ഞു തനുഭൃത്തുകൾക്കു നി–
സ്സാരേമവമസുബന്ധെമന്നേഹാ?
നാരി നിന്നിളവയസ്സിേതതു ഹൃ-
ത്താരിയന്ന പരിപാകേമതേയ?

ഹന്ത! സാധ്വി! മധുരീകരിച്ചു നീ
സ്വന്തമൃത്യു സുകുമാരേചതേന!
എന്തു നാണമിയലാം ഭവജ്ജിതൻ
ജന്തുഭീകരകരൻ ഖരൻ യമൻ!

ആകുലത്വമിയലില്ല േയാഗി ഞാൻ
േശാകമില്ലിനി നിനക്കുേമതുേമ
നീ കുലീനഗുണദീപിേക! വിടും
േലാകമാണു ദയനീയെമൻപ്രിേയ!”

എന്നും മറ്റുമാണു് തെന്റ േതാളിൽത്തെന്ന ചാഞ്ഞുവീണു
മരിച്ച ആ തപസ്വിനിെയപ്പറ്റി അേദ്ദഹം വിലപിക്കുന്ന�
തു്. ഒന്നുരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഹാ! ഹസിക്കരുതു െചയ്തു േകവലം
സാഹസിക്യമിവെളന്നു; സാധ്വിയാൾ
േഗഹവും സുഖവുെമാെക്ക വിട്ടു തൻ
േസ്നഹേമാതിയതു െചയ്തതാണിവൾ.”

“േസ്നഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ;
േസ്നഹസാരമിഹ സത്യേമകമാം;
േമാഹനം ഭവനസംഗമിങ്ങതിൽ
േസ്നഹമൂലമമേല! െവടിഞ്ഞു ഞാൻ.”

ഇതു ദിവാകരൻ നളിനിക്കു നല്കുന്ന ഉപേദശമാണു്.
നളിനിെയ ഒരവതാരികെകാണ്ടു് അലങ്കരിച്ചതു് ഏ.
ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനാെണന്നുകൂടി
ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്.

ലീല
െലയ് ലാ, മജ്ജുൻ എന്നിവെര യഥാക്രമം നായികാനാ�
യകന്മാരാക്കിെക്കാണ്ടു ഹാഫീസ് എന്ന പാരസീക
മഹാകവി ഒരു കാവ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടണ്ട് . അതുതെന്ന�
യാണു് ലീലയിേലയും കഥാവസ്തു എങ്കിലും ആശാൻ
അതിെന്റ ഒരു സംേക്ഷപം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയിൽ
ഒരിക്കൽമാത്രേമ വായിച്ചിരുന്നുള്ളു. നളിനിെയക്കാൾ
ലീലയിൽ ലൗകിക സംഭവങ്ങളുെട പ്രതിഫലനവും
അധികമായി കാണാം. ലീലയും മദനനും പ്രണയബ�
ദ്ധരാകുന്നതും ലീലെയ ബന്ധുക്കൾ ധനവാനായ ഒരു
വണിക്കിെനെക്കാണ്ടു വിവാഹം െചയ്യിക്കുന്നതും തന്നി�
മിത്തം മദനൻ ഉന്മാദത്തിനു വശംവദനായി “ലീേല!
ലീേല!” എന്നു നർമ്മദാതീരത്തിെല വനങ്ങളിൽ വി�
ലപിച്ചുെകാണ്ടു് അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതും ഒടുവിൽ ലീല
വിധവയായതിനുേമൽ തെന്റ പ്രാണനാഥൻ ജീവിച്ചി�
രിക്കുന്നുെണ്ടന്നു േതാഴി മാധവിമുേഖന മനസ്സിലാക്കി
അേങ്ങാട്ടു പാഞ്ഞുെചല്ലുന്നതും ഒരു നിമിഷെത്ത സമാ�
ഗമത്തിനുേശഷം അവിെടനിേന്നാടിേപ്പായി മദനൻ
നർമ്മദയിൽ ആത്മഹത്യെചയ്യുന്നതും അനന്യശരണ�
യായ ലീല അവിെടത്തെന്ന താനും ചാടിമരിച്ചു കൃതകൃ�
ത്യയാകുന്നതും കവി അന്യാദൃശമായ കവിധർമ്മജ്ഞ�
തേയാടുകൂടി ചിത്രണം െചയ്തിരിക്കുന്നു. സുക്ഷ്മേദഹം
ലഭിച്ച ആ ദമ്പതിമാർ മാധവിക്കു നല്കുന്ന തേത്വാപേദ�
ശമാണു് കാവ്യത്തിെന്റ സാരസർവ്വസ്വം.“നളിനിയിെല
നായികാനായകന്മാർ രാജസം മിക്കവാറും വിട്ടു സാത്വി�
കാവസ്ഥയിൽ എത്തിനില്ക്കുന്ന പുണ്യാത്മാക്കളാണു്.
അതിനുമുൻപുള്ള അവസ്ഥകളിലാണേല്ലാ ജീവിതത്തി�
െന്റ കഷ്ടതകളം മാനസികരഹസ്യങ്ങളും അധികം അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു നളിനിയിെല പാത്രങ്ങ�
ളുെട അടുത്ത താണപടിയിൽ എത്തീട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങ�
െളപ്പറ്റിയാണു് പിെന്ന എഴുേതണ്ടതായി േതാന്നിയതു്”
എന്നു കവിതെന്ന അതിനുള്ള കാരണെത്തപ്പറ്റി പ്രതി�
പാദിക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രസ്തുതതേത്വാപേദശം താെഴേച്ചർ�
ക്കുന്നു.

“ആരും േതാഴീ! യുലകിൽ മറയുന്നില്ല, മാംസം
െവടിഞ്ഞാൽ–

ത്തീരുന്നില്ലീ പ്രണയജടിലം േദഹിതൻ േദഹബന്ധം
േപാരും േഖദം പ്രിയസഖി! ചിരം വാഴ്ക മാഴ്കാെത വീണ്ടും
േചരും നാം േകൾ വിരതഗതിയായില്ല സംസാരചക്രം.”

ഇതാ മറ്റു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ;

“ക്ഷിതിയിലഹഹ! മർത്ത്യജീവിതം
പ്രതിജനഭിന്നവിചിത്രമാർഗ്ഗമാം
പ്രതിനവരസമാമേതാർക്കുകിൽ
കൃതികൾ മനുഷ്യകഥാനുഗായികൾ.”

“അപഥമതിലവൻ നടന്നതി–
ല്ലപരെയേയാർത്തതുമില്ല നാരിയായ്
അപകൃതനവേളാടു ൈവരമി–
ല്ലപചയമാർന്നതുമില്ല സൗഹൃദം.”

“കുസുമിതവനകാന്തിയാത്മകാന്ത–
വ്യസനിനി ലീല വിചാരിയാെത േപായാൾ
അസുലഭമണി േതടുേവാർ ഗണിക്കി–
ല്ലസദൃശമാകരമാർന്ന ധാതുഭംഗി.”

“കുരുതുവതിഹ െചയ്യവയ്യ; െചയ് വാൻ
വരുതി ലഭിച്ചതിൽ നിന്നിടാ വിചാരം;
പരമഹിതമറിഞ്ഞുകൂടയായുഃ–
സ്ഥിരതയുമില്ലതിനിന്ദ്യമീ നരത്വം.”

“ദയെയാടവൾ തേലാടിയുമ്മവച്ചാൾ
ദയിതെന രാഗമിരുന്ന ഹൃത്തടത്തിൽ
നിയതമഴൽ ചുടുന്ന െനറ്റിേമലും
പ്രിയതമ, ൈപതെലയമ്മെയന്നേപാെല.”

പ്രേരാദനം
1093-ൽ ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ
അപ്രാപ്തകാലമായ േദഹവിേയാഗത്തിൽ ഹൃദയം നീ�
റി ആശാൻ രചിച്ച ഒരു മേനാജ്ഞമായ വിലാപകാവ്യ�
മാണു് പ്രേരാദനം. നിരവധി പ്രപഞ്ചതത്വരഹസ്യങ്ങൾ
ഈ കൃതിയിലും നമുക്കു ദർശിക്കാം.

“േവ്യാമത്തിൻ മലിനത്വേമറ്റിയവിെടെപ്പാങ്ങുന്നെതേന്താ
മഹാ–

ഭീമത്വം കലരുന്ന കാലഫണിതൻ ജിഹ്വാഞ്ചലംേപാലേവ
ശ്രീമൽഭാസുരശാരദാലയമഹാദീപം കലാശിെച്ചഴും
ധൂമത്തിൻ നികരുംബമല്ലി? വസുേധ! േകണീടു േകണീടു

നീ.”

“കഷ്ടം സ്ഥാനവലിപ്പേമാ പ്രഭുതേയാ സജ്ജാതിേയാ
വംശേമാ

ദൃഷ്ടശ്രീതനുധാടിേയാ െചറുതുമിേങ്ങാരില്ല േഘാരാനലൻ
സ്പഷ്ടം മാനുഷഗർവ്വെമാെക്കയിവിെടപ്പുക്കസ്തമിക്കുന്നിതി–
ങ്ങിഷ്ടന്മാർ പിരിയുന്നു ഹാ! ഇവിടമാണധ്യാത്മ

വിദ്യാലയം!”

“വേത്സ! ൈകരളി! യാശ്വസിക്ക വിധിസങ്കല്പെത്ത
മാനിക്ക നിൻ

ഹൃേത്സതുക്കൾ തകർത്ത േമാഹനദി വിേട്ടറീടുെകൻ
ൈപതേല!

സേത്സേവ്യ! സഖി! േകരളാവനി! കുഴഞ്ഞീടായ്ക
ദുഃഖങ്ങളിൽ

ചിേത്സകച്യുതേമാഹനായ ഭഗവൽപാദെന്റ മാതാവു നീ.”
“ആകാശങ്ങെളയണ്ഡരാശികെളാടും ഭക്ഷിക്കുമാകാശമാ-
യീ കാണുന്ന സഹസ്രരശ്മിെയയിരുട്ടാക്കും പ്രഭാസാരമായ്
േശാകാശങ്കെയഴാത്ത ശുദ്ധസുഖവും ദുഃഖീകരിക്കുന്നതാ–
േമകാന്താദ്വയശാന്തിഭൂവിനു നമസ്കാരം നമസ്കാരേമ.”

ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
സഗർഭയായ സീതാേദവിെയ പ്രജാരഞ്ജനത്തിനുേവ�
ണ്ടി ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അരണ്യത്തിൽ പരിത്യജിച്ച ഇതി�
ഹാസമാണേല്ലാ ഉത്തരരാമായണത്തിെല ഇതിവൃ�
ത്തം. അങ്ങെന അവിെട താമസിക്കുന്നകാലത്തു് ഒരു
ദിവസം ആ സതീരത്നത്തിെന്റ ഹൃദയകുഹരത്തിൽനി�
ന്നു പ്രവഹിച്ച വിവിധ വികാരങ്ങെളയാണു് കവി പ്രസ്ത�
തകൃതിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതു്. അതു് ധർമ്മപത്നി
മരിച്ചുേപായിരിക്കാെമന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ ആ േദവി�
യുെട കാഞ്ചനപ്രതിമ മുന്നിൽ വച്ചുെകാണ്ടു ശ്രീരാമച�
ന്ദ്രൻ അശ്വേമധയാഗം നടത്തുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയ
അവസരം. വാല്മീകിമഹർഷിേയാടുകൂടി സീത ആ യാഗ�
ത്തിൽ സന്നിഹിതയായി. എന്നാൽ

“മിണ്ടാതന്തികെമത്തിെയാന്നനുശയകാന്താസ്യനാം
കാന്തെന–

ക്കണ്ടാൾ പൗരസമക്ഷമന്നിലയിലീ േലാകം െവടിഞ്ഞാൾ
സതി!”

എന്നതായിരുന്നു ഉത്തരക്ഷണത്തിെല സംഭവം. സീത�
യുെട ചില ചിന്തകൾ സ്വല്പം പരുഷങ്ങളായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ
കവിയുെട ഭാവനയിൽ െപാന്തിവരുന്നത് ഒരു ദിവ്യവനി�
തയല്ല, ഒരു മാനുഷിയാെണന്നു സമാധാനെപ്പട്ടുെകാ�
ണ്ടാൽ മതി. േപാെരങ്കിൽ

“ക്ഷുഭിേതന്ദ്രിയ! ഞാൻ ഭവാനിലി–
ന്നുപദർശിച്ച കളങ്കേരഖകൾ
അഭിമാനിനിയാം സ്വകാന്തയിൽ–
ക്കൃപയാൽ േദവ! ഭവാൻ ക്ഷമിക്കുക.”

“നിരുപിക്കുകിൽ നിന്ദ്യമാണു മ–
ച്ചരിതം ഞാൻ സുചരിത്രെയങ്കിലും
ഉരുദഃഖനിരയ്ക്കു നല്കിേന–
നിരയായിപ്പലവാറു കാന്തെന.”

എന്നും മറ്റും േദവിതെന്ന ക്ഷമായാചനാരൂപത്തിൽ ആ
പ്രലാപം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ള വസ്തുതയുംവി�
സ്മരണീയമല്ലേല്ലാ.

“മുടിയിൽെക്കാതി േചർത്തു പുത്രെന–
ജ്ജടിയാക്കും ചിലർ; തൽകുമാരേരാ
മടി വിട്ടു മഹാവനത്തിലും
െവടിയും േദാഹദമാർന്ന പത്നിെയ.”

“സമദൃഷ്ടി സമർത്ഥചിന്തനം
ക്ഷമയേന്യാന്യഗുണാനുരാഗിത
ക്രമമായിവെയക്കരണ്ടിടാം
ശ്രമമറ്റാന്തരഗർവ്വമൂഷികൻ.”

“പറവാൻ പണി, തൻപ്രിെയ്ക്കാരാൾ
കുറ െചാന്നാൽ സഹിയാ കുശീലനും
കറെയന്നിലുരപ്പതുത്തമൻ
മറേപാെലങ്ങെന േകട്ടു മന്നവൻ?”

“വിഷയാധിപധർമ്മേമാർത്തേഹാ!
വിഷമിച്ചിങ്ങെന െചയ്തതാം നൃപൻ
വിഷസംക്രമശങ്കമൂലമായ് 
വിഷഹിക്കും ബുധരങ് ഗകൃന്തനം.”

ഇവ ഈ കാവ്യത്തിെല മറ്റു ചില േശ്ലാകങ്ങളാണു്. ലീല�
െയേപ്പാെല അലങ്കാേരാജ്ജ്വലമല്ല സീത; അതിെന്റ ഹൃ�
ദയഹാരിത്വം പ്രാേയണ സ്വഭാേവാക്തിയിലും അർത്ഥാ�
ന്തരന്യാസത്തിലും മറ്റും അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു.

ദുരവസ്ഥ
ഇതുവെര നാം വിവരിച്ച കാവ്യങ്ങൾ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങ�
ളിലാണേല്ലാ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇനിയെത്ത മൂന്നു
കാവ്യങ്ങളും, അതായതു ദുരവസ്ഥ, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി,
കരുണ ഇവ, നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങ�
ളിലാണു്. ശ്രീബുദ്ധചരിതം നാലു കാണ്ഡങ്ങൾ എഴുതി�
യതിനുമുൻപുതെന്ന േകകാദിമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരി�
ക്കുന്നതിനു േവണ്ട കൃതഹസ്തത കവി സമ്പാദിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. ജാതികൃതങ്ങളും ആചാേരാൽപന്നങ്ങളു�
മായ അസമത്വയാതനകളിൽനിന്നു് അധഃസ്ഥിതജന�
ങ്ങെള സമുദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണു് ഇവയിൽ ആദ്യ�
െത്ത രണ്ടു കൃതികേളയുംെകാണ്ടു കവി സാധിക്കുവാൻ
ഉദ്യമിക്കുന്നതു്. വർത്തമാനകാലത്തു വായനക്കാരു�
െട മുൻപിൽ നടന്ന ഒരു സങ്കല്പസംഭവെത്ത ആസ്പദ�
മാക്കി ആശാൻ ദുരവസ്ഥ മാത്രേമ രചിച്ചിട്ടുള്ളു. ബ്രിട്ടീ�
ഷ് മലബാറിെല ഒരന്തർജ്ജനം മാപ്പിളലഹളക്കാലത്തു
തെന്റ ഇല്ലം െകാള്ളക്കാർ ആക്രമിച്ചേപ്പാൾ പ്രാണര�
ക്ഷയ്ക്കായി അവിടം വിട്ട് ഓടിേപ്പായി ചാത്തൻ എന്ന
ഒരു പുലയയുവാവിെന്റ ചാളയിൽ െചന്നു േചർന്നു. ആ
യുവതിെയ നാട്ടിേലക്കു മടങ്ങിയാൽ സ്വജനങ്ങൾ ജാ�
തിഭൂഷ്ടയായല്ലാെത കരുതുകയില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ
അവൾക്കു ഭാവിജീവിതം അന്ധകാരമയമായിേത്താ�
ന്നി. കരണീയെമെന്തന്നുള്ള ഉപരിചിന്തയിൽ തെന്ന
േസ്നഹിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷെനങ്കിലും–അതായതു ചാ�
ത്തൻ തെന്ന –ഭൂമിയിലുണ്ടേല്ലാ എന്നു കണ്ടു് ആ സാ�
ധ്വി സമാശ്വസിച്ചു. ആ സാത്വികനിൽ ആദ്യമായുണ്ടായ
അനുകമ്പ പടവുകൾ കയറി ഗാഢമായ അനുരാഗമാ�
യി പരിണമിച്ചു. ഒടുവിൽ അവർ അഗ്നിസാക്ഷിയായി
വിവാഹംെചയ്തു് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായിത്തീന്നു. ഉൽ�
ക്കൃഷ്ടമായ ഒരു ധർമ്മാദർശെത്ത പുരസ്കരിച്ചുള്ള കൃത്യ�
േബാധത്താൽ േപ്രരിതനായാണു് താൻ ആ കവിത
എഴുതുന്നതു് എന്നു് ആശാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പരമാർ�
ത്ഥമാണു്. സാവിത്രിക്കു സംഭവിച്ച ആ കുടുംബസംബ�
ന്ധമായ ദുരവസ്ഥയുെട പരിപാകം അങ്ങെനയല്ലാ�
െത വരുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല; അങ്ങെനതെന്ന വരികയും
േവണം. കാലക്രമത്തിൽ ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങൾ ഭൂ�
മുഖത്തിൽ നാമാവേശഷങ്ങളാകും. അേപ്പാൾ അത്ത�
രത്തിലുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിെന്റ ആവശ്യകത താ�
ദൃശമായ ഒരു വിവാഹത്തിനു് ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല. ചില
ഈരടികൾ പകർത്താം.

ദുരവസ്ഥയിെല പുലമാടം

“അങ്ങടുത്തായ് േമഞ്ഞു നാേളെറയായ് നിറം
മങ്ങിപ്പതിഞ്ഞ പാഴ് പുല്ലുമാടം

കാണാം െചറുതായകെല നിന്നാെലാരു
കൂെണന്നേപാെല വയൽവരമ്പിൽ.

അന്തികത്തിൽെച്ചല്ലേന്താറുെമാരു െചാവ്വും
ചന്തവുമില്ലക്കുടിലു കണ്ടാൽ.

വൃത്തവും േകാണും ചതുരവുമില്ലതി–
െലത്തി േനാക്കീട്ടില്ല ശില്പിതന്ത്രം.

വണ്ണം കുറെഞ്ഞാരു രണ്ടു ചാൺ െപാക്കത്തിൽ
മണ്ണുചുവരുണ്ടകത്തു ചുറ്റും.

േകാണും മുഴകളും തീർത്തിട്ടില്ലായതിൽ–
ക്കാണുന്നു ൈകവിരൽപ്പാടുേപാലും.

മുറ്റും കിഴക്കായി വീതി കുറെഞ്ഞാരു
മുറ്റമതിന്നുണ്ടതിൽ മുഴുവൻ

പറ്റിക്കറുകയും പർപ്പടകപ്പുല്ലും
മറ്റു തൃണങ്ങളും മങ്ങിനില്പൂ.

െപാട്ടക്കലെമാന്നിൽ നീരുെമാരു കരി–
ച്ചട്ടിയും കാണാം വടക്കരുകിൽ,

കന്നുകടിച്ചില േപായിത്തല ചാഞ്ഞു
നിന്നിടും ൈതവാഴതൻചുവട്ടിൽ.”

കവിയുെട തേത്വാപേദശം

“ഉദ്യാനപാലകേര! ഭവാന്മാരുണർ–
ന്നുദ്യമിപ്പിൻ പുഷ്പകാലമായി.

ഉച്ചാവചങ്ങളാേമാമൽസ്സുമങ്ങളാൽ
െമച്ചേമറീടുമീയാരാമത്തിൽ
േദവൻ വനമാലിക്കാനന്ദേമകാത്ത
പൂെവാന്നുമിെല്ലന്നേതാത്തുെകാൾവിൻ.

എല്ലാസ്സുമവുമവെന്റയിച്ഛെയ്ക്കാത്തു
െമേല്ല വളന്നു തൻപൂർണ്ണതയിൽ
െചല്ലാനുഴറുകയാണഗ്ഗതിയാരും
തല്ലിനിർത്താെത സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ.

ഭവ്യമാം െതന്നലും ഭാനുമരീചിയും
ദിവ്യമാം തൂമഴനിരും നിത്യം
നവ്യരസമാർന്നു നല്കുന്നേല്ലായിവ–
യ്ക്കവ്യത്യെയ േദവെനാന്നുേപാെല.

എല്ലാം വിടർന്നു പരിമളം തൂവേട്ട,
എല്ലാം ചിതറേട്ട വർണ്ണേശാഭ,
എല്ലാമിതളുകൾ നീട്ടി വലിപ്പമാർ–
ന്നുല്ലാഘഭാവമിയന്നിടേട്ട.

പൂജ്യരാം ൈവദികന്മാേര! തുനിഞ്ഞിവൻ
േയാജ്യമെല്ലങ്കിലുെമാേന്നാതുേന്നൻ,
രാജ്യെത്തേയാത്തും മതെത്തേയാർത്തുംപിെന്ന
പ്രാജ്യരാം നിങ്ങെളത്തെന്നേയാത്തും.
കാലം ൈവകിേപ്പായി േകവലമാചാര-
നൂലുകെളല്പാം പഴകിേപ്പായി.
െകട്ടിനിറുത്താൻ കഴിയാെത ദുർബ്ബല–
െപ്പട്ട ചരടിൽ ജനത നില്ക്കാ.

മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങെള സ്വയമെല്ലങ്കിൽ
മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങെളത്താൻ.
മദ്വചനങ്ങൾക്കു മാർദ്ദവമിെല്ലങ്കി–
ലുേദ്ദശ്യശുദ്ധിയാൽ മാപ്പുനല്കിൻ.”

ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
ഗൗതമബുദ്ധെന്റ ശിഷ്യനായ ആനന്ദഭിക്ഷു ഒരു ദിവസം
മധ്യാഹ്നത്തിൽ ദാഹംെകാണ്ടു വലഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ
ചാമർ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന ഒരു കൂട്ടം പതിത�
ജനങ്ങളുെട നായകെന്റ പുത്രിയായ മാതംഗി അേദ്ദഹ�
ത്തിനു വഴിക്കിണറ്റിൽനിന്നു െവള്ളം േകാരിെക്കാടുത്തു.
ആനന്ദൻ അതു കുടിച്ചതിനുേമൽ ആ സ്ഥലത്തുനിന്നു
േപായി. മാതംഗിക്കു് ആ മഹാനിൽ അടക്കിയാലടങ്ങാ�
ത്ത അഭിനിേവശം ജനിച്ചു. തന്നിമിത്തം അവൾ അേദ്ദ�
ഹെത്ത അേന്വഷിച്ചു് അടുത്തുള്ള ബുദ്ധവിഹാരത്തിൽ
േപാകുകയും അവിെട ശരണത്രയം സ്വീകരിച്ചു ഭിക്ഷു�
കിയായിത്തീരുകയും െചയ്തു. ആ വർണ്ണസങ്കരെത്ത�
ക്കുറിച്ചു നാടുവാഴിയായ പ്രേസനജിത്തു േകട്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ആ വിഹാരത്തിേലക്കു േപായി ഭഗവാേനാട�
തെന്ന സംശയം േചാദിക്കുകയും അവിടുന്നു ജാതിയുെട
നിരർത്ഥകതെയ പല യുക്തികൾെകാണ്ടും ഉദാഹരണ�
ങ്ങെളെക്കാണ്ടും സമർത്ഥിച്ചു് മഹാരാജാവിെന കർത്ത�
േവ്യാന്മുഖനാക്കുകയും െചയ്തു. താരതേമ്യന ശുഷ്കമായ
ഈ ഇതിവൃത്തം പരിണതപ്രജ്ഞനും ക്രാന്തദശിയു�
മായ മഹാകവിയുെട ഭാവനയിൽക്കൂടി പുറത്തു വന്ന�
േപ്പാൾ ഒരു ഉത്തമകാവ്യമായി പരിണമിക്കുന്നു.

ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിെല മാതംഗിയുുെട ആഗമനം

“അെപ്പാഴുതെങ്ങാരു െപണ്െകാടിയാൾ െചറു–
െചപ്പുക്കുടെമാന്നരയ്ക്കുേമലിൽ
അഞ്ചിതമായ വള മിന്നുമിടങ്കര–
പ്പിഞ്ചുലതെകാണ്ടു ചുറ്റിേച്ചർത്തും
വീശും വലങ്കരവല്ലിയിൽപ്പാളയും
പാശവും ലീലയായ്ത്തൂക്കിെക്കാണ്ടും
െചറ്റു കുനിഞ്ഞു വലംചാഞ്ഞ പൂേമനി
ചുറ്റിമറച്ചു െചങ്കാന്തിേതടും
പൂേഞ്ചലതൻതല പാശ്വത്തിൽപ്പാറിച്ചും
ചാഞ്ചാടി വയ്ക്കുമടിത്തളിരിൽ
േലാലപ്പൂമ്പാദസരത്തിേലക്കിങ്ങിണി-
ജാലം കിലുങ്ങി മുഴങ്ങുമാറും
മന്ദമടുത്തുെള്ളാരൂരിൽനിേന്നാമലാൾ
വന്നണയുന്നു വഴിക്കിണറ്റിൽ.”

ജാതിയുെട നിരർത്ഥകത

“സത്യധർമ്മങ്ങൾെക്കതിരാം ശാസ്ത്രം ശ്രദ്ധിയ്ക്കായ്കങ്ങു
നൃപേത!

അർത്ഥപ്രവചനംെചയ്യാമതിൽ വ്യർത്ഥമുദരംഭരികൾ.
ഇന്നെലെച്ചേയ്യാരബദ്ധം മൂഢർക്കിന്നെത്തയാചാരമാവാം.
നാളെത്തശ്ശാസ്ത്രമതാവാം അതിൽ മൂളായ്ക സമ്മതം

രാജൻ!
േസ്നഹത്തിൽനിന്നുദിക്കുന്നൂ േലാകം േസ്നഹത്താൽ

വൃദ്ധിേതടുന്നു.
േസ്നഹം താൻ ശക്തി ജഗത്തിൽ സ്വയം

േസ്നഹംതാനാനന്ദമാർക്കും.
േസ്നഹംതാൻ ജീവിതം ശ്രീമൻ! േസ്നഹവ്യാഹതിതെന്ന

മരണം.
േസ്നഹം നരകത്തിൻ ദ്വീപിൽ സ്വർഗ്ഗേഗഹം പണിയും

പടുത്വം.
അമ്മതൻ െനഞ്ചുഞരമ്പിൽത്തങ്ങിെച്ചേമ്മ

െചേഞ്ചാരെയത്തെന്ന
അമ്മിഞ്ഞത്തൂവമൃതാക്കും ൈമത്രി നേമ്മാടേതാതുന്നു

രാജൻ!”

കരുണ
ജന്മനാ ഒരു േവശ്യയായ വാസവദത്തയ്ക്കു് ഉപഗുപ്തൻ
എന്ന ബുദ്ധശിഷ്യെന കാണുേമ്പാൾ ആദ്യമായി അന്നു�
വെര ആരിലും േതാന്നാത്ത ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകുന്നു.
തെന്റ കാമക്രീഡയ്ക്കു് ആ ഭിക്ഷുവിെന ഉപേയാഗിക്കാ�
െമന്നു് അവൾക്കു േതാന്നുന്നു. താൻ അേങ്ങാട്ടു െചല്ലു�
വാൻ ‘സമയമായില്ല’ എന്നു് ഉപഗുപ്തൻ പറഞ്ഞതാ�
യി അറിഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നു. േകവലം േഭാഗാസക്തയും
ധനാർജ്ജനപരയുമായ ആ ഗണിക എവിെട? സർവ്വ�
സങ് ഗപരിത്യാഗം െചയ്തു ജീവന്മുക്തനായി േലാകപര്യട�
നം െചയ്യുന്ന ഉപഗുപ്തെനവിെട? വാസവദത്ത ഒടുവിൽ
െകാലക്കുറ്റത്തിനുള്ള അങ്ഗേച്ഛദശിക്ഷയനുഭവിച്ചു ചു�
ടുകാട്ടിൽ കണ്ഠഗതപ്രാണയായി കിടന്നു തെന്റ പ്രാണ�
െന അവസാനിപ്പിേക്കണ്ട ഘട്ടമായി. അേപ്പാൾ ഉപ�
ഗുപ്തൻ അവിെട വന്നു് അവൾക്കു ബുദ്ധമതത്തിെല “ബു�
ദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി, ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി, സംഘം
ശരണം ഗച്ഛാമി” എന്നീ ശരണത്രയങ്ങൾ ഉപേദശിക്കു�
കയും തന്നിമിത്തം അവൾ ശാന്തയായി സന്തുഷ്ടയായി
ഐഹികയാത്രയിൽനിന്നു വിരമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇതാണു് കരുണയിെല ഇതിവൃത്തം. ആശാെന്റ സക�
ലകൃതികളിൽെവച്ചും ഉത്തേമാത്തമമായി ഞാൻ പ്രസ്തു�
തകാവ്യെത്ത പരിഗണിക്കുന്നു. ആ കഥെയത്തെന്ന
ആസ്പദമാക്കി രവീന്ദ്രനാഥടാഗൂറും ഒരു കവിത ഫലസ�
ഞ്ചയനം (Fruit Gathering) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതി�
നുമുൻപു് 1098-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു ബംഗാളി�
കൃതിയുെട ഇംഗ്ലീഷ്തർജ്ജമയാണു് . ബുേദ്ധാപേദശസാ�
ഹിത്യ(The Gospel of Buddha)െമന്ന മെറ്റാരു ഇംഗ്ലീഷ് 
പുസ്തകത്തിലും ആ ഉപാഖ്യാനം വായിക്കാം. ആശാൻ
ആ കഥെയ പല ആവാേപാദ്വാപങ്ങൾ െചയ്തു സ്വതന്ത്ര�
മാക്കിട്ടുണ്ട് .

കരുണയിെല ശ്മശാനം

“ജനരഹിതമാം േമേലക്കരയിലങ്ങങ്ങു കരു–
മ്പനയും പാറയും പുറ്റും പാഴ് െച്ചടികളും
െവളിയിടങ്ങളും വായ്ക്കും സ്ഥലം കാണാം ശുന്യതയ്ക്കു
കളിപ്പാെനാരുക്കിയിട്ട കളംകണേക്ക.
െനടിയ ശാഖകൾ വിണ്ണിൽ നിവന്നു മുട്ടിയിലയും
വിടപങ്ങളം ചുരുങ്ങി വികൃതമായി
നടുവിലങ്ങു നില്ക്കുന്നു വലിെയാരശ്വത്ഥം മൂത്തു
തടികൾ േതഞ്ഞും െതാലികൾ െപാതിഞ്ഞു വീർത്തും
ചടുലദലങ്ങളിലും ശൃങ്ഗഭാഗത്തിലും െവയിൽ
തടവിച്ചുവന്നു കാറ്റിലിളകി െമെല്ല
തടിയനരയാലതു തലയിൽത്തീ കാളും െനടും–
ചുടലബ്ഭൂതംകണേക്ക ചലിച്ചുനില്പൂ.
അടിയിലതിൻചുവട്ടിലധികം പഴക്കമായ് ക്ക–
ല്ലുടഞ്ഞും െപാളിഞ്ഞുമുെണ്ടാരാൽത്തറ ചുറ്റും.
ഇടുങ്ങിയ മാളങ്ങളിലിഴേഞ്ഞറും പാമ്പുകൾേപാൽ
വിടവുേതാറും പിണണഞ്ഞ േവരുകേളാടും
പറന്നടി ഞ്ഞരയാലിൻ പഴുത്ത പത്രങ്ങേളാടും
നിറം മങ്ങി നിലം പറ്റിക്കിടപ്പു നീേള,
ഉറുമ്പരിക്കുമരിയുമുണങ്ങിയ പൂവും ദർഭ–
മുറിത്തുമ്പും മറ്റും േചർന്നു ചിതറിച്ചിന്നി.
അകലെത്താരു മൂലയിൽെക്കടുന്ന കനലിൽനിന്നു
പുകവല്ലി െപാങ്ങിക്കാറ്റിൽപ്പടർേന്നറുന്നു.
ചികെഞ്ഞടുെത്തേന്താ ചില ദിക്കിൽനിന്നു ശാപ്പിടുന്നു
പകെലേന്നാർക്കാെത കൂറ്റൻ കുറുനരികൾ.
കുറിെയാരങ്കുശം േപാെല കൂർത്തുവളഞ്ഞുള്ള െകാക്കു
നിറെയെക്കാത്തിവലിച്ചും നഖമൂന്നിയും
ഇരെയടുക്കുന്നു െപരുംകഴുകുകൾ ചില ദിക്കിൽ
പരിഭ്രമിയാതിരുന്നു ഭയങ്കരങ്ങൾ.
ഉടഞ്ഞ ശംഖുേപാെലയുമുരിച്ചു മുറിച്ച വാഴ–
ത്തടേപാെലയും തിളങ്ങമസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങൾ
അവയവശിഷ്ടങ്ങളായടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുെണ്ടാ–
ട്ടവിടവിെട മറഞ്ഞും മറയാെതയും.
അരയാൽത്തറവെരയും വടക്കുനിെന്നത്തുന്ന കാൽ–
െപ്പരുമാറ്റം കുറഞ്ഞ പാഴ് നടക്കാവിെന്റ
പരിസരങ്ങളിൽ ഭസ്മപ്പാത്തികൾ കാണുന്നു ചുറ്റും
കരിെക്കാള്ളിയും കരിഞ്ഞ കട്ടയുമായി.
ഉടെലടുത്ത നരന്മാർെക്കാന്നുേപാേലവർക്കും േഭാജ്യ–
മിടരറ്റു പിതൃൈപതാമഹസസമ്പ്രാപ്തം
ഇടമതി ഹേലാകത്തിൻപരമാവധിയാെെണാരു
ചുടുകാടാണതു െചാല്ലാതറിയാമേല്ലാ.”

ഉപഗുപ്തെന്റ കരുണ

“ഹാ! മിഴിച്ചുനിന്നങ്ങവനമ്മധുരയിെല മുഖ്യ–
കാമനീയകത്തിൻ ഭസ്മകദംബം കണ്ടു.
ആ മഹാെന്റ കണ്ണിൽനിന്നാച്ചാമ്പലിെലാരശ്രുകണ–
മാമലകീഫലം േപാെലയടർന്നുവീണു.
ഉൽക്കടേശാകതിക്തമേല്ലാർക്കുകിലന്നയനാംബു
ദുഃഖസത്യജ്ഞനദ്ധീരൻ കരകയില്ല.
തൽകൃതാർത്ഥതാസുഖേത്തൻതുള്ളിയല്ലതു ജന്തുവി–
ന്നുൽക്രമണത്തിൽ േമാദിക്കാ ഹൃദയാലുക്കൾ.
ക്ഷിപ്രസിദ്ധി കണ്ടു തൂർന്ന വിസ്മയരസവുമല്ല–
തത്ഭുതചാപലം േഹതുദർശിയാർന്നിടാ.
കരുതാം മെറ്റാന്നല്ലതു, കരുണതൻ കയത്തിെല–
പ്പരിണേതാജ്ജ്വലമുക്താഫലമല്ലാേത.”

ഇതരകാവ്യങ്ങൾ
ഇതരകാവ്യങ്ങളിൽ അപൂർണ്ണങ്ങളായ ശ്രീബുദ്ധചരിത�
േത്തയും ബാലരാമായണേത്തയുംപറ്റി ഇവിെട വിസ്തരി�
ക്കാൻ സ്ഥലദാർലഭ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധചരിതം
ഒന്നാം കാണ്ഡം പ്രകാശിതമായ 1090-ൽത്തെന്നയാണു്
നാലപ്പാട്ടു നാരായണേമേനാൻ മൂലഗ്രന്ഥം എട്ടുകാണ്ഡ�
ങ്ങളംകൂടി ഒരു പുസ്തകമായി പൗരസ്ത്യദീപം എന്ന േപ�
രിൽ അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പടത്തിയ�
തു്. രണ്ടു കാവ്യങ്ങൾക്കും രണ്ടു വിധത്തിലാണു് ആസ്വാ�
ദ്യത. ആശാെന്റ കൃതി അനുപദവിവർത്തനമല്ല. ഒന്നാം
കാണ്ഡത്തിൽമാത്രേമ അേദ്ദഹം മൂലഗ്രന്ഥെത്ത ഏക�
േദശെമങ്കിലും അനുസരിക്കുന്നുള്ളു. പിന്നീടു കുേറക്കൂടി
സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വീകരിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ബാലരാ�
മായണം വിദ്യാർത്ഥികളെട ആവശ്യെത്ത പുരസ്കരിച്ചു
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാെണങ്കിലും അതിലുമുണ്ടു്
ഉത്തമകവിധർമ്മത്തിെന്റ പരിസ്ഫുരണം. നിരവധി െച�
റിയ വിശിഷ്ടകവിതകൾ ഓേരാ ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചു്
ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളവയിൽ ഒന്നാണു് 1097-ൽ രചിച്ച സ്വാത�
ന്ത്ര്യഗാഥ. അത്യുജജ്വലമായി പ്രേശാഭിക്കുന്ന അതിെല
ചില വരികൾ േനാക്കുക.

“അന്ധകാരത്തിെന്റയാഴത്തിൽ ക്രൂരമാ–
െമെന്താരു മായാവ്യവസ്ഥയാേലാ
ബന്ധസ്ഥരായ് ഞങ്ങൾ േകഴുന്നു േദവ! നിൻ
സ്വന്തം കിടാങ്ങൾ നിരപരാധർ.

ഓരുന്നു ഞങ്ങൾ പിതാേവ! നിൻ കൺമുന
ദൂരത്തും േതൻമഴ ചാറുെമന്നും
ക്രൂരതതന്നുെട േനേരയതുതെന്ന
േഘാരമിടിത്തീയായ് മാറുെമന്നും.

ചട്ടറ്റ നിൻകരവാളിൻ ചലൽപ്രഭ
തട്ടുമാറാക ഞങ്ങൾക്കു കണ്ണിൽ.
െവട്ടിമുറിക്കുക കാൽച്ചങ്ങല വിേഭാ!
െപാട്ടിെച്ചറികയിൈക്കവിലങ്ങും.

ഞങ്ങെളെപ്പാക്കുക കൂരിരുട്ടിൻ േകാട്ട
െയങ്ങും ചവിട്ടിനിരത്തുവാനും
തങ്ങളിൽൈക്ക േകാർത്തു േമാക്ഷസുഖാബ്ധിയിൽ
മുങ്ങിക്കുളിച്ചുപുളയ്ക്കുവാനും.”

ഗദ്യം
ആശാെന്റ ഗദ്യത്തിനും നല്ല അഴകും അന്തസ്സുമുണ്ടു്. രാ�
ജേയാഗത്തിൽ വിേവകാനന്ദസ്വാമികളെട ഇംഗ്ലീഷു�
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ തർജ്ജമേയാടുകൂടി പാതർഞ്ജലേയാഗ�
സൂത്രങ്ങൾക്കു ടിപ്പണിയും േചർത്തിട്ടുണ്ടു് . ആധ്യാത്മി�
കജ്ഞാനത്തിെന്റ സമ്പാദനത്തിനു വളെര പ്രേയാജ�
നെപ്പടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണതു്. മനശ്ശക്തി, െജംസ് 
ആലൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതീട്ടുള്ള As a man thinketh
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാകുന്നു. ഒരു ൈദ�
വികമായ പ്രതികാരത്തിെല ഇതിവൃത്തം െമേഡാസ് 
െടയിലറുെട താര എന്ന േനാവലിൽനിന്നു സംഗ്രഹി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിെല കവിതകളിൽ നിെന്നന്നേപാ�
െല ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും സ്വന്തം പരിശ്രമംെകാണ്ടു് 
അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ േനടിയിരുന്ന പരിചയം അത്ഭു�
താവഹമാെണന്നു കാണാവുന്നതാണേല്ലാ.

ഉപസംഹാരം
ഭാഷാകവികളെട മധ്യത്തിൽ കുമാരനാശാെന്റ സ്ഥാ�
നം എത്രമാത്രം അനന്യലഭ്യവും സേവ്വാൽക്കൃഷ്ടവുമാ�
െണന്നു നാം ഇത്ര ദൂരമുള്ള വിചാരണെകാണ്ടു കണ്ടുക�
ഴിഞ്ഞു. നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിൽ ആധുനികരീതിക്കു
േയാജിച്ചവിധത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തുന്ന�
തിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നു പ്രയത്നിച്ച സുഗൃഹീതനാമാക്കളിൽ
അേദ്ദഹത്തിനും അദ്വിതീയമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് . പരി�
സരസ്ഥിതികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മസിദ്ധമായ സം�
സ്കാരത്തിനു പരിഷ്കാരകങ്ങളായി ഭവിച്ചു. ആ അനുഗ്ര�
ഹങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായി ഞാൻ കരുതുന്നതു ശ്രീ�
നാരായണഗുരുേദവെന്റ അേന്തവാസിത്വംനിമിത്തം
അന്തർമുഖമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനു ലഭിച്ച ശക്തിവിേശ�
ഷെത്തയാണു്. ആ കുശാഗ്രീയമായ നിരീക്ഷണപാടവ�
വും േയാഗമാർഗ്ഗപരിശീലനത്തിെന്റ ഫലമായി വർദ്ധി�
ച്ചിരുന്നിരിക്കണം. അെതല്ലാം എങ്ങെനയിരുന്നാലും
വാേഗ്ദവതയുെട പ്രേത്യകമായ പ്രസാദത്തിനു പാത്രീ�
ഭവിച്ച ഒരു മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനായിരുന്നു അേദ്ദഹം
എന്നുള്ളതു സർവ്വസമ്മതമാണു്. അേദ്ദഹം താൻ ജനി�
ച്ച സമുദായെത്തമാത്രമല്ല ഉയർത്തിയതു്, േകരളെത്ത
ആകമാനം അഭിമാനം െകാള്ളിച്ചു. അവരുെട ഇടയിൽ
ആധുനികകാലത്തും വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാർ ഉണ്ടാകു�
െമന്നുള്ളു വസ്തുത െതളിയിച്ചു. ആ ഉദാരചരിതൻ നമുക്കു
നല്കീട്ടള്ള കാവ്യനിധി അമൂല്യവും അനശ്വരവും ആദിത്യ�
ഭാസുരവുമാകുന്നു.
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നവ്യകവനരീതി
ഇനി ഇടപ്പള്ളിക്കാരും അത്യന്തം വാസനാസമ്പന്ന�
ന്മാരും ഭാഷയുെട ഭാഗ്യേദാഷത്താൽ അല്പായുസ്സിൽ
മരണം പ്രാപിച്ചവരുമായ രണ്ടു കവിപുങ്ഗവന്മാെര�
പ്പറ്റിയാണു് പ്രസ്താവിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. അവരിൽ
ഒന്നു് ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയും മേററതു് ചങ്ങമ്പുഴ
കൃഷ്ണപിള്ളയുമാണു്. ഒേര െഞട്ടിൽ വികസിച്ച രണ്ടു സു�
രഭിലകുസുമങ്ങളായിരുന്നു അവർ. അവരുെട കവന�
മാധുര്യം േകരളീയെരയാകമാനം വശീകരിച്ചു. പുതിയ
രീതിയിലുള്ള കവിത ഭാഷയിൽ അതിനുമുൻപും ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുെവങ്കിലും ആ രീതിയിൽത്തെന്ന ആമൂലാഗ്രം
തങ്ങളുെട വാങ് മയങ്ങെള ഇദംപ്രഥമമായി ആവിഷ്ക�
രിച്ചവർ അവരായിരുന്നു. ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം
കഴിഞ്ഞാണു് അവർ എഴുതിത്തുടങ്ങിയതു്. ആ യുദ്ധ�
ത്തിെന്റ അനന്തരഫലങ്ങളായ പാരതന്ത്ര്യം, ദാരിദ്ര്യം,
േരാഗം, സ്വാർത്ഥനിഷ്ഠ, പരവഞ്ചന തുടങ്ങിയ സമുദാ�
യേദാഷങ്ങെള അവർ ശക്തവും വികാേരാേത്തജകവു�
മായ ഭാഷയിൽ ചിത്രണം െചയ്തിട്ടുണ്ടു് . നിവൃത്തിയുള്ളി�
ടേത്താളം ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങെളമാത്രം സ്വീകരിക്കുക,
ആശയങ്ങളുെട വിഷയത്തിൽ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ�
െത്ത അനുകരിക്കുക, സംസ്കൃതത്തിനു് ഒരുവിധത്തിലും
അധമർണ്ണന്മാരാകാെത െഷല്ലി, കീറ്റ് സ്, ൈബറൺ,
ബ്രൗണിംഗ്, സ്വിൻെബർൺ മുതലായ ആംഗേലയകവി�
കളുെട നിരന്തേരാപാസനെകാണ്ടു പ്രതിഭെയ വിവിധ�
മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ േപാഷിപ്പിക്കുക ഇവെയല്ലാം അവരുെട
കവിതയ്ക്കുള്ള ചില പ്രേത്യകതകളാണു്. ഈ രീതി യു�
വാക്കന്മാർക്കു് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിേത്താന്നി. ഇടപ്പള്ളി
രാഘവൻപിള്ളയുെട കൃതികെളല്ലാം ഹ്രസ്വങ്ങളും ഭാവാ�
വിഷ്കാരകങ്ങളുമാണു്.

ചരിത്രം
രാഘവൻപിള്ളയുെട കുടുംബം വടക്കൻപറവൂരിലാണു്.
അവിെടനിന്നു കല്യാണിയമ്മ എെന്നാരു യുവതിെയ
ഇടപ്പള്ളി പാണ്ടവത്തു നീലകണ്ഠപ്പിള്ള വിവാഹം െച�
യ്ത. രാഘവൻപിള്ള അവരുെട സന്താനമായി 1084-
ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അമ്മ മരി�
ച്ചുേപാകയാൽ അച്ഛെന്റ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു.
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സർക്കാർശിപായി�
പ്പണിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച തുച്ഛമായ േവതനംെകാണ്ടു
േവണ്ടിയിരുന്നു പുലരാൻ. ഏതാനും െകാല്ലം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള േവെറയും വിവാഹം െചയ്തു. രാ�
ഘവൻപിള്ള തീെര നിരാശ്രയനായി പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ
വളെര അരിഷ്ടിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്തു് എറണാകുളം
ഗവർെമ്മൻറ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ ഇ.എസ് .എൽ.സി. ക്ലാ�
സ്സുവെര വായിച്ചു. വിദ്വാൻപരിക്ഷയ്ക്കു േചർന്നുെവങ്കിലും
അതിൽ ജയിച്ചില്ല. അങ്ങെന ആദ്യന്തം കരൾ െവന്തും
കണ്ണുനീരിൽ കുളിച്ചുമാണു് നമ്മുെട കവി േലാകയാത്ര�
യാരംഭിച്ചതു്. ദുർവിധിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുന്നിൽ
വിലങ്ങടിച്ചുനിന്നു. അങ്ങെനയുള്ള ഒരു യുവാവിെന്റ
കവിത വിഷാദാത്മകമായതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല�
േല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരമവും ദയനീയമായിരുന്നു.
തെന്നക്കാൾ പല പ്രകാരത്തിൽ ഉപരിതലസ്ഥയായ
ഒരു യുവതിയിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ േപ്രമം സമർപ്പിച്ചു.
യുവതിയുെട പിതാവു് ആ വിവാഹബന്ധെത്ത അനുകൂ�
ലിച്ചില്ല. കവിയുെട ൈനരാശ്യം അതിെന്റ മുദ്ധന്യദശ�
യിെലത്തി. 1111-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 21-ാം൹ െകാ�
ല്ലത്തുള്ള ആ യുവതിയുെട ഗൃഹത്തിൽവച്ചുതെന്ന ആ
ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢൻ ആത്മഹത്യെചയ്തു. ഇഹേലാ�
കത്തിൽ ലഭിക്കാത്ത സ്വാച്ഛന്ദ്യവും സുഖവും പരേലാക�
ത്തിെലങ്കിലും ലഭിക്കുേമാ എന്നു പരീക്ഷിക്കുവാനായി�
രിക്കാം ആ സാഹസം. ഏതായാലും ഭാഷയ്ക്കു് ഉത്തിഷ്ഠ�
മാനനായ ഒരു വരിഷ്ഠകവി നഷ്ടമായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മാതാവും ആത്മഹത്യെചയ്തതാെണന്നു ജനപ്രവാദമു�
ണ്ടു്.

കൃതികൾ
രാഘവൻപിള്ളയുെട കൃതികൾ സമാഹൃതങ്ങളായി തു�
ഷാരഹാരം എന്ന േപരിൽ 1110-ാമാണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരി�
ക്കെപ്പട്ടു. അതിൽപ്പിന്നീടു നവസൗരഭം എെന്നാരു കാ�
വ്യസമുച്ചയം 1111 ചിങ്ങമാസത്തിൽ അച്ചടിക്കെപ്പട്ടു.
ഇവയ്ക്കുപുറേമ ഹൃദയസ്മിതം, മണിനാദം, അവ്യക്തഗീതം
ഇവകൂടി കൂട്ടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകെളല്ലാം േചത്തു്
ഗ്രന്ഥകാരെന്റ മരണാനന്തരം ഒെരാറ്റ പുസ്തകമാക്കി
ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള പ്രകാശിപ്പിച്ചു. രാഘവൻപിള്ളയു�
െട കവിതയുെട മാതൃക പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ട ആവശ്യമി�
ല്ലാത്തവിധത്തിൽ അവ അത്രമാത്രം സുവിദിതങ്ങളാ�
ണു്. എങ്കിലും ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

1 “അഴകിെന്റ തൂെവള്ളിക്കിണ്ണെമല്ലാ–
മഴലു നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു.
സ്ഫടികാഭമാകുമരുവികൾത–
ന്നടിെയല്ലാം പങ്കിലമായിരുന്നു.
ചിരിെയാന്നറിയാെത രൂകി േപ്പായാൽ–
ച്ചിരകാലം േതങ്ങിക്കരഞ്ഞിേടണം.
െചറുമിന്നൽകണ്ടു െതളിഞ്ഞ േമഘ-
െമാരു ജന്മം കണ്ണീർ െപാഴിച്ചിേടണം.”

2 “തന്നന്ത്യഗാനവും പാടിപ്പടിഞ്ഞാട്ടു
െപാന്നന്തിൈപ്പങ്കിളി പാറിേപ്പായി.
അല്ലിെന്റയമ്മലർവാടിയിലിന്നെത്ത
മുല്പപ്പൂെവല്പാം വിരിഞ്ഞുതീർന്നു.
അംബുജംതൻ മുദുമന്ദസ്മിതാങ്കര–
മന്തിപ്രഭയിലലിഞ്ഞുേചർന്നു.
കൂകിത്തളർേന്നാരു േകാകിലം മുറ്റെത്ത
മാകന്ദെക്കാമ്പിലുറക്കമായി.
ആകാശേദശത്തിെലങ്ങാനലയുെമ–
ന്നാശാപതംഗേമ! േപാരിക നീ.”

3 “വർഷം കഴിഞ്ഞു െകായിത്തു തീർന്നൂ.
കർഷകെരല്ലാരും ഹർഷമാർന്നൂ.
സസ്യലതാദികൾ സൽഫലത്താ–
ലുത്സവം കണ്ണിന്നരുളിയാർക്കും.
കാർമുകിൽമാല മറഞ്ഞു വാനം
ശ്യാമളേകാമളമാകമാനം.
ഓേരാേരാ രാവും കുളുർമേയന്തു-
േമാണനിലാവിനാേലാളം തല്ലും.”

മണിനാദം എന്നതു കവിയുെട ഒടുവിലെത്ത കൃതിക�
ളിൽ ചിലതാണു്. അതിൽ തനിക്കു് അടുത്ത കാലത്തു
സംഭവിേച്ചക്കാവുന്ന മരണെത്തപ്പറ്റി പ്രേത്യകമായ സൂ�
ചനയുണ്ട്. ചില വരികൾ േനാക്കുക.

“മണിമുഴക്കം മരണദിനത്തിെന്റ
മണിമുഴക്കം, മധുരം, വരുന്നു ഞാൻ.
അനുനയിക്കുവാെനത്തുെമൻകൂട്ടേരാ–
ടരുളിടെട്ടെയന്നന്ത്യയാത്രാെമാഴി.
മറവിതന്നിൽ മറഞ്ഞു മനസ്സിെലൻ
മരണേഭരിയടിക്കും സഖാക്കേള!
സഹതപിക്കാത്ത േലാകേമ! െയന്തിലും
സഹകരിക്കുന്ന ശാരദാകാശേമ!
കവനലീലയിെലന്നുറ്റ േതാഴരാം
കനകതൂലിേക! കാനനപ്രാന്തേമ!
മധുരമല്ലാെത്താെരൻ മൗനഗാനത്തിൽ
മദതരളരാം മാമരക്കൂട്ടേമ!
വരികയാണിതാ ഞാെനാരധഃകൃതൻ
കരയുവാനായ് പ്പിറേന്നാരു കാമുകൻ.”



5 ചങ്ങമ്പുഴകൃഷ്ണപിള്ള (1089–1123)

ചരിത്രം
രാഘവൻപിള്ളയുെട ബഹിശ്ചരപ്രാണനും സന്തതസ�
ഹചാരിയുമായിരുന്ന ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട ജീവി�
തവും ഹ്രസ്വവും േക്ലശഭൂയിഷ്ടവുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
1089-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 24-ാം൹ ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പു�
ഴവീട്ടിൽ സി. െക. പാറുക്കുട്ടിയമ്മയുേടയും െകാച്ചി�
ശ്ശീമയിൽ െതേക്കടത്തു നാരായണേമേനാെന്റയും പു�
ത്രനായി ജനിച്ചു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇടപ്പള്ളി�
യിൽെവച്ചുതെന്നയാണു് നിർവ്വഹിച്ചതു്. പിന്നീട് ആലു�
വാ, എറണാകുളം എന്നീ േകാേളജുകളിൽ വായിച്ചു്
ഇൻറർമീഡിേയറ്റു പരീക്ഷ ജയിച്ചു. അതിനുേമൽ തി�
രുവനന്തപുരത്തു യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിൽ ബി. ഏ.
ഓേണഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ മലയാളവും സംസ്കൃതവും ഗ്രൂപ്പിൽ
േചന്നു് ആ പരീക്ഷയിലും ഉത്തീർണ്ണനായി. അതു് 1116-
ാമാണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് അക്കാലത്തു് ദാരിദ്ര്യ�
േത്താട് അനുനിമിഷം മല്ലിേടണ്ടതായി വന്നിട്ടണ്ടു്. തിരു�
വനന്തപുരത്തു പഠിക്കുേമ്പാൾ ക്യാപ്റ്റൻ വി.പി. തമ്പി
(ശ്രീമൂലംതിരുനാഠം മഹാരാജാവിെന്റ പൗത്രൻ) അേദ്ദ�
ഹെത്ത സഹായിക്കുകയാൽ ആ പിശാചബാധയിൽ�
നിന്നു കുേറക്കാലേത്തക്കു് അകന്നുനില്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു.
1115-മാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ ഇടപ്പള്ളി എസ് .െക. ശ്രീ�
േദവിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം
രണ്ടു െകാല്ലം പൂനാ, െകാച്ചി ഇവിടങ്ങളിൽ മിലിറ്ററി
ഡിപ്പാർട്ടുെമൻറിൽ പണിേനാക്കി. ആ പണി കവിതാ�
രചനയ്ക്കു പ്രതിബന്ധമായി േതാന്നിയതിനാൽ അതു
രാജിെവച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യകാലെത്ത കൃതിക�
ളിൽ അതിപ്രധാനമായ രമണൻ 1112-ൽ പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ചു. അതു് എഴതിത്തീർന്നതു് ആ െകാല്ലം കന്നി 5-
ാം൹യായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു് അതിൽത്തെന്ന െതളി�
വുണ്ടു്. ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുെട അകാലനിര്യാ�
ണത്തിൽ അതിതീവ്രമായി അനുേശാചിച്ചു പാശ്ചാത്യ�
രീതിയിൽ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രാമീണവിലാപകാവ്യമായി�
രുന്നു അതു്. രണ്ടിൽച്ചില്വാനം മാസങ്ങേള ഇരുപത്തി�
രണ്ടു വയസ്സമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ആ യുവാവിനു്
അെതഴുതുവാൻ േവണ്ടിവന്നുള്ളു. ആ കാവ്യത്തിെന്റ
രണ്ടാമെത്ത പതിപ്പ് 1115-ൽ പ്രകാശിതമായി. തുടന്നു്
അേനകം പതിപ്പുകൾ പുറെപ്പേടണ്ട ആവശ്യം േനരിടു�
കയും നാല്പതിനായിരം പ്രതികേളാളം വിറ്റഴിയുകയും
െചയ്തു. കുേറക്കാലം മദിരാശി ലാക്കാേളജിൽ വായി�
ച്ചുെവങ്കിലും മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉണ്ടായ
ചില േക്ലശങ്ങൾനിമിത്തം പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ
സാധിച്ചില്ല. തിരിെയ ഇടപ്പള്ളിക്കു േപാന്നു് ഒരു വർ�
ഷത്തിനുേമൽ അവിെട കഴിച്ചുകൂട്ടി. രമണൻ മുതലായ
പുസ്തകങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത അതിനിടയ്ക്കു സമ്പന്നനാ�
ക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േകരളീയർെക്കല്ലാം അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കൃതികളിൽ ആദരവും ആനന്ദവും സഞ്ജാതമായി.
പിന്നീട േകരളത്തിെല സുപ്രസിദ്ധമുദ്രണാലയമായ
മംഗേളാദയത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനും അേദ്ദഹവും തമ്മിൽ
േസ്നഹമായി. തെന്റ പുസ്തകങ്ങൾ ശീഘ്രമായും ഭംഗിയാ�
യും അച്ചടിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ചങ്ങമ്പുഴ തൃശൂരിൽ
കാനാട്ടുകരയ്ക്കു താമസം മാറ്റി. മങ്ഗേളാദയത്തിെന്റ
പത്രാധിപസമിതിയിൽ ഒരു അംഗമായിേച്ചർന്നു. 1121-
ാമാണ്ടു് ഒടുവിൽ തൃശൂർ വിട്ടു. അതിനും മാനസികങ്ങ�
ളായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളായിരുന്നു കാരണെമന്നു് ആ കാ�
ര്യെത്തപ്പറ്റി അറിവുള്ളവർ പറയുന്നു. േകരളത്തിെല
കവികളിൽ അഗ്രഗണ്യനാകണെമന്ന ആഗ്രഹം അേദ്ദ�
ഹത്തിനു യൗവനാരംഭത്തിൽത്തെന്ന അങ്കുരിച്ചിരുന്നു.
നിരന്തരമായ പുസ്തകപാരായണംെകാണ്ടും നിസ്തന്ദ്ര�
മായ ൈദനംദിനാഭ്യാസം െകാണ്ടും അേദ്ദഹം തെന്റ
അനന്യസാധാരണമായ വാസനെയ പരിപുഷ്ടമാക്കി.
വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ അേദ്ദഹം ഒട്ടുവളെര ഉത്തമഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു് അവയിെല ആശയങ്ങൾ തന്നിൽ
ലയിപ്പിച്ചു. അേതാടുകൂടി അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു ദി�
നചര്യയും തുടർന്നുെകാണ്ടുേപായി. നശ്വരമായ ശരീ�
രംെകാണ്ടാണു് താൻ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നെതന്നുള്ള
വസ്തുതതെന്ന അേദ്ദഹം ഓർമ്മിച്ചില്ല. മാദകവസ്തുക്കൾ
ആ ശരീരത്തിെന്റ ശക്തിെയ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയല്പാെത
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയിെല്ലന്നും കരുതിയില്ല. 1122-ാമാണ്ടു
നമ്മുെട കവി േരാഗഗ്രസ്തനായി. അതു ഭയങ്കരമായ രാ�
ജയക്ഷ്മാവായിരുന്നു. 1123-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 4-ാം൹
തൃശൂർ മംഗേളാദയം നഴ്സിങ്േഹാമിൽവച്ചു ചരമഗതിെയ
പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹം യുവൈകരളിയുെട ആശാേകന്ദ്രമാ�
യിരുന്നു എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. ആ അത്യാപ�
ത്തിൽ േകരളീയെരല്പാം അശ്രുധാരവാർത്തു. അവരുെട
കനകമുരളി തകർന്നു; അതിെന്റ േമാഹനഗാനം നില�
ച്ചു.

കൃതികൾ
1110 മുതൽ 1123 വെര പതിമ്മൂന്നു െകാല്ലങ്ങളിലാണു്
ചങ്ങമ്പുഴ തെന്റ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. അവ�
യിൽ നാല്പതിൽപ്പരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. കളി�
േത്താഴി മുതലായി ചിലെതല്ലാം ഗദ്യങ്ങളാണു്. (1) ബാ�
ഷ്പാഞ്ജലി (1110), (2) ആരാധകൻ (1110), (3) േഫമ�
ന്തചന്ദ്രിക (1110), (4) മദിേരാത്സവം (1110), (5) മണി�
വീണ (ബാഷ്പാഞ്ജലിയിെല ചില ഭാഗങ്ങൾ 1110), (6)
രമണൻ (1112), (7) കലാേകളി (1112), (8) മയൂഖമാല
(1115), (9) േദവയാനി (1115), (10) കഥാരത്നമാലിക
(1115), (11) രക്തപൃഷ്പങ്ങൾ (1116), (12) സങ്കല്പകാന്തി
(1117), (13) വത്സല (1119), (14) തിേലാത്തമ (1119),
(15) ശ്രീതിലകം (1119), (16) അപരാധികൾ (1119),
(17) ഓണപ്പൂക്കൾ (1120), (18) േമാഹിനി (1120), (19)
േദവത (1120), (20) ചൂഡാമണി (1120), (21) അമൃതവീ�
ചി (1120), (22) ഉദ്യാനലക്ഷ്മി (1120), (23) സ്പന്ദിക്കുന്ന
അസ്ഥിമാടം ( 1120), (24) സാഹിത്യചിന്തകൾ (1120),
(25) വിവാഹാേലാചന (1120), (26) സുധാംഗദ (1120),
(27) ആകാശഗംഗ (1121), (28) കളിേത്താഴി (1121),
(29) കരടി 1121), (30) അനശ്വരഗാനം (1121), (31) ദിവ്യ�
ഗീതം (1121), (32) േദവഗീത (1121), (33) മാനേസശ്വരി
(1121), (34) യവനിക (1121), (35) നിർവൃതി, (36) മാന�
സാന്തരം, (37) െപല്ലീസും െമലിസാന്ദയും (1123), (38)
പ്രതികാരദുർഗ്ഗ (1123), (39) മൗനഗാനം, (40) കേല്ലാ�
ലമാല, (41) നിവ്വാണമണ്ഡലം, (42) അസ്ഥിയുെട പു�
ക്കൾ, (43) മഞ്ഞക്കിളികൾ, (44) പാടുന്ന പിശാച്. ഇതു്
ആെരയും ആശ്ചര്യപരതന്ത്രരാക്കുന്ന ഒരു കാവ്യപ്രവാ�
ഹംതെന്നയാണേല്ലാ. ഇവയിൽ ചിലെതല്ലാം അേദ്ദ�
ഹം മരിച്ചതിൽപ്പിെന്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവയാണു്.
ഇനിയും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിക്കാെത കിടപ്പുണ്ടു്.
ഇേപ്പാഴും അവയിൽ ചിലതു പല മാസികകൾക്കും
അയച്ചുെകാടുത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നി പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചുവരുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയുെട കൃതികെള ഓേരാന്നായി
അവ അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിമർശിക്കണെമ�
ങ്കിൽ അതു് ഒരു വലിയ പുസ്തകം െകാേണ്ട സാധിക്കൂ.
അതിനു് ഇവിെട ഒരുങ്ങുന്നില്ല. രമണൻ, സങ്കല്പകാന്തി,
ഓണപ്പൂക്കൾ, സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം, േദവഗീത തു�
ടങ്ങിയ ചില കാവ്യങ്ങൾ വിേശ്വാത്തരങ്ങളാണു്. ചങ്ങ�
മ്പുഴയുെട ൈവശിഷ്ട്യം ഏെതല്ലാം ഉപാധികെള ആശ്ര�
യിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ദിങ് മാത്രമായി സൂചിപ്പിക്കുവാൻ
മാത്രേമ സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നുള്ളു.

ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയുെട ൈവശിഷ്ട്യം
ശബ്ദം
ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയുെട ൈവശിഷ്ട്യം ശബ്ദത്തിലും അർ�
ത്ഥത്തിലും ഒന്നുേപാെല അധിഷ്ഠിതമാെണങ്കിലും ശബ്ദ�
ത്തിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശക്തി അന്യാദൃശമായി
ഫലിക്കുന്നതു്. സംസ്കൃത വൃത്തങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം കവ�
നം െചയ്തിട്ടിെല്ലന്നു ശപഥംെചയ്യുവാൻ നിർവ്വാഹമിെല്ല�
ങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾ അത്യന്തം വിരളങ്ങ�
ളാണു്.

“ഒരു പിടി മണലിന്നു േമന്മെയന്തു–
െണ്ടാരു ദിനമാ മണൽ മണ്ണടിഞ്ഞിടിേല്ല?
വരുവതു വരുമാക്രമിക്കുമേയ്യാ!
െപാരുതുകിലും ഫലമില്ല, കാലു െതറ്റും.”

ഇത്യാദി േശ്ശാകങ്ങളിലല്ല അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധി കാ�
േണണ്ടതു്. ദ്രാവിഡവൃത്തനിബദ്ധങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളി�
ലും േകക മുതലായ ദീർഘവൃത്തങ്ങളല്ല നെമ്മ ഹഠാ�
ദാകർഷിക്കുന്നതു്. അവെകാണ്ട് അേദ്ദഹം അധികമാ�
യി ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുമില്ല. സംഗീതാത്മകങ്ങളായ
ലഘുവൃത്തങ്ങളിൽ കവിത എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുന്നതിനു�
ള്ള പാടവം അേദ്ദഹത്തിെലന്നതുേപാെല അന്യകവി�
കളിൽ േകരളം നാളതുവെര കണ്ടിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നു�
ന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തങ്ങളിൽ മധുരങ്ങളായ
മലയാളപദങ്ങെളെക്കാണ്ടും മലയാളത്തിൽ അലിഞ്ഞു�
േചർന്നു തന്മയത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടള്ള സംസ്കൃതപദങ്ങെള�
െക്കാണ്ടും മാത്രമാണു് അേദ്ദഹം തെന്റ കവനം വിജ�
യപ്രദമാക്കീട്ടുള്ളതു്. അത്ര വളെര ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾ
പലമാതിരി അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല ആരും പ്രേയാഗിച്ചി�
ട്ടമില്ല. െവറുേതയല്ല ആ ഗന്ധർവ്വൻ സാമാന്യജനങ്ങ�
ളുെട കവിയായതു്. ആർക്കും ഒരിയ്ക്കൽ േകട്ടാൽ മതി,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈരടികൾ ഹൃദയത്തിൽ ശാശ്വതമാ�
യി നില ഉറപ്പിച്ചുെകാള്ളും.

അർത്ഥം
ദീർഘങ്ങളും ഹ്രസ്വങ്ങളമായി ഒട്ടു വളെര കാവ്യങ്ങൾ
അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് .

“എനിയ്ക്കുമുേണ്ടേതാ ചിലെതല്ലാമൂഴി-
പ്പരപ്പിേനാെടാന്നു പറഞ്ഞു േപാകുവാൻ.”

എന്നു് അേദ്ദഹം േലാകെത്ത ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു. പറയു�
കയല്ല, പാടുകയാണു് െചയ്തതു്, പല വിഷയങ്ങെളക്കു�
റിച്ചും പഞ്ചമസ്വരത്തിൽ പൂങ്കുയിൽ പാടി. ചങ്ങമ്പുഴ
വായിച്ചതായി കാണുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു കയ്യും കണ�
ക്കുമിെല്ലന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. സംസ്കൃതസാ�
ഹിത്യേത്താടു് അേദ്ദഹത്തിന്നു കടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള വള�
ച്ചുെകട്ടുമില്ല. ഉപേമാൽേപ്രക്ഷാദ്യലങ്കാരങ്ങെള ആശ്ര�
യിയ്ക്കുന്നതു് അപൂർവ്വമാണു്. പ്രതിപാദ്യം എവിെടനിന്നു
സ്വീകരിച്ചാലും അതിനു പ്രാേയണ േകരളീയച്ഛായ െകാ�
ടുക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചിരുന്നു. ഇെതല്ലാം
പ്രതീതിസലഭ്യത്തിനു് ഏറ്റവും പ്രേയാജകീഭവിച്ചു. പ്ര�
തിരൂപാത്മകങ്ങളായ ചില ഭാവഗീതങ്ങൾ അേദ്ദഹവും
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അവ അനുവാചകന്മാെര വിഷമി�
പ്പിക്കുന്നവയല്ല. അേദ്ദഹം കരുണം, ശൃങ് ഗാരം എന്നീ
രണ്ടു രസങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിലാണു് അത്യന്തം
കൃതഹസ്തനായി കാണെപ്പടുന്നതു്. നിരവധി അനുഭൂ�
തികൾക്കും ഭാവങ്ങൾക്കും അേദ്ദഹം മായാത്ത ഉടലും
മങ്ങാത്ത പ്രകാശവും െകാടുത്തിട്ടുണ്ട് . (1) കാപട്യം നിറ�
ഞ്ഞ ഇന്നെത്ത േലാകം, (2) ദുഷ്ടന്മാർക്കു ജീവിതത്തിൽ
ലഭിയ്ക്കുന്ന അനുസ്യൂതമായ വിജയം, (3) സമസൃഷ്ടികളു�
െട വ്യഥയിൽ അലിയാത്ത മനുഷ്യഹൃദയത്തിെന്റ ക്രൂ�
രത, (4) യാചകെന്റ പരിേദവനം, (5) കൂലിക്കാരെന്റ
ദുരന്തദുഃഖം, (6) കർഷകെന്റ േതാരാത്ത കണ്ണനീർ, (7)
പ്രതികൂലശക്തികളെട മർദ്ദനത്തിൽെപ്പട്ടു െഞരുങ്ങുന്ന
ദരിദ്രെന്റ നിസ്സഹായത, (8) എല്ലാവർക്കും അവരവ�
രുെട കഴിവിെന്നാപ്പം ഉയരുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്ത�
തും ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ സ്വാതേന്ത്ര്യച്ഛെയ ചവിട്ടിെമതിച്ചു
കബന്ധനൃത്തം െചയ്യുന്നതുമായ നീതി എന്നിങ്ങെന
പുേരാഗമനത്തിെന്റ മുന്നിൽ വിലങ്ങടിച്ചു നില്ക്കുന്ന പല
പ്രേമയങ്ങേളയുംപറ്റി അേദ്ദഹം ശക്തിയുക്തമായ ഭാഷ�
യിൽ ഇടിമുഴക്കത്തിെനാപ്പം ഗർജ്ജിച്ചിട്ടണ്ടു്. സമതയ്ക്കു�
േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ അേദ്ദഹം ഒരു നിർഭീകനായ
ധർമ്മഭടനായിരുന്നു. തെന്നസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
കാവ്യസ്വരൂപിണിയായ േദവതതെന്നയാണു് തനിയ്ക്കു്
അഭീഷടദാത്രിയായ േദവത എന്നു് േരഖെപ്പടുത്തി. ശാ�
ന്തിദായിനിയായ മൃതി കരളലിഞ്ഞു തെന്ന ആേശ്ലഷി�
ക്കണെമന്നു് അേദ്ദഹം ചിലേപ്പാൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു
എങ്കിലും ആത്മഹത്യെചയ്യുവാൻ അേദ്ദഹം സന്നദ്ധനാ�
യിരുന്നില്ല. തെന്റ കവിതകൾ അസാന്മാർഗ്ഗികവും വി�
പ്ലവാത്മകവുമാെണന്നുവച്ചു് ഉൽക്കൃഷ്ടപദവിയിലുള്ള ചി�
ലർ അേദ്ദഹെത്ത അധിേക്ഷപിച്ചു. അതു് അേദ്ദഹത്തി�
നു കഠിനമായ മനശ്ശല്യത്തിനു കാരണമായി. സ്വന്തം
പ്രണയഗതിയിലും ചില പരാജയങ്ങൾ പറ്റീട്ടുെണ്ടന്നു
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. ആദ്യകാലെത്ത ദാരിദ്ര്യബാ�
ധയിൽനിന്നു പിന്നീട് നിേശ്ശഷം വിമുക്തനായിെയങ്കി�
ലും അതിെന്റ സ്മരണയും അേദ്ദഹെത്ത വിഷാദിപ്പിച്ചു.
ഇങ്ങെന പല കാരണങ്ങളാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാ�
വ്യങ്ങൾ വായനക്കാെര വിേനാദിപ്പിയ്ക്കുവാൻ ഒരിയ്ക്കലും
ഒരുങ്ങിയില്ല. ഉൽേബാധനമാണു് അവയുെട പ്രധാനല�
ക്ഷ്യം.

“കപടേലാകത്തിലാത്മാർത്ഥമാെയാരു
ഹൃദയമുണ്ടായതാെണൻപരാജയം”

എന്നു് അേദ്ദഹം പാടുന്നു. “കരയും ഞാൻ കരയും ഞാൻ”
എന്നു് ആേവശേത്താടുകൂടി ആക്രന്ദനംെചയ്യുന്നു. സങ്കു�
ചിതമല്ല അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിപ്ലവഗതി. മുതലാളിമാെര
ശകാരിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം തെന്റ തൂലികെയ അധിക�
െമാന്നും ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല. േലാകത്തിെലങ്ങും പടർന്നു�
പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യസമുദായത്തിെല ൈവകല്യങ്ങ�
േളാടാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈവരസ്യം. ഒരു ഭാവത്തി�
െന്റേയാ അനുഭവത്തിെന്റേയാ പ്രതിഫലനം വികാര�
തീക്ഷ്ണതയിൽ നിറംപിടിപ്പിക്കുകയും ഹൃദയസ്പർശകമാ�
ക്കിച്ചമയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നതാണു് ഭാവാത്മകഗീതങ്ങൾ
അഥവാ സ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങളുെട കലാപരമായ ൈവശി�
ഷ്ട്യം എന്നു് അേദ്ദഹം സങ്കല്പകാന്തിയുെട മുഖവുരയിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് . കർത്തൃനിഷ്ഠങ്ങളായ സ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങ�
ളാണു് പദാർത്ഥനിഷ്ഠങ്ങളായ സ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങെളക്കാൾ
അധികം അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ബഹിർഗ്ഗമിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

അേദ്ദഹം നെമ്മ പല വഴിക്കും ആകർഷിക്കുന്നു. നമുക്കു് 
അേദ്ദഹത്തിൽ അനുകമ്പ േതാന്നുന്നു. നാം അേദ്ദഹ�
െത്ത േസ്നഹിക്കുന്നു; ബഹുമാനിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കൃതികളിൽ അങ്ങിങ്ങു കാണുന്ന വാചാലത, പൂർവ്വാപ�
രവിരുദ്ധത മുതലായ ൈവകല്യങ്ങെള പണ്ഡിതന്മാർ�
േപാലും അറിയുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കുണ്ട് അവയുെട ൈനസർ�
ഗ്ഗികമായ വശീകരണശക്തി.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

1. താെഴക്കാണുന്നതു ചങ്ങമ്പുഴയുെട ഒന്നാമെത്ത കൃ�
തിസമുച്ചയമായ ബാഷ്പാഞ്ജലിയിെല പ്രസ്താവന�
യിൽനിന്നാണു്.

“ശരിയായിരിക്കാമീ േലാകേമറ്റം
നിരുപമാനന്ദദമായിരിക്കാം.
പ്രബലപ്രതാപാദിജീവിതമാം
നറുപാല്ക്കടലിൻ തരങ് ഗമാകാം.
ഹതഭാഗ്യൻ ഞാൻ പേക്ഷ കണ്ടെതല്ലാം
പരിതാപാച്ഛാദിതമായിരുന്നു.
സതതെമൻ കാതിൽപ്പതിച്ചെതല്ലാം
കരുണതൻ േരാദനമായിരുന്നു.
പരമാർത്ഥേസ്നഹത്തിനാേയാെരെന്റ
പരിേദവനങ്ങളും പാഴിലായി.
ഇനിയും െവളിച്ചം വരാത്തമട്ടി–
ലിരുളിൽക്കിടന്നു ഞാൻ വീർപ്പുമുട്ടി.”

2. അടുത്തതു് ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുെട അകാല�
നിര്യാണത്തിൽ അനുേശാചിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം
തകർന്ന മുരളി എന്ന തലെക്കട്ടിൽ എഴുതീട്ടുള്ളതും
സങ്കല്പകാന്തിയിൽ ഉൾെക്കാള്ളുന്നതുമായ വിലാപ�
കാവ്യത്തിെല ഒരു ഭാഗമാണു്.

“നിശ്ചലമക്കാഴ്ച കണ്ടുനിന്ന
മൃത്യുവും െപാട്ടിക്കരഞ്ഞിരിക്കും.
ആ മഹാജീവിതം മാഞ്ഞേനരം
ഭൂമിയും സ്തംഭിച്ചുേപായിരിക്കും.
വിണ്ണിെലത്താരകെളാെക്കയും ക-
െണ്ണാന്നിച്ചിറുക്കിയടച്ചിരിക്കും.
അക്കാഴ്ച, കാെണച്ചരാചരങ്ങ-
െളാെക്കയും െഞട്ടിെത്തറിച്ചിരിക്കും.
കായായിത്തീരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ-
േപ്പായേല്പാ, േപായേല്ലാ പുഷ്പേമ നീ.
നാളെത്തേയാമൽപ്രഭാതവുമായ് 
നാകത്തിൽ നീ േപാെയാളിച്ചുവേല്ലാ.”

3. ഒരു പുലെപ്പണ്ണിെന്റ പാട്ട് :
“ചിങ്ങം പിറന്നു പറന്നു പച്ചച്ചങ്ങാലി പാടത്തു വന്നു
െചമ്പാെവൻ തമ്പ്രാക്കൾക്കുണ്ണാൻേവണ്ടിെച്ചമ്പഴം

െകാണ്ടു കഴിഞ്ഞു
മിന്നിെക്കാേച്ചാളങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിന്നിെപ്പാന്നിളെവയ് ലു

പരന്നു.
തുമ്പക്കുടങ്ങളിൽത്തൂങ്ങിത്തങ്ങിത്തുമ്പികൾ

തത്തിക്കളിച്ചു.
ഉണ്ടയിേട്ടാടിപ്പിടിച്ചും വീണ്ടും മണ്ടിയും തത്തിപ്പിടിച്ചും
അപ്പെപ്പാഴങ്ങിങ്ങിലത്തുമ്പെത്താരല്പേനരം

വിശ്രമിച്ചും
ചിത്രശലഭങ്ങൾ പാറിപ്പാറിചുറ്റിപ്പറന്നു കളിച്ചു.
പാടുന്നു ൈതവള്ളിത്തുഞ്ചത്തിരുന്നാടി

െക്കാണ്ടാറ്റക്കിളികൾ.
നാണംകുണുങ്ങുേന്നാേരാണപ്പൂക്കൾ നാലുപാടും

തിങ്ങിനില്പൂ.
കാണുന്നിെതങ്ങും െവളിച്ചം ഹാ! െപാേന്നാണം

വരുന്ന െവളിച്ചം!
കാെറാഴിഞ്ഞിടാത്തതിന്നും കഷ്ടം!

നീറുമീെയൻമനംമാത്രം.”
(സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം)

4. ഓണപ്പൂക്കളിെല മനുഷ്യൻ എന്ന കൃതിയിൽനിന്നാ�
ണു് ചുവേട േചർക്കുന്ന വരികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“തുഷ്ടിയാർന്നീശ്വരൻ തൻപ്രതി രൂപമായ്
സൃഷ്ടിച്ചതാണുേപാൽ മാനുഷെന
േനരാണെതങ്കിേലാ നൂനമാൈദ്ദവത്തിൻ
േപരു േകട്ടാൽ മതി േപടിയാവാൻ.
നിസ്സാരനീനരൻേപാലുമിമ്മെട്ടാരു
നിസ്സീമസംഹാരമൂർത്തിയായാൽ
ശപ്തമാം തത്സർഗ്ഗസിദ്ധിക്കു താങ്ങായ
ശക്തിതൻ ശക്തിെയന്തായിരിക്കും?
പാഷാണമാത്രാത്മസത്വനാം ഭീകര-
പാതകമൂർത്തിയാമിമ്മനുഷ്യൻ
ൈദവപ്രതിരൂപമാെണങ്കിലത്തരം
ൈദവത്തിെനപ്പിെന്നയാർക്കു േവണം?”

5. പഴമേയാടുള്ള പക: താെഴ കാണുന്നതു് ചുെട്ടരി�
ക്കൽ എന്ന കൃതിയിലുള്ളതാണു് . സങ്കല്പകാന്തി�
യിൽ

“മതത്തിൻേപരും പറഞ്ഞയ്യേയ്യാ! പടിഞ്ഞാറു
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെനെക്കാന്നുെകാെന്നാടുക്കുേമ്പാൾ
ഭാരതത്തിെല നീണ്ട താടിക്കാർ, കാട്ടാളന്മാർ
േപാെരങ്കിൽപ്പരിഷ്കാരശൂന്യന്മാർ കറമ്പന്മാർ
േനരിെന്റ നാടും േതടി േസ്നഹത്തിൻ പാട്ടും പാടി–
ച്ചാരുവാൈമക്യത്തിെന്റ പൂേന്താപ്പിലൂഞ്ഞാലാടി.
ഭൂതലമജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽക്കിടന്നേപ്പാൾ
ഗീതയാം വാടാവിളക്കീ നാട്ടിലാളിക്കത്തി”

എെന്നഴുതിയ ചങ്ങമ്പുഴതെന്നയാണു് പില്ക്കാലത്തു്
ചുെട്ടരിക്കൽ എന്ന പാട്ടിൽ

“ജടയുെട സംസ്കാരപ്പനേയാലെക്കെട്ടാെക്ക–
െപ്പാടി െകട്ടിപ്പുഴുകുത്തിച്ചിതലു മുറ്റി.
ചികയുേന്നാ? ചിരി വരും–ചിലതിനിയുമുെണ്ടേന്നാ
ചിതയിേലക്കവെയടുെത്തറിയു േവഗം!
അറിയാനിനിയുലകിൽ നമുക്കുള്ളെതെന്തേന്നാ
പറയാം ഞാൻ—അരിവാളിൻ തത്വശാസ്ത്രം.
ഇതുവെരയും ഹാ നെമ്മ വഴി െതറ്റിച്ചഴൽ മുറ്റി–
ച്ചിവിടംവെരെയത്തിച്ചു കാവിവസ്ത്രം
ഇനിയുമിതിൻപുറേകേയാ?–തിരിയുവിൻ! തിരിയുവിൻ!
തുനിയേല്ല നിഴലുകെളപ്പിൻതുടരാൻ.
ഭജനകൾ പാടി നാം ഭസ്മക്കുറി ചൂടി നാം
ഭരേദവതമാരുെട പടിയും കാത്തു.
വയെറങ്ങെനയിേപ്പാഴും? പവിഴക്കതിരിടമുറ്റും
വയലുകൾ! വയെറാട്ടി വരളുെന്നേന്നാ?
വരളും വരളും, നിങ്ങൾക്കിനിയും വരളും, നിങ്ങൾ
വനവീഥിയിേലക്കുള്ളീ വഴിേയ േപായാൽ”

എന്നും എഴുതിയതു്. അേപ്പാഴേപ്പാൾ വിജൃംഭിക്കുന്ന
വികാരങ്ങൾക്കു് അധീനമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദ�
യത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നരീതിയിലുള്ള ഭാവഗീതങ്ങൾ
െപാന്തിവരുന്നുെവേന്ന ഇതിനർത്ഥമുള്ളു. പല േവ�
ഷങ്ങളിലും പരിേവഷങ്ങളിലും അേദ്ദഹെത്ത നാം
നിരീക്ഷിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും ഭാരതീയരുെട പുനർജ്ജ�
ന്മസിദ്ധാന്തത്തിലും മറ്റും അേദ്ദഹത്തിനു വിശ്വാസമു�
ണ്ടായിരുന്നു എന്നു െതളിയിക്കുന്ന കവിതകളുമുണ്ടു്.

6. താെഴേച്ചർക്കുന്ന വരികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓണ�
പ്പൂക്കളിൽെപ്പട്ട വൃത്തം എന്ന കൃതിയിലുള്ളവയാ�
ണു്.

“ജീവിതവ്യാസം ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങിയ–
േക്കവലത്വത്തിെന്റ േകന്ദ്രത്തിെലത്തുവാൻ
കർമ്മമല്ലാതില്ല മാർഗ്ഗമിന്നാകയാൽ–
ക്കർമ്മെത്തയാദ്യം പവിത്രീകരിക്ക നാം.
മൃണ്മയമാകുമിേക്കാവിലിൽബ്ഭക്തിയാർ–
ന്നുണ്മയിൽച്ചിന്മയധ്യാനനിലീനയായ് 
ആവസിപ്പൂ ജീവേയാഗിനി, െവണ്മല–
രാവെട്ട കർമ്മങ്ങളർച്ചനെയ്ക്കെപ്പാഴും.
എങ്കിൽ ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലസ്വപ്നങ്ങൾ
സങ്കടേമകുകില്ലാശ്വസിക്കൂ സഖി!
ജന്മാന്തരങ്ങളിൽപ്പണ്ടുമിതുവിധം
നമ്മെളാരുമിച്ചിരുെന്നാരാ േവളയിൽ
അന്നു നാം കെണ്ടാരെപ്പാന്നിൻകിനാക്കള–
ല്ലിന്നുമണഞ്ഞെതന്നാരറിഞ്ഞു സഖി?
ഇന്നവമാഞ്ഞു മറഞ്ഞതു കണ്ടിട്ടു
ഖിന്നയാകായ്കവ വന്നിടും പിെന്നയും.
വർത്തമാനം ഭൂതമായ് സ്വയം മാറുന്നു
വർത്തമാനത്തിലണയുന്നു ഭാവിയും.
ഭൂതങ്ങൾ ഭാവിയായ് മാറുന്നിതബ് ഭാവി
ഭൂതമായ്ത്തീരുന്നു വർത്തമാനംവഴി
വൃത്തമാേണവം സമസ്തവും േപായവ
െയത്തും മറഞ്ഞുേപാം നില്പവെയാെക്കയും.”

ഇനിയും പലതും ഉദ്ധരിക്കുവാൻ േതാന്നുന്നുെണ്ടങ്കിലും
ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നു വിരമിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന�
ന്യസുലഭമായ സിദ്ധിവിേശഷങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു വരി�
ഷ്ഠകവിതെന്നയായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപരും െപരുമയും മലയാളഭാഷ ഉള്ള കാലേത്താ�
ളം നിലനില്ക്കും. ആധുനികകാലെത്ത ഭാഷാകവിതയു�
െട നേവാത്ഥാനത്തിനു് അേദ്ദഹം നല്കീട്ടുള്ള ഉേത്തജ�
നം അത്യന്തം മഹനീയമാണു്. അത്തരം കവിതയുെട
ഉപജ്ഞാതാവും പ്രവാചകനും മാർഗ്ഗദശിയയമാണു്
അേദ്ദഹം. അേദ്ദഹെത്ത അനുകരിക്കുന്നതിനു് അരയും
തലയും മുറുക്കി അരങ്ങത്തുവന്നിട്ടുള്ള യുവാക്കന്മാർക്കു
സംഖ്യയില്ല. അവരിൽ രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപർക്കങ്കിലും
കാലാന്തരത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുെത്തങ്ങാനും
എത്തുവാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ ൈകരളി കൃതാർത്ഥയാ�
കും.



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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