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സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് (988–1022)

�കാല്ലം പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ല േകരളസാഹിത്യചരിത്രംആരംഭിേക്കണ്ടതു്

ഏതു നില േനാക്കിയാലും തിരുവിതാംകൂർ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ജീ

വിേതാപാഖ്യാനേത്താടുകൂടിത്ത�ന്നയാണു്. പുണ്യേശ്ലാകനും സകലകലാവല്ലഭനു

മായിരുന്ന ആ തമ്പുരാൻ േകരളത്തി�ല സാഹിത്യം, സംഗീതം, ഇതരകലകൾ,

സംസ്കാരം ഇവയു�ട അഭിവൃദ്ധിക്കുേവണ്ടി സഹസ്രമുഖമായി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള േസ

വനത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യം വാചാമേഗാചരമാകുന്നു.

ജനനം

964-ാമാണ്ടു് തുലാമാസം 3-ാം തിയ്യതി ധർമ്മരാജാവു േകാലസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു

രണ്ടു രാജകുമാരിമാ�ര വഞ്ചിരാജവംശത്തിേലയ്ക്കു ദ�ത്തടുക്കുകയുണ്ടായി. അവ

രിൽ േജഷ്ഠസേഹാദരിയായഭരണിതിരുനാൾതമ്പുരാട്ടിയു�ട മൂത്തപുത്രിആയില്യം

തിരുനാൾ ഗൌരി ലക്ഷ്മീബായി 967-ാമാണ്ടു മീനം 24-ാംനു ജനിച്ചു. ഭരണിതിരുനാൾ

983-ൽ മരിച്ചു. തന്നിമിത്തം അവിട്ടംതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് 986 തു

ലാം 24-ാംനു നാടുനീങ്ങിയേപ്പാൾ ഗൌരി ലക്ഷ്മീബായിത്തമ്പുരാട്ടി 986 മീനം 6-ാംനു

സിംഹാസനാരൂഢയായി. അവിട�ത്ത ഭർത്താവു ചങ്ങനാേശ്ശരി രാജരാജവർമ്മ

േകായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. അന്നു്ആദമ്പതിമാർക്കുരുക്മിണീബായിഎന്നഒരു

സ്ത്രീസന്താനം മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആയില്യംതിരുനാൾ രുക്മിണീബായി

എന്ന ആ രാജകുമാരി 984 കുംഭം 19-ാംനു ജനിച്ചു. നാടുവാഴ്ചയ്ക്കു പുരുഷപ്രജ ഇല്ലാ

ത്ത ദുഃഖം റാണി�യ അധികകാലം േക്ലശിപ്പിച്ചില്ല. 988 േമടം 6-ാംനു അവിടുന്നു

സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിേനയും തദനന്തരം 990 ചിങ്ങം 3-ാംനു

ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മഇളയതമ്പുരാേനയും പ്രസവിച്ചു. ഗൌരി ലക്ഷ്മീ

ബായി 990 കന്നി 5-ാംനു തീ�പ്പടുകയാൽ ആ രാജകുമാര�ന സംരക്ഷിേക്കണ്ട

ഭാരം അക്കാലത്തു പതിമ്മൂന്നു വയസ്സുേപാലും തികയാത്ത ആ തമ്പുരാട്ടിയു�ട

കനിഷ്ഠസേഹാദരി ഉത്രട്ടാതിതിരുനാൾ ഗൌരി പാർവ്വതീബായിയും പിതാവു രാ

ജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനും കൂടി വഹിേക്കണ്ടിവന്നു. രുക്മിണീബായി�യ

തിരുവല്ലാ പുണർതംനാൾ രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 994-ആണ്ട് ഇടവം 7-

ാംനു പള്ളി�ക്കട്ടുകഴിച്ചു. ആ േകായിത്തമ്പുരാൻ 1033-ൽ മരിച്ചു. ആ രാജ്ഞിയു�ട
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പുത്രന്മാരിൽ ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�നപ്പറ്റിയും വിശാഖം

തിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�നപ്പറ്റിയും യഥാകാലം പ്രസ്താവിച്ചു�കാള്ളാം.

ജനനകാലത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിൽ പുരുഷാംഗങ്ങൾ ഇല്ലാ�തയിരുന്നതിനാൽ

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു ‘ഗർഭശ്രീമാൻ’ എന്ന പ്രശസ്തിക്കു് അവകാശിയാ

യിത്തീർന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന ഒരവതാരപുരുഷ�നന്നു േപ്രക്ഷകർക്കു േതാന്നത്തക്കനില

യിൽ വിേശ്വാത്തരമായ കുശാഗ്രബുദ്ധിയും േമധാസമ്പത്തും കാര്യഗ്രഹണപാടവ

വും പ്രദർശിപ്പിച്ച മഹാരാജാവി�ന്റയും ഇളയതമ്പുരാ�ന്റയും വിദ്യാഭ്യാസവിഷയ

ത്തിൽ റാണി പാർവ്വതീബായിയും രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാനും പ്രേത്യ

കശ്രദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചു. പാർവ്വതീറാണി�യ 988-മാണ്ടു മകരം 2-ാംനു കിളിമാനൂർ

രാഘവവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ വിവാഹം �ചയ്തു. അേദ്ദഹം 997 തുലാം 15-ാംനു

മരിച്ചതിനുേമൽ പന്തളം േഗാദവർമ്മതമ്പുരാൻ കുേറക്കാലം കൂട്ടിരുന്നു. ആ റാണി

�യ പുകഴ്ത്തി അേനകം ഗാനങ്ങൾ അന്ന�ത്തആസ്ഥാനകവിപുങ്ഗവനായിരുന്ന

രവിവർമ്മൻ (ഇരയിമ്മൻ) തമ്പി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ മഹാകവി “പാരിടങ്ങളി�ലങ്ങുമി

ങ്ങ�ന വഞ്ചീശ്വരി�യേപ്പാ�ല ഭാഗ്യമുള്ളവരില്ല നൂനം” എന്നപദത്തിൽ

“വാണീഗുണങ്ങൾ േകട്ടാൽ നാണിക്കുമമൃതവും

പാണിക്കു ദാനശീലേമറ്റമത്രയുമല്ല,

കാണിക്കും�വരികളിലൂറ്റം േഗാബ്രാഹ്മണപരി–

ത്രാണകർമ്മധുരീണശാസ്ത്രപുരാണനാടകഭാണേകാവിദ–

�വണികഗായകസഭയിലിരുന്നതിേമാദം�ചയ്യുന്നു വിേനാദം”

എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നതിനു പുറേമ “മനസാ കരുതുന്നിതൻ�പാടു” എന്ന പദത്തിൽ

അവിടേത്തയ്ക്കു “ഗാനനടനേഭദംേചർ�ന്നാരു കളിക�ളാടു വിേനാദം” ഉണ്ടായിരു

ന്നതായും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുേപാ�ല തമ്പി േകായിത്തമ്പുരാനിൽ “ഇതു

േപാ�ലസൌജന്യമില്ലാർക്കും ഭൂതേല” എന്നപദത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനു “സർവവി

ദ്യകളറി�ഞ്ഞഴു�ന്നാരു മഹത്വവും”

“വാസിഷ്ഠാർത്ഥത്തിൽ

ദിവാനിശം ബഹുവിചാരവും

വിേവകിസഭയിൽ നിവാസവും

വിവാദയുക്തിയിൽ വിേനാദവും

ശിേവാഹ�മ�ന്നാരുസുേബാധവും”

പരിലസിച്ചിരുന്നതായി സ്തുതിച്ചുകാണുന്നു. വാസിഷ്ഠരാമായണത്തിൽഅവഗാഹം

സിദ്ധിച്ച ഒരാൾ വിശിഷ്ടപണ്ഡിതനും അ�ദ്വതാധ്വനീനനുമായിരുന്നിരിക്കണമ

േല്ലാ. സ്യാനന്ദൂര പുരവർണ്ണനപ്രബന്ധത്തി�ന്റ (സുന്ദരീ)വ്യാഖ്യാനത്തിലും

കരബദരവദാേസ്ത യദ്ദൃേശാേര്യാഗിമു�ഖ്യ–

രതികരണപദാർത്ഥഃ ശ്രീശുകാ�ദ്യശ്ച മൃഗ്യഃ

സഹി ഗുണഗണസിന്ധുർവഞ്ചിഭൂപാലതാേതാ

ജയതി നൃപതിവേര്യാ രാജരാജാഭിധാനഃ”
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എന്നു് അേദ്ദഹ�ത്ത പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു. തഞ്ചാവൂരിൽനിന്നു േശേഷാപണ്ഡിതർ

സുബ്ബരായർ എന്നപണ്ഡിതൻ 995-ാണ്ടു കുംഭം 15-ാംനു വന്നു് അവിട�ത്തഇംഗ്ലീഷ്

അഭ്യസിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ആ ഭാഷയിലുള്ള അനന്യസുലഭമായ�വദുഷ്യം നിമിത്തം

ഇംഗ്ലീഷ്സുബ്ബരായർഎന്ന േപരിൽ വിദിതനായിത്തീർന്നഅേദ്ദഹം പിൻകാലത്തു

മഹാരാജാവി�ന്റ ദിവാൻജിയായി. ധർമ്മരാജാവിനു് ഇംഗ്ലീഷ് അപരിചിതമല്ലാ

യിരു�ന്നങ്കിലും തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ ആ ഭാഷബാല്യത്തിൽ

ത്ത�ന്ന അഭ്യസിക്കുവാൻ ആദ്യമായി സൌകര്യം ലഭിച്ചതു നമ്മു�ട കഥാപുരുഷ

ന്നായിരുന്നു. 998-ൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് അരിപ്പാ

ട്ടുനിന്നു കിഴേക്കവാരിയത്തു �കാച്ചുപിള്ളവാരിയ�ര വരുത്തി. �കാച്ചു പിള്ളവാ

രിയർ അക്കാല�ത്ത ഒരു പ്രസിദ്ധ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നു മാത്രമ

ല്ല, 992-ൽ പാർവ്വതീറാണി പ്രവൃത്തിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ അരിപ്പാട്ടു

പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു നിയമിതനായി; തദ്വാരാ അദ്ധ്യാപന

വിഷയത്തിൽ േവണ്ട പരിചയവും സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. �തലുങ്കുഭാഷ പഠിപ്പിക്കുവാൻ

സുബ്ബരാമഭാഗവതർ എ�ന്നാരു പണ്ഡിത�നയാണു് നിയമിച്ചതു്. േപർഷ്യനിൽ

ഉപരിപാഠത്തിനു �കാട്ടാരം മുൻഷി മദിരാശി സയ്യദ് നിസാം�മായ്തുവിനു പുറേമ

അവി�ടനിന്നുത�ന്ന മുഹദീൻഷാ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതേനയും വരുത്തി. സുബ്ബരാ

യർ ഇംഗ്ലീഷിനുപുറ�മ മഹാരാഷ്ട്ര ഭാഷയും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. 998-ൽത്ത�ന്ന തിരുമ

നസ്സി�ലപ്പറ്റി തിരു�ച്ചന്തൂർ നാരായണക്കവിരായർ എ�ന്നാരു വിദ്വാൻ തമിഴിൽ

ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കി സമർപ്പിക്കുകയുംഅതിനു് 700 പണം തൃക്കയ്യിൽനിന്നുസമ്മാനം

വാങ്ങുകയും �ചയ്തതായി േരഖയുണ്ടു്. ആ �കാല്ലത്തിൽ തിരു�നൽേവലി �വങ്ക

ടാചലമയ്യങ്കാർ പള്ളിവായനയ്ക്കായിട്ടു കഥകൾ എഴുതി�ക്കാണ്ടുവരികയും പാരി

േതാഷികം പറ്റുകയും �ചയ്തു. 1000-മാണ്ടു് അവിട�ത്ത സന്ദർശിച്ച കർണ്ണൽ �വൽ

ഷ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ്േസനാനി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ �സനികസ്മരണകൾ (Military

Reminiscences) എന്ന പുസ്തകത്തിൽഅന്നുത�ന്ന തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കു മലയാളം,

സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, േപർഷ്യൻ എന്നീ ഭാഷകളിൽ സിദ്ധിച്ചിരുന്ന അത്ഭുതാവ

ഹമായ ജ്ഞാന�ത്തപ്പറ്റി “എല്ലാ ഭാഷകളിലും അവിടുന്നു് ഒന്നുേപാ�ല �നപു

ണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നതായി എനിക്കു േതാന്നി” എന്നു അഭിപ്രായ�പ്പട്ടതിനുേമൽ

“എ�ന്നഅത്യധികം വിസ്മയിപ്പിച്ചതു േജ്യാ�മട്രിഎന്നശബ്ദംസംസ്കൃതത്തി�ലജ്യാ

മിതി എന്ന സംസ്കൃതശബ്ദത്തി�ന്റ തത്ഭവമാ�ണന്നും, അതുേപാ�ല �ഹക്സഗണ്

�സപ്റ്റഗണ് ഒക്റ്റഗണ് �ഡക്കഗണ് ഡുേവാഡക്കണ് എന്നീ ശബ്ദങ്ങൾ യഥാ

ക്രമം ഷഷ്ഠേകാണം, സപ്തേകാണം, അഷ്ടേകാണം, ദശേകാണം, ദ്വാദശേകാണം

എന്നീ സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളു�ട രൂപേഭദമാ�ണന്നുമുള്ള പ്രസ്താവനയാകുന്നു” എന്നു

േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. േമൽക്കാണിച്ച ഭാഷകൾക്കു പുറേമ തമിഴിലും കർണ്ണാ

ടകത്തിലുംകൂടി അവിടുന്നു പാണ്ഡിത്യം േനടി. താൻ പഠിച്ച ഏതേദ്ദശീയഭാഷക

ളി�ലല്ലാം കവനം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള പാടവവും അേതാടുകൂടിത്ത�ന്ന സ്വായത്ത

മാക്കി. “അഷ്ടാദശ സുഭാഷാസു കവനം ച കേരാതി യഃ” എന്നും മറ്റും രാമവർമ്മ

വിജയചമ്പുവിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു വസ്തുസ്ഥിതികഥനമാ�ണന്നു് അനുമാനിക്കു

ന്നതിൽ അപാകമു�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ആബാല്യാൽത്ത�ന്ന സംഗീതത്തിലും

ഭരതനാട്യത്തിലും തിരുേമനി ബഹുപ്രകാരത്തിൽസുശിക്ഷിതനായിത്തീർന്നു.
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4 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

രാജ്യഭരണം

1004-ാണ്ടു േമടമാസം 10-ാംനു 16 വയസ്സു പൂർത്തിയാകുകയാൽ മഹാരാജാവു കനി

ഷ്ഠമാതാവി�ന്റ പക്കൽനിന്നു രാജ്യഭാരം കേയ്യറ്റു. സകലകലാകുശലനാ�ണങ്കിലും

അവിടുന്നു ധീരലളിതനായി ജീവിക്കുവാൻ ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല. വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ മന്ത്രിമാർ

േസവനസന്നദ്ധന്മാരായി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഓേരാ കാര്യവും അവിടുന്നു േന

രിട്ടുത�ന്നയാണു് അേന്വഷിച്ചു തീരുമാനിച്ചുവന്നതു്. ത�ന്റ ആജ്ഞാബലത്തി�ന്റ

അപ്രതിഹതത നിമിത്തം അവിടേത്തയ്ക്കു ശക്തൻ രാജാവു് എന്ന ബിരുദം ഭയഭ

ക്തിപരവശന്മാരായപ്രജകൾസമർപ്പണം�ചയ്തു. പത്മനാഭ�ന്റ ചരണാരവിന്ദങ്ങ

ളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും പ്രജകളു�ട അഭീഷ്ടദാനത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ

ആസക്തിയും അവിടു�ത്ത വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളായിരുന്നു. ധർമ്മഭ്രംശം അവിടുന്നു്,

അതി�ന്റ ഉൽപത്തിസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നാലും, സഹിച്ചിരുന്നില്ല. ത�ന്റ ഗുരുനാ

ഥൻസുബ്ബരായർദിവാനായിരുന്നകാലത്തു് ഒരവസരത്തിൽേകാഴവാങ്ങിയതായി

സംശയിച്ചു് അവിടുന്നു് അേദ്ദഹ�ത്തപണിയിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിടുകേപാലും �ചയ്തു.

വഞ്ചിരാജ്യത്തി�ലഏതു ഭരണവകുപ്പി�ന്റചരിത്രം പരിേശാധിച്ചാലുംഅതി�ന്റപ്ര

തിഷ്ഠാപകേനാ പരിഷ്കർത്താേവാആയി അവിടുന്നുപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നതാണു്.

തിരുമനസ്സി�ല വിദ്യാവിഷയകമായ പരിഷ്കാരപരമ്പര�യപ്പറ്റി മാത്രേമ ഇവി

�ട പ്രസ്താവിേയ്ക്കണ്ടതുള്ളു. 1009-മാണ്ടുവ�ര സക്കാരിൽനിന്നു് ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസ

ത്തിനു േനരിട്ടു് ഏപ്പാടുകൾ ഒന്നും �ചയ്തുവന്നിരുന്നില്ല ആ �കാല്ലം മിഥുനം 1-ാംനു

മഹാരാജാവു നാഗരുേകാവിലിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടം നടത്തി

�ക്കാണ്ടിരുന്ന േജാണ് േറാബർട്ട്സ് എന്ന ധ്വര�യ തിരുവനന്തപുരത്തു വരുത്തി

രാജധാനിയിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്ക്കൂൾ മാറ്റിസ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിനു് ഉപേദശിക്കുകയും

സക്കാരിൽനിന്നു മാസംേതാറും നല്ല ഒരു സംഖ്യ അേദ്ദഹത്തിനു സഹായധനമാ

യി സംഭാവന�ചയ്യുകയും �ചയ്തു. േറാബർട്ട്സ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴ സി.

എം. എസ്. വക ഒരു സ്ക്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പിന്നീടാണു് നാഗരുേകാ

വിലിേലയ്ക്കു േപായതു്. 1012-ൽ ആ സ്ക്കൂളി�ന രാജാസ് ഫ്രീ സ്ക്കൂൾ എന്ന േപരിൽ

ഗവർ�മ്മന്റുസ്ക്കൂളായി സ്വീകരിച്ചു ധ്വര�യഅതി�ല പ്രധാനാധ്യാപകനാക്കി. അതി

�നത്തുടർന്നു േകാട്ടാർ, തക്കല, ചിറയിൻകീഴ്, കായംകുളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ

ഡിസ്ത്രിക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂളുകൾസ്ഥാപിച്ചു. 994-ാണ്ടുവ�ര സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റു

കളി�ല മലയാളം എഴുത്തുകുത്തുകൾപ്രാേയണ മലയാളവും തമിഴും അല്ലാത്തതും

മലയാംതമിഴ് എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതുമായ ഒരുതരം ലിപിയിലാണു നടത്ത

�പ്പട്ടുവന്നതു്. അതിനു ഗണനീയമായ ഒരു മാറ്റം തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു വരുത്തി

തദ്വാരാ മലയാളഭാഷയ്ക്കു ഉന്നമനം നല്കി. പാർവ്വതീബായി റീജന്റും ആ വിഷയ

ത്തിൽ ദത്താവധാനയായിരുന്നു. 1012-ാണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്തു നക്ഷത്രബങ്ക്ളാവു

സ്ഥാപിക്കുകയും സ്വല്പകാലം കഴിഞ്ഞു േജാണ് ആലൻ ബ്രൌണ് എഫ്. ആർ.

എസ്. എന്നസുപ്രസിദ്ധനായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞ�ന വരുത്തി അതി�ന്റ പര്യേവ

ക്ഷകനായി നിയമിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തുപബ്ലിക്ക്�ലബ്രറിക്കു് ഉദാ

രമായ സംഭാവന നല്കി. 1014-ാണ്ടുവ�ര സർക്കാരിനു സ്വന്തമായി ഒരു മുദ്രാലയം

ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽആവശ്യമുള്ളഅച്ചടിേവലകൾ േകാട്ടയ�ത്തസി.എം.എസ്.

അച്ചുക്കൂടംമുേഖനയാണു് നിർവ്വഹിച്ചുവന്നതു്. ആ �കാല്ലത്തിൽ മഹാരാജാവു സർ

ക്കാർവകയായി ഒരു അച്ചുക്കൂടം തിരുവനന്തപുരത്തു സ്ഥാപിക്കുകയും 1015-�ല

സർക്കാർപഞ്ചാങ്ഗംആഅച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നുപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. ശി

ല്പശാസ്ത്രത്തിലും അവിടേത്തയ്ക്കു അഭിനിേവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു
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നക്ഷത്രബങ്ക്ളാവു്, രങ്ഗവിലാസം �കാട്ടാരം, പുത്തൻമാളിക, പത്മനാഭപുരത്തു

ഡർബാർഹാൾ മുതലായ സൌധങ്ങൾ അവിട�ത്ത േമൽേനാട്ടത്തിൽ പണിയിച്ച

വയാണു്. പൂജപ്പുര എഴുന്നള്ളത്തിനും മറ്റുമായി 1016-ൽ ഒരു രമണീയമായ രഥവും

അവിടുന്നു തീർപ്പിച്ചു. 1017 ചിങ്ങം 20-ാംനു-യായിരുന്നുആ വാഹനത്തിൽ ആദ്യമാ

യി പട്ടണപ്രേവശം നടത്തിയതു്.

വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനം—സങ്ഗീതം

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കൃതിക�ളപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി

അവിടു�ത്ത വിശ്വവിശ്രുതമായ വിദ്വൽ േപ്രാത്സാഹന�ത്തപ്പറ്റി സ്വല്പം പ്രസ്താവി

ക്കാം. ധർമ്മരാജാവി�ന്റ കാല�ത്തസ്യാനന്ദൂരനഗരം അവിടുന്നു ഭാവനാചക്ഷുസ്സു

�കാണ്ടുകണ്ടു;ആനിലയിൽഅതി�ന വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കണ�മന്നുള്ളആശഅവിട

േത്തയ്ക്കുസ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്നഅങ്കുരിക്കുകയും അതുപ്രതീക്ഷയിലധികം ഫലി

ക്കുകയും �ചയ്തു. സുപ്രസിദ്ധനായശരേഭാജിമഹാരാജാവുക്രി. പി. 1798 മുതൽ 1832

വ�ര തഞ്ചാവൂർരാജ്യം ഭരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിനുസകല ലളിത കലകളിലും പ്രേത്യകി

ച്ചു സങ്ഗീതസാഹിത്യങ്ങളിലും അസാധാരണമായഅവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആ

സമുദ്രങ്ങളിൽ അനുദിനം അവ്യാഹതമായി വിഹരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹം

രാജ്യഭാരംേപാലും ബ്രിട്ടീഷുകാ�ര ഏല്പിച്ചു. രാഘവചരിതം കാവ്യം, കുമാരസംഭവം

ചമ്പു, മുദ്രാരാക്ഷസച്ഛായ മുതലായ സംസ്കൃതകൃതികൾ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വാങ്മയ

ങ്ങളാണു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റകാലത്തുതഞ്ചാവൂർ, വിക്രമാദിത്യ�ന്റകാല�ത്തഉജ്ജ

യിനിയായിരുന്നു. 1007-ൽ അേദ്ദഹം മരിച്ചേപ്പാൾ പണ്ഡിതേലാകം അനാഥമായി.

അവി�ടനിന്നു് അനവധി കേലാപജീവികൾ സ്വാതിതിരുനാൾമഹാരാജാവി�ന

അഭയം പ്രാപിച്ചു. അതിനുമുൻപുത�ന്ന ഒരു ഗായക�നന്നും സംഗീതകാര�ന

ന്നുമുള്ള കീർത്തി അവിടുന്നു ദക്ഷിണഭാരതം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അതു കർണ്ണാടകസംഗീതേലാകത്തി�ല ത്രിമൂർത്തികളു�ട—അതായതു ത്യാഗരാ

ജൻ, മുത്തുസ്വാമിദീക്ഷിതർ, ശ്യാമാശാസ്ത്രി എന്നീ അനുഗൃഹീതപുരുഷന്മാരു�ട—

കാലമായിരുന്നു. അവരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ ത്യാഗരാജൻ (ത്യാഗബ്രഹ്മം,

ത്യാഗയ്യാ) 935 മുതൽ 1023 വ�ര ആ സാമ്രാജ്യസിംഹാസനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു്

88-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ യശശ്ശരീരനായി. മുത്തുസ്വാമിദീക്ഷിതർ 60 വയസ്സുവ�ര

ജീവിച്ചിരുന്നു് 1010-ൽ മരിച്ചു. ശ്യാമാശാസ്ത്രി 64-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ 1002-ൽ േദഹ

വിേയാഗം�ചയ്തു. അവർ മൂന്നുേപരും തഞ്ചാവൂരി�ന്റ ഒരു പരിസരപ്രേദശമായ

തിരുവാരൂരിലാണു് ജനിച്ചതു്. ത്യാഗരാജനു ശ്രീരാമചന്ദ്രനും, മുത്തു സ്വാമിദീക്ഷി

തർക്കു സുബ്രഹ്മണ്യനും, ശ്യാമാശാസ്ത്രിക്കു കാമാക്ഷീേദവിയുമായിരുന്നു ഇഷ്ടേദവ

തകൾ. വടിേവലു, ചിന്നയ്യാ, �പാന്നയ്യാ എന്നീ സേഹാദരന്മാർ ദീക്ഷിതരു�ട

ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു എന്നു പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. 1010-ൽ അവർ തങ്ങളു�ട

മ�റ്റാരു സേഹാദരനായ ശിവാനന്ദേത്താടുകൂടി തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാന്നു,

മഹാരാജാവി�ന്റ ഗായകേഗാഷ്ഠിയിൽ പ്രമാണികളായിത്തീർന്നു. അവ�രക്കൂടാ

�ത ഹിന്ദുസ്ഥാനിപ്പാട്ടിലും വീണാവാദനത്തിലും പ്രവീണനായിരുന്ന തഞ്ചാവൂർ

രങ്കയ്യങ്കാർ ഭാഗവതരും, സാരങ്ഗി എന്ന വാദ്യത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്ന തഞ്ചാ

വൂർ ചിന്താമണിഭാഗവതരും, വീണവായനയിൽ വിഖ്യാതനായിരുന്ന േചലാപുരം

രഘുനാഥരായരും, ത്യാഗരാജ�ന്റ ശിഷ്യനായ കന്നയ്യാഭാഗവതരും മഹാരാജാ

വി�ന ആശ്രയിച്ചു താമസിച്ചു. പാലക്കാട്ടു പരേമശ്വരഭാഗവതരു�ട നാമേധയവും

പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരണീയമാണു്. അേദ്ദഹം 1008-ാണ്ടു 18-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ തിരുവ
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6 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

നന്തപുരത്തു വന്നു മഹാരാജാവി�ന്റ സദസ്യനായി. 77 വയസ്സുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്നു.

വടിേവലുവും �പാന്നയ്യായും പരേമശ്വരഭാഗവതരും ഗാനങ്ങൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വടിേവലുവി�ന വരുത്തിയതു പ്രധാനമായി ഭരതനാട്യത്തി�ന്റ പരിഷ്കരണത്തി

നും പ്രചാരണത്തിനുമാണു്. അതു�കാണ്ടു വടിേവലുനട്ടുവൻ എന്ന േപരിലാണു്

അേദ്ദഹം സാധാരണമായി അറിയ�പ്പടുന്നതു്. ആ കലാരാധകനു ഫിഡിൽവായ

നയിലുംഅത്യന്തം പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മഹാരാജാവു് ഒരു വിലപിടിച്ച

ദന്തഫിഡിൽഅേദ്ദഹത്തിനുസമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വല്പകാലം തിരുവുള്ളേക്ക

ടി�ന്റ ഫലംഅേദ്ദഹവുംഅനുഭവിച്ചു ഹരിപ്പാട്ടു താമസിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്. വടിേവ

ലു മരിച്ചതു് 1020-ലാണു്. തഞ്ചാവൂർ സു�ലമാൻേസട്ടു് എന്ന സ്വരജിത്തു വായന

ക്കാരനും മഹാരാജാവി�ന്റസഭാസ്താരന്മാരിൽഅന്യതമനായിരുന്നു. അലാവൂദീൻ

എന്ന മ�റ്റാരു മുസ്ലീംഭാഗവതർക്കും �കാട്ടാരത്തിൽഅടുത്തൂണ്പതിച്ചു�കാടുത്തി

രുന്നു.

േമരുസ്വാമികൾ

‘ഹരികഥാകാലേക്ഷപം’ എന്ന ഗാനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം േകരളത്തിേലയ്ക്കുആദ്യ

മായി ആനയിച്ചതും മഹാരാജാവുത�ന്നയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രേദശമാണു് അതി

�ന്റ ജന്മഭൂമി. അവി�ടനിന്നു് അതു ശരേഭാജി തഞ്ചാവൂരിേലയ്ക്കു �കാണ്ടുവന്നു. ശര

േഭാജിയു�ട ആസ്ഥാന വിദ്വാനായിരുന്ന േമരുസ്വാമിഭാഗവതർ എന്ന മഹാരാഷ്ട്ര

ബ്രാഹ്മണ�ന 1008-ൽസ്വാതിതിരുനാൾ വരുത്തി, 1011 കുംഭം 1-ാംനു �കാട്ടാരം ഭാഗ

വതരായി അവേരാധിച്ചു; 110 രൂപ മാസികേവതനവും നല്കി. അനന്തപത്മനാഭേഗാ

സ്വാമി എന്ന േപർ ആ ഭാഗവതർ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നതിനുേമൽ സ്വീകരിച്ച

താ�ണന്നു േതാന്നുന്നു. ഭാഗവതരു�ട സ്വരമാധുര്യത്താൽ അപഹൃതചിത്തനായ

മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിനു േകാകിലകണ്ഠൻഎന്നബിരുദനാമം സംഭാവന�ച

യ്തു. 1045 വ�ര അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നു. ഹരിരായരായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മൃ

ദങ്ഗവാദകൻ. നാദബ്രഹ്മമൂർത്തിയായ ത്യാഗരാജേനാടു് അവിടുന്നു തിരുവനന്ത

പുരത്തുത�ന്റഅതിഥിയായി ഒരവസരത്തി�ലങ്കിലും വന്നുേപാകണ�മന്നു പലത

വണഅഭ്യർത്ഥിച്ചു;എങ്കിലുംവേയാവൃദ്ധനായഅേദ്ദഹത്തിനു്ആഅഭ്യർത്ഥനവള

�ര �വമനസ്യേത്താടുകൂടി നിരസിേക്കണ്ടിവന്നുേപായി. തിരുമനസ്സി�ല സംഗീ

തകൃതിക�ളപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനു വള�ര ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. വടിേവലു കുേറ

ക്കാലം ത്യാഗരാജ�ന്റ ശിഷ്യനായി അേദ്ദഹത്തിനു മൃദങ്ഗവാദനം �ചയ്തു�കാണ്ടി

രുന്നുഎന്നുപഴമക്കാർപറയുന്നു. ഏതായാലുംകന്നയ്യാഭാഗവതേരാടുത്യാഗയ്യായു

�ട ഗാനങ്ങൾഅേദ്ദഹം പഠിച്ചുഎന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല. ദിവാൻസുബ്ബരായരും

നല്ലസംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു. സ്വരജിത്തുവായനയിൽ വിേശഷമായി പാണ്ഡിത്യം

േനടിയിരുന്നഅേദ്ദഹംആ വാദ്യവാദനം മഹാരാജാവി�ന പഠിപ്പിച്ചു. ഇനിയും (1)

കൽക്കുളം ഭാസ്കരഭാഗവതർ, (2) ഭൂതപ്പാണ്ടി സുബ്ബുഭാഗവതർ, (3) കൂനിയൂർ േശഷ

ഭാഗവതർ, (4) പാലക്കാട്ടു േശഷഭാഗവതർ, (5) പാളയംേകാട്ട അണ്ണാസ്വാമിഭാഗ

വതർ, (6) കരമന അണ്ണാസ്വാമിഭാഗവതർ, (7) തഞ്ചാവൂർ �വങ്കടരാമഭാഗവതർ

എന്നിങ്ങ�ന പലവിദ്വാന്മാരും തിരുമനസ്സി�ല ഗായകസദസ്സി�ന അലങ്കരിച്ചിരു

ന്നു.
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േഗാവിന്ദമാരാർ

തിരുമനസ്സി�ലആശ്രിതന്മാരായസ്വേദശികളിൽഅഗ്രഗണ്യനായഗായകൻ േഗാ

വിന്ദമാരാരായിരുന്നു. മാരാർ മുവാറ്റുപുഴ രാമമങ്ഗലം േദശത്തുള്ള മാരാത്തു് എന്ന

ഭവനത്തിൽ 970-ാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. എട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ വംശപാരമ്പര്യമനുസ

രിച്ചു �ചണ്ട, തിമില, ഇടയ്ക്ക എന്നീ വാദ്യങ്ങളു�ട പ്രേയാഗത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനായി.

18-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ വാേതാപദ്രവംമൂലം കുലവൃത്തി തുടർന്നു�കാണ്ടുേപാകുവാൻ

നിവൃത്തിയില്ലാ�തവരികയാൽ തനിക്കു ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന അത്യന്തം പ്രിയമാ

യി േതാന്നിയ സംഗീതം ഗുരുമുഖമായി അഭ്യസിക്കണ�മന്നുറച്ചു തിരുവനന്തപുര

േത്തയ്ക്കുേപാന്നു് ഹരിപ്പാട്ടു രാമസ്വാമിഭാഗവതരു�ട കീഴിൽ ആറു �കാല്ലം സംഗീ

തം അഭ്യസിച്ചു് അതിൽ പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചു. കാലക്രേമണ തിരുവിതാംകൂറിൽ

ധാരാളമായി പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്ന ത്യാഗരാജകീർത്തനങ്ങളിലാണു് അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ മനസ്സു സർേവ്വാപരി ലയിച്ചതു്. തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹ�ത്ത സന്ദർശിച്ചു്

അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കണ�മന്നു മാരാർ തീർച്ച�പ്പടുത്തി. 1006-ൽ അേദ്ദഹം തിരു

വനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നതായി വൃദ്ധന്മാരു�ട മുഖത്തുനിന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. മാരാർ

അന്നു ലായം കാര്യക്കാരായിരുന്ന നല്ലതമ്പിമുതലിയാരു�ട സാഹചര്യംവഴിക്കു

തിരുമനസ്സി�ല മുഖം കാണിച്ചു ത�ന്റ കലാപാടവം പ്രകടിപ്പിച്ചു് അവിട�ത്ത പ്ര

േത്യകമായ തിരുവുള്ളത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചു. മാരാർ ഏഴു തന്തികളുള്ള ഒരു തമ്പൂ

രാണു് സങ്ഗീേതാപകരണമായി ഉപേയാഗിച്ചുവന്നതു്. അതി�ന്റ സഹായേത്താ

ടുകൂടി ആറു കാലങ്ങളിൽ പല്ലവി പാടുന്നതിനുള്ള അദൃഷ്ടപൂർവമായ �വദഗ്ദ്ധ്യം

സിദ്ധിച്ചിരുന്നതിനാൽഅേദ്ദഹ�ത്തഷട്കാല േഗാവിന്ദമാരാർഎന്നു്അന്ന�ത്ത

ഗായകന്മാർ പ്രശംസിച്ചുവന്നു. ഗഞ്ചിറാ വായിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹം സമർത്ഥ

നായിരുന്നു. മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിനു തമ്പൂരിൽ അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി ഒരു

�വജയന്തി (�കാടി) സമ്മാനിച്ചു. നല്ലതമ്പിമുതലിയാേരാടും വടിേവലുവിേനാടും

കൂടി �കാടി കുത്തിയ ത�ന്റ തമ്പൂരുമായി 1012-ൽ മാരാർ തിരുവാരൂരിൽ �ചന്നു്

അന്നുസ്ഥവിരനായിരുന്ന ത്യാഗരാജസ്വാമിക�ള കണ്ടു. ത�ന്റ സംഗീതം സ്വല്പം

േകൾക്കണ�മന്നുള്ള മാരാരു�ട അഭ്യർത്ഥന സ്വാമികൾക്കു മന്ദഹാസ�ത്തയാ

ണു് ഉളവാക്കിയതു്. എങ്കിലും അേദ്ദഹം പാടിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മ�ട്ടല്ലാം മാറി; ആ

മഹാത്മാവു പുളകിതഗാത്രനായി ആനന്ദബാഷ്പം വാർത്തു�കാണ്ടു േഗാവിന്ദസ്വാ

മികൾ എന്ന ബിരുദം അേദ്ദഹത്തിനു നല്കുകയും “എന്തേരാ മഹാനുഭാവ” എന്നു

തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ആ സേമ്മളനത്തി�ന്റ സ്മാരകമായി രചിച്ചു സ്വയം ഗാനം �ചയ്യു

കയും �ചയ്തു. ഈ േലാകത്തിൽ മഹാനുഭാവന്മാർ പലരുമു�ണ്ടന്നും അവ�ര�യ

ല്ലാം താൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു�വന്നുമാണു് ആ പാട്ടി�ലആശയം. തഞ്ചാവൂരിേലയ്ക്കു

േപായ മാരാർ തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു തിരി�യ വന്നില്ല. ത്യാഗരാജ�ന്റ മരണാ

നന്തരം അവി�ടനിന്നു േബാംേബപ്രവിശ്യയി�ല സുപ്രസിദ്ധമായ പാണ്ഡരപുരിയി

�ല പണ്ഡരപുരേക്ഷത്രത്തിൽ ഈശ്വരഭജനം�ചയ്തു് അവി�ട�വച്ചു പരഗതി�യ

പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒരു രാഗമാലയും മറ്റു ചില വർണ്ണങ്ങളും നിർമ്മിച്ചതായി േക

ട്ടിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവ�യാന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. േഗാവിന്ദസ്വാമിവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന

േപരിൽഅവ തമിഴ് നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നുവ�ത്ര.

മാളിയക്കൽകൃഷ്ണമാരാർ

അക്കാലത്തു മാളിയക്കൽ കൃഷ്ണമാരാർ എ�ന്നാരു ഗായകനും തിരുേമനി�യ േസ

വിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തുപാർത്തിരുന്നു. മാളിയക്കൽകർത്താവി�ന്റ ഭവനത്തിൽ
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8 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

സങ്ഗീതാധ്യാപകനായിരുന്നതിനാലാണു് അേദ്ദഹ�ത്ത മാളിയക്കൽ കൃഷ്ണമാ

രാർ എന്നു പറയുന്നതു്. സ്വേദശം മലബാറിൽ വള്ളുവനാടുതാലൂക്കായിരുന്നു. ത്യാ

ഗരാജ�ന്റ ചില ശിഷ്യന്മാേരാടാണു് അേദ്ദഹം സങ്ഗീതം അഭ്യസിച്ചതു്. �തലുങ്കി

ലും തമിഴിലും മാരാർ പാട്ടുകൾ രചിച്ചിട്ടു �ണ്ടന്നുപഴമക്കാർ പറയുന്നു. ഇടയ്ക്കവായ

നയ്ക്കാണു് അേദ്ദഹം തൃക്കയ്യിൽനിന്നു സമ്മാനം വാങ്ങിയതു്. അന്നു് ആ ഗായകൻ

ഒരു യുവാവായിരുന്നു. സുമാർ 1060-ാണ്ടുവ�ര ആ ഗായകൻ ജീവിച്ചിരുന്നതായി

അറിയാം.

ക്ഷീരാബ്ധിശാസ്ത്രി

േചാളേദശം ശിവരാമഗുരു എ�ന്നാരു സിദ്ധനും അക്കാലത്തു തിരുവനന്തപുരത്തു

തിരുമനസ്സി�ല അ�ദ്വതഗുരുവായി താമസിച്ചിരുന്നു. ക്ഷീരാബ്ധി ശാസ്ത്രി എന്ന

നാമാന്തരത്താൽസുവിദിതനായഅേദ്ദഹം “ബ്ര�ഹ്മവസത്യം” “നിത്യാനന്ദ �വ

ള്ളം” “രാമനില്ലാതിടമി�ല്ല” “എല്ലാം ബ്രഹ്മമയം” എന്നിങ്ങ�ന പലഗാനങ്ങൾ

തമിഴിലും സംസ്കൃതത്തിലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1012-ൽ ഷഷ്ടിപൂർത്തി കഴിഞ്ഞ അേദ്ദ

ഹം 1031 വ�ര തിരുവനന്തപരുത്തുണ്ടായിരുന്നു.

വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനം—സാഹിത്യം

സാഹിത്യത്തിൽ തിരുമനസ്സി�ല നിത്യസഹചാരികൾ (1) കിഴേക്കമഠത്തിൽ രവി

വർമ്മൻതമ്പിയും, (2) കിളിമാനൂർവിദ്വാൻ രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനുമായി

രുന്നു. തമ്പിസങ്ഗീതത്തിലുംഅവിടുന്നുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ�ര കൂടാ�ത

(3) അരിപ്പാട്ടു �കാച്ചുപിള്ളവാരിയർ, (4) അരിപ്പാട്ടു രാമവാരിയർ, (5) അരിപ്പാ

ട്ടു �കാച്ചുേഗാവിന്ദവാരിയർ, (6) �വേങ്ങാട്ടു ശങ്കരനാഥൻ പണ്ടാല, (7) അമ്പാടി

കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ�പ്പാതുവാൾ, (8) ഇരിങ്ങാലക്കുട പട്ടത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാർ എന്നീ

കവികളും (9) രാമവർമ്മവിജയചമ്പൂകാരനായ അഗസ്തീശ്വരത്തു മഹാദാനപുരം

ഗ്രാമത്തി�ല ഒരുബ്രാഹ്മണനുംഅവിട�ത്തആശ്രിത േകാടിയിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു.

ഇവരിൽ ഓേരാരുത്തേരയും പറ്റി േമൽ പ്രസ്താവിക്കും.

പി�ന്നയും (1) കളേത്താടി (കഴക്കൂത്തു്)അനന്തലക്ഷ്മിആകാശമാണിക്യം, (2)

േമാടിവിദ്യ �ഹദരാബാദ് ഖാൻസാ, (3) വീണവായന മധ്യാർജ്ജുനം േഗാവിന്ദദീ

ക്ഷിതർ, (4) കൃഷ്ണ നാടകം മധ്യാർജ്ജുനം േഗാപാലരായർ, (5) ഹിന്ദുസ്ഥാനിനാട്യം

അേയാധ്യാസുകേദവൻ, (6) ഹിന്ദുസ്ഥാനിപ്പാട്ടു് പഞ്ചാബ് രാമാർജ്ജുനൻ, (7) േമല്പ

ടി ബങ്ഗാളം ഹരിദാസ്, (8) കമ്പു�കാട്ടിപ്പാട്ടു കാശി േഗാവിന്ദദാസു്, (9) വീണവാ

യന�മസൂർ നന്ദറാം, (10) േമല്പടി �മസൂർ മുകുന്ദറാം, (11) ഭരതനാട്യം തഞ്ചാവൂർ

നീരജാക്ഷി, (12) േമല്പടി സത്യഭാമ, (13) വീണവായന �കാച്ചി കുഞ്ചുനമ്പൂരി, (14) പൂ

നാ സച്ചിദാനന്ദഭാഗവതർ, (15) തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി മാതൃഭൂതഭാഗവതർ, (16) തഞ്ചാവൂർ

നരസുഭാഗവതർ, (17) ഹിന്ദുസ്ഥാനിപ്പാട്ടു �ഹദരാബാദ് കാശിഗങ്ഗ, (18) േമല്പടി

കാശി ഗൌഡവാസുേദവശാസ്ത്രി,(19) തർക്കംതിരുവട്ടാറ്റു രാമസുബ്ബാശാസ്ത്രി, (20) തർ

ക്കവും വ്യാകരണവും േമൽനത്തം നാരായണവിദ്യാർത്ഥി, (21) വ്യാകരണം േചാള

േദശംഈശ്വരശാസ്ത്രി, (22) േചാളേദശം ഭട്ടാചാര്യർ എന്നിങ്ങ�ന തൃക്കയ്യിൽനിന്നു

വിവിധവിദ്യാകലാപാടവത്തിനുസമ്മാനം വാങ്ങിയസ്ത്രീകളു�ടയും പുരുഷന്മാരു�ട

യും േപരുകൾകുറിച്ചാൽഅറ്റ�മത്തുകയില്ല. അനന്തരാമശാസ്ത്രി, ദത്താരാമശാസ്ത്രി

മുതലായിഅവരിൽചിലർചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. തിരുമനസ്സി�ലപട

�മഴുതിയഷീഫ്ട്എന്നഒരുസായിപ്പിനുലഭിച്ചപാരിേതാഷികം 12000 ഉറുപ്പികയായി
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രുന്നു. മാേവലിക്കര �റവറണ്ടുപീറ്റു സായിപ്പിനു മലയാളവ്യാകരണ�മഴുതിയതിനു്

ആയിരം രൂപ സമ്മാനം �കാടുത്തു. േകാട്ടയ�ത്ത റവറണ്ടു �ബയ്ലി സായിപ്പി

നു മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷു് നിഘണ്ടു മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനു സകലവിധ

ത്തിലുമുള്ള േപ്രാത്സാഹനം നല്കി; ആ വസ്തുതഅേദ്ദഹംത�ന്നകൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം

േരഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. �പണ്�കാടയ്ക്കു ധനം യാചിക്കുവാനായി തിരുമന�സ്സി മു

ഖം കാണിക്കണ�മന്നു്ആശിച്ച മലബാർകാരനായ ഒരുനമ്പൂരി രിക്തഹസ്തനായി

രാജസന്നിധിയിൽ പ്രേവശിക്കരുതേല്ലാ എന്നു കരുതി അക്കാല�ത്ത മഹാകവി

കളിൽഅഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന�കാടുങ്ങല്ലൂർവിദ്വാൻഇളയതമ്പുരാ�ന മാർഗ്ഗമേധ്യ

കണ്ടു വിവരം അറിയിച്ചു. ഇളയതമ്പുരാൻ വിദ്യാധര�ന്റഏകാവലിയിൽ നിന്നു്

“ദാരിദ്ര്യസ്യ ദയാലുത്വം കിം ബ്രവീമി നരാധിപ

ആത്മനാശമനാദൃത്യ ഭവന്തം മാമദർശയൽ”

എന്നപ്രകൃേതാപേയാഗിയായ േശ്ലാകം കുറിച്ചു �കാടുത്തയച്ചു. അതു വായിച്ചുേനാ

ക്കിയ മഹാരാജാവു് “നമ്പൂരി വരുന്നവഴിക്കു �കാടുങ്ങല്ലൂർ േകറി ഇേല്ല?”എന്നു മന്ദ

സ്മിതേത്താടുകൂടി േചാദിക്കുകയും, “അേത” എന്നു നമ്പൂരി മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ

“എന്നാൽഈ േശ്ലാകത്തി�ന്റ ചുമട്ടുകൂലിയായി ഇതിരിക്ക�ട്ട” എന്നു കല്പിച്ചു 4000

പണംഅേദ്ദഹത്തിനുസമ്മാനിക്കുകയും �ചയ്തു.

ഇതരകലകളും മറ്റും

സംഗീതവും സാഹിത്യവും ഭരത നാട്യവും മാത്രമല്ല തിരുമനസ്സി�ല ശ്രദ്ധ�യ

ആകർഷിച്ചതു്. ചിത്ര�മഴുത്തു തിരുവിതാംകൂറിൽ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തുന്നതിനായി

മധുരയിൽനിന്നുഅക്കാല�ത്തആേലഖ്യകാരന്മാരിൽഅപശ്ചിമനായിരുന്നഅള

ഗിരിനായിഡുഎ�ന്നാരു കലാകുശല�ന തിരുവനന്തപുരത്തു വരുത്തി താമസിപ്പി

ച്ചു. ദന്തത്തിൽ �കാത്തുപണി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവിടുന്നു കാര്യക്ഷമമായി

ഉത്സാഹിച്ചു. ജാലവിദ്യക്കാർ, മന്ത്രവാദികൾ തുടങ്ങി ഏതു വിദ്യ സ്വാധീനമായ

വർക്കും മഹാരാജാവി�ന്റ ഉദാരമായ ആനുകൂല്യം സിദ്ധിച്ചു. അേറബിയ, ജപ്പാൻ,

േനപാളം, തുർക്കി, മലയാ മുതലായ ദൂരേദശങ്ങളിൽനിന്നുേപാലും കലാേകാവിദ

ന്മാർ വന്നു് അവിട�ത്ത മുക്തഹസ്തമായ പാരിേതാഷികം സ്വീകരിച്ചു. അതിേഭാജ

രാജനായആ മഹാത്മാവി�ന്റ വാഴ്ചക്കാലം സകല കലകളുേടയും സുവർണ്ണയുഗം

(Augustan age) ആയിരുന്നു�വന്നു വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ഒരവസര

ത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥമാകുന്നു.

ചരമം

തിരുമനസ്സി�ല ജീവിതം ഭാഗ്യപൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല. 1012-ആണ്ടുകർക്കടകം 3-ാംനു

അവിട�ത്ത േജ്യഷ്ഠസേഹാദരി രുക്മിണീബായി 29-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ നിര്യാ

തയായി. 1020-ൽ താൻ സേഹാദരനിർവ്വിേശഷമായി േസ്നഹിച്ചിരുന്ന വടിേവലു

നട്ടുവൻ മരിച്ചു. 1021-ൽ അവിട�ത്ത ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്ന വിദ്വാൻ േകാ

യിത്തമ്പുരാനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ 34-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ പേരതനായി. അച്ഛൻ

രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മരണവും ആ �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്നയാണു്

സംഭവിച്ചതു്. അേദ്ദഹം 77 വയേസ്സാളം ജീവിച്ചിരുന്നു. 1016-ാണ്ടു േമജർ ജന

റൽ കല്ലൻസായിപ്പ് റസിഡണ്ടായി. അധികാരപ്രമത്തനായ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

വരുതി േകട്ടുനടക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധനായ ഒരു നാടുവാഴിയല്ലായിരുന്നു ധീേരാ

ദാത്തനായ മഹാരാജാവു്. തന്നിമിത്തം അവർക്കു തമ്മിൽ േനരിട്ട രസക്ഷയം
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10 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

കാലാന്തരത്തിൽ ശത്രുതയായി വളന്നു. റസിഡണ്ടു മദിരാശി ഗവർേമ്മന്റിേലയ്ക്കു

പല റിേപ്പാർട്ടുകളും അവിടേത്തയ്ക്കു വിേരാധമായി എഴുതിയയയ്ക്കുകയും അതി�ന

ല്ലാം അവിടുന്നു സമാധാനം പറയണ�മന്നുള്ള ദുരവസ്ഥ വരികയും �ചയ്തു. ആ

ഘട്ടങ്ങളി�ലല്ലാം മഹാരാജാവുത�ന്നയാണു് ജയിച്ച�തങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള

ഒരുഅധീശപ്രതിനിധിയു�ട പ്രതികൂലവിക്രിയഅവിടേത്തയ്ക്കു് ഒരു നിത്യശല്യമായി

േത്താന്നി. ഐഹികങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ അവിടുന്നു ഉത്തേരാത്തരം വിരക്ത

നായി. അവിശിഷ്ടങ്ങളായ ദിവസങ്ങൾ—അവ അത്യന്തം പരിമിതങ്ങളാ�ണന്നു്

അവിടേത്തയ്ക്കു മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു—ശ്രീപത്മനാഭ�ന ഭജിക്കുന്നതിനായി

ആആവൃത്തചക്ഷുസ്സു് വിനിേയാഗിച്ചു. ഒടുവില�ത്ത രണ്ടു�കാല്ലം അവിടുന്നു േരാഗ

ഗ്രസ്തനായിരുന്നു. എങ്കിലും േദവാരാധനതുടങ്ങിയനിത്യകർമ്മങ്ങൾക്കുയാ�താരു

േനരനീക്കവും വരുത്തിയില്ല. 1022-ാണ്ടു ധനുമാസം 13-ാംനു 34-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

ആ പുണ്യേശ്ലാകൻ പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തിേരാധാനം�ചയ്തു. എത്ര ഹ്രസ്വ

മായ ജീവിതകാലം; എത്ര ദീർഘമായ കലാ�കങ്കര്യം!

കൃതികൾ

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവുസംസ്കൃതത്തിൽ, (1) ഭക്തിമഞ്ജരി, (2) സ്യാനന്ദൂരപു

രവർണ്ണനപ്രബന്ധം (പത്മനാഭപ്രബന്ധം), (3) ശ്രീപത്മനാഭശതകം, (4) അജാമി

േളാപാഖ്യാനം, (5) കുേചേലാപാഖ്യാനം എന്നീ അഞ്ചുകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ

യ്ക്കുപുറേമ, (6) നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരു�ട അന്യാപേദശശതകത്തിനു് പ്രതിപദ്യം അവ

താരികയും എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷയിൽ (7) ഉത്സവവർണ്ണന പ്രബന്ധം എന്ന പദ്യ

കൃതിയും, (8) മുഹനയു�ടയും പ്രാസത്തി�ന്റയും അന്ത്യപ്രാസത്തി�ന്റയും വ്യവസ്ഥ

എന്ന ഗേദ്യാപന്യാസവും അവിട�ത്ത വാങ്മയങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. അഷ്ടപദി

�യഅനുകരിച്ചുനിർമ്മിതമായയയാതിചരിതം നാടകം തിരുമനസ്സി�ലകൃതിയല്ല.

ഇവ കൂടാ�ത നിരവധി സംഗീതകൃതികളും അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യമായി

സാഹിത്യകൃതിക�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കാം.

ഭക്തിമഞ്ജരി

ഭക്തിമഞ്ജരിയാണു് തിരുമനസ്സി�ല കൃതികളിൽ പലതു�കാണ്ടും പ്രധാന�മന്നു

പറേയണ്ടതു്. മഹാവിഷ്ണുവി�ന്റ േപരിലുള്ള ഭക്തിയാണു് അതി�ല പ്രതിപാദ്യവി

ഷയം. അതി�ന്റ പാരമ്യ�ത്ത കവി നൂറുവീതം േശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയ പത്തു ശത

കങ്ങളിലായി ഉപപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. പത്താമ�ത്ത ശതകത്തിൽ 101 േശ്ലാകങ്ങൽ

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ ശതകവും വിഭിന്നവൃത്തങ്ങളിലാണു രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒടു

വിൽ ശ്രീപത്മനാഭ�ന്റ പ്രസാദ�ത്ത അഭ്യർത്ഥിച്ചു�കാണ്ടു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി

രചിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

“ഇത്ഥമച്യുത ഭവൽകൃപാബലാൽ

പൂർത്തിമദ്യ ഗമിതാ കഥഞ്ചന

പ്രീതിമാവഹതു പദ്നാഭ േത

ത്വൽപദാംബുരുഹഭക്തിമഞ്ജരീ.

ഷുഷ്പസംഗമവശാദ്ധി സൂത്രമ–

പ്യുഹ്യേത ശിരസി മാന�വര്യഥാ

വർണ്ണ്യ�വഭവവശാൽസതാം മുേദ

സ്യാൽ തേഥയമപി ഭക്തിമഞ്ജരീ”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 11

എന്നിവയാണു് ആ േശ്ലാകങ്ങൽ. ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും അവിടുന്നു തനി

ക്കു് അചഞ്ചലമായ വിഷ്ണുഭക്തി സിദ്ധിക്കണ�മന്നു തരളഹൃദയനായി പ്രാർത്ഥി

ക്കുന്നു. ഭട്ടതിരിയു�ട നാരായണീയം കവിക്കു പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട നിർമ്മാണ വിഷ

യത്തിൽ േപ്രരകമായിരുന്നു�വങ്കിലും, രണ്ടു കാവ്യങ്ങളി�ലയും വിഷയങ്ങൾ വിഭി

ന്നങ്ങളാണു്. ആദ്യ�ത്ത നാലുശതകങ്ങളിൽ പുരുഷാർത്ഥസാധനത്തിനു് ഉത്ത

േമാപായം ഭക്തിയാ�ണന്നു മഹാരാജാവു പല പ്രമാണങ്ങൾ�കാണ്ടും ഉപാഖ്യാ

നങ്ങൾ�കാണ്ടും യുക്തി�കാണ്ടുംസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭക്തിയു�ട സാമാന്യസ്വരൂപവും

ആഘട്ടത്തിൽപ്രപഞ്ചനം�ചയ്യുന്നുണ്ടു്. നാലാം ശതകത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ

അതി�ന്റ വിവിധത്വ�ത്ത ഭാഗവതത്തി�ല പ്രഹ്ലാദവാക്യാനുസാേരണ

“ശ്രുതിർവരദ! കീർത്തനം സ്മരണമംഘ്രിസംേസവനം

രമാവര! തഥാർച്ചനം ത്വപി ച വന്ദനം ദാസതാ

ത്വ�യവസഹസഖ്യമച്യുത! നിേവദനം ചാത്മന–

സ്ത്വയീതി നവധാ സ്മൃതാ ഭവതി ഭക്തിരത്യുത്തമാ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ പരിഗണനം �ചയ്യുന്നു. ഇവയിൽആദ്യ�ത്തഅഞ്ചു വിധത്തിലു

ള്ള ഭക്തിമാർഗ്ഗങ്ങ�ളഅഞ്ചുമുതൽ ഒൻപതുവ�രയുള്ളശതകങ്ങളിലും, േശഷമുള്ള

വ�യ പത്താം ശതകത്തിലുമാണു് വിശദീകരിക്കുന്നതു്. ഉപാഖ്യാനങ്ങൾശ്രീമദ്ഭാ

ഗവതത്തിൽനിന്നു മാത്രമല്ല സങ്ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വിഷ്ണുപുരാണം മുതലായ ഇതര

�വഷ്ണവഗ്രന്ഥങ്ങേളയും കവിആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ലാളിത്യവും പ്രസാദവുമാണു് തിരു

മനസ്സി�ല കൃതികളു�ട വ്യക്തിമുദ്രകൾ. അവ ഇതരകൃതികളി�ലന്നേപാ�ല ഇതി

ലുംഅനുസ്യൂതമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ഓേരാ േശ്ലാകവും േശ്രാതൃഹൃദയത്തിൽ ഭക്തി

സുധ വർഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പാമരന്മാരു�ട വിഷയത്തിലും ഭക്തിസംവർദ്ധ

കമായ ഒരു കൃതി സസ്കൃതത്തിൽ േവ�റയില്ല. ഒ�രാറ്റ േശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ആരൂേഢ ദിനനായേകസതി തമ–

സ്തിേഷ്ഠന്നുപൂർവാചേല?

േമേഘ വർഷതി നിർഭരം ന വിരേമൽ

കിം ചാതകാനാം തൃഷാ?

േരാഗാഃ കിം പ്രശമം ന യാന്തി സഹസാ

ലേബ്ധഹി ദിവ്യൌഷേധ?

പ്രാേപ്ത ത്വൽകരുണാരേസ കിമു ലയം

േനാ യാന്തി സർവ്വാപദഃ?”

ഭക്തിമഞ്ജരി തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് അന്ത്യകാലത്തിൽ രചിച്ച ഒരുആശുകവിതേപാ

�ല േതാന്നുന്നു.

സ്യാനന്ദൂരപുരവർണ്ണനപ്രബന്ധം

ചമ്പൂരൂപത്തിൽ വിരചിതമായ ഈ കാവ്യമാണു് സർേവാപരി തിരുമനസ്സി�ല

മഹാകവിത്വത്തിനു നിദർശനമായി പരിലസിക്കുന്നതു്. ഇതിൽ പത്തു സ്തബക

ങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്ത അഞ്ചു സ്തബകങ്ങളിൽ അനന്തശയനേക്ഷ

ത്രത്തി�ല ബിംബപ്രതിഷ്ഠസംബന്ധിച്ചുള്ള പുരാവൃത്തവും മറ്റുമാണു് വിഷയം. ദിവാ

കരയതിയു�ട പൂജതുടങ്ങിയുള്ളകഥആദ്യ�ത്തമൂന്നുസ്തബകങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചതി

നുേമൽ നാലും അഞ്ചും സ്തബകങ്ങളിൽ ശ്രീപത്മനാഭേക്ഷത്ര�ത്ത വർണ്ണിച്ചിരിക്കു
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12 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

ന്നു. ആറു മുതൽ ഒമ്പതുവ�ര സ്തബകങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത േക്ഷത്രത്തി�ല ഉത്സവവും,

അേതാടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആറാട്ടും, പത്താം സ്തബകത്തിൽ ലക്ഷദീപമേഹാത്സവ

വും വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഥമസ്തബകത്തിൽ മഹാരാജാവു തിരുവനന്തപുര�ത്ത

ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“അസ്തി ധ്വസ്തസുപർവനാഥനഗരശ്രീഗർവഭാരം പരം

ദുഗ്ദ്ധാംേഭാനിധികന്യകാനവരതക്രീഡാർത്ഥസൌധായിതം

സ്യാനന്ദൂരമിതി ശ്രുതം ത്രിഭുവേന പുണ്യസ്ഥലം നിസ്തുലം

യത്രാേസ്ത ജഗദീശ്വരഃ സ ഭഗവാൻശ്രീപദ്നാേഭാ ഹരിഃ”

ചതുർത്ഥസ്തബകത്തിലും പ്രസ്തുതനഗരത്തി�ന്റ �നകവിധമായ വർണ്ണനം വായി

ക്കാവുന്നതാണു്.

“ബിംബാരുണാതിമൃദുലാധരപല്ലവാസ്യ–

കിഞ്ചിദ്വികാസവിശേദാജ്ജ്വലദന്തകാന്ത്യാ

നിഷ്പിഷ്ടനിസ്തുഷതുഷാരകരപ്രസർപ്പ–

േജ്ജ്യാത്സ്നാമേദാ ഭുവനേമാഹനമന്ദഹാസഃ”

മുതലായ പദ്യങ്ങളു�ട സൌന്ദര്യം ഹൃദയാകർഷകംത�ന്ന!

“കിഞ്ച, ശയനീഭൂതമൃണാളധവളദന്ദശൂകപരിവൃഢാതി വിതതഫണാസഹ

സ്രമിഷാൽ” മുതലായ ഗദ്യങ്ങളുേടയും, പ്രേത്യകിച്ചു നവമസ്തബകത്തി�ല “അതി

വിവശസുരമുനി പരിഷദഭ്യർത്ഥനയാ” എന്നാരംഭിക്കുന്ന ശ്രീരാമേസ്താത്രത്തി�ന്റ

യും “സുവിമല യദുവംശ സലിലനിധി സുധാകര” എന്നാരംഭിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണേസ്താ

ത്രത്തി�ന്റയും രാമണീയകം അന്യാദൃശ�മന്നു് ഏതു പുേരാഭാഗിയും മുക്തകണ്ഠം

പ്രശംസിക്കുകത�ന്ന�ചയ്യും. ദശമസ്തബകത്തി�ല

“നിത്യം ദൃശ്യമിദം യതസ്സമഭവദ്യസ്മിൻ യഏതൽ പുന–

ർഭാസാ യസ്യ വിരാജേതഥസകലം േയേനഹ വാ നിർമ്മിതം

േയാ വാചാം മനേസാപ്യേഗാചരപദം മായാഗേതാ ഭാസേത;

ത�സ്മ േദവ! നേമാസ്തു വിശ്വഗുരേവ! ശ്രീപത്മനാഭായ േത”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശ്രീപത്മനാഭേസ്താത്രദശകം പുളേകാദ്ഗമകാരിയാണു്. ആ ദശ

കത്തി�ല ഓേരാ േശ്ലാകവും “ത�സ്മ േദവ” ഇത്യാദി ചതുർത്ഥപാദം�കാണ്ടു്

അവസാനിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള “ശംസദാലം നിദധ്യാൽ” എന്ന കലി

വാക്യത്തിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥം സമാപ്തമായതു് 1013-ലാ�ണന്നു കാണാം. ആ �കാല്ല

ത്തിൽത്ത�ന്ന പ്രസ്തുത പ്രബന്ധം േചാളേദശേത്തയ്ക്കു �കാണ്ടുേപായ കണ്ണമങ്ഗ

ലം അയ്യാശാസ്ത്രി എ�ന്നാരു പണ്ഡിതന്നു 3500 പണം തൃക്കയ്യിൽനിന്നു പാരിേതാ

ഷികമായി നല്കുകയുണ്ടായി.

ശ്രീപദ്മനാഭശതകം

പത്തുദശകങ്ങളിലായിനൂറു േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയഒരു േസ്താത്രമാണു്ശ്രീപദ്മനാഭശ

തകം. ദശകംേതാറും വൃത്തം മാറുന്നു. ഉൽക്കടമായ ഭക്തിഭാവം വഴി�ഞ്ഞാഴുകുന്ന

താണു്അവയിൽഓേരാ േശ്ലാകവും. നാരായണീയ�ത്തഇതിവൃത്തവിഷയത്തിലും

മറ്റും കവി ധാരാളമായി ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 13

“ഭൂഷേണഷുകില േഹമവജ്ജഗതി, മൃത്തികാവദഥവാ ഘേട,

തന്തുജാലവദേഹാ പേടഷ്വപി ച രാജിതാദ്വയരസാത്മകം

സർവസത്ത്വഹൃദ�യകസാക്ഷിണമിഹാതിമായനിജ�വഭവം

ഭാവയാമി ഹൃദേയ ഭവന്തമിഹ പദ്മനാഭ! പരിപാഹി മാം.”

അജാമിേളാപാഖ്യാനവും കുേചേലാപാഖ്യാനവും

ഈ രണ്ടുപാഖ്യാനങ്ങളും ഹരികഥാകാലേക്ഷപക്കാർക്കു േവണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാ

ണു്. േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും ഇടകലർത്തി അഷ്ടപദിയുേടയും ആട്ടക്കഥകളുേടയും

മാതൃകയിലാണുഅവയു�ടനിർമ്മിതി. മഹാരാഷ്ട്രഭാഷയി�ലഹരികഥക�ളഅനു

കരിച്ചു് ആര്യാവൃത്തത്തിൽഅേനകം േശ്ലാകങ്ങളും ആ കഥകളിൽ കാണുന്ന രാഗ

താളങ്ങൾഘടിപ്പിച്ചു പദങ്ങളും മഹാരാജാവു നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;എന്നുമാത്രമല്ല,

അജാമിള േമാക്ഷത്തിൽആ ഭാഷയിൽ പ്രചുരപ്രചാരമായ ‘ദിണ്ഡി’ എന്ന ഷൾപ

ദിയിലും ഒരു േശ്ലാകം േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. “സമാേലാക്യാസൌ ബാലകം ഹസന്തം തു

േതാഷാസ്ഫുേടാക്ത്യാഥ തംലസന്തം” എന്നിങ്ങ�നയാണു് ആ വൃത്തത്തി�ന്റ ഗതി.

“ഭർത്തുർവക്ഷസി ഭാസിേത സുവിമേല സംവർത്തകാേലാൽകട–

േപ്രാദ്യൽേകാടിവികർത്തനച്ഛവിഘടാസർവങ്കേഷ കൌസ്തുേഭ

ദൃഷ്ട്വാ വർഷ്മ നിജം പ്രിേയാരസി ഗതാമന്യാം വിശങ്ക്യശ്രിേയാ

രുഷ്ടായാ ഹൃദയാനുവർത്തനരതഃ ശ്രീപദ്മനാേഭാഽവതു”

എന്നഅംബരീഷചരിതത്തി�ലഅലങ്കാരമധുരവും

“ഗങ്ഗാധരാദൃതമസങ്ഗാശയാംബുരുഹ

ഭൃങ്ഗാതിതം ദിതിഭുവാം

ഭങ്ഗാവഹം വിധൃതതുങ്ഗാചലം പൃഥുഭു

ജങ്ഗാധിരാജശയനം

അങ്ഗാനുഷങ്ഗിമൃദുപിങ്ഗാംബരം പരമ

നങ്ഗാതിസുന്ദരതനും

ശൃങ്ഗാരമുഖ്യരസരങ്ഗായിതം ഭജത

മങ്ഗാബ്ജനാഭമനിശം”

എന്ന ദ്വാദശപ്രാസസുന്ദരവുമായ പ്രഥമേശ്ലാകങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണു്. കുേച

േലാപാഖ്യാനം േമരുസ്വാമിഭാഗവതർ 1013 മകരം 18-ാംനു പാടിയതിനു 3500 പണം

പാരിേതാഷികമായി നൽകിയതിനു േരഖയുണ്ടു്.

അന്യാപേദശശതകത്തി�ന്റഅവതാരിക

അന്യാപേദശശതകത്തി�ല ഓേരാ േശ്ലാകത്തിനും മർമ്മസ്പൃക്കായ അവതാരിക

യാണു് തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് എഴുതിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നതു്. “ഛായാ വൃക്ഷമുപാശ്രയ

ന്തി” എന്ന പ്രഥമ േശ്ലാകത്തിനു് “ഏേക�നവ പ്രഭുണാ ബഹുഷു ജേനഷു സമം

പാല്യമാേനഷുസത്സ്വപി, തത്ര േകചിൽസ്വപ്രകൃത്യനുസാേരണത�സ്യവപ്രേഭാ

ശ്ശുഭാനി അേന്യ തദിതരാണി ചമനസാ ധ്യായന്തീത്യാഹ” എന്ന വിവരണംത�ന്ന

േനാക്കുക. അതിൽ അവിടുന്നു ത�ന്റ ചില കൃതഘ്നന്മാരായ അനുജീവിക�ളക്കൂടി

പരാമർശിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നുകൂടി സംശയിക്കാവുന്നതാണു്.
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14 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

ഉത്സവവർണ്ണനപ്രബന്ധം

ഇതിനു് ഉത്സവപ്രബന്ധ�മന്നും േപരുണ്ടു്. ശ്രീപത്മനാഭേക്ഷത്രത്തിൽ “ചന്തം

േചർന്നുവിളങ്ങുമുത്സവയുഗംപ്രത്യബ്ദമുണ്ടുത്തമം”എന്നുപക്രമിച്ചു �കാണ്ടുപത്തുദി

വസേത്തയ്ക്കു നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ ഓേരാദിവസ�ത്തയും എഴുന്നള്ളിപ്പി�ന

(യാത്ര�യ) വർണ്ണിക്കുക എന്നുള്ളതാണു് വിഷയം. ഓേരാ ദിവസ�ത്ത എഴുന്ന

ള്ളിപ്പും വിവരിക്കുവാൻ ഏതാനും ചില മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങളും അവയ്ക്കു പിന്നീടു്

ഓേരാ ഗാനവും വിനിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ�ക 42 േശ്ലാകങ്ങളും 13 ഗാനങ്ങളും

അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഉത്സവപ്രബന്ധവും ഹരികഥാകാലേക്ഷപത്തിനുേവണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ള

താണു്. അതി�ന്റ നിർമ്മിതി 1014-ലായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. അന്നു പാലക്കാട്ടു

പരേമശ്വരഭാഗവതർ അതു തിരുമുമ്പിൽ�വച്ചു് പാടി പാരിേതാഷികം വാങ്ങിയതി

നു േരഖയുണ്ടു്. അതി�ല

“ശ്രീമാധവ�ന്റ ചരിതങ്ങൾ കഥിപ്പതിന്നു

കാമം സമർത്ഥനഹ�മന്നിതുരപ്പതല്ല;

സീമാവിഹീനദുരിതക്ഷതേയ തദീയ–

നാമാനുകീർത്തനമൃേത പര�മന്തുപായം?”

എന്ന േശ്ലാകം പ്രസിദ്ധമാണു്. േശ്ലാകങ്ങ�ളക്കാൾ ഗാനങ്ങൾക്കാണു് സ്വാരസ്യം

അധികം. മൂന്നാം ദിവസ�ത്ത ഉത്സവത്തിൽ കമലവാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്ന

ഭഗവാ�ന തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു.

ഉശാനി �ചമ്പട

പല്ലവി: കനകമയമായീടും കമലവാഹനമതിേന്മൽ

കനേത്താരു കാന്തി�യാടു ഗമിക്കുന്നതാരവനൌ?

ചരണങ്ങൾ:

1 വലമഥനൻ വിഭവേമാേട വസുധയിൽ ചരിച്ചീടുേന്നാ?

വലമഥന�നങ്കി�ലങ്ങു വിലസും േനത്രസഹസ്രം? (കനക)

2 കളഭഗേത! കുളുർമതിേയാ കനിേവാേട വിലസുന്നു?

കുളിർമതി�യന്നാകിലുള്ളിലുളവാകുമങ്ക�മങ്ങു? (കനക)

3 ഗൌരീനായകനാകും �കലാസാധീശ്വരേനാ?

ഗൌരീനായക�നങ്കിൽ കമനി! മൂന്നാം േനത്ര�മങ്ങു? (കനക)

4 അതിമഹസാ വിലസീടും കതിേരാേനാ വദ ബാേല?

കതിേരാനാ�ണങ്കിലവൻ കഥേമവം ശാന്തനാവൂ? (കനക)

5 താരിേത്ത�ന്മാഴി! ബാേല! ധനപതി�യന്നാകിലവൻ

ഭൂരിവിരൂപാംഗ, നേതാ നീരജനാഭൻ നൂനം! (കനക)

പ്രാേസാപന്യാസം

ഈ ഉപന്യാസത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം സങ്ഗീതവിഷയകമായി സാഹിത്യത്തിൽ

പ്രേയാഗിച്ചുകാണുന്ന ശബ്ദാലങ്കാരത്തി�ന്റ വ്യവസ്ഥയാണു്. ഇതി�ന്റ സംജ്ഞത

�ന്ന“മുഹനയുേടയുംപ്രാസത്തിേന്റയുംഅന്ത്യപ്രാസത്തിേന്റയുംവ്യവസ്ഥ”എന്നാ
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 15

�ണന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. തിരുമനസ്സി�ല സങ്ഗീതശാസ്ത്രകുശലതയ്ക്കു

മൂർദ്ധാഭിഷിേക്താദാഹരണമായി പരിലസിക്കുന്ന ഈ ഉപന്യാസം ഭാഷയിൽ

ആധുനികരീതിയിലുള്ളആദ്യ�ത്ത ഗേദ്യാപന്യാസമാ�ണന്നും സമർത്ഥിക്കാവുന്ന

താണു്. പ്രസ്തുതവാങ്മയം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു:

“സങ്ഗീതവിഷയമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിച്ചുവരുന്ന ശബ്ദാ

ലങ്കാരങ്ങൾ മുഹന എന്നും പ്രാസ�മന്നും അന്ത്യപ്രാസ�മന്നും ഇങ്ങ�ന മൂന്നു

വിധത്തിൽവ്യവഹരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആയതു മൂന്നിേന്റയും വിവരങ്ങൾ േമൽപറ

യുന്നതു�കാണ്ടു വിസ്താരമായിട്ടു് അറിയ�പ്പടുകയും �ചയ്യും. എന്നാൽ ഇതിനു് ഒരു

വ്യവസ്ഥ ആന്ധ്രഭാഷയിലും ദ്രാവിഡഭാഷയിലും സലക്ഷണമായി ഉ�ണ്ടന്നുവരി

കിലും, വ്യാകരണപ്രേയാഗസിദ്ധമായിരിക്കുന്നസംസ്കൃതത്തി�ന്റ രീതിക്കു് ആയതു

ചിലതു വിേരാധമായിട്ടു കാണുന്നതു�കാണ്ടു േശഷയ്യങ്കാരു�ട കീർത്തനങ്ങൾ സം

സ്കൃതത്തിൽആകയാൽആയതിൽ ഉള്ളേത ഇവി�ട ഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളു.”

ഇവി�ട മഹാരാജാവു സ്മരിക്കുന്ന േശഷയ്യങ്കാർ ശ്രീരങ്ഗത്തുകാരനും മാർഗ്ഗ

ദർശി േശഷയ്യങ്കാർ എന്ന േപരിൽ സുവിദിതനും ക്രി. പി. പതിനാറാം ശതക

ത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹനീയനായ കീർത്തനകാരനുമാ

യിരുന്നു. േശഷയ്യങ്കാരു�ട കീർത്തനങ്ങ�ള അവിടുന്നു് ഏറ്റവും വിലമതിച്ചിരുന്നു.

േമൽനിർേദ്ദശിച്ച മൂന്നുശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾഎങ്ങ�നപ്രേയാഗിക്കണ�മന്നു്അവിടു

ന്നുസയുക്തികമായ വിമർശനം �കാണ്ടുസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുകൂടാ�ത ഇവയിൽ

ഒന്നിലും േചരാത്ത ‘തനി�ച്ചാ’ല്ലി�ന്റ സ്വരൂപവും വിശദമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കു

ന്നു. ഈ കൃതി 1011-നുേമൽ രചിച്ചതാണു്. ഈ ഉപന്യാസത്തി�ന്റ ഒരു സംസ്കൃതാ

നുവാദം തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതു് ഈയിടയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു പ്രസി

ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി�ന്റ നിർമ്മാതാവും തിരുേമനിയാേണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല.

ഏതായാലും അതു ഭാഷയി�ല ഉപന്യാസത്തി�ന്റ വിവർത്തനമാണു്.

സംഗീതകൃതികൾ

ഒരു ഗാനസാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ സ്വാതിതിരുനാൾ

മഹാരാജാവു േകരളത്തിൽ ആ സാമ്രാജ്യത്തി�ല ഏകച്ഛത്രാധിപതിയാ�ണന്നു

മാത്രമല്ല, കർണ്ണാടകസംഗീതേലാകത്തി�ല ത്യാഗരാജാദിത്രിമൂർത്തികളു�ട സമ

ശീർഷനും, ശബ്ദശുദ്ധി, ശയ്യാസുഖം മുതലായ ഉത്തമസാഹിേത്യാപാധിക�ള മാ

നദണ്ഡമാക്കി പരിേശാധിച്ചാൽ അവർക്കും േമേലക്കിടയിൽ പരിലസിക്കുന്ന ഒരു

മഹാത്മാവുമാ�ണന്നു നിർമ്മത്സരന്മാരായ സഹൃദയന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാ

ണു്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അവിട�ത്ത ഗാനകൃതികൾ മറ്റുള്ളവരുേടതുേപാ�ല പ്രചരിക്കാ

ത്തതിനു േദശേഭദംത�ന്നയാണു് പ്രധാനകാരണം. ഗായകന്മാർക്കു് അവിട�ത്ത

കൃതികൾ പാടുന്നതിനു മറ്റുള്ളവരു�ട വാങ്മയങ്ങ�ള അേപക്ഷിച്ചു് അധികം പാ

ണ്ഡിത്യവും സാധനയും ആവശ്യകമാ�ണന്നുള്ളതും പര�ക്ക അറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു

പരമാർത്ഥമാകുന്നു. എങ്കിലും “പന്നേഗന്ദ്രശയന” തുടങ്ങിയ അേനകം ഗാനങ്ങൾ

ക്കു്അവി�ടയുംഅവയു�ട രചനാകാലം മുതല്ക്കുതന്നപ്രചാരമുണ്ടു്. തിരുമനസ്സു�കാ

ണ്ടു് അഞ്ഞൂേറാളം പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതായി േകട്ടിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും 313 പാട്ടുകേള

ഇതുവ�ര കിട്ടീട്ടുള്ളു. േവ�റയും ചില പാട്ടുകൾ ഈയിടയ്ക്കുള്ള ഗേവഷണത്തി�ന്റ

ഫലമായി ലഭിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവ തിരുമനസ്സി�ല വാങ്മയങ്ങൾത�ന്നേയാ

എന്നു തീർച്ച�പ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. “പത്മനാഭ” എന്ന മുദ്രയില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ
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16 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

അവിടേത്തതല്ലഎന്നുവിചാരിക്കുന്നതു്അബദ്ധമാണു്. മറ്റു മുദ്രയുള്ളപാട്ടുകളും ധാ

രാളമായു�ണ്ടന്നു ഗേവഷകന്മാർ ധരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഓേരാ പാട്ടും ഉണ്ടാക്കിയാൽ

ഉടൻ അതു് ഓലയിൽ പകർത്തിച്ചു തൃ�ക്കവിളയാട്ടേത്താടുകൂടി അക്കാല�ത്ത

പല സങ്ഗീതജ്ഞന്മാർക്കും അവിടുന്നു് അയച്ചു�കാടുത്തിരുന്നു. അതു�കാണ്ടു്

ഇനിയും അവിട�ത്ത സങ്ഗീതകൃതികൾ നമുക്കു ലഭിക്കുവാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല.

അേനകം പാട്ടുകളിൽ രാഗമുദ്രയും കാണ്മാനുണ്ടു്. 313 പാട്ടുകളിൽ “ജയ േദവകീ

കിേശാര” എന്നും “പരമപുരുഷ ജഗദീശ്വര ജയ ജയ” എന്നുമുള്ള മങ്ഗളഗാന

ങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ 197 സംസ്കൃതത്തിലും 63 മലയാളത്തിലും 37 ഹീന്ദുസ്ഥാനിയിലും

8 �തലുങ്കിലും 1 കർണ്ണാടകത്തിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇവയ്ക്കുപുറേമ അഞ്ചു

തില്ലാനകളുമുണ്ടു്. പ്രധാനങ്ങളായ സകല രാഗങ്ങളിലും അവിടുന്നു പാട്ടുകൾ രചി

ച്ചുകാണുന്നു. കർണ്ണാടകസംഗീതത്തിൽ അക്കാലത്തു നടപ്പിലിരുന്ന സ്ത്രീപുരുഷ

പുത്രദൂതീരാഗങ്ങളിൽ ഒന്നുംത�ന്ന അവിട�ത്ത വിസ്മൃതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചിട്ടില്ല. (1)

പൂർവകാേമാദരി, (2) ശുദ്ധ�ഭരവി, (3) ദ്വിജാവന്തി, (4) ലളിതപഞ്ചകം, (5) മാളവി,

(6) േഗാപികാവസന്തം എന്നീ രാഗങ്ങൾ അപൂർവ്വങ്ങളാ�ണന്നു വിേദശീയരായ

സങ്ഗീതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു�വങ്കിലും അവയിൽ ചില�തല്ലാം അവിട�ത്ത

കാലത്തിനു മുൻപുത�ന്ന കഥകളിസാഹിത്യത്തിൽ കവികൾ പ്രേയാഗിച്ചുവന്നി

രുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽനിന്നു് (1) ധ്രുവപദ്, (2) ഖ്യാൽ, (3) ധൂമ്രി, (4) ഗസൽ, (5)

ടപ്പാ, (6) ഖട്, (7) തില്ലാന തുടങ്ങിയ രാഗങ്ങൾഅവിടുന്നുസ്വീകരിച്ചു േകരളത്തിൽ

ഇദംപ്രഥമമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. (1) സാകി, (2) ദിണ്ഡി, (3) ഓവി, (4) പഞ്ചചാമ

രം, (5) േകകാവലി എന്ന മട്ടുകൾ മഹാരാഷ്ടയിൽനിന്നു തിര�ഞ്ഞടുത്തു് അവ�യ

ഹരികഥകളിൽ പ്രേയാഗിച്ചു മാർഗ്ഗദർശനം �ചയ്തു. തിരുമനസ്സി�ല സങ്ഗീതവാ

ങ്മയങ്ങ�ള (1) കീർത്തനങ്ങൾ, (2) പദങ്ങൾ, (3) വർണ്ണങ്ങൾ, (4) തില്ലാനകൾ, (5)

പ്രബന്ധങ്ങൾഎന്നു്അഞ്ചിനമായി വിഭജിക്കാം. പ്രബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി മുൻപുത�ന്ന

പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

കീർത്തനങ്ങൾ

കീർത്തനങ്ങൾഈശ്വരേസ്താത്രപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങളാണു്. ആ�ക 188 കീർത്ത

നങ്ങൾ തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ 150 സംസ്കൃതത്തിലും 37 ഹിന്ദു

സ്ഥാനിയിലും ഒന്നു കർണ്ണാടകഭാഷയിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ തര

ത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ പ്രാേയണ ശ്രീപത്മനാഭേസ്താത്രങ്ങളാ�ണങ്കിലും അവയു�ട

കൂട്ടത്തിൽ ഗണപതി, നരസിംഹമൂർത്തി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകേണ്ഠശ്വരത്തു

ശിവൻ, ശുചീന്ദ്രത്തുസ്ഥാണുമൂർത്തി, പത്മനാഭപുരത്തു് ആനന്ദവല്ലി, �വക്കത്ത

പ്പൻ, കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി, ഹരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവാറാട്ടുകാ

വിൽ ഭഗവതി, പള്ളിയറ ഭഗവതി, ഹനൂമാൻഈ േദവതക�ളപ്പറ്റിയുള്ള േസ്താത്ര

ങ്ങളും കാണാം. ഇവ കൂടാ�ത നവരാത്രി കീർത്തനങ്ങളും നവരത്നമാലികാ കീർ

ത്തനങ്ങളുംഅവിടുന്നു് ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. നവരാത്രി കീർത്തനങ്ങൾനവരാത്രി ഒൻപ

തു ദിവസവുംതിരുവനന്തപുരത്തുവലിയ �കാട്ടാരത്തിൽസരസ്വതീ മണ്ഡപത്തിൽ

പാടുന്നതിനായി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന കീർത്തനം പാടണം

എന്നുതിരുമനസ്സു�കാണ്ടു്അന്നുനിശ്ചയിച്ചതു േപാ�ലഇന്നുംനടന്നുവരുന്നു. ഇവ

യിൽആദ്യ�ത്തആറുകീർത്തനങ്ങൾസരസ്വതീപരങ്ങളും മറ്റു മൂന്നു ദുർഗ്ഗാപരങ്ങളു

മാകുന്നു. നവരത്നമാലാ കീർത്തനങ്ങൾ “ശ്രുതിവരദകീർത്തനം”എന്ന ഭക്തിമഞ്ജ
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രീ പദ്യത്തിൽഅവിടുന്നു രചിച്ചിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിമാർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങ

ളാണു്.

പദങ്ങളും മറ്റും

പദങ്ങൾപ്രാേയണശൃങ്ഗാരാത്മകങ്ങളും ഭരതനാട്യക്കാർക്കു േവണ്ടി രചിക്ക�പ്പ

ട്ടിട്ടുള്ളവയുമാണു്. ഈ ഇനത്തിൽ 65 പാട്ടുകൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. അവയിൽ അൻ

പതു മലയാളത്തിലും, പത്തു സംസ്കൃതത്തിലും, അഞ്ചു �തലുങ്കിലും രചിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

ഭാഷാപദങ്ങളിൽ ചില�തല്ലാം കുേറയധികം പച്ചയായിേപ്പായി എന്നു പഴിക്കുന്ന

വേരാടു് അവയി�ല നായകൻ ശ്രീപത്മനാഭനും നായിക േഗാപസ്ത്രീയുമാ�ണന്നും

ആഗാനങ്ങളു�ട നിഷ്കൃഷ്ടമായ പരിേശാധനയിൽ ഭക്തി ശൃങ്ഗാര�ത്തഅധഃകരി

ക്കുന്നതായാണു് ആസ്തികന്മാരു�ട അനുഭൂതി�യന്നും സമാധാനം പറയാവുന്നതാ

ണു്. വർണ്ണങ്ങൾ ചൌകവർണ്ണങ്ങ�ളന്നും താനവർണ്ണങ്ങ�ളന്നും രണ്ടു തരത്തിലു

ണ്ടു്. ചൌകവർണ്ണങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ സാമാന്യാധികമായ സരസ്വതീ പ്രസാദം േവ

ണം. തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു 19 ചൌകവർണ്ണങ്ങളും 2 താനവർണ്ണങ്ങളും നിബന്ധിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. ചൌകവർണ്ണങ്ങളിൽ 17 സംസ്കൃതവും ഒന്നു �തലുങ്കും ഒന്നു മലയാളവുമാണു്.

അവിട�ത്തചൌകവർണ്ണങ്ങൾഅദ്വിതീയങ്ങ�ളന്നാണു്അഭിേജ്ഞാത്തമന്മാരു�ട

ഐകകേണ്ഠ്യനയുള്ള അഭിപ്രായം. താനവർണ്ണങ്ങൾക്കു സാഹിത്യത്തി�ന്റ സാ

ഹായം ആവശ്യമില്ല. തിരമനസ്സു �കാണ്ടു് ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള രണ്ടു താനവർണ്ണളും �ത

ലുങ്കാണു്.

ഉപസംഹാരം

തിരുമനസ്സി�ല സംസ്കൃതഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നും ത�ന്ന ഇവി�ട ഉദ്ധരിക്കണ�മന്നു

വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഉദ്ധരിച്ചാൽ പലതും പകർേത്തണ്ടിവരും. അതു�കാണ്ടു് അവ

എല്ലാം അനുവാചകന്മാർക്കു �ക.ചിദംബരവാധ്യാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം

വായിച്ചു് ആനന്ദസാഗരതരങ്ഗപരമ്പരകളിൽ മജ്ജേനാന്മജ്ജനം �ചയ്തു�കാള്ളു

വാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു. തിരുമനസ്സി�ല ഭാഷാഗാനങ്ങൾ അവിയി�ല ശബ്ദമാധുര്യം

�കാണ്ടും,അർത്ഥചമൽക്കാരം�കാണ്ടും, രസപുഷ്ടി�കാണ്ടും ഉത്തമസാഹിത്യത്തി

�ന്റ ഉപരിതലത്തിലാണു് പരിലസിക്കുന്നതു് എന്നുകൂടി പറേയണ്ടതുണ്ടു്. മാ തൃക

യായി ഒരു ഗാനം മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

നീലാംബരി–അടന്ത

പല്ലവി:

കാമിനീ ഹന്തഞാ�നന്തു �ചയ്വൂ?

അനുപല്ലവി:

താമസം സാരസനാഭൻ തരുണി

വരുവതി�നന്തേഹാ ബാേല! വദ ചാരുശീേല! (കാമിനി)

ചരണങ്ങൾ:

1 മടുമലർശരനിതാ വന്നുമതിപടുതരശരങ്ങ�ളയ്യുന്നു
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മടിയാേത വര�നന്നു വന്നു മമ മന്മഥകദനം തീർക്കുന്നു?

�വടിവതിനിഹ കിന്നുസങ്ഗതിഝടിതി രമണനകാരണം (കാമിനി)

സുമുഖി! മൃദുഭാഷിണി! സഖി!

2 കിസലയവിരചിതതല്പംഹന്ത! കിളി�മാഴിമമാനലകല്പം

അസമശരതാപമനല്പം മമ ഹലഹല! ദിന�മാരു കല്പം,

സസുഖ�മ�ന്നാടു മുന്നമാടിന സരസലീലകൾ കാന്തൻ മറേന്നാ?

മമ േമാഹ�മേന്നാ? (കാമിനി)

3 തരളമിഴി നീ �ചന്നു �മേല്ല പ്രാണദയിതേനാടിഹ േശാകം �ചാേല്ല

കരുണതവ �തേല്ലാളമിേല്ല നീ കമനി മൽപ്രിയ സഖിയേല്ല?

സ്മരസമാകൃതിയായ കണവനു ചതികൾ �ചയ്വതുചിതേമാ?

ലലേന! കുരുവിന്ദരദേന! (കാമിനി)

തിരുമനസ്സി�ലപ്പറ്റി ചില സമകാലികന്മാർ 

കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാൻഅവിട�ത്തപ്പറ്റി

“വാണീയസ്യ മേനാരമാ കുവലയാനന്ദപ്രദം യന്മുഖം

പാണീ സന്തതചിന്തിതാർത്ഥഘടനാചിന്താമണീചാർത്ഥിനാം

മീമാംസാപദേമവ മധ്യമലഘുശ്രുത്യന്തസഞ്ചാരിണീ

ദൃഷ്ടിസ്തം നൃപമന്തരാ ഭഗവതീ വിദ്യാ കുേതാ വർത്തേത?”

എന്നും �കാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയ തമ്പുരാൻ

“ഷഷ്ഠീതൽപുരുഷാഹ്വേയാ നൃപതിഷു പ്രാേയണ വിദ്വൽപ്രഭു–

ശ്ശബ്ദസ്സംപ്രതി കർമ്മധാരയതയാപ്യാഭാതി വഞ്ചീശ്വേര

ഇത്യാകർണ്ണ്യ പുനർവിേലാക്യ ച ബഹുവ്രീഹിത്വേമതൽപേദ”

കിം േശാകാദിവ നഃസ്ഥിതിഃ ക്വചിദപി ദ്വന്ദ്വാവ്യയീ ഭാവേയാഃ”

എന്നുംവർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മറ്റു ചിലകവികളു�ടപ്രശസ്തിപദ്യങ്ങൾയഥാവസരം ഉദ്ധരി

ക്കാം. ധ്വരമാർ േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ള വിശിഷ്ടാഭിപ്രായങ്ങൾ പകർത്തുന്നില്ല. ഇരയി

മ്മൻതമ്പി അവിട�ത്ത ദിനചര്യ�യപ്പറ്റി

“വിദ്വൽകൃതനവസൂക്തിശ്രവണേമാ

വിേദ്യാതിതഹിതകൃത്യവിചാരേമാ

ഹൃദ്യാരവവാദ്യവിേനാദേമാ

പാേത്രാചിതബഹുവിത്തവിതരണേമാ

ശാസ്ത്രവാദേമാ, ഗായകസാർത്ഥഗാനേമാ, സ്ത്രീഗണ–

നൃത്തേയാഗേമാ, മധുജിൽേക്ഷത്രഗമനേമാ”

എന്നുപാടിയിരിക്കുന്നു.

രുക്മിണീബായി രാജകുമാരി (984–1012)

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരി ആയില്യംതിരുനാൾ രു

ക്മിണീബായി രാജകുമാരി�യപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവിടേത്തയ്ക്കും
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സങ്ഗീത സാഹിത്യങ്ങളിൽ നല്ല വാസനയുണ്ടായിരുന്നു. ഇരയിമ്മൻ തമ്പി “കുല

േശഖരനൃപേസാദരിതന്നു�ട ഗുണവർണ്ണന�മളുേതാ?” എന്നാരംഭിക്കുന്ന കീർത്ത

നത്തിൽഅവിടേത്തയ്ക്കു്

“സങ്ഗീതാഞ്ചിത സാഹിത്യാദിവിധങ്ങളിേലറ്റം േമാഹവും,

ശൃങ്ഗാരാദിരസാന്വിതനാടകഭങ്ഗികൾ കണ്ടു വിേനാദവും.

മങ്ങാതു�ള്ളാരു മങ്ഗലതരനിയമങ്ങ�ളാടമലാചാരവും,

ഗങ്ഗാധരഹരിഗൌരീപദഭജനങ്ങളിലതിവിശ്വാസവും”

മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നതായി വർണ്ണിക്കുന്നു. മുഖാരിരാഗത്തിൽ “ശ്രീകേണ്ഠശ പാഹി”

എന്ന ഗാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു് ആ തമ്പുരാട്ടിയാകുന്നു.

“ശ്രീകേണ്ഠശ! പാഹി! പാഹി! പാർവതീപേത!

ശ്രീ ഞങ്ങൾക്കുവളർേത്തണംശ്രീപരേമശ! (ശ്രീകേണ്ഠശ)

സാദരം നീ തന്നുവേല്ലാ േസാദരന്മാർ രണ്ടുേപ�ര

േസാദരിേയയും ലഭിപ്പാനാശേയറുന്നു.” (ശ്രീകേണ്ഠശ)

എന്നിങ്ങ�നആഗാനം പുേരാഗമിക്കുന്നു.

ചങ്ങനാേശ്ശരി രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ—ജീവിതം

ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തു �കാട്ടാരത്തി�ല ആദ്യ�ത്ത കാരണവരായിരുന്ന

അച്ഛൻ േകായിത്തമ്പുരാ�നപ്പറ്റി മുൻപു പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അവിടുേത്തയ്ക്കു വി

ദ്വാനും മീമാംസകമൂർദ്ധന്യനുമായി ഇത്തമ്മർേകായിത്തമ്പുരാൻ എന്ന േപരിൽ

ഒരു മരുമകനുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗിേനയനാണു് പണ്ഡിതേശ്രഷ്ഠ

നായ രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ. ആ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ജനനം ഏതു

�കാല്ലത്തിലായിരുന്നു�വന്നു നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ രുക്മിണീരാജ്ഞിയു�ട പു

ത്രിയായി 1005-ആണ്ടു ധനുമാസം 13-ാംനു ജനിച്ചു ലക്ഷ്മീരാജകുമാരി�യ അേദ്ദഹം

പള്ളി�ക്കട്ടു കഴിച്ചതു 1015 േമടത്തിലാകയാൽ അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഉേദ്ദശം 16

വയസ്സായിരിക്കാേന ഇടയുള്ളു. ആ പള്ളി�ക്കട്ടി�നപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ചാണു് രവിവർ

മ്മൻതമ്പി

കംസം േമാദയുതം ചകാര മഥുരാ; സങ് ക്രന്ദേനനാത്വിതാ

നിത്യം സാപ്യമരാവതീ; നനു കുേബരാധ്യാസിതാ സാളകാ;

ജൂഷ്ടാ േഭാഗവതീ ദ്വിജിഹ്വനിക�രർവഞ്ചീശ്വര! ത്വൽപുരീ

ശ്രീ�വകുണ്ഠപുരീവ രാജതി വിവാഹാലംകൃതം സാംപ്രതം”

എന്ന േശ്ലാകം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. 1030-ൽ അത്തംതിരുനാളിലും 1033-ൽ മൂലംതിരുനാ

ളിലും രണ്ടുരാജകുമാരന്മാ�ര പ്രസവിച്ചു് ആ �കാല്ലത്തിൽ കന്നി 22-ാംനു ലക്ഷ്മീരാ

ജ്ഞി േദഹവിേയാഗം �ചയ്തു. അവരിൽ രണ്ടാമ�ത്തകുമാരനാണു് 1060 മുതൽ 1099

വ�ര തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച മഹാത്മാവായ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാ

ജാവു്. അതിൽപ്പിന്നീടു േകായിത്തമ്പുരാൻ അധികകാലം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. 1034 മീ

നമാസത്തിൽഅേദ്ദഹവുംഅന്തരിച്ചു. എന്നാൽഅതിനു മുൻപുത�ന്നത�ന്റ മരുമ

കനായ േകരളവർമ്മേദവ�ന നാലര�ക്കാല്ല�ത്ത നിരന്തരവും നിഷ്കൃഷ്ടവുമായ ശി

ക്ഷണം�കാണ്ടുസകലകലാവല്ലഭനാക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചു. മാതുല

�നേപ്പാ�ല ത�ന്നഅവിടേത്തയ്ക്കു്ആ �കാല്ലം േമടം 13-ാംനു തിരുവിതാംകൂർ രാജ
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20 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

കുടുംബത്തി�ല മ�റ്റാരു ലക്ഷ്മീരാജ്ഞി�യ (ഭരണിതിരുനാൾ) പരിഗ്രഹിക്കുന്നതി

നുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�നപ്പറ്റി അവിടുന്നു ഹനുമദു

ത്ഭവംആട്ടക്കഥയു�ടആരംഭത്തിൽ

“അജ്ഞാനസ്ഫുരദന്ധകാരപടലീമൂർച്ഛാലഹൃച്ചക്ഷുേഷ

േമാഹം വാങ്മയകൌമുദീവിലസി�തരുത്സാരയാമാസ യഃ

തം വിദ്വജ്ജനമാനനീയമതി�വശദ്യം മമാദ്യം ഗുരും

വേന്ദ മാതുലമുല്ലസദ്ഗുണമയം ശ്രീരാജരാജാഹ്വയം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽപ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ 

രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാ

വി�ന്റ (1) സ്യാനന്ദൂര പുരവർണ്ണനപ്രബന്ധത്തിനു സുന്ദരി എന്ന വ്യാഖ്യാനവും (2)

നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരു�ട അന്യാപേദശശതകത്തി�ല നാല്പതിൽപ്പരം േശ്ലാകങ്ങൾ

ക്കുഹൃദയങ്ഗമമായ മ�റ്റാരു വ്യാഖ്യാനവും, (3) ഭാഷയിൽ േസാമവാരവ്രതംഎന്ന

ആട്ടക്കഥയു�ട പൂർവ്വഭാഗവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുന്ദരി സർവ്വങ്കഷവും സരസഗംഭീരവും

ഗുഢാർത്ഥപ്രതിപാദകവുമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു. അതി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ

കവി ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുന്നു. “കരബദരവദാേസ്ത” എന്ന േശ്ലാകത്തിനുേമലാണു്

ഇവ വരുന്നതു്.

“തദ്ഭാഗിേനയസ്യ ച ഭാഗിേനയ–

സ്ത�ഥവ നാമ്നാ ഖലു രാജരാജഃ

വിദ്വജ്ജനാനന്ദനേഹതുഭൂതാം

വഞ്ചീശസൂക്തിം വിവൃേണാതി േമാദാൽ.

വിദ്യാജാലമേഹാദേധഃ കവികുലേശ്രണീശിേരാലംകൃേതർ–

ന്നാനാസദ്ഗുണസഞ്ച�യകവസേതർവഞ്ചിക്ഷമാധീശിതുഃ

കാവ്യം തദ്വിബുേധാപലഭ്യവിലസദ്ഗുഢാർത്ഥരത്നാകരം

ലക്ഷ്മീനാഥകൃപാതരീവരബലാന്നൂനം തരിഷ്യാമ്യഹം.

ശ്രീവഞ്ചിഭൂപാലകൃതപ്രബന്ധ–

ഗുഢാർത്ഥവിദ്യാവിരഹാതുരാണാം

േമാദായ കുർേവ ഖലുസുന്ദരീം താം

വ്യാഖ്യാമലങ്കാരമേനാഹരാങ്ഗീം.

ഉദിതാ ഖലു രാജരാജനാമ്നഃ

സരസാലങ്കരണാവഭൂഷിതാങ്ഗീ

അതി ചാരുപദാ തു സുന്ദരീയം

രസികാനാം വിതേനാതു േമാദഭാരം.”

ലക്ഷ്മീനാഥശബ്ദം�കാണ്ടു് അച്ഛൻേകായിത്തമ്പുരാേനയും ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്മരിച്ചിരി

ക്കുന്നു. അന്യാപേദശവ്യാഖ്യ മുഴുമിച്ചിട്ടില്ല. േസാമവാരവ്രതവും അപൂർണ്ണംത�ന്ന.

അതു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ

ഒരു േശ്ലാകവും പദവും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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“കദാചിദ്രാജാസൌ മധുകരപികാരാവമധുേര

മേനാേജ്ഞ മാേലയാനിലചലിതമാകന്ദനികേര

മുദാ ദാ�ര�സ്സ്വരം സരസവചനാലാപചതു�ര–

സ്സഹാരാേമ േരേമ രതിരമണലീലാസു രസധീഃ

എന്നാണു് േശ്ലാകം. ആആട്ടക്കഥ 1050-ാണ്ടിടയ്ക്കു േകരള വർമ്മേദവൻ പൂരിപ്പിച്ചു.

ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് (990–1036)—ജീവിതം

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കനിഷ്ഠ സേഹാദരനായി 990 ചിങ്ങം 3-ാംനു

ജനിച്ച ഉത്രംതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മഇളയതമ്പുരാ�നപ്പറ്റി മുൻപുപ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഉത്രത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ ഭാഗ്യം എ�ന്നാരു പര്യായമുള്ളതിനാൽ

ഭാേഗ്യാദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മാ�വന്നു് അവിട�ത്ത പറഞ്ഞുവരുന്നു. േജ്യഷ്ഠ�ന്റ

ഗുരുനാഥന്മാർ ത�ന്നയായിരുന്നു അവിട�ത്തയും ഗുരുനാഥന്മാർ. മലയാളത്തി

നും തമിഴിനും പുറ�മ സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, മഹാരാഷ്ട്രി എന്നീ ഭാ

ഷകളിൽ അവിടുന്നും �വദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിൽ േജ്യഷ്ഠേനാളംത

�ന്ന പാണ്ഡിത്യം ഇല്ലായിരുന്നുഎങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിടേത്തക്കാൾ അധികം

അറിവുേനടുകയും അക്കാല�ത്ത ധ്വരമാരു�ട അതിരറ്റ േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾക്കു

പാത്രീഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. അേനകം ഭൌതിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിേശഷിച്ചു രസത

ന്ത്രത്തിലും അവിടുന്നു് ആർജ്ജിച്ചിരുന്ന ജ്ഞാനം വിപുലമായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ

രീതിയിലുള്ള�വദ്യവിദ്യയിൽഅവിടേത്തക്കുണ്ടായിരുന്നവിചക്ഷണതആർക്കും

ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. �കാട്ടാരത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഡി�സ്പൻസറിസ്ഥാ

പിച്ചു് അവി�ട േരാഗിക�ള താൻത�ന്ന പരിേശാധിച്ചു് അവർക്കു മരുന്നു �കാടു

ക്കുകയും ലഘുപരിമാണത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ�ചയ്യുകയും �ചയ്യുന്നതിൽ അവിടുന്നു്

അനുദിനം വ്യാപൃതനായിരുന്നതായും അറിയാം. തിരുവനന്തപുര�ത്ത സർക്കാർ

ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധിയിലും അവിടുന്നു സദാ ജാഗരൂകനായിരു

ന്നു. ഉത്രംതിരുനാൾ 1022 ധനു 26-ാംനു സിംഹാസനാരൂഢനായി. 1028 േമടം

28-ആനു-യാണു് �ഗൌരി പാർവ്വതീറാണി നാടുനീങ്ങിയതു. 1024- ാമാണ്ടു തഞ്ചാവൂർ

മാധവരായ�ര ആയില്യംതിരുനാൾ, വിശാഖംതിരുനാൾ എന്നീ �കാച്ചു തമ്പുരാ

ക്കന്മാ�ര ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു നിയമിച്ചു. 1028 വ�ര അദ്ധ്യാപകവൃത്തി

തുടർന്നതിനുേമൽ മാധവരായർ ഗവർ�മ്മന്റു സർവ്വീസിൽ േചർന്നു് 1033 മകരം

6-ാംനു തിരുമനസ്സി�ല ദിവാൻജിയായി. പിന്നീടു ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാ

ജാവി�ന്റ രാജ്യഭരണകാലത്തും 1047 േമടം 31-ാംനു വ�ര ആ ഉന്നതസ്ഥാന�ത്ത

അലങ്കരിച്ചു് അനന്യസുലഭമായ ഭരണകുശലത�കാണ്ടു വഞ്ചിരാജ്യത്തിനു േപരും

�പരുമയും വളർത്തി. ആ മഹാനുഭാവനാണു് പിന്നീടു രാജാ സർ.റ്റി. മാധവരായ

രായതു്. അേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി ചില സംഗതികൾ േമലും പ്രസ്താവിേക്കണ്ടിവരും. 1033

കന്നി 22-ാംനു മാേവലിക്കരനിന്നു രണ്ടു രാജകുമാരിമാ�ര ദ�ത്തടുത്തു. അവരിൽ

േജ്യഷ്ഠസേഹാദരിയായ ലക്ഷ്മീബായി�യ ചങ്ങനാേശ്ശരി േകരളവർമ്മ േകായിത്ത

മ്പുരാ�ന�ക്കാണ്ടു് 1034 േമടം 13-ാംനുവിവാഹം �ചയ്യിച്ചുഎന്നുപ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

അവിടുന്നാണു് പിന്നീടു േകരളസാഹിത്യചക്രവർത്തിയായിത്തീർന്ന വലിയ േകാ

യിത്തമ്പുരാൻ. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു പതിമ്മൂന്നിൽച്ചില്വാനം �കാല്ലം

രാജ്യഭാരം �ചയ്തു് 1036 ചിങ്ങം 4-ാംനു ചരമഗതി�യപ്രാപിച്ചു. േജ്യഷ്ഠ�നഅവിടുന്നു്

ഈശ്വരനിർവ്വിേശഷമായി ആരാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ േജ്യഷ്ഠ�ന്റ കലാേപാഷണപ
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22 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

രിപാടി മിക്കവാറുംഅേതനിലയിൽത്ത�ന്നഅനുഷ്ഠിച്ചുവന്നു. ഇലത്തൂർരാമസ്വാമി

ശാസ്ത്രികൾ,�വക്കത്തുപാച്ചുമൂത്തതു് മുതലായ ചില പുതിയ പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാ

േരയും ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാരായി അവിടേത്തക്കു കിട്ടി. താരതേമ്യന േജ്യഷ്ഠൻ

അധൃഷ്യനും അനുജൻ അഭിഗമ്യനുമായിരുന്നു; ഓജസ്സിനും പ്രഭാവത്തിനും പകരം

അവിടേത്തയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതു സർവ്വമേനാരഞ്ജകമായ സൌമ്യത്വമായിരുന്നു. ഈ

വസ്തുത ഇരയിമ്മൻതമ്പി അവിട�ത്തസ്ഥാനേരാഹണാവസരത്തിൽ രചിച്ച രണ്ടു

േശ്ലാകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കീട്ടുണ്ടു്.

“അർക്കൻേപായസ്തമിേച്ചാരളവതിലുളവായ്–

വന്ന ഗാഢാന്ധകാരം

തക്കത്തിൽദ്ദൂ �ര നീക്കിക്കുവലയബഹളാ–

േമാദമുണ്ടാക്കുവാനായ്

�ചാ�ല്ക്കാണ്ടീടുന്ന പൂർവാചലശിരസി വിള–

ങ്ങുന്നസംപൂർണ്ണചന്ദ്രൻ

ദി�ക്കല്ലാം �വണ്മേചർക്കുന്നതിനുപമ ഭവാൻ

ത�ന്ന വഞ്ചിക്ഷിതീേന്ദാ!

കന്ദർപ്പൻ മൂർത്തിമാേനാ? കനി�വാടവനിയിൽ–

ക്കല്പവൃക്ഷം ജനിേച്ചാ?

�പാന്നിൻ പൂമാതിേനവം കളിനിലമധുനാ

പത്മനാഭൻ ചമേച്ചാ?

ഇന്ദ്രൻ വേന്നാ ധരിത്ര്യാം? കലയതു കുറയാ–

തുള്ളപൂർേണ്ണന്ദുതാേനാ?

മേന്യ താപം ജനാനാം ശമയിതുമുളവാ–

യിങ്ങു മാർത്താണ്ഡേദവൻ.”

കഥകളിയു�ട അഭിവൃദ്ധി

ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന േകരളീയർപ്രാധാേന്യന �കാണ്ടാടുന്നതു്അവി

ടുന്നു കഥകളിയു�ട ജീവാതുവായിരുന്നു എന്നുള്ളതു�കാണ്ടാണു്. അതിബാല്യ

ത്തിൽത്ത�ന്ന അവിടേത്തക്കു് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അസാധാരണമായ അഭി

നിേവശമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്നുത�ന്ന കയ്യും �മയ്യും സ്വാധീനമാക്കി ഓേരാ

േവഷത്തിൽ അരങ്ങത്തു വന്നു് ആടി കാണിക�ള രസിപ്പിക്കുകയും പാർവ്വതീറാ

ണിയു�ട പക്കൽനിന്നു പാരിേതാഷികം വാങ്ങിക്കുകയും �ചയ്തുവന്നിരുന്നതായി

പഴമക്കാർ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. 1003-ആണ്ടു�കാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ നി

ര്യാണത്തിൽ ആശ്രയവിഹീനയായിത്തീർന്നആ വിശിഷ്ടകല അന്നു തിരുവിതാം

കൂർ ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്ന ഉത്രംതിരുനാൾ തമ്പുരാ�ന്റ വാത്സല്യപൂർണ്ണമായ

പരിലാളനത്തിൽ േമൽക്കുേമൽ വളർന്നു. ഇതരകലകളു�ട പുരശ്ചാരണത്തിൽ

ജാഗരൂകനായിരുന്ന േജ്യഷ്ഠൻ അതി�ന്റ േപാഷണഭാരം മാത്രം അനുജനിൽ നി

േക്ഷപിച്ചതു് ആ വിഷയത്തിൽഅവിടേത്തയ്ക്കുള്ളപാടവവിേശഷ�ത്തഅഭിനന്ദിച്ചു

ത�ന്നയായിരിക്കണം. ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ വാസസ്ഥലം വലിയ �കാട്ടാരത്തി�ന്റ

ഒരു ഭാഗമായ ഭജനപ്പുര�ക്കാട്ടാരത്തിലായിരുന്നു. കു�റ അക�ലയുള്ള പൂജപ്പു

ര�ക്കാട്ടാരവും അവിട�ത്ത അധീനതയിലായിരുന്നതിനാൽ അവി�ട�വച്ചാണു്
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കഥകളി നടത്തിവന്നതു്. പല ദിക്കുകളിൽനിന്നും പ്രശസ്തന്മാരായ നടന്മാ�ര വരു

ത്തിയും മുഖശ്രീയും േവഷേച്ചർച്ചയുമുള്ളയുവാക്കന്മാ�ര തിര�ഞ്ഞടുത്തു്അഭ്യസിപ്പി

ച്ചും ഒരു നല്ലകഥകളിേയാഗംഅവിടുന്നുരൂപവൽകരിച്ചു. അതി�നആദ്യകാലത്തു

പൂജപ്പുര�ക്കാട്ടാരംവക കഥകളിേയാഗ�മന്നും തിരുമനസ്സി�ല സിംഹാസനേരാ

ഹണത്തിനു േശഷം വലിയ �കാട്ടാരം വക കഥകളിേയാഗ�മന്നും ജനങ്ങൾ പറ

ഞ്ഞുവന്നു. കപ്ലിങ്ങാടൻ, കല്ലടിേക്കാടൻ, �വട്ടത്തു്എന്നീ മൂന്നുസംപ്രദായങ്ങളിേല

യും വിേശഷഗുണങ്ങൾ സേമ്മളിപ്പിച്ചാണു് അവിടന്നു �കാട്ടാരം കളിക്കാ�ര പരി

ശീലിപ്പിച്ചതു്. േകാട്ടയത്തിനുസമീപം കുടമാളൂർ േദശത്തുകാരനായ വിളായിേക്കാട്ടു

നമ്പൂരിയാണു് ആ വിഷയത്തിൽ അവിടേത്തയ്ക്കു വിദേഗ്ദ്ധാപേദശം നല്കുകയും നല്ല

നടന്മാ�ര േയാഗത്തിൽ േചർക്കുന്നതിനായി നാനാേദശങ്ങളിൽ നിന്നു �കാണ്ടുവ

രികയും �ചയ്തുവന്നതു്. തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു േനരിട്ടു പരിേശാധിച്ചു തൃപ്തി�പ്പടാ�ത

ആർക്കും ആ േയാഗത്തിൽ നടനായി േചരുവാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വള

�ര �മച്ചത്തിലുള്ള ഒരുകൂട്ടം കളി�ക്കാപ്പം ആ േയാഗത്തി�ന്റ ആവശ്യത്തിന്നായി

അവിടുന്നു തീർപ്പിച്ചു�കാടുത്തു. അങ്ങ�ന അല്പകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾഈശ്വരപി

ള്ള,പഴയ�കാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള,പുത്തൻ�കാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള,പഴവങ്ങാടിനാണുപിള്ള,

കണ്ടച്ചപ്പണിക്കർ, �കാച്ചപ്പപ്പണിക്കർ, വലിയ �കാച്ചയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, േശഖരവാ

രിയർ, കണ്ടിയൂർ പപ്പുപിള്ള, കിട്ടുപ്പണിക്കർ, കിട്ടുണ്ണി, നളനുണ്ണി എന്നിങ്ങ�ന

അനുഗൃഹീതന്മാരായ പലഅഭിേനതൃമൂർദ്ധന്യന്മാരും ആ േയാഗത്തി�ല അംഗങ്ങ

ളായിത്തീർന്നു.

“�കാച്ചയ്യപ്പനു കത്തിയും കരിയുമാം പച്ചയ്ക്കിടിേച്ചന്നനും

�മച്ചത്തിൽസ്സരസം പതിഞ്ഞപദമങ്ങാടീടുവാനുണ്ണിയും”

ഇത്യാദി േശ്ലാകത്തിൽഅവിടുന്നുത�ന്നഅവരിൽചിലരു�ടസിദ്ധിവിേശഷങ്ങ�ള

വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നളനുണ്ണിയു�ട ശരിയായ േപരു് എ�ന്തന്നറിയുന്നില്ല. അേദ്ദഹ

വും കിട്ടുണ്ണിയും സേഹാദരന്മാരായിരുന്നു. �കാച്ചയ്യപ്പപ്പണിക്ക�രേപ്പാ�ല അലർ

ച്ചയ്ക്കു് ഒരു നടൻ ഉണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവ�രപ്പറ്റി�യല്ലാം തിരുമനസ്സിേല

യ്ക്കു്അപാരമായവാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആനടരത്നഹാരത്തിൽനടുനായകമായി

േശാഭിച്ചതു്ഈസ്വരപിള്ളയാണു്. ഈശ്വരപിള്ള,അഥവാകുമാരൻഈശ്വരൻ, വി

ളവംേകാട്ടുതാലൂക്കിൽ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തി�ലഅംഗമായിരുന്നു. നടനകലയിൽ

അനുദിനംസമ്പാദിച്ചഅഭൌമമായപാടവംനിമിത്തംഅേദ്ദഹം തിരുമനസ്സി�ലപ്ര

േത്യകപ്രീതിക്കുപാത്രീഭവിക്കുകയും പള്ളിയറ വിചാരിപ്പുകാരനായി നിയമിതനാകു

കയും �ചയ്തു, അവിട�ത്ത മരണാനന്തരവുംആകലാപ്രണയി പലസ്ഥലങ്ങളിലും

സഞ്ചരിച്ചു േക്ഷത്രപരിധികളിൽ ഉത്സവാവസരത്തിലും മറ്റും ചില കഥകളിേയാഗ

ങ്ങളിൽ സ്വയേമവ പങ്കു�കാണ്ടു ശാരദാേദവി�യ ത�ന്റ അഭിനയ�കങ്കര്യം�കാ

ണ്ടു ആരാധിച്ചുവന്നു. വിചാരിപ്പുകാർ 1028-ാണ്ടിടയ്ക്കു തിരുമനസ്സി�ല ഉപേദശമനു

സരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു േകരളവിലാസം എ�ന്നാരു മുദ്രാലയം സ്ഥാപിക്കുക

യും അതിൽനിന്നു് 1033-ാണ്ടു് അൻപത്തിനാലു ദിവസ�ത്ത ആട്ടക്കഥകൾ എന്ന

സുപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. അതു ഭാഷാ സാഹിത്യത്തി

നു് ഒരു പരേമാപകാരമായി പരിണമിച്ചു. ആ മുദ്രാലയത്തിൽനിന്നുത�ന്ന 1028-ൽ

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റയും ഇരയിമ്മൻതമ്പിയു�ടയും ചില കീർത്തന

ങ്ങളും മറ്റും പ്രകാശനം �ചയ്യുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാമായാണം, നളചരിതം

എന്നീ കിളിപ്പാട്ടുകളും അവി�ട മുദ്രണം �ചയ്തതായി കാണുന്നു. അതാണു് േകരള

ത്തിൽഗവർ�മ്മൻറി�ന്റയും മിഷണറിമാരു�ടയുംഅല്ലാത്തആദ്യ�ത്തഅച്ചുക്കൂടം
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24 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

എന്നു േതാന്നുന്നു. 54 ദിവസ�ത്തആട്ടക്കഥയിൽ േവ്യാമാസുരവധംേപാ�ലയുള്ള

ചില �പാട്ടക്കൃതികളും കടന്നുകൂടീട്ടു�ണ്ടങ്കിലും പ്രാേയണനല്ലകഥകൾേക്കപ്രേവ

ശം അനുവദിച്ചുകാണുന്നുള്ളു. അതിൽ േചർത്തിട്ടുള്ളആട്ടക്കഥകളി�ല �തറ്റു തിരു

ത്തുന്നതിൽ 1031-ൽ യശശ്ശരീരനായ രവിവർമ്മൻ തമ്പിക്കും ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു

എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

സിംഹധ്വജചരിതംആട്ടക്കഥ

തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു്അേനകംആട്ടക്കഥകൾതനിക്കു്അഭിമതന്മാരായിരുന്നകവി

ക�ള�കാണ്ടു രചിപ്പിച്ചു. രവിവർമ്മൻതമ്പി

“ശ്രീരാമവർമ്മകുലേശഖരേസാദരസ്യ

മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുവഭൂമിപേതർന്നിേദശാൽ

േകനാപി തൽപദജൂഷാ കില ദക്ഷയാഗ–

നാട്യപ്രബന്ധമുദിതം സുധിയഃ പുനന്തു”

എന്നു ദക്ഷയാഗത്തിലും, �കാച്ചുപിള്ളവാരിയർ

“നൃേപന്ദ്രകുലേശഖരക്ഷിതിപേസാദരേസ്യാജ്ജ്വല–

പ്രശാന്തഗുണശാലിേനാ യുവമഹീപേതരാജ്ഞയാ

കൃതാം കിമപി േകനചിത്ത്വഭിനേയാചിതമുർവശീ–

സ്വയംവരകഥാം ബുധാശ്ശ്രവണേഗാചരീകുർവതാം”

എന്നു് ഉവ്വശീശ്വയംവരത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു് ആ രണ്ടു കഥകളും

അവർ നിർമ്മിച്ചതു് അവിടുന്നു യുവരാജാവായിരുന്നേപ്പാൾ നല്കിയ നിേദശമനു

സരിച്ചാ�ണന്നുകാണാവുന്നതാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾക്കുപുറേമ താനും

ഒരുകഥ രചിക്കുകയുണ്ടായി; അതാണു്സിംഹധ്വജചരിതം. ഇതിവൃത്തംകുഞ്ചൻന

മ്പിയാരു�ടശിവപുരാണത്തിൽപ്രതിപാദിതമായകാശിമാഹാത്മ്യംത�ന്നയാണു്.

രംഗപ്രേയാഗത്തിനു് അനുഗുണമായ വിധത്തിൽ കവി ആ കഥയിൽ പല വ്യത്യാ

സങ്ങളും വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. തമ്പുരാ�ന്റ സാഹിത്യം രണ്ടാംകിടയിേല നില്ക്കുന്നുള്ളു. ഒരു

േശ്ലാകവും അതിേനാടു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദത്തിൽഏതാനും ഭാഗവും ഉദ്ധരിക്കാം.

“നീലകണ്ഠമകുടീധൃതാം നിഖിലപാപസഞ്ചയവിനാശിനീം

നിമ്നഗാമഥ നിേഷവിതും നിഭൃതമുദ്യേതാ നൃപതിേശഖരഃ

നീലകണ്ഠകളഹംസമുഖ്യഖഗഭൂഷിതാം നിഹതകണ്ടേകാ

വിന്ധ്യകാനനഭുവം നിരീക്ഷ്യ കുതുകാന്വിതസ്സപദി േസാബ്രവീൽ”

പല്ലവി: വിന്ധ്യാദ്രി േദശമിതു ബന്ധുരമേഹാ!

അനുപല്ലവി: സേന്താഷചാരിയാം സരസിജശരൻത�ന്റ

സാരേകളീഗൃഹംേപാ�ല സാനുമാൻ വിലസുന്നു (വിന്ധ്യാ)

ചരണം: 1 അത്ഭുതസിതമണി സൽപ്രഭ തടവിന

ശുഭ്രതരജലഭരിതപത്മാകരങ്ങൾ കണ്ടാൽ

�കേല്പറും വീരനാം ദർപ്പകമഹീശനു�ട
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 25

വിഭ്രമമിയലുന്ന ദർപ്പണ�മന്നു േതാന്നും (വിന്ധ്യാ)

2 ഏകത്ര േമാഹനേകാകിലഗാനാനുകൂലം

േകകിനടീജാലങ്ങൾസാകമതിേമാേദന

മാകന്ദതരുനിബിഡമാകുന്ന കാനേന

മാധുര്യേമാടവി�ട മഞ്ജുതരമാടുന്നു. (വിന്ധ്യാ)

അരിപ്പാട്ടു �കാച്ചുപിള്ളവാരിയർ (960–1014)—ജീവിതം

സ്വാതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റസംസ്കൃതഗുരുവായഅരിപ്പാട്ടു �കാച്ചുപിള്ളവാരി

യ�ര ഇതിനുമുൻപു പ്രസംഗവശാൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അരിപ്പാട്ടു കിഴേക്കട�ത്ത

ന്നും �ചമ്പകേശ്ശരി�യന്നും രണ്ടു പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പാരശവ ഭവനങ്ങളുണ്ടു്. �കാ

ല്ലം പത്താം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ

പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലും ആ രണ്ടു വാര്യങ്ങളിലും അേനകം സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാ

യിരുന്നു. അവരിൽ കിഴേക്കടത്തുവാര്യത്തി�ല ഒരംഗമാണു് �കാച്ചുപിള്ളവാരിയർ.

�കാച്ചുപിള്ള എന്നതു് ഓമനേപ്പരാണു്. ശങ്കര�നന്നായിരുന്നു സാക്ഷാൽ നാമ

േധയം. വാരിയർ 960-ാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. അേദ്ദഹ�ത്ത വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽ

അധ്യാപനത്തിനു ചങ്ങനാേശ്ശരി അച്ഛൻേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു

തിര�ഞ്ഞടുത്തതു് ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയായിരുന്നു. 992-മുതൽ അേദ്ദഹം പ്രവൃത്തിപ്പ

ള്ളിക്കൂടം വാധ്യാരായിരുന്നു. 998-ലാണു് �കാട്ടാരത്തിൽഅധ്യാപനംആരംഭിച്ചതു്

എന്നുംഅനുവാചകന്മാർ ധരിച്ചിരിക്കുമേല്ലാ. വാരിയർ േപരുേകട്ട ഒരു േജ്യാത്സ്യനു

മായിരുന്നു. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു ‘വാരരാശാ’�ന്റ േപരിൽഅത്യന്തം

േസ്നഹമുണ്ടായിരുന്നു. 998 മുതൽ നിരന്തരമായി തിരുവനന്തപുരത്തുത�ന്നയാണു്

വാരിയർ താമസിച്ചതു്. 1011-ൽ മഹാരാജാവു് അവിട�ത്ത വടക്കൻയാത്രയിൽ

അരിപ്പാട്ടു് എഴുന്നള്ളുകയും കിഴേക്കടത്തുവാര്യത്തു �ചന്നു് എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും

ഓണപ്പുടവസമ്മാനിക്കുകയും �ചയ്തു. വാരിയർ 1014-ാണ്ടു മരിച്ചതിനു േരഖയുണ്ടു്.

ഉർവശീസ്വയംവരം കഥകളി

വാരിയരു�ട കൃതിയായി ഉർവശീസ്വയംവരം കഥകളിമാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. ഇംഗ്ലീഷു

സുബ്ബാരായരു�ട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് ഈേസാപ്പി�ന്റ ചില സാേരാപേദശകഥ

കൾ അേദ്ദഹം ഭാഷാഗദ്യത്തിൽ തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുള്ളതായി പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള

ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണു്. ആ തർജ്ജമ മുപ്പതു

�കാല്ലത്തിനുമുൻപു ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. �ചറിയ വാചകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലളിത

മായ �ശലിയിലാണു് ആ വിവർത്തനം എന്നുമാത്രേമ ഇേപ്പാൾ ഓർമ്മയുള്ളു.

ഇന്നു് ആ �ക�യഴുത്തു പുസ്തകം എവി�ടയാ�ണന്നു് അറിയുന്നില്ല. ഉർവ്വശീസ്വ

യംവരം ഉത്രംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു രചിച്ചതാ�ണന്നു

മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കാളിദാസ�ന്റ വിക്രേമാർവ്വശീയത്തി�ല ഇതിവൃത്ത

�ത്തത്ത�ന്നയാണു് കവി ഉപജീവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സിംഹവക്ത്രൻഎന്നഅസുരേനയും

മറ്റും അരങ്ങു �കാഴുക്കുന്നതിനായി പ്രേവശിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. വാരിയരു�ട കവിത

സിംഹധ്വജചരിതത്തിനു േമേലയാ�ണങ്കിലും ഒന്നാംകിടയിൽനിന്നു് അല്പം താ�ഴ

േയസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നുള്ളു. അേദ്ദഹത്തിനു വ്യാകരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നഅവഗാഹ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



26 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

ത്തിനു് അതു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകവും ഒരു പദത്തിൽനിന്നു ചില

വരികളും ചുവേട േചർക്കുന്നു.

േശ്ലാകം:

“സന്ധാേയതി മനസ്സസിന്ധുനിനദപ്രഖ്യം ധ്വനിേഞ്ചാദ്വമൻ

ബന്ധൂകദ്യുതിബാന്ധവാക്ഷിയുഗളീസന്ധുക്ഷമാണാനലഃ

സ്കന്ധാവാരധുരന്ധ�രരനുഗേതാ ബന്ധുവ്ര�ജർബന്ധു�ര–

രന്ധാത്മാപ്യമൃതാന്ധസാം രിപുരസൌ രുന്ധന്നഭാണീന്നൃപം.”

കുമ്മി: “�മക്കുഴലിമാർക്കു രത്നഭൂേത! സഖി!

�ചാ�ല്ക്കാണ്ടു വാഴുന്ന രത്നലേത!

ദിക്കരികുംഭം-തനിക്കുേള്ളാരുൽക്കടഡംഭം–

ശമിപ്പിക്കും �പാല്ക്കുചകുംഭം-കുലുങ്ങേവ

സൽക്കലാരംഭം-കണ്ടീടുേമ്പാ–

ളിക്ക�ണ്ടാരു�മക്കണ്ണികളുൾക്കാമ്പു കുളിർക്കുംപടി

തക്കത്തിൽക്കുമ്മിയടിക്കബാേല! അതി–

നാർക്കുള്ളു�വഭവം നി�ന്നേപ്പാേല?”

“വർണ്ണംക്യാൽധരു�വന്നവിേശഷം”എന്നവരിയിൽനിന്നുഗാനനിർഭരമായസാ

ഹിേത്യാദ്യാനത്തി�ല മന്ദമാരുതൻ അേദ്ദഹേത്തയും വീജനം �ചയ്തിരുന്നു�വന്നു്

ഊഹിക്കാം.

രാമവർമ്മവിജയം ചമ്പു

സ്വാതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സി�ല അപദാനങ്ങ�ള വിഷയീകരിച്ചു രചി

ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതചമ്പുവാണു് രാമവർമ്മവിജയം. അതുമുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല. �ത

ക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ മഹാദാനപുരം ഗ്രാമക്കാരനും കന്യാകുമാരി ഭഗവതിയു�ട

ഭക്തനുമായ ഒരുബ്രാഹ്മണനാണു് അതി�ന്റ പ്രേണതാവു്.

“വഞ്ചിഭൂപവാഞ്ഛിതാർത്ഥദായകസ്ത്വഹർന്നിശം

വഞ്ചിഭൂപചിത്തപദ്മപഞ്ജരസ്ഥിേതാ ഹരിഃ

വഞ്ചിഭൂപസൽപ്രബന്ധവാഞ്ഛിതാർത്ഥസാധകഃ

പഞ്ചലാങ്ഗലാഗ്രഹാരവാസിനം സദാവതു”

എന്ന േശ്ലാകത്തി�ല ‘പഞ്ചലാങ്ഗലാഗ്രഹാരം’ മഹാദാനപുരത്തി�ന്റ നാമാന്തര

മാണു്. മഹാരാജാവി�ന്റ കവിത്വേത്തയും വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനേത്തയും വർണ്ണി

ക്കുന്ന മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗദ്യവും താ�ഴ േചർക്കുന്നു,

“യത്സാഹിത്യസുധാരസം ശ്രുതിപു�ടഃ

പീത്വാ സദാ സൂരയഃ

കായേക്ലശമുേത ഭൃശം ബഹുവിധാ–

യാേസന ലബ്ധാമൃതാൻ

മന്യേന്ത ദിവിഷദ്ഗണാനപി ഹൃദാ

േസ്വേഭ്യാല്പഭാഗ്യാൻക്ഷിതൌ

കസ്യ സ്യാൽസ്തുതിേഗാചരഃ കവിമണി–

വഞ്ചിക്ഷമാവല്ലഭഃ?
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 27

പ്രാപ്യാനുഗ്രഹമന്യദുർല്ലഭമേഹാ! ശ്രീപദ്മനാഭപ്രേഭാ–

ശ്ചിത്തേക്ലശമൃേത മേനാജ്ഞകവനം േലാേകാത്തരം സാംപ്രതം

കുർവൻശ്രീകുലേശഖരാഖ്യനൃപതിസ്സർവാസു വിദ്യാസു യ–

ശ്ശാസ്ത്രജ്ഞാനവിശാരേദാ വിജയേതസാഹിത്യവിദ്യാപണഃ.

മുദ്രിതം പ്രതിസാഹിത്യം പദ്മനാഭസ്യ മുദ്രയാ

പദ്മനാഭനിേയാേഗന നൂനം വഞ്ചിമഹീഭൃതാ”

ഗദ്യം: “സ താവൽ പുനരിത്ഥമനവ�ദ്യഃ പ�ദ്യരതിഹൃ�ദ്യർഗ്ഗ�ദ്യശ്ച പ്രതിപ

ദം ജനാനാംപ്രേമാദം ജനയൻ േഭാജരാജഇവാഭിനവകവനരസംസദാനുഭവന്നാ

േസ്ത; യസ്യ കിലമാനസവിചിന്തിതപദ്മനാഭസ്യ വിതരണവിജിതചിന്താമേണഃ

കവിമുഖാരവിന്ദതരേണഃ ശ്രീവഞ്ചിമഹാരാജചൂഡാമേണരപരിമിതഭാഷാവിരചിത

കവനചാതുര്യം സകലജനാ നാമാശ്ചര്യകം ഭവതി. ഏ�കകഭാഷയാ േപ്രാക്തം

കാളിദാസാദിഭിഃ, അേനനാേനകവിധസാഹിത്യമേനകഭാഷയാ.”

ഈ കവിയു�ട ‘അഷ്ടാദശസു ഭാഷാസു’ എന്ന േശ്ലാകാർദ്ധം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്.

�കാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ (975-1026)—പീഠിക

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റസമകാലികനായി േകരളേദശ�ത്തഅലങ്കരി

ച്ചിരുന്ന മ�റ്റാരു മഹാകവിമൂർദ്ധന്യ�നപ്പറ്റിയാണു് ഇനി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ േപാകു

ന്നതു്. �കാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ എന്ന േപരിൽ വിശ്വവിശ്രുതനായി

ത്തീർന്ന അേദ്ദഹ�ത്തേപ്പാ�ല സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രരായ മഹാപുരുഷന്മാർ നമ്മു

�ട നാട്ടിൽവള�ര വിരളമാേയ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളു. ഒരു കവിസമ്രാ�ട്ടന്നുള്ളതിനുപു

റേമ അേദ്ദഹം (1) വ്യാകരണം, (2) തർക്കം, (3) േജ്യാതിഷം, (4) സ്മൃതി എന്നീ വി

ഷയങ്ങളിലും പാരംഗതനായിരുന്നു; എന്നു മാത്രമല്ല (5) സംഗീതം, (6) �വദ്യകം,

(7) ശില്പശാസ്ത്രം, (8) അഭിനയം എന്നീവിദ്യകളിലും വിസ്മയനീയമായ വിജ്ഞാനം

സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാകരണംമാത്രേമ ആ മഹാത്മാവു ഗുരുമു

ഖത്തിൽ നിന്നു നിഷ്കൃഷ്ടമായി പഠിച്ചു എന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു. േശഷമുള്ള

വയിൽ അേദ്ദഹം നിഷ്ണാതനായതു പ്രാധാേന്യന വാസനയു�ട തള്ളിച്ച�കാണ്ടും

പ്രയത്നത്തി�ന്റ �നരന്തര്യം�കാണ്ടും സർേവ്വാപരി കുടുംബപരേദവതയായ ഭദ്ര

കാളിയു�ട പ്രസാദം�കാണ്ടുമാ�ണന്നു നിർണ്ണയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യാവജ്ജീ

വം അേധ്യതാവും അദ്ധ്യാപകനുമായി കാലയാപനം�ചയ്ത അേദ്ദഹം ശിഷ്യസമ്പ

ത്തു�കാണ്ടും രാജരാജനായിരുന്നു. �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ

ഭാഷാകവനപദ്ധതിക്കു ബീജാവാപം �ചയ്തതും അേദ്ദഹമാ�ണന്നുസ്ഥാപിക്കാം.

ഉദാരചരിതനായഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ നാമേധയസ്മരണം സഹൃദയഹൃദയങ്ങളിൽ പ്ര

കൃഷ്ടമായആദര�വവശ്യ�ത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ നാമേധയം േഗാദവർമ്മ എന്നായിരുന്നു. അേദ്ദഹം

�കാടുങ്ങല്ലൂർ രാജകുടുംബത്തിൽ 957-ാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽസ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ച കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയു�ടയും �വള്ളാങ്ങല്ലൂർ എളകുറിശ്ശി മാതൃദത്തൻ

നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ലയും പുത്രനായി 975-ാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽഅവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ചു. �ശശവത്തിൽ കുലഗുരുവായ വളപ്പിൽ ആശാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ ചില
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പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ആ ഭാഷയു�ട േനർക്കു നമ്മു�ട ബാലനു്

എ�ന്തന്നില്ലാത്ത അഭിനിേവശം േതാന്നുകയും തനിക്കു് ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ എങ്ങ

�ന സഞ്ചരിച്ചാൽ വിജയം സിദ്ധിക്കു�മന്നു് അേദ്ദഹം അമ്മേയാടു േചാദിക്കുകയും

�ചയ്തു. അമ്മ “വിദ്യാരൂപിണിയായ നമ്മു�ട പരേദവത�യ േസവിച്ചാൽ മതി”

എന്നു് ഉപേദശിക്കയാൽ അന്നുമുതൽ ഏകതാനനായി ആ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു.

12-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ പ്രാതഃസ്നാനത്തിനായി കുളത്തിലിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരു മുത

ലയു�ട പുറത്തു ചവിട്ടി എങ്കിലും അതി�ന്റ വാലിേന്മലുള്ള മുള്ളുകൾ�കാണ്ടു ചില

മുറിവുകൾ ഉണ്ടായതല്ലാ�ത േവ�റ അപകുട�മാന്നും പറ്റിയില്ല.

“സബാലഏവസ്ഥിരധീശ്ശുഭാത്മാ

കാളീം കുരുംബാമഭജന്മഹാത്മാ

യഥാ ധ്രുേവാ മാതൃഗിരാ രേമശം

സർേവ്വാത്തമംസ്ഥാനമവാപ്തുകാമഃ.

ആകണ്ഠമഗ്നശ്ശിശിേര സ്മരൻ യഃ

കാളീം വ്രണം നാഗണയൽപേദ േസ്വ

കുംഭീരപുച്ഛാസിവിഘട്ടേനാത്ഥം

ധീേരഷു വിഘ്നാ ഹ്യഫലാ ഭവന്തി”

എന്നീ പദ്യങ്ങളിൽ കവിസാർവ്വഭൌമൻ �കാടുങ്ങല്ലൂർ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ‘വിദ്വദ്യുവരാജചരിത’ത്തിൽഈസംഭവങ്ങ�ളഅനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പതി

നാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േഗാദവർമ്മ �കാടുങ്ങല്ലൂ

�ര നാലാംമുറത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. അതിനുേമൽ പലതരത്തിലുള്ള കായികാഭ്യാ

സങ്ങളിലും ആയുധപ്രേയാഗങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചു. തദനന്തരം േദശമ

ങ് ലത്തു കൃഷ്ണവാരിയരു�ട ശിഷ്യനായ ഒരു ശാസ്ത്രികേളാടു സിദ്ധാന്ത കൌമുദീപൂർ

വ്വാർദ്ധവും അതു കഴിഞ്ഞു �വയാകരണേകസരിയായ ആരൂർ അടിതിരിേയാടു്

ഉത്തരാർദ്ധവും പ്രൌഢമേനാരമയിൽ “അേഥാേച്യത യുഗപദധികരണമവചനത

യാ”എന്നകക്ഷ്യവ�രയുള്ളഭാഗവുംപഠിച്ചു. അന്നു്അേദ്ദഹം മൂന്നാംമുറയായിക്കഴി

ഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീടു്അടിതിരിക്കു�കാച്ചിയി�ലഒരുതമ്പുരാ�നശാസ്ത്രാഭ്യാസം �ച

യ്യിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി തൃപ്പൂണിത്തു�റ താമസിേക്കണ്ടിവന്നു എങ്കിലും അേദ്ദഹം കൂ

�ടക്കൂ�ട �കാടുങ്ങല്ലൂേരയ്ക്കും േപായി ത�ന്റ ശിേഷ്യാത്തമനു് ഉൽഗ്രന്ഥപഠനത്തിൽ

േനരിടുന്ന സംശയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവന്നു. തർക്കശാസ്ത്രം തമ്പുരാൻ അഭ്യസിച്ച

തു് ആേരാടാ�ണന്നറിയുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ ശാസ്ത്രത്തിലും ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം

�ചയ്യുന്നതിനും ശിഷ്യന്മാ�ര ദിനകരംവ�ര പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും േവണ്ട �വദുഷ്യം

അേദ്ദഹം സമ്പാദിക്കാ�തയിരുന്നില്ല. േജ്യാതിഷത്തിൽ കുേറ ക്രിയാഭാഗം ബാല്യ

ത്തിൽഅഭ്യസിക്കുകയും ഒരിക്കൽത�ന്റ ദത്തകുലത്തി�ല മാതുലനായഅയിരൂർ

േകാവിലക�ത്തഒരു രാജാവിേനാടു പഞ്ചേബാധക്രിയകളു�ട യുക്തി േചാദിച്ചു മന

സ്സിലാക്കുകയും �ചയ്തതല്ലാ�ത ഉപാധ്യായന്മാരിൽനിന്നുതാ�നാന്നും പഠിച്ചിട്ടി�ല്ല

ന്നു് അേദ്ദഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. 1027-ൽ തീ�പ്പട്ട വീണക്കാരൻ �കാടുങ്ങല്ലൂർ

വലിയ തമ്പുരാൻ വീണയ്ക്കു മട്ടു വയ്ക്കുവാൻഅേദ്ദഹത്തിനുള്ളപ്രേയാഗപാടവം കണ്ടു്

അത്ഭുത�പ്പട്ടിരുന്നു; ഓടക്കുഴൽ വായനയിലും അേദ്ദഹം വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. ആ

വലിയ തമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യനാണു് തിരുവിതാംകൂർ ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി

�ന്റ ആസ്ഥാനവിദ്വാനും േകരളവർമ്മേദവ�ന്റ സങ്ഗീത വിദ്യാഗുരുവുമായിരുന്ന
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മഞ്ഞപ്ര �വങ്കടാദ്രിഭാഗവതരും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രൻ കല്യാണകൃഷ്ണഭാഗവത

രും. ഇളയ തമ്പുരാൻ അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും ചില ശിഷ്യന്മാ�ര അഭ്യസിപ്പിക്കുകയു

ണ്ടായി. കുഷ്ഠേരാഗിയായ ഒരു തന്തുവായ�ന കർമ്മവിപാകമനുസരിച്ചു് അനുഷ്ഠി

േക്കണ്ടപരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു�കാടുത്തു് ഉല്ലാഘനാക്കിയതായുംഐതിഹ്യമുണ്ടു്.

ഇ�തല്ലാം േനാക്കുേമ്പാൾ

“സമസ്തശാസ്ത്രംബുധിമന്ഥനാദ്രി–

ർമ്മൂലം പഠൻ പാഠവിേശഷേതാ യഃ

വ്യാഖ്യാസഹസ്രാർത്ഥമകുണ്ഠബുദ്ധിഃ

പ്രകാശയാമാസ ഗുരുത്തമാനാം”

എന്ന �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ പ്രശംസ�യ ആ സരസ്വതീ വല്ലഭൻ പരിപൂർണ്ണമാ

യി അർഹിക്കുന്നു.

ശിഷ്യന്മാർ

വ്യാകരണത്തിൽ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാർ (1) കുംഭേകാണം കൃഷ്ണശാ

സ്ത്രി (2)�വക്കത്തുപാച്ചുമൂത്തതു് (3) േകായിക്കൽമഠത്തിൽ�കാച്ചുണ്ണിത്തിരുമുല്പാടു്

ഇവരായിരുന്നു. കൃഷ്ണശാസ്ത്രികൾ 1040 മുതൽ �കാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലക�ത്ത വ്യാക

രണാദ്ധ്യാപകനായി. 990 മുതൽ 1074 കർക്കടകം 18-ാംനുവ�രയാണു്അേദ്ദഹത്തി

�ന്റജീവിതകാലം. പാച്ചുമൂത്തതി�നപ്പറ്റിഅന്യത്രപ്രസ്താവിക്കും. �കാച്ചുണ്ണിത്തിരു

മുല്പാടു് അന്ന�ത്തവലിയ തമ്പുരാ�ന്റകാര്യസ്ഥനായിത്തീർന്നതിനാൽത�ന്റവ്യാ

കരണപാണ്ഡിത്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചില്ല.

എങ്കിലുംആശിഷ്യവര്യ�ന വ്യാകരണംഅഭ്യസിപ്പിക്കുന്നകാലത്താണു് ‘തസ്യാപ

ത്യം’ (4-1-92) എന്ന പാണിനിസൂത്രേത്താടു് അനുബദ്ധമായ

“തേസ്യദമിത്യപേത്യപി ബാധനാർത്ഥം കൃതം ഭേവൽ

ഉത്സർഗ്ഗേശ്ശഷഏവാസൌ വൃദ്ധാന്യസ്യ പ്രേയാജനം”

എന്ന വാർത്തികേശ്ലാകത്തി�ന്റഅർത്ഥത്തിൽ ഗുരുനാഥനുസേന്ദഹം േതാന്നുക

യുംഅന്നു രാത്രിആ വാർത്തികത്തിനു്

“തേസ്യദമിേത്യവ ഭേവദപേത്യ–

പ്യണീത്യദസ്സൂത്രമിദം കിമർത്ഥം?

ആവശ്യകം േചദിദമുത്തരാർദ്ധം

തർഹ്യസ്യ പാർത്ഥക്യമനർത്ഥകം സ്യാൽ.

അേത്രാച്യേത ബാധകബാധനാർത്ഥം

സൂത്രം വൃഥാ ഭാഷിതവാൻ മഹർഷിഃ

അ�ശഷികാണാം നനു�ശഷികച്ഛ–

ബാധാ കഥം സ്യാദിതി േചൽശൃണുത്വം.

സൂ�ത്രക്യതഃ ശബ്ദവിേശഷസംബ–

േദ്ധാപത്യരൂേപാ ഭവതീഹ േയാർത്ഥഃ

ത�സ്യവ താവൽപ്രകൃേതാപേയാേഗ–

സ്യാേശഷതാർത്ഥസ്യ തേതാപരസ്യ.
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30 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

തഥാച വൃദ്ധാച്ഛവിധിപ്രസംഗം

സ്യാദിത്യതഃ സൂത്രമിദം വിഭക്തം”

എന്ന വ്യഖ്യാനം രചിച്ചതിനുേമൽ തൃപ്തിവരികയും �ചയ്തു. േജ്യാതിഷത്തിൽ ഇളയ

തമ്പുരാനു് (1) �കാടുങ്ങല്ലൂർ രാമവർമ്മ രാജാവു് (2) നാണുേജ്യാത്സ്യൻ (3) കറുേത്ത

ടത്തു നമ്പൂരി മുതലായി പല ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. രാമവർമ്മരാജാവു് മൂപ്പുവാ

ണു് 1041-ൽതീ�പ്പട്ടു. നാണുേജ്യാത്സ്യരു�ടതാമസംഗുരുനാഥ�ന്റകൂ�ടത്ത�ന്നയാ

യിരുന്നു. 84 വയസ്സുവ�ര അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ആ വിദ്യ�കാണ്ടു ധാരാളം

ധനം സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്തു. കറുേത്തടത്തു നമ്പൂരി യുക്തിഭാഷ പഠിച്ചു. മൂേത്ത

ടത്തു കടലായി നമ്പൂരിപ്പാടു് ഇളയതമ്പുരാേനാടു് അഭ്യസിച്ചതു മാതംഗലീലയാണു്.

ആ ശിഷ്യൻ പിന്നീടു �കാച്ചി സർക്കാരി�ലആനേമൽവിചാരിപ്പുേജാലി േനാക്കീട്ടു

ണ്ടു്. േകായ്പ രാമച്ചാക്കിയാർ വാക്കും അഭിനയവും പഠിച്ചു. ഇനിയും എളകുറിശ്ശി രാ

മൻനമ്പൂരിപ്പാടു്, ആലുവാ മറ്റപ്പള്ളിയില്ലത്തുനാരായണൻനമ്പൂരി തുടങ്ങി േവ�റയും

പല ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹ�ത്ത ഉപാസിച്ചു വിദ്വാന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. വിജ്ഞാ

നവിതരണത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനു വിസ്മയനീയമായ നിഷ്കർഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരി

ക്കൽ ഒരു ശിഷ്യൻ അേദ്ദഹ�ത്ത കബളിപ്പിക്കുവാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ പൂജ്യ

പാദൻ

“അദഃ കിമഭ്യസ്തമഭൂൽസതീർത്ഥ്യതഃ

പ്രതാരണം യൽ കുരുേഷ മുഹുർഗ്ഗുരൌ

അദൃഷ്ടതൽകാലഫലാപി േനദൃശീ

പ്രശസ്യേത വൃത്തിരുദർക്കദൂഷിതാ”

എന്ന േശ്ലാകം �ചാല്ലിഎന്നും,അതുപ്രഹരേത്തക്കാൾഫലവത്തായി പരിണമിച്ചു

എന്നുംഅഭിജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ

ഇളയതമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ (1) ബാല്യുത്ഭവം അഥവാ മേഹന്ദ്രവിജയം എന്ന

പതിനാറു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു മഹാകാവ്യം, (2) ശ്രീരാമചരിതം മഹാകാവ്യം, (3)

രസസദനം ഭാണം, (4) ത്രിപുരദഹനം, (5) ദശാവതാരദശകം, (6) േദവേദേവശ്വരാ

ഷ്ടകം, (7) മുരരിപുേസ്താത്രം, (8) ശ്രീപാദസപ്തകം, (9) സാദാശിവീ, (10) സുധാനന്ദല

ഹരി എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾസാഹിത്യത്തിലും (11) േഹത്വാഭാസനവകം തർക്കത്തിലും

(12) ആശൌചദീപകവ്യാഖ്യ, (13) ആശൌചദശകം, (14) ആശൌചേഷാഡശകം, (15)

ഗരുഡചയനപ്രമാണം ഇവസ്മൃതിയിലും, (16) ഭാസ്കരീയഗണിതവ്യാഖ്യാന, (17) േഗാ

ളാധ്യായവ്യാഖ്യാനം ഇവ േജ്യാതിഷത്തിലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ബാ

ല്യുത്ഭവംബാല്യത്തി�ലകൃതിയാണു്. അതുംനാലുമുതൽപത്തുവ�രയുള്ളഗ്രന്ഥങ്ങ

ളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പരമപ്രധാനങ്ങളായ കൃതികൾ രാമചരിതം മഹാകാവ്യവും

രസസദനം ഭാണവുംആശൌചദീപകവ്യാഖ്യയുംത�ന്നയാണു്. ഭാഷയിൽ (1) അഹ

ല്യാേമാക്ഷം, (2) ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം, (3) നളചരിതം എന്നീ �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു

കളും, (4) പൂേന്താട്ടത്തി�ന്റ കാലേകയവധം ശീതങ്കൻതുള്ളലി�ല സ്വർഗ്ഗവർണ്ണന

യുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ വാങ്മയങ്ങളാണു്. രണ്ടും മൂന്നുംഅക്കമിട്ട പാട്ടുകൾഎനിക്കു

വായിക്കുവാൻ സംഗതിവന്നിട്ടില്ല. ഇവ കൂടാ�ത ഒട്ടേനകം മുക്തകങ്ങളും ഓേരാ
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 31

അവസരത്തിൽഅേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില കൃതിക�ളപ്പറ്റി മാത്രം ഇവി�ട ദിങ്മാ

ത്രമായി ഉപന്യസിക്കാം.

സംസ്കൃതകൃതികൾ—രാമചരിതം

പ്രസ്തുത മഹാകാവ്യത്തി�ന്റ ആദ്യ�ത്ത 12 സർഗ്ഗങ്ങളും 13-ാമ�ത്ത സർഗ്ഗത്തി�ല

31 േശ്ലാകങ്ങളുംഎഴുതിത്തീർന്നേപ്പാൾകവിഅന്തരിച്ചു േപാകയാൽഅതുപൂർത്തി

യാക്കുവാൻസാധിച്ചില്ല.

“ശ്രീരാമരാജച്ചരിതാഭിരാമം

കാവ്യം മഹ�ന്നഷധമാഘതുല്യം

ശ്രീകാളിദാസാഭിധസൽകവീന്ദ്ര–

കാേവ്യാത്തമസ്മാരകമാദേരണ,

ആജാനകീരാക്ഷസചക്രവർത്തി–

സല്ലാപമത്യുജ്ജ്വലമാരചയ്യ

സമാപനാൽ പ്രാക്ത്രിദിവങ്ഗേതാ യഃ

ശ്രീരാമസങ്കീർത്തനപൂർവപുണ്യാൽ”

എന്നു് ഈ സംഭവം വിദ്വദ്യുവരാജചരിതത്തിൽ വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. േശഷം ഭാ

ഗം �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനാണു് രചിച്ചതു്. പ്രഥമസർഗ്ഗം ക്ഷീരാബ്ധിശായിയായ ശ്രീ

നാരായണ�ന്റ വർണ്ണനേത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയും പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗം യതിരൂ

പനായി പർണ്ണശാലയിൽആഗതനായ രാവണ�നസൽക്കരിക്കുവാനുള്ളസീതാ

േദവിയു�ട ഉപക്രമേത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. രാമായണകഥയു

�ട ചർവ്വിതചർവ്വണമല്ല മഹാകവിയു�ട കാവ്യവ്യാപാരം. സീതാസ്വയംവരം കഴി

ഞ്ഞു് അേയാധ്യാപ്രേവശംവ�രയുള്ള ഇതിവൃത്തം ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ

സംേക്ഷപിച്ചിട്ടു് മൂന്നുമുതൽഏഴുവ�രയുള്ളഅഞ്ചുസർഗ്ഗങ്ങൾശ്രീരാമേന്റയുംസീത

യുേടയും രതിവർണ്ണനത്തിനും ഋതുവർണ്ണത്തിനും മറ്റുമായി വിനിേയാഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

ദശരഥൻ ശ്രീരാമ�ന �യൌവരാജ്യത്തിൽ അഭിേഷചനം �ചയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നതു്

എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ മാത്രമാണു്. ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ കാവ്യ�ശലിക്കുസാരള്യമല്ല,

ഗാംഭീര്യമാണു് പ്രധാനഗുണം. പണ്ഡിതന്മാർക്കുമാത്രേമ പല േശ്ലാകങ്ങൾക്കും േവ

ണ്ടവിധത്തിൽ അർത്ഥഗ്രഹണം �ചയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഗ്രന്ഥഗ്രന്ഥികൾ

അവിടവി�ട മനഃപൂർവമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹംത�ന്നത�ന്റചില കൃതിക

ളിൽ താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“ശാേസ്ത്രഷു ശാതതമശസ്ത്രസമാപി ബുദ്ധിഃ

കാേവ്യഷു നവ്യനളിനാധികസൌകുമാരീ

യസ്യാസ്യതാമരസലാസ്യരസാ ച വാണീ

ഹർഷം ന കസ്യ കുരുേത യുവരാജ ഏഷഃ.”

“വ്യാകൃത്യാദിസമസ്തശാസ്ത്രസമുദായാംേഭാധികുംഭീസുതഃ

കാവ്യാലംകൃതിനാടകാർത്ഥസുകൃതൌ കാവ്യസ്യ സത്യം സമഃ

പുണ്യഃ പണ്ഡിതരാജരാജിഗജതാകുംഭീന്ദ്രസംേഭദേകാ

ദംേഭാളീര്യുവരാജേകാവിദമണിർവവർത്തി സർേവാപരി.”
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32 അദ്ധ്യായം 42. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം

“അപപുരുകൃതരീഢം പണ്ഡിതമ്മന്യമൂ�ഢ–

ർമ്മമ തുസുകൃതിരത്നം ഹന്ത! ഗൃഹ്ണന്തി സന്തഃ

അവഗണിതമവ�ദ്യർദ്ദർദ്ദു�രരപ്യയാപ്യാഃ

കിമനണുകമൃണാളം രാജഹംസാസ്ത്യജന്തി?”

തമ്പുരാ�ന്റ കല്പനകൾക്കു് അത്ഭുതാവഹമായ അചുംബിതത്വമുണ്ടു്. പ്രഥമസർഗ്ഗ

ത്തിൽ ഭഗവദ്വർണ്ണനംആരംഭിക്കുന്നതുത�ന്നഏതുവിധത്തിലാ�ണന്നുേനാക്കുക.

“അസ്തി ത്രയാണാം ജഗതാം നിദാനം

നാരായേണാ നാമ സുരാധിനാഥഃ

വിരാജമാനഃ ഫണിരാജതേല്പ

പീയൂഷഭാനാവിവ കൃഷ്ണസാരഃ.”

ചതുർത്ഥസർഗ്ഗം ദ്രുതവിളംബിതത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിൽ കവി യമ

കപ്രേയാഗപാടവം�കാണ്ടു മാഘ�ത്തേപ്പാലും ജയിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതകാവ്യത്തി�ല

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

രേതാത്സവം:

“നതാനനായാ നിടിലം നതഭ്രുവഃ

കലാം വിേധാശ്ചുംബതി തന്മൂഖാംബുേജ

അവജ്ഞേയവപ്രതിപക്ഷസംശ്രേയ

കരാബ്ജമസ്യാ നിരുേരാധ തന്മുഹുഃ.”

“സഹാഭിലാഷം സഭയം സകൌതുകം

സപീഡനം സാതിസുഖം സമൂർച്ഛനം

സേവപഥുശ്വാസനിദാഘസംഭ്രമം

സമാവതം ചാനുബഭൂവസാ രതം”

വസന്തം:

“ഭ്രമരയൌവതഗാനലയീഭവൽ–

പരഭൃതാനകനാദിനി കാനേന

മലയമാരുതചാരുതമാധുത–

വ്രതതിസന്തതിസംഭൃതതാണ്ഡേവ

ഇതരപുഷ്ടവധൂമുഖഖണ്ഡിത–

സ്ഖലിതപല്ലവമണ്ഡിതഭൂതേല

സകലദിക്തടഗാഹിസുഗന്ധിതാ–

വമനവാമനവാഗമേശാഭിേത.”

മന്ദവായു:

“തസ്മിൻ വിശത്യുപവനീമവനീന്ദ്രസൂനൌ

കാര്യദ്വേയ യുഗപേദവ ബഭൂവ വാേയാഃ

വല്ലീവധൂകുസുമവാസവിേമാചേന ച
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ശ്രാന്തിച്ഛിദി വ്യജനകർമ്മണി ചാധികാരഃ.”

ഇതു് അഞ്ചാംസർഗ്ഗത്തി�ല ഒരു േശ്ലാകമാണു്. വസന്തതിലകത്തിൽ നിബന്ധിച്ചി

ട്ടുള്ളഈസർഗ്ഗത്തി�ന്റ രാമണീയകം അന്യാദൃശമായിരിക്കുന്നു. ഇനി കഠിനതയ്ക്കു

കൂടി ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാം.

സൂേര്യാദയം:

“പദ്മാേമാദം ഹരിരിവ കരസ്പർശമാേത്രണകുർവൻ

വൃത്രാഭാവം ജഗതി ജനയം സ്തദ്വേദവ പ്രകാമം

താദൃേക്ഷായം പുനരപി ലസൽപുഷ്കേരഭം വിലുമ്പ–

ന്നന്തർേമ്മാദം ജനയതി നൃണാം േജ്യാതിഷാംചക്രവർത്തീ.”

രസസദനം

ആ�ക 240 േശ്ലാകങ്ങളുള്ളഈഭാണം �കാടുങ്ങല്ലൂർതാല�പ്പാലി�യ വിഷയീകരി

ച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാകയാൽഇതിനുകാളീേകളിയാത്രാഭാണംഎന്നും േപരുണ്ടു്. േകര

ളത്തി�ല പല വിേനാദങ്ങേളയും പറ്റി പ്രസ്തുത ഭാണത്തിൽസരസമായി പ്രതിപാ

ദിച്ചിരിക്കുന്നു. രാമചരിതത്തിൽനിന്നു് ഒട്ടും താണതല്ലഈ കൃതിയും. ഇവ രണ്ടും

കവി ഇളമുറയായതിനുേമൽ നിർമ്മിച്ചതാണു്.

“നാനാഗുണാലംകൃതിേശാഭമാനം

ഭാണം മേനാജ്ഞംസദനം രസസ്യ

ചകാര യസ്സാധുതരം വിചിത്രം

യാേത്രതിവൃത്തം ഗിരിേജാത്സവസ്യ”

എന്നാണു് വിദ്വദ്യുവരാജചരിതത്തിൽ ഇതി�നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ചില േശ്ലാ

കങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

പാർവതീപരേമശ്വരേസ്താത്രം:

“േകകാ രാജതി ജീവനാഥ! ദയിേത

കാേലാഹ്യയം വാർഷികഃ

പ്രേശ്നായം ത്വയി, ന ത്വിയം പ്രതിവചഃ

സാ ഭാരതീ േകവലം

ജിഹ്വാേഗ്ര തവസാ കഥന്നുശിരസി

ബ്രഹ്മാ മയാ കല്പിതഃ

സർവം ത്വൽകൃതമീശ്വേരതി ശിവേയാ

സ്സംഭാഷണം പാതു നഃ”

ഒരുഅപകടംപിടിച്ച ശിവവന്ദനം:

“നിത്യം നശ്ചിത്തപദ്േമ പരിലസതു കപാ–

ലീ കപാലീകപാലീ–

മാലാധാരീ സമസ്തപ്രമദജനകലാ–

പഃ കലാപഃ കലാപഃ

ഭൂത്വാ നിർഭാതി യസ്യാധികമസുസമരീ–

ണാമരീണാമരീണാ–

മുൽേപഷ്ടാ യശ്ച ദൂരീകൃതകമലമഹ–
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േസ്താമഹേസ്താമഹസ്തഃ.”

ചാക്കിയാർകൂത്തു്:

“മേധ്യ ദീപജ്വലനമധുേര പാർശ്വതഃ പാണിഘസ്ത്രീ–

ചിത്രീഭൂേത സരസഹൃദ�യർഭൂസു�രർഭാസിതാേഗ്ര

പൃേഷ്ഠ മാർദ്ദംഗികവിലസിേത രംഗേദേശ പ്രവിഷ്ടഃ

സ്പഷ്ടാകൂതം നടയതി നടഃ േകാപി കഞ്ചിൽ പ്രബന്ധം.”

“ഭാവവ്യഞ്ജനമന്യേദവ ലളി�ത

രുൽപാദിതം േനത്രേയാഃ

സംജ്ഞാ�യ വിഹിതാസുഹസ്തതലേയാർ

മ്മുദ്രാസു ചാേന്യാ ഗുണഃ

വാണീ പ്രാകൃതസംസ്കൃതാത്മകതയാ

േദ്വധാപ്യുദീർണ്ണാ പുന–

വ്യാഖ്യാതാ ച പ�രവ ഷഡ്ഗുണവതീ;

സർവം തദസ്യാദ്ഭുതം.”

ഓട്ടൻതുള്ളൽ:

“ഗാഥാം േകരളഭാഷയാ വിരചിതാം ശൃംഗാരഹാസ്യാദിഭിഃ

പൂർണ്ണാം പുണ്യപുരാണവർണ്ണനമയീം ഗായന്നയം നർത്തകഃ

താേളാജ്ജൃംഭിതമർദ്ദളസ്വനസമം നൃത്യൻ ദൃേശാർവിഭ്ര�മ–

ർഭാവവ്യുഞ്ജനകാരിഭിർവിതനുേത പ്രീതിം സഭാവാസിനാം.”

കാമുകി കാമുകേനാടു്:

“രൂപം േത നയനാമൃതം മൃഗദൃശാം വിദ്യാ ച ഹൃദ്യാ പരം

ശീലം ചാഖിലേലാകരഞ്ജനകരം ജാതിശ്ച മാന്യാ ജ�നഃ

ദാരിദ്ര്യസ്യ ച േലാഭനസ്യ ച ദിവഃപുേഷ്പണതുല്യാ ദശാ

േകാ ധന്യഃ ക്ഷിതിമണ്ഡേല വിജയേത ത്വത്തഃ പരഃപൂരുഷഃ?”

ഒരു സുന്ദരി:

“രാകാ മുേഖന ദശമീ ച കേപാലകാന്ത്യാ

ഫാേലന പഞ്ചമതിഥിഃ പ്രതിപന്നഖാ�ങ്കഃ

ഏഷാ കുഹൂരപി കചപ്രകേരണ ധേത്ത

പ്രായസ്സമസ്തതിഥിസംഗ്രഹഭാജനത്വം.”

േസ്താത്രങ്ങൾ 

ഇളയതമ്പുരാൻ പല േസ്താത്രങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുംഅവ കണ്ടുകിട്ടീട്ടി�ല്ലന്നും

പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ആ േസ്താത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റി വിദ്വദ്യുവരാജചരിതത്തിൽ

“ബഹൂനി കൃത്വാ ശിവവിഷ്ണുകാളീ–

േസ്താത്രാണി ചിത്രാണ്യതിമങ്ഗലാനി

ഭക്ത്യാദിനാനാരസപൂരിതാനി

േലാകസ്യ യശ്ശങ്കരതാം പ്രേപേദ”
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എന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ആശൌചദീപകവ്യാഖ്യാ

ഈവ്യാഖ്യാന�ത്തപ്പറ്റി ഞാൻ ഇരുപേത്തഴാമധ്യായത്തിൽ മൂലകാരനായ മഴമ

ങ്ഗലത്തു പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിയു�ട ചരിത്രം േരഖ�പ്പടുത്തിയ അവസരത്തിൽ സൂ

ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യ മങ്ഗലാചരണം കഴിഞ്ഞു് ഇങ്ങ�ന ഉപക്രമിക്കുന്നു.

“പ്രീ�ത്യ സതാം മഹിഷമംഗലനാമ്നി േഗേഹ

ജാേതന ഭൂസുരവേരണ പുരാ കൃതം യൽ

ആശൌചദീപകമിദം വിവരീതുമദ്യ

ശ്രീേകാടിലിംഗനിലേയാ നൃപതിസ്സമീേഹ.”

“നാഹം പാണ്ഡിത്യഗർേവണ വ്യാഖ്യാം കർത്തും സമുദ്യതഃ

കിന്തു ദ്വിജാനാം േകഷാഞ്ചിൽസാഫല്യം കർത്തുമർത്ഥനാം.

പ്രസീദന്തു തതസ്സർേവ ഭൂസുരാശ്ചസുരാശ്ച േമ

േദവദ്വിജാർച്ചിതാ േദവീ ശർവജാ ച പ്രസീദതു.”

ആശൌചവിധിപര്യന്തേമ മൂലകൃതി തമ്പുരാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നു് ഇരുപേത്ത

ഴാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. സകലസേന്ദഹങ്ങൾക്കും നിവൃത്തി വരു

ത്തുന്നതാണു് ഈ വ്യാഖ്യ; ഇതിൽനിന്നു തമ്പുരാന്നുള്ള സ്മാർത്തപരിജ്ഞാനം

എത്ര ഗഹനമാ�ണന്നുകർമ്മഠന്മാർക്കു കാണാവുന്നതുമാണു്.

േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞത

തമ്പുരാ�ന്റ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞത�യപ്പറ്റി അത്ഭുതാവഹങ്ങളായ പല ഐതിഹ്യ

ങ്ങളും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യനായ മറ്റപ്പള്ളി (ഇടപ്പള്ളി) നമ്പൂരി ത�ന്റ

ഉണ്ണിക്കുള്ളബുദ്ധിമാന്ദ്യം അേദ്ദഹം ചാർത്തി�ക്കാടുത്ത ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉപ

നയനംനടത്തിതദ്വാരാ േഭദമാക്കികാലാന്തരത്തിൽആബാല�നനല്ല േവദജ്ഞ

നായ ഒരു നമ്പൂരിയാക്കി. തമ്പുരാേനാടുകൂടി സദാ താമസിേക്കണ്ടിയിരുന്നഎളകു

റിശ്ശി രാമൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലയ്ക്കു േജ്യഷ്ഠപത്നിയു�ട ഋതുകാലത്തിൽ മാതാവിനു പാച

കം�ചയ്തു�കാടുക്കുവാൻ �വള്ളാങ്ങല്ലൂേരയ്ക്കു മാസത്തി�ലാരിക്കൽ േപാേകണ്ടിവരി

കയുംഋതുദിനംഅനിശ്ചിതമാകയാൽഓേരാതവണയുംഇല്ലത്തുകുേറദിവസംതാ

മസിക്കാ�തനിർവ്വാഹമി�ല്ലന്നുവരികയും �ചയ്തു. ആഅന്തർജ്ജനത്തി�ന്റനാളും

കൂറും അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഋതുകാലത്തിനു് അഞ്ചു നാഴികയ്ക്കു മുൻപിൽമാത്രം അേദ്ദഹ

�ത്തതമ്പുരാൻസ്വഗൃഹത്തിേലക്കുപറഞ്ഞയയ്ക്കുകയുംആകാലഗണനഎല്ലാേയ്പാ

ഴും ശരിയായിരിക്കുകയും �ചയ്തു. നിമിത്തം േനാക്കി ആ �ദവജ്ഞൻആഗാമിക

ളായ പലസംഭവങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും മുൻകൂട്ടി അപ്രമാദമായി പ്രവചനം �ചയ്തുവന്നു.

“ലീലാവതീഭാസ്വരഭാവേയാ�ഗ–

ർസ്സംക്രീഡമാനം ഗണേകന്ദ്രമേധ്യ

വിേലാക്യേലാകാസ്തു യമിന്ദ്രജാല–

വിദ്യാവിദഗ്ദ്ധം സ്മ വദന്തി ഗാഢം”

എന്നു �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഏതദ്വിഷയകമായ സിദ്ധിവിേശഷ

�ത്തപ്രശംസിച്ചിരുന്നു. അന്ന�ത്ത േജ്യാതിർവിത്തുകളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന
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കടത്തനാട്ടു ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാനു് അേദ്ദഹമയച്ച ഒരു േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ

േചർക്കുന്നതു്.

“ലങ്കായാം ബഡവാമുേഖ ച യുഗപന്മധ്യാഹ്നമധ്യം ഗതം

ഭാസ്വന്തം ശ്രിതവഹ്നിേകാണമുദിതം പശ്യന്തി േയ മാനവാഃ

േതഷാമഷ്ടഗുണപ്രമാണമഖിലജ്യാേഗാളസംസ്ഥാവിേദാ

വിദ്വാംസഃ കഥയന്തു േദശഭിദയാ ജാതാഞ്ച കാലപ്രമാം.”

സംസ്കൃതമുക്തകങ്ങൾ

ഇളയതമ്പുരാ�ന്റഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾഅത്യന്തംപ്രൌേഢാദാരങ്ങളാണു്. അവയിൽചി

ലതു ഇവി�ട എടുത്തുകാണിക്കാ�ത മുേന്നാട്ടു േപാകുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

വൃഷ്ടി

മഴ�യപ്പറ്റി �തക്കാട്ടു മൂസ്സതി�ന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു മഹാകവി ഈ േശ്ലാകം

എളകുറിശ്ശി രാമൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല ഏകസന്ധഗ്രാഹിത്വം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുേവ

ണ്ടി �പ�ട്ടന്നുണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലിയതാണു്. ആ പരീക്ഷയിൽ നമ്പൂരിപ്പാടു േതാറ്റില്ല.

“ഗംഭീരാംേഭാധിസംഭാവിതഘുമുഘുമിത–

ധ്വാനബദ്ധാവേലപ–

ഭ്രാന്താേഭ്രാദ്ഭ്രാന്തവിദ്യുൽപടലപടുതേരാ–

േദ്യാതവിേദ്യാതിതദ്യൌഃ

ഝംഝാനിർേഘാഷവർഷിപ്രബലമരുദുരു–

േക്ഷാഭിേതാർവീസമുദ്യ–

ദ്ധൂളീപാളീനിഗുഢദ്രുമപുരനികരാ

ഭ്രാജേത വൃഷ്ടിേരഷാ.”

ധൂമേകതു:

“ഇച്ഛാജേന്യാ വിധാതുശ്ചരമഗിരിശിരഃ–

േപ്രാത്ഥിതേശ്വതധാതു–

ർദ്ദേണ്ഡാബ്രഹ്മാണ്ഡമാതുസ്തനുരിവ ഹരിപ–

ര്യങ്കികാപന്നയാതുഃ

സായം സായം ന ജാതുസ്ഫുരദുഡുനവേഫ–

നാംബരാംേഭാധിേസതു–

�സ്ത്രേലാക്യത്രാസേഹതുർവരുണദിശി ദരീ–

ദൃശ്യേത േകാപി േകതുഃ.”

ഇതും ഒരു നിമിഷകൃതിയാണു്.

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�നപ്പറ്റിയുള്ള തമ്പുരാ�ന്റ “ഷഷ്ഠീതൽപുരുഷാഹ്വ

േയാ നൃപതിഷു” എന്ന േശ്ലാകം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാ

കങ്ങളും അവിട�ത്തക്കുറിച്ചുത�ന്നഅേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.
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“ആശാ ദശാപി പരിപൂരയേസ യേശാഭി–

സ്ത്വം രാജരാജ! വലഭിജ്ജ്വലനാദികാനാം

കസ്താദൃശസ്യ പരിപൂരയിതും മമാശാം

യത്നസ്തേവതി കിമപി പ്രതിേബാധയാമി.”

“അശ്രാന്തം സുന്ദരാംഗീവദനമിവ മിഥശ്–

ഛിദ്രഹീ�നസ്സമാ�ന

രൂഢബ്രഹ്മാത്മഭിര്യസ്സര ഇവസരസി

ശ്രീഗൃഹാേമാദജാ�ലഃ

സന്മാർഗ്ഗാദസ്ഖലദ്ഭിർദ്ദിവസകര ഇവ

പ്രാപ്തരൂ�പർദ്ദ്വിേജ�ന്ദ്രഃ

ശ്രീമാനാശ്രീയേതസൌ ജയതി വസുമതീ–

മണ്ഡേല വഞ്ചിരാജഃ.”

കൂടല്ലൂർ വാസുേദവൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലയ്ക്കു �കാടുങ്ങല്ലൂേരാളം വന്നു േപാകുവാനുള്ള

അേപക്ഷ:

“േഭാ േഭാ ഭൂമീസുേരന്ദ്രാ മതിമഥിമഥിതാ–

േനകശാസ്ത്രാംബുരാശി–

േപ്രാദ്ഭൂതജ്ഞാനചന്ദ്രസ്ഫുരണവിമലിത–

സ്വാന്തഭാഗാന്തരീക്ഷാഃ

യൌക്ഷ്മാകാേലാകനീയാം മമ ചിരജനിതാം

പുഷ്പയേധ്വധുനാ യാം

േനാ ജാനീമഃ കിമു സ്യാൽ കിമുത ഫലവതീ

സാവേകശിന്യുതാേഹാ.”

താൻ വായിച്ചുേകട്ട ഒരു കവിത�യപ്പറ്റി സ്തുതിപരമായും നിന്ദാപരമായും അഭിപ്രാ

യം:

“കവിതാ പരമരസാഢ്യാ മുഖേതാ ഗളിതാ നിരർഗ്ഗളം ഭവതഃ

ധ്വനിമുഖ്യാപിച ധീമൻ! വിബുധാഃ കുർവന്ത്യലങ്കാരം.”

ചില പാണ്ഡിത്യമണ്ഡിതങ്ങളായസ്ത്രീചാടുക്കൾ:

“അന്യാധീനതയാ സകൃദ്യദി ഭേവേദഷാവനീവച്യേത

ന ത്വാമിത്യനുലാപ�വഭവമഹാേമദസ്വിതാന്തശ്ശേയ

വ്യാേസധാന്മമ ദൂയേത മനസി േചൽ കിം േദാഷ ഇത്യാഹിേതാ

മേയ്യവായമേനന േദാഷ ഇതി േചദ്രഷ്ടാസി കിം കഥ്യേത?”

“േലാേക സുന്ദരി സർവഥാപി വദതി

ത്വേയ്യവ േവശ്യാപദം

പ്രാേഗതദ്വചനം തേഥതി കലിതം

സംപ്രത്യദഃ പ്രായികം

സൌന്ദര്യാദിഗു�ണരപൂരി ഭവതീ
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നൂനം തഥാപ്യത്ര യഃ

കൃത്യപ്രത്യയഏവ േബാധയതി മാം

�നവസ്വശക്യാർത്ഥതാം.”

“അസ്യാേമണ്യപ്രകൃത്യാം മദകളശിഖിനീ–

േകാമളാലച്പ്രകൃത്യാം

സത്യാം സ്നഞ്പ്രത്യയസ്യ പ്രകൃതിഷു കതേമാ

നഞ്പ്രകൃത്യാ വിനാേസ്ത?

ദാനീേമാ േമ ദവിഷ്ഠാ പ്രകൃതിരയി സേഖ!

മന്മേഥ കക്പ്രകൃത്യാ

ശിേഷ്ടാേധയപ്രകൃത്യാ പ്രകൃതിരിതി യുേസാ

ജ്ഞായതാം ഛസ് പ്രകൃത്യാ.”

പന്താവൂരു് എന്നു് ഇല്ലേപ്പരുള്ള ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂരി മറ്റുണ്ണികേളക്കാൽ ചാട്ടത്തിൽ

പാടവം കാണിച്ചേപ്പാൾഅവരിൽ ഒരാൾതാനും ഒരുചാട്ടം ചാടി�ക്കാണ്ടു “പന്താ

വൂരായ മന്നൻ ചാടേയതാം” എന്നു തട്ടിവിടുകയും അേപ്പാൾ അടുത്തു നിന്നിരുന്ന

ആരൂരടിതിരി ശിഷ്യേനാടുഅ�താരു േശ്ലാകമായി പൂരിപ്പിക്കുവാൻആജ്ഞാപിക്കു

കയും�ചയ്തു. ആ േശ്ലാകമാണു് താ�ഴക്കാണുന്നതു്.

“വാസുകിം വലയം ചേക്ര േയാ യശ്ചാനന്തമീശ്വരഃ

തൽപന്താവൂരായമന്നഞ്ചാടേയതാം ഹരിശ്ച േമ.”

ഭാഷാകൃതികൾ 

ഇനി ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ ഭാഷാ കൃതിക�ളപ്പറ്റിയും സ്വല്പം ഉപന്യസിക്കാം. അവ

യിൽഅഹല്യാേമാക്ഷം�ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം താ�ഴ േചർക്കു

ന്നു.

“നാലുവട്ടവുമുണ്ടിഹ വല്ലികൾ

ജാല�മാട്ടല്ലതി�ന്റ ദലങ്ങളും

േവലി �കട്ടിയേപാ�ല ചുഴലവും

പാല�വട്ടിമരങ്ങളുമുണ്ടേഹാ.

താലി �കട്ടിയവനിഹ വന്നാലും

േതാലി കിട്ടുകയില്ല നമു�ക്കേടാ.

വാലു �താട്ട വലിയ കരിമ്പുലി

േപാ�ല മട്ടലർബാണൻ കയർക്കുന്നു.

മാലു �പട്ടുഴലുന്നു ഭൃശമതു–

മൂല�മട്ടടിമാ�നന്നേപാ�ലഞാൻ.

നീലപങ്കജേലാചേന! നിന്നു�ട

േകാലമാകിയ കുഞ്ജനിലയത്തിൽ

ചാലേവ മമ േദഹ�മാളിപ്പിച്ചു

പാലിച്ചീടുക താമസ�മന്നിേയ.”
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പൂേന്താട്ടത്തു് നമ്പൂരി �കാടുങ്ങല്ലൂർ�വച്ചാണു് കാലേകയവധം ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ

എഴുതിയതു്. അതിൽ സ്വർഗ്ഗവർണ്ണനത്തിനുള്ള അവസരം വന്നേപ്പാൾ ആ ഭാ

ഗം തമ്പുരാൻത�ന്ന എഴുതി�ക്കാടുക്കണ�മന്നു് അേപക്ഷിയ്ക്കുകയും അേദ്ദഹം ആ

അേപക്ഷഅങ്ഗീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. ആവർണ്ണനത്തിൽനിന്നുചിലവരികളാണു്

ചുവ�ട പകർത്തുന്നതു്.

“മന്ദാരവൃക്ഷങ്ങൾനില്ക്കുന്ന കണ്ടൂ

മധുരതരമവയുടയ വിഭവമതു കണ്ടൂ

മേന്ദതരങ്ങളാം പുഷ്പങ്ങൾ കണ്ടൂ

മണമിയലുമതിലധികമധുവിതതി കണ്ടൂ

മന്ദാനിലൻ വന്നു വീശുന്ന കണ്ടൂ

മധുമിളിതകുസുമതതിപതനമതു കണ്ടൂ

വൃന്ദാരകസ്ത്രീജനാഗമം കണ്ടൂ

വിവിധതരമവരുടയ ലളിതഗതി കണ്ടൂ.”

ഭാഷാമുക്തകങ്ങൾ 

തമ്പുരാ�ന്റ ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകം താ�ഴ േചർക്കുന്നു.

“പാതി�ക്കട്ടു �കാതിച്ചുഞാൻ പലതരം

തൽപ്പാതിയിൽപ്പാതിയിൽ

പാതിത്യ�ത്താടു പാതിയാടി പലതും

പാഹീതി മുൻപായേഹാ

പാതിേച്ചാർനടയാൾക്കുപാതിനയനം

േപാലും വിടർന്നീലയി–

പ്പാരുഷ്യത്തിനു പാതിവിന്ദശരനും

പാതി�പ്പടുന്നീലേഹാ.”

“ചിന്നീ നീലക്കരിഞ്ചണ്ടികളിളവരിവ–

ണ്ടിണ്ടലും പൂണ്ടു മീൻ കാ–

ണ്�കേന്ന കഷ്ടം മയങ്ങീ ചലനമിനിയട–

ങ്ങീല പൂേങ്കാരകാേന്ത

മിന്നുന്നൂഫുല്ലപേത്മ ചില ചടുലപേയാ

ബിന്ദുതാമ്രാധേര �ചാ–

�ല്കേന്നാടിത്താമര�പ്പായ്കയിലവശമിറ–

ങ്ങീടിേനാരാരിദാനീം?”

എന്നപ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകവും അേദ്ദഹത്തിേന്റതാ�ണന്നുചിലർ പറയുന്നു.

�കാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാനു േകരളസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ഇടയി

ലുള്ളസ്ഥാനം എത്രമാത്രം സമുൽകൃഷ്ടമാ�ണന്നു് അനുവാചകന്മാർക്കു് ഇേപ്പാൾ

അവധാരണം �ചയ്യാവുന്നതാണേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലത്തു് ആ േകാവിലക

ത്തു മുളച്ചു പിന്നീടു വടവൃക്ഷംേപാ�ല വാച്ചുതഴച്ച �വണ്മണി പ്രസ്ഥാന�ത്തപ്പറ്റി

മ�റ്റാരധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കും.
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43
പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം

(തുടർച്ച)

വിദ്വാൻ കിളിമാനൂർ രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ (987–1021)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ സന്തതസഹചാരിയായിരുന്ന മഹാകവി വി

ദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാ�നപ്പറ്റിയാണു്ഇനിപ്രതിപാദിേക്കണ്ടതു്. 980-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു

കിളിമാനൂർ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ ഭരണസാമർത് ഥ്യമുള്ള പുരുഷന്മാർ ആരുമില്ലാതിരു

ന്നതിനാൽ, 964-ൽതിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിേലയ് ക്കുേകാലത്തുനാട്ടുനിന്നു

ദ�ത്തടുത്ത ഭരണിതിരുനാൾ ആറ്റിങ്ങൽ മുത്തറാണിയു�ട ഭർത്താവായ കിളിമാ

നൂർ രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ വടേക്കമലബാറിൽ തളിപ്പറമ്പിൽനിന്നു

അണിമങ്ഗലത്തുനാരായണൻനമ്പൂരി�യ വരുത്തിഅേദ്ദഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടുത�ന്റ

സേഹാദരിയായ േരാഹിണിനാൾ തമ്പുരാട്ടിേയ വിവാഹം �ചയ്യിച്ചു. അണിമങ്ഗ

ലത്തുനമ്പൂരി 945-മാണ്ടിടയക്കുജനിച്ചു. േകാട്ടയം പഴശ്ശിരാജാവി�ന്റസുഹൃത്തായി

അന്ന�ത്ത കലാപങ്ങളിൽ അേദ്ദഹ�ത്തസഹായിച്ച ഒരു വീരപുരുഷനായിരുന്നു

അേദ്ദഹം. േരാഹിണിനാൾ തമ്പുരാട്ടിക്കു് ഉത്രംനാൾ തമ്പുരാട്ടി�യന്നും ഉമാേദവി

ത്തമ്പുരാട്ടി�യന്നും രണ്ടു് അനുജത്തിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഉത്രംനാൾ തമ്പു

രാട്ടി�യ വടക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ ആയാംകുടി അേയ്യ്യാഴി നമ്പൂതിരിയും ഉമാേദ

വി�യ �തേക്ക മലബാറിൽ കിഴക്കാേഞ്ചരി നാരായണൻനമ്പൂരിയും പരിഗ്രഹിച്ചു.

അേയ്യ്യാഴി നമ്പൂരി�വശാഖമാഹാത് മ്യം എ�ന്നാരാട്ടക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉമാേദവി

ത്തമ്പുരാട്ടി വിഷ് ണുമായാചരിതം തുള്ളലി�ന്റ പ്രേണത്രിയായിരുന്നു എന്നു മുൻപു

പ്രസ് താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കിഴക്കാേഞ്ചരി നമ്പൂരി ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനും ശ്രീമദ്ഭാഗ

വതത്തി�ന്റ അർത് ഥചർച്ചയിൽ അദ്വിതീയനുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹ�ത്ത വിദ്വാൻ

േകായിത്തമ്പുരാൻ രാവണവിജയം ആട്ടക്കഥയു�ട ആരംഭത്തിൽ താ�ഴക്കാണു

ന്നവിധത്തിൽപ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ശ്രീമദ്ഭാഗവതാർത് ഥതത്വകഥേന

േയാവാ പരശ്ശ്രീശുേകാ

േദ്വധാ മദ്ഗുരുനായേകാ ദ്വിജവേരാ

നാരായണാേഖ്യാനിശം

40
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അത് നർേമ്മാഹമഹാന്ധകാരപടലം

നിേശ്ശഷമുത്സാരയ–

ന്നേന്തവാസിജേനഷ്വപാരകരുണാ–

സിന്ധു: പ്രസേന്നാസ് തു േമ.”

ആ ദമ്പതികളു�ട സന്താനമാണു് നമ്മു�ട കവിപുംഗവൻ. വിദ്വാൻ േകായിത്ത

മ്പുരാ�ന്റ ആചാര്യദത്തമായ നാമേധയം രാജരാജവർമ്മ എന്നായിരുന്നു എങ്കി

ലും �ചറൂണ്ണി എന്ന ഓമനേപ്പരിലായിരുന്നു അേദ്ദഹ�ത്ത വിളിച്ചുവന്നതു്. ഗൌരി

പാർവതീറാണി�യ പള്ളി�ക്കട്ടു കഴിച്ചതു കിളിമാനൂർ രാഘവവർമ്മത്തമ്പുരാനാ

യിരുന്നു. അച് ഛൻത�ന്നയാണു് അതിബുദ്ധിശാലിയായ കുമാര�ന ബാല്യത്തിൽ

കാവ്യങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചതു്. പത്താമ�ത്ത വയസ്സിൽ ഒരു ദിവസം കിളിമാനൂർ

�കാട്ടാരേത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള േവട്ടക്കരുമൻേകാവിലിൽഅമ്മേയാ�ടാരുമിച്ചു പ്ര

ദക്ഷിണം�വച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾആബാലൻ �പ�ട്ടന്നു കിരാതരുദ്രപരമായി

“വിതതകുടിലേകശം വിദ്യമാേനന്ദുേലശം

കമലശരവിനാശം കാളേമഘപ്രകാശം

വനചരതനുമീശം �വരിണാം കാലപാശം

ശൂകഹരിണപുേരശം ഭാവേയ പാർവതീശം.”

എ�ന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലിഅമ്മ�യവിസ് മയിപ്പിച്ചു. ആയിടയ് ക്കുപാർവ

തീറാണി കിളിമാനൂർ�കാട്ടാരത്തിൽഎഴുന്നള്ളിയേപ്പാൾആ േശ്ലാകം േകട്ടു് ഉടൻ

ത�ന്ന �ചറൂണ്ണി�യ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ സതീർത് ഥ്യനാക്കുന്നതി

നു േവണ്ടി തിരുവനന്തപുരേത്തയ് ക്കു കൂട്ടി�ക്കാണ്ടുേപായി. അങ്ങ�ന ബാല്യംമു

തൽക്കുത�ന്ന മഹാരാജാവും േകായിത്തമ്പുരാനും സഖാക്കളായി വളർന്നു.

മഹാരാജാവും േകായിത്തമ്പുരാൻ

തിരുവനന്തപുര�ത്ത താമസം േകായിത്തമ്പുരാ�ന ഒരു വിശിഷ് ടസംസ് കൃതപ

ണ്ഡിതനും വശ്യവാക്കായ കവിയും മർമ്മജ്ഞനായ ഗായകനുമായി വികസിപ്പി

ച്ചു. തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് 1004-ൽ സിംഹാസനാരൂഢനായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു

പ്രതിമാസം 100 രൂപ അടുത്തൂണ് പതിച്ചു�കാടുത്തു. േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ആശു

കവനസാമർത് ഥ്യം അവിടുന്നു് പലേപ്പാഴും പരീക്ഷിച്ചു് ആനന്ദതുന്ദിലനായിട്ടുണ്ടു്.

1015-ാമാണ്ടു് ഒരിക്കൽ മതിലകത്തു് ഉത് സവത്തിൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�യ കാ

ഴ് ചശ്ശീേവലിക്കു് എഴുന്നള്ളിച്ചേപ്പാൾ തിരുേമനി “ശിബികായാം വിഭാേത്യഷ ഭഗ

വാനംബുേജക്ഷണഃ” എന്നു് ഒരു േശ്ലാകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധം ഉണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലി

ഉത്തരാർദ്ധം ഉണ്ടാക്കുവാൻ േകായിത്തമ്പുരാേനാടാജ്ഞാപിച്ചു.

“കനകാദ്രിസമാരൂഢഘനകാന്തിം വിഡംബയൻ” എന്നു് ഒരു കൂസലുംകൂടാ

�ത കവി അതു പൂരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അവിടുന്നു് ആശ്ചര്യ�പ്പട്ടു് ഒരു േജാഡി �വരക്ക

ടുക്കൻസമ്മാനിച്ചു. പിന്നീടു് ഒരവസരത്തിൽ മഹാരാജാവു മതിലക�ത്തആറാട്ടി

നു കാൽനടയായി കടപ്പുറേത്തയ് ക്കു എഴുന്നള്ളുേമ്പാൾ നിരത്തി�ന്റ ഇരുവശത്തു

മുള്ള േമടകളിൽഅലംകൃതകളായി കിളിവാതിലുകളിൽക്കൂടി എത്തിേനാക്കി�ക്കാ

ണ്ടിരുന്നസുന്ദരിമാ�രക്കണ്ടു്

“രാകാശശാങ്കകലിതായതമാലിേകവ

സീമന്തിനീവദനപംക്തിരിഹാവിഭാതി”
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42 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

എന്നു മ�റ്റാരു േശ്ലാകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധം നിർമ്മിച്ചു് ഉച്ചരിച്ചു. േകായിത്തമ്പുരാൻ

അതി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധം

“കിഞ്ചാത്ര പങ്കജധിയാ മധുപാവലീവ

ദൂരാൽസമാപതതി കാമിജനാക്ഷിപംക് തിഃ”

എന്നു തൽക്ഷണംത�ന്ന നിഷ് പ്രയാസം പൂരിപ്പിച്ചു. പൂർവാർദ്ധത്തിേന്റയും ഉത്ത

രാർദ്ധത്തിേന്റയും സാമഞ് ജസ്യം ആ കാഴ് ച ഇക്കാലത്തും കണ്ടിട്ടുള്ള സഹൃദ

യന്മാർക്കു് അത്യന്തം ആസ്വാദ്യമാ�ണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ആ പുരണ�ത്ത

അകമഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിച്ചാണു് “വിദ്വാൻ” എന്ന ബിരുദം മഹാരാജാവു പിേറ്റ ദിവ

സം പണ് ഡിതസദസ്സിൽവച്ചു നല് കി കവി�യ ചരിതാർത് ഥനാക്കിയതു്. മ�റ്റാരി

ക്കൽ മഹാരാജാവു കടൽപ്പുറത്തു �കാട്ടാരത്തിനു സമീപം എത്തിയേപ്പാൾ ചുറ്റും

കൂടിയിരുന്ന ആസ് ഥാനവിദ്വാന്മാേരാടു �കാട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നതിനുമുൻപു ശ്രീ

പത്മനാഭനും തനിക്കും േയാജിപ്പിക്കാവുന്ന നിലയിൽ രണ്ടർത് ഥത്തിൽ ഒരു േശ്ലാ

കമുണ്ടാക്കണ�മന്നു കല് പിച്ചു. േകായിത്തമ്പുരാനും ഇരയിമ്മൻതമ്പിയും മാത്രേമ

ആ അഗ് നിപരീക്ഷയിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചുള്ളു. േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ േശ്ലാകമാണു്

ചുവേട കാണുന്നതു്.

“വിശ്വാമിത്രാഗ്രകർമ്മപ്രശമരതസുബാ–

ഹൂരുകണ് ഠപ്രേഭദം

ധൃത്വായം സായകാഗ്ര്യം ഹരിവരപൃതനാ–

സംയുതസ്സാനുജന്മാ

ആയാേതാ രാമരാജസ്സ്വയമിതി ജനതാ–

ഭാഷേണ�നവസിന്ധു–

സ്സന്ത്രസ് താത്മാ രരാേസാത്തരതരളതരം–

േഗാച്ചലദ് ബാഹുരു�ച്ചഃ.”

ഭാഷാകവനവിഷയത്തിലും കഥാപുരുഷൻ ആ സാമർത് ഥ്യം �വളി�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

ഒരിയ് ക്കൽസന്ധ്യയ് ക്കു തിരുേമനി സല്ലാപ മേധ്യ “നാഴികമണിയാറായീ” എന്നു

കല് പിച്ചു. ഉടേന േകായിത്തമ്പുരാൻ അതി�ന ഒരു സമസ്യാരൂപത്തിൽ സ്വീകരി

ച്ചു “നാരീണാം ഭൂഷണൌഘമണിയാറായീ”എന്നു്ആ േശ്ലാകത്തി�ന്റ ദ്വിതീയപാദം

�ചാല്ലി. എന്നാൽ േശഷംകൂടി േകൾക്ക�ട്ട എന്നായി മഹാരാജാവു്;

“വാസരമണയാറായീ േകാകീനാമശ്രുജാലമണയാറായീ”

എന്നു്അതി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധവും �ചാല്ലിആസരസ്വതീവല്ലഭൻഅവിട�ത്തസംതൃ

പ് തനാക്കി. മഹാരാജാവു് 1016-ൽ ഇദം പ്രഥമമായി പുഷ്യരഥം ഉണ്ടാക്കിച്ചേപ്പാൾ

ആസ് ഥാന പണ്ഡിതന്മാ�രല്ലാം അതി�ന അവരു�ട സരസ്വതീപ്രസാദത്തിനു്

അനുഗുണമായവിധത്തിൽ പ്രകീർത്തനം �ചയ് തു. അന്നും അവരു�ട മുന്നണി

യിൽ നിന്നതു േകായിത്തമ്പുരാനും തമ്പിയും ത�ന്നയായിരുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന

വർണ്ണനേശ്ലാകത്തിൽ ആ വാഹന�ത്ത മഹാരാജാവിേനാടും ശ്രീകൃഷ് ണേനാടും

അർജ്ജുനേനാടും ഭീമേസനേനാടും ഉപമിച്ചു നാലർത് ഥംവ�ര േകായിത്തമ്പുരാൻ

ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജിഷ് ണുവി�ന ഇന്ദ്രപര്യായമായി കരുതുേമ്പാൾ അഞ്ചാമ

�താരർത് ഥവും വിദ്വാന്മാർക്കു കല് പിക്കാവുന്നതാണു്.

“യം ശംസന്തി സദാഗതിപ്രണയിനം സർേവ ജനാസ്സന്തതം
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സ്വസ് ഥാനാദരിണാഗതം ഹി പുരേതാ േയ�നവ േഭാഗീശിതു:

േസായം പുഷ്യരേഥാ ബിഭർത്തി തുലനാം ശ്രീവഞ്ചിഭൂമീഭൃതാ

കൃഷ് േണനാപി ച ജിഷ് ണുനാ ബകജിതാ ചിത്രാംഗദാമാശ്രിതഃ.”

ഈ േശ്ലാകത്തിനു മഹാരാജാവു കവിക്കു രണ്ടു�കയ് ക്കും രത് നഖചിതമായ വീര

ശൃംഖല നല് കി.

കരീന്ദ്രൻ 

വിദ്വാൻ എന്ന ബിരുദത്തിനുപുറ�മ മഹാരാജാവു േകായിത്തമ്പുരാനു “കരീന്ദ്രൻ”

എ�ന്നാരു നർമ്മ സംജ് ഞയും സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. അതു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േമച

കസ്നിഗ്ദ്ധമായ വർണ്ണേത്തയും സ് പൃഹണീയമായ ശരീരദാർഢ്യേത്തയും രമണീയ

മായ ഗതിവിേശഷേത്തയും ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു എന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു.

ബാല്യത്തിൽ അന്ന�ത്ത ക്ഷത്രിയസംപ്രദായമനുസരിച്ചു കച്ച�കട്ടി കായികാഭ്യാ

സരീതികൾ പരിശീലിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം പില് ക്കാലത്തു തത്സംബന്ധമായി പല

അത്ഭുതകാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നറിയുന്നു. 1005-ൽ കടത്തനാട്ടുഅപ്പുത്തമ്പു

രാൻതിരുവനന്തപുരത്തുവന്നുത�ന്റ േജ്യാതിശ്ശാസ് ത്രപാണ് ഡിത്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു

മടങ്ങിയതി�ന്റ േശഷം േകായിത്തമ്പുരാനു് ആ ശാസ് ത്രംകൂടി അഭ്യസിക്കണ�മ

ന്നു േതാന്നുകയാൽഅതിേലക്കായി കുട്ടൻ േപരൂരിൽനിന്നുബാലരാമൻപിള്ള�യ

വരുത്തി മഹാരാജാവു രാജധാനിയിൽ താമസിപ്പിച്ചു. അതിനും പുറ�മ അേദ്ദഹം

അശ്വലക്ഷണജ് ഞനായ ഒരു അശ്വാേരാഹണകശലനുമായിരുന്നു. അങ്ങ�ന�യ

ല്ലാം തിരുമനസ്സി�ല േസ്നഹ ബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ച ആ മഹാകവിക്കും

മാച്ചിപ്പുറത്തു നമ്പിേപ്പാറ്റി എ�ന്നാരു ഏഷണിക്കാര�ന്റ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസി

ച്ചുേപായ അവിട�ത്ത അപ്രീതിനിമിത്തം കുേറക്കാലേത്തയ് ക്കു രാജധാനി വിട്ടു

മാറിത്താമസിേക്കണ്ടിവന്നു. ആ അവസരത്തിൽ ത�ന്റ അശരണദശ�യ നിേവ

ദനം �ചയ്യുന്ന ഒരു പദ്യേലഖനം അേദ്ദഹം തിരുേമനിക്കു സമർപ്പിച്ചു. അതി�ല

രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. അവ അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്ത

േശ്ലാകത്തിൽ കരീന്ദ്രമുദ്രഘടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

“ഇേതാ മാമുദ്ധർത്തും ശിവശിവ ചിരാദപ്യവഹിതാ–

സ് തടസ് ഥാ േനാ ശക് താസ് തരളമതേയാ ഹന്തസുഹൃദഃ

അേയ ഭൂമീനാഥ! പ്രചുരതരകാരുണ്യജലേധ!

കരീേന്ദ്ര കാരുണ്യം കലയിതുമയം ഖല്വവസരഃ.

യാേന വാ ശയേന കഥാപ്രഹസേന ഗാേനപി വാ യന്മയാ

ദീേനനാകൃതബുദ്ധിനാ കൃതമഘം സർവ്വം സഹസ്വ പ്രേഭാ!

ജാേന�നവ പരാംഗതിം തദഖിലം ജാനാസി സർവംസഹാ

ജാേന! കിം ബഹൂനാ? ദയാപരവതാം ദീനാവനം േവാ ധനം.”

ആ േശ്ലാകങ്ങൽ വായിച്ച നിമിഷത്തിൽ സാനുശയനായ മഹാരാജാവു കവി�യ

പൂർവ്വാധികം ത�ന്റ േസ്നഹഭാജനമാക്കി.

ചില ഉക് തിപ്രത്യുക്തികൾ

േകായിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ച ഒരു േശ്ലാകത്തിൽ ഉഷാപരിണയകർത്താവായ ആമ്പ

ല്ലൂർ ഇളയിടത്തു ഭട്ടതിരി ഒരു പ്രമാദം ഉത് ഭാവനം�ചയ് തു; ഭട്ടതിരിയു�ട അഭിപ്രാ

യം ശരിയ�ല്ലന്നു േകായിത്തമ്പുരാൻ വാദിച്ചു; ഭട്ടതിരി പി�ന്നയും അടിയുറപ്പിച്ചുത
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�ന്നനിന്നു. അവർതമ്മിൽതത് സംബന്ധമായി ഉക് തിപ്രത്യുക് തിരൂപത്തിൽപല

േശ്ലാകങ്ങളും വിനിമയം�ചയ്യുകയുണ്ടായി. അവയിൽ ചില േശ്ലാകങ്ങളാണു് താ�ഴ

ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

േകായിത്തമ്പുരാൻ:

“ഗാംഭീേര്യണ രസാതലസ് പൃഗധികേപ്രാദ്ദാമമാധുര്യയാ

വൃത്ത്യാ ധിക്കൃതശർക്കരാ സുകവിതാസർവസ്വസേങ്കതഭൂഃ

കിഞ്ചാപാരദുരാപശബ് ദപദവീസഞ്ചാരിണീ ധീര്യത–

സ് തേത്ത വാചി വയം കഥം കൃശധിേയാ നിശ്ചിന്മേഹ ഗൌരവം?

വിജ് ഞാനാം വിവിധാഗേമഷു ഭണിതൌ

ഭങ്േഗാപി േചത്തംബുധാ

മൃഷ്യേന്ത ഖലു ഗച് ഛതഃസ് ഖലനമി–

ത്യാപാദയേന്താ ഗുണാൻ

അജ് ഞാനമിഹസാഹിതീപ്രലപേന

കാ വാ കഥാ മാദൃശാ–

മവ്യക് താക്ഷരേകാമളാം ശിശുഗവീം

േനാദാഹരിഷ്യന്തിേചൽ?”

ഭട്ടതിരി:

“മധ്യാഹ് േനാദ്ധാതപ് തസപ് തിനികരവ്രാേത ജഗന്മാണ്ഡലീ–

മാക്രമ്യാഖിലേതജസാം കൃതപേദ മൂർദ്ധസ്വപദ്വന്ദ്വേക

ഖേദ്യാതസ്യ കതഃ കേഥതി ഹൃദയാച് ഛാന്താന്മദീയാദ് ഭവദ്–

ഭാരേത്യവ കൃശാദപസ് ഥലതയാ േപ്രാേദത്യസൌ വിസ് തൃതാ.”

ഇങ്ങ�നആവാക് സമരം തുടർന്നുേപാകുന്നു. ഓേരാ േശ്ലാകത്തിനുംസ് തുതിപരമാ

യും നിന്ദാപരമായും അർത് ഥം കല് പിക്കാവുന്നതാണു്. േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അടു

ത്ത േലഖനത്തി�ല രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“സീമാതിഗപ്രണയശാലിഷു വക്രവാചഃ

േപ്രമാധികപ്രകടനം ഖലു നാത്ര ശങ്കാ

സീമന്തിനീകടിലനീലകടാക്ഷപാതാ–

ദ്ധീമൻ! കഥം പ്രണയഭങ്ഗകഥാപ്രസങ്ഗഃ?

ബുദ്ധിശ്ശാകുന്തളാശിക്ഷണപദവിബുേധി–

ല്ലംഘിനീ താവകീനാ

കിഞ്ചാസൌസഞ്ചകാസ് തി പ്രവിതതരഘുവം–

ശാന്തേരാദ് ഗീർണ്ണസാരാ

ഏതൽസർവം സമേഞ്ചദപി മതിവിഷേയ

ദൂരതസ് താവദാസ് താം

ധീമൻ ശ്രീകാളിദാസസ് ത്വമസി ഖലു യേതാ

േമഘസേന്ദശകർത്താ.”

“ബുദ്ധിശ്ശാകുന്തളാ” എന്ന േശ്ലാകത്തി�ന്റ പ്രേണതാവിേനാടു് ഏതു സഹൃദയനാ

ണു് ആദരാതിശയം േതാന്നാത്തതു്? േപ്രമാതിേരകമിളിതയാ�ണങ്കിലും വാമ
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യായ ബന്ധുവാണി മനീഷികളു�ട ഹൃദയത്തിൽ ശങ്ക�യയാണു് ജനിപ്പിക്കുന്ന

�തന്നും അതിനു ശ്രീകൃഷ്ണവാക്യം�കാണ്ടു ശങ്കിതയായ രുക്മിണീേദവി ത�ന്ന

ഉദാഹരണമാ�ണന്നുമായി ഭട്ടതിരി; അതു ശരിയ�ല്ലന്നു

“പത് ന്യസ് തു േഷാഡശസഹസ്രമേഹാ! മുരാേര

രത് നാകരസ്യ രസഭാരവഹാ ഇവാസൻ

ഏ�കവ താദൃശവിേനാദനേഹതുരസ്യ

സാ ഭീഷ് മഭ്രഃ പ്രിയതമാത്ര ഖലു പ്രമാണം”

എന്നു േകായിത്തമ്പുരാനും തർക്കിച്ചു. ഒടുവിൽ ആ കലഹം നിർവ്യളീകമായ പര

സ്പരബഹുമാനത്തിൽ എത്തിേച്ചർന്നു നിേശ്ശഷം ശാന്തമായി. ഭട്ടതിരി േകായിത്ത

മ്പുരാ�ന്റ കവിത�യ താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽപ്രശംസിച്ചു.

“പ്രാജ് ഞ! ത്വദ്വദനാരവിന്ദവിഗളത്സാഹിത്യരൂപാമൃത–

പ്രത്യക്കാരധുരീണശുദ്ധമകരന്ദാസ്വാദതൃപ് താത്മനാ

ആനന്ദാംബുധിമഗ്നമാനസതയാ വാണീം ത്വദുക്ത്യുത്തരാം

ദാതും ഭൂപ! വിളംബിതം നനു മയാ നാന്യദ്വിേഭാ! കാരണം.

പായം പായം പ്രതിപദമപി ത്വദ്വേചാരൂപമാധ്വീം

നാലംഭാവം വ്രജതി ഹൃദയം മാമകം മാന്യകീർേത്ത!

േകാ വാ േലാേക ഭവതി വിബുേധാത്തംസ! സംതൃപ് തേചതാഃ

പ്രാണാധീശാധരദലസുധാപാരണാകാരേണന?

ത്വദുക് തിമാധുഝരീരസജ് �ഞഃ

സ്വർഗ്ഗാദിദാനീമമ�രർന്നിരസ് തം

പലായമാനം ത്വമൃതം കഥഞ്ചി–

ജ്ജേല തിേരാഭൂയ ഭിയാ കിമാസ് േത?”

ഭട്ടതിരി�യ അേപക്ഷിച്ചു യുവാവായിരുന്ന േകായിത്തമ്പുരാനും പ്രശ്രയാവനത

മായസ്വരത്തിൽഅതിനു താ�ഴ കാണുന്ന മറുപടി എഴുതി.

“ന കിഞ്ചിദപി മത്സരാന്ന ച പരാവമാേന രസാ–

ന്ന വാദവിഷയാശയാ കിമപി യന്മയാ ഭാഷിതം

തടദ്രുവിടപച്ഛടാവികടേരാധസംേക്ഷാഭിേതാ–

ച്ചലത്തരതരംഗിണീപടുഭവദ്വചഃ കൌതുകാൽ.”

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം തിരുവല്ലാ കുഴിക്കാട്ടു് അഞ്ചാംമുറ ഭട്ടതിരിക്കയച്ചതാണു്.

“താതാതാതതയാ തേനാഷി വിരേഹ വാരാംഗനാനാം ശതം

സാസാസാസസരാസമാനരസമേപ്യതദ് ഭൃേശാസ്ത്വന്മുഖം

മീമീമീമിമിയാമിനീശനിടിലേപ്രാദ്യച്ഛിഖാബന്ധനം

മാമാമാമമ! നിമ്നകാനനഭുവാം മാമാശുസഞ്ജീവയ”

994-ൽ മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരിയു�ട പുത്രനായി ജനിച്ച അക്കീരമൻ ഭട്ടതിരിയായിരി

ക്കാംആഅഞ്ചാമൻഎന്നുഞാൻഅനുമാനിക്കുന്നു.
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ദാമ്പത്യം

1013-ൽ േകായിത്തമ്പുരാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു �ചല്ലം കാര്യക്കാരന്മാരു�ട ഭവന

മായ കല്ലമ്പള്ളിയിൽ ഒരു തങ്കച്ചി�യ സംബന്ധം �ചയ്തു. ഒരിക്കൽ കിളിമാനൂേര

യ്ക്കു േപാകുന്ന വിവരം പ്രിയതമ�യ അറിയിച്ചേപ്പാൾ ആ സുന്ദരി അതിനു അനുവാ

ദം നല്കിയില്ല. ആഅവസരത്തിൽ മഹാകവിയു�ട മുഖത്തുനിന്നു നിർഗ്ഗളിച്ചതാണു്

അടിയിൽ കാണുന്ന മേനാഹരമായ േശ്ലാകം.

“ഗമനാഭിമുേഖ മയിക്ഷമായാം

ഗളദശ്രുപ്രസരാൻ വിസാരയന്തീ

രുരുേധ ഗതിമാനമന്മുേഖന്ദുഃ

സ്ഥലചന്ദ്രഭ്രമമാകലയബാലാ.”

മരണം

ഈശ്വരൻ ദീർഘായുേര്യാഗം�കാണ്ടുമാത്രം അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ േകായി

ത്തമ്പുരാൻകവിേലാകത്തിൽഹസ് തപ്രാപ്യമല്ലാത്തസ്ഥാനംയാ�താന്നുംത�ന്ന

ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ 1020-ാമാണ്ടു്അേദ്ദഹത്തിനുപ്രേമഹേരാഗത്തി�ന്റ

ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുകയും 1021 ധനുമാസത്തിൽ അതു മൂർച്ഛിച്ചു േദഹവിേയാ

ഗം സംഭവിക്കുകയുമാണുണ്ടായതു്. കിളിമാനൂരിൽ�വച്ചുത�ന്നയായിരുന്നു ആ

അത്യാഹിതം. ത�ന്റ മഹാരാജാവിേനക്കാൾ ഒരു �കാല്ലം മുൻപു ജനിക്കുകയും

ഒരു �കാല്ലം മുൻപു മരിക്കുകയും �ചയ്ത അേദ്ദഹം അവിടേത്തയ്ക്കു് ഇഹേലാകത്തി

�ലന്നേപാ�ല പരേലാകത്തിലും അന്തരംഗസഹചാരിയായിരുന്നുേവാ എന്നു ഭാ

വനാകുശലന്മാർക്കു േതാന്നിേപ്പാകും. രണ്ടുേപരും േമടമാസത്തിൽ ജനിച്ചു; ധനുമാ

സത്തിൽ യശശ്ശരീരന്മാരുമായി.

കൃതികൾ

സംസ്കൃതകവനത്തിൽ വാചാമേഗാചരമായ കൌശലം പ്രദർശിപ്പിച്ച േകായിത്തമ്പു

രാൻ ആ ഭാഷയിൽ (1) കിരാതവിംശതി എന്ന േസ്താത്രവും (2) രണ്ടു കീർത്തനങ്ങ

ളുേമ രചിച്ചതായി അറിവുള്ളൂ. കിരാതവിംശതി 1020-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു േരാഗിയായതിനു

േമൽഎഴുതിയതാണു്. എന്നാൽഈശ്വര കാരുണ്യം�കാണ്ടുസംസ്കൃതത്തിനു ലഭി

ക്കാത്ത അനുഗ്രഹം ഭാഷയ്ക്കു കിട്ടി. അത്യന്തം ഹൃദയഹാരികളായ (3) രാവണ വി

ജയം ആട്ടക്കഥയും (4) സന്താനേഗാപാലം ശീതങ്കൻതുള്ളലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃ

തികളാണു്. സന്താനേഗാപാലം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സംഗതിവന്നില്ല. അർജ്ജു

നൻശ്രീകൃഷ് ണസന്നിധിയിൽവച്ചു�ചയ്യുന്നവികത്ഥനത്തിനുമറുപടിയായിബ്രാഹ്മ

ണൻ

“�പാണ്ണപ്രഭുത്വം പറയുന്ന�താന്നു�മൻ–

കർണ്ണത്തിേലറുന്നതി�ല്ല�ന്റ ഫല് ഗുന!

ഖണ്ഡിച്ചുതേന്ന കഥിക്കുന്നുനീ വൃഥാ

ദണ്ഡിച്ചിേട�ണ്ടേടാ േദവരാജാത്മജ!

മുന്നം നിനയ്ക്കാ�ത േമാഹിച്ചുചാടിയാൽ

പിേന്ന നിനച്ചാൽഫലമില്ലറിയണം.”

എന്നീഈരടികേളാടുകൂടി ഗ്രന്ഥം മധ്യത്തിൽ മുറിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
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കിരാതവിംശതി

ഈ േസ്താത്രത്തിൽ�പ്പട്ട പതി�നാന്നു േശ്ലാകങ്ങേള കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. ഒന്നാമേത്തയും

പതി�നാന്നാമേത്തയും േശ്ലാകങ്ങളാണു് താ�ഴക്കാണുന്നതു്.

“ചലച്ചാരുതാപിഞ്ഛഗുച്ഛാവതംേസാ–

ല്ലസച്ചഞ്ചളീേകാജ്വലൽേകശാഭാരം

ശരൽപഞ്ചമീചന്ദ്രദായാദഫാലം

നമസ് കുർമ്മേഹ ശാബരാകാരമീശം.”

“അഗാണ്ഡീവതാ�ഡരതാപിഞ്ഛചൂ�ഡ–

രനാേഖടേഘാ�ഷരകാചാംഗഭൂ�ഷഃ

അ�കരാതഭാ�വര�ധര്യാനുഭാ�വ–

രനായാസേഖ�ദരലം േദവമാ�ത്രഃ.”

കീർത്തനങ്ങൾ

രണ്ടു കീർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നു പർവതീേദവിേയയും മ�റ്റാന്നു ഭൂതനാഥേനയും വർ

ണ്ണിക്കുന്നതാണു്. രണ്ടാമേത്തതു വിശിഷ്യ ഹൃദയേമാഹനമായിരിക്കുന്നു. ചുവേട

ഉദ്ധരിക്കുന്ന രണ്ടാമ�ത്തചരണം േനാക്കുക.

“ശാരേദന്ദുരുചിരുചിരതരാനനഭാസം—കലിതജന–

ദുർന്നിവാരകലികാലജകലുഷനിരാസം—തിലകുസുമ–

േതാലനശീലസമുന്നതസുന്ദരനാസം—രദനകുരു–

സാരസദലനയനാഞ്ചലധൃതകാരുണ്യം—സരസീരുഹ–

സായകമഞ്ജിമഭഞ്ജനചണലാവണ്യം—രിപുനിവഹ–

ഭൂരിവീര്യപരിഭൂതജ�നകശരണ്യം—ഭുവി നിജാവ–

താരസമാകലിതാഖിലപരിജനപുണ്യം—വിശദരുചി–

ഹാരസംവലിതകന്ധരം—രുചിരഹാടകാഭരണബന്ധുരം–

താരകാരമണമദഹരമുഖസുവിലാസ—മദസഞ്ചാരതരളഭൂഷം

ഭൂരികൃപാലയം ഭാവേയ.”

രാവണവിജയംആട്ടക്കഥ

ആട്ടക്കഥകളു�ട കൂട്ടത്തിൽ അഗ്രിമമായസ്ഥാന�ത്ത അലങ്കരിക്കുന്ന രാവണവി

ജയ�ത്തപ്പറ്റി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അധിക�മാന്നും പ്രസങ്ഗിേക്കണ്ടതില്ല. കഴി

ഞ്ഞനൂറു�കാല്ലങ്ങൾക്കുേമലായി അതി�ന്റ പ്രചാരം അത്രമാത്രംഅപ്രതിഹതമാ

യി ലസിക്കുന്നു. സങ്ഗീതമാധുര്യം�കാണ്ടും സാഹിത്യസൌഭഗം�കാണ്ടും അഭിന

യൌചിത്യം�കാണ്ടും അതി�നഅതിശയിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ ചുരുക്കമാണു്. �വണ്മ

ണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാട് മുരിങ്ങൂർ േപാറ്റിക്കു നല്കിയ ഒരു പ്രശംസാപത്രത്തിൽ പ്രാ

സങ്ഗികമായി

“േകാട്ടംവി�ട്ടാരു േകാട്ടയംകഥകൾ നാലഞ്ചാ�ത വഞ്ചീശ്വര–

േശ്രഷ്ഠൻതന്നു�ട നാലുതമ്പിയു�ട മൂ�ന്നാന്നക്കരീന്ദ്ര�ന്റയും”
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48 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

എന്നുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു രാവണവിജയത്തിനു് അനന്തരകാലികന്മാരായ

കവിപുങ്ഗവന്മാരു�ട ഇടയിലുള്ള മതിപ്പു് ഏതുതരത്തിലുള്ളതാ�ണന്നുനിർണ്ണയി

ക്കാവുന്നതാണു്. േദവന്മാ�രേയാ രാജാക്കന്മാ�രേയാ നായകന്മാരായി സ്വീകരി

ക്കുന്ന രീതി വിട്ടു രാക്ഷസചക്രവർത്തിയായ രാവണ�ന്റ ബാഹുപരാക്രമ�ത്തയും

മറ്റും പ്രകീർത്തനം�ചയ്തു് ഒരു കഥകളി നിർമ്മിക്കുവാൻ അക്കാലത്തു�ധര്യ�പ്പട്ട

കവി�യഅഭിനന്ദിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. �കലാേസാദ്ധാരണത്തിൽആധീേരാദ്ധ

തൻപ്രദർശിപ്പിച്ച േദാർമ്മദംശ്രീപരേമശ്വരൻശമിപ്പിക്കുന്നേതാടുകൂടി ഇതിവൃത്തം

സമഞ്ജസമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമാപ്തമാകുന്നു. രംഭാപ്രേവശമാണു് കാവ്യത്തി

�ല നടുനായകമായ ഭാഗം; ആ ഭാഗം ആടി ഫലിപ്പിക്കുന്ന നടന്മാ�ര ഇന്നും അഭി

ജ്ഞന്മാരായ േപ്രക്ഷകന്മാർ സശിരഃകമ്പം ശ്ലാഘിക്കുന്നു. േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ പ്ര

സ്തുതകൃതിആപാദചൂഡം േശ്രാത്രമേനാഭിരാമമാണു്. ദിങ്മാത്രമായി ചില ഉദാഹര

ണങ്ങൾകാണിക്കാ�ത തൂലിക മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുവാൻ മടിക്കുന്നു. േശ്ലാകങ്ങൾ:

“നിത്യം ശ്രീനീലകണ്ഠാർച്ചനനിപുണമതി–

സ്സിദ്ധവിദ്യാധരാണാ–

മുത്തംസീഭൂതപാദാംബുജയുഗളരുചി–

ശ് ശ്രീനിവാ�സകധാമാ

അത്യന്തം ശംഖപദ്മാദിഭിരനുപമി�ത–

സ്സാദരം േസവ്യമാേനാ

വിഷ്വേക്സനാഭിഗുേപ്ത നിജനഗരവേര

രാജരാേജാ രരാജ.”

ഈ േശ്ലാകത്തിനു കുേബരപരമായ പ്രസ്തുതാർത്ഥത്തിനുപുറേമ ശ്രീപത്മനാഭപര

മായും മഹാരാജപരമായും ചില അംശങ്ങളിൽ കവിപരമായുംകൂടി അർത്ഥമുണ്ടു്.

“കാേല കാളാഗരുശ്യാമളബഹളതമഃകാളകൂടം കരാ�ഗ്രഃ

പ്രാേലയാംശൌ നിപീേയാരസി നിഹിതപേദ നീലകേണ്ഠാപമാേന

കല്ഹാേരാദ്യന്മധൂളീപരിമളപവനാേമാദിേതാപാന്തഭൂമൌ

േരേമ രാമാസേമതസ്സുരതരുജടിലാരാമേദേശ ധേനശഃ.”

“കലിതപുണ്യജ�നകസമാഗമാം

പൃഥുനിതംബവതീമളകാഞ്ചിതാം

അലഘുപീനപേയാധരമണ്ഡിതാ–

മചലഭൂമിമസൌസമുപാവിശൽ.”

“മാ മാ സ് പൃേശതി മുഹുരപ്യനുയാചിേതാപി

രാജീവേകാരകകരാഞ്ജലിമുദ്ര�യവ

ഹാഹാ! തദപ്സരസി കാമദവാതുരാത്മാ

ചിക്രീഡ തന്നിശി നിശാചരകഞ്ജേരായം.”

“സാമഗാനപരിേമാദമാനമഥ നാമനാശിതജനാമയം

ശ്യാമളാംബുരുഹരാമണീയകവിരാമദാമലഗളാഞ്ചിതം

കാമിനീകലിതസാമിേദഹമഹിദാമേശാഭിതഭുജാന്തരം

യാമിനീചരലലാമമാനമദസീമഭൂമവിഭവം ഭവം”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 49

“മാനിനിമാർകുലമേണ! മാമകജാേയ”, “പുണ്യജനാധിപേത നിയതം”, “നളിനാ

യതേനർമിഴി ബാേല!”, “രാകാധി നാഥരുചിരഞ്ജിതനിശായാം” തുടങ്ങിയ പദങ്ങ

ളു�ട മാധുര്യവും, “യാഹി യാഹി നിശാചരാധമ” മുതലായ പദങ്ങളു�ട പ്രൌഢിയും

പ്രശംസാപരിധി�യഅനായാേസനഅതിലംഘിക്കുന്നു.

സന്താനേഗാപാലം തുള്ളൽ

ഒരു വശ്യവാക്കായ പണ്ഡിതകവിക്കു സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ എത്രത�ന്ന ഉച്ച

ത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാ�മങ്കിലും, ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങ�ന സാമാന്യജനങ്ങ

�ളഅവരു�ടകൂട്ടത്തിൽഒരുത്തനായി നിന്നു�കാണ്ടു്ആനന്ദിപ്പിക്ക�മന്നുള്ളതിനു

സന്താനേഗാപാലം ശീതങ്കൻതുള്ളൽഒരുഉത്തമനിദർശനമാകുന്നു. അതുകുഞ്ചൻ

നമ്പിയാരു�ട തുള്ളലുകേളാടുസമസ്കന്ധമായിസമുല്ലസിക്കുന്നു; മ�റ്റാരുകവിയു�ട

തുള്ളലുംആ േമന്മ�യഅർഹിക്കുന്നില്ല.

“മായാമനുജനായ വന്നുപിറന്നു ഭ–

വായാസേഖദം കളവാൻ ജഗത്തിന്ന–

േമയാനുഭാവനാകുന്ന മുകുന്ദൻ ക–

ളായാതിേകാമളശ്യാമളാകാരനായ്”

“പൂജ്യന്മാരായിടുന്ന ഭൂസുരന്മാർ�ക്കാരു ദിക്കിൽ

േഭാജ്യമു�ണ്ടന്നു േകട്ടാൽ പുരുഷാർത്ഥമതുത�ന്ന.”

“വാരാളും മുകിേലാടു േപാരാളും തിരുേമനി

നീരാളംതുകിൽ ചാർത്തിപ്പാേരാളം മനംതന്നിൽ”

“ഉണ്ണിക്കുമാരാ! ചതിച്ചിേതാ �പതേല!

കണ്ണും നിരുത്തിക്കിടക്കുന്ന�തന്തു നീ?”

“ആ�രടാ നീ�യ�ന്റസങ്കടം േകൾക്കുവാ–

നാ�ര�ന്നനിക്കു തിരിഞ്ഞില്ല; േകൾക്കണം.”

ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ വികാരനിർഭരതേയാടുകൂടിയല്ലാ�ത ആർക്കും വായിക്കുവാൻ

കഴിയുന്നതല്ല. പ്രേത്യകിച്ചും മനഃേക്ഷാഭകരമാണു് ബ്രാഹ്മണ�ന്റ ശ്രീകൃഷ്ണ�നക്കു

റിച്ചുള്ള പരിവാദം.

“ചുട്ടുകത്തീടുന്ന േശാകേരാഷങ്ങളാൽ

മട്ടും മതിയും മറന്നു മഹീസുരൻ

കട്ടക്കിടാവി�ന്റ േദഹം തിരുമുമ്പി–

ലിട്ടും കളഞ്ഞു ദുർഭാഷണം �ചാല്ലിനാൻ.

കട്ടുനടക്കുന്നകള്ള�ന�ക്കാണ്ടന്നു

പട്ടവും �കട്ടിപ്പദവിയിൽ വാഴിച്ചു

ശിഷ്ടരായുള്ള ജനങ്ങൾക്കുവ�ന്നാരു

�പാട്ടത്തരം പറഞ്ഞാ�ലാടുങ്ങീടുേമാ?
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�ചട്ടിക്കു കിട്ടിയ കള്ളപ്പണംേപാ�ല

മുട്ടിച്ചു േചാദിപ്പതിന്നും വഴിയില്ല.

എട്ടുസഹസ്രമിരട്ടിച്ച �പണ്ണുങ്ങ–

�ളട്ടും വിേശഷിച്ചതിലുള്ള മക്കളും

കുട്ടിയും തള്ളയും കൂടിയാടും നി�ന്റ

ചട്ടം നിനയ്ക്കിലിന്നുണ്ണിയില്ലാതുള്ള

തട്ടും തരേക്കടുമേയ്യാ മനക്കാമ്പി–

�ലാട്ടും തിരിവതിന്നി�ല്ലേടാ സങ്ഗതി.

മൃഷ്ടമായഷ്ടി കഴിച്ചങ്ങിേന നല്ല

പട്ടു�മത്തപ്പുറംതന്നിലനാരതം

പട്ടണിേപ്പാർമുലമാരുേട നൽ�ക്കാങ്ക–

�മാട്ടു രണ്ടും പുണർന്നാപാദമസ്തകം

�കട്ടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നകാമികൾ

പട്ടിണിക്കാര�ന്റ പാടറിഞ്ഞീടുേമാ?

�പറ്റ �പണ്ണല്ലാ�ത േപറി�ന്റ �നാമ്പലം

മറ്റുള്ളേപരറിഞ്ഞീടുന്ന�തങ്ങ�ന?”

എന്നിങ്ങ�ന േപാകുന്നആ ഉപാലംഭം

“ആളല്ല നീയി�ത്താഴിലി�നന്നാലിനി–

ക്കാലിയും േമച്ചുനടക്കുന്നേത ഗുണം.

നിർമ്മരിയാദം തുടങ്ങുന്നനിന്നു�ട

ദുർമ്മദപ്രാഭവം കൂട്ടാക്കയില്ലഞാൻ.

ധർമ്മസംരക്ഷണം �ചയ്കയി�ല്ലങ്കിേലാ

ധർമ്മാസനത്തിങ്കൽനിന്നിറങ്ങീ�ടടാ!

ചുമ്മാ നിനക്കങ്ങിരിപ്പാൻ ചമേച്ചാരു

കുമ്മായമിട്ടുള്ള കുഡ്യമല്ലിന്നിതു്.”

എന്നീ വാക്തർജ്ജനത്തിൽഅവസാനിക്കുന്നു.

“�കാമ്പ�ന്റ വഴിത�ന്ന പിടി�യക്കണേക്കഞാൻ

മുമ്പിലുേള്ളാരു മാർഗ്ഗം മുറിയാേത നടപ്പാനായ്”

എന്നു കവി വാേഗ്ദവതേയാടു് ഉപക്രമത്തിൽ �ചയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന കരുണാശീല

യായആ േദവി ആദ്യന്തം ഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല.

രണ്ടു ഭാഷാമുക്തങ്ങൾ

േകായിത്തമ്പുരാൻ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള മുക്തങ്ങൾകൂറ്റി പ്രദർശിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു്

ഈപ്രകരണം സമാപിപ്പിക്കാം.

ധർമ്മരാജാവി�ന്റ “േഹമാംേഭാജിനി” എന്ന സംസ്കൃത േശ്ലാകത്തി�ന്റ ഏക

േദശവിവർത്തനം:

“�പാന്നിൻപൂമാല ചൂടും സുരനിധി! ഭവദീ–

യാസവം ഭാഗ്യമുേള്ളാ–

രന്നങ്ങൾ�ക്കന്നിേയ മറ്റളികുലകളഭ–
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ങ്ങൾക്കുകിട്ടീടുേവാേന്നാ?

എന്നാലും ഞാനിരക്കുന്നതി�നാരു കുറവി–

േല്ലതുേമ പാർത്തുകണ്ടാ–

ലന്യായം ന്യായ�മന്നുള്ളറിവകതളിരിൽ–

ക്കാണുേമാ കാമുകാനാം?”

ഇവി�ട കളഭപദപ്രേയാഗം കരീന്ദ്രനായ കവിേയയും പരാമശിക്കുന്നതായി ചില

വേയാവൃദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ഒരു ശൃങ്ഗാരേശ്ലാകം:

“േചാദിക്കാ�മന്നു േമാഹം, ശിവശിവ! ചിത–

മ�ല്ലന്നു �ചാല്ലീടുേവാര–

ച്ചാതിക്കാരൻ വിേവകം; പറവതിനുമടി–

ക്കുന്ന�ത�ന്തന്നുകാമം;

േബാധിപ്പിച്ചീടുവാേനാ വരു�മാരു തരമി–

ല്ലിന്നു േവ�ണ്ടന്നുനാണം;

സാധിക്കു�ന്നങ്ങേനഞാൻസരസിജനയേന!

നിങ്കലുേള്ളാരു കാര്യം?”

കിളിമാനൂർ ഉമാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി

കിളിമാനൂർ ഉമാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റമാതാവാകുന്നു. 972-

ലായിരുന്നുഅവിട�ത്തജനനം. 1011-ാമാണ്ടുകന്നിമാസത്തിൽമരിച്ചു. പാർവതീറാ

ണിയും സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവും ആ തമ്പുരാട്ടിയു�ട �വദുഷ്യ�ത്ത അഭി

നന്ദിച്ചു പല പാരിേതാഷികങ്ങളും നല്കുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണുമായാചരിതം എ�ന്നാരു

ഓട്ടംതുള്ളൽആകവയിത്രി രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുസൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ.

“അങ്ഗജരിപുതാന�ങ്ങാരു ദിവസം

മങ്ഗലരൂപിണി േമനജേയാടും

മങ്ങാത�ങ്ങാരു വനഭുവി �ചന്നതി–

ഭങ്ഗിയിേലാേരാ ലീല തുടർന്നു.”

എന്നാണു്ആ തുള്ളലി�ന്റആരംഭം.

കിളിമനൂരി�ല മറ്റു ചില തമ്പുരാക്കന്മാർ—േരാഹിണിനാൾ തമ്പുരാ

ട്ടിയു�ട സന്താനങ്ങൾ

േരാഹിണിതിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയു�ട മൂത്തപുത്രനാണു് പുണർതംനാൾ രാമവർമ്മ

േകായിത്തമ്പുരാൻ. അേദ്ദഹം 982-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. �ശശവ

ത്തിൽത്ത�ന്ന കുടുംബത്തിൽ കാരണവരായി. 1045 തുലാമാസത്തിൽ മരിച്ചു. സം

ഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒന്നുേപാ�ല നിപുണനായിരുന്ന അേദ്ദഹം 1034-

ാമാണ്ടിടയ്ക്കുസീതാവിജയംആട്ടക്കഥ രചിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅടുത്തസേഹാദരി

യായഅനിഴംനാൾതമ്പുരാട്ടിയാണു് രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റമാതാവു്.

ആ തമ്പുരാ�നയും േരാഹിണിത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട അഞ്ചാമ�ത്ത പുത്രിയായ മകയി

രംനാൾ തമ്പുരാട്ടിേയയും കുറിച്ചു േമൽ പ്രസ്താവിക്കും.
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ഉത്രംനാൾതമ്പുരാട്ടിയു�ട സന്താനങ്ങൾ

ഉത്രംനാൾ തമ്പുരാട്ടിയു�ട മൂത്തപുത്രനായ േചാതിനാൾ േഗാദവർമ്മ േകായിത്ത

മ്പുരാൻ 985-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 1045 മകരത്തിൽ മരിച്ചു. സ്വന്തമാ

യി ഒരു നാഴികമണി ഉണ്ടാക്കി അതിനു വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽനിന്നു സമ്മാനം

വാങ്ങീട്ടുണ്ടു്. മണിക്കാരൻ തമ്പുരാൻ എന്നു് അേദ്ദഹ�ത്ത സമകാലികന്മർ ബഹു

മാനപൂർവ്വം വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് അശ്വവിദ്യയിലും നളീകവിദ്യയിലും

പല രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു. േതാക്കി�ന്റ മുഖം മൂടി�ക്കട്ടി വീണ്ടും ആവ

ശ്യമുള്ളേപ്പാൾ തുറക്കുക, മൃഗങ്ങ�ള വരുത്തി �വടി �വയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ സിദ്ധികൾ

ആ കൂട്ടത്തിൽ�പ്പട്ടവയാണു്. അവ�യല്ലാം േകരളവർമ്മവലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ

യഥാകാലം ഗ്രഹിച്ചതു് അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നും ഭരണിനാൾ േകായിത്തമ്പുരാനിൽ

നിന്നുമായിരുന്നു. മുചുകുന്ദേമാക്ഷം എന്നആട്ടക്കഥ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയാണു്.

അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുജൻ ഭരണിനാൾ രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 987-ൽ

ജനിച്ചു. അേദ്ദഹമാണു് ചിത്ര�മഴുത്തിനു് അക്കാലത്തു് ഇദംപ്രഥമമായി �വദഗ്ദ്ധ്യം

സമ്പാദിച്ചതു്. മകയിരംനാൾ തമ്പുരാട്ടിയു�ട പുത്രനും വിശ്വവിശ്രുതനുമായ ചി

ത്ര�മഴുത്തു രവിവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ആചാര്യനും മാർഗ്ഗദർശിയുമായിരുന്നു

അേദ്ദഹം. ദാരുകവധംഎന്നആട്ടക്കഥഅേദ്ദഹംഎഴുതിയതാണു്. �വദ്യത്തിലും

േജ്യാതിഷത്തിലുംകൂടി അേദ്ദഹം പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. േഗാദവർമ്മേകായി

ത്തമ്പുരാനും രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനും ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി

�ന്റ സവിേശഷമായ പ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചതിൽആശ്ചര്യമില്ല�ല്ലാ.

മകയിരംനാൾഅംബാേദവിത്തമ്പുരാട്ടി (1007–1062)

വിശ്വവിശ്രുതനായ ചിത്ര�മഴുത്തു രവിവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മാതാവാണു്ഈ

തമ്പുരാട്ടി. 1007-ാമാണ്ടു േമടം 25-ആംനു- ജനിച്ചു. 1062 മകരം 18-ആംനു- മരിച്ചു.

അംബാേദവി എന്നായിരുന്നു േപര്. അവിടുേത്തക്കു സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളി�ല

ന്നേപാ�ല ചിത്ര�മഴുത്തിലും പ്രകൃഷ്ടമായ വാസനയും അഭ്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നു.

അതി�നല്ലാംപുറേമ ബാലചികിത്സയ്ക്കും േനത്രചികിത്സയ്ക്കുംകൂടി അവിടുന്നു കീർത്തി

�പ്പട്ടിരുന്നു. നീലകണ്ഠ�ന്റ പുത്രനായ ശ്രീകുമാരൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു

അവിട�ത്ത ഗുരുനാഥൻ. അവിട�ത്ത വകയായി പാർവതീസ്വയംവരം ഓട്ടംതു

ള്ളൽഎന്നഒരുകൃതി മാത്രേമ നമുക്കുലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന

ആകൃതി 1033-ാമാണ്ടു രചിച്ചതാണു്. അതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം താ�ഴ േചർക്കുന്നു.

“കയർത്തുകാലാരിേദഹം വിയർത്തു�കകൾ രണ്ടുമ–

ങ്ങുയർത്തി കാൽ�കാണ്ടു ഭൂവിലുയർത്തി കായവു�മാന്നു

�ഞളിഞ്ഞുകാളിയിലാശ കുറഞ്ഞുകാമ�ന്റേനേര

തിരിഞ്ഞുകാരുണ്യേലശം കളഞ്ഞു േകാപവുമുള്ളിൽ

വിളഞ്ഞുപാരാ�ത�പാങ്ങി നിറഞ്ഞുചില്ലിവല്ലികൾ

വളഞ്ഞുചിത്തജനേപ്പാളിളിഞ്ഞുകണ്ണൂകൾ രണ്ടും

മിഴിച്ചു കാമ�ന്റ േദഹം വിറച്ചു മൂന്നാം തൃക്കണ്ണു

വിടിർന്നു മാേലാകർ ഭാവം പകർന്നു ധൂമജാലങ്ങ–

�ളഴുന്നു തീ�പ്പാരിേയാടങ്ങുയർന്നു ജ്വാലമാലകൾ

നിരന്നു നാലു ദിക്കിലും പരന്നു . . . ”
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സാമാന്യം നല്ല ഒരു തുള്ളലാണു് പാർവതീസ്വയംവരം എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറ

യാം.

അേയ്യ്യാഴിനമ്പൂരി

�വശാഖപുരാണം ആട്ടക്കഥയു�ട നിർമ്മാതാവായഈ നമ്പൂരിയു�ട േപർ ജയ

ന്തൻ എന്നായിരുന്നു. പിതാവി�ന്റ നാമേധയവും അതുത�ന്ന. ഗൃഹം �വക്കത്തു്

ആയാംകുടിയിലാ�ണന്നും ഉത്രംനാൾ തമ്പുരാട്ടിയു�ട ഭർത്താവായിരുന്നു എന്നും

പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ജീവിതകാലം 958-നും 1080-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു എന്നറിയുന്നു.

�വശാഖപുരാണത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“കല്പാേന്താദ്ഭ്രാന്തധാരാധരതുലിതതനു–

ച്ഛാദിതാശാപ്രകാശാഃ

േപ്രാച്ച�ണ്ഡരട്ടഹാ�സശ് ശ്രുതിപുടകടുഭിഃ

സ്തംഭിതാംേഭാധിനാദാഃ

േക്രാധാന്ധാശ്ശത്രുകണ്ഠത്രുടനപടുകൃപാ–

േണാജ്വലദ്ബാഹൂദണ്ഡാ

രാജദ്വാരം ഗതാസ്തംഝടിതി യമഭടാ–

സ്സംഗരായാഹ്വയന്ത.”

പന്തളത്തു �കാട്ടാരത്തി�ല ചില തമ്പുരാക്കന്മാർ

�കാല്ലം പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ പന്തളത്തു�കാട്ടാര

ത്തിൽ ചില വിശിഷ്ടന്മാരായ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാ�ര

വ്യാകരണാദി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവ

രു�ട പ്രധാന വൃത്തി. അവരിൽനിന്നു വലിയ വാങ്മയ സമ്പ�ത്താന്നും നമുക്കു

ലഭിച്ചിട്ടി�ല്ലങ്കിലും വിശിഷ്ടങ്ങളായ ചില മുക്തകങ്ങൾ കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ആ തമ്പുരാക്ക

ന്മാരിൽ ചില�രപ്പറ്റി ഇവി�ട പ്രസ്താവിക്കാം.

ആദ്യകാല�ത്തകവികൾ

�കാല്ലം 900-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു രവിവർമ്മത്തമ്പുരാ�നപ്പറ്റിയാണു്ആദ്യ

മായി നാം േകൾക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം േവദങ്ങളി�ല ചില പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ സംഗ്ര

ഹിച്ചു ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഒരു പദ്യഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതായി പുരാവിത്തുകൾ

പറയുന്നു; ആ ഗ്രന്ഥം ഇേപ്പാൾ കാണ്മാനില്ല. അേദ്ദഹ�ത്ത ആദിത്യേനാടു സാ

മ്യ�പ്പടുത്തി സമകാലികനായ ഒരാസ്ഥാനപണ്ഡിതൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ചുവേട

േചർക്കുന്നപദ്യം.

“ഗഗനമണിർദ്ധരണിമണിർദ്ദിനബന്ധുർദ്ദീനബന്ധുരൂഷ്മഭൃതൌ

രവിരവിരാജൌ ജയതാം പത്മസുഹൃജ്ജഗതി പദ് മനാഭസുഹൃൽ”

�കാല്ലം പതി�നാന്നാം ശതകത്തിൽ പന്തളത്തു മ�റ്റാരു രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം വിദ്വാൻ എന്ന ബിരുദത്താൽ വിദിതനായിത്തീരുകയും

അന്ന�ത്ത സാമൂതിരിപ്പാടുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പടുകയും �ചയ് തു.

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സേഹാദരി തന്വംഗതിത്തമ്പുരാട്ടിയും ഒരു വിദുഷിയായിരുന്നുവ

േത്ര.
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54 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

പൂരുരുട്ടാതിനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻപന്തളത്തുനീരാഴിേക്കാട്ടു�കാട്ടാരത്തിൽ 971-ാമാണ്ടുജനി

ച്ചു. 1045 കുംഭത്തിൽ മരിച്ചു. അവിടുന്നു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികളുേടയും ഭാഗി

േനയൻ പന്തളം പാർവതീപുരത്തു േകരളവർമ്മ (േകളപ്പൻ) തമ്പുരാേന്റയും അവി

�ടത്ത�ന്നവടേക്ക�ക്കാട്ടാരത്തിൽ രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാേന്റയുംചുനക്കരശങ്ക

രവാരിയരുേടയും ഗുരുനാഥനായിരുന്നു. ആശങ്കരവാരിയരാണു് ഏ. ആർ. രാജരാ

ജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ പ്രഥമഗുരു. വാരിയരു�ട ജീവിതകാലം 999-നും 1058-

നുംഇടയ്ക്കായിരുന്നു. നീരാഴി�ക്കട്ടിൽതമ്പുരാൻസ്വാതിതിരുനാൾമഹാരാജാവിനു

സമർപ്പിച്ച രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ശുഭ്രാംഗൌ കവിഗീഷ്പതീ സുകവിതാം

വാേഗ്ദ്ധാരണീം താവകീം

ശ്രുത്വാത്മീയയേശാവിഭംഗചകിതൌ

ത്വൽകർണ്ണജാഹം ഗതൌ

ഹ്രീണൌ വക്തുമുപാംശു കുണ്ഡലയുഗ–

പ്രത്യുപ്തഹീരച്ഛലാൽ

സ്വാമിൻ! പാലയ നൌ കൃപാലയ! നൃേപ–

േത്യവം സദാ തിഷ്ഠതഃ.”

“ശ്രീമദ്വഞ്ചിനൃേപന്ദ്ര! താവകയശസ്സേന്ദാഹദുഗ്ദ്ധാബ്ധിനാ

�ഗർവാണീ സരണിർഭേവദതിതരാമാക്രമ്യമാണാ ചിരാൽ

ഇേത്യവം മനസാകലയ്യ്യ തരണിം തേത്രാഡുപം ചാത്ഭുതം

(ശശ്വ)ദ്വിശ്വജനീനസൃഷ്ടിനിപുണശ്ശേങ്കസസർജ്ജാത്മഭൂഃ.”

േരവതിനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

ഇേദ്ദഹമാണു് പാർവതീപുരത്തു�കാട്ടാരത്തി�ല േകളപ്പൻതമ്പുരാൻ. 991-ൽ ജനി

ച്ചു; 1060-ൽ മരിച്ചു. മരിക്കുന്നതിനുമുൻപു് ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ

ജന്മർക്ഷമഹം സംബന്ധിച്ചു് ഒരു ചമ്പു രചിച്ചു് അടിയറ�വച്ചു. േകരളവർമ്മ വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാൻ പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ രചിച്ച തിരുനാൾ പ്രബന്ധവും

അക്കാലത്തുത�ന്ന ആവിർഭവിച്ചു. പ്രസ്തുതചമ്പു കിട്ടീട്ടില്ല. േകളപ്പൻതമ്പുരാ�ന്റ

ഒരു േശ്ലാകമാണു് താ�ഴ കാണുന്നതു്.

“അപഭ്രംശം ബ്രൂേത പണിനജപദം കശ്ചിദപര–

സ്സുശബ്ദം ചബ്രൂേത തദിഹസദസദ്വ്യക്തിനിപുണാഃ

തേയാരാദ്യം പ്രാഹുർജ്ജഗതി വിബുധാനാം പ്രിയ ഇതി

ദ്വിതീയം േദവാനാം പ്രിയ ഇതി ച സന്തസ്സമധിയഃ.”
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േമടയിൽ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ പൂയംനാൾ രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

േമടയിൽ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1003-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു; 1035 ധനുമാ

സത്തിൽ മരിച്ചു. േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റഗുരുനാഥനായഅത്തംനാൾ േഗാദവർ

മ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗിേനയനും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു.

അേദ്ദഹം സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചു

വേട േചർക്കുന്നതു്.

“വിജയസി യശസാ നേരന്ദ്ര, കാന്ത്യാ

മദനസി, കർണ്ണസി നിത്യദാനരീത്യാ,

ബലസി ഭുജബേലന, രാമവർമ്മാ–

ക്ഷിതിവര! ധർമ്മബേലന ധർമ്മസി ത്വം.

കസ്യ,സ്യഹസ്കരജസി, സ്മരസി പ്രകാമം

വാണ്യാ, മയാ, വിതരേണന, വപുർഗ്ഗുേണന;

പാർത്ഥസ്യനീകഭുവി, ദുർജ്ജയശത്രുഹന്താ

പായാസ്തരാം വസുമതീം കുലേശഖേരന്ദ്ര!”

അേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ ഇങ്ങ�നപ്രശംസിക്കുന്നു.

“ശ്രീമൽപാണിനിസൂത്ര(ദുഗ്ദ്ധ)ജലധിം നിർമ്മഥ്യ േചേതാഹര

ക്ഷുേബ്ധനപ്രതിഭാഗുേണന മഹതാ ശബ്ദാർത്ഥസാരാമൃതം

േയാപീപ്യന്നിജപാദപല്ലവതലച്ഛായാജുേഷാ വിഷ്ണുവ–

ദ്ധീമാൻ േകരളവർമ്മപന്തളമഹീപാേലാ വിേജജീയേത.”

മറ്റു ചില പന്തളത്തുതമ്പുരാക്കന്മാ�രപ്പറ്റി േവ�റാരവസരത്തിൽപ്രസ്താവിക്കും.

ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യർ (965–1034)

ജീവിതം

ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യർ (ശങ്കരൻപണ്ടാല എന്നും പറയും) 965-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ഉത്തര

േകരളത്തിൽ പയ്യന്നൂരിനുസമീപം കരിവള്ളൂരംശത്തിൽ വങ്ങാട്ടു് ഉണിത്തിരിമാ

രു�ട പ്രസിദ്ധമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു പൂർവ്വഗനാണു്

ഉത്തരരാമായണം ഗദ്യത്തി�ന്റപ്രേണതാ�വന്നു മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മുപ്പ

�ത്താന്നാമ�ത്തവയസ്സിലാണു് മാതാവു് അേദ്ദഹ�ത്തപ്രസവിച്ചതു്. വിദുഷിയായ

അവർക്കു േവ�റ സന്താനങ്ങ�ളാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സുചരിതയു�ട രക്ഷ

ണത്തിലാണു് ശങ്കരൻ വളർന്നതു്. അന്ന�ത്ത രീതിക്കു കുേറ മലയാളവും സംസ്കൃ

തവും പഠിച്ചു�വങ്കിലും കായികാഭ്യാസത്തിലായിരുന്നുസദാആസക്തി. അതു�കാ

ണ്ടു് ഒരു ദിവസം വ്യസനാക്രാന്തയായഅമ്മ “ഉണ്ണി! കുതിരയു�ട വയറ്റിൽ പിറന്ന

നീ ഇങ്ങ�ന കഴുതയായിേപ്പായേല്ലാ” എന്നു നീരസഭാവത്തിൽആേക്രാശം�ചയ്തു.

അതു േകട്ടക്ഷണത്തിൽകുമാര�ന്റആത്മാഭിമാനവുംആരുരുക്ഷുത്വവും വിജൃംഭിച്ചു.

അന്നുത�ന്നനാടുവിട്ടു പരേദശേത്തയ്ക്കു േപായി കാശിയിൽ�ച്ചന്നുവരാഹാചാര്യൻ

എന്ന ഒരു സിദ്ധ�ന്റ ശിഷ്യനായി േജ്യാതിഷം, പക്ഷിശാസ്ത്രം, അ�ദ്വദേവദാന്തം

എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കുേറക്കാലം�കാണ്ടു പരിനിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദി

ച്ചു. പിന്നീടു പല പുണ്യേക്ഷത്രങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു കാഞ്ചീപുരത്തു കാമാക്ഷീേദവി

�യ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജിച്ചു; അവി�ട പാലാറ്റിൽ സ്നാനം�ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
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56 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

േദവിയു�ട ഒരു മേനാഹരമായ വിഗ്രഹം കണ്ടുകിട്ടി, അതി�ന്റ നിത്യപൂജ�കാണ്ടു

മഹാഹായശസ്വിയായിത്തീർന്നു. “േജ്യാതിഷശാസ്ത്രം �കാണ്ടും പക്ഷിശാ സ്ത്ര�ത്ത

�ക്കാണ്ടുേമാതിന വാ�ക്കാ�ക്കയും േവദവാക്കായിത്തീർന്നു” എന്നു് ആ സംഭവ

�ത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രൻ ആറ്റുകാൽ ശങ്കരപ്പിള്ള േദവീമാഹാത്മ്യം

കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ ഉപക്രമത്തിൽ ഗാനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. പല രാജാക്കന്മാർക്കും ഭാവി

ഫലനിർണ്ണയം�കാണ്ടു പ്രീതി വരുത്തി ധാരാളം ധനം സ്വായത്തമാക്കി�യങ്കിലും

അ�തല്ലാം േലാേകാപകാരത്തിനായി വിനിേയാഗിച്ചു. കാശിയിൽ മണികർണ്ണി

കാഘട്ടത്തിൽ ഒരു സത്രം പണിയിച്ചു. അതു് ഇന്നും “േജാഷിഘട്ട്” എന്ന നാമ

ത്താൽ അറിയ�പ്പടുന്നു. അങ്ങ�നയിരിേക്ക ലാഹൂറി�ല സിംഹം എന്നു പ്രസി

ദ്ധനായ രണജിത് സിംഹമഹാരാജാവ് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധികൾ പരീക്ഷിച്ചു

വിസ്മിതനായി ത�ന്റ വിദ്വത്സഭാനാഥനും അധ്യാത്മവിേദ്യാപേദഷ്ടാവുമായി ക്ഷ

ണിച്ചുവരുത്തി അേദ്ദഹ�ത്ത രാജധാനിയിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ആഫ് ഗാന്മാരുമായി

അക്കാലത്തു് ആ പരാക്രമശാലി നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മു�ട േജ്യാത്സ്യരും

ഭാഗഭാക്കാകുകയും ആ യുദ്ധത്തിൽ ഖഡ് ഗം�കാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു “ഗണ്ഡമ

ണ്ഡലത്തിൽ” ഉണ്ടായ ഒരു മുറിവി�ന്റ പാടു് യാവജ്ജീവം നിലനില്ക്കുകയും �ചയ്തു.

രണജിത് സിംഹ�നയാണു് ആ സമരത്തിൽ വിജയലക്ഷ്മി വരിച്ചതു്. േജ്യാത്സ്യരു

�ട പ്രയാണലഗ്നനിർേദ്ദശത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായ മഹാരാജാവു് തന്നിമിത്തം പല

മഹാർഹസംഭാവനകളും നല്കി ജ്വാലാമുഖി തുടങ്ങിയ പുണ്യേക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഭജന

ത്തിനുസൌകര്യവും ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തു.

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവും ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യരും

വിശിഷ്ടനായ ഒരു േകരളീയ�ദവജ്ഞൻ രണജിത് സിംഹ�ന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡി

തനായി താമസിക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞു സർവ്വവിദ്യാനിധിയായ സ്വാതിതിരുനാൾമ

ഹാരാജാവു് അേദ്ദഹ�ത്തസ്വസന്നിധിയിൽ വരുത്തണ�മന്നാഗ്രഹിക്കുകയും ആ

അഭിലാഷം ബ്രിട്ടീഷുഗവർ�മ്മന്റുമുേഖന രണജിത്തി�ന അറിയിക്കുകയും �ചയ്തു.

േജ്യാത്സ്യർക്കു് ആ ക്ഷണം അഭിമാനകര�മന്നു കണ്ടതിനാൽ തിരുവനന്തപുര

േത്തയ്ക്കു േപാ�യ്ക്കാള്ളുവാൻ മഹാരാജാവു് അനുവദിച്ചു. േലാർഡ് വില്യം ബൻറിക്ക്

ഗവർണ്ണർജനറലായിരുന്ന കാലത്താണു് േജ്യാത്സ്യർ സ്വേദശേത്തയ്ക്കു പുറ�പ്പട്ടതു്.

“ഉത്തമപുരുഷനിർമ്മലബുദ്ധ് േജാഷി ശങ്കരനാഥ്, ദി സ് പിരിച്വൽ അ�ഡ്വസർ

ഓഫ് ഹിസ് �ഹനസ് റണ്ജിറ്റ്സിംഗ് ദി ലയണ് ഓഫ് ലാേഹാർ” എന്ന വി

ലാസത്തിൽ നിർബ്ബാധമായ യാത്രയ്ക്കു ബൻറിക്കി�ന്റ ഒരു പിടിപാടുകൂടി അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ�കവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1005-ാമാണ്ടിനും 1010-ാമാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു

തിരുവനന്തപുരത്തു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റആഗമനം.

“സ്വാതിഭാഗ്യത്താലൂഴി ഭരിേച്ചാരുർവീശ്വരൻ

സ്വാതിനക്ഷത്രജാതനഖിലകലാനിധി

േഭദമില്ലാേത പ്രജാപാലനം�ചയ്തിട്ടു സാ–

േകതാധിപതിയാകും ശ്രീരാമസ്വാമിേപാ�ല

ആതുരന്മാരിലനുകമ്പയാവർത്തിച്ച ഭൂ–

പതിവീരന്മാർക്കധിപതിയാം ശ്രീവഞ്ചീശൻ

തൻതിരുമുമ്പിൽ�ച്ചന്നുതൻതിരുപ്പാദം കൂപ്പി–

ച്ചന്തേമറീടും പല കാഴ്ചകൾ വച്ചീടിനാൻ”
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എന്ന് ശങ്കരപ്പിള്ളആഅനന്തരസംഭവം വർണ്ണിക്കുന്നു. ഔത്തരാഹങ്ങളായ പല

അനഘവസ്തുക്കളു�ട കൂട്ടത്തിൽജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം, േദവീഭാഷ്യം, നാമഭാഷ്യം, കാ

ശീഖണ്ഡം, ഗൌരീതന്ത്രം തുടങ്ങിയ പല അപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളും അേദ്ദഹം അടിയറ

വച്ചു. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായി തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കു േതാന്നിയതു േദ

വീഭാഗവതമാണു്. ഉടൻത�ന്ന മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹ�ത്തസദർേകാടതി ജഡ്ജി

യായി നിയമിച്ചു. കുേറക്കാലം ആ പണി േനാക്കിയതിനുേമൽ �കാട്ടാരത്തിൽ

പൌസദാരി കമ്മീഷണറുേദ്യാഗത്തിൽ നിയുകതനായി. 1027-ൽ ശങ്കരനാഥപണ്ടാ

ലേജ്യാത്സ്യൻആ ഉേദ്യാഗം േനാക്കിയിരുന്നു. എന്നുള്ളതിനു േരഖയുണ്ടു്. അേനകം

ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ഏർ�പ്പടുത്തിയതിൽ പാലക്കാ�ട്ട അന്നസത്രം പ്രേത്യകം

സ്മരണീയമാണു്. 1034-ൽ മരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രൻആറ്റുകാൽ ശങ്കരപിള്ള

മുൻസിഫി�നപ്പറ്റി യഥാകാലം പ്രസ്താവിക്കും.

േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു്

േജ്യാത്സ്യർ �കാണ്ടു വന്ന േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ

വിവർത്തനം �ചയ്യണ�മന്നു സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹേത്താടു്

ആജ്ഞാപിച്ചു.

“പഞ്ചമപുരാണമാമിേദ്ദവീഭാഗവതം

പഞ്ചമിന്നാട്ടിലതു�കാണ്ടതും �കാണ്ടുവേന്നൻ.

പഞ്ചബാണാരിപ്രിയാമാഹാത്മ്യ�മാന്നാലിപ്ര–

പഞ്ചത്തിൽ നിദാന�ത്തക്കണ്ടുേബാധിയ്ക്കായ് വരും.

തഞ്ചത്തിേലാേരാ ദിശി സഞ്ചരിക്കുന്നകാലം

പഞ്ചാബ് േദശത്തിൽനിന്നു �കാണ്ടുവന്നിപ്പുരാണം.

വഞ്ചീശനിവ േകട്ടു സേന്താഷിച്ചതുമല്ല

സഞ്ചിതപുണ്യാത്മാ�വേന്നാതിനാ�നൻതാതേന.

ഇപ്പുരാണത്തിൻതത്വം മൽപ്രജകൾ�ക്കല്ലാവർക്കു–

മുൾപ്പൂവി�ലത്തുേവാളം ഭാഷയായ് ച്ചമയ്ക്കണം.

ഇപ്രകാരമബ് ഭൂമിപാലകൻനിേയാഗ�ത്ത

മൽപിതാവാദരിച്ചു വഴങ്ങിവാങ്ങീ തദാ.

പ്രഥിതപ്രഭാവേത്താടച്ഛ�ന വഞ്ചീശ്വരൻ

പ്രഥമപ്രാഡ്വിവാകസ് ഥാനത്തിലാക്കീടിനാൻ”

എന്നാണു് ശങ്കരപ്പിള്ളആആജ്ഞ�യപ്പറ്റി പറയുന്നതു്. ആഗ്രന്ഥത്തിലും വിഷ്ണുപു

രാണത്തി�ലന്നേപാ�ലപന്ത്രണ്ടുസ്കന്ധങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാമാക്ഷീേദവി

യു�ട പരമഭക്തനായ േജ്യാത്സ്യർക്കു്ആകല് പന ഒരനുഗ്രഹമായി. എട്ടുസ്കന്ധങ്ങ

േളാളം അേദ്ദഹംത�ന്ന തർജ്ജമ�ചയ്തു എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണാനന്തരം

മൂന്നും നാലുംസ്കന്ധങ്ങൾനശിച്ചു േപാകയാൽഅവയും ഒൻപതും പത്തുംസ്കന്ധങ്ങ

ളും ശങ്കരപ്പിള്ള മുൻസിഫ് ഭാഷ�പ്പടുത്തി. 11-12 സ്കന്ധങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തിനും വിവർ

ത്തനം �ചയ്യുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. േജ്യാത്സ്യർ തർജ്ജമ�ചയ്ത ഭാഗത്തിൽ ഒന്നും

രണ്ടും സ്കന്ധങ്ങൾ മാത്രേമ മുദ്രിതങ്ങളായിട്ടുള്ളു.
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മാതൃക

കവിതയ്ക്കു വലിയ ഗുണമില്ല. പ്രഥമസ്കന്ധത്തിൽനിന്നു ചിലഈരടികൾ ഉദ്ധരിക്കു

ന്നു.

“വരദാനത്തലവർ ദർപ്പിതന്മാരായിതു

പരന്മാർക�ളക്കൂ�ട േദ്രാഹിച്ചുതുടങ്ങിനാർ.

യുദ്ധദുർമ്മദന്മാരായ് സഞ്ചരിച്ചീടുേന്നരം

ബദ്ധേമാദം ബ്രഹ്മാ�വക്കണ്ടുപത്മത്തിൻമിേത.

�ദത്യന്മാരിരുവരും ധാതാ�വക്കണ്ടേനരം

സത്വരം ധാതാേവാടു �ചാല്ലിനാരിരുവരും.

വീരേഭാഗ്യമായുള്ള കമലാസനം വിട്ടു

ദൂരത്തിൽേപ്പാക േവഗമ�ല്ലങ്കിൽ യുദ്ധം�ചയ്ക.

ഇത്തരം �ദത്യവാക്യം േകട്ടേപ്പാൾ വിധാതാവും

സത്വരം ഭയംപൂണ്ടു വിഷണ്ണഹൃദയനായ്

യുദ്ധത്തിലിവർ ന�മ്മജ്ജയിക്കു�മന്നേങ്ങാർത്തു

ബദ്ധേമാേദന പത്മനാളത്തിനുള്ളിൽ�ച്ചന്നു

വിഷ്ണു�വക്കണ്ടുവിധി; നിദ്രയിലിരിക്കുന്ന

വിഷ്ണു�വയുണർത്തുവാൻ ശക്തിയി�ല്ലാരുത്തർക്കും.”

േജ്യാത്സ്യരു�ട ഒരു മുക്തകം

ഒരിക്കൽ കാശിക്കു േപാകാൻ ത�ന്നഅനുവദിക്കണ�മന്നു നിേവദനം�ചയ്തു�കാ

ണ്ടു േജ്യാത്സ്യർ മഹാരാജാവിനു് അടിയറ�വച്ചതാണു് ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകം.

“വഞ്ചീനാഥ! തവാംഘ്രിേസവനമേഹാ! മദ്വംശകൃത്യംവിേഭാ!

ത്യക്ത്വ രാജവരാംസ്തഥാ പരിജനാൻ പ്രാപ്തസ്ത്വദംഘ്രിദ്വയം;

അദ്യേശ്വാഭവിതാശയാ തവ കൃപാനീതം മയാ യൌവനം

േദഹി ത്വം കൃപയാ നേരശ്വരവര! ശ്രീകാശിേദശം വരം.”

രവിവർമ്മൻ തമ്പി (958–1031)

കുടുംബവും േപരും

ധർമ്മരാജാവി�ന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരനായ രവിവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാ�നപ്പറ്റി മുമ്പു

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ തമ്പുരാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു കരമന ആണ്ടിയിറക്ക

ത്തുപുരാതനമായുള്ളപുതുമനഅമ്മവീട്ടിൽനിന്നു രണ്ടുസേഹാദരിമാ�ര വിവാഹം

�ചയ്തു. അവരിൽ േജ്യഷ്ഠത്തിയു�ട പുത്രിയായ പാർവ്വതിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയാണു് രവി

വർമ്മൻതമ്പിയു�ട മാതാവു്. അനുജത്തിയു�ട പുത്രനായ കൃഷ്ണൻതമ്പിയു�ട ഭാഗി

േനയനാണു് 986-ൽ നാടുനീങ്ങിയ അവിട്ടംതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മമഹാരാജാ

വി�ന്റ മന്ത്രി ഉമ്മിണിത്തമ്പി ദിവാൻജി. പാർവതിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയു�ട ഒരുസേഹാ

ദരി�യ ബാലരാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ പുത്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻതമ്പിയും പരിഗ്രഹി

ക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങ�ന പലവിധത്തിൽ രവിവർമ്മൻതമ്പിക്കു തിരുവിതാംകൂർ

രാജകുടുംബവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. പാർവ്വതിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചി�യ വിവാഹം
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�ചയ്തതു േചർത്തലനടുവി�ല േകാവിലകത്തുേകരളവർമ്മ(േകളരു) തമ്പാനായിരു

ന്നു. േചർത്ത�ലഅക്കാലത്തു് ഒട്ടേനകം തമ്പാന്മാരു�ട കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു;

ആ കുടുംബാംഗങ്ങ�ള�യല്ലാം ധർമ്മരാജാവു സ്വകീയങ്ങളായി പരിഗണിച്ചു രക്ഷി

ച്ചുവരികയും �ചയ്തു. അവർ ആ കാരുണ്യത്തിനു സർവഥാ അർഹന്മാരായിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനു ചാതകസേന്ദശത്തി�ല

“േകചിദ് ഗീേതഷ്വധികനിപുണാ: േകപി ശാസ്ത്രപ്രവീണാഃ

േകചിൽ കാേര്യഷ്വപിച കുശലാ: േകപി സർവം ദധാനാഃ

സർേവപ്യുർവീശ്വരകരുണയാ ലബ്ധവേന്താ വിഭൂതിം

ഗുർവീം കുർവന്ത്യയി സുകൃതിനഃ കഷത്രിയാ യത്ര വാസം”

എന്നേശ്ലാകം �തളിവുനൽകുന്നു. േകരളവർമ്മതമ്പാൻശാസ്ത്രജ്ഞനുംസഹൃദയവ

േരണ്യനുമായിരുന്നതിനാൽതിരുമനസ്സു�കാണ്ടു്അേദ്ദഹ�ത്ത“ശാസ് ത്രി”എന്നാ

ണു് വിളിച്ചുവന്നതു്. ആശാസ്ത്രിത്തമ്പാേന്റയുംപാർവ്വതിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയുേടയുംപുത്ര

നായി രവിവർമ്മൻതമ്പി 958-ാമാണ്ടുതുലാമാസം പൂരുരുട്ടാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ഭൂജാ

തനായി. അന്നു തമ്പാേന്റയും തങ്കച്ചിയുേടയും താമസം േകാട്ടയ്ക്കകത്തു വിറകുപുര

േക്കാട്ടവാതിലിനു സമീപമുള്ള കിഴേക്കമഠം എന്ന ഭവനത്തിലായിരുന്നു. ആ ഗൃഹ

വുംപുരയിടവും ധർമ്മരാജാവുതമ്പാനു ദാനം �ചയ്തതാണു്. ആതറവാടു് ഇന്നുമുണ്ടു്.

പുതുമനത്തമ്പിമാരു�ട മൂലകുടുംബം വിളവേങ്കാട്ടുതാലൂക്കിൽഇടേയ്ക്കാട്ടു പുളിയറത്ത

ലവീടാണു്. പാർവ്വതിപ്പിള്ളയ്ക്കുപത്മനാഭൻതമ്പിഎന്നും ഒരുസേഹാദരനുണ്ടാായി

രുന്നു. രവിവർമ്മതമ്പി�യപ്പറ്റിയുള്ള �കാട്ടാരംേരഖകളിൽ “ആണ്ടിറക്കത്തു കണ

ക്കു തമ്പി പത്മനാഭൻ ഇരയൂമൻ” എന്നാണു് പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നതു്. ഇരയൂമൻ

ഇരയിമ്മ�ന്റരൂപാന്തരവും ഇരയിമ്മൻ രവിവർമ്മൻഎന്നശബ്ദത്തി�ന്റതത്ഭവവു

മാണു്. അതു മാതാമഹ�ന്റ നാമേധയവുമാണേല്ലാ.

ജീവിതം

986 വ�ര തമ്പിയു�ട പ്രഥമഗുരു സ്വപിതാവു ത�ന്നയായിരുന്നു. അേദ്ദഹേത്താടു

കൂടി വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽ ഒരു നിത്യ�നന്ന നിലയിലാണു് ബാല്യത്തിൽ കാല

യാപനം �ചയ്തത്. പൂർവ്വജന്മസംസ്ക്കാരത്താൽത്ത�ന്ന പൂതനായ അേദ്ദഹത്തിനു്

ആഅസുലഭമായ സാഹചര്യം വിദ്യാസമ്പാദനത്തിനു് അത്യന്തം പ്രേയാജകീഭവി

ച്ചു. സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒന്നുേപാ�ലയുള്ള ഉൽക്കർഷം യൌവേനാദ

യത്തിനുമുൻപുസംസിദ്ധമായി. പതിനാലാമ�ത്തവയസ്സിൽ ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കി

അടിയറവച്ചേപ്പാൾ ധർമ്മരാജാവു് ഉള്ളു�കാണ്ടു് സേന്താഷിച്ചു എങ്കിലും അത്തര

ത്തിലുള്ള വ്യവസായംആബാല�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രതിബന്ധമാകരുതേല്ലാ

എന്നുകരുതിഅൽപം നീരസഭാവമാണു് പ്രകടിപ്പിച്ചതു്. പിന്നീടു മൂത്താട്ടു ശങ്കരനി

ളയതു് എന്നപണ്ഡിതേനാടുസംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിക്കുകയും വ്യാ

കരണാദിശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയും �ചയ്തു. ബാലരാമവർമ്മമഹാരാജാവു രാജ്യഭര

ണത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച അപാടവം എങ്ങ�നയിരുന്നാലും വിദ്വൽ േപ്രാത്സാഹന

ത്തിൽഅവിടുന്നു ത�ന്റ പൂർവ്വഗാമിയു�ട പാദമുദ്രക�ള�ത്ത�ന്നയാണു് പിൻതുടർ

ന്നതു് എന്നുഞാൻ മുൻപു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കീചകവധം, ഉത്തരാസ്വയംവരം

എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകളും തമ്പി ആ മഹാരാജാവി�ന്റ മരണത്തിനു മുൻപു് എഴുതി

അഭിനയിപ്പിച്ചതായാണു്ഐതിഹ്യം. ധർമ്മരാജാവുത�ന്നഅേദ്ദഹത്തിനുവലിയ

�കാട്ടാരം നിത്യ�ച്ചലവിൽഅടുത്തൂണ്പതിച്ചു �കാടുത്തിരുന്നു. കീചകവധത്തിൽ
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കവി ത�ന്റ ഗുരുനാഥേനയും മാതാമഹേനയും താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങളിൽ യഥാ

ക്രമം വന്ദിക്കുന്നു.

“സർവജ്ഞംബുധപരിഷത്സന്നുതഗുണധാമഗിരിജേയാേപതം

മദനാതങ്കനിദാനം ശങ്കരസംജ്ഞം ഗുരും വേന്ദ.”

“മന്ഥാദ്രിക്ഷുബ്ധദുഗ്ദ്ധാംബുധിപരിവിലുഠ–

ത്തൂങ്ഗഭങ്ഗപ്രകാണ്ഡ–

േസ്താമേസ്താേകതരശ്രീഹരണചണയേശാ–

മണ്ഡിതാശാവകാശം

കൽപാേന്താന്നിദ്രരൌദ്രദ്യുമണിഗണകന–

ദ്ദീപ്തിദീപപ്രകാശം

വേന്ദ മാതാമഹം േമ മുഹുരപി രവിവ–

ർമ്മാഭിധം വഞ്ചിഭൂപം.”

അക്കാലത്തുത�ന്നഅേദ്ദഹത്തിനുകവിതാേദവിവശ്യയായിരുന്നുഎന്നുള്ളവസ്തുത

േമലുദ്ധരിച്ച േശ്ലാകങ്ങളും േപാ�രങ്കിൽ കീചകവധത്തി�ല ചിതറാൽഭഗവതി�യ

ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള

“നവ്യാംേഭാദകേളബരം കമലഭൂപവ്യായുധാഗ്ന്യന്തക–

ക്രവ്യാേദശ്വരപാശപാണിപവനർദ്രവ്യാധിപാദ്യഞ്ചിതാം

സവ്യാസവ്യകരാരവിന്ദവിലസദ്ദിവ്യായുേധാഡ്ഡാമരാം

ഭവ്യാം സിദ്ധഗിരിസ്ഥിതാം ഭഗവതീമവ്യാജരമ്യാം ഭേജ”

എന്നഅഷ്ടപ്രാസാലംകൃതമായ വന്ദനേശ്ലാകവും പ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുന്നു.

വിവാഹം

മുൻപറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻതമ്പിയു�ട പുത്രി ഇടേയ്ക്കാട്ടു കാളിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചി�യയാണു്

തമ്പി വിവാഹം �ചയ്തതു്. അേദ്ദഹത്തിേന്റയും ആ സാധ്വിയുേടയും പുത്രിയായി

995-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ അനിഴംനാളിൽ ജനിച്ച കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചി�യപ്പറ്റി

യഥാവസരം പ്രസ്താവിക്കും. ഒരിക്കൽ ത�ന്റ പ്രിയതമയു�ട േകശപാശത്തി�ന്റ

�ദർഘ്യാദി ഗുണവിേശഷങ്ങൾകണ്ടുതമ്പി ‘കാളീ കാളീ’ എന്നിങ്ങ�നആറുപ്രാ

വശ്യം ഉച്ചരിക്കുകയും, ത�ന്ന അങ്ങ�ന പരിഹസിക്കുന്നതിൽ േഭദം സാക്ഷാൽ

കാളി�യപ്പറ്റി ഒരു വന്ദനേശ്ലാകം ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ സ്ത്രീരത്ന

ത്തി�ന്റ മറുപടി േകട്ടു് “ആനമ്രധ്വാന്തേകളീവിഹരണകുരളീ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു

േശ്ലാകം �പ�ട്ടന്നു നിർമ്മിച്ചു �ചാല്ലുകയും �ചയ്തു. കാളിപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചി 1022-ൽ

പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

ജീവിതം 986-നു േമൽ

ഉമ്മിണിത്തമ്പിയു�ട നിഷ്കാസനത്തിനുേമൽ അേദ്ദഹവുമായുള്ള ചാർച്ചനിമിത്തം

രവിവർമ്മൻ തമ്പിയു�ട ധനസ്ഥിതി ക്ഷീണമായി എന്നു് ഊഹിക്കുന്നതു ശരിയ

ല്ല. “മഹീപേത ഭാഗവേതാപമാനം” എന്നും മറ്റുമുള്ള വിധത്തിൽ ഓേരാ ആവ

ശ്യം പുരസ്കരിച്ചു് അഭീഷ്ടപ്രാർത്ഥനാ രൂപത്തിലുള്ള പദ്യങ്ങൾ അടിയറവയ്ക്കുന്നതു്

അക്കാല�ത്ത കവി�ശലിയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ തമ്പി, 973, 986 എന്നീ
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�കാല്ലങ്ങളിൽ നാടുനീങ്ങിയ മഹാരാജാക്കന്മാരുേടതു േപാ�ല ത�ന്ന 1028-ൽ നാ

ടുനീങ്ങിയ റാണി ഗൌരിപാർവ്വതീബായിയുേടയും വിേശഷപ്രതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചിരു

ന്നു. 990 മുതൽക്കാണു് അേദ്ദഹം വലിയ�കാട്ടാരത്തി�ല ആസ്ഥാനകവികളിൽ

അേഗ്രസരനായിത്തീർന്നതു്. അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു 32 വയസ്സു പ്രായമുണ്ടായിരു

ന്നു. പാർവ്വതീറാണിേയയും രുക്മിണീബായി രാജകുമാരിേയയുംസ്വാതിതിരുനാൾ

ഉത്രം തിരുനാൾഎന്നീ മഹാരാജാക്കന്മാേരയുംപറ്റിഅേദ്ദഹംസംസ്കൃതത്തിലും ഭാ

ഷയിലും അേനകം േശ്ലാകങ്ങളും പാട്ടുകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ കവിതയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കാത്ത യാ�താരു സംഭവവും വലിയ�കാട്ടാരത്തിൽ

ഉണ്ടായിട്ടില്ല. (1) 1003-�ല മുറജപം, (2) 1004-�ല സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാ

വി�ന്റ സിംഹാസനാേരാഹണം, (3) 1005-ൽ ഉത്രംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ

തിരുമാടമ്പു്, (4) 1014-ൽ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കുലേശഖര മണ്ഡപാ

ദി നവീകരണം, (5) 1015-ൽ പൂരാടംതിരുനാൾ ഇളയ തമ്പുരാട്ടിയു�ട പള്ളി�ക്കട്ടു്,

(6) 1017 ചിങ്ങം 20-ാംനു- സ്വാതിതിരുനാളു�ട രഥത്തി�ലഴുന്നള്ളത്തു്, (7) 1027-ൽ

ശീമമഹാറാണി അയച്ച പ്രതിപത്രികയു�ട സ്വീകാരം, (8) 1028-ൽ �കയിറ്റ് എന്ന

ധ്വരയു�ട േവ്യാമസഞ്ചാരം, (9) 1029-ൽ ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ഹിര

ണ്യഗർഭം, (10) 1030-ൽ അത്തംതിരുനാൾ രാജകുമാര�ന്റ ജനനം. ഇങ്ങ�നയുള്ള

വിഷയങ്ങ�ളല്ലാം അേദ്ദഹം ത�ന്റ നിസർഗ്ഗമേനാഹരമായ കവനത്തിനു വിഷയീ

കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാജകീയകവി (Poet Laureate) എന്ന ബിരുദത്തിനു േകരളത്തിൽ

ഒരു കവി അർഹനായി ജീവിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽഅതു് അേദ്ദഹംമാത്രമാകുന്നു.

1015-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പാരേദശികന്മാരായ രണ്ടുശാസ്ത്രിമാർ തിരുമനസ്സി�ലസന്നി

ധിയിൽ ഗഹനാർത്ഥങ്ങളായ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾഅടിയറവച്ചു; തമ്പി അവയ്ക്കു് ഉടൻ

ത�ന്ന അർത്ഥം പറഞ്ഞുഎന്നു മാത്രമല്ല അവ�യക്കാൾ കഠിനമായി രണ്ടു േശ്ലാ

കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയ്ക്കു് ആ പണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നു് അർത്ഥവിവരണംആവശ്യ

�പ്പടുകയുംഅതുസാധിക്കാത്തതിനാൽഅവർപരാജയംസമ്മതിക്കുകയും �ചയ്തു.

അനായാേസന േനടിയ ആ വിജയം കണ്ടു സേന്താഷിച്ച മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹ

ത്തിനു രണ്ടു �കയ്ക്കും വീരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു. ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവും

അനവധി സമ്മാനങ്ങൾനൽകിയതു കൂടാ�ത ഒരു പല്ലക്കും �കാടുക്കുകയുണ്ടായി.

അക്കാല�ത്ത പഞ്ചാങ്ഗങ്ങളിൽ അേനകം കവികളു�ട പദ്യങ്ങൾ േചർത്തുവന്നി

രുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ “കവി” എന്ന വിേശഷണം �കാണ്ടു തമ്പി�യ മാത്രമാ

ണു് വിേശഷിപ്പിച്ചുകാണുന്നതു്. ആ ബിരുദം സ്വാതിതിരുനാേളാ ഉത്രംതിരുനാ

േളാ കവിക്കു നൽകിയിരുന്നതായിരിക്കണം. അങ്ങ�ന തിരുവിതാംകൂറി�ല നാ

ലു മഹാരാജാക്കന്മാരുേടയും രണ്ടു മഹാരാജ്ഞിമാരുേടയും അനിർവ്വചനീയമായ

ആദരത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും ഭാജനമായി ജീവിച്ച നമ്മു�ട മഹാകവിമൂർദ്ധന്യൻ

1031-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിൽ 73-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ യശശ്ശരീരനായിത്തീർ

ന്നു.

കൃതികൾ

രവിവർമ്മൻതമ്പി, (1) കീചകവധം, (2) ഉത്തരാസ്വയംവരം, (3) ദക്ഷയാഗം എന്നീ

മൂന്നു് ആട്ടക്കഥകൾ, (4) സുഭദ്രാഹരണം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (5) മുറജപപ്പാന,

(6) നവരാത്രിപ്രബന്ധം, (7) ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാേവാ എന്നാരംഭിക്കുന്ന താരാട്ടു്,

(8) വാസിഷ്ഠം കിളിപ്പാട്ടു്, (9) രാസക്രീഡ (10) രാജേസവാക്രമം മണിപ്രവാളം, (11)

സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും നിരവധി േശ്ലാകങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ എന്നിങ്ങ�നയു
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ള്ള വാങ്മയങ്ങളു�ട പ്രേണതാവാ�ണന്നറിയാം. ഇവയിൽ വാസിഷ്ഠവും രാസ്ക്രീ

ഡയുംഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല; േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട ഭാഷാചരിത്രത്തിൽഅവയു�ട നാമ

നിർേദ്ദശം കാണുന്നു. അച്ഛൻ േകായിത്തമ്പുരാൻ വാസിഷ്ഠത്തിൽ പ്രേത്യകം പ്രതി

പത്തിയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ നിേയാഗമനുസരി

ച്ചുതമ്പിആവിഷയ�ത്തആസ്പദമാക്കി ഒരുകിളിപ്പാട്ടു രചിച്ചിരിക്കുവാൻഇടയുണ്ടു്.

അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള കൃതികളി�ലല്ലാംആരംഭത്തിേലാ അവസാനത്തിേലാ

“രമ്യചൂതംപികവനം പ്രവിേശത്യത്രസൂചിതാ

അത്രിവർണ്ണാദ്യാദ്യപാേദ യാ കേവർമ്മാനദാഭിധാ”

എന്നു് ഒരു മുദ്രാലംകൃതപദ്യം ഘടിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. ഒന്നാം പാദത്തിൽ ഒന്നാമക്ഷര

വും രണ്ടാംപാദത്തിൽ രണ്ടാമക്ഷരവും മൂന്നാമേത്തതിലും നാലാമേത്തതിലുംയഥാ

ക്രമം മൂന്നും നാലും അക്ഷരങ്ങളും, വീണ്ടും ഒന്നാം പാദത്തിൽആദ്യ�ത്ത മൂന്നുകഴി

ച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങളും േചർത്തുവായിച്ചാൽ “രവിവർമ്മാതംപിക-വനം” എന്ന പദം

കിട്ടുന്നതാണു്.

ആട്ടക്കഥകൾ

തമ്പിയു�ട മൂന്നു കൃതികളിൽ ആദ്യേത്തതു കീചകവധവും ഒടുവിലേത്തതു ദക്ഷയാ

ഗവുമാകുന്നു. ഉത്തരാസ്വയംവരം കീചകവധത്തി�ന്റ തുടർച്ചയാ�ണന്നു് അനുമാ

നിക്കത്തക്കവണ്ണമാണു് അതി�ല “നിശമ്യ വാർത്താമഥ കീചകാനാം” എന്ന പ്ര

ഥമേശ്ലാകം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ദക്ഷയാഗം സ്വാതിതിരുനാൾ തിരുേമനിയു�ട വാഴ്ച

ക്കാലത്തു് ഉത്രംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ ആജ്ഞാനുേരാേധന രചിച്ചതാ�ണ

ന്നുള്ളതിനു്

“ശ്രീരാമവർമ്മകുലേശഖരേസാദരസ്യ

മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുവഭൂമിപേതർന്നിേദശാൽ

േകനാപി തൽപദജുഷാ കില ദക്ഷയാഗ–

നാട്യപ്രബന്ധമുദിതം സുധിയഃ പുനന്തു”

എന്ന േശ്ലാകം ലക്ഷ്യമാണു്. ഈ മൂന്നു കഥകളും കഥകളി സാഹിത്യത്തിൽ ത്രി കൂ

ടശിഖരങ്ങൾേപാ�ല അംബരചുംബികളായി, അഭൌമമായ ആകർഷണശക്തി

പ്രസരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് ഇന്നും പരിലസിക്കുന്നു. “േകാട്ടം തീർ�ന്നാരു േകാട്ടയം

കഥകൾ നാലു്” എന്ന �വണ്മണിമഹ�ന്റ േശ്ലാകത്തിൽ “തമ്പിയു�ട മൂന്നു” കഥ

കേളയും കൂടി ഉൾ�പടുത്തീട്ടു�ണ്ടന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. സങ്ഗീതഭങ്ഗി

�കാണ്ടു് േകാട്ടയവും സാഹിത്യമാധുരി�കാണ്ടു് അശ്വതിയും, രസസ്ഫൂർത്തി�കാണ്ടു

ഉണ്ണായിയുമാണു �മച്ചം േനടീട്ടുള്ള�തങ്കിൽ, ഏതുപാധി�കാണ്ടു പരിേശാധിച്ചാലും

അവരു�ട കൃതികേളാടുസമപ്രഭാവങ്ങളും പദങ്ങളി�ലശബ്ദഘടനാ�വഭവം�കാ

ണ്ടു് അവയ്ക്കു മീേത നില�കാള്ളുന്നവയുമാണു് തമ്പിയു�ട കൃതികൾ. േകരളത്തിൽ

അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം അവയ്ക്കു്–പ്രേത്യകിച്ചു് ഉത്തരപ്രേദശങ്ങളിൽ കീചകവധത്തി

നും, ഉത്തരാസ്വയംവരത്തിനും–അസാമാന്യമായപ്രചാരമുണ്ടു്. കീചകവധത്തി�ല

(1) “ശശിമുഖി! വരിക സുശീേല” (2) “മാലിനീരുചിരഗുണശാലിനീ േകൾക്ക നീ” (3)

“ഹരിണാക്ഷീജനമൌലിമേണ” (4) “കാന്ത കൃപാേലാ കാത്തു�കാൾക” എന്നും,

ഉത്തരാസ്വയംവരത്തി�ല (5) “സമയമതിേമാഹനം” (6) “പ്രണയവാരിേധ േകൾ

ക്കേമ വചനങ്ങൾ”(7) “സുന്ദരശൃണുകാന്ത” (8) “ജയ ജയനാഗേകതന” (9) “കൌ

രേവന്ദ്ര നേമാസ്തുേത” (10) “മൂഢമേത രണനാടകമാടുക” (11) “അരവിന്ദമിഴിമാേര
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ഗിരമിന്നു േകൾക്ക േമ” (12) “കർണ്ണ സുമേത മമ ഗിരം” (13) “കർണ്ണ പാർത്ഥസ

ദൃശനാരിഹ” എന്നും, ദക്ഷയാഗത്തി�ല (14) “പൂേന്തൻ വാണീ ശൃണു മമ വാണീ

പൂവണിഘനേമണീ” (15)“കണ്ണിണയ്ക്കാനന്ദം” (16) “നീലകണ്ഠഗുണസിേന്ധാ” (17)

“കന്യകമാർമൌലിമേണ കല്യാണശീേല” (18) “അറിയാേത മമ പുത്രി�യ നൽകി

യതനുചിതമായിതേഹാ” (19) “അരവിന്ദഭവതനയ സുമേത” (20) “ശങ്കരഗിരിന്ദ്രശി

ഖേര” (21) “രൂഢമാം മേദന ചന്ദ്രചൂഡമന്ദിരത്തിൽ വന്നു” (22) “കാരുണ്യാകരം

ഗൌരീകാന്തമുദാരം” (23) “മങ്ഗലമൂർത്തിയായുള്ള മേഹശ�ന” (24) “യാഗശാല

യിൽനിന്നു േപാക ജവാൽ” (25) “തിങ്കൾ മൌേല േകൾക്ക വാചം േദവേദവ േമ”

(26) “ശങ്കര ജയ ഭഗവൻ” (27) “അന്തകാന്തക �വഭവം” (28) “ചന്ദ്രചൂഡ നേമാ

സ് തു േത ജയ” എന്നും മറ്റുമുള്ള പദങ്ങളുേടയും സർേവ്വാപരി കീചകവധത്തി�ല

ദണ് ഡകത്തിേന്റയും ഉത്തരാസ്വയംവരത്തി�ല കമ്മിയുേടയും മേനാേമാഹനത

വാചാമേഗാചരമാകുന്നു. ഉത്തരാസ്വയംവരവും ദക്ഷയാഗവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുേനാ

ക്കിയാൽ ഗുണാധിത്യം ഏതിനാ�ണന്നു പറയാൻ പ്രയാസമു�ണ്ടങ്കിലും എ�ന്റ

ഹൃദയ�ത്ത ദക്ഷയാഗമാണു് ഒന്നുകൂടി വികാരതരളമാക്കുന്നതു്. േവ�റ ചിലർക്കു

മറിച്ചും േതാന്നാം. കീചകവധം മറ്റു രണ്ടു കഥകേളയും അേപക്ഷിച്ചു് അൽപം താ

�ഴേയ നിൽക്കുന്നുള്ളു.

മാതൃകകൾ

ആപാദചൂഡംഅദൃഷ് ടചരമായ ശബ് ദാർത് ഥ സൌന്ദര്യം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്നതമ്പിയു

�ട കഥകളിൽനിന്നു് ഏതു ഭാഗമാണു് ഉദ്ധരിേക്കണ്ടതു്? എത്ര ഉദ്ധരിച്ചാലാണു്

മതിയാകുന്നതു്? എങ്കിലും ചടങ്ങനുസരിച്ചു് ഓേരാ കഥയിൽ നിന്നും ഓേരാ േശ്ലാ

കവും പദവും പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

കീചകവധം–േശ്ലാകം

“മാകേന്ദാൽക്കരമഞ് ജരീമധുഝരീമത്താന്യപുഷ് ടാംഗനാ–

ചഞ്ചൂ ദഞ്ചിതപഞ്ചമാഞ്ചിതതേര േകളീവേന േമാഹേന

സ്വച് ഛന്ദം വിഹരൻ കദാചിദുദിതം ദൃഷ് ട്വാ വിേധാർമ്മണ്ഡലം

പ്രാേവാചൽപ്രമദാകേലാ നരപതിർേന്നദീയസീഃ േപ്രയസീഃ.”

പദം:

“ശശിമുഖി! വരിക സുശീേല! മമ നിശമയ ഗിരമയി ബാേല!

ഗജഗമേന! പികലാേപ! കചവിജിതകലാപികലാേപ!

ആരേഹാ! നീ സുകേപാേല! സാക്ഷാൽ ചാരുത വിലസുകേപാേല?

ഇന്നിഹ നിന്നു�ട േവഷം കണ്ടു വന്നിതു മമ ഹൃദി േതാഷം.

ഇന്ദിരേയാ രതിതാേനാ? സുരസുന്ദരികളിലാരാേനാ?

മന്മഥൻതാനും കണ്ടീടുംേനരം മലരടികൾ പണിഞ്ഞീടും.

കനി�വാടു വദ പരമാർത്ഥം മമ മനമിഹ കലയ കൃതാർത് ഥം.”

ദണ്ഡകം

കഥകളിസാഹിത്യത്തിൽ ദണ്ഡകത്തിനുള്ള സ് ഥാനം അപ്രധാനമല്ലേല്ലാ. കീച

കവധത്തി�ല ദണ്ഡകം േപാ�ല ഒന്നു മ�റ്റാരു കഥയിലും സഹൃദയന്മാർക്കു കാ

ണ്മാൻസാധിക്കുന്നതല്ല. ദക്ഷയാഗത്തി�ല “ഏണാങ്കമൌലിയു�ട േചണാർന്നരൂ
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പം” എന്ന ദണ്ഡകത്തിൽ കലാശിൽപം വിരളമാണു്. േനാക്കുക, കീചകവധത്തി

�ല ദണ്ഡകം:

“േക്ഷാണീന്ദ്രപത്നിയു�ട വാണീം നിശമ്യ പുന–

േരണീവിേലാചന നടുങ്ങീ

മിഴിയിണ കലങ്ങീ–വിവശതയിൽ മുങ്ങീ–

പല തടവുമതിനു പുനരവ�ളാടു പറഞ്ഞളവു

പരുഷ�മാഴി േകട്ടുടനടുങ്ങീ 1

ദാസ്യം സമസ്തജനഹാസ്യം നിനച്ചു നിജ–

മാസ്യം നമിച്ചു പുനേരഷാ

വിജിതസുരേയാഷാ-വിഗതപരിേതാഷാ–

ശ്രമസലിലബഹുലതരനയനജലമതിലുട�ന

മുഴുകി ബത മലിനതരേവഷാ 2

ഗാത്രം വിറച്ചിതതിമാത്രം കരത്തിലഥ

പാത്രം ധരിച്ചവി�ട നിന്നൂ

പരി�ചാടു നടന്നൂ-പഥി കിമപി �ചന്നൂ–

ഹരിണരിപുവരസഹിതദരിയിലിഹ േപാകു�മാരു

ഹരിണിയു�ട വിവശത കലർന്നൂ 3

നിശ്വസ്യ ദീർഘമഥ വിശ്വസ്യ നാഥമപി

വിശ്വസ്യ േചതസി സുജാതാ

ധൃതിരഹിതേചതാ-ധൃതപുളകജാതാ–

സൂതസുതനു�ട മണിനിേകതമതിലവൾ �ചന്നു

ഭീതിപരിതാപപരിഭൂതാ.” 4

ഉത്തരാസ്വയംവരം-േശ്ലാകം

“താവൽ കല്പാന്തകാേലാൽകടപവനലുഠൽപുഷ്കലാവർത്തകാഭ്ര

പ്രധ്വാനാഖർവർഗർവത്രുടനപടുതരസ്ഫാരവിഷ്ഫാരനാദഃ

അദ്ധ്വാ ലാലാടേദശപ്രവികടകുടിലഭ്രൂ കുടീദുർന്നിരീേക്ഷാ

ബദ്ധാേടാപം കിരീടീ പ്രതിഭടപടലീമാഹവായാജുഹാവ.”

കുമ്മി

“വീര! വിരാടകുമാര! വിേഭാ! ചാരുതരഗുണസാഗര! േഭാ!

മാരലാവണ്യ! നാരീമേനാഹാരിതാരുണ്യ! ജയ ജയ

ഭൂരികാരുണ്യ! വന്നീടുക

ചാരത്തിഹ പാരിൽത്തവ േന�രാത്തവരാരുത്തര!

സാരസ്യസാരമറിവതിന്നും നല്ല

മാരസ്യ ലീലകൾ �ചയ് വതിന്നും 1

നാളീകേലാചനമാേര! നാം വ്രീള കളഞ്ഞുവിവിധേമാേരാ

േകളികളാടി മുദാ രാഗമാലകൾ പാടിക്കരം �കാട്ടി–
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ച്ചാലേവ ചാടിത്തിരുമുമ്പിൽ

താള�ത്താടു േമള�ത്താടു േമളിച്ചനുകൂല�ത്താടു–

മാളികേള നടനം �ചേയ്യണം നല്ല

േകളി ജഗത്തിൽ വളർത്തിേടണം. 2

ഹൃദ്യതര�മാന്നു പാടീടുവാനുേദ്യാഗേമതും കുറയ്ക്കരുേത!

വിദ്യുല്ലതാംഗി! �ചാല്ലീടുക ഗദ്യങ്ങൾ ഭംഗി കലർന്നു നീ

സേദ്യാ മാതംഗി! ധനംതക–

ത്തദ്ധിമിത്തത്ഥയ്യതേത്ഥാംതേത്ഥാ�മന്നു

മദ്ദളം വാദയ ചന്ദ്രേലേഖ! നല്ല

പദ്യങ്ങൾ �ചാല്ക നീ രത്നേലേഖ! 3

പാണിവളകൾ കിലുങ്ങീടേവ പരം േചണുറ്റ �കാങ്കകുലുങ്ങീടേവ

േവണിയഴിഞ്ഞും നവസുമേശ്രണീ �പാഴിഞ്ഞുംസഖി! േഹ!

കല്യാണി! ഘനവാണീ! ശുകവാണീ! സുേശ്രാണീ! നാ–

മിണങ്ങിക്കുമ്മിയടിച്ചിേടണം നന്നായ്

വണങ്ങിക്കുമ്മിയടിച്ചിേടണം 4

ഇതുേപാ�ല�യാരു കുമ്മി മലയാളഭാഷയിൽ േവ�റയില്ല. ഇതിനടുത്തു നില്ക്കുന്നതു

പ്രസ്തുതകവിത�ന്ന റാണി ഗൌരിപാർവ്വതീബായിയു�ടഅപദാനങ്ങ�ളപ്രകീർത്ത

നം�ചയ്തുരചിച്ചിട്ടുള്ളതും “ശ്രീമദനന്തപുരത്തിൽവാഴുംസ്വാമിശ്രീപത്മനാഭ�ന്റപാ

ദപത്മം” എന്നുതുടങ്ങുന്നതുമായ കുമ്മിയാകുന്നു.

“ശങ്ക �വടിഞ്ഞുസഭനടുവിൽ േവഗം മങ്കമാേര നിങ്ങൾ

വന്നീടുവിൻ

കങ്കണജാലം കിലുങ്ങേവ �ചങ്കയ്യിൽത്താളം പിടിച്ചു നി–

രങ്കുശശീലം ഗുരുപാദപങ്കജമൂലം നിനച്ചു നാം

രംഗത്തിൽ മൃദംഗധ്വനിസംഗീതവിധങ്ങൾക്കനു–

കൂലത്തിൽക്കുമ്മിയടിച്ചീേടണം നല്ല േമളത്തിൽ

ക്കുമ്മിയടിച്ചീേടണം”

എന്നിങ്ങ�നയാണു് ആ കുമ്മി പുേരാഗമിക്കുന്നതു്. “വീര വിരാട കുമാര വിേഭാ”

എന്ന കുമ്മിയിൽക്കൂടി നാം കാണുന്നതു മത്സ്യരാജധാനിയി�ല നർത്തകിമാരു�ട

യല്ല,സാക്ഷാൽസരസ്വതീേദവിയു�ടത�ന്നസർവാംഗസുന്ദരമായസരസനർത്ത

നമാകുന്നു.

ദക്ഷയാഗം-േശ്ലാകം

“ശ്യാമാം േസാമാഭിരാമദ്യുതിമുഖഹസിതാം

താരഹാരാതിരമ്യാം

കാേമാല്ലാസാനുകൂലാം കുവലയബഹളാ–

േമാദസൌഭാഗ്യദാത്രീം

ശ്രീമാനാേലാക്യ ദക്ഷസ്സരസമുപഗതാ–

േമകദാ ജാതരാഗ–

േപ്രമാനന്ദാകുലാത്മാ പ്രഹസിതവദനാം

േപ്രയസീം വ്യാജഹാര.”
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പദം:

“പൂേന്തൻവാണീ! ശൃണു മമ വാണീ പൂവണിഘനേവണീ

കാേന്തസമയമേഹാ! രമണീയം കനി�വാടു വിലസുന്നൂ

രജനീയം. (പൂ)

കണ്ടാലും ശശിബിംബമുദാരം കുേണ്ഠകാളജടാലങ്കാരം

തണ്ടാർബാണമേഹാത്സവദീപം തരുണി

നിരാകൃതതിമിരാേടാപം. (പൂ)

പനിമതിബിംബം മുഖസമമിഹ േത

പണിതുടരുേമ്പാളംശുമുകുളിേത

വനേജ ദുഃസ്ഥിതനാം വിധി നൂനം മതിയാക്കീ ബത

ശില്പവിധാനം. (പൂ)

കാേമാദ്ദീപനകാരണഭൂേത! കാമിനി! നീ മമ വരിക

സമീേപ

സാേമാദം മധുരാധരമയി േത സാമജഗാമിനി തരിക േമ

ദയിേത. (പൂ)

“ജയ ജയ നാഗേകതന �ചാല്ലിയാടുക” എന്ന�ശലി ഭാഷയിൽ ദുഷ്ടന്മാ�ര േസ

വിക്കുകഎന്നഅർത്ഥത്തിൽപ്രചുര പ്രചാരമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.

സുഭദ്രാഹരണം�ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്

ഇതുകവി 12 വൃത്തത്തിൽരചിച്ചിട്ടുള്ള േചാേതാഹരമായ ഒരു ഭാഷാഗാനമാണു്. കു

ഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ട രുക്മിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃത്തത്തി�ന്റ അർദ്ധാസനംഈ

കൃതി അവകാശ�പ്പടുന്നു. ഇതു പാടാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ബാലികകൾ ഇക്കാല

ത്തു േപാലും േകരളത്തി�ല നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഉേണ്ടാഎന്നുസംശയമാണു്. “പാ

തിവ്രത്യമിയലും” (പ്രഥമവൃത്തം) “അ�ന്നാരുനാളിൽ ഗദൻ” (ദ്വിതീയവൃത്തം) “ഇന്ദു

കുേലാജ്ജ്വലമണിയാം” (തൃതീയവൃത്തം) “നാളീകേലാചനൻ കൃഷ്ണൻ” (ചതുർത്ഥവൃ

ത്തം) “കാമസുന്ദരൻ പാർത്ഥനിങ്ങ�ന” (നവമവൃത്തം) ഇവയ്ക്കു പ്രചാരം കൂടും. പ്ര

ഥമവൃത്തം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“പാതിവ്രത്യമിയലും പാർവതീേദവിത�ന്ന–

പ്പാതിയുടലിേനാടു േചർത്തു �ചേമ്മ

പ്രീതിവളർന്നിട്ടുടൻ പാതിയിലഴേകാടു

ഭൂതിയണിഞ്ഞുചാർത്തിപ്പുലി�ത്താലിയും

കാറ്റുണ്ണും ഭൂഷണങ്ങേളറ്റം ധരിച്ചു വാേനാ–

രാറ്റിൻതിര കളിക്കും �ചഞ്ചിടയിൽ

തിങ്കൾക്കിടാവും നല്ല �ചങ്കനൽമിഴിയാകും

കുങ്കുമതിലകവും ഭങ്ഗിേയാേട

�വണ്മഴു ശൂലം കയ്യിൽ �വണ്മയിൽേച്ചർത്തങ്ങിരു–

കണ്മുനയിൽ നിറഞ്ഞകാരുണ്യവും

�ക�ക്കാണ്ടു േമാദേമാ�ട �വക്കത്തുവാഴും �പരും–

തൃേക്കാവിലപ്പ�നഞാൻ�ക�താഴുേന്നൻ.”

എ�ന്താരു ശബ്ദസൌഷ്ഠവമാണു്ഈവരികളിൽ കളിയാടുന്നതു് !
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മുറജപപ്പാന

1003-ാമാണ്ടു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ നടന്ന മുറജപ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു

പാനയാണു് ഇതു്. 993-ാമാണ്ട�ത്ത മുറജപമാണു് ഈ കൃതിയിൽ തമ്പി വർണ്ണി

ക്കുന്നതു് എന്നുചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുനിർമൂലംത�ന്ന. 993-ാമാണ്ടു് ഒരു മുറജപവർ

ഷമല്ല; എന്നുത�ന്നയല്ല തമ്പിത�ന്ന ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ

“കലി നാലായിരത്തി�ത്താള്ളായിരം

നലേമാടിരുപ�ത്താൻപതാണ്ടായി”

എന്നു്അതി�ന്റനിർമ്മാണകാല�ത്തപ്പറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുമുണ്ടു്. തമ്പിആ മുറജപ

�ത്തപ്പറ്റി പാനയ്ക്കുപുറ�മ സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും അേനകം േശ്ലാകങ്ങളും നിർ

മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“േക യൂയം പാതകൌഘാ വയമിഹ തു കുേതാ

നിർഗ്ഗേമാ വഃ സ്വകാേല

ബാലശ്രീവഞ്ചിരാജാദൃതധരണിസുരാ–

മ്നായേഘാേഷാത്സേവാ�ത്ഥഃ

പുണ്യൌ�ഘർബാധിതത്വാദ്വിഹതിരിഹ വിേധ–

യാ ന കിം വാ ക്രിയാണാം?

സാ നസ്യാദ്യദ്ധുരീേണാ നിവസതി ഭഗവാൻ

സന്തതം പദ് മനാഭഃ.

ഇത്യാശാന്തഗിരീന്ദ്രകന്ദരജുഷാം പ്രത്യർത്ഥിപൃഥ്വീഭുജാം

പാപാനാഞ്ചസവിസ്തരം ബഹുവിധം യുഷ്മദ്യശസ്സുചനം

സല്ലാപം നിശമയ്യ്യ കിന്നരമുഖാദിേന്ദ്ര ഗുരും പശ്യതി

ക്ലാന്തിം യാന്തി സുരദ്രുമാസ്സുരഗണാ�നവാദ്രിയേന്തസുധാം.”

“ഇന്ദ്രൻ വഞ്ചീശനുണ്ടിങ്ങമരഗുരു ദിവാൻ

�വങ്കടാഖ്യൻ നിനച്ചാൽ

പി�ന്നശ്രീപത്മനാഭൻസുരതരുസുരഭീ

പാർവതീറാണി സാക്ഷാൽ

�വള്ളാനപ്രൌഢനുണ്ടിദ്ദുരയവർകൾബുധ–

ന്മാർക്കുമിങ്ങറ്റമില്ലാ

സ്വർഗ്ഗം ഭൂേലാകമേത്ര പ്രഥമനമൃതി�ന–

ക്കാൾ വിേശഷം വിേശഷം.”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾആകൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. 997 കർക്കടകം മുതൽ 1005 വൃശ്ചി

കംവ�രയായിരുന്നു �വങ്കടരായർദിവാൻജിയു�ട ഭരണകാലം; ‘രായരായരായ’

സ്ഥാനം ബ്രിട്ടിഷ് ഗവർ�മ്മന്റിൽനിന്നു േനടിയ അേദ്ദഹം �റഡ്ഡിരായർ എന്ന �വ

ങ്കടരായരിൽനിന്നു ഭിന്നനാണു്. 979-ൽ നടന്ന മുറജപ�ത്ത വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു

പാന�യപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതി�ന മനസ്സിൽ വച്ചു�കാണ്ടായി

രിക്കാം തമ്പി പ്രസ്തുത കൃതി നിർമ്മിച്ചതു്. രണ്ടിനും തമ്മിൽ കവിത്വത്തിൽ വള�ര

അന്തരമു�ണ്ടന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“എങ്ങുമാർക്കുമിളകരുതാ�തക–

ണ്ടന്നദാനാദി ധർമ്മം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു
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മുടങ്ങീടാ�ത ഭദ്രദീേപാത്സവം

തുടങ്ങിച്ചിതു നീേള മഹാമതി

മകരം കർക്കി രണ്ടിലും ഭാസ്കരൻ

പകരുന്നതിേനഴുദിനംമുൻേപ

അഞ്ചിതമായ ഭദ്രദീേപാത്സവം

വഞ്ചിരാജ്യത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്നു.”

“ശ്രീപതിയു�ട ദിേവ്യാത്സവ�ത്തയും

ഭൂപതിയു�ട പൂർണ്ണഭാഗ്യ�ത്തയും

ഭൂനിവാസികൾക്കുള്ള േമാദ�ത്തയും

പുണ്യശാലികൾ ത�ന്റ വൃന്ദ�ത്തയും

ഏകകാലത്തുകാണ്മതിന്നാഗ്രഹാ–

�ലന്നേപാ�ല രജനിയും വന്നിതു.

നാലു ജാതി ജനങ്ങളുമേന്നരം

നാലു േഗാപുരമാർഗ്ഗമകംപുക്കു

തിങ്ങിയങ്ങു വരുന്നതു കണ്ടേപ്പാ–

ളിങ്ങ�ന വിബുധന്മാരും ശങ്കിച്ചു.

തങ്ക�ലന്നും പിരിയാ�ത വാണിടും

പങ്കജാലയാവല്ലഭ�നേപ്പാലും

വഞ്ചിവാസവൻതന്നു�ട രാജ്യത്തിൽ

സഞ്ചിതാനന്ദം വാഴ് കയാലിക്കാലം

വാരിരാശിയും ശ്രീമധു�വരി�യ

വന്ദിച്ചീടുവാനിങ്ങു വരികേയാ?”

നവരാത്രിപ്രബന്ധം

ഇതു േഗയരൂപത്തിലാണു കവി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇതിൽ സ്വാതിതിരുനാൾ

മഹാരാജാവി�ന്റ നവരാത്രികീർത്തനങ്ങ�ള അനുകരിച്ചിട്ടില്ല. പൂജ�യടുപ്പിനു

മഹാരാജാവു് എഴുന്നള്ളുേമ്പാൾ ആ കാഴ്ച കാണുന്ന സുന്ദരിമാരു�ട വികാരം വർ

ണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണു് താ�ഴ കാണുന്നവരികൾ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്

“�പണ്മണിജനങ്ങളു�ട കണ്മുനപ്രഭാളിയേപ്പാൾ

േപശലമുഖാംബുജത്തിലാശു �ചന്നുപതിച്ചും

മൌലിതന്നിലിന്ദീവരമാലയായ് വളർപഞ്ചമീ–

മതിതുലിതനിടിലതടമതിേലണമദമായ്

ഉല്ലസിക്കും ചില്ലികളാം മുല്ലശരവില്ലിണയി–

�ലാട്ടുേനരം ഞാണായി�ക്കട്ടു�പട്ടുകിടന്നും

ഇരുമിഴിത്താമരയിലുള്ള കരുമണിയാം വണ്ടുകേളാ–

ടിണ�പാരുതു നാണ�മാട്ടു പണി�പ്പട്ടു പിരിഞ്ഞും

അധരമാം �ചമ്പരുത്തിതന്നിൽ മധുരസം �കാതിച്ചിരുന്നു–

മാനനപ്രഭാനദിയിൽ മീനങ്ങളായ് ക്കളിച്ചും

കാമതുല്യനൃപതിയു�ട േകാമളശരീരത്തി�ന്റ
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കാന്തിചക്രമതിൽ ഭ്രമിച്ചു താന്തി പാരം വളർന്നും

പല്ലവാങ്ഗിമാരവനിവല്ലഭ�നക്കണ്ടിവണ്ണം

പരമസുഖമാമമൃതത്തിരകടലിൽ മുഴുകി.”

താരാട്ട്

“ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാേവാ നല്ല േകാമളത്താമരപ്പൂേവാ?

പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുേവാ പരിപൂർേണ്ണന്ദു ത�ന്റ നിലാേവാ”

എന്നാരംഭിക്കുന്നതമ്പിയു�ടപ്രസിദ്ധമായതാരാട്ടു് ഒന്നു �കാണ്ടുമാത്രം ഭാഷാസാ

ഹിത്യത്തിനു ജന്മസാഫല്യം വന്നതായിഅഭിമാനിക്കാം. അതുേപാ�ല ഒരു ഉറക്കു

പാട്ടു് �കരളിയി�ലന്നല്ല ഇതരഭാഷകളിൽേപ്പാലും ഇ�ല്ലന്നാണു് എ�ന്റഅറിവു്.

പ്രസ്തുതകൃതിക്കുപുറ�മ മ�റ്റാന്നും േവണ്ടതമ്പി�യ മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനാക്കുവാൻ.

ഏതു രാജകുമാര�ന ഉേദ്ദശിച്ചാണു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി എന്നറിയുന്നില്ല.

രാജേസവാക്രമം

ഇതു സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാകൃതിയാണു്. ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണുരൂ

പത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“തിരുവുള്ളമിങ്ങു കുറവില്ല നമ്മി�ല–

�ന്നാരു ഭള്ളു�കാണ്ടു �ഞളിയാ�യ്താരിക്കലും,

പരസൃഷ്ടരന്ധ്രമതു േനാക്കിനില്ക്കണം

നരപാലകന്നു �ചവി കണ്ണു നിർണ്ണയം.”

ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾ

രവിവർമ്മൻതമ്പിയു�ട മഹാകവിത്വത്തിനു പ്രേത്യകനിദർശനങ്ങളായി േശാഭിക്കു

ന്നപലമുക്തകങ്ങൾസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലുമുണ്ടു്. സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളിലാണു്

ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങളിേലക്കാൾ രചനാസൌഷ്ഠവവുംആശയ�വചിത്ര്യവുംഅധികമാ

യി കാണുന്നതു്. നൂേറാളം േശ്ലാകങ്ങൾ ഓേരാ അവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം നിർമ്മി

ച്ചിട്ടുള്ളതായി എനിക്കറിയാം. അവയിൽ ഏതാനും ചിലതുമാത്രേമ ഇവി�ട എടു

ത്തുകാണിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമുള്ളുവേല്ലാ.

സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ

1. വടേശ്ശരി ബാലകൃഷ്ണൻ:

“പടുഃ േക്ഷാണീഭാരവ്യസനഹരേണ, േഗാപവനിതാ–

വിടഃ, േശ്രാണീേദശാകലിതവിലസൽകിങ്കിണിഗണഃ

വടേശ്രണീവാേസാ, വലരിപുശിലാേഭാത്ര, ദിതിഭൂ–

ഭടേശ്രണീഹന്താ, ഭവതു ഭവേമാക്ഷായ ഭവതാം.”

2. �ചങ്ങന്നൂർ ഭഗവതി:

“സ്ഥാണുർഭർത്താ തുഹിനഗിരിേജ! ത്വത്തനൂേജാ വിശാഖഃ

കിഞ്ചാപർണ്ണാ ജഗതി ഭജതാം പ്രാക്തനീ കല്പവല്ലീ
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സത്യേപ്യവം ജയതി ഭവതീ പുഷ്പവത്യത്ര ചിത്രം

േശാണാദ്രീേശ! തവ തു മഹിമാ േകവലം ദുർവിഭാവ്യഃ.”

3. പാർവതീറാണിേയാടു് ഒരഭ്യർത്ഥന:

“ജ്ഞാത്വാ ദാസ്യത്യഭീഷ്ടം സ്വയമഖിലമപി

സ്വാമിനീത്യാത്തമൌേന

ചിേത്തപ്യാശാമശാന്താം പ്രതിദിനവിവശാം

വീക്ഷ്യ േമ സാഹിതീയം

അദ്യാഹം സാധയിഷ്യാമ്യഭിമതമയി േത

മാ വിഷീേദതി �ചനാ–

മാശ്വാസ്യ ത്വാമുേപതാ; വിദുഷി! തവ പരം

പക്ഷപാേതാ ഹ്യമുഷ്യാം.”

4. മ�റ്റാന്നു് (ത�ന്റ ഭാര്യക്കു് ഓണപ്പുടവ നല്കാത്തതി�നപ്പറ്റി):

“പ്രാചീനാവനിഭൃദ് ഭുേവാ യദുദേയാ

േയാസൌ രവിർന്നാമേതാ

ജായാസ്തസ്യ ദിേശാ ദശാപി സതതം

രാജ്ഞി! ത്വയാലംകൃതാഃ

േതജഃസ് ഫൂർത്തിസുവർണ്ണഭാസുരയശ–

ശ് ശുഭ്രാംശു�കസ്താദൃേശാ–

േപ്യഷ ത്വദ്വസേനന േമ പ്രിയതമാ

നാലംകൃതാ കിം കൃതാ?”

5. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്:

“ഭാഗ്യാനാമയി േശവേധ! പദമിദം

ലക്ഷ്മീശ്ചിരാൽ േസവേത

മാതാ രക്ഷതി സന്തതം വസുമതീം

കാേല വിധാതും വധൂം

വിദ്യായാം രമേത മനസ്തവ തഥാ

േപ്യഷാഭിയാത്യന്വഹം

കാന്തം ത്വാമിഹ ദക്ഷിണം നരപേത!

താരുണ്യമുദ്രാശ�നഃ.”

6. മ�റ്റാന്നു്:

“യദ് ഗണ്ഡൌ മണിദർപ്പണൌസുമഹിതം

യസ്യ സ്മിതം കൌമുദീ

യൽകണ്ഠസ്സുമേനാരമഃ പരിലസ–

ന്മുക്താവലിസ്സുധ്വനിഃ

ശ്രീമൽ കൌസ്തുഭശാലി യസ്യ ഹൃദയം

തസ്യാഗ്രതേസ്ത വിേഭാ!
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നിശ്ശങ്കം കവയാമി ഹന്ത മഹതീം

നിർല്ലജ്ജതാം പശ്യ േമ.”

7. രഥവർണ്ണനം:

“ലക്ഷ്മീനിത്യാധിവാേസാ നവഘനസുഷേമാ

�വജയന്ത്യാത്തേശാഭ–

സ്താർക്ഷ്യസ് കേന്ധാഹ്യമാനസ്സുവിമലതപനീ–

യാംശുകച്ഛത്രധാരീ

ആേസവ്യശ്ചാമരൌ�ഘരനുദിവസമഹീ–

േനാരുേഭാഗാവലംേബാ

വഞ്ചീന്ദ്രാനന്ദദായീ ജഗതി വിജയേത

പദ്മനാേഭാ രഥശ്ച.”

8. മ�റ്റാന്നു്:

“വാഹിേന്യാ നിസ്സരന്തി പ്രചലിതതരവാ–

ര്യുജ്ജ്വലാ യസ്യ പാർേശ്വാ

േജ്യാതിശ്ചക്രഭൂമശ്രീരുഭയതമുദിതാ

യദ് ഗുണഃ ഖല്വഹീനഃ

ഗന്ധർവാളീ യദേഗ്ര ലസതി രഥവരഃ

കിം ന്വയം കാഞ്ചനാദ്രി–

വഞ്ചിക്ഷ്മാവാസേവാസൌ ഭജതി ബത ജയ–

േന്തന ചാത്രപ്രേമാദം.”

9. ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് 1029-ൽ നിർവ്വഹിച്ചു പത്മഗർഭം:

“േഭാ രാജഹംസ! ഭവതഃ ഖലു പദ് മഗർഭ–

വാേസാദ് ഗമാദി വിഹിതം നനു തത്ര ചിത്രം?

ഹൃൽപദ് മഗർഭകലനാത്തവ നീലകണ്ഠ–

ശ്ചിത്രം ദദാതി കുശലം സഹി മാനസൌകാഃ”

10. ഒരു ശൃങ്ഗാരേശ്ലാക

“അണുപരിമാണം മന ഇ–

ത്യഖിലബുധാനാം തു സുനൃതാ വാണീ

യദിയം നിഖിലജനാനാ–

മുദ്ധൃത്യ മനാംസി യാതി തന്വംഗീ.”

11. അന്യാപേദശം:

“േഭാേഭാ മാരുത! വാരിതാഖിലജഗൽസന്താപ! ഹന്താധികം

ഗ്രീേഷ്മാഷ്മപ്രസരപ്രഭൂതതൃഷയാ ത്വാമർത്ഥേയ ചാതകഃ

ഏഷാ േമഘമതല്ലികാഖിലജഗൽപ്രാേണന നുന്നാ ത്വയാ

സാേധാ! സാധു ദദാതു ജീവനമനന്യാലംബനായാദ്യ േമ.”
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12. സമസ്യാപൂരണം:

“പ്രാചീ യദാ ഭജതിഭാനുകരാനുഷങ്ഗ–

മേഭ്യത്യ മാമവ തദാ കരു മാ വിളംബം

ഉക്�ത്വവമശ്രുസലി�ലസ്സഹചക്രവാകീ

ചേന്ദ്രാദേയ വിരഹിണീ രമണം മുേമാച.”

ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾ

“ദിവ്യം കിഞ്ചന �വള്ളമു�ണ്ടാരു മുറിേസ്സാമൻകറുപ്പും ഗേള”എന്നും “മഹീപേത ഭാ

ഗവേതാപമാനം എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. േവേറ ചില േശ്ലാ

കങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

1. ഹരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യൻ:

“ആതങ്കധ്വാന്തദൂരീകരണനിപുണമാം

ചാരുമന്ദസ്മിതശ്രീ–

ശീതേജ്യാത്സ് നാഭിരാമം തവ തിരുമുഖമാം

ചന്ദ്ര�ന�ക്കവിടാ�ത

ഭ്രാതൃേസ്നേഹന േചർന്നിട്ടഴ�കാടു മരുവും

കണ്ഠമാം ദിവ്യശംഖം

േചേതാേമാഹം വരുത്തും ധ്വനി�യാടു ഹൃദേയ

േചർത്തുഞാൻ�ക�താഴുേന്നൻ.”

2. പാർത്ഥസാരഥി:

“കാളാംേഭാദാളി ലാളിച്ചടി�താഴുമഴകാ–

ണ്ടുള്ളകാർകൂന്തൽ �കട്ടി–

ച്ചാേല�മൽപ്പീലി ചാർത്തീട്ടനഘനവമണി–

േശ്രണി മിന്നും കിരീടം

േലാലംബാേലാലനീലാളകരുചി ചിതറി–

ദ്ധൂളിേമളിച്ചു കിഞ്ചിൽ

േസ്വദാംഭസ്സാൽ നനഞ്ഞു�ള്ളാരു �താടുകുറിയും

ഹന്ത! േലാകാഭിരാമം.”

3. മുറജപം:

“അന്നം �കട്ടി�യടുക്കയും ബഹുരസം

�കാണ്ടാട്ടവും േവലയിൽ–

സ്സന്നാഹാദിയുേമാർക്കിേലാ മുറജപം

�ചാല്ലാർന്ന നിേത്യാത്സവം

എന്നും വഞ്ചിനൃപാലകീർത്തി �കാടി താ–

ഴ്ത്തീടാ�ത വിപ്രൌഘവും

വന്നാറാട്ടു ദധിസ്രേവഷു കബളം

�ക�ക്കാണ്ടു �ചയ്യുന്നേഹാ.”

4. വലിയ �കാട്ടാരത്തി�ല വിഷു�ക്കനീട്ടം:
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“�ചാല്ക്കീഴായുണ്ടു ചക്രീശ്വരനപിച കേര

ചക്രമുണ്ടന്ത�മേന്യ

ചക്രപ്രീതിം വരുത്തുന്നവ�നാരുവനേഹാ!

ഹന്ത കണ്ണായിരിേപ്പാൻ

�ച�ല്ക്കാള്ളും വഞ്ചിരാേജ്യ മലർമകൾകണവൻ

ചക്രവർത്തിത്വമാർന്നാൽ

ച്ചക്രം വാരി�ക്കാടുക്കുന്നതു വിഷുദിവേസ

ചിത്രമേല്ലാർത്തുകണ്ടാൽ.”

5. ആറ്റിങ്ങേലയ്ക്കു് എഴുന്നള്ളിയ പാർവ്വതീറാണി:

“താരിൽത്തന്വീമണാളൻസവിധഭുവി നൃണാം

നന്മ േമേന്മൽ വരുത്താൻ

ഭൂരിേസ്നേഹന പൂരി�ച്ചാരുസുകൃതദേശാ–

ല്ലാസിവാടാവിളേക്ക!

ദൂരത്തൻേപാടു വാഴും ജനനി! ഭവതി�യ–

�ച്ചറ്റു കാണാ�ഞ്ഞനിക്കി–

േന്നരത്തുേള്ളാരവസ്ഥാം ദിനകമുദിനി�യ–

ക്കണ്ടു േബാധിച്ചിേടണം.”

6. ഉത്രംതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ:

“കന്ദർപ്പൻ മൂർത്തിമാേനാ? കനി�വാടവനിയിൽ–

ക്കൽപവൃക്ഷം ജനിേച്ചാ?

�പാന്നിൻപൂമാതിേനവം കളിനിലമധുനാ

പത്മനാഭൻ ചമേച്ചാ?

ഇന്ദ്രൻ വേന്നാ ധരിത്ര്യാം? കലയതു കുറയാ–

തുള്ളപൂർേണ്ണന്ദുതാേനാ?

മേന്യ താപം ജനാനാം ശമയിതുമുളവാ–

യിങ്ങു മാർത്താണ്ഡേദവൻ.”

അന്ന�ത്ത ഭാഷാകവികളു�ടയിടയിൽ തമ്പിത�ന്നയായിരുന്നു പ്രഥമഗണ

നീയ�നന്നു്ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നു.

പാട്ടുകൾ

ഇത്രയും�കാണ്ടുത�ന്ന സമ്പൂർണ്ണ�മന്നു സമർത്ഥിക്കാവുന്ന തമ്പിയു�ട വിജയം

ഇവി�ടയും നിലയ്ക്കുന്നില്ല. സംഗീതകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള േകരളീയകവികളു�ട ഇട

യിൽ തമ്പിക്കുള്ള സ്ഥാനം അദ്വിതീയമാണു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സംസ്കൃതഗീതങ്ങ

ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ഗീതങ്ങൾക്കു താ�ഴയല്ല;

ഭാഷാഗീതങ്ങൾ അവിടേത്തവ�യക്കാൾ പ്രാേയണ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളുമാണു്. തിരുമ

നസ്സു�കാണ്ടു് അേപ്പാഴേപ്പാൾ രചിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ തമ്പിയും തമ്പി രചിക്കുന്നവ

തിരുമനസ്സു�കാണ്ടും പരിേശാധിച്ചതിനുേമേല �വളിയിൽ വന്നിരുന്നുള്ളൂ. തമ്പിയു

�ട 29 സംസ്കൃതകീർത്തനങ്ങളും 27 മണിപ്രവാളകീർത്തനങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിലും
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മണിപ്രവാളത്തിലുമായി പദങ്ങളും 5 വർണ്ണങ്ങളുംകൂടി ആ�ക 61 ഉരുപ്പടികൾ നമു

ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്വാതിതിരുനാളു�ട ശൃംഗാരകീർത്തനങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും

എങ്ങ�ന ശ്രീപത്മനാഭൻ നായകനാകുന്നുേവാ അതുേപാ�ല തമ്പിയു�ട ശൃംഗാ

രകീർത്തനങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും സ്വാതിതിരുനാളും അവിട�ത്ത കാലത്തിനു

േമൽ ഉത്രംതിരുനാളുമാണു് പ്രാേയണനായകന്മാർ. നായികയു�ട വിരഹാവസ്ഥാ

വർണ്ണനമാണു് അവയിൽ പലതിലും പ്രതിപാദ്യം. “പ്രാണനാഥ�നനിക്കു നല്കിന

പരമാനന്ദരസ�ത്ത”, “ആേരാടു �ചാൽേവനഴലുള്ള�തല്ലാം”, “ഒരു നാൾ നിശി

�ചയ് ത ലീലകൾ” എന്നിവ�യ പച്ചപ്പദങ്ങൾഎന്നുപറഞ്ഞുവരുന്നു. അത്രമാത്രം

നഗ്നമായ ശൃംഗാരവർണ്ണനമാണു് കവി ആ പദങ്ങളിൽ �ചയ്തിട്ടുള്ളതു്. അന്യ

ഥാ അവയും ആസ്വാദ്യതമങ്ങൾത�ന്ന. “കരുണ�ചയ് വാ�നന്തു താമസം കൃഷ്ണ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ േകരളത്തിൽ എവി�ടയും പ്രസിദ്ധങ്ങളാണു്. വി

ക്രേമാർവ്വശീയത്തി�ല “ക്വാകാര്യം ശശലക്ഷ്മണഃ ക്വ ച കുലം ഭൂേയാഽപി ദൃേശ്യത

സാ” എന്ന േശ്ലാകം

“കുളിർമതിതൻകുല�മവി�ട? കുത്സിതകാര്യമി�തവി�ട?

ഇളമറിമാൻകണ്ണി�യഞാനിനിയുമുേണ്ടാ കണ്ടാവൂ?

പ്രകൃതി �തളിഞ്ഞിഹ മനേമ! പ്രാപിച്ചീടുക�ധര്യം

സുകൃതി യുവാേവ�താരുവൻസുഖമധരം ബത നുകരും?”

എന്നുതുടങ്ങിയുള്ളവരികളിൽതർജ്ജമ�ചയ്തിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു് ഒരു

കീർത്തനവും ഭാഷയിൽനിന്നു് ഒരു പദവും ഉദ്ധരിക്കാം.

1. ശുചീന്ദ്രത്തുശിവൻ:

പല്ലവി:

ശംേഭാ! ഗൌരീശ! സദാശിവ!

ശംേഭാ! േമ ശംേഭാ!

അനുപല്ലവി:

കുംഭസംഭവമുഖാർച്ചിത! നതസുഖ–

ലംഭനാതിലമ്പട! പ്രകാമം. (ശംേഭാ)

ചരണങ്ങൾ:

ശാരേദന്ദുരുചിഗർവഖണ്ഡനവിശാരദാതിരുചിരാങ്ഗ!

വാരിജാക്ഷശര!േമരുചാപ!ശശിവാസരാധിപരഥാങ്ഗ!

സാരവാസുകിഗുണ!ത്രയീതുരഗ!ശങ്കര!ക്ഷിതിശതാങ്ഗ!

സാരസാസനസുസാരേഥ! ത്രിപുരശാസേനാരുദയാ

വിലസദപാങ്ഗ! 1

പാണ്ഡവായ നിയമാവധൌ ശബരഭാവഭാജിശതധാരം

കാണ്ഡജാലമഭിവർഷേത ഭവതി കാലകാല!യുധി േഘാരം

ഗാണ്ഡിവാഹതശിരം ഭവാനദിത കാമിതാസ്ത്രമുരുസാരം

താണ്ഡവപ്രിയ! കൃതാപരാധമപി ദാസേലാകമവസി

സാദരം. 2

ചാരുഭദ്രചരണാങ്ഗുലിക്ഷപിതസാരരാവണസുഗീത!
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ഭൂരിഭദ്രകരലീല! നന്ദിമുഖഭൂതജാലസമേവത!

വീരഭദ്രപരിഭൂതദക്ഷമഖ! വിസ്മിതാമരപരീത!

വീരരുദ്ര! പരിപാഹി മാമജിത! േവദേവദ്യ!

ഗജമുഖഗുഹതാത! 3

ബാലചന്ദ്രകലിതാവതംസ!കൃതബാണേഗാപുരനിേവശ!

കാളകൂടഗരളാശനാവിതമൃകുണ്ഡുനന്ദന! ഗിരീശ!

േഹലയാഹതമതങ്ഗജാസുര! മേഹന്ദ്രവന്ദ്യ!ജഗദീശ!

ഫാലേലാചന! ശുചീന്ദ്രവാസ! ജയ പദ് മനാഭ

വിധിരൂപ! മേഹശ! 4

2. വിരഹിണീവിലാപം:

പല്ലവി:

എന്തുഞാനിഹ �ചയ് വൂ-അഴ–

ലിന്നാേരാടു �ചാല് വൂ?

അനുപല്ലവി:

ഹന്ത മൽപ്രിയനിന്നു-എ�ന്ന–

യകതാരിൽ മറന്നു.

ചരണങ്ങൾ:

വിധിയും പ്രതികൂലൻ, മലർവിശിഖൻ ഖലശീലൻ,

വിധുവും കനൽേപാ�ല രുചി വിതറുന്നിതു കാേല. 1

കളമാം കുയിൽനാദം മമ കാതിന്നതിേഖദം

ഇളതാം തളിർതൽപം പുന�രരിയും ശിഖികൽപം. 2

മണമാർ�ന്നാരു �തന്നൽക്കിഹ-മാറാപ്പക�യന്നിൽ

ഇണേവറിട്ട േകാകാങ്ഗന�യ്ക്കതിരായ് ഞാേനകാ. 3

വിവിധാലങ്കാരം പ്രിയവിരേഹ തനുഭാരം

അവശം പതിഹൃദയം എന്നിലധുനാ കഥമദയം? 4

നിശതാ�നാരു യുഗേമാ? ശരനികരം കാമനയുതേമാ?

അശനി�ക്കതി�രല്ലാം സുമമല്ലല്ലിതു �ചാല്ലാം. 5

കുളിയും �താടുകുറിയും നവകുസുമാദ്യഭിരുചിയും

കളിവാക്കുകൾസരസം മമ കളവല്ലിഹ വിരസം. 6

അമിതാമൃതു �പാഴിയും മൃദുഹസിതാഞ്ചിത�മാഴിയും

കമലായതമിഴിയും മമ കണ്ടാലഴ�ലാഴിയും 7
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ഇത്യാദി. ഉത്തേമാത്തമന്മാരായ ഭാഷാകവിസാർവ്വഭൌമന്മാരു�ട മധ്യത്തിലാ

ണു് രവിവർമ്മൻതമ്പിസമാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള മഹനീയമായസ്ഥാനംഎന്നു് ഇനി

വിേശഷിച്ചു പറേയണ്ടതു�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

അരിപ്പാട്ടു �കാച്ചുേഗാവിന്ദവാരിയർ (985–1030)

ചരിത്രം

�കാച്ചുേഗാവിന്ദവാരിയരും അരിപ്പാട്ടു കിഴേക്കവാരിയത്തി�ല ഒരംഗമായിരുന്നു.

അേദ്ദഹം �കാച്ചുപിള്ളവാരിയരു�ട അനുജ�ന്റ മകനായിരുന്നുഎന്നറിയുന്നു. ആ

കവി �കാച്ചുകുഞ്ഞു് എന്ന ഓമനേപരിലും അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

അച്ഛ�ന്റ യഥാർത്ഥനാമേധയവും �കാച്ചുപിള്ളവാരിയരുേടതുേപാ�ല ശങ്കരൻ

എന്നായിരുന്നുവ�ത്ര. �കാച്ചുപിള്ളവാരിയർത�ന്നയായിരുന്നു �കാച്ചുേഗാവിന്ദ

വാരിയരു�ട ഗുരു. അേദ്ദഹം 985-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു എന്നും 1030-ൽ മരിച്ചു എന്നും

അറിയുന്നു. �കാച്ചുപിള്ളവാരിയർ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന സംസ്കൃതം

പഠിപ്പിക്കുവാൻ 998-ൽ തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാരുേമ്പാൾ േഗാവിന്ദവാരിയർ

കൂ�ട േപാന്നു് 1014-ൽ അേദ്ദഹം മരിച്ചേപ്പാൾ രാജഗുരുസ്ഥാനത്തിൽ ആരൂഢ

നായി. 1028-ൽ പാർവ്വതീറാണിയു�ട മരണ�ത്തപ്പറ്റിയും 1029-ൽ ഉത്രംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവി�ന്റ ഹിരണ്യഗർഭ�ത്തപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം േശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഹിരണ്യഗർഭ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു േശ്ലാകമാണു് താ�ഴേച്ചർക്കുന്നതു്.

“ബഹുലാഭരേണാല്ലസൽകരാഗ്ര–

പ്രവിേലാളത്തരവാരിപൂർവദാ�നഃ

നൃപേത! തവ�ജത്രയാത്രയാസൌ

സമതാം ഗച്ഛതി പദ് മനാഭകീർത്തിഃ.”

അേദ്ദഹം 1027-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ഒരു നായർയുവതി�യ പരിഗ്രഹിച്ചു എന്നും ആ ദമ്പതി

കളു�ട സന്താനമാണു് ആദ്യകാലത്തു മലയാളനാടകക്കാരു�ട ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധ

നായിരുന്നരാമൻകുട്ടിഭാഗവത�രന്നും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. സ്വജാതിയിൽവിവാഹം �ചയ്തി

രുന്നില്ല.

കൃതികൾ

ഈകവിയു�ടകൃതികളായി (1)സംസ്കൃതത്തിൽ േഗാവിന്ദബ്രഹ്മാനന്ദീയംഎന്നശാ

കുന്തളവ്യാഖ്യയും, (2) ഭാഷയിൽ ഭീഷ്മവിജയംആട്ടക്കഥയും, (3) ശാകുന്തളം, (4) വല്ലീ

പരിണയം, (5) േദവേസനാസ്വയംവരംഎന്നീ�ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളും, (6) കൃഷ്ണ

ലീലാമൃതം താേലാലം പാട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

േഗാവിന്ദബ്രാഹ്മനന്ദീയം

തിരുപ്പതിേക്ഷത്രത്തി�ല �വഖാനസാർച്ചകനും കൌശികേഗാേത്രാത്ഭവനും തി

മ്മയപണ്ഡിത�ന്റപുത്രനുമായശ്രീനിവാസാചാര്യരു�ട ശാകുന്തള ടീകസുപ്രസിദ്ധ

മാണേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലം �കാല്ലം പത്താം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്ത

രാർദ്ധമായിരുന്നു. ആവ്യാഖ്യാനം േകരളത്തിൽവന്നുേചർന്നേപ്പാൾഅതുവായിച്ചു്

അതി�ന്റസ്വാരസ്യത്തിൽആകൃഷ്ടനായി േഗാവിന്ദവാരിയർഅതി�നസംഗ്രഹിച്ചു

േഗാവിന്ദബ്രഹ്മാനന്ദീയം രചിച്ചു. വാരിയർ ആ കൃതിയു�ട ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങ�ന

പറയുന്നു.
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“അസ്തി ശ്രീഹരിഗീതാേഖ്യാ േദശസ്സർവത്ര വിശ്രുതഃ

യത്രാേസ്ത ഭഗവാൻസ്കേന്ദാ േലാകസംരക്ഷേണാത്സുകഃ.

തേത്സവാപരതന്ത്രശ്ചതദ്വാരിജശിഖാമണിഃ

വഞ്ചീശ്വരഗുരുർദ്ധീമാൻ ശങ്കരാേഖ്യാഽഭവൽസുതഃ

തൽപുേത്രാ വഞ്ചിഭൂപാലകൃപാപീയൂഷവർദ്ധിതഃ

ബാേലാപി ഗുരുകാരുണ്യാൽപ്രാംശൂലഭ്യഫലം സ് പൃേഹ.

വിഖ്യാതശ്രീനിവാസാഭിധബുധവരജി–

ഹ്വാഗ്രനൃത്യത്സരസ്വ–

ത്യർത്ഥാവാപ്ത്യുത്സുകാനാമപി ഗഹനതയാ

യത്നമാത്രം കൃതാനാം

േകഷാഞ്ചിൽ പ്രാർത്ഥനാഭിഃ ഖലു സപദി മയാ

ബാലേഗാവിന്ദനാമ്നാ

വ്യാഖ്യാം സംക്ഷിപ്യ ശാകുന്തളമിതി വിദിത–

േസ്യാച്യേത നാടകമസ്യ.”

സംക്ഷിപ്തശ്രീനിവാസീയം എന്നും ഒരു േപർ പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനത്തിനു േഗാവിന്ദവാ

രിയർ നൽകിക്കാണുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ വാരിയരു�ട വ്യാഖ്യാനത്തിനു യാ�താരു

പുതുമയുമില്ല. ശ്രീനിവാസ�ന്റ പംക്തികളിൽ ഗഹനാംശങ്ങൾ വിട്ടു ബാക്കി ഭാഗം

പകർത്തി എഴുതുന്നു എേന്നയുള്ളൂ. അങ്ങിങ്ങു് ഏതാനും പദങ്ങൾക്കുമാത്രം പര്യാ

യങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങ�നയുള്ള ഒരു നിബന്ധനത്തിനു ബ്രഹ്മാനന്ദീയം

എന്നുനാമകരണം �ചയ്തതു കു�റ കടന്നുേപായി എന്നുപറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഭീഷ് മവിജയം

ഈആട്ടക്കഥയും േഗാവിന്ദവാരിയരു�ടകൃതിയാ�ണന്നുചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്നേശ്ലാ

കം �തളിയിക്കുന്നു.

“ആകൽപം ഹരിഗീതനാഥപദപാേഥാജന്മേസവാപരാ–

ദ്വിഞ്ചിശ്രീപുരുഹൂതേദശികസുതാേദതദ്ധി രംേഗാചിതം

േഗാവിന്ദാഭിധവാരിജന്മകസുമാദുദ് ഭൂതേമതദ് ബുധാഃ

പായംപായമനർഘഭീഷ്മവിജയാഖ്യം സാധു തൃപ്യന്തു േത.”

ശാകുന്തളം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്

പതിന്നാലുവൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നഈപാട്ടു് ഏറ്റവും മേനാഹരമാണു്. ഇതു

വാരിയരു�ട പാണ്ഡിത്യത്തിനും കവിത്വത്തിനും ഒന്നുേപാ�ല നിദർശനമായി പരി

പാലസിക്കുന്നു. ചില വരികൾ േനാക്കുക.

1. നായാട്ടു്:

“കാട്ടിൻ നടുവിൽച്ചരിച്ചും-പി�ന്ന കാട്ടുമൃഗ�ത്തവിളിച്ചും

മുട്ടിച്ചടുത്തുപിടിച്ചും-തള്ളി�പ്പാട്ടക്കിണറ്റിൽ മറിച്ചും
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വട്ടത്തിൽച്ചുറ്റിക്കളിച്ചും-�കാണ്ടു േവട്ട�വടിയങ്ങു വച്ചും

ചട്ടറ്റ നായ്ക്കൾ കുരച്ചും-പുലിക്കുട്ടിക�ളേപ്പായ്ക്കടിച്ചും

നീട്ടി വലകൾ വിരിച്ചും-പലഘൃഷ്ടിക�ള പ്രഹരിച്ചും

ഈട്ടിമുനകൾ തറച്ചും-കിടി വാട്ടം കലർന്നു മരിച്ചും

ഒട്ടു വധിപ്പാൻ മടിച്ചും-പല കൂട്ടിൽ പിടിച്ചങ്ങടച്ചും

കൂട്ട�ത്തത്തല്ലിപ്പിരിച്ചും-ചില േപാട്ടിൽക്കടന്ന�ങ്ങാളിച്ചും

�വട്ടുകേളറ്റു വിറച്ചും-കലക്കൂട്ടങ്ങൾ താ�ഴപ്പതിച്ചും

േഗാഷ്ടികൾ കാട്ടി മരിച്ചും-കയർ �കട്ടിവലിച്ചങ്ങിഴച്ചും

ദുഷ്ടജന്തുക്ക�ള�ക്കാന്നാ-�ലാരു കഷ്ടമി�ല്ലന്നിരിക്കയാൽ

എന്നിവ�യല്ലാം ഭവിക്കു-മതി�ലാന്നുമുളവായതില്ല.”

2. ദുഷ്ഷന്ത�ന്റ വിരഹതാപം:

“കളഭഗേത! മമ പിഴ േത കരുതരുേതഹൃദി ദയിേത!

സുമുഖി ഭൃശം തവ �വറുേത വിമുഖതയിന്നരുതരുേത!

സരസരേതാത്സവവിരു�തന്നുരസി മുദാ തുടരുക േത

സുരുചിരസല്ലാപകൃേതസുഖയഹി രാജർഷിസുേത!

�തളിവിയലും മുഖമി�ന്നൻ കരളിലേഹാ �തളിയുേന്ന

ഒളികരുതീടരു�തേന്ന കള�മാഴി! ഞാൻ തളരുേന്നൻ.

ഹിമകരനിന്നതിേവലം സമയമറിഞ്ഞിതുകാലം

മമത കുറഞ്ഞനുേവലം വ്യഥയതി മാം രതിേലാലം.”

അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളത്തിൽകവിആമഗ്നമാനസനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു

സംശയമില്ല.

വല്ലീപരിണയവും േദവേസനാസ്വയംവരവും

വല്ലീപരിണയത്തി�ലആദ്യ�ത്ത രണ്ടു വൃത്തങ്ങളും േദവേസനാസ്വയംവരത്തി�ല

ആദ്യ�ത്തഒൻപതുവൃത്തങ്ങളുേമഞാൻകണ്ടിട്ടുള്ളു. “േക്ഷാണീപതിഗുരുമൽഗുരു”

എന്നിങ്ങ�ന ആദ്യ�ത്ത കൃതിയിൽ കവി �കാച്ചുപിള്ളവാരിയ�ര വന്ദിക്കുന്നതിനു

പുറ�മ

“വ്യക്തം ഹരിഗീതമന്ദിേര വാഴുന്ന

മൽകുല�ദവതം സുബ്രഹ്മണ്യം

ഭക്തജനഹിതസന്താനപാദപം

ഭക്തിപുരസ്സരം വന്ദിക്കുേന്നൻ.”

എന്ന വരികളിൽഅരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യേനയും

“ദീനാനുകമ്പി�യന്നന്നദാതാ വഞ്ചി–

വാേനാർപതി�യയും വന്ദിക്കുേന്നൻ”

എന്നഈരടിയിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിേനയും സ്തുതിക്കുന്നു.

അരിപ്പാട്ടു രാമവാരിയർ (993–1030)
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ചരിത്രം

അരിപ്പാട്ടു �ചമ്പകേശ്ശരി എന്ന േപരിൽ മ�റ്റാരു വാരിയമുള്ളതായി പ്രസ്താവി

ച്ചുവേല്ലാ. �ചമ്പകേശ്ശരിവാരിയന്മാരു�ട മൂലകുടുംബം കുടമാളൂരിനു സമീപമുള്ള

ആർപ്പൂക്ക�രയാണു്. അവി�ടയും ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യേക്ഷത്രമുണ്ടു്. ആ വാരിയ

ത്തിൽ പത്താം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ശങ്കുരവാരിയർ എ�ന്നാരു

പണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം കാര്യവശാൽ ചുനക്കരയ്ക്കും അവി�ടനിന്നു്

അരിപ്പാേട്ടയ്ക്കും േപാന്നു �കാച്ചുപിള്ളവാരിയരു�ട സേഹാദരി�യ വിവാഹം�ചയ്തു

�ചമ്പകേശ്ശരിവാരിയം പണിയിച്ചു. ആ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽജനിച്ചകൃഷ്ണവാരിയർ

തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു മുൻസിപ്പായി. അേദ്ദഹത്തിനു േജ്യാതിഷത്തിൽ നല്ല പാ

ണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണവാരിയരു�ട ജനനാനന്തരം അധികം താമസിയാ�ത

ശങ്കരവാരിയർ അന്തരിക്കുകയാൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ യുവതിയായ വിധവ ഹരിപ്പാ

ട്ടു േക്ഷത്രത്തിൽ േമൽശാന്തിയായിരുന്ന മാച്ചിപ്പുറത്തു േപാറ്റിയു�ട പത്നിയായി.

അവരു�ട സന്താനമായി രാമവാരിയർ 993-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിൽ

ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന ഉറച്ച ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തു

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ േപ്രാത്സാഹനത്തിൽ ഉത്രംതിരുനാൾ ഇള

യതമ്പുരാ�ന്റ അമ്മച്ചിേയയും മക്കേളയും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു താമസിച്ചു.

38-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ 1031-ാമാണ്ടിടയ്ക്ക് അവി�ട�വച്ചു ത�ന്ന മരിക്കുകയും �ചയ്തു.

അേദ്ദഹം അവിവാഹിതനായിരുന്നു.

ഇന്ദുമതീസ്വയംവരംആട്ടക്കഥ

രാമവാരിയരു�ട കൃതിയായി ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു.

അതി�ല കവനകുശലത തരേക്കടില്ല; കഥയ്ക്കു പ്രചാരമില്ലാ�ത േപായതിനുള്ള

പ്രധാനകാരണം ഇതിവൃത്തത്തി�ന്റ ശുഷ്കതയാണു്. ആ നിബന്ധത്തി�ല “പൂർണ്ണ

ചന്ദ്രവദേന” എന്നശൃങ്ഗാരപ്പദത്തിനു മുൻപുള്ള

“ദിേഷ്ടസ്മിൻ പരപുഷ്ടസൃഷ്ടമധുേരാദ്ഘുേഷ്ടസുധാംശുപ്രഭാ–

പുേഷ്ട തുഷ്ടിദചൂതയഷ്ടിമധുവൃഷ്ട്യാേമാദിേതാദ്യാനേക

ദൃഷ്ട്വാ േസ്വഷ്ടതമാം ഹി സൃഷ്ടമദനാവിഷ്ടാന്തരംഗഃ പ്രിയാം

ഹൃേഷ്ടാസൌ ശുഭഗാമഭീഷ്ടകുശലാം സ്പഷ്ടം സമാചഷ്ട താം”

എന്ന േശ്ലാകം ഉത്രംതിരുനാൾ ഈളയതമ്പുരാൻ േകട്ടു �ചവി�പാത്തി�ക്കാ

ണ്ടു് “ഇന്നു മതി വാരേര” എന്നു കല് പിച്ചതായി ഐതിഹ്യേവദികൾ പറയുന്നു.

എന്നാൽ “പൂർണ്ണചന്ദ്രവദേന” എന്നപദംആന്യൂനത ഒ�ട്ടാന്നുപരിഹരിക്കുന്നതി

ന്നു പര്യാപ്തമായിരിക്കുന്നു

“കാേന്ത നീ വസന്തദ്യുതി�കാണ്ടു ചന്ത�മഴും തരുതതി പൂത്തു

ഹന്ത! തളിർത്തു വിഭാതി കാണ്കസ്വാന്തം �തളിഞ്ഞുസുദതി!

കാമിനിമാർകുലേമാഹേന! കാപി പികാംഗന േശാഭേന!

നന്മധുവുണ്ടിഹ കാനേന നല�മാടു രമയതി കാന്ത�ന

ബന്ധുരതരമദമന്ഥരതരസിന്ധുരഭംഗിതരംഗിതഗമേന.

(പൂർണ്ണ)
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ഇന്നു മാന്താർശരൻ േകാപം പാരമാർന്നുടനേയസാേടാപം.

നന്നായ് വലിച്ചു പൂഞ്ചാപം മമ തന്നിടുന്നൂ പരിതാപം

മന്ദരഗിരിരുചിേചാരണം മലയജപങ്കവിഭൂഷണം

കുന്ദശരാർത്തിനിവാരണം കുളുർമുല തന്നുടനിക്ഷണം

മങ്ഗലരുപിണി തിങ്ങിന കുതുകാൽ ഭങ്ഗ്യാ കുരു നീ

മലർബാണരണം.”

ഇവആപദ്യത്തി�ല രണ്ടു ചരണങ്ങളാണു്.

“ഇത്ഥം കാന്താം യഥാകാലം ലാളയൻ േകളിേഭദതഃ

സ്വാനുരൂപം സുതം ലബ്ധ്വാ രാജാഭൂദ് ഭൂരിമംഗലഃ”

എന്നേശ്ലാകേത്താടുകൂടിപ്രബന്ധംഅവസാനിക്കുന്നു. ഇന്ദുമതിയു�ട േദഹവിേയാ

ഗവും മറ്റും പ്രകൃതത്തിനു് അനുചിതമാകയാൽ കവി വർണ്ണിക്കുന്നില്ല.

അേനകം അവസരങ്ങളിൽ �കാട്ടാരത്തി�ല ഓേരാ സംഭവ�ത്ത വിവരിച്ചു

രാമവാരിയർ പദ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1020 േമടം 18-ആംനു- ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാ

ജാവുകന്യാകുമാരിക്കുേപായി. ഇടവം 21-ആംനു-തിരുവനന്തപുരത്തുതിരി�യഎഴു

ന്നള്ളി. ആ യാത്ര�യക്കുറിച്ച് അേനകം േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ

ഒന്നുര�ണ്ടണ്ണംഅടിയിൽ േചർക്കുന്നു.

“ദുർഗ്ഗാധീേശ നിധാതും ഗജമുഖപദാ–

സഞ്ചയം സഞ്ചിനു ദ്രാ–

ഗിത്ഥം സാജ്ഞാകേരാക്ത്യാ ചലതി ഗജമുേഖ

നന്ദേന വത്സലത്വാൽ

�മവം വത്സ! ഭൂേമായം ത്വിതി സരസഗിരാ

സാന്ത്വമാപാദയന്തം

തം കാന്തം�ഹമവത്യാ നരപതിരഭജ–

ദ്രൂ പ്യദീപം സമർപ്പ്യ.”

“ശാസ്ത്രാഭ്യാസാദിഹീേനാ നൃപതിലകചരി–

ത്രാദികം വർണ്ണയൻ േകാ

വിദ്യാവൃദ്ധാതിഹൃേദ്യ സുകൃതിമതിഭവൽ–

സന്നിധൌ േമാദകാരീ?

ഏവം ഭാേവ മ�മഷശ്രമ ഇഹ വിഫല–

സ്സ്യാന്നഹീത്ഥം വിശങ്കാ

പൂർവം വിേഷ്ണാഃ കുേചലപ്രണിഹിതപൃഥുേകാ–

പ്യാദദൌ പൂർണ്ണേമാദം.”

അമ്പാടി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ (987–1056)

ചരിത്രം—ബാല്യകാലം

അമ്പാടി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ 987-ാമാണ്ടു് മകരമാസത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽ അമ്പാടി

എന്ന പ്രസിദ്ധമായ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു. ആ തറവാട്ടുകാർക്കുസ്ഥല�ത്ത വടക്കു

ന്നാഥേക്ഷത്രത്തിൽ കഴകവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നതിനുപുറ�മ ചാലക്കുടിക്കുസമീപം

മൂഴിക്കുളത്തും േചർത്തലത്താലൂക്കിൽ തുറവൂരും വസ്തുവകകളും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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ആ കുടുംബത്തി�ല കൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ എ�ന്നാരു പൂർവ്വപുരുഷൻ ധർമ്മരാജാവി�ന്റ

കാലത്തു തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു കാര്യക്കാരായി പണിേനാക്കിയിരുന്നതായും

അേദ്ദഹത്തിൽ പ്രീതനായ മഹാരാജാവു തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു വലിയ ഭവനം പണിയിച്ചു

�കാടുത്തതായും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ ബാല്യത്തിൽ പാരമ്പര്യ

മനുസരിച്ചു കുലവൃത്തിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടു. അേതാടുകൂടിത്ത�ന്ന അക്കാല�ത്ത ഒരു

വലിയ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്ന തൃശ്ശൂർ താഴയ്ക്കാട്ടു �ചറിയ നാരയണപ്പുതുവാ

േളാടു സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചു. താഴയ്ക്കാട്ടുകുടുംബത്തിൽ അതിനുമുൻപു വലിയ ശങ്കര

പ്പുതുവാൾ, �ചറിയ ശങ്കരപ്പുതുവാൾ, വലിയ നാരായണപ്പുതുവാൾ (നാണു) എന്നീ

േപരുകളിൽ ചില വിദ്വന്മണികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. �ചറിയ നാരായണപ്പുതുവാൾ

േതാന്നിക്കൽ കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാരു�ട ശിഷ്യനായിരുന്നു. നമ്മു�ട കവി,

നാരായണപ്പുതുവാളിൽനിന്നു ശാസ്ത്ര�മാന്നും അഭ്യസിച്ചി�ല്ലങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിൽ

ബുദ്ധിയു�ട തീക്ഷ് ണത�കാണ്ടു േലാകവ്യുൽപത്തി േവഗത്തിൽ സ്വാധീനമാക്കി.

ത�ന്റ ഗുരുനാഥ�ന്റ മാഹാത്മ്യ�ത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം വ്യാേസാൽപത്തി തുള്ളലിൽ

താ�ഴക്കാണുന്നപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അൻപതു�മാന്നുമുള്ളക്ഷര�ത്തനാവി–

ലൻേപാ�ടഴുതീട്ടു മുന്നം മണലി�ന്റ

മുൻപിൽ പരിശ്രമിപ്പിേച്ചാരു േദശിക–

ത്തമ്പുരാൻ നാരായണാഖ്യൻ ദയാപരൻ

ഗംഭീരചിത്തൻ മൃദുേസ്മരമുഗ്ദ്ധവ–

ക്ത്രാംേഭാരുഹൻ ശബ്ദശാേസ്ത്ര വിചക്ഷണൻ

അംഭഃപ്രവാഹ�ത്ത �വല്ലുമാറുള്ള വാ–

ഗ്ഗുംഭപ്രഭാവമുടയേദഹൻ മഹ–

ത്സംഭാവനീയൻസരസ്വതീകാരുണ്യ–

സമ്പത്സുധാസാരസംപൂർണ്ണഭാജനം.

വൻ�പഴും വിദ്വജ്ജനങ്ങളിൽ വ�ച്ചാരു

മുൻപുണ്ടു മൽഗുരുഭൂത�നല്ലാറ്റിലും.

നാടകാലങ്കാരകാവ്യപ്രഭാവങ്ങ–

ളൂേട പറഞ്ഞുപഠിപ്പിച്ചു വിദ്യയും

പാഠകം�ചയ്യിക്കുവാൻ വിേശഷി�ച്ചാരു

പാടവമുണ്ടന്നതും േലാകസമ്മതം.

ബുദ്ധിച്ചുരുക്കം ഭവിച്ചവ�നങ്കിലും

വർദ്ധിച്ച മാന്ദ്യമുൾ�ക്കാണ്ടവ�നങ്കിലും

സിദ്ധമായ്�ച്ചാല്ലാമേചതനേത്വ�നവ

�കാത്തിവച്ചുള്ള മരപ്പാവ�യങ്കിലും

അധ്യാപേന താ�നാരു�മ്പട്ടു�വങ്കി�ലാ–

രധ്വാനേമതുേമ കൂടാ�ത നാലഞ്ചു

സ്വാധ്യായമങ്ങ�ന �ചാല്ലുംവിധൌ ചിത്ത–

ശുദ്ധ്യാ ഭവിക്കും വിേശേഷണശിഷ്യരും.

ആചാര്യ�വഭവം മ�റ്റന്തിതിൽ പരം?

നീചാല്പബുദ്ധിക�ളക്കൂ�ട വിദ്യയാ

വാചസ്പതിേയാടു തുല്യരാക്കു�മന്നു

വാചാ പറഞ്ഞാലതു േപാരുമല്ലേയാ?
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82 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

കാണാദശാസ്രവും കൌമുദീഗ്രന്ഥവും

കാണാ�ത�ചാല് വാൻ തടവും തനിക്കില്ല.

േക്ഷാണീസുരന്മാരിലുള്ള വണക്കവും

കാണികൾ മേറ്റാരിലുേള്ളാരിണക്കവും

പ്രാണിപ്രപഞ്ചങ്ങളി�ലക്കരുണയും

പ്രാണാവസാനപര്യന്തം കുറവില്ല.

ഏണാങ്കചൂഡ�ലബ് ഭക്തിശുദ്ധിയും

ക്ഷീണം ഭവിക്കാത്തനൽബുദ്ധിശക്തിയും

താണ നിലയും തനിേച്ചാരു വിദ്യയും

കാണാൻ പ്രയാസ�മാരാ�ളേയവംവിധം.”

ആദ്യ�ത്തകവിത

ഭാഷയു�ട ലാളിത്യം ഫലിതത്തി�ന്റ സമൃദ്ധി എന്നിവയാണു് പുതുവാളു�ട കാവ്യ

�ശലിക്കുള്ള മുഖ്യഗുണങ്ങൾ. �കാടുങ്ങല്ലൂർ താമസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കി

ലും �വണ്മണി അച്ഛേന്റയും പൂേന്താട്ടത്തിേന്റയും കവനസംപ്രദായംത�ന്നയാണു്

അേദ്ദഹത്തിലും േവരൂന്നി വികസിച്ചതു്. ആ വികാസം ആദ്യകാലത്തു കദംബ

േകാരകന്യാേയന സംഭവിച്ചതായിരുന്നു എങ്കിലും പിൽക്കാലത്തു് ആ ഭാഷാകവി

പുംഗവന്മാർ ചില അവസരങ്ങളി�ലല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടി സാഹിത്യവിേനാദങ്ങളിൽ

ഏർ�പ്പടുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

പുതുവാളിനു പത്തുപന്ത്രണ്ടു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള കാലത്തു േതച്ചുകുളിക്ക

ന്നതിന് എണ്ണ�യടുത്തു�കാടുക്കുവാൻ ത�ന്റ ചിറ്റമ്മേയാടു് ആവശ്യ�പ്പടുകയുംആ

ബാല�ന്റ മരുമകളായ ഒരു കുഞ്ഞി�ന ഉറക്കുവാൻ സാധിക്കാ�ത േക്ലശിച്ചു �കാ

ണ്ടിരുന്നചിറ്റമ്മകുട്ടി�യ ഉറക്കാ�മങ്കിൽഎണ്ണ�യടുത്തു�കാടുക്കാ�മന്നുപറയുക

യും �ചയ്തു. ഉടൻത�ന്നആ�പതലി�ന �കയിൽ വാങ്ങി ഒരു താേലാലംപാട്ടു

ണ്ടാക്കി പാടി. അതാണു് ആ വാസനാകവിയു�ടആദ്യ�ത്ത വാങ്മയം.

“കുഞ്ചി�യടുത്തുപാരം �കാഞ്ചിക്കളിപ്പിക്കുേമ്പാ

ളിഞ്ചികടിച്ചു കാവു കരയു�ന്നേന്ത?

അമ്മയുമിങ്ങു വ�ന്നന്നമ്മിണിക്കുട്ടിക്കു ന–

ല്ലമ്മിഞ്ഞതന്നു ‘വാവാ’ ഉറക്കും പി�ന്ന.

കുഞ്ഞി�ക്ക�കാണ്ടു നേല്ലാരമ്മിഞ്ഞതാങ്ങി�ക്കാണ്ടു

കുേഞ്ഞ! നീ കുടുകു�ടക്കുടിച്ചു�കാൾക.

അച്ഛനുമിങ്ങു വ�ന്നൻ�കാച്ചി�ന�യടുത്തിട്ട–

ങ്ങുച്ചത്തിൽപ്പാടിപ്പാടിക്കളിപ്പിച്ചീടും.”

കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു് 1010-ാമാണ്ടാണേല്ലാ മരിച്ചതു്. ആ കാലേത്താടടുപ്പിച്ചു് അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചു ചങ്ങണംകുന്നിൽ ഭഗവതി�യപ്പറ്റി എഴുതിയ ഒരു

വന്ദനേശ്ലാകമാണു് താ�ഴ േചർക്കുന്നതു്.

“രാരാജദ് ഘനരാജിേമദുരകചാ ഹാരാങ്കഹീരാംകുര–

സ്ഫാേരാത്തുംഗകുചാനതാംഗലതികാ, ശ്രീചങ്ങണാദ്ര്യാലയാ,

ആരാതീയപേരതരാജപുരുഹൂതാരാതിപാരമ്പരീ–
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കാരാഗാരകേഠാരധാരശരചാപാസ്താം പുരസ്താദുമാ.”

പുതുവാൾ തിരുവനന്തപുരത്തു്

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് നാടുനീങ്ങുന്നതിനു് അല്പകാ

ലം മുമ്പായി പുതുവാൾ തിരുവനന്തപുരത്തു �ചന്നു് അവിട�ത്ത മുഖം കാണിക്കുക

യും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കുടുംബകഥ അറിവുണ്ടായിരുന്നആ മഹാനുഭാവൻ കവി�യ

യേഥാചിതം സൽക്കരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഒരിക്കൽ മഹാരാജാവു സവാരി�ക്കഴു

�ന്നള്ളിയഅവസരത്തിൽഏേതാ ഒരു ചുവരിൽ “അദ്ദിക്കിൽനിന്നറവേല മുറയിട്ടി

ടുന്നു” എ�ന്നാരു േശ്ലാകപാദം ആേരാ എഴുതിവച്ചിരുന്നതു കണ്ടു തിരി�യ എഴുന്ന

ള്ളിയേപ്പാൾ പുതുവാേളാടു് അ�താരു സമസ്യയായി പരിഗണിച്ചു പൂരിപ്പിക്കുവാൻ

ആജ്ഞാപിച്ചു. പുതുവാൾ അതു് അടിയിൽ കാണുന്നവിധത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുകയും

തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു വീരശൃംഖലസമ്മാനിക്കുകയും �ചയ്തു.

“മുക്കാലു വാണിയുമക�ത്താരു കാൽ പുറത്തും

ദുഷ്കാല�വഭവവശാ�ലാരു ഭിത്തിമാതാ

പദ്യക്കിടാവി�നയേഹാ മുഴുവൻ �പറാഞ്ഞി–

ട്ടദ്ദിക്കിൽനിന്നറവേല മുറയിട്ടിടുന്നു.”

അതി�ന പുതുവാളു�ട കുടുംബക്കാർ ഇന്നും വീരശൃംഖലാ േശ്ലാകം എന്നുസാഭിമാ

നം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. 1022-ൽ സ്വാതിതിരുനാളു�ട കാലാനന്തരം ഉത്രംതിരുനാൾക്കു

മൂപ്പുകിട്ടിയേപ്പാൾ നമ്മു�ട കവി “പട്ടാഭിേഷകം” എ�ന്നാരു തുള്ളലുണ്ടാക്കി തിരു

മുമ്പിൽ പാടിേക്കൾപ്പിക്കുകയും അതിൽ േജ്യഷ്ഠ�ന്റ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം വർണ്ണിക്കു

ന്ന ഘട്ടം േകട്ടു മഹാരാജാവു കണ്ണുനീർ വാർക്കുകയും �ചയ്തുവേത്ര. പ്രസ്തുത കൃതി

കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ആ തമ്പുരാ�ന്റ കല്പനയനുസരിച്ചാണു് (1) കൃഷ്ണാവതാരം, (2) കാ

ളിയമർദ്ദനം, (3) േകശിവധം എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾ രചിച്ചതു്. 1034-ാമാണ്ടു ആയി

ല്യംതിരുനാൾസിംഹാസനാേരാഹണം �ചയ്യുന്നതുവ�രപുതുവാൾകൂ�ടക്കൂ�ട തി

രുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു താമസം. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നാട്ടിേലയ്ക്കു േപായി മട

ങ്ങിവരാൻ താമസിച്ചതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽ പതിച്ചിരു

ന്നആഴ്ചമുറ�യണ്ണഅധികൃതന്മാർ നിറുത്തിക്കളഞ്ഞു. അതി�നപ്പറ്റി മഹാരാജാവി

േനാടു സങ്കടമുണർത്തിക്കുവാൻആയുധശാലയിൽ എഴുന്നള്ളിയ അവസരത്തിൽ

അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരുനല്ലസന്ദർഭംകിട്ടുകയുംഅതു്അേദ്ദഹംതാ�ഴക്കാണുന്നേശ്ലാ

കങ്ങൾസമർപ്പിക്കുവാൻ ഉപേയാഗ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു.

“ഉലകീശ വിേഭാ! ഭവൽകൃപാണീ–

പതഗാദ്യായുധജാലശാലതന്നിൽ

പല േഹതികൾ മൂർച്ചകൂട്ടിയിട്ടീ

സ്ഥലേമാേരാന്നിലിരിപ്പേതഷ കേണ്ടൻ.

ഒരു വാളതിലുണ്ടു പുത്തനായ–

ക്കരവാളത്തിലേഹാ! തുരുമ്പു േകറി

ചില ദിക്കു ദ്രവിച്ചിടുന്നു രാജൻ!

പലനാളായി �മഴുക്കിടായ്കമൂലം.”
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ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന ഒരിയ്ക്കൽ മുഖംകാണിച്ചേപ്പാൾ “കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ

�ന കണ്ടിട്ടു കാലം കുറച്ചായേല്ലാ” എന്നു് അവിടുന്നു് കല്പിച്ചു. അേപ്പാൾ ഉണ്ടാക്കി

�ചാല്ലിയതാണു് ചുവേട കുറിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ.

“കഞ്ജത്താരമ്പ�നച്ചു�ട്ടാരു പരമപൂമാൻ

തമ്പുരാനാണസത്യം

�നഞ്ച�ത്തേച്ചാറിറങ്ങാ കിനവിലുമടിയൻ

ത്വൽപദാബ് ജം മറന്നാൽ

പഞ്ഞ�പ്പട്ടങ്ങുമിങ്ങും പടുതരമുഴലും

ഭാഗ്യഹീനർക്കു മുമ്പാം

കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻകുടുംബത്തിനു ഗതി ഭവദാ–

രാധനം പണ്ടുപേണ്ട.

കായില്ലാമര�മന്നേപാ�ല മരുവും മറ്റുള്ള ഭൂപാല�ര–

േപ്പായേല്ലാ പഴുേതയണഞ്ഞുമരുവുന്നാഹന്ത! േദഹാവധി

ആയില്യംതിരുനാളിൽവന്നവതരിച്ചുേള്ളാരു കൽപദ്രുമ–

ത്തയ്യേല്ലാ വളരുന്നു വഞ്ചിധരണൌ വാഞ് ഛിച്ചേതകീടുവാൻ.”

പുതുവാൾ ഏ�റനാൾ താമസിയാ�ത ത�ന്റ താമസം മൂഴിക്കുളേത്തയ് ക്കു മാറ്റി.

അവി�ട േതക്കിൻകാടു് എ�ന്നാരു വീട്ടിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു സംബന്ധം.

അവി�ട�വച്ചു പല വിഷയങ്ങളിലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഫലിതസാഹിത്യം നിരങ്കുശ

മായി വ്യാപിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സ്വയം കവിതക്കാരി�യന്നു് അഭിമാനിച്ചു

വന്ന ഒരു സ് ത്രീ താനുണ്ടാക്കിയ ഒരു േശ്ലാകം അേദ്ദഹ�ത്ത കാണിച്ചു് അതിനു

തനിക്കു് രണ്ടു് ഓണപ്പുടവ ആ�രങ്കിലും തേരണ്ടതാ�ണന്നു വാദിച്ചു. അതു േകട്ടു

പുതുവാൾ മുഖം േനാക്കാ�ത

“തരുണീമണി േമലിലിത്തരം �കാ–

ള്ളരുതാതുള്ളവ തീർത്തു�കാണ്ടിരുന്നാൽ

മുറിമുണ്ടുകളല്ല, നല്ല േവലി–

ത്തറി�കാ�ണ്ടാന്നു തരും തരം വരുേമ്പാൾ.”

എന്നു തട്ടിവിട്ടു് ആ പാവ�ത്തക്ഷീണസത്വയാക്കി മടക്കി അയച്ചു. പി�ന്ന�യാരി

ക്കൽ ഒരുനമ്പൂരി “വനിതാരത് നേമ യത് നമായി” എന്നു് ഒരുസമസ്യ താൻ മുൻപു

�കാടുത്തിരുന്നതു പൂരിപ്പിക്കാത്തതിനു പുതുവാേളാടു് അൽപം രസക്ഷയം പ്രകടി

പ്പിച്ചു. ആനമ്പൂരിക്കു്അടുത്തുള്ളഒരുചാക്കിയാർ ഭവനത്തിലായിരുന്നുസംബന്ധം.

അേപ്പാൾഅേദ്ദഹംഅമ്പലക്കിണറ്റിൽനിന്നു �വള്ളം േകാരി താൻ ത�ന്നകുടവും

ചുമന്നു�കാണ്ടു ഭാര്യാഗൃഹത്തിേലയ് ക്കു േപാകുകയുമായിരുന്നു. അതു കണ്ടിട്ടു പുതു

വാൾആസമസ്യ ഇങ്ങ�ന പൂരിപ്പിച്ചു േകൾപ്പിച്ചു.

“അത്യാേവശംനിമിത്തം ഭവതിേയാ�ടാരുമി–

ച്ചത്രഞാൻ േപാന്നുവന്നി–

ക്കൃത്യാകൃേത്യ ഭയം തീർന്നിരവുപകൽ കഴി–

ക്കുന്നു�വന്നാകിലും േകൾ

ഭൃത്യന്മാ�രന്നേപാ�ല പലരുമറിയുമാ–

റമ്പലത്തീന്നിവണ്ണം

നിത്യം �വള്ളം ചുമക്കുന്നതിനിഹ വനിതാ–
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രത് നേമ! യത് നമായി.”

േവ�റാരുനമ്പൂരിത�ന്റ ഭാര്യയു�ടവാക്കുേകട്ടുപുഴവക്കത്തുള്ളചന്തിരപ്പുരച്ചുവരിൽ

പുതുവാ�ള അധിേക്ഷപിച്ചു്

“അമ്പാടി�യന്നു പറയു�ന്നാരു പത്തനത്തിൽ

ഡംേഭ�റയു�ള്ളാരു നിവാസിയതായ കൃഷ് ണൻ

വേമ്പ�റയുള്ള ധരണീസുരേനാടു േതാറ്റി–

ങ്ങേമ്പാടു േപാന്നു മരുവുന്നിതു കാടുതന്നിൽ.”

എ�ന്നാരു നാല്ക്കാലി കരി�കാണ്ടുവരച്ചുവച്ചു. പുതുവാൾഅതുകണ്ടു്അരിശം സഹി

ക്കാ�തഅേദ്ദഹേത്തയും ഭാര്യേയയും പറ്റി അേനകം േശ്ലാകങ്ങൾപ്രത്യുത്തരരൂപ

ത്തിൽഅയച്ചു�കാടുത്തു. അവയിൽഓേരാന്നു താ�ഴ േചർക്കുന്നു.

“യന്ത്രപ്പണിത്തരവേശന മറഞ്ഞുനിന്ന–

ച്ചന്ത്രപ്പുരച്ചുവരു ത�ന്റ ദുപാശിയാക്കി

മന്ത്രപ്പയറ്റുകളിൽ നില്ക്കിനി�യട്ടുപത്തു

പന്ത്രണ്ടുനാളിനകമങ്ങറിയിച്ചുവയ്ക്കാം.

ഒരുത്തനുണ്ടാം പ്രിയ�മന്നു�വച്ചി–

�ട്ടാരുത്ത�ന�ക്കാണ്ടു ദുഷി�ക്കാലാ നീ

തരത്തിേല നല്ല പണിത്തരം േക–

�ളാരുത്തി നീ; മറ്റ�താരുത്തനാണു്.”

1040-ാമാണ്ടിനു മുൻപു് ഒരിക്കൽ �കാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു േപായിരുന്നേപ്പാൾ

പൂേന്താട്ടത്തു നമ്പൂരി അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്കൃതേശ്ലാകം ശബ്ദാഡംബരേത്താ

ടുകൂടി ഉണ്ടാക്കി “കുഞ്ഞുകൃഷ്ണാ! ഈ പഴയ േശ്ലാകത്തി�ന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലാ

േയാ?” എന്നു േചാദിച്ചു.“ഒരിക്കൽക്കൂടി േകൾക്ക�ട്ട” എന്നായി പുതുവാൾ. വീണ്ടും

�ചാല്ലിയേപ്പാൾ മനസ്സിലായി എന്നുപറഞ്ഞു. എന്താ മനസ്സിലായ�തന്നുപൂേന്താ

ട്ടവുംഅടുത്തുണ്ടായിരുന്ന�വണ്മണിഅച്ഛനും വീണ്ടും േചാദിച്ചതിനു് “അർത്ഥമി�ല്ല

ന്നുത�ന്ന”എന്നായിരുന്നുലക്ഷണജ്ഞന�ല്ലങ്കിലും ലക്ഷ്യജ്ഞനായപുതുവാളു�ട

മറുപടി.

മൂഴിക്കുള�ത്ത ഒരു മാരാർസ്ത്രീ�യപ്പറ്റി മാരാവാഹനം എ�ന്നാരു ദുഷ്കവിതയും

പുതുവാൾ നിർമ്മിച്ചു. അ�താരു ശീതങ്കൻതുള്ളലാണു്. പുതുവാളു�ട ഏേതാ ഒരു

പാട്ടിൽ സംഗീതവിദൂഷിയായിരുന്ന ആ സ്ത്രീ �വകല്യമു�ണ്ടന്നു പറഞ്ഞതാണു്

കലഹത്തി�ന്റ കാരണം

“ശ്രീഹംസയാനാലേയ വിളങ്ങീടുന്ന

ശ്രീഹംസരാജാഗ്നിേനത്രൻ പുരാന്തകൻ

േമാഹം സഫലമാക്കീടുവാനായർദ്ധ–

േദഹം സഹചരിേക്കകിയ തമ്പുരാൻ

നാഹം സമർത്ഥ�നന്നാലുമതിന്നു നി–

ർവാഹം ഭഗവാനുളവാക്കു�മ�ന്നാരു

േമാഹം മനസ്സിൽ ജനിക്ക�കാണ്ടിത്തുള്ള–

ലാഹന്ത! �കട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



86 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

എന്നിങ്ങ�നയാണു് ആ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഇ�തല്ലാം തികഞ്ഞ കന്നത്തമാ

�ണങ്കിലും അന്ന�ത്തസ്ഥിതിക്കു് അത്ര ഗർഹ്യമായി സാഹിത്യരസികന്മാർ കരു

തിയിരുന്നില്ല.

ശങ്കരവാരിയർ ദിവാൻജിയു�ട കാലത്തു് ഇരിങ്ങാലക്കുട വാരിയന്മാ�രല്ലാ

വരുംകൂടി പുതുവാളന്മാർക്കു് അമ്പലവാസികേളാ�ടാന്നിച്ചു േക്ഷത്രസദ്യയ്ക്കു് ഇല

വയ്ക്കുവാൻ പാടി�ല്ലന്നു ശഠിച്ചു. അതു കീഴ് മര്യാദയ്ക്കു വിപരീതമായിരുന്നതിനാൽ

പുതുവാൾ ദിവാൻജിക്കു പദ്യത്തിൽ ഒരു ഹർജി എഴുതി സമർപ്പിച്ചു് ത�ന്റ വർ

ഗ്ഗത്തിൽ�പ്പട്ടവർക്കു് ആ േക്ഷത്രത്തി�ല അമ്പലവാസിസ്സദ്യയിൽ ഒന്നാമതായി

ഇലവേയ്ക്കണ്ടതാ�ണന്നു് ഉത്തരവു വാങ്ങിച്ചു. താഴയ്ക്കാട്ടു പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തു്

അേദ്ദഹത്തി�ന്റസതീർത്ഥ്യരായിരുന്നുശങ്കരവാര്യരു�ട പുത്രന്മാരും പിന്നീടു �കാ

ച്ചിയി�ല ദിവാൻജിമാരുമായ േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു ശങ്കുണ്ണിേമേനാനും േഗാവിന്ദേമേനാനും.

ആഹർജ്ജിയി�ല ഒരു േശ്ലാകം അടിയിൽ േചർക്കുന്നു.

“പേണ്ട മാമൂലമായിപ്പലരു�മാരുമേച–

ർന്നുണ്ടുേപാരുന്ന കാര്യം

�കാേണ്ടതാനും ചിലർക്കീയിട രുചി കുറവായ്–

�ച്ചന്നു േകായിമ്മേകറി

പണ്ടാരക്കാരിയസ്ഥപ്രവരപരിസേര

േകട്ടതിൽേക്കാട്ടമസ്മൽ–

പ്പണ്ടങ്ങൾക്കായിവ�ന്നന്നതുമിഹ വള�ര–

സ്സങ്കടം മന്ത്രിവര്യ!”

അവസാനകാലം

1050-ാമാണ്ടിനുേമൽ മൂഴിക്കുളത്തുള്ള താമസം മതിയാക്കി �പരുവനത്തു ചിറ്റൂർ

നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല ആശ്രിതനായി പുതുവാൾ കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടി. അവി�ട

വച്ചു് ആ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചാണു് കംസവധം എന്ന നാലാമ�ത്ത

ആട്ടക്കഥ രചിച്ചതു്. സംഗീതകുശലനായിരുന്ന അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ആട്ടക്കഥകളിൽ

ഒന്നിനും പ്രചാരമില്ലാ�തേപായതിനുള്ള കാരണം അവ വായിച്ചാേല കണ്ടുപി

ടിക്കാൻ തരമുള്ളു. ആ കഥകൾ ഒന്നും സമഗ്രരൂപത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. 1054-

ാമാേണ്ടാടുകൂടി തൃശ്ശൂർ കുടുംബഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു. അവി�ട വടക്കുന്നാ

ഥേക്ഷത്രത്തിൽ ഒരു തിരുവാഭരണം കളവുേപായേപ്പാൾ േക്ഷേത്രാപജീവികളു�ട

അനുഭവത്തിനുള്ള േചാറു സർക്കാരിൽനിന്നു നിറുത്തി. േകസ്സേന്വഷിക്കുന്നതിനു

വന്ന ഒരു േപാലീസ്സുേദ്യാഗസ്ഥ�ന്റ മുമ്പിൽ വേയാധികനായ പുതുവാൾ അനന്ത

രവന്മാരു�ട സഹായേത്താടുകൂടി വന്നുേചർന്നു. അത്രയ്ക്കു ശരീരത്തിനു ക്ഷീണത

എങ്ങ�ന വന്നു എന്നു് ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ േചാദിച്ചതിനു വിശപ്പു സഹിക്കുവാൻ

പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടാ�ണന്നു പറഞ്ഞു�കാണ്ടു താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ�കയിൽ �കാടുത്തു.

“േപാല്ലീസ്സിൽക്കാരിയക്കാരവരു�ട തിരു–

മുമ്പാ�ക �ച�ന്നാന്നു കണ്ടാൽ

വില്ലീസ്സിൻമാർദ്ദവംേതടു�മാരമൃതഗിരാ
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ചിത്തരംഗം തണുക്കും

വല്ലാതീച്ചൂടടക്കുന്നതി�നാരു വഴി കാ–

ണാഞ്ഞുയുഷ്മൽപ്രേദേശ

�മ�ല്ലത്തപ്പിത്തടഞ്ഞി�ട്ടാരുവിധമരിക–

�ത്തത്തിേനനാർത്തബേന്ധാ!

ശിവനിർമ്മാല്യമാണസ്മൽഭവന�പ്പാറുതിക്കേഹാ

കവനംക്ഷുത്തടക്കുന്നീലവനം�ചയ്യേണ ഭവാൻ.”

തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനു പാറേമക്കാവുകാ�ര ദുഷിച്ചു �വണ്മണി മഹൻനമ്പൂരി ഏതാനും

േശ്ലാകങ്ങ�ളഴുതിയേപ്പാൾ പാറേമക്കാവുകാരു�ട കക്ഷി പിടിച്ചു പുതുവാൾ പത്തു

േശ്ലാകങ്ങൾഅതിനു മറുപടിയായി “പാറേമക്കാവു േതതി” എന്ന കള്ളേപ്പരിൽ കു

റിച്ചു് അയച്ചു�കാടുത്തു. അതുപുതുവാളാ�ണന്നുതീർച്ചയാക്കി �വണ്മണി ചീന്തി തീ

യിലിട്ടു. ഉടേന ആ േശ്ലാകങ്ങൾത�ന്ന വീണ്ടും പകർത്തി ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാ

കേത്താടുകൂടി പുതുവാൾ വീണ്ടുംഅേദ്ദഹത്തിനയച്ചു

“വായിച്ചീടാ�ത കാവ്യാദികൾ പല�പാഴുതും

േകാപി േദവീപ്രസാദാ–

ലായീേപാൽ പണ്ടു വിദ്വന്മണി; പുനരവന–

േത്ര മഹാൻ കാളിദാസൻ;

ആയീ തൽകാലമിങ്ങു�ള്ളാരു തരുണിയേഹാ!

പാറേമൽക്കാവിലമ്മ–

സ്ഥായീലവ്വണ്ണമിേപ്പാൾ വിദുഷി, കവിതയ–

േത്തതിയാം കാളിദാസി.”

ഒരിക്കൽശങ്കുണ്ണിേമേനാൻദിവാൻജി�യക്കണ്ടുപുതുവാൾപുതയ്ക്കുവാൻഒരു “പ്ലാൻ”

േവണ�മന്നു് അഭ്യർത്ഥിച്ചതു താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിലായിരുന്നു.

“പുതപ്പാൻ പ്ലാ�നന്നാലതിശയ, മതിന്നുണ്ടു വള�ര–

പ്പതുപ്പും �മയ് ച്ചൂടും; മുഷികിലുമലക്കിച്ചുകളയാം;

അതിേപ്പാൾച്ചിന്തിച്ചാലിതരജനമാളായിവരുേമാ?

അതുൾേപ്രമേത്താ�ടാന്നുതകകിലതിപ്രീതിജനകം.”

പുതുവാൾ േരാഗം പിടി�പട്ടുകിടക്കുേമ്പാൾ�തക്കാട്ടു മൂസ്സതിനു് ആവലാതിയായി

കുേറ േശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അയച്ചതിൽ ഒന്നു് ഉദ്ധരിക്കാം.

“ദി�ക്ക�ട്ടന്നല്ല പത്തും പുകഴിയ പഴ–

�നല്ലിപ്പുറത്തുജ്ജ്വലിക്കും

�തക്കാ�ട്ടന്നാഖ്യ േതടീടിന ശുഭനിലയാ–

വാസി �വദ്യാഗ്രഗണ്യൻ

�മയ് �ക്കട്ടും വ്യാധിജാഡ്യം നിഖിലമപനയി–

ച്ചീടു�മേന്നാർത്തു േപാേന്നൻ

ചക്കിട്ടത്തിൽത്തിരിച്ചിട്ടടിയ�ന വലയി–

ച്ചീ�ടാലാജീവനാന്തം.”

1056 മകരമാസത്തിൽസരസനായആവാസനാകവി പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.
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88 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

കൃതികൾ

കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ (1) കൃഷ്ണാവതാരം, (2) കാളിയമർദ്ദനം, (3) േകശിവധം, (4)

കംസവധം എന്നീ നാലാട്ടക്കഥകളും, (5) വ്യാേസാൽപ്പത്തി, (6) മാരാവാഹനം

(പത്തുവൃത്തം) എന്നീ തുള്ളലുകളും, (7) പാത്രചരിതം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും രചി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയ്ക്കുപുറേമ അനവധി ഒറ്റ േശ്ലാകങ്ങളും പാട്ടുകളും അേദ്ദഹം സന്ദർഭാ

നുസാേരണ നിർമ്മിച്ചതായി അറിയാം. അവയിൽ പാത്രചരിതംമാത്രേമ മുദ്രിതമാ

യിട്ടുള്ളു. വ്യാേസാൽപത്തിേയയും മാരാവാഹനേത്തയും കുറിച്ചു മുൻപു പറഞ്ഞുക

ഴിഞ്ഞു.

ആട്ടക്കഥകളിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ

താ�ഴക്കാണുന്നവന്ദനേശ്ലാകംആദ്യകാല�ത്തമൂന്നാട്ടക്കഥകളിൽഏേതാഒന്നിൽ

ഉൾ�പ്പട്ടതാണു്. അതു് ഏതാ�ണന്നുനിശ്ചയമില്ല.

“ഭാസ്വദ് ബാേലന്ദുബിംബപ്രകടിതശിരസം

ഭസ്മേരഖാഭിരാമം

ഭാസ്വച്ഛീതാംശു�വശ്വാനരനയനലസ–

ദ്വക്ത്രപേങ്കരുഹം തം

രുദ്രാണീമുദ്രിതാംശം മുനിജനവിനുതം

കാദ്രേവയാഞ്ചിതാംഗം

രുദ്രം ഭദ്രം സുഭദ്രാപതിശരവരദം

നൌമി ഭദ്രാദ്രിനാഥം.”

അടുത്തതായി േചർക്കുന്നതു കംസവധത്തിൽനിന്നു് ഒരുേശ്ലാകവും അേതാടു േചർ

ന്ന പദത്തി�ല ഒരു ഭാഗവുമാണു്.

“തസ്മിൻ കാേലഥബാലാനിലദരവിദല–

ന്മല്ലികാമാലതീക–

േപ്രാദ്യൽസൌരഭ്യപൂരാഞ്ചിതപരിലസിത–

സ്വീയഹർേമ്മ്യതിരേമ്യ

ആസീേനാ േഭാജരാജഃ സ്മരശരവിവേശാ

രാഗസിന്ധൌ നികാമം

മജ്ജൻ മജ്ജൻസലജ്ജാനതമധുരമുഖീം

പ്രാഹ തൽേപ്രയസീം താം.”

“മതിബിംബമേനാഹരവദേന! മദവാരണമന്ഥരഗമേന!

മദിരാക്ഷിജനാനതചരേണ!മദനാർത്തികഷായിതശരേണ!

േവണീനിചേയന മറച്ചയി! വാണിടു�ന്നന്തു മുഖാബ് ജം?

താണീടണ�മന്നു�ട ദൃഷ്ടികൾ േകണീടണ�മന്നു നിനേച്ചാ?

കരികുംഭ�മാ�ടതിർ�പാരുതും നിൻ കുചകുംഭം മാറിലണച്ചു

പരിരംഭണേമകുവതിന്നായ് പരഭൃത�മാഴി!

വരി�കന്നരികിൽ.”

പാത്രചരിതം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്

“മാർത്താണ്ഡനന്ദന! കർണ്ണ! സേഖ! പാര–
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മാർത്തന്മാരായിേപാൽ പാണ്ഡവന്മാർ.

ഏകച്ഛത്രാധിപനാകിയ ധർമ്മജ–

േനകാദശിയായി നാളുേതാറും.

ആശ്ചര്യമിക്കാലമേയ്യാ വൃേകാദര–

നച്ഛ�നത്ത�ന്നേയാ ഭക്ഷിക്കുന്നു?

പാകാരിപുത്രനാം ഫല് ഗുനനുമിനി–

ച്ചാകാനുേമ�റദ്ദിവസം േവണ്ട.

അശ്വിനീേദവകേളാഷധി�കാണ്ടുട–

നാത്മജന്മാ�രപ്പുലർത്തുന്നല്ലീ?

ആനേയാടത്ഭുതയാനങ്ങളും മറി–

മാനുകേളാടു കടാക്ഷങ്ങളും

കാനേനയഭ്യാസം താനങ്ങു �ചയ്കയാ–

ലൂണിങ്കൽക്കൃഷ്ണയ്ക്കും തൃഷ്ണയില്ല.”

“ശിവേപരൂർ വാണരുളും ശിതികണ്ഠസ്വാമിേയയും

ശിവയായ േദവിേയയും ശിരസാഞാൻ വന്ദിക്കുേന്നൻ”

എന്നിങ്ങ�നയാണു് പ്രസ്തുത കൃതിആരംഭിക്കുന്നതു്.

ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾ

(1) ഇരിങ്ങാലക്കുടേക്ഷത്രത്തിൽ താഴികക്കുടംവച്ചഅവസരത്തിൽ:

“താഴികക്കുടമതി�ന്റ േശാഭയി–

ന്നൂഴിയിൽ പ്രതിഫലിക്കയാലേഹാ!

ആഴിവർണ്ണനു�ടയമ്പലത്തി�ല–

പ്പൂഴിമണ്ണു കനക�പ്പാടിപ്രഭം,”

(2) കുണ്ടൂർ േതവ�രപ്പറ്:

“കുന്നിൻമാതിൻമണാളൻ കുതുക�മാടകേമ

കൂറു�കാേണ്ട�റ �വള്ളി–

ക്കുന്നിൻമീേത വസിക്കുന്നതു നിയതമേഹാ!

പാർവതിക്കുള്ള ഭാഗ്യം

എേന്നാേരാ ദുർവിചാ�രരലമഴലമരീ–

നിമ്നഗയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടാ–

�മന്നുള്ളാശങ്ക�കാേണ്ടാ കിമു കുസുമശരാ–

രാതി കുണ്ടൂരിലാേസ്ത?”

പാട്ടുകൾ

(1) ഒരിക്കൽ പൂേന്താട്ടത്തു നമ്പൂരി ഏേതാ ഒരു സ്ത്രീ�യ ദുഷിച്ചു് ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കി.

അതി�നതിരായി നമ്പൂരി�യ ശകാരിച്ചു് ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കിത്തരണ�മന്നു് ആ സ്ത്രീ

അേപക്ഷിച്ചതിനു പുതുവാൾ അവരു�ട സൌന്ദര്യ�ത്തത്ത�ന്ന വർണ്ണിച്ചു് ഒരു പാ

�ട്ടഴുതി�ക്കാടുത്തു് അങ്ങ�ന പ്രതിേയാഗി�യ േതാല്പിച്ചു. അതു രവിവർമ്മൻതമ്പി

യു�ട “പ്രാണനാഥ�നനിക്കു നല്കിയ” എന്ന ഗാനത്തി�ന്റ മട്ടിൽ രചിച്ചതാണു്.
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“പാർത്തലത്തിലിങ്ങ�നയു�ള്ളാരു

(മൂർത്തി) വാഴ്ത്താ�താരുവരില്ല നൂനം.

കറത്തീടുന്നനുേവലമവ�ള–

ക്കാത്യായനി നിജമക�ളേപ്പാൽ. (പാർത്തല)

കാർ�കാ�ണ്ടഴുന്ന േമഘം�കവണങ്ങീടു�ന്നാരു

വാർകൂന്തലതുബഹുനീളം തിരണ്ടു മധുേനർ�മാഴി–

യാൾക്കങ്ങടിേയാളം

ഉണ്ടതു നന്നായ് േവർ�പടുത്തതിൽ

മുല്ലമല്ലികാ േവർ�പടാ�തയലങ്കരി�ച്ചാരു

വാർകുഴലി�ന്റ മേനാഹരമായ സുഗന്ധം

നിറയുന്നു ദിഗന്തം.”

(2) മൂഴിക്കുളത്തുലക്ഷ്മണ�നപ്പറ്റി:

“ചിന്തേയ ഭവന്തം ലക്ഷ്മണാ! ബന്ധുരാകൃേത!

നിൻതിരുവടി�ക്കന്തു േചതമേയ്യാ! ബന്ധേമാചനം തരിക.

(ചിന്തേയ)

കുറ്റമറ്റ പരിശുദ്ധയായൂറ്റമാ�യാഴുകുമുദാരനദീ–

തീരേശാഭിതം തിരുമൂഴിക്കുളം �സ്വരമാർന്നു വിലസും

വീരരാമാനുജ! (ചിന്തേയ)”

ചങ്ങണംകുന്നു ഭഗവതി�യപ്പറ്റിയും ഒരു നല്ല പാട്ടു് അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കവിപക്വാവലി

അക്കാല�ത്തചില കവിക�ള പഴങ്ങേളാടു് ഉപമിക്കുന്നഒരുപ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാക

മുണ്ടു്. അതിനു കവിപക്വാവലി എന്നാണു് േപരു്.

“ഉച്ചത്തിൽപ്പറയുന്നുഞാൻസരസനാം പട്ടത്തുകുഞ്ഞുണ്ണി�യ–

�ന്നാച്ച�പ്പട്ടു വസിച്ചിടും കവിവരൻ േകടറ്റ േനന്ത്രപ്പഴം;

അച്ഛൻ �വണ്മണി ചിങ്ങനാണു; പുതുവാളമ്പാടി പൂവമ്പഴം;

അച്ചൻകണ്ടനറച്ചിടുന്നിരുമുടിക്കുന്ന�ന്റ മാണിപ്പഴം.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പട്ടത്തു നമ്പിയാ�രക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം ആറാട്ടുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള

അച്ചൻകണ്ടത്തു നമ്പിയാരും, �വണ്മണി അച്ഛ�നപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗം പുതുവാളും,

പുതുവാളി�നപ്പറ്റിയുള്ളതു �വണ്മണി അച്ഛനും ഒരു സദസ്സിൽ�വച്ചുണ്ടാക്കി�ച്ചാ

ല്ലി�യന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. കവിപക്വാവലിക്കുേമലാണു് കാത്തുള്ളിൽ അച്യുതേമ

േനാ�ന്റ കവിപുഷ്പമാലയുേടയും �കാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ കവിഭാര

തത്തിേന്റയുംആവിർഭാവം.

പട്ടത്തുകുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാർ (980–1050)
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ചരിത്രം

പട്ടത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാർ �കാച്ചിരാജ്യത്തു് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം

േക്ഷത്രത്തിനു വടക്കുവശം ഒരു ഫർലാംഗു് അക�ലയുള്ള �വളുത്തപട്ടത്തു് എന്ന

ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചു. �വളുത്തപട്ടത്തിനു വടേക്കപ്പട്ടം എന്നും േപരുണ്ടു്. പട്ടത്തു്

എന്നതു് അതി�ന്റ ഹ്രസ്വരൂപമാണു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പൂർവ്വഗന്മാർ തിരുവിതാം

കൂർ മഹാരാജാക്കന്മാ�ര ആശ്രയിച്ചു ചിലേപ്പാൾ തിരുവനന്തപുരത്തു താമസി

ച്ചിരുന്നു. ആ ബന്ധം ഇരിങ്ങാലക്കുട േക്ഷത്രത്തി�ല ചില അവകാശങ്ങൾ മാർ

ത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിനു് അടങ്ങിയ കാലംമുതല്ക്കാ�ണന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു.

ആ വഴിക്കു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാരു�ട അച്ഛൻ നാരായണൻനമ്പിയാരും 973-ൽ

തീ�പ്പട്ട ധർമ്മരാജാവി�ന്റ ആശ്രിതനായിത്തീർന്നു. 984-വ�ര തിരുവനന്തപുര

ത്തു താമസിച്ചതിനുേമൽ അേദ്ദഹം സ്വേദശേത്തയ്ക്കു മടങ്ങി. കുഞ്ഞുണ്ണി എന്നതു്

ഓമനേപ്പരാണു്. ജയന്തൻ എന്നായിരുന്നു പിതൃദത്തമായ നാമേധയം. ജനനം

ഏതു�കാല്ലത്തിലാ�ണന്നു നിശ് ചയമില്ല. 980-മാണ്ടിടയ്ക്കായിരിക്കണം. കുഞ്ഞു

ണ്ണിനമ്പിയാരും, കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പുതുവാ�ളേപ്പാ�ല വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുസ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റയും ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാ

രാജാവി�ന്റയും സദസ്യനായി ഏതാനും വർഷം കഴിച്ചുകൂട്ടി. കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാർ

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് അടിയറ�വച്ച ഒരു േശ്ലാകമാണു് താ�ഴ കാണു

ന്നതു്.

“വീണാവാദാദിദാനീം വിരമ സുരമുേന!

േകാണകാ�ണ്ഡരകാേണ്ഡ

േകാ വാ േകാലാഹേലായം നിഖിലബുധ–

മേനാനന്ദേന നന്ദേനസ്മിൻ?

ശ്രീവഞ്ചിേക്ഷാണിഭർത്തൃപ്രചുരവിതര–

ണാകർണ്ണനാൽ കല്പകേദ്രാർ–

വ്രീളാനമ്രാഗ്രശാഖാസുമഹരണഭവ–

സ്സുഭ്രുവാമഭൂവാഹ!”

ഉത്രംതിരുനാൾ തിരുമനസ്സി�ല കാലത്താണു് രസരത്നാകരം എന്ന സംസ്കൃതഭാ

ണത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി. വഞ്ചീശ്വര�ന്റ ആജ്ഞാനുസാരമാണു് അതു രചിച്ച�തന്നു

കവിത�ന്നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1029 മിഥുനം 23-ആംനുആമഹാരാജാവുഹിരണ്യഗർ

ഭദാനം നിർവ്വഹിച്ച അവസരത്തിൽ നമ്പിയാർ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു.

ആ വിഷയ�ത്തഅധികരിച്ചു് അേദ്ദഹം രചിച്ച രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കു

ന്നു.

“സദ് ഭക്തസ്സാധുവത്സപ്രഥമമധുരിമാകൃഷ്ടേലാകഃ കലാഭിഃ

കുർവൻ േമാദം ബുധാനാമമൃതരുചികരസ്സാധുവൃത്തസ്സിതാഢ്യഃ

ശ്രീവഞ്ചി േക്ഷാണിഭർത്തുവിലസതി കമലാലംകൃതാനന്ദമൂർത്തി–

േസ്സായം ശ്രീപദ് മഗർേഭാത്സവ ഇഹ വിധുവൽ കിന്ത്വസൌ നിഷ്കളങ്കഃ.

വഞ്ചിക്ഷ്മാധിപേതഃ പ്രാപമതുലം

ശ്രീപദ് മഗർേഭാത്സേവ

പ്രൌഢാം തൽപദവീം വിേലാക്യ വിമനാഃ

സ്പർദ്ധാനിബദ്ധാശയഃ
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മാർത്താേണ്ഡാന്തരിതഃ പേയാദപടേല

സാക്ഷാൽസഹേസ്രക്ഷേണാ

മന്ദംമന്ദമമുഞ്ചദശ്രുകണികാ

വർഷച്ഛലാന്നിശ്ചലാഃ.”

1030-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു കവി ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കു തിരി�യേപ്പായി. 1031-ാമാണ്ടു് അവിട�ത്ത

േക്ഷത്രത്തിൽ ദിവാൻ ശങ്കരവാരിയർ നടത്തിച്ച പഞ്ചസന്ധഎന്ന മഹ�ത്തപ്പറ്റി

ഒരു തുള്ളൽ ഉണ്ടാക്കി. 1036-ൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട േക്ഷത്രത്തി�ല ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ�യ

ക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ച ഒരു േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“ധർമ്മാത്മാ രവിവർമ്മമാടനൃപതിർദ്ദുഗ്ദ്ധാന്നേലപാദി�കഃ

കല്യാണാംബുനിധിസ്സമസ്തജനതാം സന്തർപ്പ്യ സന്തൃപ്തധീഃ

സാക്ഷാൽസങ്ഗമനായകസ്യ പുരതഃ സർവാർത്ഥദാം കാഞ്ചന–

ശ്രീമദ്വിപ്രവരാധിവാസവിലസൽേകതുപ്രതിഷ്ഠാം വ്യധാൽ.”

നമ്പിയാർ 1050-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു മരിച്ചു. വിശാഖനക്ഷത്രത്തിലായിരുന്നു മരണം.

കവിപക്വാവലിയിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ േപരുമു�ണ്ടന്നു മുൻപു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

കൃതികൾ

കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാർ (1) രസരത് നാകരം ഭാണം, (2) ഭഗവദ്ദൂതു് ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (3)

പഞ്ചസന്ധ തുള്ളൽ എന്നിവയ് ക്കു പുറേമ, (4) അഷ് ടപദി �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്

എന്നീ ഗ്രന് ഥവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒരു ഉറച്ച സംസ് കൃതപണ് ഡിതനും ആ

ഭാഷയിൽകവനത്തിനുപ്രഗല് ഭനുമായിരുന്നു. ഭാഷാകവിതഅത്രത�ന്നവിേശഷ

മാ�ണന്നുപറയാനില്ല. എങ്കിലുംഅതി�ലഫലിതങ്ങൾക്കു്ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. ഭഗ

വദ്ദൂതു �കാച്ചിയിൽ കുേറക്കാലം ദിവാനായിരുന്ന �ചറുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ് ണേമ

േനാ�ന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്.

“�ചാേല്ലറീടുന്ന �ചറുപറമ്പി–

ലുല്ലാസേമാേടയമരും

മല്ലാരിഭക് തനാം കുഞ്ഞുകൃഷ് ണേമേനാൻ

�ചാല്ലാേല തീർക്കുേന്നനിന്നിതുഞാൻ”

എന്നു് ആ ഗ്രന് ഥത്തിൽ കാണുന്നു. അേനകം നൂതനവൃത്തങ്ങൾക്കുകവി അതിൽ

പ്രേവശനം നല് കീട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒരു സങ്ഗീതജ് ഞനായിരുന്നു എന്നും പ്ര

സ് തുത കൃതി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

രസരത് നാകരം

ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ആദ്യമായി സങ്ഗേമശ്വരേനയും അനന്തരം ശ്രീപരേമശ്വര

േനയും കവി വന്ദിക്കുന്നു. താ�ഴ കാണുന്നതു ശിവവന്ദനമാണു്.

പൌലസ് േത്യന പുരാ പുരാരിനിലേയ�കലാസ�ശേലാത്തേമ

ലീലാേതാലനകൌതുേകന മനസാ േദാർദ്ദണ്ഡപിണ്ഡീകൃേത

മാനാക്രാന്തശിവാസസംഭ്രമപരീരംഭാതിേമാേദാദ് ഭവാഃ

പ്രീതിം വഃ പുളകാങ്കരാഃ പ്രതിദിനം കർവന്തു ഗൌരീപേതഃ.

ചുവേട േചർക്കുന്നതു വഞ്ചിമഹാരാജപ്രശസ് തിയാണു്.
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“ചണ്ഡതരഭുജദണ്ഡമണ്ഡിതേകാദണ്ഡമണ്ഡലവിനിർഗ്ഗത

പുണ്ഡരീകരിപുഖണ്ഡരൂപശരാഖണ്ഡഷണ്ഡഗണ്ഡിതാരാതി

മുണ്ഡമണ്ഡലസ്യ, ശംബരാരിശരനികരകരംബിതനിഖില

നിതംബിനീജനനികുരുംബമേനാമയമുകുരബിംബിതബീം

ബാധരേശാഭമാനചാരുതരവദനശാരേദന്ദുബിംബസ്യ, സകല

ശാസ് ത്രപരമ്പരാസാരപാരാവാരപാരങ്ഗതസ്യ, സർേപ്പശപരി

കല് പിതതല് പാകല് പഭൂതപദ് മനാഭപാദപദ് മസമർപ്പിതാനല് പഗുണ

ഗ്രാമസദ് മഭൂതാത് മനഃ, സ്വല് േപതരസമ്പ്രദാനാല് പീകൃതകല് പപാദ

പസ്യ,ആകല് പസഞ്ചിതസദഞ്ചിതകീർത്തിസഞ്ചയസഞ് ഛാദിത

വിരിഞ്ചപ്രപഞ്ചസ്യ, വഞ്ചിമഹാരാജസ്യാേദശാൽ, ശ്രീസ

ങ്ഗേമശകരുണാപാങ്ഗഭങ്ഗനികരവിഹരേണാദ്യാനഭൂത

സ്യ, സുമേനാഹരചരിതസ്യ, നാനാഗമപരിചയാശ് ചര്യഹൃദയ

നിബദ്ധകലാഭിധാനസ്യ, നാരായണാഭിധാനസ്യ, കസ്യചിദ്വി

ദുഷഃ പുേത്രണസന്തതസേന്താഷിതഗുരുചരണാന്തേസവിനാ

ജയന്തകവിനാ നിബദ്ധമഭിനവം സകലരസഭാണ്ഡഭൂതം രസ

രത് നാകരം നാമ കമപി ഭാണം.”

അതി�ല േവ�റ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ:

“കുവലയദലനീലേലാചനായാം

കുസുമശരാസനധർമ്മേദവതായാം

ഗുരുതരകുചവൃദ്ധിചിന്തേയവ

പ്രതിദിനേമഷ്യതി കാർശ്യേമഷ മധ്യഃ”

“സ്വപ്രഭാവാനുരൂേപണസ്വല് േപനാപി ഹി വസ് തുനാ

സന്തഃ സേന്താഷേമഷ്യന്തി പൃഥുേകേനവ മാധവഃ.”

ഭഗവദ്ദൂതു്

ഇതിൽ കവി കുഞ്ചൻനമ്പിയാ�ര ഒട്ടധികം ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. രചനാഭങ്ഗിയും

കുറവാണു്. താ�ഴക്കാണുന്ന വന്ദനേശ്ലാകം ഇരിങ്ങാലക്കുടേത്തവ�രപ്പറ്റിയാ�ണ

ന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

“േഹമാലങ്കാരദാമാ മൃദുലചലരമാദൃഷ് ടിേലാലംബരാമാ

രാമാത് മാഖ്യാതഭൂമാ നിരുപമപരമാനന്ദപീയൂഷധാമ

ശ്രീമാടേക്ഷമകാമാ ദിനമനു പരമാ േദവതാ ഭാഗ്യസീമാ

ശ്യാമാ േലാകാഭിരാമാ ദിശതു മമ സുഖം

സങ്ഗമാധീശനാമാ.”

ചില വരികൾ:

1 “പുരക്കൂട്ടങ്ങ�ളച്ചുട്ടു കരിക്കട്ടയാക്കി നല്ല

കരിക്കുട്ടിേത്താ�ലടുത്തങ്ങര�ക്കട്ടിൽേച്ചർത്തു�കാണ്ടു

പാറക്കാട്ടു േമവും �ദവം �തരി�ക്കന്നു മമകാര്യം

തരേക്കടു വരുത്താ�ത ശരി�ക്കട്ടിത്തേരണേമ;
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�പാടി�ക്കന്നിക്കഥ തീർപ്പാൻ മിടുക്കു�ണ്ടേന്നാർത്തുേപാേയൻ

മുടക്കം വരാ�തകണ്ടി�ങ്ങാടുക്കത്തിലടിയ�ന

മിടുക്കനാക്കുവാനിന്നു മുടക്കുന്നൂർഭഗവതി

കടക്കണ്ണുതുറ�ന്നാന്നു കടാക്ഷിച്ചരുേളണേമ.”

2 “കളഭവര�ന്റ ഗഭീരവിലാസം

കരഭകുലത്തിന്നുണ്ടായ് വരുേമാ?

കളഹംസങ്ങ�ട വാണീമധുരത

കരടകുലത്തിനു വരുേമാ പാർത്താൽ?

കാച്ചി�യടു�ത്താരു കാഞ്ചനകളരുചി

കാക്ക�പ്പാന്നിനു കാണ്മാനുേണ്ടാ?

മിത്രൻതന്നു�ട േതജസ്സിേപ്പാൾ

മിന്നമിനുങ്ങിനുമുണ്ടായ് വരുേമാ?”

അഷ്ടപദി �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്

ഇതി�ല േശ്ലാകങ്ങൾജയേദവേന്റതുത�ന്നയാണു്. പദങ്ങൾമാത്രേമ കവി തർജ്ജ

മ�ചയ്തിട്ടുള്ളു.

“വരദന്തളീശപത്നിയരുളാേലഞാനുമിന്നു

ജയേദവകവികീർത്തിജനനിയാമഷ്ടപദി

കളവാണിമാർക്കു പാടിക്കളിപ്പാനാ�യാരു ഗാന–

മുളവാക്കാൻ തുനിയുേന്നനളിവർണ്ണ കൃഷ്ണ വേന്ദ”

എന്ന വരികളിൽനിന്നു് അതു നിർമ്മിക്കുന്ന കാലത്തു കവി ഇടപ്പള്ളിത്തമ്പുരാ�ന്റ

ആശ്രിതനായിരുന്നുഎന്നു്ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. ഓേരാഅഷ്ടപദിഓേരാ വൃത്ത

മാക്കി രചിച്ചിരിക്കുന്നു. �ശലി രാമപുരത്തു വാരിയരുേടതി�നക്കാൾഹൃദ്യമാണു്.

പഞ്ചമവൃത്തം:

“േചാരുമധരസുധാരസമാധുര്യം േചരുേന്നാേരാടക്കുഴലും

ഇളകും കടാക്ഷം�കാണ്ടിളകും തിരുമുടി ലളിതകേപാേല

വിളങ്ങും

കർണ്ണാലങ്കാരവും രാസരതിയിങ്കൽ വർണ്ണനീയമാം കളിയും

ഇന്നും മനക്കാമ്പിലിങ്ങ�ന�യാ�ക്കയും േതാന്നുന്നുസുന്ദരി

കഷ്ടം!

എ�ന്നപ്പരിഹസിച്ചീടുന്നു�വങ്കിലും നന്ദതനൂജങ്കൽത്ത�ന്ന

പി�ന്നയും പി�ന്നയു�മന്നു�ട മാനസം �ചന്നു ലയിക്കുന്നു

കഷ്ടം!

ചാലേവ ചന്ദ്രകചാരുവാകും മയില്പീലികൾ േകാർത്തങ്ങു�കട്ടി

നീലനിറമാം തിരുമുടി�ക്കട്ടതുമാേലാകനം �ചയ്തിടുേമ്പാൾ

ഇന്ദ്രധനുസ്സുകേളാടിടേചർന്നതിസുന്ദരമാം േമഘംേപാ�ല

(ഇന്നും മന)” ഇത്യാദി.
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പഞ്ചസന്ധഓട്ടൻതുള്ളൽ

“ശങ്കരവാരിയരായ ദിവാനിജി

ശങ്കാരഹിത�മാരുത്തര�വഴുതി

ശങ്കരവാരിയ�രന്നിങ്ങ�ന�യാരു
1ശയനവുമിട്ടു മടക്കി�ക്കട്ടി

മുദ്രയുമിട്ടു മുകുന്ദപുരം തഹ–

സീൽദാർക്കഞ്ചൽവഴി�യയയച്ചു.

ഉത്തരവിൽപ്പറയു�ന്നാരു വാചക

�മത്രയുമങ്ങു ചുരുക്കി�ച്ചാല്ലാം.

മുഖ്യമതാകി�യാരാവണിമാസം

മൂന്നാം തീയതി സിതപഞ്ചമിയും

അത്തം �വള്ളിക്കിഴമയു�മല്ലാ

�മാ�ത്താരുമി�ച്ചാരു പുണ്യദിനത്തിൽ

സംപ്രതി സംഗമവാസികളാകിയ

നമ്പൂതിരിമാർ പലരുംകൂടി
2പേഞ്ചാതയ്ക്കു മുതിർന്നീടുന്നതി

നേഞ്ചാ പേത്താ േവണമ�തന്നാൽ

േചതംകൂടാതുള്ളസഹായം

�ചയ്തു�കാടുക്കണമതുകൂടാ�ത

പി�ന്ന വിേശഷിച്ചത്തച്ചമയവു

മേന്ന ദിവസം വന്നതു�കാണ്ടു്

അതിനും േവണ്ടസമസ്തപദാർത്ഥവു

മതിശയമായിക്കൂട്ടീേടണം.

അധികമതായിട്ടധിക�ച്ചലവും

പതിവിൽക്കുറവും വന്നീടാ�ത

വട്ടംകൂട്ടി�യഴുള്ളത്തിനു

േവണ്ടതു�മാ�ക്ക�യാരുക്കീേടണം.

ഇത്തരമുത്തരവഞ്ചൽവഴിേയ

സത്വര�മത്തിയസമയത്തിങ്കൽ

ശക്തനതാകിയ തഹസീൽദാരും

ഭക്ത്യാ വാങ്ങിച്ചാദരേവാേട

മുദ്ര �പാളിച്ചു മടക്കു നിവർത്തി

വായിച്ചുടേന തത്വമറിഞ്ഞാൻ.”

രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ

താ�ഴക്കാണുന്നനമ്പിയാരു�ട ഒറ്റ േശ്ലാകത്തിനുസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും �വ

േവ്വ�റ അർത്ഥമുണ്ടു്.

1 ശയനം=�സൻ (ഒപ്പു് ).
2 പേഞ്ചാത=പഞ്ചസന്ധ.
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96 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

“രാേധയം തടിനീേകളീവേന സഹസാകളാളിരാഗമതരുേത

ചപലകളായവനരുചിപ്രിയതമമാേമാദയാർദ്രതാ

ബഹുചതുരം.”

അടുത്തതായി േചർക്കുന്നതും ഒരുസരസേശ്ലാകമാണു്.

“ജഗ�ത്താ�ക്ക നന്നായ് പ്പരന്നിട്ടു പേണ്ട–

യിരിപ്പുണ്ടു േന�രന്നു േപരായ വസ്തു;

ക്രമത്താലതിേപ്പാൾ ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി–

പ്പണേത്താളേമയുള്ളു�വന്നായിവന്നു.”

ദൂതവാക്യം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ

ഇതു് ആരു�ട കൃതിയാ�ണേന്നാ എേപ്പാൾ വിരചിതമാ�യേന്നാ അറിവില്ല. പട്ട

ത്തു നമ്പിയാരു�ട ദൂതവാക്യ�ത്തക്കാൾ നല്ലതാണു്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ട �ശ

ലി അങ്ങിങ്ങു സമർത്ഥമായി കവി അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹസ്തിനപുരേത്തയ്ക്കു വന്നുേച

രുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ�ന േഗാസായിമാർ, �കാങ്കണബ്രാഹ്മണർ, തുളുേപ്പാറ്റിമാർ, തമി

ഴ് ബ്രാഹ്മണർഎന്നിവ�ര�ക്കാണ്ടു് അവരവരു�ട ഭാഷയിലാണു് വന്ദിപ്പിക്കുന്നതു്.

സുന്ദരിമാരു�ട വർണ്ണനം:

“േമടകൾ തന്നിലിരിക്കും മൃഗേപ്പടക്കണ്ണിക�ള േനാക്കുംകിളി–

േമാടി കലർ�ന്നാരു വാക്കും പറവതിൽപ്പാടവമില്ലിേപ്പാളാർക്കും

തണ്ടാർമിഴിക�ട ചുണ്ടും കണ്ടാൽ �താണ്ടിപ്പഴങ്ങളും മണ്ടും.

നീണ്ടു ചുരുണ്ടതലമുടി കാണുേമ്പാൾ മണ്ടി�യാളിച്ചിടും

വരി വണ്ടും–

പങ്കജ�മാട്ടിേനാടങ്കം �ചയ്തുസംഖ്യാവിഹീനമാമങ്കം േചർക്കും

�കാങ്കകൾ കണ്ടാൽ മുനീശ്വരന്മാർക്കുള്ളിൽസങ്കടമുണ്ടാമടങ്കം”

ഇത്യാദി.

അർജ്ജുന�ന്റപ്രഭാവം:

“കീശധ്വജൻ പണ്ടു�കരാതമൂർത്തിയാ–

മീശ�ന്റ േകശാദിപാദവും പാദാദി–

േകശവുമാശു വിൽ�കാണ്ടടിച്ചേപ്പാഴാ–

േക്കശബന്ധസ്ഥരാം ഗങ്ഗയും ചന്ദ്രനും

ആകീശവാഹ�ന്റ തല്ലു�കാ�ണ്ടത്രയു–

മാകാശമാർഗ്ഗത്തുചാടി മണ്ടീടിനാർ.

േലാേകശവാഹിനിക്കന്നുമുതല്ക്കേഹാ!

ആകാശഗങ്ഗ�യന്നുണ്ടായി നാമവും.

പീയൂഷഭാനുവിന്നത്താഡനം�കാണ്ടു

�മയ്യു മുറിഞ്ഞുചികിത്സിച്ചുണക്കിനാൻ.

അേയ്യാ! ശിവശിവ! ചന്ദ്രനിന്നാവ്രണം

�പായ്യല്ല പാരം കളങ്കമായ് ത്തീർന്നുേത.

സ്ഥാണുേദവൻത�ന്റ കയ്യിലിരിക്കു�ന്നാ–

േരണക്കിടാവും ഭയ�പ്പട്ടു മണ്ടിനാൻ.
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ക്ഷീണം കലർന്നു നടക്കുന്നതുകണ്ടു

േചണാർന്ന കാരുണ്യശാലിയാം ചന്ദ്രനും

പ്രാണവിശ്വാസമായ് ത്തങ്ങളി�ലത്രയും

വാേണാരവസ്ഥയും േപടിച്ചുമണ്ടുന്ന

പ്രാണിരക്ഷാഗുണപ്രാപ്തിയും ചിന്തിച്ചു

പാണീതലം�കാ�ണ്ടടുത്തു മടിതന്നിൽ

പ്രീണനം �ചയ്തു വസിപ്പിക്ക കാരണാ–

േലണാങ്ക�നന്നുള്ള േപരും ഭവിച്ചുേത.”

കടത്തനാട്ടു വാസുനമ്പി (980–1040)

ചരിത്രം

ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ കുറുമ്പ്രനാട്ടുതാലൂക്കിൽ വടകരയ്ക്കു കിഴക്കു േമമുണ്ട അംശ

ത്തിൽ േലാകമലയാർകാവിൽ(േലാകനാർകാവു് ) കിഴേക്കമഠം എന്നു േപരായി

നമ്പീശന്മാരു�ട ഒരു ഭവനമുണ്ടു്. ആ മഠത്തിൽ വാസുനമ്പി 980-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനി

ച്ചു. അേദ്ദഹ�ത്ത, ആ കാവി�ല േദവിയു�ട ഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ കാവിൽ

വാസു എന്നും പറയും. കുറുമ്പ്രനാട്ടുതാലൂക്കിൽ നടുവന്നൂരിനു സുമാർ രണ്ടു നാ

ഴിക വടക്കുകിഴക്കായി േകാട്ടൂർ എന്നു് ഒരമ്പലമുണ്ടു്. ആ അമ്പലത്തി�ല കഴക

ക്കാരായ നമ്പീശന്മാരു�ട കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നി�ന്റ ശാഖയാണു് കിഴേക്കമഠം.

ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന സംസ്കൃതം നിപുണമായി അഭ്യസിച്ചു തർക്കത്തിലും വ്യാകര

ണത്തിലുംജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച നമ്മു�ട കവി കടത്തനാട്ടുരാജവംശത്തിൽഅന്നു

മൂപ്പു വാണിരുന്ന കുറ്റിപ്പുറത്തു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ആശ്രിതനായി മിക്കവാറും

ആ േകാവിലകത്തുത�ന്നകഴിഞ്ഞുകൂടി. 1056-ൽ തീ�പ്പട്ടആതമ്പുരാ�നഅേദ്ദഹം

അേനകം ഹൃദയംഗമങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സീമന്തിനീചരിതം

എന്ന ആട്ടക്കഥ അേദ്ദഹം രചിച്ചതു് ആ തമ്പുരാ�ന്റ മരുമകൻ ആജ്ഞാപിക്കുക

�കാണ്ടാ�ണന്നുചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു കാണാം.

“ക്ഷാന്തൌസർവജ്ഞതായാം ഭവതി ച വിജയ–

ത്യന്വഹം വീരതായാ–

മൌദാേര്യ കല്പദാരൂയതി ഹരയതി യഃ

പ്രാഭേവ ച പ്രതാേപ

േസായം സൽക്കീർത്തിസംപൂരിതസകലഹരി–

ന്മണ്ഡലഃ പുണ്യശീലഃ

ശ്രീ�ഭമിേക്ഷാണിസമ്രാഡുദയനരപതി–

ഭാതി പാണ്ഡിത്യശാലി.

തദ് ഭാഗിേനയനൃപരത്നനിേയാഗബീജാ–

ദുദ് ഭാവ്യേത രസനയാ മമ യാ കഥഞ്ചിൽ

സീമന്തിനീചരിതനാമകസൂക്തിവല്ലീ

സൽക്കർണ്ണദാരുപരിേവഷ്ടനമാതേനാതു.”

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളും ഉദയവർമ്മപ്രശസ്തിപരങ്ങളാണു്.

“ശ്രീ�ഭമിക്ഷിതിപുണ്യ�വഭവ! ഭവൽ
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ക്കീർത്ത്യാ ജഗത്യർജ്ജുനീ–

ഭൂേത ഭൂതപതിസ്സുേഖന രമേത

സ്വാസങ്ഗയാ ഗങ്ഗയാ;

മേന്യ നാത്ര നഗാധിരാജതനയാ

മാനാവകാേശാ യത–

സ്സംജാതഃ കബരീഭേര ധവളിമാ

സ്വസ്ഥാവരഭ്രാന്തികൃൽ.”

“�ഭമിക്ഷ്മാപുരുഹൂത! താവകമഹാഭാേഗ്യാദയപ്രാഭവ–

പ്രഖ്യാ�പ്ത്യ കിമേനകദിക്ഷു യുഗപദ്ധാവന്ത്യേനേക ഗുണാഃ?

ദൂരാൽസ്സമ്മുഖമാപതന്ത്യുരുതരാഃ കിം മാർഗ്ഗണാേസ്ത ധനു–

വിദ്യാനിസ്തുല�വഭവാൽ കഥയിതും സർവത്ര നിശ്ശത്രുതാം?”

�ഭമിഭൂപ! തവ ഭാതി ഭൂരിയം

ഭാസുേരണ യശസാ ച േതജസാ

നിത്യമത്യമരഭൂരുേഹാദയ–

ച്ചന്ദ്രകാ വിതരേണ മഹാമേത!”

ഒടുവില�ത്ത േശ്ലാകത്തി�ല ചതുർത്ഥപാദത്തിൽ കവി തനിക്കു തമ്പുരാൻ ഒരു

ചന്ദ്രകാവി (വസ്ത്രം) തരണ�മന്നുകൂടി സമഞ്ജസമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്പിക്കു

വാതത്തി�ന്റയും കാസത്തി�ന്റയും ശല്യമുണ്ടായിരുന്നു. വാതശമനത്തിനായി ഗു

രുവായൂരപ്പ�ന ഭജിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു േശ്ലാകമാണു്

അടിയിൽ പകർത്തുന്നതു്.

“അങ്ഗം േത സുകുമാരമംബുധിസുതാേനത്രാന്തേലഹ്യം വപു–

ർേന്നത്രം�നകരസായനം സുമധുരം കിേഞ്ചന്ദുകാന്തം മുഖം;

ഇത്ഥം വാതപുേരശ! േഭഷജമയം ത്വാം േസവമാനസ്യ േമ

വ്യാധിർന്നാധികരഃ പ്രശാമ്യതി; രമാജാേന! ന ജാേന കതഃ?”

മരണത്തിന്നു േഹതുവായ േരാഗം കാസമായിരുന്നു. ആ അവസരേത്താടടുപ്പിച്ചു്

അേദ്ദഹം രചിച്ച രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു് താ�ഴ കാണുന്നതു്.

“കാസാമേയാ ഽ ലഘുതരഃ കരുേത മമാർത്തിം

നാസാവു�പതി ശമനം തവ േസവയാപി;

ദാസായ േമ യദി ശിേവ! കലയസ്യുേപക്ഷാം

ഹാസായ േത കിമു ഭേവദിതി േമ വിഷാദഃ.”

ജാതാ ശയ്യാ മമ സഹചരീ യഷ്ടിരിഷ്ടപ്രജാസീ–

�ന്നരുച്യം േമ സുഹൃദപി പരാ േദവതാ ഗ്ലാനിരങ്േഗ

ഗാത്രം ധാതൃപ്രഥമരചനാപ്രക്രിയാജ്ഞാനസൂത്രം

സ്വാമിേന്നവം ബത! പരിണതാ മദ്ദശാ കാസേഹേതാഃ.”

“ജാതാ ശയ്യാ” എന്ന േശ്ലാകം കടത്തനാട്ടുതമ്പുരാൻ േരാഗസ്ഥിതി�യപ്പറ്റി അേന്വ

ഷിച്ചേപ്പാൾഅേദ്ദഹത്തിനു് എഴുതി അയച്ചതാണു്. 1040-ാമാണ്ടു മരിച്ചു.
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കൃതികൾ

വാസുനമ്പിയു�ട കൃതികളായി സീമന്തിനീചരിതം എ�ന്നാരാട്ടക്കഥയും വയ്ക്കത്തമ്പ

ലത്തിൽ ‘കട്ടിയ’ത്തിനു �ചാല്ലിവരുന്നഒരുകീർത്തനവുംകുേറസംസ്കൃതമുക്തകങ്ങ

ളും മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം ബാലകാവ്യം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കുടുംബത്തി

�ലഒരുപൂർവ്വഗ�ന്റകൃതിയാ�ണന്നുഞാൻമുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആകവിയു�ട

േപർ േഗാവിന്ദൻനമ്പീശൻ ആ�ണന്നറിയുന്നു. കടത്തനാട്ടു േലാകനാർകാവി�ല

ദുർഗ്ഗയാണു് വാസുനമ്പിയു�ട ഇഷ്ടേദവത; േകാട്ടൂർ വിഷ്ണുവി�നഅേദ്ദഹം ഒരിടത്തും

വന്ദിച്ചുകാണുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു് അതു വാസുനമ്പിയു�ട കൃതിയ�ല്ലന്നുതീർച്ച�പ്പ

ടുത്താവുന്നതാണു്.

സീമന്തിനീചരിതം

അങ്ങിങ്ങു് ഒന്നാംകിടയിേലയ്ക്കുകടന്നുനില്ക്കുന്ന ഒരാട്ടക്കഥയാണു്സീമന്തിനീചരിതം.

ആ കൃതിക്കു് അതു അർഹിക്കുന്നപ്രചാരം സിദ്ധിക്കാത്തതു പരിതാപകരംത�ന്ന.

പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള “കാരുണ്യാപാങ്ഗ”എന്നും “വേന്ദ വന്ദാരുവൃന്ദാ

രക” എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങളും “ഭസിതഭുജഗഭൂഷം” ഇത്യാദി പദ്യംേപാ�ല അതി�ല

വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്നവന്ദനേശ്ലാകങ്ങളും

നമ്പിആഘട്ടത്തിൽ േചർത്തിട്ടുണ്ടു്.

“ധേത്തസ്വനമ്രജനതാസകലാന്തരായ–

മേത്തഭമസ്തകവിദാരണേകസരിത്വം

ദേത്ത മേനാരഥഗണാനഖിലാംശ്ചയത്ത–

ച്ചിേത്തസദാ ലസതു ഗാണപതം പദം േമ.

വാല് മീകിപാണിനികണാദമുഖാന്മുനീന്ദ്രാൻ

വാണീം വിരിഞ്ചരമണീമവനീസുേരന്ദ്രാൻ

വാഞ്ഛാഫലാവഹനകല്പതരൂൻ ഗുരൂംശ്ച

വേന്ദസദാ പരമമീ കുശലം ദിശന്തു.”

ഒരു േശ്ലാകവും ഒരു പദത്തിൽ ഒരു ഭാഗവും ചുവേട േചർക്കുന്നു:

“ദുർ�ദ്ദവേചാദിതമനാ യമുനാവിഹാേര

സേദ്യാനുയാതപൃതനാപതിഭിഃ കദാചിൽ

ധീേരാ നിേരത്യ നികഷാ യമുനാം തദാനീ–

മാരാദുപാഗതമുവാച സ ദാശരാജം.”

തക്ഷക�ന്റശൃങ്ഗാരപദത്തിൽനിന്നു്:

“കല്യാണഗാത്രി മമ വല്ലേഭ വരി�കേടാ

അേല്ലാടു േനരിടും നല്ല ചികുരംതന്നിൽ

ഉല്ലാസേമറും മുഖം �മേല്ല മറയു�ന്നേന്ത? (കല്യാ)

നന്മ�യാടു നിൻമുഖം നാന്മുഖൻ നിർമ്മിക്കയാൽ

നമ്മു�ട ഭുവനത്തിൽ �വണ്മതിയില്ലാഞ്ഞതും.

എന്മുഖങ്ങളായിരം നിർമ്മിച്ചീല�യന്നാകിൽ
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േത�ന്മാഴി! കഥം മമ ചുംബേന തൃപ്തിവരും? (കല്യാ)

നമ്പിയു�ട ശക്തി മുഴുവൻ പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുഞാൻ വിചാ

രിക്കുന്നില്ല.

മുക്തകങ്ങൾ

ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങളു�ടകർത്താ�വന്നനിലയിലാണു് നമ്പിസഹൃദയധുരീണന്മാരാരു�ട

ശ്ലാഘ�യസർേവ്വാപരി ആവർജ്ജിക്കുന്നതു്. അേനകം േശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിച്ചു

കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ചിലതുകൂടി പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

1. വിഷ്ണുവിേനയും ശിവേനയും യൌഗപേദ്യന പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വന്ദനേശ്ലാ

കം:

“നിത്യം യേസ്യാത്തമാങ്േഗ ഘനകുസുമരുചാ

ഭാതി ദിവ്യഃ കലാേപാ

വാമാങ്േഗ ചാപി ഗൌരി ത്രിഭുവനരമണീ

യസ്യ കാേന്ത നിതാന്തം

േയാ വാ കംസം ജഘാനാഖിലഭയജനകം

േയാജിതഃ കാമദാതാ

േദേവാ േമ േദഹസൌഖ്യം വിതരതു കൃപയാ

േകശേവാ വാ ശിേവാ വാ.”

2. കുറ്റിപ്പുറത്തുേകാവിലകത്തിനു് ഒരുനാഴിക �തക്കുകിഴക്കായുള്ളനരിക്കാട്ടമ്പ

ലത്തിൽ �താഴുേമ്പാൾ�ചാല്ലിയ േശ്ലാകം:

“�ദത്യപ്രേദ്വഷിഹസ്തസ്പദമമിതഭുജക്രാന്തിമ�ദ്ദത്യചക്ര–

ഗ്രീവാനാളാന്തരാളപ്രഗളിതരുധിരസ്രാവധൌതാവതാരം

ശാർദ്ദൂലാരണ്യദിവ്യാലയവിലസദേമയപ്രഭാപൂരിതാശം

േതജസ്സൌദർശനം തദ്ദഹതു മമ മഹാേരാഗദുർ�ദ്ദവതൌഘം.”

3. “േചേതാബാലകഏഷതാവകനിേഷ–

വാർത്ഥം കഥഞ്ചിന്മയാ

നീേതാപി ക്ഷണമപ്യസൌ ന വസതി

ത്വത്സന്നിധാവംബിേക!

ദൂരം ധാവതി തത്ര തത്ര വിഷയാ–

രേണ്യഷ്വതസ്ത്വൽപദ–

സ്ഥൂണായാം സപദി ത്വ�യവ കരുണാ–

രജ്വാ ദൃഢം ബധ്യതാം.”

4. �കാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ ഒരുസമസ്യ പൂരിപ്പിച്ചതു്:

“സന്ധുക്ഷിേതപി നിതരാം മദനാശുേഗന

ഹംസസ്യ േഗാപ്രസരമാത്രകൃതാവലംബം

തസ്യാ ദമസ്വസുരേഹാ ഹൃദയാഭിധാനം

�ഹയങ്ഗവീനമനേല കഠിനം ബഭൂവ.”

ഈ േശ്ലാകത്തി�ല ചതുർത്ഥപാദമാണു് തമ്പുരാ�ന്റസമസ്യ.
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5. മ�റ്റാരു സമസ്യാപൂരണം:

“ആഷാഢമാസേദാഷാസു േയാഷാസംസക്തേചതസാം

േകഷാഞ്ചിദ്ധാവതാം മാർേഗ്ഗ പാഷാണഃ പല്ലവായേത.”

6. ഒരിയ്ക്കൽ കവിത േനേര േതാന്നാഞ്ഞിട്ടു്:

“ജഡതാസതതാനുവർത്തനാൽ

കവിതാ കിം കുപിതാ മേനാരമാ

വിമുഖീ മയി വർത്തേത? ശിേവ!

കരുണാ േത ക്വ ഗേതഷ്ടസാധനീ?”

7. ഒരു ദിവസം കടത്തനാട്ടുേകാവിലക�ത്തഊണി�നപ്പറ്റി:

“ഗുേണ ഗുേണാ േനതി കണാദവാേദാ

യഥാർത്ഥഏേവതി കൃതാർത്ഥഭാവഃ

ഭവാമി �ഭമീശ്വര! താവകീന–

ഗുേണ ഗുണസ്യാപി കേണാ ഹി നാസ്തി.”

ഈ വാസുനമ്പിയു�ട അനന്തരവേനാ മേറ്റാ ആയി �ചറിയ വാസു എ�ന്നാ

രാൾ ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹം “സൂര്യം സഹസ്രകിരണം ശരണംപ്രപ

േദ്യ” എന്നു്എല്ലാ േശ്ലാകങ്ങളുംഅവസാനിക്കുന്നഒരുസൂര്യാഷ്ടക�മഴുതിയിട്ടു

�ണ്ടന്നുംഅറിയുന്നു. അേദ്ദഹത്തിേന്റയും ഒരു മുക്തകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“കൃശഃ കൃശാനുർജ്ജഠേര കഫാകുല–

സ്തനുസ്തനുത്വഞ്ചസേമത്യേരാചകാൽ

സദാ സദാഹജ്വരയുക്തകാസത–

ശ്ശിരശ്ശിേരാധീ മമ േവദനാകുേല.”

ചീരക്കുഴി ഭവദാസൻനമ്പൂരി: (960–1030)

ചീരക്കുഴി

ചീരക്കുഴിയില്ലത്തു ഭവദാസൻനമ്പൂരി ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധത്തിനു “പദേയാ

ജന” എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തിനു പല്ലിക്കാ�ടന്നും

േപരുണ്ടു്. അതു �തേക്കമലബാറിൽ േകാട്ടയ്ക്കൽനിന്നു സുമാർ പന്ത്രണ്ടുനാഴിക

അക�ലയുള്ള തകരപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണു് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു്. തകരപുരം

സംസ്കൃതത്തിൽ സാഗരപുരം എന്ന സംജ്ഞയാൽ അറിയ�പ്പടുന്നു. വള്ളുവനാട്ടു

താലൂക്കിൽ�പ്പട്ടതാണു് തകരപുരം.

കാലം

നമ്പൂരി ജീവിച്ചിരുന്ന കാല�ത്തപ്പറ്റി ക്ലപ്തമായി ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നിവൃത്തി

യില്ല. വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ ഉേപാൽഘാത്തിലുള്ള താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ പ്ര

കൃതത്തിൽശ്രേദ്ധയങ്ങളാകുന്നു.
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“കൃഷ് ണം മരകതശ്യാമം ഭക്താനാമഘകർഷിണം.

സദാനന്ദചിദാത്മാനം പരം ഗുരുമുപാസ്മേഹ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ചന്ദ്രാർദ്ധാഭരണസ്യ സാഗരപുരേക്ഷേത്രശിതുസ്സന്നിധൌ

ജാതം വാസ്തുകനിമ്നധാമ്നി ഭവദാസാഖ്യം ദ്വിജന്മാലേയ

ആനീതം സ്വഗു�ണർവികൃഷ്യ ഗിരിസിന്ധുക്ഷ്മാപേതേസ്സാദരീ

ചർച്ചാം ഭാഗവതസ്യ കർത്തുമശിഷദ്രജ്ഞീ കദാചിൽ സ്വയം.

ശ്രീമാനവിക്രമസേഹാദരയാ മുകുന്ദ–

ലീലാമരന്ദരസേലാലഹൃദാ ച രാജ്ഞ്യാ

ആജ്ഞാപിേതാ മഹിതഭാഗവതാർത്ഥരത്ന–

മാലാവിേലഖനകൃേത പ്രയതാമേഹദ്യ.

സംപ്രേത്യകാദശസ്കന്ധവ്യാഖ്യാനമഥ ലിഖ്യേത

അസ്മാഭിരാജ്ഞയാ രാജ്ഞ്യാ വിജ്ഞാനവിശദാത്മനഃ

രാജ്ഞ്യാ: സ്വാജ്ഞാനുസാേരണപ്രീതിലാേഭാ മഹാംശ്ച നഃ

ശ്രീേഗാവിന്ദപ്രസാദശ്ച വിേബാധശ്ചത്രയം ഫലം.

പ്രായശശ് ശ്രീധരാചാര്യഗ്രന്ഥഏവാത്ര ലിഖ്യേത

അന്യഗ്രന്ഥാശ്ചകത്രാപി സ്വല്പ ഏവസ്വകല്പിതഃ.”

ഓേരാ അധ്യായത്തിേന്റയും അവസാനത്തിൽ “ശ്രീവാസുേദവതീർത്ഥാവഗാഹപ

വിത്രകീർേത്ത:, ശ്രീവീരരായസംജ്ഞശ്രീമാനവിക്രമസേഹാദരായാഃ, പൂർവാലയ

കമലലക്ഷ്മ്യഃ, ശ്രീമദുത്തരാഷാഢജാതായാ, അഭിനവലക്ഷ്മ്യാ രാജ്ഞ്യാ ആജ്ഞ

യാ, സ്വാജ്ഞാനധ്വാന്തചിത്രഭാനുശ്രീപുരുേഷാത്തമ പാദഗുരുഭക്തിമതാ, ശ്രീമ

ദരുണാദ്രിഗുരുനാഥാനുക്ഷണശിക്ഷിേതന, ഭവദാേസന പൂരിതപദേയാജനായാം,

ശ്രീധരസ്വാമി വിരചിതായാേമകാദശവ്യാഖ്യായാം”എ�ന്നാരുസൂചകവചനം േചർ

ത്തിട്ടുണ്ടു്.

ഈ ഉദ്ധാരണങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥകാര�നപ്പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ നമുക്കു

ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സാമൂതിരി കുടുംബത്തി�ല ശാഖകളിൽ ഒന്നായ കിഴ

േക്കേക്കാവിലക�ത്ത ഉത്രാടംതിരുനാൾ രാജ്ഞിയാണു് ഭവദാസൻനമ്പൂരിേയാടു്

ഏകാദശസ്കന്ധത്തിനു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിക്കുവാൻആജ്ഞാപിച്ചതു്. ആ രാജ്ഞി

യ്ക്കു പേക്ഷ ലക്ഷ്മി എന്നും ഒരു നാമേധയമുണ്ടായിരിക്കാം. സാക്ഷാൽ മേനാരമത്ത

മ്പുരാട്ടിയു�ട ജന്മനക്ഷത്രം സ്വാതിയാകയാൽ ആ വിദുഷിയല്ല പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാന

ത്തി�ന്റ കാരയിത്രി; തന്നിമിത്തംആഗ്രന്ഥം മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയാണു് നിർമ്മിച്ച

�തന്നും, േവദാന്തപ്രതിപാദകമായ ഏകാദശസ്കന്ധം തനിക്കു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതി

നു് അർഹതയില്ലാത്തതിനാൽമാത്രം അതിൽ ത�ന്റ ആശ്രിതനായ നമ്പൂരിയു�ട

േപർ ആ രാജ്ഞി ഘടിപ്പിച്ചതാണു് എന്നുമുള്ളഐതിഹ്യം അനാസ്പദമായി പരി

ണമിക്കുന്നു. മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട ദൌഹിത്രിമാരായി ഉത്രാടംനക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ച രണ്ടു രാജ്ഞിമാർ കിഴേക്കേക്കാവിലകത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരു�ട മാ

താവാണു് മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട മൂത്തപുത്രി; ആ രാജ്ഞി 954 മുതൽ 1014വ�ര

ജീവിച്ചിരുന്നു. േജ്യഷ്ഠത്തിയായ കുഞ്ഞുത്തമ്പുരാട്ടി 973 തുലാത്തിൽ ജനിച്ചു് 1022

കുംഭത്തിൽ പുണർതംനാളിൽ തീ�പ്പട്ടു; അനുജത്തി�യ കുട്ടിയനുജത്തി എന്നു വി
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ളിച്ചുവന്നു; ആ തമ്പുരാട്ടി 1070 മകരത്തിൽ നാടുനീങ്ങി. ആ രണ്ടുേപരും ജനിച്ചതു്

ഉത്രാടംനാളിലാണു്. അവരിൽ കുഞ്ഞുത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചാണു് ചീ

രക്കുഴി പദേയാജന നിർമ്മിച്ചതു്. 1031-ൽസ്ഥാനാേരാഹണം�ചയ്ത വലിേയട്ടൻത

മ്പുരാൻആ രാജ്ഞിയു�ടസേഹാദരനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു വീരരായ�നന്നും

േപരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. 1003-ൽ പകർത്തി�യഴുതിയ പദേയാജനയു�ട ഒരു

മാതൃക ഭാഷാചരിത്രകാരൻ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള കാണുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ആ വഴിയ്ക്കു

േനാക്കുേമ്പാൾ 993-നും 1003-നും ഇടയ്ക്കാണു് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി എന്നു

വ്യക്തമാകുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലം 960-നും 1030-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു എന്നു്

ഊഹിക്കാം. ഗ്രന്ഥകാരൻ തനിക്കു പുരുേഷാത്തമ�നന്നും അരുണഗിരി�യന്നും

രണ്ടു ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായും വ്യാഖ്യാനം രചിക്കുേമ്പാൾ അരുണഗിരി

ജീവിച്ചിരുന്നതായുംപ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അവർആ�രന്നറിയുന്നില്ല. സുഖേബാ

ധിനീ വ്യാഖ്യയു�ടയും മറ്റും പ്രേണതാവായ േദവരാജൻ സ്മരിക്കുന്ന അരുണാദ്രി

മ�റ്റാരു പണ്ഡിതനാണു്.

പദേയാജന

ശ്രീധരീയവ്യാഖ്യ�യ സുഗമമക്കുന്നതിനുേവണ്ടി മാത്രമാണു് ഭവദാസൻ പദേയാ

ജന നിർമ്മിച്ചതു്. അതിൽ ശ്രീധരീയ�ത്ത പ്രധാനമായും കൃഷ്ണപദി മുതലായ ഇത

രവ്യാഖ്യാനങ്ങ�ള ദിങ്മാത്രമായും ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നു;

ഏതാനുംചിലഅവസരങ്ങളിൽസ്വപ്രതിഭയനുസരിച്ചുംസമഞ്ജസമായിഅർ

ത്ഥകല്പന �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

േവദാന്തരാമാനുജാചാര്യർ

േവദാന്തരാമാനുജൻ എ�ന്നാരു ശ്രീ�വഷ്ണവബ്രാഹ്മണൻ മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയു

�ട പുത്രനും കുട്ടുണ്ണി എന്ന നാമാന്തരത്താൽ വിദിതനുമായ സാമൂതിരി ശക്തൻ

മാനവിക്രമൻതമ്പുരാ�ന ആശ്രയിച്ചു േകാട്ടയ്ക്കൽ താമസിക്കുകയും മാനവിക്രമീയം

എന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അപദാനങ്ങ�ള പ്രകീർത്തനം�ചയ്യുന്ന ഒരു സം

സ്കൃത ചമ്പു രചിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ആ സാമൂതിരി തീ�പ്പട്ടതു് 1031-ലാണു്. കവി

പാരേദശികനും, ശ്രീവത്സേഗാത്രജനായ രഘുനാഥാചാര്യരു�ട പുത്രനും, വാധൂല

വംശജനായ േഗാപാലസൂരിയു�ട ശിഷ്യനുമാ�ണന്നു് അേദ്ദഹംത�ന്ന പ്രസ്തുതകൃ

തിയിൽ േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“യദ്വക് ത്രാംേഭാജനിര്യന്മധുരമധുധുനീ–

േസാദേരാദ്ദാമവാണീ–

ധാരാധൂതാ വിഷാദം ഭജതി സുരസരിൽ

സന്തതം ഭങ്ഗയുക്താ;

താന്താ വാേഗ്ദവേതയം നിവസതി സതതം

കാനേന ലജ്ജയാ കിം?

േസായം േഗാപാലസൂരിർമ്മമ ഹൃദി മഹിത–

േശ്രയേസസന്നിധത്താം.

ശ്രീമദ്വാധൂലവംശാമൃതജലധിവിധുർ–

ജ്ഞാനസർവ്വസ്വസിന്ധുഃ
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104 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

ശ്രീമദ് േഗാപാലസൂരിർജ്ജഗതി വിജയേത

വാവദൂേകഭസിംഹഃ

യച്ഛിഷ്യാ �ജത്രേകതും പ്രതികഥകഘടാ–

മത്തമാതങ്ഗസംഘാ–

നുൽപാട്യാശാന്തസൌേധ പ്രതിഹതവിമതാഃ

സ്ഥാപയാമാസുരദ്ധാ.

തച്ഛിഷ്യഃ കവികുഞ്ജരഃ കുശലധീശ് ശ്രീവത്സവംശാംബുേധ–

ശ്ശീതാംേശാ രഘുനാഥേദശികമേണസ്സാഹിത്യരത്നാംബുേധ:

നാനാശാസ്ത്രവിദുത്തമസ്യ തനേയാ േവദാന്തരാമാനുജാ–

ഭിഖ്യസ്സൽകരുണാകടാക്ഷലഹരീസിന്ധുർവ്വരീവർത്തേത.”

താൻനൂതനമായി ഒരു ചമ്പു രചിക്കുന്നതിനുള്ളസമാധാനം കവി ഇങ്ങി�ന പറയു

ന്നു.

“പ്രബന്ധാഃ പ്രാചീനാ ജഗതി വിലസന്ത്വദ് ഭുതതമാ–

സ്തഥാപ്യുങ്ഗീകര്യുർമ്മമ കൃതിമിഹാല്പാമപി ബുധാഃ

മഹാവസ്തുൽകർഷാജ്ജഗതി ജലധിർജ്ജഹ് നുതനയാ–

മുഖാനാം സിന്ധൂനാം പതിരപി ന രുേന്ധല്പസരിതഃ.

േദാഷാകുലാപി കൃതിരുത്തമവസ്തുേയാഗാദ്

ഭൂഷാ ഭേവൽസുമനസാം മഹതാം മദീയാ;

യുക്താപി കണ്ടകകു�ലരിഹ േകതകീ സ–

ന്ത്യക്താ ഭേവൽസുരഭിണീ കിമു ചഞ്ചരീ�കഃ.”

തദനന്തരംസാമൂതിരിരാജാക്കന്മാരു�ടപ്രധാനരാജധാനിയായ േകാഴിേക്കാടിേന

യും കിഴ�ക്കേക്കാവിലക�ത്തയും (പ്രാക്പുരി) വർണ്ണിച്ചതിനുേമൽ “നിരന്തരനമന

പരാമരനികരകരംബിതസ്ഥലീ േശ്വതേക്രാഡാഭിധാനാ മഹാസ്ഥലീ”എന്നു�വങ്ക

ടേക്കാട്ട�യ (േകാട്ടയ്ക്കൽ)സ്മരിച്ചു്അവിട�ത്തശിവ�ന ഉപേശ്ലാകനം �ചയ്യുന്നു. മാ

നവിക്രമ�ന്റ ജനനം, ബാല്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ സകല വിഷയങ്ങളും കവി

ചമൽകാരയുക്തമായി വിവരിക്കുന്നു. രഘുനാഥൻഎന്നായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഗുരുനാഥ�ന്റ േപർ.

“അഥ രംഗനാഥബുധമൌലിമൌക്തിേകാ

ബുധപുണ്ഡരീകകുലചണ്ഡദീധിതിഃ

പരിമണ്ഡനായ ജഗതാം, പ്രവാദിനാം

മദഖണ്ഡനായ ച പുരീമിമാമഗാൽ”

എന്നാണു് ആ ഗുരുവി�നപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവന ആരംഭിക്കുന്നതു്. ആ�ക ഒൻപതു

സ്തബകങ്ങളുണ്ടു്. മാനവിക്രമ�ന്റ മധുര, രാേമശ്വരം മുതലായ േദശങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള

യാത്രയും, അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുവായൂർ, തൃശ്ശൂർ എന്നീ േക്ഷത്രസന്ദർശനവും വർ

ണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗുരുവായൂരപ്പ�ന�ത്താഴുേമ്പാൾ �ചാല്ലിയ േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദഹംത

�ന്ന ഉണ്ടാക്കിയവയാണു്. അേദ്ദഹം ഒരു സാഹിത്യപ്രണയിയായിരുന്നു. േകരള

ചരിത്ര പരിേശാധന എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േവദാന്തരാമാനുജൻ ഒരു
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സരസനായ സംസ്കൃതകവിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സേന്ദഹമില്ല. കാലം പതി

�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധമായിരിക്കനം. േദശേമ�തന്നു് അറിയുന്നില്ല.

േഗാപാലസമുദ്രം സാംബശിവശാസ്ത്രി

ചില വിവരങ്ങൾ

േകാഴിേക്കാ�ട്ട ഏേതാ ഒരു മാനവിക്രമരാജാവി�ന്റ സദസ്യനായി സാംബശിവ

ശാസ്ത്രി എ�ന്നാരു കവി ജീവിച്ചിരുന്നു. േഗാപാലസമുദ്രം തിരു�നൽേവലി ജില്ല

യി�ല ഒരു ഗ്രാമമാണു്. അേദ്ദഹം ശ്രീവത്സേഗാത്രജനായ കനകസഭാപതിയു�ട

സീമന്തപുത്രനും ഭാരദ്വാജേഗാേത്രാത്ഭവനായ ആപദുദ്ധാരണശാസ്ത്രികളു�ട പു

ത്രൻ സ്വാമിശാസ്ത്രികളു�ട ശിഷ്യനുമാണു്. ഈ വസ്തുതകൾ ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്ന

േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു.

“ശ്രീേഗാപാലസമുദ്രഗ്രാേമ മൃദുസൂക്തിമല്ലികാരാേമ

കനകസഭാപതിവിദ്വേജ്ജ്യഷ്ഠസുേതാ യസ്തു കീർത്തിമാൻ

േലാേക.”

ശ്രീമാൻ യസ്യ ഗുരുർവിദ്വദാപദുദ്ധാരണാത്മജഃ

ഭാരദ്വാജകുേലാത്തംസഃ സ്വാമീ ശാസ്ത്രീ ബുധാഗ്രണീഃ.”

“ശ്രീവത്സേഗാത്രകലശാംബുധിപൂർണ്ണചേന്ദ്രാ

വിജ്ഞാതസർവകവിബന്ധവിചിത്രരീതിഃ

സത്സാഹിതീജനനഭൂരിഹ ദാക്ഷിണാത്യ–

േസ്സായം ചകാസ്തി ഖലുസാംബശിവഃ കവീന്ദ്രഃ.”

“ആലങ്കാപുരമാസുേമരു ധരണാവുച്ഛ് റായമു�ച്ചശ് ശ്രയൻ

ശ്രീമൻ�ശലപേയാധിരാഡ്വിജയതാം ഭൂമണ്ഡലാ

ഖണ്ഡലഃ.”

ത�ന്റ കവനചാതുര്യ�ത്തപ്പറ്റി

“മേനാജധനുരാഹിതസ്ഫുടസേരാജഗർഭസ്ഫുര–

ന്മരന്ദത്സരേധാരണീസരസമാധുരീേസാദരീ

സുവൃത്തിരസരീതിഭാക്സരസശബ്ദവത്യുജ്ജ്വലാ

കേവർജ്ജയതി സാംപ്രതം ജഗതി തസ്യ സാ സാഹിതീ”

എന്നുപ്രശംസിച്ചതിനുേമൽ “േതന മഹാകവിനാ രചിതം ശൃംഗാരവിലാസം നാമ

ഭാണമഭിനയദ്ഭിരസ്മാഭിർന്നിതരാമാ പാദ്യത ഇതി ശ്രീമാനവിക്രമമഹാരാജവി

ദ്വൽസാമാജികഹൃദയാനന്ദഃ” എന്നു പറയുന്നു. 1053-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പകർത്തി�യഴു

തിയതായി കാണുന്നതിനാൽഅതിനുമുൻപാണു് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി

എന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. കവിതാരീതി വ്യക് തമാക്കുവാൻ ഒരു േശ്ലാകംകൂടി ഉദ്ധരി

ക്കാം.

“മന്ദാനിേലന മധുനാ രജനീവിേടന
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�മത്രീം സമാരചയേതാ മകരധ്വജസ്യ

ആജ്ഞാഭിരുല്പലദൃശാം സകലാതിശായി

താരുണ്യമസ്തു തരു�ണരുപഭൂജ്യമാനം.”

സരസനായ ഒരു കവിത�ന്നയാണു് സാംബശിവശാസ്ത്രി.

കൃഷ്ണസുധി (കാവ്യകലാനിധി)

�കാല്ലം പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ േകാലത്തുനാട്ടു രവി

വർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ആശ്രിതനായി �താണ്ഡമണ്ഡലത്തിൽ പാലാറ്റി�ന്റ േപാഷ

കനദിയായ �ചയ്യാറ്റി�ന്റ �തേക്കക്കരയിലുള്ള ഉത്തരേമരൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ

ജനിച്ച കൃഷ്ണസുധി എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. �ചയ്യാറ്റിനു സംസ്കൃത

ത്തിൽ സ്കന്ധം എന്നും മറ്റുമാണു് േപർ നല്കിയിരിക്കുന്നതു്. ശ്രീരാമഭക്തനായ

അേദ്ദഹം �കാല്ലം 1020-ൽ കാവ്യകലാനിധി എ�ന്നാരുഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടാ

യി. ഈ അലങ്കാരഗ്രന്ഥ�ത്ത (1) നായകപ്രകരണം, (2) ശബ്ദാർത്ഥനിർണ്ണയം,

(3) അർത്ഥനിർണ്ണയം, (4) ധ്വനിനിരൂപണം, (5) ഗുണീഭൂതവ്യംഗനിരൂപണം, (6)

ശബ്ദാർത്ഥചിത്രണം, (7) േദാഷനിരൂപണം, (8) ഗുണനിരൂപണം, (9) ശബ്ദാലങ്കാര

നിരൂപണം, (10) അർത്ഥാലങ്കാരനിരൂപണം എന്നിങ്ങി�ന പത്തു കുസുമങ്ങളായി

കൃഷ്ണസുധി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരനേശ്ലാകങ്ങ�ളല്ലാം രവിവർമ്മപരങ്ങളാ

ണു്. “ഇതി കാഞ്ചീമണ്ഡേല സ് കന്ധസരിദ്ദക്ഷിണദിശ്യുത്തരേമരുഗ്രാമവാസിനാ

പണ്ഡിതരായ നാരായേണാപദ്രഷ് ടൃവംശമുക്താമണി ശിവരാമസൂരിസൂനു കവിദാ

സകൃഷ്ണസൂരികലിേത കാവ്യകലാനിധൌ” എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്ന

സൂചീവാക്യത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം ഉപദ്രഷ്ടാ�വന്ന ബിരുദത്താൽ വിദിതനായ

നാരായണസൂരിയു�ട കുലത്തിൽ ജനിച്ച ശിവരാമസൂരിയു�ട പുത്രനാ�ണന്നു സി

ദ്ധിക്കുന്നു. അവരു�ട േപരുകൾ ശിവരാമസുധി എന്നും കൃഷ്ണശാസ്ത്രി എന്നുമാണു്

മറ്റു ചില കുറിപ്പുകളിൽ കാണുന്നതു്.

“കാവ്യാലങ്കാരജിജ്ഞാേസാർമ്മുേദ കാവ്യകലാനിധിം

കർേവ കൃഷ്ണസുധീഃ േകാലഭൂപാലകയശശ് ശ്രിയം.

ന സാമാന്യഃ േകാലരാേജാ േയാർജ്ജുനശ്രീർദ്ധരാകരഃ

സുമേനാവല്ലഭഃ പൂർണ്ണകാേമാ ഗുരുകവീശ്വരഃ.

കിഞ്ച,

ജലധ്യപിഹിതാ ഭൂമിർധ്രിയേത േയന ലീലയാ

േകാലരാജസ്യ തസ്യാദ്യ കീർത്തിഃ കിം ന കവിപ്രിയാ?

തദ്വംേശ രവിവർേമ്മതി രാജചൂഡാമണിസ്സതാം

സ താമനിതരാേപക്ഷം നിതരാം തനുേതശ്രിയം.

ത�സ്യവ ഖലു,

പദ് മിനീവല്ലഭഃ േകാലഭൂപാേലാ രവിപാർത്ഥിവഃ

ഇതി നാമാനി കല്പദ്രുമീയന്തി വിബുധശ്രിേയ.

േകാലരാജസ്യ തസ്യാദ്യ ഗുണാ േലാേകാത്തരാശ്രയാഃ
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പണ്ഡി�തഃ പാമ�രശ്ചാപി പഠ്യേന്ത പരിേതാ യതഃ.

അഹം തു േകാലരാേജന്ദ്രഗുണാൻ േസ്താതും യേതധുനാ

ധീരാസ്സമർത്ഥിതാ ഭൂയാേസ്വതദാശീർവേചാസ്തു നഃ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളിൽ കവി ത�ന്റ പ്രബേന്ധാേദ്ദശ്യം വിവരിക്കുന്നു. അവസാന

ത്തിൽ ഉള്ളവയാണു് താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ.

“കല്യാണാനി കേരാതു പങ്കജഭുവഃ പത്നീ കവീനാം ശ്രിേയാ

ഭൂയാസുഃ കൃതേയാ ജയന്തു ജഗതാം നാഥാശ്ച കീർത്ത്യാശയാഃ

ധർമ്മിഷ്ഠാ വിജയം ഭജന്തു വിബുധാന�ന്ദകേഹതുസ്സദാ

ഭൂയാൽ കാവ്യകലാനിധീ രവികുലക്ഷ്മാപാലകീർത്ത്യാ സഹ.

യന്നാമാഖിലരാജമൌലിരസനാരംഗസ്ഥലീനർത്തകീ

യന്നാരീവചസാ കേപശ്ചഹുതഭുങ്നീഹാരഭാനുർബഭൌ

യൽപാദാബ് ജരജശ്ശിലാമപി വധൂം േതേന മുേനസ്സൽഗുണ–

ശ്ലാഘ്യഃ കാവ്യകലാനിധിർജ്ജയതു േമ രാമാംഘ്രിേസവാ ഭുവി.

കാഞ്ചീമണ്ഡലമണ്ഡേന കരനദീനീേരാദ് ഭവദ് ഭണ്ഡേന

ശ്രീമത്യുത്തരേമരുനാമനി പുേര ശ്രീ�ശലേജശാകേര

വാസീ കാവ്യകലാനിധിം വ്യരചയൽ കൃഷ്ണഃ കവിർവ്യംഗ്യധീ

സേന്മധാവികലിപ്രസിദ്ധശരദി ശ്രീമല്ലസൽസമ്പദി.”

‘സേന്മധാവി’ എന്നതു കലിവർഷസൂചകമായ ഒരു പദമാണു്. അതിൽനിന്നു പ്രസ്തു

തഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി 1020-ാമാണ്ടാ�ണന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു.

ഹംസസേന്ദശം

ഹംസസേന്ദശം എന്ന േപരിൽ �കാല്ലം പതി�നാന്നാംശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധ

ത്തിൽവിരചിത�മന്നുകരുതാവുന്നഒരുകാവ്യം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അതു മറ്റുസേന്ദശ

ങ്ങ�ളന്നേപാ�ല പൂർവ്വഭാഗവും ഉത്തരഭാഗവുമായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മന്ദാ

ക്രാന്ത ത�ന്നയാണു് വൃത്തം. പൂർവ്വസേന്ദശത്തിൽ 83-ഉം ഉത്തരസേന്ദശത്തിൽ

88-ഉം േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വഭാഗത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിലുള്ളതാണു് താ

�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം:

“ശ്രീമത്യംേഭാരുഹസുരഭിേത ക്രീഡേതാസ്സപ്രേമാദം

ലീലാരാേമ ഗുരുനിധുവനക്ലാന്തധാേമ്നാഃ കേയാശ്ചിൽ

യാമിന്യാം കാചന നിശിചരീ ഭക്ഷിതും തം ഗൃഹീത്വാ

ലാേങ്കാദ്യാേന സപദി സരമാകാന്തവാചാ മുേമാച.”

പ്രസ്തുതസേന്ദശത്തി�ല നായകനും നായികയുമായി സുഖിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ

നായക�ന ഒരു രാക്ഷസി ഭക്ഷിക്കുന്നതിനായി ലങ്കയി�ല ഉദ്യാനത്തിേലയ്ക്കു �കാ

ണ്ടുേപാകുകയും അവി�ട�വച്ചു വിഭീഷണചക്രവർത്തിയു�ട ആജ്ഞയാൽ േമാചി

പ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. നായികയു�ട ഭവനം കവണാറ്റി�ന്റ (മീനച്ചിലാറ്റി�ന്റ) തീരത്തു

ള്ളകുടമാളൂരാ�ണന്നുകവി പറയുന്നു.

“യാതവ്യം േത യുവതിനയനച്ഛായനീരാജിതം തദ്
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ഗൌണാവീചീചയമുഖരിതം കുംഭമാലൂരേദശം

ഇക്ഷുേശ്രണീകലിതരശനം ഹംസ! യസ്മിൻ മഹീേയാ

മാകന്ദാഖ്യം നയനസുഭഗം മന്മഥേക്ഷത്രമസ്തി”

സേന്ദശഹരൻ ഹംസമാ�ണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. നായകൻ ഹംസ�ത്ത േസ

തുദർഭശയനം, താമ്രവർണ്ണീതീരം, മണലൂർ, സഹ്യപർവ്വതം ഇവ കടന്നു േകര

ളത്തിൽ എത്തുവാൻ ഉപേദശിക്കുന്നു. അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകത്തിൽ കവി

േകരള�ത്ത വർണ്ണിക്കുന്നു.

“പശ്ചാദസ്യക്ഷിതിധരപേതഃ പുഷ്കേല േകരളാേഖ്യാ

നീവൃദ് ഗ്രീേഷ്മപ്യുദകമനിശം മുച്യേത വാരിവാ�ഹഃ

യേത്രാത്തുംേഗാഃ പരിണതഫലേസ്താമനേമ്രാത്തമാംഗാ

വർത്തേന്ത േയ മരിചവലിതാ നാളിേകരാശ്ച പൂഗാഃ.”

തദനന്തരം കന്യാകുമാരി, മരുത്വാമല, ശുചീന്ദ്രം ഇവയു�ട വിവരണത്തിലാണ്

കവി വ്യാപൃതനാകുന്നതു്. മരുത്വാമലയ്ക്കു വക്രഗിരി എന്നാകുന്നു സേന്ദശത്തിൽ

കാണുന്ന സംജ്ഞ. ശുചീന്ദ്രത്തു് അക്കാലത്തു നടപ്പിലിരുന്ന �കമുക്കൽ എന്ന

ശുദ്ധികർമ്മ�ത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“നിത്യം ഭൂതപ്രഭൃതിഭിരമാ പാർവ്വതീപ്രാണനാേഥാ

യസ്മിന്നാേസ്ത നിഖിലവിബു�ധസ്സന്തതം േസവ്യമാനഃ

തേപ്ത േസ്നേഹസ്ഫുടമിഹ ജ�നർേല്ലാചനാേഗാചരാണാ–

മാേലാക്യേന്തപ്രിയസഖ! ഫലാന്യാത്മകർേമ്മാൽകരാണാം”

അതിൽപ്പിന്നീടു ഹംസം �ചേന്നേത്തണ്ടതുതിരുവനന്തപുരത്താണു്.

“പ്രാതർന്നത്വാ തദനു ഗിരിശം ഭക്തിനേമ്രണ മൂർദ്ധ്നാ

സ്യാനന്ദൂരം ദുരിതനികരേച്ഛദദക്ഷം ശ്രേയഥാഃ

പുഷ്യേല്ലാധ്രപ്രസവധവേള ഗൂഢപാനാഥരൂേപ

തേല്പ േശേതസഹകമലയാ പദ് മയാ പദ് മനാഭഃ.”

ആഘട്ടത്തിൽ കവി വഞ്ചിമഹാരാജാവി�നഅത്യന്തം സമുജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ

ചിത്രനം �ചയ്യുന്നു. തദ്വിഷയകമായ ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം പകർത്താം.

“സന്മാർഗ്ഗസ്ഥസ്സുവിമലകലാവൃന്ദേദദീപ്യമാേനാ

ഭാസ്വത്താരാവലിവലയിേതാ മിത്രസംവർദ്ധിതാത്മാ

ലക്ഷ്മീവാൻ േയാ ജിതബുധകവിശ്ചക്രവർത്തീ തേമാനു–

ദ്രാകാശീതച്ഛവിരിവ ഭവാൻ രാജേത രാജരാജഃ.”

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു വടേക്കാേട്ടയ്ക്കു രണ്ടു വഴികളു�ണ്ടങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നു്

‘ക്ഷിതിധരവനഗ്രാവരൂക്ഷ’മായ ‘കദധ്വാവാ’കയാൽഅതി�ന ത്യജിച്ചിട്ടു ‘പാേഥാ

നിധിതടതല’ത്തിൽ കൂടിയുള്ള മാർഗ്ഗ�ത്തസ്വീകരിക്കണ�മന്നു നായകൻ ഹംസ

േത്താടു നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. �കാല്ലത്തു �ചന്നാൽ അവി�ട ധാരാളം ധ്വരമാ�രക്കാ

ണാം.

“പുഷ്യേല്ലാധ്രപ്രസവസുമേനാധൂസരാ ഹൂണേലാകാ

മത്താത്മാേനാ നവമദിരയാ േചാളസഞ്ഛാദിതാംഗാഃ
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 109

തേത്താദൃഗ് ഭിഃ പ്രിയസഖ! സമം കാമിനീഭിർമ്മേനാേജ്ഞ

പ്രാസാദാനാം മഹതി ശിഖേര യത്ര നിത്യം രമേന്ത.”

തദന്തരം ഹംസം അമ്പലപ്പു�ഴ�ച്ചന്നു “വിലസദതസിദാമനീലപ്രതീക”നായ ശ്രീ

കൃഷ്ണ�ന �താഴുതും�കാണ്ടു കുടമാളൂേരയ്ക്കു േപാകണം. അത്തരത്തിലാണു് മാർഗ്ഗ

നിർേദ്ദശം.

കവിയാ�രന്നു് അറിയുന്നി�ല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനും ത�ന്റ പ്രിയതമ�യ്ക്കന്ന

േപാ�ല കുടമാളൂർത�ന്നയായിരുന്നു ജന്മഭൂമി എന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. ഗ്ര

ന്ഥം നിർമ്മിച്ച കാലത്തു ശുചീന്ദ്രേക്ഷത്രത്തിൽ �കമുക്കും �കാല്ലത്തു സായ്പന്മാ

രു�ട താമസവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പുറേമ, �കാട്ടാരക്കരനിന്നു േകാട്ടയ

േത്തയ്ക്കുള്ള പാത പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നി�ല്ലന്നും നാം കണ്ടുവേല്ലാ. ശുചീന്ദ്രത്തു് �കമു

ക്കൽ നിന്നതു് 1019-ാമാണ്ടാണു്; അതിൽപ്പിന്നീടു കുേറക്കാലം തിളയ്ക്കാത്ത എണ്ണ

യിൽ�കമുക്കിവന്നിരുന്നു. ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ വാഴ്ചക്കാലത്താണു്

അതു നിേശ്ശഷം നിന്നതു്. അതു�കാണ്ടു് 1019-ാമാണ്ടിനു മുൻപാണു് ഹംസസേന്ദ

ശത്തി�ന്റ ആവിർഭാവ�മന്നും, അേതാടുകൂടി സ്വാതിതിരുനാൾമഹാരാജാവു സിം

ഹാസനാരൂഢനായ 1004-ാമാണ്ടിനു േമലാ�ണന്നും നിർണ്ണയിക്കാം.

താഴമണ് പരേമശ്വരഭട്ടതിരി

തിരുവിതാംകൂറി�ലസുപ്രസിദ്ധമായ�ചങ്ങന്നൂർേക്ഷത്രത്തി�ലശ്രീപരേമശ്വര�ന

പ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ദീർഘമായ േസ്താത്രമാണു് സാഹസ്രിക. നാരായണീയത്തി�ന്റഛാ

യയിൽ താഴമണ് പരേമശ്വരൻ തന്ത്രി രചിച്ച പാരേമശ്വരം സാഹസ്രിക അഥവാ

േശാണാദ്രീശേസ്താത്രംഎന്നകൃതിയിൽ �ചങ്ങന്നൂർസ്ഥലപുരാണത്തി�ല കഥക

ളായ ആയിരം േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ പാരേമശ്വരകാരനു കവി�യന്ന

നിലയിൽ ഗണനീയമായസ് ഥാനത്തിനു് അവകാശ�മാന്നും കാണുന്നില്ല. മാതൃക

കാണിക്കുവാൻ നാ�ലണ്ണം ഉദ്ധരിക്കാം.

“േലാകാനാമിയമുത്തമാ വസുമതീ ദ്വിേപായമേത്രാത്തമഃ

പ്രേത്യകം നവഖണ്ഡമണ്ഡിതഗിരിേശ്രേഷ്ഠ തേതാ ഭാരേത

മുഖ്യം ഭാർഗ്ഗവഭൂതലം സുമഹിേതാ േദശസ്തേതാ ദക്ഷിണാൽ

േസാസ്മിൻ േശാണഗിരിവിഭാതി ഭഗവത്സാന്നിധ്യഭൂരദ് ഭുതഃ.

അസ്മിൻ േശാണഗിരൌ സ്വയം സമുദിേതാ

ലിങ്ഗാത്മനാ ശങ്കരഃ

സാക്ഷാൽ ഭക്തജനാവനായ കൃപയാ

കല്പദ്രുകേല്പാ വിഭുഃ

അസ്മിൻബ്രഹ്മണി ശങ്കേര സുലഭതാം

പ്രാേപ്ത ജഗദ്ഭാഗ്യതഃ

കിഞ്ചിന്നാന്യദിഹാസ്തി േസവ്യമമൃേത

ലേബ്ധ തു കിം േഭാജ�നഃ?”

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

രവിശശിഗഗനാനിലാനലാംഭഃ–

ക്ഷിതിപുരുഷാഷ്ടകമിത്യസി ത്വേമകഃ

ജഗതി വിമൃശതാം ന വിദ്യേതന്യൽ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



110 അദ്ധ്യായം 43. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

കിമപി വിേഭാ! പരമാത്മേന നമേസ്ത.

േശാണാചേലശ! പദപങ്കജയുഗ്മകം േത

ജംേഘ ച ജാനുയുഗേള ച തേവാരുഗ്മം

നാഭീം തേവാദരമുേരാ വദനം കിരീട–

േകാടീലസച്ഛശികലാമവേലാകേയഹം.”

“നാമത്രേയാജ്ജ്വലമിദം നിഗേമാപഗീതം

േസ്താത്രഞ്ച മൽകൃതഭവന്മഹിേമാദയാർച്ചിഃ

സാഹസ്രിേകതി പുനരഷ്ടകമാലിേകതി

സ്യാൽ പാരേമശ്വരമിദം പഠതാം രുചായ.”

എഴുമണ്, �ചങ്ങന്നൂർ, ഏറ്റുമനൂർ മുതലായ പല േക്ഷത്രങ്ങളി�ല തന്ത്രിമാരാണു്

�ചങ്ങന്നൂർ താഴമണ്ണില്ല�ത്ത േപാറ്റിമാർ. അവരിൽ പരേമശ്വരൻ എന്ന ഒരു

തന്ത്രിയു�ട കൃതിയാണു് പ്രസ്തുതേസ്താത്ര�മന്നു് ഐതീഹ്യമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം പതി

�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി അറിയുന്നു. പാര

േമശ്വരത്തിനു സാഹസ്രിക�യന്നും അഷ്ടകമാലിക�യന്നുംകൂടി േപരുകൾ ഉള്ളതി

നാലാണു് ‘നാമത്രേയാജ്ജ്വലം’ എന്ന വിേശഷണം കവി പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്.

വട്ടപ്പള്ളി ഭാസ്കരൻമൂസ്സതു്

ശ്രീരാേമാദന്തത്തി�ന്റ കരുവിൽ വാർ�ത്തടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു് ശ്രീകൃേഷ്ണാ

ദന്തം. അതിനു പ്രചാരം തീ�രയില്ല. കവിതാഗുണവും ശൂന്യംത�ന്ന. ശ്രീമദ് ഭാഗവ

തം ദശമം, ഏകാദശം എന്നീ രണ്ടു സ്കന്ധങ്ങളിലും പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്ന ശ്രീ

കൃഷ്ണചരിതമാണു് ഇതിവൃത്തം. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“മാധവം പ്രണിപത്യാഹം മായാക്രീഡാകൃതക്ഷണം

ശ്രീകൃേഷ്ണാദന്തമാഖ്യാേസ്യ േവദവ്യാസപ്രകീർത്തിതം.

പുരാകദാചിദ്വസുധാ ദുഷൃഭാേരണ പീഡിതാ

ബ്രഹ്മാണം ശരണം പ്രാപ്യ ത�സ്മതൽസംന്യേവദയൽ.”

ഒടുവിൽ

“ഇത്ഥം മായാപടാന്തർഹിതവപുരഖിലാൻ

േമാഹയൻ വിഷ്ണുരുവീ–

മാസാദ്യാഗത്യ രങ്ഗം നട ഇവ ജഗതാം

നായകശ്ചാരുേവഷഃ

നാനാരൂ�പർവിലാ�സസ്സകലജനമനഃ–

പ്രീതിമാധായ പശ്ചാ–

ദങ്ഗീകൃത്യ സ്വരൂപം ഗമിതനിജപേദാ

േയാഗനിദ്രാമുവാഹ”

എന്നുസർഗ്ഗാന്തരീതിയിൽഘടിതമായ ഒരു േശ്ലാകേത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു.

അതിനുേമൽ

“കൃതമിദം ഹരിണശ്ചരിതം ശുഭം
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സകലപാപഹരം പഠതാം നൃണാം

ഗുരുഗൃഹാലയ�ഹമവതീകൃപാ–

ലവയുേതന തു ഭാസ്കരശർമ്മണാ”

എ�ന്നാരു േശ്ലാകവും കാണ്മാനുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു ഭാസ്കരൻ എ�ന്നാരു കവിയാ

ണു് ശ്രീകൃേഷ്ണാദന്തത്തി�ന്റ പ്രേണതാ�വന്നും അേദ്ദഹം ആ കൃതി രചിച്ചതു് 1025-

ാമാണ്ടാ�ണന്നും വിശദമാകുന്നു.“വട്ടപ്പള്ളി ഭാസ്കരൻ”എന്നുകൂടി ഗ്രന് ഥത്തിൽ ഒരു

കുറിപ്പുണ്ടു്. ആ വഴിയ്ക്കു േനാക്കിയാൽ ശുചീന്ദ്രത്തു വട്ടപ്പള്ളിയില്ല�ത്ത ഭാസ്കരൻ മൂ

ത്തതാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്നു് ഊഹിക്കാം. “ഗുരുഗൃഹാലയം” ഏ�തന്നു് അറിയു

ന്നില്ല.
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44
പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം

(തുടർച്ച)

ആയില്യംതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് (1007–1055)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്, 1007-ാമാണ്ടു മീനമാസം 2-ാം൹ രു

ക്മിണീ

ബായിത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയുംതിരുവല്ലാപാലിയക്കരേക്കായിത്തമ്പുരാേന്റയും (പുണർ

തംനാൾ രാമവർമ്മാ) ദ്വിതീയപുത്രനായി തിരുവവതാരം �ചയ്തു. ബാല്യത്തിൽത്ത

�ന്നസങ്ഗീതസാഹിത്യങ്ങളിൽഅനന്യസാധാരണമായ വാസനപ്രകടിപ്പിച്ചിരു

ന്നഅവിടുന്നു്അനുസ്യൂതമായഅഭ്യാസബലം�കാണ്ടു്അവ രണ്ടിലും ഒന്നുേപാ�ല

നിഷ്ണാതനായി എന്നുമാത്രമല്ല, വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രങ്ങളിലും �വദുഷ്യം സമ്പാദി

ച്ചു. മാതാവു ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന തീ�പ്പട്ടുേപാ�യങ്കിലും, പിതാവി�ന്റ വാത്സല്യ

പൂർണ്ണമായ ലാളനത്തിൽ വളരുന്നതിനു് അവിടേത്തയ്ക്കുംഅനുജൻ വിശാഖം തിരു

നാൾ തമ്പുരാനും ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. രാമവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ 980-ാമാണ്ടു ജനി

ച്ചു. 1033 കന്നിയിൽ മരിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒരു നല്ലസംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നുഎന്നു

േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷിലും തിരുേമനിയ്ക്കുള്ള പാണ്ഡിത്യം അപാരമായിരുന്നു. േപരൂർ

ക്കടഅപ്പിവാരിയരായിരുന്നുസംസ്കൃതത്തിൽആദ്യ�ത്തആശാൻ. പിന്നീടു് അന്ന

�ത്ത രാജകീയ വിദ്വത്സദസ്സി�ല അങ്ഗങ്ങളായിരുന്ന പല ശാസ്ത്രിവര്യന്മാേരാടും

പല വിഷയങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു വാക്യാർത്ഥവിവരണപാടവം സ്വായത്തമാക്കി. ഇം

ഗ്ലീഷിൽ ആദ്യ�ത്ത ഉപാധ്യായൻ സുബ്ബരായരും പിന്നീടു േകാട്ടയത്തു ശങ്കരേമ

േനാനുമായിരുന്നു. ശങ്കരേമേനാൻ േകാട്ടയ�ത്ത �സമിേനരിയിൽ േബക്കർസാ

യിപ്പി�ന്റ ശിഷ്യനാണു്. 1024-ൽ വിശ്വവിശ്രുതനായ മാധവരായർ ഗുരുനാഥനായി.

ഈ ഭാഷകൾക്കു പുറ�മ തമിഴ്, �തലുങ്ക്, കർണ്ണാടകം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, മഹാരാ

ഷ്ട്രം എന്നീ ഭാഷകളും അവിടേത്തയ്ക്കു സ്വാധീനമായിരുന്നു. 1022-ൽ യുവരാജാവു്

ഉത്രംതിരുനാൾ സിംഹാസനാരൂഢനായേപ്പാൾആ മഹാരാജാവി�ന അവിടുന്നു

സകലരാജ്യകാര്യങ്ങളിലും ഭക്തിവിശ്വാസപൂർവ്വം സഹായിച്ചുതുടങ്ങി. േജ്യഷ്ഠൻ

ബുദ്ധിമാന്ദ്യംനിമിത്തം സ്വസ്ഥജീവിതം സ്വീകരിേക്കണ്ടി വന്നതിനാൽ അവിടുന്നു

ത�ന്നയാണു് ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ കൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നതു്. 1026-ൽ മാതുല�ന്റ
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പുത്രി കല്യാണിക്കുട്ടിത്തങ്കച്ചിയ്ക്കു പട്ടും കച്ചയും നല്കി. ആ സ്ത്രീരത്നത്തിനും സങ്ഗീ

തസാഹിത്യങ്ങളിൽ �വദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹതിയു�ട മരണത്തിനുേമൽ

1037-ൽ മാതൃപ്പള്ളി കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ�യ പരിഗ്രഹിച്ചു. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാ

രാജാവി�ന്റ സകലകലാേപാഷകസ്ഥാനവും ആ തിരുേമനിത�ന്നയാണു് അധി

േരാഹണം �ചയ്തതു്. ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു കഥകളിേയാടുണ്ടായിരുന്ന

അഭിനിേവശാധിക്യംനിമിത്തം അവിടേത്തയ്ക്കു് അന്യകലകളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കു

ന്നതിനു സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയില്യംതിരുനാൾക്കുള്ള വിദ്യാവിഷയകമായ

സിദ്ധിവിേശഷ�ത്തപ്പറ്റി ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ 1033-ൽ രചിച്ച കീർത്തി

വിലാസം ചമ്പുവിലും േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ 1036-ൽ നിർമ്മിച്ച

തിരുനാൾപ്രബന്ധത്തിലും സമുജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ കീർത്തനം�ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പാ

ച്ചുമൂത്തതി�ന്റശ്രീരാമവർമ്മചരിത�ത്തക്കുറിച്ചു പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കും.

1033-ൽ തിരുവനന്തപുര�ത്ത ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രമുഖന്മാർ (1)

അനന്തരാമശാസ്ത്രി, (2) അപ്പാദീക്ഷിതർ, (3) �വങ്കടരാമശാസ്ത്രി, (4) ശ്രീനിവാസ

യ്യങ്കാർശാസ്ത്രി, (5) സുബ്ബാദീക്ഷിതർ, (6) പണ്ഡിതർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രി, (7) അപ്പുവയ്യ

ങ്കാർശാസ്ത്രി, (8) ഭാസ്ത്രിപൌരാണികൻ, (9) ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രി എന്നിവരാ

യിരുന്നു. ആയില്യംതിരുനാ�ളപ്പറ്റി ഇലത്തൂർമഹാകവി

“സൌജന്യവാദാന്യകേയാസ്സഹസ്ഥിതി-

സ്സാഹിത്യപാണ്ഡിത്യവിലാസേയാരപി

ഛായാത�പകസ്ഥിതിവത്സുദുർല്ലഭാ

വ്യാഭാതി യസ്മിൻ നരേലാകപാലേക”

എന്നു പ്രശംസിയ്ക്കുന്നു. അവിടുന്നു പണ്ഡിതേരാടു താ�ഴകാണുന്നവിധത്തിൽ

അരുളി�ച്ചയ്യുന്നതായിട്ടും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“അദ്യാരഭ്യ ദിേനദിേന മമ സദസ്യാഗമ്യതാം, പണ്ഡി�തഃ

കാേലഽസാവനുഗൃഹ്യതാം പ്രതി മിേഥാ മാത്സര്യമുത്സൃജ്യതാം,

വാക്യാർത്ഥഃ പ്രവിചാര്യതാം, ശ്രുതിശിരസ്സീമന്തസീമാന്തേഗാ-

ര്യച്ചാന്യന്മുനിഭിഃ പ്രണീതമമലം പ്രസ്തുയതാം ശാസനം.”

ആ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു ശാസ്ത്രിമാരു�ട വാക്യാർത്ഥസദസ്സു് എന്നും അവിടു

ന്നു് എഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരുന്ന ഭജനപ്പുര�ക്കാട്ടാരത്തിൽ നിർവിഘ്നമായി നടന്നു

�കാണ്ടിരുന്നു; ശാസ്ത്രസദസ്സ് അവസാനിച്ചാൽ ഉടൻ സംഗീതസദസ്സായി. അതു

രണ്ടും കഴിഞ്ഞിേട്ട സായങ്കാല�ത്തസവാരിക്കു് അവിടുന്നു് എഴുന്നള്ളാറുണ്ടായിരു

ന്നുള്ളു.

ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം

മലയാളത്തിൽ അക്കാലത്തും പദ്യശാഖ�യ േപാഷിപ്പിച്ചുവന്ന പണ്ഡിതകവികൾ

പലരുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ഗദ്യശാഖ അങ്കുരിക്കുക

േപാലും �ചയ്തിരുന്നില്ല. രാജ്യേത്തയും ഭാഷേയയും അത്യധികമായി േസ്നഹിച്ച ആ

യുവരാജാവിനു് അതു് അസഹ്യമായ ഒരു ഹൃദയശല്യമായിേത്താന്നി. അവിടുന്നു

പല സരണികളിലും ഒരു പരിഷ്കർത്താവി�ന്റ നിലയിലാണു് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചതു്.

സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു ഭാഷയിൽ സ്ഥായിയായ അഭിരുചിയും ഭാഷയ്ക്കുത�ന്ന ശാ

ശ്വതമായ ഉൽക്കർഷവും സിദ്ധിക്കണ�മങ്കിൽ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട ആവിർഭാവം
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അപരിത്യാജമാ�ണന്നു് അവിടേത്തയ്ക്കു ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന േബാധ�പ്പട്ടു. തന്നി

മിത്തം ഭാഷആസ്ഥാനത്തിൽഎത്തിേച്ചരുന്നതിനു യുവരാജാവായിരുന്നേപ്പാഴും

സിംഹാസനാരൂഢനായതിനുേമലും പല കാര്യക്ഷമങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും

അവിടുന്നു് ഏർ�പ്പടുകയുണ്ടായി. യുവരാജാവായിരുന്ന കാലത്തു് ആ തിരുേമനി

രചിച്ച രണ്ടു ഗദ്യകാവ്യങ്ങളാണു് മീനേകതനചരിതവും ഭാഷാശാകുന്തളവും. ആ

രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും അവിട�ത്ത മരണാനന്തരം വിശാഖം തിരുമനസ്സി�ല രാജ്യ

ഭാരകാലത്തിൽ േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഭാഷാ

ശാകുന്തളം അച്ചടിപ്പിച്ചതു് 1057 വൃശ്ചികത്തിലാണു്. അന്നു് അവിടുന്നുത�ന്ന ആ

നാടകത്തി�ന്റ തർജ്ജമയിൽഏർ�പ്പട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

രാജ്യഭാരം

ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവുവിദ്യാവിഷയകമായിപ്രജകൾക്കുനല്കിയഅനു

ഗ്രഹങ്ങ�ളപ്പറ്റി മാത്രേമ പ്രകൃതത്തിൽ സൂചിപ്പിേക്കണ്ടതുള്ളു. 1043-ൽ പരിഷ്കൃതരീ

തിയിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ �ചയ്യുകയും, താലൂക്കുേതാ

റും ഓേരാ മലയാളം പള്ളിക്കൂടവും തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു ശിക്ഷാക്രമപാഠശാല

യുംസ്ഥാപിക്കുകയും�ചയ്തു. നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസം പ്രേത്യകം ഒരു ഡയറക്ടരു�ട

ചുമതലയിലാക്കി. 1046-ൽ പകുതികളിലും (അന്നു പ്രവൃത്തികൾ) ഭാഷാവിദ്യാലയ

ങ്ങൾ ഉൽഘാടനം�ചയ്തു. 1047-ൽ മുപ്പതു ഡിസ്ത്രിക്ട് പള്ളിക്കൂടങ്ങളും 141 പ്രവൃത്തിപ്പ

ള്ളിക്കൂടങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. 1042-ൽ ഇദംപ്രഥമമായി ബുക്കുകമ്മിറ്റി എന്ന േപരിൽ

പാഠശാലകൾക്കുംമറ്റും ആവശ്യമുള്ളതും സാമാന്യജനങ്ങൾക്കുജ്ഞാനസമ്പാദന

ത്തിനു് ഉതകുന്നതുമായ പുസ്തകങ്ങളു�ട നിർമ്മാണത്തിനു് ഒരു സമിതി രൂപവൽ

ക്കരിച്ചു. 1043-ൽ അതി�ന പുനസ്സംഘടിപ്പിച്ചു േകരള വർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പു

രാ�ന അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു. അധ്യക്ഷ�ന സഹായിക്കുവാൻ മൂന്നു് അംഗങ്ങ

�ളയും തിര�ഞ്ഞടുത്തു. ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാേര�ക്കാണ്ടു വിേജ്ഞയങ്ങളായ വിഷ

യങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതി വായിപ്പിച്ചു. ആ വഴിക്കുള്ള േജാർജ്ജ്മാത്ത

�ന്റ വ്യവസായങ്ങ�ളപ്പറ്റി പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കും. തിരുവിതാംകൂറിൽ നാട്ടുഭാഷാ

വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളശ്രമത്തിൽഅവിടേത്തയ്ക്കുകനിഷ്ഠസേഹാദ

രൻ വിശാഖംതിരുനാൾ ഇളയ തമ്പുരാനും േകരള വർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ

നും മന്ത്രിപുങ്ഗവൻ മാധവരായരും ഗണനീയമായ വിധത്തിൽ സഹായം നല്കിവ

ന്നു. ആയില്യംതിരുേമനിയും വിശാഖം തിരുേമനിയും തമ്മിൽ വള�രക്കാലേത്തയ്ക്കു്

അന്യാദൃശമായ സൌഭ്രാത്രം പുലർത്തിയിരുന്നു. പാച്ചുമൂത്തതി�ന്റ ശ്രീരാമവർമ്മച

രിതത്തിൽആവസ്തുതഅത്യന്തംഹൃദ്യമായി ചിത്രണം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. “ശ്രീമദ്വിശാഖാ

നുഗതഃ കലാനിധിഃ” എന്നു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളും അവിട�ത്തസ്തുതിക്കു

ന്നു. ഭാഷാഗദ്യ സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉന്നമനത്തിൽ േജ്യഷ്ഠ�നേപ്പാ�ലേയാ അതില

ധികേമാ സമത്സുകനായിരുന്നുഅനുജനും.

സാഹിത്യം

രാജ്യഭാരം കേയ്യറ്റതിനുേമലും ആയില്യം തിരുേമനി ശാസ്ത്രിയചിന്തയിൽ വ്യാപൃത

നായിരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാ�ര പരിതുഷ്ടന്മാരാക്കുന്നതിനു് അവിട�ത്ത സുധാമധുര

മായസൂക്തിയും മുക്തഹസ്തമായധനവിശ്രാണനവുംപ്രേയാജകീഭവിച്ചു. അനവധി

ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാർ അക്കാലത്തുതിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ

പലരും അമ്മാവ�ന്റ കാലത്തുത�ന്ന അവിട�ത്ത േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാ

ത്രീഭവിച്ചിരുന്നവരുമാണു്.
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 115

“ആേലാകാേലാകേലാകപ്രഥിതപൃഥുയശാ

േവദേവദാങ്ഗവിദ്യാ-

പാരാവാരാവഗാഹീ ബുധധരണിമരു-

ന്മണ്ഡലീചക്രവർത്തീ

സേദ്യാ വിേദ്യാതമാേന ന്യവിശദ സദസി

ശ്രീകുമാരസ്യ വിദ്വൽ-

േകാടീേകാടീരനീരാജിതപദകമേലാഽ-

നന്തരാമാര്യഭട്ടഃ”

എന്നുകീർത്തിവിലാസത്തിൽവർണ്ണിതനായഅനന്തരാമശാസ്ത്രിയായിരുന്നു

ആ സദസ്സി�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷൻ. പടുേതാൾവിദ്വാൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലയ്ക്കു തിരുമനസ്സു

�കാണ്ടു �വദുഷ്യത്തിനു വീരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചേപ്പാൾ പുളകഭൂഷിതനായ ആ

�വയാകരണൻ മഹാരാജാവി�ന്റ സമ്മാനമല്ല, താൻ വ്യാകരണത്തിൽ നല്ല

വിദ്വാനാ�ണന്നു ശാസ്ത്രികൾ തിരുമനസ്സറിയിച്ചതാണു് ത�ന്ന വികാരതരളിതനാ

ക്കിയ�തന്നു് ആസർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രേനാടു പറഞ്ഞതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. വിേദശീയ

പണ്ഡിതന്മാരും രാജസദസ്സിൽ ധാരാളമായി വന്നു�കാണ്ടിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാ

ളാണു് “കൌമുദീേസാമം”എന്നനാടകത്തി�ന്റപ്രേണതാവായതഞ്ചാവൂരി�ലപരു

ത്തിയൂർ കൃഷ്ണശാസ്ത്രി. അേദ്ദഹം 1042-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു മഹാരാജാവി�ന മുഖംകാണിച്ചു.

കൌമുദീേസാമത്തിൽഅവിട�ത്തപ്പറ്റി “അസ്തി സമസ്തരാജരാജമകുടമണിപുഞ്ജകി

ഞ്ജല്കിതചരണാരവിേന്ദാ, ദശാതിരിക്ത ഇവാവതാരഃ ഫണിരാജപര്യങ്കസ്യ ഭഗവ

തഃ പദ്മനാഭസ്യ, പരിഷ്കാരമണിരിവ വസുന്ധരായാഃ, സാദരസങ്കീർത്തിത സദ്ഗു

ണസേന്ദാഹസഞ്ചിതാനന്ദസുരസുന്ദരീവൃേന്ദാ രാജാ രാമവർമ്മനാമാ” എന്നും,

“പാേഥാധിഃ പരിഖായേത, സ മലയഃ പ്രാകാരകുഡ്യായേത,

പർജ്ജന്യഃ പരിരബ്ധഭൂധരശിരശ് േശ്രണീവിതാനായേത,

ശൂരശ്ശ്രീരമണസ്സദാപി ഭഗവാൻ േസനാധിനാഥായേത,

ധർേമ്മാ വർമ്മശതായേത തവ വിേഭാ! തുഭ്യം കിമാശാസ്മേഹ?”

എന്നുംമറ്റും ആ കവി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്ന�ത്തആസ്ഥാന വിദ്വാന്മാരിൽ

ഞാൻ മുൻപുസ്മരിച്ച േവങ്കടരാമശാസ്ത്രി ഒരു േദാ�ഷകദൃക്കായിരുന്നു. ത�ന്റ ഒരു

േശ്ലാകത്തിൽഎേന്താ ഒരുസ്ഖലിതമു�ണ്ടന്നു്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞേപ്പാൾആയുവാവു

നിർഭയനായി മഹാരാജാവിനു്

“കവീന്ദ്രകല്ഹാരവിഹാരബേന്ധാഃ

കാന്തസ്യ വഞ്ചിക്ഷിതിവല്ലേഭേന്ദാഃ

കലായമാേനഷു കലാധിേകഷു

കളങ്കവേദ്വങ്കടരാമശാസ്ത്രീ.

വിശൃംഖലക്രീഡിതരാജഹംേസ

വിദ്വൽപ്രകാണ്ഡാംബുരുഹാവതം േസ

ശ്രീവഞ്ചിരാജസ്യ സഭാതടാേക

�ശവാലവേദ്വങ്കടരാമശാസ്ത്രീ”

എന്നുംമറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കി അടിയറവച്ചു. �കാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇള

യതമ്പുരാ�ന്റ രാമചരിതം മഹാകാവ്യം പൂനയിൽഅച്ചടിപ്പിച്ചതുംഅവിടുന്നുത�ന്ന

യാണു്.
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116 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

സംഗീതം

തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കു വായ്പാട്ടിൽഅസൂലഭമായ വാസനയുംഅഭ്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നു.

അവിട�ത്ത സമകാലികനായിരുന്ന അരിപ്പാട്ടു രാഘവവാരിയരും മഹാരാജാവും

പലേപ്പാഴും ശംഖുംമുഖത്തു �കാട്ടാരത്തിൽ�വച്ചു് അവരു�ട ഗാനകലാ�വദഗ്ദ്ധ്യം

പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. 1047-ൽ അക്കാലത്തു ദക്ഷിണാപഥത്തി�ല ഗായകമൂർ

ദ്ധന്യനായ മഹാ�വത്തിഭാഗവതർ തിരുവനന്തപുരത്തു വരികയും മഹാരാജാവും

അേദ്ദഹവും രാഘവഭാഗവതരുമായി വായ്പാട്ടിൽ മത്സരിച്ചു്അവിട�ത്തവിേശ്വാത്ത

രമായ കലാേകാവിദത�യ തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കയും �ചയ്തു. രാഘവഭാഗവത

�രക്കൂടാ�ത സ്വാതിതിരുനാളു�ട കാലത്തുത�ന്ന തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാന്ന

പരേമശ്വരഭാഗവതർ,�വണികൻപാലക്കാട്ടുകല്യാണകൃഷ്ണഭാഗവതർ,ഫിഡിൽ

മഹാേദവഭാഗവതർഎന്നീ ഒന്നാംകിടക്കാർക്കുപുറേമകിട്ടുഭാഗവതർ, രഘുപതിഭാ

ഗവതർ, രാമസ്വാമി ഭാഗവതർ, ഗണപതിഭാഗവതർ, അനന്തുഭാഗവതർ, ചാത്തു

ഭാഗവതർതുടങ്ങി േവേറയും പലസംഗീതമാർമ്മികന്മാരായയുവാക്കന്മാർ ജീവിച്ചി

രുന്നു. അവർപിൽക്കാലത്തു്അനശ്വരമായയേശാധനംആർജ്ജിക്കുകയും �ചയ്തു.

മീനേകതനചരിതം

ഇനി അവിടു�ത്ത രണ്ടുഗദ്യകൃതികേളയുംപറ്റി അല്പം പ്രസ്താവിക്കാം. അവ മീനേക

തന ചരിതവും ഭാഷാശാകുന്തളവുമാ�ണന്നുസൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ആ ഗ്രന്ഥ

ങ്ങൾ േജാർജ്ജ്മാത്ത�ന്റ സത്യവാദേഖടത്തിനുമുൻപു രചിക്ക�പ്പട്ടതാകയാൽ,

ആധുനികരീതിയിലുള്ള ആദ്യ�ത്ത ഭാഷാഗദ്യകാവ്യങ്ങൾ എന്നു പറയാവുന്നതാ

ണു്. �കാച്ചുപിള്ളവാരിയരു�ട ഈേസാപ്പി�ന്റ കഥകൾക്കു കാവ്യത്വമു�ണ്ടന്നു

പറവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലേല്ലാ. അറബിക്കഥകളിൽ �ദർഘ്യം�കാണ്ടു സ്വാരസ്യം

�കാണ്ടും പ്രഥമഗണനീയമാണു് Kamaralzanean and Princes Budur എന്ന

ആഖ്യാതകം. അതാണു്തിരുമനസ്സു�കാണ്ടുവിവർത്തനത്തിന്നുതിര�ഞ്ഞടുത്തതു്.

ആ കഥയ്ക്കു പാത്രസംജ്ഞകൾ�കാണ്ടും, കാലേദശാദി വർണ്ണനം�കാണ്ടും, സംഭാ

ഷണരീതി�കാണ്ടും, തികച്ചും പ്രാച്യത്വം വരുത്തുവാൻ അവിടുന്നു ശ്രമിക്കുകയും

ആ ശ്രമത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായി വിജയം പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. സ്വർണ്ണ

ദ്വീപ് എന്ന രാജ്യത്തി�ല രാജാവായ കാഞ്ചനേകതുവിേന്റയും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ധർമ്മപത്നിയായ വിദ്യുല്ലതികയുേടയും പുത്രനാണു് മീനേകതനൻഎന്ന രാജകുമാ

രൻ. അേദ്ദഹം പ്രതാപസൂര്യേന്റയും ചന്ദ്രമുഖിയുേടയും പുത്രിയായ തടിൽപ്രഭ�യ

വിവാഹം�ചയ്യുന്നു. മതംഗമഹർഷിയു�ട ശാപത്തിനു വിേധയനായ ചിത്രരഥ�ന

ന്ന ഗന്ധർവ്വനാണു് അവരു�ട വിവാഹത്തിനു ഘടകനായിത്തീരുന്നതു്. “ജനാൻ

രഞ്ജയതീതി രാജാ” “നാവിഷ്ണുഃ പൃഥിവീപതിഃ” “രാജ്യാേന്തനരകം ധ്രുവം” ഇത്യാദി

പൂർവ്വസൂക്തികൾ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ഉഡുരാജമുഖീ മൃഗരാജകടി-

ർഗ്ഗജരാജവിരാജിതമന്ദഗതിഃ

യദി സാ വനിതാ ഹൃദേയ വസതി

ക്വ ജപഃ ക്വ തപഃ ക്വ സമാധിരതിഃ”

എന്നപ്രാചീനപദ്യത്തിനും പ്രേവശമനുവദിച്ചുകാണുന്നു. തിരുേമനിയു�ട ഗദ്യ

സരണിക്കു രാജകീയമായ ഒ�രൌജ്ജ്വല്യവും ആകാരസുഷമയും പ്രേത്യകമായുണ്ടു്.

തടിൽപ്രഭയു�ട അങ്ഗലാവണ്യം, കാഞ്ചനേകതുവി�ന്റ വിലാസമന്ദിരം ഇവയു�ട
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വർണ്ണനംഹൃദയത്തിനു് അമൃതേസചനം �ചയ്യുന്നതുേപാ�ലയുള്ളഅനുഭവംസഹൃ

ദയന്മാരായ വായനക്കാർക്കുസംജാതമാക്കാ�തയിരിക്കുകയില്ല. ആ�ക ഒൻപതു്

അദ്ധ്യായങ്ങൾപ്രസ്തുതകൃതിയിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഷാശാകുന്തളം

ഇതു അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളനാടകത്തി�ന്റ വിവർത്തനമാണു്. തിരുമനസ്സു�കാ

ണ്ടു് അംഗീകരിച്ച മൂലം ശാകുന്തളത്തി�ന്റ വംഗീയപാഠമാണു്. എന്നാൽ സന്ദർ

ഭാനുഗുണമായി പല ആവാേപാദ്വാപങ്ങളും �ചയ്യുന്നതിനു് അവിടുന്നു മടിച്ചിട്ടുമില്ല.

“പൂരുവംേശാത്ഭവനായിരിക്കുന്ന ദുഷ്യന്തമഹാരാജാവു് ഒരു ദിവസം ധനുഷ്പാണി

യായിട്ടു കാഞ്ചന മയമായിരിക്കുന്ന രഥത്തിൽ കയറി ഒരു മഹാരണ്യത്തി�ന്റ മധ്യ

ത്തിങ്കൽവന്നുമൃഗങ്ങ�ളപിന്തുടർന്നു�കാണ്ടുപ്രേവശിക്കുന്നു”എന്നിങ്ങ�നയാണു്

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഉപക്രമം. തിരുമനസ്സി�ല �ശലിയിൽ അങ്ങിങ്ങു സംസ്കൃതത്തി

�ന്റ അനുകരണം കാണാ�മങ്കിലും ആ�കക്കൂടി ഒരു സുഭഗമായ സ്വാച്ഛന്ദ്യമാണു്

ആപാദചൂഡം കളിയാടുന്നതു്. ഒരു ഉദാഹരണം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

രണ്ടാമങ്കം വിദൂഷക�ന്റ സ്വഗതം:-“ഇ�ത�ന്താരു േനരംേപാക്കായിരിക്കുന്നു!

എനിേക്കാ മരണകാലം അടുത്തേപാ�ലആയിരിക്കുന്നു. ഈ രാജാവി�ന്റ ബുദ്ധി

ഇത്ര വിപരീതമായിട്ടു് എന്തിനു പ്രവർത്തിച്ചു? നിരുപേയാഗികളായും നിരപരാധി

കളായും ഇരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങ�ള വധിക്കുന്നവിഷയത്തിൽഇത്രതല്പരനായി തീർന്നി

രിക്കുന്നതു് എന്തു�കാണ്ടാകുന്നു? അേങ്ങാട്ടു് ഒരു സൂകരം ഓടി എന്നും ഇേങ്ങാട്ടു്

ഒരു വ്യാഘ്രം ചാടി എന്നും പറയുന്നതുത�ന്നേയ േകൾക്കുന്നുള്ളു. മധ്യാഹ്നകാല

ത്തിങ്കൽേപ്പാലും ശ്രമപരിഹാരം �ചയ്തു�കാള്ളാ�ത മൃഗങ്ങ�ളേപ്പാ�ല മൃഗങ്ങ�ള

പിൻതുടർന്നു നടക്കുന്നു. ദാഹിച്ചാൽ കുടിക്കുന്നതിനു നല്ല �വള്ളം കിട്ടുകയില്ല. ചു

ക്കാംപാറ�വള്ളം കുടിച്ചു മുത്രവ്യാധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ക്ഷുൽബാധയുണ്ടായാൽ

ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു ഹരിണത്തി�ന്റ അപക്വമാംസേമയുള്ളു. അതു�കാണ്ടു് ഉദരേരാ

ഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാ�ത മൂർഖനായിരിക്കുന്നനമ്മു�ട രാജാവുശകുന്തളാ

എന്നനാമേത്താടുകൂടി ഒരു ഋഷികന്യക�യ കണ്ടു േമാഹാതുരനായിട്ടു സ്വേദശത്തു

േപാലും വരുന്നില്ല. എ�ന്താരാശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു!”

ഇതു തർജ്ജമയല്ല, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പരാവർത്തനമാണു്. “സായങ്കാല

ത്തിൽസരസമായുള്ള േമഘങ്ങൾസൂര്യകിരണങ്ങ�ളപ്രാപിച്ചുസുവർണ്ണമയമായി

രിക്കുന്ന കാന്തിേയാടു േവഷ്ടിതങ്ങളായിരിക്കുന്നേപാ�ല നീലവർണ്ണമായിരിക്കുന്ന

േമഘമണ്ഡലത്തി�ന്റ മധ്യത്തിൽ േശാഭായമാനമായിരിക്കുന്ന പർവ്വതം” എന്നു

ഒരിടത്തു് എഴുതുന്നതമ്പുരാൻത�ന്നയാണു് മ�റ്റാരിടത്തു “വലിയ വിഷമമായിരിക്കു

ന്നു. ഒരു ദിക്കിൽ ഋഷീശ്വരന്മാരു�ട ആജ്ഞ, ഒരു ദിക്കിൽ മാതാവി�ന്റ കല്പന.

ഈ രണ്ടിൽ�വച്ചു ഏതി�ന തിരസ്കരിക്കാവൂ?” എന്നും എഴുതുന്നതു്. ആധുനിക

ഭാഷാഗദ്യത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ആ തിരുേമനി നമ്മു�ട

കൃതേകതരമായ കൃതജ്ഞതയ്ക്കുനിശ്ചയമായും പാത്രീഭവിക്കുന്നു.

വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് 1012-മാണ്ടു് ഇടവമാസം 8-ാം൹ ജനി

ച്ചു. അവിടുന്നു രുക്മിണീഭായിത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും പാലിയക്കര രാമവർമ്മ േകായി
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118 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

ത്തമ്പുരാേന്റയും കനിഷ്ഠപുത്രനായിരുന്നു. ആ �കാല്ലം കർക്കടകം 3-ാം൹ മാതാവു

പരഗതി�യപ്രാപിച്ചു. പണ്ഡിതനായ പിതാവു്ആകുമാര�ന്റ േപാഷണത്തിൽപ്ര

േത്യകം ശ്രദ്ധ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു് അവിടേത്തയ്ക്കു �ശ

ശവംമുതല്ക്കുത�ന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീര �ദൌർബല്യമായിരുന്നു.

“ഏതസ്യ മാതാ മഹിതാ ഗു�ണൌ�ഘഃ

സാ രുക്മിണീ സാരധിയാം വരിഷ്ഠാൽ

സ്വവല്ലഭാദ്വല്ലഭേദശനാഥാ-

േല്ലേഭ സുതാൻ പഞ്ചസുതാദ്വയം ച”

എന്നു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ വിശാഖവിജയത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ

അഞ്ചു പുത്രന്മാരിൽ മൂന്നാമൻ �ശശവത്തിൽത്ത�ന്ന തീ�പ്പട്ടുേപായി. േജ്യഷ്ഠ

പുത്രനായ ഉത്രംതിരുനാ�ളേപ്പാ�ല ദ്വിതീയപുത്രനായ ഉത്രാടംതിരുനാളും മുഗ്ദ്ധ

ബുദ്ധിയുമായി. തന്നിമിത്തം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് ഉത്തമാധികാരികളായി അവേശ

ഷിച്ചതു് ആയില്യം തിരുേമനിയും വിശാഖം തിരുേമനിയും മാത്രമായിരുന്നു. അവർ

തമ്മിലുള്ളഅന്യാദൃശമായഭ്രാതൃേസ്നഹ�ത്തപ്പറ്റി മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1047 വ�ര

ആ േസ്നഹം അഭംഗുരമായി നിലനിന്നു. ആയില്യം തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കു മാധവരായർ

ദിവാൻജിയു�ട േപരിലുള്ള അപ്രീതി വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ, അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സുഹൃത്ത

മനായ സേഹാദര�ന്റ േപരിലും അതു വ്യാപിച്ചു. മാധവരായരിൽ നിന്നു് ആയി

ല്യംതിരുേമനി വള�ര�യാന്നും പഠിച്ചില്ല, അതിനുമുൻപുത�ന്ന അവിട�ത്ത ഇംഗ്ലീ

ഷ്വിദ്യാഭ്യാസം അവ സിതപ്രായമായിരുന്നു. എന്നാൽ വിശാഖംതിരുേമനിയു�ട

അവസ്ഥഅതല്ലായിരുന്നു. അവിടുന്നു മാധവരായരു�ട അേന്തവാസിയായി നാലു

�കാല്ലേമ കഴിച്ചുകൂട്ടിയുള്ളു. അേപ്പാേഴയ്ക്കും രാജ്യേസവനത്തിനു് ആ വീരപുരുഷ�ന

അന്നു നാടുവാണിരുന്ന ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു നിേയാഗിേക്കണ്ടിവന്നു.

പേക്ഷശാതബുദ്ധിയുംസതേതാത്ഥായിയുമായവിശാഖം തിരുനാൾക്കു്ആഹ്രസ്വ

കാല�ത്തപഠനം�കാണ്ടുത�ന്നസകലസിദ്ധികളും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തമിഴു്,

ഹിന്ദുസ്ഥാനി, മറാത്തി ഈ ഭാഷകളിൽ അവിടുന്നു പ്രേയാഗികമായ ജ്ഞാനം

സമ്പാദിച്ചതിനുപുറ�മ സംസ്കൃതത്തിൽ അവഗാഢമായ വ്യുൽപത്തിയും ആർജ്ജി

ക്കുകയുണ്ടായി. സംസ്കൃതത്തിൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പാലിയക്കരേക്കായിത്തമ്പുരാൻ

ആയില്യംതിരുനാേളയും വിശാഖംതിരുനാേളയും അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. വി

ശാഖംതിരുനാ�ളസ്സംബന്ധിച്ചു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ വിശാഖവിജയത്തിൽ

“തതഃ സ്വതാതാ-ദയമധ്യഗീഷ്ട ഗ്രന്ഥാനേനകാനചിേരണ ധീമാൻ” എന്നു് ആ

വസ്തുത പ്രകടമായിത്ത�ന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ അധ്യയനം സമാവർത്തനത്തി

നുമുൻപായിരുന്നു. േജ്യഷ്ഠനും അനുജനും ഇതരഭാഷാഭ്യസനവിഷയത്തിലുള്ള ഗു

രുക്കന്മാർ ഭിന്നന്മാരായിരുന്നില്ല. േജ്യഷ്ഠനു സംസ്കൃതത്തിൽ ശാസ്ത്രവിഷയകമായും

അനുജനുസാഹിത്യവിഷയകമായുമാണു്ജ്ഞാേനാൽകർഷം ലഭിച്ചതു്. അനുജനു

സംങ്ഗീതവാസന കുറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അക്കാലത്തു് അവിട

േത്തയ്ക്കു തുല്യനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഭാരതത്തിൽ യാ�താരു രാജകുടുംബത്തിലും

ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. ഊർജ്ജതന്ത്രം തുടങ്ങി ധനതന്ത്രംവ�രയുള്ള സകല പാശ്ചാത്യ

ശാസ്ത്രങ്ങളിലുംഅവിടുന്നുനിഷ്ണാതനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതുംപ്രകൃതത്തിൽ വിശിഷ്യ

വക്തവ്യമാണു്.
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 119

വിശാഖം തിരുമനസ്സി�ലആങ്ഗലഭാഷാപരിജ്ഞാനം

ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയിൽ ഉപന്യാസരചനയ്ക്കു തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കു് അത്ഭുതാവഹമായ പാട

വമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രി. പി. 1854-ൽ നടന്ന ക്രിമിയൻയുദ്ധ�ത്തപ്പറ്റി അവിടേത്ത

യ്ക്കു േതാന്നിയ�വരസ്യം “യുദ്ധത്തി�ന്റ ക്രൂരതകളും സമാധാനത്തി�ന്റ നന്മകളും”

(Horrors of war and Benefits of peace)എ�ന്നാരു േലഖനംഎഴുതുവാൻ േപ്ര

രകമായിത്തീർന്നു. ആ േലഖനം അന്നുമദിരാശി പ്രവിശ്യയി�ല പ്രധാന േസനാ

ധിപനായ ജനറൽ ആൻസാന്ന് അയച്ചു�കാടുക്കുകയും അേദ്ദഹം അതു വായിച്ചു

േനാക്കി അതി�ലആശയങ്ങളു�ട ക്രമീകരണവും�ശലിയു�ട ഭംഗിയും അഭിനന്ദ

നീയമാ�ണന്നു കാണിച്ചു് അന്നു 17 വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നഅവിടേത്ത

ക്കു ഒരു പ്രശംസാപത്രം സമ്മാനിക്കുകയും�ചയ്തു. പിന്നീടു മദിരാശിയിൽ �ജ.ബി.

േനാർട്ടണ്പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നഅതീനിയംഎന്നപത്രത്തിേലയ്ക്കു “ഏതേദ്ദശീയരാ

ജകുമാരന്മാരു�ട വിദ്യാഭ്യാസം” (Education of Native Princes) എന്നപ്രേമയ

�ത്തപ്പറ്റി അവിടുന്നു് അയച്ച ഉപന്യാസം സാഹിത്യവിജയത്തിനു രാജരഥ്യയി�ല്ല

ന്നുള്ള കുറിേപ്പാടുകൂടി പത്രാധിപർ മടക്കിയയച്ചു എങ്കിലും അടുത്ത �കാല്ലത്തിൽ

“തിരുവിതാംകൂറി�ല രാജ്യകാര്യവിവരണം” (Political Sketch of Travancore)

എന്ന േപരിൽ മ�റ്റാരു വിശിേഷ്ടാപന്യാസം ആ പത്രത്തിൽത്ത�ന്ന പ്രസിദ്ധീക

രിപ്പിച്ചു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േസ്നഹബഹുമാനങ്ങ�ള ആവർജ്ജിച്ചു. ആ സംഭവം നട

ന്നതു് 21-ാമ�ത്ത വയസ്സിലാണു്. 1036 ചിങ്ങത്തിൽ എഫ്. എൻ. മാൾട്ട്ബി റസി

ഡൻറായി വന്നേപ്പാൾ “എഫ്. എൻ. മാൾട്ട്ബിക്കുള്ള പ്രേമയങ്ങൾ” എന്ന ശീർ

ഷകത്തിൽ ഒരു േലഖനപരമ്പര �ജ. ബി. േനാർട്ടണ് അക്കാലത്തു പുത്തനായി

മദിരാശിയിൽആരംഭിച്ച ഇൻഡ്യൻ േസ്റ്ററ്റ്സ്മാൻഎന്നഇംഗ്ലീഷ് വാരികയിൽബ്രൂട്ട

സ്എന്നവ്യാജനാമത്തിൽതുടർച്ചയായിപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനുേമൽഫിലാ�ല

ത്തീസ്എന്നുംമറ്റുമുള്ളേപരുകളിൽ േവ�റയുംചില േലഖനങ്ങൾഅവിടുന്നു്എഴുതി

അതിൽത്ത�ന്നമുദ്രണം�ചയ്യിച്ചു. അവയ്ക്കുംപുറ�മ 1. HumanGreatness (മാനവ

മഹിമ), 2. The Relation betweenNature andArt (പ്രകൃതിക്കുംകലയ്ക്കുംതമ്മി

ലുള്ളസംബന്ധം), 3. Our Morals (നമ്മു�ടസദാചാരങ്ങൾ), 4. Our Industrial

Status (നമ്മു�ട വ്യവസായസ്ഥിതി) എന്നിങ്ങ�ന വിവിധ വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മു

റജപം, തുലാഭാരം, ഹിരണ്യഗർഭം മുതലായ മഹാദാനകർമ്മങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അവി

ടുന്നു് ഓേരാ അവസരത്തിൽ ഉപന്യാസങ്ങൾ രചിച്ചതായി കാണുന്നു. അവയിൽ

ചിലതു് ഇളയ തമ്പുരാനായിരുന്നേപ്പാൾഎഴുതിയതാണു്.

ആയില്യം തിരുമനസ്സി�ല കാലം

1047-ൽ മാധവരായർ ദിവാനുേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു് ഒഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വിശാഖം തിരു

നാൾ സുപ്രസിദ്ധമായ കല്ക്കട്ടാ റിവ്യൂ എന്ന മാസികയിൽ A Native Statesman

(ഏതേദ്ദശീയനായ ഒരു രാജ്യതന്ത്രകുശലൻ) എന്ന ശീർഷകത്തിൽഅേദ്ദഹ�ത്ത

പ്പറ്റി ഒരു ഉപന്യാസംപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനു രണ്ടു�കാല്ലം മുൻപു മദിരാശിയി�ല

ഗവർണ്ണറായിരുന്ന േലാർഡ് േനപ്പിയർ അതു വായിച്ചുേനാക്കി അവിട�ത്തപ്പറ്റി,

യൂേറാപ്പിൽേപ്പാലും ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷു�കാണ്ടു് അത്ര ഭംഗിയായി �ക

കാര്യം�ചയ്യാവുന്ന ഒരു രാജകുമാരനുേണ്ടാ എന്നു താൻ സംശയിക്കുന്നതായി

അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി.
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120 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

സ്വഭാഷാേപാഷണം

മലയാളത്തി�ല ഗദ്യദാരിദ്ര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനു് അവിടുന്നു പല പ്രകാരത്തിൽ

കാര്യക്ഷമമായി പ്രയത്നിച്ചു. ബുക്കുകമ്മിറ്റിയി�ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടുന്നു

ശ്രദ്ധാലുവായ ഒരുസഹകാരിയായിരുന്നു. അവിടു�ത്തബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരു

ന്ന േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു 1043 മുതൽആസമിതിയു�ട

അധ്യക്ഷൻഎന്നുപറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അക്കാലത്തുതിരുേമനി (1) സത്യം, (2) വിദ്യാ

ഭ്യാസം, (3) പേരാപകാരം, (4) േദഹരക്ഷഎന്നീപ്രേമയങ്ങ�ളഅംഗീകരിച്ചു �പ്രൌ

ഢങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ ഭാഷയിൽ രചിച്ചു. മിസ്സസ് ഗ്ലാസ്റ്റണ് എഴുതിയ The

Management of Sick Homeഎന്ന �ചറിയ പുസ്തകം “ദീനസംരക്ഷണം”എന്ന

തല�ക്കട്ടിൽ തർജ്ജമ �ചയ്തു. ക്ഷാമവൃത്താന്തംഎന്നമ�റ്റാരു �ചറിയ പുസ്തകവും

അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയ്ക്കുപുറേമ മാണ്ഡർസായിപ്പി�ന്റ “മഹച്ചരിതഭണ്ഡാ

ഗാരം” (Treasury of Biography) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു് അ�ലക്സാണ്ടർ,

ആൽഫ്രഡ്. ആർക്കിമിഡിസ്, അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ, േബക്കണ്എന്നീ അഞ്ചു മഹാന്മാ

രു�ട ചരിത്രങ്ങൾ വിവർത്തനം�ചയ്തു. േവേറയും ചിലരു�ട ജീവചരിത്രങ്ങൾ എഴു

തണ�മന്നു് അവിടേത്തയ്ക്കു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും 1055 മിഥുനം 19-ാം൹

മൂപ്പു കിട്ടുകയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽനിന്നു വിരമിേക്കണ്ടിവന്നു.

ഉടൻത�ന്ന താൻ എഴുതിയ അഞ്ചു ചരിത്രങ്ങളും വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനു് ഇം

ഗ്ലീഷിൽ ഒരു നിർേദ്ദശേത്താടുകൂടി അയച്ചു�കാടുത്തു. അതിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“അപ്രകാരം ഒരു പുസ്തകം നമ്മു�ട പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പാഠത്തിനായി ഉപേയാഗി

ച്ചാൽ നന്മയുേടയും മഹിമയുേടയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങ�ള കാണിച്ച�കാടുക്കുന്നതു�കാണ്ടു

നമ്മു�ട യുവജനങ്ങൾക്കു സ്വഭാവസിദ്ധമായി മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാവുന്ന േശ്രഷ്ഠ

ങ്ങളും ധർമ്മ്യങ്ങളുമായവിചാരങ്ങളു�ടഅങ്കുരങ്ങ�ള േപാഷിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നഒരു

വിശിഷ്ടഫലം സദാചാര പര്യവസായിയായി ജനിക്കാൻ ഇടയു�ണ്ടന്നു് എനിക്കു

േതാന്നി.” 1056-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു തിരുമനസ്സി�ല ആഭി

മുഖ്യത്തിൽആരംഭിച്ച “വിദ്യാവിലാസിനി” എന്ന മാസികയിൽഈഅഞ്ചുചരിത്ര

ങ്ങൾക്കു പുറ�മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയ �ബന്റം, ബർക്ക് മുതലായി

ഒൻപതുേപരു�ടചരിത്രങ്ങൾകൂടിപ്രകാശനം �ചയ്യുകയും, ഒടുവിൽആപതിന്നാലു

ചരിത്രങ്ങളും ഒന്നിച്ചു േചർത്തു് ഒരുപുസ്തകം േകരളവിലാസംഅച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു

മുദ്രണം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു രാജകീയമഹാപാഠശാലയിലും

മറ്റും തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു പലേപ്പാഴും മലയാളത്തിൽത്ത�ന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ �ച

യ്തുവന്നു. ആ പ്രസംഗങ്ങൾക്കു് ആശയത്തിലും �ശലിയിലുമുള്ള ഗാംഭീര്യം അദൃ

ഷ്ടപൂർവ്വമായിരുന്നു. ഭാഷയിൽ വാസനയുള്ള അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവാക്കന്മാ�ര

േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതു് അവിട�ത്ത നിത്യവ്രതമായിരുന്നു. Lambs’

Tales From Shakespeare എന്ന േഷക്സ് പീയർകഥകളിൽനിന്നു് As You Like

It, Winter’s Tale (കാമാക്ഷീചരിതം, വർഷകാലകഥ) എന്നീ രണ്ടു കഥകൾ

തർജ്ജമ �ചയ്ത �ക. ചിദംബരവാധ്യാർ അവിട�ത്ത വിേശഷപ്രീതിക്കു ഭാജനമാ

യിത്തീർന്നു. സംസ്കൃതജ്ഞനും കവിയുമായ �വളുേത്തരി േകശവൻ�വദ്യനു വീര

ശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു. സ്വഭാവേപാഷണവിഷയത്തിൽ യുവാക്കന്മാർക്കുള്ളകർത്ത

വ്യ�ത്തപ്പറ്റി അവസരം ലഭിക്കുേമ്പാ�ഴല്ലാം അവിടുന്നു് അവ�ര അനുസ്മരിപ്പിക്കാ

റുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷാഭ്യസനം അപരിത്യാജ്യ�മന്നായിരുന്നു അവിട�ത്ത

മതം. ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്നേപ്പാൾത്ത�ന്നനല്ല പുസ്തകങ്ങൾഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു

മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ�ചയ്യുന്നതിന്നു മൂവായിരം ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ള ഒരു നിധി മദി

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 121

രാശിയിൽ വർണ്ണാക്കുലർ ലിറ്റേറച്ചർ �സാ�സറ്റി എന്ന സമാജ�ത്ത ഏല്പിച്ചു്

അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന പലിശ�കാണ്ടു്ആ കാര്യം നിർവഹിക്കണ�മന്നു് അവിടുന്നു

വ്യവസ്ഥാപനം �ചയ്തിരുന്നുഎന്നുള്ളതും പ്രകൃതത്തിൽസ്മരണീയമാണു്.

രാജ്യഭാരം

1055 മിഥുനം 9-ാം൹ആരംഭിച്ച തിരുമനസ്സി�ല രാജ്യഭാരം 1060 കർക്കടകം 21-ാം൹

അവസാനിച്ചു. കിഴവൻ രാജാവിനു പിന്നീടു ത�ന്റ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ദീർ

ഘായുേര്യാഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും ഉത്രംതിരുേമനിേയയും ആയില്യംതിരുേമനി

േയയും േപാ�ല താനും 48-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ അന്തരിക്കു�മന്നും ആ സർവ്വജ്ഞ

കല്പൻ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു. അതു�കാണ്ടു് അഞ്ചു�കാല്ലേത്തയ്ക്കുമാത്രം നീണ്ടുനിന്നഅവി

ട�ത്ത വാഴ്ചക്കാലം പ്രജാേക്ഷമകരങ്ങളായ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു നിബി

ഡീകരിക്കുവാൻ അവിടുന്നു പകലും രാവും പണി�പ്പട്ടു. ആ സദ്വ്യവസായം സർവ്വ

ഥാ സഫലമാകുകയും �ചയ്തു. ആ പരിഷ്കാരങ്ങേളക്കുറിച്ചു സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ

പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് അപ്രസക്തമാകു�മന്നു കരുതി അതിനു് ഒരുങ്ങുന്നില്ല.

ഭാഷാകൃതികൾ

(1) സത്യംമുതലായ നാലു വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ, (2) മഹച്ചരിത

സംഗ്രഹത്തി�ല അഞ്ചു് ഉപന്യാസങ്ങൾ, (3) ദീനസംരക്ഷണം, (4) ക്ഷാമവൃത്താ

ന്തംഎന്നിവയാണു് തിരുമനസ്സി�ല ഭാഷാകൃതികൾഎന്നുചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുവേല്ലാ.

മാതൃക കാണിക്കാൻസത്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഉപന്യാസത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധ

രിക്കാം. “സത്യംത�ന്നഈശ്വരൻ, ഈശ്വരൻത�ന്ന സത്യം, എന്ന ശ്രുതി പ്രസി

ദ്ധമാകുന്നു. അതു�കാണ്ടു യാവ�നാരുത്തൻസത്യ�ത്ത വിചാരത്തിലും വാക്കിലും

പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും സ്വീകരിക്കുന്നുേവാ,

അവൻ അവ�ന സർവ്വാവസ്ഥകളിലും രക്ഷിക്കുന്നവനായും ജഗന്നിയന്താവായുമി

രിക്കുന്ന ഈശ്വര�ന പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി അസത്യനിരത

നായ മനുഷ്യൻ�ദവേദ്വഷിയേത്രആകുന്നു. സത്യംഎന്നുള്ളതി�ല്ലങ്കിൽപ്രപഞ്ച

വ്യവഹാരം ഒന്നും നടക്കുന്നതല്ല. മാതാവി�ന്റ ഗർഭപാത്രത്തിൽനിന്നും പുറത്തായ

കാലം മുതൽസത്യം സർവ്വാത്മനാതങ്ങൾക്കുഹിതമാ�ണന്നുംഅസത്യം സർവ്വാ

ത്മനാഅഹിതമാ�ണന്നും മനുഷ്യർക്കു േബാധം വരാൻ പലതും േഹതുക്കൾ ഉണ്ടു്.

ഒരുശിശുയഥാർത്ഥമായിട്ടു വിശക്കുന്നസമയം കരഞ്ഞാൽഅതി�ന്റഅമ്മപാലു

�കാടുക്കും. അതല്ലാ�ത കരഞ്ഞു്അമ്മ�യഅടുത്തുവരുത്തിസ്തന്യപാനവ്യാേജന

സ്തനങ്ങൾ പല്ലുക�ള�ക്കാണ്ടു മുറി�പ്പടുത്തിയാൽ ഒന്നുരണ്ടു പ്രാവശ്യം അങ്ങ�ന

ആവുേമ്പാൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടു വിശപ്പുണ്ടായിരിക്കരയുന്ന സമയവും അതി�ന

അമ്മവിശ്വസിക്കുകയില്ല. ഇപ്രകാരം �ശശവാവസ്ഥയിൽക്കൂടിയും സത്യം ഹിത

കരമാ�ണന്നുള്ളഅറിവുണ്ടാകുന്നു.”

താ�ഴ കാണുന്ന പംക്തികൾആൽഫ്രഡി�നപ്പറ്റിയുള്ള ഉപന്യാസത്തിൽനി

ന്നുദ്ധരിക്കുന്നു: “എന്നാൽ ആൽഫ്രഡി�ന്റ യുദ്ധവിജയങ്ങൾ അേദ്ദഹം രാജ്യത്തി

േലയ്ക്കു �ചയ്ത ഉപകാരങ്ങ�ളഅേപക്ഷിച്ചു് ഏറ്റവും തുച്ഛങ്ങൾഎന്നുത�ന്നപറയാം.

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ രാജ്യഭാരത്തി�ന്റ നിഷ്കർഷ�കാണ്ടു �ചൌര്യം എന്നുള്ളതു് അശ്രു

തമായിരുന്നു. രാജമാർഗ്ഗങ്ങളിൽസ്വർണ്ണകണങ്ങ�ള �കട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നുഎന്നും

അവ�യആരും സ്പർശിക്കേപാലും �ചയ്തി�ല്ലന്നുംഐതിഹ്യമുണ്ടു്. “വാേതാപിനാ

സ്രംസയദംശുകാനി േകാ ലംബേയാദാഹരണായഹസ്തം”എന്നുരഘുവംശത്തിൽ

കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന�ന ഉേദ്ദശിച്ചു കാളിദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ആൽഫ്രഡിൽ
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122 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

േയാജിക്കുന്നതാകുന്നു. അേദ്ദഹം 24 മണിക്കൂറായ ഒരു അേഹാരാത്ര�ത്ത മൂന്നു

സമഭാഗമായി വിഭജിച്ചു് ഒന്നി�ന �ദവേസവയ്ക്കും, ഒന്നി�ന രാജ്യേയാഗേക്ഷമ

ത്തി�ന്റ അേന്വഷണത്തിനും, ഒന്നി�ന വിശ്രമവിഹാരിദികൾക്കും ആയിട്ടു് ഉപ

േയാഗിച്ചു. “വിഭജ്യനക്തന്ദിവമസ്തതന്ദ്രിണാ” എന്നുള്ള കിരാതാർജ്ജുനീയേശ്ലാ

ക�ത്ത ഇവി�ട ഉപേയാഗ�പ്പടുത്താം. പ്രജകളിൽനിന്നും വാങ്ങുന്ന കരങ്ങളു�ട

സമുദായ�ത്ത രണ്ടു സമഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു് ഒന്നി�ന �ലൌകികവിഷയങ്ങളി

ലും ഒന്നി�ന �വദികവിഷയങ്ങളിലും വ്യയം�ചയ്തു. ഈ പ്രശസ്തകൃത്യങ്ങൾക്കു്

എല്ലാത്തിനും മകടീഭൂതമായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റആത്മഗുണം. അേദ്ദഹം പ്രകൃ

ത്യാ ഉപശാന്തനും പ്രസന്നനും പ്രിയംവദനും ദയാവാനും �സ്വരസമാഗമത്തിനും

േദാഷഹീനങ്ങളായ വിഹാരങ്ങൾക്കും വിേരാധമില്ലാത്തവനുംആയിരുന്നു.”

അവിടേത്തയും വലിയേകായിത്തമ്പുരാേന്റയും ഗദ്യ�ശലി �ദനംദിനമുള്ള

സാഹചര്യം�കാണ്ടുപ്രാേയണഏകരൂപമായിത്ത�ന്ന വികസിച്ചു. വലിയേകായി

ത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയ മഹച്ചരിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗം അവിടേത്തയ്ക്കു സമ്മതമാേയാ

എന്നറിയുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചേപ്പാൾ അവിടുന്നു് അതു തിരി�യ അയച്ചു�കാടു

ത്തതു് “അവിട�ത്ത ഭാഷാന്തരീ കരണം എേന്റതുേപാ�ലത�ന്ന എനിക്കു സമ്മ

തമാണു്” എന്നുള്ളകുറിേപ്പാടുകൂടിയായിരുന്നു.

മുക്തകങ്ങൾ

വിശാഖംതിരുേമനിക്കു താൻ ഒരു കവിയാ�ണന്നു് അഭിമാനമില്ലായിരുന്നു എങ്കി

ലും ഓേരാ സന്ദർഭത്തിൽഅേനകം േശ്ലാകങ്ങൾഅവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ

�യല്ലാം ദ്രുതനിർമ്മിതങ്ങ�ളന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. പലതിലും പ്രകൃഷ്ടമായഫലിതം

പരിസ്ഫുരിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കാം.

1. മാധവരായ�രപ്പറ്റി:

“മാധവമുഖ്യാ ഋതേവാ മാധവമുഖ്യാശ്ച േവദഭാഷ്യകൃതഃ

മാധവമുഖ്യാ ഋഭേവാ മാധവമുഖ്യാശ്ച രാജ്യഭാരഭൃതഃ.”

2. ധൂമേകതു ഉദിച്ചിരുന്ന ഒരവസരത്തിൽസുഹൃത്തായ കരമന സുന്ദരശാസ്ത്രിക്കു്

അയച്ചതു്:

“േഭാേഭാസ്സുന്ദരശാസ്ത്രിൻ യുഷ്മൽഫാലസ്ഥേഗാപികാപുണ്ഡ്രഃ

നിതരാം വിരാജേതഽ�സൌ പ്രാതർേവ്യാമസ്ഥധൂമേകതുരിവ”

3. കിരാങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കു് അയച്ചതു്:

“ദ്വിജാനാം ശുഭ്രപക്ഷാണാം ജീവനായ നു േകവലം

സരസം ചാതിേശാഭാ�യ ഭവതീഹസരസ്ഥിതിഃ”

�ബൻജമിൻ �ബയ് ലി (980–1046)

�ബയ് ലിയു�ട ഭാഷാേസവനത്തി�ന്റആരംഭം

ക്രി. പി. 1814-ൽ ഒരു നൂതനനിയമമനുസരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർ�മ്മന്റു് ഇൻഡ്യയിൽ

വിേദശീയരായ മിഷണറിമാരു�ട സുവിേശഷപ്രചാരണത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി

ബന്ധങ്ങൾ നീക്കി. ആസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ ഫലമായി �തക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ

ലണ്ഡൻ മിഷൻസഭയും വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ചർച്ചുമിഷൻ (ആംഗ്ലിക്കൻ)
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 123

സഭയും അവയു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾആേരഭിച്ചു. ലണ്ഡൻമിഷ�ന്റ േകന്ദ്രം നാഗർ

േകാവിലും ചർച്ചുമിഷേന്റതു േകാട്ടയവുമായിരുന്നു. ആദ്യ�ത്തആംഗ്ലിക്കൻമിഷണ

റിയായ േതാമസ് േനാർട്ടണ് 1816 േമയ്മാസത്തിലും അേദ്ദഹ�ത്ത തുടർന്നു �ബൻ

ജമിൻ �ബയ് ലി, േജാസഫ് �ഫൻ, �ഹന്റി േബക്കർ (സീനിയർ) എന്നീ മൂന്നു മിഷ

ണറിമാരുംആലപ്പുഴയിൽ വന്നിറങ്ങി. �ബയ് ലി സപത്നീകനായിആഗമിച്ചതു് 1816

നവംബർമാസത്തിലായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു ഭാഷാഭ്യസനത്തിൽ പ്രശംസനീ

യമായ ഔത്സുക്യവും വാസനയുമുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളഭാഷ േവഗത്തിൽ പഠിച്ചു്

അതിൽ 1818 മുതൽ പ്രസംഗിച്ചുതുടങ്ങി. അതി�നത്തുടർന്നുസിറിയക്ക്, സംസ്കൃതം

എന്നീ ഭാഷകളിലും പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. േകാട്ടയം �സമിേനരിയിൽ 1817 മു

തൽ അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടിരുന്നേപ്പാൾ അവിട�ത്ത മുൻഷിമാരു�ട

ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ ഭാഷാ�വജ്ഞാനിക

നായതു്.

േകാട്ടയത്തു് അച്ചുക്കൂടം

പീലിേപ്പാസ് റമ്പാ�ന്റ �ബബിൾ തർജ്ജമയു�ട സ്വരൂപ�ത്തപ്പറ്റി നാല്പ�ത്താ

ന്നാ മധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ തർജ്ജമ ആർക്കും തൃപ്തികരമായി

േത്താന്നായ്കയാൽ അതു നല്ലേപാ�ല പരിഷ്കരിച്ചു് ഒരു പുതിയ പതിപ്പു പ്രസിദ്ധീ

കരിക്കണ�മന്നു �ബയ് ലിസ്സായിപ്പു നിശ്ചയിച്ചു. അക്കാലത്തു തിരുവിതാംകൂറിേല

യും �കാച്ചിയിേലയും റസിഡൻറായിരുന്നകർണ്ണൽേജാണ്മണ്േറാഅേദ്ദഹത്തി

നു പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ േവണ്ട സഹായ�മല്ലാം �ചയ്തു. 1761-ാമാണ്ടു മദിരാശി

യിൽഎസ്.പി.സി.�ക. പ്രസ്സ് എ�ന്നാരു ക്രിസ്തീയമുദ്രണാലയം ഭാരതീയഭാഷാഗ്ര

ന്ഥങ്ങളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ

പ്രാേയണ തമിഴ് പുസ്തകങ്ങേള അച്ചടിച്ചിരുന്നുള്ളു. 1805-1812 ഈ വർഷങ്ങൾക്കി

ടയിൽ അവി�ട മലയാളത്തിലും ചില �ചറിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ

നായി റിക്കാർഡുകളിൽനിന്നറിയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അവഏ�തല്ലാ�മന്നു വ്യക്തമാകു

ന്നില്ല. 1812-ൽ മദിരാശിയിൽ േകാേളജ് ഓഫ് േഫാർട്ട് �സന്റ് േജാർജ്ജ് (College

of Fort St. George) എന്ന വിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കുകയും അതി�ന്റ പര്യേവക്ഷ

കസമിതിയിൽ എഫ്. ഡബ്യു. എല്ലിസ് എന്ന പണ്ഡിത�നക്കൂടി അധികൃതന്മാർ

നിയമിക്കുകയും �ചയ്തു. എല്ലിസ് മലയാളഭാഷ�യപ്പറ്റി വിേജ്ഞയങ്ങളായ ചില

ഉപന്യാസങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം 1819-ാമാണ്ടു് യൌവനത്തിൽത്ത�ന്ന മരിച്ചു

േപായി. �ബയ് ലിയു�ട ആഗ്രഹം ത�ന്റ തർജ്ജമ േകാട്ടയത്തുത�ന്ന ഒരു മുദ്രാല

യംസ്ഥാപിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കണ�മന്നായിരുന്നു. 1821-ാമാണ്ടു് ഒേക്ടാബർ 18-ാം൹

േബാംേബമാർഗ്ഗമായി ഒരു അച്ചുക്കൂടവും അതിനുേവണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് ലിപികളും ഇംഗ്ല

ണ്ടിൽനിന്നു േകാട്ടയം �സമിേനരിയിൽ വന്നുേചർന്നു. പിന്നീടു മലയാള അക്ഷര

ങ്ങൾസമ്പാദിക്കുവാനുള്ളശ്രമമായി. മുൻപറഞ്ഞേഫാർട്ട് �സന്റ് േജാർജ്ജ് േകാ

േളജിൽനിന്നു് ആവശ്യമുള്ള മലയാളമക്ഷരങ്ങൾ �കാത്തിയുണ്ടാക്കി �ബയ് ലിക്കു്

അയച്ചു �കാടുത്തു. എങ്കിലും അവ ഉപേയാഗശൂന്യങ്ങളായാണു് അനുഭവത്തിൽ

കാണ�പ്പട്ടതു്. അേപ്പാേഴയ്ക്കും പരിഷ്കരിച്ച തർജ്ജമ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു,ആ

വിഷയത്തിൽ �വദ്യനാഥയ്യർ എ�ന്നാരു ബ്രാഹ്മണ�ന്റയും ചില നായന്മാരുേട

യുംസാഹായ്യം �ബയ് ലിക്കുലഭിച്ചു. സുറിയാനിഭാഷയി�ല മൂലത്തിൽനിന്നുവ്യത്യാ

സം വരുത്താേതയും, എന്നാലും ഭൂരിപക്ഷേത്താ�ടാപ്പം സൂരിപക്ഷത്തിനും രുചി

ക്കത്തക്ക നിലയിലുമാണു് ആ തർജ്ജമ നിർവ്വഹിേക്കണ്ട�തന്നു് അേദ്ദഹം ആശി
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124 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

ച്ചു. ആആശ ഒരുവിധ�മല്ലാം ഫലിക്കുകയും �ചയ്തു. എങ്കിലും അച്ചുകളില്ലാ�ത പു

സ്തകം എങ്ങി�ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കും? താൻത�ന്ന പല പുസ്തകങ്ങൾ േനാക്കിയും

ബുദ്ധി�കാണ്ടാേലാചിച്ചും േകാട്ടയത്തു് ഒരു ആശാരിേയയും രണ്ടു �കാല്ലന്മാേരയും

�കാണ്ടു് ആ വ്യവസായശീലൻആവശ്യമുള്ള അച്ചുക�ളല്ലാം �കാത്തിച്ചു. 1824-ൽ

ആ �ബബിൾ തർജ്ജമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു വന്ന അച്ചടിയന്ത്ര

വും പഴകിേപ്പാകുകയാൽ മരം�കാണ്ടു് ഒരു പുതിയ മുദ്രണയന്ത്രം 1829-ൽ ഉണ്ടാ

ക്കിച്ചു. അതും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശില്പവിദ്യാ കൌശലത്തിനു നിദർശനമാണു്. 1828-

ൽ േവേറ രണ്ടു് അച്ചടി യന്ത്രങ്ങൾകൂടി വരുത്തി. 1014-ൽ മാത്രമാണു് സ്വാതിതിരു

നാൾമഹാരാജാവു സക്കാർവകയായി ഒരച്ചുക്കൂടം തിരുവനന്തപുരത്തുസ്ഥാപിച്ച

�തന്നും അതുവ�ര ഗവർ�മ്മന്റിേലക്കാവശ്യമുള്ള അച്ചടിപ്പണി മുഴുവൻ ഈ സി.

എം. എസ്. പ്രസ്സിലായിരുന്നു നിർവ്വഹിച്ചുവന്നതു് എന്നും മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട

േല്ലാ.

രണ്ടുമലയാളനിഘണ്ടുക്കൾ

�ബയ് ലിയു�ട പുസ്തകങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതു് അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ത�ന്നയാണു്. എച്ച്. എച്ച്. വിൽസ�ന്റ

സംസ്കൃത-ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി 1832-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ആ പുസ്തക�ത്ത

അനുകരിച്ചാണു് �ബയ് ലി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു നിർമ്മി

ച്ചതു്. അതിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങ�ളയാണു് അധികമായി പ്രേവശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നും

ഭാഷാപദങ്ങൾ കുറവാ�ണന്നും ചിലർ പറയാറുണ്ടു് അതു ശരിത�ന്ന. എന്നാൽ

ഏതുപ്രസ്ഥാനത്തിലും ഒരു മാർഗ്ഗദർശകനുണ്ടാകാവുന്ന േക്ലശങ്ങ�ളപ്പറ്റിഅല്പ�മ

ങ്കിലും പര്യാേലാചിക്കുവാൻഹൃദയമുള്ളവർക്കുപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം ഒരു ഭഗീരഥപ്രയത്ന

ത്തി�ന്റ ഫലമാ�ണന്നു േബാധ�പ്പടാ�തയിരിക്കുകയില്ല. �ബബിൾ തർജ്ജമ

കഴിഞ്ഞുസായിപ്പ് ആരംഭിച്ച ആ നിഘണ്ടു 1846-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. അേതാടു

കൂടിത്ത�ന്നഅേദ്ദഹം എഴുതിത്തീർത്തഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം ഡിക്ഷണറി 1848-ലും

അച്ചടിക്ക�പ്പട്ടു. മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനാ

ണു് ഭക്തിബഹുമാനപുരസ്സരം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സമർപ്പണനിേവദനത്തിൽ ഗ്ര

ന്ഥകാരൻ, അവിടുന്നു് അതി�ന്റ നിർമ്മതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഔത്സുക്യേത്തയും,

�പാതുേവ സ്വപ്രജകളു�ട ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസവർദ്ധനത്തിനും സാഹിേത്യാന്നമ

നത്തിനും നല്കിവന്ന േപ്രാത്സാഹനങ്ങേളയും മുക്തകണ്ഠമായി ശ്ലാഘിച്ചിരിക്കുന്നു.

മറ്റു കൃതികൾ

�ബയ് ലി ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടാ�ത (4) പള്ളിയു�ട ഉപേയാഗ�ത്തപ്പറ്റി ഒരു

സംവാദം, (5) േഡാക്ടർ വാക്സി�ന്റ ഒന്നും രണ്ടും േചാേദ്യാത്തരപുസ്തകങ്ങൾ, (6) മേറ

സായിപ്പി�ന്റ വ്യാകരണസങ്ഗ്രഹം, (7) രണ്ടു് ആട്ടിൻകുട്ടികൾ, (8) രാമേമാഹന

േറായിയു�ട ഉപനിഷദ്വ്യാഖ്യാനം, (9) മിസ്സ് �ഷർവുഡ്ഡി�ന്റ ഭാരതീയതീർത്ഥാടകൻ

(Indian Pilgrim) ഇവയും മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മരണം

�ബയ് ലിസ്സായിപ്പിനു കൂ�ടക്കൂ�ട തലേവദനയുേടയും മറ്റും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാറു

ണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അ�താന്നും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സുസ്ഥിരമായ കൃത്യനിഷ്ഠയ്ക്കു
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 125

�ശഥില്യം വരുത്തിയില്ല. േകാട്ടയത്തു സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് അടിസ്ഥാനമുറപ്പി

ച്ചതു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പത്നിയായിരുന്നു. 1830-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ശീമയ്ക്കുേപായി എങ്കിലും

ഏ�റത്താമസിയാ�ത തിരി�യേപ്പാന്നു. 1839-ൽ േകാട്ടയ�ത്ത മേനാഹരമായ

ആംഗ്ലിക്കൻപള്ളിയു�ട പണി ആരംഭിച്ചു് അതു് അചിേരണ പൂർത്തിയാക്കി. അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ പുത്രി 1824-ൽ േകാട്ടയത്തു�വച്ചു മരിച്ചുേപായി. 1840-ൽ മൂത്തപുത്രൻ

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ േവണ്ട പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു തിരി�യ വന്നു. സി.എം.എസ്. അച്ചുക്കൂ

ടം സൂപ്രണ്ടായി േജാലി േനാക്കി. 1850-ൽ മുപ്പത്തിനാലു വർഷ�ത്ത മതസംബന്ധ

വും ഭാഷാസംബന്ധവുമായ ത�ന്റ�കങ്കര്യം നിസ്തുലമായ സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി

നിർവ്വഹിച്ചതിനുേമൽ നാട്ടിേലയ്ക്കു മടങ്ങുകയും 1871-ൽ 80-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ പര

ഗതി�യ പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തു. �ബയ് ലിസ്സായിപ്പി�ന്റ പാവനമായ നാമേധയം

ഭാഷാഭിമാനികളായ േകരളീയർ ഒരു കാലത്തും വിസ്മരിക്കുന്നതല്ല.

േജാസഫ് പീറ്റ് (1040)

�ബൻജമിൻ �ബയ് ലി�യേപ്പാ�ല േജാസഫ് പീറ്റും ഒരുആംഗ്ലിക്കൻമിഷണറിയാ

യിരുന്നു. അേദ്ദഹം 1833-ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ വന്നു കുേറക്കാലം േകാട്ടയം േകാ

േളജ് പ്രിൻസിപ്പലായി പണി േനാക്കി. 1838-ൽ മാേവലിക്ക�ര മിഷണറിയായി

നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. 1841-ൽ മലയാളഭാഷയ്ക്കു് ഒരു പുതിയ വ്യാകരണം നിർമ്മിച്ചു. ആ

വ്യാകരണത്തി�ന്റ രണ്ടാമ�ത്ത പതിപ്പു് 1854-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ഇംഗ്ലീഷുകാ

രിൽ ഒന്നാമതായി േറാബട്ട് ഡ്രമ്മണ്ഡും രണ്ടാമതായി എഫി. സ്പ്രിഗും മൂന്നാമതാ

യി പീറ്റുമാണു് മലയാളഭാഷയ്ക്കു വ്യാകരണം നിർമ്മിച്ചതു്. ഡ്രമ്മണ്ഡി�നേപ്പാ�ല

സ്പ്രിംഗും ത�ന്റ വ്യാകരണം രചിച്ചതു് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിയുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട

ആവശ്യ�ത്തപുരസ്കരിച്ചാണു്. ആ വ്യാകരണം 1839-ൽ മുദ്രിതമായി. പീറ്റ്സായിപ്പി

�ന്റ വ്യാകരണം, അതിനുമുൻപുള്ള രണ്ടു വ്യാകരണങ്ങ�ളക്കാൾ േഭദമാണു്. 964-

ാമാണ്ടുമുതല്ക്കുള്ളപഴയ മലയാളം എഴുത്തുകുത്തുകൾഅതിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാക

രണത്തിനുപുറേമആ�കരളീബന്ധുബണിയ�ന്റ വിശ്വവിശ്രുതമായ പിൽഗ്രിംസ്

േപ്രാഗ്രസ് എന്ന ഇംഗ്ലിഷു കൃതി തർജ്ജമ �ചയ്യുകയും ത�ന്റ �ററ്റർ േകാശി�യ

�ക്കാണ്ടു് ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രം രചിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. 1845-ൽ ശീമയ്ക്കുേപായി. 1849-ൽ

തിരുവിതാംകൂറിേലയ്ക്കുതിരി�യവന്നു. ഈനാട്ടി�ലശീേതാഷ്ണാവസ്ഥഅേദ്ദഹത്തി

�ന്റ ശരീരസ്ഥിതിക്കു േയാജിച്ചില്ല. 1865-ൽ രക്തസമ്മർദ്ദംനിമിത്തം മാേവലിക്കര

�വച്ചു മരിച്ചു.

റിച്ചാർഡ് േകാളിൻസ്

മലയാളവാക്കുകൾക്കു മലയാളത്തിൽത്ത�ന്ന അർത്ഥവിവരണം �ചയ്യുന്ന ഒരു

നിഘണ്ടു ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചതു �റവറന്റു് റിച്ചാർഡ് േകാളിൻസ് എന്ന ആം

ഗ്ലിക്കൻമിഷണറിയാണു്. േകാളിൻസ് 1854 ഡിസംബർ 20-ാം൹ മദിരാശിയിൽ

വന്നിറങ്ങി. അേദ്ദഹം േകംബ്രിഡ്ജി�ല �സന്റ് േജാണ്സ് േകാേളജിൽ പഠിച്ച

ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. 1855 മാർച്ച് മാസത്തിൽ േകാട്ടയം �സമിേനരിയു�ട

ചാർജ്ജു കിട്ടി. 1867 വ�ര േകാട്ടയം േകാേളജ് പ്രിൻസിപ്പലായി േജാലിേനാക്കി.

പിന്നീടു സിേലാണിൽ ഒരു സി. എം. എസ്. േകാേളജി�ല അധ്യാപകനായി

േപ്പായി. അവി�ടയും മിഷണറിപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനുേശഷം ഇംഗ്ലണ്ടിേലയ്ക്കു

തിരി�യേപ്പായി. 1900-ാമാണ്ടു മരിച്ചു. േകാട്ടയത്തുവച്ചു ത�ന്റ സ്വന്തം മുൻഷിയായ
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126 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

രാമവാരിയരുേടയും േകാേളജ് മുൻഷിയായ �ചവള്ളിക്കൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാ

റ്റിയുേടയും മറ്റും സഹായേത്താടുകൂടി േമല്പറഞ്ഞ  ഡിക്ഷണറി നിർമ്മിച്ചു് 1865-ൽ

അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതി�ന്റ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു് 1905-ലും മ�റ്റാന്നു് 1918-ലും പ്രസി

ദ്ധീകൃതമായി. സംവൃേതാകാരം പീറ്റ് ഉപന്യസിച്ചതുേപാ�ലഅകാരമ�ല്ലന്നുംഅര

യുകാരമാ�ണന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. �ബയ് ലിയു�ട മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്

ഡിക്ഷണറി�യക്കാൾ കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങൾ േകാളിൻസി�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾ

�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഭാഷാ പദങ്ങ�ളക്കാൾ ഭാഷയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സംസ്കൃ

തപദങ്ങൾക്കാണു് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നല്കീട്ടുള്ളതു്. ഗേണരുകാ (േവശ്യകളു�ട

തായ്ക്കിഴവി) േഖാഡ (മുടന്തുള്ള) തുടങ്ങിയ അേനകം അപ്രസിദ്ധസംസ്കൃതപദങ്ങേള

യും സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിൽസണ്, വിൽകിൻസണ് മുതലായ പാശ്ചാത്യന്മാരു�ട

ഡിക്ഷണറിക�ള േവണ്ടതിലധികം ഉപജീവിക്കുകനിമിത്തമാണു് ആ�വകല്യം

സംഭവിച്ചതു്. എങ്കിലും ഭാഷയ്ക്കു് ഏറ്റവും ഉപേയാഗമുള്ള ഒരുനിഘണ്ടുവായിത്ത�ന്ന

യാണു് അതു് ഇന്നും പരിലസിക്കുന്നതു്. ഒടുവിൽ പ്രധാന സംസ്കൃത ധാതുക്കൾക്കു

ധാതുമഞ്ജരി എന്ന േപരിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അർത്ഥം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുബ

ന്ധവും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിക്ഷണറിക്കുമുൻപു ഭാഷയ്ക്കു് ഒരു ലഘുവ്യാകര

ണവും േകാളിൻസ് രചിക്കുകയുണ്ടായി.

േജാർജ്ജ് മാത്തൻ (995–1045)

ഉേപാൽഘാതം

ഭാഷയിൽഓേരാ കാലത്തുത്ഭവിച്ച പല ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ഇതിനു മുൻപുപ്ര

സ്താവിക്കുകയുണ്ടായേല്ലാ. (1) ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, (2) ചാക്കിയാ

ന്മാരു�ട അഭിനയത്തിനുള്ള രൂപകങ്ങളു�ട പരാവർത്തനങ്ങൾ, (3) പാഠകക്കാർ

ക്കു പ്രവചനത്തിനുള്ള കഥനങ്ങൾ, (4) ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഉത്തരരാമായാണം

ഭാഷാഭാഗവതംതുടങ്ങിയഅപൂർവ്വംചിലസ്വതന്ത്രനിബന്ധങ്ങൾ—ഇവയാണു്പ്ര

ധാനമായി നമുക്കു്ആകൂട്ടത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങളാകുന്നവാങ്മയങ്ങൾ. ഇവ�യല്ലാം ഹി

ന്ദുക്കൾ പ്രാേയണ സംസ്കൃത�ശലിയവലംബിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. ക്രിസ്ത്യാനി

കൾ വർത്തമാനപ്പുസ്തകം മുതലായി ഏതാനും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും

അവയി�ലശബ്ദേകാശവും വാക്യ�ശലിയുംഅസംസ്കൃതമായ വ്യാവഹാരികഭാഷ

യിൽ �പടുന്നതാകയാൽ സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ ഉത്തമേകാടിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നതി

നു് അർഹങ്ങളല്ല. വാസ്തവത്തിൽ വ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു ഗദ്യരീതി ഭാഷയ്ക്കു സിദ്ധി

ച്ചതു േകരളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയതിനുേമൽ ആ ഭാഷയിൽ പാ

ണ്ഡിത്യം േനടിയ ഭാഷാഭിമാനികളു�ട പരിശ്രമം നിമിത്തമാണു്. ഇംഗ്ലീഷിനുപുറ�മ

സംസ്കൃതത്തിലും പര്യാപ്തമായജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്കല്ലാ�ത അത്തരത്തിലു

ള്ളപരിശ്രമം�കാണ്ടു് എ�ന്തങ്കിലുംസാധിക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ

ആ പന്ഥാവിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആദ്യകാലത്തു് ആരും അത്രത�ന്ന �ധര്യ�പ്പ

ട്ടില്ല. പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഒരു ഗദ്യപദ്ധതി ഭാഷയിൽ ഇദംപ്രഥമമായി

അവതരിപ്പിച്ച് ആ പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങ�ള അധികരിച്ചു പുസ്തകങ്ങളും

ഉപന്യാസങ്ങളും രചിച്ച ഒന്നാമ�ത്തേകരളീയൻ �റവറന്റു േജാർജ്ജ് മാത്തനാണു്.

ആ പദ്ധതി േവണ്ടവിധത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ചു വികസിപ്പിച്ചു് അനവദ്യവും സർവ്വാംഗര

മണീയവുമാക്കിത്തീർത്തതു് േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനാ�ണന്നും പറ

േയണ്ടതുണ്ടു്.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 127

ജനനം

േജാർജ്ജ് മാത്ത�ന്റകുടുംബം �കാച്ചിയിൽകുന്നംകുളത്തിനുസമീപമുള്ളആർത്താ

റ്റുനിന്നു മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ �ചങ്ങന്നൂർതാലൂക്കിൽ�പട്ട പുത്തൻകാവിൽ കുടി

േയറിപ്പാർത്ത ഒന്നാണു്. പുത്തൻകാവിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പി

താവായ മാത്തൻതരകൻആറന്മുളക്കുസമീപമുള്ളകിടങ്ങനൂർഎന്നഗ്രാമത്തിൽ

താമസമുറപ്പിച്ചു. അതു ഒരുയാേക്കാബായ കുടുംബമായിരുന്നു. ആതരകേന്റയും പു

ത്തൻ കാവിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ അന്നാമ്മയുേടയും പുത്രനായി േജാർജ്ജ് മാത്തൻ

1819 �സപ്റ്റംബർ 25-ാം൹ ജനിച്ചു. റവറന്റു് േജാർജ്ജ് മാത്തൻഎന്നും ഗീവറുഗീസ്

പാ(ദ്രി)തിരി എന്നും മല്ലപ്പള്ളിലച്ചൻ (മല്ലപ്പള്ളച്ചൻ)എന്നുമുള്ള േപരുകളിൽഅേദ്ദ

ഹം അറിയ�പ്പടുന്നു. മല്ലപ്പള്ളിയിൽ മറിയാമ്മ�യ പരിഗ്രഹിക്കുകയും വള�രക്കാ

ലം അവി�ട മിഷൻേസവനത്തിൽ ഏർ�പ്പട്ടു താമസിക്കുകയും �ചയ്യുകയാലാണു്

ഒടുവില�ത്തനാമാന്തരം അേദ്ദഹത്തിനുസിദ്ധിച്ചതു്.

ചരിത്രം

ഗീവറുഗീസി�ന്റ പിതാവു് നമ്മു�ട കഥാപുരുഷൻ ഗർഭസ്ഥനായിരുന്നേപ്പാൾത്ത

�ന്ന മരിച്ചുേപാകയാൽ പിതൃസേഹാദരനായ കുര്യൻകത്തനാരു�ട സംരക്ഷണ

ത്തിലാണു് അേദ്ദഹം ബാല്യകാലത്തിൽ വളർന്നതു്. കത്തനാർ ഗീവറുഗീസി�ന

�വദികവിദ്യാഭ്യാസം �ചയ്യിച്ചു് ഒരു പട്ടക്കാരനാക്കണ�മന്നാഗ്രഹിച്ചു. ഒൻപതുവ

യസ്സു പ്രായമായേപ്പാൾ �മത്രേപ്പാലിത്താ “കാേറായാ” എന്ന ഒന്നാമ�ത്ത പട്ടം

നല്കി. പിന്നീടു േകാട്ടയത്തു പഴയ �സമിേനരിയിൽ പഠിത്തം ആരംഭിച്ചു. അവി

�ട ഇംഗ്ലീഷ്, ഗ്രീക്ക് എന്നീ ഭാഷകൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിനു േവണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ

ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രജ്ഞാശാലിയായ നമ്മു�ട ബാലൻആസൌകര്യങ്ങ�ളല്ലാം വഴി

േപാ�ല ഉപേയാഗ�പ്പടുത്തി. 1837-ൽആ�സമിേനരി പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന�വ

യാകരണൻ പീറ്റുസായിപ്പ് അേദ്ദഹ�ത്ത ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മദിരാശിയി

േലക്കയച്ചു. അവി�ട ബിേഷാപ്പ് േകാറിസ് ഗ്രാമർ സ്ക്കൂളിൽ പഠിച്ചു് അക്കാല�ത്ത

േകൾവിേകട്ട ഒരു പണ്ഡിതനായി ഉയർന്നു. മദിരാശിയിൽ�വച്ചു് ആംഗ്ലിക്കൻസ

ഭയിൽ േചർന്നു തമിഴും �തലുങ്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുംകൂടി അവി�ട താമസിച്ചേപ്പാൾ

പഠിച്ചു. 1844-ൽ �ശമ്മാശനും 1847-ൽ �പ്രസ്ബിറ്ററുമായി. ഉടൻത�ന്ന മല്ലപ്പള്ളി

യിൽ മിഷൻേസവനത്തിനു നിയുക്തനാവുകയും അവി�ട പതിനാറു�കാല്ലം പണി

േനാക്കുകയും �ചയ്തു. അതിൽപ്പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനം തിരുവല്ലാ തുകലേശ്ശരി ഇട

വകയിലായി. 1869-ൽ മദിരാശിയി�ല ബിഷപ്പ് അേദ്ദഹ�ത്ത ത�ന്റ �ഡാമസ്റ്റിക്

ചാ�പ്ലയ്നായ് നിയമിച്ചു തലവടി ഇടവകയിേലയ്ക്കു സ്ഥലം മാറ്റി. 1870-ാമാണ്ടു മാർ

ച്ച്മാസം 4-ാം൹ പ്രേമഹേരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. നാട്ടുകാരിൽ

അതുവ�ര ആർക്കും ലഭിക്കാത്തസ്ഥാനമാനങ്ങൾആംഗ്ലിക്കൻസഭ അേദ്ദഹത്തി

നു് സംഭാവന�ചയ്തു. 1858-ൽ തിരുവിതാംകൂർദിവാൻജിയായി നിയമിക്ക�പ്പട്ട മാ

ധവരായർക്കു (പിന്നീടു രാജാ സർ.ടി. മാധവരായർ) ഒരു ഭാഷാപണ്ഡിത�നന്നും

സമുദായേനതാ�വന്നും വിദ്യാഭ്യാസതൽപര�നന്നും മറ്റും പല നിലകളിൽ അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ േപരിലുണ്ടായിരുന്ന േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾ അളവറ്റതായിരുന്നു. പല

ഉേദ്യാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു് ആ മഹാത്മാവു കഥാപുരുഷേനാടു് അേനകം

പ്രാവശ്യം ആവശ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി എങ്കിലും ഒരു മിഷണറിയായിത്ത�ന്നയാണു്

അേദ്ദഹം യാവജ്ജീവം കാലയാപനം �ചയ്തതു്. േദശാഭിമാനം ഭാഷാഭിമാനം ദീ

നാനുകമ്പ മുതലായ പല വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തിൽപ്രകാശിച്ചിരുന്നു.
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128 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

േജാർജ്ജ് മാത്തനും മലയാളഭാഷയും

മലയാളഭാഷയു�ടകഴിവുക�ളപ്പറ്റി ഗീവറുഗീസ് കത്തനാർക്കുവലിയശുഭപ്രതീക്ഷ

യാണുണ്ടായിരുന്നതു്. ഒരവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:

“മലയാണ്മയു�ട ജാത്യം വിചാരിക്കുേമ്പാൾ അതു ഭംഗിക്കും ശക്തിക്കും ഏതു ഭാ

ഷേയാടും േനരിടത്തക്കതായിരിക്കുന്നു. അതിൽ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എളു

പ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും വാചകങ്ങ�ള കുഴച്ചിൽ വരാ�ത കൂട്ടി�ക്കട്ടാവുന്ന

തും കൂടാ�ത സ്വരേഭദങ്ങൾ�കാണ്ടു് ഓേരാ മേനാവികാരങ്ങ�ള �വളി�പ്പടുത്താൻ

നല്ല പാങ്ങുള്ളതുമാകുന്നു. വന്നു, വേന്ന എന്നുള്ള ഭാവേഭദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരു

ത്താൻശ്രമിച്ചാൽസാധിക്കുകയില്ല. എഴുതിേയച്ചു്, എഴുതിേപ്പായി എന്നിങ്ങ�നയു

ള്ള ഭാവനക�ളആ ഭാഷയിൽഎഴുതണ�മങ്കിൽബഹുചുറ്റി�ക്കട്ടു േവണ്ടിയിരിക്കു

ന്നു. ഇതുഫലിതവാചകത്തിനു മടുക്കുന്നില്ലഎന്നു “ആൾമാറാട്ടം” എന്ന ഭാഷാന്ത

രം�കാണ്ടും അനുകാരവാക്കിനു മുന്തുന്നുഎന്നു “ജ്ഞാനനിേക്ഷപ”ത്തി�ല സംഭാ

ഷണങ്ങൾ�കാണ്ടും വർണനാശക്തിക്കു േയാഗ്യം എന്നു “ഫുൽേമാറി” എന്ന കഥ

�കാണ്ടും �തളിവായിരിക്കുന്നു. അഗാധജ്ഞാനേത്തയുംസൂക്ഷ്മവ്യവഹാരങ്ങേളയും

വിവരിക്കുന്നതിനു് ഇംഗ്ലീഷി�നക്കാൾ ഇതു പുറ�കയ�ല്ലന്നു “സംയുക്തി” എന്നപ

രിഭാഷ മൂലേത്താടു് ഒത്തുേനാക്കി വായിക്കുന്നവർക്കു് ഒ�ക്കയും േബാധ്യമാകും.”

ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു ഭാഷാഗദ്യത്തി�ന്റ അഭ്യുന്നമനത്തിലു

ള്ളഔത്സുക്യം അത്യന്തം ഗാഢമായിരുന്നു. ഗദ്യശാഖ പുഷ്ടി�പ്പടാ�ത യാ�താരു

ഭാഷയി�ല സാഹിത്യവും യഥാർത്ഥമായി വികസിക്കുകയി�ല്ലന്നു് അവിടേത്ത

യ്ക്കും മാധവരായർക്കും േബാധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. മാധവരായ�ര ആ വിഷയത്തിൽ

അവസേരാചിതമായ ഉപേദശം�കാണ്ടു മല്ലപ്പള്ളിലച്ചനും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയു

ണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ

കത്തനാർ 1861-ൽസത്യവാദേഖടം എ�ന്നാരു ഗദ്യപ്രബന്ധംഎഴുതിയയച്ചു. തിരു

വിതാംകൂർ ഗവർ�മ്മന്റിൽനിന്നു് അതിേലയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രഥമ സമ്മാനത്തി

നു് അർഹനായിത്തീർന്നു. 1863-ൽആ കൃതി പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. അ�ക്കാല്ലത്തിൽ

ത്ത�ന്ന അേദ്ദഹത്തി�ന്റ “മലയാണ്മയു�ട വ്യാകരണം” എന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവും

അച്ചടിപ്പിച്ചു. 1851-ൽ ഗുണ്ടർട്ടു സായിപ്പി�ന്റ വ്യാകരണത്തി�ല ആദ്യഭാഗം പ്രസി

ദ്ധീകൃതമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും “മലയാണ്മയു�ട വ്യാകരണം” രചിക്കുന്ന

കാലത്തു് ഗ്രന്ഥകാരനു് അതു വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നി�ല്ലന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ള

തു്. ആ വ്യാകരണത്തി�ന്റ നൂറു പ്രതികൾ മാധവരായർ സർക്കാരിേലക്കു വിലയ്ക്കു

വാങ്ങി അേദ്ദഹ�ത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഏകേദശം പ്രസ്തുത വ്യാകരണേത്താ

ളംത�ന്ന പ്രശംസാവഹമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് േജാർജ്ജ് മാത്ത�ന്റ “േവദസം

യുക്തി”. അതു ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധമായ േജാസഫ് ബട്ളരു�ട “അേനാേളാജി

ഓഫ് റിലിജണ്”എന്നമതഗ്രന്ഥം ഒന്നാം ഭാഗത്തി�ന്റ വിവർത്തനമാണു്. രണ്ടാം

ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അനുവാദകനു സാധിച്ചില്ല. ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും

പുറ�മ, (4) കാശിയിൽ ഗുരുദാസപണ്ഡിതരും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്ജഡ്ജിയുമായുണ്ടായ

സംവാദം, (5) ബാലാഭ്യസനം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ

ആദ്യേത്തതു േഡാക്ടർ മുള്ളസ്സി�ന്റ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാണു്.

ഇവകൂടാ�ത (1) ഭൂമി ഉരുണ്ടതാകുന്നു, (2) മരുമക്കത്തായത്താലുള്ള േദാഷങ്ങൾ,

(3) അ�ദ്വതം, (4) ആകാശത്തുള്ള േഗാളങ്ങൾ, (5) അന്തരീക്ഷം, (6) മറുജന്മം,
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(7) സ്ത്രീകളു�ട േയാഗ്യമായ സാമൂഹ്യസ്ഥിതി, (8) സാധാരണ ചികിത്സാശാല, (9)

�കാഴു മുതലാണ്മ മുതലായ പ്രേമയങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രസിദ്ധ�പ്പടു

ത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 1860 മുതൽ 1870 വ�രയുള്ള പത്തുവർഷങ്ങളിലാണു്

ഈ സാഹിത്യസമ്പത്തിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ ഭാഗവും അേദ്ദഹം �കരളിക്കു പ്രദാനം

�ചയ്തതു് എേന്നാർമ്മിക്കുേമ്പാൾഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ തീവ്രമായ ഭാഷാേപാഷണതൽ

പരത�യപ്പറ്റി ആർക്കാണു്ആശ്ചര്യം േതാന്നാത്തതു്.

മലയാണ്മയു�ട വ്യാകരണം

ഈഗ്രന്ഥംത�ന്നയാണു് േജാർജ്ജ് മാത്ത�ന്റ കൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായി

ട്ടുള്ളതു്. അ, എ, ഇ, ഒ, ഉ എന്ന അഞ്ചുഹ്രസ്വാക്ഷരങ്ങളും ആ, ഏ, ഈ, ഓ, ഊ

എന്നഅഞ്ചു ദീർഘാക്ഷരങ്ങളും േചർന്നു ഭാഷയിൽ പത്തുസ്വരാക്ഷരങ്ങേള ഉള്ളു

�വന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. ഐ, ഔ എന്നിവ ദ്വിത്വാക്ഷരങ്ങ�ളന്നാണു് അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ പക്ഷം. ഋ, നു, ഋൌ, ണു,ഇവ ഭാഷാസ്വരങ്ങളല്ലാത്തതിനാൽ അവ�യ

അേദ്ദഹം പരിത്യജിച്ചതിൽ അനൌചിത്യമില്ല. 214 വശമുള്ള ആ പുസ്തകം കഥാപു

രുഷ�ന്റ ഭാഷാ ഗേവഷണകുശലതയ്ക്കു പര്യാപ്തമായ നിദർശനമാ�ണന്നു ചുരുക്ക

ത്തിൽ പറയാം.

േവദസംയുക്തി

ഇതരകൃതികളിൽ പ്രാധാേന്യന സ്മരിേക്കണ്ടതു േവദസംയുക്തിയാകുന്നു. മൂലഗ്ര

ന്ഥംഅത്യന്തം കഠിനമാകയാൽസാമാന്യന്മാരായ വിവർത്തകന്മാ�രഅതു പരാ

ജയ�പ്പടുത്തും. എന്നാൽകത്തനാർക്കു്ആപരിശ്രമത്തിലും വിജയംത�ന്നയാണു്

സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രസിദ്ധീകൃതമായ പ്രഥമകാണ്ഡത്തിൽ എട്ടു് അദ്ധ്യായങ്ങൾ

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. തർജ്ജമയു�ട മാതൃക കാണിക്കാൻ ചില പങ്  ക്തികൾ ഉദ്ധരി

ക്കാം. “മനുഷ്യർക്കു പരേലാകത്തിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ടു്. എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാ

രക്ഷകളുണ്ടാകും. ആ ശിക്ഷാരക്ഷകൾ മനുഷ്യരു�ട സുകൃതദുഷ്കൃതങ്ങ�ള ആശ്ര

യിച്ചിരിക്കും. പരേലാകത്തിേലയ്ക്കു ന�മ്മ പ്രാപ്തന്മാരാക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യസനവും

പരിേശാധനയുമാണു്ഈ േലാകത്തി�ല ജീവിതത്തിനിടയിൽ നടക്കുന്നതു്. അവ

നവ�ന്റ ആവശ്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള വാദം �ദവത്തി�ന്റ ധർമ്മാധിപത്യത്തിനു

വിേരാധമായി ഭവിക്കുന്ന ഒരാേക്ഷപമാകയില്ല. ഈ േലാകം വീഴ്ചയിലും ദുഷ്ടതയി

ലും നാശത്തിലും സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു�കാണ്ടു നമ്മു�ട അജ്ഞാനം �ദവത്തി�ന്റ

ജ്ഞാനത്തിനും നന്മയ്ക്കും പ്രതിബന്ധമായിരിക്കാം. മനുഷ്യർക്കു തങ്ങേളക്കുറിച്ചും

തങ്ങളു�ട ധർമ്മ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള അജ്ഞത വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ അവരു�ട ഇട

യിൽ ഒരു പ്രേത്യക േവദമാർഗ്ഗമുണ്ടാക�യന്നുള്ളതു് ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു

കാര്യമാണു്. പ്രസ്തുത േവദദാർഗ്ഗത്തിൽഅദൃഷ്ടപൂർവ്വമായും വിചാരാതീതമായുമുള്ള

പല കാര്യങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”

1041-ലാണു് സംയുക്തി മുദ്രിതമായതു്. േജാർജ്ജ് മാത്ത�ന്റ വിദഗ്ദ്ധവും വാത്സ

ല്യപൂർണ്ണവുമായപരിലാളനത്തിൽഭാഷാഗദ്യംഎത്രമാത്രംവളർന്നുഎന്നുകാണി

ക്കുവാൻ 1031-ാമാണ്ടു മീനമാസം 14-ാം൹ പാത്രിയാർക്കീസ്ബാവാ മലങ്കരയി�ല

പള്ളികൾക്കയച്ച ഒരുസുറിയാനിക്കല്പനയു�ട തർജ്ജമഅതുമായി തട്ടിച്ചുേനാക്കി

യാൽ മതി.
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130 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

“ഇന്തു�ക്കട്ടി�ല മലങ്ക�രയുള്ളവരും ഞാനത്തിൽ നമ്മു�ട പ്രിയ�പ്പട്ടവരും

ബഹുമാനമുള്ളവരും ആയ േമൽപട്ടക്കാരർക്കും നമ്മു�ട മക്കളായ അഴകുതായ

പട്ടകാരർക്കും �കക്കാരന്മാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും േശഷംേപർക്കും ബാവാതമ്പുരാ

ങ്കൽനിന്നും ത�ന്റ പുത്രനും നമ്മു�ട കർത്താവും ആകുന്നഈേസാമിശിഹായിൽ

നിന്നും വാഴ്വും സ്വതത്വവും ഉണ്ടാകുമാറാക. ആയതു തമ്പുരാ�ന�പ്പറ്റ മാർത്തമറിയ

ത്തുമ്മായുേടയും സകലമായ പുണ്യവാളന്മാരുേടയും പ്രാർത്ഥനകളാൽത�ന്ന.”

“നിങ്ങളു�ട ഉപവിേയാടുനാംഅറിയിക്കുന്ന�ത�ന്തന്നാൽനാംഅേന്ത്യാക്യാ

യി�ല പേത്രാസിനടുത്ത ശുദ്ധമായ സിംഹാസനത്തിേന്മൽ കരേയറിയതുമുതൽ

നിങ്ങളു�ട കരയ്ക്കു വന്നു നിങ്ങ�ള കാണണ�മന്നു് ഉള്ളത്താേല �കാതിച്ചിരുന്നു.

കർത്താവു നമുക്കു തുണനിന്നു നാം ഇങ്ങ് എത്തുകയും നമ്മു�ടആശ നിറേവറ�പ്പ

ടുകയും �ചയ്കയാ�ല തനിക്കുസ്തുതി.”

സത്യവാദേഖടം

സത്യവാദേഖടത്തിൽ 93 വശങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. വള�ര രസകരമായ ഒരു പ്ര

ബന്ധമാണു് ഇതു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾഎങ്ങ�ന രചിക്കണ�മന്നുള്ള

തിനുമാർഗ്ഗദർശകമായുംഇതുനില�കാള്ളുന്നു. താേഴേചർക്കുന്നപംക്തികൾേനാ

ക്കുക.

“ഒരു കള്ളസാക്ഷ്യം േന�രന്നു േബാധിപ്പാൻതക്കവണ്ണം േചർച്ച ഒപ്പിച്ചു പറ

യുന്നതു മഹാസമർത്ഥന്മാരാൽത�ന്നയും പ്രയാസമാകുന്നു. കാരണകാര്യങ്ങളിൽ

ഏ�തങ്കിലും, സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്കിലും, വ്യാജത്തിനു ചില അസംബന്ധങ്ങൾ

വന്നു േപാകും. ആകയാൽ േകാർട്ടുവ്യവഹാരങ്ങളിലുംമറ്റും ചിലർ കള്ളസാക്ഷ്യം

േബാധിപ്പിക്കുന്നതി�നപ്പറ്റി വിസ്താരക്കാർ മുറയ്ക്കു േചാദ്യം�ചയ്താൽ േനരും കളവും

�തളി�ച്ചടുക്കുന്നതിനു് എളുപ്പമാകുന്നു. പി�ന്നയും ഒരുത്തനു താൻഅറിഞ്ഞിരിക്കു

ന്ന പരമാർത്ഥം മറയ്ക്കണം എന്നു് എത്രേമൽ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നാലും സാഹ

സം,ആശ്ചര്യം, ഭയം, േകാപം, ദുഃഖംഎന്നിങ്ങ�നയുള്ളമേനാവികാരാവസ്ഥയിൽ

അവൻ ഭാഷണം �ചയ്യുേമ്പാൾസത്യം ഓർമ്മകൂടാ�തസ്വയമായി �വളിയിൽ പുറ

�പ്പട്ടുേപാകുന്നു. ഒരു �കാല്ലൻത�ന്റപണിക്കത്തി�യഅപായ�പ്പടുത്തുകമൂലം വി

സ്താരത്തിൽഉൾ�പ്പട്ടാേറ �കാലപാതകംഏല്ക്കാതിരിയ്ക്കുന്നമുറയ്ക്കു്അവൻഅേനകം

പാറാപ്പുള്ളികേളാടുകൂ�ടക്കിടക്കുന്ന വിലങ്ങിടത്തിൽ ജഡ്ജി ഒരു ദിവസം �പ�ട്ട

ന്നു �ചന്നു �കാല്ലത്തി�യ �കാന്ന �കാല്ലൻഎവി�ട�യന്നു ദൃതിേയാ�ട േചാദിച്ച

തിനു് “തമ്പുരാേന അടിയൻ ഇവിടുേണ്ട” എന്നു വിചാരംകൂടാ�ത ഉത്തരം പറഞ്ഞു

േപായ പ്രകാരം ഒരു േകൾവിയുണ്ടേല്ലാ. ആകയാൽ വ്യാജവാദം സ്വഭാവവിേരാധ

മാക�കാണ്ടു് ആയതു�ദവവിേരാധവുമാകുന്നു.”

മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

“പണ്ഡിതരും ജഡ്ജിയുമായുള്ളസംവാദം” േകാട്ടയത്തുചർച്ച്മിഷൻവകയായി പ്ര

സിദ്ധ�പ്പടുത്തിയിരുന്ന വിദ്യാസംഗ്രഹം എന്ന �ത്രമാസികപത്രികയിലാണു് പ്ര

കാശിതമായതു്. അതിൽ കഥാപുരുഷ�ന്റ ഷഡ്ദർശനവിജ്ഞാനം പ്രതിഫലിച്ചു

കാണുന്നു. “ബാലാഭ്യസന”ത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നു വശങ്ങേളയുള്ളു. അതു ഗവർ�മ്മ

ന്റി�ല ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 1867-ൽ �കാല്ലം ഡിവിഷൻ കേച്ചരിയിൽ അന്നു ദിവാൻ

േപഷ്കാരായിരുന്ന ടി. രാമരായരു�ട (പിന്നീടു ദിവാൻ) അധ്യക്ഷതയിൽ �ചയ്ത ഒരു
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പ്രസംഗമാണു്. പ്രസംഗത്തിനുപാഠക�മന്നായിരുന്നുഅക്കാല�ത്തേപർ. ആപ്ര

സംഗത്തിൽനിന്നാണു് “മലയാണ്മയു�ട ജാത്യം” എന്ന ഖണ്ഡികഞാൻ മുൻപുപ്ര

ദർശിപ്പിച്ചതു്. ബാക്കിയുള്ളവ �ചറിയ ഉപന്യാസങ്ങളുംജ്ഞാനനിേക്ഷപം, വിദ്യാ

സംഗ്രഹം എന്നീ പത്രികകളിൽ അേദ്ദഹം ഓേരാ അവസരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരി

ച്ചവയുമാണു്. ആ�കക്കൂടി ആധുനികഭാഷാഗദ്യത്തിനു േജാർജ്ജ് മാത്തൻസുസ്ഥി

രമായ ഒരിസ്ഥവാരം പണിതു സകല േകരളീയേരയും തനിക്കു അധമർണ്ണരാക്കി

ത്തീർത്തുഎന്നുള്ളവിഷയത്തിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനു് അവകാശേലശേമ ഇല്ല.

ആയ്മനം പി. േജാണ്

പതി�നാന്നാം ശതകം പൂർവ്വാർദ്ധത്തി�ല ഗദ്യകാരന്മാരു�ട ഇടയിൽ അയ്മനം

പി. േജാണിനും ഒരുസ്ഥാനത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം 1000-ാമാണ്ടു് (1825

ആഗസ്റ്റ് 7-ാം൹) േകാട്ടയംതാലൂക്കിൽ േചർന്ന അയ്മനം എന്ന സ്ഥലത്തു ജനി

ച്ചു. അയ്മനത്തുനിന്നു് ആംഗ്ലിക്കൻ മിഷണറിമാർ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തിര

�ഞ്ഞടുത്ത നാലുേപരിൽ ഒരാൾ അേദ്ദഹമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം ആദ്യം

�കാച്ചിയിൽ ഒരു േജാലിയിലിരുന്നു. പിന്നീടു േകാഴിേക്കാട്ടു ഗവർ�മ്മന്റ് പാഠശാല

യിൽ ഒന്നാം മുൻഷിയായും പിന്നീടു തലേശ്ശരി സബ്േകാടതിയിൽ ശിരസ്തദാരായും

പണി േനാക്കി. 1055-ാമാണ്ടു പണിയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു. പി�ന്നയും പതിന്നാലു

�കാല്ലംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നു 1069-ൽ (1893 ഡിസമ്പർ 8-ാം൹) മരിച്ചു. നിയമ സംബ

ന്ധമായുംമറ്റും ഒന്നുരണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ അേദ്ദഹം മലയാളത്തിേലയ്ക്കു വിവർത്തനം

�ചയ്തിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവ�യപ്പറ്റി ഇവി�ട പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതില്ല.

ഇൻഡ്യാചരിത്രം

എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇൻഡ്യാചരിത്രം ഭാഷാഭിമാനികളു�ട സ്മരണ�യ പ്ര

േത്യകംഅർഹിക്കുന്നു. ഭാഷയി�ല ഒന്നാമ�ത്തഇൻഡ്യാചരിത്രംഎന്നനിലയിൽ

മാത്രമല്ല അതിനു പ്രശസ്തിയുള്ളതു്. േജാണി�ന്റ ഗദ്യ�ശലിക്കു് അനപലപനീയ

മായ ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. ആ പുസ്തകം “എല്ലാവക പള്ളിക്കൂടങ്ങളുേടയും” ഉപകാര

ത്തിനായിട്ടു് അേദ്ദഹം എഴുതി 1035-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു (1860-ൽ) േകാട്ടയം സി.എം.എസ്.

അച്ചുകൂടത്തിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േമാറിസ്സായിപ്പി�ന്റ ഇൻഡ്യാചരിത്രമാണു്

േജാണ് തർജ്ജമയ്ക്കു �തര�ഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും അേദ്ദഹം വിട്ടുകളഞ്ഞിരി

ക്കുന്ന അേനകം പ്രധാനസംഗതിക�ള മി. വിൽസണ്, ഗാ�ററ്റ് എന്നിവരു�ട പു

സ്തകങ്ങളിൽനിന്നും കൂ�ട എടുത്തു േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. “മലയാളഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനു്

ആഗ്രഹമുള്ള ബിലാത്തിക്കാർക്കുംഈ പുസ്തകം ഉപേയാഗമായി വരുന്നതിനുേവ

ണ്ടി വാചക�മാ�ക്കയും കഴിയുേന്നടേത്താളംസ്പഷ്ടമായും മലയാളഭാഷയു�ട രീതി

പ്രകാരവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു”എന്നുവിവർത്തകൻപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപരമാർത്ഥ

മാണു്. ഒരു ഭാഗം പകർത്തിക്കാണിക്കാം: “1789-ാം �കാല്ലത്തി�ന്റ ഒടുക്കം ഡിപ്പു

തിരുവിതാംകൂറുരാജ്യം വളഞ്ഞു. അവൻ അതി�ന ആക്രമത്താൽ പിടിക്കുന്നതിനു

ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലും അതു സാധ്യമാകായ്ക�കാണ്ടു് അവൻ പാളയമടിച്ചിരുന്നസ്ഥല

ത്തിനു് അല്പം ദൂ�ര കണ്ട ഒരു ഗുഢവഴിയു�ട േകാട്ടയ്ക്കകത്തു കടേക്കണ്ടതിനു ശ്രമി

ച്ചു. േകാട്ട�യ സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിനു് ആദ്യം�ചയ്ത തടസ്സങ്ങൾ ഒ�ക്കയും ജയിച്ചു്

അവ�ന്റ �സന്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അകത്തു പ്രേവശിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി േകാട്ട

യു�ട ഒരു ഭാഗം ഇടിച്ചുകളയുന്നതിനു പടയാളികൾക്കുകല്പന �കാടുത്തുവച്ചുത�ന്റ
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�സന്യങ്ങളിൽവലിയഭാഗംകിടന്നിരുന്നസ്ഥലേത്തയ്ക്കുേകാട്ടയു�ട മുന്നിൽകൂ�ട

അവൻ �ചന്നു. അേപ്പാൾ ഹിന്ദുക്കളിൽ ഏതാനുംേപർ �വച്ച �വടി�കാണ്ടു മുസ

ല്മാന്മാർ ഭയ�പ്പട്ടു സുൽത്താേനയും �കാണ്ടു് പിേന്നാക്കം ഓടി. പിന്നാേല ഓടിയ

വർ േകാട്ടയു�ട ഒരു ഭാഗം �പാളിച്ച വിവരം ഓർക്കാ�ത മുൻേപാട്ടു തള്ളുകയാൽ

മുന്നണിയിൽനിന്നവരിൽ വള�രേപ്പർ േകാട്ടയു�ട വിള്ളലിൽക്കൂ�ട ഉരുണ്ടുവീണു്

അവരിൽ ഏറിയേപർക്കു് അപജയം വന്നുേപായി. സുൽത്താൻത�ന്നയും വള�ര

പ്രയാസേത്താ�ട രക്ഷ�പ്പട്ടു. ഇതിനാൽ അവ�ന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു. ശ്രീരംഗപട്ട

ണത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും വലിയ േതാക്കുകൾ വരുത്തി േകാട്ട�യ നശിപ്പിച്ചു. രാ

ജാവി�ന്റ രാജ്യത്തുകടന്നു വള�ര ക്രൂരതകളും അഴിമതികളും �ചയ്തു.”

1035 വ�രയുള്ള ഭാഷാഗദ്യത്തി�ന്റ വളർച്ച�യപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ േജാണി

�ന്റ�ശലി ഏതുസഹൃദയനുംആദര�ത്തജനിപ്പിക്കുന്നതാണു്.

ഉമ്മൻ പിലിേപ്പാസ് (1013–1055)

ഉമ്മൻ പിലിേപ്പാസ് ആശാൻ 1013-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ കലയൂപ്പാ

റപ്പകുതിയിൽ കലയൂർ എന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ഉമ്മൻ എന്നതു പിതാവി�ന്റ

േപരാണു്. മാതാപിതാക്കന്മാർ ബാല്യത്തിൽ മരിച്ചുേപാകനിമിത്തം മാതൃസേഹാ

ദരനായ േജാർജ്ജ് കുരിയൻ പാതിരിയു�ട സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു. കുരിയൻ

േകരളത്തി�ല സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട പൂർവ്വചരിത്ര�ത്തആസ്പദമാക്കി ഒരു

പ്രബന്ധം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം �കാച്ചിയിൽ ഡി.എം.എസ്. പട്ടക്കാരനായി

പണിേനാക്കിയിരുന്ന കാലത്തു് അവി�ടയും േകാട്ടയത്തുമായി പിലിേപ്പാസ് പഠി

ച്ചു �കാച്ചിയിൽ ഒരു ഗ്രാന്റു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അധ്യാപകനായി. 1042-ൽ അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ പ്രധാനഗ്രന്ഥമായ “ആൾമാറാട്ടം” പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയേപ്പാഴും ആ

േജാലിയിൽത്ത�ന്നയാണു് ഏർ�പ്പട്ടിരുന്നതു്. �കാച്ചിയിൽ അക്കാലത്തു �വ

േസ്റ്റണ്സ്റ്റാർ എന്ന േപരിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വാക്കർ (Walker) എ�ന്നാരു

സായിപ്പു നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. അതിേനാടനുബന്ധിച്ചു പശ്ചിമതാരക എ�ന്നാ

രു മലയാളപത്രം ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അതി�ന്റ ആധിപത്യം പിലിേപ്പാസ് ആശാനു

കിട്ടി. 1880 ജൂലായ് 20-ാം൹ േകാട്ടയത്തു് ഒളശ്ശയിൽ ഭാര്യാഗൃഹമായഏനാതിക്കൽ

വച്ചു മരിച്ചു. മരിക്കുന്നതുവ�രയും പശ്ചിമതാരകനടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നതു്അേദ്ദഹം

ത�ന്നയാണു്. ആശാൻ നല്ല ഒരു പത്രാധിപരായിരുന്നുഎന്നുംഅക്കാലത്തുപല

അഴിമതിക�ളയും നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നുഎന്നും േകൾവിയുണ്ടു്.

കൃതികൾ

മലയാളത്തി�ലഒരുപഴയപത്രാധിപർഎന്നനിലയിൽ മാത്രമല്ലനാംആശാ�ന

അറിയുന്നതു്. അേദ്ദഹം (1) ആൾമാറാട്ട�മന്നും (2) അമരേകാശപ്രദീപിക�യന്നും

രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ രണ്ടാമേത്തതു് ഇേപ്പാൾ കിട്ടുന്നില്ല.

“ആൾമാറാട്ടം, അഥവാ ഒരു നല്ല േകളീസല്ലാപം” എന്ന പുസ്തകം 1866 നവംബർ

മാസത്തിൽ (1042-ാമാണ്ടു്) �വേസ്റ്റണ് സ്റ്റാർ ആഫീസിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അതു േഷക്സ്പീയരു�ട േകാ�മഡി ഓഫി എ�റഴ്സ് (Comedy of Errors) എന്ന

നാടകത്തിേല ഇതിവൃത്തത്തി�ന്റ ഒരുസ്വതന്ത്രവിവർത്തനമാണു്. “ഇംഗ്ലീഷ് കവി

േശ്രഷ്ഠൻ വില്യം �ഷയ്ക്സ്പീയർഎന്നജഗൽപ്രസിദ്ധൻ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിരിക്കു

ന്ന നാടകങ്ങളിൽനിന്നു്” എന്നുഗ്രന്ഥകാരൻത�ന്നആവസ്തുത നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭാഷയി�ല ആദ്യ�ത്ത േനാവൽ അതാ�ണന്നു പറയണം. ആൾമാറാട്ടത്തി�ന്റ
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അവതാരികയിൽ “ഈപുതുമ പരസമ്മതമാ�ണന്നും ഇങ്ങ�നയുള്ളപ്രബന്ധങ്ങ

ളിൽവായനക്കാർക്കു് ഇമ്പവും താല്പര്യവും ഉ�ണ്ടന്നുകണ്ടാൽഇതി�നക്കാൾവലി

പ്പവും വിേശഷവും കൂടിയ കൃതികൾ പലതും കുറ്റംതീർത്തു�വച്ചിട്ടുള്ളതും താമസിയാ

�ത പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുന്നതുമാകുന്നു” എന്നും േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ആർച്ചു് ഡീക്കൻ േകാശി (1001–1075)

ആർച്ചു് ഡീക്കൻ േകാശി 1075-ാമാണ്ടുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അേദ്ദഹ�ത്ത

പല കാരണങ്ങൾ�കാണ്ടുംഈഘട്ടത്തിൽസ്മരിക്കുന്നതുസമീചീനമായിരിക്കു�മ

ന്നു േതാന്നുന്നു.

ജീവിതചരിത്രം

േകാശി മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽ േതാട്ടപ്പുഴേശ്ശരി എന്ന പ്ര

േദശത്തിൽ മുല്ല മങ്ഗലത്തുവീട്ടിൽ 1825-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാ

വി�ന്റ േപരും േകാശി എന്നുത�ന്നയായിരുന്നു. കാണ്ടമ്മയാണു് മാതാവു്. അന്ന

�ത്ത നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ള ബാലപഠനം കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ 1835-ാമാണ്ടു േകാ

ട്ടയ�ത്ത പഴയ �സമിേനരിയിൽ അനന്തരവിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. അവി�ടയും

പുത്തൻ�സമിേനരിയിലുമായി (സി.എൻ.ഐ) 1844-ാമാണ്ടു് അവസാനംവ�ര പഠി

ച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞു മാേവലിക്കര മിഷണറിയായിരുന്ന പീറ്റുസായിപ്പി�ന്റ �ററ്ററാ

യി. ബാല്യംമുതല്ക്കുത�ന്ന മലയാളഭാഷയിൽ വായിക്കുകയും എഴുതുകയും �ചയ്യുന്ന

തിൽ അഭിനന്ദനീയമായ വാസന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നഅേദ്ദഹത്തിന് പീറ്റുമായുള്ള

സമ്പർക്കം എല്ലാവിധത്തിലും ശുഭാവഹമായി പരിണമിച്ചു. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്,

ലത്തീൻ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിൽ കഥാപുരുഷൻ ആർജ്ജിച്ചിരുന്നജ്ഞാനം

സാഹിതീവ്യവസായത്തിനു സഹായകവുമായി. ഏകേദശം ആയിടയ്ക്കുത�ന്ന പര

േദശിേമാക്ഷയാത്ര (ബണിയ�ന്റ Pilgrims Progress)എന്നസുപ്രസിദ്ധമായഇം

ഗ്ലീഷുപുസ്തകത്തി�ന്റ പ്രഥമഭാഗം ഭാഷയിേലയ്ക്കു വിവർത്തനം�ചയ്തു. അതി�നയാ

ണു് പീറ്റി�ന്റ വിവർത്തനമായി ചിലർ ഗണിക്കുന്നതു്. 1845-ൽ പീറ്റ് ശീമയ്ക്കു േപായ

േപ്പാൾ േഹാക്സുവത്ത് മാേവലിക്ക�ര മിഷണറിയായി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റആവശ്യ

പ്രകാരം “ആയയും മകനും” “പത്തു വയസ്സുള്ള ഒരു �പണ്�പതൽ” എന്നിങ്ങ

�ന രണ്ടു �ചറിയ കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു തർജ്ജമ�ചയ്തു. 1848 വ�ര തിരുവ

ല്ലാ തുകലേശ്ശരിയിലും േസവനമുഷ്ഠിച്ചു. 1856 മാർച്ചുമാസത്തിൽഡീക്കണായി അവ

േരാധിക്ക�പ്പട്ടു. പിന്നീടു കു�റക്കാലം തലവടിയിൽ േജാലി േനാക്കിയതി�ന്റ േശ

ഷം 1859 മുതൽ 1867 വ�ര ഒളശ്ശയിലും അതിനുേമൽ സ്വല്പകാലം ഇലന്തൂരും കഴി

ച്ചുകൂടി. 1870-ൽ േജാർജ്ജ് മാത്തൻ മരിച്ചേപ്പാൾ തലവടിയിേലയ്ക്കു വീണ്ടും നിയമിത

നായി. 1873-ൽ പള്ളേത്തയ്ക്കും 1881-ൽ അവി�ടനിന്നു േകാട്ടയേത്തയ്ക്കുംസ്ഥലമാറ്റം

കിട്ടി. 1885-ൽ കാന്റർ�ബറിയി�ല ആർച്ചുബിഷപ്പു് ആർച്ച്ഡീക്കൻസ്ഥാനം നല്കി

അേദ്ദഹ�ത്ത ബഹുമാനിച്ചു. നാട്ടുകാരിൽ ഒന്നാമ�ത്ത ആർച്ചുഡീക്കൻ അേദ്ദഹ

മായിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 1872-ൽ ഏർ�പ്പടുത്തിയ േവദപുസ്തകപരി

ഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയിൽ അേദ്ദഹവും ഒരംഗമായിരുന്നു. തദ്വിഷയകമായ അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ മഹനീയേസവന�ത്തക്കൂടി അഭിനന്ദിച്ചാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആർച്ചുബിഷപ്പ്

ആബഹുമതി സംഭാവന�ചയ്തതു്. കാന്റർബറി ആർച്ചു ബിഷപ്പിൽനിന്നു് േഡാക്ടർ

ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി എന്ന ബിരുദവും അേദ്ദഹത്തിനു് സിദ്ധിച്ചു. 1075-ാമാണ്ടു വൃശ്ചിക

മാസത്തിൽ മരിച്ചു. അതിസാരമായിരുന്നു േരാഗം.
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134 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

കൃതികൾ

മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ച (1) പരേദശിയു�ട േമാക്ഷയാത്ര ഒന്നാംഭാഗം, (2) ആയയും മക

നും, (3) പത്തുവയസ്സുള്ളഒരു �പണ്�പതൽഎന്നീപുസ്തകങ്ങൾക്കുപുറേമ,ആർ

ച്ചുഡീക്കൻേകാശി, (4) പുേല്ലലിക്കുഞ്ചു, (5) കന്നീറ്റുപേദശം, (6) തിരുേപ്പാരാട്ടം, (7)

ഭസ്മക്കുറി, (8) തിരുവവതാരമാഹാത്മ്യം, (9) സത്യം, (10) വസ്ത്രധാരണം, (11) മല

യാളഭാഷാവിഷയ�ത്തപ്പറ്റി പ്രസംഗങ്ങൾഎന്നിങ്ങ�ന അേനകം കൃതികൾ രചി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജ്ഞാനനിേക്ഷപം എന്ന േപരിൽ ഒരു പത്രം ചർച്ചുമിഷൻസഭ 1015-ൽ

േകാട്ടയത്തു നിന്നു പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിത്തുടങ്ങി. അതാണു് േകരളത്തി�ല ഒന്നാമ

�ത്ര വർത്തമാനപ്പത്രം. അതിൽ അന്നന്നുള്ള േലാകവർത്തമാനങ്ങളു�ട സംേക്ഷ

പം, മതപരവും സാമൂഹികവുമായ കാര്യങ്ങൾ, സുറിയാനിസഭയി�ല അനാചാര

ങ്ങൾ, േറാമൻ കേത്താലിക്കാ മേതാപേദശങ്ങളു�ട ഖണ്ഡനങ്ങൾ ഇങ്ങ�നയുള്ള

വിഷയങ്ങ�ളയാണു് പ്രാേയണ പ്രതിപാദിച്ചുവന്നതു്. അതിൽ കഥാപുരുഷൻ ഹി

ന്ദുമതേത്തയും അവസരംേപാ�ല ഖണ്ഡിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ശ്രമത്തി�ന്റ

ഫലമാണു് പുേല്ലലിക്കുഞ്ചു. 1042 വ�ര ജ്ഞാനനിേക്ഷപം പ്രചരിച്ചു. വള�രക്കാ

ലം അതി�ന്റ പ്രസാധകനായിരുന്നതു് േഡാക്ടർ േകാശിത�ന്നയാണു്. വിദ്വാൻകു

ട്ടി എന്ന ഒരുബ്രാഹ്മണൻ 1861-ൽ ജസ്റ്റസ് േജാസഫ് എന്ന േപർ സ്വീകരിച്ചു് ആം

ഗ്ലിക്കൻസഭയിൽ േചരുകയും 1875-ൽ ആ മതത്തിൽത്ത�ന്ന ഒരു നവീനസഭ സം

വിധാനം�ചയ്തു അതി�ന്റ അധ്യക്ഷനാകയും �ചയ്തു. ആ സഭയു�ട േപർ യുേയാമ

തം എന്നാണു്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ കന്നീറ്റു് (കേന്നറ്റി) എന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു

ആ സഭയു�ട േകന്ദ്രം. കന്നീറ്റുപേദശം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി േകാശി എഴുതിയതു

സഭയു�ട തത്വങ്ങ�ള ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനാണു്. തിരുേപ്പാരാട്ടം, പരേദശിയു�ട േമാ

ക്ഷയാത്ര�യഴുതിയ ബണിയ�ന്റ േഹാളീ വാർ (Holy War) എന്ന മ�റ്റാരു പ്രസി

ദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാണു്. ഭൂേലാകത്തി�ന്റ തലസ്ഥാനമായ നരാത്മപുരി

എന്ന പട്ടണം ആേകൽകറുതാ പിടി�ച്ചടുത്തതി�ന തിരി�ച്ചടുക്കാനായിട്ടു് എമ്മാ

നുവൽ മഹാരാജാവു �ചയ്ത യുദ്ധമാണു് അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതു്. ഭസ്മക്കുറി ഹിന്ദു

ക്കളു�ട ഭസ്മധാരണാചാര�ത്ത അവേഹളിക്കുന്നു. തിരുവവതാരമാഹാത്മ്യം ക്രി

സ്തുവി�ന്റ അവതാര�ത്ത വിഷയീകരിച്ചുള്ള ഒരു �ചറിയ കൃതിയാണു്. 1872 മുതൽ

1898 വ�ര �ബബിൾ പരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരംഗമായിരുന്നു് ആ വിഷയത്തി

ലും ത�ന്റ ഭാഷാപാണ്ഡിത്യംഅേദ്ദഹംപ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നുസൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു

വേല്ലാ. പുേല്ലലിക്കുഞ്ചു, പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവയിൽനിന്നുമാത്രം ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്ര

ദർശിപ്പിക്കാം.

പുേല്ലലിക്കുഞ്ചു

ഹിന്ദുമതത്തി�ലഅനാചാരങ്ങൾ,ജാതിവ്യത്യാസംപുലർത്തുന്നതു�കാണ്ടു്അതിൽ

വന്നുേചർന്നിട്ടുള്ള �വകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമുദായ പരിഷ്കരണപ്രേയാജനങ്ങ

ളായ വിഷയങ്ങ�ള പ്രസന്നവും സരസവും ഫലിതനിർഭരവുമായ ഭാഷയിൽ പ്രതി

പാദിക്കുന്നഒരുകൃതിയാണു് പുേല്ലലിക്കുഞ്ചു. അതുപുസ്തകരൂപത്തിൽപ്രസിദ്ധ�പ്പ

ടുത്തിയതു് 1057-ലായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു മുതൽപിടിക്കാരൻ,�കതപ്പള്ളി

രാമപ്പണിക്കർ, പുേല്ലലിക്കുഞ്ചുപിള്ള, �നടുങ്ങാട്ടു മഠത്തിൽ ശാമു അണ്ണാവി, �നടു

േവലിമനയ്ക്കൽ മൂത്തനമ്പൂതിരിപ്പാടു്, �കതപ്പള്ളി മാധവൻകുട്ടി എന്നിവരാണു് പ്ര

ധാനകഥാപാത്രങ്ങൾ. രാമപ്പണിക്ക�ര ഒരുകടുത്തയാഥാസ്ഥിതികനായും കുഞ്ചു

പിള്ള�യ ഒരു ഒന്നാംതരം ഉൽപതിഷ്ണുവായും ചിത്രണം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. അജ്ഞാ
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നകഠാരത്തിൽനിന്നു “�കാത്തിപ്പണി �ചയ്തുതീർത്തബിംബങ്ങളും” തുടങ്ങിയ ചില

വരികൾ ഇതിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ആ�ക മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടു�ണ്ടങ്കിലും

ഗ്രന്ഥംഅത്ര വലുതല്ല. ചില പാഠപംക്തികൾ താ�ഴ േചർക്കുന്നു.

�വള്ളക്കാ�രപ്പറ്റി രാമപ്പണിക്കർ കുഞ്ചുപിള്ളേയാടു്:-“നീ എന്തറിഞ്ഞു പറയു

ന്നുകുട്ടീ? ഈ�വള്ളക്കാരു�ട ഉത്ഭവംത�ന്നനിനക്കുമനസ്സിലായിട്ടുേണ്ടാ? പണ്ടു

ശ്രീരാമൻത�ന്റവാനരപ്പടയുമായി രാവണേനാട് യുദ്ധത്തിന്നു േപായിരുന്നേപ്പാൾ

വാനരന്മാേരാടുള്ള കൂടിപ്പുണർച്ചയാൽ അവി�ട അേനകം സ്ത്രീകൾക്കു ഗർഭമുണ്ടാ

യി. ശ്രീരാമൻ അതറിഞ്ഞാേറ സ്ത്രീവധം �ചയ്യാൻ മനസ്സിലായ്ക�കാണ്ടു് അവ�ര

ഒക്കപ്പാ�ട ഒരു ഉരുവിൽ കയറ്റി കടലിേലയ്ക്കു ഒരു തള്ളു�കാടുത്തു. ആതള്ളലി�ന്റ

ബലത്താൽ ഉരു ഓടിേയാടി ഒരു ദ്വീപിൽ �ചന്നടുത്തു. അതു�കാണ്ടു “ബലാ�ല

ത്തി” എന്നു് ആ ദ്വീപിനുേപരുണ്ടായി. ബലാ�ലത്തി എന്നു�വച്ചാൽ ശ്രീരാമ�ന്റ

തള്ളി�ന്റ ബലത്താൽ എത്തിയ ഇടം എന്നർത്ഥം. ഇേപ്പാൾ നാം പദം ചുരുക്കി

ബിലാത്തി എന്നു പറയുന്നു. �വള്ളക്കാരു�ട കൂട്ടം അേശഷവും ഈ സ്ത്രീകളു�ട

സന്തതികളേത്ര. നീ ചിരിക്കണ്ട കുഞ്ചു. ഇതു സത്യമാണു്. േവണ്ടാ, നല്ല �വള്ള

ക്കാർക്കു വാലില്ലേയാ എന്നു് അടുത്തുനില്ക്കുന്നവേരാടു് അേന്വഷിേച്ചാ.”

കുഞ്ചുപിള്ള രാമപ്പണിക്കേരാടു്:-“ഈചട്ടം (ജാതി നിയമം) നിമിത്തംസംഭവി

ച്ചിട്ടുള്ള േവ�റാരു മഹാേദാഷം വിചാരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ഇതുവ�ര പറഞ്ഞ�താ

�ക്കയും ഏതുമില്ലാത്തപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു. സകല മനുഷ്യർക്കും അേന്യാന്യം േവ

ണ്ടുന്ന േസ്നഹം എന്ന മഹാസുകൃതം എവി�ട എ�ന്റ പണിക്കേര. അേമ്പാ! േസ്ന

ഹം! ഭഗവാ�ന്റകണ്ണിനു്അത്യന്തംഓമനയായുള്ളേസ്നഹം, ഉത്തമസൃഷ്ടിക�ളപര

മാനന്ദ�പ്പടുത്തുന്ന േസ്നഹം,ഈ ദുഷ്ടഭൂമി�യസ്വർഗ്ഗത്തിനു തുല്യമാക്കുന്ന േസ്നഹം!

ഇതു എവി�ട േപായി മറഞ്ഞു? നാ�ടല്ലാം തണുക്കുമാറും നാനാഗുണങ്ങൾ തഴയ്ക്കു

മാറും, നാലു ദിക്കിലും നി�ന്നാഴുേകണ്ടഈആകാശഗംഗ�യ ജാതിേഭദം എന്ന

നരകാസുരൻ വന്നു ചിറയിട്ടു തടുത്തുകളഞ്ഞില്ലേയാ? അതിനാൽ േസ്നഹം എന്ന

കനകജലം അവിടവി�ട �കട്ടിനിന്നിട്ടു �കാഴുത്തു കുറുകി വറ്റിവറ്റിേപ്പാകുന്നുവേല്ലാ.

മനുഷ്യകുലം എന്ന ഏകശരീര�ത്തഈ പാതാളേക്കാടാലി വന്നു തുണ്ടംതുണ്ടമാ

യി �വട്ടിമുറിച്ചു് അതാ തല േവ�റ ഉടൽ േവ�റ �ക േവ�റ കാൽ േവ�റ ആക്കി

യിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈഛിന്നഭിന്നമായിേപ്പായ ശരീരം ഇനി ഏ�താരു കാലത്തു് ഒരു

�മ്പട്ടുകാണ്മാൻസംഗതിവരു�മന്റീശ്വരാ.”

ഉത്തമഗദ്യത്തി�ന്റ മാതൃകകൾത�ന്നയാണ്, ഉദ്ധൃതങ്ങളായഈ ഭാഗങ്ങൾ.

പ്രസംഗങ്ങൾ

സത്യ�ത്തപ്പറ്റി 1881-ലാണു്, േഡാക്ടർ േകാശി പ്രസംഗിച്ചതു്. അതിൽ കാണുന്ന

ഉദാഹരണങ്ങ�ളല്ലാം �ഹന്ദവസാഹിത്യത്തിൽനിന്നു തിര�ഞ്ഞടുത്തവയാണു്.

തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്�മന്റു േകാേളജിൽഅേദ്ദഹം മലയാളഭാഷ�യപ്പറ്റി �ചയ്ത

നിഷ്കൃഷ്ടമായ പ്രഭാഷണം ഇന്നും അധ്യാപകന്മാരുേടയും അേധ്യതാക്കളുേടയും ശ്ര

ദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിേക്കണ്ടതാണു്. ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ നേളാപാഖ്യാനം മലയാള

ത്തിൽകഥാസംഗ്രഹരൂപത്തിൽവിവർത്തനം �ചേയ്യണ്ടതു്എങ്ങ�നയാ�ണന്നും

അേദ്ദഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്യഭാഷകളിൽനിന്നു പദങ്ങൾ കടംവാങ്ങുേമ്പാഴും ഭാ

ഷാവിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ േചർത്തുേവണം അവ�യ പ്രേയാഗാർഹങ്ങളാക്കുവാൻ

എന്നു്ആപണ്ഡിതൻസമഞ്ജസമായി സിദ്ധാന്തിക്കുന്നുണ്ടു്. ആഘട്ടത്തിലുള്ളതാ

ണു് അേധാലിഖിതമായ ഭാഗം.
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136 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

ഭാഷയിേലയ്ക്കു കടം വാങ്ങുന്നപദങ്ങൾ

“എന്നാൽ വാക്കുകൾ എടുേക്കയാവൂ. വിഭക്തികൾ മലയാണ്മയ്ക്കു സ്വന്തമുള്ളതു

ത�ന്നയായിരിക്കണം. ‘േചതസ്സു�കാണ്ടു വരിച്ചു’ എന്നല്ലാ�ത ‘േചതസാ വരിച്ചു’

എന്നു പറയരുതു്. എഴുത്തച്ഛൻ മുതലായ മഹാന്മാരു�ട കൃതികളിൽ സംസ്കൃതത്തി

�ല വിഭക്തിരൂപങ്ങൾ പലതും പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശരിത�ന്ന. പദ്യ ബന്ധങ്ങളു�ട

ആവശ്യംനിമിത്തം അവർ അങ്ങി�ന �ചയ്തതായിരിക്കും. എങ്കിലും അതു ന്യാ

യരഹിതമാകുന്നു. എത്ര വലിയവനും അന്യ�ന്റ വീട്ടിൽ �ചന്നാൽ ആ വീട്ടി�ല

ദിനചര്യാക്രമങ്ങൾ താനും അനുസരിച്ചു പാർക്കുന്നതല്ലാ�ത അതു സ്വന്ത ഭവനം

എന്നേപാ�ല വിചാരിക്കുകേയാ ത�ന്റ ഗൃഹത്തി�ല ചട്ടങ്ങൾ അവി�ട നടത്തു

വാൻ ഭാവിയ്ക്കുകേയാ�ചയ്തു് അങ്ങ�ന ആ വീട്ടുകാർക്കു ശമ്മലയുണ്ടാക്കരുതു്. സം

സ്കൃതത്തി�ലവിഭക്തിരൂപങ്ങൾമലയാഴ്മയിൽനടപ്പാക്കുവാൻവിചാരിച്ചാൽഅതു്

ഒരുത്തൻഅന്യ�ന്റ ഭവനത്തിൽഅധികാരം �ചലുത്തുന്നതുേപാ�ലയായിരിക്കും.”

ഗീവറുഗീസുകത്തനാരുംആർച്ചുഡീക്കൻേകാശിയും

സംസ്കൃതത്തിൽകത്തനാേരാളം പരിജ്ഞാനംആർച്ചുഡീക്കന്നുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കി

ലും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുത�ന്നയായിരുന്നു അധികമായ അവ

ഗാഹം. ഗഹനങ്ങളായ ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി കത്തനാരും സാധാരണങ്ങ

ളായ ലൌകികവിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി ആർച്ചുഡീക്കനും ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം �ചയ്യുന്നതി

ന്നു സമർത്ഥന്മാരായിരുന്നു എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. ഗീവറുഗീസി�ന േകാ

ശിയു�ട സാഹിത്യേദശികനായി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ വിേരാധമു�ണ്ടന്നു േതാന്നു

ന്നില്ല. കാലക്രമത്തിൽ േകരളവർമ്മേദവേന്റയും മറ്റും ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പാരായ

ണവുംഅേദ്ദഹത്തിനുപ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും സ്വകൃതികളി�ലല്ലാം സ്വന്തം

വ്യക്തിമുദ്രത�ന്നസ്പഷ്ടമായി പതിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നാണു് എ�ന്റഅഭിപ്രായം.

�ഹർമൻ ഗുണ്ഡർട്ട് (989–1068)

പല വിേദശീയ വിദ്വാന്മാരും ഭാഷയ്ക്കു പല പ്രകാരത്തിൽ �കങ്കര്യം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടു

�ണ്ടങ്കിലുംഅവരിൽപ്രഥമപദ�ത്തഅലങ്കരിക്കുന്നതുേഡാക്ടർ �ഹർമൻഗുണ്ഡർ

ട്ട്എന്നജർമ്മൻപണ്ഡിതനാകുന്നു. അേദ്ദഹംപാലാഴിയിൽനിന്നു േദവാമൃത�മന്ന

േപാ�ലകട�ഞ്ഞടുത്തു�കരളിക്കുകാഴ്ചവച്ച മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുേപാ�ല

ഒരു മഹാഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിൽ േവ�റയില്ല. തങ്ങൾഏ�റ്റടുക്കുന്നഏ�താരു കാ

ര്യവും സമർത്ഥമായി, സർവ്വങ്കഷമായി, സാങ്േഗാപാങ്ഗസുഭഗമായി, �ചയ്തുതീർ

ക്കുന്നതിനുജർമ്മൻേദശക്കാരായമനീഷികൾക്കുള്ളഅഭൌമമായധിഷണാശക്തി

യും േക്ലശസഹിഷ്ണുതയും വിശ്വവിദിതമാണു്. അവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ അപശ്ചിമമായ

ഒരുസ്ഥാനത്തിനു് ഏതുനിലയ്ക്കു േനാക്കിയാലും ഗുണ്ടർട്ട് സായിപ്പിനുംഅവകാശമു

ണ്ടു്.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

�ഹർമൻഗുണ്ഡർട്ട് 1814-ാമാണ്ടു �ഫബ്രുവരിമാസം 14-ാം൹ലൂദ്വീഗ് ഗുണ്ഡർട്ടിേന്റയും

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പത്നി ക്രിസ്ത്യാേന ഏൻഡിലിേന്റയും തൃതീയപുത്രനായി ജർമ്മനി

യിൽ സ്റ്റട്ട്ഗാർട്ട് എന്ന നഗരത്തിൽ ജനിച്ചു. 1816-17 ഈ വർഷങ്ങളിൽ ജർമ്മനി
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ആകമാനം യുദ്ധാനന്തരമുള്ള ഭയങ്കരമായ ക്ഷാമത്തിൽ വലയുകയാൽ മാതാപി

താക്കന്മാർ മക്ക�ള വള�ര അരിഷ്ടിച്ചാണു് വളർത്തിയതു്. അഞ്ചാമ�ത്ത വയ

സ്സിൽ യറമിയാപ്ലാത്ത് എന്ന ഒരു ഉപാധ്യായേനാടു ഗുണ്ഡർട്ട് സ്വഭാഷയ്ക്കുപുറേമ

ലത്തീനും പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ബാല്യകാലത്തു് ഒരു േയാദ്ധാവാകണ�മന്നായിരുന്നു

അേദ്ദഹത്തി�ന്റആഗ്രഹം. തന്നിമിത്തംഈശ്വരവിശ്വാസംഅേദ്ദഹത്തിൽഅന്നു

േവരൂന്നിയില്ല. പിന്നീടു േഡാക്ടർ േഡവിഡ് സ്�സ്ട്രൌസ് (Dr. David Strauss)

എന്ന പണ്ഡിത�ന്റ ശിഷ്യനായി 1831-ൽ ട്യൂബിൻ ജൻസർവകലാശാലയിൽ േചർ

ന്നു തത്വശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു. അതിനുേമൽ 1833-ൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ �ചന്നു്

അവിട�ത്ത വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു് േഡാക്ടർ ഓഫ് ഫിേലാസഫി എന്നബി

രുദം േനടി.

ആദ്യകാല�ത്ത മിഷ്യൻപ്രവർത്തനം

ആഇടയ്ക്കു്ആദ്യംബാഗ്ദാദിലും പിന്നീടു് ഇൻഡ്യയിലുംക്രിസ്തുമതംപ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ

ശ്രമിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന േനാറിസ് േഗ്രാവ്സ് (Norris Groves) എന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്

പാതിരി, േജാർജ്ജ് മില്ലർ എന്ന ത�ന്റ ബന്ധുവായ മ�റ്റാരു പാതിരിേയാടു് ഇൻ

ഡ്യയിൽ മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്നുജർമ്മനിക്കാരനായിആ�ര�യങ്കിലും കിട്ടുേമാ

എന്നുേചാദിക്കുകയും മില്ലർ ഗുണ്ടർട്ടി�ന്റ േപർഅതിേലക്കുനിർേദ്ദശിക്കുകയും �ച

യ്തു. 1834ജൂണ്27-ാം൹ മുതൽഒരുനല്ലക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിതംനയിച്ചുവന്നിരുന്ന

കഥാപുരുഷൻആ ഉേദ്യാഗം സ്വീകരിച്ചു് ആറുമാസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ താമസിച്ചു് ഇംഗ്ലീ

ഷുഭാഷ കുേറക്കൂടി വശമാക്കി 1836-ൽ ഇൻഡ്യയിേലക്കു േഗ്രാവ്സുമായി പുറ�പ്പട്ടു.

കപ്പലിൽവച്ചു ബംഗാളി, �തലുങ്കു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്നീ ഭാഷകൾ പഠിച്ചു. ജൂ�ല

മാസം 8-ാം൹ ആ കപ്പൽ മദിരാശിയിൽ ഇറങ്ങി. അവി�ടവച്ചു �തലുങ്കിനു പുറേമ

തമിഴും അഭ്യസിച്ചു. 1837 വ�ര മദിരാശിയിൽത്ത�ന്നതാമസിച്ചു മതപ്രചരണം �ച

യ്തു. 1838-ൽ തിരു�നൽേവലിയിൽ ലണ്ഡൻമിഷൻസഭയിൽ േജാലി തുടരുവാൻ

തീർച്ച�പ്പടുത്തി. ആ വർഷം ജൂ�ല 23-ാം൹ യൂലിയാ ഡിേബാവാ എന്ന ഫ്രഞ്ചു

യുവതി�യ വിവാഹം�ചയ്തു. ആഗസ്റ്റ് 20-ാം൹ തിരു�നൽേവലിയി�ലത്തി ക്രിസ്തുവി

�ന്റ ജനനംവ�രയുള്ളകഥകൾ ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചു് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി.

ബാസൽമിഷൻ

എന്നാൽമലയാളഭാഷയു�ട ഭാഗ്യം�കാണ്ടു് ഗുണ്ടർട്ടിനുതമിഴ്നാടു വിട്ടു േകരളത്തിൽ

ത�ന്റ ഔേദ്യാഗികമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ ഉടൻത�ന്ന ഇടവന്നു.

അക്കാലത്തു സ്വിറ്റ്സർലൻഡി�ല ഒരു മിഷൻ സംഘം “ബാസൽമിഷൻ” എന്ന

േപരിൽ �തക്കൻകർണ്ണാടകത്തിൽ മതപ്രചരണം നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. േഡാ

ക്ടർ ഗുണ്ടർട്ടിനു് അതി�ല ഒരംഗമായി ത�ന്റ േസവനംഅനുഷ്ഠിക്കണ�മന്നു്ആഗ്ര

ഹം േതാന്നി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅേപക്ഷയ്ക്കു മിഷനിൽനിന്നു് അനുകൂലമായ മറുപടി

കിട്ടുകയാൽ 1838 ഒേക്ടാബർ 1-ാം൹ മംഗലാപുരേത്തക്കുപുറ�പ്പട്ടു. മാർഗ്ഗമേധ്യ തി

രുവനന്തപുരത്തു�വച്ചു മലയാളഭാഷ�യപ്പറ്റി ആദ്യമായി േകൾക്കുകയും ആ ഭാഷ

അേദ്ദഹ�ത്തആശ്ചര്യകരമാംവണ്ണം ആകർഷിക്കുകയും �ചയ്തു. നവംബർ 1-ാം൹

സപത്നീകനായി സായിപ്പു മങ്ഗലാപുര�ത്തത്തി. എങ്കിലും അവി�ട അേദ്ദഹ

ത്തിനു് അധികകാലം താമസിേക്കണ്ടിവന്നില്ല. 1839 ജനുവരിയിൽ മലബാറിൽ

ആ മിഷ�ന്റ ഒരു ശാഖ ഏർ�പ്പടുത്തുവാൻ സാധിക്കുേമാ എന്നേന്വഷിക്കുന്നതി

നു് അധികാരികൾ അേദ്ദഹ�ത്ത നിേയാഗിച്ചു. ആ അേന്വഷണം ഫലവത്തായി.
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138 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

ബാസൽമിഷ�ന്റആദ്യ�ത്ത മലബാർശാഖ തലേശ്ശരിയിൽ 1839-ൽത്ത�ന്നസ്ഥാ

പിക്ക�പ്പട്ടു. തലേശ്ശരിയിൽനിന്നു് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിേലയ്ക്കുള്ള പാതയിൽ നിട്ടൂരിൽ

ഇല്ലിക്കുന്നു് എന്നസ്ഥലത്തുബാസൽമിഷനു് ഒരുബങ്കളാവുണ്ടായിരുന്നു. അവി�ട

താമസിച്ചു�കാണ്ടു ഗുണ്ഡർട്ട് �ക്രസ്തവേസവനവും �കരളീേസവനവും ഒന്നിച്ചു

നടത്തി. 1846-ൽ സ്വേദശേത്തയ്ക്കു േപാ�യങ്കിലും 1847 ജനുവരിയിൽ വീണ്ടും തല

േശ്ശരിയിൽ വന്നുേചർന്നു. ഇല്ലിക്കുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കല്ലച്ചിൽ ആ വർഷം

നവംബർമാസം 1-ാം൹ മലയാളത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1849 േമമാ

സത്തിൽ ഗുണ്ഡർട്ടി�ന തലേശ്ശരിയിേലയ്ക്കു മാറ്റി. അവി�ട ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിനു

േയാജിച്ച പരിതഃസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം ഓേരാ പുസ്തകമായി

എഴുതുകയും അേതാടുകൂടി താൻ ചിരകാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന നിഘണ്ടുവി�ന്റ

രചനയ്ക്കു േവണ്ട സാമഗ്രികൾ സങ്ഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്തു. 1853-ൽ പടിഞ്ഞാേറക്ക

രയി�ല ബാസൽമിഷൻസംഘത്തി�ന്റ അധ്യക്ഷനായി. 1856 �ഫബ്രുവരിയിൽ

മങ്ഗലാപുരേത്തയ്ക്കു് േപായി. 1852-ൽ മദിരാശി ഗവർ�മ്മന്റ് അേദ്ദഹ�ത്ത മലയാ

ളം, കർണ്ണാടകം എന്നീ ജില്ലകളി�ല ഒന്നാം സ്ക്കൂൾ ഇൻ�സ്പക്ടരായി നിയമിക്കുക

യും മിഷൻേജാലിക്കു വിഘ്നം കൂടാ�തആപണികൂടി അേദ്ദഹം രണ്ടു �കാല്ലേത്തയ്ക്കു

നിപുണമായി നിർവ്വഹിക്കുകയും �ചയ്തു. 1859 ഏപ്രിൽ 11-ാം൹ രക്താതിസാരത്തി

�ന്റ ഉപദ്രവംനിമിത്തം ശീമയ്ക്കുേപായി. പി�ന്ന തിരി�യ വന്നില്ല. അങ്ങ�ന 21

�കാല്ലക്കാലം അേദ്ദഹം മലബാറിൽ അത്യന്തം ജേനാപകാരപ്രദങ്ങളായ പല

കാര്യപരിപാടികളിലും ഏർ�പ്പട്ടു് അവയി�ലല്ലാം ഒരുേപാ�ല വിജയം േനടി.

വീണ്ടും ശീമയിൽ

1859 േമ 24-ാം൹ വീണ്ടും ബാസൽ നഗരത്തി�ലത്തി. ജർമ്മനിയിൽ മതപരങ്ങ

ളായഗ്രന്ഥങ്ങൾരചിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ഒരുവലിയപണ്ഡിതസംഘംഅക്കാലത്തു

സജീവമായി പ്രയത്നിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ഗുണ്ഡർട്ട് ആ സമിതിയു�ട അധ്യക്ഷനായ

ബാർത്തി�ന (Barth) ആദ്യം സഹായിക്കുകയും പിന്നീടു് അതി�ന്റ അധ്യക്ഷപീ

ഠം അലങ്കരിക്കുകയും �ചയ്തു. അവി�ട ആദ്യ�ത്ത പത്തു�കാല്ലങ്ങൾ യാ�താരു

തരത്തിലുള്ളപരസഹായവുംകൂടാ�തത�ന്റനിഘണ്ടുപ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുതക്ക

വണ്ണം സജ്ജീകരിച്ചു. കൽവ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു മരണംവ�ര താമസം.

മലബാറിലും ശീമയിലും യഥാർത്ഥമായസഹകരണം�കാണ്ടുത�ന്നചരിതാർത്ഥ

നാക്കിയ േപ്രയസി 1885-ൽ അന്തരിച്ചു. 1890-ൽ മേഹാദരവ്യാധി പിടി�പടുകയും

അതിൽനിന്നുശമനം ലഭിക്കാ�ത 1893 ഏപ്രിൽ 25-ാം൹ 80-ാമ�ത്തവയസ്സിൽആ

മഹാൻഅന്ത്യവിശ്രമം േനടുകയും �ചയ്തു.

കൃതികൾ

ഗുണ്ഡർട്ട് ഓേരാ കാലത്തായി പല പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ (1)

പഴയ നിയമം, (2) പുതിയ നിയമം, (3) സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ, (4)

മനുഷ്യേചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള�ദവം കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം, (5) േവദചരിത്രസാരം, (6)

സത്യേവദ ഇതിഹാസം, (7) ക്രിസ്തുസഭാചരിത്രം, (8) ശർമ്മാന, (9) സന്മരണവിദ്യ,

(10) മനുഷ്യഹൃദയം (11) മതവിചാരണ, (12) േദവവിചാരണ, എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ

ക്രിസ്തുമതപരങ്ങളാണു്. (13) വജ്രസൂചി, എ�ന്തന്നറിയുന്നില്ല, (14) മഹമ്മദുചരിത്രം

എ�ന്നാരു ഗദ്യ കൃതിയും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (15) നളചരിതസാരേശാധന,

തത്സംബന്ധമായ �ഹന്ദവകഥ�യ ആസ്പദമാക്കി എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. (16) പാ

ഠമാല, (17) മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു, (18) മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം, (19)
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മലയാള വ്യാകരണം േചാേദ്യാത്തരം, (20) േകരളപ്പഴമ, (21) പഴ�ഞ്ചാൽമാല

ഇവയാണു് �പാതുജനങ്ങളു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മറ്റു പ്രധാനകൃതികൾ.

അക്കൂട്ടത്തിൽ നിഘണ്ടുവും അതു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാകരണവും പ്രമുഖസ്ഥാന�ത്ത

അർഹിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലതി�നപ്പറ്റി അല്പം ഉപന്യസിക്കാം. ഇവ കൂടാ�ത

“Madras Journal of Literature and Science” “Indian Antiquity”എന്നീ

പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മലയാളഭാഷ�യപ്പറ്റിയും മറ്റും അേനകം വിശിഷ്ടങ്ങളായ ഉപ

ന്യാസങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

പാഠമാല (Malayalam Anthology)

പാഠമാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് 1860-ലാണു്. വിവിധകൃതികളിൽനിന്നു രസകരങ്ങ

ളായവാങ്മയസുമങ്ങൾവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുപ്രേയാജകീ ഭവിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ

ഇദംപ്രഥമമായി േശഖരിച്ചു ഗ്രഥിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് പ്രസ്തുതമാല. അതിൽ ഗദ്യപാഠങ്ങ

ളും പദ്യപാഠങ്ങളും അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഗദ്യപാഠങ്ങൾ പ്രാേയണ ഗുണ്ഡർട്ടുത�ന്നയാണു്

എഴുതിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നതു്. പദ്യപാഠങ്ങൾക്കു് (1) ഇട്ടി�ക്കാമ്പിമന്നവ�ന്റ എന്നു്

അേദ്ദഹം പറയുന്ന കേല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടിയു�ട പഞ്ചതന്ത്രം. (2) അേത

കവിയു�ട േവതാളചരിതം; (3) നളചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്, (4) ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടു്. (5) മു

ദ്രാരാക്ഷസം, (6) ചാണാക്യസുത്രംകിളിപ്പാട്ടു, (7)ജ്ഞാനപ്പാന, (8) േകരളവർമ്മരാ

മായണം, (9) ഉത്തരരാമായണംകിളിപ്പാട്ടു്, (10)ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണംകിളിപ്പാട്ടു്, (11)

ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു്, (12) ശീലാവതി, (13) േമാക്ഷദായകം, (14) �വരാഗ്യചേന്ദ്രാദ

യം, (15) ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം എന്നീ പ്രസിദ്ധകൃതികളിൽനിന്നു മാത്രമല്ല,

(16) നിദാനം, (17) അഞ്ചടി, (18) ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം ഗാഥ, (19) ചന്ദ്രസങ്ഗമം,

(20) സഹേദവവാക്യം എന്നീ അപ്രസിദ്ധകൃതികളിൽനിന്നുംകൂടി ഉദാഹരണങ്ങൾ

സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നു. രാമചരിതത്തിൽനിന്നു് ആറുപാട്ടുകളും എടുത്തുേചർത്തിട്ടു

ണ്ടു്. ആ�കക്കൂടി ഭാഷയ്ക്കു് ഏറ്റവും ഉപേയാഗമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണു് പാഠമാല.

ഇൻ�സ്പക്ടരായിരുന്നകാലത്തുപള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണു്

അതി�ല പാഠങ്ങൾ ഗുണ്ഡർട്ട് സംവിധാനം �ചയ്തതു്.

പഴ�ഞ്ചാൽമാല

പഴ�ഞ്ചാൽമാല 1845-ൽഅച്ചടിക്ക�പ്പട്ടു. ഗുണ്ഡർട്ടി�ന്റആദ്യകാല�ത്തകൃതികളു

�ട കൂട്ടത്തിൽഅതി�ന ഉൾ�പ്പടുത്താവുന്നതാണു്. “പഴ�ഞ്ചാല്ലിൽ പതിരു് ഉ�ണ്ട

ങ്കിൽപശുവിൻപാലും�കയ്ക്കും”എന്നിങ്ങ�നയാണു്അതു്ആരംഭിക്കുന്നതു്. ആയി

രം പഴ�ഞ്ചാൽഎന്നുംഅേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതായി ഒരു പുസ്തകത്തി�ന്റ േപർ േകട്ടി

ട്ടുണ്ടു്. അവ രണ്ടും ഭിന്നങ്ങളാേണാ എന്നറിവില്ല.

േകരളപ്പഴമ

ഇതു ഗുണ്ഡർട്ട് രചിച്ച ഒരു പ്രസിദ്ധമായ േകരളചരിത്രഗ്രന്ഥമാണു്. പതിനാറാം

ശതകത്തിൽ േപാർത്തുഗലിനും േകരളത്തിനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നബന്ധ�ത്തഗ്ര

ന്ഥകാരൻ “ബേറാസ മുതലായപറങ്കിപ്പുസ്തകങ്ങൾ”പരിേശാധിച്ചുസവിസ്തരമായി

വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുണ്ഡർട്ടി�ന്റ ഗേവഷണ�നപുണ്യേത്താ�ടാപ്പം ഗദ്യ�ശലി

യു�ട സ്വരൂപവും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രസ്തുതകൃതി പ്രേയാജന�പ്പടുന്നു.
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മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം

1851-ൽ ഗുണ്ഡർട്ട് ഈ വ്യാകരണത്തിൽ ആദ്യ�ത്ത 552 വകുപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധ�പ്പ

ടുത്തി. 1860-ൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങളു�ട ആവശ്യ�ത്ത പുരസ്കരിച്ചു മലയാളവ്യാകരണം

േചാേദ്യാത്തരം അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതു തിരുത്തി ഒരു പതിപ്പു, താൻ ശീമയ്ക്കു േപായ

തിനുേമൽ ത�ന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു താൻ േകരളത്തിൽ അധി

കാര�പ്പടുത്തിയിരുന്നഈ. ഡീയസ് (E. Diez) ആദ്യം മദിരാശിഗവർ�മ്മന്റി�ന്റ

മലയാളം ട്രാൻസിേലറ്ററും പിന്നീടു മലബാർ സ്ക്കൂൾ ഇൻ�സ്പക്ടരുമായ എൽ. ഗാർ

ത്തുേവയിറ്റ് എന്നിവ�ര�ക്കാണ്ടു പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഗാർത്തുേവയിറ്റ് ഗുണ്ഡർട്ടി�ന്റ

ഒരു വിനീതശിഷ്യനും ദൂരാനുയായിയുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം പഞ്ചതന്ത്രം, ചാണക്യ

സൂത്രം, നളചരിതം, േവതാള ചരിത്രം, ഭാരതം സംഭവപർവ്വം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

വരികൾ തിരിച്ചും ചിഹ്നങ്ങൾ കാണിച്ചും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. വലിയ വ്യാകരണം

569-ാം വകുപ്പു വ�രേയ ഗുണ്ഡർട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളു. ബാക്കി ഡീയസ് ഗാർത്തുേവയി

റ്റി�ന്റ സഹായം അവലംബിച്ചു കൂട്ടിേച്ചർത്തതാണു്. ആ�ക 878 വകുപ്പുകൾ (നി

ധാനങ്ങൾ എന്നാണു് ഗുണ്ഡർട്ട് �കാടുത്തിട്ടുള്ള േപർ) അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അക്ഷരകാണ്ഡം, പദകാണ്ഡം, വാചകകാണ്ഡംഎന്നു മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണു് ഗ്ര

ന്ഥം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 857-ാംവകുപ്പുമുതൽഅലങ്കാരമാണു് പ്രതിപാദ്യം. അവ

താരികയിൽ ഇങ്ങ�ന കാണുന്നു: “മലയാളഭാഷ ദ്രമിളം എന്നുള്ള തമിഴി�ന്റ ഒരു

ശാഖയാകുന്നു. അതു�തലുങ്കു്, കർണ്ണാടകം, തുളു, കുടക് മുതലായശാഖക�ളക്കാൾ

അധികം തമിഴരു�ട സൂത്രങ്ങേളാടു് ഒത്തുവരികയാൽ ഉപഭാഷയ�ത്ര. എങ്കിലും

ബ്രാഹ്മണർ ഈ േകരള�ത്ത അടക്കിവാണു്, അനാചാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കി, നാട്ടി

�ലശൂദ്രരുമായി േചർന്നുേപായതിനാൽ,സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളും വാചകങ്ങളും വള�ര

നുഴഞ്ഞുവന്നു ഭാഷയു�ട മൂലരൂപ�ത്തപലവിധത്തിലും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന

കാലക്രമത്തിലുണ്ടായ േകരളഭാഷയു�ട വ്യാകരണംചമപ്പാൻസംസ്കൃതവ്യാകരണ

വും തമിഴു് നന്നൂലും േനാക്കിയിട്ടു േവണം. എങ്കിലും ഭാഷയിൽ ആക്കിയ മഹാഭാ

രതം, രാമായണം, പഞ്ചതന്ത്രം, േവതാളചരിത്രം, ചാണക്യസൂത്രം മുതലായതി�ന്റ

പദ്യവും, േകരേളാല്പത്തി, കണക്കുസാരം, �വദ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയുള്ളതി�ന്റ ഗദ്യ

വും അനുഭവത്തിനും ഉദാഹരണത്തിനും പ്രമാണം എന്നു േതാന്നിയിരിക്കുന്നു.”

ഗുണ്ഡർട്ടി�ന്റ ഗ്രന്ഥംത�ന്നയാണു് മലയാളഭാഷയിൽആദ്യ�ത്ത പ്രമാണഭൂ

തമായ വ്യാകരണം. 1053-ൽ േകാവുണ്ണി �നടുങ്ങാടി പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ േകരള

കൌമുദിയിൽ

“ഗുണ്ഡർ�ട്ടന്നപ്രബലമതിമാനിട്ട നൂ�ലാട്ടു �കാള്ളാം;

ഗീവർഗ്ഗീസും പുന�രാരുതരം േചർതും നന്നു പാർത്താൽ;

ഗുണ്ഡർട്ടിൻനൂലുപരി കലനം �ചയ്തിതഗ്ഗാർത്തു�വയ്റ്റും,

പൂർവ്വന്മാരാമവ�രയനുകൂലിപ്പനാേവാള�മല്ലാം.”

എന്നു്ആപണ്ഡിതൻഅതി�ന്റഅവതാരികാപഞ്ചകത്തിൽപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതി

നുപുറ�മ ഗുണ്ഡർട്ടുസായിപ്പി�ന്റ പുസ്തകംഎനിക്കു് ഇതിേലയ്ക്കു വള�ര ഉപകരിച്ചിരി

ക്കുന്നുഎന്നും ത�ന്റ കൃതജ്ഞത�യ േരഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ഗുണ്ഡർട്ടിനു പതി�നട്ടു ഭാഷകൾ അറിയാമായിരുന്നു�വന്നു പറയുന്നു. ഒട്ടുവള�ര

ഭാഷകളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു വിസ്മയാവഹമായ വിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നുള്ള
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തിനു സംശയമില്ല. ഭാഷാവിഷയകമായുള്ള ഏതു കാര്യ�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചും അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുത�ന്നയായിരുന്നു പ്രാമാണികത.

ഭാഷാ ശബ്ദങ്ങളു�ട ധാത്വർത്ഥനിർണ്ണയം, പഴയ �ചേപ്പടുകളു�ട താൽപര്യവിേവ

ചനം മുതലായി നിരവധി പ്രേമയങ്ങൾക്കു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗേവഷണംനിമിത്തം

പ്രശംസനീയമായപ്രകാശംലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നുവ�രയാ�താരു േകരളീയനും േപർ

േപാലും േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത അേനകം താളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹം സംഭരിക്കുക

യുംഓേരാന്നും നിഷ്കൃഷ്ടമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ത�ന്റ നിഘണ്ടുവിൽ നിരവധി

ശബ്ദങ്ങൾ ഉദാഹരിക്കുന്നതിനു പ്രേയാജന�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. തലേശ്ശരി മുത

ലായ സ്ഥലങ്ങളി�ല പഴയ സർക്കാർറിക്കാർഡുകൾ പരിേശാധിച്ചു് അവയി�ല

ശബ്ദങ്ങളുംതിര�ഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ടു്. പലതരത്തിലും �താഴിലിലുംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള

നാനാജാതി മതസ്ഥന്മാരായ ജനങ്ങളുമായി സംഭാഷണത്തിേലർ�പ്പട്ടു് അവരവ

രു�ട ഇടയിൽമാത്രം പ്രചാരമുള്ള ശബ്ദങ്ങളും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. രാമചരിതവും

പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗ്രന്ഥസമുച്ചയത്തിൽ അവയു�ട പ്രാചീനതനിമി

ത്തം അത്യന്തം മഹനീയമായ ഒരു സ്ഥാന�ത്ത അലങ്കരിക്കുന്നു. രാമചരിതം

നമുക്കു പിന്നീടു കിട്ടുകയുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടു് അേദ്ദഹേത്താ�ടാ

ന്നിച്ചു് അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തതായി കരുേതണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ�വച്ചും

ഓേരാ പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ എനിക്കു് അവസരം കിട്ടിയാൽ എ�ന്താരു

സേന്താഷമായിരിക്കും” എന്നു് ഒരവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ മേനാഗതിയു�ട അതിശേയാക്തി സ്പർശമില്ലാത്ത പ്രതിഫലനം മാത്ര

മാണു്. 25 �കാല്ല�ത്ത നിരന്തരമായ ഭാഷാപഠനത്തി�ന്റയും നിഷ്കൃഷ്ടമായ ശബ്ദാ

ഗമ ഗേവഷണത്തി�ന്റയും ഫലമായി അേദ്ദഹം എഴുതി 1872-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച

മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്നിഘണ്ടു ഭാഷയ്ക്കു് ഒരനർഘനിധിയാകുന്നു. ഭാഷാശബ്ദങ്ങൾക്കു

സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങ�ളക്കാൾപ്രാധാന്യം നല്കി, ഭാഷയിൽപ്രചുരപ്രചാരങ്ങളായസം

സ്കൃതശബ്ദങ്ങ�ളമാത്രം ഉൾ�പ്പടുത്തി, പ്രാചീനകാലേത്തയും മധ്യകാലേത്തയും

ഭാഷാകൃതികളിൽ നിന്നു് അന്നു നടപ്പിലിരുന്നവയും ഇന്നു പ്രചാരലുപ്തങ്ങളുമായ

ശബ്ദങ്ങൾ കഴിയുന്നിടേത്താളം തിര�ഞ്ഞടുത്തു, നാേടാടി ശബ്ദങ്ങൾക്കും വിേദ

ശീയഭാഷകളിൽനിന്നു് കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്കും പ്രേവശനം അനുവദിച്ചു്,

ഓേരാ ശബ്ദത്തി�ന്റയും ആഗമം നിർേദ്ദശിച്ചു. വിവിധഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റും

അവയു�ടഅർത്ഥാവേബാധത്തിനുതകുന്നഉദാഹരണങ്ങളുദ്ധരിച്ചു, പഴ�ഞ്ചാല്ലുക

ളും �ശലികളും അവസേരാചിതമായി എടുത്തുകാണിച്ചു് അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്ര

സ്തുതനിഘണ്ടുവി�ന്റ ഗുണവിേശഷങ്ങൾ വാചാമേഗാചരങ്ങ�ളേന്ന ചുരുക്കത്തിൽ

പറയുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു.

ഗണ്ഡർട്ടി�ന്റ ഗദ്യ�ശലി

ഗുണ്ഡർട്ടി�ന്റ ഗദ്യം ഏതുതരത്തിലുള്ളതാ�ണന്നുകൂടി അനുവാചകന്മാ�രഅറിയി

േക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതിേലയ്ക്കു് ഒന്നുരണ്ടു് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

അൾബു�ക്കർക്ക് �കാച്ചിയിൽ േകാട്ട �കട്ടിച്ചതു്

“അനന്തരം �പരിമ്പടപ്പു ‘നിങ്ങൾ എ�ന്ന രക്ഷിച്ചു പ്രതിക്രിയ �ചയ്തും ഇരിക്കുന്നു.

ഞാൻ പ്രത്യുപകാരം എന്തു �ചേയ്യണ്ടു?’ എന്നു േചാദിച്ചാ�റ ‘പാണ്ടിശാലയു�ട

രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു േകാട്ട എടുപ്പിപ്പാൻസ്ഥലം തരണം’ എന്നുണർത്തിച്ചാ�റ, രാജാ

വു പുഴവായിൽത�ന്ന ഒരു കുന്നും പണിക്കുേവണ്ടുന്ന മരങ്ങളും �കാടുത്തു. അൾ

ബു�ക്കർക്ക് ഉട�ന സകല േപാർത്തുഗീസ�ര�ക്കാണ്ടും പണി എടുപ്പിച്ചു. �തങ്ങു
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142 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

മുതലായ മരങ്ങ�ള ഇരുമ്പുപട്ടക�ള േചർത്തു ചുവരാക്കി നടുവിൽ കല്ലും ഇട്ടുനിക

ത്തി േകാട്ടയാക്കിക്ഷണത്തിൽതീർക്കുകയും �ചയ്തു. (കന്നി 1503-ൽ)ആ േവലകാ

ണ്മാൻ രാജാവു താൻ ചിലേപ്പാൾ വന്നു് ‘ഇവർ അന്യന്മാർ എങ്കിലും മഴയും �വയി

ലുംസഹിച്ചു്അധ്വാനിക്കുന്നു. കഷ്ടം. എന്തു് കൂലിക്കാ�ര�ക്കാണ്ടു�ചയ്യിക്കാത്തതു്’

എന്നു �ചാല്ലി അതിശയിച്ചു േനാക്കിനിന്നു. പറങ്കികൾ േകാട്ട�യ തീർത്തേപ്പാൾ

മാനുവൽേകാട്ട എന്നു േപരുമിട്ടു. വലിയ ക്രൂ�ശ �പരിക്കുടക്കീഴിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചു

പ്രദക്ഷിണം കഴിച്ചും.” (േകരളപ്പഴമ)

ഒരു കഥ

“�വന്നഗര�മന്നു േപരായ ഒരു ഊരിൽ ഒരു കിഴവി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളു�ട വീ

ട്ടിൽ ഒരു തീകായുന്ന ചട്ടിയും ഒരു േകാഴിയുമുണ്ടു്. അതു�കാണ്ടു ദിവസവും �വളു

ക്കും കാലത്തു് ആ േകാഴി കൂവുേമ്പാൾ ആ ഊരിൽ ഉള്ളവർ ഒ�ക്കയും എഴുന്നീറ്റു്

ഈകിഴവിയു�ട വീട്ടിൽ വന്നുതീ േമടിച്ചു�കാണ്ടു േപാകും. ഇങ്ങ�നഏ�റക്കാലം

കഴിഞ്ഞു പി�ന്ന ഒരുദിവസം ആ കിഴവി ‘എ�ന്റ േകാഴി കൂവുന്നതു�കാണ്ടു് േനരം

�വളുക്കുന്നു. എ�ന്റ വീട്ടിൽ തീ ഇരിക്കുന്നതു�കാണ്ട് ഈ ഊരിൽ ഒ�ക്കയും തീ

േമടിച്ചു�കാണ്ടുേപായി �വയ്പുകഴിച്ചു േഭാജനം �ചയ്യുന്നു. ഞാൻഈഊർവിട്ടുേപാ

യാൽ ഇവി�ട എങ്ങ�ന േനരം �വളുക്കും? ഈഊരിൽ ഉള്ളവർഎങ്ങ�ന േഭാജ

നം കഴിക്കും? ഇതറിയണം’ എന്നു വിചാരിച്ചു് ആേരാടും പറയാ�ത േകാഴിേയയും

തീകായുന്ന ചട്ടിേയയും എടുത്തു�കാണ്ടു്ആഊരിൽനിന്നു വള�ര ദൂരത്തിലുള്ളകാ

ട്ടിേലയ്ക്കു് �ചന്നു് അവി�ട ഇരുന്നു.” (പാഠമാല)

�വക്കത്തുപാച്ചുമൂത്തതു് (989–1058)

പതി�നാന്നാം ശതകം പൂർവ്വാർദ്ധത്തി�ല കവികളുേടയും പണ്ഡിതന്മാരുേടയും

മധ്യത്തിൽ പാച്ചുമൂത്തതിനുള്ള സ്ഥാനം അദ്വിതീയമാണു്. ആധുനിക ഭാഷാഗദ്യ

ത്തി�ന്റ ആദ്യകാലപരിഷ്കർത്താക്കന്മാരിൽ അന്യതമൻ എന്ന നിലയിലും അേദ്ദ

ഹം നമ്മു�ട കൃതജ്ഞത�യ സവിേശഷമായി അർഹിക്കുന്നു. പദ്യകാര�നന്നും

ഗദ്യകാര�നന്നും അേദ്ദഹത്തിനു രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും സൌകര്യത്തിനുേവ

ണ്ടി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സകല സാഹിത്യവ്യാപാരങ്ങേളയും ഈ അധ്യായത്തിൽ

ത്ത�ന്നസംഗ്രഹിക്കാ�മന്നുേദ്ദശിക്കുന്നു.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

പാച്ചുമൂത്തതു �വക്കത്തു പടിഞ്ഞാേറടത്തില്ലത്തിൽ നീലകണ്ഠൻമൂത്തതി�ന്റപു

ത്രനായി 989-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 25-ാം൹ ജനിച്ചു. പാച്ചു പരേമശ്വരൻ എന്ന

സംജ്ഞയു�ട തത്ഭവമാ�ണന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 1000-ാമാണ്ടുസമാവർത്തനം

കഴിയുന്നതുവ�ര അക്ഷരജ്ഞാനം�കാണ്ടു് മാത്രം തൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞുകൂടി. 1001

വൃശ്ചികത്തിൽ മഹാവിദ്വാനായ തൃപ്രേങ്ങാട്ടു കുഞ്ഞണ്ണിമൂസ്സതിേനാ�ടാന്നിച്ചു് ആ

സ്ഥലത്തു േപായി താമസിച്ചിട്ടും അഞ്ചിൽച്ചില്വാനം �കാല്ലം�കാണ്ടു ശ്രീരാേമാദ

ന്തത്തിൽ 40 േശ്ലാകങ്ങേളാളം പഠിക്കുന്നതിേന സാധിച്ചുള്ളു. കാലേക്ഷപത്തിനു

കുലവൃത്തിയല്ലാ�ത മാർഗ്ഗമില്ലാതിരുന്നതിനാൽആദ്യമായി നല്ലൂർ നമ്പൂതിരിേയാടു

ചിത്ര�മഴുത്തും 1009-ാമാണ്ടു �വച്ചൂർ മൂത്തതിേനാടു പാഠകവും പഠിച്ചു. 1012-ാമാണ്ടു്,

അതായതു ഇരുപത്തി മൂന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽമാത്രേമ ശരിയായ അധ്യയനം

ആരംഭിച്ചുള്ളു. പടിഞ്ഞാേറടത്തില്ലേത്തയ്ക്കു �പരുവനത്തും തൃപ്പറയാറ്റും അടുത്ത
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ചാർച്ചക്കാരുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ �പരുവനത്തു താമസിച്ചു താഴയ്ക്കാട്ടു കണ്ണൻപു

തുവാേളാടു കുവലയാനന്ദവും തർക്ക സംഗ്രഹവും അഷ്ടാധ്യായിയിൽ ആദ്യ�ത്ത

നാലധ്യായവും പഠിച്ചു. ഉത്തരാർദ്ധം പഠിക്കുവാൻ �കാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇള

യതമ്പുരാ�ന്റ അേന്തവാസിയായി 1013 കർക്കടകത്തിൽ കൂടി 1015 തുലാം വ�ര

അവി�ട താമസിച്ചു. അങ്ങ�നയിരി�ക്ക ത്വേഗ്രാഗം ബാധിക്കുക�കാണ്ടു �വക്ക

േത്തയ്ക്കുേപാന്നു. 1016 േമടം മുതൽ 1017 തുലാം വ�ര വീണ്ടും �കാടുങ്ങല്ലൂേരയ്ക്കു േപായി

കൌമുദി മുഴുവൻഹൃദിസ്ഥമാക്കി. 1018-ൽ േകാട്ടയത്തുതിരുനക്കര േചാഴിയത്തുനമ്പൂ

രിയിൽ നിന്നു് അഷ്ടാംഗഹൃദയം അഭ്യസിച്ചു. അേപ്പാേഴയ്ക്കു ത്വേഗ്രാഗം ഒന്നി�നാന്നു

മൂർച്ഛിച്ചുവരികയാൽ �പരുംതൃേക്കാവിൽേക്ഷത്രത്തിൽ അത്യന്തം കൃച്ഛ്റസാധ്യവും

അതിനുമുൻപു് അപൂർവ്വം ചില സിദ്ധന്മാരാൽമാത്രം അനുഷ്ഠിതവുമായ സംവത്സര

ഭജനം നടത്തുന്നതിനു തീർച്ച�പ്പടുത്തി. 1019 മകരം 1-ാം൹ തുടങ്ങിആഅസിധാരാ

വ്രതം 1020 മകരം 1-ാം൹േയാടുകൂടി അവസാനിപ്പിച്ചു. ആ �കാല്ലം േമടമാസത്തിൽ

മസൂരിബാധിച്ചു കുളിച്ചേപ്പാൾ പഴയ േരാഗം നിേശ്ശഷം മാറി. �വക്കത്തപ്പൻ പരി

പൂർണ്ണമായി പ്രസാദിച്ച ആ യുവാവു േവഗത്തിൽ ഒരു സർവ്വ തന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ

മഹാപുരുഷനായി പരിലസിച്ചു. ഭജന കാലത്തു േചാളേദശത്തുനിന്നു രംഗശാസ്ത്രി

എ�ന്നാരു മഹാപണ്ഡിതൻ �പരുംതൃേക്കാവിലപ്പ�ന്റ ആരാധകനായി അവി�ട

കുേറക്കാലം താമസിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു വ്യാകരണത്തിൽ ശബ്ദകൌസ്തു

ഭവും പൂർവ്വമീമാംസയിൽ ഭാട്ടദീപികയും പഠിച്ചു. അതുകൂടാ�ത ചിദംബരം പിച്ചുശാ

സ്ത്രികളിൽനിന്നു ശബ്ദശാസ്ത്രത്തിൽ േവ�റയും ചില ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങളും േവദാന്തവും

കൂടി പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ�ക്കല്ലാം പുറ�മ 1021-ൽ കുമാരനല്ലൂർ

വട്ടപ്പള്ളിമൂത്തതിൽ നിന്നു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രവും സാംേഗാപാംഗമായി ഗ്രഹിച്ചു. തദന

ന്തരം ഛാത്രന്മാ�ര വിവിധശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ആയുർേവ്വദചികിത്സ

വൃത്തിമാർഗമായി സ്വീകരിച്ചു് അതിൽ നിപുണമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്തുവ

ന്നു.

പാച്ചുമൂത്തതു �കാച്ചിയിൽ

1023-ാമാണ്ടു �കാച്ചിയിൽ ദിവാനായിരുന്ന ശങ്കരവാരിയർക്കു പിടി�പട്ട ഒരു േരാ

ഗം ചികിത്സിച്ചു േഭദമാക്കുകയാൽ കതാപുരുഷന്നു് ആ സർക്കാരിൽ നിന്നു നാമ

മാത്രമായ ഒരു മാസികേവതനം ലഭിച്ചു. 1027-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽഅന്ന�ത്ത

�കാച്ചിമഹാരാജാവായ വീര േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കുതിരപ്പുറത്തുനിന്നു വീഴുക

യും തന്നിമിത്തമുണ്ടായ ശീലായ്മ, മൂത്തതു ശമിപ്പിക്കുകയാൽ അവിട�ത്ത വാത്സ

ല്യത്തിനു പ്രേത്യകഭാജനമായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. ആ തമ്പുരാൻ 1027 കർക്കടക

ത്തിൽ കാശിക്കു് എഴുന്നള്ളിയേപ്പാൾ മൂത്തതി�നക്കൂടി �കാണ്ടുേപായി. ആ വഴി

ക്കു പല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നതിനുഅേദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചു. 1028 കും

ഭത്തിൽ കാശിയിൽ�വച്ചു് അവിടുന്നു തീ�പ്പടുകയാൽ വിഷണ്ണനായി തിരി�യേപ്പാ

ന്നു. 1029 ചിങ്ങം 5-ാം൹�വക്കത്തുതിരി�ച്ചത്തി. പിന്നീടു �കാച്ചിയിേലയ്ക്കു േപായി

ല്ല. ആ സഞ്ചാര�ത്തപ്പറ്റി കാശിയാത്രാപ്രബന്ധം എന്ന േപരിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ

പ്രൌഢമായ ഒരു ചമ്പുവും കാശിയാത്രാ വിവരണം എന്ന േപരിൽ ഭാഷയിൽ ഒരു

ഓട്ടൻതുള്ളലുംരചിച്ചു. അതിനുമുൻപുസംസ്കൃതത്തിൽസാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസംമാത്രം

ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തുനിർമ്മിച്ചതാണു് മുചുകന്ദേമക്ഷംആട്ടക്കഥ. ആആട്ടക്ക

ഥ�യഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രഥമകൃതിയായി കരുതാം. 1015-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അതി�ന്റ

നിർമ്മിതി എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
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144 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

പാച്ചുമൂത്തതു തിരുവനന്തപുരത്തു്

അങ്ങ�നയിരി�ക്ക 1029 മിഥുനമാസത്തിൽ അന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു സദർേകാ

ട്ടിൽ ഒന്നാം ജഡ്ജിയായിരുന്ന �ചാവ്വൂർ പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിയു�ട അേപക്ഷയ

നുസരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു ചികിത്സയ്ക്കായി മൂത്തതിനു േപാേകണ്ടിവന്നു.

ആയില്യംതിരുനാൾഇളയതമ്പുരാേനയും പൂരാടംതിരുനാൾആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തതമ്പു

രാേനയുംകൂടി തദനന്തരം ചികിത്സിച്ചു ശിലായ്മ േഭദമാക്കുവാൻ ഇടവന്നതിനാൽ

അവരു�ട പ്രീതിക്കും അേദ്ദഹം പാത്രീഭവിച്ചു. അന്നു നാടു വാണിരുന്ന ഉത്രംതിരു

നാൾ മഹാരാജാവു് ആദ്യം ചില സമ്മാനങ്ങൾ �കാടുക്കുകയും പിന്നീടു് അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ചികിത്സ�കാണ്ടു തനിക്കു ഫലം സിദ്ധിച്ചേപ്പാൾ �കാട്ടാരം�വദ്യനായി

നിയമിക്കുകയും �ചയ്തു. മഹാപണ്ഡിതനായ ആയില്യംതിരുേമനിയു�ട ആജ്ഞ

യനുസരിച്ചു േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ട രാജസൂയപ്രബന്ധത്തിനു് അർത്ഥവിമർശിനി

എന്ന േപരിൽ സർവ്വങ്കഷമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചു. അതി�ന്റ സമാപ്തി 1033

ഇടവം 21-ാം൹യായിരുന്നു.

പാച്ചുമൂത്തതുംആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവും

1036-ാമാണ്ടു് ആയില്യംതിരുനാൾ സിംഹാസനാരൂഢനായ ദിവസം മുതൽ വിശാ

ഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു് 1058 ചിങ്ങം 4-ാം൹ ചരമഗതി�യ

പ്രാപിക്കുന്നതുവ�ര പാച്ചുമൂത്തതിനു് തുട�രത്തുട�ര സിദ്ധിച്ചുവന്ന രാജപ്രസാദം

അപരിേമയമായിരുന്നു. അ�തല്ലാം ആ മഹാത്മാവു പരിപൂർണ്ണമായി അർഹിക്കു

കയും �ചയ്തു. ആയില്യംതിരുേമനിക്കു ഭാഷാഗദ്യത്തി�ന്റഅഭ്യുന്നതിയിൽഅത്യധി

കമായഔത്സുക്യമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1042-ൽ “ബാല

ഭൂഷണം” എന്ന േപരിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ഉപയുക്തമായ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചു.

1043-ൽതിരുവിതാംകൂർചരിത്രം ഉണ്ടാക്കി. 1051-ൽ േകരളഭാഷാവ്യാകരണംഎന്ന

പുസ്തകംഅച്ചടിപ്പിച്ചു. 1053-ൽ േകരളവിേശഷനിയമവിവരംഎ�ന്നാരുപുസ്തകംപ്ര

സിദ്ധീകരിച്ചു. ആ പുസ്തകം താനും ത�ന്റ ശിഷ്യേകാടിയിൽ�പ്പട്ട കൃഷ്ണപുരത്തു േക

രളവർമ്മൻതിരുമുല്പാടും തമ്മിൽ വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കുകരണമായിത്തീർ

ന്നു. ആയില്യംതിരുമനസ്സി�ല രാജ്യഭാരാരംഭ�ത്തവർണ്ണിച്ചുശ്രീരാമവർമ്മചരിതം

എ�ന്നാരു സംസ്കൃതകാവ്യം അേദ്ദഹം ആദ്യംത�ന്ന രചിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനു

പുറേമ �വക്കത്തുവച്ചു �പരും തൃേക്കാവിലപ്പ�നപ്പറ്റി നക്ഷത്രമാലാ എ�ന്നാരു

ലഘുകാവ്യവും സുഖേബാധകം എ�ന്നാരു ആ�ശൌചനിർണ്ണയകമായ കൃതിയും

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഖസാധകം എവുതി സമാപ്തമായതു് 1057 ചിങ്ങം 23-ാം൹യാണു്.

പാച്ചുമൂത്തതി�ന്റ പ്രഥമഗണനീയമായ കൃതി ഹൃദയപ്രിയം എന്ന �വദ്യഗ്രന്ഥമാ

ണു്. അതു് 1040 ധനു 29-ാം൹യാണു് എഴുതിത്തീർത്തതു്. “ഗ്രേന്ഥാസൌ േലാകഹൃ

ദ്യഃ” എന്ന കലിസംഖ്യ�കാണ്ടു് ആചാര്യൻത�ന്ന ആ വസ്തുത സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

1057-ൽ �വക്കത്തുവച്ചു് ഒരു പണ്ഡിതസദസ്സു നടത്തി. 1043-ൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

േജ്യാതിഷജ്ഞാനത്തി�ന്റ നിദർശനമായി ഭൂേഗാളം �കട്ടിയുണ്ടാക്കി പ്രദർശിപ്പി

ച്ചു.

വട്ടപ്പള്ളിസ്ഥാനികർ

സുപ്രസിദ്ധമായശുചീന്ദ്രത്തുശിവേക്ഷത്രത്തിൽവട്ടപ്പള്ളിഎന്നകുടുംബത്തി�ലശി

വദ്വിജന്മാർക്കു പ്രേത്യകമായി ചില അവകാശങ്ങളുംസ്ഥാനമാനങ്ങളുമുണ്ടു്. പുരാ

തനകാലത്തുസകലശിവേക്ഷത്രങ്ങളിലും മൂത്തതന്മാർക്കായിരുന്നുപൂജാധികാരം.
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അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണു്അവർക്കുശിവദ്വിജന്മാർഎന്നുേപർസിദ്ധിച്ചതും. 1045-

ൽ ചാർച്ചക്കാരനായ നാരായണൻമൂത്തതു മരിച്ചു. പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിൽഅവകാ

ശികളില്ലാ�ത തീർന്നേപ്പാൾ പാച്ചുമൂത്തതിേനയുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുജൻനീല

കണ്ഠൻമൂത്തതിേനയുംആഇല്ലേത്തയ്ക്കു്ആയില്യം മഹാരാജാവു് അവിട�ത്തമനയ

മ്മമാരു�ട അനുമതിേയാടുകൂടി ദത്തുപൂകിച്ചു. അങ്ങ�നയാണു് പാച്ചുമൂത്തതിനു വട്ട

പ്പള്ളിസ്ഥാനികർ എന്ന പദവി സിദ്ധിച്ചതു്. ആയില്യംതിരുേമനി അേദ്ദഹത്തിനു

വ്യാകരണത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിലുമുള്ളപാണ്ഡിത്യേത്തയും കവനപാടവേത്തയും

അഭിനന്ദിച്ചു് ഒരു പ്രശംസാപത്രവും നല്കുകയുണ്ടായി.

ശിഷ്യന്മാർ

പാച്ചുമൂത്തതിനു വ്യാകരണത്തിലും �വദ്യത്തിലും അേനകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരു

ന്നു. വ്യാകരണത്തിൽ (1) കിടങ്ങൂർ രാഘവപ്പിഷാേരാടി, (2) കൃഷ്ണപുരത്തു േകരള

വർമ്മൻതിരുമുല്പാടു്, (3) പിണക്കാമിറ്റത്തു നമ്പൂരി, (4) ഋഷിനമ്പൂരി, (5) താമരക്കാട്ടു

നമ്പൂരി, (6) അനുജൻ നീലകണ്ഠൻമൂത്തതു് എന്നിവരും, �വദ്യത്തിൽ (7) അനന്ത

പുരത്തു രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ, (8) കവിയൂർ പരേമശ്വരൻ മൂത്തതു്, (9)

ഏവൂർകുട്ടനുണ്ണിഎന്നിവരും മുഖ്യശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. േകരളവർമ്മ േകായിത്തമ്പു

രാനും അേദ്ദഹേത്താടു് അഷാംഗഹൃദയം അഭ്യസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ

പാച്ചുമൂത്തതിനു വ്യാകരണം, തർക്കം, മീമാംസ, േവദാന്തം, �വദ്യം. േജ്യാതിഷം

എന്നീ ആറു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ആേരയും

ആശ്ചര്യപരതന്ത്രരാക്കുന്നതാണു്. അവയിൽ വ്യാകരണത്തിലും �വദ്യത്തിലുമാ

യിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിനുകൂലംകഷമായജ്ഞാനം. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലുംസര

സമായി ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനും ആ പരിണതപ്രജ്ഞനു കഴിവുണ്ടായിരു

ന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽഅേദ്ദഹം (1)ശ്രീരാമവർമ്മചരിതംകാവ്യം, (2) കാശിയാത്രാപ്ര

ബന്ധം, (3) നക്ഷത്രമാലാ, (4) അർത്ഥവിമർശിനി എന്ന രാജസൂയവ്യാഖ്യാ, (5) ഹൃ

ദയപ്രിയം, (6)സുഖസാധകം, (7)സുഖേബാധകംഎന്നീഗ്രന്ഥങ്ങളും, ഭാഷയിൽ (8)

മുചുകുന്ദേമാക്ഷംആട്ടക്കഥ, (9) കാശിയാത്രാവർണ്ണനതുള്ളൽ, (10) ബാലഭൂഷണം,

(11) തിരുവിതാംകൂർചരിത്രം, (12) േകരള ഭാഷാവ്യാകരണം, (13) ആത്മകഥാ സം

േക്ഷപം എന്നിവയും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ കാശിയാത്രാവർണ്ണനംമാത്രം ഞാൻ

കണ്ടിട്ടില്ല. 1029 മുതൽ 1058 വ�ര 27 �കാല്ലം�കാണ്ടാണു് ഇവയിൽ മുചുകുന്ദേമാക്ഷ

�മാഴി�കബാക്കി�യല്ലാംഎഴുതിത്തീർത്ത�തന്നു്ഓർമ്മിക്കുേമ്പാൾനമുക്കു്അേദ്ദ

ഹ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആദരാതിശയം ദ്വിഗുണീഭവിക്കുന്നു. സമീപകാലത്തിൽ സംസ്കൃ

തേത്തയും ഭാഷേയയുംസമരീതിയിൽ േപാഷിപ്പിച്ച ഒന്നാമ�ത്തേകരളീയൻഅേദ്ദ

ഹമാ�ണന്നു പറയാം. സന്ദർഭവശാൽ അേനകം മുക്തകങ്ങളും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

അനുഗൃഹീതമായ തൂലികയിൽനിന്നു് ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇനി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃ

തിക�ളപ്പറ്റി അല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.

സംസ്കൃതകൃതികൾ-ശ്രീരാമവർമ്മചരിതം

ഇതു കവി എട്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു �പ്രൌഢമായ കാവ്യമാണു്. അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റഅന്യാദൃശമായവ്യാകരണപാണ്ഡിത്യത്തിനു് ഇതി�ലവി�ടയും, പ്രേത്യകി

ച്ചു പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിലും ഉദാഹരണങ്ങൾകാണാം. “സർേഗ്ഗാത്രസൂത്രമിളിതഃ പ്രഥ
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േമാ ഗേതാഭൂൽ” എന്നാണു് അേദ്ദഹം അതി�നപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ആ സർഗ്ഗ

ത്തി�ലപ്രഥമേശ്ലാകത്തിൽനിന്നുത�ന്നതദ്വിഷയകമായകവിവിവക്ഷമനസ്സിലാ

ക്കാവുന്നതാണു്. ആ േശ്ലാകം താ�ഴ േചർക്കുന്നു.

“ശ്രിയഃ പദം സന്ദധദാത്മനാ വിഭും

യമക്ഷരാമ്നായമയം ഫണീശ്വരഃ

സമാതേനാദ്വ്യാകൃതിഭാഷ്യമദ്ഭുതം

പദം തദീയം ശുഭദം വഹാമ്യഹം.”

കഥാനായകൻ ആയില്യംതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവാണു്. വിശാഖം

തിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ അപദാനങ്ങേളയും സന്ദർഭാനുേരാേധന ധാരാളമാ

യി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കു പ്രകൃതമുണ്ടാക്കി വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാ

തുടങ്ങിയുള്ളഅവിട�ത്ത പൂർവ്വന്മാരു�ട ചരിത്രവും സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിക്കു

ന്നു. തൃതീയസർഗ്ഗത്തി�ല രാജനീതിവിവരണം ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരിയാണു്.

“വിജിഗീഷുരപി ദ്വിഷന്തപഃ

പ്രബലം നാഭിഭേവദ്ദ്വിഷം രുഷാ

ഭുജഗാഃ പവനാൻ പ്രഭുജ്ഞേത

ന ഗരുത്മന്മുഖമാർഗ്ഗനിർഗ്ഗതാൻ”

എന്ന േശ്ലാകവും ആ കൂട്ടത്തിൽ �പട്ടതാകുന്നു. സപ്തമസർഗ്ഗത്തിൽ ശ്രീപത്മ

നാഭേക്ഷത്രത്തി�ന്റയും ആറാട്ടിനുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പി�ന്റയും സമുജ്ജ്വലമായ ഒരു

വർണ്ണനയുണ്ടു്. ആപ്രകരണത്തിലുള്ളതാണു് അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം.

“ഹരിധൃതനവമാലികാപരാ�ഗഃ

പവനഹൃ�തരണുഭിസ്സുേരന്ദ്രരാമാഃ

നിബിഡതരപരിഷ്കൃതാളകാന്താ

വിയതി വിേരജൂരയത്നഹൃഷ്ടകാന്താഃ.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ

“ഇത്ഥംശ്രീവഞ്ചിപൃഥ്വീശ്വരചരിതമിദം

കിഞ്ചിദുക്തം പ്രസിദ്ധം

ശ്രീമദ്വ്യാഘ്രാലയാധീശ്വരചരണജൂഷാ

േകനചിൽ പദ്യരൂപം

േപ്രാദ്യച്ഛ്റീപദ്മനാഭപ്രഥിതഗുണഗണ-

േത്വന വാ കീർത്തിലൌല്യാ-

ദ്വഞ്ചിക്ഷ്മാപാലകാനാം സുവിമലയശസാം

സൽകവീനാം മുേദ ഽസ്തു.”

എ�ന്നാരു േശ്ലാകം േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. 5-ാം സർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ ഉത്രംതിരു

നാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ േദഹവിേയാഗവും 6-ാം സർഗ്ഗത്തിൽ ആയില്യംതിരുനാളു

�ടസിംഹാസനാേരാഹണവുംഅരിയിട്ടുവാഴ്ചയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു�കാണ്ടു് 1037-

ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയു�ട നിർമ്മിതി എന്നനുമാനിക്കാം.

കാശിയാത്രാപ്രബന്ധം

ഇതി�ന്റ രചനയ്ക്കുള്ളകാരണ�ത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
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“�കലാേസ വാ കാളിയാഹീന്ദേഭാേഗ

നൃത്താഭ്യാസീ മാമേക ചിത്തരങ്േഗ

നൃത്തം കുർവ്വൻസർവ്വദാ രാഗപൂർവ്വം

ദുർഹൃൽഷട്കം നിർദ്ദയം മർദ്ദേയന്നഃ”

എന്ന േശ്ലാകംമാത്രം ഇതിൽനിന്നു പകർത്തുന്നു.

നക്ഷത്രമാലാ

“വ്യാഘ്രാലേയശ നക്ഷത്രമാലാ” എന്നാണു് ഇതി�ന്റ പൂർണ്ണമായ സംജ്ഞ. ശിഖ

രിണീവൃത്തത്തിലാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“ഹരിബ്രഹ്മാദ്യാനാം ഹരിദധിപതീനാം സുരമുനി-

പ്രകീർണ്ണാനാം നിത്യം പ്രണമനപദം താവകപദം

സ്മരത്താപവ്രാതപ്രശമനവിധിപ്രാംശുനഖരം

സ്മരാമഃ ശ്രീവ്യാഘ്രാലയവിലസിതാത്മൻ പശുപേത!”

എന്ന േശ്ലാകം അതിലുള്ളതാണു്.

അർത്ഥവിമർശിനി

േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ടപ്രബന്ധങ്ങളിൽ രാജസൂയംേപാ�ലകഠിനമായി മ�റ്റാന്നി

ല്ല. മഹാകവി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യാകരണത്തിലും മീമാംസയിലുമുള്ള അന്യാദൃശ

മായ പാണ്ഡിത്യം മുഴുവൻഅതിൽപ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങ�നയുള്ളഒരുഗ്രന്ഥമാ

ണു് ആയില്യംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്നേപ്പാൾ പാച്ചുമൂത്തതിേനാടു വ്യാ

ഖ്യാനിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചതു്. അതു�മാരു നിേദശ�മന്നേപാ�ല പരീക്ഷണവു

മായിരുന്നു. ആ പരീക്ഷണത്തിൽ മൂത്തതു് അനായാേസന വിജയിച്ചു. വ്യാഖ്യാന

ത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ താ�ഴ േചർക്കുന്ന േശ്ലകങ്ങൾ കാണുന്നു.

“മാർത്താണ്ഡവഞ്ചീശ്വരഭാഗിേനയഃ

സർവ്വപ്രജാനാമപി ഭാഗേധയം

സദ്ധർമ്മവർമ്മപ്രതിഗുപ്തേദഹഃ

ശ്രീരാമവർമ്മാ നൃപതിർവിഭാതി.

സുധർമ്മായാമിന്ദ്രസ്സദസി വിദുഷാം േഭാജനൃപതിഃ

ദ്വിജേശ്രണീമേധ്യ പുനരമൃതഗുഃ കല്പകതരുഃ

സുേരാദ്യാേന േലാ�കരിഹ യദവേലാേക സതി സമം

പ്രദർശ്യേന്ത േസായം ജഗതി സുഗുണാേശ്ലഷനൃപതിഃ.

ആജ്ഞാപിതസ്തൽപദാഭ്യാമേജ്ഞാ ഽപി ഗ്രന്ഥകർമ്മണി

യേത്നസതി മഹാലംേബ േകന കിം കിം ന സാധ്യേത.

വ്യാഘ്രാലേയശദാേസാ ഽഹം ശിവദ്വിജകുേലാദ്ഭവഃ

പ്രബന്ധം രാജസൂയാഖ്യം വ്യാചിഖ്യാേസ യഥാമതി.

ആേലാച്യാക്ഷിപദാം വാണീ മമ മൂർദ്ധ്നി സുമായതാം

അന്യപ്രമാേണാ യസ്ത്വന്യഃ േകന മാേന്യന മാന്യേത?

വൃ�ത്തൌ നാനാപ്രമാദാ വിവൃതിഷു കഥിതാ

മാധവാ�ദ്യശ്ചസർവ്വ-
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വ്യാഖ്യാസ്വാഖ്യായി േദാഷാ ബഹുലമഘടിതം

പ്രക്രിയാ കാവ്യപങ് �ക്തൌ

നാമവ്യാഖ്യാസ്വനന്തം കില തദിഹ മഹാ-

േകാവി�ദരപ്യവാര്യാ

വിഭ്രാന്തിേശ്ചൽ കൃശാഭ്യാസിനി കൃശധിഷേണ

മാദൃേശ കിന്നു വാച്യം?

അന്വയക്രമേതാ വ്യാഖ്യാ തന്യേത ഽർത്ഥവിമർശിനീ

അഭിധാനപ്രക്രിയേയാരഭിധാ�നര്യേഥാചിതം.”

ഹൃദയപ്രിയം

�വദ്യകമാണു്ഈമഹാഗ്രന്ഥത്തി�ലവിഷയം. ആ�കനാലുഖണ്ഡങ്ങ�ള�ക്കാ

ണ്ടു സംപുടിതമായ പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ നാല്പ�ത്തട്ടു് അധ്യായങ്ങളടങ്ങിയ ആദ്യ

�ത്ത മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങളിൽ അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തി�ല 120 അധ്യായങ്ങളിൽ അന്തർ

ഭവിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങളും സമഞ്ജസമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനുേമൽ

േയാഗഖണ്ഡംഎന്നുനാലാമതായി ഒരു ഖണ്ഡംകൂടി 12 അധ്യായങ്ങളിൽ.

“അഥ തത്തച്ചികിേത്സാക്താൻ േയാഗാനാചാര്യസമ്മതാൻ

യഥാക്രമം ലിഖാമ്യത്ര േയാഗഖേണ്ഡായമുച്യേത”

എന്ന പ്രതിജ്ഞേയാടുകൂടി എഴുതിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം ഹൃദയപ്രി

യത്തി�ന്റകാര്യകാരിത വള�ര വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ത�ന്റകൃതിയു�ടസ്വരൂപ�ത്തപ്പറ്റി

ആചാര്യൻ

“പ്രാേയണാഷ്ടാംഗഹൃദയേപ്രാ�ക്തഃ പ�ദ്യർന്ന�വരപി

തദർത്ഥാനുസൃ�തഃ കുർേവ്വ ബാലാനാം ഹൃദയപ്രിയം”

എന്നു പറയുന്നു. അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽത്ത�ന്നയാണു് ഗ്രന്ഥം പ്രാേയണ

ആദ്യന്തം നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നാലു ഖണ്ഡങ്ങളു�ടയും അവസാനത്തിൽ യഥാക്ര

മം ചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“നിത്യം ശ്രീപരേമശ്വരസ്യ ഭജതാ വ്യാഘ്രാലയാധീശിതുഃ

പാദാബ്ജം പരേമശ്വേരണ ശിവഭൂേദവാന്വേയാദ്ഭൂതിനാ

സംക്ഷിേപ്തഹൃദയപ്രിേയ പ്രകലിതഃ ഖേണ്ഡാത്ര കല്പാഭിേധാ

േമാദായാസ്തു ഗുേണാത്തേരാ വിമൃശതാം മാത്സര്യവർജ്ജംസതാം.”

“വ്യാഘ്രാലേയശചരണം ശരണം ഗുരുഞ്ച

യാേതന ശുദ്ധഹൃദയം ഹൃദയപ്രിേയസ്മിൻ

സ്പഷ്ടാർത്ഥപദ്യപരേമ പരേമശ്വേരണ

ഭൂയാദിയം ഭുവി ഹിതാ വിഹിതാ ചികിത്സാ.”

“വ്യാഘ്രാലേയശപദകല്പകപുഷ്പകാന്തി-

േജ്യാത്സ്നാവികാസിതമേനാമയ�കരേവണ

�ശവദ്വിേജന രചിേത ഹൃദയപ്രിേയസ്മിൻ

വൃത്തം ചികിത്സിതമിദം പരേമശ്വേരണ.”

“കൃച്ഛ്റാനുഷ്ഠാനഭാ�രരഗദസമുദ�യർ-
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ദുർല്ല�ഭർമ്മിശ്രചി�ഹ്ന-

വിസ്തീർണ്ണാൽ പുസ്ത�കൌഘാൽപ്രചകിതമനസാം

പ്രാർത്ഥനാൽസംപ്രണീതഃ

ഗ്രേന്ഥാ�സൌ േലാകഹൃദ്യഃ കലിതബഹുരുജാ-

ലക്ഷണസ്സിദ്ധേയാേഗാ

ഭൂയാദായുസ്സുഖാനാമയസുചരിതദഃ

ശംഭുവൽസ്വാശ്രിതാനാം.”

ഹൃദയപ്രിയവും സുഖസാധകവും ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ കാലത്തുത�ന്ന പ്രചുരപ്രചാ

രങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഇന്നുംഅവയു�ട യശസ്സു് അഭംഗുരമായി പരിലസിക്കുന്നു.

സുഖസാധകം

സുഖസാധകത്തിൽആ�ക 12 ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യേത്തതു സാമാന്യാധികാരവും

ഒടുവിലേത്തതു് അവശിഷ്ടവുമാണു്. താ�ഴ കാണുന്ന ഉപക്രമേശ്ലാകങ്ങൾ അതി

ലുൾ�പ്പടുന്നു.

“ബ്രഹ്മദക്ഷാശ്വിമഘവദാേത്രയാദീൻ നേതാസ്മ്യഹം

ആയുർേവദവിേദാ �വദ്യാൻ േലാകത്രയഹി�തഷിണഃ

ആയുശ്ശാസ്ത്രാൽ തൽപ്രണീതാൽസംഹൃഹ്യ വ്യാധിലക്ഷണം

സി�ദ്ധൌഷധഗുേണാേപതം ലിഖ്യേത സുഖസാധകം.”

അവസാനത്തിൽആചാര്യൻ ഇങ്ങ�നയും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“വ്യാഘ്രാലേയ ശുചീന്ദ്രാേഖ്യസ്ഥിേതാപി പരേമശ്വരഃ

വസ്തുദൂ�ഷ്യകേയവാ�സൌ ദീനാനാം കുരുേതസുഖം.

തൽപ്രസാദാന്നിർമ്മിേതായം ഗ്രന്ഥസ്സാധൂപകാരകഃ

സമാസമനയദ്യത്രസർവായുർന്നിഗമാമൃതം.

ശിവദ്വിേജന ഭിഷജാ ധിയാദായ കലീദൃശഃ

ഗ്രന്ഥഃ േകനാപ്യന്യതന്ത്രാേദ്യാഗിണാം സുഖസാധകഃ.”

ഒടുവില�ത്ത േശ്ലാകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ കലിസംഖ്യ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഹൃദയപ്രിയത്തി�ന്റ സംേക്ഷപംത�ന്നയാണു് സുഖസാധകം. ആയുർേവ്വദാമൃത�മ

ന്നു് അതി�ന ഗ്രന്ഥകാരൻ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു് അസ്ഥാനത്തിലല്ല.

സുഖേബാധകം

സുഖേബാധകംആ�ശൌചംസംബന്ധിച്ച ഒരുഗ്രന്ഥമാണു്. പല പൂർവ്വസൂരികളുേട

യും മതങ്ങൾ നിപുണമായി വിേവചനം�ചയ്തു് അവയിൽ അംഗീകാര്യമായ അംശം

സംഗ്രഹിച്ചാണു്ആചാര്യൻ ഇതു രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ�കഅൻപത്തിമൂന്നു് അനു

ഷ്ടുപ്പുേശ്ലാകങ്ങളും അവയു�ട ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ആരംഭത്തിലും

അവസാനത്തിലുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവ�ട േചർന്നതു്.

“യസ്യജ്ഞാേനന വിധിവന്നിർവികല്പസുഖാത്മനഃ

ജേന്മതരനിദാനാഘം ത്യക്ത്വാ ശുദ്ധ്യതിതദ്ഭേജ”

ഈസ്തുതി പരബ്രഹ്മപരമാണു്. ഇതിനു് ആ�ശൌചപരമായും അർത്ഥമുണ്ടു്.
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150 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

“ഏവമാ�ശൌചശാസ്ത്രസ്യ സങ്ഗ്രഹസ്സുഖേബാധകഃ

അനഘായാനുേമാദായ ഭേവന്മതിമതാം സതാം.”

ഭാഷാകൃതികൾ - മുചുകുന്ദേമാക്ഷം

ഏഴുസംസ്കൃതകൃതിക�ളന്നേപാ�ലഏഴു ഭാഷാകൃതികളുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റവകയാ

യി ഉ�ണ്ടന്നുനാം കണ്ടുവേല്ലാ. അവയിൽ കാലം�കാണ്ടു് ഒന്നാമേത്തതാണു്, മുചു

കുന്ദേമാക്ഷംആട്ടക്കഥ. ആകൃതിക്കുവലിയ ഗുണമില്ല. എങ്കിലുംഅതുംകൂടി 54 ദിവ

സ�ത്തആട്ടക്കഥയിൽ േചർത്തുപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു് 1033-ാമാണ്ടുകവിക്കുതിരു

വനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നപ്രശസ്തി�യപരിഗണിച്ചായിരിക്കു�മന്നു്ഊഹിേക്കണ്ടി

യിരിക്കുന്നു.

“ലലനാലലാമേമ ജലജനയേന! ജാേയ!

മലർബാണേകളി�സൌധേമ!

തരേവണ�മൻസുകൃതപരിപാകമാമമൃത-

പരിപൂർണ്ണമായ കുചഭരേഹമകലശമിേപ്പാൾ”

മുതലായി ഒന്നുരണ്ടുപദങ്ങൾസാമാന്യം നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

ബാലഭൂഷണം

ഇതു വള�ര വിശിഷ്ടമായ ഒരു കൃതിയാണു്. സംസ്കൃതത്തി�ല സുപ്രസിദ്ധമായ വി

ശ്വഗുണാദർശചമ്പുവി�നഅനുകരിച്ചുസുമതി�യന്നുംകുമതി�യന്നും രണ്ടുസ്ത്രീക�ള

കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി കമതി�യ�ക്കാണ്ടുഓേരാ വിഷയത്തിേന്റയും പൂർവ്വപക്ഷവും

സുമതി�യ�ക്കാണ്ടു സിദ്ധാന്തപക്ഷവും വിവരിപ്പിച്ചു ബാലന്മാർക്കു സാന്മാർഗ്ഗികാ

ഭിരുചി വളർത്തുകയാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം�കാണ്ടു കവി സാധിക്കുന്നതു്. ആ�ക

ഇരുപ�ത്താന്നധ്യായങ്ങൾപുഷ്പങ്ങൾഎന്ന േപരിൽഅേദ്ദഹം ഇതിൽ ഉൾ�ക്കാ

ള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുജനഗൌരവം, ഈശ്വരവിചാരം, സത്യം, ദയ, തപസ്സു് എന്നിവ

തുടങ്ങി പുനർവിവാഹശങ്കാപരിഹാരം, രാജധർമ്മം, ശീലഗുണം എന്നിവയിൽ ഗ്ര

ന്ഥംഅവസാനിക്കുന്നു. ഗ്രഹചാരാദിഫലം ഭൂേഗാളസിദ്ധാന്തം തുടങ്ങിയ േജ്യാതി

ശ്ശാസ്ത്രപ്രേമയങ്ങേളയും സമീചീനമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗദ്യത്തിലാണു് വാദപ്രതി

വാദസരണി തുടരുന്ന�തങ്കിലും ധാരാളം ഭാഷാപദ്യങ്ങളും സംങ് ക്രമിപ്പിച്ചുകാണു

ന്നു. മൂത്തതി�ന്റ വിവക്ഷ�യ�ന്തന്നു താ�ഴേചർക്കുന്നപ്രഥമപുഷ്പത്തി�ല പദ്യങ്ങ

ളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

“വിചാരമേല്ലാ �തളിവിന്നു കാരണം

പക്ഷദ്വയജ്ഞാനമതിന്നു േഹതുവാം

വിശുദ്ധമാർഗ്ഗങ്ങൾ �തളിച്ചുകാട്ടുവാൻ

വിേരാധിവാ�ക്കാട്ടു കലർന്നു�ചാല്ലുവൻ.

വാക്കിന്നനുപ്രാസഗുണങ്ങൾകൂട്ടിയാൽ

േനാക്കുന്നബാലർക്കറിവാൻ പ്രയാസമാം

ഓർക്കാ�നളുപ്പ�ത്താടു വാക്കു മാലയായ്-

േക്കാർക്കുന്നുഞാനി�ന്നാരുബാലഭൂഷണം.

സുമതി�യ�ന്നാരു മാനിനിതനുേട

തനയേനാടു ഗുണം പറയുന്ന നാൾ
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കുമതി�യ�ന്നാരു �പണ്ണുയദൃച്ഛയാ

വ്യവഹരിച്ചതു േകൾക്കുകബാലേര.”

മൂത്തതി�ന്റസമുജ്ജ്വലവും ധാരാവാഹിയുമായ ഗദ്യരീതിക്കു് ഒരു ഉദാഹരണം

രണ്ടാം പുഷ്പത്തിൽനിന്നുപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, ആദിത്യൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങ�ന ചിലതു

ധാരണശക്തി�കാണ്ടും ഉഷ്ണം മുതലായ സ്വഗുണങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും ആകൃതി�കാ

ണ്ടും േതജസ്സു�കാണ്ടും നമ്മ�ളക്കാൾ വള�ര അധികങ്ങളായി കാണ�പ്പടുന്നു.

വായ്വാകാശങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായിട്ടു കാണുന്നതി�നാ�ക്കയും വ്യാപാരത്തി

ങ്കൽ സഹായം �ചയ്യുന്നു എന്നും അറിയ�പ്പടുന്നു. ഇതു�കാണ്ടു് ഇനിയും ഇതി

ന്മണ്ണം നമ്മു�ട കാഴ്ചക്കു് കിട്ടാ�ത ചില വിേശഷ ശക്തിമാന്മാരു�ണ്ടന്നും അവർ

ക്കു് ഭൂമിയല്ലാ�ത ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാമായിരിക്കു�മന്നും വിചാരിക്ക

ണം. എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ മൃഗപക്ഷികേളയും അതുകൾ മനുഷ്യേരയും അവരു�ട

ശക്തിേയയും എങ്ങ�ന മുഴുവൻ അറിയാ�ത ഇരിക്കുന്നു, അതിന്മണ്ണം മനുഷ്യരും

തങ്ങൾക്കു സുഖ ദുഃഖങ്ങ�ള �ചയ് വാൻ ശക്തന്മാരായിട്ടു കാണുന്നതല്ലാേതയും

ചിലർ ഉണ്ടായിരിക്കു�മന്നും അവരു�ട ശക്തി�യ നമുക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നും

ഉള്ള അറിവുണ്ടാകും. പി�ന്ന വിചാരിക്കുേമ്പാൾ കണ്ടറിവാൻ വഹിയാത്തതി�ന

േകട്ടറിയണ�മന്നും വരും; അേപ്പാൾ സത്യവചനം ഉപേയാഗിക്കുന്നതായാൽ േദ

വന്മാരു�ണ്ടന്നുള്ളസജ്ജനവാക്കു േബാധ�പ്പടും.”

1042-ാമാണ്ടു രചിച്ചഈകൃതിയി�ല ഗദ്യം ഒട്ടു മിക്കവാറും ഇന്ന�ത്തപരിഷ്കൃത

രീതിയിലുള്ള ഗദ്യംേപാ�ലത�ന്നശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ബാലഭൂഷണത്തിനു മുൻപാ

ണു് താൻഅർത്ഥവിമർശിനിയും ശ്രീരാമവർമ്മചരിതവും ഹൃദയപ്രിയവും നിർമ്മിച്ച

�തന്നുഗ്രന്ഥകാരൻ ഒടുവിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി പ്രഥമമായി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതു പാച്ചുമൂ

ത്തതാ�ണന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. േക്ലശസഹിഷ്ണുവും കുശാഗ്രബുദ്ധിയുമായ ഒരു ചരി

ത്രഗേവഷക�ന്റ നിലയിലാണു് അേദ്ദഹം ഇതിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നതു്. മരക്ക

ലംപാട്ടു്, �കാച്ചുകണ്ടപ്പിള്ളയു�ട കുറിപ്പുകൾ, ഇടേശ്ശരി ഉണ്ണിത്താന്മാരു�ട നീട്ടു്,

േകശവപിള്ളേപഷ്കാർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന റിക്കാർടുകൾ മുതലായവയാണു് �കാല്ലം

898-ാമാണ്ടുവ�രയുള്ള ചരിത്രനിർമ്മിതിക്കുള്ള േരഖകൾ; 899 മുതൽ 1002 വ�രയു

ള്ളതിനു നിത്യ�ച്ചലവിൽ കാര്യക്കാരായിരുന്നഅപ്പിഅണ്ണാവിയു�ട റിക്കാർട്ടുകളും

കായകുളം യുദ്ധ�ത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു തലവടി കുഞ്ഞുണ്ണിമൂത്തതി�ന്റ

േരഖകളും പ്രേയാജന�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. 1036-ാമാണ്ടു് ആയില്യംതിരുനാൾ സിംഹാസനാ

േരാഹണം �ചയ്ത കാലംവ�രയുള്ള ചരിത്രം സംേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ന�ത്ത

സ്ഥിതിക്കു് മൂത്തതു് അത്രമാത്രം യാ�താരു എത്തും പിടിയുമില്ലാത്ത ആ വിഷയ

�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥരചനയിൽ വിജയീഭവിച്ചതു് ഒരു അതിമാനുഷകർമ്മമാ

യി പരിഗണിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശങ്കുണ്ണിേമേനാൻേപഷ്കാർ താൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ

രചിച്ച തിരുവിതാംകൂർചരിത്രത്തിൽഅേദ്ദഹ�ത്തപലഘട്ടങ്ങളിലും ഉപജീവിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്.
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152 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

േകരളഭാഷാവ്യാകരണം

1050-ൽ േകാവുണ്ണി �നടുങ്ങാടി േകരളകൌമുദി രചിച്ചു എങ്കിലും 1053-ൽ മാത്രേമ

അതു മുദ്രണം�ചയ്തുള്ളു. 1051-ലാണു് പാച്ചുമൂത്തതി�ന്റ വ്യാകരം പ്രകാശിതമായതു്.

�നടുങ്ങാടിക്കുതമിഴിൽസാമാന്യമായജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു; മൂത്തതിനു്അതില്ലാ

തിരുന്നതു�കാണ്ടു ത�ന്റ വ്യാകരണം അത്ര പ്രശസ്യമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കു

വാൻസാധിച്ചില്ല. േചാേദ്യാത്തരരൂപത്തിൽരചിച്ചിരിക്കുന്നപ്രസ്തുതപുസ്തകത്തിൽ

“മലയാളഭാഷയ്ക്കുസംസ്കൃതരീതി�യ മുഖ്യമായി അനുസരിച്ചു വ്യാകരണംഎഴുതുന്നു”

എന്നാണു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. അക്ഷരകാണ്ഡം സന്ധികാണ്ഡം, പദകാണ്ഡം,

സമാസകാണ്ഡം എന്നിങ്ങ�ന പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ നാലും, ധാതുകാണ്ഡം, ക്രിയാ

കാണ്ഡം, പ്രേയാഗകാണ്ഡം, അലങ്കാരകാണ്ഡം എന്നിങ്ങ�ന ഉത്തരഭാഗത്തിൽ

നാലുമായി ആ�ക എട്ടു കാണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അലങ്കാര കാണ്ഡത്തിൽ വൃ

ത്ത�ത്തപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിേജ്ഞയങ്ങളായ അംശങ്ങൾ പലതും ഈ

വ്യാകരണത്തിലുമുണ്ടു്.

േകരള വിേശഷനിയമവിവരം

േകരളത്തി�ല വിവിധ ജാതികളു�ട ഉത്ഭവേത്തയും �പരുമാക്കന്മാരു�ട വാഴ്ചേയ

യും മറ്റുപ്രതിപാദിക്കുന്നഈഗ്രന്ഥംഒരുപുതിയ േകരേളാൽപത്തിയാ�ണന്നുപറ

യാം. േകരളമാഹാത്മ്യം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾഅവിശ്വസനീയങ്ങളാ�ണന്നു മൂത്ത

തു കാരണസഹിതം �തളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “േകരളമാഹാത്മ്യത്തിൽ അർത്ഥവാദങ്ങൾ

അധികമു�ണ്ടന്നു പറഞ്ഞാൽ ചിലതി�ന സ്തുതിപ്പാനായിട്ടും ചിലതി�ന നിന്ദിപ്പാ

നായിട്ടും േഭാഷ്കുകൂടി പറയുകയാകുന്നു. ‘സ്തുതിനിന്ദാഫലകമധികാർകത്ഥവചനമർ

ത്ഥവാദഃ’ എന്നു പ്രമാണം. വർണ്ണനകവനങ്ങൾക്കുശുദ്ധകൃതിമമായും സമ്മിശ്രകൃ

തിമമായും അർത്ഥവാദമാവാം എന്നു് കാവ്യലക്ഷണത്തിൽ പ്രമാണമുള്ളതിനാൽ

അതി�നഅനുസരിച്ചു് േകരേളാല്പത്തിയി�ലസത്യമായ േക്ഷത്രനാമേത്തയും ചില

വൃത്താന്തങ്ങേളയും േചർത്തുവള�രഅർത്ഥവാദങ്ങളുള്ള േകരളമാഹാത്മ്യത്തി�ല

േശ്ലാകങ്ങ�ള പ്രമാണമാക്കി എഴുതുകേയാ പറയുകേയാ �ചയ്താൽ പഠിത്വം�കാ

ണ്ടുബുദ്ധിവർദ്ധനയും നല്ലയുക്തികളുമുള്ളഇംഗ്ലീഷുകാരു�ട േശ്രാത്രമാത്രത്തിങ്കൽ

നിന്നു ദൂ�ര വർജ്ജ്യമാകു�മന്നു വിചാരിേക്കണ്ടതാകുന്നു”എന്നാണു് പറയുന്നതു്.

ആത്മകഥാസംേക്ഷപം

ഭാഷയി�ലആദ്യ�ത്തആത്മകഥപാച്ചുമൂത്തതിേന്റതാ�ണന്നു് ഒരു �മച്ചംപ്രസ്തുത

കൃതിക്കു നിസ്സംശയമായുണ്ടു്. ജനനം മുതൽ 1047-ാമാണ്ടുവ�രയുള്ള സംഭവങ്ങളാ

ണു് അതിൽ േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

ചില മുക്തകങ്ങൾ

മൂത്തതി�ന്റചില മുക്തകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാ�ത മുേന്നാട്ടു േപാകുവാൻനിർവ്വാഹ

മില്ല.

1. “ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�നപ്പറ്റി;

മാർത്താേണ്ഡായം മദീയാം ഭുവമതിവിപുലാം

േദ്യാതയത്യംബരേസ്ഥാ
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നിർവിഘ്നം വസ്തു േദയം കിമപി ഖലു മയാ

േതാഷചിഹ്നം തദ�സ്മ

ഇത്യാേലാച്യാസ്യ ദൂരസ്ഥിതദുരധിഗമ-

േത്വന നൂനം വിഷണ്ണാ

തന്നാേമ്ന തുല്യധാേമ്ന മണിമനഘമദാ-

ദ്ധൂണരാജ്ഞീ നൃപായ.”

2. “പകർച്ച തരുവിക്കേണ” എന്നു് ഉത്രംതിരുനാേളാടേപക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രഥബ

ന്ധേശ്ലാകം:

“പത്മനാഭം വീരമേണ! സ്വകരാക്ഷിപ്തദിക്കരിൻ!

സമർച്ചയൻ ഭുവി ഭവാൻ ഭാതി ദ്യുതരുഭൂരിദ!”

3. ഒരു സമസ്യാപൂരണം:

“ക്രുദ്ധാമുവാച ഗിരിേശാ ഗിരിരാജകന്യാം

മഹ്യം പ്രസീദ ദയിേത! ത്യജ �വപരീത്യം;

േനാ േചദ്ഭവിഷ്യതി ജഗത്യധു�നവ വാർത്താ

ഭസ്മീചകാര കിരിശം കില ചിത്തജന്മാ.”

�വക്കത്തുനീലകണ്ഠൻമൂത്തതു് (994–1047)

�വക്കത്തു പടിഞ്ഞാേറടത്തു നീലകണ്ഠൻമൂത്തതു പാച്ചു മൂത്തതി�ന്റ അനുജനാ

ണു്. ഒരു പദ്യകൃത്തായഅേദ്ദഹ�ത്തസൌകര്യമുേദ്ദശിച്ചു്ഈഅധ്യായത്തിൽ ഉൾ

�പ്പടുത്തുന്നു�വേന്നയുള്ളു. 994-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. വട്ടപ്പള്ളിസ്ഥാനി

കനായി േജ്യഷ്ഠേനാടുകൂടിഅേദ്ദഹവും 1045-ൽശുചീന്ദ്രത്തുദത്തുേകറിഎന്നുംവ്യാക

രണത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ േജ്യഷ്ഠൻത�ന്നആയിരുന്നു�വന്നും 1047-ൽ മരിച്ചു എന്നും

മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. നല്ല ഒരു�വയാകരണനുംഅക്കാല�ത്തപാഠകന്മാ

രിൽഅദ്വിതീയനുമായിരുന്നു. പാഠകത്തിനു് ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു വീ

രശൃംഖല സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. (1) പ്രഹ്ലാദചരിതം ആട്ടക്കഥയും (2) അഷ്ട

മിപ്പാനയും �വക്കത്തമ്പലത്തിൽ പാടിവരുന്ന ചില േസ്താത്രങ്ങളും ഏതാനും ഒറ്റ

േശ്ലാകങ്ങളും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളായി നമുക്കു കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

അഷ്ടമിപ്പാന

�വക്കത്തുവൃശ്ചികമാസത്തിൽആേഘാഷിക്ക�പ്പടുന്നഅഷ്ടമീമേഹാത്സവ�ത്ത

അധികരിച്ചാണു്ഈപാനകവി രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതി�ന്റആമുഖരൂപത്തിൽസ്തുതി

പ്പാനഎന്ന േപരിൽ �പരുംതൃേക്കാവിലി�ല മാഹാത്മ്യ�ത്തവിവരിക്കുന്ന ഒരു ഭാ

ഗവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അഷ്ടമീവർണ്ണനത്തിൽനിന്നു ചിലഈരടികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“വൻ�പഴും നല്ല പട്ടുക്കുടയതും

�പാൻപിടിയുള്ള �വഞ്ചാമരങ്ങളും

അമ്പിളിേപാ�ലയാലവട്ടങ്ങളും

പിൻപുറത്തുപിടിച്ചങ്ങുയർത്തുന്നു.

അൻപിേനാേട കുട തഴ�യന്നിവ
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മുമ്പി�ലാ�ക്ക നിരത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

ചട്ട �താപ്പിയും േതാക്കും ധരിച്ചുള്ള

പട്ടാളത്തിൻ ശിപായിമാ�രത്തുന്നു.

ശിഷ്ടന്മാർ ചിലർ നാമം ജപിക്കുന്നു;

തുഷ്ടിേയാ�ട പ്രദക്ഷിണം �ചയ്യുന്നു.

നാഗരാജന്നു തുല്യമതാകുന്ന

നാഗരാവുണ്ടു �കാട്ടിത്തുടങ്ങുന്നു.

അഖിലന്മാർക്കുമാനന്ദം നല്കുന്ന

തകിലുമുണ്ടു തകർത്തുതുടങ്ങുന്നു.

േചരുേമറ്റം ഗുണങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടതി-

ചാരുനാഗസ്വരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു.”

ചില മുക്തകങ്ങൾ

1. ഒരു പ്രാർത്ഥന:

“ജാതസ്സർേവാ മ്രിേയത ധ്രുവമിഹ ഭഗവം-

േസ്തന നാഹം വിഷാദീ

ത്വൽപാദാംേഭാജേസവാവിധിപരരതതാ

നാസ്തി േചൽ�സവ േഖദഃ

യാവജ്ജീവന്തു തസ്മാത്തവ ഭജനവിധൌ

സക്തേയ ശക്തേയ ച

ശ്രീമദ്വ്യാഘ്രാലയാധീശ്വര പുരഹര േഹ!

േദഹി േമ േദഹസൌഖ്യം.”

2. ശുചീന്ദ്രത്തുസ്ഥാണുമൂർത്തിേയാടു്, അേനകം മരണങ്ങൾ ഇല്ലത്തുസംഭവിച്ച

േപ്പാൾ:

“സർവം മേമദമഹേമവ ഗൃേഹപ്രധാന

ഏവം ഗതാഃ കതി ജനാഃ കതി ഗാമിനശ്ച

മേധ്യഗേതാഹമിഹ താവകേസവകസ്സ്യാം

നിത്യം ശുചീന്ദ്രപുരനാഥ! നേമാസ്തു ശംേഭാ!”

3. ഉദയനാപുരത്തപ്പേനാടു്:

“ദഹനജനേകാപി ത്വം ഭക്താൻ കേരാഷി ഹി ശീതളാൻ

ഭവസുഖകേരാപി ത്വം േതഷാം ഭവസ്യ വിനാശനഃ

ഉദയനപുരാധീേശാപ്യസ്തം നയസ്യഖിലാശുഭാൻ

നഹിനഹി മഹാൻ നിർേണ്ണതവ്യസ്ത്വിതീവവിേബാധയൻ.”

കുഴിക്കാട്ടു മേഹശ്വരൻഭട്ടതിരി (970–1040)
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ചരിത്രം

തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ കുഴിക്കാടു് എന്ന േപരിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു താന്ത്രിക

കുടുംബമു�ണ്ടന്നും അതി�ല അങ്ഗമായി എട്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശങ്ക

രൻ ഭട്ടതിരി ക്രിയാസംഗ്രഹം, പരാസ്തുതി എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും ഇരു

പേത്തഴാമധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. തന്ത്രപദ്ധതിയു�ട മറുകര കണ്ടു

രണ്ടു ഭട്ടതിരിമാർ �കാല്ലം പതി�നാന്നാംശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽആ കു

ടുംബ�ത്തഅലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അവരിൽഅച്ഛൻമേഹശ്വരൻഭട്ടതിരി 970 മുതൽ 1040

വ�രയും, മകൻഅക്കീരമൻ (അഗ്നിശർമ്മൻ) ഭട്ടതിരി 994 മുതൽ 1068 വ�രയും ജീ

വിച്ചിരുന്നു. മേഹശ്വരൻഅക്കാല�ത്തസംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരു�ടഇടയിൽപ്രമുഖ

നും വ്യാകരണം, േജ്യാതിഷംഎന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽക്കൂടി നിഷ്ണാതനുമായിരുന്നു. മക

നും�വദുഷ്യത്തിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞആളായിരുന്നില്ല. മേഹശ്വരനുമായാണു് വിദ്വാൻ

േകായിത്തമ്പുരാൻ വാദത്തി�ലർ�പ്പട്ടതു് എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹ

വുംസ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റആശ്രിതനായിരുന്നു. മേഹശ്വരൻസ്വപുത്ര

�ന്റ സഹായേത്താടുകൂടി തന്ത്രസമുച്ചയത്തിനും േശഷസമുച്ചയത്തിനും വിസ്തൃതവും

മർമ്മസ്പർശിയും സർവ്വസംശയേച്ഛദിയുമായ ഓേരാ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു േകരളത്തി�ല േദവപൂജകന്മാരായബ്രാഹ്മണരു�ടയിടയിൽ ഇക്കാ

ലത്തുമുള്ളപ്രചാരവുംപ്രാമാണികതയുംഅന്യാദൃശമാണു്. മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരി�യ

താന്ത്രികന്മാർ അവരു�ട ഒരു പര�ദവമായി പരിഗണിക്കുന്നതിൽആശ്ചര്യമില്ല.

അേദ്ദഹംഏതദ്വിഷയകമായവ്യവസായം�കാണ്ടു്അവ�രഅനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നി�ല്ല

ങ്കിൽ ഇന്നു സംസ്കൃതഭാഷ ശരിക്കു പഠിക്കാത്ത പല തന്ത്രിമാർക്കും കുലവൃത്തി തു

ടർന്നു�കാണ്ടു േപാകുവാൻസാധിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു.

തന്ത്രസമുച്ചയവ്യാഖ്യ

ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ആചാര്യ�ന്റ അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാക

ങ്ങൾ കാണുന്നു.

“വിഷ്ണ്വീേശശാച്യുതാംബാഗുഹഗണപതിശാ-

സ്താഖ്യയാ ഖ്യാതമൂർത്തിം

നത്വാത്മാനം പരം തം ശ്രുതിശിരസി ഗതം

സച്ചിദാനന്ദരൂപം

ശ്രീമന്നാരായണാഖ്യദ്വിജവരവിദു�ഷ-

കത്ര തന്ത്രംസമുച്ചി-

ത്യാബദ്ധം വ്യാകരിഷ്യാമ്യഹമിഹ വിദുഷാം

ഭാഷയാ േതാഷണായ.

വന്ദിച്ചു വാരണമുഖം വിരേവാടു വാണീം

കന്തപ്രഭാം ഭഗവതീം ഗുരുനാഥേനയും

�ചർേമ്മസമുച്ചയമതിന്നിഹ ഭാഷയായി

നിർമ്മിപ്പതിന്നു വിവൃതിം തുനിയുന്നേഹാഞാൻ,

ശ്രീചർമ്മ�ശല1നിലയൻ ശിശിമൌലിതാനും

ശ്രീവല്ലേഭശ്വരനുമിങ്ങനുകമ്പേയാേട

1 ചർമ്മ�ശലം=തുകലേശ്ശരി.
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ശ്രീഭദ്രകാളിപരേദവതയും നമുക്കു

ശ്രിഭദ്രസന്തതികൾ നല്കുകസർവകാലം.

ഇ�ല്ലങ്കിലും മതിബലം മമ �തല്ലുേപാലു-

മുല്ലാസമാർന്നു ഗുരുനാഥകൃപാബലത്താൽ

�മ�ല്ലന്നുരപ്പതിനു പാര�മാരു�മ്പടുേന്നൻ

നേല്ലാരുസത്തുകളനുഗ്രേമകിേടണം.”

ഒടുവിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“അത്യുക്തിവക്തവ്യാനുക്തിസങ്കീർേണ്ണാക്തിദുരുക്തയഃ

േയ േദാഷാ ഇഹ ജാേയരന്നാർത്ഥികാശ്ശാബ്ദികാശ്ച വാ,

വിമൃശ്യാപാസ്യ സന്തസ്താനന്യാനാധായ തൽസ്ഥേല

ഇമം സമഞ്ജസീകുര്യുഃ പ്രബന്ധം തന്ത്രപാരഗാഃ.”

“ഗർത്താരണ്യമേഹശ്വരക്ഷിതിസുരൻ

ബാലപ്രേബാധാർത്ഥമായ്

വൃത്തിം തന്ത്രസമുച്ചയത്തിനു ചമ-

ച്ചൻേപാടു ഭാഷാമയീം;

ഉൾത്തട്ടിൽക്കുതുേകനസജ്ജനമിദം

േശാധിച്ചു �ചേമ്മ കൃപാ-

ശക്ത്യാ ശാധു പരിഗ്രഹിച്ചു സതതം

നല്കീടണം മങ്ഗലം.

ഭക്തിശ്രദ്ധാതിേമേധ്യാപഹരണവിഹിതാ

േശ്രയസീ യത്സപര്യാ

പര്യാേപ്നാത്യർച്ചേകേഭ്യാ മഹിതതരചതു-

വർഗ്ഗവിശ്രാണനായ

ഹന്താപ്രാേജ്ഞാപ്യകാർഷം ഖലു വിവൃതിമിമാം

യൽപ്രസാദാൽ ക്രിയാസു-

ർേദ്ദവാേസ്ത ജഹ്നുകന്യാകലിതപദപേയാ-

ജാദിമാം മങ്ഗളം വഃ.”

‘േദവാേസ്ത ജഹ് നുകന്യാ’ എന്ന കലിവാക്യത്തിൽനിന്നു പ്രസ്തുതകൃതി സമ്പൂർ

ണ്ണമായതു് 1026 ധനുമാസം 9-ാം൹ യാ�ണന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു.

േശഷസമുച്ചയവ്യാഖ്യാ

പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“ശ്രീമദ്ഗുരും ഗേണശംബ്രഹ്മാദീർേദ്ദവതാശ്ച നത്വാഹം

േശഷസമുച്ചയവിഷയാം വിമൃശാമി യഥാമതി വ്യാഖ്യാം.

കാരുണ്യാദ്ഗുരുനായകസ്യ ഗുരുേണാ ഗുഹ്യസ്യ ഭാഷാമയീം

കൃത്വാ തന്ത്രസമുച്ചയസ്യ വിവൃതിം ലഘ്വീമ�ഥതാദൃശീം

കർത്തും േശഷസമുച്ചയസ്യ വിവൃതിം സംബധ്നതാമുദ്യമം

കല്യാണം കലയന്തു നഃ കമലേയാന്യർക്കാദികാ േദവതാഃ.

അല്പജ്ഞനാകിലുമഹം കരുണാർദ്രമാകും
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കല്പദ്രുമം �താഴുതു മൽഗുരുസൽകടാക്ഷൽ

നേല്പാടേശഷമപി േശഷസമുച്ചയാർത്ഥം

താല്പര്യേമാ�ടഴുതുവാൻ തുനിയുന്നിദാനീം.”

തന്ത്രസമുച്ചയത്തി�ല പ്രഥമേശ്ലാകത്തി�ന്റ വിവൃതി

ഭട്ടതിരിയു�ട വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ രീതി കാണിക്കുവാൻ പ്രഥമേശ്ലാകവ്യാഖ്യ മാത്രം

പകർത്താം. “ശ്രീമദ്ഷഡ്ഗുണ-സംഭൃതം . . . ഇതി–അസ്യാർത്ഥഃ േവദശാസ്ത്രപു

രാണാദികളിൽഅധിഗതനായിഅപരിേച്ഛദ്യനായിരിക്കുന്നഈശ്വര�ന വിടാ�ത

സമീചീനമാംവണ്ണം ആരാധിേക്കണേമ. ശ്രദ്ധാ ഭക്തി എന്നിവ�യ�ക്കാണ്ടു ശുദ്ധ

ങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുണ്ടേല്ലാ, അപ്പു്, പൃഥ്വി, ആകാശം, വായു, േതജസ്സു്

എന്നീ ഭൂതമയങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജലഗന്ധപുഷ്പാദിനിേവദ്യങ്ങൾ, അവ�റ്റ�ക്കാ

ണ്ടു പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ആനന്ദാനുഭവ�ത്ത അനുഭവിക്കു�ന്നാരുത്ത�നങ്കിലും,

സന്തുഷ്ടനായിട്ടു് േതേജാമയനായി ജ്ഞാനസേന്താഷനിത്യസ്വാതന്ത്ര്യാവിഘ്നങ്ങ

�ള�ക്കാണ്ടു് ഉണ്ടാക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്ന േദഹ�ത്തആശ്രയിച്ചിട്ടു വിധിക്കുതക്കവണ്ണം

പൂജിക്കുന്നതു് ആഈശ്വര�നഎന്നുതാല്പര്യം.”

കുഴിക്കാട്ടുപച്ച എന്ന േപരിൽ ഒരു തന്ത്രഗ്രന്ഥവും മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരി ഭാഷ

യിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുസമുച്ചയ വ്യാഖ്യയിൽനിന്നു വള�ര വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭദ്രകാളി

�യസ്സംബന്ധിച്ചുള്ളക്രിയാഭാഗവും മറ്റും കൂട്ടിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു് എേന്നയുള്ളു േഭദം.

േകാവുണ്ണി�നടുങ്ങാടി (1006–1064)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർവള്ളുവനാടുതാലൂക്കിൽനടുവട്ടംഅംശത്തിൽ�താടുകാടു്എ�ന്നാ

രു േദശമുണ്ടു്. അവി�ടയുള്ളേമേലതിൽഎന്നഭവനത്തിൽമുള്ളത്തു് ഉണ്ണിരാരിച്ചൻ

�വേള്ളാടിയുേടയും കുഞ്ചിേക്കാവിലമ്മയുേടയും പുത്രനായി േകാവുണ്ണി�നടുങ്ങാടി

1006-ാമാണ്ടു ചിങ്ങം 16-ാം൹ ജനിച്ചു. 15 വയസ്സുവ�ര കളിച്ചും അഹങ്കരിച്ചും നടന്നത

ല്ലാ�ത യാ�താന്നും പഠിച്ചില്ല. 1021-ൽ വാഴയൂർ തച്ചയിൽ ഏറാടി എന്ന പണ്ഡിത

�ന്റ അേന്തവാസിത്വം സ്വീകരിച്ചു സംസ്കൃതം സിദ്ധരൂപംമുതൽ അഭ്യസിച്ചുതുടങ്ങി.

രണ്ടു മൂന്നു �കാല്ലം�കാണ്ടു മാഘ�നഷധാദികാവ്യങ്ങളും സിദ്ധാന്തകൌമുദിയും

തർക്കസംഗ്രഹവും വശമാക്കിയതിനു പുറ�മ േജ്യാതിഷത്തിലും സാമാന്യമായ

ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. കുടുംബത്തി�ന്റ ധനസ്ഥിതി േശാചനീയമായിരുന്നതിനാൽ

തദനന്തരം സ്വല്പേവതനത്തിൽ ചില േകാവിലകങ്ങളിലും മറ്റും പറ്റിക്കൂടി അവിട

ങ്ങളി�ല ബാലന്മാ�ര സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 1027-ൽ അമരമ്പലം

കുപ്പുസ്വാമിശാസ്ത്രികേളാടു് മുക്താവലി അഭ്യസിച്ചു. 1028 വൃശ്ചികം 20-ാം൹ വ�ര

ആ അഭ്യസനം തുടർന്നു. അേപ്പാേഴക്കും വ്യാകരണവും തർക്കവും േജ്യാതിഷവും

ഒരുമാതിരി സ്വാധീനമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഉേദ്യാഗങ്ങൾ

1036-ൽ �നടുങ്ങാടി േകാഴിേക്കാട്ടു േപ്രാവിൻഷ്യൽ സ്ക്കൂളിൽ ഒരു മുൻഷിയായി. 1041

കുംഭത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനുമദിരാശിപ്രസിഡൻസിേകാേളജിൽ മുൻഷിയായി കയ

റ്റംകിട്ടി. അവിട�ത്ത ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥ േയാജിക്കാത്തതു�കാണ്ടു് ആ പണി 1044
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ധനു5-ാം൹രാജി�വച്ചു. 1047 േമടം 13-ാം൹തിരുവനന്തപുരത്തുരാജകീയമഹാപാഠ

ശാലയിൽ മലയാളം മുൻഷിയായി. അതിനുമുൻപു ത�ന്ന ടിപ്പുവി�ന്റ കലാപകാല

ത്തു �നടുങ്ങാടിയു�ട കുടുംബം വഞ്ചിമഹാരാജാവി�നഅഭയംപ്രാപിച്ച ഒന്നായിരു

ന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ആ പുതിയ േജാലി ആനന്ദപ്രദമായിേത്താന്നി. അവി

�ടനിന്നു് 1050 േമടം 13-ാം൹ ആലുവാ ജില്ലാേക്കാടതിയിൽ സർക്കാർ വക്കീലായി

നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. ആപണിപല േകാടതികളിലുമായി 1055 വൃശ്ചികമാസംവ�ര േനാ

ക്കി. േമൽക്കയറ്റത്തിനു വഴികാണായ്കയാൽഅതും രാജി�വച്ചു പിരിഞ്ഞു. പിന്നീടു

കവളപ്പാറ �മനറു�ട അധ്യാപകനായി കുേറക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1064 മകരം 15-

ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

േകാവുണ്ണി�നടുങ്ങാടിയു�ട പ്രധാന കൃതി േകരളകൌമുദി എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥ

മാണു്. പാച്ചുമൂത്തതി�നേപ്പാ�ല അേദ്ദഹം വ്യാകരണത്തിനുപുറ�മ ഒരു ആത്മ

കഥാ സംേക്ഷപവും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. �നടുങ്ങാടിയു�ട ഭാഷാവിഷയകമായജ്ഞാനം

സർവ്വേതാമുഖമായിരുന്നു. 1047-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു പണി ആരംഭിച്ചേതാടുകൂടി

തമിഴ്ഭാഷ പഠിച്ചു നന്നൂൽ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. ആ ഭാഷയിൽ േവണ്ട പരിജ്ഞാനമി

ല്ലാ�ത മലയാളത്തിനു് ഒരു വ്യാകരണം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആർക്കും അധികാരിഭാ

വമി�ല്ലന്നു്ആസമീക്ഷ്യകാരി മുൻപു ത�ന്നഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 1050-ാമാണ്ടു മീനമാസം

േകരളകൌമുദിയു�ട രചന പൂർത്തിയാ�യന്നു ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ അവസാനത്തിലുള്ള

‘കല്യാണസൌേഖ്യാദയം’ എന്നകലിവാചകത്തിൽ നിന്നുകാണാവുന്നതാണു്. ആ

�കാല്ലം േമടത്തിലാണേല്ലാ അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരം വിട്ടതു്. ആത്മകഥാസം

േക്ഷപത്തിൽ 1057 മിഥുനം 15-ാം൹ ത�ന്റ മാതാവു മരിക്കുന്നതു വ�രയുള്ള ചരിത്ര

ഭാഗേമ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു.

േകരളകൌമുദി

ഭാഷയ്ക്കു് അമൂല്യമായ ഒരു നിധിയാണു് േകരളകൌമുദി. അതി�നക്കാൾ ഗുണപുഷ്കല

മായ ഒരുവ്യാകരണംഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ േകരളപാണി

നീയം മാത്രേമയുള്ളു.

“�കാട്ടാരക്കര േകാട്ടയത്തരചനും േകാട്ടൂരുമുണ്ണായിയും

കൂട്ടക്കാരവ�രാത്തു �താട്ട തിലക�പ്പാട്ടാ�മഴുത്തച്ഛനും

വാട്ടംവി�ട്ടാരു വഞ്ചിവീരധരണീപട്ടം ധരിേച്ചാർകളും

േകാട്ടംവി�ട്ടാരു കുഞ്ചനും കൃതികളിേന്നട്ടിൽ പ്രമാണങ്ങളാം.

2 കവികളിലവരാരും കണ്ടനൂലിട്ടു കാട്ടീ-

ലവികലമതു�കാണ്ടിേന്നട്ടിലും കാടു�കട്ടീ;

കവിയുമഴിനിലയ്ക്കീ നൂലു മാലാനുരൂപം

കവികളിലുര�ചയ്യാം ബാലേബാധാർത്ഥേമവം.”

ഇവ കഴിഞ്ഞാണു് അന്യത്ര ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള “ഗുണ്ഡർ�ട്ടന്ന പ്രബലമതിമാൻ”

ഇത്യാദി പദ്യം.

2 കവികൾ=പദ്യങ്ങൾ
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 159

“ഗാഢം പാണിനിസൂത്രവും തമിഴുനന്നൂലും ഗ്രഹിച്ചഞ്ജസാ

ഗുഢം േകരള സമ്പ്രദായമഖിലഗ്രന്ഥപ്രേയാഗങ്ങളും

വ്യൂഢം േചതസി േയന േതന ഗുരു�ണവാേലാകനീയം ത്വിദം

മൂഢന്മാരിതു കണ്ടുടൻ പരിഹസിച്ചാലും നമു�ക്കന്തേഹാ”

എന്ന ഉേപാൽഘാതപദ്യങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ തനിക്കു പൂർവ്വ സൂരികളു�ട

േനർക്കുള്ളആധമർണ്ണ്യം േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആപഴയവ്യാകരണങ്ങ�ളപ്പ

റ്റി പ്രകൃതപദ്യങ്ങളു�ട വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു. “അവ പല വിഷയങ്ങളിലും

ശ്ലാഘിക്കത്തക്ക�തങ്കിലും ചില ന്യൂനതകളാൽഈമലയാളികൾക്കു് ഉണ്ടാേകണ്ടു

ന്ന പ്രേയാജനം മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല ചില അപകടങ്ങളും വന്നിട്ടു

ണ്ടു്. എന്നാൽഎ�ന്റഈഉത്സാഹത്തി�ന്റ നിമിത്തം േമല്പറഞ്ഞവരു�ട പ്രവൃത്തി

യാകയാൽ ഞാൻ അവർക്കു വണക്കം പറയുന്നു. എന്നുത�ന്നയല്ല ഗുണ്ഡർട്ടുസാ

യിപ്പവർകളു�ട പുസ്തകം എനിക്കു് ഇതിേലയ്ക്കു് വള�ര ഉപകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിയു

ന്നിടേത്താളം ഞാൻ ഇതിൽഅേദ്ദഹ�ത്തത്ത�ന്നപിൻതുടരുകയും �ചയ്യും.”

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റസ്വരൂപം:

“വർണ്ണം േപർ �പാരുൾസന്ധി ശബ്ദപദവും

നാമം ക്രിയാ ചാവ്യയം

വർണ്ണം വാക്യസമാസവൃത്തവുമല-

ങ്കാരം തഥാ ധാതുവും

നിർണ്ണീതിശ്ച കലാക്രമാദുപചിതാ-

േലാ�കരിയം ദ്വ്യഷ്ടഭിഃ

പുർണ്ണാ േകരളകൌമുദീഹ കുരുതാം

കല്യാണസൌേഖ്യാദയം”

എന്ന ഒടുവില�ത്ത പദ്യത്തിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രികേപാ�ലയാണു് ത�ന്റ കൌമു

ദി എന്നും 16 കലകൾക്കുപകരം അതിൽ 16 ആേലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

എന്നും ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്ത വർണ്ണത്തിനു് അക്ഷര�മന്നും

രണ്ടാമേത്തതിനു വിേശഷ�മന്നും േപരിനു സംജ്ഞ�യന്നും �പാരുളിനു പരിഭാഷ

�യന്നും നിർണ്ണീതിക്കു് അഭ്യാസ�മന്നുമാണു് അർത്ഥം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. ഭാഷാകൃ

തികൾക്കുസാമാന്യമായി േവണ്ടപാണിനിസൂത്രങ്ങളും നന്നൂൽസൂത്രങ്ങളും ഓേരാ

പ്രകരണത്തിലും കൌമുദിയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യം സംസ്കൃതസൂത്രങ്ങളും പി

ന്നീടു ദ്രാവിഡസൂത്രങ്ങളും എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. “സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളിതാ

ദ്രാവിഡ വാണീകളിന്ദജാമിളിതാ” എന്ന അക്ഷരാേലാകത്തി�ല മങ്ഗളേശ്ലാക

ത്തിൽനിന്നു�നടുങ്ങാടി മലയാളത്തി�ന്റഉത്ഭവംസംസ്കൃതത്തിൽനിന്നാണു്എന്നു

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചിലർ ശങ്കിക്കുന്നു. ആശങ്കഅസ്ഥാനത്തിലാ�ണന്നു്

“സംസ്കൃേതാച്ചാരണം പ്രായസ്സൽകൃതം േകരേളാക്തിയിൽ;

എങ്കിലും താവഴിക്കേത്ര തങ്കേല രീതി�യാക്കയും”

എന്നആേലാകത്തി�ലചതുർത്ഥകാരിക�വളി�പ്പടുത്തുന്നു. അവതാരികയാ

യി േചർത്തിട്ടുള്ളഅഞ്ചുേശ്ലാകങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ 388 േശ്ലാകങ്ങൾകാരികാരൂപത്തി

ലും മറ്റും കൌമുദിയിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാരികകൾ നിർമ്മിക്കാൻ �നടുങ്ങാടി

ക്കു് അസാധാരണമായ�വഭവമുണ്ടായിരുന്നു. ധാതുക്ക�ളേപ്പാലും അേദ്ദഹം
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160 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

“ആടു ഓടു കൂടു േകാടു ചാടു ചൂടു േഞടുവും

േതടു േനടു പാടു പൂടു േപാടു മാടു വാടുവും

വീടുഊരു േകാരു ചാരു വാരു കാളു ചൂളുവും

മൂളു മരുവു പൂചു തടവുഓതുേവരിവ”

ഇത്യാദി പദ്യരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾക്കുേവണ്ടി

ആചാര്യൻ ചില സ്വകീയപദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി അവ�യ അവസേരാചിതമായി

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താ�ഴേച്ചർക്കുന്ന മൂന്നുപദ്യങ്ങൾആകൂട്ടത്തിൽ�പ്പടുന്നു.

“�കാടു�വയിൽ�കാണ്ടുടൽ മുടിയും ചുടുമണലടി�കാണ്ടു ചുട്ടു തന്നടിയും

�നടുവയൽ നടുേവ കഷ്ടം കിടുകിടയാരാണ്ടു മണ്ടുന്നു.

കുറു�മാഴിനറുമലരാലും പുതുമടു മുതുമുത്തവണ്ടിന്നുണ്ണരുേതാ

അറുകുല കരുതിത്താേന തുറുമിഴിേയാടും പറക്കുന്നു?

നിലത്തൂന്നിത്തേന്ന തളിരടി തുടുത്തായിതയി! േത

മുഖശ്രീ േമാഹിച്ചംബുജ�മാടു �വറുക്കുന്നുവിധുവും

നിലയ്പാേനാ �കാങ്കത്തട�മാടിനടു�ക്കട്ടു വലിയാൽ

സുഖം കാ�ലക്യത്തിന്നുദകതപമാേണ്ടാ നളിനവും?”

ഏതു വ്യാകരണം ആരു പുത്തനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാലും ബാലന്മാർ ശരിയ്ക്കു

മലയാളം അഭ്യസിക്കണ�മങ്കിൽ േകരള കൌമുദി നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുകത�ന്ന േവ

ണം.

“ഭൂവിൽക്കലർ�ന്നാരുസമന്തഭവ3പ്രണാളീ-

കാവിൽക്കുേലാർദ്ധ്വഭവേന ജനുവാർന്നുേമവും
4േകാവില്ക്കിടാവുകൃതിയാമിതു ബാലകാനാം

നാവിൽക്കളിക്ക കടലിൽത്തിരമാലേപാ�ല”

എന്നു �നടുങ്ങാടി ഗ്രന്ഥാന്തത്തിൽ �ചയ്തിരിക്കുന്നആശംസതികച്ചും സഫല

മായിട്ടുണ്ടു്.

ചില മുക്തകങ്ങൾ

1. ഒരു ശൃങ്ഗാരേശ്ലാകം:

“പേണ്ട കണ്ടറിവില്ല കണ്ടതിലകത്തൻേപാടു രണ്ടക്ഷരം

മിണ്ടീട്ടില്ലതിനത്രബന്ധവു�മനിക്കുണ്ടായതി�ല്ലങ്കിലും

വണ്ടാരപൂങ്കഴലാളതായ ഭവതി�ക്കങ്കൽപ്രിയംേലശ�മാ-

ന്നുണ്ടാേമാ മധുവാണിമാർകുലമണിഞ്ഞീടുന്ന പൂമാലിേക?”

2. ഒരു സമസ്യാപൂരണം:

“ദാേമാദരകരാഘാതവിഹ്വലീകൃതേചതസാ

ദൃഷ്ടം ചാണൂരമേല്ലന ശതചന്ദ്രം നഭസ്ഥലം.”

3 പ്രണാളീകാവിൽക്കുേലാർദ്ധ്വഭവനം-�താടുകാടുവംശത്തിൽ േമേല�തന്ന ഭവനം.
4 േകാവിൽക്കിടാവ്-േകാവുണ്ണി.
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പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള (1024–1072)

ജീവചരിത്രം

പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകേണ്ഠശ്വരത്തു കുളവറവിളാകത്തുവീട്ടിൽ

1024-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്തു പുന്നപുരത്തു

കവണേശ്ശരിവീട്ടിൽ പപ്പുപിള്ള മുൻസീഫായിരുന്നു. അേദ്ദഹ�ത്ത മണക്കാട്ടു പപ്പു

പിള്ള എന്നും പറയും. 1048-ൽ ബി.ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു; ചാലയിൽ പള്ളിക്കൂട

ത്തിൽ പ്രഥമാധ്യാപകനായി കുേറക്കാലം േജാലി േനാക്കി. ആയില്യംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവി�ന്റ കൃപ�കാണ്ടു 1049-ൽ വലിയ �കാട്ടാരം സംപ്രതിയായി നിയമി

ക്ക�പ്പട്ടു. ആ പണിയിൽ നിന്നുസർവ്വാധികാര്യക്കാരായി ഉയർന്നു. അങ്ങി�നയാ

ണു് േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാ�രന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹം വിശ്രുതനായതു്.

ആ മഹാരാജാവി�ന്റആനുകൂല്യംമൂലം 1054-ാമാണ്ടുകന്നി 8-ാം൹അഗസ്തീശ്വരം താ

ലൂക്കിൽ േവമ്പനൂർേദശത്തു പുതുവീട്ടിേലയ്ക്കു ദ�ത്തടുക്ക�പ്പട്ടു. വിശാഖംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവു സിംഹാസനാരൂഢനായേതാടുകൂടി സർവ്വാധിയുേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു

പിരിേയണ്ടിവന്നു. പിന്നീടു വക്കീലായി തിരുവനന്തപുരത്തുത�ന്നവ്യവഹരിച്ചു. �ന

യ്യാറ്റിൻകരത്താലൂക്കിൽവിളപ്പിൽമുല്ലൂർവീട്ടിൽപാർവ്വതിയമ്മയായിരുന്നുഅേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ പത്നി. 1072-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 23-ാം൹ മരിച്ചു. ശബ്ദതാരാവലിയു�ട പ്ര

േണതാവായ ശ്രീകേണ്ഠശ്വരം ജി. പത്മനാഭപിള്ളഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗിേനയനാ

യിരുന്നു.

മലയാളഭാഷാചരിത്രം

േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു മാതൃഭാഷാേസവനത്തിൽ അത്യധികമായ ആസക്തിയുണ്ടായി

രുന്നു. വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽ ഉേദ്യാഗം ലഭിച്ചേതാടുകൂടി ബാല്യംമുതല്ക്കുത�ന്ന

തന്നിൽ അന്തർല്ലീനമായിരുന്ന ഒരാഗ്രഹം സഫലീഭവിപ്പിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹം

നിരന്തരമായി പ്രയത്നിച്ചു. അതു മലയാളഭാഷാചരിത്രത്തി�ന്റ നിർമ്മാണമാ�ണ

ന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അതിനുേവണ്ടി വലിയ �കാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയി�ല ഗ്രന്ഥ

സമുച്ചയം അേദ്ദഹം നിപുണമായി പരിേശാധിച്ചു; �വളിയിൽ പല വിദ്വാന്മാർക്കും

എഴുതിയയച്ചുവിവരങ്ങൾവരുത്തി;അന്നുഅത്തരത്തിലുള്ളഉദ്യമങ്ങ�ളസഹായി

ക്കുന്നതിനു േവണ്ടസന്മനസ്സും സാമർത്ഥ്യവും േകരളത്തിൽ വള�രേപ്പർക്കുണ്ടായി

രുന്നു. 1056-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 28-ാം൹യാണു് ആ പുസ്തകത്തി�ന്റ ഒന്നാംപതിപ്പു

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. മുഖവുരയിൽ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:

“ഇടയ്ക്കി�ട സംഭവിച്ച പ്രത്യുഹവ്യൂഹങ്ങ�ളഎതിർത്തുനിന്നു് ഇേപ്പാൾ മലയാളത്തി

നു് അലങ്കാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന കവിപുങ്ഗവന്മാരാ�രല്ലാമായിരുന്നു എന്നു്

അറിയുന്നതിനുള്ള ആവശ്യത്താലും, ഇനി�യങ്കിലും ഈ ഭാഷയു�ട ന്യൂനതക�ള

അറിഞ്ഞു് അവ�യ തീർക്കുന്നതിനും വിസ്മരണസാഗരത്തിൽ മഗ്നങ്ങളായിേപ്പായ

കവിതക�ള ഉദ്ധാരണം �ചയ്യുന്നതിനും. ഇേപ്പാഴുള്ളവത�ന്നമറവിയിൽഅക�പ്പ

ട്ടുേപാകാതിരിക്കുന്നതിനും, നവീനകവിതകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു് അത്യുത്സാഹം

ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുംഏവമാദികളാൽനമ്മു�ട ഭാഷ�യഒന്നുനന്നാക്കണ�മന്നുള്ള

ആഗ്രഹത്താലുമാണു് ഞാൻ, വള�ര പഴമ പരിചയമുള്ളആളുകളുേടയും അേനക

വിദ്വാന്മാരുേടയും സഹായേത്താടുകൂടി, മലയാളഭാഷാ ചരിത്ര�മന്ന ഈ പുസ്ത

ക�ത്ത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്.” ആ പുസ്തകം പരിഷ്കരിച്ചു വിസ്തൃതമാക്കി രണ്ടാം

പതിപ്പു് 1064-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. അത്തരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം അതിനു മുമ്പു് ആരും
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എഴുതിയിരുന്നില്ല. അത്രമാത്രം േക്ലശസാധ്യമായ സദ്വ്യവസായം�കാണ്ടു മലയാള

ഭാഷ�യ ധന്യമാക്കിയ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള�യ ആർക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാവുന്നതല്ല.

അേദ്ദഹം പണിത അസ്ഥിവാരത്തിേന്മലാണു് അനന്തരകാലികന്മാർ അവരു�ട

സാഹിത്യചരിത്രകുടീരങ്ങൾ പണിയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അേദ്ദഹം അക്കാലത്തു് അങ്ങ�ന

ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ അവ�രല്ലാം പല ഘട്ടങ്ങളിലും യാ

�താ�രത്തുംപിടിയും കിട്ടാ�ത നട്ടംതിരിയുമായിരുന്നു.

മറ്റു ഭാഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഭാഷാചരിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപുത�ന്ന സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിൽനി

ന്നു വിരമിേക്കണ്ടതായിവന്നുഎങ്കിലും േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട സാഹിത്യ പ്രവർത്തന

ങ്ങൾക്കു ഹസ്താവലംബം നല്കുവാൻ േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ സദാ

ജാഗരൂകനായിരുന്നതു�കാണ്ടു് വിശാംഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ആനുകൂ

ല്യം േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു് ഏ�റക്കു�റ സമ്പാദിക്കുവാൻ സൌകര്യം കിട്ടി. തിരുവന

ന്തപുരത്തു ഒന്നിലധികം മുദ്രാലയങ്ങളു�ട സ്ഥാപനത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും

അേദ്ദഹത്തിനു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. മഴമങ്ഗലത്തി�ന്റ ഭാഷാ�നഷധചമ്പു വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽഅേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. 1060-ൽഅച്ച

ടിപ്പിച്ച േറാമൻചരിത്രമാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാനഗദ്യകൃതി. ഇംഗ്ലീഷിലും “A

Handbook of Travancore” എന്നും മറ്റും ചില പുസ്തകങ്ങൾഅേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കി

അച്ചടിപ്പിച്ചു. �വബ്സ്റ്റർസായ്പി�ന്റ ഇംഗ്ലീഷുനിഘണ്ടുവിൽ േചർന്നിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷു

വാക്കുകൾക്കു്അത്രയും മലയാളഅർത്ഥേത്താടുകൂടി ഒരുഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളനിഘ

ണ്ടു രചിക്കണ�മന്നുള്ളഅേദ്ദഹത്തി�ന്റആശപ്രവൃത്തിപദ്ധതിയിൽഎത്തിയില്ല.

ഫാദർ �ജറാർദ് - അലങ്കാരശാസ്ത്രം

�ജറാർദ് എ�ന്നാരു പാതിരി അലങ്കാരശാസ്ത്രം എന്ന േപരിൽ ദീർഘമായ ഒരു

പുസ്തകം 1056-ാമാണ്ടു (ക്രി.പി. 1881) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അേദ്ദഹം കമ്മലീത്താ േദ

സ്കാൾസ് സഭയി�ല അംഗമായ ഒരു സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. പുസ്തകം

വരാപ്പു�ഴ മർച്ചലിനൂസാ �ദസാന്ത േത്രസ്യാ എന്ന മതാദ്ധ്യക്ഷനു സമർപ്പിച്ചു പ്ര

സിദ്ധീകരണത്തിനു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുമതി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

�ജറാർദി�നപ്പറ്റി മറ്റു യാ�താരു വിവരവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു ലത്തീൻ,

ഗ്രീക്കു മുതലായ പാശ്ചാത്യഭാഷകളിൽ പരിനിഷ്ഠിതവും, സംസ്കൃതത്തിലും മലയാ

ളത്തിലും സാമാന്യവുമായ ജ്ഞാനവും ഗദ്യരചനയിൽ നല്ല പരിചയവുമുണ്ടായി

രുന്നതായി പ്രസ്തുത കൃതിയിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. പഞ്ചതന്ത്രം, ചാണക്യസൂ

ത്രം, ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു്, രാമായണംഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം,അജ്ഞാനകുഠാരം,

മരണപർവം, നരകപർവം, ഉമ്മാപർവം മുതലായ ക്രിസ്തീയഗാനങ്ങൾ ഇവയിൽ

നിന്നാണു് പ്രാേയണ പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒവീദ്യൻ (Ovid) വൃജീല്യൻ

(Virgil) ഒരാസ്യൻ (Horace) തുടങ്ങിയപാശ്ചാത്യകവികളു�ട ചിലപദ്യാംശങ്ങൾ

സ്വയേമവ വള�ര േക്ലശിച്ചു തർജ്ജമ�ചയ്തും േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഗദ്യത്തിൽ ഉദ്ധരിേക്ക

ണ്ട ഭാഗങ്ങൾ താൻ ത�ന്ന വിവർത്തനം�ചയ്തിരിക്കുന്നു; മാത്തൻ ഗീവറുഗീസി�ന്റ

ഒന്നുരണ്ടു ഖണ്ഡികകളും പകർത്തീട്ടി�ല്ലന്നില്ല.
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ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഉേദ്ദശം

1056-ാമാണ്ടുവ�ര പ്രഭാഷണകല�യ പ്രതിപാദിക്കുന്ന യാ�താരു ഗ്രന്ഥവും ഭാഷ

യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ആവശ്യകത മതപ്ര

സംഗം �ചയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു പ്രേത്യകം അനുഭവ�പ്പട്ടിരുന്നു. ആ ന്യൂനത

പരിഹരിക്കുന്നതിനാണു് �ജറാർദ് ഈ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു്. അേദ്ദഹംത�ന്ന

മുഖവുരയിൽ ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “കിരീടത്തിനു രത്ന മണിേപാ�ലയും,

ശരീരത്തിനു വസ്ത്രാഭരണങ്ങൾേപാ�ലയും, സ്വരൂപത്തിനു സുവർണ്ണങ്ങൾേപാ�ല

യും, അക്ഷരവിദ്യയ്ക്കു് അലങ്കാരശാസ്ത്രം േതജസ്സും േശാഭയുമായിരിക്കുന്നു�വന്നതു

സർവ്വസമ്മതമാകുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, ഈ ഉത്തമശാസ്ത്രം വ്യക്തമായും ഗൌ

രവമായും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, കാന്തം ഇരുമ്പി�ന ആകർഷിക്കുന്നതുേപാ�ല

േകഴ്വിക്കാ�ര വചനമാധുര്യത്താൽ പറഞ്ഞിണക്കി വശീകരിക്കുന്നതിനും, പ്രതി

വാദങ്ങേളയും ആേക്ഷപങ്ങേളയും വിേരാധിച്ചു ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനും, തക്ക മുറയും

ക്രമവും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇതി�ന അഭ്യസിക്കുന്നതു് തങ്ങളു�ട ഉത്തമപ്രസം

ഗത്താൽ സുവിേശഷസത്യങ്ങ�ല, അജ്ഞാനയിരുള്ിൽ സൂേര്യാദയംേപാ�ല പ്ര

കാശിപ്പിക്കുന്നതിനും, സത്യേവദത്തിേന്മൽ േവദവിേരാധികളാൽ ആേരാപിക്ക

�പ്പടുന്ന ദൂഷണങ്ങ�ള ആേക്ഷപിച്ചു ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനും, പാപാന്ധകാരത്താൽ

കരുടരായവർക്കു ജ്ഞാനദീപമായി േമാക്ഷമാർഗ്ഗ�ത്ത കാട്ടി�ക്കാടുക്കുന്നതിനും

ഉേദ്യാഗ�പ്പട്ടിരിക്കുന്ന �വദികപ്രസംഗികൾക്കുമാത്രമല്ല, വക്കീലന്മാർ തുടങ്ങിയ

ലൌകികപാഠകന്മാർക്കുംഅതിപ്രേയാജനകരവുംആവശ്യവുമാണു്.”

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റസ്വരൂപം

ഇംഗ്ലീഷിൽ �റ�റ്റാറിക്കു് (Rhetoric) എന്ന േപരിൽ അറിയ�പ്പടുന്ന പുസ്തകങ്ങ

ളിൽ അടങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങ�ളല്ലാം അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

യൂേറാപ്യൻഭാഷകളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു നാലു് അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങ�ള സാമാന്യ

മായും, അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ, സീസർ, ക്വിന്റിലിയൻ മുതലായ പൂർവ്വസൂരികളു�ട പ്രമാണ

ങ്ങൾസമാഹരിച്ചു ഡിേകാേളാന്യേദാമീനിക്കൻ (Dominico Decolomica) എന്ന

പണ്ഡിതൻ ലത്തീൻഭാഷയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അലങ്കാര ഗ്രന്ഥ�ത്ത പ്രേത്യകമാ

യും ഉപജീവിച്ചാണു്അച്ചൻഈപുസ്തകംരചിച്ച�തന്നുപറയുന്നു. പ്രേശ്നാത്തരരൂപ

ത്തിലാണു് ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഗതി. (1) അലങ്കാരശാസ്ത്രംഎ�ന്തന്നുംഅതു �കാണ്ടുള്ള

സാധ്യം ഇന്ന�തന്നും, (2) അലങ്കാരവിദ്യയു�ട വിഷയം, അഥവാ അതിൽ വിവ

രിക്ക�പ്പടുന്ന സംഗതികൾ എ�ന്തല്ലാ�മന്നും, (3) അതി�ന്റ ഭാഗങ്ങൾ എത്ര�യ

ന്നും ഏ�തല്ലാ�മന്നും, (4) അതി�ന്റ വിേശഷതയും ഉപകാരങ്ങളും ഇന്ന�തന്നും,

(5) അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തി�ന്റ പൂർണ്ണ അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങ

ളും േപാംവഴികളും ഏ�തല്ലാ�മന്നും അേദ്ദഹം പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നു. സങ്കല്പന,

അനുക്രമണം, അലങ്കരണം, ഉച്ചാരണം എന്നിങ്ങ�ന നാലു കാണ്ഡങ്ങൾ ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ കാണ്ഡേത്തയും ഭാഗങ്ങളായും, ഓേരാ ഭാഗേത്ത

യും അധ്യായങ്ങളായും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചതുർത്ഥകാണ്ഡത്തിൽ ഒരധ്യായേമയുള്ളു.

ഈ പുസ്തകം ശരിക്കു് അഭ്യസിച്ചാൽ ഒരാൾക്കു് ഏതു സദസ്സിലും ഒരു പ്രവക്താ

വി�ന്റ നിലയിൽ ഏ�റക്കു�റ േശാഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ

അക്കാര്യത്തിൽ �ദ�മസ്ത�ന�യ (േഡേമാസ്തിനീസി�ന)യാണു് ദൃഷ്ടാന്തമായി കാ

ണിച്ചു തരുന്നതു്. “ഈ വിദ്വാൻആദ്യത്തിൽ നാലു വാക്യങ്ങ�ള കൂട്ടിപ്പറയുന്നതിനു

വശഹീനനായിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീടു് അഭ്യസനം�കാണ്ടും താൽപര്യം�കാണ്ടും
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164 അദ്ധ്യായം 44. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

അതിവാചാലതേയാ�ട പറവാൻതക്ക ഉത്തമപ്രസങ്ഗിയായിച്ചമഞ്ഞു. അയാൾ

ക്കുണ്ടായിരുന്ന �കാഞ്ഞ മുഴുത്ത ചരൽ വായിലിട്ടുച്ചരിച്ചു�കാണ്ടു തീർത്തു. കട

േലാരത്തു �ചന്നുനിന്നു കടലി�ന്റ സ്വര�ത്തക്കാൾ സ്വരമുയർത്തിപ്പറയുന്നതിനും

നിലവിളിക്കുന്നതിനും അഭ്യസിച്ചു�കാണ്ടു് അയാളു�ട പതിഞ്ഞ സ്വരം ഉച്ചസ്വരമാ

ക്കി മഹാഗൌരവേത്താ�ട പ്രസങ്ഗിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തനാകുകയും �ചയ്തു” എന്നു്

അേദ്ദഹം ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

ഗദ്യ�ശലി

സാേങ്കതിക ശബ്ദങ്ങളു�ട വിവർത്തനത്തിലും മറ്റുംഅച്ചനുചിലപ്രമാദങ്ങൾപറ്റീട്ടു

ണ്ടു്. വിേശഷ്യങ്ങൾക്കുപകരം വിേശഷണങ്ങൾപ്രേയാഗിക്കുന്ന വിലക്ഷണതയും

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വാക്യങ്ങളിൽഅങ്ങിങ്ങുകാണാം. അപഹ്നുതി പഹ്നുതിയായി രൂ

പേഭദം �ക�ക്കാള്ളുന്നു. ഇങ്ങ�ന ചില േദാഷങ്ങൾ വിസ്മരിക്കത്തക്കത�ല്ലങ്കി

ലും ഇത്തരത്തിൽ സർവ്വവ്യാപകമായ ഒരു സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം എഴുതി ഭാഷ

�യ േപാഷിപ്പിച്ച ഫാദർ �ജറാർദ് നമ്മു�ട ഗാഢമായ കൃതജ്ഞതയ്ക്കു പാത്രീഭവി

ക്കുന്നു. ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ സാഹിത്യസാഹ്യത്തിനു പൂർ

വ്വഗാമിയായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിലുള്ളതിലധികം വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്.

ഇതു �തറ്റുകൾ തീർത്തുപരിഷ്കരിച്ചു് ഏ�തങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻപുനഃപ്രസാധനം

�ചയ്യു�മങ്കിൽ അതു ഭാഷയ്ക്കു വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. അച്ചനു കഥനത്തിനും

മറ്റും േയാജിച്ച ഒരുസരളമായ ഗദ്യ�ശലി സ്വാധീനമായിരുന്നുഎന്നുതാ�ഴ േചർ

ക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതാണു്.

“പണ്ടു നമ്മു�ട ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ ഇേപ്പാഴുള്ളതുേപാ�ലയല്ല,

ഓേരാന്നിന്നു തനതു് ആേലാചനകളും അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ

േശഷം അവയവങ്ങ�ളല്ലാം ഒന്നിച്ചുകടി നാം �ചയ്യുന്ന അനിഷ്ടത്തി�ന്റയും േവല

യുേടയും ബുദ്ധിമുട്ടിേന്റയും ഫലങ്ങ�ളല്ലാം വയറേത്ര അനുഭവിക്കുന്നതു്. അവൻ

യാ�താത േവലയും �ചയ്യാ�ത നമ്മിൽ നമ്മു�ട പ്രയത്നത്തി�ന്റ ഫലങ്ങ�ളല്ലാം

അനുഭവിച്ചു്, ആനന്ദമത്തനായി സുേഖന കിടക്കുന്നു. ഇവ�ന ഒന്നു പഠിപ്പിക്കണം

എന്നാേലാചിച്ചു്. ഇനി �ക യാ�താന്നും വായിൽ�വയ്ക്കയി�ല്ലന്നും, �വച്ചാൽ

വാ�ക�ക്കാള്ളുകയി�ല്ലന്നും, നാവു രസിപ്പിയ്ക്കയി�ല്ലന്നും, പല്ലു ചവക്കയി�ല്ലന്നും

ഇങ്ങ�നഉപവാസമിട്ടു് ഉദര�ത്തക്ഷയിപ്പിക്കണ�മന്നുംനിശ്ചയിച്ചു. കുേറ ദിവസം

കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കരങ്ങൾക്ഷീണിച്ചു; നാവു് ഇളക്കാൻ േമലാതായി; വാ തുറക്കാൻ

േമലാതായി; ശരീരം മുഴുവനും നശിക്കാറായി; അേപ്പാൾ വയറി�ന്റ സഹായം

തങ്ങൾക്കു് ആവശ്യമാ�ണന്നും, തങ്ങൾ ഉദര�ത്ത േപാഷിപ്പിക്കുന്നതുേപാ�ല

തങ്ങൾക്കു ജീവനും ശക്തിയും വയറു തരികയാ�ണന്നും, ത�ന്റ സദാപ്രവൃത്തി

�കാണ്ടും യത്നം�കാണ്ടും എല്ലാഅവയവങ്ങൾക്കും രക്ത�ത്ത ഞരമ്പൂ�ട വയറു

നൽകുന്നു�വന്നും ഗ്രഹിച്ചു്, ആ നാശകരമായ കലഹംഅമരുകയും �ചയ്തു.”

1056-ാമാണ്ട�ത്തഗദ്യമാണു് ഇതു്എന്നു്ഓർമ്മിക്കുേമ്പാൾഗ്രന്ഥകാര�ന്റ േപ

രിലുള്ളബഹുമാനംആർക്കും വർദ്ധിക്കുകത�ന്ന �ചയ്യും.

ആർച്ച് ഡീക്കൻ ഉമ്മൻ (1005–1079)

ജീവിതം

ആർച്ച് ഡീക്കൻ ഉമ്മൻ മാേവലിക്കരത്താലൂക്കിൽആലുമ്മൂട്ടുവീട്ടിൽ ക്രി. പി. 1830-

ാമാണ്ടു മാർച്ച് 23-ാം൹ ജനിച്ചു. മാമ്മൻ എന്നായിരുന്നുഅച്ഛ�ന്റ േപർ. അതു�കാ
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ണ്ടു് അേദ്ദഹം മാമ്മൻ ഉമ്മൻഎന്ന േപരിൽ അറിയ�പ്പടുന്നു. മകൻ പിറന്നു് 22-ാം

ദിവസം അച്ഛൻ മരിച്ചുേപാകയാൽ അമ്മ ആ കുഞ്ഞി�ന നിരണംപള്ളിക്കു് അടി

യറവച്ചു. ബാല്യത്തിൽ “മറ്റു കുട്ടിക�ളേപ്പാ�ല ത�ന്നനിഗളവും േകാപവും തൻകാ

ര്യശീലവുമുള്ളവനായി ഞാൻ വളർന്നു. എ�ന്റഅപ്പേനാ അമ്മേയാ വലിയപ്പേനാ

എ�ന്റആത്മാവി�ന്റ േപർക്കു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എ�ന്ന എേപ്പാ�ഴങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചി

ട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശയിക്കുന്നു” എന്നു് അേദ്ദഹം അന്ന�ത്ത അവസ്ഥ�യ പില്ക്കാ

ലത്തു േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. മാതാവി�ന്റ ഇളയ സേഹാദരി�യ വിവാഹം �ചയ്തിരു

ന്ന തരിയനച്ച�ന്റ സംരക്ഷണത്തിൽ 1839-ൽ മാേവലിക്കര പീറ്റുസായിപ്പി�ന്റ സ്ത്രൂ

ളിൽ േചർന്നു. 1841-ൽ അമ്മ വീണ്ടും വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർ�പ്പടുകയാൽ ആ

ബാലൻ േകവലം അനാഥനായിത്തീർന്നു. ആഅവസരത്തിൽസഹായിച്ചതു ഹാ

ക്സ് വർത്തു സായിപ്പായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഉമ്മ�ന േകാട്ടയത്തു �പ്രാട്ടസ്റ്റാന്റു �സമി

േനരിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു. 1850-ൽ �സമിേനരി വിട്ടു. 1851 ഒേക്ടാബറിൽ വിവാഹിതനാ

യി. പിന്നീടു് ആറു �കാല്ലം തിരുവല്ലാ മിഷനിൽ േജാലിേനാക്കി. 1856 മാർച്ച് 16-

ാം൹ഡീക്കനും. 1859 നവമ്പർ 8-ാം൹പ്രസ്ബിറ്റുമായി. ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, മല്ലപ്പള്ളി,

�കാടുകുളഞ്ഞി, ഇലത്തൂർ, ചങ്ങനാേശ്ശരി, ഒളശ്ശ, മാേവലിക്കര എന്നീസ്ഥലങ്ങളി

�ലല്ലാം മിഷൻേസവനംഅനുഷ്ഠിച്ചു. േഡാക്ടർ േകാശി മരിച്ചേപ്പാൾആർച്ച് ഡീക്ക

നായി ഉയർന്നു. 1904 ആഗസ്റ്റ് 23-ാം൹ യായിരുന്നു ഉമ്മ�ന്റ മരണം.

കൃതികൾ

ആർച്ച് ഡീക്കൻ ഉമ്മ�ന്റപ്രധാനകൃതി ശേലാേമാ�ന്റ (േസാളമണ്) സുഭാഷിതങ്ങ

ളാണു്. അതു് അേദ്ദഹം ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽ േജാലിേനാക്കി�ക്കാണ്ടിരുന്ന കാല

ത്തു് 1882 ജനുവരി 17-ാം൹ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനു പുറ�മ ബാലപ്രിയൻ, സുകൃ

തമുള്ള സ്ത്രീ എന്നീ രണ്ടു �ചറുകഥകൾകൂടി അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയാം.

തേന്നാടു സഹരിക്കാത്തത�ന്റ പത്നി�യപ്പറ്റി പശ്ചാത്താപം നിമിത്തം മനസ്സു നീ

റി എഴുതിയ കഥയാണു് സുകൃതമുള്ളസ്ത്രീ.

ശേലാേമാ�ന്റ സുഭാഷിതങ്ങൾ

സാമാന്യം നല്ല ഒരു ഗദ്യപുസ്തകമാണു് ഉമ്മൻ 1053-ൽ പ്രസാധനം �ചയ്ത സുഭാഷി

തങ്ങൾ. അതി�ന്റ മുഖവുരയിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു: “ഈ പുസ്തകം

വായനക്കാർക്കു് ഒരു മുഖക്കണ്ണാടിേപാലാകുന്നു. കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കി മുഖത്തുള്ള

കുറ്റങ്ങൾഅറിയുന്നപ്രകാരം ഹൃദയത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾഅറിവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന

വർ ഇതി�ന ക്ഷമേയാടു വായിക്ക�ട്ട. �വള്ളത്തിൽ േനാക്കി മുഖം കാണണ�മ

ങ്കിൽ �വള്ളം കലങ്ങാ�തയിരിക്കണം. അപ്രകാരംഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രേയാജ

നം വരണ�മങ്കിൽ അതിരാവി�ല ഒരു രഹസ്യസ്ഥലത്തു�വച്ചു് മനസ്സിനു് യാ�താ

രുകലക്കവും വരാത്തവിധത്തിൽ ഭക്തിേയാടും ധൃതികൂടാ�തയും ഒത്തുവാക്യങ്ങൾ

വിട്ടുകളയാ�തവായിക്കണം. ഹൃദയം വഞ്ചനയുള്ളതാകയാൽ സ്വന്തം കുറ്റം അറി

വാൻ ആർക്കും മനസ്സില്ല. അത്രയുമല്ല അതി�ന അറിവാൻ അഹംഭാവം സമ്മതി

ക്കയുമില്ല. ഇതി�ന വായിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടിയ വിേശഷലക്ഷണം വിനയമാകു

ന്നു. �ദവശിക്ഷയാൽ ഹൃദയം താഴാത്തവന്നു് ഈ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു പ്രേയാ

ജനം വരുവാൻ പ്രയാസ�മന്നു ഞാൻ ദുഃഖേത്താടു് അറിയിക്കുന്നു.” ഈ ഖണ്ഡി

കയിൽനിന്നുത�ന്ന ആർച്ച്ഡീക്ക�ന്റ ഗദ്യരചനയു�ട സ്വരൂപം വായനക്കാർക്കു്

ഏ�റക്കു�റ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.
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പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം

(തുടർച്ച)

ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ (999–1062)

മഹാകവിത്വം

�കാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ 1026-ൽ മരിച്ച അവസരത്തിൽ േകരളത്തി

�ല മഹാകവി മൂർദ്ധന്യസ്ഥാനത്തിനു് അർഹനായിത്തീർന്നതു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാ

മിശാസ്ത്രികളാകുന്നു. 1036ാംമാേണ്ടാടുകൂടി േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനും

തത്തുല്യമായ ഒരു പദവിക്കു് അവകാശിയായിത്തീർന്നു. ശാസ്ത്രികൾക്കും വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാനും തമ്മിൽ സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ ഗുരുസിഷ്യബന്ധമാണുണ്ടാ

യിരുന്നതു്. വിശാഖവിജയമഹാകാവ്യത്തിൽ അവിടുന്നു ശാസ്ത്രിക�ള “സ്വസ്യ സാ

ഹിത്യേദശികം” എന്നു ഭക്തി പുരസ്സരം സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ മൂന്നു മഹാശയന്മാേരയും

കവിക�ളന്ന നിലയിൽഏകേദശം സമസ് കന്ധന്മാരായി പരിഗണിക്കാം.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസം

രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ 999-ാംമാണ്ടു തുലാമാസം 24-ാം൹ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ

തിരുവിതാംകൂർ �ചേങ്കാട്ടത്താലൂക്കിലുൾ�പ്പട്ട ഇലത്തൂർ േദശത്തിൽ പടിഞ്ഞാേറ

അഗ്രഹാരത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് ആണ്ടിശാസ്ത്രികൾ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധ

നായ ശങ്കര നാരായണശാസ്ത്രികളായിരുന്നു. ഹരിതേഗാത്രക്കാരാണു് ആ കുടുംബ

ക്കാർ. രാമസ്വാമി അതിബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന സമീപവാസിയായ കൃഷ് ണാപുരം

ലക്ഷ്മീനാരായണശാസ്ത്രികേളാടു ചില കാവ്യനാടകഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചതിനുേമൽ

ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പന്തളേത്തയ് ക്കു േപായി. ഇലത്തൂർേദശം 996 വ�ര

പന്തളം രാജകുടുംബത്തി�ന്റഅധീനത്തിലായിരുന്നതിനാൽആബാല�നപഠിപ്പി

ക്കുന്നതിനു് അവിടു�ത്ത തമ്പുരാക്കന്മാർക്കു പ്രേത്യകം ഔത്സുക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.

പന്തളത്തു േകായിക്കൽ �ചന്നേപ്പാൾ നമ്മു�ട ബാലനു മാങ്ങാക്കറിയും �നയ്യും

കൂട്ടി ഊണു കഴിക്കുവാൻ ഇടവരികയും അതു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതു സാമ്രാജുഭു

ക്തിയാ�ണന്നു പ്രശംസിച്ച ആ കുട്ടിയു�ട ധിഷണാബലം കണ്ടു തമ്പുരാക്കന്മാർ

അത്ഭുത�പ്പടുകയും �ചയ് തു. “ശൂഭ്രാങ്ഗൌ കവി ഗീഷ് പതീ” എന്ന േശ്ലാകത്തി�ന്റ
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പ്രേണതാവായഅവിട�ത്തനീരാഴിേക്കാട്ടു �കാട്ടാരത്തിൽ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ

�നപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

അേദ്ദഹേത്താടു രാമസ്വാമി വ്യാകരണവും തർക്കവും അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു മൂ

കാംബിക്കു േപായി. അവിട�ത്ത കവിതാകാമ േധനുവായ േദവി�യ കുേറക്കാലം

ഉപാസിക്കുകയും, തദനന്തരം കാശി കുംഭേകാണം മുതലായ പുണ്യേക്ഷത്രങ്ങൾ

സന്ദർശിച്ചുതേദ്ദശിയന്മാരായവിദ്വാന്മാരുമായിശാസ് ത്രവാദംനടത്തുകയും, േവദാ

ന്തശാസ് ത്രവും മന്ത്രശാസ് ത്രവും കൂടി പഠിക്കുകയും �ച യ് തു. 1024-ാംമാണ്ടിടയ് ക്കു

തിരുവനന്തപുരേത്തയ് ക്കു േപാന്നു് ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ആസ്ഥാ

നപണ്ഡിതന്മാരിൽ അന്യതമനായി. പന്തള�ത്ത േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കുേറ

ക്കാലം പാർവ്വതീറാണിക്കു കൂട്ടിരുപ്പായിരുന്നതു�കാണ്ടും മറ്റും ആ രാജകുടുംബ

�ത്തക്കുറിച്ചു് ഉത്രംതിരുനാൾക്കു വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതും ശാസ്ത്രികളു�ട

സഭാപ്രേവശത്തിനു സഹായമായിപ്പരിണമിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തു് അക്കാലത്തു

സകലശാസ് ത്രങ്ങളിലുംപാരങ്ഗതത്വം േനടിയപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു

മുമ്പുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവരുമായുള്ളനിരന്തരസഹവാസംനിമിത്തം ശാസ്ത്രികൾ

ക്കുത�ന്റ വിവിധ ശാസ് ത്രങ്ങളിലുള്ള�വദൂഷ്യം വീണ്ടും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള

സൌകര്യം ലഭിച്ചു. എങ്കിലും വ്യാകരണവും സാഹിത്യവുമാണു് അേദ്ദഹ�ത്തഅത്യ

ധികമായി ആകർഷിച്ചതു്. ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിലും അേദ്ദഹം നിരന്തരം വ്യാപൃത

നായിരുന്നു. ഇലത്തൂർ ഗ്രാമത്തിനു് ഉേദ്ദശം പതിനഞ്ചു �മൽ വടക്കുള്ള ശങ്കര

�നനാർേകാവിൽ എന്ന മഹാേക്ഷത്രത്തി�ല േഗാമത്യംബ (പാർവ്വതീേദവി)

ആയിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇഷ്ടേദവത. തന്നിമിത്തം ശാസ്ത്രികളു�ട നിബന്ധങ്ങ

ളിൽ പ്രാേയണ “േഗാമതീദാസൻ” എന്ന മുദ്ര കാണാവുന്നതാണു്.

നാലു മഹാരാജാക്കന്മാരു�ട സുഹൃത്തു്

ഉത്രംതിരുനാൾ, ആയില്യംതിരുനാൾ, വിശാഖംതിരുനാൾ, ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ

എന്നീ നാലു മഹാരാജാക്കന്മാരു�ട പ്രിയസുഹൃത്തായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനുള്ള

ഭാഗ്യം ശാസ്ത്രികൾക്കു സിദ്ധിച്ചു. അവരു�ട വാഴ് ചക്കാലങ്ങളിൽ എഴുതീട്ടുള്ള പല

കൃതികളിലും അേദ്ദഹം അവരു�ട േപർകൂടി ഘടിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. എങ്കിലും അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ പ്രധാനമായ സാഹിത്യവ്യവസായം ആയില്യം തിരുേമനിയു�ട്ര കാ

ലത്തുത�ന്നയായിരുന്നു എന്നു പറയാം. അന്നാണേല്ലാ അതിനു കായികവും മാ

നസികവുമായ ശക്തിയും അധികം ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നതു്. േഗാമതീേദവിയു�ട

അനുഗ്രഹം നിമിത്തം ശാസ്ത്രികൾക്കു്അമാനുഷങ്ങളായ ചിലസിദ്ധിവിേശഷങ്ങൾ

സ്വായത്തങ്ങളായിരുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കൽആയില്യംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവു സൌവർണ്ണവും പഞ്ചമുഖവുമായ ഒരു ഹനുമദ്വിഗ്രഹം �കയിൽ മറ

ച്ചുവച്ചു�കാണ്ടു് അതു് എ�ന്തന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു �പ�ട്ടന്നു് ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കി�ച്ചാ

ല്ലണ�മന്നു് അന്ന�ത്തസഭാസദസ്യന്മാേരാടു് ആജ് ഞാപിച്ചു. ശാസ്ത്രികൾ ഉടനടി

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം �ചാല്ലി.

“ശ്രീമാൻ ശ്രീരാമദാേസാ ജയന്തി വസുമതീ–

താതതാതാര്യജാതഃ

ശ്രീരേക്ഷാനാഥപക്ഷക്ഷിതിധരകുലിശ–

പ്രായദംഷ്ടാകരാളഃ

ശ്രീദഃ ശ്രീരാമേസവാസമരസമനസാം

ശ്രീധേരാദാരബാഹു:
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168 അദ്ധ്യായം 45. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

ശ്രീദാശാദ്രീശചാപപ്രതിഭടതനുമാൻ

പഞ്ചവക്േത്രാ ഹനൂമാൻ.”

അവിടുേത്തയ് ക്കും വിശാഖംതിരുേമനിക്കും മറ്റും നിരന്തരം വന്നു �കാണ്ടിരുന്ന

ഗദ്യപദ്യമയങ്ങളായ സംസ്കൃതപത്രികകൾക്കുപ്രത്യുത്തരം തയ്യാറാക്കുന്നതും അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ആയില്യംതിരുേമനിേയാടു് ഒരിക്കൽഅകു

േതാഭയനായിഅവിനീതമായ ഒരുപ്രശ് നത്തിനു മറുപടിപറയുകനിമിത്തംഅവിട

�ത്തഅപ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചേപ്പാൾ “വിസ് തീർണ്ണാ പൃഥിവീ, ജനാശ് ച ബഹവഃ

കിം കിം ന സംഭാവ്യേത” എന്നു പറഞ്ഞു�കാണ്ടു രാജധാനി വിട്ടു വീണ്ടും ഒരു വി

േദശപര്യടനത്തിൽ ഏർ�പ്പടുകയും കാശിയി�ല ബാലശാസ്ത്രി, കല് ക്കത്തയി�ല

താരാനാഥതർക്കവാചസ്പതി മുതലായ പണ്ഡിതപ്രേവകന്മാരു�ട സ് േനഹബഹു

മാനങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ് തു. താൻ അനന്തശയനത്തുകാരനായ ഒരു

േദശസഞ്ചാരിയാ�ണന്നു നമ്മു�ട കഥാനായകൻ ബാലശാസ്ത്രികേളാടു പറഞ്ഞ

അവസരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ് ണവിലാസത്തിനു വ്യാഖ്യാന�മഴുതിയ രാമസ്വാമിശാ

സ്ത്രിക�ള അറിയുേമാ എന്നു് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചതിനു് അതു താൻത�ന്നയാ�ണ

ന്നു നിേവദനം �ചയ് കയും അതു േകട്ടു വിസ്മയസ് തിമിതനായ ആ േത്രധാവൃദ്ധൻ

അേദ്ദഹ�ത്ത ആലിങ്ഗനം�ചയ് തു് ആശീർവ്വചനങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും �ചയ് തു

വേത്ര. ഏതാനും മാസേത്തയ് ക്കുമാത്രേമ ആ വിരഹം നീണ്ടുനിന്നുള്ളു. അതിനിട

യിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റസാന്നിധ്യംഅപരിഹാര്യമായിത്തീരുകയാൽ മഹാരാജാവു

ത�ന്നഅേദ്ദഹ�ത്തആളയച്ചുതിരി�യവരുത്തി വീണ്ടുംത�ന്റസദസ്സി�ലപണ്ഡി

തസാർവ്വഭൌമനായി അവേരാധിച്ചു. ശാസ്ത്രികൾ പ്രകൃത്യാ വിരക് തനായിരുന്നു;

ഐഹികങ്ങളായ അഭ്യുദയങ്ങൾ യാ�താന്നിലും അേദ്ദഹത്തിനു് അഭിസന്ധിയു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽതിരുവനന്തപുരംസദർ(�ഹ )േക്കാടതിയി�ലപണ്ഡിത

സ്ഥാനത്തിൽആേരാഹണം �ചയ്യുവാൻആയില്യംതിരുേമനിക്ഷണിച്ചു. എങ്കിലും

ത�ന്റ േദവ്യുപാസനയ് ക്കു പ്രതിബന്ധമായിത്തീരു�മന്നു േതാന്നിയതിനാൽ ശാ

സ്ത്രികൾ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചില്ല. േഗാമത്യംബ�യ മന്ത്രശാസ് ത്രേപ്രാക് തമായ

ശക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുക, ഛാത്രന്മാ�ര ശാസ് ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുക,

സുഹൃത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുമായി വാക്യാർത്ഥവിചാരം �ചയ്യുക. വിവിധവിഷ

യങ്ങ�ള അധികരിച്ചു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ഇവ മാത്രമാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

നിയേമനയുള്ള കൃത്യപരിപാടിയിൽ �പട്ടിരുന്നതു്. ഗണിതശാസ് ത്രത്തിലും ശാ

സ്ത്രികൾ കാലാന്തരത്തിൽ വിസ്മയനീയമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. കൂ�ടക്കൂ�ട

ഇലത്തൂർഗ്രാമത്തിൽ േപായി കുേറ ദിവസം താമസിക്കുകയും താൻ നവീകരണം

�ചയ് ത ഗ്രാമവാപിയു�ട തീരത്തിൽ ത�ന്റ ചലവിൽ ഒരാലി�ന്റ ചുവട്ടിൽ പ്രതി

ഷ് ഠിച്ച ഗണപതി�യ (അശ്വത്ഥഗണനാഥൻ) േസവിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു. 1062

കർക്കടകമാസം 31-ാം൹ആആശ് ചര്യവിദ്യാനിധി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളസ്വഗൃഹ

ത്തിൽവച്ചു യശശ്ശരീരനായി ശിവസായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു.

ശിഷ്യന്മാർ

ശാസ്ത്രികൾക്കു തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒട്ടു വള�ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ

പ്രഥമഗണനീയൻ േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ണന്നു പറേയണ്ടതില്ല

േല്ലാ. കവികർമ്മത്തിനു പുറേമ അവിടുന്നു േവദാന്തവും മന്ത്ര ശാസ് ത്രവും ആ

മഹാേനാടു് അഭ്യസിച്ചു. മന്ത്രശാസ് ത്രത്തിൽ അവിടു�ത്ത േജ്യഷ് ഠൻ അനന്തപു
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രത്തു രാജരാജ്വർമ്മ മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു.

ഗുരുനാഥ�ന്റ മരണത്തിൽ പരിതപ് തനായ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ േജ്യഷ് ഠനു്

“ശ്രീശങ്കേരാപമാനാഃ ശ്രീമദനാനന്ദനാഥഗുരുചരണാഃ

ശ്രീേമാദിനീസനാഥാഃ ശ്രീപുരേമവാപുരദ്യ പൂർവ്വാഹ്േണ”

എന്ന േശ്ലാകംഅയച്ചു�കാടുത്തു. മദനാനന്ദൻഎന്നതു്ആആചാര്യനുസമ്പ്രദായ

സിദ്ധമായ നാമേധയമാകുന്നു. അടുത്ത പടിയിൽ ഗണിേക്കണ്ട ഒരു ശിഷ്യനാണു്

അന്ന�ത്ത ഒരു നല്ല ഭാഷാകവിയായആറ്റുകാൽ ശങ്കരപ്പിള്ള. അേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി

േമൽ പ്രസ്താവിക്കും. ശങ്കരപ്പിള്ള ശാസ്ത്രിക�ള േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിൽ താ�ഴ

ക്കാണുന്നവിധത്തിൽ േസ്താത്രം �ചയ്യുന്നു.

“നരത്വവ്യാേജന വന്നവതാര�ത്ത �ചയ് �താ–

രിലത്തൂർബ്രഹ്മേജ്യാതി�സ്സാന്നിഹ വിളങ്ങുന്നു.

യാ�താന്നിൻ ഗുണേശ്രണി �ചാല്ലുവാനാർക്കും പണി;

യാ�താന്നിൻ കീർത്തിവല്ലി നിർജ്ജിതാേശഷമല്ലി;

യാ�താന്നിൻ കൃപാഝരി പൂയൂഷപ്രഭാകരി;

യാ�താന്നിൻ തത്വേബാധം പാർക്കിേലാ ഭൂര്യഗാധം;

യാ�താന്നിൻ ധ്യാനരൂപം ചിൽകലാസൂക്ഷ് മദീപം;

യാ�താന്നിൻ നിത്യകൃത്യം േയാഗികൾക്കതിസ് തുത്യം;

യാ�താന്നിൻ കാവ്യബന്ധം ഗണേനസദാനന്തം;

യാ�താന്നിൻ കൃപാശീലം �ചാല്ലുവാനഹം നാലം;

യാ�താന്നിൻ തിരുനാമം രാമശർമ്മാഭിരാമം;

യാ�താന്നിൻ സുകിങ്കരൻ പാർക്കിലിന്നിശ്ശങ്കരൻ.”

കൃതികൾ

ശങ്കരപ്പിള്ള “യാതിന്നിൻ കാവ്യബന്ധം ഗണേന സദാനന്തം” എന്നു ഗാനം �ച

യ്തിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണു്. അത്ര വള�ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാസ്ത്രികൾ രചിക്കുകയു

ണ്ടായി. കവിയശസ്സിൽ കാംക്ഷയില്ലാതിരുന്നതു�കാണ്ടു് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലത്തിൽ സദ് വൃത്ത രത്നാവലിയും ശ്രീരാമസ് തുതിരത് നവും

എന്ന കൃതി�യാഴിച്ചു മറ്റു് അധിക�മാന്നും പ്രസിദ്ധീകൃതമായില്ല. മരണാനന്തരം

അേനകം വാങ്മയങ്ങൾ നശിച്ചുേപായിട്ടുണ്ടു്.മലയാളത്തിൽ (1) ജലന്ധരാസുരവ

ധം ആട്ടക്കഥയും, (2) വിജ് ഞപ് തികഥ എ�ന്നാരു �ചറിയ ഗദ്യകൃതിയും മാത്രേമ

അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിജ് ഞാപ് തികഥ പ്രജകൾ അനുഭവിച്ചുവന്ന ചില സങ്ക

ടങ്ങ�ളപ്പറ്റി വിശാഖം മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച ഒരു നിേവദനമാണു്. 1056-ൽ

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മചരിതം ആട്ടക്കഥയി�ല ആദ്യ�ത്ത

മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വകത�ന്ന. (3) ഗണമക്രിയാക്രമം എ�ന്നാരു

മണിപ്രവാളകൃതിയു�ണ്ടന്നു പറഞ്ഞുേകട്ടിേട്ടയുള്ളൂ. സംസ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ കൃതിക�ള കാവ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശാസ് ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, േസ്താത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വ്യാ

ഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങ�ന നാലു വകുപ്പുകളായി പിരിക്കാം. കാവ്യഗ്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ

(1) സുരൂപരാഘവം മഹാകാവ്യം, (2) കീർത്തിവിലാസചമ്പു, (3) ഗാന്ധാരചരിതം,

(4) പാർവതിപരിണയം, (5)അംബരീഷചരിതം, (6) തുലാഭാരപ്രബന്ധം, (7)അന്യാ

പേദശ ദ്വാസപ് തതി, (8) ഗൌണസമാഗമം, (9) കാശിയാത്രാനുവർണ്ണനം എന്നി
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ഒൻപതുഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ (10)�കവല്യവല്ലീപരിണയംനാടകംതുടങ്ങിയവാങ്മ

യങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. �കവല്യവല്ലീപരിണയത്തിൽകുേറ ഭാഗംഞാൻ വായിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. ഇേപ്പാൾഅതു് ഒരിടത്തുംകാണാനില്ല. ഇവയ് ക്കും പുറേമ (11) തിരുമാസപ്രബ

ന്ധം, (12) ശ്രീധർമ്മസംവർദ്ധനീമാഹാത്മ്യം (അഥവാ ഇലത്തൂർ സ് ഥലപുരാണം),

(13) പന്തളപുരീമാഹാത്മ്യം, (14) ശാകുന്തളം ചമ്പുഎന്നീ കൃതികൾകൂടി ശാസ്ത്രികൾ

രചിച്ചതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇവ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശാസ് ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ

(15) സദ് വൃത്തരത് നാവലി, (16) രാേമാദയം, (17) േക്ഷത്രതത്ത്വദീപിക ഇങ്ങി�ന

മൂന്നുണ്ടു്. ശ്രീരാമസ് തുതിരത് നം സദ് വൃത്തരത് നാവലിയു�ട ഒരനുബന്ധം ത�ന്ന.

േസ്താത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു സംഖ്യയില്ല. അവയിൽ (18) േദവ്യഷ്ടപ്രാസശതകം, (19)

ശിവാഷ്ടപ്രാസശതകം, (20) വിഷ് ണ്വവഷ്ടപ്രാസശതകം, (21) േദവീവർണ്ണമുവലി,

(22), (23) രണ്ടു് ആര്യാശതകങ്ങൾ, (24) ശ്രീകൃഷ് ണദണ്ഡകം, (25) ത്രിപുരസുന്ദരീ

േകശാദിപാദസ് തവം, (26) ശ്രീരാമാശ്രയേസ്താത്രം, (27) മധുസൂദനാഷ്ടകം, (28)

ഹനൂമദഷ്ടകം, (29) കലിനാശന േസ്താത്രം. (30) പുണ്ഡരീകപുേരശേസ്താത്രം, (31)

ശ്രീകേണ്ഠശ്വരേസ്താത്രചിന്താമണി, (32) ധർമ്മസംവർദ്ധനീേസ്താത്രം, (33) ശ്രീലളി

താപ്രാതഃസ്മരണേസ്താത്രം, (34) അശ്വത്ഥഗണ നാഥാഷ്ടകം എന്നിങ്ങ�ന ചില

�തല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േദവീവർണ്ണമുക്താവലിയിൽ അ മുതൽ ക്ഷ വ�ര

യുള്ള അക്ഷരങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു യഥാക്രമം ആരംഭിക്കുന്ന അൻപ�ത്താന്നു േശ്ലാക

ങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. ആര്യാശതകദ്വയം േഗാമതീസ് തുതിപരമാണു്. ആദ്യ�ത്ത

ശതകത്തിൽ നൂ�റ്റട്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉള്ളതു�കാണ്ടു് അതി�ന ആര്യാേഷ്ടാത്തരശ

തക�മന്നും പറയും. ശ്രീത്രിപുരസുന്ദരീേകശാദിപാദവും ശ്രീരാമാശ്രയേസ്താത്രവും

േഗാപികാഗീതിയു�ട മട്ടിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. കലിനാ ശനേസ്താത്രത്തിൽ കവി

നളമഹാരാജാവിേനയും, പുണ്ഡരീക പുേരശേസ്താത്രത്തിൽ �വക്കത്തപ്പേനയും,

ശ്രീകേണ്ഠശ്വര േസ്താത്രചിന്താമണിയിൽ ശ്രീകേണ്ഠശ്വരത്തു ശിവേനയും, ധർമ്മസം

വർദ്ധനീേസ്താത്രത്തിൽ ഇലത്തൂർ േദവിേയയും. അശ്വത്ഥഗണനാഥാഷ്ടകത്തിൽ

താൻ ഇലത്തൂരിൽ പ്രതിഷ് ഠിപ്പിച്ച ഗണപതിേയയും സ് തുതിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രികളു�ട

േദവീേസ്താത്രങ്ങളിൽ ചിലതിനു സൌന്ദര്യലഹരിേപാ�ല മന്ത്രശാസ് ത്രസിദ്ധമായ

മാഹാത്മ്യവുമുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ് ണദണ്ഡകം രാസക്രീഡാവർണ്ണനാത്മകമായ ഒരുലഘു

കൃതിയാകുന്നു. സ്വകീയഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ള ടീകകൾ കൂടാ�ത ശ്രീകൃഷ് ണവിലാസം

മാത്രേമ വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി അറിവുള്ളു. ആ വ്യാഖ്യാനത്തിനു മഞ് ജുഭാഷിണി

എന്നാണു് േപർ. ഇങ്ങ�ന മുപ്പതിൽച്ചില്വാനം കൃതികൾഅേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതായി

�തളിയുന്നു; അവയിൽ ചിലതി�നപ്പറ്റി മാത്രം അല് പം പ്രസ്താവിക്കാം.

സുരൂപരാഘവം മഹാകാവ്യം

സുരൂപരാഘവത്തി�ല ഇതിവൃത്തം രാമായണംത�ന്നയാണു്. ഭട്ടികാവ്യത്തിേന്റ

യും മറ്റും രീതിയിൽവ്യുൽപിത്സുകൾക്കുവ്യാകരണത്തിൽപരിനിഷ് ഠിതമായജ് ഞാ

നം ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് കവി പ്രസ് തുത കാവ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ�ക

പതിനഞ്ചുസർഗ്ഗങ്ങൾക്കുേമലു�ണ്ടന്നു്അഭിയുക് തന്മാർപറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും

അഷ്ടമസർഗ്ഗത്തിൽ മൂപ്പത്തിമൂന്നാമ�ത്ത േശ്ലാകംവ�രയുള്ള ഭാഗേമ എനിക്കു വാ

യിക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളൂ. ശാസ് ത്രകാവ്യമാകയാൽ ഗ്രന്ഥകാരൻത�ന്ന വിസ്തരി

ച്ചു് ഒരു വ്യാഖ്യാനവും എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. വ്യാകരണസൂേത്രാദാഹരണങ്ങാൾക്കു

പുറ�മ യേഥാചിതം ഹൃദ്യങ്ങളായഅലങ്കാരങ്ങളും സന്നിേവശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളഈകാ

വ്യം പണ്ഡിതന്മാർ�ക്കന്നേപാ�ല ഭാവുകന്മാർക്കും ആനന്ദപ്രദമാകുന്നു. ശാസ്ത്രിക
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ളു�ട പാണിനീയമർമ്മജ് ഞതയ് ക്കും, അലങ്കാരപ്രേയാഗചാതുര്യത്തിനും, േദശാഭി

മാനവിജൃംഭണത്തിനും, ഫലിതരസികതയ് ക്കും ഉദാഹരണമായി ഓേരാ േശ്ലാകം

ഉദാഹരിക്കാം.

1. സ് ത്രീപ്രത്യയം-ദശരഥ�ന്റ പൂജാഗൃഹം:

“യത്രപ്രേവണീഷുസുേലാഹിനീഷു

മൃദ്വീഷു കാളീഷു ച ലാക്ഷികീഷു

ഏനീഷു േശാണീഷുസുവർണ്ണലിപ് തീ–

ഷ്വധ്യാസനം േത പരിേതാ നിേഷദുഃ.”

2. അലങ്കാരം-അഹല്യാേമാക്ഷം:

“സംസർഗ്ഗമാേത്രണപരസ്യ പുംസഃ

പാഷാണഭൂയം രമണീമണീതാ

പാദാർനുഷംേഗണപരസ്യ പുംേസാ

േയാഷിന്മണീഭൂയമഗാൽ പുനസ്സാ.”

3. േദശാഭിമാനം-അഭിേഷകസംഭാരം:

“പരിഹിതനവവ�സ്രർമ്മൌലിഭാസ്വച്ഛിര�സ്രർ–

വൃതവിവിധതനു�ത്രഃ കാർത്തികീചന്ദ്രവക്�ത്രഃ

ധൃതകനകവിഭൂ�ഷർന്നാഗ�രർമ്മഞ് ജുേവ�ഷ–

രജനി രജനിസീമാ േകരളശ്രാവണീവ.”

4. ഫലിതം-മന്ഥരയും അവളു�ട സഖി കാരീഷഗന്ധിയും തമ്മിലുള്ളസംവാദം:

സഖി–

“േഹ! വേക്ര കുടിേല ജഹാഹി ധിഷണാം

രാമാ മയാ േനാച്യേത

ഭൂേയാ വച് മ്യഭിേഷക്ഷ്യതിക്ഷിതിപതി–

സ് തം കൌശേലയം പ്രിയം.”

മന്ഥര–

“കാ വാ സാ കുശലാ യദീയതനയം രാേജ്യഭിേഷക്ഷ്യത്യസൌ”

സഖി–

“നാഹം വച്മി തഥാതിേവല്ലിതമേത! ത്വം സാവധാനാ ശൃണു

േയാ വീേരാ ജനകാത്മജാമുദവഹത്തസ്യാഭിർേഷേകാധുനാ.”

മന്ഥര–

“േകാ വീേരാ ഭഗിനീം നിജാമുദവഹദ്യസ്യാ ന പത്യന്തരം.”

സഖി–
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172 അദ്ധ്യായം 45. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

“�കടില്യം കുടിേല! വിമുഞ്ചസരളീഭൂയ ത്വയാ ശ്രൂയതാം

മാേഹയീരമണസ്യ സർവസുഖസസ്യാദ്യാഭിേഷേകാത്സവഃ.”

മന്ഥര–

“യം ഭൂമീരമേണാഭിേഷക്ഷ്യതി മുദാ േകാ വാ വൃഷസ്താദൃേശാ?”

സുഖി–

“മുഗ് േദ്ധ! നാവസരസ് ത്വയാ പ്രലപിതും യാമ്യാളേയാേഗ്ര ഗതാഃ.”

കീർത്തിവിലാസചമ്പു

ഈചമ്പുവി�ന്റ ഒരുഉല്ലാസം മാത്രേമകിട്ടീട്ടുള്ളൂ. 94 പദ്യങ്ങളുംഏതാനും ചില ഗദ്യ

ങ്ങളും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന പ്രസ് തുത കൃതിയിൽ കവി ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി

�ന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു് ആയില്യംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ അപദാനങ്ങ�ള അനു

കീർത്തനംചയ്യുന്നു. 1033-ലാണു് ഇതി�ന്റ നിർമ്മിതി�യന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു.

ഇതി�ല വസ്തുനിർേദ്ദശാത്മകമായ പദ്യമാണു് താ�ഴ േചർക്കുന്നതു്.

“ധർേമ്മാ ദൃഷ്ടഃ ശ്രുേതാ വാ സകൃദപി മനസാ

സംസ്കൃതഃ കീർത്തിേതാ വാ

നാകം േലാകം ത്രിേലാകം നയതി നഹി മൃഷാ

തത്ര േവദാഃ പ്രമാണം

തസ്മാച്ഛ് റീരാമവർമ്മാഹ്വയയുവനൃപേത–

ർദ്ധർമ്മവിശ്രാമഭൂേമഃ

കീർത്തിം വി�ശ്വകഹൃദ്യാം വിബുധജനമുേദ

വർണ്ണേയ വർണ്ണനീയം.”

ഒരു ശിവരാത്രിദിവസം ശ്രീപരേമശ്വര�ന യുവരാജാവു ഭക്തിപൂർവ്വം ഉപാസിക്കു

ന്നു. തനിക്കു ധർമ്മചിന്തയും പരമാത്മേബാധവും ഉണ്ടാകണ�മന്നു് അവിടുന്നു

പ്രാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ “േവദാന്തശ്രവണവിധിം വിധിത്സ്വ സദ്ഭിഃ” എന്ന ഭഗവാ�ന്റ

അശരീരിവാക്യം േകൾക്കുന്നു. പിേറ്റ ദിവസം ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാ�ര ആനയി

ച്ചു് അവരുമായി പലസല്ലാപങ്ങളിലും ഏർ�പ്പടുന്നു. ആപണ്ഡിതന്മാരിൽഅനന്ത

രാമശാസ്ത്രിക�ളപ്പറ്റിയുള്ള കവിയു�ട തൂലികാചരിത്രം ഞാൻ അന്യത്ര പ്രദർശിപ്പി

ച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിനുപുറേമ അപ്പാദീക്ഷിതർ, പണ്ഡിതർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രി,

�വങ്കടരാമ ശാസ്ത്രി, ശീനുഅയ്യങ്കാർ, അപ്പുഅയ്യങ്കാർ ഇവേരയും കവി വർണ്ണിക്കുന്നു

ണ്ടു്. കവി ത�ന്നപ്പറ്റി എഴുതീട്ടുള്ള േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“പാടീരദ്രവസിക് തചമ്പകലതാവാടീലസന്മാലതീ–

േകാടീനിര്യദരീണമാധവഘനീശൌടീര്യഹൃന്മാധുരീം

േഘാടീനാമനുകുർവതീം സ്വവശയൻ ധാടീം ജവാൽസാഹിതീം

േകാടീരാതനേഗാമതീചരണഭാഗാടീകതായം കവിഃ.”

രജസദസ്സിൽ �വയാകരണൻ, താർക്കികൻ, മീമാംസകൻ, അ�ദ്വതി മുതലാ

യവർ അവരവരു�ട ശാസ് ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സന്ധ്യേയാടു

കൂടിയാണു് സേമ്മളനം സമാപിക്കുന്നതു്. പ്രസ് തുത ചമ്പുവി�ല “പ്രതിദിവസമു
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ജ്ജൃംഭ മാണമേഹാത്സവാരംഭാശ്ചന്ദ്രമണ്ഡലകുശലാനുേയാഗസംഭൃതസ മുേദ്യാഗ

സമുേത്സധസൌധനിരവഗ്രഹവിഹരമാണരമണീയരമണീശിേരാമണീഗണ”ഇത്യാ

ദി േകരളേദശവർണ്ണനാത്മകമായ ഗദ്യം വിേശഷിച്ചും േമാഹനമായിട്ടുണ്ടു്.

ഗാന്ധാരചരിതം തുടങ്ങിയുള്ള മൂന്നു ലഘുകാവ്യങ്ങൾ

ഹരികഥാകാലേക്ഷപത്തി�ന്റ േപ്രാത് സാഹനത്തിൽ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാ

ജാവി�നന്നതുേപാ�ലആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനും കൌതുകമുണ്ടായിരു

ന്നു. അതിേലയ്ക്കു്അവിടുന്നും തഞ്ചാവൂരിൽനിന്നുചില പുതിയ ഭാഗവതരന്മാ�ര വരു

ത്തുകയുണ്ടായി. അവരു�ട ഉപേയാഗത്തിനു മഹാരാഷ്ട്ര�ശലിയനുസരിച്ചു പ്രാ

േയണ ആര്യ, പഞ്ചചാമര മുതലായ സംഗീതഗന്ധികളായ വൃത്തങ്ങൾ പ്രേയാഗി

ച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളകൃതികളാണു് ഗാന്ധാരചരിതവുംപാർവതീസ്വയംവരവുംഅംബരീഷ

ചരിതവും. പാർവതീസ്വയംവരത്തി�ല േശ്ലാകങ്ങൾ യമകാലംകൃതങ്ങാളാ�ണന്നു്

ഒരു വിേശഷം കൂടിയുണ്ടു്. ഗാനങ്ങൾ പ്രേത്യകമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഗാന്ധാരച

രിതത്തി�ല ഇതിവൃത്തം ഇങ്ങ�ന സംഗ്രഹിക്കാം. ഗാന്ധാരൻ എന്ന ഒരുബ്രാഹ്മ

ണൻേഗാകർണ്ണേത്തയ് ക്കുേപായി ഒരുശിവരാത്രിദിവസംശ്രീപരേമശ്വര�നപൂജി

ച്ചു. തദനന്തരം അയാൾ ഒരു ദാശസ്ത്രീയിൽഅനുരക്തനായിത്തീരുകയുംഅവളുമാ

യിതാൻ�ചയ് തഉടമ്പടിയനുസരിച്ചു്എന്നുംഅവൾക്കുമാംസാഹാരം �കാണ്ടു�ച

ന്നു �കാടുക്കയും �ചയ് തു വന്നു. അങ്ങി�നയിരിേക്ക ഒരിക്കൽ ഒരു മഹർഷിയു�ട

ആശ്രമ മൃഗം �വള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരുസരസ്സിൽ ഇറങ്ങി; അതി�നആബ്രാഹ്മണ

ബ്രുവൻ അ�മ്പയ് തു�കാന്നു. മഹർഷി അയാൾ ജ്വര തൃഷ് ണാർത്തനായി മരിക്ക

േട്ട എന്നു ശപിച്ചു. ഗാന്ധാരൻ തിരി�യ ഗൃഹത്തിേലയ് ക്കു േപായതും ജ്വരാർത്ത

നായതും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദാഹം അസഹ്യമാകയാൽ ഭാര്യേയാടു കുേറ �വള്ളം

�കാണ്ടുവരണ�മന്നു താ�ഴ കാണുന്നവിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചു.

“അയി ശശിവദേന സുേകശി വാേമ

ദൃശിവസുേധാർവശിവാരി േദഹി ശീഘ്രം”

തദ്വാരാ ‘ശിവ ശിവ’ എന്നു രണ്ടാവർത്തി അയാൾക്കു ശിവനാമം ഉച്ചരിക്കുവാൻ

ഇടവന്നു. അതുനിമിത്തം ശിവ�ന്റ പാർഷദന്മാർ യമഭടന്മാ�ര ആട്ടിേയാടിക്കുക

യും ആ മഹാപാപി പിന്നീടു വള�രക്കാലം ത്യക് തകൽമഷനായി ജീവിച്ചു് ആയുര

ന്തത്തിൽ ശിവസായൂജ്യം പ്രാപിക്കുകയും �ചയ് തു. പാർവതീസ്വയം വരത്തിൽനി

ന്നു് ഒരു േശ്ലാകമാണു് താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്. വൃദ്ധേവഷനായശിവൻതപസ്സു�ചയ്യു

ന്നപാർവതിേയാടു് ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“അഗുണമപർണ്ണമേഗാത്രം

ഗുണിനി സുവർേണ്ണസുേഗാത്രവരജാേത

ഗിരിശം ലിപ് സസി കിമേയ

ഗുണിനി സുവർേണ്ണസുേഗാത്രവരജാേത.”

പാർവതീേദവിയു�ട ജനനംമുതൽകുമാരസംഭവം വ�രയുള്ളകഥഇതിൽഅടങ്ങി

യിട്ടുണ്ടു്. അംബരീഷചരിതത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങേളയുള്ളു.
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174 അദ്ധ്യായം 45. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

തുലാഭാരപ്രബന്ധം

ശാസ്ത്രികളു�ട കവനകലാകുശലതയ് ക്കു മൂർദ്ധാഭിഷിക് േതാദാഹരണമായി പരില

സിക്കുന്ന ഒരുകൃതിയാണു് തുലാഭാര പ്രബന്ധം. വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു്

1060-ൽ നടത്തിയ തുലാപുരുഷദാനമാണു് വിഷയം. നൂറിലധികം േശ്ലാകങ്ങൾഈ

കൃതിയിൽഅടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാമ�ത്ത േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്.

“േതജസ്വീ േമദിനീഭൃദ്വിബുധപരിവൃഢ–

സ്സർവരത് നാകേരാസ്മീ–

ത്യുത് േസ കാദ്വഞ്ചിഭൂഭൃൽകലതിലകവിശാ–

േഖനസാകം തുലായാം

ആരൂഢഃ സ്വർണ്ണരത് നപ്രകാരമയവപു–

ർന്നീച�കർേമ്മരുരാസീൽ

സാമ്യം വാഞ്ച്ഛൻ മഹദ്ഭിഃ പ്രകടയതി ലഘു–

ർന്നീചതാേമവ നൂനം.”

ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്തുന്നു.

“ശ്രീമാൻ വിശാഖക്ഷിതിപാലമൌേല!

ത്വൽകീർത്തിമുക് താഫലജാലമാര്യാഃ

ഹാരം വിധാതും ഭവേതാ ഗുണാനാ–

മന്തം വിചിന്വന്തി ന തം ലഭേന്ത.”

ഇടയ് ക്കിടയ് ക്കു ചില ഫലിതേശ്ലാകങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“അവൻ വരാനവൻ നിത്യമിവൻ നാരീമേനാ ഹരൻ

മലയാളംകൃതമഹീ േപാത്തിമാരാരിവൻസുഖം.”

ആേശ്ലാകം േകട്ടാൽഅവ്യുൽപന്നന്മാർഅതുഭാഷയാ�ണന്നുസംശയിച്ചുേപാകും.

ഇതാ അതുേപാ�ല മ�റ്റാരു േശ്ലാകം.

“ആേസദിവാൻശ്രിയം രാജാ ബഹിഷ് കാരപേരാഽസതാം

ശിരസ് ഥദാരി തശ്രീകപർദ്ദഃ സർവാധികാരവാൻ.”

ഇതിൽ കവി ദിവാൻ, േപഷ് കാർ, ശിരസ് തദാർ, സർവാധികാര്യക്കാർ എന്നീ

ഉേദ്യാഗസ് ഥന്മാരു�ട സ്മരണ�യക്കൂടി അക്ലിഷ്ടമായി ഉത്ഥാപനം �ചയ്യിക്കുന്നു.

അന്യാപേദശദ്വസപ് തതി

േപരു�കാണ്ടുത�ന്നഈ കൃതിയിൽ 72 േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാവു

ന്നതാണേല്ലാ. ഒരിക്കൽആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് ഒരു ശില് പി ദന്തം

�കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ത്രാസ് അടിയറവയ് ക്കുകയും ഉടൻ ആ ത്രാസി�നപ്പറ്റി

ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കി �ചാല്ലണ�മന്നു്അവിടുന്നു്അടുത്തുനിന്നിരുന്നശാസ്ത്രികേളാ

ടു്ആജ്ഞാപിക്കുകയും �ചയ് തു. ശാസ്ത്രികൾത്രാേസാ�ടാപ്പം മഹാരാജാവിേനയും

പരാമർശിച്ചു�കാണ്ടു് അേന്യാപേദശരൂപത്തിൽ താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം ഉച്ചരി

ച്ചു.

“ഉ�ച്ചഃ പ്രാപയേസ പദം ലഘുതരാ–

നർത്ഥാനധസ്താദ്ഗുരൂൻ
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 175

ജിഹ്വാം േലാലതമാം ബിഭർഷി കുടിലാ

വിസ്രംസിനസ് േത ഗുണാഃ

അേപ്യവം ധട! താരതമ്യകലനാ–

ചാതുര്യധൌേര്യയതാ

ത്വയ്യാധീയത േയനസർവവിദസൌ

ധാ�തവ കിം ബ്രൂ മേഹ?”

മഹാരാജവു േശ്ലാകം േകട്ടു കുപിതനായില്ല. പ്രത്യുത ആ രീതിയിൽ ഒരു കാവ്യം

ത�ന്ന രചിക്കണ�മന്നു കല് പിച്ചു. ഒരു േശ്ലാകംകൂടി മാതൃകയായി കാണിക്കാം.

ധനവാ�ന്റ മിത്രമായ ദരിദ്ര�ന്റ പിന്നാ�ലയും ധനാർത്ഥികൾ പാഞ്ഞു�ചല്ലു

ന്നതു്:

“അസ് ഥീേന്യവ വിഭൂഷണാനി കരുതാം ധത്താം കപാലം കേര

വസ്താം വാ ഗജചർമ്മ ലിമ്പതു ചിതാഭസ്മാനി വാ ഭിക്ഷതാം

ആസ്താം വാ പിതൃകാനേന തദപി േനാ ജാത്വർത്ഥിഭിർമ്മുച്യേത

ശ്രീകേണ്ഠാസ്യ സഖാ ധേനശ ഇതി യദ്വാർത്താ ജഗദ്വിശ്രുതാ.”

ഗൌണസമാഗമം

ഇതു �കാല്ലം 1038-ാംമാണ്ടു തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശിച്ച േലാഡു്േനപ്പിയർ എന്ന

മദിരാശി ഗവർണ്ണരു�ട ആഗമനേത്തയും ആഅവസരത്തിൽ നടന്നആേഘാഷ

ങ്ങേളയും സരസമായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമാണു്.

ഗൌണപദം�കാണ്ടാണു് കവി ഗവർണ്ണ�ര വ്യപേദശിക്കുന്നതു്. മഹാരാജാവി

�ന സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾഅേദ്ദഹത്തിനു ഗൌണത്വം േപായി മുഖ്യത്വം വന്നുവേത്ര.

“ശ്രീവഞ്ചിക്ഷിതിപാകശാസനസഭാം യാതസ്യ ഗൌണപ്രേഭാ–

സ്സൽകാ�രരഭിയാനസൂക്തികരദാനാഗ്രാസേനാപക്ര�മഃ

മു�ഖ്യവ പ്രഭുതാ തദാ സമഭവദ് ഗൌണീ പുനർഗ്ഗൌണതാം

രൂപേസ്യാപഗതസ്യ േഹമഗുളികാം കാ നാമ ദുർവർണ്ണതാ?”

മഹാരാജാവു പ്രതിസന്ദർശനത്തിനു േപാകുന്ന ഘട്ടം അത്യന്തം മേനാേമാഹന

മായ ഒരു ഗാഥ�കാണ്ടാണു് കവി നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിൽനിന്നു ചില

വരികൾ മാത്രേമ എടുത്തുകാണിക്കുവാൻ തരമുള്ളൂ.

“രാജീവാദിവിതാനിതേതാരണ

രാജീരാജിതരാജപേഥ

ജങ്ഗമേഹമഗിരാവിവ ശന�ക–

രങ്ഗതി തുങ്േഗ പുഷ്യരേഥ

നാളീേകാദിതഭീഷണേഘാഷണ

പാളീവിചലിത�ശലകുലം

ചിത്രധ്വജപടരാജിസുവീജിത–

മിത്രരഥാശ്വശതാങ്ഗഗണം

സുന്ദരഘണ്ടാഘണഘണനിക്വണ

മന്ദരമന്ദഗദന്തികുലം

തുങ്ഗതുരങ്ഗഖുേരാദ്ധൃതധൂളീ–

സങ്ഗപിശങ്ഗിതേമഘപഥം.”
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എന്നിങ്ങ�നആഗാഥ പുേരാഗമിക്കുന്നു.

കാശിയാത്രാനുവർണ്ണനം

വിശാഖംതിരുേമനി 1057-ൽ കാശി�ക്കഴുന്നള്ളി തിരിച്ചുവരുന്നതുവ�രയുള്ളസംഭവ

ങ്ങ�ള കവിആര്യാവൃത്തത്തിൽ 120 േശ്ലാകങ്ങൾ�കാണ്ടു്ഈകാവ്യത്തിൽ വർണ്ണി

ക്കുന്നു.

സദ് വൃത്തരത് നാവലി

സദ്വൃത്തരത് നാവലിസവ്യാഖ്യാനംആയില്യംതിരുനാൾമഹാരാജാവി�ന്റആജ്ഞ

യനുസരിച്ചു ശാസ്ത്രികൾ രചിച്ചു. 1053-ൽ അതു തിരുവനന്തപുരം സർക്കാരച്ചുക്കൂട

ത്തിൽനിന്നു േകരളലിപിയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ഛന്ദശ്ശാസ് ത്രത്തിൽ അത്ര

ബൃഹത്തും വിശ്വേതാമുഖവുമായ ഒരുഗ്രന്ഥംസംസ്കൃതത്തിൽ േവ�റയില്ല. അതി�ന

ശാസ്ത്രികളു�ട വാങ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാമേത്തതായിത്ത�ന്ന പരിഗണിക്കാവുന്നതാ

ണു്. ഡാക് ടർ ബർണ്ണൽ പ്രസ് തുതഗ്രന്ഥം വായിച്ചുേനാക്കി ഒരു ആധുനികഭാര

തീയനാണു് അതി�ന്റ പ്രേണതാ�വന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കയില്ലന്നു

േപാലും അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി. ഉപക്രമത്തിൽ ആയില്യം തിരുേമനി�യ

പ്രശംസിക്കുന്ന മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ ഒടുവിലേത്തതാണു് ചുവേട കുറി

ക്കുന്നതു്.

“ശുഷ് മാണപ്രതിപക്ഷകക്ഷദഹേന ചേക്രണ േലാകാവേന

ശൂേലനാർത്ഥികേനഷു താപഹരേണ രാജാനപാദശ്രിതാം

സൂത്രാമാണയശസ്സു ജീവവചേനസ്വാത്മാനഭൂേതഷ്വിതി

േപ്രഷ് േഠാ േയാ ഭവതിക്ഷിതൌ സ ജയതി ശ്രീരാജരാേജാ

മഹാൻ.”

വൃത്തരത്നാകരേത്താടുതനിക്കുള്ളകടപ്പാടുവലുതാ�ണന്നുശാസ്ത്രികൾസമ്മതിക്കു

ന്നുണ്ടു്.

“ഭാനുേതേജാമയരസലിങ്ഗാത്മാതിഗഭീരിമാ

വൃത്തരത്നാകേരാപാേരാ രത്നാകര ഇവാപരഃ

വൃത്തരത്നാകേരാന്നീ�തർവ്വർണ്ണമാത്രാഗണാത്മ�ക:

ഗ്രഥ്യേത ഛാന്ദ�സർവൃ�ത്തർവൃത്തരത്നാവലീ മയാ”

എന്നാണു് അേദ്ദഹം പറയുന്നതു്. ശ്രീരാമസ് തുതിരത്നം എന്നു് 162 േശ്ലാകങ്ങളിൽ

ഒരു കൃതികൂടി അനുബന്ധരൂപത്തിൽഎഴുതിേച്ചർത്തു് അതിൽബൃഹത്യാദിച്ഛന്ദസ്സു

കളിൽ അടങ്ങിയ അപ്രസിദ്ധങ്ങളും എന്നാൽ ഗ്രാഹ്യങ്ങളുമായ പല വൃത്തങ്ങേള

യും ലക്ഷണസേമതം ഉദാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

രാേമാദയം

ഇതു് ഒരു അലങ്കാരഗ്രന്ഥമാണു്. ചന്ദ്രാ േലാകത്തിേന്റയും മറ്റും രീതിയിൽ പൂർവ്വാർ

ദ്ധം ലക്ഷണവും ഉത്തരാർദ്ധം ലക്ഷ്യവുമായി വസന്തതിലകവൃത്തത്തിലുള്ള േശ്ലാക

ങ്ങൾ�കാണ്ടു്എല്ലാഅർത്ഥാലങ്കാരങ്ങേളയും ശാസ്ത്രികൾഈഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രതി

പാദിച്ചുകാണുന്നു. ലക്ഷ്യവിഷയം രാമ സമനായആയില്യംതിരുനാൾ രാമവർമ്മമ
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ഹാരാജാവുത�ന്ന. േശ്ലാകങ്ങൾഏറ്റവും ലളിതങ്ങളാണു്. പ്രതിവസ് തുപമ�യപ്പറ്റി

യുള്ള േശ്ലാകം േനാക്കുക.

“സ്യാദ്വാക്യേയാര്യ്ദുഭേയാ: പൃഥേഗകധർേമ്മാ

നിർദ്ദിശ്യേത തദുപമാ പ്രതിവസ് തുപൂർവാ

ഓേജാഭേരണ ഭുവി രാജതി രാമരാജ–

േസ്താേജാഭേരണ ദിവി ദീവ്യതി രശ് മിമാലീ.”

േക്ഷത്രത്വദീപിക

ഇതു് ഇംഗ്ലീഷി�ല ‘േജാ�മട്രി’യു�ട രീതിയനുസരിച്ചു ശാസ്ത്രികൾ രചിച്ച ഒരു േക്ഷത്ര

വ്യവഹാരഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ഇതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷി

ലും പ്രാേയാഗികമായജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു �തളിയുന്നു. ഹാറ്റണ്േക്ഷത്ര

ഗണിതം (Hatton’s Geometry) എന്നപുസ് തകമാണു്അേദ്ദഹം പ്രാേയണ ഉപ

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. യൂക്ലിഡ്ഡി�ന്റഗ്രന്ഥത്തി�ലഎല്ലാപ്രേമയങ്ങളുംസ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല;

അതിലില്ലാത്ത ചില�തല്ലാം കൂട്ടിേച്ചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്.

േസ്താത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ

േസ്താത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽഓേരാന്നിേന്റയുംസ്വരൂപംഇവി�ടപ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻസൌ

കര്യമില്ല. ദിങ്മാത്രമായി ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ആകാശാദിനമാദിപുരുഷം ശ്രീകാമുകാദ്യർച്ചിതം

ഭൂകാഗ്ന്യാശൂഗഖാർക്കേസാമയജമാനാകാരേമകാധിപം

േലാകാനാം ഭജതാമഭീഷ് മഫലദം േശാകാമയധ്വംസനം

പാകാനുഷ് ണഗുേശഖരം പശുപതിം ശ്രികാളകണ്ഠം ഭേജ.

പാകാരാതിസേഹാദരപ്രഭൃതിഭിന്നാകാല�യേസ്സവിതം

ശാകാംഭഃപവനാശ�നശ്ശമധ�നേരകാഗ്രചി�ത്തസ്സദാ

ഏകാേന്ത പരിചിന്തിതം ശിവകരം നൌകായമാനാംഘ്രികം

േശാകാംേഭാനിധിമുത്തരീതുമനസാം ശ്രീകാലകാലം ഭേജ.”

എന്നിങ്ങ�ന േപാകുന്ന ശിവാഷ്ടപ്രാസത്തി�ന്റ മഹിമ അന്യാദൃശംത�ന്ന. അതി

േനാടു കിടനില് ക്കുന്ന ഒരു കൃതി രാമഭദ്ര ദീക്ഷിതരു�ട രാമാഷ്ടപ്രാസേമയുള്ളു.

“ഗാന്ധർവീകൃതകൃത്രിേമതരവചഃ! പത്രീകൃതശ്രീപേത!

ഭൂമിസ്യന്ദന! സാരഥീകൃതവിേധ! മൌർവ്വീകൃതാഹീശ്വര!

േകാദണ്ഡീകൃതകാഞ്ചനാചല! പുരാ േജതും പുരാണാം ത്രയം

ശ്രീകേണ്ഠശ്വര! ചന്ദ്രേശഖര! കിേഭാ! ഗൌരീപേത!

പാഹി മാം.”

എന്ന േസ്താത്രം ശ്രീകേണ്ഠശ്വരേസ്താത്രചിന്താമണിയിലുള്ളതാണു്. ഇനിയും സമ

സ്യാവലി, ആഭാണകമാല, ഇലത്തൂർ ബ്രാഹ്മണസമുദായത്തിനു ശ്രീമൂലംതിരു

നാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സി�ല കാലത്തു വിവാഹാവസരങ്ങളിലും മറ്റും പ്രാർ

ത്ഥിക്കുവാൻ എഴുതി�ക്കാടുത്ത ഒരു ദീർഘമായ മംഗളാശംസ ഇങ്ങ�ന ചില

വാങ്മയങ്ങൾകൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അവ�യപ്പറ്റി ഒന്നും ഒവി�ട പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.
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മഞ് ജുഭാഷിണി

ശ്രീകൃഷ് ണവിലാസത്തിനു ശാസ്ത്രികൾ മഞ് ജുഭാഷിണി എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച

തു വിശാഖംതിരുേമനിയു�ട നിർേദശമനുസരിച്ചാ�ണന്നു്അേദ്ദഹംത�ന്നആവ്യാ

ഖ്യാനത്തി�ന്റ ഉപക്രമത്തിൽ േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“ആേദേശന വിശാഖഭൂവലരിേപാര്യാവന്മനീഷാബലം

ശ്രീമൽകൃഷ് ണവിലാസകാവ്യതിലകം വ്യാഖ്യാതുമദ്യാരേഭ”

എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“ചതുസ്സഹസ്ര്യാം നവഭിര്യുതായാം

ശ�തശ്ചതുസ്സപ് തിസംഖ്യയാപി

അതീതവത്യാം കലിവത്സരാണാം

വ്യാഖ്യാ കൃതാ മഞ് ജുളഭാഷിണീയം”

എന്ന വചനത്തിൽനിന്നു് 1047-ലാണു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി�യന്നും അന്നു വിശാ

ഖംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാൻമാത്രേമ ആയിരുന്നുള്ളുഎന്നും കാണാവുന്നതാണു്.

ആദ്യ�ത്ത അഞ്ചുസർഗ്ഗങ്ങൾക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനേമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഗ്രന്ഥം പൂർ

ണ്ണമായിട്ടി�ല്ലന്നാണു്അറിവു്. “വ്യാഖ്യാതൃണാംസ്മരാമി പൂർേവഷാം”എന്നുശാസ്ത്രി

കൾപറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ചിലപുതിയഅർത്ഥങ്ങളുംഅവിടവി�ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്ത േശ്ലാകത്തിൽ “ശ്രുയഃ സദ് മ” എന്ന ഭാഗത്തിനു് അർത്ഥവിവര

ണം �ചയ്യുേമ്പാൾ “യദ്വാശ്രിേയാ േദവ്യാസ്ത്രി പുരസുന്ദര്യാഃസദ് മ ഗൃഹം;സുേമേരാർ

േദ്ദവീവാസസ്ഥാനത്വം പ്രസിദ്ധം; ബ്രഹ് മാണ്ഡ പുരാേണ സുേമരുമധ്യശൃംഗസ് േഥ

ത്യാദൌ ദുർവാസസാപ്യുപബൃംഹിതം” എന്നു് ഉപന്യസിക്കുന്നതു േനാക്കുക.

മുക് തകങ്ങൾ

അതിമേനാഹരങ്ങളായ അനവധി മുക് തകങ്ങൾ ശാസ്ത്രികളു�ട മുഖത്തുനിന്നു്

ഓേരാ അവസരത്തിൽ നിർഗ്ഗളിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1. ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവുസിംഹാസനാരൂഢനായഅവസരത്തിൽ

ശാസ്ത്രികേളാടു ശൃംഗാരം, നീതി, �വരാഗ്യം എന്നീ മൂന്നു വിഷയങ്ങേളയും

യൌഗപേദ്യന പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കുവാൻ ആവശ്യ�പ്പട്ടു.

അേപ്പാൾ �ചാല്ലിയതാണു് താ�ഴേച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാകം.

“രമ്യാസാവനിതാ പുേരാഭ്യുപനതാ യാ ഭർത്തുരന്തർഹിതം

ഹൃദ്യാവിഷ് കരുേതശ്രുതിപ്രണയവത്സാരസ്യവച്ചാരുദൃക്

േയാഗാഭ്യാസബേലന യത്ര ഭവതി �ത്രവർഗ്ഗികീ ധന്യതാ

നിസ്സാരസ്വധാശ�യകവശഗാ സമ്യഗ്വിവിക്േത രതിഃ.”

ഒരിക്കൽ ഇലത്തൂർ കൃഷ്ണസ്വാമിേക്ഷത്രത്തി�ന്റ മുൻവശത്തു വച്ചു ചില കുട്ടികൾ കു

രുവി എന്ന വാക്കു ഘടിപ്പിച്ചു് ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കണ�മന്നേപക്ഷിച്ചു. ശാസ്ത്രികൾ

അവരു�ട അഭീഷ്ടം അടിയിൽ കാണുന്നവിധം പൂരിപ്പിച്ചു.

“കുരു വീശ്വരവാഹ! ത്വം കാക്കായതവിേലാചന!

മയി ലക്ഷ്മീം കൃപാസിേന്ധാ! രാജാളീവദനാളക!”
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ഭാഷാകൃതികൾ-ജലന്ധരാസുരവധംആട്ടക്കഥ

ജലന്ധരാസുരവധം 1028-ൽ ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കല് പനയനുസരി

ച്ചു രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്. ആ മഹാരാജാവി�ന കവി പ്രസ് തുതകൃതിയിൽ ഇങ്ങ

�ന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“േസാമം മാർത്താണ്ഡരാേജാ ജയതി ഭുവനമാ–

ക്രമ്യ യസ്യ പ്രതാേപ

ഭൌമം ഹൃത്വാ രസാംശാം കലയതി സമേയ

കാഞ്ചനാേമാഘവൃഷ്ടിം

മാർത്താണ്ഡസ്വാധികാരപ്രചലനചകിത–

സ്സൽപേഥ വർത്തമാനഃ

പ്രാദക്ഷിണ്യക്രമാഖ്യം പ്രചരതി നിയമം

സർവേദവാലയസ്യ.”

ജലന്ധരാസുരവധത്തി�ല േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും പ്രാേയണ സംസ്കൃതമയങ്ങളാ

�ണങ്കിലും ഏറ്റവും ഹൃദ്യങ്ങളാണു്. താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകവും പദവും പരിേശാ

ധിക്കുക.

“കാലകാലമഥ ഫാലലാലസദരാളബാലശശിജാലകം

കാലകൂടഗരകാളേശാഭിഗളനാളേലാലഫണിജാലകം

ബാലയാ ലളിതമാലയാ മിളിതേമത്യ �ശലകുലകന്യയാ

പാലകം ധൃതകപാലകം ത്രിദശപാലകഃ സ് തുതിഗിരാലപൽ.”

“ഫേലവിേലാചന! പാലയ മാമഘ–

ജാലവിേമാചന! പാലയമാം.

�ശലസുതാകുചകംകമപങ്കില!

�ശലവരാലയ! പാലയ മാം

നീലവിേലാഹിത! േലാകപേത! ഹരി

നീലമേനാഹര ഭൂതപേത!

കാലനിഷൂദന! േദവ നേമാ ഹര!

ബാലകലാനിധി േശഖര! േത.

മാരകേളബരതൂലശൂേച! സുകു–

മാരശരീരസുചാരുരുേച!

കാരണകാരണ! ചാരണവന്ദിത!

പാഹിനതാംബുജതിഗ്മരുേച!

കാമിമേനാരഥകാമധേനാ! ജയ!

�ഹമവതീപരിേശാഭിതേനാ!

േസാമവിഭാകര പാവകുേലാചന!

സാമപരായന! പാഹി വിേഭാ!1

ഭൂരിധരാധരചാപപേത! വര

വാരിരുഹാസന!സൂതപേത!

വാരിജേനത്രശരായ ധരാരഥ

1 രാജാജി ഒരു പക്ഷിവിേശഷമാണു്.
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180 അദ്ധ്യായം 45. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

േവദഹയായ നേമാ ഭവേത.”

വാഗ് േദവതയു�ട ലാസ്യരങ്ഗവും താണ്ഡവമണ്ഡപവുമായിരുന്നു േഗാമതീദാസ

�ന്റ അനുഗൃഹീതമായ രസനാഞ്ചലം. ആ മഹാപുരുഷൻ അർഹിക്കുന്ന യശസ്സി

�ന്റ ഒരുഅല് പമായഅംശംേപാലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളു�ട അമുദ്രിതത്വവും

അവയിൽ പലതിേന്റയും അപൂർണ്ണത്വവും നിമിത്തംഅേദ്ദഹത്തിനുസിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.

ഇലത്തൂർസുന്ദരരാജയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രികൾ (1016—1078)

ജനനവും കുടുംബവും

സുന്ദരരാജയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രികൾ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളു�ട ജന്മേദശമായ �ചേങ്കാട്ട

ഇലത്തൂർഗ്രാമത്തിൽ 1016-ആമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ േരവതീനക്ഷത്രത്തിൽ ജനി

ച്ചു. ശ്രീ �വഷ് ണവന്മാരു�ടയിടയിൽ പാഞ്ചരാത്രന്മാ�രന്നും �വഖാനസന്മാ�ര

ന്നും രണ്ടു ശാഖകളുണ്ടു്. അവയിൽ �വഖാനസശാഖയിൽ�പ്പട്ടതാണു് ശാസ്ത്രിക

ളു�ട കുടുംബം. ആേത്രയമാണു് ആ കുടുംബക്കാരു�ട േഗാത്രം. ആ കുടുംബത്തിൽ

സുന്ദരരാജ�ന്റപുത്രനായ വരദരാജൻകൃഷ് ണാംബ�യപാണീഗ്രഹണം �ചയ് തു.

അവർക്കു് ഏഴു പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും ജനിച്ചു. അവരിൽ സീമന്തപുത്രനാണു്

നമ്മു�ട കവി. ഈ വസ് തുതകളിൽ ചില�തല്ലാം �വദർഭീവാസുേദവം നാടക

ത്തി�ന്റ പ്രസ്താവനയിൽഅേദ്ദഹം ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ടു്.

“താദൃഗ്വഞ്ചികുലാബ് ധിജസ്യ നഗരീ ശ്രീമദ്വിശാഖക്ഷമാ–

നാേഥേന്ദാഃ കരമാശ്രിതാ കുവലയത്യുർവ്യാമിലത്തൂരിതി

ആസീൽസുന്ദരരാജനാമസുമതിസ് തത്രാത്രിേഗാേത്ര കൃതീ

തൽപുേത്രാ വരദാര്യനാമസുമനാഃ കൃഷ് ണാംബയാസീദ് ഗൃഹീ.

തസ്യാത്മേജഷുസുഗുേണഷു വിഭാതി േസായം

ജ്യായാൻ ദശാസ്യരിപുദൂതദ�യകപാത്രം

േയാ �വഷ് ണവീമിഹ ദധാതി ശുഭാമഭിഖ്യാം

�പതാമഹീമപി മഹീസുമേനാഗ്രഗണ്യഃ.”

‘�ചല്ലം’ എന്നായിരുന്നു കവിയു�ട ഓമനേപ്പർ.

വിദ്യാഭ്യാസം

ത�ന്റ ബാല്യകാലത്തിൽ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ ഇലത്തൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്നതി

നാൽ അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നുത�ന്ന �ചല്ലം കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും വ്യാകരണ

ത്തിൽ പ്രാഥമികപാഠങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു. അേപ്പാേഴയ് ക്കു ഗുരുനാഥനു തിരുവി

താംകൂർമഹാരാജാവി�ന്റ അസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസി

േക്കണ്ടിവന്നതിനാൽ ഉപരിശാസ് ത്രപഠനത്തിനു് എട്ടിയാപുരം സംസ്ഥാനത്തി

�ല പണ്ഡിതസഭാധ്യക്ഷനും വല്ലീപരിണയചമ്പു തുടങ്ങിയ കൃതികളു�ട പ്രേണ

താവുമായ സ്വാമിദീക്ഷിതരു�ട അേന്തവാസിയായി. (സ്വാമിദീക്ഷിതരു�ട പിതൃ

ദത്തമായ നാമേധയം യജ്ഞസുബ്രഹ്മണ്യദീക്ഷിത�രന്നാണു്) ‘കവി േകസരി’

എന്നബിരുദത്താൽസുവിദിതനായിരുന്നഅേദ്ദഹം സുന്ദരരാജ�ന വ്യാകരനപാ

രഗതനാക്കിയേതാടുകൂടി കവിതാസരണിയിൽ സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം �ചയ്യുന്നതിനും

ശക്തിമാനാക്കി. അതിനുപുറേമ കഥാപുരുഷൻ േജ്യാതിഷം, മന്ത്രശാസ്ത്രം, ആഗമം
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മുതലായ വിദ്യകളിലും �വചക്ഷണ്യം സമ്പാദിച്ചു. ഹനൂമന്മന്ത്രം ജപിച്ച് സിദ്ധി

വരുത്തി.ത�ന്റ മഹാകവിത്വത്തിനു കാരണം ഹനൂമാ�ന്റ അനുഗ്രഹമാ�ണന്നു്

അേദ്ദഹം ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ കംസവധചമ്പു

വിനു് അേദ്ദഹം രചിച്ച സുമേനാരഞ് ജിനി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ “ശ്രീരഘുനന്ദ

നദൂതചരണാമവിന്ദസപര്യാസമാസാദിതകലാവിലാേസന” എന്നു വിേശഷണം

ഘടിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. ഹനൂമദ്വിജയം എ�ന്നാരു നാടകവും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള

തായി �വദർഭീവാസുേദവത്തിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നു.

അനന്തരകാലജീവിതം

ശാസ്ത്രികൾഇലത്തൂരിൽത്ത�ന്നയാണു്സ് ഥിരമായിതാമസിച്ചുവന്നതു്. 25-ആമ�ത്ത

വയസ്സിൽ �വങ്കിടലക്ഷ് മ്യംബ�യ വിവാഹം �ചയ് തു. ആ പത് നി യൌവ്വനത്തിൽ

ത്ത�ന്നമരിച്ചുേപായി. പിന്നീടു ദാരസംഗ്രഹം �ചയ്തില്ല. കവിസന്താനലാഭത്താൽ

അനുഗൃഹീതനായുമില്ല. ഗ്രന്ഥരചനയിലും സംസ്കൃതാധ്യാപനത്തിലുമാണു് അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ആയുസ്സിൽ ഭൂരിഭാഗവും കഴിഞ്ഞുകൂടിയതു്. ശാസ്ത്രികൾക്കു് ഒരു വലിയ

ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ തിരു�നൽേവലിയിൽ വള

�രക്കാലം അഭിഭാഷകനായിരുന്ന കൃഷ് ണസ്വാമി അയ്യരായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂ

റിൽ വിശാഖം മഹാരാജാവു്, മൂലം മഹാരാജാവു്, വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ഇവ

രുേടയും എട്ടിയാപുരം രാജാവിേന്റയും പാരിേതാഷികങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിനു ലഭി

ച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ �വദർഭീവാസുേദവം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു

കൃഷ് ണസ്വാമി അയ്യരാണു്. സുന്ദരരാജയ്യങ്കാർ 1079-ആമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ

ശുക്ലചതുർത്ഥീദിനത്തിൽ പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

ശാസ്ത്രികൾ (1) േമാക്ഷാപായപ്രദീപിക, (2) ലക്ഷ്മീവിശിഷ്ടാ�ദ്വതഭാഷ്യദർപ്പണം,

(3) �വഖാനസ മഹിമാമഞ് ജരി എന്നീ ശാസ് ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും, (4) നീതിരാമായ

ണം, (5) രാമഭദ്രവിജയചമ്പു, (6) രാമഭദ്രസ് തുതിശതകം, (7) കൃഷ് ണാര്യാശതകം

എന്നീ കാവ്യങ്ങളും (8) �വദർഭീവാസുേദവം, (9) ഹനൂമദ്വിജയം, (10) പദ് മിനീ പരി

ണയം, (11) സ് നുഷാവിജയം എന്നീ രൂപകങ്ങളും (12) വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ

കംസവധത്തിനു സുമേനാരഞ് ജിനി എന്നും, (13) ത�ന്റ ഗുരു സ്വാമിദീക്ഷിതരു�ട

വല്ലീപരിണയചമ്പുവിനു രത് നദീപിക എന്നും, (14) േകശവകവിയു�ട േഗാദാപരി

ണയ ചമ്പുവിനുസുമേനാരഞ് ജിനി എന്നും മൂന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ

യിൽ മൂന്നാമതായി അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നതു �വഖാനസാഗമ�ത്ത പരാമർശിക്കുന്ന

ഒരുഗ്രന്ഥമാണേല്ലാ. അതിനുപുറ�മ (15) ഉത്തമബ്രഹ് മവിദ്യാരസംഎ�ന്നാരുസ്വ

തന്ത്രഗ്രന്ഥവും, (16) ശ്രീനിവാസദീക്ഷിതരു�ട പാരമാത്മിേകാപനിഷദ്വാക്യയ്ക്കു് ഒരു

ഭാഷ്യവും കൂടി ആആഗമശാസ് ത്രം സംബന്ധിച്ചു് അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കൃതിക

ളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. േകരളത്തിൽ �വദർഭീവാസുേദവത്തിനാണു് പ്രസിദ്ധി അധി

കം;ആകൃതികടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻഭാഷ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അതു്അഞ്ച

ങ്കത്തിലുള്ളഒരുസരസനാടകമാണു്. തമിഴ്ബ്രാഹ് മണഗൃഹങ്ങളിൽസ് നുഷക�ള

ശ്വശ്രുക്കളും നാത്തൂന്മാരും സമീപകാലംവ�ര വള�ര േക്ലശിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. ആ ദു

രവസ് ഥ�യ പരാമർശിച്ചു് ഒടുവിൽ സ് നുഷത�ന്ന വിജയം പ്രാപിക്കുന്നതായി വി

വരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാമുദായികരൂപകമാണു് സ് നുഷാവിജയം. ആ രൂപക

ത്തിൽ കവി ദുരാശ�യന്നു ശ്വശ്രുവിനും, സുശീല�നന്നു ശ്വശൂരനും, ചാരുവൃത്ത�യ

ന്നു ശ്വശ്രുവി�ന്റ സഖിക്കും, സുഗുണ�നന്നു് സ് നുഷയു�ട ഭർത്താവിനും, സച്ചരിത്ര

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



182 അദ്ധ്യായം 45. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

�യന്നുസ് നുഷയ് ക്കും, ദുർല്ലളിത�യന്നുസുഗുണ�ന്റസേഹാദരിക്കും അന്വർത്ഥമാ

യി േപർ �കാടുത്തിരിക്കുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഒരാപ് തമിത്രവും കൂടിയാ

യിരുന്ന തിരു�നൽേവലി വക്കീൽ കൃഷ് ണസ്വാമി അയ്യരു�ട അേപക്ഷയനുസരി

ച്ചാണു് കവി കംസവധം വ്യാഖ്യാനിച്ചതു്. വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രികളു�ട പ്രകൃഷ്ട

മായ വ്യാകരണ പാണ്ഡിത്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. കവിതയ് ക്കു പ്രസാദവും ഒഴുക്കുമു

ണ്ടു്. പ്രാകൃതഗുംഫനത്തിൽ നല്ല പാടവമുണ്ടായിരുന്നതായി നാടകങ്ങളിൽനിന്നു

�വളി�പ്പടുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“വേചാ ദധിമുേഖാദ് ഭൂതം നവനീതം ശുഭദ്യുതി

അർക്കജന്മാനമാസാദ്യ യുക് തം കഠിനതാം ജഹൌ”

(നീതിരാമായണം)

“േഗാപീകുചതലേലാലാ വാപീ കരുണാരസസ്യ കാപി കലാ

പാപീയസാമസുലഭാ സാ പീതാംബരവിലാസിനീ പാതു”

(കൃഷ് ണാര്യാശതകം)

സീതാരാമസംവാദം:

“ശ്വശ്രും ശുശ്രൂഷമാണാ ഭവ സുമുഖീ! നൃേപഽ–

പ്യാചരന്തീ വിനീതിം;

നാഥാര്യ ത്വം യിയാസുഃ ക്വ? ജനകതനേയ!

കാനനം; േകാത്ര േഹതുഃ?

ആജ് ഞാ താതസ്യ വസ് തും; മമ ച വനഭുവി

സ്യാൽ കേതാ നാവകാശഃ?

സ�ത്വഃ ക്രൂ�രർഹി ഭീമം വനതല; മിഹ കിം

ന്യസ്യശൌര്യം പ്രയാസി?” (രാമഭദ്രവിജയം)

“ദിേഷ്ടന ദൂരഗമിേതാ ഹിമഗുഃ കളങ്കീ

ശ്രീമാൻ സ്വതസ്സ വസുമാനിഹ മാമുേപത്യ

ദൂരീകരിഷ്യതി തമാംസി നിജൌജേസതി

േമാദാൽ പുരന്ദരദിശാ ഹസതീവ കാമം.”

(�വദർഭീവാസുേദവം)

“ജാമാതാ ഗൃഹമാഗേതാ യദി തദാക്ഷൌമം ച കന്ഥായേത

ഹൃദ്യം ദാരു പരിച്ഛേദാചിതമേഹാ ശുഷ് േക്കന്ധനം ജായേത

സർപ്പിസ്സിന്ധുജലായേത ദധി പരം ഹന്താരനാളായേത

കിം വാ�ക്യർബ്ബഹുഭിഃ ഫലം? സുരുചിരം കാചായേത കാഞ് ചനം.”

(സ് നുഷാവിജയം)

വിദ്വാൻ േകാമ്പിഅച്ചൻ (1006–1090)
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

പാലക്കാട്ടു തരൂർസ്വരൂപത്തിൽ കിഴേക്കേമേലടത്തു് എന്ന ശാഖയിൽ ഒരംഗമാ

യി േകാമ്പിഅച്ചൻ 1006–ാംമാണ്ടു ഇടവമാസം 22-ാംനു ജനിച്ചു. േശഖരിവർമ്മരാ

ജവംശം എന്നാണു് പാലക്കാട്ടു രാജകുടുംബത്തിനു േപർ പറയുന്നതു്. േകാമ്പിഅ

ച്ചൻ അതിബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന വിജ് ഞാനസമ്പാദനത്തിൽ വിസ്മയനീയമായ

ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആദ്യ�ത്ത ഗുരു കവളപ്പാറ രാമ�നഴുത്തച്ഛനായിരുന്നു.

13-ആമ�ത്ത വയസ്സിൽ ആട്ടത്തിൽ കച്ച�കട്ടി േകരളത്തി�ല നൃത്യകലയു�ട മർ

മ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും നാലു �കാല്ലേത്താളം േവഷം �കട്ടി ആടു

കയും �ചയ് തു. അതിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരു ഒരു േഗാവിന്ദനാ�ണന്നറിയാം.

അക്കാലത്തുസ്വരൂപംവകയായി ഒരു കഥകളിേയാഗമുണ്ടായിരുന്നു. 1020-നു േമൽ

മാത്രേമ സംസ്കൃതം േവണ്ട വിധത്തിൽഅഭ്യസിക്കുവാൻആരംഭിച്ചുള്ളു. 1023 മുതൽ

േഗാവിന്ദപുരം രാമേജ്യാത്സ്യേരാടും ത�ന്റ അമ്മാവനും വിദ്വാനുമായ ചാത്തുഅച്ച

േനാടും കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾപഠിച്ചു. ത�ന്റ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ രാമേജ്യാത്സ്യർ

ക്കാണു് കവി പ്രാധാന്യം കല് പിച്ചുകാണുന്നതു്. 1025-ൽ കുംഭേകാണത്തു നിന്നു

പഴമാേനരിഗ്രാമക്കാരനായ സ്വാമിശാസ്ത്രികൾ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ പാലക്കാട്ടു

വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു ന്യായശാസ് ത്രത്തിൽ അസാമാന്യമായ അവഗാ

ഹമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹ�ത്ത വർഷാശനവും മറ്റും പതിച്ചു�കാടുത്തു് അന്ന�ത്ത

പാലക്കാട്ടുരാജാവു ത�ന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി നിയമിച്ചു. സ്വാമിശാസ്ത്രിക

േളാടു േകാമ്പിഅച്ചൻ പ്രധാനമായി അഭ്യസിച്ചതു ന്യായംത�ന്നയാ�ണങ്കിലും മീ

മാംസയിൽ സാമാന്യമായ ജ് ഞാനംകൂടി േനടി. പിന്നീടു പതിന്നാലു േദശക്കാർ

ആട്ടലനമ്പൂരിയു�ട അടുക്കൽനിന്നു പഞ്ചേബാധഗണിതവും 1031-ൽ �കാടുങ്ങല്ലൂർ

തമ്പുരാ�ന്റ അടുക്കൽനിന്നു ആയുർദ്ദായഗണിതവും ഗ്രഹിച്ചു. ഈ ആട്ടലനമ്പൂരി

ലാട�വധൃതഗണിതം എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മന്ത്രശാസ് ത്രത്തിൽ തനി

ക്കു “ശങ്കരാര്യൻ” എ�ന്നാരു ഗുരു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായി അച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

അതാ�രന്നു്അറിയുന്നില്ല. േജ്യാതിഷത്തിലും തർക്കത്തിലും േകാമ്പിഅച്ചൻഅത്യ

ധികംപ്രശസ് തനായിത്തീർന്നു. വിവിധശാസ് ത്രങ്ങളിലുള്ളവിജ് ഞാന�ത്തബഹു

മാനിച്ചു് അേദ്ദഹ�ത്ത സമകാലികന്മാർ വിദ്വാ�നന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. ത�ന്റ

ഗുരുനാഥന്മാരിൽ മിക്കവേരയും അേദ്ദഹം താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽസ്മരിക്കു

ന്നുണ്ടു്.

“രാമാഖ്യാദിഗുരൂംശ് ച നൃത്തകരേണ േഗാവിന്ദമാപ് തം ഗുരും

കാേവ്യ രാമമഹീസുരഞ്ചനൃപതിം ശ്രീശാസ് തൃവർമ്മാഹ്വയം

ശാസ് േത്രസ്വാമിധരാസുരഞ്ച ഗണിേതശ്രീേകരളക്ഷ് മാസുരം

മന്ത്രാപ് തൌ കില ശങ്കരാര്യമമലം വേന്ദഹമന്യാനപി.”

അങ്ങ�ന പന്ത്രണ്ടു �കാല്ലേത്താളം േകാമ്പിഅച്ചൻ നിർബ്ബാധമായി അേധ്യതൃജീ

വിതം നയിച്ചു. 1031-ൽ മാതാവു മരിച്ചുേപാവുക�കാണ്ടു താവഴിക്കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ

താൻത�ന്ന േനരിട്ടു് അേന്വഷിേക്കണ്ടിവന്നതിനാൽപിന്നീടു് ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾപ്രാ

േയണസ്വഗൃഹത്തിൽ വച്ചുത�ന്നയാണു് പരിശീലിച്ചതു്.

അനന്തരജീവിതം

1074-ൽ േകാമ്പിഅച്ചൻ അഞ്ചാമുറത്തമ്പുരാനായി. 1086 കുംഭം 11-ാംനു വലിയ രാ

ജാവി�ന്റ സ്ഥാനത്തിൽ അഭിേഷകം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. മൂന്നിൽച്ചില്വാനം �കാല്ലം ആ
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184 അദ്ധ്യായം 45. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചതിനുേമൽ 1090 കന്നി 3-ാംനു 84-ആമ�ത്ത വയസ്സിൽ യശശ്ശ

രീരനായി. സദ് വൃത്ത�നന്നും സാധുസംരക്ഷക�നന്നുമുള്ള ഖ്യാതിക്കു പാത്രമായി,

അനാഢംബരമായ ജീവിതം നയിച്ച അേദ്ദഹം 1060-നുേമൽ േകരളത്തിൽ പലപ്ര

കാരത്തിൽ വിജൃംഭിച്ച സാഹിത്യസംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നും പങ്കു�കാണ്ടില്ല. കേല്ലക്കു

ളങ്ങര ഭഗവതി പാലക്കാട്ടു രാജാക്കന്മാരു�ട കുടുംബേദവതയാ�ണന്നു മുൻപു പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ േദവിക്കു േഹമാംബിക എന്നഅഭിധനത്തിലാനു് സംസ്കൃത

ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധി. അവിട�ത്ത പരമാരാധകനായിരുന്നു േകാമ്പിഅച്ച�നന്നും,

തന്നിമിത്തം വള�രക്കാലംഅന്തർമ്മുഖനായാണു് ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

1090-ാംമാണ്ടുവ�ര അേരാഗദൃഢഗാത്രനായ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ആയുഷ് കാലം നീ

ണ്ടുനിന്നിരുന്നു�വങ്കിലും പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽത്ത�ന്ന

അേദ്ദഹ�ത്തപ്രകൃതത്തിൽസ്മരിക്കുന്നതിനുള്ളകാരണവും അതുത�ന്നയാണു്.

കൃതികൾ

�വദൂഷ്യത്തിനു േയാജ്യമായുള്ള വാങ്മയം അധിക�മാന്നും േകാമ്പിഅച്ചനിൽനി

ന്നു ജനിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ചില കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അക്ലിഷ്ടത�കാണ്ടുള്ള ആകർഷകത അവയ് ക്കുണ്ടു്. ചില േസ്താത്രങ്ങൾ ഹൃദയദ്ര

വീകരനചനങ്ങളുമാണു്. 1028-ൽഅമ്മാവൻ ചാത്തുഅച്ച�ന്റ നിേദശമനുസരിച്ചു് (1)

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടായി രചിച്ചു. 1038-ൽ അന്ന�ത്ത പാലക്കാടു

രാജാവായ ഇട്ടിേക്കാമ്പിഅച്ച�ന്റ കല് പനപ്രകാരം (2) നീലാസുരവധ�മന്നും (3)

സിംഹാവതാര�മന്നും രണ്ടു ആട്ടക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി. ചാത്തുഅച്ചനും അന്നു ജീ

വിച്ചിരുന്നു. ഈ മൂന്നുമാണു് േകാമ്പിഅച്ച�ന്റ പ്രധാന കൃതികൾ. കടിയംകുളത്തു

ശുപ്പുേമേനാ�ന്റ കാേവരീമാഹാത്മ്യത്തിൽ പതിനഞ്ചാമധ്യായത്തിലും പതിനാറാ

മധ്യായത്തിൽ ആദ്യഭാഗത്തിലുമുള്ള നൂറ്റിൽച്ചില്വാനം േശ്ലാകങ്ങളു�ട തർജ്ജമ

ഏട്ടിൽ കാണാത്തതു�കാണ്ടു്ആ േശ്ലാകങ്ങൾനമ്മു�ട കവി വിവർത്തനം�ചയ് തു്

അതിൽ േചർത്താണു് ആ പുസ് തകം 1063-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ച�തന്നു മുൻപു കാണി

ച്ചിട്ടുണേല്ലാ. സംസ്കൃതത്തിൽ (5) േഹമാംബികാസ് തവം, (6) ഭുവനാംബാസ് തവം,

(7) േദവീസ് തവം, (8) ഭുവേനശ്വരസ് തവം എന്നിങ്ങ�ന നാലു േസ്താത്രങ്ങൾഞാൻ

വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽആദ്യേത്തയും മൂന്നാമേത്തയും േസ്താത്രങ്ങൾവസന്തതില

കത്തിലും രണ്ടാമേത്തതു ശിഖിരിണിയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആദ്യേത്തതിൽ

നാല് പത്തഞ്ചും രണ്ടാമേത്തതിൽ ഇരുപ�ത്തട്ടും മൂന്നാമേത്തതിൽ പതിനാറും

േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ഭുവേനശ്വരസ് തവം 1048-ലാണു് രചിച്ചതു്. േഹമാംബി

കാസ് തവം എണ്പത്തിമൂന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽ നിർമ്മിച്ചതാനു്. കാലടിേക്ഷത്ര

പ്രതിഷ്ഠയ് ക്കു വന്ന ശ്രീശങ്കരാചാര്യർക്കുംസ്ഥാനത്യാഗം �ചയ് ത �കാച്ചി വലിയ

തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിേലയ് ക്കും മറ്റും പദ്യരൂപത്തിൽ പത്രികകളും സമർപ്പിച്ചുകാ

ണുന്നു.

ശ്രീകൃഷ് ണജയന്തി

പ്രസ് തുത കൃതി ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“ഗണനായകൻ േദവൻഫണിഭൂഷണൻ ഭക് ത–

ഗണവത് സലൻ വരഗുണസഞ്ചയനിധി

തുണയായ് വന്നീടണമനയത്തിരുന്നിഹ

ഭണേനയതിനു കാലിണേയ കലേയഞാൻ.
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 185

നന്ദനന്ദനൻ കൃഷ് ണൻസുന്ദരകേളബര–

നിന്ദുബിംബാസ്യൻ പരാനന്ദചിദ്രൂ പൻഹരി

മന്ദനാമടിയ�ന്റ മന്ദത കളഞ്ഞുടൻ

നന്ദനീയമാം വരമിന്നു നല് കണം മമ.

േമാഹനശീലാ സേരാമധ്യവാസിനി ജഗ–

േന്മാഹിനി േഹമാംഹിേക! സന്തതം നേമാസ് തുേത.

കരുണാലയൻ മമ ഗുരുവാം രാമാചാര്യൻ

ഗുരുകാരുണ്യംപൂണ്ടു തുണപ്പാൻ വന്ദിക്കുേന്നൻ.”

ആട്ടക്കഥകൾ

ഈആട്ടക്കഥകൾ അച്ചടിപ്പിച്ച അവസരത്തിൽ േകാമ്പിഅച്ചൻ ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താ

വിച്ചുകാണുന്നു. “ആ കാലത്തു് (1038) നമ്മു�ട സ്വരൂപംവകയായി നടത്തിയിരുന്ന

ആട്ടക്കഥാഭ്യാസത്തിൽഈകഥക�ളനാംത�ന്നകൂടിയിരുന്നുകുട്ടിക�ളഅഭ്യസി

പ്പിക്കുകയും അന്നു പാട്ടുകാരായിരുന്ന കരുമനേശ്ശരി കൃഷ് ണൻകുട്ടി ഭാഗവതർ മു

തലായ നാലാളുക�ള ഈ കഥകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിന്നുേശഷം നാലു�കാ

ല്ലം ഈ കഥക�ള ആടിച്ചുവരികയും �ചയ്തിരുന്നു.” നീലാസുരവധത്തി�ന്റ ആരംഭ

ത്തിൽ താ�ഴ േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.

“േഹമാക്ഷ് മാധരമന്ദിരാ പദജൂഷാം കാമപ്രദാത്രീ നൃണാം

ശ്രീമദ് ഗ്രാവതടാകമധ്യനിലയാ വാമാ ജഗേന്മാഹിനീ

േഹമാദ്രീശ്വരചാപഭാഗ്യവിഭവാ േസാമാനനാ ചിന്മയീ

േഹമാംബാ പരേദവതാ കലയതാം േക്ഷമാണ്യസീമാനി വഃ.

കവർന്തു ഭൂസുരവരാ മമ മംഗലാനി

രാമദ്വിേജന്ദ്രമുഖമദ് ഗുരവസ് തഥാേന്യ

േഹമാംബികാചരനഭക്തിരസാനുജീവി

ശ്രീശാസ് തൃരാഡ് ജയതി േശഖരിവർമ്മവംശ്യഃ.

തദ് ഭാഗിേനയനൃവേരണഹി േകരളീയ–

സദ് ഭൂകഥാനികുലിതാ മഹതീ ശു�ഭഷാ

സദ് ഭാവിേനാത്ര നിതരാം നിരതാ ഭവന്തു

യദ് ഭാവനാ ഖലു ദൃഢാ നിഖിേലഷു തുല്യാ.”

ഒടുവില�ത്ത രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും “തദ് ഭാഗിേനയ” എന്നതി�ല പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ

കഥാസൂചനത്തിനു് ആവശ്യകമായ വ്യത്യാസം വരുത്തി ആ േശ്ലാകം സിംഹാവ

താരത്തിലും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നിലാസുരവധത്തി�ല ഇതിവൃത്തം േകരളീയമാണു്.

ബ്രാഹ് മണരു�ട �സ്വരവാസത്തിനായി പരശുരാമൻ വരുണ�ന ഭയ�പ്പടുത്തി

േകരലം സമുദ്ധരിക്കുന്നു. അതു േകട്ടു േകാപിഷ് ഠനായ ദുർവ്വാസസ്സു് പരശുരാമ

�ന്റ കൃത്യം ദത്താപഹാരമാ�ണന്നു പറഞ്ഞു�കാണ്ടു കലശൽ കൂട്ടുകയും നാര

ദൻ സമേരാേദ്യാഗികളായ അവ�ര പിരിച്ചുവിടുകയും �ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ടു്
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അരിശം തീരാ�ത സഹജാമർഷനായ ആ മഹർഷി നീലാസുര�ന്റ സന്നിധി

യിൽ �ചന്നു ഭാർഗ്ഗവൻ കുടിേയറ്റിയ ബ്രാഹ് മണ�ര ഉപദ്രവിക്കണ�മന്നും താ

നും അതിൽ സഹായമായി ഒരു ഭൂത�ത്ത അയച്ചുതരാ�മന്നും പറയുന്നു. നീലൻ

ഭൂതത്തി�ന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ഭാർഗ്ഗവനുമായി യുദ്ധം �ചയ്യുകയും ഭൂതം എതി

രാളി�യ ജയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ പരശുരാമൻ ശത്രുസംഹാരത്തിനു

ദുർഗ്ഗ�യ ഉപാസിക്കുന്നു; ദുർഗ്ഗ േഹമാംബികാ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു നീലാ

സുര�ന വധിച്ചു് ആഴ് വാഞ് േചരിത്തമ്പ്രാക്ക�ള േകരളാധീശനായി വാഴിയ് ക്കുന്നു.

ഈ കഥ അഭിനയേയാഗ്യമായ വിധത്തിൽ കവി നൃത്യപ്രബന്ധമായി രചിച്ചു.സിം

ഹാവതാരത്തി�ല ഇതിവൃത്തം നരസിംഹാവതാരമാ�ണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

നീലാസുരവധത്തിൽ �ചറിയ നീലാസുരനും വലിയ നീലാസുരനും സിംഹാവതാര

ത്തിൽ �ചറിയ ഹിരണ്യനും വലിയ ഹിരണ്യനും യഥാകാലം പ്രേവശമുണ്ടു്. രണ്ടും

ആടിക്കാണ് മാൻ �കാള്ളാവുന്നകൃതികൾ ത�ന്ന. എന്നാൽസാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ പരി

േശാധിക്കുേമ്പാൾഅവയ് ക്കു വലിയ �മച്ച�മാന്നുമില്ല. നീലാസുരവധത്തി�ല ഒരു

പദത്തിൽനിന്നുമാത്രം ചില വരികൾ േചർക്കാം.

പരശുരാമൻ േഹമാംബികേയാടു്:

“ജനനി! ജയ താവകചരനം-നൌമി

മുനിവരഹൃദംബുജശരണം.

ഭൂമയസി സദാ നിഖിലം ഭുവനം-േദവി!

ശമയ മമ പരിതാപദഹനം.

ജലനിധിജേല ചിരം മുങ്ങി-േപ്പായ

തലമപി ച പാശി�യാടു വാങ്ങി

ഗിരിക�ള വിദാരണം സമേയ-�ചയ് തു

സ് ഥലമഹഹസമമാക്കി സദേയ!

അവനിവിബുധാനപേഖദം-തൂർണ്ണ–

മഹമതിലിരുത്തി സാേമാദം.

അസുരവരബാധയാലവരും-േദവി!

ദിശി ദിശി ഗമിച്ചു പരമചിരം.

അസുരകുലമാകേവ �കാന്൹മമ

വസുമതീതലം തരികിന്നു.”

േസ്താത്രങ്ങൾ

“ബാേലാ ഹി ദുർഗ്ഗതിരയഞ്ച മേമതി മാതഃ

കാലസ് ത്വയം സമുചിതസ് തവ രക്ഷിതു മാം

ബാലം ത്യേജദ്യദി കുബുദ്ധിമപി പ്രസൂസ് ത്വം

േകാ വാഭിരക്ഷതി പുനർഭുവേന മേഹശി?”

“സംസാരനാടകഗൃേഹബഹുരൂപധാരീ

ഹാ! േയാനീകായവനികാന്തരേതാ നിേരത്യ

അേഗ്ര തവാംബ! ചിരനർത്തനേതാധുനാതി–

ശ്രാേന്താസ്മി േതലമിതി യുക് തവേചാസ് തു േദയം.”

(േഹമാംബികാസ് തവ ം)
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അവശ്യം േഭാക് തവ്യം ഭവതു ദുരിതം പ്രാക്കൃതഫലം

ന േമ സ്യാത്തദ് ബാധാ ജനനി! യദി ജാതാ തവ കൃപാ

അകർത്തും കർത്തും വാ പുനരിതരധാ കർത്തുമഖിലം

ത്വേമ�കവപ്രായഃ പ്രഭവസി ഹി കാരുണ്യനിലേയ!”

(ഭുവനാംബാസ് തവ ം)

രണ്ടു ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾ

ശൃങ്ഗാരം:

“േചരാ േചരാത്തവൻതാൻ ത്രിഭുവനമഖിലം

നല് കിയാലും വധൂനാം

േചരുേന്നാനാകിലഗ്നൌഝടിതി മുഴുകുവാൻ

�ചാല് കിയാലും േചരുമേത്ര;

നാരീണാം ശീലമിത്ഥം പരി�ചാടു തരസാ

കാട്ടിനാൾ പണ്ടുസീതാ

േനേര ശ്രീരാമേനാടും ബലമുടയ ദശ–

ഗ്രീവേനാടും വിേശഷാൽ.”

�വരാഗ്യം:

“ഇേന്നാ വാ നാളേയാ മറ്റിനി�യാരു ദിവസം

ത�ന്നേയാ കാലദൂതൻ

വന്നീടുന്നാളിേലാർത്താലിതി�നാരു കഴിവി–

�ല്ലന്നു ചിേത്ത നിനപ്പിൻ;

മുേന്നതാൻ പത്മനാഭൻ ചരണനളിനമിങ്ങു–

ള്ളിലാക്കീട്ടു നിത്യാ–

നന്ദ! ശ്രീകൃഷ് ണ! നാരായണ! വരദ! രേമ–

േശതി കീർത്തിച്ചു�കാൾവിൻ.”

ആറ്റുകാൽ ശങ്കരപ്പിള്ള (1011–1066)

ജനനം

സദർേക്കാട്ടുജഡ് ജിയായിരുന്ന ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യരുേടയും തിരുവനന്തപുരത്തു്

ആറ്റുകാൽ �ചറുകര വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മയുേടയും പുത്രനായി ശങ്കരപ്പിള്ള 1011-

ാംമാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. സ്വകുടുംബ�ത്തപ്പറ്റി

അേദ്ദഹം േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ ഉേപാൽഘാതത്തിൽ ഇങ്ങി�ന പ്രസ്താ

വിച്ചിരിക്കുന്നു.

“പ്രഥിതപ്രഭാവേത്താടച്ഛ�ന വഞ്ചീശ്വരൻ

പ്രഥമപ്രാഡ്വിവാകസ്ഥാനത്തിലാക്കീടിനാൻ.

അഥ ധർമ്മശാസ് ത്രത്തിൻ �പാരുളാകേവ േനാക്കി
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വിധി�ചയ് തവബ്രഹ് മവിധിയായക്കാലത്തിൽ.

പതിവായ് വന്നു പുണ്യപുരുഷനതിൽപ്പി�ന്ന–

സ്സതിയാം ലക്ഷ്മീേദവിയാകു�മൻ മാതാവിന്നു്.

അതിലഞ്ചുേപർ മക്കളമ്മയ് ക്കു; മത്താതനു

സുതനായ് ഞാനു�മാരു ഭഗിനിയിളയവൾ.”

ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കു് ഒരു കനിഷ് ഠസേഹാദരികൂടി േജ്യാത്സ്യരു�ട മകളായി ഉണ്ടായിരു

ന്നുഎന്നു് ഒടുവില�ത്ത വരികളിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

ശങ്കരപ്പിള്ള പഴവങ്ങാടി ഉടയാൻപിള്ളേയാടു മലയാളവും പാലക്കാട്ടു് അപ്പാശാ

സ്ത്രിേയാടു സംസ്കൃതത്തിൽ കാവ്യനാടകാദികളും ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികേളാ

ടു വ്യാകരണവും മന്ത്രശാസ് ത്രവും അഭ്യസിച്ചു. ഈ മൂന്നു ഗുരുക്കന്മാേരയും േദവീമാ

ഹാത്മ്യത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ അേദ്ദഹം വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാമസ്വാമിശാസ്ത്രിക�ളപ്പറ്റി

യുള്ള അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രശസ് തി മുൻപു് ഉദ്ധൃതമായിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മറ്റു

രണ്ടു േപേരയും കവി താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു് സ് തുതിക്കുന്നതു്.

“ഉടയാനാദ്യാചാര്യനമലാന്തരാത്മാേവാ–

ടുടേയാനേനകാേന്തവാസികേളാടു�മന്നിൽ

കുടി�കാള്ളുമാ ശ്രീമാനാവതും തുണയ് ക്കുവാ–

നടിയൻ മുടി കൂപ്പിപ്പണിയുേന്നറ്റം ഭക് ത്യാ.

ഇപ്പാരിൽ പ്രസിദ്ധിേക�ട്ടേപ്പരുമുൾേബാധമാം

കല് പക�ത്തവിത്തുതൻശിഷ്യഹൃൽേകദാരത്തിൽ

ശില് പമായ് മുളപ്പി�ച്ചാ�രൻഗുരുസ്വാമിയാകു–

മപ്പാശ്രീശർമ്മാവുതൻ തൃപ്പാദം പണിയുേന്നൻ.”

അച്ഛൻത�ന്നയാണു് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിപ്പിച്ചതു്. േജ്യാതിഷശാസ് ത്രവും അേദ്ദഹ

ത്തിൽനിന്നുത�ന്ന ഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങ�നയിരി�ക്ക ഒരിക്കൽ അന്നു ബ്രിട്ടീഷ് റസി

ഡണ്ടായിരുന്ന കല്ലൻസായിപ്പു േജ്യാത്സ്യേരാടു മക�ന ഇംഗ്ലീഷുകൂടി പരിശീലിപ്പി

ക്കണ�മന്നു് ഉപേദശിക്കുകയാൽ പ്രായം കുേറ അതിക്രമിച്ചുേപാ�യങ്കിലും ആദ്യം

�പ്രവറ്റായും പിന്നീടു ഫ്രീസ് കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായും രണ്ടു �കാല്ലേത്താളം പഠിച്ചു്

ആ ഭാഷയും സ്വാധീനമാക്കി.

ഉേദ്യാഗസ് ഥൻ

ഉേദ്ദശം 20-ആമ�ത്തവയസ്സിൽ ശങ്കരപ്പിള്ളതിരുവനന്തപുരത്തുഹജൂരാഫീസിൽ

ഒരു �റട്ടറായി സർക്കാർ േസവനം ആരംഭിച്ചു. അവി�ടനിന്നു സദർേക്കാർട്ടിൽ

പ്രധാനപരിഭാഷകനായും തദനന്തരം ജുഡീഷ്യൽ വകുപ്പിൽ മുൻസിഫായും ഉയർ

ന്നു. തിരുവല്ലാ, മൂവാറ്റുപുഴ, ആലപ്പുഴ, ചിറയിൻകീഴ്, ഹരിപ്പാടു് എന്നീ സ് ഥലങ്ങ

ളിൽ മുൻസിഫുപണി േനാക്കി. 1057 തുലാമാസത്തിൽ �പൻഷൻ പറ്റി. പിന്നീടു

ബുക്കുകമ്മിറ്റിയി�ല ഒരംഗമായും ഗവർ�മ്മന്റി�ന േസവിച്ചു. 1066-ആമാണ്ടു ധനുമാ

സം 24-ാംനു മരിച്ചു.
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കൃതികൾ

ശങ്കരപ്പിള്ളയു�ട പ്രധാനകൃതികൾ (1) ഭാഷാേദവീഭാഗവതത്തി�ല ചില സ് കന്ധ

ങ്ങൾ, (2) ശ്രീമദ്വിശഖാരാജവിജയം, (3) ഹിന്ദുശാസ് ത്രസാരസംഗ്രഹം എന്നിവ

യാണു്. ഒടുവിലേത്തതു് ഒരു തർജ്ജമയാ�നന്നു് അറിയുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

ഇവകൂടാ�ത പലഅവസരങ്ങളിലായി ഓേരാ കാര്യം പ്രമാണിച്ചുസംസ്കൃതത്തിലും

ഭാഷയിലും േശ്ലാകങ്ങളുംപാട്ടുകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവകിട്ടിേയടേത്താളംസമാഹരി

ച്ചു ശങ്കരകൃതി എന്ന േപരിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രൻഎസ്. കുഞ്ഞുകൃഷ് ണപിള്ള

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. അവികലമ�ല്ലങ്കിലും അക്ലിഷ്ടമായ ശബ് ദഘടനയ് ക്കും,

അവിരളമ�ല്ലങ്കിലും സമുചിതമായ അർത്ഥകല് പനയ് ക്കും, സരസമായ ഫലിത

പ്രേയാഗത്തിനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാവുന്നതാ

ണു്. ആസന്നമരണനായി കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽേപ്പാലും ഒരു സ് േനഹിതൻ

“ആശ്വാസമുേണ്ടാ?” എന്നേന്വഷിച്ചതിനു് “ആശ്വാസമുണ്ടു്; ആ ശ്വാസമില്ല” എന്നാ

യിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ മറുപടി.

േദവീഭാഗവതം

േദവീഭാഗവതം എട്ടുസ് കന്ധങ്ങേളാളം ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യർ ഭാഷയിൽ കിളിപ്പാ

ട്ടായി രചിച്ചു എന്നും അവയിൽ ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു സ് കന്ധങ്ങൾ മാത്രേമ നഷ്ടശി

ഷ്ടമായി ലഭിച്ചുള്ളു എന്നും തൃതീയസ് കന്ധവും ഒൻപതും പത്തും സ് കന്ധങ്ങളും മാ

ത്രം ശങ്കരപ്പിള്ള തർജ്ജമ�ചയ് തു എന്നും മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിലും മൂ

ന്നാംസ് കന്ധവും ദശമസ് കന്ധത്തി�ല വിന്ധ്യമർദ്ദനം, മനുവൃത്തം എന്നീ രണ്ടുപാ

ഖ്യാനങ്ങളും മാത്രേമ ഇേപ്പാൾ കാണുന്നുള്ളു. തൃതീയസ് കന്ധം േകകയിലും ദശമ

സ് കന്ധം അന്നനടയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േദവ്യുപാസകനായ ശങ്കരപ്പിള്ള

പ്രസ് തുതപുരാണം വിവർത്തനം �ചയ്യുന്നതിനുവിശിഷ്യഅർഹനായിരുന്നു. തൃതീ

യസ് കന്ധത്തി�ന്റ ഉപക്രമത്തിൽ ചുവേട േചർക്കുന്ന പിതൃവന്ദനേശ്ലാകം കാണു

ന്നു.

“കാമാക്ഷീചരണാരവിന്ദഭജനാദ്ധർമ്മാർത്ഥകാ�മശ് ശ്രിതാ

വിഖ്യാതാ യശസാ നേരന്ദ്രമഹിതാ േജ്യാതിർവിദേഗ്രസരാഃ

േയ നന്ദതി ബുേധന്ദ്രസംസദി ചതുർഭേദ്രണ ഭേദ്രണ താൻ

ശ്രീമച്ഛങ്കരനാഥതാതചരണാൻ ഭക് ത്യാ നമസ് കർമ്മേഹ.”

നവരാത്രിമാഹാത്മ്യംകിളിപ്പാട്ടു്എന്നേപരിൽ 1055-ൽഅച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളപുസ് തകം

തൃതീയസ് കന്ധത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം ത�ന്നയാണു്. അതു വായിച്ചുേനാക്കി ഇലത്തൂർ

രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ താ�ഴ കാണുന്ന പ്രശംസാപത്രം�കാണ്ടു ശിഷ്യ�ന ധന്യ

നാക്കി.

“അലങ്കാ�രർഹൃ�ദർദ്വിഗുണരമണീയാ ഗുണവതീ

രസവ്യക്തിം വാ�ക്യർമ്മധുരപദവർ�ണ്ണർവിദധതി

സ് ഫുരദ് ഭാവാ ശയ്യാമധിഗതവതീ ശങ്കരകൃതിർ–

ബുേധ കസ്മിൻ പ്രീതിം ന ദിശതി ഗഭീേരവ വനിതാ?”

ഭാഷാകവിസമ്രാ�ട്ടന്നബിരുദം േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും സമ്മാനി

ച്ചു. തൃതീയസ് കന്ധത്തി�ല േദവീസ് തുതിയിൽനിന്നു് ചില വരികൾ ചുവ�ട പകർ

ത്തുന്നു.
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190 അദ്ധ്യായം 45. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

“ചിന്മയീ ത്വൽപാദാബ് ജപാംസുേവല് ക്കയാൽ േലാക–

സമ്മതന്മാരായ് ഞങ്ങൾസൃഷ്ട്യാദി നടത്തുവാൻ.

താമസഗുണ�മനിക്കജനു രേജാഗുണം

ശ്യാമേള! സത്വഗുണം ഹരിക്കുേമകിയേല്ലാ.

ഏണിേപാേലറിേപ്പായും േവ്യാമയാനത്തിൽനിന്നു

കാണായ് വാന്നവ�യല്ലാം നീ കാണിച്ചവയേല്ലാ.

വാണി�കാണ്ടിഹ വാഴ് ത്തി സ് തുതിപ്പാ�നാരുത്തന്നും

കണിേപാലുമില്ലേല്ലാ �നപുണ്യം മഹാമാേയ!

േപണിയുമല്ലൽ തീർത്തു�മങ്ങ�ളക്കടാക്ഷിപ്പാൻ

പാണി�കാേണ്ടറ്റം ഭക് ത്യാ താണുകൂപ്പിേനനഹം.”

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ േപരിൽ കവിക്കു് അപാരമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം പറ

യുന്നതു േനാക്കുക.

“പഞ് ചഭൂതത്താൽ പരികല് പിതമിക്കാണും പ്ര–

പഞ് ചമാകേവ മിഥ്യാഭൂത�മേന്നാർക്കാതവർ

വഞ് ചിതന്മാരായ് വരും േകരളീയന്മാ�രന്നു

�നഞ് ചകം തന്നിേലാർത്തു വിരിഞ് ചനതുവഴി

തഞ് ചത്തിലയേച്ചാരു ഗന്ധർവ്വനേല്ലാ വന്നു

തുഞ് ചത്തിലാചാര്യനായ് ജനിച്ചപ്പുമാൻതാനും

പഞ് ചമില്ലാ�ത പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾചമയ് ക്കയാൽ

സഞ് ചിതപുണ്യാത്മാക്കളായേല്ലാ മനുഷ്യരും.”

വിശാഖരാജവിജയം

ഇതു് ഒരു മണീപ്രവാളകൃതിയാണു്. ഇതി�ന പൂർവ്വഭാഗ�മന്നും ഉത്തരഭാഗ�മ

ന്നും രണ്ടായി പിരിച്ചു് ഓേരാന്നിലും നന്നാലു് ആശ്വാസങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിരിക്കു

ന്നു. വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കാശിയാത്രയും മറ്റുമാണു് പ്രതിപാദ്യം.

അേതാടുകൂടി പ്രസക്താനുപ്രസക്തമായി രാമായനാസാരസംഗ്രഹവും നിബന്ധി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിതയ് ക്കു ഗുണം േപാരാ. ഭാഷാവൃത്തങ്ങളി�ലന്നേപാ�ല സംസ്കൃത

വൃത്തങ്ങളിൽ കവനം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള പാടവം കവിക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നു്

അനുമാനിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പലവക

ശങ്കരകൃതി�യന്ന പുസ് തകത്തിൽ കവിയു�ട പല ചില്ലറ കൃതികളും പ്രസിദ്ധീക

രിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ഇവയിൽ കറ്ണ്ണപർവ്വത്തി�ന്റ രീതിയിൽ രചിച്ചി

ട്ടുള്ള പണപ്പർവ്വം സഹൃദയന്മാരു�ട ശ്രദ്ധ�യ സവിേശഷമായി ആകർഷിക്കുന്നു.

ഒരിക്കൽ കവി ഒരാേളാടു കുേറ പണം ആവശ്യ�പ്പട്ടേപ്പാൾ അയാൾ �പട്ടി തുറ

ന്നു. “േനാക്കണം, എത്ര ഭംഗിയായി അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു! ഈ �ചറിയ തുകഎടു

ത്താൽ േപായിേല്ലഅതി�ന്റ ഭംഗി” എന്നുത�ന്റപിശുക്കിനു േയാജിച്ച വിധത്തിൽ

മറുപടി പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ ഇതാ ഇതു േമടിേച്ചാളു” എന്നു പറഞ്ഞു�കാണ്ടു കവി

എഴുതി അയച്ചതാണു് പണപ്പർവ്വം.
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“�ചറുപ്പകാലത്തിലി�തന്തു കിട്ടീലാ?

മുതുക്കനായേപ്പാൾ ധനികനായി ഞാൻ.

ധന�ത്തഞാ�നാന്നങ്ങണച്ചു േനാക്കേട്ട;

ധന�ത്തഞാ�നാന്നു പിണച്ചുവയ് ക്ക�ട്ട;

ധന�ത്തഞാ�നാന്നു പരത്തിവയ് ക്ക�ട്ട;

ധന�ത്തഞാ�നാന്നു കരത്തിൽ വയ് ക്ക�ട്ട;

ധന�ത്തഞാ�നാന്നു �പാടിച്ചുേനാക്ക�ട്ട;

ധന�ത്തഞാ�നാന്നു കടിച്ചുേനാക്ക�ട്ട;

ധന�ത്തഞാ�നാന്നങ്ങുലച്ചുേനാക്ക�ട്ട;

ധന�ത്തഞാ�നാന്നു �തളിച്ചുേനാക്ക�ട്ട;

ധന�ത്തഞാ�നാന്നു വളച്ചുേനാക്ക�ട്ട;

ധന�ത്തഞാ�നാന്നു വലിച്ചുേനാക്ക�ട്ട;

മരിച്ചവരിേപ്പാൾ തിരിച്ചുവ�ന്നങ്കിൽ

ധരിപ്പിച്ചുവയ് േപ്പ�നാരു തുലാം സ്വർണ്ണം.

�പരുവഴിയിൽഞാനിതുേനരം �ചന്നി–

�ട്ടാരുമിച്ചു വിളി ബഹുതരം കൂട്ടാം.

വിളിച്ചുേപാ,ലവർ വിളിയും േകട്ടീലാ;

ചളിച്ചു മാനസം ചുടലയിൽ�ച്ചന്നാൻ.

ദ്വിഭാര്യമാരുണ്ടാ�യാരുത്തേനകദാ;

ദ്വിധാ വിഭാഗിച്ചു ധന�ത്തയങ്ങവൻ.

അരപ്പണത്തൂക്കംസുവർണ്ണേമറിേപ്പായ്;

�വറുപ്പതിൽവച്ചി�ട്ടാരുത്തിക്കുണ്ടായി.

കറുപ്പും കഞ് ചാവും �കാടുത്തവൻ പള്ളീ–

ക്കുറുപ്പുമാ�യേന്ന പറേയണ്ടൂപി�ന്ന.

ഒരുക്കി�വക്കുന്നധന�മാരുത്തനും

മരിക്കുേമ്പാളനുഗമിക്കുമാറില്ല.”

എഴുവത്തുനാണുക്കുട്ടിേമേനാൻ (1010–1048)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റപൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ േകരളത്തി�ന്റഇതരഭാഗങ്ങളിലു

ള്ളകവികൾ കിളിപ്പാട്ടുകൾ രചിക്കുന്നതിൽസാമാേന്യന�വമുഖ്യമാണു് പ്രദർശി

പ്പിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ തുഞ് ചത്തു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ സമാധിസ് ഥലമായ വടക്കൻ

ചിറ്റൂരിൽ അന്നും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭക് േതാത്തമൻ യഥാശക്തി സാഹിതീ

േസവനം �ചയ് തുവന്നു. അേദ്ദഹമാണു് എഴുവത്തു നാണുക്കുട്ടിേമേനാൻ. നാണു

ക്കുട്ടിേമേനാൻ വടക്കൻ ചിറ്റൂരിൽ കളപ്പുര എഴുവത്തു വീട്ടിൽ 1010-ആമാണ്ടു ചിങ്ങ

മാസത്തിൽ ജനിച്ചു. ഇട്ടിച്ചിരിയമ്മയായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതാവു്. േജ്യാതി

ശ്ശാസ് ത്രജ് ഞനായ േഗാപാലേമേനാൻ എ�ന്നാരു സേഹാദരനും, കുഞ് ചിയമ്മ,

ലക്ഷ്മിയമ്മഎന്ന രണ്ടുസേഹാദരിമാരും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പിതാവു സു

പ്രസിദ്ധമായ എക്കനത്തു തറവാട്ടി�ല േഗാവിന്ദനുണ്ണിയാണു്. എക്കണത്തു ശങ്കു

ണ്ണീഎന്നകവി�യപ്പറ്റി മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹം നാണുക്കുട്ടിേമേനാ

�ന്റ പിതാമഹനും ഗുരുക്കന്മാരിൽ അന്യതമനുമായിരുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ശങ്കു
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ണ്ണിയു�ട മകൻ കുഞ്ഞുകൃഷ് ണേമേനാൻ മ�റ്റാരു ഗുരുവായിരുന്നു. ഇവർ രന്റുേപ

േരയും കവി ത�ന്റ ഭാഗവതസാരസംേക്ഷപത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ

“ശങ്കരഗുേരാഃ പാദപങ്കജദ്വയങ്ങളു–

�മൻകുലഭൂഷൻ ഗുണസങ്കുലൻബാലകൃഷ് ണ–

േദശികൻ മാതുലനുമാശേയ വിളങ്ങണം”

എന്നവരികളിൽസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 12-ആമ�ത്തവയസ്സുവ�രഅച്ഛ�ന്റഗൃഹത്തിൽത്ത

�ന്നതാമസിച്ചു സംസ്കൃതം പഠിച്ചു. അനന്തരകാല�ത്തപ്രധാനാധ്യാപകൻഎക്ക

ണത്തുദാേമാദരനുണ്ണിയായിരുന്നു.

“കരുത്തിന്നജ് ഞാന�ത്തത്തിരുത്തിച്ചിത്തശുദ്ധി

വരുത്തിച്ചിന്മാത്രമായിരുത്തിക്കാത്തു�കാണ്ടു

പരമകാരുണികൻ പരിതാേപാന്മൂലനൻ

ഗുരുവാം ദാേമാദരചരണാംബുജങ്ങളും

അച്ഛമാനസനാേയാരച്യുതഗുരുവി�ന്റ

സ്വച്ഛപാദാബ് ജങ്ങളും നിശ് ചലമുറപ്പിച്ചു” എന്നും

വൻകനിവാേല ഭവസങ്കടം തീർത്തുകൃപ

തങ്കം ദാേമാദരാംഘ്രിപങ്കജദ്വയങ്ങളും

സച്ചിദാനമൂർത്തി നിശ് ചലൻ നിരുപമ–

നച്യുതഗുരുത�ന്റസ്വച്ഛപാദാബ് ജങ്ങളും”

എന്നുമുള്ളഈകിളിപ്പാട്ടി�ലഈരടികളിൽകവിഅേദ്ദഹ�ത്തയുംഅച്യുത�നന്ന

മ�റ്റാരു ഗുരുനാഥേനയും വന്ദിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇവർ കവിയു�ട അ�ദ്വതവിേദ്യാപ

േദശകന്മാരായിരുന്നു. അച്യുത�നപ്പറ്റി വഴിേയ പ്രസ്താവിക്കാം.

�ജ്യൌതിഷികനും േവദാന്തിയും

22-ാംമ�ത്ത വയസ്സിൽ കാട്ടൂർ എന്ന സ് ഥലത്തു സംബന്ധം �ചയ് തു. ആ വഴിക്കു്

അവി�ട ഒരു വാരിയരാശാേനാടു േജ്യാതിഷം സാംേഗാപാംഗമായി അഭ്യസിച്ചു.

ക്രേമണ ഫലനിർണ്ണയത്തിൽ അത്യന്തം സമർത്ഥനായിത്തീർന്നു. 28-ആമ�ത്ത

വയസ്സിൽ പ്രേമഹേരാഗം ബാധിക്കുകയാൽ സ്വന്തം ജാതകം ഗണിച്ചുേനാക്കുക

യും 38-ആമ�ത്ത വയസ്സിൽ മൃത്യുലക്ഷനം കാണുകയും �ചയ് തു. ആറുമാസത്തിന

കം ആ േരാഗം േഭദ�പ്പട്ടു�വങ്കിലും അതിൽപ്പിന്നീടു് അേദ്ദഹം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ

മരുമക�ന ഏല് പിച്ചു് ആയുേശ്ശഷം ഈശ്വരഭജനത്തിനും േവദാന്തവിചാരത്തിനു

മായി വിനിേയാഗിക്കുവാൻ തീർച്ച�പ്പടുത്തി. 1042-ൽ ചിറ്റൂർ ചിേറ്റടത്തു അച്യുത

േമേനാൻ എന്ന സിദ്ധ�ന അ�ദ്വത ഗുരുവായി വരിച്ചു. അച്യുതേമേനാൻ 992

േമടത്തിൽ പൂരുരുട്ടാതിനാളിൽ ജനിച്ചു. 1061 കർക്കടകം 9-ാംനു സമാധിസ് ഥനാ

യി. അേദ്ദഹത്തിനു േകരളത്തിലും പരേദശങ്ങളിലും നിരവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായി

രുന്നു. ഗ്രന്ഥപരിചയത്തിലല്ല സ്വാനുഭൂതിയിലാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ �വശിഷ്ട്യം

അധിഷ് ഠിതമായിരുന്നതു്.

ഗ്രന്ഥരചനയും മരണവും

1043 മുതൽ 1045 വ�ര ഭാഗവതസാരസംേക്ഷപരചനയിൽ വ്യാപൃതനായി. അന്ന

ന്നു്എഴുതുന്നഭാഗങ്ങൾഗുരുനാഥ�നകാണിച്ചുസംശയംതീർത്തുവന്നു. 1046 കന്നി
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മാസത്തിൽ ഗുരുവായൂർേക്ഷത്രത്തിൽ േപായി അവി�ട 12 ദിവസംശ്രീകൃഷ് ണ�ന

ഭജിക്കുകയും ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ ത�ന്റ ഗ്രന്ഥം ഒരാവൃത്തി പാരായണം �ചയ്യു

കയും �ചയ് തു.തദനന്തരംആ �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്ന േകാഴിേക്കാ�ട്ട ഒരുഅച്ചുക്കൂ

ട്ടത്തിൽനിന്നു് ആ പുസ് തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനുേമൽ തനിക്കു് ഐഹിക

മായി യാ�താരു കർത്തവ്യവുമി�ല്ലന്നു കരുതി അച്യുതഗുരുവിേനാടു് കാശിയാത്ര

യ്ക്കു് അനുവാദം േചാദിച്ചു. 1047-ൽ ത�ന്റ ആയുസ്സി�ന്റ ഹ്രസ്വത�യക്കുറിച്ച് ഗുരുനാ

ഥ�ന അറിയിച്ചേപ്പാൾ ആ യാത്രയ്ക്കു് അേദ്ദഹം അനുജ് ഞ നല് കി. ആ �കാല്ലം

അവസാനേത്താടുകൂടി കാശിയാത്രയും അതിൽ പിന്നീടു രാേമശ്വരയാത്രയും നിർ

വ്വിഘ് നമായി നിർവ്വഹിച്ചു. കർക്കടകം ഒടുവിൽ സ്വഗൃഹത്തിൽ തിരി�ച്ചത്തുകയും

1048 ചിങ്ങത്തിൽ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുേപാ�ല മുപ്പ�ത്തട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

ത്ത�ന്ന മരിക്കുകയും �ചയ് തു. ചിറ്റൂർ േദവിയും ചിദംബരത്തി�ല നടരാജനുംഅേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റഇഷ്ടേദവതകളായിരുന്നു. ചിദംബരത്തുപലപ്രാവശ്യവും േപായി ഭജനം

നടത്തീട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു സാമാന്യം പാണ്ഡിത്യവും ഭാഗവത

ത്തിൽ അതലസ്പർശിയായ അവഗാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൌകികകാര്യങ്ങളിലും

അേദ്ദഹം വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു�വന്നും ഗ്രന്ഥ�മഴുത്തിൽ പ്രേത്യകിച്ചു നിപുണനായി

രുന്നുഎന്നുംകൂടി അറിവുണ്ടു്.

കൃതികൾ

നാണുക്കുട്ടിേമേനാ�ന്റപ്രധാനകൃതി ഭാഗവതസാരസംേക്ഷപംത�ന്നയാണു്. അതു

കൂടാ�ത അേദ്ദഹം (1)സുന്ദരീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ (2) ചിദംബരാഷ്ടകം (സംസ്കൃത

ത്തിലും ഭാഷയിലും), (3) കാളിയാക്കു് എന്നീ വാങ്മയങ്ങളുേടയും കർത്താവാണു്.

ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം ആദ്യ�ത്ത പതി�നട്ടധ്യായം ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി

പഴമക്കാർ പറയുന്നു;ആഗ്രന്ഥംഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

ഭാഗവതസാരസംേക്ഷപം കിളിപ്പാട്ടു്

ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ ഭാഗവതം പ്രഥമാദിനവമസ് കന്ധപര്യന്ത

വും രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ ദശമസ് കന്ധവും കവിസംഗ്രഹിക്കുന്നു. മൂന്നാം ഭാഗത്തി�ന്റ

ആമുഖം എന്ന നിലയിേല അവ�യ ഗണിേക്കണ്ടതുള്ളു. ആ ഭാഗത്തിൽ ഗഹന

മായ ഏകാദശസ് കന്ധം ശ്രീധരീയവ്യാഖ്യാനേത്താടുകൂടി പൂർവ്വപക്ഷസിദ്ധാന്ത

ങ്ങൾ വിവരിച്ചു തർജ്ജമ�ചയ്തിരിക്കുന്നു. നാലാംഭാഗത്തിൽ ദ്വാദശസ് കന്ധവും

വിസ് തരിച്ചുത�ന്ന വിവർത്തനം �ചയ് തുകാണുന്നു. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ േമേനാൻ

“കടൽമാനിനീകാന്തനുടയ കഥ �ചാൽവാൻ

പടുത നടിച്ചിട്ടല്ലടിയൻ തുനിയുന്നു.

വല്ലാ�ത ഹരികഥ �ചാല്ലിയാലും പാപങ്ങ–

�ളല്ലാം േപായ് വാക്ശുദ്ധിയാമേല്ലാ എേന്നാർത്തിട്ടേത്ര.

മന്ദനാമടിയ�ന്റയുന്നതസാഹസ�ത്ത–

ദ്ധന്യന്മാർക്ഷമിച്ചു�കാണ്ടന്നനുഗ്രഹം�ചയ് വിൻ.

പിഴകളേശഷവും പഴമയുള്ള നിങ്ങൾ

വഴിേയ തീർപ്പിൻ യുഷ് മൽക്കഴേല ശരണം േമ.”

എന്നു ത�ന്റ വിനീതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കവിതയ് ക്കു മാധുര്യാദി ഗുണങ്ങൾ വള�ര

കുറയും. ഏകാദശം 26-ാംമധ്യായം കളകാഞ്ചിയിൽ വിവർത്തനം �ചയ്തിരിക്കുന്നതു
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194 അദ്ധ്യായം 45. പതി�നാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

േനാക്കുക. എങ്കിലും കവിക്കു് അർത്ഥനിഷ് കർഷ ധാരാളമായുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ് ണ�ന്റ

േദഹത്തിൽ ജരൻ ശരംപ്രേയാഗിക്കുന്ന ഘട്ടം താ�ഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ വർ

ണ്ണിക്കുന്നു.

“ഘനശ്യാമം ശ്രീവത് സകാങ്കം സന്തപ് ത–

കനകവർച്ചസം ലസൽകൌേശയകം

സുവസ്രയുഗ് േമന പരിവീതം സദാ

സുമംഗളം ചാരുസ്മിതവക്ത്രാംബുജം

സുനീലകുന്തളലളിതം നാളീക–

മേനാഭിരാമാക്ഷം മകുരകുണ്ഡല–

വിരാജിതം ശ്രീമൽകിരീടമണ്ഡിതം

സ് ഫുരൽകടകങ്കണാംഗദധരം

സുനൂപുരഹാരലസിതകൌസ് തുഭ–

മണിവിരാജിതം കടിസൂേത്രാജ്ജ്വലം

സ് ഫുരദ് ബ്രഹ് മസൂത്രവനമാലാധരം

ശരീരിഭിർന്നിജായു�ധർവിരാജിതം

മേനാജ് ഞപങ്കജാരുണവാമപാദം

മേനാഭിരാമദക്ഷിേണാരുവിൽേച്ചർത്തു

സമാസീനം നാഥം മുഴുവൻകാണാ�ത

കമലേകാമളപദംമാത്രം കണ്ടു

ജര�നന്നു േപരാ�യാരു കാട്ടാളനും

പുരാ മുസലേശഷനിർമ്മിതമായ

ശരം�കാണ്ടുഹരിചരണപത്മ�ത്ത–

ത്തരസാ േഭദിച്ചാൽ മൃഗാസ്യ�മേന്നാർത്തു.”

ചിദംബരാഷ്ടകം (സംസ്കൃതം)

ഇതു മേത്തഭവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േസ്താത്രമാണു്.

“ത്ര്യക്ഷം മേഹാക്ഷരഥമക്ഷീണപുണ്യചയലക്ഷ്യം വിപക്ഷപടലീ–

കക്ഷാശുശുക്ഷണിമദക്ഷാക്ഷമാവിനയദക്ഷാധ്വരപ്രശമനം

യക്ഷാധിപാദിസുരലക്ഷാർച്ചിതം പ്രണതമാക്ഷ് മാവരംതനുഭൃതാ–

മീശം ചിദംബരസേഭശം നിരസ് തഭവപാശം ഭേജഹമനിശം.”

സുന്ദരീസ്വയംവരം

സുന്ദരീസ്വയംവര�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു പലരും ആട്ടക്കഥകൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു്. കുന്ന

ത്തുസുബ്രണ്യൻേപാറ്റിയു�ട കഥ�യക്കുറിച്ചു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. േമേനാേന്റ

തു് അതിേനക്കാൾ �മച്ചമാണു്. അതി�ല “രൂക്ഷക്ഷുദ്രവിപക്ഷപക്ഷ” ഇത്യാദി

േശ്ലാകം പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കാളിയാക്കു്

ഇതു ചിറ്റൂർ േദവി�യപ്പറ്റിയുള്ള േകശാദിപാദവർണ്ണനപരമായ ഒരു സംസ്കൃതേസ്താ

ത്രമാണു്.
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“അരുണസ്പർദ്ധികിരീേടാല്ലസിേത!

തരുണഘേനാപമസുരുചിരചികുേര!

ഹരിണാങ്കകുലാകുലിേതാത്തംേസ!

കരുണാകരി! തിലകാഞ്ചിതഫാേല!

സ്മരചാേപാപമചില്ലീലതിേക!

സരസീരുഹദളേലാചനയുഗേള!

സുരുചിരനാേസ! സുന്ദരഹാേസ!

വരപല്ലവതാമ്രാധരി!വിമേല!

കുരവകകുഡ് മളേകാമളദേന്ത!

ഗിരിതനേയ! കളേകാകിലവചേന!”

ഇവഅതി�ല ചില വരികളാണു്.

അഴകത്തുവിദ്വാൻ കുറുപ്പ് (980–1035)

ജീവചരിത്രം

കരുനാഗപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ ചവറയിൽ അഴകത്തുവീട്ടിൽ വിദ്വാൻ കുറുപ്പു പതി

�നാന്നാംശതകം പൂർവ്വർദ്ധത്തി�ലഅവിസ്മരണീയനായ ഒരു കവിയാണു്. അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ജനനമരണവർഷങ്ങ�ളപ്പറ്റി സൂക്ഷ് മമായി ഒന്നും അറിയുന്നി�ല്ലങ്കിലും

ജീവിതകാലം 980-നും 1035-നും ഇടയ്ക്കാ�ണന്നു ഉേദ്ദശമായി പറയാം. േപ�ര�ന്ത

ന്നും അറിവില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തി�ല എട്ടര

േയാഗം എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഭരണസമിതിയിൽ ആ കുടുംബത്തി�ല കാരണ

വന്മാർക്കു് ഒരു സ്ഥാനവും ശ്രീകരണം പള്ളിയാടി, അഥവാ കരണത്താക്കുറുപ്പു്,

എ�ന്നാരുഔേദ്യാഗികനാമേധയവുമുണ്ടു്. കരണത്താൻഎന്നാൽ കണക്കപ്പിള്ള

എന്നർത്ഥം. ചരിത്രപുരുഷൻ ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷ വഴിേപാ�ല പഠിക്കു

കയും േവദാന്തശാസ് ത്രത്തിൽ വിശിഷ്യ വിജ് ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ് തു.

അ�ദ്വതാനന്ദം കിളിപ്പാട്ടിൽഅേദ്ദഹം രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാ�ര വന്ദിച്ചുകാണുന്നു.

“ദാസനാ�മൻമേനാവാസന�യബ് ഭക്തി–

ഭാസുരയാക്കിച്ചമച്ച കൃപാനിധി

ഭൂസുരന്മാരിലേഗ്രസരനീശ്വേരാ–

പാസനാതൽപരൻ േകശവൻതന്നു�ട

ഭാസമാനശ്രീപദസേരാജാന്തര–

പംസുനാ നിർമ്മേല മന്മേനാദർപ്പേണ

വാസുേദവൻ പ്രതിഭാസിക്കണംസദാ

വ്യാസാദികളുമനുഗ്രഹിേക്കണേമ.

കംസാരിേസവനതൽപരൻ കൃഷ് ണാഖ്യ–

േദശികൻത�ന്നയും സഞ്ചിന്തയാമി ഞാൻ.”

ഇവരിൽ േകശവൻ എന്നബ്രാഹ് മണൻ ആരാ�ണന്നു് അറിയുന്നില്ല. േതവലക്ക

രപ്പകുതിയിൽ േകാട്ടൂർ കൃഷ് ണനാശാനാണു് കൃഷ് ണൻ. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞുവി

ഖ്യാതനായതിനുേമൽ തിരുവനന്തപുരത്തുേപായി അന്നു നാടുവാണിരുന്ന സ്വാതി

തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന മുഖം കാണിക്കുകയുംഅവിടുന്നു കുറിപ്പി�ന്റബഹുമുഖ

മായ പാണ്ഡിത്യ�ത്ത അനുേമാദിച്ചു “വിദ്വാൻ” എന്ന ബിരുദം സമ്മാനിക്കുകയും
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�ചയ് തു. മരിച്ചതുസ്വഗൃഹത്തിൽ�വച്ചുത�ന്നയാണു്. ചവറ പുതുക്കാട്ടു മുറിയിൽ മഠ

ത്തിൽവീട്ടിൽ ഇടിക്കാളിഅമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ് തു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മകനും വി

ദ്വാനുമായ പുതുക്കാട്ടു മഠത്തിൽ കൃഷ് ണനാശാ�നപ്പറ്റി േമൽ പ്രസ്താവിക്കും.

കൃതികൾ

അ�ദ്വതാനന്ദം എന്ന കിളിപ്പാട്ടാണു് കുറുപ്പി�ന്റ പ്രധാനകൃതി. അതിനുപുറ�മ

മാർക്കേണ്ഡയചരിതം എന്ന േപരിൽ ഒരുആട്ടക്കഥയും ലക്ഷ്മീസ് തവം എന്നകീർ

ത്തനവുംഅേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“കുംഭിമുഖവ�നക്കുമ്പിട്ടു�കാണ്ടുഞാ–

നംേഭാജസംഭവൻതൻ തിരുമാതി�ന

കമ്പ�മാഴിഞ്ഞുള്ളിലാമ്മാറുറപ്പിച്ചു

സമ്പത്തുനല് കുവാൻ പാലാഴിമാതി�ന”

വാഴ് ത്തുകയാ�ണന്നുകവി പറയുന്ന ലക്ഷ്മീസ് തവം നിർഗ്ഗുണമാണു്.

മാർക്കേണ്ഡയചരിതംആട്ടക്കഥ

മാർക്കേണ്ഡയചരിതം തരേക്കടില്ലാത്ത ഒരാട്ടക്കഥയാണു്. രാഷ്ട്രവർദ്ധനൻഎന്ന

രാജാവി�ന്റ വർണ്ണനേത്താടുകൂടി കഥആരംഭിക്കുന്നു. അേദ്ദഹമാണ് മാർഗ്ഗനിേരാ

ധം ശമിപ്പിച്ചു മൃഗണ്ഡുമഹർഷിക്കു കാശിയിൽ വിശ്വനാഥഭജനത്തിന്നു േവണ്ടസൌ

കര്യം ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തതു്. ആടിക്കാണുവാൻപ്രസ് തുതകഥപ്രേത്യകിച്ചും �കാ

ള്ളാം. “മാമുകിൽവാസിനി”യായ പാർവ്വതീേദവി�യ കവി ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ധ്യാ

നിക്കുന്നു. അതു്ഏതു േക്ഷത്രത്തി�ല മൂർത്തിയാ�ണന്നുമനസ്സിലാകുന്നില്ല. താ�ഴ

ക്കാണുന്ന േശ്ലാകവും ദുർഗ്ഗസ് തുതിത�ന്ന.

“ദുർഗ്ഗാമാശുബഹിർമ്മു�ഖഃ പ്രണുതസം–

സർഗ്ഗാം ച ബഹിർമ്മു�ഖഃ

സ്വർഗ്ഗാധീശനിേഷവിതാം പദജൂഷാം

സ്വർഗ്ഗാപവർഗ്ഗപ്രദാം

ഭർഗ്ഗാനന്ദവിധായിനീം മദസുഹൃ–

ദ്വർഗ്ഗന്തദാ ചിന്മയീം

ദുർഗ്ഗാം സന്തതമാശ്രേയ ഭഗവതീം

സർഗ്ഗാന്തരക്ഷാകരീം.”

ഒരു ചരണം:–രാജാവു മാർഗ്ഗനിേരാധിയായ കാട്ടാളേനാടു്:

“ഝടിതി �കാടിയ പടിമ �പരി�യാ–

രടികളിടികൾ �കാണ്ടു നി�ന്റ

തടിയതുടയ വടിവു ഘടന �വടിയുമി�ന്നടാ!

നിർജ്ജേന വേന വസിച്ചു സജ്ജന�ത്തയുജ്ജസിച്ചു–

പാർജ്ജിതാർത്ഥവർജ്ജ്യേഭാജ്യസജ്ജ ദുർമ്മേത!

ആശനിസദൃശനിശിതവിശിഖ–

നിരകൾ�കാണ്ടുസപദിനി�ന്റ–

യശുഭപുശുനകുശലപശുത തീരുമി�ന്നടാ!”
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അ�ദ്വതാനന്ദം

അ�ദ്വതാനന്ദം നിരവധി േവദാന്തതത്വങ്ങ�ള സ്പഷ്ടവും ലളിതവുമായ ഭാഷയിൽ

പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടമായ കിളിപ്പാട്ടാണു്. അതിൽആറധ്യായങ്ങൾ കവി

ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ കാകളിയിലും, രണ്ടും ആറും

അധ്യായങ്ങൾ േകകയിലും, മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ യഥാക്രമം പാനയിലും

അന്നനടയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഗുരുശിേഷ്യാപേദശരൂപത്തിൽ നിബന്ധി

ച്ചിരിക്കുന്നആഗാനത്തിൽഗുരു�വങ്കടാചലസ്വാമിഎന്നബ്രഹ് മജ് ഞസത്തമനാ

ണു്. പഞ്ചീകരണമാണ് പ്രഥമാധ്യായത്തി�ല പ്രകരണം. ദ്വാദശവർണ്ണകം എന്ന

ഗ്രന്ഥ�ത്തയാണു് കവി പ്രാേയണ ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒടുവിൽ “േവദാന്തമഹാ

ശാസ് ത്രം മനനം സാംഖ്യസാരം ദ്വാദശസം�ഖ്യരുക് തം വർണ്ണകുമിദം പൂർണ്ണം”

എന്നു കവിത�ന്ന ആ വസ് തുത പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുറുപ്പി�ന്റ കാവ്യസരണി കാ

ണിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

“മത്സ്യേകതനനാകും �കവർത്തൻ നരന്മാരാം

മത്സ്യസഞ്ചയങ്ങ�ള നിഗ്രഹിപ്പതിനായി

സുന്ദരീവർഗ്ഗമാകും ബളിശം സംസാരമാ–

കുേന്നാരുസമുദ്രത്തിൽസ്സന്തതം േക്ഷപിക്കുന്നു.

േമാഹനാംഗികളു�ടയധരമാംസത്തി�ന

േമാഹിച്ചു ചാടി�ക്കാത്തി വലയു�ന്നേന്ന േവണ്ടൂ.

പി�ന്നയിമ്മർത്ത്യമത്സ്യവൃന്ദ�ത്തയനുരാഗ–

വഹ് നിയിൽപ്പചിപ്പതും കുന്ദർപ്പവൃത്തിയേല്ലാ.

ദുരുക്തി�യന്തിേന്നറ്റം േഘാഷിച്ചുപറയുന്നു?

വിരക്തിയു�ണ്ടന്നാകിൽജ്ജയിക്കാംമനസ്സി�ന.

അശക് ത�നന്നാകിലും ഭക്തിയുണ്ടാകുേന്നര–

മസക്തി സർേവന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളിലുണ്ടാം.

അസക്തി�കാണ്ടുത�ന്ന വിരക്തി വന്നീടുന്നു,

വിമുക് തപാപന്മാരാം ഭക് തന്മാർ�ക്കല്ലാേപർക്കും.

ബഹിരിന്ദ്രിയജയമാ�യാരു ദമേമവം

ഗ്രഹണം �ചയ് തീടുക മനസാ ശുഭമേത!”

1068-ാംമാണ്ടു് അഴകത്തു പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് അച്ചടിപ്പിച്ച ഈ പുസ് തകം ഇേപ്പാൾ

ഒരിടത്തും കിട്ടുന്നില്ല. േകരളത്തിൽ എവി�ടയും പ്രചുരപ്രചാരം സിദ്ധിേക്കണ്ട ഒരു

ഭാഷാഗാനത്തിനാണു്ഈ േശാചനീയാവസ് ഥ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

മടവൂർ കാളുആശാൻ (1032–1063)

കുടുംബവും ജനനവും

മടവൂർ കാളുആശാൻ 1032-ാംമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനി

ച്ചു. ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ മടവൂർപകുതിയിൽ േകാവിൽവീടാണു് തറവാടു്. ആ

വീട്ടിൽ മാർത്താണ്ഡനാശാൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ 990 മുതൽൽ 1021 വ�ര ജീ

വിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരു േജ്യാത്സ്യനും മന്ത്രവാദിയും �വദ്യനും ചില ചില്ലറ ഭാ

ഷാഗാനങ്ങളു�ട പ്രേണതാവുമായിരുന്നു. 998-ൽ ആ കുടുംബത്തി�ല പരേദവത

യായിരുന്ന ഭദ്രകാളി�യ �വട്ടൂർ �പരുമണ് എന്ന സ് ഥലത്തു നിന്നു മടവൂർ കളരി
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യിൽ �കാണ്ടുവന്നുപ്രതിഷ് ഠിച്ചു. േകാവിൽവീട്ടുകാർആ േദവി�യ തദനന്തരം പൂർ

വ്വാധികമായി ആരാധിച്ചുതുടങ്ങി. ആ മാർത്താണ്ഡനാശാ�ന്റ സേഹാദരി നാരാ

യണിഅമ്മയുേടയും �ചറുകരബാലകൃഷ് ണപിള്ളാആശാേന്റയും പുത്രനാണു് കാളു

ആശാൻ. പിതൃദത്തമായ നാമേധയം കാളിദാസൻ എന്നായിരുന്നു എന്നും അതു

േലാപിച്ചാണു് കാളു എന്നായ�തന്നും പറയുന്നു. മലയാളം പഠിപ്പിച്ചതു പിതാവുത

�ന്നയായിരുന്നു.

ജീവിതചരിത്രം

അക്കാലത്തു കിളിമാനൂർ �കാട്ടാരത്തിൽ സംസ്കൃതാധ്യാപകനായിരുന്ന കിളിമാ

നൂർ േകാട്ടൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളആശാനായിരുന്നുആദ്യ�ത്തസംസ്കൃതഗുരു. അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റഅേന്തവാസിയായിഅഞ്ചാറു മാസേമകഴിച്ചുകൂട്ടിയുള്ളുഎങ്കിലും�ശശവ

ത്തിൽത്ത�ന്നഅസാധാരണമായ പ്രതിഭാശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന കഥാനായ

കനു സാഹിത്യത്തിൽ കവലയാനന്ദംവ�രയും ഗണിതത്തിൽ ലീലാവതിവ�രയും

അതിനിടയ് ക്കു പഠിക്കുവാൻസാധിച്ചു. പിന്നീടു യാവജ്ജീവം ഒരേത്യധാവായി വ്യാ

കരണത്തിലും തർക്കത്തിലും യഥാകാലം പരിചയം സമ്പാദിച്ചു. അേപ്പാേഴയ് ക്കു

15 വയസ്സു പ്രായമായിരുന്ന ആ ബാലൻ സ്വല് പകാലം ഒരു പ്രവൃത്തിപ്പള്ളിക്കൂടം

വാധ്യാരായും പിന്നീടു മാമണ്ണൂർ ഇല്ല�ത്ത ഉണ്ണികളു�ട അധ്യാപകനായും ജീവി

തം നയിച്ചു. അനന്തരം േജ്യാത്സ്യൻ എന്ന ഖ്യാതി പ്രസരിച്ചേപ്പാൾ അതുത�ന്ന

കാലേക്ഷപമാർഗ്ഗമായിത്തീർന്നു. 1063-ആമാണ്ടു കുംഭമാസം 10-ാംനു മരിച്ചു.

കൃതികൾ

കാളുആശാനുസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒന്നുേപാ�ലകവനം�ചയ് വാൻപാടവ

മുണ്ടായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽത്ത�ന്ന ചില പാട്ടുകൾ എഴുതി. അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ (1) പ്രഹ്ലാദചരിതം ആട്ടക്കഥ, (2) ശങ്കരാചാര്യചരിതം കി

ളിപ്പാട്ടു്, (3) ശ്വകാകസല്ലാപം സംസ്കൃതചമ്പു എന്നിവയ്ക്കാണു് പ്രാധാന്യം. പാഞ്ചാ

ലീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ടും േസാമവാരവ്രതമാഹാത്മ്യം തുള്ളൽപ്പാട്ടും കൂടി അേദ്ദഹം

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായി േകട്ടിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവ ഇേപ്പാൾഅലഭ്യങ്ങളാണു്.

പ്രഹ്ലാദചരിതവും ശങ്കരാചാര്യചരിതവും

പ്രഹ്ലാദചരിതംആട്ടക്കഥയുംശങ്കരാചാര്യചരിതം കിളിപ്പാട്ടും േകാട്ടൂർ നീലകണ്ഠപ്പി

ള്ളആശാ�ന്റ നിേദശാനുസരണം നിർമ്മിച്ച കൃതികളാണു്.

“ശ്രീമൽകീ�രണരാഷ്ട്രക്ഷിതിവലഭിദുരു–

പ്രീതിഭാഗാര്യശിഷ്യ–

ശ്രീമന്മൌലിർമ്മഹാത്മാ തരളസരളധീ–

ർന്നീലകണ്ഠാഭിധാനഃ

ഭീമശ്രീപാദേസവീ ഗുഹനിഖിലകലാ–

േപശേലാ ദൂരദർശി–

േസ്താേമാത്തംേസാ യശസ്വീ മമ ഗുരുരിഹ േജ–

ജീയേത ധന്യശീലഃ”

എന്നു് ഇവയിൽആദ്യ�ത്തകൃതിയിലും,

മൽഗുരുവരനായ മംഗലമണിദീപം

സൽഗുണാകരൻ േക്രാഡഗ്രാമനാമകധാമാ
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േമദൂരിേതാരുേഹാരാതത്വാർത്ഥസാരതന്ത്ര–

യാദസാംപതിേലാപാമുദ്രാസുനാഥൻ ശുഭൻ

േദവബ്രാഹ് മണസാധുപൂജനരതൻസർവ–

േകാവിദാവലീമുഖ�കരവരാകാചന്ദ്രൻ

നീലകണ്ഠാഭിധാനൻതൻതിരുപ്പാദം നിത്യ–

മാലംബിച്ചിതാ വീണു വനങ്ങീടുേന്നനഹം.”

എന്നുരണ്ടാമേത്തതിലുംആഗുരുവി�നകവി വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദചരിതംസാ

മാന്യം നല്ല ഒരാട്ടക്കഥയാണു്. ഒരു മങ്ഗളേശ്ലാകവും ഒരു പദത്തിൽനിന്നു ചില

വരികളും എടുത്തുകാണിക്കാം.

“യദ് ബീജാംകുരിതം ക്ര�മദിതമിദം ചാേദാ മദീയം വപൂർ–

േല്ലാേക സംക്രമിതം യദീയയശസഃ കിഞ്ചഛുഭം മദ്യശഃ

യച്ഛിക്ഷാസുപടുത്വേതാഹമധുനാ സദ്യഃ പ്രബുദ്ധാക്ഷര–

സ് തം താതം ഹൃദി ചിന്തേയബുധവരം േയാ ബാലകൃഷ് ണാ ഹ്വയഃ.”

േദേവന്ദ്രൻ ശചീേദവിേയാടു്:

“സൂര്യബിംബം േപായ് മറഞ്ഞുപാരിജാതങ്ങൾ കരിഞ്ഞു

സാരകാന്തവിേയാേഗന നാരിത�ന്റ മുഖംേപാ�ല.

താേരശനുദിച്ചുയർന്നൂ�കരവങ്ങൾ �തളിയുന്നൂ

ചാരു നിൻമുഖശ്രീ കണ്ടൂപാര�മൻമാനസംേപാ�ല.

അഞ്ചിതേകാകിലവൃന്ദം പഞ്ചമങ്ങൾ പാടീടുന്നു;

പിഞ് ഛവും വിരുത്തുശിഖിസഞ്ചയങ്ങളാടിടുന്നു.

വണ്ടുകളും മധുരസമുണ്ടുഷഡ് ജം പാടിടുന്നു

തണ്ടലർസായകൻത�ന്റ �കാണ്ടാടും ഞാ�ണാലിേപാ�ല.

മന്ദവായുസഞ്ചലിതമന്ദാരവല്ലികൾ കാണ്ക

മന്ദം ന�മ്മ വിളിക്കുന്നി�തന്നുത�ന്ന േതാന്നീടുന്നു.

മാരനായ വീരൻ വന്നുകൂരമ്പുകൾ �ചാരിയുന്നു

വാരണഗമേന! മനതാരിൽ മാൽ �പരുകീടുന്നു.”

ശങ്കരാചാര്യചരിതം അപൂർണ്ണമാണു്.

ശ്വകാകസല്ലാപം

ഈകൃതിയാണു് കാളുആശാ�ന്റ വാങ് മയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സരസമായി എനിക്കു

േതാന്നീട്ടുള്ളതു്. ഇതും മുഴുവൻകിട്ടീട്ടില്ല. ത�ന്റ ഗുരുനാഥനായ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ഒര

വസരത്തിൽ തിരുവല്ലാ �നടുമ്പുറത്തു �കാട്ടാരത്തിൽ തമ്പുരാനുമായുള്ള ഏേതാ

ഒരു വാദത്തിൽ േതാറ്റു എന്നു ദുഷ് പ്രവാദം പരത്തിയ ‘കൂനൻ നമ്പിയാർ’ എ�ന്നാ

രു കലഹപ്രിയ�ന പരിഹസിയ്ക്കുന്നതിേലയ്ക്കായി കവി രചിച്ചതാണു് പ്രസ് തുതചമ്പു.

അത്തരത്തിലുള്ളവാദ േകാലാഹലങ്ങളിൽ കാളുആശാൻ പലേപ്പാഴും ഏർ�പ്പട്ടി

രുന്നു. കാവ്യം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“ജഗദ്ഗുരും ഗുരും വേന്ദ സംശ്ലിഷ്യൽസർവമങ്ഗലം

വൃഷധ്വജം നീലകണ്ഠം സൽകലാനിധിേശഖരം.

ശ്വകാകസല്ലാപ ഇതീര്യേത മയാ
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പ്രബന്ധഏേഷാല് പധിയാപി കുശ് ചന

അയം സമാേലാക്യ നിരന്തരം ബു�ധ–

വിശുദ്ധഊരീക്രിയതാംക്ഷമാപ�ര:.”

ആദ്യ�ത്ത േശ്ലാകത്തിൽ ഗുരുവന്ദനവും കാണാവുന്നതാണു്. അനന്തരംഅമ്പലപ്പു

ഴേക്ഷത്ര�ത്തകവി ഒരു പ്രൌഢമായ ഗദ്യത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു.

“സകല ജഗൽപരിപാലനലീലാകര�ണകതാനത്വവി

ഹിതപൃഥുേരാമകമഠസ് തബ് ധേരാമനരകണ്ഠീരവാകണ്ഠവാ മ ന ധൃത

പരശുേകാദണ്ഡമുസല രാമപരമഭാഗേധയാന്വിതരാധാനാമേധ

യാദ്യഖിലേഗാപികാേലാലംബാരാമ േഗാവിന്ദധരാസുഗതസൌ

ഗതാസജ്ജനദുരാചാരധാരണപ്രചാരണ നിപുണേദാർദ്ദണ്ഡപ

രിമണ്ഡിതഖഡ് ഗ്യവതാരശ്രീമുകു�ന്ദകവാസസുേക്ഷത്ര ഭ്രാ ജി

ഷ് ണുസകലസല്യാണമയമംബരനദീപുരാഖ്യമങ്ഗള വിഷയം”

എന്നു് ആ ഗദ്യം അവസാനിക്കുന്നു. ആ േക്ഷത്രത്തിൽ ഊട്ടുപുരയ് ക്കു �വളിയിൽ

ദീർഘകർണ്ണ�നന്നശൂനകനും ജവന�നന്നകാകനും തമ്മിൽ നടക്കുന്നസംഭാഷ

ണമാണു് പ്രതിപാദ്യ വിഷയം.
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പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം

േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ളആശാൻ (1017–1112)

േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ളആശാൻ 1017-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 96 വയ

േസ്സാളം ജീവിച്ചിരുന്നു് 1112-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 12-ാം൹ മരിച്ചു. അത്ര ദീർഘമായ

ആയുസ്സിനാൽ േമല് പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയല്ലാ�ത േകരളീയസാഹിത്യകാര

ന്മാരിൽ മറ്റാരുംഅനുഗ്രഹിതന്മാരായിരുന്നതായിഅറിവില്ല. 12-ാമ�ത്തവയസ്സിൽ

തുടങ്ങിയ ഗ്രന് ഥ രചനഅേദ്ദഹം മരണകാലംവ�രഏ�റക്കു�റ നിർവിഘ് നമായി

ത്ത�ന്ന നിർവ്വഹിച്ചു എന്നുള്ളതു മ�റ്റാരു അപൂർവ്വസംഭവമാകുന്നു. അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ കൃതികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും 11-ാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണു് നിർമ്മി

ക്ക�പ്പട്ടതു്എന്നുള്ളതു�കാണ്ടു്അേദ്ദഹ�ത്തആകാലഘട്ടത്തി�ല ഒരുഗ്രന് ഥകാ

രനായി പരിഗണിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണു്.

കുടുംബം

രാമൻപിള്ളആശാ�ന്റ മൂലകുടുംബം ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ ആറ്റിങ്ങൽ േമ

വർക്കൽേദശത്തു പട്ടിള�ക്കപ്പള്ളിവീടാണു്. അവി�ടനിന്നു് ഒരു സ് ത്രീ 975-

ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ഭർത്തൃഗൃഹമായ വർക്കല ഒറ്റൂർ കുഴേക്കവീട്ടിൽ താമസമായി. ആ

സ് ത്രീയു�ട പുത്രിയാണു് ആശാ�ന്റ മാതാവായ പാർവ്വതിയമ്മ. പാർവ്വതിയമ്മയ്ക്കു്

ഇരവിപ്പിള്ളഎ�ന്നാരു േജ്യഷ്ഠസേഹാദരനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇരവിപ്പിള്ളയ്ക്കു തിരു

വനന്തപുരത്തു വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽ ഒരു േജാലി കിട്ടി. അേദ്ദഹം താമസിച്ചതു

ത�ന്റഒരുബന്ധുവുംസ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റപള്ളിയറവിചാരിപ്പുകാര

നുമായിരുന്ന േപട്ടയിൽ കരിമ്പാലി വീട്ടിൽ അനന്തൻപിള്ളേയാടുകൂടിയായിരുന്നു.

അനന്തൻപിള്ള പാർവ്വതിയമ്മ�യ 1007-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു വിവാഹം �ചയ്തു. അവരു�ട

തൃതീയസന്താനമാണു് രാമൻപിള്ള. ഇരവിപ്പിള്ളയു�ട അനന്തരവനായതു�കാ

ണ്ടു് ഇരവി രാമൻപിള്ളഎന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹം പി ല് ക്കാലങ്ങളിൽഅറിയ�പ്പട്ടു.

അനന്തൻപിള്ളയു�ട അച്ഛ�ന്റ വകയായ േപട്ടയിൽഈഴവിളാകത്തു വീടും കാല

ക്രമത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനു കിട്ടി.

വിദ്യാഭ്യാസം

അനന്തൻപിള്ള ആദ്യം നീലകണ് ഠപ്പിള്ള ആശാ�ന�ക്കാണ്ടു മലയാളവും ശാ

മിപ്പിള്ള�യ�ക്കാണ്ടു തമിഴും മക�ന കുേറക്കാലം അഭ്യസിപ്പിച്ചതിനുേമൽ 1030-
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ാമാണ്ടിടയ്ക്കുമാേവലിക്കരനിന്നുപപ്പുപിള്ളഎ�ന്നാരാശാ�നവരുത്തി 1036-ാമാണ്ടുവ�ര

സംസ്കൃതത്തിലും ചില കാവ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആ ബാലൻ പ്രതിഭാശാ

ലിയാ�ണങ്കിലും പഠിത്തത്തിൽ പറയത്തക്കഓത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. തദ്വിഷ

യകമായ ആലസ്യ�ത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം പിന്നീടു വള�ര വ്യസനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േപട്ട

യിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േവണ്ട സൌകര്യ�മല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും

അതിലും അേദ്ദഹത്തിനു ദൃഷ് ടി�വയ്ക്കുവാൻ േതാന്നിയില്ല. 1036-ൽ രാമൻ പിള്ള

യു�ട ഗുരുമുഖമായ അഭ്യാസം അവസാനിച്ചു എന്നു ത�ന്ന പറയാം. അതിനിടയ്ക്കു്

അേദ്ദഹം പ്രധാനമായി സമ്പാദിച്ചതു കഥകളിപ്പദങ്ങൾ പാടുന്നതിനുള്ള സാമർ

ത്ഥ്യമാണു്. അതിനുേവണ്ടസകലസാഹചര്യങ്ങളും അന്നുവലിയ �കാട്ടാരത്തിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. േപാരാത്തതിനു് അമ്മാവൻ ഇരവിപ്പി

ള്ളയും ഒരു നല്ല ആട്ടപ്പാട്ടുകാരനായിരുന്നു. ഉണ്ണായിവാര്യരു�ട നളചരിതമാണു്

രാമൻപിള്ളയു�ട ഹൃദയ�ത്തഐദംപേര്യണ വശീകരിച്ചതു്.

ജീവിതചരിത്രം

1037-ൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാേക്കാടതിയിലും പിന്നീടു ഡിവിഷൻകേച്ചരിയിലും

സ്വല്പകാലം ഒരു ഗുമസ് ഥ�ന്റ പണിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടു എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള

വൃത്തിയിൽ �വരസ്യം േതാന്നി 1040-ാമാണ്ടു േപട്ടയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു മലയാ

ളം പള്ളിക്കൂടം സ് ഥാപിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിക�ള പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അതുവഴിക്കാണു്

രാമൻപിള്ളയ്ക്കു് ആശാൻഎന്നബിരുദനാമം വന്നുേചർന്നതു്. 1051-ൽആപള്ളിക്കൂ

ടത്തിൽ ജ്ഞാനപ്രജാഗരസംഘം എ�ന്നാരു സമാജം സംഘടിപ്പിച്ചു് ആ സമാ

ജത്തി�ന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ േവദാന്തവിഷയകമായും മറ്റും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ

നടത്തിച്ചു. ആശാനും അേനകം തമിഴ് പുസ് തകങ്ങൾ വായിച്ചു േവദാന്തത്തിൽ

ഗാഢമായ ജ് ഞാനം സമാർജ് ജിച്ചിരുന്നു. 1050-മാണ്ടിടക്കു് ഒന്നുമുതൽ അഞ്ചുവ

�ര േകാപ്പിപ്പുസ് തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൂനമ്മാവു് അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചുവരു

ത്തി അങ്ഗീകരണത്തിനായി ഗവർ�മ്മന്റിേലയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുകയും ഗവർ�മ്മന്റ്

അേദ്ദഹത്തിനു് 500 രൂപ പാരിേതാഷികം നല് കുകയും �ചയ്തു. 1083-ാമാണ്ടുവ�ര

ആ േകാപ്പിപ്പുസ് തകങ്ങൾത�ന്നയാണു് തിരുവിതാംകൂറി�ല പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ

ഉപേയാഗിച്ചുവന്നതു്. അങ്ങ�ന ആശാനു നിയതമായ ഒരു ധനാഗമമാർഗ്ഗമുണ്ടാ

യി. ആ പുസ് തകങ്ങളു�ട മുദ്രണത്തിനുേവണ്ടി േപട്ടയിൽ ഭാഷാ ഭൂഷണം എന്ന

േപരിൽ സ്വന്തമായി ഒരച്ചുക്കൂടം സ് ഥാപിച്ചു. മൂന്നാംനമ്പർ പുസ് തകത്തി�ല “ഓമ

നക്കുട്ടികൾ ഔഷധം തിന്നു” മുതലായി ചില വാക്യങ്ങൾ ഇക്കാലത്തും ചിലർക്കു്

ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. നാലുമഞ്ചും നമ്പരുകളി�ല ശീർഷകങ്ങൾ ഗാനരീതിയിലു

ള്ളവയാണു്. “അർത് ഥനേകൾക്കേണ-ആശ്രിതവത്സലാ”, “എങ്ങും കലാലയം-

ഏറുമാറാകേണ”, “ഓമൽസഖാക്കേള-സത്യം വദിക്കേണ”എന്നും മറ്റുമാണുഅവ

യിൽ ചില തല�ക്കട്ടുകൾ. 1048-ൽ ആശാൻ ഗൌരിയമ്മ എ�ന്നാരു യുവതി�യ

വിവാഹം �ചയ്തു. ആ സ് ത്രീ 1052-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു മരിച്ചുേപായി. പിന്നീടു് ആയുരന്തം

വ�ര വിഗതഭാര്യനായിത്ത�ന്നയാണു് കാലയാപനം �ചയ് തതു്. 1061-ാമാണ്ടു

തുലാമാസം 1-ാം ൹ ഒരു മാസികയായി പുറ�പ്പട്ട മലയാളിയു�ട അധിപരായി ഭാ

രവാഹികൾ അേദ്ദഹ�ത്ത തിര�ഞ്ഞടുത്തു. നിലവിലിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളിൽ അതി

നാണു് വയസ്സുമൂപ്പു്. ആ �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്ന മിഥുനമാസം 5-ാം൹ കഥാവാദിനി

എന്ന േപരിൽ ഒരു മാസിക തിരുവനന്തപുരത്തു് ആരംഭിച്ചു് അതിൽ അറബിക്ക

ഥകൾ കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിത്തുടങ്ങി. ഒരു �കാല്ലേത്ത
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യ്ക്കു തപാൽക്കൂലിയുൾ�പ്പ�ടയുള്ള വരിസംഖ്യ ആ മാസികയ്ക്കു് ഒരു രൂപ പത്തണ

മാത്രേമ ആയിരുന്നുള്ളു. പിന്നീടു സ്വസ് ഥനായി താമസിച്ചു പല ഗ്രന് ഥങ്ങൾ രചി

ച്ചു�കാണ്ടും വിവിധ സ് ഥാനങ്ങളിലുള്ള സുഹൃത്തുക്ക�ള മധുരമായ ഗാനാലാപം

�കാണ്ടും ഫലിതമയമായ സംഭാഷണങ്ങൾ�കാണ്ടും ആനന്ദിപ്പിച്ചു�കാണ്ടും ഒരു

ശതകാർദ്ധം കഴിച്ചുകൂട്ടി. 12-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ദാക്ഷായണീസ്വയംവരം എന്ന

വഞ്ചിപ്പാേട്ടാടുകൂടി ആരംഭിച്ച സാഹിത്യവ്യവസായം 1111-ൽ സത്യസന്ധത എന്ന

കാവ്യേത്താടുകൂടി അവസാനിച്ചു.

കൃതികൾ

ആശാ�ന്റ പ്രധാനപദ്യകൃതികൾ (1) ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം നാലു ദിവസ�ത്ത ആട്ട

ക്കഥ, (2) രാമാഭിേഷകം, (3) ക്ഷുേദാദനവിജയം, (4) േഗാവിന്ദപട്ടാഭിേഷകം എന്നീ

ആട്ടക്കഥകളും, (5) അറബിക്കഥ, (6) ഹിതപ്രദാനം, (7) തുളസീദാസരാമായണം

ബാലകാണ്ഡം എന്നീ കിളിപ്പാട്ടുകളും, (8) രജതജൂബിലിേഘാഷം, (9) കല്യാണ

മേഹാത്സവം എന്നീ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളും, (10) ഗൃഹസ് ഥാശ്രമമാഹാത്മ്യം, (11) മാന

േസാദ്യാനം, (12) �നഷധം, (13) സത്യസന്ധത എന്നീ കാവ്യങ്ങളുമാകുന്നു. (1)

േകരളീയവാണിജ്യ�വമുഖ്യം, (2) സ് ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം, (3) അധ്യാത് മരാമായണസ

ദാചാരങ്ങൾഎന്നീപ്രേമയങ്ങ�ളഅധികരിച്ചുതിരുവനന്തപുരംപബ്ലിക് �ലക്ചർ

കമ്മിറ്റിയു�ടആഭിമുഖ്യത്തിൽപ്രസങ്ഗങ്ങൾഎഴുതിവായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽചില

കൃതിക�ളപ്പറ്റി മാത്രം അല് പം പറയാം.

ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം

ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം നാലു ദിവസ�ത്ത ആട്ടക്കഥത�ന്നയാണു് ആശാ�ന്റ കൃതിക

ളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയമായി കരുേതണ്ടതു്. അതു് 1044-ാമാണ്ടാണു് രചിക്കുവാൻ

ആരംഭിച്ച�തങ്കിലും 1055-നു േമേല പൂർത്തിയായുള്ളു. 1062-ലാണു് അച്ചടിപ്പിച്ചതു്.

ഒരു കാലത്തു് ആ കഥയ്ക്കു മലബാറിൽേപാലും നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. േശ്ലാ

കങ്ങ�ളല്ലാം മലയാളത്തിലാണു് കവി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്; അവയ്ക്കു ഗുണം േപാ

രാ. എന്നാൽ പദങ്ങളു�ട നില അതല്ല. അവയിൽ പലതും പാടിേകൾക്കുവാൻ

�കാള്ളാവുന്നതാണു്. ആശാ�ന്റ പ്രസ് തുത കൃതിക്കുള്ള േമന്മയും അതിലല്ലാ�ത

അഭിനയാർഹതയിലല്ല അധിഷ് ഠിതമായിരിക്കുന്ന�തന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു

േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാംദിവസ�ത്ത കഥയിൽ വസിഷ്ഠ�ന്റ വിഷ്ണുേസ്താത്രവും, വിശ്വാ

മിത്ര�ന്റ ശിവസ് േതാത്രവും, രണ്ടാംദിവസത്തിൽ “മകേന-േഗാമതീതീരശയേന-

മണലാകുമാസ് തരേണ, ശയിക്കുേന്നാ നിർമ്മലേന” എന്നും, മൂന്നാംദിവസത്തിൽ

“എന്നിനിക്കാണുന്നുഞാൻപ്രിയതമാ” എന്നുംആരംഭിയ്ക്കുന്നപദങ്ങളും നന്നായിട്ടു

ണ്ടു്. ഒടുവിൽ സൂചിപ്പിച്ച പദത്തിൽനിന്നു രണ്ടു ചരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“പാണിഗ്രഹണം�ചയ് ത േചണാർന്ന ദിനംമുതൽ

കാണിനാഴികേനരം പ്രാണനായകാ! നി�ന്ന

കാണാ�ത വാണി�തന്നാൽപ്രാണേവദനപൂണും

പ്രാണിക്കീ വിധി വന്നാൽത്രാണികാണുേമാ താങ്ങാൻ?

(എന്നിനി)

പുതുമധുവതു തൂകും മൃദുേകളിവചനങ്ങൾ

അതുലമാം ഭംഗിേയാേട അരുളുന്ന�തന്നു േകൾപ്പൂ?

അതുമല്ലസുതനാം േലാഹിതനച്ഛ�നക്കാണുവാൻ
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204 അദ്ധ്യായം 46. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം

�കാതിപൂ കണ്ടുരയുേമ്പാളതി�നന്തു�ചയ് വൂപാർത്താൽ?”

(എന്നിനി)

നാലാംദിവസ�ത്ത കഥയിൽ േലാഹിതാശ്വ�ന്റ “മാതാേവ മമ സഹിക്കാവതല്ല

േഹാ സദാ ഭൂേദവൻ �ചയ്യും ഹിംസയും” എന്ന പദവും അതിനു് ഉത്തരമായ ചന്ദ്ര

മതിയു�ട “അേയ്യാ മാമകനന്ദനഎേന്താന്നിതിനു �ചയ്യുന്നുഞാനുമധുനാ?” എന്ന

പദവും മറ്റും കണ്ണീർ �പാഴിക്കാ�ത വായിക്കുവാൻസാധിക്കുന്നതല്ല.

ക്ഷുേദാദനവിജയം

സദ്യയുണ്ണുന്നവർക്കു ആ അവസരത്തിൽ േകട്ടു രസിക്കുന്നതിനു തദ്വിഷയകമായി

ആശാൻ 1075-ൽ രചിച്ച ഒരു പ്രബന്ധമാണു് ക്ഷുേദാദനവിജയം. ഇതിൽ ആ�ക

17 രംഗങ്ങളുണ്ടു്. ഓദനൻ എന്ന രാജാവു നവനീതാങ്ഗന�യന്നും സൂപാങ്ഗന

�യന്നും േപരുള്ള രണ്ടു പത്നിമാേരാടും ദധിമുനി�യന്ന കുലഗുരുവിേനാടും പഞ്ച

പ്രഥമന്മാ�രന്ന അഞ്ചു സേഹാദരന്മാേരാടും കാളൻ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിേയാടും

ഓലൻഎന്ന ഉപമന്ത്രിേയാടും സിതഗുളപക്വാദി �സന്യങ്ങേളാടുംകൂടി ഉദരരാജ്യ

പരിപാലനം�ചയ് തു് ഓദനപുരം എന്ന രാജധാനിയിൽ വസിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ

തൃഷ് ണ�യന്ന ഭാര്യ, േക്രാധ�മന്ന മന്ത്രി, രുചി�യന്ന സാരഥി, കാമാദിമേനാവൃ

ത്തികളാകുന്ന ഭടന്മാർ ഇവേരാടുകൂടി രസാതലത്തിൽ താമസിക്കുന്നക്ഷു�ത്തന്ന

അസുര�ന്റസേഹാദരിയായബുഭുക്ഷഭൂേലാകത്തുവരികയും േതേജാമയനായഓദ

നരാജാവി�ന രംഭാപത്രപ്രേദശത്തു�വച്ചു കണ്ടു കാമിക്കുകയും ഒരു ലളിതയു�ട

േവഷത്തിൽ ത�ന്ന പരിഗ്രഹിക്കണ�മന്നു് അർത്ഥിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഓദനനും

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സേഹാദരന്മാരും ആ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതു�കാണ്ടു കുപിത

യായി അവൾ പാൽപ്രഥമ�ന ബലാൽക്കാേരണ ചുംബിക്കുകയും പാൽപ്രഥമൻ

അവളു�ട നാസാധരങ്ങൾ േഛദിക്കയും �ചയ്യുന്നു. അതറിഞ്ഞുക്ഷുത്തുയുദ്ധസന്ന

ദ്ധനായിഎത്തുകയുംമന്ത്രിയായകാള�ന േതാല്പിക്കുകയുംഉപമന്ത്രിയായഓല�ന

ഓടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. തദനന്തരം ദധിമുനിയു�ട പത്നിയായ സിതാങ്ഗി�യ സി

ത�യന്നു ഭ്രമിച്ചു് ക്ഷുത്തു് ഒന്നു ചുംബിക്കുകയും രുചിയാൽ നിവാരിതനായി അവൻ

നീങ്ങി നില് ക്കേവ സിതാങ്ഗി ഭർത്താവിേനാടു് അവ�ന ശാപം�കാണ്ടുസംഹരി

ക്കണ�മന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അതിനിടയ്ക്കു ഓദനനിൽ നിന്നു വിവരം

ഗ്രഹിച്ചു പഞ്ചപ്രഥമന്മാർ യുദ്ധം തുടരുന്നു എങ്കിലും ശണ് ഠ ആർക്കും നല്ലത�ല്ല

ന്നു് അറിവുള്ള ദധിമുനി അവി�ട�യത്തി ഇരുകക്ഷിക�ളയും സമാധാന�പ്പടുത്തി

അേന്യാന്യം താംബുലദാനം �ചയ്യുവാൻ ആജ് ഞാപിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന ശത്രുക്ക

�ള ബന്ധുക്കളാക്കിയാണു് ആശാൻ കഥ സമാപിക്കുന്നതു്. ഈ അപൂർവ്വമായ

ഇതിവൃത്തഘടനയിൽ ആശാ�ന്റ മേനാധർമ്മപ്രസരം പ്രേത്യകം അഭിനന്ദനീയ

മായിരിക്കുന്നു. പദങ്ങൾ എല്ലാംത�ന്ന സരസങ്ങളാണു്. സിതാങ്ഗിക്ഷുത്തിനു

നല് കുന്നപ്രത്യുത്തരത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗമാണു് അടിയിൽ പകർത്തുന്നതു്.

“പരനാരിമാ�രേത്തടും വിടേനാ?–നീ പാരീേരഴും

ഒരുേപാ�ല കീർത്തി�പറ്റ ശഠേനാ?–േപാരിന്നായിങ്ങു

കരുതിവേന്നരി�ലാരു ഭടേനാ?-ഗുണേദാഷങ്ങ–

ളറിയേപ്പാകാത മഹാജഡേനാ?

�ചാല്ലുക�ല്ലങ്കിൽ നിന്നു�ട–രാഗാദിേദാഷം േവേരാേട

േഛദി�ച്ചാഴിക്കു�മന്നു�ട–ശാപകഠാരം കേയ്യാേട;

ഓർക്ക നീ നേട.”
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അറബിക്കഥ

ആശാ�ന്റ ആട്ടക്കഥകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടു സഗുണങ്ങ�ളന്നു പറയാവുന്നതു

കിളിപ്പാട്ടുകളാണു്. അവയിൽ അറബിക്കഥ 1062-ലാണു് രചിച്ച�തന്നു പറഞ്ഞു

വേല്ല. അതിനു ആനന്ദാമ്രതസാഗരം എ�ന്നാരു േപരും കവി �കാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

കഥാവാദിനി എന്നതു മാസികയു�ട േപരാണു്. ആശാനു ഇംഗ്ലീഷു് പരിചയമില്ലാ

തിരുന്നതിനാൽതമിഴുഭാഷയിലുള്ളഒരുവിവർത്തന�ത്തആശ്രയിച്ചാണു്പ്രസ്തുത

കൃതി രചിച്ചതു്. അവതാരികയിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു: “ഒരു �താഴിലാളി

ത�ന്റ �താഴിലിനു േവണ്ടുംവണ്ണവും മിനുസവുമായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇ�ല്ലങ്കിൽ

അവ�ന്റ യഥാർത്ഥമായ േയാഗ്യതഎങ്ങ�നപ്രകാശിപ്പിക്കും? �വളിച്ചം�കാേണ്ട

ഇരുൾ നീങ്ങുകയുള്ളു. അതുേപാ�ലത�ന്ന അറിവു�കാേണ്ട ഇരുൾ നീങ്ങുകയു

ലള്ളു. അതുേപാ�ലത�ന്ന അറിവു�കാേണ്ട മൂഢതയും േപാകൂ. ഈ അറിേവാ

ആയുഷ് കാലത്തി�ന്റ പരിണാമം േനാക്കുേമ്പാൾ സാമാന്യമാ�യങ്കിലും ഗ്രന്ഥ

ങ്ങളിൽനിന്നു സമ്പാദിപ്പാേന കഴിവുള്ളുതാനും. ഇങ്ങി�നയിരിക്കയാൽ നമ്മു�ട

പരിഷ് കാരത്തിനു പ്രധാന തടസ്സമായിക്കാണുന്ന ഗ്രന്ഥേലാപ�മന്ന ന്യൂനത�യ

തീർക്കുന്നതിനു് ഇതര ഭാഷകളിലുള്ള കഥക�ള മലയാളഭാഷയിലാക്കി ഗദ്യമാ

യിേട്ടാ പദ്യമായിേട്ടാ ചമച്ചടിപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുന്നതു മതിയായിട്ടുള്ള�തന്നു

കരുതി കഥാവാദിനി എന്നു േപേരാടു കൂടി ഈ പത്രിക�യ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ആശാ�ന്റ ഊർജ്ജിതമായ ഭാഷാേപാഷണൌത്സുക്യത്തിനു ഒരു നിദർശനമാണു്

ഈ ഖണ്ഡിക. ആമുഖവും പതി�നാന്നു ദിവസേത്താളമുള്ള കതയുേമ അച്ചടിച്ചിട്ടു

ള്ളതായി േകട്ടിട്ടുള്ളു. ഗ്രന്ഥം മുഴുമിപ്പിച്ചതായി അറിവില്ല.

ഹിതപ്രദാനം

1085-ൽ രചിച്ചു് 1091-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹിതപ്രദാനമാണു് ആശാ�ന്റ കിളിപ്പാട്ടുക

ളിൽ വച്ചു് ഉത്തമമായി എനിക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു്. നാരദമഹർഷി�യ മഹാവിഷ്ണു വാ

നരമുഖനാക്കി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഇതി�ല ഇതിവൃ

ത്തം. അനവധി സദാചാരതത്വങ്ങൾ കവി ഇതിൽ ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിത

നാലു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലഈരടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“�ചറിയ �ചറിയ നീരുറവുമുറ്റും േചർന്നു

�പരി�യാരാറായൂേക്കാ�ടാഴുകുന്നതു പാർക്കിൽ

കൃശതാദൌർബ്ബല്യങ്ങേലാഴിച്ചു വഴിേപാ�ല

വിശദമാകുംവണ്ണം പുഷ്ടിശക്തികൾ നൽകും

ഒരുമിപ്പാകു�മകുമത്യ�മന്നതു കാട്ടു–

മുരുസൽഗുണപാഠം തരുമായതുസദാ.

വല്ലികൾ വൃക്ഷങ്ങളിൽ �മല്ലേവ ചുറ്റിപ്പറ്റി

നല്ല േപാലിടേചർന്നു പടർന്നുകിടപ്പതു

ത�ന്നത്താൻ ജീവിപ്പതി�നാന്നുമാകാേത്താർ �ചന്നു

ധന്യ�രസ്സമാശ്രയി�ക്കന്നുസൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു.”

1086-ൽ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സി�ല രാജ്യഭരണത്തി�ന്റ രജ

തജൂബിലിസംബന്ധിച്ചും 1110-ൽ നടന്ന കാർത്തികതിരുനാൾ രാജകുമാരിയു�ട വി

വാഹംസംബന്ധിച്ചുംആശാൻ നിർമ്മിച്ച വഞ്ചിപ്പാട്ടുക�ളപ്പറ്റി ഇവി�ട വിേശഷവി

ധിയായി ഒന്നും പ്രസ് താവിേക്കണ്ടതില്ല.
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കാവ്യങ്ങൾ

ആശാൻസംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളകാവ്യങ്ങൾക്കുതാരതേമ്യന ഗുണം കു

റയും. 1084-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാനേസാദ്യാനം പാഠ്യപുസ് തകരൂപത്തിലുള്ള ഒരു

കൃതിയാണു്; ആ�ക 434 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവ ഉപജാതിവൃത്തത്തിൽ നിബന്ധിച്ചി

രിയ്ക്കുന്നു. സദാചാരപ്രതിപാദകമായഈ കൃതിയിൽ അതിനു േയാജിച്ച ചില �ച

റിയ കഥകളും അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1065-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് എഴുതിയ ഗൃഹസ് ഥാശ്രമമാ

ഹാത്മ്യമാണു് താദൃശങ്ങളായആശാ�ന്റ കാവ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതു്. സ്രഗ് ദ്ധ

രാവൃത്തത്തിൽ 100 േശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുള്ളഈകൃതിയിൽ കവി ഗൃഹസ് ഥാശ്രമ

ത്തി�ന്റ വിേശേഷാൽകൃഷ്ടത�യ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ‘ഇങ്ങില്ല അങ്ങുമു

ണ്ടു്’, ‘ഇങ്ങുണ്ടു്അങ്ങില്ല’, ‘ഇങ്ങുമില്ലഅങ്ങുമില്ല’, ‘ഇങ്ങുമുണ്ടു്അങ്ങുമുണ്ടു്’എന്നു് ഒരു

ഗുരു ത�ന്റ ശിഷ്യനായ ഒരു രാജകുമാരേനാടു നാലു തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങ�ളപ്പ

റ്റി പറയുകയുംതപസ്വി�യആദ്യ�ത്തഅവസ് ഥയ്ക്കും, േവശ്യ�യ രണ്ടാമേത്തതിനും,

യാചക�ന മൂന്നാമേത്തതിനും, ഗൃഹസ് ഥ�ന നാലാമേത്തതിനും ഉദാഹരണമായി

വർണ്ണിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഗൃഹസ് ഥ�ന “ഈ േലാകത്തുള്ള ധർേമ്മാചിതസുഖ

മഖിലം ന്യായമായുണ്ണുമീയാൾ േമലിൽ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ സുകൃതഫലസുഖം പി

�ന്നയങ്ങും ഭുജിക്കും” എന്നാണു് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു്. രാജകുമാര�ന്റ സന്യാസ

സ്വീകാരാകാംക്ഷഅേതാടുകൂടി അസ് തമിക്കുന്നു.

അധ്യാത്മരാമായണസദാചാരങ്ങൾ

അധ്യാത് മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടി�ല ചില സദാചാരവാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് ആ വാ

ക്യങ്ങളനുസരിച്ചു മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതി�ന്റ അഭിലണീയത�യ ഉപപാദി

ക്കുകയാണു് ആശാൻ ഈ ഗ്രന് ഥത്തിൽ �ചയ്യുന്നതു്. അേദ്ദഹം 1065-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു

�ലക്ചർകമ്മിറ്റിയു�ടആഭിമുഖ്യത്തിൽഎഴുതി വായിച്ച മൂന്നു ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങളിൽ

ഇതുമാത്രേമ പിന്നീടു വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. ഈശ്വരഭക് തി, ഗുരുഭക് തി, രാജഭക് തി,

പിതൃഭക് തി മുതലായി അേനകം പ്രേമയങ്ങ�ള ഇതിൽആശാൻ ചർച്ച �ചയ് തിട്ടു

ണ്ടു്.

ഒരു കവി, ഭാഷാേപാഷകൻ, അദ്ധ്യാപകൻ, സമുദായ പരിഷ് കാരി, േലാക

േസവകൻ എന്നിങ്ങ�ന പല നിലകളിൽ േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ സ്മര

ണീയനാണു്.

കമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളആശാൻ (1021–1087)

കുടുംബവും ബാല്യവും

കൃഷ്ണപുരത്തു കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻ പിള്ളആശാൻ സമീപവാസികളു�ട ഇടയിൽ തട്ടു

പുരയ്ക്കൽ ആശാൻ എന്ന േപരിലാണു് അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നതു്. കുമ്മമ്പിള്ളി എന്നതു

മൂലകുടുംബത്തി�ന്റയും തട്ടുപുരയ്ക്കൽ എന്നതു് അതി�ന്റ ഒരു ശാഖയു�ടയും േപരാ

കുന്നു. രാമൻപിള്ള തട്ടുപുരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ 1021-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ അശ്വതി

നാളിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു കായംകുളത്തിനു നാലു�മൽ വടക്കുള്ള രാമപുരംഗ്രാമ

ത്തിൽ കീഴ് േചരിമഠത്തിൽ ഗണപതിേപ്പാറ്റിയും മാതാവു പാർവ്വതിഅമ്മയുമായിരു

ന്നു. ഈ വിവരങ്ങ�ളല്ലാം നമ്മു�ട കവി താ�ഴേച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ േരഖ�പ്പ

ടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“യസ്യാംബാ ഹരിപാദജാന്വയഭവാ പാർകത്യഭിഖ്യാപിതാ
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യസ്യശ്രീപതിവക്ത്രേജാ ഗണപതിേവലായുധഃ പൂർവ്വജഃ

േഗഹം കമ്മവിഹാരനാമകമേദാ േദേശാസ് തി കൃഷ് ണാലയ–

സ് േത�നതൽ കില വല് കലസ് ഥമഹാമാഹാത് മ്യേമവമ്മ കൃതം.”

അേദ്ദഹത്തിനു േവലായുധൻപിള്ള എ�ന്നാരു േജ്യഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നതായി ഈ

േശ്ലാകത്തിൽനിന്നറിയുന്നു. ബാല്യത്തിൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം മാത്രേമ ലഭി

ച്ചിട്ടുള്ളു. തറവാട്ടിേലയ്ക്കു ഒരു േവലവിരുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എട്ടാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ േവലകളിക്കു കച്ച�കട്ടി. അതു കഴിഞ്ഞു കഥകളിയിൽ േവഷം �കട്ടി

ആടുന്നതിനു വിദഗ് ദ്ധനായി. അങ്ങ�നയിരി�ക്ക, സംസ്കൃതജ് ഞാനമില്ലാത്തതു

�കാണ്ടു രാമൻപിള്ള ഒരവസരത്തിൽ കാണിച്ച �ക പിഴയ്ക്കുകയും അതു കണ്ടു

കൂട്ടുകാരിൽ ഒരു നടൻആബാല�നഅല് പംഅപഹസിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. തദനന്ത

രം സംസ്കൃതം പഠിക്കാ�ത േവഷം �കട്ടുകയി�ല്ലന്നു് ആഅഭിമാനധനനും ശപഥം

�ചയ്തു. അേപ്പാേഴയ്ക്കു പതിനഞ്ചു വയസ്സുതികഞ്ഞിരുന്നു.

�കലാസാശാസ് ത്രികളും രാമൻപിള്ളയും

അക്കാലത്തു തിരു�നൽേവലിയിൽ കടയനല്ലൂരിനു സമീപമുള്ള വീരശിഖാ മണി

ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു �കലാസശാസ് ത്രികൾ എന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധനായ സംസ്കൃതപ

ണ്ഡിതൻ കായംകുളത്തു് എരുവയിൽ അപ്പൻകുളങ്ങരമഠത്തിൽ താമസിച്ചു പല

േരയും സംസ്കൃതഭാഷ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു ശിഷ്യന്മാ�ര വള�ര

േവഗത്തിൽവ്യുൽപന്നന്മാരാക്കുന്നതിനു്അന്യാദൃശമായസാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു

രാമൻപിള്ളഅവി�ടഅേദ്ദഹത്തി�ന്റഅേന്തവാസിയായിഅഞ്ചു�കാല്ലേത്താളം

താമസിച്ചു. ആദ്യം കുേറക്കലേത്തയ്ക്കുആട്ടത്തിനും േപായി�ക്കാണ്ടിരുന്നുഎങ്കിലും

ഗുരുവി�ന്റആജ്ഞനിമിത്തംആകൃത്യാന്തരത്തിൽനിന്നുവിരമിച്ചു് ഏകാഗ്രതേയാ

ടുകൂടി സംസ്കൃതസാഹിത്യം അഭ്യസിച്ചു. ആ അഭ്യാസം അേദ്ദഹ�ത്ത 20-ാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനായി ഉയർത്തി. ശിഷ്യനു ഗുരുവി�ന്റ േനർക്കുള്ള

ഭക്തിയും ഗുരുവിനു ശിഷ്യ�ന്റ േനർക്കുള്ള വാത്സലുവും അനന്യസാധാരണമായി

രുന്നു. ഗുരുവി�ന വന്ദിക്കാ�ത ശിഷ്യൻ ഒരു കൃതിയും രചിച്ചിട്ടില്ല. ശിഷ്യനു പല

പ്രകാരത്തിലുള്ളആശിസ്സുകൾ ഗുരുവും നല് കീട്ടുണ്ടു്. രാമൻപിള്ളആശാ�ന്റ പ്രബ

ന്ധങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രാമദാസൻ എന്ന േപർ ത�ന്ന ഗുരുദത്തമാണു്.

വർക്കല േക്ഷത്രമാഹാത്മ് യത്തിൽ കവി അേദ്ദഹ�ത്ത ഇങ്ങ�ന പ്രശംസിച്ചിരി

ക്കുന്നു.

“വീരശിഖാമണിഗ്രാമവാസീ, മഹാ–

ധീരൻ, ധരാേദവവാരശിഖാമണി,

േഘാരസംസാരവാരാശിതിതീർഷയാ

താരകബ്രഹ് മസമർപ്പിതമാനസൻ,

േവദേവദാങ്ഗതത്വജ് ഞാനേശവധി,

�വദികസ് മാർത്തകർമ്മണ്യൻ, കലാനിധി,

സാദരം സർവ്വപുരാണവക് താ, ശിഷ്യ–

േഖദാപഹൻ, സർവേമാദാവഹൻ, സുധീ,

കാരുണ്യവാരിധി, �കലാസനാഥ,നി–

പ്പാരിൽസ്സമസ് തവിദ്വജ്ജനപൂജിതൻ,
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ചാരു1 ‘ദീപ് താതപാ’േഖ്യ സുേദേശ പുരാ

നാരായണേക്ഷത്രസന്നിധൌ സൽഗൃേഹ

പാരാ�ത പാർത്തുയഥാർഹം സ്വശിഷ്യ�ര

േനരായ ശാസ് ത്രസാര�ത്തഗ്രഹിപ്പിച്ചു.”

സുഭഭ്രാഹരണം തുള്ളലിൽ

“വാണീചാരുകടാക്ഷഭൃങ്ഗപടലീവാസന്തികാമ്രദ്രുമം

േക്ഷാണീഭൂഷണലബ് ധവർണ്ണമുകടീേകാടീരനീരാജിതം

മാണിക്യം ദ്വിജമാത്മേവദിനമഹം �കലാസനാഥം ഗുരും

വാണീവർണ്ണഗുണാപ് തേയ ഗുണനിധിം ധ്യായാമി ചിേത്ത ഭൃശം”

എന്നും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മാഹാത് മ്യം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കലാസശാസ് ത്രി ആ ശി

ഷ്യനു്

“വിദ്യാജന്യമഹാമതിത്വയശസാ രായാ ച ദിവ്യൌഷ�ധ–

സ്സൌശീല്യാദിഭിരന്തരങ്ഗസുഗു�ണശ് ശുശ്രൂഷയാ സാദരം

സമ്യാഗ് ദ്ധ്യാനപരാത് മധാമഗനിതാനേന്ദന മൽപൂജനം

സംഭൂതം തവ രാമദാസ! ഭഗവാൻസ്യാച് ഛ് േറയേസ ശങ്കരഃ”

എന്നു് ഒരു സർവ്വസ് പൃക്കായ പ്രശംസാപത്രവും നല്കീട്ടുണ്ടു്. ശാസ് ത്രികൾക്കു നി

രവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു; എങ്കിലും അവരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായി രാമൻ

പിള്ള�യത്ത�ന്നയാണു് അേദ്ദഹം കരുതിയിരുന്നതു്. ആ മഹാപുരുഷൻ വാർ

ദ്ധക്യത്തിൽ സന്യസിച്ചു മാേവലിക്ക�ര�വച്ചു പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. രാമൻപിള്ള

20-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽത്ത�ന്ന ഗുരുനാഥ�ന്റഅനുമതിേയാടുകൂടി മനയംമനേക്കാടു്

എന്നസ് ഥലത്തുതാമസിച്ചു�കാണ്ടു േദവികുളങ്ങരേക്ഷത്രത്തി�ല കളിത്തട്ടിൽ�വ

ച്ചു പലബാലന്മാേരയും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.

േജ്യാതിഷം

അധ്യാപകവൃത്തിക്കു േജ്യാതിഷജ് ഞാനം ആവശ്യകമാ�ണന്നു്, അേപ്പാേഴയ്ക്കും

ആശാനായിക്കഴിഞ്ഞ രാമൻപിള്ളയ്ക്കു േതാന്നി. അതിേലയ്ക്കുേവണ്ടി ഒരു പണ്ഡിത

�ന ഉപസർപ്പണം�ചയ്തു; എങ്കിലും അേദ്ദഹം അതിനു �വമുഖ്യമാണു പ്രദർശിപ്പി

ച്ചതു്. തന്നിമിത്തം �കലാസശാസ് ത്രികൾ ത�ന്ന ആ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കണ

�മന്നു് അേദ്ദഹം നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം അേപക്ഷിച്ചു. ശാസ് ത്രികൾആ വിഷയത്തിൽ

യാ�താരുജ്ഞാനവുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അന്നു് എരുവയിൽ പടയത്തു വീട്ടിൽ

താമസിച്ചിരുന്ന മാത്തൂർപണിക്കേരാടു് അേദ്ദഹം ത�ന്നഅതുസംബന്ധിച്ചുള്ളപ്ര

ഥമപാഠങ്ങൾ ഓേരാ ദിവസവും പഠിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു ശിഷ്യ�ന പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു്

ആശാൻത�ന്ന പണിക്കരു�ട ശിഷ്യനായി ലീലാവതി തുടങ്ങിയ ഉൽഗ്രന് ഥങ്ങൾ

കൂലങ്കഷമായി അഭ്യസിച്ചു് ആ ശാസ് ത്രത്തിൽ അത്യന്തം നിഷ് ണാതനായിത്തീർ

ന്നു. അതിനുേമൽ പള്ളിച്ചൽ കട്ടച്ചിറ �ചമ്പകേശ്ശരിേപ്പാറ്റിേയാടു �വദ്യവും ശ്രീ

ധരേയാഗിേയാടു േവദാന്തവും പരിശിലിച്ചു. അത്രയുമായേപ്പാൾ ആശാനു വയസ്സ്

ഇരുപത്തിമൂന്നായി.

1 ദീപ് താതപം-(എരി�വയിൽ) എരു�വയിൽ.
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അനന്തരജീവിതം

േവദാന്തവിചാരത്തി�ന്റ ഫലമായി ആശാനു �വരാഗ്യം അങ്കരിക്കുകയും തന്നിമി

ത്തം ഉടൻ ത�ന്ന അേദ്ദഹം കാശിക്കായി പുറ�പ്പടുകയും �ചയ്തു, എങ്കിലും ബന്ധു

ക്കളു�ട നിർബ്ബന്ധം�കാണ്ടു് തിരി�യ േപാന്നു. �ചല്ലപ്പാപിള്ള എന്ന പ്രസിദ്ധ

നായ ജഡ്ജി�യ കാദംബരിയുംദശകുമാരചരിതവും പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു് പുതുപ്പള്ളി

േചവണ്ണൂർവീട്ടിൽ താമസിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടു വർഷം തുടർച്ചയായി പലേരയും കാവ്യ

നാടകാദിഗ്രന് ഥങ്ങൾപഠിപ്പിച്ചു യശസ്വിയും ധനവാനുമായിത്തീർന്നു. അത്തരത്തി

ലുള്ള ഒരധ്യാപകനു് അനർഘവും അപരിമിതവുമായ ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായതിൽ

ആശ്ചര്യമില്ലേല്ലാ. ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ (1) �വളുേത്തരി േകശവൻ�വദ്യൻ, (2)

�പരു�ന്നല്ലി കൃഷ് ണൻ �വദ്യൻ, (3) പുതുക്കാട്ടു മഠത്തിൽ കൃഷ് ണനാശാൻ, (4)

മണിപ്പുഴ കൃഷ് ണപ്പണിക്കർ, (5) വാരണപ്പള്ളി കുഞ്ഞുപണിക്കർ എന്നിവരു�ട

േപരുകൾ പ്രേത്യകം എടുത്തുപറേയണ്ടതായുണ്ടു്. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിക

ളും അേദ്ദഹേത്താടു കുേറക്കാലം സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയുണ്ടായി. കാർത്തികപ്പള്ളി,

കരുനാഗപ്പള്ളി, മാേവലിക്കരഎന്നീതാലൂക്കുകളിൽപതി�നാന്നാംശതകം ഉത്ത

രാർദ്ധത്തിൽ പലരിലും ദൃശ്യമായിരുന്ന സംസ്കൃതാഭിനിേവശത്തിനു പ്രധാനേഹതു

ഭൂതന്മാർ �കലാസശാസ് ത്രികളും രാമൻപിള്ള ആശാനുമായിരുന്നു. 1067-ൽ

അരിപ്പാട്ടും ആനന്ദവല്ലീശ്വരത്തും ധ്വജപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു മുഹൂർത്തം ചാർത്തി�ക്കാടുത്തതു്

ആശാനാണു്. ത�ന്റ മരണദിവസം മുൻകൂട്ടി ആ േജ്യാതിർവ്വിത്തു ഗണിച്ചു് അതിനു്

ഒരു �കാല്ലംമുൻപുത�ന്ന തട്ടുപുരയ്ക്കേലയ്ക്കു താമസം മാറ്റി. 1087-ാമാണ്ടു വൃശ്ചിക

മാസത്തി�ല ശൂക്ലദ്വാദശിേയാടു േചർന്ന അശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽ കഥാപുരുഷൻ

ബ്രഹ്മസായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

ആശാ�ന്റ കൃതികളിൽ (1) വർക്കലസ് ഥല മാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടും. (2) പ്രേബാധ

നചേന്ദ്രാദയം ഭാഷാ നാടകവുമാണു് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു്. അവയ്ക്കുപുറേമ (3) സുഭ

ദ്രാഹരണം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (4) ഭഗവന്നാമസൂത്രമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്, (5) പട്ടണ

ത്തുപിള്ളയാർപാട്ടു്, (6) ബാല പ്രേബാധാമൃതം, (7) കാദംബരീകഥാസാരം എന്നീ

ഗ്രന് ഥങ്ങളുംഅേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േവ�റയും കൃഷ് ണാർജ്ജുനവിജയം, സത്യാസ്വ

യംവരം എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾ, ഷാണ് മാതുരമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്, സുബ്രഹ്മണ്യ

സ് േതാത്രമാല, േനതൃഭൃങ്ഗചരിതം മുതലായി ചിലഗ്രന് ഥങ്ങളുംകൂടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാ

യി േകട്ടുേകൾവിയു�ണ്ടങ്കിലും അവ�യാന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. േപട്ടയിൽ ആശാ

�നന്നേപാ�ല കമ്മമ്പള്ളി ആശാനും ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങളിൽ കവനം �ചയ്യുന്നതി

നായിരുന്നുസ്വാധീനത.

വർക്കലസ്ഥലമാഹാത് മ്യം

ഈ കൃതി 1077-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായി കാണുന്നു. സംസ്കൃത

ത്തിൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തി�ല േക്ഷത്രകാണ്ഡ�മന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾ�പ്പട്ട

�തന്നുസ്വയം േഘാഷിക്കുന്നതും 13അധ്യായങ്ങൾഅടങ്ങിയതതുമായഒരുഗ്രന് ഥം

ആ േപരിലുണ്ടു്. അതി�നആശാൻ വള�ര വിസ് തരിച്ചു കിളിപ്പാട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

പ്രാജാപത്യ�മന്നും, ജനാർദ്ദനമാഹാത് മ്യ�മന്നും, വാസിഷ്ഠ�മന്നും, പാണ് ഡ്യരാ

ജീയ�മന്നും, േക്ഷത്രയാത്രാവിധാന�മന്നുമുള്ള േപരുകളിൽ അഞ്ചു കാണ്ഡങ്ങൾ

ഇതിലുണ്ടു്. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കം.
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“ഖലനധികനികൃതിപരനായധർമ്മിഷ്ഠനായ

ഖ്ർേവതരം പാപമാർജ് ജിച്ചിരുന്നു നീ.

പരതരുണിരതി ചതിവു കളവു ചൂതും തഥാ

പാരാ�ത ദുർവ്യവഹാരം ദുരാചാരം

സുജന�മാരു കലഹമതിശഠ�രാടനുകൂലവും

സൂത്രത്തിലന്യധനാപഹാരങ്ങളും

ഇവ പലതുമനുദിവസമീടാർന്നു �ചയ്തു നീ–

യില്ലംവകസ്വത്തേശഷം നശിപ്പിച്ചു.

തദനു തവബഹുതരമനാവശ്യകത്തിനു

താല് പര്യേമാടുേമറ്റം കടം വാങ്ങിനാൻ.

ഒരു ദിവസി ഗുണനിലയനാം ധരണീസുര–

നുത്തമർണ്ണൻ ഭവാ�നത്തടുത്തീടിനാൻ.”

പ്രേബാധനചേന്ദ്രാദയം

ഇതു സംസ്കൃതത്തിൽ കൃഷ് ണമിശ്രൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ നാടകത്തി

�ന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു്. ഈ കൃതി 1077 കർക്കടകത്തിൽ രചിച്ചതായി കവി പറ

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമാത് മധ്യാനതൽപരനായ തനിയ്ക്കു ശൃങ്ഗാരരസപ്രധാനങ്ങ

ളായ നാടകങ്ങേളാടു �വമുഖ്യമാണുള്ള�തങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരു�ട പ്രാർത്ഥനനിമി

ത്തവും “േജതാവായിരിക്കുന്നപ്രധാനനായകൻവിേവകവും േജതവ്യനായിരിക്കുന്ന

പ്രതിനായകൻ മഹാേമാഹവും പരമാത് മജ് ഞാേനാദയം ഫലവും ആയിരിക്ക

യാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ അധിക പരിചയമില്ലാത്തവരായുള്ള ആസ് തികജനങ്ങൾ

ക്കു്ആത് മ േബാേധാദയത്തിനു മാർഗ്ഗമായിത്തീരും”എന്നുള്ളതു�കാണ്ടു് താൻആ

വിവർത്തനത്തിനു് ഉദ്യമിച്ചതാ�ണന്നു് അേദ്ദഹം വിജ് ഞാപനം�ചയ്യുന്നു. അപൂർ

വ്വം ചില േശ്ലാകങ്ങേള ഇതിൽ നിർേദ്ദഷങ്ങാളായുള്ളു.

സുഭദ്രാഹരണം ഓട്ടൻതുള്ളൽ

ഇതു് 1053-ൽ എഴുതി.

“അങ്ഗമേശഷം പരുപ�രയായി”

“സങ്ഗതി�യന്തി�ച്ചാറിയുളവാകാൻ?”

“മങ്ഗലശീേല! ചന്ദനമാേണ”

“എങ്ങുലഭിച്ചു ചന്ദനമിേപ്പാൾ?”

“ശാസ് താനടയിൽക്കൂടി വരുേമ്പാൾ

ശാന്തിക്കാരൻ തന്നിതു കളഭം”

“കളഭമണിഞ്ഞാൽ പരിമളമിേല്ല?

�പാളി�യന്തിനു മാം �ചാല്ലീടുന്നു?”

“�പാളിപറകേല്ല; നമ്പ്യാതിരിമാർ

വിറകിൽമുട്ടുമരച്ചു�കാടുക്കും.”

മറ്റു കൃതികൾ

ഭഗവന്നാമസൂത്രമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടു് 1058-ൽ
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“സ് പഷ് ടം ശ്രീവിശാഖതാേരാത് ഭവൻ പ്രജകൾക്കു

തുഷ് ടിപുഷ് ടി�യസ്സദാ നല് കും രാജർഷി േശ്രഷ്ഠൻ”

രാജ്യപരിപാലനം �ചയ് തിരുന്ന കാലത്താണു് രചിച്ചതു്. പട്ടണത്തുപിള്ള എന്ന

സിദ്ധ�ന്റ തമിഴ് പാട്ടുകൾ േശ്ലാകരൂപത്തിൽ തർജ്ജമ�ചയ് തിട്ടുള്ളതാണു് പട്ടണ

ത്തുപിള്ളയാർപാട്ടു്എന്നഗ്രന് ഥം. ബാലപ്രേബാധനാമൃതത്തി�ലആദ്യ�ത്തഒന്നു

രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളു.

“ശ്രീ�കലാസപതിം നത്വാ ഗുരുമാനന്ദവിഗ്രഹം

ലിേഖന്വയാദിേബാധാർത് ഥം ബാലനാം പ്രത്യയാൻ പ്രതി.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു വ്യാകരണമാണു് അതി�ല വിഷയ�മന്നറിയാം. ഗ്ര

ന് ഥവും പേക്ഷ സംസ്കൃതമായിരിക്കാം. കാദംബരീകഥാസാരം ഒരു ഗദ്യകൃതിയാ

ണു്. കാദംബരിയി�ല ഇതിവൃത്തം മുഴുവൻഅതിൽ വള�ര സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി

സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഒരുകവിഎന്നതി�നക്കാളധികം ഒരുസംസ്കൃതാധ്യാപകൻഎന്നനിലയിലാ

ണു് ആശാൻ േകരളീയരു�ട കൃതജ്ഞതയ്ക്കുപാത്രീഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

�വളുേത്തരി േകശവൻ�വദ്യൻ (1014–1072)

ജീവചരിത്രം

േകശവൻ�വദ്യൻ തിരുവനന്തപുരത്തു മണക്കാ�ടന്ന സ് ഥലത്തു േതാട്ടത്തിൽ

�വളുേത്തരി എന്ന പ്രസിദ്ധമായഈഴവകുടുംബത്തിൽ 1014-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. ബാ

ല്യത്തിൽ കു�റ�യല്ലാം സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കുകയും കവിതകൾ എഴുതുകയും �ച

യ് തതിനുേമൽ ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വാരണപ്പള്ളിവീട്ടിേലയ്ക്കു േപായിഅവി

�ട കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളആശാ�ന്റ അേന്തവാസിയായി താമസിച്ചു. ഏതാനും

�കാല്ലം നാടകവും അലങ്കാരവും പഠിച്ചേപ്പാൾ ശിഷ്യൻ പ്രതിഭാബലം�കാണ്ടു

ഗുരുവിനു തുല്യനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ആശാ�നപ്പറ്റി �വദ്യൻ ത�ന്റ

ബാലിസൂഗ്രീവസംഭവം എന്ന വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ ഇങ്ങ�ന ഗാനം �ചയ് തിട്ടുണ്ടു്.

“ഗുരുമതിയാം �കലാസക്ഷിതിസുരശിഷ്യനാകു–

മുരുതരപുണ്യശാലി പുരുഷരത് നം

ഉല�കങ്ങും പുകൾ �പാങ്ങി വിലസും ശ്രീരാമാഖ്യനാം

നല�മഴും മമ ഗുരുവരൻതന്നു�ട

തിരുവടിമലരിണ കരുതീടുേന്നന്നനിശം

വരമതിൽപ്പര�മന്തി�ങ്ങനിക്കു പാർത്താൽ?”

1056-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു വിദ്യാവിലാസിനി എന്ന മാസിക പ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരു

ന്നേപ്പാൾ അതിൽ കവലയാനന്ദം തർജ്ജമ�ചയ് തു് “അർത് ഥാലങ്കാരം” എന്ന

േപരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ വിശാഖംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവി�ന്റ നാമേധയംകൂടി ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

“വിശാഖക്ഷിതിനാഥ�ന്റ വിഭ്രാജൽകീർത്തിമണ് ഡലം

അന്നത്തരുണി�യേന്നാണം �ച�ന്നത്തുന്നഭ്രഗങ്ഗയിൽ”
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എന്ന ഉപമാലങ്കാരത്തിനുള്ള ഉദാഹരണം ആ ഇനത്തിൽ�പ്പട്ടതാണു്. പണ്ഡിത

പ്രിയനായ മഹാരാജാവു് അതി�ന്റപ്രേണതാവി�നപ്പറ്റി അേന്വഷിക്കുകയും വിദ്വാ

നും കവിയുമാ�ണന്നറിഞ്ഞതിനാൽ സേന്താഷിച്ചു തിരുമുമ്പിൽ വരുത്തി ഒരു വീ

രശൃംഖല സമ്മാനിക്കുകയും �ചയ്തു. അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു �വദ്യത്തിൽ പറയ

ത്തക്ക ജ് ഞാനമില്ലായിരുന്നു. അഷ് ടാങ്ഗഹൃദയം നിഷ് കർഷിച്ചു് അഭ്യസിക്കണ

�മന്നു തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് ഉപേദശിക്കുകയാൽ മലബാറിലും മറ്റും േപായി ക്ഷണ

ത്തിൽ �വദ്യശാസ് ത്രഗ്രന് ഥങ്ങൾ സാങ്േഗാപാങ്ഗമായി പഠിച്ചും ചികിത്സാപ

ദ്ധതികൾ സമ്പ്രദായാനുസാേരണ പരിശീലിച്ചും തിരി�ച്ചത്തി വീണ്ടും അവിട�ത്ത

മുഖം കാണിച്ചു. ഭജനപ്പുരയിൽ എഴുന്നള്ളീത്താമസിച്ചിരുന്ന ത�ന്റ േജ്യഷ്ഠൻ ഉത്രം

തിരുനാൾ തമ്പുരാ�ന്റ �വദ്യനായി മഹാരാജാവു് ഉടൻത�ന്ന അേദ്ദഹ�ത്ത നി

യമിച്ചു നിത്യ�ച്ചലവിൽ ശമ്പളവും പതിച്ചു�കാടുത്തു. വിശാഖംതിരുേമനി�യപ്പറ്റി

�വദ്യൻസംസ്കൃതത്തിൽ ഒരുകാവ്യവും തിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങ�നസാഹിത്യകാര

�നന്നും �കാട്ടാരം�വദ്യ�നന്നുമുള്ള നിലയിൽ സ്വസമുദായത്തിനും സ്വേദശത്തി

നും ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ജീവിതം നയിച്ചു് 1072-ാമാണ്ടു മരിച്ചു.

കൃതികൾ

േകശവൻ�വദ്യൻ സംസ്കൃതത്തിൽ (1) വിശാഖവിലാസകാവ്യവും, ഭാഷയിൽ (2)

ബാലിസുഗ്രീവസംഭവം വഞ്ചിപ്പാട്ടും, (3)അർത് ഥാലങ്കാരം, (4)പ്രസന്നരാഘവം ഭാ

ഷാനാടകം എന്നീ കൃതികളും രചിച്ചിട്ടൂണ്ടു്. ഇവയിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടില്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും

പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതായി േതാന്നുന്നില്ല. ഇവയ്ക്കുപുറേമ തിേലാത്തമാവിജയം ആട്ട

ക്കഥ, ബാലപാഠാമൃതം, ഹിേതാപേദശം, ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾ, അഷ് ടാങ്ഗഹൃദയം

ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവ

ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

വിശാഖവിലാസം

“ശ്രിയാം നിധിശ് ശ്രീപതിദാസേശഖേരാ

മഹീപതിർദ്ദക്ഷിണേകരളാധിപഃ

വിശാലവിഖ്യാതമതിർമ്മഹാഭുേജാ

വിശാഖരാേജാദ്യ വിഭാതി വിശ്രുതഃ.

അഭാവേതാ യസ്യ ചിരാദ്വ്യഥാജൂേഷ

ഭുേവ മഹാരാജമിേഷണ േസാധുനാ

ബുേധപ് സിതാർത്ഥപ്രതിപത്തിലാലേസാ

വിശാഖകല് പാദ്രുരധായി േവധസാ.”

അർത്ഥാലങ്കാരം

യത്ത്വേന്നത്രസമാന” എന്ന േശ്ലാകത്തി�ന്റ വിവർത്തനം.

“കേണ്ണാ�ടാത്തകരുത്തതാമരയിതാ

തണ്ണീരിൽ മുങ്ങി പ്രിേയ!

തുണ്ഡേത്താ�ടതിരായ �വണ് മതി ഘേന

തി�ണ്ണന്നു മങ്ങീടിനാൻ

നിേന്നാ�ടാത്തു നടക്കുമന്നനിരയും
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�ച�ന്നത്തിനാർ മാനേസ

�പാേന്ന! നി�ന്നാടു തുല്യവസ് തുവപി േമ

�ദവം �പാറുത്തീലേഹാ!

പ്രസന്നരാഘവനാടകം

ഇതുജയേദവകൃതമായസംസ്കൃതനാടകത്തി�ന്റപരിഭാഷയാണു്. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധ

രിക്കുന്നു.

“ചാതുര്യമുള്ള ജനമന്യമേനാരഥ�ത്ത–

േബ്ബാധിച്ചിടുന്നു പുനരാകൃതി�കാണ്ടുമാത്രം

ഗർഭത്തിലാഴു�മാരു േകതകിതൻ പ്രസൂനം

ഷൾപാദിജാലമറിയുന്നു മണത്തിനാേല.”

ബാലിസുഗ്രീവസംഭവ ം

1058-ാമാണ്ടു രചിച്ചഈ കൃതി ഏറ്റവും മേനാഹരവും സാമാന്യം ദീർഘവുമായ ഒരു

വഞ്ചിപ്പാട്ടാണു്. അച്ഛ�ന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാ�ണന്നും മകൾ മന്ദാകിനി

ക്കു് ഒരു കാലത്തു് അതു ഗാനം �ചയ് വാൻ ഇടവരു�മന്നും കവി പറയുന്നു.

“പരിഭൂതി ലവേലശം വരുേമാ? മാമകതാതൻ

കരുണപൂണ്ടനുഗ്രഹിച്ചതിേമാേദന

‘മകേന! നീയിതു �ചയ് േത മതിയാവൂ’ എ�ന്നാരുനാൾ

മനം �തളിഞ്ഞാജ് ഞാപിച്ച മഹിമയാലും

മകളായ ‘മന്ദാകിനി’ വളരുേവാളിതു മുറ്റും

മഹിതസേന്താഷം പാടി രസിച്ചിടാനും

സകലനായകൻത�ന്റ തിരുവുള്ളം വേരണ�മ–

ന്നകതാരിൽ വളരുന്നകരുതലാലും”

എന്നീ ഈരടികൾ േനാക്കുക. �വദ്യ�ന്റ കവിതാരീതി പ്രസ് തുത കൃതിയിൽ രാ

മപുരത്തു വാരിയരുേടതിേനാടു് ഒ�ട്ടാ�ക്ക സമീപിക്കുന്നുഎന്നു ചുവേട േചർക്കുന്ന

വരികളിൽനിന്നു �വളിവാകുന്നതാണു്.

“ജയിക്ക വിശ്വകർത്താേവ! ജയിക്ക വിരിഞ്ചമൂർേത്ത!

ജയിക്ക ഭാരതീജാേന! ജയിക്ക നിത്യം.

നിനയ്ക്കുേമ്പാൾ നിന�ക്കന്തു വഹിയ്ക്കയില്ലബ് ജേയാേന!

സനൽക്കുമാരാദികൾക്കും ശരണം നീേയ.

തുറക്കുേമ്പാൾ ത്രിഭുവനം പിറക്കുന്നുനയനങ്ങ–

ളിറുക്കുേമ്പാൾ പ്രളയവും ഭവിച്ചീടുന്നു.

ഒരുത്ത�നപ്രഭുവായു�മാരുത്ത�നബ് ഭൃത്യനായു–

�മാരുത്ത�നസ്സർവത്തിനും കരുത്തനായും

പിറപ്പിച്ചു വളർത്തിസ്സംഹരിപ്പതും നീയല്ലേയാ?

മറ�പ്പാരുളായതും നീ മതിയിേലാർത്താൽ,

എറുമ്പിൽ�ത്താ�ട്ടണ്ണിക്കൂടാതുള്ള ജീവിജാലങ്ങാൾക്കു

പരൻ പുരുഷനാം ഭവാൻ പരമതാതൻ.

ഹരൻതിരുവടിതാനും കരിമ്പുവില്ലൻപിതാവും
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നിരന്തനായീടും നീയും നിനയ്ക്കി�ലാേന്ന.

അങ്ങുമിങ്ങു�മങ്ങും നിറഞ്ഞഖിലാണ് ഡവും കവിഞ്ഞു

തിങ്ങിവിങ്ങി വിളങ്ങീടും ഭഗവാേന! നീ

ഇന്ദ്രിയമാനസശ്വാസസന്ദമനവിശുദ്ധരാ–

മുന്നതേയാഗികളു�ട ഹൃന്നളിനത്തിൽ

സാന്ദ്രേമാദം പള്ളി�കാണ്ടുസർവസിദ്ധികളും നല് കും

കാന്ദിശീകപരിത്രാണപരേന! േപാറ്റി!”

ഈ കൃതിയിൽ ബാലിയു�ട മാതാവി�ന്റ േകശാദിപാദാന്ത വർണ്ണനം കവി അചും

ബിതങ്ങളായഅനവധി ഉേല്ലഖങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

�പരു�ന്നല്ലി കൃഷ് ണ�വദ്യൻ (1038–1069)

ചരിത്രം

�പരു�ന്നല്ലി കൃഷ് ണൻ�വദ്യനു പി.�ക.കൃഷ് ണൻ �വദ്യൻ എന്ന േപരിലാണു്

പ്രസിദ്ധി. അേദ്ദഹം 1038-ാമാണ്ടു കുംഭം 8-ാം ൹ തിരുവനന്തപുരത്തു മുട്ടത്തറേദശ

ത്തു �പരു�ന്നല്ലി എന്ന ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചു. ആ തറവാടിനു പുതുപുരയ്ക്കൽ എന്നും

േപരുണ്ടു്. �വദ്യ�ന്റ പിതാവായ മുട്ടത്തറ പുലാങ്ങൽവീട്ടിൽ കുട്ടിയപ്പി പരിഷ് കൃ

തനും കരകൌശലവിദ്യകളിൽ വിദഗ് ദ്ധനുമായിരുന്നു. ആദ്യ�ത്ത ഗുരുവായ േപട്ട

യിൽ രാമൻപിള്ള ആശാ�ന്റ ശിക്ഷാ�നപുണ്യത്താൻ പത്തുവയസ്സു തികയുന്ന

തിനുമുൻപുത�ന്നസ്വഭാഷയിൽ നല്ലപാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ച കഥാപുരുഷൻപന്ത്ര

ണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സുമുതൽ പതിനാലാമ�ത്ത വയസ്സുവ�ര പരവൂർ �പാഴിക്കര കാ

യലഴികത്തു േഗാവിന്ദനാശാേനാടു സ ംസ്കൃതത്തി�ല പ്രഥമപാഠങ്ങളും, 15-ാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ ദാേമാദരൻകർത്താവിേനാടു രഘുവംശവും കുമാരസംഭവവുംഅഭ്യസിച്ചു.

പിന്നീടു് അക്കാലത്തു കമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളാആശാ�ന്റ അേന്തവാസിത്വം�കാ

ണ്ടു ത�ന്റ ഒരു ബന്ധുവായ �വളുേത്തരി േകശവൻ�വദ്യൻ പ്രശസ്തപണ്ഡിതനാ

യിത്തീർന്നതു കണ്ടു തനിക്കും ആ ഗുരുവിേനാടു സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിഗ്രന് ഥങ്ങൾ

വായിക്കണ�മന്നു് ആഗ്രഹം േതാന്നി വാരണപ്പള്ളീയിേലയ്ക്കു േപായി.

വാരണപ്പള്ളിയിൽ താമസം

അന്നുധനാഢ്യമായവാരണപ്പള്ളീവീട്ടി�ലകാരണവരുംസാഹിത്യരസികനുമായ

�കാച്ചുകൃഷ് ണപ്പണിക്കർ (1035-1077) ബാലന്മാരായ ഈഴവ�ര ത�ന്റ �ചലവിൽ

കൂ�ടത്താമസിപ്പിച്ചു രാമൻപിള്ള�യ�ക്കാണ്ടു്അധ്യാപനം �ചയ്യിക്കുന്നതിൽ തൽ

പരനായിരുന്നു. �വദ്യൻ പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സുമുതൽ ഇരുപതാമ�ത്ത വയ

സ്സുവ�രആശാേനാടുകാവ്യനാടകങ്ങളുംഅലങ്കാരശാസ് ത്രവുംഅഭ്യസിച്ചു. ബാല്യ

ത്തിൽത്ത�ന്ന പ്രായത്തിൽക്കവിഞ്ഞ കവിതാവാസന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന അേദ്ദ

ഹം അവി�ട�വച്ചു് (1) കചചരിതം അമ്മാനപ്പാട്ടു്, (2) കുകുത്സുവിജയം ആട്ടക്കഥ,

(3) മഴമങ്ഗലഭാണത്തി�ന്റ പരിഭാഷ തുടങ്ങിയ ചില കൃതികൾ �കാച്ചുകൃഷ് ണപ്പ

ണിക്കരു�ട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചിക്കുകയുണ്ടായി. കചചരിതം ഒരു കാലത്തു

വള�ര പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു പാട്ടാണു്. മണവൂർ േഗാവിന്ദനാശാൻ കായംകുളം

�ക.സി.കുഞ്ഞൻ�വദ്യൻ തുടങ്ങി പില് ക്കാലത്തു പ്രസിദ്ധന്മാരായിത്തീർന്ന ചില

യുവാക്കന്മാർ അന്നു�വദ്യ�ന്റ സതീർത്ഥ് യന്മാരായിരുന്നു. �കാച്ചുകൃഷ് ണപ്പണി

ക്കർസ്വന്തമായി ഒരുകഥകളിേയാഗംനടത്തിയിരുന്നു. തന്നിമിത്തംഅേദ്ദഹ�ത്ത
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ഒരു കവി “നാട്യപ്രചാരപരദന്തിവിഹാരനാഥൻ” എന്നു വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ േയാ

ഗക്കാരാണു് കകത്സുവിജയംആദ്യമായി അഭിനയിച്ചതു്.

ശാസ് ത്രപഠനം

21-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു തിരി�യ േപാന്നു കടയം സുബ്ബയ്യാ

ദീക്ഷിതരു�ട അനുജനും പ്രസിദ്ധ �വയാകരണനുമായ നാണുശാസ് ത്രികേളാടു

സ്വല് പം സിദ്ധാന്തകൌമുദി പഠിച്ചു.അന്നു് അേദ്ദഹം �നടുമങ്ങാട്ടു് തഹശീൽദാർ

ആയിരുന്നതിനാൽ അവി�ട താമസിച്ചു�കാണ്ടാണു് ആ ശാസ് ത്രം അഭ്യസിച്ചതു്.

അഷ് ടാങ്ഗേഹദയവും കു�റ�യല്ലാം കുമ്മമ്പള്ളി ആശാനിൽനിന്നു വശമാക്കി

യിരുന്നു�വങ്കിലും അതു�കാണ്ടു് അലംഭാവം വരാ�ത ഇരുപത്തിനാലാമ�ത്ത

വയസ്സിൽഅനന്തപുരത്തു മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യനായി ആ ശാസ് ത്രവും

സമഗ്രമായി ശീലിച്ചു. ആശാ�നയും മൂത്ത േകായിത്തമ്പുരാ�നയുമാണു് കവി ത�ന്റ

പരമഗുരുക്കന്മാരായിക്കരുതിയിരുന്നതു് എന്നുള്ളതിനു മലയാള മേനാരമയിൽ

അേദ്ദഹം ഒരവസരത്തിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ച

“ശ്രീമൽ�കലാസാഭിധഭൂമീേദവപ്രവീണവരശിഷ്യൻ

ധീമാന്മാരടിപണിയും രാമാഭിഖ്യപ്രസിദ്ധകവിമണിയും

�ചാല് �കാണ്ടീടിന പണ് ഡിതാവലി മുദാ ചുറ്റും ചുഴന്നങ്ങിരു–

ന്നുൽപന്നാദര�മ�പ്പാഴും മടിയിൽവ�ച്ചാപ്പം തേലാടിത്തഥാ

സൽഭക് ത്യാ സമുപാചരിച്ചുപചരിച്ചീടു�ന്നാേരാമൽപദ–

�പ്പാല് പൂവാർ�ന്നാരു പർപ്പഭൂരമണനും മേദ്ദശികന്മാർ വിേഭാ!”

എന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. വീണ്ടും സ്വഗൃഹത്തി�ലത്തി തിരുവന

ന്തപുരത്തു കുരമ�ന ആണ്ടിയിറക്കത്തു സ്വന്തമായി ഒരു �വദ്യശാല സ് ഥാപിച്ചു

ചികിത് സ നടത്തിത്തുടങ്ങി. അന്നും സഹജമായജ്ഞാനതൃഷ് ണ അേദ്ദഹ�ത്ത

വിട്ടുപിരിഞ്ഞില്ല. പുന്നപുരത്തു നാറായനൻേപാറ്റിേയാടു തർക്കവും േപട്ടയിൽ രാ

മൻപിള്ളാഅശാേനാടുത�ന്ന േവദാന്തവും പഠിച്ചു. അേദ്ദഹവുമായുള്ളസാഹചര്യം

നിമിത്തം തമിഴിലും പ്രാേയാഗികമായ ജ് ഞാനം സമ്പാദിച്ചു.

സാഹിത്യവ്യവസായം

ആസമുദ്യമങ്ങേളാടുകൂടി സാഹിത്യേസവനവും കവി മുറയ്ക്കു നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു.

മലയാളമേനാരമ, േകരളനന്ദിനി,സുജനാനന്ദിനി മുതലായപത്രങ്ങളിൽപലേശ്ലാ

കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പടുകയും �ചയ്തു േകര

ള�മങ്ങും വിഖ്യാതനായി. മുൻപറഞ്ഞ കൃതികൾക്കുപുറേമ വാരണപ്പള്ളീ കുഞ്ഞുകൃ

ഷ് ണപ്പണിക്കരു�ട ആവശ്യപ്രകാരം അലങ്കാരത്തിൽ (4) പദേദാഷ പ്രകരനവും,

(5) �കാേക്കാകം മണിപ്രവാളവും, (6) സ് ത്രീധർമ്മം മണിപ്രവാളവും കുഞ്ഞൻ�വ

ദ്യ�ന്റഅേപക്ഷയനുസരിച്ചു് (7) അഷ് ടാങ്ഗഹൃദയത്തിൽ േരാേഗാൽപാദനംവ�ര

യുള്ള ഭാഗത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദവും, (8) ഹരിശ് ചന്ദ്രചരിതം ഭാഷാ ചമ്പുവിൽ കുേറ

ഗദ്യപദ്യങ്ങളും, അവകൂടാ�ത (9) അരുവിപ്പുറം സ് ഥലമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടും, (10)

വയ്ക്കം യാത്രാശതകം മണിപ്രവാലവും, (11) ഭദ്രാഷ്ടവാഷ് കവും, (12) സുന്ദരീ സ്വയംവ

രം വഞ്ചിപ്പാട്ടും, (13) തിരുക്കുളറി�ന്റ തർജ്ജമ ഏതാനും ഭാഗവും, (14) ഒരു മാരൻ

പാട്ടും, (15) ത�ന്റ ഒരു സുഹൃത്തായ കുമാരപിള്ളവക്കീലി�ന്റ വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു
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216 അദ്ധ്യായം 46. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം

�കട്ടുകല്യാണ�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു രണ്ടാശ്വാസത്തിൽ 175 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാ

ള്ളിച്ചുകല്യാനവൃത്തംമണിപ്രവാലവുംഅേദ്ദഹംനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽഒടുവിൽ

1069-ാമാന്റു ് രചിച്ച (16) സുഭദ്രാഹരനം നാടകമാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅത്യുൽകൃഷ്ട

മായ കൃതി. അതു ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ േപട്ടയിൽ�വച്ചു് അഭിനയിക്ക

�പ്പട്ടു. സൂത്രധാരനായി രങ്ഗപ്രേവശം �ചയ് തതു നല്ല േവഷേച്ചർച്ചയും അഭിനയ

പാടവവുമുള്ള കവിത�ന്നയായിരുന്നു. 1067-ൽ േകാട്ടയത്തുവച്ചു വറുഗീസു മാപ്പിളയു

�ട ഉത് സാഹത്തിൽ നടന്ന കവിസമാജത്തിൽ മത് സര പരീക്ഷകൾക്കു േചർന്നു

പ്രശംസാപത്രങ്ങൾ വാങ്ങി വശ്യവാ�ക്കന്നുസർവ്വസമ്മതി േനടിയതിനുേമലാണു്

ആ കൃതി അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതു്.

അകാലമരണം

1069-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 29-ാംനു മുപ്പത്തിരണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കൃഷ് ണൻ�വ

ദ്യൻ വിഷൂചിക ബാധിച്ചു പരേലാകപ്രാപ് തനായി. കുേറക്കാലംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നു

എങ്കിൽ സുഭദ്രാഹരണം േപാ�ല അനശ്വരങ്ങളായ േവ�റയും, ചില പ്രബന്ധര

ത് നങ്ങൾ�കാണ്ടു�കരളി�യഅേദ്ദഹംഅലങ്കരിക്കുമായിരുന്നു.

�വണ്മണി മഹൻനമ്പൂരിയും കൃഷ് ണൻ�വദ്യനും

�തക്കരിൽആദ്യമായി �വണ്മണിപ്രസ് ഥാനത്തിൽ കവിത�യഴുതിത്തുടങ്ങിയതും,

�വണ്മണിമഹ�ന പ്രേത്യകിച്ചു് അനുകരിച്ചതും കൃഷ് ണൻ�വദ്യനായിരുന്നു. ആ

പദഘടനാചാതുരി, ആ പ്രാസ പ്രതിപത്തി, ആ സ് േതാഭജനകമായ വർണ്ണനാ

�വഭവം, ആ അശ്ലീലാഭിരുചി ഇത്യാദി ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രാേയണ രണ്ടുേപരിലും

ഒന്നുേപാ�ല കാനാവുന്നതാണു്. ഫലിതം �വണ്മണിേയാളംത�ന്ന �വദ്യന്നില്ല.

ചില അസ്വരസങ്ങളായ �തക്കൻപദങ്ങൾഅങ്ങിങ്ങു കടന്നുകൂടീട്ടുമുണ്ടു്. എന്നാൽ

ഉേല്ലഖപാടവം �വണ്മണിേയക്കാൾ കൂടും. ആ�കക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ �വണ്മണി

േയാളം കയറ്റം കവിതയ്ക്കു�ണ്ടന്നു പറയാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. എങ്കിലും കൃഷ് ണൻ

�വദ്യ�ന്റ കവിതകൾക്കു �വണ്മണിച്ചുവയു�ണ്ടന്നു് അക്കാല�ത്തസഹൃദയന്മാർ

ഐകകണ് േഠന സമ്മതിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുേപർക്കും മടി�കാണ്ടു തങ്ങളു�ട പല പ്ര

ബന്ധങ്ങളും മുഴുമിപ്പിക്കുവാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല. “ഒന്നാ�ണാന്നാമ�താന്നാന്തര�മാരു

മടിയാേണതിലും കാതലിേമ്മ” എന്നു �വദ്യൻത�ന്ന ത�ന്റ ആ സ്വഭാവ�വക

ല്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. ഇനി ചിലകൃതികളിൽനിന്നു്ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾപകർ

ത്തിക്കാണിേക്കണ്ട ഭാരേമ അവേശഷിക്കുന്നുള്ളു.

കുകുത് സുവിജയത്തി�ല ഒരു കുമ്മി

ഇരുപതാമ�ത്തവയസ്സിനു മുൻപു രചിച്ച ഒരാട്ടക്കഥയാണി�തന്നു മുൻപു പറഞ്ഞി

ട്ടുണ്ടേല്ലാ.

“ഏണമിഴികേള വന്നീടുവിൻ നാണം വിനാ േനേര നിന്നീടുവിൻ

പാണിയിൽത്താളം പിടിച്ചു സുേശ്രാണീ! നിേന്നാളം കളിപ്പതി–

നരും നഹി േപരുന്നതി േചരു�ന്നാരു നീയിന്നിഹ

ദൂരത്തു േപാ�കാലാ േസാമേലേഖ! േവഗം

ചാരത്തു വന്നാലും കാമേലേഖ!

മേട്ടാലും വാണികേള! മദനൻ �താട്ട കറികേള! നിങ്ങ�ളല്ലാം
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വട്ടത്തിൽനിന്നു വടി�വാടു തുഷ് ടി കലർന്നു പിഴയാ�ത

തട്ടിക്കരമിഷ് ടം പലവട്ടം ത്രപവി�ട്ടന്നു�ട

വ�ട്ടാത്ത�കാങ്കകേള! കളിപ്പിൻ�കകൾ

�കാട്ടിത്തിരിഞ്ഞിനിയും നടപ്പിൻ.

കാഞ്ചനവല്ലീ! കനകലേത! കാഞ്ചനസന്നിഭകായലേത!

ചാഞ്ചല്യം വിട്ടു സേന്താഷദമാം ചില മട്ടു സരഭസം

പാടിക്കളി േതടിബ് ഭൃശമാടിസ്സുഖേമാടിങ്ങതി–

േമാടി കൂട്ടീടുവാ�നാന്നു �ചാല്ലാമതി–

േന്നാടിയടുക്കുവിൻ നിങ്ങ�ളല്ലാം.

സാരംഗേലാചേന! േകൾക്കസഖീ! സാരംഗം പാടു നീ ചന്ദ്രമുഖീ!

ഈ രംഗം തന്നിൽ മഹാശുഭപൂരങ്ങൾ മിന്നി വിളങ്ങുന്ന

ധീരം നരവീരം ബുധഹീരം ഗുണസാരം ബഹു–

േയാഷാമേണ! പരിേതാഷയ നീ ചാരു–

േവഷാഞ്ചിേത! ഗാനം േഘാഷേയ നീ.”

സ് ത്രീധർമ്മം

ഒരു പത് നി ഭർത്താവിേനാടു് എങ്ങ�ന �പരുമാറണ�മന്നു് ആസ് ത്രീയു�ട മാതാ

വു് ഉപേദശിക്കുന്നരൂപത്തിലാണു്ഈകൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“ആർക്കും മഹാധന�മഴു�ന്നാരുമ്പുരാക്ക–

ന്മാർക്കും ദരിദ്രപദ�മത്തുമേതാർത്തിടാ�ത

മൂർഖത്വമാർന്നു ചിലരിന്നടിയാ�രാേടല് ക്കും

കാർക്കശ്യേമാർത്തുശിവേന! തളരുന്നുകായം.”

സുഭദ്രാഹരണം

ഇതു്ആറങ്കത്തിലുള്ളഒരു ഭാഷാനാടകമാണു്. ഒരുകാലത്തു് ഇതി�ലപല േശ്ലാക

ങ്ങളും ഹൃദിസ് ഥമാക്കാ�ത യുവാക്കന്മാർ തിരുവനന്തപുരത്തും പരിസരപ്രേദശങ്ങ

ളിലും ചുരുക്കമായിരുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

1 “ചിക്കി�ക്കട്ടീടുവാനച്ചികുരഭരമഴി–

ക്കുന്നകാലത്തുകാലിൻ

വക്കിന്നും താണുവീണദ്ധരണിയിലതുസൽ–

ഗന്ധേമല്പിച്ചിടുന്നു;

ഇക്കാര്യം �തല്ലുേപാലും മതിയതിലറിയാ–

ഞ്ഞാണു ഭൂമിക്കു ഗന്ധം

തർക്കജ്ഞന്മാർ തകർക്കുന്നതു തടവു �വടി–

ഞ്ഞില്ലേഹാ! കില്ലു �തല്ലും.”

2 “നീരിൽത്താരും �നടുങ്കണ്ണിണയുമണ�യ നി–

�ന്നാന്നു മല്ലിട്ടു തല്ലും–

േനരത്തത്താർ മടങ്ങിസ്സപദി മദന�ന–
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�ച്ചന്നുസഖ്യം പിടിച്ചു;

കൂരമ്പായ് ത്തീർന്നു�കാണ്ടക്കുവലയമിഴി�യ–

�ക്കാല്ലുവാനായിദാനീ–

മാരംഭിക്കുന്നുേപാലും; ഹരഹര ശിവേന!

ഹന്ത! നാ�മന്തു �ചയ് വൂ.”

3 “കാലിൽേചാടുകൾ കാണുകിൽക്കമലവും

�കകൂപ്പിടും േമനിതൻ–

േമലുേള്ളാരു മൃദുത്വേമാർക്കിലുടേന

വാകയ്ക്കു േശാകം വരും;

േചേലറും �ചറു�ചങ്കരദ്വയമിദം

കണ്ടാകിലുണ്ടാകുമ–

ത്യാലസ്യം തളിരാൽത്തണുത്തതരുണ–

േത്തന്മാവിനും മാനേസ.”

കണ്ടിയൂർ കുഞ്ഞുവാരിയർ (1009–1078)

ചരിത്രം

കുഞ്ഞുവാരിയർ 1009-ാമാണ്ടു വൃശ് ചികമാസത്തിൽ േചാതിനാളിൽ മാേവലിക്കര

കണ്ടിയൂർ വാരിയത്തിൽ ജനിച്ചു. യഥാർത് ഥനാമേധയം ഇക്കണ്ടൻ (ശ്രീകണ് ഠൻ)

എന്നാണു്. അച്ഛൻ മാേവലിക്കര മറ്റത്തുവാരിയത്തിൽ രാമവാരിയരുംഅമ്മപാർ

വ്വതിവാരസ്യാരുമായിരുന്നു. രാമവാരിയർ ഒരു മുൻസിഫായി േജാലിേനാക്കീട്ടുണ്ടു്.

കുഞ്ഞുവാരിയരു�ട ഗുരു മറ്റത്തു പരുത്തിക്കാട്ടു ഭാസ് കരൻനമ്പ്യാതിരിയായിരുന്നു.

ആ വസ് തുത കവിത�ന്നഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ കുേചലവൃത്തം തുള്ളലിൽ

“ഗുരുവാം ഭൂസുരനാശ്രിതജനസു�ര–

തരുവാം ഭാസ് കരസംജ്ഞനുദാരൻ

വിര�വാ�ടനിക്കിഹ മങ്ഗലമനവധി

വരുവാൻ തുണ�ചയ് തരുളീേടണം.”

എന്ന വരികളിൽ പ്രഖ്യാപനം �ചയ് തിട്ടുണ്ടു്. നമ്പിയാതിരി അേദ്ദഹ�ത്ത കാവ്യ

നാടകങ്ങൾമാത്രമല്ല, വ്യാകരണവും തർക്കവും േജ്യാതിശ്ശസ് ത്രവും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു.

വാരിയരു�ട േജ്യാതിശ്ശാസ് ത്രവിജ് ഞാനംക്രേമണേദശാന്തരങ്ങളിലുംപ്രസിദ്ധമാ

യി. ഫലഭാഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ദീർഘദർശനങ്ങൾ പ്രാേയണ ഫലിച്ചിരു

ന്നു. കണ്ടിയൂർ ശിവേക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനവും ശിഷ്യന്മാരു�ട അദ്ധ്യാപനവുമായിരു

ന്നു ഇതരകൃത്യങ്ങൾ. േക്ഷത്രസംബന്ധമായ കുലവൃത്തി അേതാടുകൂടി മുടങ്ങാ�ത

അനുവർത്തിക്കുകയും �ചയ്തുവന്നു. ശിഷ്യന്മാരിൽ പില് ക്കാലത്തു് അധികം യശസ്സു

സമ്പാദിച്ചതു കണ്ടിയൂർ മഹാേദവശാസ് ത്രിയാണു്. ആറാട്ടുപുഴയിൽ താമസിച്ചിരു

ന്ന മിസ് തക്കർ എന്ന മദാമ്മേയയും അേദ്ദഹം സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1078-

മാണ്ടു കന്നിമാസം േതേക്കട്ടനാളിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

വാരിയരാശാൻ (1) ബാല്യുത് ഭവം, (2) ദൂതവാക്യം എന്നീ രണ്ടു് ആട്ടക്കഥകൾ, (3)

കുേചലവൃത്തം, (4) വാമനാവതാരം, (5) പ്രതിപ്രയാണം, (6) വിശാഖരാജവിജയം
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(തുലാഭാരം) എന്നീ ഓട്ടൻതുള്ളലുകൾ, (7) ശങ്കരവിജയം കിളിപ്പാട്ടു് (തർജ്ജമ), (8)

ഓണാേഘാഷം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (9) കുേചലവൃത്തം മണിപ്രവാളം, (10) നളചരിതം നാട

കം, (11) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു്, (12) കണ് ഠീശകീർത്തനം എന്നീ കൃതി

കൾക്കുപുറ�മ (13) കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ സന്താലേഗാപാലം

ശീതങ്കൻതുള്ളൽപൂരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ഒടുവിൽപറഞ്ഞകൃതിയാണു്അേദ്ദഹ�ത്തസാ

മാന്യകവികളിൽനിന്നു് ഉയർത്തുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽനിന്നു ചില ഭാ

ഗങ്ങൾ പകർത്താം.

ബാല്യുത് ഭവം:

കദാചന മഹീപതിഃ പ്രചുരകൌതുകാവിഷ്ടധീ–

രുദാരഭുജപൌരുേഷാ രുചിരഭൂഷണാത്യുജ്ജ്വലഃ

മദാകുലമതങ്ഗജപ്രവരഗാമിനീം കാമിനീ–

മിദം വചനമുചിവാൻ സ ഖലു നന്ദനാേന്ത വസൻ.”

ദൂതവാക്യം പദം:

“താമ്രാധരി സൽഗുണവസേത! താേരശലസന്മുഖി! ദയിേത!

താപം ഹൃദി മന്മഥമഥിേത താരണിേവണീ! ഹര, ലളിേത! 1

മന്നിടമതി�ലന്നു�ട കീർത്തി ചന്ദ്രികേപാൽ വിലസുകമൂലം

ഉന്നതരിപു തിമിരംേപാ�ല സന്നത കലരുന്നിതു പാരം 2

ആരാമമിതത് ഭുതമധികം ചാരുപവനേലാളിതലതികം

മാരാഹവേകളിസമുചിതം കീരാളിപികാരവമിളിതം.” 3

തുലാഭാരം തുള്ളൽ:

“നൽകണ് ഠീപുരമതിൽ മരുവിടും

മുക്കണ്ണനതാം ഭഗവാൻ തന്നു�ട

തൃക്കാലിണയും േസവിച്ചങ്ങു ല–

ഭിക്കും േചാറതു�കാണ്ടു കുടുംബം

മിക്കതുമിങ്ങു പുലർത്തി�ക്കാ�ണ്ടാരു

വക്കാണത്തിന്നാേരാടു�മാന്നും

�പാ�യ്ക്കാള്ളാ�താരു േകാണിലിരുന്നുക–

ഴിക്കും കശ് ചന പാരശവൻഞാൻ

ഇക്കാലത്തുതുലാഭാേരാത് സവ–

�മാ�ക്കേക്കട്ടതി വിസ് മിതനായി

�ചാല് �ക്കാള്ളുന്ന മഹീപതിവര�ന

�വക്കം �ചന്നു മുഖം കാണിക്കാ–

�നാക്കും കാര്യമതല്ലടിയ�ന്നാരു

ലക്കുമതില്ല നിനയ്ക്കുംേനരം.

തൃക്കയ്യിൽബ്ബത �ചന്നതു േചരാൻ

തക്കവിധത്തിൽപ്പത്രമയച്ചാൽ

തൃക്കണ്പാർക്കുമി�ത�ന്നാരുസജ്ജന

വാക്യമ�താന്നു നമുക്കവലംബം.”
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നളചരിതം നാടകം

ഉണ്ണായിവാരിയരു�ട പ്രബന്ധത്തി�ല രണ്ടാം ദിവസ�ത്ത കഥമുതലുള്ള ഭാഗമാ

ണു് ഇതിൽ ഇതിവൃത്തമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നു േകട്ടുേകൾവിയുണ്ടു്. ആദ്യ

ന്തഭാഗങ്ങൾഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു േശ്ലാകം േചർക്കാം.

“ഉണ്ടാം കഞ്ചുകിസഞ്ചയങ്ങളകേമ

േവേണ്ടാളമക്കാട്ടിലും

കണ്ടാൽ ന�ല്ലാരു കാന്തിയുള്ള മഷിഷീ–

പാർേശ്വ വസിക്കായ് വരും

കുണ് ഠതം തവ േവ�ണ്ടേടാ കലക�ള

�ക്കാണ്ടും പ്രസാദിച്ചിടാം

മിണ്ടാതങ്ങു ഗമിക്ക നീ, ധരണി�യ–

പാലിച്ചിടും പുഷ് കരൻ.”

പ്രതിപ്രയാണം

ഇതി�ല പ്രതിപാദ്യം രാവണവധാനന്തരം പുഷ്പകവിമാനത്തിൽ സീതേയാടുകൂ

ടി തിരി�യ വരുന്ന ശ്രീരാമൻ ആ േദവിക്കു വഴിയിൽ കാണുന്ന വസ് തുക്ക�ളപ്പറ്റി

നല് കുന്നവിവരണമാകുന്നു. രഘുവംശത്തി�ലപദ്ധതി ത�ന്നയാണു് കവി ഇതിലും

സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്; മറ്റു കൃതിക�ളപ്പറ്റി ഒന്നും പറേയണ്ടതില്ല. ശങ്കരവിജയവും

കുേചലവൃത്തം മണിപ്രവാളവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.

സന്താനേഗാപാലം

ആശാൻ ഒരു വിേനാദരസികനായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണു് മഹാകവി വിദ്വാൻ

േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ തുള്ളൽ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു �ധര്യമുണ്ടായതു്.

ഒരു സഹൃദയനും കവിയുമായ �ചറുകടൽ വിഷ്ണുേപ്പാറ്റിയു�ട നിർബന്ധമാണു് കാ

രണം. േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഗംേപാ�ല കവിത ഉൽകൃഷ്ടമാ�ണന്നു പറയുവാ

നി�ല്ലങ്കിലും ഒ�ട്ടാ�ക്ക നന്നായിട്ടുണ്ടു്. േനാക്കുക, ചില ഈരടികളു�ട മാധുര്യം:

“ഈറ്റുേനാവങ്ങു തുടങ്ങി കുടുംബിനി–

േക്കറ്റം പരിഭ്രമം പൂണ്ടു വിേപ്രന്ദ്രനും.

ഈറ്റുപുരയു�ട മുന്നിൽ നടക്കയും

മുറ്റും വിചാരിച്ചിടയ്ക്കി�ട നില് ക്കയും

ഫല് ഗുന�ന്റ മുഖത്തേമ്പാടു േനാക്കയും

വല് ഗുസ് മിതദ്യുതി കണ്ടു േമാഹിക്കയും

അർക്കൻ വസിക്കുന്ന ദിക്കു കുറിക്കയും

തർക്കിച്ചു പഞ്ചാംഗമേമ്പാടു േനാക്കയും

േസ്വദജലങ്ങ�ളാലിക്കുന്ന�താ�ട്ടാട്ടു

േവദജ്ഞനാശു തുടച്ചു കളകയും

േവദാന്തേവദ്യനാമാദിേദവൻത�ന്റ

പാദാന്തമുള്ളിലുറപ്പിച്ചിരിക്കയും
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അച്ചിമാ�ര വിളിച്ചാശു േചാദിക്കയും

�കാച്ചിൻകരച്ചിൽ േകൾക്കുന്നു�വേന്നാർക്കയും

േനർച്ചകേളാേരാന്നു േനർന്നാശു�വക്കയും

േവഴ് ചയുള്ളാളുകൾക്കാളങ്ങയയ്ക്കയും

അച്യുതാനേന്തതി നാമജാലങ്ങള–

ങ്ങുച്ചത്തിലാമ്മാറു ഭക് ത്യാ ജപിക്കയും

നിശ് ചയിച്ചുേള്ളാരു ദാനത്തി�നാക്കയു–

മച് ഛിന്നകൌതുകം വച്ച�ങ്ങാരുക്കയും

അച്ചിമാർക്കായി നിനച്ചു തരം തരം

കച്ച മുറിച്ചങ്ങു �പ�ട്ടന്നു വയ്ക്കയും . . . . . .
ഇപ്രകാരം �ചറ്റു േനരം കഴിച്ചിതു

വിപ്രകുേലാത്തമ�നേന്ന പറേയണ്ടൂ.”

മുക്തകങ്ങൾ

ഓേരാ അവസരത്തിൽ വാരിയർ പല ഒറ്റ േശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ

ഒന്നുര�ണ്ടണ്ണം ഉദ്ധരിക്കാം.

1 കണ്ടിയൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ ഉത് സവത്തിനു �വടി�ക്കട്ടു്:

“ബാണപ്രിയൻതാൻ ശിവ�നന്നു േകേട്ടാ

ബാണപ്രേയാഗം ബഹു �ചയ് തിടുന്നു?

േവണുന്നതല്ലീവക തത്ത്വേമാർക്കാ–

താേണ തുടങ്ങുന്നതു നിങ്ങളിേപ്പാൾ.”

2 കണ്ടിയൂർ േതവ�രപ്പറ്റി:

“രാജീവാസനവിഷ്ണുമുഖ്യമകുടഭ്രാജിഷ്ണുരത് നപ്രഭാ–

രാജൽപാദസേരാരുഹം സുരസരിദ് േഗാേത്രന്ദ്രജാകാമുകം

രാജാക്കാർഗ്നിവിേലാചനം പ്രണതേലാകാേശഷതാപാപഹം

ഭ്രാജന്തം പ്രണമാമി ശങ്കരമഹം കുണ് ഠീപുേര ഭാസുേര.”

വാരിയരു�ട ഫലിതം

വാരിയരു�ട ഫലിതം വള�ര പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. സംഭാഷണത്തിലാണു് അതു്

അധികമായി പ്രകാശിച്ചിരുന്നതു്. ഒരിയ്ക്കൽ വാര്യത്തി�ന്റ സമീപമുള്ള വഴിയിൽ

ക്കൂടിഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരുസ് േനഹിതൻ രാത്രി പതിവായി േപാകാറുണ്ടായിരുന്നു.

വാരിയർ അതി�നപ്പറ്റി േചാദിച്ചേപ്പാൾ ‘ലാ’ പഠിക്കാണാ�ണന്ന് അേദ്ദഹം പറ

ഞ്ഞു. ‘രാ’ കഴിഞ്ഞിട്ടു ‘ലാ’പഠിക്കയേല്ല നല്ല�തന്നു് ആശാൻ േചാദിച്ചു. മ�റ്റാരി

ക്കൽ ഒരുബ്രാഹ് മണസ് ത്രീ ത�ന്റ മകൻഅപ്പുഎന്നകുട്ടി�യഅേന്വഷിച്ചു് “അപ്പു

വാര്യത്തുേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിച്ചു. “അേയ്യാ! അപ്പു ഇേതവ�ര വാര്യത്തുണ്ടായിരു

ന്നു; ഇേപ്പാളാണു് അമ്പലത്തിൽ �കാടുത്തതു്” എന്നായിരുന്നു വാരിയരു�ട മറുപ

ടി. േവേറ ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം േക്ഷത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കുവാൻ �ചന്നേപ്പാൾ കട

വു മുഴുവൻവൃത്തിേകടായിക്കിടക്കുന്നതുകണ്ടു് “ഈകടവുകണ്ടാൽകുളിക്കണ�മന്നു

േതാന്നും” എന്നു പറഞ്ഞു അവി�ടനിന്നും േപായി. മരിക്കുന്നതുവ�ര ആ ഫലിത

േധാരണി അേദ്ദഹ�ത്ത പരിത്യജിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം ആസന്നമരണനായിക്കിടക്കു

ന്ന അവസരത്തിൽ അന്നുവ�ര തിരിഞ്ഞുേനാക്കാത്ത ഒരു വക്കീൽ അവി�ട േക
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റി�ച്ചന്നു േരാഗ�ത്തപ്പറ്റി അേന്വഷിച്ചു. അേപ്പാൾ “സ് േനഹിതാ! ഇവി�ട ഈര

ങ്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കയാണു്. ഇനി വിധി പ്രസ് താവിേക്കണ്ടതാമസേമയുള്ളു. അതിനു

വക്കീലി�ന്റആവശ്യമില്ല”എന്നുപറഞ്ഞുവാരിയർആസുഹൃത്തി�നഇളിഭ്യനാക്കി

അവി�ടനിന്നു തള്ളിവിടുകയാണു് �ചയ് തതു്.

മൂേത്തടത്തുവാസുേദവൻേപാറ്റി (1008–1068)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

വാസുേദവൻേപാറ്റി �ചങ്ങന്നൂർ �ചറിയനട്ടുേദശത്തു മൂേത്തടത്തു മഠത്തിൽ നാ

രായണൻേപാറ്റിയുേടയും നങ്ങയ്യ്യ (ആര്യ) അന്തർജ്ജനത്തിേന്റയും പുത്രനായി

1008-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസത്തിൽ വിശാഖംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മൂന്നാമ�ത്ത വയ

സ്സിൽത്ത�ന്ന അക്ഷരാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച ആ ബാല�ന്റ വിസ് മയനീയമായ പ്ര

തിഭാ�വഭവം കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ പിതാവു മാേവലിക്കര ഇടേശ്ശരി അതുക്കാട്ടു

ഉണ്ണിത്താ�ന വരുത്തി സംസ്കൃതത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിലും പ്രഥമപാഠങ്ങളും എട്ടാ

മ�ത്ത വയസ്സിൽ ഉപനീതനായതിന്നു േമൽ കവളപ്പാറ മുണ്ടനാട്ടു തുപ്പൻനമ്പൂരി

�യ�ക്കാണ്ടു േവദേവദാംഗങ്ങളും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. പത്താമ�ത്ത വയസ്സിൽ കഠി

നമായ േനത്രേരാഗം ബാധിക്കുകയും തന്നിമിത്തം പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

ആന്ധ്യത്തിനു വിേധയനാകുകയും �ചയ്തു. ഭാഗ്യവശാൽ അതിനുമുൻപുത�ന്ന നാ

ടകാലങ്കാരങ്ങൾക്കു പുറേമ കുഴിക്കാട്ടു മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരിേയാടു വ്യാകരണവും

പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. േജ്യാതിഷത്തിലും വിപുലമായ ജ് ഞാനം ആയിടയ്ക്കുത�ന്ന

സമ്പാദിക്കുവാൻസാധിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം

താൻ കുടുംബത്തി�ല ഏകസന്താനമായിരുന്നതിനാൽ വാസുേദവൻേപാറ്റിക്കു്

അച്ഛ�ന്റ നിർബന്ധം നിമിത്തം 17-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ദാരസംഗ്രഹം �ചേയ്യണ്ടിവ

ന്നു. ശ്രൌതസ്മാർത്തകർമ്മങ്ങൾ േലാപംകൂടാ�ത അനുഷ് ഠിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാ�ര

സംസ്കൃതവും േജ്യാതിഷവും അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീടു അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റപ്രധാന ദിനകൃത്യങ്ങൾ. 34-ാമ�ത്തവയസ്സിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി േവൾേക്ക

ണ്ടആവശ്യം േനരിട്ടു. ആദ്യ�ത്തപത് നിയിൽ നാരായണൻേപാറ്റി, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

േപാറ്റി, കുഞ്ചുേപാറ്റി എന്നീ പുരുഷസന്താനങ്ങൾ ജനിച്ചു. അവർ മൂന്നുേപരും കാ

ലക്രമത്തിൽ കവിതാവാസനയാലും കുഞ്ചുേപ്പാറ്റി അേതാടുകൂടി �വദുഷ്യത്താലും

അനുഗ്രഹീതന്മാരായിത്തീർന്നു. ദ്വിതീയപത്നിയിൽ ജനിച്ച പുത്രിയു�ട മകനാണു്

ഇക്കാല�ത്ത സിദ്ധ�ദവജ്ഞനായ പുലിയൂർ പുരുേഷാത്തമൻനമ്പൂരി. 1038-ൽ

കാര്യവശാൽ അന്നു വലിയ �കാട്ടാരം വിദ്വത് സദസ്സി�ല അധ്യക്ഷനും സദർേകാ

ട്ടുപണ്ഡിതരുമായിരുന്നഅനന്തരാമശാസ് ത്രിക�ളസന്ദർശിക്കുകയും േപാറ്റിയു�ട

പാണ് ഡിത്യവും കവിത്വവും കണ്ടു് ആശ് ചര്യഭരിതനായ ശാസ് ത്രികൾ അേദ്ദഹ

ത്തിനു് “ഗീർവാണകവി” എന്നബിരുദം സമ്മാനിക്കുകയും �ചയ്തു. പിന്നീടു് “വാസു

േദവഗീർവാണകവി” എന്ന േപരിലാണു് അേദ്ദഹം അറിയ�പ്പടുന്നതു്. 1068-ാമാണ്ടു

മിഥുനമാസം 24-ാം൹ േരവതിനാൾ അേദ്ദഹം യശശ്ശരീരനായി. �പരുമ്പാറ വാസു

േദവ ഭട്ടതിരി, �പരുങ്ങാലാ ശ്രീധരേയാഗി, താഴമണ്മഠത്തിൽ പ്രഭാകരൻതന്ത്രി

എന്നീ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ് തുത കവിയു�ട ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ �പട്ടവരായിരുന്നു.
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കൃതികൾ

വാസുേദവൻേപാറ്റിക്കു സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ഒന്നുേപാ�ല സരസമാ

യി കവനം �ചയ് വാൻ സാമർത് ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാന കൃ

തികൾ (1) കംസവധം കാവ്യം (നാലു സർഗ്ഗം), (2) കുേചലവൃത്തം കാവ്യം, (3)

സ് കാന്ദം ചമ്പു, (4) വിഷ്ണുദാസചരിതം, (5) വൃഷലാഷ്ടകം, (6) പരശുരാമചരിതം,

(7) ത്രിപുരദഹനം എന്നീ രണ്ടു് ആട്ടക്കഥകൾ, (8) ഭേദ്രാൽപത്തി കിളിപ്പാട്ടു്, (9)

ശുചീന്ദ്രസ് ഥലമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്, (10) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു് ഇവ

യാകുന്നു. ഇവയിൽ ആദ്യ�ത്ത അഞ്ചു കൃതികൾ സംസ്കൃതമാണു്. സ് കാന്ദം ചമ്പു

പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ശുചീന്ദ്രസ്ഥലമാഹാത് മ്യം എഴുതി�ക്കാണ്ടിരിക്കേവ കവി അന്ത

രിച്ചുേപാകയാൽ അതും അപൂർണ്ണമാണു്. 18-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കം

സവധം അഗ്നിബാധയിൽ ദഹിച്ചുേപായി. ത്രിപുരദഹനവും ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷവും

കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വശ്യവചസ് ത്വം ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു വിശ

ദീകരിക്കാം.

കുേചലവൃത്തം കാവ്യം

“ഛവ്യാ നവ്യാരുണധ്വംസീ ഭവ്യാനി ഭജതാം ദിശൻ

അവ്യാജകരുേണാ യുഷ് മാനവ്യാദിഭമുഖസ്സദാ.”

ചമ്പുക്കൾ

�ചറിയനാട്ടു സുബ്രഹ് മണ്യസ്വാമിയായിരുന്നു േപാറ്റിയു�ട ഇഷ്ടേദവത. ആ േദവ

നു് ഉപഹാരരൂപത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ രചിച്ചതാണു് സ് കാന്ദം ചമ്പു. സംസ്കൃത

ത്തിൽ ആ ഇതിവൃത്ത�ത്ത ഉപജീവിച്ചു േവ�റ ഒരു ചമ്പു ഉ�ണ്ടന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ

അേദ്ദഹം ത�ന്റ ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങി. വിഷ്ണുദാസചരിതം �പാതി

യിൽനാരായണചാക്കിയാർക്കുേവണ്ടിഎഴുതി�ക്കാടുത്തതാണു്. ഈനാരായണ

ച്ചാക്കിയാരുംകവിയുംതമ്മിൽഒരിക്കൽവലിയ രസക്ഷയത്തിനുകാരണമുണ്ടായി.

പതി�നട്ടാമ�ത്തവയസ്സിൽ �ചറിയനാട്ടു േക്ഷത്രത്തിൽആസുപ്രസിദ്ധനായ ചാ

ക്കിയാരു�ടകൂത്തുേകൾക്കുവാൻ േപാറ്റി േപായി. അേപ്പാൾ േപാറ്റി�യധൃതരാഷ് ട്ര

രാക്കി അവേഹളനം �ചയ്തു�കാണ്ടു ചാക്കിയാർ കൂത്തു തുടർന്നു. അതു േപാറ്റിക്കു

സഹ്യമായില്ല. തിരി�യ മഠത്തിൽേപ്പായി

“പ്രാപ് താ േദാേഷണപിേത്രാരധികതരജൂഗു–

പ് സാഭിപന്നാമവസ് ഥാം

�കവല്യാർത് ഥം തതസ് േത പുനരിഹ ഭഗവ–

േച്ചഷ് ടിേതാക് തൌ നിയുക് താഃ

ആരബ് ധാസ്സൽകഥാ�യ ദ്വിജവരപരിഷദ് –

ഭർത് സനം തത്രസമക്

കൃത്വാ സമ്പാദയന്തി ദ്രവിണമപി കഥം

ജായേത പുണ്യേമഷാം?”

എന്ന േശ്ലാകം അയച്ചു�കാടുത്തു. ചാക്കിയാർ അതുകണ്ടു പുഞ്ചിരി�കാണ്ടേതയു

ള്ളു. പിന്നീടു് അവർ തമ്മിൽ സുഹൃത്തുക്കളാകുകയും യഥാകാലം ആ നർമ്മമർമ്മ

ജ്ഞൻ ത�ന്റ പുത്രനായ ശങ്കരനാരായണച്ചാക്കിയാ�ര േപാറ്റിേയ�ക്കാണ്ടു സം
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224 അദ്ധ്യായം 46. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം

സ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. തുളസീമാഹാത് മ്യമാണു് വിഷ്ണുദാസചരിതത്തി�ല

പ്രതിപാദ്യം. അതിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം താ�ഴേച്ചർക്കുന്നു.

“കർത്തും കാർത്തികമാസി ജാതു ഹരിജാഗര്യാം വിനിര്യാതവാ–

േനകാകീ സ നിശാന്തയാമസമയാരംേഭ നിശാന്താന്നിജാൽ

പാണിദ്വന്ദ്വധൃതാർഹേണാപകരണേശ്രണിസ്സമഭ്യാഗതാ–

മാരാ�ദക്ഷത രാക്ഷസീം വിദധതീം പഥ്യാരവം �ഭരവം.”

ശുദ്രാഷ്ടകം

ശൂദ്രാഷ്ഠകത്തിൽ കവി ശൂദ്രരു�ട ഉൽകൃഷ്ടവർണ്ണത്ത്വ�ത്തസമർത്ഥിക്കുന്നു.

“പാേഥാജാസനപാകശാസനമി�ഖർബഹിർമ്മു�ഖരർഹിതം

പാദാബ് ജം പരിലാള ്യമാനമനിശം വി�ശ്വകമാത്രാ ഹേരഃ

സിദ്ധാനാം ഹൃദി വിദ്ധി ബദ്ധവസതിം ശ്രദ്ധാവതാം ബുദ്ധിമ–

േന്യഷാം ജന്മഭുവം വദന്തി വൃഷലാ, സ് േത നിന്ദനീയാ നു കിം?”

പരശുരാമവിജയംആട്ടക്കഥ

“കദാചന വിേരാചേന നിശി വിശാരേദ ശാരേദ

വിഭൂഷയതി േയാഷിേതാ നിജകേരണ കാഷ് ഠാമയീഃ

സ്വയാ സഹി മേഹലയാ സഹസേഹലയാ േഹഹേയാ

ഗേതാഭിനദി േലാലയാ ന്യഗദദുത് സുേകാ ലീലയാ”

ഭേദ്രാൽപത്തി

ഭേദ്രാൽപത്തിയാണു് കവിയു�ട ഭാഷാകൃതികളിൽ സർേവ്വാത്തമമായി പരിലസി

ക്കുന്നതു്. അതു് അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാരു�ട േപ്രരണനിമിത്തം മുപ്പ�ത്താന്നാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ (1039) ഉണ്ടാക്കി. ഭദ്രകാളിയു�ട ഉൽപത്തിയും ദാരുക�ന്റ വധവുമാണു്

വിഷയം.ആ�ക പത്തു് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചിലഈരടികൾ ചുവ

േട േചർക്കാം.

“പവനസഖദിവസകരരജനികരേലാചേന!

പഞ്ചമഹാപാതകാദിസംഹാരിണീ!

പരമശിവനിടിലതടനയനദഹേനാത് ഭേവ!

പാവനീ! ശ്രീഭദ്രകാളീ! നേമാസ് തു േത!

അനവരതമവനതരിലനുപമമനുഗ്രഹ–

മവ്യാജമാമ്മാറു �ചയ്യുന്ന ചണ് ഡിേക!

അയി! ഭുവനജനനി!ജയ ജയ ജയ മേഹശ്വരീ

ആേര്യ! സദാ ഭദ്രകാളീ നേമാസ് തു േത!

മഴമുകി�ലാടുപമ�യഴുമഴകുടയ ചായലും

മണ്ഡനമായിട്ടു മൌലിയിലിന്ദുവും

നിടിലഭുവി കനൽ ചിതറു�മാരു നയനവും തവ

നിത്യം നിരുപമം കാളീ! നേമാസ് തു േത!

നവനളിനദലലളിതനയനയുഗേളാജ്ജ്വേല!

നക്ഷത്രനാഥബിംബാഭിരാമാനേന!
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മൃദുഹസിതപരിലസിതദശനവസനദ്വേയ!

മാതങ്ഗകുണ്ഡേല! കാളീ! നേമാസ് തു േത!”

നിരർഗ്ഗളമായഈസരസ്വതീപ്രവാഹം ഒരു നയനവികല�ന്റ രസനാഞ്ചലത്തിൽ

നിന്നാ�ണന്നു് ഓർമ്മിക്കുേമ്പാൾ ഏതു സഹൃദയ�ന്റ ശരീരമാണു് േകാൾമയിർ

�കാള്ളാതിരിക്കുക? സംസ്കൃതഭാഷയിൽകവനം �ചയ്യുന്നതിനാണു് തനിക്കു്അധി

കംഔത് സുക്യ�മന്നു് അേദ്ദഹം ഒരവസരത്തിൽപ്രസ് താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“േദാഷജ്ഞേശ്രഷ്ഠ! േകട്ടീടുക ഭവദനുേയാ–

േഗാത്തരം വിസ് തരിക്കാ–

തീഷന്മാത്രം കഥിക്കാം പ്രതനകൃതിമതം

േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടു പേണ്ട

ഭാഷാപേദ്യഷു പാരം മനസി രസ�മനി–

ക്കില്ല ദൌശ്ശീല്യമേല്ല,

േതാഷം ഗീർവാണപേദ്യ സതതമതു ചമ–

യ് പാനനല് പാദേരാഹം.”

അതു് പരമാർത് ഥമാ�ണങ്കിലും ഭാഷയിലും അേദ്ദഹത്തിനു് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടങ്ങ

ളായ പ്രബന്ധങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനു പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു എന്നു ഭേദ്രാൽപത്തി

വിശദീകരിക്കുന്നു.

ചില മുക് തകങ്ങൾ

ഒരുസുഹൃത്തിനു്:

“ശ്രുതാ ശ്രുതാഭിജ്ഞ! സുതാസ്യേതാ മയാ

ഗണാ ഗുണാനാമഗേണയപുണ്യ! േത

തദാദി വർഷാസു മരാളവംശവൽ

സദാ ഭവാൻ മാനസഏവ വർത്തേത.”

ഒരു പ്രശ് േനാത്തരം:

“കാ നാമ വിഷ്ണുപത്നീ? ക്ഷിതിസൂനുഃ കുശ് ച? സർവേഭാക് താ കഃ?

കിം വാ നിേഷധവാക്യം? വിശ്വവിേജതാ ച േകാ? മാരഃ.”

വില്വട്ടത്തു രാഘവൻനമ്പിയാർ (996–1074)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

രാഘവൻനമ്പിയാർ 996-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ തിരുേവാണം നക്ഷത്രത്തിൽ

തിരുവല്ലാ വില്വട്ടത്തുതറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു. വില്വട്ടത്തു തറവാട്ടുകാർക്കു പരമ്പരയാ

ആ േദശ�ത്തയും സമീപപ്രേദശങ്ങളി�ലയും ആശായ് മസ് ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു.

നമ്പിയാരു�ട ജനനകാലത്തു് ആ തറവാട്ടിൽ പുരുഷന്മാരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വിദുഷിയായ മാതാവുത�ന്നയാണു് കുലവൃത്തി േനാക്കിവന്നതു്.

ആ മാതാവിേനാടു ബാലൻ സംസ്കൃതത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിലും പ്രഥമപാഠങ്ങൾ

പഠിച്ചു. കുഴിക്കാട്ടു മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരിേയാടു കാവ്യനാടകങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു. ശാ

സ് ത്രം പഠിക്കുവാൻസൌകര്യം കിട്ടിയില്ല.
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226 അദ്ധ്യായം 46. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം

അനന്തരജീവിതം

തിരി�യ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു നമ്പിയാർ ശിഷ്യന്മാ�ര സംസ്കൃതവും േജ്യാത് സ്യവും

അഭ്യസിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അദ്ധ്യാപനവിഷയത്തിൽ അസാമാന്യമായ സാമർത്ഥ്യമു

ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പലസ് ഥലങ്ങളിലും ഓേരാ മന്യന്മാർ അേദ്ദഹ�ത്ത വിളിച്ചു

�കാണ്ടുേപായി താമസിപ്പിച്ചു് അവരു�ട ആവശ്യം നിർവഹിച്ചുവന്നു. ആദ്യകാല

ത്തു തിരുവല്ലാ പാലിയക്കര�ക്കാട്ടാരത്തിൽ �കാച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാ�ര പഠിപ്പിച്ചു.

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം എഴുതി�ക്കാടുത്തിട്ടു് ഏ�റത്താമസിയാ�ത അവിടം

വിട്ടുേപായി.

“േവറുേള്ളാരുപജീവനം കരുതി ഞാൻ േപാകുന്നു വേല്ലടവും

േചാറിേന്നവ�രയുണ്ടതിന്നു വള�രക്കൂറുണ്ടുതാനും വിേഭാ!

നൂറുേണ്ട പണമത്രനിന്നു വരുവാൻ, േചാദിച്ചിടാ കാണിയും;

കാറില്ലാത്തശരൽഘന�ത്താടുദകം യാചിക്കുേമാ ചാതകം?”

പി�ന്നയും േവ�റ ചില�ര പഠിപ്പിച്ചതിനുേമൽ േകാട്ടയത്തുബിഷപ്പു് പീച്ച് ലി എന്ന

സായിപ്പി�ന്റമുൻഷിയായി; തദന്തരംപാറശ്ശാലയിൽഒരുയൂേറാപ്യൻമിഷനറി�യ

മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു; അതിനുേമൽ േകാട്ടയത്തു പഴയ �സമിേനരിയിൽ 1055 വ�ര

മുൻഷിപ്പണി േനാക്കി. ഒടുവിൽ മരണംവ�ര പതി�നട്ടു�കാല്ലം അവി�ടത്ത�ന്ന

സി.എൻ.ഐ.ഇൻസ്റ് റിറ്റ്യൂഷൻ മുൻഷിയായുംഅദ്ധ്യാപകവൃത്തി തുടർന്നു; മലയാ

ളമേനാരമയ്ക്കു പലതരത്തിലുള്ള േപ്രാത്സാഹനം നമ്പിയാരിൽനിന്നു് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

അേദ്ദഹത്തിനു േജ്യാതിഷത്തിനുപുറ�മ �വദ്യം, സംഗീതം, ചിത്ര�മഴുത്തു്, �കാ

ത്തുപണി, തച്ചുശാസ് ത്രം, കഥാപ്രവചനംഎന്നീ വിഷയങ്ങളിലും ജ് ഞാനമുണ്ടായി

രുന്നു. പാഠകത്തിനു മാധവരായർ ദിവാൻജിേയാടു സമ്മാനം വാങ്ങീട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ

രാഘവൻനമ്പിയാർ (1) ആറന്മുളവിലാസം മണിപ്രവാളം, (2) മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക

യു�ട വ്യാഖ്യാനം, (3) മാതംഗലീല ഭാഷഎന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാതംഗലീല

കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക ഗുണമില്ല. ഒരു ഫലിതര

സികനും വാദപ്രതിവാദകുശലനുമായആശാൻ എന്ന നിലയിലാണു് സമകാലിക

ന്മാർ അേദ്ദഹ�ത്ത ബഹുമാനിച്ചുവന്നതു്. പത്രപംക് തികളിൽ അേദ്ദഹം പല വി

േനാദപ്രദങ്ങളായ ഉക് തിപ്രത്യുക് തികളിൽ ഏർ�പ്പടുകയും അവയിൽ പ്രാേയണ

വിജയം േനടുകയും �ചട്ടുണ്ടു്.

ആറന്മുളവിലാസം

ആറന്മുളേക്ഷത്രത്തി�ന്റ മാഹാത് മ്യമാണു് ഇതി�ല പ്രതിപാദ്യം. വിവിധസംസ്കൃത

വൃത്തങ്ങളിൽഈകൃതി രചിച്ചു 1067-ാമാണ്ടുമുതൽ 1070-ാമാണ്ടുവ�ര മലയാള മേനാ

രമയിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.ഉത്രിട്ടാതി വള്ളംകളി�യപ്പറ്റിയും

മറ്റും തന്മയത്വേത്താടുകൂടി വർണ്ണീച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“കളഭമഴകിൽ നല് കീ�ട്ടത്രയും ഭക് തിപൂർവം

കളഭണിതി�യാടും വന്ദി�ച്ചാരക്കുബ് ജത�ന്ന

കള ഭവതി വപുഃ കൌടില്യ�മന്നാശു �ചാല്ലി–

ക്കളഭഗമനയാക്കിത്തീർത്തതിേദ്ദവനേല്ലാ.”
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“കാഠിന്യാൽക്കാലവർഷക്കളിയു�ട, മലയിൽ–

ക്കുന്നുകൾ�ക്കാട്ടിളക്കം

പാേട തട്ടീട്ടു േചാേട ചിലതിളകിമറി–

ഞ്ഞൂറ്റമാമാ�റ്റാഴുക്കിൽ

കൂടീട്ടീ�ടാത്തുരുണ്ടും ത്വരിതമിഹ വരും

കാഴ് ച�യേന്നാർക്കുേവാരീ

േമാടിക്കുേള്ളാരു വള്ളംവരവതു വലിേയാ–

രത് ഭുതം കാണ്കിലാർക്കും.”

നമ്പിയാരും വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും

1042-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു േകാട്ടയത്തുസി.എം.എസ്.അച്ചുക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നുഡബ്ലിയു.എച്ച്.

മൂർ എന്ന സായിപ്പു് ട്രാവൻേകാർ �ഹറാൾഡ് എന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപത്രവും അതി

�ന്റ അനുബന്ധമായി സന്ദിഷ്ടവാദി എ�ന്നാരു മലയാളപത്രവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്നു. അതിൽ ദിവാൻ മാധവരായരു�ട രാജ്യഭരണ�ത്തപ്പറ്റി സ് തുതിച്ചു

നമ്പിയാർ സ്വാമിഭക് തൻ എന്ന േപരിലും, കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു േകരളവർമ്മ വലി

യേകായിത്തമ്പുരാൻ രാജഭക് തൻ എന്ന േപരിലും ഒരു വാദപ്രതിവാദംനടത്തി.

വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ ത�ന്റ േശ്ലാകങ്ങളും നമ്പിയാരുേടതുേപാ�ല ഭാഷയിൽ

ത്ത�ന്നഎഴുതി. താൻആ�രന്നറിയരു�തന്നു തമ്പുരാനു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന

തിനാൽ നമ്പിയാ�രേപ്പാ�ലയുള്ള കവികളു�ട നാേടാടി�ശ്ശലിയാണു് സ്വീകരിച്ച

തു്. എങ്കിലും സ്വല് പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾഅവർഅേന്യാന്യം ആ�രന്നുകണ്ടുപിടിക്കു

കയും നമ്പിയാർ വാദം നിറുത്തുകയും�ചയ്തു.അേപ്പാൾ മ�റ്റാരാൾ സ്വാമിഭക് ത�ന

ന്ന േപരിൽ വീണ്ടും ആ വാദം ഉത് ഥാപനം�ചയ്തു. അതിനു മറുപടിയായി വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാൻ

“മുന്നം സ്വാമിസ് തവം�ചയ് �താരു കവിവരനാം

സ്വാമിഭക് ത�ന്റ വാക്കി–

�ന്നേന്യ മറ്റന്യരാം ദുഷ് കവികളു�ടയബ–

േദ്ധാക് തികൾക്കുത്തരങ്ങൾ

ഇന്നിേപ്പാൾ�ച്ചാല്ലുവാൻ കിഞ്ചന കുതുക�മനി–

ക്കി�ല്ലേടാ; ബൃംഹിതം േക–

�ട്ടേന്യ കണ് ഠീരവൻതൻ മനസി �ചാടി ഭവി–

ച്ചീടുേമാ ബുക്കനത്താൽ?”

എ�ന്നഴുതി. ഒടുവിൽ നമ്പിയാരു�ട പ്രത്യുക്തിക്രമത്തി�ന്റ ഭംഗി കണ്ടുസേന്താഷി

ച്ചു.

“ഭാഷാകവിത്വസാമ്രാജ്യധൌേരയായ കിമപ്യഹം

സാംപ്രതം സ്വാമിഭക് തായ പ്രദിത് േസ പാരിേതാഷികം.”

എ�ന്നാരു പ്രശംസാപത്രം നല് കിയതിനുപുറ�മ 1050-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു �ച

ന്നു മുഖം കാണിച്ചേപ്പാൾ “സ്വാമിഭക് തനേല്ല”എന്നു േചാദിച്ചു�കാണ്ടു് ഒരു�വരം

വച്ച േമാതിരം സമ്മാനമായി �കാടുക്കുകയും �ചയ്തു.

നമ്പിയാരും മുരിങ്ങൂർ േപാറ്റിയും

ചുവേട േചർക്കുന്നഫലിതമയമായ േശ്ലാകംനമ്പിയാർ മ�റ്റാരുവാദപ്രതിവാദേകാ

ലാഹലത്തിൽ മുരിങ്ങൂർ ശങ്കരൻേപാറ്റിക്കു് എഴുതിയതാണു്.
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“വില്വട്ടം വൃദ്ധനായീ, വിരു�താടിവനുമാ–

�യാന്നടുക്കാം, പിടിക്കാം,

മല്ലിട്ടിേപ്പാൾ മടക്കാമിതി മനസി മുരി–

ങ്ങൂർദ്വിജന്നുണ്ടു േമാഹം;

പല്ലി�ല്ല�ന്നണ്ണിയണ്ണാ�ക്കാളമിടുക കരം–

താനി�തന്നികിലേപ്പാൾ

നേല്ലാണം േമാണ�കാണ്ടും വിരലറു�ക മുറു–

ക്കിക്കടിക്കും മുതുക്കൻ.”

കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചി (995–1079)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

മഹാകവി രവിവർമ്മൻതമ്പിയു�ട പുത്രിയായ കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചി, തമ്പിയു�ട പൂർ

വ്വകുടുംബമായ വിളവേങ്കാട്ടുതാലൂക്കിൽ ഇട�യ്ക്കാട്ടുേദശത്തു പുളിയറത്തലവീട്ടിൽ

995-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽഅനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മൂന്നുമാസത്തിനകം

തിരുവനന്തപുരത്തു േകാട്ടയ്ക്കകത്തു തമ്പിക്കു് അമ്മവഴിക്കു കിട്ടിയ കിഴേക്കമഠത്തി

േലയ്ക്കു�കാണ്ടുവര�പ്പട്ടു. പി�ന്നഅവി�ടത്ത�ന്നയായിരുന്നുസ് ഥിരമായതാമസം.

ലക്ഷ് മിപ്പിള്ള എന്നാണു് യഥാർത് ഥമായ നാമേധയ�മങ്കിലും ഓമനേപ്പരായ കുട്ടി

ക്കുഞ്ഞുഎന്നേപരാണു്പ്രതിഷ്ഠ�യപ്രാപിച്ചതു്. തങ്കച്ചിയു�ട ഒരുമാതൃസേഹാദരി

അവിട്ടംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പുത്രൻ ശ്രീകൃഷ് ണൻതമ്പിയു�ട പത് നിയാ

യിരുന്നുഎന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ സേഹാദരിയു�ട പുത്രി�യയാണു്

ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പുത്രൻ ശ്രീനീലകണ് ഠൻതമ്പി വിവാഹം�ച

യ് തതു്. തങ്കച്ചിയു�ടബാല്യകാലത്തിൽരവിവർമ്മൻതമ്പിസ്വാതിതിരുനാൾ മഹാ

രാജാവി�ന്റബഹിശ് ചരപ്രാണനായി വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽത്ത�ന്നയാണു് മിക്ക

സമയവും കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നതു്. അതു�കാണ്ടു മലയാളവും തമിഴും പഠിച്ചതി�ന്റ

േശഷം സംസ്കൃതത്തി�ല പ്രഥമപാഠങ്ങൾ തങ്കച്ചിക്കു മഹാരാജാവി�ന്റ ഗുരുവായ

അരിപ്പാട്ടു �കാച്ചുപിള്ളവാരിയേരാടുത�ന്ന അഭ്യസിക്കുവാൻ സംഗതിവന്നു. വാ

രിയർ സ്വഗൃഹത്തിനു േപായതിനു േമൽ കാവ്യനാടകങ്ങളിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ

പഠിപ്പിച്ചതു് അച്ഛൻത�ന്നയായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു ഗുരുനാഥന്മാ�ര മാത്രേമ തങ്കച്ചി

സ്വകൃതികളിൽ വന്ദിച്ചുകാണുന്നുള്ളു.

“അത്യാദേരണ വിദുഷാമമലാശയാനാ–

മേഗ്രസേരണ ഗുരുണാ രവിവർമ്മമാംനാ”

എന്നുശ്രീമതീസ്വയംവരത്തിലും “ധീമാൻ വിദ്വജ്ജനാേഢ്യാ ഗുരുരപി രവിവർമ്മാഭി

േധാ മൽപിതാ യഃ” എന്നുപാർവ്വതീസ്വയംവരത്തിലും

“ശ്രീബാഹുേലയഭജ�നകപരായണാഢ്യഃ

ശ്രീമാൻ വിശിഷ്ടഗുണവാൻ ഗുരുനാഥനും േമ

പ്രഖ്യാതി േചർത്തുകവേന രവിവർമ്മനാമ് നാ

വിഖ്യാതനാം ജനകനും തുണ�ചയ് ത നിത്യം.”

എന്നുമിത്രസഹേമാക്ഷത്തിലുംഅവ�ര വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാരിയ�രസ് മരിച്ചിരിക്കുന്ന

തു ഒടുവില�ത്ത േശ്ലാകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലാണു്.
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വിവാഹവും സാഹിത്യസംരംഭവും

14-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ രവിവർമ്മൻതമ്പാ�ന്റ പിതാവായ ശാസ് ത്രിത്തമ്പാ�ന്റ ഭാ

ഗിനീയിയു�ട പുത്രൻ േചർത്തല വാരനാട്ടു് നടുവി�ലേക്കാവിലകത്തു കുഞ്ഞൻത

മ്പാൻ തങ്കച്ചി�യ പരിഗ്രഹിച്ചു.അക്കാലത്തുത�ന്ന പുത്രിയിൽ പ്രകൃഷ്ടമായ കവി

താവാസനയുംപ്രശസ്യമായസംഗീതപാടവവുംഅച്ഛൻകണ്ടുസംഗീതത്തിൽക്കൂടി

ഉപരിപഠനത്തിനുേവണ്ട ഏർപ്പാടു �ചയ്തു. തിരുവാതിരക്കളിയിൽ പിൽക്കാലത്തു

നമ്മു�ടകവയിത്രിക്കുസിദ്ധിച്ചസാമർത് ഥ്യംആഅഭ്യാസത്തി�ന്റഫലമാണു്. ആ

സാമർത് ഥ്യം പല നല്ല ഭഗവൽകീർത്തനങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനും അവർക്കു് സഹാ

യമായിത്തീർന്നു. ആദ്യകാലത്തു കവിതാരചനയ്ക്കു് അച്ഛൻ അനുകൂലനല്ലായിരുന്നു.

എങ്കിലും പിന്നീടു് അതിൽ സന്തുഷ് ടി പ്രദർശിപ്പിച്ചു പുത്രിയു�ട കൃതികൾ ഉത്രം തി

രുനാൾ മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിക്കുകയും അവിടുന്നു തങ്കച്ചിക്കു സമുചിതമായ രീ

തിയിൽ പാരിേതാഷികങ്ങൾ നല് കുകയും �ചയ്തു. 1030-ാമാണ്ടു് അച്ഛൻത�ന്നയാ

ണു് തങ്കച്ചി�യശ്രീമതീ സ്വയംവരം എന്നആട്ടക്കഥഎഴുതുവാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചതു്. പ്ര

സ് തുത കൃതി മുഴുവനാകുന്നതിനുമുമ്പു് 1031-ൽ മഹാത് മാവു കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു.

തന്നിമിത്തം വിഷണ്ണയായ തങ്കച്ചി കു�റക്കാലം സാഹിത്യവ്യവസായത്തിൽനിന്നു

വിരമിച്ചു എങ്കിലും പിന്നീടു് അതിൽ പൂർവ്വാധികമായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം

ഈശ്വരഭജനം, ഗൃഹഭരണം, ഗ്രന് ഥപാരായണം,സാഹിത്യനിർമ്മാണംഇവയിൽ

വ്യാപൃതയായി ആ സാധ്വി സകല ജനങ്ങളുേടയും സമാരാധനത്തിനു പാത്രമായി

ആയുേശ്ശഷം നയിച്ചു. പാർവ്വതീറാണിമുതല് ക്കുള്ള തമ്പുരാട്ടിമാരുേടയും സ്വാതിതി

രുനാൾമുതല് ക്കുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരുേടയും പ്രകൃഷ്ടമായ പ്രീതി തങ്കച്ചി സമാർ

ജ്ജിച്ചിരുന്നു. പല സമ്മാനങ്ങൾ ആ തിരുേമനിമാ�രല്ലാം അവർക്കു �കാടുക്കു

കയുണ്ടായിട്ടുമുണ്ടു്. ആയില്യം തിരുേമനി പാരിേതാഷികങ്ങൾക്കു പുറേമ മുൻപു

പതിഞ്ഞിരുന്ന അടുത്തൂണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകകൂടി �ചയ്തു. ഒടുവിൽ കുേറക്കാലം േന

ത്രേരാഗം�കാണ്ടു വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനുമുള്ള ശക് തി ഇല്ലാ�തയായേപ്പാൾ

കവിത പറഞ്ഞു�കാടുത്തു മറ്റുള്ളവ�ര�ക്കാണ്ടു എഴുതിച്ചുവന്നു. 1078-ാമാണ്ടു ആരം

ഭം മുതൽഅതിനും ശരീരദൌർബല്യം അനുവദിച്ചില്ല. എങ്കിലും നിത്യകർമ്മാദികൾ

ഭക് തിപൂർവ്വം നിർവിഘ് നമായിത്ത�ന്നഅനുഷ് ഠിച്ചുവന്നു. സ്വർഗ്ഗവാതിേലകാദശീ

മാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടാണു് ഒടുവില�ത്തപ്രബന്ധം. 1079-ാമാണ്ടുകുംഭമാസം 1-ാം൹

പ്രാതഃസ് മരണീയയായആസുചരിത പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. േകരളവർമ്മ വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാൻ ആ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ തങ്കച്ചിയു�ട മകൻ ചിത്ര

�മഴുത്തുപത് മനാഭൻതമ്പിക്കു് അയച്ച ഒരുഅനുേശാചനേലഖനത്തിൽനിന്നാണു്

ചുവ�ട േചർക്കുന്ന വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്. “ഒരു നല്ല വിദുഷിയും പല സന്ദർഭ

ങ്ങളിലും അഭിമുഖമായിക്കണ്ടു സംസാരിക്കുന്നതിനു സംഗതിവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സര

സവക് ത്രിയുമായ കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചി ഇഹേലാകവാസം ഉേപക്ഷിച്ചുേപായതിൽ

എനിക്കുള്ളതുേപാ�ല ഗാഢമായ വ്യസനം മറ്റു ചുരുക്കം ചിലർേക്ക ഉണ്ടാകാനിട

യുള്ളു.” ആസരസവക്തൃത്വത്തിനുസാക്ഷ്യംവഹിക്കുവാൻഎനിക്കും സാധിക്കും.

കൃതികൾ

കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചി (1) ശ്രീമതീസ്വയംവരം, (2) പാർവ്വതീസ്വയംവരം, (3) മിത്രസഹ

േമാക്ഷം (മൂന്നും ആട്ടക്കഥകൾ), (4) തിരുവനന്തപുരം സ് ഥലപുരാണം, (5) വയ്ക്കം
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സ് ഥലപുരാണം, (6)സ്വർഗ്ഗവാതിേലകാദശീമാഹാത് മ്യം (മൂന്നുംകിളിപ്പാട്ടുകൾ), (7)

ശിവരാത്രിമാഹാത് മ്യം, (8) സീതാസ്വയംവരം, (9) നാരദേമാഹനം (മൂന്നും തിരുവാ

തിരപ്പാട്ടുകൾ), (10) ഗംഗാസ് നാനം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (11) േസതിസ് നാനം പാന, (12)

കിരാതം, (13) നളചരിതം (രണ്ടും കുറത്തിപ്പാട്ടുകൾ), (14) അജ് ഞാതവാസം (നാട

കം), (15) സ്വാഹാസുധാകരം (ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ടു് ), (16) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം, (17) പ്രഹ്ലാദ

ചരിതം (രണ്ടും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ), (18) കല്യാണാേഘാഷം (മണിപ്രവാളം)എന്നീ

കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ ഗംഗാസ് നാനംആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാ

വി�ന്റകാശിയാത്ര�യപ്പറ്റിയും, േസതുസ് നാനം വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി

�ന്റ രാേമശ്വരയാത്ര�യപ്പറ്റിയും, കല്യാണാേഘാഷം ആ മഹാരാജാവി�ന്റ പുത്രി

മാരു�ട താലി�കട്ടു കല്യാണ�ത്ത വർണ്ണിച്ചും എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. േസതുസ് നാനം

സമർപ്പിച്ചേപ്പാൾ വിശാഖം തിരുേമനി അ�തന്താ�ണന്നു േചാദിക്കുകയുംഅതിനു

തങ്കച്ചി “അടിയങ്ങൾക്കു യാ�താന്നു�കാണ്ടു �കകാര്യം �ചയ്യാേമാ ആ പാന”

എന്നു ഫലിതരൂപത്തിൽ മറുപടി തിരുമനസ്സറിയിക്കുകയും �ചയ് തതായി േകട്ടിട്ടു

ണ്ടു്. വാതിൽതുറപ്പാട്ടു്, കുമ്മി, താരാട്ടു് ഈ ഇനങ്ങളിലും ചില �ചറിയ കൃതികൾ

ഓേരാ സന്ദർഭവശാൽ ആ കവയിത്രി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ�യ്ക്കല്ലാം പുറ�മ തിരു

വട്ടാറ്റു് ആദിേകശവൻ, �നയ്യാറ്റിങ്കര ശ്രീകൃഷ് ണൽ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ, മൂകാംബിക

ഇത്യാദി േദവതക�ളപ്പറ്റി ഭജനകീർത്തനങ്ങളും പല മുക് തകങ്ങളും ആ മഹതിയു

�ട തൂലികയിൽനിന്നു് ഓേരാ അവസരങ്ങളിൽ നിർഗ്ഗളിച്ചതായി കാണുന്നു.

ആട്ടക്കഥകൾ

അംബരീഷ�ന്റ പുത്രിയായശ്രീമതിയു�ട കഥശ്രീമതീസ്വയംവരം ചമ്പുവി�ന പരാ

മർശിച്ച അവസരത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മിത്രസഹേമാക്ഷത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം

ശാപഗ്രസ് തനായ മിത്രസഹ�നന്ന സാേകതരാജാവിനു േഗാകർേണ്ണശ്വരനായ

ശിവ�ന്റ ഭജനംനിമിത്തം ലഭിക്കുന്ന �കവല്യമാണു്. തങ്കച്ചിയു�ട മൂന്നു കഥകളി

ലും വച്ചു �മച്ചം മിത്രസഹേമാക്ഷത്തിനു കൂടു�മന്നാണു്അഭിയുക് തമതം; അതാണു്

അവരു�ട ഒടുവില�ത്ത നൃത്യപ്രബന്ധവും. ആ കഥയിൽനിന്നു ഒരു പദത്തി�ല

ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

മുനിപത് നിയു�ട വിലാപം:

“ഹര ഹര കിന്തു കര�വഞാൻ?

നാഥാ! ഗമിച്ചിേതാ നീേയവം ചതി�ച്ച�ന്ന?

പുരഹരവിധിമതം പുനരാർക്കി�താഴിക്കാവൂ?

ഒരു നാളും മമ ദുഃഖം വരു�മന്നീദൃശം ചിേത്ത

കരുതിയിേല്ലഞാൻ കിനാവിലും.

ഗതിയപരമില്ല പാർത്താൽ-മതിയി�ലളുതേല്ല താപം;

വിധി സദയനേല്ല ഹാഹാ!-പതിേയാടിനിയനുഗതി–

യതുചിതം.”

താ�ഴക്കാണുന്നതു് അതിൽത്ത�ന്നയുള്ള ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

“മേന്ദാന്മീലൽസുഗന്ധീമൃദുമലയജഗൽ–

പ്രാണവീക്ഷിപ് തമല്ലീ–

ചഞ്ചൽദ്ധൂളീകലാപാം നവസുരഭിസുമ–

വ്രാതസഞ് ജാതേശാഭാം
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അത്യേന്താത്താളകൂജൽപരഭൃതമധുരാ–

ലാപസമ്പൂരിതാശാം

കാന്താം കാന്താരലക്ഷ് മീം സ തു നൃപതിരേവ–

ക്ഷ്യാഹ കാന്താം കദാചിൽ.”

ഗംഗാസ് നാനം തുള്ളൽ

“ആറും പനിമതി ചീറും പാ�മ്പാടു

നീറും �വണ് മയിേലറു�മലിമ്പും

േവറു�പടാതിഹ മാനും മഴുവും

മാറിൽബ്രഹ് മകപാലവുമങ്ങ�ന

കൂേറാടരയിൽക്കരിയു�ട േതാലാം

കൂറയുമങ്ങു വഹിക്കും നാഥൻ

കാറും ന�ല്ലാരു കായാംപൂവും

ചീറും നാണമിയന്നഥ പിറേക

മാറും നിർമ്മലകാന്തിവിലാസമ–

േതറും േകാമളിമശ്രീകണ് ഠൻ

ഏറിയ ഭക് തജനങ്ങളിലനിശം

കൂറിയലു�ന്നാരു കരുണാശീലൻ.”

കിരാതം കുറത്തിപ്പാട്ടു്

മലയാളത്തി�ല കുറത്തിപ്പാട്ടുകളിൽ തങ്കച്ചിയു�ട കിരാതത്തിനാണു് സഹൃദയ

ന്മാർ പ്രഥമസ് ഥാനം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കുറത്തിപ്പാട്ടുകളിൽ ‘ഇരട്ടി’ എന്ന വൃത്തേഭദം

ഇദംപ്രഥമമായിഇടകലർത്തിഅവയു�ടആകർഷകതവർദ്ധിപ്പിച്ചതുംആകവയി

ത്രിത�ന്നയാണു്. കവിതയും വള�ര ഹൃദ്യമായിട്ടുണ്ടു്. ചിലഈരടികൾ േനാക്കുക.

“കറുത്തകക്കുരത്തലവന്മാരു�ട കഴുത്തിൽച്ചങ്ങല പൂട്ടി

കരത്തിലങ്ങുടൻ പിടി�ക്ക േവടന്മാർ തരത്തിലങ്ങു നടന്നു.

�പരുത്തബാണങ്ങൾതറച്ചു മണ്ടുേന്നാരുരത്തപന്നികൾ

പിൻേപ

ഉറപ്പിലാർത്തു�കാണ്ടുട�നത്തിശ്ശരം �താടുത്തവ �മയ് പിളർന്നു.

ചാടുേമണങ്ങേളാടു ബാണങ്ങൾകൂ�ടയങ്ങുതുടർന്നു.

ആടൽപൂേണ്ടാേരാ കന്ദരങ്ങ�ളേത്തടിേപ്പാന്ന�ങ്ങാളിച്ചു.

ഏണേലാചനയായ േദവിതൻ േച�ണഴുന്നകടാക്ഷം

ഏനേമാടുടൻ ബാണവും�കാണ്ടു നാണിച്ചി�ട്ടന്നേപാ�ല.

പല ഗിരിയിലും വനതതിയിലും പരി�ചാടു േവട്ടയാടി

കല കരികളും പലഹരികളും �പരി�യാരു ഭയം േതടി.

കലയും പുലിയും കലയും േപടമാൻകലവും േപടിപൂേണ്ടാടി

തലയും മുലയുമല�യ നടന്നമ്മലമകൾമുഖം വാടി.”

ഇതാ മ�റ്റാരു ഭാഗം:

“കുടില! ദുർമ്മേത! ജള! ഭവാനു�ട പടുത നന്നുനേന്നറ്റം

മടിയാ�തന്നു�ട മഹിതബാണ�ത്ത�ത്താടുവാ�ന�ന്തടാ

മൂഢാ?
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പടുത്വമുള്ള നീ ശരങ്ങൾ േമാഷ് ടിപ്പാൻ പഠിച്ച

വിദ്യയിേതാടാ?

പിടിച്ചുേമടിപ്പാൻ പരസ്വമിങ്ങ�ന നടിച്ചു ഭക് തിയുമുള്ളിൽ

കുളിച്ചു �പായ് കയിൽപ്പുലർകാേല ചാമ്പൽ കുഴച്ചു �മ�യ്യങ്ങും

േതച്ചു

ഒളിച്ചു �കതവമകേമ ദന്തവും �വളുപ്പിച്ചങ്ങഴേകാേട

അടച്ചു കണ്ണുകളതികപടം നീ ഭജിക്കുമി�ത്താഴിൽ

�കാള്ളാം.”

അജ് ഞാതവാസം

ഈനാടകം 1065-ാമാണ്ടിടയ്ക്കുപ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടു. ഇതിൽതങ്കച്ചി ത�ന്റഅച്ഛൻ

കീചകവധം, ഉത്തരാസ്വയംവരം എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾക്കു തിര�ഞ്ഞടുത്ത ഇതിവൃ

ത്ത�ത്ത സ്വീകരിച്ചു കുേറ േശ്ലാകങ്ങളും വാക്യങ്ങളും എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അവ

യിൽ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ നന്നായിട്ടുമുണ്ടു്.അതിൽക്കൂടുതലായി ഒന്നും ഇതി�നപ്പറ്റി

പറേയണ്ടതു�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. പേക്ഷ, മലയാളത്തിൽ അക്കാലത്തു പല സ്വ

തന്ത്രനാടകങ്ങളിൽനൂറ്റിനു �താണ്ണൂ�റ്റാൻപതിേന്റയും നിലഅതിൽനിന്നുവിഭിന്ന

മല്ലായിരുന്നുഎന്നുനാം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“തുള്ളിച്ചാടുന്ന പുള്ളിക്കനമൃഗതതി–

ക്കു�ള്ളാരാേടാപ�മല്ലാം

തള്ളിപ്പാരം �കടുക്കും ചടുലമിഴി!മേദാ–

ന്മത്തമാതങ്ഗയാേന!

ഉള്ളിൽക്കാമാർത്തനായ് പ്പണ്ടഹിമകിരണനും

സൂത�നപ്പുല് കിയിേല്ല?

�ചാല്ലീട�ന്നന്തു മാനക്ഷയമതിലുളവാ–

യമ്മഹാനംബുജാക്ഷി?”

മുക്തകങ്ങൾ

ഇനി ചില ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾഎടുത്തുകാണിക്കാനുണ്ടു്.

1 പുത്രന്മാർ കാശിക്കുേപായിരുന്നേപ്പാൾഅയച്ച ഒരു കത്തിൽനിന്നു്:

“അതിബഹുബഹുദൂരത്താത് മജന്മാ�ര േവറി–

ട്ടഹരഹഹ നയിക്കും മാതൃസൌഖ്യപ്രകാരം

അറിവതിനിഹ േനേരാടാരു കൌസല്യ പി�ന്ന

ധ്രുവജനനിയു�മേന്ന്യ ഹന്ത! ചിന്തിച്ചുകണ്ടാൽ?”

2 ഒരാൾഅജ് ഞാതവാസം �വറുേത കിട്ടണ�മന്നു് അേപക്ഷിച്ചതിനു്:

“അർേണ്ണാജമംബുധരമംബുധി കാടു മാടു

പർണ്ണങ്ങൾ ദാരു ശില�യന്നിവ�യക്കുറിച്ചും

വർണ്ണിപ്പതത് ഭുതമതല്ല കവിസ്വഭാവ–

മി�ന്നങ്കിലും സകലവർജ്ജ് യമപാത്രദാനം.”
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3 ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ് ത്രികൾ പഞ്ചചാമരയിൽ ഒരു സംസ്കൃതേശ്ലാകം

രചിക്കണ�മന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ:

“ക്ഷണപ്രഭാഗണപ്രഭാസമപ്രഭാലസത് പ്രഭാ–

കരപ്രഭാധികസ് ഫുരന്മണിപ്രദീപ് തഭൂഷണാ

ഹരിപ്രിയാദ്യേശഷേഖചരപ്രിയാനുഭാവിതാ

ഹരപ്രിയാ ജഗൽപ്രിയാ വരപ്രദാസ് തു േമ സദാ”

4 കല്യാണാേഘാഷത്തി�ലപട്ടണപ്രേവശത്തി�ല ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്ത

ണ�മന്നു േതാന്നുന്നു.

“ഇടിയും മലയും ശ്രവിക്കി, �ലന്ന–

ല്ലിടിയും സത്വരമങ്ങുടൻ മടങ്ങും,

�വടിതൻ പടുനാഥേഘാഷേമാർത്താൽ

�വടിയല്ലഷ്ടഗജങ്ങളും നടുങ്ങും.”

േകരളത്തി�ല ഭാഷാകവയിത്രികളു�ടസംഖ്യാനത്തിൽകുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിത

�ന്നയാണു് കനിഷ് ഠികാധിഷ് ഠിതയായി പ്രേശാഭിക്കുന്നതു്. സങ്ഗീതസാഹി

ത്യാദികളി�ലന്നേപാ�ല സദാചാരനിഷ്ഠയിലും അദ്വിതീയയായിരുന്ന ആമ

ഹതി േകരളസ് ത്രീകൾക്കു് എല്ലാവിധത്തിലും ഒരു ഉൽകൃഷ്ടമാതൃകയായിരു

ന്നു.

തകടിേയൽ മാത്തൻഇട്ടിയവിരാ (990–1054)

േകാട്ടയം തകടിേയൽ മാത്തൻ ഇട്ടിയവരാ 990-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. അേദ്ദഹം േറാമൻ

കേത്താലിക്കാ സുറിയാനി �തക്കും ഭാഗം സമുദായത്തി�ല ഒരങ്ഗവും ഇടയ്ക്കാട്ടുപ

ള്ളി ഇടവകക്കാരനുമായിരുന്നു. 1054-ാമാണ്ടു മരിച്ചു. ആ കവിയു�ട പ്രധാന പദ്യകൃ

തികൾസമാഹരിച്ചുജ് ഞാനകീർത്തനംഎന്നേപരിൽ ഒരുപുസ് തകമാക്കിഅേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ മകൻ 1075-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കവിത

സാമാന്യം നല്ല വാസനയുള്ള ഒരു കവിയായിരുന്നു ഇട്ടിയവിരാ. അേദ്ദഹം �ബ

ബിളി�ല കഥകൾ മാത്രേമ പ്രതിപാദനത്തിനു തിര�ഞ്ഞടുത്തിരുന്നുള്ളു. വിസ് മയ

സ്വയംവരം, സ് കറിയാസുേതാദന്തം, ഓടനർത്തനം, പാസവൃത്തം ഇവ അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റകൃതികളു�ടകൂട്ടത്തിൽഉൾ�പ്പടുന്നു. സ് കറിയാസുേതാദന്തവുംഓടനർത്ത

നവും വഞ്ചിപ്പാട്ടുരീതിയിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആദ്യേത്തതിൽ േയാഹന്നാൻ

സ് നാപകേന്റയും രണ്ടാമേത്തതിൽക്രിസ് തുവിേന്റയും ജീവിതത്തി�ലപ്രധാനസം

ഭവങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാസവൃത്തം ക്രിസ് തുവി�ന്റ പരഗതിക്കുേശഷം വിശുദ്ധ

മറിയത്തിേന്റയും മറ്റും വിലാപ�ത്തവിവരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു്.

“മാണിക്യമായുള്ള േദഹത്തിലുള്ള

ആണിക�ളാ�ക്കയഴിച്ചിട്ടുട�ന

വാങ്ങീട്ടു സജ്ജനം താങ്ങിപ്പിടിച്ചു

േതങ്ങീട്ടു ശിഷ്യർ കരത്തി�ലടുത്തു.”
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അജ് ഞാനകുഠാരത്തിൽപ്രയുക് തമായവൃത്തത്തിലാണുഅതി�ന്റരചന. സ്കറിയാ

സുേതാദന്തത്തിൽ നിന്നു ചില വരികളാണു് താ�ഴേച്ചർക്കുന്നതു്.

ശിശുവധം:

കണ് ഠേമറ്റം കടുത്തുേള്ളാരന്തകന്മാർ പുറ�പ്പട്ടു

കണ്ടകണ്ടകുട്ടിക�ള�യാ�ക്കയും �കാന്നു.

േതാളുതേന്മൽ തള്ളമാരിട്ടുറക്കുന്നകുട്ടിക�ള

വാളു�കാണ്ടുഹനിപ്പതി�ന�ന്താരു കുറ്റം?

�താട്ടിലാട്ടിപ്പാട്ടുപാടിക്കളിപ്പിക്കും കുട്ടിക�ള

�വട്ടി രണ്ടുതുണ്ടമാക്കി വധിച്ചാരന്നു്.

�ദണ്ഡം�കാണ്ടി�ട്ടണ്ണ �പാത്തിക്കുളിപ്പിപ്പാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ

തി�ണ്ണന്നങ്ങുഖണ്ഡമാക്കിഗ്ഗമിച്ചാരന്നു്.

�കട്ട കൂട്ടം നിലവിളിച്ചട്ടഹാസേത്താടുകൂ�ട–

�ക്കട്ടി മാർവ്വത്തണച്ചു�കാേണ്ടാടു�മാേരാട്ടം

ഇടേയ്ക്കാടിത്തടുക്കയും മുടി�ക്കത്തിപ്പിടിക്കയും

പിടിച്ചിങ്ങു പറിച്ചന്നുഹനിച്ചീടുന്നു.

ഉണ്ണിനാശം ഭവിച്ചുള്ള വധുക്ക�ട മുറേകട്ടാൽ

കണ്ണിേനതും കനിവില്ല േസവന്മാർക്കു്.

കൂക്കിവിളിച്ചാ�ണ്ട വരുന്നപ്പുറത്തുപിടിേച്ചാളിൻ

മൂർഖരിത് ഥം പലവിധം �കാലകൾ �ചയ്തു.”
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(തുടർച്ച)

േകരളവർമ്മൻ തിരുമുല്പാടു് (1011–1064)

േകരളവർമ്മൻതിരുമുല്പാടു 1011-ാണ്ടുകായംകുളത്തിനുസമീപമുള്ളകൃഷ്ണപുരത്തു�ച

ത്തിേവൽേകാവിലകത്തു ജനിച്ചു. കുടുംബം േചലക്കലാപകാലത്തു തിരുവിതാംകൂ

റി�നഅഭയംപ്രാപിച്ചവയിൽ ഒന്നാണു്. അമ്മാവ�ന്റ േപർ കൂട്ടിേച്ചർത്തു്അേദ്ദഹ

�ത്ത േഗാപാലൻ േകരളവർമ്മൻ തിരുമുല്പാടു എന്നു വ്യവഹരിച്ചുവന്നിരുന്നു. 1024-

ൽ തിരുമുല്പാടു തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാന്നു. 1026 േമടത്തിൽ ഉത്രംതിരുനാൾ

മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ പുത്രി പാനപ്പിള്ള മാധവിലക്ഷ്മിയമ്മ�യ �ക

ട്ടുകല്യാണം കഴിച്ചു. തദനുേരാേധന മാപ്പിളത്തിരുമുല്പാടു് എന്ന േപരിൽ വിഖ്യാത

നായി. പരിഗ്രഹിച്ചതു സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പ്രഥമപത്നി പാനപ്പി

ള്ളികാളി മാധവിഅമ്മയു�ടസേഹാദരി ജാനകിപ്പിള്ളപാർവ്വതിപ്പിള്ളതങ്കച്ചി�യ

യായിരുന്നു. അപ്പു അയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രികളുേടയും പാച്ചുമൂത്തതിേന്റയും ശിഷ്യനായി

സംസ്കൃതത്തിൽ ഗാഢമായ വ്യുൽപത്തിയും വ്യാകരണത്തിൽ വിേശഷ പാണ്ഡിത്യ

വും സമ്പാദിച്ചു. േകരളാചാരവും നാരായണീയ വ്യാഖ്യയുമാണു് അേദ്ദഹം ഭാഷയ്ക്കു

സമ്മാനിച്ച രണ്ടു കൃതികൾ. പാച്ചുമൂത്തതി�ന്റ േകരളവിേശഷനിയമവിവരം എന്ന

പുസ്തകത്തിൽ േകരളത്തി�ല ക്ഷത്രിയസ്ത്രീകൾക്കു് അപകർഷമുണ്ടാക്കുന്നതായി

േതാന്നിയ ചില പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടു ക്ഷുബ്ധനായി തിരുമുല്പാടു് ആ പ്രസ്താവനക

�ളഎതിർക്കുകയുംഅേതതരത്തിലുള്ളഅപവാദംശിവദ്വിജജാതിക്കുമുമ്പു�ണ്ടന്നു

സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു�മ്പടുകയും �ചയ്തു. അതി�ന്റ ഫലമാണു് േകരളാചാരക്രമം.

മൂത്തതന്മാർ മരുമക്കത്തായക്കാരാ�ണന്നുേപാലും അതിൽ സത്യവിരുദ്ധമായി

അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. രണ്ടു ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും ആയില്യംതിരുേമനിയു�ട ആശ്രി

തന്മാരായിരുന്നതിനാൽ േകരളാവകാശക്രമത്തിൽ ചില ഖണ്ഡികകൾ തള്ളി ആ

പുസ്തകം വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ വിേരാധമി�ല്ലന്നു് അവിടുന്നു് ഒരു മദ്ധ്യ

സ്ഥവിധി കല്പിച്ചു. അതിൽ തൃപ്തനാകാ�ത പാച്ചുമൂത്തതു് േകാടതിയിൽ ഒരപകീർ

ത്തിേക്കസ്സു് �കാടുക്കുകയുംസദർേകാർട്ടു് ജഡ്ജിമാർ തിരുമനസ്സി�ലഅഭിപ്രായം

അംഗീകരിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ എട്ടധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി

ക്കുന്നു. 2-ാമധ്യായം േകരളത്തി�ല ജാതിവിഭാഗങ്ങൾ, 3-ാമധ്യായം േക്ഷത്രവും
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ഊരാണ്മയും, 4-ാമധ്യായം വിവാഹം, 5-ാമധ്യായം ദായക്രമം, 6-ാമധ്യായം ഭാഗം,

7-ാമധ്യായം ഗൃഹഭരണം, 8-ാമധ്യായം ദത്തു് ഈ വിഷയങ്ങ�ള പരാമർശിക്കുന്നു.

�പാതുവിൽ പൂർവ്വാചാരങ്ങ�ളപ്പറ്റി പലതും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കാം.

എന്നാൽ അതിേനക്കാൾ തിരുമുല്പാടി�ന്റ യശസ്സു നിലനില്ക്കുന്നതു നാരായണീയ

ത്തിനുഅേദ്ദഹം രചിച്ച വിപുലവും വിശിഷ്ടവുമായ വ്യാഖ്യാനം�കാണ്ടാകുന്നു. അതു

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് 1054-ലാണു്. 1064-ാണ്ടു മകരമാസം 8-ാം൹ തിരുവനന്തപുരത്തു

മതിലകം �ത�ക്ക നടയിൽ സർക്കാർമഠത്തിൽ�വച്ചു തിരുമുല്പാടു പരഗതി�യ

പ്രാപിച്ചു.

നാരായണീയവ്യാഖ്യ

നാരായണീയത്തി�ല ഓേരാ േശ്ലാകത്തിനും പദവും വിഭക്തിയും, അന്വയം, അന്വ

യാർത്ഥം, പരിഭാഷ, ഭാവം ഇവ�യല്ലാം ഒരു പരിണതപ്രജ്ഞനായ പണ്ഡിത�ന്റ

നിലയിൽ വ്യാഖ്യാതാവു് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ സ്വരൂപം ഗ്രഹിപ്പി

ക്കുവാൻ “സാന്ദ്രാനന്ദാവേബാധാത്മകം” എന്ന പ്രഥമപദ്യത്തി�ന്റ ഭാവത്തിൽനി

ന്നു ചില പംക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

‘ഗുരുപവനപുരം’ എന്ന പദത്തിനു േശ്രഷ്ഠമായ ശരീരം എന്നുകൂടി പരിഭാഷ

യിൽ വിവരിച്ചതി�ന്റ സാര�ത്ത പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു വടവൃ

ക്ഷത്തിങ്കൽ അസംേഖ്യയങ്ങളായ ഫലങ്ങളും, ആ ഫലങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിേന്റയും

ഉള്ളിൽ അസംേഖ്യയങ്ങളായ ബീജങ്ങളും, ആ ബീജങ്ങളി�ലാ�ക്കയും ഓേരാ

വടവൃക്ഷങ്ങളും, ആ വടവൃക്ഷങ്ങളിലും പൂർേവ്വാക്തപ്രകാരംത�ന്ന ഫലങ്ങളും ബീ

ജങ്ങളും എങ്ങ�ന അവസാനമില്ലാ�ത കാണ�പ്പടുന്നുേവാ, അതുപ്രകാരം കാര്യ

കാരണരൂേപണ സകലങ്ങളായ സ്ഥാവരജങ്ഗമപ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ പരമാത്മാവു

ജീവൻ എന്നുള്ള സംജ്ഞേയാടുകൂടി നിറഞ്ഞും, ആ ജീവയുക്തങ്ങളായ പ്രപഞ്ച

ങ്ങൾ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള സംജ്ഞേയാടുകൂടിയ ആ പരമാത്മവിങ്കലും ആകുന്നു

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു്.”ഈപുസ്തകം ഇടക്കാലത്തുവീണ്ടുംഅച്ചടിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.

േവർേക്കാട്ടു് അച്യുതപ്പണിക്കർ (1014–1065)

േവർേക്കാട്ടു്അച്യുതപ്പണിക്കരു�ടസ്വേദശം മലബാറിൽതിരുമാന്ധാംകുന്നു്എന്ന

േദവീേക്ഷത്രത്താൽ സുവിദിതമായ േകാങ്ങാടാണു്. അേദ്ദഹം 1014-ാണ്ടു് തുലാമാ

സത്തിൽ ജനിച്ചു. 1065 ധനുവിൽ മരിച്ചു. മലബാറിൽ വിദ്യാലയങ്ങളു�ട ഉപേയാ

ഗത്തിനു ചില പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചതിനു പുറ�മ ഹരിശ്ചന്ദ്രപുരാണസംഗ്രഹം,

മുഹമ്മദുചരിതം എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു നല്ല ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾഅേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വള�രക്കാലം മദിരാശിഗവർ�മ്മന്റി�ന്റ കീഴിൽ മലയാളം ട്രാൻേസ്ലറ്ററായി പണി

േനാക്കി. �മലാപ്പൂരിൽആദ്യമായി വീടു വാങ്ങിതാമസംതുടങ്ങിയ മലയാളിഅേദ്ദ

ഹമായിരുന്നുവ�ത്ര.

ഹരിശ്ചന്ദ്രപുരാണസംഗ്രഹം

അന്ന�ത്ത കാലസ്ഥിതിക്കു പണിക്കരു�ട ഗദ്യ�ശലി ആസ്വാദ്യമാ�ണന്നുത

�ന്ന പറയണം. ഒരു ഖണ്ഡിക ഉദ്ധരിക്കാം. “കിരീടം ആഭരണങ്ങൾ, േഭരി മു

തലായ വാദ്യങ്ങൾ, �വണ്�കാറ്റക്കുട, �വഞ്ചാമരങ്ങൾ, ചതുരംഗങ്ങൾ എന്നീ

രാജചിഹ്നങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാ�ത നമ്മു�ട രാജാവു് അരമനവാതിൽ വിട്ടു കാൽനട

യായി േപാകുന്നുവേല്ലാ. കഷ്ടം! �കാടി�കട്ടിയ േതരിലും, ആനേമലും, പല്ലക്കു മുത
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ലായ അേനകം വാഹനങ്ങളിലും കേരറി, �സന്യസേമതം വാദ്യേഘാഷേത്താടു

കൂടി എഴുന്നേള്ളണ്ടുന്ന രാജാവു് ഒരകമ്പടിയും കൂടാ�ത മലിനമായ േവഷേത്താടും

മങ്ങിയ മുഖേത്താടും േപാേകണ്ടതിനു് എ�ന്താരുപാപകർമ്മം �ചയ്തു. അത്രയുമല്ല,

ബാലനായഈകുലപുത്രനുംഅതിമൃദുവായകാൽ�കാണ്ടു�വയിലിൽകഠിനമായ

ഭൂമിയിൽക്കൂടി നടക്കുന്ന�തങ്ങി�ന? ഇത്ര ചാരിത്രവതിയായി, ശീലവതിയായി, ഗു

ണാന്വിതയായിരിക്കുന്ന ഈ ചന്ദ്രമതിക്കും ഈ വിധം കഷ്ടങ്ങൾക്കു് ഇടവന്നതു്

എ�ന്താരു പാപപരിപാകം! ‘ധർമ്മം ആർ �ചയ്യുന്നുേവാ അർക്കു നന്മ’ എന്നു

ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത്ര ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവിന്നു് ഈവിധമായ

കഷ്ടംവരുവാൻ കാരണ�മന്തു്?”

പടുേതാൾ വിദ്വാൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് (998–1056)

ചരിത്രം

മൂവാറ്റുപുഴത്താലൂക്കിൽ പാഴൂർേദശത്തുപടുേതാൾഎ�ന്നാരുആഢ്യഗൃഹമുണ്ടു്. വി

ദ്വാൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് ആ ഗൃഹത്തിൽ 998-ാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നായി

രുന്നുനാമേധയ�മങ്കിലും വിളിച്ചുവന്നഓമനേപ്പർ കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻഎന്നാണു്. മാതാ

വു് ഉമയും പിതാവു വാസുേദവൻ നമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. കൂടല്ലൂർമന അമ്മാത്തായിരു

ന്നതിനാൽ അവിട�ത്ത വാസുേദവൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല അേന്തവാസിയാകുന്നതിനു

ള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. പടുേതാളി�ന വ്യാകരണം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു് ആ മഹാപണ്ഡി

തനാണു്. അതിൽപ്പിന്നീടു തൃപ്പൂണിത്തുറ താമസിച്ചു് അന്നു് അവി�ട സഭാപണ്ഡിത

നായിരുന്ന �വങ്കടസുബ്ബാദീക്ഷിതേരാടു തർ�ക്ക േവദന്തവും പഠിച്ചു. പടുേതാളി�ന്റ

േശഖരവ്യാഖ്യയു�ടആരംഭത്തിൽ താ�ഴ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ശ്രീശങ്കരം ഗുരും നത്വാ ശ്രീേദവീമപി സാദരം

വാസുേദവമുമാം �ചവ േശഖരം വിവൃേണാമ്യഹം.

യദാനേനേന്ദാർമൃദുഹാസകൌമുദീ

േമാ രമായാ നനു നന്ദയത്യലം

ഗളസ്ഥസൽകൌസ്തുഭരത്നഭൂഷണം

ശ്രീവാസുേദവം ഗുരുമീശ്വരം ഭേജ

ഗുരൂണാം ചരണാംേഭാജപരിചര്യാഗുേണാദിത:

ശേബ്ദന്ദുേശഖരസ്യാപി പ്രകാേശായം പ്രകാശ്യേത.

സ്പർദ്ധയാ യദി േകഷാഞ്ചിദ്വിചാേരാ േദാഷേഗാചരഃ

തൃണായ തമഹം മേന്യ വിദ്വാംസസ്സന്തി ഹിക്ഷിതൌ.

ആേലാകമാത്രമപി േകാ നു കേരാത്യമുഷ്മിൻ

നിർമ്മൂലയുക്തിഘടിേത മമ വാക്യജാേല?

േചദപ്യുദാരമതേയാ ഗുണലിപ്സവേസ്ത

ഗ്യഹ്ണീയുേരവ യദി കിഞ്ചിദപീഹസമ്യക്.”

ആദ്യ�ത്ത േശ്ലാകത്തി�ല ശങ്കരൻ പാഴൂർേക്ഷത്രത്തി�ല ശിവനും ശ്രീേദവി കൂടല്ലൂ

രിനു സമീപമുള്ള മൂേക്കാലയ്ക്കൽ ഭഗവതിയുമാകുന്നു. വാസുേദവേനയും ഉമേയയും
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കുറിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമ�ത്ത േശ്ലാകത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ത�ന്റ ഗുരു

നാഥ�ന വന്ദിക്കുന്നു. ശബ്ദകൌമുദി, മേനാരമ, ശബ്ദകൌസ്തുഭം എന്നീ വ്യാകരണഗ്ര

ന്ഥങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് പരിനിഷ്ഠിതമായജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നതായി ഇതിൽ

നിന്നുകാണാം. േശ്ലഷസാമർത്ഥ്യം�കാണ്ടുതൃപ്പൂണിത്തു�റയപ്പേനയുംഈ േശ്ലാക

ത്തിൽസ്തുതിക്കുന്നു.

ക്രേമണ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല പാണ്ഡിത്യകീർത്തിഭാരത�മങ്ങും പ്രസരിച്ചു. േക

രളത്തി�ല രാജാക്കന്മാർ�ക്കല്ലാം അേദ്ദഹം സ്മാർത്താദി വിഷയങ്ങളിൽ ഉപേദ

ഷ്ടാവായിത്തീർന്നു. അക്കാല�ത്തസ്ഥിതിക്കു് അേദ്ദഹ�ത്ത ഒരു തികഞ്ഞ ഉൽ

പതിഷ്ണുവായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്. രാജകുടുംബങ്ങളി�ല അകന്ന ശാഖകൾ

തമ്മിൽ അവയു�ട നാമമാത്രമായ പൂർവബന്ധത്വ�ത്ത ആസ്പദമാക്കി ആശൌചം

പരിപാലിേക്കണ്ട ആവശ്യമി�ല്ലന്നു് അേദ്ദഹം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവി�ന

യും �കാച്ചി മഹാരാജാവി�നയും ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു. ആ വിഷയ�ത്തഅധികരിച്ചു്

ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് 1047 മിഥുനം 7-ാനുഅേദ്ദഹംഅയച്ച േലഖന

ത്തിലുള്ളതാണു് താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം.

“വിദിതസകലേവേദ്യാ രാമരാജഃ പൃഥിവ്യാം

ജയതി വിബുധവൃന്ദശ്ലാഘിതാത്മാപദാനഃ

വ്യലിഖദിദമിദാനീമാജ്ഞയാ തസ്യ രാജ്ഞഃ

പടുധവളനിജാഖ്യഃ പണ്ഡിതസ്തദ്ധിതാർത്ഥീ.”

പണ്ഡിതശബ്ദപ്രേയാഗത്തി�ന്റ സ്വാരസ്യത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം അതിനുമുൻപുത

�ന്ന വിദ്വാൻ എന്ന ബിരുദത്താൽ വിദിതനായിരുന്നു എന്നു കാണാവുന്നതാണു്.

പടുധവളം എന്നാൽ പടുേതാൾ എന്നർത്ഥം. അതിനുമുമ്പുത�ന്ന അേദ്ദഹം തിരു

വനന്തപുര�ത്ത നവരാത്രിവിദ്വത്സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ആ മഹാരാജാവി

േനാടുവീരശൃംഖലസമ്മാനമായിവാങ്ങുകയും�ചയ്തിരുന്നു. �കാച്ചിയി�ലപണ്ഡിത

സദസ്സിൽഅേദ്ദഹം നിത്യനായി കൂടി അവി�ട വന്നു�കാണ്ടിരുന്ന വിേദശീയരായ

പണ്ഡിതന്മാരുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽഏർ�പ്പട്ടു വിജയം േനടി വന്നു. 1056 േമ

ടം 26-ാം൹ മരിച്ചുഈ വസ്തുത �വണ്മണിഅച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചരമ

േശ്ലകത്തിൽനിന്നു �വളിവാകുന്നു.

പ്രസാദം

നാേഗശഭട്ട�ന്റ ലഘുശേബ്ദന്ദുേശഖരത്തിനു നമ്പൂരിപ്പാടു രചിച്ച വ്യാഖ്യയാണു് പ്ര

സാദം. അതി�നപ്പറ്റി സൂചനയുള്ള േശ്ലാകം ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ

വ്യാഖ്യാനം പൂർണ്ണമായിട്ടുേണ്ടാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. മൂലഗ്രന്ഥം ആദ്യമായി േകര

ളത്തിേലയ്ക്കു �കാണ്ടുവന്നതു് പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളായിരുന്നു. പ്രസാദം

ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“വൃദ്ധിരാ�ദജിതി പ്രഥമേതാ മങ്ഗലാർത്ഥം വൃദ്ധിശബ്ദ പ്രേയാഗസ്യ ഭഗ

വതാ പാണിനിനാ കൃതത്വാൽ ശിഷ്ടാചാരാനു മിതകർത്തവ്യതാകം മങ്ഗലം ശി

ഷ്യശിക്ഷാ�യ നിബധ്നം ശ്ചികീർഷിതം പ്രതിജാനീേത-പാതഞ്ജല ഇത്യാദിനാ.

അഞ്ജേലഃ പതിത ഇതി വിഗ്രേഹ മയൂരവ്യംസകാദിത്വാൽ സമാേസ ത�ത്രവ

നിപാതനാദിതശബ്ദസ്യ േലാേപ പൃേഷാദരാദിത്വാദ്വാ തസ്യ േലാേപസാധുഃ. േഗാ

നർദ്ദേദേശ കസ്യചിദൃേഷരഞ്ജേലഃ സന്ധ്യാകരണസമേയ പതിത ഇ�ത്യതിഹ്യ

സ്യ വക്ഷ്യമാണത്വാൽപതഞ്ജലിശബ്ദഃ ഭാഷ്യകാേരരൂഢഃ; തസ്മാൽകൃേതഗ്രേന്ഥ
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ഇത്യണി പാതഞ്ജല ഇതിരൂപം. ഏേതന ഭാഷ്യകാരസ്യ അേയാനിജത്വം ഭഗവ

ദവതാരരൂപത്വഞ്ച ധ്വനിതം; േതന ച മഹാഭാഷ്യസ്യ അതിശയിതപ്രാമാണ്യം

അേധ്യത്രാധീനാം പരമപുരുഷാർത്ഥ േഹതുത്വഞ്ച സൂചിതം. ഏേതന മഹാഭാഷ്യ

ശബ്ദസ്യ വ്യാകരണഭാേഷ്യ രൂഢേത്വന പാതഞ്ജല ഇതി വിേശഷേണാപാദാനം

വ്യർത്ഥമിത്യപാസ്തം.”

ഒരു മുക്തകം

ശക്തൻതമ്പുരാൻ 1031-ൽ മരിച്ചതിൽപ്പി�ന്ന ഒരിക്കൽ നമ്പൂരിപ്പാടു േകാഴിേക്കാടു

കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിൽ അങ്കുരിച്ച വികാരമാണു് അേധാലിഖിതമായ പദ്യ

ത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതു്.

“ന യത്ര േസ്ഥമാനം ദധുരതിഭേയാദ്ഭ്രാന്തനയനാ

ഗളാദ്ദാേനാദ്ദാമഭ്രമദളികദംബാഃ കരടിനഃ

ലുഠന്മുക്താഹാേര ഭവതി പരേലാകം ഗതവേതാ

ഹേരരദ്യ ദ്വാേര ശിവശിവ! ശിവാനാം കളകളഃ.”

കിഴേക്കപ്പല്ലത്തുശങ്കരൻമൂസ്സതു്: (1003–1063)

ചരിത്രം

ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന നിലയിലല്ല ശങ്കരൻ മൂസ്സതി�ന്റ പ്രശസ്തി നിലനിൽക്കു

ന്നതു്. അ്ദേദഹം പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരു

ന്ന േകരളത്തി�ല േകളിേകട്ട ഒരു വ്യാകരണപണ്ഡിതനും സംസ്കൃതാധ്യാപകനും

�വേദ്യാത്തമനുമായിരുന്നു. 1003-ാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ്മലബാർ, �പാ

ന്നാനിത്താലൂക്കു്, തൃപ്രേങ്ങാടംശത്തിലായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനനം. പിതാ

വു് അക്കാല�ത്ത ഒരു പ്രധാന�വദ്യനായിരുന്ന പരേമശ്വരൻ മൂസ്സതായിരുന്നു.

ശങ്കരൻമൂസ്സതി�ന തൃപ്രേങ്ങാട്ടു മൂ�സ്സന്നും കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതു് എന്നുംകൂടി പറയും.

“കുഞ്ഞുണ്ണി” എന്നതു് ഓമനേപ്പരാണു്. സ്വഗൃഹത്തിൽ അച്ഛേനാടുത�ന്നയാണു് മൂ

സ്സതു വിദ്യാഭ്യാസം�ചയ്തതു്. വ്യാകരണത്തിലും �വദ്യത്തിലും അസാധാരണമായ

�നപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീടു് അധീതിേബാധാചരണപ്രചാരണങ്ങൾക്കായി

ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ വിനിേയാഗിച്ചു. തദനന്തരം അനശ്വരയശസ്വികളായിത്തീർ

ന്ന പല അേന്തവാസികേളയും ശാസ്ത്രാഭ്യാസം �ചയ്യിച്ചു.നിത്യ�നമിത്തികകർ

മ്മങ്ങളിൽ അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവായി ജീവിതം നയിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാന

ശിഷ്യന്മാരാണു് പുണേശ്ശരി നീലകണ്ഠശർമ്മ, �വള്ളാനേശ്ശരി വാസുേദവൻമൂസ്സ

തു്, മണന്തല നീലകണ്ഠൻമൂസ്സതു് എന്നീ സൃഗൃഹീതനാമാക്കൾ. േചാളേദശത്തിൽ

ശ്രീരങ്ഗം, ചിദംബരം, കാഞ്ചീപുരം, മധുര, തിരുവയാറു് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ

�വദ്യ�നന്ന നിലയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അവിട�ത്തസംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരുമാ

യി വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പട്ടു പാരിേതാഷികങ്ങൾ വാങ്ങുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

1063 മകരം 13-ാം൹ മരിച്ചു.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

സംസ്കൃതത്തിൽ ശിവേകശാദിപാദസ്തവം തുടങ്ങിയ ചില േസ്താത്രങ്ങൾമാത്രേമ

അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളു. ഓേരാ അവസരത്തിൽ പാണ്ഡിത്യപ്രകടനത്തിനുേവ

ണ്ടിയും മറ്റും ചില മുക്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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240 അദ്ധ്യായം 47. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

1 താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം സിദ്ധാന്തകൌമുദി ഉത്തരാർദ്ധത്തി�ല “പ്രഹാേസ

ച മേന്യാപപേദ” എന്ന സൂത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ�ണ

ന്നുപറയുന്നു.

“കിം കാമ്യേത, കാ മധുരാ, കഈ ഡ്യഃ,

സ്ത്രീഭൂഷണം കിം, മധുേലാലുപഃ കഃ,

േകാ ന്യക്പരഃ, കീദൃഗഭൂദ്ദശാേസ്യാ

രാമാസ്ത്രപാളീനിഹേതാ ബഭൂവ.”

2 വ്യാകരണാഭ്യാസം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ നിർമ്മിച്ച േശ്ലാകം:

“ആസ്വാദിതം ബുധജ�നരിത�രരലഭ്യം

ശബ്ദാഗമാബ്ധിമഥേനാത്ഥിതസാരഭൂതം

ശ്രീകൌസ്തുഭപ്രഭൃതിേസാദരതാം ദധാനം

ഭേട്ടാജിദീക്ഷിതവേചാമൃതമാസ്വദധ്വം.”

3 �വള്ളാനേശ്ശരി വാസുണ്ണിമൂസ്സതു് ആദ്യം ഒരു കഥകളി േയാഗത്തിൽ േചർന്നു

തൃപ്രേങ്ങാട്ടു �ചന്നു് അവി�ട ഒരു കളി കളിപ്പിക്കണ�മന്നേപക്ഷിച്ചു. ആഗ

തനായ യുവാവിനു് അന്നു് അേശഷം വ്യുല്പത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേപ്പാൾ

മൂസ്സതു കഥകളിേയാഗക്കാ�ര ആകമാനം അല്പ�മാന്നു് അവേഹളനം �ചയ്തു

�കാണ്ടു്

“ദ്വിത്ര്യംഗുലപരീണാഹജിഹ്വാചലനഭീരവഃ

സർവാങ്�ഗരപ്യേഹാ േക്ലശം മൂഢാഃ േകചന കുർവേത”

എ�ന്നാരു �ചറിയ േശ്ലാകമുണ്ടാക്കി �ചാല്ലി. അതി�ന്റ അർത്ഥം അവി�ട

പഠിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നചിലേരാടു േചാദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയക്ഷണത്തിൽ വാ

സുണ്ണിമൂസ്സതു കഥകളി േയാഗത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യ

നായി.

4 ശങ്കരൻമൂസ്സതു് ശുചീന്ദ്രത്തു �താഴാൻ േപായേപ്പാൾ �ചാല്ലിയതാണു് ചുവ�ട

േചർക്കുന്ന േശ്ലാകം. അവി�ട ശിവനും വിഷ്ണുവിനും അടുത്തടുത്തുശ്രീേകാവിലു

ണ്ടു്. ആ രണ്ടു േദവന്മാേരയും പരാമർശിക്കുന്നതാണു് പ്രസ്തുത േശ്ലാകം.

“ബിഭ്രാണഃ കമലാദി പാണികമ�ലഃ സൽപുണ്ഡരീകച്ഛദം

േനേത്രണാകലയൻ വിനായകകുമാരാ�ദ്യഃ സേദാപാസിതഃ

ചേന്ദ്രാല്ലാസിതമൌലിരബ്ധിജനുഷാ കേണ്ഠശ്രിയാലിങ്ഗിേതാ

േദദീവീതു ശുചീന്ദ്രമന്ദിരഗതശ്ചിേത്തഹേരാ വാ ഹരിഃ,”

രാമവാരിയ�ര പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി എഴുതിയ “യസ്യാർക്കാതിശയാ”

എന്ന േശ്ലകം േമൽ ഉദ്ധരിക്കും.

5 ശിവേകശാദിപാദത്തി�ല ഒരു േശ്ലാകം:

“വിദ്യുൽപുഞ്ജനിഭപ്രഭാ ദശ ദിേശാ വിേദ്യാതയന്ത്യശ്ശ്രിയാ

ബദ്ധാസ്സാധു ഭുജങ്ഗേമന്ദ്രലയതാ സംസാരബന്ധച്ഛിദഃ

രാജദ്രാജകലാകലാപവിഗളൽപീയൂഷബിന്ദുപ്ര�ഭഃ
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 241

ക്ലിന്നാസ്സ്വസ്സരിദൂർമ്മിഭിർദ്ദിശതു വഃ േക്ഷമം ജടാ ധൂർജ്ജേടഃ.”

ഒരാചാര്യ�നന്ന നിലയിൽ പുന്നേശ്ശരിനമ്പി അേദ്ദഹ�ത്ത താ�ഴക്കാണുന്ന

നിലയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു.

“പ്രജ്ഞാ�വഭവമന്ഥദണ്ഡമഥിതാന്നിേശ്ശഷശാസ്ത്രാംബുേധഃ

സാരാർത്ഥാനമൃതം സ്വയം സുമധുരം സമ്പാദയൻ പായയൻ

ശിഷ്യാൻ വത്സലതാഭരാൽസുമനസസ്തന്വൻബുധാൻ ഗീയേത

യഃ സർവത്ര നേതാസ്മി തം ഗുരുവരം ശ്രീശങ്കരം സാദരം.”

ചില പഴയ മുദ്രാലയങ്ങളും വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും

1 തിരുവനന്തപുരം േകരളവിലാസം:ഗവർ�മ്മന്റുകളുേടയും മിഷണറിമാരുേടയു

മല്ലാ�ത മറ്റുള്ളവരു�ട ഉടമസ്ഥതയിൽആദ്യകാലത്തുേകരളത്തിൽയാ�താ

രു മുദ്രാലയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1028-ാണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്തു ഉത്രംതിരു

നാൾ മഹാരാജാവി�ന്റആനുകൂല്യേത്താടുകൂടിഈശ്വരപിള്ളവിചാരിപ്പുകാർ

സ്ഥാപിച്ച േകരളവിലാസമാണു് അവയിൽ ഒന്നാമേത്ത�തന്നു േതാന്നുന്നു.

ഉേദ്ദശം 1065-ാണ്ടുവ�ര അതു് ഉത്തേരാത്തരം അഭിവൃദ്ധി�യ പ്രാപിച്ചുവന്ന

തായി കാണുന്നു. അതിൽനിന്നാണു് േകരളത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്ത സാഹിത്യ

മാസിക എന്നു പറയാവുന്ന വിദ്യാവിലാസിനി 1056 മീനമാസത്തിൽ പ്രസി

ദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. വിേജ്ഞയങ്ങളായ വിവിധവിഷയങ്ങൾഅതിൽപ്രതി

പാദിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിേന്റയും േകരളവർമ്മ

വലിയ േകായിത്തമ്പുരാേന്റയും അനുഗ്രഹം അതിനു പര്യാപ്തമായ പരിണാമ

ത്തിൽ ലബ്ധമായി. അവർ രണ്ടുേപരും മഹച്ചരിതങ്ങ�ള അധികരിച്ചും മറ്റും

അേനകം ഉപന്യാസങ്ങൾഅതിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ

�ന്റഅഭിജ്ഞാനശാകുന്തളനാടകത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദവും ഇദംപ്രഥമമായി

അതിലാണു് പ്രകാശിതമായതു്. നിലമ്പൂർ മാനവിക്രമ ഇളയ രാജാവി�ന്റ

ഉത്തരരാമചരിതം ഗദ്യനാടകത്തി�ന്റ ആദ്യഭാഗവും അതിൽത്ത�ന്നയാണു്

അല്പം പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയതു്. അേപ്പാേഴക്കു് അതു മുടങ്ങിേപ്പായി.

2 േകാഴിേക്കാട്ടു വിദ്യാവിലാസം:1036-ൽ േകാഴിേക്കാട്ടു കാളഹസ്തിയപ്പമുതലി

യാർ എന്ന ഒരു വിേദശീയനായ മഹാശയൻ സ്ഥാപിച്ച മുദ്രാലയമാണു് വി

ദ്യാവിലാസം. അേദ്ദഹം അക്കാലത്തു അവി�ട മുൻസിഫായിരുന്നു. ഭാഷാ

േപാഷണത്തിലും മതപ്രചാരണത്തിലും ഉത്സുകനായിരുന്നഅേദ്ദഹം തമിഴ്നാ

ട്ടി�ലന്നേപാ�ല േകരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കു സ്വമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പി

ക്കുന്നതിനു് ഒരു മുദ്രാലയം ഇല്ലാതിരുന്ന േശാച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണ�മ

ന്നുറച്ചു് അതിേലക്കുേവണ്ടി വിദ്യാവിലാസം സ്ഥാപിക്കുകയും അവി�ട നിന്നു

തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ, കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ മുതലായ മഹാകവികളു�ട വാങ്മയ

ങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. ആ പുസ്തകങ്ങളു�ട വില വള�ര

അധികമായിരുന്നു. ഭാരതത്തിനു അഞ്ചും ഭാഗവതത്തിനു പത്തും ഉറുപ്പിക

�കാടുത്താണു് ആ പുസ്തകങ്ങൾ അന്നു അവിേടനിന്നു വാേങ്ങണ്ടിയിരുന്നതു്

എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു് ആശ്ചര്യം േതാന്നുന്നു.

3 �കാച്ചി �സന്റ് േതാമസ് അച്ചുക്കൂടം:ഈ അച്ചുക്കൂടം ബ്രിട്ടീഷു�കാച്ചിയിൽ

1037-നും 1040-നും ഇടയ്ക്കു സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. ഉടമസ്ഥൻ കുന്നംകുളത്തു കൂത്തൂർ
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242 അദ്ധ്യായം 47. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

പാറേമൽ ഇട്ടൂപ്പായിരുന്നു. ആ അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു രാമായണവും മറ്റും,

വിദ്യാവിലാസത്തിൽനിന്നു ക്ണുപ്ത�പ്പടുത്തിയതിൽ പകുതി വിലയ്ക്കു വില്ക്കുവാൻ

ആരംഭിച്ചു. സാധാരണന്മാർക്കു പുസ്തകപാരായണത്തിനു് അതു അത്രമാത്ര

�മങ്കിലും സഹായമായി.

4 �വേസ്റ്റണ്സ്റ്റാർ:ഏതാനും വർഷങ്ങൾകൂടി കഴിഞ്ഞുബ്രിട്ടീഷു�കാച്ചിയിൽത്ത

�ന്ന �വേസ്റ്റണ് സ്റ്റാർ എ�ന്നാരച്ചുക്കൂടം ഒരു യൂേറാപ്യൻ സ്ഥാപിക്കുകയും

അവി�ടനിന്നു് അേത േപരിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപത്രം പുറ�പ്പടുവിക്കുകയും �ച

യ്തു. ആഅച്ചുകൂടത്തിൽനിന്നു “പശ്ചിമതാരക-േകരളപതാക” എന്ന േപരിൽ

1048-ാണ്ടിടയ്ക്കു് ഒരു മലയാളപത്രവും പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. “ആൾമാറാട്ടം” എന്ന

കഥയു�ട പ്രേണതാവായ പീലീേപ്പാസാശാനും റ്റി.�ജ. �പലിയുമാണു് പ്രാ

രംഭദശയിൽഅതി�ന്റആധിപത്യം വഹിച്ചതു്. �വേസ്റ്റണ്സ്റ്റാറി�ന്റ ഒരു ഭാ

ഷാനുവാദമായിരുന്നുപ്രാേയണആപത്രം.

5 േകരളമിത്രവും േദവജിഭീമജിയും (1004-1070):േബാംേബ പ്രവിശ്യയ്ക്കു സമീപമു

ള്ള കച്ച്സംസ്ഥാനത്തിൽ ഭീമജിേകസരിയുേടയും കല്യാണീബായിയുേടയും

പുത്രനായി േദവജിഭീമജി ക്രി.പി. 1829 (1004)-ൽ ജനിച്ചു ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖംനിമി

ത്തം സ്വേദശംവിട്ടു് ആ ബാലൻ പത്താമ�ത്ത വയസ്സിൽ �കാച്ചിയിേലക്കു

േപാന്നു. അവി�ട സജാതീയനായ തൃക്കുമുരളീധർ എന്ന വണിക്പ്രമുഖനു്

ആ അശരണനിൽ അനുകമ്പു േതാന്നുകയും അേദ്ദഹം േദവജി�യ േവണ്ട

വിധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം�ചയ്യിക്കുകയും �ചയ്തു. പിന്നീടു് ആ യുവാവു് അന്നു

�കാച്ചിയി�ല മ�റ്റാരു വാണിജ്യധുരന്ധരനായ ധർമ്മ സിംഗി�ന്റ കീഴിൽ

കണ�ക്കഴുത്തുപണിക്കു നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. 25 വയസ്സുവ�രഅങ്ങ�ന കഴിഞ്ഞു.

ഉൽക്കർേഷചതുവായഅേദ്ദഹത്തിനു് ആ വൃത്തിയിൽ വിരക്തി േതാന്നി. വാ

ണിജ്യ സംബന്ധമായുള്ളപല ഉദ്യമങ്ങളിലുംഏർ�പ്പട്ടു. അവയി�ലാന്നും പറ

യത്തക്ക ധനലാഭമുണ്ടായില്ല. അന്നു �കാച്ചിയി�ല മുഖ്യമായ ആവശ്യം ഒരു

നല്ലഅച്ചുക്കൂടമായിരുന്നു. ആദ്യമായി േകരളമിത്രം അച്ചുക്കൂടം എന്ന േപരിൽ

ഒരു കല്ലച്ചു യന്ത്രവും മറ്റും സംവിധാനം�ചയ്തു് അവി�ട ശ്രീരാമകർണ്ണാമൃതം

മുതലായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ചു. 1042-ൽ ഒരു മരപ്രസ്സും ഉപകരണ

ങ്ങളും വാങ്ങി. കുേറക്കഴിഞ്ഞു േബാം�ബയിൽനിന്നു് ഒരുആൽബിയണ്പ്രസ്സു

വാങ്ങി. അതിൽ രാമായണം, ഭാരതം മുതലായ അനവധി കൃതികൾ അച്ചടി

പ്പിച്ചു േകരളത്തി�ല പുസ്തകവ്യാപാരികളിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ എന്ന േപർ

സമ്പാദിച്ചു. 1881 (1056) ജനുവരി 1-ാം൹ മുതൽശനിയാഴ്ചേതാറും “േകരളമിത്രം”

എന്നസുപ്രസിദ്ധമായവൃത്താന്തപത്രംപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതി�ന്റആദ്യ�ത്ത

അധിപർ സുഗൃഹീതനാമാവായ കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസുമാപ്പിളയായിരുന്നു.

അതി�ല മുദ്രാവാക്യമായ “ഭൂരിസൂരിപരിഷന്മുദമത്രം” ഇത്യാദി സംസ്കൃതപദ്യം

വറുഗീസുമാപ്പിള, ആറന്മുള �കാച്ചുരാമൻപിള്ള�വദ്യ�ന�ക്കാണ്ടു് ഉണ്ടാക്കി

ച്ചു േചർത്തതാണു്. വറുഗീസുമാപ്പിള ആ പണിയിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ �കാല്ലം

കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തു നിയേമന വായിച്ചു വന്ന വർത്തമാനക്ക

ടലാസ്സു േകരളമിത്രമായിരുന്നു. എത്ര ആനന്ദപാരവശ്യേത്താടുകൂടിയാണു്

അതു് എ�ന്ന അഭിമുഖീകരിച്ചതു് എന്ന പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്.

ആ വാരിക�കാണ്ടു േദവജിഭീമജി ഭാഷ�യ സമർത്ഥമായി േപാഷിപ്പിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. വള�രക്കാലം അതു നിർവിഘ്നമായി പ്രചരിച്ചു. അതിനുംപുറ�മ �കാച്ചി

യിൽ രാേമശ്വരം മുറിയിൽ േകരളമിത്രം ശാഖാമുദ്രാലയം എന്ന േപരിൽ ഒരു
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 243

മുദ്രാലയംകൂടി ഉൽഘാടനം �ചയ്കയുംഅവി�ടനിന്നു മഹാരാഷ്ട്രിയിൽ “േകരള

േകാകിൽ”എ�ന്നാരു മാസികയും നാഗരലിപിയിൽഅമരേകാശം മുതലായ

സംസ്കൃതകൃതികളും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷാ

േപാഷണപരിശ്രമ�ത്ത അഭിനന്ദിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിേലയും �കാച്ചിയിേല

യും മഹാരാജാക്കന്മാർ വിലേയറിയ പാരിേതാഷിതങ്ങൾ നല്കുകയുണ്ടായി.

1894 (1070) ഒേക്ടാബർ 27-ാം൹ േദവജിഭീമജി പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. സ്വപ്ര

യത്നം�കാണ്ടു മാത്രം ധനാഢ്യനായിത്തീർന്ന അേദ്ദഹം ത�ന്റ ഒസ്യത്തിൽ

പല ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ധാരാളം ധനം നീക്കിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

6 കുന്നംകുളം വിദ്യാരത്നപ്രഭയും മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞുവറിയതും (1028–1110):

ബ്രിട്ടീഷു�കാച്ചിയിൽ �സന്റ് േതാമസ് അച്ചുക്കൂടം സ്ഥാപിച്ച കുന്നംകുളത്തു്

അങ്ങാടിയിൽ പാറേമൽ ഇട്ടൂപ്പുത�ന്നയാണു് കുന്നംകുളത്തു വിദ്യാരത്നപ്രഭ

�യന്ന അച്ചുക്കൂടവും സ്ഥാപിച്ചതു്. ഇട്ടൂപ്പു് ഒരു തികഞ്ഞ ഭാഷാഭിമാനിയാ

യിരുന്നു. �സന്റ് േതാമസ് അച്ചുക്കൂടംത�ന്ന സ്വേദശേത്തയ്ക്കു മാറ്റി അതിനു

പുതിയ േപർ �കാടുക്കുകയാണു് അേദ്ദഹം �ചയ്തതു് എന്നും ചിലർ പറയുന്നു

ണ്ടു്. ആ രണ്ടു് അച്ചുക്കൂടങ്ങൾക്കും പിന്നീടു തൃശ്ശൂർ േകരളകല്പദ്രുമത്തിനും ഭാര

തവിലാസത്തിനും സിദ്ധിച്ച പ്രശസ്തിക്കുള്ള കാരണം വിദ്വാൻ �കക്കുളങ്ങര

രാമവാരിയർക്കു് അവയുമായുള്ള സാഹിത്യ ബന്ധമാണു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

പുരസ്കർത്താവും ബഹിശ്ചര പ്രാണനുമായിരുന്ന മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞുവ

റിയതിേനയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞു

വറിയതു േദവജീഭീമജിേയക്കാൾ വലിയ ഒരു മുദ്രാലയപ്രവർത്തകനുമായിരു

ന്നു. അേദ്ദഹം 1028 േമടം 6-ാം൹ മലബാറിൽ �പാന്നാനിത്താലൂക്കു �വയ്

ലത്തൂരംശർത്തിൽ ജനിച്ചു. 1040-ൽ അച്ചടിേവല പഠിക്കുവാൻ �കാച്ചിയിൽ

ഒരുഅച്ചുനിരത്തുകാരനായി മാസ�മാന്നിനു മൂന്നുറുപ്പിക ശമ്പളത്തിൽ പ്രേവ

ശിച്ചു. ആ േവതനം അടുത്ത �കാല്ലത്തിൽ അഞ്ചുറുപ്പികയായി. ചാവക്കാടു്,

പാവറട്ടി തുടങ്ങി േകാഴിേക്കാടുവ�രയുള്ളസ്ഥലങ്ങളി�ലല്ലാം പണി േനാക്കി,

അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ചുമന്നു�കാണ്ടു�ചന്നു വിറ്റുകിട്ടുന്ന

ആദായം ഉടമസ്ഥന്മാർക്കു �കാടുത്തുവന്നു. എട്ടുവർഷം അവി�ട േജാലി�ച

യ്തതിനു േശഷം കുന്നംകുളം വിദ്യാരത്നപ്രഭ അച്ചുക്കൂടത്തിൽ നിയമിതനായി.

ആറുവർഷേത്താളം അവി�ടയും േജാലിേനാക്കി. വിദ്യാരത്നപ്രഭയിൽനിന്നു

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രാമായണാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ �സന്റ് േതാമസ് പ്രസ്സിൽ അച്ചടി

പ്പിച്ചവ�യക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വില്ക്കുന്നതിന്നു കുഞ്ഞുവറിയതിനു സാധിച്ചു.

അതിനുമുൻപുത�ന്ന �കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയേര�ക്കാണ്ടു ചില സംസ്കൃത

പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു വ്യാഖ്യാനിപ്പിച്ചു �സന്റ് േതാമസ് പ്രസ്സിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീ

കരിച്ചുവന്ന അേദ്ദഹത്തിനു വിദ്യാരത്നപ്രഭയിൽനിന്നു് ആ മഹാപണ്ഡിത�ന്റ

ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങൾപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുംസൌകര്യം ഉണ്ടായി. 1062 മിഥുനം 1-

ാം൹ തൃശ്ശൂർ േകരളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂടം മാേനജരായി. അന്നുമുതൽ മാേനജർ

കുഞ്ഞുവറിയതു് എന്ന േപരിലാണു് അേദ്ദഹം അറിയ�പ്പട്ടുവന്നതു്. സുപ്രസി

ദ്ധമായആഅച്ചുക്കൂടം �ചമ്പുക്കാവിൽ റാേഫൽതുടങ്ങിയപന്ത്രണ്ടുക്രിസ്തീയ

പ്രമാണികൾസ്ഥാപിച്ചതാണു്. അനന്തരംഅവി�ടത്ത�ന്ന ഭാരതവിലാസം

എന്നും വാണീകേളബരം എന്നും രണ്ടു മുദ്രാലയങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചു. 1081 മുതൽ

ഏതാനും �കാല്ലം േമടമാസത്തിൽ പൂരക്കാലത്തിൽ ഭാഷാേപാഷണ�ത്ത

പുരസ്കരിച്ചു ഭാരതവിലാസംസഭനടത്തി. ക്രിസ്തുേവദചരിത്രംതുടങ്ങിപതിന്നാ
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േലാളം ക്രിസ്തുമതഗ്രന്ഥങ്ങളും അേദ്ദഹം രചിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

1110-ാണ്ടു (1935 ജൂണ് 29-ാം൹) കുഞ്ഞുവറിയതു മരിച്ചു.

7 �കാല്ലംവിദ്യാഭിവർദ്ധിനി:�കാല്ലംവിദ്യാഭിവർദ്ധിനിഅച്ചുക്കൂടം 1062-ൽഎളിയ

നിലയിൽ സ്ഥാപിച്ച സുബ്ബയ്യാ �തന്നാട്ടു�റഡ്ഡിയാ�രപ്പറ്റിയും നമുക്കു പ്രകൃ

തത്തിൽ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. �റഡ്ഡിയാർ 1047-ൽ ജനി

ച്ചു; 1090-ൽ മരിച്ചു. അേദ്ദഹം പുസ്തക�പ്പട്ടിയും ചുമന്നു�കാണ്ടു ബാല്യത്തിൽ

ഓേരാസ്ഥലത്തായി ഉത്സവാവസരങ്ങളിലുംമറ്റും േപായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവി

ലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റു േകരളത്തിൽ ദരിദ്രന്മാർക്കുേപാലും ഗ്രന്ഥസഞ്ചയനം

സുകരമാക്കിത്തീർത്തു് ഒടുവിൽ ലക്ഷപ്രഭുവായി ആട്ടക്കഥകളും തുള്ളൽക്കഥ

കളുംമറ്റും േശഖരിച്ചു് അവേയയും നാമമാത്രമായ മൂല്യത്തിന്നു വിക്രയം�ചയ്ത

ഉദാരശീലനാണു്. വിദ്യാഭിവർദ്ധിനിേപാ�ല ലഘുവായ വിലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ

പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു മുദ്രാലയേത്തേയാാ, �റഡ്ഡിയാേരക്കാൾ പുസ്തക വ്യാപാ

രത്തി�ന്റ മർമ്മങ്ങൾ ധരിച്ച ഒരു വാണിജ്യനിപുണേനേയാ േകരളം അറിയു

ന്നില്ല. അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ച ആ മുദ്രാലയം ഇന്നും നല്ലനിലയിൽ അതി�ന്റ

പ്രവർത്തനം തുടർന്നുേപാരുന്നു.

ചില പത്രങ്ങൾ

“പശ്ചിമതാരക-േകരളപതാക”�യയും “േകരളമിത്ര”�ത്തയും സ്മരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവ

�ല്ലാ. “പ്രാചീനതാരക”എ�ന്നാരു പത്രം �ക.പി. പീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതി�ന്റ

ഉദയകാലം ഏ�തന്നറിയുന്നില്ല.

3 സത്യനാദകാഹളം:സത്യനാദകാഹളമാണു് നാളതുവ�ര നിന്നുേപാരുന്ന

േകരളത്തി�ലഭാഷാവൃത്താന്തപത്രങ്ങളിൽഅത്യന്തംപുരാതനമായിട്ടുള്ളതു്. അതി

�ന്റആദ്യ�ത്ത ലക്കം 1052-ാണ്ടു കന്നിമാസം 28-ാം൹ ആവിർഭവിച്ചു. മാസാദ്യത്തി

ലും മാസമധ്യത്തിലും അങ്ങ�ന മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണയാണു് അതു് ആരംഭകാ

ലത്തുപ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നതു്. കൂനമ്മാവായിരുന്നുഅതി�ന്റ ജന്മേദശം. രണ്ടു മൂന്നു

�കാല്ലം കഴിഞ്ഞു് അതി�ന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം വരാപ്പുഴയ്ക്കു മാറ്റി. പത്തുപതിന്നാ

ലു�കാല്ലം അവി�ടനിന്നു പുറ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്നതിനുേശഷം എറണാകുളേത്തയ്ക്കു്

അച്ചുക്കൂടവും പത്രവും നീങ്ങി. സ്വല്പകാലേത്തയ്ക്കു മുടങ്ങി�യങ്കിലും വീണ്ടും ഉദ്ധൃതമാ

യി. 1076-ാേണ്ടാടടുപ്പിച്ചു േപർ മാറി സത്യനാദമായി. ആദ്യകാലത്തു പത്രാധിപർ

ഫാദർ കാന്തിേദാസ് (Fr. Candidus) എ�ന്നാരു �വദികനായിരുന്നു എന്നു

പഴയ ലക്കങ്ങളിൽ കാണാ�മങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന

തു മുൻപു പശ്ചിമതാരക നടത്തിയ റ്റി.�ജ. �പലിയായിരുന്നു. �പലി പിന്നീടു

നസ്രാണിദീപികയു�ട അധിപരായി. �വദികവിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല സത്യനാ

ഥകാഹളത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചുവന്നതു്. ഒന്നാമ�ത്ത ലക്കത്തിൽത്ത�ന്ന (1) േറാ

മ്മ, (2) യുഗവിസ്മയം, (3) പുറനാട്ടു വർത്തമാനം, (4) തൻനാട്ടു�ചയ്തി, (5) കടംകഥ

എന്നീപ്രേമയങ്ങൾഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചുകാണുന്നു. (1)സന്ദിഷ്ടവാദി, (2) പശ്ചിമതാരക-

േകരളപതാക, (3) സത്യനാഥകാഹളം എന്നീ പത്രങ്ങൾ േകരളമിത്രത്തിനും േകാ

ഴിേക്കാട്ടുനിന്നു 1060-ാണ്ടിടയ്ക്കു പുറ�പ്പട്ട േകരളപത്രികയ്ക്കും മാന്നാന�ത്ത നസ്രാണി

ദീപികയ്ക്കും കു�റ�യല്ലാം മാർഗ്ഗദർശകങ്ങളായിരുന്നു�വന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതിൽ

അനുപപത്തിയില്ല. േകാട്ടയം സി.എം. എസ്. അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു മലയാളമി

ത്രം എ�ന്നാരു പത്രികയും കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കുപ്രകാശിപ്പിച്ചുവന്നു.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 245

വിദ്വാൻ�കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ (1008–1072)

വിദ്വാൻ �കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയ�രേപ്പാ�ല സർവ്വവിദ്യാപാരീണനായ ഒരു

സംസ്കൃതപണ്ഡിതൻ േകരള�ത്ത പതി�നാന്നാംശതകത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടില്ല.

പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിദ്യാലയപാഠപദ്ധതിയിൽ സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു ലഭി

ച്ച സ്ഥാനം അഭിലഷണീയമായിരുന്നില്ല. അതു പഠിയ്ക്കുവാൻ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ

ഉണ്ടായിരുന്ന സൌകര്യം ക്രേമണ കുറഞ്ഞുവരികയും�ചയ്തു. ആ ദുർദ്ദശയിൽനിന്നു

രാമവാരിയർ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു സുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ ഭാഷാവ്യാഖ്യാന

ങ്ങൾ രചിച്ചു് അവ�യ �സന്റ് േതാമസ്, വിദ്യാരത്നപ്രഭ, േകരളകല്പദ്രുമം, ഭാരതവി

ലാസം എന്നീ അച്ചുക്കൂടങ്ങളിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിപ്പിച്ചു �ഗർവ്വാണീേപ്രമിക�ള

അനുഗ്രഹിച്ചു. മാളിയമ്മാവിൽകുഞ്ഞുവറിയതു്ആസമുദ്യമത്തിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.

ബാല്യകാലം

രാമവാരിയർ �കാച്ചിയിൽതലപ്പള്ളിത്താലൂക്കു�ചങ്ങഴിേക്കാടുപ്രവൃത്തി കടേങ്ങാ

ട്ടുേദശത്തു �കക്കുളങ്ങ�ര കിഴേക്ക വാരിയത്തു നാരായണിവാരസ്യാരുേടയും

�കതേക്കാട്ടു ഭട്ടതിരിയുേടയും പുത്രനായി 1008-ാണ്ടു ചിങ്ങ മാസത്തിൽ സ്വാതിന

ക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ആദ്യംമുതല്ക്കുത�ന്നഅതിമാനുഷമായ േമധാശക്തി പ്രദർശി

പ്പിച്ചുവന്ന ആ ബാല�ന മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായ പിതാവു നിഷ്കർഷേയാ

ടുകൂടി വളർത്തി. പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിനകം രാമൻ ആദിത്യമണ്ഡലാന്തർഗ്ഗത

യായ േധനുസരസ്വതീേദവി�യ ഉപാസിച്ചുസിദ്ധി വരുത്തിയതായി പറയ�പ്പടുന്നു.

അന്നു �കക്കുളങ്ങര വാരിയത്തിൽ രാമ�നന്നും കൃഷ്ണ�നന്നും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

അമ്മാവന്മാരായ രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരിൽ രാമവാരിയർക്കു

�വദ്യത്തിലും കൃഷ്ണവാരിയർക്കു ജ്യൌതിഷത്തിലുമായിരുന്നു പാണ്ഡിത്യം. അവ

േരാടു ആ രണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളിേലയും പ്രഥമപാഠങ്ങൾകൂടി കഥാനായകൻ ബാല്യ

ത്തിൽ അഭ്യസിച്ചു. അന്നു കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാരു�ട ശിഷ്യനും അേനക

ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനുമായ പാലപ്പുറത്തു പുതിേയടത്തു േഗാവിന്ദൻനമ്പിയാർ

തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവിലകത്തുതാമസിച്ചു �കാച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാ�ര ശാസ്ത്രാഭ്യാസം

�ചയ്യിക്കുകയായിരുന്നു. അവി�ട രാമവാരിയരും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യനായി

ക്കൂടി മൂന്നു�കാല്ലം�കാണ്ടു് അലങ്കാരം, വ്യാകരണം തർക്കം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ

പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു.

വാരിയരും േയാഗാനന്ദസ്വാമികളും

തനിക്കു ഗുരുദക്ഷിണയായി വല്ലതും തേന്ന കഴിയൂ എന്നു നിർബ്ബന്ധമു�ണ്ടങ്കിൽ

അതു വൃദ്ധയായ ത�ന്റ മാതാവി�ന ഒരു കുറി മഹാഭാരതം വായിച്ചുേകൾപ്പിക്കുക

യാ�ണന്നു േഗാവിന്ദൻനമ്പിയാർ നിർേദ്ദശിക്കുകയാൽ കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തു

�ചന്നു രാമവാരിയർ ആ കർത്തവ്യം മൂന്നു �കാല്ലം�കാണ്ടു നിർവ്വഹിച്ചു. പിന്നീടു

കു�റക്കാലം തൃശ്ശിവേപരൂർ �തേക്കക്കുറുപ്പത്തു രാമഞ്ചിറ മഠത്തിൽ താമസിച്ചു്

ആ ദിക്കിൽ ചില�ര സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസിദ്ധ�നയായികനായ ഭീമാ

ചാര്യേരാടു തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ ചില ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടി പഠിക്കുകയും �ചയ്തു.

തദനന്തരം പുന്നത്തൂർ രാജകുടുംബത്തി�ല ചില തമ്പുരാക്കന്മാ�ര കു�റക്കാലം

സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അതിനുേമൽ വിേദശപര്യടനത്തിൽ ഉത്സുകനായി സ്വ

ഹൃഹത്തിൽനിന്നു നിഷ്ക്രമിച്ചു വടേക്കാട്ടു േപായി കർണ്ണാടക േദശത്തിൽ കുമ്പഴ
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246 അദ്ധ്യായം 47. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

രാജസ്വരൂപത്തി�ല തമ്പുരാക്കന്മാരു�ട അധ്യാപകനായി മായിപ്പാടിേക്കാവില

കത്തു് ഏതാനും �കാല്ലം താമസിച്ചു. അതിനു സമീപത്തുള്ള ഇളനീർമഠം സ്വാമി

യാരു�ട അതിഥിയായി േയാഗാനന്ദസ്വാമികൾ എ�ന്നാരു സിദ്ധൻ അക്കാലത്തു്

അവി�ട വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹം പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ ആസ്ഥല�ത്ത ഒരു എമ്പ്രാ

ന്തിരിയു�ട പുത്രനായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ആ ദിവ്യൻ കാശിക്കു

േപായി വരദരാജേയാഗീശ്വര�ന്റ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നു. േയാഗാനന്ദേനാടു രാമ

വാരിയർ ശങ്കരഭഗവൽപാദരു�ട ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ത�ന്ന അഭ്യസിപ്പിക്കണ�മ

ന്നേപക്ഷിക്കുകയും ചാതുർമ്മാസ്യവ്രതംഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിമാത്രംഅവി�ട

താമസിച്ച സ്വാമികളിൽനിന്നു മൂന്നു മാസത്തിനകം ആ മഹത്തായ േവദാന്തശാ

സ്ത്രഗ്രന്ഥം സരഹസ്യം അഭ്യസിക്കുകയും �ചയ്തു. േയാഗാഭ്യാസപരിപാടികളിലും

ആ യതിവര്യൻത�ന്നയായിരുന്നു കഥാപുരുഷനു് ആചാര്യനായിത്തീർന്നതു്. പി

�ന്നയും ശിഷ്യനിലുള്ള വാത്സല്യാതിേരകം �കാണ്ടു സ്വാമികൾ മൂകാംബിയിലും

കുടശാദ്രിയിലുമായി മൂന്നു മാസംകൂടി അേദ്ദഹേത്താ�ടാന്നിച്ചു താമസിയ്ക്കുകയും, ഒടു

വിൽ വാഗ്ദാസൻ, രാമാനന്ദനാഥൻ, പണ്ഡിതപാരശേവന്ദ്രൻ എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു

ബിരുദനാമങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തിനു സമ്മാനിച്ചു് അവി�ടനിന്നു പിരിഞ്ഞുേപാവുകയും

�ചയ്തു. അതിനിടയ്ക്കു രാമവാരിയർ ഋേഗ്വദത്തിലും യജൂർേവദത്തിലുംകൂടി അസാധാ

രണമായ ജ്ഞാനം േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പി�ന്ന കു�റക്കാലം �വട്ടത്തുനാട്ടിൽ

മുൻസിഫായിരുന്ന ഉള്ളാട്ടിൽ അച്യുതൻനായരു�ട പത്നി പരുവക്കാട്ടു് അമ്മുഅ

മ്മ�യ കാവ്യനാടകാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു തൃക്കണ്ടിയൂരിൽ താമസിച്ചു.

അവി�ടവച്ചു കിഴേക്കച്ചിറയ്ക്കു സമീപമുള്ള �തേക്കവാരിയത്തു കുട്ടിവാരസ്യാ�ര വി

വാഹം�ചയ്തു.

രാമവാരിയരും അച്ചുക്കൂടങ്ങളും

ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാനം�കാണ്ടും മറ്റും മാതൃഭാഷ

�യ സമർത്ഥമായി േപാഷിപ്പിക്കണ�മന്നു വാരിയർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പാറേമൽ

ഇട്ടൂപ്പ് കുന്നംകുള�ത്ത വിദ്യാരത്നപ്രഭ അച്ചുക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചേതാടുകൂടി ആ ആഗ്ര

ഹം സഫലീഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം സമാഗതമായി. അതിനുമുൻപുത�ന്ന

ഇട്ടൂപ്പ് അേദ്ദഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിപ്പിച്ചു �സന്റ് േതാമസ്

അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാരത്നപ്രഭയു�ട ആവിർഭാവേത്താടുകൂടി

1058-ാണ്ടിടയ്ക്കു് അേദ്ദഹം വാരിയ�ര സകുടുംബം കുന്നംകുളത്തു വരുത്തി അഞ്ഞൂരു

േക്ഷത്രത്തിനുസമീപം താമസിപ്പിച്ചു പുസ്തകങ്ങൾഎഴുതിച്ചുതുടങ്ങി. അേപ്പാേഴയ്ക്കാ

ണു് മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞു വറിയതും അവി�ട വന്നുേചർന്നതു്. ഇട്ടൂപ്പി�ന്റ ധനം,

കുഞ്ഞു വറിയതി�ന്റ �കങ്കര്യം, വാരിയരു�ട �വദുഷ്യം ഇവ മൂന്നും കൂടി സമഞ്ജ

സമായി സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ പുസ്തകനിർമ്മിതിയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള പുരുഷദ്രവ്യസമ്പത്തു

പൂർണ്ണമായി. വാരിയരുമായുള്ള നിരന്തര സഹവാസം�കാണ്ടു കുഞ്ഞുവറിയതും

ക്രേമണ ഒരു ഭാഷാപണ്ഡിതനായി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുസ്തകങ്ങൾപലതുംആശി

ഷ്യനാണു് പകർത്തി�യഴുതിയതു്. ആദ്യമായി വാരിയർ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ അധ്യാത്മ

രാമായണവും ഭാരതവും മറ്റും പിഴതീർത്തുഅച്ചടിപ്പിക്കുവാൻ �കാടുത്തു;അതുവ�ര

പ്രമാദജടിലങ്ങളായി കിടന്നിരുന്ന പല വരികളുേടയും അർത്ഥം �പാതുജനങ്ങൾ

ശരിയ്ക്കു ഗ്രഹിച്ചതു് അേപ്പാൾമാത്രമാണു്. 1060-ാണ്ടു േമടം 3-ാം൹ കുഞ്ഞുവറിയതു

വിദ്യാരത്നപ്രഭവിട്ടു �സന്റ് േതാമസ്സിേലയ്ക്കു വീണ്ടും േപായി; അേപ്പാൾ ആഅച്ചുക്കൂ

ടത്തിേലയ്ക്കു പിേന്നയും ചില പുസ്തകങ്ങൾ വാരിയർ എഴുതി. 1062 മിഥുനം 1-ാം൹
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ത�ന്റ ശിഷ്യൻ േകരളകല്പദ്രുമം മാേനജരായി േപാകുകയുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റഅേപ

ക്ഷയനുസരിച്ചു വാരിയർ തൃശ്ശൂരിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മി

ക്കുകയും�ചയ്തു. അക്കാലത്താണു് എടമന കൃഷ്ണൻ എമ്പ്രാന്തിരി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

അേന്തവാസിയായിത്തീർന്നതു്. വാരിയരു�ട ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ

പരമസാത്വികനും വിശിഷ്ടേവദാന്തിയും മഹാമന്ത്രജ്ഞനുമായ അേദ്ദഹമാ�ണന്നു

ത�ന്ന പറയാം. അവി�ട �വച്ചു �കാച്ചിയി�ല രാജഗുരു ശഠേകാപാചാര്യേരാടു

വാരിയർ തർക്കത്തിൽ വീണ്ടും ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിനു ഗുരു

ദക്ഷിണ�യന്നേപാ�ല അേദ്ദഹ�ത്ത വ്യാകരണത്തിൽ ചില ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ

അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. പുന്നേശ്ശരി നീലകണ്ഠശർമ്മ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു�കാണ്ടി

രുന്ന “വിജ്ഞാനചിന്താമണി” പത്രികയ്ക്കു വാരിയരിൽനിന്നു പല തരത്തിലുള്ള

ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുതപത്രത്തിൽ �വയാകരണമൂർദ്ധന്യനായ

ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ ഒരിക്കൽ

“മൌലൌ മാലഹി മുക്താസ്രജ ഭുജലതേയാ–

രന്തരാളപ്രേദേശ

ഫാേല മാേലയധൂളീതിലക കടിതേട

ശാടേയത്യുൽക്കടാ യാ

ഉദ്വാേഹ ഭസ്മഭൂഷാജുഷമലമചരീ–

കസ്തരാം കൃത്തിേചലം

സാസ്മാന്മന്ദസ്മിതശ്രീർഗ്ഗിരിവരദുഹിതുഃ

പാഹിപാഹീതി പായാൽ”

എന്നു് ഒരു േശ്ലാകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അതിൽ വ്യാകരണ വിരുദ്ധങ്ങളായ പ്ര

േയാഗങ്ങൾ ഉ�ണ്ടന്നു വാരിയർ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുകയും �ചയ്തു. ആ പ്രേയാ

ഗങ്ങൾ ശരിയാ�ണന്നു റ്റി. ഗണപതിശാസ്ത്രിക�ള ആൾേപ്പരാക്കി ഏ. ആറി�ന്റ

മാതുലനും വ്യാകരണഗുരുവുമായ േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും, താൻ

ഉപേക്ഷപിച്ച ആേക്ഷപം സമീചീനമാ�ണന്നു വാരിയരും സിദ്ധാന്തിച്ചു. അന്നാ

ണു് വാരിയർക്കുള്ള പാണ്ഡിത്യപ്രകർഷം വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനു േബാധ്യമായ

തു്. പിന്നീടു തൃശ്ശിവേപരൂർവച്ചു് ഒരിക്കൽ ആ വിദ്വൽ േകസരികൾ തമ്മിൽ കണ്ടു

സംഭാഷണം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം േനരിട്ടു. 1067 േമടം 28-ാം൹ തൃശ്ശിവേപ

രൂർവച്ചുനടന്നഭാഷാേപാഷിണിസഭയു�ട ദ്വിതീയവാർഷികേയാഗത്തിൽവാരിയ

രാണു്ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചതു്. 1070-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തുആേഘാഷിച്ചആസഭയു

�ട ചതുർത്ഥേയാഗത്തിൽ വാരിയ�ര അഗ്രാസനസ്ഥനാക്കണ�മന്നു് വലിയേകാ

യിത്തമ്പുരാൻആശിച്ചു. എങ്കിലും വാരിയർക്കുതാൽക്കാലികമായി േനരിട്ടഅസൌ

കര്യംനിമിത്തംഅതുസാധിച്ചില്ല.

മരണം

കഥാപുരുഷ�ന്റ ഒരു പുത്രി തൃശ്ശൂർ�വച്ചു് അകാലമൃതി�യ പ്രാപിച്ചു. അനന്തരംആ

പരിസരത്തിൽ നിന്നു തീ�ര വിട്ടുപിരിഞ്ഞുസകുടുംബം തൃക്കണ്ടിയൂരിൽത്ത�ന്ന വീ

ണ്ടും താമസംതുടങ്ങി. രണ്ടു�കാല്ലേത്താളം അങ്ങ�ന കഴിഞ്ഞു. അന്നന്നു കിട്ടുന്ന

തു്അന്നന്നുത�ന്ന�ചലവിടണ�മന്നുനിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നഅേദ്ദഹംആരണ്ടു

�കാല്ലവുംആദായത്തിനുയാ�താരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാ�തഅതികഠിനമായ ദാരിദ്ര്യപീ

ഡയ്ക്കു വശംവദനായി, ശാരീരികമായ ശക്തിയും മാനസികമായ ഓജസ്സും ക്രേമണ
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248 അദ്ധ്യായം 47. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

ക്ഷയിച്ചു, വള�ര കഷ്ട�പ്പടുകയും 1072-ാണ്ടു കന്നിമാസം 20-ാം൹ വിജയദശമിദിന

ത്തിൽ പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തിേരാധാനം�ചയ്കയും �ചയ്തു.

കൃതികൾ

�കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �സന്റ് േതാമ

സ്അച്ചുക്കൂടത്തിൽമുദ്രണം�ചയ്തവയാണു്താ�ഴക്കാണുന്നഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ.

(1) രഘുവംശം, (2) മാഘം, (3) �നഷധം, (4) കുമാരസംഭവം, (5) േമഘസേന്ദശം,

(6) യുധിഷ്ഠിരവിജയം, (7) ശ്രീരാേമാദന്തം, (8) ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം, (9) താേരാപേദ

ശം. വിദ്യാരത്നപ്രഭയിൽനിന്നാണു് അേധാലിഖിതങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ആവിർഭ

വിച്ചിട്ടുള്ളതു്. (10) അഷ്ടാംഗഹൃദയം സൂത്രസ്ഥാനം, നിദാനസ്ഥാനം, ശാരീരസ്ഥാ

നം, കല്പസ്ഥാനം, ചികിത്സിതസ്ഥാനം, ഉത്തരസ്ഥാനംഎന്നിവസാരാർത്ഥദർപ്പ

ണ�മന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാസേമതം, (11) അമരേകാശം ബാലപ്രിയാവ്യാഖ്യാനസഹി

തം, (12)ആേരാഗ്യകല്പദ്രുമംബാലചികിത്സ, (13)ശിവശക്തിസപ്തശതീേസ്താത്രം (14)

സാമുദ്രികാശാസ്ത്രം, (15) ഗൌളീശാസ്ത്രം, (16) നൂതന സിദ്ധരൂപം, (17) ബാലപ്രേബാ

ധനംസമാസചക്രംഎന്നിവയു�ട ഭാഷാവ്യാഖ്യ, (18) ലക്ഷ്മേണാപേദശത്തി�ന്റ ഭാ

ഷാവ്യാഖ്യ. േകരളകല്പദ്രുമം, ഭാരതവിലാസം എന്നീ മുദ്രാലയങ്ങളിൽനിന്നാണു് മറ്റു

പുസ്തകങ്ങൾപ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായതു്. അവയിൽ ചിലതി�ന്റ േപർ േചർക്കാം. (19)

സങ്ഗീത ശാസ്ത്രം, (20) നാരായണീയവ്യാഖ്യ, (21) വിംശതിവ്യാഖ്യ, (22) സിദ്ധാന്ത

കൌമുദിയു�ട പൂർവാർദ്ധത്തിനു പദസംസ്കാര ചന്ദ്രികഎന്നവ്യാഖ്യ, (23) തർക്കശാ

സ്ത്രം, (24) േഹാരാശാസ്ത്രം, (25) അമരം ബാലേബാധിനി, (26) വിദ്യാക്ഷരമാല, (27)

വാസുേദവമനനം, (28) പ്രശ്നമാർഗ്ഗം പൂർവാർദ്ധം, (29) ജീവന്മുക്തി പ്രകരണം, (30)

�വദ്യാമൃതതരങ്ഗിണി, (31) േനത്രചികിത്സ, (32) അഷ്ടാംങ്ഗഹൃദയം ഭാവപ്രകാ

ശവ്യാഖ്യാ സഹിതം, (33) അമരുകശതകം, (34) അഷ്ടപദി, (35) േദവീമാഹാത്മ്യം,

(36) പുഷ്പബാണവിലാസം, (37) മഹിഷമങ്ഗലഭാണം, (38) േകാടിവിരഹം (സങ്ഗീ

തേകതുചരിതം) എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു ഭാഷാവ്യാഖ്യകൾ, (39) വാഗാനന്ദലഹരി,

(40) വാമേദവസ്തവം, (41) വിദ്യുന്മാലാസ്തുതി എന്നീ സ്വതന്ത്ര സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ.

ഇവയിൽചില�താന്നുംഎനിക്കുവായിക്കുവാൻസങ്ഗതി വന്നിട്ടില്ല. ഭഗവൽഗീത

യ്ക്കു് ഒരു സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം േയാഗാനന്ദസ്വാമികളു�ട നിേദശമനുസരിച്ചു വാരിയർ

എഴുതീട്ടുള്ളതായി ചിലർ പറയാറു�ണ്ടങ്കിലും അതു് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ

അതി�ന വിഷയീകരിച്ചുള്ള (42) ഒരു കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ “ഗണപതി” മാത്രം വായിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. ആ�കക്കൂടി ഇരുപത്തഞ്ചു�കാല്ലക്കാലേത്താളേമഅേദ്ദഹം ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി

ക്കുവിനിേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളു. എന്നാൽഎത്രഫലഭൂയിഷ്ഠമാണു്ആവ്യവസായം! അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ കൂലങ്കഷമായ ചർച്ചയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കാത്തശാസ്ത്രങ്ങൾഅത്യന്തം വിര

ളങ്ങളാണു്. അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളവ്യാഖ്യാനങ്ങൾഓേരാന്നുംആപുണ്യേശ്ലാക�ന്റ

വിേശ്വാത്തരമായ വിജ്ഞാനപ്രകർഷേത്തയും വിസ്മയാവഹമായ ധിഷണാസമ്പ

ത്തിേനയും വിശങ്കടമായ വിചിന്തനശക്തിേയയും കാഹളമൂതി പ്രഖ്യാപനം �ചയ്യു

ന്നു. പദസംസ്കാരചന്ദ്രിക�യപ്പറ്റി അഭിപ്രായം േരഖ�പ്പടുത്തുേമ്പാൾ വലിയ േകാ

യിത്തമ്പുരാൻ വാരിയ�ര “സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനും, കുശാഗ്രബുദ്ധിയും അശ്രാന്തപ

രിശ്രമശീലനും”ആ�ണന്നുവർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു വസ്തുതത്വകഥനം മാത്രമാകുന്നു.

വ്യാഖ്യാന�ശലി

അമരേകാശം വിേശഷ്യനിഘ്ന വർഗ്ഗത്തിൽ നിർവാേണാ മുനിവഹ്ന്യാദൌ - നിർവാ

തസ്തു ഗതാനിേല” എന്ന േശ്ലാകാർദ്ധത്തി�ല പ്രഥമപാദം വാരിയർ ഇങ്ങ�ന വ്യാ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 249

ഖ്യാനിക്കുന്നു; - “നിർവാണഃ (അ പു.പ്ര.ഏ) മുനിവഹ്ന്യാദികളു�ട േപർ. നിർഗ്ഗമി

ച്ചതു് എന്നു നിർവ്വാണ ശബ്ദത്തി�ന്റ അർത്ഥമാകുന്നു: നിർഗ്ഗമനകർത്താവു വായു

വാകുന്നുഎങ്കിൽ നിർവാതഃ എന്നുത�ന്നപ്രേയാഗിക്കുകയും േവണം. നിർവാതശ

ബ്ദം ‘നിർ’ എന്ന ഉപസർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു പരമായ ‘വാ’ എന്ന ധാതുവിൽനിന്നു പര

മായി കർത്ത്രർത്ഥകമായ ‘ക്ത’ പ്രത്യയം വരുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഇതി

�ന്റ തകാരത്തിനു നകാരം വിധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വായുവി�ന പറയുന്നതാകുന്നു

എങ്കിൽ തകാരത്തിനു നകാരം വരികയുമില്ല. അതു�കാണ്ടു വായുഭിന്നന്മാരായ മു

ന്യാദിക�ളനകാരം�കാണ്ടുവിേശഷിപ്പിക്കാം. ‘നിർവാേണാമുനിഃ’ ‘നിർവാേണാവ

ഹ്നിഃ’ ‘നിർവാേണാഹസ്തീ’ ഇങ്ങ�ന ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഇപ്രകാരമായാൽ നിർവാ

ണശബ്ദം മുനിവഹ്ന്യാദിവാചകമാകുന്നു എന്ന സാര�ത്ത ഗ്രഹിച്ചു�കാൾക. ‘നിർ

വാേണാ മുനിഃ’ എന്ന ഉദാഹരണത്തിങ്ക�ല നിർവാണശബ്ദത്തിനു നിർമ്മുക്തൻ

എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ‘നിർവാേണാ വഹ്നിഃ’ എന്ന ഉദാഹരണത്തിങ്ക�ല നിർവാണ

ശബ്ദത്തിനു �കട്ടതു് എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ‘നിർവാേണാ ഹസ്തീ’ എന്നുള്ള ഉദാഹര

ണത്തിങ്ക�ലനിർവാണശബ്ദത്തിനു മുങ്ങിയവൻഎന്നർത്ഥമാകുന്നു. എങ്കിലും നിർ

വാണ�മന്ന ഒരു ശബ്ദം മുന്യാദിവിേശഷണമായി േചരുകയാൽ മുനിവഹ്ന്യാദിനാമ

ത്വം നിർവാണശബ്ദത്തിനുസിദ്ധമാകുന്നുഎന്നറിഞ്ഞു �കാൾക.”

പദസംസ്കാരചന്ദ്രികയിൽ “യതശ്ച നിർദ്ധാരണം” (2-3-4) എന്ന സൂത്രം വ്യാ

ഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ വാരിയർ താ�ഴക്കാണുന്നവിധം അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. “നൃണാ

മിത്യാദിബഹുവചനം സമുദായത്തിങ്കൽ സ്പഷ്ടമായ അവയവേഭദത്തി�ന്റ വിവക്ഷ

േഹതുവായിട്ടു് ഉപപന്നമാകുന്നു. അസ്പഷ്ടാർവയവേഭദേത്വന വിവക്ഷയുണ്ടായാലും

ഏകവചനം സാധുവായി ഭവിക്കില്ല. എന്തു േഹതുവായി�ട്ടന്നാൽ അതിനു േഹതു

ഭാഷ്യ വിേരാധംത�ന്ന. ‘കാരേക’ എന്ന സൂത്രത്തി�ന്റ ഭാഷ്യത്തിങ്കൽ ‘കാരേക’

എന്നതു നിർദ്ധാരണസപ്തമിയാകുന്നു�വങ്കിൽ ‘കാരേകഷു’ എന്നു പറേയണ്ടതാ

�ണന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘മിദേചാന്ത്യാൽ പരഃ’ എന്നുേള്ളടത്തു് ഏകവചനപ്ര

േയാഗം സൌത്രമാകയാൽ അതിന്നു് അസാധുത്വമില്ല. സ്മൃതിയും േവദവും തുല്യമാ

കുന്നു എന്നും േവദത്തിൽ കണ്ടതി�ന അനുസരിച്ചു വിധി�യ കല്പിേക്കണ�മന്നും

ഭാഷ്യത്തിങ്കൽത്ത�ന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങ�നയാകയാൽ േലാകത്തിങ്കൽ ഏക

വചനം അസാധുത�ന്ന എന്നറിഞ്ഞു�കാൾക.” ഈ ചർച്ച�യാന്നും കൌമുദിയിലു

ള്ളതല്ല.

സംസ്കൃതകവിത

രാമവാരിയർക്കു താൻ ഒരു കവിയാ�ണന്നു് അഭിമാനേമാ കാവ്യരചനയ്ക്കു സമയ

േമാ ഇല്ലായിരുന്നുഎങ്കിലും വാഗാനന്ദലഹരി, വാമേദവസ്തവം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വശ്യവചത്വത്തിനു മകുേടാദാഹരണങ്ങളാണു്. ഈ കൃതികളിലും

പ്രാേയണഅേദ്ദഹത്തി�ന്റവ്യാഖ്യാനങ്ങളിലുംഎല്ലാംത�ന്നത�ന്റ ഉപാസനാമൂർ

ത്തിയായ േധനുസരസ്വതി�യ വന്ദിക്കുന്ന േശ്ലാകമുണ്ടു്.

“നത്വാർക്കമണ്ഡലസ്ഥാംവാേഗ്ദ്ധനും”എന്നുവാഗാനന്ദലഹരിയിലും, “വാചം

േധനുമനുസ്മൃത്യ വരദാം” എന്നു വാമ

േദവസ്തവത്തിലും, “അനുചിന്ത്യ ഗിരാം േദവീം രവിമണ്ഡലവാസിനീം” എന്നു

പദസംസ്കാരചന്ദ്രികയിലും കാണുന്നു. കവിയു�ട നാമത്രയത്തിൽ ഒന്നായ വാഗ്ദാ

സശബ്ദത്തിനും ഈ ഉപാസനത�ന്നയാണു് നിദാനം. സൌന്ദര്യലഹരി�യ അനു
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കരിച്ചു 108 േശ്ലാകങ്ങളിൽ വാേഗ്ദവി�യ വന്ദിക്കുകയാണു് വാഗാനന്ദലഹരി�കാണ്ടു്

അേദ്ദഹം സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.

“കവീന്ദ്രാണാമന്തഃകരണമധുപഘ്രാണപദവീ–

പദാതിത്വം ധേത്ത മുഹുരയി യദാേമാദവിഭവഃ

തേദതൽ േപാതത്വം ഭവജലനിധൌ ബിഭ്രദിഹ േത

പദദ്വന്ദ്വം േഹതുഃ പ്രണതജയലക്ഷ്മ്യാ വിജയേത.”

ശിവവർണ്ണനപരമായ വാമേദവസ്തവത്തിൽ ഫലശ്രുതികൂടാ�ത നാല്പത്തിരണ്ടു

പദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വാഗാനന്ദലഹരി ശിഖരിണീവൃത്തത്തിലും വാമേദ

വസ്തവംസ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിലുമാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പി

ക്കാം.

“ഗംഗാേഹമാംബുേജാ�ത്ഥഃ പ്രണിഹിതകളമാ–

ഗ്രൌഘദീപ്തീൻ പരാ�ഗ–

സ്സംഗൃഹ്ണാനഃ കപർദ്ദാംസ്ത്രിണയന പരിത–

സ്താവകാനാവേഹന്നഃ

േക്ഷമാണ്യുദ്ദാമഫൂൽകൃത്യപതുഷിതഫണാ–

ശൂർപ്പസമ്പൂർണ്ണരത്ന–

ച്ഛായാസഞ്ചാരസമ്പാദിതജഗദുദര–

ധ്വാന്തഭംേഗാ ഭുജംഗഃ.”

വാരിയരു�ട കാവ്യ�ശലിഅത്യന്തംപ്രൌഢവും കല്പനസാമാേന്യന പണ്ഡി�ത

കഗ്രാഹ്യവുമാകയാൽ ലഹരിക്കു “ഹൃദ്യ”�യന്നുംസ്തവത്തിനു് “അർത്ഥപ്രകാശിക”

�യന്നും ഓേരാ വിസ്തൃതമായ വ്യാഖ്യാനവും അേദ്ദഹംത�ന്ന രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭാഷാകവിത

ഭാഷാകവിതകളു�ട േനർക്കു വാരിയർക്കു മമത ഇല്ലായിരുന്നു. “ഭാഷാസൂക്തിനി

ബന്ധനാനി ബഹവഃ കർവന്തി നാമാധുനാ േദാഷം കഞ്ചന േതഷു നാവകലേയ

ജാനാമി േനാ വാ ഗുണാൻ” എന്നു് അേദ്ദഹം ഒരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

രണ്ടുമൂന്നു മുക്തകങ്ങൾമാത്രേമ േശ്ലാകരൂപത്തിൽ ഭാഷയിൽ നമുക്കു് അേദ്ദഹ

ത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അവ ആസ്വാദ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൽ

ഉദ്ധരിക്കാം.

1 “�കട്ടും ഭുജാലതകൾ�കാണ്ടവള�ങ്ങാരിക്കൽ

കൂട്ടും കടാക്ഷവടി�കാണ്ടടി മ�റ്റാരിക്കൽ

�പ�ട്ടന്നു വാഗമൃതവീചിയിലിട്ടു മുക്കും

തട്ടംതിരിച്ചിലിവി�ടപ്പലതുണ്ടുപാർത്താൽ.”

2 “ജലജപതി മറഞ്ഞതില്ല മുറ്റും

തവമുടി�കാണ്ടു നിറഞ്ഞുകൂരിരുട്ടും

അതിനിടയിൽ മുേഖന്ദു വന്നുദിച്ചി–

ട്ടതി�ന നിേജനബേലന പിന്നിലാക്കി.”

ഭഗവൽഗീത കിളിപ്പാട്ടായി എഴുതണ�മന്നു് ഒരിക്കൽആേലാചിച്ചു. അതു മുഴുമിച്ചി

ട്ടു�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“ശാരീകുലത്തിന്നലങ്കാരഹീരേമ!

ശാരദാപാദാബ്ജേസ�വകതൽപേര!
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ശാരിക�പ്പതേല! സച്ചരിതാഖ്യാവി–

ശാരേദ! ശ്രീചാരുമൂർേത്ത! സുഭാഷിണീ!

ഭാരതവൃത്തങ്ങൾ മിക്കതു�മാ�ട്ടാട്ടു

സാരംശമാദായ �ചാല്ലി നീ�യന്നതിൽ

വീരനാമർജ്ജുനൻതന്നു�ട േചതസി

േചരാതവണ്ണം നിറഞ്ഞുചമ�ഞ്ഞാരു

േഘാരവിഷാദങ്ങൾ ദൂരേവനീങ്ങീടു–

മാറു ഭഗവാനരുൾ�ചയ്തതിന്ന�ത–

ന്നാരും ഗ്രഹിേക്കണ്ടഞങ്ങളി�ല�ന്നാരു

നീരസഭാവം നിനക്കുഞങ്ങളി�ല�ന്നാരു

കാരണ�മ�ന്തന്നുഞാനറിഞ്ഞീല തൽ–

സാരം ഗ്രഹിപ്പാ�നനിക്കുമിന്നാഗ്രഹം.”

ചിലഐതിഹ്യങ്ങൾ

രാമവാരിയർക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ ദ്രുതകവനം സുകരമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അേദ്ദ

ഹം വിജ്ഞാന ചിന്താമണിയിൽ

“അഭിനവനവനീതമുേഷ േഘാഷവധൂടീസ്തേനാത്തരീയകൃേഷ

ശിഖിപിഞ്ഛേശഖരജുേഷ ശിശേവ ക�സ്മചിദവ്യയാ നമഃ

എ�ന്നാരു മംഗലേശ്ലാകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒടുവില�ത്തപാദം ‘േഷ’ എന്നഅക്ഷ

രത്തിൽഅവസാനിപ്പിക്കാത്തതുഭംഗിയായില്ലഎന്നുചിലർപറഞ്ഞേപ്പാൾത�ന്റ

‘ഷ’ �പട്ടി ഒന്നുകൂടി തുറക്കാം എന്നുപറഞ്ഞു�കാണ്ടു് ആദ്യേത്തതിനുപകരം മാറ്റാ

രു േശ്ലാകം �ചാല്ലി�ക്കാടുത്തു.

“േശേഷശയായ വിദുേഷ, േവേഷണാഭീരബാലസാമ്യജൂേഷ,

േതാഷാദുലൂഖലകൃേഷ േഘാഷപുേഷ േരാചിേഷ നേമാജനുേഷ.”

എന്നതാണു്ആ േശ്ലാകം. മ�റ്റാരിക്കൽ “ബേദ്ധാഹി നാേഗാ ജലബിന്ദുനാസീൽ”

എ�ന്നാരുസമസ്യ താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ചു.

“സിംഹാദ്ഭിയാനുവ്രജതഃ പ്രധാവൻ

സാകം കരിണ്യാ പഥി നിഷ്പതന്ത്യാഃ

ഗർേത്തതിേശാകാന്നയനസ്രുതാസ്യാ

ബേദ്ധാ ഹി . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”

ഒരവസരത്തിൽ വാരിയർ പുന്നേശ്ശരി നമ്പിേയാടു സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ആരു് ഏതു

മാതിരി അബദ്ധം വിജ്ഞാനചിന്താമണിയിൽ േചർക്കുകയാ�ണങ്കിലും വാദമുണ്ടാ

യാൽ താൻ അതു സുബദ്ധമാ�ണന്നുസമർത്ഥിച്ചു�കാള്ളാ�മന്നു വാഗ്ദാനം�ചയ്ത

തായി നമ്പിയു�ട മുഖത്തുനിന്നുഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടി

യാർ ഒരിക്കൽതാൻനിരർത്ഥകമാ�ണന്നുധരിച്ചിരുന്ന ഒരു േശ്ലാകത്തിനു് എന്താ

ണു് അർത്ഥ�മന്നു വാരിയേരാടു േചാദിച്ചു. ചുവ�ട േചർക്കുന്നതാണു്ആ േശ്ലാകം.

“പതിരതീവ ധനീ സുഭേഗാ യുവാ
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പരവിലാസവതീഷു പരാങ്മുഖഃ

ശിശൂരലംകുരുേതസദനം സദാ

കിമപിവാ സുദതീ രുദതീ ഭൃശം.”

‘സുഭഗ’�നന്നാൽനല്ല (ഭം) നക്ഷത്രത്തിൽമാത്രം പത്നി�യപ്രാപിക്കുന്നവ�നന്നാ

ണർത്ഥം എന്നും, പത്നി മറ്റു ദിവസങ്ങളി�ല വിേയാഗാർത്തി�കാണ്ടു േരാദിക്കുന്ന

താണു്പ്രകൃത�മന്നുംവാരിയർപറഞ്ഞേപ്പാൾമന്നാടിയാൽഅത്ഭുത�പ്പട്ടുേപായി.

മ�റ്റാരിക്കൽകഥാനായകൻ മഹാ�വയാകരണനായകിഴേക്കപ്പുല്ലത്തുശങ്കരൻ

മൂസ്സതി�ന്റ ഗൃഹത്തിൽ �ചന്നേപ്പാൾ മൂസ്സതു വാരിയരു�ട ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തി

�ന്റ അഗാധത പരിേശാധിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടാ

ക്കി രാത്രി കിടക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ �കാടുത്തു. “വാരിയർ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം

ഞാൻ നാലഞ്ചുനാഴിക �വളിപ്പിനു കുളിക്കുവാൻ േപാകുേമ്പാൾ എ�ന്ന �ചാല്ലി

േക്കൾപ്പിക്കണം” എന്നേപക്ഷിച്ചു. വാരിയർക്കുേണ്ടാഅതു�കാ�ണ്ടാരു കുലുക്കം?

അർത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ചു നിർദ്ദിഷ്ടസമയത്തുത�ന്ന മൂസ്സതി�ന �ചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചു

എങ്കിലും “ഈേശ്ലാകം ഇന്ന�ലഎ�ന്നഉറക്കിയില്ല”എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. േശ്ലാകം

താ�ഴേച്ചർക്കുന്നു.

“യസ്യാർക്കാതിശയാ പ്രഹർഷജനനീ ഭേദ്രണ ഭാഗീരഥീ

സാ മാലാത്യധിമൌലി േലാചനപേദ ചിത്രം കരാബ്ജം വിദുഃ

വാമാർദ്ധാങ്ഗമുമാപി േയാ ദഹതി ഗേവ്യന സ്മരേണസ്മരം

സൽേക്ഷമായസസർവകാലമപി േയാ േവദാത്മഭൂതസ്സ നഃ.”

ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണൻ (1000–1060)

ചരിത്രം

ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണൻ 1000-ാണ്ടു േമടമാസം 12-ാം൹ വടേക്ക മലബാറിൽ കണ്ണൂരിൽ ജനി

ച്ചു. ബാല്യത്തിൽസ്വല്പംസംസ്കൃതംഅഭ്യസിച്ചതിനുേമൽസ്വേദശത്തു്ഇംഗ്ലീഷ് പട്ടാ

ളക്കാരു�ട ആവശ്യത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഗവർ�മ്മന്റു റജി�മന്റൽസ്ക്കൂളിൽ

േചർന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു. ആ രണ്ടു ഭാഷകളിലും കാലക്രമത്തിൽ നല്ല പരിജ്ഞാ

നം േനടുവാൻ വ്യവസായശീലനായഅേദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചു. �വദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ

പ്രശംസനീയമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. 25-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മലബാറി�ല

ആദ്യ�ത്തഇൻഡ്യൻ �ഡപ്യൂട്ടികലക്ടരായ ചൂര്യയിൽകണാര�ന്റസാഹായം�കാ

ണ്ടു് ആആഫീസി�ല ഒരു പകർപ്പുഗുമസ്തനായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. കണാരൻഅന്നു

ഹജൂരിൽ നായിബ് (രണ്ടാം) ശിരസ്തദാരായിരുന്നു. അേദ്ദഹം മയ്യഴിക്കാരനാണു്.

ക്രി.പി. 1812-1876 ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാ

ലം. കണ്ണൻ ഉേദ്യാഗേസാപാനത്തിൽ പടിപ്പടിയായി ഉയർന്നു 1042 മുതൽഹജൂർ

ശിരസ്തദാരായും 1045 മുതൽ കണാരൻ �പൻഷൻപറ്റിയേപ്പാൾ �ഡപ്യൂട്ടി കലക്ട

രായും രാജ്യേസവ �ചയ്തു. ഗവർ�മ്മണ്ടിേന്റയും �പാതുജനങ്ങളുേടയും േസ്നഹബ

ഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ചു് 1060-ാണ്ടുമീനമാസം 31-ാം൹ വാതേരാഗംനിമിത്തം

മരിച്ചു.

കൃതികൾ

ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണൻ (1) അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം താൻ എഴുതിയ ഭാസ്കരം എന്ന ഭാഷാവ്യാ

ഖ്യാനേത്താടുകൂടി 1048 തുലാം 22-ാം൹ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. “ജഗച്ചക്ഷുര്യേദാൽപന്നഃ
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കുജവാേരാദയഃ കലിഃ” എന്ന അന്ന�ത്ത കലിദിനവാക്യം �കാണ്ടു് ആ തീയതി

അറിയാം. അതുകൂടാ�ത (2) േയാഗാമൃതം എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ പഴയ �വദ്യമ

ണിപ്രവാളവും താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലഘുടിപ്പണിേയാടുകൂടി അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതു് 1046-

ാണ്ടിടയ്ക്കാണു്. േയാഗാമൃതകാരൻ �പരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമേത്താടു ബന്ധമുള്ള ഒരു നമ്പൂ

രിയാ�ണന്നു് ഊഹിയ്ക്കാം. തൃപ്പറയാറ്റുകാരനാ�ണന്നു േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധി

കാര്യക്കാർപറയുന്നതിനു്ആസ്പദ�മ�ന്തന്നറിയുന്നില്ല. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നവയിൽ

രണ്ടാമ�ത്ത േശ്ലാകം േനാക്കുക.

“പൂമാതാൽ വീക്ഷ്യമാണം കലശജലനിേധ–

ർമ്മഥ്യമാനാൽപ്പുറ�പ്പ–

ട്ടാേമാേദാേല്ലാലകേല്ലാലിതജലകണേമ–

േററ്ററു വിഭ്രാജമാനം

േഹമാലങ്കാരകാന്താരഗമിത �താഴുേതൻ

ധാമ ധാന്വന്തരം തൽ

�ക്ഷൌമാബേദ്ധാത്തമാങ്ഗം കരലസദരിശം–

ഖാബ്ജപീയൂഷകുംഭം.

�ചല്ലൂരാവാസി ഭദ്രം പ്രദിശതുസശിവം

ധാമ േമ ഞാൻ ചുരുക്കി–

�ച്ചാല്ലീടുേന്നൻ ചികിത്സാസരണി ചില ധരി–

പ്പാൻ ഭിഷഗ്ബാലകാനാം

�കാള്ളാ�മേന്നാർത്തു�ക�ക്കാണ്ടുരുളുക ഭിഷേജാ

വീക്ഷ്യ േയാഗാമൃതം തൽ

കല്യാണം മൽപ്രബന്ധം പുനരിത �താഴുേത–

േനഷസദ്േഭ്യാപി േതഭ്യഃ.”

“േഹമാലങ്കാരകാന്താരം” എന്ന േക്ഷത്രം ഏ�തന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അഷ്ടാ

ങ്ഗസാരംഎന്ന�വദ്യഗ്രന്ഥത്തി�ന്റപ്രേണതാവും േയാഗാമൃതകാരൻത�ന്നയാ

ണു്. അതിലും

“േഹമാലങ്കാരകാന്താരധാമാ സ പുരുേഷാത്തമഃ

ശ്രീമാനമൃതഹേസ്താ നഃ േക്ഷമായാസ്തു ഭിഷങ്മണിഃ”

എ�ന്നാരു വന്ദനേശ്ലാകം കാണുന്നു. അേദ്ദഹം ഒമ്പതാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരു

ന്നതായി ഭാഷാ�ശലിയിൽനിന്നു് ഉേദ്ദശിക്കാവുന്നതാണു.

ആറ്റുപുറത്തു് ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്കൾ (1027–1076)

ചരിത്രം

ആറ്റുപുറത്തു ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്കൾ 1027-ാണ്ടു കുംഭമാസം അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ

വടേക്ക മലബാർ �കായിലാണ്ടിയിൽആറ്റുപുറത്തുചാത്തുവിേന്റയും �ചട്ടിേയടത്തു

േചായിച്ചിയുേടയുംപുത്രനായി ജനിച്ചു. മാതാവി�ന്റകുടുംബ�ത്തയുംകൂടിഅനുസ്മരി

ച്ചു് ആറ്റുപുറത്തു് �ചട്ടിേയടത്തു് ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്ക�ളന്നുംഅേദ്ദഹ�ത്തപറയാറുണ്ടു്.

അവർ ജാതിയിൽ കണിശന്മാരായിരുന്നു; വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണു് കഴിഞ്ഞുകൂടി

യിരുന്നതു്. ഇമ്പിച്ചൻ ത�ന്റ അമ്മാമനായ മ�റ്റാരു ഇമ്പിച്ചൻ നടത്തിവന്ന മീത്ത

�ലഎഴുത്തുപള്ളിയിൽപ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസംകഴിഞ്ഞതിനുേമൽതലേശ്ശരിയിൽ
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ഗവർ�മ്മന്റു സ്ക്കൂളിലും പിന്നീടു േകാഴിേക്കാട്ടു ഗവർ�മ്മന്റു �പ്രാവിൻഷ്യൻ സ്ക്കൂളിലും

പഠിച്ചു് അവിട�ത്ത ട്രാൻസ് േലഷൻപരീക്ഷയിലും മറ്റും വിജയം േനടി. േമല്പറഞ്ഞ

അമ്മാമനാണു് വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായുള്ള�ചലവുകൾനിർവഹിച്ചതു്. വടേക്ക

മലബാറിൽകണിശർ, കമ്മാളർ, തീയർഈജാതികളിൽ�പട്ടഅദ്ധ്യാപകന്മാ�ര

പ്രാേയണ ഗുരുക്കന്മാ�രന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ചില നായന്മാരായ അദ്ധ്യാപകന്മാ

�രയും അങ്ങ�ന പറയും. അനന്തരം ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണ�ന്റ അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവ്യാഖ്യ

മുദ്രണം �ചയ്ത അവസരത്തിൽ അതി�ന്റ പ്രൂഫ് പരിേശാധകനായിക്കൂടി. അതി

നു േമലാണു് കാര്യമായി സംസ്കൃതം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതു്. പാലക്കാട്ടു േശഖരീപുരം

േശഷുശാസ്ത്രികളു�ട ശിഷ്യനായ അമ്പ്രേമാളി രാമുണ്ണി�വദ്യരു�ട ശിഷ്യസ്ഥാനം

സ്വീകരിച്ചു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിൽ പരിനിഷ്ഠിതവും തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ സാ

മാന്യവുമായ പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. അതിനുമുൻപുത�ന്ന േജ്യാതിഷത്തിലും

പ്രാേയാഗികമായ അറിവു േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീടു വ്യാകരണം അഭ്യസി

ക്കുന്നതിനായി പരേദശേത്തയ്ക്കു േപായി. മദിരാശി പ്രസിഡൻസിേകാേളജി�ല

മലയാളപണ്ഡിതരായ മൂളിയിൽ കൃഷ്ണ�ന്റ സാഹായ്യത്തിൽ അവി�ട താമസിച്ചു്

ആ ശാസ്ത്രത്തിലും നിഷ്ണാതനാകുകയും അതിനുപുറേമ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ ചില

ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടി വായിക്കുകയും �ചയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായതിനുേമൽ

ആറ്റുപുറത്തു തിരി�യേപ്പാന്നു് ഒരു പാഠശാല സ്ഥാപിച്ചു് ഒട്ടുവള�ര ശിഷ്യന്മാ�ര

സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. 1076-ാണ്ടു് കുംഭമാസം 22-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കളു�ട പ്രധാനകൃതി തൃക്കണ്ടിയൂർഅച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ട പ്രേവശ

കംഎന്നവ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമാണു്. അതിൽത�ന്റഗുരുനാ

ഥനായ രാമുണ്ണി�വദ്യ�ര താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ശ്രീമാനംബരമൌലിനാമകഗൃഹാലങ്കാരഹീരായിതഃ

ശ്രീരാേമാഭിധയാ ഗുരുർവിജയേത േദാഷജ്ഞചൂഢാമണിഃ

യസ്യാനർഘഗുേണാൽകരാ സുകവിതാ േപ്രാദ്യദ്രസാലംകൃതാ

സദ്രൂപാ സുരസുന്ദരീവ ബുധേലാകാനന്ദസന്ദായിനീ.”

ഈ കൃതിയു�ട ആദ്യഭാഗേമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളു. അതു കൂടാ�ത (2) ധാരാകല്പം

എ�ന്നാരു �വദ്യഗ്രന്ഥവും, (3) മനീഷാ പഞ്ചകം എന്ന ശങ്കരാചാര്യരു�ട േവദാ

ന്തപ്രകരണവുംഅേദ്ദഹം വ്യാഖ്യാനസഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (4) രാഘവാമൃ

തംഎന്നുരാമായണകഥ�യആസ്പദമാക്കി ഒരുസംസ്കൃതകാവ്യം രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും

(5) കഥാസരിത്സാഗരം മലയാളത്തി്ല വിവർത്തനം�ചയ്തിട്ടു�ണ്ടന്നും േകട്ടുേകൾവി

േയ ഉള്ളൂ. (6) അഷ്ടപടി ആട്ടം എ�ന്നാരു കൃതിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടുേപാൽ. (7) ഭാഗ

വതം അേദ്ദഹം ഭാഷാഗദ്യരൂപത്തിൽ പരാവർത്തനം�ചയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഭാഗം

ചുവേട കുറിക്കുന്നു.

മൂലം:

“സഏഷ േലാകവിഖ്യാതഃ പരീക്ഷിദിതി യൽപ്രഭുഃ

ഗർഭദൃഷ്ടമനുധ്യായൻ പരീേക്ഷത നേരഷ്വിഹ.

സ രാജപുേത്രാ വവൃധആശുശുക്ലഇേവാഡുപഃ

ആപൂര്യമാണഃ പിതൃഭിഃ കാഷ്ഠാഭിരിവ േസാന്വഹം.”

(ഭാഗവതം 1-12-30, 31)
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തർജ്ജമ

“മുമ്പുമാതാവി�ന്റഗർഭപാത്രത്തിൽകണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നദിവ്യപുരുഷ�നമനസ്സിൽ

വിചാരിച്ചിട്ടു് ഇവൻ അവനായിരിക്കുേമാ എന്നു ത�ന്റ ജനങ്ങ�ള എല്ലാവേരയും

പരീക്ഷിക്ക�കാണ്ടു് ഈ പ്രഭു പരീക്ഷിത്തു് എന്നു േലാകത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായും

വന്നു. ശുക്ലപക്ഷത്തി�ല ചന്ദ്രൻ കലകളാൽ േപാഷിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നതുേപാ�ല ആ

രാജകുമാരനും പിതൃക്കളാൽ അന്നാദികേള�ക്കാണ്ടു േപാഷിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു.” സ്വാശ്ര

യശക്തി�കാണ്ടുമാത്രം ഉയർന്നു സമർത്ഥമായി മാതൃഭാഷ�യ േസവിച്ച േകരളപ

ണ്ഡിതന്മാരു�ട പങ്ക്തിയിൽ ഗുരുക്കൾക്കും ഒരുസ്ഥാനത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്.

മാടായി മന്ദൻഗുരുക്കൾ (1005?-1037)

ചരിത്രം

വടേക്ക മലയാളത്തി�ല തീയരു�ട ഇടയിൽ സാമാന്യം പ്രസിദ്ധിയുള്ള തലേശ്ശ

രി തിരുവങ്ങാട്ടു മാടായിത്തറവാട്ടിലാണു് മന്ദൻഗുരുക്കളു�ട ജനനം. 1005-നും 1009-

നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു അേദ്ദഹം ജനിച്ചതു് എന്നറിയാം. പിതാവു കൂടക്കായി കണ്ണൻ

�വദ്യനായിരുന്നു. സംസ്കൃതം പഠിച്ചതു േമനപ്രം അംശക്കാരനായ പുതുേശ്ശരി ചാ

ത്തുഗുരുക്കേളാടാണു്. ചാത്തുഗുരുക്കൾഊരാേച്ചരി ഗുരുക്കന്മാ�രന്നു വിഖ്യാതി േന

ടിയ ഒരു കുടുംബത്തി�ല അംഗമായിരുന്നു. േജ്യാതിഷം, �വദ്യം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങ

ളിൽ നല്ല�വദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചതിനുപുറേമ വ്യാകരണവും തർക്കവുംകൂടി മന്ദൻ ഗു

രുക്കൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. തിരുവങ്ങാട്ടു തലായി എന്നസ്ഥലത്തു് ഒരു വിദ്യാലയം

സ്ഥാപിച്ചു് അവി�ട അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടു കാലയാപനം�ചയ്തു. അവി

�ടയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗൃഹം. 1037-ാണ്ടിടയ്ക്കു മുപ്പത്തി രണ്ടാമ�ത്ത വയ

സ്സിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

ഗുരുക്കളു�ട പ്രധാനകൃതി നളചരിതം കാവ്യമാണു്. കുഞ്ച�ന്റശ്രീകൃഷ്ണചരിതം കഴി

ഞ്ഞാൽആ രീതിയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമ�ത്തകാവ്യം നളചരിതമാ�ണന്നു േതാ

ന്നുന്നു. അതിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഭീമാഖ്യക്ഷിതിപകുമാരി�യന്നു േകട്ടൂ

വാമാക്ഷിക്കിഹ ദമയന്തി�യന്നു േപർേപാൽ

നാമിന്നിത്തരുണി�യയിങ്ങു �കാണ്ടുേപാരാ–

നാ�മങ്കിൽപ്പരി�ചാടുടൻ തുടർന്നിേടണം.”

പിന്നീടു് (2) പതിവ്രതാധർമ്മംഎ�ന്നാരുകൃതി ദ്രാവിഡവൃത്തത്തിൽനിർമ്മിച്ചു. ഒടു

വില�ത്തകൃതിയായ (3) പാർവ്വതീ പരിണയകാവ്യം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപാ

യിരുന്നു മരണം.

കാരായി കൃഷ്ണൻഗുരുക്കൾ (1030–1063)

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



256 അദ്ധ്യായം 47. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

ചരിത്രം

കാരായി കൃഷ്ണൻഗുരുക്കൾ വടേക്ക മലബാറിൽ ചിറയ്ക്കൽത്താലൂക്കിൽ കണ്ണൂരിൽ

ഒതേയാത്തുവീട്ടിൽ 1030-ാണ്ടു് കന്നിമാസത്തിൽജനിച്ചു. അസാമാന്യമായ സഹൃദ

യത്വത്താലും ആശ്ചര്യജനകമായ വാസനയാലും അനുഹൃഹീതനായിരുന്നു�വങ്കി

ലും കഠിനമായ ത്വേഗ്രാഗപീഡ നിമിത്തം 1063 കന്നിയിൽ അല്പായുസ്സായി ചരമഗ

തി�യ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വാങ്മയങ്ങൾഎല്ലാംത�ന്നഅമൃതനിഷ്യന്ദിക

ളാകുന്നു.

കൃതികൾ

(1) രുക്മിണീപരിണയംമണിപ്രവാളം, (2) രാമായണംമണിപ്രവാളം, (3)ആദിത്യഹൃദയം-

90 േശ്ലാകങ്ങൾ, (4) ലക്ഷണാപരിണയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (5) അലങ്കാരത്തിൽ നാ

യകപ്രകരണത്തിനു ഭദ്രാഖ്യാനം എന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം, (6) കുേചലകൃഷ്ണീയം

യമകകാവ്യം ഇവയാണു് കൃഷ്ണൻഗുരുക്കളു�ട പ്രധാനകൃതികൾ. ഇവയിൽ പലതും

എനിക്കു കാണ്മാൻ സംഗതിവന്നിട്ടില്ല. യമകകാവ്യം സംസ്കൃതേമാ മലയാളേമാ

എന്നുേപാലും നിശ്ചയമില്ല. ആദിത്യഹൃദയം സംസ്കൃതമാ�ണന്നു േതാന്നുന്നു. ചില

കൃതികളിൽ നിന്നു് ഉദ്ധാരണങ്ങൾ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ധ

രിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

രുക്മിണീപരിണയം:

“ഗണാധിപൻതൻ ചരണാംബുജദ്വയം

ഗുണാഭിവൃ�ദ്ധ്യ സതതം നേതാസ്മി ഞാൻ

പ്രണാമമാേത്രണസമസ്തകില്ബിഷ–

പ്രണാശനം സർവസുപർവപൂജിതം.”

രാമായണം:

“കഥയ ജനനി! കിം വിഷീദസി ത്വം?

കഥമതിസിക്തമിഹാശ്രുണാ മദംഗം?

പ്രഥയതി സുതരാം മുഖം ഭവത്യാഃ

പൃഥുശുചമാശു വദാംബ! ദുഃഖേഹതുകം.”

ആദിത്യഹൃദയം:

“അരുണസാരഥിമിന്ദ്രമുഖാമര–

പ്രകരപൂജിതപാദസേരാരുഹം

സരസിജാസനവിഷ്ണുശിവാത്മകം

സദയമാശ്രിതവത്സലമാശ്രേയ.”

സംസ്കൃതപ്രധാനങ്ങളാണു്പ്രസ്തുതകവിയു�ടനിബന്ധങ്ങൾഎന്നുപ്രേത്യകിച്ചുപറ

േയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

നരിക്കുനി ഉണ്ണീരിക്കുട്ടി�വദ്യൻ (1023–1084)

ചരിത്രം

നരിക്കുനി ഉണ്ണീരിക്കുട്ടി�വദ്യൻ 1023-ാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ േകാഴിേക്കാട്ടുതാലൂ

ക്കു കുന്ദമങ്ഗലം �ചറുകുളത്തൂർേദശത്തു നരിക്കുനി എന്ന തറവാട്ടിൽ രാമ�ന്റ പു
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ത്രനായി ജനിച്ചു. പത്തുവയസ്സുവ�രസ്വേദശത്തുമരുമയിൽ രാമപ്പണിക്കേരാടുസം

സ്കൃതത്തിൽബാലപാഠങ്ങളും ഗ്രഹഗണനാന്തംവ�ര േജ്യാതിഷവും പഠിച്ചു. 1034-ൽ

ആസ്ഥലത്തുത�ന്നകറുേത്തടത്തുകണ്ടിയിൽ ഒരുഎഴുത്തുപള്ളിസ്ഥാപിച്ചു്അവി

�ട ഒരു �കാല്ലേത്താളം അദ്ധ്യാപകനായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1035-ൽ േകാഴിേക്കാേട്ടയ്ക്കു

േപായി. അടുത്ത �കാല്ലം അച്ഛൻ മരിച്ചു. അതിനുേമൽ േകാഴിേക്കാട്ടു മൂേത്താ

റൻ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ശിഷ്യനായി കാവ്യങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു പിലാേശ്ശരി േപ

രു എ�ന്നാരാളു�ട സഹായേത്താടുകൂടി അവി�ടത്ത�ന്ന ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കു സമീ

പം ഒരു പള്ളിക്കൂടം നടത്തി. ഗ്രന്ഥ�മഴുത്തിൽ വള�ര �നപുണ്യമുണ്ടായിരുന്ന

തിനാൽഅധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു പലർക്കും ഓലയിൽ പകർത്തി�യഴുതി

�ക്കാടുത്തു് അങ്ങ�നയും കു�റ ധനം സമ്പാദിച്ചു. സ്വകുടുംബത്തിൽ പരമ്പരാഗത

മായിരുന്ന�വദ്യവൃത്തിയിൽഏർ�പ്പടുന്നതിനുേവണ്ടി കാട്ടുകണ്ടി വട്ടാേമ്പായിൽ

വലിയ ചാത്തുണ്ണി �വദ്യേരാടു് അഷ്ടാംഗഹൃദയവും ചരകസുശ്രുതാദിഗ്രന്ഥങ്ങളും

അഭ്യസിക്കുകയും പര്യാപ്തമായ ചിരിത്സാപരിചയം സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്തു. 1946-

ൽ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു. ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണ�ന്റ ഭാസ്കരവ്യാഖ്യാനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന

വിഷയത്തിൽ�വദ്യരുേടയുംസഹായംഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. 1049-ൽപില്ക്കാലത്തുേകരള

വിദ്യാശാലയി�ല സംസ്കൃതപണ്ഡിതർ ഏ. �വങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികേളാടു വ്യാ

കരണവും തർക്കവും േവദാന്തവും പഠിച്ചു. ഒരു �വദ്യ�നയും പണ്ഡിത�നന്നുമുള്ള

നിലകളിൽ കഥാപുരുഷനു് അസാമാന്യമായ ഖ്യാതി േനടുവാൻ സാധിച്ചു. അേതാ

ടുകൂടി അധ്യാപകവൃത്തിയും തുടർന്നു�കാണ്ടുേപായി. 1054-ൽ പിലാേശ്ശരിപ്പറമ്പിൽ

നിന്നു ത�ന്റ പള്ളിക്കൂടം നായ്ക്കർമഠത്തിേലയ്ക്കു മാറ്റി അവി�ട പി�ന്നയും ആറു�കാ

ല്ലം പണി േനാക്കി. 1084 കർക്കടകത്തിൽ പക്ഷവാതേരാഗം നിമിത്തം ചരമഗതി

�യ പ്രാപിച്ചു.

ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം കാവ്യം

ഉണ്ണീരിക്കുട്ടി�വദ്യരു�ട കൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായി കരുേതണ്ടതുഹരിശ്ച

ന്ദ്രചരിതം മണിപ്രവാളമാണു്. പത്തുസർഗ്ഗങ്ങളിൽ 1002 േശ്ലാകങ്ങൾഅതിൽകവി

ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ട ശ്രീകൃഷ്ണചരിത�ത്ത അനുകരിച്ചു രചി

ച്ചിട്ടുള്ളതാണു് മാടായി മന്ദ�ന്റ എന്നേപാ�ല �വദ്യരുേടയും കാവ്യം. മന്ദ�ന്റതാ

യിരുന്നു�വദ്യരു�ടകാവ്യ�ത്തക്കാൾമുൻപുആവിർഭവിച്ചതു്. കൃഷ്ണൻഗുരുക്കളു�ട

രുക്മിണീ പരിണയവും രാമായണവും ഇവ�യേപ്പാലുള്ള കൃതികൾത�ന്നയാ�ണ

ന്നുേതാന്നുന്നു. “സത്യംശ്രീഭദ്രദാസ്യാൽ”എ�ന്നാരുകലിദിനസൂചകമായ വാക്യം

ഒടുവിൽഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നുഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം എഴുതിത്തീർത്തതു് 1068 കർ

ക്കടമാസം 24-ാം൹യാ�ണന്നു കാണാം. മാതൃക മനസ്സിലാക്കുവാൻ മൂന്നു േശ്ലാക

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ശമദമഗുണയുക്തനാജിശൂരൻ

സുമഹിതേചഷ്ടനഭീഷ്ടദൻസുധീരൻ

കുമതിജനമദാരിഭൂരിസാരൻ

വിമലവിചിത്രചരിത്രനത്യുദാരൻ;

സുമുഖികൾമണിയായ േദവിത�ന്റ

വിമലമുഖാബ്ജമേനാജ്ഞകാന്തി�കാണ്ടും

അമിതരസവചസ്സു�കാണ്ടു�മാന്നി–
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ച്ചമൃതരുചിദ്വയനീരസം ജനിച്ചു.

ഉരഗാവലി േതാഷേമാടുകൂടി

ത്വരിതം വന്നു നിറഞ്ഞ�തത്ര േകാടി!

ഉരഗാളി തഥാ മദിച്ചു; കാട്ടി–

ക്കുലവും വന്നുനിരന്നു ദിക്കുമുട്ടി.”

�വണ്മണിപ്രസ്ഥാന�ത്തപ്പറ്റി നമ്മു�ട കവിക്കു അറിവുണ്ടായിരുന്നതായി േതാ

ന്നുന്നില്ല. ഭാഷാ മഹാകാവ്യങ്ങളു�ട ഗണനാപ്രസംഗത്തിൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതവും

അവിസ്മരണീയമാകുന്നു.

ഇതരകൃതികൾ

ഇതുകൂടാ�ത (2) പഴനിയാണ്ടവസ്വാമി കീർത്തനം, (3) ഗുരുവായുപുേരശേസ്താത്രം,

(4) നളചരിതം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു് എട്ടുവൃത്തം, (5) നല്ലീശ്വരാഷ്ടകം, (6) േവങ്ങാ

ടു, പാേടരി എന്നീ േക്ഷത്രങ്ങ�ളസ്സംബന്ധിച്ചു് അഞ്ചടികൾ ഇങ്ങി�ന ചില ലഘുകൃ

തികളും�വദ്യർ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (7) ഭർത്തൃഹരിയു�ട നീതിശതകവുംതർജ്ജമ �ചയ്തി

ട്ടുള്ളതായി അറിയാം നല്ലീശ്വരാഷ്ടകത്തിൽനിന്നുമാത്രം ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം

“കാസശ്വാസം ഹൃദയഗദവും �നഞ്ഞടപ്പും തരിപ്പും

ശാവസംമുട്ടും ജഠരരുജയും വാന്തിയും കാന്തിഹാനി

ഏതൽസർവം ശമയ ഭഗവൻ! ശൂലപാേണ! കൃപാേലാ!

പ്രീേതാ ഭൂത്വാ കരുണയരുളീേടണേമ ചന്ദ്രമൌേല!”

റ്റി. കണാരൻ (1037–1072)

ചരിത്രം

തത്തകണാരൻ വടേക്ക മലബാറിൽ തലേശ്ശരിയിൽ 1860-ൽ (1037) ജനിച്ചു. തത്ത

എന്നതു കുടുംബേപ്പരാണു്. �ബ്രന്നൻ ജില്ലാ സ്ക്കൂളിൽനിന്നു മട്രിക്യുേലഷൻ പരീക്ഷ

യിലും േകാഴിേക്കാട്ടുേപായി അവിട�ത്ത രണ്ടാംേഗ്രഡ് േകാേളജിൽനിന്നു് എഫ്.

ഏ. പരീക്ഷയിലും ജയിച്ചു. അനന്തരം തലേശ്ശരി ബാസൽ മിഷൻ പാഴ്സി �ഹസ്ക്കൂ

ളിൽ ഒരു ഉപാധ്യായനായി. ആ വിദ്യാലയേത്താടു പാഴ്സി എന്ന പദംകൂടി ഘടിപ്പി

ച്ചതു് ഏേതാ ഒരു ഉദാരനായ പാഴ്സി അതി�ന്റസ്ഥാപനത്തിന്നായി ധനസഹായം

�ചയ്ക നിമിത്തമാണു്. 1885-ൽ �പ്രവറ്റായി പഠിച്ചു ബി. ഏ പരീക്ഷയിൽ വിജയം

േനടി. 1887-ൽആസ്ക്കൂളി�ല പ്രഥമാധ്യാപകനായി. 1890-ൽ കുേറക്കാലം �പ്രാേബ

ഷനറി േപാലീസ് ഇൻ�സ്പക്ടരായും പണിേനാക്കി. ആ ഉേദ്യാഗം അരുചികരമാ

യി േതാന്നുകയാൽഅതിൽനിന്നുപിരിഞ്ഞുസാഹിത്യേസവനത്തിനായിആയുേശ്ശ

ഷം വിനിേയാഗിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു് ഉപന്യാസരചന

യ്ക്കു് ഒന്നുേപാ�ല പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. 1897 ജൂ�ല 2-ാം൹ (1072) അപ്രതീക്ഷിതമാ

യി ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

കണാരൻആദ്യമായിരചിച്ച പുസ്തകത്തി�ന്റ േപർ Comparative Study of English
and Malayalam as a guide to reciprocal translation (പരിഭാഷാരീതി) എന്നാ
യിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ നിന്നു് ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നു് മലയാളത്തി
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േലയ്ക്കും തർജ്ജമ�ചയ്യുന്നതിനു േവണ്ട പല പ്രാേയാഗികനിർേദ്ദശങ്ങളും അതിൽ

അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ രണ്ടു ഭാഷകളിേലയും ഗ്ര

ന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് അേനകം ഗദ്യപദ്യഖണ്ഡങ്ങൾഎടുത്തു േചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്. അതിൽ

പിന്നീടുസർ വാൾട്ടർേസ്കാട്ടു് എന്നസുപ്രസിദ്ധനായആങ്ഗേലയഭാഷാകവിയു�ട

േലഡി ഓഫ് ദി േലക്കു് (Lady of the Lake) എന്ന കാവ്യം സേരാഭാമിനീവിലാ

സം എന്നശീർഷകത്തിൽ ഗദ്യമായി വിവർത്തനം�ചയ്തു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മൂന്നാമ

േത്തതും അതിപ്രധാനവുമായ കൃതിയാണു് രസേലശിക. അതു സാമുവൽ േജാണ്

സണ്എന്നആങ്ഗേലായഗദ്യഗ്രന്ഥകാര�ന്റRasselas (റാ�സലസ്)എന്നേനാ

വലി�ന്റ തർജ്ജമയാണു്. രസേലശിക വള�ര നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു ചില

പങ്ക്തികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഈശ്വരൻ സുഖങ്ങ�ള ത�ന്റ ഇരുകരങ്ങളിലും �വച്ചു ക്ഷണിക്കുകയാ�ണ

ന്നു ഹിമേലഖകൻ പലേപ്പാഴും പറയാറുള്ള അഭിപ്രായം വാസ്തവമാ�ണന്നു എനി

ക്കു നിമിഷംപ്രതി അധികമധികം േബാധ്യമായിട്ടാണു് വരുന്നതു്. മേനാരഥവിഷയ

മായ സുഖങ്ങൾ ഒരു കരത്തിലും, ഇച്ഛാവിഷയമായവ അപരകരത്തിലും �വച്ചിരി

ക്കയാൽ ഒന്നി�ന കരസ്ഥമാക്കുവാൻശ്രമിക്കുേമ്പാൾ മേറ്റതിൽനിന്നു ദൂരഗാമിയാ

യിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങ�ന അേന്യാന്യം വിരളമായ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നി�നയല്ലാ�ത

രണ്ടിേനയും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇതിനാൽഈ കരദ്വയത്തിേന്റ സമമ

ദ്ധ്യത്തിൽക്കൂടി ചരിക്കുന്നതാണു് ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്താൽ സാധിക്കാവുന്നതി�ന്റ

പരമാവധി . . . . . . ശരൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങൾ ആസ്വദിക്കയും മധുമാ

സത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുഷ്പങ്ങളു�ട സൌരഭ്യം അനുഭവിക്കയും ഒേര സമയത്തുത�ന്ന

സാധിക്കാവുന്നതാേണാ? ഈഗങ്ഗയുേട ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തുനിന്നും മുഖത്തുനിന്നും

ജലം േകാരി ഒേര സമയത്തുത�ന്ന ഒരു ഭാജന�ത്ത പൂരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാനും

കഴിയുേമാ?”

(29-ാം കാണ്ഡം)

പി. േവലായുധൻ (1032–1076)

ചരിത്രം

കണാര�നേപ്പാ�ലത�ന്നസ്മരണീയനായ ഒരുഗദ്യകാരനാണു് പി. േവലായുധൻ.

അേദ്ദഹം 1857 (1032) തിരുവനന്തപുരത്തു േപട്ടയിൽ തച്ചക്കുടി എന്നപ്രസിദ്ധമായ

ഈഴവകുടുംബത്തിൽ പപ്പുവിേന്റയും മാത്ത�പരുമാളുേടയും പുത്രനായി ജനിച്ചു.

തിരുവനന്തപുര�ത്ത സ്ക്കൂളുകളിൽ ആദ്യകാലത്തു പ്രേവശനം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ

അഞ്ചി�തങ്ങിൽ നിന്നു് ഒരുക്രിസ്ത്യൻ മിഷയറി�യ വരുത്തി ഇംഗ്ലീഷിൽപ്രാഥമിക

വിദ്യാഭ്യാസം നിർവ്വഹിച്ചു. എഫ്. ഏ., ബി. ഏ. എന്നീ പരീക്ഷകൾ തിരുവന

ന്തപുരത്തു ഗവർ�മ്മന്റുേകാേളജിൽ നിന്നുത�ന്നയാണു് ജയിച്ചതു്. 1883-ൽ ബി.

ഏ. യായി. തിരുവിതാംകൂറി�ല ഈഴവരിൽ ആദ്യ�ത്ത ബി. ഏ ബിരുദധാരി

അേദ്ദഹമായിരുന്നു. േകാേളജിൽ വായിക്കുേമ്പാൾ േഷക്സ്പീയരു�ട �പരിക്ലിസ്

(Pericles) എന്ന നാടകത്തി�ല ഇതിവൃത്തം സങ്ഗ്രഹിച്ചു. “പരിേക്ലശരാജാവി

�ന്റകഥ”എന്നേപരിൽഗദ്യത്തിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. “ലാംബ്സ് �റ്റയില്സി”ലുള്ള

സങ്ഗ്രഹ�ത്തയാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അന്നു വിശാഖംതിരു

നാൾ മഹാരാജാവു് അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിക്കാണു
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260 അദ്ധ്യായം 47. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

വാൻ ഔത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആദ്യ

മായി കുേറക്കാലം േകാഴിേക്കാ�ട്ട �വസ്റ്റ് േകാസ്റ്റ് �സ്പേക്ടറ്റർ എന്ന പത്രത്തി�ന്റ

ആധിപത്യം വഹിക്കുകയും പിന്നീടു നീലഗിരി സബ്കലക്ടർ ആഫീസിൽ ഒരു ഗു

മസ്തനായി സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ പ്രേവശിക്കുകയും �ചയ്തു. �ഡപ്യൂട്ടികലക്ടർ

സ്ഥാനംവ�ര ഉയർന്നു് ആ ഉേദ്യാഗത്തിൽ പല ജില്ലകളിലും പണിേനാക്കി ബ്രിട്ടീ

ഷു ഗവർ�മ്മന്റിൽനിന്നു റാവുബഹദൂർഎന്നബഹുമതി േനടി. 1911-ൽബർഹാംപൂർ

എന്നസ്ഥലത്തുവച്ചു മരിച്ചു. പരിേക്ലശരാജാവി�ന്റ കഥയും ഭാഷയി�ലആദ്യകാല

�ത്തഗദ്യകഥകളു�ട മധ്യത്തിൽ പരിഗണന�യഅർഹിക്കുന്നു.

കക്കുഴി കുഞ്ഞിബാപ്പുഗുരുക്കൾ (1001–1083)

ചരിത്രം

കുഞ്ഞിബാപ്പുഗുരുക്കൾ വടേക്ക മലബാറിൽ തലേശ്ശരിയിൽ കക്കുഴി എന്ന തറവാ

ട്ടിൽ ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്നസംസ്കൃതംഅഭ്യസിച്ചു; സംഗീതത്തിലും നിപുണ

നായി. സംസ്കൃതത്തിൽഅധ്യായനം �ചയ്യിച്ചതു തലേശ്ശരിക്കടുത്തുള്ള േമനപ്പുറത്തു

പുതുേശ്ശരി കണ്ണൻഗുരുക്കളായിരുന്നു. ആദ്യം സ്വന്തമായി ഒരു പാഠശാലസ്ഥാപി

ച്ചു്അതുനടത്തിവരേവ �ബ്രന്നൻജില്ലാസ്ക്കൂളിൽ മലയാളപണ്ഡിതനായി നിയമിക്ക

�പ്പട്ടു. 1033-ൽ (1855) ബാസൽമിഷൻകാർ പ്രസ്തുത വിദ്യാലയം ഏ�റ്റടുത്തേപ്പാൾ

അവി�ട ആസ്ഥാനത്തിൽത്ത�ന്ന തുടർന്നു. ഏകേദശം അൻപതു �കാല്ലേത്താ

ളംഅദ്ധ്യാപകനായിരുന്നഅേദ്ദഹത്തിനു് ഒട്ടുവള�രശിഷ്യസമ്പത്തു് ഉണ്ടായതിൽ

ആശ്ചര്യമില്ല. ഗാർത്തു�വയിറ്റു സായിപ്പി�ന വ്യാകരണം േചാേദ്യാത്തരം എന്നപു

സ്തകത്തി�ന്റ രചനയിൽ അേദ്ദഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബാല്യത്തിൽ തീയർക്കുേവ

ണ്ടി ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു കഥകളിേയാഗം ഏർ�പ്പടുത്തി അതിൽ ഭാഗവതരായി

രുന്നിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതും പ്രസ്താവേയാഗ്യമാണു്. 1083-ൽ 82-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

ഗുരുക്കളു�ട പ്രധാനകൃതി ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം ശീതങ്കൻതുള്ളലാണു്. (2) ഭഗവൽ

ഗീത കിളിപ്പാട്ടു്, (3) ഈേസാപ്പി�ന്റ സാേരാപേദശകഥകൾ (ഗാനരൂപത്തിൽ)

ഹരിച്ചന്ദ്രചരിതത്തി�ന്റ നിർമ്മിതിക്കു് ഒരു കാരണമുണ്ടു്. ഒരു കാലത്തു വിഭവപൂർ

ണ്ണമായിരുന്ന കക്കുഴിക്കുടുംബത്തിൽ ഗുരുക്കളു�ട വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരത്യാഹിതം

േനരിട്ടു. ആയിടയ്ക്കു ഇംഗ്ലണ്ടുമായി േനരിട്ടു കാപ്പിക്കച്ചവടം നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന

ഒരു േസ്നഹിതനുേവണ്ടി അേദ്ദഹം ജാമ്യംനിന്നു; േസ്നഹിതൻ പാപ്പരായി; ഈടാ

േകണ്ട സംഖ്യ ഉത്തമർണ്ണൻ ഗുരുക്കളിൽനിന്നു് ഈടാക്കുകയും �ചയ്തു. ത�ന്റ

സത്യനിഷ്ഠനിമിത്തം സംഭവിച്ച ധനനാശത്താലുണ്ടായ സന്താപത്തിനു സമാശ്വാ

സം സത്യവ്രതനായ ഹരിശ്ചന്ദ്രമഹാരാജാവി�ന്റ ഉപാഖ്യാനത്തിനല്ലാ�ത മ�റ്റ

ന്തിനു നല്കുവാൻ കഴിയും? അങ്ങ�ന അേദ്ദഹം ആ ഇതിവൃത്തം തിര�ഞ്ഞടുത്തു

ശീതങ്കൻ തുള്ളലായി രചിച്ചു. പകുതിയിലധികം ഭാഗമായേപ്പാേഴയ്ക്കും കവി േരാഗ

ഗ്രസ്തനായി; എങ്കിലും ത�ന്റ ശിഷ്യന്മാരു�ട നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന�യ

നിരസിക്കാ�ത ശയ്യാവലംബിയായിത്ത�ന്നആകാവ്യം ഒരുവിധത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ചു്

അവ�ര ഏല്പിക്കുകയും ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ നിര്യാതനാവുകയും �ചയ്തു. ഗുരുക്ക

ളു�ട �ശലിയിൽ അങ്ങിങ്ങു് ചില സംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തങ്ങളായ പദങ്ങളും മറ്റും

കടന്നുകൂടീട്ടു�ണ്ടങ്കിലുംഅതു്ആദ്യന്തം രമണായമാണു്. തുള്ളൽപ്പാട്ടു രചിക്കുവാൻ
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അേദ്ദഹത്തിനുപ്രശംസനീയമായ വാസനയുണ്ടായിരുന്നു; കുഞ്ച�ന്റഅനുയായിക

ളിൽ അേദ്ദഹത്തിനും ഒരുസ്ഥാനമുണ്ടു്. ഇത്ര ദീർഘമായ ഒരു തുള്ളൽ ഭാഷയിൽ

�കാടുങ്ങല്ലൂർ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ സുന്ദര കാണ്ഡം കഴിഞ്ഞാൽ േവേറയില്ല.

ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം ആദ്യം മഹാകാവ്യരൂപത്തിൽ രചിച്ച ഉണ്ണീരിക്കുട്ടി�വദ്യരു�ട

സമകാലീനനായിരുന്നു അേദ്ദഹ�മന്നും ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ചില ഈരടികൾ

ഉദ്ധരിക്കാം:

“രാജീവമാജീവനാന്തം ഭുജിച്ചുപ–

ജീവനം�കാള്ളുന്ന രാജഹംസങ്ങളും

േപടകേളാടും തടാകങ്ങളിൽേക്കളി–

യാടിക്കളിച്ചു പിടകൾക്കിടയ്ക്കി�ട

േത്രാടീപുടം�കാണ്ടു മാടിവിളിച്ചങ്ങു

ധാടീയുതം വിസം േതടി�ക്കാടുപ്പതും

പാടീരവും േതച്ചു േദവേചടീജനം

പാടി, പുന്നാഗവരാടിയും, പന്തുവ–

രാടിയും, േതാടി�യന്നുേള്ളാരു രാഗങ്ങൾ

പാടി ലേയന കൂത്താടി േമവുന്നതും

എന്നി�തല്ലാം ഭവാ�നാ�ന്നാഴിയാ�ത ക–

�ണ്ടന്നുനിരൂപിച്ചു�കാള്ളുന്നുഞങ്ങളും.”

മറ്റു ചില ഉത്തരേകരളീയരായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ

1 പുനത്തൂർ രാമൻഗുരുക്കൾ:ഉത്തരാസ്വയംവരം ഓട്ടൻതുള്ളൽ അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ കൃതിയാണു്. കാലം ഏ�തന്നു നിശ്ചയമില്ല. നാരങ്ങാപ്പുറമാണു് േദശം.

തിരുവങ്ങാട്ടു തൃേക്കാവിൽ ശിവേക്ഷത്രത്തിനു സമീപമാണു് ഭവന�മന്നു തു

ള്ളലിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ശാസ്ത്രം ശ്രുതികളിവ േശ്രാത്രം �ചയ്തിട്ടുമില്ല;

മാത്രം ഗുരുകടാക്ഷമേത്ര നമുക്കിങ്ങുള്ളു.

സൂത്രമില്ലാ�ത മണിേകാർക്കാനാവുേമാ �ചാൽവിൻ?

എന്നകണേക്കഞാനിങ്ങിന്നിനിത്തുടങ്ങുന്ന–

�തന്നു�ട മതിേമാശ�മേന്ന �ചാല്ലുവാനുള്ളു.”

എന്നീ വരികൾഅതിലുള്ളതാണു്.

2 കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻമാസ്റ്റർ:ഇേദ്ദഹംഉപേകാശാചരിതംഎന്നകാവ്യത്തി�ന്റയുംധ്രു

വചരിതം എ�ന്നാരാട്ടക്കഥയുേടയും പ്രേണതാവാണു്.

3 േമലൂട്ടു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻഗുരുക്കൾ:ഇേദ്ദഹം മിടുക്കൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻഗുരുക്കൾ

എന്ന േപരിൽ അറിയ�പ്പടുന്നു. ചൂര്യയിൽ കണാരൻ �ഡപ്യൂട്ടികലക്ടരു�ട

സഹായേത്താടുകൂടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ �വങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികേളാടു വ്യാ

കരണം അഭ്യസിച്ചു. അതിനു മുൻപുത�ന്ന പുതുേശ്ശരി കണ്ണൻഗുരുക്കളു�ടയും

കുഞ്ഞിബാപ്പുഗുരുക്കളു�ടയും ശിഷ്യനായി ആ ഭാഷയിൽ അടിയുറച്ച അറിവു്

സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കളു�ട ശിഷ്യനാണു് പാലക്കാട്ടു വി

േക്ടാറിയാേകാേളജിൽ വള�രക്കാലം സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്ന പാരമ്പ

ത്തു�രരുനായർ. തലേശ്ശരിയിലും പരിസരപ്രേദശങ്ങളിലും �ഗർവ്വാണിയു
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262 അദ്ധ്യായം 47. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

�ട പ്രചാരത്തിനു ഗുരുക്കൾ വള�ര യത്നിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒരു നല്ല ഭാഷാ

കവിയായിരുന്നുഎന്നു േകട്ടുേകൾവിേയ ഉള്ളു.

4 മാടാവൽ വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻ�വദ്യർ:(998–1064) ഇേദ്ദഹം 998-ൽ ജനിച്ചു.

തഹശീൽദാർ കൂക്കൽ കുങ്കൻനായരായിരുന്നു പിതാവു്. ആദ്യം കുേറക്കാ

ലം �ചറുമർക്കായുള്ള പ്രേത്യകവിദ്യായലയത്തിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു.

പിന്നീടു് തലേശ്ശരി സബ്ബ്കലക്ടരാഫീസിൽ ഗുമസ്തനായി. ക്രേമണ വടകര

�ഹഡ്ശിരസ്തദാർസ്ഥാനത്തിൽഎത്തി. തടാകാസ്വയംവരംഓട്ടൻതുള്ളലും

ശ്രീരാേമാദന്തം (പുതിയതു് ) േഗാവിന്ദചരിതം എന്നീ സംസ്കൃതകാവിങ്ങളും പ്ര

സ്തുത പണ്ഡിത�ന്റ കൃതികളാണു്. ശ്രീരാേമാദന്തത്തി�ല പ്രഥമേശ്ലാകമാണു്

താ�ഴ േചർക്കുന്നതു്.

“കമലാകാന്തം നത്വാ വിമലശ്രീവത്സലാഞ്ഛിേതാരസ്കം

കലേയ രാേമാദന്തം കവിനാ വാല്മീകിനാ േപ്രാക്തം.”

മാടാവിൽ �ചറിയ കുഞ്ഞിരാമൻ�വദ്യർ ഇേദ്ദഹത്തി�ന്റഅനന്തരവനാണു്.

പുന്നത്തൂർ രാമ�ന്റ പുത്രന്മാരായിരുന്ന മണക്കാടൻ കുഞ്ഞമ്പു, മണക്കാടൻ

രാമുണ്ണി എന്നിവരും കവികളായിരുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞമ്പു കുേറക്കാലം

ഒരു കഥകളിേയാഗം നടത്തിയിരുന്നു. േകളൻ ഗുരുക്കൾ ഒരു നല്ല േജ്യാത്സ്യനായി

രുന്നു. ഉത്തരേകരളീയരു�ട ഇടയിൽപതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ മധ്യകാലത്തു

ദ്വിേദതരന്മാരായപലരുംഗദ്യപദ്യങ്ങൾ�കാണ്ടുഭാഷ�യേപാഷിപ്പിച്ചിരുന്നുഎന്നു

ള്ളതു് ഏതാവന്മാത്രമുള്ള വിവരണം�കാണ്ടു വ്യക്തമാകുന്നതാണു്.

മങ്കട ശ്രീവല്ലഭൻതമ്പുരാൻ (1034–1076)

വള്ളുവനാട്ടു മങ്കടേക്കാവിലകത്തു് ഉണ്ണിക്കിടാവു് എന്നുകൂടിേപരുള്ള ശ്രീവല്ലഭൻത

മ്പുരാൻ 1034-ാണ്ടു ജനിച്ചു. കുട്ടിത്തമ്പുരാ�നന്നും അേദ്ദഹ�ത്ത പറയും. സങ്ഗീത

ത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും �നപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. �ചറുപ്പത്തിൽത്ത�ന്ന കാര

ണവന�ല്ലങ്കിലും കുടുംബഭരണത്തിൽ ഏർ�പ്പേടണ്ടിവന്നതിനാൽ സാഹിത്യവ്യവ

സായത്തിനു വള�ര വിരളമാേയ സമയം ലഭിച്ചുള്ളു. 1076-ൽ മരിച്ചു, അേദ്ദഹത്തി

�ന്റകൃതികളായി (1) പത്മാസുരവധം, (2) േദവേസനാപരിണയം, (3) ഭാനുേകാപവി

ജയം, (4) േഘാഷയാത്ര, (5) മുചുകുന്ദേമാക്ഷം എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ചു് ആട്ടക്കഥകൾ

അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പത്മാസുരവധത്തി�ല ഇതിവൃത്തം സുബ്രഹ്മണ്യ�ന്റ ശൂരപത്മാ

സുരസംഹാരം ത�ന്ന. എല്ലാ കഥകളിലും കുലേദവതയായ തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ

ഭഗവതി�യ വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം േദവേസനാപരിണയത്തിലു

ള്ളതാണു്.

“മൃന്മൂലാഖ്യപുേര പുരാക്ഷിതിഭുേജാ ജാതാസ്സുേരന്ദ്രദ്രുമാൻ

ദാേനനാതിതരാമധഃകൃതയശഃപൂരാൻ വിേതനുശ്ചേയ

മാന്ധാതൃപ്രമുഖാർച്ചിതാം ഭഗവതീം േയ േഭജൂരിഷ്ടാർത്ഥദാം

േതഷാം പാദസേരാരുഹാണി ച സദാ വേന്ദ ഗിരാം േദവതാം.”

ഒരു േശ്ലാകം മുചുകുന്ദേമാക്ഷത്തിൽനിന്നുകൂടി പകർത്തുന്നു.

“മധുരാനഗരാധിവാസിേനാ

മധുഹന്തുർവിരേഹണ വിഹ്വലാഃ
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മധുരാം ഗിരമൂചുരുദ്ധവം

മധുേരാഷ്ഠാധരപല്ലവാംഗനാഃ”

കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക ഗുണ�മാന്നും ഇ�ല്ലങ്കിലും ഒരു കാലത്തു് ഈ കഥകൾക്കു

�തേക്ക മലബാറിൽഅഭിേനതാക്കളു�ട ഇടയിൽ നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു.

അകത്തൂട്ടു ദാേമാദരൻകർത്താവു് (1025–1097)

ചരിത്രം

അകത്തൂട്ടു ദാേമാദരൻകർത്താവി�ന്റ സ്വേദശം മുവ്വാറ്റുപുഴയാണു്. വടക്കുേഞ്ചരി

അകത്തൂ�ട്ടന്നതു കുടുംബനാമേധയമാകുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ബാല്യകാല�ത്തപ്പ

റ്റി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. 1055-ാണ്ടിടയ്ക്കു വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന

സ്സി�ല പുത്രൻ അരുമന ശ്രീനാരായണൻ തമ്പി�യ സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന

തിന്നായി തുരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാന്നു. അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിലും

�വദ്യത്തിലും നല്ലജ്ഞാനവും കവനവിഷയത്തിൽ പാടവവുമുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീമൂ

ലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പുത്രൻ നാഗരുേകാവിലിൽ ശ്രീനാരയണൻതമ്പി

േയയുംഅേദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1061-ാണ്ടിടയ്ക്കു േകാട്ടയ്ക്കകത്തുബാലികാ വിദ്യാലയ

ത്തിൽസംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി; �കാല്ലം ഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്ക്കൂളിലും ആ പണിത�ന്ന

കുേറക്കാലം േനാക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. �പൻഷൻപറ്റി കുേറക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു.

1097-ാണ്ടു കന്നി 22-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

കർത്താവി�ന്റ ഒന്നാമ�ത്ത കൃതിയായ (1) ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം ഓട്ടൻതുള്ളൽ,

ഇേപ്പാൾ കിട്ടുന്നില്ല. (2) ഭർത്തൃഹരിയു�ട നീതിശതകം ഭാഷാേശ്ലാകരൂപത്തിൽ

തർജ്ജമ �ചയ്തു് അവതാരിക, അർത്ഥം, ഭാവം ഇവേയാടുകൂടി പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടു

ണ്ടു്. ആകൃതി വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റആജ്ഞാനുേരാേധനനിർമ്മി

ച്ചതാ�ണന്നുകവി മുഖവുരയിൽപറയുന്നു. ശൃങ്ഗാരശതകവും�വരാഗ്യശതകവും

കൂടി കർത്താവു തർജ്ജമ�ചയ്തിട്ടുള്ളതായി േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ

പറയുന്നു;ആ ഭാഗങ്ങൾഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾക്കു

ഭങ്ഗി കുറവാണു്. (3) വരാഹാവതാരം ആട്ടക്കഥയാണു് മ�റ്റാരു കൃതി. പ്രഹ്ലാദ

ചരിതം എ�ന്നാരു ആട്ടക്കഥയാണു് അേദ്ദഹം എഴുതീട്ടുള്ള�തന്നു േഗാവിന്ദപ്പിള്ള

പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പ്രമാദജന്യമാ�ണന്നുഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വരാഹാവതാര

ത്തിലും വിശാഖം മഹാരാജാവി�ന കവി

“ശരൽകുരങ്ഗലാഞ്ഛനസ്ഫുരൽപ്രഭാസേമാജ്ജ്വലൽ–

സ്വകീയകീർത്തികൌമുദീവിരാജിേതാല്ലസദ്ദിശഃ

വിശാഖവഞ്ചിഭൂപേതഃ കൃപാലേവാപജീവിനാ

കൃതന്ത്വിദം ഹി േകനചിദ്വിേശാധയന്തുസഞ്ജനാഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ അശ്വതിയുേടയും കരീന്ദ്രേന്റ

യും കവിതകളു�ട ഉപജീവിത്വം ധാരാളമായി കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ആ�കക്കൂടി

േനാക്കുേമ്പാൾ അതി�നപ്പറ്റി ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം േരഖ�പ്പടുത്താൻ പാടില്ലായ്ക

യില്ല. (4) ഗാരുഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ കാലേമ�തന്നു്
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264 അദ്ധ്യായം 47. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

“�കാല്ല�മാരായിരവും പി�ന്ന�യാരറുപതും

�ചല്ലുേമ്പാളുള്ള ചിങ്ങമാസത്തിൽ (?)

ഗാരുഡസംജ്ഞിതമാകു�ന്നാരിപ്പുരാണ�ത്ത–

ദ്ദാേമാദരാഖ്യൻ ചമച്ചീടിനാൻ കിളിപ്പാട്ടായ്”

എന്നു് അേദ്ദഹംത�ന്ന ന�മ്മ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പതിനാറധ്യായങ്ങളാണു് അതിൽ

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ആ കിളിപ്പാട്ടിൽ കുടുംബപരേദവതയായ കല്ലിൽ ഭഗവതി

�യ വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. അതി�ന്റ രചനയ്ക്കും േഹതുഭൂതൻ വിശാഖം തിരുമനസ്സുത�ന്ന

�യന്നു േതാന്നുന്നു.

“അഞ്ചിതഗുണഗണവാരിധി ദയാനിധി

വഞ്ചിഭൂപാലവംശാംേഭാനിധികലാനിധി

പങ്കജനാഭദാസൻശ്രീവിശാഖക്ഷ്മാപതി

തൻകൃപ�യങ്കലല്പമങ്കുരിച്ചതുമൂലം

വേമ്പറുമിപ്പുരാണം േലാേകാപകാരാർത്ഥമായ്

സംപ്രതി പാട്ടാക്കുവാൻസംഗതിവന്നൂ മമ.”

എന്നീഈരടികൾ േനാക്കുക. (5) കർത്താവി�ന്റ മുഖ്യമായ കൃതി േയാഗവാസിഷ്ഠം

കിളിപ്പാട്ടാണു്. അതു് എഴുതി 1079-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. ലഘുവാസിഷ്ഠം എന്നും േയാഗ

വാസിഷ്ഠം എന്നും പറയുന്ന മൂലഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദമായ ആ ഗ്രന്ഥം കവി

യു�ട പാണ്ഡിത്യത്തിനും കവിത്വത്തിനും മകുേടാദാഹരണമായി പരിലസിക്കുന്നു.

�വരാഗ്യപ്രകരണം, മുമുക്ഷുപ്രകരണം, ഉൽപത്തിപ്രകരണം,സ്ഥിതിപ്രകരണം,

ഉപശമപ്രകരണം, നിർവാണപ്രകരണംഎന്നീആറു ഭാഗങ്ങളുള്ളആഗാനത്തിൽ

ആ�ക നാല്പത്തിയാറു സർഗ്ഗങ്ങൾഅന്തർഭവിക്കുന്നു. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“യാ�താന്നു മനസ്സു �ചയ്തീടുന്നിതതുത�ന്ന

വീതസേന്ദഹം �ചയ്തീടുന്ന�തന്നറിക നീ;

യാ�താന്നു മനസ്സിനാൽ ത്യജിക്ക�പ്പട്ടീടുന്നു

രാഘവ! ത്യജിക്ക�പ്പട്ടിടുന്നതതുത�ന്ന.

മനനരഹിതമാേയ�താരുവ�ന്റ മന–

സ്സചലഭാവത്തി�ന പ്രാപിച്ചീടുന്നൂ രാമ!

അമ്മഹാൻസർേവാത്തേമാപായമാം ധ്യാനത്തിനാൽ

ചിന്മാത്രേശഷാവസ്ഥായുക്തനായ്ഭവിക്കുന്നു.

മനസ്സിൻസംയമത്താൽസംസാരവിഭ്രമങ്ങൾ

മനുേശ്രഷ്ഠാത്മജാ! േകൾ ശാന്തി�യ പ്രാപിക്കുന്നു.”

മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ തർജ്ജമ�ചയ്യുവാൻ കർത്താവു് ആരംഭിച്ചിരുന്നു

എന്നു േഗാവിന്ദപ്പിള്ള േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അതു ഗർഭത്തിൽത്ത�ന്ന അല

സിേപ്പായതായികരുേതണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന�യാരുകൃതി�യപ്പറ്റി വാസിഷ്ഠം

കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ മുഖവുരയിൽഅേദ്ദഹം ഒന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല.

നേല്ലപ്പള്ളി സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി (1004–1063)

ചരിത്രം

നേല്ലപ്പള്ളി സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി 1004-ാണ്ടു ധനുമാസം 16-ാം൹ �കാച്ചിരാജ്യത്തു ചി

റ്റൂർത്താലൂക്കിൽ�പ്പട്ട നേല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹം സകല വിദ്യകളും
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അഭ്യസിച്ചതു് അയ്യാശാസ്ത്രി എന്നുകൂടി േപരുള്ള ത�ന്റ പിതാവായ �വങ്കടകൃഷ്ണശാ

സ്ത്രികളിൽനിന്നായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്നസംസ്കൃതത്തിൽ നല്ല വ്യുൽപത്തി

സമ്പാദിച്ചതിനുപുറ�മ, േജ്യാതിഷം, മന്ത്രശാസ്ത്രം, വിഷ�വദ്യംഎന്നീ വിദ്യകളിലും

സംഗീതത്തിലും ക്രേമണ നിഷ്ണാതനായിത്തീർന്നു. തമിഴിലും അേദ്ദഹത്തിനു ഗണ

നിയമായജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പതി�നാന്നാമ�ത്തവയസ്സിൽത്ത�ന്ന േദവീഭ

ക്തനായി. പതിമ്മൂന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽ സമീപത്തുള്ളഎക്കണത്തു് എന്നപ്രസി

ദ്ധ നായർതറവാട്ടി�ല വലിയ കയ്മളു�ട പുറേക അേദ്ദഹമറിയാ�ത േകാഴിേക്കാ

േട്ടയ്ക്കു േപായി സാമൂതിരി�യ കണ്ടു ചില സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ അടിയറവച്ചു് അേദ്ദ

ഹത്തിൽ നിന്നു പട്ടും വളയും സമ്മാനമായി േനടി. ശാസ്ത്രിയു�ട കവിയശസ്സു് അനു

ക്രമമായി ഉയർന്നു. �കാച്ചിയിൽ ദിവാൻജിയായിരുന്ന തിരു�വങ്കടാചാര്യർ സം

ഘടിപ്പിച്ച ഒരു പണ്ഡിതസദസ്സിൽ പ്രേവശിച്ചു സദസ്യരു�ട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു

സ്ത്രീവർണ്ണനമായും വനവർണ്ണനമായും ഓേരാ ചൂർണ്ണിക �പ�ട്ടന്നുണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലി

നിമിഷകവിഎന്നബിരുദംവാങ്ങി. പ�ത്താൻപതാമ�ത്തവയസ്സിൽപിതൃവിേയാ

ഗംനിമിത്തം കുടുംബഭരണം ഏ�റ്റടുേക്കണ്ടിവന്നതിനാൽ നമ്മു�ട കവിപ്രാേയണ

നേല്ലപ്പള്ളിയിലും എലപ്പുള്ളിയിലും താമസിച്ചുപലേരയും സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു

കാലയാപനം �ചയ്തു. 1063-ാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 17-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) ലളിേതാപാഖ്യാനം പാട്ടു്, (2) സൌന്ദര്യലഹരീഭാഷാവ്യാഖ്യാനം, (3) പാരിജാത

ഹരണം, (4) ത്രിപുരദഹനം, (5) പ്രഭാവതീസ്വയംവരം എന്നീ മൂന്നു ആട്ടക്കഥകൾ

(ഭാഷ), (6) ശാകുന്തളം ഒന്നും രണ്ടും ദിവസ�ത്ത ആട്ടക്കഥകൾ (സംസ്കൃതം), (7)

ലളിതാവിലാസചമ്പു (സംസ്കൃതം), (8) അഗണിതം (സംസ്കൃതം), (9) മീനാക്ഷീനാട

കം (തമിഴ് ) എന്നിവയാണു് ശാസ്ത്രിയു�ട പ്രധാനകൃതികൾ. കഥകളിയിൽ ശാസ്ത്രി

ക്കുള്ളഅഭിനിേവശംഅസാമാന്യമായിരുന്നു. തദനുബന്ധികളായ േകളി�കാട്ടു്, മൃ

ദംഗവാദനം മുതലായസംഗീത വലിയ കയ്മളു�ട നിേദശമനുസരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം

ത�ന്റആട്ടക്കഥക�ളല്ലാം രചിച്ചതു്. ത്രിപുര ദഹനത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി 1031-ലും, പ്ര

ഭാവതീസ്വയംവരം, പാരിജാതഹരണം, അഗണിതം, മീനാക്ഷീനാടകം, ശാകുന്ത

ളം ഇവയുേടതു് യഥാക്രമം 1032, 1033, 1036, 1044, 1053ഈ�കാല്ലങ്ങളിലുമായിരുന്നു.

ലളിതാവിലാസം ചമ്പുവും സൌന്ദര്യലഹരീ വ്യാഖ്യാനവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.

ആട്ടക്കഥകൾ

താ�ഴക്കാണുന്നവന്ദനേശ്ലാകങ്ങൾ പാരിജാതഹരണത്തിലുള്ളതാണു്:

“ക്ഷീരാംേഭാനിധിമന്ഥമന്ദരചലദ്വീചിച്ഛടാേഭാക്തിഭി–

ർദ്ധീരാധ്യക്ഷകുലാവതംസമണിഭിര്യഃ ശ്ലാഘനീേയാ ബു�ധഃ

കാരു�ണ്യൌഘതരംഗിതായ വിപുലാജ്ഞാനാന്ധകാരച്ഛിേദ

ത�സ്മ േവങ്കടകൃഷ്ണസംജ്ഞഗുരേവ കുർേവഞ്ജലിം സാദരം.

രക്താംേഭാരുഹദാമേശാഭിതഭുജാേപ്രാദ്യച്ഛരാേസാജ്ജ്വലം

മത്തദ്വീപിതരക്ഷുസിംഹമൃഗയാേലാലം ദയാംേഭാനിധിം

ബധ്വാ ചാഞ്ജലിമദ്യ ചർമ്മസരസീതീരാധിവാസം പരം

ഭേക്താത്തുംഗവരാർച്ചരത്നമകുടം വാർഷാകേപയം ഭേജ.”
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266 അദ്ധ്യായം 47. പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

ഇവയിൽ ആദ്യ�ത്ത േശ്ലാകത്തിൽ കവി ത�ന്റ അച്ഛേനയും, രണ്ടാമേത്തതിൽ

േതാല്ക്കുളത്തി�ന്റ (േതവർകുള�മന്നു നാമാന്തരം) സമീപത്തുള്ള ശാസ്താവി�നയും

നമിക്കുന്നു. ത്രിപുരദഹനത്തിൽ എക്കണ�ത്ത പരേദവതയും വരുണാലേയശനു

മായ ശിവ�നയും വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. പാരിജാതഹരണത്തിൽ നികുംഭവധം എ�ന്നാ

രുകഥകൂടി ഒടുവിൽ േചർത്തുശാസ്ത്രിഅരങ്ങിനു �കാഴുപ്പുവരുത്തുന്നു. വസുേദവ�ന്റ

സബ്രഹ്മചാരിയായബ്രഹ്മദത്തൻഒരുയാഗം നടത്തുന്നഅവസരത്തിൽഅേദ്ദഹം

കൂടി സന്നിഹിതനായിരിക്കണ�മന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയാൽ വസുേദവൻ അവി�ട

�ചല്ലുന്നു. അേപ്പാൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാരിജാതഹരണത്തിനുേവണ്ടി സ്വർഗ്ഗേത്തയ്ക്കു

േപായിരിക്കുകയാണു്. യാഗമധ്യത്തിൽ നികുംഭൻ എ�ന്നാരു അസുരൻ തനിക്കും

േദവന്മാർ�ക്കാപ്പം ഹവിസ്സിൽ ഒരംശം തരണ�മന്നും ബ്രഹ്മദത്ത�ന്റ പുത്രിമാ�ര

തനിക്കു ഭാര്യമാരായി കിട്ടണ�മന്നും ഒരു സേന്ദശം ത�ന്റ അനുചരനായ രൂക്ഷാ

ക്ഷൻമുേഖന അയയ്ക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദത്തൻ അതിനു വഴി�പ്പടായ്കയാൽ രൂക്ഷാക്ഷൻ

ആ യുവതിക�ള മായാബലം�കാണ്ടു് അപഹരിക്കുന്നു. പ്രദ്യുമ്നനാണു് അവ�ര ആ

ദുഷ്ട�ന്റ പിടിയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്നതു്. നാരദൻമുഖാന്തരം ആ വൃത്താന്തമറി

ഞ്ഞുനികുംഭൻജരാസന്ധനുമായിസഖ്യം�ചയ്തുശ്രീകൃഷ്ണേനാടുയുദ്ധത്തി�നാരുങ്ങി.

പ്രദ്യുമ്ന�ന ജരാസന്ധൻ േമാഹാസ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചു രണാങ്കണത്തിൽ വീഴ്ത്തി. എങ്കി

ലും നന്ദിേകശ്വരൻഅവി�ടആവിർഭവിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനു ശത്രുജയത്തിനായി ഒരു

പാശം നല്കുകയുംഅതു�കാണ്ടു്ആകുമാരൻ ജരാസന്ധ�നബന്ധിക്കുകയുംശ്രീകൃ

ഷ്ണൻ നികുംഭ�ന വധിക്കുകയും�ചയ്തു. ഈ കഥ ശാസ്ത്രി കഥകളിക്കുേവണ്ടി സൃഷ്ടി

ച്ചതാണു്. രംഗപ്രേയാഗത്തിനു് ഇതു വള�ര േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ കവിഈ

ഭാഗംഅഭിേനതാക്കൾപ്രേത്യകമായിആടി�ക്കാള്ള�ട്ടഎന്നുകരുതിയുമിരിക്കാം.

ശാസ്ത്രിയു�ടആട്ടക്കഥക�ള രണ്ടാം കിടയിൽ �കാള്ളിക്കാവുന്നതാണു്.

അഗണിതം

ഇതു് ഒരു അമൂല്യമായ േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമാണു്. ഇതി�ന്റ സഹായം�കാണ്ടു ഭാഷ

യിൽ സൂര്യാദിനവഗ്രഹങ്ങളു�ട ആയിരം�കാല്ലേത്താളമുള്ള നിലകൾ കവടിക്രിയ

കൂടാ�ത കണക്കാക്കാവുന്നതാണു്. അതിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം പകർത്തുന്നു.

“ആേദ്യ മാേസസുരതരുദിേന കാർമ്മുകാഗാരഗാമീ

�വശാഖസ്യ ദ്വിതയദിവേസസാർത്ഥനാ�മവ വക്രഃ

ത�സ്യവാഹ്നിസ്ഥിരപരിമിേത കീടേകാ യുഗ്മമാസി

ത്രിംശദ്വാേര ധരണിതനയസ്ത്വാർജ്ജവം സംപ്രേപേദ.”

മീനാക്ഷീകല്യാണം

പ്രസ്തുത നാടകം അക്കാലത്തു ചിറ്റൂരിൽ താലൂക്കു�ഹഡ്രായസമായിരുന്ന വിനാ

യകംപിള്ള എ�ന്നാരു ദ്രാവിഡപണ്ഡിത�ന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്.

അതി�ന്റ േതാടയത്തിൽ “ജയ സിദ്ധിവിനായക” എ�ന്നാരു പദം വിനായകംപി

ള്ളേയയും കൂടി ലക്ഷീകരിച്ചു കവി പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മീനാക്ഷീനാടകത്തിൽ പുരു

ഷേവഷങ്ങൾ രംഗപ്രേവശം �ചയ്യുേമ്പാൾ കഥകളിരീതിയിൽ �ചണ്ടയും സ്ത്രീേവഷ

ങ്ങൾ അരങ്ങത്തു വരുേമ്പാൾ േമാഹിനിയാട്ടത്തി�ന്റ സമ്പ്രദായത്തിൽ മൃദംഗാദി

വാദ്യങ്ങളുമാണുപേയാഗിക്കുന്നതു്. പുരുഷന്മാരു�ട േവഷവിധാനം കഥകളിയു�ട

മാതിരിയിലും സ്ത്രീകളുേടതു േമാഹിനിയാട്ടത്തി�ന്റ മട്ടിലും നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ

രണ്ടു േകരളീയ ദൃശ്യകലകളുേടയും മേനാേമാഹനമായ സേമ്മളനമാണു് പ്രസ്തുത
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നാടകത്തിൽ നാം കാണുന്ന�തന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. ഈ ചിട്ടക�ളല്ലാം

ഏർ�പ്പടുത്തിയതു് ശാസ്ത്രിത�ന്നയാണു്. മീനാക്ഷീനാടകത്തിനു് അതുണ്ടാക്കിയ

കാലത്തു മധ്യേകരളത്തിൽ ധാരാളം പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു. ഗ്രന്ഥകാരനു് അതു് ഒരു

നല്ലസമ്പാദ്യത്തിനു മാർഗ്ഗവുമായി.

കൃഷ്ണസ്തുതി

കൃഷ്ണസ്തുതിയി�ലഅേധാലിഖിതമായ ഭാഗത്തിൽനിന്നുകവിയു�ടസംസ്കൃതകാവ്യര

ചനാപാടവും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

“ഫാലേലാചന, വിരിഞ്ചിസുസന്നുത,

ബാലശീതകിരേണാപമാനന,

ഫാലേശാഭിഘനസാരസുലക്ഷണ,

നീലജലദരുചിരാങ്ഗ, ഹിരണ്മയ–

േചല, ചാരുജഘനാമല, േമാഹന–

ശീല, കാമജനകാംബുജേലാചന.

ലീലയാ മൃദിതേഘാരശകട, വരു–

ണാലേയശ, കരുണാമിഹ കുരു മയി,

പാലയ േലാകാനന്ദലീല, യദുനന്ദന!

ഒരു േജ്യാത്സ്യ�നന്നും മന്ത്രവാദി�യന്നുമുള്ളനിലകളിൽസുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി ത�ന്റ

ജീവിതകാലത്തിൽ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന യശസ്സും അപരിമിതമാണു്. വിഷബാധകളും

അേദ്ദഹം മന്ത്രശക്തി�കാണ്ടു ശമിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ഗ്രാമവൃദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞു േകട്ടി

ട്ടുണ്ടു്.

ഇടമന ഗണപതിേപ്പാറ്റി (1036–1116)

ചരിത്രം

�നടുമങ്ങാട്ടുതാലൂക്കിൽ മാണിക്കൽപകുതിയിൽപിരപ്പൻേകാട്ട് ഇടമനമഠത്തിലാ

ണു് ഗണപതിേപ്പാറ്റി ജനിച്ചതു്. 1036 മകരത്തിലായിരുന്നു ജനനം. തുളുനാട്ടിൽ

നിന്നുതിരുവിതാംകൂറിൽകുടിേയറിപ്പാർത്തുമലയാളിബ്രാഹ്മണരു�ടആചാരങ്ങൾ

സ്വീകരിച്ച ഒരു ഹവീകകുടുംബമായിരുന്നു േപാറ്റിയുേടതു്. പിരപ്പൻേകാട്ടു രാമകൃഷ്ണ

ശാസ്ത്രികേളാടു യജൂർേവ്വദം മുഴുവൻ അധ്യയനം�ചയ്തു. സ്വജാതിയിൽ പൌേരാഹി

ത്യമായിരുന്നുവൃത്തി. അേതാടുകൂടി പലേരയുംസംസ്കൃതവുംഅഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േവ

ദാന്തത്തിലും േജ്യാതിഷത്തി�ല ഫലഭാഗത്തിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നു; എന്നുമാത്ര

മല്ല ഭാഷയിലും സംസ്കൃതത്തിലും അക്ലിഷ്ടമായി കവനം�ചയ്യുന്നതിനും ഭാഷയിൽ

നിരർഗ്ഗളമായി പ്രസംങ്ഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള പാടവവും സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. 1116-ാണ്ടു

കുംഭമാസത്തിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) ശതകത്രയഭൂഷണം, (2) ഭദ്രകാളീ മാഹാത്മ്യം മൂന്നു ദിവസ�ത്തകഥ, (3) മഹിഷ

മർദ്ദനം എന്നീ ആട്ടക്കഥകളും ഗണപതിേപ്പാറ്റി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശതകത്രയഭൂഷണം

ഭർത്തൃഹരി�യ അനുകരിച്ചു് ഐകമത്യം, ശൃങ്ഗാരം, അ�ദ്വതം എന്നീ പ്രേമയ

ങ്ങ�ള അധികരിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. ഈ പുസ്തകം 1075-ൽ അച്ച

ടിപ്പിച്ചു. ആട്ടക്കഥകൾ പല അവസരങ്ങളിലായി ഉണ്ടാക്കി. ഭദ്രകാളീ മാഹാത്മ്യ
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ത്തിൽ ഒന്നാംദിവസ�ത്തകഥയ്ക്കു ദാരുേകാത്ഭവ�മന്നും, രണ്ടാമേത്തതിനു ദാരുക

വിജയ�മന്നും, മൂന്നാംദിവസ�ത്തകഥയ്ക്കു ദാരുകവധ�മന്നും േപരു�കാടുത്തിരിക്കു

ന്നു. മഹിഷമർദ്ദനം സാമാന്യം േഭദ�പ്പട്ട ഒരു കൃതിയാണു്. കവിയു�ട ഇഷ്ടേദവത

കൾകാളിയുംഹനുമാനുമാ�ണന്നു്ഈആട്ടക്കഥകളിൽനിന്നുകാണാം. ശതകത്ര

യഭൂഷണത്തിൽകവിയു�ട�നസർഗ്ഗികമായഫലിേതാക്തിപാടവവുംസ്പഷ്ടമാകു

ന്നുണ്ടു്.

ശതകത്രയഭൂഷണം:

“കാലം േദശമവസ്ഥ�യന്നിവക�ളക്കാേല മലയ്ക്കാ�തക–

ണ്ടാേലാചിച്ചതി�നാത്തേപാ�ലകരുതിേച്ച�ലാന്നുയർത്തീടണം

കാേല േവനലി�ലന്നേപാ�ല കയറാൻ �ചന്നപ്പുഴയ്ക്കക്ക�ര–

ക്കാലും �പാക്കിവശാകിലായതു മഴക്കാലത്തു േചലാകുേമാ?”
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�വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം

“�വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം” എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭാഷാസാഹിത്യപരി

വർത്തനത്തി�ന്റ സ്വരൂപ�ത്തപ്പറ്റി ദിങ്മാത്രമായി ഇനി ഉപന്യസിക്കാം. അതി

നു് ഇതാണു് അവസരം. ആ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ജനയിതാക്കന്മാർ പൂേന്താട്ടത്തു്

അച്ഛൻനമ്പൂരി, േകാട്ടപ്പടിക്കൽ േഗാദവർമ്മൻ തിരുമുല്പാടു്, �വണ്മണി അച്ഛൻന

മ്പൂരി, �വണ്മണി മഹൻ നമ്പൂരി എന്നീ നാലു കവിപുങ്ഗവന്മാരായിരുന്നു. ആ

പ്രസ്ഥാനം 1010-ാമാേണ്ടാടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയും 1050-ാമാേണ്ടാടുകൂടി ഒരു വിധം

ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠമാകുകയും �ചയ്തു.

പൂർവചരിത്രം

എന്താണു്ആ പരിവർത്തനത്തി�ന്റ രീതി�യന്നും എന്താണു് അതു�കാണ്ടു ഭാഷാ

സാഹിത്യത്തിനു സിദ്ധിച്ച ലാഭങ്ങ�ളന്നും സൂക്ഷ്മമായി ധരിക്കണ�മങ്കിൽ തത്സം

ബന്ധമായ ചരിത്രത്തി�ന്റ സ്വല്പമായ ഒരു പ്രത്യവേലാകനം ആവശ്യകമാണു്.

പുരാതനകാലത്തുത�ന്ന നമ്മു�ട സരസ്വതി മണിപ്രവാള�മന്നും പാ�ട്ടന്നുമുള്ള

രണ്ടു ശാഖകളായി പ്രവഹിച്ചുവന്നു�വന്നും അവയിൽ സാമാേന്യന ആദ്യേത്തതു

സംസ്കൃതവൃത്തനിബദ്ധവും രണ്ടാമേത്തതു ഭാഷാവൃത്ത നിബദ്ധവുമായിരുന്നു�വ

ന്നും അവ യഥാക്രമം പണ്ഡിതന്മാരുേടയും സാധാരണ ജനങ്ങളുേടയും ആസ്വാ

ദന�ത്ത ലക്ഷീകരിച്ചാണു് രചിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന�തന്നും നമുക്കറിവുള്ളതാണേല്ലാ.

ഭാഷയ്ക്കും രസത്തിനും പ്രാധാന്യമുള്ള വാങ്മയേമ ഉത്തമമണി പ്രവാളകക്ഷ്യയിൽ

പരിഗണനത്തിനു് അർഹമാകയുള്ളു എന്നും തന്നിമിത്തം അതിൽ സംസ്കൃതം കു

റഞ്ഞും ഭാഷ അധികമായും ഇരിക്കണ�മന്നുമുള്ള ലീലാതിലകകാര�ന്റ അനുശാ

സനം മണിപ്രവാളകവികൾ അനന്തരകാലങ്ങളിൽ ഉത്തേരാത്തരം വിസ്മരിച്ചു

സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നി�നാന്നു കൂടുതലായി പ്രേയാഗിച്ചു തങ്ങളു�ട കൃതിക�ള

�പാതുജനങ്ങൾക്കു ദുരവഗാഹമാക്കി. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ച�ന്റ അധ്യാത്മരാമായ

ണത്തിൽ േപാലും സംസ്കൃതത്തി�ന്റ പ്രേയാഗം ആവശ്യത്തിലധികമായിേപ്പായി.

നളചരിതം, പഞ്ചതന്ത്രം, ശിവപുരാണം തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾഎഴുത്തച്ഛ�ന്റ മഹാ

ഭാരത�ത്തഅതിശയിക്കുന്ന ഭാഷാശുദ്ധിേയാടുകൂടി രചിച്ച കുഞ്ചൻനമ്പിയാർേപാ

ലും ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം സംസ്കൃതച്ഛന്ദസ്സുകളിൽ നിബന്ധിേക്കണ്ടിവന്ന

േപ്പാൾ “കതിപയസർഗ്ഗമിദം കേരാമികാവ്യം” എന്നു സംസ്കൃതത്തിൽത്ത�ന്ന പ്ര

തിജ്ഞ�ചയ്തു�കാണ്ടു് ആരംഭിച്ചു് തദനുേരാേധന കവനം �ചയ്കയാണുണ്ടായതു്.
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“കുമാരി�യത്താൻ പ്രസവിച്ചു േശേത” എന്നും മറ്റുമുള്ള വിലക്ഷണപ്രേയാഗങ്ങൾ

അതിൽ അപൂർവ്വമാ�യങ്കിലും കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്. ആ വിഷയത്തിൽ മഹാപരാധി

ഉച്ഛൃംഖലമായ �വങ്കലബ്ഭാഷയിൽ ത�ന്റ ഭാഷാകൃതികൾ നിർമ്മിച്ച ഉണ്ണായിവാരി

യരായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തി�ന്റ ദാസ്യം ഒരു ബഹുമതിയായി കരുതിയിരുന്ന താദൃ

ശന്മാരായ കവികളിൽ നിന്നു് അപണ്ഡിതന്മാർ പൂർവ്വാധികം അകന്നു. അവർക്കു

നിത്യവ്യവഹാരത്തിനു് ഉപയുക്തമായ ശബ്ദേകാശത്തിൽ കവിഞ്ഞു പറയത്തക്ക

പദപരിചയ�മാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിേശഷിച്ചു് അമരേകാശസിദ്ധരൂപങ്ങ�ള

ങ്കിലും അല്പം പഠിേക്കണ്ടിവന്നിരുന്ന പ്രാചീനസംപ്രദായത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം

പുതിയ രീതിയിലുള്ള സർക്കാർ മലയാളം പള്ളിക്കൂടങ്ങളുേടയും വിശിഷ്യ അധീ

ശഭാഷാധ്യാപനത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച ഹൌണീവിദ്യാലയങ്ങളുേടയും ആവിർഭാവ

േത്താടുകൂടി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാകുവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടുതുടങ്ങി. അതു�കാണ്ടു

സംസ്കൃതവൃത്തനിബദ്ധങ്ങളായ നൂതനഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങ�ള യഥാർത്ഥഭാഷാകൃ

തികളായി രൂപാന്തര�പ്പടുത്തത്തക്കവണ്ണം അവയിൽ ശബ്ദവിഷയകമായി ചില

മൌലികങ്ങളായ പരിഷ്കാരങ്ങൾഏർ�പ്പടുേത്തണ്ടതു് അത്യാവശ്യകമായിത്തീർന്നു.

അതാണു് �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്രാദുർഭാവത്തിനുള്ള പ്രധാനകാരണം.

അർത്ഥസംബന്ധമായും ചില ചില്ലറ മിനുക്കു േവലകൾഅവർ �ചയ്യാ�തയിരുന്നി

ല്ല. ആ വിഷയങ്ങളിൽ അതി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാക്കളു�ട പൂർവ്വഗാമി എന്ന പ്രശം

സ�യ സമഗ്രമായി അർഹിക്കുന്ന ഒരു കവി േചലപ്പറമ്പു മാത്രേമയുള്ളു. േചലപ്പ

റമ്പി�ന്റ ഭാഷാമുക്തകങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സകല ലക്ഷണങ്ങളും

കാണാം. എന്നാൽ ഏതാനും ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾ�കാണ്ടുമാത്രം ഒരു പരിവർത്തനപ

ദ്ധതി ഉൽഘാടിതമാകുകയില്ലേല്ലാ.

പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

�വണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടീഭവിച്ച പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രാേയണ താ�ഴക്കാ

ണുന്നവയാണു്. (1) സംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തങ്ങേളാ പ്രസിദ്ധിവികലങ്ങേളാ ആയ പദ

ങ്ങ�ള കഴിവുള്ളിടേത്താളം വർജ്ജിക്കുക; (2) േശഷം (സംശ്ലിഷ്ടപദത–അതായതു്

എത്ര പദങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും എല്ലാംകൂടി ഒ�രാറ്റപ്പദംേപാ�ല അലിഞ്ഞുേചർന്നു പരി

ലസിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള അവയു�ട സംേയാജനം), പ്രസാദം (േകട്ടനിമിഷ

ത്തിൽഅർത്ഥാവേബാധമുണ്ടാകത്തക്കപദങ്ങളല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും പ്രേയാഗിക്കാ

തിരിക്കുക), മാധുര്യം, സൌകുമാര്യം, അർത്ഥവ്യക്തി, ഗതി (സ്വരങ്ങൾക്കു് ആേരാ

ഹാവേരാഹക്രമം ദീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ പ്രകടീഭവിക്കുന്ന രമ്യത) ഇത്യാദി കാവ്യഗുണ

ങ്ങളിൽപ്രേത്യകംശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുക; (3) ശയ്യ (പദങ്ങളു�ട വിനിമയാസഹിഷ്ണുത),

ദ്രാക്ഷാപാകം (അകത്തും പുറത്തും ഒന്നുേപാ�ല വ്യാപിക്കുന്ന രസസ്ഫൂർത്തി), �വ

ദർഭീരീതി (മാധുര്യാദിഗുണങ്ങൾക്കിണങ്ങിയ േകാമളമായ ശബ്ദഘടന) ഈവക

കാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിക്കുക; (4) കർണ്ണസുഖം വരുത്തി േശ്രാതാക്ക�ള ആകർ

ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത വൃത്താനുപ്രാസത്തിലും

അന്ത്യപ്രാസത്തിലും വിേശഷപ്രതിപത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുക; (5) ഏതു േശ്ലാകത്തി

ലും ഇേങ്ങാളം അേങ്ങാളം ഫലിതസിത വിതറി അതി�ന്റ ആസ്വാദ്യത വർദ്ധിപ്പി

ക്കുകഎന്നിങ്ങ�നചിലപദ്ധതികളാണു്ആപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റഉപജ്ഞാതാക്കൾ

തങ്ങളു�ട ഉേദ്ദശസിദ്ധിക്കു്അങ്ഗീകരിച്ചതു്. അപ്രയുക്തം,അസമർത്ഥം, േനയാർ

ത്ഥം, സന്ദിഗ്ദ്ധം, ക്ലിഷ്ടം, അന്യാർത്ഥം, അപ്രതീതികം, പരുഷം തുടങ്ങിയ പല

കാവ്യേദാഷങ്ങേളയും അവർ അകറ്റിനിറുത്തി. ദൂരാന്വയം, വിസന്ധി, യതിഭങ്ഗം
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മുതലായ രചനാ�വകല്യങ്ങൾ, അവരു�ട കൃതികളിൽ അത്യന്തം വിരളമായ

ല്ലാ�ത കാണുകയില്ല. എങ്കിലും ച്യുതസംസ്കാരം, നിരർത്ഥകം, അപ്രേയാജകം,

ഗ്രാമ്യം തുടങ്ങിയ േദാഷങ്ങ�ളഅവർ കാര്യമായി ഗണിക്കുകേയാഅവയിൽനിന്നു

വിമുക്തി േനടുവാൻ യത്നിക്കുകേയാ �ചയ്തില്ല. തന്നിമിത്തം അവരു�ട കൃതികൾ

ആപാതമധുരങ്ങളാ�ണങ്കിലും ആേലാചനാമൃതങ്ങളാ�ണന്നുപറവാൻ നിർവാഹ

മില്ല. സംസ്കൃതച്ഛന്ദസ്സുകളിൽ നിബദ്ധങ്ങളായ മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങളിൽ ഭൂരിപ

ക്ഷവും പ്രാചീനകാലംമുതല്ക്കുത�ന്ന സ്ത്രീക�ള ഉേദ്ദശിച്ചു രചിക്ക�പ്പട്ടവയായിരുന്നു.

ആ േശ്ലാകങ്ങൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ ശൃങ്ഗാരത്തി�ന്റ സഭ്യതാസീമ�യേപ്പാ

ലും അതിലംഘിച്ചിരുന്നു. േചലപ്പറമ്പി�ന്റ മുക്തകങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ളവയാ

�ണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ആ �വകല്യം �വണ്മണിഅച്ഛ�ന്റയും മഹ�ന്റയും

കൃതിക�ളസവിേശഷംബാധിച്ചിരുന്നതി�ന്റ കാരണം തദ്വിഷയകമായ ഗതാനുഗ

തികത്വംത�ന്നയാണു്. പ്രാേയണതങ്ങളു�ട കൃതികളിൽബാഹ്യസൌന്ദര്യം മാത്രം

ദീക്ഷിച്ചിരുന്നഅവർക്കുബാഹ്യപ്രകൃതി�യവർണ്ണിക്കുന്നതിലുള്ളപാടവംആഭ്യന്ത

രവികാരങ്ങളു�ട പ്രകാശനവിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഛായാേശ്ലാകങ്ങൾ

രചിക്കുന്നതിൽ അവർക്കുള്ള പ്രാഗല്ഭ്യം വിസ്മയനീയമായിരുന്നു�വന്നു സമ്മതി

ക്കണം. വസ്തുതത്ത്വം അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിലും ആ�കക്കൂടിയുള്ള നിഷ്പക്ഷമായ

നിരൂപണത്തിൽ �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം, അതിൽ എ�ന്തല്ലാം േകാട്ടവും കുറവും

ഉ�ണ്ടങ്കിലും ഭാഷാകവിതയ്ക്ക് ഒരു പരമാനുഗ്രഹമായാണു് പരിണമിച്ചതു്. പണ്ഡി

തന്മാർക്കു ഭാഷാകൃതികളു�ട േനർക്കുണ്ടായിരുന്നഅവജ്ഞ�യഅതു പാേട നിർ

മ്മാർജ്ജനം �ചയ്തു. അപണ്ഡിതന്മാർ അതിനു സശിരഃകമ്പം സ്വാഗതം നല്കുകയും

തങ്ങൾക്കുതദ്വാരാ ലഭിച്ചനവീനമായസാഹിതീസ്വർഗ്ഗത്തിൽസ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്ക

യും �ചയ്തു. �വണ്മണിേശ്ലാകങ്ങളിൽ ഏതാനും ചില�തങ്കിലും ഹൃദിസ്ഥമാകാത്ത

േകരളീയർഅക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ േകട്ടാൽ ഉടനടി ഉള്ളിൽകടന്നു്

ഒരിക്കലും അവി�ട നിന്നു നീങ്ങിേപ്പാകാത്ത തരത്തിലായിരുന്നുവേല്ലാ അവയു�ട

രചന. ആ കവികൾക്കുസംസ്കൃതത്തിൽ പറയത്തക്കഅവഗാഹമില്ലാ�തയിരുന്ന

തു ഭാഷയു�ട ഭാഗ്യമായി. ഫലിതംഅവർക്കുജന്മസിദ്ധമായിരുന്നു;അതുകുഞ്ച�ന്റ

തുള്ളലുകളിലും മറ്റുമുള്ള നിരന്തര പരിശീലനം നിമിത്തം അഭിവൃദ്ധവുമായി. ഇന്നും

അവർഏർ�പ്പടുത്തിയപരിഷ്കാരങ്ങൾത�ന്നഅത്തരത്തിലുള്ളകൃതികൾക്കുമാർ

ഗ്ഗേജ്യാതിസ്സുകളായി പരിലസിക്കുന്നു. അവയിൽ തേള്ളണ്ടതു് അനന്തരഗാമികൾ

തള്ളിയിട്ടുണ്ടു്; കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടതു കൂട്ടിേച്ചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്. അ�തല്ലാം അങ്ങ�നത

�ന്നയാണേല്ലാ േവണ്ടതും.

പൂേന്താട്ടത്തു് അച്ഛൻമ്പൂരി (996–1040)

ചരിത്രം

പൂേന്താട്ടത്തില്ലംബ്രിട്ടീഷുമലബാറിൽവള്ളുവനാട്ടുതാലൂക്കിൽകിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗ

ലം േക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു് ഉേദ്ദശം രണ്ടുഫർലാംഗ് �തക്കുകിഴക്കുംലക്കിടിത്തീവണ്ടി

യാപ്പീസിൽ നിന്നു് ഒരു�മൽവടക്കുമായാണു്സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു്. ആ േക്ഷത്രവും

പരിസരപ്രേദശങ്ങളും സുമാർ ഒരു ശതകത്തിമനുമുമ്പു �കാച്ചിശ്ശീമയിൽ തലപ്പള്ളി

ത്താലൂക്കിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. മഹാകവി കുഞ്ചേന്റയും മേന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേല

യും ജന്മേദശവും അവിടംത�ന്നയായിരുന്നു എന്നു നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പൂ�ന്താ

ട്ടത്തി�ന്റയും നമ്പിയാരു�ട ഗൃഹത്തി�ന്റയും ഇടയ്ക്കു് ഒരു േവലിയു�ട വ്യവധാനേമ
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ഉള്ളു. പൂേന്താട്ടത്തില്ലത്തിൽ അച്ഛൻ നമ്പൂരി 996-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ പൂയം

നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിയായിരുന്നു പിതാവു്. നമ്മു�ട കവിയു

�ട േപർ ദാേമാദരൻ എന്നായിരുന്നു. അച്ഛൻ എന്നു പ്രകൃതത്തിൽ വിേശഷിപ്പി

ക്കുന്നതു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ തൃതീയപുത്രനും കവിയുമായ മ�റ്റാരു ദാേമാദരൻ നമ്പൂ

രി�യക്കൂടി സ്മരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു�കാണ്ടാണു്. പൂേന്താട്ടത്തു നമ്പൂരിമാർ തൃശ്ശി

വേപരൂർ േയാഗത്തിൽ േചർന്നവരാണ്. അവർക്കു േവഴപ്പറസംഘത്തിൽ പരിഷ

യും വാക്യവൃത്തിയുമുണ്ടു്. ദാേമാദരൻ നമ്പൂരി പട്ടാമ്പി പള്ളിേശ്ശരി ഓതിേക്കാേനാടു

േവദം അഭ്യസിക്കുകയും തൃപ്പണിത്തു�റ താമസിച്ചു കുേറക്കാലം സംസ്കൃതം പഠിക്കു

കയും �ചയ്തു പ്രാേയണ തൃപ്പൂണിത്തുറയും �കാടുങ്ങല്ലൂരുമായിരുന്നു താമസം. തൃപ്പൂ

ണിത്തു�റ ഒരുനമ്പിഷ്ഠാതിരിയു�ട ഭർത്തൃപദവുംസ്വീകരിച്ചു. �കാടുങ്ങല്ലൂർതാമസി

ക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ ആശ്രയവും �വണ്മണി അച്ഛൻ

നമ്പൂരിപ്പാടുമായുള്ള�മത്രീബന്ധവുമാണു്. ചിലേപ്പാൾ കിളിമാനൂർ �കാട്ടാരത്തി

ലും േപാകാറുണ്ടായിരുന്നു, കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തുകാരനായ മങ്ഗലത്തു നമ്പൂ

രിക്ക് അവി�ട തന്ത്രമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടു് അേദ്ദഹേത്താടുകൂടിയാണു് അവി�ട

േപായ് വന്നതു്. അേനകം വിദ്വാന്മാർ അന്നു് ആ �കാട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവ

േല്ലാ. തൃശ്ശിവേപരൂർക്കുസമീപമുള്ളഅഷ്ടമി എന്നഇല്ലത്തുനിന്നുവിവാഹം �ചയ്ക

യും ആ വിവാഹത്തിൽ മൂന്നു പുത്രന്മാരും അഞ്ചു പുത്രിമാരും ജനിക്കുകയും �ചയ്തു.

1040-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

പൂേന്താട്ടത്തി�ന്റ കൃതികളായ (1) അംബരീഷചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളലും, (2) കാലേക

യവധംശീതങ്കൻതുള്ളലും, (3) സ്യമന്തകംആട്ടക്കഥയുംഏതാനും ചില മുക്തകങ്ങ

ളും മാത്രേമനമുക്കുലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അവയിൽമുക്തകങ്ങൾ�കാണ്ടാണു്അേദ്ദഹം�വ

ണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തി�ല പ്രഥമാചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായി ഗണിക്ക�പ്പട്ടുേപാന്നതു്.

പൂേന്താട്ടം, �വണ്മണിഅച്ഛൻ മുതൽേപ�രആപ്രസ്ഥാനംസംവിധാനം �ചയ്യുന്ന

തിനു് അേനകവിധത്തിൽ സഹായിച്ച വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ തദ്വിഷയകമായ

സദ്വ്യവസായ�ത്തഞാൻഅന്യത്രസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അംബരീഷചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ

അംബരീഷ ചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ ഒരു പൂേന്താട്ടംനമ്പൂരിയു�ട കൃതിയാ�ണന്നു

ള്ളതിനു സംശയമില്ല. അച്ഛ�ന്റേയാ മക�ന്റേയാ എന്നു മാത്രേമ ഉള്ളു തർക്കം.

എ�ന്തന്നാൽ ആ ഇല്ല�ത്ത ഒേരട്ടിൽ ആ കൃതിയു�ട അവസാനത്തിൽ “പുേഷ്പാ

ദ്യാനമഹീസുേരണ കൃതമാം നാട്യപ്രബന്ധങ്ങ�ള” 1068 ഗ്രീഷ്മർത്തുവിൽ ‘ക്ഷിപ്രാ

േശഷ’ഗൃഹത്തി�ല ഒരു നമ്പൂരി പകർത്തി�യഴുതിയതായി േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കു

ന്നു. അംബരീഷചരിതം അച്ഛ�ന്റ കൃതി�യന്നുള്ള ഐതിഹ്യം തിരസ്കരിേക്കണ്ട

ആവശ്യമി�ല്ലന്നാണു് എ�ന്റ പക്ഷം. കാലേകയവധവുമായി തട്ടിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ

അതിനു േമന്മ േപാ�രന്നുസമ്മതിക്കാം; എങ്കിലും

“കാേലക്കൂട്ടിത്തുഴയണ�മേന്ന ചാേല �ചന്നുകരയ്ക്കണയുള്ളു.

�കതവമാർഗ്ഗം�കാണ്ടിഹനൃപനു�ടമാധവഭജനവിേരാധം �ചയ് വാൻ

പാടവമുള്ളവരാരും നമ്മു�ട നാടതിലില്ലതു�കാണ്ടു നിനച്ചാൽ

താടിക്കാരി�ലാരുത്ത�നയതിനായ്ച്ചാടിേക്കണമ�ത�ന്നാരു–പക്ഷം.

എന്നാലായതിനിനിയും മന്ദത വന്നീടാ�ത മുതിർന്നീേടണം.
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തൽക്കാലത്തതിനുത്സാഹിച്ചു ലഭിക്കാ�മന്നു നിനച്ചു വസിച്ചാൽ

തീ�ക്കടുേവാളം പന്നി വസിക്കില്ലക്ക�ര�യ�ന്നാരു �ചാല്ലുണ്ടേല്ലാ.”

എന്നിങ്ങ�ന ചിലസരസങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾഅതിലുണ്ടു്. �കാല്ല�ത്ത�റഡ്ഡിയാർ

കുഞ്ചേന്റതാക്കി അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളഅംബരീഷചരിതം ത�ന്നയാണിതു്.

കാലേകയവധം

കാലേകയവധം ശീതങ്കൻതുള്ളലിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂേന്താട്ടത്തി�ന്റ കൃതിയാ�ണ

ങ്കിലും േവേറ രണ്ടു കവികളു�ട �ക�പ്പരുമാറ്റംകൂടി അതിൽ കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്.

“മന്ദാരവൃക്ഷങ്ങൾ നില്ക്കുന്ന കണ്ടു–മധുരതരമവയുടയ വിഭവമതു കണ്ടു” എന്നു തു

ടങ്ങി “ഉദ്യാനലക്ഷ്മീവിലാസങ്ങളിങ്ങ�ന” എന്നതുവ�രയുള്ള സ്വർഗ്ഗവർണ്ണനഭാ

ഗം, തദ്വിഷയകമായ ചിത്രണം എങ്ങ�ന നിർവഹിക്കണ�മന്നു നമ്പൂരി േചാദി

ച്ചേപ്പാൾ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ എഴുതി�ക്കാടുത്തതാണു്. തമ്പുരാൻ തീ�പ്പട്ട

1026-ാമാണ്ടിനു മുൻപാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�ന്റ രചന എന്നു് ഇതിൽ നിന്നു്

അനുമാനിക്കാം. കാലേകയ�ന്റ േമാഹനാസ്ത്രം ഏറ്റു് അർജ്ജുനൻ ഭൂമിയിൽ വീ

ണവിവരം “മൂർത്തിത്രേയാത്തമൻ മൃത്യുഞ്ജയൻ മൃഡൻ കൃത്തിവാസാവായ േദ

വൻ മേഹശ്വരൻ” ഗ്രഹിച്ചു എന്ന ഭാഗം വ�രേയ നമ്പൂരി എഴുതിയുള്ളു. കഥയ്ക്കു

പൂർത്തിവരുത്തുന്നതിനുേവണ്ടി ബാക്കിയുള്ള ഈരടികൾ �കാച്ചി ഹജൂർ രജിസ്ത്ര

രായിരുന്ന തൃശ്ശൂർ �തേക്കക്കുറുപ്പത്തു (രാമഞ്ചിറമഠത്തിൽ) �കാച്ചുണ്ണി േമേനാൻ

രചിച്ചു േചർത്തതാണു്. അേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റിയാണു് �വണ്മണിമഹൻ “കുറുപ്പത്തു

�കാച്ചുണ്ണിേമേനാൻ–രാജിക്കാൻനന്നു കേച്ചരിയിലഥ കവനം പാർക്കുകിൽ�കാ

ങ്ങിണിപ്പൂരാജിക്കാ�ണാട്ടു േചരുന്നതു മഹിമയവന്നില്ല പൂവിന്നുമില്ല” എന്നുകവിപു

ഷ്പമാല�യക്കുറിച്ചു കാത്തുള്ളിൽഅച്യുതേമേനാനു് എഴുതിയ കത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചി

ട്ടുള്ളതു്. കാലേകയവധം ദീർഘവും മേനാഹരവുമായ ഒരുതുള്ളലാ�ണന്നുള്ളതിൽ

പക്ഷാന്തരമില്ല. അർജ്ജുന�ന ഒരു േനാക്കു കണ്ടു�കാണ്ടു േപാകാൻ തിക്കി

ത്തിരക്കിവരുന്ന സ്വർേവശ്യമാരു�ട പരിഭ്രമം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടം അത്യന്തം

രമണീയമായിരിക്കുന്നു. േനാക്കുക ചില വരികൾ.

“താണ്ഡവത്തിന്നു തുനിേഞ്ഞാരു മാനിനി

പാണ്ഡവൻ ത�ന്റ വരവു കണ്ടഞ്ജസാ

താണ്ഡവം�കവിട്ടു താേന പുറ�പ്പട്ടു

ഗാണ്ഡീവധാരിയാം പാർത്ഥ�ന്റസന്നിധൌ

�ചന്നുനിന്നാരബ്ധവാസനാശക്തിയാൽ

മന്ദം പുരികമിളക്കിക്കടാക്ഷിച്ചു,

�പാന്നിൻചിലമ്പു കിലുങ്ങേവ തക്കിട–

�ത്തന്നാംതളംകുതാ�മന്നു ചാടീടിനാൾ.

കാമപാലാനുജൻ ത�ന്റസഖിയു�ട

േകാമളമാകും കേളബരം കണ്ടവൾ

കാമ�നേന്നാർ�ത്താരു കാമിനി തൻകേര

കാർമ്മുകം കൌസുമം കാണായ്കകാരണാൽ

�കട്ടിയ മൌലിയിൽ�ക്കട്ടിയിരിക്കുന്ന

മട്ടലർമാല�യ�ക്കട്ടഴിച്ചായവൾ

�പ�ട്ടന്നതു�കാണ്ടു കഷ്ടി�ച്ചാരു വില്ലു

�കട്ടി�ക്കാടുപ്പതിന്നായിത്തുനിഞ്ഞേഹാ,
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ഞാണിന്നു വണ്ടി�നക്കാണാഞ്ഞു േഖേദന

േകണുഴന്നേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടുേമാടിനാൾ.

കാണികൾ കണ്ടുചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു

നാണിയമുള്ളവൾ നാണിച്ചു മാറിനാൾ.”

സ്യമന്തകംആട്ടക്കഥ

ആടിക്കാണാനുംപാടിേക്കൾക്കാനും �കാള്ളാവുന്നഒരുകഥയാണു്സ്യമന്തകം. മൃ

ഗയാേലാലനായ പ്രേസന�ന കാമിക്കുന്ന വക്രദന്തി എ�ന്നാരു രാക്ഷസി�യയും

അവളു�ട മൂക്കും മുലയും അരിഞ്ഞുവിടുന്ന അവസരത്തിൽ അവളു�ട സേഹാദര

നായ ഇന്ദുമാലി എന്ന രാക്ഷസ�നയും കവി പ്രേവശിപ്പിച്ചു രൌദ്രരസത്തിനു പഴുതു

നല്കുന്നു. േശ്ലാകങ്ങൾ പദങ്ങൾ േപാ�ല നന്നായിട്ടില്ല.

“കളഭാഷിണിമാരണിമുടിമൌേല!

കളേഭാരു! ഗിരം നിശമയബാേല!

അളകാലംകൃതമഞ്ജുളഫാേല!

അഴേകറീടിന ഗുണഗണശീേല!

സുലളിതശയേന വരിക സുരദേന!

സുരഭിസുരാശനപാടലവദേന!

കളഭകലാധിപമന്ഥരഗമേന!

കളക തവാശയലജ്ജകളുടേന.”

ഇത്യാദി പദങ്ങൾസരസങ്ങളാണു്.

മുക്തകങ്ങൾ

പൂേന്താട്ടത്തി�ന്റ േശ്ലാകങ്ങൾ അധിക�മാന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ആറു േശ്ലാകങ്ങൾ

ഉദ്ധരിക്കാം.

1 “പൂ�മേത്ത�ലഴുേനറ്റിരുന്നു ദയിേത

േപാകുന്നുഞാ�നന്നു േക–

േട്ടാമൽക്കണ്ണിണനീരണിഞ്ഞവദന–

പൂേവാടു ഗാഢം തദാ

പൂേമനിത്തളി�രാന്നു േചർത്തഹമിനി–

ക്കാണുന്ന�തന്നന്നക–

പ്പൂമാേലാടളിേവണി �ചാന്ന മധുര–

�ച്ചാല്ലിന്നു �കാല്ലുന്നു മാം”

ഇതിൽ “പൂവിടൽ” േവണ്ടതിലധികം ആയിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും ഭാവപുഷ്ടി�കാണ്ടുള്ള

ആസ്വാദ്യതഅനപലപനീയമാണു്.

2 “കുളുർത്ത �ചന്താമരതന്നകേത്ത–

ദ്ദളത്തി�നാക്കും മിഴിമാർമേണ! േകൾ

തളത്തിൽനിന്നിങ്ങ�നത�ന്ന േനരം

�വളുത്തുേപാ�മന്നിഹ േതാന്നിടുന്നു,”

3 “മൂടില്ലാ�ത്താരു മുണ്ടു�കാണ്ടു മുടിയും മൂടീട്ടു വൻകറ്റയും
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ചൂടി�ക്കാണ്ടരിവാൾ പുറത്തുതിരുകി പ്രാഞ്ചിക്കിതച്ചങ്ങ�ന

നാടൻകച്ചയുടുത്തു േമനി മുഴുവൻ േചറും പുരണ്ടി�പ്പാഴി–

പ്പാടത്തീന്നു വരുന്നനിൻ വരവു കേണ്ട�റ�ക്കാതിക്കുന്നു

ഞാൻ.”

പച്ചമലയാളത്തിലാണ്ഈ േശ്ലാകം രചിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

4 “ദുഷ്കാലം �പരുകിദ്ദരിദ്രത വളർ�ന്നത്തുന്നസത്തുക്ക�ള–

ത്തൽകാേല പരിരക്ഷ�ചയ്തു വിലസും ശ്രീ�ഭമിഭൂമിപേത!

ത്വൽകാരുണ്യകടാക്ഷഭൃങ്ഗപടലിക്കുദ്യാനമാേയഷഞാ–

നിക്കാലത്തു ഭവിക്കി�ല�ന്റ ഭവനേപ്പ�രത്രയും സാർത്ഥമാം”

ഇതു കവി കടത്തനാട്ടു വലിയതമ്പുരാനു് അടിയറ വച്ച ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

5 “�താണ്ടനാകി�യാരു രാമർേമനവനതീവ–

കണ്ടുസഹിയായ്കയാൽ

പ�ണ്ടാരിക്ക�ലാരു �ചണ്ട�കാട്ടിയതു കണ്ട–

േപാ�ല പറയുന്നുഞാൻ;

കണ്ടുത�ന്നാടടി�കാണ്ടു വീണു ഭുവി

രണ്ടു നാഴിക പിരണ്ടുടൻ

�കണ്ടനാകിയ കിടിക്കു രണ്ടു �വടി�കാണ്ട

േപാ�ല നട�കാണ്ടുേത.”

�കയ്യാങ്കളിയിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ േപാഴത്തു രാമൻേമേനാൻ കണ്ടുഎ�ന്നാരാേളാടു

തല്ലിേത്താറ്റതാണ് വിഷയം.

6 “മുല്ല മങ്ഗല�മന്നാലും പൂേന്താട്ടേത്താ�ടതിർ�ക്കാലാ;

ഒരുത്തൻപലേരാേടറ്റാൽ േതാറ്റുേപാ�മന്നു നിശ്ചയം.”

ഇതു തേന്നാടു കുേറശ്ശ തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന മുല്ലമങ്ഗലത്തു നമ്പൂരിക്കു �കാടുത്ത

ഫലിതമയമായ ഒരു മറുപടിയാണ്.

േകാട്ടപ്പടിക്കൽ േഗാദവർമ്മൻ തിരുമുല്പാടു്

േഗാദവർമ്മൻ തിരുമുല്പാടു് �വണ്മണി അച്ഛ�ന്റ സഹചാരിയായിരുന്നു�വന്നും

അേദ്ദഹേത്താടു കൂടി �കാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ

ആശ്രിതനായി താമസിച്ചു�വന്നും അവർ രണ്ടുേപരും മഹാകവി �കാച്ചുണ്ണിത്ത

മ്പുരാ�ന്റ മാതുലേനാടു കൂടി രാേമശ്വരത്തുേപായി സ്നാനം�ചയ്തു�വന്നും ആ യാ

ത്ര�യപ്പറ്റി അേദ്ദഹവും കുേറ േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതീട്ടു�ണ്ടന്നും മാത്രം അറിയാം.

േപരകത്തു േഗാദവർമ്മൻതിരുമുല്പാ�ടന്നും അേദ്ദഹ�ത്ത പറയാറുണ്ടു്. േകാട്ടപ്പടി

എന്നതു ഗുരുവായൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു േദശത്തി�ന്റ േപരാണ്. അവി�ടയായിരുന്നു

മൂലകുടുംബം. അവി�ടനിന്നു് ആ കുടുംബത്തി�ല അങ്ഗങ്ങൾ ടിപ്പുവി�ന്റ ആക്രമ

ണകാലത്തു് അഭയാർത്ഥികളായി തിരുവിതാംകൂറിേലയ്ക്കു േപാന്നേപ്പാൾ രാമവർ

മ്മമഹാരാജാവു് അവ�ര േചർത്തലത്താലൂക്കിൽ േപരകത്തു താമസിപ്പിക്കുകയും

�ചയ്തു. താ�ഴക്കാണുന്ന മുക്തകങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തിേന്റതാണു്.

“കുടത്തിേന്മൽ �വള്ളം കുടുകു�ട�യാഴിച്ചാലുമകേമ

കടക്കി�ല്ലന്നേല്ലാ ബുധമതമതിൻവണ്ണമയി! േത
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മടുേത്തൻേനർവാണീ! മതിയിലിനിയും മ�ന്മാഴിയേഹാ!

കടക്കുന്നീ�ലന്നും; കനിവുമറിയാറായി ദയിേത!”

“ആേരാമൽത്തയ്യലാളാമരി�യാരു നറുേതൻ–

വാണസർവാണിയായി–

േട്ടാേരാേരാ േനരുേകടങ്ങ�ന തുടരുകയാ–

ലന്തരങ്ഗാന്തരാേള

േവേരാടിച്ചാരുവായ്ത്തീർ�ന്നാരു മമതമരം

�വന്തുേപാ�യന്തു�ചയ്യാ–

മീ േരാഷാഗ്നിപ്രപാേത മതി മമ േത

ബാന്ധവം ബന്ധുരാങ്ഗി.”

തിരുമുല്പാടുതർജ്ജമ�ചയ്തഭർത്തൃഹരിയു�ടനീതിശതകത്തി�ലചില േശ്ലാകങ്ങൾ

ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

പൂേന്താട്ടത്തു മഹൻനമ്പൂരി (1032–1121)

ചരിത്രം

പൂേന്താട്ടത്തുമഹ�ന്റ േപരും ദാേമാദരൻഎന്നായിരുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹം പൂേന്താ

ട്ടത്തു്അച്ഛൻ ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയു�ട തൃതീയ പുത്രനാ�ണന്നും മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടു

ണ്ടേല്ലാ. 1032-ലായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനനം. താമസം മിക്കവാറും കിള്ളിക്കു

റിശ്ശിമങ്ഗലത്തുസ്വഗൃഹത്തിൽത്ത�ന്നയായിരുന്നതിനാൽപുതിയകവനപരിഷ്കാ

രങ്ങ�ളാന്നുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റഹൃദയ�ത്തസ്പർശിച്ചില്ല. അച്ഛൻത�ന്നയായിരുന്നു

ബാല്യത്തി�ല ഗുരുനാഥൻ. പിന്നീടു േദശമങ്ഗലത്തുമനയ്ക്കൽ താമസിച്ചു പ്രസിദ്ധ

പണ്ഡിതനായ വാടാനംകുറിശ്ശി പിച്ചു ശാസ്ത്രികേളാടു കാവ്യനാടകങ്ങളും കു�റ തർ

ക്കവും അഭ്യസിച്ചു. ശാസ്ത്രികളു�ട പിതൃദത്തമായ നാമേധയം വിശ്വനാഥൻ എന്നാ

യിരുന്നു. കുേചലവൃത്തം ശീതങ്കൻതുള്ളലിൽഅേദ്ദഹ�ത്തകവി ഇങ്ങ�ന വന്ദിച്ചി

രിക്കുന്നു:

“േദശികേശ്രഷ്ഠനാം താതപാദം പദ–

മാശയം�കാണ്ടുഞാൻ കൂപ്പുന്നുസന്തതം;

വിശ്വപ്രസിദ്ധനായുേള്ളാരു നമ്മു�ട

വിശ്വനാഥൻ ഗുരുത�ന്നയുമാദരാൽ

വിശ്വാസമുൾ�ക്കാണ്ടു�കവണങ്ങീടുന്നു

ശാശ്വതം കാത്തരുളീടണ�മ�ന്നയും”

അച്ഛൻആദ്യ�ത്ത ഗുരുവായിരിക്കണം. 1121-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 4-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) താരകാസുരവധം കഥകളി, (2) ലക്ഷണാസ്വയംവരം കഥകളി, (3) രാജസൂയം

ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (4) കുേചലവൃത്തം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ, (5) ഗുരുവായുപുരമാഹാത്മ്യം

കിളിപ്പാട്ടു്, (6) സാവിത്രീചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്, (7) അജാമിളേമാക്ഷം പാന എന്നിങ്ങ

�ന ഏഴു കൃതികൾ മഹൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ രാജസൂയത്തിനാണു് പ്രശസ്തി

അധികം. കുേചലവൃത്തവും ഒരു നല്ല തുള്ളലാണു്.
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“ഭജത ഭവനിരാസം ഭക്തേലാ�കകദാസം

ഭസിതവിശദഭാസം ഭൂരികാരുണ്യവാസം

കൃതവിവിധവിലാസം ക്ണുപ്തചന്ദ്രാവതംസം

ശൂകനിലയനിവാസം ശൂർപ്പകാരിവ്യുദാസം”

എന്ന മങ്ഗളേശ്ലാകേത്താടുകൂടിയാണു് കഥകളികൾ രണ്ടുംആരംഭിക്കുന്നതു്.

രാജസൂയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ:

“പല പല ജനങ്ങളും പരണീടുന്നു;

ഫലിതങ്ങൾ പലതരം പറഞ്ഞീടുന്നു.

സുലളിതമുഖിമാരും നടന്നീടുന്നു;

മുലകുലമലകളും കുലുങ്ങീടുന്നു.

കളകളരവങ്ങളും മുഴങ്ങീടുന്നു;

നരപതിമുഖേമറ്റം ജ്വലിച്ചീടുന്നു.

സുരപതി പര�മാന്നു വിറച്ചീടുന്നു;

സുരമുനിജനങ്ങളും രസിച്ചീടുന്നു.”

കുേചലവൃത്തം പാന:

“തങ്കത്തിനുമില്ലവനു ദുരാഗ്രഹം;

മണ്കട്ടയും നല്ല �പാൻകട്ടയും ശരി.

തങ്കക്കുടത്തിന്നുസങ്കടേമകുന്ന

�കാങ്കത്തടങ്ങളിൽത്തങ് കുന്ന കുങ് കുമ–

പങ്കങ്ങൾ�കാണ്ടങ്ങലംകൃതമായുള്ള

മങ്കയും നല്ല മരപ്പാവയും സമം.

വങ്കത്തമാർന്നുള്ളവസ്തുക്കളിൽസ്സുഖം

ശങ്കിക്കേപാലുമവന്നില്ല നിർണ്ണയം.”

�വണ്മണിഅച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു് (992–1066)

അച്ഛനും മകനും

�വണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റരൂപവൽക്കരണത്തിൽ പൂേന്താട്ടത്തു് അച്ഛനും േഗാദ

വർമ്മൻതിരുമുല്പാടിനുമുള്ളപങ്കുനിസ്സാരമായിരുന്നു. അതിനു പൂർണ്ണമായആകൃതി

നല്കിയതു �വണ്മണിഅച്ഛനും പുഷ്കലമായപുഷ്ടി വരുത്തിയതു �വണ്മണി മഹനുമാ

യിരുന്നു. ആ രണ്ടു കവികളു�ടയും കവിത തിരിച്ചറിയുവാൻ യാ�താരു സഹൃദയ

ന്നും സാധിക്കാത്തവിധത്തിൽഅത്രമാത്രം ഏകരൂപമാണ്.

“കണ്ടിക്കാർകബരീഭേര! കളലസന്മാധുര്യമുേള്ളാരു ക–

ല്ക്കണ്ടക്കട്ടയി�ലാന്നു രണ്ടു മുറിയായ്�പ്പാട്ടിച്ചുവച്ചിട്ടതിൽ

രണ്ടും കൂടുകിേലതു നന്നിതി കടന്നാഹന്ത! േചാദിക്കുമാ–

റുേണ്ടാ? േകളതുേപാ�ലയാണുകവിതയ്ക്കീരണ്ടുേപരും പ്രിേയ.”

എന്നുമഹൻത�ന്നആവസ്തുതപ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവംനാടകത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആഗുണങ്ങളുംആേദാഷങ്ങളും രണ്ടുേപരു�ടകൃതികളിലും ഒന്നുേപാ�ലകാണാം.

പലതും തുടങ്ങി�വയ്ക്കുക; ഒന്നും മുഴുമിപ്പിക്കാതിരിക്കുക–ഈസ്വഭാവത്തിലുംഅവർ
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അഭിന്നന്മാരാണു്. മഹൻഅച്ഛ�നക്കാൾ വള�രയധികം എഴുതീട്ടു�ണ്ടന്നുമാത്രേമ

വ്യത്യാസമുള്ളു.

�വണ്മണി വിഷ്ണുനമ്പൂരിപ്പാടു്

�കാച്ചി രാജ്യത്തു്ആലുവാപ്പുഴയ്ക്കുവടക്കു�വള്ളാരപ്പള്ളിഎന്നേദശത്താണു് �വണ്മ

ണിമനസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു്. പ�ണ്ടാരിക്കൽആ മനയ്ക്ക�ല ഒരു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലയ്ക്കു്

ഒരു യക്ഷി�യ പരിഗ്രഹമായി കിട്ടി�യന്നുംആ യക്ഷിയു�ട അനുഗ്രഹത്താലാണു്

അവി�ട കവികൾ ഉണ്ടായ�തന്നുമുള്ളഐതിഹ്യം അപ്രസിദ്ധമ�ല്ലങ്കിലും ത്യാജ്യ

േകാടിയിൽ തള്ളാവുന്നതാണു്. ഏതായാലും അച്ഛനും മകനും പുറേമ വിഷ്ണുനമ്പൂരി

പ്പാടു്എ�ന്നാരുകവികൂടിആമനയ്ക്കൽജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നറിവുണ്ടു്. വിഷ്ണുനമ്പൂരിപ്പാ

ടു് അച്ഛ�ന്റഅപ്ഫനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചു് ഇല്ലത്തുത�ന്ന

താമസിച്ചു് ആധ്യാത്മിക ചിന്തകളിൽ ലീനനായി കാലയാപനം �ചയ്തു. (1) ഗണ

പതിപ്രാതൽ, (2) രഘുവംശം, (3) സംസാരിയു�ട പാരവശ്യം എന്നിങ്ങ�ന ചില

കൃതികൾ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവ�യ്ക്കാന്നും പറയത്തക്ക �വണ്മണിസ്വാദില്ല;

തമ്മിൽ േഭദം രഘുവംശം ശീതങ്കൻതുള്ളലാണു്. രഘുവംശം രണ്ടാം സർഗ്ഗത്തി�ല

കഥയാണ് പ്രതിപാദ്യം. അതി�ല വനവർണ്ണനം സാമാന്യം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. ഗണ

പതിപ്രാത�ലാഴി�കയുള്ള രണ്ടു കൃതികളും അപൂർണ്ണങ്ങളാണു്. “ചൂടായ്കിൽത്തുള

സീദളം യമഭടത്തല്ലിങ്ങു ചൂടായ് വരും” എന്ന പ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകം ഈ നമ്പൂരി

പ്പാട്ടിേലതാ�ണന്നുഞാൻ മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടി�ന്റ ചരിത്രം

�വണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് 992-ാമാണ്ടു മകരമാസം 22-ാം൹ ജനിച്ചു. പരേമ

ശ്വരൻ എന്നായിരുന്നു നാമേധയം. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അച്ഛനു് അല്പം ബുദ്ധിമാന്ദ്യം

ഉണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലുംഅമ്മ �വള്ളാങ്ങല്ലൂർ ഇളകുറിശ്ശിമനയ്ക്കൽ രാമൻനമ്പൂരിപ്പാ

ട്ടി�ല സേഹാദരിയായ ഒരു വിദുഷിയായിരുന്നു. രാമൻനമ്പൂരിപ്പാടു �കാടുങ്ങല്ലൂർ

വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ വി

വാഹത്തി�ലഏകസന്താനമായിരുന്നുഅച്ഛൻ. 1013-ൽഅേദ്ദഹം കുടമാളൂർ �പാ

ല്പാക്കരമനയ്ക്കൽ (�പാലപ്പാ)നിന്നു വിവാഹം �ചയ്തു. ആ വിവാഹത്തിലുണ്ടായ പു

ത്രനാണു് �വണ്മണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാടു് രാമൻനമ്പൂരിപ്പാടുമായുള്ള സംബന്ധം നി

മിത്തേമാ മേറ്റാ അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു �കാടുങ്ങല്ലൂർ �ചന്നുപറ്റുകയും അവി�ട ഇളയ

തമ്പുരാ�ന്റ ഒരു ഭാഗിേനയിയായ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളത്തമ്പുരാട്ടി�യ പരിഗ്രഹിക്കുകയും

�ചയ്തു. ആ ദാമ്പത്യത്തി�ന്റ പ്രകൃഷ്ടഫലമായി ജനിച്ചവരാണു് മഹാകവിമൂർദ്ധന്യ

നായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുജൻകുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാനും.

കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാനു ബാല്യകാലത്തിൽ രൂഢമായിരുന്ന കലാവാസന പിന്നീടു

വികസിച്ചില്ല. അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു സ്വന്തം മനയ്ക്കലും �കാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു

മായി താമസിച്ചു. ഇളയതമ്പുരാനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യൻ കുംഭേകാണം കൃഷ്ണ

ശാസ്ത്രികളുമായുള്ളസഹവാസം നിമിത്തം മുൻപുത�ന്നയുണ്ടായിരുന്ന േലാകവ്യുൽ

പത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചുഎന്നല്ലാ�ത ശാസ്ത്രജ്ഞാനംസമ്പാദിച്ചതായി നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല

കൃതികളിൽ നിന്നു നാം അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭാഷാകവിത�യസ്സംബന്ധിച്ചിട

േത്താളം അേദ്ദഹം ത�ന്നയായിരുന്നുഅക്കാല�ത്തപ്രമുഖനായആചാര്യൻ.
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�കാടുങ്ങല്ലൂർ കവിതക്കളരി

�കാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു് അക്കാലത്തു സംസ്കൃതകവിതയിലും ഭാഷാകവിതയി

ലും പയറ്റുമുറകൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഒരു കളരിത�ന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു

പറയാം. 1055-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അതി�ന്റ ആരംഭം. സംസ്കൃത�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചു

കുംഭേകാണം കൃഷ്ണശാസ്ത്രികളും മലയാള�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചു �വണ്മണി അച്ഛൻന

മ്പൂരിപ്പാടും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭാവത്തിൽ മഹൻ നമ്പൂരിപ്പാടുമായിരുന്നു പ്രധാന

നിർേണ്ണതാക്കൾ. �വണ്മണി മഹൻ, കാത്തുള്ളിൽ അച്യുതേമേനാൻ, �കാച്ചു

ണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, വിദ്വാൻ കുഞ്ഞിരാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ,

ഒറവങ്കര നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി ഇവ�രല്ലാം ആ പ്രാേയാഗികവിദ്യാലയത്തി�ല അം

ഗങ്ങളായിരുന്നു. ഒറവങ്കര 1049 മുതൽ 1063 വ�ര �കാടുങ്ങല്ലൂർ താമസിച്ചു സംസ്കൃ

തം അഭ്യസിക്കുകയുണ്ടായി. കുണ്ടൂർ നാരായണേമേനാനും കുേറക്കാലം സർക്കാർ

േജാലിയിൽ അവി�ട ഇരുന്നിട്ടുണ്ടു്. ചിലേപ്പാൾ നടുവത്തച്ഛനും �ചന്നുകൂടും. നടുവ

ത്തുമഹൻനമ്പൂരിയും കുഞ്ഞിരാമവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റശിഷ്യനായിഅവി�ട താമസി

ച്ചു. ഇവ�രയുംകൂടി ആ സംഘത്തിൽ േചർേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അങ്ങ�ന ആ കവികൾ

സേമ്മളിക്കുേമ്പാൾ ഇന്ന വിഷയ�ത്തപ്പറ്റി ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര പദ്യം

വീതം എഴുതണ�മന്നുതീർച്ച�പ്പടുത്തും. സമസ്യാപൂരണം, സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളു�ട

ഭാഷാവിവർത്തനം, ഋതുവർണ്ണനം, ഉദയാസ്തമയചിത്രണം എന്നിങ്ങ�ന പലതും

പ്രശ്നപരിപാടിയിൽ ഉൾ�പ്പടും. ചിലേപ്പാൾ നാടകരചനയും ഖണ്ഡകാവ്യരചനയും

ഉണ്ടാകും. �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനാണു് ആ പരീക്ഷകളിൽ പ്രാേയണ ഒന്നാമനാ

യി ജയിക്കുക; പുറേക കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും കുഞ്ഞിരാമവർമ്മത്തമ്പുരാനും.

അതി�ന്റ പശ്ചാൽഭാഗത്തു കാത്തുള്ളിയും രാജനും സമശീർഷന്മാരായി നില�കാ

ള്ളും. �വണ്മണി മഹൻ ഒടുവിേല എഴുതിത്തീർക്കയുള്ളു. എങ്കിലും സ്വാരസ്യത്തിൽ

മറ്റുള്ളവ�ര�യല്ലാം പ്രാേയണ കവച്ചുവയ്ക്കും. അേദ്ദഹം സംസ്കൃതപരീക്ഷകളിൽ

പങ്കു�കാണ്ടിരുന്നില്ല. പ്രസ്തുത പരീക്ഷകളിൽ വിജയികളായ ചില കവിക�ളപ്പറ്റി

�വണ്മണി അച്ഛനും മഹനും രാജനും ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ

ഉദ്ധരിക്കുന്നതു രസകരമായിരിക്കും.

“ജാതിത്തത്തിന്നു രാജൻ; ദ്രുതകവിതയതിൽ–

ക്കുഞ്ഞഭൂജാനി; ഭാഷാ–

രീതി�ക്കാക്കും പഴക്കത്തിനു നടുവമിട–

യ്ക്കച്യുതൻ �മച്ചേമാേട

ജാതപ്രാസം തകർക്കും; ശുചിമണി രചനാ–

ഭങ്ഗിയിൽ�പ്പാങ്ങിനില്ക്കും;

േചേതാേമാദം പര�ക്കത്തരുവതി�നാരുവൻ

�കാച്ചു�കാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ.” (�വണ്മണിഅച്ഛൻ)

“ഭാഷാരീതിപ്പഴക്കത്തിനു നടുവ,മതി–

പ്രാസ�മണ്ണി�പ്പറുക്കി–

േശ്ശാഷിച്ചീടാ�ത കുത്തിത്തിരുകിവിടുവതി–

ന്നച്യുതൻ �മച്ചേമാേട,

േഘാഷിക്കും കുഞ്ഞുഭൂപൻ, ലഘുരസഫലിതം

രാജവിപ്രൻ ചമയ്ക്കും;

േതാഷം സർവർക്കു�മാപ്പം തരുവതി�നാരുവൻ
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�കാച്ചു�കാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ.” (�വണ്മണി മഹൻ)

ഇതിനു “കുഞ്ഞുകുട്ടൻ േദാഷംകൂടാതുരപ്പാൻ, പടുമതി ഫലിതത്തിന്നു രാജാവു�മ

േന്താ േശഷം �ചാല്ലുന്നു? േശഷാംശജപുരുഷനേഹാ �കാച്ചു�കാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ”

എ�ന്നാരു പാഠാന്തരവും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

“മഞ്ജുത്വം �കക്കലാക്കീ കവികുലതിലകൻ

�കാച്ചു�കാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ

കുഞ്ഞിക്കുട്ടക്ഷിതീശൻ ദ്രുതതരകവിതാ–

�വഭവം �കാണ്ടുേപായീ;

രഞ്ജിക്കുമ്മാറു തീർത്താൻ പല കൃതിക�ളയും

കുഞ്ഞിരാമക്ഷിതീശൻ;

ഭഞ്ജിക്കാേത കടിഞ്ഞിൽപ്രസവസദൃശമായ്

ഞാനു�മാപ്പിച്ചുമാറീ.” (ഒറവങ്കര രാജൻ)

അതതു കവികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കൃതികൾ ആ സദസ്സിൽ അരേങ്ങറ്റത്തിൽ �കാ

ണ്ടുവരണ�മന്നും ഒരു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ�ന ദൃഢതരമായ അഭ്യാസ

േയാഗം സിദ്ധിച്ചഅവരു�ട കവിതകൾഅത്രമാത്രം വിശിഷ്ടങ്ങളായതിൽഎന്താ

ണു്ആശ്ചര്യം? 1065 മുതൽശരീരാസ്വാസ്ഥ്യംമൂലം �വണ്മണിഅച്ഛൻ �കാടുങ്ങല്ലൂർ

േപാകാതായി. അന്നു മുതൽആകളരിയി�ല ഭാഷാശാഖയു�ട ഗതി അല്പം മന്ദീഭ

വിച്ചു. 1068-ൽ മഹ�ന്റ മരണേത്താടുകൂടി ആ പദ്ധതി ഉത്സന്നമായി. 1074-ൽ കൃഷ്ണ

ശാസ്ത്രികൾ പേരതനായേതാടുകൂടി സംസ്കൃതകവിതാപരിശീലനവും അവസിതപ്രാ

യമായിത്തീർന്നു.

മരണം

കാവ്യമർമ്മജ്ഞതേപാ�ല കാര്യമർമ്മജ്ഞതയും അച്ഛന്നുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ

സ്വകുടുംബ�ത്ത സാമ്പത്തികമായുള്ള �വഷമ്യങ്ങളിൽനിന്നു സമുദ്ധരിക്കുവാൻ

അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. 74-ാമ�ത്ത വയസ്സുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്ന അച്ഛൻ നമ്പൂ

രിപ്പാടു് 1066-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 13-ാം൹ വാതേരാഗം മൂർഛിച്ചു പരഗതി�യ

പ്രാപിച്ചു. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹംഅനുഷ്ഠിച്ച േസവനത്തി�ന്റസ്വ

രൂപ�മ�ന്തന്നു മഹൻ ത�ന്നജൂബിലി മേഹാത്സവം ഓട്ടൻതുള്ളലിൽസ്പഷ്ടമായി

�ചയ്തിട്ടുള്ളപ്രസ്താവന പ്രകൃതത്തിൽഅനുസേന്ധയമാണു്.

“അച്യുതഭക്തജനങ്ങളിൽവച്ചു മി–

ക�ച്ചാരു പുരുഷൻ, വിഗളിതപരുഷൻ,

വിച്യുതകലിമല, നവികല1കവികുല–

നച്ചിതമിളകിന ധവളസുരത്നം

സ്വച്ഛസുഭാഷാകവിതാവഴികള–

ടച്ചഥ കാടുപിടിച്ചുകിടന്നതു

നിശ്ചിതഹൃദയനതായി�ച്ചന്നു വ–

ലിച്ചുതുറന്നഴകാക്കീട്ടതിേല

നൽച്ചതികൂടാതങ്ങി�ന വഴി കാ–

ണി�ച്ചാരു തുണയാ�യല്ലാവ�രയും

1 കവി=കവിത.
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ഇച്ഛകൾേപാ�ല നടത്തീടും ബഹു–

�മച്ചമിയ�ന്നാരുസുകൃതി സുശീലൻ.”

ത�ന്റ മരണത്തിനുമുൻപുത�ന്ന അച്ഛനു താൻ ബീജാവാപം �ചയ്ത സാഹിത്യസ

ന്താനം പുഷ്പിക്കുകയും ഫലിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതു കണ്ടു സേന്താഷിക്കുവാൻ അവ

സരം കിട്ടി. േപാ�രങ്കിൽ ത�ന്റ അനർഘമായ സരസ്വതീപ്രസാദം ത�ന്നക്കാൾ

മഹത്തരന്മാരായ രണ്ടു പുത്രന്മാർക്കും–മഹൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

തമ്പുരാന്നും–�പതൃക സ്വത്തുേപാ�ല പങ്കു�വച്ചു �കാടുക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു.

മഹാഭാഗനായിരുന്ന അേദ്ദഹം മാതൃഭാഷ�യ തദ്വാരാ പതിന്മടങ്ങു ഭാഗ്യവതിയും

സമ്പത്സമൃദ്ധയുമാക്കിയതിനുേമേല പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തിേരാധാനം �ചയ്തു

ള്ളു.

കൃതികൾ

�വണ്മണിഅച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുംഅേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു

നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വാങ്മയസമ്പത്തുവള�രഹ്രസ്വമാ�ണന്നുള്ളതു് അത്ഭുതമായി

രിക്കുന്നു. (1) ചില കീർത്തനേശ്ലാകങ്ങൾ, (2) ശൃംഗാരേശ്ലാകങ്ങൾ, (3) അടിയറ

േശ്ശാകങ്ങൾ, (4) ഒരു ഹർജ്ജി, (5) രാേമശ്വരയാത്ര�യപ്പറ്റി ആറു േശ്ലാകങ്ങൾ, കു

േറ പലവക േശ്ലാകങ്ങൾ–കഴിഞ്ഞു അേദ്ദഹത്തിേന്റ�തന്നു് ഇതുവ�ര അറിയ�പ്പ

ട്ടിട്ടുള്ള കൃതികളു�ട വിഷയസൂചി; കൂടാ�ത ഒരു പറയൻ ഗണപതിയുമുണ്ടു്. ആ�ക

96 േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം! എന്നാൽആ േശ്ലാകങ്ങൾപുതിയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റസക

ലമുഖങ്ങ�ളയും സാരമായി സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ ഇളം�തത�ന്നയാണു് മഹ�ന്റ

കൃതികളിൽ വടവൃക്ഷാകൃതിയിൽ വാച്ചുതഴയ്ക്കുന്നതു്. മുക്തകങ്ങൾഎന്നനിലയിേല

അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല പദ്യങ്ങൾക്കു് ആസ്വാദ്യതയുള്ളു. അതിലധികമായി ഒരു

വിജയം അവയ്ക്കു് അേദ്ദഹം അഭിലഷിച്ചിരുന്നിരിക്കയുമില്ല. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദാ

ഹരണരൂപത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കാം.

1 ശ്രീകൃഷ്ണൻ:

“േകാടക്കാർവർണ്ണേനാടക്കുഴ�ലാടു കളി വി–

േട്ടാടിവന്നമ്മതേന്റ

മാ�ടാക്കുംേപാർമുലപ്പാലമിതരുചി ഭുജി–

ച്ചാസ്വദിക്കും ദശായാം

ഓടിക്രീഡിച്ചു വാടീടിന വദനകലാ–

നാഥഘർമ്മാമൃത�ത്ത–

ക്കൂ�ടക്കൂ�ടത്തുടയ്ക്കും സുകൃതനിധി യേശാ–

ദാകരം �ക�താഴുേന്നൻ.”

ഈ േശ്ലാകത്തി�ന്റ പ്രേണതാവു പൂേന്താട്ടത്തു് അച്ഛനാ�ണന്നും പറഞ്ഞുേക

ട്ടിട്ടുണ്ടു്. ‘ഉത്സംഗത്തിലിരുത്തി’ ‘നി�ല്ലന്നും േപടി’ ഈ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾക്കും

കൂടി അേദ്ദഹത്തിൽ കർത്തൃത്വം ആേരാപിയ്ക്കുന്ന ചില സമകാലികന്മാരുണ്ടു്.

എന്നാൽ ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽക്കൂടി ഞാൻ കാണുന്നതു �വണ്മണി അച്ഛ�ന

ത്ത�ന്നയാണു്.

2 രാേമശ്വരയാത്ര:

“മധുരാധരിമാർമേണ! മേനാേജ്ഞ!

മധുരാമന്ദിരമാം മഹാപ്രേദശം
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വിധിനാ മമ കണ്ണു�കാണ്ടു കാണ്മാ–

നധുനാ സംഗതി വന്നുസംഭവിച്ചു.”

സ്ത്രീക�ള അഭിസംേബാധനം �ചയ്തു�കാണ്ടു കഥാത്മകങ്ങേളാ വർണ്ണനാത്മ

കങ്ങേളാ ആയ കൃതികൾ രചിക്കുക എന്ന കവന പദ്ധതിയു�ട മാർഗ്ഗദർശി

അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടായിരുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നു. ആ രീതി േശ്ലാകങ്ങളി�ല വി

ടവടയ്ക്കാനും പാമരന്മാ�ര പാട്ടിലാക്കാനും ഒേര സമയത്തിൽത്ത�ന്നപ്രേയാ

ജന�പ്പട്ടു. ഭാഷാകവിതയിൽ കത്തിടപാടുകൾആരംഭിച്ചതും അേദ്ദഹമാണു്.

3 സ്ത്രീചാടു:

“ചാരീടണം ചടുലചാരുകടാക്ഷ�മന്നിൽ–

ച്ചാറീടണം ചടുലവാണി! കൃപാരസം േത!

മാറീ�ടാലാ മതി മറക്കിലു�മ�ന്റ നല്ല

നാരീജനങ്ങളണിയും നവരത്നമാേല!”

4 “വദനസ്തുതിയല്ല വല്ലേഭ! നിൻ

വദനത്തിങ്കൾ മറഞ്ഞുേപാകമൂലം

മദമത്തമതങ്ഗജപ്രയാേണ!

മദനത്തീ�യരിയുന്നു മാനേസ േമ.”

5 സ്ത്രീവർണ്ണനം:

“തങ്കേക്കാപ്പും തരംേചർ�ന്നാരു തരിവളയും

േതാടയും നാസികാഗ്ര–

ത്തിങ്കൽേച്ചരുന്ന നാസാമണിയുമുടനണി–

ഞ്ഞാളിമാേരാടു കൂടി

തിങ്കൾ�ക്കാക്കും മുഖം നല്പരിമൃദുഹസിതം–

�കാണ്ടേഹാ! മുഗ്ദ്ധമാക്കി–

�ക്കാങ്കക്കുന്നും തുളുമ്പി�ച്ചാരു തരുണി വരു–

ന്നു�ണ്ടേടാ കണ്ടു�കാൾക.”

സൂക്ഷിച്ചാൽ പുനരുക്തം, നിരർത്ഥകം മുതലായ ശബ്ദേദാഷങ്ങൾഈ േശ്ലാ

കങ്ങളിൽേപ്പാലുമുണ്ടു്. എങ്കിലും ഇവയ്ക്കുള്ള ശ്രവണമാധുര്യം അന്യാദൃശംത

�ന്ന. ഏതാനും ചില അശ്ലീല േശ്ലാകങ്ങളും നമ്മു�ട കവി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ

പരിപാടി�യപ്പറ്റി േമൽ വിമർശിക്കാം.

ഒരു പറയൻ ഗണപതി

1039-ൽ തീ�പ്പട്ട �കാച്ചിവിശാഖംതിരുനാൾ രവിവർമ്മ വലിയതമ്പുരാ�ന്റആജ്ഞ

യനുസരിച്ചാണ്ഈകൃതി രചിച്ചതു്. ഇതിൽഅമ്പലപ്പുഴകൃഷ്ണ�നയും വാസുേദവപു

രത്തുവാസുേദവ�നയും വന്ദിച്ചിട്ടുള്ളതുകവിയ്ക്കു കുടമാളൂരിൽനിന്നുള്ളവിവാഹംനിമി

ത്തംആ േക്ഷത്രങ്ങൾസുപരിചിതങ്ങളായിത്തീർന്നതു�കാണ്ടാണ്.

�വണ്മണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാടു് (1019–1068)
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കുടുംബം

�വണ്മണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാടു് 1019-ാമാണ്ടു േമടമാസം 6-ാം൹ ജനിച്ചു. കുടമാളൂർ

�പാല്പാക്കര (�പാലപ്പാ) മനയാണു് അമ്മാത്തു് എന്നു മുൻപു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട

േല്ലാ. അവിട�ത്തശ്രീേദവിഅന്തർജ്ജനമാണു് മാതാവു്. കദംബൻഎന്നായിരുന്നു

േപർ. ഉണ്ണിയു�ട ജാതകം കുറിച്ചു കിട്ടണ�മന്നു്അച്ഛൻവിദ്വാൻഇളയതമ്പുരാേനാ

ടു് ആവശ്യ�പ്പട്ടേപ്പാൾ “അച്ഛ�ന്റ േശഷക്രിയ �ചയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ളആയുസ്സ്ഈ

കുട്ടിക്കുണ്ടു്; നല്ല കവിയായിത്തീരും. എങ്കിലും എല്ലാത്തിലും മാന്ദ്യവുമുണ്ടാകും”

എന്നു് ആ മഹാത്മാവു മറുപടി പറഞ്ഞുവേത്ര. 1045-ൽ നമ്മു�ട കവി മുണ്ടായ�ത

ക്കനിേയടത്തു മനയ്ക്കൽ നിന്നു കാളീേദവി�യ വിവാഹം �ചയ്തു. അതിൽ രണ്ടു

സ്ത്രീസന്താനങ്ങേള ഉണ്ടായുള്ളു. അവരിൽ ഒരു �പണ്കുട്ടി മരിച്ചുേപായി. അവ

ശിഷ്ടയായ ഇട്ടേങ്ങലി അന്തർജ്ജന�ത്ത ആലത്തൂർ മനക്കേലയ്ക്കു വിവാഹം �ച

യ്തു�കാടുത്തു. അതിൽ സന്തതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ആ അന്തർജ്ജനത്തി�ന്റ ജനനം

1054-ലായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

മഹനു സംസ്കൃതത്തിൽ പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ത�ന്റ കവിതകളിൽ അേദ്ദഹം അങ്ങിങ്ങു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കൃതസാഹിത്യ

പരിചയം പ്രാേയണ േകട്ടറിവി�ന്റ ഫലമാണു്. �കാടുങ്ങല്ലൂർ േകാവിലകത്തായി

രുന്നുവേല്ലാ മിക്കവാറും താമസം. അവിട�ത്ത സഹൃദയസേമ്മളനത്തിൽ നിന്നു്

അസാമാന്യമായ കവിതാവാസനയുള്ള ഒരാൾക്കു യാ�താരുതരത്തിലുള്ള ഗുരു

കുലേക്ലശവും കൂടാ�ത പഠിക്കാവുന്ന�തല്ലാം അേദ്ദഹം പഠിച്ചു. അങ്ങ�ന േലാ

കവ്യുൽപത്തിയുറച്ചു. താൻ േകട്ട േശ്ലാകങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാക്കിയ

കവിതകൾഏതു കാലത്തും �ചാല്ലുന്നതിന്നും േവണ്ട േമധാബലം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

�നസർഗ്ഗികസിദ്ധികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. മടി കൂ�ടപ്പിറവിയാ�ണന്നു ത�ന്ന

പറയാം. അതി�നപ്പറ്റി അേദ്ദഹം ത�ന്ന േകാടേശ്ശരി കുഞ്ഞൻതമ്പാനു് എഴുതിയ

ഒ�രഴുത്തിൽ

“സ്വേതതേന്നശുദ്ധംകുഴിമടിയ�നന്നല്ലറിക സ–

ന്മേത! ദീനക്കാരൻ, പുനരിവനമാന്ത�ക്കാടിമരം”

എന്നു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നടുവത്തച്ഛൻനമ്പൂരിക്കുള്ള ഒരു കത്തിലും “ഒട്ടമാന്തവു�മ

നിക്കുണ്ടാക�കാണ്ടാണേഹാ” മറുപടി അയക്കുവാൻ താമസിച്ച�തന്നു പറഞ്ഞി

രിക്കുന്നു. “കുറുമടി കുടി�കാണ്ട �വണ്മണിക്ഷ്മാസുരമണി” എന്നും “മഹ�ന്റ മന്ദത

കടംേമടിച്ചു�വന്നായ് വരാം” എന്നും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ചില കത്തുകളിൽ േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആ മാന്ദ്യം പരമാർത്ഥമാണു്. അതു�കാ

ണ്ടുത�ന്നയാണ് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖ്യകൃതികളിൽ ജുബിലിമേഹാത്സവം തുള്ളൽ,

അജാമിളേമാക്ഷം മണിപ്രവാളം ഇവ�യാഴി�ക മ�റ്റാന്നും പൂർണ്ണമാകാത്തതു്.

അച്ഛനല്ലാ�ത അേദ്ദഹത്തിനു േവേറ ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി �വളി�പ്പ

ടുന്നില്ല. ആ കവിപുങ്ഗവ�നപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനുള്ള ഭക്തിപാരവശ്യം നിസ്സീമമാ

യിരുന്നു. കവിതാമാർഗ്ഗത്തിൽ അേദ്ദഹ�ത്ത ചരിപ്പിച്ചതു് അച്ഛനായിരുന്നു�വന്നു്.

പാഞ്ചാലീ സ്വയംവരം ഓട്ടംതുള്ളലിൽഅേദ്ദഹം

“ഭാഷാേദവി കടാക്ഷിച്ചരുളിന

ഭാഷാകവികുലമകുടമഹാമണി–
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ഭൂഷായിതനതിദുഷ്കൃതരാഗ–

േദ്വഷാദികളില്ലാ�ത്താരു ധീരൻ

സജ്ജനസമ്മതനുജ്ജ്വലനതുലൻ

മജ്ജനകൻ പര�മ�ന്നാടിദാനീം

അർജ്ജുനനു�ട കഥ�യാന്നു കഥിപ്പാ–

നുൾജ്ജനിതാദരമരുളി�ച്ചയ്തു.”

എന്ന വരികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ കൃതി 1053-േല രചിച്ചിട്ടുള്ളു�വങ്കിലും അേദ്ദ

ഹ�ത്തഅച്ഛൻത�ന്നയാണു്ആസരണിയിൽആദ്യകാലംമുതല്ക്കുപര്യടനം �ചയ്യി

ച്ചതു് എന്നു്ഐതിഹ്യം േഘാഷിക്കുന്നു.

“ലാളിത്യം കലരും ലസൽക്കവിതയാം കല്യാണി�യസ്സന്തതം

ലാളിച്ചർത്ഥഗുണങ്ങൾ, ശയ്യ, ബഹുലാലങ്കാരസംഘാദികൾ

കാളും കൌതുകേമാടണച്ചു പുകൾ �പാങ്ങിച്ചു�ള്ളാ�രന്നച്ഛ�ന–

ക്കാളും കൌശലമിന്നിയാർക്കവ�ള രക്ഷിപ്പാനിതിപ്പാരിേട?”

എന്നുകട്ടക്കയത്തിൽ �ചറിയാൻമാപ്പിളയ്ക്കയച്ച മ�റ്റാരു കത്തിലും േവ�റഅവസ

രങ്ങളിലും കവി അച്ഛ�ന്റ കവിതാ �വശിഷ്ട്യ�ത്ത അനുകീർത്തനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

“നമേസ്ത മൽ ഗുരുേശ്രഷു! നമേസ്ത നടുവദ്വിജ” എന്നും മറ്റും നടുവത്തച്ഛൻ നമ്പൂരി

�യഅേദ്ദഹം അഭിവാദനം �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അതു് ഔപചാരിക�മേന്ന കരുേത

ണ്ടതുള്ളു. നടുവത്തച്ഛൻ 1016-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിലാണു് ജനിച്ചതു്. തന്നിമിത്തം

കവിത�കാ�ണ്ടന്നേപാ�ല വയസ്സു�കാണ്ടും കവിക്കു് അേദ്ദഹം ബഹുമാന്യനായി

രുന്നു. ചിത്ര�മഴുത്തിൽ കുേറ വാസനയുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലും അതും മടിനിമിത്തം

അേദ്ദഹത്തിനു പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ജീവിതം

മഹ�ന്റ ജീവിതം സംഭവബഹുലമായിരുന്നില്ല. “േപായാൽേപ്പായ വഴിക്കു േപാകു

�മാരു തൂമ്പും വാലുമില്ലാ�ത” എന്ന മട്ടിൽ അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിച്ചും, അതതു േദശ

ത്തി�ല കവികളുമായി സല്ലപിച്ചും, �വടി�പാട്ടിച്ചും, ചിരിച്ചും, ചിരിപ്പിച്ചും, ഉത്സവാ

ദികളായ ആേഘാഷങ്ങൾ കണ്ടും, പുതിയ കവിതകൾ ആരംഭിച്ചും, പിന്നീടു് അവ

യു�ട പൂരണ�ത്തപ്പറ്റി യാ�താന്നും ചിന്തിക്കാ�തയും,അങ്ങ�ന ഒരുഅലസജീവി

തമാണു്അേദ്ദഹം നയിച്ചതു്. ചിലേപ്പാൾഇല്ലത്തും �കാടുങ്ങല്ലൂരും, മറ്റു ചിലേപ്പാൾ

എറണാകുളത്തുംതൃപ്പൂണിത്തുറയും, േവേറചിലേപ്പാൾഅടൂരിനടുത്തുള്ളഒറവങ്കരരാ

ജ�ന്റ വസതിയിലും, ചാലക്കുടിയിൽ നടുവത്തച്ഛേനാടുകൂടിയും, വല്ലേപ്പാഴും അമ്മാ

ത്തും താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. �കാടുങ്ങല്ലൂർ താമസിക്കുേമ്പാൾ അച്ഛനില്ലാത്ത

അവസരങ്ങളിൽ ഭാഷാകവിതക്കളരിയി�ലആശായ്മസ്ഥാനംഅേദ്ദഹത്തിലാണ്

സമർപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നതു്. തദ്വാരാ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ ത�ന്റ ശിഷ്യനാ�ണന്നു

േപാലും അേദ്ദഹം അഭിമാനിച്ചുേപാന്നിരുന്നു. പാഞ്ചാലീ സ്വയംവരം തുള്ളലിൽ

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനുംആ ഗുരുശിഷ്യബന്ധംസമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹ�ത്തകവി

ത�ന്റ ‘കണ്മണി’�യന്നാണു് വർണ്ണിക്കുന്നതു്. കുടമാളൂർ �ചന്നാലും അധികം താ

മസിച്ചുവന്നതു വയസ്കരയില്ലത്തായിരുന്നു. ആ വഴിക്കു് അവിട�ത്ത പണ്ഡിതവേര

ണ്യനും ഭിഷഗാചാര്യനുമായആര്യൻനാരായണൻ മൂസ്സതി�ന്റസൌഹാർദ്ദം സമ്പാ

ദിച്ചു. �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിക്കു േകാട്ടയത്തുവച്ചും മറ്റും അേദ്ദഹവുമായുള്ള സഹ

വാസംനിമിത്തം പല കവനകലാമർമ്മങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇടവന്നു. കുണ്ടൂർ നാ
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രായണേമേനാൻ തുടങ്ങിയ േവ�റ പല കവിവര്യന്മാർക്കുംകൂടി അേദ്ദഹം സാഹി

ത്യാചാര്യനായിരുന്നുഎന്നുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അങ്ങ�ന ഒട്ടുവള�രസുഹൃത്തുക്ക

േളയും ശിഷ്യന്മാേരയും സമ്പാദിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു ത�ന്റ നിരന്തരസഞ്ചാര

ത്തിനിടയിൽ സാധിച്ചു.

മരണം

മഹ�ന ഒരു മാറാശ്ശല്യമായി അലട്ടി�ക്കാണ്ടിരുന്നതു് അഗ്നിമാന്ദ്യമാണു്.

“വാച്ചീടും പ്രാണദുർേവദനബഹുകഠിനം

ചു�ണ്ടലിക്കങ്ങുകണ്ടൻ–

പൂച്ചയ്ക്കുത്സാഹമുൾ�ക്കാണ്ടിളകിന വിളയാ–

ട്ടങ്ങളി�ന്നന്നേപാ�ല

തീർച്ചയ്ക്കിക്കാര്യേമാതാമധികതര�മനിക്ക–

ഗ്നിമാന്ദ്യാദിദീനം

മൂർച്ഛിച്ചേയ്യാ! കിടക്കു�മ്പാഴുതിവി�ട നിന–

ക്കുദ്യമം ഹൃദ്യമേത്ര.”

കവിപുഷ്പമാലയിൽഅേദ്ദഹം കാത്തുള്ളിേയാടു പരിഭവിക്കുന്നു.

“കണ്ണിൽത്തീയുണ്ടുകാമാന്തക! തിരുമകനാ–

ണഗ്നിഭൂവത്ഭുതം തീ–

ക്കണ്ഡേത്തലാണു് നൃത്തം തവ പുനരനല–

ക്കാട്ടു ശാന്തിക്കുമുണ്ടു്;

തി�ണ്ണ�ന്നന്നിട്ടുമത്യാശ്രിതനടിയനിലീ

യഗ്നിമാന്ദ്യം വരുത്തി–

ദ്ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന�തന്തിങ്ങ�ന പലവഴിയായ്–

ത്തീയു തൃക്കയ്യിലിേല്ല?”

എന്ന് ശ്രീപരേമശ്വരേനാടു് ആ യാതനയിലും ഫലിത�ശലി വിടാ�ത പ്രാർത്ഥി

ക്കുന്നു. അേതാടുകൂടി അർശസ്സി�ന്റ ഉപദ്രവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, മരണേഹ

തുകമായി ഭവിച്ച േരാഗം വസൂരിയാണു്. 1068-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികത്തിൽ �കാടുങ്ങല്ലൂർ

വച്ചു�കാല്ലേന്താറുംപതിവുള്ളനവരക്കിഴിയുംഅതിനു േമൽനല്ലിരിക്കയുംകഴിഞ്ഞ

േപ്പാൾആദീനംആരംഭിക്കയുംഅതു്അസാധ്യാവസ്ഥയിൽഎത്തിേച്ചർന്നുമകരം

2-ാം൹ആമഹാപുരുഷൻകാലധർമ്മ�ത്തപ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തു. േരാഗശയ്യയിൽ

കിടക്കുേമ്പാൾ ത�ന്റ പ്രിയസുഹൃത്തായ സി.പി. അച്യുതേമേനാ�ന്റ േമൽേനാട്ട

ത്തിലുള്ള ഒരു നാടകേയാഗക്കാർ അവി�ട േപാകുകയും ഒരു മംഗലേശ്ലാകം േവ

ണ�മന്നേപക്ഷിക്കുകയും �ചയ്തു. അതനുസരിച്ചു കവി അവർക്കു് എഴുതി�ക്കാടുത്ത

േശ്ലാകംത�ന്റചമരേശ്ലാകമായാണ് കലാശിച്ചതു്. ആ േശ്ലാകംതാ�ഴ ഉദ്ധരിക്കാം.

അേയ്യാ! ന�ല്ലാരരങ്ങണഞ്ഞഭിനയത്തി�ന്നാത്തകാേലാചിത

ക്കേയ്യാരാന്നു തുടർന്നു നല്ല നട�നന്നാേപ്പരു േകൾപ്പാനഹം

പീയൂഷാംശുകലാകലാപദയിേത! ഭക്തപ്രിേയ! നിൻകൃപാ–

പീയൂഷത്തിനു�ക�താഴുന്നു ജഗദാലംേബ! കുരുംേബശ്വരീ!”
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കൃതികൾ

മഹൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്ടി�ല ബാല്യകാല�ത്ത കൃതികൾ ഏ�തല്ലാ�മന്നറിയുന്നില്ല.

1048-ാമാണ്ടു തുടങ്ങി അേദ്ദഹ�മഴുതിയ (1) പൂരപ്രബന്ധം മുതല്ക്കുള്ള വാങ്മയങ്ങ

ളിൽ ചില�തല്ലാം അവേശഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (2) അംേബാപേദശം മണിപ്രവാളം, (3) കു

േചലവൃത്തം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ, (4) ത്രിപുരദഹനം ആട്ടക്കഥ (ഈ രണ്ടു കൃതികളും

1052-ൽഎഴുതി). (5) ഭൂതിഭൂഷചരിതം മണിപ്രവാളം (1052-ൽ തുടങ്ങി) (6) പാഞ്ചാലീ

സ്വയംവരം ഓട്ടൻതുള്ളൽ (1053-ലും), (7) അജ്ഞാതവാസം ആട്ടക്കഥ (1055-ലും),

(8) കാമതിലകം ഭാണം (1058-ലും ആരംഭിച്ചു). (9) ജൂബിലി മേഹാത്സവം ഓട്ടൻതു

ള്ളൽ (1062-ൽ രചിച്ചു. (10) പ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവം നാടകം, (11) പുരന്ദരാരുണം നാടകം,

(12) പൂയൂഷവീേര്യാദയം നാടകം ഇവ നാലും 1064-നു േമൽ എഴുതിയവയവാണു്.

1065-ൽഅതിേമാഹവും 1066-ൽപ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവവും 1067-ൽ മറ്റു രണ്ടുനാടകങ്ങളും

നിർമ്മിച്ചു. (14) നളചരിതം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (15) കീചകവധം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (16) കാളി

യമർദ്ദനം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (17) ഹരിണീസ്വയംവരം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്,

(18) സങ്ഗേമശാഷ്ടകം (1066-ൽ എഴുതിയതു് ), (19) കുേചല േഗാപാലശതകം നാ

ലുേപർ കൂടി എഴുതിയതിൽ ഒടുവില�ത്ത ഭാഗം (20) ഒരു പറയൻഗണപതി, (21)

ഹിരണ്യാക്ഷവധം ആട്ടക്കഥ, (22) പലവക കീർത്തന േശ്ലാകങ്ങൾ, സംഭാവന

േശ്ലാകങ്ങൾ, ഛായാേശ്ലാകങ്ങൾ, എഴുത്തുകൾ, സമസ്യാപൂരണം മുതലായവയാ

ണ് ഇതരകൃതികൾ. �വണ്മണിക്കൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന

അജാമിളേമാക്ഷം മണിപ്രവാളത്തി�ന്റ കർത്താവു് കുണ്ടൂർ നാരായണേമേനാനാ

ണ്. കുേചലവൃത്തംതുള്ളലുംത്രിപുരദഹനംആട്ടക്കഥയും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അജ്ഞാ

തവാസം ഒളപ്പമണ്ണമനയ്ക്കൽ കവി േപായിരുന്നേപ്പാൾ അവിട�ത്ത അഞ്ചാമൻ

നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല അേപക്ഷാനുസരണം രചിച്ചതായി കാണുന്നു. “പ്രാജ്ഞാനാം

പ്രഥമസ്യ വീചിജലമൃദ്വിപ്രസ്യ തൽപഞ്ചമസ്യാജ്ഞാ” എന്നു് അതിൽ പ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ േശ്ലാകം മാത്രേമ ആ ആട്ടക്കഥയിലും നഷ്ടമാകാ�തയിരുന്നുള്ളു.

ഹിരാണ്യാക്ഷവധത്തിൽ നിന്നു കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളതു് ഒരു ദണ്ഡകം മാത്രമാണു്. പീ

യൂഷവീേര്യാദയം അഞ്ചങ്കങ്ങളിൽ 1067-ൽ മുഴുമിച്ചതായി �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അതി�ലആദ്യ�ത്ത രണ്ടങ്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇേപ്പാൾ

കാണ്മാനില്ല. സംങ്ഗേമശാഷ്ടകം 1066-ൽ കവി ഇരിങ്ങാലക്കുട താമസിച്ചേപ്പാൾ

എഴുതിയതാണു്. ചില പ്രധാന കൃതിക�ളപ്പറ്റി അല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.

പൂരപ്രബന്ധം

പൂരപ്രബന്ധം 1048-ലാണു് ആരംഭിച്ച�തങ്കിലും 1000 േശ്ലാകങ്ങൾ അതിൽ അട

ക്കണ�മന്നു കവിക്കു േമാഹമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടു സമയം കിട്ടുേമ്പാ�ളല്ലാം

അതിൽ അവിടവി�ടയായി അതുമിതും പിന്നീടും എഴുതിേച്ചർത്തു�കാണ്ടിരുന്നു.

�കാച്ചിേക്കാവിലകത്തു് ഇക്കാവമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് ആ �കാല്ല

ത്തിൽ നടന്ന തൃശ്ശൂർപ്പൂര�ത്തവിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് പ്രസ്തുതകൃതി.

“േതൻ �പാട്ടിേച്ചാർ�ന്നാലിക്കും മൃദുതരവചനം–

�കാണ്ടു യൂനാം ഹൃദന്തൃ–

ക്കാമ്പാട്ടീടുന്ന �കാണ്ടൽക്കുഴലണിമണിമാർ

കുമ്പിടും തമ്പുരാ�ന

തമ്പാട്ടിക്കുഞ്ഞി വായിച്ചഖിലമുടനുണ–

ർത്തീടുവാനിപ്രകാരം
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ഞാൻ പാട്ടിൽപ്പദ്യമാക്കിപ്പരിചി�നാടറിയി–

ക്കുന്നു വായ്ക്കുന്ന േമാദാൽ.”

എന്നു കവിത�ന്ന അക്കാര്യം എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹൻ ത�ന്റ സുഹൃത്തുക്ക

ളായ ചില നമ്പൂരിമാരു�മാന്നിച്ചു് എറണാകുളത്തുനിന്നു വഞ്ചിവഴി പൂരത്തിനു പുറ

�പ്പട്ടു് ഇടയ്ക്ക് ഇളംകുന്നപ്പുഴ, ഞാറയ്ക്കൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും വിശ്രമിച്ചു തൃശ്ശൂ

രിൽ എത്തുന്നതായാണു് സങ്കല്പം, എങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അേദ്ദഹം ആ �കാല്ല

ത്തിൽ പൂരത്തിനു േപാവുകേയ ഉണ്ടായില്ല. പല വിഷയങ്ങ�ളയുംപറ്റി

“ഉരയ്ക്കണം േകൾക്കിലേഹാ ചിരിച്ചു

മരിക്കണം മാനുഷർ മാന്യകീർേത്ത!”

എന്നു ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിൽ പറ ഞ്ഞിട്ടുള്ളതുേപാ�ല ഫലിത രൂപത്തിൽ വർണ്ണി

ച്ചു േശ്രാതാക്ക�ള സ്വല്പസമയേത്തക്കു വിേനാദിപ്പിക്കണ�മന്നു മാത്രേമ അേദ്ദഹ

ത്തിനു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആ വർണ്ണനാചാതുര്യം, ആ നർേമ്മാക്തി�വഭ

വം,ആപദഘടനാപാടവം,ആപ്രാസപ്രേയാഗ�വദഗ്ദ്ധ്യം,ആലാളിത്യനിഷ്കർഷ

തുടങ്ങിയസിദ്ധിക�ളല്ലാംഅേദ്ദഹത്തിനു്അക്കാലത്തുത�ന്നസ്വാധീനമായിക്കഴി

ഞ്ഞിരുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക:

“ചിതലും ചികിടും മുഖത്തു േമാളീ–

ന്നുതിരും മണ്ണുമതല്ല മൂട്ടയും േകൾ

�കാതുകും കുതുേകനഞങ്ങളും േച–

ർന്നതുനാൾ �താട്ടതിേവഴ്ചയായി ബാേല!” 1

“തല�കട്ടും തരളാക്ഷിമാർജനത്തിൻ

മുല�മാട്ടും മുകിൽേവണി! കണ്ടേനരം

നിലവി�ട്ടാന്നു പകച്ചുനിന്നുേപായീ

കുല �വട്ടീടിന കുറ്റിവാഴേപാ�ല.” 2

“ചുണ്ടങ്ങാച്ചന്തി മൂടാ�ത്താരു �ചറുവസനം–

�കാണ്ടേഹാ തറ്റുടുത്തും–

�കാേണ്ടാത്തിൻകയ്യു കാട്ടിക്കുടവയറു തുളു–

മ്പിച്ചു േവർത്താസ്ഥേയാേട

ശുണ്ഠിക്കും നല്ല തൃഷ്ണയ്ക്കു�മാരലർവിശിഖ–

ഭ്രാന്തിനും പാത്രമായി–

ട്ടുേണ്ടാതിക്കദ്വിജന്മാർ പലരുമവ�രയും

കണ്ടുഞാൻ കല്യശീേല!” 3

“ചാരം േതച്ചു പിരിച്ച �ചഞ്ചിടകളിൽേച്ചരുന്നരുദ്രാക്ഷവും

പാരം േകാപരസം കലർന്ന മിഴിയും മാൻേതാൽ മരഞ്ചാടിയും

ക്രൂരം േചർന്ന കുഠാരമല്ല �കാടിലും �ക�ക്കാണ്ടു മങ്ങാ�തയ–

പ്പൂരത്തിങ്കൽ നടന്നിടു�ന്നാരുവ�രക്കൂസാ�തേഗാസായിമാർ.” 4
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ഭാഷാലാളിത്യം

മഹ�ന്റ ഭാഷാ�ശലിയു�ടലാളിത്യ�ത്തപ്പറ്റി രണ്ടുവാക്കു്ഇവി�ടപ്രസ്താവിക്കുന്ന

തു്അപ്രകൃതമായിരിക്കയില്ല. പാണ്ഡിത്യത്തി�ന്റ പിടിയിൽ നിന്നു ഭാഷ�യ വിടുവി

ക്കണ�മന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് കലശലായ നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഷാസാഹി

ത്യത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കു് അേദ്ദഹ�ത്തക്കാൾ തീവ്രമായി അധികമാരും ഉൽകണ്ഠ

പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

“ഉക്തി നല്ലതുസംസ്കൃതം പരമില്ല സംശയ�മങ്കിലും

വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവതിന്നു വല്ലതുമാളുകൾ

ശക്തി�കട്ടുചമഞ്ഞിടുന്നതു�കാണ്ടു േകരളഭാഷയായ്

മുക്തിമാർഗ്ഗമതായസൽക്കഥ�യാന്നുടൻ പറയുന്നുഞാൻ.”

എന്ന തദ്വിഷകമായ ത�ന്റ ആശയം അേദ്ദഹം പറയൻഗണപതിയിൽ മാത്രമല്ല

ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു്.

“മുക്കാലും മൂഢരാണിജ്ജഗതി ബുധജനം ദുർല്ലഭം നല്ല ഭങ്ഗ്യാ

തല്ക്കാലം േകട്ടു �കാണ്ടാടുവതറിക മഹാമൂഢരാണൂഢരാഗം.”

എന്നു് അംേബാപേദശത്തിലും

“തൻഭാഷാതന്വി�യേക്കരളമനുജർ �വടി–

�ഞ്ഞാട്ടുമുക്കാലുമിേപ്പാൾ

വൻപാളും ഹൂണഭാഷാവനിത�യ വശമാ–

ക്കുന്നേതാർത്തത്തേലാേട

എൻപാർേശ്വ വന്നു മുൻ�ചാന്നവളശരണയാ–

യാശ്രയിേച്ചാരുമൂലം

ജംഭാരിപ്രഖ്യ! ഞാനിന്നതി�ന നതനര–

ശ്രീകര! സ്വീകരിേച്ചൻ.”

എന്നു �കാച്ചി മഹാരാജാവിന്നു സമർപ്പിച്ച ഒരു േശ്ലാകത്തിലും മറ്റുംകൂടി അതു പ്ര

കാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അംേബാപേദശം

േവശ്യകൾക്കു് അവരു�ട മുത്തശ്ശിമാർആവൃത്തി�യപ്പറ്റി നല്കുന്ന ഉപേദശ�ത്തവി

ഷയീകരിച്ചു് ഒരു കാവ്യം നിർമ്മിക്കുക എന്നതു �വശികതന്ത്രത്തി�ന്റ കാലംമുത

ല്ക്കുത�ന്ന ഭാഷയിൽഅനുവർത്തിച്ചുകാണുന്ന ഒരുസാഹിത്യപരിപാടിയാണു്. �വ

ണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉദയത്തിൽ ചില കവിതകൾ അംേബാപേദശം എന്ന

േപരിൽആവ്യവസായ�ത്തപുനരുദ്ധരിച്ചു. �വണ്മണി മഹൻ മാത്രമല്ല, �കാടുങ്ങ

ല്ലൂർ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, നടുവത്തു് അച്ഛൻ നമ്പൂരിയും, ഒറവങ്കര നീലകണ്ഠൻന

മ്പൂരിയും കൂടി ഓേരാ അംേബാപേദശം എഴുതീട്ടുണ്ടു്. വസന്തതിലകം വൃത്തമാണു്

അവർ ആ കൃതികൾക്കു സ്വീകരിച്ചുവന്നതു്. ഏതു ഭാവവും സ്ഫുരിപ്പിക്കുവാൻ ആ വൃ

ത്തത്തിലുള്ള കവനത്തിനു �സൌകര്യമുണ്ടേല്ലാ. ഓേരാ േശ്ലാകത്തി�ന്റയും ഉത്ത

രാർദ്ധത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്താദ്യലങ്കാരങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുപൂർവാർദ്ധത്തി�ല ഉപേദശംസാ

ധൂകരിക്കയാണ്അത്തരത്തിലുള്ളകാവ്യങ്ങളി�ല രീതി. മഹ�ന്റകൃതിയിലുള്ളഒരു

േശ്ലാകം ചുവേട പകർത്തുന്നു.
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“നീ തുമ്പുവിട്ടു മകേള! പര�മന്തിനിത്ര

പൂതംപിടി�ച്ചാരു നടപ്പു? �വടിപ്പു േവേണ്ട?

േഹ തന്വി! േമൽക്കഴുകണം; തിരുമിത്തുടച്ച

മാതംഗിതന്നുടയ ചന്തമനന്തമേല്ലാ.”

ഭൂതിഭൂഷചരിതം

ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിൽആ�ക 428 േശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലുംഅവ

യിൽആദ്യ�ത്ത 119 േശ്ലാകങ്ങൾ േകവലം പ്രസ്താവനയിൽ�പ്പട്ടതാണു്. മറ്റൂർ നമ്പൂ

രി ത�ന്റ ഭാര്യയുമായി ഒരു ദിവസം അവളു�ട വീട്ടിൽ “േമളിച്ചുേമവുന്ന” അവസര

ത്തിൽ മാനേങ്ങാട്ടു് മഹൻനമ്പൂരി അവി�ട �ചന്നുേചരുന്നു. അേപ്പാൾ മറ്റൂർ ആഗ

തേനാടു ഫലിതം തുളുമ്പുന്ന ഒരു കഥ പറയണ�മന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും അേദ്ദ

ഹം സരളാപുരം എന്നസ്ഥലത്തു് ഒരു രാത്രിയിൽ താൻ കിടന്ന വീട്ടിൽ ഭർത്താ

വു ഭാര്യ�യ േകൾപ്പിച്ച കഥ ആഖ്യാനം �ചയ്യുകയും �ചയ്യുന്നു. അഴകാപുരം അഥ

വാ ലക്ഷ്മീവിലാസം എ�ന്നാരു പട്ടണം; അവി�ട അഴേകശ്വരൻഎ�ന്നാരു രാജാ

വു്; ചന്ദ്രേഖട�നന്നു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റയും ഉൽപലമാല�യന്നു് പട്ടമഹിഷിയു�ടയും

േപർ; മന്ത്രി മാണിഭദ്രൻ; ഉൽക്കൃഷ്ടരീതിയിലുള്ള രാജ്യഭാരം; സന്താനലാഭത്തിനു

േവണ്ടി രാജാവും മന്ത്രിയും ശിവ�ന ഭജിയ്ക്കുന്നു; ഭൂതിഭൂഷ�നന്നു രാജാവിനും കല്യാ

ണഗുപ്ത�നന്നു മന്ത്രിക്കും ഓേരാ പുത്രന്മാർ ജനിക്കുന്നു. അവരു�ട വിദ്യാഭ്യാസം,

നായാട്ടു്, അവി�ട രത്നാളിക എ�ന്നാരു നദി, അതി�ന്റ മറുവശത്തു് ആനന്ദമങ്ഗ

ലംഎ�ന്നാരു േദശം,ആപുഴയു�ട തീരത്തുരാജകുമാരൻ മയ�ന്റപുത്രനായ ഉണ്ണി

മാൻ എ�ന്നാരാശാരി�യ�ക്കാണ്ടു മാളിക തീർപ്പിച്ചു് അവി�ട താമസം തുടങ്ങുന്നു;

അവി�ട ഒരു േമാതിരം�കയിൽകിട്ടിയതു്ഏ�താരുസ്തീരത്നത്തിേന്റതായിരിക്കാ

�മന്നു് സേന്ദഹിക്കുകയും അവളിൽഅനുരക്തനാകുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇത്രയുമാണു്

കഥ. അതിനുേമൽ എ�ന്തല്ലാം എഴുതണ�മന്നാശിച്ചിരുന്നുേവാ ആേവാ? ആശി

ച്ചാലുംഅ�തങ്ങ�നഫലിയ്ക്കാനാണു്? കഴിഞ്ഞകാര്യങ്ങൾവിസ്തരിക്കുന്നതു്അനാ

വശ്യമാ�ണന്നും പണ്ട�ത്ത “നമ്പരതു േപാ�ട്ട” എന്നും മറ്റൂരി�ന�ക്കാണ്ടു്അതിഥി

േയാടു പറയിക്കുന്ന അേദ്ദഹം ത�ന്ന പി�ന്ന പ്രിയേത്താടുകൂടി രാജപുത്രൻ ഇപ്ര

കാരം ഓർത്തുഎന്നു് അേഞ്ചഅഞ്ചുവാക്കുപറേയണ്ടഘട്ടത്തിൽ

“പി�ന്നപ്രിേയണപികഭാഷിണി! രാജപുത്ര–

�നന്നഭ്രേമചകകചാധരിതാന്ധകാേര!

അന്നിപ്രകാരമുടേനാർത്തിതു കാഞ്ചനാര–

വിന്ദഭ്രമൽഭ്രമരകാമ്യകടാക്ഷേമാേക്ഷ!”

എ�ന്നാരു വസന്തതിലകപദ്യമാണു് നീട്ടിവലിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നതു്. പിൻകാലത്തു

കവി ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിലും കൂ�ടക്കൂ�ട േശ്ലാകങ്ങൾ കുത്തിത്തിരുകി�ക്കാണ്ടിരു

ന്നു. പ്രസ്താവനയും രാജ്യഭാരവർണ്ണനവും മറ്റും ആ പരിപാടിയനുസരിച്ചു പിന്നീടു്

എഴുതിേച്ചർത്തതാണു്. എഴുതിയിടേത്താളം യാ�താരു കഥയുമില്ലാത്ത ഒരു പഴ

ങ്കഥ. പേക്ഷകഥയിലല്ലഅേദ്ദഹം �മച്ചം േനടിയിരിക്കുന്നതു്; പി�ന്നേയാ? ഫലിത

ത്തിൽ, കുഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ട ഉച്ഛൃംഖലത�യ തുള്ളലുകളിൽ മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തി

ലുള്ള കാവ്യങ്ങളിലും കവി കവച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു. മയ�ന്റ മകനാണു് അേദ്ദഹത്തിനു്

ഉണ്ണിമാൻഎന്നആശാരി, ഭൂതിഭൂഷൻപഠിക്കുന്നതു “തർക്കവ്യാകരണാദിയാകിയ
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മഹാശാസ്ത്രങ്ങൾ േവദങ്ങളും” മാത്രമല്ല, “സർക്കാർനീതിയുമിങ്ഗിലീഷു മുറ നല്ലാ

ക്കട്ടും” (ആക്റ്റും) കൂടിയുണ്ടു്. പ്രസ്തുതകൃതിയി�ല

“അതിമിനുസമിദാനീ�മാന്നു �ചാേല്ലണ�മന്നാൽ

മതിമുഖിമണിയാേള! ഹന്ത! നിേന്നാടു േവണം,

കഥ പറകിലുറങ്ങും നീയേഹാ പി�ന്ന മൂളു–

ന്നതിനിവി�ട വിളേക്കാ, കട്ടിേലാ, കട്ടുറുേമ്പാ”

“സാരസ്യശാലിനി! സരസ്വതി! സാധുേവദ–

സാരസ്വരൂപിണി! സുഭാഷിണി! വാണി! നി�ന്ന

കാരുണ്യ�മങ്കലണവാൻ �താഴുേതൻ കദംബ–

കാരണ്യവാസിനി! വിലാസിനി! ഞാനിദാനീം.”

തുടങ്ങിയ മേനാേമാഹനങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ ആർക്കാണു് മുഖസ്ഥമല്ലാത്തതു്? ചു

രുക്കത്തിൽ േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ ഭൂതിഭൂഷചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി

താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അതിനുമാത്ര

മല്ല, കവിയു�ട ഇതരകൃതികൾക്കും പറ്റുന്നതാണു്. “ഇേദ്ദഹത്തി�ന്റ മേനാധർ

മ്മത്തി�ന്റ അപ്രതിഹതമായ പ്രവാഹത്തിനു് ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഒരിടത്തും ഒരു

തട്ടു വരുന്നില്ല. മ�റ്റാരു കവി ശങ്കിക്കുന്ന ദിക്കിൽ ഇേദ്ദഹം എ�ന്തങ്കിലും തട്ടിമൂ

ളിക്കും. സരസ്വതീപ്രസാദവിേശഷത്താൽ അതു ബഹുരസമായിരിക്കയും �ചയ്യും.

ഗ്രാമ്യേമാ അഗ്രാമ്യേമാ എന്നും മറ്റുമുള്ള വിചാരം കൂടാ�ത, േതാന്നിയതു പറയുന്ന

മാതിരിയാണു് ഇേദ്ദഹത്തി�ന്റ േപാക്കു്” എന്നാണു് അവിട�ത്തഅഭിപ്രായം.

കവിപുഷ്പമാല

ചില കവിക�ള പഴങ്ങളാക്കി വർണ്ണിച്ചു �വണ്മണി അച്ഛനും അമ്പാടി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ

�പാതുവാളും മറ്റും കൂടി എഴുതിയ “ഉച്ചത്തിൽപ്പറയുന്നുഞാൻ” എന്ന ഒരു േശ്ലാകം

മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ രീതിപിടിച്ചു കുേറ അധികം കവിക�ള പുഷ്പങ്ങേളാ

ടുപമിച്ചു കാത്തുള്ളിൽ അച്യുതേമേനാൻ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു് കവിപുഷ്പമാല.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കവിയു�ട രുചിേഭദത്തിന്നു പുറേമ ചിലേപ്പാൾ

വ്യക്തിഗതമായ പക്ഷപാതേമാ വിേദ്വഷേമാ കൂടി നിഴലിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാ

കുന്നു. ആ�വകല്യങ്ങളിൽ നിന്നു് അച്യുതേമേനാന്നും ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കുവാൻ സാധി

ച്ചില്ല. അേദ്ദഹം പായ്ക്കാട്ടു നമ്പൂരി എ�ന്നാരു കവി�യ

“പായ്ക്കാടൻ, പട്ടിനക്കിക്കൃമിപുഴുകളരി–

ച്ചീച്ചയാർക്കുന്നകണ്ടാ–

േലാക്കാനിച്ചീടു�മച്ചിൽക്കുഴിയതിൽ വളരും

കാവളപ്പൂവതേത്ര”

എന്നു മര്യാദയില്ലാ�ത ശകാരിച്ചു. ആ അഭിപ്രായത്തിനു മഹൻ വിേരാധിയല്ലായി

രുന്നുതാനും. എന്നാൽത�ന്റ േസ്നഹിതന്മാരായ വയസ്കര മൂസ്സിനും മറ്റും കാത്തുള്ളി

നല്കിയസ്ഥാനം തീ�ര മതിയായി�ല്ലന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. അതു�കാണ്ടാ

ണു് പ്രസ്തുത കൃതി�യപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ആവശ്യ�പ്പട്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹം േക്രാ

ധാവിഷ്ടനായതു്. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും ആേക്ഷപേയാഗ്യ

ങ്ങളായി കാണ�പ്പട്ടു. വിേശഷിച്ചു മഹാകവി �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�നപ്പറ്റി അേദ്ദഹ
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�ത്ത �കതപ്പൂവിേനാേടാ, താമരപ്പൂവിേനാേടാ, മുല്ലപ്പൂവിേനാേടാ ഉപമിക്കുവാൻ

േയാഗ്യതയി�ല്ലന്നു് ഉപന്യസിച്ചു�കാണ്ടു്

“േകട്ടാൽ ഭങ്ഗി ചുരുക്കമല്പരസമദ്ധാരാളമിത്യാദി�കാ–

ണ്ടാേട്ട നൽപ്പവിഴാഖ്യമല്ലികയതാകേട്ട പകി�ട്ടന്നിേയ

എന്നു പറഞ്ഞത് അക്കാലത്തുള്ള അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതയു�ട നിലയ്ക്കു കടന്നുത

�ന്ന േപായി. അേദ്ദഹം പിൻകാലത്തു്അതി�നപ്പറ്റി േഖദിച്ചുഎന്നുള്ളതിനു ഭൂതിഭൂ

ഷചരിതത്തിൽ �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ �ചന്നാൽ

“�കാച്ചുണ്ണിഭൂപനു�ട േകാമളവക്ത്രചന്ദ്രൻ

�മച്ചംകലർന്നു �ചാരിയും കവിതാമൃതം േമ

അച്ഛിന്നേമാദ�മാടു നിച്ചലുമാസ്വദിയ്ക്കാം.”

എന്നുള്ളപ്രസ്താവനപര്യാപ്തമായസാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. ഒറവങ്കരരാജനുമായുംകാ

ത്തുള്ളിആവിഷയത്തിൽവാദകലഹം llllനടത്തീട്ടുണ്ടു്. ഈകവിപുഷ്പമാലാവാദം

1060-ാമാണ്ടിടയ്ക്കായിരിക്കണം. പിന്നീടു് 1061-ൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ കവിഭാര

തവും അനന്തരകാലങ്ങളിൽ ആ പദ്ധതിയിൽ മൂലുർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്ക

രു�ട കവിരാമായണവും ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാ�ന്റ കവിമൃഗാവലിയും േകായി

പ്പള്ളി പരേമശ്വരക്കുറുപ്പി�ന്റ കവിപക്ഷിമാലയും ആവിർഭവിച്ചു. േവേറയും അത്രത

�ന്ന ഗുണമില്ലാത്ത ഇതരകൃതികളും ഉണ്ടായി. എല്ലാ കൃതികളും നിശിതമായ വാ

ദപ്രതിവാദത്തിനു വിഷയീഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. കവിക്കു വീരരസപ്രധാനങ്ങളായ

േശ്ലാകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള �വഭവവും പ്രതിേയാഗി�യ അധിേക്ഷപാസ്ത്ര

ങ്ങൾ�കാണ്ടു മർമ്മേവധനം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യവും ആ പ്രത്യുക്തിയിൽ

�തളിഞ്ഞുകാണാം.

“ശങ്കാഹീനം ശശാങ്കാമലതരയശസാ

േകരേളാൽപന്നഭാഷാ–

വൻകാട്ടിൽസ്സഞ്ചരിക്കും സിതമണിധരണീ–

േദവഹര്യക്ഷവര്യൻ

ഹുങ്കാരേത്താ�ടതിർക്കും കവികരിനിടിലം

തച്ചുടയ്ക്കു�മ്പാൾ നിന്ദാ–

ഹങ്കാരംപൂണ്ട നീയാ�മാരു കുറുനരി�യ–

ക്കൂസുേമാ കുന്നിേപാലും?”

എന്നതു പ്രസ്തുതകൃതിയി�ല ഒരു േശ്ലാകമാണു്. ഈ േശ്ലാകത്തി�ന്റ ആശയം പഴ

യതാ�ണങ്കിലും ഭാഷയിൽഅതി�ന്റആവിഷ്കരണം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടു്.

കാമതിലകം ഭാണം

ഭാഷയിൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ േസാമതിലകം, �വണ്മണിമഹ�ന്റ കാമതില

കം, ചങ്ങനാേശ്ശരി രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മദനമഞ്ജരീ വിലാസം, ഇളയി

ടത്തു �തക്കാട്ടു മൂസ്സതി�ന്റ ശൃങ്ഗാര മഞ്ജരീമണ്ഡനം, എരുവയിൽ എം. ചക്ര

പാണിവാരിയരു�ട മാധവീേശഖരം എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ചു ഭാണങ്ങേള ആവിർഭവി

ച്ചിട്ടുള്ളു. േസാമതിലകേമാ കാമതിലകേമാ ആദ്യമുണ്ടായ�തന്നു നിശ്ചയമി�ല്ലങ്കി

ലും അവ രണ്ടും നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചതിൽ േസാമതിലകമായിരിക്കണം കാമതില

കത്തിനുമാർഗ്ഗദർശനം �ചയ്തതു്എന്നു്എനിക്കുേതാന്നുന്നു. രണ്ടിലുംഗദ്യ�മ�ന്നാ
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ന്നു് ഇ�ല്ലന്നു ത�ന്ന പറയാം. സംസ്കൃതഭാഷണങ്ങളിൽ “കിം ബ്രവീഷി?” എന്നു

ഗദ്യം പ്രേയാഗിേക്കണ്ടഘട്ടങ്ങളിൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

“എേന്നവം പറയുേന്നാ നീയിേന്നരം പരമപ്രിേയ?

നി�ന്ന നി�ന്നക്കുറിച്ചുള്ളിൽ നന്ദിയു�ള്ള�ന്നാടഞ്ജസാ?”

എന്നും, �വണ്മണി മഹൻ

“ഈവിധം പറയുേന്നാ നീ േകവലം പരമപ്രിേയ?

സാർവധാനത്തിലേങ്ങറ്റം േസവനാ�മ�ന്നാടിന്നേഹാ?”

എന്നും േശ്ലാകം �ചാല്ലുന്നു.

“നടന്നാേനവേമാതീട്ടാ നടനും നടിയും തദാ

ഉടേന വന്നുേചരുന്നു വിടനാഥനനന്തരം”

എന്നുതമ്പുരാൻ പറയുേമ്പാൾ നമ്പൂരിപ്പാടു്,

“നടേനവമുരച്ചാശു നടന്നാൻ നടി�യാത്തേഹാ

വടിേവാടഥ േചരുന്നുണ്ടുടനാ വിടനായകൻ.”

എന്നാണ് പറയുന്നതു്. േസാമതിലകത്തി�ല പാത്രങ്ങൾക്കു് എല്ലാം കുഞ്ചിക്കുട്ടി,

പാറു തുടങ്ങിയ നാടൻേപരുകളാണു് �കാടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ആനന്ദവല്ലി, സംഗീതമ

ഞ്ജരി മുതലായവയാണു് (സംസ്കൃതരീതിയനുസരിച്ചു് ) കാമതിലകത്തിൽസ്വീകരിച്ചി

രിക്കുന്ന േപരുകൾ എ�ന്നാരു വ്യത്യാസമുണ്ടു്. കാമതിലകം മുഴുവനായിട്ടില്ല. രവി

വർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മദനമഞ്ജരീവിലാസത്തിൽ അല്പേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. അതും

അപൂർണ്ണമായിരിക്കുവാനാണ് മാർഗ്ഗം. 1067-ൽ രചിച്ച വാരിയരു�ട മാധവീേശഖ

രം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടു്. അേതാടുകൂടി ഭാഷാഭാണങ്ങളു�ട ചരിത്രം അവസാനിക്കു

ന്നു. പത്തുസംവത്സരേത്തക്കു മാത്രേമആപ്രസ്ഥാനത്തിനു് ആയുേര്യാഗമുണ്ടായി

രുന്നുള്ളു. അസഭ്യചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാ�ത കഴിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത

താദൃശങ്ങളായ കൃതികൾ േമലും ഉണ്ടാകാത്തതു് അന്ന�ത്തവിമർശകന്മാരു�ട പ്ര

തിേഷധം മൂലമായിരുന്നു. അതു നന്നായിതാനും. സംസ്കൃതത്തിൽ ഭാണനിർമ്മിതി

യു�ട കാര്യം ഒന്നു േവ�റയാണു്. അതു വ്യവഹാരഭാഷയല്ലാത്തതു�കാണ്ടു് അത്ത

രത്തിലുള്ള രൂപകങ്ങളു�ട മർമ്മം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു സുഗ്രഹമല്ല. അ�ല്ല

ങ്കിൽത്ത�ന്നയുംആ ഭാഷയ്ക്കു് “അലങ്കരണമാ�മല്ലാപ്പദാർത്ഥങ്ങളും”എന്നുംസമർ

ത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല.

അത്യന്തം അക്ലിഷ്ടമേനാഹരങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ കാമതിലകത്തിൽ ധാരാ

ളമുണ്ടു്. താ�ഴ കാണുന്ന കാളയു�ട ചിത്രം നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കല്ലാ�ത വരയ്ക്കുവാൻ

സാധിക്കുകയില്ല.

“വട്ടക്കണ്ണും വഴിക്കുള്ളകിഴുകളതു കു–

ത്തീട്ടു �ചമ്മണ്ണു േചരും

�മാട്ട�ക്കാമ്പും കുളമ്പും കുടിലനു�ട തുളു–

മ്പുന്ന വൻപും �കാടുമ്പും

കട്ടപ്പൂവാലു�മന്നീവക കലരു�മാരീ–

ക്കൂറ്റ�നക്കാണ്കിലുള്ളം

�ഞട്ടിേപ്പാം കല്ലു തിന്നീടിലുമുട�ന ദഹി–

ക്കും ദഹിക്കാത്തവന്നും.”
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“വട്ടച്ചൂട്ടും കുനുട്ടും വലിയ തല�യടു–

പ്പും നടപ്പും �വടിപ്പും

�പാട്ടിച്ചുള്ളഞ്ജനക്ക�ല്പാടി�യാടു കിടയാം

വൻകറുപ്പും നിരപ്പും

�പാട്ടിേച്ചാരുന്ന ഗർവ്വും ശിവശിവശിവേന!

�പക്ക�ള�ച്ചന്നു കുത്തി–

ക്കട്ടിേച്ചാരം വരുത്തുന്നിവനു�ട തടിയും

താടയും േപടിയാകും.”

ചുവേട േചർത്തിരിക്കുന്നസൂതികാവർണ്ണനവുംആഅനുഗൃഹീതകവിേക്കനിർവ്വഹി

ക്കുവാൻ കഴിയൂ.

“�തലം താൻ ത�ന്ന �പാത്തിത്തലമുടി മുറു�ക–

�ക്കട്ടിനിർത്തീട്ടു വട്ട–

ശ്ശീല�ക്ക�ട്ടാന്നു �കട്ടീട്ടുടനുട�ന മുറു–

ക്കിക്കരിച്ചുണ്ടുമാക്കി

മാ�ലേന്യ മഞ്ഞൾ േചർേന്നാരുടുപുടവ മുല–

ക്കച്ചേയാടും മലർന്നാ–

ക്കാലും നീട്ടിക്കിടപ്പാണിവൾ �ചറിയ കയർ–

ക്കട്ടിലിൽക്കുട്ടിേയാടും.”

നാടകങ്ങൾ

നമ്പൂരിപ്പാടി�ല നാലു നാടകങ്ങളുേടയും നില പരുങ്ങൽ ത�ന്ന. പീയൂഷവീ

േര്യാദയത്തിനാണു് അല്പ�മങ്കിലും �മച്ചം. പ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവത്തി�ല ഇതിവൃത്തം

അജ്ഞാതവാസവും, പുരന്ദരാരുണത്തിേലതു ബാല്യുത്ഭവവും പീയൂഷവീേര്യാദയ

ത്തിേലതു് അമൃതമഥനവുമാണു്. അതി േമാഹത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം മാത്രേമ സ്വക

േപാലകല്പിതമായുള്ളു. 1064-ൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കല്യാണീനാടകം ഉണ്ടാക്കി.

അതുേപാ�ല ഒരു നാടകം ത�ന്ന�ക്കാണ്ടു് എഴുതാൻ സാധിക്കയി�ല്ലന്നു �കാ

ച്ചിയി�ല ഇക്കാവമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ പുത്രൻ മിടുക്കൻതമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതു�കാണ്ടു

വാശിേകറിയാണു് കവി അതിേമാഹ�മഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയതു് എന്നു് ആ നാടക

ത്തി�ന്റ പ്രസ്താവനയിൽ കാണുന്നു.

“കല്യൻ �കാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ കവിമണി ചരമാ–

ബ്ധീശ്വരൻ തീർ�ത്താേരാമൽ–

കല്യാണീനാടകംേപാ�ലാരുസരസകൃതി–

ക്കങ്ങുമാളല്ല�തന്നു്

�ചാേല്ലറും കാവുരാജ്ഞീതനയരതിൽ മിടു–

ക്കാഖ്യനാം മാടഭൂപൻ–

�ചാല്ലാൽ �ശൌര്യംപിടിച്ചാസ്സിതമണി മണിയാ–

�യാത്തുതാൻ തീർത്തതാേണ.”

കുഞ്ഞിക്കുട്ടി, കുഞ്ഞിേക്കാമരു്, �ചറിയ മുത്തശ്ശിഈമൂന്നുപാത്രങ്ങേള രങ്ഗപ്രേവ

ശനം �ചയ്യുന്നുള്ളു. ഒന്നാമങ്കംേപാലും പൂർണ്ണമായിട്ടുമില്ല. മുത്തശ്ശിയു�ട വർണ്ണനം

േകമമായിട്ടുണ്ടു്.
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“േകാന്ത്രപ്പല്ലാക്കുറുമ്പൻതല, തലവിറ, �കാ–

ക്രക്കുരേച്ചങ്ങേലത്താ

പ്പന്തർഭള്ളാഭിചാരപ്പണികൾ ദുര ദുരൂ–

ഹങ്ങൾകൂനുൾക്കുനുട്ഠ്

ചിന്തിത്താഴത്തുടുപ്പീ നടവടി വടി നൽ–

േക്കാട്ടുകാലീറ േവശ്യാ–

തന്ത്ര�ച്ചാല്ലീവകേക്കാപ്പുടയ �ചറിയ മു–

ത്തശ്ശിയത്യുഗ്രമൂർത്തി.”

വലിയ മുത്തശ്ശിയു�ട വർണ്ണനംഅതിലും േകമമാണു്.

“ബപ്പിത്തം വാണി വാർദ്ധക്യ�മാരപകടവാ–

േക്കറ്റമൂറ്റം മുറുക്കി–

ച്ചപ്പും ശബ്ദങ്ങൾ ചപ്രത്തല വിറ �ചര ചീ

ങ്കണ്ണു വാവട്ടിവഡ്ഢി

അപ്പക്കാൽമന്തു േമാന്ത�യ്ക്കാരു മറു ദുര ദു–

ഷ്ടീർഷ്യ േദഷ്യം മഹാ കാ–

മഭ്രാന്തിത്യാദി�യാത്തീ വരണ വലിയ മു–

ത്തശ്ശി വല്ലാത്തതാണു്.”

“കുട്ടിക്കുരംഗമിഴിയാമുമത�ന്റ ചട്ട

�പാട്ടിക്കുരുത്തിളകുമക്കുളുർ�കാങ്ക രണ്ടും

മുട്ടിക്കുടിക്കു�മാരു കുംഭിമുഖ�ത്താടുള്ള

കുട്ടിക്കുഞാൻ കുതുകേമാടിത കുമ്പിടുേന്നൻ.” (അതിേമാഹം)

എന്നും,

പ�യ്യ�പ്പക്കുട്ടിത�ന്നപ്പരിചി�നാടു പിടി

ച്ചുന്തിനീക്കീട്ടു തള്ള–

പ്പയ്യിൻകാൽക്കൂടണഞ്ഞിട്ടകിടവിടവി�ട–

ത്താൻ പതു�ക്കത്തേലാടി

തയ്യാറായ് മുട്ടുകുത്തിത്തദനു മുഖമുയ–

ർത്തിച്ചുരത്തും നറുമ്പാ–

ലയ്യാ! മുട്ടിക്കുടിക്കും പശുപശിശുപദം

േകവലം േമവലംബം.” (പ്രച്ഛന്നപാണ്ഡവം)

എന്നും മറ്റുമുള്ളസരസേശ്ലാകങ്ങൾഈനാടകങ്ങളിൽ കാണാം.

തുള്ളലുകൾ

പാഞ്ചാലീസ്വയംവരവും ജൂബിലി മേഹാത്സവവുമാണു് കവിയു�ട രണ്ടുതുള്ളലുകൾ

എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. രണ്ടും വള�ര നന്നായിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ച�ന്റ ഗുട്ടുക�ളല്ലാം നമ്പൂ

രിപ്പാടും പത്തി�നട്ടു വശമാക്കീട്ടുണ്ടു്. കരീന്ദ്ര�ന്റ സന്താനേഗാപാലം ശീതങ്കൻ തു

ള്ളൽആപദ്ധതിയിൽആവിർഭവിച്ചതിനുേമൽഅത്ര നല്ല തുള്ളലുകൾ േവ�റയാ

രും എഴുതീട്ടില്ല. പാഞ്ചാലീസ്വയംവരത്തി�ല ലക്ഷ്യനിർമ്മിതി, പ്രഭാതം മുതലായ

വിഷയങ്ങൾ അേദ്ദഹം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും സമഞ്ജസമായിരിക്കുന്നു. മുഴു

വൻ കിട്ടാത്തതു ഭാഷയു�ട ഭാഗ്യേദാഷം ത�ന്ന. ജൂബിലിമേഹാത്സവത്തി�ല
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“േഭാഷ്കറിയാ�ത്താരു മാധവനിളയതു

േപഷ്കാരവർക�ളാരുത്തരവായി.

േകൾക്കണേമാടികളിപ്പാൻ വന്നിഹ

പാർക്കും പരിഷക�ളന്നു�ട വാക്യം.

പാഞ്ഞിക്കരയിലുഴന്നാൽേപ്പാരാ

േപാഞ്ഞിക്കരയിൽേപ്പായിവേരണം.

ആഞ്ഞുവലിപ്പിൻ കയ്യുകളിത്തിരി

േതഞ്ഞാ�ല�ന്താരു േതങ്ങയതാണു്?”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾ േകട്ടാൽ ആരും ചിരിച്ചു മണ്ണുകപ്പും. േപഷ്കാ�ര�ക്കാ

ണ്ടു കവി ഒരു ദുഷ്പ്രഭുവി�നപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യം വിവരിപ്പിക്കുന്നതു ഹാസ്യത്തി

നു നിറം കൂട്ടുവാൻ േവണ്ടിയാണു്, അപ്പീൽ ജഡ്ജിമാ�രല്ലാം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു വന്നു

എന്നും അപ്പാത്തുരയ്യർ അന്നു മരിച്ചുേപായി എന്നും പറേയണ്ട ഘട്ടത്തിൽ കവി

ഒരുഊക്കൻഫലിതം �പാട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“അപ്പീൽജഡിജിമാരുമേപ്പാൾഝടിതി വന്നു;

അപ്പാത്തുരയ്യൻമാത്രമല്പം �തക്കായിരുന്നു;

യമധർമ്മരാജാവി�ന്റ സുമഹാജൂബിലിേഘാഷം

ശ്രമിപ്പാൻേപാ�യന്നു േകട്ടു; നമുക്കേത്ര തത്ത്വമുള്ളു.”

�ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ

മഹ�ന്റ�ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾക്കു േകരളത്തിൽ വള�ര പ്രചാരമുണ്ടു്. കാളിയ

മർദ്ദനത്തി�ല “ഓമനക്കുട്ടൻ േഗാവിന്ദൻ ബലരാമ�നക്കൂ�ടക്കൂടാ�ത” എന്നും.

“അേന്നരമമ്മ�യടുത്തു�കാഞ്ചും നന്ദനൻ ത�ന്ന മടിയിൽ വച്ചു്” എന്നുമുള്ള ഭാഗ

ങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണശക്തി ആ�രയും ആശ്ച

ര്യപരതന്ത്രരാക്കുവാൻ േപാരുന്നതാണു്. ഹരിണീ സ്വയംവരത്തിൽ ദുർമ്മദൻ ഉർ

വശിേയാടു പറയുന്ന

“കൂടിയാട്ടം സമാപിച്ചു നീ കനി–

േവാടു ദൃഷ്ടിയാൽ കാട്ടിയ സേങ്കത–

വാടി �പ�ട്ടന്നറിഞ്ഞിട്ടു ഞാനിട–

കൂടിയി�ട്ടാരു യാമമതായേല്ലാ.

േമാടികൂട്ടി നീ മുന്നമണഞ്ഞീടു–

മാടേലാടുമി�ല്ലേന്നാർത്തിേതവ�ര

പാടു�പട്ടു പരുങ്ങിഞാനിത്തരം

േകടു തട്ടുവാ�ന�ന്താരു കാരണം?

നാടു വിട്ടു പിഴ�ച്ചാരു മാർഗ്ഗത്തിൽ

ക്കൂടി നട്ടംതിരിഞ്ഞുനടക്കേയാ?

ഊടു കിട്ടിയതില്ല നിമിത്ത�മ–

േന്നാടു �പ�ട്ടന്നു �ചാല്ലുക വല്ലേഭ!

ചാടി വട്ടംപിടിക്കുന്ന�താത്തുനി–
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ന്നാടി വട്ടണി�പ്പാൻമുലമാർമേണ!

പാടി മുട്ടിേയാ മാനസം? �വകാ�ത

വാടി മേട്ടാൽ�മാഴി! നീ മമാന്തിേക.”

എന്നുതുടങ്ങി

“ധാടി കിട്ടിസ്സകലർക്കുമുൾക്കന–

േക്കടു തട്ടിപ്പാൻ വൻപ�നന്നിങ്ങ�ന

മൂഢരിട്ടു പുകഴ്ത്തു�ന്നാരങ്ഗജ–

േനാടു �വട്ടണമങ്ക�മ�ന്തങ്കിലും

ആടൽതട്ടാതണഞ്ഞലർസായക–

ക്രീഡ തുഷ്ട്യാ തകൃതി കുലുക്കുേമ്പാൾ

മൂഢമട്ടലർബാണ�നഴുേന്നറ്റു

മൂടുതട്ടി നടക്കും �പാടുന്നേന”

എന്നവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽപ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളപദഗുംഫനസാമർത്ഥ്യം പ്രശം

സാപരിധി�യഅതിലംഘിച്ചു പരിേശാഭിയ്ക്കുന്നു.

പലവക

ഈ വകുപ്പിൽനിന്നു കൂടി ചില നല്ല േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണ�മന്നു േതാന്നു

ന്നുണ്ടു്.

ശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതി:

“ക്രീഡിച്ചും കീരവാണീമണിക�ളാടിടയിൽ–

ക്കയ്യിൽ �നയ് പാലി�തല്ലാം

േമടിച്ചും കട്ടശിച്ചും പ്രണതരിലലിവിൻ

നീർ തളിച്ചും തുണച്ചും

കൂടിച്ചും പാണ്ഡവർക്കുന്നതി, കുരുനിര�യ–

ത്തക്കേമാർത്തങ്ങുകുണ്ടിൽ–

ച്ചാടിച്ചും വാണ േഗാപീജനസുകൃതസുഖ–

ക്കാതേല! �ക�താഴുേന്നൻ.”

സ്ത്രീചാടു:

“ചൂേതലും�കാങ്കയാേള! ചുണ�യഴുമരവി–

ന്ദായുധൻ വന്നണഞ്ഞ–

�മ്പയ്താലും പി�ന്ന മറ്റുള്ളവർ പറയുകിലും

പറ്റുവാൻ മ�റ്റാരുത്തൻ

�പേയ്താലും പ്രീതി �ക�ക്കാ�ണ്ടാരുസമയമേഹാ!

നി�ന്ന രത്നാഭിേഷകം

�ചയ്താലും �ചറ്റുമുൾക്കാമ്പിളകരുതിളമാൻ–

കണ്ണിമാർമൌലിമാേല!”

സമസ്യാപൂരണം:

“ദ്വിജാവനം �ചയ്തരുളും ത്വദീയ–

ദ്വിജാധിപശ്രീ കവരുന്നകീർത്ത്യാ
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നിജാക്രമം വിട്ടഥ കൂരിരുട്ടാം

ഗേജന്ദ്രവൃന്ദം ഗഗേന പറന്നു.”

നമ്പൂരിപ്പാടു് 1051-ആണ്ടു മുറജപത്തിൽ സന്നിഹിതനായ അവസരത്തിൽ ആയി

ല്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു �ചാല്ലിയതാണു് സമസ്യാരൂപത്തിലുള്ള നാലാമ

�ത്ത പദം. കവി അതു �പ�ട്ടന്നു േമൽക്കാണുന്ന വിധം പൂരിപ്പിച്ചു. നിമിഷ

കവിതയിൽ അേദ്ദഹത്തിന്നു ഭ്രമമില്ലായിരുന്നു�വങ്കിലും േവണ്ടി വന്നാൽ അതി

നും ഏതവസരത്തിലും സന്നദ്ധനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പുരന്ദരാരുണത്തി�ല

“വീതാശങ്കം വിധുസ്ത്രീ വടിവു വിധുധരൻ” ഇത്യാദി നാന്ദീേശ്ലാകവുംസാക്ഷിനില്ക്കുന്നു.

അതു വയസ്കരയില്ലത്തു�വച്ചു് അവിട�ത്ത ശാസ്താവി�നപ്പറ്റി ക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാ

ക്കി�ച്ചാല്ലിയ േശ്ലാകമാണു്. ചുവേട േചർക്കുന്നശൃങ്ഗാരേശ്ലാകവുംഅവി�ട �വച്ചു

വയസ്കര മൂസ്സി�ന്റ ഒരു സമസ്യ പൂരിപ്പിച്ചു ദ്രുതകവിതാരീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാ�ണ

ന്നുകൂ�ടയുണ്ടായിരുന്ന �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

“കാണിക്കും കരുണാരസം കരുതിടാതങ്േഗാത്ഭവൻ വന്നു വ–

ക്കാണിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്കു മമ സമ്പാദ്യങ്ങൾസർവസ്വവും

കാണിക്കി�ട്ടഴു�മ�ന്നയും കണവ�നക്കാട്ടുംവിധം �കാഞ്ഞനം

കാണിക്കുന്നതി�നന്തു കാരണ�മേടാ! കഷ്ടം കേലശാനേന!”

ഇതാ േനാക്കുക മ�റ്റാരു സമസ്യാ പൂരണം:

“ചാടിൻചട്ടം ചവിട്ടിച്ചിതറിയതിൽ മുതി–

ർേന്നാമനക്കാലു �പാക്കി–

ച്ചാടുേമ്പാൾച്ചന്തി കുത്തിച്ചതുപുതയഥ വീ–

േണ�റ േമൽേച്ചറണിഞ്ഞും

ചാടുന്തിപ്പിച്ചവയ്ക്കും ചതിയുടയ ചലൽ–

ക്കണ്ണനാം കണ്ണ�നച്ചാ–

ഞ്ചാടിച്ചാരത്തു ചാരുസ്മിതരുചി ചിതറി–

�ക്കാണ്ടുകണ്ടീടണം േമ.”

വർണ്ണനം–ഒരു വിരൂപയായസ്ത്രീ:

“ഈരും േപനും �പാതിഞ്ഞീടിന തലയുമേഹാ!

പീള േചർേന്നാരു കണ്ണും

പാരം വാനാറ്റവും േകളിളിയു�മാളിയളി–

�ഞ്ഞാട്ടുമാ�റാട്ടു ഞാന്നും

കൂേറാടയ്യൻ�കാടുത്തീടിന തുണിമുറിയും

�കാഞ്ഞലും �കാട്ടുകാലും

േനരേമ്പാക്കല്ല ജാത്യം പലതുമിനിയുമു–

�ണ്ടങ്കിലും മങ്കയേല്ല?”

ഒരു ദുഷ്കവിേയാടു്:

“എേന്ന വിസ്മയേമതുമില്ല കവിതാസാമർത്ഥ്യ�മന്നാൽ ഭവാ–

നിേന്ന�റക്കഷണിച്ചിവണ്ണമുളവാക്കീ�ട്ടന്തുസാധ്യം സേഖ?

മുന്നം ഗർഭിണിയായനാൾ മുദിതയായ് മാതാവു േനർന്നിട്ടതു–

�ണ്ടേന്നാ താൻ കവിയായ് ജനങ്ങ�ള �ഞരുക്കീേടണ�മ–

ന്നിങ്ങ�ന?”
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�വണ്മണിയും അർത്ഥാലങ്കാരവും

അർത്ഥാലങ്കാരപ്രധാനങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും മഹനു കഴിയുമാ

യിരുന്നു എന്നുള്ളതു ഞാൻ അത്ര സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ�നയുള്ള ചില േശ്ലാക

ങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങു�ണ്ടങ്കിലും അവ�യല്ലാം സംസ്കൃതപദ്യങ്ങളു�ട അനുകരണരൂപ

ത്തിലുള്ളതാണു്. ഒരു േശ്ലാകം എനിക്കു വിശിഷ്ടമായി േതാന്നീട്ടുണ്ടു്. അതു താ�ഴ

പകർത്തുന്നു.

“മേന്യ! േമടസ്ഥിേത! േകളിട വദ മിഥുനാ

പ്തിക്കു നൽക്കർക്കടാഗ്രം

തേന്ന നിന്നുള്ളുസിംേഹാദരി! കവലയഭൃൽ

കന്യേക! നിസ്തുലാേഭ!

ഇേന്നകീ�ടൻ ധനുഭ്രൂ കുടി! മകരമിഴി!

ത്വൽകുചസ്വർണ്ണകുംഭം

തേന്നമീനധ്വജാസ്ത്രാമയമിവനി�താരാ

ണ്ടായി �കാണ്ടാടിടുന്നു.”

�വണ്മണിമഹനും ശൃംഗാരരസവും

പൂരപ്രബന്ധത്തിലും ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിലും കാമതിലകം ഭാണത്തിലും നിരവധി

മുക്തകങ്ങളിലും മറ്റും �വണ്മണിക്കൃതികളിൽ അതിപ്രധാനമായിക്കാണുന്ന ഒരു

േദാഷം അവയി�ല മൂരിശ്ശൃംഗാരമാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള വർണ്ണനങ്ങൾ ഇക്കാല

ത്തു്ആർക്കും ഉേദ്വഗജനകമാകുന്നതിൽആശ്ചര്യമില്ല. അവ�യങ്ങ�നആകൃതിക

ളിൽ കടന്നുകൂടി�യന്നു് അല്പ�മാന്നു്ആേലാചിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ

�വണ്മണിമഹൻ ഒരു േവശ്യാലമ്പടേനാ ദുരാചാരനിരതേനാആയിരുന്നില്ല എന്നു

ള്ളതിനു സമകാലികന്മാരു�ട േരഖകൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം ഈശ്വ

രഭക്തനും ആചാരശ്ലക്ഷ്ണനുമായിരുന്നു. അഹങ്കാരം, അസൂയ, പരനിന്ദ മുതലായ

ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾഅേദ്ദഹ�ത്ത തീണ്ടിയിരുന്നേതയില്ല. “പരബ്രഹ്മം കണ്ടമരുന്ന �വ

ണ്മണി മഹൻനമ്പൂരി”എന്നു്അേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ ഒരിക്കൽ

വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങ�നയുള്ള ഒരാൾ പൂരപ്രബന്ധം േപാ�ലയുള്ള ഒരുകൃതി എഴു

തി അതു �കാച്ചിേക്കാവിലക�ത്ത ഒരു തമ്പുരാട്ടിക്കു സമർപ്പിച്ചതു തനിച്ച വിടത്വ

ത്തി�ന്റ തള്ളിച്ച �കാണ്ടാ�ണന്നു തീർച്ച�പ്പടുത്തുന്നതു് അസംബന്ധമായിരിക്കും.

ദുരാചാരത്തിൽ നിന്നുസ്ത്രീപുരുഷന്മാ�ര ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനു “ന രാവണവൽ” എന്ന

മാർഗ്ഗമാണു്അേദ്ദഹംസ്വീകരിച്ചതു്എന്നു്ഊഹിക്കുന്നതിലുംഅല്പംഅനുപപത്തി

യുണ്ടു്. ആ ഉേദ്ദശ്യവും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കാം. അതാണേല്ലാ അംേബാപ

േദശത്തി�ന്റ ഒടുവിൽആ വൃദ്ധേവശ്യയു�ട വാക്യം ആമ്പാടിയിൽ�വച്ചുശ്രീകൃഷ്ണൻ

േകട്ടതാ�ണന്നും “ഗൌരീതൃക്കാല്ക്കൽത്ത�ന്ന �ചന്നിന്നിയുമണക തകർക്കാ�ത

ഹൃൽക്കാതേലനീ”എന്നുംപാപപരിഹാരരൂപത്തിൽവ്യംഗ്യമായും, അതിേമാഹം

നാടകത്തി�ന്റ പ്രസ്താവനയിൽസൂത്രധാരൻ നടിേയാടു്

“ഭാേര്യ! ഭഗവൽകഥ�യന്നാേര്യ! േതാന്നില്ല േകൾക്കി�ലന്നാലും

കാര്യമതാ�ണാടുവിലിതിൻ വീര്യമതാമർത്ഥേമാർക്കിലത്യർത്ഥം”

“അഹം ഭാവേജ്ഞ േകളിഹ പറവനാർക്കുംസ്ഥിതി മറ–

ന്നഹംഭാവം പുച്ഛം പിശുനത ദുരന്തം ദുര പരം

അഹങ്കാരം ദുഷ്ടാക്കപടമതിേമാഹങ്ങളിവയ–
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ന്വഹം കായ്ക്കാേത നല്ലറിവു ഹൃദേയ േചർക്കുമിതേയ.”

എന്നു വാച്യമായും കവി ത�ന്റ അഭിസന്ധി എ�ന്തന്നു നിർേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

പേക്ഷ ആ ഉേദ്ദശ്യത്തിനു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബാധകമായുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പലതും

പ്രകൃതകൃതികളിൽ ഉ�ണ്ടന്നുള്ളതു മറച്ചുവേയ്ക്കണ്ടതില്ല. അന്ന�ത്ത സാമുദായികാ

ചാരങ്ങളു�ട പ്രതിഫലനമാണു് അവയിൽ കാണുന്ന�തന്നു പറയുന്നതും മുഴുവൻ

പരമാർത്ഥമല്ല. അല്പ�മല്ലാം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മാറുമറയ്ക്കാത്ത കവിതാകാമിനി�യ

അങ്ങ�നയും നിരീക്ഷിക്കാ�മേന്നയുള്ളു. പി�ന്ന�യന്താണു് കവിയു�ട യഥാർ

ത്ഥമായ ആശയ�മന്നു േചാദിച്ചാൽ താനും േകൾക്കുന്നവരും �പാട്ടിച്ചിരിക്കണ

�മന്നുള്ളതുത�ന്നയാണു് എന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. അതു �കാണ്ടാണു് താൻ

വർണ്ണിക്കുന്നകൂത്തുകളിൽ കവി ത�ന്നയും കൂടി ഒരു പാത്രമാക്കി,

“നന്നല്ലാകൃതി�യങ്കിലും പ്രകൃതിയും േബാധിച്ചതി�ല്ലങ്കിലും

നിന്ദിേക്കണ്ടവ�നങ്കിലും നിഖിലവും േദാഷങ്ങളാ�ണങ്കിലും

കന്ദർപ്പക്കളിയല്ലേയാ? കഠിനമായ് വന്നങ്ങിരന്നില്ലേയാ?

പി�ന്നബ്രാഹ്മണനല്ലേയാ? സകലവും ചിന്തിച്ചു േനാേക്കണ്ടേയാ?”

എന്നും മറ്റും വങ്കത്തം എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതു്. �വണ്മണിയു�ട ശൃംഗാരം വാസ്തവ

ത്തിൽ ആ രസ�ത്ത പശ്ചാത്തലമാക്കി�ക്കാണ്ടുള്ള ഹാസ്യമാണു്. അതിനു േവ

ണ്ട ശബ്ദേകാശവും �ശലീ സംഹിതയും ആശയസാമഗ്രിയുമാണു് അേദ്ദഹത്തിനു

സ്വാധീനം. മ�റ്റാരു രസത്തിന് അവയു�ണ്ടന്നു പറയണ�മങ്കിൽ അതു ബീഭത്സ

വും.

മഹനുസാഹിത്യേലാകത്തി�ലസ്ഥാനം

അതിേമാഹം നാടകത്തിൽ കവി സൂത്രധാര�ന�ക്കാണ്ടു നടിേയാടു് “രാമ രാമ!

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതയല്ലാ�ത േവറി�ട്ടാരാളു�ട�യങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അത്ര നട

പ്പുേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അത്യുക്തിയു�ട പ്രസങ്ഗേമയില്ല. േക

രളത്തി�ല സാമാന്യ ജനങ്ങളു�ട ഏകമഹാകവി അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം ത�ന്ന

യായിരുന്നു. അവർക്കുേമൽ അരയങ്ഗുലംേപാലും ഉയരാ�ത അവ�ര അവിച്ഛി

ന്നധാരമായ നർേമ്മാക്തി�കാണ്ടു് ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച അേദ്ദഹ�ത്തഅവർ ഒരു അവ

താരപുരുഷനായി �കാണ്ടാടിയതിൽ എന്താണു് അത്ഭുതം? കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ

പാട്ടിൽ പാടിയതു് അേദ്ദഹം േശ്ലാകത്തിൽ�ചാല്ലി; േശ്ലാകം പാട്ടി�നക്കാൾ മു

ഖസ്ഥമാക്കുവാൻ സുകരമായിരുന്നതു�കാണ്ടു് അവർ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികൾ

മറ്റാരുേടതിേനയുംകാൾ കൂടുതലായി ഓർമ്മയിൽവച്ചു�കാണ്ടു് അതി�ന്റ രസം

േവണ്ടേപ്പാ�ഴല്ലാം അനുസന്ധാനദ്വാരാ ആസ്വദിച്ചു. ഒരിക്കൽ േകട്ടാൽ ഉള്ളിൽ

തട്ടാ�തയും ഓർമ്മയിൽ നില്ക്കാ�തയുമുള്ള േശ്ലാകം ഒന്നുേപാലും അേദ്ദഹം ഉണ്ടാ

ക്കാത്തതു�കാണ്ടു്ആസ്വർഗ്ഗീയമായ�സ്വരവിഹാരത്തിനു് അവർക്കുയാ�താരു

പ്രതിബന്ധവും േനരിട്ടതുമില്ല. ചിലകൃതികളി�ലവിഷയങ്ങൾചുറ്റുപാടുമുള്ളസംഭവ

ങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ചവയായിരുന്നതിനാൽ അവഅവ�ര അത്യധികം ആകർ

ഷിച്ചു. പണ്ഡിതന്മാരും ആ കൃതികളിൽ അകമഴിഞ്ഞു ലയിച്ചു. പാദപൂരകങ്ങളായ

‘അതു’ മുതലായ നിരർത്ഥകശബ്ദങ്ങളിൽ അവർ ദൃഷ്ടിവച്ചില്ല; ആ കഴമ്പില്ലായ്മ

യും അവർക്കു് അേരാചകമായി േതാന്നിയില്ല. മറ്റുള്ളവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ േചർന്നു്

അവരും ഉറ�ക്കച്ചിരിച്ചു. ഇതാണു് �വണ്മണി മഹൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല വിേശ്വാത്തര

മായ വിജയത്തി�ന്റ രഹസ്യം. അനവധി വാസനാസമ്പന്നന്മാരായ കവികൾക്കു്

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



300 അദ്ധ്യായം 48. �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം

അേദ്ദഹം മാർഗ്ഗദർശനം �ചയ്തു; അവർആപ്രസ്ഥാനത്തിനു് ഉത്തേരാത്തരം ഉൽ

ക്കർഷം നല്കി. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങൾക്കിടയിേല യുവാക്കന്മാർ ആ വഴിക്കു

സഞ്ചരിക്കാ�തയായിട്ടുള്ളു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ വിസ്തരിേക്ക

ണ്ടആവശ്യമു�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
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�കാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ (1033–1101)

ഇങ്ങ�ന �വണ്മണി മഹൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅന്യാദൃശമായ വേചാ

വിലാസത്താൽ ആകർഷകമാക്കിത്തീർത്ത ഭാഷാ കവിതയി�ല നവീനപ്രസ് ഥാ

നത്തിനു പി�ന്നയും ചില േകാട്ടങ്ങളും കുറവുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. അവ�യ ദൂരീകരിച്ചു്

അതിനു ബഹുമുഖമായ രാമണീയകം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിരവധി ഗ്രന് ഥങ്ങളു�ട നിർമ്മി

തിമൂലം �കരളി�യ വിഭവസമൃദ്ധവും വിലാസ മധുരമാക്കിത്തീർത്ത രണ്ടു മഹാപു

രുഷന്മാരാണു് �കാടുങ്ങല്ലൂർ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും.

ജനനം

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ 1033-ാമാണ്ടുമീനമാസം 17-ാം൹ഉത്രംനക്ഷത്രത്തിൽജനിച്ചു;

രാമവർമ്മാഎന്നായിരുന്നുസാക്ഷാൽനാമേധയം, ഉത്തരഫൽഗുനിയിൽ ജനിച്ച

തു �കാണ്ടു താൻ ഫൽഗുനനാ�ണന്നും, ത�ന്റ കവിതാവീര്യ�ത്തപ്രാകാശിപ്പിക്കു

ന്നതു�കാണ്ടുകൂടിയാണ് ഫല്ഗുന�ന്റ പാശുപതലാഭം, കാലേകയവധം മുതലായ

അപദാനങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കുന്ന സ്വകീയമായ നാടകത്തിനു ഫല്ഗുനവീര്യം എന്നു

േപർ �കാടുത്ത�തന്നും കവി ആ നാടകത്തി�ന്റ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

അമ്മ വിദൂഷിയായ ഇക്കാവമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയും അച് ഛൻ പൂരാടത്തു നമ്പൂരിയുമായി

രുന്നു. ആ നമ്പൂരിയു�ട േപർ ശങ്കര�നന്നായിരുന്നു എന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു.

പൂരാടത്തില്ലംഅങ്കമാലിക്കുസമീപമാണു്. തന്നിൽ “�കതവമില്ലാ�തയുള്ളഗുണ

ജാലം സ് ഫീതതരം േചർപ്പാൻ പണി�ചയ്ത സവിത്രിക്കിതാ നമസ്ക്കാരം” എന്നും,

“ഘനതര സൽഗുണസഞ്ചയമനവധി കലരുന്ന വിപ്രകലതിലകൻ’ എന്നും ആ

മാതാപിതാക്കന്മാ�ര അേദ്ദഹം ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഭാഷാഗാനങ്ങളിൽ വന്ദിച്ചിരി

ക്കുന്നു. പ്രാേയണ ത�ന്റ എല്ലാ വാങ്ങ്മയങ്ങളിലും “ഇക്കാവാകിയ രാജ് ഞിതൻ

പ്രിയസുതൻ”എന്നും മറ്റുംത�ന്റസുചരിതയായഅമ്മ�യഅേദ്ദഹംസ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

മൂന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽ വിദ്യാരംഭം കഴിഞ്ഞു കുലാചാര്യനായ വളപ്പിൽ ഉണ്ണിയാ

ശാേനാടു് (േമേനാൻ) പത്താമ�ത്ത വയസ്സുവ�ര സംസ്കൃതത്തിൽ ബാലപാഠങ്ങൾ
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അഭ്യസിച്ചു. തദനന്തരം അമ്മാവനായ േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ അടുക്കൽ കാവ്യ

പഠനംആരംഭിച്ചു. ആതമ്പുരാൻ പൂതനാേമാക്ഷം�ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു മുതലായ

ചില കൃതികളു�ട പ്രേണതാവും ഒരു നല്ല ഭാഷാകവിയുമായിരുന്നു. കുംഭേകാണം

(പുതുേക്കാട്ടുഎന്നുംപറയും)കൃഷ്ണശാസ്ത്രിവ്യാകരണത്തിൽഉൽഗ്രന് ഥങ്ങൾപഠിക്കു

ന്നതിന്നുപ്രാപ് തന്മാരായ രാജകുമാരന്മാ�രആശാസ്ത്രംഅഭ്യസിപ്പിയ്ക്കുകയും,അത്ര

യ്ക്കു കയറ്റം വന്നിട്ടില്ലാത്തഅേധ്യാതാക്കളു�ട വിഷയത്തിൽ ഒരു പര്യേവക്ഷക�ന

ന്ന വിലയിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുകയും �ചയ്തുവന്നു. അേദ്ദഹം ബാല്യത്തിൽ സർവ

തന്ത്രസ്വതന്ത്രനായവിദ്വാൻഇളയതമ്പുരാ�ന്റഅേന്തവാസിയായികൂടുകയുംഅേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ അടുക്കൽ കുേറ വ്യാകരണം പഠിച്ചു പിന്നീടു കാശിയിൽ േപായി േശഖ

രാന്തംആശാസ്ത്രംഅഭ്യസിച്ചു പരിനിഷ് ഠിതനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിത്തീരുകയും

തിരി�യ �കാടുങ്ങലൂരി�ലത്തി വീണ്ടും കുടങ്ങലൂർ മനക്കൽ േപായി ശാസ്ത്രവാദത്തി

േലർ�പ്പട്ടു അവി�ടനിന്നു പ്രശംസാപത്രം വാങ്ങി, തദ്വാരാ േകാവിലക�ത്ത വ്യാ

കരേണാപേദഷ്ടാവായി 1040-ൽനിയമിതനാവുകയും �ചയ്തു. 1074-ൽ പരഗതി�യ

പ്രാപിക്കുന്നതുവ�ര ശാസ്ത്രി ആ പണിയിൽത്ത�ന്ന ഏർ�പ്പട്ടിരുന്നു. �കാച്ചുണ്ണി

ത്തമ്പുരാൻഅേദ്ദഹേത്താടു് േനരിട്ടുശാസ്ത്രാഭ്യാസം �ചയ്യുകയുണ്ടായി�ല്ലങ്കിലുംപല

സാഹിത്യമർമ്മങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വിടരാജവിജയം ഭാണ

ത്തിൽ “കുംഭേകാണജാതഃ സകലഗുണസിന്ധു: കരുണാകരസ്തത്ര ഭവാൻ സർവ

ജ് ഞചൂഡാമണിഃ ശ്രീകൃഷ്ണവിേപ്രന്ദ്രഃ” എന്നും വിപ്രസേന്ദശത്തിൽ

“കിം തച്ചിത്രം ഭുവി ജലനിധീൻ യഃ പപൌ കുംഭജഃ പ്രാക്

ശാസ്ത്രാംേഭാധീൻ യദയമപിബൽ കുംഭേകാേണാദ് ഭേവാപി;

ഇത് ഥം േലാ�കർദ്ധരണിവിബുധം തത്ര േതാഷ്ടൂയമാനം

ശ്രീകൃഷ്ണാഖ്യം പ്രണമ ശിവജാേസവനായാഗതം തം”

എന്നും തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹ�ത്ത പ്രശംസിയ്ക്കുന്നു. 1049-ൽ േഗാദവർമ്മത്തമ്പു

രാൻ മരിച്ചേപ്പാൾ കുഞ്ഞുണ്ണി (രാമവർമ്മ)ത്തമ്പുരാനായി കഥാപുരുഷ�ന്റ ഗുരുനാ

ഥൻ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലം 1028 മുതൽ 1090 വ�രയാണു്. അതിനു മുൻപു

ത�ന്നഅഷ്ടാധ്യായിഹൃദിസ് ഥമാക്കിയിരുന്നകവി�യഅേദ്ദഹംസിദ്ധാന്തകൌമുദി

നിഷ് കർഷിച്ചുപഠിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻകൃഷ്ണശാസ്ത്രിയു�ടശിഷ്യനായിരുന്നു.

ത�ന്റഗുരുശിഷ്യബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻവഞ്ചീശവംശത്തിൽപന്ത

ളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി�യ

പ്പറ്റിയുള്ളപ്രസംഗത്തിൽ

“കവനനിരതനാം ഞാേനാർക്കിലാ ശാസ്ത്രിവിപ്ര-

പ്രവാരനുടയ ശിഷ്യൻ തൻപ്രശിഷ്യപ്രശിഷ്യൻ”

എന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രിയു�ട ശിഷ്യൻ ആരൂര

ടിതിരിയും, അടിതിരിയു�ട ശിഷ്യൻ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാനും, ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ

ശിഷ്യൻ കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയും കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയു�ട ശിഷ്യൻ കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, കുഞ്ഞു

ണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യൻ കവിയും-ഇങ്ങ�നയാണു് ആ പാരമ്പര്യം. കൌമുദിക്കു

േമലുള്ള വ്യാകരണഗ്രന് ഥങ്ങ�ളാന്നും �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്ന

ഭ്യസിച്ചില്ല. അേപ്പാേഴയ്ക്കും മുഴുവൻസമയവുംകവിതയ്ക്കുത�ന്നവിനിേയാഗിക്കണ�മ

ന്നു തീർച്ച�പ്പടുത്തി ഏകേദശം 1055 മുതൽ തേദകതാനനായിത്ത�ന്ന കാലയാപ

നം �ചയ്തു. മഹാഭാഷ്യാദിവാദഗ്രന് ഥങ്ങൾ �കാണ്ടല്ല, പ്രേയാഗമന്ത്രം�കാണ്ടാണു്

വാഗ് േദവത�യ വശ്യയാേക്കണ്ട�തന്നായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പക്ഷം. 1027-ൽ
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 303

ജനിച്ച പ്രസിദ്ധ �ദവജ് ഞനായ മ�റ്റാരു �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൂടി ആ േകാ

വിലകത്തുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടു് അേദ്ദഹം വലിയ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�നന്നും

നമ്മു�ട കവി �ചറിയ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനാ�ണന്നുമുള്ള േപരുകളിൽ അറിയ

�പ്പട്ടിരുന്നു. �ചറിയ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾക്കു പുറ�മ

ഭരതശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയുള്ള പലആനുഷംഗികളായ കലകളിലും പ്രശംസനീയമായ

�നപുണ്യംസമ്പാദിച്ചുഎന്നുമാത്രമല്ല,എേളടത്തു�തക്കാട്ടു് ഇട്ടീരിമുസ്സത്എന്ന

അഷ്ട �വേദ്യാത്തമേനാടു് ആയുർേവദം സാംേഗാപാംഗമായി അഭ്യസിച്ചു് അതി

ലും വിചക്ഷണനായിത്തീർന്നു; യാവജ്ജീവം പ്രേയാഗമാർമ്മികനായ ഒരു ഭിഷ

ഗ്വരനായും അേദ്ദഹം പരിലസിച്ചു. േജ്യാത്സ്യത്തിലും അേദ്ദഹത്തിന്നു നല്ല അറിവു

ണ്ടായിരുന്നു. വ്യാകരണഗുരുവായകുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ േപരിൽഅേദ്ദഹത്തിനു

വള�ര ഭക് തിയുണ്ടായിരുന്നു.

“ഇക്കാവാകിയ രാജ് ഞിത�ന്റ തനയൻ

കുഞ്ഞുണ്ണിഭൂപ�ന്റ നൽ-

ത്തൃക്കാൽേസ്സവകനായ ശിഷ്യനമലൻ

േദവൌഘേസവാരതൻ

�ചാ�ല്ക്കാള്ളു�ന്നാരു േകാടിലിംഗനൃവരൻ

�കാച്ചുണ്ണി ഭൂപാലകൻ”

എന്നു പല ഭാഷാഗ്രന് ഥങ്ങളിലും “കുഞ്ഞുണ്ണിക്ഷ്മാപതിരതിമതിശ്ശാസ്ത്ര മധ്യാപയ

ദ്യം” എന്നു വിപ്രസേന്ദശത്തിലുംആ വസ്തുതഅേദ്ദഹം േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആ ശി

ക്ഷാസാമർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ഫലമായി വിടരാജവിജയത്തിൽത്ത�ന്ന “ശാസ്ത്രജ്ഞം”

എന്ന വിേശഷണം അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു “ശാസ്ത്രം

കാവ്യം പുരാണാദികളഴകി, യലുേന്നാരു മീനധ്വജശ്രീശാസ്ത്രം �വദ്യം” എന്നിവ

യിൽ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േസാമതിലകം ഭാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു

കാണുന്നു.

അനന്തരകാലജീവിതം

1065-ാമാണ്ടു വ�ര �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ �കാടുങ്ങല്ലൂർത്ത�ന്ന താമസിച്ചു. കാത്തു

ള്ളിൽ അച്യുതേമേനാ�ന്റ സേഹാദരി ജാനകിയമ്മയായിരുന്നു േപ്രയസി. അവർ

തമ്മിലുള്ള വിവാഹം 1061-ാമാണ്ടിടയ്ക്കായിരുന്നു. 1065 മുതൽ പത്തു �കാല്ലേത്താളം

ഇരിങ്ങാലക്കുട തീ�പ്പട്ട �കാച്ചിളയതമ്പുരാ�ന്റ സഹചാരിയായി ജീവിതം നയിച്ചു.

ആ തമ്പുരാൻ ഒരു�നയായികനും പണ് ഡിതപക്ഷപാതിയും �കാടുങ്ങല്ലൂർമഹാ

മേഹാപാധ്യായൻ ഭട്ടൻേഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ സതീർത്ഥ്യനുമായിരുന്നു. 1069-

ൽ കവി രചിച്ച മധുരമംഗലം നാടകത്തിൽ

“�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�നന്നഖിലദിശി പുക-

ഴ് േന്നാരു ശാസ്ത്രജ്ഞവര്യൻ

�കാച്ചിക്കീശൻ തൃതീയൻ വിനയസുനയവാ-

നാതേപാഗ്രപ്രതാപൻ

ഉൾേച്ചരും േദാഷ�മാ�ന്നങ്കിലുമരികിലടു-

ക്കാ�ത േശാഭിച്ചിടുന്നു-

ണ്ടച് ഛിന്നാേമാദേമാടീ നൃപതിമണി�യ നീ

േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടതിേല്ല?”
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304 അദ്ധ്യായം 49. �കാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ

എന്നു സൂത്രധാരൻ നടിേയാടു േചാദിക്കുന്നു അവിട�ത്ത യഥാർത് ഥ നാമേധയം

േകരളവർമ്മാ എന്നാണു്. തമ്പുരാ�ന്റ കാന്തവൃത്തത്തിനു് അവിടുന്നു് ഒരു അവതാ

രിക എഴുതീട്ടുണ്ടു്. 1075 തുലാമാസത്തിൽ അവിടു�ത്ത േദഹവിേയാഗം നിമിത്തം

കവിക്കു േനരിട്ട ഹൃദയവ്യഥആജീവനാന്തം നിലനിലനിന്നിരുന്നു. അനുരൂപനായ

ആ പുരശ്ചാരിയുമായി അേദ്ദഹം തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം, ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃ

ശ്ശൂർ മുതലായസ്ഥലങ്ങളിൽതാമസിച്ചു; കാശിക്കുേപായി ഗംഗാസ് നാനവും �ചയ്തു.

തമ്പുരാൻഅതിൽപിന്നീടു് കാളീഭജനവും�വദ്യശാസ്ത്രാഭ്യസനവും കവിതയുമായി

�കാടുങ്ങല്ലൂർത്ത�ന്നസ്ഥിരതാമസമായി.

കവനപാടവ ം

പലഅവസരങ്ങളിൽആ മഹാകവിയു�ട കവനകലാപാടവ�ത്ത പല സഹൃദയ

ന്മാരുംപരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയി�ലല്ലാംഅേദ്ദഹംപ്രഥമസ് ഥാനത്തിനു്അർഹനാ

യിത്തീരുകയാണു് �ചയ്തതു്. 1066-ൽ തൃശ്ശൂരിൽ സേമ്മളിച്ച ഹിന്ദുമതാചാരധർമ്മര

ക്ഷണസഭയു�ടവാർഷികേയാഗത്തിൽപദ്യത്തിൽത്ത�ന്നഅേദ്ദഹംഅധ്യക്ഷപ്ര

സംഗം �ചയ്തു. ഒരിക്കൽ പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യനായ �കാച്ചിയി�ല വാഴ് ച�യാഴിഞ്ഞ

വലിയ തമ്പുരാൻ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുവച്ചു മൂന്നു മണിക്കൂറിൽ ഇരുപതു േശ്ലാകങ്ങൾ

വീതം സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ അക്ഷരേശ്ലാകരീതിയിൽ �ചാല്ലണ�മന്നു കല്പിച്ചു.

അവി�ടക്കൂടിയിരുന്ന �വണ്മണിമഹൻ, നടുവത്തച് ഛൻ, ഒറവങ്കര, �കാച്ചുണ്ണീ

ത്തമ്പുരാൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ മുതലായ മഹാരഥന്മാരാണു് സദസ്സിൽസന്നി

ഹിതരായിരുന്നതു്. ഓേരാരുത്തരും രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം അവരവരു�ട കൃത്യം

നിർവഹിക്കുകയും ഉണ്ടാക്കിയ േശ്ലാകങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു് ഒടുവിൽ എഴുതി സമർപ്പി

ക്കുകയും �ചയ്തു. �കാച്ചുണ്ണീതമ്പുരാനാകേട്ട തേന്റയും മറ്റുള്ളവരുേടയും േശ്ലാകങ്ങൾ

മുഴുവൻഎഴുത്തുകത്തി�ന്റ സഹായം കൂടാ�തത�ന്ന �ചാല്ലുകയും അതിനുംപുറേമ

താനുണ്ടാക്കിയ േശ്ലാകങ്ങൾസംസ്കൃതത്തിലും കൂടി വിവർത്തനം �ചയ്തു േകൾപ്പിക്കു

കയും �ചയ്തു. തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് അത് ഭുത�പ്പട്ടുേപായി. ദ്രുതകവി എന്ന ബിരുദം

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണു് ലഭിച്ചതു് എങ്കിലും അേദ്ദഹ�ത്തക്കാൾ ഒട്ടും താണ

പടിയിലല്ലായിരുന്നു ആ പദ്ധതിയിൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേന്റയും നില. നൂറും

അതിലധികവും േശ്ലാകങ്ങൾ ഓേരാ ഇരുപ്പിലിരുന്നുണ്ടാക്കി അവ മുഴുവൻ മന

സ്സിൽ വച്ചു�കാണ്ടു പിന്നീടു് സൌകര്യം േപാ�ല എഴുതുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു യാ

�താരു പ്രയാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കുേമൽ വാഗ് േദവത അേദ്ദഹത്തിനു

വശ്യയായിരുന്നു. മദിരാശിയിൽ വച്ചു തീ�പ്പട്ട ഔചിത്യേവദിയായ �കാച്ചി വലി

യതമ്പുരാൻ 1094-ൽ പല സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും സ് ഥാനമാനങ്ങൾ സംഭാവന

�ചയ്ത അവസരത്തിൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന അവരു�ട േനതാവാക്കി, “കവി

സാർവഭൌമൻ” എന്ന ബിരുദത്താൽ ധന്യനാക്കി, ത�ന്റ സഹൃദയ ധുരീണത�യ

പ്രഖ്യാപനം �ചയ്  തു. േകാർട്ടുനടപ്പു തുടങ്ങിയ ലൌകികങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിലും

അേദ്ദഹം കൃതമതിയായിരുന്നു എന്നു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികൾ �തളിയിക്കുന്നു

ണ്ടു്. സാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽഅേദ്ദഹേത്താളംസാമർത്ഥ്യംഅക്കാലത്തു്ആർ

ക്കുമുണ്ടാഅയിരുന്നതായി േതാന്നുന്നില്ല. ഏതു േശ്ലാക�ത്തയും മണ്ഡനപരമാേയാ

ഖണ്ഡനപരമാേയാ വിമർശിക്കുവാൻഅേദ്ദഹത്തിനുസാധിക്കുമായിരുന്നു. ആ�ക

ക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾഒരതിമാനുഷൻഎന്നുേവണംഅേദ്ദഹ�ത്തപഠയുവാൻ. ആ

പ്രതിഭ,ആ േമധ,ആവശ്യവചസ്ത്വം,ആസാഹിത്യേപാഷണവ്യഗ്രത,ആപേരാപ

കാരതൽപരത ഇങ്ങ�നയുള്ള പല സിദ്ധികൾ അേദ്ദഹത്തിൽ അഹമഹമികയാ
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സേമ്മളിച്ചിരുന്നു. 1097-ൽ ഇളയതമ്പുരാനായി. 1101-മാണ്ടു കർക്കിടകമാസം 11-ാം

തിയ്യതി ഹൃേദ്രാഗം നിമിത്തം പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിനു �വദ്യശാസ്ത്ര

ത്തിൽ ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു.

കൃതികളു�ട സ്വരൂപം

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ കൃതികൾ എണ്ണിത്തിട്ട�പ്പടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ഓേരാ ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചു് ഓേരാരുത്തർ വന്നു േചാദിച്ചാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ

ത്ത�ന്ന ഓേരാന്നു് എഴുതി�ക്കാടുക്കും; അതു പിന്നീടു് അച്ചടിച്ചുേവാ എന്നു് അേന്വ

ഷിക്കുക േപാലും പതിവില്ല. അച്ചടിപ്പിക്കാ�ത ത�ന്ന അേനകം നശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

നിരവധി വാങ്മയങ്ങൾ ചില പഴയ മാസികകളിൽ മാത്രം പ്രകാശിതങ്ങളായും

കിടക്കുന്നുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും കവനം �ചയ് വാൻ ഒന്നുേപാ�ല

ശക് തിയുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടു് അേദ്ദഹ�ത്ത കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കവിഭാര

തത്തിൽ “ദിവ്യനാംസവ്യസാചി”എന്നുപുകഴ് ത്തിയിരിക്കുന്നുഎന്നുവായനക്കാർ

ധരിച്ചിരിയ്ക്കുമേല്ലാ. പ്രാേയണപ്രധാനകൃതിക�ളപ്പറ്റി മാത്രേമ ഇവി�ട പ്രസ്താവിക്കു

വാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നുള്ളു.

സംസ്കൃതം

(1) വിടരാജവിജയം ഭാണം, (2)അനങ്ഗജീവനം ഭാണം, (3)ബാണയുദ്ധംചമ്പു, (4)

വിപ്രസേന്ദശം, (5) ശ്രീരാമചരിതപൂരണം കാവ്യം, (6) ഉത്തരരാമചരിതം കാവ്യം,

(7) ശ്രീരാമവർമ്മ കാവ്യം, (8) ശ്രീരാമപട്ടാഭിേഷകം നാടകം, (9) അന്യാപേദശം,

(10) സൂേര്യാദയം.

ഭാഷ

(11) അംേബാപേദശം, (12) േസാമതിലകം ഭാണം, (13) മദനേകതനചരിതം കാവ്യം

(മദനവിലാസം), (14) കല്യാണീനാടകം, (15) ഉമാവിവാഹം, (16) ഫല്ഗുനവീര്യം, (17)

മധുരമങ്ഗലം, (18) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം, (19) അജ്ഞാതവാസം എന്നീ നാടക

ങ്ങൾ, (20) പാണ്ഡേവാദയം, (21) സാവിത്രീമാഹാത്മ്യം, (22) വഞ്ചീശവംശം, (23)

േഗാശ്രീശാദിത്യചരിതംഎന്നീ മഹാകാവ്യങ്ങൾ, (24) മലയാം�കാല്ലം കാവ്യം, (25)

രുക്മിണീസ്വയംവരം കാവ്യം (മേധ്യാത്തരഭാഗം), (26) ഷഷ്ടിപൂർത്തിഡർബാർ (മദി

രാശിയിൽവച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി മഹാരാജാവി�നപ്പറ്റി), (27) േദവീമാഹാത്മ്യം (വൃ

ത്താനുവൃത്തവിവർത്തനം), (28) സുന്ദരകാണ്ഡം തുള്ളൽ, (29) ഷഷ്ടിപൂർത്തി ശീത

ങ്കൻ തുള്ളൽ (പിന്നീടു വാഴ് ച

�യാഴിഞ്ഞ �കാച്ചി മഹാരാജാവി�നപ്പറ്റി), (30) ഭേദ്രാൽപത്തി, (31) ലക്ഷ് മീസ്വ

യംവരം, (32) രാമാശ്വേമധം എന്നീ കിളിപ്പാട്ടുകൾ, (33) ശ്രീമഹാഭാഗവതം ഗാഥ,

(34) കാന്തവൃത്തം, (35) മലയാള്ശബ്ദശാസ്ത്രം (പ്രഥമഭാഗം), (36) അലങ്കാരമാല,

(37) ബാേലാപേദശം, (38) ഭാഷാബൃഹത്സംഹിത, (39) വിദ്യാകലാവിവരണം, (40)

ശ്രീകരുംബസ്തവം ശ്രുതിഗീത (അവിദ്യാസംഹാരം) തുടങ്ങിയ അസംഖ്യം േസ്താത്ര

ങ്ങൾ ഇവയാണു് �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഗണനീയങ്ങളായ പദ്യകൃതികൾ. ശങ്ക

രാചാര്യ ചരിതം, വിക്രേമാർവശീയസാരം എന്നിങ്ങ�ന ചില ഗദ്യ കൃതികളും കാ

ണ് മാനു�ണ്ടങ്കിലും അവയ്ക്കു രചനാഭങ്ഗി േപാരാ�തയാണിരിക്കുന്നതു്. �പാതുേവ

പറയുകയാ�ണങ്കിൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ സംസ്കൃതകൃതികൾക്കു ഭാഷാകൃതി

ക�ളക്കാൾ ഗുണം കൂടും. ഭാഷാകൃതികളിൽത്ത�ന്ന ആദ്യകാല�ത്തഴുതിയ ഗ്ര

ന് ഥങ്ങൾ മധ്യകാലത്തി�ലഴുതിയവ�യക്കാളും പ്രാേയണ ഗുേണാത്തരങ്ങളാണു്
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306 അദ്ധ്യായം 49. �കാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ

. േസാമതിലകം, സുന്ദരകാണ്ഡം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ സകല സഹൃദയന്മാരുേട

യും സശിരഃകമ്പമായ ശ്ലാഘ�യ അർഹിക്കുന്നു. പിൻകാലത്തു താൻ എഴുതിയതു

രണ്ടാമ�താന്നു വായിച്ചുേനാക്കുക എന്നുള്ള ഏർപ്പാടു േപാലും ഇല്ലാ�തയായി.

അന്നനട, ഗാഥ എന്നീ ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ സങ്ഗീതാത്മകമായ രീതിയിൽ കവ

നം �ചയ്യുവാൻഅേദ്ദഹത്തിനുസാമർത് ഥ്യം േപാരായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടു ഭാഗവ

തം പാട്ടു്, അന്യഥാ അതു് എത്രത�ന്ന അമൂല്യമായാലും അനാകർഷകമാ�ണന്നു്

അഭിപ്രായ�പ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “പാർത്താൽ ഭങ്ഗി ചുരുക്കമല് പരസമദ്ധാരാ

ളം” എന്ന �വണ്മണി മഹ�ന്റ ശാപം ഒടുവി�ലാടുവിൽ ഏതാണ്ടു ഫലിച്ചതുേപാ

�ലയാണു് ഭാവുകന്മാർക്കു േതാന്നുക. പാണ്ഡേവാദയത്തി�ന്റ അവതാരികയിൽ

ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ “�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ വാസനാ

ശക് തിയും േശഷിയും േനാക്കുേമ്പാൾഅതി�ന്റ ഒരു മാനദണ്ഡമായി കരുതത്തക്ക

സ് ഥിതിയിലായിട്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ പൌേരാഭാഗ്യത്തി�ന്റ പ്രസക് തി

േയ ഇല്ല. “അതിപ്രസംേഗാരസഭംഗേഹതുഃ” എന്നു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പല കൃതി

ക�ളയും പറ്റി പറയാം. അത്തരത്തിലുള്ള �വകല്യങ്ങൾ എങ്ങ�നയിരുന്നാലും

അനവധി അചുംബിതങ്ങളായ ഉേല്ലഖങ്ങളുേടയും അനവദ്യങ്ങളായ രസഭാവങ്ങ

ളുേടയും അഭൌമാകരങ്ങൾ ഓേരാ �കാല്ലവും �കരളിക്കു് ഒന്നും അതിലധികവും

വീതം പ്രദാനം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നആ മഹാകവിമൂർദ്ധന്യ�ന സാഷ്ടാംഗ പ്രണാ

മം �ചയ്യുവാൻആരാണു് സന്നദ്ധരാകാത്തതു്?

സംസ്കൃതം

എട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ സംസ്കൃതകവിത ശീലിച്ചു തുടങ്ങി. അക്കാലത്തു �പ�ട്ടന്നു

ണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലിയതാണു് ഭദ്രകാളീ പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിലുള്ള

“നേവാത്സേവ േഘാരഗേജന്ദ്രമൂർദ്ധ-

ന്യാേരാപിതായാ അവേലാകനാർത് ഥം

അതിശ്രേമ�ണവസഹാഗതാനാം

വർഷാജലാനാം തു ഭയം ന കര്യാഃ”

എന്നേശ്ലാകം, ഒന്നുമുതൽനാലുവ�രകൃതികൾആദ്യകാല�ത്തവാങ്മയങ്ങ

ളിൽഉൾ�പ്പടുന്നു. വിദ്വാൻഇളയതമ്പുരാൻനിർമ്മിച്ചപതിമ്മൂന്നാംസർഗ്ഗത്തിൽ31

േശ്ലാകങ്ങൾ വ�ര എത്തിച്ച രാമചരിത മഹാകാവ്യ�ത്ത �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ മു

പ്പത്തിരണ്ടാമ�ത്തസർഗ്ഗംകഴിയുേവാളംഎഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയതാണു് രാമചരി

തപൂരണം. യുദ്ധകാണ്ഡാവസാനം വ�രയുള്ളപ്രതിപാദ്യേമഅതിൽഅടങ്ങീട്ടുള്ളു.

ഉത്തരരാമയണത്തി�ല ഇതിവൃത്ത�ത്തആസ്പദമാക്കി ഉത്തരരാമചരിതം കാവ്യം

എട്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ രചിച്ചു. അങ്ങ�ന ആ മഹാകാവ്യത്തിൽ 40 സർഗ്ഗങ്ങൾ അട

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ കവിതയ്ക്കു ഗാംഭീര്യം കൂടു�മങ്കിലും നാളിേകരപാ

കത്തിലാണു്അതി�ന്റരചന. �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റഭാഗത്തിൽനിന്നു്ഏതാനും

േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. സന്യാസിരൂപത്തിൽ രാവണൻസീതേയാടു്:

“േക്വദം വപുേസ്തസദലാതിശായി?

േക്വയം ദശാ േത വനവാസരൂപാ?

കഃ കല് പേയതാനനുരൂപേമവം

യൽ പശ്യതാം ഹന്ത! മേനാ ദുേനാതി.
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അേശഷേയാഷാജനരത് നഭ്രൂതാം

ജാനീ മേഹ ത്വാം മഹനീയഗാത്രി!

േയ രത് നഭാജസ്ത്രിഷു വിഷ്ടേപഷു

േതഷാം ഭവത്യർഹതി ദാരഭാവം.

ജാഗർത്തി സമ്പ്രത്യധികത്രിേലാകി-

ജയശ്രിയാലംകൃതദിവ്യമൂർത്തിഃ

സൌഭാഗ്യനിർഭർത്സിതമത്സ്യേകതു-

ർദ്ദശാനേനാ രാക്തസചക്രവർത്തീ.

യസ്യാപദാനാനി വിലേസവേത്യാ

ഗായന്തി ശേബ്ദന വിനാ സുരാണാം

ദാസീപദം പ്രാപ്യ യഥാനിേയാഗം

ലങ്കാപുേര കർമ്മ വിതന്വേയ യാഃ.” (13-ാം സർഗ്ഗം)

ശ്രീരാമചരിതപുരാണത്തിനു് ഒരു പീഠികയു�ട രൂപത്തിൽ വിദ്വദ്യുവരാജചരിതം

എ�ന്നാരു സർഗ്ഗംകൂടി എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുള്ളതി�നപ്പറ്റി അന്യത്ര സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട

േല്ലാ. അക്ലിഷ്ഠ മേനാഹരമാണു് �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ സംസ്കൃതകാവ്യ�ശലി.

അർത്ഥാലങ്കാരബാഹുല്യം�കാണ്ടും പ്രസ്തുത കാവ്യങ്ങൾ ഹൃദയഹാരികളാണു്.

രസസ് ഫൂർത്തിക്കും കുറവില്ല. വിടരാജവിജയം, വിപ്രസേന്ദശം, ബാണയുദ്ധം,

ശ്രീരാമവർമ്മ കാവ്യം എന്നീ കൃതിക�ളപ്പറ്റി മാത്രം അല് പം ഉപന്യസിക്കാം.

വിടരാജവിജയം

ഈഭാണം ഉണ്ടാക്കുന്നകാലത്തുകവി �കാച്ചി ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയു�ടആശ്രി

തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് “ഇക്കുമാടധരണീനാതാകൃ�പകാസ്പദം” എന്നു കവി

ത�ന്ന വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു. സ്വകീയമായ സൂക്തിഗു

ണ�ത്തപ്പറ്റി അേധാലിഖിതമായ പ്രസ്താവനയും അതിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

“മാധു�ര്യകനിധാനമർത്ഥഭരിതം �കാച്ചുണ്ണിധാത്രീപേത-

ർന്നാര്യശ്ചാപി നരാശ്ചസൂക്തമനിശം ജല് പന്ത്യനല് പം മു�ഖഃ

തസ് മാൽ പാഠവിധൌ തദക്ഷരഗളൽപീയൂഷസേമ്മളനാ-

േദേതഷാം മധുേരാധികം മധുസിതാദിേഭ്യാപി ജാേതാധരഃ.”

താ�ഴക്കുറിക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിലും പ്രബന്ധകടാക്ഷമു�ണ്ടന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്ന

താണു്.

“സലളിതപദന്യാസാം േദാഷവ്രേജന വിവർജ്ജിതാം

ഗുണഗണയുതാം സാലങ്കാരധ്വനിം രസവർഷിണീം

നിജകൃതിനടീം േലാകാഹ്ലാദപ്രദാം സമനാർത്തയൽ

സകാലവിബുേധാത്തംേസാ ധീമാൻ സസൽകവി പുംഗവഃ.”

ചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളു�ട ഭംഗി േനാക്കുക.

“മേന്ദാച്ചന്മണിവിഭൂഷണമഞ്ജുനാദം

താടങ്കചക്രഹതിതാമ്രകേപാലമൂലം

താരാവികാസവിലാസത്തരളായതാക്ഷം

കാന്തം വപുർജ്ജയതി കന്ദുകലീലയാസ്യാഃ.”
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േവശ്യാസ്വഭാവം:

“ഈർഷ്യാന്യാസ്വംഗനാസു, സ് ഫുരദമൃതമുച-

ശ്ചാടേവാ ഭൂരിവിേത്ത,

ന്യക്കാേരാ േലാഭയുേക്ത, സ്തുതിമുഖരമുേഖ

നഷ്ടസാദഃ പ്രസാദഃ ,

ജാേര തീേവ്രാനുരാഗഃ, കപടശതമേഹാ!

ഭർത്തരീതി സ്വഭാേവാ

വാരസ്ത്രീണാം പ്രസിദ്ധസ്ത്രിജഗതി മതിമ-

ന്നത്ര കിം ചിത്രമസ്തി?”

ആനന്ദവല്ലി എന്ന േവശ്യയു�ട സ്വയംവരത്തിനു സമാഗതരാകുന്ന രാജാക്ക

ന്മാരു�ടവർണ്ണനത്തിൽനിന്നുകവിക്കുഭാരതീയഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽനല്ലഅറിവുണ്ടാ

യിരുന്നുഎന്ന് �തളിയുന്നു.

വിപ്രസേന്ദശം

ഈസേന്ദശം കവി േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദൻരാജാവി�ന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു

രചിച്ചതാണു്. സാമൂതിരി രാജകുടുംബത്തി�ല രാജ് ഞിമാർക്ക് �കാടുങ്ങല്ലൂർ രാജാ

ക്കന്മാരാണേല്ലാ കൂട്ടിരിപ്പു്, കവി

“ഗംഭീേര തം ഭുജഗശയനം സ്വാശേയ പദ് മനാഭം

കുവർന്നുർവ്യാമിഹ വിജയേത മാനേവദക്ഷിതീന്ദ്രഃ”

എന്നാരംഭിച്ചു്

“വാർത്താം സൌമ്യാമധികമധുരാം യസ്യ ശുദ്ധാം നിശമ്യ

ഹ്രീണാ ലീനാ ഭവതി ഹി സുധാ ഹന്ത! കുംേഭാദേരഷു

കാേകാേളാപി പ്രചുരമഹേസാ യൽപ്രതാപാൽ പ്രഭീതഃ

കണ് ഠസ്യാന്തർന്നിവസതി സദാ കാളകണ് ഠസ്യ ഗുഢം”

എന്നു്ആ രാജാവി�ന്റ വാങ്മാധുര്യ�ത്ത വർണ്ണിക്കുകയും

“തസ്യാേമാദം മനസി സതതം രാജഹംസസ്യ പൂർണ്ണം

കര്യാേദതൽസുമധുരരസസ്യന്ദി കാവ്യാരവിന്ദം

നിത്യാസ്വാദ്യം വിബുധമധു�പർമ്മാനസാദസ് മദീയാ-

ജ്ജാതം ശംേഭാർഗ്ഗുണഗണബി�സർേവഷ്ടിതം ശ്ലിഷ്ടമിത്രം”

എന്നഭ്യർത്ഥിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. വിപ്രസേന്ദശത്തിലും പൂർവാചാരാനുേരാ

ധന പൂർവാർദ്ധം, ഉത്തരാർദ്ധം എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. മുപ്പത്തിര

ണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ തനിക്കു മരണം സംഭവിക്കു�മന്നും ആ വിപത്തിൽ നി

ന്നു് രക്ഷ�പ്പടണ�മങ്കിൽ കാശിയിൽ േപായി ഗങ്ഗാസ് നാനം �ചയ്തു വിശ്വനാഥ

�ന ഭജിക്കണ�മന്നും ഒരു ബ്രാഹ്മണേനാടു മുപ്പതാമ�ത്ത വയസ്സിൽ േജ്യാത്സ്യൻ

പറയുകയാൽ ത�ന്റ േപ്രയസി താമസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വിട്ടു് അേദ്ദഹം

അേങ്ങാട്ടുേപാകുന്നു; പതി�നട്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു ത�ന്റ വിരഹതാപം നായിക�യ

അറിയിക്കുവാൻ മ�റ്റാരു ബ്രാഹ്മണ�ന ദൂതനാക്കുന്നു; അന്നു വിശാഖം തിരുനാൾ

മഹാരാജാവായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ വാണിരുന്നതു്. തീവണ്ടിയിലാണു് സേന്ദശ

ഹര�ന്റ യാത്ര. കാശിയിൽനിന്നു് പുറ�പ്പട്ടു് വഴിക്കു പല നഗരങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു
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�ചറുവണ്ണൂരിൽ ഇറങ്ങി, അവി�ട നിന്നു പി�ന്നയും തൃശ്ശിവ േപരൂർ, �കാടുങ്ങ

ല്ലൂർ, തൃപ്പൂണിത്തുറ, �വയ്ക്കം മുതലായ സ് ഥലങ്ങളിൽക്കൂടി �തേക്കാേട്ടക്കു േപായി

തിരുവനന്തപുര�ത്തത്തി പ്രിയതമ�യ ആശ്വസിപ്പിക്കണ�മന്നാണു് നായക�ന്റ

പ്രാർത്ഥന; േമഘസേന്ദശത്തിൽ മാത്രേമ തനിയ്ക്കു ബഹുമാനമുള്ളു എന്നും േകാകി

ലസേന്ദശവും ശുകസേന്ദശവും ശ്ലാഘ്യങ്ങള�ല്ലന്നും കവി ആദ്യംത�ന്ന സൂചിപ്പിച്ചി

രിക്കുന്നു.

“നിന്ദേന്നഷശ്രവണസുഭഗം േകാകിലാലാപജാലം

സദാർണ്ണാർത്ഥം പരമഗിരാഞ്ചാനുവാസം ശുകസ്യ

പശ്യേന്മഘം പ്രസൃമരരസം സ് നിഗ് ദ്ധഗംഭീരശബ്ദം

േസാൽകണ് ഠസ്സൻ കമപി വിബുധം വിപ്രമാപ് തം ബഭാേഷ.”

േമഘസേന്ദശവുമായി തുലനം�ചയ്യുേമ്പാൾ വിപ്രസേന്ദശത്തിനു് ഒരുസ് ഥാന

വും ഇല്ലത�ന്ന; എന്നാൽഅതിലും അേനകം സുധാമധുരങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്.

അവയിൽ ചിലതു് ഉദ്ധരിക്കാം.

1. �കാടുങ്ങല്ലൂർ:

“വാണീ ലക്ഷ് മീവിതരണപരാൻ േസവേത യത്ര ഭൂപാൻ

ഹിത്വാ പത്മാശ്രിത ഇതി പതിം ബദ്ധേരാഷാ രമായാം

രാജ്യം പൂജ്യം വ്രജ തദനു തൽ േകാടിലിങ്ഗാഭിധാനം

ത�ത്രവാന്തർവണഭുവി ഗൃഹം ഭാതി തദ്ഭദ്രകാള ്യാഃ.”

2. �വയ്ക്ക�ത്തതിരുനീലകണ് ഠനാന:

“ആസ്യം യസ്യ പ്രകൃതിസുഭഗം ബിന്ദു സിന്ദൂരചിത്രം

ദുഷ്ട്വാ കാമാൽസ വിഭുരഭവദ്വിഘ് നരാേജാ ഗജാസ്യഃ

തേത്രാൽപശ്യ സ്വിപപരിവൃഢം നീലകണ് ഠം സ്വകണ് ഠ-

േപ്രങ്ഖദ്ഘണ്ടം ധവളരദതശ്ചാത്യരാളം കരാളം.”

3. സ്യാനന്ദൂരനഗരി:

“വൃത്താദേശാല്ലസിതവദനാം വല്ലകീക്വാണവാണീം

ദീപശൃണീരിചിരകനകാലംകൃതിം വപ്രകാഞ്ചീം

വാപീനാഭീം സുതനുമിവ താം പൂർണ്ണകുംഭസ്തനാഢ്യാം

രംേഭാരും ത്വം പ്രവിശ നഗരീം ധൂപേകശീം നിശാദൌ.”

4. തിരുവനന്തപുര�ത്തയുവതികൾ:

“യത്രസ്ത്രീണാം മുഖസുഷമയാ ചന്ദ്രധിക്കാരിണീനാം

തന്ദ്രാബാധാ നിജഭുജസമാകർഷേണ ഭർത്തുരംസാൽ

അേങ്കാത്ഥാേന പദവികലതാ സൌഷ് ഠവം ലാഘവം ചാ-

പ്യങ്േഗ രേമ്യ ദൃഢതരസമാേശ്ലഷേണ നിർദ്ദയത്വം.”

5. ധർമ്മരാജാവു്:
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“ആസീദസ്യാമധികകരുണഃക്ഷത്രധർ�മ്മകദീേക്ഷാ

ധീേരാദാത്തഃ പ്രഥിതമഹിമാ രാമവർമ്മാ മഹീന്ദ്രഃ

േയാ വാരക്ഷീദശുഭമനസഃ േകരളം ഠിപ്പുനാ മ് നഃ

സീതാജാനിസ്ത്രീഭുവനമിവ ത്രസ്തമുഗ്രാദ്ദശാസ്യാൽ.”

6. വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു്:

“കീർത്തിം യസ്യ സ് ഫടികധവളാമാനനാന്തർജ്ജനാനാം

വിക്രീഡന്തീം ശ്രുതിഷു ചസദാ വീക്ഷ്യ വാണീഭ്രേമണ

ചി�ത്രഃ േസ്താ�ത്രഃ കവികലവരാഃ സംസ്തുവന്തിപ്രകാമം

യത്രാദ്യാേസ്തസ ഖലുസുമതിശ് ശ്രീവിശാഖക്ഷിതീന്ദ്രഃ.”

ഇതരസേന്ദശങ്ങളിൽനിന്നു് ഒരുവ്യത്യാസംവിപ്രസേന്ദശത്തിനുള്ളതു്അതിൽ

പി�ന്നയും ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു നായികയ്ക്കു നായകനുമായി സേമ്മളിക്കുവാൻ

സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയാണു്. ആ വ്യതിയാനം േവണ്ടിയിരുന്നില്ല.

പ്രതിപാദ്യം കല്പിതമാ�ണങ്കിൽ ആയി�ക്കാള്ള�ട്ട എന്നും ശങ്കരമതമനുസരിച്ചു

േനാക്കുേമ്പാൾഎല്ലാം മായയാണേല്ലാഎന്നുംകവി ഒടുവിൽ ന�മ്മധരിപ്പിക്കുന്നു.

“ചിത്താനന്ദപ്രകടിതമഹാേദവേസവാനുഭേവ-

പ്യസ് മിൻ കാേവ്യ സകലമനൃതം വൃത്തമിത്യസ്തി േചദ്വഃ

ബ്രൂ�തതന്മാം ബുധകുലവരാശ്ശങ്കരാ�ധ്വകനിഷ് ഠാ

മായാരൂേപ ഭവതി കിമൃതം േലാകചേക്ര ചരിത്രം?”

ബാണയുദ്ധം ചമ്പു

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റസംസ്കൃതകൃതികളിൽ �വച്ചു്എനിയ്ക്കു്ഏറ്റവും രമണീയമായി

േത്താന്നിയിട്ടുള്ളതാണു്ബാണയുദ്ധം ചമ്പു. അതി�ല പദ്യഗദ്യങ്ങൾഎല്ലാംത�ന്ന

ആപാതമധുരങ്ങളും ആേലാചനാമൃതങ്ങളുമാണു്. പ്രസ്തുത കൃതി കവി 1066-ൽ നിർ

മ്മിച്ചു. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ അതി�ന അേദ്ദഹം താ�ഴ കാണുന്ന വിധത്തിൽ പു

കഴ് ത്തുന്നു.

“സത്സ്വേന്യഷ്വപി ചമ്പുഷു ധ്വനിരസാലങ്കാരഹുങ്കാരിഷു

സ്വീകര്യുസ്സുഭഗാമിമാം മമ കൃതി, സേന്താഽതിസേന്താഷതഃ

ക്ഷീരക്ഷൌദ്രസിതാഗുളാമധുരസദ്രവ്യാണി സന്തീത്യത-

സ്ത്യാജ്യഃ കിം ഹരണീദൃശാം സ് മരരസാലംബസ്സബിംബാധരഃ?” ”

ആ പ്രശംസ അനുചിതമ�ല്ലന്നു കാണിക്കുവാൻ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി

ക്കാം.

1. ചിത്രേലഖ താൻ ഉഷയു�ട അന്തഃപുരത്തിേലക്കു നയിച്ചഅനിരുദ്ധേനാടു്:

“മുഞ്ച ത്വം ചഞ്ചളീകപ്രവര! സരഭസം

മഞ് ജുളം കഞ് ജേമതൽ

േസവനസ്വാമും രസാലദ്രുമനവകലികാം
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മന്ദമന്ദം ഹസന്തീം

യാ ത്വസ്യാഃ പല്ലവാളീ സവിധഭുവി തിര-

സ്കാരകർത്ത്രീ പുരാഭുൽ

േസയം സൌരഭ്യവിജ്ഞാപനപടുതരയാ

വാത്യയാ ചാപനീതാ.”

2. അന്തഃപുരരക്ഷികൾബാണേനാടു്:

“അന്തഃപുേരസ് മാഭിരിഹാപ്രമ�ത്ത-

സ്സുരക്ഷിേത േകാപി പുമാൻ സമാേസ്ത

പ്രേവശമാർഗ്ഗം തു ന തസ്യ വിദ്േമാ

മുക് താഫലേസ്യവ കരിന്ദ്രകംേഭ.”

3. ശിവജ്വരം ശ്രീകൃഷ്ണേനാടു്:

“ത്വാമാശ്രേയഖിലസുേരശ്വര! ദുഃഖശാ�ന്ത്യ

നാന്യാൻ സുരാനപി ഭവൽപ്രതിബിംബരൂപാൻ

േകാ വാ ഭജേത പുരുഷസ്തപനാഭിതപ് ത-

ശ് ചിത്രാർപ്പിതാൻ ഹിമകരാംബുധരാംബുരാശീൻ?”

തമ്പുരാനു ത�ന്റസംസ്കൃത കവിത�യപ്പറ്റി വലിയ മതിപ്പാണുണ്ടായിരുന്ന�ത

ന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. അനംഗ വിജയം ഭാണത്തിലും അേദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞി

രിക്കുന്നു.

“ഗീർവാേണഷു ശചീപതിർഹി സുമഹാസർേപ്പഷു തല് പം ഹേര-

ർന്നാേഗഷ്വഭ്രമുവല്ലേഭാബ് ധിഷു പയസ്സിന്ധു രഥിഷ്വർജ്ജുനഃ

ആനേന്ദഷു ശിവാത്മജാഭജന�ശ്ശേലഷു േഹമാചേലാ

േലാേകഷുത്രിദിവഃ കവിഷ്വിഹ ബുധഃ �കാച്ചുണ്ണിഭൂപാലകഃ”

ഉത്തമരാമചരിതം തൃതീയസർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർ

ക്കുന്നു.

“സ കാന്തയാലങ്കൃതചാരുമൂർത്തിർ-

ലതാഗൃഹം കിഞ്ചിദലഞ്ചകാര

മാേനാഗൃഹഞ്ചാസ്യ മേനാഭിരാമം

രത്യാ സമാശ്ലിഷ്ഠതനുസ്സുേമഷുഃ.”

“ശുഭാംഗി! പാപാവരേണനനൂനം

ഭൃംഗവ്രേജാ േമചകതാം പ്രപന്നഃ

തഥാഹ്യയം ഹാ! മധുപാനമേത്താ

ലതാവധൂർഗ്ഗച് ഛതി പുഷ് പയുക്താഃ.”

ശ്രീരാമവർമ്മകാവ്യം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“േഗാശ്രീപതീ രക്ഷതി രാമവർമ്മാ

േഗാമണ്ഡലം സ്വീയമേമാഘകർമ്മാ

ഉൽപാദിതശ്രീഗുണമസ്തേദാഷം
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േഗാപാലരൂപീവ ഹരിർമ്മഹാത്മാ.” (പ്രഥമസർഗ്ഗം)

ഇതാ മറ്റു മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ:

“തദാ തദാനനം നീ�ലഃ ശ് മശ്രുഭിർദ്ദീക്ഷ�യധി�തഃ

വൃതം വിഡംബയാമാസബിംബ�മന്ദവമംബു�ദഃ.”(ദ്വിതീയസർഗ്ഗം)

താേളാത്താളാംഘ്രിസംഘട്ടനതുമൂലസമു-

േല്ലാലഹസ്തീന്ദ്രകൃത്തി-

പ്രാേന്താദ്ഭൂതപ്രചണ്ഡാനിലരയരഭേസാ-

ദ്ധൂതേമഘാബ് ധി�ശലഃ

ഭാരാതിശ്രാന്തദിഗ്വാരണവദനസമു

ദ്വാന്തരക്തപ്രാവാഹ-

ദ്രീഡൽക്രവ്യാദസംേഘാൽബംമിദമയി! േത

താണ്ഡവം േദവി വേന്ദ.” (ചതുർത് ഥസർഗ്ഗം)

“തവാങ്കം നിശ്ശങ്കം കലയതി യയാ �ശലതനയാ

സ്വേഗഹം സസ് േനഹം പുനരപി ച േദഹം ഹൃതവതീ

നൃണാം ഭുക്തിം മുക്തിം ത്വയി വിമലഭക്തിഞ്ച തനുേത

ഭവേത്സവാ�സവാസ്ത്വഖിലദ! മമ ത്വൽകരുണയാ.” (നവമസർഗ്ഗം)

മാടമഹീശവംശം എന്നു് ഈ കാവ്യത്തിനു േപർ �കാടുക്കണം എന്നും അതി�ന്റ

ഒരു ഭാഗമായി മാത്രം ഒൻപതു സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഇതി�ന കരുതണ�മ

ന്നും കവിക്കു് ഉേദ്ദശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1087-ലാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�ന്റ രചന.

വാഴ് ച�യാഴിഞ്ഞ രാമവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ജീവിതചരിത്രമാണു് പ്ര

തിപാദ്യം. അവിട�ത്തഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി വ�രയ്ക്കുമുള്ള കഥാഭാഗേമ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

എത്ര�യത്ര ഉൽകൃഷ്ട

ങ്ങളായസകലസംസ്കൃതകൃതികളിലും നാം കണ്ടുകണ്ടകിതരാകുന്നതു്?

ഭാഷാകവിത

സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രംആദ്യകാലത്തുകവനം �ചയ്തിരുന്ന തമ്പുരാ�ന ഭാഷാകവി

തയിേലയ്ക്കു കൂടി ആകർഷിച്ചതു �വണ്മണി നമ്പൂരിപ്പാടന്മാരായിരുന്നു. രാമാശ്വേമ

ധം കിളിപ്പാട്ടിൽ തുഞ്ചൻ, കുഞ്ചൻഇവർക്കുപുറ�മ കവി വന്ദിക്കുന്നതു്അവർ രണ്ടു

േപേരയും മാത്രമാണു്.

“�വണ്മണിനമ്പൂരിമാർ, േകരളഭാഷാകവി-

�വണ്മണികളായുേള്ളാർ, താതനും തനയനും,

എന്മനസ്സിങ്കൽ ഭാഷാകവിതാവിേശഷങ്ങൾ

നന്മയിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ തുണച്ചീേടണം സദാ.”

എന്നഈരടികൾ േനാക്കുക. അേദ്ദഹംആ ഗുരുനാഥന്മാ�ര എത്രേയാ കവ

ച്ചുവച്ചു. ദീപ് ത

ങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതയിൽ സുന്ദര

മായസ്വഭാേവാക്തിക്കുപ്രാധാന്യമുണ്ടു്.
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േസാമതിലകം ഭാണം

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഷാകാവ്യങ്ങളിൽ കുേറയധികം �മച്ച�പ്പട്ടതാണു് അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റആദ്യകാല�ത്തകൃതിയായഈഭാണം. അതിൽ 366 േശ്ലാകങ്ങൾഅട

ങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അതിനു മുൻപു് അേദ്ദഹം ഭേദ്രാത്സവം എ�ന്നാരു നാടകവും മ�റ്റാരു ഭാ

ണവും ഒരുചമ്പുവും ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതായി പറയുന്നുണ്ടു്. അവ�യപ്പറ്റി ഇേപ്പാൾആർ

ക്കും യാ�താരറിവുമില്ല. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് എ�ന്റആദരാതിശയം വ്യക്ത

മാക്കാം.

1. “താേന നാണി�ച്ചാഴിഞ്ഞും തര�മാടുമവി�ട-

ത്ത�ന്നപി�ന്നപ്പതിഞ്ഞും

സാനന്ദം �തല്ലിടഞ്ഞുംസപുളകമധികം

േപ്രമഭാരം �ചാരിഞ്ഞും

ഊനംകൂടാ�ത ഭംഗ്യാ രഹസി ദയിത�ന-

ക്കണ്ടു �കാണ്ടാടുേമാമ-

ന്മാേനലുംകണ്ണീമാർക്കു�ള്ളാരു കടമിഴികൾ-

�ക്ക�പ്പാഴും കൂപ്പിടുേന്നൻ.”

2. “തുള്ളിച്ചാടിക്കളിച്ചും തുടുതു�ട വിലസും

േദഹമി�ട്ടാന്നുലച്ചും

�വള്ളച്ചുട്ടുള്ള �നറ്റിത്തടമുടയ മുഖം

നീർത്തിനീർത്തിപ്പിടിച്ചും

ഉള്ളിൽച്ചാഞ്ചല്യമില്ലാതുരുതരസുഖമായ്-

�പ്പക്കേളാ�ടാത്തിണങ്ങി-

ത്തള്ളിച്ചാഞ്ചാടി േനരി�ട്ടാരു വൃഷഭമിതാ

മത്തനാ�യത്തിടുന്നു.”

3. “ചില്ലീവി�ല്ലന്നു �പാക്കിച്ചുളി�വാടുമിഴി�കാ-

�ണ്ടാന്നു േമല് േപാട്ടു േനാക്കി-

�ത്തല്ലീ േരാമാഞ്ചേമാടും കുറുനിര�യാരു�ക-

�കാണ്ടു ചി�ക്കന്നുചിക്കി

മല്ലീബാണ�ന്റ േകളിക്കരികി�ലാരുവ�ന-

ത്താൻ വരുത്തീടുവാനായ്

സല്ലീലാഹാസവും പൂണ്ടിവൾ കവിത നിന-

യ്ക്കുന്നു �ച�റ്റന്നു േതാന്നും.”

4. “തങ്കമാല നവകുങ്കുമം കനകകങ്കണാദികളലങ്കരി-

ച്ചങ്കുരിച്ച കുതുകം കലർന്നു വിലസും കരംഗമിഴി മങ്കു േകൾ

പങ്കജാസ്ത്രനു വളം �കാടുക്കു�മാരു നിൻകടക്ഷമതു ശങ്കുവി-

�ട്ടങ്കൽ വന്നുസതതം കളിക്കിൽ മമ സങ്കടങ്ങളഖിലം �കടും.”

5. “താളേത്താ�ടാത്തിണങ്ങും മണിവളക�ളഴും

കയ്യൂ�കാട്ടും ചവിട്ടും

േമളേത്താടീ മൃദംഗാദിക�ളാടു സരസം

േചർന്ന പാട്ടും പകിട്ടും

ഓളേത്താ�ടാത്ത ചില്ലീനടനവു�മഴുമീ
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നാരിമാർേകളി കണ്ടാൽ

േമളേത്താളഗ്നിേഹാത്രിപ്രവരനുമിളകും

ഹന്ത! ചിത്തം വിചിത്രം.”

“കാേല കുളിച്ചതിനു കാരണ�മന്തു �ചാല് ക

ചാേല ചല ൽകമലചാരുദലാക്ഷിയാേള!

ബാലാർക്കേകാടിയു�ട കാന്തികലർന്നിടുന്ന

�ശലാത്മജാഭജനേമാ ജനേമാഹനാംഗി?”

എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പദ്യം ഈ ഭാണത്തിലുള്ളതാണു്. ഗ്രന് ഥകാര�ന്റ �വ

ദൂഷ്യത്തിനു നിദർശനമായി ചില സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾഅങ്ങിങ്ങുഘടിപ്പിച്ചിട്ടു�ണ്ട

ന്നു മാത്രമല്ല, “തവസുചരിതമാംഗുലീയ നൂനം” എന്നശാകുന്തളപദ്യത്തി�ല “അം

ഗുലീഷു”എന്നപദത്തി�ന്റസൂക്ഷ് മാർത്ഥവും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാമേദവപരമായ

ഒരു ഭുജംഗപ്രയാതേസ്താത്രവും പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. േസാമതിലകം ഭാ

ണത്തിനും �വണ്മണിമഹ�ന്റ കാമതിലകം ഭാണത്തിനും തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാ

സങ്ങൾഞാൻ മുൻപു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

അംേബാപേദശം

തമ്പുരാ�ന്റഅംേബാപേദശവും വായിക്കുവാൻ രസമുള്ളതാണു്. താ�ഴേച്ചർക്കുന്ന

പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക.

“�പറ്റീ�ടാലാഝടിതി നീ മകേള! നിനച്ചാൽ

�തറ്റീടുമീയുടലുലഞ്ഞുകുഴഞ്ഞുേപാകും

�ത�റ്റന്നു കൂമ്പുക�ളടുത്തുകുലച്ച വാഴ-

യ്ക്കറ്റം വരുന്നതിനു താമസ�മന്തു പി�ന്ന?”

“ആണുങ്ങ�ളക്കനകഭൂഷകൾ �കട്ടിടാ�ത

കാണിച്ചീ�ടാല്ല മകേള! പുതുേമനി �തല്ലും

േചണാർന്ന ദീപഗണമ�റ്റാരു പൂരേവല

കാണുന്നവർക്കുബഹുനീരസമാകുമേല്ലാ.”

നാടകങ്ങൾ

ശ്രീരാമപട്ടാഭിേഷകവും, പാഞ്ചാലീസ്വയംവരവും, അജ്ഞാതവാസവും കണ്ടുകി

ട്ടീട്ടില്ല. 1066 കന്നിമാസം 15-ാം൹ 150-ൽചില്വാനം േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ പാഞ്ചാലീ

സ്വയംവരം അഞ്ചങ്കത്തിലും, തുലാം 19-ാം൹ 320-ൽ ചില്വാനം േശ്ലാകങ്ങേളാടു കൂടി

അജ്ഞാതവാസം പത്തങ്കത്തിലും ദ്രുതകവിതാപരീക്ഷയിൽ സംബന്ധിച്ചു് എഴുതി

യതായി അറിയാം. ബാക്കിയുള്ള നാലു നാടകങ്ങളിൽആദ്യം കല്യാണീനാടകവും

രണ്ടാമതായി ഉമാവിവാഹവും മൂന്നാമതായി ഫൽഗുനവീര്യവും അവസാനമായി

മധുമംഗലവും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. 1064-നും 1066-നും ഇടയ്ക്കാണു് അവരു�ട രചന.

കല്യാണീനാടകത്തിലും മധുരമംഗലത്തിലും ഉൽപാദ്യമാണു് ഇതിവൃത്തം. പ്രഖ്യാ

പിതമല്ലാത്ത പ്രതിപാദ്യം ആദ്യമായി ഭാഷയിൽ നാടകരൂപത്തിൽ ആവിർഭവി

ച്ചതു കല്യാണീനാടകത്തിലാണ് എ�ന്നാരു േമന്മ അതിനുണ്ടു്. എന്നാൽ സദാ

ചാരഭഞ് ജകങ്ങളായി േതാന്നുന്ന ചില രംഗങ്ങളും അതിലു�ണ്ടന്നു പറേയണ്ടിയി

രിക്കുന്നു. അവ�യ തള്ളി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മാത്രേമ അക്കാല�ത്ത നടന്മാർ
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അഭിനയിച്ചിരുന്നുള്ളു. അതിനുമുൻപ് അവർക്കു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അഭി

ജ്ഞാനശാകുന്തളവും ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാരു�ട ജാനകീപരിണയവും മാത്രേമ

ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളുവേല്ലാ. രാമേമേനാൻ തഹശീൽദാർ കല്യാണി�യ കാമിക്കുന്നു;

അവർ അേന്യാന്യം പ്രണയബദ്ധരായി ഒടുവിൽ ദാമ്പത്യത്തിൽ എത്തിേച്ചരുന്നു.

കല്യാണി കുലടയല്ല. പാത്രങ്ങൾക്കു പ്രാേയണ തന്മയത്വമുണ്ടു്. വങ്കനും വഷള

നുമായ േകാരപ്പൻ നായ�രയും കാമഭ്രാന്തനായ �വങ്കപ്പരായ�രയും മറ്റും ആരും

മറക്കുകയില്ല. അഞ്ചാമങ്കത്തിൽ ഒരുക്രിമിനൽ േകസ്സുവിസ്താരമുണ്ട്. ശ്യംഗാരേത്ത

ക്കാൾ കവി പ്രകൃതത്തിൽ പ്രധാനമായി കരുതിയിരിക്കുന്ന രസം ഹാസ്യമാണ്.

ഒന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു:

“േചറുപിരണ്ടു മുഷി�ഞ്ഞാരു കീറത്തുണിയും പുതച്ചു ചൂേലന്തി

ഈറ �പരുത്തിടു�മന്നു�ട പാറുവതാ മച്ചിയുണ്ടിഹ വരുന്നു.”

അേങ്ങക്കരയ്ക്കലിടതിങ്ങി �ഞരുങ്ങിനില്ക്കും

�തങ്ങിന്മടൽത്തല കുറച്ചു കുറച്ചിളക്കി

ശൃംഗാരേമാടു പുഴയിൽത്തിരമാല ചാർത്തീ-

ട്ടിങ്ങീവരും �ചറിയ വായു മഹാവിേശഷം.”

േകാന്തക്കുറു�പ്പന്ന ഒരു തറവാട്ടുകാരണവ�ന്റ ആഭിജാത്യ ഭ്രമം നിമിത്തം

ആ തറവാട്ടിനു സംഭവിക്കുന്ന അധഃപതനത്തിൽ നിന്നു് അതി�ന അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ അനന്തരവൾ നാരായണിയു�ട ഭർത്താവായ മധുരമംഗലം നമ്പൂരി ഉദ്ധരി

ക്കുന്നതാണ് മധുരമംഗലത്തി�ല ഇതിവൃത്തം. അതിൽ കവിയു�ട സ്വാനുഭവവും

പ്രതിബിംബിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു് അഭിജ് ഞന്മാർ പറയുന്നു. “ഗാഢഹാസ്യരസകൌതുകം

പരം കൂടുമിദ്വിജസദസ്സിൽ” അഭിനയിക്കുവാൻ നിർമ്മിച്ചതാക �കാണ്ടു് അതിലും

ഹാസ്യരസത്തിനു ത�ന്നയാണ് പ്രാധാന്യം. ത�ന്റ പുരസ്കർത്താവായ �കാച്ചി

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ അനന്തരവൻ കുഞ്ഞുണ്ണിരവിവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ അേപ

ക്ഷയനുസരിച്ചാണ് പ്രസ്തുതനാടകം രചിച്ചതു് . േകാമപ്പറമ്പിൽ േകാന്തക്കുറുപ്പി�ന്റ

കവനഭ്രാന്താണ് നാലാമങ്കത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം.കവിതയ്ക്കു എന്താണു് വിഷയം േവ

ണ്ടതു്എന്നു്എടേശ്ശരി നമ്പൂരി േചാദിക്കുേമ്പാൾ “വിേഷാ? എന്തുവിഷം? കവിതയ്ക്കു

വിഷം േവേണാ?” എന്നു് അയാൾ തട്ടിമൂളിക്കുന്നു. പി�ന്നയും തുട�രത്തുട�ര പല

വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളും ആ മനുഷ്യൻ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നുണ്ടു്. അഞ്ചാമങ്കത്തിൽ ശങ്കരഭഗ

വൽപാദരു�ട ജീവിതചരിത്രം സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

“േപാകുേന്നൻ പുതുേമഘേവണി! കടുമാകാണിക്കു�മൻ കാര്യ�മാ-

ന്നാകുന്നീല; നമുക്കു േജാലി പലതുണ്ടില്ലത്തു മേല്ലക്ഷേണ!

ചാകുേന്നാളവുമുള്ളിലിങ്ങ�ന മേനാരാജ്യം വിചാരിച്ചു നിൻ-

പാകം േനാക്കിയിളി�ച്ചനിക്കിഹ വൃഥാവാസം പ്രയാസം പ്രിേയ!”

എന്ന പ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകം ഇതിലുള്ളതാണു്. ആകപ്പാ�ട േനാക്കുേമ്പാൾ

കവിതാഗുണം �കാണ്ടു് ഒന്നാമതായി ഉമാവിവാഹവും രണ്ടാമതായി കല്യാണീനാ

ടകവും മൂന്നാമതായി മധുരമംഗലവും നില്ക്കുന്നു. ഫല്ഗുനവീര്യത്തി�ന്റ നില ചുവട്ടിലാ

�ണന്നു പറയണം. ഉമാവിവാഹത്തിൽ ചില നല്ല േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ മൂ

�ന്നണ്ണം ചുവ�ട േചർക്കുന്നു.

നാന്ദി:

“കാ�ടാ�ക്ക�ത്തണ്ടിമണ്ടിക്കമലനയന�ന-
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ക്കണ്ടുകിട്ടാഞ്ഞുകൂട്ടം-

കൂടി�ക്കാണ്ടങ്ങു േഗാപീജനമഥ പുളിേന

വാണുടൻ േകണീടുേമ്പാൾ

േകാടിക്കാമപ്രകാശം തടവീടുമുടലിൻ

ധാടിേയാ�ടത്തിേയാര-

േക്കാട്രക്കാർവർണ്ണ�ന�ന്നക്കരുണേയാടു കടാ-

ക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചിടേട്ട.”

സൂത്രധാരൻ നടിേയാടു്:

“പ�ട്ടാന്നൻേപാടുടുക്കും പുനരതു �തളിയാ-

ഞ്ഞിട്ടഴിക്കും കച�ത്ത-

�ക്കട്ടും �പ�ട്ടന്നഴിക്കും കറി�താടുമുടേന

മായ്ക്കുമീവണ്ണമായി

കഷ്ടം കാലം കഴിക്കുന്നതു കഠിന�മേടാ

േനരേമാ പാതിരാവാ-

�യാട്ടും നി ല്ക്കാ�ത േവഗാലിനി വരിക ചലാ-

പാങ്ഗി നീ രങ്േദേശ.”

ശിവ�ന വന്ദിക്കുന്നപാർവതി:

“മങ്ങാതണിഞ്ഞ മലർമാലകൾ തൂങ്ങുമാറു

ഭങ്ഗ്യാ കരിങ്കുഴ�ലഴും തല�യാന്നു താഴ് ത്തി

ശൃങ്ഗാരസാരമയി മാമലമങ്ക മാനി-

ച്ചങ്ഗാരേലാചനപദങ്ങൾ വണങ്ങിടുന്നു.”

ഒട്ടു വള�രആശയങ്ങൾകുമാരസംഭവത്തിൽനിന്നുവായ് പവാങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അതി�ന്റ

ആവശ്യം കവിക്കില്ലാത്ത സ് ഥിതിക്കു് ആ പരിപാടിയു�ട ഉേദ്ദശ്യം അജ്ഞാതമാ

യിരിക്കുന്നു. കുമാരസംഭവം അഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തി�ല ഇതിവൃത്തം ശിവ�ന�ക്കാണ്ടു

വിഷ്ണുവിേനാടു പറയിച്ചതും പന്തിയായില്ല. എങ്കിലും സർവാങ്ഗീണമായ ഒരുതരം

സാരസ്യംഈനാടകത്തിനുണ്ടു്.

മഹാകാവ്യങ്ങൾ: പാണ്ഡേവാദയം

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ കാവ്യങ്ങളിൽ അതിപ്രധാന�മന്നു പറേയണ്ടതു പാണ്ഡ

േവാദയ�ത്തയാണു്. ആ�ക 22 സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നആ കാവ്യം ലക്ഷ് മീ

ഭായി എന്ന മാസികയിൽ ആദ്യം ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. ആ മാസികയു�ട

ഓേരാ ലക്കവും പുറ�പ്പടാനുള്ളസമയമാകുേമ്പാൾഅതി�ന്റപ്രവർത്തകന്മാരു�ട

ആവശ്യം േപാ�ല ആ ലക്കത്തിേലയ്ക്കു േവണ്ട േശ്ലാകങ്ങൾ കവി നിർമ്മിച്ചു�കാടു

ക്കും. അങ്ങ�ന 1085-ആ മാണ്ടു േമടം ലക്കത്തിൽ തുടങ്ങി 1088 മീനം ലക്കത്തിൽ

പ്രസ്തുത കാവ്യം അവസാനിപ്പിച്ചു. 1087 മീനം 9-ാം തീയതിയാണു് ഗ്രന്ഥം പൂർ

ത്തിയായ�തന്നുള്ളതു “സമ്പന്നപാണ്ഡൂദയം” എന്ന കലിവാചകത്തിൽ നിന്നറി

യാം. പാണ്ഡവന്മാരു�ട അജ്ഞാതവാസാരംഭം മുതൽ ഉത്തരാസ്വയംവരം വ�ര

യുള്ള വിരാടപർവം കഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം. പതി�നാന്നാം സർഗ്ഗത്തിൽ അേന

കം ഗഹനങ്ങളായ ചിത്രേശ്ലാകത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആറാം സർഗ്ഗത്തിൽ

അഭൌമമായ പ്രാഗല്ഭ്യേത്താടുകൂടിയാണു് കയ്യാങ്കളി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഏഴാം
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സർഗ്ഗത്തി�ല കീചക�ന്റ �സരന്ധ്രീവർണ്ണനത്തിൽ ഗ്രന് ഥകാര�ന്റ കല് പ് നാ

�വഭവം തികച്ചും �തളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാ രസങ്ങേളയും അവസേരാചിതമായി

അവിടവി�ട പ്രപഞ്ചനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. പതിനഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തിൽ ഗന്ധർവഭീതി

നിമിത്തം മാത്സ്യപുരവാസികൾ �പടുന്നപാടു് ഏറ്റവും മേനാേമാഹനമാണു്. കു�റ

ക്കൂടി നിഷ് കർഷിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ പ്രസ്തുതമഹാകാവ്യം അതി�ന്റ പ്രേണതാവിനു്

ഇന്നേത്തതിലും എത്രേയാ അധികം സ്വാദിഷ് ഠമാക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങ�ന �ച

യ്തിട്ടി�ല്ലങ്കിലും ഉള്ളതു�കാണ്ടു് ഓണമുണ്ണാൻ േവണ്ട വിഭവം അതിൽ നമുക്കു് ആ

മഹാനുഭാവൻസമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േനാക്കുക ചില േശ്ലാകങ്ങൾ.

�സരന്ധ്രി:

“മാണിക്യരത് േനാപമകാന്തി ചിന്തും

പാണിദ്വയത്താൽ ദ്രുപേദന്ദ്രപുത്രി

േചണാർന്ന ഭങ്ഗ്യാ �മഴുകും ദശായാം

ചാണം പരം കുങ്കുമമായ്ച്ചമഞ്ഞു.”

ശ്രീകൃഷ്ണനും യേശാദയും:

“മന്ദീച്ചീടാ�ത കുഞ്ഞിക്കുടവയറിൽ മുല-

പ്പാൽ നിറച്ചിട്ടു പൂർണ്ണാ-

നന്ദാലേങ്ക കിടക്കും പരമപുരുഷനാ-

കുന്ന തൻ നന്ദന�ന്റ

കുന്ദശ്രീമന്ദഹാേസാല്ലസിതമുഖശര-

ച്ചന്ദ്ര�നക്കണ്ടുകണ്ടാ-

നന്ദിക്കും നന്ദജായാനയനകുവലയ-

ത്തി�ന്റ പുണ്യം ന ഗണ്യം.”

മറ്റു മൂന്നു മഹാകാവ്യങ്ങൾ

സാവിത്രീമാഹാത്മ്യം ഒൻപതു സർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കാവ്യമാണു്.അതും ലക്ഷ് മീ

ഭായി

േയാടു് അനുബന്ധിച്ചു ത�ന്നപ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടു. “നീശജാേയംബദൃഷ്ട്യാ” എന്ന

കലിദിവസം അതായതു് 1089 മിഥുനം 18-ാം൹ ആ കാവ്യം പൂർത്തിയായി. ഏഴാം

സർഗ്ഗത്തി�ല വനവർണ്ണന േകമമായിട്ടുണ്ടു്. മാതൃക കാണിക്കാൻ ഒരു േശ്ലാകം

ചുവേട േചർക്കുന്നു:

“രാകാശശിച് ഛവിലസന്നിജമന്ദഹാസ-

ശ്രീകാന്തി�കാണ്ടു നൃവരാശയഗഹ്വരത്തിൽ

േശാകാന്ധകാരമിയലുന്നതു േപാക്കിേയവം

േസ്താകാക്ഷരാർത് ഥഘനമായരുൾ�ചയ്തു േദവി.”

തിരുവിതാകൂർ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ഷഷ്ടിപൂർത്തിസ് മാര

കമായി രചിച്ച ഒരു ദീർഘകാവ്യമാണു് വഞ്ചീശവംശം. അതിൽ 21 സർഗ്ഗങ്ങൾ

അന്തർഭവിക്കുന്നു. “നന്നായ് നീലാങ്ഗദാദ്യ” എന്ന കലിദിനത്തിൽ അതായതു്

1093-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 8-ാം൹ ഗ്രന്ഥം സമാപ് തമായി. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാ

ജവംശത്തി�ന്റ ആദ്യകാലം മുതല്ക്കുള്ള ചരിത്രം അതിൽ ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്നു
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ലഭിക്കാവുന്നിടേത്താളമുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പതി

നഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തിലാണു് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ രാജ്യഭാരകഥ

ആരംഭിക്കുന്നതു്. എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ ധർമ്മരാജാവി�ന്റ വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹന

�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പലപുരാവൃത്തങ്ങളും എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ മിക്കവാറും

യഥാർത്ഥസംഭവങ്ങൾ ത�ന്ന. 16-ാം സർഗ്ഗത്തി�ല പ്രഭാതവർണ്ണനത്തിലും 17-ാം

സർഗ്ഗത്തി�ല യക്ഷികഥയിലും കവി ത�ന്റ കലാ�വഭവംഅതി�ന്റഅത്യുച്ചേകാ

ടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുവാലൂർ േക്ഷത്രത്തി�ന്റ നവീകരണവൃത്താ

ന്തത്തിനു് ഒരു പൂർവപീഠിക എന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ

പൂരപ്പറമ്പി�ല യക്ഷികഥ ഏതു സഹൃദയനും വായിേക്കണ്ടതാണു്. ചുവേട േചർ

ക്കുന്നതു പണ്ടാരത്തി�ന്റ േവഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

മഹാരാജാവി�ന്റ ചിത്രമാകുന്നു.

“�ഞാണ്ടുന്നകാലിലതിയായഴൽപൂണ്ടുപിച്ച-

�തണ്ടുംവിധൌഝടിതി പട്ടി കടിച്ച പുണ്ണും

കുണ്ടുള്ളവൻകിണറി�നാത്തപഴുത്തകണ്ണും

�തണ്ടും കരത്തിലതി�ലാട്ടരി�യാട്ടു �നല്ലും;

വില്ലും �താഴുംപടി �ഞളിഞ്ഞുവളഞ്ഞപിന്നും

�തല്ലും പ്രസാദമറിയാത്തതുറിച്ച കണ്ണും

�ചാല്ലു�മ്പാൾ വിക്കലുമേഹാ! തലേതഞ്ഞ േകാന്ത്രൻ-

പല്ലും �പടുന്നവനേശഷജനാപഹാസ്യൻ.”

േഗാശ്രീശാദിത്യചരിതം മദിരാശിയിൽ വച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി രാമവർമ്മമ

ഹാരാജാവി�ന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി പ്രമാണിച്ചു് എട്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു

കാവ്യമാണു്. “സാദരാേലാലദൃഷ്ട്യാ” എന്നകലിദിവസത്തിൽഅഥവാ 1093 ഇടവം

24-ാം൹ യാണു് അതു് എഴുതിത്തീർത്തതു്. ആ കാവ്യത്തിൽ വിഷ�വദ്യൻ കാരാട്ടു

നമ്പൂരി�യപ്പറ്റിയുള്ളഐതിഹ്യം നാലാം സർഗ്ഗത്തിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നു. േഗാശ്രീ

ശാദിത്യചരിതവും ഇതരകാവ്യങ്ങൾ േപാ�ല യാ�താരു നിഷ് കർഷയുമില്ലാ�ത

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ �കാണ്ടു മാത്രമാണു നിർമ്മിച്ചതു്. അതു�കാണ്ടു “സഞ്ചാര

യന്തി ചിലരിങ്ങകിലി�ന്റ ധൂമം” എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾ കടന്നുകൂടീട്ടു�ണ്ടങ്കിലും

ആ ന്യൂതത�യാന്നും അത്ര സാരമാക്കാനില്ല. താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഒരു

കൃഷിക്കാര�ന പരാമർശിക്കുന്നതാണു്.

“�വട്ടും ലതാതരുഗണങ്ങളവൻ ചിലേപ്പാ-

�ളാട്ടും കളങ്കമണയാ�ത പരം കിളയ്ക്കും;

�കട്ടും ചില�പ്പാളുലയും ചിലതാഞ്ഞുതട്ടി-

മുട്ടും ചില�പ്പാളവി�ടപ്പലതും നനയ്ക്കും.

കഷ്ടിച്ചു മുട്ടു മറയുംപടി നീണ്ടുരുണ്ടു

പുഷ്ടി�പ്പടും ഭുജ, മുരസ്സധികം വിശാലം;

മുഷ്ടി�ക്കാതുങ്ങുമുര, വൻകൃഷിേവല �ചയ് വാൻ

സൃഷ്ടിച്ചതാ�ണവ�നഴും തനു�വന്നു േതാന്നും.”

ഇതു കാരണവ�ന്റഅവസ് ഥയാണു്. അനന്തരവരുേടേയാ? കവി പറയുന്നു:

“നീങ്ങി�ല്ലാരിക്കലു�മാരുത്തനു നീരിളക്കം

പാങ്ങി�ല്ലാരുത്ത�നാരു മുണ്ടുപിഴിഞ്ഞുടുപ്പാൻ;
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വീങ്ങിത്തുടങ്ങു�മാരുവന്നടി�യണ്ണ േതച്ചാ-

േലങ്ങിത്തുടങ്ങുമപരൻ പടി േകറിയാലും.”

മലയാം�കാല്ലം

ഈ നാലു കാവ്യങ്ങൾക്കു മുൻപാണു് ഇവയിൽനി�ന്നല്ലാം പല പ്രകാരത്തിലും

വിഭിന്നമായ മലയാം �കാല്ലത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി. 1082-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം മുതൽ

അതു രസികരഞ് ജിനി എന്ന മാസികയിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി. േകരളത്തിൽ

ഓേരാ മാസത്തിലുമുള്ളപ്രകൃതിവിലാസങ്ങൾമുതലായവ�യവർണ്ണിച്ചു്അതതുമാ

സത്തിനു്അനുരൂപമായ ഒരു േദവതാസ്തുതിേയാടുകൂടിഅവസാനിക്കുന്നതുംഅങ്ങ

�ന 12 സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നതുമായപ്രസ്തുതകാവ്യം �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ

സൂക്ഷ് മനിരീക്ഷണം, വർണ്ണനാചാതുര്യം, കല് പനാ�വഭവം തുടങ്ങിയവിവിധസി

ദ്ധികളുേടയും,�വദ്യം േജ്യാത്സ്യം, സ് മൃതികൾ, ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾമുതലായ

വയിലുള്ള അസാധാരണമായ അവഗാഹത്തിേന്റയും വിസ് മായാവഹമായ നിദർ

ശനമാകുന്നു. സ്വഭാേവാക്തി�യ ചിലേപ്പാൾ േശ്ലേഷാക്തി പുറംതള്ളുന്നു എന്നും,

�വണ്മണിക്കൃതികളി�ലന്ന േപാ�ലയുള്ളദീർഘമായസ്ത്രീസംേബാധനം ചില േശ്ലാ

കങ്ങൾക്കുമാറ്റുകുറയ്  ക്കുന്നുഎന്നുംചില�വകല്യങ്ങളി�ല്ലന്നില്ല. എന്നാൽഅവ

മറ്റുള്ള ഗുണസാമഗ്രിയിൽ മറഞ്ഞുേപാകുക ത�ന്ന �ചയ്യുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന ഭാ

വഗർഭമായ േശ്ലാകം മങ്ഗലാചരണരൂപത്തിൽഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.

“തുങ്ഗശ്രീസിംഹവാേഹ! തുഹിനശിഖരിതൻ

കന്യേക! നിസ്തുലാേഭ!

ഭൃങ്ഗാളീേകശി! ചാപഭ്രുകടി! മൃഗസമാ

നാക്ഷി! കുംഭസ് േനനാേഢ്യ!

ഭങ്ഗം മീനാക്ഷി! തീർത്തീടുക മധുമഥനാ-

ജാദിേകേവ്യ! വൃഷാേങ്കാ-

ത്സങ്ഗശ്രീസൌമ്യേഗേഹ! ഭഗവതി! കടേകാ-

ല്ലാസിഹേസ്ത നമേസ്ത!”

ആദ്യന്തം വസന്തതിലകവൃത്തമാണു് പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

രുക്മിണീസ്വയംവരം മേധ്യാത്തരഭാഗങ്ങൾ

രുക്മിണീസ്വയംവരം വള�ര ദീർഘവും വൃഥാസ്ഥൂല�മന്നു േപാലും പറയാവുന്നതു

മായ ഒരു ഭാഷാകാവ്യമാണു്. അതിൽ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നാം ഭാഗം കാത്തു

ള്ളിൽ അച്യുത േമേനാനും രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങൾ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും ഉണ്ടാ

ക്കി. വള�ര േവഗത്തിൽ എഴുതിത്തീർത്ത പ്രസ്തുതകൃതി അവസാനിച്ച ദിവസം

“േമാദാലത്രഗജാസ്യ” എന്ന കലി വചനം �കാണ്ടു് 1091 ധനു 4-ാം൹യാ�ണന്നു

കാണാം. മധ്യഭാഗത്തിൽ 269-ാം, ഉത്തരഭാഗത്തിൽ 293-ഉം േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. മധ്യ

ഭാഗത്തി�ല സദ്യവർണ്ണനവും മറ്റും വിേശഷമായിരിയ്ക്കുന്നു.

സുന്ദരകാണ്ഡം തുള്ളൽ

ഏറ്റവും മേനാഹരമാണു് തമ്പുരാ�ന്റ സുന്ദരകാണ്ഡം തുള്ളൽ. എട്ടു കളങ്ങൾഅട

ങ്ങീട്ടുള്ള ഈ കൃതിയിൽ ആദ്യ�ത്ത രണ്ടും പറയൻ മട്ടിലും മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു
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വ�ര ശീതങ്കൻ മട്ടിലും ബാക്കി മൂന്നു കളങ്ങളും ഓട്ടൻ മട്ടിലും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

“മാംസളതരദയ” എന്ന കലി വാചകത്തിൽ നിന്നു പ്രസ്തുത കൃതി പൂർത്തിയായ

തു് 1076 കുംഭം 11-ാം൹ യാ�ണന്നു വരുന്നു. കവിയു�ട ഗംഗാപ്രവാഹസദൃശമായ

വേചാേധാരണി അതി�ന്റ പരമകാഷ് ഠയിൽ കാണണ�മന്നുള്ളവർ അതി�ല

ആദ്യ�ത്ത രണ്ടുകളങ്ങൾ വായിക്കണം. േനാക്കുക ഒരു ഭാഗം:

“ക്ഷത്രിേയാത്തമനായ ദശരഥപുത്രനുത്തമകീർത്തിമാൻ

ചിത്രവിമലചരിതകൌശികസത്രരക്ഷ ണശിക്ഷിതൻ

രാമനരികുലഭീമനഭിനതകാമപൂരണതൽപരൻ

സീമവിട്ടഭീരാമഗുണഗണധാമമൂത്തമപൌരുഷൻ,

അംഗുലീയകേമകി വിരവി�നാടങ്ങയ�ച്ചാരു മാരുതി

തുങ്ഗമതിരിപുങ്ഗകരനതിമങ്ഗളൻ കപിപുങ്ഗവൻ

േകാടിനിശിചരദലനകരനഖേകാടികലിശഭയങ്കരൻ

പ്രൌഢരഘുപതികിങ്കരൻ ഭുവി ശങ്കരംശസമുത്ഭവൻ.”

ഫലിതം �കാണ്ടു് അനുസ്യൂതമായി �പരുമാറിയിട്ടി�ല്ലന്നു് ഒരു േദാഷം ഇ�ല്ല

ന്നില്ല. എട്ടാം കളത്തിൽസുമതിയു�ട രാജ്യഭാരം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളഅേധാലിഖിതങ്ങ

ളായചില വരികളിൽഅതി�ന്റനിഴലാട്ടം കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലുംഅതു്അേദ്ദഹത്തി

�ന്റസഹജസിദ്ധികളിൽ ഒന്നല്ല.

“പാട്ടിൽപ്പല പല പിട്ടു പറഞ്ഞും

ആട്ടിൻകാട്ടം ഗുളിക �കാടുത്തും

നാട്ടിലിരിക്കും വിത്തമേശഷം

തട്ടി�യടുക്കും�വദ്യൻ നാസ്തി.

മുക്കും മൂളഹുമൂർേദ്ധ്വക്ഷണവും

മുക്കാലും പിഴയാ�യാരു വാക്കും

ഉൽക്കടസഭയിൽ വിയർപ്പും ബഹുദു-

സ്തർക്കവുമു�ള്ളാരു ശാസ്ത്രിയുമില്ല.

മുലയില്ലാ�ഞ്ഞാരു േമലാപ്പിടലും

തലയില്ലാ�ഞ്ഞാരു വാർമുടി�കട്ടും

നിലവിട്ടു�ള്ളാരു കൂളക്കളിയും

ചലമിഴിമാർക്കില്ലക്കാലത്തിൽ.”

ഇങ്ങ�നയാണു് ആ വർണ്ണനത്തി�ന്റ ഗതി.

ഭേദ്രാൽപത്തി കിളിപ്പാട്ടു്

ഭേദ്രാൽപത്തി തമ്പുരാ�ന്റ ആദ്യ�ത്ത കിളിപ്പാട്ടാണു്. അതിൽ മാത്രേമ കിളി�യ

�ക്കാണ്ടു കഥ പറയിക്കുന്നുള്ളൂ. 1068-ലാണു് അതി�ന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം. അഞ്ചു

പാദമായി ഗ്രന്ഥം വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ചതുർത്ഥപാദത്തിൽ നിന്നു ചില വരി

കൾ ഉദ്ധരിക്കാം. കളകാഞ്ചിയാണു് കവിക്കു് ഏറ്റവും സ്വാധീനമായ ഭാഷാവൃത്തം.
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“ഉടനസുരപതിയുടയ കഠിനതരമാറിൽനി-

ന്നൂേക്കാടു ചാടും കടുംേചാര�യാ�ക്കയും

വടിവി�നാടു ശമനരിപുതനായ വലുതായുള്ള

വട്ടകതന്നി�ലാഴിച്ചു കുടിച്ചുടൻ

ഉടലധികമുദിതമുടനുരനിളകിടുംവിധ-

മുഗ്രാട്ടഹാസവും �ചയ്തിതു ചണ്ഡിക.

കഠിനതരമസുരപതിയുടയഹൃദയാംബുജം

കാളീഭഗവതി കുത്തിപ്പറിച്ചുടൻ

നിജനിടിലതടനയനമതി�ലരിയുമഗ് നിയിൽ

നീറിേവവുംവിധമിട്ടങ്ങു ചുട്ടുടൻ

കരൾതളിരിൽ നിറയു�മാരു രുചി�യാടു ഭുജിച്ചുേത

കാട്ടാളനാരി കിഴങ്ങു തിന്നുംവിധം.”

ലക്ഷ് മീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ടു്

ലക്ഷ് മീസ്വയംവരവും നല്ല ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു്. കവിതാഗുണം �കാണ്ടു് അതും

ഭേദ്രാൽപത്തിയും രണ്ടു കൃതികളും തുല്യങ്ങളാ�ണങ്കിലും ലക്ഷ് മീസ്വയംവരം പ്രാ

േയണ അർത്ഥാലങ്കാരപ്രധാനമാ�ണന്നു പറേയണ്ടതുണ്ടു്. നാരായണവരണ�മ

ന്ന തൃതീയപാദത്തി�ല പദഘടനാ�വഭവം പ്രേത്യകം പ്രശംസനീയമായിരിക്കു

ന്നു.

“വലമഥനവിമലമണിഗണസമകടാക്ഷങ്ങൾ

വർഷിച്ചിടും േനത്രനീലാംബുജങ്ങളും

മണിമുകുരതരസുഷമ കള�മാറ്റു കവർന്നിടും

മാണിക്യകുണ്ഡേലാല്ലാസിഗണ്ഡങ്ങളും

പവിഴമണികളു�ട പരമരുണകിരണവ്രജം

പാതാളരേന്ധ്രപതുങ്ങും �ചാടികളും

മഹിതശരദുദിതസിതകരകരപരിസ് ഫുര-

ന്മന്ദസ് മിതങ്ങളും മന്ദാക്ഷഭാവവും

കുലരുമതിസുഭഗതരമുഖകമലേമന്തിയും

കല്യാണശൃങ്ഗാരസാരത്തിൽ നീന്തിയും

�കാടിനടുവിനുടയ തനുവധികതനുവാകയാൽ

�കാങ്കകൾതൻകനം താങ്ങാൻ കുഴങ്ങിയും

മദതരളലളിതകളഹംസപ്പിടേപാ�ല

മന്ദം നടന്നങ്ങു േശാഭിച്ചു ഭാർഗ്ഗവി.”

ലക്ഷ് മീസ്വയംവരം 1082-ാമാണ്ടിലാണു് രചിച്ചതു്.

രാമാശ്വേമധം

രാമാശ്വേമധമാണു് തമ്പുരാ�ന്റകിളിപ്പാട്ടുകളിൽഅത്യന്തം ദീർഘമായിട്ടുള്ളതു്. പാ
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പുരാണം പാതാളഖണ്ഡത്തിൽ േശഷവാത്സ്യായനസംവാദരൂപമായിട്ടുള്ള മൂല

കഥയു�ട പരാവർത്തനമാണു് പ്രസ്തുതകൃതി. ആ�കയുള്ള 68അധ്യായങ്ങൾ വൃത്ത

േഭദ�ത്ത പുരസ്കരിച്ചു് അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളായി രചിച്ചിരിക്കുന്നു. 1099 വൃശ്ചികം 15-ാം൹

“േദവീ രാമാങ്ഗം രാജ്യം” എന്ന കലിയിലാണു് ഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയായതു്. അതിൽ

പ്പിന്നീടു കവി ഗ്രന് ഥരൂപത്തിൽ ഒന്നും എഴുതിയതായി അറിവില്ല. അനുവാചക

ന്മാ�ര ആദ്യന്തം പുളകം�കാള്ളിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമല്ല രാമാശ്വേമധം. എങ്കിലും

ഭംഗിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. അഞ്ചാമധ്യായത്തിൽ കവി ശ്രീരാമ�ന്റ രാജ്യ

ഭാരം വർണ്ണിക്കുന്നഅവസരത്തിൽ മൂലത്തി�ല ശ്ലിഷ്ടപദങ്ങ�ള ആശ്രയിക്കാ�ത

ഭാഷാേശ്ലഷപ്രേയാഗത്തിൽ നിമഗ് നനാകുന്നു.

“മടിയങ്ങിരുന്നാലും മുണ്ടുടുത്താലുമുണ്ടാ-

മിടി കാർേമഘങ്ങളിലക്കാലമടി കാലിൽ.

മത്തനക്കാലം �കാണ്ടൽക്കൃഷികൾ തന്നിൽമാത്രം

വൃത്തഭങ്ഗങ്ങളേപ്പാൾ േഭാജനങ്ങളിൽമാത്രം.

േപാരതുകാലം ചതുരംഗത്തിൽ, കാേറ്ററ്റാടും

േതാരണങ്ങളിൽത്ത�ന്നതമ്മിൽത്തല്ലക്കാലത്തിൽ.”

ഇങ്ങ�നയാണു് ആ വർണ്ണനം തുടരുന്നതു്.

ശ്രീമൽഭാഗവതം പാട്ടു്

ഇതാണു് തമ്പുരാ�ന്റ ഏറ്റവും ബൃഹത്തും എന്നാൽ അേതാ�ടാപ്പംത�ന്ന കവന

മാധുര്യംകുറഞ്ഞതുമായകൃതി. വിഷ്ണുഭാഗവതത്തി�ന്റഭാഷാനുവാദമായപ്രസ്തുതഗാ

നം ഭക് ത

ന്മാർക്കു് പാരായണത്തിനു �കാള്ളാം. പ്രഥമസ്കന്ധത്തി�ല പ്രഥമാധ്യായം അനു

ഷ്ടുപ്പു വൃത്തത്തിലാണു് തർജ്ജമ �ചയ്ത�തങ്കിലും ദ്വിതീയാധ്യായം മുതൽ മഞ്ജരി

യിൽ എഴുതിത്തുടങ്ങി. മഞ് ജരി�കാണ്ടു �കകാര്യം�ചയ്തു പരിചയം േപാരാത്ത

തിനാലാണു് കവിത തീ�ര േശാഭിക്കാ�ത േപായതു്. ഒടുവിൽ ഭാഗവതമാഹാത്മ്യം

സംസ്കൃതവൃത്തത്തിൽ

ത്ത�ന്ന വിവർത്തനം �ചയ്തു േചർത്തിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഗം രസനിഷ്യന്ദിയായിട്ടു

മുണ്ടു്.

ഇതരകൃതികൾ

മറ്റുള്ള കൃതിക�ളപ്പറ്റി വിേശഷി�ച്ചാന്നും പറേയണ്ടതില്ല. അന്യാപേദശം, സൂേര്യാ

ദയം, മദനേകതനചരിതം ഇവ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ശീ�വാള്ളിക്കൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ള മദനേകതനചരിതം ഭിന്നമാണു്. പ്രാേയണ സംസ്കൃത

ത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരമായ 61 (കാന്ത)വൃത്തങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശി

പ്പിക്കുന്ന ഒരു �ചറിയ ശാസ്ത്രകാവ്യമാണു് കാന്തവൃത്തം. ബൃഹത്സംഹിതയു�ട തർ

ജ്ജമമുഴുവനായിട്ടു�ണ്ടന്നുേതാന്നുന്നില്ല. 64കലാവിദ്യകളു�ടസ്വരൂപംവിദ്യാകലാ

വിവരണത്തിൽ സംക്ഷിപ് ത

മായി പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ബാേലാപേദശം വിദ്യാർത്ഥികളു�ട ആവശ്യ

�ത്തപുരസ്കരിച്ചു് ആറു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളസദാചാരേബാധകമായ ഒരു

ലഘുകൃതിയാണു്. ഭാഷാശബ്ദശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റി ഉപരി പ്രസ്താവിക്കും. അലങ്കാരമാല
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അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങ�ളപ്പറ്റി സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന മ�റ്റാരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ

മാണു്. 1070-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അതി�ന്റ രചന. ലക്ഷണം കാകളിയിലും ലക്ഷ്യം

വിവിധങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിസ്തരിച്ചുള്ള ടീകയുമുണ്ടു്. ഉദാ

ഹരണേശ്ലാകങ്ങളി�ല ആശയങ്ങ�ളല്ലാം ജഗന്നാഥ പണ്ഡിതരു�ട രസഗംഗാധ

രത്തി�ലന്നേപാ�ല സ്വകീയങ്ങളാണ്. ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റആദ്യം കുേറ ഭാഗങ്ങൾ

മാത്രേമ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി തമ്പുരാൻ എഴുതിയിട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശയമാണു്.

ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം:

“കൂന്തൽ�ക്ക�ട്ടാട്ടഴിഞ്ഞും കുനുകു�നയഴകിൽ

േസ്വദജാലം �പാടിഞ്ഞും

ചാന്തിൻ�പാ�ട്ടാട്ടു മാഞ്ഞും പരിമളമുയരും

ചന്ദനച്ചാറലിഞ്ഞും

എന്തും നിശ്വാസേമാ�ടാത്തിളകിന മുലേയാ-

�ടാ�ത്തഴുേന്നാരു നി�ന്മയ്

കാേന്ത! മിന്നുന്നുകാമക്കളിയതിൽവിധമീ-

പ്പന്തടിക്കുന്നേനരം.”

േസ്താത്രങ്ങളു�ട സംഖ്യ ഗണനാതീതം ത�ന്ന. അവിദ്യാസംഹാര രൂപമായ

(ശ്രീകൃഷ്ണ) ശ്രുതിഗീതാേസ്താത്രത്തിൽ നിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം േചർക്കാം.

“അളവറ്റ ഗുണങ്ങ�ളദ്ധരി

ച്ചിളതന്നിൽബ്ബഹുേദാഷേമവനും

ഉളവാക്കീടുമീയവിദ്യ നൽ-

ക്കളേവറീടിന േവശ്യതാൻ പ്രേഭാ!”

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സമകാലികന്മാർ ഏ�തല്ലാം ഉപാധിക

�ള ആശ്രയിച്ചാണു് ആദരിക്കുക മാത്രമല്ല അമാനുഷത്വം കല്പിച്ചു് ആരാധിക്കുക

േപാലും �ചയ്തു വന്നിരുന്നതു് എന്നു സാമാന്യത്തിലധികം ദീർഘേമറിേപ്പായ ഉപ

ന്യാസത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാകവിതയു�ട നേവാത്ഥാനത്തി

നു മാർഗ്ഗദർശനം �ചയ്ത മഹാനുഭാവന്മാരിൽ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള അദ്വിതീയമായ

സ് ഥാനം ഏതു പുേരാഭാഗിയും അനുവദിച്ചു�കാടുേത്ത മതിയാകുകയുള്ളു.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ (1040–1088)

പീഠിക

ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ന്റ പരമമായ ഉൽക്കർഷത്തിനുേവണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ള പല

മഹാകവിക�ളപ്പറ്റിയും നാം ഇേപ്പാൾ പലതും അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അവരിൽ

അസാമാന്യമായ പല അമാനുഷകർമ്മങ്ങളും �ചയ്തു േകരളീയ�ര ആകമാനം

ആശ്ചര്യ പരതന്ത്രരുംആനന്ദതുന്ദിലരുമാക്കിയ ഒരവതാരപുരുഷനാണു് �കാടുങ്ങ

ല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ.

“യദ്യദ്വിഭൂതിമൽസത്ത്വം ശ്രീമദുർജ്ജിതേമവ വാ

തത്തേദവാവഗച് ഛ ത്വം മമ േതേജാംശസംഭവം”
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324 അദ്ധ്യായം 49. �കാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ

എന്നഗീതാവാക്യംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റവിഷയത്തിൽതികച്ചും േയാജിക്കും. ഒരു

കാൽശതാബ്ദത്തിനിടയ്ക്ക്അേദ്ദഹംസാഹിത്യേപാഷണ�ത്തപുരസ്കരിച്ചുസഹസ്ര

മുഖമായി �ചയ്ത േസവനങ്ങൾആർക്കും വിലമതിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

നമ്മു�ട സാഹിത്യസരണിയിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു മഹത്തമനായ സരസ്വ

തീവല്ലഭൻ അതിനു മുൻപും അതിൽ പിന്നീടും ഒരിക്കലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല; �കരളി

യു�ട പൂർവപുണ്യത്തി�ന്റപരിണതഫലമായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റആവിർഭാവം

എന്നു ഭാവനാകുശലന്മാർക്കു കാണുവാൻഅേശഷം പ്രയാസവുമില്ല.

ജനനം

ആധുനികഭാഷാകവിതയു�ട വിധാതാവായ �വണ്മണി അച് ഛൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു

�കാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തുകുഞ്ഞിപ്പിള്ളത്തമ്പുരാട്ടി�യ വിവാഹം�ചയ്തു (ജീവിത

കാലം 1011

–1096). 28 വയസ്സുവ�ര ആ സുചരിതയ്ക്കു സന്താനലാഭം ഉണ്ടായില്ല. ആ ദമ്പതി

മാർ പല േദവതക�ള ഭജിച്ചു; പല വഴിപാടുകൾ നടത്തി; ആ സൽകർമ്മങ്ങളു�ട

ഫലമായി തമ്പുരാട്ടിയു�ട 29-ആമ�ത്ത വയസ്സിൽ നമ്മു�ട കഥാനായകൻ 1040-

ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 4-ാം തിയ്യതി അശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

എന്നതു് ഓമനേപ്പരാണു്; കുഞ്ഞ�നന്നും വിളിക്കും. ആചാര്യദത്തമായ നാമേധയം

രാമവർമ്മഎന്നായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

വിദുഷിയായ മാതാവി�ന്റയും വിശിഷ്ടകവിയായ പിതാവി�ന്റയും വാത്സ്യപൂർണ്ണ

മായ സംരക്ഷണത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ വളർന്നു. കുലഗുരുവായ വള

പ്പിൽ ഉണ്ണിയാശാേനാടു് ബാലപാഠങ്ങളും, മൂന്നാംകൂർ േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാേനാടു

കാവ്യങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു. 1049-ൽ ആ തമ്പുരാൻ മരിച്ചേപ്പാൾ ശാസ്ത്രപാഠം ആരംഭി

ക്കുന്നതിനു േവണ്ട വ്യുൽപത്തി ശിഷ്യനു സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യം പഠിച്ചതു

വ്യാകരണവും, അതു പഠിപ്പിച്ചതു ത�ന്റ േന�ര അമ്മാവനും കുംഭേകാണം കൃഷ്ണശാ

സ്ത്രികളു�ട ശിഷ്യനും അക്കാല�ത്ത ഒരു പ്രസിദ്ധ�വയാകരണനുമായ വിദ്വാൻ

കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻ തമ്പുരാനുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻ തമ്പുരാൻ 1029-ൽ

ജനിച്ചു; 1096 കർക്കടകം 24-ാം൹ പേരതനായി. സിദ്ധാന്തകൌമുദി, പ്രൌഢമേനാ

രമ, പരിഭാേഷന്ദുേശഖരം, ശേബ്ദന്ദുേശഖരം ഇവ�യല്ലാം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻഅഭ്യസിച്ച

തും അേദ്ദഹേത്താടുത�ന്നയായിരുന്നു. കാത്തുള്ളി അച്യുതേമേനാൻ, േജ്യാത്സ്യൻ

സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി (കട്ടൻപട്ടർ) ആലങ്ങാട്ടു കുഞ്ഞൻ തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയവർ

മഹാകവിയു�ട സതീർത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു. 1049-ൽ ഒറവങ്കര നീലകണ് ഠൻ നമ്പൂ

തിരിയും കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻ തമ്പുരാ�ന്റ അേന്തവാസിയായി �കാടുങ്ങല്ലൂർ താ

മസം തുടങ്ങി. പിന്നീടു യഥാകാലം നടുവം മഹനും അേദ്ദഹേത്താടു സംസ്കൃതം

പഠിച്ചു. വ്യാകരണത്തിനു പുറേമ കഥാനായകൻ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ േജ്യ

ഷ് ഠനായ �കാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞൻതമ്പുരാേനാടു മുക്താവലി വ�ര തർക്കവും ത�ന്റ

മുത്തശ്ശിയായ �കാടുങ്ങല്ലൂർ �കാച്ചുതമ്പുരാട്ടിേയാടു പഞ്ചേബാധം വ�രയും വലിയ

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേനാടു് അതിനപ്പുറവും േജ്യാതിഷവും പഠിച്ചു�വങ്കിലും ആ രണ്ടു

ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയത്തക്ക പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചില്ല. കുഞ്ഞൻ തമ്പുരാ�ന്റ

കാലം. 1028-നും 1096-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു. വ്യാകരണം ത�ന്നയായിരുന്നുഅേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ പ്രധാനശാസ്ത്രം; കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻ ത�ന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ
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പ്രധാനഗുരുനാഥനും. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാ�ന്റ അനുജൻ കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

1122 കുംഭം 3-ാം൹ മരിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒരു നൃത്തകലാേകാവിദനായിരുന്നു.

“അമ്മാമനും ഗുരുവുമാകിന കുഞ്ഞിരാമ-

വർമ്മാവനീപതി കൃപാനിധി ചാരുശീലൻ

ദുർമ്മാർഗ്ഗേമറിടു�മാ�രൻകവിതയ്ക്കു നല്ല

സന്മാർഗ്ഗരീതി വരുവാൻ വരേമകിേടണം.”

എന്നു സ്യമന്തകം നാടകത്തിൽ സ്വഗുരുവി�ന കവി വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃത

ത്തിേലാ ഭാഷയിേലാഏതുകൃതി രചിച്ചാലുംഅതു്ആദ്യംആആചാര്യ�ന�ക്കാണ്ടു

പരിേശാധിപ്പിക്കണ�മന്നു കഥാപുരുഷനു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുനാഥനും

കുഞ്ഞിക്കുട്ടേനാടു് ഒരു സഹപാഠിയു�ട നിലയിലാണു് �പരുമാറിവന്നതു്. �കാച്ചു

ണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ, �വണ്മണി മഹൻ മുതലായവരു�ട കവിതാമത്സ

രപരീക്ഷകളിൽ അേദ്ദഹവും പങ്കു�കാണ്ടു; �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും അേദ്ദഹവും കു

ഞ്ഞിക്കുട്ടനുംകൂടിയാണു് മലയാളശബ്ദശാസ്ത്രംഎന്നഗ്രന്ഥംഎഴുതിയതു്. അതി�ല

ദ്വിതീയഭാഗം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയാകുന്നു.

കവനാരംഭം

1047-ൽത്ത�ന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കവിത�യഴുതിത്തുടങ്ങി. 1055-ൽ വ്യാകര

ണാധ്യയനം പൂർത്തിയായതിനുേമലാണു് ആ വ്യവസായത്തിൽ നിരന്തരമായി ശ്ര

ദ്ധ പതിപ്പിച്ചതു്. ആദ്യകാലത്തു കവനം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നതു സംസ്കൃതത്തിലായി

രുന്നു. ആ കവിതാഗംഗ�യ ഭാഷയിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രധാനമായി അച് ഛനാ

ണു്. ഒറവങ്കുരനമ്പൂരിയു�ട നിത്യസഹവാസവും അതിനു പ്രേയാജകീഭവിചു. ഭാഷാ

കവനവിഷയത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനു മാർഗ്ഗദർശികളും ഉപേദഷ്ടാക്കളുംഅച് ഛനും

േജ്യഷ് ഠനായ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും �വണ്മണിമഹനുമായിരുന്നു അവ�രപ്പറ്റി

അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നആദരാതിശയം സുവിദിതമാണു്.

“മഞ് ജുശ്രീകവി �വണ്മണിക്ഷിതിസുരൻ വാത്സല്യ ഭാരത്തിനാൽ

ഭഞ് ജിക്കാ�ത തനി�ക്കഴുന്ന കവിതാചാതുര്യമർപ്പിക്കയാൽ

രഞ് ജിക്കും രസേമാരേനകകവിതാഗ്രന് ഥങ്ങൾ നിർമ്മി�ച്ചാരീ-

ക്കുഞ്ഞിക്കുട്ടനൃപൻ”

എന്നുചന്ദ്രികാ നാടകത്തിൽ കഥാനായകൻഅേദ്ദഹ�ത്തസ് മരിക്കുകയും

“ഞാ�നന്നാൽഞായരക്ഷ�യ്ക്കാരു ഗുണവഴിേയ

േപാകുവാൻ തിങ്ക�ളാക്കും

മാനം �ചവ്വായ് വഹിക്കും ബുധനതിമതിമാൻ

വ്യാഴതുല്യപ്രഭാവൻ

നൂനം �പാൻ�വള്ളി�യന്നീവക ശനി നിയതം

വിദ്യതാൻ േവണ്ട�തന്നീ

ജ്ഞാന�ത്തത്ത�ന്നാരച് ഛൻ കനിയണമിഹ േമ

�വണ്മണിബ്രാഹ് മേണന്ദ്രൻ”

എന്നു സ്യമന്തകം നാടകത്തിൽ നമസ്കരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. േജ്യഷ് ഠ�ന്റ

അേലാകസാധാരണങ്ങളായ സിദ്ധിവിേശഷങ്ങ�ളപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു

ന്ന ബഹുമാനം പല അവസരങ്ങളിലും അേദ്ദഹം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. നാല
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326 അദ്ധ്യായം 49. �കാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ

ഞ്ചുവർഷ�ത്ത അഭ്യാസം അങ്ങ�ന കഴിഞ്ഞു. പ്രകാശിതങ്ങളായ കൃതികളിൽ

ആദ്യേത്ത�തന്നു പറേയണ്ട കവിഭാരതം രചിച്ച 1062-ാമാണ്ടിൽത്ത�ന്നഅേദ്ദഹം

അന്ന�ത്ത ഭാഷാകവികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ അതുൽകൃഷ്ടമായ സ് ഥാനത്തിനു് അവ

കാശിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1065-ൽ എഴുതിയ ലക്ഷണാസംഗം നാടകത്തിൽ

“നരപതികുഞ്ഞിക്കുട്ടൻസരസദ്രുതകവികിരീട മണിയേല്ലാ”

എന്നു് അേദ്ദഹം �ചയ്ത പ്രസ്താവന ആത്മപ്രശംസയാ�ണന്നു് അക്കാലത്തു്

ആർക്കും ത�ന്ന േതാന്നിയതുമില്ല. അന്നു മുതൽ അേദ്ദഹ�ത്ത പലരും കവിതാ

വിഷയത്തിൽഅഭിവന്ദ്യനായ ഒരാചാര്യനായി സ്വീകരിക്കയാണുണ്ടായതു്.

ഗാർഹസ് ഥ്യം

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ 21-ആമ�ത്തവയസ്സിൽ �കാടുങ്ങല്ലൂർ േകായിപ്പള്ളി പാപ്പി

അമ്മ�യവിവാഹം �ചയ്തു. ആസാധ്വി 1079-ൽ മരിച്ചു. അതിനുേമൽതൃശ്ശൂർ വടേക്ക

ക്കുറുപ്പത്തു കിഴേക്ക സ്രാമ്പിയിൽ കുട്ടിപ്പാറുവമ്മയു�ട ഭർത്താവായി. സങ്ഗീതക

ലാകുശലയായിരുന്നആ ഭാഗ്യവതി ഏകേദശം 35 വയസ്സുവ�ര അവിവാഹിതയാ

യിരുന്നു; പിന്നീടാണു് തമ്പുരാ�ന്റ േപ്രയസിയായതു്; 1086-ൽ അന്തരിക്കുകയും �ച

യ്തു. 1068-ാമാണ്ടു േകാട്ടയ്ക്കൽ സാമൂതിരിേക്കാവിലക�ത്ത തമ്പാട്ടി എന്ന നാമാന്തര

ത്താൽവിദിതയായശ്രീേദവിത്തമ്പുരാട്ടിയ്ക്കുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റസഹധർമ്മിണീപദം

ലഭിക്കുന്നതിനു േയാഗമുണ്ടായി. ആ ദാമ്പത്യബന്ധം തമ്പുരാൻ മരിക്കുന്നതുവ�ര

നിലനിൽക്കുകയും �ചയ്തു. ആ തമ്പുരാട്ടി 1049-ൽ ജനിച്ചു; 1105-ൽ മരിച്ചു.

വിവിധസിദ്ധികൾ

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ 1060 മുതൽ 1088 വ�ര അനുസ്യൂതമായി സാഹിത്യേസവ

നം �ചയ്തു. പണ്ഡിതൻ, കവി, ഗദ്യകാരൻ, വിമർശകൻ, ചരിത്രഗേവഷകൻ, ഭാ

ഷാേപാഷകൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ, സാഹിത്യാചാര്യൻ എന്നിങ്ങ�ന പല േകാടി

കളിൽ നമുക്കു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യ�ത്ത ശരിയ്ക്കറിഞ്ഞു് അഭിനന്ദിേക്കണ്ടതു

ണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുഭക് തി�യക്കുറിച്ചു് ഞാൻഅല് പം ഉപന്യസിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

അേതാടുകൂടീ അേദ്ദഹത്തിൽ സമഞ് ജസമായി സേമ്മളിച്ചിരുന്ന സമഭാവന, ശാ

ന്തത,പ്രിയവക് തൃത, നിഷ് പക്ഷത,പരിഷ് കൃതഹൃദയതമുതലായസൽഗുണങ്ങളും

സമാദരണീയങ്ങളാണു്. നിത്യസഞ്ചാരിയായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു സുഹൃ

ത്തുക്കളു�ടയിടയിൽ ‘പകിരി’ എ�ന്നാരു സംജ്ഞാന്തരം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സംസ്കൃ

തത്തിലും മലയാളത്തിലും അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള സകല പുസ്തകങ്ങളും �വറു�തേയാ വില

േയ്ക്കാ വാങ്ങും; �ചല്ലുന്നസ് ഥലങ്ങളി�ലല്ലാം ഗ്രന്ഥപ്പുരകൾ നിപുണമായി പരിേശാ

ധിച്ചു് അപൂർവ്വകൃതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു് അവ നിഷ് കർഷിച്ചു വായിക്കും. അങ്ങ�ന

അേദ്ദഹത്തിനു് 1078-ൽ േകാട്ടയ്ക്കൽ പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയരു�ട ഗൃഹത്തിൽനിന്നു കി

ട്ടിയ ഒരു േകാഹിനൂർരത് നമാണു് ലീലാതിലകം. പഴയഐതിഹ്യങ്ങൾ േശഖരി

ച്ചു് അവ�യ�ക്കാണ്ടു �കകാര്യം �ചയ്യുന്നതിൽ തമ്പുരാനു പ്രശസ്യമായ അഭിനി

േവശവും പ്രാഗല് ഭ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുേവണ്ടി ഏതുതരത്തിലുള്ള ത്യാഗങ്ങ

ളും അനുഷ് ഠിക്കാൻഅേദ്ദഹത്തിനു മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അനവധി മുത്തശ്ശിമാ�ര

യും മുതുക്കന്മാ�രയും ഉേദ്ദശസിദ്ധിക്കായി അേദ്ദഹം ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അത്ര വള

�ര സ് േനഹിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ േവ�റയില്ല. അത്ര വള

�രജ്ഞാനദൃഷ്ടിേയാടുകൂടി യാവജ്ജീവം ഒരു വിദ്യാർത് ഥിയായിത്ത�ന്ന കഴിഞ്ഞു

കൂടുന്നതിനുംഅേദ്ദഹ�ത്തേപ്പാ�ലഅധികംേപർക്കുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ
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സരസനായ അമ്പാടി നാരായണ�പ്പാതുവാൾ അേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി “തല നിറച്ചു കു

ടുമ, ഉള്ളു നിറച്ചു പഴമ, ഒച്ച�പ്പടാത്തവാക്ക്, പുച് ഛം കലരാത്ത േനാക്ക്, നനുത്ത

�മയ്യ്, കനത്തബുദ്ധി, നാ�ടാ�ക്കവീടു്, നാട്ടുകാ�രാ�ക്കവീട്ടുകാരു്” എന്നുപ്രസ്താ

വിച്ചിട്ടുള്ളതുപ്രത്യക്ഷരം പരമാർത് ഥമാണു്.

സ്വർഗ്ഗതി

അങ്ങ�നതമ്പുരാൻതേദകതാനനായിസാഹിതീേദവി�യപ്രകൃഷ്ടമായ ഭക് തിപാ

രവശ്യ

േത്താടുകൂടി ആരാധിച്ചുേപാന്നു. 1088-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 29-ാം൹ അല് പം ദഹന

ക്ഷയം േതാന്നി. അതു �പ�ട്ടന്നുഅതിസാരമായി പരിണമിച്ചു. േരാഗം വിഷമാവ

സ് ഥയിൽഎത്തിയതായിക്കണ്ടു മഹാകവിയും മഹാ�വദ്യനുമായ �കാച്ചുണ്ണിത്ത

മ്പുരാൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടനു സുഖേക്കടു് ഉടേന മാറുവാൻ േവണ്ടി ഭഗവതി�യ സ് മരിച്ചു

േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കൂ എന്നുപേദശിച്ചു. ആ ഉപേദശമനുസരിച്ച് ആേറഴു് അനുഷ്ടിപ്പു

േശ്ലാകങ്ങൾ ശരീരത്തിനു് അേശഷം ശക് തിയില്ലായിരുന്നു�വങ്കിലും കഷ്ടിച്ചു കുറി

ച്ചു. ആ സംഭവം നടന്നതു് മകരം 7-ാം൹ േയാ മേറ്റാ ആയിരുന്നു. അവയിൽ രണ്ടു

േശ്ലാകങ്ങൾമാത്രേമ കൂ�ടയുണ്ടായിരുന്നവർക്കുവായിക്കുവാൻകഴിഞ്ഞുള്ളു;അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ�കഅത്രമാത്രം കുഴഞ്ഞിരുന്നു. ആ േശ്ലാകങ്ങൾതാ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“േലാകമാതാവിനിസ്സർവേലാകമാം സ്വന്തസന്തതി

അവിടേത്തയ്ക്കു പിഴ�ചയ്തിവി�ടക്കിട്ടുേമാ സുഖം?

സ്വന്തസന്താനങ്ങൾതമ്മിൽച്ചന്തംവിേട്ട�റ്റതിർക്കുകിൽ

ഹന്ത! ദൂരസ് ഥർ ദുഃഖിച്ചു സ്വാന്തസ് ഥർ സുഖ�മന്നിേയ”.

മകരം 10-ാം൹ �വളുത്ത വാവുദിവസം മധ്യാഹ് നത്തിൽ ആ മഹാനുഭാവൻ

�കരളി�യ കദനസമുദ്രത്തിൽ തള്ളി പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. അന്നു് ആ പുണ്യ

േശ്ലാകനു 48 വയേസ്സ തികഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. എന്തു�ചയ്യാം? നമ്മു�ട സുകൃതക്ഷയം.

പുത്രേശാകം ബാധിച്ച അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതാവു് ഒരുമാതിരി ചിത്തഭ്രമത്തിനു വി

േധയയായി അഞ്ചാറു �കാല്ലംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നു.

കൃതികൾ

ഇവി�ടനിന്നു മുേന്നാട്ടു കടക്കുന്നതിനുമുമ്പായി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ കൃതികളു

�ട ഒരു പട്ടിക കുറിേക്കണ്ടആവശ്യമുണ്ടു്. അതു വല�ര േക്ലശകരമായ ഒരു ഉദ്യമ

മാണു്. തമ്പുരാ�ന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽ പലതും നശിച്ചുേപായിട്ടുണ്ടു്. ചിലതി�ന്റ�യ

ല്ലാം േപരുമാത്രേമ േകട്ടിട്ടുള്ളു. ചിലതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചിലതു

മേനാലയിൽ മാത്രം അവ്യക് തരൂപത്തിൽ കുറിച്ചിരുന്നതുമാണു്. ആരു് ഏതുമാ

തിരി കവിത േവണ�മന്നാവശ്യ�പ്പട്ടാലും ഉടേന �ചാല്ലി�ക്കാടുക്കുകയായിരുന്നുവ

േല്ലാ പതിവു്. പി�ന്ന അവ�യാന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ പലേപ്പാഴും ശ്രദ്ധിക്കാ

റില്ലായിരുന്നു. അറിയാവുന്നിടേത്താളമുള്ള കൃതികളു�ട േപരുകൾ കുറിക്കാം. എഴു

തിയേതാ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേതാ ആയ �കാല്ല�ത്തക്കുറിച്ചു് അറിവു�ണ്ടങ്കിൽ അതും

എടുത്തുകാണിക്കാം.
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328 അദ്ധ്യായം 49. �കാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ

സംസ്കൃതം

(1) ജരാസന്ധവധം, (2) കിരാതർജ്ജുനീയം, (3) സുഭദ്രാഹരണം, (4) ദശകുമാരച

രിതം (അപഹാരവർമ്മചരിതംവ�ര) എന്നീ നാലു വ്യാേയാഗങ്ങൾ, (5) ബഭ്രുവാഹ

നവിജയം, (6) ശ്രീശങ്കരഗുരുചരിതം എന്നീ രണ്ടു ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ, (7) ആര്യാശ

തകം, (8) സ്വയംവരമന്ത്രാക്ഷരമാല, (9) കിരാതരുദ്രസ്തവം എന്നീ േസ്താത്രങ്ങൾ,

(10) കൃതജ് ഞസ്തുരുഷ് കഃ, (11) വിളംബിതമഞ് ജുഷാ ഇവയാണു് മഹാകവിയു�ട

സംസ്കൃതകൃതികൾ. ഇവയിൽ പലതും 1070-ൽ തമ്പുരാൻ േകാട്ടയ്ക്കൽ താമസം തുട

ങ്ങിയതിനുേമൽഅവി�ടസംസ്കൃതഭാഷാേപാഷണത്തിനുേവണ്ടിഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഉത്സാഹത്തിൽവളർന്നുവന്നഗീർവാണീസഭഎന്നസമാജത്തി�ന്റആവശ്യ�ത്ത

പുരസ്കരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ശങ്കരഗുരുചരിതംആ കൂട്ടത്തിൽ�പ്പട്ടതല്ല. അതു പു

രാണച് ഛായയിൽകിരാേങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽശങ്കരൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ലഅപദാനങ്ങ�ള

വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. രണ്ടാം സർഗ്ഗം 8-ാമ�ത്ത േശ്ലാകത്തി

നുേമലുള്ള ഭാഗം എഴുതിേയാ എന്നു സംശയമുണ്ടു്. നാലു അഞ്ചും ഏഴു മുതൽ

പതി�നാന്നു വ�രയുമുള്ള കൃതികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഗുരുവായൂപുേരശസ്തവം,

പ്രാർത് ഥനാ, കാലടിേക്ഷത്രം എന്നിങ്ങ�ന ചില ലഘുകൃതികളും ഒട്ടുവള�ര കത്തു

കളുംകൂടി തമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. “ധനശാസ്ത്രകാരികാ” എന്ന

േപരിൽ 27 അനുഷ്ടുപ്പുേശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതി അവ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം �ചയ്തിട്ടു

ള്ളതായും കാണുന്നു.

ഭാഷ

ഭാഷയിൽ തമ്പുരാൻ സഞ്ചരിക്കാത്തതും വിജയം േനടാത്തതുമായ കവനസരണി

കൾ വിരളങ്ങളാണു്. ആദ്യമായി അവ�യ (A) സ്വതന്ത്രങ്ങ�ളന്നും (B) ഭാഷാന്തരീ

കൃതങ്ങ�ളന്നും രണ്ടു് ഇനങ്ങളായി വിഭജിക്കാം. ഒന്നാമ�ത്തഇനത്തിൽ (I) കാവ്യ

ങ്ങൾ, (II) രൂപകങ്ങൾ, (III) ഗാഥകൾ, (IV) ശാസ്ത്രഗ്രന് ഥങ്ങൾഎന്നിങ്ങ�നനാലു്

അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾഅന്തർഭവിക്കുന്നു. പലവകയിൽ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾക്കുപുറ

േമ അനവധി അമൃതനിഷ്യന്ദികളായ കത്തുകളും മുക് തകങ്ങളും േചർേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

എഴുത്തുകളിൽപതിനായിരം േശ്ലാകങ്ങേളാളം ഉൾ�പ്പടു�മന്നാണു്അഭിജ്ഞന്മാരു

�ട ഗണന. മുക് തകങ്ങൾക്കുസംഖ്യയില്ല.ഗദ്യകൃതികൾ പ്രാേയണ രസികരഞ് ജി

നി, മംഗേളാദയം തുടങ്ങിയ നിരവധി മാസികകളിലും, േകാഴിേക്കാടൻ മേനാരമ മു

തലായപത്രങ്ങളിലുംവിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായിക്കിടക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാേറടത്തുകുഞ്ഞൻ

തമ്പുരാൻഎന്നവ്യാജനാമത്തിൽവിവിധവിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റിപലഗദ്യേലഖനങ്ങളും

അ�ക്കാല്ല�ത്തവൃത്താന്തപത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

(A) സ്വതന്ത്രഭാഷാകൃതികൾ

(I) കാവ്യങ്ങൾ

(12) കവിഭാരതം (1062), (13) അംേബാപേദശം, (14) ദക്ഷയാഗശതകം (1065), (15)

നല്ല ഭാഷ (1066), (16) മദിരാശിയാത്ര (1066), (17) പാലുള്ളിചരിതം (1067), (18) തു

പ്പേല്ക്കാളാമ്പി (1068), (19) ഹംസസേന്ദശം (1072), (20) കംസൻ, (21) കൃതിരത് ന

പഞ്ചകം-നാരായണാസ്ത്രദാനം, ഭീമേയാഗം, യാത്രാദാനം, ഭീഷ് മസമാധി, യുധി

ഷ് ഠിര

ശമം എന്നീ അഞ് ചു കൃതികൾ, (22) േകരളം ഒന്നാം ഭാഗം (1087), (23) േദ്രാണാ

ചാര്യൻ (ഒടുവില�ത്ത ഭാഷാകാവ്യം; അപൂർണ്ണം).
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(II) രൂപകങ്ങൾ

(24) ലക്ഷണാസംഗം (1065), (25) നളചരിതം (1066), (26) ചന്ദ്രിക-നാടിക (1066), (27)

സന്താനേഗാപാലം (1066), (28) സീതാസ്വയംവരം, (29) ഗംഗാവതരണം (1067), (30)

ശ്രീമാനവിക്രമവിജയം (1074 ), (31) മാർത്താണ്ഡവിജയം (മൂന്നാമങ്കം മാത്രം തീർന്ന

ഗാനസങ്കുലിതമായ ഒരു നാടകം, അപൂർണ്ണം), (32) മധുസൂദനവിജയം (�കാട്ടാര

ത്തിൽശങ്കുണ്ണിവായിച്ചിട്ടുള്ളതു്; ഇേപ്പാൾഅലഭ്യം)ആട്ടക്കഥ:–(33) േഘാഷയാത്ര.

(III) ഗാഥകൾ

(34) അേയാധ്യാകാണ്ഡം (അഞ്ചുകളം), (35) ആത്മേബാധം പാന, (36) �ചാവ്വര കൃ

ഷ്ണൻ പാന, ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ പാന, ഭൂതപുരത്തപ്പൻ പാന, �വക്കത്തപ്പൻ പാന,

േവട്ട�യ്ക്കാരു മകൻപാനഎന്നിങ്ങ�ന ഭഗവൽസ്തുതിപരങ്ങളായഅഞ്ചുപാനകൾ,

(37) പട്ടാഭിേഷകം പാന, (38) േദാഷവിചാരം കിളിപ്പാട്ടു്, (39) രാധാമാധവേയാഗം

വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (40) ഷഷ്ടിപൂർത്തിമങ്ഗളം വഞ് ചിപ്പാട്ടു്, (41) �കാടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി കു

റത്തിപ്പാട്ടു്, (42) മയൂരധ്വജചരിതം പത്തുവൃത്തം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (43) പല

വകപാട്ടുകൾ-ഇവയിൽപതി�നാ�ന്നണ്ണംപി.വി.കൃഷ്ണവാരിയർപ്രസിദ്ധീകരിച്ചകു

ഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സി�ല കൃതികൾ ആറാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തി

യിട്ടുണ്ടു്.

(44) ഖണ്ഡകൃതികൾ:– ഇവ സംഖ്യാതീതങ്ങളാണു്. (1) കുലുക്കമില്ലാവൂര്, (2)

എരുവയിൽ അച്യുതവാരിയർ, (3) കൂടൽമാണിക്യം, (4) ഒരു കരാർ, (5) ഒരു ചരി

ത്രകഥ, (6) ഗർവശമനം, (7) ഉദയസിംഹൻ, (8) ഒരിന്ദ്രജാലം, (9) ബ്രഹ് മരക്ഷസ്സ്,

(10) ഒടി തുടങ്ങിയ കഥകളും; (11) ഒരുസായങ്കാലം, (12) ഒരായാസം, (13) ഒരു ശതാ

ബ്ദത്തിനപ്പുറം, (14) മടി, (15) കാലടി മുതലായ വർണ്ണനാത്മകങ്ങളും ചിന്താപരങ്ങ

ളുമായ കൃതികളും; (16) പരശുരാമാഷ്ടകം, (17) �വണ്മണി യക്ഷിസ്തവം, (18) ഭദ്രകാ

ള ്യഷ്ടകം, (19) േദവീഭുജങ്ഗേസ്താത്രംഇത്തരത്തിലുള്ളേസ്താത്രങ്ങളുംഈവകുപ്പിൽ

ഉൾ�പ്പടുന്നു.

(IV) ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ

(45) കരപ്പൻ (ബാലചികിത്സ), (46) മലയാളശബ്ദശാസ്ത്രം ഒടുവില�ത്തആറു പ്രക

രണങ്ങൾ (1074), (47) ശബ്ദാലങ്കാരം.

(B) തർജ്ജമകൾ

ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ

(48) മഹാഭാരതം (ഹരിവംശസഹിതം) (1079–1081), (49) ശ്രീമദ് ഭാഗവതം (ചതുർ

ത് ഥ

സ്കന്ധംവ�ര), (50) ഹരിശ് ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം (1083).

കാവ്യങ്ങൾ

(51) കാദംബരീകഥാസാരം (1073), (52) ശങ്കരാചാര്യചരിതം (1073), (53) ശുകസേന്ദ

ശം (1078), (54) േകാകിലസേന്ദശം, (55) ഭാരതമഞ് ജരി (േദ്രാണപർവം) (1078), (56)

ശ്രീസ്തുതി (ഒടുവില�ത്ത വിവർത്തിതകാവ്യം).
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(57) വിക്രേമാർവശീയം (1067), (58) ആശ് ചര്യചൂഡാമണി (1068), (59) ചന്ദ്രികാവീ

ഥി, (60) ഹാം�ലറ്റു് (1071), (61) ഒ�ഥേല്ലാ (രണ്ടാമങ്കം ഏതാനും ഭാഗംവ�ര; അപൂർ

ണ്ണം), (62)അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം, ഇവകൂടാ�ത (1)അത് ഭുതരാമായണംകിളിപ്പാ

ട്ടു് (1066-ൽആരംഭിച്ചതു് ), (2) മാണിക്യസാരം എന്ന േപരിൽ പാശ് ചാത്യരീതിയിൽ

േശാകപര്യവസായിയായ നാടകം, (3) അർത് ഥാലങ്കാരം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും തുട

ങ്ങിവച്ചിരുന്നു.

തമ്പുരാ�ന്റ കവിതാനിർമ്മാണം; ദ്രുതകവിത

ഇത്രവള�ര ഗ്രന് ഥങ്ങൾതമ്പുരാന്നു രചിക്കുവാൻസാധിച്ചതിനു പല കാരണങ്ങളു

ണ്ടു്. വാസനയും�വദൂഷ്യവുംഅവയു�ടപരമമായകാഷ് ഠയിൽപരിലസിച്ചിരുന്ന

ഒരുഅനുഗ്രഹീതനായ പുരുഷനായിരുന്നുഅേദ്ദഹ�മന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. അവ

യിലുമധികമായി പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യവസായസന്നദ്ധത.

മുറുക്കുക, കവിത�യഴുതുക, ചതുരംഗം വയ്ക്കുക, �വടി പറയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങ

ളിൽ മാത്രേമഅേദ്ദഹത്തിനു് അതിരറ്റ ഉത്സാഹമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. �വടിവട്ടത്തിൽ

കൂടുക�കാണ്ടു വിജ്ഞാനവിതരണവും വിജ്ഞാനസമ്പാദനവും അേദ്ദഹം ഒന്നു

േപാ�ല സാധിച്ചിരുന്നു. ഭാഷയു�ട പരിേപാഷണത്തിനുേവണ്ടി ത�ന്റ ജീവിത

ത്തി�ല ഓേരാ ദിവസവും അേദ്ദഹം സമർത് ഥമായും സഫലമായും സമർപ്പണം

�ചയ്തുവന്നു. എങ്കിലും അത്യന്തം മഹനീയമായ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യസ

പര്യ അേദ്ദഹത്തിനു സാധ്യമായതു ദ്രുതകവനത്തിലുള്ള അദൃഷ്ടപൂർവമായ �ന

പുണ്യംനിമിത്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.സ്യമന്തകം, നളചരിതം,

സന്താനേഗാപാലം,സീതാസ്വയംവരം, ഗംഗാവതരണം എന്നീ നാടകങ്ങളും ദക്ഷ

യാഗം, തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പി തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സമയം മുൻകൂട്ടി ക്ലപ് ത�പ്പടുത്തി

അതിനകം എഴുതിത്തീർത്തിട്ടുള്ളവയാണു്. 1067-ാമാണ്ടു് വൃശ് ചികമാസാം 13-ാം൹

േകാട്ടയത്തുവച്ചു നടന്ന സേമ്മളനത്തിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂറും എട്ടു മിനിട്ടും �കാണ്ടു

തമ്പുരാൻ രചിച്ച ഗംഗാവതരണം നാടക�ത്തത്ത�ന്ന ആ വിഷയത്തിൽ അേദ്ദ

ഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന അത് ഭുതാവഹമായ സരസ്വതീപ്രസാദത്തിനു് ഉദാഹരണ

മായി ഗ്രഹിക്കാം. 101 േശ്ലാകങ്ങളും ഇടയ്ക്കു് ആവശ്യമുള്ള ഗദ്യവും ആ കൃതിയിൽ

ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ഒേട്ട�റ നാളിഹ �കാതിച്ചു �കാതിച്ചിരി�ക്ക-

�പ്പാട്ടി�പ്പാടി�ച്ചാരു സുരദ്രുമവല്ലി �മ�ല്ല

കഷ്ടിച്ചു കായ്ക്കവതിനായ്ത്തുനിയുന്നേനരം

�വട്ടിക്കളഞ്ഞവിധമായി മമ പ്രയത് നം”

എന്നിത്തരത്തിൽ പ്രസന്നമധുരങ്ങളായ പദ്യങ്ങളാണു് അതിൽ പ്രാേയണ

കാണുന്നതു്. തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു�കാടുത്തു കൂേനഴുത്തു പരേമശ്വരേമേനാ�ന�ക്കാ

ണ്ടു് എഴുതിക്കയായിരുന്നുആനാടകം. ആ കാഴ് ച അടുത്തുനിന്നു കണ്ടു�കാണ്ടിരു

ന്നപി.�ക. �കാച്ചീപ്പൻതരകൻപ്രസ്തുതസംഭവ�ത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങ�ന േരഖ�പ്പടുത്തി

യിരിക്കുന്നു. “കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻഅതാആളുമാറിയിരിക്കുന്നു.അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

കൂർത്ത മുഖ�ത്ത വീർത്തുരുണ്ട കണ്ണുകൾ രണ്ടു രക് തപിണ്ഡങ്ങളായി. ആ ഉഗ്രമൂർ

ത്തി കണ്ണടച്ചു് അല് പേനരം ധ്യാനിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിരുന്ന കൂേനഴത്തു പരേമശ്വ

രേമേനാേനാടു് എഴുതി�ക്കാള്ളുന്നതിനാജ്ഞാപിച്ചു. പിന്ന�ത്ത കഥകൾ ഞാൻ
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എന്താണു് പറേയണ്ടതു്? അേദ്ദഹത്തി�ന്റപരേദവതയായ �കാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി

അേദ്ദഹത്തിൽ ആേവശിച്ചു എന്നാണു് പരേമശ്വരേമേനാൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതു്.

എ�ന്നേപ്പാ�ല പലരും ഭ്രമിച്ചുവശായി”. �കാടുങ്ങല്ലൂ�ര കവിതാമത്സരപ്പരീക്ഷക

ളിൽതമ്പുരാനുതുട�രത്തുട�രസിദ്ധിച്ചുവന്നവിജയ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള േകൾവി �വറും

ഭൂതാർത് ഥകഥനമാ�ണന്നു് അന്നാണു് േകരളീയർക്കു പര�ക്ക േബാധ്യമായതു്.

അതിനുമുൻപു ചിലർ അേദ്ദഹത്തിനു വൃത്തഭംഗം വരു�മന്നുേപാലും ശങ്കിച്ചിരുന്നു.

1066-ൽ മലയാള മേനാരമയിൽ മാേവലിക്കര ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

“കുഞ്ഞിക്കുട്ടകവിപ്രവീര ഭവേതാ വാടാ�തയിത്യാദിയാം

മഞ് ജുേശ്ലാകമതിൽക്കുറച്ചപകടം കണ്ടിട്ടു �ചാല്ലുന്നുഞാൻ

േചരാനക്ഷര�മാന്നു േവണമതുതാൻസൂക്ഷിച്ചുേനാക്കാ�തക-

ണ്ടാരും കണ്ടുപിടിക്കയില്ലതി�നനിക്കിേല്ലതുേമ കി�ല്ലേടാ”

എ�ന്നാരു േശ്ലാകം തട്ടിമൂളിച്ചു. അതിന്നുതമ്പുരാ�നഴുതിയ മറുപടി താ�ഴ കാ

ണുന്നവിധത്തിലായിരുന്നു.

“ശ്രീവാേനാർപുരവാമേദവവനിതാവാത്സല്യവായ് േപല്ക്കയാ-

ലാവാ�മൻകൃതി കണ്ടറിഞ്ഞ,തറിയേപ്പാേന്നാരറിഞ്ഞീടേവ

മാേവലിക്കരമന്ന, മാന്യത�യഴും മന്നാടിയാേര! നമു-

ക്കീ േവല�ക്കാരബദ്ധമച്ചുപിഴയിൽ�പ്പേട്ട �പടുള്ളു ദൃഢം”.

വാസ്തവത്തിൽ ആ േശ്ലാകത്തിൽ ഒരക്ഷരം വിട്ടുേപായതു മുദ്രാലയക്കാരു�ട

അനവനാധാനത�കാണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. കവിസമാജത്തി

�ല നാടകനിർമ്മാണപ്പരീക്ഷയിൽ പ്രഥമസ് ഥാനത്തിനു് അർഹമായതു ഗംഗാവ

തരനമാണു്. ശുകസേന്ദശത്തി�ല സുപ്രസിദ്ധമായ

“തേത്സവാർത് ഥം തരുണസഹിതാസ്താമ്രപാദാരവിന്ദാ-

സ്താമ്യന്മധ്യാഃ സ്തനഭരനതാസ്താരഹാരാവലീകാഃ

താേരശാസ്യാസ്തരളനയനാസ്തർജ്ജിതാംേഭാദേകശ്യ-

സ്തത്രസ് ഥാഃ സ്യുഃ സ്തബകിതകരാസ്താലവൃ�ന്തസ്തരുണ്യഃ”

എന്ന േശ്ലാകം അതുേപാ�ല വൃത്ത്യനുപ്രാസസുന്ദരമായും പ്രത്യങ്ഗവർണ്ണന

ത്തിൽ പ്രക്രമഭങ്ഗം വരുത്താ�തയും തമ്പുരാൻ ഒ�ന്നാന്നരമിനിട്ടുേനരേത്തയ്ക്കുമാ

ത്രമുള്ളആേലാചനയു�ട ഫലമായി തർജ്ജമ�ചയ്തതിനു പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ സാ

ക്ഷിയാണു്. ആ േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“കാന്തന്മാ�രാത്തുകാൽത്താർ, കുടി കടുകളവിൽ

ക്ലാന്തമധ്യം, കനത്തിൽ-

ക്കാന്തിപ്പിട്ടുള്ള �കാങ്കക്കുട, മഴകുകല-

ർന്നാടിടും കമ്രഹാരം,

കാന്തത്തിങ്കൾപ്രഭാഢ്യം, കളിയുടയ കയൽ-

ക്കണ്ണു, കാർകൂന്ത, േലവം

കാന്ത്യാ കല്യാണിമാർ �കവിശറി�യാടവി�ട-

േദ്ദവേസവയ്ക്കു കൂടും”.

വിശ്വഗുണാദർശചമ്പുവി�ല
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“ശ്രീരാജീവാക്ഷവക്ഷസ് ഥലനിലയരമാ-

ഹസ്തവാസ്തവ്യേലാല-

ല്ലീലാബ് ജാന്നിഷ് പതന്തീ മധുരമധുഝരീ

നാഭിപദ് േമ മുരാേരഃ

അേസ്താകം േലാകമാത്രാ ദ്വിയുഗമുഖശിേശാ-

രാനേനഷ്വർപ്പ്യമാണം

ശംഖപ്രാേന്തന ദിവ്യം പയ ഇതി വിബു�ധ-

ശ്ശങ്ക്യമാനാ പുനാതു”

എന്ന വിവർത്തനാസഹമായ േശ്ലാകം കൃഷ്ണവാരിയർ തർജ്ജമ�ചയ്തു കിട്ടണ

�മന്നുള്ള അേപക്ഷേയാടുകൂടി ഒരവസരത്തിൽ �ചാല്ലുകയും അതു് ഒരിക്കൽകൂടി

അേദ്ദഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടു�ചാല്ലിച്ചിട്ടുതമ്പുരാൻഅടുത്തനിമിഷത്തിൽതാ�ഴക്കാണു

ന്നവിധത്തിൽ ഭാഷ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തതായി അേദ്ദഹംത�ന്നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“നാളീകാക്ഷ�ന്റ മാറത്തരുളിനരമതൻ

കയ്യിലാടുന്ന േകളീ-

നാളീകത്തിങ്ക�ലേത്തൻഹരിയു�ട തിരുനാ-

ഭിക്കകം വീണിടുേമ്പാൾ

നാളീകാവാസനാകും ശിശുവിനിവൾ ദരം

�കാണ്ടു പാൽ നല് കിടു�ന്ന-

ന്നാളീടുന്നാദരാൽ േദവകൾ കരുതുമിേത-

ക�ട്ട നമ്മൾക്കുശുദ്ധം”.

ആശ് ചര്യചൂഡാമണിയി�ല

“അശങ്കിതാ ശിഥിലയ പാണ്ഡുധൂസരം

സ്തനാംശുകം ശുകഹരിതം ശുകാലേപ

വിേശാഷിതാധരകമലം വിസർപ്പിതാ

തരങ്ഗിതം തവ മുഖഗന്ധവാഹിനാ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിലുള്ള തമ്പുരാ�ന്റ “�മച്ചമറ്റഥ കുറച്ചു ധൂളി പതറിച്ചുവന്നു

മധുരം” എന്നിങ്ങ�നയുള്ള തർജ്ജമ മതിയായി�ല്ലന്നു് ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണവാരിയർ

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടേപ്പാൾ അതു ത�ന്ന േവ�റ ഇരുപതു പ്രകാരത്തിൽ ഇരുപതു വൃ

ത്തങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ ഉപേയാഗിച്ച ശബ്ദങ്ങൾ മ�റ്റാരിയ്ക്കൽ ഉപേയാഗിക്കാ�ത വി

വർത്തനം�ചയ്തു കാണിച്ചു�കാടുത്തു എന്നും, ആ പണി�യല്ലാം അതിേവഗത്തിൽ

കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഈ വിഷയ�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് എത്ര

േരഖകൾ േവണ�മങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്. �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനുമാത്ര

േമ കഥാനായക�നേപ്പാ�ലയും, അപൂർവം ചില അവസരങ്ങളിൽ അേദ്ദഹ�ത്ത

േപ്പാലും അതിശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള കവന�വഭവം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

എന്നാൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ ദ്രുതകവിത വായിച്ചാൽ അതു് ഭാവുകന്മാർക്കു

ദ്രുതകവിതയാ�ണന്നു ചിലേപ്പാൾ േതാന്നും; കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാേന്റതിനു് ആ

�വകല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതാണു് പ്രകൃതത്തിൽ അവർക്കുതമ്മിലുണ്ടാ

യിരുന്ന വ്യത്യാസം. പരേദവത ആേവശിച്ചതി�ന്റ ഫലമായാലും അ�ല്ലങ്കിലും

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ കവിതയ്ക്കുള്ള അഭൌമമായ വിജയത്തി�ന്റ മുഖ്യകാരനം

ഈ സിദ്ധിവിേശഷം ത�ന്നയായിരുന്നു�വന്നു് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു�കാള്ള�ട്ട.
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ആദ്യകാലത്തു �വണ്മണി മഹ�ന്റ രീതിയിൽ ‘അതു’ തുടങ്ങിയ അപൂർവ്വം ചില നി

രർത് ഥകപദങ്ങൾ തമ്പുരാ�ന്റ കൃതികളിൽ കടന്നുകൂടിയിരുന്നു�വങ്കിലും പിന്നീടു്

അവ�യ നിേശ്ശഷം പരിഹസിക്കുവാൻഅേദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചു.

കവിത�യഴുതുന്ന മാതിരി

തമ്പുരാനു മുറുക്കും,അേതാടുകൂടി പറഞ്ഞു�കാടുക്കുന്നതു്എഴുതാൻ ഒരാളുംആവശ്യ

മായിരുന്നു; ആ േലഖകൻ കവികൂടിയായിരുന്നാൽ ഉത്തമമായി. ആരും കൂ�ടയി

�ല്ലങ്കിൽ നിലത്തു കുനിഞ്ഞുകിട�ന്നഴുതും; പേക്ഷ ഒരു മിനിട്ടു�കാണ്ടു് ആേലാചിച്ച

തു് എഴുതുവാൻഅഞ്ചു മിനിട്ടു േവണം; അത്രപതുക്കേയ കേയ്യാടിയിരുന്നുള്ളു. േവദ

വ്യാസൻ വിഘ് േനശ്വര�ന�ക്കാണ്ടു മഹാഭാരതം എഴുതിച്ചതുേപാ�ലആ മഹാഗ്ര

ന്ഥത്തി�ന്റ തർജ്ജമ തമ്പുരാനും പല�ര�ക്കാണ്ടു് എഴുതിക്കയായിരുന്നു പതിവു്.

അേദ്ദഹത്തി�ന്റആദ്യകാല�ത്ത േലഖകൻ കൂേനഴത്തുപരേമശ്വരേമേനാനായിരു

ന്നു�വന്നു നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. പി�ന്ന പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ, േതലപ്പുറത്തു നാരായ

ണൻനമ്പി തുടങ്ങിയ േവ�റ ചില കവികളും ആ സ് ഥാനം കേയ്യറ്റു. മഹാഭാരതം

തർജ്ജമ�ചയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കു നാരായണൻനമ്പിയ്ക്കു് ഒരു നമ്പർകാര്യത്തിനായി കു�റ

ദിവസം തമ്പുരാ�ന വിട്ടുപിരിേയണ്ടിവന്നു. അേപ്പാൾ കൃഷ്ണവാരിയർക്കു മഹാകവി

ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി.

“ഒൻപതുമണിവ�ര�യഴുതീട്ടൻപതു പദ്യത്തിലധികമായീല;

ഒരു മണി മുട്ടുേമ്പാേഴ�യ്ക്കാരു വരവിേങ്ങാട്ടു കൂടിേയ കഴിയൂ.

കാലത്തുതാങ്ക�ട തിരക്കു നിനച്ചുഞാൻ തൽ-

ക്കാലത്തുതാൻ തനതു കയ്യു മയക്കിേനാക്കി;

ശീലക്കുറച്ചിൽ മമ �കവിറ�യന്നിവറ്റിൻ-

േമലക്ഷരങ്ങളുടേനാടി നടക്കയില്ല.

അതു�കാ�ണ്ടാരു മണി മുട്ടുന്നതുകണ്ടു ഭവാൻ വരുംവരയ്ക്കും ഞാൻ

കുതുക�മാടു കാത്തിരിക്കും �കാതുകടിയും�കാണ്ടു കട്ടിലിൽത്ത�ന്ന”.

എഴുത്തുകാര�ന്റ സാമർത് ഥ്യമനുസരിച്ചായിരിക്കും കവനത്തി�ന്റ േവഗം;

തനിക്കാ�ണങ്കിൽ ആേലാചനയ്ക്കു സമയേമ േവണ്ട; അത്രമാത്രം അേദ്ദഹത്തിനു

വാഗ് േദവത വശ്യയായിരുന്നു.

സാഹചര്യങ്ങൾ

�കാടുങ്ങല്ലൂ�ര കവിതക്കളരിയിൽ കച്ച�കട്ടി കയ്യും �മയ്യും േവണ്ടവിധത്തിൽ ഉറ

ച്ചതിനുേമൽ 1065-ാമാേണ്ടാടുകൂടിേയ തമ്പുരാൻ കുവനസമുദ്രത്തിൽ നിരന്തരമായി

വിഹരിച്ചുതുടങ്ങിയുള്ളു. 1065 തുലാമാസത്തിൽസി.പി. അച്യുതേമേനാ�ന്റആധിപ

ത്യത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു വിദ്യാവിേനാദിനി മാസിക പുറ�പ്പട്ടുതുടങ്ങി. സി.പി.യും

തമ്പുരാനും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. തമ്പുരാ�ന്റ കൃതികൾ ഓേരാന്നായി ആ മാ

സികയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളാകുകയും �ചയ്തു. ആ �കാല്ലം മീനം 10൹യാണു്

േകാട്ടയത്തുനിന്നു കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസുമാപ്പിള മലയാള മേനാരമ പ്രചരിപ്പിച്ചു

തുടങ്ങിയതു്; അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്ന കവിതാപങ് ക് തി തമ്പുരാ�ന്റ േശ്ലാകങ്ങൾ

�കാണ്ടാനു് അധികവും അലംകൃതങ്ങളായി�ക്കാണ്ടിരുന്നതു്. ആ പങ് ക് തിയിൽ

േശ്ലാകങ്ങ�ളഴുതുന്നതിനു്അേദ്ദഹംഅക്കാല�ത്തസകലകവിക�ളയും േപ്രാത്സാ

ഹിപ്പിച്ചു. ആ േപ്രാത്സാഹനം പ്രതീക്ഷയിലധികം ഫലവത്തായി. മേനാരമയി�ല
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334 അദ്ധ്യായം 49. �കാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ

കവിതാപങ് ക് തി ആ പത്ര�ത്തഅന്വർത് ഥമാക്കി. 1067 വൃശ് ചികത്തിൽ കവിസ

മാജവും അതി�നത്തുടർന്നു ഭാഷാേപാഷിണിസഭയും സ് ഥാപിക്കുവാൻ പ്രയത് നി

ച്ചവരിൽ തമ്പുരാനു് അവിസ് മരണീയമായ ഒരു മാന്യസ് ഥാനത്തിനവകാശമുണ്ടു്.

1079-ാമാണ്ടു മേനാരമയിൽ പദ്യപങ്തി തദനന്തരം േവ�ണ്ടന്നുനിശ് ചയിച്ചേപ്പാൾ

അേദ്ദഹം അതിൽ “സങ്കടപഞ്ചകം” എ�ന്നാരു കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിൽനി

ന്നു് ഒരു േശ്ലാകമാണു് ചുവ�ട േചർക്കുന്നതു്.

“പണ്ട�ത്തപ്രതിപത്തിവിട്ടു പരമപ്പത്രാധിപൻഞങ്ങൾതൻ

കണ്ട�ത്തപ്രതിപക്ഷികൾക്കുനിയമിേച്ചല്പിച്ചുറപ്പിച്ചതിൽ

കിണ്ടത്തിൽപ്പിണയുന്നഞങ്ങൾ മുറേപാലന്യായവും മറ്റുമായ്

�ക്കാ�ണ്ടത്തീട്ടുജയിക്കുമേപ്പാ�ളാഴിയും വല്ലാ�ത്താരിസ്സങ്കടം”.

�കാച്ചി അപ്പൻതമ്പുരാൻ 1078 ചിങ്ങത്തിൽ രസികരഞ് ജിനി മാസികആരം

ഭിച്ചേപ്പാൾഅതി�ന്റആധിപത്യം വഹിക്കുവാൻഅേപക്ഷിച്ചതു തമ്പുരാേനാടായി

രുന്നു. നാലു �കാല്ലവും നാലു മാസവും കാലേമആ മാസിക നിലനിന്നുള്ളു. ഒേട്ട�റ

ഗദ്യപദ്യേലഖനങ്ങൾ�കാണ്ടു തമ്പുരാൻ അതി�ന അലങ്കരിച്ചു�കാണ്ടു് അവസാ

നംവ�ര ആ സ് ഥാനത്തിൽ തുടർന്നു. 1084-ാമാണ്ടു വൃശ് ചികമാസത്തിലായിരുന്നു

തൃശ്ശൂരിൽനിന്നുനമ്പൂരിമാരു�ട ഉടമസ് ഥതയിൽ മംഗേളാദയം മാസികപുറ�പ്പട്ടുതു

ടങ്ങിയതു്. അതിനും േവണ്ട േലഖനങ്ങൾഅേദ്ദഹം മുക് തഹസ്തമായി ദാനം �ചയ്തു.

മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞുവറിയതു് 1081-ൽഏതാനും വർഷം തൃശ്ശൂർ പൂരക്കാലത്തുനട

ത്തിവന്ന ഭാരതവിലാസം സഭയുേടയും ജീവനാഡി തമ്പുരാൻത�ന്നയായിരുന്നു.

1070 മുതൽ േകാട്ടയ്ക്കൽ േകാവിലകത്തുണ്ടായ താമസവും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സാ

ഹിത്യവ്യവസായത്തിനു് ഉേത്തജകമായിബ് ഭവിച്ചു. 1085-ൽ പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ

കവനകൌമുദി മാസിക േകാട്ടയ്ക്കൽനിന്നു സ് ഥിരമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതു

പ്രധാനമായി തമ്പുരാ�ന്റ പിൻബലം�കാണ്ടായിരുന്നു. താനുള്ള കാലം കൌമുദി

യ്ക്കു േലഖനങ്ങളില്ലാ�ത ബുദ്ധിമുട്ടു വരികയി�ല്ലന്നു കൃഷ്ണവാരിയർക്കു നല് കിയിരുന്ന

വാഗ് ദാനം അേദ്ദഹം ആയുരന്തംവ�ര അഭങ്ഗുരമായി പരിപാലിച്ചു. കംസൻ,

കൃതിരത് നപഞ്ചകം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ ആ മാസികയു�ട ആവശ്യത്തിനുേവണ്ടി

എഴുതിയവയാണു്. അങ്ങ�ന അത്യന്തം അനുകൂലമായ പരിതഃസ് ഥിതിയിലാണു്

കഥാനായകനുസാഹിത്യേസവനം �ചയ്യാൻഅവസരം ലഭിച്ചതു്.

പച്ചമലയാളം

സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ ഇനി തമ്പുരാ�ന്റ ചില പുതിയ വ്യവസായങ്ങ�ളപ്പറ്റി

അല് പം ഉപന്യസിക്കാം. സംസ്കൃതപദങ്ങളു�ടസാഹായം കൂടാ�ത ഒേന്നാ രേണ്ടാ

േശ്ലാകങ്ങളല്ലാ�ത ഒരു കാവ്യം മുഴുവൻ രചിക്കുവാൻസാധിക്കുകയി�ല്ലന്നുസി.പി.

അച്യുതേമേനാനും, സാധിക്കു�മന്നു് അേദ്ദഹവും ഒരവസരത്തിൽ വാദിച്ചു. ആ

വാദത്തിൽ ജയിക്കുവാനാണു് “നല്ല ഭാഷ”എന്നകാവ്യംഅേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചു് 1066-

ൽ വിദ്യാവിേനാദിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. ആ�ക വിവിധ വൃത്തങ്ങളിലായി

അതിൽ 52 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. �കാച്ചിയിൽ �പരുവനത്തിനടുത്തുള്ള ഒരില്ല�ത്ത

നമ്പൂരി സാമൂതിരിയു�ട നാട്ടിൽ ഒരു േക്ഷത്രത്തിൽശാന്തിക്കാരനായിരുന്നു. അേദ്ദ

ഹം �പരുവനത്തു പൂരത്തിനു �കാല്ലംേതാറും �ചല്ലും. അവി�ട താൻ ഒരമ്പല

ത്തിൽ കഴിച്ചുവച്ചിരുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ േമാഷണം േപായി. സാമൂതിരിേയാടു്

ആവലാതി പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവിടുന്നു കാര്യം ഒരുമാതിരി മനസ്സിലാക്കി ഒരു �ച

പ്പു പുഴുകു നമ്പൂരിയു�ട കയ്യിൽ�ക്കാടുത്ത് അതു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ രണ്ടാംേവളിക്കു
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സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉപേദശിച്ചു. അേത പുഴുകുള്ള മ�റ്റാരു �ചപ്പു �കാച്ചി മഹാരാജാ

വി�ന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുവാനും ചട്ടം�കട്ടി. അടുത്തുവന്ന �പരുവനത്തു പൂരത്തിനു

�കാച്ചിത്തമ്പുരാൻ ആ പുഴുകു പൂശിയും�കാണ്ടു നമ്പൂരിേയാടുകൂടി അവിടേത്തയ്ക്കു

േപായി. അേത പുഴുകു പൂശി�ക്കാണ്ടു കാഴ് ചകാണുവാൻ വന്ന രണ്ടാംേവളിയു�ട

ജാര�ന കണ്ടുപിടിച്ചു �താണ്ടി�യടുത്തു നമ്പൂരി�യ ഏല്പിക്കുകയും �ചയ്തു. രണ്ടു

രാജാക്കന്മാരും അതിബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ ശത്രുതയിലാണു്

വർത്തിച്ചിരുന്ന�തങ്കിലും നമ്പൂരിയു�ട മുതൽ വീ�ണ്ടടുത്തു�കാടുക്കുന്നതിൽ രണ്ടു

േപരും ജാഗരൂകന്മാരായിരുന്നു. ഇതാണു് നല്ലഭാഷയി�ല ഇതിവൃത്തം. ഒരു

േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ആേരാ�ടല്ലാം പറഞ്ഞുപണമിവി�ടയിരി-

പ്പുള്ള,താേരാടുമിേല്ല;

േനേരാ? േനരാണു്; �ചാവ്വല്ലിതു �ചറി�യാരക-

ത്താ�ളാടുവ്വായിരിക്കാം;

േപാരും; േനരാണി�തന്നാൽപ്പറവതു �വറുേത;

േപായേതാ േപായിടേട്ട;

പൂരത്തിൻനാൾ വരൂ േനാ�ക്കാരുമേയാ�ടാരു േവ-

ളയ്ക്കു േവലയ്ക്കു േപാകാം”.

എത്രഹൃദയങ്ഗമമായിരിക്കുന്നുഈേശ്ലാകം! ഇതുേപാ�ലത�ന്നയാണു് മറ്റു

േശ്ലാകങ്ങളും. “ഒടി” എ�ന്നാരു �ചറിയ കൃതിയും തമ്പുരാൻഈ ജാതിയിൽ നിർ

മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പച്ച മലയാളത്തിൽ പില് ക്കാലത്തു “േകാമപ്പൻ” മുതലായ കാവ്യങ്ങ

�ളഴുതി �മച്ചം േനടിയ കുണ്ടൂർനാരായനേമേനാനു് അേദ്ദഹമായിരുന്നുആവിഷയ

ത്തിൽആചാര്യൻ. േകാമപ്പനി�ലആദ്യ�ത്ത 25 േശ്ലാകം അേദ്ദഹം പരിേശാചിച്ചു

തിരുത്തി�ക്കാടുത്തിട്ടുള്ളതാണു്. പച്ചമലയാളം എന്നഈനവീനകാവ്യ പ്രസ് ഥാ

നത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവു തമ്പുരാൻത�ന്നയാണു്. അതു േകവലം ഒരു സാഹിത്യ

വിേനാദ�മന്നല്ലാ�തസംസ്കൃതപദങ്ങ�ള ഭാഷാകവിതയിൽനിന്നുബഹിഷ് കരിക്ക

ണ�മന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ വസ്തുതഅറിയാ�ത ചില നിരൂപകമ്മന്യ

ന്മാർ “ഉണക്കമലയാളം”എന്നും മറ്റുംഅക്കാലത്തു്അതി�നഅധിേക്ഷപിക്കുകയു

ണ്ടായി എന്നുള്ളതും പ്രകൃതത്തിൽപ്രസ്താവേയാഗ്യമാണു്.

ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടു്

മഹാഭാരതത്തിൽതമ്പുരാന്നുള്ളപ്രതിപത്തിഅന്യാദൃശമായിരുന്നു. കവിഭാരതമാ

ണേല്ലാഅേദ്ദഹംആദ്യമായിപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭാഷാകൃതി. 1066-ൽസി.പി. അച്യുത

േമേനാനും ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാരും കൂടി മഹാഭാരതംഹരിവംശസഹിതംഅഞ്ചു

വർഷം�കാണ്ടുതർജ്ജമ �ചയ് വാൻ ഒരു പദ്ധതി രൂപവൽക്കരിച്ചു. അതി�നപ്പറ്റി

നടുവത്തച് ഛന്നുള്ള ഒ�രഴുത്തിൽ തമ്പുരാൻ

“�കാച്ചുണ്ണിേക്ഷാണിപാലൻ, �കാടി�യാരു കവി കാ-

ത്തുള്ളി,�യന്നല്ലേഹാഞാ-

നച് ഛൻനമ്പൂരിയാമ,ങ്ങയി തവ തനയൻ,

�കാച്ചുകുഞ്ഞുണ്ണിരാജൻ,

സ്വച് ഛൻ മേദ്ദശികക്ഷ് മാപതി, ശുഭമതി കു-

ണ്ടൂ,രേഹാ സി.പി.സാക്ഷാൽ
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�മച്ചം േചരു�ന്നാരാ �വണ്മണികവിമണി കൂ-

േനഴനും േപരു േപാേര?

േപാ�രാന്നിനി ഹരിവംശം േപാ�രാടു മന്നാടിയാരു�മഴുത�ട്ട;

തീരേട്ട പാട്ടിലതും; തീരേട്ട ഗ്രന്ഥദുർഭിക്ഷം”.

എ�ന്നഴുതിക്കാണുന്നു. ആദിപർവവും ഭീഷ് മപർവവും �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ;

വനപർവവും ശല്യപർവവും ശാന്തിപർവവും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ; വിരാടപർവ

വുംസ്ത്രീപർവവുംസി.പി; കർണ്ണപർവംനടുവത്തച് ഛൻ-ഇങ്ങ�നപർവ്വങ്ങളുംഅവ

രവർക്കു വീതിച്ചു �കാടുത്തു. �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ ആദിപർവവും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

തമ്പുരാൻ വനപർവത്തിൽ ഏതാനും ഭാഗവും തർജ്ജമ �ചയ്തു. േശഷമുള്ളവരു�ട

അസൌകര്യം�കാണ്ടു് ആ ഉദ്യമം സഫലമായില്ല.

സംസ്കൃതകാവ്യവിവർത്തനം

1078-മാണ്ടിടയ്ക്കു സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ ഭാഷ�പ്പടുത്തുന്നതിനു തമ്പുരാ�ന്റ ആധ്യക്ഷ്യ

ത്തിൽ ഒരു സമിതി ആവിർഭവിച്ചു; തർജ്ജമേയാഗക്കമ്മിറ്റി എന്ന േപരിൽ തത്സം

ബന്ധ

മായി ഒരു കമ്മിറ്റിയും രൂപവൽക്കരിച്ചു. പലരും അതിൽ അങ്ഗങ്ങളായിരുന്നു.

അല് പം ചില�തല്ലാം നടന്നു.

ദ്രാവിഡകാവ്യവിവർത്തനം

തമിഴി�ല ചില പ്രധാന കാവ്യങ്ങൾ മലയാലത്തിൽ തർജ്ജമ�ചയ്തുകിട്ടണ�മന്നു

ള്ളതുതമ്പുരാ�ന്റമ�റ്റാരാഗ്രഹമായിരുന്നു. ആപ്രയത് നവുംപുേരാഗമനം �ചയ്തില്ല.

പുരാണതർജ്ജമ

മഹാഭാരതം തർജ്ജമ അവസാനിപ്പിച്ചതിനുേമൽ പതി�നട്ടു പുരാണങ്ങളും തർ

ജ്ജമ�ചയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിക്കണ�മന്നു തമ്പുരാൻ നിശ് ചയിച്ചു. 1081-ാമാണ്ടു �കാ

ട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിക്കു മഹാകവി എഴുതിയ ഒ�രഴുത്തി�ല ചില േശ്ലാകങ്ങളാണു്

ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“പതി�നട്ടുപുരാണങ്ങളും തുടങ്ങാ-

മതി�നാട്ടല്ല കണക്കുനാലു ലക്ഷം;

അതിസാഹസമാണി�ത�ന്നാരാൾഞാൻ

മുതിരുന്നാകിൽ മുടിക്കുവാൻ പ്രയാസം.

പലസൽകവിവര്യ�രാത്തുകൂടി-

പ്പലനാൾ േവല�യടുക്കില�ങ്ങാടുക്കം

ഫലവത്തരമാം �പരുത്തുപുണ്യം

ഫല,�മന്നല്ലറിവും ഹൃദിസ് ഥമാക്കാം.

ആരും തുണയ്ക്കില്ലിതി�നന്നു വന്നാൽ-

േച്ചരുംവിധം ഞാൻ കഴിയുന്നേപാ�ല,

താരുണ്യഗർവാൽപ്പറയുന്നതല്ല,

േനരുള്ളേതാതാം, പടുേവല�ചയ്യും.

പ്രയത് നിക്കമാത്രം നമുക്കുള്ളകൃത്യം;

പ്രയത് നം ഫലിപ്പിക്കലാ�ദ്ദവകൃത്യം;
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സ്വയം �ചയ്യണം നാം മനുഷ്യപ്രയത് നം,

സ്വയത് നം പരാശക് തി സിദ്ധാർത് ഥമാക്കും.”

എ�ന്താരു പൌരുഷപാരമ്യം; എ�ന്താരു ഭാഷാേപാഷണ�വയ�ഗ്ര്യം!

ശങ്കുണ്ണി�യ ഏല്പിച്ച പുരാണം ഗാരുഡമായിരുന്നു. സ്കാന്ധപുരാണമായിരുന്നു

മഹാകവിതനിക്കുതിര�ഞ്ഞടുത്ത�തന്നുേതാന്നുന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽഅതി

�ല ഒരു ഭാഗമാണു് 65 അധ്യായങ്ങളടങ്ങിയ ഹരിശ് ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം. ആ വ്യവ

സായവും മുേന്നാട്ടു നീങ്ങിയി�ല്ലങ്കിലും ആ വഴിക്കുള്ള പ്രേചാദനത്തി�ന്റ ശക് തി

യാലാണു് കണ്ടിയൂർ മഹാേദവശാസ്ത്രി േദവീഭഗവതവും, �പരുവനത്തു �ക.എസ്.

കൃഷ്ണയ്യർ ഭവിഷ്യപുരാണവും, ഇരിങ്ങാലക്കുടനാരായണപ്പിഷാരടി വിഷ്ണുപുരാണവും

മറ്റും വൃത്താനുവൃത്തമായി ഭാഷ�പ്പടുത്തിയതു്.

പുരാണപുരുഷന്മാർ

1086-ൽഇതിഹാസപുരാണങ്ങളി�ലനായകന്മാരു�ടജീവചരിത്രംഗദ്യരൂപത്തിൽ

രചിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ പി.വി. കൃഷ്ണവാരിയേരാടും മറ്റും ആേലാചിച്ചു പലേരാടും

അേപക്ഷിച്ചു. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ ശ്രീമാൻ, വള്ളേത്താൾ നാരായണേമ

േനാൻ ലക്ഷ് മണൻ, എം. രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ സുേയാധനൻ എന്നിങ്ങ

�നയാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പട്ടികയു�ട േപാക്കു്. അതിൽ സുേയാധനൻ മാത്രേമ

പ്രസിദ്ധീകൃതമായുള്ളു. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ പ്രായാധിക്യം�കാണ്ടു് ആ ഭാരം

കേയ്യറ്റില്ല.

മലയാളത്തി�ല ഗ്രന്ഥദാരിദ്ര്യത്തി�ന്റ പരിഹാരത്തിന്നു തമ്പുരാൻ എത്രവള

�ര മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടിയാണു് ശ്രമിച്ച�തന്നു്ഈപ്രസ്താവനകളിൽനിന്നുപ്രകടമാ

കുന്നുണ്ടേല്ലാ.

സംസ്കൃതകൃതികൾ

ഇനിതമ്പുരാ�ന്റഏതാനുംചിലകൃതിക�ളപ്പറ്റിമാത്രംസ്വല് പം ഉപന്യസിക്കാം. വി

സ്ത

രിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം ഒരു വലിയ പുസ്തകം�കാണ്ടല്ലാ�ത സാധിക്കുന്നതല്ല. വീ

രരസവർണ്ണനത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു വിേശഷപ്രതിപത്തി. ഓജഃപ്രധാ

നമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്വാഭാവികമായ കാവ്യ�ശലി. ലക്ഷണാസ

ങ്ഗം ത�ന്റ ആദ്യ�ത്ത നാടകത്തിനു് ഇതിവൃത്തമായി തിര�ഞ്ഞടുത്തതും ഭാര

തമഞ് ജരിയിൽ േദ്രാണപർവം തർജ്ജമയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചതും ആ കലാപ്രവണതയ്ക്കു്

ഉദാഹരണങ്ങളാണു്. തമ്പുരാ�ന്റ കവിതയ്ക്കു ശൃങ്ഗാരരസത്തിൽ പ്രേവശമി�ല്ല

ന്നുള്ള അപവാദം നിർമ്മാർജ്ജനം �ചയ്യുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് ചന്ദ്രിക എന്ന

ഭാഷാനാടിക രചിച്ചതു്.

“അങ്േഗശൻ മുതലായേനകമരിവീരന്മാരടുത്താ�ലടു-

ത്തേങ്ങശും ഭുജശാക് തിയാ�ലയർവ�രത്തട്ടിപ്പറപ്പിക്കിലും

തുങ്ഗശ്രീ വിജയന്നുകൃഷ്ണസഹജാകൃഷ്ണാദിസങ്ഗങ്ങളിൽ-

ശ് ശൃങ്ഗാരക്കുറവുണ്ട�തന്നു വരുേമാ കാര്യം വിചാരി�ക്കേടാ.”

എന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക. ആ കാരണത്താൽത്ത�ന്നയാണു് അേദ്ദഹത്തി

�ന്റബുദ്ധിവ്യാേയാഗനിർമ്മിതിയിൽആസക് തമായതു്. “ഹാസ്യശൃങ്ഗാരശാേന്ത

ഭ്യ ഇതേരത്രാങ്
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ഗിേനാ രസാഃ” എന്നും മറ്റുമാണേല്ലാആ മാതിരി രൂപകത്തി�ന്റ ലക്ഷണം. മഹാ

കവിക്കു സംസ്കൃതകവിതയും ഭാഷാകവിതയും, ഭാഷാകവിതയിൽ സ്വതന്ത്രകവന

വും വിവർത്തനവും ഒന്നുേപാ�ല സ്വാധീനമായിരുന്നു. ഏതു് ഏതിൽ കവിഞ്ഞു

നില്ക്കുന്നു എന്നു പരിച് േഛദിച്ചു പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ലത�ന്ന. സംസ്കൃതകവന

ത്തി�ന്റ രീതി കാണിക്കുവാൻ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“അയം സമരജാംഘികസ്സുദൃഢഗൂഢസന്ധിക്രമഃ

കൃേശാദരമേനാഹേരാ വിതതപീവേരാരഃസ് ഥലഃ

സുവൃത്തകഠിനായതസ് ഥിരവൃഷാംസബാഹുദ്വേയാ

ഗഭീരവദേനക്ഷേണാ ദിശാതി േമ മുദം മാധവഃ”.

(ജരാസന്ധവധം)

“ഗർേത്തഷ്ട�ച്ചരടന്തീ, ഘനതുഹിനശിലാപൃഷ് ഠമധ്യാശ്രയന്തീ,

നിമ് േനഷുപ്രസ് ഖലന്തീ, നിബിഡതരുതേതരന്തരാ നിഷ് പതന്തീ,

സത്ത്വൌഘം സംഹരന്തീ, പ്രചലദസിലതാേമചകാ, യാമുനീവ

േസ്രാേതാവൃദ്ധിവിർധേത്തശബരഭടഘടാ കാനനാേഭാഗ പൂർത്തിം”.

(കിരാതാർജ്ജുനീയം)

“ഏഷ ത്വാം വിശിഖവിശീർണ്ണവർഷ് മഖണ്ഡ-

പ്രത്യഗ്രസ്രുതരുധിരാർദ്രമാംസപിണ്ഡം

ആലഭ്യ പ്രിയപിശിേതാപഹാരചര്യാം

�കരാതീം നനു വന�ഭരവീം ധിേനാമി”.

(കിരാതാർജ്ജുനീയം)

“കിം കിം പ്രാഹ ഭവാൻസ ഭീമസഹേജാ

ഗാന്ഡീവധന്വാ യതി-

വ്യാജാന്നശ് ഛലയന്നഥാപഹൃതവാൻ

കന്യാം സുഭദ്രാമിതി?

േനാ േശാചാമി കരൂൻ; ന സൌഹൃദഭിദഃ

കുന്തീസുതാൻ; നാർജ്ജുനം;

കിേന്ത്വനാം മൃതപുരുഷാദുപനതാം

ദൂേയ സ് മരൻ ദാരികാം”.

(സുഭദ്രാഹരനം)

“ശ്രീമാനവിക്രകവീന്ദ്രമുഖാരവിന്ദ-

മാധ്വീരസാതിമദമന്ഥരരാജഹംസീ

ചൂതാടവീതടലസത്സവിലാസയാതാ

േജജീയേത മദനമർദ്ദനഭാഗ്യവൃദ്ധിഃ”.

(മാനവിക്രമഏട്ടൻതമ്പുരാനു് ഒ�രഴുത്തു്)

“ജലാർദ്രപവനാേലാലസസ്യസാരസ്യശാലിനീ

നിമ് നാപ്യുന്നതിമാധേത്തയത്ര േക്ഷത്രക്ഷിതിർന്നൃണാം.

തപസ്സ്വാധ്യായ സംസിദ്ധഭൂേദവപദചിഹ് നിതാഃ

യേത്രാന്നതാഅപി ഭൂേവാ ദർശയന്തീവ നമ്രതാം”.

(ശ്രീശങ്കരഗുരുചരിതം)
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ധനശാസ്ത്രകാരിക

ഇതു് �ക.സി. മാനവിക്രമരാജാഡി.സി.യുംപി.വി. കൃഷ്ണവരിയരുംകൂടിനടത്തിവന്ന

ലക്ഷ് മീവിലാസം മാസികയിൽ േചർക്കുന്നതിനു 1081-ാമാണ്ടു് അവരു�ട ആവശ്യമ

നുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്. വിഷയഗ്രഹണത്തിനു രാജാവി�ന്റ തത്സംബന്ധമായുള്ള

ഗദ്യേലഖനങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും അവയു�ട ഭാഷാനുവാദവും

പകർത്തുന്നു.

“തഥാഹ്യുത്സർഗ്ഗതസ്സർേവ്വ േലാേകർത് ഥാഃ കിന്തു േകവലം

ക്രയശക് ത്യാത്മകം മൂല്യം യത്ര േസാർത് ഥ ഇേഹഷ്യേത”.

“അർത് ഥമല്ലാ�ത േലാകത്തിലി�ല്ലാ�രണ്ണവു�മങ്കിലും

ഇതിൽ വാങ്ങാൻ തക്കവിലയുള്ളേതഅർത് ഥമായ് വരൂ”.

“യഥാ ക്വചിച് ഛീർണ്ണപത്രഭസ് മപങ്കാദേയാപി വാ

മൂല്യസമ്പാദകതയാ സമ്പദ് ഭാവം വ്രജന്തി ഹി”.

“ചിേലടം പാഴിലകളും �വണ്ണീറും േചറു�മന്നിവ

വിലയുണ്ടാകയാൽസമ്പത്തായിത്തീരുന്നതില്ലേയാ?”

ഭാഷാകൃതികൾ-കവിഭാരതം

കവിഭാരതത്തിൽ പാണ്ഡവപക്ഷ�മന്നും �കൌരവപക്ഷ�മന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളു

ണ്ടു്. ഏതാനും കവികളു�ട േപരുകൾ മാത്രേമ �കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളു. കവിക്കു് അന്നു

പറയത്തക്കബാഹ്യേലാകപരിചയമില്ലായിരുന്നു.

“ഓർക്കുേമ്പാളിനിേയാർമ്മ േപാര; കവിത

ക്കാരുണ്ടേനകം തരം

പാർക്കുേമ്പാൾ കരുവീരരാർക്കുക; നിറു

ത്തുേന്നൻ �പാറുത്തിന്നുഞാൻ”.

എന്നുപറഞ്ഞുകവി ഒഴിയുകയാണു് �ചയ്തിട്ടുള്ളതു്.

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അർജ്ജുനൻ, വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ഭീമേസനൻ,

�വണ്മണി അച് ഛൻനമ്പൂരി ഹനുമാൻ, ഒറവങ്കര നീലകണ് ഠൻനമ്പൂതിരി സാത്യ

കി, �വണ്മണി മഹൻ േദ്രാണർ, നടുവത്തച് ഛൻ കൃപൻ, �കക്കുളങ്ങര രാമവാ

രിയർ കർണ്ണൻ, കറുത്തപാറ ദാേമാദരൻ നമ്പൂരി ശല്യൻ എന്നും മറ്റുമാണു് അേദ്ദ

ഹം നിർേദ്ദശിക്കുന്നതു്. തനിയ്ക്കു �കൌരവപക്ഷത്തിൽ കൃതവർമ്മാവി�ന്റ സ് ഥാന

േമ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളു.

“ഊനത്വം പിണയാ�ത രാജകവിേയാ�ടാ�ട്ടാട്ടടുക്കു�ന്നാരീ

ഞാനേത്ര കവിസംഘസംഗരമതുണ്ടാ�യങ്കിൽ മായം വിനാ

മാനത്താൽ�പ്പാരുതുന്ന ചാരുകൃതവർമ്മാ�വ�ന്നാരാ യാദവ-

സ് ഥാനത്തിന്നനുരൂപ�നന്നു മതമിദ്ദിക്കിൽച്ചിലർ�ക്കാ�ക്കയും”

എന്നതാണു് സ്വന്തം സ് ഥാന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള േശ്ലാകം. വറുഗീസുമാപ്പിള പില്ക്കാ

ലത്തു് അതു വിപുലമാക്കണ�മന്നു് അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ തമ്പുരാൻ ആ അേപക്ഷ

അംഗീകരിച്ചില്ല. ആ കൃതി േകവലം ബാലചാപല്യ�മന്നുമാത്രേമ അേദ്ദഹം അന്നു

കരുതിയുള്ളു.
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ദക്ഷയാഗശതകം

ദക്ഷയാഗശതകം യൌവേനാദയത്തി�ല ഒരു ദ്രുതകവിതയായിട്ടും അതിൽേപ്പാലും

തമ്പുരാ�ന്റ കവനകലാ�വഭവം അതി�ന്റ വികസ്വരരൂപത്തിൽ കാണ് മാനുണ്ടു്.

“ചാർച്ചക്കാരാണു ചന്ദ്രൻ പിതൃപതി മുതലാ-

യുള്ള വാേനാർകേള�റ-

േച്ചർച്ചക്കാരായിരിപ്പുണ്ടനവധി മുനിമാർ

നിത്യമിങ്ങത്രയല്ല,

കാഴ് ചയ്ക്കും പാരേമാേരാ വിവിധതരവിേശ-

ഷങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും േമൽ

വീഴ് ചക്കായ് വന്നുകൂടും വിഭൂവി�നാടു വിേരാ-

ധിച്ച ദുർേമ്മാഹ�മല്ലാം”.

എന്നതു് അതി�ല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

പാലുള്ളിചരിതം

ഈ കാവ്യത്തിൽ മഹാകവി ഒ�രതീഹ്യ�ത്ത ആസ്പദമാക്കി പാലുള്ളിനമ്പൂരിയു

�ട സമര�വദഗ്ദ്ധ്യേത്തയും നായികയായ മാധവിയു�ട ചാരിത്രനിഷ് ഠേയയും വർ

ണ്ണീക്കുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളു�ട മാധുര്യം പരിേശാധിക്കുക; ആദ്യേത്ത

തു് സ്വഭാേവാക് തി

സുഭഗമാണു്.

“പട്ടും പട്ടുറുമാലുേമ�റ വിലേയറീടുന്ന കുപ്പായവും

�മാട്ടച്ചാത്തലമൂടു മൂടിയ പകിേട്ടറുന്ന നൽ�ത്താപ്പിയും

വട്ടത്താടി വളർത്തുതുമ്പുസമമായ് �വട്ടീ�ട്ടഴും വക് ത്രവും

മട്ടും േചർന്നു നടുക്കുകണ്ടിതവരന്നക്കുഞ്ഞുവീരാ�നയും”

“ഇതി പലതുമകക്കാമ്പിങ്കേലാർത്തിട്ടു പി�ന്ന

ക്ഷിതി കിടുകിടയാകുംമട്ടു കാൽ�വച്ചു േകറി

ചതിയുട�യാരു മുത്തിത്തള്ള േരാഷാഗ്നിേദവാ-

ഹുതിയതിനു ഹവിസ്സാംമട്ടു േനാക്കീട്ടു �ചാന്നാൾ”

നല്ല ഭാഷ, പാലുള്ളിചരിതം, തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പി മുതലായവയാണു് ഭാഷയിൽ

നിർമ്മിതങ്ങളായആദ്യ�ത്ത ലഘുകാവ്യങ്ങൾ.

മദിരാശിയാത്ര

ഇതു �കാച്ചി രാജകുടുംബത്തി�ല കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ മദിരാശിയിൽ ബി.ഏ.

പരീക്ഷയ്ക്കു വായിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അവിടു�ത്ത സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ

അവി�ട താമസിച്ച കാലത്ത് എഴുതിയതാണു്. �കാടുങ്ങല്ലൂർ നിന്നു മദിരാശി വ�ര

യും മദിരാശിയിലും കണ്ട കാഴ് ചക�ള തമ്പുരാൻ സൂക്ഷ് മദൃക്കായ ഒരു കവിയു�ട

നിലയിൽസ്വഭാേവാക് തിസുഭഗമായ രീതിയിൽ ഇതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു.

“വട്ട�ത്താപ്പിയിലാടിടുന്ന കുനുപീലിപ്രൌഢിയും, ബൂട് സതിൽ-

ത്തട്ടീട്ടങ്ങുരസുംവരയ്ക്കടിവ�രത്തൂങ്ങുന്നകുപ്പായവും

കട്ടിക്കാലുറയും കരത്തി�ലാരു നൽക്കാറ്റാടിയുംവച്ചു�കാ-
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�ണ്ടാേട്ട�റക്കളിയാടീടു�ന്നാരു �ദാര�പ്പതങ്ങ�ളക്കണ്ടുഞാൻ”.

എന്നപദ്യംഈകൃതിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പി

തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പി തമ്പുരാൻ ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂർക്കു �താഴാൻ േപായേപ്പാൾ അവി

�ട �പട്ടരഴിയം രാമനിളയതി�ന്റയും മറ്റും അേപക്ഷയനുസരിച്ചു് ഒരു രാത്രി�കാ

�ണ്ടഴുതിയഅതിമേനാഹരമായഒരുകാവ്യമാണു്. �കാടുങ്ങല്ലൂർ രാജാക്കന്മാരു�ട

അങ്ഗരക്ഷകരായിരുന്ന കിളിേക്കാട്ടു പണിക്കന്മാരു�ട കുടുംബത്തിൽ പ�ണ്ടാരി

ക്കൽ ഒരുസ്ത്രീ ധൂർത്തയായിരുന്നു. ആസ്ത്രീയു�ട ഭര്ത്താവായ നമ്പൂരി അവ�ള ജാ

രേനാടുകൂടി ശയനഗൃഹത്തിൽ കാണുകയും, ഉടൻ േക്രാധാവിഷ്ടനായി അടുത്തു നി

റച്ചു മുറുക്കിത്തുപ്പിവച്ചിരുന്ന േകാളാമ്പി�യടുത്തു് അവ�ള അഭിേഷകം �ചയ് കയും

�ചയ്തു. ത�ന്റ കുറ്റം മറയ്ക്കുന്നതിനായി അവൾ ആ േവഷത്തിൽത്ത�ന്ന ഓടി�ച്ച

ന്നു ത�ന്റ സമരശൂരന്മാരായ സേഹാദരന്മാേരാടു പരാതി�പ്പടുകയും, അവർ നമ്പൂ

രി�യ �കാല്ലുകയും �ചയ്തു. ധർമ്മിഷ് ഠനായ രാജാവു് ആ ഭടപ്രമാണിക�ള, അവർ

ത�ന്ന പല യുദ്ധങ്ങളിലും സഹായിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും, ഉടൻത�ന്ന നാടുകടത്തി.

ഈപുരാവൃത്തമാണു്തമ്പുരാൻപ്രസ്തുതകാവ്യത്തിൽപ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േക

രളത്തി�ല ഐതീഹ്യങ്ങ�ള ആസ്പദമാക്കി ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ മഹാ

കവിക്കു്അതിരുംഎതിരുമില്ലാത്ത�നപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു; തുപ്പേല്ക്കാളാമ്പിയിൽ

ആ�നപുണ്യം അതി�ന്റ അഗ്രകക്ഷ്യയിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ഒന്നുരണ്ടു േശ്ലാ

കങ്ങൾ പകർത്താം.

“നില്ക്കേട്ട ജാരനായ് നീയതുമിതുമുര�ച-

യ്തിട്ടു ഞാൻ േകട്ട,�തന്ന-

ല്ലിക്കട്ടിേന്മൽകിടക്കുന്നവ�നയരികിൽഞാൻ

കണ്ടതും കൂട്ടീേടണ്ട;

ധിക്കഷ്ടം! ദുഷ്ടശീേല! പറക പറക നീ;

നി�ന്റ േകാളാമ്പിയിൽത്താ-

നിക്കട്ടത്തുപ്പലിത്രയ്ക്കനവധി നിറവാ-

�നന്തേഹാ! ഹന്ത! ബന്ധം?

ഞാൻത�ന്ന തുപ്പിയിതിലിന്നു നിറച്ചുതാണു;

കാന്തന്നു മ�റ്റാരു വിചാരമുദിച്ചിേടണ്ട;

എ�ന്തന്നിലിക്കടുത�യന്നവൾ �ചാല്ലിടുേമ്പാ-

�ള�ന്തന്നുനിഷ് ഠുരമുരച്ചു �ചാടിച്ചു വിപ്രൻ.

ഇപ്പച്ചേപ്പച്ചുരയ്ക്കുന്നതു ശഠഹൃദയേമ!

നല്ല സാമർത് ഥ്യമുള്ളി-

ത്തുപ്പൻനമ്പൂരിേയാേടാ? മതി മതിയറിയും

നി�ന്നഞാൻ പണ്ടുത�ന്ന;

ഇേപ്പാൾകാട്ടിത്തരാ�മന്നവളു�ട തലയിൽ-

ത്തൽക്ഷണം �ചയ്തു വിപ്രൻ

തുപ്പൽേക്കാളാമ്പി�കാണ്ടിട്ടരി�യാരു കുലടാ-

രാജ്യപട്ടാഭിേഷകം”.
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കംസൻ

കംസ�ന്റ ജീവചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി വള�ര വിസ്തരി�ച്ചഴുതീട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു് ഈ

ഗ്രന്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണുന്ന കഥ മാത്രമല്ല ഇതിൽ അനുർഭവിച്ചിട്ടുള്ള

തു്. അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽആദ്യേത്തതുജരാസന്ധ�ന്റ �കാമ്പനാ

നയു�ട േനർക്കു കംസനും, രണ്ടാമേത്തതു കംസന് അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നുസമ്മാന

മായി കിട്ടിയഅേതആനയു�ട േനർക്കു്ശ്രീകൃഷ്ണനുംപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നപരാക്രമമാ

ണു്. ആ �കാല�കാമ്പനാണു് കുവലയാപീഡം.

“മലച്ചുനില്ക്കാത്തവനാശു വാൽ പിടി-

ച്ചുലച്ചു ചുറ്റിച്ചു മറിച്ചുവിട്ടതിൽ

ബലച്ചുരുക്കം �വളിവാക്കി മണ്ണിൽ വീ-

ണലച്ചു വൻേപറിന �കാമ്പനാനയും”.

“�പാടിച്ചു മുേന്നാട്ടു കുതിയ്ക്കുമാന, യാ-

ഞ്ഞടിച്ചു പിേന്നാട്ടു തിരിയ്ക്കുമച്യുതൻ;

പിടിച്ചുകുത്താൻ കരി േനാക്കു, മൂ�ക്കാ�ടാ-

ത്തിടിച്ചു ചാടും ഹരി സിംഹവിക്രമൻ”.

കൃതിരത് നപഞ്ചകം

ഈപുസ്തകത്തി�ല അഞ്ചു കൃതികളും ഭാരതാന്തർഗ്ഗലങ്ങളായ കഥക�ള ആസ്പദ

മാക്കി എഴുതീട്ടുള്ളവയാണു്. ഇവ�യല്ലാം ഒന്നുേപാ�ല വിശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

“ഉടൽ വീർത്തു വിയർത്തു േചാരപാഞ്ഞുൽ-

ക്കടമൂക്കിട്ടു പിടിച്ചു�പാക്കിയാലും

സ് ഫുടമാപ്പുകൾ�കാണ്ട ചക്രമേങ്ങാ-

ർക്കിടയായീല കുറച്ചു�മാന്നനക്കാൻ”

എന്നതു നാരായണാസ്ത്രദാനത്തി�ല ഒരു േശ്ലാകമാകുന്നു. അടുത്തതായി കാ

ണുന്നതു യാത്രാദാനത്തി�ല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

“ഉലച്ചുവീശും കരി ശൃംഖലച്ചു-

റ്റലച്ചു ചീറു�ന്നാരു ചീറ്റലിന്നും

ബലം �കടുമ്മാറലറുന്നു യുദ്ധ-

സ് ഥലം കുലുങ്ങുംപടി മർക്കടത്താൻ”.

േകരളം

ഈഗ്രന്ഥം േകരളത്തി�ല പ്രാചീനചരിത്ര�ത്ത,ഐതിഹ്യം പ്രധാനമായി ആശ്ര

യിച്ചു കൂലങ്കഷമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമാകുന്നു. ഇതി�ന്റ നിർമ്മിതിക്കു

േവണ്ട കരുക്കൾ േശഖരിക്കുവാൻ കവി വള�രക്കാലം, വള�രയധികം, േക്ലശിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്; മുപ്പതുസർഗ്ഗങ്ങൾ�കാണ്ടു മുഴുമിപ്പിക്കണ�മന്നു സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു; പതി�നാന്നു

സർഗ്ഗങ്ങേള തീർന്നുള്ളു. അതിലും ആദ്യ�ത്ത അഞ്ചു സർഗ്ഗങ്ങേള പുസ്തകാകൃതി

യിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആറാംസർഗ്ഗം�കരളി മാസിക വഴിക്കുപുറത്തുവന്നു.
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ഏഴു മുതലുള്ളസർഗ്ഗങ്ങൾഎവി�ടേപ്പായി�യന്നു്ആർക്കും രൂപമില്ല. ഒന്നാം സർ

ഗ്ഗത്തിൽ േകരളപ്രതിഷ് ഠയും, രണ്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ നമ്പൂരിരജ്യഭരണവും, മൂന്നാം

സർഗ്ഗത്തിൽ �പരുമാൾഭരണവും, നാലാം സർഗ്ഗത്തിൽ ഏറാട്ടു�പരുമ്പടപ്പുവാ

ഴ് ചയും, അഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തിൽ കൂറുമത്സരവുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. ആ സർഗ്ഗത്തിൽ

ത്ത�ന്നശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളു�ട ഒരു ചരിത്രസംേക്ഷപവും ഉൾ�പ്പടുന്നു.

രൂപകങ്ങൾ

ഇവയിൽ പലതും നിമിഷകൃതികളാ�ണന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. എന്നാൽ അതു�കാ

ണ്ടു് ഇവയ്ക്കു്ആസ്വാദ്യതാംശത്തിൽ കുറ�വാന്നും വന്നിട്ടില്ല. പത്തു്അങ്കത്തിൽ രചി

ച്ച നളചരിതം എവി�ടേപ്പായി എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ചന്ദ്രവർമ്മമഹാരാജാവു ചന്ദ്രിക

�യ പാണീഗ്രഹണം �ചയ്യുന്നതാണു് ചന്ദ്രികാനാടികയി�ല ഇതിവൃത്തം. സാമൂ

തിരിപ്പാടും �കാച്ചി മഹാരാജാവും തമ്മിൽ നടന്ന ശണ് ഠയാണു് ശ്രീമാനവിക്രമവി

ജയത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മങ്ങാട്ടച്ചൻ, പാലിയത്തച്ചൻ തിരുനാവായേയാ

ഗക്കാർ, തൃശ്ശൂർേയാഗക്കാർ ഇവ�രപ്പറ്റിറ്റിയുള്ള ചരിത്രശകലങ്ങളും ഇതിൽ ഭംഗി

യായി ഇണക്കിേക്കാർത്തിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീമാനവിക്രമവിജയവും മാർത്താണ്ഡവിജയവും

ചരിത്രകഥക�ള അവലംബിച്ചും, ചന്ദ്രിക ഒരു കല്പിതമായ ഇതിവൃത്ത�ത്തആസ്പ

ദീകരിച്ചുംഎഴുതീട്ടുള്ളവയാണു്. എല്ലാ കൃതികളുംഓേരാപ്രകാരത്തിൽഹൃദയാവർ

ജ്ജകങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. ഏതാനും ചില േശ്ലാകങ്ങൾഈരൂപകസമുച്ചയത്തിൽനിന്നു

പകർത്താം.

“േമനിക്കണ്ടപ്പരായിപ്പലരുമവനിയിൽ-

പ്പാർത്തുേപാരുന്നതു

മാനം�കേട്ടാരു കയ്യിൽപ്പണമുടയവരിൽ-

ത്ത�ന്ന ധാരാളമുണ്ടാം;

നൂനം ഭൂപാലരായീടുകിലിനിയുര�ച-

േയ്യണ്ടതുേണ്ടാ? നൃപാല-

സ് ഥാനം േകറുന്നതായാലറിവുടയവനും

മൌഢ്യമുണ്ടാകുമേല്ലാ”. (സന്താനേഗാപാലം)

“താേരശാസ്യത്തിേലാമന്മുകിൽമുടി �ചറുകാ-

േറ്ററ്റുചിന്നിക്കരത്തിൽ-

േച്ചരും നൽപ്പുസ്തക�ത്ത�ച്ചറുമുലകളണി-

ച്ചട്ടേമൽേച്ചർത്തു�വച്ചു്

േനേര േനാക്കുന്നബാലത്തരുണികൾനടുവിൽ-

ബ്ബാലികാപാഠശാലാ-

ദ്വാേര നാണിച്ചുനിേന്നാരഴ�കാഴുകിന �പണ്-

�പതേലതായിരിക്കും?” (ചന്ദ്രിക)

“േചാരത്തിളപ്പും �ചാടിയിൽച്ചുമപ്പും

മാറിൽത്തരിപ്പുള്ള മുല�പ്പാടിപ്പും

ദാരിദ്ര്യവായ് പ്പും നടുവിൽക്കിടപ്പു-

േള്ളാരർദ്ദയാശക് തി ജയിച്ചിടേട്ട”. (സീതാസ്വയംവരം)

“കൂ�ടക്കൂ�ടയുറ�ക്ക�യാച്ചയിടുമാ-
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�റന്തിനു തർക്കിപ്പതീ-

മാടേക്ഷാണിപനിന്നിരുന്നു പുലരും

�വണ് മാടമിക്കാണ് മതിൽ

േക�ടാക്കാ�താരു മണ് ഡലത്തിനകേമ

�ശലാബ് ധിനാഥ�ന്റകാ-

ല് പാേടല്ക്കാ�തയിരിക്കിലന്നുമുതലി

പ്പൂണൂലിടുന്നില്ലഞാൻ”. (ശ്രീമാനവിക്രമവിജയം)

സ് ഥലദൌർല്ലഭ്യത്താൽ ഗാഥേയേയാ, പാട്ടുകേളേയാ ഖണ് ഡകൃതികേളേയാ

പറ്റി ഇവി�ട ഒന്നും പറയുന്നില്ല.

മലയാളശബ്ദശാസ്ത്രം

ഈഗ്രന്ഥം �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ പുരസ്കർത്താവായിരുന്ന �കാച്ചി ഇളയതമ്പു

രാ�ന്റ ആജ് ഞയനുസരിച്ചു് ആ മഹാകവിയും, കുഞ്ഞുരാമവർമ്മൻതമ്പുരാനും, കു

ഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനുംകൂടി എഴുതിയതാണു്. അക്ഷരം, സന്ധി, ദ്വിത്വം, സുബന്തം,

സർവനാമം, അവ്യയം, സ്ത്രീപ്രത്യയം, വിഭക് ത്യർത് ഥം, സമാസം, തദ്ധിതം, ധാതു,

ശുദ്ധക്രിയ, നാമക്രിയ, അവ്യയക്രിയ, വാചകരീതി എന്നിങ്ങ�ന പതിനാറു പ്രകര

ണങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്ത നാലു പ്രകരണങ്ങൾ �കാച്ചുണ്ണിതമ്പു

രാനും, അഞ്ചുമുതൽ പത്തുവ�ര കുഞ്ഞുരാമവർമ്മൻതമ്പുരാനും, ഒടുവില�ത്തആറു

പ്രകരണങ്ങൾ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും രചിച്ച വിഷയസ്വരൂപം കാരികയായും,

ഓേരാ കാരികയുേടയും വ്യാഖ്യാനം ഗദ്യമായും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഷാ�വ

യാകരണ�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രസ്തുത കൃതിക്കു പറയത്തക്ക �മച്ച�മാന്നുമി�ല്ലങ്കിലും,

ഇതിലും ഗ്രാഹ്യങ്ങളായ അംശങ്ങൾ പലതുമുണ്ടു്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ രചിച്ച

ഭാഗത്തിനു് ഉത്തരാർദ്ധ�മന്നു േപർ �കാടുത്തിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം കാരിതാകാരി

തധാതുക്കൾക്കു് യഥാക്രമം നല് കിയിരിക്കുന്നസംജ് ഞകൾ കറുത്തധാതു�വന്നും

�വളുത്തധാതു�വന്നുമാണു്. കറുത്ത േരഫംഎ�ന്നാരു േപർ റഎന്നഅക്ഷരത്തി

നു നമ്പൂരിമാർ പേണ്ടകാലത്തു �കാടുത്തിരുന്നു�വന്നും, അതി�നഅനുകരിച്ചാണു്

താൻ പ്രസ്തുത സംജ് ഞകൾ സൃഷ്ടിച്ച�തന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നു. ’വാചകരീതി’

എന്നപ്രകരനത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

കാരിക:

“സ്വന്തമായ് മലയാളത്തിൽേച്ചരും വാചകരീതി�യ

ഉപേയാഗിച്ചു�കാള്ളാവൂ വാക്യഭങ്ഗി വരുത്തുവാൻ”.

വ്യാഖ്യാനം

“വാക്യഭംഗി വരുത്തുന്നതിനു മലയാളഭാഷയ്ക്കു സ്വന്തമായ വാക്യരീതിയല്ലാ�ത മറ്റു

ഭാഷകളു�ടവാചകരീതി�യഉപേയാഗിച്ചുകൂടാ. ഉദാഹരണം: ഈമനുഷ്യൻതന്നൂ

ഇനി�ക്കാരു പുസ്തകം ഇന്ന�ല; അതിൽ ഞാൻ കണ്ടു േകാമാളിത്വം ഒരു വിഡ്ഢിയു

�ട എന്നു് ഇംഗ്ലീഷ് വാചകരീതി�യ അനുസരിേച്ചാ ആ കുട്ടിയാൽ അപ്രകാരം പ്ര

യത് നം �ചയ്യ�പ്പട്ടു എന്നും മറ്റും സംസ്കൃതവാചകരീതി�യ അനുസരിേച്ചാ വാചക

�മഴുതിയാൽ ഭങ്ഗിയില്ലാ�ത തീരു�മന്നല്ല, വള�ര അഭങ്ഗിയുമാകും”.
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ശബ്ദാലങ്കാരം

ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഷാഭൂഷണ�മന്ന അലങ്കാരശാ

സ്ത്രഗ്ര

ന്ഥം പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ അതി�ല ശബ്ദാലങ്കാരപ്രകരണം തമ്പുരാനു് അത്ര സമ

ഞ് ജ

സമായി േതാന്നിയില്ല. അതുനിമിത്തമാണു് പ്രസ്തുത കൃതി അേദ്ദഹം രചിച്ചതു്.

“മലമങ്കയ്ക്കു കുമ്പിട്ടു ചില പിച്ചളവാക്കിൽഞാൻ

അലങ്കാരംപണിക്കുള്ളനിലവച്ചച്ചു�കാത്തിടാം”.

എന്നുമഹാകവി ത�ന്റ ഉദ്യമത്തി�ന്റസ്വഭാവംസൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധരീതിക

ളിലുള്ളയമകങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ,അനുപ്രാസങ്ങൾ, സമസ്യകൾ ഇവ�യ്ക്കല്ലാം ഉദാ

ഹരണങ്ങൾഅക്ലിഷ്ടമേനാഹരങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽ അേദ്ദഹംഈ കൃതിയിൽ

രചിച്ചുേചർത്തിട്ടുണ്ടു്.

മഹാഭാരതം

മഹാകവി മലയാളഭാഷയു�ട ഉൽക്കർഷത്തിനു േവണ്ടി �ചയ്തിട്ടുള്ള അത് ഭുതകൃ

ത്യങ്ങളിൽ പലതും മനസ്സു�വച്ചാൽ മറ്റു ചിലർക്കും കഷ്ടിച്ചു കഴിയുമായിരിക്കാം.

എന്നാൽലക്ഷത്തിരുപത്തയ്യായിരംഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയമഹാഭാരതം-ഭാരതീയരു�ട

പഞ്ചമേവദം-പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വ്യാസമഹർഷിക്കുത�ന്നയും മൂന്നു�കാല്ലം േവ

ണ്ടിവന്നേലാകത്തി�ലബൃഹത്തായഗ്രന്ഥം-ഇങ്ങുമങ്ങുംഗ്രന് ഥിജടിലം-സ്വച് ഛന്ദം

എന്ന കവിവചനത്താൽ സൂചിതമായ 874 ദിവസം�കാണ്ടു തർജ്ജമ�ചയ് വാൻ

തമ്പുരാ�ന�ക്കാണ്ടുമാത്രമല്ലാ�ത സാധിക്കുമായിരുന്നുേവാ? ഒരിക്കലുമില്ല. അതി

ലാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അമാനുഷമായ പ്രഭാവം അതി�ന്റ പരമകാഷ് ഠയിൽ

അധിഷ് ഠിതമായിരിക്കുന്നതു്.

ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടായി തർജ്ജമ�ചയ്യുവാൻ പലേരയും ഏല്പിച്ചു�വങ്കിലും ആ

ഉദ്യമംഫലവത്തായി�ല്ലന്നുപറഞ്ഞുവേല്ലാ. ഭാരതമഞ് ജരിയു�ടതർജ്ജമ�കാണ്ടു

ഭാരതത്തി�ന്റ തർജ്ജമ നിറേവറിയതായി സമാധാന�പ്പടുവാനും നിവൃത്തി കണ്ടി

ല്ല. എന്നാൽ പി�ന്ന മ�റ്റാരാ�ളയും കൂട്ടുപിടിക്കാ�ത താൻ ഒറ്റയ്ക്കുത�ന്ന വിേശ്വാ

ത്തരമായആ ഇതിഹാസം വിവർത്തനം �ചയ്താ�ല�ന്തന്നു തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചു.

തർജ്ജമയ്ക്കു് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പില�ത്ത ദിവസം തദ്വിഷയകമായി താ�ഴക്കാ

ണുന്ന ഒരു സംഭാഷണം അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്യാലനായ �ക.സി.വീര

രായൻരാജാ ബി.ഏ.യും തമ്മിൽ നടന്നു. വീരരായൻരാജാവു് ആ സംഭാഷണം

ഇങ്ങ�ന േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ‘എന്താണു് േകാവിലു്?’ എന്നു ഞാൻ േചാ

ദിച്ചു. അതിനുത്തരമായി ‘സമുദ്രം ചാടിക്കടക്കുവാനുറച്ചു മേഹന്ദ്രപർവ്വതത്തി�ന്റ

മുകളിൽ കയറിനിന്നു് അപാരമായ സമുദ്രം ഒന്നു േനാക്കിക്കണ്ടസമയം ഹനുമാനു

ണ്ടായ വിചാര�മന്തായിരിക്കു�മന്നു് ഒന്നൂഹിച്ചു പറയുവാൻ സാധിക്കുേമാ കുേഞ്ഞ

ട്ടനു്?’ എന്നാണു് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചതു്. ‘ഇല്ല’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. ‘എന്നാൽ

ആ ഹനുമാ�ന്റ നിലയാണു് എ�ന്റ ഇേപ്പാഴ�ത്ത നില. േനാക്കിയാൽ അറ്റം കാ

ണുന്നില്ല’ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു. പിേറ്റ ദിവസം കാലത്തു് ആറു മണിക്കു ഭാരതം

തർജ്ജമ�ചയ്തുതുടങ്ങി. ആറുമുതൽഒൻപതുമണിവ�രയുള്ളസമയംആകൃത്യത്തി

േലക്കുപതിവായി വിനിേയാഗിക്കും. ആദ്യകാലത്തുഅൻപതു േശ്ലാകങ്ങൾവീതേമ

ദിവസംേതാറും വിവർത്തനം �ചയ്യുവാൻകഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. പിന്നീടു്അതുനൂറായി;
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346 അദ്ധ്യായം 49. �കാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ

അനന്തരംനൂറ്റൻപതായി. അതുേപാ�ലആദ്യകാലത്തു മൂലം വായിക്കുക,ആേലാ

ചിക്കുക, ഭാഷ�പ്പടുത്തുകഈ മൂന്നു കർത്തവ്യങ്ങളും ഒന്നിനപ്പുറം മ�റ്റാ�ന്നന്നക്ര

മത്തിൽ അനുഷ് ഠിേക്കണ്ടിവന്നിരുന്നു; കുേറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവ�യല്ലാം ഒന്നിച്ചു

ത�ന്ന �ചയ്തുതീർക്കുന്നതിനുേവണ്ടശക് തികിട്ടി. ആരംഭത്തിൽതൃശ്ശൂർ ഭാരതവിലാ

സം അച്ചുക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഭാഷാഭാരതം മാസികയായി പുറ�പ്പട്ടു. പിന്നീടു് അതി

�ന്റ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി േകാട്ടയ്ക്കൽ ഭാരതം എന്ന േപരിൽ പ്രേത്യകം ഒരു

മുദ്രാലയം ത�ന്നസ് ഥാപിതമായി. ഭൂരിഭാഗവും തർജ്ജമ�ചയ്തതു േകാട്ടയ്ക്കൽ�വച്ചു

ത�ന്നയായിരുന്നു. 1081-ൽ പുസ്തകം സമാപ് തമായി; തമ്പുരാൻ കൃതകൃത്യനുമായി.

1069-ൽ േകാട്ടയ്ക്ക�ല ഒരുവിദ്യാലയത്തിൽനിന്നുതനിയ്ക്കുസമർപ്പിച്ച മംഗളപത്രത്തി

�ന്റ മറുപടിയിൽ

“ശക് തി�യ്ക്കാത്തവിധത്തിൽഞാനതുമിതും വ�ല്ലങ്കിലും വല്ലതും

യുക് തിേക്ക�ടാടു മിക്കിമൂളി�യഴുതികൂട്ടാറുമുണ്ടി�പ്പാഴും;

പേക്ഷ േവണ്ടതുേപാ�ല േമലിലുപകാരത്തിന്നുേപാരുന്നതായ്

ശിക്ഷ�യ്ക്കാന്നുമിേതവ�രയ്ക്കു�മഴുതിത്തീർപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല േമ.

ഓേരാ നാടകേഭദേമാ, �ചറുകഥാബന്ധങ്ങേളാ, േശ്ലാകേമാ

േനരേമ്പാക്കി�നഴുത്തുകുത്തുകളേതാ, പത്രങ്ങളിൽേച്ചർത്തേതാ

േനരായി�ട്ടാരു ഭാഷ പുഷ്ടിവരുവാൻ മാത്രം പുലർന്നീടുേമാ?

സാരത്തിൽസ്സരേസാപേദശവിശദഗ്രന്ഥങ്ങൾനിർമ്മിയ്ക്കണം”.

എന്നു് അനുേശാചിച്ചിരുന്നു. ആ അനുേശാചനം ഭാഷാഭാരതേത്താടുകൂടിേയ

ആവശ്യകമ�ല്ലന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് േതാന്നിയിരുന്നുള്ളു. തർജ്ജമയിൽ പല ഭാ

ഗങ്ങളും അമൃതസ്യന്ദികളാണു്. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം

പകർത്താം.

മൂലം:

“സുലഭാ: പുരുഷാ രാജൻസതതം പ്രിയവാദിനഃ

അപ്രിയസ്യ ച പഥ്യസ്യ വക് താ േശ്രാതാ ച ദുർല്ലഭഃ”.

തർജ്ജമ:

“ആേള�റയുണ്ടാം രാജാേവ! നിത്യം േസവപറഞ്ഞിടാൻ

േസവ വിട്ടു ഹിതം �ചാൽേവാൻ േകൾക്കുേവാനും ചുരുക്കമാം”.

മൂലം:

“�ക്ലബ്യം മാ സ് മ ഗമഃ പാർത് ഥ! �നതത്ത്വയ് യു പപ്ദ്യേത

ക്ഷുദ്രം ഹൃദയദൌർബ്ബല്യം ത്യക് േത്വാത്തിഷ് ഠ! പരന്തപ!”

തർജ്ജമ:

“ക്ലീബത്വേമ�ല്ക്കാലാ പാർത് ഥ! നിന�ക്കാക്കില്ല�താട്ടുേമ

തുച് ഛമിച്ചിത്തദൌർബ്ബല്യം വി�ട്ടല്ക്കുക പരന്തപ!”
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മറ്റു തർജ്ജമകൾ

ഹരിശ് ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം �ചറുേശ്ശരി ചാത്തുേമേനാ�ന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചി

ച്ചതാണു്. കാദംബരീസാരം കാശ് മീരകനായഅഭിനന്ദമഹാകവിയു�ട തന്നാമേധ

യമായ കൃതിയു�ട തർജ്ജമയാണു്. അതിൽആ�കഎട്ടു സർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കു

ന്നു. ശങ്കരാചാര്യചരിതം േകരളീയനായ േഗാവിന്ദാനന്ദ�ന്റആ േപരിലുള്ളകൃതിയു

�ട ഒരു സ്വതന്ത്രവിവർത്തനമാണു്. ശുകസേന്ദശവും ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളു�ട േകാകി

ലസേന്ദശവും പ്രസിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ. അവയാണു് തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഷാനുവാദത്തിനു

വിഷയീഭവിച്ച രണ്ടു സേന്ദശങ്ങൾ. ഈ നാലു കൃതികളും േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ

േമേനാൻ ബി. ഏ. യു�ട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ച വാങ്മയങ്ങളാണു്. ശ്രീസ്തു

തി ശങ്കരഭഗവൽപാദരു�ടഅേത നാമേധയത്തിലുള്ള (കനകധാരാസ്തവംഎന്നും

പറയും) ഒരു വിശിഷ്ടേസ്താത്രത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാകുന്നു. ഈകൃതിക�ളല്ലാം ഉത്ത

മകക്ഷ്യയിൽസ് ഥിതി�ചയ്യുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“നില്ക്കേട്ട േപറ്റുേനാവിൻ കഥ; രുചികുറയും

കാലേമറും ചടപ്പും

�പാേയ്ക്കാേട്ട, കൂട്ടീേടണ്ടാ മലമതി�ലാരു �കാ-

ല്ലം കിടക്കും കിടപ്പും;

േനാക്കുേമ്പാൾ ഗർഭമാകും വലിയ ചുമ�ടടു-

ക്കുന്നതിൻ കൂലിേപാലും

തീർക്കവ�ല്ലത്ര േയാഗ്യൻ മകനു, മതു നില-

യ്ക്കു�ള്ളാരേമ്മ! �താഴുേത്തൻ”.

(ശങ്കരാചാര്യചരിതം)

അേങ്ങബ് ഭാഗത്തുശാസ്ത്രം, കുലമുറ, �പരുതാം

ലജ്ജ, താതാദിയിൽബ് ഭീ-

യിേങ്ങബ് ഭാഗത്തു മാരൻ, മധു, മുതുവിരഹം,

മൃത്യുവിൽ�പ്പട്ട േപടി;

മങ്ങീ ഞാ�നന്തു േവണ്ടൂ വിഷമമിഹ വിേമാ-

ഹത്തിലായ് ബ്രഹ് മഹത്യ-

യ്ക്കിങ്ങീയുേള്ളാൾക്കുതീരാ�ഞ്ഞാരു കടുനരകം

പറ്റിടാതായ് വരേട്ട”.

(കാദംബരീകഥാസാരം)

പി�ന്നപ്പൂർവാചലത്തിൻ �കാടുമുടിനിരയിൽ-

ക്കാട്ടുതീ�യന്നമട്ടിൽ-

ത്ത�ന്നത്താൻ നല്ലേശാകപ്പുതുമലർനിറമാ-

ർന്നർക്കഭാസ്സങ്കുരിച്ചാൽ

ഒേന്ന�റ്റൻേതാഴർ കാലത്തുടനഥ നട�കാ-

ണ്ടീടുകിേഷ്ടാപചാര-

ത്തി�ന്നന്നാൽബുദ്ധിമുട്ടും പര�മാരു സുഖമാം

നിൻതരക്കാർക്കുനൂനം”.

(ശുകസേന്ദശം)

“രണ്ടാളും നമ്മൾ പാർപ്പാ�നാരു ധരണിയിലാ-

�ണന്തു വിേശ്ലഷേമാർക്കു-
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ന്നുണ്ടാ മാര�ന്റ കുറ്റം പറയുമിരുവ�ര-

ന്നുണ്ടുസല്ലാപ�സൌഖ്യം

�കാണ്ടാടിത്തിങ്കൾ രാവിൽക്കുളുർകരമിരുേപർ-

�മയ്യിലും തുല്യേമറ്റു-

ന്നുണ്ടാക്കാര്യം നിനച്ചാൽകരിവരഗമേന!

സിദ്ധമാേശ്ലഷേതാഷം”.

(േകാകിലസേന്ദശം)

“�മാട്ടിട്ട പച്ചിലമരത്തിലണഞ്ഞവണ്ടിൻ-

മട്ടിൽക്കുരുംകുളിർ മുളച്ച മുകുന്ദ�മയ്യിൽ

തട്ടിച്ച ഭൂതിമയമങ്ഗളേദവതാക്ഷി-

ത്തട്ടി�പ്പനിക്കു പുരുമങ്ഗളേമകിടേട്ട”.

(ശ്രീസ്തുതി)

രൂപകവിവർത്തനങ്ങൾ

തമ്പുരാ�ന്റവിവർത്തിതരൂപകങ്ങളിൽഅതിപ്രധാനമായുള്ളതു്ആശ് ചര്യചൂഡാമ

ണി

യാണു്. അതിേനാളം തന്മയത്വമുള്ള ഒരു തർജ്ജമ ഭാഷാനാടകങ്ങളു�ടയിടയിൽ

േവേറയു�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. വിക്രേമാർവശീയത്തിനു് അതി�ന്റ ഗുണത്തിൽ

പകുതിേപാലുമില്ലാത്തതു് അതു വൃത്താനുവൃത്താനുവാദമാ�ണന്നുള്ളതിനു പുറേമ

വീരരസപ്രധാനമല്ലാത്തതു�കാണ്ടുകൂടിയല്ലേയാ എന്നു സംശയിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമു

ണ്ടു്. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തർജ്ജമ�ചയ്തതു വങ്ഗീ

യപാഠമനുസരിച്ചാണു്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ േകരളീയപാഠം അങ്ഗീകരിച്ചു്

അതിനു മ�റ്റാരു തർജ്ജമ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതു്

ഇേപ്പാൾ എവി�ടേപ്പായി എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. മലയാളത്തി�ല ഗ്രന് ഥദാരിദ്ര്യം തീർ

ക്കുന്നതിനുള്ള അത്യുത്സാഹം നിമിത്തമാണു് അേദ്ദഹം ഹാം�ലറ്റും ഒ�തേല്ലായും

തർജ്ജമ�ചയ്തതു്. മദിരാശിപ്രവിശ്യയിൽഒരുവലിയ ഉേദ്യാഗസ് ഥനായിരുന്നഏ.

രാമച്ചൻ�നടുങ്ങാടിയു�ട സാഹായം അക്കാര്യത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

“ഏ. രാമച്ചൻ�നടുങ്ങാടി�യ വലിയ സഹാ-

യത്തിനായ് വച്ചമാന്തം

േചരാേത േവല�ചയ്തിട്ടുപചിതകുതുകം

രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ”

ഹാം�ലറ്റു ഭാഷ�പ്പടുത്തിയതായി അേദ്ദഹം കുത്താമ്പള്ളി രാമൻനമ്പ്യാർക്ക

യച്ച ഒ�രഴുത്തിൽ പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നു.

“എല്ലാറ്റിലും പുറ�മ�യാന്നിതു നീ നിനക്കു

നേല്ലാരുസത്യപരനാകണ�മന്നു�മന്നാൽ

അല്ലി�ന്റപിൻപു പക�ലന്നതുേപാ�ല �ചാല്ലാ-

മില്ലീഷൽ നീ ചതിയനായ് വരികി�ല്ലാരാൾക്കും”

എന്നിത്തരത്തിലാണു് തർജ്ജമയു�ട ഗതി. ഒ�തേല്ലാവിലുള്ളതാണു് അേധാ

ലിഖിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ.
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“ചരടു തന�തന്നമട്ടിൽ�പ്പരിയ പണസ്സഞ് ചി കയ്യിൽ വയ്ക്കും നീ

പരമിതറിഞ്ഞി�ങ്ങ�ന്നാടു പറയാത്തതു വലിയ കഠിനനിലയേല്ലാ”.

“േകട്ടാലും �ചറുപുഞ് ചിരിയിട്ടാൽ�ക്കട്ടവനിൽനിന്നു കവരുന്നു

കിട്ടപ് ഫലമതിലിണ്ടൽ�പ്പട്ടാളാത്മാപഹാരിയാകുന്നു”.

ഹാം�ലറ്റി�നപ്പറ്റി �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിക്കയച്ച ഒ�രഴുത്തിൽ തമ്പുരാൻ

“ആകപ്പാ�ട നമുക്കതത്രശരിയായ്ത്തൃപ് തി�പ്പടുന്നീ�ലേടാ

േശ്ലാകപ്പാടുമതി�ന്റ ഗദ്യരചനാേഭദങ്ങേളർപ്പാടുേമ

േലാകത്തിൽജ്ജനസമ്മതത്തിനുതകാത്തിംഗ്ലീഷുനാമങ്ങളും

പാകത്തിൽ�പ്പടുകില്ല ശുദ്ധമലയാളക്കാർക്ക�തേന്ന വരൂ.

എന്നാലിമിംഗ്ലീഷറിയും ജനങ്ങൾ

നന്നായി�യന്നായ് പ്പറയും ചിേലടം

ഒന്നാ�ണ�നക്കീയിതിൽ �മച്ച, മിംഗ്ലീ-

ഷിൻനാറ്റേമല്ക്കാതിതു �ചയ്തുവേല്ലാ”.

എന്നും മറ്റും എഴുതുന്നു�ണ്ടങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽഅതു ഭാഷയി�ല ഒ�രാന്നാ

ന്തരം വിവർത്തനനാടകമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അത്തരത്തിൽ ഒരു തർജ്ജമ

എത്രേയാ ആംേഗ്ലയപണ്ഡിതന്മാരായ മഹാകവികൾ േകരളത്തിൽ ആവിർഭവി

ച്ചിട്ടും ഏതൽക്കാലപര്യന്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേല്ലാ. ഇനി ചൂഡാമണിയിൽനിന്നുമാത്രം

ഒരു േശ്ലാകം പകർത്താം.

“മുറയ്ക്കു ദശകണ്  ഠനാമിവ�ന �വ�ന്നാേരാരായിരം

കരങ്ങ�ളഴുമർജ്ജുനക്ഷിതിതേലന്ദ്ര�നത്താപസൻ

�വറും ചമത �വട്ടിടും പരശു�കാണ്ടു േപാരിൽത്തടു-

ത്തറുത്തതറിവില്ലേയാ തരു മുറിച്ചുതള്ളും വിധം?”

എഴുത്തുകൾ

കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് ഇടതടവില്ലാ�ത അയച്ചു�കാ

ണ്ടിരുന്ന പദ്യേലഖനങ്ങളിൽനിന്നാണു് നമുക്ക് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അനഹങ്കാരവും,

അസൂയാരാഹിത്യവും, പരഹി�തഷിത്വവും, അഭിപ്രായധീരതയും, സാഹിത്യേപാ

ഷണൌത്സുഖ്യവും, ഫലിതമാർമ്മികതയും മറ്റും അവയു�ട സമഗ്രമായരൂപത്തിൽ

ആസ്വാദ്യമാകുന്നതു്. എത്ര�യത്രകൃതികളാണു്അേദ്ദഹംഅവരു�ട മുമ്പാ�ക മറി

പ്പുകിടന്നു്എഴുതിച്ചിട്ടുള്ളതു്. �കാട്ടാരത്തിൽശങ്കുണ്ണിക്കുള്ളഒരുകത്തിൽഇങ്ങ�ന

കാണുന്നു.

“മുറയ്ക്കു താൻ ഗ്രന്ഥമിരുന്നുതീർക്കു-

കുറയ്ക്കു�കന്നാകിലറച്ചിട�ട്ട;

ഉറയ്ക്കണം േവണ്ടതിൽ േവണ്ടേപാ�ല-

യിരിക്കണം; വന്നതു വന്നുപി�ന്ന.

ജനിച്ചിടുേമ്പാൾ കവിവര്യനായി-

ജ്ജനി�ച്ചാരാളിഹ പാരിടത്തിൽ?

നിനയ്ക്കുകുത്സാഹസുധാരസത്താൽ

നിനയ്ക്കിൽ േനേര വളരാത്തതുേണ്ടാ?
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തുടങ്ങണം കാര്യമ�താന്നിടയ്ക്കു

മുടങ്ങിയാലന്നു മുടങ്ങിടേട്ട:

നടുങ്ങിടാതായതിേലതുേമ പിൻ-

മടങ്ങിടാഞ്ഞാ�ലാരുനാൾ ജയിക്കും”.

പി�ന്നാരിക്കൽനടുവത്തച് ഛൻനമ്പൂരിേയാടു താ�ഴക്കാണുന്നവിധം നിേവദ

നം �ചയ്യുന്നു.

“വ�ല്ലങ്കിലും നാടക�മാ�ന്നടുക്കൂ

�ത�ല്ലങ്കിലും തർജ്ജമ�ചയ്തുേനാക്കൂ

ഇല്ലം കുലുങ്ങില്ലതു�കാണ്ടു േഹ! ന-

ന്ന�ല്ലങ്കിലേപ്പാൾക്കളയാം നമുക്കും”.

ത�ന്റ സ് േനഹിതന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ ശങ്കുണ്ണിേപാലും ഒരിക്കൽ

“േപാകുന്നേഹാ” എന്നുപ്രേയാഗിച്ചേപ്പാൾ

“അപ്പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്കു�ള്ളാരസ്സന്ധി ശുദ്ധം

സപൂർണ്ണക്രിയയ്ക്കും ഭവാൻ തട്ടിവീക്കും”

എന്നു് അേദ്ദഹേത്താടു പറയുവാൻ തമ്പുരാനു സേങ്കാചം േതാന്നുന്നില്ല. മല

യാളശബ്ദശാ

സ്ത്രത്തിൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ മധുരമങ്ഗലത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകാർദ്ധം

ഉദാഹരിച്ചു് അതി�ല േദാഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ മുതിരുന്നു. പി.ജി. രാമയ്യ

രു�ട ശാകുന്തളം തർജ്ജമ പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ അതു േകരളീയപാഠാനുസൃതമല്ലാ

യ് കയാൽ തദ്വിഷയകമായ ഉദ്യമം ശ്ലാഘ്യമ�ല്ലന്നുപ്രസ്താവിച്ചു�കാണ്ടു്

“ശിഷ്യരു�ട സാഹസത്തിൽ വി-

ശിഷ്യ ഗുരുക്കൾക്കുശാസനം �ചയ്യാം;

പശ്യ, ഭവാ�നാടു ഞാനുമ-

വശ്യമേതവിധമുരച്ചതാണി�തേടാ”

എന്നു് അേദ്ദഹ�ത്തസമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

ഓേരാ എഴുത്തിലും ഓേരാ സരസമായ മങ്ഗളേശ്ലാകവും കാണും. ഈഇന

ത്തിൽ�പ്പട്ട ഒരുസംസ്കൃതേശ്ലാകവും ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകവും പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പാലയതുസൌഹൃദം വഃ പാശാംകുശപരശുശൂലകലിതകരം

പാടലകിരണനിമഗ്നം പാവകജാപത്യമാദിജാമ്പത്യം”.

“കണ്ണിൽക്കണ്ടകിടാങ്ങേളാടു �വറുേത മല്ലി�ട്ടതിർത്തിട്ടു ത-

�ല്ലണ്ണി�ക്കാണ്ടു �കാടുത്തുേമറ്റുമിടയിൽേത്താേറ്റാടിടും േനരവും

തിണ്ണം പുഞ്ചിരിപൂണ്ടു കണ്ടുപഹസിക്കും രാധതന്നിൽച്ചതി-

ക്കണ്ണിട്ടങ്ങ�ന േനാക്കിടുന്ന പശുപക്കുഞ്ഞിന്നുകൂപ്പുന്നുഞാൻ”.

ഭാഷാ�ശലി

തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഷാ�ശലി ഏറ്റവും പ്രസന്നമധുരമാണു്. ജീവനുള്ള ഭാഷാപദങ്ങൾ

അത്രധാരളമായി പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുകവി കുഞ്ചൻനമ്പിയാർക്കിപ്പുറം ജനിച്ചിട്ടി

ല്ല; ഔചിത്യദീക്ഷ നമ്പിയാ�രക്കാൾ തമ്പുരാനു കൂടുകയും �ചയ്യും.
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“നമു�ക്കഴുത്തച് ഛ�നടുത്ത ഭാഷാ-

ക്രമക്കണേക്കശരണം; ജനങ്ങൾ

സമസ്തരും സമ്മതിയാ�തകണ്ടി-

സ്സമർത് ഥേനാതി�ല്ലാരു വാക്കുേപാലും.

എന്നാണു �കാച്ചുണ്ണി മഹീമേഹന്ദ്ര-

�നേന്നാടു �ചേയ്താരുപേദശസാരം;

എന്നാലതേങ്ങക്കു�മടിത്തിേടണ്ട-

�തേന്നാർത്തുഞാൻ �ചാല്ലിയതാണി�തല്ലാം”

എന്നു് ഒരവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം ശങ്കുണ്ണി�യ ഉപേദശിക്കുന്നു. വാസ്തവ

ത്തിൽ എഴുത്തച് ഛേന്റതിേനക്കാൾ പതിന്മടങ്ങു ലളിതേകാമളമാണു് അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ എഴുത്തുകളി�ല �ശലി. േനാക്കുക, പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയേരാടു് ഒരു �പൻ

സിലിനു് ആവശ്യ�പ്പടുന്നതു്.

“�പരുമാൾ�ച്ചട്ടി�പ്പൻസിലി-

നറുതിയിതാ വന്നു ഭാരതാപ്പീസിൽ;

ഒരു േകാലയച്ചുതരണം

�വറുേത കരുതിക്കിടന്നിടും വകയിൽ”.

തമ്പുരാൻ േശ്ലാകത്തി�ല ക�ത്തഴുതൂ; അതിനു മറുപടി ഗദ്യത്തിലയയ്ക്കരു�ത

ന്നു് അേദ്ദഹം പ്രേത്യകമായി നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു; ഈമാതിരി കത്തിടപാടുകളിൽ

എന്തു കവിതയാണു് ഉള്ള�തന്നു ചില അരസികന്മാർ േചാദിക്കാം; ഇവയിലുമുണ്ടു്

കവിതാംശം എന്നറിയുവാൻ േവണ്ടസഹൃദയത്വം അവർക്കില്ല. അേതയുള്ളു�വ

ഷമ്യം. മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ച േശ്ലാകത്തി�ല “�വറുേത കരുതിക്കിടന്നിടും വകയിൽ”

എന്ന വാചകം അനുസന്ധാനക്ഷമമ�ല്ലന്നുപറയുവാൻആർക്കുകഴിയും?

ഗദ്യവും ഗേവഷണവും

തമ്പുരാൻ വള�ര മുൻപുത�ന്ന ധാരാളം ഗദ്യം എഴുതിയിരുന്നു�വങ്കിലും അേദ്ദഹ

ത്തിനു് ആ ശാഖയിൽ ഒരു നല്ല �ശലി �കവശമായതു രസികരഞ് ജിനിയു�ട

ആധിപത്യം സിദ്ധിച്ചതിനുേമലായിരുന്നു. ’പ്രസന്ന പ്രൌഢരസപ്രസങ്ഗങ്ങൾ’

അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണ�മന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് അഭിലാഷമുണ്ടായിരുന്നു.

“പ്രാചീനേകരളചരിത്രനവീനഗദ്യ-

കാവ്യപ്രശസ്തതരശാസ്ത്രകഥാവിേനാ�ദഃ

അ�ന്യശ് ച നാടകപുരാതനപദ്യജാല-

ഗാഥാദിഭിശ്ശബളിതാവതു മാസി�കഷാ”.

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ആ മാസികയിൽ ഏ�തല്ലാം വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയി

രിക്കണ�മന്നും അേദ്ദഹം നിർണ്ണയിച്ചു; പ്രാചീന േകരളചരിത്ര�ത്തപരാമർശിക്കു

ന്ന േലഖനങ്ങളാണു് അേദ്ദഹം പ്രാേയണഎഴുതിവന്നതു്. രസികരഞ് ജിനിയി�ല

“തൃക്കണാമതിലകം” മങ്ഗേളാദയത്തി�ല “�വള്ള” മുതാലായ ഉപന്യാസങ്ങൾ

അേദ്ദഹത്തിനു്ആവഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളഅഗാധമായ വിജ്ഞാനത്തി�ന്റനിദർശനങ്ങ

ളായിരുന്നു. 1078-ൽ ശങ്കുണ്ണിക്കു തമ്പുരാൻ ഗേവഷണസംബന്ധമായി ഒരു ക�ത്ത

ഴുതീട്ടുണ്ടു്. അതിൽ�പ്പട്ടതാണു് ചുവേട കുറിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ.
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“എന്നാൽച്ചരിത്രവിഷയത്തിൽ നമുക്കു ലക്ഷ്യം

നന്നായ്ത്തിരഞ്ഞുപല വൃദ്ധഗൃഹങ്ങൾ േതാറും

തന്നാൽ�പ്പടുന്നപടി പിട്ടുപറഞ്ഞിളക്കൂ;

തന്നാൽ�പ്പരുത്തുഗുണമാം കിടയാ യ് കിൽ േവണ്ടാ.

കൂറുള്ളിലു�ള്ളാരു ഭവാൻ തര�മാടു �തക്കും-

കൂറിള്ളിളാപതിഗൃഹത്തിലു�മാന്നു �ചല്ലൂ

േപരുള്ള വല്ല വരിേയാല കിടയ്ക്കു�മങ്കിൽ-

േപ്പാരുള്ളകാലവിഷയ�ത്തളിവിന്നു�കാള്ളാം.

േനരായിണങ്ങി, യതുേപാ�ലാരു േപാക്കു േദവ-

നാരയണപ്രഭുഗൃഹത്തിലു�മാത്തവണ്ണം

ആരാൽ നടത്തുകയി! ’ഭട്ടതിരി’ സ് ഥലത്തു-

മാരാഞ്ഞുേനാക്കുക, കിടച്ചതു ലാഭമേല്ല?

േകട്ടുള്ളവണ്ണമിവർ നമ്മു�ട �കാച്ചി-േകാഴി-

േക്കാട്ടുള്ള മന്നവൻ നടത്തിയ േപാർക്കളത്തിൽ

�പട്ടുള്ള േയാഗ്യർ നിയതം പഴമയ്ക്കു േചർച്ച-

�പട്ടുള്ള വല്ല കഥയും കിടയാ�തയാേമാ?

ഇടപ്രഭുക്കൾക്കുടേയാരു വീട്ടിൽ-

പ്പിടപ്പുഴുക്കുത്തുപിടിച്ച മട്ടിൽ

കിടപ്പതാം ഗ്രന് ഥവരിക്കുറിപ്പു

കിടപ്പതിന്നങ്ങുതുനിഞ്ഞിരിപ്പൂ”.

എ�ന്താരുസർവങ്കഷമായസദുപേദശം!

ഉപസംഹാരം

അങ്ങ�ന�യല്ലാമായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ സർവേതാമുഖമായ സാഹി

തീവ്യവസായം, ജീവിതത്തി�ന്റഅസ് ഥിരത�യപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്ത ഒരാളല്ലായിരു

ന്നു അേദ്ദഹം. 1068-ൽ ശങ്കുണ്ണിക്കയച്ച അേധാലിഖിതമായ പദ്യം അതിന്നു സാ

ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

“ഞാേനാ മാനിനിമാർക്കു മന്മഥനേഹാ

ശാസ്ത്രത്തി�ലേന്നാ�ടതി-

ർപ്പാേനാ പാരി�ലാരുത്തനില്ല; കവിത-

�യ്ക്കാന്നാമനാകുന്നുഞാൻ;

താേനാേരാന്നിവേയാർത്തു�കാണ്ടു �ഞളിേയ-

�ണ്ടൻചിത്തേമ, നിശ് ചയം

താേനാ ജീവ�നാരസ് ഥിരത്വമതിനാൽ

നിസ്സാരമാ�ണാ�ക്കയും”.

എന്നു്ആ മഹാത്മാവു ഗാനം �ചയ്തു. മരണ�ത്തക്കുറിച്ചു ത�ന്നഅേദ്ദഹം ഒര

വസരത്തിൽ വികാേരാേത്തജകമായ ഒരു വിംശതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി�ല ചര

മേശ്ലാകം അടിയിൽ േചർക്കുന്നതാണു്.

“മൂഢന്നും പണ്ഡിതന്നും �പരിയ ധനികനും

പിച്ച�തണ്ടുന്നവന്നും
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പ്രൌഢന്നും പ്രാകൃതന്നും പ്രഭുവിനിടയനും

കണ്ടനായ്ക്കും നരിയ്ക്കും

ബാഢം വ്യാപിക്കുമാറായ് പ്പകലുമിരവിലും

േലാകേമാർക്കാ�ത മായാ-

ഗൂഢക്കയ്യാൽ മയക്കും മഹിതമരണേമ!

നി�ന്റ േഘാഷം വിേശഷം”.

നിസ്സങ്ഗനും നിർേല്ലപനുമായ ഒരു ഋഷികല് പ�ന്റ നിലയിലാണു് അേദ്ദഹം

േലാകയാത്ര �ചയ്തതു്. മൂർത്തിമത്തായ ഉത്സാഹം എന്നു് ആ കവികുലഗുരുവി�ന

വർണ്ണിക്കാം. ഇന്നു നാം കാണുന്ന ഭാഷാഗദ്യത്തി�ന്റ അടിസ് ഥാനം ഉറപ്പിച്ചതു

വലിയേകായിത്തമ്പുരാനാ�ണങ്കിൽ പദ്യത്തി�ന്റ അസ്തിവാരം ബല�പ്പടുത്തിയതു

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനുമാണു്. അവ�ര വിസ് മരിക്കുന്നആധുനിക സാഹിത്യകാര

ന്മാർ തല മറന്നു് എണ്ണേതയ്ക്കുകയാണു് �ചയ്യുന്നതു്.
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50
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ

(1020–1090)

“യന്മാതാപിതരൌ തു േകരളധരാവിഖ്യാതവിദ്യാധരൌ;

ലക്ഷ്മീര്യസ്യ വശംവദാ വിജയേതശ്രീവഞ്ചിസാമ്രാജ്യഭൂഃ;

കീർത്തിഃ േകരളവർമ്മേണാസ്യ കവിതാശ്രീകല് പവല്ലീഫലാ-

സ്വാദാവിഷ്കൃതസൌമനസ്യമഹസഃ േക�നവ നാകർണ്ണിതാ?”

(മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ)

ഉപക്രമം

ആധുനികസാഹിത്യചക്രവർത്തിയായിരുന്ന േകരളവർമ്മവലിയേകായിത്തമ്പുരാ

�ന്റ സഹസ്രമുഖമായ സരസ്വതീേസവന�ത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുള്ള അവ

സരം ഇേപ്പാൾ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നു. അൻപതു �കാല്ലത്തിലധികം കാലം

അവിടുന്നു �ഗർവാണിേയയും �കരളിേയയും അത്യത്ഭുതമായ ഭക്തിേയാടും ശ്ര

ദ്ധേയാടും കൂടി സജീവമായി ആരാധിച്ചു. ഇന്നു ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു സിദ്ധിച്ചു

കാണുന്ന സമുൽക്കർഷത്തിനു പ്രധാനമായ നിദാനം ആ അവതാര പുരുഷ�ന്റ

അനുസ്യൂതവുംഅനന്യസാധ്യവുമായപ്രയത്നമാണു്. “പൂർവാപരൌവാരിനിധീ വഗാ

ഹ്യ” എന്നു കാളിദാസൻ പറയുന്നതുേപാ�ല പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർ

വാർദ്ധത്തിലും ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും അവിടു�ത്തഅനുഗ്രഹം േകരളീയർക്കു ലഭിച്ചു.

അത്തരത്തിൽ ഒരു പരേമാപകർത്താവി�ന േകരള സാഹിത്യം അതിനു മുൻപും

പിൻപും ഒരിക്കലും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

കുടുംബം

�തേക്ക മലബാറിൽ പരപ്പൂർ എന്ന േപരിൽ പ്രാചീനമായ ഒരു രാജകുടുംബമുണ്ടു്.

ആ കുടുംബത്തി�ന്റ രണ്ടു ശാഖകളാണു് േവപ്പൂരും (േബപ്പൂർ) പരപ്പനാടും. േവപ്പൂർ

ശാഖയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുേപാന്നവരാണു് കിളിമാനൂർ േകായിത്തമ്പുരാക്കന്മാൻ.

ചങ്ങനാേശ്ശരി േകായിത്തമ്പുരാക്കന്മാർ പരപ്പനാട്ടുശാഖയിൽ�പ്പട്ടവരാണു്. ആ

ശാഖയ് ക്കു് ആലിയേക്കാ�ടന്ന േപരിലായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തു തിരുവിതാംകൂ

റിൽ പ്രശസ്തി. 941-ൽ �ഹദർഅലി ആക്രമിച്ച കാലത്തു് ആ ശാഖയി�ല കുഞ്ഞി

ക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടി ത�ന്റ അഞ്ചു സ്ത്രീസന്താനങ്ങേളാടു കൂടി ധർമ്മരാജാവി�ന അഭ
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യംപ്രാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചു. 960-ൽ മൂത്ത മകൾ ഇേട്ടാട്ടിയമ്മയും

കുഞ്ഞുങ്ങളും മാേവലിക്കര കണ്ടിയൂരിൽ മാറിപ്പാർക്കുകയും 982-ൽ ഗ്രാമത്തിൽ

�ക്കാട്ടാരം പണികഴിച്ചു് അവി�ട താമസം തുടങ്ങുകയും �ചയ് തു. രണ്ടാമ�ത്ത

മകൾ ഇട്ടിയങ്കളയമ്മ അവരു�ട സന്തനങ്ങേളാടുകൂടി 969-ൽ തിരുവല്ലാ പാലിയ

ക്കര�ക്കാട്ടാരത്തിേലക്കു താമസം മാറ്റി. മൂന്നാമ�ത്ത മകൾ ഞാഞ്ഞിയമ്മയും കു

ട്ടികളും 973 മുതൽ േജ്യഷ്ഠത്തിേയാ�ടാന്നിച്ചു പാലിയക്കര�ക്കാട്ടാരത്തിൽത്ത�ന്ന

പാർത്തുതുടങ്ങി. നാലാമ�ത്ത മകൾ ആനിയമ്മയും സന്താനങ്ങളും 970 മുതൽ

േകാട്ടയം പള്ളത്തു സർക്കാർവക എടത്തിൽ താമസിച്ചു. അഞ്ചാമ�ത്ത മകൾ

ഇഞ്ഞഞ്ഞിയമ്മേയയുംസന്താനങ്ങേളയും ധർമ്മരാജാവു് പണ്ടു �തക്കുംകൂർ രാജാ

ക്കന്മാരു�ട വാസസ്ഥാനമായിരുന്ന ചങ്ങനാേശ്ശരി നീരാഴി�ക്കട്ടു�കാട്ടാരത്തിൽ

പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആ ഉപശാഖയാണു് ചങ്ങനാേശ്ശരി േകായിത്തമ്പുരാക്കന്മാരു�ട കു

ടുംബം. അച് ഛൻേകായിത്തമ്പുരാനു േവണ്ടി അവിടു�ത്ത പ്രിയപത്നിയായ റാ

ണി ഗൌരിലക്ഷ്മീബായി 987-ൽ പണിയിച്ചു�കാടുത്തതാണു് ലക്ഷ്മീപുരത്തു�കാട്ടാരം

എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. നീരാഴി�ക്കട്ടിൽനിന്നു് ആ കുടുംബം അേപ്പാൾ

അേങ്ങാട്ടു മാറി. ടിപ്പുവി�ന്റ േചലക്കലാപത്തിനു േശഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ മലബാർ

പിടിച്ചടക്കി അവിട�ത്ത രാജാക്കന്മാ�ര�യല്ലാം മാലിഖാൻ �കാടുത്തു പിരിച്ചുവിട്ടു

ഭരണാധികാരം കരസ്ഥമാക്കി. അതിനാൽ പരപ്പനാട്ടുനിന്നു തിരുവിതാംകൂറിേല

ക്കു േപാന്ന ശാേഖാപശാഖകൾ അേങ്ങാട്ടു മടങ്ങിയില്ല. ചിലർ പരപ്പനാട്ടു വലൂർ

പുതിയേകാവിലകത്തു താമസിച്ചിരുന്നു.ആ ഉപശാഖയിൽ സന്തതിവിച് േഛദം

വരു�മന്നു കണ്ടേപ്പാൾ, 994-ാമാണ്ടു ലക്ഷ്മീപുരത്തുനിന്നു രണ്ടു സ്ത്രീകേളയും മൂന്നു

പുരുഷന്മാേരയും അവിടേത്തക്കു ദ�ത്തടുത്തു. അവരിൽ ഒരാ�ളാഴിച്ചു േശഷം നാ

ലുേപർ 1005-ൽ അവി�ട നിന്നു പരപ്പനാ�ട്ട മ�റ്റാരു ഉപശാഖയായ കുറിയിടത്തു

േകായിക്കലും ദത്തുേകറി. അങ്ങ�നചങ്ങനാേശ്ശരിക്കുടുംബത്തിേലക്കുപരപ്പനാ�ട്ട

േദശാധിപത്യവും വസ്തുവകകളും മാലിഖാനും കിട്ടി. നീരാഴി�ക്കട്ടു�കാട്ടാരത്തിൽ

താമസിച്ചിരുന്ന തമ്പുരാട്ടിക്കു് അച് ഛൻേകായിത്തമ്പുരാൻ, �കാച്ചപ്പൻേകായി

ത്തമ്പുരാൻ, �ചറുണ്ണിേകായിത്തമ്പുരാൻ എന്നീ മൂന്നു പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയു

മായിരുന്നു സന്താനങ്ങൾ. ആ പുത്രിക്കു ലക്ഷ് മി, കുഞ്ഞിക്കുട്ടി, കുഞ്ഞി എന്നു

മൂന്നു പുത്രിമാരും, ഇത്തമ്മർ എ�ന്നാരു പുത്രനുമുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞിത്തമ്പുരാ

ട്ടി പ്രസവിച്ചില്ല. അച്ഛൻേകായിത്തമ്പുരാനും മറ്റും കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട

ശാഖയിൽ�പ്പട്ടവരായിരുന്നു. ലക്ഷ് മിത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട ശാഖയിൽ�പ്പട്ടയാളാണു്

ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പിതാവും വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മാതുല

നുമായ രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ.

ജനനം

േകരളവർമ്മവലിയേകായിത്തമ്പുരാൻലക്ഷ്മീപുരത്തു�കാട്ടാരത്തിൽവടേക്കത്തള

ത്തിൽ 1020-ാമാണ്ടുകുംഭമാസം 10-ാം൹പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽജനിച്ചു. “രാമവർമ്മാ”

എന്നായിരുന്നു ആചാര്യദത്തമായ നാമേധയം. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ

�ന്റ േനേരസേഹാദാരിയായിരുന്നു മഹാകവിയു�ട മാതാവായ േദവ്യംബ (േദവിയ

മ്മ). ആ തമ്പുരാട്ടിക്കു് ഇട്ടിയങ്കളഎന്നു് ഒരുഓമനേപ്പരുണ്ടായിരുന്നു. ആ തമ്പുരാ

ട്ടി 999-ാമാണ്ടുകന്നിമാസത്തിൽപൂരംനക്ഷത്രത്തിൽജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽസംസ്കൃ

തംഅഭ്യസിച്ചു് ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിൽ�വദൂഷ്യം േനടി. പന്ത്രണ്ടാമ�ത്തവയ

സ്സിൽ തളിപ്പറമ്പു മുല്ലപ്പള്ളി നാരായണൻനമ്പൂതിരിയു�ട പത്നിയായി. അേദ്ദഹം
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356 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

ശ്രുതിസ് മൃതികളിലും േജ്യാതിഷത്തിലും വിഷ�വദ്യത്തിലും അഭിജ് ഞനായിരുന്നു.

സീമന്തപുത്രനായ രാജരാജവർമ്മ (�ചറുണ്ണി) േകായിത്തമ്പുരാ�ന 1013-ാമാണ്ടു തു

ലാമാസം 9-ാം൹ മകംനക്ഷത്രത്തിൽപ്രസവിച്ചു. അഭിനവവാഗ് ഭടൻഎന്നബിരുദ

ത്താൽ പില് ക്കാലത്തു വിശ്രുതനായിത്തീർന്ന അേദ്ദഹ�ത്തക്കുറിച്ചു് ഉപരി പ്രസ്താ

വിക്കും. അവിടു�ത്ത കനിഷ്ഠസേഹാദരനാണു് േകരളവർമ്മേദവൻ. അവിടു�ത്ത

കനിഷ്ഠസേഹാദരനായ രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും, അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റഅനുജനായരവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻസംസ്കൃതത്തിലും—പ്രേത്യകിച്ചു

വ്യാകരണത്തിൽ—നിപുണന്മാരായിരുന്നു.

പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം

േകരളവർമ്മേദവൻ ബാല്യത്തിൽ കുലഗുരുവായ തിരുവാർപ്പിൽ രാമവാരിയേരാടു

സംസ്കൃതത്തിൽപ്രാഥമികപാഠങ്ങൾഅഭ്യസിച്ചു. ഒൻപതാമ�ത്തവയസ്സുവ�രആ

അഭ്യസനം അങ്ങ�ന തുടർന്നു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട പുത്രൻ രാമവർമ്മ

േകായിത്തമ്പുരാൻ അവിടു�ത്ത സതീർത്ഥ്യനായിരുന്നു. അേദ്ദഹമാണു് പരപ്പനാ

ട്ടു് രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻഎന്ന േപരിൽഅനന്തരകാലത്തിൽപ്രസിദ്ധനായിത്തീർ

ന്നതു്. ആതമ്പുരാ�ന്റജനനം 1018-ാമാണ്ടു്ഇടവമാസത്തിലാണു്. നമ്മു�ടകഥാനാ

യക�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സ്വഭാവസംസ് കരണത്തിലും മാതാപിതാക്കന്മാരു�ട

ശ്രദ്ധസവിേശഷമായിപതിഞ്ഞിരുന്നു. മാതാവി�നഹനുമദുത്ഭവംആട്ടക്കഥയു�ട

ഉേപാൽഘാതത്തിൽ മഹാകവി ഇങ്ങ�ന വർണ്ണനം �ചയ്യുന്നു.

“വിരക്തിമാർേഗ്ഗ ഹൃദയം തതാന യാ

സമസ്തസൌഭാഗ്യസമൃദ്ധിമത്യപി

അനന്യനാരീസുലേഭാല്ലസദ്ഗുണാ

ദദാതു മാതാ മമ സാപ്യനുഗ്രഹം.”

�കരളീപ്രശസ്തിയിൽ

“ഭൂപത്വമാർന്നിതരരുള്ളവർതൻകുലത്തിൽ

ദീപങ്ങളായവതരി�ച്ചാരു നാരിമാരിൽ

പാപപ്രസങ്ഗമണയാത്ത മദീയമാതാ

ശ്രീപർപ്പരാജ്ഞി വിദുഷീമണിമൌലിയേത്ര”

എന്നുംഅവിടുന്നു് ആസുപരിചിത�യസ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പിതൃവന്ദനമാണു് ചുവ�ട േചർക്കുന്നതു്. അതും ഹനുമദുത്ഭവത്തിലുള്ള ഒരു

േശ്ലാകംത�ന്ന.

“യഃ േപ്രയാൻ ജനേകാ മമാഖിലജനശ്ലാഘാസ് പദം സമ്പദം

സർവാം ബിഭൂദപി പ്രരൂഢപരമജ്ഞാേനാദയാനന്ദഥുഃ

ഹിത്വാ ദന്തുരകർമ്മസന്തതിമഭൂൽ കർമ്മന്ദിവൃന്ദാരേകാ

വേന്ദ കന്ദവിഹാരമന്ദിരപതിം തം ഭൂമിവൃന്ദാരകം.”

മാതുലനും ഭാഗിേനയനും

തിരുവനന്തപുരത്തു ലക്ഷ്മീറാണിയു�ട ഭർത്താവായിരുന്ന ചങ്ങനാേശ്ശരി രാജരാ

ജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ�നപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡി

തനായ അേദ്ദഹം 1025-ൽ ത്ത�ന്ന കഥാനായക�ന്റ േജ്യഷ്ഠനായ �ചറുണ്ണി േകാ
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യിത്തമ്പുരാ�ന ത�ന്റ വാസസ് ഥലേത്തക്കു കൂട്ടി�ക്കാണ്ടുേപായി സംസ്കൃതത്തിൽ

ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അേതാടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ്, �വദ്യം, സങ്ഗീതം എന്നീ

വിഷയങ്ങളിലും അേദ്ദഹം അവഗാഹം േനടി. മഹാകവി അേദ്ദഹ�ത്ത

“കവികുലമഹനീേയാ ഹൂണഭാഷാരഹസ്യം

പണിനജമുനിതന്ത്രം സാധുസങ്ഗീതതീരം

ബഹുഫലകരമായുർേവദശാസ്ത്രഞ്ചവിദ്വാൻ

ജയന്തി മമ മഹാത്മാ േസാദേരാ രാജരാജഃ”

എന്നു േമൽസ് മരിച്ച ഉേപാദ് ഘാതത്തിൽ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ മാതുല�ന്റ

അേന്തവാസിയായിത്തീരുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം 1030-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ അവി

ടുേത്തക്കും സിദ്ധിച്ചു. ആ �കാല്ല�ത്ത വിദ്യാരംഭദിനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഗുരുശിഷ്യബ

ന്ധം ആരംഭിച്ചു. അവി�ട�വച്ചു് ആദ്യമായി പഠിച്ച ഗ്രന്ഥം കിരാതാർജ്ജുനീയമാ

ണു്. 1033-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 11-ാം൹ 22-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ നാടുനീങ്ങിയ ത�ന്റ

പ്രിയപത് നി�യ ഗുരുനാഥൻ 1034 മീനമാസത്തിൽ അനുഗമിക്കുകയാൽ നാലര

�ക്കാല്ലേമ ആ ഛാത്രത്വം നീണ്ടുനിന്നുള്ളു�വങ്കിലും അേപ്പാേഴക്കു േകരളവർമ്മേദ

വൻ പല വിഷയങ്ങളിലും–പ്രേത്യകിച്ചു വ്യാകരണത്തിൽ–പ്രശംസാപരിധി�യ

അതിലംഘിക്കുന്നപാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. �വളുപ്പാൻകാലത്തുനാ

ലുമണി മുതൽ രാത്രി പത്തുമണിവ�രയായിരുന്നു പഠിത്തം. സംസ്കൃതേത്താടുകൂടി

ഇംഗ്ലീഷും, �വദ്യവും, സങ്ഗീതവും അക്കാലത്തുത�ന്നഅവിടുന്നും അഭ്യസിച്ചുതുട

ങ്ങി. മാതുല�ന്റ േപരിൽ മരുമകന്നുള്ള ഭക്തിപ്രകർഷ�ത്തഅവിടുന്നു ത�ന്റ പല

ആദ്യകാലകൃതികളിലും പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹനുമദുത്ഭവത്തി�ന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ

കാണുന്ന “അജ്ഞാനസ് ഫുരൽ”എന്ന േശ്ലാകംഅന്യത്ര ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1036-

ൽ രചിച്ച തിരുനാൾപ്രബന്ധത്തിലും 1041-ൽ ഉണ്ടാക്കിയ നക്ഷത്ര മാലയിലും “ശ്രീ

മന്മാതുലരാജരാജകരുണാസാരസ് ഫുരത്സാഹിതീ �വചക്ഷണ്യതൃണാങ്കുേരണ”

എന്നും 1043-ൽ നിർമ്മിച്ച ശൃംങ്ഗാരമഞ്ജരീഭാണത്തിൽ “നിജമാതുലസ്യ വിബു

ധരാജരാജേശഖരസ്യ രാജരാജവർമ്മണഃ കരുണാസാ�രസ്സമുല്ലസിത കവിതാ

ബാലവല്ലരീേകണ” എന്നും അവിടുന്നു ത�ന്നപ്പറ്റി പ്രശ്രയാവനതനായി പ്രസ്താവി

ച്ചുകാണുന്നു.

വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ

ലക്ഷ്മീറാണിയു�ടസ്വർഗ്ഗാേരാഹണേത്താടുകൂടിതിരുവിതാംകൂർരാജകുടുംബത്തിൽ

സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാ�തയായിത്തീരുകയാൽ ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് 1033-ാമാണ്ടു

ധനുമാസം 8-ാം൹ മാേവലിക്കര�ക്കാട്ടാരത്തിൽനിന്നു രണ്ടു രാജകുമാരിമാ�ര

ദ�ത്തടുത്തു. അവരിൽ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരിയായ റാണി ലക്ഷ്മീബായി ആറ്റുങ്ങൽ

മൂത്തതമ്പുരാ�ന കഥാനായകൻ 1034-ാമാണ്ടു േമടമാസം 13-ാം൹ പള്ളി�ക്കട്ടുകഴി

ച്ചു് ‘വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ’ എന്ന മഹനീയ പദവിയിൽ ആരൂഢനായി. സർ

വാങ്ഗസുന്ദരിയും സൽഗുണ സമ്പന്നയും സങ്ഗീതാദികലാഭിജ്ഞയുമായ ആ

മഹാരാജകുമാരിയ് ക്കു സകലപുരുഷസിദ്ധികളുേടയും സേങ്കതസൌധവും സാഹി

തീപാരദൃശ്വാവുമായ ഒരു വീരക്ഷ�ത്രയകുമാര�ന ഭർത്താവായി ലഭിക്കുക എന്നു

ള്ളതിേനക്കാൾ എ�ന്താരു �സൌഭാഗ്യമാണു് �കവരാനുള്ളതു്? അതുേപാ�ല

ത�ന്ന മറിച്ചും. മാതുല�ന്റ തദ്വിഷയകമായ ചരമപ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ലഅവിട�ത്ത

�ക്കാണ്ടു ലക്ഷ്മീരാജ്ഞി�യ വിവാഹം�ചയ്യിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മഹാരാജാവിനു
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358 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

േപ്രരകമായി ഭവിച്ചതു്. ആ ആകാരസൌഷ്ഠവം, ആ േമധാബലം, ആ �വദുഷ്യപ്ര

കർഷം, ആ സൌശീല്യസമ്പത്തു് ഇത്യാദി മേനാവാക്കായശക്തികൾ അവിടുേത്ത

യ് ക്കു മ�റ്റാരു രാജകുമാരനിൽ സമീക്ഷിക്കുവാൻ ശക്യമായിരുന്നില്ല. ദ്വിതീയാശ്ര

മപ്രേവശം�കാണ്ടു േകരളവർമ്മേദവ�ന്റജ്ഞാനം ശിഥിലീഭവിക്കുന്നതിനു പകരം

ദ്വിഗുണീഭവിക്കുകയാണു് �ചയ് തതു്.

ഉപരി ശാസ്ത്രാഭ്യാസം

ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റയും ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റയും

കാലത്തു തിരുവനന്തപുര�ത്ത വിദ്വത്സദസ്സ് ഉത്തേരാത്തരം അഭിവൃദ്ധി�യ പ്രാപി

ച്ചു�കാണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാ

ജാവി�ന്റ രാജ്യഭരണദശയിൽആസദസ്സി�നഅലങ്കരിച്ചിരുന്നചില പണ്ഡിതപ്ര

േവകന്മാ�രപ്പറ്റി കീർത്തിവിലാസചമ്പുവിൽവർണ്ണിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുഞാൻമ�റ്റാരവ

സരത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കഥാനായകൻ അവരിൽ സുബ്ബാദീക്ഷിതർ, ശീനു

അയ്യങ്കാർശാസ്ത്രികൾ ഇവരിൽനിന്നു വ്യാകരണശാസ്ത്രവും, പണ്ഡിതർ രാമ സ്വാമി

ശാസ്ത്രികളിൽനിന്നു തർക്കശാസ്ത്രവും, ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രകളിൽനിന്നു േവ

ദാന്തശാസ്ത്രവുംഅഭ്യസിച്ചു. ആദ്യ�ത്തമൂന്നുചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാേരയുംപറ്റിഇല

ത്തൂർ കീർത്തിവിലാസത്തിൽ ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

“സ് നാനം പാതഞ് ജലാബ്ദൌ വിദധദവിരതം

മന്ദയൻ മന്ദരാദ്രിം

േശഷാേശഷാസ്യനിര്യദ് ഭണിതിനിപുണവാ-

ഗ്വാദസങ്ഗ്രാമകാേല

ഗങ്ഗാഭങ്ഗാഭിരാമാതുലവിശദയശാഃ

സാർവ�വദ്യാഗ്രയായീ

ധാത്രീരാത്രീശ്വരസ്യാഭജത മണിസഭാം

സുബ്ബയാേഖ്യാ ബുേധന്ദ്രഃ.”

(സുബ്ബാസീക്ഷിതർ)

“പ്രാണാഃ കാണാദവാണീദൃഷദുപനിഷദാം

വാദയുേദ്ധബുധാനാം

േവലാേദാലായമാനാംബുധിവിമലതര-

ങ്ഗാഭവാഗ് േദ്ധാരണീകഃ

േവഗാദാഗാദഗാധാഗമജലധിമഹാ-

മന്ദേരാദാരബുദ്ധി-

േഗ്ഗാത്രാേഗാത്രാരിേഗാഷ്ഠിം ചടുകൃതിചതുരഃ

ശ്രീനിവാസഃ കവീന്ദ്രഃ.”

(ശീനുഅയ്യങ്കാർശാസ്ത്രികൾ)

“േഘാടീധാടീപടീയഃപ്രവചനഗഹ�നഃ

കർക്ക�ശസ്തർക്കജാ�ല-

സ്സർവം ഖർവം പ്രകുർവൻസദസി ബഹുവിദാം

വാദിനാം വാദേകള്യാം

ക്ഷീരാംേഭാരാശിവീചീചയവിമലയശഃ-

പ്രാപിതാശാവകാേശാ
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രാമസ്വാമീതി വിേത്താ ഭജത നൃപസഭം

മണ്ഡിതം പണ്ഡിതാനാം.”

(പണ്ഡിതർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ)

ഇലത്തൂർ ത�ന്നപ്പറ്റി വിവരിയ് ക്കുന്ന “പാടീരദ്രവസിക്ത” എന്ന േശ്ലാകം മുൻപു്

ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ശീനുഅയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രികളു�ട പ്രധാനശാസ്ത്രം തർക്കമായിരു

ന്നു എങ്കിലും േകരളവർമ്മേദവൻ അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു് അഭ്യസിച്ചതു വ്യാകരണം

ത�ന്നയായിരുന്നു. േവദാന്തത്തിനു പുറേമ സാഹിത്യവിഷയത്തിലും അവിടേത്ത

ക്കു ഗുരുനാഥനായിരുന്നതു് ഇലത്തൂർ േഗാമതീദാസനാണു്. “ബ്രഹ്മവിേദ്യാപേദ

ഷ് ടാരംസ്വസ്യസാഹിത്യേദശികം”എന്നു്അേദ്ദഹ�ത്തവിശാഖവിജയം ചതുർത്ഥ

സർഗ്ഗത്തിൽ മഹാകവി ഉപേശ്ലാകനം�ചയ്യുന്നു. യൌവനത്തിൽത്ത�ന്നഅവിടുന്നു

പരാശ്ക്തിയു�ട ഉപാസകനായി; ആ വിഷയത്തിലും അവിട�ത്ത സമ്പ്രദായഗു

രു ഇലത്തൂരായിരുന്നു. ത്രിശത്യന്തരത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ സപത് നീകനായ ആ

ഗുരുവി�ന

“മദനാനന്ദനാഥായ കര�വ ഗുരുേവ നമഃ

േമാദിന്യംബാസേമതായ േമാഹാന്ധതമസച് ഛിേദ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നു. മദനാനന്ദനാഥ�നന്നും േമാദിന്യംബ എന്നുമുള്ള

സംജ്ഞകൾശാക്തസമ്പ്രദായസിദ്ധങ്ങളായിരുന്നു.

ഇതരഭാഷാഭ്യാസം

േകരളവർമ്മേദവ�ന തിരുവനന്തപുരത്തു�വച്ചു് ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് അഭ്യസിപ്പി

ച്ചതു മാതുലൻ ത�ന്നയാണു്. അക്കാല�ത്ത ഡർബാർ ഫിസിഷണരായിരുന്ന

േഡാക് ടർ �വയറിങ്ങായിരുന്നു പിന്ന�ത്ത ഗുരുനാഥൻ. ഒടുവിൽ മാധവരായർദി

വാൻജിയു�ടഅനന്തരവനായഅണ്ണാജിരായരുംകു�റക്കാലംപഠിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും

രാജധാനിയിൽ യൂേറാപ്യന്മാരുമായുള്ള ഗാഢസമ്പർക്കവും, ആയില്യംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവി�ന്റഅനുജൻ വിശാഖംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാനും മാധവരായർ ദി

വാൻജിയുമായുള്ളസന്തതസാഹചര്യവും സർേവാപരി നിയതമായസ്വപ്രയത്നവും

ത�ന്നയാണു് അവിടേത്തക്കു് ആ ഭാഷയിൽ പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം േനടു

വാൻ കാരണഭൂതമായതു്. ഭാരതീയഭാഷകളിൽ സംസ്കൃതത്തിനും മലയാളത്തിനും

പുറേമ, ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലും തമിഴിലും നിഷ് ക്കൃഷ് ടവും, �തലുങ്കിലും മഹാരാഷ് ട്രയി

ലും മറ്റും പ്രാേയാഗികവുമായജ്ഞാനം കൂടി അവിടുന്നുസമ്പാദിച്ചു.

സംഗീതം

വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ നിസ്തന്ദ്രമായ സാധന�കാണ്ടു വീണവായനയിലും വി

ദഗ്ദ്ധനായിത്തീർന്നു. ആ കലയിൽ അവിടു�ത്ത ആദ്യകാല�ത്ത ഗുരു േജ്യഷ്ഠൻ

ത�ന്നയായിരുന്നു. 1036-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ആസ്ഥാനവിദ്വാനായ �വങ്കടാദ്രിഭാഗവത

രു�ട അേന്തവാസിത്വം സ്വീകരിച്ചു.കാലാന്തരത്തിൽ കല്യാണകൃഷ് ണഭാഗവതർ

ആസ്ഥാനത്തിൽഉപവിഷ് ടനായി. എങ്കിലുംആവിഷയത്തിൽഅവിട�ത്തപ്രധാ

നാചാര്യ േപ്രയസിയായ റാണി ലക്ഷ്മീബായിത�ന്നയായിരുന്നു. അതിനു പകരം

അവിടുന്നു േപ്രയസി�യ സാഹിത്യത്തിൽ നിപുണയാക്കി. എ�ന്താരു ഹൃദയംഗമ

മായ വിദ്യാ വിനിമയം! വീണാവാദനം അവിടുന്നു യാവജ്ജീവം ഒരു നിത്യകർമ്മം

േപാ�ല സമയം �തറ്റാ�തആചരിച്ചുേപാന്നു.
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360 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

മറ്റു വ്യാപാരങ്ങൾ

കായികാഭ്യാസങ്ങളിലും മഹാ കവി നിരന്തരമായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

മല്ലയുദ്ധം, കുതിരസ്സവാരി, ആയുധപ്രേയാഗം, മൃഗയാവിേനാദം, ചതുരംഗക്രീഡ തു

ടങ്ങിയ വിേനാദവിഷയങ്ങളിൽ അവിടുന്നു ദിവസംേതാറും പരിശീലനം �ചയ് തു.

ലക്ഷ്യേവധത്തിൽഅവിട�ത്ത�വദഗ് ദ്ധ്യം അദ്വിതീയമായിരുന്നു. നളികപ്രേയാ

ഗവിദ്യയിൽ പല രഹസ്യങ്ങളും കിളിമാനൂർ േഗാദവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ, കു

ഞ്ഞുണ്ണിേകായിത്തമ്പുരാൻ എന്നീ ആചാര്യന്മാരിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചു. കടുന്തുടിേയറു

മുതലായ മറ്റു ചില വിദ്യകളിലും അവിടുന്നുസമർത്ഥനായിരുന്നു.

ആദ്യ�ത്തസംസ്കൃതകൃതി

വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ പ്രധാന സംസ്കൃതകൃതികളു�ട ഗണനയിൽ ആദ്യേത്ത

�തന്നു പറേയണ്ടതു തിരുനാൾ പ്രബന്ധ�ത്തയാണു്. 1036-ാമാണ്ടു മീനമാസ

ത്തിൽആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് സിംഹാസനാരൂഢനായതിനുേമലുള്ള

അവിടു�ത്തപ്രഥമജന്മർക്ഷംആേഘാഷിേക്കണ്ടഅവസരം േനരിട്ടു. അക്കാലത്തു

കഥാപുരുഷനു പതിനാറുവയസ്സുമാത്രേമ തികഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. പന്തളത്തു പാർവതീ

പുരത്തു േരവതിതിരുനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാേനാടു് താനുംആവിഷയ�ത്തക്കു

റിച്ചു് ഒരു പ്രബന്ധം രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു േനരേമ്പാക്കായി പറഞ്ഞവാക്കുസത്യാപനം

�ചയ്യുന്നതിനു് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ മൂന്നു നാലു മണിക്കൂർ�കാണ്ടു് അറുപത്ത

ഞ്ചുപദ്യങ്ങളും ഒൻപതുഗദ്യങ്ങളുംഘടിപ്പിച്ചു രചിച്ചതാണു്പ്രസ്തുതകൃതി. അവിടുന്നു്

ആ നിമിഷകൃതിയിൽ േകരളവർമ്മേദവൻ വശ്യവാക്കുകളായ മഹാകവികൾക്കും

പ്രക്രിയാമർമ്മജ്ഞന്മാരായ�വയാകരണന്മാർക്കുംഅലഭ്യമായഒരുമേഹാന്നത

പദവി അതിനു മുൻപുത�ന്നസ്വാധീനമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി �തളിയിക്കുന്നു.

“ദൃപ്യൽപ്രത്യർത്ഥിപൃഥ്വീപരിവൃഢമദസ-

േന്ദാഹനീഹാരധാരാ-

സംഹാരാർക്കപ്രകാശായിതബഹുളഭുജാ-

ഗൌരവാേടാപശാലീ

ക്ഷീരാംേഭാരാശിവീചീവിസൃമരകരുണാ-

തുന്ദിലാപാംഗവീക്ഷാ-

മധുേര്യാേദ്രകദൂരീകൃതനതകദേനാ

രാജേത രാമരാജഃ”

എന്നും

“�വമാനികാധിപതിധാമാ മേനാജ്ഞഗുണധാമാ ഖിലാംബുജമുഖീ-

കാമാർത്തിദായകനികാമാഭിരാമരുചിസീമാതിേമാഹനതനുഃ

ശ്രീമാനേമയതരഭൂമാ സേമത്യ ഖലു രാമാലയം രഘുപതിം

ശ്യാമാബ്ദസുന്ദരമഥാമാനു�ഗരപി നനാമാവനീപരി വൃഢഃ”

എന്നും േഷാഡശവയസ് കനായ ഒരു ബാലൻ അതിനുമുൻപു് എേപ്പാ�ഴങ്കിലും

എഴുതീട്ടുേണ്ടാ എന്നും ഉ�ണ്ടങ്കിൽത്ത�ന്ന ദ്രുത കവനസംരംഭത്തിൽഅതുസാധ്യ

മാേണാ എന്നും ഏതു സഹൃദയനും സംശയിക്കാവുന്നതാണു്. അത്രയ് ക്കുണ്ടു് ആ

പദ്യങ്ങളു�ട–എ�ന്നന്തിനു പറയുന്നു? ആ ചമ്പുവി�ന്റ–രാമണീയകം. എന്താണു്

ഈ അത്ഭുതത്തി�ന്റ രഹസ്യം? മഹാപുരുഷന്മാരായ ചിലർ ഭൂമിയിൽ അപൂർവ

മായി അങ്ങിങ്ങവതരിക്കാറുണ്ടു്. പ്രാഗ്ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജ്ജിച്ച പരിപൂർണ്ണമായ
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 361

വിദ്യാസംസ് കാരേത്താടുകൂടി ജനിക്കുന്ന അവർക്കു “സ്ഥിേരാപേദശാമുപേദശകാ

േല പ്രേപദിേര പ്രാക്തനജന്മവിദ്യാ:” എന്നു കാളിദാസൻ പാർവതീേദവി�യപ്പറ്റി

പറയുന്നമാതിരി, ആചാര്യ�ന്റ സാമീപ്യേത്തേയാ സകൃൽപ്രവചനേത്തേയാ മാ

ത്രം നിമിത്തീകരിച്ചു സകലസിദ്ധികളും ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ഉന്മീലനം �ചയ്യുന്നു.

ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവും വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനും—

പൂർവ്വദശ

ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റഅേനകമുഖമായഅഭിജ്ഞത�യപ്പറ്റി മുൻ

പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവിടേത്തക്കു കഥാപുരുഷ�ന്റ േപരിൽ ആദികാലത്തു്

അത്യന്തം േസ്നഹബഹുമാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാജാവു് അവിട�ത്തവശ്യവച

സ്ത്വം പലഅവസരങ്ങളിലും നിഷ് ക്കൃഷ് ടമായി പരിേശാധിച്ചുതൃപ്തി�പ്പടുകയുണ്ടായി

ട്ടുണ്ടു്. ഒരിയ് ക്കൽ കടല്പുറത്തു സവാരി എഴുന്നള്ളി�യ അവസരത്തിൽ അവിടുന്നു

വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന ശംഖിൻ മുഖത്തു മണൽക്കുന്നിനു സമീപം ഒരു ചണ്ടി

ക്കുതിരയു�ട പുറത്തു കയറ്റി ഒരു �മൽമാത്രമക�ലയുള്ള സമുദ്രതീരത്തിൽ തൻ

ത�ന്റ സാറട്ടുവണ്ടിയിൽ എത്തുന്നതിനുമുൻപു സമുദ്രവർണ്ണനരൂപത്തിൽ രണ്ടു

േശ്ലാകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ത�ന്ന �ചാല്ലിേക്കൾപ്പിക്കുണ�മന്നാജ്ഞാപിച്ചു. അന്നു

മഹാകവിക്കു് ഇരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സിനുേമൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മഹാ

രാജാവി�ന്റആഅഗ്നിപരീക്ഷയിൽഅവിടുന്നു് ഉത്തീർണ്ണനാകുകത�ന്ന �ചയ് തു.

താ�ഴക്കാണുന്നവയാണു്ആ േശ്ലാകങ്ങൾ.

“സംക്ഷുഭ്യന്മാരുതാനർത്തിതതരളതേരാ-

ത്തുംഗവിഭ്രാജമാന-

ഭ്രാമ്യൽകേല്ലാലപാളീ വലയിതശഫരീ-

ജാലേഹലാജടാലഃ

തീരാന്തശ്രാന്തമീനപ്രവരകളകള-

േപ്രാല്ലസന്മന്ദ്രനാദ-

േപ്രംഖദ്വീചിച് ഛടാശീകരനികരസമു-

ദ് ഭാസമുദ്രസ്സമുദ്രഃ.”

“ഝംഝാമാരുതപൂർണ്ണഗർഭബഹളേപ്രംേഖാളശംഖാവലീ-

ഝങ്കാരദ്വിഗുണീകൃതാരവമഹാകേല്ലാലഹേല്ലാഹലഃ

രന്ധ്രാേലാകിവലത്തിമിംഗലഗിലേപ്രക്ഷാഭയാകമ്പിത-

ഭ്രാമ്യന്മദ് ഗുരേപാതവല്ഗിതശ�തരുജ്ജാഗരസ്സാഗരഃ”

അനുേലാമവും പ്രതിേലാമവുമായി വായിച്ചാൽ യഥാക്രമം േദവീപരവും മഹാരാജ

പരവുമായഅർത്ഥംലഭിക്കുന്നഅേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകവുംആയിടയ് ക്കുത�ന്ന

രണ്ടു മണിക്കൂർ�കാണ്ടു മഹാരാജാവി�ന്റ കല്പനയ് ക്കു വഴി�പ്പട്ടു രചിച്ചു.

“ധീരാനുത്യാസമഗ്രാമയനിവഹഭിദ-

സ്താപനിഷ് ടാനദീേനാ-

ച്ചാേലാകശ്രീസമസ്താഘനദയഹരിരി-

ഷ് ടാദുരന്തായജാരാ

ഹീനാരിർേഘാരദുശ്ചാരഹതിരതിഗരി-
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362 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

ഷ്ഠാനിരസ്താനേയാമാ

താപാനര്യാവിഹന്താമദപരഹതചി-

ന്താമനസ്ഥാവരാസാ”

1043-ൽ രചിച്ചശൃംഗാരമഞ്ജരീഭാണത്തിൽ േമലുദ്ധരിച്ചസമുദ്രേശ്ലാകങ്ങളും 1044-ൽ

രചിച്ച ചിത്രേശ്ലാകാവലിയിൽ ‘ധീരാനുത്യാ’ ദിപദ്യവും േചർത്തുകാണുന്നു. വലി

യേകായിത്തമ്പുരാൻ ആ രണ്ടു കൃതികൾക്കും തിരുനാൾപ്രബന്ധത്തിനും പുറേമ

നക്ഷത്രമാല, തുലാഭാരശതകം, പാദാരവിന്ദശതകം എന്നു മൂന്നു കാവ്യങ്ങൾകൂടി

നിർമ്മിച്ചു് അടിയറവച്ചു ത�ന്റ സുദൃഢമായ സ്വാമിഭക്തി പേദ പേദ പ്രകടിപ്പിച്ചി

�കാണ്ടിരുന്നു. സഹൃദയധുരീണനായ മഹാരാജാവു് അവ�യ അംഗീകരിച്ചു മഹാ

കവി�യ ഉചിതങ്ങളായസമ്മാനങ്ങൾ�കാണ്ടു േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

മഹാരാജാവി�ന്റ ചിലആനുകൂല്യങ്ങൾ

ലക്ഷ്മീപുരത്തു �കാട്ടാരത്തിൽ 1034-നുേമലുണ്ടായ കുടുംബഛിദ്രംനിമിത്തം മാതാ

വും സന്താനങ്ങളും അവി�ടനിന്നു മാറിത്താമസിേക്കണ്ടതായിവന്നു. ഭർത്താവായ

മുല്ലപ്പള്ളിനമ്പൂരി 1037-ൽകാശിയിൽേപ്പായിഅവി�ടസന്യാസാശൃമംസ്വീകരിച്ചുകു

േറക്കാലം േവദാന്തവിചാരത്തിൽ നിമഗ് നനായി 1043-ാമാണ്ടു ബ്രഹ്മേജ്യാതിസ്സിൽ

വിലയം പ്രാപിച്ചു. 1040-ാമാണ്ടു വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ കുടുംബം കാർത്തികപ്പ

ള്ളീേക്കായിക്കൽ താമസം തുടങ്ങി. 1046-ൽ അതിനടുത്തുത�ന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ

അനന്തപുരത്തു�കാട്ടാരം പണിയിച്ചേപ്പാൾ അേങ്ങാേട്ടക്കു മാറി. അങ്ങ�ന ആ

ഛിദ്രം അവസാനിച്ചു. അതി�നല്ലാം കാരണം മഹാരാജാവി�ന്റ കാരുണ്യപാത്ര

മായ മഹാകവിയു�ട േജ്യഷ്ഠ�ന്റ നയേകാവിദതയും കർമ്മകുശലതയുമായിരുന്നു.

അേദ്ദഹം കുടുംബഭരണേക്ലശം വഹിച്ചതു�കാണ്ടു് അവിടേത്തക്കു് ആ കാര്യത്തിൽ

അധിക�മാന്നും ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടിവന്നില്ല. വിശാഖം തിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാേന്റയും

മാധവരായൻ ദിവാൻജിയുേടയും പ്രാണസുഹൃത്തായിരുന്നു വലിയ േകായിത്തമ്പു

രാൻ എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മഹാരാജാവിേനാ�ടാപ്പം ഇളയതമ്പുരാ

ന്നും മാധവരായർക്കും ഭാഷാഗദ്യസരണി പരിഷ് കരിച്ചു വിപുലീകരിക്കുന്നതിനു്

ഏറ്റവുംഔത്സുക്യമുണ്ടായിരുന്നു. താൻ പുത്തനായി 1041-ാമാണ്ടുസ്ഥാപിച്ച മലയാ

ളം പള്ളിക്കൂടങ്ങളു�ട ആവശ്യത്തിേലക്കു േവണ്ട ഗദ്യപുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനു

മാധവരായർ 1042-ാമാണ്ടുഒരധ്യക്ഷനും മൂന്നങ്ഗങ്ങളുമടങ്ങിയഒരുസമിതി�യസം

ഘടിപ്പിച്ചു. അതിൽ ആദ്യം ഒരംങ്ഗമായി അവിടുന്നുകൂടി നിയമിതനാകുവാനുള്ള

കാരണം അധ്യക്ഷനായ അണ്ണാജിയർക്കു ഇംഗ്ലീഷും മറ്റു രണ്ടങ്ഗങ്ങളായ സുബ്ബാ

ദീക്ഷിതർക്കും േകാേളജ് മുൻഷി രാമൻതമ്പിക്കും യഥാക്രമം സംസ്കൃതവും മലയാള

വും മാത്രേമ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നുള്ളതാണു്. േകവലം നാലുേപരിൽ

ഒരാൾക്കുമാത്രമായിരുന്ന അവിടുേത്തക്കുത�ന്നയാണു് തന്നിമിത്തം കമ്മിറ്റിയു�ട

ആവിർഭാവംമുതല്ക്കു സ്വയം പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും, ചിലേപ്പാൾ മറ്റുള്ളവ�ര

�ക്കാണ്ടു നാമമാത്രമായി എഴുതിച്ചു് അവയു�ട അലകം പിടിയും മറ്റി മുദ്രാപണാർ

ഹമാക്കുകയും �ചേയ്യണ്ടി വന്നതു്. 1039-ൽ ഒന്നാമ�ത്ത ഭാഷാകൃതിയായ ഹനുമ

ദുത്ഭവം കഥകളി അവിടുന്നു രചിച്ചു; അതു പദ്യ്സാഹിത്യശാഖയിലാണേല്ലാ ഉൽ

�പ്പടുന്നതു്. തിരുവനന്തപുരത്തു മലയാളം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഏർ�പ്പടുത്തിയേപ്പാൾ

വിശാഖംതിരുനാേളാ�ടാപ്പം വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും അവിടങ്ങളിൽ േപായി

പ്രസങ്ഗങ്ങൾ �ചയ് തുവന്നു. 1042-ൽ ഗദ്യപുസ്തകരചന ത�ന്റ പ്രഥമകർത്തവ്യ

ങ്ങളിൾ ഒന്നായി അവിടുന്നു കരുതി അതിേലക്കു സ് ഥിരപ്രയത്നം �ചയ് തുതുടങ്ങി.
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1043-ൽ അവിടുന്നു രചിച്ച സന്മാർഗ്ഗസംഗ്രഹവും വിജ്ഞാനമഞ് ജരിയും ഭാഷാ വി

ദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നു. ആ �കാല്ലം കർക്കടകമാസം

15-ാം൹ അവിടുന്നു കമ്മിറ്റിയു�ട അധ്യക്ഷനായി. ധനതത്വനിരൂപണം, രണ്ടാം

പാഠം, മൂന്നാംപാഠം ഇവ�യല്ലാം 1043-നു മുമ്പു് അച്ചടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1048

ചിങ്ങം 24-ാം൹ വ�രേയ മഹാകവി ആ സ്ഥാനത്തിലിരുന്നുള്ളു. 1048-ൽ മാധവ

രായർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തി�ന്റ തർജ്ജമയും 1049-ൽ

ഇൻഡ്യാചരിത്രവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവും, വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനും—

ഉത്തരദശ

അങ്ങ�ന ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം േകരളവർമ്മേദവന് അഭിജ്ഞാഗ്രിമനായ വഞ്ചീ

ശ്വര�ന്റ ആദരാതിശയം; ആ തിരുേമനിയു�ട സഹൃദയധുരീണനായ കനിഷ്ഠഭ്രാ

താവി�ന്റ സൌഹാർദ്ദപാരമ്യം; സകലകലാകശലയായ പ്രിയതമയു�ട സരസപ

രിചരണം; സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രന്മാരും കവികൂടസ്ഥന്മാരുമായ നിരവധി സരസ്വ

തീദാസന്മാരു�ട നിത്യസമ്പർക്കം; സമുന്നതമായ സ്ഥാനത്തിനു് അനുഗുണമായ

സൽക്കീർത്തിസിദ്ധി-എന്നുേവണ്ട, ഉത്ഥാനശീലനായ ഒരു പുരുഷനു സ് പൃഹണീ

യങ്ങളായി േലാകത്തിൽ ഏ�തല്ലാം വസ്തുക്കളുേണ്ടാ അവ�യല്ലാം യൌവനത്തിൽ

ത്ത�ന്ന അധീനങ്ങളായിത്തീർന്നു. അക്കാലത്തു് “േകരളത്തിൽ ആരാണു് അത്യ

ന്തം ഭാഗ്യവാൻ?” എന്ന േചാദ്യത്തിനു “േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ”

എന്നല്ലാ�ത ആർക്കും ഉത്തരം പറയുവാൻ േതാന്നുമായിരുന്നില്ല. അവിട�ത്ത

ജീവിതത്തി�ല പ്രഥമഘട്ടം അങ്ങ�ന കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതു ദ്വിതീയഘട്ടമാണു്.

വിധി�വപരീത്യം

കാലം മാറി; കാർേമഘപടലങ്ങൾ�കാണ്ടു് അന്തരീക്ഷം ഇരുണ്ടു. 1048-ാമാണ്ടു

ധനുമാസം 6-ാം൹ മഹാരാജാവു് ദീർഘമായ ഭാരതപര്യടനം കഴിഞ്ഞുവലിയ േകാ

യിത്തമ്പുരാേനാ�ടാന്നിച്ചു രാജധാനിയിൽ തിരി�ച്ചഴുന്നള്ളി. മഹാരാജാവിനു കു

േറക്കാലമായി മാധവരായേരാടുള്ള നീരസം വർദ്ധിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അതി�ന്റ

ഫലമായിഅേദ്ദഹം 1047-ാമാണ്ടു േമടം 31-ാം൹ ഉേദ്യാഗത്തിൽതി�ന്നാഴിഞ്ഞു. ഇട

വം 10-ാം൹ േശഷയ്യ്യശാസ്ത്രികൾ ദിവാൻജിയായി. േശഷയ്യ്യശാസ്ത്രികൾ മാധവരായ

രു�ട സഹപാഠിയും സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. മാധവരായർക്കും വിശാഖം തിരുനാൾ

തമ്പുരാന്നും, വലിയേകായിത്തമ്പുരാന്നും തമ്മിലുള്ള സൌഭ്രാത്രനിർവിേശഷമായ

സൌഹാർദ്ദപ്രകർഷം അനുവാചകന്മാർ ഓർമ്മിക്കുമേല്ലാ. ആയില്യംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവി�ന്റ രാജ്യഭാരത്തി�ല ഉത്തരഭാഗം പൂർവഭാഗ�ത്തേപ്പാ�ല അന

വദ്യമായിരുന്നില്ല; േശഷയ്യ്യശാസ്ത്രികൾ തിരുമനസ്സി�ല പല ആജ് ഞകളും അനു

വർത്തിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. 1048-ൽത്ത�ന്ന അവിടുേത്തക്കു മഹാകവിയു�ട

േപരിൽ രസക്ഷയം അങ്കുരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ മൂന്നുേപരും ത�ന്റ ശത്രുക്ക

ളും തനി�ക്കതിരായി തിരുവനന്തപുരത്തു സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രബലമായ

ഉപജാപകസംഘത്തി�ന്റ േനതാക്കന്മാരുമാ�ണന്നു മഹാരാജാവു �തറ്റിദ്ധരിച്ചു.

വിശ്വവിദിതനായവിശാഖംതിരുനാളിേന്റേയാബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്�മന്റിേന്റേയാ േനർ

ക്കു ത�ന്റ േക്രാധം ഫലിക്കുകയി�ല്ലന്നു ബുദ്ധിശാലിയായ അവിടുേത്തക്ക് അറിവു

ണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം താരതേമ്യന അശരണനായ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ

�ന ലക്ഷ്യമാക്കി അവിട�ത്ത �വര നിര്യാതനാസക്തി അതി�ന്റ പ്രചണ്ഡരൂപ
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364 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

ത്തിൽ പാഞ്ഞു. ഉദാത്തമായ സൌഹാർദ്ദം ഉൽക്കടമായ വിേദ്വഷമായി രൂപം മാ

റി, എന്തിനു വള�ര? 1050-ാമാണ്ടു കർക്കടമാസം 21-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 21-ാം

൹ മഹാരാജാവു അവിടു�ത്ത രാജേദ്രാഹക്കുറ്റം ചുമത്തബന്ധനസ്ഥനാക്കി ആല

പ്പുഴ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചി പതിനഞ്ചുമാസേത്തയ് ക്കു നീണ്ടുനിന്നആ കാ

രാഗൃഹത്തി�ലഏകാന്തവാസത്തിനു േമൽ 1052-ാമാണ്ടുവൃശ്ചികമാസത്തിൽഅരി

പ്പാട്ടു സ്വഗൃഹത്തിൽേപ്പായി താമസിച്ചു�കാള്ളുവാൻ കല് പനകിട്ടി. അങ്ങ�ന

അവിടു�ത്ത ബന്ദിശാല അല് പംകൂടി വിശാലമായി. അവി�ട താമസിക്കുേമ്പാ

ളാണു് സാഹിത്യമാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി ആ ഏകശാസക�ന ഉപസർപ്പണം�ചയ് തു

കാരുണ്യപ്രാർത്ഥനമൂലം അവിടു�ത്തഅശ് മഹൃദയ�ത്തഅലിയിച്ചു ബന്ധവി േമാ

ചനം സമ്പാദിക്കാ�മന്നുള്ളപ്രത്യാശയിൽക്ഷമാപണസഹസ്രംഎന്നകരുണാമ

യമായ കാവ്യതല്ലജം രചിച്ചു കഥാനായകൻ മഹാരാജസന്നിധിയിേലയ് ക്കു് അയ

ച്ചു�കാടുത്തതു്. അവിടു�ത്ത കവിതയു�ട ശക് തി�യപ്പറ്റി നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്ന

മഹാരാജാവാക�ട്ട അതിൽ ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾക്കപ്പുറം അതു

വായിച്ചുേനാക്കിയതുേപാലുമില്ല. ആ പരിേദവനം ഫലശൂന്യ�മന്നു കണ്ടേപ്പാൾ

ശ്രീപത്മനാഭേനാടായി അവിടു�ത്തആക്രന്ദനം. ശത്രുസംഹാരസാധകങ്ങ�ളന്നു

തനിക്കു േതാന്നിയ വിവിധേസ്താത്രങ്ങൾഅവിടുന്നു്ആഅവസരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചി

ട്ടുള്ളവയിൽഅഗ്രപൂജയ് ക്കു് അർഹമായിട്ടുള്ളതു് യമപ്രണാമശതകമാണു്.

അരിപ്പാ�ട്ട ഇതരകൃത്യങ്ങൾ

കഥാപുരുഷൻഅസ്വതന്ത്രനായിഅരിപ്പാട്ടുതാമസിക്കുേമ്പാൾകാവ്യരചനയിൽൽ

മാത്രമല്ല വ്യാപൃതനായിരുന്നതു്. സംസ്കൃതഗ്രന് ഥങ്ങൾ മേനാഹരമായ സ്വന്തം

കയ് പടയിൽ പകർത്തുകഎന്നതു് അവിടുേത്തക്കുബാല്യംമുതല്ക്കുത�ന്നപ്രിയമായ

ഒരു സാഹിത്യവ്യവസായമായിരുന്നു. ആ പരിപാടി ഉപസ് ഥിതിക്കു വള�ര പ്ര

േയാജന�പ്പടുന്നതാ�ണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 1053-ാമാണ്ടു ധനുമാസം ഒടുവില

�ത്തദിവസം േമല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ടപ്രക്രിയാസർവസ്വം പകർത്തിത്തുടങ്ങുകയും

അതിൽ അങ്ങിങ്ങു ചില പംക് തികൾക്കു് ഒരു ലഘുടിപ്പണീ രചിക്കുകയും �ചയ് തു.

1057-ൽ േവമഭൂപാലചരിതം, നവസാഹസാങ്കചരിതം എന്നീ ഗദ്യപദ്യകാവ്യങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരത്തു തിരി�യേപ്പായതിനുേമലും േലഖനം �ചയ് തതായി കാണുന്നു.

1058-ൽ ധാതുകാവ്യം, ശബ്ദകൌസ്തുഭം മുതലായ ഗ്രന് ഥങ്ങളും പകർത്തി. ബന്ധന

ത്തിനുമുൻപു തിരുവനന്തപുരത്തു�വച്ചു ചില�ര സംസ്കൃതത്തിൽ ശാസ്ത്രഗ്രന് ഥങ്ങൾ

അവിടുന്നു പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അരിപ്പാട്ടുവച്ചു ത�ന്റ പ്രിയഭാഗിേനയനായ

�കാച്ചപ്പേക്കായിത്തമ്പുരാൻ (ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ), തുറവൂർ നാരായണശാ

സ്ത്രികൾ, അനുജൻ രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ മുതലായവ�ര വ്യാകരണം അഭ്യ

സിപ്പിച്ചു. അവ�രല്ലാം പിൽക്കാലത്തു മഹാ�വയാകരണന്മാരായിത്തീരുകയും

രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ പിൽക്കാലത്തു �പ്രാഫസറായീ സംസ്കൃതത്തി

ലും ഭാഷയിലും മഹനീയങ്ങളായ പല ഗ്രന് ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും �ചയ് തു. മഹാ

േമധാവിയായ ആ ഭാഗിേനയ�ന അവിടുന്നു സംസ്  കൃതത്തിനുപുറേമ ഇംഗ്ലീഷിലും

പഠിപ്പിച്ചു. ഈ ദ്വിതീയഘട്ടത്തിൽനിന്നു് ഇനി നമുക്ക് തൃതീയഘട്ടത്തിേലയ് ക്കു

നീങ്ങാം.

തിരി�യ തിരുവനന്തപുരത്തു്

1055-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 19-ാം൹ ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു നാടുനീങ്ങി.

ആ മാസം 31-ാം൹ വിശാഖംതിരുനാൾ ഇളയ തമ്പുരാൻസിംഹാസനാേരാഹണം
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 365

�ചയ് തു. അതിനുമുൻപുത�ന്നഅവിടുന്നുവലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�നതിരുവനന്ത

പുരേത്തക്കുആനയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. താൻ പകർത്തി�യഴുതിയ പ്രക്രിയാസർവ

സ്വം അവിടുേത്തക്കു് 1056-ാമാണ്ടുഅടിയറ വച്ചേപ്പാൾ

“യേസ്യാ�ച്ചർദ്ദയ�യവദുർഗ്ഗതിമയസ്തീർേണ്ണാമയാർേണ്ണാനിധി-

സ്തുർണ്ണം പൂർണ്ണമേനാരേഥന ച പുനർല്ലബ ധാഗതിഃ േശ്രയസീ”

എന്നു കഥാനായകൻ ആ അനുഗ്രഹ�ത്ത സ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാരാജാവും 1065-

ാമാണ്ടു് അവിടേത്തക്കു മദിരാശി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു് എഫ്.എം.യു.എന്ന

സ്ഥാനം നല്കിയേപ്പാൾ

“ന േകവലം േമാചിതവാൻ ഗ്രാഹഗ്രസ്തമിഭം ഹരിഃ

നിരുപാധികൃപാപൂർണ്ണസ്സാരൂപ്യമപി ദത്തവാൻ”

എന്നു തനിക്കു് ആ വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പങ്കി�നപ്പറ്റി സൌഹാർദപുരസ്സരം

അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാരാജാവിനു് അതിനു മുൻപുത�ന്നആബഹുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു

എന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അങ്ങ�നകഥാപുരുഷ�ന്റപത്നീവിരഹദുഃഖംഅവസാ

നിച്ചു. ത�ന്റ ബഹിശ്ചരപ്രാണനായ വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ സഹ

വാസസൌഖ്യം വീണ്ടും ലബ് ധമായി. 1056-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 25-ാം൹ സി. ഐ.

എന്ന ബിരുദം ഭാരതചക്രവർത്തിനി േപ്രയസിക്കു സമ്മാനിച്ചു. എങ്കിലും അതി

നുമുൻപുണ്ടായ വിധിയു�ട കഠിനപ്രഹരം അവിടുേത്തക്കു് അനുനിമിഷം മർമ്മേഭദ

കമായിത്ത�ന്ന അവേശഷിച്ചു. ബന്ധനത്തിനുമുൻപു ജീവിച്ച ആനന്ദമയ�നയല്ല,

ആതങ്കമയനായ മ�റ്റാരുപുരുഷ�നയാണു്ബന്ധേമാക്ഷംലഭിച്ചഅവസരത്തിൽ

േലാകം കണ്ടതു്. “േതേജാവധഃ പ്രാണവധാദ്ഗരീയാൻ” എന്നുണ്ടേല്ലാ.

വീണ്ടും ബുക്കുകമ്മിറ്റി

1049-ാമാണ്ടുമുതൽ മൃതപ്രായമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബുക്കുകമ്മിറ്റി�യ മഹാരാജാവു

സമുദ്ധരിച്ചു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന വീണ്ടും അതി�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷനായി നിയമി

ച്ചു. പി�ന്നയുംപലനല്ലഗദ്യപുസ്തകങ്ങൾഅവിടുന്നു്ആനിലയിൽഇരുന്നു�കാണ്ടു

രചിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അക്ബർ, മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം എന്നീരണ്ടു പ്രധാന ഗ്ര

ന് ഥങ്ങളു�ട നിർമ്മിതി അക്കാലത്താരംഭിച്ചതാണു്. സന്മാർഗ്ഗവിവരണം, സന്മാർ

ഗ്ഗപ്രദീപം, േലാകത്തി�ന്റ�ശശവാവസ്ഥമുതലായ പുസ്തകങ്ങൾആഘട്ടത്തിൽ

നിർമ്മിതങ്ങളായി. ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു ഗ്രന് ഥങ്ങളും മഹാരാജാവി�ന്റ പ്രേത്യകമായ

അഭിലാഷമനുസരിച്ചാണു് എഴുതിയതു്. േവാണ്ലീംബർഗ്ഗ്ബ്രൌവർ എന്ന ഡച്ചുകാ

രൻ ‘അക്ബർ ക്രി.പി. 1872-ൽ ഡച്ചുഭാഷയിൽ രചിച്ചു; അതി�ന്റ ഒരുആംഗേലയ

ഭാഷാനുവാദം 1879-ൽപുറ�പ്പട്ടു. പ്രസ്തുതഗ്രന് ഥം മഹാരാജാവു 1880ജൂ�ല5-ാം൹

“ആ ആഖ്യായിക മുഴുവൻത�ന്ന ഭാഷാന്തരീകരിക്കത്തക്ക േയാഗ്യതയുള്ളതാകു

ന്നു” എന്ന അഭിപ്രായേത്താടുകൂടി വലിയേകായിത്തമ്പുരാന് അയച്ചു�കാടുത്തു.

1057-ാമാണ്ടു് അവിടുന്ൻ ആ തർജ്ജമആരംഭിച്ചു. എങ്കിലും ഇടയ് ക്കു�വച്ചു് ആ പ്ര

യത് നം മുടങ്ങിേപ്പായി. പിന്നീടു് 1069-ാമാണ്ടാണു് അതു മുഴുവനാക്കി അച്ചടിപ്പിച്ചതു്.

മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം േമാണ്ഡർ (Maunder) സായിപ്പി�ന്റ മഹച്ചരിതഭണ്ഡാഗാരം

(Treasury of Biography) എന്നവിശിഷ് ടപുസ്തകത്തിലടങ്ങിയവയും അതിൽ

ഉൾ�പ്പടാത്തവയുമായ അേനകം മഹച്ചരിത്രങ്ങളു�ട സമുച്ചയമാണു്. അവയിൽ

അലക് സാണ്ടർ,ആൽഫ്രഡ്,ആർക്കമീഡസ്, അരിസ് േറ്റാട്ടിൽ, േബക്കണ്എന്നീ
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366 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

അഞ്ചു മഹാന്മാരു�ട ചരിത്രം തിരുമനസ്സു�കാണ്ടുത�ന്ന രചിച്ചതായി മുൻപു പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന് ഥം പൂരിപ്പിക്കുവാൻേവണ്ട നിർേദ്ദശങ്ങേളാടു കൂടി 1880

ജൂണ് 4-ാം൹ ഒരു തിരു�വഴുത്തു് വലിയ േകായിത്തമ്പുരാന്നയച്ചു. കഥാപുരുഷൻ

ആ അഞ്ചും താൻ എഴുതിയ ഒൻപതും ചരിത്രങ്ങൾ വിദ്യാവിലാസിനി മാസിക

യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആ�ക 107 േപരു�ട ചരിത്രങ്ങൾ പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നുണ്ടു്. അവയിൽ 40 എണ്ണം അവിടുന്നുത�ന്ന എഴുതിയതും േശഷ

മുള്ളവ ബുക്കുകമ്മിറ്റിയി�ല മറ്റംഗങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു എഴുതിച്ചു് അനല് പമായ ശ്രമം

�ചയ് തു പരിേശാധിച്ചു വാചകരീതിക്കു് ഐകരൂപ്യം വരിത്തീട്ടുള്ളതുമാണു്.” 1070-

ലായിരുന്നു മഹച്ചരിതസംഗ്രഹത്തി�ന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം. 1072-ൽ അക്കാല�ത്ത

ഗവണ്�മന്റുബുക്കുകമ്മിറ്റിയു�ടപ്രവൃത്തി മണ്ഡലംസങ്കുചിതമാക്കിപുതിയപുസ്തക

ങ്ങളു�ട നിർമ്മിതിആവശ്യമി�ല്ലന്നു് തീർച്ച�പ്പടുത്തി. 1073-ൽ മ�റ്റാരുപ്ദ്ധതി ഉൽ

ഘാടിതമായി. എങ്കിലും അതനുസരിച്ചും കാര്യക്ഷമമായ �കരളീ�കങ്കര്യത്തിനു

പറയത്തക്ക സൌകര്യ�മാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏതേദ്ദശീയഭാഷകൾ

സംബന്ധിച്ചുഗവണ്�മന്റി�ന്റ ഉപേദഷ് ടാവു്എ�ന്നാരുസ്-ഥാനംഅവിടുേത്തക്കു്

ആജീവനാന്തം നല് ക�പ്പട്ടിരുന്നു.

പദ്യസാഹിത്യം

ഗദ്യസാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല േകായിത്തമ്പുരാൻ അക്കലത്തു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന

തു്. അവിടു�ത്ത അതിപ്രധാനകൃതികളി�ലാന്നായ വിശാഖവിജയം മഹാകാവ്യം

ആരംഭിച്ചതു് അക്കാലത്താണു്. ആദ്യ�ത്ത പതിന്നാലു സർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രേമ മഹാ

രാജാവി�ന്റ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണത്തിനുമുൻപു് പൂർത്തിയായുള്ളൂ; േശഷം ആറു സർഗ്ഗ

ങ്ങൾ പിന്നീടു എഴുതിേച്ചർത്തതാണു്. കാളിദാസ�ന്റ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളനാട

കം 1056-ാമാണ്ടു മകരം 20-ാം ൹ തർജ്ജമ�ചയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു. േകരളീയ ഭാഷാ

ശാകുന്തളം എന്ന േപരിൽ ആ തർജ്ജമ വിദ്യാവിലാസിനിയിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസി

ദ്ധീകരിച്ചു. 1058 തുലാം 20-ാം൹ അതു പുസ്തകാകൃതിയിൽ പുറത്തുവന്നു. അനന്തര

കാലത്തു് അനവധി നാടകങ്ങൾക്കു് ആ പുസ്തകം മാർഗ്ഗദർശകമായി പരിണമിച്ചു

എന്നുള്ളവസ്തുതഎല്ലാവർക്കുംഅറിവുള്ളതാണേല്ലാ. േകരള�മാട്ടുക്കുപലസ് ഥല

ങ്ങളിൽ തിരുവട്ടാർ നാരായണപിള്ള മുതലായ നടപ്രമാണികൾ അതു് അഭിനയി

ക്കുകയും �ചയ് തു.

വലിയ�കാട്ടാരം ഗ്രന് ഥപ്പുര

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കാലത്തിനുേമൽ വലിയ�കാട്ടാരം ഗ്രന് ഥപ്പു

രയു�ട പരിഷ് ക്കരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതു വിശാഖം തിരുനാളാണു്. അവിടു

ന്നു പണ്ഡി�തകസാധ്യമായ ആ കർത്തവ്യനിർവഹണത്തിനും േകായിത്തമ്പുരാ

�നത്ത�ന്ന ചുമതല�പ്പടുത്തി. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ ഒട്ടു വള�ര ഗ്രന് ഥങ്ങൾ

�വളിയിൽനിന്നുസമ്പാദിച്ചും ദ്രവിച്ചു �പാടിയാറായവ പകർത്തി�യഴുതിച്ചും, ചില

�തല്ലാംപ്രസിദ്ധീകരിച്ചുംഅതി�ന്റകാര്യകാരിത�യ േപാഷിപ്പിച്ചുസംസ്കൃതത്തിൽ

മഹാരാജാവി�ന്റ നിർേദശമനുവർത്തിച്ചു് ഒരു ലഘുടിപ്പണിേയാടുകൂടി ശുകസേന്ദ

ശവും, അതുകൂടാ�ത േമല് പുത്തൂരി�ന്റ മാടരാജപ്രശസ്തിയും, ഭാഷയിൽ രാമപുരത്തു

വാരിയരു�ടഅഷ് ടപദി, �നഷധചമ്പു, ഭാരതചമ്പു, �ചല്ലൂർമാഹാത് മ്യം ചമ്പു, രാ

മായണചമ്പുവിൽ പല ഭാഗങ്ങൾഈ കൃതികളും അവിടുന്നു് ഒേര കാലത്തു പ്രസി

ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ഗദ്യകൃതികൾഅച്ചടിപ്പിച്ച
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തും അവിടുന്നുത�ന്നയാണു്. ഗ്രന് ഥപ്പുരയു�ട പര്യേവക്ഷകത്വം അവിടുന്നു് ആജീവ

നാന്തം വഹിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

ചില വിേയാഗങ്ങൾ

1060-ാമാണ്ടു കർക്കടകം 21-ാംനു മഹാരാജാവു നാടുനീങ്ങി. പിന്നീടു സിംഹാസനാ

രൂഢനായ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് മഹാകവിയു�ട മാതുലപുത്രനാ�ണ

ന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ മഹാരാജാവും അവിടു�ത്ത േപരിൽസൌഹാർദ്ദാദരങ്ങ

േളാടുകൂടിത്ത�ന്നയാണു് വർത്തിച്ചുേപാന്നത്ത് 1062-ാമാണ്ടു കർക്കടകം 32-ാം൹ ഗു

രുനാഥനായ േഗാമതീദാസൻ ശിവസായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു. ആ രണ്ടു ദാരുണങ്ങളായ

വിേയാഗങ്ങൾക്കപ്പുറം വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ വാഴ് ചക്കാലത്തുത

�ന്നഅവിടു�ത്ത മുഖപ്രസാദത്തി�ന്റഅടിയിൽ ദൃശ്യമാനമായിരുന്ന മ്ലാനത ഒന്നു

കൂടി വർദ്ധിച്ചു. അതിൽപ്പിന്നീടു് 1063-ൽ �ചങ്ങന്നൂർ വഞ്ഞിപ്പുഴപ്പണ്ടാരത്തി�ല

പ്രാർത്ഥനയനുസരിച്ചു േശാണാദ്രീശ േസ്താത്രമല്ലാ�ത മ�റ്റാരു സംസ്കൃതിയും രചി

ച്ചില്ല. 1063-ൽ അവിടു�ത്ത ഏകസേഹാദരിയു�ട ശിശുപ്രായത്തിലുള്ള പുത്രിയും

1065-ൽആസേഹാദരിയും മരിച്ചു. തദനന്തരം വ്യസനാക്രാന്തയായ മാതാവു് അന

ന്തപുരത്തു �കാട്ടാരത്തിനടുത്തുത�ന്ന അവിടു�ത്ത ആവശ്യത്തിേലക്കു പ്രേത്യകം

പണികഴിപ്പിച്ചു�കാടുത്തിരുന്ന ശ്രീമൂലവിലാസം �കാട്ടാരത്തിൽ പ്രേത്യകമായി

താമസിച്ചു. ഭഗവദ്ധ്യാനത്തിൽ ലീനയായി കാലയാപനം �ചയ് ത് 1073-ാമാണ്ടു

കർക്കിടകം 18-ാംനുആ മഹതിസ്വർഗ്ഗാരൂഢയായി. ഈസംഭവങ്ങ�ളല്ലാംആനു

ഷങ്ഗികമായി ഇവി�ടപ്രസ്താവിച്ചുഎേന്നയുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ 1063-ൽഗുരുനാത

�ന്റ നിര്യാണത്തിനുേമൽത്ത�ന്ന കഥാപുരുഷ�ന്റ ജീവിതത്തി�ല ചതുർത്ഥഘട്ടം

ആരംഭിക്കുന്നു.

സംസ്കൃത പാഠശാല

അത്തരത്തലുള്ള മഹാപുരുഷന്മാർക്കു വിശ്രമത്തിനു് ഒരിക്കലും അവസരം കിട്ടുന്ന

തല്ലേല്ലാ. 1064-ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇദംപ്രഥമമായി നിയമ നിർമ്മാണസംവിധാ

നം �ചയ്തേപ്പാൾ അതി�ല ഒരങ്ഗമായി മഹാരാജാവു് അവിടുേത്തയും നിയമിച്ചു.

ആ �കാല്ലം േമടമാസം 21-ാം൹ തിരുവനന്തപുരത്തു മഹാരാജാവു് ഒരു സംസ്കൃത

പാഠശാലസ്ഥാപിച്ചു് അതി�ന്റ ഭരണാധികാരം വലിയേകായിത്തമ്പുരാനുനല് കി;

1065 കർക്കടകത്തിൽആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ ആ പാഠശാലയു

�ട പരിേശാധകനായി. വള�രക്കാലം അതി�ന്റ ചുമതലക�ളല്ലാം വഹിച്ചുവന്നതു

കഥാപുരുഷൻത�ന്നയായിരുന്നു. പിന്നീടു്അവിട�ത്തആശ്രിതനായ മഹാമേഹാ

പാധ്യായൻ റ്റി. ഗണപതി ശാസ്ത്രികൾപ്രാചീനസംസ്കൃതഗ്രന് ഥങ്ങളു�ടപ്രകാശന

ത്തിനു ഗവർ�മ്മന്റിനാൽ നിയുക്തനായേപ്പാഴും അതി�ന്റ സൂത്രധാരത്വം മുഴുവൻ

വഹിച്ചതും അവിടുന്നല്ല�ത മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല.

ഭാഷാേപാഷണം

കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസുമാപ്പിള്ള

അക്കാല�ത്തചിലസംഭവവികാസങ്ങൾവലിയേകായിത്തമ്പുരാ�നത�ന്റആയു

േശ്ശഷം മുഴുവൻ ഭാഷാേപാഷണത്തിനു മാത്രമായി വിനിേയാഗിക്കുന്നതിനു േപ്രരി

പ്പിച്ചു. 1065-ാമാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ കി.പി. അച്യുതേമേനാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നു

വിദ്യാവിേനാദിനി മാസികയും മീനമാസത്തിൽ കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസുമാപ്പിള േകാ

ട്ടയത്തുനിന്നു മലയാള മേനാരമപ്പത്രവും പ്രചരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ അവ�യ
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368 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

സഹായിേക്കണ്ട ഭാരം വലിയേകായിത്തമ്പുരാനു് ഏ�റ്റടുക്കാ�ത നിവൃത്തിയി�ല്ല

ന്നായി. വിേശഷിച്ചും വറുഗീസുമാപ്പിളയും അവിടുന്നുമായി ഗാഢമായ സൌഹാർദ്ദ

ബന്ധം ഉണ്ടായതു ഭാഷയു�ടബഹുവിധമായ ഉൽക്കർഷത്തിനു് അത്യന്തം പ്രേയാ

ജകീഭവിച്ചു. 1067-ൽ വറുഗീസുമാപ്പിള േകാട്ടയത്തു് ഒരു കവിസമാജം നടത്തുകയും

അതി�നത്തുടർന്നുഭാഷാേപാഷിണിസഭസ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ് തു. ആസഭയു�ട

അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻആരൂഢനായി. അതി�ന്റ രസ

നയായ ഭാഷാേപാഷിണി എന്നപത്രഗ്രന് ഥത്തി�ന്റസാഹിത്യനായകനുംഅവിടു

ന്നുത�ന്നയായിരുന്നു. 1079-ാമാണ്ടു മിഥുനം 13-ാം൹ വറുഗീസുമാപ്പിള മരിക്കുന്നതുവ

�രഎല്ലാ വിദ്യാവിഷയങ്ങളായപ്രവർത്തനങ്ങളിലുംഅവിട�ത്തകർമ്മസചിവൻ

എന്നു പറേയണ്ടതു് അേദ്ദഹ�ത്തയാണു്. മേനാരമയു�ട ആവിർഭാവകാലത്തുത്ത

�ന്ന അേദ്ദഹം ഒരു കവിതാപംക് തി സംവിധാനം �ചയ് തു് അതി�ന്റ പ്രസാധക

നായി �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി�യ നിയമിച്ചു. ആ വഴിക്കും ഭാഷാേപാഷിണിയു

�ടവാർഷികസേമ്മളനങ്ങൾവഴിക്കും ഭാഷാേപാഷിണിയു�ടവാർഷികസേമ്മളന

ങ്ങൾവഴിക്കും േകരളത്തി�ന്റഒരറ്റംമുതല് ക്കുമേറ്റയറ്റംവ�രയുള്ളവിദ്വാന്മാരുംകവി

കളും സമ്പർക്കം പുലർത്തി. സകല േകരളീയ സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒേര തറവാ

ട്ടി�ല അങ്ഗങ്ങളും വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ആ തറവാട്ടി�ല കാരണവരുമായി.

വറുഗീസുമാപ്പിള മരിച്ചതിനുേമലും ഭാഷാേപാഷിണീമാസിക കുേറക്കാലം പ്രചരിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്നു. പ്രസ്തുതസഭയു�ട ഒരുസേമ്മളനം 1086 കന്നിമാസത്തിൽ�വക്ക

ത്തു�വച്ചുനടക്കുകയുംഅതിൽ മഹാകവി ത�ന്നഅഗ്രാസനാധിപത്യം വഹിക്കുക

യും �ചയ് തു. അതായിരുന്നുആസമതിയു�ട ഒടുവില�ത്തസേമ്മളനം.

േലഖകത്വവും ഗ്രന് ഥപരിേശാധനയും

കാലക്രേമണ പത്രങ്ങളും മാസികകളും �പരുത്തു; സുഹൃത്തുക്കളുേടയും പരിചിത

ന്മാരുേടയും സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു. അഖിലഭാരതീയ പ്രശസ്തി അതിനുമുൻപുത�ന്ന സി

ദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽപലവിേദശീയപണ്ഡിതന്മാരു�ട േസ്നഹബഹുമാനങ്ങ

ളും ലഭിച്ചു. അവരുമായി കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുക, പത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും കവിത

കൾ അയയ് ക്കുക, ഉത്തിഷ്ഠമാനന്മാരായ ഗ്രന് ഥകാരന്മാരു�ട കൃതികൾ പരിേശാ

ധിച്ചു് അഭിപ്രായം േരഖ�പ്പടുത്തുക മുതലായവ ആ സാഹിത്യചക്രവർത്തിക്കു് ഒഴി

ച്ചുകൂടാത്ത മുതലായവ ആ സാഹിത്യചക്രവർത്തിക്കു് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത നിത്യകർമ്മ

ങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഈ പുതിയ ഭാരങ്ങ�ള വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു് 1067 മീനം 13-ാം൹

അവിടുന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനു് എഴുതിയ ഒ�രഴിത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിക്കു

ന്നു.

“വിരളവിരളകാവ്യാലാപേകളീപ്രസങ്ഗാഃ

പ്രചുരതരപരാർേത്ഥാേദ്യാഗനിത്യപ്രവൃത്ത്യാ

കിമപി കിമപി നാനാകാര്യ�വയഗ്ര്യമേധ്യ

കുതുകതരളിേതാഹം സാഹിതീം ശീലയാമി.”

1074-ൽചന്തുേമേനാനു്അയച്ചഒരുകത്തിൽ“വാസ്തവംപറയുന്നതായാൽഇേപ്പാൾ

ഞാൻ നടത്തിവരുന്ന സാഹിത്യവ്യവസായംേപാ�ല മ�റ്റാന്നും എ�ന്ന മുഷിപ്പി

ക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായത്തിനും പരിേശാധനയ് ക്കും വന്നുേചരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കു്

അവസാനമില്ല. പലേപ്പാഴും അവയ് ക്കു് അവതാരിക എഴുതുന്നതിനും ശല്യ�പ്പടു

ത്തുന്നുണ്ടു്. ഒരുകാലത്തു് ഇ�തല്ലാം ഉേന്മഷകരമായ വ്യവസായമായി എനിക്കു
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േതാന്നിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാക�ട്ട കുന്നുേപാ�ല വന്നുകിടക്കുന്ന ക�യ്യഴു

ത്തുപ്രതികൾ േനാക്കിഎ�ന്റ മനസ്സുമുട്ടി.”എങ്കിലുംഅവിടുന്നു്ആഅേരാചകമായ

കർത്തവ്യവും അത്യന്തംക്ഷമേയാടു കൂടി ആയുരന്തം നിർവഹിച്ചുേപാന്നു.

കാവ്യനിർമ്മിതി

വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഒരു േപ്രഷ്ഠസുഹൃത്തായിരുന്നു ചന്തുേമേനാൻ. 1064-

ാമാണ്ടു് അങ്കുരിതമായ ആസൌഹാർദ്ദബന്ധം 1074-ൽ അേദ്ദഹം മരിക്കുന്നതുവ�ര

ഉത്തേരാത്തരം വർദ്ധിച്ചുേപാന്നു. ചന്തുേമേനാ�ന്റ പത് നിയു�ട അഭീഷ് ടപൂർത്തി

ക്കായിട്ടാണു് അവിടുന്നു് 1068-ൽഅമരുകശതകം ഭാഷ�പ്പടുത്തിയതു്.

“സുമതികൾമണി ചന്തുേമനവൻതൻ

കമനി മനീഷിണിത�ന്റയിച് ഛേപാ�ല

അമരുകശതകം മണിപ്രവാളം

കിമപി ചമച്ചതുഞാനയച്ചീടുേന്നൻ”

എന്നു മഹാകവി ആ വസ്തുത േരഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 1069-ൽ പല കൃത്യാന്തരങ്ങൾ

ക്കിടയിൽ 48 ദിവസം�കാണ്ടുവറുഗീസു മാപ്പിളയ് ക്കു ഭാഷാേപാഷിണിയിൽപ്രസി

ദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി മയൂരസേന്ദശം രചിച്ചു.

വിധുരത

എഫ്.എം.യൂ. എന്ന പദവിക്കുപുറേമ േവേറയും പല ബഹുമതികൾ അവിടു�ത്ത

സ്ഥാേനാന്നതിക്കും സാഹിത്യേസവനത്തിനും അനുരൂപമായി അവിടുേത്തക്കു

ലഭിച്ചു. 1070-ൽ അവയ് �ക്കല്ലാം മകുടീഭൂതമായ സി. എസ്.ഐ. എന്ന ഉന്നത

ബിരുദവും സിദ്ധിച്ചു. അക്കാലത്തു റാണി ലക്ഷ്മീബായിയു�ട ആേരാഗ്യം ക്രേമണ

ക്ഷയിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അനപത്യതാദുഃഖത്തി�ന്റ ദാരുണത ഏതുതരത്തിലു

ള്ളതാ�ണന്നു് അനുഭവിച്ച മാതാപിതാന്മാർേക്ക അറിഞ്ഞുകൂടൂ. ത�ന്റ പത് നിക്കു

സന്താനേയാഗമി�ല്ലന്നുള്ള വസ്തുത ഉേദ്ദശം പത്തുേകാല്ലത്തിനുമുൻപുത�ന്നഅവി

ടുന്നു ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. “രാജന്യസ്ത്രീമണിയു�ട ഗുണൌഘങ്ങളന്യാദൃശങ്ങൾ” എന്നു

മയൂരസേന്ദശത്തിൽ ആ സുകൃതിനി�യപ്പറ്റി മഹാകവി കീർത്തനം �ചയ്തിട്ടുള്ളതു

പരമാർത്ഥമാണു്. “കസ് മിംശ്ചിദന്യ വിഷേയ കഥമുത്സുകാ സ്യാദുത്സൃജ്യ േകരളമ

സംശയേമവ ലക്ഷ്മീഃ?” എന്നു വിശാഖവിജയത്തിൽ അവിടുന്നു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്

അക്കാലത്തു് ആ മനസ്വിനിക്കു് അഭിമുഖീകരിേക്കണ്ടിവന്ന പ്രേലാഭനേത്തയും ബി

ഭീഷികേയയും ഉേദ്ദശിച്ചാണു്. താൻ പുത്രനിർവിേശഷമായി ലാളിച്ചുവളർത്തിയ റാ

ണി പാർവതീബായിയു�ട കനിഷ്ഠപുത്രൻഅശ്വതിതിരുനാൾ 1076-ാമാണ്ടു കന്നിമാ

സം 25-ാം൹ തീ�പ്പട്ടേതാരുകൂടി മഹാരാജ്ഞിയു�ട േരാഗം വർദ്ധിച്ചു. ആ �കാല്ലം

മിഥുനം 2-ാംനു അവിടുന്നു പരേലാകപ്രാപ്തയുമായി. ആ മർമ്മഘാതം ഏൽക്കുവാ

നുള്ളശക്തി മഹാകവിക്ക് ഒരുതരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈസംഭവേത്താടു

കൂടി നാം അവിടു�ത്ത ജീവിതത്തി�ന്റ പഞ്ചമഘട്ടത്തിേലക്കുപ്രേവശിക്കുന്നു.

ജീവിതസായാഹ്നം

1076 ചിങ്ങം 16-ാം൹ മഹാരാജകുടുംബത്തിേലക്കു ദ�ത്തടുക്ക�പ്പട്ട മഹാറാണി

േസതുപാർവ്വതീബായിയുേടയും സർവേതാമുഖമായ പരിേപാഷണത്തിനു ശ്രീമൂലം

തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് മഹാകവി�യയാണു ചുമതല�പ്പടുത്തിയതു്. അത്യന്തം
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ആത്മാർത്ഥമായി അതുല്യമായ ഭക്തിേയാടുകൂടി അവിടുന്നു് ആ കൃത്യവും നിർവഹി

ച്ചു. 1080-ൽ അവിട�ത്ത ഷഷ് ട്യബ്ദപൂർത്തി ആേഘാഷേത്താടുകൂടി സകല േകര

ളീയരും �കാണ്ടാടി. പല പ്രശസ്തിഗ്രന് ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും

തത്സംബന്ധമായി പ്രാദുർഭവിച്ചു. 1088 തുലാം 22-ാം൹ ഇന്നു നാടുവാണരുളുന്നശ്രീ

ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുേമനി ഭൂജാതനായേപ്പാൾ

ആ സംഭവത്തിൽ അവിടുന്നു ചരിതാർത്ഥനായി. ആ പഞ്ചമഘട്ടത്തിൽ േകായി

ത്തമ്പുരാൻശാരീരികമായശക്തി�വകല്യം �കാണ്ടും മാനസികമായ ഉേന്മഷക്ഷ

യം�കാണ്ടും സാഹിത്യ വ്യാപാരങ്ങളിൽനിന്നു് ഉത്തേരാത്തരം വിരമിച്ചു് അന്തർ

മ്മുഖനായി. �വരാഗ്യധനനായി ആയുേശ്ശഷം നയിക്കുകയായിരുന്നു. 1077-ൽ

നീലകണ് ഠദീക്ഷിതരു�ട അന്യാപേദശശതകം വിവർത്തനം �ചയ് തു. സ്വ്വാ

തിതിരുനാൾമഹാരാജാവു് അതി�ല പദ്യങ്ങൾക്കു് അവതാരികയും സ്വമാതുലൻ

രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ അവയിൽ നാല് പതിലധികം േശ്ലാകങ്ങൾക്കു

വ്യാഖ്യാനവും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു് അവിടുേത്തക്കു ആ കൃതിയു�ടേനർക്കു

ള്ള ആദരാതിശയത്തിനു േഹതുഭൂതമായിത്തീർന്നു. അത്തരത്തിൽ സജാതീയദ്വി

തീയാക്ഷരപ്രാസം സകല േശ്ലാകങ്ങളിലും ദീക്ഷിച്ചു�കാണ്ടു് ഒരു കാവ്യം അവിടു

ന്നുണ്ടാക്കിയേപ്പാൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഭിന്നമതാനുവർത്തിയായിരുന്ന ഏ. ആർ.

രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ “പ്രാസപ്രേയാഗ നിയമത്ത�യാഴിച്ചു നവ്യം

കാവ്യം” ഒന്നു രചിക്കണ�മന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും, ആ അേപക്ഷയ് ക്കു വശംവദ

നായി�ദവേയാഗംഎന്നലഘുകൃതിനിർമ്മിക്കുകയും �ചയ് തു. പിന്നീടു്അവിടുന്നു

ഭാഷയിൽശ്രീപത് മനാഭശതകവും ഒടുവിൽസ്തുതിശതകവുംനിബന്ധിച്ചു. ഈരണ്ടു

കൃതികളും അക്കാലത്തു മഹാകവിയു�ട മേനാവൃത്തി എന്തായിരുന്നുഎന്നുനമുക്കു

കരതലാമലകംേപാ�ല കാണിച്ചുതരുന്നു. 1088-ൽ താൻ പിതൃതുല്യനായി ആരാ

ധിച്ചിരുന്ന േജ്യഷ്ഠൻ യശശ്ശരീരനായി; പരപ്പനാട്ടു വലിയ രാജാവു് എന്നസ്ഥാനം

തന്നിമിത്തംഅവിടേത്തക്കുസിദ്ധിച്ചു.

സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം

1090-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം അവസാനത്തിൽ പതിവുേപാ�ല �വക്കത്തു േപായി

�പരുംതൃേക്കാവിലപ്പ�ന �താഴുതതിനുേശഷം കഥാപുരുഷൻ അനന്തപുരത്തു

�കാട്ടാരത്തിൽഎത്തിഅരിപ്പാട്ടുസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിേയയും വന്ദിച്ചു�കാണ്ടുകന്നി

4-ാം൹ തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു മടങ്ങി. വഴിക്കു കായംകുളത്തിനു സമീപം അവിടു

ന്നു കയറിയിരുന്ന േമാേട്ടാർകാർ മറിഞ്ഞു. കൂ�ടയുണ്ടായിരുന്ന എ.ആർ.രാജരാജ

വർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻആആഘാതത്താൽഹൃദയത്തിൽക്ഷതേമറ്റു് അവശനാ

യിത്തീർന്നിരുന്ന അവിട�ത്ത പല്ലക്കിൽ കയറ്റി മാേവലിക്കര�കാട്ടാരത്തിേലക്കു

�കാണ്ടുേപായി. 6-ാം൹ ആ മഹാത്മാവു് ഇഹേലാകവാസം �വടിഞ്ഞു് ആത്മാവി

�ന സച്ചിദാനന്ദേജ്യാതിസ്സിൽ ലയിപ്പിച്ചു.

സംസ്കൃത�ശലി

വലിയേകായിത്തമ്പുരാനു സംസ്കൃതം, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ മൂന്നു ഭാഷകളും

ഒന്നുേപാ�ല സ്വാധീനമായിരുന്നു. അവ മൂന്നിലും അവിടുന്നു പ്രസംഗിക്കുകയും

എഴുതുകയും �ചയ് തിരുന്നു. എങ്കിലും �ഗർവാണിയാണു് അവിടു�ത്ത പട്ടമഹി

ഷി. ആ ഭാഷയിൽ കവനം �ചയ്യുവാൻ അവിടുന്നു 17-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽേപ്പാലും

ആർജ്ജിച്ചിരുന്ന ഹസ്തലാഘവത്തി�ന്റ സ്വരൂപം എ�ന്തന്നു തിരുനാൾ പ്രബ

ന്ധത്തിൽനിന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു; പല പൂർവസൂരികേളാടും മഹാകവി പല
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വിഷയങ്ങളിൽ കട�പ്പട്ടിരുന്നു�വങ്കിലും സർേവാപരി അവിടു�ത്ത മാർഗ്ഗദർശി

കളായിരുന്നു�വന്നു് എനിക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു് രേണ്ട രണ്ടു കവിസാർവഭൌമന്മാർ

മാത്രമാണു്-പാേരതന്മാരിൽ േമല് പത്തൂരും സമകാലികന്മാരിൽ ഇലത്തൂരും. േമ

ല്പത്തൂരി�ന്റ അപൂർവം ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പറയത്തക്ക �വചിത്ര്യ�മാന്നും കണ്ടി

�ല്ലന്നു വരാം: ഇലത്തൂരി�ന്റ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ നാളിേകരപാകത്തിൽ വിരചിത

ങ്ങളുമാണു്. എന്നാൽ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഓേരാ കൃതിയും പ്രതിേശ്ലാകം

പ്രസന്നപ്രൌഢസരസമാണു്. എല്ലാ േശ്ലാകങ്ങളും ഒന്നുേപാ�ല ധ്വനിപ്രധാനങ്ങ

ളല്ല; എന്നാൽഎല്ലാത്തിേലയും വിവക്ഷിതാർത്ഥപ്രതിപാദകമായ പദവ്യന്യാസം

വിസ് മയനീയമായിരിക്കുന്നു. ഒ�രാറ്റ ശബ്ദത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്തിൽ മ�റ്റാന്നു വിനി

േവശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഗൌഡീരീതിയാണു് അവിടേത്തക്കു്

അഭിമതം; ഓജസ്സും കാന്തിയും ഓളം�വട്ടുന്നതാണു് ഓേരാ േശ്ലാകവും. അക്കാല

ത്തു് അവിടേത്തക്കാൾ മഹനീയനായ ഒരു സംസ്കൃതകവി ഭാരതഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചി

രുന്നി�ല്ലന്നുള്ളതു് എല്ലാ സഹൃദയന്മാരും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.

ഭാഷാപദ്യ�ശലി

ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യംസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന ഒരാചാ

ര്യനും അധ്വദർശകനുമായാണു് പരിഗണിയ് േക്കണ്ടതു്. ആദ്യ�ത്ത ഭാഷാനാടകം

രചിച്ചതുഅവിടുന്നാ�ണന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അതിനുമുൻപുത�ന്ന 1042-ാമാണ്ടു്

ആൽ�ഫ്രഡ് എന്ന േപരിൽ ഒരു �ചറിയ ഏകാങ്കനാടകം അവിടുന്നു രചിച്ചതു വി

ജ്ഞാനമഞ് ജരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീടു് വള�രക്കാലേത്തയ് ക്കു ഭാ

ഷാനാടകങ്ങൾഅവിടു�ത്ത ശകുന്തള�ത്ത മാതൃകയായി വച്ചു�കാണ്ടു ഇതരകവി

കൾ എഴുതി. സംഗീതനാടകങ്ങളാണു് ആ സമ്പ്രദായത്തിനു ഒരു മാറ്റം വരുത്തി

യതു്. മയൂരസേന്ദശം ഭാഷയി�ല ഒന്നാമ�ത്ത സേന്ദശകാവ്യമ�ല്ലങ്കിലും അ�തഴു

തിയ കാലത്തു് അങ്ങ�നയായിരുന്നു ജനങ്ങളു�ട ധാരണ. പ്രാചീനകൃതികളായ

ഉണ്ണുനീലിസേന്ദശവും േകാകസേന്ദശവും പിന്നീടു ക�ണ്ടടുത്തവയാണു്. മയൂരസ

േന്ദശ�ത്ത അനുകരിച്ചും പല സേന്ദശങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മണി

പ്രവാള�ശലിയു�ട ഒടുവില�ത്ത പ്രാണപ്രിയനായി അവിടു�ത്ത കരുതാം. �വ

ണ് മണിപ്രസ്ഥാനം അവിടുന്നു് അങ്ഗീകരിച്ചില്ല. തന്നിമിത്തം ചില രചനാ�വക

ല്യങ്ങൾ അവിട�ത്ത ആദ്യകൃതികളിലുണ്ടു്. കാലാനുസൃതമായ രുചിേഭദം അവിട

േത്തക്കു്അദൃശ്യമായിരുന്നില്ല; പേക്ഷ, താൻ ദീർഘകാലംസ്വച് ഛന്ദമായി വിഹരി

ച്ചുവന്ന ശൃങ്ഗാഗ്രത്തിൽനിന്നു �പ�ട്ടന്നു താേഴാട്ടിറങ്ങുവാൻ അവിടേത്തക്കു സാ

ധ്യമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലുംക്രേമണഓേരാപടിയായിഅവിട�ത്തകവിതജനതാമ

ധ്യത്തിേലയ് ക്കു അവേരാഹണം �ചയ്യുകത�ന്ന �ചയ് തു. ശാകുന്തളേത്താളം സം

സ്കൃതപക്ഷപാതം അമരുകശതകത്തിലില്ല. മയൂരസേന്ദശത്തിൽ അതിനു പിേന്ന

യും കുേറ കുറവു വന്നിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും അന്യാപേദശശതകത്തിലും ശ്രീപത് മനാഭ

ശതകത്തിൽേപ്പാലും ആ പക്ഷപാതത്തി�ന്റ നിഴലാട്ടം കാണാം. എന്നാൽ പേര

ങ്ഗിതജ് ഞനായഅവിടുന്നുസംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരല്ലാത്തകവികളുമായി കത്തിട

പാടു നടത്തുേമ്പാൾ അവരു�ട �ശലിത�ന്ന കഴിയുന്നതും സ്വീകരിച്ചുവന്നിരുന്നു.

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽആദ്യേത്തതു് നടുവത്തച് ഛൻനമ്പൂരിക്കും രണ്ടാമ

േത്തതു് തരവത്തു് അമ്മാളുഅമ്മയ് ക്കും അയച്ചതാണു്.

“പട്ടില്ല നല്ലതിവിടങ്ങളി, �ലാന്നു പി�ന്ന-

ക്കിട്ടി ക്ഷിതീശ്വരി മമ പ്രിയതൻപ്രസാദാൽ
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372 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

�കട്ടി�പ്പാതിഞ്ഞമരുക�ത്താടതിന്നയേച്ചൻ

�പാട്ടിച്ചുേനാക്കിയിത�മങ്കി�ലടുത്തു�കാൾക.”

“അമ്മാവിനുള്ള തളിർ നവ്യവസന്തലക്ഷ് മി

സമ്മാനേമകുവതു തിന്നു കഴിഞ്ഞിടുേമ്പാൾ

അമ്മാ! പുറ�പ്പടുമിളംകുയിലി�ന്റ പാട്ടു-

മമ്മാളുവമ്മയു�ട സൂക്തിയു�മാന്നുേപാ�ല.”

“�കാള്ളിച്ചുവച്ചു കനകത്തിലുമബ് ജേയാനി

പുള്ളിക്കുരങ്ഗമിഴിമാരിലുമായനർത്ഥം

ഉള്ളിൽത്തദാശ �പരുകീട്ടു വിേവക�മല്ലാം

തള്ളിജ്ജനങ്ങൾബഹുധാ കലഹിച്ചിടുന്നു.”

എന്ന േശ്ലാകം ഏട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു എഴുതിയ വൃദ്ധകവിപ്രേശ്നാ

ത്തരത്തിലുള്ളതാണു്. സ്തുതിശതകം ഒരുശുദ്ധഭാഷാകൃതിയാ�ണന്നുപറയാം. പ്രാ

സമില്ലാ�ത തീർത്ത�ദവേയാഗത്തിൽ

“�കക്കാണേമകിയവരായതു വാങ്ങു�മന്നു

േലാകപ്രസിദ്ധമതു �തല്ലുമബദ്ധമല്ല

ഏ�റപ്പറഞ്ഞുഫല�മന്തപരാധിയായി-

േജ്ജലിൽക്കിടന്നു ജളനീച്ചരപിള്ള ചത്തു.”

“മാൻകണ്ണിയാൾ മലിനമാ�യാരു േതാർത്തുമുണ്ടു

മാറത്തുേചർത്തു മുല�മാട്ടുമറച്ചിരുന്നു;

പാരം പഴക്ക�മാന്നര�യാന്നു �ച�മ്പാൽ-

േച്ച�ലാത്ത മുട്ടുവ�ര മൂടിയുടുത്തിരുന്നു”

ഇത്യാദിപദ്യങ്ങളിൽഅവിട�ത്തകവിതാമഹാരാജ്ഞി �കാട്ടാരത്തിൽനിന്നുകുടി

ലിൽത�ന്ന ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഷാകാവ്യങ്ങൾ

ക്കു പ്രേത്യകമായി ഒരു തേന്റടവും തറവാടിത്തവും സാരസ്യവും സങ്ഗീതാത്മക

തയുമുണ്ടു്. അവ�യാന്നും മറ്റുള്ളവരു�ട കാവ്യങ്ങളിൽ അത്ര പ്രകടമായി കാണു

ന്നതല്ല. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം എത്രേയാ കവികൾ അവിടേത്തതിേനക്കാൾ

നന്നാക്കണ�മന്നുള്ള അത്യാവശേയാടുകൂടി തർജ്ജമ�ചയ് തു. എന്നി�ട്ടന്തായി

ഫലം? അവിട�ത്ത തർജ്ജമത�ന്നയാണു് കാലം�കാ�ണ്ടന്നേപാ�ല കമനീയ

ത�കാണ്ടും ഒന്നാമതായി നില് ക്കുന്നതു്.

ഭാഷാഗദ്യ�ശലി

ഭാഷാഗദ്യം സംബന്ധിച്ച േനാക്കുകയാ�ണങ്കിൽ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനു പല

തരത്തിലുള്ള �ശലികളുണ്ടായിരുന്നു.അക്ബറി�ല ഭാഷ കടിച്ചാൽ �പാട്ടാത്ത

താ�ണന്നു് അതി�ല ഒന്നാമധ്യായത്തി�ല “അസ്തപർവതനിതംബ�ത്ത അഭിമു

ഖീകരിച്ചു ലംബമാനമായഅംബുജബന്ധുബിംബത്തിൽനിന്നുംഅംബരമധ്യത്തിൽ

വിസൃമരങ്ങളായ ബന്ധു കബന്ധുരങ്ങളായ കിരണകന്ദളങ്ങൾ” ഇത്യാദി പ്രഥമ

വാക്യംമാത്രം വായിേച്ചാ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞുേകേട്ടാ വിധികല്പിക്കുന്നവർ “ഉപക്രമം

കണ്ടു ബുദ്ധിക്ഷയത്താൽ പുസ്തകം വലി�ച്ചറിഞ്ഞുകളയാ�ത അല് പം ക്ഷമേയാടു

കൂടി വായിച്ചു േനാക്കിയാൽ അേങ്ങാട്ടേങ്ങാട്ടു സംസ്കൃതപദപ്രേയാഗം കുറവാ�ണ
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ന്നു കാണുന്നതുകൂടാ�ത തങ്ങളു�ട ശ്രമം നിഷ്പ്രേയാജനമായി എന്ന പശ്ചാത്താപ

ത്തിനുയാ�താരുവിധത്തിലും ഇടയി�ല്ലന്നു്അവർക്കു് ഒടുവിൽനിശ്ചയമായി േബാ

ധ�പ്പടുന്നതുമാണ്”എന്നുഗ്രന് ഥത്തി�ന്റഅവതാരികയിൽഅവിടുന്നുനല് കീട്ടുള്ള

ഉപേദശമനുസരിച്ചുപ്രവർത്തിക്കുന്നതുനന്നായിരിക്കും. അക്ബറിേലയും, മഹച്ചരി

തസംഗ്രഹത്തിേലയും ഭാഷ�യക്കാൾ ലളിതമാണു് സന്മാർഗ്ഗവിവരണത്തിേലയും

ഭാഷ;അതിലും കുേറക്കൂടി ലളിതമായ ഒരുഗദ്യ�ശലിയാണു് വിജ്ഞാനമഞ്ജരിയി

ലുംസന്മാർഗ്ഗപ്രദീപത്തിലുംഅങ്ഗീകരിച്ചുകാണുന്നതു്. സ്വാനുഭവങ്ങ�ളവിവരിക്കു

ന്ന മൃഗയാസ് മരണകളിൽസർവസാധാരണമായ മലയാളംത�ന്നപ്രേയാഗിച്ചിരി

ക്കയും �ചയ്യുന്നു. “ എന്നാൽ അവരു�ട ഉപേദശങ്ങ�ള പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കീട്ടുള്ളതു്

എത്രയുംഅപൂർവമായിട്ടു മാത്രേമയുള്ളു. ഉണ്ടയിട്ടു ഒരുത്ത�ന്റ �നഞ്ചിൽ �വടി�വ

ച്ചാൽആഉണ്ടഅവ�ന്റ�നഞ്ചിൽതട്ടി താ�ഴ വീഴുന്നസമ്പ്രദായംആവിധത്തിൽ

പരീക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്കു �ധര്യമില്ലാ�ത ഒരു മുണ്ടു മടക്കി ചുമരിൽ ഇട്ടു �വടി

�വച്ചുേനാക്കിയേപ്പാൾ ഉണ്ട ആ മുണ്ടിൽ തട്ടി യാ�താരു �കടുതലും �ചയ്യാ�ത

അതിൽ തട്ടി താഴത്തു വീണു” എന്നിത്തരത്തിലാണു് ആ ഉപന്യാസത്തി�ല വാ

ക്യങ്ങളു�ട ഗതി. താഴ�ത്തക്ലാസ്സുകളി�ലആവശ്യത്തിനുേവണ്ടിഎഴുതിയ രണ്ടാം

പാഠത്തിേലയും മൂന്നാംപാഠത്തിേലയും വാചകരീതി ആ ക്ലാസ്സുകൾക്കു േയാജിച്ച

വിധത്തിൽ േകാമളമാക്കിയിരിക്കുന്നു. “േകശവൻ കഞ്ഞിയും കൂട്ടാനും വാങ്ങി

�ക്കാണ്ടു വീട്ടിൽ വന്നു തീ കത്തിച്ചു കഞ്ഞിക്കു കുറച്ചു ചൂടു പിടിപ്പിച്ചു് അതു രണ്ടു

കിണ്ണങ്ങളിലാക്കി, ഒരു പീഠം പിടിച്ചു കട്ടിലി�ന്റ അരികിലിട്ടു് ആ കിണ്ണം രണ്ടും,

കൂട്ടാൻ രണ്ടുകുത്തിലയിൽആക്കിഅതുംകൂടി, പീഠത്തി�ന്റ മുകളിൽ �വച്ചു” എന്നി

പ്രകാരമാണു്ആപുസ്തകങ്ങളി�ല ഭാഷ, പ്രകരണത്തി�നാത്ത ഭാഷാരീതിയാണു്

ആ വശ്യവാക്കു എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും പ്രേയാഗിച്ചിരുന്നതു്. ഒരു വസ്തുത നാം

വിേശഷിച്ചും ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. മലയാളത്തി�ല ഗദ്യശാഖയ് ക്കു് അവിട�ത്ത

പാണിസ് പർശേമല് ക്കുന്നതുവ�ര പറയത്തക്ക സാധുത്വേമാ സൌഷ്ഠവേമാ ഉണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. അപരൂപമായിരുന്ന ആ ശാഖയ് ക്കു ആകർഷകത വർദ്ധിപ്പിച്ചതു

അവിടുന്നാണു്. ആ മഹാപുരുഷൻ �വട്ടിത്തുറന്നു സംസ് കാരപൂതവും ചമൽക്കാര

പൂർണ്ണവുമാക്കിയ സരണിയിൽക്കൂടിത്ത�ന്നയാണു് ഭാഷഗദ്യകാരന്മാർ ഇേപ്പാഴും

സഞ്ചരിയ് ക്കുന്നതു്. ഇന്നുഭാഷയിൽപ്രചുരപ്രചാരങ്ങളായപലസജീവശബ്ദങ്ങളും

ആദ്യമായി പ്രേയാഗിച്ചതു് അവിടുന്നാ�ണന്നുഅേനകം േപർഅറിഞ്ഞിരിക്കുകയി

ല്ല. ഭാഷാഗദ്യത്തിനു േകരള�മാട്ടുക്കു ഐകരൂപ്യം വരുത്തുവാൻ സഹായിച്ചതും

അവിട�ത്തകൃതികൾ ത�ന്നയാണു്.

കൃതികൾ—സംസ്കൃതം

(1) തിരുനാൾ പ്രബന്ധം (1036), (2) നക്ഷത്രമാല (1041), (3) ഗുരുവായുപുേരശസ്തവം

(1041), (4) ശൃംഗാരമഞ്ജരീഭാണം (1043), (5) ചിത്രേശ്ലാകാവലി (1044), (6) കംസ

വധചമ്പു (1044), (7) തുലാഭാരശതകം (1045), (8) പാദാരവിന്ദശതകം (1045), (9)

ലളിതാംബാദണ്ഡകം (1050), (10) ക്ഷമാപണസഹസ്രം (1053-54), (11) യമപ്രണാമ

ശതകം (1055), (12) ശത്രുസംഹാരപ്രാർത്ഥനാഷ് ടകം, (13)ക്ഷമാപണാഷ് ടകം, (14)

ത്രിശത്യന്തരം; ലളിതാംബാേസ്താത്രം, (15) ദണ്ഡനാഥാേസ്താത്രം, (16) ചങ്ഗണാദ്രീ

ശ്വരീേസ്താത്രം, (ഇവ�യല്ലാം 1052-നും 55-നും ഇടയ് ക്കു് ), (17) സ് കന്ദശതകം, (18)

നാരദീയമഹിമാനുവർണ്ണനം, (19) നാരായണപഞ്ചാശത്തു്, (20) നരസിംഹാവതാ

രം, (21) വഞ്ചിപതിശതകം, (22) അമൃതമഥനം (ഇവ നാലും ബാല്യകാലകൃതികൾ),
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374 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

(23) ശ്രീവിശാഖവിജയം മഹാകാവ്യം (1055-നുേമൽ), (24) വിക് േടാറിയാചരിതസം

ഗ്രഹം (1062), (25) വ്യാഘ്രാലേയശശതകം (1063), (26) ശാകുന്തളപാരമ്യം, (27)

േശാണാദ്രീശേസ്താത്രം അഥവാ ആര്യാേസ്താത്രം (1085) എന്നിവയാകുന്നു വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ. ഇവ കൂടാ�ത 1050-നും 1055-നും ഇട

യ് ക്കു, (28) പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിനും, 1058-ൽ, (29) ശുകസേന്ദശത്തിനും ഓേരാ

ലഘുടിപ്പണികളും എഴുതി. ദാവാനലവർണ്ണനത്തിൽ നാലു േശ്ലാകങ്ങേള അട

ങ്ങീട്ടുള്ളു. അവ മാനവിക്രമ ഏട്ടൻ രാജാവി�ന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്.

അവയ് ക്കു പ്രേത്യകിച്ചു് അക്കം �കാടുക്കണ�മന്നു േതാന്നുന്നില്ല. (30) സന്മാർഗ്ഗ

സംഗ്രഹംആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു മലയാളത്തിലും പിന്നീടു് നീതിസാരസർവസ്വം

എന്ന േപരിൽ സംസ്കൃതത്തിലും വിവർത്തനം �ചയ് തു. ഇവ കൂടാ�ത പഞ്ചഗ്രാമാ

ഷ് ടകം (അഞ്ചില്ലത്തു ശ്രീകൃഷ് ണ�നപ്പറ്റി) ഷഡങ്കുേരശാഷ് ടകം (ആറന്മുളേത്തവ

�രപ്പറ്റി) ഇങ്ങ�ന േവ�റയും പല ചില്ലറ േസ്താത്രങ്ങളുണ്ടു്. ജാതിനിരൂപണവും മറ്റും

സംസ്കൃതത്തിൽഅവിടുന്നു രചിച്ച ഉപന്യാസങ്ങളാണു്.

അവയു�ട സ്വരൂപം

ആദ്യമായി അവിട�ത്ത സംസ്കൃതകൃതിക�ളപ്പറ്റിത്ത�ന്ന പ്രസ്താവിക്കാം. അവയി

ലാണേല്ലാ അവിട�ത്ത കവിസാർവഭൌമയശസ്സു സർേവ്വാപരി അധിഷ്ഠിതമായി

രിക്കുന്നതു്. തിരുനാൾപ്രബന്ധ�ത്തക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നക്ഷത്രമാല

27 േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയതുംആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു ജി.സി.എസ്.ഐ.

എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചേപ്പാൾ മഹാകവി സമർപ്പണം �ചയ് തതുമായ ഒരു േസ്താ

ത്രമാണു്. ഗുരുവായുപുേരശസ്തവത്തിൽ അകാരാദിക്രമത്തിനു് ‘അ’ മുതൽ ‘ക്ഷ’

വ�രയുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ ആരംഭിയ് ക്കുന്ന 51 േശ്ലാകങ്ങളാണുള്ളതു്. േമദിനിയി

ലും നാനാർത്ഥരത് നമാലയിലും കാണുന്നഅർത്ഥവത്തുക്കളായ ഏകാക്ഷരശബ്ദ

ങ്ങൾ ആ ആവശ്യത്തിനു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ത�ന്ന ബാധിച്ച രക് തവാതത്തി�ന്റ

ഉപശാന്തിക്കുേവണ്ടിയാണു് അവിടുന്നു പ്രസ്തുത േസ്താത്രം രചിച്ചതു്. ശൃങ്ഗാരമഞ്ജ

രീഭാണവും കംസവധചമ്പുവുേമയുള്ളു േദവതാപരങ്ങേളാ രാജപരങ്ങേളാ അല്ലാ

ത്ത കൃതികൾ. അനുഷ് ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ 12 േശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന

ശാകുന്തളപാരമ്യ�ത്ത ഒരു �ചറിയഅലങ്കാരശാസ്ത്രനിബന്ധ�മന്നു േവണം പറയു

വാൻ.

“േവണീവീരചരിത്രാദി വീേര പ്രാശസ്ത്യമർഹതി;

മാലത്യാദി തു ശൃംഗാേര; ക്ഷുദ്രമന്യദ്രസാന്തേര;

അനുപ്രവിശ്യ േഖലദ് ഭിസ്സർവേചേതാഹരം രസം

ശ്ലാേഘ്യഷു പര്യവസ്യദ് ഭിരുപേദേശഷു ഭൂരിഷു

അന്യുനാധി�ക(?)വസ്തുസ്വാഭാ�വ്യകാവമർശിഭിഃ

അത്യക് തരചനൌചി�ത്യസ്സ്വാദിമതിശയാന്വി�തഃ

യേതാഭിരാമം വ്യാഹാ�രശ്ശാകുന്തളമേതാ വയം

സർവരൂപകസാമ്രാജ്യപദത്വം തസ്യ മന്മേഹ.”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളിൽ മഹാകവി ശാകുന്തളത്തി�ന്റ പരമൌൽകൃഷ് ട്യം സ്ഥാപിക്കു

ന്നു. ശൃംഗാരമഞ് ജരിയിൽ ഔദ്ധത്യപരിഹാരരൂപത്തിൽ ആദ്യവും അനുവാചക
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ന്മാർക്കു് ഉപേദശരൂപത്തിൽഅവസാനത്തിലും ഓേരാ േശ്ലാകമുണ്ടു്. അവപ്രകൃത

ത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതുസമീചീനമായിരിക്കും.

‘തഥാ ന പ്രൌഢത്വം ന ഭവതി തഥാ വാ മധുരതാ

തഥാ�ന്യരക്ഷുണ്ണാ ഗരിമഭരിതാർത്ഥാ ന ച ഗിരഃ

യഥാ ഗംഭീേരഷു പ്രഥിതകവിഗുംേഫഷു, തദപി

സ് ഫുരദ്വാത് സല്യാസ്താം ശൃണുത ഭണിതിം നൂതനകേവഃ.”

“സാഹിത്യാമൃതവാരിേധരസദൃശീം ഗംഭീരതാം മാനവാ

വിജ്ഞാ�യവ ഭൂജംഗപുംഗവ ഗവീസിദ്ധാന്തസാരാനപി

ദൂേരാത് സാരിതമത് സരാഃ കവിഗിരാം ഗർഹാസ്തുതീ കുർവതാ-

േമതദ്ദൃഷ് ടമദുഷ് ടേമതദിതി ന സ്വച് ഛന്ദമുദ്ഘുഷ്യതാം.”

ചിത്രേശ്ലാകാവലിയും ആയില്യംമഹാരാജാവി�നപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു േസ്താത്രംത�ന്ന.

അതിൽ ഏകാക്ഷരം, േഗാമൂത്രികാബന്ധം, ചക്രബന്ധം, ഖഡ് ഗബന്ധം, നാഗബ

ന്ധം, പത്മബന്ധം മുതലായ ശബ്ദചിത്രേശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതു

േപാ�ല ക്ഷമാപണസഹസ്രത്തി�ല 47-ാമ�ത്ത വിംശതിയിലും പല ശബ്ദചിത്ര

ങ്ങൾഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാകവിയു�ട വശ്യവചസ്ത്വവും പാണ്ഡിത്യപാരമ്യവും അവ

രണ്ടിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാം. ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ തുലാഭാേരാ

ത് സവ�ത്ത അധികരിച്ചു് അവിടുന്നു് രചിച്ച തുലാഭാരശതകംത�ന്ന 1060-ാമാണ്ടു

വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ തുലാഭാേരാത് സവത്തിലും ചില േഭദഗതി

കൾ വരുത്തി സമർപ്പിച്ചു. തുലാഭാരശതകത്തി�ന്റ പ്രഥമദശകത്തിൽ തുലാപുരു

ഷദാനമാഹാത് മ്യവും, ദ്വിതീയദശതകത്തിൽ രാജധാനിയിൽ വന്നുേചരുന്ന ജന

സമൂഹത്തി�ന്റ സൽക്കാരവും എന്നിങ്ങ�ന ഓേരാ ദശകത്തിൽ ഓേരാ വിഷയ

മാണു് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മൂന്നാമേത്തയും ഒൻപതാമേത്തയും ദശകങ്ങൾ ചിത്ര

േശ്ലാകമയങ്ങളും അഞ്ചാമ�ത്ത ദശകം യമകവുമാണു്. ആറാമ�ത്ത ദശകത്തിൽ

ഗായകന്മാരുേടയും ഏഴാമ�ത്ത ദശകത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരുേടയും സദസ്സുക�ള

വിവരിക്കുന്നു.

പാദാരവിന്ദശതകം ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പാദപത് മങ്ങളു

�ട മഹിമാതിശയ�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു നിർമ്മിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്. അതു ത�ന്ന

അല് പം പരിഷ് കരിച്ചു ശ്രീമൂലകരാമവർമ്മമഹാരാജപാദപത് മശതകം എന്ന േപ

രിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു് ശ്രീമൂലംതിരുനാൾമഹാരാജാവിനും കാഴ് ച വച്ചു. ലളിതാം

ബാദണ്ഡകം ബന്ധനസ് ഥനാകുന്നതിനു സ്വല് പം മുൻപു േപ്രയസിയു�ട അേപ

ക്ഷയനുസരിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയതാണു്. ക്ഷമാപണസഹസ്രേത്തയും യമപ്രണാമശ

തകേത്തയും (പ്രണാമശതക�മന്നും പറയും) വിശാഖവിജയേത്തയുംപറ്റി േമൽ

പ്രസ്താവിക്കാം. ശത്രുസംഹാരപ്രാർത്ഥനാഷ് ടകത്തിൽ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ

കാത്യായനീേദവിേയയും ക്ഷമാപണാഷ് ടകത്തിൽ കാമാക്ഷീേദവിേയയും അഭി

സംേബാധനം�ചയ് തു ത�ന്റ ബന്ധേമാക്ഷത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ത്രിശത്യ

ന്തരം മന്ത്രശാസ്ത്രസമ്പ്രദായത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േസ്താത്രമാണു്. സുപ്രസിദ്ധ

മായ പുരാതനത്രിശതിയാണു് അതി�ന്റ മാതൃക.

“ജനാ നിന്ദന്തു ജനനി സ്തവേമനം സ്തുവന്തു വാ

യദി പ്രസന്നാ ഭവതീ കൃതാർത്ഥസ്താവതാസ് മ്യഹം.
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സത് സമാജാേസ്താത്രമിദം ന നിേന്ദയുഃ കഥഞ്ചന

സമാജാ യദി നിേന്ദയുഃ കിമേനനാസ്യ ഹീയേത?”

എന്നു കവി സമാധാന�പ്പടുന്നു. 117 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ലളിതാംബാ

േസ്താത്രത്തിൽ ലളിതാസഹസ്രനാമത്തി�ല ക്രമമനുസരിച്ചുള്ള േദവീസംജ്ഞക

�ളല്ലാം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാരാഗൃഹവാസിയായ വസുേദവൻ ലളിതാംബികയു�ട

പ്രീതിക്കായി നിർമ്മിച്ചതാണു് ആ േസ്താത്ര�മന്നു പീഠികയിൽ പറയുന്നു�ണ്ടങ്കി

ലും പ്രകൃതത്തിൽ കവിത�ന്നയാണു് ആ വ്യക് തി. ദണ്ഡനാഥ ലളിതാേദവിയു�ട

േസനനായികയാണേല്ലാ; ആ േദവതേയാടു ശത്രുസംഹാരാർത്ഥമായുള്ള പ്രാർ

ത്ഥനയാണു് ദണ്ഡനാഥാേസ്താത്രം. സ് കന്ദശതകം കുലേദവതയായ ഹരിപ്പാട്ടു സു

ബ്രഹ് മണ്യ�നപ്പറ്റിയുള്ളതാണു്. വിക് േടാറിയാചരിത സങ്ഗ്രഹം വിക് േടാറിയാ

ചക്രവർത്തിനിയു�ട സ്ഥാനാേരാഹണം സംബന്ധിച്ചുള്ള സുവർണ്ണജൂബിലി 1062-

ാമാണ്ടുകുംഭമാസം 5-ാംനു ഭാരത�മങ്ങുംആേഘാഷിച്ചഅവസരത്തിൽ മഹാകവി

നിർമ്മിച്ചു. “വിക് േടാറിയാ വിജയതാം ശരദാം ശതം സാ” എന്നാണു് അതി�ല

ഓേരാ േശ്ലാകത്തിലും ചതുർത്ഥപാദം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 1063-ൽ വയ് ക്കത്തു

കുംഭമാസാഷ് ടമിക്കു �താഴാൻ േപായേപ്പാൾ അവിടുന്നു് ഒരു സഹസ്രകലശമടി

യന്തിരം നടത്തുകയും ഓേരാ ദിവസം പത്തു േശ്ലാകങ്ങൾ വീതം പത്തു ദിവസം

�കാണ്ടു രചിച്ചു് അവ മുഖമണ്ഡപത്തിൽ�വച്ചു �ചാല്ലിക്കയും �ചയ് തു അതാണു്

വ്യാഘ്രാലേയശശതകസ്തവം. േശാണാദ്രീശേസ്താത്രം �ചങ്ങന്നൂർ പാർവതീ േദ

വി�യപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്തവമാണു്. അതി�ന്റ ഉത് ഭവത്തിനുള്ള കാരണം മുൻപു

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു്ഈകൃതികളി�ല കവന�ശലി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“കല് പാേന്താൽക്കടനാട്യധൂർജ്ജടിജടാജൂേടാദരത്വങ്ഗിത-

സ്വർഗ്ഗങ്ഗാജലധവളീമദഭിദാചഞ്ചുഃ കഥം കഥ്യതാം

ഹാരസ്യാസ്യ ദിഗങ്ഗനാകുചതടീപാടീരപീയൂഷരുക്-

പത്രാളീമകരീകരിഭൂമകരീ ഹീരപ്രഭാമഞ് ജരീ.”

(നക്ഷത്രമാല)

“ഏേത ജാഗ്രതി വാതേപാതലളിതവ്യാേതാദേദാലായിതാഃ

പുഷ്യത് സൌരഭേകതകീസമുദയാംഃ പാന്ഥാശേയാേദ്വജയാഃ

ഊരീകൃത്യ വിേയാഗിഘാതദുരിതം ഭൃങ്ഗച് ഛേലനസ് ഥിതാൻ

മേന്യ മന്മഥമത്തഹസ്തിരദനാങ്കൂരാൻ കരാളാനിമാൻ.”

(ശൃങ്ഗാരമഞ് ജരി, �കതപ്പൂക്കൾ)

പ്രാചീനാശാധുരീണദ്വിരദപരിവൃേഢാ-

ത്തുങ് ഗകുംേഭാപദിഗ് ദ്ധ-

സ് ഫായൽസിന്ദൂരപാംസുവ്യതികരവിലസ-

ന്മണ്ഡലശ് ചണ്ഡഭാനുഃ

താവ�ജ്ജവാതൃകാംശുഗ്ലപിതകമലിനീ

ജീവനാഗണ്യപുണ്യ-

വ്യാപാരപ്രാപ്തലക്ഷ്മീഭരമധുരമേഹാ
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േമദുരഃ പ്രാദുരാസീൽ.”

(കംസവധചമ്പു, സൂേര്യാദയം)

“ശ്രീമാനാനമ്രഭൂമീപതിമകുടതട-

േപ്രാതമാണിക്യമാലാ-

സീമാതിക്രാന്തകാന്തിപ്രഗുണിതചരണാം-

േഭാരുഹാരുണ്യഭൂമാ

ഭൂമാവാചന്ദ്രതാരം ജയതുസിതയേശാ-

രാശിനീശാരിതാേശാ

ഭീമാരാതിച് ഛിദാേകാവിദഭുജഗരിേമാ-

ഡ്ഡാമേരാ രാമരാജഃ.”

(തുലാഭാരശതകം)

സന്ധ്യാകാന്ത്യനുബന്ധബന്ധുരലസദ് ബന്ധൂകപുഷ് പപ്രഭാ-

ബാഹൂബാഹവിേമദുരാഹവകലാധൌരന്ധരീം ബിഭൂതീ

ശ്രീവഞ്ചിക്ഷിതിപാകശാസന! ഭവൽപാദാരവിന്ദദ്യുതി-

േശ്രണീേശാണിമകന്ദളീ വിജയേത വിഭ്രാജയന്തീ ദിശഃ.”

(പാദാരവിന്ദശതകം)

മന്ദാരദ്രുമദുർമ്മദം ദമയേത വന്ദാരുകാമാർപ്പ�ണ-

രിന്ദാവാനനേശാഭയാ വിദധേത നിന്ദാവദാഭിഖ്യതാം

കുന്ദാഹംകൃതിഹാരമന്ദഹസിതസ്യന്ദായ േലാകത്രയീ-

കന്ദാേയശ്വരനന്ദനായ ഭവതുസ്  കന്ദായ തുഭ്യം നമഃ.”

(സ് കന്ദശതകം)

“അഭുദ് ഗച് ഛദഖണ്ഡശീതകിരണാഹങ്കാരസർവങ്കഷ-

സ് ഫായന്മഞ് ജിമസമ്പദാനനഗളൽകാരുണ്യമന്ദസ് മിതം

ഖേദ്യാതായുേകാടിനിസ്തുലമഹസ്സേന്ദാഹപാരമ്പരീ-

ഖേദ്യാതീകരണപ്രവീണസുഷമം വാതാലേയശം ഭേജ.”

(ഗുരുവായുപുേരശ്സ്തവം)

വ്യാഘ്രാലേയശശതകത്തി�ല ദശമദശകം നാരയണീയം ദ്വിതീയ ദശകേത്താടു

സമസ്കന്ധമായി പരിലസിക്കുന്നു.

“ചൂഡാമണീകൃതതുഷാരമയൂഖേലഖം

ഭസ് മീകൃതത്രിപുരഭാസുരഫാലേനത്രം

ഭക് താശുഭക്ഷപണദക്ഷകൃപാകടാക്ഷ-

മക്ഷാമധാമതിലപുഷ് പസദൃക്ഷനാസം.

സ് ഫാരദ്യുതിസ് ഫടികദർപ്പണദർപ്പഹാരി-

ഗേണ്ഡാല്ലസദ്ഭുജഗകുണ്ഡലേലാഭനീയം

ബിംബാധരച് ഛവികരംബിതദന്തപങ ക് തി-

കാന്തിച് ഛടാച് ഛുരിതസുന്ദരമന്ദഹാസം;

വിശ്വാവനവ്യസനഭക്ഷിതകാളകൂട-

േക്ഷ്വളാങ്കേമളനസകാളിമകണ് ഠനാളം
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വ്യാളാവലീവലയപാളിലസൽകുഠാര-

സാരങ്ഗകാഭയവരാങ്കിതബാഹുദണ്ഡം;

�ശലാധിരാജതനയാകുചകുങ് കുമാങ്ക-

വക്ഷഃകവാടഘടിതാഹിവേരാപവീതം

അശ്വത്ഥപത്രസദൃേശാദരേമദുരാഭ-

മാവർത്തഭങ്ഗിഭരഭങ്ഗുരനാഭിഗർത്തം”

ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങൾഏതുസഹൃദയ�ന്റഹൃദയ�ത്തയാണു് അപഹരിക്കാത്തത്.

1071-ൽ േശഷയ്യാശാസ്ത്രികൾക്കു് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ “ഒരു കാലത്തുസര

സ്വതീേദവി ഞാൻ വിചാരിക്കുേമ്പാൾ എ�ന്റ മുന്നിൽ ആവിർഭവിക്കുമായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാകേട്ട കാറ്റു മാറിവീണിരിക്കുകയാണു്. സംസ്കൃതകവനവാസന

അഭ്യാസത്തി�ന്റ അഭാവം�കാണ്ടു തീ�ര നിരുേന്മഷയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു”

എന്നു മഹാകവി വിലപിക്കുന്നു�വങ്കിലും അവിട�ത്ത സാരസ്വതസൌരഭം പണ്ട

�ത്തനിലയിൽത്ത�ന്നപ്രസരിച്ചിരുന്നുഎന്നുകാണിക്കുവാൻ േശാണാദ്രീശേസ്താ

ത്രത്തിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകം പകർത്തിക്കാണിക്കാം. ആ കൃതി പല ഭാഗങ്ങളിലും

മൂകപഞ്ചശതിയി�ലആര്യാശതക�ത്തഅനുസ് മരിപ്പിക്കുന്നു.

“അരുണഗിരിസ് േഥമവതീ വിസൃമരഘുസൃണാഭിരാമധാമവതീ

പ്രഥമപതിേപ്രമവതീ പ്രദിശതു േമ കാമിതാനി �ഹമവതീ”

“അലയാേമാദമനന്യജകലയാേമാദിതശിവാം മഹാമായാം

കലയാേമാരുണഭൂഭൃന്നിലയാേമാങ്കാരകലശസിന്ധുസുതാം.”

ക്ഷമാപണസഹസ്രം

ക്ഷമാപണസഹസ്രംേപാ�ലഹൃദയദ്രവീകരണചണമായ ഒരുകാവ്യം ഇതരഭാഷ

കളിലില്ല.

ലക്ഷ്മീം ദദ്യാദ്ദയാലുസ്സരസിജനയനഃ

കാശ്യപീവല്ലേഭാ േമ

ഭക് താഭീഷ് ടപ്രദായീ വിബുധസമുദയ-

സ്തുയമാനാപദാനഃ

നാരീണാം പ്രീതിദാതാ മദനജനയിതാ

സംശ്രിതാഹീനേഭാേഗാ

േദവസ്സന്താപഹാരീ സകലസുമനസാ-

മുത്തമഃ പൂരുഷാണാം”

എന്ന പ്രഥമേശ്ലാകം ശ്രീപത് മനാഭേനയും മഹാരാജാവിേനയും പരാമർശിക്കുന്നു.

തനിക്ക് ത�ന്റ ‘ലക്ഷ് മി’�യ തിരി�യ കിട്ടണം എന്നാണു് കവിയു�ട പ്രാർത്ഥന.

“േലാകാനാമസി ബാന്ധവസ്ത്വമനിശം സന്മാർഗ്ഗമാേസവേസ

ത്വേത്താ ധർമ്മസമുദ് ഭേവാഥ കമേലാല്ലാേസാ ഭവന്മൂലകഃ

ത്വാം പ്രത്യക്ഷമുദീക്ഷ്യ േദവ മുദിതം േദാഷാന്തരായച് ഛിദം

ചക്രേസ്യവ മമ പ്രിയാധിഗമനം സ്യാേദവ േമാദാവഹം”

എന്ന ഒടുവില�ത്ത േശ്ലാകത്തിലും അതുേപാ�ല രണ്ടർത്ഥം-ആദിത്യപരമായും

മഹാരാജപരമായും-ഉണ്ടു്. ‘പ്രിയാധിഗമനം’ എന്ന പദം ഭാവഗർഭമയമായാണു്
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പ്രേയാഗിച്ചിരിേക്കണ്ട�തന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പ്രസ്തുത കൃതി അൻപതു വിംശ

തികളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഓേരാ വിംശതിയിലും വൃത്തത്തിനു േഭദമുണ്ടു്.

ത�ന്ന മഹാരാജാവു ശിക്ഷിച്ചതിൽ താൻ വ്യസനിക്കുന്നി�ല്ലന്നു കവി നിേവദനം

�ചയ്യുന്നു.

“ദൂേയഹം കിയദപി �നവസാപരാേധാ

ദേണ്ഡാഭൂന്മയി വിഹിതസ്ത്വേയതി മത്വാ

യദ് ബ്രൂേത മനുരപി രാജ്ദണ്ഡിതാനാം

പാപൌഘക്ഷയകൃതനാകേലാകലാഭം.”

പേക്ഷ, ദുർജ്ജനങ്ങളു�ട അസൂയനിമിത്തമാണു് തനിക്കു് ആആപത്തുവന്നതു്.

“ഉൽക്കർഷം ഭവദനുവർത്തിേനാ മേമാ�ച്ച-

രാേലാക്യ വ്യഥിതമഭൂന്മനഃ ഖലാനാം

അശ്രാന്തം മനസി പേരാദയാസഹാനാം

ദുഷ് ടാനാമുദയതി ദുസ്ത്യജാ ഹ്യസൂയാ.”

ആലപ്പുഴ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ സർക്കാരുേദ്യാഗസ് ഥന്മാർ ആഹാ

രംേപാലും മുട്ടിച്ചു ത�ന്ന പലവിധത്തിൽ കഷ് ട�പ്പടുത്തി.

“അബിഭരുരധികാരിണസ്ത്വദീയാ

മയി നിതരാമധികാരിതാം തദാനീം

അപി വിവിധമുപദ്രവം ദിശേന്താ

ദ്ധുരതിമാത്രമഥാധികാരിതാം േമ.”

“അനുദിനമശനാർത്ഥമിഷ് ടദാനം

നിഖിലമഭ്രദ് ഭവതാ നിയുക് തേമവ

യദി പുനരധികാരിഭിസ്സ്വകുക്ഷിം-

ഭരിഭിരിദം ന കൃതം കുഏഷ േദാഷഃ?”

ശിക്ഷയ് ക്കു് ഒരു കാലാവധി കല്പിയ് ക്കാത്തതാണു് തനിയ് ക്കു് അത്യന്തം മർമ്മേഭ

ദകമായി േതാന്നിയിട്ടുള്ളതു്.

“ഉചിതസ്യാപി ദണ്ഡസ്യ ഭവതാ രചിതസ്യ േമ

അപരിച് ഛിന്നതാ�ധര്യമർമ്മേഭദായ സാജനി.”

കാരാഗൃഹബന്ധനത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിച്ച ത�ന്നഗൃഹബന്ധനത്തിൽനിന്നുകൂടി

േമാചിപ്പിയ് ക്കാത്തതു് ഒന്നു േനാക്കിയാൽഅധികസങ്കടത്തിന്നു കാരണമാണു്.

“കാരാഗാേര തത്ര വസൻ നാന്യമവിന്ദം

േഖദം ദത്താദ്ദൃഷ് ടജ�നസ്ത്വദ്വിനിയുക് �തഃ

ആഹാരാദ്യം സർവമഭൂത്തത്രവിതീർണ്ണം

�നതസ്യാർേത്ഥ േകാപി തദാ േക്ലശ ഉദീതഃ”

“ദാരിദ്ര്യാംേഭാരാശിനിമേഗ്നത്ര കുടുംേബ

വാസാന്നിത്യം േക്ലശമഹം ഭൂരി ഭുരാമി

ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഗന്തുമിേതാ േമ ബഹിരന്യം

േദശം യത്ര�സ്വരമഹം ജീവനകൃത് സ്യാം.”
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“പ്രാഗ്വദ് ബേന്ധ േക്ഷപയ വാക്ഷിപ്രമമുഷ് മാദ്

േഗഹേക്ലശാേന്മാചയ വാ, മാരയ വാസ് മാൻ.”

“പ്രേദഹി േമ ബന്ധനമിന്ധനം വാ.”

“ഗളിതകളങ്കപൂർണ്ണകലശീതഗഭസ്തിരുചി-

പ്രചയകചാകചിപ്രധനചുഞ്ചുയശഃപ്രക�രഃ

ക്ഷിതിവലേഭദനാതിധവളീകൃതദ്വിഗ്വലേഭ

ന തവ ലഭേയ നാഥ! കിമഹം കരുണാകണികാം?”

എന്നും മറ്റും വാഗ് േദവതയു�ട മഞ് ജീരശിഞ് ജിതം ഭാവുകന്മാർക്കു പ്രകടമായി

േകൾക്കാവുന്ന നിരവധി പദ്യങ്ങൾ ഈ കൃതീയിലുണ്ടു്. രസനിർഭരങ്ങളായ ആ

പദ്യങ്ങൾക്കു പുറേമ എത്ര ചിത്രേശ്ലാകങ്ങൾ, എത്ര മുദ്രാലംകൃതപദ്യങ്ങൾ, എത്ര

ശ്ലിഷ് ടകല് പനകൾ, എത്ര ദ്വാദശപ്രാസഘടനകൾ, എന്നുേവണ്ട വിദ്വൽപ്രിയങ്ങ

ളായ എത്ര വിഭിന്നരീതികളിലുള്ള കാവ്യ ശില് പങ്ങൾഈ ബൃഹന്നിബന്ധത്തിലു

�ണ്ടന്നുപരിച് േഛദിച്ചു പറയുകപ്രയാസം ത�ന്ന.

യമപ്രണാമശതകം

“സാധു�വധുര്യകൃൽകം സബാധിതാ മാഥുരാ ജനാഃ

യമപ്രണാമശതകം കിമപ്യേത വിേതനിേര”

എന്ന പീഠികേയാടുകൂടിയാണു് ഈ കൃതി ആരംഭിക്കുന്ന�തങ്കിലും ഇതി�ന്റ നിർ

മ്മാേണാേദ്ദശം സുവിദിതമാ�ണന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രസ്തുത ശതകത്തി�ല

ഓേരാ േശ്ലാകവും ഓേരാ വജ്രായുധമാണു്. ഗൌഡീരീതിയു�ട പ്രചണ്ഡതാണ്ഡവമാ

ണു് നാം അതിൽ ആപാദചൂഡം ഭയചകിതരായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതു്. ഒരു േശ്ലാകം

മാത്രം പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“ഖട്വാരൂേഢഷു കട്വാചരണവിരഹിതഃ

കഷ് ടമിഷ് േടഷു ഖട്വാ-

മാരൂഢാൻബാഢമുേദ്വജയതി വിഷമധീ-

േരഷു�വരായമാണഃ

േദാർദ്ദേണ്ഡാദ്യന്മുസൃണ് ഠീപടുതരഹതിഭിഃ

പിണ്ഡിപിണ്ഡീതി പിണ്ഡീ-

ബ്രാധ് േന! മൂർദ്ധാനമസ്യാവനിഭൃദപശദ-

സ്യാഞ് ജ�സഷപ്രണാമഃ.”

ശ്രീവിശാഖവിജയം

വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ജീവിതേത്തയും രാജ്യഭരണേത്തയും വിഷ

യീകരിച്ചുവിരചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്പ്രസ്തുതമഹാകാവ്യം. 1060-ാമാണ്ടുമഹാരാജാവുനിർ

വഹിച്ച തുലാപുരുഷദാനേത്താടുകൂടി ആ കൃതി സമാപ്തമാകുന്നു. ആ�ക 20 സർഗ്ഗ

ങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതു് ഒരു ‘വിജയ’കാവ്യമാകയാൽ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണ

വൃത്താന്തം േചർത്തിട്ടില്ല. വിശാഖവിജയത്തി�ന്റ വിവിധഗുണഗനങ്ങ�ള വിശകല
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നം �ചയ്യുവാനുള്ള അവസരം ഇതല്ല; സഹൃദയന്മാർ അവ അറിയന�മങ്കിൽ ആ

കാവ്യം സമഗ്രമായിത്ത�ന്ന വായിക്കനം. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിച്ചു മാതൃക കാണി

ക്കാം.

“ഹാലേശാ (?) ഷ് ണീഷേശാഭാപരിഗതനിടിലഃ

പദ് മപത്രായതാക്ഷ-

സ്തുംഗഭ്രാജിഷ് ണുനാസസ്തുലിതപരിണമദ്-

ബിംബകമ്രാധേരാഷ്ഠഃ

കുംബുഗ്രീവഃ കവാടപ്രതിഭടവികേടാ-

രസ്തടശ്ശാതകുക്ഷി:

കുക്ഷിൽസുക്ഷത്രിേയാ േമ കിരതി സഖി! ദൃേശാ-

േരഷ പീയൂഷവർഷം.” (സപ്തമസർഗ്ഗം)

വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് കാണികളു�ട നയനങ്ങളിൽ എന്നേപാ�ല പ്ര

സ്തുതകാവ്യം ഭാവുകന്മാരു�ട ശ്രവണങ്ങളിൽ പീയൂഷവർഷം �ചയ്യുന്നു. ആയില്യം

തിരുനാൾ മഹാരാജാവിേനാടു കഥാപുരുഷനു് അതികഠിനമായ വിേദ്വഷത്തിനു

കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അവിട�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആദരാതിശയം വിശാഖ

വിജയത്തിൽ േവണ്ടവിധത്തിൽ പ്രകടീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആസന്നമരണനായ അവിടു

ന്നു ത�ന്റ പ്രഥമ ശത്രുവായി കരുതിയിരുന്ന വിശാഖം തിരുനാൾ യുവരാജാവി�ന

അടുക്കൽ വിളിച്ചു് ഇങ്ങ�നഅരുളി�ച്ചയ്യുന്നു.

“ആയുസ്സുദീർഘമനപായമനാമയത്വ-

�മശ്വര്യമക്ഷയമനന്തമഭീഷ് ടേയാഗം

വിദ്യാമവദ്യരഹിതാം വിപുലാഞ് ച കീർത്തിം

പുഷ് ണാതു വത് സ! സതതം തവ പദ് മനാഭഃ.

ധേന്യാഹമദ്യ പരചിന്മയേമമി ധാമ

കർമ്മക്ഷേമ ത്വയി സമർപ്പിതരാജ്യഭാരഃ

ധർേമ്മാസ് മദീയകുല�ദവതമിത്യേവത്യ

നീത്യാ പ്രശാധി പൃഥിവീം കുലേശഖരസ്ത്വം.

ദുർമ്മന്ത്രിേണാത്രബഹവസ്തവ ധാർമ്മികസ്യ

ധീേഭദമാരചയിതും നിയതം യേതരൻ

കാമാന്ന ജാതു ന ഭയാന്ന ച േലാഭേതാ വാ

കർമ്മസ്വകീയമവധീരയ ധീരവര്യ.”

യമപ്രണാമശതകം�കാണ്ടു വല്ല അപരാധവും അവിടുന്നു് ആചരിച്ചുേപായിട്ടു�ണ്ട

ങ്കിൽ അതിനു് േമലുദ്ധരിച്ച േശ്ലാകങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും മറ്റും പര്യാപ്തമായ പരിഹാരവും

േനടീട്ടുണ്ടു്.

പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വടിപ്പണി

പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വത്തിനു മഹാകവി വലിയ ടിപ്പണി�യാന്നും രചിച്ചിട്ടില്ല. “പ്രക്രി

യാസർസ്വം ശ്രീനാരായണഭട്ടവിരചിതം ക്വചിദ്വലയാങ്കി�തഷ്ടിപ്പ�ണസ്സൂത്രാ

ങ്കാദിവഭിശ്ച േകരളവർമ്മണാ പരിഷ്കൃതം” എേന്ന അവിടുന്നു് ആ ഉദ്യമ�ത്തപ്പറ്റി
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382 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

പറയുന്നുള്ളു. ഇരുപതാമ�ത്ത ഖണ്ഡമായ ഛാന്ദസം “ബഹുസ് ഥേലഷു ഗേവ

ഷിേതാേപ്യതാവൽപര്യന്തം നാധിഗതഃ” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഭട്ടതിരി യങ്ലു

ക്ഖണ്ഡത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ

“നിത്യം സ്യാമ യുഷം, യുഷാനിഹ കഥാ േശ്രാതും

യുഷാഭിശ് ച ന-

സംവാേസാസ്തു നേമാ യുഷഭ്യമനിശം, േകാേന്യാ ഹി

ധേന്യാ യുഷാൽ?

ദുസ്സാധം ന യുഷാകമസ്തി യുഷ�വ മർത്ത്യസ്യ മുക് തിഃ കേര

യുഷ്യാ തുഷ്യാതി സജ്ജേനന ഭുവനം േഹ കൃഷ് ണ ലീലാഭ്രമാഃ”

എ�ന്നാരു കഠിനമായ േശ്ലാകം േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ അതിനു

ടിപ്പണി, താ�ഴ േചർക്കുന്നവിധത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നു. “യുഷ് മാനാചഷ് ട ഇതി

ണിചി, ക്വപി, യുഷം ഇത്യാദീനി രൂപാണി, യുഷ് മാനാചക്ഷാണ ഇത്യാദി രർത്ഥഃ,

യുഷ, യുഷ്മാനാചക്ഷാണസ്യ മർത്ത്യസ്യ മുക് തിഃ കേര �വ ഇതി നിശ് ചയാർത്ഥ

കമവ്യയം. യുഷ്യാ, യുഷ് മാനാചക്ഷാേണന സജ്ജേനന ഭുവനം തുഷ്യതി. ഏഷാം

പ്രക്രിയാേസ്ത്വ തദനന്തരസുബന്തധാതുഖണ്േഡ വക്ഷ്യേന്ത.”

ഭാഷാപദ്യം

ഭാഷയിൽ (31) ഹനുമദുത് ഭവം, (32) ധ്രുവചരിതം, (33) മത് സ്യവല്ലഭവിജയം, (34)

പ്രലംബവധം, (35) പരശുരാമവിജയം, (36) േസാമവാരവ്രതം ഉത്തരഭാഗം എന്നീ

ആറു് ആട്ടക്കഥകൾ, (37) േകരളീയഭാഷാശാകുന്തള നാടകം (തർജ്ജമ), (38) അമ

രുകശതകം (തർജ്ജമ), (39) മയൂരസേന്ദശം, (40) അന്യാപേദശശതകം (തർ

ജ്ജമ), (41) �ദവേയാഗം, (42) ശ്രീപദ് മനാഭപദപത് മശതകം, (43) സ്തുതിശത

കം എന്നിവയാണു് അവിട�ത്ത പ്രധാനങ്ങളായ പദ്യകൃതികൾ. ഇവ കൂടാ�ത

(44) �കരളീപ്രശസ്തി, (45) അഷ് ടമിേരാഹിണീമാഹാത് മ്യം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്

ഇങ്ങ�നയും ചില ലഘുകൃതികൾഅവിടുന്നു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആട്ടക്കഥകൾ

ഇവയിൽ േസാമവാരവ്രതം ഉത്തരഭാഗം കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അതു 1050-ാമാണ്ടു് ഒടുവി

ലാണു് ആരംഭിച്ച�തന്നും, യമുനയിൽ േതാണി മുങ്ങി ചന്ദ്രാങ്ഗദൻ അദൃശ്യനായ

േപ്പാൾ സീമന്തിനി “വിധവത വഹിച്ചു” എന്നവസാനിക്കുന്ന ഒരു ദണ്ഡകംവ�ര

എഴുതിയേപ്പാഴാണു് അവിട�ത്തബന്ധനത്താൽ മഹാരാജ് ഞിയ് ക്കു�വധവ്യക

ല് പമായ ദു:ഖം സംഭവിച്ച�തന്നും കാണുന്നു. 1055-ൽഅരിപ്പാട്ടു താമസിക്കുേമ്പാൾ

ആ കഥ പൂരിപ്പിക്കണ�മന്നുള്ള മാതാവിേന്റയും േജ്യഷ്ഠേന്റയും ആജ് ഞയ് ക്കു് വി

േധയനായിഅങ്ങ�ന �ചയ് തു. അതുകഴിഞ്ഞു്ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽആ

ദമ്പതിമാർക്കുപുനസ്സമാഗമവും സിദ്ധിച്ചു. ആട്ടക്കഥകളിൽഅവിടുേത്തയ് ക്കുഅഭി

രുചി ജനിപ്പിച്ചതും ഗുരുഭൂതനായ അമ്മാവൻത�ന്നയായിരുന്നു. 1039-ാമാണ്ടു ഹനു

മദുത് ഭവം ലക്ഷദീപാവസരത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി അഭിനയിയ് ക്ക�പ്പട്ടു. അടുത്ത

തായി രചിച്ചതു മത് സ്യവല്ലഭവിജയമാണു്. അതി�ന്റ നിർമ്മിതി 1040-1042 എന്നീ

�കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിലാണു്. ധ്രുവചരിതം 1043 ധനു 17-ാംനു മുതൽ 26-ാംനുവ�രയുള്ള

പത്തുദിവസം�കാണ്ടു മറ്റു കൃത്യശതങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർമ്മിച്ചതായിക്കാണുന്നു.

അതിൽ പദങ്ങളിൽ സാർവത്രികമായി അന്ത്യപ്രാസം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യ

�ത്ത കൃതികൾ രണ്ടും കിളിമാനൂർ േകായിത്തമ്പുരാേന്റയും മൂന്നാമേത്തതു് അവന
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വഞ് േചരി (ഹരിഹരഭാഗവതരുേടയും) നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതാണു്.

അവ മൂന്നും ഗായകദൃഷ് ട്യാ പരിേശാധിച്ചതും ഹരിഹരഭാഗവതർത�ന്നയാണു്. പ്ര

ലംബവധം േജ്യഷ്ഠ�ന്റ നിേയാഗമനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ചു. അേദ്ദഹംത�ന്നയാണു് കഥ

തീർച്ച�പ്പടുത്തുകയും രങ്ഗവിഭാഗം വ്യവസ് ഥ�പ്പടുത്തുകയും പദങ്ങളു�ട മട്ടും മറ്റും

നിശ്ചയിക്കുകയും �ചയ് തതു്. ആ ആട്ടക്കഥയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ�കാണ്ടു

രചിച്ചതാണു്. പരശുരാമവിജയംഅത്തംതിരുനാൾ �കാച്ചുതമ്പുരാ�ന്റആവശ്യപ്ര

കാരം ഒന്നരദിവസം�കാണ്ടുണ്ടാക്കി.അത്തംതിരുനാളി�ന്റ ജനനം 1030-ാമാണ്ടും

മരണം 1053-ാമാണ്ടുമായിരുന്നതിനാൽ 1046-നുേമൽ 1050-ാമാണ്ടിനകമാണു് ആ

കഥയു�ട രചന എന്നൂഹിക്കാം. മഹാകവിയു�ട ആട്ടക്കഥകൾക്കു് അവ എഴു

തിയ കാലത്തു നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അവ�യ അഭിേന

താക്കൾ രങ്ഗത്തിൽ വള�ര വിരളമായിേട്ട പ്രേയാഗിക്കുന്നുള്ളു. അതിന്നുള്ള മുഖ്യ

കാരണങ്ങളായി അവയു�ട നവ്യത്വേത്തയും സംസ്കൃതജടിലമായ �ശലിേയയും

ഗണിക്കാം. പ്രലംബവധം തുടങ്ങിയുള്ള കഥകൾഅവയ് ക്കു മുൻപുള്ളവേയക്കാൾ

സരളങ്ങളാണു്. സാഹിത്യദൃഷ് ട്യാ പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ അവ�യല്ലാം ഉത്തമക

ക്ഷ്യയിൽത്ത�ന്നനില�കാള്ളുന്നു.

“കല് പാേന്താച്ചണ്ഡചണ്ഡീശ്വരപടുനടനാരംഭചഞ്ചൽപദാഗ്ര-

പ്രൌഢാഘാതപ്രഭിന്നസ് ഫടികഗിരിതടസ് ഫാരഗംഭീരനാദഃ”

(ഹനുമദുത് ഭവം)

എന്നും,

“ദാഢാേകാടിദൃേഢാപലഗ്നകരടിപ്രൌഢാസ് ഥികൂടച് ഛടാ-

ഗാഢാപൂരിതവക് ത്രേകാടരഗഭീരാഢൌകിതേക്ഷ്വളിതാ”

(പ്രലംബവധം)

എന്നും മറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളു�ട പ്രൌഢി പ്രശംസനീയമായിരിക്കുന്നു.

“നീവാരാൻ വാരനാരീകരസരസിരുഹാൽ

സാദരം സ്വീകേരാതി

ഗ്രീവാമുന്നമ്യ യസ് മിൻ കുവലയരമേണാ-

ത് സംഗശായീ കരംഗഃ

േദവാധീശഃ പുരാന്യാസുലഭശതമഖീ-

പുണ്യനിർവാഹധേന്യാ

യാവൽ പാദാരവിന്ദാനതസകലസുധാ-

ദീദിവിർേദ്ദദിവീതി”

ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങളി�ല അർത്ഥചാതുര്യവും ആസ്വാദ്യമാണു്. മത്സ്യവല്ലഭവിജ

യത്തി�ല “അംഗജതുല്യമേനാജ് ഞമൂർേത്ത-സുര-പുംഗവഭാസുരഭൂരികീർേത്ത”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന കുമ്മിയും, “ധരണീധേരന്ദ്രനു�ട പരിണാഹവർണ്ണേന” എന്നാ

രംഭിക്കുന്ന പർവതവർണ്ണനവും മറ്റും അനുവാചകന്മാരു�ട ഹൃദയ�ത്ത അത്യന്തം

ചമൽക്കരിക്കുന്നു. ശൃംഗരരസപ്രതിപാദകങ്ങളായ പദങ്ങളു�ട മാധുര്യവും സാമാ

ന്യമല്ല. ധ്രുവചരിതത്തിൽ ഉത്താനപാദൻ സുരുചി�യ അനുനയിപ്പിക്കുന്നഅേധാ

ലിഖിതമായ പദം പരിേശാധിക്കുക.

“കാമിനി നിശമയ മാമകവാണീം കാറണിേവണിമേണ!

താമരസായതബന്ധുരനയേന! സാമജപരിവൃഢമന്ഥരഗമേന!
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(കാമി)

ചന്ദന�ശലസമീരൻ ശശിമുഖി ചാലിതഭംഗകിേശാരൻ

തുന്ദിലസൌരഭസാരൻസുന്ദരി േതാദിതവിരഹിശരീരൻ

മന്ദമണഞ്ഞുവരുന്നു മേനാഹരകുന്ദരേദ! പരിദീപിതമാരൻ

(കാമി)

വിലസതി ഹിമകരബിംബം സമ്പ്രതി വിഹസതി കുമുദകദംബം

ചലമിഴിയരുതു വിളംബം ദിശ മമ ചാരു തവാധരബിംബം കള�മാഴി

മന്മഥപരവശനാം മമ കാമിനി ഭവൽകൃപതാനവലംബം

(കാമി)

ശീതകേരാപമവദേന! നാമിഹ ശീതളവല്ലീസദേന

േമദുരകൌസുമശയേന തുടരുക മന്മഥേകളികളുടേന

ഭീതചമൂരുകിേശാരവിേലാചനഭർത് സനപടുതമമഞ്ജിമനയേന

(കാമി)”

ഇതു് ഏതാട്ടക്കഥയി�ല ഏതുശൃംഗാരപദേത്താടും കിടനില് ക്കുന്നതാണു്.

േകരളീയഭാഷാശാകുന്തളം

1056-ലും 1057-ലുമായി രചിച്ചതാണു് ഈ നാടകം എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അതി

�ന്റ ആമുേഖാപന്യാസത്തിൽ ആ തർജ്ജമയിൽ സംസ്കൃതപദപ്രേയാഗം അല് പം

ബഹുലീഭവിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും ഔത്തരാഹന്മാർക്കു് അഭംഗി എന്നു േതാന്നുന്ന �ശലീ

േഭദംഅങ്ങിങ്ങുകാണാ�മന്നുംഅവിടുന്നുസമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാ േശ്ലാകങ്ങൾക്കും

“കണ് ഠനാളമഴകിൽത്തിരിച്ചു് ”, “ഫുല്ലാബ് ജത്തിനു രമ്യതയ് ക്കു കുറേവാ”, േമദസ്സറ്റു

�മലിഞ്ഞു “കുക്ഷി ലഘുവാം”, “നാലു�കട്ടിലധികാരമുദ്രയായ്”, “മാേനാ�ടാത്തുവ

ളർന്നു”, “ഭക് ത്യാേസവിക്ക പൂജ്യാൻ”, “മാേനാ�ടാത്തുവളർന്നു”,“ഭക്ത്യാേസവിക്ക

പൂജ്യാൻ”, “മുേന്നഞാൻനിരൂപിച്ചുേപാൽ” മുതലായവ�യേപ്പാലുള്ളസാരള്യമില്ല.

“ശമധനരായ മാമുനിജേനഷു”, “ശാല�യച്ചൂഴേവ ക്ലപ്തധിഷ് ണ്യാഃ”, “ശശി കുമുദാ

േനവ” ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങൾഏറ്റവും കഠിനങ്ങൾ ത�ന്ന. ഈ രണ്ടു ന്യൂനതകളുേട

യും പരിഹാരത്തിനുേവണ്ടിയാണു് പഴയകൃതിആവശ്യ�മന്നു േതാന്നിയിടേത്താളം

പരിഷ് കരിച്ചു “മണിപ്രവാളശാകുന്തളം” എന്ന േപരിൽ 1087-ൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീ

കരിച്ചതു്. എങ്കിലും അതും സംസ്കൃതജ് ഞന്മാരല്ലാത്ത സാധാരണേകരളീയർക്കു

സുഗ്രഹമല്ല. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ആയിടയ് ക്കു മലയാള

ശാകുന്തളം എന്നേപരിൽ മ�റ്റാരു തർജ്ജമപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എന്നാൽഅവയ് ക്കു

രണ്ടിനും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടു്. വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ േശ്ലാകങ്ങളു

�ട സംഗീതമാധുരി അനന്യസുലഭമാ�ണന്നുള്ളതു സർവസമ്മതമാണു്. മൂലേശ്ലാ

കങ്ങളു�ട അർത്ഥം ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കൂടാ�ത ഭാഷയിൽ സംക്രമിപ്പിക്കുന്നതിനു

വലിയേകായിത്തമ്പുരാനുള്ള�വദഗ്ദ്ധ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുംആർക്കും ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ല.

േകരളീയഭാഷാശാകുന്തളം ആവിർഭവിച്ച കാലത്തു് അതി�ല പല േശ്ലാകങ്ങളും

വണ്ടിക്കാർക്കുേപാലും മനഃപാഠമായിരുന്നു. അത്ര ധാരാളമായി അഭിനയഭാഗ്യം

സിദ്ധിച്ച മ�റ്റാരു ഭാഷാനാടകവും (സംഗീത നാടകങ്ങൾ ഒഴിച്ചുേനാക്കിയാൽ)

േകരളത്തിൽ നാളതുവ�ര ഉണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതും പ്രേത്യകിച്ചു വക് തവ്യമാണു്.
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അമരുകശതകം

അമരുകശതക�ത്തക്കാൾ മഹനീയമായ ഒരു ശൃംഗാരകാവ്യം സംസ്കൃതത്തിലില്ല;

അതുശരിക്കുതർജ്ജമ�ചയ്യണ�മങ്കിൽവലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�നേപ്പാ�ലയുള്ള

ഒരു പണ്ഡിതപ്രേവകനുംഅനുഭവരസികനും സഹൃദയധുരീണനും മഹാകവിമൂർദ്ധ

ന്യനുമല്ലാ�ത സാധിക്കുന്നതുമല്ല. അത്രയ് ക്കു് ഉൽക്കൃഷ് ടമാണു് ആ കാവ്യത്തി�ന്റ

ധ്വന്യാത് മകത്വവും രസനിർഭരതയും. ആ ഭാരേമറിയ കൃത്യം അവിടുന്നു് അനായാ

സമായി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. രചനസംബന്ധിച്ചു േനാക്കുകയാ�ണങ്കിൽ േകരളീ

യഭാഷാശാകുന്തളത്തി�ല ചില �വകല്യങ്ങൾ അതിലും അല് പാല് പം കടന്നുകൂ

ടീട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും പല േശ്ലാകങ്ങൾആവിഷയത്തിലും അനവദ്യങ്ങളാണു്. അേധാ

ലിഖിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക.

“ജാതാലസ്യം തിരിഞ്ഞും കിമപി മുഹൂരട-

ഞ്ഞും പ്രിയത്താലലിഞ്ഞും

ഹ്രീതാരള ്യം നിറഞ്ഞുംക്ഷണ�മതി�രയണ-

ഞ്ഞും നിേമഷം �വടിഞ്ഞും

വീതാശങ്കം ഹൃദന്തർഗ്ഗതമതു �വളിവാ-

ക്കുന്നേപാലുള്ള ദൃഷ് ട്യാ

നീതാൻ മുേഗ്ദ്ധ! കഥിേക്ക�താരുസുകൃതി�യയാ-

ണിന്നു വീക്ഷിച്ചിടുന്നു?”

“കാന്തൻ േപായ് വന്നേശഷം കഥമപി പകലുൽ-

കണ് ഠേയാേട കഴിച്ചി-

ട്ടന്തർേഗ്ഗഹത്തി�ലത്തിജ്ജഡസഖികൾ കഥാ-

വിസ്തരം �ചയ് തിടുേമ്പാൾ

എേന്താ എ�ന്നക്കടി�ച്ചന്നധികവിവശയായ്-

�ച്ചാല്ലി വസ്ത്രം കുടഞ്ഞ-

പ്പൂേന്തൻേനർവാണിേയറ്റം രതിരഭസഭരം-

പൂണ്ടു ദീപം �കടുത്തി.”

മയൂരസേന്ദശം

മയൂരസേന്ദശംേപാ�ല ഹൃദയദ്രുവീകരണപ്രഭാവമുള്ള ഒരു ഭാഷാസേന്ദശകാവ്യം

അതിൽപ്പിന്നീടു് ആരും രചിച്ചിട്ടില്ല. അന്യത്ര ദർശനീയങ്ങളല്ലാത്ത പല �വശി

ഷ് ട്യങ്ങളും അതിനുണ്ടു്. േമഘസേന്ദശം അതിനു് അർദ്ധാസനം നല് കണ�മന്നു്

ഒരു സഹൃദയനും വാദിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഇതിവൃത്ത�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താ

ളം കാളിദാസകൃതി േകരളവർമ്മകൃതിയ് ക്കു പുറകിൽനിേന്ന മതിയാകൂ. ആദ്യേത്ത

തിൽ ഒരു യക്ഷൻ േമഘ�ത്ത ത�ന്റ സേന്ദശഹരനാക്കുന്നു; രണ്ടാമേത്തതിൽ

കവിത�ന്നയാണു് മയൂര�ത്തപ്രിയതമയു�ടസന്നിധിയിേലയ് ക്കു്അയയ് ക്കുന്നതു്.

ഉഗ്രമായ രാജശാസനം നിമിത്തം വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ അരിപ്പാട്ടു ബന്ധന

സ് ഥനായി താമസിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതു വാസ്തവത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭ

വമാണു്. യക്ഷ�ന്റ പ്രഭാസം ഒരു വർഷേത്തയ് ക്കു നീണ്ടുനിന്നതായി കാളിദാ

സൻ ഉപന്യസിച്ചാൽമാത്രേമഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ കാവ്യം പുേരാഗമിക്കുകയുള്ളു. ഒന്നു

സങ്കല് പചിത്രം; മേറ്റതു സ്വാനുഭവചിത്രം. തദനുേരാേധന മയൂരസേന്ദശത്തിനുള്ള
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മഹിമാതിശയം അനുക് തസിദ്ധമാകുന്നു. േകരളവർമ്മ േദവ�ന വിധി പതിപ്പി

ച്ച പങ്കത്തിൽനിന്നു് ഒരു ജഗേന്മാഹനമായ �ചന്താമരപ്പൂ വിരിഞ്ഞു. അതാണു്

പ്രസ്തുത സേന്ദശം. അതി�ന്റ കലാശില് പത്തിൽ കവി കരുതിക്കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു സ്വ

ഭാേവാക് തിസുന്ദരമായ വസ്തുവർണ്ണനത്തിനു പ്രാധാന്യം നല് കിയിരിക്കുന്നു. അരി

പ്പാട്ടുനിന്നു തിരുവനന്തപുരേത്തയ് ക്കുള്ള മാർഗ്ഗവിവരണത്തി�ന്റ തന്മയത്വം 1053-

മാണ്ടിടയ് ക്കാണു് ആ സേന്ദശം കവി അയച്ചിരിയ് ക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്

എന്നനുസ്മരിച്ചു് അന്ന�ത്തസ് ഥിതിഗതികൾ ഗ്രഹിച്ചു വായിക്കുന്നവർക്കു് വിശിഷ്യ

അനുഭവേദദ്യമായിരിക്കും. ഔചിത്യയുക് തമായല്ലാ�ത ഒരു ശബ്ദവുംഅവിടുന്നു്ആ

കൃതിയിൽ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടില്ല. നിഷ് പക്ഷബുദ്ധിേയാടുകൂടി അന്തഃപ്രേവശം �ചയ്യുന്ന

ഭാവുകന്മാർക്കു് അതുക്ഷണത്തിൽ േബാധ�പ്പടുകയും �ചയ്യും. അഭിജ്ഞാനവാക്യ

മായി ആ കാവ്യത്തിൽഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന

“ലീലാരേണ്യ വിഹഗമൃഗയാേലാലനാേയകദാ ഞാൻ

നീലാപാങ്േഗ! കമപി നിഹനിച്ചീടിേനൻ നീഡജ�ത്ത;

മാലാർന്നാരാൽ മരുവുമിണ�യക്കന്റു നീ താം ച േനതും

കാലാഗാരം സപദി കൃപയാ കാതേര! �ചാല്ലിയിേല്ല!”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ “േപർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരുപമരുചി േതാന്നീടു”�മന്നു

ള്ളതിനു സഹൃദയഹൃദയം ത�ന്നയാണു് സാക്ഷി. “ഭൂയശ് ചാഹ ത്വമസി ശയേന

കണ് ഠലഗ്നാ പുരാേമ” എന്നിത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യമല്ലേല്ലാ അതു്. പ്രകൃതത്തി

നു് അധികം ഉപേയാഗ�പ്പടുന്നതു മയൂരസേന്ദശത്തി�ല പ്രേബാധനമാ�ണന്നു്

എനിക്കു േതാന്നുന്നു. ഏതു �വകടികൻ ഏതു നികേഷാപലത്തിൽ മാറ്റുരച്ചുേനാ

ക്കിയാലുംആ േശ്ലാകം പത്തരമാറ്റു തങ്കമായിത്ത�ന്നപരിലസിക്കുന്നതാണു്.

ഇതരകൃതികൾ

അന്യാപേദശശതകേത്തയും �ദവേയാഗേത്തയും കുറിച്ചു മുമ്പു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

�ദവേയാഗത്തി�ലഇതിവൃത്തഘടനയുംപ്രതിപാദനരീതിയുംപദപ്രേയാഗസമ്പ്ര

ദായവുംഎല്ലാംത�ന്നവലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റസാധാരണസരണിയിൽനിന്നു

വിഭിന്നമാണു്. എങ്കിലും അവിടുന്നു് ആ മാതിരി കൃതികൾ രചിക്കുന്നതിനും പ്രഗ

ത് ഭനാ�ണന്നു്അതിൽ�തളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.ഐഹികസുഖങ്ങളിൽവിരക് തി േതാ

ന്നിയ ഒരു വേയാധികനായ മുമുക്ഷുവി�ന്റ വിചാരധാരയാണു് ശ്രീപത് മനാഭപദപ

ത് മശതകത്തിൽ നാം സമീക്ഷിക്കുന്നതു്. അതിൽ ഉത്തരാർദ്ധം സംേബാധനാരൂ

പത്തിൽ വിരചിതമായിരിക്കുന്നു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“നാലഞ്ചു ഭാഷകൾ മുഷിഞ്ഞുവൃഥാ പഠിേച്ചൻ,

പാലഞ്ചിടും�മാഴിയുമായ് പ്പലനാൾ കഴിേച്ചൻ,

കാലം ചതിച്ചു; കരുണാകര! ഞാനിനിത്തൃ-

ക്കാലഞ്ചുവൻ കരുണേയാടയി കാത്തു�കാൾക.”

“പാരം ദയാകര! ഭവച്ചരണാരവിന്ദ-

മാരന്ദധാര നുകരും മമ ചിത്തഭൃങ്ഗം

പൌരന്ദേരാന്നതപദ�ത്തയുമിന്ദിേരശ!

ദൂരം ദരിദ്രതയിൽ മജ്ജിതമായ് നിനയ് ക്കും.”
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സ്തുതിശതകത്തിൽഓേരാ ദശകത്തിൽഓേരാ േദവത�യ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. താ�ഴ

കാണുന്നവന്ദനം ഭൂതനാഥപരമാണു്.

“ശരചാപധരൻ, നവീനധാരാ-

ധരചാരുദ്യുതി,ധാർമ്മികാഗ്രഗണ്യൻ,

സുരചാരണേസവ്യനാശ്രയം േമ

വരചാമീകരഭൂഷനാര്യേദവൻ”

�കരളീപ്രശസ്തി ഒരു �ചറിയ കൃതിയാണു്. അതിൽ േകരളത്തി�ല വിദുഷിമാ�ര

കവി പ്രശംസിക്കുന്നു. സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റ േപാഷണത്തിൽഏറ്റവും ജാഗരൂക

നായിരുന്നു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ.

അഷ് ടമിേരാഹിണീമാഹാത് മ്യം പത്തു വൃത്തങ്ങളിലായി ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാ

ണാന്തർഗ്ഗതമായ ഒരു ഉപാഖ്യാന�ത്തആസ് പദമാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു�ക

�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടാണു്. കവിയു�ട കുടുംബപരേദവതയായ പരപ്പനാട്ടു നിറ�ങ്ക

തേക്കാട്ട (�നടും�കതേക്കാട്ട) ശാസ്താവി�ന ആ കൃതിയിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആരംഭത്തിൽ അരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിേയയും വന്ദിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു് 1046-

നുേമലാണു് അതു് ഉണ്ടാക്കിയ�തന്നു് അനുമാനിക്കാം. വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാ

രാജാവി�ന സ്തുതിക്കുന്നു�വങ്കിലും അവിട�ത്ത വാഴ് ചക്കാലത്തു് എഴുതിയതാ

േണാ ആ കൃതി എന്നു സംശയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബാല്യകാലത്തു രചിച്ച ഒരു

കൃതിയു�ട ഗുണേമഅതിനുള്ളു.

േകരളപ്രാസം

ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം വള�രക്കാലമായി ഭാഷാകവികൾ പ്രേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്ന

ഒരു ശബ്ദാലങ്കാരമാണു്. ഇതരദ്രാവിഡസാഹിത്യങ്ങളിൽ-പ്രേത്യകിച്ചു തമിഴ് സാ

ഹിത്യത്തിൽ അതിനു് അഭ്യർഹിതവും അനുേപക്ഷണീയവുമായ ഒരു സ്ഥാനമാ

ണുള്ളതു്. േകരളീയഭാഷാശാകുന്തളവും അമരുകശതകവും രചിക്കുേമ്പാൾ വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാൻ സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ സാർവത്രി

കമായ ഐകരൂപ്യം ദീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 1066-ൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം േവണേമാ

േവണ്ടേയാ എ�ന്നാരു വാദം മേനാരമയിൽ ആരംഭിച്ചു. ആ പ്രാസം അത്യാവ

ശ്യമാ�ണന്നുള്ള പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ. അവിടുന്നു്

അതു�കരളീേദവിയു�ട മണിമഞ് ജീരമാ�ണന്നു് ഉപപാദിച്ചേപ്പാൾ മരുമകനായ

ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻപാദശൃങ്ഖലയാ�ണന്നു്എതിർവാദം

�ചയ് തു. ആ മത�വരുദ്ധ്യം അങ്ങ�ന തുടർന്നുേപായി. മരുമകൻ േമഘസ

േന്ദശവും കുമാരസംഭവവും പ്രസ്തുതപ്രാസം നിേശ്ശഷം പരിത്യജിച്ചാണു് തർജ്ജമ

�ചയ് തതു്. അമ്മാവനാക�ട്ട സ്വരവ്യഞ് ജനങ്ങൾക്കു് ഐകരൂപ്യം വരുത്തി ദ്വി

തീയാക്ഷരപ്രാസം പ്രതിേശ്ലാകം പ്രേയാഗിച്ചു മയൂരസേന്ദശവും രചിച്ചു. 1077-മാണ്ടു

ഭാഷാഭൂഷണംപ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ മരുമകൻആപ്രാസ�ത്തവീണ്ടും ഉപാലംഭ

നം �ചയ് തു. അതുകഴിഞ്ഞു്ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽഅന്യാപേദശശതകം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവസരത്തിൽ അമ്മാവൻ അതി�ന്റ പ്രസ്താവനയിൽ “ദ്രാവിഡ

ന്മാരും േകരളീയന്മാരുമായ പ്രാചീനഭാഷാകവികൾ അവ്യഭിചാേരണ ആരംഭിച്ചി

രുന്നതായ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസ�ത്ത തീ�ര ഉേപക്ഷിക്കുന്നതി�നക്കാൾ അതിൽ

യഥാശക് തി സ്വരവ്യഞ് ജനങ്ങൾക്കു സാരൂപ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കയാണു്

ആധുനികഭാഷാകവികളിൽ ശക് തിമാന്മാർ �ചേയ്യണ്ടതു്” എന്നുള്ള ത�ന്റ അഭി

പ്രായ�ത്തഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും ത�ന്റആ “അസാമാന്യമായ നിർബന്ധ
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388 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

�ത്തഉേപക്ഷിക്കാ�തത�ന്നഒരുസരസകാവ്യംനിർമ്മിക്കാവുന്നതല്ലേയാ”എന്നു

പരീക്ഷിക്കുവാനാണു് താൻആകാവ്യം തർജ്ജമ �ചയ് ത�തന്നുചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

കയും �ചയ് തു. അേപ്പാഴേത്തയ് ക്കു് അവിട�ത്ത മതത്തിനു പ്രാമാണികന്മാരായ

സകല േകരളീയകവികളുേടയും സമ്മതം കിട്ടി. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും അനു

യായികളും ആ പക്ഷത്തിൽ േചർന്നു. േക.സി.േകശവപിള്ള ഷഷ്ടിപൂർത്തിഷഷ്ടി

രചിച്ചതും ജഗന്നാഥപണ്ഡിതരു�ട കരുണവിലാസം തർജ്ജമ �ചയ് തതുംആപ്രാ

സരീതി�യ അങ്ഗീകരിച്ചുത�ന്നയായിരുന്നു. 1080-നു േമൽ അേദ്ദഹം മരുമക�ന്റ

പക്ഷത്തിേലയ് ക്കു മാറി. 1083-ൽ കാേളജു മലയാളസമാജത്തി�ന്റ വാർഷികേയാ

ഗത്തിൽ അമ്മാവ�ന അധ്യക്ഷപീഠത്തിൽ ഉപേവശിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു മരുമക�ന്റ

സന്നിധിയിൽആ കവിമുഖ്യൻ പ്രസ്തുതപ്രാസത്തി�ന്റ ദീക്ഷ�കാണ്ടു ഭാഷാകവിത

യ് ക്കു സംഭവിക്കാവുന്ന േദാഷങ്ങ�ള വിവരിച്ചു. അമ്മാവൻ അവി�ട�വച്ചുത�ന്ന

ആ അപവാദത്തി�ല വാദമുഖങ്ങ�ള ഖണ്ഡിച്ചു. പിന്നീടു കുേറക്കാലേത്തയ് ക്കു്

ആ വിഷയം അതിപ്രചണ്ഡമായ ഒരു വാദപ്രതിവാദേകാലാഹലത്തിനു നിദാനീഭ

വിച്ചു. േക.സി.േകശവപിള്ളയും, വി.സി.ബാലകൃഷ് ണപ്പണിക്കരും ഒഴി�ക മറ്റുള്ള

വാസനക്കാരായ കവികൾആരും മരുമക�ന്റ പാർശ്വത്തിൽ േചർന്നില്ല.

“വാസന്തീമധുവാർന്ന വാക്കിനുസജാ-

തീയ ദ്വിതീയാക്ഷര-

പ്രാസം തീർപ്പതു�കരളീമഹിളതൻ

മങ്ഗല്യമാേണാർക്കണം;

ഹാ! സംസത്തിലയസംശയം പഴയതിൽ-

പ്പാഴായ് പ്പറഞ്ഞാൽ പരീ-

ഹാസം സത്തുക്കളുൾത്തടത്തിലതിയായ്

�ചയ്യുന്നതാശ് ചര്യേമാ?”

എന്നു വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും

“പ്രാേയണ ദ്രാവിഡ�ച്ചാല് കളിലിടകലരും

പ്രാസസൌഭാഗ്യമു�ണ്ട-

ന്നാേയ േലാകം രസിക്കൂ; കവിതയിലതിനാൽ

ഭൂടിപക്ഷ�ത്ത േനാക്കി

ചാേയണം നമ്മളേങ്ങാ,ട്ടതിനിടയിൽ �വറും

വാഗ്വിവാദം തുടങ്ങി-

േപ്പാേയച്ചാൽ കാര്യമുേണ്ടാ?”

എന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും അവരു�ട നിഷ്കൃഷ് ടമായ അഭിപ്രായം േരഖ�പ്പടു

ത്തി. ആ വാദത്തിൽ ഞാൻ പ്രാസേപ്രമികളു�ട പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ

മരുമകൻ ഇരുകൂട്ടർക്കും സമ്മതമായ ഒരു സന്ധി എഴുതിയുണ്ടാക്കുകയും അതു്

എല്ലാവരും അങ്ഗീകരിക്കുകയും �ചയ് തു. അതി�ല ചില വാക്യങ്ങളാണു് അടി

യിൽ കാണുന്നതു്.

“നാട്ടുനടപ്പുേപക്ഷിക്കുന്നതു ശരിയ�ല്ലന്നും കഴിയുന്നതും അതു വൃത്തിയായി

അനുസരിക്കണ�മന്നുമുള്ള അഭിപ്രായത്തിൻേപരിലാണു് എ�ന്റ ഗുരുവായ മാതു

ലപാദർ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ സ്വരവ്യഞ് ജ�നകരൂപ്യം �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി

യതു്. േകശവപിള്ളപ്രഭൃതികൾക്കു പരിഷ് കാരികളാകുവാൻ പരിഭ്രമമാ�ണങ്കിൽ
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 389

പ്രകൃതപ്രാസ�ത്തഅവർ നിേശ്ശഷം ഉേപക്ഷിച്ചു�കാള്ള�ട്ട. പരേമശ്വരയ്യർ മുതൽ

േപർക്കു്ഈപ്രാസം രസിക്കുന്നപക്ഷം അവർ അതി�ന പരിഷ് കരിച്ച മട്ടിൽത്ത

�ന്ന ഉപേയാഗിച്ചു�കാള്ളുകയും �ചയ്യ�ട്ട.” ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാ�ണങ്കിൽ

നിരർത്ഥകപദങ്ങൾ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം സാർവത്രികമായി ദീക്ഷിച്ചാൽ കടന്നു

കൂടു�മന്നുള്ളതു�കാണ്ടു് ആ നിർബന്ധം േവ�ണ്ടന്നു�വയ് ക്കുകയാണു് നല്ല�തന്നു്

ഒരു കൂട്ടർ; അർത്ഥ�ത്ത ബലികഴിച്ചു പ്രാസം പ്രേയാഗിക്കുന്നതു ശരിയ�ല്ലങ്കിലും

ആ േദാഷംകൂടാ�ത സ്വരവ്യഞ് ജനങ്ങൾക്കു് ഐകരൂപ്യം വരുത്തി ആ പ്രാസം

ഘടിപ്പിക്കുന്നതു ശ്രവണസുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കു�മന്നുള്ളതിനാൽ അങ്ങ�ന �ചയ്യു

വാൻ ശക്  തന്മാരായ കവികൾ ശ്രമിക്കണ�മന്നു മേറ്റകൂട്ടർ. ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു

ഇരുകക്ഷികളുേടയും വീക്ഷണഗതികൾക്കു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം; അ�താരു വ്യ

ത്യാസമാ�നന്നു പറയുവാൻ പാടുള്ളതുമല്ല. “കൃതിസമുചിതമട്ടിൽ പ്രാസമൂന്നി

പ്രേയാഗിപ്പതിനു കഴിയുേവാ�നങ്ങർത്ഥഭങ്ഗപ്രസങ്ഗം?” എന്നുള്ള വസ്തുതത്വം

അനപലപനീയമായിത്ത�ന്ന അവേശഷിച്ചു. ഈ വാദം മുഴുവൻ സംസ്കൃതവൃത്ത

ങ്ങളിൽ നിബന്ധിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങ�ളപ്പറ്റി മാത്രമായിരുന്നു. ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ

ദീക്ഷിക്കുന്ന ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ സ്വരവ്യഞ് ജ�നകരൂപ്യം േവണ�മന്നി

ല്ല. സംസ്കൃതച് ഛന്ദസ്സുകളിൽത്ത�ന്ന അനുഷ് ടുപ്പു്, ഉപജാതി, ആര്യ ഇവയിൽ

അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാസമുേപക്ഷിച്ചു േശ്ലാകാർദ്ധംേതാറും ആദ്യക്ഷരപ്രാസങ്ങൾ

ക്കു സാരൂപ്യം വരുത്തിയാൽ മതി; ഒരു ഗുരുേവാേടാ ഒന്നിലധികം ലഘുക്കേളാ

േടാ ആരംഭിക്കുന്ന ഇതരവൃത്തങ്ങളിലും അതു േവണ�മങ്കിൽ ഒഴിച്ചുനിർത്താം.

എന്നാൽ വസന്തതിലകം, ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം, സ്രഗ്ദ്ധര മുതലായി ദീർഘാക്ഷരം

�കാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളിൽ സജാതീയദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം സർവഥാ

അനുേപക്ഷണീയംത�ന്ന. തർജ്ജമയിൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം കഴിയുന്നിടേത്താ

ളം പ്രേയാഗിച്ചാൽ മതി. ഇവ�യല്ലാമാണു് ഇന്നു ഭാഷാകവിപ്രമുഖന്മാരു�ട ഇട

യിൽഈവിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ളസർവസമ്മതങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ.

ഭാഷാഗദ്യം

വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഷാഗദ്യകൃതികൾ എല്ലാം ബുക്കുകമ്മിറ്റിയു�ട അധ്യ

ക്ഷ�നന്നനിലയിൽ അവിടുന്നു സ്വയം രചിക്കുകേയാ മറ്റംഗങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു നക്ക

�ലഴുതിച്ചു പരിേശാധിച്ചു പരിഷ് കരിക്കുകേയാ �ചയ് തിട്ടുള്ളതാ�നന്നു സൂചിപ്പിച്ചി

ട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേധാലിഖിതങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾആകൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

(46) ഒന്നാംപാഠം, (47) രണ്ടാംപാഠം, (48) മൂന്നാംപാഠം, (49) വിജ്ഞാനമ

ഞ് ജരി, (50) ഇംഗ്ലണ്ടുചരിത്രം, (51) ഇൻഡ്യാചരിത്രം, (52) തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം,

(53) ധനതത്വനിരൂപണം, (54) സന്മാർഗ്ഗസങ്ഗ്രഹം. തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം മാർ

ത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിേനയും രാമവർമ്മമഹാരാജാവിേനയും വിഷയീകരിച്ചു

മാധവരായർ ദിവാൻജി ഇംഗ്ലീഷിൽ രചിച്ച ഒരു പാഠപുസ്തകത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാ

ണു്. ബന്ധനത്തിനു മുൻപുള്ള കൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഡ്യാവിവരണം ഒന്നും

രണ്ടും ഭാഗങ്ങളും, കണക്കുപുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളും, േക്ഷത്രവ്യവഹാരം

ഒന്നാംഭാഗവും, ഭൂവിവരണവും കൂടി ഉൾ�പ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ടു്. 1056-ൽ കമ്മിറ്റി പുനരു

ദ്ധൃതമായതിനുേമൽ രചിച്ചതാണു് (55) സന്മാർഗ്ഗപ്രദീപം, (56) സന്മാർഗ്ഗവിവരണം,

(57) േലാകത്തി�ന്റ �ശശവാവസ് ഥ, (58) ആേരാഗ്യരേക്ഷാപായം, (59) യുവാക്ക

ന്മാേരാടുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ, (60) മഹച്ചരിതസങ്ഗ്രഹം, (61) അക്ബർഎന്നീ കൃതി

കൾ. ഇവ�യപ്പറ്റി�യാന്നും ഇവി�ട വിസ്തരിക്കുവാൻ സമയമില്ല. േചാേദ്യാത്തര
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390 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

രൂപത്തിൽ രചിക്കുന്നസന്മാർഗ്ഗസങ്ഗ്രഹത്തി�ല ഭാഷയു�ട രീതി സർവഗുണസ

മ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. േനാക്കുക സന്മാർഗ്ഗേബാധത്താൽ എ�ന്തന്നുള്ള പ്രശ് നത്തിനു്

ഉത്തരം. “അതു നമുക്കു സ്വഭാവജന്യമായ ഒരുജ്ഞാനവിേശഷമാകുന്നു. ഇതര

പ്രാണികൾക്കു് ഇല്ലാത്തതായ ആജ്ഞാനവിേശഷത്താലാകുന്നു ഇന്നതു ഗുണം,

അതിനാൽ അതു ഗ്രാഹ്യമാണു്; എന്നും ഇന്നതു േദാഷം അതിനാൽ അത് ത്യാ

ജമാണു്; എന്നും മറ്റും നാം ഗുണേദാഷങ്ങ�ള വിേവചിച്ചറിയുന്നതു്. ഏതന്മൂലമാ

യിട്ടാകുന്നു നമുക്കു ഗുണേദാഷങ്ങളിൽ േസ്നഹേദ്വഷങ്ങൾ േതാന്നുന്നതു്. ഈശ്വര

നാൽ മനുഷ്യജാതിക്കുമാത്രം ദത്തമായിരിക്കുന്നഈജ്ഞാനം പഠിത്തം�കാണ്ടു

പ്രബലീഭവിക്കുകയും ശാസ്ത്രാദികളാൽ ദൃഢീകരിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതിൽ

നിന്നാകുന്നുസന്മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉത് ഭവിക്കുന്നതു്.” ഏകേദശം എണ്പതു�കാല്ലേത്താ

ളം പഴക്കമുള്ളതാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം. ഇന്നും അതിൽക്കാണുന്നതുത�ന്നയാണു്

ഭാഷയി�ല ഉപന്യാസ�ശലി. അതുവ�ര അത്തരത്തിൽ സൂക്ഷ് മവും ഊർജ്ജ

സ്വലവുമായ ഗദ്യരീതി മലയാളം കണ്ടിരുന്നില്ല. സന്മാർഗ്ഗവിവരണം കുേറക്കൂടി

ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിേലയ് ക്കുള്ള പുസ്തകമാണു്. പ്രാേയണ സന്മാർഗ്ഗപരങ്ങൾത

�ന്നയാണു് അതി�ലയും വിഷയങ്ങൾ. സന്മാർഗ്ഗപ്രദീപത്തി�ല പ്രതിപാദ്യവും

അതിൽനിന്നു് അധികം വിഭിന്നമല്ല. വിജ്ഞാനമഞ് ജരിയിൽ ആവിയന്ത്രം, കൂലി

തുടങ്ങിയ ഇതരവിഷയങ്ങേളയും സ് പർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യകാലത്തു ധാരളം സംസ്കൃ

തപദങ്ങൾ അവിടുന്നു പ്രേയാഗിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതു പരമാർത്ഥംത�ന്ന;

പേക്ഷ ഭാഷയി�ല ശബ്ദേകാശം തന്നിമിത്തം പരിപുഷ് ടമായി എന്നുള്ള വസ്തു

തയും നാം വിസ് മരിക്കരുതു്. കാലം നീങ്ങുംേതാറും അവിട�ത്ത �ശലിയ് ക്കുള്ള

സാരള്യവും കൂടിവന്നു. അവിടുന്നു്ആപരിവർത്തന�ത്തക്കുറിച്ചു് ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവി

ച്ചിരിക്കുന്നു. “എങ്ങ�നയായാലാണു് പ്രതിപാദ്യമായ വിഷയം വായിക്കുന്നവർക്കു

വിരസതയും േക്ലശവും കൂടാ�ത സുഗ്രഹമായി ഭവിക്കുന്നതു് അങ്ങ�നയുള്ള രീതി

യിൽ വാചക�മഴുതണ�മന്നു മാത്രേമ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ മുഖ്യമായി കരുതാറുള്ളു.

എന്നാൽ ശബ്ദസൌഷ്ഠവ�ത്തയും വാചകഭങ്ഗിേയയും വാചകശുദ്ധിേയയും േകവ

ലം അനാദരിച്ചു. വിഷയവിശദീകരണ�ത്ത മാത്രം ഉേദ്ദശിച്ചു ശുദ്ധജലപ്രായമായ

വാചക�മഴുതുന്നതു് അത്ര നന്ന�ല്ലന്നാണു് എ�ന്റ അഭിപ്രായം.” മുൻനിർേദ്ദശിച്ച

ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുപുറ�മ ഭാഷാേപാഷിണീ സഭാസേമ്മളനങ്ങളിലും മറ്റും അവിടുന്നു്

അേനകം സാരഗർഭങ്ങളായ പ്രസങ്ഗങ്ങളും �ചയ് തിട്ടുണ്ടു്.

മുക് തകങ്ങൾ

സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും േലഖനരൂപത്തിലും മറ്റുംഅേനകം േശ്ലാകങ്ങൾമഹാ

കവി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിലും അവിട�ത്ത കാവ്യങ്ങളു�ട ഗുണങ്ങൾ പ്രാേയണ

നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കാം. ആദ്യേത്തതു

ഏട്ടൻതമ്പുരാന്നും രണ്ടാമേത്തതു�കകുളങ്ങര രാമവാരിയർക്കുംഅയച്ചതാണു്.

“ഹാരാ ഇവ ശ്വപചയൌവതകാചദാ മ് നി

താരാ ഇവാവിലനഭസ്യനേഭാവിഭാേഗ

ഹംസാ ഇേവാദ്ധതബകാവലിസിന്ധുതീേര

േശ്ലാകാ അലക്ഷിഷത േകരളപത്രികായാം.”

“അമന്ദരയമന്ദരഭൂമണഘൂർണ്ണമാനാർണ്ണവ-

പ്രസൃത്വരസുധാരേസാത്തരതരങ്ഗഭങ്ഗാവ�ഹഃ
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അനർഗ്ഗളവിനിർഗ്ഗളത് സരസ�വഖരീവിഭ്ര�മ-

സ്സുധീജനമേനാഹേരാ ജയതി വാമേദവസ്തവഃ.”

ഉപസംഹാരം

ഉന്നതമായ പ്രഭുത്വം, ഉൽക്കൃഷ് ടമായഐശ്വര്യം, അനുരൂപമായ ദാമ്പത്യം, അന

ന്യസുലഭമായ പാണ്ഡിത്യം, പ്രശസ്യമായ കവിത്വം, പ്രഭൂതമായ യശസ്സു് ഇത്യാദി

വിവിധാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈശ്വരൻ യൌവനാരംഭത്തിൽത്ത�ന്ന സമ്മാനിച്ചിരുന്ന

േകരളവർമ്മേദവനു േവണ�മങ്കിൽ അവ�കാണ്ടുത�ന്ന ജന്മസാഫല്യം സിദ്ധിച്ച

തായി കരുതി യാ�താരു കായേക്ലശവും കൂടാ�ത കാലയാപനം �ചയ്യാമായിരു

ന്നു. എന്നാൽ അവിടുന്നു സ്വജീവിത�ത്ത േഭാഗസാധനമായല്ല പരിഗണിച്ചതു്.

അതിനു ധാർമ്മികമായ ഒരുസേന്ദശ വാഹകത്വമുള്ളതായി ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന

ധരിച്ചു; ആ ധാരണയ് ക്കനുസരിച്ചു ദിനകൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഓേരാ ദിവസവും

തനിക്കു ലഭിക്കുന്ന ഓേരാ നിമിഷകലയും ആ സുഗൃഹീതനാമാവു പരാർത്ഥമായി

വിനിേയാഗിച്ചു. “സേന്ദഹം േവണ്ടപരനുപകാരത്തിനാകാത്ത�തങ്കിൽകിംേദഹം

�കാ�ണ്ടാരു ഫലമിഹ പ്രാണിനാം േക്ഷാണിതന്നിൽ?” എന്ന സദാചാരവാക്യം

അവിടുന്നു മയൂരസേന്ദശത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചതു് ഒരു അനുഭവസ് ഥ�ന്റ നിലയിലാണു്.

ആ വിനയം, ആ ആർജ്ജവം, ആ മിതഭാഷിത്വം, ആ ഹൃദയാവർജ്ജനപാടവം,

ആ അകുേതാഭയത, ആ ആഡംബര�വമുഖ്യം, ആ പരഗുണകാംക്ഷ, ആ േലാ

േകാപകാര വ്രതം തുടങ്ങിയ അവിടു�ത്ത ഗണനാതീതങ്ങളായ മേനാഗുണങ്ങ�ള

എത്രപ്രശംസിച്ചാലാണു് മതിയാകുക? ധനത്തി�ന്റസമ്പാദനത്തിലല്ലസംവിഭാഗ

ത്തിലാണു് അവിടുന്നു് ആനന്ദിച്ചതു്. കലാേപാഷണത്തിനുേവണ്ടി കടം വാങ്ങിയും

ധനവ്യയം �ചയ്യുവാൻ അവിടുന്നു് മടിച്ചിരുന്നില്ല. സാഹിത്യത്തി�ന്റ സമുൽക്കർ

ഷത്തിനുേവണ്ടി സ്വാത് മാവി�നേപ്പാലും ബലികഴിപ്പാൻ ആ മഹാത് മാവു സദാ

സന്നദ്ധനായിരുന്നു. േകരളസാഹിത്യത്തിനു എവി�ട�യങ്കിലും സ്ഥാനമു�ണ്ട

ങ്കിൽഅവി�ട േകരളവർമ്മേദവനുംസ്ഥാനമുണ്ടു്.

റാണി ലക്ഷ്മീബായി സി.ഐ. (1023–1076)

മാേവലിക്കര�കാട്ടാരം

വടേക്ക മലബാറി�ല േകാലസ്വരൂപം ആദികാലത്തു് ഉദയമങ്ഗലത്തുേകാവിലക

�മന്നും പള്ളിേക്കാവിലക�മന്നും രണ്ടു ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു. പള്ളിേക്കാവില

കത്തിനു പള്ളി എന്നും പുതുപ്പള്ളി എന്നും രണ്ടു ഉപശാഖകളുണ്ടായിരുന്നു. അവ

യിൽപള്ളിേക്കാവിലകംകാലാന്തരത്തിൽചിറയ് ക്കൽ, �ചങ്ങൽ (�ചങ്കൽ), േകാ

ണിേശ്ശരി, േതവണേങ്കാടു്, പടിഞ്ഞാറു് എന്നു് അഞ്ചും കുടുംബങ്ങളായി േവർ�പട്ടു.

പുതുപ്പള്ളിേക്കാവിലകത്തി�ല ഒടുവില�ത്തഅങ്ഗങ്ങൾ 1030-ാമാണ്ടു തിരുവിതാം

കൂറിൽ കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ�വച്ചു അന്യംനിന്നു. 1010-ാമാണ്ടു േതവണേങ്കാടു �ച

ങ്ങേക്കാവിലകത്തിൽ ലയിച്ചു. �ചങ്ങേക്കാവിലകത്തി�ന്റ പ്രശാഖകളാണു് ഇന്നു

തിരുവിതാംകൂറിൽസ്ഥാപിതങ്ങളായിക്കാണുന്ന മാേവലിക്കര, പ്രായിക്കര, എണ്ണ

ക്കാടു്എന്നീ മൂന്നു�കാട്ടാരങ്ങൾ. ആദ്യ�ത്തരണ്ടിേന്റയുംസന്നിേവശം മാേവലിക്ക

രത്താലൂക്കിലും മൂന്നാമേത്തതിേന്റതു തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിലുമാണു്. ഉദയമങ്ഗല

ത്തു േകാവിലകവും േമത്തല, കുഞ്ഞി, നടുവിൽ, �ചറിയ എന്നുനാലായി പിരിഞ്ഞു.
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392 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

കുഞ്ഞിേക്കാവിലകം 665-ാമാണ്ടുത�ന്നകുറ്റിയറ്റുേപായി. നടുവി�ലേക്കാവിലകക്കാ

രും �ചറിയ േകാവിലകക്കാരും തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽആറന്മുളയിൽ താമസിക്കു

ന്നു. േമത്ത�ല ഉപശാഖ �കാട്ടാരക്കര, മറിയപ്പള്ളി, തിരുവല്ലാഎന്നീ മൂന്നുസ് ഥല

ങ്ങളിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തു. മറിയപ്പള്ളിക്കാർ ആദ്യം താമസിച്ചുവന്നതു ചങ്ങനാ

േശ്ശരി �തേക്ക�കാട്ടാരത്തിലാണു്. �കാട്ടാരക്കര 1029-ലും തിരുവല്ലാ 1068-ലുംഅവ

സാനിച്ചു. മറിയപ്പള്ളി മാത്രേമ ആ വകയിൽ അവേശഷിക്കുന്നുള്ളു. �കാട്ടാരക്കര

എന്നു് ഇവി�ട പറഞ്ഞതു മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ കാലത്തു് അസ്തമി

തമായ പഴയ �കാട്ടാരക്കരേക്കാവിലകമ�ല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പുതുപ്പള്ളി

േക്കാവിലകക്കാർ മുഴുവൻ �കാല്ലം അഞ്ചാശതകത്തിൽ ത�ന്ന തിരുവിതാംകൂർ

മഹാരാജകുടുംബത്തിൽആശാഖയിൽനിന്നുദ�ത്തടുക്ക�പ്പട്ടേപ്പാൾകൂ�ടേപ്പാന്നു്

ആദ്യം �നടുമങ്ങാട്ടുംകാലാന്തരത്തിൽകാർത്തികപ്പള്ളിയിലുംതാമസിച്ചു. �ചറിയ

േകാവിലകക്കാരുംതിരുവിതാംകൂറിേലയ് ക്കു േപാന്നതു് ഒരു ദത്തി�നപ്രതീക്ഷിച്ചാ

യിരുന്നു. 920-നും 930-നും ഇടയ് ക്കാണു് അവരു�ട ആഗമനം; ആ പ്രതീക്ഷ ഫലി

ക്കാത്തതു�കാണ്ടു് അവർ ആറന്മുളയിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു. പിന്നീടു ടിപ്പുവി�ന്റ േച

ലക്കലാപകാലത്താണു് ബാക്കിയുള്ളകുടുംബക്കാർസ്വഗൃഹങ്ങളിൽനിന്നു പലായ

നം �ചയ് തു ധർമ്മരാജാവി�ന അഭയം പ്രാപിച്ചതു്. ഇതാണു് തിരുവിതാംകൂറി�ല

േകാലത്തിരി രാജാക്കന്മാരു�ട സംക്ഷിപ്തചരിത്രം.

ജീവിതചരിത്രം

േകരളവർമ്മേദവ�ന്റ േപ്രയസിയായ റാണി ലക്ഷ്മീബായി മാേവലിക്കര �കാട്ടാര

ത്തിൽ 1023-ാമാണ്ടു കർക്കടമാസം 10-ാംനു ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാ

വു മഹാപ്രഭത്തമ്പുരാട്ടിയും പിതാവുപള്ളത്തു�കാട്ടാരത്തിൽ രവിവർമ്മേകായിത്ത

മ്പുരാനുമായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ മാതാവു ത�ന്നയാണു് സംസ്കൃതത്തി�ല പ്രാഥ

മിക പാഠങ്ങൾഅഭ്യസിപ്പിച്ചതു്. അേതാടുകൂടി സങ്ഗീതം, ചിത്ര�മഴുത്തു് മുതലായ

കലകളിലും നിപുണമായി പരിശീലനം �ചയ് തു.1033-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 11-ാംനു

തിരുവിതാംകൂർമഹാരാജകുടുംബത്തി�ല ഏകവംശവർദ്ധിനിയായിരുന്ന ലക്ഷ്മീറാ

ണി 24-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചേപ്പാൾ ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാ

ജാവു മാേവലിക്കര�കാട്ടാരത്തിൽനിന്നുസേഹാദരികളായ രണ്ടുരാജകുമാരിക�ള

ആ �കാല്ലം ധനു 14-ാംനു ദ�ത്തടുത്തു. അവരിൽ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരിയായിരുന്നു റാ

ണി ലക്ഷ്മീബായി. ദേത്താടുകൂടിആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തതമ്പുരാൻഎന്നമേഹാന്നതമായ

സ്ഥാനവും അവിടുേത്തയ് ക്കു ലബ് ധമായി. 1034 േമടം 13-ാംനു േകരളവർമ്മേദവൻ

അവിടു�ത്ത പള്ളി�ക്കട്ടു കഴിച്ചു വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ എന്ന പദവി�യ അധി

േരാഹണം �ചയ് തുഎന്നുമുൻപുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. സംസ്കൃതത്തിൽ ഉൽക്കൃഷ് ടഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾ ഭർത്താവു പത് നിേയയും സങ്ഗീതശാസ്ത്രരഹസ്യങ്ങൾ പത് നി ഭർത്താ

വിേനയും പഠിപ്പിച്ചു. സങ്ഗീതത്തിൽ അവിടേത്തയ് ക്കുള്ള വാസനയും അഭ്യാസ

വും അസാധാരണമായിരുന്നു; �വങ്കടാദ്രിഭാഗവതരുേടയും അനന്തരം കല്യാണകൃ

ഷ്ണഭാഗവതരുേടയും ശിക്ഷയിൽ ആ വിജ്ഞാനസമ്പത്തു് അത്യധികം ഉൽക്കർഷ

�ത്ത പ്രാപിച്ചു. വായ് പാട്ടിലും വീണാവദനത്തിലും ഒന്നുേപാ�ല വിദഗ്ദ്ധയായിരു

ന്നുഅവിടുന്നു്. സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കുപ്രേത്യക �നപുണ്യം സമ്പാദിക്കാവുന്ന ചിത്ര�മ

ഴുത്തു്, തയ്യൽ മുതലായ പല കലാവിദ്യകളിലും പ്രാവീണ്യം േനടുവാൻ അവിടേത്ത

യ് ക്കു് ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടായില്ല. 1056-ൽ ആ സുചരിതയ് ക്കു ലഭിച്ച സി.ഐ. ബി

രുദ�ത്തപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1076-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 2-ാംനു യായിരു
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ന്നു അവിട�ത്ത സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം. അതിനുമുൻപു മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ പല

ആപത്തുകൾസംഭവിച്ചു. കനിഷ്ഠസേഹാദരിയായ ഭരണിതിരുനാൾ റാണി പാർവ

തീബായി ആറ്റിങ്ങൽ ഇളയതമ്പുരാൻ 1069 കന്നി 31-ാംനുയും അവിട�ത്ത പുത്രന്മാ

രായ േരവതിതിരുനാൾ േകരളവർമ്മ 1071 വൃശ് ചികം 21-ാംനുയും ചതയംതിരുനാൾ

രാമവർമ്മ 1076 ഇടവം 24-ാംനുയും അശ്വതിതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ബി.ഏ.

1076 കന്നി 25-ാംനുയും നാടുനീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്ഞിക്കു ത�ന്റ പൂർവ്വ കുടും

ബമായ മാേവലിക്കര ഉത് സവമഠം �കാട്ടാരത്തിൽനിന്നു രണ്ടു രാജകുമാരിമാ�ര

ദ�ത്തടുത്തു കാണണ�മന്നുള്ളആഗ്രഹം 1076-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 16-ാംനു സഫ

ലമായി. ആ കുമാരിമാരാണു് ഇന്നുതിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവംശ�ത്തഅലങ്കരി

ക്കുന്ന മഹാറാണി േസതുലക്ഷ്മീബായി സി.ഐ.യും, മഹാറാണി േസതു പാർവതീ

ബായിയും.

ചില വിശിഷ് ടഗുണങ്ങൾ

“യത്രാകൃതിസ്തത്ര ഗുണാ വസന്തി” എന്ന ആപ്തവാക്യത്തി�ന്റ പാരമാർത്ഥികത

യ് ക്കു പ്രത്യക്ഷനിദർശനമായിരുന്നു റാണി ലക്ഷ്മീബായി. ആആകാരസുഷമ, ആ

ബുദ്ധി�വശിഷ് ട്യം, ആ വിവിധകലാകുശലത, ആ പേരാപകാരതല് പരത ഇങ്ങ

�ന പല അപൂർവ്വ സിദ്ധികൽകൾക്കു് അവിടുന്നു േകൾവി�പ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ

അവിട�ത്ത മേനാ�ധര്യമാണു് അവയി�ലല്ലാം അതിശയിച്ചു പ്രേശാഭിച്ചതു്.

ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ത�ന്റ ഭാഗിേനയി, ഭർത്താവുബന്ധനസ് ഥനാ

യേപ്പാൾ, മ�റ്റാരു വര�നസ്വീകരിക്കാ�തയിരിക്കയി�ല്ലന്നു ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു.

അതി�നപ്പറ്റി വിശാഖവിജയത്തിൽ േകരളവർമ്മ േദവൻ ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിക്കു

ന്നു.

“േസാഢാ കിയച്ചിരമിയം സുമസായകാർത്തിം?

മൂഢാ ഭേജൽ കമപി കാമുകമന്യേമവ

ഏവം വിചിന്ത്യ സ ദിനാനി ഭജങ്ഗതാര-

ജന്മാ നിനായ കുലേശഖരരാമവർമ്മാ.

നാഹം കദാപി പുരുഷാന്തരമാശ്രയിേഷ്യ

േമാഹം വിഹായ നൃപതിർമ്മഹതാം മേതന

ബന്ധാദ്വിേമാച്യ ദയിതം ദയയാ മയാ തം

സന്ധാസ്യതീതി സഹിതാശമൂവാസ രാജ് ഞീ.

ഗൃഷ് ണാതി യാവദിതരം കമിതാരേമഷാ

േയാഷാസ്വഭാവസുലേഭന കുതൂഹേലന

മുഞ്ചാമി താവദഗതിം പതിേമതദീയം

ബന്ധാതിദി ക്ഷിതിപതിർമ്മതിമാബബന്ധ.”

ആമഹാകാവ്യത്തി�ലചതുർത്ഥസർഗ്ഗംവായിച്ചാലറിയാം ഭർത്താവി�നരക്ഷിക്കു

ന്നതിന്നും ഗത്യന്തരമി�ല്ലങ്കിൽഅനുഗമിക്കുന്നതിന്നുംആവീരക്ഷത്രിയഅനുഷ്ഠിച്ച

പുളകപ്രദമായ കൃത്യപരിപാടി. �വറുേതയല്ല വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ മയൂരസ

േന്ദശത്തിൽ

“ധീരത്വത്താലനതിശയിേത! പൂരുഷന്മാരുമന്ത-

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



394 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

സ്സാരത്താൽ നിൻസദൃശത കലർേന്ന�റയിപ്പാരിലില്ല;

േനരേത്രഞാന്നിരുപമഗുേണ! നി�ന്റ�ധര്യ�ത്തയാണി-

േന്നരേത്താർക്കുന്നതു ദൃഢതരാലംബമായംബുജാക്ഷി!”

എന്നു്ആ മഹതി�യ വാഴ് ത്തീട്ടുള്ളതു്.

കൃതികൾ

സങ്ഗീതത്തിൽ മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തിലും അവിടേത്തയ് ക്കു നല്ല വാസനയു

ണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ചില േസ്താത്രങ്ങളും �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളുമല്ലാ�ത

അവിടുന്നു മ�റ്റാന്നും രചിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അവിട�ത്ത ഗാനങ്ങൾക്കു സവി

േശഷമായ മാധുര്യമുണ്ടു്. (1) നളചരിതം പതിന്നാലുവൃത്തം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്,

(2) േഗാപികാവസ്ത്രാപഹരണം പത്തുവൃത്തം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (3) മഹിഷമർ

ദ്ദിനീേസ്താത്രം, (4) പാർവതീേസ്താത്രം ര�ണ്ടണ്ണം, (5) േഗാപികാഗീത, (6) മാരൻപാ

ട്ടി�ന്റ മട്ടിൽ ഒരു വിരഹിണീപ്രലാപം, (7) ഒരു വാതിൽതുറപ്പാട്ടു് എന്നീ മലയാളം

പാട്ടുകളും (8) ശാകുന്തളം എന്ന ഒരു തമിഴ് പാട്ടും ആ കൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ

ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ നളചരിതം മാത്രേമ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളു. ശാകുന്തളം

ദ്രാവിഡബ്രാഹ് മണസ്ത്രീകൾക്കുപാടിക്കളിക്കുവാൻ ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തതാണു്.

“ചന്തിരരാകിയ ദുഷ് ഷന്തർ തമ്മു�ട

ചന്തിരികയാകും കീർത്തിത�ന്ന

പാരിട�മങ്കും പരക്കേവ വിട്ടു

പാലിത്തിരുന്താർ മഹാരാജർ.

അന്തസമയത്തിൽ േവട്ടയിേലയാ�ശ

വന്തുടേനയന്ത രാശാവും

േസനയും േതരുംവരവ�ഴത്തുഅവ-

രാനന്തമാകേവ യാനം �ചയ് താർ.

കാട്ടാളർകൾ വന്തു കുമ്പിട്ടു മിന്നാ�ല

കൂട്ടമാക�വ നടന്തുവിട്ടാർ.

ചാപശരങ്കൾ തരിത്തു�കാണ്ടുഅവാൾ

ശ്വാക്കളുടേന വനത്തിൽ വന്തു.”

എന്നീ വരികൾ പ്രഥമവൃത്തത്തിലുള്ളവയാണു്.

േഗാപികാഗീത

ഈകൃതി

“ജയ ജഗന്മയി! ജന്മേമാചനി!

ജയ ജഗൽക്കൃേത! ജീവദായിനി!

ജയ സുേലാചേന! സുന്ദരാനേന!

ജയസുരാർച്ചിേത! സൂനസായേക!

ജയ ശശാങ്കചൂഡാങ്കുവാസിനി!

ജയ ശമാശ്രേയ! ശ്രീധരാനുേജ!

ജയ മഹാമനസ്സങ്കടാപേഹ!

ജയമേനാഹേര! മഞ് ജുഭാഷിണീ!”

എന്നിങ്ങ�ന േപാകുന്നു.
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വിരഹിണീപ്രലാപം

ഭർത്താവി�ന്റ വിപ്രേയാഗദുഃഖം അസഹനീയമായേപ്പാൽ അതി�ന്റ ഉപശാന്തി

ക്കായിശ്രീപത്  മനാഭ�നപ്രാർത്ഥിച്ചു്അഭീഷ് ടസിദ്ധി വരുത്തുവാൻ രാജ് ഞിസഖി

േയാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതാണു് ഇതി�ല വിഷയം.

“ജ്ഞാനേലാചനങ്ങാ�ലേപ്പാഴും ദയിത�ന്റ

ആനന്ദജനകമാം രൂപവുേമാർത്തു നിത്യം

സ് നാനപാനാദിയിലുമാശ�യന്നിേയ ഹന്ത!

ഞാേനവം വാണീടുേമ്പാളില്ലേയാ ദയാേലശം?

കാനനമതിലാകിലു�മന്നു�ട

കനവേനാടു രമിച്ചു വസിപ്പാൻ

കാറണികുഴലികളണിയു�ന്നാരു

മൌക് തികേമ! നീ �ചയ് ക യത് നം.

കാൽക്ഷണംേപാലും നാഥം േവർവിടാേതാരുഞാനും

രൂക്ഷമാം വിേയാഗമി�തങ്ങ�നസഹിപ്പതു?

വീക്ഷണ�മന്നി�ലാന്നു ജാതമായീടുന്നാകി-

ലിക്ഷണമഖിലവും ലഭ്യ�മന്നറിഞ്ഞാലും.”

നളചരിതം

നളചരിതത്തിൽ ദമയന്തിയു�ട പാർവ്വതീേസ്താത്രം വള�ര നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

കല്യാണീ രാഗം:

“പാഹി പാഹി മാമുേമ വിേധഹി കുശലമാശു േമ!

സാഹമശരണാ ഭവാനി േമാഹവിരഹിതാ ഭവാനി! (പാഹി)

ഭവതുസപദി േത ദയാ ഭവാനി! േമ കൃേതാദയാ

ഭർഗ്ഗമഹിഷി! ഭജനനിരതഭാഗ്യജലധിചന്ദ്രികാസി (പാഹി)

വിതര ഭർത്തൃദർശനം വിഷാദവിതതികർശനം

ഇതര�ദവതദ്വിേശഷമില്ലേയാ തേവശമഹിഷി?” (പാഹി)

അനന്തപുരത്തു രാജരാജവർമ്മ മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാൻ (1013–1088)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

അനന്തപുരത്തു രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ േകരളവർമ്മ വലിയ േകായി

ത്തമ്പുരാ�ന്റ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരനായിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണേല്ലാ. അവിട

�ത്ത മൂലകുടുംബ�ത്തക്കുറിച്ചും മാതാപിതാക്കന്മാ�രക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും ആ

പ്രകരണത്തിൽത്ത�ന്ന േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ

1013-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 9-ാംനു മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുര

ത്തു�കാട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു. �ചറുണ്ണി എന്നായിരുന്നു ഓമനേപ്പർ. ബാല്യത്തിൽ
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396 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

തിരുവാർപ്പിൽ രാമവാരിയേരാടു സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച

തിനുേമൽ മാതുലനായ രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അേന്തവാസിയായി

ത്തീർന്നു. അവിടുന്നു മരുമക�ന സംസ്കൃതത്തിനുപുറ�മ ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിച്ചു. 1024

ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ തിരുവനന്തപുരത്തു റാണിലക്ഷ്മീബായി�യ പള്ളി

�ക്കട്ടു കഴിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു താമസം തുടങ്ങിയേപ്പാൽ മരുമകനും കൂ�ടേപ്പാ

ന്നു. അവി�ട ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പുത്രന്മാ�ര ഇംഗ്ലീഷുപഠിപ്പിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്ന കല്ലപ്പാറ ശങ്കരേമേനാേനാടു് ആ ഭാഷ നല്ലേപാ�ല പരിശീലിച്ചു.

സംസ്കൃതത്തിൽ വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചതു മാതുലൻ ത�ന്നയായിരുന്നു. 1027 മുതൽ

1029 വ�ര ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽ താമസിച്ചു. 1029-ൽ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരേത്ത

യ് ക്കു േപാന്നു. രണ്ടു�കാല്ലം പണ്ഡിതർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികേളാടു തർക്കം പഠിച്ചു.

1031 വൃശ് ചികം 26-ാംനു മാേവലിക്കര ചതയം നാൾ ഭാഗീരഥിഅമ്മ തമ്പുരാ�ന

വിവാഹം �ചയ് തു. അതുവ�ര ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽസ്വശാഖയു�ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും

അേദ്ദഹത്തിനു പ്രേത്യകമായി അേന്വഷിേക്കണ്ടിവന്നില്ല. ആയിടയ് ക്കു കുടുംബ

ത്തിൽ കാരണവനുംഅച് ഛൻതമ്പുരാ�ന്റഅനുജനുമായിരുന്ന �കാച്ചപ്പേക്കായി

ത്തമ്പുരാൻ മരിച്ചു. അടുത്ത മൂപ്പനും പ്രസിദ്ധമീമാംസകനുമായിരുന്ന ഇത്തമ്മൻ

േകായിത്തമ്പുരാൻ മാേവലിക്കര �കാട്ടാരത്തിൽ വിവാഹം �ചയ് തു് അവി�ട താ

മസിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നതല്ലാ�ത അനന്തരവേരാടുള്ള രസക്ഷയം നിമിത്തം ലക്ഷ്മീപു

രത്തു�കാട്ടാരത്തി�ല േയാഗേക്ഷമത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചില്ല. മറുശാഖയിൽ�പ്പട്ട

ആളായിരുന്നു രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ. തന്നിമിത്തം വിേശഷിച്ചും ആ

ശാഖയു�ട കാര്യങ്ങൾ താൻത�ന്ന േനാക്കാ�ത നിർവ്വാഹമി�ല്ലന്നുള്ള സ് ഥിതി

വന്നുേചർന്നു. എങ്കിലും വീണ്ടും പല അവസരങ്ങളിലുമായി തിരുവനന്തപുരത്തു

േപായി അമ്മാവൻ ബാല്യത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന വീണവായനയിൽ �വങ്കിടാദ്രി

ഭാഗവതരു�ട ശിഷ്യനായി പ്രാവീണ്യം േനടുകയും മഹാ�വദ്യൻ �വക്കത്തുപാ

ച്ചുമൂത്തതിേനാടു് ആയൂർേവ്വദശാസ്ത്രം സാങ്േഗാപാങ്ഗമായി അഭ്യസിച്ചു് അതിൽ

അനന്യസുലഭമായ പ്രേയാഗവിജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കുകയും �ചയ് തു. ഇംഗ്ലീഷു

ഭാഷയിൽ നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടു പാശ് ചാത്യ�വദ്യസമ്പ്രദായംകൂടി

പരിചയിച്ചു ശസ്ത്രക്രിയയിലും ഏ�റക്കു�റ വിദഗ്ദ്ധനായിത്തീർന്നു.

അനന്തരകാലജീവിതം

1034-ൽ അമ്മാവൻ മരിച്ചേതാടുകൂടി കുടുംബച് ഛിദ്രം മുത്തു ലക്ഷ്മീപുരത്തു�കാട്ടാ

രം ത�ന്റ ശാഖയ് ക്കു വാസേയാഗ്യമല്ലാ�ത തീരുകയാൽ 1040-ാമാണ്ടു കാർത്തി

കപ്പള്ളിേക്കായിക്കേലയ്ക്കു മാറിത്താമസിച്ചു. 1046-ൽ അനന്തപുരത്തു �കാട്ടാരം

അതിനടുത്തു ത�ന്ന പണിയിച്ചു് അവി�ട ആ ശാഖ�യ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഈ സംഭവം

ഞാൻ അന്യത്ര േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആയൂർേവ്വദത്തിൽ തനിക്കു സിദ്ധിച്ചിരുന്ന

അവഗാഹം അന്യരിലും സങ് ക്രമിപ്പിക്കണ�മന്നുള്ള ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി പേരാ

പകാരനിരതനായ അേദ്ദഹം പലേരയും ആ ശാസ്ത്രം നിഷ് കർഷിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു്

അതിൽ പ്രാേയാഗികപരിശീലനവും നല് കി. ജാതിമതേഭദംകൂടാ�തയായിരുന്നു

ആഅധ്യാപനം. ആ വിഷയത്തിൽ േകരളത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്ത ഭിഷഗാചാര്യനാ

യി ആഢ്യനും അഭിജ് ഞനുമായ അേദ്ദഹ�ത്ത പരിഗണിക്കണം. എണ്ണയ് ക്കാട്ടു

േവലു�വദ്യനും കണ്ണമങ്ഗലം �കാച്ചുകൃഷ്ണൻ�വദ്യനുമായിരുന്നു പ്രഥമശിഷ്യ

ന്മാർ. സ്വന്തം േമൽേനാട്ടത്തിലും ഒരുഅഷ് ടാങ്ഗഹൃദയം �വദ്യശാലഅരിപ്പാട്ടു്

ഏർ�പ്പടുത്തി അതു പ്രശംസനീയമായ രീതിയിൽ നടത്തി.ആയുരന്തംവ�ര തി
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രുവിതാംകൂർഗവർ�മ്മന്റിനു �വദ്യസംബന്ധമായുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം

വിദഗ്േധാപേദഷ് ടാവായിരുന്നു. 1056 തുലാമാസത്തിൽ ഇത്തമ്മർേകായിത്തമ്പു

രാൻ ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചേപ്പാൾ പരപ്പനാട്ടു വലിയരാജാവു് എന്ന സ്ഥാനം

മൂപ്പുമുറയ് ക്കു് അേദ്ദഹത്തിനുസിദ്ധിച്ചു. 1072-ാമാണ്ടു വൃശ് ചികമാസം 25-ാംനു പത് നി

മരിച്ചു. പ്രിയവക്തൃത, കൃത്യനിഷ്ഠ മുതലായ പല സൽഗുണങ്ങളും കഥാപുരുഷ

നിൽ വിേശഷിച്ചു േശാഭിച്ചിരുന്നു. 1088-ാമാണ്ടു മകരമാസം 19-ാംനു അതിസാരേരാ

ഗം മൂർച് ഛിച്ചു ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്രനായ മാേവലിക്കര

ഉദയവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ബി.ഏ.അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സീമന്തപുത്രനായിരുന്നു.

അനന്തപുരത്തു�കാട്ടാരം അത്യന്തം സമ്പത് സമൃദ്ധവും പണ്ഡിതമണ്ഡിതവുമാക്കി

ത്തീർത്തതിനുേമലായിരുന്നു കഥാപുരുഷ�ന്റ പരേലാകപ്രാപ്തി.

കവിത

19-ാമ�ത്തവയസ്സുമുതൽകുടുംബഭരണത്തിൽവ്യാപൃതനായിത്തീർന്ന മൂത്തേകായി

ത്തമ്പുരാനു സാഹിത്യേസവനത്തിനുള്ളസൌകര്യം ഏറ്റവും വിരളമായിരുന്നു. ബാ

ല്യത്തിൽത�ന്ന കവിതാ വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാസന 11-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകരൂപത്തിൽപ്രകടീഭവിച്ചു.

“ശീതം മാം ബാധേത രാത്രൌ ശീതാംശുസദൃശാനന!

അർത്ഥേയ തന്നിവൃത്ത്യർത്ഥം നിേചാളം ദാതുമർഹസി.”

ആസംഭവ�ത്തപ്പറ്റി 1027-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു ത�ന്റ േജ്യ

ഷ്ഠപുത്രനായശ്രീപത് മനാഭൻതമ്പിയു�ട മുഖത്തുനിന്നു േകട്ടേപ്പാൾഅതു ഭാഷ�പ്പ

ടുത്തിവാങ്ങി�ക്കാണ്ടു�ചല്ലാൻആജ്ഞാപിക്കുകയുംഅതനുസരിച്ചു േകായിത്തമ്പു

രാൻ രണ്ടു ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുകയും �ചയ് തു. അവയിൽ രണ്ടാ

മ�ത്ത േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“സകലാസു കലാസു�നപുണ്യം�കാ-

ണ്ടഖിലാനന്ദവിധായിധന്യശീല!

ചകലാസു പുതച്ചുസൌഖ്യേമല് പാ-

നഭിലാഷം വളരുന്നുസത്യമേത്ര.”

അതിനുമുൻപുത�ന്ന 1025-ാമാണ്ടു് ഉത്രംതിരുനാളി�ന്റ തുലാഭാര മേഹാത് സവം

സംബന്ധിച്ചു് ഒരു രഥബന്ധേശ്ലാകം അവിടേത്തയ് ക്കു സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

1034-ാമാണ്ടു് അവിടുന്നും, 1069-ാമാണ്ടു ശ്രീമൂലംതിരുനാളും ഓേരാ വീരശൃങ്ഖല

സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി.

കൃതികൾ

1027 മുതൽ 29 വ�ര ഒന്നരവർഷം ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽതാമസിക്കുന്നതിന്നിടയ് ക്കാ

ണു് േകായിത്തമ്പുരാൻ (1) പാലാഴിമഥനം, (2)സതീവിവാഹം, (3)സ്യമന്തകചരിതം

എന്നീ മൂന്നു �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളും (4) സർവ്വജ് ഞവിജയം ആട്ടക്കഥയും നിർ

മ്മിച്ചതു്. 1053-ൽ ത�ന്റ പുത്രന്മാ�ര മാേവലിക്കര�ക്കാട്ടാരത്തിൽ സംസ്കൃതം പഠി

പ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന കണ്ടിയൂർ നാരായണപ്പിഷാരടിയു�ട ആവശ്യ�ത്ത പുരസ് കരി

ച്ചു് അഗസ്ത്യഭട്ട�ന്റബാലഭാരതമഹാകാവ്യത്തി�ലആദ്യ�ത്ത മൂന്നുസർഗ്ഗങ്ങൾക്കു

“ലളിതാ” എ�ന്നാരു വിശിഷ് ടമായ വ്യാഖ്യാനം സംസ്കൃതത്തിലും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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398 അദ്ധ്യായം 50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

സർവ്വജ് ഞവിജയംആട്ടക്കഥ

േകരളത്തി�ല നൃത്യകലയിൽ േകായിത്തമ്പുരാനു സർവ്വേതാമുഖമായ വിജ്ഞാന

വും അതി�ന്റ പരിേപാഷണത്തിൽ സാമാന്യാധികമായ ആസക് തിയും ഉണ്ടായി

രുന്നു. സർവ്വജ്ഞവിജയത്തി�ല ഇതിവൃത്തം കല്പിതമാണു്. ആടിക്കാണാൻ �കാ

ള്ളാവുന്ന ഒരു നല്ലപ്രബന്ധമാണതു്.

“നിശ് ചി�ത്യവം സ വിശ്വത്രുടനപടുതരാ-

േടാപധാടീധുരീ�ണ-

ർ�ദ്ദേത്യാ േഘാരാട്ടഹാ�സർഝടിതി വിഘടിതാ-

േനക�ശേലന്ദ്രശാഖഃ

വക് ത്രാന്തർവ്യക് തദംഷ് ട്രാപ്രകടിതവികട-

േപ്രാതഹര്യക്ഷരൂക്ഷഃ

പ്രക്ഷുേഭ്യാക്ഷുദ്രസത്വഃ ക്ഷിതിപതിതിലകം

ചാപവാനാപപാത”

എന്ന േശ്ലാകവും “തിങ്കളണിഞ്ഞതിരുമുടിഭങ്ഗിയും”എന്നുതുടങ്ങുന്നശിവ�ന്റ േക

ശാദിപാദാന്തവർണ്ണനവും മറ്റും വള�ര നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

ബാലഭാരതവ്യാഖ്യ

ലളിതയിൽ േകായിത്തമ്പുരാനു സാഹിത്യം, അലങ്കാരം, വ്യാകരണം, സ് മൃതികൾ

മുതലായ വിഷയങ്ങളിലുള്ളഅവഗാഹം �തളിഞ്ഞുകാണാം. പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിനു

വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം ക്രി.പി.1509-1530 ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന കൃ

ഷ്ണേദവരായരു�ട മന്ത്രി സാലുവതിമ്മദണ്ഡനാഥൻ രചിച്ച മേനാഹരാ എന്ന വ്യാ

ഖ്യാനം അേദ്ദഹം വായിച്ചിരുന്നു; എങ്കിലും സ്വകീയങ്ങളായ ആശയങ്ങളും അവി

ടവി�ട ആവിഷ് കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ബംഹീയസീം വൃദ്ധിമു�പതി വാർദ്ധിഃ” എന്ന പാ

ഠമാണു് സമീചീന�മന്നും, ബഹീയസീം എന്ന പാഠാന്തരം അസത്താ�ണന്നും ചൂ

ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. “തേതാംബികാം ബാലികേയാസ്സ പാണിമഗ്രാഹയദ് ഭ്രാത രമാ

പേഗയഃ” എന്ന േശ്ലാകാർദ്ധത്തിൽ ഗ്രഹിധാതുവിനു ദ്വികർമ്മകത്വം സാധൂകരിക്കു

വാൻ പ്രൌഢമേനാരമയും മറ്റും പ്രമാണ ഗ്രന് ഥങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
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51
ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

�ചങ്കളത്തുവലിയ കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാൻ (1033–1111)

ജീവിതചരിത്രം

�ചങ്കളത്തു വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാ�ന േകരളീയർ പര�ക്ക അറിയുന്നതു

സി. കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാൻ എന്ന േപരിലാണു്. ‘വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാൻ’

എന്നു പറഞ്ഞതു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗിേനയനും സുപ്രസിദ്ധ കാഥികനുമായ

എം.ആർ. �ക.സി. യിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹ�ത്ത േവർതിരിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാ

കുന്നു. ‘�ചങ്കളം’ എന്ന മലബാറി�ല ഒരു പ്രശസ്തമായ തറവാട്ടിൽ കഥാപുരുഷൻ

1033-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. മദിരാശിയിൽ േപായി ബി.ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചതിനുേശഷം

േകാഴിേക്കാട്ടു ബി. ജി.എം. �ഹസ്ക്കൂളിൽ ഒരധ്യാപകനായി. ആ �ഹസ്ക്കൂളാണു്

പിൽക്കാലത്തു മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻേകാേളജായി വികസിച്ചതു്. അവി�ടനിന്നു മാറി

യതിനുേമൽ കുേറക്കാലം സാമൂതിരിേക്കാേളജിൽ പണിേനാക്കി. അതിനുേശഷം

വീണ്ടും ബി. ജി.എം. �ഹസ്ക്കൂളിൽത്ത�ന്ന ഒരധ്യാപകനായി. പത്രപ്രവർത്തനം

മാർഗ്ഗമായും മറ്റുമുള്ള േലാകേസവനത്തിൽ അത്യന്തം ഔത്സുക്യം േതാന്നിയിരു

ന്ന അേദ്ദഹത്തിനു സർക്കാർ ഉേദ്യാഗ�മാന്നും കാമ്യമായിരുന്നില്ല. അന്നു േക

രളത്തിൽ ഗണനീയങ്ങളായ മലയാളപത്രങ്ങ�ളാന്നുമില്ലായിരുന്നു. 1059-ലാണു്

അേദ്ദഹംഡിഗ്രിവാങ്ങിയതു്. ആവർഷത്തിൽത്ത�ന്നബി. ജി.എം. �ഹസ്ക്കൂളി�ല

�ഹഡ്മാസ്റ്റർ റ്റി. ജി. വറുഗീസ് ബി.എ. (പിന്നീടു �ഡപ്യൂട്ടികളക്ടറും റാവുബഹ

ദൂറും) അവി�ട മ�റ്റാരു ഉപാധ്യായനായിരുന്ന റ്റി.എം. അപ്പു�നടുങ്ങാടി (പിന്നീ

ടു കുന്ദലതാകർത്താവു്, റാവു ബഹദൂർ, മലബാർ കളക്ടരാഫീസി�ല മലയാളം

ട്രാൻേസ്ലറ്റർ) മൂളിയിൽ രാമൻ (ഡിസ്ത്രിക്ട് േകാടതി ട്രാൻേസ്ലറ്റർ, കാട്ടുകണ്ടി) വട്ടാ

േമ്പായിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി�വദ്യൻ, കണ്ണമ്പറ കൃഷ്ണനുണ്ണിനായർ മുതലായവരു�ട

സഹായേത്താടുകൂടി “േകരള പത്രിക”എന്നപത്രം കാളഹസ്തിയപ്പമുതലിയാരു�ട

വിദ്യാവിലാസം അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു പുറ�പ്പടുവിച്ചു. േമേനാൻ ത�ന്നയായിരുന്നു

പത്രാധിപർ. അക്കാലത്തു് ഒരിക്കൽക്കൂടി സാമൂതിരിേക്കാേളജി അധ്യാപകനായി

എങ്കിലും ആ ഉേദ്യാഗം കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ രാജി�വച്ചു. അതിനുമുമ്പു തിരുവി

താംകൂറിൽ പ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന “സന്ദിഷ്ടവാദി” മാധവരായർദിവാൻജിയു�ട

കാലത്തുത�ന്ന നിന്നുേപാകയും 1054-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു് ആരംഭിച്ച “േക

രള ചന്ദ്രിക” �ശശവത്തിൽത്ത�ന്ന മരണം പ്രാപിക്കുകയുമാണു് �ചയ്തതു്. ആ
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പൂർവകാല കഥക�ളാന്നും േമേനാ�ന അ�ധര്യ�പ്പടുത്തിയില്ല. ആദ്യംമുതല്ക്കുത

�ന്ന അേദ്ദഹ�ത്ത രാഷ്ട്രീയ േലഖനങ്ങൾ�കാണ്ടു സഹായിക്കുവാൻ േവങ്ങയിൽ

കുഞ്ഞിരാമൻനായനാരും (േകസരി എന്നുതൂലികാനാമം) സന്നദ്ധനായി. േകസരി

ഗണപതിക്കു കുറിച്ചതു േകരളചന്ദ്രികയിലായിരുന്നു. എങ്കിലും േകരളപത്രികയിലാ

ണു് അേദ്ദഹം സ്വച്ഛന്ദമായി വിഹരിച്ചതു്. പത്രിക പുറ�പ്പട്ടതിനു് അടുത്ത �കാല്ലം

ബാംബയിൽ ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കാണ്ഗ്രസ്സ് സ്ഥാപിതമായി. ആ േപർ “ഭാ

രതമഹാജനസഭ” എന്നു തർജ്ജമ �ചയ്തതു േമേനാനാണു്. അന്നുമുതൽ പത്രിക

േകരളത്തി�ല കാണ്ഗ്രസ്സുപത്രമായി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ നിഷ്പക്ഷമായ പ്രവർത്ത

നം സർക്കാരിേന്റയും �പാതുജനങ്ങളുേടയും ബഹുമാന�ത്തആർജ്ജിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ്

ഗവർ�മ്മന്റ് അേദ്ദഹത്തിനു റാവുസാഹിബ് എന്ന ബിരുദം നല്കുകയും േജാർജ്ജ്

പഞ്ചമൻ ചക്രവർത്തിക്കു �ഡൽഹിയിൽ�വച്ചു നടന്ന കിരീടധാരണത്തിനു ക്ഷ

ണിക്ക�പ്പട്ട പത്രാധിപന്മാരു�ട പട്ടികയിൽ അദ്ദഹ�ത്തക്കൂടി ഉൾ�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്തു. േകാഴിേക്കാട്ടു ഡിസ്ത്രിക്ട് േബാർഡ്, താലൂക്ക് േബാർഡ്, മുൻസിപ്പൽ കൌ

ണ്സിൽ എന്നീ പ്രാേദശിക ഭരണകൂടങ്ങളി�ലല്ലാം അേദ്ദഹം അങ്ഗമായി �പാ

തുജനങ്ങ�ള േസവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാൻ 1111-മാണ്ടുചിങ്ങമാസം 11-ാംനു

യശശ്ശരീരനായി.

േകരളപത്രിക

േകരളപത്രികയു�ടആവിർഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചു മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. ആപത്രം േമ

േനാനുശരിക്കുനടത്തി�ക്കാണ്ടുേപാകുവാൻ വള�രപ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതി

�നസ്സംബന്ധിച്ചു് അേദ്ദഹംത�ന്ന ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “സാധാരണ ജന

ങ്ങൾ�ക്കന്നുേവണ്ട, സംസ്കൃതത്തിലും നാട്ടുഭാഷയിലും ഒരു വിധം പാണ്ഡിത്യമുണ്ടാ

യിരുന്നവർക്കുംകൂടി വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉപകാരം എന്താ

�ണന്നു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു പത്രികആരംഭിച്ച ആദ്യകാലത്തു്

എനിക്കും എ�ന്റ സഹായികൾക്കും ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടു് അല്പ�മാന്നുമല്ലായിരുന്നു.

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽനിന്നു വർത്തമാനങ്ങളും േലഖനങ്ങളും എഴുതുവാൻ തക്കആളു

കളില്ലാത്തതു�കാണ്ടാണു് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതു്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവരിൽ

ചിലർക്കു നാട്ടുഭാഷയിലുള്ള പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും അവയിേലയ്ക്കു വല്ലതു�മഴു

തുന്നതും തങ്ങളു�ട അവസ്ഥയ്ക്കു കുറവാ�ണ�ന്നാരു വിചാരംകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു.

ചിലർ നാട്ടുഭാഷയിൽഎ�ന്തങ്കിലുംഎഴുതുവാൻശീലമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു. ഇം

ഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്തവരും നാട്ടുഭാഷയിേലാ സംസ്കൃതത്തിേലാ സാമാന്യം അറിവുള്ള

വരുമായ ആളുകൾ-േകാടതിയിൽ ശീലിച്ചവരും ആധാര�മഴുത്തുകാരു�മാഴി�ക-

കവിതകൾ, എന്നു�വച്ചാൽ പദ്യരൂപമായ കവിതകൾമാത്രം, എഴുതി ശീലിച്ച

വരായിരുന്നതിനാൽ ഗദ്യ�മഴുതാൻ ഒട്ടുംത�ന്ന ശീലമുള്ളവരായിരുന്നില്ല. േകാ

ടതിക്കാരു�ട വാചകരീതി പത്രങ്ങൾക്കു വള�ര പറ്റിയതുമായിരുന്നില്ല.ഈവക

കാരണങ്ങളാൽആദ്യകാലത്തു േലഖകദൌർല്ലഭ്യം �കാണ്ടും ഞാൻ സാമാന്യം ബു

ദ്ധിമുട്ടീട്ടുണ്ടു്,” ഈ വാക്യങ്ങൾ േമേനാ�ന്റ ഋജുവും പ്രസന്നവുമായ �ശലിേയയും

ഉദാഹരിയ്ക്കുന്നു. അേതാടുകൂടി അപ്പു�നടുങ്ങാടിയു�ട ഗൌരവമുള്ള വാക്യരീതിയും

േകസരിയു�ട ഫലിതം അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം ഓളം�വട്ടുന്ന വാചകസമ്പ്രദായവും

സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ പത്രികയ്ക്കു ത്രിമൂർത്തികളു�ട അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ച അവസ്ഥ

�കവന്നു. ഡാക്ടർ റ്റി. എം. നായർ എഡിൻബേറാ നഗരത്തിൽ നിന്നു് അവി

ട�ത്ത �വദ്യവിദ്യാലയത്തി�ല പഠനക്രമം, ഭക്ഷണപരിപാടി മുതലായ വിഷയ

ങ്ങ�ള അധികരിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഒരു േലഖനപരമ്പര എഴുതി അതിൽ പ്രസി

ദ്ധീകരിച്ചു. 1069-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു വാണിജ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്കായി
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ഇംഗ്ലണ്ടിേലയ്ക്കു േപാേകണ്ടിവന്ന അവസരത്തിൽ അനുജൻ േകാമുേമേനാനാണു്

പകരം പത്രാധിപത്യം വഹിച്ചതു്. േകാമുേമേനാൻ പുഷ്പഗന്ധനാടകത്തി�ന്റ പ്ര

േണതാവും ഒരു സാഹിത്യരസികനുമായിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭരണകാലത്താ

ണു് വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അമരുകശതകത്തിൽ വൃത്തഭങ്ഗമു�ണ്ടന്നു് ഒരു

വാദം പത്രികയിൽ അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു വിമർശകൻ ആരംഭിച്ചതു്. ആ

േലഖകനു വൃത്തഭങ്ഗത്തിനും യതിഭങ്ഗത്തിനും തമ്മിലുള്ള േഭദം അറിവില്ലായിരു

ന്നു. പ്രസ്തുതവാദം കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. അഴിമതിക്കാരായ

ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും സ്വാർത്ഥലുബ്ധന്മാരായ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും േമേനാ�ന്റ

പത്ര�ത്തപ്പറ്റി വള�ര ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ�ന േകരളപത്രിക കുേറക്കാലം പു

േരാഗമിച്ചേപ്പാൾസാമ്പത്തികമായ�വഷമ്യംനിമിത്തംഅതു മുടങ്ങി; 1078-ാമാണ്ടു

വിദ്യാവിലാസം വിട്ടു് �സ്പേക്ടറ്റർ അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു വീണ്ടും ഉദയം �ചയ്തു. 1085-

ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പത്രത്തി�ന്റ പ്രചാരം പി�ന്നയും മന്ദീഭവിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു �ചങ്കളത്തു

�ചറിയ കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാ�ന പത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭാരം ഏല്പിച്ചു കഥാപുരു

ഷൻ വിശ്രമം േനടി. 1087-ൽ പുതിയ പത്രാധിപർക്കു തൃശ്ശൂരിേലയ്ക്കു േപാേകണ്ടിവ

രികയാൽ വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാ�ന്റ പുത്രന്മാർ അതു സ്വല്പകാലം നടത്തി.

പിന്നീടു �ക.വി. അച്യുതൻനായരുേടയും അനന്തരം ദീപത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻ സി.

േതാമസ്സിേന്റയും �കകളിേലയ്ക്കുമാറി. അച്യുതൻനായരു�ട കാലത്തു എം.ആർ.

നായരും (സഞ്ജയൻ) േതാമസ്സി�ന്റ കാലത്തു േകായിപ്പള്ളി പരേമശ്വരക്കുറുപ്പുമാ

യിരുന്നുഅതി�ന്റസാഹിത്യഭാരവാഹികൾ. േകരളപത്രികഈയിടയ്ക്കുമാത്രമാണു്

നിന്നുേപായതു്. ഇന്നു് ആ േപരിൽ �കാച്ചിയിൽനിന്നു് ഒരു വാരിക പ്രചരിക്കുന്നു

ണ്ടു്. മലബാറി�ല രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ ഉൽഗതിയു�ട വിഷയത്തിൽ

ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി കഴിഞ്ഞും സ്വല്പകാലേത്തയ്ക്കുകൂടി ജീവിയ്ക്കുവാൻ േയാഗമുണ്ടായ പ്ര

സ്തുത പത്രത്തിനു മേറ്റതു പത്രത്തി�നയുംകാൾ വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള

വസ്തുതആർക്കും വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആനുഷങ്ഗികമായി മലബാറി�ല

യുവാക്കന്മാർക്കുലളിതമായ ഗദ്യരചന ശീലിക്കുന്നതിനുംഅതുപ്രേയാജകീഭവിച്ചു.

കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള (1033–1079)

ഉപക്രമം

മലയാളക്കരയിൽകണ്ടത്തിൽവറുഗീസ് മാപ്പിള�യേപ്പാ�ലശേയാധനനായ ഒരു

പത്രമുടമസ്ഥനും പത്രാധിപരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ഭാഷാസാഹി

ത്യത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളസാഹായ്യം അനന്തവും അപരിേമയവുമാകുന്നു. േകരളവർമ്മ

വലിയേകായിത്തമ്പുരാനു് അേദ്ദഹ�ത്തേപ്പാ�ല കർമ്മകുശലനായ ഒരു അനുയാ

യിേയയും ആജ്ഞാകാരേനയും കിട്ടിയതു ഭാഷയു�ട പരമഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി

ക്കരുേതണ്ടതാണു്. 1065 മുതൽ 1079 വ�രയുള്ള 14 വർഷ�ത്ത പ്രയത്നം�കാണ്ടു്

അേദ്ദഹം മലയാളത്തിനു ഭാരതീയ ഭാഷകളു�ട ഇടയിൽ മഹനീയമായ ഒരു നില

�കവരുത്തി. മ�റ്റാരാ�ള�ക്കാണ്ടു സാധിക്കാവുന്നതല്ല അത്ഭുതാവഹമായ ആ

കാര്യം.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

വറുഗീസ് മാപ്പിള തിരുവിതാംകൂർ തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ നിരണത്തു കറുത്തനല്ലൂർ

ഈപ്പേന്റയും അയിരൂർ �ചറുകരക്കൂടംബശാഖയിൽ�പ്പട്ട സാറാമ്മയുേടയും കനി

ഷ്ഠപുത്രനായി 1033-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. സാറാമ്മ�യ കുഞ്ഞാണ്ടമ്മ�യന്നും വിളിച്ചുവ
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402 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

ന്നു. ഈപ്പ�ന്റ ജനനം 992-ആണ്ടും മരണം 1072-ാമാണ്ടുമായിരുന്നു. മധ്യ തിരുവി

താംകൂറിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ കണ്ടത്തിൽ എന്ന കുടുംബത്തി�ന്റ ഒരു ശാഖയാണു്

കറുത്തനല്ലൂർ. യാേക്കാബായ വിഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ടതാണു് ധനാഢ്യമായ ആ�ക്ര

സ്തവകുടുംബം. ഈപ്പൻ ഒരു താലൂക്കുമുതല്പിടിക്കാരനായിരുന്നു. അന്ന�ത്തക്കാല

ത്തു് ആ ഉേദ്യാഗം മാന്യകുടുംബങ്ങളി�ല അങ്ഗങ്ങൾക്കു മാത്രേമ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളു.

“കറത്താലി�ലവലിയ മുതല്പിടിക്കാരൻ”എന്നേപരിലാണു്അേദ്ദഹം ജനങ്ങളു�ട

യിടയിൽ അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നതു്. അടുത്തുള്ള ഒരു നാട്ടാശാ�ന്റ എഴുത്തുപള്ളിയിൽ

മലയാളത്തിൽ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾഅഭ്യസിച്ചു; അന്നുത�ന്ന പുസ്തകപാരായണ

ത്തിൽ അഭിരുചി പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുകയും, എഴുത്തച്ഛൻ, കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ തുടങ്ങിയ

മഹാകവികളു�ട കൃതികൾ നിരന്തരമായി വായിച്ചു ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ പ്രാ

യത്തിൽക്കവിഞ്ഞുള്ള പരിചയം സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്തു. പിന്നീടു േകാട്ടയത്തു

സി.എം.എസ്. സ്ക്കൂളിൽ േപായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തം ആരംഭിച്ചു. വറുഗീസ്മാപ്പിളയ്ക്കു

�ഹന്ദവസാഹിത്യത്തി�ന്റയും സംസ്കൃതഭാഷയു�ടയും േനർക്കു അളവറ്റ ബഹുമാ

നമുണ്ടായിരുന്നു; സംസ്കൃതത്തിൽ സാമാന്യജ്ഞാനംകൂടാ�ത ഭാഷാേപാഷണം

സുകരമ�ല്ലന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അവഗാഢമായ അഭിപ്രായം. തന്നിമി

ത്തം സംസ്കൃതഭാഷയിലും യഥാശക്തി പരിചയം സമ്പാദിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം ശ്ര

മിച്ചു. േകാട്ടയത്തു മട്രിക്കുേലഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു ഗവർ�മ്മന്റു

േകാേളജിൽ എഫ്. ഏ. ക്ലാസ്സിൽ േചർന്നു. അക്കാലത്തു കുേറ കവിത എഴുതു

മായിരുന്നതിനാൽ ‘കവിതക്കാരൻ’ എ�ന്നാരു നർമ്മബിരുദം സഹപാഠികൾ

അേദ്ദഹത്തിനു നല്കി. എഫ്.ഏ. ജയിക്കാ�ത തിരി�യ വീട്ടിേലയ്ക്കു മടങ്ങി. അവി�ട

താമസിക്കുേമ്പാൾ വില്വട്ടത്തു രാഘവൻനമ്പിയാേരാടു കുേറക്കൂടി സംസ്കൃതം പഠി

ച്ചു. ആഘട്ടത്തിൽ ദർപ്പവിേച്ഛദനംആട്ടക്കഥയുംക്രിസ്കുമതസംബന്ധമായുള്ളചില

കൃതികളും ഉണ്ടാക്കി.

വറുഗീസുമാപ്പിളയും േകരളമിത്രവും

ഭാഷേയയും നാട്ടിേനയും ഒേര സമയത്തിൽ േസവിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം

പത്രപ്രവർത്തനമാ�ണന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ബുദ്ധിശാലിയായ വറുഗീസ് മാപ്പി

ളയ്ക്കു ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടായില്ല. ആ ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി �കാച്ചിയിൽ േപായി േദ

വജിഭീമജി�യക്കണ്ടു് അേദ്ദഹ�ത്ത ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു “േകരളമിത്രം” എന്ന േപരിൽ

ഒരു സപ്ത�ദനികപത്രം 1056-ൽ (1881 ജനുവരി 1-ാംനു) പുറ�പ്പടുവിച്ചു് അതി�ന്റ

അധിപരായി േജാലി േനാക്കിത്തുടങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിനു സർവഥാ േയാജിച്ച ഒരു

പണിയായിരുന്നു പത്രാധിപത്യം. �കാച്ചിരാജ്യകാര്യങ്ങ�ളയാണു് പ്രധാനമായി

വിമർശിച്ചിരുന്നതു് എങ്കിലും അതു സഭ്യമായ ഭാഷയിലും, ശകലംേപാലും വ്യക്തി

വിേദ്വഷം സ്പർശിക്കാത്ത രീതിയിലുമായിരുന്നതിനാൽ �പാതുജനങ്ങൾ�ക്കന്നതു

േപാ�ല ഗവർ�മ്മന്റിനും േകരളമിത്രത്തിൽ പ്രീതി വർദ്ധിച്ചു. �കാച്ചിയിൽനിന്നു്

എറണാകുളേത്തയ്ക്കു കൂ�ടക്കൂ�ട േപായി അവിട�ത്ത സാഹിത്യരസികന്മാരുമായി

പരിചയ�പ്പടുകയും, അവരു�ടയിടയിൽ ഭാഷ ഭംഗിയായി എഴുതുവാൻ വശമുള്ള

യുവാക്കന്മാരിൽനിന്നു േലഖനങ്ങൾ വരുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. പുസ്ത

കനിരൂപണവും ആ പത്രംവഴിക്കു കഥാപുരുഷൻ നടത്തി. േകരളവർമ്മ വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാനുമായിആദ്യം പരിചയ�പ്പടുവാൻഇടവന്നതു േകരളമിത്രത്തി�ല

പുസ്തകവിമർശനംമൂലമാണു്.
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 403

താലൂക്കുമുതല്പിടിക്കാരൻ

രണ്ടു വർഷേത്താളം ആ പണിേനാക്കിയതിനുേശഷം വേയാധികനായ പിതാവി

�ന്റ നിരന്തരമായ നിർബ്ബന്ധം നിമിത്തം വറുഗീസ്മാപ്പിള �കാച്ചിയിൽനിന്നു തിരു

വല്ലായ്ക്കു തിരി�യ േപാരികയും 1060-ാമാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ താലൂക്കുമുതല്പിടിേവല

സ്വീകരിക്കുകയും�ചയ്തു. �ചങ്ങന്നൂരായിരുന്നുേജാലിസ്ഥലം. തനിക്കു�തല്ലും രസി

ക്കാത്തതും ത�ന്ന പരീക്ഷയിൽ പരാജയ�പ്പടുത്തിയതുമായ ഒരു വിഷയമായിരു

ന്നു കണക്കു്. പ്രതിദിനം അതു�കാണ്ടു �കകാര്യം �ചയ്യുവാൻ ഇടവരുത്തിയ ദു

േര്യാഗ�ത്തഅേദ്ദഹം ശപിച്ചു.

“കണ്ടത്തിൽക്കാളപൂട്ടും കിളയുമിതുക�ള�ക്കാണ്ടുകാലം കഴിേപ്പാൻ

മുണ്ടൻ�കാട്ടിന്നു േപാേമ്പാലിഹബഹുവിഷമക്കുണ്ടിതാകണ്ടിടുന്നു”

എന്നും

“�ചങ്ങന്നൂർ�ച്ചന്നു രണ്ടായിരമതിലധികം

രൂപയും ജാമ്യേമകീ–

ട്ടങ്ങുന്നന്മാരരങ്ങത്തനിശ�മാരു കരി–

ക്കച്ചയും സഞ്ചിേതാറും

എങ്ങുേന്നാ വന്ന നാനാവകയി�ലാരു പണം

�ചപ്പടിേക്കാപ്പു കാട്ടി–

ത്തങ്ങുന്നൂ മാസേമതാകിലു�മാരു പതിന–

ഞ്ചത്രനാണം �കടുത്തി”

എന്നും മറ്റും അന്ന�ത്തജീവിത�ത്തപ്പറ്റിആസ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷി പരിതപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പേരാപകാരപ്രദമായ ഏ�തങ്കിലും േജാലിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടാൽ ആ സങ്കടത്തിനു

ശമനമുണ്ടാകു�മന്നുള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി 1061-ൽ സദാചാരസേഹാദര സംഘം

എ�ന്നാരു സമാജം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആ സംഘം ഒരു �ചറിയ �കട്ടിടം ഉണ്ടാ

ക്കി അവി�ട സ്ഥാപിച്ച പള്ളിക്കൂടമാണു് കാലാന്തരത്തിൽ �ചങ്ങന്നൂർ ഇംഗ്ലീഷ്

�ഹസ്ക്കൂളായി ഉയർന്നതു്. കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ മുതല്പിടിേവല രാജി�കാടുത്തു

േകാട്ടയത്തുേപായി സി.എം.എസ്. േകാേളജിൽ ഒരു മലയാളമുൻഷിപ്പണി സ്വീ

കരിച്ചു. അവിേടയും കവിയൂർ നാരായണൻനമ്പിയാേരാടു സംസ്കൃതത്തിൽ ചില

കാവ്യങ്ങൾകൂടി പഠിച്ചു. അവി�ട താമസിക്കുേമ്പാഴാണു് അേദ്ദഹത്തിനു സ്വതന്ത്ര

മായ ഒരു വൃത്താന്തപത്രം തുടങ്ങുന്നതിന്നുള്ളസൌകര്യം ലഭിച്ചത്. േകാട്ടയത്തുള്ള

ധനികന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ജാതിമതേഭദ�മേന്യ അേദ്ദഹ�ത്തആ സദു

ദ്യമത്തിൽസൌഹാർദ്ദപുരസ്സരം സഹായിച്ചു.

മലയാളമേനാരമ

വറുഗീസ് മാപ്പിള മലയാളമേനാരമക്കമ്പനി ക്ണുപ്തംഎന്ന േപരിൽ ഒരു കമ്പനി 1064-

ാമാണ്ടു് കുംഭമാസത്തിൽ അവി�ട സ്ഥാപിച്ചു് 1065-ാമാണ്ടു് മീനമാസം 15-ാംനു മല

യാളമേനാരമ എന്ന പത്രം ആ കമ്പനിവകയായി പ്രചരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രസ്തുത

സംജ്ഞവലിയ േകായിത്തമ്പുരാനാണു് നിർേദ്ദശിച്ചതു്.

“മലയാളവുമിംഗ്ലീഷും പല�വചിത്ര്യേമാടുടൻ

നലമായച്ചടിച്ചീടും മലയാളമേനാരമ

മലയാളത്തിേലേയ്ക്കറ്റം വില താണുള്ളപത്രിക
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404 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

വിലസീടുന്നു വിഖ്യാതാ മലയാളമേനാരമ”

എന്നീ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾപാർശ്വമുദ്രകളായിഅണിഞ്ഞു�കാണ്ടായിരുന്നുആപത്ര

ത്തി�ന്റ പുറപ്പാട്. ഒന്നാമ�ത്ത ലക്കത്തിലുള്ള ഒരു വിജ്ഞാപനംകൂടി ഇവി�ട

േചർക്കാം.

“മലയാളഭാഷയു�ട അഭിവൃദ്ധിക്കായി തങ്ങളു�ട വാസനാ �വഭവ�ത്ത

സാരമായി ഉപേയാഗ�പ്പടുത്തുന്നകവികൾഅവിഹിതമല്ലാത്തഏ�തങ്കിലും പ്രകൃ

ത�ത്തക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കി അയയ്ക്കുന്ന ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങളും സമസ്യകൾ മുതലായവയും

അേപ്പാഴേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുന്നതിനായി, േവണ്ടിവന്നാൽ ഒരു പ്രേത്യകപം

ക്തിത�ന്ന വിട്ടു�കാടുക്കാവുന്നതാണു്.” ആ ലക്കത്തിൽത്ത�ന്ന “വാക്കിൽേത്താ

റ്റവരില്ല, മൂക്കിനകേമ േപാേയാരുമിേല്ലാർക്കണം”, “നാഴിക്കകേത്താരിരുനാഴി

േപാ�ല”, “ആറും പി�ന്ന�യാരാറുമുണ്ടിഹ നിനച്ചീടു�മ്പാേഴഴായ് വരും” എന്ന

മൂന്നു സമസ്യകൾ പൂരണത്തിനായി േചർത്തിരുന്നു. മലയാളമേനാരമ തിരുവി

താംകൂറിൽ രണ്ടാമതായി രജിസ്റ്റർ�ചയ്ത കമ്പനിയാണു്; അതിനു മുൻപു പുനലൂർ

കടലാസ് യന്ത്രക്കമ്പനിമാത്രേമ രജിസ്റ്റർ �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നുള്ളു. പ്രസാധനകലയു

�ട സകലമർമ്മങ്ങളും സാങ്േഗാപാങ്ഗമായി േകരളമിത്രം നടത്തി ഗ്രഹിച്ചിരുന്ന

കഥാനായകനു മേനാരമപ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുയാ�താരു�വഷമ്യവും േതാന്നിയി

ല്ല. േകാട്ടയത്തുവിദ്വൽേകസരിയായവയസ്കരആര്യൻനാരായണൻമൂസ്സതിേന്റയും

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അേന്തവാസികളായ പന്തളം കൃഷ്ണവാരിയർ മുതൽ േപരുേടയും

ത�ന്റ ഗുരുനാഥനും അന്നുസി.എം.എസ് േകാേളജ് മലയാളം മുൻഷിയുമായിരുന്ന

വില്വട്ടത്തുരാഘവൻനമ്പിയാരുേടയും ഒരുസാഹിത്യേപ്രമിയും േശാഭരാജവിജയം,

കൃപാവതി എന്ന നാടകങ്ങളു�ട പ്രേണതാവുമായ നിധീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാ

രുേടയും ആനുകൂല്യം അേദ്ദഹത്തിനു് ആവശ്യ�പ്പടാ�തത�ന്ന ലഭിച്ചു. വലിയേകാ

യിത്തമ്പുരാ�ന്റ അനുഗ്രഹം പരിപൂർണമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതി

ല്ലേല്ലാ. മറ്റു സാഹിത്യകാരന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കളു�ട സഹകരണവും സ്വല്പമായി

രുന്നില്ല. അങ്ങ�നയുള്ള ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മേനാരമ നാൾേതാറും വളർന്നു

യർന്നുവാച്ചുതഴച്ചതിൽആശ്ചര്യത്തിന്നവകാശമില്ലേല്ലാ. ആദ്യം ശനിയാഴ്ചേതാറും

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നആപത്രം കാലാന്തരത്തിൽ വാരത്തിൽബുധൻ,

ശനിഎന്നീ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും, പിന്നീടു് ഒന്നിടവിട്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലും ഒടുവിൽ

ഞായറാഴ്ച�യാഴി�ക ബാക്കിയുള്ള ആറു ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിനപ്പത്രത്തി�ന്റ

രൂപത്തിലും വികസിച്ചു വിഖ്യാതി േനടി. രാജ്യകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി ധീരമായും നിഷ്പ

ക്ഷമായും ത�ന്ന വിമർശിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പണ്ടു േകരളമിത്രം നടത്തിയേപ്പാൾ

എന്നേപാ�ല നയത്തിലും സ്വരത്തിലും വറുഗീസ് മാപ്പിള അവലംഭിച്ച സൌമ്യത

“പ്രസാദയന്തീ ഹൃദയാന്യപിദ്വിഷാം” എന്ന മട്ടിൽആേരയും വശീകരിക്കുവാൻ പ്ര

യാപ്തമായിത്തീർന്നു. േകവലം രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള േലഖനങ്ങൾമാത്രമല്ല

മേനാരമയിൽ േചർത്തിരുന്നതു്. ഏതു സരണിയിലുള്ള വായനക്കാർക്കും രസിക്കു

ന്നതിനുേവണ്ടി പ്രകരണ�വവിധ്യത്തിൽ പത്രാധിപർ പ്രേത്യകം ദൃഷ്ടിവച്ചിരുന്നു.

പിന്നീടുണ്ടായ പല പത്രങ്ങൾക്കും മാർഗ്ഗദർശനം നല്കിയതു മേനാരമയാണു്.

കവിതാപങ് ക്തി

ഭാഷാേപാഷണംകൂടി പത്രദ്വാരാ നിർവ്വഹിക്കണ�മന്നു വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കു് അതി

യായ േമാഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ അതിനു പറ്റിയ ഒരു സഹപ്രവർത്തക

�ന അേദ്ദഹത്തിനു് ആ ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടി. അതു �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയായി
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രുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ശങ്കുണ്ണി �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ-പ്രാേയണ

നടുവത്തച്ഛ�ന്റ രീതിയിൽ-കവിതഎഴുതി പരിചയിച്ച ഒരുസരസ്വതീദാസനായിരു

ന്നു. അേദ്ദഹ�ത്ത കൂട്ടിനു കിട്ടിയേപ്പാൾ നാലുവശംമാത്രമുള്ള മേനാരമയിൽ ഒരു

വശേത്താളം ഭാഷാവിഷയങ്ങൾക്കായി വിനിേയാഗിക്കുന്നതിനും അതി�ല ഭൂരിഭാ

ഗവും പദ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും പത്രാധിപർക്കു �ധര്യമുണ്ടായി. സമ

സ്യാപൂരണം, ഭാഷാന്തരീകരണം, വർണ്ണനം, ചിത്രപ്രേശ്നാത്തരംഈക്രമമനുസരി

ച്ചു് ഏ�തങ്കിലും ഒരു വിഷയ�ത്തഅധികരിച്ചുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾക്കു പ്രസ്തുത പങ്ക്തി

യിൽ പതിവായി പ്രേവശനം ലഭിച്ചു. േകരളത്തി�ന്റ ഒരറ്റം തുടങ്ങി മേറ്റയറ്റംവ�ര

യുള്ളകവിക�ളല്ലാംആവിേനാദത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായി; അവരു�ടബുദ്ധിയിൽ

വിജിഗീഷ വർദ്ധിച്ചു; അവർ തമ്മിൽ പല സംഗതിക�ളപ്പറ്റിയും േശ്ലാകരൂപത്തിലു

ള്ള സംഭാഷണം നടത്തി അനുവാചകന്മാ�ര രസിപ്പിച്ചു. പിഴതിരുത്തുപണി ശങ്കു

ണ്ണിയുേടതായിരുന്നു, ചില �തറ്റുൾ �പാതുജനങ്ങളു�ട അറിവിനായി ചുവേട ചൂണ്ടി

ക്കാണിക്കുവാനും പത്രാധിപർ മടിച്ചില്ല. ചിലേപ്പാൾ ചില വാക്കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാ

യി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. അവയിൽ �വണ്മണിമഹന്നും േകാടേശ്ശരി കുഞ്ഞൻതമ്പാനും

തമ്മിലുണ്ടായ സമരം പ്രസിദ്ധമാണു്. പരേമാത്സാഹിയായ �കാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞി

ക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ മേനാരമയി�ല കവിതാ പങ്ക്തിയു�ട ജീവനാഡിയായി ആദ്യംത

�ന്ന രങ്ഗപ്രേവശം �ചയ്തു. കുേറദിവസം വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ആ പങ്ക്തി

യിൽ ഒന്നും എഴുതാ�തയിരുന്നേപ്പാൾആ മഹാ പുരുഷൻ

“ഗിരിജലധിപേനട്ടൻ തമ്പുരാൻ കണ്മിഴിച്ചൂ;

ഗിരിജവ�മഴുേമാേരാ വീരർ വിത്തും വിതച്ചൂ;

വിര�വാടു കവി േകാവിൽത്തമ്പുരാൻമാത്ര�മന്തി–

�ന്നാരു വിരുതു�മടുക്കാതത്ര പിൻവാങ്ങിടുന്നു?”

എന്നു കലശൽകൂട്ടി. 1065 േമടം 18- ാംനു യി�ല ലക്കത്തിൽ കണ്ടആഎഴുത്തിനു

മറുപടിയായി ഇടവം 22- ാംനു യി�ല ലക്കത്തിൽ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ വലിയേകാ

യിത്തമ്പുരാനും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. കുേറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പത്രാധിപർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു്

ഇംഗ്ലീഷ് പദ്യങ്ങളും തർജ്ജമ�ചയ്തു േചർക്കുന്നതിനു േവണ്ട ഏർപ്പാടു ചിട്ട�പ്പടു

ത്തി. 1078-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു കവിതാ പങ്ക്തി മുടങ്ങിയേപ്പാൾ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ

സങ്കട പഞ്ചകം എന്ന േപരിൽ അഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങൾ മേനാരമയിൽ പ്രസിദ്ധീകരി

ക്കുകയും തദ്വാരാ ആ പങ്ക്തി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. തിരുവല്ലാക്കാരൻ

ഒരാൾ േകാട്ടയത്തുേപായി അത്തരത്തിൽ ഒരു പത്രം വിജയകരമായി നടത്തു

ന്നതു കണ്ട ചില അസൂയാലുക്കൾ അവി�ടത്ത�ന്ന “മലയാളവിേനാദിനി” എന്ന

േപരിൽ മ�റ്റാരു പത്രം കവിതാപങ്ക്തിേയാടുകൂടി നടത്തി�യങ്കിലും ആ സംരംഭം

പരാജയത്തിലാണു് പര്യവസാനിച്ചതു്.

ഭാഷാേപാഷിണീസഭ

സ്വല്പകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കവിതാപങ്ക്തി�കാണ്ടു മാത്രം ഭാഷയ്ക്കു സാർവത്രിക

മായ ഐകരൂപ്യം വരുത്തുക എന്ന ത�ന്റ പരേമാേദ്ദശം സാധിക്കുന്നത�ല്ലന്നും

ഭാഷാേപാഷണത്തിനു പ്രേത്യകമായി ഒരു സമിതിയും ആനുകാലികപത്രികയും

േവണ�മന്നും വറുഗീസ്മാപ്പിളയ്ക്കു േബാധ്യമായി. അതിേലയ്ക്കായി കുമാരമങ്ഗലത്തു

നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരിപ്പാടിേന്റയും മറ്റും ഉത്സാഹത്തിൽ കവിസമാജം എന്ന േപരിൽ

ഒരു േയാഗം 1067-ാമാണ്ടു് വൃശ്ചികം 11, 12, 13 ഈ മൂന്നു തീയതികളിലായി േകാ

ട്ടയത്തു സംഘടിപ്പിച്ചു. ആദ്യ�ത്ത ദിവസം ഘടികാവിംശതിപരീക്ഷയും, രണ്ടാമ

�ത്ത ദിവസം കവിതാചാതുര്യപരീക്ഷയും, മൂന്നാമ�ത്ത ദിവസം നാടകപരീക്ഷയും
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406 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

നടത്തി. ഘടികാവിംശതിപരീക്ഷയിലും, കവിതാചാതുര്യപരീക്ഷയിലും േക.സി.

േകശവപിള്ളയും നാടകപരീക്ഷയിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനും പ്രഥമസമ്മാന

ത്തിനു് അർഹരായി ജയിച്ചു. ഓേരാ ദിവസവും ഓേരാ �പാതു സേമ്മളനവും

നടന്നു. ഒന്നാം ദിവസം ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാനും, രണ്ടാം

ദിവസം പുന്നേശ്ശരി നീലകണ്ഠശർമ്മാവും, മൂന്നാം ദിവസം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും

ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചു. സഭയ്ക്കു “ഭാഷാ േപാഷിണി” എന്നു േപർ നിശ്ചയിക്കുകയും,

അതി�ന്റ ഉേദ്ദശങ്ങൾ (1) മലയാളത്തിൽ പദ്യങ്ങൾക്കും ഗദ്യങ്ങൾക്കും സാർവത്രി

കമായ ഒരുഐകരൂപ്യം വരുത്തുക, (2) ഉത്തമരീതിയിലും അധികം ഉപേയാഗമു

ള്ളവയായിട്ടും കഴിയുന്നതും ഗദ്യ കൃതികളായിട്ടുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക, (3)

പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ േശഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുകയും പരിേശാധിച്ചു പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്യുകഇവയാ�ണന്നുവ്യവസ്ഥ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. ആഉേദ്ദശസിദ്ധിക്കുള്ളപ്ര

വൃത്തിമാർഗ്ഗങ്ങളായി (1) ഭാഷാപരിഷ്കാര�ത്ത ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും പുതിയ

പുസ്തകങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും അടങ്ങിയതായി പുസ്തകാകൃ

തിയിൽ ഒരു പത്രം നടത്തുക, (2) ആണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽക്കുറയാ�ത േകര

ളത്തിൽഓേരാ പ്രധാനസ്ഥലത്തു�വച്ചും േയാഗം നടത്തുക, (3) ഉത്തമരീതിയിലും

ഉപേയാഗമുള്ളവയായിട്ടും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വർക്കു യഥാേയാ

ഗ്യം ഇനാേമാ പ്രശംസാപത്രേമാ �കാടുക്കുന്നതു കൂടാ�ത അതുക�ള അച്ചടിപ്പിച്ചു

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുന്നതിനും േവണ്ട�തല്ലാം �ചയ്ക, (4) മലയാളത്തിൽ വിദ്യാലയ

ങ്ങളും വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും അച്ചുക്കൂടങ്ങളും ഉത്തമരീതിയിലും അഭിവൃദ്ധിയായും

നടക്കുന്നതിന്നു േവണ്ട സഹായങ്ങൾ �ചയ്ക ഇവയാ�ണന്നു നിർേദ്ദശിച്ചു. വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാ�നയാണു് സഭാനാഥനായി വരിച്ചിരുന്ന�തങ്കിലും അവിടേത്തയ്ക്കു്

ഏേതാ അവിചാരിതമായ വിഘ്നംനിമിത്തം സ്ഥലത്തു �ച�ന്നത്തുവാൻ സാധിച്ചി

ല്ല. അവിട�ത്തപ്രതിനിധിയായാണു് ഭാഗിേനയനും ശിഷ്യനുമായ ഏ.ആർ.ത�ന്ന

ഒന്നാമ�ത്ത ദിവസം ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചതു്. േകാട്ടയ�ത്ത േയാഗത്തിൽ

വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻത�ന്ന ഐകകേണ്ഠ്യന സഭയു�ട സ്ഥിരാധ്യക്ഷനായി

തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു. േപാഷിണിയു�ട ദ്വിതീയേയാഗം 1067 േമടമാസം 22- ാംനു

മുതൽ മൂന്നു ദിവസം സി. പി. അച്യുതേമേനാ�ന്റ ഉത്സാഹത്തിൽ തൃശ്ശൂർ�വച്ചു

നടന്നു. 1068-ൽ (1893 മാർച്ച് 20-ാംനു) വറുഗീസ്മാപ്പിള മദിരാശിയിൽ േപായി സേഭാ

േദ്ദശ്യങ്ങ�ള വിവരിച്ചു സാരവത്തായ ഒരു പ്രസങ്ഗം �ചയ്തു. തൃതീയേയാഗം 1069

തുലാമാസം 25- ാംനു മുതൽ മൂന്നു ദിവസം ഏട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ േപ്രാത്സാഹനത്തിൽ

േകാഴിേക്കാട്ടു�വച്ചും, ചതുർത്ഥസേമ്മളനം 1070 കന്നി 18- ാംനു മുതൽ മൂന്നു ദിവസം

വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ േനരിട്ടുള്ള േമൽേനാട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചും

ആേഘാഷിക്ക�പ്പട്ടു. ആണ്ടിൽ മൂന്നു ലക്കം വീതമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ആ

പത്രഗ്രന്ഥം തിരുവനന്തപുര�ത്ത േയാഗത്തിനുേശഷം സി. പി. അച്യുതേമേനാൻ

താൻ അന്നു തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു പുറ�പ്പടുവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന വിദ്യാവിേനാദിനി മാസി

കയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാ�മന്നു വാഗ്ദാനം�ചയ്തു സഭയ്ക്കായി ഒഴിഞ്ഞു�കാടുത്തു

പ്രസാധനം ഏല്ക്കുകയും വറുഗീസ്മാപ്പിളയിൽനിന്നു സഭയു�ട കാര്യദർശിസ്ഥാനം

അേദ്ദഹത്തിൽ സങ് ക്രമിക്കുകയും �ചയ്തു. പേക്ഷ ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ

േമേനാനു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ആ പ്രതിജ്ഞയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധി

ച്ചില്ല. അേദ്ദഹം സഭവകയാക്കിയ മാസിക സഭവകയായില്ല. േയാഗങ്ങൾ വിളി

ച്ചുക്കൂട്ടുകേയാ സഭവക നടപടികൾ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുകേയാ ഉണ്ടായില്ല. അച്യു

തേമേനാൻ തൃശ്ശൂർ വിട്ടു് എറണാകുളത്തു േപായി ചുമതലേയറിയ ദിവാൻ�സക്ര
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 407

ട്ടറിയുേദ്യാഗത്തിൽ നിയമിതനാകുകയും �ചയ്തു. തന്നിമിത്തം �പാതുജനങ്ങളു�ട

അേപക്ഷയനുസരിച്ചു വറുഗീസു്മാപ്പിളത�ന്ന സഭയു�ട കാര്യദർശിത്വം വീണ്ടും

അങ്ഗീകരിച്ചു് 1072 കന്നി മുതൽ ഭാഷാേപാഷിണി മാസികാരൂപത്തിൽ േകാട്ട

യത്തുനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. 1073 വൃശ്ചികമാസത്തിൽ േകാട്ടയത്തുവച്ചു

സഭയു�ട പഞ്ചമേയാഗവും 1075 ധനുമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു ഷഷ്ഠ

േയാഗവും �കാണ്ടാടി. 1079-ാമാണ്ടു് ചിങ്ങമാസത്തിൽ കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മ

ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തലേശ്ശരിയിൽവച്ചു സപ്തമസേമ്മളനം അത്യ

ന്തം ആഡംബരപൂർവമായി നടന്നു. അതായിരുന്നു വറുഗീസ്മാപ്പിളയു�ട കാര്യദർ

ശിത്വത്തിൽ നിർവ്യൂഢമായ ഒടുവില�ത്ത സഭാേയാഗം. പി�ന്നയും 1081 ധനുമാ

സത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു് അതി�ന്റ അഷ്ടമസേമ്മളനവും 1086 കന്നി 17,

18 ഈ തീയതികളിൽ �വക്കത്തു സന്മാർഗ്ഗേപാഷിണിയു�ട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ

നവമസേമ്മളനവും നടന്നു. പിന്നീടു സേമ്മളനങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നില്ല. എങ്കിലും

വറുഗീസ്മാപ്പിളയു�ട സേഹാദരപുത്രനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണാനന്തരം മേനാര

മയു�ട പത്രാധിപരുമായ �ക.സി. മാമ്മൻമാപ്പിളയുേടയും ഇരുവനാട്ടു് �ക.സി.

നാരായണൻനമ്പിയാരുേടയും കാര്യദർശിത്വത്തിലും, അനന്തരവൻ പി. �ക. �കാ

ച്ചീപ്പൻതരകൻ മുതലായ ഭാഷാഭിമാനികളു�ട സമർത്ഥമായ �കങ്കര്യത്തിലും

വള�രക്കാലം മാസിക നിർവിഘ്നമായി പ്രചരിച്ചു. ഒടുവിൽ ക്രേമണ േശാഷിച്ചു

കുേറ�ക്കാല്ലേത്തയ്ക്കു വിദ്യാർത്ഥികളു�ട ആവശ്യങ്ങ�ള പ്രധാനമായി പുരസ്കരിച്ചു

നടന്നുവന്നആ മാസിക ഇേപ്പാൾഅപ്രത്യക്ഷമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ഭാഷാേപാഷിണിസഭ�കാണ്ടുള്ള േനട്ടങ്ങൾ

ഭാഷാേപാഷിണിസഭ�കാണ്ടും അതി�ന്റ ജിഹ്വയായ മാസിക�കാണ്ടും ഭാഷയ്ക്കു

സിദ്ധിച്ച ലാഭങ്ങൾ വാചാമേഗാചരങ്ങളാണു്. തിരുവിതാംകൂർ, �കാച്ചി, മലബാർ

എന്നീ രാജ്യങ്ങളി�ല സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു തമ്മിൽ സന്ദർശനത്തിനും, സല്ലാ

പത്തിനും, സഭവക േയാഗങ്ങൾ അവസരമുണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തു് അവരിൽ അപ

രിചിതന്മാ�ര പരിചിതന്മാരും, പരിചിതന്മാ�ര സുഹൃത്തുക്കളുമാക്കി, സമഗ്രമായ

സാേഹാദര്യേബാധം അവരു�ടയിടയിൽ ജനിപ്പിച്ചു. വിേജ്ഞയങ്ങളും വിേനാദക

രങ്ങളുമായ വിവിധവിഷയങ്ങ�ള അധികരിച്ചു പല നല്ല ഉപന്യാസങ്ങളും മാസിക

യിൽപ്രകാശിതങ്ങളായി. സാഹിത്യഭാഷയ്ക്കുക്രേമാന്നതമായഐകരൂപ്യംഅനാ

യാേസന ലഭിച്ചു. പന്ത്രണ്ട് �കാല്ലേത്താളം വറുഗീസ് മാപ്പിള പ്രസ്തുത സഭയു�ട

ഉൽഗതിക്കായി ത�ന്റ ശരീരവും ബുദ്ധിയും സമ്പത്തും സ്വാധീനതയും തേദകതാ

നതേയാടുകൂടി സമർപ്പണം �ചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിനു ഭാഷയും ഭാഷയ്ക്കു് അേദ്ദഹവും

ഉൽക്കർഷം വളർത്തി. ക്രിസ്ത്യാനികളു�ടയിടയിൽ ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്രത വളർ

ത്തി അവർക്കും വാസനയും അഭ്യാസവുമു�ണ്ടങ്കിൽ വിശിഷ്ടസാഹിത്യകാരന്മാരാ

കുവാൻ കഴിയു�മന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം �പാതുവിൽ അങ്കുരിപ്പിച്ചതു് അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ പ്രയത്നത്തി�ന്റ പ്രധാനഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. ഭാഷാേപാഷിണിവഴിക്കു

പലനല്ലപുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവയിൽ കണ്ണശ്ശരാമായണംബാല

കാണ്ഡവും അേയാദ്ധ്യാകാണ്ഡത്തി�ന്റ ആദ്യഭാഗവും വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ

മയൂരസേന്ദശവും �ക.സി. േകശവപിള്ളയു�ട ഭാഷാനാരായണീയവും പ്രേത്യകസ്മ

രണ�യ അർഹിക്കുന്നു. മേനാരമക്കമ്പനിയും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ തിര�ഞ്ഞടുത്തു

പ്രകാശനം �ചയ്യുന്നതിൽസദാ ജാഗരൂകമായിരുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ
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408 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

േകരളീയ ഭാഷാശാകുന്തളംആദ്യമായി പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയതു്ആ മുദ്രാലയത്തിൽ

നിന്നായിരുന്നു.

വറുഗീസ് മാപ്പിളയും വിദ്യാപ്രചാരണവും

മേനാരമ, ഭാഷാേപാഷിണി എന്നീ പത്രികകൾസംബന്ധിച്ചുള്ള േജാലി പിടിപ്പതും

അതിലധികവും ഉണ്ടായിട്ടും വറുഗീസ് മാപ്പിള മറ്റേനകം ജേനാപകാരപ്രദങ്ങളായ

കാര്യങ്ങളിൽക്കൂടി ശ്രദ്ധ�ചലുത്തുകയും അവയി�ലല്ലാം ഒന്നുേപാ�ല വിജയം േന

ടുകയും �ചയ്തു. േകാട്ടയത്തു മാർദീവന്നാേസ്യാസ് (എം.ഡി) സിമ്മനാരി സ്ഥാപി

ച്ചു് അതി�ന ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വളർത്തി�ക്കാണ്ടുേപാന്നതു് അേദ്ദഹമാണു്. തി

രുവല്ലാ എം.ഡി. �ഹസ്ക്കൂൾസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അത്യുത്സാഹ

വുംആേലാചനാപടുതയും പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റഅഭിവൃ

ദ്ധിക്കായിതിരുവല്ലായിൽഅേദ്ദഹംസ്ഥാപിച്ചതാണു്തിരുമൂലപുരംബാലികാമഠം.

�പാതുജനങ്ങളിൽനിന്നുപണംപിരിച്ചു മദിരാശിസർവകലാശാലയിൽബി. എയ്ക്കു

മലയാളത്തിൽ പ്രശസ്തമായ വിജയം േനടുന്നവർക്കു േകരളവർമ്മ �മഡൽ എന്ന

േപരിൽ ഒരു കീർത്തി മുദ്ര �കാല്ലേന്താറും സമ്മാനിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമുള്ള മൂല

ധനം ഏല്പിച്ചതും അേദ്ദഹമല്ലാ�ത മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. യാേക്കാബായസഭയു�ട

അഭ്യുദയത്തിനുേവണ്ടിയും അേദ്ദഹം പല സൽക്കൃത്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ

�യ ഇവി�ട വിസ്തരിേക്കണ്ടആവശ്യമില്ലേല്ലാ. ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു

വറുഗീസ്മാപ്പിളയു�ട േപരിൽഅനല്പമായവാത്സല്യവുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റകർമ്മകുശ

ലതയിലും സത്യസന്ധതയിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ

േകാട്ടയം എം.ഡി. സിമ്മനാരിയുേടയും തിരുമൂലപുരം മഠത്തിേന്റയുംസ്ഥാപനത്തി

നു് ഓേരാ േഷാഡതി നടത്തി�ക്കാള്ളുവാൻഅനുവാദം നല്കിയതു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

തദ്വിഷയകമായ േക്ലശ�ത്തലഘൂകരിച്ചു. ആ മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആദ്യം

രത്നഖചിതമായ ഒരു േമാതിരവും പിന്നീടു് ഒരു വീരശൃങ്ഖലയും സമ്മാനിക്കുകയു

ണ്ടായി എന്നുള്ളവസ്തുതയും പ്രകൃതത്തിൽപ്രസ്താവനീയമാണു്.

നിര്യാണം

ഇങ്ങ�നസ്വഭാഷയ്ക്കുംസ്വരാജ്യത്തിനും �പാതുജനങ്ങൾക്കുംേവണ്ടിഊണും ഉറക്ക

വും ഒഴിച്ചു് ഇരവും പകലും വിശ്രമ�മ�ന്നാന്നറിയാ�തപലപ്രകാരത്തിൽപരിശ്രമി

ച്ചു�കാണ്ടിരുന്നവറുഗീസ്മാപ്പിളയ്ക്കുത�ന്റഏകപുത്രിയു�ടഅകാലമരണേത്താടുകൂടി

പൂർവാധികം ശരീരംക്ഷീണിച്ചു. േകാട്ടയത്തു�വച്ചു നാട്ടുചികിത്സയും തിരുവനന്തപു

രത്തുേപായി ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സയും �ചയ്തുേനാക്കിയതിൽ പറയത്തക്ക ഉപശാന്തി

�യാന്നും കിട്ടിയില്ല. 1079-ൽ അത്യധികമായി അനാേരാഗ്യം ബാധിച്ചു് ആ �കാല്ലം

മിഥുനമാസം 13-ആംനു ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

ചില പ്രധാനസിദ്ധിവിേശഷങ്ങൾ

വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കു പതിന്നാലുവർഷം�കാണ്ടു് ഇത്ര വള�ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര

നിപുണമായി �ചയ്തുതീർക്കുവാൻ എങ്ങ�ന സാധിച്ചു �വന്നു പലർക്കും അത്ഭുതം

േതാന്നിേയയ്ക്കാ�മങ്കിലും അേദ്ദഹ�ത്ത അടുത്തറിഞ്ഞവർക്കു് അതിനുള്ള കാരണ

ങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി കാണാമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന ഉത്തമപുരു

ഷന്മാർ പരാർത്ഥജീവികളാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയുംഅവ�ര

കഴിയുന്നതും അനുകരിക്കുന്നതിനു നിസ്തന്ദ്രമായി പരിശ്രമിക്കുകയും �ചയ്തു. ഭാഷാ

േപാഷണം ത�ന്റ ജീവിതവ്രതമായി സ്വീകരിച്ച അേദ്ദഹത്തി�ന്റ നിഘണ്ടുവിൽ
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വിഘ്നഭയം എ�ന്നാരു പദത്തിനു പ്രേവശേമ ഇല്ലായിരുന്നു. ഉദ്യമം�കാണ്ടു സാധി

ക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതായി യാ�താന്നുംത�ന്ന േലാകത്തിലു�ണ്ടന്നു് അേദ്ദഹത്തി

നു േതാന്നിയില്ല. സ്വാർത്ഥരാഹിത്യം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖ്യഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായി

രുന്നു. ധനാർജ്ജനത്തിേനാ യേശാലാഭത്തിേനാേവണ്ടി അേദ്ദഹം യാ�താന്നും

�ചയ്തില്ല. നിർമ്മലഹൃദയനായഅേദ്ദഹത്തിനു മൂന്നുനാലു വാക്കുകളു�ട ഉച്ചാരണം

�കാണ്ടുശത്രുക്കേളയും മിത്രങ്ങളായി പരിവർത്തനം �ചയ്യിക്കുവാൻകഴിയുമായിരു

ന്നു. അേദ്ദഹംസകലസാഹിത്യകാരന്മാരുേടയുംസൌഹാർദ്ദം ഒന്നുേപാ�ലസമ്പാ

ദിച്ചു. മേനാരമേയയും ഭാഷാേപാഷിണിേയയും സഹായിേക്കണ്ടതു തങ്ങളു�ട ധർ

മ്മമാ�ണന്നു േതാന്നി അവരിൽ ഓേരാരുത്തരും അഹമഹമികയാ അതിേലയ്ക്കു്

ഉദ്യമിച്ചു. ഭാവിയിൽ ഭാഷാേപാഷകന്മാരായിത്തീരുവാൻകഴിവുള്ളയുവാക്കന്മാ�ര

അേദ്ദഹം അന്തർേന്നത്രം�കാ�ണ്ടന്നേപാ�ല കണ്ടുപിടിച്ചു് അവരിൽ പ്രശംസി

േക്കണ്ടവ�ര പ്രശംസിച്ചും ധനം േവണ്ടവർക്കു് അതു നല്കിയും ആർക്കും യാ�താരു

പ്രകാരത്തിലും ആശാഭങ്ഗംവരാ�തയും എല്ലാവേരയും േയനേകന പ്രകാേരണ

സേന്താഷിപ്പിച്ചും കാലാന്തരത്തിൽ സമർത്ഥമായ സാഹിതീസപര്യയ്ക്കു ഒട്ടുവള�ര

ഉത്തിഷ്ഠമാനന്മാ�ര സജ്ജീകരിച്ചു. വറുഗീസ്മാപ്പിള നാടു തഴയ്ക്കുന്നതിനു തക്ക നല്ല

സ്വപ്നങ്ങൾ നാൾേതാറും കാണും; കണ്ടാൽഅവയ്ക്കു നാമരൂപങ്ങൾ നല്കി കഴിയുന്ന

േവഗത്തിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തും; പ്രാേയാഗികങ്ങളായ സകലപക്ഷങ്ങേള

യും പറ്റി കൂലംകഷമായി പരിചിന്തനം �ചയ്തു സാധാേകാപായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു

ഫേലാദയംവ�ര സമർത്ഥമായി പ്രയത്നിക്കും;അങ്ങ�നയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ

അേദ്ദഹ�ത്ത ജനങ്ങൾ ഒന്നിനു പകരം പത്തു വ്യക്തികളായി നിരീക്ഷിക്കും; ആ

പത്തു വ്യക്തികൾക്കു പിന്നിൽ നൂറു് അനുയായികൾ അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്നതായും

അവർക്കു േബാധ�പ്പടും. അത്തരത്തിലാണു് ആ പുണ്യേശ്ലാകൻ ത�ന്റ കൃത്യശ

തകങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുേപാന്നതു്. ആർജ്ജവം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഓേരാ വാക്കിലും

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടിരുന്നു. പരഗുണകാംക്ഷഅവയിൽസ്ഫടികസ്ഫുടമായി പ്രതിഫലിച്ചിരു

ന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധിവിേശഷങ്ങൾ നിമിത്തമാണു് അേദ്ദഹത്തിനു ത�ന്റ

ബഹുമുഖങ്ങളായ ബൃഹദ്വ്യവസായങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായ വിജയം ലഭിക്കുവാൻ

സാധിച്ചതു്.

കൃതികൾ

വറുഗീസ്മാപ്പിള ഒരു വിശിഷ്ടനായ ഗദ്യകാരനായിരുന്നു. സരളവും എന്നാൽഅേത

സമയംത�ന്ന ശക്തിമത്തുമായ ഒരു �ശലിയാണു് അേദ്ദഹം സ്വാധീനമാക്കിയി

രുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖേലഖനങ്ങൾആ�രയും ആകർഷിക്കത്തക്കവയായി

രുന്നു. മറ്റുള്ളവ�ര�ക്കാണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾഎഴുതിച്ചതിനു പുറേമ സ്വയം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചും അേദ്ദഹം ഭാഷ�യ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1) ദർപ്പവിേച്ഛദനം ആട്ടക്കഥ,

(2) േയാഷാഭൂഷണം, (3) വിസ്മയജനനം പത്തുവൃത്തം, (4) എബ്രായ്ക്കുട്ടി നാടകം, (5)

കലഹനീദമനകം നാടകം, (6) സച്ചരിത്രശതകം, (7) കീർത്തനമാല എന്നിവയാ

ണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാനകൃതികൾ. (8) േഷക്സ്പീയറു�ട ഒ�തേല്ലാ നാടകവും

ഉത്താലൻഎന്ന േപരിൽ കുേറതർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ദർപ്പവിേച്ഛദനത്തി�ല ഇതി

വൃത്തം രാമാനുകരണമാണു്. ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങേളാടു് അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന

പ്രതിപത്തിക്കും സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന പരിചയത്തിനും

അതു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. ആ കഥകളിക്കു യദുകുലരാഘവം എന്നും നാമാന്തരമു

ണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷ് നാടകങ്ങ�ളഅനുകരിച്ചു രങ്ഗവിഭാഗംനിർേദ്ദശിച്ചും മറ്റും രചിച്ചിട്ടുള്ള
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410 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

പ്രസ്തുതനൃത്യപ്രബന്ധംതിരുവല്ലാമാലിയിൽ നാരായണപിള്ളയും മറ്റുമുൾ�പ്പട്ട ഒരു

കഥകളിേയാഗക്കാർ ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ വസതിയിൽവച്ചു് അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി.

അതിൽ കുമ്മിയും ദണ്ഡകവുംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“നന്ദകുമാരമുകുന്ദേഗാപൻ നന്ദനീയഗുണപൂർണ്ണേദവൻ

സുന്ദരരൂപൻ ധന്യനരവിന്ദസൂനാഭൻസുരുചിര–

മന്ദഹാസാഭൻ വിധിമുഖ–

വൃന്ദാരകവൃ�ന്ദരഭിവന്ദ്യൻ ബഹുമാന്യൻ തവ

മന്ദസ്മിത�ത്ത�ക്കാതിച്ചിടുന്നു.”

എന്നതു കുമ്മിയി�ല ചില വരികളാണു്. േയാഷാഭൂഷണം �ബബിൾമുേഖന നാം

അറിയുന്നമൂന്നുമഹിളാരത്നങ്ങളു�ടകഥക�ളആസ്പദമാക്കിഎഴുതീട്ടുള്ളഒരുേഗയ

കൃതിയാകുന്നു. വിസ്മയജനനം പത്തുവൃത്തം ക്രിസ്തുവി�ന്റ ജനന�ത്തഅധികരിച്ചു

രചിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അതുേനരം കന്നിേമരിയതുലപ്രഭ�യഴുന്ന

മൃദുലേകാമളഗാത്രി നടന്നു േവഗം

മതിേമാദ�മാടു�മലിസബത്തി�നക്കാണ്മാനു�ള്ളാ–

രതിേമാഹം�കാണ്ടു തന്വി തളർന്നു പാരം.”

എന്നീ വരികൾ അതിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നതാണു്. ഈ മൂന്നു കൃതികളും വറുഗീസ്മാപ്പിള

തിരുവല്ലായിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ നിർമ്മിച്ചവയാ�ണന്നറിയുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻബാലി

കമാർക്കു പാടുന്നതിനുേവണ്ടി എഴുതീട്ടുള്ള മതസംബന്ധമായ 51 പ്രാർത്ഥനാ ഗാ

നങ്ങളു�ട സമാഹാരമാണു് കീർത്തനമാല. അതിൽ “സ്മരസദാ മാനസ” എന്ന

മട്ടിൽ എഴുതീട്ടുള്ള “പരമതാതാ വിേഭാ! വരദ നേമാസ്തു േത” എന്നും മറ്റുമുള്ള പാ

ട്ടുകൾ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത കൃതി കവി തിരുമൂലപുരം ബാലികാമഠം സ്ഥാപിച്ച

കാലേത്താടടുത്തുപ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണു്.

നാടകങ്ങൾ

നാടകനിർമ്മാണഭ്രമം നാ�ടങ്ങും പടർന്നുപിടിച്ചിരുന്ന 1067-1068 ഈ �കാല്ലങ്ങ

ളിൽ വറുഗീസുമാപ്പിള രചിച്ചതാണു് എബ്രായ്ക്കുട്ടിയും കലഹിനീദമനകവും. എബ്രായ്ക്കു

ട്ടിയി�ല ഇതിവൃത്തം �ബബിളിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ചതാകുന്നു. അതു പഴയ സമ്പ്ര

ദായത്തിൽ ഗദ്യപദ്യസങ്കലിതമായി എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. ഒരു േശ്ലാകം

പകർത്തുന്നു.

“ക്രമാേലതും സാധിപ്പതിനു �ചറുതും നാസ്തി വിഷമം

ക്ഷമാശീലം കാര്യങ്ങളിലഖിലേമാർക്കു�മ്പാഴുചിതം

സമാധാനം കണ്ടാലതിനഥ തുടേങ്ങണമുടേന–

യമാന്തം പിന്നീടും കരുതുക കണക്കല്ല നിയതം.”

കലഹിനീദമനകമാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ അഗ്രപൂജയ്ക്കു് അർഹമായിട്ടു

ള്ളതു്. േഷക്സ്പിയറു�ട സുപ്രസിദ്ധമായ Taming of the Shrew എന്ന നാട

കത്തി�ന്റ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ അനുവാദമാണതു്. പാത്രങ്ങളുേടയും സ്ഥലങ്ങളുേട

യും മറ്റും േപരുകൾ ഭാരതീയീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആപ്രസ്താവനയിേലയും ഭരതവാക്യത്തി

േലയും രണ്ടു മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ആദ്യന്തം ഗദ്യരൂപത്തിലാണു് വിവർത്ത

നം. കല്ലൂർ ഉമ്മൻ പിലിേപ്പാസി�ന്റ ‘ആൾമാറാട്ടം’ കഴിഞ്ഞാൽഅടുത്തഗദ്യനാട

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 411

കം അതാ�ണന്നു പറയാം. കലഹിനീദമനകത്തി�ല �ശലി ഹൃദയങ്ഗമമാണു്.

ചില വാക്യങ്ങൾ ചുവേട പകർത്തുന്നു.

“നി�ന്റ ഭർത്താവായ കർത്താവി�ന വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന വണ്ണം ആ കണ്ണുകൾ

�കാണ്ടിങ്ങ�ന ഹാസ്യമായി േനാക്കുകയും ഒരിക്കലും നീ �ചയ്തുകൂടാ. ഇതു് ഇടി

േയറ്റ വൃക്ഷംേപാ�ല നി�ന്റസൌന്ദര്യ�ത്ത ഉണക്കുകയും ചുഴലിക്കാറ്റു നല്ല പൂ�മാട്ടു

ക�ള വല്ലാ�തയാക്കുന്നതുേപാ�ല നി�ന്റ യശസ്സി�ന നശിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

േകാപിച്ച സ്ത്രീയും കുത്തിക്കലക്കിയ കുളവും ഒന്നുേപാ�ലയാണു്. േചറു നിറഞ്ഞിരി

ക്കും; കണ്ടാൽഅറയ്ക്കും. സൌന്ദര്യം േവർ�പട്ടിരിയ്ക്കും. ആസ്ഥിതിയിൽ ദാഹം�കാ

ണ്ടു മരിക്കാറായവനും അതിൽനിന്നു് ഒരു തുള്ളി�കാണ്ടു ത�ന്റ നാവി�ന നനയ്ക്കു

വാൻ തുനിയുകയുമില്ല. നി�ന്റ ഭർത്താവു നി�ന്റ കർത്താവാണു്. നി�ന്റ ജീവനും

നി�ന്റ ഇടയനും നി�ന്റ തലയും നി�ന്റ രാജാവുംത�ന്ന. നിനക്കും നി�ന്റ ഉപജീ

വനത്തിനുംേവണ്ടി േക്ലശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണു്; കരയ്ക്കും �വള്ളത്തിലും

പകലും രാത്രിയുംഅേദ്ദഹംത�ന്റശരീരം�കാണ്ടുകഠിനമായിഅധ്വാനിക്കുന്നു. ആ

സമയം ഒ�ക്കയും നീസുഖമായുംഅപകടഭയം കൂടാ�തയും വീട്ടിൽസ്വസ്ഥമായിരി

ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.”

സച്ചരിത്രശതകം

േയശുക്രിസ്തുവി�ന്റ ജീവിത ചരിത്ര�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു വറുഗീസു്മാപ്പിള വിഭിന്നവൃ

ത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള നൂറു േശ്ലാകങ്ങൾ ഈ കാവ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഭക്തിഭാവം പരിപൂർണ്ണമായി ഓേരാ േശ്ലാകത്തിലും നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. ഒരു

േശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“�തറ്റിേപ്പാകുന്നു �തല്ലും തിരിവിവരിലുദി–

യ്ക്കായ്കയാൽത്താത! േകാപം

പറ്റീടേല്ല ഭവാ�ന്ന(?)വരുടയ നട–

ത്തയ്ക്കു േചർേന്നറ്റമുള്ളം

മുറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചുമാണിപ്പഴുതുകൾവഴിയായ്–

േച്ചാര േചാർന്നും വിഷാദാ–

ലിറ്റിക്കണ്ണീ�രാലിച്ചും മരുവി�നാരുരുവുൾ–

പ്പൂവിൽ േമ േമവിേടണം.”

�ക.എം. �കാച്ചീപ്പൻമാപ്പിള (1041–1111)

വറുഗീസു്മാപ്പിളയു�ട ആജ്ഞാകരനും അേന്തവാസിയുമായിരുന്ന �ക.എം. �കാ

ച്ചീപ്പൻമാപ്പിള�യപ്പറ്റി അല്പ�മാന്നു് സ്മരിക്കുവാൻ ഇതാണു് അവസരം. �കാച്ചീ

പ്പൻമാപ്പിള വറുഗീസു്മാപ്പിളയു�ട പിതാവി�ന്റ പ്രഥമപൌത്രനായിരുന്നു. അേദ്ദഹ

�ത്ത വറുഗീസു്മാപ്പിള േകാട്ടയത്തു കൂട്ടി�ക്കാണ്ടുേപായി കുേറ�യല്ലാം സംസ്കൃതമ

ഭ്യസിപ്പിച്ചു �കരളീ�കങ്കര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാക്കി. 1067-ൽ േകാട്ടയത്തു സേമ്മ

ളിച്ച കവിസമാജത്തിൽ കവിതാേവഗപരീക്ഷയ്ക്കു േചർന്ന �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

ക്കു് അേദ്ദഹമായിരുന്നു േലഖകൻ. 1041-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിക്കുകയും 1111-ാമാണ്ടു് ചി

ങ്ങമാസം 31- ാംനു മരിക്കുകയും�ചയ്തു. അക്കാല�ത്ത �ക്രസ്തവകവികളു�ട ഇട

യിൽഅേദ്ദഹത്തിനും ഒരുസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥ�മാന്നും രചിച്ചിട്ടി�ല്ലങ്കിലും
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412 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

മേനാരമാപങ്ക്തികളിലും മറ്റും നല്ല േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതിക്കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. വറുഗീസു് മാ

പ്പിളയു�ട നിര്യാണത്തിൽ േശാകാകുലനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വിലാപത്തിൽ

നിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിയ്ക്കാം.

“നാ�ടല്ലാം �പാടിപാറിടുംപടി യശേസ്സാടിപ്രകാശിച്ചു ചാ–

ഞ്ചാടേട്ട;ധനനാഥതുല്യധനനായ്ത്തീര�ട്ട; വിദ്വത്ത്വവും

കൂടേട്ട ബഹുധാ;വിേശഷവിധിയായ് സൌഭാഗ്യവും ഭാഗ്യവും

േനടേട്ട; ഫല�മന്തുവാ,�നാരു ശവംതാനായ്ക്കലാശിയ്ക്കേയാ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ഏവം തത്ത്വങ്ങേളാർത്താൽക്കദന�മാഴിയുവാൻ

ന്യായമു�ണ്ടങ്കിലും ഞാൻ

ഭൂവിൽ�പ്പട്ടീ പ്രപഞ്ചസ്ഥിതിയിലിഹ വസി–

ക്കു�ന്നാരാളാകമൂലം

താവും താപം ഹൃദേന്ത ദഹനസദൃശമാം

ദുഃഖമുണ്ടാക്കിടുന്നു–

ണ്ടാവൂഞാ�നന്തു �ചയ് വൂ? സഹനപടുതയി–

ല്ലാ�ത വല്ലാ�തയാേയൻ.”

സി.പി. അച്യുതേമേനാൻ (1037–1112)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

984-ൽബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു വിേരാധമായി ലഹളയുണ്ടാക്കിയ പാലിയത്തു േഗാവിന്ദൻ

വലിയച്ചൻ ബന്ധനസ്ഥനായി മദിരാശി മലയാംേതാപ്പിേലയ്ക്കു നിഷ്കാസനം �ചയ്യ

�പ്പട്ടു. അേദ്ദഹത്തിനു തൃശ്ശൂർ വടേക്കക്കുറുപ്പത്തു കുഞ്ഞൻേമേനാൻ എ�ന്നാരു പു

ത്രനുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കുഞ്ഞൻേമേനാൻ എന്ന േപരിലാണു് അേദ്ദഹത്തിനു

പ്രസിദ്ധി. പാലിയത്തു് ഒരു പ്രധാനമായ ഉേദ്യാഗം സ്വീകരിച്ചു് അേദ്ദഹം 1034-ൽ

ചങ്ങരം�പാന്നത്തുപാർവതിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. ചങ്ങരം�പാന്നത്തുഭവനം

സ്ഥിതി�ചയ്തിരുന്നതു് തൃശ്ശൂർ �വളിയന്നൂർേദശത്തു േകാളേശ്ശരിേക്ഷത്രത്തിനു സമീ

പമായിരുന്നു. പിന്നീടു വടക്കുന്നാഥേക്ഷത്രത്തിനു വടക്കുകിഴക്കായി ഒരു സ്ഥലം

വാങ്ങി കുഞ്ഞൻേമേനാൻ അവി�ട പാർവതിയമ്മയ്ക്കു് ഒരു വീടു പണിയിച്ചു�കാടു

ത്തു. ആ ദമ്പതികളു�ട പുത്രനായി അച്യുതേമേനാൻ 1037-ാമാണ്ടു് േമടമാസം ഉത്ര

ട്ടാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. സർക്കാ�രഴുത്തുകുത്തുകളിൽഅേദ്ദഹം സി. അച്യുത

േമേനാൻ എന്ന േപരിലാണു് അറിയ�പ്പട്ടുവന്ന�തങ്കിലും സാഹിത്യകാരന്മാർക്കി

ടയിൽ സി. പി. അച്യുതേമേനാൻ എന്ന സംജ്ഞയാണു് പ്രസിദ്ധമായതു്. സം

സ്കൃതത്തിൽബാലപാഠങ്ങൾപഠിച്ചതു്അമ്മിച്ചാമുക്കിൽകി്ട്ടുവാരിയേരാടായിരുന്നു.

പത്താമ�ത്ത വയസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻആരംഭിച്ചു. ആദ്യം തൃശ്ശൂർ സർക്കാർ

സ്ക്കൂളിൽ േചർന്നു. 1048-ൽ അമ്മ മരിച്ചതിനുേമൽഎറണാകുളം േകാേളജിൽ പ്രേവ

ശിച്ചു് അവി�ടഅച്ഛ�ന്റഅനന്തരവനായഅമ്മുണ്ണിേമേനാേനാടു കുേറക്കൂടിസംസ്കൃ

തം അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു േകാഴിേക്കാട്ടു േകരളവിദ്യാശാലയിൽ പഠിച്ചു മട്രിക്യുേല

ഷനും എഫ്.ഏ.യും പരീക്ഷകൾ ജയിച്ചു. അവി�ട േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നാ

യനാർ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സഹപാഠിയായിരുന്നു. നായനാേരാടു് അേദ്ദഹം തനിക്കു

�കാച്ചിയി�ല വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പി�ന്റ സൂപ്രണ്ടാകണ�മന്നും മലയാളത്തിൽ ഒരു
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മാസികനടത്തണ�മന്നുംപറയാറുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര. തദനന്തരം മദിരാശിപ്രസി

ഡൻസിേകാേളജിൽ പഠിച്ചു. ബി.എ. പരീക്ഷ ഉയർന്ന നിലയിൽ ജയിക്കുകയും,

സംസ്കൃതത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി ഉത്തീർണ്ണനാകുന്ന അേധ്യതാവി

നു ലഭിക്കുന്ന ശ്രീേഗാദാവരീസമ്മാനത്തിനു് അർഹനായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. ആ

�കാല്ലത്തിൽഅച്ഛൻ മരിച്ചു.

ആദ്യകാല�ത്ത ഉേദ്യാഗങ്ങൾ

ബി.ഏ. ജയിച്ചതിനു േമൽ സ്വല്പകാലേത്തയ്ക്കു സി.പി. മദിരാശി പച്ചയ്യപ്പാേകാ

േളജിൽ മലയാളപണ്ഡിതനായി േജാലിേനാക്കി. തിരി�യ �കാച്ചിയിൽ എത്തിയ

േപ്പാൾ ഗവർ�മ്മന്റു് 1061 ഇടവമാസം 20-ാംനു അേദ്ദഹ�ത്ത �കാച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാ

രു�ടഅധ്യാപകനായി നിയമിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒന്നുേപാ�ലഅവ

ഗാഹമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആസ്ഥാനം ലഭിച്ചതു്. വാഴ്ച�യാ

ഴിഞ്ഞ രാജർഷി രാമവർമ്മ വലിയതമ്പുരാ�നക്കൂടിആഅവസരത്തിൽഅേദ്ദഹം

ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില ഉപരിപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. രണ്ടുമൂന്നു �കാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ

േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു േഗാവിന്ദേമേനാൻ ദിവാൻജി �കാച്ചിയിൽ മലയാളം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ

ഏർ�പ്പടുത്തി. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം പ്രവൃദ്ധമാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ഒരു പുതിയ

വകുപ്പുരൂപവൽക്കരിക്കുകയും അതി�ന്റ സൂപ്രണ്ടായി സി. പി.�യ നിയമിക്കുകയും

�ചയ്തു. തിരുവിതാംകൂറി�ല പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി േനരിട്ടു കണ്ടുമനസ്സി

ലാക്കുവാൻ േവണ്ടി ആ അവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തു വരികയും

അവി�ട�വച്ചു േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാനുമായി പരിചയ�പ്പടുകയും

�ചയ്തു. പുതിയ വകുപ്പു സ്ഥാപിച്ചതു തൃശ്ശൂരിലായിരുന്നതിനാൽ ചരിത്രനായകനു്

അേങ്ങാട്ടു മാറിത്താമസിക്കുവാൻ സൌകര്യം കിട്ടി. 1065 ഇടവത്തിൽ മണ്ണത്താഴ

ത്തുവീട്ടിൽ കുട്ടിപ്പാറു അമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. സൂപ്രണ്ടുേദ്യാഗം വഹിച്ചകാലത്തു

സി.പി. ആണ്കുട്ടികൾക്കും �പണ്കുട്ടികൾക്കും �വേവ്വ�റ വിദ്യാലയങ്ങൾധാരാ

ളമായി ഉൽഘാടനം�ചയ്കയും �പ്രവറ്റുവിദ്യാലയങ്ങൾക്കു ഗ്രാന്റു �കാടുക്കുകയും

അധ്യാപകന്മാരു�ടപരിശീലനത്തിനുഒരുശിക്ഷാക്രമപാഠശാലസ്ഥാപിക്കുകയും

�ചയ്തു് പലപ്രകാരത്തിൽ േദശഭാഷാേപാഷണത്തിനായി പ്രയത്നിച്ചു. 1066-ൽ ദി

വാൻ തിരു�വങ്കടാചാരിയു�ട ഭരണകാലത്തു ഗവർ�മ്മന്റു് അേദ്ദഹ�ത്ത 1891-�ല

�സൻസസ്റിേപ്പാർട്ടു മറ്റു േജാലികൾക്കു വിഘ്നംകൂടാ�ത തയ്യാറാക്കുവാൻ നിയ

മിച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞു �കാച്ചിയി�ല പഴയ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ പകർത്തി�യടുത്തു്

അവ�യപ്പറ്റി റിേപ്പാർട്ടു�ചേയ്യണ്ട േജാലിയും അേദ്ദഹം �കേയറ്റു. അങ്ങ�ന 1065

മുതൽ 1071 വ�ര തൃശ്ശൂരിൽ താമസിച്ചു ഗൌരവേമറിയ പല ഔേദ്യാഗിക കൃത്യങ്ങ

ളിലും വ്യാപൃതനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണു് സി. പി. സജീവമായ സാഹിത്യ

േസവനത്തിലും ഏർ�പ്പട്ടതു്. 1071-ാമാണ്ടു് ചിങ്ങമാസം 27 ാംനു അന്ന�ത്ത വലിയ

തമ്പുരാൻ തീ�പ്പടുകയും ആ സ്ഥാനത്തിൽ സി.പി.യു�ട ശിഷ്യനായ രാമവർമ്മ

മഹാരാജാവു് ആരൂഢനാകുകയും �ചയ്തു. ആ �കാല്ലം വൃശ്ചികമാസം 5-ആംനു

ചരിത്രനായകൻ ദിവാൻ �സക്രട്ടറിയായി ഉയർന്നു് എറണാകുളേത്തയ്ക്കു േപാന്നു.

1065 മുതൽ 1070 വ�രയുള്ളആറു �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽമാത്രേമ മലയാളഭാഷ�യ

േസവിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചുള്ളു. പേക്ഷ, എത്ര മഹനീയമായ ഒരു

േസവനമായിരുന്നുഅതു്.
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414 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

വിദ്യാവിേനാദിനിയും സുന്ദരയ്യരും

സി.പി. യ്ക്കു ത�ന്റ രണ്ടു് ആഗ്രഹങ്ങളും ഏകേദശം ഒേരകാലത്തുത�ന്ന സഫലമാ

യി. 1058-ആണ്ടു് ഏറ്റവും എളിയനിലയിൽ തൃശ്ശൂരിൽ പുസ്തകവ്യാപാരം ആരംഭിച്ച

ഒരാളാണു് ഇന്നു േകരള�മങ്ങും സുപ്രസിദ്ധമായ വി. സുന്ദരയ്യർ ആന്റ് സണ്സു്

എന്ന കമ്പനിയു�ട കൂടസ്ഥ�നന്നു പറേയണ്ട വി: സുന്ദരയ്യർ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

സീമന്തപുത്രൻ വിശ്വനാഥയ്യർ എഫ്. ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു് ഒരു സ്ക്കൂൾമാസ്റ്റരായി

അച്ഛേനാ�ടാന്നിച്ചു താമസിക്കുേമ്പാൾഅവർ വിദ്യാവിേനാദിനി എ�ന്നാരച്ചുക്കൂടം

1062-ൽ സ്ഥാപിച്ചു. അച്യുതേമേനാനും വിശ്വനാഥയ്യരും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു.

േമേനാൻ ഒരു പുതിയ മാസിക പുറ�പ്പടുവിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചേപ്പാൾ അതിനു്

ആ സൌഹാർദ്ദ�ത്ത പുരസ്കരിച്ചു വിദ്യാവിേനാദിനി എന്നു നാമകരണം �ചയ്യുക

യും അതി�ന്റ മാേനജരായി ചുമതല വഹിച്ചു�കാള്ളാ�മന്നു് ഏല്ക്കുകയും �ചയ്തു.

1065-ാമാണ്ടു് തുലാമാസത്തിൽ ആ മാസികയു�ട ഒന്നാമ�ത്ത ലക്കം പ്രസിദ്ധീകൃ

തമായി. അച്ചടിച്ചതു േകരളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂടത്തിലാണു്. 1070-ൽ അതു ഭാഷാ

േപാഷിണിസഭയ്ക്കു വിട്ടു�കാടുക്കുവാൻ സി. പി. നിശ്ചയിച്ചു എങ്കിലും ആ നിശ്ചയം

ഫലിച്ചി�ല്ലന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1071-ാമാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു് അതിൽ

നിന്നു പിരിേയണ്ടിവന്നു. അേപ്പാൾ റ്റി. �ക. കൃഷ്ണേമേനാനും പിന്നീടു റ്റി.എം.

അപ്പു�നടുങ്ങാടിയും ഒടുവിൽ പള്ളിയിൽ േഗാപാലേമേനാനും അതി�ന്റ അധി

പന്മാരായി. 1077-ൽ ആ മാസിക മുടങ്ങി. 1078 ചിങ്ങത്തിൽ അപ്പൻതമ്പുരാൻ

ത�ന്റ രസികരഞ്ജിനി പുറ�പ്പടുവിക്കുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�ന ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം

ഭാഷയ്ക്കു് പലപ്രകാരത്തിൽ അഭ്യുദയം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ച ഒരു മാസികയു

�ട ജനയിതാവും പ്രഥമപ്രവർത്തക�നന്നുമുള്ള നിലയിലാണു് ഭാഷാഭിമാനികൾ

സി.പി.�യഐദംപേര്യണആദരിക്കുന്നതു്.

വിദ്യാവിേനാദിനിമാസികയു�ട പ്രേത്യകതകൾ

തിരുവനന്തപുര�ത്ത വിദ്യാവിലാസിനിയായിരുന്നു ഭാഷയി�ല ഒന്നാമ�ത്ത മാ

സിക എന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. അതിൽ വിഷയ�വവിധ്യം കുറവായിരുന്നു. പുസ്ത

കനിരൂപണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിദ്യാവിേനാദിനിയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി

യും ഉപന്യാസങ്ങൾ േവണ�മന്നും, ഗ്രന്ഥവിമർശനത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്കണ�മ

ന്നും സി. പി. നിശ്ചയിച്ചു. അേദ്ദഹ�ത്ത സഹായിയ്ക്കുവാൻ പല സാഹിത്യനായക

ന്മാരും സന്നദ്ധരായി. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ രാമപുരത്തു വാരിയരു�ട ഭാഷാ

ഷ്ടപദി അയത്തു�കാടുത്തു. �കാടുങ്ങല്ലൂർ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻത

മ്പുരാനും കുണ്ടൂർ നാരായണേമേനാനും കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചരിത്രസംബ

ന്ധമായുള്ള േലഖനങ്ങൾഎഴുതിയതു പ്രാേയണ �ക.പി. പത്മനാഭേമേനാനാണു്.

വി.�ക. രാമൻേമേനാൻേപഷ്കാർ ഒരു സഹപത്രാധിപ�രേപ്പാ�ലത�ന്ന േക്ലശിച്ചു

പണിേനാക്കി. സംസ്കൃതജ്ഞാനമില്ലാത്ത േകരളീയർക്കു്അന്നുവ�രസാഹിത്യശാ

സ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റിയാ�താന്നും അറിയുവാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്കുേവണ്ടി

നായകാദിലക്ഷണം, നായികാലക്ഷണം, ശൃങ്ഗാരരസം, ഹാസ്യാദിരസങ്ങൾ,

രേസാദാഹരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശീർഷകങ്ങളിൽ പല വിശിേഷ്ടാപന്യാസങ്ങൾ

സി.പി. ത�ന്ന രചിച്ചു. ഉദാഹരണങ്ങൾ മിക്കവാറും അക്കാല�ത്ത കവികളു�ട

കൃതികളിൽനിന്നായിരുന്നു. അവയ്ക്കുപുറേമ ധന ശാസ്ത്രസംബന്ധമായും പാശ്ചാ

ത്യഗ്രന്ഥങ്ങ�ള ഉപജീവിച്ചും പല ഉപന്യാസങ്ങളും അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി.

പുതിയ പുസ്തകങ്ങ�ളഅേദ്ദഹംത�ന്നയാണു് പതിവായി വിമർശിച്ചു വന്നതു്. ആദ്യ
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കാലംമുതല്ക്കു് ഓേരാ പുതിയ നാടകം വിദ്യാവിേനാദിനിവഴിക്കു പുറ�പ്പടുവിക്കുക

എ�ന്നാരു വ്യവസ്ഥകൂടി �ചയ്തു. കുണ്ടൂരി�ന്റ മാളവികാഗ്നിമിത്രം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

തമ്പുരാ�ന്റ ലക്ഷണാസങ്ഗം, �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഫല്ഗുനവീര്യം, കിളിമാനൂർ

രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ േവണീസംഹാരം, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ വിക്ര

േമാർശീയം, കൂേനഴത്തു പരേമശ്വരേമേനാനും നടുവം മഹനുംകൂടി തർജ്ജമ�ചയ്ത

മുദ്രാരാക്ഷസം, സി. േഗാവിന്ദ�നേളടത്തി�ന്റ സുനന്ദസരസവീരം തുടങ്ങിയ നാ

ടകങ്ങൾ അങ്ങ�ന പുറ�പ്പട്ടവയാണു്. ഏ�തങ്കിലും ഒരു പുതിയ വിഷയ�ത്ത

അധികരിച്ചു വർണ്ണനാത്മകമായി മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതിച്ചു മാസികയിൽ േചർ

ക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹം ഉദ്യമിച്ചു; ആ ഉദ്യമം കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു് ഫലിച്ചു; േവങ്ങ

യിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായരു�ട സഹപത്രാധിപത്യവും വിേനാദിനിക്കു് ഏതാനും

�കാല്ലേത്തയ്ക്കു ലഭിച്ചു. അേദ്ദഹം പല ഫലിതവാങ്മയങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങളും

�ചറുകഥകളും ആ മാസികയ്ക്കു സംഭാവന �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. േകരളകല്പദ്രുമത്തി�ല ലിപി

കളു�ട സൌഷ്ഠവവും അച്ചടിയു�ട ഭംഗിയുംകൂടി ആ മാസികയു�ട ആകർഷകതയ്ക്കു

അേശഷംഅപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു കാരണമായിരുന്നു.

സി.പി.യും വലിയ ഉേദ്യാഗങ്ങളും

സി.പി. �സക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായേപ്പാൾ വി. സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ളയായിരു

ന്നു ദിവാൻ. 1072 ധനു 4- ാംനു അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ

മഹാരാജാവു പി. രാജേഗാപാലാചാരി�യ (പിന്നീടു സർ) ദിവാനായി വരുത്തി.

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉേദ്യാഗകാലാവധി അവസാനിച്ചതിനുേമൽ എൻ പട്ടാഭിരാമരാ

യരായിരുന്നു ആസ്ഥാനം വഹിച്ചതു്. അേദ്ദഹം 1072 ചിങ്ങം 21- ാംനു മുതൽ 1082

മീനം 6- ാംനുവ�ര േജാലി േനാക്കി. ആമൂന്നുദിവാൻജിമാർക്കുംപ്രേത്യകിച്ചുപട്ടാഭി

രാമരായർക്കും അച്യുതേമേനാ�ന്റ േപരിലുണ്ടായിരുന്ന േസ്നഹ വിശ്വാസങ്ങൾക്കു്

അളവില്ലായിരുന്നു. മഹാരാജാവിനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കാര്യപ്രാപ്തിയിലും, കുശാഗ്ര

ബുദ്ധിയിലും, േലഖന�നപുണ്യത്തിലും വലിയ മതിപ്പാണുണ്ടായിരുന്നതു്. എങ്കി

ലും പട്ടാഭിരാമരായരു�ട കാലത്തുത�ന്ന പുരാണവസ്തുഗേവഷണം സംബന്ധിച്ചു്

ഒരു റിേപ്പാർട്ടു സമർപ്പിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം വിേശഷാൽ േജാലിയിൽ നിയുക്തനാ

യി. ആ േജാലി 1081-ാമാണ്ടു് കന്നിമാസം 1- ാംനു കേയ്യറ്റു. പിന്നീടു �പൻഷൻ

പറ്റുന്നതുവ�ര ഓേരാേരാ വിേശഷാൽപണി ഗവർ�മ്മന്റു് അേദ്ദഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടു

യാ�താരു േപ്രാത്സാഹനവും നല്കാ�ത നിർവഹിപ്പിച്ചു. ആദ്യമായി �കാച്ചിയി�ല

വ്യവസായങ്ങേളയും അവ�യ പരിഷ്കരിേയ്ക്കണ്ട പണിേയയും കുറിച്ചു് ഒരു റിേപ്പാർട്ടു്;

പിന്നീടു േകാവിലകം വകയുംസർക്കാർ വകയുമായുള്ള േദവസ്വങ്ങ�ള�യല്ലാം ഒരു

േദ്യാഗസ്ഥ�ന്റ ഭരണത്തിലാക്കി അവയു�ട ആയവ്യയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു

ള്ള ഒരു പ്രേത്യക റിേപ്പാർട്ടു്; അതിനുേമൽ ജന്മികുടിയാൻ ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി മൂന്നാ

മ�താരു റിേപ്പാർട്ടു്; നാലമതു �കാച്ചിേസ്റ്ററ്റു മാനുവൽ; അതിനപ്പുറം ഗവർ�മ്മന്റു

സ്റ്റാൻഡിംഗു് ആർേഡഴ്സ്, ലാൻഡ് റവന്യൂമാനുവൽ; എൻജിനീയറിംഗു് ഡിപ്പാർ

ട്ടു�മന്റുേകാഡു്, പരസ്പരസഹായസംഘസ്ഥാപന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള റിേപ്പാർട്ടു്; ഇവ

ഇംഗ്ലീഷിലും, വിേല്ലജ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട നടപടിക്രമങ്ങൾ മലയാളത്തിലും എഴു

തി. േസ്റ്ററ്റുമാനുവലി�ന്റ തർജ്ജമ സ്വന്തം േമൽേനാട്ടത്തിൽ എഴുതിച്ചു. അങ്ങ�ന

ഉപ്പു�താട്ടുകർപ്പൂരംവ�രസ്വേദശത്തിനുപല േനട്ടങ്ങളും േനടി�ക്കാടുത്തഅേദ്ദഹം

യാ�താരു ഉൽഗതിയും ആശിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാ�ത തീർന്ന ദശയിൽ വയ

സ്സു് അമ്പേത ആയുള്ളു�വങ്കിലും 1087-ാമാണ്ടു് കർക്കടകം 29-ാംനു �പൻഷൻപറ്റി
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416 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

പിരിഞ്ഞു. േസ്റ്ററ്റുമാനുവലാണു്അേദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രഥമഗണനീയമായഗ്രന്ഥംഎന്നു

പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പട്ടാഭിരാമരായരു�ട അനന്തരഗാമിയായ (പിന്നീടു് സർ)

ഏ. ആർ. ബാനർജ്ജിക്കും അേദ്ദഹ�ത്തക്കുറിച്ചു് വള�ര ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു.

�പൻഷൻപറ്റിയതിനു േശഷവും സി. പി. ത�ന്റ മഹാരാജാവി�ന്റ വിശ്വസ്ത േസ

വകനായിത്ത�ന്ന ജീവിതം നയിക്കുകയും “രാമവർമ്മാ ചില സ്മരണകൾ” (ഷഷ്ടി

പൂർത്തിസ്മാരകം) എന്നഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയും �ചയ്തു. േകരളചരിത്രസംബന്ധമായി

അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന വിശ്വേതാമുഖവും അതലസ്പർശിയുമായ വിജ്ഞാനം

പല ഗേവഷകന്മാർക്കും സേന്ദഹപരിഹാരത്തിനു പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഏ.

ഗാ�ലറ്റി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ The Dutch in Malabar എന്ന പുസ്തകത്തി�ന്റ രച

നയിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും സി. പി. യു�ട സാഹായ്യം ആവശ്യ�പ്പട്ടിരുന്നതായി

കാണാം. 1090 മുതൽ പാലിയം എേസ്റ്ററ്റി�ല ചീഫ് മാേനജരായി അേദ്ദഹം മൂന്നു

�കാല്ലം േജാലിേനാക്കി. ശങ്കവാരിയർ, ശങ്കുണ്ണിേമേനാൻ എന്നീ ദിവാൻജിമാ�ര

പ്പറ്റി ഓേരാ ജീവചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽഎഴുതി. മലയാളത്തിൽ യാ�താരു ഗ്രന്ഥവും

നിർമ്മിച്ചില്ല. സി. പി.യു�ട ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള ഒരു പാകവും പരിമളവും പ്രസിദ്ധമാണു്.

അതി�നപ്പറ്റി ഇവി�ട വിസ്തരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. 1112 -ാമാണ്ടു് മീനമാസം

21- ാംനുആയിരുന്നുആ മഹാപുരുഷ�ന്റസ്വർഗ്ഗതി.

സി.പി.യും മന്നാടിയാരും-ഉത്തരരാമചരിതം

സി.പി. ബാല്യകാലം മുതല്ക്കുത�ന്ന പദ്യരചനയിൽ വാസനയുള്ള ഒരു സഹൃദയ

നായിരുന്നു. �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സകല മർമ്മങ്ങളും അേദ്ദഹം ശരിക്കു

ധരിച്ചിരുന്നു. ശ്രവേണാേദ്വഗകരമായ യാ�താരു പ്രേയാഗവും അേദ്ദഹത്തിനു

സഹ്യമായിരുന്നില്ല. �വണ്മണിനമ്പൂരിപ്പാടന്മാരു�ട കൃതികൾ കൂേനഴത്തു പര

േമശ്വരേമേനാ�ന�ക്കാണ്ടു സമാഹാരിപ്പിച്ചു ഇദംപ്രഥമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്

അേദ്ദഹമാണു്. റ്റി. �ക. കൃഷ്ണേമേനാ�ന്റപ്രസാധകത്വത്തിൽവിരചിതമായപ്രാചീ

നാര്യാവർത്തം, �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭേദ്രാൽപത്തി കിളിപ്പാട്ടു്, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

തമ്പുരാ�ന്റ ആശ്ചര്യചൂഡാമണി നാടകം മുതലായ പ്രശസ്തപുസ്തകങ്ങൾ അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ പ്രകാശിതങ്ങളായി. പ്രാചീനാര്യാവർത്തത്തി�ല ചില

അധ്യായങ്ങൾ അേദ്ദഹംത�ന്ന വിവർത്തനം �ചയ്തതാ�ണന്നും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. �കാ

ടുങ്ങല്ലൂർത്തമ്പുരാക്കന്മാർ അേദ്ദഹ�ത്തയും അക്കാല�ത്ത കവികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ

പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ ആ പദ്ധതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയദൌർല്ല

ഭ്യംനിമിത്തം കവിയശസ്സിനു് അേദ്ദഹം ആശിച്ചില്ല. വിദ്യാവിേനാദിനിയു�ട ആധി

പത്യം ഏറ്റതു മുതൽ ആ തമ്പുരാക്കന്മാരുമായി വള�രയധികം ഇടപഴകുവാൻ

അേദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചു. ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടായി തർജ്ജമ �ചയ്യുന്ന ഭാരത്തിൽ ഒരു

പങ്കു് അേദ്ദഹവും വഹിക്കാ�മേന്നറ്റു. വിദ്യാവിേനാദിനി ആരംഭിച്ച കാലത്തു ചമ്പ

ത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ തൃശ്ശൂരിൽഅഭിഭാഷകനായിരുന്നു. അവർതമ്മിൽ

അത്യന്തം േസ്നഹമായിട്ടാണു് കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു കഴിഞ്ഞുകൂടിയതു്. 1066-ൽ ഭാര

തം കിളിപ്പാട്ടാക്കുവാൻഅവർ രണ്ടുേപരുംകൂടിയാണു് പ്രഥമസ  ജ്ജീകരണങ്ങളിൽ

ഏർ�പ്പട്ടതു്. 1067-ൽ ആ ഗാഢമായ സൌഹാർദ്ദബന്ധത്തിനു് അവിചാരിതമാ

യി ഒരു �ശഥില്യം േനരിട്ടു. അന്നു ജാനകീപരിണയം തർജ്ജമ�ചയ്തതിനുേമൽ

വിവർത്തനവിഷയത്തിൽ കയ്യും�മയ്യും ഉറച്ച മന്നാടിയാർ ഉത്തരരാമചരിതം ഭാ

ഷാന്തരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുേപർക്കും നാടകാഭിനയത്തിൽ സേമാന്യ�മാ

ന്നുമല്ലായിരുന്നു ഭ്രമം. വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ശാകുന്തളം തിരുവട്ടാർ നാരായ
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ണപിള്ളസംഘടിപ്പിച്ച േയാഗക്കാർതിരുവനന്തപുരത്തുംപരിസരപ്രേദശങ്ങളിലും

അഭിനയിച്ചു േപ്രക്ഷകന്മാരു�ടഅഭിനന്ദനംസമാർജ്ജിച്ചു. തിരുവട്ടാർ നാരായണ

പിള്ള പിന്നീടു മലയാളിയു�ട ആധിപത്യം വഹിച്ചുവന്നതിനാൽ �കാല്ലം നാരാ

യണപിള്ള എന്നും അേദ്ദഹ�ത്ത പറയാറുണ്ടു്. അനുഗൃഹീതനായ ഒരു നടനായി

രുന്നു അേദ്ദഹം. സംഗീതരീതിയിൽ േശ്ലാകങ്ങൾ �ചാല്ലുന്നതിൽ അേദ്ദഹത്തിന്നു

അസാമാന്യമായ പാടവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാകുന്തളത്തി�ന്റ “കണ്ഠനാളമഴകിൽ

ത്തിരിച്ചു് ”, “അന്തഃകീരങ്ങൾ വാഴും” ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളി�ലആശയം വ്യക്തമാക്കി

അഭിനയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹം േനടിയ യശസ്സ് അപരിമിതമായിരുന്നു.

ഒന്നുമുതൽ മൂന്നുവ�രഅങ്കങ്ങളി�ല ദുഃഷന്തനായും നാലാമങ്കത്തി�ലകണ്വനായും

ആറാമങ്കത്തി�ല മുക്കുവനായുംഅേദ്ദഹം ഒന്നുേപാ�ല രംഗസ്ഥിതന്മാ�രഅപഹൃ

തചിത്തവൃത്തികളാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘മേനാേമാഹനം’ എന്ന

േപരിൽപ്രസിദ്ധമായ നാടകക്കമ്പനിയുമായി എറണാകുളത്തു േപായി ശാകുന്തളം

അഭിനയിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ തൃശ്ശൂർ രാമഞ്ചിറമഠത്തിൽ കാവമ്മയു�ട ക്ഷണ

മനുസരിച്ചു് അവി�ടയും േപായി ആ നാടകം കളിച്ചു. കാവമ്മയ്ക്കു സംഗീതത്തിലും

അഭിനയത്തിലും അസാമാന്യമായ പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ അമ്മയു�ട നിർ

േദ്ദശമനുസരിച്ചാണു് പിന്നീടുഅവരു�ടസേഹാദരനായ റ്റി. സി. അച്യുതേമേനാൻ

സങ്ഗീത�നഷധം രചിച്ചതു്. നാരായണപിള്ളയു�ടഅഭിനയം കണ്ടു്അച്യുതേമ

േനാനും മന്നാടിയാരുംകൂടി തൃശ്ശൂരിലുംഅത്തരത്തിൽ ഒര നാടകേയാഗംഘടിപ്പിച്ചു്

അതിനു ‘വിേനാദചിന്താമണി’എന്നുനാമകരണം �ചയ്തു. മന്നാടിയാരു�ടജാനകീ

പരിണയം ആ േയാഗക്കാ�ര�ക്കാണ്ടു കളിപ്പിച്ചു. കുേറക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർക്കു

പുതിയ നാടകം എ�ന്തങ്കിലും കിട്ടിയാൽ�ക്കാള്ളാ�മന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയും

അതു മന്നാടിയാ�ര അറിയിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം താൻ തർജ്ജമ�ചയ്തു�വച്ചിരുന്നി

ടേത്താളമുള്ള ഉത്തരരാമചരിതം �കാടുക്കുകയും അതു പഠിച്ചുതീരുേമ്പാഴേത്തയ്ക്കു

േശഷംകൂടിഎഴുതി�ക്കാടുക്കാ�മന്നു്ഏല്ക്കുകയും �ചയ്തു. ആഅവസരത്തിൽതൃശ്ശൂരി

ലുണ്ടായിരുന്ന �കാച്ചി വീരേകരളവർമ്മ (�കാച്ചുണ്ണി)ത്തമ്പുരാേനാടു് അതി�നപ്പറ്റി

ചിലർ പറയുകയും ആ നാടകം തനിക്കു് അഭിനയിച്ചുകാണണ�മന്നു തമ്പുരാൻ

മന്നാടിയാ�ര വിളിച്ചു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും �ചയ്തു. താനും സി. പി.യുംകൂടി അതു വി

േനാദചിന്താമണിക്കാ�ര�കാണ്ടു കളിപ്പിക്കുവാൻ തീർച്ച�പ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞുഎന്നു

മന്നാടിയാർ അറിയിച്ചേപ്പാൾ സി. പി.േയാടു കാരണാന്തരാൽ രസക്ഷയം ഉണ്ടാ

യിരുന്നഅവിടേത്തയ്ക്കു് അതു രുചിച്ചില്ല. മന്നാടിയാർക്കുത�ന്നഅതുഅഭിനയിപ്പി

ക്കരുേതഎന്നു്അവിടന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾഅേദ്ദഹത്തിനു്ആവാ�മന്നല്ലാ�ത പറ

യുവാൻനിർവ്വാഹമില്ലാ�തതീരുകയുംഅതിേലയ്ക്കുേവണ്ടി രസികരഞ്ജിനിഎ�ന്നാ

രു പുതിയ കമ്പനി അേദ്ദഹം രൂപവൽക്കരിക്കുകയും �ചയ്തു. ധീരനായ സി. പി.ക്കു്

അതു േകട്ടേപ്പാൾ വാശി വർദ്ധിച്ചു. “അന്യമിന്ദ്രം കരിഷ്യാമി” എന്നു വിശ്വാമിത്രമ

ഹർഷി പറഞ്ഞതുേപാ�ല മന്നാടിയാർ ഉത്തരരാമചരിതം േശഷം ഭാഗവു�മഴുതി

അഭിമയിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി താൻ അതു മറ്റു വല്ലവേരയും�കാണ്ടു തർജ്ജമ

�ചയ്യിച്ചു വിേനാദചിന്താമണിക്കാ�ര�ക്കാണ്ടുത�ന്ന കളിപ്പിക്കു�മന്നു അേദ്ദഹവും

പ്രതിജ്ഞ�ചയ്തു. �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ വീര േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ആശ്രിത

നായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹ�ത്ത ആ വിഷയത്തിൽ ബലമായി സമീപിക്കുവാൻ

നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ േജ്യഷ്ഠ�ന്റ ആ പരാധീനത കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻത

മ്പുരാ�ന ബാധിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം സി. പി.യു�ട അഭീഷ്ടം സാധിക്കാ�മന്നു് ഏറ്റു.

സി. പി.യും എടമന കൃഷ്ണ�നമ്പ്രാന്തിരിയും ഒന്നാമങ്കവും, രണ്ടാമങ്കത്തി�ന്റ വിഷ്കം
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418 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

ഭം മനസ്സിലാമനേസ്സാ�ട �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, േശഷംകുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും

നടുവംമഹനും കൂേനഴത്തു പരേമശ്വരേമേനാനും, ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം �വണ്മണിമ

ഹനും, മൂന്നാമങ്കം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും, നാലാമങ്കം നടുവത്തച്ഛനും കുഞ്ഞിക്കു

ട്ടൻതമ്പുരാനും ഒറവങ്കരരാജനും,അഞ്ചാമങ്കം കാത്തുള്ളിയും നടുവംമഹനുംകൂേനഴ

വും, ആറാമങ്കം സി. പി., കൃഷ്ണ�നമ്പ്രാന്തിരി, നടുവംമഹൻ, കൂേനഴം, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

തമ്പുരാൻ എന്നിവരും, ഏഴാമങ്കം കുണ്ടൂരും തർജ്ജമ�ചയ്തു. ഒന്നാമങ്കത്തിലുള്ള

ഗദ്യഭാഗങ്ങൾ സി.പി.യും മറ്റുള്ള അങ്കങ്ങളിലുള്ളവ നടുവംമഹനും കൂേനഴവുമാണു്

പരാവർത്തനം �ചയ്തതു്. “,സീതാേദവി കനിഞ്ഞു” എന്ന േശ്ലാകത്തി�ന്റ കർത്താ

വു നടുവംമഹന�ല്ലന്നും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനാ�ണന്നും ഇനി പ്രേത്യകിച്ചു പറ

േയണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ആവിവരം വീരേകരള വർമ്മത്തമ്പുരാൻത�ന്റസതീർത്ഥ്യനായ

ഭട്ടൻതമ്പുരാ�ന അറിയിക്കുകയും ഭട്ടൻതമ്പുരാൻ പുതിയ നാടകം പിടിച്ചുവാങ്ങി

�പട്ടിക്കകത്തു�വച്ചു പൂട്ടുകയും �ചയ്തു.

“മന്നാടിയാരുടയ തർജ്ജമ തീർന്നതച്ചിൽ

വന്നാലുടൻ തരുവ�നന്നുപറഞ്ഞു�കാണ്ടു്

നന്നാ�യാളിച്ചിവി�ട വച്ചുവരുന്നുകാട്ടി–

ത്തന്നാൽച്ചതിക്കുമിവ�ര�ന്നാരു ഭാവേമാടും.”

എന്നാണു് 1067-ാമാണ്ടു് കുംഭമാസം 29-ാംനുകുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻനടുവത്തച്ഛന്നു്

അതി�നപ്പറ്റി എഴുതിക്കാണുന്നതു്. പ�ക്ഷസി.പി. അതു�കാണ്ടും പിന്മാറിയില്ല.

“സി. പി.യിതു�കാ�ണ്ടാഴിച്ചീ–

ലാപീേനാത്സാഹേമാടു പിന്നീടും

ആപാതഭങ്ഗിേയാ�ടതിർ–

േകാപാ�ലാപ്പിച്ചിടുന്നു തർജ്ജമ�യ”

എന്നു് ആ കത്തിൽത്ത�ന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻഅതി�നക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചി

രിക്കുന്നു. പിന്നീടു് ഭട്ടൻതമ്പുരാൻആഗ്രന്ഥം മടക്കി�ക്കാടുത്തു. എട്ടുപത്തു ദിവസം

�കാണ്ടു് എഴുതിയ ആ നാടകം 1067-ാമാണ്ടു് മീനം 20-ാംനു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു;സി. പി.

വിേനാദചിന്താമണിക്കാേര�ക്കാണ്ടുത�ന്ന അതു് അഭിനയിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ദ്രു

തഗതിയിൽ പലരും കൂടി എഴുതിയ ആ കൃതിക്കു മന്നാടിയാരുേടതി�ന്റ േമന്മവ

ന്നിട്ടി�ല്ലങ്കിലും അപൂർവ്വം ചില േശ്ലാകങ്ങൾആ വിവർത്തനത്തിലുള്ളവേയക്കാൾ

നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അേത �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്ന ഇടവത്തിേലാ മേറ്റാ മന്നാടിയാരു�ട

തർജ്ജമയും പുറത്തു വന്നു. അതു കളിച്ചതു രസികരഞ്ജിനിേയാഗക്കാരായിരുന്നു.

മന്നാടിയാർ എതിർകക്ഷികേളാടു ത�ന്റ തർജ്ജമയു�ട �ക�യഴുത്തുപ്രതി മട

ക്കിത്തരണ�മന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവർ അതു �കാടുത്തു എങ്കിലും പഠിക്കുവാൻ

എഴുതി�യടുത്ത പകർപ്പു് അവരു�ട �കയിൽത്ത�ന്ന ഇരുന്നു. അതു് അവർ

ഉപേയാഗിേച്ചയ്ക്കും എന്നു് ഒരു ശങ്ക അേദ്ദഹത്തിനു സ്വാഭാവികമായിേത്താന്നി.

അതി�നപ്പറ്റിയാണു് ത�ന്റ നാടകത്തി�ല

“സീതാേദവി�യ രാക്ഷേസന്ദ്രനതുേപാ–

ലിഗ്രന്ഥവും വ്യാജമാ–

േയതാനും ചിലേരാടു േചർ�ന്നാരു പുമാൻ

തൻ�കക്കലാക്കീടിനാൻ;

പി�ന്നത്തന്നു�ടയാക്കുവാൻ നിജപദം
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േചർത്തീടിേലാ നിന്ദ്യമാ–

�യന്നും സീത�യ�യന്നേപാലിതി�നയും

ശങ്കിക്കുമേല്ലാ ജനം.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആസംഭവത്തിനു േശഷം “വിേനാദചിന്താ

മണി” സി. പി. യു�ട നാടകേയാഗമായി. ആ േയാഗക്കാർ മന്നാടിയാരു�ട നാ

ടകങ്ങൾ പിന്നീടു് അഭിനയിച്ചില്ല. അവർ കളിച്ചുവന്നതു ശാകുന്തളം, സി. പി.യു�ട

ഉത്തരരാമചരിതം, നടുവത്തച്ഛ�ന്റ ഭഗവദ്ദൂതു്, േതാട്ടയ്ക്കാട്ടിക്കാവമ്മയു�ട സുഭദ്രാർ

ജ്ജുനം, മാേക്കാത്തു കൃഷ്ണ േമേനാ�ന്റ ചണ്ഡകൌശികം എന്നീ നാടകങ്ങളായിരു

ന്നു. സമദർശിയായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ അവസാനത്തിൽഈ സാഹിത്യമ

ത്സരം വള�ര �വറുപ്പുണ്ടാക്കി�യന്നുനടുവത്തച്ഛൻഅേദ്ദഹ�മഴുതിയഅേധാലിഖി

തങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നതാണു്.

“േപാേട്ടയിക്കഥ- സി. പി. തർജ്ജമ-ഭവാൻ-നാരായണൻ-ഞാൻ-ബുധ–

േശ്രഷ്ഠൻ ഭട്ട-നതല്ല വീരധരണീപാകാരി-മന്നാടിയാർ

വാട്ടം വിട്ടിതുേപാലേനകവിരുതന്മാർ വന്നക�പ്പട്ടു വൻ–

കൂട്ടം ഭൂമികുലുക്കിടുന്നുസുകേവ! നിന്നില്ല കമ്പം, സേഖ!”

“കമ്പം നാടകമാട്ടവും ലഹളയും ഭാഷാന്തരം �ചയ്യുവാൻ

മുമ്പും പിൻപുമതിന്നിടച്ചിലുമതല്ലന്യായവും ന്യായവും

ഡംഭും േഗാഷ്ഠിയുമാണവർക്കു �വളിവിേല്ലാർക്കു�മ്പാഴമ്പമ്പ! ഭൂ–

കമ്പംത�ന്ന മുറയ്ക്കു ‘േപാഷിണി’യിതിൽേപ്പാഷിക്കുവാൻ ദുർഘടം.”

ഇതിൽ പറയുന്ന ‘േപാഷിണി’ അ�ക്കാല്ലം േമടമാസത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽ�വച്ചു ദ്വിതീ

യസേമ്മളനംആേഘാഷിക്കുവാൻതീർ�ച്ച�പ്പടുത്തിയിരുന്നഭാഷാേപാഷിണിയാ

ണു്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ സി. പി.േയയും മന്നാടിയാേരയും രഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ

വള�ര പ്രയത്നിച്ചു.

എന്നാലുമായതിനിടയ്ക്കു കടന്നുകൂടി

നന്നായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുപരം �മരുക്കി

മന്നാടിയാ�രയുമതല്ലഥസി. പി. േയയു–

�മാന്നായിണക്കുവതിനായ് വള�ര ശ്രമിേച്ചൻ”

എന്നു് അേദ്ദഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തവും മറ്റും അവർ തങ്ങളിലുള്ള രസ

ക്ഷയം ഒ�ട്ടാന്നു ശാന്തമായി എങ്കിലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സൌഹാർദ്ദം പുനഃസ്ഥാ

പിതമായില്ല. അന്ന�ത്ത കവിപുങ്ഗവന്മാരു�ട േമൽ സി. പി.ക്കുണ്ടായിരുന്ന

അത്യത്ഭുതമായ േപ്രരണാശക്തിഈ ഉപാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു.

സി.പി.യു�ട പുസ്തകനിരൂപണവും ഗദ്യ�ശലിയും

“ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങ�ള കാഠിന്യം കളഞ്ഞു ലളിത�പ്പടുത്തി കവിസൂക്തിസുലഭ

മായ മാധുര്യേത്താടുകൂടി എഴുതുന്നതിൽ അച്യുതേമേനാനു വിേശഷസാമർത്ഥ്യ

മുണ്ടു്” എന്നു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനും, “പുസ്തകപരിേശാധന മുതലായ ചില

ഘട്ടങ്ങളിൽഅച്യുതേമേനാൻ ‘�മേക്കാേള’ എന്നആംേഗ്ലയ ഗ്രന്ഥകർത്താവി�ന
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420 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

പലേപ്പാഴും അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടു്. ആ അവസരങ്ങളിൽ

അച്യുതേമേനാൻ പുറ�പ്പട്ടു എന്നല്ലാ�ത �മേക്കാ�ള പുറ�പ്പട്ടു എന്നു് ഒരിക്കലും

േതാന്നീട്ടില്ല” എന്നു് അപ്പൻതമ്പുരാനും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു വസ്തുസ്ഥിതികഥനം

മാത്രമാകുന്നു. അത്യന്തം ഊർജ്ജസ്വലവും ഫലിതസമ്പൂർണ്ണവും ബഹിരന്തഃസ്ഫുര

ദ്രസവുമായിരുന്നു സി.പി.യു�ട ഗദ്യ�ശലി; അതു സവിേശഷമായി പ്രകാശിച്ചതു

േദാഷഭൂയിഷ്ഠങ്ങളായ കൃതിക�ള വിമർശനം �ചയ്യുേമ്പാളുമായിരുന്നു. ഗുേണാൽ

േഘാഷണത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രകൃത്യാ അല്പം വാചംയമനായിരുന്നു; േദാേഷാൽ

ഘാടനത്തിലായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിനു വാസനയും�വദഗ്ദ്ധ്യവും. എന്നാൽഅവി

�ട യാ�താരു പക്ഷേഭദവും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ഥാേനാന്നതിയും സ്വാധീന

ശക്തിയും േനാക്കി സ്വരം മയ�പ്പടുത്തുക എന്നുള്ള സാധാരണനയം അേദ്ദഹം

ഒരവസരത്തിലും സ്വീകരിച്ചില്ല. രതിസുന്ദരീകർകത്താവായ വാസുേദവപ്രഭുവും

മേനാരമാവിജയകർത്താവായ വയസ്കര മൂസ്സതുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽക്ഷുദ്ര

കൃതികളു�ട നിർമ്മാണത്തിനു് ഒന്നുേപാ�ല ശിക്ഷാർഹരായിരുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

സി.പി.യു�ട വിമർശനരീതി കാണിക്കുവാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. “മേനാ

രമാ വിജയ�ത്തേപ്പാ�ലയുള്ള കവനങ്ങ�ല ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ഇംഗ്ലീഷ്ഗ്രന്ഥ

കാരൻ തുർക്കിരാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന കമ്പിളിേയാടു് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതു വള�ര ശരി

യായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആ കമ്പിളിയിലുള്ള ചായം േവ�റ ഒരു വിധത്തിൽ വിന്യ

സിക്കുന്നതു�കാണ്ടു േകായിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സു�കാണ്ടും മറ്റും എഴുതുന്ന ചി

ത്രംേപാ�ല ഒരു ചിത്രമുണ്ടാക്കാം. അതുേപാ�ലത�ന്ന മേനാരമാവിജയത്തി�ല

പദങ്ങ�ള േവ�റ ഒരു വിധത്തിൽ വിന്യസിച്ചാൽ എഴുത്തച്ഛേന്റയും മറ്റും കൃതിക

�ളേപ്പാ�ല ഒരു കൃതിയുമുണ്ടാക്കാം. ഇതിലധികമായ ഒരു പ്രശംസയ്ക്കു് ഈ ഗ്രന്ഥ

ത്തിനു് അർഹതയു�ണ്ടന്നു ഞങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നില്ല.” (മേനാരമാവിജയത്തി�ന്റ

വിമർശനം) പണ്ഡിതവേരണ്യനും പ്രാബല്യശാലിയുമായ മൂസ്സതി�ന്റആജ്ഞാകര

നായിരുന്നു മേനാരമാനായകനായ വറുഗീസ്മാപ്പിള�യന്നും ഗ്രന്ഥത്തി�ല വിഷയം

മേനാരമയു�ട വിജയമായിരുന്നു�വന്നും നാം ഓർമ്മിക്കുേമ്പാളാണു് നിർഭീകനായ

സി. പി.യു�ട വിമർശകധർമ്മാചരണ�ത്തക്കുറിച്ചു നമുക്കു വിേശഷബഹുമാനം

േതാന്നുന്നതു്.

ഇനി “മദിരാശി �ഹേക്കാടതിയി�ല ഭാഷാന്തരകാരനും സർവ്വകലാശാല

യി�ല മലയാളപരീക്ഷകനു” മായ എൻ. ശങ്കുണ്ണിവാരിയർ ബി.ഏ.യു�ട കഥാമ

ഞ്ജരി�യപ്പറ്റി പറയാം. അതിേനക്കാൾ സ്ഖലിതജടിലമായ ഒരു പുസ്തകം മലയാ

ളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ എന്നും അതുേപാ�ല ഏ�തങ്കിലും ഒരു ഭാഷാകൃതി�യ

സി. പി. േയക്കാൾ കർക്കശമായി ആ�രങ്കിലും നിരൂപണം �ചയ്തിട്ടുേണ്ടാ എന്നും

സംശയമാണു്. ആ നിരൂപണത്തി�ല ചില വാക്യങ്ങളാണു് ചുവേട പകർത്തു

ന്നതു്. “ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായി

ചിലേപ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ഗാഢനിദ്രയിൽ സുഖസ്വപ്നപരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചു�കാണ്ടി

രിേക്ക, �പ�ട്ടന്നു് ഉണരുേമ്പാളുണ്ടാകുന്ന കഠിനമായ മനശ്ശല്യം വായനക്കാർ

അനുഭവിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽഅവർക്കു മയൂരസേന്ദശത്തിൽനിന്നു് കഥാമഞ്ജരിയിൽ പ്ര

േവശിയ്ക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന മേനാവികാരത്തി�ന്റസ്വഭാവംഅറിയാവുന്നതാകുന്നു.

‘ആട്ടക്കഥകളു�ട ഭാഷാസംേക്ഷപ’മായഈ�ചറിയ പുസ്തകത്തിൽ വിദ്യാവിേനാ

ദിനിയു�ട പകുതി വലിപ്പത്തിൽഎഴുപത്തഞ്ചുഭാഗങ്ങേള ഉള്ളുഎങ്കിലുംഅതി�ന്റ
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ഗ്രന്ഥകാരനായ എൻ. ശങ്കുണ്ണിവാരിയർ അവർകൾ അതിൽ തിക്കി�ക്കാള്ളിച്ചി

രിക്കുന്ന സ്ഖലിതങ്ങളുേടയും അനുപപത്തികളുേടയും സംഖ്യ േനാക്കിയാൽ ആർ

ക്കും ആശ്ചര്യം േതാന്നുന്നതാണു്. ഒൻപതു വരിയിൽ പല മാതിരിയായി ഒൻപതു

�തറ്റുകൾ വരുത്തുക എന്ന അത്ഭുതകർമ്മം സാമാന്യന്മാരാൽ അസാധ്യമായിട്ടു

ള്ളതാണു്. വ്യാകരണവും നിഘണ്ടുവും അലങ്കാരവും പരിഷ്കരിച്ചതു�കാണ്ടുമാത്രം

ശങ്കുണ്ണിവാരിയരവർകൾക്കു തൃപ്തിയായില്ല. അേദ്ദഹം പുരാണകഥകളിലും ഇരു

പതിൽച്ചില്വാനം പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽ ഭീമ

േസന�ന മാറ്റി അർജ്ജുന�ന നായകനാക്കി. ഭദ്രകാളിക്കും വീരഭദ്രന്നും അേഭദം

കല്പിച്ചു. ബകവധ�ത്ത പാണ്ഡവന്മാരു�ട അജ്ഞാതവാസകാലേത്തയ്ക്കു നീക്കി

�വച്ചു. യാദവന്മാരിൽ പ്രാധാന്യം പ്രദ്യുമ്നനു �കാടുത്തു. മുചുകുന്ദ�ന്റ പിതൃത്വം ‘മാ

ന്ധാത്രി’ക്കും, ദുഷ്ഷന്ത�ന്റ പിതൃത്വം ‘അനില’ രാജാവിനും, രാവണ�ന്റ പിതൃത്വം

‘�വശ്രവണ’രാജാവിനും �കാടുത്തു. പരിഷ്കാരമാണു് ഈ കാലത്തി�ന്റ പ്രധാന

ലക്ഷണം. പുരാണകഥക�ള മാത്രം അതിൽനിന്നു് ഒഴിച്ചു വിടാൻ പാടി�ല്ലന്നു്

അേദ്ദഹം വിചാരിക്കുന്നതിൽ യുക്തിയി�ല്ലന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല. മഹാന്മാർക്കു

പക്ഷപാതമി�ല്ലന്നുള്ളതി�ന ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ദൃഷ്ടാന്ത�പ്പടത്തീട്ടുണ്ടു്. ത�ന്റ

വാചകങ്ങളിലുള്ള ചമൽക്കാരങ്ങ�ള ആട്ടക്കഥകളിൽ നിന്നു് ഉദാഹരിച്ചിട്ടുള്ള ചര

ണങ്ങളിലും വരുത്തീട്ടുണ്ടു്.”

രതിസുന്ദരീനിരൂപണത്തിൽനിന്നുകൂടി ഒരു ഭാഗം വായിേക്കണ്ടതാണു്. ‘പരി

ഷ്കാരപ്രിയന്മാരായ മഹാജനങ്ങൾഈരതിസുന്ദരി എ�ന്റകല്പിതമാ�ണന്നു്അഭി

പ്രായ�പ്പടുകയും കഥാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വല്ല പീയൂഷരസങ്ങ�ള അനുഭവിപ്പാൻ

സംഗതിവരികയും �ചയ്യു�മങ്കിൽഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി എന്നു മാത്രം പറയുന്നു.’

അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ വാസുേദവപ്രഭുവിന്നു കൃതാർത്ഥതയ്ക്കു ധാരാളം വകയുണ്ടു്.

ഇതു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കല്പിതകഥയ�ല്ലന്നു് ആ�രങ്കിലും അഭിപ്രായ�പ്പടുേമാ? പി

�ന്ന വല്ലവരുേടയുമാ�ണന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനനഷ്ടേക്കസ്സിൽ പ്രതിയാകാൻ

സംഗതിയിേല്ല. പീയൂഷരസങ്ങളുംധാരാളമായിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷകയ്പു�കാണ്ടുവായിൽ

�വയ്ക്കാൻ പാടി�ല്ലന്നുമാത്രേമയുള്ളു. മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതകാലം വള�ര പരിമിതവും

ദുഃഖഭൂയിഷ്ഠവുമാണു്. അതിൽ ഏതാനും ഭാഗം ഇതുേപാ�ലയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാ

യിക്കുകഎന്നേക്ലശാനുഭവത്തിൽ ദുർവ്യയം �ചയ്യിക്കുന്നതിൽപാപമുേണ്ടാഎന്നു

സജ്ജനങ്ങളു�ട മനസ്സാക്ഷിയും നിയമപ്രകാരം കുറ്റമുേണ്ടാ എന്നു വക്കീൽമാരും

തീർച്ചയാക്കേട്ട.”

എ�ന്താരു ഭയങ്കരമായ �കാല്ലാ�ക്കാല! പേക്ഷആ ദണ്ഡനം മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥ

കാരൻഅനുഭവിക്കുേമ്പാൾഅേദ്ദഹംഅതിന്നുസർവഥാഅർഹനാ�ണന്നു്അറി

യുന്നനമുക്കു്അേങ്ങാട്ടു േലശംേപാലുംഅനുകമ്പ േതാന്നുന്നില്ല. സി. പി.ത�ന്നആ

വിഷയത്തിൽ താൻ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നഅസിധാരാവ്രത�ത്തപ്പറ്റി അടിയിൽ കാണു

ന്നവിധത്തിൽ ഉപന്യസിക്കുന്നു.

“പുതിയപുസ്തകങ്ങളിൽ േദാഷങ്ങൾഗുണങ്ങ�ളഅതിശയിച്ചിരിക്കുന്നതു�കാ

ണ്ടു് അവ�യക്കുറിച്ചു നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായും നിഷ്പക്ഷപാതമായും അഭിപ്രായം പറയു

ന്നതിൽ േദാഷപ്രഖ്യാപനം കുേറ കടന്നുേപാകാ�ത നിർവ്വാഹമില്ലേല്ലാ. ഇങ്ങ�ന

േദാഷങ്ങൾ പറയുകയും അതിനാൽ പലർക്കും മനസ്താപം ഉണ്ടാക്കുകയും �ചേയ്യ

ണ്ടിവരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു നിർവ്യാജമായ വ്യസനമുണ്ടു്. എങ്കിലും ഭാഷാസാഹി

ത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിപത്തി ഈ വ്യസന�ത്തക്കാൾ എത്രേയാ പ്രബ
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422 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

ലമായിരിക്കുന്നതു�കാണ്ടു് അങ്ങ�ന �ചയ്യാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ�ത വന്നിരി

ക്കുന്നു.”

ഭാഷയിൽ സജീവവും സമീചീനവുമായ സാഹിത്യവിമർശനപ്രസ്ഥാനത്തി

�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് എന്നു സി.പി. അച്യുതേമേനാ�ന നിസ്സംശയമായി പറയാം;

അതിൽത്ത�ന്നയാണു് ഭാഷ�യസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശാശ്വ

തമായ യശസ്സുംഅധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതു്.

പരവൂർ േകശവനാശാൻ (1034–1092)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

േകശവനാശാൻ 1034-ാമാണ്ടു് കുംഭമാസത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ �കാല്ലംതാലൂ

ക്കിൽ പരവൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു. പിതാവായ �വരവൻ �വദ്യൻ ഒരു

ധനാഢ്യനും അവിട�ത്ത ഈഴവസമുദായത്തി�ന്റ േനതാവുമായിരുന്നു. പരവൂർ

തയ്യിൽ കുഞ്ഞുകുറുമ്പയായിരുന്നു മാതാവു്. േകശവനാശാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ

താമസിച്ചു പല വിദ്യകൾ അഭ്യസിച്ചു. ആദ്യം പുതുക്കാട്ടുമഠത്തിൽ കൃഷ്ണനാശാ

േനാടും പിന്നീടു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികേളാടും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യനായ

അയ്യാസ്വാമിശാസ്ത്രികേളാടും സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ച് ആ ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യം

സമ്പാദിച്ചു. അതിനുപുറേമ ആയുർേവ്വദവും േജ്യാതിഷവും പഠിച്ചു് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളി

ലും അഭിജ്ഞനായി.

പത്രപ്രവർത്തനം

കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള മലയാളമേനാരമക്കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു് 1065-ൽ ആ

കമ്പനിവകയായി ഒരു പത്രം പുറ�പ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ �പാതുക്കാര്യപ്രസക്തനായ

ആശാന്നും അതുേപാ�ല പേരാപകാരപ്രദമായ ഒരു വ്യവസായത്തിൽ ഏർ�പ്പ

ടുന്നതിനു് ഔത്സുക്യമുണ്ടായി. അതിനുമുൻപുത�ന്ന �വദ്യ�നന്നും േജാത്സ്യ�ന

ന്നുമുള്ള നിലകളിൽ സ്വസമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല, �പാതുജനങ്ങളു�ട ഇടയിലും

അേദ്ദഹത്തിനു ബഹുമതി സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈഴവർക്കു് അക്കാലത്തു രാ

ഷ്ട്രീയമായുംവിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും മറ്റും, പലഅവശതകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ

അവശതകൾക്കുപരിഹാരം േനടുവാൻഅവരു�ട വകയായി ഒരു പത്രം ഉണ്ടായി

രിക്കുന്നതുനല്ലതാ�ണന്നു്അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. 1066-ൽ പതിനായിരം ഉറുപ്പിക

മൂലധനത്തിൽ “േകരളഭൂഷണക്കമ്പനിക്ണുപ്തം”എന്നേപരിൽ ഒരുകമ്പനിഏർ�പ്പ

ടുത്തി. 1067-ൽആകമ്പനിവകയായി ‘സുജനാനന്ദിനി’ എ�ന്നാരു വൃത്താന്തപത്രം

ആരംഭിച്ചു. ഭാഷാകവിതയു�ട അഭിവൃദ്ധി�യ ഉേദ്ദശിച്ചു് ‘സുജനാനന്ദിന്യുപപത്രം’

എന്ന േപരിൽ ഒരു ഉപപത്രം ഓേരാ ലക്കേത്താടുംകൂടി പ്രേത്യകമായി പ്രസിദ്ധീ

കരിക്കുകയും അതിൽ മേനാരമയി�ല പരിപാടിയനുസരിച്ചു സമസ്യാപൂരണവും

മറ്റും േചർക്കുകയും �ചയ്തുവന്നു. ആ ഉപപത്രേത്തയും അക്കാല�ത്ത കവികൾ

േവണ്ടേപാ�ല ലാളിച്ചു് അവരു�ട േശ്ലാകങ്ങൾ�കാണ്ടു് അലങ്കരിച്ചു. യുവകവി

ക�ള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്നും അവരു�ട സ്ഖലിതങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിന്നും

ശങ്കുണ്ണി�യേപ്പാ�ലത�ന്ന ആശാനും പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചില വാദപ്രതി

വാദങ്ങൾക്കും അതിൽ സ്ഥലമനുവദിച്ചിരുന്നു. അവയിൽ വള�ര രസകരമായി

രുന്നതു സി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റിയും, മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കരും

തമ്മിലുണ്ടായ ‘പണിക്കർ-പണിക്കൻ’ വാദമാണു്. ഇടയ്ക്കു കു�റക്കാലം നിന്നുേപാ

�യങ്കിലും 1078-ൽ പത്രം പുനരുദ്ധരിച്ചു് 1082-ാമാണ്ടു് വ�ര നിർവിഘ്നമായി നടത്തി.
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ആശാ�ന്റ ഗദ്യരീതിയും വരുഗീസ് മാപ്പിളയുേടതുേപാ�ല സ്വരത്തിൽ മൃദുല�മ

ങ്കിലും സാരാംശത്തിൽ ശക്തിമത്തായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറി�ല ജനങ്ങൾക്കു

�പാതുേവയും ഈഴവസമുദായത്തിനു പ്രേത്യകമായും ആ പത്രപ്രവർത്തനം പല

കാര്യങ്ങളിലും പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇതരവ്യവസായങ്ങൾ

�വദ്യത്തിലും േജ്യാത്സ്യത്തിലും േകശവനാശാൻ അസാമാന്യമായ കീർത്തിക്കു

പാത്രീഭവിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ചികിത്സാസാമർത്ഥ്യ�ത്ത ഡാക്ടർ പുന്നൻ തുട

ങ്ങിയ ഭിഷഗ്വരന്മാർ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. പുന്നനും അേദ്ദഹവും തമ്മിൽ ഗാഢമായ

സൌഹാർദ്ദമാണു്പുലർത്തിയിരുന്നതു്. ആശാൻഗജചികത്സയിലുംആയുർേവ്വദവി

ധിയനുസരിച്ചുള്ള ശസ്ത്രപ്രേയാഗത്തിലുംകൂടി വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

േജാത്സ്യത്തിലും ഫലഭാഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു സ്ഥാ

നമുണ്ടായിരുന്നു. �വദ്യം, േജ്യാതിഷം, സംസ്കൃതം ഇവ പഠിക്കുന്നതിന്നു പലരും

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരായി പരവൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. പ്രസിദ്ധകവിയായ

�ക.സി. േകശവപിള്ള ആദ്യമായി സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതു് അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നാ

ണു്. േകശവപിള്ളആവസ്തുത

“�ചാ�ല്പാങ്ങും�വദ്യശാസ്ത്രം ഗണിതവുമതുേപാൽ

സാഹിതീതന്ത്രവും �കാ–

�ണ്ടേപ്പർക്കും േമാദേമകും മമ ഗുരുവിലസീ–

ടുന്നു വീ. േകശവാഖ്യൻ.”

എന്ന േശ്ലാകാർദ്ധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്വസമുദായത്തി�ന്റ നായകന്മാരിൽ

ഒരാളായി ഉയർന്നു് അേദ്ദഹംഈഴവരു�ട ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നഅനാചാരങ്ങ�ള

ഉന്മൂലനം �ചയ്വാനും സജീവമായി പ്രയത്നിച്ചു. ആശാ�ന്റ പരിശ്രമഫലമായാണു്

1080-ൽ പരവൂരിൽ ഒരു സമുദായസേമ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിൽ താലി�കട്ടുക

ല്യാണം നിറുത്തൽ�ചയ്യുന്നതിനും പരിഷ്കൃതരീതിയിലുള്ള വിവാഹസമ്പ്രദായം നട

പ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രേമയം അംഗീകൃതമായതു്. വള�ര ഹൃദയശുദ്ധിയും

പേരാൽക്കർഷകാംക്ഷയുമുള്ള ഒരുസദ്വ്യത്തനായിരുന്നു ആശാൻ. 1092-ാമാണ്ടു്

ധനുമാസം 27- ാം ആയിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണം. കിളി�കാല്ലൂർ കാമനാട്ടു

കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മ�യ 1053- ാംനു 1058-ൽ അവർ മരിച്ചതിനുേമൽ പരവൂർ �കാച്ചുകട

കത്തു് അമ്മക്കുഞ്ഞമ്മ�യ (കുന്നത്തു കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മ�യ) 1058-ാമാണ്ടും വിവാഹം

�ചയ്തു.

കൃതികൾ

േകശവനാശാനു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും കവനം�ചയ്യുവാൻ �കല്പുണ്ടായിരു

ന്നു�വങ്കിലും വള�ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുകനിമിത്തം അധിക�മാ

ന്നും എഴുതുവാൻ സാധിച്ചില്ല. (1) പാതാളരാമായണം ആട്ടക്കഥ, (2) പതിവ്രതാ

ധർമ്മം കിളിപ്പാട്ടു്, (3) കല്യാണസൌഗന്ധികം അമ്മാനപ്പാട്ടു് എന്നീ കൃതികൾ

അേദ്ദഹം ആദ്യകാലത്തു രചിച്ചു. മാധവനിദാനത്തിന്നു സാരചന്ദ്രിക എ�ന്നാരു

ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചതിനുപുറേമ പണ്ടാരത്തു നാരായണപിള്ള ആശാ�ന്റ

�വദ്യസംഗ്രഹത്തിനു് ഒരു ലഘുടിപ്പണിയും എഴുതിട്ടുണ്ടു്. അമ്മാപ്പാട്ടി�ല വന്ദന

േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒന്നു് ഉദ്ധരിക്കാം.
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“സാകൂതാേലാകചാരുസ്മിത, വിധിഹൃദയാ–

നന്ദസേന്ദാഹദാത്രീ,

ചഞ്ചദ്ധമ്മില്ലധൂതാഖിലഘനപടലീ,

മുക്തശീതാംശുവക് ത്രാ,

കാരുണ്യം േമ വിധത്താമതിമധുരസുധാ–

സാധു�സവർണ്ണവാണീ

വാണീ, ചക്ഷുജ്ജി�തണീ, ഭുജതലവിധൃതാം–

േഭാജകീരാക്ഷമാല്യാ.”

സാരചന്ദ്രിക ഏറ്റവും വിശിഷ്യമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു്. “ഭൂമി തുടങ്ങിയ അഖി

ലജഗത്തുക്കേളയും സൃഷ്ടിക്കയും രക്ഷിക്കയും സംഹരിക്കയും �ചയ്യുന്നവനും. സ്വർ

ഗ്ഗേത്തയും േമാക്ഷേത്തയും പ്രാപിപ്പിക്കുന്നവനും, ഭുവനത്രയത്തി�ന്റ േചതനങ്ങ

ളായും അേചതനങ്ങളായും ഇരിക്കുന്ന അഖിലപദാർത്ഥങ്ങളുേടയും രക്ഷിതാവും

ആയ പരേമശ്വര�ന ഏറ്റവും നമസ്കരിച്ചിട്ടു് �ത്രകാലികജ്ഞാനികളായ എല്ലാ

മഹർഷിമാരു�ട വാക്കുകേളയും പ്രമാണിച്ചും നല്ല �വദ്യന്മാരു�ട ആജ്ഞ�യ

അനുസരിച്ചും ഉപദ്രവം, മരണം, േഹതു, ലിംഗം ഇതുകേളാടും േരാഗങ്ങളു�ട വിേശ

ഷമായ നിശ്ചയേത്താടുംകൂടിയഈഗ്രന്ഥംസംേക്ഷപമായി ഇേപ്പാൾ രചിക്ക�പ്പ

ടുന്നു” എന്നിങ്ങ�നയാണു് ആ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നതു്. മൂലേശ്ലാകങ്ങൽ�കാണ്ടു

വിഷയവ്യാപ്തി മതിയാകാത്തഭാഗങ്ങളിൽചരകൻ,സുശ്രുതൻ മുതലായപ്രാചീനാ

ചാര്യന്മാരു�ട മതങ്ങൾകൂട്ടി ഉദ്ധരിച്ചു് അർത്ഥവിവരണം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

ശാർങ്ഗധരസംഹിത, �ഭഷജ്യരത്നാവലി, ഭാവപ്രകാശം എന്നീ �വദ്യ

കഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും അേദ്ദഹം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അവ

ഒന്നും പൂർണ്ണമായതായി അറിവില്ല.

േകാഴിേക്കാട്ടു മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ (1020–1090)

ഉപക്രമം

പതി�നാന്നാംശതകത്തി�ന്റഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ േകരളസാഹിത്യസൌധംതാങ്ങി

നിന്നതു മൂന്നു കാഞ്ചനസ്തംഭങ്ങളായിരുന്നു. അവയിൽ ഒന്നു തിരുവനന്തപുരത്തും

മ�റ്റാന്നു േകാഴിേക്കാട്ടും േവറി�ട്ടാന്നു കടത്തനാട്ടുമാണു് പരിലസിച്ചിരുന്നതു്. േക

രളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�നയും േകാഴിേക്കാട്ടു മാനവിക്രമ എട്ടൻതമ്പുരാ

�നയും കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�നയുമാണു് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന�തന്നു

പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അവരിൽ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�നക്കുറിച്ചു് ഉപന്യസിച്ചുക

ഴിഞ്ഞു. േശഷം രണ്ടു േപ�രയും കുറിച്ചു പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

ജനനം

�നടിയിരിപ്പുസ്വരൂപംസൌകര്യത്തിനുേവണ്ടി മൂന്നുശാഖകളായി പിരിഞ്ഞുതാമസി

ക്കുന്നു. ആ േകാവിലകത്തുസന്തതിവിേച്ഛദം വരാ�തയിരിക്കുവാൻ 881-ആണ്ടു മക

രമാസം 16- ാംനുഅന്ന�ത്തസാമൂതിരിപ്പാടുനീേലശ്വരത്തുേകായിക്കൽനിന്നുരണ്ടു

സ്ത്രീകേളയും മൂന്നു പുരുഷന്മാ�രയും ദ�ത്തടുത്തു് അവരിൽ േജ്യഷ്ഠത്തി�യ കിഴേക്ക

േക്കാവിലകത്തും അനുജത്തി�യ പുതിയ േകാവിലകത്തും താമസിപ്പിച്ചു. ആേറഴു

�കാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾആ രണ്ടുേപരു�ട േജ്യഷ്ഠത്തിയും കൂടി നീേലശ്വരത്തുനിന്നു
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േകാഴിേക്കാേട്ടയ്ക്കു േപാന്നു. ആ രാജ്ഞിക്കുേവണ്ടി പണിയിച്ചതാണു് പടിഞ്ഞാ�റ

േക്കാവിലകം. ഈ വിവരങ്ങൾ മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടി�യപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളവയാണേല്ലാ. ടിപ്പുവി�ന്റ കലാപകാലത്തു് ആ മൂന്നു ശാഖകളി�ല

സ്ത്രീകളും തിരുവിതാംകൂറിൽ േപായി രക്ഷ�പ്പട്ടു; ധർമ്മരാജാവു പിടിഞ്ഞാേറേക്കാ

വിലകേത്തയും പുതിയ േകാവിലക�ത്തയും രാജ്ഞിമാ�ര കുന്നത്തൂരിലും കിഴേക്ക

േക്കാവിലക�ത്ത രാജ്ഞിമാ�ര എണ്ണയ്ക്കാട്ടും താമസിപ്പിച്ചു. മറ്റു ശാഖകൾ തിരി

�യേപ്പായേപ്പാഴും പടിഞ്ഞാ�റേക്കാവിലകത്തുകാർ കുന്നത്തൂരിൽ പാർത്തേതയു

ള്ളു. അവി�ട 997-ാമാണ്ടു് കുംഭമാസം അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ശ്രീേദവിത

മ്പുരാട്ടിയാണു് ഏട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ മാതാവു്. ആ തമ്പുരാട്ടി മറ്റംഗങ്ങേളാടുകൂടി 1004-

ാമാണ്ടു് േകാഴിേക്കാേട്ടയ്ക്കു മടങ്ങി അവരു�ട വക മാങ്കാവിൽേക്കാവിലകത്തു താ

മസമായി. പുതിയ േകാവിലകത്തുകാർ തിരുവണ്ണൂരിലും കിഴേക്കേക്കാവിലകത്തു

കാർ �വങ്കടേക്കാട്ട (േകാട്ടയ്ക്കൽ)യിലും താമസിച്ചു. ആതമ്പുരാട്ടിയു�ടസീമന്തപുത്ര

നായിഏട്ടൻ രാജാവു് 1020-ാമാണ്ടു് മകരമാസം 29-ാംനുപൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ചു. തൃശ്ശൂർ േതാട്ടപ്പായ ഇല്ല�ത്ത ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു പിതാവു്. പടിഞ്ഞാ

േറേക്കാവിലകത്തു്അനുജൻതമ്പുരാനുംഅമ്മാമൻതമ്പുരാനുംഅവിടു�ത്തകനിഷ്ഠ

സേഹാദരന്മാരായിരുന്നു. അവരു�ട ജനനം 1024, 1029 ഈ �കാല്ലങ്ങളിലാണു്.

അമ്മാമൻതമ്പുരാൻ ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം എന്നും കാദംബരി�യന്നും രണ്ടു ഗദ്യകഥ

കൾ രചിച്ചു. കാദംബരിയി�ല പ്രതിപാദ്യം “�വനിസ്സി�ല വ്യാപാരി” എന്ന േഷ

ക്സ്പീയരു�ട നാടകത്തി�ല ഇതിവൃത്തത്തി�ന്റസംഗ്രഹമാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

ഏട്ടൻരാജാവുബാല്യത്തിൽകുേറക്കാലം വിദ്യാസമ്പാദനത്തിൽപരാങ്മുഖനായി

രുന്നു�വങ്കിലും പിന്നീടു്ആ�വകല്യം തീരത്തക്കവണ്ണം േദശമങ്ഗലത്തു് ഇക്കണ്ട

വാരിയരു�ടകീഴിൽ നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുകയും സിദ്ധാന്തകൌമുദി പൂർവ്വാർദ്ധംവ�ര

അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചതിനുേമൽ ഉത്തരാർദ്ധവും വ്യാകരണത്തിലും അല

ങ്കാരത്തിലും ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങളും ത�ന്റ മാതുലനും സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനുമായ

കുഞ്ഞനുജൻതമ്പുരാ�ന്റയടുക്കൽനിന്നു വായിച്ചു് ആ ഭാഷയിൽ അടിയുറച്ച വ്യുൽ

പത്തി സ്വായത്തമാക്കുകയും �ചയ്തു. പഠനകാലത്തുത�ന്ന കവനത്തിലും പരി

ശീലനം േനടി. ത�ന്റ മാതാവു് 1046 മുതല്ക്കുത�ന്ന പടിഞ്ഞാേറേക്കാവിലകംവക

കാര്യങ്ങൾ േനരിട്ടു് അേന്വഷിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ പേരാപകാരം �ചയ്യുന്ന

തിനുേവണ്ട സമ്പത്സമൃദ്ധി അവിടുേത്തയ്ക്കു യൌവനത്തിൽത്ത�ന്ന സഞ്ജാതമായി.

ശിഷ്യന്മാ�ര സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുക, വിദ്വാന്മാ�ര എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും േപ്രാത്സാ

ഹിപ്പിക്കുക, അർഹന്മാരായ അർത്ഥികൾക്കു ദ്രവ്യസഹായം �ചയ്യുക മുതലായ

സൽപ്രവൃത്തികളിൽഅേപ്പാൾത്തുടങ്ങി അവിടുന്നു വ്യാപൃതനായി. അതിനു മുൻപു

ത�ന്ന ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി തുടങ്ങിയ മറ്റു ഭാഷകളുംകൂടി പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അനന്തരജീവിതം

1070-ൽ ശ്രീേദവിത്തമ്പുരാട്ടി അമ്പാടി (േഘാഷപുരി എന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ)േക്കാ

വിലകത്തു വലിയതമ്പുരാട്ടിയായി. മൂന്നു ശാഖകളിലുംവച്ചു് വയസ്സുമൂപ്പുള്ള രാജ്ഞി

ക്കാണു് ആസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതു്. അതിന്നു പ്രേത്യകം മാലിഖാനവുമുണ്ടു്. 1077-

ാംമാണ്ടു ധനുമാസം 26-ആംനുയായിരുന്നു ആ സുചരിതയു�ട നിര്യാണം. ഏട്ടൻ

രാജാവു് 1068-ൽഅമ്പാടിേക്കാവിലകത്തുവലിയതമ്പുരാനും, 1078 േമടം 21-ാംനു �ന

ടുത്രാപ്പാടും (അഞ്ചാംമുറ) 1079 േമടം 3-ാംനു എടത്രാപ്പാടും (നാലാംമുറ) 1082 തുലാം
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426 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

7-ാംനു മൂന്നാർപ്പാടും (മൂന്നാംമുറ) 1085കന്നി 19-ാംനുഏറാൾപ്പാടും (ഇളയതമ്പുരാൻ)

ആയി ക്രേമണ ഉയർന്നു. 1088 വൃശ്ചികം 28-ാംനു കിഴേക്കേക്കാവിലകത്തു കുട്ടിയ

നുജൻതമ്പുരാൻ തീ�പ്പട്ടേപ്പാൾ ധനു 13-ാംനു സാമൂതിരിപ്പാ�ടന്ന മഹനീയമായ

സ്ഥാനത്തിൽആരൂഢനായി. അവിടു�ത്ത വാഴ്ചക്കാലത്തുസ്വരൂപംവക േദവാല

യങ്ങൾ, വിദ്യാശാലകൾ, ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾഇവയി�ലകാര്യങ്ങ�ളല്ലാം വള�ര

ഭങ്ഗിയായി നിർവഹിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. സ്വരൂപത്തി�ന്റ ഭരണം പൂർവാധികം കാ

ര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അതു േകാർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സിേലയ്ക്കു വിട്ടു�കാടുത്തു.

�കാച്ചിയും േകാഴിേക്കാടും തമ്മിലുള്ള കുടുംബ �വരം പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. ഏട്ടൻ

തമ്പുരാൻ താൻത�ന്ന രാജർഷിയായ �കാച്ചിമഹാരാജാവി�ന്റ അതിഥിയായി

തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു േപായി ആ �വരം എ�ന്നേന്നയ്ക്കുമായി ശമിപ്പിച്ചു. രണ്ടുേപരും

വിദ്വാന്മാരായിരുന്നതു�കാണ്ടാണു് േശാഭനമായ ആ പരിണാമം സാധ്യമായതു്.

1031-ൽ തീ�പ്പട്ട സാമൂതിരിപ്പാടു് അതിനുമുൻപു തൃശ്ശൂരിേലയ്ക്കു േപാ�യങ്കിലും അതു

മഹാരാജാവി�ന്റ ആനുകൂല്യേത്താടുകൂടിയല്ലായിരുന്നു. ഒന്നിലധികം തവണ കാ

ശിക്കു േപായി ഗങ്ഗാസ്നാനം �ചയ്കയുണ്ടായി. ഒടുവിൽ േപായതു് 1071-ലാണു്.

1090-ാംമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 16-ആംനു കാസശ്വാസം ബാധിച്ചു തീ�പ്പട്ടു. �പരി

ന്തൽമണ്ണയിൽഅമ്പലക്കാട്ടു ലക്ഷ്മിയമ്മയായിരുന്നു പത്നി.

വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനം

ഏട്ടൻതമ്പുരാനു് അഭിമുഖസംഭാഷണം വഴിേക്കാ കത്തിടപാടുമുേഖനേയാ പരി

ചയമില്ലാത്ത സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാർ അക്കാലത്തു ഭാരതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു

എന്നുത�ന്ന പറയാം. പിന്നീടു ബാംേബ പ്രവിശ്യയിൽ ക്രതുേകാടി ശങ്കരാചാര്യ

പദത്തിൽ പ്രേവശിച്ച പരിഷ്കൃതാശയനായ ലിങ്േഗശമഹാശയൻ അവിടു�ത്ത

പരമസുഹൃത്തുക്കളിൽ അന്യതമനായിരുന്നു. േധാല്പൂർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളി�ല

രാജാക്കന്മാർ, കാളഹസ്തി മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളി�ല ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ ഇവ

�രല്ലാം അവിടുന്നുമായി സംസ്കൃതത്തിൽ േലഖനവിനിമയം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നു.

വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും അവിടുന്നും തമ്മിലുള്ള സൌഹാർദ്ദം സൌഭ്രാത്രനിർവി

േശഷമായിരുന്നു. അനവധി വിേദശപണ്ഡിതന്മാർ അവിട�ത്ത തൃക്കയ്യിൽനിന്നു

യേഥാചിതം പാരിേതാഷികങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. അവിടു�ത്ത കീർത്തി സർവ

ത്ര പ്രസരിച്ചു വിദ്വാ�നന്നും കവിരാജകുമാര�നന്നും േകരളേഭാജരാജ�നന്നും പല

ബിരുദങ്ങൾസരസ്വതീവല്ലഭന്മാരിൽനിന്നു് അവിടുേത്തയ്ക്കു ലഭിച്ചു. പുന്നേശ്ശരി നമ്പി

നീലകണ്ഠശർമ്മ അവിടു�ത്ത ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്നു. ആ സുഗൃഹീതനാമാ

വി�ന്റസകലവിദ്യാപ്രവർത്തനങ്ങളിലുംഏട്ടൻതമ്പുരാൻ ത�ന്നയായിരുന്നുഅേദ്ദ

ഹത്തിനു താങ്ങും തണലും. അേദ്ദഹം 1062-ൽ ആരംഭിച്ച “വിജ്ഞാനചിന്താമണി”

പത്രികേയയുംഅതിനടുത്ത�കാല്ലത്തിൽതുടങ്ങിയ “സാരസ്വേതാേദ്യാതിനീ”സം

സ്കൃത പാഠശാലേയയും അവിടുന്നു മുക്തഹസ്തമായി േപാഷിപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

സഹായേത്താടുകൂടി സഹൃദയസമാഗമം എന്ന േപരിൽ േകാവിലകത്തു�വച്ചു് ഒരു

സഭ നടത്തി അതുമുേഖന വിദ്വാന്മാ�ര ബിരുദദാനം�കാണ്ടും മറ്റും േപ്രാത്സാഹി

പ്പിച്ചു. ആർ.വി. കൃഷ്ണമാചാര്യർക്കു് അഭിനവബാണഭട്ടശബ്ദതർക്കാലങ്കാരവിദ്യാ

ഭൂഷണൻ എന്ന ബിരുദം അവി�ടനിന്നാണു് ലഭിച്ചതു്. അേദ്ദഹം പില്ക്കാലത്തു

മഹാമേഹാപാധ്യായനായി. ആ മഹാവിദ്വാൻ േകാഴിേക്കാട്ടു താമസിക്കുേമ്പാൾ

മലയാളം നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിച്ചു് ആ ഭാഷയിലും പദ്യഗദ്യങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചാരു

ചര്യാശതകം മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം�ചയ്യുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. നമ്പി�യപ്പറ്റി

1077-ൽഅവിടുന്നയച്ച ഒ�രഴുത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു.
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“ശ്രീനീലകണ്ഠശർമ്മാ േസായം സചിവഃ കദാചിദിഹ�വദ്യഃ

കുത്രിചിദാദൃതമിത്രം കുഹചിേജ്ജ്യാതിർവിദന്യദാ തു സഖാ;

ആസ്ഥാനപണ്ഡിതത്വം പ്രായേസ്സായം ബിഭർത്തി നസ്സുകവിഃ

ഏവം നാനാവസ്ഥാമിഹസർവേജ്ഞാ യേഥാചിതം വഹതി.”

നമ്പിയും അവിട�ത്ത സ്വർഗ്ഗാേരാഹണാവസരത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“ന കി�ലതാദൃശം കിഞ്ചിൽ പുണ്യായതനം േക്ഷത്രം, യന്നാേസവിതേമ�തരാ

സിന്മഹാരാ�ജഃ, നചതാദൃശാഃ േകപിസ്വേദശമഹാരാജാഃപ്രഭവഃപണ്ഡിതാവാ

േയ ന മഹാരാജാനാേമഷാം പരിചിതാഃ, നാപി താദൃക്ഷാകാചന സഭാ പത്രികാ

പാഠശാലാ വാ പേരഷാം സാഹായ്യമേപക്ഷമാണാ, യയാ നാലാഭി മഹാരാജാ

നാേമഷാം കരതലാദനർഘാഭ്യവത്തിപിശുനം യൽകിഞ്ചിൽ സാഹായ്യധനം.” ചു

രുക്കത്തിൽ ഒരുവിദ്വത്സേങ്കത�മന്നനിലയിൽഅക്കാലത്തുേകരളത്തിൽ േപരും

�പരുമയും പുലർത്തിയതു മറ്റാ�രയുംകാൾഅവിടുന്നുത�ന്നയായിരുന്നു.

കൃതികൾ—സംസ്കൃതം

ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും അനവധി കൃതികളു�ട നിർമ്മാ

താവാണു്. അവിടു�ത്ത സംസ്കൃതകവിതയ്ക്കു ലാളിത്യവും പ്രസാദവുമുണ്ടു്. സംസ്കൃത

ത്തിൽ (1) ലക്ഷ്മീകല്യാണനാടകം, (2) ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരി, (3) ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരീമണ്ഡ

നം, (4) േകരള വിലാസം, (5) ധ്രുവചരിതം, (6) ദീനദയാപരചമ്പു, (7) �വരാഗ്യ

തരങ്ഗണി (അഷ്ടപദി), (8) രണശിംഗുരാജ ചരിതം, (9) ഓദനവേനശ്വരവിജയം,

(10) ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടപദി, (11) കിരാതാഷ്ടപദി, (12) വിശ്ണുേകശാദിപാദാഷ്ടപദി, (13)

പ്രേശ്നാത്തരമാല, (14) ഉപേദശമുക്താവലി, (15) വിശാഖ വിജേയാല്ലാസം, (16) േപ്ര

തകാമിനി തുടങ്ങിയ കൃതികളാണുൾ�പ്പടുന്നതു്. ഗേണശാഷ്ടകം, സരസ്വത്യഷ്ടകം,

ശ്രീരാമനാഥനവരത്നമാല, ശ്രീകൃഷ്ണസ്തവരത്നമാലിക, ശ്രീരാമഭക്തി േസവാസ്തവം,

ധന്യാധന്യവിേവചിനി, ഭിക്ഷുഗീതാസ്തവം, ജനനീസ്തവം, ദാവാനലനവരത്നമാലിക,

പ്രതിശ്രുതദശകം മുതലായി േവ�റയും പല �ചറിയ കവിതകൾ അവിടുന്നു രചിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. കത്തുകൾക്കും സമസ്യാപൂരണാദിേശ്ശാകങ്ങൾക്കും കണക്കില്ല. േലഖമാല

എന്ന േപരിലും മറ്റും അവയിൽ പലതും അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (17) സ്വമാതാവി�ന്റ

മരണ�ത്തപ്പറ്റിഅവിടുന്നുവലിയേകായിത്തമ്പുരാനു മകരം 16-ാംനുഎഴുതിയ പദ്യ

േലഖന�ത്തപ്രേത്യകം ഒരുകൃതിയായിത്ത�ന്നകണക്കൂകൂട്ടാം. അതിൽഅമ്പത്ത

ഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “മുഹുരിഹ നതയസ്സന്തുത�സ്യ ജന�ന്യ”

എന്നവസാനിക്കുന്ന അതി�ല എട്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ‘ജനനീസ്തവം’ എന്ന േപരിൽ

അവിട�ത്ത േസ്താത്രങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സംസ്കൃതകൃതികളു�ട സ്വരൂപം

ലക്ഷ്മീകല്യാണം ആ ശീർഷകത്തിൽ �ക.സി. േകശവപിള്ള ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഷാ

നാടകത്തി�ന്റസംസ്കൃതാനുവാദമാണു്. ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരിഎന്ന േപരിൽഅവിടുന്നു്

ഒരു കാവ്യം രചിച്ചേപ്പാൾ അതിൽഅേനകം േദാഷങ്ങൾ ചില പുേരാഭാഗികളായ

പണ്ഡിതന്മാർ ഉത്ഭാവനം �ചയ്തു. അവരു�ട മുഖമുദ്രണത്തിനായി രചിച്ചതാണു് ശൃ

ങ്ഗാരമഞ്ജരീമണ്ഡനം.

“േനാ സന്ത്യത്ര പുരാവേദവ കവേയാ േനാ ദൃശ്യേത താദൃശീ

പ്രൌഢാർത്ഥാ കവിതാ ച നാപി രസികാസ്സാരസ്യജീവാതവഃ

കിേന്ത്വേത കലികാല�വഭവബലാദല്പാവേശഷാഃ പുന–
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428 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

ർവാേഗ്ദവീം വിലുനന്തി ഹന്ത! ശതശഃ സ്പർദ്ധാമദവ്യാകുലാഃ.

ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരി, കദാപി മേനാവിഷാദം

മാ മാ ഭജസ്വ കഥമദ്യ സതീവ്രതം േമ

ഉന്മൂല്യമാനമവിേവകിഭിരക്രമാേന്നാ

ഭിേദ്യത സന്തി കവയഃ ഖലു േത മഹാന്തഃ”

എന്നും മറ്റും കവി ത�ന്റ ആശങ്കയും സമാധാനവും പ്രസ്തുത മണ്ഡനത്തിൽ പ്രകടി

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽഏറ്റവും മധുരമാണു് ശൃങ്ഗാരമഞ്ജരി. അതിൽനിന്നു്

ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ഭർത്തൃേത്വ േകരളാനാം മണിതവിലസിേത

പാണ്ഡ്യഭൂപണ്ഡിതാനാം

േചാളാനാം ചാരുഗീേത യവനകുലഭുവാം

ചുംബേന കാമുകാനാം

ഗൌഡാനാം സീൽകൃേതഷുപ്രതിനവവിവിധാ–

ലിങ്ഗേന മാളവാനാം

ചാതുര്യം ഖ്യാതേമതത്ത്വയി സകലമിദം

ദൃശ്യേത വല്ലഭാദ്യ.”

േകരളവിലാസം ‘േകരേളാൽപത്തി�യ’ ഉപജീവിച്ചുരചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്.

ശ്രീപരശുരാമൻ ഉദ്ധരിച്ച അവസരത്തിൽ േകരളത്തി�ന്റ സ്ഥിതി�യ കവി ഇങ്ങ

�ന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“ഏകത്ര േഘാരമകരീകുഹാരാന്തരാള–

നിര്യൽകുമാരമകരപ്രകരാഭിരാമം;

അന്യത്ര പങ്കതലസങ്കുലമീനഗൃധ്നു–

കങ്കാങ്കിതം കമഠേകാടികേഠാരപീഠം;

തത്രാപരത്ര നവരത്നവിരാജമാന–

നക്ഷത്രരാജിലസദംബരഡംബേരഷു

നാഗാ മുഹുഃ പരിലുഠന്തി ഹി ജീവനാന്തം

പ്രാപ്യാപി ചിത്രമിഹ തജ്ജലജീവിേനാമീ.”

രണ്ടു വിലാസങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന രണശിംഗുരാജചരിതത്തി�ല കഥാരംഭം താ

�ഴ കാണുന്നവിധത്തിലാണു്.

“ആസീദസീമഗുണമണ്ഡനമണ്ഡിതായാ–

മാേസതുലാളിതയേശാമഹിേമാജ്ജയിന്യാം

രാജാ പ്രജാസു കുശ�ലകപേരാ മഹാത്മാ

േഭാജാധിരാജസദൃേശാ രണശിംഗുനാമാ.”

“സീമാതിരിക്തകരുണാരസരഞ്ജിത”യാണു് ആ കൃതി�യന്നു കവി പറയുന്നു. ഓദ

നവേനശ്വരവിജയം ഒരു നാടകമാണേത്ര;ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. പത്തുമുതൽ പതി

മ്മൂന്നുവ�രഅക്കമിട്ടിട്ടുള്ള കൃതികൾഅഷ്ടപദികളായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. �വരാ

ഗ്യതരംഗിണിയിൽ പന്ത്രണ്ടു് അഷ്ടപദിക ഉൾ�പ്പടുന്നു.

“ശ്രീവാസിഷ്ഠപുരാണസാരജലേധർഗ്ഗാേധതേരാേല്ലാഡിതാൽ
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ശ്രീകണ്ഠശ്രുതമാതുലാര്യകരുണാവിശ്രാന്തര�ജ്വൌജസാ

അസ്മന്മാനസമന്ദേരണ കഥമപ്യ�ദ്വതഗീതാമൃതം

ലബ്ധം ഹന്ത! ബുധാസ്തദസ്തു ഭവതാം േതാഷായ നശ്ചാശിേഷ”

എന്നതു് അതി�ലയും

മന്ദേസ്മത്മുഖാരവിന്ദമകരന്ദാസ്വാദേലാലസ്ഫുര–

േദ്വണുസ്യന്ദിതനിസ്വനാമൃതരസാസ്പന്ദാക്ഷേഗാപീജനം

മന്ദീഭൂതജഗദ്വിലാസമധുരം വന്ദാമേഹ നന്ദജം

ശ്രീവൃന്ദാവനപുണ്യപൂരവിഭവം കാരുണ്യവാരാന്നിധിം”

എന്നതു ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടപദിയി�ലയും ഓേരാ േശ്ലാകമാണു്. പ്രേശ്നാത്തരമാലയിൽ

ഒരു േയാഗീശ്വരൻ ത�ന്ന ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന മുമുക്ഷുവിനു ജ്ഞാേനാപേദശം

നല്കുന്നതാണു് വിഷയം. ശാന്തരസപ്രധാനമായ ആ കാവ്യത്തിനു പ്രേത്യകം ഒരാ

സ്വാദ്യതയുണ്ടു്. ആ�ക 103 േശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

“സംസാരസാഗേരാദ്യത്തുംഗതരംഗാഭിഘാതവിവശമതിഃ

പാരം പരം തിതീർഷുഃ പൃച്ഛതി ഗുരുമാത്മേനാ ഹിതം സുമതിഃ”

“ശ്രീമംസ്ത്വന്മുഖപാർവേണാന്ദുവിഗളദ്വാണീസുധാേധാരണീ–

സാന്ദ്രാേസചനശീതേള മമ ഗുേരാ! േചേതാമരുക്ഷ്മാതേല

അേദ്യാന്മസ്തകസദ്വിേവകലതികാ വിധ്വസ്തതാപാഽഭവൽ

കാേല ചാരുഫേലാജ്ജ്വലാസ്തു ഭഗവൻ! യുഷ്മദ്വിതീർണ്ണാശിഷാ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ല �ശലി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്.

ഉപേദശമുക്താവലിയിൽമുപ്പതുേശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ഓേരാന്നുംഓേരാസദാചാര�ത്ത

ദൃഷ്ടാന്തരൂേപണ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഓേരാ േശ്ലാകത്തിനും മലയാളത്തിൽ ഒരവ

താരികയും, മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും തർജ്ജമയുംകാണുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ദൃഷ്ടാ

ന്തകഥയും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശാഖവിജേയാല്ലാസം വലിയേകായിത്തമ്പുരാ

�ന്റവിശാഖവിജയകാവ്യത്തിനു്ഏട്ടൻതമ്പുരാൻഎഴുതീട്ടുള്ളഒരുമണ്ഡേനാപന്യാ

സമാണു്. ശൃംഗാരമഞ്ജരീമണ്ഡനത്തിലും വിശാഖവിജേയാല്ലാസത്തിലും കവിക്കു്

അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിലുള്ളഅസാമാന്യമായ �വദുഷ്യം സ്ഫുടീഭവിക്കുന്നു. േപ്രതകാ

മിനിയാണു് അവിടുന്നു് ഒടുവിൽ എഴുതിയ കൃതി. അതു 1089-ൽ രചിച്ചതായിക്കാണു

ന്നു. വിവാഹം �ചയ്യുന്നതിനു മുൻപായി കാശിയിൽവച്ചു മരിച്ചുേപായ ഒരു കന്യക

ത�ന്റ പ്രിയതമനായി മനസ്സു�കാണ്ടു വരിച്ചിരുന്ന മദനൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി�യ

ശയ്യാഗൃഹത്തിൽഅർദ്ധരാത്രിേതാറും ജീവദ്രൂപത്തിൽപ്രേവശിച്ചു് ആകാമുകനുമാ

യി വള�രക്കാലം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ രമിക്കുകയും ആ വൃത്താന്തം ഒടുവിൽ പര

സ്യമാകുകയും �ചയ്തകഥയാണു്പ്രസ്തുതകൃതിയി�ലപ്രതിപാദ്യം. “�വങ്കിേടശ്വരസ

മാചാരം” എന്നഹിന്ദുസ്ഥാനിപത്രത്തിൽആ കഥ ഒരു വാസ്തവസംഭവമാ�ണന്നു

പലപരിേശാധനകളും കഴിഞ്ഞുപ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടു. അതി�ന ഉപജീവിച്ചു് രണ്ടു

മൂന്നു ദിവസം�കാണ്ടു ഗീതിവൃത്തത്തിൽ 171 േശ്ലാകങ്ങളിൾ നിർമ്മിച്ച ആ കാവ്യം

അത്യന്തം ഹൃദയംഗമമാകുന്നു. അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

“ശരദിന്ദുസുന്ദരാേസ്യ! ദയനീേയാഹം തേവതി മദ്വചനം

അപഹൃതമദ്യ ഭവത്യാ തത്ത്വാം ദണ്ഡ്യാംക്ഷിപാമി ഹൃന്നിഗേള.
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430 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

ത്വദ്വിരഹവാർത്ത�യവ േപ്രയസി! സർവാ ദിശശ്ച ദൃശ്യേന്ത

അന്ധീഭൂതാ, രജനീ ഭാതി പ്രാേപ്തവസുഭ്രു! മായാ ഹി.

യാതായാം ത്വയി മദനഃ കുപിേതായം നാമേധയസാേമ്യന

മഹ്യം ദ്രുേഹ്യന്നിതരാമസഹായാേയതി സാമ്പ്രതം മേന്യ.”

ഭാഷ

ഭാഷയിൽ ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ (18) ശൃങ്ഗാരപദ്യമാല, (19) അവിേവകചരിതം നാലു

വൃത്തം, (20) േകരള ചരിത്രഗീതം നാലുവൃത്തം, (21) രാസക്രീഡ, (22) പാർവതീസ്വ

യംവരം, (23) രമണീസേന്ദശം ഈ �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ, (24) സുഭാഷിതത

രങ്ഗിണി എന്നീ കൃതികൾ പദ്യത്തിലും, (25) അത്ഭുതരാമായണകഥാസംഗ്രഹം,

(26) കാശിയാത്രാചരിതം ഒന്നാംഭാഗം, (27) വിശ്രുതചരിതംഇവഗദ്യത്തിലും രചിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. (28) വാമനഭട്ടബാണ�ന്റ പാർവതീ പരിണയത്തി�ല ഗദ്യഭാഗങ്ങൾമാത്രം

മലയാളത്തിൽതർജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽഅതി�നയും ഒരുഗദ്യകൃതിയായി

ത്ത�ന്നഗണിക്കാം. കൂടാ�ത മലയാളത്തിൽഅവിടു�ത്തപദ്യേലഖനങ്ങൾ,പ്രസ

ങ്ഗങ്ങൾ, മുതലായവ സമാഹരിച്ചു ഭാഷാേലഖനമാല, അനുേമാദനമാല എന്നും

മറ്റുമുള്ള ശീർഷകങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പദ്യകൃതിക�ളക്കുറിച്ചു വിേശഷിച്ചു്

ഒന്നും പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതില്ല. ശബ്ദങ്ങൾക്കു സാരൂപ്യേമാ ആശയങ്ങൾക്കു സൌര

ഭ്യേമാ അവയിൽ ക�ണ്ടത്തുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഗദ്യകൃതികളാണു് തമ്മിൽ േഭദം.

വിശ്രുതചരിതം ദശകുമാരചരിതം ഉത്തരപീഠികയി�ലചരേമാച്ഛ ്വാസകഥയു�ട വി

വരണമാകുന്നു. ഏട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ ഒരു നല്ല കൃതിയായി എനിക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു

കാശിയാത്രാചരിതമാണു്. അതിൽ തമ്പുരാൻ 1071-ൽ േജ്യഷ്ഠൻ പുതിയേകാവില

കത്തുകൃഷ്ണരാജാ�വാന്നിച്ചുള്ളത�ന്റ േദശസഞ്ചാര�ത്തവിവരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തി

�ല പല തീർത്ഥേക്ഷത്രങ്ങേളയും അവ�യസംബന്ധിച്ചുള്ളഐതിഹ്യങ്ങേളയും -

ചരിത്രശകലങ്ങേളയും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു് ആ യാത്രാവിവരണ

ത്തിനുള്ള ആകർഷകത ഇരട്ടിക്കുന്നു. തമ്പുരാൻ കാശിയിൽ �ചന്നുേചരുന്നതുവ

�രയുള്ള വിവരങ്ങേള ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ളു. രണ്ടാം ഭാഗം എഴു

തിയതായി അറിവില്ല. തമ്പുരാ�ന്റ ഗദ്യത്തിനു നല്ലഅടുക്കും �വടുപ്പും ഉണ്ടു്. താ�ഴ

ക്കാണുന്നതു േബാം�ബയി�ല മഹാലക്ഷ്മീവീഥി�യപ്പറ്റിയുള്ളവർണ്ണനത്തി�ല ഒരു

ഭാഗമാണു്.

“ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ബംഗ്ലാവിൽ കുഴൽ�വള്ളത്തിനുപുറ�മ കരിങ്കൽ

പടവു�കട്ടി അതിമേനാഹരമായ ഒരു തടാകവുമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടു ജലസൌ

കര്യം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, പാർക്കുന്ന ബങ്കളാവിലും മറ്റും

ഗാ�സ്ലറ്റ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ദീപപ്രകാശം വഴിേപാ�ല ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ

മഹാലക്ഷ്മി എന്ന പ്രേദശം സമുദ്രതീരത്തിലാക�കാണ്ടു ശീതമാരുതസൌലഭ്യവും,

വലിയ പട്ടണത്തിൽനിന്നു കുേറ ദൂരത്തിലാകയാൽ നാനാജനസമ്മർദ്ദ�വക

ല്യവും, അതിധനികന്മാരായ വൃന്ദാവനദാസേശട്ടു മുതലായ ചില േയാഗ്യന്മാരു�ട

വാസസ്ഥാനമായതു�കാണ്ടു സുജനസമൃദ്ധിയും, മഹാലക്ഷ്മീ േക്ഷത്രമുള്ളതു�കാ

ണ്ടുസാത്വികപുഷ്ടിയും മറ്റും വഴിേപാ�ല ഉണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടുഞങ്ങൾക്കു്ഈ

സ്ഥലംഎത്രയും തൃപ്തി�യ നല്കിയിരിക്കുന്നു.”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 431

അവിടു�ത്ത സംസ്കൃതകൃതികൾ പ്രാേയണ പുന്നേശ്ശരി നമ്പിയും ഭാഷാകൃതി

കൾ മേനാരമപ്പത്രാധിപർ പുളിയമ്പറ്റ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാനുമാണു് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടു

ള്ളതു്.

കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1040–1082)

ഉപക്രമം

കടത്തനാട്ടിനു സംസ്കൃതത്തിൽഘേടാൽക്കചക്ഷിതി എന്നും�ഭമിക്ഷിതി എന്നും

േപരുകളുണ്ടു്. ഭീമ�ന്റപുത്രനാണേല്ലാഘേടാൽക്കചൻ; തന്നിമിത്തംആഭൂമി�ഭ

മിയായി. എന്നാൽവാസ്തവത്തിൽകടത്തുനാടി�ന്റരൂപേഭദമായകടത്തനാടുസം

സ്കൃതീകരിച്ചതാണു് ഘേടാൽക്കചക്ഷിതി. േപാലനാട്ടി�ല രാജാക്കന്മാ�ര ക്രി.പി.

1564-ആണ്ടിടയ്ക്കു സാമൂതിരിപ്പാടു് അവി�ടനിന്നു നിഷ്കാസനം �ചയ്തേപ്പാൾ അവർ

േകാലത്തിരി�യഅഭയംപ്രാപിക്കുകയുംഅന്ന�ത്ത�തക്കിളംകുറുതമ്പുരാൻഅവ

രിൽ ഒരു രാജകുമാരി�യ വിവാഹം �ചയ്കയും ആ തമ്പുരാൻ കാന്ദിശീകമായ ആ

രാജകുടുംബത്തിനു �കാല്ലത്തുനാടി�ന്റ �തേക്കയറ്റത്തുള്ള ഏതാനും േദശങ്ങൾ

സമ്മാനിക്കുകയും �ചയ്തു. അതാണു് കടത്തനാടു്. സാമൂതിരിയുേടയും േകാലത്തി

രിയുേടയും രാജ്യങ്ങൾക്കു് അവിടം കടന്നുേപാേകണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ അതിനു

കടത്തുനാ�ടന്നു േപർ വന്നു. േപാലനാട്ടി�ല രാജാക്കന്മാർ എന്ന േപരും �ക

വിട്ടില്ല. തദനുേരാേധന അവർ േപാർളാതിരിമാരുമായി. കടത്തനാട്ടുള്ള കുടുംബം

ആയേഞ്ചരിഎന്നുംഎടവല�ത്തന്നും രണ്ടുശാഖകളായി പിരിഞ്ഞുതാമസിക്കുന്നു.

രണ്ടു ശാഖകളിലുംകൂടി വയസ്സുമൂപ്പുള്ള ആളാണു് കടത്തനാട്ടു വലിയതമ്പുരാനാകു

ന്നതു്. സദ്രത്നമാലയു�ട കർത്താവായ ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഗിേനയനായി

മ�റ്റാരു ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാനുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം 1060-ആണ്ടിനു മുൻപു മരി

ച്ചു. ഖാണ്ഡവദാഹം എ�ന്നാരുആട്ടക്കഥയാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതി.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1040-ആണ്ടു കർക്കടകമാസം അവിട്ടംനക്ഷത്ര

ത്തിൽആയേഞ്ചരിേക്കാവിലകത്തുജനിച്ചു. മാതാവുശ്രീേദവിത്തമ്പുരാട്ടിയും പിതാ

വുകുറ്റിപ്പുറം േസ്റ്റഷനുസമീപമുള്ളകക്കാട്ടില്ലത്തുനാരായണൻനമ്പൂരിയുമായിരുന്നു.

ബാല്യത്തിൽ കാവ്യനാടകങ്ങൾ കടത്തനാട്ടു കുന്നമങ്ഗലത്തു പരേമശ്വരൻനമ്പൂ

രിയു�ട കീഴിൽ പഠിച്ചു. പിന്നീടു ത�ന്റ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ

ആയേഞ്ചരിേക്കാവിലകത്തു കൃഷ്ണവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യനായി വ്യാകരണവും

അലങ്കരവും അഭ്യസിച്ചു. അനന്തരകാലത്തിൽ കടത്തനാട്ടു �കാച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാ

�ര വിദ്യാഭ്യാസം �ചയ്യിച്ചിരുന്ന ചണ്ഡമാരുതാചാര്യേരാടു കുേറ തർക്കവും വശമാ

ക്കി. ആആചാര്യൻ ഒരു ശ്രീ�വഷ്ണവബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ സ്വപ്ര

യത്നം�കാണ്ടു മട്രിക്കുേലഷൻ പരീക്ഷയ്ക്കു േചരത്തക്കവണ്ണം പഠിച്ചു എങ്കിലും ആ

പരീക്ഷയ്ക്കു കൂടിയില്ല. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷാത്രയ�വദുഷ്യ�ത്തപ്പറ്റി ഇരുവനാട്ടു

�ക.സി. നാരായണൻനമ്പിയാർ ഉദയാലങ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പ്രശംസിച്ചിരിക്കു

ന്നു.

“കാരുണ്യംപൂണ്ടുബാല്യം മുതിരുമമലയാം

�കരളി�പ്പണ്ണിേനയും

താരുണ്യം�കാണ്ടു േലാകം മുഴുവനുമമളി–
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പ്പിക്കുമാ ഹൌണിേയയും

ചാരുശ്രീവൃദ്ധ�ഗർവാണി�യയുമുദയഭൂ–

നാഥനിന്നാനനത്തിൽ–

പ്പാരുഷ്യം വിട്ടിരുത്തുന്നിതു പരമുര�ച–

യ്തീടുമച്ചാരുവാക്കാൽ.”

�പാതുക്കാര്യപ്രസക്തി

1072-ആണ്ടു കൃഷ്ണവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കടത്തനാട്ടു വലിയതമ്പുരാനായേപ്പാൾ കഥാ

നായകൻഇളയതമ്പുരാനായി. 1094-ലാണു് കൃഷ്ണവർമ്മമരിച്ചതു്. 22-ആമ�ത്തവയ

സ്സുമുതല്ക്കുത�ന്ന ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ത�ന്റ ജീവിതം േലാകേസവനത്തിനായി

സമർപ്പിച്ചു. 1070-ആണ്ടു കടത്തനാട്ടു രാജാസ് �ഹസ്ക്കൂൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാല

യംസ്ഥാപിച്ചുച്; അതു് ഇന്നുംആശാസ്യമായ രീതിയിൽ നിലനിന്നുേപാരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനൽ–

ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1065-ആണ്ടിടയ്ക്കു പാലക്കാട്ടുനിന്നു് ഒരു അച്ചുക്കൂടം വിലയ്ക്കു

വാങ്ങി. 1066 കന്നിമാസത്തിൽഅതിൽനിന്നു ജനരഞ്ജിനി എന്ന േപരിൽ ഒരു മാ

സിക പുറ�പ്പടുവിച്ചു. തമ്പുരാൻ അതി�ന്റ ഉടമസ്ഥനും, അവിട�ത്ത ആശ്രിതനും

നിത്യസഹചാരിയുമായ �ക.സി. നാരായണൻനമ്പിയാർ പത്രാധിപരുമായിരുന്നു.

1069-ൽ േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു് ഇക്കാവമ്മയ്ക്കു നമ്പിയാർ എഴുതിയ ഒ�രഴുത്തിൽ

“ഞാ�നന്നാൽ ജനരഞ്ജിനിക്കധിപരാം നാരായണൻ നമ്പിയാ–

രാണേല്ലാ പതി�നണ്വയസ്സുതികയുന്നിക്കർക്കടംതന്നിലും.”

എന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്പിയാരു�ട ജനനം 1048 കർക്കടകത്തിലാണു്. കടത്ത

നാട്ടു് ഇളയതമ്പുരാന്മാർക്കുപ്രേത്യകമായി താമസിക്കുന്നതിനുപുറേമരിഎ�ന്നാരു

േകാവിലകമുണ്ടു്. അതിനടുത്തുള്ളആേറാട്ടുമഠത്തിലാണു് പ്രസ്തുതമുദ്രാലയം സ്ഥാ

പിച്ചതു്. ജനരഞ്ജിനിയിൽ സമസ്യാപൂരണവും ചിത്രപ്രശ്നവും മറ്റും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി

രുന്നു. അതാണു് വടേക്ക മലബാറി�ല ഒന്നാമ�ത്ത പത്രഗ്രന്ഥം. അഞ്ചാറു�കാ

ല്ലംഅതു്അങ്ങ�നപ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾതമ്പുരാനുഅതു�കാണ്ടു േപാ�ര

ന്നും പ്രാചീനങ്ങളും അർവാചീനങ്ങളുമായ ഭാഷാകൃതികളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണത്തി

നു തക്കവണ്ണം അതി�ന വികസിപ്പിക്കണ�മന്നും േതാന്നി. അതി�ന്റ ഫലമായാ

ണു് ജനരഞ്ജിനി അസ്തമിക്കുകയും കവേനാദയം ഉദിക്കുകയും �ചയ്തതു്. ആദ്യം കു

േറക്കാലം ജനരഞ്ജിനി അച്ചുക്കൂടത്തിൽത്ത�ന്ന അതു് അച്ചടിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു�വ

ങ്കിലും അതി�ല ലിപികൾ പഴക്കം�കാണ്ടും മറ്റും വിരുപങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ പി

ന്നീടുള്ള മുദ്രാപണം േകാഴിേക്കാട്ടു �സ്പക്ടറ്റർ അച്ചുക്കൂടത്തിേലയ്ക്കു മാറ്റി. പതിനാറു

�കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ നാല്പേതാളം പുസ്തകങ്ങൾ അവിടുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രാ

ചീനകൃതികളിൽ �ചല്ലൂർമാഹാത്മ്യം (�ചല്ലൂരനാേഥാദയം) ഭാരതചമ്പുഎന്നീപ്രബ

ന്ധങ്ങളും ചേന്ദ്രാത്സവം കാവ്യവും നവീനകൃതികളിൽ കടത്തനാട്ടു കൃഷ്ണവാരിയരു

�ട ഭാഷാരാമായണചമ്പുവും, നാരായണൻനമ്പിയാരു�ട ഉദയാലങ്കാരവും, േതല

പ്പുറത്തു നാരായണൻനമ്പിയു�ട യയാതിചരിതം, കറുത്ത പാറ ദാേമാദരൻനമ്പൂരി

യു�ട അക്ഷയപാത്രം, �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയു�ട പാഞ്ചാലധനഞ്ജയം, ജാന

കീപരിണയം, വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരു�ടഇന്ദുമതീസ്വയംവരം, നാണുഅയ്യാ

ശാസ്ത്രികളു�ട പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം, മണന്തല നീലകണ്ഠൻമൂസ്സത്തി�ന്റ അത്ഭുത
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രാമായണം എന്നീ നാടകങ്ങളും മറ്റും അതുവഴിക്കു പുറത്തുവന്നതാണു്. ഗദ്യഗ്രന്ഥ

ങ്ങളു�ട ആവിഷ്കരണത്തിലും അവിടുന്നുൽസുകനായിരുന്നു. ജാനകീ പരിണയംത

�ന്ന ഒരു ഗദ്യനാടകമാണു്. േതലപ്പുറത്തു നാരായണൻനമ്പിയു�ട ജാനകി എന്ന

േനാവലും അതിൽത്ത�ന്നയാണു് പ്രസിദ്ധം�ചയ്യ�പ്പട്ടതു്. ഭാഗവതപൌരാണികൻ

അയ്യാത്തുരശാസ്ത്രിയു�ട േവദാന്തദർപ്പണം, മുത്തുലക്ഷ്മിതുടങ്ങിയഗദ്യപുസ്തകങ്ങേള

യുംകൂടി ഇവി�ട സ്മരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂക്കയിൽ കണിയാരു�ട പ്രശ്നരീതി, കാ

രാട്ടു നമ്പൂരിയു�ട േജ്യാത്സ്നിക (വിഷ�വദ്യം) ഇവയും തദ്വാരാ പ്രകാശിതങ്ങളായ

ഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്. തമ്പുരാനുപ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽമാർഗ്ഗദർശകമായിരുന്നതുേബാം

�ബയിൽനിന്നുപ്രചരിച്ചിരുന്നകാവ്യമാലഎന്നസംസ്കൃത�ത്രമാസികമാ�ണന്നു

പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അതി�ലപരിപാടിയനുസരിച്ചു് ഓേരാ ഗ്രന്ഥേത്താടു േചർത്തു

ഗ്രന്ഥകാര�നപ്പറ്റി അറിവുള്ള വിവരങ്ങളും പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഥാനായകനും

അേനകംസ്വകീയ കൃതികൾ�കാണ്ടുകവേനാദയ�ത്തഅലങ്കരിച്ചിരുന്നു. സാേരാ

ദയം എ�ന്നാരു പത്രവും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ കുേറക്കാലം പ്രചരി

ച്ചിരുന്നതായി അറിവുണ്ടു്.

കവിസംഘം

ഏട്ടൻതമ്പുരാ�നന്നതുേപാ�ല ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാന്നും ഒരു നല്ല കവിസംഘം

സാഹിത്യവിേനാദത്തിനും സഹപ്രവർത്തനത്തിനും സന്നദ്ധമായി സമീപത്തു

ണ്ടായിരുന്നു. കടത്തനാട്ടു കൃഷ്ണവാരിയർ, ഇരുവനാട്ടു നാരായണൻനമ്പിയാർ,

മണന്തല നീലകണ്ഠൻ മൂസ്സതു്, നല്ലൂർക്കണ്ടി നാരായാണൻ നമ്പൂരി, �ചറുവറ്റ

േഗാവിന്ദൻനമ്പൂരി ഇവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. നമ്പിയാരും കൃഷ്ണവാരിയ

രുമായിരുന്നു കവേനാദയത്തി�ന്റആധിപത്യം വഹിച്ചതു്. 1064-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച

േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട ഭാഷാചരിത്രം രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന

“ഉത്തരേകരളത്തി�ല വിദ്വജ്ജനങ്ങൾക്കു് ഒരാശ്രയമായ പ്രഭു” എന്നു പറഞ്ഞിരി

ക്കുന്നു. അങ്ങ�ന ചരിത്രകാരൻ വർണ്ണിക്കുന്ന കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തിനു വയസ്സ്

23-ൽ കവിഞ്ഞിരിക്കയില്ല.

വിവിധമായ സാഹിത്യേപാഷണം

‘ഭാഷാേപാഷണാഭിലാഷി’ എന്നവിനയേദ്യാതകമായ വിേശഷണംമാത്രേമ തമ്പു

രാൻത�ന്റ േപരുമായിഘടിപ്പിച്ചുവന്നുള്ളുഎങ്കിലും പലഗ്രന്ഥങ്ങളുേടയും കർത്താ

വും കാരയിതാവും പ്രസാധകനു�മന്നും, പല വിദ്വാന്മാരുേടയും കവികളുേടയും പുര

സ്കർത്താ�വന്നുമുള്ളനിലയിൽഅേദ്ദഹത്തിനു് അതിസമുന്നതമായ ഒരുപദവിയാ

ണു് സമകാലികന്മാരായ സഹൃദയന്മാർ നല്കിയിരുന്നതു്. ആദ്യംമുതല്ക്കുത�ന്ന കാ

വ്യമാലയു�ട പ്രശസ്തബന്ധുക്കളിൽ അന്യതമനായിരുന്ന അേദ്ദഹം േമല്പുത്തൂർ ഭട്ട

തിരിയു�ട സ്വാഹാസുധാകരവും േകാടിവിരഹവും അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിര

വധി സംസ്കൃതകവികളു�ട ചരിത്രം കവേനാദയത്തിൽ ‘കവികലാപം’ എന്ന പുസ്ത

കത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു. 1079-ആണ്ടു തലേശ്ശരിയിൽവച്ചു നടന്ന ഭാഷാേപാഷിണി

യു�ട സപ്തമസേമ്മളനത്തി�ന്റ �ചലവു മുഴുവൻ അേദ്ദഹം മാത്രമായി വഹിച്ചു�വ

ന്നുമാത്രമല്ല അവി�ടക്കൂടിയിരുന്ന ഭാഷാ ബന്ധുക്ക�ള കടത്തനാേട്ടയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചു

�കാണ്ടുേപായി അവർക്കു് ഓണപ്പുടവയും സമ്മാനിച്ചു. േക്ഷേമന്ദ്ര�ന്റ ഭാരതമഞ്ജ

രി പലകവികൾക്കുമായി വീതിച്ചു�കാടുത്തു്അവ�ര�ക്കാണ്ടു ഭാഷാന്തരീകരിപ്പിച്ചു.

അതിൽ ശങ്കുണ്ണി തർജ്ജമ �ചയ്തതു് ഹരിവംശമാണു്.
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പരഗതി

ത�ന്റ മാതുലനായിരുന്ന ആയേഞ്ചരിേക്കാവിലകത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ പു

ത്രിയായിരുന്നു ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ സഹധർമ്മിണി. 1082-മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം

24-ാംനുആ ഉദാരചരിതൻ പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ (1) രസികഭൂഷണം ഭാണവും, ഭാഷയിൽ (2)

കുചശതകം, (3) ഹർഷേദവ�ന്റ രത്നാവലി, (4) പ്രയദർശിക, (5) സുന്ദരരാജാചാ

ര്യരു�ട �വദർഭീവാസുേദവം എന്നീ മൂന്നു നാടകങ്ങളു�ട തർജ്ജമ, (6) സരസനാ

ടകം, (7) സദ്വൃത്തമാല, (8) കവിതാഭരണം, (9) കവികലാപം എന്നീ കൃതികളും

രചിച്ചുകാണുന്നു.

കാവ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ഭാണത്തി�ല േശ്ലാകങ്ങൾക്കു് ഭങ്ഗിയുണ്ടു്.

“മുകരനികരരമ്യം പൂർണ്ണിമാപൂർണ്ണചന്ദ്ര–

ച്ഛവിധവളസുധാഭിർദ്ധൌതഭിത്തിപ്രദീപ്തം

മൃഗമദഹിമേതാ�യർവാസിതം വാസേഗഹം

ജനയതി കമലാക്ഷ്യാഃ കാമുകാനാം പ്രസാദം”

എന്നിങ്ങ�ന കവി അതിൽ ഒരു േവശ്യാഗൃഹ�ത്ത വർണ്ണിക്കുന്നു, കുചശതകം സ്ത്രീ

കളു�ട കുച�ത്തപ്പറ്റി പല ഉേല്ലഖങ്ങൾ േകാർത്തിണക്കി ഗീതിവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചി

ട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു്. മാതൃകയ്ക്കായി ഒരു േശ്ലാകം പകർത്താം.

“നാരങ്ങയ്ക്കു�ള്ളാരു നൽച്ചാരുത േമാഷ്ടിച്ചു മുലക,ള�ല്ലങ്കിൽ

പാരം ത്രപേയാ�ടന്തിനു േചരുന്നൂ മുണ്ടിനുള്ളി�ലാളിവായി?”

ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾയഥാക്രമം രത്നാവലിയിലും പ്രിയദർശികയിലുമുള്ള

ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.

“ചില്ലീവി�ല്ലാട്ടു േകാടീടിലുമവളുടേന

താഴ്ത്തിനാൾ വക് ത്രപത്മം;

�ചാല്ലീലാ മുള്ളുവാ�ക്ക�ന്നാടു �ചറുതു കുനി–

പ്പിച്ചു മന്ദം ചിരിച്ചാൾ;

ഉള്ളിൽബ്ബാഷ്പ�ത്താ�ടാക്കും നയനമതു മിഴി–

ച്ചങ്ങേന േനാക്കിയില്ലാ;

�കാള്ളിച്ചൂ േകാപേമവം കമനി; വിനയേമാ

വിട്ടതി�ല്ലാട്ടുമേപ്പാൾ.”

“കണ്ണിേപ്പാളിവൾ ചിമ്മടുന്നു; പരമീദ്ദിക്കി�ങ്ങനിയ്ക്കന്ധമായ്;

�പണ്ണിൻ �താണ്ടയടച്ചു; വാക്കു പറവാൻ വയ്യാ�തയായ് വന്നു േമ;

ശ്വാസം നിന്നിതവൾക്കു; കഷ്ടമിവേനാ നിേശ്ചഷ്ടനായീ; വിഷം

കൂസാേതശുകയാലതാണഖിലവും ദുഃഖം നമുേക്കാർക്കുകിൽ.”
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സരസനാടകം കവി വിേനാദത്തിനായി എഴുതിയ ഒരുഏകാങ്കനാടകമാണു്. ഒരു

സരസനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വിദൂഷകനും കൂടി ഒരു പട്ടണം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചേപ്പാൾ

കണ്ടകാഴ്ചകൾ മാത്രമാണു് അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

തമ്പുരാ�ന്റ രണ്ടുശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽസദ്വൃത്തമാലികഛന്ദസ്സുക�ളപ്പറ്റിയും കവി

താഭരണം കാവ്യശിക്ഷ�യപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതിൽ സംസ്കൃതവൃത്ത

ങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾക്കും ലക്ഷണലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഉദാഹരണങ്ങ�ളല്ലാം കുലേദവതയായ േലാകമലയാർകാവി�ല പാർവതീേദവി

യു�ട േസ്താത്രരൂപത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ�ക നാലധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. 1075-

ആണ്ടു നിർമ്മിച്ച പ്രസ്തുതകൃതി ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 1080-ൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വൃത്തമഞ്ജരിയു�ട പൂർവഗാമിയാ�ണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ശി

ഖരിണീവൃത്തത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണു് ചുവേട കാണുന്നതു്.

“മഹീഭൃത്തിൻകേന്യ! മഹിതതരസൌജന്യനിലേയ!

മഹാേദവേപ്രമപ്രസവനിലമാമങ്ഗലതയിൽ

മഹാരമ്യം േരാമാവലിലത വിളങ്ങുന്നിതു നിന–

ച്ചേഹാ! മുങ്ങീടുന്നൂ വിബുധജനമാശ്ചര്യജലധൌ.”

അത്തരത്തിൽ ഒരു ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം ഭാഷയിൽ അതിനുമുൻപു് ആവിർഭവിച്ചി

ട്ടില്ല. കവിതാഭരണത്തിലും നാലധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഒന്നാമധ്യായ

ത്തിൽ കാവ്യസ്വരൂപേത്തയും, രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ കവിതാഭ്യാസ സമ്പ്രദായ

േത്തയും, മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ കവിവിേജ്ഞയങ്ങളായ കാവ്യസാമഗ്രികേളയും,

നാലാമധ്യായത്തിൽ പൂർവകവിസേങ്കതങ്ങേളയും വിവരിക്കുന്നു. �വണ്മണിമഹൻ

തുടങ്ങിയ അർവാചീനകവികളു�ട കൃതികളിൽനിന്നു് അേനകം ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിയശഃപ്രാർത്ഥികൾക്കു വള�ര പ്രേയാജനമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാ

ണു് ഇ�തന്നുസമഷ്ടിയായി പറയാം.

കടത്തനാട്ടു രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1047–1089)

ചരിത്രം

കടത്തനാട്ടു രാജകുടുംബത്തിൽ രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ എന്ന ഒരു സംസ്കൃതകവികൂ

ടി അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം �വട്ടത്തു വാേവരി ഇല്ല�ത്ത േകശവൻ

ഓതിേക്കാൻ നമ്പൂരിയുേടയും ഇടവലത്തു േകായിക്കൽ കുഞ്ഞി�യന്ന ലക്ഷ്മിത്തമ്പു

രാട്ടിയുേടയും പുത്രനായി 1047-ആണ്ടു കർക്കടകമാസം 1-ാംനു ജനിച്ചു. ബാല്യകാല

�ത്ത ഗുരു ഒഞ്ചിയത്തു മാധവവാരിയരായിരുന്നു. പിന്നീടു പാലക്കാട്ടു േശഖരീപുരം

ഗ്രാമത്തിൽ �വങ്കേടശ്വരശാസ്ത്രികളു�ട പുത്രൻ േശഷശാസ്ത്രികേളാടു കാവ്യനാടക

ങ്ങളിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങളും കാഞ്ചീപുരം ചണ്ഡമാരുതാചാര്യേരാടു വ്യാകരണം, തർ

ക്കം, േവദാന്തം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളും സാഹിത്യവും അഭ്യസിച്ചു. 1089-ആണ്ടു് ഇടവമാ

സം 23-ആംനു വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിലായിരുന്നു മരണം,

കൃതികൾ

(1) അന്യാപേദശശതകം, (2) പത്മാവതി (രൂപകം), (3) വിധുരവിലാപം, (4) പദ്യ

േപടിക എന്നിവയാണു് രവിവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ കൃതികൾ. വിധുരവിലാപത്തിനു
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436 അദ്ധ്യായം 51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും

ചണ്ഡമാരുതശാസ്ത്രികൾ ഒരു ടീക രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽഅവിടുന്നു വിശിഷ്ട

നായ ഒരുകവിയായിരുന്നു. അന്യാപേദശേശ്ലാകങ്ങളുംസമസ്യാപൂരണങ്ങളും മറ്റും

രചിക്കുന്നതിൽവിേശഷവാസനപ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പദ്യേപടികയിൽഅേദ്ദഹത്തി

�ന്റപല�ചറിയകൃതികളും േസ്താത്രങ്ങളുംസമസ്യാപൂരണങ്ങളും േലഖനങ്ങളും മറ്റും

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“അനർഘനവമൌക്തികഗ്രഥിതമാലയാലംകൃത–

സ്തേനാതു മമ സാഹിതീം വിജിതശംഖസംേഘാ ഗളഃ

വിളംബകണികാം വിനാ വിനതിസക്തഭേക്തഷ്ടേദ!

മേനാഭവരിപുപ്രിേയ! ജഗദഗാധിനാേഥ! ശിേവ!”

(േലാകാംബാവിംശതി)

“പര്യാ�പ്തഃ പരിചാര�കഃ സമമിതഃ കാശീം പ്രകാശീ–

പ്രാേലയാംശുകലാകലാപമുകുടീേയാഷാവിേശഷാദരാം [കൃത–

പു�ണ്യേരവ പുരാത�നഃ പുരുത�രർഗ്ഗച്ഛൻ യേഥച്ഛം ഭവാ–

നാഗച്ഛത്വതിേലാകമാതൃകരുണാവീക്ഷാമേപക്ഷാമേഹ.”

(ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കാശിക്കു പുറ�പ്പട്ടേപ്പാൾസമർപ്പിച്ചതു് )

“അങ്ഗാനാം േയാങ്ഗനാനാം കലയതി വിഗതാ–

ശങ്കേമവാങ്കപാളീം

യത്താദൃഗ്വക് ത്രപേങ്കരുഹമഹഹ മുഹു–

ശ്ചുംബതി പ്രീതിപൂർവ്വം

ഊരു ചാരുഹ്യ േയാ വാശതി(?)ഭൃശമുേരാ–

ജാഗ്രമാേഗ്രണപാേണ–

ശ്ചിത്രം നൂനം യുവാനം പുനരനുകുരുേത

പ്രായേശാ ബാലിേശായം.” (സമസ്യാപൂരണം)

കടത്തനാട്ടു ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടി (1020–1084)

ജീവിതചരിത്രം

ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടി കടത്തനാട്ടു് ഇടവലത്തു േകായിക്കൽ 1020-ാം മാണ്ടു് ഇടവമാസ

ത്തി�ല പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അമ്മആ േകാവിലക�ത്തപാർവതിത്തമ്പു

രാട്ടിയും അച്ഛൻ �വട്ടത്തു വാേവരി ഓതിേക്കാൻ നമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. �വേള്ളാള

ങ്ങരമനയ്ക്കൽ വലിയ മാധവവാരിയരാണു് കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു്.

പാലക്കാട്ടു േശഖരീപുരം േശഷുശാസ്ത്രിയു�ട അടുക്കൽ തർക്കവും അഭ്യസിച്ചു. ഭർ

ത്താവു �ചറുവണ്ണൂരിനടുത്തുള്ളമടങ്ങാളിയില്ല�ത്തവാസുേദവൻനമ്പൂരിയായിരുന്നു.

വള�രക്കാലം ഭഗവൽഭജനത്തിലുംഅധ്യാത്മചിന്തയിലുംകഴിച്ചുകൂട്ടി. 1084-ാമാണ്ടു്

ഇടവമാസം 19-ാംനു മരിച്ചു.
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കൃതികൾ

തമ്പുരാട്ടി സംസ്കൃതത്തിൽ (1) സന്താനേഗാപാലം (2) ഭാഗവതസംേക്ഷപം എന്നീ

രണ്ടു കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടാമേത്തതു് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വലിയ േകായിത്ത

മ്പുരാൻ േകരളീപ്രശസ്തിയിൽആ വിദുഷി�യപ്പറ്റി ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“ധീമജ്ജനാവസഥമായ കടത്തനാട്ടിൽ

സാമർത്ഥ്യശാലിനി മനീഷിണിയായ ലക്ഷ്മി

േകമത്തമാർന്ന കവിവര്യ�രയും സ്വപ�ദ്യ–

രാമഗ്നരാക്കി പരമത്ഭുതസാഗരത്തിൽ.”

സന്താനേഗാപാലം കാവ്യം

ഈകാവ്യത്തിൽലളിതമധുരങ്ങളായ മൂന്നുസർഗ്ഗങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. യമകാ

ലംകൃതമാണു് തൃതീയസർഗ്ഗം. രവിവർമ്മനാമേധയനായ ത�ന്റ പുത്ര�ന്റ അേപ

ക്ഷയനുസരിച്ചാണു് തമ്പുരാട്ടി ഇതു നിർമ്മിച്ച�തന്നു അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാക

ത്തിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണു്.

“േരാഗാർത്തയാപി രവിവർമ്മകുമാരകസ്യ

ജാതാദേരണ മനസാ വചസി പ്രകാമം

മൌർഖ്യം സ്വമപ്യവിഗണയ്യ കൃതം മ�യതൽ

കാവ്യം മുദാ ബുധവരാഃ പരിേശാധയന്തു.”

മാതൃക കാണിക്കുവാൻ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“കാേലന കശ്ചനസുേതാപി ച തസ്യ ജാതഃ

കാലസ്യ ഹന്ത! വശതാം സ ത�ദവ യാതഃ

ആദായ തന്മൃതശരീരമുേപത്യ ശൌരിം

േശാകാതുേരാ ബഹുതരം വിലലാപ വിപ്രഃ.” (പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“അഥ തദാ ഹരിേലാകവിേലാകനാ–

ദുദിതതത്ത്വധിയാ സ ധനഞ്ജയഃ

കൃതഹരിസ്തുതിരസ്തമേദാവിശദ്

ദ്വിജഗൃേഹ! ജഗൃേഹ ച പരാം മുദം.” (തൃതീയസർഗ്ഗം)
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52
�വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

�കാടുങ്ങല്ലൂർത്തമ്പുരാക്കന്മാരു�ട

ചില അനുയായികളും മറ്റും

നടുവത്തച്ഛൻനമ്പൂരി (1016–1088)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

�കാച്ചിരാജ്യത്തിൽ ചാലക്കുടി തീവണ്ടിയാപ്പീസിനു സമീപം നടുവം എ�ന്നാരില്ല

മൂണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തിൽ 1016-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ മകംനക്ഷത്രത്തിൽ അച്ഛൻന

മ്പൂരി ജനിച്ചു. പിതാവു ദിവാകരൻനമ്പൂരിയും മാതാവു് ആര്യാന്തർജ്ജനവുമായിരു

ന്നു. പിതാവി�ന്റ േപർത�ന്നയാണു്പുത്രന്നുംലഭിച്ചതു്. ഉണ്ണിപിറന്നുനാലാമ�ത്ത

മാസത്തിൽ പിതാവു് നാല് പതാമ�ത്ത വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു. അക്കാലത്തു നടുവ

ത്തില്ലം അത്യന്തം ദരിദ്രമായിരുന്നു. ആവട്ടത്തൂർ എന്നസ്ഥലത്തുകുട്ടപ്പള്ളീ എന്ന

ഇല്ലമായിരുന്നുകവിയു�ടഅമ്മാത്തു്. ഉപനയനംചാലക്കുടിക്കു്അഞ്ചുനായികവട

ക്കുള്ള �കാടകര മരുേത്താമ്പിള്ളീയില്ലത്തും സമാവർത്തനം �നല്ലായിക്കുന്നത്തി

ല്ലത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി. ആ ഇല്ലക്കാർ സ്വജനങ്ങളായിരുന്നു. നടുവത്തു് ആ ക്രി

യകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു േപാലും മുതലുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂട്ടിവായന കഴിഞ്ഞ

ക്ഷണത്തിൽ കഥാനായകനു തുള്ളൽക്കഥകൾ വായിക്കുന്നതിലും പകർത്തി�യഴു

തുന്നതിലും അളവറ്റ അഭിരുചിയുണ്ടായി. അങ്ങ�ന ഭാഷാസാഹിത്യേത്താടു ബാ

ല്യത്തിൽത്ത�ന്നഅേദ്ദഹം സമ്പർക്കം പുലർത്തിത്തുടങ്ങി. മരുേത്താമ്പിള്ളി �ത

േക്ക പുഷ്പകത്തുവാസുനമ്പിയാേരാടു ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം പഠിച്ചു. 1031-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു

തൃപ്പൂണിത്തുറയ് ക്കു േപായി അന്നു് അവി�ട താമസിച്ചിരുന്ന പാലപ്പുറത്തു േഗാവി

ന്ദൻനമ്പിയാരു�ട ശിഷ്യനായി. �കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ അച്ഛൻമമ്പൂരിയു�ട

സതീർത്ഥ്യനായിരുന്നു. 1038 വ�ര േഗാവിന്ദൻ നമ്പിയാരു�ട കിഴിൽ സംസ്കൃതം

പഠിച്ചു�വങ്കിലും ദാരിദ്ര്യബാധ�കാണ്ടു കാര്യമായി ഒന്നും അഭ്യസിക്കുന്നതിനു സാ

ധിച്ചില്ല. സാമാന്യം േലാകവ്യുൽപത്തി മാത്രേമ ലഭിച്ചുള്ളു; എന്നാൽ ഭാഷാകവിത

യിൽഅക്കാലത്തും പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അന്നുകഥാനായകൻഎഴുതിയ േശ്ലാകങ്ങ

ളും പാട്ടുകളും തിരുത്തി�ക്കാടുത്തു് അേദ്ദഹത്തിനു േവണ്ട സദുപേദശങ്ങൾ നല് കി

േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചതു പൂേന്താട്ടത്തു് അച്ഛൻനമ്പൂരിയായിരുന്നു.
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തിരി�യ ഇല്ലേത്തക്കു്

1039-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു ചാലക്കുടിക്കടുത്തുള്ള വടക്കാേഞ്ചരി ഇല്ലത്തുനിന്നു വിവാഹം

�ചയ്തു. ആ വിവാഹത്തിൽ നാരായണൻനമ്പൂരി 1043-ലും,അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അനു

ജൻ ശങ്കരൻനമ്പൂരി 1052-ലും, ഒരു പുത്രി 1047-ലും ജനിച്ചു. നാരായണനാണു് പി

ല്ക്കാലത്തു് നടുവത്തു മഹൻനമ്പൂരി എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്ന കവി. കു

റ്റിയറ്റുേപാകാറായിരുന്ന വടക്കേഞ്ചരിയില്ല�ത്ത 50,000 ഉറുപ്പിക വിലവരുന്ന വസ്തു

വകകൾ �കാച്ചിമഹാരാജാവി�ന്റ തീട്ടൂരമനുസരിച്ചു് അച്ഛനു കിട്ടി. അതി�നത്തുടർ

ന്നു് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ് ക്കു് സമീപം അന്യംനിന്നുേപായ തത്തമ്പിള്ളി, �നടുംപിള്ളി

എന്നീ രണ്ടില്ലങ്ങളി�ല സ്വത്തുക്കൾക്കുകൂടി മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹ�ത്ത അവകാ

ശിയാക്കി. അങ്ങ�ന കവിയു�ട ഭാഗ്യ േദവത �തളിഞ്ഞു; സാഹിതീേസവ നിർവി

ഘ് നമായി നടത്താനുള്ളസൌകര്യവും വന്നു. 1040-ൽത്ത�ന്നഇേളടത്തു�തക്കാട്ടു

നാരായണൻമൂസ്സതിേന്റയും, അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണാനന്തരംഅനുജൻഇട്ടീരിമൂസ്സ

തിേന്റയും ശിഷ്യനായി അഷ്ടാംഗഹൃദയം പഠിച്ചു �വദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിഷ്ണാതനാ

യി ആ വഴിക്കും ധനം സമ്പാദിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം

നടുവത്തച്ഛൻ �വണ്മണിഅച്ഛനുമായുള്ള േവ ഴ് ച നിമിത്തം �കാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവില

കത്തു കൂ�ടക്കൂ�ട േപാകാറുണ്ടായിരുന്നു. അവി�ട�വച്ചു കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻ തമ്പു

രാനും, �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േപ്രഷ്ഠ

സുഹൃത്തുക്കളായി. അവരുമായി നിരന്തരമായ കത്തിടപാടുനടത്തിയും താനുണ്ടാ

ക്കുന്ന കൃതികൾ അവ�ര�ക്കാണ്ടു പരിേശാധിപ്പിച്ചും അേദ്ദഹം �കാടുങ്ങല്ലൂർ കവി

സമാജത്തി�ല ഒരങ്ഗ�മന്നേപാ�ലത�ന്ന�കരളി�യ ഉപാസിച്ചു. നടുവം മഹ

�ന കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻതമ്പുരാേനാടു സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഭ്യസി

ക്കുവാൻ �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ താമസിപ്പിച്ചതു് ആ സൌഹാർദ്ദം പൂർവ്വാധികം ദൃഢീഭവി

ക്കുന്നതിനു കാരണമായി. 1055 മുതൽ 1064 വ�ര അതിനുമുൻപു �കാച്ചിഗവർ�മ്മ

ണ്ടി�ന്റ ഭരണത്തിലിരുന്ന �കാടേശ്ശരികയ്യളു�ട വക കാര്യസ്ഥനായി പണിേനാ

ക്കി. 1066 േമടമാസം വിശാഖംനക്ഷത്രത്തിൽ പുത്ര�ന സമ്പന്നനും യശസ്വിയുമാ

യിക്കണ്ടു് ആനന്ദേത്താറ്റുകൂടി മാതാവു മരിച്ചു. 1075-ൽ ഗൃഹഭരണത്തിലുള്ളസാമർ

ത്ഥ്യംനിമിത്തം ‘മിടുക്കൻ’ എന്നു് അതിനു മുമ്പുത�ന്ന േപരുേകട്ടിരുന്ന ശങ്കരൻന

മ്പൂരി അന്തരിച്ചു. ആ സംഭവവും 1080-ൽ മകളു�ട അപ്രതീക്ഷിതമായ നിര്യാണവും

കവി�യഏറ്റവുമധികംഅസ്വസ്ഥനാക്കി. 1085-ൽ കാലിേന്മൽ നീരുവന്നുകഷ്ട�പ്പ

ട്ടേപ്പാൾ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തുടങ്ങി േകരളത്തി�ല ഗണനീയന്മാരായ കവി

ക�ളല്ലാം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ആേരാഗ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു �കാണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളു

ണ്ടാക്കി. അവ േശഖരിച്ചു് “ആേരാഗ്യസ്തവം” എന്ന േപരിൽ ഒരു പുസ്തകമായി പ്ര

സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേനകം േരാഗങ്ങൾഓേരാ കാലത്തുബാധിച്ചു �കാണ്ടിരുന്ന

അേദ്ദഹം ദിനചര്യയിലുള്ളനിരതിശയമായ നിഷ്ഠ നിമിത്തമാണു്അവയിൽനി�ന്ന

ല്ലാം വിമുക്തനായതു്. 1088 വൃശ്ചികം 23-ആംനു-യായിരുന്നു ആ പുണ്യേശ്ലാക�ന്റ

സ്വർഗ്ഗതി. അചഞ്ചലമായഈശ്വരഭക്തി, അന്യാദൃശമായ ആചാരശ്ലക്ഷ്ണത, അക

ളങ്കമായ ഹൃദയശുദ്ധി, ആശ്ചര്യകരമായ പരാവർജ്ജനപാണ്ഡിത്യം ഇത്തരത്തിലു

ള്ള പലസഹജസിദ്ധികളും അേദ്ദഹത്തിൽ പരിലസിച്ചിരുന്നു. “നടുവധരണീ ഗീർ

വാണനത്യന്തശാന്തൻ”എന്നു ഭഗവദ്ദൂതിൽ ത�ന്നപ്പറ്റി അേദ്ദഹം �ചയ് തിട്ടുള്ളപ്ര

സ്താവന പരമാർത്ഥമാണു്.
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കൃതികൾ

അച്ഛൻനമ്പൂരി അധികം കൃതികൾ എഴുതീട്ടില്ല. (1) അംേബാപേദശം, (1061), (2)

ഭഗവൽസ്തുതി, (3) ഭഗവദ്ദൂതുനാടകം (1067), (4) ശൃങ്േഗരിയാത്ര, (5) അഷ്ടമീയാത്ര

എന്നീ അഞ്ചു വാങ്മയങ്ങേള പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തിൽ എഴു

തിയ ബാല്യുത് ഭവം എട്ടുവൃത്തം�ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും അക്കൂട്ടത്തിൽേച്ചരും. ഇവ

യ് ക്കു പുറേമ, (7) കുമാരസംഭവം ദ്വിതീയസർഗ്ഗം, (8) അക്രൂര േഗാപാലം നാടകം

(രണ്ടങ്കേത്താളം), (9) ഭാരതം കർണ്ണപർവം കിളിപ്പാട്ടു് (അഞ്ചാമധ്യായേത്താളം)

എന്നീ അപൂർണ്ണകൃതികളും, (10) ചില �ചറിയ ഖണ്ഡകൃതികളും, (11) കുേറയധികം

എഴുത്തുകളുംകൂടിയുണ്ടു്.

കവിതാരീതി

ശുദ്ധഭാഷാപദങ്ങൾ സുഗമമായ രീതിയിൽകൂട്ടിയിണക്കി ശ്രവണസുഖം നല്കുവാൻ

പര്യാപ് തമായ ഒരു കവന�ശലിയാണു് അച്ഛനു സ്വാധീനമായിരുന്നതു്. ഒരി

യ് ക്കൽ േകട്ടാൽ അർത്ഥേബാധമുണ്ടാകാത്ത േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടി

�ല്ലന്നുത�ന്ന പറയാം. ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കവിത�യാന്നും ആ കവി എഴു

തീട്ടില്ല. ഉൽക്കടങ്ങളായ വികാരങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു ഹൃദയം തരളിതമാകുേമ്പാൾ,

അലങ്കാരാദ്യാഡംബരങ്ങളു�ട സാഹായ്യ്യം കൂടാ�തസ്വഭാവസുന്ദരങ്ങളായ ഖണ്ഡ

കൃതികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. 1075-ൽ മക�ന്റ

മരണത്തിൽ സങ്കട�പ്പട്ടു രണ്ടു തവണകളിലായി ഇരുപതു േശ്ലാകങ്ങൾഅേദ്ദഹം

മലയാളമേനാരമയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അവയിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാക

ങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കാം.

“കാണാ�ത കാൽക്ഷണമിരിക്കുകില�പ്പാേഴ�റ–

േക്കണീടുമങ്ങ�നയിരുന്ന കുമാരനിേപ്പാൾ

പ്രാണൻ �വടിഞ്ഞുപരേലാകമണഞ്ഞു;ഞാേനാ

ഞാണറ്റ വില്ലിനു കിടയ് ക്കു കിടന്നിടുന്നു.

പുത്രാർത്തിമൂലമധികം കൃശയായുലഞ്ഞു

കത്രാപി വാണു ശിവരാമ! ഹേര! മുരാേര!

ഇത്യാദി നാമജപേമാടമരുന്ന ജായാ–

വൃത്താന്ത�മങ്ങ�ന പറഞ്ഞറിയിച്ചിേടണ്ടൂ?”

ഒന്നാംതരം വിലാപകൃതിയായി ഈ വിംശതി�യ പരിഗണിക്കാം. “ഭാഷാരീതിപ്പ

ഴക്കത്തിനു നടുവം” എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നതു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതകളി�ല പ്ര

സാദാദിഗുണങ്ങ�ളആസ്പദമാക്കിയാണു്.

ഭഗവദ്ദൂതു്

ഏഴങ്കത്തിലുള്ളഈ നാടകം വള�ര പ്രചാരമുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. ഭക് തിഭാവം

വർണ്ണിക്കുവാൻഅച്ഛന്നുള്ളപ്രാഗല്ഭ്യം തികച്ചുംഇതിൽപ്രകടീഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ

നാടകം ത�ന്നയാണു് അേദ്ദഹത്തിനു ഭാഷാകവികളു�ടയിടയിൽ ഗണനീയമായ

ഒരുസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തതും. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ആരാ�ണൻനാഥേനാടിന്നഹിതമതു തുട–

ങ്ങുന്ന�ത�ന്നാന്നു േഘാഷി–
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ച്ചാരാൽ നാരായണാക്ഷൌഹിണീ�യാടുമുടേന

ത�ന്റ�സന്യങ്ങേളാടും

കൂ�റല്ലാം ദൂ�രവച്ചാക്കുരുകുലമഖിലം

കൂസൽകൂടാ�ത �കാല് വാൻ

േപാരും ഞാ�നന്നടുത്തുധൃതി�യാടു കൃതവ–

ർമ്മാവു വില്ലും കുലച്ചു്.”

  “അക്കാലത്തുഗ്രഭൂതപ്രവരപരിഷേയാ –

�ടാത്തുടൻ പത്തു ദിക്കും

�വക്കം �ഞട്ടി�ത്തറിക്കുംപടി ഘടിതകേഠാ–

രാട്ടഹാസം മുഴക്കി

മുഷ് കാളും മൂർഖ! ദുേര്യാധന! ശഠ! ശകുേന!

നില്ക്ക നി�ല്ക്കന്നു മൂന്നാം

തൃക്കണ്ണല്പം തുറന്നാപ്പുരരിപു ഹൃദയ–

ത്തട്ടിൽനിന്നിട്ടു ചാടി.”

മറ്റു കൃതികൾ

അംേബാപേദശംഅക്കാല�ത്തകവിസമ്പ്രദായമനുസരിച്ചുനടുവത്തച്ഛനുംഎഴുതി

�യേന്നയുള്ളു.

“അമ്മൂമ്മ �ചാല്ലി പുനരിങ്ങ�ന�യങ്കിലും താ–

നമ്മട്ടിലമ്മകൾമനസ്സു പതിഞ്ഞതില്ല;

ധർമ്മത്തിലുള്ള രതി�കാണ്ടവൾസർവ്വേലാക–

സമ്മാന്യയായ് സകലസൌഖ്യ�മാ�ടാത്തു വാണാൾ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ അേദ്ദഹം അത്തരത്തിലുള്ള അമ്മായി േശ്ലാേകാപേദശം സ്ത്രീ

കൾക്ക് അങ്ഗീകാരേയാഗ്യമ�ല്ലന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിനുേശഷമാണു്

“േനേരയംേബാപേദശം നിരവധി നിലവി–

േട്ടാർത്തുതീർേത്താരു േനരം

േനരേമ്പാക്കിന്നുേവണ്ടിപ്പലവിധമുര�ച–

യ്തുള്ളപാപം നശിപ്പാൻ”

ഭഗവൽസ്തുതി എന്ന േപരിൽ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണേസ്താത്രം രചിച്ചതു്. രണ്ടു കൃതികളും

ഒേര പുസ്തകത്തിൽ േചർത്തുത�ന്ന അച്ചടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. സ് േനഹിതനായ

മരുേത്താമ്പിള്ളി നമ്പൂരി ശൃങ്േഗരിമഠത്തിൽ േപായി ശങ്കരാചാര്യേരാടു് ഉപേദ

ശം വാങ്ങിവന്ന വർത്തമാനമാണു് ശൃങ്േഗരിയാത്രയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

കവിത�ന്ന േപായി അതിൽ പറയുന്നസംഭവങ്ങ�ളല്ലാം കണ്ടതുേപാ�ലയുള്ളപ്ര

തീതിയാണു വായനക്കാർക്കുണ്ടാകുന്നതു്. മരുേത്താമ്പിള്ളി ആചാര്യസ്വാമിക�ള

കാണുന്ന ഭാഗം പ്രേത്യകിച്ചും മധുരമായിട്ടുണ്ടു്.

“ബ്രഹ് മജ്ഞൻ ഗുണവാൻ നിത്യബ്രഹ്മചാരി സനാതനൻ;

സമ്മതൻസജ്ജനങ്ങൾക്കുകല് മഷംതീർന്ന പൂരുഷൻ;

ഊഴിവാനവനാ�മ�ന്റ േതാഴരിൽക്കൃപയുള്ളവൻ

ആഴിേയാളം മനക്കാമ്പിന്നാഴമുള്ള യതീശ്വരൻ”
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എന്നും മറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ േകാൾമയിർ�ക്കാള്ളാ�ത വായിക്കാവുന്നതല്ല. അതു

േപാ�ലത�ന്നയാണു് അഷ്ടമീയാത്രയിൽ കവി വയ് ക്കത്തുവച്ചു വലിയ േകായിത്ത

മ്പുരാനുമായി സംഭാഷണം �ചയ്യുന്ന ഭാഗവും. ഖണ്ഡകൃതികളിൽ ചാലക്കുടിപ്പുഴ പ്ര

േത്യകിച്ചു നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

എഴുത്തുകൾ

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റഎഴുത്തുകൾക്കുള്ളഗുണമി�ല്ലങ്കിലുംഅച്ഛ�ന്റഎഴുത്തുക

ളും �കാള്ളാവുന്നവയാണു്. മലയാളമേനാരമയിലും മറ്റും വള�രേപ്പർക്കു് അേദ്ദഹം

കത്തുകൾഎഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഓടക്കുഴൽക്കളരവം �തളിേവാടു േകട്ടി–

േട്ടാടിക്കഴഞ്ഞരികിൽ വന്ന നതാങ്ഗിമാ�ര

കൂടുന്ന േമാദ�മാടു ലക്ഷ് മി വസിച്ചിടും മാ–

േറാ�ടാത്തുേചർത്ത മധുസൂദന�ന�ത്താഴുേന്നൻ.”

(ശ്രീകൃഷ്ണവന്ദനം)

“�പ�ട്ടന്നു �പണ്കുട്ടിക�ളക്കരങ്ങൾ

�കാട്ടിക്കളിപ്പിച്ചു കണക്കിലാക്കാൻ

പിട്ടല്ല പാരിൽബ് ഭരതന്നു തുല്യം

കിട്ടി�ല്ലാരാ�ളക്കിഴുേമൽ മറിഞ്ഞാൽ.”

(ഭരതൻഭാഗവതർക്കു്)

“ഒരിട�ത്ത�ന്നദ്ദൂര�ത്താരിടത്തേയ്യാ! ഭവാ�നയും �ദവം

ഇരി�യന്നിങ്ങ�ന മാനക�മരിയുംവണ്ണം കടുക്കിലിട്ടേല്ലാ.”

(കണ്ടൂർ നാരായണേമേനാനു്)

നടുവത്തു മഹൻനമ്പൂരി (1043–1119)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

നടുവത്തു മഹൻ (നാരായണൻ) നമ്പൂരി 1043-ാമാണ്ടു േമടമാസം 17-ആംനു- തിരു

േവാണംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. നടുവത്തച്ഛൻ, �വലൂർ ഈശ്വരവാരിയർ, ഇള

മന ഇളയതു എന്നിവേരാടു സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതിനു

േമൽ �കാടുങ്ങല്ലൂേരക്കുേപായി. അവിട�ത്ത�കങ്കത്തമ്പുരാട്ടിഎന്നവിദുഷിേയാടു

കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളുംകുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻതമ്പുരാേനാടുവ്യാകരണവുംപഠിച്ചു.

സാമാന്യം നല്ല�വദൂഷ്യം ആ ഭാഷയിൽസമ്പാദിച്ചു.

മുൻഷിപ്പണി

പഠിത്തം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ �കാടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർപള്ളികൂടത്തിൽ മുൻഷിയായി

മഹൻ നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. �കാടുങ്ങല്ലൂർക്കവിതക്കളരിയിൽ അതിനുമുൻപുത�ന്ന

പയറ്റു മുറകൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നഅേദ്ദഹത്തി�ന്റആദ്യ�ത്ത കൃതി സി.പി. അച്ചുത

േമേനാൻ മന്നാടിയാർ�ക്കതിരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരരാമചരിതത്തി�ല ഒരു

ഭാഗമായിരുന്നു. അക്കാലത്തുത�ന്നയായിരുന്നു മുദ്രരാക്ഷസം നാടകവും തർജ്ജമ

�ചയ്തതു്. സി.പി. യും കുണ്ടൂർ നാരായണേമേനാനുമായിരുന്നു ആ തർജ്ജമയു�ട

ഭാരം �കേയറ്റതു്. എങ്കിലും അവർ മറ്റു പല കവിക�ളക്കൂടി ആ ഉദ്യമത്തിൽ

ഭാഗഭാക്കുകളാക്കി. ആ സംഭവ�ത്തക്കുറിച്ചു േമൽ പ്രസ്താവിക്കാം. �വണ്മണി
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മഹ�നയാണു് നടുവം ത�ന്റ കവിതാവിഷയത്തിൽ പ്രധാന ഗുരുനാഥനായി കരു

തിവന്നതു്. 1073-ൽമാത്രമാണു് അേദ്ദഹം ഗുമാനി കവിയു�ട ഉപേദശശതകത്തിനു

സാേരാപേദശം എന്ന േപരിലുള്ള ഭാഷാനുവാദം പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയതു്. എങ്കിലും

�വണ്മണിമഹൻ ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾത്ത�ന്നഅ�തഴുതി എന്നുള്ളതിനു

“കല്യൻ നിർമ്മലനായ �വണ്മണി മഹൻനമ്പൂതിരിപ്പാ�ടനി–

ക്കുല്ലാസാൽ കവിതയ് ക്കു ഗുണേമകീേടണേമ�ദവേമ.”

എന്ന അതി�ല ഒരു േശ്ലാകാർദ്ധം ജ് ഞാപകമാണു്. 1070-ൽ �കാടുങ്ങല്ലൂർനിന്നു

നമ്മു�ട കവി�യ പഴയന്നൂേരക്കു മാറ്റി. അവി�ട അഞ്ചു�കാല്ലം പണി േനാക്കി.

1075-ൽ അനുജൻ മരിച്ചേപ്പാൾ അച്ഛ�ന്റ ശുശ്രൂഷയ് ക്കും കുടുംബസ്വത്തുക്കളു�ട ഭര

ണത്തിനുമായി ഇല്ലേത്തക്കുതിരിച്ചുേപാന്നു. നടുവത്തുനിന്നു് ഒരു നാഴികഅക�ല

യുള്ള �പരേഞ്ചരി വീട്ടിൽനനാനിക്കുട്ടിഅമ്മയായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പത് നി.

അനന്തരജീവിതം

കുടുംബഭരണത്തിൽ മഹൻ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായിരുന്നു. 1078-ൽ ആവട്ടത്തൂർ

(അഗസ്ത്യപുത്തൂർ) ശിവേക്ഷത്രത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികസ് ഥിതി നന്നാക്കുവാൻ േവ

ണ്ടി അതി�ന്റ ഭരണംകൂടി ഏ�റ്റടുക്കുകയും, 1097 വ�ര ആ ഭാരം സ്തുത്യർഹമായി

നിർവഹിച്ചുപ്രസ്തുത േക്ഷത്ര�ത്തഋണബാധയിൽനിന്നുനിേശ്ശഷം വിമുക് തമാക്കി,

പുതുക്കിപ്പണിയിച്ചു് അവി�ട ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ കഴിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. “ആവട്ടത്തൂരിൽ

വാഴും പുരഹരൻ” നടുവത്തില്ല�ത്ത ഗ്രാമപരകേദവതയാണു്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻത

മ്പുരാൻ, ശീ�വാള്ളി നാരായണൻനമ്പൂരി മുതലായ കവികളുമായി ആദ്യകാലം

മുതല്ക്കുത�ന്ന കത്തിടപാടു നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നതിനുപുറ�മ പഴയന്നൂരിൽ താ

മസമായിരുന്നേപ്പാഴും പല കൃതികൾ രചിച്ചു വന്നു. മലയാളമേനാരമ തുടങ്ങിയ

പത്രങ്ങളിലും, രസിക രജ്ഞിനി കവേനാദയം മുതലായ മാസികകളിലുംഅേനകം

ലഘുകാവ്യങ്ങൾപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1119 േമടം 27-ആംനു- പരേലാകപ്രാപ് തനാ

യി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അപ് ഫ�ന്റ മകൻ നടുവത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരിയും ഒരു നല്ല

കവി എന്നു േപ�രടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ

(1) ഉത്തരരാമചരിതം തർജ്ജമ മൂന്നാമങ്കം (1067), (2) രുദ്രാരാക്ഷസം (കൂേനഴവുമാ

യി കൂട്ടുേചർന്നു് -1068), (3) സാേരാപേദശശതകം (പ്രകാശനം 1073-ൽ), (4) േഘാ

ഷയാത്രാനാടകം (1071), (5) അംബാസ്തവം (1073), (6) ഗുരുവായൂരപ്പ�ന്റ കഥ, (7) സ്ത

വമഞ്ജരി (1100), (8) കാവ്യശകലങ്ങൾ (1101), (9) സന്താനേഗാപാലം കാവ്യം (1101),

(10) മഹാത് മാഗാന്ധിയു�ടആശ്രമപ്രേവശം, (11) മഹിഷമർദ്ദനം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് (1081),

(12) ഗുരുവായൂരപ്പൻ �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (13) ഭക് തിലഹരി ഇവയാണു് വടുവംമ

ഹ�ന്റ പ്രധാന കൃതികൾ. ഇവയിൽ ഒന്നും മൂന്നും കൃതിക�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചു കഴി

ഞ്ഞു. വിശാഖദത്ത�ന്റ മൂലകൃതിയു�ട ഭഷാനുവാദമാണു് മുദ്രാരാക്ഷസം. അതിൽ

നിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“മാറിൽത്തച്ചിട്ടു �പാട്ടീടിന മണിവലയം

ഭ്രഷ്ടമാമുത്തരീയം

പാരം ഹാേഹതി ദീനസ്വരമവനിരേജാ–

രൂക്ഷമാം ചൂർണ്ണേകശം
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പാരാ�തന്നമ്മുമാർക്കീവിധമഴലി�ലഴു–

േന്നാരവസ്ഥാന്തരംഞാൻ

�വരിസ്ത്രീകൾക്കു േചർേത്ത ഗുരുവിനിനി നിവാ–

േപാദകം നല് കയുള്ളൂ.”

  “ശൂരർക്കു േചരു�മാരു ഭാര�മടു�ത്തതിർത്തു

േപാരിട്ടു താതഗതമാം വഴി േപാക�യേന്നാ,

പാരാ�ത മാതൃനയനങ്ങളിൽനിന്നുബാഷ്പം

�വരിപ്രിയാക്ഷികളിേലക്കു നയിക്കേയാതാൻ.”

മുദ്രാരാക്ഷസം 1068-ൽ എഴുതിത്തീർന്നു. അതിൽ മഹ�ന്റസഹപ്രവർത്തകനായി

രുന്ന കൂേനഴത്തു പരേമശ്വരേമേനാൻ വിവിധവിഷയങ്ങളിൽ �വദൂഷ്യമുള്ള ഒരു

പണ് ഡിത പ്രേവകനും കവിയുമാണു്.

കവിതാരീതി

നടുവം മഹൻ നല്ല നിഷ് കർഷേയാടുകൂടിയാണു് കവിതകൾഎഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്ന

തു്. ശബ് ദസുഖം ധാരാളമുണ്ടു്. നിരർത്ഥകപദങ്ങൾക്കു പ്രേവശമില്ല; �വണ് മണി

മഹേന്റയും, അതിൽ കുേറക്കൂടി കവിഞ്ഞ ശീ�വാള്ളിയുേടയും രീതിയിൽ ഫലിതം

തട്ടിവിടും; രസഭാവങ്ങളിൽ പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കും; ചിലേപ്പാൾ മൃദുലമായും

മറ്റു ചിലേപ്പാൾ ഗംഭീരമായും സന്ദർഭാനുഗുണമായി തൂലിക വ്യാപരിപ്പിക്കും; ഇങ്ങ

�ന ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു കവിതാപദ്ധതിയിലാണു് അേദ്ദഹം സ്വച്ഛന്ദമായി സഞ്ച

രിച്ചിരുന്നതു്.

സ്തവമഞ്ജരി

മഹ�ന്റ േസ്താത്രങ്ങൾക്കു പ്രേത്യകം ഒരു ആകർഷണശക് തിയുണ്ടു്. വാർദ്ധക്യ

ത്തി�ല കൃതിയായ ഭക് തിലഹരി ഗുരുവായൂരപ്പ�നക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു േസ്താത്രമാണു്.

അതിൽ ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതത്തിൽ രചിച്ച 173 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. സ്തവമഞ് ജരിയിൽ

കൃഷ്ണപരങ്ങളായും േദവീപരങ്ങളായുമുള്ള സ്തുതികൾക്കുപുറേമ ഓേരാ അവസര

ത്തിൽ േനരിട്ട കുടുംബദുഃഖങ്ങളു�ട ശമനത്തിനായി വിവിധ േദവതക�ളപ്രാർത് ഥി

ക്കുന്ന ‘ദിനാക്രന്ദനസ്തവങ്ങ’ളുമുണ്ടു്. ഈ സ്തവങ്ങൾ വിേശഷിച്ചും ഹൃദയങ്ഗമങ്ങ

ളാണു്. കവിയു�ട പത്നിയ് ക്കു േനരിട്ട കർണ്ണേരാഗ�ത്തപ്പറ്റി അനുവാചകന്മാ�ര

ആകമാനം കരയിക്കുന്ന ഒരു വിലാപം അേദ്ദഹം എഴുതീട്ടുണ്ടു്. അതി�ല ഒരു

േശ്ലാകമാണു് താ�ഴ കാണുന്നതു്.

“�പാട്ടിച്ചിന്നുന്നു�ധര്യം പുരമഥന! വിേഭാ!

കൂരിരുട്ടാർന്നു മൂടും–

മട്ടിൽക്കാണുന്നു േലാകം; ഹൃദയമിഹ വിറ–

യ് ക്കുന്നു; േവർക്കുന്നു േദഹം;

തട്ടിേപ്പാതുന്നതല്ലീനിലയിലടിയ�ന–

�ന്താ�ക്കേയാ; േദവ! നാനി–

ക്കുട്ടിക്കീ വന്ന ദീനം പരമരനിമിഷം–

�കാണ്ടു മാറ്റിത്തേരണം.”
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കാവ്യശകലങ്ങൾ

ഇതും ചില ഖണ്ഡകൃതികളു�ട സമുച്ചയമാണു്. പല കൂട്ടുകവിതകൾക്കും, മുകുന്ദപുര

ത്തു �കാറ്റനല്ലൂർ കുട്ടപ്പിള്ളിമന കൃഷ്ണൻനമ്പൂരിയു�ട േദഹവിേയാഗ�ത്ത വിഷയീക

രിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ‘കൃഷ്ണപ്പ’നും പുറ�മ മഹ�ന്റ ഉൽക്കൃഷ്ടകൃതികളിൽ ഒന്നായ ‘കിഞ്ചി

േച്ഛഷവും’ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കിഞ്ചിേച്ഛഷത്തിൽനിന്നു പുതുേമാടിക�ള

അവേഹളനം �ചയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മേനാഹരമായ േശ്ലാകം ചുവേട േചർ

ക്കാം.

“മാറത്തു കൂന്തൽ, മുടി�വട്ടൽ മനസ്സിരുത്തു–

േന്നരത്തു�കകടി, തനിച്ചു മുഖംവടിക്കൽ,

ദാരങ്ങ�ളാത്തുപല വീമ്പുപറഞ്ഞുസന്ധ്യ–

േനര�ത്തലാത്തലിവ�വദികവൃത്തിയിേപ്പാൾ.”

നിരവധി സാേരാപേദശങ്ങൾഈകൃതിയിൽ കവി ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സന്താനേഗാപാലം

ഇതു കവി അഞ്ചുസർഗ്ഗങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സരസകാവ്യമാണു്. പുരാണകഥ

വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഇള്ളക്കിടാവിളകി; കണ്ണിനു പറ്റി; േനാേവാ

പിള്ളയ് ക്കു തട്ടി;�യാരു മുക്കിനിയത്രയായി;

�വള്ളം തളിപ്പതി�നാരുക്കുക,�യന്നകായി–

ലുള്ളപ്പരിഭ്രമവചസ്സുകൾ േകട്ടു വിപ്രൻ.”

ആശ്രമപ്രേവശം

മഹാത്മാഗാന്ധി ത�ന്റ സഹധർമ്മിണിക്കു നൽകുന്ന സദുപേദശമാണു് ഈ കാ

വ്യത്തി�ല വിഷയം. പല പുരാണകഥകേളയും മറ്റും ഇതിൽ സംക്ഷിപ് തമായും

എന്നാൽ സമഞ്ജസമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അേനകം േവദാന്തതത്വങ്ങളും

എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േനാക്കുക ഒരു േവശ്യയു�ട ചിത്രം.

“വീട്ടിൽപ്പുലർന്ന പുതുപുഞ്ചിരിയും, കഴുത്തു

�വട്ടിക്കലും, തല �ചരിഞ്ഞുകനിഞ്ഞനില് പും,

തട്ടിപ്പു കൂടിയ കടാക്ഷമിടയ് ക്കിടയ് ക്കു

തട്ടി�ക്കാടുക്കുമടവും, കിടയറ്റ�മയ്യും.

മുട്ടിൽക്കവിഞ്ഞകരിവാർകുഴലും, വിേശഷ–

മട്ടിൽച്ചമ�ഞ്ഞാരഴകും, �ചാടിയും, �വടിപ്പും,

പട്ടിട്ടു മൂടിയ കുചങളുമാർന്ന തങ്ക–

ക്കുട്ടിക്കുരങ്ഗമിഴി മാര�നയും മയക്കും.”

മഹിഷമർദ്ദനം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്

രസികരഞ് ജിനീ മാസികയിൽ വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാ�ന്റ തപതീസംവ

രണം, ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാ�ന്റ അജാമിളേമാക്ഷം, നടുവം മഹ�ന്റ മഹി

ഷമർദ്ദനംഎന്നീ മൂന്നുവഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾതുട�രത്തുട�രപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
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മൂന്നും നന്നായിട്ടുണ്ടു്. മഹിഷമർദ്ദനംത�ന്നയാണു് വള�ര മാറ്റ�മാന്നുംകൂടാ�ത പി

ഷാരിയിക്കൽ അമ്മ എന്ന േപരിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന തിരുവാതിരപ്പാേട്ടാടു

േചർത്തു മുദ്രിതമായിട്ടുള്ളതു്. ഗുരുവായൂരപ്പ�നപ്പറ്റി വിേശഷവിധിയായി ഒന്നും പ്ര

സ്താവിേക്കണ്ടതില്ല. ഗുരുവായൂരപ്പ�ന്റ കഥയിൽ ഗുരുവായൂരപ്പ�ന്റ ആഗമന�ത്ത

സ്സംബന്ധിച്ചുള്ളഐതിഹ്യങ്ങൾ 101 േശ്ലാകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹിഷ

മർദ്ദനത്തി�ന്റഅവസ്ഥഅതല്ല; ഭാഷയി�ലവഞ്ചിപ്പാട്ടുകളു�ടകൂട്ടത്തിൽഅതിനു്

അഭ്യർഹിതമായ ഒരുസ്ഥാനമുണ്ടു്. ചില വരികൾ വായിക്കുക.

“കടലി�ലത്തിര വന്നിങ്ങടിേച്ചറുന്നതുേപാ�ല

നടേന്നറും ‘ചതുരങ്ഗം’ നയി�ച്ചാരുക്കി

ഇടയ് ക്കി�ട�ച്ചറുഞാണിൻ രടിതത്താലൂലകുകൾ

പിടിപ്പിച്ചാ മഹിഷനും പിടിച്ചുേകറി.

പല്ലുകൂട്ടിക്കടിച്ചുച്ചം നില്ലുനി�ല്ലന്നുരച്ചവൻ

വില്ലും കത്തിക്കുലച്ചസ്ത്രം വിട്ടുവി�ട്ടത്തി.

‘തുല്ലുതു�ല്ല’േന്നാതിേയാതിപ്പുല്ലുേപാേല പറപ്പിച്ചു

�ചാല്ലുകൂടും ഭഗവതി തുറിച്ചുേനാക്കി.

വിട്ടിടുന്ന ശരം �മയ്യിൽ�ത്താട്ടിടാഞ്ഞുകരം �കാട്ടി–

ക്കുട്ടിത്തിങ്ക�ളതിർദംഷ്ട കുതിച്ചുചാടി.

�വട്ടിടുന്ന പുത്തിടിയും �ഞട്ടിേപ്പാകും മട്ടിലവൻ

തട്ടി നാലഞ്ചട്ടഹാസം തകൃതികൂട്ടി.”

ഫലിതം

മഹൻനമ്പൂരിയു�ടഫലിതപ്രേയാഗ�ത്തക്കുറിച്ചുപറഞ്ഞുവേല്ലാ. അതിനുകൂടി രണ്ടു

ദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാഞ്ഞാൽ പ്രകരണം പൂർണ്ണമാകുന്നതല്ല. സർക്കാരി

േലക്കു തീവണ്ടിയ് ക്കാ�യടുത്ത കുടുംബവസ്തുവിനു �പാന്നുംവില കിട്ടാനുള്ള താമ

സ�ത്തപ്പറ്റി പാലിയത്തു �ചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ചനു് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ കവി

ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു.

“കണ്ടം കണ്ട�തടുത്തിടും വില തരാനാ�രങ്കിലും �ചാല്ലിയാൽ

ശണ് ഠയ് �ക്കത്തിടു�മന്തുപദ്രവ,മിതാർക്കാനും സഹിക്കാവേതാ?

മിണ്ടീടാൻ വഴിയില്ല, കഷ്ടമിവരീവണ്ണം തുടർന്നാൽ വിശ–

മിണ്ടീടാൻ വഴിയില്ല, കഷ്ടമിവരീവണ്ണം തുടർന്നാൽ വിശ–

പ്പുണ്ടായാലതടങ്ങുേമാ? കവിമേണ! തീവണ്ടി തിന്നാവേതാ?”

“രാവല് പം ബുദ്ധിമുട്ടാം മറുപടി�യഴുതി–

ത്തള്ളിടാ�മന്നു�വച്ചാൽ
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ഭാവം മാറും പികാലാപിനി �ചാറി പറയും

േപന തട്ടിപ്പറിയ് ക്കും

ആ വട്ടേപ്പാർമുല�പ്പണ്�കാടിയിലധികമായ്

േപ്രമമുണ്ടപ്രിയം ഞാൻ

ജീവൻ േപായാലുേമാതില്ലവളു�ട കനിവി–

�ല്ലങ്കി�ലാ�ക്കക്കുഴക്കം.”

മഹിഷമർദ്ദനത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ ഒറവങ്കരക്കൃതികളുേടയും ശീ�വാള്ളിക്കൃ

തികളുേടയും ഛായയിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി കാണ്മാനുണ്ടു്. അതാണു് താ�ഴ

േച്ചർക്കുന്നതു്.

 “ചിത്തരംഗം കലിധർമ്മം വി�റ്റടുപ്പാൻ വിധിയു�ണ്ട–

�ന്നത്തീടുന്നു മായ�യേന്നാരാമീനുമായി;

ജപ് തിചയ്തു േലലം വിറ്റി വസ്തുസന്നതാക്കിക്കാ�ത–

ന്നത്താൽ തീർക്ക ജഗത്തി�ന്റ ജഡിജിയേമ്മ!”

കാത്തുള്ളിൽഅച്യുതേമേനാൻ (1026–1085)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

�കാടുങ്ങല്ലൂർത്തലൂക്കിൽ േമത്തല അംശത്തിൽ കാത്തുള്ളി എ�ന്നാരു പ്രസിദ്ധ

മായ ഗൃഹമുണ്ടു്. ആ ഗൃഹത്തിൽ കല്യാണിയമ്മയുേടയും �കാടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലുറ്റം

ശം മാമ്പറയില്ല�ത്ത നാരായണൻനമ്പൂരിയുേടയും പുത്രനായി അച്യുതേമേനാൻ

1026-ാമാണ്ടു മകരമാസം 8-ആംനു- ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അക്കാലത്തു

കാരണവരായ ഇട്ടിരാരിച്ച േമേനാ�ന്റ ഭരണത്തിൽ ആ തറവാടു സമ്പത് സമൃ

ദ്ധമായിത്തീർന്നു. അച്യുതേമേനാ�ന പ്രഥമപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു് ചിങ്ങപുരത്തു്

അച്യുതവാരിയരായിരുന്നു. അന്നു ത�ന്ന നമ്മു�ട കവിക്കു ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ

ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിരുചി ത�ന്റ മാതാവു് എഴുത്തച്ഛൻപാട്ടുകൾ കർണ്ണാനന്ദകര

മായി വായിക്കുന്നതിൽ നിപുണയായിരുന്നതിനാൽ തദ്വാരാ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു.

�ജമിനീയാശ്വേമധം കിളിപ്പാട്ടിൽആസുചരിത�യകവി ഇങ്ങ�നവർണ്ണിക്കുന്നു.

“ബാലത്വം പൂണ്ടുള്ളനാളന്തിേക വിളി�ച്ചനി–

ക്കാലസ്യം തീരും സിതാപക്വാദിഭക്ഷ്യങ്ങ�ള

േപ്രമപൂർവകം തന്നുപാട്ടിലങ്ങിരുത്തീട്ടു

താമസിക്കാ�ത കിളിപ്പാട്ടുപുസ്തകങ്ങ�ള

േനേരാേട വിേലാകിപ്പിച്ചുള്ളിലായീടുംമട്ടി–

േലാേരാേരാ പദം �ചാല്ലിത്തന്നുതാൻ വായിപ്പിച്ചു

േഗാഷ്ടികൂടാ�ത ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾേതാറും നല്ല

കൂട്ടിവായന പഠിപ്പി�ച്ചാ�രൻ �പറ്റമ്മ�യ.”

അനന്തരം വിദ്വാൻ കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻതമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യനായി സംസ്കൃതം അഭ്യ

സിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നാൽ കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തറവാ

ട്ടിേലക്കുപരമ്പരയായിസിദ്ധിച്ചിരുന്നഅംശംേമേനാൻപണി േനാേക്കണ്ടിവന്നതി

നാൽ ശാസ്ത്രാഭ്യാസത്തിനു് സൌകര്യം ലഭിച്ചില്ല. തനിക്കു തീ�ര അഭിമതമല്ലാത്ത
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ആപണിയിൽനിന്നുകഴിയുന്ന േവഗത്തിൽപിരിഞ്ഞുസ്വാതന്ത്ര്യം േനടി എന്നുപറ

ഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.

സാഹിത്യജീവിതം

�കാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാവിലകത്തു് ഒരു ‘നിത്യ’�നേപ്പാ�ലകഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നഅച്യുത

േമേനാനു് അവിട�ത്ത മഹാകവികളുമായി നിരന്തരസമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനും

കവിതാപരീക്ഷകളിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനും ലഭിച്ച അവസരം അേദ്ദഹം നിഷ്പ്രേയാ

ജനമാക്കിയില്ല. ശബ്ദാലങ്കാര പ്രേയാഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അത്യധികമായ

പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. “അതിപ്രാസ�മണ്ണി�പ്പറുക്കി-േശ്ശാഷിച്ചീടാ�ത കുത്തി

ത്തിരുകിവിടുവതിന്നച്യുതൻ”എന്നും മറ്റുമുള്ളപ്രശംസകളാണു് അേദ്ദഹംസഹചാ

രികളിൽനിന്നുസമാർജ്ജിച്ചിരുന്നതു്. �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ പത്നിയായ ജാനകി

അമ്മഅച്യുതേമേനാ�ന്റ �വമാേത്രയിയായ ഒരു കനിഷ്ഠസേഹാദരിയായിരുന്നു

എന്നു മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആബന്ധവുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതാനിർമ്മാ

ണത്തിനു് ഉേത്തജകമായി. എങ്കിലും ആകസ് മികമായി വന്നുേചർന്ന കുടുംബചി

ഛിദ്രം നിമിത്തം ഏതാനും �കാല്ലേത്തക്കു് അേദ്ദഹം സാഹിതീേസവനത്തിൽനി

ന്നു വിരമിേക്കണ്ടിവന്നു. തറവാട്ടിനു് ആ ഛിദ്രംനിമിത്തം സാരമായ സമ്പൽക്ഷയ

മുണ്ടായി. വീണ്ടും �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേന്റയും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാേന്റയും ഉപേദ

ശമനുസരിച്ചു കവിതാനിർമ്മാണത്തിൽ ഏർ�പ്പടുകയും യാവജ്ജീവം ആ കൃത്യം

നിർവിഘ് നമായി അനുഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്തു. മലയാളമേനാരമയു�ട ആവിർഭാവ

കാലംമുതല്ക്കുത�ന്ന അച്യുതേമേനാൻ പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും കവിതകൾ

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. 1095 തുലാമാസം 15-ആംനു- യശശ്ശരീരനായി.

സ്വഭാവവും കവിതാരീതിയും

അച്യുതേമേനാൻ പ്രകൃത്യാ ശാന്തനും വിനീതനുമായിരുന്നു. �വണ് മണിമഹൻ

കലശലായി എതിർത്തതു�കാണ്ടു ത�ന്റ കവിപുഷ്പമാല പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടാ

യില്ല. അേദ്ദഹ�ത്തേപ്പാ�ലത�ന്ന അേനകം കൃതികൾ ആരംഭിച്ചു�വങ്കിലും അവ

യിൽ പലതും പൂർത്തിയാക്കാ�ത വിട്ടുകളഞ്ഞു. ഏതു സാഹിത്യസമിതിയിൽ�ച്ച

ന്നാലും അേദ്ദഹത്തിനു ബഹുമാന്യമായ ഒരുസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. കവിതാവിഷ

യത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശ്രദ്ധ അധികമായി ശബ് ദസൌഷ്ഠവത്തിലാണു് പതി

ഞ്ഞതു്. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങ�ള അേപക്ഷിച്ചു ഭാഷാവൃത്തങ്ങളാണു് അേദ്ദഹത്തിനു

കൂടുതൽ വശംവദങ്ങളായിരുന്നതു് എന്നും പറേയണ്ടതുണ്ടു്.

കൃതികൾ

അച്യുതേമേനാ�ന്റകൃതികളിൽഅതിപ്രധാനമായുള്ളതു്. (1)�ജമിനീയാശ്വേമധം

കിളിപ്പാട്ടാണു്. അതിനും പുറേമ, (2) രുക് മിണീസ്വയംവരം കാവ്യം പൂർവഭാഗം, (3)

സതീനിദർശനംകാവ്യം, (4) നാഗാനന്ദംനാടകം (തർജ്ജമ), (5) കവിപുഷ്പമാല, (6)

പ്രതാപമുകുടചരിതം കാവ്യം, (7) ആനന്ദരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു്, (8) വിക്രമാദിത്യച

രിതം കിളിപ്പാട്ടു്, (9) കുലടാഗഹണം കാവ്യം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ വകയായുണ്ടു്. സതീനിദർശനത്തിൽ സീതാേദവിയു�ട ചാരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചു

ള്ളഒരുവ്യാഖ്യാനമാണു് വിഷയം. രുക്മിണീസ്വയംവരം ഒടുവില�ത്തകൃതിയാണു്.

അതി�ന്റ മേധ്യാത്തരഭാഗങ്ങൾ �കാച്ചുണ്ണീത്തമ്പുരാൻ രചിച്ചതായി മുമ്പുപ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ കൃതിക്കു പ്രേത്യകമായ ആകർഷകത്വ�മാന്നുമില്ല. �വണ് മണിമ

ഹ�ന്റ ഭൂതിഭൂഷചരിത�ത്തഅനുകരിച്ചു് എഴുതിയ ഒരുദീർഘകാവ്യമാണു് പ്രതാപ
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മകുടചരിതം. അതിൽ ഏതാനും ചില േശ്ലാകങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ആ�ക മൂവാ

യിരം േശ്ലാകങ്ങളുള്ളതായി �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നാഗാനന്ദം വൃ

ത്താനുവൃത്തമായാണു് തർജ്ജമ �ചയ് തിരിക്കുന്നതു്. അതി�ല

“സിരാമുഖത്തൂറിവരുന്നു രക് ത–

മിറച്ചിയുണ്ടി�പ്പാഴു�മ�ന്റ �മയ്യിൽ

പരം ഗരുത് മൻ! തവ തൃപ് തി കണ്ടി–

ല്ലിരിപ്പ�തന്തിന്നിഹ തിന്നിടാ�ത?”

എന്ന േശ്ലാകം പ്രസിദ്ധമാണു്. ആറുമുതല്ക്കുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൂർണ്ണങ്ങള�ല്ലന്നു േതാ

ന്നുന്നു. അവകൂടാ�ത അച്യുതേമേനാൻ ഒട്ടുവള�ര �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളും

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അവ�യപ്പറ്റി ഇവി�ട പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.

�ജമിനീയാശ്വേമധം

കാത്തുള്ളിയു�ട യശസ്സി�ന കല്പാന്തസ്ഥായിയാക്കുവാൻ �ജമിനീയാശ്വേമധം

കിളിപ്പാട്ടു് ഒന്നുമാത്രം മതി. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ മഹാഭാരതേത്താടു് ഏ�റക്കു�റ കിട

നില്ക്കുകയും പദഘടനയിൽ അതിേനക്കാൾ ഉൽക്കൃഷ്ടം എന്നു പറേയണ്ടതുമായ

ഒരു ശുകഗാനാമാണു് പ്രസ്തുതകൃതി. �ദർഘ്യത്തിൽഅതിനു സമമായ കിളിപ്പാട്ടു്

േവ�റ ഒന്നുമില്ല. 1065-ൽത്ത�ന്ന കവി ആ മഹാവ്യവസായത്തിൽഏർ�പ്പട്ടിരുന്ന

തായി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ ഒ�രഴുത്തിൽനിന്നറിയുന്നു. വ്യാസഭാരതത്തിനുപു

റേമ �ജമിനിമഹർഷിയും ഒരു ഭാരതം എഴുതി എന്നാണു്ഐതിഹ്യം. എന്നാൽ

അതിൽ അശ്വേമധപർവ്വം മാത്രേമ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. അതി�ന്റ ഒരു തമിഴുതർജ്ജമ

ഒരു ശാസ്ത്രിയു�ട സഹായേത്താടുകൂടി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ആ ഗ്രന്ഥമാണു്

കവി ആദ്യം ഭാഷ�പ്പടുത്തുവാൻ തുടങ്ങിയതു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ അതറിഞ്ഞ

േപ്പാൾസംസ്കൃതത്തിലുള്ള മൂലഗ്രന്ഥംത�ന്നവരുത്തി�ക്കാടുക്കുകയും, അതിനു മുൻ

�പഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ കാത്തുള്ളി അതി�ന ആസ്പദമാക്കി പരിഷ് കരിക്കുകയും �ച

യ്തു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കാത്തുള്ളിയു�ട തർജ്ജമ കൂ�ടക്കൂ�ട പരിേശാധിച്ചു

തിരുത്തുകയും അേപ്പാഴേപ്പാൾ േവണ്ട ഉപേദശങ്ങൾ നല്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടിരു

ന്നു. അങ്ങ�ന വള�രക്കാല�ത്തപ്രയത്നത്തി�ന്റ ഫലമാണു് ആ കാവ്യകൌസ്തുഭം.

�തലുങ്കുഭാഷയിൽ പിന്നവീരഭദ്രയ്യാ ക്രി.പി. പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിലും കർണ്ണാ

ടകഭാഷയിൽ ലക്ഷ് മീശൻ പതി�നട്ടാം ശതകത്തിലും ആ കൃതി തർജ്ജമ �ച

യ് തിട്ടുണ്ടു് .കവിയശസ്സിൽ അേശഷം കാംക്ഷയില്ലാതിരുന്നതു�കാണ്ടു കാത്തുള്ളി

അതു ത�ന്റ ജീവിതകാലത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണാനന്ത

രം 1097-ൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ ആ കാവ്യം വീണ്ടും പരിേശാധിച്ചു പ്രകാശനം

�ചയ്യിച്ചു. �ജമിനിമഹർഷി ജനേമജയമഹാരാജാവിേനാടു് ആഖ്യാനം �ചയ്ത

താണു് ആ ഇതിഹാസമാന്നു് ഉപക്രമത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ�ക അഞ്ചു

ഭാഗങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. വ്യാസഭാരതത്തിൽ ഇല്ലാത്തപല കഥകളും അതിൽ വാ

യിക്കാവുന്നതാണു്. അേനകം ഭക്തന്മാരു�ട ചരിത്രങ്ങൾ വള�ര വിസ്തരിച്ചു പ്രതി

പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. സുപ്രസിദ്ധമായ ചന്ദ്രഹാസചരിതം ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണു്.

കാത്തുള്ളിയു�ട കമനീയമായ കാവ്യ�ശലി. ഏതാനും ഈരടികൾ പകർത്തി

പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“നിബിഡഘനരുചിചികരേരവുമതിൽ മിന്നുന്ന

നിർമ്മലശ്രീ േചർന്ന �പാന്നിൻകിരീടവും
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ശിശിരകരശിശുസദൃശകുടിലനിടിലാന്തേര

ചിേത്രാർദ്ധ്വപുണ്ഡ്രവും ചില്ലീവിലാസവും

കമലദളസമലളിതനയുഗവുംദയാ-

കമ്രേകളീകടാക്ഷാവലീഭങ്ഗിയും

മുകരനിറമുടയ കവിളിണയിൽ നിഴലി�ച്ചഴും

മുഗ് ദ്ധേശാഭം മീനകുണ്ഡലദ്വന്ദ്വവും

മധുരതരകരലസിതസിതകിരണനഞ്ചിടും

മന്ദഹാസപ്രസന്നാനനാംേഭാജവും

സുഭഗദരദരജനകഗളതലവുമായതിൽ–

സ്സുന്ദരശ്രീകൌസ്തുേഭാദാരരത്നവും–

ജലജമരിദരഗദകളിതുകളഴേകാ�ടഴും

ജാജ്വല്യമാനങ്ങൾ നാലുബാഹുക്കളും

വലിയ മണികലിതമണിവലയകടകാദിയും

വജ്രാങ്ഗുലീയാദിഭൂഷാവിേശഷവും

മഹിമ�യഴുമുരസി പരമുരസി വിലസും മഹാ–

മാണിക്യമുക്താഫലാദിമാല്യങ്ങളും

പരമപരിമളമിളകുമരിയ വനമാലയും

സ്പഷ്ടപ്രകാശമാം ശ്രീവത്സചിഹ്നവും

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
അതുലമതുകളിലുപരി കളമൃദുരവം �പാഴി–

ച്ചന്നങ്ങൾേപാലുള്ള �പാൻന്നൂപുരങ്ങളും

വളരു�മാരു മഹിമ�യാടു കലരുമതിദുർല്ലഭം

�വഷ്ണവാകാരം �തളിഞ്ഞുകണ്ടർജ്ജുനൻ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
വലിയ ശുഭസഭയിലകമലിയുമളേവ വലം

വച്ചുസാഷ്ടാങ്ഗം നമസ് കരിച്ചീടിനാൻ.”

ഇനി രണ്ടുമൂന്നു മുക് തകങ്ങൾമാത്രം എടുത്തുകാണിക്കാനുണ്ടു്.

ഫലിതം

ഒരിക്കൽ പായ് ക്കാട്ടു നമ്പൂരിപ്പാടു് എന്ന കവിമ്മന്യൻ അച്യുതേമേനാനു് ഒരു േശ്ലാ

ക�മഴുതിഅയച്ചതിൽപൂർവാർദ്ധം വസന്തതിലകവും ഉത്തരാർദ്ധം ശാർദ്ദൂലവിക്രീ

ഡിതവുമായിേപ്പായി. അതിനു േമേനാ�ന്റ മറുപടിയാണു് താ�ഴക്കുറിക്കുന്നതു്.

“പദ്യം ഭവാ�നഴുതിവിട്ടതു ഹന്ത! മാസ–

സ്സദ്യയ് ക്കു തുല്യമതിവിസ് മയനീയേമാർത്താൽ

വിദ്യാനിേധ! വലിയ വൃത്തവുമുണ്ടു, നല്ല

ഹൃദ്യാഭമാം �ചറിയ വൃത്തവുമുണ്ടതിങ്കൽ.”

ഉമാരമാസംവാദം:

“നേന്നാ �മയ്യണവാനുേമ! ഫണി? രേമ! �മത്തയ് ക്കു

�കാള്ളാം; കണ–

�ക്കേന്നാ കാളയിേതറുവാനനുദിനം? േമച്ചീടുവാനുത്തമം;
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എന്നാ�ലന്നുമിരന്നിടുന്നതഴേകാ? കക്കുന്നതിൽബ് േഭദമാ–

�ണന്നാക്കുന്നലർമങ്കമാരു�ട കളി�ച്ചാല്ലിങ്ങു താങ്ങാ–

കണം.”

സമസ്യാപൂരണം:

“തിണ്ണം �ചന്നിട്ടു തീയിൽ�ത്തളിവിേനാടു തിള–

യ് ക്കുന്നപാ�ലാട്ടു �പാന്നിൻ–

കിണ്ണം�കാണ്ടമ്മകാണാതടവിലുടനുടൻ

മുക്കി മൂക്കിൽപ്പതുങ്ങി

കർണ്ണം പാർത്തങ്ങുനിന്നായതു �ചാടിയിണ�കാ–

ണ്ടൂതിയൂതിക്കുടിക്കും

കണ്ണൻ കല്യാണപൂർണ്ണൻ കളകമലദള–

ക്കണ്ണ�നൻ കണ്ണിലാേമാ?”

ഇതിൽ ചതുർത് ഥപാദമാണു് സമസ്യ.

ഒറവങ്കര നീലകണ് ഠൻനമ്പൂരി (1032–1092)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

�കാച്ചിരാജ്യത്തുകല്ലൂർ മുതലായ മനക�ളേപ്പാ�ല മന്ത്രവാദത്തിനുപ്രാചീനകാലം

മുതല്ക്കു ത�ന്ന േകൾവി�പ്പട്ടതായി േകാശ്ശാപ്പിള്ളീ എ�ന്നാരില്ലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ

ഇല്ലം അന്യംനിന്നേപ്പാൾ-ആ ഇല്ല�ത്ത ഒരു നമ്പൂരി ത�ന്റ സുഹൃത്തായ കണ്ടാര

ത്തു നമ്പൂരി�യ രക്ഷിക്കുവാൻ േചാറ്റാനിക്കര ഭഗവതി�യ�ക്കാണ്ടു് ഒരു യക്ഷി�യ

സംഹരിച്ചു എന്നും അതി�ന്റ ഫലമായാണു് ആ ഇല്ലം അന്യംനില്ക്കുവാൻ ഇടയായ

�തന്നും ഒ�രതിഹ്യമുണ്ടു്-പ്രസ്തുത കുടുംബത്തി�ല വസ്തുവകകൾ മുകുന്ദപുരം താലൂ

ക്കിൽ കല്ലൂരംശം വത്തിേശ്ശരിയിൽ ഒറവങ്കര ഇല്ലേത്തക്കു് ഒതുങ്ങി;അേതാടു കൂടി

മന്ത്രവാദത്തിൽ �വദഗ്ദ്ധ്യവും ആ കുടുംബത്തിേലക്കുസംക്രമിച്ചു. നീലകണ് ഠൻന

മ്പൂരി ഒറവങ്കര ശങ്കരൻനമ്പൂരിയു�ട ആദ്യ�ത്ത േവളിയിൽ ജനിച്ച പ്രഥമപുത്രനാ

യിരുന്നു. രണ്ടാമ�ത്ത േവളിയിൽ അതിനു കുേറ മുമ്പു ശങ്കരൻ നമ്പൂരി എ�ന്നാരു

പുത്രൻ കൂടി ജനിച്ചിരുന്നു. നമ്മു�ട കവിയു�ട ജനനം 1032-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം

25-ആംനു- തൃേക്കട്ട നക്ഷത്രത്തിലായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽപ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ

ശങ്കരൻനമ്പൂരിയിൽനിന്നുത�ന്നയാണു്അഭ്യസിച്ചതു്. പിതാവിൽനിന്നുകു�റ മന്ത്ര

വാദവും ഗ്രഹിച്ചു. 1049 കർക്കടകത്തിൽ �കാടുങ്ങല്ലൂരിേലക്കു േപായി വിദ്വാൻ

കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻതമ്പുരാ�ന്റ കീഴിൽ ആേറഴു �കാല്ലം നിഷ് കർഷിച്ചു സംസ്കൃതം

പഠിച്ചു. സിദ്ധാന്തകൌമുദി പൂർവഭാഗവും തർക്കസംഗ്രഹവും വായിച്ചു. 1056-ൽ ഒരു

�കാല്ലം കാവിൽ ഭദ്രകാളി�യ ഭജിച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒന്നാംതരം കവി

യും മന്ത്രവാദിയുമായി. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ സന്തതസഹചാരിയായി പല

കവിതാപരീക്ഷകളിലും േചർന്നു വിജയം േനടി. ഫലിതപ്രേയാഗത്തിലായിരുന്നു

വാസനഅധികം. “ഫലിതമധികമായ് രാജവിപ്രൻ ചമയ് ക്കും” എന്നു �കാച്ചുണ്ണി

ത്തമ്പുരാനും, “ഫലിതത്തിനു രാജാവും” എന്നു �വണ് മണി മഹനും ആ വിഷയ

ത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു പ്രശംസാപത്രം നല് കീട്ടുണ്ടു്. അവർ രണ്ടുേപരുമായിരുന്നു

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതാഗുരുക്കന്മാർ.
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അനന്തരജീവിതം

1056-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു് ഒറവങ്കര ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു. ഒരു സംവത്സരം

കഴിഞ്ഞേപ്പാൾആസാധ്വി പേരതയായി. കുേറക്കാലം നമ്മു�ട കവി �കാടുങ്ങല്ലൂർ

�കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ പുരസ് കർത്താവായ �കാച്ചി വീര േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ

േന്റയും വിഷ�വദ്യൻ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേന്റയുംഈശ്വരേസവക്കാരനായിരുന്നു.

അതു് 1063-ൽ അമ്മ മരിച്ചു ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിനുേശഷമാണു്. 1068-ൽ അന്ന മനട

കിഴേക്ക േപാട്ടയിൽ ഇച്ചിക്കുട്ടി �പാതുവാൾസ്യാരു�ട ഭർത്താവായി. മന്ത്രവാദം

സംബന്ധിച്ചു പല േദശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുകയും ആ വഴിക്ക് ആവശ്യത്തിനുേവ

ണ്ടധനംസമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്തുവന്നിരുന്നു. 1082-ൽ ഒരുവലിയ വ്യവഹാരത്തിൽ

ഏർ�പ്പട്ടു. അതി�ന്റ ഫലമായി സമ്പത്തുംആേരാഗ്യവും ക്ഷയിച്ചു. 1092 ചിങ്ങം 12-

ആംനു- പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. ആ കവിവര്യൻ ശാന്തനും മിതഭാഷിയും സരസനും

പേരാപകാരിയുമയിരുന്നു.

രാജൻ

നീലകണ് ഠൻനമ്പൂരി�യ ‘രാജൻ’ എന്ന േപരിലാണു് സഹൃദയന്മാർ അറിയുന്നതു്.

ആ രാജശബ് ദത്തി�ന്റ ആഗമ�ത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം ത�ന്ന മലയാളമേനാരമയിൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച േശ്ലാകങ്ങൾഅനുവാചകന്മാർക്കുകൌതുകപ്രദമായിരിക്കും. താ�ഴ

ഉദ്ധരിക്കുന്നവയാണു്ആ േശ്ലാകങ്ങൾ.

“േനേരാടി�ന്ന�ന്റ രാജാഭിധയു�ട വിവരം

�ചാല്ലിടാം �തല്ലുേകൽപ്പിൻ

േനരേമ്പാക്കു�ണ്ടാരണ്ണൻ മമ മഹിതകേവ!

മുന്നമുണ്ടായിരുന്നു;

പാരം ഭ്രാന്തായി രാജാവഹമിദമുര�ച–

യ്തക്രമ�ത്തത്തുടർന്നൂ;

കാരാഗാേര കിടന്നൂ ചില ദിന;�മാടുവിൽ–

േദവേലാേക നടന്നൂ.

ചാേല തദ്രാജശബ് ദം തദവരജതയാ

പിൻതുടർച്ചാവകാശ–

ത്താേല വന്നൂനമു�ക്കന്നിഹ ചില പരിഹാ–

സജ്ഞേരാതിത്തുടങ്ങി;

മാേലാകർക്കു�ള്ളാരിഷ്ടത്തിനു ശമഗുണവാ–

നായഞാൻസമ്മതിച്ചു;

കാലത്താൽേപ്പരുറച്ചു കവിവര! ഗുണമാ–

�യന്നുഞാനും നിനച്ചു.”

കവിതാരീതി

ഒറവങ്കരയു�ട കൃതികൾക്കു �കാടുങ്ങല്ലൂർക്കളരിയി�ല മറ്റു കവികളു�ട കൃതികളിൽ

നിന്നു ചില ഗണനീയങ്ങളായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. ആ കളരിയിൽ അഭ്യസിക്കു

േമ്പാൾ അ�ദ്ദഹം കവിതാേവഗപരീക്ഷകളിൽ ഏർ�പ്പടാറുണ്ടായിരുന്നു. അവ

യിൽ ഒന്നി�ന്റ ഫല�ത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“മഞ്ജുത്വം കയ് ക്കലാക്കീ കവികുലതിലകൻ
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�കാച്ചു�കാച്ചുണ്ണിഭൂപൻ;

കുഞ്ഞിക്കുട്ടക്ഷിതീശൻ ദ്രുതതരകവിതാ–

�വഭവം �കാണ്ടുേപായീ;

രഞ് ജിക്കുമ്മാറു തീർത്താൽ കൃതിക�ളയഖിലം

കുഞ്ഞിരാമക്ഷിതീശൻ;

ഭജ്ഞിക്കാേത കടിഞ്ഞൂൽപ്രസവസദൃശമായ്

ഞാനു�മാപ്പിച്ചുമാറീ.”

എന്നാൽ ക്ഷണത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കൃതികളു�ട േമന്മ സാമാന്യകവികളു�ട വി

ഷയത്തിൽക്ഷണടംഗുരമാ�ണന്നു്ആസൂക്ഷ് മഗ്രാഹി ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

തന്നിമിത്തം ത�ന്റ ഓേരാ േശ്ലാകവും കഴിവുള്ളിടേത്താളം േചതസ്സമാകർഷക

മാക്കുന്നതിനു സ്വശക്തി അതി�ന്റ പരമാവധിവ�ര വിനിേയാഗിക്കുന്നതിൽ ആ

ഔചിത്യേവദി ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു. ശബ് ദത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അത്യധിക

മായ നിഷ് കർഷയുണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ അേതാടുകൂടിത്ത�ന്ന അർത്ഥത്തിലും

തത്തുല്യമായ ജാഗരൂകത വ്യാപരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതു�കാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

കൃതികൾ പ്രാേയണആശയഗംഭീരങ്ങളാണു്. “േപർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരു

പമരുചി േതാ”ന്നുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ചമ്പുകാരന്മാരു�ട കാലത്തിനിപ്പുറം

ആദ്യമായി രചിച്ചുതുടങ്ങിയതു് അേദ്ദഹമാ�ണന്നു പറയാം. നമ്പൂരി ദീർഘമായ

കൃതി യാ�താന്നുംത�ന്ന രചിച്ചിട്ടില്ല. രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളിൽത്ത�ന്ന പലതും

അപൂർണ്ണമായും ചില�തല്ലാം നഷ്ടശിഷ്ടമായും കിടക്കുന്നു. എണ്ണം�കാണ്ടും വണ്ണം

�കാണ്ടുമല്ല, ഗുണം�കാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു കവി�യന്ന

യശസ്സു േനരിയതു്. “ഉൽപതന്തി പഥം േവ്യാമ േകചിൽ പ്രാപ് തപദത്രയാഃ” എന്ന

വർണ്ണനം അേദ്ദഹത്തിനു േയാജിക്കും. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േദവീേസ്താത്രങ്ങൾക്കുള്ള

മാഹാത് മ്യം അന്യാദൃശമാണു്. ഭാഷയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള േസ്താത്രങ്ങൾ ഒരു

കവിയും ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല. അവയിൽ ചിലതി�ലല്ലാം അേദ്ദഹത്തിനു മന്ത്രശാസ്ത്ര

ത്തിലുള്ള അഗാധ വിജ്ഞാനം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അപൂർവ്വം ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

ക്കു സൌന്ദര്യലഹരിയി�ല േശ്ലാകങ്ങളു�ട മാധുര്യമു�ണ്ടന്നുേപാലും പറയാവുന്ന

താണു്. അർത്ഥാലങ്കാരവിനിേവശത്തിൽ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേനയും ഫലിതപ്ര

േയാഗത്തിൽ �വണ് മണി മഹേനയുമാണു് അനുകരിച്ച�തങ്കിലും രാജ�ന്റ ഓേരാ

വാങ്മയത്തിലും സ്പഷ്ടമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതുസഹൃദയന്മാർക്കു

സമീക്ഷിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല.

കൃതികൾ

ഒറവങ്കരയു�ട കൃതികളിൽ, (1) ബാേലാപേദശം ഒന്നു മാത്രേമ പൂർണ്ണമായി കിട്ടീ

ട്ടുള്ളൂ. മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നആ കാവ്യം വിദ്യാർത്ഥികളു�ട ആവശ്യ

�ത്ത പുരസ് കരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. (2) കുേചലവൃത്തം ഓട്ടൻതുള്ളലാണു് മ�റ്റാ

രു കൃതി. അതി�ല ചില വരികൾ �പാടിഞ്ഞുേപായിട്ടുള്ള ഒന്നാംകളം മാത്രേമ കി

ട്ടീട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എഴുതിേയാ എന്നറിവില്ല. (3) �ഭമീപരിണയം എന്നു് അഞ്ചങ്ക

ത്തിൽ ഒരു നാടകം എഴുതിയതായി േകൾവിയുണ്ടു്. അതിേലയും, 200 േശ്ലാകങ്ങ

േളാളം എഴുതിയതായി പറയുന്ന (4) േദവീമാഹാത് മ്യത്തിേലയും, (5) ശ്രീനാരേദാ

പാഖ്യാനം കാവ്യത്തി�ലയും ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (6) �വണ്മണി

പ്രസ്ഥാനത്തി�ല പരിപാടിയനുസരിച്ചു നൂറു േശ്ലാകങ്ങൾ ഒരു അംേബാപേദശം

നമ്പൂരിയും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. അതും സമ്പൂർണ്ണമായി കിട്ടീട്ടില്ല. ഇവ നീക്കിയാൽ
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454 അദ്ധ്യായം 52. �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

പ്രധാനമായി അവേശഷിക്കുന്നതു ചില േദവീപരങ്ങളായ േസ്താത്രങ്ങളാണു്. അവ

യിൽ രണ്ടുമൂന്നു േദവീേസ്താത്രങ്ങൾ (9) േദവീവ്യപാശ്രയേസ്താത്രം, (10) ലക്ഷ്മീസ്തവം,

(11) അനാഗേസ്താത്രം, (12) കൃഷ്ണാവനാഷ്ടകം മുതാലായ േസ്താത്രങ്ങൾ പ്രധാനങ്ങ

ളാണു്. (13) പലവകയിൽ ചില പാട്ടുകളും എഴുത്തുകളും സമർപ്പണ േശ്ലാകങ്ങളും

ശൃങ്ഗാര േശ്ലാകങ്ങളും മറ്റും ഉൾ�പ്പടുന്നു.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

രാജ�ന്റ വിശങ്കടമായസരസ്വതീ പ്രസാദത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങളായി ചില്ല േശ്ലാക

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“സൽപാത്രത്തി�ലാഴിച്ചതി�ല്ലാരു തവി–

േത്തായം; ഗുരുശ്രീപദ–

�പ്പാൽപ്പൂ�വാന്നു തേലാടിയില്ല; സമേയ

�ചയ് തീല സന്ധ്യാർച്ചനം;

�കേല്പറും യമരാജകിങ്കരഖര

വ്യാപാരേഘാരാമയം

നില്പാനുള്ള മരുന്നുഞാൻ കരുതിയി–

ല്ലേമ്മ! ഭയം േമ പരം.”

(േദവീവ്യപാശ്രയേസ്താത്രം)

“ബ്രഹ്മാവി�ന്റയുമന്തക�ന്റയുമേഹാ!

ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റിൽക്കിട–

ന്നേമ്മ! ഞാൻ തിരിയുന്ന�തത്ര യുഗമാ,

�യന്നാണിതിൻ േമാചനം?

ധർമ്മാധർമ്മപരീക്ഷണത്തിനിേമൽ

കാല�ന്റ കേച്ചരിയിൽ–

�ച്ചേമ്മഹാജ�രനിക്കിളച്ചുതരേണ!

തദ്ദർശനം കർശനം.”

[േദവീ(ഗൌരീ)സ്തവം]

“മൽപാപൌഘമേശഷമി�ന്നാരു നേമാ–

വാക്കാലറുത്തീപ് സിതം

ക്ഷിപ്രം തന്നുപുലർത്തുവാൻ മടി നിന–

�ക്കന്നാൽ മനംേപാ�ലയാം;

മുപ്പാർേവരുകൾ മൂന്നു മൂർത്തികൾമുത–

േല്ക്കവർക്കുമാലംബമാം

ത്വൽപാദത്തിനകീർത്തി പറ്റരുതേത

േനാേക്കണ്ടു; കാേക്കണ്ട മാം.” (േമല് പടി)

പിച്ചക്കാരൻ കുേബരൻ;പിതൃപതി സുകൃതാ–

ഘാനഭിജ്ഞൻ; വിരൂപൻ

പച്ചക്കാമൻ; പതങ്ഗൻ പകൽമതി; പരവാൻ

പത് മാനാഭാഗ്രജാതൻ;

അർച്ചിഷ് മാപ്രഭാങ്ഗൻ; ധിഷണനധിഷണൻ;
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നി�ന്റ പാദാംബുജത്താ–

രർച്ചിക്കും മർത്ത്യ�നക്കണ്ടറിയുമവനുേമ!

പാപനിഷ്ഠൻ വസിഷ്ഠൻ.”

[മ�റ്റാരു േദവീ(ഗൌരീ)േസ്താത്രം]

“പൂമാതേല്ല കളത്രം? ചപലകളിലവൾ–

ക്കഗ്രഗണ്യത്വമിേല്ല?

പൂ�മയ് പാമ്പി�ന്മലേല്ല? വിഷ�മഴുമവ�നാ–

ന്നൂതിയാൽ ഭസ് മമേല്ല?

ഭീമഗ്രാഹാദിയാേദാഗണമുടയകട–

ല്ക്കുള്ളിലേല്ല നിവാസം?

സാമാന്യംേപാ�ല�യന്തുള്ളതുപറക നിന–

ക്കത്രപൂർണ്ണത്രയീശ!” (വിഷ്ണുേസ്താത്രം)

മർത്ത്യാകാേരണ േഗാപീവസനനിര കവ–

ർേന്നാരു�ദത്യാരി�യത്തൻ–

ചിേത്തബന്ധിച്ച വഞ്ചീശ്വര! തവ നൃപനീ–

തിക്കു �തറ്റില്ല പേക്ഷ,

�പാൽത്താമർമാതാവിതാ തൻകണവ�ന വിടുവാ–

നാശ്രയിക്കുന്നു ദാസീ–

വൃത്ത്യാ നിത്യം ഭവാ�ന;ക്കനിവവളിലുദി–

�ക്കാല്ല കാരുണ്യരാേശ!”

(ശ്രീമൂലംതിരുനാൾമഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ചതു്)

“അഴിഞ്ഞിേട്ടാ നമ്മിൽക്കലരു�മാരു �കട്ടാസകലവും,

�കാഴിഞ്ഞിേട്ടാ പൂർവാചരിതസുകൃതത്തിൻഫലഗണം,

വഴിഞ്ഞിേട്ടാ �വരം; വിഷമവിശിഖന്നായ് നരബലി–

ക്കുഴിഞ്ഞിേട്ടാ ന�മ്മത്തരുണി! തടവ�തേന്ത തഴുകുവാൻ?”

(സ്ത്രീചാടു)

ഒറ്റവങ്കര മരിക്കുന്നതിനു നാലു ദിവസം മുൻപു് ഒടുവിലേത്തതായി ഉണ്ടാക്കിയ പദ്യ

മാണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്.

“എന്തംഹസ്സുളവാകിലും �കടുവതിന്നേല്ലാ ജനം സന്തതം

നിൻതൃക്കാലിണയാശ്രയിപ്പതു;പുകഴ് ന്നീടും ജഗന്നായിേക!

എന്തിക്കാണ്മതു േമ! മദീയതനുവിൽ? ക്ഷിപ്രം പ്രസീദാമയം

ചിന്തിപ്പാനരുേത ഭയം മനസി േമ വായ് ക്കുന്നു; േവർക്കുന്നുഞാൻ.”

ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളുംആവശ്യവാക്കിനുസംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾ േപാ�ലത�ന്നസ്വാധീ

നമായിരുന്നു. േനാക്കുക കുേചലവൃത്തം തുള്ളലി�ല ചിലഈരടികൾ.

“നാളും തിഥിയും ശരവും ശകുനവുമാളും തരവും ധനികന്മാരു�ട

റൂളും േനാക്കിപ്പിച്ചയ് ക്കണികുഴലാളുമിരന്നു വശം�കട്ടുടേന

നീളും നിശ്വാസ�ത്താടു പുനരരിവാളു�മടുത്തു നടന്നുതുടങ്ങീ;

ആളും ജഠരകൃശാനുവിനിരയാത്താളും തകരയുമായവസാനം;”
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കണ്ടൂർ നാരായണേമേനാൻ (1036–1111)

ജനനചരിത്രം

കണ്ടൂർ നാരായണേമേനാൻ േകാമത്തു കൃഷ്ണേമേനാൻ താസിൽദാരുേടയും കല്യാ

ണിഅമ്മയുേടയും പുത്രനായി 1036-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 11-ആംനു- ജനിച്ചു. തറവാട്ടു

േപരാണു് കുണ്ടൂർ. അതുതൃശ്ശൂർനിന്നു്ആറു�മൽ�തക്കുള്ളഊരകംേദശത്തുസ് ഥി

തി�ചയ്യുന്നു. നാരായണേമേനാ�ന്റ പിതാമഹൻ തൃശ്ശൂർ വടേക്കക്കുറുപ്പത്തു സ്രാ

മ്പിക്കൽ �കാച്ചുകൃഷ്ണേമേനാനും ഒരു താസിൽദാരായിരുന്നു. ഊരകത്തു ഭഗവതി

�യ കവി പലകൃതികളിലും വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന

അസാധാരണമായ കവിതാവാസന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം മദിരാശിയിൽ

പ്രസിഡൻസി േകാേളജിൽനിന്നു് 1058-ൽ ബി.എ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ഐച്ഛികഭാഷ

മലയാളമായിരുന്നു എങ്കിലും തന്നത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു സംസ്കൃതത്തിലും പരിനിഷ്ഠി

തമായ േലാകവ്യുൽപത്തിസമ്പാദിച്ചു. കാളിദാസ�ന്റ കൃതികളിലാണ് സഹൃദയധു

രീണനായ അേദ്ദഹത്തിനു് അനന്യസാമാന്യമായ അഭിരുചി അങ്കുരിച്ചതു്. ബി.ഏ.

ജയിച്ചതിനു േമൽ േകാഴിേക്കാട്ടു േപാലീസ് �ട്രയിനിംഗ് സ് ക്കുളിൽ േജാർജ്ജ് ഗന്ത

റു�ടകീഴിൽആതുറയിേലക്കുേവണ്ടപ്രാേയാഗികപരിശീലനം േനടി; �കാച്ചി േപാ

ലീസ് സൂപ്രണ്ടി�ന്റ ആഫീസിൽ �ഹഡ്ക്ലാർക്കായി. അവി�ടനിന്നു പിതൃപിതാമ

ന്മാരാൽ മുമ്പു് അലംകൃതമായ താസിൽദാർപണിയിേലക്കുനിയുക് തനായി. സ്വരാ

ജ്യത്തു മിക്കവാറും എല്ലാതാലൂക്കുകളിലും ആ പണി േനാക്കി. ആ നിലയിൽത്ത

�ന്ന �പൻഷൻപറ്റി. സർക്കാർേജാലിഅത്രവള�രഅഭികാമ്യമായിഅേദ്ദഹത്തി

നു് ഒരിക്കലും േതാന്നിയിരുന്നില്ല.

“യക്ഷാധിനാഥനിധിയും യമനുള്ളശിക്ഷാ–

രക്ഷാധികാരവുമി�തന്തി�നനിക്കു േവണ്ട.”

എന്നു് അേദ്ദഹംത�ന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശിശു, കവിത, ചതുരങ്ഗം, മാമ്പഴം ഇവ

നാലുകൂട്ടേമ ത�ന്ന ആകർഷിച്ചിരുന്നുള്ളു എന്നു് അേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും പറയാറു

ണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കു കണ്ടൂർ ബുദ്ധിമാനും സത്യസ

ന്ധനുമാ�ണന്നു് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ അേദ്ദഹത്തിൽ അലസത

തുട�രത്തുട�ര ആേരാപിച്ചു. ദിവാൻ രാജേഗാപാലാചാര്യരു�ട കാലത്തു് ഒരു

മാസ�ത്ത ശമ്പളം അേദ്ദഹത്തിനു പിഴയിട്ടു; അേപ്പാൾ ത�ന്റ ഫലിത�ശലി

വിടാ�ത അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്: “ആക�ട്ട, �കയിൽനിന്നു് ഒന്നും �കാടുേക്കണ്ടി

വന്നില്ലേല്ലാ” എന്നാണു് . ദിവാൻ ബാനർജ്ജിയു�ട കാലത്തു് 55 വയസ്സു തിക

യുന്നതിനുമുൻപു ത�ന്ന ഉേദ്യാഗം രാജി�വച്ചു. പിന്നീടു് കുേറക്കാലം പാലിയം

മാേനജരായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ഗൃഹം പുത്തനായി പണിയിച്ചു് അവി�ട താമസ

മാക്കി. ആഗൃഹത്തിൽവച്ചു് 1111-ാമാണ്ടുകർക്കടമാസം 4-ആം നു- യശശ്ശരീരനായി.

മരിക്കുന്നതുവ�ര പല കവിതകളും രചിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. പല്ലേശ്ശരി േകാമത്തു കു

ട്ടിപ്പാറുഅമ്മ�യയാണു് കുണ്ടൂർ വിവാഹം �ചയ്തതു്. ആ സുചരിത 1121-ൽ മരിച്ചു.

ആദ്യ�ത്ത ബി.ഏ.ക്കാരനായ ഭാഷാകവി കുണ്ടൂരായിരുന്നു. 1065-ൽ വിദ്യാവിേനാ

ദിയു�ട ആവിർഭാവംമുതല്ക്കാണു് നിരന്തരമായ സാഹിത്യേസവനത്തിൽ ഏർ�പ്പ

ട്ടതു്. സി. പി. അച്യുതേമേനാനും അേദ്ദഹവും സുഹൃത്തക്കളായിരുന്നു. 1066-ൽ

�കാടുങ്ങല്ലൂർ താസിൽദാരായിരുന്ന കാലത്തു �വണ്മണി മഹൻ, �കാടുങ്ങല്ലൂർ

തമ്പുരാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയ മഹാകവികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനുള്ള ഭാ

ഗ്യമുണ്ടായി. അതിനുമുൻപുത�ന്ന അേദ്ദഹം �വണ് മണിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ കവനം
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�ചയ്തു േപ�രടുത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ ചില കവിതാേവഗപരീക്ഷകൾ

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടു്. അവയി�ലാന്നിലാണു് കുഞ്ഞി

ക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ േകാട്ടേക്കാവിലകത്തു�വച്ചുസന്താനേഗാപാലം നാടകം നിർമ്മി

ച്ചതു്. ശബ് ദത്തിലും അർത് ഥത്തിലും കുണ്ടൂരിനു നല്ല നിഷ് കർഷയുണ്ടായിരുന്നു.

പച്ചമലയാളത്തിൽ കവനം�ചയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനുേപാ

ലുംഅേദ്ദഹത്തിനുതുല്യമായിരുന്നില്ല. “നല്ലഭാഷ” തിരിയാ�ണങ്കിൽ “േകാമപ്പൻ”

അതിൽനിന്നു �കാളുത്തിയ പന്തമാണു്. ഭാഷയിൽ സരസമായ യമകപ്രേയാ

ഗത്തിനു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സമീപത്തുേപാലും �ചല്ലാവുന്ന ഒരു കവി നാളതുവ�ര

ജനിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമ�ചയ്യുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനുള്ള പാട

വം അസാധാരണമായിരുന്നു. സജാതീയദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം സാർവ്വത്രികമായി

ദീക്ഷിച്ചു രഘുവംശം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ അേദ്ദഹം വിവർത്തനം�ചട് തിട്ടുള്ളതു്

ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ചില�തല്ലാം വൃത്താനുവൃത്തമായാണു് വി

വർത്തനം�ചയ് തിട്ടുള്ളതു്. അേദ്ദഹ�ത്ത ശ്ലാഘിേക്കണ്ടതു് മേനാഗുണത്തിനാണു്.

അത്രമാത്രം അഹങ്കാരരഹിതനായി ഗു�ണകലബ് ധനായി ജീവിച്ചിരുന്ന അേദ്ദ

ഹ�ത്ത നടുവത്തച്ഛ�ന്റ മരണാനന്തരം േകരളീയകവികൾഅവരു�ട തറവാട്ടുകാ

രണവരായി ബഹുമാനിച്ചുവന്നതിൽ അത്ഭുതത്തിനവകാശമില്ല. ഗദ്യരചനയിലും

ഗേവഷണത്തിലും തനിക്കുള്ള �നപുണ്യം അേദ്ദഹം �ചറുേശ്ശരിഭാരത�ത്തപ്പറ്റി

എഴുതിയ വിപുലമായ നിരൂപണത്തിൽ �വളി�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മദിരാ

ശിയിൽ�വച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ 1094-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ

നടത്തിയഷഷ്ടിപൂർത്തിഡർബ്ബാറിൽ, (1)�കാടുങ്ങല്ലൂർ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻകവി

സാർവഭൌമൻ, (2) പന്തളത്തു േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, (3) വള്ളേത്താൾ നാരാ

യണേമേനാൻ, (4)�കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി, (5) കുണ്ടൂർ നാരായണേമേനാൻ, (6)

ഇതു് എഴുതുന്നആൾ, (7) വരവൂർ ശാമുേമേനാൻ ഇവർക്കു കവിതിലകൻ, (8) രാമ

വർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ, (9) സി.വി. രാമൻപിള്ള, (10) റ്റി.�ക.കൃഷ്ണേമേനാൻ, (11)

സി. പി. അച്യുതേമേനാൻ, (12)എം. േശഷഗിരിപ്രഭു ഇവർക്കു സാഹിത്യകുശലൻ,

(13) തരവത്തു് അമ്മാളുഅമ്മ, (14) റ്റി.സി. കല്യാണിഅമ്മ(മിസിസ്സ് റ്റി.�ക. കൃഷ്ണേമ

േനാൻ,ഇവർക്കുസാഹിത്യസഖി എന്നീ ബിരുദങ്ങൾസമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി.

കൃതികൾ

(1) േകാമപ്പൻ, (2) �കാച്ചി �ചറിയ ശക് തൻതമ്പുരാൻ, (3) പാക്കനാർ, (4)കണ്ണണ്,

(5) അജാമിള േമാക്ഷം, (6) സാംബൻ, (7) മറുകത്തു്, (8) ഒരു രാത്രി, (9) അകവൂർ

ചാത്തൻ, (10) നാറാണത്തുഭ്രാന്തൻ, (11) വടുതല നായർ, (12) ഒരു വിദ്യ എന്നീ

കാവ്യങ്ങളും, (13)കിരാതം പതിന്നാലുവൃത്തം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (14) പൂതനാ

േമാക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (15) സുേന്ദാപസുേന്ദാപാഖ്യാനം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് എന്നീ ഗാനങ്ങളും

കുണ്ടൂരി�ന്റ സ്വതന്ത്രകൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. കൂടാ�ത ചിറ്റൂർ വാസുേദ

വൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു്, പ്രമദ്വരാചരിതം, ഉപേകാശ, കുശനാഭകന്യാദാനം, ദ്രൌപദീ

ഹരണം, രത്നാവലി എന്നിങ്ങ�ന നിരവധി കൂട്ടുകവിതകളു�ട നിർമ്മാണത്തിലും

പങ്കു�കാണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യവിഷയകമായ സംഭൂയസമുത്ഥാന

ത്തിൽ അക്കാല�ത്ത കവികളിൽ േവേറയും ചില പ്രമുഖന്മാർ ഭാഗഭാക്കുകളായി

രുന്നിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും കുണ്ടൂർക്കൃതികൾ അക്കൂട്ടത്തിലും പ്രാേയണ മികച്ചുനില്ക്കുന്നു.

കുണ്ടൂർ ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളും വള�രയുണ്ടു്. കാളിദാസ�ന്റ

വാങ്മയങ്ങൾതർജ്ജമ �ചയ്യുന്നതിൽഅേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും വ്യാപൃതനായിരുന്നു.
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അതി�ന്റഫലമായി (16)മാളവികാഗ് നിമിത്രംനാടകം, (17) കുമാരസംഭവം, (18)രഘു

വംശം, (19) േമഘസേന്ദശം, (20) ധനഞ് ജയവിജയവ്യാേയാഗം, (21)ദൂതഘേടാൽക

ചവ്യാേയാഗം എന്നീ കൃതികൾ നമുക്കുകിട്ടീട്ടുണ്ട്. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളവുംഅേദ്ദ

ഹം വിവർത്തനം�ചയ് തിരുന്നതായി ചിലർ പറയുന്നു. അതു ശരിയാ�ണന്നു േതാ

ന്നുന്നില്ല. (22) പുഷ്പബാണവിലാസം, (23) അധ്യാത്മരാമായണംഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും

അേദ്ദഹം തർജ്ജ്മ�ചയ് തിട്ടുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാമായണം വൃത്താനുവൃത്തമായാണു്

വിവർത്തനം �ചയ് തിട്ടുള്ളതു്. അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒടുവില�ത്ത കൃതിയാണു് ടാേഗാ

റി�ന്റ ഗീതാഞ് ജലിയു�ട ഭാഷാനുവാദം. ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട േപർ ഇവി�ട

കുറിച്ചു�വേന്നയുള്ളു. ഇനിയും പലതും ഒട്ടേനകം മാസികകളിലായി ചിന്നിച്ചിതറി

ക്കിടക്കുന്നു. അവ സമാഹൃതങ്ങളായി കാണുവാൻ സഹൃദയന്മാർക്കുള്ളആഗ്രഹം

അല് പ�മാന്നുമല്ല.

പച്ചമലയാളകൃതികൾ

േകാമപ്പൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യ�ത്ത നാലു കൃതികളും ഒന്നിച്ചുേചർത്തു നാലു ഭാഷാകാ

വ്യങ്ങൾ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. പുരാണകഥക�ള ഉപജീവിക്കാ

�ത വടക്കൻപാട്ടുകളിലും മറ്റും കാണുന്ന േകരളത്തി�ല ചിലഐതിഹ്യാംശങ്ങ�ള

വിഷയീകരിച്ചു കുണ്ടൂർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളഈകാവ്യങ്ങളിൽ േവണം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

അസുലഭമായസരസ്വതീപ്രസാദംഅതി�ന്റസർവാങ്ഗസുന്ദരമായആകൃതിയിൽ

ദർശിക്കുവാൻ. സംസ്കൃതത്തി�ന്റ സാഹായ്യ്യം കൂടാ�ത തനിമലയാളത്തിനു് എത്ര

ദൂരം ഉയരാ�മന്നും അതി�ല പദങ്ങൾക്കു് എത്രമാത്രം ഊക്കും ഉശിരും അഴകും

അന്തസ്സുമു�ണ്ടന്നും ഇവ നമുക്കു കരതലാമലകംേപാ�ല കാണിച്ചുതരുന്നു. ചില

േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

“േതടിക്കയർത്തുപടയിൽപ്പലർകൂടി വന്നാൽ–

ക്കൂടിക്കരുത്തുടയ കയ്യിതു കുസുകില്ല;

േമാടിക്കുേവണ്ടിയരവാളി�തടുത്തതല്ല;

േപടിക്കേവണ്ടപിടമാൻമിഴി �തല്ലുേപാലും”

“കയ്യും കണക്കുമറിയാ�ത കനത്ത മാരി

�പയ്യുംകണക്കുടലുവിട്ട കരിമ്പുവില്ലൻ

എയ്യും കണയ് ക്കു മറുകയ്യറിവി�ല്ലാരാൾക്കും;

നിയ്യും കണയ് ക്കുമവേനാടിവേനറ്റു േതാറ്റു.

പുല്ലാ�ണനിക്കു പടയാളികൾ നിൻ കടക്കണ്–

തല്ലാണു േത�ന്മാഴി! തടത്തിടുവാൻ �ഞരുക്കും ;

�തല്ലകയാൽ�ത്തളിവിയന്നു തുണയ് ക്കണം നീ–

യല്ലായ് കിലാങ്ങളകൾതൻപണി �പങ്ങൾ �ചയ്യും”

(േകാമപ്പൻ)

“ഉേണ്ടാ േനരത്തുടുക്കും തളി�രാടമടി–

ക്കും �ചാടിക്കും, �ചാടിക്കും

�കാണ്ടേല്ല�റക്കടുക്കുന്നഴ�കാരു മിടു–

ക്കും മുടിക്കും മുടിക്കും

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 459

കണ്ടാലുൾക്കാമ്പടിക്കുന്നഴലു കിടപിടി–

ക്കും പിടിക്കും പിടിക്കും

�കാണ്ടാേടണ്ടും നടയ് ക്കും മുടിയഴിയുമിട–

യ് �ക്കാന്നടിക്കുന്നടിക്കും.” (പാക്കനാർ )

“കാർ�കാണ്ട�ലാത്തകരികൂന്തലുലഞ്ഞുകണ്ണു–

നീർ�കാണ്ടു നൽക്കവിൾ നനഞ്ഞുടലും വിറച്ചു്

േപർ�കാണ്ട �പണ്ണുതളിർേതടിയ തള്ളത�ന്റ

േവർകണ്ട ചുണ്ടു �നടുവീർപ്പിൽ വരണ്ടു വാണു.”

“തല്ലിൽപ്പറക്കു�മാരു തീ�പ്പാരി�കാണ്ടു വല്ലാ–

ത്തല്ലിൽപ്പരക്കു�മാരിരുട്ടവ�രാട്ടകറ്റി,

�ചാല്ലിത്തിരിക്കു കുറവാക്കരു�തന്നു വീണ്ടും

�ചാല്ലിത്തിരിക്കു കുറവായ് കരുതീ�ട്ടതിർത്തു.”

(ശക്തൻതമ്പുരാൻ)

“േതാരാതുലഞ്ഞടി�താടുംപടി നീണ്ട കൂന്തൽ

പാരാ�ത�കവിരലു�കാണ്ടവൾ േവർ�പടുേക്ക

നീരാർന്നു മിന്നലിടേചർന്നു മഴയ് �ക്കാരുങ്ങും

കാറാണി�തന്നുകരുതും കരൾതന്നിലാരും.” (കണ്ണൻ)

ഈ കാവ്യങ്ങൾ ഓേരാന്നിലും നൂറിനുേമൽ േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. 175 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ

�ക്കാള്ളുന്നകണ്ണനാണു്ഏറ്റവും ദീർഘം. നാലുകാവ്യങ്ങളും ഒന്നുേപാ�ല മേനാഹ

രങ്ങളാണു്. ശക്തൻ തമ്പുരാനി�ല കായൽവർണ്ണനത്തിേന്റയും മറ്റും ഹൃദ്യത പറ

ഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. കണ്ടൂരൂരി�ന്റ സദ്യശസ്സുസ്ഥായിയായി നില്ക്കുന്ന

തു്ഈകാവ്യങ്ങളിൽത്ത�ന്നയാണു്.

മറ്റു സ്വതന്ത്രകൃതികൾ

ഇവ�യല്ലാം പ്രാേയണ ലഘുകൃതികളാണു്. അജാമിളേമാക്ഷമാണു് കവിയു�ട

ഒന്നാമ�ത്തസ്വതന്ത്രകാവ്യം. അതിൽത്ത�ന്നഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവനകലാ�വ

ഭവം തികച്ചും പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു േശ്ലാകം േനാക്കുക.

“വളേഞ്ഞാരച്ചില്ലി�ക്കാടിയുടനിളക്കിപ്പരമകം

�തളിഞ്ഞേപ്പാളൂഴീസുര�നാടുര�ചയ് താൾ വിധുമുഖി;

വളം ഞാൻ നല്കുന്നൂവിഷമവിസിഖ�ന്നങ്കിലുടേന

കളഞ്ഞാലും നന്നായധരമധുനാ താപമധുനാ.”

“സാംബൻ” വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാ�ന്റ “ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരു

ദ്ധ”�ന്റ രീതി പിടിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. വള്ളേത്താളി�ന്റ രുക് മിയു�ട കത്തിനു

രുക് മിണിയു�ട മറുപടി എന്ന നിലയിലാണു് മറുകത്തു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കുന്ന

ത്തു ജനാർദ്ദനേമേനാൻ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസംകൂടാ�ത എഴുതിയ ഒരു കൃതിത�ന്ന

ആ പ്രാസം സമഞ് ജസമായി ഘടിപ്പിച്ചു് പുതുക്കി�യഴുതിയതാണു് ഒരു രാത്രി.

അകവൂർ ചാത്തൻ, നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ, വടുതല നായർ എന്നിവർ പറയി�പ

റ്റ പന്തിരുകുലത്തി�ല മൂന്നു സേഹാദരന്മാരാണേല്ലാ. ഇവ�രപ്പറ്റിയുള്ള ഓേരാ
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ഐതിഹ്യ�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഒൻപതുമുതൽ പതി�നാന്നുവ

�രയുള്ള കൃതികൾ. ഒരു ഐന്ദ്രജാലിക�ന്റ ഹസ്തലാഘവമാണു് ‘ഒരു വിദ്യ’യിൽ

പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എല്ലാ കൃതികളിലും കണ്ടൂരി�ന്റ വ്യക്തിത്വം സ് ഫുടമായി

കാണാം. സാംബനിൽനിന്നുമാത്രം ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“മായാമയം �പരിയ പാരി, തതിന്നുബീജ–

മായാമയങ്ങൾ വിളയുന്ന മനസ്സുത�ന്ന;

നീയാ മയക്കു�വാരതിൻനില കാണ് കിലല്ലൽ

മായാ, മയയ് ക്കുരുതതിന്നിഹ കാടു�കട്ടാൻ.”

തർജ്ജമകൾ

തർജ്ജമകളിൽ മാളവികാഗ്നിമിത്രമാണു് ഒന്നാമ�ത്ത കൃതി. അതു് 1065-നു മുൻപു

ത�ന്ന രചിച്ചു. വൃത്താനുവൃത്തമായാണു് ഭാഷാന്തരീകരണം.

“കലസൽപാത്രം േചർന്നാൽ കലരും മുൻ�ക–

വരാ�ത്താരന്യഗുണം;

ജലദജലം ചിപ്പിയിൽ മുൻനില േപായ്

മുത്തായിടുംേപാ�ല.”

പ്രിയാേശ്ലഷം വി�ട്ടൻതനിവിതു ചടയ് ക്ക�ട്ട; മിഴിയീ–

ന്നിയേന്നാേട്ട കണ്ണീരവ�ളയിഹ കാണാത്തതുവശാൽ;

വിേയാഗംകൂടാ�ത മൃഗമിഴിയുമായ് ക്കാലമനിശം

നയിക്കും നീ�യന്തിന്നിഹ പരിതപുക്കുന്നു മനേമ?”

എന്നിങ്ങ�ന വിശിഷ്ടങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾഅതിലുണ്ടു്.

കുമാരസംഭവം അഞ്ചാം സർഗ്ഗം ആദ്യം മലിനീവൃത്തത്തിൽ തർജ്ജമ�ച

യ്തു; പിന്നീടു് ആ കാവ്യം മുഴുവൻ, എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിനുേമൽ പതിേനഴാം സർഗ്ഗം

വ�ര മേറ്റേതാ അപ്രഗല്ഭനായ ഒരു കവി വികൃതമായി എഴുതിേച്ചർത്ത ഭാഗം

ഉൾ�പ്പ�ട, വിവർത്തനം �ചയ്തേപ്പാൾആസർഗ്ഗം വംശസ്ഥവൃത്തത്തിൽ മാറ്റി�യ

ഴുതി. രഘുവംശവും ആദ്യന്തം-പ�ത്താൻപതാം സർഗ്ഗത്തി�ന്റ അവസാനംവ�ര-

ഭാഷ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. സജാതീയദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ കഴിയുന്നതും ശ്രദ്ധപ

തിപ്പിച്ചും, കുമാരസംഭവം പത്താം സർഗ്ഗത്തിലും രഘുവംശം ഒമ്പതാം സർഗ്ഗത്തി

ലും യമകപ്രാസം നിലനിറുത്തിയുമാണു് തർജ്ജമ. േമഘസേന്ദശം മന്ദാക്രാന്ത

യിൽത്ത�ന്നഭാഷാന്തരീകരിച്ചു് അതിലുംആഅസിധാരാവ്രതം വിജയപൂർവ്വമായി

അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓേരാ കാവ്യത്തിൽനിന്നും ഓേരാ േശ്ലാകം പകർത്താം.

“മറക്കര കടന്നവൻ ഗുരുവിേനകുവാൻ വിത്ത�മാ–

ട്ടിരക്കുവതു നല്കുവാൻ രഘുവിനാവതല്ലായ് കയാൽ

മുറയ് ക്കതിനിരന്നു മ�റ്റാരു വദാന്യേനാ�ടന്നിേത–

വരയ് ക്കുമറിയാത്തതാ�യഴുമകീർത്തി പ�റ്റാല്ല േമ.”

(രഘുവംശം 5-ആം സർഗ്ഗം)

“കാലിക്കു ലജ്ജകലരും കരളിൽക്കുറ�ച്ച–

ന്നാലിക്കുലാദ്രിമകൾതൻ കരികൂന്തൽ കാണ്േക
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േമലിൽ�പ്പടാപ്പടി ദൃഢം വില�കട്ടു ത�ന്റ

വാലിൽ പ്രിയം ചമരി �കവിടുമായിരുന്നു.”

(കുമാരസംഭവം 1-ആം സർഗ്ഗം)

“ആകാശത്തങ്ങണകിലളകം �പാക്കി വിശ്വാസേമാടും

മാഴ് കാേത�റപ്പഥികവനിതാമണ്ഡലം നി�ന്ന േനാക്കും;

കാർ കാണുേമ്പാൾ വിരഹവിധുരസ്ത്രീ�യയും വിട്ടു ദൂ�ര–

േപ്പാകാ േലാകം; പര�നാരു പരാധീനനി�ല്ല�ന്റമട്ടിൽ.”

(േമഘസേന്ദശം-പൂർവ്വഭാഗം)

ഒടുവില�ത്ത പാദത്തിൽ “ന സ്യാദേന്യാപ്യമിവ ജേനാ യഃ പരാധീനവൃത്തിഃ”

എന്ന മൂലത്തി�ന്റ തർജ്ജമ പന്തിയായിട്ടി�ല്ലന്നു സമ്മതിക്കാം. ധനഞ്ജയവിജ

യം രചിച്ചതു് പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാഞ്ചനാചാര്യനാണു്. ദൂത

ഘേടാൽക്കചം തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു ഭാസനിർമ്മിത�മന്നു സങ്കല്പിച്ചു പ്രസി

ദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ള ഒരു രൂപകമാണു്. ഗിതാഞ്ജലി മഞ്ജരീവൃത്തത്തിലാണു് ഭാഷ

�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. അ�തഴുതുന്ന കാലത്തു ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം

കൂടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റു കൃതിക�ളപ്പറ്റിസ്ഥല ദൌർല്ലഭ്യംനിമിത്തം ഒന്നും പ്രസ്താവി

ക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാ�തയിരിക്കുന്നു.

ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ (1045–1091)

കുഞ്ഞികൃഷ്ണേമേനാൻ �കാച്ചിതലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ വടക്കാേഞ്ചരി ഏങ്കക്കാടു്

അംശത്തിൽ ഒടുവു് എന്ന തറവാട്ടിൽ 1045-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 10-ആംനു- തിരു

വാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് ആലത്തൂർ ജനാർദ്ദനൻനമ്പൂതിരിപ്പാടും

മാതാവു് ഒടുവിൽകുഞ്ഞിക്കുട്ടിയമ്മയുമായിരുന്നു. ജനാർദ്ദനന്നമ്പൂരിപ്പാടുകുഞ്ഞുണ്ണി

എന്നഓമനേപ്പരിലും അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രനാണു് ആലത്തൂർ

അനുജൻനമ്പൂരിപ്പാടു്. ജനാർദ്ദനൻനമ്പൂരിപ്പാടു് ആ രണ്ടുവിവാഹങ്ങൾക്കും പുറേമ

പാലിയത്തു് ഒരു സംബന്ധവും �ചയ് തിരുന്നു. ആ വിവാഹത്തിലാണു് പാലിയ

ത്തു �ചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ച�ന്റ ജനനം. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാ�നേപ്പാ�ല അവരും

കവികളായിരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാ�ന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരനായി 1059-ൽ ജനി

ച്ച ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാനും കവികളു�ട ഗണനയിൽസ്ഥാനമുണ്ടു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാ�ന്റ തറവാടു ധനപുഷ്ടിയുള്ളതായിരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തംഅേദ്ദ

ഹത്തിനു വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ വള�ര േക്ലശം സഹിേക്കണ്ടിവന്നു�വങ്കിലും

സ്വാശ്രയശക്തി�കാണ്ടു് സകല പ്രതിബന്ധങ്ങേളയും തട്ടിനീക്കി അേദ്ദഹം �ധ

ര്യപൂർവ്വം പുേരാഗമനം�ചയ്തു. 1061-ൽ ആദ്യം എറണാകുളത്തും പിന്നീടു മദിരാശി

യിലും പഠിച്ചു് 1096-ൽ എഫ്.ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു്, അന്നു �പ്രമറിസ് ക്കൂളിൽനി

ന്നു മിഡിൽസ് ക്കൂളായി ഉയർന്നിരുന്ന വടക്കാേഞ്ചരി ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ

�ഹഡ് മാസ് റ്റരായി രണ്ടു �കാല്ലം പണിേനാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തു രാജകീയ

േകാേളജിൽ േചർന്നു പഠിച്ചു് 1073-ൽ ബി.ഏ.പാസ്സായി. അക്കാലത്തു മലയാള

മേനാരമയ് ക്കു പല േലഖനങ്ങളു�മഴുതി വറുഗീസുമാപ്പിളയു�ട ധനസാഹായ്യ്യം

സമ്പാദിച്ചതിനു പുറേമ തിരുവനന്തപുരത്തുശങ്കരയ്യർഎന്നപുസ്തകവ്യാപാരിയു�ട

ഉടമസ്ഥതയിൽആരംഭിച്ച “രാമരാജൻ” എന്ന പത്രത്തി�ന്റആധിപത്യം വഹിച്ചു്
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462 അദ്ധ്യായം 52. �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

ആവഴിക്കും അല് പം ആദായമുണ്ടാക്കി. സാധാരണന്മാരാരും ആ പരിതഃസ്ഥിതി

യിൽഅത്ര വള�ര ഉയരാറില്ല.

സർക്കാർേസവനവും ഗാർഹസ് ഥ്യവും

ഒടുവു് ബി.ഏ. ജയിച്ചു തിരി�യ �കാച്ചിയിൽ �ചന്നേപ്പാൾഅ�ദ്ദഹത്തിനുഹജൂരാ

പ്പീസിൽ ഒരു ഗുമസ്ത�ന്റ േജാലി കിട്ടി. പിന്നീടു സംപ്രതിയായി ചിറ്റൂർ, തലപ്പിള്ളി,

തൃശ്ശിവേപരൂർഎന്നീ താലൂക്കുകളിൽ േസവനമനുഷ്ഠിച്ചു് ആ നിലയിൽനിന്നു യഥാ

കാലം ഉയർന്നു �കാടുങ്ങല്ലൂർ തഹശീൽമജിസ് േട്രട്ടായി. അതിനു മുൻപുത�ന്ന

�വണ്മണിപ്രസ്ഥാനമനുസരിച്ചു കവിതകൾ രചിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന അേദ്ദഹത്തി

നു് അേപ്പാൾ മാത്രമാണു് �കാടുങ്ങലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാരുമായി സൌഹാർദ്ദബന്ധ

ത്തിൽഏർ�പ്പടുവാൻസാധിച്ചതു്. പിന്നീടു് ഇരിങ്ങാലക്കുട, �കാച്ചി, എറണാകുളം

എന്നീ താലൂക്കുകളിൽ മജിസ് േട്രട്ടായിരുന്നു. എറണാകുളത്തുവച്ചു പ്രേമഹേരാഗം

മൂർച്ഛിച്ചു് 1091 ഇടവം 5-ആംനു-യശശ്ശ്രീരനായി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻവാഴ് ച�യാഴി

ഞ്ഞ�കാച്ചി വലിയതമ്പുരാൻതിരുമനസ്സി�ലപത്നിയു�ടകനിഷ്ഠസേഹാദരിയായ

ഇട്യാണത്തുമൂകാംബിഅമ്മ�യ 1073-ൽവിവാഹം �ചയ്തു. 1080-ൽആസാധ്വി മരിച്ചു.

അനന്തരം ഭഗവൽഗീത, ബാലവതീരാമകുമാരം മുതലായ കൃതികളു�ട പ്രേണതാ

വായസബ്  ജഡ് ജി റ്റി.വി. അനന്തൻനായർ ബി.ഏ. എല്ലി�ന്റ ദ്വിതീയപുത്രി തൃശ്ശൂർ

ആളത്തു പുരുതൽ വീട്ടിൽ ചിന്നമ്മുഅമ്മ�യന്ന നാരായണിഅമ്മ�യ ഭാര്യയായി

സ്വീകരിച്ചു. ആ യുവതി ഒരു സാഹിത്യരസികയായിരുന്നു. ചിന്നമ്മുഅമ്മ 1086-ൽ

പേരതയായതിനുേമൽ പഴയന്നൂർ ആച്ചാട്ടിൽ �കാച്ചുകുട്ടിഅമ്മയു�ട ഭർത്താവാ

യി.

സാഹിത്യേസവനം

കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ ഭാഷാസാഹിത്യ�ത്ത ബഹുമുഖമായി േസവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു

കവി, ലഘുകഥാകാരൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ,ഗ്രന്ഥവിമർശകൻ,എന്നിങ്ങ�നപല

നിലകളിൽ, അേദ്ദഹം ഉന്നതമായ ഒരു പദവി സ്വായത്തമാക്കി.

കവി

ഒടുവു് വള�ര ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന കവിത എഴുതിശ്ശീലിച്ചു് അസുലഭമായ വാസന

നിമിത്തം അക്കാലത്തുത�ന്ന ആ വഴിക്കു യശസ്സു് ആർജ്ജിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു.

സംസ്കൃതത്തിൽ പറയത്തക്ക പാണ്ഡിത്യം േനടുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരിക്കലും

�സൌകര്യം ലഭിച്ചില്ല. എങ്കിലും പ്രതിഭയു�ട പരിപൂർണ്ണമായപ്രകാശത്താൽഅന

വദ്യമായ ലക്ഷ്യശുദ്ധി സിദ്ധിച്ചു്, ഒരു പണ്ഡിതപ്രേവക�ന്റ നിലയിൽ പരിലസി

ക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിവുണ്ടായി. 1068-ൽ േകാഴിേക്കാട്ടു നടന്ന ഭാഷാേപാ

ഷിണീസഭയു�ട സേമ്മളനത്തിൽ മത്സരിച്ചു സമ്മാനം വാങ്ങി. എറണാകുളത്തു്

എഫ്.ഏ. ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നകാലത്തു് എഴുതിയ താ�ഴ കാണുന്ന ഒരു വർണ്ണ

നാേശ്ലാകത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവനസംബന്ധമായ സിദ്ധികളിൽ പലതും

അവയു�ട അങ്കുരാവസ്ഥയിൽ കാണാം.

“എട്ടാ�ണ്ടത്തിയ േമാരു�മ�ന്റ ശിവേന!

ചുണ്ണാമ്പുേചാറും പുഴു–

ക്കൂട്ടം തത്തിടുമുപ്പിലിട്ടതുമേഹാ!

�കേപ്പറുമുേപ്പരിയും
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�പാട്ടച്ചക്കയിൽ േമാ�രാഴിച്ചു വഷളാ–

ക്കിത്തീർത്തകൂട്ടാനുമീ–

മട്ടിൽബ് ഭക്ഷണമുണ്ടുഛർദ്ദിവരുമാ

�റർണ്ണാകുളം േഹാട്ടലിൽ.”

അേദ്ദഹം ദീർഘകാവ്യങ്ങൾ ഒന്നും രചിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും വൻകിടയിലുള്ള ഒരു

കാവ്യകാരനായാണു് അേദ്ദഹ�ത്ത േലാകം ബഹുമാനിച്ചുവരുന്നതു്. കറകളഞ്ഞ

തും കരടറ്റതും ശബ്ദാലങ്കാരമധുരവുമായ ഭാഷാ�ശലിയും, വക്തവ്യമായആശയം

വളച്ചു�കട്ടുകൂടാ�ത നവനേവാേല്ലഖങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു് ആവിഷ് കരിക്കുന്നതിനുള്ള

പാടവവും അേദ്ദഹത്തിനു് ഏതവസരത്തിലും സ്വാധീനങ്ങളായിരുന്നു. നിരർത്ഥക

പദങ്ങൾ ഒരിടത്തും കടന്നുകൂടീട്ടില്ല. ഫലിതം�കാണ്ടു കടുകുവറുക്കുന്ന വിദ്യ അേദ്ദ

ഹ�ത്തേപ്പാ�ല പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കവികൾ അപൂർവ്വമാണു്. ഒടുവി�ന്റ �പാടി

�ക്കകൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ. ഏ�തങ്കിലും ഒരുവിധത്തിൽ അനുവാചക

ന്മാ�ര രസിപ്പിക്കുന്നതിനു പര്യാപ് തമല്ലാത്ത ഒ�രാറ്റ േശ്ലാകേമാ, ഈരടിേയാ

അേദ്ദഹം എഴുതീട്ടി�ല്ലന്നുത�ന്ന പറയാം. പൂർവ്വസൂരികളു�ട പന് ഥാവി�നത്ത

�ന്നയാണു് അേദ്ദഹം അനുവർത്തിച്ച�തങ്കിലും പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസജന്യമായ

സംസ് കാരത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനവും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതകളിൽ പല ഘട്ടങ്ങ

ളിലും സമീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ചുരുക്കിപ്പറയുകയാ�ണങ്കിൽ സരസകവി എന്ന

ബിരുദത്തിനു് അേദ്ദഹ�ത്തക്കാൾ അർഹനായി ആരും േകരളത്തിൽ ആധുനിക

കാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല.

പദ്യകൃതികൾ

(1) വിേനാദിനി, (2) ലക്ഷ് മീവിലാസശതകം, (3) അന്തർജ്ജനത്തി�ന്റ അപരാധം,

(4) ഒരു േപാലീസ് ഇൻസ് �പക് ടറു�ട വധം, (5) ഒരു പതിവ്രതയു�ട കഥ, (6)

കുംഭേകാണയാത്ര, (7) മദിരാശിക്കടൽക്കര എന്നിവയാണു് ഒടുവു് സംസ്കൃതച്ഛന്ദസ്സു

കളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന കൃതികൾ. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലുള്ള കൃതികളിൽ, (8)

അജാമിളേമാക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് അഗ്രാസന�ത്തഅർഹിക്കുന്നു. (9) കല്യാണീകല്യാ

ണം എ�ന്നാരു പ്രഹസനവുമുണ്ടു്. മറ്റു കവികളുമായി കൂട്ടുേചർന്നു് എഴുതീട്ടുള്ളതാ

ണു് ഉപേകാശ, ചിറ്റൂർ വാസുേദവൻനമ്പൂരിപ്പാടു്, പഞ്ചാങ്ഗി , ചണ്ഡാലീേമാക്ഷം

തുടങ്ങിയ കൃതികൾ. ഇവയിൽ ഒടുവി�ന്റ സരസ്വതീപ്രസാദം അതി�ന്റ പരിപൂർ

ണ്ണാവസ്ഥയിൽപ്രകാശിക്കുന്നു. പ്രേത്യകിച്ചും ചണ്ഡാലീേമാക്ഷത്തിൽഅേദ്ദഹ�മ

ഴുതിയ നാലാംസർഗ്ഗം അമൃതമയംത�ന്ന. ഒടുവി�ന്റ േദവീേസ്താത്രങ്ങളും നന്നായി

ട്ടുണ്ടു്. ഇവയ് ക്കുപുറേമ ഹനുമാൻ, സാരജ്ഞൻതുടങ്ങിയഅേനകം വ്യാജനാമങ്ങ

ളിൽ അേദ്ദഹം ഇതര കവികളിൽ പലരുമായി പത്രരങ്ഗങ്ങളിൽ നർമ്മകലഹം

നടത്തീട്ടുണ്ടു്. കവിരാമായണം സംബന്ധിച്ചു മുല്ലൂർ എസ്. പത് മനാഭപ്പണിക്കരു

മായി നടത്തിയ വിവാദത്തിൽ സ്വീകരിച്ച േപരാണു് ഹനുമാൻ. താല്ക്കാലികമായ

ഒരു വിേനാദത്തിനുേവണ്ടിമാത്രമാണു് അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി അേദ്ദ

ഹം ത�ന്റ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചതു്. അല്ലാ�ത പരിശുദ്ധഹൃദയനായ അേദ്ദഹത്തിനു്

ആേരാടും വിേരാധമുണ്ടായിട്ടല്ല. ഇനി ഒടുവി�ന്റ കവിതാരീതി എ�ന്തന്നു ചില

ഉദാഹരനങ്ങൾ�കാണ്ടുസ്പഷ്ടമാക്കാം.
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കുംഭേകാണയാത്ര

ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതത്തിൽ നൂ�റ്റാന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുംഭേകാണയാത്ര

�യ ഒടുവി�ന്റ പ്രഥമഗണനീയമായ കാവ്യമായി അങ്ഗീകരിക്കുന്നതിൽ അപാക

മില്ല. �വണ്മണിഅച്ഛ�ന്റ രാേമശ്വരയാത്ര മുതൽ പലരും യാത്രാവർണ്ണനാത് മക

ങ്ങളായ പദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും പ്രസ്തുതകൃതി അവ�യ�യല്ലാം അതി

ശയിക്കുന്നു. ത�ന്റശ്വശൂരൻഅനന്തൻനായർ 1084-ൽ കുംഭേകാണംസബ് ജഡ് ജി

യായിരുന്നേപ്പാൾഅേദ്ദഹ�ത്തസന്ദർശിച്ചതിേനയും അവി�ട ഏതാനും ദിവസം

താമസിച്ചതിേനയും കുറിച്ചാണു് കവി അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രണ്ടു േശ്ലാക

ങ്ങൾ േനാക്കുക.

“അച്ഛിന്നം കരശക് തിയാ�ല മലയാളത്താർ കൃഷിക്കർകളു–

ക്കിച്ഛിക്കിന്റപടിക്കു നീരുതവി�ചയ്യാമൽത്തപിക്കുൻറ്റീർ;

സ്വച്ഛിദ്രപ്പണി�യങ്കള�ണ്ട നടവാ�തേന്നാതി മാർത്താണ്ഡ�ന–

പ്പുച്ഛിക്കുംപടി പച്ചേയാടു തലയിട്ടാട്ടുന്നു �നല്ലദ്ദിശി.”

“മാമാങ്കക്കുളമുണ്ടതിന്നരികിലായ് ബ്ബാലാമണി�പ്പണ്ണുതൻ

കാമാങ്കക്കള�മന്നേപാ�ല വിലസും വേന്മടയുണ്ടത് ഭുതം;

ശ്രീമാനാദ്യമുരച്ചതിൽസ്സുകൃതസമ്പൂർത്തിക്കു മുങ്ങുന്നു; തൻ

ശ്രീമാനാദ്യമിളച്ചു മൂഢനപേര മുങ്ങിക്കുഴങ്ങുന്നുേത.”

ഒരു േപാലീസ് ഇൻസ് �പക് ടരു�ട വധം:

“‘വന്നില്ലാ മൂപ്പ�രേന്താ കഥ’ ‘വരുമുടേന’

‘ത�ന്റയീ�യാച്ച’ ‘യേങ്ങാർ’

തന്നിേല്ല േവ�ണ്ടാരക്കല് പന?’‘തടിമടലൻ

കൂർക്കമായ് േപാർക്കുേപാ�ല’

‘നന്നിത്തക്കം’ ‘വിള�ക്കന്തിനു?’ ‘ശനി�യയുണ–

ർേത്തണ്ട’ ‘വാൾ കയ്യിലിേല്ല?’

എന്നിത് ഥം ഹന്ത! �പാല്ലീസ് പ്രജകൾ കുശുകു�ശ–

േപ്പശിനാരത്തരത്തിൽ.”

ഇൻസ് �പക് ടർപണസ്സഞ്ചിേയാടുകൂടി ഒരുപാന്ഥ�നസ് േറ്റഷനിൽഅടച്ചു്അയാ

�ള വധിക്കുവാൻ അനുചരന്മാർക്കു് ആജ്ഞ നൽകുന്നു. പാന്ഥൻ അവി�ടനിന്നു

�തറ്റി; ഇൻ�സ്പക്ടർ മുൻകൂട്ടി വന്നു് ആ മുറിയിലുള്ള കട്ടിലിൽക്കിടന്നുറങ്ങുന്നു; േപാ

ലീസുകാർ പാന്ഥനാ�ണന്നു തീർച്ച�പ്പടുത്തി ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥ�ന്റ തല വീശുന്നു.

ഇതാണു് കഥ.

മദിരാശി കടൽക്കര

പച്ചമലയാലത്തിൽകവി രചിച്ചിട്ടുള്ളഈകൃതിയിൽഇരുപത്തിമൂന്നു േശ്ലാകങ്ങേള

ഉള്ളുഎങ്കിലും അവഓേരാന്നും വിശിഷ്ടമാണു്.

“�വടി�പ്പാടുമുടുപ്പുമാ വലിയ �താപ്പിയും നാൾക്കുനാൾ

വടിക്കു�മാരു താടിയും തിരുകി�വച്ച േമൽേമശയും

കടിേച്ചാരു ചുരുട്ടുമായ് വടികൾ വീശി വ�ന്നത്തിനാർ

�ചാടി�പ്പാടു �ചറുപ്പമാം ധ്വരകൾ നൂറുനൂറ്റൻപതായ്.”
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അന്തർജ്ജനത്തി�ന്റഅപരാധം

ഇതു വടക്കാഞ് േചരിക്കു സമീപമുള്ള ഒരു നമ്പൂരിയില്ല�ത്ത അടുക്കളേദാഷ�ത്ത

ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണു്.

“ഊക്കിട്ടേശാകവിശിഖൻ ശരമാരി �പയ്തു

ലാക്കിൽ�പ്പടുത്തി�യാരുപാടു ജന�ത്ത�യന്നാൽ

ചാക്കിന്നു േനാക്കി മരുവും ബഹുവമ്പനാകു–

‘േമാക്കി’ദ്വിജ�ന്റ കഥയാണിതിൽവച്ചു കഷ്ടം.”

“േവദംവഴിക്കുമഥ ശാസ്ത്രവഴിക്കു�മന്തു

വാദം ഭവിക്കിലു�മാഴിപ്പതി’േനാക്കി’ േവണം;

കാദംബിനീകബരിയാൾക്കവ�ന�ത്താടാനായ്

േഖദം ഭവിച്ച�താരു പദ്യമുര�ച്ചാഴിച്ചു.”

ചണ്ഡാലീേമാക്ഷം

താ�ഴക്കാണുന്ന രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചണ്ഡാലിയു�ട രൂപവർണ്ണനത്തിൽ�പ്പട്ടതാ

ണു്.

“കറുകറ�നയിരുണ്ടിരുട്ടുഭൂതം

�പറു�മാരു നൂതനമായ�പതൽേപാ�ല

തുറുകവികൾ, പതിമൂക്കു, നല്ല വയ് േക്കാൽ

ത്തുറുവയ, റിത്തരമാണു േവഷേഘാഷം.

ഇരുമിഴികളുമില്ല; �മയ്യി�ലല്ലാ–

�മാരു വിരലിൻകനമുണ്ടു കുഷ്ഠബീജം;

�പരുമുറ കരയും കിടാവജസ്രം

പുരുദുരിതപ്പുളിനീർ �പാതിഞ്ഞേപാ�ല.”

അവളു�ട പൂർവ്വജന്മത്തിേലയും ഇഹജന്മത്തിേലയുംഅവസ്ഥാന്തരം വർണ്ണിക്കുന്ന

ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണു് ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ.

“കഴുകി മിനുസമാക്കി മുൻപു പച്ച–

പ്പുഴു പനിനീ�രാടണിഞ്ഞ �കാങ്കയുഗ്മം

കഴുകിനവസരം വരായ് കമൂലം

പുഴു, പനി, നീരിടേചർന്നു തത്തിടുന്നു.

ഹിത�മഴു�മാളിപുരുഷൻ വരുേമ്പാൾ

കതകിനു�വ�ച്ചാരുസാക്ഷയാശു നീക്കാൻ

ഉതകിന വിര�ലാ�ക്കയറ്റു േചാര–

പ്പത ചല�മാ�ത്താഴുകുന്നമട്ടിലായി.

ഒളിവരനനുേവലമാസ്വദിക്കും

തളിർമൃദുവാം േചാരിവായ് ക്കിദാനീം.
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ഒളിമുഴുവന വ്രണത്തിൽ–

ക്കളി�യഴുമീച്ചകളാർത്തടുത്തിടുന്നു.

വിടുവിട�ര വഴിക്കു�വച്ചു കണ്ടാൽ–

ച്ചടുലത പൂണ്ടുകളിച്ച ചാരുേനത്രം

കടുതരദുരിതക്കഠാരി േകറ്റി–

പ്പടുകുഴിയായ്പ്പാരേമഷ്ഠി തീർത്തുപേണ്ട.”

അജാമിളേമാക്ഷം

ചുവേട കാണുന്നതുയമഭടന്മാ�രപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനമാണു്.

“വട്ടക്കണ്ണിട്ടുരുട്ടിത്തീക്കട്ട ചുറ്റും പറപ്പിച്ച

കട്ടിത്തിങ്കൾ വടിവാർന്ന ദംഷ്ട്രങ്ങൾ കാട്ടി;

അസ് ഥിമാല കുടൽമാല മസ്തകങ്ങൾ േകാർത്ത മാല–

യിത്തരങ്ങൾ ചാർത്തീട്ടുള്ള കഴുത്തിട്ടാട്ടി;

പാറ�യക്കാൾ കട്ടികൂടികാറിേനക്കാൾക്കറുപ്പുള്ള

േഘാര�മയ്യിൽേച്ചാരവസ്ത്രം േചരേവ ചുറ്റി;

ദണ്ഡേമാങ്ങിശ്ശൂലം നീട്ടി വണ്ണേമറും പാശം വീശി–

ച്ചണ്ഡമാമിരിമ്പുലക്ക ചുഴറ്റിക്കാട്ടി;

ദന്തിസംഹവ്യാഘ്രാദിയാം ജന്തുക്ക�ലക്കുത്തിേക്കാർത്ത

കുന്തമാകാശത്തിൽ മുട്ടുംപന്തിയായ് �പ്പാക്കി;

തീമയയായ് വായിൽനിന്നു ധൂമേമറ്റം വമിച്ചേയ്യാ!

ധൂമേകതുക്ക�ളേപ്പാ�ല ഭീമമൂർത്തികൾ

�പാട്ടിച്ചിരിച്ചായുധങ്ങൾ തട്ടിമുട്ടിശ്ശബ് ദം കൂട്ടി–

�ക്കട്ടി�ക്കാണ്ടുേപാവാനവർ വട്ടവുംകൂട്ടി.”

മറ്റു കൃതിക�ളപ്പറ്റി പ്രേത്യകമായി ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. േകരളവർമ്മ വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റഷഷ്ടിപൂർത്തിസ്സംബന്ധിച്ചുനിർമ്മിച്ചതാണു് ലക്ഷ് മീവിലാസം.

കല്യാണീകല്യാണത്തിൽ ഒരു നായർതറവാട്ടിൽ അമ്മാവനും മരുമകനും തമ്മിലു

ണ്ടായ �സ്വരേക്കടി�ന ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൂണഭാഷാപ്രണയികളായ സദ

സ്യരു�ട രുചിക്കുതക്കവണ്ണം നാലു രങ്ഗങ്ങൾമാത്രം ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചാണു് ആ രൂ

പകം എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്.

പങ്കീപഞ്ചകം

ഇതി�ല ഒരു േശ്ലാകത്തിേലക്കുകൂടി വായനക്കരു�ട ശ്രദ്ധ�യആകർഷിക്കാം.

“തങ്കക്കണ്ണാടി േനാക്കിത്തലമുടി�യ വക–

ത്തിട്ടു കയ്യാ�ലാതുക്കി–

ത്തിങ്കൾക്കീ�റാത്ത �നറ്റിത്തടമതിലഴകിൽ–

ക്കുങ്കുമ�പ്പാട്ടു കുത്തി

�കാങ്കക്ക�ണ്ണാന്നു േനാക്കിജ് ഝടിതി തല കുലു–

ക്കു�മ്പാൾ മാർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ–

�രങ്കൽക്കണ്ണിട്ടടിേച്ചാരടി ബഹുകഠിനം

പങ്കി! പേങ്കരുഹാക്ഷി!”
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കഥാകാരൻ

1066-ാമാണ്ടുമുതല്ക്കാണു് ഭാഷയിൽ �ചറുകഥകൾപ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായ�തന്നുേതാ

ന്നുന്നു. സി. പി. അച്യുതേമേനാ�ന്റ വിദ്യാവിേനാദിനിയിൽ പ്രകാശിതമായ ‘വാസ

നാവികൃതി’ ഒരപസർപ്പകകഥയാണു്. അതി�നത്തുടർന്നു ‘േമേനാക്കി�യ�ക്കാന്ന

താരാണു് ’, ‘ദ്വാരക’, ‘പാതാളരാജാവു് ’ (േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായർ) ‘എ�ന്റ

ആദ്യ�ത്ത പീസ് ’ മുതലായ കഥകളും ആ മാസികവഴിക്കുത�ന്നയാണു് പുറ�പ്പട്ട

തു്. ഭാഷാേപാഷിണി മാസികയായി 1073-ൽ പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ അതിലും

ചില �ചറുകഥകൾ ഉദയം�ചയ്തു. എന്നാൽ നല്ല �ചറുകഥകൾ മാത്രേമ പ്രസിദ്ധ

�പ്പടുത്താവൂ എന്ന നിഷ് കർഷ രസികരഞ് ജിനിയിലാണു് ഇദംപ്രഥമമായി പ്രത്യ

ക്ഷീഭവിച്ചതു്. സാമുദായികച്ഛായയിൽആദ്യമായികഥകൾഎഴുതിത്തുടങ്ങിയതു് ഒടു

വാണു്. പാത്രസൃഷ്ടിയിലുംആഖ്യാനരീതിയിലുംഅേദ്ദഹം വിജയിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതി

നുസംശയമില്ല.േശാകാന്തങ്ങളല്ലഅേദ്ദഹത്തി�ന്റകഥകൾഎന്നുള്ളതു�കാണ്ടുമാ

ത്രംഅവയ് ക്കു്അപകർഷംകല് പിക്കുന്നതുശരിയല്ല. അക്കാല�ത്തസഹൃദയന്മാ

�ര ചില വിേശഷ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു് വിേനാദിപ്പിക്കുന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു് അന്ന

�ത്ത�ചറുകഥാകാരന്മാർക്കു് ഉേദ്ദശ�മാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവി�ന്റ കഥകൾ

ക്കുചില�വകല്യങ്ങൾഇല്ലാതില്ല. എന്നാൽഅന്നു്ആഇനത്തിലുള്ളസാഹിത്യം

അത്ര മാത്രേമ വികസിച്ചിരുന്നുള്ളു എന്നു നാം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാണു്. എട്ടധ്യായ

ത്തിലുള്ള മാലതി എന്ന കഥയാണു് ഏറ്റവും ദീർഘം. കല്യാണിക്കുട്ടി, ജാനു, നാ

രായണിക്കുട്ടി, േകളുണ്ണി മൂപ്പിൽനായർഎന്നിവസമുച്ചയിച്ചു ‘നാലു കഥകൾ’ എന്ന

േപരിൽ ഒരു പുസ്തകം മുദ്രാപിതമായിട്ടുണ്ടു്. സേരാജിനീഭായി, വിചാരം �തറ്റി, ഒരു

രാത്രി, സത്യം �തളിഞ്ഞു, കൌമുദി മുതലായി േവ�റയും പല കഥകൾ ഒടുവു് ഓേരാ

അവസരത്തിൽ എഴുതീട്ടുണ്ടു്. അവ അക്കാല�ത്ത മാസികകളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കു

ന്നു. േവങ്ങയിൽ നായനാരു�ട അടുത്തഅനന്തരഗാമിയായി ഒരു കാഥിക�നന്ന

നിലയിൽഭാഷാസാഹിത്യമണ്ഡലത്തിൽരങ്ഗപ്രേവശം �ചയ്തതു്അേദ്ദഹമായിരു

ന്നു.

ഇതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ

രാമരാജ�നന്ന പത്രം ഒരു �കാല്ലേത്താളം ഉൽക്കൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഒടുവു് തിരു

വനന്തപുരത്തുപഠിക്കുേമ്പാൾ നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു�വന്നുസൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. മല

യാളമേനാരമ�യഅനുകരിച്ചു്അതിൽഒരുകവിതാപങ്ക് തിഏർ�പ്പടുത്തിഅതിൽ

പല കവിക�ള�ക്കാണ്ടും േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതിച്ചിരുന്നു. �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

യു�ട രാജാ േകശവദാസൻ തുടങ്ങിയ കൃതിക�ളപ്പറ്റി വിജ് േഞയങ്ങളായ നിരൂപ

ണങ്ങളും ആ പത്രത്തിൽത്ത�ന്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സാഹിത്യകാരന്മാ�ര രാമരാ

ജൻഅത്യന്തംആകർഷിച്ചു. പത്രേലഖകൻഎന്നനിലയിലുംഅേദ്ദഹത്തിനുസ് പൃ

ഹണീയമായ ഒരുസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ‘േകാരപ്പപ്രഭു’ എന്ന േപരിൽ ആദ്യന്തം

ഫലിതമായി �കാച്ചി രാജ്യകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി അേദ്ദഹം എഴുതിയിരുന്ന േലഖനപര

മ്പര�കാണ്ടു മേനാരമയു�ടപ്രചാരംസാമാന്യ�മാന്നുമല്ലവർദ്ധിച്ചതു്. തത്തുല്യ�ന

ന്നുപറയാവുന്നഒരു േലഖകൻആപത്രത്തിനു �ക.സി.നാരായണൻനമ്പിയാർ മാ

ത്രമായിരുന്നു.

ശീ�വാള്ളി നാരായണൻനമ്പൂരി (1044–1081)
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

നാരായണൻനമ്പൂരി തിരുവിതാംകൂറിൽ പറവൂർതാലൂക്കു് അയിരൂർപകുതി വയലാ

േദശത്തു ശീ�വാള്ളി വടേക്കടത്തു മഠത്തിൽ ഹരീശ്വരൻ നമ്പൂരിയുേടയും ശ്രീേദവി

അന്തർജ്ജനത്തിേന്റയും തൃതീയപുത്രനായി 1044-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 24-ആംനു

കാർത്തികനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ശീ�വാള്ളി എന്നതു ശിവംപള്ളിയു�ട ഒരു

സങ്കുചിതരൂപമാണു്. “ശിവംപള്ളി�യന്നാലംബിക്കുമതിന്നു േപർ” എന്നു കവി

ത�ന്ന ആ വസ്തുത ഒ�രഴുത്തിൽ വ്യക് തമാക്കീട്ടുണ്ടു്. ശിവംപള്ളി ഇല്ലത്തു ജനിച്ച

തിനാൽ ‘ശിവൻ’ എന്നും കവി�യ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. “മാനംേചർന്നമരും

മഹാകവി ശിവൻ നാരായണൻ”എന്നു ദുസ്പർശാ നാടകത്തിൽ ഒരുപ്രസ്താവനയു

ണ്ടു്. മലയാറ്റൂർ മുരിയാടത്തു നമ്പിയാേരാടു് 1053 മുതൽ 1058 വ�ര സംസ്കൃതം പഠിച്ചു

കാവ്യനാടകാദികളിൽ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. കവിതാവാസന ജന്മസിദ്ധമായി

രുന്നതിനാൽ എട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽത്ത�ന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചുതുടങ്ങി. പിന്നീടു

തൃപ്പുണിത്തുറയ് ക്കു േപായി �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേന്റയും നടുവത്തച്ഛേന്റയും ഗുരുനാ

ഥനായ എേളടത്തു �തക്കാട്ടു് ഇട്ടീരിമൂസ്സതിേനാടു �വദ്യശാസ്ത്രം നിഷ് കർഷിച്ചു

പഠിക്കുകയുംആ ഭിഷഗ്വരേനാടുകൂടി പലസ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു് ആ വിദ്യയിൽ

പര്യാപ് തമായ പ്രാേയാഗിക വിജ് ഞാനം േനടുകയും �ചയ്തു. “രവിവിമലാകാരൻ”

എന്നു് അേദ്ദഹ�ത്ത ദുസ്പർശാനാടകത്തിൽ വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുേറ േജ്യാത് സ്യം ബാ

ല്യത്തിൽത്ത�ന്നപഠിച്ചിരുന്നു. അതിനുപുറേമ �ചപ്പടിക്കളിയും ചിത്ര�മഴുത്തുംകൂടി

കാലാന്തരത്തിൽ അഭ്യസിക്കുകയുണ്ടായി. കർണ്ണാടകം, ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായി േവ

�റയും ചില ഭാഷകൾ ഗ്രഹിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം

�വദ്യനായിരുന്നുശീ�വാള്ളിയു�ടജീവിതവൃത്തി. 1070-ൽസ്വേദശേത്തയ് ക്കു േപാ

ന്നു. 1071 േമടത്തിൽ അതിനു സമീപമുള്ള വരിക്കേശ്ശരി കുഞ്ചിയമ്മ�യ വിവാഹം

�ചയ്തു. 1072 വൃശ് ചികം 1-ആംനു അയിരൂരിൽ ഒരു �വദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു് അതു

യാവജ്ജീവം വിജയപ്രദമായ രീതിയിൽ നടത്തി. ശീ�വാള്ളിക്കു�വദ്യ�നന്ന നി

ലയിൽ േകരളത്തിലും വിേദശങ്ങളിലും വലിയ പ്രശസ്തിയാണുണ്ടായിരുന്നതു്. 1078

കന്നിയിൽ അമ്മ മരിച്ചു. അർബുദമായിരുന്നു (Internal Tumour) കവിയു�ട മര

ണത്തിനു േഹതുവായ വ്യാധി. ആ വ്യാധിക്കു നാലഞ്ചു�കാല്ലം ചികിത് സിച്ചതിൽ

യാ�താരുഫലവും കാണായ് കയാൽ 1081 വൃശ് ചികം 7-ആംനു മദിരാശിക്കു േപാകു

കയും അവി�ട ആസ്പത്രിയിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ് ക്കു വിേധയനായി 15-ആംനു ചരമ

ഗതി�യ പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തു. മരിക്കുന്നതിനു് അല്പസമയം മുമ്പു േജ്യഷ്ഠൻ േകശ

വൻനമ്പൂരി�യഏൽപിക്കുന്നതിനു്എഴുതി�ക്കാടുത്തഅേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം

പ്രസിദ്ധമാണു്.

“കിം േമ സ്വർേഗ്ഗണയസ് മാൽ പതതി ഹരിഹേയാ–

പ്യാത് മകർമ്മാനുവൃത്ത്യാ;

കിംവാ സത്യാദിേലാ�കർഭുവനവിലയേന

േയപി നാശം വ്രജന്തി;

യന്നിത്യം നിസ്തമസ് കം വിലസതി പുനരാ–

വൃത്തിഹീനം പദം തദ്

ബ്രഹ് മധ്യാനാവദഗ്ദ്ധാഖിലകലുഷചേയാ

യാമി സർവം വിഹായ.”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 469

കവിതാരീതി

േദ്രാണാചാര്യർക്കു് ഏകലവ്യൻ എന്നേപാ�ല �വണ് മണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടി

േലക്കു് ഒരു വിനീതശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ േനരിട്ടുള്ള പരിചയം കുറവാ�ണങ്കി

ലും വളർന്നുയർന്ന ഒരു കവിയാണു് ശീ�വാള്ളി. പല വിഷയങ്ങളിലും അവർക്കു

തമ്മിൽ സാദൃശ്യമുണ്ടു്. നിരങ്കുശമായ ഫലിതപ്രേയാഗം, മേനാേമാഹനമായ രച

നാസമ്പ്രദായം, ആന്തരമായ ഭാവ�ത്തക്കാൾ ബാഹ്യമായ രൂപ�ത്ത ചിത്രണം

�ചയ്യുന്നതിന്നുള്ള�വഭവം,ആരംഭിച്ചഅേനകംകൃതികൾഅവസാനിപ്പിക്കാ�ത

ഇരിക്കത്തക്ക മേനാവൃത്തി ഇവയിൽ ആ ആചാര്യ�ന്റ അനുയായിത�ന്നയാണു്

നമ്മു�ട കവി. അസ്ഥാനത്തു ഫലിതം തട്ടിവിടുന്നതിൽ അേദ്ദഹം ചില അവസര

ങ്ങളിൽ ഗുരുവിേനയുംഅതിശയിക്കുന്നുണ്ടു്. ഹാസ്യം, ബീഭത് സം എന്നീ രസങ്ങൾ

വർണ്ണിക്കുന്നതിനാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് അധികം �നപുണ്യം. ആദ്യകാലത്തു മദ

നേകതനചരിതവും മറ്റും എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു സാമാന്യകവി എന്ന

നിലയ് േക്കഅേദ്ദഹ�ത്തപരിഗണിക്കുവാൻസാധിച്ചിരുന്നുള്ളു. പിന്നീടു �പ�ട്ടന്നു്

അത് ഭുതാവഹമായ ഒരു കയറ്റം അേദ്ദഹത്തിൽ ഭാവുകന്മാർ കണ്ടു. മലബാറിൽ

നിന്നു പ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന േകരളചന്ദ്രികയിൽ േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതിത്തുടങ്ങിയ

തുമുതല്ക്കാണു് അതുപ്രസ്പഷ്ടമായതു്. സാേരാപേദശശതകം�കാണ്ടു തനിക്കു ലഭിച്ച

നൂതനസ്ഥാനം അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു; അതി�ന്റ നിർമ്മിതി 1072-ലായിരുന്നു. ‘ഒരു

കഥ’യി�ല ചില േശ്ലാകങ്ങളു�ട ശബ് ദമാധുര്യം അന്യാദൃശമാ�ണന്നു മാത്രേമ

പറേയണ്ടതുള്ളു. അർത് ഥചമൽക്കാരമുള്ള പദ്യങ്ങൾ കുറയും. ശീ�വാള്ളി വള

�ര�യാന്നും എഴുതീട്ടില്ല. പേക്ഷ, എഴുതീട്ടുള്ളതു�കാണ്ടുത�ന്ന അേദ്ദഹത്തിനു

സാഹിത്യേലാകത്തിൽ ശാശ്വതമായ പ്രതിഷ്ഠ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ �കാല്ലം �ച

ല്ലുംേതാറും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിത ഓേരാ പടവു് ഉയരുകയായിരുന്നു. 37-ാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ മരിച്ചി�ല്ലങ്കിൽ ഇന്നു കാണുന്നവ�യക്കാൾ അത്യധികം ഉൽകൃഷ്ടങ്ങ

ളായ കൃതികൾഅേദ്ദഹത്തിനു നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുേന്നേന.

കൃതികൾ

ശീ�വാള്ളിയു�ട പ്രധാന കൃതികൾ (1) മദനേകതനചരിതം, (2) സാേരാപേദശശ

തകം (1072), (3) ദാത്യൂഹസേന്ദശം (1072), (4) ഒരു കഥ (1074), (5) ദുസ്പർശാനാടകം

(1075), (6) േഘാഷയാത്രഓട്ടൻതുള്ളൽ (1073-ലും 1078-ലും) ഇവയാണു്. ഈകൃതിക

ളിൽ പത്തുേശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ സാേരാപേദശവും, ഇരുപതു േശ്ലാകങ്ങ

ളിൽ കൂടുതലില്ലാത്ത ദാത്യൂഹസേന്ദശവുേമ സമ്പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ളു. ബാക്കി�യ

ല്ലാം അസമഗ്രങ്ങളാണു്. മദനേകതനചരിതം �കാടിയ വിരഹ�ത്തഅനുസരിച്ചു്

എഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പഴയ കഥയാണു്. 142 േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ അതിൽ

കവി രചിച്ചിട്ടുള്ളു. സുപ്രസിദ്ധമായ സാേരാപേദശശതകം സന്മാർഗ്ഗപ്രതിപാദക

മാണു്. ദാത്യുഹസേന്ദശത്തിൽ ഒരു “കിഴവച്ചാലിയച്ചാർ” പാലപ്പിള്ളിമലങ്കാട്ടിൽ

നിന്നു �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽതാമസിക്കുന്നത�ന്റ “ചാലിയ�പ്പണ്കിടാ”വിനു് ഒരുനത്തു

മുേഖന അയയ് ക്കുന്ന സേന്ദശമാണു് വിഷയം. സേന്ദശ കാവ്യങ്ങ�ള �പാതുേവ

അവേഹളനം �ചയ്യുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് ശീ�വാള്ളിആകാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു്. ആ

ഉേദ്ദശം േവണ്ടേപാ�ല ഫലിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ബീഭത് സമാണു രസം. ‘ഒരു കഥ’ ഭൂതിഭൂഷ

ചരിതത്തി�ന്റ രീതി പിടിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. ഭൂതിഭൂഷചരിതത്തിൽ ഒരു ദീർഘ

മായ പീഠികയുള്ളതുേപാ�ല അതിലുമുണ്ടു്. കനകാകുര�മന്ന പട്ടണത്തിൽ ധന

േശഖരൻ എ�ന്നാരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു കഥാഭാഗത്തി�ന്റ ആരംഭം.
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അതു പൂർത്തിയാക്കാത്തതു നന്നായി. വാരിേയടത്തു രാമൻനമ്പൂരി യമരാജധാനി

കണ്ടു തിരി�യ വരുന്നതാണു് പീഠികയി�ല പ്രതിപാദ്യം. അതു വള�ര സരസമാ

യിട്ടുണ്ടു്. ദുസ്പർശാനാടകം എഴുതിയതു നാടകങ്ങ�ള �പാതു�വ അപഹസിക്കുന്ന

തിനാണു്. മണ് ഠനായി അമ്പലത്തി�ല അടിച്ചുതളിക്കാരി ദുസ്പർശ (�കാടുത്തുവ)

നായിക; ആനക്കാരൻ ഭല്ലാതകൻ നായകൻ; കരിങ്കുറിഞ്ഞിയും �പരുങ്കുറുമ്പയും

സഖിമാർ; തുവരകൻ വയസ്യൻ-ഇങ്ങ�നയാണു് പാത്രങ്ങൾ. വിരഹിണിയായ

നായിക�യ മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടു േതാഴിമാരുംകൂടി ചാണകത്തിൽ മുക്കിയ പാളവി

ശറി�കാണ്ടു വീശുന്നു. ദുസ്പർശ പാളമുറിയിൽ കരിക്കഷണം�കാണ്ടു പ്രിയത�ന്റ

ചിത്രം വരയ് ക്കുന്നു. കവിയു�ട േപർത�ന്ന ‘ചിേത്തത്തു് അറപ്പൻ’ എന്നാണുേപാ

ലും.ബീഭത് സമാണു് അങ്ഗിയായ രസം; ഹാസ്യം അങ്ഗവും. ഹാസ്യവിഡംബ

നമല്ല കവി പ്രധാനമായി ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നു േതാന്നുന്നു. ഭാഷാപദങ്ങളിൽ

സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങൾ േചർക്കുന്നതു ശീ�വാള്ളിക്കു വള�ര അേരാചകമാ�ണന്നു്

അേനകം പദ്യങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമങ്കം പകുതിയിൽ�വച്ചു് ഈ കൃ

തി മുറിഞ്ഞുേപാകുന്നു. േഘാഷായാത്ര ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ കുഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ട

പാദമുദ്രക�ള പിൻതുടരുകയും ആ ഉദ്യമത്തിൽ കുേറ�യല്ലാം വിജയം േനടുകയും

�ചയ് തിരിക്കുന്നു. ദുേര്യാധനൻ പാണ്ഡവസന്നിധിയിേലക്കു േഘാഷയാത്രയായി

പുറ�പ്പടുന്നതുവ�രയുള്ള കഥാംശേമ കവി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളു. ശീ�വാള്ളിയു�ട എഴു

ത്തുകൾ, മുക് തകങ്ങൾ, സമസ്യാപൂരണങ്ങൾ മുതലായവയ് ക്കുള്ള ആസ്വാദ്യത

അല് പ�മാന്നുമല്ല; സംസ്കൃതത്തിൽ കവനം�ചയ്യുന്നതിനും കവിക്കു സാമാന്യപ

രിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭാഷയിൽ, (7) 1064-ൽ മൂകാംബിസ്ഥലമാഹാത് മ്യവും,

(8) 1074-ൽ പാർവതീവിരഹം കാവ്യവും രചിച്ചു. അവയ് ക്കു �വശിഷ്ട്യ�മാന്നും

കല് പിക്കുവാനില്ല. അവകൂടാ�ത അേത രീതിയിൽ േദവീമാഹാത് മ്യം (േകാേലശ്വ

രീമാഹാത് മ്യം) എ�ന്നാരു കൃതിയും ഇരുപതു ദശകങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഇനി ശീ�വാള്ളിയു�ട ഭാഷാകവിതയു�ട സ്വരൂപ�മ�ന്തന്നു ചില ഉദാഹരണ

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

യമഭടന്മാർ:

“കക്കിച്ചൻതാടി, �ചമ്പൻതലമുടി, തുറിയൻ–

കണ്ണു, മാക്കാച്ചിമൂക്കാ–

ക്കക്കപ്പല്ലാ, ക്കുരങ്ങിൻമുകർ, കയറു, വടി–

ക്കമ്പു, വൻകുമ്പചാട്ടം,

�പായ് ക്കാലൻകാൽ, കരിങ്കാ�റതിർനിറ, മിവ േമ–

ല് പട്ടുേമല് പട്ടുേപാേയാ–

രേക്കാലം കണ്ടുേപായാലതു മതി ചുടല–

�പ്പാട്ടനും �ഞട്ടിവീഴും.” (ഒരു കഥ)

“ചിന്തൂരം �താട്ടു, ചിന്തും പ്രഭയുടയ മണി–

േക്കാപ്പണി,ഞ്ഞാളിമാേരാ–

�ടേന്താ �ചന്താമരക്കണ്മുന �ചറുതു �ചരി–
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ച്ചുച്ചരിച്ചും, ചിരിച്ചും,

�ചന്താരമ്പൻ �ചറുക്കുന്നതിനു �ചറുതിര–

ച്ചില്ലി ചിന്നിച്ചുമത്തൻ–

ചന്തി�ക്കട്ടും ചലിപ്പി�ച്ചാരു തരുണി വരും–

പിട്ടു േനരിട്ടു കേണ്ടൻ.” (ഒരു കഥ)

“ദായാദപുത്രഗൃഹഭൃത്യധനാഭിമാന–

ജായാദിയിൽ�ക്കാതി വളർക്കു�മാരിപ്രപഞ്ചം

മായാവിലാസമയ�മന്നു മനസ്സിലായി–

േപ്പായാൽക്കഴിഞ്ഞുപുനരായതു പുല്ലുേപാ�ല.”

(സാേരാപേദശശതകം)

“മദ്യച്ചാറിൻ മദ�മാ�ടാരുനാൾ നമ്മളേന്യാന്യമങ്ഗം

മർദ്ദിേച്ചന്തും മദനസമരത്തിങ്കൽ നീ തിങ്കളാേസ്യ!

വർദ്ധിച്ചീടും മണ�മാ�ടാരേധാവായു വിേട്ടാരുേനരം

ഛർദ്ദിച്ചിേല്ല തവ തനുവിൽഞാൻ കള്ളകത്തുള്ള�തല്ലാം?”

(ദാത്യുഹസേന്ദശം)

“ഇരുപതു പട്ടിണി രേണ്ടകാദശി

മറുദിന�മഴുമുപവാസവുമായി

ഒരുമാസത്തിൽപ്പിേറ്റദ്ദിവസം

തരമായ് വന്നാലേന്നദ്ദിവസം

ഉരിേയാ നാഴിയുഴേക്കാ വീതം

വരിേയാ കാട്ടുകിഴേങ്ങാ കാേയാ

തരമാ�യന്നാൽത്തിന്നുന്നവ�രാരു

ശരേമല്ക്കുേമ്പാൾച്ചത്തുകിടക്കും.” (േഘാഷയാത്ര)

“സാധിേച്ചാ സാധുചിന്താമണിമഹിതമഹാ–

മന്ത്രസാരം മുറയ് ക്കാ–

രാധിേച്ചാ നീ നിതാന്തം തുഹിനകരകലാ–

ചൂഡകാന്താപദാന്തം,

േബാധിേച്ചാ �വണ്മണിക്ഷ് മാസുരവരകവിതൻ

ബ്രഹ് മരക്ഷസ്സുേകറി–

ബ്ബാധിേച്ചാ ബാധവിട്ടിങ്ങ�ന കവിതയിലീ–

മട്ടു േത കിട്ടിടുന്നു?” (ഒരു കവയിത്രിക്കു്)

“ആയതുേപാ�ല ഭവാ�നന്നായതബുേദ്ധ!പിശുക്കനാ�ണങ്കിൽ

ആയതു മതി മതി; ഞാനീ വായ തുറന്നില്ല; മിണ്ടിയതുമില്ല.”

(മലയാളപത്രാധിപർക്കു്)

“ഇനിക്കുമില്ലത്തഖിലർക്കു�മന്മാ–

നിനിക്കുമില്ലത്ത�ലാരിത്തിരിക്കും;
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തനിക്കുമാ തങ്കഗിരീന്ദ്രപീന–

സ്തനിക്കുമാതങ്കമതില്ലയല്ലീ?” (പി. രാമൻ ഇളയതിനു്)

“കാലാരാതി കനിഞ്ഞിടുന്നതുവ�രക്കാളും തപം�ചയ്തു തൽ–

േക്കാലംപാതി പകു�ത്തടു�ത്താരു കുളിർകുന്നി�ന്റ കുേഞ്ഞാമേന!

കാലൻവന്നുകയർത്തുനിന്നു കയ�റൻ കാലിൽക്കടന്നിട്ടിടും–

കാലത്താക്കഴുേവറിതൻ കഥ കഴിേക്കണം മിഴിേക്കാണിനാൽ”

(േദവീസ്തുതി-മുക് തകം)

“കുന്നിക്കും കുറയാ�ത കു�ന്നാടു കുശുേമ്പറും കുചം േപറിടും

കുന്നിൻനന്ദിനി! കുന്ദബാണനു കുലേക്ക�സ്സാന്നു പാസായതിൽ

ഒന്നാംസാക്ഷിണിയായ നീ കനി�വഴുംവണ്ണം കടക്ക�ണ്ണടു–

�ത്താ�ന്നന്നിൽ�പ്പരുമാറേണ!�പരുമനത്തപ്പ�ന്റ തൃ�പ്പണ് �കാടി”

(േദവീസ്തുതി)

�വള്ളം �വണ്ണീർ വിഷം �വ�ണ്മഴു വരകരിേതാ–

ലാര്യവിത്താധിപൻ �താ–

ട്ടുേള്ളാരീ നൽക്കൃഷിേക്കാപ്പുകളഖിലമധീ–

നത്തിലുണ്ടായിരിേക്ക

പള്ളിപ്പിച്ചയ് �ക്കഴുന്നള്ളരുതു പുരരിേപാ!

കാടു �വട്ടി�ത്തളിച്ചാ–

�വള്ളിക്കുന്നിൽക്കൃഷി�ച്ചയ്യുക പണിവതിനും

ഭൂതസാർത് ഥം സമൃദ്ധം.”

“ശുദ്ധവിഢ്യാൻപറമ്പതിവ�ന�ന്നാരു േപരു കിട്ടും”, “സ്വാധ്യായക്കിണ്ടി�കാണ്ടാ

വികൃതിയു�ട തലയ് �ക്കാന്നു താങ്ങി�ക്കാടുത്തു”, “അരവിന്ദബാണകലഹാപ്പീ

സിൽ കമാനാപ് സരായ്”, “ജലരുഹാവാസ�ന്റ മാസംവ�ര”, “കലാശം-കുന്തം

പിടിച്ചു കുതികുത്തി മറിഞ്ഞുേപായി”, “ഉ�ണ്ടാരു �വറും�ത�ങ്ങൻപുറം താങ്ങു

വാൻ”, “ഓട്ടത്തിലരമാകാണി േനാട്ടം കണ്ടു നടന്നു ഞാൻ” തുടങ്ങിയ അടക്കി

യാലടങ്ങാ�ത തുള്ളിച്ചാടുന്ന �പാടി�ക്കക�ളപ്പറ്റി ഇവി�ട വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

അക്കാര്യത്തിൽഅേദ്ദഹം ഒരു കുട്ടി�വണ്മണിമഹൻത�ന്ന.

തൃശ് ശൂർ�തക്കാട്ടു നാരായണൻമൂസ്സതു് (1046–1083)

കുടുംബം

േകരള�മങ്ങും േകളിേകട്ടിട്ടുള്ള അഷ്ട�വദ്യകുടുംബങ്ങളി�ലാന്നാണു് പഴ�നല്ലിപ്പു

റത്തു�തക്കാടു്. ആ കുടുംബക്കാർ ആദ്യകാലത്തു താമസിച്ചിരുന്നതുബ്രിട്ടീഷ് മല

ബാറിൽ എടക്കുളം തീവണ്ടിയാപ്പീസിനു സമീപമുള്ള പഴ�നല്ലിപ്പുറം എന്നസ്ഥല

ത്തായിരുന്നു981-ാമാണ്ടുതീ�പ്പട്ട �കാച്ചിശക് തൻതമ്പുരാൻഅന്ന�ത്തപഴ�നല്ലി

പ്പുറത്തു മൂസ്സതി�ന സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തൃശ്ശൂരിൽ വരുത്തി താമസിപ്പിച്ചു.

ആ വഴിക്കാണു് തൃശ്ശൂർ�തക്കാട്ടു് എന്ന ഇല്ലേപ്പർഅവർക്കുസിദ്ധിച്ചതു്. ഇളയിട

ത്തു�തക്കാടു് എന്നതു് മ�റ്റാരുഅഷ്ട�വദ്യകുടുംബമാകുന്നു.
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ചരിത്രം

നാരായണൻമൂസ്സതു തൃശ്ശൂർ �തക്കാട്ടില്ലത്തിൽ 1046-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ

േരാഹിണീനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പിതാവായ വാസുേദവൻമൂ

സ്സതു് അയൂർേവ്വദത്തി�ലന്നേപാ�ല തർക്കശാസ്ത്രത്തിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നു.

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരന്മാരായ കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതിനും പരേമശ്വരൻമൂ

സ്സതിനുമുള്ള ചികിത്സാപാടവവും ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല. അവർമൂന്നുേപരും 1049-

ാമാണ്ടു േമടമാസത്തിൽ മസൂരിദീനത്താൽ മരിച്ചുേപായതിനാൽ ശിശുവായ നാരാ

യണൻമൂസ്സതു േകവലംഅനാഥനായിത്തീർന്നു. താനും ത�ന്റ ഒന്നരവയസ്സുമാത്രം

പ്രായമുള്ള കനിഷ്ഠസേഹാദരിയും മാതാവും പിതാമഹിയുമല്ലാ�ത ഇല്ലത്തു േവ�റ

ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുടുംബേമാ ഋണബാദ്ധ്യതയിൽ�പ്പട്ടു നട്ടംതിരിയുകയുമാ

യിരുന്നു. ആ അശരണാവസ്ഥയിൽനിന്നു അവ�ര�യല്ലാം രക്ഷിച്ചതു അവരു�ട

ബന്ധുവായ അന്ന�ത്ത പിലാമേന്താൾ മൂസ്സതായിരുന്നു. ആ മൂസ്സതു് 1078-ലാണു്

മരിച്ചതു്. അേദ്ദഹംഅവ�രസ്വഗൃഹത്തിേലക്കുകൂട്ടി�ക്കാണ്ടുേപായിനാരായണൻ

മൂസ്സതി�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേവണ്ട ഏർപ്പാടു �ചയ്തു. േചന്ത്രവാരിയർ എ�ന്നാ

രാളായിരുന്നു ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു്. പിന്നീടു് കുട്ടേഞ്ചരി അപ് ഫൻമൂസ്സ

തു ചില മഹാകാവ്യങ്ങളും ഉപനയനാന്തരം അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും അഭ്യസിപ്പിച്ചു.

1056 മകരത്തിൽ മാതാവു മരിച്ചു. 1062-ാമാണ്ടു വയസ് കര ആര്യൻ നാരായണൻ

മൂസ്സതി�ന്റ പ്രഥമപുത്രി�യ പരിഗ്രഹിച്ചു �തക്കാട്ടില്ലത്തു �കാണ്ടുേപായി കുടിവ

ച്ചു. പിന്നീടു നാരായണൻമൂസ്സതു സ്വഗൃഹത്തിൽത്ത�ന്ന സ് ഥിരമായി താമസിച്ചു

�വദ്യവൃത്തിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടു. വള�ര േവഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു േകരളത്തി�ല

വിശിഷ്ട�വദ്യന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഒരുസ്ഥാനം ലബ് ധമായി. അേതാടുകൂടി ഒരു

ശാസ്ത്രി�യഇല്ലത്തുതാമസിപ്പിച്ചു്അലങ്കാരശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുംസിദ്ധാന്തകൌമുദിയും

പഠിച്ചു. പലേരയും മൂസ്സതു �വദ്യശാസ്ത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നല്ല ഒരു �വദ്യനും

കവിയുമായിരുന്ന പി.�ക. നാരായനൻനമ്പീശനും കീരംകുളങ്ങര ചക്രപാണിവാ

രിയരും മറ്റും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യേകാടിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. 1075-ാമാണ്ടു മക

രത്തിൽ ആര്യൻ നാരായണൻമൂസ്സതി�ന്റ ദ്വിതീയപുത്രിേയയും വിവാഹം �ചയ്തു.

1083-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 24-ആംനു ലൂതവിഷബാധ നിമിത്തം മരിച്ചു.

കൃതികൾ

മൂസ്സതു സംസ്കൃതത്തിൽ (1) യാദവദാനവീയം കാവ്യവും, ഭാഷയിൽ (2) സിന്ദൂരമ

ഞ് ജരി, (3) കേപാതസേന്ദശം, (4) നളചരിതം എന്നീ കാവ്യങ്ങളും, (5) ശൃങ്ഗാ

രമണ്ഡനം ഭാണവും, (6) വിരാധവധം ആട്ടക്കഥയും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ ചില

�തല്ലാം അപൂർണ്ണങ്ങളാണു്. (7) കവിതാവലി, (8) അത്തച്ചമയം കുറത്തിപ്പാട്ടു്,

(9) സംബന്ധവിലാസം തുള്ളൽ ഈ കൃതികൾ പ്രധാനങ്ങളല്ല. സിന്ദൂരമഞ് ജരി

ഒരു �വദ്യഗ്രന്ഥമാണു്. അതിൽ �വള്ളി, �ചമ്പു്, ഇരുമ്പു്, ഗന്ധകം, അഭ്രം, രസം

മുതലായവ നീറ്റി�യടുത്തു ചൂർണ്ണമാക്കി ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിധികൾ പ്രതി

പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂസ്സതി�ന്റ ഭാഷാകവിതയ് ക്കു �പാതുേവ നല്ല പ്രസാദവും ഒഴു

ക്കും, േവണ്ട ദിക്കിൽ ഗാംഭീര്യവുമുണ്ടു്. ഭാണത്തിൽനിന്നുമാത്രം രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ

ഉദ്ധരിക്കാം. ഒരു �കാമ്പനാന:

“ചാഞ് ചല്യം കലരുന്നപുഷ് കരസഹാ–

യത്താൽ നേളാൽപാടനം

താൻ �ചയ്യാൻ തുനിയുന്നു; ഹന്ത! കലിേയാ?
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നാലുണ്ടുപാദങ്ങളും

തഞ്ചും പ്രാസവുമുണ്ടുപാർക്കിലധുനാ

നല് പദ്യേമാ? �വദ്യേനാ

വാഞ് ഛിക്കുംപടി ബൃഹണം പുനരിതാ

�ചയ്യുന്നു ദന്താവളം.”

ഒരു സുന്ദരി:

“കൂേറാടുർവശി വാശി വിട്ടടി �താഴും, രംഭയ് �ക്കഴും ഡംഭുടൻ

തീരും; േമനകത�ന്റ േമനി കുറയും; നാണിച്ചിടും വാണിയും;

മാരേപ്രയസിമത് സരം �വടിയു;മഗ്ഗൌരി�ക്കഴും ഗൌരവം

തീ�രേപ്പായിടു; മാഴിമാതഴൽ മുഴുത്താഹന്ത! േകഴും ദൃഢം.”

ഒരു സംസ്കൃതേശ്ലാകം:

“േദവി! പ്രാജ് ഞാഃ പ്രിയേസ്ത പശുപതിരിതി ശം–

സന്തി േനദം പ്രമാദാ–

ദാദായാർദ്ധം തു യസ്യാസ് മ്യഹമിഹ കൃതകൃ–

േത്യതി യന്മന്യേസ ത്വം

സർവസ്വം സർവഥാപി പ്രണയിന ഉപഗൃ–

ഹ് ണാതി മുഗ് േദ്ധ! വിദഗ് േദ്ധ–

ത്യുക് േത ശ്രീനാരേദനക്ഷിതിധരദുഹിതുഃ

പാതു സവ്രീഡഹാസഃ.”

കറുത്തപാറ ദാേമാദരൻ നപൂരി (1021–1073)

കുടുംബം

ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയു�ട മൂലകുടുംബം മലബാറിൽ �വട്ടത്തുനാടു �പാന്നാനിത്താ

ലൂക്കിൽ തൃപ്രേങ്ങാട്ടംശം �പായിലിേശ്ശരി േദശത്തു് ആലത്തൂർഗ്രാമത്തിൽ�പ്പട്ട

കറുത്തപാറയില്ലമാണു്. ഈ ഇല്ലം ഇേപ്പാൾ ഭാഗംപിരിഞ്ഞു രണ്ടായി നിലനിന്നു

േപാരുന്നു. �തേക്കടത്തു ഭട്ടതിരിപ്പാട്ടി�ല കുടുംബത്തിൽ സ് മാർത്തക്രിയകൾ നട

ത്തുന്നതിനുേവണ്ടി കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവു �വട്ടത്തുനാട്ടുനിന്നുകറുത്ത

പാറ, പുത്തൂർഎന്നീ രണ്ടില്ലങ്ങളി�ലനമ്പൂരിമാ�ര വരുത്തിഅവർക്കുകുടമാളൂരിൽ

ഗൃഹങ്ങളും കര�മാഴിവായി വസ്തുക്കളും ദാനം�ചയ്തു. അേതാടുകൂടി �തേക്കടത്തുമ

നയ് ക്ക�ലഈശ്വരേസവയും കറുത്തപാറയില്ലേത്തക്കുസിദ്ധിച്ചു. ആ വഴിക്കാണു്

ദാേമാദരൻനമ്പൂരി കുടമാളൂരിൽ താമസിക്കാൻ ഇടയായതു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു

പൂർവപുരുഷ�ന കറുത്തപാറ അനുഷ്ഠാനം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ സ് മാർത്തഗ്രന്ഥ

ത്തി�ന്റ പ്രേണതാ�വന്ന നിലയിൽ നമുക്കറിവുണ്ടു്.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ദാേമാദരൻനമ്പൂരി കുടമാളൂരുള്ള കറുത്തപാറയില്ലത്തിൽ 1021-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസ

ത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു രാമൻേചാമാതിരിയും മാതാവു സാവിത്രി അന്തർജ്ജനവു

മായിരുന്നു. കറുത്തപാറ ഇല്ലക്കാർ ഋേഗ്വദികളും ആശ്വലായനസൂത്രാനുവർത്തിക

ളുമാണു്. രാമൻ നമ്പൂരിയു�ട പത് നി സാവിത്രി അന്തർജ്ജനത്തി�ന്റ ഗൃഹം കുടമാ

ളൂർ കറുേത്തടത്തുമനയ് ക്കലാണു്. ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയു�ട പല കൃതികളിലും താ

�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകം കാണാം.
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“�സൌമിത്രിശ്രീഹനുമത് സഹിതരഘുവരൻ

കാത്തുവാഴും ദ്വിേജന്ദ്ര–

ഗ്രാമത്തിൽ�പ്പട്ട കൃേഷ്ണാപലനിലയസമുൽ–

ഭൂതി ദാേമാദരാഖ്യൻ

സാവിത്രീരാമകർമ്മിപ്രിയസുതനവനീ–

േദവനംേഭാജചക്ഷു–

ർേദ്ദവശ്രീപാദേസവാകൃതമതി കവിതാ–

കാമിനീകാമുകൻേപാൽ.”

ബാല്യത്തിൽകാവ്യങ്ങൾതൃപ്രേങ്ങാട്ടുകിഴേക്കപ്പുല്ലത്തുശങ്കരൻമൂസ്സതിേനാടു്അഭ്യ

സിച്ചു. അക്കാലത്തു �തേക്കടത്തുമനയ് ക്കൽ നാരായണൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടു് എന്നു്

ഒരു പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അേന്തവാസിയായി തർ

ക്കവും േവദാന്തവും പടുേതാൾ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല സന്നിധിയിൽനിന്നു വ്യാകരണവും

പഠിച്ചു. ഋഷിനമ്പൂരി മ�റ്റാരു ഗുരുവായിരുന്നു. ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിൽ അസാ

ധാരണമായ ജ് ഞാനം േനടി. പുരാണപാരായണം, കവിതാനിർമ്മാണം ഇവയാ

യിരുന്നു �ദനംദിനകൃത്യങ്ങൾ. ഉത്രംതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാ

വി�ന്റ പ്രധാനേസവകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന കുടമാളൂർ വിളായിേക്കാട്ടില്ലത്തു്

ഇരവി നമ്പൂരിയു�ട പൌത്രി�യന്നാണു് വിവാഹം�ചയ്തതു്. ഒരു സ്ത്രീസന്താനേമ ആ

ദാമ്പത്യഫലമായി ജനിച്ചുള്ളു. വന്ധ്യയായആഅന്തർജ്ജനം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കു

ന്നതായി അറിയുന്നു.

അനന്തരജീവിതം

ദാേമാദരൻനമ്പൂരി ഒരു സഞ്ചാരപ്രിയനായിരുന്നു. േകരളത്തി�ല പല രാജകുടും

ബങ്ങളുേടയും സൽക്കാരം സ്വീകരിച്ചു് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളു�ട പ്രീതിക്കു പാത്രമാ

യി ഓേരാ ദിക്കിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകാഴിേക്കാട്ടു മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു മുഖ്യപുരസ് കർത്താവായിരുന്നു. അേദ്ദഹം സഹൃദയസമാഗ

മം എന്ന േപരിൽ നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന വിദ്വത് സദസ്സിൽ കറുത്തപാറയും ഒരംഗ

മായിരുന്നു. “അധീതതർക്കവ്യാകരണാലങ്കാരപ്രകരണഃ” എന്നു് ആ സദസ്സി�ന്റ

ഒരു സേമ്മളനവിവരണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. പുതിയേകാവിലകത്തു കുട്ടി

േയട്ടൻതമ്പുരാനും നമ്പൂരിയു�ട േപരിൽ വള�ര വാത് സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. താ�ഴ

ക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തി�ന്റ ചതുർത് ഥപാദം പുന്നേശ്ശരി നമ്പിയും പ്രഥമപാദം വാസു

ണ്ണിമൂസ്സതും ദ്വിതീയപാദം ഏട്ടൻതമ്പുരാനും തൃതീയപാദം നമ്മു�ട കവിയും �പ�ട്ട

ന്നുണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലിയതാണു്.

“േഗയാതിനിർമ്മലയേശായുതകൃഷ്ണഭൂപ–

മായാവിഹീനവചനാമൃതപാനേലാഭാൽ

ഛായാസേമതമണിമഞ്ചവിേലാകനാദ്വാ

ഭൂയാനയം ന വിദിതസ്സമയാതിപാതഃ.”

�കാച്ചി മഹാരാജകുടുംബത്തിൽഅന്നു രണ്ടാംമുറയായിരുന്ന മങ്കുഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടി

യു�ടആജ്ഞയനുസരിച്ചാണു് രുക്മിണീസ്വയംവരം മണിപ്രാളകാവ്യവും അക്ഷയ

പാത്രവ്യാേയാഗവും രചിച്ചതു്. “എൻമങ്കുത്തമ്പുരാൻതന്നുടയബഹുലമാം കല് പനാ

�വഭവത്താൽ”എന്നു് ഇവയിൽആദ്യ�ത്തകൃതിയിലും “പൂമാനിനിയ് ക്കുശരിയാ

�യാരു മങ്കുരാജ്ഞിക്കീമാതിരി പ്രഭുചരിത്രമഭീഷ്ടമേല്ലാ” എന്നു രണ്ടാമ�ത്ത കൃതി

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



476 അദ്ധ്യായം 52. �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

യിലും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. കുടമാളൂരിൽ�വച്ചാണു് �വണ്മണിമഹനുമായി പരിച

യ�പ്പടുവാൻ ഇടവന്നതു്. 1057-ൽ മുറജപക്കാലത്തു തിരുവനന്തപുരത്തു േപായി മു

റജപപ്രബന്ധം രചിച്ചു രാജസമ്മാനം വാങ്ങുകയുണ്ടായി. മരണം 1073-ാമാണ്ടു കർ

ക്കടകമാസം 10-ആംനുയായിരുന്നു.

കൃതികൾ

ദാേമാദരൻനമ്പൂരി സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃ

തത്തിൽ (1) അക്ഷയപാത്രവ്യാേയാഗം, (2) കുലേശഖരവിജയം നാടകം, (3) മന്ദാ

രമാലികാവീഥി, (4) വിഷ്ണുഭുജംഗപ്രയാതംഎന്നിവയും, ഭാഷയിൽ (5) രുക്മിണീസ്വ

യംവരം മണിപ്രവാളകാവ്യം, (6) മുറജപപ്രബന്ധം (സംസ്കൃതവും മലയാളവും േചർ

ന്നതു്), (7) അക്ഷയപാത്രവ്യാേയാഗം, (8) അഭിമന്യുത് ഭവം നാടകം, (9) കൃഷ്ണാർ

ജ്ജുനം അഥവാ കംസനാടകം, (10) ബാലധ്രുവചരിതം നാടകം, (11) അജാമിളേമാ

ക്ഷം നാടകം, (12) രുക്മിണീപരിണയം നാടകം, (13) കാമാക്ഷീേശഖരം നാടകം

എന്നിവേയയും കുറിച്ചു് അറിയാം. ഇവകൂടാ�ത �ചമ്പകേശ്ശരി രാമൻതമ്പുരാനും

അേദ്ദഹവും േചർന്നു ദൂതഘേടാൽക്ക്കചം എ�ന്നാരാട്ടക്കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി.

അതു് അപൂർണ്ണമാണു്. അക്ഷയപാത്രം സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും രചിച്ചിട്ടു

�ണ്ടന്നു്ഈ പട്ടികയിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ. ആ വ്യാേയാഗത്തി�ന്റ

പ്രസ്താവനയിൽ സൂത്രധാരൻ നടിേയാടു ദാേമാദരകവി സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയി

ലും പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിരി�ക്ക “അപ്രധാനമായ ഭാഷാനാടക�ത്തആദ്യമാ

യി പ്രസിദ്ധം �ചയ്യുവാൻ എന്താണു് കാരണം?”എന്നു േചാദിക്കുകയും അതിനു സൂ

ത്രധാരൻ,

“തന്വംഗിമാർകുലമേണ! യജമാന�നക്കാൾ

മുന്നം നടപ്പതു മുറയ് �ക്കാരു ശിഷ്യനേല്ല?

എന്നല്ലസൂര്യഭഗവാനു�ട മുൻപു �പാന്നിൻ–

കുന്നിന്നുേമലരുണ�നത്തുകനിത്യമേല്ല?”

എന്നു മറുപടി പറയുകയും �ചയ്യുന്നു. ഏേഴാളം ഭാഷാരൂപകങ്ങൾഎഴുതീട്ടു�ണ്ടങ്കി

ലും അവ�യാന്നും വള�ര �മച്ച�മന്നു പറയുവാനില്ല. എന്നാൽ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

ക്കു് അനിതരസുലഭമായ സ്വാരസ്യം കാണ്മാനി�ല്ലന്നുമില്ല. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷ

യിലും ഒന്നുേപാ�ല നല്ല ഓജേസ്സാടും ഒഴുേക്കാടുംകൂടി കവനം�ചയ്യുവാൻഅേദ്ദഹ

ത്തിനു സാധിക്കുമായിരുന്നു; എന്നാൽ േവണ്ടിടേത്താളം നിഷ് ക്കർഷ അവയിൽ

�ചലുത്തീട്ടില്ല. ആദ്യകാല�ത്ത ഒരു കൃതിയാണു് രുക്മിണീസ്വയംവരംകാവ്യം.

അതിൽ സംസ്കൃതവിഭക് ത്യന്തങ്ങളായ പദങ്ങൾ അധികമായി പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക:

“കൃഷ്ണാപായവിശങ്കു�കാണ്ടുടനുടൻ �ഞട്ടിക്കര�ഞ്ഞത്രയും

കഷ്ണിക്കും പ്രണയാന്ധതാതജനനീമാതാമഹാദീൻ ക്രമാൽ

വൃഷ്ണീ�നാ�ട്ടാഴിയാ�തകണ്ടു �മാഴി�കാണ്ടാശ്വാസ്യ നീലാംബരൻ

േദാഷ്ണാലിംഗ്യ വിേയാഗകാതരമതിം �ചാന്നാനിദം േരവതീം.”

പിന്നീടു് ആ ഭ്രമം ക്രേമണ കുറഞ്ഞു ബാലധ്രുവചരിതവും മറ്റും എഴുതുേമ്പാൾ

ഏകേദശം പുതിയരീതിയിലുള്ള ഭാഷാ�ശലിത�ന്ന സ്വീകരിച്ചു. അതിൽ അങ്ങി

ങ്ങു �വണ്മണിച്ഛായ കാണുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും തനി �വണ്മണിരീതി�യന്നുപറയു

വാൻ നിർവാഹമില്ല. ആ�കക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ അക്കാല�ത്ത േമേലക്കിടയിലു
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ള്ള കവികളു�ട കൂട്ടത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനും ഒരുസ്ഥാനത്തിനവകാശമു�ണ്ടന്നുള്ള

തിനുസംശയമില്ല.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

ഇനി കറുത്തപാറയു�ട ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“ഹേര! കൃഷ്ണ! േഗാവിന്ദ! �വകുണ് ഠ! വിേഷ്ണാ!

മുരാേര! സദാനന്ദ! േഗാവിന്ദമൂർേത്ത!

പരാധീനവൃത്തർക്കുതൃപ്പാദമല്ലാ–

�താരാധാരമിേല്ല നമേസ്ത! നമേസ്ത!”

(അജാമിളേമാക്ഷം)

“േഘാരാപസ് മാരഭൂതപ്രകൃതിവികൃതിയാം

പൂതനാഖ്യപ്പിശാചിൻ

ധാരാളം വീർത്തുകുത്തും മൂലകളിലുരുളും

േക്ഷ്വളസാരങ്ങ�ളല്ലാം

േനേര വൻകാട്ടുതീയാം �ചറി�യാരു വയറിൽ–

േച്ചർത്തവൻ ധൂർത്തനീയാ–

ളാരാകും കാറണിേഞ്ഞാൻ �കാടിയ കടുനേലാ

ധൂമേകതുക്കിടാേവാ?”

(കംസനാടകം-മുഷ്ടികൻ കൃഷ്ണ�നക്കണ്ടിട്ടു്)

“കാലിൽ�പ്പാന്നിൻചിലമ്പിട്ടരമണിയുമണി–

ഞ്ഞങ്ങുമിങ്ങും നടപ്പും

ബാലത്വം വിട്ടു തായയ് ക്കുടയ കുളുർമുല–

�ക്കട്ടി�ലാട്ടിക്കിടപ്പും

പീലി�ക്കട്ടിൻ�പാടിപ്പും മധുരമധരബിം–

ബത്തിേലറും തുടിപ്പും

ലീലാപാംഗപ്പടിപ്പും കനകമയ�ഞറി–

പ്പട്ടുടപ്പും �വടിപ്പും.” (കംസനാടകം)

“എളുപ്പം ചമയ് ക്കുന്ന മായാപ്രപഞ്ച–

ക്കളിപ്പന്തടിക്കുന്ന ലീലാമനുഷ്യൻ

കുളിർക്കുന്നകാരുണ്യനീർ�കാണ്ടു നിങ്ങൾ–

ക്കിളക്കം വരാതിഷ്ടേമകീടു�മന്നും.”

(ബാലധ്രുവചരിതം)

“േമാടി�ക്കാട്ടല്ല ചഞ്ചജ്ജടമുടി ഭസിതം

േഗാപിയും നല്ല �വള്ള–

ത്താടി�ക്കട്ടും തരത്തിൽക്കടിപിടി കലഹി–

പ്പിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗേമാർത്തും

കൂ�ടക്കൂ�ട ത്രിേലാകം മുഴുവനരമണി–

ക്കൂറിനുള്ളിൽ ക്രമത്താ–

േലാടിച്ചാടിക്കടക്കും മുനിയു�ട വരവു–

ണ്ടിദ്ദിനം ദുർദ്ദിനം േമ.”

(അക്ഷയപാത്രം-നാരദ�നപ്പറ്റി കൌണ്ഡിന്യൻ)

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



478 അദ്ധ്യായം 52. �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

“പടുതരനരകാന്ധകൂപമേധ്യ

ചടപടധീം മറിയാ�തകണ്ടിരിപ്പാൻ

കടലൂ�ട മകളായ കുട്ടി�യ�ച്ച–

ന്നട�വാടു േവട്ടവ�നബ് ഭജി�ക്കേടാ താൻ.”

(മുറജപപ്രബന്ധം)

ഒരുസംസ്കൃത മുക് തകം

ഇതു കവി 15-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ തീവണ്ടി�യക്കുറിച്ചു് ഉണ്ടാക്കിയതാണു്.

“അദ്രാക്ഷം ചക്രവാതപ്രദലിതവസുധാ–

മണ്ഡലം, ഡിണ്ഡിേമാദ്യ–

ദ്ധ്വാനം ഹൂണീമുഖാദ്യാരുണനളിനമഹാ–

ദാമപുഷ്യദ് ഗവാക്ഷം,

അേന്യാേന്യാദ്യത് സളാഗീബഹുമതിരചിതാ–

ഡംബേരാദരഹൂണം

സാേമാദം ധൂമയന്ത്രപ്രകടിതശകുടം

നാമ ഭൌമം വിമാനം.”

�പട്ടരഴിയത്തു വലിയ രാമനിളയതു് (1042–1110)

ജീവചരിത്രം

�പട്ടരഴിയത്തില്ലം മുൻപു സ് ഥിതി�ചയ് തിരുന്നതു് മലബാറിൽ �പാന്നാനിത്താ

ലൂക്കു് ഇടക്കുഴിയുരംശത്തിലായിരുന്നു. രാമനിളയതി�ന്റ അച്ഛൻ വാസുേദവനി

ളയതായിരുന്നു കുടുംബത്തി�ല കാരണവർ. അേദ്ദഹം തൃശ്ശിവേപരൂർ കണിമ

ങ്ഗലത്തിനടുത്തുള്ള �വമ്പള്ളിയില്ലത്തു് ഇട്ടിവാസു ഇളയതി�ന്റ പ്രഥമപുത്രിയായ

ഉണ്ണിമായ അന്തർജ്ജന�ത്ത വിവാഹം �ചയ്തു. അവരു�ട ആദ്യ�ത്ത പുത്രനായ

രാമനിളയതു് ആ ഇല്ലത്തിൽ 1042-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിൽ പൂയം നക്ഷത്ര

ത്തിൽ ജനിച്ചു. വാസുേദവനിളയതു് 1047-ൽ ചാവക്കാട്ടു ‘ചക്കക്കണ്ട’ക്കടവിനടുത്തു്

ഒരു പുതിയ ഗൃഹം പണിയിച്ചു �പട്ടരഴിയത്തുകുടുംബ�ത്തഅവി�ട മാറ്റിത്താമസി

പ്പിച്ചു. പഴയരീതിയിലുള്ളപ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസവുംപള്ളിക്കൂടത്തിൽവള�രതാണ

ക്ലാസ്സുകളിൽനിന്നു കിട്ടാവുന്ന കഷ്ടിപിഷ്ടി പഠിത്തവുമല്ലാ�ത മറ്റു യാ�താരു തര

ത്തിലുള്ള വിജ് ഞാനവും ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു നമ്മു�ട കവിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അേപ്പാേഴ

ക്കു നല്ല കാര്യസ്ഥ�നന്നു �പാതുജനസ്സമ്മതി േനടിയിരുന്ന വാസുേദവനിളയതിനു

കടം വർദ്ധിച്ചു് അതി�ന്റ ഫലമായി കാരാഗൃഹവാസം അനുഭവിയ് േക്കണ്ടിവരി

കയും തന്നിമിത്തം നമ്മു�ട രാമനിളയതിനു യൌവനാരംഭത്തിൽത്ത�ന്ന കുടുംബ

ത്തി�ന്റ സംരക്ഷണഭാരം �കേയേല്ക്കണ്ടിവരികയും �ചയ്തു. 1062 മുതൽ മരണംവ

�ര ഏ�റക്കു�റ ദാരിദ്ര്യദുഃഖം അനുഭവിച്ചു േലാകയാത്ര �ചേയ്യണ്ട ദുർവിധിയാണു്

അേദ്ദഹ�ത്തഅഭിമുഖീകരിച്ചതു്. എന്നാൽആ വിഷാദാത് മകത യാ�താന്നും മറ്റു

ള്ളവേരാടുള്ള �പരുമാറ്റത്തിേലാ രചിക്കുന്നകൃതികളിേലാ പ്രതിഫലിക്കാ�തയിരി

ക്കത്തക്കശാന്തമായ മേനാവൃത്തിഅേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഫലിതമായിരുന്നു

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ രസനയുേടയും തൂലികയുേടയും വ്യാപാരം. തന്നിമിത്തം ഒട്ടുവള�ര

പുരസ് കർത്താക്കന്മാേരയുംസുഹൃത്തുക്കേളയുംഅേദ്ദഹത്തിനുസമ്പാദിയ് ക്കുവാൻ
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സാധിച്ചു. േലാകപരിചയം വർദ്ധിപ്പിയ് ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹം ഉത് സവാ

േഘാഷങ്ങളിലും സാഹിത്യസേമ്മളനങ്ങളിലും സന്നിഹിതനായി. തൃശ്ശൂർപൂരം, �പ

രുവനത്തുപൂരം, ആറാട്ടുപുഴപൂരം, �കാടുങ്ങല്ലൂർ താല�പ്പാലി മുതലായ വിേശഷസ

ന്ദർഭങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ഏതാണ്ടു നിത്യ�നേപ്പാ�ല കടന്നുകൂടും. അവിടങ്ങളിൽ

�ചന്നുേചരുന്ന പണ്ഡിതന്മാേരയും കവികേളയും സരസകൃതികൾ�കാണ്ടും സംഭാ

ഷണചാതുരി�കാണ്ടും വശീകരിയ് ക്കും. അങ്ങ�നയാണു് അേദ്ദഹം �കാടുങ്ങല്ലൂർ

കവീശ്വരന്മാരു�ട-പ്രേത്യകിച്ചു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ-വിേശഷവാത് സല്യത്തി

നു പാത്രീഭവിച്ചതു്. നാടകഭ്രമം കലശലായിരുന്നകാലത്തുശാകുന്തളം, ഉത്തരരാമ

ചരിതം മുതലായ നാടകങ്ങളിൽ സ്ത്രീേവഷം�കട്ടി നിപുണമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇളയതി�ന്റ പുരശ് ചാരികളിൽപ്രഥമഗണനീയനായിരുന്നുവള�രക്കാലം ഗുരുവാ

യൂർ േദവസ്വം മാേനജരായിരുന്ന േമേലപ്പുറത്തു േകാന്തിേമേനാൻ. അേദ്ദഹ�ത്ത

ആശ്രയിച്ചു പ�ത്താൻപതു�കാല്ലം ഗുരുവായൂരിൽ താമസിച്ചു. 1099-ാമാണ്ടാണു്

േകാന്തിേമേനാൻ മരിച്ചതു്. ഇളയതു് 1062-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു് തൃപ്പറയാറ്റുേക്ഷത്രത്തിൽ

നിന്നു്ആറുനാഴിക �തക്കുള്ള�കപ്പമംഗലംഎന്ന േദശത്തുകണ്ണംകുളത്തുബ്ലാഹ

യില്ലത്തു വാസുേദവനിളയതി�ന്റ മകൾ സാവിത്രി എന്ന കന്യക�യ േവളികഴിച്ചു.

ആ ഇളയതി�ന്റ അച്ഛ�ന്റഅമ്മാത്തുമുത്തച്ഛനായിരുന്നുസാക്ഷാൽ മച്ചാട്ടിളയതു്.

ആ ദമ്പതികളു�ട ദ്വിതീയപുത്രനാണു് �ചറിയ രാമനിളയതു്. അേദ്ദഹം 1015-ൽ

ജനിച്ചു. പിതാവി�ന്റ കവനപാരമ്പര്യം പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ പാലിച്ചിരുന്നു. 1110-

മാണ്ടു കർക്കടമാസം 6-ആംനുയായിരുന്നു വലിയ രാമനിളയതി�ന്റ നിര്യാണം.

വാതമാണു് മരണേഹതുകമായിത്തീർന്ന േരാഗം.

കവിതാരീതി

ഒരു യഥാർത് ഥകവിക്കു വാസനാ�വഭവം�കാണ്ടുമാത്രം സമഞ് ജസമായ രീതി

യിൽ സഹൃദയഹൃദയാഹ്ലാദനം�ചയ്യുവാൻ സാധിക്കു�മന്നുള്ളതിനു മ�റ്റാരു മക

േടാദാഹരണമാണു് വലിയ രാമനിളയതി�ന്റ സാഹിതീവ്യവസായം. സംസ്കൃതം

അേദ്ദഹംഅഭ്യസിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുനാം കണ്ടുവേല്ലാ. എങ്കിലുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിത

വായിച്ചാൽ അതു് ആരും ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അക്കാല�ത്ത കവിമുഖ്യന്മാരു�ടയിട

യിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ആർക്കും അഭികാമ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുണ്ടായിരുന്നതു്.

കവിതാവിഷയത്തിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗദർശിഎന്നുപറേയണ്ടതുകുഞ്ഞിക്കു

ട്ടൻതമ്പുരാ�നയാണു്. സമുചിതങ്ങളായ ഭാഷാപദങ്ങളു�ട സന്നിേവശനത്തിൽ

ഇളയതു് തമ്പുരാനു് ഏ�റക്കു�റ സമസ് ക്കന്ധനായിരുന്നു. ശയ്യാസുഖം അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റകൃതികൾക്കു അഭംഗുരമായുണ്ടു്.ദ്രുതകവിതയിലും അേദ്ദഹം പിേന്നാക്കമാ

യിരുന്നില്ല. മലയാളവാക്കുക�ള�ക്കാണ്ടു േശഷാലങ്കാരം �പാടിപാറ്റുന്നതിനുള്ള

ഒരുവിരുതു്അേദ്ദഹത്തിനുപ്രേത്യകിച്ചുംസ്വാധീനമായിരുന്നു. നിരർത്ഥകപദങ്ങൾ

�കാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു �കകാര്യം�ചേയ്യണ്ടിവന്നിട്ടി�ല്ലന്നു പ്രേത്യകം പറേയ

ണ്ടതുണ്ടു്. ഏതാനും ചില ചില്ലറക്കൃതികളും കുേറ മുക് തകങ്ങളുമല്ലാ�ത അേദ്ദഹം

ഒന്നുംഎഴുതീട്ടില്ല. അവയിൽത്ത�ന്നപലതുംസൂക്ഷിച്ചുവയ് ക്കണ�മന്നുനിർബന്ധ

മില്ലായിരുന്നതിനാൽ നശിച്ചുേപായിട്ടുണ്ടു്. ബാക്കിയുള്ളവയിൽനിന്നാണു് നമുക്കു്

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രഭാവം നിർണ്ണയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ അതു�കാണ്ടു്

നമ്മു�ടആവശ്യം ധാരാളം നിറേവറുന്നതുമാണു്.
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കൃതികൾ

(1) അംേബാപേദശം, (2) ഒരുസ്വപ് നം, (3) ഒരു മിടുക്കൻ, (4) കുേചലവൃത്തംഎന്നീ

ലഘുകാവ്യങ്ങളും, (5) ശംബരവധം, (6) പാഞ്ചാലീവസ്ത്രാേക്ഷപം എന്നീ വഞ്ചിപ്പാട്ടു

കളും, (7) വസ്ത്രാപഹരണം�ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുമാണു് ഇളയതി�ന്റ മുൻകൃതികൾ.

േശഷ�മല്ലാം പലവകയിൽ ഉൾ�പ്പടുത്താം. കുേചലവൃത്തമാണു് ഇവയിൽഏറ്റവും

വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു്. പേക്ഷ, അതു് ഒരപൂർണ്ണകൃതിയാണു്. ആദ്യ�ത്ത 48 േശ്ലാക

ങ്ങളിൽകുേചലൻ ദ്വാരകയ് ക്കുപുറ�പ്പടുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നതുവ�രയുള്ള ഭാഗംമത്രേമ

അടങ്ങുന്നുള്ളു. അതിനപ്പുറം കവി ആ ഗ്രന്ഥരചന തുടർന്നു�കാണ്ടുേപായതായി

കാണുന്നില്ല. ഇളയതി�ന്റ അംേബാപേദശത്തിനു മറ്റു കവികളു�ട ആ േപരിലുള്ള

കൃതികളിൽനിന്നു് ഒരുഅഭിനന്ദനീയമായ വ്യത്യാസമുള്ളതു് അതിൽ േവശ്യാവൃത്തി

യല്ല, സദാചാരമാണു് പ്രതിപാദ്യം എന്നുള്ളതാണു്. ഒരു സ്വപ് നത്തിൽ നായിക,

നായകൻപരസ്ത്രീസക് തനാ�ണന്നുസ്വപ് നം കാണുന്നതും ഉണർന്നേപ്പാൾത�ന്റ

ഭ്രമംനിർമ്മൂലമാ�ണന്നറിഞ്ഞുലജ്ജിക്കുന്നതുമാണു്വിഷയം. ‘ഒരുമിടുക്കൻ’എന്ന

കൃതിയിൽ നടുമുല്പാട്ടുനമ്പൂരി എന്ന വിരുതൻ ഒരുഅറുപിശുക്കൻ നമ്പൂരി�യ തക്കി

ടിവിദ്യ�കാണ്ടു േപടി�പ്പടുത്തി അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു് ഒരു േനര�ത്തആഹാരം പി

ടിച്ചുവാങ്ങുന്നു. ‘വസ്ത്രാപഹരണംബാലകൃഷ്ണേനയും േഗാപികമാേരയും കുറിച്ചുള്ളസു

പ്രസിദ്ധമായ ഭാഗവേതാപാഖ്യാന�ത്ത ഉപജീവിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. ഇളയതി

�ന്റ പാട്ടുകൾക്കുസംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളകൃതികളു�ട �മച്ചം�കവന്നി

ട്ടില്ല. പ്രാസദന്തുരമായ പാഞ്ചാലീവസ്ത്രാേക്ഷപമാണു് ഉള്ളതിൽ േഭദം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

“വാട്ടം തരുന്നകടുവാർത്ത �ചവിക്കകത്തു

േകട്ടമ്പരന്നു മമ കണ്ണിണ മഞ്ഞളിച്ചു

േകാട്ടം പിണഞ്ഞുകരളി,ന്നതു േപാര; േചാര–

േയാട്ടം മുടങ്ങി;യടിയൻ പിടിയാ�തയായി.”

(ആേരാഗ്യസ്തവം)

“േപരിന്നുേപാലുമുരി�നല്ലിനു േപാന്ന കണ്ടം

േപരിൽപ്പതിഞ്ഞറിവു ഭൂസുരനില്ല പേണ്ട;

പാരിന്നകത്തു �പാറുതി�ക്കാരു മാർഗ്ഗമില്ലാ–

േത്താരിൽക്കുേചല�നതിര�ന്നാരു മർത്ത്യനില്ല.

കാേത്താളുമക്കമലേലാചന�നന്നുറച്ചു

കാൽേത്താരയും തടവു വന്നു�പടാ�ത നിത്യം

ഓേത്താതി നൽത്തനു �മലിഞ്ഞധികം ചുളിഞ്ഞു–

ള്ളാേത്താ�ലാ�ടാത്തുമവനീവിബുധൻ വസിച്ചു.

മാറ്റിത്രയു�ള്ളാരു പവിത്രത കഷ്ടമീറൻ

മാറ്റില്ലതി�ന്നാരു മുറിത്തുണിേപാലുമില്ല;

മാറ്റിത്ത�മന്തു പറേയണ്ടതു്? രണ്ടു േനര–

മാറ്റിൽക്കുളിക്കു,മതുത�ന്ന പിഴിഞ്ഞുടുക്കും.

േചാറ്റി�ന്നഴുന്ന രുചിേയാർമ്മയിലല്ല; വാട്ട–

േമറ്റിട്ടുഴക്കരി പചിച്ചുടനുച്ചയാേമ്പാൾ
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ഊറ്റിപ്പിടിച്ചു തനയർക്കു �കാടുത്തു, �വള്ള–

മാറ്റിക്കുടിപ്പതിനു ദമ്പതിമാർ �കാതിച്ചു.”

(കുേചലവൃത്തം)

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം ഒ. ചന്തുേമേനാ�ന്റഅേപക്ഷയനുസരിച്ചു �പ�ട്ടന്നുണ്ടാ

ക്കി �ചാല്ലിയതാണു്.

“കൂറ്റൻ�കാമ്പും കുളമ്പും കുടമതിനുമകം

കാഞ്ഞിടും കൂഞ്ഞയും താ–

േന�റ്റന്തും കാച്ചിവിട്ടീടുവനിതി കരളിൽ–

�ക്കാണ്ടഡംഭും കുറുമ്പും

ഏറ്റം േമാേദന ഗങ്ഗാപതി കയറു�മാരാ–

ക്കാള�യക്കാല്ക്കൽ വീഴ് ത്തി–

ക്കാറ്റാക്കീടുന്ന കാന്തിപ്രചുരിമ കലരും

കാള�യക്കണ്ടു�കാൾക.”

“കാമിനീകായകാന്താേര”എന്നസംസ്കൃതേശ്ലാകത്തി�ന്റഭാഷാനുവാദം േനാക്കുക.

“നടക്കാൻ �ഞരുക്കം �കാടുക്കും കുചക്കു–

ന്നിടയ് ക്കാർന്ന തന്വങിതൻ �മയ് വനത്തിൽ

കട�ക്കാല്ല നീ�യൻമനഃപാന്ഥ! നന്നായ്–

ക്കിടപ്പുണ്ടതിൽക്കാമനാം കാട്ടുകള്ളൻ.”

ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്താം.

“േവറിടുേമ്പാളിഷ്ടമല് പം മാറിക്കാണുന്ന�തന്തേഹാ?

കൂറിടും സഞ്ചിതൻ മൂടു കീറിേയാ? മടി േകറിേയാ?”

(കണ്ടൂരിനു് ഒരു കത്തു്)

“കണ്ടേന്ന കട്ടു നീ�യൻകരളതു തിരി�യ–

ത്തന്നതി�ല്ലന്നതല്ലീ–

ക്കണ്ടുേള്ളാ�നക്കടക്കണ്കടുതരവികട–

ച്ചങ്ങലയ് ക്കിട്ടു പൂട്ടി;

കണ്ടിക്കാർേകശി! പന്നീടിത മദനമഹാ–

രാജേനല് പിച്ചു; കേഷ്ട!

കണ്ടും േകട്ടിട്ടുമില്ലീവക; തലയി�ലഴു–

േത്താർക്കിലിന്നാർക്കു മായ് ക്കാം?” (സ്ത്രീചാടു)

“കുറ്റക്കാറതിലും കറുപ്പു കലരും കണ്ണാണു; �കട്ടിപ്പിടി–

�ച്ചാറ്റക്കയ്യി�ലാതുക്കുകി�ല്ലാരുവരും;

മാറിൽക്കവിഞ്ഞീടുേമ;

�ത�റ്റന്നാശയതാരിലാശ�യവനും േകറ്റിച്ചുരുണ്ടാണുനിൻ

കുറ്റം വിട്ടിടതൂർമ്മയുള്ളകുചവും കാർകൂന്തലും വല്ലേഭ.”

(സ്ത്രീചാടു)

“േതാലും മുപ്പിരികൂട്ടിയ നൂലും േചലാർന്ന േകളിതൻവായ് പും

േകാലുംശീലയുമീവകേകാലുന്നീയുണ്ണി �ചണ്ടേയാ�ടാക്കും.”

(ഉപനയിച്ച ഉണ്ണി)
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“പാരാകും നല്ലരങ്ങിൽപ്പലവക വലയും

ജീവജാല�ത്ത േവഷ–

ക്കാരാക്കിേച്ചർത്തു േവണ്ടുന്നഭിനയവിരുേതാ–

േരാന്നു കാട്ടി�ക്കാടുത്തും

േനരായ് ക്കണ്ടും രസിച്ചീടിന നവരസവി–

ജ് ഞാനി വാതാലയത്തിൽ–

േപ്പരാണ്ടുേള്ളാരു നാരായണനടരസിക–

സ്വാമി കാമം തരേട്ട.” (മങ്ഗളാശംസ)

മാപ്രാണം നാരായണപ്പിഷാരടി (1057–1116)

ജീവിതചരിത്രം

�കാച്ചിരാജ്യത്തു് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ് ക്കുനാലു�മൽവടക്കുകിഴക്കുള്ളമാടായിേക്കാ

ണംേദശത്തി�ല ശ്രീകൃഷ്ണപുരം േക്ഷത്രത്തിനടുത്തു പുത്തൻപിഷാരം എ�ന്നാരു ഗൃ

ഹമുണ്ടു്. മാടായിേക്കാണം അംശം മാപ്രാണംേദശത്തിൽ ഉൾ�പ്പട്ടതാണു്. കൂടൽ

മാണിക്കംേക്ഷത്രത്തിൽ ഉത് സവക്കാലത്തുകൂത്തുവിളക്കുകഎ�ന്നാരു കുലവൃത്തി

ആ കുടുംബത്തിേലക്കുള്ളതു ദൂ�ര താമസിച്ചു�കാണ്ടു േപായി നടത്തുവാൻ സാധി

ക്കാത്തതിനാൽ 1021-ാമാണ്ടിടയ് ക്കു് ആ േക്ഷത്രത്തിനു സമീപമായി ഒരു ഭവനം

പണിയിച്ചു് അതിനു് ഇരിങ്ങാലക്കുട പുത്തൻ പിഷാരം എന്നു േപരിട്ടു് അതിലും ആ

കുടുംബക്കാർ താമസിച്ചുവന്നു. നാരായണപ്പിഷാരടി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പുത്തൻ പിഷാ

രത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിപ്പിഷാരസ്യാരുേടയും കിഴുപ്പള്ളിക്ക�ര �ചറുമുക്കില്ലത്തു പര

േമശ്വരൻനമ്പൂരിയുേടയും പുത്രനായി 1057-ാമാണ്ടു ധനുമാസം ഉത്രംനക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേശഷം അക്കാല�ത്ത ഒരു

പ്രസിദ്ധ �ദവജ്ഞനായിരുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട �തേക്കവാരിയത്തു കുട്ടൻവാരിയ

േരാടു േജ്യാതിശ്ശസ്ത്രം നിഷ് കർഷിച്ചു പഠിക്കുകയും തദന്തരം �കാടുങ്ങല്ലൂർക്കുേപായി

അവി�ട വലിയ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യനായി താമസിച്ചു് ആ ശാസ്ത്രത്തി

�ല ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവഗാഹവും പ്രാേയാഗികപദ്ധതിയിൽ പരിശീലനവും

സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്തു. �കാടുങ്ങല്ലൂർ മഹാകവികളു�ട സ് േനഹവും ആഅവസ

രത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചു�വങ്കിലും കവിതാവിഷയത്തിൽഅവ�ര അേദ്ദഹം

പൂർണ്ണമായി അനുകരിച്ചു എന്നുപറയാവുന്നതല്ല. അേപ്പാേഴയ് ക്കുസംസ്കൃതത്തിൽ

ഒരുമാതിരി േലാകവ്യുൽപ്പത്തി ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സംസ്കൃതവും േജ്യാതിഷവും

പഠിപ്പിക്കുവാൻസമർത് ഥനായഒരധ്യാപക�നകിട്ടണ�മന്നുപാഴൂർപടിപ്പുരയ് ക്ക

�ല കുഞ്ഞിരാമൻ കണിയാർ അേപക്ഷിക്കുകയാൽ വലിയ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

പിഷാരടി�യ അേങ്ങാട്ടയച്ചു. 1079 മുതൽ മൂന്നു �കാല്ലം അേദ്ദഹം അവി�ട ആ

പണി േനാക്കി. പിന്നീടു് എറണാകുളം േകാണ്�വന്റു�ഹസ് കൂളിൽ ഭാഷാപണ്ഡി

തനായി നിയമിതനാകുകയാൽ താമസം അേങ്ങാേട്ടയ് ക്കു മാറ്റി. പതിന്നാലു �കാ

ല്ലേത്താളം ആ സ് കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നതിനുേശഷം പരീക്ഷാേയാഗ്യത

ഇ�ല്ലന്ന കാരണത്താൽ പിരിച്ചുവിട�പ്പടുകയാൽ േജ്യാതിഷവിദ്യയും സംസ്കൃതാ

ധ്യാപനവും കാലേക്ഷപമാർഗ്ഗമാക്കി�ക്കാണ്ടു നാലഞ്ചു�കാല്ലം കുമാരനല്ലൂരിലും

രണ്ടുമൂന്നു �കാല്ലം േകാട്ടയ് ക്കലും പിന്നീടു ഗുരുവായൂരിലും താമസിച്ചു. േപരുേകട്ട

ഒരു �ദവജ്ഞനായിരുന്നു എങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആദായേമാ, വാസ

നാസമ്പന്നനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു�വങ്കിലും അതിന്നനുഗുണമായ യശേസ്സാ
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അേദ്ദഹത്തിന്നു േനടുവാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം അന്യേരാടു് ഇണങ്ങി�പ്പരുമാറു

വാൻേവണ്ടനയമില്ലായ് മയാണു്. ആേരാടും ഏതപ്രിയവും മുഖത്തുേനാക്കി പറയും;

മുൻേകാപം ധാരാളമുണ്ടു്; ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ�വകല്യങ്ങളാണു് അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ജീവിത�ത്ത പരാജയ�പ്പടുത്തിയതു്. ആദ്യം സ്വജാതിയിലുണ്ടായിരുന്ന

ഭാര്യ�യ ഉേപക്ഷിച്ചു് കുടമാളൂർവച്ചു് ഒരു നായർസ്ത്രീ�യ സംബന്ധം �ചയ്തു. ഗുരുവാ

യൂരിൽ വച്ചു വീണ്ടും ഞാറയ് ക്കാട്ടു കുടുംബത്തി�ല ഒരു പിഷാരസ്യാ�ര ഭാര്യയായി

സ്വീകരിച്ചു. ആ�കക്കൂടി ഭാഗ്യഹീനരായ േകരളീയ കവികളു�ട കൂട്ടത്തിൽഅേദ്ദഹ

�ത്തയുംകൂട്ടാവുന്നതാണു്. ഗുരുവായൂരിൽതാമസിക്കുന്നകാലത്തു് 1116-ൽവയനാട്ടു്

ഒരു ഇല്ല�ത്ത ആവശ്യത്തിേലയ് ക്കു പ്രശ് നത്തിനായി േപാകുകയും അവി�ടവച്ചു്

ഹൃദയസ്തംഭനംമൂലം 1116 േമടം 24-ആംനു മകം നക്ഷത്രത്തിൽ മരിക്കുകയും �ചയ്തു.

കൃതികൾ

പിഷാരടി വള�ര�യാന്നും എഴുതീട്ടില്ല. (1) സങ്ഗേമശ്സ്തവം, (2) വിഷ്ണുപുരാണം

ഭാഷ, (3) വിശ്വരൂപം, (4) ഉദയാദുദയാന്തം, (5) നാരായണീയം ഭാഷഎന്നിവയാണു്

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാന കൃതികൾ. (6) ജാതകാേദശവും തർജ്ജമ �ചയ് തിട്ടുണ്ടു്.

(7) നമ്പൂരിമാേരാടു് എ�ന്നാരു കൃതിയും കുടമാളൂർ താമസിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാക്കി. വി

ഷ്ണുപുരാണംഅേതേപരിലുള്ള മൂലഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ വൃത്താനുവൃത്തരൂപത്തിലുള്ളപരി

ഭാഷയാണു്. അതു് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്കം അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു മാസി

കയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏഴു ലക്കങ്ങൾപുറ�പ്പട്ടതിനുേശഷം മുടങ്ങിേപ്പായി.

“ശ്രീവിേഷ്ണാ! നിൻപുരാണ�ത്തബ് ഭാവിഭവ്യം ഭവിക്കുവാൻ

ഭാവിക്കുേന്നൻ ഭാഷയാക്കാൻ; ഭാവിതാത് മൻ! തുണയ് ക്കേണ”

എന്ന മങ്ഗളപ്രാർത് ഥനേയാടുകൂടിയാണു് ആ തർജ്ജമആരംഭിക്കുന്നതു്. വി.സി.

ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദം പരിത്യജിച്ചു ‘വിശ്വരൂപം’ എന്ന

കാവ്യ�മഴുതിയേപ്പാൾ അതി�നത്ത�ന്നആപ്രാസേത്താടുകൂടി വിവർത്തനം �ച

യ്യുകയാണു് പിഷാരടി ത�ന്റ വിശ്വരൂപം�കാണ്ടുസാധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പണിക്കരു�ട

“അേങ്ങാട്ടു േനാക്കുക; ചുവപ്പു, �വളുപ്പു പച്ച–

�യന്നീ നിറങ്ങളിടതിങ്ങി�യാരംബരാന്തം

�ചന്താരുമാമ്പലു�മാേരസമയം വിരിഞ്ഞു

�പാന്തുന്ന �പായ് കയു�ട ചന്തമിയന്നിടുന്നു.”

എന്ന േശ്ലാകം

“ഒന്നിങ്ങയയ് ക്ക മിഴി; േചാപ്പു, �വളുപ്പു, പച്ച–

�യന്നീ നിറങ്ങൾ കലരും വിയേദകേദശം

ഒന്നിച്ചു �പാൻകമല�വണ്കുമുദങ്ങൾ തിങ്ങി–

നിന്നിട്ടു മിന്നു�മാരു �പായ് ക�യ �വന്നിടുന്നു.”

എന്നുമാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വരൂപത്തി�ന്റ രീതിപിടിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളഒരുസ്വതന്ത്ര

കാവ്യമാണു് ഉദയാദുദയാന്തം.

“ശ്രീരങ്ഗമംബരമരാജകമായിടുന്നു;

ഭൂരങ്ഗവാസികളുയർന്നുതുടങ്ങിടുന്നു;

താരങ്ങളും പരമതുങ്ഗപദങ്ങൾ നഷ്ട–

സാരങ്ങൾേപാ�ല തിരിയുന്നു; നിറം �കടുന്നു”
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എന്ന േശ്ലാകം�കാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നഈ കാവ്യത്തിൽ കവി പല വിശിഷ്ടമേനാ

ധർമ്മങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു േശ്ലാകംകൂടി എടുത്തുകാണിക്കാം.

“ശ്രീ കാളുമിപ്പല നിറം കളമിട്ട�തങ്കിൽ

ഭാകാരമാ�കയരി വാരി�യറിഞ്ഞ�തങ്കിൽ

രാകാളിേകാമര�മാഴിഞ്ഞ മൃഗാങ്ക�നങ്കി–

ലാകാശമല്ലി�താരു തുള്ളി�യാഴിഞ്ഞകാവാം.”

പിഷാരടിയു�ടഈ കൃതി താമതേമ്യന പ്രസാദശൂന്യവും േശ്ലഷജടിലവുമാകയാൽ

സാധാരണന്മാർക്കുസുഗ്രഹമല്ല. ഭാഷാനാരയണീയം മുഴുവനായിട്ടുേണ്ടാഎന്നുനി

ശ് ചയമില്ല. അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകംആദ്യേത്തതാണു്.

“ഉന്നിദ്രാേമാദേബാധാകൃതിയി�ലാ�രതിരി–

ല്ലാ�ത�യേന്നതു കാല–

�ത്തന്നില്ലാ�താ�ക്ക വിട്ടീത്തനുവിനുപനിഷൽ–

േകാടിയയ് ത്തത്വമായി

മുന്നിൽക്കാണാത്തേതേതാ ഗുരുപവനപുര–

ത്തിങ്കലാബ്രഹ് മമേല്ലാ

മിന്നിക്കാണുന്നുസാക്ഷാലമൃതമതിശയം

ത�ന്നയീ മർത്ത്യഭാഗ്യം.”

1105-ൽ ഒരു സാഹിത്യപരിഷത് സേമ്മളനത്തിൽ വായിച്ച ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽനി

ന്നുകൂടി ഒരു േശ്ലാകം േചർക്കാം.

“�ചാല്ലാളും കവിയായ ഭർത്തൃഹരിയാ

ലങ്ഗത്തിൽ മങ്ങീ സുവാ–

�ക്കല്ലാ�മന്നുസമുക് തമായതു വിചാ–

രിച്ചാൽത്തുേതാം വാസ്തവം;

നല്ലാരും നരരും നമുക്കുട�യാരീ

നൽഭാഷയും നാടു�മ–

ന്നല്ലാ നമ്മു�ട സർവവും നവപരി–

ഷ് കാരഗ്രഹഗ്രസ്തമായ്.”
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പതി�നാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം

രാജരാജവർമ്മ �കാച്ചുേകായിത്തമ്പുരാൻ (1018–1078)

ചരിത്രം

രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരൻ കിളിമാനൂർ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ 1018 േമടമാസം

സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ ഏറ്റിക്കട നാരായണൻനമ്പൂരിയും അമ്മ

കുഞ്ഞിക്കാവുകുട്ടിയമ്മത്തമ്പുരാട്ടി എന്നഓമനേപ്പേരാടുകൂടിയുള്ള േദവിയമ്മഅനി

ഴംതിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയുമായിരുന്നു. രണ്ടുേപർക്കും സംസ്കൃതത്തിൽ �വദുഷ്യമു

ണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ അഭിനന്ദനത്തിനു പാത്രീഭൂത

നായിരുന്ന അച്ഛൻ ത�ന്നയായിരുന്നു േകായിത്തമ്പുരാ�ന പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ

പഠിപ്പിച്ചതു്. അേദ്ദഹം 32-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ 1028-ാമാണ്ടു മരിച്ചുേപായി. അമ്മയു

�ട ജീവിതകാലം 1001 മുതൽ 1055 വ�രയാണു്. 1025-ൽ ജനിച്ചു് 1111-ൽ അന്തരിച്ച

ഇത്തമ്മർ രവിവർമ്മ മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാൻ രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ

േനേര അനുജനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ശ്രീമൂലരാജഷഷ്ടിപൂർത്തി, സുകന്യാചരിതം

നാടകം മുതലായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബാല്യത്തിൽ കാസശ്വാസത്തി

�ന്റ ഉപദ്രവമുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലും കഥാപുരുഷൻ വ്യാകരണത്തിൽ ദൃഢമായ

വ്യുൽപത്തിയും േജ്യാതിഷത്തിലും ആയുർേവ്വദത്തിലും അഗാധമായ വിജ്ഞാനവും

സമ്പാദിച്ചു. അമ്മാവനായ േഗാദവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാനാണു് �വദ്യം

പഠിപ്പിച്ചതു്. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യാകരണ

പാണ്ഡിത്യ�ത്തഏറ്റവുംബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. പാർവതീബായിആറ്റിങ്ങൽഇളയത

മ്പുരാ�ന പള്ളി�ക്കട്ടുകഴിച്ച തിരുേവാണംനാൾ േകരളവർമ്മ�കാച്ചുേകായിത്തമ്പു

രാൻ 1048-മാണ്ടുകന്നിമാസത്തിൽമരിച്ചു. അേദ്ദഹം 1023 ചിങ്ങമാസത്തിൽജനിച്ചു;

1037 േമടത്തിൽ പള്ളി�ക്കട്ടു കഴിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േജ്യഷ്ഠനായിരുന്നു രാജരാജ

വർമ്മ. അനുജ�ന്റ മരണാന്തരം രാജ്ഞിയു�ട കൂട്ടിരിപ്പിനായി 1048-ാമാണ്ടു േമടമാ

സത്തിൽ രാജരാജവർമ്മ തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു് ആനയിക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�നയാ

ണു് അേദ്ദഹം �കാച്ചുേകായിത്തമ്പുരാനായതു്. അവി�ട ശ്രീപാദം �കാട്ടാരത്തിൽ

താമസിച്ചു�കാണ്ടു പല വിദ്യാർത്ഥികേളടും വ്യാകരണവും അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും
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പഠിപ്പിച്ചു. അശ്വതിതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ �കാച്ചുതമ്പുരാ�ന്റ വിദ്യാഭ്യാ

സവിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ആശ്രദ്ധയും അവിടുന്നു ബി. ഏ.

പരീക്ഷ ജയിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനകാരണമായിരുന്നു. 1069-ൽ പാർവതീബാ

യി നാടുനീങ്ങി. അശ്വതിതിരുനാൾ �കാച്ചുതമ്പുരാൻ 1076-മാണ്ടു കന്നിമാസം 25-ാം

൹ തീപ്പീട്ടു. പിന്നീടു തിരുവന്തപുഅരത്തു് അേദ്ദഹത്തിനു കുടുംബപരമായ പ്രധാന

കർത്തവ്യം ഒന്നുംത�ന്ന ഇല്ലായിരുന്നു�വങ്കിലും �പാതുക്കാര്യപ്രസക്തിനിമിത്തം

അവി�ടത്ത�ന്ന താമസം തുടർന്നു. ശ്രീപാദത്തു മാളികയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ വാസസ് ഥാനം. തന്നിമിത്തം മാളികേക്കായിപ്പണ്ടാല എ�ന്നാരു സംജ്ഞാ

ന്തരം. ‘കുളപ്പുരേക്കായിപ്പണ്ടാല’ എന്നതു േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ

എന്നേപാ�ല, അേദ്ദഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചു. അേനകം ശിഷ്യന്മാ�ര പഠിപ്പിച്ചുവന്ന

തിനുപുറേമ രാജധാനിയിൽ ടൌണ്�ഹസ് ക്കൂൾ എന്ന േപരിൽ വിഖ്യാതമായിരു

ന്ന ആങ്ഗേലയവിദ്യാലയത്തി�ന്റ ഉടമസ് ഥ�നന്ന നിലയിൽ അതി�ന്റ ഭരണം

സമർത്ഥമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനും അേദ്ദഹം ത�ന്റ സമയത്തിൽ ഒരു

ഗണ്യമായഅംശം പ്രതിദിനം വിനിേയാഗിച്ചു �കാണ്ടിരുന്നു. ശാന്താത്മാവും സഹൃ

ദയധുരീണനും വിവിധ വിദ്യാവിചക്ഷണനുമായിരുന്ന അവിടുന്നു് 1078 മീനമാസം

10-ാം൹ ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

രാസക്രീഡ

സദാ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ നിമഗ് നനായിരുന്ന രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പു

രാൻ രാസക്രീഡആട്ടക്കഥയല്ലാ�ത മ�റ്റാരു ഗ്രന് ഥവും രചിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ആ

കഥകളി പ്രസിദ്ധമാണു്. അതിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും ഒരു പദത്തിൽ ഏതാ

നും ചരണങ്ങളും മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ശൌടീര്യാക്രാന്തേലാകസ്തദനു കുടിലധീ-

ശ്ശംഖചൂഡാഖ്യായക്ഷഃ

പാടിേരാദ്ഗാരിഗന്ധപ്രകടസുരഭിേലാ-

ദ്യാനചാരീ മഹാത്മാ

ശാടീഭൂഷാദിേശാഭാപ്രഗുണിതസുഷമാം

ചാരുസരസ്യലീലാ-

വാടീം േസാരീരമൽസ്വാം രുചിജിതസകല-

സ്വർവധൂടീം വധൂടീം.”

“ജിതകേലശകേലശകുടുംബിനീം സുമതനൂമതനൂരുപ-

േയാധരാം

പ്രമദഭാമദഭാരയുതാമസൌ ധൃതരസാന്തരസാ വിപിേന ജഹൌ.”

“ആര്യ! ഭവാനു�ട കാലിണഞാനിത

ശൌര്യഗുണാകര! വേന്ദ!

സുമധുരപാവനവൃന്ദാവനമിതു

ശമിതസുപേവാർദ്യാനവിലാസം

സമമിതു കണ്ടിഹ മനതാരിങ്കൽ

സമധിഗതം മമ ലീലാകുതുകം. (ആര്യ)

കാളിന്ദിയുേട ജലമിതു ഹംസമ-
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രാളീരുചിഭരരാജിതേമാർത്താൽ

േമളിതനീലദുകൂലഭവത്ത൹

േകളികളനുകുരുേതസിതമൂർേത്ത! (ആര്യ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
േഗാവർദ്ധനമിതു കാണുകസുമേത!

കാമർദ്ധിപ്രദകാനനനികരം

ആനദ്ധാഞ്ചിതജലധരമകുടം

താവദ്ധരേത നഹി േത ഹൃദയം? (ആര്യ)”

മാേവലിക്കര പുത്തൻ�കാട്ടാരത്തിൽ ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

(1019–1096)

ജീവചരിത്രം

മാേവലിക്കരപുത്തൻ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീ

പുരത്തു�കാട്ടാരത്തിൽ മീമാൻസകൻ ഇത്തമർ േകായിത്തമ്പുരാേന്റയും മാേവലി

ക്കര�ക്കാട്ടാരത്തിൽ ഉമാേദവിത്തമ്പുരാട്ടുയുേടയും പുത്രനായി 1019-ാണ്ടു മകരമാ

സത്തിൽ ജനിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിൽ വ്യാകരണം, തർക്കം, എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും

േജ്യാതിഷത്തിലുംഅയുർേവദത്തിലും വിചക്ഷണനായിരുന്നതിനുപുറേമസങ്ഗീത

കലയിലും �നപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു. വ്യാകരണത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ നപുണ്യം

അപാരമായിരുന്നു. ആസ്തികനായിരുന്ന അേദ്ദഹം സ്വഗൃഹത്തിൽത്ത�ന്ന താമ

സിച്ചതല്ലാ�ത വിേദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻഔത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കണ്ടിയൂർശിവേക്ഷത്രത്തിൽ േപായി �താഴണ�മന്നുള്ളനി

ഷ് കർഷ ആയുരന്തരംവ�ര അഭങ്ഗുരമായി പരിപാലിച്ചു. ഈശ്വരഭജനം നീക്കി

േശഷിച്ച സമയങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം, സങ്ഗീതപരിശീലനം,ശിഷ്യാധ്യാപ

നം ഇത്യാദി കൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു.പാണ്ഡിത്യത്തിനു് അനുഗുണമായ

പ്രശസ്തി അേദ്ദഹത്തിന്നു ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങ�ന�യാന്നു േവണ�മന്നു് അേദ്ദഹം ഒരി

ക്കലും ആശിച്ചതുമില്ല. 1096 കന്നിമാസത്തിൽ 1-ാം ൹ മരിച്ചു. കണ്ടിയൂർ മഹാേദവ

ശാസ്ത്രി, കണ്ടിയൂർ ശിവരാമപ്പിഷാരടി ഇവർഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു.

കൃതികൾ

(1) അംേബാപേദശം, (3) നളകഥാസാരം, (3) തപതീപരിണയം, (4) വാസവദത്താ

പഹരണം, (5) യയാതിചരിതം, (6) അഹല്യാേമാക്ഷം, (7) രഘുവിജയം, (8 ) ശാകു

ന്തളം, (9) ബലഭദ്രവിക്രമം, (10) രാമാഭിേഷകം, (11) കൃഷ്ണാഭിേഷകം, (12) തിേലാത്ത

മാവാസവം, (13) രാവണനിപാതസഖ്യം, (14) രാമനാമാവലി, (15) കൃഷ്ണനാമാവലി,

(16) േദവീനാമാവലി, (17) കൃഷ്ണലീലാസ്തുതി, (18) ആനന്ദപഞ്ജരം, (19) അന്യാപേദശ

ശതകം, (20) ഭാഷാഭാണം, (21) വാഗീശീസ്തവം, (22) താേതാപേദശാം, (23) പദ്യാവ

ലി മുതലായ കൃതികൾ തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു മുതൽ പതിമ്മൂന്നു വ�രയുള്ള

കൃതികൾ ആട്ടക്കഥകളാണു്. 14 മുതൽ 18 വ�രയുള്ളവ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ നിർ

മ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. പല കൃതികളും നശിച്ചുേപായി. അംേബാപേദശവും നളകഥാസാ

രവും മാത്രേമ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. രാവണപാതസഖ്യം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ഉണ്ണായിവാ

രിയരു�ട നളചരിതം നാലുദിവസ�ത്ത ആട്ടക്കഥയി�ല ഇതിവൃത്തം സംേക്ഷപി

ച്ചും ഏതാനും പാത്രങ്ങ�ളക്കൂടി േചർത്തും ഒരു ദിവസം�കാണ്ടു് ആടത്തക്കവണ്ണം
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488 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് നളകഥാസാരം. രാവണനിപാതസഖ്യം 1076 കന്നിയിൽ സമാ

പ് തമായി. പലവകഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾപദ്യാവലിയിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നു. തമ്പുരാ�ന്റ

ഭാഷാകവിതയ്ക്കു ഗുണം േപാര; സംസ്കൃതകവിത ഒരുവിധം �കാള്ളാം. ചില േശ്ലാക

ങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ശൂരസ്സൂരഖേരാരുഗുർദ്ദനുജനുരാേജാ ഭൂജാതല്ലജ-

േജ്യാതീരാജിവിജിത: കുടിലധീേകാട്യഗ്രഗണ്യസ്തദാ

ആഖ്യന്മുഖ്യതമാമസംഖ്യലലനാരേത്നസ്വകീയാം പ്രിയാം

ശ്രീവല്ലീം സ്മരഭല്ലഭഗ് നഹൃദയസ്സസ് േനഹേമാഹസ്പൃഹം.”

“ശസ്ത്രാശസ്ത്ര്യഥ രാേജ്ഞാബാഹൂബാഹവി തലാതലി

പ്രബേല

മുഷ്ടീമുഷ്ടി കലേഹ േകശാേകേശ്യത്യ തൌ ജഗൌ ഹംസ:.”

“ആകണ് ഠ പ്രചലൽകർപദ്ദ ഭഗവൻ ദാേസാ ഗേദേനദൃശാ

�വകുണ്ഠാംബുജസംഭേവന്ദ്രനിയമിേസ്താമാർച്ച്യാ ദൂേയ ഭൃശം

ശ്രീകണ്ഠീപുരനാഥ കിന്ന്നു കൃണുമ:? കാരുണ്യസംപൂർണ്ണത-

ന്മാ കുണ് േഠാ ഭവതാദ്ഭവാൻ മമ പരിത്രാേണ ജഗന്നായക!”

പൃഥ്വ്യാം പ്രഖ്യാപേയയു: കവനമിദമുമാ-

വാമേദവാംബുജാക്ഷാ-

സ്സൌരേഭ്യാദ്രിക്തകാശ്മീരഭസിതരേജാ-

േഗാപികാഭൂഷിതാങ്ഗാ:

ഹര്യേക്ഷേന്ദ്രാപക്ഷിപ്രകരവരമഹാ-

വാഹനാസ്സപ്രഹർഷം

നിത്യം ചി�ത്തകരങ്ഗസ് ഥലകൃതലളിത-

ക്രീഡനാേമ്രഡനാ േമ.”

“ശശാങ്കചൂേഡാപ്യധികൌഷ്ണ്യശാലീ-

ത്യുദീര്യേത താപസപുങ്ഗ�വസ്ത്വം

തദ്യുക്തേമേവശ്വര കാമദാതു:

കാമപ്രഹർത്തുശ്ചതവാദ്ഭൂതാത്മൻ.”

ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകം:

ഒളിക്കയും േകാപരേസന �നറ്റി

ചുളിക്കയും ഭാരതി! �ചയ് തിടാ�ത

കളിക്ക നൽപ്പുഞ്ചിരിേവരി വാരി-

ത്തളിച്ചു നീ�യ�പ്പാഴു�മ�ന്റ നാവിൽ.”

ഗ്രാമത്തിൽ രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ (1028–1091)
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 489

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

�ഹദരാലി മലബാർആക്രമിച്ച കാലത്തുതിരുവിതാംകൂറിൽ ഓടി�യത്തി ധർമ്മ

രാജാവി�ന അഭയംപ്രാപിച്ചു പരപ്പനാട്ടു കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട മൂത്ത പുത്രി

തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ �ചങ്ങന്നൂർഗ്രാമത്തിൽ�പ്പട്ട ഒരു സ് ഥലത്തു് ഒരു ഭവനം

പണിയിച്ചു് അവി�ട 982-ൽ പാർത്തുതുടങ്ങിയതായി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

ആ ശാഖയി�ല അംബികാേദവിത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും തളിപ്പറമ്പത്തു് അരൂർ മാധ

വൻഭട്ടതിരിയുേടയും പുത്രനായി രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 1028-ാമാണ്ടു മിഥുന

മാസം ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു വിദുഷിയും ബാലചികിത്സയിൽ

വിദഗ്ദ്ധയുമായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ ചില പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ പപ്പുപിള്ള എ�ന്നാ

രാശാൻ പഠിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ, േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ വലിയമ്മാവ�ന്റ മക

നും വിദ്വാനുമായ തിരുവല്ലാ �നടുമ്പുറത്തു�കാട്ടാരത്തിൽ വരികയും, കഥാനായക

�ന്റധിഷണാ�വഭവം കണ്ടുസന്തുഷ്ടനായി സ്വഗൃഹത്തിേലക്കുകൂട്ടി�ക്കാണ്ടുേപാ

യി ആ താലൂക്കിൽ�പ്പട്ട �ചറുേകാൽ േചേക്കാട്ടു �കാച്ചുപിള്ള ആശാ�ന കാവ്യ

ങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു നിയമിക്കുകയും �ചയ് തു. ആ ആശാനു �നഷധം

പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രേത്യകം സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു കാ

വ്യങ്ങൾ മാത്രേമ അഭ്യസിച്ചുള്ളു. എങ്കിലും േകായിത്തമ്പുരാൻആആശാേനാടുള്ള

ഭക്തി അപാരമായിരുന്നു; �കാല്ലേന്താറും ഓേരാ പവൻ പ്രസ്തുത ഗുരുനാഥനു മരി

ക്കുന്നതുവ�ര ദക്ഷിണയായി �കാടുത്തു�കാണ്ടിരുന്നുഎന്നുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അനന്തരം

സമീപത്തുള്ളഎണ്ണയ്ക്കാട്ടു�കാട്ടാരത്തിൽേപ്പായിഅവി�ട �കാച്ചനുജൻഎന്ന േപ

രിൽ പ്രസിദ്ധനായ കാർത്തികതിരുനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാേനാടു നാടകാല

ങ്കാരങ്ങളും, തർക്കം, വ്യാകരണം, േവദാന്തംഎന്നീശാസ്ത്രങ്ങളുംശില്പവിദ്യയുംഅഭ്യ

സിച്ചു സമകാലികന്മാരു�ടയിടയിൽ ഒരു നല്ല സംസ്കൃതപണ്ഡിത�നന്നു േപർ േന

ടി. �കാച്ചനുജൻതമ്പുരാൻ അൻപതു വയേസ്സാളം ജീവിച്ചിരുന്നു. 1058-ൽ മരിച്ചു.

വടേക്ക മലയാളത്തിൽ ചിറയ്ക്കൽേക്കാവിലകത്തു താമസിച്ചു�കാണ്ടു് അവിട�ത്ത

അമ്പുരാജാവിേനാടു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം വശമാക്കി. അനന്തപുരത്തു മൂത്തേകായിത്ത

മ്പുരാേനാടാണു് അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം പഠിച്ചതു്. മൂകാംബിയിലും മധുരയിലും േപായി

േദവി�യ ഭജിച്ചു് ഒരുഅനുഗൃഹീതനായകവിയായും ഉയർന്നു. സംഗീതത്തിൽ�ന

സർഗ്ഗികമായുള്ള വാസന സ്വയം പരിശ്രമിച്ചു പരിപുഷ്ടമാക്കി വീണവായനയിൽ

വിദഗ്ദ്ധനായി. പാലക്കാട്ടു രാമസ്വാമിശാസ്ത്രിക�ള �കാട്ടരത്തിൽ വരുത്തി അേദ്ദ

ഹത്തിൽനിന്നു േയാഗാഭ്യാസ പരിപാടിയും ശീലിച്ചു. അങ്ങ�ന വിപുലമായ ഒരു

വിജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരം അേദ്ദഹം പല �കാല്ല�ത്ത പരിശ്രമം�കാണ്ടു സ്വായത്ത

മാക്കി.

അനന്തരകാലജീവിതം

േകായിത്തമ്പുരാൻ ഒരു സഞ്ചാരപ്രിയനായിരുന്നു. പലേപ്പാഴും എണ്ണയ്ക്കാടു്, ആറ

ന്മുള, അനന്തപുരം, ലക്ഷ്മീപുരം, മറിയപ്പള്ളി, ചിറയ്ക്കൽ എന്നീ �കാട്ടാരങ്ങളിൽ താ

മസിക്കുകയും അവിടങ്ങളി�ല സാഹിത്യരസികന്മാരും സംഗീതജ്ഞന്മാരുമായി

സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും �ചയ് തു വന്നു. എണ്ണയ്ക്കാട്ടു് ഉമ്മുക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിേയയും,

ആറന്മുള�ചമ്പകേശ്ശരി�ക്കാട്ടാരത്തിൽ�കാച്ചുകുഞ്ഞിത്തമ്പുരാട്ടിേയയും, മറിയപ്പ

ള്ളി പങ്കിത്തമ്പുരാട്ടിേയയും പരിഗ്രഹിച്ചു. ഇവരിൽആദ്യം നാമനിർേദ്ദശം �ചയ് ത

രണ്ടു തമ്പുരാട്ടിമാരുേടയും മരണാനന്തരം 1068-ൽ കണ്ടിയൂർ ഓണമ്പള്ളിവീട്ടിൽ

മാധവിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ് തു. ആ യുവതിക്കു സങു്ഗീതത്തിലും സാഹിത്യ
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ത്തിലും ഒന്നുേപാ�ല �നപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തു �കാട്ടാരത്തിൽ താമ

സിക്കുേമ്പാൾ ആയിക്കുടി സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി, �വക്കത്തു രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

തുടങ്ങി പലേരയും സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാതാവു്

1075-ാമാണ്ടും മരിച്ചു. അമ്മാവ�ന്റ മരണത്തിനുേശഷം കുടുംബത്തി�ല കാരവണ

വരായി. അഞ്ചു �കാല്ലം ആ സ് ഥാന�ത്ത അലങ്കരിച്ചു. 1091-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം

22-ാം ൹അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽയശശ്ശരീരനായി. അേദ്ദഹം ഒരുഈശ്വരഭക്തനാ

യിരുന്നു. ധനതൃഷ്ണ,ആഡംബരഭ്രമം മുതലായ േദാഷങ്ങൾഅേദ്ദഹ�ത്തഒരിക്കലും

ബാധിച്ചിരുന്നില്ല.

കൃതികൾ

(1) മീനേകതനചരിത്രം ചമ്പു, (2) കുേചലവൃത്തം മണിപ്രവാളം, (3) അന്യാപേദശ

മാല, (4) ഭാഷാഗീതേഗാവിന്ദം, (5) ബ്രസീതാനാടകപൂരണം, (6) രസസ്വരൂപനിരൂ

പണം, (7) ഋതുവർണ്ണനം, (8) േജ്യാതിഷപ്രദീപം ഇവയാണു് രാമവർമ്മേകായിത്ത

മ്പുരാ�ന്റ മുഖ്യകൃതികൾ. ചില നല്ല മുക്തകങ്ങളും ഇേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗീതാേഗാ

വിന്ദത്തി�ന്റ തർജ്ജമകണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ഭാഷയിൽ േശ്ലഷകല്പനയ്ക്കു് അസാമാന്യമായ

പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. േജ്യാതിഷപ്രദീപംബാലന്മാർക്കുേവണ്ടിഎഴുതിയ ഒരുകൃതി

യാണു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഏതു േശ്ലാകത്തിലും പ്രാേയണ ഏ�തങ്കിലും ഒരു പുതുമ

കാണാതിരിക്കുകയില്ല. ജലപ്രായമായി കവനം�ചയ്യുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിനു് അഭി

മതമായിരുന്നില്ല. അർത്ഥഗൌരവത്തിലാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞതു്.

രചനയ്ക്കു നിഷ് കർഷക്കുറവുണ്ടു്. ഏതായാലും സമകാലികന്മാരു�ടയിടടിൽ “ഗ്രാമ

ത്തിൽക്കവി രാമവർമ്മനൃവര”നു് അഭ്യർഹിതമായ നിലയാണുണ്ടായിരുന്നതു്.

മീനേകതനചരിത്രം ചമ്പു

ഒമ്പതാം ശതകത്തി�ന്റ അവസാനേത്താടുകൂടി ഉത്സന്നമായ ഭാഷാചമ്പുപ്രസ് ഥാ

നം ഗ്രാമത്തിൽ േകായിത്തമ്പുരാൻ വീണ്ടും ഉത്ഥാപനം �ചയ് തു. മീനേകതനചരി

ത്രം എന്ന േപരിൽ ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ഒരു ഗദ്യകാവ്യം നിർമ്മിച്ചു

എന്നും വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കാലത്തു് അതു വലിയ േകായിത്ത

മ്പുരാൻ പരിേശാധിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നും മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ പുസ്ത

കംവായിച്ചു്അതി�ന്റചൂടു്ആറുന്നതിനുമുൻപു്എഴുതിയതാണു്പ്രസ്തുതചമ്പു. അതി

നു ഭാഷാമഞ്ജരി�യന്നുംഅതി�ലഓേരാ ഭാഗത്തിനും കലിക�യന്നും കവി വിേശ

ഷണം �ചയ് തിരിക്കുന്നു. ആ�ക അഞ്ചു ഭാഗങ്ങേള കിട്ടീട്ടുള്ളു. ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമാ

�യന്നു േതാന്നുന്നില്ല. രണ്ടാം കലികയു�ട അവസാനത്തിൽ

“ശ്രീവഞ്ചീശാവിശാഖഭൂമിരരമണൻ കാൽത്താമരത്താരി�ന-

ച്ചൂടീടു�ന്നാരു രാമവർമ്മകവിനാ ചമ്പൂപ്രബന്ധാത്മനാ

സമ്യങ്നിർമ്മിതമീനേകതനചരിത്രാഭിഖ്യയായീടുമീ-

ബ് ഭാഷാമഞ് ജരിയിൽ ദ്വീതീയകലികാ സമ്പൂർണ്ണയായ്

മങ്ഗളം”

എ�ന്നാരു പദ്യം കാണുന്നു. ഗദ്യങ്ങങ്ങൾ വൃത്തഗന്ധികളായും അല്ല�തയും ഘടി

പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വൃത്തഗന്ധിയില്ലാത്ത ഗദ്യസരണി പുനത്തി�ന്റ കാലം തുടങ്ങി ബഹി

ഷ്കരിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നതു േകായിത്തമ്പുരാൻ വീണ്ടും അങ്ഗീകരിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള
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അതിപ്രാചീനങ്ങളായ ചമ്പൂഗദ്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം വായിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാത്ത

തു�കാണ്ടു് ആ പ്രസ് ഥാനത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാ�വന്നാണു് അേദ്ദഹ�ത്ത വള�ര

ക്കാലേത്തക്കുസഹൃദയന്മാർ കരുതിയിരുന്നതു്.

കുേചലവൃത്തം മണിപ്രവാളം

വിഭിന്നവൃത്തങ്ങളിൽനൂറ്റിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾഅന്തർഭവിക്കുന്ന ഒരുഖണ്ഡകാവ്യമാ

ണു് കുേചലവൃത്തം. ആരംഭത്തിൽ

“�ചാല്ലാന്നുള്ളർത്ഥജാലം �പാഴിയണമതുത-

ന്നല്ല േകൾക്കുന്നേനര-

ത്തുല്ലാസം മാനസത്തിൽസഹൃദയജനത-

േക്കറ്റമുണ്ടായ് വേരണം;

നേല്ലാണം േചർന്നുവന്നീടണമിഹ വഴിേപാ-

ലുള്ളസന്ദർഭവും തൃ-

�ക്കാല്ലാഖ്യാദ്രൌ വസിക്കും ഭഗവതി!യതിനായ്

നിൻപദം കുമ്പിടുേന്നൻ.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ മൂകാംബികാഭഗവതിേയയും

“പീലിക്കാർകൂന്തൽ�കട്ടിത്തിരുകിയതിൽ മയിൽ-

പ്പീലിയും ഫാലേദേശ

ചാേല �താട്ടുള്ള േഗാപിക്കുറിയുമഴ�കഴും

മാലയും മാർവിടത്തിൽ

േതാളിൽേച്ചർത്തു�ള്ളാേരാടക്കുഴലുമണികേര

കാലിേമയ്ക്കുന്ന േകാലും

േകാലും േഗാപാലേവഷം കലരുമുപനിഷ-

ത്തി�ന്റസേത്ത! നമേസ്ത!”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ഗ്രാമത്തിൽശ്രീകൃഷ്ണേനയും കവി നമസ് കരിക്കുന്നു.

അന്യാപേദശമാല

ചങ്ങനാേശ്ശരി മൂത്ത േകായിത്തമ്പുരാേനാടു താൻ വായ്പ വാങ്ങിയിരുന്ന കുേറ ഉറു

പ്പിക ഉടേന മടക്കിത്തരണ�മന്നു് ആവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ ഒരു

അനുചര�ന ഗ്രാമത്തിേലക്കു് അയച്ചു. തൽക്കാലം ഉറുപ്പിക �കവശമില്ലാതിരു

ന്നതിനാൽ താ�ഴ േചർക്കുന്ന േശ്ലാക�മഴുതി കവി അതിനു പകരമായി �കാടുത്തു.

“വല്ലേപ്പാഴു�മാരിക്കലിത്തിരി ഭവൽപാക�ത്ത േനാക്കീടുേവാ-

ർ�ക്കല്ലാർക്കും ബഹുേധാപകാരകരമായീടും ഫലം നല് കിലും

�തേങ്ങ! നിന്നു�ട തുങ്ഗതയ്ക്കനുസരിച്ചുൾക്കാതലുണ്ടായിരു-

�നന്നാലിത്ഥമുലച്ചിക�ച്ചറുസമീരൻ�കാണ്ടുവന്നീടുേമാ?”

അതു വായിച്ചുേനാക്കി ഉത്തമർണ്ണ�ന്റ ഭാഗിേനയനായ �ചറുണ്ണിേകായിത്തമ്പു

രാൻ ആ രീതിയ്ൽ ഒരു കാവ്യം ഉണ്ടാക്കണ�മന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും കവി ആ
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അേപക്ഷയനുസരിച്ചു് അൻപതുേശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയ അന്യാപേദശമാല രചി

ക്കുക്കയും �ചയ് തു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ആ ഭാവഗംഭീരമായ കാവ്യത്തിൽനിന്നു്

ഉദ്ധരിക്കാം.

“ആ മന്ദാരമരങ്ങളാണു തനയന്മാരായ നാലഞ്ചുേപർ

പൂമാതാ മക�ളന്നുമല്ല ഭൂവനത്രാതാവു നാരായണൻ

ജാമാതാവു�മേടാ നിനക്കു കടേല! നീത�ന്ന രത്നാകരം;

ശ്രീമത്ത്വം കുറവില്ലലച്ചിലിനിയും നിന്നില്ലതാണത്ഭുതം.”

ചൂരൽക്കാടായ്ച്ചമച്ചും പുരയിടമഖിലം

ചിത്രകൂടം രചിച്ചും

നൂറും പാലും കഴിച്ചും ചില ബലി ബലമായ്

ഭക്തിേയാടാചരിച്ചും

ആരാധിക്കുന്നവർക്കും തലയിലടികൾ�കാ-

ണ്ടാക്രമിക്കുന്നവർക്കും

പാര�താപ്പം �കാടുക്കുന്നുരഗവര! ഭവാൻ

ന�ല്ലാരാശിസ്സു േമേന്മൽ.”

ആശിസ്സിനു പാമ്പി�ന്റ വിഷപ്പ�ല്ലന്നുംഅർത്ഥമുണ്ടു്.

ബ്രസീതാനാടകപൂരണം

ക്രിസ്തുമതചരിത്രത്തി�ല ഒരു ഇതിവൃത്ത�ത്തആസ്പദമാക്കി ബ്രസീതാ എന്ന േപ

രിൽ ഒരു നാടകം ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തു രവിവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ

സ് ഥല�ത്ത ചില കേത്താലിക്കാക്രിസ്ത്യാനികളു�ട അഭ്യർത്ഥനയനുസച്ചു് 1074-

ാമാണ്ടിടയ്ക്കു രചിക്കുവാൻആരംഭിച്ചു. മൂന്നങ്കേത്താളം എഴുതിയേപ്പാൾഅേദ്ദഹത്തി

നുകായികവും മാനസികവുമായഅസ്വാസ് ഥ്യം േനരിട്ടതിനാൽആഉദ്യമത്തിൽനി

ന്നു വിരമിേക്കണ്ടിവന്നു. തന്നിമിത്തം ബാക്കി ഭാഗംകൂടി നിർമ്മിക്കുവാൻആ കൃതി

കവി ഗ്രാമത്തിൽ രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാന്നയച്ചു�കാടുത്തു. രാമവർമ്മേകായി

ത്തമ്പുരാൻ ആ മൂന്നങ്കങ്ങളിലും രസസ് ഫൂർത്തിക്കുേവണ്ടി അവിടവി�ട ഏതാനും

ചില േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി എഴുതിേച്ചർക്കുകയും നാലാമങ്കം ആരംഭിച്ചു് അതിലും സ്വ

ല്പഭാഗം രചിക്കുകയും �ചയ് തു. പിന്നീടു് എന്തു കാരണത്താേലാ ആ വ്യവസായം

അേദ്ദഹവും തുടർന്നില്ല. താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം രസസ്വരൂപനിരൂപണത്തിൽ

‘ലളിതം’ എന്ന ശൃങ്ഗാരേചഷ്ടയ്ക്കു ഉദാഹരണമായി കവി ഘടിപ്പിച്ചിടൂള്ളതു ബ്രസീ

താ രണ്ടാമങ്കത്തിലും എടുത്തുേചർത്തിരിക്കുന്നു.

“ചഞ്ചൽേപ്പാർ�കാങ്കേമൽനിന്നഴിയു�മാരു

മുലക്കച്ചേമൽ വച്ചിട�ങ്ക

തഞ്ചത്തി�ന്നാത്തു വീശിത്തരിവളകൾ കിലു-

ങ്ങുന്ന മേറ്റക്കര�ത്ത

ചാഞ്ചാടി�ക്കാഞ്ചിയാടിച്ചരണകിസലയം

�മല്ലേവ വച്ചുവച്ചീ-

മാൻേചൽക്കണ്ണാൾ നടക്കും വഴിയി�ലാരു രജ-

സ്സാകിൽ ഹാ! ഞാൻ കൃതാർത്ഥൻ.”

അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം നാലാമങ്കത്തിൽ�പ്പട്ടതാണു്.
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“കീറിപ്പറിഞ്ഞുവഷളായി മുഷിഞ്ഞിരിക്കു-

ന്നീറൻപഴന്തുണിയുടുത്തുശരീരമാ�ക

േചറുംപുര�ണ്ടാരുവനീ നടയിൽക്കിടന്നു

മാറത്തടിച്ചു മുറയിട്ടു കരഞ്ഞിടുന്നു.”

രസസ്വരൂപനിരൂപണം

തമ്പുരാ�ന്റ കൃതികളിൽ അതിപ്രധാനമായി ഞാൻ ഗണിക്കുന്നതു രസസ്വരൂപ

നിരൂപണ�ത്തയാണു്. എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 1077-ൽ പ്ര

സിദ്ധീകരിച്ച ഭാഷാഭൂഷണം എന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തി�ല രസപ്രകരണത്തിൽ

സഞ്ചാരിഭാവങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങളും മറ്റും പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു

ള്ളതായി കാണുന്നതിനാൽ ആ �കാല്ലത്തിനു മുമ്പാണു് അതി�ന്റ രചന എന്നു

വ്യക്തമാകുന്നു. കവിയു�ട അലങ്കാരശാസ്ത്രജ്ഞതയ്ക്കും സഹൃദയത്വത്തിനും കവി

താപാടവത്തിനും രസസ്വരൂപനിരൂപണം ഉത്തമനിദർശനമായി പരിലസിക്കു

ന്നു. ത�ന്റ കുടുംബ�ത്ത േചലക്കലാപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച ധർമ്മരാജാവി�ന്റ

വിേശ്വാത്തരങ്ങളായ അപദാനങ്ങ�ളയാണു് കവി ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങളിൽ വർ

ണ്ണിക്കുന്നതു്.വിഷയവിവരണത്തിനു ഗദ്യം ഉപേയാഗിക്കുന്നു. അതി�ല �ശലി

ആകർഷകമാണു്. താ�ഴക്കാണുന്നവാക്യങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.

“രസം ലൌകിക�മന്നും അലൌകിക�മന്നും രണ്ടുതരത്തിലുണ്ടു്. അവയിൽ

ആദ്യേത്തതു കദളിപ്പഴം മുതലായതു തിന്നുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദംേപാ�ല താ

ല് ക്കാലികം മാത്രമാകുന്നു. രണ്ടാമേത്തതു സ്ഥിരമാണു്. ആദ്യേത്തതു നായക

നിഷ്ഠവും രണ്ടാമേത്തതു സാമാജികനിഷ്ഠവുമാകുന്നു എന്നു ധരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. സാ

മാജികന്മാരാകേട്ട ലൌകികന്മാരായ നായികാനായകന്മാരു�ട അനുരാഗികളു�ട

അനുമാനം�കാണ്ടു സംസ് കരിക്ക�പ്പട്ട സഹൃദയത്വേത്താടുകൂടിവരായിട്ടു നാടകാ

ദികളി�ലശാബ്ദീകശക്തിനിമിത്തം രാമാദിനായകന്മാ�രപ്രത്യക്ഷന്മാരാക്കിസങ്ക

ല്പിക്കുന്നു. അങ്ങ�നഭാവന �ചയ്യുന്നസാമാജികന്മാരു�ട മുന്നിൽആനായകന്മാർ

സ്വസ്വരൂേപണ എന്ന േപാ�ലസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. അതുേപാ�ലത�ന്നയാണു് ലൌ

കികങ്ങളായ രത്യാദികളുംസ്ഥായിഭാവങ്ങളായിത്തീരുന്നതു്.” രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾകൂ

ടി പകർത്തിക്കണിക്കാം.

“ശൃംങ്ഗാരത്തി�ന്റ നാേമ്പാ, രസികത�യാഴുകി-

േപ്പാകുവാനുള്ളതൂേമ്പാ,

�സൌന്ദര്യത്തി�ന്റ കാേമ്പാ, മദനരസചിദാ-

നന്ദപൂേന്തൻകുഴേമ്പാ,

ബ്രഹ്മാവിൻ സൃഷ്ടിവൻേപാ, നയനസുഖ-

ലതയ്ക്കൂന്നുനല് കുന്ന കേമ്പാ,

കന്ദർപ്പൻ വി�ട്ടാരേമ്പാ, ത്രിഭുവനവിജയ-

ത്തിന്നിവൻ? േതാഴിയേമ്പാ!” (വിസ്മയം)

“�കാഞ്ചിപ്പിഞ്ചിരിതൂകി നൽപ്പുരികവി

ല്ലല്പം വളച്ചാമയം

�നഞ്ചിൽത്തഞ്ചിടുമാറു �ച�ഞ്ചാടി നന

�ച്ചേന്നാമനേത്താഴിയാൾ

�ചേഞ്ചേമ്മ തുടരുന്ന ചഞ്ചലമിഴി-
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�ത്തല്ലി�ന്റ തേല്ലല് ക്കയാൽ

വഞ്ചിേക്ഷാണിപനാസ്ഥയീയി�ട മേനാ-

രാജ്യത്തിൽ മാത്രത്തിലായ്.”

(ഉദ്ദീപനവിഭാവം)

ഋതുവർണ്ണനം

ഇതിൽ വർഷത്തുവിേനയും േഹമന്തർത്തുവിേനയും പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനേമ കാണു

ന്നുള്ളൂ. േശഷം ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി േതാന്നുന്നില്ല. ആദ്യേത്തതു ഭാഷ

യിലും രണ്ടാമേത്തതുസംസ്കൃതത്തിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“പ്രമദമാർ മദമാർന്നു മണാളേര

നിപുണരായ് പ്പുണരായ് കനിമിത്തമായ്

സ്മരനുതാനിടയാനിടയാകു�മ-

ന്നളികേളാർത്തു വിളമ്പി വിളംബരം.” (വർഷർത്തു)

“ആകർഷൻ വസനാഞ്ചലം തനുലതാം ശ്ലിഷ്യൻ മുഹുർന്നിർദ്ദയം

വ്യാലുമ്പൻ കുചകുങ് കമം വികസയൻ േരാേമാദ്ഗ�മ രങ്ഗകം

സീൽക്കാരം പരിശീലയൻ വിദലയൻബിംബാധരംസുഭ്രുവാം

യദ്വായൂർമൃഗനാഭിഗന്ധസുഭേഗാ വാതി പ്രഭാതാഗേമ.”

(േഹമന്തർത്തു)

രണ്ടു മുക് തകങ്ങൾ

േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ചില മുക്തകങ്ങൾപ്രസിദ്ധങ്ങളാണു്.

“പിദധാതി പേയധരാംബരം

ചരമന്തുപ്രഥമം കദാപി േനാ

ഇതി േസാനുഭേവാസ്തേമതു േമ

േകപയാ ദർശിതയാ മയി ത്വയാ.” (സ്ത്രീചാടു)

“േമാറേങ്ങ�റ വിയർക്കിേണാ വിശറിേണാ

വിശ്വാളേണാ വീശേണാ

ഏർേനരായി വിശക് ണതില്ലേയാ വൃഥാ

കുത്രിക്ണ�തേന്ത ഭവാൻ?

നാർേണ്ണാനൂണിനു േചാറേണാഥ കറിേണാ

കണ്യാങ്ങേണാ കപ്ലേണാ

േനേര �ചാല് ക മറച്ചിടാതിതി മുഴുൻ

മാഴ് കാ�ത നല് കീടുവാൻ.”

(വടേക്ക മലയാളത്തി�ല വ്യവഹാരഭാഷ�യപ്പറ്റി അവേഹളനം)

ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തു�കാട്ടാരത്തിൽ രവിവർമ്മ േകായിത്ത

മ്പുരാൻ (1037–1075)
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കുടുംബവും ജനനവും

ചങ്ങനാേശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തു�കാട്ടാരത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശാഖ അരിപ്പാേട്ടക്കു താമ

സം മാറ്റിയതി�നപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയുംആ

തമ്പുരാട്ടിയു�ടസന്താനങ്ങളും ലക്ഷ്മീപുരത്തുത�ന്നപാർത്തു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാ

ട്ടിക്കു ശക്തൻ രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�നന്നും പരപ്പനാട്ടു രാമവർമ്മരാജാ�വ

ന്നുംപ്രസിദ്ധന്മാരായ രണ്ടുപുത്രന്മാരുംഅവരു�ട േജ്യഷ്ഠത്തിയായി ലക്ഷ് മിത്തമ്പു

രാട്ടി എ�ന്നാരു പുത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലക്ഷ് മിത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും േമക്കാട്ടു

നമ്പൂതിരിയുേടയും പുത്രനായി രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ 1037 മകരം 17-ാം൹

മകം നക്ഷത്രത്തിൽജനിച്ചു. ‘കുഞ്ഞുണ്ണി’ എന്ന ഓമനേപ്പരിലും അേദ്ദഹം അറിയ

�പ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് ആയില്യം തിരുനാൾ േകരളവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ

(�ചറുണ്ണി) എന്നും രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�നന്നും രണ്ടു േജ്യഷ്ഠന്മാരുണ്ടായിരു

ന്നു. അവരിൽ േകരളവർമ്മ വ്യാകരണം, ന്യായം, മീമാംസ എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ

വ്യുൽപന്നനും ഒരു നല്ല സംസ്കൃതത്തിൽ പിേന്നാക്കമായിരുന്നില്ല. േകരളവർമ്മ

ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സി�ല കാശിയാത്രസംബന്ധിച്ചു മങ്ഗ

ളപ്രാർത്ഥനാശതകം എന്ന േപരിൽ ഒരു ഗ്രന് ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽനിന്നു

രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾഎടുത്തുകാണിക്കാം.

“ലക്ഷ്മീവേക്ഷാരുഹഭരപരീരംഭസേമ്മാദമൂർച് ഛാ-

മാച് ഛാ�ദ്യവം സ്വപിഷി കിമിതി ച്ഛത്മനാ പദ് മനാഭ!

വാരാണസ്യാം പരഗുണനിധിർവഞ്ചിരാജഃ പ്രയാസ്യൻ

വാഞ്ച്ഛന്നാേസ്ത ഭവദനുമതിം പശ്യ വി�ശ്വകനാഥ!

കാരുണ്യാബ് േധ! കമലനയന! ത്വൽപദാംേഭാജദാസം

വാസം േയാഗ്യം സുഗുണവിതേതർവാസവം വഞ്ചിഭൂേമഃ

ശശ്വൽ പശ്യന്നുചിതമനുജാനീഹി ഭൂജാനിമൌലിം

േപ്രേമാദഞ്ചൽപ്രചുരകരുണാഭ്യുക്ഷി�തരക്ഷിപാ�തഃ.”

വിദ്യാഭ്യാസം

കുലഗുരുവായ തിരുവാർപ്പിൽ രാമവാരിയരാണു് രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന

ബാലപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചതു്. പിന്നീടു മൂത്ത േജ്യഷ്ഠൻ കാവ്യനാടകങ്ങൾ നി

ഷ് കർഷിച്ചു പ്ഠിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ മണ്ണടിക്കാരൻ ഒരു ശാസ്ത്രിേപ്പാറ്റിേയാടു സിദ്ധാ

ന്തകൌമുദിയും അനന്തപുരത്തു മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാേനാടു് ആയൂർേവദവും ഗ്രഹി

ച്ചു. അനന്തപുരത്തു മൂത്ത േകായിത്തമ്പുരാേന്റയും േകരളവർമ്മ വലിയ േകായി

ത്തമ്പുരാേന്റയും മാതൃഷ്വേസയനായിരുന്നു അേദ്ദഹം എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

അവ�രപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനുള്ള ഭക്തിക്കു് അളവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരവസരത്തിൽ

മൂത്തേകായിത്തമ്പുരാ�നക്കുറിച്ചു്

“വാണീമാതി�ന്റ നൽേപ്പാർമുലകളി�ലാഴുകും

സ്തന്യപീയൂഷസാരം

േകണീടാതാസ്വദിച്ചിട്ടനുദിനമതുല-

പ്രീതിേനടും മഹാത്മാ

വാണീരുന്നൂഴിതന്നിൽപ്പുതുപുകൾ നിറയും

പുണ്യവാനായ പർപ്പ-
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േക്ഷാണീമാണിക്യഭൂഷാമണി ഗുരുനിധിയാം

രാജരാജക്ഷിതീശാൻ”

എന്നും മദനമഞ് ജരീവിലാസം ഭാണത്തിൽ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�നക്കുറിച്ചു്

“�ചാേല്പറീടുന്ന വിദ്യാനടകുലമടുവാ-

ർക്കങ്ങു മങ്ഗല്യരത്നം.

നല്പൂേന്തൻ േചാർ�ന്നാലിക്കും മൃദുതരകവിതാ-

കല്പവല്ലിക്കുപഘ് നം,

�കേല്പാടിപ്പുണ്യവാ�നന്നറിക സുമുഖി! തൽ-

േസാദരൻ േമാദേമാടി-

ന്നിബ് ഭാണ�ത്തച്ചമച്ചു ഗുണനിധി രവിവ-

ർമ്മാവനീപാലബാലൻ”

എന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ബാല്യം മുതല് ക്കുത�ന്ന കഥാനായകൻ ഒരുത

രം ത്വേഗ്രാഗത്തിനു വശംവദനായിരുന്നു; അതി�ന്റ അങ്ഗങ്ങളായി പനിയും മറ്റു

ചില ശരീരാസ്വാസ് ഥ്യങ്ങളും അേദ്ദഹ�ത്ത കൂ�ടക്കൂ�ട ബാധിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

എങ്കിലും അവ�യ്ക്കാന്നും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉത്സാഹശക്തിേയേയാ,ജ്ഞാനസമ്പാ

ദനതൃഷ്ണേയേയാ കവിതാവ്യാപാരാസക്തിേയേയാ മ്ലാനീഭവിപ്പിക്കുന്നതിനു സാ

ധിച്ചില്ല. യാവജ്ജീവം അേദ്ദഹം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിത്ത�ന്ന കാലയാപനം

�ചയ് തു. േജ്യാതിഷത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രാേയാഗികമായ പരിജ്ഞാനം േന

ടി. 1052-ാമാണ്ടിടയ്ക്കായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചതു്. കാലന്തരത്തിൽ അഷ്ടാവധാനം

�ചയ്യുന്നതിനുള്ളഐകാഗ്ര്യവും അേദ്ദഹത്തിന്നധീനമായിത്തീർന്നു. സമകാലിക

ന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർ�ക്കല്ലാം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രതിഭാവിലാസ�ത്തപ്പറ്റി

പ്രകൃഷ്ടമായബഹുമാനമാണുണ്ടായിരുന്നതു്.

അനന്തരകാലജീവിതം

യൌവനാരംഭത്തിൽത്ത�ന്ന ത�ന്റ മാതുലനും അക്കാലത്തു ലക്ഷ്മീപുര�ത്ത കാ

രണവനുമായിരുന്ന ശക്തൻ രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ആജ്ഞാനുസാരം

ധനാഢ്യമായ സ്വകുടുംബത്തി�ല കാര്യാേന്വഷണഭാരം കൂടി കവിക്കു വഹിേക്ക

ണ്ടതായിവന്നുകൂടി. തന്നിമിത്തം സാഹിത്യരചനയ്ക്കു വിനിേയാഗിച്ചിരിയ്ക്കാവുന്നസമ

യത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടമായി. അങ്ങ�ന ഉൽക്കടമായ അനാേരാഗ്യത്തിനും

േക്ലശകരമായ കുടുംബഭരണത്തിനും ഇടയ്ക്കു നിന്നു�കാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം സരസ്വ

തീേദവി�യ ഉപാസിച്ചതു്. �പ്രാഫസർ �ക. പരമപിള്ളയു�ട സേഹാദരി നാണി

ക്കുട്ടിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ് തു. സേഹാദരന്മാർ മൂന്നുേപരും അത്യത്ഭുതമായ

സൌഭ്രാത്രം പുലർത്തിേപ്പാന്നു. രാമവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനും അേദ്ദഹവും സന്ത

തസഹചാരികളായിരുന്നു. മൂത്ത േജ്യഷ്ഠ�ന്റ േനർക്കു് അവർ അനന്തരവരു�ട

രീതിയിലും �പരുമാറി. ഇളയസേഹാദരന്മാർക്കുചതുരങ്ഗത്തിലും കലശലായ ഭ്ര

മമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രേമണ ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം വർദ്ധിക്കുകയാൽ തിരുവനന്തപുരത്തു

താമസിച്ചു ചികിത്സ നടത്തി�യങ്കിലും അതു�കാണ്ടു പറയത്തക്കപ്രേയാജന�മാ

ന്നുമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ അതു് ഉദരേരാഗാത്തിൽ കലാശിക്കുകയും 1075 ഇടവം

5-ാംനു ആ കവിപുങ്ഗവൻ പ്രപഞ്ചരങ്ഗത്തിൽനിന്നു തിേരാധാനം �ചയ്യുകയും

�ചയ് തു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റശിഷ്യപരമാണുക്കളിൽഒരുവനാണു്ഈഗ്രന് ഥകാരൻ.
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മഹാനുഭാവനായആഗുരുനാഥ�ന്റ ശിക്ഷാസാമാർത്ഥ്യവുംഅനുഗ്രഹവിേശഷവും

നിമിത്തമാണു് ഇവന്നുംകൂടി ഒ�രളിയ സാഹിത്യകാരനാകുവാൻസാധിച്ചതു്.

കവിതാരീതി

രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാനു ബാല്യം മുതല് ക്കുത�ന്ന കവനകലയിൽ അസാമാ

ന്യമായ വാസനയും അവിച്  ഛിന്നമായ അഭ്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ

വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�നയും േജ്യഷ്ഠേനയും അനുകരിച്ചു സംസ്കൃതകവികൾ രചി

ച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിനു കാലക്രമത്തിൽ കറുത്തപാറ ദാേമാദരൻനമ്പൂരി

യും, ഗ്രാമത്തിൽ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാനും, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും സുഹൃത്തുക്കളും

ഉപേദശകന്മാരുമായി; അേപ്പാളാണു് അവേരാ�ടാപ്പം ഭാഷാകാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മി

ക്കുവാൻ ഉത്സാഹം േതാന്നിയതു്. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അഭിജ്ഞാനശാകു

ന്തളവും മഴമങ്ഗലത്തി�ന്റ �നഷധവും �കാടിയവിരഹംചമ്പുവും വായിച്ചേപ്പാൾ

ആ ഉത്സാഹം ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു. േകവലം ഫലിതപ്രധാനവും അർത്ഥചമൽക്കാരവി

രളവുമായ �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനു്അധിക�മാന്നുംആഭിമുഖ്യമു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. അതി�ല പദവിന്യാസരീതിമാത്രം അേദ്ദഹം അങ്ഗീകരിക്കുവാൻ

ശ്രമിച്ചു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ കവിത പല അംശങ്ങളിലും �വണ്മണിമഹേന്റ

തി�ന്റ പരിഷ് കരിച്ച പതിപ്പായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടുംഅേദ്ദഹത്തിനുതൃപ് തിവന്നി

ല്ല. ഗ്രാമത്തിൽ േകായിത്തമ്പുരാൻഅർത്ഥത്തിൽ േവണ്ട നിഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നു

�വങ്കിലും പദഘടനാപാടവം പ്രശംസനീയമായിരുന്നില്ല. ശബ്ദത്തിലും അർത്ഥ

ത്തിലും ഒന്നുേപാ�ലശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചുേവണം ഭഷാകാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുവാൻഎന്നു

േകായിത്തമ്പുരാൻ തീർച്ച�പ്പടുത്തി. അത്തരത്തിലുള്ള ആധുനികഭാഷാപ്രബന്ധ

ങ്ങളു�ട ഉപജ്ഞാതാവായി അേദ്ദഹ�ത്ത പരിഗണിക്കുന്നതിൽ അനൌചിത്യമു

�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഭാഷാേശ്ലഷപ്രേയാഗത്തിൽമാത്രേമ അേദ്ദഹം ഗ്രാമത്തിൽ

േകായിത്തമ്പുരാ�നഅനുകരിച്ചുള്ളു.

കൃതികൾ

സംസ്കൃതത്തിൽ (1) പൂതനാേമാക്ഷം ചമ്പു, (2) ലളിതാംഭാദണ്ഡകം, (3) നക്ഷത്രമാ

ലാ േസ്താത്രം, (4) കാത്യായന്യഷ്ടകം എന്നീ നാലും, ഭാഷയിൽ (5) ഉഷാകല്യാണം

ചമ്പു, (6) ഗൌരീപരിണയം ചമ്പു, (7) മദനമഞ്ജരീവിലാസം ഭാണം, (8) കവിസഭാര

ഞ്ജനം നാടകം, (9) ബ്രസീതാനാടകം-ആദ്യ�ത്ത മൂന്നങ്കങ്ങൾ, (10) ചന്ദ്രഗുപ് തവി

ജയം നാടകം, (11) ആര്യാശതകം, (12) ബാണയുദ്ധം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (13)

ഒരു താേലാലംപാട്ടു്, (14) അംബാഷ്ടകം, (15) പാലാഴിമഥനം, (16) ചില ശൃങ്ഗാര

േശ്ലാകങ്ങൾ, (17) തുലാഭാരേശ്ലാകങ്ങൾ, (18)ശ്രീമൂലവിലാസം, (19) കാദംബരീകഥാ

സാരം ഗദ്യം എന്നിങ്ങ�ന പതിനഞ്ചും കൃതികൾ രവിവർമ്മകവി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പല

നല്ല മുക്തകങ്ങളു�ട പ്രേണതാ�വന്ന നിലയിലും അേദ്ദഹം ശാശ്വതമായ യശസ്സു

സമാർജ്ജിക്കുകയുണ്ടായി. അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയത്തിനു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലുമാ

യി ഒരു വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങി�വച്ചേതയുള്ളു. ഇവയിൽ ചന്ദ്രഗുപ് തവിജയം നാടകം,

ബാണയുദ്ധം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, ലളിതാംബികാദണ്ഡകം, നക്ഷത്രമാലാേസ്താ

ത്രം എന്നീ കൃതികൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. പാലാഴിമഥനം ഇരുപത്തിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ

മാത്രമുള്ള ഒരു �ചറിയ കവിതയാണു്. താേലാലംപാട്ടു് ഒരു മരുമകളു�ട രക്ഷയ്ക്കാ

യി �വകുണ് ഠപുരത്തപ്പേനാടു കവി �ചയ്യുന്നപ്രാർത്ഥനയാകുന്നു.

“സന്താനശാഖിയാമസ്മൽകുടുംബത്തിൽ
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498 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

സന്താനേമകും ശ്രീ�വകുണ് േഠശൻ

സന്താനേഗാപാലമൂർത്തി�യൻ�പത�ല-

സ്സന്തതം രക്ഷിച്ചു�കാള്ളണേമ”

എന്ന് ആ പാട്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. 1067-ാമാണ്ടു ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ

തുലാഭാരമേഹാത്സവത്തിൽ കവി അടിയറവച്ചതാണു് തുലാഭാരേശ്ലാകങ്ങൾ. കാ

ദംബരിയി�ല ഇതിവൃത്തം വള�ര സംേക്ഷപിച്ചു കാദംബരീകഥാസാരം എഴുതി.

അതു് ഒരുഅപൂർണ്ണകൃതിയാകുന്നു. മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റി സ്വല്പം ഉപന്യാസിക്കാം.

പൂതനാേമാക്ഷം ചമ്പു

1060-ാമാണ്ടിടയ്ക്ക് എഴുതിയ പ്രസ്തുതചമ്പുവാണു് തമ്പുരാ�ന്റ പ്രഥമകൃതി. അതിനു

മുൻപുത�ന്ന േജ്യഷ്ഠൻ േകരളവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ച േവദാക്ഷരമാലയിൽ

അേദ്ദഹവുംചില േശ്ലാകങ്ങൾനിർമ്മിച്ചു േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽഒന്നാണു്ചുവ�ട

കാണുന്നതു്.

“ഘസൃണതിലകകാന്തിശ്ലക്ഷ്ണനീലാളകശ്രീ-

വ്യതികരിതരുചിേസ്തഫാലബാേലന്ദുേരഷഃ

തിമിരനികരസന്ധ്യാരാഗസമ്പർക്കകാന്താ-

മമൃതകിരണേഗഖാമാക്ഷിപത്യദ്രികേന്യ.”

നമ്മു�ട കവിക്കു ഭാഷാകവിതേപാ�ല ത�ന്ന സംസ്കൃത കവിതയും സ്വയേമവാഗ

തയായിരുന്നു. േമല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ട ചമ്പുക്കളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ബാല്യത്തിൽ

ത്ത�ന്ന േതാന്നിയിരുന്ന ആദരാതിശയമാണു് പൂതനാേമാക്ഷം രചിക്കുവാൻ േപ്ര

രകമായിത്തീർന്നതു്. മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ

േദവന്മാരു�ടആനന്ദം:

“പപാത കല്പപ്രസവസ്തദാനീം

കംസസ്യ കീർത്തിപ്രസ�വസ്സ�ഹവ

ധരാതേല നീരദവർഷധാരാ-

പ്യാനന്ദബാഷ് �പസ്സുരസുന്ദരീണാം.”

വസുേദവ�ന്റ പുത്രമുഖദർശനം:

“സാക്ഷാദ്വീക്ഷ്യസേരാരുഹാക്ഷമമ�ലഃ പുേണ്യാത്ത�ര-

േര്യാഗിനാം

ചി�ത്തരപ്യനവാപ്യമാപ്ലതതനുഃ പീയൂഷവർ�ഷരിവ

സാന്ദ്രാനന്ദനിരുദ്ധഗദ് ഗദവചാസ്തുഷ്ടാവ ദൃഷ്ടിദ്വയീ-

പീയൂഷാഞ്ജനമഞ്ജനദ്യുതിധരം േദവം സ ശൂരാത്മജഃ.”

പൂതന േഗാവർദ്ധനപർവതം കാണുന്നതു്:

“തേസ്യാപാേന്ത തരുണജലദശ്യാമഭൃംഗാഭിരാമം

ഹൃേഷ്ടാന്മീലൽപരിമളര�സഞ്ചിതം ചന്ദനൌ�ഘഃ

ലക്ഷ്മീജാേനർന്നഖരപദസംേഗനസംഭാവ്യമാനം

മുഗ്ദ്ധാപശ്യൽസ്തനമിവ ഭുവസ്തത്ര േഗാവർദ്ധനാദ്രിം.”
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 499

ലളിതാബാദണ്ഡകം

“ജയ ജയ ജഗദംബ! േലാലംബമാലാമലശ്യാമള ശ്രീമദങ്ഗപ്രഭാപുരസംപൂരിതാ

േശഷദിങ്മണ്ഡേല! പാദസംേസവനാസക്തേദവാംഗനാമണ്ഡേല!” ഇത്യാദി.

കാത്യായന്യഷ്ടകം

“അസ്തു കാത്യായനീ മുേദ” എന്നു് ഓേരാ േശ്ലാകത്തിേലയും ആദ്യ�ത്ത അക്ഷര

ങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തു വായിച്ചാൽ കാണാവുന്ന എട്ടു വസന്തതിലകപദ്യങ്ങൾ അട

ങ്ങിയ ഒരു �ചറിയ േസ്താത്രമാണു് കാത്യായന്യഷ്ടകം. കവി ത�ന്റ ഇഷ്ട്േദവ

തയായ കുമാരനല്ലൂർ കാത്യായനീേദവി�യ അതിൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു േശ്ലാകം

ഉദ്ധരിക്കാം.

“അർേദ്ധന്ദുഭൂഷിതമനർഘമണിപ്രകാശ-

നിർദ്ധൂതമാഘവതചാപമിദം കിരീടം

ആബിഭൂതീമഭിനവാഭൂസമാനേശാഭാ-

മാരാധേയഹൃദി കുമാരപൂരീശ്വരി! ത്വം.”

ഉഷാകല്യാണം ചമ്പു

187 പദ്യങ്ങളും 16 ഗദ്യങ്ങളും ഉൽ�ക്കാള്ളുന്നഉഷാകല്യാണത്തിനു മാർഗനിർേദ്ദശം

�ചയ്തതു ഗ്രാമത്തിൽ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മീനേകതനചരിത്രമാ�ണങ്കിലും അതി

�നക്കാൾ എന്നു േവണ്ട, ആധുനികകാല�ത്ത മേറ്റതു ഭാഷാചമ്പുവിേനയുംകാൾ

പതിന്മടങ്ങു ഗുണഭൂയിഷ്ഠമാണതു്. ശൃംഗാരരസത്തി�ന്റയും വീരരസത്തി�ന്റയും

സമഞ് ജസമായ സേമ്മളനം�കാണ്ടും ശബ്ദാർത്ഥനിഷ്ഠങ്ങളായ സകലകാവ്യഗു

ണങ്ങളുേടയും സമഗ്രമായ സമ്പത്തി�കാണ്ടും സവിേശഷം പ്രേശാഭിക്കുന്ന ഒരു

കാവ്യമാണു് ഉഷാകല്യാണം എന്നു സേങ്കാചംകൂടാ�ത സമർത്ഥിക്കാം. ഗദ്യങ്ങ

ളിൽ ഒന്നിനുമാത്രേമ ഗാനഗന്ധിത്വമുള്ളു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.

ഉഷയു�ട നവയൌവനം:

“കർേണ്ണ താപിഞ്ച്ഛപുഷ് പസ്തബകരുചിക�ള-

ക്കണ്മുന�ത്തല്ലണച്ചൂ:

തി�ണ്ണന്നപ്പുഞ്ചിരി�ക്കാഞ്ചലുമണിമുലയിൽ-

ത്താരഹാരാഭ േചർത്തൂ;

അർേണ്ണാജം കൂപ്പുേമാമൽപ്പദതളിരിൽ നഖ-

ശ്രീ പരം ഭംഗി േചരും-

വണ്ണം ലാക്ഷാരസത്തിൽ രുചി�യയുമുചിതം

േചർത്തുകല്യാണഗാത്ര്യാഃ.”

അനിരുദ്ധ�ന �കാണ്ടു�ചന്നിട്ടു ചിത്രേലഖ ഉഷേയാടു്:

“കന്നൽക്കണ്ണാളണിഞ്ഞീടിന മകുടമേണ!

ഗൂഢമായ് നി�ന്റ ചിത്തം

മുന്നം�ക�ക്കാണ്ടുേപാ�യ്ക്കാ�ണ്ടാരു തരുണ�നഞാൻ

തമ്പി! �കാണ്ടിങ്ങുേപാേന്നൻ

എന്നാൽ നിൻകഒകളാകുന്നുചിതലതകൾ�കാ-

ണ്ടിന്നുബന്ധിച്ചു �കാങ്ക-

ക്കുന്നിേന്മൻേച്ചർത്തുതാർേത്തൻ�മാഴിമണി!

വഴിേപാലിന്നി മർദ്ദിച്ചു�കാൾക.”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



500 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ പുറപ്പാടു്:

“മുഷ് ക്കാളും ദാനവന്മാരു�ട ഗളരുധിര-

ത്തിങ്കലുത്തുങ്ഗേമാദാൽ

മുക്കാലും മുങ്ങി മങ്ങാതഴ�കാടു കളിയാ-

ടുന്ന ചക്രായുധ�ത്ത

തൃക്കയ്യിൽേച്ചർത്തുചീർത്തീടിന മുദേമാടുടൻ

പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി-

ത്തക്കത്തിൽത്താ�നാരുങ്ങീ സുതരിപു�വാടു വൻ-

േപാരിനംേഭാരൂഹാക്ഷൻ.”

ആര്യാശതകം

ആര്യാശതകം കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി�യപ്പറ്റി േകശാദിപാദവർണ്ണനം ഉൾ�ക്കാള്ളി

ച്ചു തമ്പുരാൻ ഗീതിവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േസ്താത്രരത്നമാകുന്നു. ഉഷാ കല്യാ

ണത്തി�ന്റ മുദ്രാപണത്തിനായി കവി ഒരു�മ്പട്ടേപ്പാൾആദ്യമായി അച്ചടിപ്പിയ്ക്കുന്ന

കൃതി ഈശ്വരേസ്താത്രമായിരിക്കണ�മന്നു മൂത്ത േജ്യഷ്ഠൻ അനുശാസിച്ചതിനാൽ

ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ മൂന്നു മണിക്കൂർ�കാണ്ടു് എഴുതിത്തീർത്തതാണു്. ആ കാ

വ്യത്തി�ന്റ രീതിഅടിയിൽ േചർക്കുന്നേശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നുഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

“മനേമ! ഭജിക്ക നന്നായ്  ക്കനേമറും കഠിനകുചഭരാവനതം

ഘനേമചകരുചികലരും ധനേമകും സതതമങ്ഗജാരാേതഃ.”

“അഞ്ജനമണിയും തിരുമിഴി ഖഞ് ജനേമാ, കമ്രമായ കരിമീേനാ

കഞ്ജശരാസനശരേമാ, മഞ് ജുകൃപാവർഷമാർന്ന നീരദേമാ?”

“മാേയ! േമാഹതേമാമയമാേയ�റ വളർന്ന കടൽ കടന്നീടാൻ

താേയ! വരമിന്നടിയനു താേയ! തരുേണന്ദു ചൂടുേവാൻജാേയ!”

ഗൌരീപരിണയം

തമ്പുരാ�ന്റ ഗൌരീപരിണയ ചമ്പു അപൂർണ്ണമാണു്. കുമാരസംഭവം അഞ്ചുമുതൽ

ഏഴുവ�രയുള്ളസർഗ്ഗങ്ങളി�ല കഥഅതിൽപ്രതിപാദിയ്ക്കണ�മന്നാണു് കവി ഉേദ്ദ

ശിച്ചിരുന്ന�തങ്കിലും 97 പദ്യങ്ങളും 6 ഗദ്യങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം സ്തബക

ത്തിൽ നിറുത്തി അഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തി�ല കഥമാത്രം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം

സ്തബകംആരംഭിച്ചില്ല. കാളിദാസ�ന്റആശയങ്ങൾപലതുംസ്വായത്തമാക്കി രചി

ച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുതകൃതിക്കു് ഉഷാകല്യാണത്തി�ന്റ മാധുര്യമില്ല. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ

എടുത്തുേചർക്കാം.

“നീലക്കാർകാന്തിേകാലും പുരികുഴൽനിരതൻ

േമന്മ ന�ന്മലുകൾക്കും

നീ�ളത്തൂകും മധൂളീമധുരകളവേചാ-

ഭങ്ഗി �പണ്കുയ്ലുകൾക്കും

ലീലാചാതുര്യേമാന്നഭിനവലതകൾ

ക്കും കടംനല്കി �മേല്ല

നീലക്കണ്ണാൾ തപസ്സിന്നുചിതത തടവീ-
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ടുന്ന േവഷം ധരിച്ചാൾ.”

“കളഞ്ഞു മാത്സര്യം മൃഗത്തികൾ; മുേന്നതിലധികം

�തളിഞ്ഞുശാഖാഗ്രം പൃഥുലഫലപൂമഞ്ജരികളാൽ;

വിളഞ്ഞൂനീവാരാദികളുമതിയാ,യന്നുടനുടൻ

�തളിഞ്ഞുപുണ്യശ്രീഗിരിമകൾ തപിക്കുന്ന വിപിനം.”

ശ്രീമൂലവിലാസം

ഈകാവ്യത്തിനു ശ്രീമൂലരാജസ്തവ�മന്നും േപരുണ്ടു്. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാ

ജാവി�ന്റ േപരിൽകവിക്കുഗാഢമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടേത്തക്കു്അേദ്ദ

ഹം ഒരവസരത്തിൽസമർപ്പിച്ചതാണു്,

“അന്തർഭാഗത്തു േചർത്തമ്മുരമഥന�ന,യ-

മ്മട്ടു നാട്ടാർ രസംേച-

ർന്നന്തംകൂടാതണഞ്ഞും, ജനഹിതമതിനായ്

േവലയിൽത്താനിരുന്നും

ചന്തംപൂണ്ടുല്ലസിക്കും നൃപതിവര! ഭവാൻ

സിന്ധുവി�ന്നാപ്പമേത്ര

കിംതു ശ്രീമൻ! ഭവാനിൽക്ഷിതിധവ! നിലയി-

ല്ലായ് ക�യന്നുള്ളതില്ല.”

ശ്രീമൂലവിലാസം എന്നു സുപ്രസിദ്ധമായ ഈ േശ്ലാകം. വിഭിന്ന വൃത്തങ്ങളിൽ

പത്തു ദശകങ്ങളായി നിർമ്മിക്കണ�മന്നായിരുന്നു തമ്പുരാ�ന്റ അഭിസന്ധി�യ

ങ്കിലും അതു സാധിച്ചില്ല. നാലു ദശകങ്ങേള തീർന്നുള്ളു. ദ്വിതീയദശകം ഇങ്ങ�ന

ആരംഭിക്കുന്നു:

“ശ്രീപത് മനാഭചരണാംബുരുഹത്തിൽ നിത്യ-

മാമഗ്നമാനസനസീമഗുണാഭിരാമൻ

ആമൂലചൂഡമുലകിൽപ്പുകൾ തിങ്ങിവിങ്ങും

ശ്രീമൂലവഞ്ചിനൃവരൻ വിജയിച്ചിടുന്നു.”

അംബാഷ്ടകം

ദ്രുതവിളംബിതവൃത്തത്തിൽ യമകപ്രാസം ഘടിപ്പിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്

അംബാഷ്  ടകം. 1070-ാമാണ്ടുചിങ്ങത്തിേലാ മേറ്റാആയിരുന്നുഅതി�ന്റനിർമ്മിതി.

“ഉരുതരജ്വരപീഡിതനാകയാ,�ലാരു ദിനം രവിവർമ്മനൃപാലകൻ ഗിരിസുതാർച്ച

നയായ്” കൃതി �ചയ് തതാണു് ആ കീർത്തന�മന്നു കവി പറയുന്നുണ്ടു്.

“അവിരളാർത്തി വളർത്തുകിളിർത്തിടും

വിവിധേരാഗമകന്നുസുഖിക്കുവാൻ

ശിവകുടുംബിനി! നിൻകരുണാമൃതിൻ

കുബലേമ ബലേമണവിേലാചേന!”

എന്നതു് അതി�ല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.
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മദനമഞ്ജരീവിലാസം

വള�ര നിഷ് കർഷി�ച്ചഴുതിയ പ്രസ്തുത ഭാണവും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. രണ്ടു േശ്ലാക

ങ്ങൾ�കാണ്ടു മാതിരി മനസ്സിലാക്കാം.

“കണ് ഠാേശ്ലഷം കണക്കല്ലിതിൽ വിഷമിയലു-

ന്നുണ്ടേയ! ചുംബനത്തി-

ന്നുണ്ടാകുന്നൂ ഭയം േമ ഗരള�മാഴുകുമി-

ക്കുണ്ഡലം കാണ്കമൂലം

�കാണ്ടാടി�ക്കാണ്ടിവണ്ണം ഗിരിമകൾ, പരിരം-

ദാദിലീലയ്ക്കിരുങ്ങും

തണ്ടാർബാണാരിതേന്നാടരുളിന പരിഹാ-

േസാക്തി പാലിച്ചിടേട്ട.”

“ചാരത്തൻേപാടണഞ്ഞും മധുരകളനിനാ-

ദങ്ങൾ നീ�ള�ച്ചാരിഞ്ഞും

പാരം പൂേന്തൻ നുകർന്നും പലപല ലതയിൽ-

േച്ചർന്നു വാഴുന്നു ഭൃങ്ഗം

ഓേരാേരാ വാരനാരീമണിമയഭവനം

േതാറുമാത്താനുരാഗം

േകറി ക്രീഡിച്ചു േമാദം തടവിന വിട�ന-

േപ്പാലേവ നീലേവണി.”

കവിസഭാരഞ്ജനം

1067-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ േകാട്ടയത്തു�വച്ചു നടന്ന കവിസമാജ�ത്ത വി

ഷയീകരിച്ചു കവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് അഞ്ചങ്കം�കാണ്ടു പൂർണ്ണമാകുന്ന പ്രസ്തുത

നാടകം. 1065 മുതൽ 1075 വ�രയുള്ള പത്തു �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭാഷയിൽ

നിരവധി നാടകങ്ങൾപ്രകാശിതങ്ങളായി എങ്കിലുംഅവയിൽസ്വകേപാലകല്പിത

ങ്ങളായ ഇതിവൃത്തങ്ങളാൽ േശാഭിക്കുന്നവ വള�ര വിരളങ്ങളും അവയിൽത്ത�ന്ന

ഗുേണാത്തരങ്ങളായുള്ളവ അത്യന്തം വിരളങ്ങളുമാണു്. കവിസഭാരഞ്ജനത്തിന്നു

പലഅഭിനന്ദനീയങ്ങളായ �വശിഷ്ട്യങ്ങളുമുണ്ടു്. ഒന്നാമതുആ നാടകം ഇതിഹാ

സപുരാണങ്ങ�ള ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമതു നാടകീയമായ പ്രതിപാദനത്തിനു

വഴങ്ങി�ക്കാടുക്കാത്ത ഒരു സാധാരണസംഭവ�ത്ത വിഷയീകരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതു

പദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലുമുള്ള സംഭാഷണം കഴിവുള്ളിടേത്താളം അതാതു പാത്രങ്ങ

ളു�ട കവിതാരീതിയിൽത്ത�ന്ന രചിക്കുന്നു. നാലാമതു കവിയും ആ കൂട്ടത്തിൽ

ഒരു പാത്രമാണു്. അത്തരത്തി�ലാരു നാടകം മലയാളത്തിലല്ലാ�ത മ�റ്റാരു

ഭാഷയിലുമു�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. 1067-ൽത്ത�ന്നയാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയുേടയും

നിർമ്മിതി. അതിനു കവിസഭാരഞ്ജനഭാഷ്യം എന്ന േപരിൽ ഒരു മണ്ഡേനാപന്യാ

സം ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നാടകത്തി�ല

അങ്ഗിയായ രസം വീരമാ�ണന്നും വീരരസത്തിനു അേനകം വകേഭദങ്ങളുള്ള

തിൽ ആരംഭവീര�മേന്നാ കാര്യവീരംഭ�മേന്നാ അതി�ന വ്യപേദശിക്കാ�മന്നും

ആ മഹാപണ്ഡിതൻ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ്മാപ്പിളയാണു്

നായകൻ. വില്വട്ടത്തു രാഘവൻനമ്പിയാരാണു് ഫലിതം �പാട്ടിച്ചു് അംഗമായ
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ഹാസ്യരസം ഉത്ഥാപനം�ചയ്യുന്നതു്. അവർക്കുപുറേമ കുമാരമങ്ഗലത്തു നീലക

ണ് ഠൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്, മറിയപ്പള്ളി വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ, നിധിയിരിക്കൽ മാ

ണിക്കത്തനാർ, �കാട്ടാരത്തിൽശങ്കുണ്ണി, പന്തളം കൃഷ്ണവാരിയർ, വയക്കര മൂസ്സത്,

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ, �വണ്മണി മഹൻ, ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ, ചങ്ങനാ

േശ്ശരി രാമവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ ബി.ഏ., മാേവലിക്കര രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

എം.ഏ. മുതലായവരും ആ നാടകത്തി�ല പാത്രങ്ങളാണു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ

പകർത്തുന്നു.

“നന്നല്ലിബ് ഭാഷേയതും നല�മാടു വിബുധ-

ന്മാരു വാഴ് ത്തുംവിധത്തിൽ-

ക്കുന്നിക്കും ഭങ്ഗിേതടും പല പുതിയ പരി-

ഷ് കാരവും േചർത്തിേടണം

എ�ന്നല്ലാേമാതി നന്നായ് സഖികളുടനല-

ങ്കാരേമാേരാന്നു േചർക്കും

കുന്നിൻ �പണ്�പതലാൾതന്നു�ട കുളുർപുതു�മയ്

േപർത്തുമിേന്നാർത്തിേടണം.”

ഇതിൽ േശ്ലഷപ്രേയാഗം�കാണ്ടു ലഭിക്കുന്നഅർത്ഥചാതുര്യം ആേലാചനാമൃതംത

�ന്ന. അടുത്ത േശ്ലാകം �വണ്മണി മഹ�ന്റ മുഖത്തുനിന്നു പുറ�പ്പടുന്ന രീതിയിൽ

കവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.

“പാരാവാരം കടന്നിട്ടധികമക�ലയു-

ള്ളന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാ-

േമാേരാ വൃത്താന്ത�മല്ലാമര�ഞാടിയിട�കാ-

ണ്ടിന്നു നന്നായ് ഗ്രഹിപ്പാൻ

േവ�റ മ�റ്റന്തുമാർഗ്ഗം? ശിവശിവശിവേന

വ�മ്പഴും കമ്പിതന്നിൽ-

േച്ചരും േവഗം നിനയ്ക്കുന്നളവിലിഹ മേനാ-

േവഗവും േതാറ്റുേപാകും.”

ഈ േശ്ലാകത്തിനു നല്ല തന്മയത്വമുണ്ടു്.

ബ്രസീതാ

ബ്രസീതാനാടകത്തി�ന്റ ഉത്ഭവത്തിനും മറ്റുമുള്ള കാരണങ്ങ�ളപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താ

വിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തമ്പുരാൻ രചിച്ച ഭാഗത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകംമാത്രംഎടുത്തു േചർ

ക്കാം.

“തേന്മനി�ക്കാത്തവണ്ണം പല നിലയിലല-

ങ്കാരേമാേരാന്നു േചർത്തും

�ചേമ്മ ചാതുര്യേമറുംപടി മൃദുലപദം

വച്ചുനിച് ഛാനുകൂലം

ഉേന്മഷേത്താടുകൂടിസ്സഭയി�ലാരുവിധം

തൃപ് തി �ക�ക്കാണ്ടിറങ്ങാൻ

�മേന്മൽ നന്മാന്മിഴിക്കും കവികളു�ട �മാഴിക്കും-

ജനിക്കും വിളംബം.”
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504 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

ശൃംഗാരേശ്ലാകങ്ങൾ

ഇവ തിരുവനന്തപുരത്തു ചികിത്സയിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ എഴുതിയതാണു്. പതി

നാറു േശ്ലാകങ്ങേള കിട്ടീട്ടുള്ളു. ഗ്രന്ഥം മുഴുവനായിട്ടില്ല. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾപകർത്തി

ക്കാണിക്കാം.

“താണുേള്ളാേരാമന�പ്പായ് കയിലഴ�കാഴുകും

നല് ക്കരിമ്പായൽമീ�ത

വാണുല്ലാേസന േകാകദ്വിയമഭിമുഖമായ്

േനാക്കി നന്ദിക്കവണ്ണം

േചണൂറ്റും ചന്ദ്രബിംബം ചിത�മാടുസവിേധ

േചർത്തു �ചന്താർശരൻതാൻ

കാണിക്കും േമാടിവിദ്യപ്പുതുമ മതിമയ-

ക്കുന്നതാശ് ചര്യമല്ല.”

“കേല്ലാലം �ക�താഴും നിൻ ചടുലതരചല-

ച്ചില്ലി, നല്ലിന്ദ്രനീല-

ക്കേല്ലാ�ടാക്കുന്നതൃക്കണ്മുന, മുഴുമതി േതാ-

ല് ക്കുന്ന വക് ത്രാരവിന്ദം.

നേല്ലാമൽേപ്പാർമുലക്കുന്നുകൾ, നലമിയലും

നാഭി�യേന്നവേമാേരാ-

ന്നേല്ലാ മന്മാനസത്തിന്നിതു �പാഴുതുവിേനാ-

ദങ്ങ�ളൻ മങ്ഗളാങ്ഗി!”

ഇക്കൂട്ടത്തിൽ�പ്പട്ട ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഭാണത്തിലും കാണ്മാനുണ്ടു്.

ഒരു മുക് തകം

ചുവേട േചർക്കുന്ന മുക് തകം സുപ്രസിദ്ധവും കവിയു�ട മേനാധർമ്മപ്രസരത്തിനു്

ഒരുത്തമനിദർശനവുമാകുന്നു.

“നന്നായുേള്ളാരലങ്കാരവുമക�ല �വടി-

ഞ്ഞർത് ഥ�മല്ലാമുേപക്ഷി-

�ച്ചാന്നായ്പ്പാകാദി �കവിട്ടിഹ പരമപദം

േചരുവാൻ േമാഹമാർന്നു

ഇന്നിക്കാണുന്ന ഭാഷാകവികുലമഖിലം

താപസപ്രായമാകു-

�ന്നന്നാൽ മൌനവ്രതംതാനിനിയിവർ തുടരു-

ന്നാകിൽ നന്നായിരിക്കും.”

എണ്ണയ്ക്കാട്ടു രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1028–1092)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

എണ്ണയ്ക്കാട്ടു രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1028-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ കാർത്തിക

നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് മലബാർ േവപ്പൂർേക്കാവിലക�ത്ത ഒരു ശാഖ
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യായ വടേക്കമഠം രാജരാജവർമ്മവലിയേകായിത്തമ്പുരാനും മാതാവു് എണ്ണ്യ്ക്കാട്ടു

�കാട്ടാരത്തി�ല മഹാപ്രഭത്തമ്പുരാട്ടിയുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞാരു എന്ന ഓമനേപ്പ

രിലാണു് ചരിത്രനായക�ന േകരളീയർ അറിയുന്നതു്. സംസ്കൃതത്തിൽ ബാലപാഠ

ങ്ങൾകുട്ടേമ്പരൂർകുഞ്ഞുവാരിയറിനിന്നുപഠിച്ചതിനുേമൽഅമ്മാവനുംഗ്രാമത്തിൽ

േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഗുരുനാഥനുമായ എണ്ണയ്ക്കാട്ടു �കാച്ചനുജൻ എന്ന േകരളവർ

മ്മത്തമ്പുരാേനാടും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േജ്യഷ്ഠൻ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാേനാടും കാവ്യ

നാടകാലങ്കാരങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ �കാച്ചനുജേന്റയും ഗുരു

വായിരുന്നു. തദനന്തരം േകരളവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അേന്തവാസിയായി

തിരുവനന്തപുരത്തും അരിപ്പാട്ടും താമസിച്ചു വ്യാകരണവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചതിനുപു

റേമ അനന്തപുരത്തു രാജരാജവർമ്മ മൂത്ത േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അടുക്കൽനിന്നു്

ആയുർേവദവും വയ്ക്കത്തു മഠം നമ്പൂരിയിൽനിന്നു തച്ചുശാസ്ത്രവും �മസൂർ ശൃങ്േഗരി

മഠത്തി�ല സുബ്രഹ് മണ്യശാസ്ത്രിക�ള �കാട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി അേദ്ദഹേത്താടു്

തർക്കശാസ്ത്രവും ഗ്രഹിച്ചു് അക്കാല�ത്ത ഒരു വിദ്വൽപ്രമുഖ�നന്ന കീർത്തി സമാർ

ജ്ജിച്ചു. സങ്ഗീതകലയിലും േജ്യാതിശാസ്  ത്രത്തിലും കൂടി അേദ്ദഹത്തിനു് അഭിനി

േവശമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഒരദ്ധ്യാപകേന്റയും വാഗ് മിയുേടയും നിലയിലും ഉയർന്ന

ഒരു സ് ഥാനം സമ്പാദിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ പര

വൂർ �ക.സി. േകശവപിള്ളയാണു്. പരവൂർ പടിഞ്ഞാേറവീട്ടിൽ ലക്ഷ് മിഅമ്മയാ

ണു്ആദ്യ�ത്ത ഭാര്യ. ആസാധ്വിയു�ട സേഹാദരി കല്യാണിഅമ്മ�യ �ക.സി.യും

പരിഗ്രഹിച്ചു. സ്വേദശത്തു �ഹേക്കാടതി ജഡ് ജി �ക.ജി. പരേമശ്വരേമേനാ�ന്റ

സേഹാദരി ജാനകിയമ്മയും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സഹധർമ്മിണിയായിരുന്നു. േകശ

വപിള്ളയ്ക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു പഠിക്കുവാൻ

ഇടവന്നതു് ആ ബന്ധം നിമിത്തമാണു്. ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു രുക്മിണിഅ

മ്മഎ�ന്നാരു യുവതിേയയും പരിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

1092-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 22-ാംനു യശശ്ശരീരനായി.

കൃതികൾ

രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻസംസ്കൃതത്തിൽ (1) കൃഷ്ണേകശാദിപാദസ്തവം, (2) ലക്ഷ

ണാസ്വയംവരം ചമ്പു, (3) �വയാകരണസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം, (4) ശ്രീമൂലകാപദാ

നസ്തവം എന്നീ കൃതികളും, ഭാഷയിൽ (5) അലങ്കാരദീപിക, (6) രുക്മിണീസ്വയം

വരം നാടകം, (7) സ്വപ് നവാസവദത്തം നാടകം (തർജ്ജമ), (8) േമഘസേന്ദശം

(തർജ്ജമ), (9) വിരൂപാക്ഷപഞ്ചാശിക (തർജ്ജമ), ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇവയിൽപ്രധാനങ്ങളായി പരിഗണിേക്കണ്ടതു�വയാകരണസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹ

േത്തയുംഅലങ്കാരദീപികേയയുമാണു്. സ്വപ് നവാസവദത്തവും വിരൂപാക്ഷപഞ്ചാ

ശികയും ഒടുവില�ത്തകൃതികളാണു്. തമ്പുരാ�ന്റസംസ്കൃതകവികൾേക്കആസ്വാദ്യ

തയുള്ളു. ഭാഷാകൃതികളിൽ അലങ്കാരദീപിക�യാഴി�ക മറ്റുള്ളവ പ്രാേയണ ഗുണ

വികലങ്ങളാണു്. രുക്മിണീസ്വയംവരം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല.

�വയാകരണസിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രഹം

സിദ്ധാന്തകൌമുദി മുഴുവൻസംസ്കൃതത്തിൽഅനുഷ്ടുപ്പുേശ്ലാകങ്ങളായി സങ്ഗ്രഹിച്ചി

രിക്കുന്ന ഈ കൃതി ഏറ്റവും വിശിഷ്ടവും തമ്പുരാ�ന്റ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യത്തിനു

മകേടാദാഹരണവുമാകുന്നു. ഈഗ്രന്ഥത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ കാണുന്നവയാ

ണു് അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ.
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506 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

“ശ്രീരാജരാജരചിതഃ �സഷസിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രഹഃ

േബാഭവീതു ഗുരുപ്രീ�ത്യ സദാ സർേവാപകാരകഃ

ശബ്ദാഗമാംബുരാശിഃ ക്വാസൌ ഗഹനശ് ച? മന്ദധീഃ ക്വാഹം?

അതരം ദുസ്തരമപി തം ശ്രീേകരളവർമ്മനാമഗുരുകൃപയാ.

ആസീജ്ജഗൽപ്രദീപഃ േകാലമഹീപാലവംശമുകുടമണിഃ

ശ്രീശങ്കേരാപി ഭക് ത്യാ കഥയതി തം ഹന്ത! േകാലേയാഗീന്ദ്രം.

തദ്വംശജഃ കശ് ചിദുദഗ്രേതജാ

നൃേപാദ്വിതീയഃ സ്വകുേല ദ്വിതീയഃ

ശ്രീരാമവർമ്മാ സ വിചാര്യ �തലാ-

രാേമ ചകാര സ്വകുലപ്രതിഷ്ഠാം.

വംേശ തസ്യ പവിേത്രസമജനി േദവീ മഹാപ്രഭാ കാചിൽ

മൂർത്തിമതീവ ഭവാന്യാഃ കരുണാസ് േനഹാടവീവിഹാരിണ്യാഃ.

പാരിജാതപുേരശശ്രീരാജരാജകുടുംബിനീ

സാ ബഭൌ രാജരാേജാഹമന്തിമസ്തനയസ്തേയാഃ.

മാതുലാവതുലൌ യസ്യ സമസ്തഗുണശാലിനൌ

രാമേകരളവർമ്മാഖ്യാവിവാന്യൌ രാമലക്ഷ് മ�ണൌ.

ആബാല്യതഃ സ് േനഹപരിപ്ലുതാഭ്യാം

താേഭ്യാം സ കാവ്യാദിഷു ശിക്ഷിേതാഽഥ

യശ്ശബ്ദശാസ്ത്രാധ്യായനായ നീതഃ

ശ്രീവഞ്ചിരാജ് ഞീരമേണാപകണ് ഠം.

ചുളുകിതശാസ്ത്രാംബുധിനാ ശ്രീേകരളവർമ്മണാ ച ഗുരുണാ യഃ

അചിരാദമുനാ ഭാവ്യം മഹിതാ കവിേനതി ഹൃഷ്യതാഭാണി.

േസാഹം സമസ്തകവിപുംഗവമൌലിമാലാ-

നിര്യന്മധുദ്രവരസാർദ്രപദസ്യ തസ്യ

പർപ്പക്ഷിതീശിതുരിമാം കൃതിമാത് മബേന്ധാഃ

പാേദാപദാം ഗുരുവരസ്യ സമർപ്പയാമി.”

ഈേശ്ലാകങ്ങളിൽകവിയു�ടജീവിതചരിത്രത്തി�ലപലസംഭവങ്ങളുംപ്രസ്താവിച്ചു

കാണുന്നു. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റനിർമ്മിതിക്കു േപ്രരിപ്പിച്ചതുവലിയ േകായിത്തമ്പു

രാനായിരുന്നു�വന്നു ചുവേട േചർക്കുന്നവന്ദനേശ്ലാകത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു.

“യേഥാവദ് ഗുരുപാദാബ് ജം സമാരാധ്യ തദാജ് ഞയാ

�വയാകരണസിദ്ധാന്തസങ്ഗ്രേഹായം വിരച്യേത.

�വയാകരണസിദ്ധാന്താഃ ക്വാമീ? ക്വാഹം ച മന്ദധീഃ?
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അസ്മദ് ഗുരുകൃ�പവാത്ര ജല്പാകയതി ഹന്ത! മാം.”

“മാേഹശ്വരാണാം സൂത്രാണാമന്ത്യാ ഇത ഇതീരിതാഃ

ണകൌ ങചൌ ടണമഞാഷ് ഷശൌ വയരലാഃ ക്രമാൽ.”

എന്നിങ്ങ�നയാണു് ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റആരംഭം.

കൃഷ്ണേകശാദിപാദസ്തവ ം

ശങ്കരഭഗവൽപാദരു�ട വിഷ്ണു്പാദാദിേകശാന്തേസ്താത്ര�ത്ത അനുകരിച്ചും ഉപജീ

വിച്ചും സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തഘടിതങ്ങളായ 45 േശ്ലാകങ്ങളിൽ തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു

സ്തുതിയാണു് പ്രസ്തുതകൃതി. അതിനു ശബ്ദാർത് ഥസൌന്ദര്യം ധാരാളമുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാ

കം പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“സംവർത്തപ്രജ്ജ്വലിഷ്യജ്ജ്വലനസമുദയ-

ദ്ധൂമവല്ലീകരാളഃ

കാളാഭസ്സിന്ധുകന്യാകലിതസമുചിത-

സ് േനഹേലേപാ നിശാതഃ

ദൃപ്യദ്രേക്ഷാസുേരാഗ്രസ് ഥവിരഗളഗള-

ദ്രക് തധാരാക് തധാരഃ

സാരസ്സർവായുധാനാംക്ഷപയതു ദുരിതം

നന്ദേകാ നന്ദസൂേനാഃ.”

ലക്ഷണാസ്വയംവരം ചമ്പു

പ്രസ്തുത ചമ്പു �പാതിയിൽ നാരായണൻചാക്കിയാർക്കു കഥാപ്രവചനത്തിനുേവ

ണ്ടി എഴുതി�ക്കാടുത്തതാണു്. അതിലുള്ളതാണു് താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം.

“ലക്ഷണാപരവശീകൃതചിത്താ-

നാവിദൻക്ഷിതിഭൃേതാധ്വനി വൃത്തം

ഹന്ത! േത ബുബുധിേര ന കഥം വാ

സ്വാഭിലാഷവിഷയാനുപപത്തിം?”

അലങ്കാരദീപിക

അർത് ഥാലങ്കാരങ്ങ�ള ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിച്ചു വിവരിക്കുന്നഒരുശാസ്ത്ര

ഗ്രന്ഥമാണു് അലങ്കാരദീപിക. കവലയാനന്ദത്തി�ല 100 അലങ്കാരങ്ങേളയും സ്വീ

കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാരിക�കാണ്ടു ലക്ഷണവും ഉദാഹരണവും കാണിക്കയും വ്യാഖ്യാനം

�കാണ്ടുഅവയു�ടഅർത് ഥം വിസ്തരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഓേരാ അലങ്കാരത്തിനും

രണ്ടാമ�ത്ത ഉദാഹരണേശ്ലാകം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രാേയണ വലിയ വൃത്തങ്ങളിലാ

ണു്.

“ഒരുേപാ�ല കരുത്തുള്ള ര�ണ്ടണ്ണങ്ങൾക്കുതങ്ങളിൽ

വിേരാധം സംഭവിച്ചാകിലലങ്കാരം വികല്പമാം.

വിശ്വംഭരിക്കും നീ�യ�ന്നക്കൂ�ട നന്നായ് ഭരിക്കേയാ

വിശ്വത്തിൽനിന്നു �വളിയിലാക്കേയാ േവണമച്യുത!”

(വികല്പാലങ്കാരം)

“േശഷാങ്കത്തിൽശ്ശയിക്കുന്നവ�നയവനിയിൽ-
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സ്സൂതികാശയ്യതന്നിൽ

േഘാഷത്തിൽ�ച്ചന്നു വാഴ് ത്തീടണമിതി വിബുധ-

സ്ത്രീക�ളാത്തങ്ങുകൂടി

േവഷം നന്നായ് ച്ചമഞ്ഞങ്ങ�ന വരുമളവിൽ-

ഗ് ഗൂഢനാ�യങ്കിലും താൻ

േഘാഷത്തിൽത്ത�ന്നത�ന്നപ്പരിചി�നാടവ�ര-

ക്കാട്ടി യുക് തം മുകുന്ദൻ.” (സമാലങ്കാരം)

ശ്രീകൃഷ്ണപരങ്ങളാണു്എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും. തമ്പുരാൻ ഒരു മികച്ചകൃഷ്ണഭക്തനാ

യിരുന്നു.

വിരൂപാക്ഷപഞ്ചാശിക

കാശ്മീരത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ പ്രത്യഭിജ്ഞാദർശനമാണു് മൂലഗ്രന്ഥത്തി�ല വിഷ

യം. അതി�ല “േദേഹസ്ഥിതയാ യദ്വൽ” എന്ന േശ്ലാകം കവി ഇങ്ങ�ന തർജ്ജമ

�ചയ് തിരിക്കുന്നു.

“േദഹത്തി�ലന്നേപാലീയഹമഭിമാനം ജഗത്തിലും വച്ചാൽ

ഈഹാമാത്രത്താൽജഡബാഹുക്കൾകണക്കുഗിരികളുംതുള്ളും”

േമഘസേന്ദശം

“ഛേന്നാപാന്തഃ” ഇത്യാദി േശ്ലാകത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു് താ�ഴ കാണുന്നതു്.

“തഞ്ചും പക്വമിയന്ന ചുതനിര�യത്താൻ ചുറ്റുമുള്ളദ്രിയ-

പ്പൂഞ്ചായൽപ്രഭയാണ്ട നീ വിരവിലത്തുഞ്ചത്തിരിക്കുംവിധൌ

അഞ്ചും പാണ്ഡിമ ചുറ്റുമാണ്ടു നടുവിൽക്കിഞ്ചിൽക്കറുത്തുംധരാ-

�നഞ്ചിൽേപ്പാർമുലേപാൽ നിലിമ്പമിഥുനം ചിന്തിക്കു

മാറായ് വരും.”

സ്വപ് നവാസവദത്തത്തി�ന്റ വിവർത്തനം സുഷ്ഠൃവല്ല.

രണ്ടു മുക് തകങ്ങൾ

വലിയ േകായിത്തമ്പുരാേനാടുസംസ്കൃതം പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ �കാച്ചനുജൻ

തമ്പുരാ�ന്റ ഒരു ശിഷ്യൻ “പീതാ കിയന്മാത്രമേഹാ വിഭക്തിഃ?” എന്നു േചാദിച്ചതി

നു കവി നല് കിയ ഉത്തരമാണു് ചുവേട കുറിക്കുന്നതു്.

“പീതാപി തൃഷ്ണാവശേതാ നിതാന്തം

േചേതാഹരാ നാന്തമുപാഗതാഭൂൽ

സാ കൌമുദീ ചിത്തചേകാരേപാേത

നാസ്മാകമത്യർത് ഥതേമാപഹന്ത്രീ.”

തകഴിയിൽ ശാസ്താവി�നക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്താം.

“വിശ്വാധീശം ഗിരീശം കതിചിദഭിജഹുഃ

േകശവം േകചിദാഹു-

സ് േകഷ്വിത്യേന്യാന്യവാദവ്യതികരവിവേശ-

ഷ്വന്തരുദ്യദ്ദയാർദ്രഃ

യസ്സാക്ഷാദ് ഭൂയ സാക്ഷാദുപദിശതി പരം
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തത്ത്വമ�ദ്വതമാദ്യം

േസായം വി�ശ്വകവേന്ദ്യാ ഹരിഹരതനയഃ

പൂരേയന്മങ്ഗ് ഗളം വഃ.”

േകാട്ടയത്തു് അനിഴംതിരുനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1028—1082)

ജീവചരിത്രം

ടിപ്പുവി�ന്റ ആക്രമണകാലത്തു വടക്കൻേകാട്ടയ�ത്ത രാജവംശവും തിരുവിതാം

കൂറിേലക്കു് ഓടിേപ്പാരിേപ്പാരികയും ധർമ്മരാജാവു് ആ വംശ�ത്ത ചങ്ങനാേശ്ശരി

ത്താലൂക്കിൽ വാഴപ്പള്ളിയിൽ ഒരു സ് ഥലത്തു താമസിപ്പിക്കുകയും�ചയ് തു. അവർ

താമസിച്ച ഗൃഹം േകാട്ടയത്തുമഠം എന്ന േപരിൽ അറിയ�പ്പടുന്നു. മലബാറിൽ

സമാധാനം പുനഃസ് ഥാപിതമായേപ്പാൾ അവരിൽ ഒരു ശാഖ�യാഴിച്ചു ബാക്കിയു

ള്ളവ�രല്ലാം അേങ്ങാേട്ടക്കു തിരി�യേപ്പായി. ആ ശാഖക്കാർമാത്രം േകാട്ടയത്തുമ

ഠത്തിൽ താമസിച്ചു. ആ മഠത്തി�ല കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും കിടങ്ങൂർ

�ചറുേശ്ശരി നമ്പൂരിയുേടയും പുത്രനായി േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1028-ാമാണ്ടു േമട

മാസത്തിൽ അനിഴംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. തിരുവല്ലാ ശങ്കരവാരിയേരാടാണു്

അേദ്ദഹം സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതു്.ചില അവസരങ്ങളിൽ മൂലകുടുംബമായ േകാ

ട്ടയം കിഴേക്കേക്കാവിലകേത്തക്കു േപാകുകയും അവി�ട�വച്ചു് ഒരവസരത്തിൽ

ഇരുവനാട്ടു ചേന്ത്രാത്തു നമ്പിയാരു�ട മരുമക�ള സംബന്ധം�ചയ് കയും �ചയ് തു.

പിന്നീടു വാഴപ്പള്ളി തൂമ്പായിവീട്ടിലും ഒരു യുവതി�യ പരിഗ്രഹിച്ചു. 1053-ൽ ദൂത

വാക്യം ആട്ടക്കഥ നിർമ്മിച്ചു. 1063-ാമാണ്ടു ലക്ഷ്മീപുരത്തു �കാട്ടാരത്തിൽ ശക് തൻ

രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ആേഘാഷിച്ച മാതാവി�ന്റ മാസമടിയന്തിര�ത്ത

അവേഹളനം �ചയ് തു ‘രവിവർമ്മചരിതം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു

ദുഷ് കൃതി രചിച്ചു. ആ പാപത്തിനു് ഒരു പരിഹാര�മന്ന മട്ടിൽ അതിൽത്ത�ന്ന

കുേചലകഥകൂടി അന്തർഭവിപ്പിക്കുകയും �ചയ് തു. ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാ

വി�ന്റ തുലാപുരുഷദാന�ത്തപ്പറ്റി സംസ്കൃതത്തിൽ “രാജാ ചിരം ജയതു വഞ്ചിമഹീ

മേഹന്ദ്രഃ” എന്നു് ഓേരാ േശ്ലാകവും അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃതകൃതി എഴുതി

അടിയറവച്ചു. 1068-ൽ േകാട്ടയം രാജസ്വരൂപത്തിൽ മൂപ്പു കിട്ടുകയാൽ വടേക്കാട്ടു

േപായി അവി�ട താമസമുറപ്പിച്ചു. അതിനുേമൽ ഒന്നും എഴുതിയില്ല. പതിന്നാലു

വർഷ�ത്ത കുടുംബഭരണത്തിനുേശഷം 1082-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 14-ാംനു ചരമഗ

തി�യ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി േകാട്ടയത്തുമഠത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നശാഖ

കുറ്റിയറ്റുേപായി. സാമാന്യം നല്ല ഒരു കവിയായി അേദ്ദഹ�ത്ത സമകാലികന്മാർ

ഗണിച്ചിരുന്നു.

കൃതികൾ

(1) ദൂതവാക്യം ആട്ടക്കഥ, (2) കുേചലകഥ കൂടിയുള്ള രവിവർമ്മചരിതം ശീതങ്കൻതു

ള്ളൽ, (3) തുലാഭാരവർണ്ണനംഎന്നിവയാണു്അേദ്ദഹത്തി�ന്റകൃതികൾഎന്നുപറ

ഞ്ഞുവേല്ലാ. ദൂതവാക്യത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം താ�ഴേച്ചർക്കുന്നു.

“കാളാംേഭാദാഭിരാമാ കലിതഖലസുരാരാതിപാളീവിരാമാ

ഫാലാക്ഷിശ്രീലലാമാ പദകമലനമദ്ദത്തനിസ്സീമകാമാ

കാളീതി ഖ്യാതനാമാ ഗളതലവിലസദ് ഭീമകാപാലദാമാ

കല്യാണം ഭൂരിധാമാ കലയതു രണവാപീതടാരാമധാമാ.”
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അടുത്ത േശ്ലാകം തുലാഭാരവർണ്ണനത്തിലുള്ളതാണു്.

“പദ്മാലയഃ പരമഹംസഗതിം പ്രപന്ന-

സ്സത്യസ്ഥിതഃ സരസവാക്ചതുരാനേനാ യഃ

സാമ്യം വിേധസ്സമുപഗമ്യ വിഭാതി േസായം

രാജാ ചിരം ജയതു വഞ്ചിമഹീമേഹന്ദ്രഃ.”

കുേചലകഥ തുള്ളലിൽനിന്നുകൂടി ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“മുട്ടി ഹരികൃപ�കാ�ണ്ടങ്കിലും �നല്ലു-

മുഷ്ടി പിടിച്ചവൻശ്രീകൃഷ്ണേസവയിൽ

മുട്ടാ�ത നിത്യവും ദാനധർമ്മങ്ങളും

തുഷ്ടിപൂണ്ടൻേപാടു �ചയ് തിത്രിഭുവനം

വട്ടംതിരിയ്ക്കുന്ന�വകുണ് ഠേദവ�ന

വട്ടത്തിലാക്കീ കുേചലനും ഭക്തിയാൽ.

ആഴക്കരി�കാ�ണ്ടാരഞ്ചാറുജീവ�ന

വാഴിച്ച പത്തനാടിക്കു ജനങ്ങ�ള

പാഴിലയച്ചുകൂ�ടന്നല്ല നൽത്തിരു-

വാഴിയുംകൂടി�ക്കാടുത്തുതുടങ്ങിനാൾ.”

ആദ്യ�ത്ത വരി രാമപുരത്തുവാരിയരു�ട �ശലി സ്വായത്തമാക്കിയതാണു്.

വയക്കരആര്യൻ നാരായണൻമൂസ്സതു് (1017–1077)

കുടുംബം

പ�ണ്ടാരിക്കൽ ഒരു �തക്കുംകൂർ രാജാവു് വടക്കു് താമസിക്കുേമ്പാൾ േരാഗബാധി

തനായി. അഷ്ട�വദ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ആലത്തൂർ നമ്പിയു�ട ഇല്ലത്തിൽ േപാ

കുകയും നമ്പിയു�ട ചികിത്സ�കാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േരാഗം മാറുകയും �ചയ് തു.

സ്വേദശത്തു നല്ല �വദ്യന്മാരില്ലാതിരുന്നതു�കാണ്ടു നമ്പികൂടി േപാരണ�മന്നു രാ

ജാവു നിർബന്ധിച്ചു; നമ്പിക്കു സ്വഗൃഹം വിട്ടു േപാകുവാൻ നിർവാഹമില്ലാതിരുന്ന

തിനാൽശിഷ്യനും നല്ല �വദ്യനുമായ ഒരു േപാറ്റി�യ അേദ്ദഹം രാജാവിേനാടു

കൂടി അയച്ചു�കാടുത്തു. േപാറ്റി ചമ്രവട്ടത്തു് അയ്യപ്പ�ന പതിവായി ഭജിച്ചുവന്നു;

അതിനു വിഘ് നം വരാ�തയിരിക്കണ�മന്നു് ആ േദവ�ന പ്രാർത് ഥിച്ചു�കാണ്ട്

അേദ്ദഹം രാജാവി�ന അനുഗമിച്ചു. രാജാവു് അേദ്ദഹ�ത്ത േകാട്ടയത്തു വയക്കര

(വയല് ക്കര)യിൽ താമസിപ്പിച്ചു ധാരാളം വസ്തുവകകൾ ദാനം�ചയ്യുകയും േപാറ്റി

സ്വപ് നത്തിൽ കണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു �കാന്നമരവും അതിനു കിഴക്കായി ഒരു പാ

റയുമുള്ള സ് ഥലത്തു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇഷ്ടേദവതയു�ട േക്ഷത്രം പണിയിക്കുവാൻ

േവണ്ട സൌകര്യം ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുകയും �ചയ് തു. 965-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു വയക്കര

യില്ലത്തു േപാറ്റിക്കു് ഒരു സ്ത്രീസന്താനേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അക്കാലത്തു് മ�റ്റാരു

അഷ്ട�വദ്യഗൃഹമായ മലബാറിൽ പിലാമേന്താളി�ല ശങ്കുണ്ണിമൂസ്സതു തിരുവിതാം

കൂറിൽ അഭയംപ്രാപിച്ചു േകാട്ടയത്തു �നട്ടാേശ്ശരി പുഴയിൽഇല്ലത്തു സകുടുംബം

താമസിക്കുകയായിരുന്നു. കുടമാളൂർ മുതലായസ് ഥലങ്ങളി�ല നമ്പൂരിമാർ തങ്ങൾ

ക്കു് ഒരു ഭിഷഗ്വര�ന കിട്ടിയാൽ �കാള്ളാ�മന്നുള്ളആഗ്രഹേത്താടുകൂടി വയക്കര

ഇല്ല�ത്ത അന്തർജ്ജന�ത്ത ശങ്കുണ്ണിമൂസ്സതി�ന�ക്കാണ്ടു സർവസ്വദാനമായി വി

വാഹം കഴിപ്പിച്ചു് അവി�ട ദത്തുപൂകിച്ചു. അതാണു് പിലാമേന്താളിനും വയക്കരയ്ക്കും
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തമ്മിലുള്ളബന്ധത്തി�ന്റആഗമം. ആദമ്പതികളു�ടപുത്രനായനാരായണൻമൂസ്സ

തു ശങ്കുണ്ണിമൂസ്സതിേനക്കാൾ മഹത്തരനായ ഒരു�വദ്യനായി ഉയർന്നു. അേദ്ദഹം

മ�റ്റാരുഅഷ്ട�വദ്യകുടുംബത്തിൽ�പ്പട്ടകുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സതി�ന്റപുത്രി�യവിവാഹം

�ചയ് തു. അവരു�ടഏകപുത്രനായി 1017-ാമാണ്ടുവൃശ് ചികമാസം 27-ാംനു വിശാഖം

നക്ഷത്രത്തിൽ നമ്മു�ട ചരിത്രനായകൻ ജനിച്ചു.

േപരും വിദ്യാഭ്യാസവും

വയക്കര മൂസ്സതി�ന്റ പിതൃദത്തമായ നാമേധയം ശങ്കരൻ എന്നായിരുന്നു. ശങ്കു

ഞ്ഞൻ എന്നും, ശങ്കുണ്ണി എന്നുമുള്ള ഓമനേപ്പരുകൾകൂടി അേദ്ദഹത്തിനു ബാല്യ

ത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശങ്കരൻ എന്നായിരുന്നുവേല്ലാ മുത്തച്ഛ�ന്റ േപർ. എങ്കിലും

യൌവനാരംഭത്തിൽത്ത�ന്ന പിതാവി�ന്റ ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം നിമിത്തം കുടുംബഭര

ണം അേദ്ദഹത്തിൽ നിക്ഷിപ് തമാവുകയും കുടുംബത്തി�ല മാറാേപ്പരായ ആര്യൻ

നാരായണൻ എന്നസംജ്ഞത�ന്നഅേദ്ദഹവും എഴുത്തുകുത്തുകളിൽ ഉപേയാഗി

ച്ചുതുടങ്ങുകയും �ചയ് തു. അങ്ങ�നയാണു് ശങ്കരൻമൂസ്സതു് ആര്യൻ നാരായണൻമൂ

സ്സതായതു്. അഞ്ചാമ�ത്ത വയസ്സിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ബാലപാഠങ്ങൾ അച്ഛ�ന്റ

ശിഷ്യനായ മണർക്കാട്ടു് അച്യുതവാരിയേരാടും കുമാരസംഭവം ഒരു സർഗ്ഗംമാത്രം

അച്ഛേനാടും പഠിച്ചു. ഒരു അേധ്യതാ�വന്ന നിലയിൽ അത്യത് ഭുതമായ ബുദ്ധിസാ

മർത് ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മകേനാടു്അച്ഛൻ േശഷമുള്ളസർഗ്ഗങ്ങൾതന്നത്താൻവായി

ച്ചു�കാള്ളുകയും വല്ല സംശയവുമു�ണ്ടങ്കിൽ തേന്നാടു േചാദിക്കുകയും �ചയ് താൽ

മതി�യന്നുപേദശിച്ചു. കുേറക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ബാക്കി ഭാഗം വായിച്ചിേല്ല എന്നും

സംശയം പരിഹരിക്കാത്തതു് എന്തു�കാണ്ടാ�ണന്നും അച്ഛൻ േചാദിച്ചതിനു മുഴു

വൻ പഠിച്ചുതീർന്നു എന്നും സംശയ�മാന്നും േതാന്നിയി�ല്ലന്നുമായിരുന്നു മക�ന്റ

മറുപടി. അത്രമാത്രേമ ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു അഭ്യസിച്ചുള്ളു. എങ്കിലും മൂസ്സതി�ന്റ വി

ഷയത്തിൽ അതിനപ്പുറം യാ�താന്നും ത�ന്ന േവണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല. പിന്നീടു വ്യുൽ

പത്തി ഉറപ്പിക്കുകയും വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിക്കുകയും

�ചയ് തതു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളു�ട സബ്രഹ് മചാരിയായ മണർക്കാട്ടു

ശങ്കുവാരിയരുമായുള്ള സഹവാസം�കാണ്ടും നിസ്തന്ദ്രമായ സ്വപരിശ്രമം�കാണ്ടു

മാണു്. കവിയു�ട നക്ഷത്രവൃത്താവലിക്കു വ്യാഖ്യാന�മഴുതിയതു ശങ്കുവാരിയരാണു്.

“അസ്തീഹ ശങ്കരാഖ്യഃ പാരശവഃ പന്തേളശിതുശ്ശിഷ്യഃ

രാമസ്വാമിസതീർത് േഥ്യാ മദ് ഗുരുശിഷ്യാച്യുതാവരജഃ.

അേനന വിദ്വന്മണിനാ കൃതാ േമ

നക്ഷത്രവൃത്താവലിസംജ് ഞികായാഃ

പ്രബന്ധികായാ വിവൃതി, സ്ത�യതാം

പ്രേഭാ! സഹാലിഖ്യ സമർപ്പയാമി”

എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ സമർപ്പണത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ശങ്കു

വാരിയർ 84-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ 1074 മകരത്തിൽ മരിച്ചു. മണർക്കാട്ടുവാരിയം

േകാട്ടയത്തുനിന്നു് ഉേദ്ദശം ആറുനാഴിക കിഴക്കുള്ള വിജയപുരം പകുതിയിലാണു്

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു്. പ്രകൃതത്തിൽ കവി സ്മരിക്കുന്ന മണർക്കാട്ടു അച്യുതവാരിയർ

മൂസ്സതി�ന്റ ഗുരുക്കന്മാരിൽ അന്യതമനും ശങ്കുവാരിയരു�ട േജ്യഷ്ഠനുമായിരുന്നു.

�പവള്ളിക്കൽസുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റിയും വില്വട്ടത്തു രാഘവൻനമ്പിയാരുമായുള്ള

ഒരുവാക്സമരത്തിൽ േപാറ്റി കുേറപ്രാകൃതേശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കി നമ്പിയാർക്കയച്ചു്
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512 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖമുദ്രണത്തിനുശ്രമിച്ചു. നമ്പിയാർ മൂസ്സതി�നഅഭയംപ്രാപിച്ചു.

മൂസ്സതിനു് അന്നുവ�ര പ്രാകൃതത്തിൽജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിലും ശങ്കുവാരിയ

രു�ടസാഹായ്യ്യേത്താടുകൂടി ഒരു രാത്രി�കാണ്ടു്ആ ഭാഷപഠിച്ചു് അതിൽ 12 യമക

േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കി നമ്പിയാർക്കു �കാടുക്കുകയും അതു നമ്പിയാർ േപാറ്റിക്കയച്ചു്

അേദ്ദഹ�ത്തവിസ്മയിപ്പിക്കുകയും �ചയ് തു. വാസ്തവത്തിൽആ േശ്ലാകങ്ങൾആരു

ണ്ടാക്കിയതാ�ണന്നു േപാറ്റിക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ യാ�താരു �വഷമ്യവുമുണ്ടാ

യില്ല. മൂസ്സതി�ന്റ സംസ്കൃതകൃതികൾ വായിച്ചാൽ അവയിൽനിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു

വ്യാകരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിസ്മയനീയമായ അവഗാഹം വ്യക് തമാകുന്നതാ

ണു്. അേതാടുകൂടി തർക്കം, േവദാന്തം, ശില്പം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളും സ്വാധീനമാക്കി.

പ്രാണാചാര്യൻ

പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിനു മുൻപുത�ന്നഅഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും സങ്ഗ്രഹവും അച്ഛ

േനാടു നിഷ് കർഷിച്ചു പഠിച്ചു. ചരകം, സുശ്രുതം തുടങ്ങിയ �വദ്യശാസ്ത്രത്തി�ല

ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വയേമവ അഭ്യസിക്കുകയാണ് �ചയ് തതു്. പതിനാറുവയസ്സു

തികയുന്നതിനുമുൻപുത�ന്ന കുലവിദ്യ�കാണ്ടു �കകാര്യം �ചയ്യുന്നതിന്നു േവണ്ട

ശാസ്ത്രീയവും പ്രാേയാഗികവുമായ പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. അച്ഛൻ േരാഗാതുരനാ

യിത്തീരുകയാൽ ഏതു വലിയ ചികിത്സയ്ക്കും മഹ�നത്ത�ന്നയാണു് അയച്ചുവന്ന

തു്. അതു�കാണ്ടു് വ്യാധിതർ തൃപ് തി�പ്പട്ടുമിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ഉത്രംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവിനു് 1036-ാമാണ്ടു മരണേഹതുകമായ േരാഗം പിടി�പട്ടേപ്പാൾക്കൂടി

യും ഉണ്ണിമൂസ്സതുത�ന്നയാണു് ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു േപായതു്.

േരാഗം അസാധ്യ�മന്നു കണ്ടു രണ്ടുമൂന്നു ദിവസേത്തക്കു ഒരു കഷായംമാത്രം േസ

വിക്കുവാൻ ഉപേദശിച്ചിട്ടു തിരി�യ േകാട്ടയേത്തക്കു േപാരുകയും, �വദ്യൻ േകാ

ട്ടയത്തു് എത്തുന്നതിന്നുമുൻപു മഹാരാജാവു തീ�പ്പടുകയും �ചയ് തു. ഒരു �വ

ദ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ചരിത്രനായകൻ ആർജ്ജിച്ച യശസ്സു് അഭൌമമായിരുന്നു.

അച്ഛൻ ത�ന്ന വിശ്രുതനായ ഒരു �വദ്യനായിരുന്നു�വന്നും, അച്ഛൻ മുത്തച്ഛ�ന

ആവിഷയത്തിൽജയിച്ചുഎന്നും മുൻപുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആഅച്ഛ�നയും-എന്നു്

എന്തിനു പറയുന്നു?-അന്നു േകരള�ത്തഅലങ്കരിച്ചിരുന്നസകല�വദ്യന്മാ�രയും

അനായാേസന കീഴടക്കി പ്രാണാചാര്യഭദ്രാസനത്തിൽ ഏകച്ഛത്രാധിപതിയാ

യി �പാതുജനങ്ങളാൽ അഭിഷിക് തനായി ചക്രവർത്തിപദത്തിൽ വാഴുന്നതിനു്

അേദ്ദഹത്തിന്നുവള�രക്കാല�മാന്നും േവണ്ടിവന്നില്ല.അേദ്ദഹ�ത്തക്കാൾഗ്രന്ഥപ

രിചയം ചിലർക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നു; പേക്ഷ അവരാരും അത്രമാത്രം കുശാഗ്രീയമായ

ബുദ്ധിശക്തി�കാണ്ടു് അനുഗൃഹീതന്മാരായിരുന്നില്ല. േരാഗി�യ കാണുന്ന നിമിഷ

ത്തിൽ േരാഗ�മ�ന്തന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക; സാധാരണങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾ�കാ

ണ്ടും പലേപ്പാഴും ഔഷധാേപക്ഷ കൂടാ�തയും എത്ര വൻതരത്തിലുള്ള വ്യാധിയും

േഭദമാക്കുക; േഭദമാകാത്ത േരാഗമാ�ണങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസത്തിനകം േരാഗി മരി

ക്കു�മന്നു നിർണ്ണയിക്കുക; ഇത്തരത്തിലുള്ള അപൂർവസിദ്ധികളാണു് അേദ്ദഹത്തി

ന്നു സ്വായത്തങ്ങളായിരുന്നതു്. �വറുേതയല്ല ദക്ഷിണഭാരതത്തി�ല വിവിധേദ

ശങ്ങളിൽനിന്നു ദിവസംേതാറും ഓേരാ വലിയ ജനസമൂഹം വയക്കരയില്ലത്തിൽ

എത്തിേച്ചർന്നു കൃതകൃത്യരായി�ക്കാണ്ടിരുന്നതു്. ചികിത്സയ്ക്കു പണം േചാദിക്കുക

എന്ന �വദ്യനിയമത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം നിേശ്ശഷം വിമുക് തനായിരുന്നു. പാ

വ�പ്പട്ടവർക്കു് ആ മഹാത് മാവ്വ് പ്രേത്യകിച്ചും ഒപ്രു പാരിജാതമായി പരിലസിച്ചു.
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അത്രദൂരം ദ്രവ്യാേപക്ഷയില്ലാത്തതായിരുന്നുവേല്ലാ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ചികിത്സാസ

മ്പ്രദായവും.

കുടുംബജീവിതം

വയക്കര മൂസ്സതു് 1038-ാമാണ്ടു �കാച്ചിയിൽ ഒല്ലൂർ ഇേളടത്തു�തക്കാട്ടു മൂസ്സതി�ന്റ

ഇല്ലത്തുനിന്നു പാർവ്വതി അന്തർജ്ജന�ത്ത വിവാഹം �ചയ് തു. 1043-ാമാണ്ടു മക

രമാസത്തിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു. മൂസ്സതിനു് ആ േവളിയിൽ മൂന്നു പുത്രന്മാരും മൂന്നു പു

ത്രികളുമുണ്ടായി എങ്കിലും ആ മൂന്നു പുരുഷസന്താനങ്ങളും പ്രഥമപുത്രിയും ബാല്യ

ത്തിൽത്ത�ന്ന ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. 1058-ാമാണ്ടു സഹധർമ്മിണിയും അവ�ര

അനുഗമിച്ചു. 1068-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 21-ാംനു വീണ്ടും കാടമുറിയിൽ േചാഴിക്കാട്ടു

താമരേശ്ശരി ഇല്ലത്തിനിന്നു സാവിത്രി അന്തർജ്ജനത്തി�ന്റ പുത്രി ഉമ അന്തർജ്ജ

ന�ത്ത വിവാഹം �ചയ് തു. അതിൽ മൂന്നുണ്ണികൾ ഉണ്ടായി. 1077-ാമാണ്ടു മീനം 7-

ാംനുയായിരുന്നു മൂസ്സതി�ന്റ സ്വർഗ്ഗതി. സമചിത്തൻ, പേരാപകാരി, ധർമ്മനിഷ്ഠൻ

എന്നിങ്ങ�ന പല നിലകളിൽ അേദ്ദഹം സകലജനങ്ങളുേടയും േസ്നഹബഹുമാന

ങ്ങൾക്കു് പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നു.

കൃതികൾ

മൂസ്സതി�ന്റ സാഹിത്യേസവന�ത്തക്കുറിച്ചാണേല്ലാ നമുക്കു് ഇവി�ട പരചിന്തനം

�ചയ്യുവാനുള്ളതു്. അേദ്ദഹം ഒരു വിദ്വൽപ്രിയനും കവിയും ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്രനു

മായിരുന്നു. മേനാരമയുേടയും ഭാഷാേപാഷിണിയുേടയും പ്രവർത്തനത്തിൽ വറുഗീ

സ് മാപ്പിളയ്ക്കു്അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നുപലസാഹായ്യ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. �വണ്മണി

മഹൻ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു വിശിഷ്ടസുഹൃത്തും, പന്തളം കൃഷ്ണവാരിയർ, �കാട്ടാര

ത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി, കവിയൂർ രാമൻനമ്പിയാർ മുതലായ കവികൾആജ്ഞാകരന്മാരു

മായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽഅേദ്ദഹം (1)േശ്യനസേന്ദശം, (2) നക്ഷത്രവൃത്താവലി,

(3) ശാസ്തൃസ്തുതി എന്നീ കാവ്യങ്ങളും, ഭാഷയിൽ (4) �വശാകമാഹാത് മ്യം, (5)

ദുേര്യാധനവധം എന്നീ ആട്ടക്കഥകളും, (6) േമാഹിനീേമാഹനം, (7) രാവണാർജ്ജു

നം, (8) മേനാരമാവിജയം എന്നീ നാടകങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും, (9) ഭട്ടതിരിയു�ട

നിരനുനാസികപ്രബന്ധം തർജ്ജമ �ചയ്യുകയും �ചയ് തിട്ടുണ്ടു്. �വശാഖമാഹാ

ത് മ്യമാണു് ആദ്യ�ത്ത കൃതി; 1047-ൽ ദുേര്യാധനവധം എഴുതി. ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

ആരംഭത്തിൽ കവി പിലാമേന്താൾ ഇല്ല�ത്ത കുലേദവതകളായ രുദ്രേനയും ധന്വ

ന്തരീമൂർത്തിേയയും വയക്കരഇല്ല�ത്തശാസ്താവിേനയും ഇങ്ങ�നവന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു മൂർത്തികേളയും ഒേര േശ്ലാകത്തിൽത്ത�ന്നയാണു് സ്തുതിക്കുന്നതു്.

“ഭൂയാസ്താം ഭൂരിഭൂ�ത്യ സ്ഫുരദമൃതകരാ-

വാദ്യ�വദ്യാവവിദ്യാ-

ദുഃഖച് േഛ�ദകക്ഷാവരിദരകമലാ-

ദ്യുല്ലസൽപഞ്ചശാഖൌ

നിത്യൌ േവദാന്തേവദ്യൌ ശുഭതരപനസാ-

േന്ദാളികാഖ്യാലയസ് ഥൌ

സന്താപാന്താവനേന്താരഗകലിതതനൂ

രുദ്രധന്വന്തരീ നഃ.

അംേഭാേജക്ഷണശംഭുഡിംഭമുരുഭം സംഭഗ് നജംഭദ്വിഷ-

ഡ്ഡംഭം ഭൂതപതിം പ്രേഭശമൃഷിഹൃച് ഛൃംഭൽപദാംേഭാരുഹം
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514 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

സാംേഭാേഭാദനിഭം ത്രിേലാകഭവനാരംഭപ്രിയം ഭാവുക-

സ്തംഭം ഭദ്രവയസ് കരായതനമസ്തംഭായ സംഭാവേയ.”

വയക്കരസംസ്കൃതീഭവിച്ച രൂപമാണു് വയസ് കര. േശ്യനസേന്ദശവും, േമാഹിനീേമാ

ഹനവും, രാവണാർജ്ജുനവും അപൂർണ്ണകൃതികളാണു്. ശാസ്തൃസ്തുതി ചില ചിത്രേശ്ലാ

കങ്ങൾ�കാണ്ടു നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

േശ്യനസേന്ദശം

വയക്കരേക്ഷത്രത്തിനു സമീപമുള്ളസർപ്പക്കാവിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ പാല

�വട്ടിക്കളയണ�മന്നു വിചാരിച്ചു�കാണ്ടു കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്തു കവി ഒരു സ്വ

പ് നം കണ്ടു. ആ പാല�യ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാപഗ്രസ്തനായ ഗന്ധർവൻ

തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ത�ന്റ േപ്രയസിക്കു് ഒരു പരുന്തുമുേഖന

സേന്ദശമയയ്ക്കുന്നതാണു് കാവ്യത്തി�ല വിഷയം. േകാട്ടയം മുതൽ �കാച്ചി വ�രയു

ള്ള സ് ഥലങ്ങൾ, എഴുതിത്തീർന്നിടേത്താളമുള്ള മുപ്പ�ത്തട്ടുേശ്ലാകങ്ങളിൽ വർണ്ണി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“ഏതൽസ്മൃത്വാ മഹദൂപകൃതം �നവ യാതും വയസ്കൃൽ-

പ്രാണാചാര്യപ്രവരകുല�ദവസ്യ ചാരസ്യ ഭക് തം

ത്യക് ത്വാ നാലം ചിരവിരഹിതാം േപ്രയസീമപ്യപശ്യ-

ന്നത്രസ് ഥാതും; തദിഹ വിഷമാമാപ് തവാനസ്മ്യവസ് ഥാം.”

“േഹലാസർവങ്കഷ....(?) കരീഷങ്കഷക്രൂരവാത്യാ-

േലാലൽകൂലങ്കഷഗുരുതരങ്ഗാഹതാഭൂങ്കഷദ്രും

േകാലാേഖലൽകരതലലസജ്ജാലദാശാളിബിഭ്യ-

ദ്യാേദാജാലാകുലജലമകൂപാരമാേലാകയാലം.”

നക്ഷത്രവൃത്താവലി

ഇതു വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്. രാജപര

മായും ചന്ദ്രപരമായും രണ്ടു് അർത് ഥവും അതാതു് േശ്ലാകത്തിൽഅശ്വതി തുടങ്ങിയ

ഓേരാ നക്ഷത്രത്തി�ന്റയും വൃത്തത്തി�ന്റയും േപരുകളും ഘടിപ്പിച്ചാണു്ഈ കൃതി

രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രഥമപാദത്തിൽ നക്ഷത്രസംജ് ഞയും ചരമപാദത്തിൽ വൃത്ത

സംജ് ഞയും കാണാം. അത്യന്തം ദുഷ് കരമായ ഒരു സാഹിത്യവ്യവസായമാണു്

ഇ�തന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ആദ്യ�ത്ത േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്.

“അശ്വിന്യാ േസനേയാദ്യൻ വിമലരുചിവിശാഖാ-

ഭിപൂർേണ്ണാദയശ്രീ-

രാഗഃ േസ്രാതഃ പരാഗാവൃതമിഹിരമഹാ

ഹന്ത! രാജൻ പ്രജാനാം

ബാഹുേല്യനാപ്രദൃശ്യഃ സ്വഗുണഗുരുതേമാ-

വഞ്ചിനാഥപ്രഥാവാ-

നാേമാേദാദ്ദാമവൃത്ത്യാ കലിതകവലയ-

സ്രഗ്ദ്ധരാപഃപ്രഭായാഃ.”

ഒരു േശ്ലാകംകൂടി േനാക്കുക,
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“ശ്രവേണാപപാതിനയനാംബുജദ്വേയ

ഹരിേണാപനിഷ്ഠിതഗരിഷ്ഠമണ്ഡേല

ത്വയി സൂര്യനുത്തമതേമാഹരദ് ഗവീ

ഭൂവി ഭക്തിരസ്തു മമ മഞ് ജുഭാഷിണീ.”

ശങ്കുവാരിയർപ്രസ്തുതകാവ്യത്തിനു് ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഒരു വലിയഅനു

ഗ്രഹമാണു്.

നാടകങ്ങൾ

മൂസ്സതു് ആദ്യമായി എഴുതിയ ഒരു �ചറിയ നാടകമാണു് മേനാരമാവിജയം. വറുഗീ

സ് മാപ്പിളയു�ട മേനാരമ ഉയരുന്നതുകണ്ടു്അസൂയാലുക്കളായിത്തീർന്നചില േകാ

ട്ടയത്തുകാർ തുടങ്ങിയ മലയാളവിേനാദിനിയു�ട പരാജയവും മറ്റുമാണു് പ്രതിപാ

ദ്യം. ഒടുവിൽ അനന്തപുരിയി�ല രാജാവി�ന്റ ഹരിക്കാരൻ അവിടുന്നു �കാടുത്ത

യച്ചപട്ടബന്ധംചാർത്തിച്ചു മേനാരമ�യഅഭിേഷകം �ചയ്യുന്നു. കഥാഗുംഫനത്തി

ലാകേട്ട കവിതാനിർമ്മിതിയിലാകേട്ട യാ�താരു ചമൽക്കാരവുമില്ലാത്ത പ്രസ്തുത

കൃതി സി.പി. അച്യുതേമേനാ�ന്റ പരുഷമായഅവേഹളനത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചതാ

യി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മൂസ്സതു് 1066-ൽ രചിച്ചതാണു് ഈ നാടകം. മേനാ

രമയു�ട ആവിർഭാവേത്താടുകൂടിേയ അേദ്ദഹം ഭാഷാകവിതയിൽ പരിശ്രമിച്ചുതുട

ങ്ങിയുള്ളു. പിന്നീടു രചിച്ച നാടകങ്ങളിൽ മേനാരമാവിജയത്തി�ല �വകല്യങ്ങൾ

കടന്നുകൂടാ�തയിരിയ്ക്കുവാൻ കവി കഴിയുന്നതും ശ്രമിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു താ�ഴ ഉദ്ധ

രിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നതാണു്.

“രാഗേദ്വഷാദി േരാധിപ്പതിനു വിഷമമാ-

�ണങ്കിലും മുൻകിളിർക്കും

േവഗത്തിൽ�പ്പട്ടു �പ�ട്ട�ന്നാരു വകയുമേഹാ!

�ചയ് തിടാേനാതിടാനും

േയാഗം വന്നീല�യന്നാലവനതിഗുണമായ്-

ത്തീരുമ�ല്ലങ്കി�ലന്നും

സ്വാഗേസ്സാർത്തുള്ളു�വന്തങ്ങ�ന മരുവിടുമാ-

ജീവിതാന്തം നിതാന്തം.”

(േമാഹിനീേമാഹനം)

“വിമാനനാേക്ലശവുമർത് ഥനാശവും

വിമാനമായുണ്ടിതി�ലന്നു കാണ്കിലും

അമാനവന്മാർക്കു�മാഴിപ്പത�ല്ലേടാ

സമാനധർമ്മാക്കേളാടുള്ളസൌഹൃദം.”

(രാവണാർജ്ജുനം)

നിരനുനാസികപ്രബന്ധം

േമല്പത്തൂരി�ന്റ നിരനുനാസികപ്രബന്ധം നിരനുനാസികമായിത്ത�ന്നയാണു് തർ

ജ്ജമ �ചയ് തിരിക്കുന്നതു്. 1069-ലാണു് അതി�ന്റ രചന.

“വാവിട്ടലച്ചഥസദസ്സു കുലുങ്ങേവ വീ-

ണാവിഷ്ടയായ് ക്ഷതജമഗ് നഭയങ്ഗരാങ്ഗീ
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ആവിഗ്ര ശൂർപ്പണഖ വിട്ടനുനാസിക�ത്ത-

യാവിഗ് നഭൃത്യവൃതരാവണേനാടു �ചാന്നാൾ.”

എന്നു് ഗ്രന്ഥംആരംഭിക്കുന്നു.

ദുേര്യാധനവധം

ദുേര്യാധനവധം േപാ�ല പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരു കഥകളി ആധുനിക നൃത്യപ്രബ

ന്ധങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിലില്ല. രാജസൂയത്തിനുേശഷമുള്ള മഹാഭാരതകഥ മുഴുവൻഈ

കൃതിയിൽ കവി സങ്ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാരതത്തിൽ ദുേര്യാധനവധത്തിനു് ആദ്യംമു

തല് ക്കു സാധകങ്ങളായ കഥാംശങ്ങൾക്കു മാത്രം രങ്ഗപ്രേവശം നല് കുക�കാ

ണ്ടാണു് കവിക്കു സഭാപർവം മുതല് ക്കുള്ള ഇതിഹാസം ഒരു ആട്ടക്കഥയു�ട പരി

മിതമായ പരിധിയിൽ ഒതുക്കുവാൻ സാധിച്ചതു്. യുദ്ധത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ

“ഭൂതാളിേവതാളി”ക�ള പ്രേവശിപ്പിച്ചു് അവ�ര�ക്കാണ്ടു് ഒരു പ്രാകൃതപദം �ചാല്ലി

യാടിച്ചിരിക്കുന്നതു “കരി” േവഷങ്ങളു�ട അഭാവം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണു്. ആടി

ക്കാണാനും പാടിേക്കൾക്കാനും പറ്റിയ ഒരു കഥത�ന്നയാണു് ദുേര്യാധനവധം.

അതിൽനിന്നു് രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒരു പദത്തിൽനിന്നു

ചില ചരനങ്ങൾകൂടി പകർത്താം.

“കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! കൃപാനിേധ! മമ കൃത്യമാശ്വഭിേധഹി

വൃഷ്ണിവീര! വിഹങ്ഗവാഹന! വിശ്വനായക! പാഹി

ജയജയ ജനാർദ്ദന! ഹേര!

േഗാരസപ്രിയ േഗാപവിഗ്രഹ! േഗാപികാകുലജാര!

േഘാരസംസൃതിദുഃഖനാശന! േഘാഷനാഥകുമാര! ജയജയ

വാസുേദവ! വരപ്രദാമല! വാസേവാപലേദഹ!

വാസവാനുജ! സർവസദ് ഗുണവാസ! വാരിധിേഗഹ! ജയജയ

നന്ദനന്ദന! നന്ദനീയ! സന്ദനാർച്ചിത! ശൌേര!

ഇന്ദിരാവരമന്ദിരാങ്ഗ! മുകുന്ദ! നാഥ! മുരാേര! ജയജയ

പങ്കേജക്ഷണ! സർവവിഷ്ടപപാല�നകവിേനാദ!

പങ്കനാശന! പത് മജാകര! പത് മലാളിതപാദ! ജയജയ

സൂദിതാരികുലാദിപൂരുഷ! സുമുഖ! രാസവിലാസ!

േമാദിതാഖിലേഗാപികാകുല! മുനിജനാശയവാസ! ജയജയ

ശ്രീമദണ്ഡജകൂർമ്മേകാലനൃസിംഹവാമനരാമ!

രാമരാമ! മുരാരികല് കിശരീര! ജഗദഭിരാമ! ജയജയ”

ഒരു മുക് തകം

താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം കവി വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് ഒരവസരം

അടിയറ�വച്ചതാണു്.

“ഭാസാേനഷ കലാനിധിശ് ച വിമതേപ്ലാഷക്രിയാങ്ഗാരകഃ

സൌമ്യസ്സത്സുതഥാ ഗുരുശ് ച സുകവിഃ കാേലാസതാം നിസ്തമാഃ

ഭൂഭൃൽേകതുരിതീഡ്യരാശിചരിേത വഞ്ചീശ്വേര സുഗ്രേഹ

േയാഗേക്ഷമകൃതീക്ഷിതൌ വിയദലങ്കാരായ സൂരാദയഃ.”
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പന്തളം കൃഷ്ണവരിയർ (1035–1107)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

പന്തളം കൃഷ്ണവാരിയ�ര നാം സ്മരിക്കുന്നതു് ഒരു വലിയസാഹിത്യകാരൻഎന്നനി

ലയിലല്ല. പ്രത്യുത, പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽജീവിച്ചിരുന്ന

ഒരു പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതേന്റയും മേനാരമയുേടയും ഭാഷാേപാഷിണിയുേടയും പ്രവർ

ത്തനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭാഷാേപാഷകേന്റയും നിലയി

ലാണു്. അേദ്ദഹം ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളു�ട സതീർത് ഥ്യനും മഹാവിദ്വാനു

മായ േകാട്ടയത്തു മണർക്കാട്ടു ശങ്കുവാരിയരുേടയും �കപ്പുഴ വടേക്കക്കര പകുതി

യിൽ �കപ്പുഴയിൽ പടിഞ്ഞാേറവാരിയത്തു ലക്ഷ് മിവാരസ്യാരുേടയും പുത്രനായി

1035 കന്നി 3-ാംനു ജനിച്ചു. മാതാവു് തിരുവല്ലാേക്ഷത്രത്തിനു സമീപമുള്ള�കപ്പുഴ

വാരിയത്തി�ല ഒരങ്ഗമായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന ഒരു കാലിനു സ്വല്പമായ

പങ്ഗുത്വംസംഭവിച്ചു; വള�രക്കാലംചികിത്സിച്ചിട്ടുംഅതുേഭദ�പ്പട്ടില്ല. പിന്നീടാണു്

സംസ്കൃതത്തിൽനിഷ് കൃഷ്ടമായവിദ്യാഭ്യാസംആരംഭിച്ചതു്. അച്ഛൻപന്തളത്തു�കാ

ച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാരു�ട ഗുരുനാഥനായിരുന്നതിനാൽ ബാലപാഠങ്ങൾ അമ്മത�ന്ന

പഠിപ്പിച്ചു. അച്ഛനും രഘുവംശംതുടങ്ങിയചിലകാവ്യങ്ങൾപരിശീലിപ്പിക്കുകയുണ്ടാ

യി. ശങ്കരവാരിയർക്കു് മണർക്കാട്ടു്അച്യുതവാരിയർഎ�ന്നാരു േജ്യഷ്ഠനുണ്ടായിരു

ന്നു�വന്നുപറഞ്ഞുവേല്ലാ. അേദ്ദഹം 1043-ാമാണ്ടുമരിച്ചവയക്കരഅച്ഛൻമൂസ്സതി�ന്റ

ശിഷ്യനുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റപുത്രൻആര്യൻനാരായണൻമൂസ്സതി�ന്റഗുരുനാഥനുമാ

യിരുന്നു എന്നുംകൂടി പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വയക്കര ഇല്ലത്തിനടുത്തു താൻ തീർപ്പി

ച്ച കുന്നത്തുവാരിയത്തിലായിരുന്നുഅച്യുതവാരിയരു�ട താമസം. അച്ഛൻ മൂസ്സതി

േന്റയും അച്യുതവാരിയരുേടയും മരണാനന്തരം ആര്യൻ നാരായണൻമൂസ്സതു് ശങ്കു

വാരിയ�ര ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി അവി�ട താമസിപ്പിച്ചു. അതു് 1046-ാമാണ്ടായിരുന്നു.

കൃഷ്ണവാരിയർ അച്ഛേനാടുകൂടി േകാട്ടയേത്തയ്ക്കുേപായി കാവ്യനാടകങ്ങളും �വദ്യ

വും മൂസ്സതിേനാടും, േജ്യാതിഷം, അലങ്കാരം, തർക്കം, വ്യാകരണം മുതലായ വിഷ

യങ്ങൾ അച്ഛേനാടും അഭ്യസിച്ചു. മൂസ്സതി�ന്റ കീഴിൽ പതി�നട്ടു�കാല്ലം �വദ്യം

പഠിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും �ചയ് തു് ആയുർേവ്വദചികിത്സയിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധ

നായി. തച്ചുശാസ്ത്രത്തിലും നല്ല പണ്ഡിത്യം തന്നത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു സമ്പാദിച്ചു.

അനന്തരകാലജീവിതം

1066-ൽവറുഗീസ്മാപ്പിളകൃഷ്ണവാരിയ�ര മാർദീവാന്യാേസ്യാസ്സിമ്മനാരിയിൽവ്യാ

കരണാധ്യാപകനായി നിയമിച്ചു. വയക്കര മൂസ്സതി�ന്റ മരണാനന്തരം 1087-ാമാണ്ടു

മകരമാസത്തിൽ കിരീടധാരണ�വദ്യശാല എന്ന േപരിൽ ഒരു �വദ്യശാല തി

രുനക്കരച്ചന്തയ്ക്കു സമീപം സ് ഥാപിച്ചു് അതി�ന്റ പര്യേവക്ഷകത്വം പ്രശസ്തമായ രീ

തിയിൽ നിർവഹിച്ചു. ശങ്കുവാരിയർ 1074-ൽ മരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പത് നിയു�ട

േദഹവിേയാഗം 1081-ലായിരുന്നു. 1107-ാമാണ്ടു േമടം 16-ാംനു കൃഷ്ണവാരിയർ യശശ്ശരീ

രനായി.

കൃതികൾ

കൃഷ്ണവാരിയർ മലയാളത്തിൽ (1) 1066-ൽ ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്ത

മ്പുരാൻ �ഗർവാണീവിജയം നാടകം പട്ടാമ്പി വിജ്ഞാനചിന്താമണി അച്ചുക്കൂട്ട

ത്തിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ അതു തർജ്ജമ�ചയ്യുകയും, (2) കിളിരൂർ കൃഷ്ണ

വാരിയരു�ട അേപക്ഷ അങ്ഗീകരിച്ചു കിളിരൂർ കുന്നിേന്മൽ ഭഗവതി�യക്കുറിച്ചു്
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518 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

പരേമശ്വരീസ്തവംഎന്ന േപരിൽ ഒരുശതകവും രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനും പുറേമ, സംസ്കൃത

ത്തിൽ (3) പേരതയായ, ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സതി�ന്റ അമ്മയു�ട പന്ത്രണ്ടാം

മാസ�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു് 1077-ൽ മാനേസ്സാല്ലാസം എ�ന്നാരു പ്രബന്ധവും, (4)

വയക്കര ശാസ്താവി�നപ്പറ്റി ഒരു േസ്താത്രവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശിവാനന്ദലഹരിയും

വിവർത്തനം �ചയ് തതായി അറിയാം. കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ ചില േശ്ലാക

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“േപ്രമാധിക്യേമാേടതു കാണുമളേവാ കാമാന്തകന്നുള്ളി�ല-

ക്കാമാംേഭാധിയിൽ േവലിേയറ്റമുളവായീടുന്ന�തന്നും ശിേവ!

ആ മന്ദസ്മിതമാം നിലാ�വാടു വിളങ്ങും നിൻമുഖത്തിങ്കളി-

ങ്ങാേമാദ�ത്താടു കണ്ടുഞങ്ങൾകിളിരൂരേമ്മ! �താഴും

നിത്യവും.” (പരേമശ്വരീസ്തവം)

“രാേകന്ദുശ്രീനിരസനക�രഃ പർപ്പ�ടഃ കല്പിതാസ്യാ

കല്യാണീയം സരസമദേനാല്ലാസമാപൂരയന്തീ

വ്യക് തം ഭക് �തർവിഹിതവിലസന്മൌക്തികാേമാദരീതിം

ദേത്ത ചിേത്ത നവനവരസം സാംപ്രതം സാ സജഗ് ധിഃ.”

(മാനേസാല്ലാസം)

“ദൂരം ഗതം തവ കടാക്ഷകലാനിവൃത്തം

േഘാരാമയാഃ പ്രതിദിനം പ്രതിയാന്ത്യഭീക്ഷ്ണം!

നക് തന്ദിവം പരിചരൻ പദപങ്കജം േത

ചിത്രം തജാപരവേശാത്രഹി േകാപി േശേത.”

(ശാസ്തൃേസ്താത്രം)

ഒരു മുക് തകം

“ഭാജിതമിഹിരാം വേന്ദ രാജമുഖീം രാജരാജബന്ധുസുതാം

സുരരാജമൌലിരാജന്മണിരാജിവിരാജിതാംഘ്രിരാജീവം.”

(പള്ളിപ്പുറത്തുകാവിൽ ഭദ്രകാളി�യപ്പറ്റി)

�ഗർവാണിയായിരുന്നു കവിക്കു �കരളിേയക്കാൾ സ്വാധീനം. ഗദ്യരചനയ്ക്കും

അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. വിജ് േഞയങ്ങളായ വിവിധവിഷയങ്ങ

�ളക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം ഭാഷാേപാഷിണിയില്ല്അേനകം ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രസിദ്ധ

�പ്പടുത്തിവന്നിരുന്നു.

കവിയൂർ രാമൻനമ്പിയാർ (1044–1077)

ജീവചരിത്രം

രാമൻനമ്പിയാർ തിരുവല്ലാ ശങ്കരനാരായണൻ ചാക്യാരുേടയും കവിയൂർ നമ്പി

യാർ മഠത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിനങ്ങിയാരുേടയും പുത്രനായി 1044-ാമാണ്ടു മീനമാസം

19-ാംനു വിശാഖംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ബാലപാഠങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് ഒൻപതാമ

�ത്ത വയസ്സിൽ േകാട്ടയത്തു േപായി മണർക്കാട്ടു ശങ്കു വാരിയേരാടു ശിഷ്യ�പ്പട്ടു

സംസ്കൃതത്തിൽ സിദ്ധാന്ത�കൌമുദിവ�ര അഭ്യസിച്ചു. 16-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ വയ

ക്കര മൂസ്സതിേനാടു് അഷ്ടാംഗഹൃദയവും പഠിച്ചു. സുമാർ മൂന്നു�കാല്ലം �വദ്യശാസ്ത്രം
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അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ പതി�നട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മിഷണറിയായിരുന്ന പാമർ

സായിപ്പി�ന മലയാലം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആലപ്പുഴയ്ക്കു േപായി; ആ സായിപ്പി

േനാടുകൂടി തൃശ്ശൂേരയ്ക്കു േപായി അവിേടയും താമസിച്ചു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അധ്യാപക

നായിതുടർന്നു. അങ്ങ�നഒന്നര�ക്കാല്ലംകഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനുേമൽഇരുപതാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ �ചങ്ങന്നൂർമലയാളംസ് കൂളിൽസംസ്കൃതാധ്യാപകനായി. എട്ടരവർഷം

ആപണി േനാക്കി. പിന്നീടു േകാട്ടയത്തുസി.ഐ.എൻ.ഇൻസ് റ്റിട്യൂട്ടിൽ മലയാളപ

ണ്ഡിതരായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. വറുഗീസുമാപ്പിളയുേടയും �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയു

േടയും മറ്റും പ്രിയസുഹൃത്തായി നാലു�കാല്ലം ഭാഷാസാഹിത്യ�ത്ത േപാഷിപ്പിച്ചു.

കൃതികൾ

നമ്പിയാർ (1) കുലേശഖരവർമ്മാവി�ന്റ സുഭദ്രാധനഞ് ജയം നാടകം, (2) മഴമങ്ഗ

ലഭാണം, (3) ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം കാവ്യം എന്നീ കൃതികൾ തർജ്ജമ�ചയ്യുകയും, (4)

നാമാനുശാസനം എന്ന േപരിൽ അമരേകാശത്തിനു് ഒരു ഭാഷാനുവാദം എഴുതി

ത്തുടങ്ങുകയും �ചയ് തു. ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം പത്താം സർഗ്ഗം തർജ്ജമ �ചയ്യുേമ്പാൾ

അല്പായുസ്സായി മരിച്ചുേപായി. അമരേകാശത്തി�ല മനുഷ്യവർഗ്ഗമാണു് ആദ്യം ഭാ

ഷ�പ്പടുത്തുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. അതുത�ന്നയും മുഴുമിപ്പിച്ചു എന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഒരു

അനുഗൃഹീതനായ വിവർത്തകനായിരുന്നു നമ്പിയാർ. 1067-ൽ വിവർത്തകനായി

രുന്നു നമ്പിയാർ. 1067-ൽ സുഭദ്രാധനഞ് ജയവും 1068-ൽ ഭാണവും അച്ചടിപ്പിച്ചു.

അപൂർണ്ണങ്ങളായ മറ്റു രണ്ടു കൃതികളും വറുഗീസ് മാപ്പിളയു�ട ഉപേദശമനുസരിച്ചു്

എഴുതിയതാണു്. അക്കാല�ത്ത മറ്റുരണ്ടു് പരിഭാഷകപ്രമുഖന്മാരായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

തമ്പുരാ�ന്റയും ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാരുേടയുംസമസ് കന്ധനായാണു് നമ്പിയാ�ര

മർമ്മജ് ഞരായസഹൃദയന്മാർ മാനിച്ചിരുന്നതു്.

സുഭദ്രാധനഞ് ജയം

“നന്നായ് േപ്പാർ�കാങ്ക �ഞങ്ങാ�തയുമഭിനവമാം

േചർച്ചയാൽ ലജ്ജവാച്ചും

കുന്നിച്ചും േപ്രമേമറ്റം പുളകമിളകിയും

േലാചനം �തല്ലടഞ്ഞും

കന്ദർപ്പക്രീഡ�ചയ് വാൻ പ്രനയ�മാടു തുട-

ങ്ങും രമാേകശവന്മാർ-

തന്നാദ്യാേശ്ലഷകർമ്മം ശുഭമതി�ന വള-

ർത്ത�ട്ട നിങ്ങൾക്കു �മേന്മൽ.”

“ചന്ദ്രമ�സ്സാടു നിലാവുമർക്ക�നാടു ഭാസ്സുമഭ്ര�മാടു മിന്നലും

വഹ് നിേയാടു ഹവിരാഹുതിം സുരഭിമാസേമാടു സുമേശാഭയും

ചിന്നുമാട കമലാകുരത്തി�നാടുമങ്ങു േചർത്തവിധിേയാടുമി-

ന്നിന്ദ്രപുത്ര�നാടു ഭദ്ര�യസ്സപദി േചർത്തഞാൻ

സദൃശനായേഹാ!”

മഴമങ്ഗലഭാണം

“പാ�രല്ലാം സംഹരിപ്പാൻ മുതിരു�മാരു ഹരൻ-

ത�ന്റഫാലാക്ഷിവഹ് നി-
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സ് ഫാരാർച്ചിേസ്സാ�ടതിർക്കും കിരണനിരകളാൽ

ധാത്രി�യത്തപ് തയാക്കി

പാരം പാലിച്ചു ഭൃങ്ഗങ്ങ�ള നളിനി�യ നാള-

ത്തിേനാളം വിടുർത്തി-

പ്പാരാേത ഭാസ് കരൻതാനിതുസമയമേഹാ!

േവ്യാമമധ്യത്തിലായി.”

“അരുണനഖമയൂഖം പൂ�ണ്ടഴും േപലവം നിൻ

വിരലിതു മണിേചരും േമാതിരേത്താടു േചർന്നു്

വിര�വാടു കവരേട്ട കാണികൾക്കു�ള്ളാരുൾക്കാ-

മ്പരിയ മല�രാ�ടാക്കും വല്ലിതൻ പല്ലവംേപാൽ.”

“�ചറു�താന്നു വീർത്ത വയറും പരം കറു-

�ത്താരു ചൂചുകങ്ങ�ളഴുമാക്കുചങ്ങളും

അരിേയാരു േചലയു�ട തുമ്പു�കാണ്ടു നീ

ശരിയായ് മറയ്ക്കുകയി! മഞ് ജുഭാഷിണി!”

വിടനുമാത്രേമ രങ്ഗപ്രേവശത്തിനു് അധികാരമുള്ളുഎന്നും മറ്റു പാത്രങ്ങേളാടു് ആ

പാത്രത്തിനു് ആകാശഭാഷിതരീതിയിേല സംസാരിക്കാവൂ എന്നുമുള്ള സംസ്കൃതഭാ

ണനിയമം കവി പ്രകൃതത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ചു് ആ പാത്രങ്ങേളയും േപ്രക്ഷകന്മാരു�ട

സന്നിധിയിൽ നയിക്കുന്നു. അതിനു് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസേത്തക്കാൾഹൃദയങ്ഗമമായി തർജ്ജമ �ചയ് തിട്ടുള്ള ഒരുസംസ്കൃ

തമഹാകാവ്യം ഭാഷയിൽ ഇ�ല്ലന്നാണു് ഏ�ന്റ വിശ്വാസം. കവിയു�ട തദ്വിഷയക

മായ ഹസ്തലാഘവം ഓേരാ സർഗ്ഗവും അവസാനിക്കുേമ്പാൾ ഒന്നി�നാന്നു വർദ്ധി

ക്കുന്നതായി ഭാവുകന്മാർക്കു കാണാം.

“തരളനുരകളാകും ചാമരം േലാലശംഖാ-

ഭരണമിതുകൾ േചരും സാഗരശ്രീകരീന്ദ്രൻ

തര�മാടു തടഘാതക്രീഡ�ചയ്യുന്നു �ചന്നാ-

പ്പുരിയു�ട മികേവറും േകാട്ടേമൽേക്കാട്ട�മേന്യ.

ഗഗനതലമുരുമ്മും സൌധജാലം സമുേദ്രാ-

ദകമതിൽ നിഴലിക്കു�ന്നാരു നൽക്കാരണത്താൽ

ഫണിവരപുരിേയയും വിണ്ടലേത്തയുേമക-

ക്ഷണമതിലതു �വൽവാനുന്നിടു�ന്നന്നു േതാന്നും.”

(ദ്വാരകാവർണ്ണന)

ഇവ പത്താം സർഗ്ഗത്തിലുള്ള േശ്ലാകങ്ങളാണു്. അതിനുമുമ്പുള്ള സർഗ്ഗങ്ങളി�ല

േശ്ലാകങ്ങളും അഭിരാമങ്ങൾത�ന്ന.

“ആ വർത്തമാനമഥ േഗാപഗണങ്ങൾ േകട്ടാ

ശ്രീവാസുേദവനമരു�ന്നാരു ദിക്കു േനാക്കി

�ദവത്തി�നപ്പഴിപറഞ്ഞുടേനാടി�യത്തി
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േമൽവസ്ത്രവും മുടിയുമങ്ങഴിയുംവിധത്തിൽ.

�ദത്യാരി�യബ് ഭുജഗേവഷ്ടനേമാടു കണ്ടി-

ട്ടുൾത്താരിലങ്ങഖിലദുർഭരദുഃഖഭാരാൽ

ആർത്തസ്വര�ത്താ�ടാരുമിച്ചഥ േഗാപേഗാപീ-

സാർത് ഥം മുതിർന്നിതു കയത്തി�ലടുത്തുചാടാൻ.

താലാങ്കനങ്ങവ�രയാസകലം തടുത്തു

നീലാളിവർണ്ണനു�ട ചാരുമുഖത്തിൽ േനാക്കി

മാേലറ്റേമകിടുവ�തന്തിനു ഹന്തഞങ്ങൾ-

ക്കീ ലീല കൃഷ്ണ! മതിയാക്കുക�യന്നു �ചാന്നാൻ.”

(കാളിയമർദ്ദനം)

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് അഞ്ചാം സർഗ്ഗത്തിൽനിന്നാണു്.

നാമാനുശാസനം

മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“മനുഷ്യൻ മാനുഷ്യൻ മർത്ത്യൻ മനുജൻ മാനവൻ നരൻ

പുരുഷൻ പൂരുഷൻ പഞ്ചജന, നവ്വണ്ണേമ പൂമാൻ

ഇവ മർത്ത്യ�ന്റ േപരുത്തരാർദ്ധമാണി�ന്റ�യന്നുമാം.

േയാഷിത്തു നാരി വനിത േയാഷ പ്രമദ മാനിനി

സ്ത്രീ കാന്ത വാമ ലലനസീമന്തിനി മേഹളയും

പ്രതീപദർശിനി വധൂമഹിളാബാലമാർകളും

സാമാന്യസ്ത്രീകൾ, േഭദങ്ങൾ വരവർണ്ണിനി സുന്ദരി.”

ഇടയ്ക്കു നിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി പകർത്താം.

“ഗൌരി നഗ് നീകയീ രന്റും തിരാളാതുള്ള �പണ്�കാടി

യുവതി ശ്യാമ തരുണി മൂന്നും യൌവനമായവൾ

പലിക്നി വൃദ്ധയീ രണ്ടും കിഴവിക്കുള്ള േപരുകൾ

അഭിസാരിക ഭർത്താ�വക്കാമിച്ചേങ്ങാട്ടു േപാമവൾ.”

അമരേകാശത്തി�ല എല്ലാ പര്യായങ്ങളും തർജ്ജമയിൽ എടുത്തു േചർത്തിട്ടില്ല.

മേഹള, ശ്യാമ മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ പുതിയതായി േചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്. മേഹള, ശ്യാമ

മുതലായശബ്ദങ്ങൾപുതിയതായി േചർത്തിട്ടുമുണ്ട്. പ്രമദയും മാനിനിയും ലലനയും

സാമാന്യസ്ത്രീപര്യായങ്ങളാ�ണന്നുപറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതു്അനവധാനതമൂലമാ�ണന്നു

േതാന്നുന്നു.

മറിയപ്പള്ളി ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1012–1107)–

േകാലത്തു സ്വരൂപത്തി�ല േമത്തല എന്ന ഉപശാഖയു�ട ഒരു പ്രശാഖയിൽ�പ്പ

ട്ടതാണു് മറിയപ്പള്ളി തമ്പുരാക്കന്മാരു�ട കുടുംബം എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട

േല്ലാ. ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1012-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 1-ാംനു ഉത്രംനക്ഷത്രത്തിൽ
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ചങ്ങനാേശ്ശരി �തേക്ക�ക്കാട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു. അന്നു േകാട്ടയ�ത്ത മറിയപ്പള്ളി

�ക്കാട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. �തേക്ക�ക്കാട്ടാരം സ്ഥിതി�ചയ് തിരുന്നതു കുമാരമ

ങ്ഗലത്തു മനവക കാവിൽേക്ഷത്രത്തിനുസമീപമായിരുന്നു. പിതാവ്വ് ചങ്ങനാേശ്ശ

രി ലക്ഷ്മീപുരത്തു�കാട്ടാരത്തി�ന്റ പ്രതിഷ്ഠാപകനായ അച്ഛൻേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ

അനുജൻ �കാച്ചപ്പേക്കായിത്തമ്പുരാനാണു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ യഥാർത് ഥനാമേധ

യം രാമവർമ്മഎന്നായിരുന്നു. തിരുവല്ലാ �നടുംപുറത്തു�കാട്ടാരത്തി�ല ഒരുതമ്പു

രാനായിരുന്നു അമ്മാവൻ. ആ തമ്പുരാൻ വിശാഖം തിരുനാൾ �കാച്ചുതമ്പുരാ�ന

കുേറക്കാലം �നഷധം പഠിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. 1023-ാമാണ്ടു് അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി

ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാനും തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു േപായി അവി�ട താമസിച്ചു സം

സ്കൃതത്തിൽ സാമാന്യമായജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. 1037-ാമാണ്ടു് അമ്മാവൻ മരിക്കു

ന്നതുവ�ര �നടുമ്പുറത്തുത�ന്നയായിരുന്നു താമസം. പിന്നീടു മറിയപ്പള്ളിക്കു േപാ

യി 1054-ൽ േജ്യഷ്ഠൻ മരിച്ചേപ്പാൾ അവിട�ത്ത കാരണവനായി. അതിൽപ്പി�ന്ന

മറിയപ്പള്ളി വലിയതമ്പുരാൻഎന്നേപരിലാണു്അേദ്ദഹംസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട

യിടയിൽ അറിയ�പ്പടുന്നതു്. 1107 ധനുമാസത്തിൽ മരിച്ചു. ഒരു വലിയ കവിയ�ല്ല

ങ്കിലും അക്കാല�ത്ത പ്രമുഖനായ ഒരു സാഹിത്യപ്രണയിയായിരുന്നു തമ്പുരാൻ.

േകാട്ടയ�ത്ത കവിസമാജത്തിനും അതിൽനിന്നു് ഉത് ഭിന്നമായ ഭാഷാേപാഷിണി

സഭയ്ക്കും അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. 1066-ൽ മദിരാ

ശി ഗവർണ്ണർ �വൻേലാക്കു് പ്രഭുവി�ന്റ തിരുവിതാംക്കുർ സന്ദർശന�ത്ത വിഷയീ

കരിച്ചു് ഒരു ശതകം ഉണ്ടാക്കി. 1083-ൽ ലളിതാപുരാണം വൃത്താനുവൃത്തമായി ഭാ

ഷ�പ്പടുത്തുകയുംഅതി�നത്ത�ന്നമാേവലിക്കരയി�ല ചില �കാച്ചുതമ്പുരാട്ടിമാരു

�ടഅേപക്ഷയനുസരിച്ചു് ഒരു പാനയാക്കി രചിക്കുകയും �ചയ് തു. 1084-ൽഹിേതാ

പേദശത്തി�ല മിത്രലാഭപ്രകരണം തർജ്ജമ�ചയ് തു. 1084-ൽ കാന്തിപ്രതാപചരി

തംഎന്നു്ഇരുപത്തിമൂന്നു്അധ്യായത്തിലും 1086-ൽബാലഭാരതിഎന്നു് പ�ത്താൻ

പതു് അധ്യായത്തിലും രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങൾഎഴുതി. അവഅച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. താ�ഴക്കാ

ണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ലളിതാപുരാണം ഭാഷയിലുള്ളതാണു്.

“വാഴ് ത്തിേയവം സുരന്മാരാൽ പ്രാർത് ഥിക്ക�പ്പട്ട മന്മഥൻ

േപായാനവ�ന്റ നാശത്തിന്നായിട്ടാ ഹിമവത്ത�ട.

തപിച്ചീടും ശിവ�നയും ഗന്ധപുഷ് പങ്ങളാദരാൽ

ശുശ്രൂഷിക്കും ഗൌരിേയയും കണ്ടാൽ കാമൻ മഹാബലൻ.

ആരും കാണാ�ത മറവിലാരാൽ വന്നവനഞ് ജസാ

േമാഹനാസ്ത്ര�മടുത്തിട്ടാ ശ്രീഹരൻ �മയ്യി�ലയ് തുേത.”

അടുത്തതായി പാനയിൽനിന്നുകൂടി ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഭദ്രമായ �കാല്ലൂരി�തന്നതാ-

മദ്രിതന്നിൽക്കുടി�കാണ്ടു േലാകരിൽ

ഭദ്രേമകുവാൻ തൃക്കണ്ണയച്ചിടും

രുദ്രവല്ലേഭ! പാഹിമാമംബിേക!

ദക്ഷയാഗം മുടക്കിപ്പുരഹരൻ

ദക്ഷപുത്രിയാം കാന്ത�യവിട്ടുതാൻ
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ഉക്ഷവാഹനൻ ഭർഗ്ഗൻ വിരക് തനാ-

യക്ഷമാലാദി ധാരിയായ് ത്തൽക്ഷണം

സർവസങ്ഗവും വിട്ടു ഹിമാദ്രിയാം

പർവേതശ്വരൻ തന്നു�ട സാനുവിൽ

സർവമാമുനിമാരുമാ�യാത്തുേപായ്

ശർവനും തപം�ചയ് തു വസിച്ചുേത.”

മുരിങ്ങൂർ ശങ്കരൻേപാറ്റി (1018–1080)

ജീവിതചരിത്രം

വയക്കര മൂസ്സതി�ന്റ ദുേര്യാധനവധംേപാ�ല ഒരു കാലത്തു് പ്രചുരപ്രചാരമായി

രുന്ന ഒരു ആട്ടക്കഥയാണു് മുരിങ്ങൂരി�ന്റ കുേചലവൃത്തം. ആ കഥയ്ക്കു കുേചേലാദ

യം എന്നാണു് കവി നല് കിയ നാമേധയം. അതു് ഇേപ്പാഴും പലസ് ഥലങ്ങളിലും

ആടിവരുന്നുണ്ടു്. ശങ്കരൻേപാറ്റി തിരുവല്ലാ വടേക്കക്കരപ്പകുതിയിൽ �ചങ്ങന്നൂർ

കീഴ് േചരി േമൽ മുറിയിൽ മുരിങ്ങൂർ മഠത്തിൽ 1018-ാമാണ്ടു മകരമാസം മകയിരംന

ക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവായ പുരുേഷാത്തമൻേപാറ്റിയും മാതാവായശ്രീേദവി

അന്തർജ്ജനവും ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന മരിച്ചുേപായി. േപാറ്റി സംസ്കൃതം പഠിച്ചതു

നാരായണൻഎന്നു േപരുള്ള ഒരു ഗുരുവിേനാടാ�ണന്നു് അേദ്ദഹം ത�ന്റ കുേചല

വൃത്തത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗുരുവി�നപ്പറ്റി ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

“കുംഭീന്ദ്രാനനമിന്ദുേശഖരസുതാം

വാണീം വിരിഞ്ചപ്രിയാ-

മംേഭാജാശുഗനാശനം പശുപതിം

േശഷാചലാധീശ്വരം

ഗൌരീം േലാഹിത�ശല�ചത്യവസതിം

നാരായണാഖ്യം ഗുരും

വേന്ദശ്രദ്ധതടാകകൂലനിലയാ-

ധീശം നൃകണ് ഠീരവം.”

എന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക. അടിമിറ്റത്തുമഠത്തിൽനിന്നായിരുന്നു േപാറ്റിയു�ട വിവാ

ഹം. ആ വിവാഹത്തിൽ സന്താനങ്ങ�ളാന്നും ഉണ്ടായില്ല. 1080-ാമാണ്ടു ധനുമാസ

ത്തിൽഅശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽഅേദ്ദഹം മരിച്ചു.

കൃതികൾ

മുരിങ്ങൂരി�ന്റ പ്രധാനകൃതികൾ (1) വല് ക്കലവധം, (2) കുേചലവൃത്തം, (3)മലയവതീ

സ്വയംവരം എന്നീ മൂന്നാട്ടക്കഥകളാകുന്നു. ഇവ കൂടാ�ത രുക്മാങ്ഗദചരിത�ത്ത

വിഷയീകരിച്ചു് ഒരു നാടകവും കാവ്യവും കൂടി ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു.

പത്രദ്വാരാ അേനകം ഉക്തിപ്രത്യുക്തികളിലും പങ്കു�കാണ്ടുകാണുന്നു. അവയിൽ

വില്വട്ടത്തു രാഘവൻനമ്പിയാരുമായുള്ള വാദ�ത്തപ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

വില്വാട്ടം ആയിടയ്ക്കു പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നു�മഴുതാതിരുന്നതു് എന്തു�കാണ്ടാ�ണന്നും
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“മല്ലീന്നായ് ശിഗ്രുവിേപ്രാത്തമനണയുമി�തേന്നാർത്തനങ്ങതിരിേപ്പാ”എന്നും േപാ

റ്റി േചാദിച്ചതിനാണു് സമരകുതുകിയായ വില്വട്ടം “വില്വട്ടം വൃദ്ധനായീ വിര�വാ

ടിവനുമാ�യാന്നടുക്കാം പിടിക്കാം” എന്നും മറ്റും മറുപടി�യഴുതിയതു്. ഒടുവിൽ

“േതക്കിേനാേടാ മുരിേങ്ങ?” എന്നുകൂടി ആ വൃദ്ധ കവി േചാദിക്കുവാൻ മടിച്ചില്ല.

വല് ക്കലവധത്തിൽ സാല്വവധം, ദന്തവക് ത്രവധം, സൂതനിഗ്രഹം എന്നീ ഉപാ

ഖ്യാനങ്ങളും അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു കുേചലവൃത്തത്തി�ന്റ പൂർവഭാഗമാ�ണന്നു

ചിലർ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. വല് ക്കലവധം “അശ്വേമധത്രയമാശു കൃത്വാ സ ദ്വാ

രകാം പ്രാപ്യസുഖം ന്യവാത്സീൻ” എന്ന േശ്ലാകേത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും,

കുേചലവൃത്തം “കാേലസ്മിൻ സദേന മുേനർമ്മുരഭിദസ്സാന്ദീപേനസ്സാദരം” എന്ന

േശ്ലാകേത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കുേചലവൃത്തം രചിച്ചതു �ചങ്ങന്നൂ

�രപ്രഭുസത്തമനായ വഞ്ഞിപ്പുഴപ്പണ്ടാരത്തി�ല നിേദശത്തിനു വഴി�പ്പട്ടാ�ണന്നു

കവി താ�ഴേച്ചർക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“ശ്രീമദ്വഞ്ചുളവാഹിനീനിലയഭൂേദവസ്യ വഞ്ചീശ്വരാ-

വാപ് താേനകവിധപ്രതാപവിതേതർവാചാ കുേചേലാദയം

അക്ഷീബാലയഭൂസുേരണ രചിതം നാട്യപ്രബന്ധം മയാ

സന്തസ്സന്തതമന്തരന്വിതദയാസ്സംേശാധ്യ ഗൃഹ് ണന്ത്വിമം.”

ഒരു േശ്ലാകവും ഒരു പദത്തി�ല ഏതാനും ചരണങ്ങളുംകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പ്രപാവരണമന്ദുരാചതുരഹർമ്മ്യേഗാപാനസീ-

തടാകതടവാടികാശരണേഗാപുരാേഗ്രാജ്ജ്വലാം

വിശാലവിഹൃതിസ് ഥലീസുഖനിഷണ്ണേലാകാം പുരീം

വിേലാക്യ പഥി ഭൂസുേരാ ഹരിപുരഭൂമാദഭൂമീൽ.”

(കുേചലവൃത്തം)

“മൃധായ വാടാ േരേര മൃധായ വാടാ

വൃഥാ നീ യാദവകുടില രണാേന്ത

ക്രുധാ സമം ചില ഭീരുജന�ത്ത

വധിച്ചു�കാ�ണ്ടാരു മദമു�ണ്ടന്നാ-

ലതിന്നു തീർക്കുവനരക്ഷണംഞാൻ

(മൃധായ)

കരുത്തു �പരുകിയ ഹരിപ്രവീരൻ

കരപ്രതാപം വി�ട്ടാരു ദുർബ്ബല-

ഖര�ത്തനിധനം �ചയ് �തന്നാലതു

പരക്കുേമാ ഭുവി? ധരിക്ക കുമേത!

(മൃധായ)

കകുപ്പിേലാേരാ പുല് �ക്കാടിസമ േര

വികല്പ�മേന്യ വിര�വാടു സമേര

ഹനിച്ചുവിരുതുകൾ ലഭിച്ച�തല്ലാം

നിനക്കു മാമകശേരണ തീരും.” (മൃധായ)

(വല് ക്കലവധം)

�കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി (1030–1112)
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 525

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

േകാട്ടയത്തു “�കാട്ടാരത്തിൽ” എന്ന േപരിൽ തീയാട്ടുണ്ണീമാരു�ട ഒരു ഭവനമുണ്ടു്.

�ചമ്പകേശ്ശരി പൂരംതിരുനാൾ ശക് തൻതമ്പുരാ�ന്റ കാലത്തു് അതി�ല അങ്ഗ

ങ്ങൾ മന്ത്രവാദത്തിൽ പ്രസിദ്ധന്മാരായിരുന്നു. ശങ്കുണ്ണിയു�ട മൂലകുടുംബം അമയ

ന്നൂർഎന്നേദശത്താണു്. പണ്ടു േകാട്ടയത്തുേകാടിമതക്കടവിൽ ഉത്സവക്കാലത്തു്

ഒരു ദിവസംകുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി�യആറാടിക്കുകപതിവുണ്ടായിരുന്നു. തത്സംബ

ന്ധമായി ചില ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനു ശങ്കുണ്ണിയു�ട കുടുംബക്കാർക്കു്

േകാട്ടയത്ത് താമസിേക്കണ്ടിവരികയും അവർ േകാടിമതയിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന

േദവസ്വം �കാട്ടാരത്തിൽ താമസമാക്കുകയും �ചയ് തു. ആ വഴിക്കാണു് �കാട്ടാര

ത്തിൽ എന്ന േപർ ആ ഭവനത്തിനു സിദ്ധിച്ചതു്. ശങ്കുണ്ണീ പ്രസ്തുത കുടുംബത്തി�ല

വാസുേദവനുണ്ണിയുേടയും�വക്കത്തിനു്ആറു നാഴികഅക�ലയുള്ള മൂടായിക്കുന്ന

ത്തു മടിയപ്പള്ളി എന്ന ഗൃഹത്തി�ല ഒരു സ്ത്രീരത് നത്തിേന്റയും ദ്വിതീയപുത്രനായി

1030-ാമാണ്ടു മീനമാസം 23-ാംനു ജനിച്ചു. നമ്മു�ട കവിക്കു രണ്ടു സേഹാദരന്മാരു

ണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒന്നു േജ്യഷ്ഠനും ഒന്നു് അനുജനുമാണു്. അച്ഛൻ മന്ത്രവാദത്തിനു

പുറ�മ സങ്ഗീതത്തിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നു. ശങ്കുണ്ണിയു�ട പിതൃദത്തമായ നാമ

േധയവും വാസുേദവൻ എന്നുത�ന്നയായിരുന്നു. ആ േപർ ഭർത്തൃനാമമാകയാൽ

മാതാവു് �ശശവത്തിൽ തങ്കം എന്നഓമനേപ്പരിലാണു് നമ്മു�ട കവി�യ വിളിച്ചു

വന്നതു്. തങ്കം തങ്കുവായും ശങ്കുവായുംക്ഷണത്തിൽരൂപേഭദ�പ്പട്ടു. ജാതിേപ്പർകൂടി

ഒടുവിൽ േചർന്നേപ്പാൾതങ്കുണ്ണിശങ്കുണ്ണിയുമായി. ഏഴുവയസ്സുമുതൽപത്തുവയസ്സു

വ�ര ഒരു നാട്ടാശാ�ന്റ കീഴിൽ പഠിച്ചു് കഷ്ടിച്ചു മലയാളം എഴുതുവാനും വായിക്കു

വാനും മനസ്സിലാക്കി. പി�ന്ന പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സുവ�ര യാ�താരു വിദ്യയും

അഭ്യസിച്ചില്ല. സമവയസ് കന്മാരായ മറ്റു ചിലരു�ട വിദ്യാസമ്പാദനരീതി േനരി

ട്ടു കാണുകയും മറ്റും �ചയ് തേപ്പാൾ തനിക്കും പഠിത്തം േവണ�മന്നുള്ള വിചാരം

അങ്കുരിച്ചു. മണർക്കാട്ടു ശങ്കു വാരിയരു�ട ശിഷ്യനായി സിദ്ധരൂപവും രഘുവംശവും

പ്രഥമസർഗ്ഗത്തി�ലചില േശ്ലാകങ്ങളുംപഠിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾശങ്കുവാരിയർപന്തള

ത്തുസ്ഥിരതാമസമാക്കുകയാൽശങ്കുണ്ണിക്കു മ�റ്റാരു ഗുരുവി�നഅേന്വഷിേക്കണ്ടി

വന്നു. അന്നുവയക്കരആര്യൻ നാരായനൻമൂസ്സതു് േകാട്ടയത്തുണ്ടായിരുന്നതു�കാ

ണ്ടു് കവിയു�ട ആഗ്രഹം തൽക്ഷണം ത�ന്നസഫലമായി. വയക്കര ഇല്ലത്തു് ഒരു

നിത്യ�നന്നേപാ�ല പറ്റിക്കൂടി മാഘ�നഷധാദി മഹാകാവ്യങ്ങളും, സഹസ്രേയാ

ഗം, ചികിത്സാക്രമം, അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിഷ് കർഷിച്ചു പഠിച്ചു.

1047-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആ പഠിത്തം 1057 വ�ര നിർവിഘ് നമാ

യി നടന്നു. ശിഷ്യ�ന്റ ബുദ്ധിശക്തി�യക്കുറിച്ചും വാസനാ�വഭവ�ത്തക്കുറിച്ചും

മൂസ്സതിനു വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛ�ന്റ വാർദ്ധക്യവും േജ്യഷ്ഠ�ന്റ കുടും

ബഭരണ�വമുഖ്യവും നിമിത്തം ശങ്കുണ്ണി ത�ന്ന ആ ഭാരം വഹിേക്കണ്ടിവരിക

�കാണ്ടാണു് സാഹിത്യാഭ്യാസം 1057-ൽ മുടങ്ങിയതു്. എങ്കിലും ശങ്കുണ്ണി സ്വയേമവ

പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചു ത�ന്റസംസ്കൃതവ്യുൽപ്പത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

വിവാഹങ്ങൾ

1048 തുലാമാസത്തിൽ മാതാവു് മരിച്ചു. േജ്യഷ്ഠ�ന്റ പത് നി വന്ധ്യയാ�നന്നു് കണ്ട

തിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർ�പ്പേടണ്ടിവന്നു. 1056 മകര മാ

സത്തിലാണു് ആ വിവാഹം നടന്നതു്. 1057-ാമാണ്ടു ചിങ്ങം 17-ാംനുആസാധ്വി മരി

ച്ചുേപായി. 1061 മകരത്തിൽ പിതാവു് പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. സന്തത്യഭാവം പരിഹ
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526 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

രിക്കുന്നതിന്നായി 1062-ൽ കവി വീണ്ടും വിവാഹം �ചയ് തു. അവരും പ്രസവിക്കുന്ന

ത�ല്ലന്നു�വദ്യന്മാർ ഖണ്ഡിച്ചുപറയുകയാൽ 1081 മിഥുനത്തിൽ മൂന്നാമതായി ഒന്നു

കൂടി ദാരസംഗ്രഹം �ചയ് തു. ഏവൂർ പനേവലി ഇല്ല�ത്ത ശ്രീേദവിഅമ്മയും തിരു

വല്ലാ �നടുമ്പുറത്തുപനേവലിയിൽനിന്നു് ലക്ഷ് മിയമ്മയും തൃപ്പുണിത്തുറ �പങ്ങാലി

�തേക്കടത്തുനിന്നും േദവകിയമ്മയുമാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പത് നിമാർ. ദ്വിതീയപ

ത് നി 1083 േമടത്തിൽ പേരതയായി. മൂന്നാമ�ത്ത വിവാഹത്തിലും സന്താനമുണ്ടാ

യില്ല. 1090 േമടത്തിൽ ഏവൂർ പനേവലി കൃഷ്ണശർമ്മാവി�ന്റ ഒരു പുത്ര�ന ദ�ത്തടു

ത്ത് ആ പുത്ര�ന�ക്കാണ്ടു് 1101 േമടത്തിൽ വിവാഹം �ചയ്യിച്ചു. 1074-ൽ അനുജ�ന

�ക്കാണ്ടു വിവാഹം �ചയ്യിച്ചിരുന്നു�വങ്കിലും അേദ്ദഹം 1077 മകരത്തിലും നിസ്സന്താ

നനായഅേദ്ദഹത്തി�ന്റപത് നി 1080 ഇടവത്തിലും കാലധർമ്മംപ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞി

രുന്നു.

ശങ്കുണ്ണിയും വറുഗീസ് മാപ്പിളയും

1065-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയത്തു മലയാളമേനാരമ

ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ശങ്കുണ്ണി�യ അതി�ല കവിതാ പംക്തിയു�ട പ്രസാധ

കനായി നിയമിച്ചു. തത്സംബന്ധമായി അേദ്ദഹം അനുഷ്ഠിച്ച േസവന�ത്തആസ്പദ

മാക്കി മേനാരമയു�ട ആട്ടപ്പിറന്നാൾലക്കത്തിൽ മേനാരമ ശങ്കുണ്ണി�യ ഒരിക്കലും

മറക്കുന്നതല്ലഎന്നുവറുഗീസ്മാപ്പിള പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

“ഓേരാ മാന്യകവീന്ദ്രരിൽപ്പല�രയും

േപ്രാത്സാഹനം�ചയ് തു തൽ-

േപ്പേരാേരാന്നു മേനാരമയ്ക്കു മകുട-

ക്കല്ലാക്കി വയ് പിച്ചതും

കൂേറാ�ടാട്ടു�മാഴിച്ചിടാതതി�നഞാൻ

പിൻതാങ്ങി�യന്നുള്ളതും

േനേരാ�ട�ന്റ മേനാരമയ്ക്കുമ�തനി-

യ്ക്കും വിസ്മരിക്കാവേതാ?”

എന്നു �കാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനുംആ േസവന�ത്തപ്രശംസിച്ചു. അതി

നുമുൻപുത�ന്ന നാലഞ്ചുസായിപ്പന്മാ�ര മലയാളം പഠിപ്പിച്ചുഅക്കാര്യത്തിൽ നല്ല

പരിചയം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം ആയിടയ്ക്കു �ബല്ലർബി എന്ന മിഷണറി�യ

യും ആ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു നിയുക് തനായി. ആ േജാലി കാലത്ത് ഏഴുമണി

മുതൽ പത്തുമണിവ�ര മാത്രമായിരുന്നതിനാൽ മേനാരമയാപ്പീസി�ല പണിക്കു

അതുബാധകമായില്ല. മേനാരമയും ഭാഷാേപാഷിണിയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പല ചു

മതലകളും അേദ്ദഹത്തിനു വഹിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു. �ബല്ലർബി സ് ഥലം മാറി

പള്ളേത്തയ്ക്കു േപായേപ്പാൾ ശങ്കുണ്ണിേയയും കൂട്ടി �കാണ്ടുേപാകണ�മന്നു് ആഗ്രഹി

ച്ചു�വങ്കിലും വറുഗീസ് മാപ്പിള അതു സമ്മതിച്ചില്ല. 1068 മകരത്തിൽ മാർ ദിവന്നാ

േസ്യാസ് (എം.ഡി.)�ഹസ് കൂൾസ് ഥാപിച്ചേപ്പാൾഅതി�ല മലയാളപണ്ഡിതനാ

യി ശങ്കുണ്ണി�യ �തര�ഞ്ഞടുത്തു. മേനാരമയാപ്പീസിലും സ് കൂളിലും അേദ്ദഹത്തി

നു ലഭിച്ച േവതനം സ്വല്പമായിരുന്നു�വങ്കിലും ആദായ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത അേദ്ദ

ഹത്തിനു് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗദ്യരചനയ്ക്കു് അേദ്ദഹ�ത്ത ശക് തനാക്കിയ

തു് വറുഗീസ് മാപ്പിളയായിരുന്നു. ശങ്കുണ്ണി േവഗത്തിൽ ഒരു മാതൃകാധ്യാപകനായി

ഉയർന്നു. പി�ന്നയും പന്ത്രണ്ടു�കാല്ലേത്താളം േകാട്ടയത്തുവന്നുേചർന്നവിേദശീയ
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രായ മിഷണറിമാ�ര മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹം ആ ഗൌരവേമറിയ

പണികൾക്കിടയിൽസമുയമുണ്ടാക്കി.

ചില സുഹൃത്തുക്കൾ

വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കും വയക്കരമൂസ്സതിനും പുറേമ േവേറയും പല വിശിഷ്ടന്മാരു�ട

സൌഹാർദ്ദം സമ്പാദിക്കുവാൻ ശങ്കുണ്ണീ�യ പരിതഃസ്ഥിതി സഹായിച്ചു. ശങ്കുണ്ണി

യുമായി സാഹിത്യവിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി കത്തിടപാടു നടത്താത്ത കവികൾ വള�ര

ചുരുക്കമായിരുന്നു. ഭാഷാേപാഷിണിസഭയു�ട അദ്ധ്യക്ഷനായ േകരളവർമ്മ വലി

യേകായിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുരസ് കർത്താക്കന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനാ

യിരുന്നുഎന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനു്അേദ്ദഹംബഹിശ് ചര

പ്രാണനായിരുന്നു. 1067-�ല കവിസമാജ സേമ്മളനത്തിലാണു് അവർതമ്മിൽ

ആദ്യമായി കണ്ടതു്; എങ്കിലും അതിനുമുൻപുത�ന്ന അവർതമ്മിലുള്ള സൌഹാർദ്ദ

ബന്ധം ഗാഢമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1066 കന്നിമാസത്തിൽ �വണ്മണിമഹൻ േകാ

ട്ടയത്തു ത�ന്റ അമ്മാത്തായ പുലപ്പാഭട്ടതിരിയു�ട ഇല്ലത്തും വയക്കരയില്ലത്തും

ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചേപ്പാൾ ശങ്കുണ്ണിക്കു അേദ്ദഹ�ത്ത േനരിട്ടറിയുവാനു

ള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. മഹ�ന്റ അനുയായിയും ആരാധകനുമായിരുന്നു നമ്മു�ട കവി.

ഭാഷാേപാഷിണിസഭയു�ട സേമ്മളനങ്ങളി�ലല്ലാം പ്രാേയണ സന്നിഹിതനായി

സകല േകരളീയസാഹിത്യകാരന്മാരുേടയുംസ് േനഹബഹുമാനങ്ങൾആർജ്ജിച്ചു.

രാജാക്കന്മാരുേടയും പ്രഭുക്കന്മാരുേടയും കുടുംബങ്ങളി�ല അങ്ഗങ്ങൾ അേദ്ദഹ

�ത്ത അകമഴിഞ്ഞാദരിച്ചു. അവരിൽ അേനകംേപർ അേദ്ദഹത്തിന്നു സമ്മാന

ങ്ങൾ നൽകി. മദിരാശിയിൽവച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി വലിയ തമ്പുരാൻ മറ്റുചില കവി

കേളാ�ടാപ്പം അേദ്ദഹത്തിനും ‘കവിതിലകൻ’ എന്നബഹുമതി ദാനം�ചയ് തു.

ചില കവിതാപരീക്ഷകൾ

1067-�ല കവിസേമ്മളനത്തിൽ നടന്ന ഘടികാവിംശതിപരീക്ഷയിലും കവിതാചാ

തുര്യപരീക്ഷയിലും നാടകനിർമ്മാണപരീക്ഷയിലും നമ്മു�ട കവി േചരുകയും അവ

മൂന്നിലും പ്രശംസാപ്രത്തിന്നുഅർഹനാവുകയും �ചയ് തു. നാടകപരീക്ഷയിൽ േവ

�റയും രണ്ടു കവികൾ േചർന്നു; എങ്കിലും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും ശങ്കുണ്ണിയും മാ

ത്രേമ ഉത്തരം പൂരിപ്പിച്ചുള്ളു. ഗങ്ഗാവതരണമായിരുന്നു വിഷയം എന്നു് അന്യത്ര

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അഞ് ചു മണിക്കൂറും ഏഴു മിനിട്ടും �കാണ്ടു തമ്പുരാനും എട്ടു മി

നിട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞ് ശങ്കുണ്ണിയുംഅവരവരു�ടകടലാസു്എഴുതി�ക്കാടുത്തു. 1067 േമട

ത്തിൽതൃശ്ശൂർവച്ചുനടന്നഘടികാവിംശതിപരീക്ഷയിലുംഅേദ്ദഹത്തിന്നുരണ്ടാംസ

മ്മാനം കിട്ടി. അങ്ഗദസേന്ദശമായിരുന്നു വിഷയം. ശങ്കുണ്ണിയു�ട ദ്രുതകവനത്തി

�ന്റസ്വരൂപംആ വിംശതിയിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കാം.

“ചി�ക്കന്നൂക്കു�പരുത്തകീശ�നാരുവൻ

േചലാർ�ന്നാരീലങ്കയിൽ-

പ്പു�ക്കല്ലാം �പാടിഭസ്മമാക്കിയതു �ച-

റ്റുൾക്കാമ്പിേലാർക്കുന്നുേവാ?

ദി�ക്കല്ലാം പുകഴും ഭഗവാ�ന്റസുതനാ-

മക്ഷ�ന്റ വക്ഷസ്സിടി-

ച്ച�ക്കേങ്കമനേഹാ! �പാടിച്ചു ശമന

ക്കാഴ് ചയ്ക്കയച്ചീലേയാ?”
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528 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

നാണിച്ചും വ്യസനിച്ചുമദ്ദശമുഖൻ പാർത്തീടേവ �കാഞ്ഞനം

കാണിച്ചങ്ങു കുതിച്ചുചാടിയവിടം വിട്ടാശു രുഷ്ടാശയൻ

പ്രീണിച്ചുന്നതനാം കപീന്ദ്രനുടേനശ്രീരാമപാദാന്തിേക

വീണിച്ഛയ്ക്കു നമിച്ചു വാർത്തയഖിലം �ചാന്നാനമന്ദാദരം.”

1070-ാമാണ്ടുകന്നിമാസത്തിൽതിരുവനന്തപുരത്തുഭാഷാേപാഷിണീേയാഗത്തിേല

ക്കുശങ്കുണ്ണിയും ഒരുആസന്നമരന�ന്റഅന്തർഗ്ഗതശതകംഎഴുതി. അതിൽമൂന്നാം

സമ്മാനേമ ശങ്കുണ്ണിക്കുലഭിച്ചുള്ളു�വങ്കിലുംസ്വതന്ത്രനാടകമായ േദവീവിലാസത്തി

നു് ഒന്നാംസമ്മാനംത�ന്ന ഭാരവാഹികൾ �കാടുത്തു.

മരണവും സ്വഭാവവും

ആയുരന്തംവ�ര ശങ്കുണ്ണി പലസാഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരു

ന്നു. ഒടുവിൽ സ്വല്പകാലേത്തക്കു മാത്രേമ ശരീരാസ്വാസ് ഥ്യം അേദ്ദഹ�ത്തബാധി

ച്ചുള്ളു. സകല സാഹിത്യസേമ്മളനങ്ങളിലും സന്നിഹിതനാകുക; അവി�ട സാഹി

ത്യവിഷയങ്ങ�ളഅധികരിച്ചു പ്രസങ്ഗിക്കുക; ഇവ�യല്ലാം കഴിവുള്ളിടേത്താളം മു

ടക്കം വരുത്താ�ത അേദ്ദഹം നടത്തി. സല്ലാപങ്ങളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ശങ്കു

ണ്ണിയു�ട ഫലിതം ഗഹനവും മർമ്മസ്പൃക്കുമായിരുന്നു. അനൌദ്ധത്യം, ഹൃദയ�നർ

മ്മല്യം, സമയപരിപാലനം, കൃത്യനിഷ്ഠ, പേരാപകാരതല്പരത, അല്പഭാഷണം, മി

തവ്യയം എന്നിങ്ങ�ന വിവിധഗുണങ്ങൾക്കു് അേദ്ദഹം വിളനിലമായിരുന്നു. ഒട്ടുവ

ള�ര കവിക�ള മേനാരമമുേഖനയും അല്ലാ�തയും അേദ്ദഹം േനർവഴിക്കു നടക്കു

വാൻ ശക് തരായി. ഏതുകാര്യവും തുടങ്ങിയാൽ മുടങ്ങരുതു് എന്ന നിഷ് കർഷയി

ലായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റസാഹിത്യപ്രവർത്തനം. പല പത്രങ്ങൾക്കും മാസിക

കൾക്കും അേദ്ദഹം നിരന്തരമായി േലഖനങ്ങൾ എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. അവയിൽ

മേനാരമയും ഭാഷാേപാഷിണിയും കഴിഞ്ഞാൽപ്രേത്യകഗണന�യഅർഹിക്കുന്ന

തു തൃശ്ശൂർനിന്നു �വള്ളായ്ക്കൽ നാരായണേമേനാൻ സ്ത്രീകൾക്കുേവണ്ടി പ്രസിദ്ധ�പ്പ

ടുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ലക്ഷ്മീഭായി മാസികയാണു്. ശങ്കുണ്ണിക്കു താൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന

സ് ഥലങ്ങളിലുള്ളഐതീഹ്യങ്ങൾ േശഖരിക്കുന്നതിന്നു അനന്യസാമാന്യമായ പ്രാ

ഗല് ഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വ്യവസായത്തി�ന്റ ഫലമായി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു

അപൂർവസമ്പാദ്യമാണു് ഐതീഹ്യമാല എന്ന ഗ്രന്ഥപരമ്പര. 1112-ാമാണ്ടു കർക്ക

ടകമാസം 7-ാംനുയായിരുന്നുആജനകീയകവിയു�ട േദഹവിേയാഗം. 1066 മുതേല

സാഹിത്യമാർഗ്ഗങ്ങളിൾ സഞ്ചരിച്ചുള്ളു. എങ്കിലും നാല്പതിൽചില്വാനം �കാല്ലങ്ങൾ

അതിേലയ്ക്കുത�ന്ന രാപ്പകൽ വിനിേയാഗിച്ചു വിജയം േനടിയ ഒരു അക്ലിഷ്ടകർമ്മാ

വാണു് അേദ്ദഹം.

കൃതികൾ

താ�ഴ കാണുന്നവയാണു് ശങ്കുണ്ണിയു�ട കൃതികൾ. (1) സുഭദ്രാഹരണം (ശതകത്ര

യം), (2) രാജാേകശവദാസചരിതം (നാലധ്യായങ്ങൾ), (3) ആസന്നമരണചിന്താ

ശതകം, (4) േകരളവർമ്മശതകം, (5) ലക്ഷ്മീഭായിശതകം, (6) മാടമഹീശശതകം,

(7) യാത്രാചരിതം, (8) അത്തച്ചമയസപ് തതി, (9) മുറജപചരിതം എന്നീ ലഘുകാ

വ്യങ്ങൾ; (10) കുേചലേഗാപാലം, (11) സീമന്തിനീചരിതം, (12) ഗങ്ഗാവതരണം, (13)

പാഞ്ചാലധനഞ് ജയം, (14) വിക്രേമാർവശീയം, (15) മാലതീമാധവം, (16) രവിവർ

മ്മാ, (17) ജാനകീപരിണയം, (18) േദവീവിലാസം എന്നീ നാടകങ്ങൾ; (19) ഹരിവം
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ശസങ്ഗ്രഹം, (20) അധ്യാത് മരാമായണം എന്നീ രണ്ടു പുരാണാനുവാദങ്ങൾ, (21)

കിരാതസൂനുചരിതം, (22) ശ്രീരാമാവതാരം, (23) സീതാവിവാഹം, (24) ശ്രീരാമപട്ടാ

ഭിേഷകം, (25) ഭൂസുരേഗാഗ്രഹണം എന്നീ അഞ്ചു ആട്ടക്കഥകൾ; (26) നിവാതക

വചവധം (ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം), (27) ശ്രീമൂലരാജവിലാസം (പത്തുവൃത്തം), (28)

വിക് േടാറിയാ ചരിതം (പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം), (29) ധ്രുവചരിതം (പതിനാറുവൃത്തം), (30)

േശാണാദ്രീശ്വരീമാഹാത് മ്യം (ഏഴുവൃത്തം) എന്നീ �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ; (31)

ഭേദ്രാൽപത്തി (പാന), (32) ശ്രീമൂലരാജഷഷ്ടിപൂർത്തിമേഹാത്സവം, (33) ശ്രീഭൂത

നാേഥാത് ഭവം എന്നീ രണ്ടു തുള്ളലുകൾ; (34) കല്യാേണാത്സവം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, (35)

വിനായകമാഹാത് മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്, (36) ഭാഷഗൌളിശാസ്ത്രം (പദ്യം), (37) വിക്രേമാർ

വശീയകഥാനാടകസങ്ഗ്രഹം, (38) �നഷധം, (39) വിശ്വാമിത്രചരിതം, (40) അർ

ജ്ജുനൻ, (41) ശ്രീകൃഷ്ണൻ, (42)ഐതീഹ്യമാലഎട്ടുഭാഗങ്ങൾ, (43) േകരളകവികൾ,

(44) േക്ഷത്രമാഹാത് മ്യം, (45) സ്മരണാവലി എന്നീ ഗദ്യ പ്രബന്ധങ്ങൾ.

അവയു�ട ഉള്ളടക്കം (പദ്യം)

സാരള്യവും പ്രസാദവുമാണു് ശങ്കുണ്ണിയു�ട കാവ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുഖ്യഗുണങ്ങൾ. അവ

യിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ശബ്ദഭംഗിയും ശയ്യാസുഖവും അപൂർവം ചിലരിേല കാണുകയുള്ളു.

ഒരിക്കൽ േകട്ടാൽ അർത് ഥാവേബാധമുണ്ടാകാത്ത േശ്ലാകങ്ങൾ ഒന്നും ത�ന്ന

അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടില്ല. മാലതീമാധവത്തിൽ യതിഭങ്ഗേദാഷം ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ചു

രുക്കത്തിൽഅേദ്ദഹം �വണ്മണിപ്രസ് ഥാനത്തി�ല പദഘടനാവിധിക�ള അക്ഷ

രംപ്രതി അനുവർത്തിച്ചിരുന്നു. പ്രാസവിന്യാസത്തിലുള്ള പ്രതിപത്തി കലശലാ

യിരുന്നു. സ്രഗ്ദ്ധര, ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം, മാലിനി മുതലായ വൃത്തങ്ങളു�ട ഒടുവില

�ത്ത യതിയിൽ ആദ്യ�ത്ത മൂന്നക്ഷരങ്ങൾക്കും രണ്ടാമ�ത്ത മൂന്നക്ഷരങ്ങൾക്കും

ഐകരൂപ്യം വരുത്തുന്നതിൽഅേദ്ദഹംപ്രേത്യകിച്ചുംശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. “ആഹ

േവാൽ സാഹേമാേട”, “ക�ണ്ടത്തി കണ് േഠതരം”, “വീണുേത േക്ഷാണിതന്നിൽ”,

“േവട്ടാക്കി വാട്ടം വിനാ”, “ചി�ക്കന്നു നിഷ് �കതവം” എന്നിങ്ങ�നയാണു് ആ

പ്രാസത്തി�ന്റ ഗതി. അതി�ന ‘ശങ്കുണ്ണിപ്രാസ”�മന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ടു്. അതി

നുേവണ്ടി എത്രഅർത് ഥപരിത്യാഗവും �ചയ് വാൻ അേദ്ദഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നു.

ശങ്കുണ്ണിയു�ട കവിത പ്രാേയണ ഭാവഗർഭേമാ അലങ്കാേരാജ്ജ്വലേമാ അല്ല; ആ

വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹ�ത്ത നടുവത്തച്ഛേനാടുപമിക്കാം. ശങ്കുണ്ണിയു�ട കവിതയ്ക്കു

പ്രാേയണ ദ്രവീകരണശക്തി കുറവാണു്. നിരർത് ഥകപദങ്ങൾഅേദ്ദഹ�ത്തേപ്പാ

�ലഅത്ര ധാരാളമായി വിശിഷ്ടകവികൾആരും പ്രേയാഗിച്ചിട്ടില്ല.

“പന്തിരണ്ടഥ കഴിഞ്ഞുവയസ്സാ-

ഹന്ത! ഹന്ത! ബത! േകശവനേപ്പാൾ

അന്തരങ്ഗമതിലന്നവനിത് ഥം

ചിന്ത�ചയ് തു ചിതേമാടതിേവഗാൽ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽഅത്തരത്തിലുള്ളഎത്രപദങ്ങളാണു് കുത്തിത്തിരുകിയിരിക്കു

ന്നതു്. ശങ്കുണ്ണീ�യേപ്പാ�ല വാസനാസമ്പന്നനായ ഒരു കവിക്കു്ഈന്യൂനത വന്ന

തു നിഷ്കർഷയു�ട �വകല്യം�കാണ്ടാ�ണേന്ന േതാന്നുന്നുള്ളു. ആ േദാഷങ്ങൾ മി

കച്ചകാവ്യഗഡുക്കൾത�ന്ന. എങ്കിലും മറ്റു ചില ഗുണങ്ങൾഉള്ളതു�കാണ്ടുശങ്കുണ്ണി

യു�ട കൃതികൾ സഹൃദയശ്ലാഘ്യങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഗദ്യത്തിനു് ആ കുഴപ്പ�മാന്നും

ഉണ്ടാകുവാൻ തരമില്ലേല്ലാ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനുമായി പരിചയ�പ്പടുന്നതുവ�ര
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530 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

നമ്മു�ട കവി ചില മുറിേശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രേമ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുള്ളു. സുഭദ്രാഹരണ

മാണു് ആദ്യ�ത്ത കൃതി എന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. മൂന്നു ശതകങ്ങളിലായി 300 േശ്ലാ

കങ്ങൾ അതിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ കാലത്തു ത�ന്ന കുഞ്ഞിക്കു

ട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ സേന്ദശബാണങ്ങേളറ്റു് ഇരിക്ക�പ്പാറുതിയില്ലാ�തവന്നേപ്പാളാണു്

വള�ര പേണ്ടക്കാലേത്തക്കു് ആ പന്ഥാവിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻആത് മവിശ്വാസമി

ല്ലാ�തയിരുന്നഅേദ്ദഹംഅരങ്ങത്തുകയറിയതു്. 1065 കർക്കടകം 8-ാംനുഎഴുതിയ

ഒ�രഴുത്തിൽ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു.

“സാഹിത്യംേപാ�ല�യാന്നും സഹൃദയഹൃദയാ-

ഹ്ലാദേമകും കൃതിക്കു-

ത്സാഹത്തിൽ�ത്തല്ലുമിേല്ല കുറവറിക നമു-

�ക്കന്നുേമാേരാന്നിവണ്ണം

േഹ! ഹസ്തത്തിൽക്കിടക്കും കവനപടുത കാ-

ട്ടാ�ത പിട്ടും പറഞ്ഞി-

േദ്ദഹ�ത്തപ്പാട്ടിലാക്കാമിതി മനസി നിന-

യ്ക്കുന്നിേതാ? നന്നിേതാർത്താൽ.”

താ�ഴ കാണുന്നതു കവിവാക്യമാണു്.

“ഒട്ടുക്കീ േലാക�മല്ലാം പുകൾ�പരിയ പൂമാൻ

േകാടിലിങ്േഗശകുഞ്ഞി-

ക്കട്ടാഖ്യേക്ഷാണിപാലൻ പരിചി�നാടരുളി-

�ച്ചയ് കയാൽ�വകിടാ�ത

തുഷ്ടിക്കായിട്ടു തീർക്കു�ന്നാരു കൃതിയധുനാ

മന്ദനാകുന്നഞാനി-

�ന്നാ�ട്ടാ�ക്ക�ത്തറ്റു പറ്റീടിലുമതു സതതം

സജ്ജനം തീർത്തിേടണം.”

അതിൽപ്പിന്നീടു് ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ശങ്കുണ്ണിയു�ട േപനയിൽനിന്നു് ഒരുപടി കൃ

തികൾ അവിച് ഛിന്നധാരമായി പ്രവഹിച്ചുതുടങ്ങി. രാജാേകശവദാസചരിത്രവും

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ചതാണു്. അതിൽ നാലു്

അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ എണ്പത്തിനാലും, രണ്ടാ

മേത്തതിൽ നൂ�റ്റാന്നും, മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ നൂറ്റിരണ്ടും, നാലാമധ്യായത്തിൽ

�താണ്ണൂേറ്റഴും േശ്ലാകങ്ങൾഅന്തർഭവിക്കുന്നു. അന്നു് 1068-ാമാണ്ടു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻത

മ്പുരാ�ന്റ നിർേദ്ദശംമൂലം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഇൻ�സ്പക്ടറായിരുന്നഅയ്യപ്പൻപി

ള്ളബി.ഏ, ഇംഗ്ലീഷിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉപന്യാസ�ത്തഉപജീവിച്ചാണു്

അതു് എഴുതീട്ടുള്ളതു്. തമ്പുരാൻ ഒരു കത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിക്കു് ഇങ്ങി�നഎഴുതി.

“മുൻേപ നമ്മു�ട േകരളത്തിലധികം

കൂർ�കാണ്ടു മാേലാകരിൽ

തൻേപർ �കാണ്ടുനടന്ന േയാഗ്യർ ചിലരി

ങ്ങുണ്ടായിരുന്നില്ലേയാ?

അൻേപറുന്നവരിൽക്കൃതജ് ഞത�യാ�ടാ

ത്തീ നമ്മളാ മാന്യേര

വൻേപറുന്ന ചരിത്രചിത്ര�മഴുതി
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ക്കാണിക്കുവാൻ േനാക്കണം.

ഭൂജനിക്കനുരൂപമന്ത്രിമണിയായ് നാട്ടാരിലിഷ്ട�പ്പടും

രാജാേകശവദാസ�ന�ന്നാരു മഹാനുണ്ടായിരുന്നില്ലേയാ?

വ്യാജാേപതമവ�ന്റ ജീവചരിത്രം േശ്ലാകപ്പടിക്കങ്ങുതാൻ

േഹ! ജാത്യ�ത്താടുവിസ്തരി�ച്ചഴുതേടാസാരസ്യസാരാം ബു

േധ!”

വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി പ്രമാണിച്ചു രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്

േകരളവർമ്മശതകം. അവിട�ത്ത പ്രിയതമയു�ട ജീവിതചരിത്രം, ലക്ഷ്മീഭായിശ

തകത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്നു. തലേശ്ശരിയിൽ ഭാഷാേപാഷിണീസേമ്മ

ളനത്തിനു േകാട്ടയത്തുനിന്നു വറുഗീസ്മാപ്പിള�യാന്നിച്ചു താൻ േപായ സംഭവ�ത്ത

ആസ്പദമാക്കിയാണു് യാത്രാശതകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ലക്ഷ്മീഭായി മാസികയു

�ട മാഹാത് മ്യവും അതിൽ ആനുഷങ്ഗികമായി വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നു. നാടകഭൂമ

കാലത്തു കവി രചിച്ച ഒന്നാമ�ത്ത രൂപകമാണു് കുേചലേഗാപാലം. പാഞ്ചാലധ

നഞ് ജയത്തി�ല കഥ ധനുർേവദപാഠാവസാനത്തിൽ േദ്രാണാചാര്യ�ന്റആഗ്രഹ

മനുസരിച്ചു് അർജ്ജുനൻ ദ്രുപദമഹാരാജാവി�ന യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു പിടിച്ചു�കട്ടി

കാഴ് ചവയ്ക്കുന്നതാണു്. വിക്രേമാർവശീയം ശങ്കുണ്ണി, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ അേത

കൃത്യത്തിൽ ഏർ�പ്പട്ടിരുന്ന വസ്തുത അറിയാ�ത എഴുതിയതാകുന്നു. തമ്പുരാ�ന്റ

തർജ്ജമ�യക്കാൾ ശങ്കുണ്ണിയു�ട തർജ്ജമയ്ക്കു ഗുണം കൂടും. ശങ്കുണ്ണിയു�ട തദ്വിഷയ

കമായ വ്യവസായ�ത്തപ്പറ്റി വിശാലമനസ് കനായ തമ്പുരാന്ൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു

താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്.

“�കേയാടു താങ്കളു�ട ന�ല്ലാരു വിക്രേമാർവ-

ശീേയാത്തമപ്രഥിതതർജ്ജമബുക്കുകിട്ടി;

അേയ്യാ! നമുക്കതറിയാ�ത പിണഞ്ഞബദ്ധ-

ക്കേയ്യാർത്തുനാണമുളവായതു �ചാല്ലവേല്ല.

വൃത്തം മാറ്റാ�തയായ് ത്തർജ്ജമ�യഴുതണ�മ-

�ന്ന�ന്റ ദുർേമ്മാഹമാം ദുർ-

വൃത്തം മാറാനിേതറ്റം ഗുണ�മഴുമുപേദ-

േശാക്തിയായ് ത്ത�ന്ന തീർന്നു;

സത്യം �ചാല്ലാം ഭവാൻതൻ കൃതിയിതു മുഴുവൻ

േനാക്കിയേപ്പാളസൂയാ-

കൃത്യം ഞാനും പഠിേച്ചൻ; കുറവിതിനു പറ-

ഞ്ഞീടുവാനും ശ്രമിേച്ചൻ.

�തറ്റീ തിരഞ്ഞിട്ടുമതിന്നു കുറ്റം

പറ്റീല കാണ്മാൻ കവിവീരമൌേല!

�ചറ്റീടുമിക്കാവ്യരസാമൃതാബ് ധി

വറ്റീട്ടുമുങ്ങീട്ടുയരാ�തയായ് ഞാൻ.”

േനാക്കുക, ഇതേല്ല യഥാർത് ഥമായ സൌഹാർദ്ദം! മാലതീമാധവം റ്റി.�ക കൃഷ്ണ

േമേനാ�ന്റ അേപക്ഷയ്ക്കു വിേധയമായി കവി ഭവഭൂതിയു�ട മൂലകൃതി തർജ്ജമ�ച
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യ് തതാണു്. മൂലകൃതിയു�ട ധൃഷ്ടത േനാക്കിയാൽ അതി�ന്റ തർജ്ജമയ്ക്കു് ആർക്കും

ഉദ്യമിക്കുവാൻ�ധര്യമുണ്ടാകുകയില്ല. ശങ്കുണ്ണിയു�ട വാസനാസമ്പത്തിനും മേനാ

�ധര്യത്തിനും പ്രത്യക്ഷനിദർശനമായ ആ രൂപകം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വിവർത്തി

തകൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയമാ�ണന്നു പറയാം. ജാനകീപരിണയം ഒരു സ്വത

ന്ത്രനാടകമാണു്. സാമുദായികമാണു് ഇതിവൃത്തം. അതും പാഞ്ചാലധനഞ് ജയവും

കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ആജ് ഞയനുസരിച്ചു് എഴുതി കവേനാദയ

ത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േദവീവിലാസത്തി�ല കഥാവസ്തു മിക്കവാറും �ബബിളി

�ല ജേനാവാപർവത്തിൽനിന്നുസംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. എങ്കിലും ഗർഭിണിയായ

പത് നി�യ ഉേപക്ഷിക്കുന്നഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരരാമചരിതേത്തയും മൂന്നാമങ്കത്തിൽ

നായകനായ ചന്ദ്രേകതുവും നർമ്മസചിവനായ ശാരദനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷ

ണത്തിൽ വിക്രേമാർവശീയേത്തയും മറ്റും കവി ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശങ്കുണ്ണിയു�ട

നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി നില് ക്കുന്നതു േദവീവിലാസംത�ന്നയാണു്. ഇ�ശ

ത്തമിഴ് പ്പുലവർ എന്ന ബിരുദനാമത്താൽ സുവിദിതനായ റ്റി. ലക്ഷ് മണൻപിള്ള

ബി.ഏ.യു�ട ആ േപരിലുള്ള ഉൽക്കൃഷ്ടമായ തമിഴ് നാടകത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാണു്

രവിവർമ്മാ. �കാല്ല�ത്ത സംഗ്രാമധീര രവിവർമ്മചക്രവർത്തിയു�ട അപദാന

ങ്ങ�ള പ്രതിപാദിക്കുന്നേതാടുകൂടി, അേദ്ദഹവും വള്ളിയൂരി�ല രാജകുമാരിയായ

കല്പകവല്ലിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹവും പ്രസ്തുതനാടകത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹരി

വംശസംഗ്രഹം േക്ഷേമന്ദ്ര�ന്റ ഭാരതമഞ് ജരിയിൽ ഹരിവംശഘട്ടത്തിൽ പിതൃക

ല്പംവ�രയുള്ള 181 േശ്ലാകങ്ങളു�ട തർജ്ജമയാണു്. അദ്ധ്യാത് മരാമായണത്തി�ന്റ

വൃത്താനുവൃത്തവിവർത്തനമാണു് അദ്ധ്യാത് മരാമായണം ഭാഷ. അതി�ന്റ ആവിർ

ഭാവം 1087-ലാകുന്നു. അഞ്ചാട്ടക്കഥകളിൽ ആദ്യ�ത്ത നാലും കീഴണിപ്പുറത്തുസ്വാ

മിയാരു�ടആജ് ഞയനുവർത്തിച്ചു രചിച്ചു. ഭൂസുരേഗാഗ്രഹണം �കാച്ചി നാലാംകൂർ

കുഞ്ഞിക്കിടാവു (േകരളവർമ്മ) തമ്പുരാൻആവശ്യ�പ്പടുകയാൽഎഴുതി. അവിടുന്നു

തീ�പ്പട്ടതു് 1088-ലാണു്. അേധാലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക.

“സന്ത്യജ്യാേധാവിഭൂഷാപുരമിതി വിദിതം

ഹന്ത! പൂർവാശ്രമം യഃ

സമ്പ്രാപ് തസ്സൻ തുരീയാശ്രമമമൃതകരം

ശ്രീകരാരണ്യധാ മ് നി

തസ്യാജ്ഞാപുഷ് പമാല്യം ശിരസി കലയതാ

ചാരു ശങ്കുണ്ണിനാ മ് നാ

വൃത്തം�കരാതസൂേനാർവിരചിതമമലം

ഹന്ത! സന്തഃ പുനന്തു.”

(കിരാതസൂനുചരിതം)

അേധാവിഭൂഷാപുരം എന്നാൽ കീഴണിപ്പുറ�മന്നും, ശ്രീകരാരണ്യ�മന്നാൽ തൃ

�ക്കക്കാ�ടന്നുമാണു് അർത് ഥം.

“�ചാല് �കാള്ളു�ന്നാരു കീഴണിപ്പുറമതാം പൂർവാശ്രമം വിട്ടേഹാ!

തൃ�ക്കക്കാട്ടുമഠത്തിൽ വാനരുളീടും വന്ദ്യൻ യതീേന്ദ്രാത്തമൻ

ഇക്കാലത്തരുളീട്ടു സന്മതികേള! ശങ്കുണ്ണി നിർമ്മിച്ചതാ-

മിക്കാവ്യം പരിശുദ്ധമാക്കുവിനലം രാമാവതാരാഭിധം.”

ഈ േശ്ലാകംത�ന്ന, പുസ്തകത്തിൽ േപർമാത്രം മാറ്റി രണ്ടുമുതൽ നാലുവ�രയുള്ള

ആട്ടക്കഥകളിലും പകർത്തീട്ടുണ്ടു്.
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“ശ്രീമാടഭൂപവരവംശമണിസ്തുരീേയാ

േലാേകത്ര േയാ ജയതി േകരളവർമ്മനാമാ

തസ്യാജ് ഞയാ വിരചിതന്തു പുനന്തുകാവ്യം

േകനാപി േഗാഗ്രഹനസംജ് ഞമിദം ബുേധന്ദ്രഃ.”

അർജ്ജുനനു പാശുപതാസ്ത്രം സമ്മാനിക്കുവാൻ ശ്രീപരേമശ്വരൻ പാർവതീേദവി

യുമായി കാട്ടിൽ�ച്ചന്ന അവസരത്തിൽ ആദിദമ്പതിമാരു�ട പുത്രനായി ജനിച്ച

ഒരു േദവനാണു് േവട്ട�ക്കാരുമകൻ (േവട്ടക്കരുമൻ), ആ േദവൻ വക്രദംഷ്ട്ര�നന്ന

രാക്ഷസ�ന വധിച്ചു് മഹാവിഷ്ണു്വിേനാടു് �പാൻചുരിക വാങ്ങി പാല (ബാല)േശ്ശരി

േക്കാട്ട�യ അധിവസിക്കുന്നതാണു് കിരാതസൂനുചരിതത്തി�ല ഇതിവൃത്തം.ഇന്ദ്ര

പ്രസ് ഥത്തി�ല ഒരു ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തിൽനിന്നു പശുക്ക�ള േമാഷ്ടിച്ചു�കാണ്ടു

േപായ ദുഷ്ടന്മാരിൽനിന്നു് അർജ്ജുനൻ വീ�ണ്ടടുത്തു് ഉടമസ് ഥനു �കാടുക്കുന്നതാ

ണു് ഭൂസുരേഗാഗ്രഹണത്തി�ല കഥാവസ്തു. ഈആട്ടക്കഥക�ളല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതു്

1080-ന്നുേമലാണു്. സ് കാന്ദപുരാണത്തിൽ ഗണപതിയു�ട മാഹാത് മ്യ�ത്ത പ്ര

കീർത്തനം �ചയ്യുന്നതായി പതിനാറധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഉപാഖ്യാനമുണ്ടു്.

ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ തർജ്ജമ അഞ്ചു പാദങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളൂന്ന ഒരു കിളിപ്പാട്ടായി

ലക്ഷ്മീഭായിപത്രാധിപർ �വള്ളായ്ക്കൽനാരായണേമേനാ�ന്റഅേപക്ഷയനുസരിച്ചു്

1087-ൽ നിർമ്മിച്ചു.

ഗദ്യം

ഗദ്യകൃതികളിൽ പ്രാധാന്യം ഐതീഹ്യമാലയ്ക്കാ�ണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. േക്ഷ

ത്രപ്രതിഷ്ഠ, േദശചരിത്രം, മഹച്ചരിതം തുടങ്ങി ഒട്ടേനകം വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി ആ ഗ്ര

ന്ഥാവലിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രാേയണഎല്ലാ പ്രതിപാദ്യവും േകരളീയംത

�ന്ന. അതിൽനിന്നു േക്ഷത്രസംബന്ധമായ എട്ടു് ഉപന്യാസങ്ങൾ തിര�ഞ്ഞടുത്തു്

1104-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണു് േക്ഷത്രമാഹാത് മ്യം. ചില േകരളീയ കവിക�ളപ്പറ്റി

യുള്ളഐതീഹ്യങ്ങ�ളയാണു് േകരളകവികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരി

ക്കുന്നതു്. വിശ്വാമിത്രചരിത്രത്തി�ലകഥഹരിശ് ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനമാണു്. സ്മരണാവ

ലിയിൽ േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ, �കാടുങ്ങല്ലൂൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പു

രാൻ, �കാടുങ്ങല്ലൂർ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, വറുഗീസ്മാപ്പിള എന്നീ സാഹിത്യനായ

കന്മാ�രക്കുറിച്ചും മേനാരമ�യക്കുറിച്ചുമുള്ള സ്മരണകൾ േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇനി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതാരീതി കാണിക്കാൻ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ—സുഭദ്രാഹരണം

“േകാടക്കാറുമിരുട്ടടച്ച മഴയും �കല്ലാർന്ന കാറ്റും കളി-

ച്ചാടിേക്കകികളാർത്തിടുന്ന രവവും �കാണ്ടങ്ങുവീണ്ടും പരം

കൂടിക്കൂടിവരുന്ന താപമതിനാൽപ്പാർത് ഥൻ തദാ പി�ന്നയും

േമാടി�ക്കാത്തു മുരാന്തക�ന്റ വരവും പ്രാർത് ഥിച്ചു പാർത്തീടി

നാൻ.”

ഈ കൃതിയിൽ കവി േമല്പത്തൂരി�ന്റ സുഭദ്രാഹരണപ്രബന്ധത്തിൽനിന്നു പലതും

സ്വായത്തമാക്കീട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാകവിതയിൽ അേദ്ദഹം അക്കാലത്തുത�ന്ന ഹസ്തലാ

ഘവം പ്രാപിച്ചിരുന്നതായിഈകൃതി �തളിയിക്കുന്നു.
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534 അദ്ധ്യായം 53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ

രാജാേകശവദാസചരിതം

“കിഞ്ചിൽക്കുഴഞ്ഞ�മാഴിയും മിഴിയും ഹൃദന്തം

വഞ്ചിക്കുമാച്ചിരിയുമാസ്യവുമാശു കണ്ടാൽ

�നഞ്ചിൽക്കുരുത്തകുതുക�ത്താടടുത്തു േവഗാൽ

�കാഞ്ചിക്കനിഞ്ഞവ�നാരുമ്മ �കാടുക്കുമാരും.”

“വക്കാണത്തിനു�വരിവർഗ്ഗമിഹ വ-

�ന്നന്നാകിലന്നാൾസഹാ-

യിക്കാ�മന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുബത! നി-

സ്സേന്ദഹ�മന്നാകിലും

അക്കാലത്തതുേപാ�ലയഗ്ഗവർണരാം

േഹാലണ്ടു �ചയ്യായ് കയാൽ

മുഷ് കാളു�ന്നാരു ഠിപ്പുവിന്നു തരമ-

ന്നുണ്ടായി േവേണ്ടാളവും.”

േകശവദാസചരിതം ശങ്കുണ്ണിയു�ട �നസ്സർഗ്ഗികമായ കവിതാവാസന�യ പ്ര

ദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു േമാഹനദർപ്പണമാണു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ലഘുകാവ്യങ്ങളിൽ

അതിനുഅഗ്രപൂജയ്ക്കവകാശമുണ്ടു്.

േകരളവർമ്മശതകം

“�ദവം േനേര തിരിഞ്ഞൂ; ദയ നരവരനിൽ-

�ത്തല്ലുമില്ലാ�ത മാഞ്ഞൂ;

ശ്രീവഞ്ചീശൻ മുഷിഞ്ഞൂ; ചിലരുടനവിേട-

േക്കഷണിക്കാരണഞ്ഞൂ;

േസവ�ക്കല്ലാം പറഞ്ഞൂ; സകലരുമവി�ട-

േക്കാപേമറിച്ചമഞ്ഞൂ;

ഭാവം പാരം മറിഞ്ഞൂ; പരമിനി വരുവാൻ

േപാന്നതന്നാരറിഞ്ഞൂ?”

ലക്ഷ്മീഭായിശതകം

“കാണിയ്ക്കു കഷ്ട�മവനും നിജസൽഗുണൌഘം

കാണിക്കുവാൻ കഠിനതാപമുദിച്ചിേടണം;

ഘ്രാണിക്കുവാൻ മണമുയർത്തണ�മങ്കിേലാ സാ-

മ്പ്രാണിക്കു തീയതു പിടിക്കണ�മന്നുനൂനം.”

കുേചലേഗാപാലം

കുേചലേഗാപാലം സാമാന്യം നല്ല ഒരു നാടകമാണു്.

“കല്ലും �നല്ലും കരിക്കട്ടകൾ കരടുകളും

കാണുമി,ക്കൂരിരുട്ട-

ത്തേല്ല കല്യാകൃേത! ഞാനിതു സപദി വറു-

ത്തിട്ടിടിച്ചിട്ടിവണ്ണം

എല്ലാം വലാ�തയായി�ട്ടാരുവിധമുപഹാ-
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ര�ത്തയിന്നത്ര തീർേത്തൻ;

�ചാല്ലാനല്ലാ�ത�യന്തുണ്ടിതുബത! തിരുമു-

ല് ക്കാഴ് ചയായ് വച്ചു�കാൾക.”

“മാകന്ദപല്ലവസമാധരി! മന്ദ�മേന്യ

േപാകുന്നുഞാൻ പരമപൂരുഷേനാടി�തല്ലാം

ആകുന്നവണ്ണമറിയിച്ചളിവർണ്ണേനതാ-

േനകുന്നതാകിലതു വാങ്ങിവരാംക്ഷണത്തിൽ.”

ഗങ്ഗാവതരണം

ഗങ്ഗാവതരണം ഒരു ദ്രുതകവിതയാ�നന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.

“േനത്രം രണ്ടുമടച്ചുമഞ് ജലിപുടം മൂർദ്ധാവിൽവച്ചും ബലാൽ

ഗാത്രം �തല്ലു ചലിച്ചിടാ�ത�യാരു കാൽമാത്രം നിലത്തൂന്നിയും

േഗാത്രാധീശസുതാവരാംഘ്രികമലം ഹൃത്താരിേലാർത്തുംമഹാൻ

േഗാത്രാധീശനമർന്നിടുന്നു വലുതാം കുറ്റിക്കുതുല്യം സദാ.”

പാഞ്ചാലധനഞ് ജയം

ഇതും തരേക്കടില്ല. അഞ്ചങ്കത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു �ചറിയ നാടകമാണിതു്. േശ്ലാ

കങ്ങൾ ഇതര നാടകങ്ങ�ളഅേപക്ഷിച്ചു് കുറവാണു്.

“കയ്യറ്റും കാൽമുറിഞ്ഞും കര�ളാടു കുടലും

കണ് ഠവും കണ്ടമായും

�മയ്യറ്റും ചത്തുവീേണാർക്കഹഹ! ശിവ മഹാ-

സങ്കടം സംഖ്യയിേല്ല

�പായ്യല്ലഞ്ഞൂറു ലക്ഷം ഗജരഥതുരഗ-

വ്രാതവും സുതനുംവീ-

ണയ്യേയ്യാ! ഭസ്മമായീ �ഞാടിയിടയിലേഹാ

ഹസ്തിയും പത്തുലക്ഷം.”

ജാനകീപരിണയം

ഇതു് ഏഴങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാണു്. കഥാഗുംഫനത്തിൽ കവിക്കു് ഒരുമാതിരി

വിജയംസിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജാനകിക്കുട്ടി നായികയും രാമൻേമേനാൻനായകനുമാണു്.

“അത്യന്തം ഭക്തി േവണം നൃപതിയിലിഹ തൻ-

േവലയിൽശ്രദ്ധ േവണം

സത്യം തൻവാക്കു ചിത്തം �താഴിലിവയിലലം

കാത്തിടാേനാർത്തിേടണം

വ്യത്യാസം വന്നുേപായീടരുതതി�നാരു കാ-

ലത്തിലും ചിത്തതാരിൽ-

ക്കൃത്യാകൃത്യങ്ങേളാർക്കാതനവധി ധനമു-

ണ്ടാക്കുവാേനാർ�ക്കാലാ നീ.”
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േദവീവിലാസം

ഭാഷയി�ല ഒരു നല്ല നാടകമായി േദവീവിലാസ�ത്തപരിഗണിക്കാം.

“സത്യം രക്ഷിച്ചുേപാരും സതിക�ള�യവി�ട-

േപ്പാകിലും േശാകഹീനം

നിത്യം രക്ഷിച്ചു�കാൾവാൻ നിരുപമകരുണാ-

രാശിയാമീശനിേല്ല?

കൃത്യം �തറ്റാ�ത കാക്കും കമനികളി�ലഴു-

േന്നാരു ചാരിത്രശുദ്ധി-

�ക്കത്തും മാഹാത് മ്യേമാർത്താലതു മതിയവ�ര-

ക്കാത്തിടാനാർത്തികാേല.”

“അന്ധകാരചികുരം ചുരുക്കി മൃദുചന്ദികാസ്മിത�മാലിക്കേവ

ചന്തമാർന്ന ശശിയാം മുഖ�ത്തയഴേകാടുയർത്തിയതി�കൌതുകാൽ

സന്ധ്യയാകു�മാരു േചടി�യസ്സപദി മുൻനിറുത്തിനിശയായിടും

ബന്ധുരാങ്ഗി വരവായീടുന്നിതഭിസാരികാസേദശമഞ് ജസാ.”

ശങ്കുണ്ണിയു�ട അർത് ഥചമൽക്കാരമുള്ള ഒരു േശ്ലാകമാണിതു്. അതി�ല കല്പനയ്ക്കു

പുതുമയു�ണ്ടന്നുപറയുന്നില്ല.

വിക്രേമാർവശീയം

ഇതി�ന്റ തർജ്ജമ ഗുേണാത്തരമാ�ണന്നു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. ഈ നാടകത്തി�ല

കഥാവസ്തു ചുരുക്കി എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു ഗദ്യപുസ്തകമണ് വിക്രേമാർവശീയം നാടകക

ഥാസംഗ്രഹം. മൂലത്തി�ല നാന്ദീേശ്ലാകം ഇങ്ങ�ന വിവർത്തനം�ചയ് തിരിക്കുന്നു.

“േവദാന്തങ്ങളിലാ�രേയകനഖിൽ

വ്യാപീതി �ചാല്ലുന്നു; നി-

ർവാദം സാർത് ഥകമാരിലീശ്വരപദം

േചരുന്നനന്യാശ്രയം;

േമാദാേലവ�ന േയാഗിവർഗ്ഗമകുേമ

േതടുന്നു േമാേക്ഷച്ഛയാ-

ലാ േദവൻ ഭവതാമഭീഷ്ടഫലദൻ

േശ്രയസ്സിനായ് ത്തീരണം.”

ഒരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്തുന്നു.

“അസ്വാതേന്ത്ര്യ വിേയാഗം സുലഭ�മവനവ-

ന്നിഷ്ട�മല്ലാമസാധ്യം

സ്വാസ്വാമ്യാേദശേമാർത്തിന്നതു പരമനുവ-

ർത്തിച്ചു വർദ്ധി�ക്കേടാ നീ;

വത്സൻ ത്വൽപുത്രനാ മൂസ്സിവനിലവനിതൻ

ഭാരേമല്പിച്ചിദാനീം

നിസ്സേന്ദഹം ഗമിപ്പൻ മൃഗനിര നിറയും

കാനേനഞാനുമാേര്യ!”
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മാലതീമാധവം

“�ചാല്ലാവല്ലാത്തതായി, �ച്ചറുതുമിഹ പരി-

ച് േഛദ്യമല്ലാത്തതായി-

�തല്ലിജ്ജന്മത്തിലിന്നാൾവ�രയുമനുഭവി-

ക്കാത്തതായ് സദ്വിേവകം

എല്ലാം േപായ് വാച്ച േമാഹാൽ ഗഹനതരവുമാ-

യു�ള്ളാ�രേന്താ വികാരം

വല്ലാ�തന്മാനസത്തിൽജ്ജഡതയുമതിസ-

േന്താഷവും േചർത്തിടുന്നു.”

“ചിത്തം �പാട്ടുന്നിതേയ്യാ! ശിഥിലതരമതാ-

കുന്നു േമ സന്ധിബന്ധം;

കത്തിക്കാളുന്നിതുൾക്കാമ്പിഹ ഭുവനമേഹാ!

ശൂന്യമായ് േത്താന്നീടുന്നു;

�മത്തും ധ്വാന്തത്തിൽ മുങ്ങുന്നിതു വിവശമതാ-

യന്തരാത് മാവു; േമാഹം

നിത്യം മൂടുന്നു ചുറ്റും പരമിവനതിനി-

ർഭാഗ്യനി�ന്നന്തു �ചയ് വൂ?”

രവിവർമ്മാ

ഈനാടകത്തിൽ പദ്യങ്ങൾ കുറവാണു്. തർജ്ജമയ്ക്കു് ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്.

“കർണ്ണങ്ങൾക്കുപരം കേഠാരതരമാം

കട്ടാരി�യാേട്ടറ്റമാം

ദണ്ഡം �നഞ്ചിനിയറ്റിടുന്ന വിശിഖം

സ് േനഹ�ത്ത�വട്ടുന്ന വാൾ;

തിണ്ണം േകട്ടിതു വിശ്വസിപ്പതിനേഹാ!

േതാന്നുന്നതിേല്ലതുമ-

വ്വണ്ണം വാച്ച ഗുണങ്ങളിത്രനിമിഷം

േതഞ്ഞങ്ങുമാഞ്ഞീടുേമാ?”

“വിത്തിട്ടു �വള്ളവു�മാഴിച്ചു വളർത്തി �മച്ചം

�മത്തി�ച്ചാരാ�ച്ചടി തളിർത്തഥ പൂത്തിടുേമ്പാൾ

അത്തിങ്ങിടും കുസുമസൌരഭമാസ്വദിപ്പാൻ

ഹൃത്തിൽപ്പരം കുതുകമാ�ണ്ടഴുമാൾ വരേണ്ട?”

അധ്യാത് മരാമായണം

ഈതർജ്ജമയും �മച്ച�പ്പട്ടതാണു്.

“േഘാരം കലിയുഗം വന്നുേചരുേമ്പാൾ പുണ്യഹീനരായ്

ദുരാചാരരതന്മാരായ് പരം സന്ത്യക് തസത്യരായ്,

പരാപവാദരതരായ് പ്പരദ്രവ്യാഗ്രഹാന്ധരായ്

പരഹിംസാപരന്മാരായ് പ്പരസ്ത്രീജനസക് തരായ്.
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ആത് മാവു േദഹ�മേന്നാർക്കും മൂധരായ്, മൃഗതുല്യരായ്,

നാസ്തികന്മാരുമായ്, മാതൃപിതൃേദ്വഷികളായ്, സദാ

േകവലം ഭൂതേല നാരീേദവന്മാരായ് ഭവിച്ചേഹാ

നരന്മാരാകേവ നിത്യം സ്മരകിങ്കരരായ് വരും.”

ആട്ടക്കഥകൾ

ശങ്കുണ്ണിയു�ട അഞ് ച്ചു് ആട്ടക്കഥകളും ഏകേദശം ഒേര കക്ഷ്യയിൽത്ത�ന്നസ്ഥി

തി�ചയ്യുന്നു. സാഹിത്യഗുണം വള�രയി�ല്ലങ്കിലും അഭിനയിക്കുവാൻ �കാള്ളാം.

“കാലാനുകൂലമനുഭൂയസുഖം വസന്തം

ലീലാലേയ ഹരിസുതഃ പ്രിയയാ വസന്തം

കാലാത് മജം പദനതഃ കലയൻ മുദന്തം

േലാലാശേയാ നൃഗദേഭത്യ ഗവാമുദന്തം.”

(ഭൂസുരേഗാഗ്രഹണം)

“സത്വഗുണസമ്പൂർണ്ണശശിവദന! രാമ!

സത്തമ! സേരാജനയന!

രാത്രിചരേഘാരവനദഹന! വീര!

ഗാത്രവരകാന്തിജിതമദന!

നിന്നുടയ തത്വമതു വിദിതം, എന്നാൽ

ത്വം നനു മുരാരി ഹരി നിയതം

എന്നിലയി! ധാമ തവ നിഹിതം മുന്നം;

ഇന്നതുഹൃതംസപദി മഹിതം.” (സീതാസ്വയംവരം പദം)

പാട്ടുകൾ

ഓേരാപാട്ടി�നപ്പറ്റിയുംഎടുത്തുപറേയണ്ടആവശ്യമില്ലേല്ലാ. താ�ഴകാണുന്നവരി

കൾ േശാണാദ്രീശ്വരീമാഹാത് മ്യത്തിലുള്ളതാണു്.

“പുരഹരപ്രിയജാേയ! സുരുചിരകരതാേയ!

ഗിരിവരസുേത! വരമരുളുക താേയ!

ചരനം താവകം ധേന്യ! ശരനം േമ ഗിരി കേന്യ!

ഒരു ഗതി േദവി�യേന്യ പരമിന്നു നഹി, അേന്യ.”

(അഞ് ചാം വൃത്തം)

“പട്ടാളജാലം വരുന്നതു കണ്ടു;

പടുത�യഴുമവരുടയ നടപടികൾ കണ്ടു;

േപാലീസുകാരു�ട കൂട്ടവും കണ്ടു;

�പാതുവി�ലാരു ലഹളയതുമവി�ടയഥ കണ്ടു;

േവലയ്ക്കുേവണ്ടും വിലങ്ങ�രക്കണ്ടു;

�വറി�പരിയ ഭടരുടയ �പാടിയുമഥ കണ്ടു.”

(ശ്രീമൂലമഹാരാജഷഷ്ടിപൂർത്തിമേഹാത്സവം തുള്ളൽ)

ഒരു �കാച്ചുപൂച്ച

ഇതു ശങ്കുണ്ണി മഞ് ജരീവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതും ഫലിതസമ്പൂർണ്ണവുമായ ഒരു

�ചറിയ കൃതിയാകുന്നു. പട്ടികയിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തത്തക്കവണ്ണം�ദർഘ്യമില്ല.
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“എന്തിനീപൂച്ച�യ വാഴ് ത്തുന്നു�വന്നുള്ളിൽ-

ചിന്തിച്ചു �ചറ്റും ചിരിേക്കണ്ടാരും.

സൂക്ഷ് മം വിചാരിച്ചു േനാക്കുേമ്പാളീപ്പൂച്ച

സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ് മം ത�ന്നയേല്ലാ.

രൂപമില്ലേല്ലാ പരബ്രഹ് മത്തി�ന്നാരു

രൂപവും പൂച്ചയ്ക്കുമില്ലത�ന്ന.

എല്ലാ സ് ഥലങ്ങളു�മല്ലാജ്ജനങ്ങളും

കില്ലില്ല പൂച്ചയ്ക്കു തുല്യമേത്ര.

േദവാലയങ്ങളും ചണ്ഡാലേഗഹവും

േകവലം തുല്യമീപ്പൂച്ചേയ്ക്കാർത്താൽ.

സർവ്വത്ര േപാകുമിപ്പൂച്ച ഭുജിച്ചിടും

ഗർവ്വമറ്റന്നമാേരകിയാലും.

തീണ്ടിക്കുളിയില്ല; �താട്ടുകുളിയില്ല;

തീണ്ടാരിയായാലു�മാന്നുമില്ല.

ആഢ്യന്മാ�രന്നാലുമാേത്തന്മാരാകിലും

ശാഠ്യമില്ലിപ്പൂച്ച ശുദ്ധംത�ന്ന.”

ഇതുേപാ�ല േവ�റയും ചില കൃതികൾഅേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ.

ഭൂതനാേഥാത് ഭവം

മേനാഹരമായ ഒരു ശീതങ്കൽതുള്ളലാണു് ഭൂതനാേഥാത് ഭവം. കവിയു�ട അക്ലിഷ്ട

മായ പദപ്രേയാഗപാടവത്തിനു് 1084-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചഈകൃതി സാക്ഷ്യം വഹി

ക്കുന്നു.

“പുരികുഴലഴകും ശ്രീ �പരുകും �പാൻകിരീടവും

കുറവറ്റലലാടവും കുറുനിടനികരവും

മുറുക്കും കാഞ്ചി�യാേത്തലുമര�ക്കട്ടും മുഴങ്കാലും

പുരുഭങ്ഗി�യഴും �പാൻരൂപുരവും മാനസതാരിൽ

അരുണപങ്കജ�മാക്കും ചരണയുഗ്മവും േതാന്നായ്-

വരണമായതിന്നായിത്തരണം േമ വരം സ്വാമിൻ!

കരുണാബ് േധ! ഭവൽപാദം ശരണം േമ സദാകാലം

പരചിേത്ത! നമസ് കാരം! പരിചിൽ േത നമസ് കാരം!”

വിനായകമാഹാത് മ്യം

വിശിഷ്ടമായ ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു് വിനായകമാഹാത് മ്യം.

“വിരവി�നാടു വിപിനഭുവി വിവശമതിയായ മാം

വിട്ടുപിരി�ഞ്ഞങ്ങു േപായി നീ മാമുേന?

കരിനികരമഹിഷവൃകഹരിണഹരിസങ്കലം

കാനനം ഭീതിദം കാരുണ്യവാരിേധ!

ദുരിതനിധി കുടിലമതി�യാരു ഖലനേഹാ! യമ-

ദൂത�നേപ്പാ�ല പിടിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു മാം.

യമസദൃശനിവനറിക വിജനമിതനാഥായാ-

േമകാകിനീം മാം വിടുവിപ്പതാരേഹാ?
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അപര�മാരു ശരണമിഹ നഹിനഹി മഹാവേന-

യാശു മാം രക്ഷിച്ചു�കാൾക നീ മാമുേന!

അതിചപലനദയനിവനനുചിതവിധം ബലാ-

ലാചരിപ്പാൻ തുടങ്ങീടുന്നു ദുർന്നയൻ.” (തൃതീയപാദം)

ഗദ്യകൃതികൾ

ഗദ്യകൃതികളിൽ ഗണനീയമായുള്ളതു് ഐതീഹ്യമാലയാണു്. അതി�ന്റ രചനയ്ക്കു

േവണ്ട വിവരങ്ങൾ േശഖരിക്കുവാൻ ശങ്കുണ്ണി വള�ര േക്ലശിച്ചിരിക്കണം. അത്ത

രത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ഭാഷയിൽ േവ�റയില്ല. പാറ്റി�ക്കാഴി�ച്ചടുത്താൽ കിട്ടുന്ന

മണി ചരിത്രഗേവഷകന്മാർക്കു വിലേവറില്ലാത്ത മണിത�ന്നയായിരിക്കും. പഴ

ങ്കഥകൾ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രേത്യകം പറ്റിയ ഒരു ഭാഷാരീതി നമ്മു�ട

കവിക്കു വശ�പ്പട്ടിരുന്നു. േനാക്കുക താ�ഴക്കാണുന്നവാക്യങ്ങൾ.

“പാതായിക്കരഎന്നഇല്ലംഅങ്ങാടിപ്പുറംേദശത്താണു്. ആഇല്ലത്തു് ഒരുകാ

ലത്തു് അതിശക് തന്മാരും േജ്യഷ്ഠാനുജന്മാരുമായി രണ്ടു നമ്പൂരിമാരുണ്ടായിരുന്നു.

ഇവർക്കു പ്രതിദിനം രണ്ടുേനരവും ഭക്ഷണത്തിനു് ഓേരാ പന്തിരുനാഴി (പന്ത്രേണ്ട

കാലിടങ്ങഴി അരി) വീതമായിരുന്നു പതിവു്. ഇവർ കൂട്ടാനും േമാരും കൂട്ടി ഊണുക

ഴിക്കുക പതിവില്ലായിരുന്നു. അതിനു പകരം േതങ്ങാപ്പാലാണു് അവർ കൂട്ടിവന്ന

തു്. േജ്യഷ്ഠനും അനുജനും പന്ത്രേണ്ടകാൽവീതവും േജ്യഷ്ഠ�ന്റ അന്തർജ്ജനത്തിനു

മുന്നാഴിയും ഇങ്ങ�ന ഇരുപത്തേഞ്ചകാൽ ഇടങ്ങഴി ആഅന്തർജ്ജനം �വച്ചുവാർ

ത്തു് അതിൽ തനിക്കുള്ള മുന്നാഴിയരിയു�ട േചാറു് എടുത്തു�കാണ്ടു േശഷമുള്ളതു്

പപ്പാതി രണ്ടുേപർക്കും വിളമ്പി�ക്കാടുക്കുകയും രണ്ടുേപരുേടയും ഇടത്തുവശത്തു

�പാതിക്കാത്ത പന്ത്രണ്ടു േതങ്ങാവീതം �കാണ്ടു�ചന്നുവയ്ക്കുകയും �ചയ്യും. അങ്ങി

�നയായിരുന്നുഅവിട�ത്തപതിവ്വ്.”

ഈ ലാളിത്യം ഭാഷയിൽഒരു ഗദ്യകാരനും കിട്ടീട്ടില്ല. ഇനിയും ലക്ഷ്മീഭായി വാ

യനശാല (ഗദ്യം), ഭർത്തൃസാന്നിധ്യം (ഗദ്യം), പുരാേണതിഹാസതർജ്ജമ (ഗദ്യം),

ചതുേരാക്തികൾ (ഗദ്യം), രാമായണപാരായണം (ഗദ്യം) ഇങ്ങ�ന പല വാങ്മയ

ങ്ങളും മാസികകളിലും മറ്റുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. അവസമുച്ചയിേക്കണ്ടതു് ആവ

ശ്യകമാണു്.

ഇത്രയുമുള്ളപ്രസ്താവനയിൽനിന്നു �കാട്ടാരത്തിൽശങ്കുണ്ണിസാഹിത്യേപാഷ

ണത്തിൽ എത്ര സജീവമായും സഫലമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നു് അനുവാച

കന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. അേദ്ദഹവും േകരളീയരു�ട സാദരസ്മരണ�ത്ത

നിസ്സംശയമായി അർഹിക്കുന്നു.
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54
�കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാർ (1032–1080)

ജനനം

േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തള�ത്ത പിന്തുടർ

ന്നു് ഒന്നാമതായി ഭാഷയിൽ വിവർത്തിതമായ നാടകം ജാനകീപരിണയമാകുന്നു.

അതി�ന്റ പ്രേണതാ�വന്ന നിലയിലും മറ്റും ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാരു�ട നാമ

േധയം േകരളീയർക്കു സുപരിചിതമാണു്. മന്നാടിയാർ �കാച്ചിരാജ്യത്തു ചിറ്റൂർ

ത്താലൂക്കിൽആഭിജാത്യത്തിനുംഐശ്വര്യത്തിനും േപരുേകട്ട ചമ്പത്തുതറവാട്ടിൽ

1032-ാണ്ടു മീനമാസം 5-ാം൹ ജനിച്ചു. മാതാവായ അമ്മു മന്നാടിശ്യാർ കവിക്കു മൂന്നു

വയസ്സായേപ്പാൾ മരിച്ചുേപാകയാൽ മാതൃസേഹാദരിയായകാളുമന്നാടിശ്യാരാണു്

വളർത്തിയതു്. പിതാവു പാലക്കാട്ടു് എലപ്പുള്ളിയംശത്തിൽ ഒരു വലിയ ജന്മിയായ

േകനാത്തുവീട്ടിൽ ചാമുേമേനാനായിരുന്നു. കവിക്കു േഗാവിന്ദമന്നാടിയാർ എ�ന്നാ

രു േജ്യഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാ�രയും േജ്യഷ്ഠ�നയും പറ്റി അേദ്ദഹം

ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിൽ താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“എത്രേയാ പണി�പ്പട്ടു ഗർഭത്തിൽ വളർത്തഥ

പുത്രനാ�മ�ന്ന മഹാദുഃേഖന �പറ്റു പി�ന്ന

മൂത്രവും പുരീഷദുർഗ്ഗന്ധവുമേഹാ! ത�ന്റ

ഗാത്രത്തിൽ വഹിച്ചതിമാത്രലാളനേയാടും

നന്മുലപ്പാലുമൂട്ടി�ശ്ശശേവ വളർത്തിേയാ–

രമ്മുനാകികയാകുമമ്മയ്ക്കു നമസ്കാരം.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
എത്രയും േസ്നഹിച്ചു തൻപുത്ര�നേപ്പാ�ല�യ�ന്ന–

യിത്രനാളും വളർത്തധാത്രിക്കും നമസ്കാരം.

സൽപുരുഷാേഗ്രസരൻസൽഗുണാംബുധി േകനാ–

ത്തുൽപന്നനാേയാരച്ഛൻശ്രീചാമുനാമാ ശ്രീമാൻ

പ്രീതനായനുഗ്രഹം നല്കുവാൻ വണങ്ങുേന്നൻ

താതപദാനുഗ്രഹം സർവ്വസിദ്ധിദമേല്ലാ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ധീമതാം വരൻ ശാന്തമാനസൻ േഗാവിന്ദാഖ്യ–

ശ്രീമദഗ്രജൻ തുണച്ചീടണമത്രയല്ല

സമ്പദാലയജാതമാതുലാഗ്രജ�രല്ലാ–

മേമ്പാടു തുണയ്ക്കണം മറ്റുള്ള മഹാന്മാരും”

േഗാവിന്ദമന്നാടിയാർ ചിത്ര�മഴുത്തിലും മറ്റും വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

ബാല്യത്തിൽ േരാഗഗ്രസ്തനായിരുന്നതിനാ ൽ ഒൻപതാമ�ത്ത വയസ്സിേല കഥാപു

രുഷൻ കാര്യമായി എ�ന്തങ്കിലും പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചുള്ളു. ചിറ്റൂർ �പാലപ്പുള്ളി

േകാതാത്തു് അപ്പുഎഴുത്തച്ഛൻഎന്ന േപരിൽ സുവിദിതനായ രാമൻനായരായിരു

ന്നുപ്രഥമഗുരു. അേദ്ദഹം ഒരു നല്ലസംസ്കൃതപണ്ഡിതനും�ദവജ്ഞനുമായിരുന്നു.

അേദ്ദഹത്തി�ന്റജീവിതകാലം 1008-നും 1056-നുംഇടയ്ക്കാണു്. അേദ്ദഹ�ത്തയുംകവി

ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യത്തിൽ ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“കരുണാബ്ധിയാം രാമഗുരുനാഥ�ന്റ ദിവ്യ–

ചരണാംബുജദ്വയം ശരണം സദാ മമ.

സ്മരണം യസ്യ ശാസ്ത്രവരുണാലയങ്ങ�ള–

ത്തരണം �ചയ്വതിന്നു തരണിയായീടുന്നു.

വരണം �ചയ്വാൻത�ന്ന വരണം കവിതയാം

തരുണിയതിന്നു േമ തരണം ഗുരു കൃപാം.”

ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യംനിമിത്തം ആ ഗുരു ഏഴു �കാല്ലം പഠിപ്പിച്ചു�വങ്കിലും വള�ര�യാ

ന്നുംഅഭ്യസിക്കുവാൻ ശിഷ്യനു സാധിച്ചില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരുവിധം കാവ്യവ്യുൽ

പത്തിമാത്രം സ്വാധീനമാക്കി ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തൃശ്ശൂരിൽ �ചന്നു �വങ്ക

ടാദ്രിശാസ്ത്രികളു�ട അേന്തവാസിയായി ആ ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യം േനടി. രാമൻ

നായർ മന്നാടിയാരു�ട േമധയും പ്രതിഭയും കണ്ടു് ആ ശിഷ്യൻ ഒരു കാലത്തുയശ

സ്സ്വിയായിത്തീരു�മന്നു ദീർഘദർശനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതുശരിയാ�ണന്നുസഹൃദയ

ന്മാർക്കു േബാധ്യ�പ്പടുവാൻഅധികകാലതാമസം േവണ്ടിവന്നില്ല.

അനന്തരകാലജീവിതം

പിന്നീടു മന്നാടിയാർ തിരി�യ സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപായി രാമ�നഴുത്തച്ഛ�ന്റ ഉപ

േദശത്തിനു വിേധയനായി തിരുവിതാംകൂറിൽഅക്കാലത്തുപുത്തനായി ഏർ�പ്പടു

ത്തിയവക്കീൽപ്പരീക്ഷയിൽജയിച്ചു. അതു് 1053-ാണ്ടായിരുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞുതിരു

വനന്തപുരത്തു�ചന്നു്ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന മുഖം കാണിക്കുകയും

“ധീരശ്രീനൃപേത! ഭവാ�ന്റഗുണമാലംബിച്ചു”എന്നും മറ്റും ചില േശ്ലാകങ്ങൾഅടിയ

റ�വയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. അന്നുവലിയേകായിത്തമ്പുരാൻതിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരു

ന്നില്ല. അവർ തമ്മിൽ ഒരിക്കൽ തൃശ്ശൂർവച്ചുകണ്ടിട്ടുള്ളേതയുള്ളു. 1055-ാണ്ടു മകരമാ

സം മുതൽ രണ്ടു �കാല്ലം മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിേ�ാടതിയിൽഅഭിഭാഷകവൃത്തി േനാ

ക്കി. അേപ്പാേഴക്കു �കാച്ചിയി�ല വക്കീൽപ്പരീക്ഷയിലും വിജയിയായി. അവി�ട

അപ്പീൽേക്കാടതിയിൽവ്യവഹരിക്കുന്നതിനുള്ളസന്നതുവാങ്ങി 1057ഇടവമാസം മു

തൽതൃശ്ശൂരിൽസ്ഥിരമായി താമസിച്ചു്അേതവൃത്തിതുടർന്നു. ബുദ്ധിമാനും വാഗ്മിയു

മായഅേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു നല്ല വക്കീൽഎന്നനിലയിൽ േപരു േകൾക്കുവാൻഎളു

പ്പത്തിൽ സാധിച്ചു. 1063-ൽ തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു പുറ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന േകരളനന്ദിനി
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എന്നപത്രത്തി�ന്റആധിപ്ത്യം രണ്ടുമൂന്നുമാസേത്തക്കുവഹിച്ചു. സി.പി. അച്യുതേമ

േനാൻ തൃശ്ശൂരിൽ താമസം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവർ തമ്മിൽ ഗാഢമായ സൌഹാർ

ദ്ദം അങ്കരിച്ചു. അതിനു ഭങ്ഗം വന്നതു് ഉത്തരരാമചരിതം നാടകത്തി�ന്റഅഭിനയ

കാര്യത്തിലുണ്ടായ മത്സരം നിമിത്തമാ�ണന്നു് അന്യത്ര വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മന്നാ

ടിയാരു�ട ആദ്യ�ത്ത പത്നി ചിറ്റൂർ അമ്പാട്ടു ജാനകിയമ്മയായിരുന്നു. പിന്നീടു തൃ

ശ്ശൂർ േകാരപ്പുറത്തു �കാച്ചുകുട്ടിയമ്മേയയും കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞു് 1075-ാണ്ടു് ആസാ

ധ്വിയു�ട സമ്മതേത്താടുകൂടി പിതാവി�ന്റ ഭാഗിേനയിയായ േകനാത്തു കല്യാണി

ക്കുഞ്ചിയമ്മേയയും പരിഗ്രഹിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒരു ഉൽപതിഷ്ണുവായസമുദായപരിഷ്കാ

രിയായിരുന്നു. സങ്ഗീതത്തിലും ചതുരങ്ഗത്തിലുമുള്ള അവഗാഹവും സാമാന്യമാ

യിരുന്നില്ല. അവസാനത്തിൽ രണ്ടുമൂന്നു �കാല്ലം പ്രേമഹേരാഗിയായിത്തീരുകയും

1080-ാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 14-ാം൹ആ േരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു യശശ്ശരീരനാവുകയും �ചയ്തു.

കൃതികൾ

മന്നാടിയാരു�ട കൃതികൾ എണ്ണത്തിൽ അധികമില്ല. ഭാഷയിൽ 1 ഹാലാസ്യമാ

ഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടും, 2 ജാനകീപരിണയം നാടകവും, 3 ഉത്തരരാമചരിതം നാട

കവും, 4 സംസ്കൃതത്തിൽ പുഷ്പഗിരീശേസ്താത്രവും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ കൂ

ടാ�ത ഒരു താരാട്ടും ചില മുക്തകങ്ങളും കൂടി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വകയായി കാണു

ന്നു. സങ്ഗീതശാകുന്തളം ഒന്നുരണ്ടങ്കങ്ങൾഎഴുതിയതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. തടാതകാ

പരിണയം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു് എ�ന്നാരു കൃതി അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചി

ലർപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുതീ�രഅടിസ്ഥാനരഹിതമാണു്. അതിലുള്ളതാ�ണന്നു്അവർ

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വരികൾ ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം എട്ടാമധ്യായത്തിലുള്ളതാണു്.

മലയധ്വജപാണ്ഡ്യ�ന്റ പുത്രിയായി തടാതകഎന്ന േപരിൽഅവതരിക്കുന്ന മീനാ

ക്ഷിേദവി�യ ഹാലാസ്യനാഥൻ വിവാഹം �ചയ്യുന്നതാണു് ആ അധ്യായത്തി�ല

കഥാവസ്തു. മന്നാടിയാർ വള�ര നിഷ്കർഷിച്ചാണു് ത�ന്റ ഓേരാ കൃതിയും രചിച്ചിട്ടു

ള്ളതു്. ക്രേമണ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവനകലാപാടവം അഭിവൃദ്ധമായി�ക്കാണ്ടിരു

ന്നു. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റഅഭിജ്ഞാനശാകുന്തളത്തി�ല ചില േശ്ലാകങ്ങൽ

സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് അനഭിഗമ്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ മന്നാടിയാരു�ട ജാന

കീപരിണയംആപാദചൂഡംആർക്കുംസുഗ്രഹമായ ഭാഷയിലാണു് പുറത്തുവന്നതു്.

അതു�കാണ്ടു് അതിനു േകരള�മങ്ങുംഅതിേവഗത്തിൽ പ്രചാരം ലഭിച്ചു. ഭാഷാകാ

വ്യനിർമ്മാണത്തിനുസംസ്കൃതകാവ്യനിർമ്മാണേത്തക്കാൾപ്രയാസംകൂടു�മന്നുള്ള

പക്ഷക്കാരനായിരുന്നുഅേദ്ദഹം. ആ വസ്തുതഅേദ്ദഹം ജാനകീപരിണയത്തി�ന്റ

പ്രസ്താവനയിൽ

“ഒന്നാേ�ർക്കയുമാം പദങ്ങളിടവി�ട്ട�ങ്ങങ്കിലും േചർത്തിടാം

പിന്നിൽേച്ചർത്തവിേശഷണങ്ങളു�ട മുൻ േചർക്കാം വിേശഷ്യങ്ങ�ള

പി�ന്നപ്രാസവുമത്ര േവണ്ട വള�രക്കിട്ടും പദം സംസ്കൃേത;

എന്നാൽേക്കരളഭാഷയിങ്കലതുേപാലല്ലായ്കയാൽ ദുർഘടം”

എന്ന േശ്ലാകം�കാണ്ടു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മൂന്നു ഭാഷാകാവ്യങ്ങ

ളും വിവർത്തിതങ്ങളാ�ണന്നുള്ളതുശരിത�ന്ന. എന്നാൽഅവയ്ക്കു്അതു�കാണ്ടുപ്ര

േത്യകി�ച്ചാരപകർഷ�മാന്നുംസംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തരരാമചരിതം വിശിഷ്യ ഗുേണാ

ത്തരമാണു്.
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ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം

ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിൽ ആ�ക 71 അധ്യായങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മധുരയി�ല സുന്ദേരശ്വരസ്വാമിയു�ട ചതുഷ്ഷഷ്ടിലീലക�ളയാണു് അതിൽ പ്രപ

ഞ്ചനം �ചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ആദ്യ�ത്ത അറുപേതാളം അധ്യായങ്ങൾ തജ്ജമ �ച

യ്തതു മൂവാറ്റുപു�ഴ താമസിക്കുന്ന കാലത്തായിരുന്നു. പിന്നീടു കുേറക്കാലേത്തക്കു്

ആ പ്രവൃത്തി തുടർന്നില്ല. 1063-ാണ്ടു കന്നിമാസം മുതൽ ജാനകീപരിണയം ഭാഷാ

ന്തര�പ്പടുത്തുകയും “ഭൂസുരേശ്രഷ്ഠ ജാത്യം” എന്ന കലിവാചകത്തിൽ സൂചിതമായ

ആ �കാല്ലം േമടമാസം 1-ാം൹ ആ കൃതി പൂർത്തിയാക്കുകയും �ചയ്തു. പിന്നീടു ഹാ

ലാസ്യമാഹാത്മ്യത്തി�ല അവശിഷ്ടങ്ങളായ അഞ്ചധ്യായങ്ങളും അവതാരികയും

കൂടി എഴുതി 1064 മകരം 15-ാം൹ ആ ഗ്രന്ഥവും അവസാനിപ്പിച്ചു. അന്ന�ത്ത കലി

വാചകം “ഭൂേതശരുദ്രജായാ” എന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താ�ഴ കാണുന്ന വരികളിൽ

കവിയു�ട “ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാർ” എന്ന േപർ നാലാമ�ത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ

ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“കവിതാചാതുര്യമി�ല്ലങ്കിലുമിപ്പുസ്തകം

ഭുവി സത്തുക്കൾക്കതിമുത്തിനായ്ഭവിക്കണം.

വല്ലതും കുറ്റമുണ്ടാമിതി�ലന്നാലുമതു

�ചാല്ലി മുട്ടിക്കാ�മന്നു കരുതീടരുതാരും.

�തറ്റുകൾ മേഹശ�ന്റ മാഹാത്മ്യം കഥിക്കുേമ്പാൾ

�ചറ്റു വന്നാലുമതിനാ�ലന്തുഹാനിയുള്ളു?

അങ്കകൌടില്യജാഡ്യാദികളാം േദാഷങ്ങളു–

�ണ്ടങ്കിലും യാമിനീശനതിനാൽ നിന്ദ്യനാേമാ?

കവിതാരസമത്ര കാര്യമായ് നിനേയ്ക്കണ്ട.”

തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റ സമാധി�കാണ്ടു പവിത്രമായ കിഴക്കൻ ചിറ്റൂരിൽ ജനിച്ച

ഒരു കവിക്കു കിളിപ്പാട്ടുണ്ടാക്കുവാൻ അഭിരുചി ജനിച്ചതു് അസ്വാഭാവികമല്ല; േപാ

�രങ്കിൽ ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം എഴുവത്തു നാണുക്കുട്ടിേമേനാൻ ഏതാനും

�കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുമാത്രമാണേല്ലാ നിർമ്മിച്ചതു. അ�തല്ലാം കവിക്കു പ്രസ്തുത വി

ഷയത്തിൽ പ്രേചാദകമായിരുന്നിരിക്കണം. കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ ചില

വരികൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഒരു കാൽ �പാക്കിബ്ഭവാനിങ്ങേന നേടശ്വര!

ചിരകാലമായേല്ലാ താണ്ഡവം �ചയ്തീടുന്നു.

വള�രദ്ദുഃഖ�മാരു കാൽ �പാക്കി നൃത്തം�ചയ്കിൽ

കളവല്ലനുഭവിച്ചറിേഞ്ഞൻ മുന്നേമഞാൻ.

അതിനാലിേപ്പാൾ ഭവാൻ �പാക്കിയ പാദമൂന്നി

മതിേശഖര! മേറ്റക്കാൽ �പാക്കി നൃത്തം �ചയ്ക.

ഇന്നിേപ്പാൾ ഭവാേനവം നർത്തനം �ചയ്തി�ല്ലങ്കി–

�ലന്നു�ട ശിരസ്സുഞാൻ വാൾ�കാണ്ടു �വട്ടും ദൃഢം.

മന്നവേനവം �ചാല്ലി വാ�ളടുത്തുറയൂരി–

ത്തന്നു�ട േദഹേസ്നഹം �വടിഞ്ഞുനിന്നേനരം

ഊന്നിയ വലത്തുകാൽ �പാക്കിയും നേടശ്വര–

നൂന്നിയുമിടത്തുകാേലറ്റവും മേനാജ്ഞമായ്

തദ്ധിമിദ്ധിമിദ്ധിമിതാന്തിമിദ്ധിമി�യന്നു
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വ്യത്യസ്തനൃത്തം �ചയ്താനത്ഭുതമത്യത്ഭുതം!

സത്വരം ഹരിവിരിഞ്ചാദിഗീർവാണന്മാരു–

�മത്തിനാരവിടത്തിലപ്സരസ്ത്രീവർഗ്ഗവും.

പാടുന്നു ഗന്ധർവന്മാ; രപ്സരസ്ത്രീജനങ്ങ–

ളാടുന്നു; ചിലരേപ്പാൾ മദ്ദളമടിക്കുന്നു;

േതടുന്നു പരാനന്ദം; പുഷ്പങ്ങൾ�കാണ്ടീശ�ന

മൂടുന്നു, ചിലരേപ്പാൾത്താളങ്ങൾ പിടിക്കുന്നു.”

ഒരു താരാട്ടു്

മന്നാടിയാരു�ട ഒരു താരാട്ടിൽനിന്നു കൂടി ഒരു ഭാഗം ഇവി�ട ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഓമന�യൻ�കാച്ചുകുട്ടി നി�ന്റ േഹമമയമേല്ലാ �താട്ടി

ഭൂതേല വിസ്തൃതം പാരം തവ താത�ന്റ രാജാധികാരം

എന്മിഴിപ്പീയൂഷധാേര തവ തിന്മകേളാ ബഹുദൂേര

മന്ദം മിഴിക�ളച്ചീമ്പി�ക്കാണ്ടു നന്നായുറങ്ങുറങ്ങുണ്ണീ!

ഈശ്വരദൃഷ്ടിയാൽമാത്രം പരിദൃശ്യന്മാരായേഹാരാത്രം

നിന്നാലജ്ഞാതരായ്ത്തീേര വാനിൽ നിന്നു�ട �താട്ടിക്കുേനേര

അമ്പുള്ള ദിവ്യന്മാർ േനാക്കി�ക്കാണ്ടു കുമ്പിട്ടുനില്ക്കുന്നു തിക്കി

മന്ദം മിഴിക�ളച്ചീമ്പി . . . . . . . . . ” ഇത്യാദി.

ജാനകീപരിണയം

മഹാകവി രാമഭദ്രദീക്ഷിതരു�ട ജാനകീപരിണയം നാടകം വിവർത്തനത്തിനു്

എളുപ്പത്തിൽ വഴങ്ങി�ക്കാടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ആ�ക 440-നു േമൽ േശ്ലാകങ്ങൾ

അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ കാവ്യം ആരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല. രസാനുഗുണ

മാണു്അേദ്ദഹത്തി�ന്റപദവിന്യാസം. തന്നിമിത്തം ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ദീർഘസമാ

സജടിലങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.

“ആന്ദ്രാകല്പവലൽപേയാധരഭരവ്യാവിദ്ധേമഘച്ഛടാ–

സൃക്വസ്ഥാമിഷഗൃധ്നുഗൃധ്രഗരുദാസ്ഫാേലാല്ലസന്മൂർദ്ധജാ”

“ശശ്വദ്രഥ്യാശ്വേഹഷാസഹവനമഹിേഷാ–

ദ്ധൂതശൃങ്ഗപ്രശീര്യ–

ദ്വല്മീേകാന്മീലദാശീവിഷപരുഷവിേഷാ–

ദ്ഗാരഫൂൽകാരഭീമാഃ”

ഇത്യാദിഭാഗങ്ങൾ ഭാഷാന്തരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള േക്ലശംആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കു

ന്നകവികൾേക്കഅറിഞ്ഞുകൂടു. അത്തരത്തിലുള്ളഒരുനാടകംഏഴുമാസം�കാണ്ടു

തർജ്ജമ�ചയ്ത മന്നാടിയാരു�ട വശ്യവചസ്ത്വ�ത്തആരുത�ന്ന അഭിനന്ദിക്കുകയി

ല്ല?

“വിേണ്ണാർനാരിക�ളപ്പിടിച്ചു ബലമായ്–

ക്കാരാഗൃഹം േചർപ്പതാ–

ണുണ്ണിപ്രായമതിങ്കൽ മണ്ണുകളിയ–

വ്വണ്ണം വിളങ്ങും പ്രഭു

തിണ്ണം ജാനകിത�ന്നയന്തപഹരി–
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പ്പാനായ് നിനയ്ക്കാഞ്ഞു മു–

ക്കണ്ണൻതന്നു�ട ഭക്ത�നന്നു ജനകൻ

തന്നിൽ പ്രിയം മൂലേമാ?”

“ഹാരമറ്റുടനുതിർന്ന മുത്തുകൾകണ�ക്ക വീണ നയനാംബുവിൻ–

ധാരയാൽ മുല നനച്ചു കണ്ണിണ തുടച്ചേഹാ മലിനേചലയാൽ

ചാരുചിത്രമതിലുള്ള വല്ലഭ�ന േനാക്കിയങ്ങ�ന കഴിച്ചുേത

സാരസാക്ഷി ബത! മാസേമഴുമിഹ ശിംശപാതരുതലത്തിലായ്”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ വിശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരരാമചരിതം

ഉത്തരരാമചരിതം അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1067-ാണ്ടുത�ന്ന സഹൃദയന്മാരു�ട മുക്ത

കണ്ഠമായ ശ്ലാഘയ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചു; ഇന്നും അതി�ന്റ അത്യുച്ചമായ നിലയ്ക്കു യാ�താ

രു ഭംഗവും വന്നിട്ടില്ല. ഭാഷയിൽ ഉത്തമമായ രീതിയിൽ വിവർത്തിതങ്ങളായ നാ

ടകങ്ങൾ അധികമില്ല. അഭൌമമഹിമാവായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ ആശ്ചര്യചൂ

ഡാമണിക്കുസമശീർഷമായി മന്നാടിയാരു�ട ഉത്തരരാമചരിതം നില�കാള്ളുന്നു.

“ഒരുഗ്രന്ഥം തർജ്ജമ�ചയ്യാൻ പുറ�പ്പടുന്നതിനുമുമ്പു് അതി�ന്റ കിട്ടാവുന്നിടേത്താ

ളമുള്ളവ്യാഖ്യാനങ്ങേളാടുകൂടി നാലഞ്ചുപ്രാവശ്യ�മങ്കിലുംപഠിക്കണം. എന്നതി�ന്റ

േശഷംേവണം തർജ്ജമ�ചയ്യാൻ പുറ�പ്പടാൻ” എന്നു് ഒരവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം

പ്രസ്താവിച്ചതായി സി.എസ്. േഗാപാലപ്പണിക്കർ േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. കവി ഉത്ത

രരാമചരിതം വള�ര മനസ്സിരുത്തിയണു ഭാഷ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ളതു. മൂലത്തി�ല “േലാ

േലാേല്ലാലക്ഷുഭിതകരുേണാജ്ജൃംഭണസ്തംഭനാർത്ഥം” ഇത്യാദി േശ്ലാകേമാ അതി

�ന്റ തർജ്ജമയായ

“തള്ളിത്തിങ്ങിക്കലങ്ങി�പ്പരുകുമഴലി�ന–

�ത്ത�ല്ലാതുക്കുന്നതിന്നാ–

യുള്ളത്തിൽത്തൽക്ഷണംഞാൻ പലവിധമിഹ �ച–

യ്തള്ളയത്ന�ത്ത�യല്ലാം

�വള്ളത്തിൻ േവഗേമറും ഗതി മണലണ�യ–

ത്തട്ടിനീക്കുന്നേപാേല

തള്ളിത്തള്ളിപ്പരക്കുന്നിതുബത! വലുതാ–

യുള്ള േചേതാവികാരം”

എന്ന േശ്ലാകേമാ ഹൃദ്യതരം എന്നു് ആ�രങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുവാൻ

പ്രയാസമുണ്ടു്. അതുേപാ�ലത�ന്നയാണു് “കണ്ഡൂലദ്വിപഗണ്ഡപിണ്ഡകഷണാക

േമ്പന” എന്ന േശ്ലാകത്തി�ന്റ ഭാഷയായ

“ചൂേടറ്റി�ട്ടാട്ടു �ഞട്ടറ്റലർനിര�യ മദി–

ച്ചാന ഗണ്ഡങ്ങൾ േതച്ചി–

ട്ടാടുേമ്പാളാശു േഗാദാവരിയിലിഹ �പാഴി–

ക്കുന്നുതീരദ്രുമങ്ങൾ

കൂേടറി പ്രാവുപൂംേകാഴികൾ കരയുമിവ–

റ്റി�ന്റ �താലിൽച്ചരിക്കും

കീട�ത്ത�ച്ചന്നു �കാത്തുന്നിതു നിഴലിലിരു–

ന്നൂഴിമാന്തും ഖഗങ്ങൾ.”
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എന്ന േശ്ലാക�ത്തപ്പറ്റിയും എ�ന്റ അഭിപ്രായം. “സ്മരസി സുതനു! തസ്മിൻ പർവ

േത” എന്നും “പൂേരാൽപീേഡ തടാകസ്യ” എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾഎത്രഹൃദയംഗ

മമായി തർജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്നുഎന്നു േനാക്കുക.

“അക്കാലം സുഖേമാടുമഗ്ഗിരിയിൽ നാം

സൌമിത്രി �ചയ്യുന്ന നൽ–

സ്സൽക്കാര�ത്തവഹിച്ചു�കാണ്ടുബഹുനാൾ

വാണുള്ളേതാർക്കുന്നുേവാ?

മൽക്കാേന്ത! മധുരാംബു േചർ�ന്നാഴുകമി–

േഗ്ഗാദാവരീ സിന്ധുവും

തൽക്കൂലങ്ങളിൽ നാം കളിച്ചതുമേയ!

മയ്ക്കണ്ണിേയാർക്കുന്നുേവാ!”

“കരകൾ കവിയുമാറായ് �വള്ളേമന്തും കുളത്തി–

�ന്നാരു വഴി പരിരക്ഷേയ്ക്കാവു വയ്ക്കുന്നതേല്ലാ;

�തരു�ത�രയഴൽ തിങ്ങും മാനസത്തിന്നുറ�ക്ക–

ക്കരയുകിലതുതേന്ന �ത�ല്ലാരാശ്വാസേഹതു.”

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു് ഒരു മികച്ച േനട്ടംത�ന്നയാണു് ഉത്തരരാമചരിതം. അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ രസികരഞ്ജിനീനാടകസഭേയയും മറ്റും പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പുഷ്പഗിരീശേസ്താത്രം

മദിരാശിയി�ല അഭിഭാഷക േനതാവായിരുന്ന റ്റി. ആർ. രാമചന്ദ്രയ്യർ തൃശ്ശൂരിനു

സമീപമുള്ള പൂങ്കുന്നു് (പുഷ്പഗിരി) എന്നസ്ഥല�ത്ത ശ്രീരാമസ്വാമിയു�ട ഒരു ഭക്ത

ശിേരാമണിയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റആവശ്യപ്രകാരം രാമായണകഥസങ്ഗ്ര

ഹിച്ചു ഗീതിവൃത്തത്തിൽനൂറ്റിരുപതു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചു മന്നാടിയാർ രചി

ച്ച ഒരുകൃതിയാണു് പുഷ്പഗിരീശേസ്താത്രം. അതിനു്ആര്യാശതകംഎന്നും േപരുണ്ടു്.

പ്രസാദമധുരമാണു് അതി�ല �ശലി. അേദ്ദഹത്തിനു കവനവിഷയത്തിൽ ഭാഷ

�യന്ന േപാ�ല സംസ്കൃതവും സ്വാധീനമായിരുന്നുഎന്നു് ആ േസ്ത്രാത്രം �തളിയിക്കു

ന്നു. താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.

“വാല്മീകികൃതേസ്താത്രം വലശാസനനീലശകലരുചിഗാത്രം

വാരിജദലസമേനത്രം വേന്ദഹം ശ്രിതപവിത്രസുമേഗാത്രം.”

“ശ്രിതഗുഹസാരസസൂരം ശിഷ്ടഭരദ്വാജസൽകൃതമുദാരം

ശിവദം നൌമി സദാരം ശ്രീപുഷ്പഗിരീശ്വരം മഹാവീരം.”

“സീതാവിവാഹേലാലം സ്വീകൃതേലാലംബരമ്യസൂമമാലം

ആലംബിതസുമ�ശലം കാലം ദ്വിഷതാം നമാമി രഘുബാലം.”

േസ്താത്രംആരംഭിക്കുന്നതു്

“ചിരകാലകൃ�തസ്സുകൃ�തർദൃേശ്യാ വി�ശ്വകനായകസ്സാക്ഷാൽ

സുന്ദരപാവനമൂർത്തിസ്സുമ�ശേല ലസതി ജാനകീജാനിഃ”

എന്ന പദ്യം�കാണ്ടാകുന്നു.
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ജാനകീപരിണയവും ഉത്തരരാമചരിതവും തർജ്ജമ�ചയ്തകവിക്കു് അത്തര

ത്തിൽ ഒരു ശ്രീരാമേസ്താത്രവുംകൂടി രചിക്കുവാൻ ഇടവന്നതു് ഒരു ആകസ്മികസംഭ

വമാ�ണന്നു്ആസ്തികന്മാർക്കു േതാന്നുകയില്ല.

രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ

ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകം രാമഞ്ചിറ മഠത്തിൽകാവമ്മ�യക്കുറി�ച്ചഴുതിയതാണു്.

“മാരാരാധന�ചയ്യുവാൻ മലയജം വയ്ക്കുന്നപാത്രങ്ങേളാ

ധീരന്മാരു�ട �ധര്യമങ്ങു കളവാനുേള്ളാരുസൂത്രങ്ങേളാ

പാരം ഭങ്ഗി�യാടും വിടർന്നുവിലസും നീലാബ്ജപത്രങ്ങേളാ

ഹാ! രാമഞ്ചിറമന്ദിരത്തിലമരും കാവി�ന്റ േനത്രങ്ങേളാ?”

“ചുറ്റും ചിന്നിക്കിടക്കും �ചരുചുരുൾമുടി േച–

ർന്നാസ്യമല്പം ചരിച്ചി–

ട്ടിറ്റിേറ്റാലുന്ന ലാലാജല�മാടുമധികം

മന്ദഹാസം �പാഴിച്ചും

�തേറ്റാടീടുന്ന നാരായണിയു�ട പുറേക

പാദവിന്യാസമല്പം

�തറ്റി�ത്തറ്റിഗ്ഗമിക്കും തവസുതനനിശം

േക്ഷമമുണ്ടായിടേട്ട.”

സി.ഏ. നാണുവയ്യാശാസ്ത്രി (1025–1088)

ചരിത്രം

നാണുവയ്യാശാസ്ത്രി 1025-ാണ്ടു േമടമാസത്തിൽഅശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ �കാച്ചിശ്ശീമ

ചിറ്റൂർ �തേക്ക ഗ്രാമത്തിൽ അനന്തരാമയ്യരു�ട പുത്രനായി ജനിച്ചു. മാതാവു പാ

ലക്കാട്ടു കുളിമുട്ടം ഗ്രാമത്തിൽ അനന്താംബയായിരുന്നു. ആ ദമ്പതിമാർക്കു നാലു

പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നതിൽകനിഷ്ഠനാണു് ശാസ്ത്രി. എഴുത്തച്ഛൻമഠത്തിനടുത്തായി

രുന്നു ഗൃഹം. ബാല്യത്തിൽ ചിറ്റൂർ അനേന്തശ്വരശാസ്ത്രികളു�ട അടുക്കൽസംസ്കൃതം

അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ േകായമ്പത്തൂരിൽ േപായി ഇംഗ്ലീഷും തമിഴും പഠിച്ചു. സംഗീ

തത്തിലും നല്ല വാസനയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ത്യാഗരാജ�ന്റയും മറ്റും കൃതികളു�ട

അർത്ഥാവേബാധത്തിനുേവണ്ടി കുേറ �തലുങ്കും അേതാടുകൂടി ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും

ശീലിച്ചു. ആദ്യം സ്വേദശത്തുസർക്കാർ മിഡിൽസ്ക്കൂളിൽ ഒരധ്യാപകനായിരുന്നു. ചി

റ്റൂരിൽ ഒരു ഭജനസമിതിസംഘടിപ്പിച്ച്ആനിലയിൽഅതി�ന്റആവശ്യത്തിനായി

അേനകം ഗാനങ്ങൾ എഴുതി�ക്കാടുത്തു. അവയിൽ ചില പാട്ടുകൾക്കു നല്ല പ്രചാ

രം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എരുവയിൽ എം. ചക്രപാണിവാരിയരു�ട ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം

നാടകത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ “സംസാരപരിതാേപ” എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഗാനം

ഒരു പാട്ടി�ന്റ മാതൃകയായി േചർത്തുകാണുന്നു. പിന്നീടു ചിറ്റൂരിൽ മുൻസിേ�ാട

തി വക്കീലായി വ്യവഹരിച്ചു. അക്കാലത്തു താൻ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും

തമിഴിലും രചിച്ച ചില പാട്ടുകളും പദ്യങ്ങളും തൃശ്ശൂർഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജിയും അേദ്ദഹം

‘കവീശൻ’ എന്ന ബഹുമതി നല്കുകയും �ചയ്തു. സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും ഭാഷാകവിയു

മായിരുന്ന ആചാര്യർ ആസ്ഥാനത്തുനിന്നു യഥാകാലം �കാച്ചി ദിവാൻജിയായി

ഉയർന്നു. വക്കീലായിരുന്നേപ്പാൾ ശാസ്ത്രി ചില സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
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ഏർ�പ്പടുകയുംഅവയിൽ ഭീമമായ നഷ്ടം േനരിടുകയും �ചയ്കനിമിത്തം കഠിനമായ

മനേക്ലശത്തിനു വിേധയനാകുകയും �ചയ്തു. പിന്നീടാണു് �കാല്ലേങ്കാട്ടു �ഹസ്ക്കൂ

ളിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായതു്. 1066 മുതൽ അഞ്ചാറു �കാല്ലം തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി

എസ്.പി.ജി. േകാേളജിൽ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും പ്രഭാഷകനായി നിയ

മിക്ക�പ്പട്ടു് ആ പണി േനാക്കി. അവി�ട�വച്ചു് 1088 തുലാമാസം കൃഷ്ണപക്ഷചതുർ

ത്ഥിനാളിൽ മരിച്ചു. പത്നി നേല്ലപ്പള്ളിഗ്രാമത്തി�ലഈശ്വരാംബയായിരുന്നു. അല

േമ്മനകാനാടകം തുടങ്ങിയ ചില കൃതികളു�ട പ്രേണതാവും തിരുവനന്തപുരത്തു

ഗവർ�മ്മന്റു േകാേളജിൽ സീനിയർ മലയാളം ലക്ചറ്റുമായിരുന്ന സി.എൻ.ഏ രാ

മയ്യാശാസ്ത്രി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സീമന്തപുത്രനാണു്. അേദ്ദഹം 1054 ധനുമാസത്തിൽ

ജനിച്ചു. 1121 ധനുമാസത്തിൽ പേരതനായി.

കൃതികൾ

ശാസ്ത്രിയു�ട കൃതികളിൽ (1) പ്രേബാധ ചേന്ദ്രാദയം ഭാഷാനാടകത്തിനാണു് പ്രസി

ദ്ധി അധികം. അതിനുമുൻപു േകാന്നനാത്തു ശങ്കുണ്ണിേമേനാൻ എ�ന്നാരു കവി

1068-ാണ്ടിടയ്ക്കു് ആ നാടകം തർജ്ജമ�ചയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശാസ്ത്രിയു�ട തർജ്ജമ

കവേനാദയത്തിൽ പ്രകാശിതമായതു് 1077-ാണ്ടാണു്. അതിനുപുറേമ, (2) ഭജന

ഗാനമഞ്ജരി, (3) ജീവാദിേശ്ലാകമഞ്ജരി, (4) വർണ്ണസ്തവമഞ്ജരി, (5) വിേനാദപദ്യ

മഞ്ജരി, (6) വിവിധപദ്യമഞ്ജരി, (7) സഹൃദയദർപ്പണം, (8) ഭക്തിച്ഛായാദർപ്പണം,

(9) മാണിക്യസൂത്രദർപ്പണം, (10) സ്ത്രീചിത്തദർപ്പണം, (11) അലങ്കാരദർപ്പണം, (12)

സമാസദർപ്പണം, (13) �ദവ�വചിത്യം എന്നീ മലയാള കൃതികളും, (14) സുബ്രഹ്മ

ണ്യക്കടവുൾപതികം, (15) തീപ്പാട്ടു്, (16) ശ്രീരങ്ഗനാഥത്താരാട്ടു്, (17) ഉച്ചിപ്പി�ള്ള

യാർപതികം എന്നീ തമിഴ്കൃതികളും ശാസ്ത്രികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തനിക്കു് ഇടക്കാല

ത്തു േനരിട്ട ആപത്തുക�ല വിവരിക്കുന്നതാണു് രണ്ടാമ�ത്ത പുസ്തകം. രണ്ടു മഞ്ജ

രികളിലും അേദ്ദഹം സംസ്കൃത പദ്യങ്ങളും തമിഴ്പദ്യങ്ങളുംകൂടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ദർപ്പണകൃതിക�ളല്ലാം മലയാളത്തിൽത്ത�ന്ന രചിച്ചിരിക്കുന്നു. �ദവ�വചിത്യം

എന്ന ഗദ്യകൃതി അപൂർണ്ണമാണു്. അതിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കുടുംബചരിത്രമാണു്

പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഗാനങ്ങേളാളം ഗുണം േശ്ലാകങ്ങൾക്കില്ല. പ്രേബാധച

േന്ദ്രാദയത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ധനം കിട്ടാം; പേക്ഷയതിനു പുനേര�റക്കുറവതായ്

വിനാശം വന്നാൽേപ്പാ�മാരുതവണയാേയാ പലതിേലാ;

ധനാഭാവം നേന്നാ, പറക ധനമുണ്ടായ് വിലയേമാ;

ധനാഭാവ�ത്തക്കാളുടയതു നശിച്ചാൽ വ്യഥ തുേലാം.”

മാേക്കാത്തുകൃഷ്ണേമേനാൻ (1022—1090)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

കൃഷ്ണേമേനാൻ �കാച്ചിയിൽ കിഴക്കൻചിറ്റൂരിൽ മാേക്കാത്തുവീട്ടിൽ 1022-ാണ്ടുകന്നി

മാസം തിരുേവാണം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു കുറിച്ചിയത്തു േഗാവിന്ദേമ

േനാനും മാതാവു ലക്ഷ്മിയമ്മയുമായിരുന്നു. കുറിച്ചിയത്തു് എന്ന ഭവനം സ്ഥിതി�ച

യ്യുന്നതു് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കു് ഏഴു നാഴിക കിഴക്കുള്ള �കാടകരേദശത്തിലാണു്. മാ

േക്കാത്തുവീട്ടുകാരു�ട മൂലകുടുംബംപാലക്കാട്ടിനു് ആറു�മൽ �തക്കു �കാടുവായൂ

രംശം കുളവരമ്പത്താണു്. അക്കാലത്തു മാേക്കാത്തുതറവാടു ദാരിദ്ര്യബാധിതമായി
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550 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

രുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണേമേനാനു വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായി വള�ര േക്ലശങ്ങൾഅനു

ഭവിേക്കണ്ടിവന്നു. പ്രസിദ്ധവിദ്വാനും കവിയുമായ പാലക്കാട്ടു േകാമ്പിഅച്ചനായിരു

ന്നുആദ്യ�ത്ത ഗുരുനാഥൻ. േകാമ്പിഅച്ചൻ യൌവനാരംഭത്തിനുമുൻപുത�ന്ന േലാ

കവ്യുൽപത്തി ഉറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണംഅേദ്ദഹ�ത്തസംസ്കൃതംഅഭ്യസിപ്പിച്ചു.

അനന്തരകാലജീവിതം

പിന്നീടു കൃഷ്ണേമേനാൻ പാലക്കാട്ടുനിന്നു് ആറു നാഴിക അക�ലയുള്ള പള്ളത്തീരി

കപ്പടത്തു വീട്ടിൽ ഒ�രഴുത്തച്ഛ�ന്റ നിലയിൽ വള�ര ശിഷ്യന്മാ�ര പഴയ രീതിയിൽ

വിദ്യാഭ്യാസം �ചയ്യിച്ചു�കാണ്ടു താമസിച്ചു. അങ്ങ�നയിരിക്കേവ അവിട�ത്ത മുൻ

സിേ�ാടതിയിൽ ഒരുആമീൻപണി കിട്ടി. ആ പണിയിൽ ഇരുന്നു�കാണ്ടു േകാട

തിക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി �കാച്ചിയി�ല ജില്ലാേക്കാടതി വക്കീൽപ്പരീക്ഷയിൽ

ജയിച്ചു തൃശ്ശൂരിൽ�ച്ചന്നു് അഭിഭാഷകവൃത്തിയാരംഭിച്ചു. ഒരു നല്ല വക്കീ�ലന്ന നില

യിൽ േപർ േകൾക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. ആദ്യം പാലക്കാ

ട്ടു മാടമ്പത്തുവീട്ടിൽനിന്നു് ഒരു യുവതിേയയും അവരു�ട മരണാനന്തരം �കാടുവാ

യൂർ കുളവരമ്പത്തുകുഞ്ചിയമ്മേയയും വിവാഹം �ചയ്തു. ആസാധ്വിയും കൃഷ്ണേമേനാ

നു മുൻപുത�ന്ന ചരമഗതി�യ പ്രാപിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും

അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. 1090-ാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം അത്തം

നക്ഷത്രത്തിൽ മരിച്ചു. വരവൂർ ശാമുേമേനാനും കപ്പടത്തുശങ്കരേമേനാനുംഅേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു് ഇക്കാവമ്മയ്ക്കുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റശിഷ്യത്വ

മുണ്ടു്.

കൃതികൾ

കൃഷ്ണേമേനാൻ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു് (1) േക്ഷേമശ്വര�ന്റ ചണ്ഡകൌശികം, (2) ജയ

േദവ�ന്റപ്രസന്നരാഘവംഎന്നീ രണ്ടുനാടകങ്ങളും, (3) ലളിേതാപാഖ്യാനവും തർ

ജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുള്ളതിനുപുറ�മ, േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു് ഇക്കാവമ്മയു�ട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു്,

(4) വടക്കുനാഥേക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം എ�ന്നാരു കിളിപ്പാട്ടും, (5) മരണദൂതലക്ഷണം

എന്ന കിളിപ്പാട്ടും, (6) സാവിത്രീചരിതം, (7) ധ്രുവചരിതം എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകളും,

(8)സീതാവിവാഹംതുള്ളലും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മരണദൂതലക്ഷണംസ്കാന്ദസംഹിതയിൽ

നിന്നു തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു �ചറിയ കൃതിയാണു്. 1068-ാണ്ടാണു് ചണ്ഡകൌശി

കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. 1083-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ച ലളിേതാപാഖ്യാനം കിളിപ്പാട്ടിൽ മുപ്പ

ത്തിനാലധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. അതുത�ന്നയാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്ര

ധാനകൃതി. താ�ഴ കാണുന്ന േശ്ലാകം ചണ്ഡകൌശികത്തിലുള്ളതാണു്.

“മുന്നിൽക്കാണുമരക്ഷണം �ഞാടിയി�ട

ക്കാണാ�തയാം മായിേപാ–

�ല�ന്നദ്ദൂ�ര ഹരിച്ചിടുന്നു കുതുകാ–

ലേല്ല വരാഹാധമ!

ഇ�ന്നൻകണ്ണിലക�പ്പടും നിമിഷ�മ–

ന്നാകിൽ ഭവാനിന്നിേമ–

�ലന്നും നീ ശഠ! പത്മിനീവിദളനം

�ചയ്യില്ല കില്ലില്ല േമ.”
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വരവൂർ ശാമുേമേനാൻ (1050–1102)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാേരയും മാേക്കാത്തുകൃഷ്ണേമേനാേനയുംേപാ�ല വരവൂർ ശാമു

േമേനാനും �കാച്ചി കിഴക്കൻചിറ്റൂരി�ല ഒരു കവിയാകുന്നു. ചിറ്റൂർ ഭഗവതീ േക്ഷത്ര

ത്തിൽ “�വളിച്ചപ്പാടു് ” എന്ന സ്ഥാനം വരവൂർകുടുംബത്തിേലക്കു പരമ്പരയാ സി

ദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ആ കുടുംബത്തി�ല ഏമുഅമ്മയുേടയും ചിറ്റൂർ പട്ടഞ്ചീരി അംശ

ത്തിൽ�പ്പട്ട മണിയിൽവീട്ടിൽനാണുനായരുേടയുംപുത്രനായി ശാമുേമേനാൻ 1050-

ാണ്ടു മിഥുനം 12-ാം൹പൂരുരുട്ടാതിനക്ഷത്രത്തിൽജനിച്ചു. അവിട�ത്തഭഗവതിയു�ട

കാരുണ്യം നമ്മു�ട കവിക്കു പരിപൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഅനുഗ്രഹശക്തി

�കാണ്ടു പില്ക്കാലത്തു് അേനകംേപരു�ട ബാേധാപദ്രവങ്ങൾഅേദ്ദഹം ശമിപ്പിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. ശ്രീശങ്കരവിജയത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ ശാമുേമേനാൻ ത�ന്റ കുലേദവത

�യ താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നു.

“പാ�രാ�ക്കയും കാത്തുരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന

കാരുണ്യേമറിടു�മൻകുല�ദവേമ!

ദാരുകൻത�ന്നയും ദുർബുദ്ധിേയറ്റവും

േചരുന്ന �കാങ്ങനാം രാജാവുത�ന്നയും

ഭക്ത�രപ്പാലനം�ചയുവാൻ വധി�ച്ചാരു

ഭക്തപ്രിേയ! ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനി!

താേയ! ഭയങ്കരകാേയ! പരാശക്തി!

നീേയ ഗതി മഹാമാേയ! നിരാമേയ!”

ബാല്യത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും പിതൃഗൃഹത്തിൽത്ത�ന്നയാണു് കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു്. �കാടു

വായൂർ താച്ചുേമേനാൻ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ പി

താവു മരിക്കുകയാൽ സ്വഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു ത�ന്ന േപാന്നു. അമ്മാവ�ന്റ കൃഷിസ്ഥല

മായ േവലാന്താവളത്തിേലക്കു് അേദ്ദഹേത്താ�ടാന്നിച്ചു േപാേകണ്ടിവന്നതിനാൽ

തൽക്കാലം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു �സൌകര്യ�മാന്നും ലഭിച്ചി�ല്ലങ്കിലും തരമുള്ളേപ്പാ

�ഴല്ലാം അവി�ടനിന്നു് ആറു നാഴിക അക�ലയുള്ള ന�ല്ലപ്പള്ളിയിൽ മാതുലപുത്ര

ന്മാ�ര സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രിേയാടു ശിഷ്യ�പ്പട്ടു സംസ്കൃതത്തിൽ

ചില ലഘുകാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചു. പതിനഞ്ചാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ഏേതാ കാരണ

വശാൽ കാരണവനുമായി പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ സ്വശാഖ�യ സംരക്ഷിേക്കണ്ട ഭാരം

ആ ബാലൻത�ന്ന വഹിേക്കണ്ടതായിവന്നു. എങ്കിലും ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠത്തിൽ

അേദ്ദഹ�ത്തകവി വള�ര കൃതജ്ഞതേയാടുകൂടിയാണ് സ്മരിക്കുന്നതു്.

“ഗങ്ഗ മുതലായ ദിവ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ

മങ്ങാ�ത മജ്ജനം�ചയ്തഘമ�റ്റാരു

രാമഭക്തൻ ജിതകാമൻ യതിക�ള

സ്സാേമാദമന്വഹം േസവിച്ചിടും മഹാൻ

ധീമാനധുനാ വിേദഹ�നന്നു�ള്ളാരു

നാമേധയ�ത്തദ്ധരിച്ച ഗുണാകരൻ

എ�ന്നക്കുറിേച്ച�റ വാത്സല്യേമറുന്ന

ധന്യൻ കരുണാകരാഖ്യ�നൻ മാതുലൻ

�ചാല്ലിലുത്സാഹം ജനിപ്പിക്കകാരണം
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552 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

�ചാല്ലാർന്ന വാസിഷ്ഠേമഷഞാനീവിധം

ഭാഷയാക്കീടിേനൻ . . . ” എന്ന വരികൾ േനക്കുക.

ആധാര�മഴുത്തു�താഴിലാക്കി�ക്കാണ്ടു്ആദ്യകാലത്തു് ഒരുവിധം നിത്യവൃത്തി കഴി

ച്ചു. അക്കാലത്താണു് ചിറ്റൂർ േതലക്കാട്ടു േഗാപാലേമേനാ�ന്റ ശിഷ്യനായി ബൃഹൽ

കാവ്യങ്ങൾപഠിച്ചതു്. അങ്ങ�ന ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിദ്യ അത്യന്തം പരിമി

തമാ�ണങ്കിലും പ്രതികൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽനിന്നു സ്വയം പരിശ്രമിച്ചും ചിറ്റൂ

രി�ലഇതരകവികളുമായിഇടപഴകിയുംകാലക്രമത്തിൽഒരുനല്ലസംസ്കൃതപണ്ഡി

തനായി ഉയരുവാൻഅേദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചു. മന്ത്രശാസ്ത്രം, േവദാന്തംഎന്നീ വിഷ

യങ്ങളിൽഅേദ്ദഹം വിശിഷ്യ വിജ്ഞാനായിരുന്നു.

അനന്തരകാലജീവിതം

17-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കൃഷ്ണാ വിവാഹശതകം എ�ന്നാരു കൃതി കടത്തനാട്ടു് ഉദയ

വർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ കവേനാദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേതാടുകൂടി ശാമുേമേനാ�ന

ഒരു കവി�യന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. 24-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാന കൃതികളിൽ ഒന്നായ അത്ഭുതരാമായണം അച്ചടിപ്പിച്ചു.

25-ാമ�ത്ത വയസിനുമുൻപു് അേദ്ദഹ�ത്തഅന്നു ചിറ്റൂർ മജിേസ്ട്രട്ടായിരുന്ന കുണ്ടൂർ

നാരായണേമേനാൻ ത�ന്റ േകാടതിയിൽ ഒരു പകർപ്പുഗുമസ്തനായി നിയമിച്ചു.

അതിൽപ്പിന്നീടായിരുന്നു മാതാവി�ന്റ മരണം. തന്നിമിത്തം ഉണ്ടായ ദുഃഖത്തി

�ന്റ ലഘൂകരണത്തിനായി ‘ലഘുേയാഗവാസിഷ്ഠം’ പാരായണം�ചയ്തു് ആ ഗ്രന്ഥം

‘ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം’ എന്ന േപരിൽ തർജ്ജമ�ചയ്തു. അതു് 1078-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു.

അതിനുേമൽ �കാച്ചി ക്രിമിനൽ വക്കീൽപ്പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു ചിറ്റൂർ മജിേസ്ട്രട്ടുേകാ

ടതിയിൽ വ്യവഹരിച്ചു തുടങ്ങി. അേതാടുകൂടി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികസ്ഥി

തിയും നന്നായി. പി�ന്നയും ഓേരാ കാലത്തായി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പലരുേടയും

അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ചു. ഒടുവില�ത്ത കൃതിയാണു് ത്രിപുരാരഹസ്യം കിളിപ്പാ

ട്ടു്. അതു് 1100 മീനം 28-ആം തിയ്യതി ആരംഭിച്ചു് 1101 മകരം 13-ആം തിയ്യതി പൂർത്തി

യാക്കി. 1095-ൽത്ത�ന്നപ്രേമഹേരാഗംഅേദ്ദഹ�ത്തബാധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ

േരാഗം അപായകരമായ നിലയിൽ മൂർച്ഛിച്ചു് 1102-ാണ്ടു മകരമാസം 11-ആം തിയ്യതി

�തങ്കുറുശ്ശിയിലുള്ള പത്നീഗൃഹത്തിൽവച്ചു ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. �തങ്കുറിശ്ശി �താ

ളക്കംപാടത്തു മാധവിയമ്മ എന്നായിരുന്നു പത്നിയു�ട േപരു്. ശാമുേമേനാനു പല

ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ പ്രമുഖന്മാർ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാ�ന്റ

അനുജൻ ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാനും ത�ന്റഅനുജൻ വരവൂർ നാരായണേമേനാനുമാ

യിരുന്നു.

കൃതികൾ

മുൻപില�ത്തഖണ്ഡികയിൽ നിർേദ്ദശിച്ച (1) കൃഷ്ണാവിവാഹശതകം, (2) അത്ഭുതരാ

മായണം കിളിപ്പാട്ടു്, (3) ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം കിളിപ്പാട്ടു്, (4) ത്രിപുരാരഹസ്യം കിളി

പ്പാട്ടു് എന്നിവയ്ക്കുപുറേമ, ശാമുേമേനാൻ (5) ശ്രുതിഗീത കിളിപ്പാട്ടു്, (6) കുേചലവൃത്തം

(എട്ടുവൃത്തം) �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (7) േദവീസ്തവം (കാളിയാക്കു്), (8) ശിവപാദാ

ദി േകശാന്തസ്തവം ഭാഷ, (9) ശങ്കരവിജയം കിളിപ്പാട്ടു് (1085-88), (10) രാജേയാഗം-

നക്ഷത്രമാല (1092), (11) േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു് (1093-94), (12) ശ്രീരാമവർമ്മ വി

ജയം ഭാഷാഗാനം (1094), (13) ഭാഷാമൃച്ഛകടികം (1096) എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. (14) കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു ഭാരതമഞ്ജരി
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യി�ല ശാന്തിപർവവും അേദ്ദഹം പരിഭാഷ�പ്പടുത്തി. (15) ശ്രീകൃഷ്ണ �ചതന്യസ്വാ

മികൾ എന്ന േപരിൽ �ചതന്യ�ന്റ ചരിത്രം ഗദ്യരൂപത്തിൽ 1092-ൽ പ്രസിദ്ധീക

രിച്ചു. പദ്യംേപാ�ല ഗദ്യവുംഎഴുതുവാൻഅേദ്ദഹം പരിചയിച്ചിരുന്നു. വിവിധ വൃത്ത

ങ്ങളിൽ നൂ�റ്റാന്നു പദ്യങ്ങളടങ്ങിയ കൃഷ്ണാവിവാഹശതകം 17-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൃതിയാ�ണന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. വയഃക്രമമനുസരിച്ചുള്ള വാസന

അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടു്.

“കാരുണ്യേത്താടുമേപ്പാൾ മുരഹരനവേരാ–

േടാതിനാ�ന�ന്റ ഭക്ത–

ന്മാരായ് േമവുന്ന നിങ്ങൾ�ക്കാരു കുറവു�മാേര–

ടത്തുമുണ്ടാകയില്ല;

പാരാേതയിന്നി േവണ്ടുന്നതുമഴ�കാടു �ച–

യ്തീടുവിൻ നിങ്ങ�ളല്ലാ

േനരത്തും കൂ�ടയു�ണ്ടന്നറിയുക ഭവതാം

ഞാനതിന്നില്ല േഭദം.”

എന്നതു് അതി�ല ഒരു േശ്ലാകമാണു്. ആ പുസ്തക�ത്ത നിരൂപണം �ചയ്ത വിദ്യാ

വിേനാദിനീ പത്രാധിപർ “�ചറുപ്പക്കാരനായഈഗ്രന്ഥകർത്താവു് ഒരു കാലത്തു

നല്ല കവിയായിത്തീരും” എന്നഭിപ്രായ�പ്പട്ടതു �തറ്റിയില്ല. 1094-ൽ മദിരാശിയിൽ

വച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി മഹാരാജാവു കുണ്ടൂരി�നയും മറ്റു�മന്നേപാ�ലഅേദ്ദഹ�ത്ത

യും ‘കവിതിലകൻ’ എന്നസ്ഥാനം നല്കി ബഹുമാനിച്ചു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഏകാദ

ശസ്സന്ധത്തിലുള്ളശ്രുതിഗീതഅതിനുമുൻപു് ആരും കിളിപ്പാട്ടായി തർജ്ജമ �ചയ്തി

രുന്നില്ല. ആ വിവർത്തനം എഴുതിയതു ഭാരത വിലാസം അച്ചുക്കൂടം ഉടമസ്ഥനായ

മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞുവറിയതിനുേവണ്ടിയാണു്. ചിറ്റൂർ ഭഗവതി�യപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു

േസ്ത്രാത്രമാണു് കാളിയാർക്കു്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കൃതി എഴുവത്തു നാണുക്കുട്ടിേമ

േനാനും എഴുതിയതായി നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ശങ്കരവിജയം തർജ്ജമ �ചയ്തതു

�തങ്കുറിശ്ശി ജസ്റ്റിസ് ശങ്കരൻനായർ വായനശാലയു�ട കാര്യദർശിയായ വി.ഒ.എം.

മാധവമന്നാടിയാരു�ട അേപക്ഷയനുസരിച്ചാണു്. ആ തർജ്ജമയ്ക്കു, മാധവാചാര്യ

രുേട�തന്നുചിലപഴമക്കാർവിശ്വസിച്ചുേപാരുന്നശങ്കരവിജയമഹാകാവ്യേത്തയും

ചിദ്വിലാസയതിയു�ട ശങ്കരവിജയേത്തയുമാണു് കവി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ

വസ്തുതഅേദ്ദഹംത�ന്നഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“മാധവാചാര്യനും ശ്രീചിദ്വിലാസനാം

സാധുവും േലാകരിൽക്കൂടും കൃപ�യാടും

േവദാന്തേദശികൻതൻകഥ �ചാല്ലിനാർ;

സാദരം ഞാനതു രണ്ടും സമീക്ഷിച്ചു

പാവനമായുള്ള േദശികവൃത്താന്ത–

മീവണ്ണമിന്നഗ്ഗുരുകടാക്ഷത്തിനാൽ

ഭാഷയായ്�ച്ചാല്ലിേനൻ . . . . . . ”

ശ്രീരാമവർമ്മവിജയം മദിരാശിയിൽനിന്നു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി വലിയതമ്പുരാ�നപ്പ

റ്റിയുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. മൃച്ഛകടികം തർജ്ജമ�ചയ്തതു കവിയും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

അനുജനും കൂടിയാ�ണങ്കിലും അതി�ല ഗദ്യാംശവും ഏതാനും പദ്യങ്ങളും മാത്രേമ

അനുജേന്റതായി ഉള്ളു. ത്രിപുരാരഹസ്യം ഭാഷ�പ്പടുത്തിയതു പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യ

േപാഷകനായ റ്റി.�ക. കൃഷ്ണേമേനാ�ന്റ ആവശ്യപ്രകാരമാണു്. ശാമുേമേനാ�ന്റ
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554 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

കവിതഅത്ഭുതരാമായണംഎഴുതിയ കാലത്തുത�ന്നആകർഷകമായിരുന്നു. ആ

ആകർഷകത കാലം �ചല്ലുേന്താറും ഒന്നി�നാന്നു് അഭിവൃദ്ധി�യ പ്രാപിച്ചുവന്നു.

േവദാന്തവിഷയകങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാഷ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ അേദ്ദഹം പ്രദർശി

പ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാടവം അന്യകവികൾക്കു വള�ര വിരളമാേയ �കവന്നിട്ടുള്ളു. തുഞ്ച

�ത്തഴുത്തച്ഛ�നഅത്രമാത്രം വിജയപൂർവമായി അനുഗമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവി േവ�റ

ഉ�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ബൃഹൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവർത്തനത്തിനായി തിര�ഞ്ഞടു

ക്കുന്നതിലും അവ�യ മേനാേമാഹനമായ �ശലിയിൽ തർജ്ജമ �ചയ്യുന്നതിലും

അേദ്ദഹം ത�ന്റ ആസ്തികത്വേത്തയും ഔചിത്യേബാധേത്തയും േക്ലശസഹിഷ്ണുത

േയയും �വദുഷ്യസമ്മിളിതമായ വാസനാ�വഭവേത്തയും പേദപേദ പ്രകാശിപ്പി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ�കാണ്ടു്ഈവസ്തുത �വളി�പ്പടുത്താം.

ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം

ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠത്തിൽ�വരാഗ്യപ്രകരണം, മുമുക്ഷുപ്രകരണം, ഉൽപത്തിപ്രകര

ണം, സ്ഥിതി പ്രകരണം, ഉപശമപ്രകരണം, നിർവാണപ്രകരണം എന്നിങ്ങ�ന

ആറു പ്രകരണങ്ങളും നാല്പത്താറു സർഗ്ഗങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശാമുേമേനാ

�ന്റ അതിപ്രധാനമായ ഒരു കൃതിയാണിതു്. ആ കൃതി ദാേമാദരൻകർത്താവും തർ

ജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുള്ളതായി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതി�നക്കാൾ ഹൃദ്യമാണു്

ശാമുേമേനാ�ന്റ ഭാഷാനുവാദം. മൂലഗ്രന്ഥം ഒരു ശാസ്ത്രമാ�ണങ്കിലും ഉത്തേമാത്ത

മമായ കാവ്യമാണു്. താ�ഴേച്ചർക്കുന്നഈരടികൾ പരിേശാധിക്കുക.

“ഏറിയ സംവത്സരമീവണ്ണം കഴിയുേമ്പാൾ

താരുണ്യം �പാട്ടക്കുളത്തിങ്ക�ലജ്ജലംേപാേല

േപാകു�മന്നതുനൂനം; വന്നീടും മരണവും

പാകംവന്നുള്ളഫലം വീണീടുന്നതുേപാേല.

സരസീരുഹത്തിങ്കൽ നീഹാര�മന്നേപാേല

ജരയും വന്നുകൂടുമില്ല സംശയേമതും.

സതതം േപാകുന്നതുണ്ടായുസ്സുപാർത്തുകണ്ടാ–

ലുദകം കരതലത്തിങ്കൽനി�ന്നന്നേപാേല.

തഴേച്ചറ്റവും വളർന്നീടുന്നു തൃഷ്ണമാത്രം

മഴക്കാലത്തിൽച്ചൂരവള്ളി�യന്നതുേപാേല.

വില്ലിങ്കൽനിന്നു വിട്ട ബാണ�മന്നതുേപാേല

�ചാല്ലാർന്നസുഖങ്ങളുേമാടിേപ്പായീടുന്നിതു.

വാഴയ്ക്കു ഭവിയ്ക്കുന്ന ഗർഭ�മന്നതുേപാേല

പാഴാകും വ്യവഹാരേമറ്റവും വിരാഗദം.”

ശ്രുതിഗീത

“നിഗമാർത്ഥ�ത്തച്ചിന്തിച്ചീടുങ്കിൽച്ചില ദിക്കിൽ

മഘവാവിന്നും മറ്റുേമന്തുന്ന മാഹാത്മ്യ�ത്ത

പറഞ്ഞീടുന്നതായിേത്താന്നുന്നുണ്ടിതു തമ്മിൽ

വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ലേല്ലാ �തല്ലുേപാലും.

കാണ�പ്പടുന്ന�തല്ലാം ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായി

വാണു�കാണ്ടീടു�ന്നാരു നിന്തിരുവടിയേത്ര.

എന്നുള്ളതറിഞ്ഞീടാം സർവവും മറഞ്ഞാലും
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നന്നായ് നിൻതിരുവടി േശഷിക്കുന്നതുമൂലം.

മണ്ണിൽനിന്നുണ്ടായ്വന്നതായുള്ളഘടാദികൾ

മണ്ണിൽത്താൻ ലയംപ്രാപിച്ചീടുന്നി�തന്നേപാേല

അല്പവും വികാരമില്ലാത്തതാം ബ്രഹ്മത്തിങ്ക–

ലുൽപ്പത്തിലയങ്ങളുണ്ടാകുന്നി�തല്ലാറ്റിനും.”

ശങ്കരവിജയം

ശങ്കരവിജയത്തിൽആ�ക ഇരുപതധ്യായങ്ങൾഅടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ചുവേട േചർക്കു

ന്നവരികൾഎട്ടാമധ്യായത്തിലുള്ളവയാണു്.

“പ്രിയദർശന! േനാക്കൂ നേല്ലാരു ശരത്തിനാ–

ലയി! നിർമ്മലമായുള്ളാകാശം വിളങ്ങുന്നൂ.

ബ്രഹ്മവിദ്യയാേലറ്റം �തളിഞ്ഞുവിളങ്ങീടും

ബ്രഹ്മാ�ത്മക്യമാകുന്ന തത്വ�മന്നതുേപാ�ല.

വാരിദങ്ങളും സന്യാസീന്ദ്രരും നല്പാനീയ–

ധാരയുമുപേദശവാരിയും �ചാരിഞ്ഞുടൻ

ന�ല്ലാേരാഷധികൾക്കും കൂ�ട�ച്ചല്ലുന്നവർക്കു–

മുല്ലാസം നല്കിയിേപ്പാൾ�സ്വരം സഞ്ചരിക്കുന്നു.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ശ്രീ�യാഴിയുന്നതില്ലാ, ഭുവനങ്ങളുണ്ടുള്ളിൽ

നീേയാർക്ക ചക്രമുണ്ടു മത്സ്യകച്ഛപമായി;

ഹരിതൻമൂർത്തിേപാ�ലയിത്തരങ്ഗിണിയിേപ്പാൾ

പരഹംസൌഘങ്ങളാൽേസ്സവിക്ക�പ്പടുന്നിതു.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
പൂേരണുഭസ്മേത്താടും പത്രമാം വസ്ത്രേത്താടും

ചാരുപൂ�മാട്ടാകുന്ന പാനീയപാത്രേത്താടും

വണ്ടുകളാകും ജപമാലകേളാടുമിന്നി–

ക്കണ്ടിടും മരങ്ങളും സന്യാസിമാരും സമം.”

ആ ഗാനത്തി�ല മങ്ഗലാചരണംത�ന്നഎത്ര മേനാഹരമായിരിക്കുന്നു!

“ആദിനായകനാനന്ദാത്മകനാത്മാരാമ–

നാദികാരണഭൂതനാശിതാഭീഷ്ടപ്രദൻ

ആദിമധ്യാന്തഹീനനാമ്നായ�പ്പാരുളിന്ദ്രാ–

ദ്യാദിേതയാർച്ചിതാംഘ്രിപങ്കജദ്വയൻ ശിവൻ

േവദാന്തേവദ്യനാദ്യനദ്രിജാമേനാഹരൻ

േഖദാന്തം �കകൂപ്പുേവാർേക്കകുന്നകൃപാകരൻ

േമാദിച്ചു മൃഡൻ മഹാേമാഹാദിശത്രുക്ക�ള–

േച്ഛദിച്ചു നിത്യ�മ�ന്റ േചതസ്സിൽ േദ്യാതിക്കണം:

എന്നിത്തരത്തിലാണു് അതി�ന്റ ഗതി.
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556 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

ത്രിപുരാരഹസ്യം

ദത്താേത്രയമഹർഷിയും ഭാർഗ്ഗവരാമനും തമ്മിലുള്ള ത്രിപുരാതത്ത്വപ്രതിപാദക

മായ സംവാദമാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയി�ല പ്രതിപാദ്യം. ഇരുപത്തിരണ്ടധ്യായങ്ങ

ളടങ്ങിയ അതിൽ അവശ്യവിേജ്ഞയങ്ങളായ അനവധി ശ്രീവിദ്യാരഹസ്യങ്ങൾ

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. ചില വരികൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“�ചറുതും സ്വാത്മഭൂതമാകിയ മഹാസുഖ–

മറിയുന്നേതയില്ല മൂഢന്മാ�രാരിക്കലും,

സ്വസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നമാണി�തന്നു

വിശ്വസിക്കുന്നൂഹന്ത! വ്യഞ്ജകവിേഭദത്താൽ.

ദർപ്പണം പ്രതിബിംബഗ്രഹണസമർത്ഥ�മ–

ന്നുൾപ്പൂവിൽ നന്നായ് േബാധമുണ്ടാകുന്നതുവ�ര

പ്രതിബിംബാത്മകങ്ങളായ ഭാവങ്ങ�ളല്ലാം

മതിമൻ! തത്ഭിന്നങ്ങൾത�ന്നയാ�ണേന്ന േതാന്നൂ.

കണ്ണാടിയാണി�തന്നും പ്രതിബിംബങ്ങളാണി–

�തന്നുമു�ള്ളാരു േഭദമുണ്ടായിവന്നാൽപ്പി�ന്ന

മുന്നം കണ്ടതുേപാ�ല കണ്ടാലും പ്രതിബിംബം

കണ്ണാടിതന്നിൽനിന്നു ഭിന്നമാേയ്ത്താന്നിേല്ലതും.”

മൂച്ഛകടികം

മൃച്ഛകടികത്തി�ന്റ തർജ്ജമയിൽനിന്നു ശാമുേമേനാനു ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾേപാ

�ല സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളും അധീനങ്ങളായിരുന്നു�വന്നു കാണാം. ഗ്രന്ഥകാരൻ

സംസ്കൃത വൃത്തങ്ങൾക്കു പകരം അേനകം ഭാഗങ്ങളിൽ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾ �കാ

ണ്ടാണു് �കകാര്യം �ചയ്യുന്ന�ത�ന്നാരു പുതുമ ആ തർജ്ജമയിൽ വരുത്തീട്ടുണ്ടു്.

രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തുകാണിക്കാം.

“നാരീരത്നം �ചറുപ്പം നഗരമതിനു നൽ–

ഭൂഷണം േവശ്യ കുറ്റം

തീ�ര�ച്ചയ്യാ�ത വാഴുന്നവളരിയ കുല–

സ്ത്രീസമം േപ്രമമുേള്ളാൾ

ആേരാർക്കും �കാല്ലുവാനിസ്സുമുഖി�യയഹമി–

ന്നിക്കടുംകയ്യു �ചയ്താൽ

േനരിട്ടീടും മഹാപാതകതടിനി കട–

ന്നീടുവാൻ േതാണിയുേണ്ടാ?”

“ബന്ധ�പ്പട്ടവളല്ലഞാനിതുവരേയ്ക്ക�താന്നു�കാണ്ടും നിന–

�ക്കന്തിന്നിഗ്ഘനസിംഹനാദകഠിനധ്വാനം മുഴക്കുന്നുനീ?

കാന്തൻ കാത്തു വസിച്ചിടുന്നിതവിേടയ്ക്കാ�ണ�ന്റ േപാക്കി�പ്പാ�ളൻ–

പന്ഥാവിമ്മഴയിൽത്തടുപ്പതു �പരുത്തന്യായമാേണാർക്കണം.”

�ചറുേശ്ശരി ചാത്തുേമേനാൻ (1038–1141)
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ജീവിതചരിത്രം

ചാത്തുേമേനാൻ �കാച്ചി ചിറ്റൂർത്താലൂക്കിൽ തത്തമങ്ഗലം �ചറുേശ്ശരിവീട്ടിൽ

വള്ളിയമ്മയുേടയും പാലക്കാട്ടു പള്ളത്തീരി മുള്ളത്തുവീട്ടിൽ ചാമുനായരുേടയും

പുത്രനായി 1038-ാണ്ടു കുംഭമാസ�ത്ത ചതയംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പ്രാഥമിക

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേശഷം പാലക്കാട്ടു �കാടുവായൂരിൽ കണിയാൻ േപപ്പഞ്ചുപ്പണി

ക്കരു�ട അടുക്കൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ചില ഉപരികാവ്യങ്ങളും േജ്യാതിഷവും പഠിച്ചു.

കുത്തനൂരി�ല ഒരു ശാസ്ത്രിബ്രാഹ്മണനാണു് നാടകാലങ്കാരങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചതു്.

ഇരുപത്തഞ്ചാമ�ത്തവയസ്സിനകം ഒരു നല്ല വ്യുൽപ്പന്ന�നന്നും�ദവജ്ഞ�നന്നു

മുള്ള േപർ സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീടു സ്വേദശത്തിൽ ഒരു നാ�ട്ടഴുത്തുപള്ളി സ്ഥാപിച്ചു.

ആ വഴിക്കു ചാത്തുഎഴുത്തച്ഛ�നന്നാണു് അേദ്ദഹ�ത്ത സമീപസ്ഥന്മാർ വിളിച്ചു

വന്നതു്. ബാല്യത്തിൽ ദാരിദ്ര്യദുഃഖം ധാരാളം അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നു�വങ്കിലും

തദനന്തരം േജ്യാതിഷവൃത്തി�കാണ്ടു് അതു പരിഹരിച്ചു. തത്തമങ്ഗലത്തു േചാ

ണാട്ടുവീട്ടിൽ കുഞ്ചിയമ്മ�യ വിവാഹം�ചയ്തു. 1114-ാണ്ടു കുംഭമാസം 4-ആംതിയ്യതി

പരഗതി�യപ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രന്മാരാണു് സാഹിത്യേലാകത്തിൽ

പ്രസിദ്ധന്മാരായ തത്തമങ്ഗലം എം. നേടശേമേനാൻ ബി.ഏ.യും, എം. സുന്ദേര

ശേമേനാൻഎം.ഏ.യും.

കൃതികൾ

ചാത്തേമേനാൻ വള�ര കൃതികൾഎഴുതീട്ടില്ല. എന്നാൽ േദവീഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു

രീതിയിൽതർജ്ജമ �ചയ്തു് ഒരു വിശിഷ്ടകവിഎന്നുവിഖ്യാതി േനടുകയും ചിറ്റൂർത്താ

ലൂക്കിനു തദ്വിഷയകമായുള്ള പാരമ്പര്യം അഭിനന്ദനീയമായ വിധത്തിൽ പുലർത്തു

കയും�ചയ്തു. ആ പുരാണത്തി�ല ആദ്യ�ത്തആറു സ്കന്ധങ്ങൾ 1082-ാണ്ടും ഒടുവില

�ത്തആറു സ്കന്ധങ്ങൾ 1111-ാണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതുകൂടാ�ത 1068-ൽ ഹരിശ്ച

ന്ദ്രപുരാണംകിളിപ്പാട്ടും 1082-ൽചന്ദ്രമതീസ്വയംവരം ഒൻപതുവൃത്തം�ക�കാട്ടിക്ക

ളിപ്പാട്ടും ഉണ്ടാക്കിഅച്ചടിപ്പിച്ചു. രണ്ടിേലയുംവിഷയം ഒന്നുത�ന്ന. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

സ്ഥായിയായ യശസ്സിനു് അവലംബം േദവീഭാഗവതമാണു്. ശങ്കരനാഥേജ്യാത്സ്യ

നുംആറ്റുകാൽശങ്കരപ്പിള്ളയുംകൂടി രചിച്ച കിളിപ്പാട്ടി�നഅേപക്ഷിച്ചു് അതു വള�ര

നന്നായിട്ടു�ണ്ടന്നു പറയണം. 1069-ാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അേദ്ദഹം ആ മഹാവ്യവസായം

ആരംഭിച്ചതു്. 1075-ൽ വിേനാദമാലിയ നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന റ്റി. പി. അനന്തനാ

രായണയ്യർആദ്യ�ത്ത മൂന്നുസ്കന്ധങ്ങൾആ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. പി

ന്നീടാണു് ആദ്യ�ത്തആറു സ്കന്ധങ്ങൾ മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞുവറീതു ഭാരതവിലാ

സം അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു് അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. കാക്കക്കുറിശ്ശിയി�ല ശിവനായിരുന്നു

കവിയു�ട കുലേദവത. ആ േദവ�നഅേദ്ദഹം പ്രാരംഭത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. അന

ന്തനാരായണയ്യർനല്കിയ ഉേത്തജനേത്തയുംതാ�ഴ കാണുന്നവിധത്തിൽവർണ്ണി

ച്ചിരിക്കുന്നു.

“�കാല്ല�മാരായിരത്തിമുപ്പ�ത്താൻപതിൽ വന്ന

�ചാല്ലാർന്ന മകര�മന്നു�ള്ളാരു മാസത്തിങ്കൽ

സ്വർഗ്ഗാേരാഹണമായ മാടഭൂപതി സർവ–

സൽഗുണനിധി വിദ്യാവിനയജലനിധി

വിമലാശയൻ കാമകമനീയാങ്ഗൻ ധീരൻ

കമലാകാന്തപാദഭക്തിമാനതിധീമാൻ

നാടു പാലിക്കുംകാലം ഭൂപസർവാധികാര–
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േമാടും വാ�ണാരു പരേമശ്വരനാമാ ദ്വിജൻ

പണ്ടു �ച�യ്താരു പുണ്യസഞ്ചയം പുത്രരൂപ–

മാണ്ടിഹ വന്നു ജനി�ച്ചന്നു േതാന്നീടുംവണ്ണം

വിദ്യയും വിനയവും രൂപവുമൌദാര്യവും

ഹൃദ്യമാം സത്സംഗവും സമ്പത്തുമിവ േചർന്നു

വാണീടുമനന്തനാരായണ�നന്നു േപരാം

േക്ഷാണീേദേവന്ദ്രൻത�ന്റ േപ്രരണ�കാണ്ടിന്നുഞാൻ

വിദ്യാപാടവ�മാട്ടുമി�ല്ലന്നാകിലും ബ്രഹ്മ–

വിദ്യയായ് വിളങ്ങുന്ന േദവിതൻ ചരിത്ര�ത്ത

ഭാഷാഗാനത്തിലാക്കിത്തീർക്കുവാനാരംഭിേച്ചൻ;

ദൂഷണം�ചയ്തീടുകയില്ലേല്ലാ വിദ്വജ്ജനം.

േദാ�ഷകദൃഷ്ടികളാം ദുർജ്ജനം �ചയ്യും ദൂഷ്യ–

ഭാഷണത്തിങ്കൽ ഭയമി�ല്ലനിക്കല്പംേപാലും.”

ചാത്തുേമേനാ�ന്റ കവിതാരീതി ഈ ഈരടികളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാ

�ണങ്കിലും ചില വരികൾകൂടി ഉദ്ധരിച്ചു് അതി�ന്റ സാമഞ്ജസ്യം സ്പഷ്ടമാക്കാം.

“ഒരുനാളിന്ദ്രജിതനാേയാരു മഹാബലി

ഖരരൂപവും പൂണ്ടുശൂന്യമന്ദിരം തന്നിൽ

നില്ക്കുന്നേനരമമരാധിനായകൻ കണ്ടു

ധിക്കരിച്ചവൻത�ന്നത്താഡിച്ചു േചാദിച്ചിതു.

അത്യന്തനിന്ദ്യമായ ഗർദ്ദഭരൂപം ധരി–

ച്ചത്ര നീ വസിക്കുവാ�ന�ന്താരു മൂലം �ചാല്ക?

സർവേലാകങ്ങ�ളയും കീഴാക്കിയിരുേന്നാരു

പൂർവേദവാഗ്രഗണ്യനേല്ലാ നീ മഹാമേത!

താണതായുള്ള ഖരരൂപം പൂണ്ടിരിക്കുവാൻ

നാണമില്ലേയാ നിനക്കസുരകുേലശ്വര!

ഇങ്ങ�ന ശക്രൻ �ചാന്ന വചനം േകട്ടു �ദത്യ–

പുംഗവനായ മഹാബലിയുമുര�ചയ്തു.

ഇതി�ല�ന്താരു േഖദമുള്ളതു ശചീപേത!

വിധിതൻ ഗതിയാർക്കു തടുത്തുകൂടുന്നതും?

മത്സ്യകൂർമ്മാദിരൂപം വിഷ്ണു പൂണ്ടതുേപാ�ല

കുത്സിതഖരരൂപം ധരിേച്ചൻ കാലേയാഗാൽ.

ബ്രഹ്മഹത്യയാൽ നീയും പീഡിതനായി മുന്ന–

മംബുജപത്രത്തിങ്ക�ലാളിച്ചു വാണേപാ�ല;

ഇന്നുഞാൻ ഖരരൂപം ധരിച്ചു വാഴുന്നിതു

വൃന്ദാരേകശ! �ദവാധീനനായുള്ളവന്നു

സുഖ�മേന്താന്നുള്ളതും ദുഃഖ�മേന്താന്നുള്ളതും?

സകലം കാലബലം �കാണ്ടുളവായീടുന്നു.”

ഒടുവിൽ ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാൻ (1059–1120)
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ജീവിതം

ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാൻ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാ�ന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരനായി

1059 മിഥുനത്തിൽ �കാച്ചി വടക്കാേഞ്ചരിയിൽ ഒടുവിൽഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു. തീയ

തി തിട്ടമില്ല. അമ്മ�യക്കുറിച്ചു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പിതാവു േകാന്നനാത്തു

ശങ്കരേമേനാനായിരുന്നു. ശങ്കരൻകുട്ടി ജന്മനാ അന്ധനായിരുന്നു. എങ്കിലും പൂർ

വജന്മസംസ്കാരം നിമിത്തം അസാധാരണബുദ്ധിശക്തിയും സാഹിത്യാസക്തിയും

ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. േജ്യഷ്ഠൻ ഓേരാ പദ്യങ്ങൾ �ചാല്ലി

�ക്കാടുത്തു് അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹ�ത്ത പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ

സംപ്രതിയായി ചിറ്റൂർത്താലൂക്കിേലക്കു േപായേപ്പാൾ ശങ്കരൻകുട്ടി�യക്കൂടി �കാ

ണ്ടുേപായി വരവൂർ ശാമുേമേനാ�ന്റ ശിഷ്യത്വത്തിൽ കാവ്യനാടകങ്ങൾ പരിശീലി

പ്പിച്ചു. പാഠ�മല്ലാം േകട്ടുപഠിത്തമായിരുന്നു�വങ്കിലും ശിഷ്യ�ന്റ േമധാബലം�കാ

ണ്ടു് അ�താ�ക്കയും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഹൃദയത്തിൽ ശിലാേരഖേപാ�ല പതിഞ്ഞു.

ചിറ്റൂർ �വങ്കടരാമശാസ്ത്രികളായിരുന്നു േജ്യാതിഷം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു്. കല്ക്കിപുരാണ

ത്തിൽഅേദ്ദഹം േജ്യഷ്ഠേനയും ശാമുേമേനാേനയും താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നവരികളിൽ

വന്ദിക്കുന്നു.

“എത്രേയാ കുട്ടിയായ് ഞാൻ വാണിടും കാലംമുത–

ല്ക്കുൾത്തിങ്ങും സേഹാദരവാത്സല്യംനിമിത്തമായ്

മലയാളത്തിലുള്ള �ചറുപദ്യങ്ങേളാേരാ–

ന്നലസാേതാതിത്തന്നും നല്ല വാക്കുര�ചയ്തും

അല്പല്പം ഭാഷാജ്ഞാനമിങ്ങുളവാക്കിത്തന്ന

സൽപ്പുമാൻസർവേലാകസമ്മതൻസൽക്കവീന്ദ്രൻ

പുരുമാഹാത്മ്യം േചരുമിംഗ്ലീഷിൽബി. ഏ.�യന്ന

ബിരുദും ഭാഷതന്നി�ലാന്നാംസ്ഥാനവുമാർേന്നാൻ

ഗിരിജാേദവിതന്നിൽസ്സന്തതാർപ്പിതചിത്തൻ

പരിചിൽപ്പരകാര്യതൽപരൻ ശാന്തശീലൻ

എന്നു�ട േജ്യഷ്ഠനാകും കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണാഖ്യൻ ധീമാൻ–

തന്നു�ട പദപത്മംഞാനിതാ വണങ്ങുേന്നൻ.

അറിവല്പവുമില്ലാതന്ധനാേയവമുള്ളും

പുറവും തമസ്സാർന്നു മരുവീടുേന്നാ�രന്നിൽ

വളരും ദയാപൂർവമല്പ�മന്നാലുമുള്ളിൽ

�വളിവുണ്ടാക്കിവയ്പാൻശ്രമമാർ�ന്നാരു ധീമാൻ

ഗുരുകാരുണ്യയുക്തൻസൽഗുണഗണാലയൻ

വരവൂർ ശാമുേമേനാൻസർവേലാ�കകമാന്യൻ

പാരിടത്തിങ്ക�ലാ�ക്കശ്ശുഭ്രകീർത്തി�യേച്ചർത്ത

സാരജ്ഞൻകവികുലസത്തമൻശുദ്ധശീലൻ

എന്നു�ട ഗുരുനാഥൻതന്നു�ട പാദങ്ങളി–

ലിന്നിതാ നമസ്കാരം സാഷ്ടാങ്ഗം �ചയ്തീടുേന്നൻ.”

രാമശാസ്ത്രി എ�ന്നാരു �ദവജ്ഞനായിരുന്നു പിന്നീടു േജ്യാതിഷം പഠിപ്പിച്ചതു്.

അേദ്ദഹേത്തയും പിതാവായ േകാന്നനാത്തു ശങ്കരേമേനാേനയുംകൂടി കവി ആ

കൃതിയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടു്. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ �കാടുങ്ങല്ലൂർ തഹശീൽ

ദാരായിരുന്ന കാലത്തു് അവിട�ത്ത വലിയ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ അടുക്കൽ
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അല്പം ശില്പശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു. �കാച്ചിമഹാരാജാവു കവിതിലകൻ എന്നസ്ഥാ

നംസമ്മാനിച്ചുഅവിടുന്നുംതിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവും മാസികേവതനവുംനല്കി

അനുഗ്രഹിച്ചു. 1120-ാണ്ടു വടക്കാേഞ്ചരിയിൽ സ്വഗൃഹത്തിൽവച്ചു മരിച്ചു. എറണാകു

ളത്തിനടുത്തു് എളങ്കുളം താന്നിക്കൽ ഗൌരിക്കുട്ടി അമ്മയായിരുന്നു ഭാര്യ.

കൃതികൾ

ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാ�ന്റപ്രധാനകൃതികൾ (1)സ്കാന്ദപുരാണം, (2) കല്ക്കിപുരാണം, (3)

രാമായണമഞ്ജരി എന്നീ കിളിപ്പാട്ടുകളാണു്. പതി�നട്ടു പുരാണങ്ങളിൽ വച്ചും ദീർ

ഘതമമാണു് സ്കാന്ദം. മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ മാേഹശ്വര ഖണ്ഡം, �വഷ്ണവഖണ്ഡം, ബ്ര

ഹ്മഖണ്ഡം, കാശീഖണ്ഡം, അവന്തീഖണ്ഡം, നാഗരഖണ്ഡം, പ്രഭാസഖണ്ഡം എന്നി

ങ്ങ�ന ഏഴു ഖണ്ഡങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. കാശീഖണ്ഡാവസാനംവ�ര േമേനാൻ തർ

ജ്ജമ�ചയ്തിട്ടുള്ളഭാഗങ്ങൾഞാൻവായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അഞ്ചുംആറുംഖണ്ഡങ്ങൾകൂടി വി

വർത്തനം �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടന്നു ചിലർ പറയുന്നു. ഏതായാലും തർജ്ജമ പൂർത്തിയായി

ട്ടി�ല്ലന്നു തീർച്ചത�ന്ന. ഈഅസാധ്യകല്പമായ–കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ മഹാഭ

രതവിവർകത്തനംേപാ�ല കരുേതണ്ട–ഒരു സാഹിത്യപ്രവർത്തനത്തിൽ നയന

വികലനായ ഒരു കവി ഏർ�പ്പട്ടു എന്നും ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചു

എന്നുമുള്ള വസ്തുത േകരളത്തിന്നു തികച്ചും അഭിമാനേഹതുകമാണു്. ശാമുേമേനാ

�ന്റ കിളിപ്പാട്ടുകേളാടു തുല്യമായ മാധുര്യം അതിനു മുണ്ടു്. ഒരു ഭാഗം ചുവേട പകർ

ത്തുന്നു.

“ഇന്ദ്രേസനജൻതാനും േസ്നഹിതന്മാരും കൂടി–

�ച്ചന്നഥ കളിപ്പാനാേയ്ക്കറിനാർ േതാന്നിതന്നിൽ.

പാട്ടുകൾ പാടി�ക്കാണ്ടു�കവർത്തവീരന്മാരും

കൂട്ടമായ്ത്തുഴഞ്ഞിതു േതാണി�യഗ്ഗതഭയം.

നദിതൻ മധ്യത്തിങ്കൽേത്താണിയു�മത്തീടേവ

പതിവില്ലാത്തമട്ടിലുണ്ടായീ �കാടുങ്കാറ്റും.

കാറിനാലിരുണ്ടിതു വല്ലാ�ത നഭഃസ്ഥലം

പാരമായുണ്ടായ്വന്നിേതാളവും കാളിന്ദിയിൽ.

േതാണിയുമഗാധമാം ചുഴിയിൽ�പ്പട്ടു കഷ്ടം

കാണികൾ കണ്ടുനി�ല്ക്ക�പ്പ�ട്ടന്നു മുങ്ങിേപ്പായീ.

ചത്തിതു ചിലർ മുങ്ങിത്തൽക്ഷണം, നക്രഗ്രസ്ത–

ഗാത്രരായ് ഭവിച്ചിതു കഷ്ടേമ ചില�രല്ലാം.

മുങ്ങിയ ചില ഭൂപപുത്രന്മാരു�ട േദഹ–

�മങ്ങുേമ കണ്ടതില്ല സങ്കട�മേന്ന േവണ്ടു.”

മറ്റു കൃതികളും അപൂർ ണ്ണങ്ങളാണു്. കല്ക്കിപുരാണം പതി�നട്ടു് ഉപപുരാണങ്ങളിൽ

ഒന്നാണു്. അതു ചിറ്റൂരിൽ�വച്ചു് എഴുതി. ശാമുേമേനാൻ ശങ്കരവിജയവും ശങ്കരൻകു

ട്ടിേമേനാൻ കല്ക്കിപുരാണവും പൂർത്തിയാക്കിയതു് ഒേര ദിവസമാ�ണന്നുള്ളതു് രണ്ടു

കൃതികളിലും കാണുന്ന “േമാഹമി�ന്നല്ലാം ദയാ-” എന്ന കലിവാക്യത്തിൽനിന്നു

നാം അറിയുന്നു. അതു് 1086-ാമാണ്ടു മകരം 1-ആംനുയാണു്. അന്നുത�ന്ന ശങ്ക

രൻകുട്ടിേമേനാ�ന്റ കവനകലാപാടവും അത്യുച്ചമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േനാക്കുക.

കളകാഞ്ചിയിലുള്ളഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ ചിലഈരടികൾ.

“നിജമനസി പലതുമിതി കരുതിയഴലുൾ�ക്കാണ്ടു
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 561

നില്ക്കുന്ന പത്മതൻ ചിന്തിതം സർവ്വവും

തര�മാടതു�പാഴുതുസുരവരസഹജനീശ്വരൻ

സ്ഥാവരജങ്ഗമരൂപൻ ധരിക്കയാൽ

തിരുമനസി വളരു�മാരു കൃപ�യാടു�മഴുേന്നറ്റു

തൃക്കണ്ണയിച്ചിതു കാന്തയാം പത്മയിൽ.

മധുമഥനനികടഭുവി മരുവു�മാരു മാനിനീ–

മാണിക്യമായുള്ളപൂമകൾേപാ�ലയും

നിഖിലജനനികരഹൃദി നിരവധികേമാഹങ്ങൾ

നിത്യവും േചർക്കും മഹാമായേപാ�ലയും

കളിചിതറുമണിവദനമതു �ചറുതു താഴ്ത്തിയു–

േമാമൽക്കടാക്ഷങ്ങൾതൂമയിൽത്തൂകിയും

വരതരുണിമണികൾ നിജസഖിക�ളാടു കൂടേവ

വന്നുനിന്നീടുന്ന േദവി�യക്കണ്ടുടൻ

കമലശരകടുകദനദഹനകലിതാശയൻ

കല്ക്കിയാം േദവൻ കഥിച്ചിതു ഭങ്ഗിയിൽ.”

േക്ഷേമന്ദ്രമഹാകവി രാമായണമഞ്ജരി�യന്നും ഭാരതമഞ്ജരി�യന്നും ബൃഹൽക

ഥാമഞ്ജരി�യന്നും മൂന്നു സുധാമധുരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ

ശൃംഗാരപ്രധാനമായബൃഹൽകഥാമഞ്ജരി ഏതൽക്കാലപര്യന്തംആരും ഭാഷ�പ്പ

ടുത്തീട്ടില്ല. ഭാരതമഞ്ജരി പലകവിക�ളയും�കാണ്ടുകടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പു

രാൻ തർജ്ജമ�ചയ്യിച്ച വിവരം മുൻപുപ്രസ്തുതാവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മ�റ്റാരു ഭാഷാേപാഷക

നും പുസ്തകപ്രസാധകനുമായ േതാമേസ്പാൾബി.എ. ശങ്കരൻകുട്ടി േമേനാ�ന�ക്കാ

ണ്ടു രാമായണമഞ്ജരിയും വിവർത്തനം �ചയ്യിച്ചു. അതിൽനിന്നുകൂടി ചില വരികൾ

പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. താടകാവധമാണു് പ്രകൃതം.

“പുഷ്കലാവർത്തേമഘജാലങ്ങളനവധി–

യുൽക്കടാരവേത്താടുംകൂടേവ കല്പാന്തത്തിൽ

ഒന്നിച്ചുകൂടുേന്നരം േലാകത്തിലാകപ്പാ�ട

േചർന്നിടും ഭയങ്കരവൻതമസ്സി�നക്കാളും

ഭീകരച്ഛവി പൂണ്ടതായിടുമുടൽ പൂണ്ടു

േലാകഭീഷണകരാേളാഗ്രമാം നാവും നീട്ടി

േകാപപാവകജ്വാല ചിന്നിടും മുഖമാർന്നു

വാപിളർന്നടുത്തിതു താടകസാട്ടഹാസം.

േനരിട്ടു വന്നീടുന്ന നീലമാമല�യന്നാ–

യാരുേമ ശങ്കിച്ചീടും രാക്ഷസിത�ന്നക്കണ്ടാൽ.

ദീർഘമാ�യല്ലാടത്തും വ്യാപിച്ചുനിന്നീടുന്ന

തൽക്കരദ്വിതീയങ്ങളാകിയ വൃക്ഷങ്ങ�ള

കാണ്കിേലാ കാലൻത�ന്റ യാത്രയ്ക്കു േതാരണങ്ങൾ

സംഘടിപ്പിപ്പാൻ നാട്ടും സ്തംഭങ്ങ�ളന്നു േതാന്നും.”

അന്ന�ത്ത ഭാഷാഗാനങ്ങളിൽ ചില നല്ല വ്യുൽപന്നന്മാരു�ട കൃതികളിൽേപ്പാലും

ചില സ്ഖലിതങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണു്. ആകപ്പാ�ട നമ്മു�ട കവിക്കു കിളിപ്പാട്ടു്

ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു്അസുലഭമായപാടവമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നു്ആർക്കുംസമ്മതിക്കാ

�ത നിർവാഹമില്ല.
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562 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

ഒരു മുക്തകം

അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകം നമ്മു�ട കവി ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂരപ്പ�ന �താഴാൻ

േപായഅവസരത്തിൽ നടയിൽനിന്നു �പ�ട്ടന്നുണ്ടാക്കി �ചാല്ലിയതാണു്.

“പക്ഷിേശ്രഷ്ഠധ്വജ! ശ്രീരമണ! നവശിലാ–

വിഗ്രഹം കാണുവാനു–

ള്ളക്ഷിദ്വന്ദ്വം മുഖാലംകൃതമതു ലഭിയാ–

ഞ്ഞല്ലലില്ലല്പവും േമ;

സാക്ഷിത്വം സർവേലാകത്തിനുമുടയ ഭവ–

ഭ്രൂപമക്ഷാമേതജ–

സ്സീക്ഷിപ്പാൻജ്ഞാനേനത്രം തരിലതു മതി േമ

മാരുതാഗാരനാഥ!”

സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ ദ്രുതകവനത്തിനും അേദ്ദഹത്തിനു പാടവമുണ്ടായിരുന്നു

എന്നു പല അവസരങ്ങളിലും �തളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശങ്കരൻകുട്ടിേമേനാ�നപ്പറ്റി കാ

ത്തുള്ളിൽഅച്യുതേമേനാൻ നിർമ്മിച്ച ഒരുഛായാേശ്ലാകംകൂടി ചുവേട േചർക്കാം.

“നീലക്കണ്ണട നിത്യ�വള്ളവസനം രുദ്രാക്ഷമാല്യം സദാ

പാലഞ്ചും�മാഴി പുസ്തകം പലതരം ഭസ്മക്കുറിപ്പാടുകൾ

േകാലത്തിൻവടിവാ മുടിപ്രഭ ജപം�താട്ടുള്ള േകാ�പ്പാ�ക്കയീ

ശ്രീല�ന്നാത്തവത�ന്ന തൻ�മതിയടിേജ്ജാടും സദാ േചർച്ചയാം.”

നാലു�കട്ടിൽ കൃഷ്ണേമേനാൻ (1033–1102)

ചരിത്രം

കൃശ്ണേമേനാൻ പ്രസിദ്ധമായ തൃശ്ശൂർ വടേക്കക്കുറുപ്പത്തു തറവാട്ടി�ല ഒരു ശാഖ

യായനാലു�കട്ടുവീട്ടിൽ 1033-ാണ്ടുേമടമാസംഉത്രാടംനക്ഷത്രത്തിൽജനിച്ചു. മാതാ

വു നാരായണിയമ്മയും പിതാവു �വള്ളാരപ്പള്ളി അച്യുതൻനമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. തൃ

പ്പൂണിത്തുറേക്കാവിലകത്തുസംഗീതാധ്യാപികയായിരുന്നുനാരായണിയമ്മ. തൃശ്ശൂർ

�കാമരത്തു് അമ്മുണ്ണിേമേനാൻ സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അമ്മുണ്ണിേമേനാൻ നല്ല

ആലങ്കാരികനും �ദവജ്ഞനും വടക്കുംനാഥേക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ പ്ര

േണതാവുമായിരുന്നു. അമ്പാടി മാധവിയമ്മയായിരുന്നു പത്നി. 1102-ാണ്ടു മകരമാ

സം 16-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

കൃഷ്ണേമേനാൻ (1) േമല്പുത്തൂർഭട്ടതിരിയു�ടനാരായണീയവും, (2) കാളികാപുരാണവും

കിളിപ്പാട്ടായി തർമ്മജ �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. (3) രാമായണം എന്ന േപരിൽ ഒരു നാടകവും

എഴുതിയതായി അറിയാം. കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്കആസ്വാദ്യതയില്ല. ഭാഷാനാരാ

യണീയത്തിൽ നിന്നുമാത്രം ചില വരികൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“നാരായണ�ന്റ കഥ കീർത്തനം �ചയ്കമൂലം

നാരായണാഖ്യൻ കവിയാ�യാരാരണന്നേപ്പാൾ

പ്രത്യക്ഷമായിപ്പുേരാഭാഗത്തിൽക്കാണായ്വന്നു–

ള്ളക്ഷയാനന്ദനീലേമഘശ്യാമളരൂപം
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 563

േകശാദിപാദംവ�ര വർണ്ണിച്ചു�ള്ളാരു കഥ

േലശവും ചുരുക്കാ�ത �ചാല്ലുവാൻശ്രമിപ്പുതിൽ

േക്ലശ�മാന്നുേമ മമ സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ

േകശവനായ ഗുരുവായുനാഥ�ന്റ പാദം

ആശയം തന്നിൽശ്രദ്ധേയാടു ഞാനുറപ്പിച്ചു

േപശൂവാൻ തുടങ്ങുന്നു; േകട്ടാലും സജ്ജനങ്ങൾ.”

“ഇപ്രകാരം േഗാപനാരിമാർേക്കവർക്കു–

മുൾപ്രേമാദം ജനിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു ഭവാൾ

വാണരുളും നാളിേലകദാ നന്ദാദി–

േഗാപ�രാന്നിച്ചു�ചന്നംബികാകാനനം

തന്നിലുള്ളംബികാകാമുകേക്ഷത്രത്തി–

ലന്നു നല്ലുത്സവദർശനാനന്തരം

തത്ര കിടന്നുറങ്ങുേമ്പാൾ പിതൃപാദ–

�മത്രയും കുറ്റനാം പാമ്പു വിഴുങ്ങിനാൻ.”

�കാച്ചി വലിയ ഇക്കഅമ്മത്തമ്പുരാൻ (1019–1096)

ജനനം

�കാച്ചി മഹാരാജകുടുംബത്തി�ല രാജ്ഞിമാരു�ട�വദുഷ്യവും, ഭഗവൽഭക്തിയും,

സദാചാരനിഷ്ഠയും സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിൽ ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പു

രാൻ 1019-ാണ്ടു േമടമാസം 12-ആം തിയ്യതി മകയിരംനക്ഷത്രത്തിൽ അവതരിച്ചു.

അവിട�ത്ത മാതാവു് 1055-ാണ്ടു മീനമാസം 2-ആംതിയ്യതി തീ�പ്പട്ട കുഞ്ഞമ്മത്തമ്പു

രാനും, പിതാവു കൂടലാറ്റുപുറത്തു കുഞ്ചുനമ്പൂരിപ്പാടുമായിരുന്നു. അവരു�ട ദ്വിതീയപു

ത്രിയാണു്ഇക്കഅമ്മത്തമ്പുരാൻ. “ഇക്കു”എന്നതു്ഓമനേപ്പരാണു്. സംസ്കാരലബ്ധ

മായ നാമേധയം സുഭദ്ര എന്നായിരുന്നു. യുദ്ധകാണ്ഡം പാനയു�ട ആരംഭത്തിൽ

അവിടുന്നു മാതാവി�ന

“മഞ്ജുത്വമുള്ള നിജ വാക്കുകൾ�കാണ്ടു േലാക–

രഞ്ജിപ്പു േചർത്തധികവിശ്രുതയായ്ച്ചരിച്ച

കുഞ്ഞമ്മരാജ്ഞി” എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

നമ്മു�ട കവയിത്രിയു�ട പ്രഥമഗുരു മൂഴിക്കുളത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാരായിരുന്നു. പി

ന്നീടു തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവിലകത്തു പള്ളിവായനയ്ക്കായി വരുത്തിയിരുന്ന പണ്ഡിത

വേരണ്യനായ പാലപ്പുറത്തു പുതിേയടത്തു േഗാവിന്ദൻനമ്പിയേരാടു നാടകാലങ്കാ

രങ്ങളും, തദനന്തരം പടുേതാൾ വിദ്വാൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല അടുക്കൽനിന്നു തർക്ക

സംഗ്രഹവും, എടപ്പലത്തു നമ്പൂരിേയാടു ശിഷ്യ�പ്പട്ടു വ്യാകരണവും പഠിച്ചു. വ്യാക

രണമാണു് മുഖ്യമായി അഭ്യസിച്ച ശാസ്ത്രം. വിദ്യാഭ്യാസഘട്ടത്തിൽത്ത�ന്ന വിവാഹ

വും നടന്നു. 1032-ാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 1-ആംതിയ്യതി േചന്നാസ്സുനമ്പൂരി അവിട�ത്ത

പരിഗ്രഹിച്ചു. തന്ത്രത്തിനും മന്ത്രത്തിനും േകൾവിക്േട്ടആകുടുംബത്തി�ല കുലവിദ്യ

കൾക്കുപുറേമ അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിലും പരിനിഷ്ഠിതമായജ്ഞാനമുണ്ടായി

രുന്നു.
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564 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

അനന്തരകാലജീവിതം

ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ദാമ്പത്യജീവിതംസർവഥാ ഭാഗ്യപൂർണ്ണമായിരുന്നു. അവി

ട�ത്ത ഒരു പുത്രനാണു് ഇതിനുമുൻപു �കാച്ചി മഹാരാജസിംഹാസനം അലങ്കരി

ച്ചിരുന്ന മഹാമഹിമശ്രീ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ബി.ഏ. അവിട�ത്ത കനിഷ്ഠസ

േഹാദരൻ രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ബി.ഏ.ബി.എൽ മദിരാശിപ്രവിശ്യയിൽ ഒരു

സബ്ജഡ്ജിയായിരുന്നു �പൻഷൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നു. തമ്പുരാട്ടിയു�ട പുത്രിയായ

മങ്കുഅമ്മത്തമ്പുരാൻ ‘തൃപ്പൂണിത്തുറ ഉത്സവം’ എന്ന േപരിൽ ഒരു വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ടാ

ക്കീട്ടുണ്ടു്. ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവിലക�ത്ത രാജകുമാരിമാ�ര

സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചും, ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം �ചയ്തും, ഭഗവദ്വിഷയ

കങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളും മറ്റും രചിച്ചും ശാന്തയായി, പൂർണ്ണത്രയീശ�ന്റ ഉപാസന

ത്തിൽ നിരന്തരം വ്യാപൃതയായി കാലയാപനം �ചയ്തു. ഭാഷാസാഹിത്യ�ത്ത

േപാഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള േകരളീയമഹിളകളിൽസംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം േനാക്കുേമ്പാൾആ

മഹതി ത�ന്നയാണു് അഗ്രഗണ്യ. 1096-ാണ്ടു മീനമാസം 7-ആംതിയ്യതിയായിരുന്നു

അവിട�ത്തസ്വർഗ്ഗാേരാഹണം.

കൃതികൾ

ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ (1) സൌഭദ്രസ്തവം, (2) ഭഗവത്യഷ്ടകം, (3)

പൂർണ്ണത്രയീശേകശാദിപാദവർണ്ണനം, (4) ശിവേകശാദിപാദവർണ്ണനം, (5) ഭഗവ

തീേകശാദി പാദവർണ്ണനം, (6) വഞ്ചുേളശസ്തവം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭാഷയിൽ (7)

യുദ്ധകാണ്ഡം പാന, (8) പൂർണ്ണത്രയീശ�നപ്പറ്റി ഒരു പാന, (9) ധർമ്മനിർണ്ണയം

പാന, (13) അഷ്ടമിേരാഹിണീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്, (11) കംസവധം ശീതങ്കൻതു

ള്ളൽ, (12) ഭിക്ഷുഗീത ശീതങ്കൻതുള്ളൽ, (16) അമൃതാഹരണം പറയൻതുള്ളൽ, (14)

പൂതനാേമാക്ഷം (പതി�നട്ടുവൃത്തം) �ക �കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (15) തൃണാവർത്തവ

ധം (പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം) �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്, (16) അറുപത്തിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ

�ക്കാള്ളുന്ന ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം, (17) മുപ്പത്തഞ്ചു േശ്ലാകങ്ങളുള്ള വിശ്വരൂപദർശനം

എന്നീ കൃതികളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭക്തിമാർഗ്ഗപ്രദർശകങ്ങളായ പ്രസ്തുതവാങ്മയങ്ങ

ളിൽകവയിത്രിഅർത്ഥകല്പനകൾ�കാണ്ടു്അനുവാചകന്മാ�ര േക്ലശിപ്പിക്കുന്നില്ല.

“അനലംകൃതി പുനഃ ക്വാപി” എന്ന ലക്ഷണമാണു് അവയ്ക്കു പ്രാേയണ േയാജിക്കു

ന്നതു്. ഇവയ്ക്കുപുറേമ അേനകം കീർത്തനങ്ങളും അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

�സൌഭദ്രസ്തവം

ഈ േസ്താത്രത്തിൽ കവയിത്രി ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം മുഴുവൻ നാല്പ

തു േശ്ലാകങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ആരും ആശ്ചര്യ�പ്പട്ടുേപാകും.

ഓേരാ േശ്ലാകവും “പാഹി പൂർണ്ണത്രയീശ” എന്ന വാക്യം�കാണ്ടു് അവസാനിക്കു

ന്നു. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ഹത്വാ ലങ്കാധിപം യസ്സുതസഹജഭടാ–

മാത്യയുക്തം ച യുേദ്ധ

സീതാമാദായ പൂതാം ജ്വലനപതനതഃ

പുഷ്പകം ചാധിരുഹ്യ

രാജ്യം ഗത്വാഥ പൂ�ജ്യർമ്മ നിഭിരഥ കൃത–

സ്വാഭിേഷകസ്സവകീ�യ–

സ്സാർദ്ധം തത്രാവസസ്ത്വം ജനമനുരമയൻ
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പാഹി പൂർണ്ണത്രയീശ.”

അടുത്ത േശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ളതാണു്.

“അേനകാേഗായുക്താ ഭവനിഗളബദ്ധാ ദൃഢതരം

ഭവൽപാദാംേഭാജം ശരണമുപയാതാ ഹ്യഭയദ!

യഥാ േചാരം രാജാ ദമയതി ച തദ്വദ്ദമയ മാം

ഭവഗ്രന്ഥിം ഛിന്ധി പ്രചുരകരുണാേലാകവിശി�ഖഃ.”

അതു കഴിഞ്ഞു രണ്ടു പ്രാർത്ഥനാേശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. രണ്ടാമേത്തതിൽ പാഞ്ചരാത്ര

സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു വാസുേദവാദി ചതുർവ്യൂഹങ്ങേളയും സമഷ്ടിരൂപനായശ്രീനാ

രായണേനയും ഇങ്ങ�നസ്തുതിക്കുന്നു.

“ചിത്തം േമ വാസുേദവ! പ്രചുരകരുണയാ

േശാധയ പ്രീതിപൂർവം

നിത്യം സങ്കർഷണാഹങ്കരണജപരിതാ–

പാംശ്ച ദൂരീകുരുഷ്വ

ബുേദ്ധഃ പ്രദ്യുമ്ന! സക്തിം ഹര ഭവവിഷയാം

മാനസം ചാനിരുദ്ധ!

ത്വത്തത്ത്വജ്ഞാനയുക്തം കുരു; നിഖിലസുഖം

േദഹി നാരായണ! ത്വം”

ഭഗവത്യഷ്ടകം

എട്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ�കാണ്ടു േദവീമാഹാത്മ്യകഥ�യ ഈ േസ്താത്രത്തിൽ തമ്പുരാട്ടി

സംേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓേരാ േശ്ലാകത്തി�ന്റയും ചതുർത്ഥപാദം “മായാം സാ

േപാഹ്യ പായാസ്സദയമയി! പുരാണാലയാധീശ്വരി! ത്വം” എന്നു കുടുംബപരേദവത

യായ പഴയന്നൂർ ഭഗവതിേയാടുള്ളപ്രാർത്ഥനേയാടുകൂടിയാണു് അവസാനിക്കുന്ന

തു്.

“ആയാന്തം മായിനം തം സ്വസൃസുതനിധനാ–

ജ്ജാതമന്യും നിസുംഭം

സുംഭം ജംഭാരികമ്പപ്രദമപി ച രേണ

ദാരുേണ മാരയിത്വാ

േമാേദനാരാധിതാ ത്വം നുതിഭിരദിതി�ജ–

േസ്തഷു ദത്താഭയാ യാ

മായാം സാേപാഹ്യ പായാസ്സദയമയി! പുരാ–

ണാലായാധീശ്വരി! ത്വം”

എന്നതു് അതി�ല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

“സരിജ്ജലജടാജാലകിരീേടന്ദുകലാന്വിതം

ശിരശ്ശങ്കര! േത സർവസുരേസവ്യം സദാ ഭേജ.”

മതി. ഇനി ഭാഷാകൃതികളിേലയ്ക്കു കടക്കാം.
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യുദ്ധകാണ്ഡം പാന

984-ൽ �വള്ളാരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ

സുന്ദരകാണ്ഡം പാന�യക്കുറിച്ചു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി�ന്റ തുടർച്ച

യായി യുദ്ധകാണ്ഡപ്രതിപാദിതമായ ശ്രീരാമപട്ടാഭിേഷകംവ�രയുള്ള കഥ ഈ

പാനയിൽ തമ്പുരാട്ടി ഗാനം �ചയ്യുന്നു. ആ വസ്തുതഅവിടുന്നുത�ന്നആരംഭത്തിൽ

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“പണ്ടു മാമകമാതാമഹിയാകും

�കാണ്ടൽേവണിയാൾതന്നു�ട മാതുലൻ

ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള കാണ്ഡത്തിൻേശഷംഞാൻ

�കാണ്ടാടി�ക്കാണ്ടു വർണ്ണനം�ചയ്യുേന്നൻ”

എന്നീ വരികൾ േനാക്കുക. ഒടുവിൽ

“നാരായണ! ത്വദവതാരകഥാവിരാജൽ–

േസ്താത്രസ്വരൂപസുതമാപ്തവതീ പുരാദ്യ

രാമാഭിേഷകവരഭൂഷണേശാഭമാന–

പാനാഭിധാനതനയാം ച തവ പ്രസാദാൽ”

എ�ന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. ഇവി�ട “ത്വദവതാരകഥാ” എന്നു പറഞ്ഞതു് അഷ്ടമിേരാ

ഹിണീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടി�ന ഉേദ്ദശിച്ചായിരിക്കാ�മന്നു േതാന്നുന്നു. തമ്പുരാട്ടി

രാമാവതാര�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു് ഒരു ഗ്രന്ഥവും രചിച്ചതായി അറിവില്ല. ‘നാരാ

യണ’എന്നപദം�കാണ്ടു് ഏതവതാരത്തിനും േയാജിക്കുന്നവിധത്തിലാണു് മഹാ

വിഷ്ണുവി�ന അഭിസംേബാധനം �ചയ്തിരിക്കുന്നതും. ദീർഘവും രമണീയവുമായ ഒരു

കൃതിയാണു് യുദ്ധകാണ്ഡം പാന. ഒരു ഭാഗം പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“അശ്രുതപൂർവമാകുന്ന വാക്കുകൾ

വിശ്വവാസിക�ളാ�ക്കയും േകൾക്കേവ

നിശ്ശങ്കം രാമൻ �ചാന്നതു േകട്ടേപ്പാ–

ളശ്രുപൂർണ്ണവദനനായ് സീതയും

പാരം സങ്കടേത്താേട വദന�ത്ത–

ക്കരം�കാണ്ടു തുടച്ചു പണി�പ്പട്ടു

വരനാകുന്ന രാമേനാടേന്നരം

പറഞ്ഞാളിട�ത്താണ്ട വിറേച്ചവം.

എന്തേയ്യാ! ഭവാനീവണ്ണം േശ്രാത്രത്തിൽ–

�ച്ചന്തീക്കട്ട �ചാരിയുേമ്പാലു�ള്ളാരു

സന്താപ�ത്തവളർക്കുന്നവാക്കി�ന

ഹന്ത! �ചാല്ലുന്നു നിസ്സാര�നേപ്പാ�ല?

നിന്തിരുവടിതന്നു�ട മാനേസ

ചിന്തിക്കുംേപാ�ല വാണവളല്ലഞാൻ

കാന്ത! ചാരിത്രരക്ഷ വഴിേപാ�ല

സന്തതമിഹ �ചയ്തേല്ലാ വാണതും.

സതിയല്ലാത്തവളല്ലഞാ�നന്നതും

മതിയിൽത്തവ നിശ്ചയമില്ലേയാ?”
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കംസവധം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ

കംസൻഅക്രൂര�ന രാമകൃഷ്ണന്മാരു�ടആനയനത്തിനു േഗാകുലത്തിേലക്കയയ്ക്കുന്ന

തു മുതല്ക്കുള്ള ഭാഗവതകഥയാണു്ഈതുള്ളലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്.

“പുത്രനാകും രവിവർമ്മ�ന്റ നിർബ്ബന്ധ–

േമാർത്തു�കാ�ണ്ടത്രയും േക്ലശി�ച്ചാരുവിധം

ധൂർത്തനാം കംസ�ന്റ നിഗ്രഹമാം കഥ

തീർേത്തൻ . . . ”

എന്നുഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിക്കുള്ളകാരണംനിർേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈകവിതയുംനന്നാ

യിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ഭാഗം േനാക്കുക.

“പങ്കജദളനയനാ! പരിവൃഢഗുണസദനാ!

പന്നഗവരശയനാ! പരവനദവദഹനാ!

പാർവണശശിവദനാ! പശുപവധൂമദനാ!

പാലയ മധുമഥനാ! പരി�ചാടു മാമധുനാ.

ശങ്കരശുഭകരണാ! ശതമഖനുതചരണാ!

ശം കുരു ജലശരണാ! ശകലിതഘനകിരണാ!

നന്ദിതനന്ദമുഖാ! നതജനജനിതസുഖാ!

നന്ദജ! വിജയസഖാ! നതമവ മാമനഘാ!

നിർമ്മിതജഗദണ്ഡാ! നിരുപമഭുജദണ്ഡാ!

നിർമ്മലതരഗണ്ഡാ! നിയമിതരിപുഷണ്ഡാ!

കൃഷ്ണ നേമാ മഹേത! കൃതയദുകുലവസേത!

കൃച്ഛറവിേമാചന േത! കൃപ�യാടു ലസിതമേത!

നന്ദജ! തവ ചരണം നരവര! ബഹുകരുണം

നന്മ�യാടിഹ ശരണം നല�മാടു മമ വരണം.”

ഇതര കൃതിക�ള ഇവി�ട പരാമർശിക്കുന്നില്ല.

നാഗരുേകാവിലിൽ കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മച്ചി (1014–1084)

ജനനവും ബാല്യകാലവും

�കാച്ചിരാജ്യ�ത്ത ഒടുവില�ത്ത സർവാധികാര്യക്കാരും മേക്കാള റിസിഡണ്ടി�ന്റ

വിശ്വസ്ത േസവകനുമായിരുന്ന മുകുന്ദപുരം താലൂക്കു �വള്ളൂർക്കരപ്പകുതിയിൽ നട

വരമ്പുേദശത്തു�ചറുപറമ്പിൽകുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാ�നപ്പറ്റി വായനക്കാർ േകട്ടിരിക്കു

മേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പത്നി അേത േദശത്തു് മാതൃപ്പള്ളിവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയ

മ്മയായിരുന്നു. ആ ദമ്പതികളു�ട ദ്വിതീയ സന്താനമായി കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ 1014-

ാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിൽ മൂലംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതൃപ്പള്ളിവീട്ടുകാരു�ട മൂ

ലകുടുംബം �കാച്ചിയിൽ േചരാനല്ലൂർേദശത്താണു്. അച്ഛൻകല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ�യ

ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്നമലയാളത്തിനുപുറ�മസംസ്കൃതവുംസങ്ഗീതവുംഅഭ്യസിപ്പി

ച്ചു. സങ്ഗീതാധ്യാപകൻശിവരാമഭാഗവതരായിരുന്നു. 1036-ാണ്ടു്കർക്കടകത്തിൽ

കുഞ്ഞുകൃഷ്ണേമേനാൻ മരിച്ചു.
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568 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

വിവാഹവും അനന്തരജീവിതവും

തിരുവിതാംകൂർ ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പ്രഥമപത്നി അവിട�ത്ത

മാതുലനായഉത്രംതിരുനാൾമഹാരാജാവി�ന്റപുത്രിതിരുവട്ടാറ്റമ്മവീട്ടിൽപാനപ്പി

ള്ള മാധവി ലക്ഷ്മിയമ്മയായിരുന്നു. 1029-ാണ്ടു്ആയില്യംതിരുനാൾ പരിഗ്രഹിച്ചആ

യുവതി 1037 ഇടവത്തിൽ മരിച്ചു. തന്മൂലം വിഗതഭാര്യനായിത്തീർന്നഅവിടുന്നു് 1038-

ാണ്ടുതുലാമാസത്തിൽമാതൃപ്പള്ളികല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ�യപട്ടുംപരിവട്ടവുമിട്ടു്അമ്മ

ച്ചിയായി സ്വീകരിച്ചു. അവിട�ത്ത മാതുലേന്റയും അവിടേത്തയും ആശ്രിതനായി

രുന്നഈശ്വരപിള്ള വിചാരിപ്പുകാരാണു് ആ വിവാഹം ഘടിപ്പിച്ചതു്. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ

േമേനാനുംഈശ്വരപിള്ളയും പരമസുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. 1040-ൽ അമ്മച്ചി നാഗ

രുേകാവിൽ അമ്മവീട്ടിേലയ്ക്കു ദ�ത്തടുക്ക�പ്പട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്തു നാഗരുേകാവി

�ലന്നും, അരുമന�യന്നും തിരുവട്ടാ�റന്നും, വടേശ്ശരി�യന്നും േപരുകളിൽ നാലു

സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ രാജദാരഗൃഹങ്ങളുണ്ടു്. അവ ധർമ്മരാജാവു്സ്ഥാപിച്ച�തന്നാ

ണു് ഐതിഹ്യം. ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ഏ�തങ്കിലും ഒന്നിൽ അമ്മച്ചിമാർ ജനിക്കു

കേയാ ദ�ത്തടുക്ക�പ്പടുകേയാ �ചയ്യണ�മന്നു് ഒരു �വയ്പുണ്ടു്. 1043-ൽ അമ്മച്ചി

യു�ട വലിയമ്മയു�ട (അമ്മയു�ട േജ്യഷ്ഠത്തി) പുത്രിമാരായ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മേയ

യും കാത്യായനിയമ്മേയയുംകൂടി അേത അമ്മ വീട്ടിൽത്ത�ന്ന ദത്തുേകറ്റി. അവ

രിൽ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിത്തങ്കച്ചിയു�ട പുത്രിയായ അനന്തലക്ഷ്മി�പ്പാന്നമ്മയാണു് ശ്രീമൂ

ലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പ്രഥമപത്നി. 1052-ൽ അമ്മച്ചിയു�ട മാതാവു മരി

ച്ചു. സർവ്വകലാവല്ലഭനായ ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ േപ്രയസിയാ

കുന്ന യുവതിക്കു് സാഹിത്യത്തിലും സങ്ഗീതത്തിലും എത്രമാത്രം അഭിനിേവശ മു

ണ്ടായിരിക്കണ�മന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അമ്മച്ചി നിരന്തര വ്യവസായം�കാണ്ടു

ത�ന്റ സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കല്യാണകൃഷ്ണഭാഗവതർ മുതലായ

ആസ്ഥാനവിദ്വാന്മാരു�ട ശിക്ഷണത്തിൽ വീണവായനയിലും വായ്പാട്ടിലും വിസമ

യനീയമായ വിദഗ്ദ്ധത സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്തു. അമ്മച്ചി പ്രസവിച്ചില്ല. 1055-ൽ

ആയില്യംമഹാരാജാവു തീ�പ്പട്ടു. 1084 മകരമാസം 6-ആംനുയായിരുന്നുആ മഹതി

യു�ട മരണം. അമ്മച്ചി ഈശ്വരഭക്തിയും സുചരിതയും ഉദാരമനസ്കയുമായിരുന്നു.

ത�ന്റആദ്യ�ത്തസങ്ഗീതേദശികനായശിവരാമഭാഗവതർക്കു് ഒരുവീരശൃങ്ഖല

പ്രിയതമ�ന�ക്കാണ്ടുസമ്മാനിപ്പിച്ചതു്ആസ്ത്രീരത്നത്തി�ന്റ കൃതജ്ഞതയ്ക്കുനിദർശ

നമാണു്.

കൃതികൾ

കല്യാണിക്കുട്ടിഅമ്മച്ചിക്കു ഭാഷാകവനത്തിൽ ശ്ലാഘനീയമായ പാടവമുണ്ടായിരു

ന്നു. ഗാനങ്ങൾ രചിക്കുന്നവിഷയത്തിലായിരുന്നുകൂടുതൽവാസന. ആസാധ്വി (1)

രാസക്രീഡ, (2)അംബരീഷചരിതം, (3) പാർവതീസ്വയംവരംഎന്നീ�ക�കാട്ടിക്ക

ളിപ്പാട്ടുകളും, (4) സ്തവമാലിക, (5) പാതിവ്രത്യപഞ്ചകം, (6) ഗണപഞ്ചകം, (7) സത്യ

പഞ്ചകംഎന്നീ കൃതികളും ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. സ്തവമാലികയിൽപദ്യസര�മന്നും ഗാന

സര�മന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ഗാനസരത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നുപാട്ടുകൾഅടങ്ങി

യിരിക്കുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങളും ഒരു പാട്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“സദാ േത പദാംേഭാജഭക്തിം മഹാത്മൻ!

മുദാ േദഹി കാമാദിശത്രൂൻ നിഹത്യ

യദാ ത്വൽകൃപാ മയ്യേമാഹാ ഭേവൽസാ

തദാഹം കൃതാർത്ഥാ ഹേര! പത്മനാഭ!” (സ്തവമാലിക)
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 569

“ജാതിേശ്രഷ്ഠത കുമ്പിടുന്നു; വഴി തൂത്തീടുന്നുസൌന്ദര്യവും;

ഖ്യാതി�പ്പണ്മണി �പാൻപിടിക്കുട പിടിച്ചീടുന്നു കൂടും മുദാ;

ഭൂതിക്കാറണിേവണി കല്പനകൾ േകട്ടീടുന്നു; �പണ്നാട്ടിലീ–

പ്പാതിവ്രത്യമഹാമേഹശ്വരി�യഴുന്നള്ളിജ്ജയിക്കുന്നേഹാ!”

(പാതിവ്രത്യപഞ്ചകം)

“യദുകുലനായക! ജഗദീശ!

വ്രജവനിതാജനഹൃദയസേരാരുഹ–

ദിനകര മാമവ ജലജാഷ! (യദുകുല)

തവ ചരിതാമൃതപാനരതിർമ്മമ

ഭവതുസദാമരനുതപാദ! (യദുകുല)

വിഹരതു മമ ഹൃദി താവകചരണം

ദിനമനു ദീനജ�നകശരണ്യം. (യദുകുല)

ശമയ ഗദം മമ ശമലവിഭഞ്ജന!

ത്വാമനിശം പ്രണമാമി ദയാേലാ!” (യദുകുല)

(സ്തവമാലിക-ഗാനസരം)

േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു് ഇക്കാവമ്മ (1039–1091)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ഇക്കാവമ്മ എറണാകുള�ത്ത സുപ്രസിദ്ധമായ പടിഞ്ഞാേറ േതാട്ടയ്ക്കാട്ടുവീട്ടിൽ

1039-ാണ്ടു മകരമാസം 28-ാം൹ പൂരുരുട്ടാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് ഇരി

ങ്ങാലക്കുട നന്തിക്കരവീട്ടിൽ ചാത്തുപ്പണിക്കരും മാതാവു േതാട്ടയ്ക്കാട്ടുവീട്ടിൽ കു

ട്ടിപ്പാറുവമ്മയുമായിരുന്നു. സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ശില്പശാസ്ത്രത്തിലും

പില്ക്കാലത്തു നിപുണനായിത്തീർന്ന ചാത്തുപ്പണിക്കർ തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവിലക

ത്തു േപായിഅവിട�ത്തകഥകളിേയാഗത്തിൽ േചർന്നു് ഒരു നല്ല നട�നന്നു േപരു

സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീടു സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു തഹശീൽമജിേസ്ത്രട്ടായി

ഉയർന്നു. ആ ദമ്പതിമാരു�ട ദ്വിതീയ പുത്രിയാണു് ഇക്കാവമ്മ. സുഭദ്രാർജ്ജുനം

നാടകം, ഇക്കാവമ്മസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു കുട്ടിപ്പാറുവമ്മയ്ക്കാകുന്നു.

“അത്യന്തശുദ്ധി�യാടുമീശ്വരപാദപത്മം

നിത്യം ഭജിച്ചു മരുവുന്ന മദീയമാതഃ”

എന്നാണു്ആഘട്ടത്തിൽകവയിത്രി സ്വമാതാവി�നഅഭിസംേബാധനം �ചയ്തിരി

ക്കുന്നതു്. ചാത്തുപ്പണിക്കർ 1050-ാണ്ടും, കുട്ടിപ്പാറുവമ്മ 1079-ാണ്ടും അന്തരിച്ചു. ഇക്കാ

വമ്മയു�ട പ്രഥമഗുരു അച്ഛൻത�ന്നയായിരുന്നു. അച്ഛ�ന്റ മരണാനന്തരം �വന്നി

മല ഉഴുത്തിരവാരിയേരാടു ചില കാവ്യങ്ങളും പഞ്ചാംഗഗണനവും പിന്നീട് അച്ചൻ

കണ്ടത്തുവാസുനമ്പിയാരു�ടയടുക്കൽനാരായണീയവും �നഷധവും തദനന്തരം

മാേക്കാത്തുകൃഷ്ണേമേനാേനാടു ചിലനാടകങ്ങളുംചമ്പുക്കളുംപഠിച്ചു. അങ്ങ�നലഭി

ച്ച വ്യുൽപത്തി�കാണ്ടു സംതൃപ്തയാകാ�ത സ്വപരിശ്രമം�കാണ്ടുത�ന്ന അതു വർ

ദ്ധിപ്പിച്ചു് ആ ഭാഷയിൽസാമാന്യം നല്ല പാണ്ഡിത്യവും കവനത്തിനു േവണ്ട�വദ

ഗ്ദ്ധ്യവുംസമ്പാദിച്ചു. ഇക്കാവമ്മയു�ടപ്രതിഭാസമ്പത്തുംധാരണാശക്തിയും ഗുരുക്ക

ന്മാ�ര വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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ദാമ്പത്യജീവിതം

ഇക്കാവമ്മ�യ 14-ാമ�ത്തവയസ്സിൽ കാരക്കാട്ടു നാരായണേമേനാൻ ബി.എ. വി

വാഹം�ചയ്തു. അേദ്ദഹം �കാച്ചി ഗവർ�മ്മന്റു സർവീസ്സിൽ േപഷ്കാരുേദ്യാഗം വ�ര

വഹിച്ചു് 1077-ൽ മരിച്ചു. അവരു�ട ആണ്മക്കളും �പണ്മക്കളും ഉന്നതസ്ഥാനത്തിൽ

എത്തീട്ടുള്ളവരാണു്. പ്രഥമപുത്രി�യ �കാല്ലേങ്കാട്ടു വാസുേദവരാജാവും ദ്വിതീയ

പുത്രി�യ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുജൻ മാധവരാജാവും വിവാഹം �ചയ്തു. മ�റ്റാരു

പുത്രിയും കവയിത്രിയുമായ ഗൌരി�ക്കട്ടിലമ്മയു�ട ഭർത്താവു പണ്ഡിതനും കവി

യുമായ കടത്തനാട്ടു ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാനാണു്. സാഹിത്യകുശലൻ റ്റി.�ക. കൃ

ഷ്ണേമേനാൻ കവിയത്രിയു�ട കനിഷ്ഠസേഹാദരനാ�ണന്നുകൂടി പറേയണ്ടതുണ്ടു്.

1091-ാണ്ടു േമടമാസം 21-ാം൹ ഇക്കാവമ്മ ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

ഇക്കാവമ്മ ഇരുവത്തിരണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കവിത എഴുതിത്തുടങ്ങി. പ്രധാന

കൃതികൾ (1) സന്മാർേഗ്ഗാപേദശം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (2) രാസക്രീഡ കുറത്തിപ്പാട്ടു്, (3)

പുരാണശ്രവണമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു് (തർജ്ജമ), (4) സുഭദ്രാർജ്ജുനം നാടകം,

(5) കല്ക്കിപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്, (6) നളചരിതം നാടകം, (7) ആര്യാശതകം എന്നിവ

യാണു്. ഇവയിൽ കല്ക്കിപുരാണ�മാഴി�ക ബാക്കിയുള്ള കൃതികൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

നളചരിതം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പുരുഷന്മാ�രേപ്പാ�ല ത�ന്ന സ്ത്രീകൾക്കും സാഹി

ത്യേപാഷണത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻ അവകാശമു�ണ്ടന്നും മനസ്സുവച്ചാൽ

അവർക്കും ആ വഴിക്കു സഹൃദയന്മാ�ര സമഗ്രമായി ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധി

ക്കു�മന്നും നമ്മു�ട കവയിത്രി ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകളു�ട അഭിമാന

സംരക്ഷണത്തിലുംആസുചരിത ബദ്ധശ്രദ്ധയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ തൃശ്ശൂരി�ല േക

രളനന്ദിനി എന്ന പത്രത്തിൽ “അരുതരുതതിസഖ്യം സ്ത്രീകേളാ�ടാട്ടുമാകാ” എന്നു്

ഒരു സമസ്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതു് ഒരു കവിപൂരിപ്പിച്ചതു് സ്ത്രീക�ള തരം താ

ഴ്ത്തിയായിരുന്നതിനാൽ ഇക്കാവമ്മ പ്രക്ഷുബ്ധയായി അതിനു് ഒരു മറുപടി�യഴുതി.

ആ മറുപടിയിലുള്ള രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“അരുതരു�താരുനാളും നിന്ദയീ സ്ത്രീജനത്തിൽ–

പ്പുരുഷരിലഖിലർക്കും സൽഗുണംസിദ്ധമാേമാ?

കരുതുകിലതിമാത്രം ദുഷ്ടരേത്ര പുമാന്മാർ

വര�ന വിപിനേദേശ�ഭമിതാേനാ ചതിച്ചു?

വൻകാട്ടിൽസ്സന്ത്യജിച്ചാൻ രഘുകുലവരനാം

രാമചന്ദ്രൻ വിശങ്കം

തങ്കൽ േപ്രമം �പരുക്കും ജനകനൃപതിതൻ

പുത്രിയാം സീതത�ന്ന;

തൻകാര്യം �കവരുത്താൻ ശിവശിവ മടിയി–

�ല്ലന്തു �ചയ്വാനുമിന്നീ–

വങ്കന്മാേരാടു സഖ്യം, പറക, തരുണിമാ–

ർ�ക്കങ്ങേനസംഭവിക്കും?”

സുഭദ്രാർജ്ജുനത്തി�ല

“മല്ലാക്ഷീമണിയായ ഭാമ സമരം
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�ചയ്തീലേയാ? േതർ�തളി–

ച്ചിേല്ല പണ്ടുസുഭദ്ര, പാരിതു ഭരി

ക്കുന്നി�ല്ല വിേക്ടാറിയാ?

മല്ലാക്ഷീമണികൾക്കുപാടവമിവ

�യ്ക്കല്ലാം ഭവിച്ചീടുകിൽ–

�ച്ചാേല്ലറും കവിതയ്ക്കുമാത്രമിവരാ

ള�ല്ലന്നു വന്നീടുേമാ?”

എന്ന വീരവാദം സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ.

കവിതാരീതി

സാരള്യവും സാമഞ്ജസ്യവും തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്നവയാണു് ഇക്കാവമ്മയു�ട കൃതികൾ.

ആ സാധ്വിയു�ട അതിപ്രധാനകൃതിയായ സുഭദ്രാർജ്ജുന�ത്തപ്പറ്റി അവസാന

ത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാം. മറ്റു കൃതികളിൽനിന്നു് ആദ്യമായി ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്ക

േട്ട.

“പരന്നൂ ചന്ദ്രിക പാരിൽ വരുന്നൂ�ശത്യസൌഗന്ധ്യം

കലർന്നൂ മന്ദമായ് വാതം കവർന്നു�കാള്ളുവാൻ�ധര്യം;

നിരന്നൂ പൂക്കളിൽ�ച്ചന്നങ്ങിരുന്നൂ ഭൃംഗജാലങ്ങൾ;

(സന്മാർേഗ്ഗാപേദശം)

“സൽക്കഥാശ്രവണത്താൽച്ചിത്തവും വിശുദ്ധമാം

�വക്കമാശ്ശുദ്ധചിേത്തസിദ്ധമാം സുദ്ധജ്ഞാനം

ധ്യാനത്താലഖിലപാപങ്ങളും നശിച്ചു നി–

ത്യാനന്ദപദം പ്രാപിക്കുന്നിതുസുകൃതികൾ.”

(പുരാണശ്രവണമാഹാത്മ്യം)

“സ്മര�നച്ചുട്ടുകരി�ച്ചാരു പുരരിപുതൻ പാതി�മയ്യടക്കീടും

�പരുതാം തവ മതിചതുരത കരുതീടുകിലംബിേക! മഹാശ്ചര്യം.”

(ആര്യാശതകം)

“പാനീയം സ്ഫടിേകാപമം; പരിമളം

തിങ്ങുന്നപേങ്കരുഹം;

േചണാർേന്നാരളിസഞ്ചയം; പുളിനമ–

വ്വണ്ണം മേനാേമാഹനം;

ഞാ�നന്തിന്നധികം പറഞ്ഞുസമയം

േപാക്കുന്നു? ചിന്തിക്കിലീ–

സ്ഥാനംതാൻ രസികർക്കു േയാഗ്യതരമാ–

യീടും വിഹാരസ്ഥലം.”

(നളചരിതം)

“പാരിൽച്ചന്ദ്രിക ശശി�യദ്ദൂ�ര �വടിഞ്ഞാ രവിക്കു വശയാേമാ?

ആരിന്നനർഘരത്നം േപാ�രന്നു നിനച്ചു കനലു കാമിക്കും?”

(നളചരിതം)

സുഭദ്രാർജ്ജുനം

അക്കാല�ത്ത സ്വതന്ത്രഭാഷാനാടകങ്ങളു�ട ഇടയിൽ സുഭദ്രാർജ്ജുനത്തിനു തി

കച്ചും അഭ്യർഹിതമായസ്ഥാനത്തിനവകാശമുണ്ടു് മഹാകവികളായ �കാടുങ്ങല്ലൂർ
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തമ്പുരാക്കന്മാർ മാത്രേമ അതിനുമുമ്പു് അത്തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നു

ള്ളു. അതിനു് ഒരു വ്യത്യസ്തമായി പറേയണ്ടതു കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിയു�ട അജ്ഞാ

തവാസ�ത്തമാത്രമാണു്. സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിച്ച നാടകങ്ങളിൽ രണ്ടാമേത്തതാണു്

സുഭദ്രാർജ്ജുനം. അതു് 1066 ഒടുവിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ആ നാടകം സകലഭാ

വുകന്മാരുേടയും അഭിേനതാക്കളുേടയും ആദരത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചു. േകരളവർമ്മ

വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ

“ഇക്കാല�ത്താരു �പണ്ണു �തറ്റുകളകന്നുേള്ളാ�രഴു�ത്തങ്കിലും

മുക്കാലും ശരിയാക്കിയി�ങ്ങഴുതിയാ�ലാട്ടല്ലതാശ്ചര്യമാം

ഇക്കാണു�ന്നാരു ചാരുനാടകമദുഷ്ടാക്ലിഷ്ടശബ്ദാർത്ഥമാ–

യിക്കാവമ്മ ചമച്ചേതാർത്തു മുഴുകുന്നുള്ളത്ഭുതാംേഭാനിധൌ”

എന്നു് അതി�ന പ്രശംസിച്ചു. “സുഭദ്രാർജ്ജുനം എന്ന ഭാഷാനാടകം ‘ഒരു സ്ത്രീ

ഉണ്ടാക്കിയതു�കാണ്ടു് ’ എന്നവിേശഷണം കൂടാ�തത�ന്നവള�ര നന്നായിഎന്നു

പറേയണ്ടതായിരിക്കുന്നു”എന്നാണു്സി.പി. അച്യുതേമേനാൻഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടതു്.

ഒരു സംശയാലു ഉപരിപ്ലവമായി,

“ഒന്നാമതായ് സുമുഖി! ബുക്കുപകു�ത്തടുത്തു

നന്നായി േനാക്കി ‘നടു�താ�ട്ടാടു’ വാകുേവാളം

എന്നാലിതി�ന്റ നവരീതിയി�ലന്മനസ്സു

മന്നാടിയാരു�ടയ�ത�ന്നാരു ശങ്കേതടി.”

എന്നുപ്രസ്താവിച്ചതിൽഅേദ്ദഹം ത�ന്നപിന്നീടു പരിതപിച്ചിരിക്കും. ഇക്കാവമ്മയു

േടയും മന്നാടിയാരുേടയും കവന �ശലികൾ വിഭിന്നങ്ങളാണു്. നാലാമങ്കത്തിൽ

സുഭദ്രയു�ട മുന്നിൽ അർജ്ജുനൻ ത�ന്റ കാമപാരവശ്യം �വളി�പ്പടുത്തിയതു ദ്രുത

ഗതിയിലായിേപ്പായി എ�ന്നാരപവാദം ചില വിമർശകന്മാർ അക്കാലത്തു് ഉത്ഥാ

പനം �ചയ്യുകയുണ്ടായി. അവരും ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ രസഭാവാദികൾക്കു േവണ്ട

ത്തക്ക പരിപുഷ്ടിവന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു സമ്മതിക്കുകയാണു് �ചയ്തതു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരികളാണു്.

“�മ�ല്ല�ച്ചന്നു ലതാഗൃഹത്തിലുതിരും പൂേരണുഭസ്മം ധരി–

ച്ചുല്ലാസാലണയുന്ന ഭൃംഗനിരയാം രുദ്രാക്ഷമാല്യ�ത്താടും

നല്ലാേമാദമിയന്ന മാധവസഖൻ മന്ദാനിലൻ ഗുഢമായ്–

�ച്ചല്ലുന്നൂയതിേപാ�ല മാധവി�യ�യാന്നാലിങ്ഗനം �ചയ്യുവാൻ.”

“എടുത്തു മുസല�ത്തഞാൻഝടിതിേയാടി�യത്തീട്ടുടൻ

തടുത്തഥ കിരീടിതന്നുടലടിച്ചുടച്ചിക്ഷണം

തുടുത്തുതുട�രത്തിള�ച്ചാഴുകുമക്കടുംേചാരയാൽ–

�ക്കടുത്തുവ�നരിഞ്ഞിടും കഠിനമായ േകാപാഗ്നി�യ.”

“ഭുജവീര്യാതിശയത്താൽപ്രജക�ള രക്ഷിച്ചുവാഴ്ക ബഹുകാലം

വിജയസുഭദ്രാപ്തിസുഖം നിജഭാഗ്യം�കാണ്ടുസംഭവിച്ചീടും.

“പുഷ്പായുധന്നുസമരത്തിനു രാത്രിയിങ്ക–

ലേല്പതരം കതുകേമാടു തുണച്ചമൂലം
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�കല്പുള്ള�താ�ക്കയകലത്തു �വടിഞ്ഞിദാനീം

സ്വല്പപ്രഭം തുഹിനരശ്മി ഗമിച്ചിടുന്നു.”

ഇവ ആ കൂട്ടത്തിൽ�പ്പടുന്നു. സുഭദ്രാർജ്ജുനത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മ�റ്റാരു ഭാഗ്യം

അതു സംസ്കൃതഭാഷയിൽ വിവർത്തിതമായിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതാണു്. പ്രശസ്തപണ്ഡി

തനായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം കരമന േകശവശാസ്ത്രിയാണു് വിവർത്തകൻ. ആ

ഭാഗ്യം മ�റ്റാരു ഭാഷാനാടകത്തിനും �കവന്നിട്ടില്ല. ഏട്ടൻ രാജാവു �ക.സി.

േകശവപിള്ളയു�ട ലക്ഷ്മീകല്യാണത്തി�ല ഗദ്യാംശം മാത്രേമ തർജ്ജമ�ചയ്തിട്ടുള്ളു

വേല്ലാ. എങ്ങ�ന േനാക്കിയാലും വാസന തികഞ്ഞ ഒരു കവയിത്രിത�ന്നയായി

രുന്നുഇക്കാവമ്മ. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ േകരളീയപ്രശസ്തിയി�ല

താ�ഴയുദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽആവസ്തുതസ്പഷ്ടമായി േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“ഇക്കാലമിന്ദുമുഖിമാർ പലരും കവിത്വ–

വക്കാണമാർന്നു മരുവുന്നു; തേദതദാസ്താം;

ഇക്കാവുപണ്ഡിത പരം മകരന്ദധാരാ–

ധിക്കാരിവാങ്മധുരിമാധുരി മാനനീയാ.”

സി. േഗാവിന്ദൻഎേളടം (1040–1104)

ജീവിതചരിത്രം

േഗാവിന്ദ�നേളടം �കാച്ചി കണയന്നൂർത്താലൂക്കുപള്ളുരുത്തിഅംശത്തിൽ�ചളാ

യി എന്ന കുലീനമായ നായർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു നാരായണിയമ്മയും

പിതാവു ശിവരാമയ്യരുമായിരുന്നു. എറണാകുളം സർക്കാർ �ഹസ്ക്കൂളിലും േകാഴി

േക്കാട്ടു സാമൂതിരിേകാേളജിലും വിദ്യാഭ്യാസം �ചയ്തു. പടിഞ്ഞാേറ േതാട്ടയ്ക്കാട്ടു പാറു

ക്കുട്ടിയമ്മയായിരുന്നു പത്നി. 1067-ാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ �കാച്ചി ഹജൂരാപ്പിസിൽ

ഒരു ഗുമസ്തനായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. ഒടുവിൽ എറണാകുളം േകാേളജിൽ പ്രധാനമല

യാളപണ്ഡിതനായി പണി േനാക്കി, 1095-ൽ ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു. 1104

മിഥുനത്തിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) ഭക്തിസംവർദ്ധനം അഥവാ മുകുന്ദശതകം, (2) ശിഷ്ടാചാരം ലഘുകാവ്യം, (3)

സുനന്ദാസരസവീരം നാടകം, (4) ചന്ദ്രഹാസൻ നാടകം ഇവയാണു് എേളടത്തി

�ന്റ കൃതികൾ. അവയിൽ സുനന്ദാസരസവീരം നാടകത്തി�ന്റയും ചന്ദ്രഹാസൻ

നാടകത്തി�ന്റയും പ്രേണതാവു് എന്ന നിലയിലാണു് േകരളീയർ അേദ്ദഹ�ത്ത

അറിയുന്നതു്. സുനന്ദാസരസവീരം േഷക്സ്പീയരു�ട വിശ്വവിശ്രുതമായ ‘�ട�മ്പസ്റ്റ്’

(Tempest) എന്ന നാടകത്തി�ന്റ ഒരു സ്വതന്ത്രവിവർത്തനമാണു്. അതു 1069-ൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പാത്രങ്ങൾക്കു ഭാരതീയമാനേധയങ്ങൾ �കാടുത്തുപ്രസ്താവനയും

ഭരതവാക്യവും മറ്റും കൂട്ടി ആദ്യമായി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നാടകം ഭാഷാന്തരീകരിച്ചതു്

അേദ്ദഹമാ�ണന്നു നാം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാണു്. എേളടത്തിനു ഭാഷാകവികളു�ട

കൂട്ടത്തിൽ ഗണനീയമായ സ്ഥാനം നല്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല; എന്നാൽ തീ�ര

വിസ്മരണീയമാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സാഹിത്യേസവനം എന്നു പറയുവാനും തര

മില്ല. റ്റി. �ക. കൃഷ്ണേമേനാൻ രചിച്ച ചന്ദ്രഹാസൻ എന്ന േനാവലിൽ കുേറ ഭാഗം

അേദ്ദഹവും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. നാടകത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം താ�ഴ േചർക്കുന്നു.

“േനരി�ട്ടേന്നാടടുക്കും കുടിലമിഴികളി–
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574 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

�ട്ടാടുരുട്ടും കുരങ്ങ–

ന്മാ�രേപ്പാേല ചിലയ്ക്കും ചപലതയതിനാൽ

�ക്കാഞ്ഞനം കാട്ടുേമറ്റം

േനേര മാർഗ്ഗത്തിൽ വീ�ണൻ പദഗതി�യ മുട–

ക്കും കടുംേക്രാധേമാടും

ക്രൂരന്മാരായ് ദ്വിജിഹ്വാകൃതിയിലുടനുടൻ

ചീറ്റു�മ�ന്നക്കടിക്കും.”

േകാടേശ്ശരി കുഞ്ഞൻതമ്പാൻ (1022–1080)

ജീവിതചരിത്രം

േകാടേശ്ശരി കുഞ്ഞൻതമ്പാൻ മലയാള മേനാരമയു�ട ആരംഭകാലത്തുസാമാന്യം

പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു. “ഉഴത്തിൽ�ക്കാള്ളാഞ്ഞാൽക്കളമതിൽ വഴ

ക്കില്ലറിയണം” എന്നതമ്പാ�ന്റസമസ്യ �വണ്മണിമഹ�നസാമാന്യത്തിലധികം

േക്ഷാഭിപ്പിച്ചതും േകാടേശ്ശരിയു�ടകവിതാപിശാചിക�യ ഉച്ചാടനം �ചയ്യുവാൻആ

മഹാകവി മാന്ത്രികനായി തൂലിക ചലിപ്പിച്ചതും മറ്റും പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. �കാച്ചി

യിൽ ചാലക്കുടിക്കു സമീപമാണു് േകാടേശ്ശരി എന്ന ചരിത്രപ്രഖ്യാതമായ കുടുംബ

ത്തി�ന്റസന്നിേവശം. കർത്താക്കന്മാ�രന്നാണു്ആകുടുംബത്തി�ലപുരുഷന്മാ�ര

പറയുന്നതു്. തമ്പാൻ എന്നു പുരുഷന്മാേരയും തമ്പായി എന്നു സ്ത്രീകേളയും ബഹു

മാനസൂചകമായി വിളിക്കാറുണ്ടു്. കുഞ്ഞൻതമ്പാൻആകുടുംബത്തി�ല കുഞ്ഞിക്കാ

വുതമ്പായിയുേടയും ചാലക്കുടി കൂടപ്പുഴ മരുേത്താമ്പള്ളിയില്ല�ത കൃഷ്ണൻ നമ്പൂരിയു

േടയും പുത്രനായി 1922-ാണ്ടു മീനമാസത്തി�ല പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ േകാടേശ്ശരി

കിഴേക്ക മഠത്തിൽ ജനിച്ചു. മരുേത്താമ്പള്ളി �തേക്ക പുഷ്പകത്തു വാസുനമ്പിയാ

രു�ട കീഴിൽ സംസ്കൃതം പഠിച്ചു കാവ്യങ്ങളിൽ സാമാന്യം വ്യുൽപത്തി സമ്പാദിച്ചു.

�കാടുങ്ങല്ലൂരിനുസമീപമുള്ളപയ്യാക്കൽവീട്ടി�ല പാറുക്കുട്ടിയമ്മ�യ വിവാഹം �ച

യ്തു. തന്നിമിത്തം �കാടുങ്ങല്ലൂ�ര കവിതക്കളരി കാണുന്നതിനുംആ വഴിക്കുസാഹി

ത്യസംബന്ധമായി ചില�തല്ലാംപഠിക്കുന്നതിനുംസംഗതിവന്നു. നടുവത്തച്ഛനാണു്

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ േനാക്കുവാൻ നിയുക്തനായതു്. അതു�കാണ്ടു്

അങ്ങ�നയും ചില കവിമുഖ്യന്മാരുമായി പഴകുന്നതിനു �സകര്യം ലഭിച്ചു. “േചകി

താനനൃപനാം കർത്താവുകുഞ്ഞൻപ്രഭു”എന്നു്അേദ്ദഹ�ത്തകവിഭാരതത്തിൽകു

ഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻസ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒടുവിൽചിത്തഭ്രമത്തിനുവിേധയനായി 1080-

ാണ്ടു മിഥുനമാസം 4-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

കുഞ്ഞൻതമ്പാൻഅഞ്ചങ്കത്തിൽകല്യാണസൌഗന്ധികംഎ�ന്നാരുനാടകം 1069-

ൽ ഭാഷാനാടകനിർമ്മാണത്തി�ന്റ ബഹളകാലത്തുണ്ടാക്കി. അതിനു പറയത്ത

ക്കഗുണമി�ല്ലങ്കിലും േശ്ലാകങ്ങൾക്കു് ഒഴുക്കുണ്ടു്. സംഗേമശശതകം എ�ന്നാരു കൃ

തികൂടിഅേദ്ദഹം രചിച്ചതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധ

രിക്കാം.

“അത്യുച്ചം സാഗരാക്രന്ദിതഭയദമഹാ–

ശബ്ദേമാടും തമസ്സാ–

മത്യുഗ്രാകാരേവഷ�ത്താടുമതിവിപുലാ–
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 575

കാശവക്ത്രത്തിേലറ്റം

പ്രത്യുൽപാതം തടിദ്ദംഷ്ട്രയുമുഡുരദന–

ക്കൂട്ടവും കാട്ടി നന്നായ്

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടുവന്നാൾഹഹഹ! രജനിയാം

രാക്ഷസീ രൂക്ഷരൂപാ.”

പാലിയത്തു �ചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ചൻ (1056–1118)

ജീവിതചരിതം

�ചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ചൻ �കാച്ചി രാജ്യ�ത്ത അഭിജാതവും വിഭവസമ്പന്നവുമായ

േചന്നമങ്ഗലം പാലിയത്തു കുടുംബത്തിൽ 1056-ാണ്ടു് ഇടവമാസം 7-ാം൹ തിരു

േവാണം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അമ്മ പാലിയത്തു കാവുകുഞ്ഞമ്മയും പിതാവു്

ആലത്തൂർ അച്ഛൻ ജനാർദ്ദനൻനമ്പൂരിപ്പാടുമായിരുന്നു. പുതുക്കുടി നാരായണൻ

ഇളയതി�ന്റ അടുക്കൽ കാവ്യനാടകങ്ങളും േചന്നമങ്ഗലം അയ്യാശാസ്ത്രികളു�ട

അടുക്കൽസ്വല്പം വ്യാകരണവും അഭ്യസിച്ചു. 1085-ാണ്ടുവ�ര കാവ്യാധ്വാവിൽ സഞ്ച

രിച്ചു യശസ്സു േനടി. പിന്നീടു പത്രപ്രവർത്തകനും പ്രവക്താവുമായി പരിണമിച്ചു.

ഒേരകാലത്തു ചക്രവർത്തി, ഭേജേകരളം എന്നീ പത്രങ്ങളും ഒടുവിൽ സനാതനി

എന്ന പത്രവും നടത്തി. 1090-ാണ്ടു മുതൽ നാലു �കാല്ലേത്താളം അേദ്ദഹം പ്രചരി

പ്പിച്ച ഒരു വിശിഷ്ടമാസികയാണു് േകരളേകസരി. ഭാരതത്തി�ന്റസ്വാതന്ത്ര്യം, സമു

ദായങ്ങളു�ട ഐകമത്യം ഇവയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

അവസാധിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹം പതിനഞ്ചു �കാല്ലേത്താളം നിപുണമായും നിസ്ത

ന്ദ്രമായും നിർവ്യളീകമായും പ്രയത്നിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രസങ്ഗേവദികളിലും പത്രപ

ങ്ക്തികളിലും അേദ്ദഹം അധർമ്മേത്താടു് ഇടവിടാ�ത േപാരാടി. രാജ്യകാര്യങ്ങ�ള

നിർഭയമായി വിമർശിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷാരീതിക്കു് ഒേരാജസ്സും ദീപ്തിയും

പ്രേത്യകതയുമുണ്ടു്. സനാതനധർമ്മത്തിലും ബിംബാരാധനയിലും അേദ്ദഹത്തിനു്

അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തമാണു് അേദ്ദഹം സഗുേണാപാസ

നം എന്ന മഹാഗ്രന്ഥം 1100-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അന്ത്യകാലത്തിൽ സനാതനി

എന്ന പത്രത്തി�ന്റ ആധിപത്യം വഹിച്ചതും. ഒ�രാന്നാന്തരം വാഗ്മിത�ന്നയാ

യിരുന്നു അേദ്ദഹം. അവർണ്ണരു�ട േക്ഷത്രപ്രേവശനത്തിനു പ്രതികൂലമായ ഒരു

പരിതഃസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയായിരുന്നുസനാതനിയു�ട ആവിർഭാവം.

അതിൽ പണ്ട�ത്ത സർവസമത്വകാംക്ഷിയായ കുഞ്ഞുണ്ണിയച്ച�നയല്ല നാം കാ

ണുന്ന�തങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ തദ്വിഷയകമായ ആർജ്ജവ�ത്ത അക്കാലത്തു്

ആരുംഅപലപിച്ചിരുന്നില്ല. േകരളത്തിൽ േദശാഭിമാന�ത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും

ഏകേയാഗേക്ഷമ�ത്ത അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തുന്നതിനും അേദ്ദഹം നടത്തിയ േകരള

േകസരിയും മറ്റും ധാരാളം പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“അരുതരുതു വിേരാധം ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങ�ളല്ലാ–

�മാരു ചരടിലിണക്കിേക്കാർത്തപുഷ്പങ്ങളേല്ലാ.

�പാരുളിതു �വളിവാക്കിേക്കരളത്തി�ന്റ നന്മ–

�യ്ക്കാരുമ�യാടിനി യത്നം �ചയ്യുവിൻ നാട്ടുകാേര!”
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576 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകത്തി�ന്റ പ്രേണതാവു് അേദ്ദഹമാണു്. അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ പൌരഗീതയിലുള്ള ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധരി

േക്കണ്ടതുണ്ടു്.

“േകരളീയത്വവും േനാക്കു ഭാരതീയത്വവും സമം

ഇത്തത്ത്വേമാർത്തുറ�ച്ചാപ്പം പ്രയത്നിക്കുക പൌരേര!

കൃഷ്ണനും ബുദ്ധനും ക്രിസ്തു നബി േസാേറാസ്റ്റ�രന്നിവർ

കാണിച്ച ധർമ്മമാർഗ്ഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു നടക്കുവിൻ.

ആ�മത്രി�യാന്നാ�ണശ്വര്യം പരാരാധനേമ ധനം

സ്വാതന്ത്ര്യ�മാേന്നസായുജ്യ�മന്നു പാടിനടക്കുവിൻ.

ആഹാരമറിവീ രണ്ടുമില്ലാേത�റപ്പരുങ്ങലായ്

പാവങ്ങളുണ്ടാറു േകാടിയവരിൽദ്ദയ കാട്ടുവിൻ.

സ്വപ്രത്യയം സ്വാഭിമാനമാത്മത്യാഗം സ്വതന്ത്രത

ഇവ�യപ്പറ്റി നാ�ടാ�ക്കപ്രസങ്ഗിച്ചു നടക്കുവിൻ.

എഴുേന്നല്പിൻ കണ് മിഴിപ്പിൻ�കകൾ േകാർത്തുപിടിക്കുവിൻ

േസ്നഹപൂർവം പ്രയത്നിപ്പിൻ സ്വരാജ്യ�ത്തയുയർത്തുവിൻ.”

േകരളത്തിൽ ഒന്നാമതായി രാഷ്ട്രീയകൃതികൾ രചിച്ചതു് അേദ്ദഹമാണു്. �ചറിയ കു

ഞ്ഞുണ്ണിയച്ചൻ 1118-ാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ മണലിപ്പുഴവക്കത്തുള്ളതൃക്കൂർപാലിയ

ത്തുഭവനത്തിൽവച്ചു ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) കാശിയാത്ര, (2) മഹാവീരചരിതം, (3) ശുക്രനീതി എന്നീ പദ്യകൃതികളും, മുൻപു

ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച (4) സഗുേണാപാസനവുമാണു് അച്ച�ന്റ പ്രധാനവാങ്മയ

ങ്ങൾ. ഇവയിൽ കാശിയാത്ര 1077-ലും മഹാവീരചരിതം 1082-ലും ശുക്രനീതിയി�ല

ആദ്യ�ത്ത രണ്ടധ്യായങ്ങൾ 1082-ലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ടാമേത്തയും മൂന്നാമേത്ത

യും കൃതികൾതർജ്ജമകളാ�ണന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. കാശിയാത്ര മാത്രേമസ്വ

തന്ത്രകാവ്യമായുള്ളു. �ചറുപ്പത്തിൽ മാതാവിേനാ�ടാന്നിച്ചു് അച്ചനു കാശിക്കു േപാ

കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ആ സഞ്ചാര�ത്തആസ്പദമാക്കി അച്ചൻ �വണ്മണിച്ഛായ

യിൽഎഴുതിയപ്രസ്തുതകൃതിനന്നായിട്ടുണ്ടു്. മഹാവീരചരിതത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാ

കം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ആറ്റുവഞ്ചികളിലാർത്തു�പങ്കിളികൾ വാഴ്കയാലലർ

�കാഴിഞ്ഞുവീ–

േണറ്റവും പുതുമണം പുലർന്ന �തളിവാർന്ന നല്ല കുളിർനീ�രാടും

�ചറ്റു കായകൾ പഴുത്തിരുണ്ടനിറമാർന്നഞാവലുകൾ തൻമുടി–

േക്കറ്റു േചാലകളിരമ്പേലാടവി�ടയങ്ങുമിങ്ങു�മാഴുകുന്നിതാ.”

ഇവി�ട ഭവഭൂതിയു�ട “ഇഹസമദശകുന്താക്രാന്തവാനീരപുഷ്പ”എന്നേശ്ലാകംപച്ച

മലയാളത്തിൽ കവി എത്രസുഗമമായി തർജ്ജമ�ചയ്തിരിക്കുന്നുഎന്നു േനാക്കുക.
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സഗുേണാപാസനം

മുപ്പത്താറധ്യായങ്ങളിൽ അച്ചൻ രചിച്ചിരിക്കുന്നഈ ഗദ്യഗ്രന്ഥം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

അചഞ്ചലമായ ആസ്തികത്വത്തിനും അതലസ്പർശിയായ മതവിജ്ഞാനത്തിനും

അനന്തമായ ഗ്രന്ഥപരിചയത്തിനും മകുേടാദാഹരണമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിേലയും

സംസ്കൃതത്തിേലയും പല പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചാണു് അേദ്ദഹം സ്വപ

ക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നതു്. അതി�ന്റ അവസാനത്തിലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ചുവേട

പകർത്തുന്നു: “ഒരവസരത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണു് മ�റ്റാരു കാലത്തു പര

മാർത്ഥങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നതു് എന്നുള്ള ആധ്യാത്മികതത്വപ്രകാരം അടുത്ത

കാല�ത്തങ്കിലും ഈ സ്വപ്നം ഫലിച്ചാൽ നാം ചരിതാർത്ഥരായി; േകരളം അനു

ഗൃഹീതമായി; ഹിന്ദുമതം ജീവിച്ചു; ഹിന്ദുക്കൾ േയാജിച്ചു; ഭാരതഭൂമി കണ് മിഴിച്ചു;

വിേദശീയർ യാത്രതിരിച്ചു; സ്വരാജ്യം ലഭിച്ചു; പ്രണവാങ്കിതമായ േവദാന്തമതധ്വജ

ത്തി�ന്റ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ �മത്രീനിബദ്ധമായ സ്വരാജ്യ�വജയന്തി സമാധാ

നമന്ദമാരുതേനറ്റു് ആടിക്കളിച്ചു; മഹാത്മജിയു�ട ജീവിതിം ഫലിച്ചു; നാം നമ്മു�ട

സ്വധർമ്മ�ത്തബഹുമാനപൂർവം നിർവഹിച്ചു; നാം ജയിച്ചു.”

ആലത്തൂർഅനുജൻനമ്പൂരിപ്പാടു് (1057–1118)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

അനുജൻനമ്പൂരിപ്പാടു �കാച്ചി വടക്കാേഞ്ചരി ആലത്തൂർ ജനാർദ്ദനൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടി

�ല പുത്രനായി 1057-ാണ്ടു േമടമാസം 12-ാം൹ േചാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാ

താവി�ന്റ േപർ വ്യക്തമായി അറിയുന്നില്ല. ജനാർദ്ദനൻനമ്പൂരിപ്പാടുത�ന്നയാണു്

പാലിയത്തു �ചറിയകുഞ്ഞുണ്ണിയച്ചേന്റയും പിതാവു്. സംസ്കാരസിദ്ധമായ നാമേധ

യം കൃഷ്ണൻഎന്നായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാർസംസ്കൃതത്തിൽ വ്യുൽപത്തിയുള്ള

വരായിരുന്നതു�കാണ്ടു് അവരു�ട േമൽേനാട്ടത്തിൽ ആ ബാല�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസം

ആശാസ്യമായ രീതിയിൽ പുേരാഗമിച്ചു. മുത്തപ്ഫൻ പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിപ്പാടായിരു

ന്നു ആദ്യകാല�ത്ത ഗുരു. ഉപനയനാനന്തരം കിരാങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽ േപായി േവദം

അഭ്യസിച്ചു. സ്വജാതിയിൽ േവളികഴിച്ചില്ല. 1080-ൽ പാലിയത്തു കാവുകുഞ്ഞമ്മയു

�ട ഒടുവില�ത്ത മകൾ �കാച്ചുകുട്ടിക്കുഞ്ഞമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. അവിട�ത്ത

താമസം ഉപരിപഠനത്തിനു േവണ്ടസൌകര്യം നല്കി. പാലിയ�ത്ത പുേരാഹിതനും

പണ്ഡിതനുമായ പുതുക്കുടി നാരായണൻ ഇളയതിേനാടു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങ

ളും, ശാബ്ദികതിലകൻ േചന്നമംഗലം അയ്യാശാസ്ത്രികേളാടു വ്യാകരണവും, അവിട

�ത്ത �വദ്യൻ നാരായണൻനമ്പിയാേരാടു് ആയുർേവദവും, �കാച്ചി മഹാരാജകു

ടുംബത്തി�ല �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാേനാടു വിഷ�വദ്യവും അഭ്യസിച്ചു. 1087-ൽ പഠി

ത്തം നിറുത്തി. ആേറഴു �കാല്ലം �കാണ്ടുപല വിഷയങ്ങളിൽജ്ഞാനംസമ്പാദിച്ചു

എന്നുചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.

അനന്തരജീവിതം

പിന്നീടു നമ്പൂരിപ്പാടുസാഹിത്യേസവനം, പത്രപ്രവർത്തനം, ബാലചികിത്സഎന്നീ

കാര്യങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പട്ടു് എല്ലാത്തിലും വിജയം േനടി. കുേറക്കാലം ഉണ്ണിനമ്പൂരി

മാസികയു�ട പത്രാധിപത്യം വഹിച്ചു. 1083-ൽ ആരംഭിച്ച േയാഗേക്ഷമസഭയു�ട

അഭ്യുദയത്തിന്നുേവണ്ടി വള�രക്കാലം നമ്പൂരിമാരു�ട സർവേതാമുഖമായ പുേരാഗ

മന�ത്തലക്ഷ്യമാക്കി അേദ്ദഹം നിപുണമായി പ്രയത്നിച്ചു. പരിഷ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം,
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578 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

പരിേവദനം, സജാതീയവിവാഹം തുടങ്ങിയ പ്രധാനവിഷയങ്ങ�ളസ്സംബന്ധിച്ചു

പല സദസ്സുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും, പല പത്രങ്ങളിൽ പ്രകൃേഷ്ടാപന്യാസങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സാരസ്യം തുളുമ്പുന്ന സംഭാഷണം

ആ�രയും ആകർഷിച്ചിരുന്നു. വിഷ�വദ്യത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു ഗണനിയമായ

�നപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തമായി ഒരു �വദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു േരാഗിക�ള

ചികിത്സിച്ചുവന്നതിനുപുറേമ ചില പുതിയ ഔഷധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു് അവ ത�ന്റ

േപരിൽ രജിസ്റ്റർ �ചയ്യിക്കുകയും �ചയ്തു. 1118-ാണ്ടു ധനുമാസം 23-ാം൹ മരിച്ചു. കു

ഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ കിരാതാർജ്ജുനീയവ്യാേയാഗം തർജ്ജമ �ചയ്തു പാലിയ

ത്തു് ഓമനക്കുഞ്ഞമ്മഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രിയാണു്.

കൃതികൾ

നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കു ഭാഷയിൽ പദ്യവും ഗദ്യവും ഒന്നുേപാ�ല എഴുതുന്നതിനു േവണ്ട

വാസനയും അഭ്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നു. കിരാങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽ േവദപഠനത്തിനു താമ

സിക്കുന്നകാലത്തുത�ന്നഅേദ്ദഹംത�ന്റതദ്വിഷയകമായശക്തിപ്രദർശിപ്പിച്ചുവ

ന്നു. 22-ാമ�ത്തവയസ്സിൽ (1)ബ്രഹ്മനന്ദവിലാസം കാവ്യവും, (2) േവളീമേഹാത്സവം

തുള്ളലും എഴുതിത്തീർത്തു. അവയിൽ ആദ്യേത്തതിൽ കിരാങ്ങാട്ടു സ്വാമിയാരു�ട

ജീവചരിത്രേത്തയും രണ്ടാമേത്തതിൽ വടക്കിനിേയടത്തില്ലത്തു നടന്ന ഒരു വിവാ

ഹേത്തയും വർണ്ണിക്കുന്നു. ഉണ്ണിനമ്പൂരി, കവനകൌമുദി മുതലായ മാസികകളിൽ

അേദ്ദഹംപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില ഗദ്യപദ്യേലഖനങ്ങൾ (3) സാഹിത്യസൌരഭംഎന്ന

േപരിൽ 1098-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതുകഴിഞ്ഞു് ഉടൻത�ന്നപുറ�പ്പട്ടതാണു്അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ (4) റാണിഗംഗാധരലക്ഷ്മിഎന്നപ്രസിദ്ധമായ ചരിത്രാഖ്യായിക, (5) ഭർ

ത്തൃഹരിസുഭാഷിതം കിളിപ്പാട്ടും, (6) ശ്രീമൂലശതകം കാവ്യവും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മറ്റു

രണ്ടു കൃതികളാണു്. ഭർത്തൃഹരിസുഭാഷിതത്തിൽ നീതിശതകം മാത്രേമ വിവർത്ത

നം �ചയ്തിട്ടുള്ളു. സാമുദായികകഥയായ വിഷ്ണുനമ്പൂരി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അതി�ല

ആദ്യ�ത്തഅധ്യായങ്ങൾ േകരളവ്യാസനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

സാഹിത്യസൌരഭം

സാഹിത്യസൌരഭത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ള പദ്യകൃതികളിൽ (1) ശാപഗ്രസ്തയായ

ശകുന്തള, (2) പണയത്തിൽ�പ്പട്ട പാഞ്ചാലി, (3) മധ്യസ്ഥയായ മേണ്ഡാദരി, (4)

അേശാേകാദ്യാനത്തി�ല സീത ഇവ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അലങ്കാരശാസ്ത്ര�ത്ത പരാ

മർശിക്കുന്നതാണു് ഗദ്യേലഖനങ്ങൾ. കവിക്കു പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലുള്ള നിഷ്ണാത

ത�യആ േലഖനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി േചർത്തിട്ടുള്ള േശ്ലാക

ങ്ങൾസ്വകീയങ്ങളാണു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“കുവലയമിഴി സീത �ചാന്ന വാക്കാ–

ലവനരിശ�ത്താടടുത്തുകയ്യിളക്കി

അവളു�ട ഗളനാളമുറ്റുേനാക്കി–

ശ്ശിവശിവ! വാളുമയക്കുവാ�നാരുങ്ങി.

പലവഴി പതറിപ്പടർന്ന േകാപ–

ജ്വലന�നരിഞ്ഞുപുകഞ്ഞുകണ്ണുരുട്ടി

ഖലനവനരവാൾ വലിച്ചു വായ്ക്കും

ബല�മാടു ജാനകിത�ന്റ േനർക്കു ചാടി.”

(മധ്യസ്ഥയായ മേണ്ഡാദരി)
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“േചണമ്പും കാന്തി കാേന്ത! കടുകിനു കുറയാ–

നില്ല ജാക്കറ്റി�തന്തി–

ന്നാണേയ്യാ! വച്ചു�കട്ടിക്കൃശതനു! വിഷമി–

ക്കുന്നു? ഞാനൂരിവയ്ക്കാം

പ്രാണേപ്രയാനിവണ്ണം പരിചി�നാടരുളി–

ത്തൂശി തപ്പുന്നേനരം

നാണത്താ�ലാ�ന്നാതുങ്ങിക്കിളി�മാഴി കുളിർ�മയ്–

�കാണ്ടു �ത�ല്ലാന്നടുത്താൾ.”

“ആരാ�ലത്തുന്നതുേണ്ടാ പ്രിയതമനലിവാ–

ർ�ന്നാന്നു മുൻേപാട്ടി, �തല്ലാ–

മാരാനും കാണുേമാ�യന്നുടനടി തിരി�യ,–

പ്പി�ന്ന, മുൻേപാട്ടുത�ന്ന,

േനരാ�യേന്ത വാനരികിലിനിയു�മ–

�ന്നാന്നു േമേല്പാട്ടിേതമ–

ട്ടാരാമം മുറ്റുമ�പ്പണ്�കാടിയു�ട നയനം

പമ്പരം പാഞ്ഞു രണ്ടും.”

(ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങൾ)

ഏറ്റവും മേനാഹരങ്ങളാണു്ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ.

റാണി ഗംഗാധരലക്ഷ്മി

�കാച്ചി ഇളയതാവഴിയിൽ�പ്പട്ട ഗംഗാധരലക്ഷ്മി ചരിത്രപ്രഖ്യാതയായ ഒരു രാ

ജ്ഞിയാണു്. മൂത്ത താവഴിക്കാ�ര രാജ്യഭ്രഷ്ടന്മാരാക്കി ഇളയ താവഴിക്കാർ 150

�കാല്ലേത്താളം ആ രാജ്യം ഭരിച്ചു. ആ താവഴി അന്യം നില്ക്കാറായേപ്പാൾ ഗംഗാ

ധരലക്ഷ്മിത�ന്ന ചാഴിയൂർത്താവഴിയിൽനിന്നു വീരേകരളവർമ്മാവി�ന രാജാവാ

ക്കിവാഴിച്ചു. അേദ്ദഹമാണു് േനാവലി�ല കഥാനായകൻ. തൂശത്തുവീട്ടിൽ �കമ

ളു�ട മരുമകളായ ഉണ്ണിമായ നായികയും. �വട്ടത്തു നിന്നു ദ�ത്തടുത്തവരിൽ നാ

ലാമനായ േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാനാണു് പ്രതിനായകൻ. ലന്തക്കാർ പറങ്കിക�ള

േതാല്പിച്ചു �കാടുങ്ങല്ലൂരിേലയും �കാച്ചിയിേലയും േകാട്ടകൾ പിടിച്ചടക്കിയ �കാല്ലം

ഒൻപതാംശതകം പൂർവാർദ്ധത്തി�ല ചരിത്രമാണു് പശ്ചാത്തലം.

ഇളമന കല്യാണിയമ്മ

തൃപ്പൂണിത്തുറയി�ല സുപ്രസിദ്ധവും വിഭവസമ്പന്നവുമായ ഒരു നായർഗൃഹമാണു്

ഇളമനമഠം. ഒന്നിലധികം �കാച്ചിമഹാരാജാക്കന്മാർ ആ കുടുംബത്തിൽനിന്നു ദാ

രസങ്ഗ്രഹം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. 944-ാണ്ടു് ആ ഭവനത്തി�ല കുഞ്ചിയമ്മ�യ അന്ന�ത്ത

ഇളയതമ്പുരാൻ (പിന്നീടു രാജ്യംഭരിച്ചുയഥാകാലംതീ�പ്പട്ടവലിയതമ്പുരാൻ)വിവാ

ഹം�ചയ്തു. ആ ദമ്പതിമാരു�ട ഏകപുത്രിയായ ലക്ഷ്മിയമ്മയാണു് 1007-ാണ്ടു വൃശ്ചി

കമാസം 7-ാം൹ ഭൂജാതയായ കല്യാണിയമ്മയു�ട മാതാവു്. പിതാവു േകാടനാട്ടു

നമ്പൂരിപ്പാടായിരുന്നു. കല്യാണിയമ്മ സങ്ഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒന്നു

േപാ�ല വിഖ്യാതയായിത്തീർന്നു. ആ സ്ത്രീരത്നത്തി�ന്റ ഭർത്താവു �വള്ളാരപ്പള്ളി
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580 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

മൂരിയത്തുമനയ്ക്കൽ രാമൻഭട്ടതിരിയായിരുന്നു. കല്യാണിയമ്മ ഏറ്റുമാനൂർേസ്താത്രം

എ�ന്നാരു �ചറിയ കൃതി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു്

“അന്തകാന്തക! നിൻപദപങ്കജം

സ്വാന്തത്തിൽ നിന�ച്ച�പ്പാഴും കൂപ്പുേന്നൻ

സന്തതമടിയങ്ങ�ള രക്ഷിക്ക

ഏറ്റുമാനൂരമരും പുരാന്തക!”

എന്നാരംഭിക്കുന്നു. ഓേരാ സംസ്കൃതേശ്ലാകവും ഭാഷാേശ്ലാകവുംകൂടി േചർക്കാം.

“തത്സ്വംേപ്രഷിതപത്രികാ സഹൃദയൌഘാനന്ദസന്ദായിനീ

നാനാലംകൃതിസങ്ഗിനീ മൃദുപദന്യാസാ മേനാഹാരിണീ

സംപ്രാപ്താ തരസാ മദീയനികടം സൌജന്യപാേഥാനിേധ!

സൌഖ്യം സന്തതമാതേനാതി നിതരാം സീമന്തിനീവാദരാൽ.”

ഇതു സാമൂതിരിേക്കാവിലക�ത്ത ഒരു തമ്പുരാട്ടിയു�ട കത്തി�നഴുതിയ മറുപടിയാ

ണു്. കിളിമാനൂ�ര ഒരു തമ്പുരാട്ടിയുമായിട്ടും പദ്യത്തിൽ കത്തിടപാടുനടത്തീട്ടുണ്ടു്.

“വില്ലും കുലച്ചു വിരുതു�ള്ളാരു മാര�ന�ന്ന–

�ക്കാല്ലുന്നതിന്നു മുതിരുന്നിതു പല്ലവാങ്ഗി!

�ത�ല്ലങ്കിലും തവ മനസ്സിനിളക്കിമിേല്ല?

വ�ല്ലങ്കിലും വലിയ ദുർഘടമായിവന്നു.”

ഇ�താരുസമസ്യാപൂരണമാണു്.

കല്ലറയ്ക്കൽ കുട്ടപ്പേമേനാൻ (1047–1100)

കല്യാണിയമ്മയു�ട മൂത്ത പുത്രനായ കുട്ടിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു സമീപം

േമക്കരേദശത്തു കല്ലറയ്ക്കൽവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. അവരു

�ട പുത്രനായി കുട്ടപ്പേമേനാൻ 1047-ാണ്ടു മിഥുനമാസം േരവതീനക്ഷത്രത്തിൽ ജനി

ച്ചു. യഥാർത്ഥനാമേധയം കൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു. കുട്ടിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ 1054 കും

ഭത്തിൽ മരിച്ചു. കല്യാണിയമ്മയു�ട പ്രഥമപുത്രിയായ കുഞ്ചിയമ്മ�യ �ചാവ്വരനി

ന്നുതീ�പ്പട്ട �കാച്ചി രാമവർമ്മവലിയതമ്പുരാൻപരിഗ്രഹിച്ചു. കുട്ടപ്പേമേനാ�ന്റ േപ

രിൽ കല്യാണിയമ്മയ്ക്കു വള�ര വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിദുഷിത�ന്നയാണു്

നമ്മു�ട കവി�യസംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചതു്. ഭാഷാകവിതയ്ക്കു േവണ്ടസംസ്കൃതജ്ഞാനം

അേദ്ദഹം ആ വഴിക്കു സമ്പാദിച്ചു. ബാല്യംമുതല്ക്കു് ഇളമനമഠത്തിൽത്ത�ന്നയാണു്

താമസിച്ചുവന്നതു്. ത്വേഗ്രാഗത്തിനു വിേധയനായ നമ്മു�ട കവി 1100-ാണ്ടു തുലാമാ

സം 4-ാം൹ മരിക്കുകയും �ചയ്തു. അേദ്ദഹം ദാരസംഗ്രഹം �ചയ്തിരുന്നില്ല.

കൃതികൾ

(1) ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം, (2) േമാഹനതുല എന്നീ രണ്ടു ഭാഷാനാടകങ്ങളും, (3) തിരു

പ്പതിമാഹാത്മ്യം, (4) ക്രിസ്തുചരിതം എന്നീ രണ്ടു കിളിപ്പാട്ടുകളും, (5) വാരാണസീഗ

മനം, (6) വ്യാേസാത്ഭവം, (7) മിശിഹാവിലാസം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു തുള്ളൽക്കഥ

കളും, (8) മാടമഹീശകാശിയാത്ര, (9) ശൂർപ്പകവധം എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു വഞ്ചിപ്പാ

ട്ടുകളും, (10) രാധാമാധവസംവാദം, (11) ശ്രീഗൌരീസംവാദം എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു കുറ

ത്തിപ്പാട്ടുകളുമാണു് കുട്ടപ്പേമേനാ�ന്റ പ്രധാന കൃതികൾ. വാരാണസീഗമനം ശീത

ങ്കൻതുള്ളൽ വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ കാശിയാത്ര�യ വർണ്ണിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ള
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താണു്. ത�ന്റ പുരസ്കർത്താവായ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ഒരവസരത്തിൽ തിരുപ്പ

തിേക്ഷത്രം സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ ‘തിരു�വങ്കടാചലയാത്തി�ര’ എന്നും

‘�വങ്കിടാചലസ്ഥലപുരാണം’ എന്നും േപരുള്ള രണ്ടു തമിഴുപുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടപ്പേമ

േനാ�ന്റ �കയിൽ �കാടുത്തു് അവ�യ ഉപജീവിച്ചു ഭാഷയിൽ ഭക്തിസംവർദ്ധക

മായ ഒരു കിളിപ്പാട്ടു് എഴുതണ�മന്നാജ്ഞാപിച്ചു.

“ഇളാതലമിതു പരിപാലിച്ചീടു–

മിളയ തമ്പുരാനരുളിയമൂലം

പരമം �വങ്കടാചലപുരാണ�ത്ത–

പ്പരിഭാഷയാക്കിച്ചുരുക്കി�ച്ചാല്ലിേനൻ.”

എന്നു്ആവസ്തുതകവിത�ന്നസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1094-ലാണു്ആകൃതിയു�ട പ്രകാശ

നം.

മൂന്നു കൃതികളിൽനിന്നുമാത്രം ഉദാഹരണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“തരുക്കൾ പലതരം തളിർത്തും പൂത്തും തത്ര

നിര�ക്ക നില്ക്കുന്നതും വല്ലികൾബഹുവിധം

പരന്നുപടർന്നതിൽപ്പക്ഷികളേഹാ! മദി–

ച്ചിരുന്നു പാടുന്നതു�മത്രയും മേനാഹരം!

സിംഹവാരണവ്യാഘ്രഭല്ലൂകവൃകാദിക–

ളാഹന്ത! ജാതി�വരം �വടിഞ്ഞുകളിപ്പതും

നിർമ്മലജലം�കാണ്ടു പൂർണ്ണമാം സരസ്സുക–

ളംബുജനിരകളാൽ�ത്തളിഞ്ഞു േശാഭിപ്പതും

ഹംസഷൾപദാദികളുല്ലസൽപുഷ്പങ്ങളിൽ

സംസരിപ്പതും മറ്റുമീക്ഷിച്ചു�വനേതയൻ

തിരിച്ചു �വകുണ്ഠത്തിൽഗ്ഗമിച്ചു ഭഗവാ�ന

സ്ഫുരിച്ച ഭക്ത്യാ നമിച്ചുണർത്തീ സമസ്തവും.”

(തിരുപ്പതിമാഹാത്മ്യം)

“പടുതേയാടേപ്പാളവ�ന്റ പുച്ഛ–

മിടതു�ക�കാണ്ടു പിടിച്ചു നാഥൻ

വടി�വാടു തൽഫേണ മാറി മാറി–

യുടനുടൻ ചാടി നടനമാടി.

പരമഹിവീരമദമടങ്ങി

അരിനിധനാഗ്രഹം ദൂ�ര നീങ്ങി

ഉരുതരമുൾത്താരിൽബ്ഭീതി �പാങ്ങി

ഉരഗം വൻതാപാ�ബ്ധതാണുമുങ്ങി.

ഹരിപദപങ്കജം മൌലിഭാേഗ

വിര�വാടു വീഴുന്ന േനരത്തിങ്കൽ

�പരി�യാരു പർവത�മന്നു േതാന്നി

പരവശനായിപ്പകർന്നു ഭാവം.” (കാളിയമർദ്ദനം എട്ടുവൃത്തം)

ആദ്യം കവി രചിച്ച ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം കരുണരസപ്രധാനമാകയാൽ ത�ന്റ മാതാ

വു് അതു വായിക്കുകേയ ഉണ്ടായി�ല്ലന്നും ആ സാധ്വിയു�ട പ്രീതിക്കുേവണ്ടിയാണു്
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582 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

േമാഹനതുല നിർമ്മിച്ച�തന്നും കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സത്യഭാമയു�ട ഗർവഭങ്ഗ

മാണു് പ്രതിപാദ്യം. ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“ഇളമനയുളവായിക്കീർത്തിയാൽപ്പാർത്തല�ത്ത–

�ത്തളിവി�നാടു വിതാനിേപ്പാരു വീരാഗ്രഗണ്യൻ

കവികുലമണി കുട്ടിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ മഹാത്മാ–

വവർകളുടയ പുത്രൻ തീർത്തതാണിച്ചരിത്രം.”

താ�ഴക്കാണുന്നവരികൾ വാരാണസീഗമനത്തിൽ ഉള്ളവയാണു്.

“�വള്ളപ്പളുങ്കി�ന്റ ഭള്ളു കുറയ്ക്കുന്ന

�വള്ളിഗ്ഗിരിയു�ടയുള്ളിൽ�ത്തളി�വാടും

പള്ളിവാസം�ചയ്തു�കാള്ളു�ന്നാരീശ്വരൻ

�വള്ളമണിയുന്ന തമ്പുരാൻതന്നു�ട

ഉള്ളം കവർന്നങ്കഭാേഗ സദാ കുടി–

�കാള്ളും ജഗേദകസുന്ദരി! ശങ്കരി!”

(വാരാണസീഗമനം തുള്ളൽ)

�ക.പി. കറുപ്പൻ (1060–1113)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

േകരളത്തി�ല ഒരവശസമുദായമായ ധീവര (വാല)വർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചു സാഹിത്യ

േസാപാനത്തിൽ ‘കുടിലിൽനിന്നു �കാട്ടാരം’വ�ര ഉയർന്ന ഒരനുഗൃഹീതകവിയാ

ണു് �ക.പി. കറുപ്പൻ. അേദ്ദഹം �കാച്ചിയിൽ േചരാനല്ലൂർ േദശത്തു കണ്ടത്തിൽ

പ്പറമ്പു് എന്ന ഗൃഹത്തിൽ 1060-ാണ്ടു് ഇടവമാസം 12-ാം൹ ജനിച്ചു. അയ്യനും �കാ

ച്ചു�പണ്ണുമായിരുന്നു യഥാക്രമം അച്ഛനും അമ്മയും. അവർ ഈശ്വരഭക്തരായിരു

ന്നതിനാൽ മകനും ഒരു ആസ്തികനായി വളർന്നു. േചറായി എം. �ക. കൃഷ്ണൻ

എ�ന്നാരാൾ സംസ്കൃതത്തി�ല പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു് അന്ന

മനട രാമപ്പുതുവാൾ, �കാടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, മഹാമേഹാപാ

ധ്യായൻ �കാടുങ്ങല്ലൂർ േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യൻ കണ്ണൻ

നായർ, സഹൃദയതിലകൻ രാമപ്പിഷാരടി മുതലായി പല പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാരു

�ട ശിഷ്യനായിആഭാഷയിൽ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങളും കു�റ�യല്ലാം തർക്കവും വ്യാകരണ

വും പഠിച്ചു. വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ രാജർഷി �കാച്ചി വലിയ തമ്പുരാനു കുറുപ്പ�ന്റ േപ

രിൽ അസാമാന്യമായ വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടു�ത്ത പ്രേത്യകശ്രദ്ധയിലാ

ണു്അേദ്ദഹംസംസ്കൃതംപഠിച്ചതു്. വ്യാകരണംഅഭ്യസിച്ചതുരാമപ്പിഷാരടിയു�ടകീ

ഴിലായിരുന്നു. പരിതഃസ്ഥിതികൾ സർവഥാ പ്രതികൂലങ്ങളായിരുന്നിട്ടും അവ�യ

ല്ലാം തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ടുസാഹിത്യമാർഗ്ഗത്തിൽസ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം �ചയ്യുന്നതി

നുള്ളസാമർത്ഥ്യംവിനീതമായചര്യ�കാണ്ടുംവിശ്രമരഹിതമായവ്യവസായം �കാ

ണ്ടും നമ്മു�ട കവി സമ്പാദിച്ചു. അത്യാവശ്യത്തിനുേവണ്ടആങ്ഗേലയഭാഷാജ്ഞാ

നവും സ്വന്തം പരിശ്രമം�കാണ്ടു േനടി. യൌവനത്തിൽത്ത�ന്ന �കാച്ചിയി�ല ഭാ

ഷാേപാഷകന്മാരിലും അധഃസ്ഥിേതാദ്ധാരകന്മാരിലും അഗ്രഗണ്യനായ സാഹിത്യ

കുശലൻ റ്റി. �ക. കൃഷ്ണേമേനാൻ അേദ്ദഹ�ത്തസേഹാദരനിർവിേശഷമായ സൌ

ഹാർദ്ദേത്താടുകൂടി േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പുേരാഗമിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ആസൌ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 583

ഹാർദ്ദം കറുപ്പനു് ആജീവനാന്തം നിലനിന്നു. പറമ്പുകാട്ടു ജൂതൻ (ചൂതം) പറമ്പിൽ

കുഞ്ഞമ്മ�യയാണു് കവി വിവാഹം �ചയ്തതു്.

അനന്തരകാലജീവിതം

കറുപ്പൻസർക്കാരുേദ്യാഗത്തിലും പടിപ്പാടിയായി ഉയർന്നു. 1086-ൽ �കാച്ചി മത്സ്യ

വ്യവസായഡിപ്പാർട്ടു�മന്റി�ല ഒരു ഗുമസ്തനായി സർവ്വീസ്സിൽ പ്രേവശിച്ചു. 1087-ൽ

തൃശ്ശൂർ ശിക്ഷാക്രമപാഠശാലയിൽ പണ്ഡിതനായി. 1102-ൽ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ

ത്ത�ന്ന അധഃസ്ഥിേതാപസംരക്ഷകനായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. ആ സ്ഥാനത്തിരു

ന്നു�കാണ്ടു് അവശസമുദായാങ്ഗങ്ങൾക്കു പല ഉപകാരങ്ങളും �ചയ്യുവാൻ അേദ്ദ

ഹത്തിനു സാധിച്ചു. അവി�ടനിന്നു പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയു�ട

കാര്യദർശിയായി ഉയർന്നു. �കാച്ചി ഗവർ�മ്മന്റു്, ആ കമ്മിറ്റിയു�ട പണി അവ

സാനിച്ചേപ്പാൾ നാട്ടുഭാഷാസൂപ്രണ്ടുസ്ഥാനം അേദ്ദഹത്തിനു നല്കി. ആ തസ്തിക

നിറുത്തൽ�ചയ്തേപ്പാൾ എറണാകുളം രാജകീയമഹാപാഠശാലയിൽ അമ്മാമൻ

തമ്പുരാ�ന്റ കീഴിൽ ഭാഷാപണ്ഡിതനായി. 1104-ാണ്ടിടയ്ക്കു കുേറക്കാലം �കാച്ചി

നിയമസഭയിൽ അങ്ഗമായിരുന്നു. മദിരാശിയിൽ�വച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി വലിയ

തമ്പുരാൻ ‘കവിതിലകൻ’ എന്നബിരുദം അേദ്ദഹത്തിനു നല്കി. ഭാഷാപണ്ഡിതനാ

യി േജാലി േനാക്കിവന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ 1112 വൃശ്ചികമാസത്തിൽ പാർശ്വശൂല

(Pleuracy) എന്ന േരാഗത്തിനു വിേധയനായി. അവധി�യടുത്തു േകായമ്പത്തൂരി

ലും മറ്റും േപായി ചികിത്സിച്ചിരുന്നു�വങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ആ ദശാസന്ധിയിലും

അമ്മാമൻതമ്പുരാനുമായി േശ്ലാകത്തിൽ കത്തുകൾ എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. 1113-

ാണ്ടു മീനമാസം 10-ാം൹എറണാകുളത്തുസ്വഗൃഹമായസാഹിത്യകുടീരത്തിൽ�വച്ചു

മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) കാളിയമർദ്ദനംഓട്ടൻതുള്ളൽ, (2) എഡ്വർഡ്വിജയംസംഗീതനാടകം, (3) ഭാഷാ

�ഭമീപരിണയം നാടകം, (4) ബാലാകേലശം നാടകം, (5) ലളിേതാപഹാരം കി

ളിപ്പാട്ടു്, (6) ആചാരഭൂഷണം, (7) ശകുന്തള അഥവാ നിരാകൃതയായ നായിക, (8)

ശാകുന്തളം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് ഒന്നാം ഭാഗം, (9) ഉദ്യാനവിരുന്നു്, (10) ജീതിക്കുമ്മി, (11) ദീ

നസ്വരം, (12) തിരുനാൾക്കുമ്മി, (13) �കരളീകൌതുകം മൂന്നു ഭാഗം, (14) ബാേലാ

ദ്യാനം മൂന്നു ഭാഗം, (15) ചിത്രാലങ്കാരം ആറുഭാഗം, (16) ജൂബിലിഗാനം മൂന്നു ഭാഗം,

(17) ഒരുതാരാട്ടു്, (18) സാമുദായികഗാനകലകൾ മുതലായ പല കൃതികൾ നമ്മു�ട

കവി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ കൂടാ�ത (19) ധ്രുവചരിതം, സൌദാമിനി, പഞ്ചവടി, ശാകുന്ത

ളം ഉത്തരഭാഗം എന്നീ സംഗീതനാടകങ്ങൾസ്ക്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് അഭി

നയിക്കുന്നതിനായി ഓേരാ അവസരത്തിൽ എഴുതി�ക്കാടുത്തിട്ടുള്ളതായും കാണു

ന്നു. ആനാടകങ്ങ�ളാന്നുംഅച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മനുസ്മൃതി കുേറഭാഗം കിളിപ്പാട്ടായിട്ടും

തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. 1, 2, എന്നീ കൃതികൾ ബാല്യകാലത്തു രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്.

അവ കവി നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. ബാലാകേലശമാണു്ആദ്യ�മഴുതിയ മുദ്രിതനാടകം.

അതു വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ �കാച്ചി വലിയതമ്പുരാ�ന്റ ഷട്യ്ബ്ദപൂർത്തി സംബന്ധിച്ചു

കവി രചിച്ചതും മത്സരപരീക്ഷയിൽ റാവുസാഹിബ്ന�മ്പരുമാൾ�ച്ചട്ടിയു�ട സമ്മാന

ത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചതുമാണു്. �വശ്രവണ�ന്റ പുത്രിയായ ബാലാേദവി�യയാണു്

പഴയന്നൂർേക്ഷത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നും ആ ബാലാശബ്ദം ഭാഷയിൽ

�കാച്ചിയായിത്തീർന്നതാ�ണന്നും കവി വിഭാവനം �ചയ്യുന്നു. മൂന്നങ്കങ്ങൾ�കാണ്ടു
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584 അദ്ധ്യായം 54. �കാച്ചിയി�ല ചില കവികളും കവയിത്രികളും

പ്രസ്തുതരൂപകംഅവസാനിക്കുന്നു. �ഭമീപരിണയത്തിൽകറുപ്പനു് ഒരു വിവർത്ത

ക�ന്റസ്ഥാേനയുള്ളു. മൂലഗ്രന്ഥം യശശ്ശരീരനായ �മസൂർ ശ്രീകൃഷ്ണരാജ ഉടയാർ

മഹാരാജാവി�ന്റ ആസ്ഥാന പണ്ഡിതന്മാരിൽ അേഗ്രസരനായിരുന്ന മണ്ടിക്കൽ

രാമശാസ്ത്രിൾ 1089-ാണ്ടു നിർമ്മിച്ചതും നളവിജയം എന്നുകൂടി േപരുള്ളതുമായ �ഭ

മീപരിണയമാകുന്നു. വിവർത്തനാസഹമായആകൃതി നമ്മു�ട കവി നിപുണമായി

തർജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു നാടകങ്ങളാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖ്യകൃതി

കൾ. ആചാരഭൂഷണം അധഃസ്ഥിതസമുദായങ്ങളു�ട സാന്മാർഗ്ഗികമായ അഭ്യുന്ന

തി�യ ലക്ഷീകരിച്ചു രചിച്ച ഒരു ഗദ്യപദ്യാത്മകമായ ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ശകുന്തള നാലു

ഭാഗങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു കാവ്യമാണു്. �കരളീകൌതുകം തുടങ്ങിയ നാലു

ഗ്രന്ഥസമുച്ചയങ്ങൾസ്ക്കൂൾകുട്ടികൾക്കുകഥനത്തിനു േവണ്ടിസ്വകീയങ്ങളും പരകീയ

ങ്ങളുമായ ലളിതകാവ്യഖണ്ഡങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയാണു്. അവ

യിൽ ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു സമുച്ചയങ്ങളി�ല കൃതികൾ മൂന്നാമേത്തതിലും േചർത്തിട്ടു

ണ്ടു്. �കാച്ചിയി�ല തുറമുഖംപണി ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ കായലി�ല ചില ഊന്നുകുറ്റി

കൾ പിഴുതുകളേയണ്ടആവശ്യം അധികൃതന്മാർക്കു േനരിട്ടു. തന്നിമിത്തം സ്വസമു

ദായത്തിനു വരാവുന്ന േദാഷങ്ങ�ള വിവരിച്ചു് എഴുതിയ കൃതിയാണു് ഒരു താരാട്ടു്.

അതും മുദ്രണം �ചയ്തിട്ടില്ല.

അധഃസ്ഥിേതാന്നമനവും കവിതയും

1101-ാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ േഘാഷൻപ്രഭു സംസ്ഥാനാതിഥിയായി �കാച്ചി സന്ദർ

ശിച്ചേപ്പാൾ�കാച്ചിമഹാരാജാവു്അേദ്ദഹത്തിനുഒരുഉദ്യാനവിരുന്നുനല്കി. അക്കാ

ലത്തു കവി ധീവരസമുദായത്തി�ന്റ പ്രതിനിധി�യന്ന നിലയിൽ നിയമസഭയി�ല

അംഗമായി േദശേസവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. �കാച്ചി ഗവർ�മ്മന്റു് ആ

സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കു�കാള്ളുവാൻ മറ്റു നിയമസഭാസാമാജികന്മാ�ര�യല്ലാം

ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടാ�യങ്കിലും കവി�യ ആ കൂട്ടത്തിൾ ഉൾ�പ്പടുത്തിയില്ല. അതു

ജാതിക്കുശുമ്പുനിമിത്തമാ�ണന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി മനസ്സു ചുട്ടുതൂവൽ കണ്ണു

നീരിൽ മുക്കി എഴുതിയതാണു് ഉദ്യാനവിരുന്നു് അഥവാ ഒരു ധീവര�ന്റആവലാതി

എന്നകൃതി. ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതവൃത്തത്തിൽ 25 േശ്ലാകങ്ങൾമാത്രേമഅതിൽഅട

ങ്ങീട്ടുള്ളു. എങ്കിലും അവയു�ട ഹൃദയദ്രവീകരണശക്തിഅന്യാദൃശമാണു്. ജാതിക്കു

മ്മി ബാലാകേലശത്തിൽ എടുത്തു േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അതും ദീനസ്വരവും ജാതിയു�ട

അർത്ഥശൂന്യത�യ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

സാമുദായികഗാനങ്ങൾ

േകരളത്തി�ല പഴയ പാട്ടുകൾ േശഖരിക്കുന്നതിൽ കറുപ്പൻ വള�രക്കാലം വ്യാപൃ

തനായിരുന്നു. അത്യന്തം ഹൃദ്യങ്ങളായആ ഗാനങ്ങ�ള ഉദാഹരണസഹിതം വിവ

രിച്ചു് അവയു�ട േനർക്കു് അനുവാചകന്മാ�ര ഉന്മുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രബന്ധമാണു്

സാമുദായികഗാനങ്ങൾഎന്നപുസ്തകം. �ചറുമൻപാട്ടുമുതൽ വിവിധസമുദായങ്ങളു

�ടയിടയിൽ ഇന്നും പ്രചരിക്കുന്ന പതിന്നാലു തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ അതിൽ ഗ്ര

ന്ഥകാരൻ ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ പാട്ടുകളും പ്രേത്യകിച്ചു വഞ്ചിപ്പാട്ടും കറുപ്പൻ

പാടിയാൽ േകൾക്കാനുള്ളസുഖംആർക്കുംഅക്കാലത്തു്അനുഭ�വകേവദ്യമായി

രുന്നു.
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 585

കവിതാമാതൃകകൾ

കറുപ്പ�ന്റ കൃതികൾ പ്രാേയണ പ്രസന്നപ്രൌഢസരസങ്ങളാണു്. ഉജ്ജ്വലമാണു്

സാമാന്യമായി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ �ശലി. ശയ്യാഗുണമില്ലാത്ത പദ്യങ്ങൾ വള�ര

വള�ര ചുരുങ്ങും. അതിവാസനക്കാരനായ ഒരു കവി�യയാണു് ഓേരാ കൃതിയിലും

നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് എ�ന്റ ആശയം വ്യക്തമാ

ക്കാം.

“ആലസ്യം വിട്ടു നിത്യം പതിപരിചരണം

�ചയ്യണം, േക്രാധമാം മ–

ട്ടാലംബിക്കാ�ത വർത്തിക്കണ, മനിശമസൂ–

യാദി�യ�ക്കവിേടണം;

ശീലം കാലം കുലം സജ്ജനതതിയിവ�യ–

ച്ചിന്ത�കാണ്ടും നികാമം

നീ ലംഘിക്കാതിരുന്നീടണമയി മകേള!

ഭർത്തൃേഗഹം ഗമിച്ചാൽ.” (�ഭമീപരിണയം)

“ഭദ്രാംഗിത്തയ്യലാളാം നളിനിയു�ട വരൻ

രാ�വാളിക്കംബള�ത്ത–

സ്സദ്രാഗശ്രീ കളിക്കും മൃദുലതരകരം–

�കാണ്ടു നീക്കുന്നേനരം

മുദ്രാഹീനപ്രകാശം തടവി വിലസുമീ

േമദിനീമൌലിരത്നം

നിദ്രാഭംഗപ്രസംഗം ഹിമകണപുളകം

പൂണ്ടുകാണിച്ചിടുന്നു.” (ബാലാകുേലശം)

“തളിരാകിയ ചുണ്ടിനുള്ളിേലാമ–

ന്മിളിതാഭം സുമദന്തപംക്തി കാട്ടി–

അളികാമുക�നക്ഷണിച്ചു വല്ലി–

ക്കിളിേനർവാണികൾ കൂത്തടിച്ചിടുന്നു.” (ബാലാകേലശം)

“ആവിധം പ്രിയകൃതാവധീരണാ–

ദാവവഹ്നിയി�ലരിഞ്ഞഹൃ�ത്താടും

പൂവലംഗികൾ �താഴും ശകുന്തളാ–

േദവി രാജസഭ വിട്ടിറങ്ങിനാൾ.

അന്യ�യന്നരചനൂഢ�യന്നുതൻ–

വന്യബന്ധുജനവും ത്യജിക്കയാൽ

�ദന്യവാർദ്ധിയിലുഴന്നു േമനകാ–

കന്യ, നാവിക�രാഴിഞ്ഞ േതാണിേപാൽ.” (ശകുന്തള)

“കാറില്ലാത്തതുമൂലേമാ പുക�ളഴുന്നൌേദ്യാഗികാദായമ–

ഞ്ഞൂറില്ലാത്തതുമൂലേമാ പഴയതാം േപേരടിലില്ലായ്കേയാ

േവറില്ലാളുകൾ കുറ്റി�ലന്ന ധൃതിേയാ മൂലം മനഃപൂർവമായ്–

ക്കുറില്ലാ�ത �വടിഞ്ഞുേപാലടിയ�നക്കാരുണ്യവാരാന്നിേധ!”
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(ഉദ്യാനവിരുന്നു്)

“കാളിന്ദീനദിയിങ്കലന്നു കമലപ്പൂ�മ്പതൽകൂപ്പു�ന്നാര–

ക്കാളി�പ്പണ്ണുസലീലമത്തരണിയിൽത്തൃക്കാലണയ്ക്കായ്കിേലാ

േകളി�പ്പട്ട പരാശരന്നഭിനവദ്വീപിൽ പ്രകാേശാദയം

േമളിക്കും ഭുവ�നകവന്ദ്യതനയൻസഞ്ജാതനായീടുേമാ?”

(ഉദ്യാനവിരുന്നു്)

“ആ ലാവണ്യപേയാധിയാകുമരയ�പ്പണ്ണി�ന്നാരുണ്ണിക്കിടാ–

വാ ലാക്കിൽസ്പൃഹണീയ�വണ്മണലണി ദ്വീപിൽപ്പിറക്കായ്കിേലാ

നൂലാമാലകൾ തീർത്തു മാമറക�ളേദ്ദാഷജ്ഞർവാഴ്ത്തും വിധം

നാലായിട്ടുപകുക്കുവാനിതരനാരുണ്ടായിരുന്നൂവിേഭാ?” (ഉദ്യാനവിരുന്നു്)

ആ ഉപാലംഭം സമർപ്പിച്ച കവിയിൽ മഹാരാജാവിനുസേന്താഷേമ േതാന്നിയുള്ളു.

ആ മാതിരി അവസരങ്ങളിൽ അധികൃതന്മാർക്കുള്ള വർഗ്ഗീയചിന്ത അേതാടുകൂടി

നാമാവേശഷമായി.

ജാതിക്കുമ്മി

ശങ്കരഭഗവൽപാദരു�ട മനീഷാപഞ്ചകത്തി�ന്റ ഒരു വിവൃതമായ പരിഭാഷയാണു്

ജാതിക്കുമ്മി.

“ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമി മുന്നം

കാശിയിൽവച്ചു കുളികഴിഞ്ഞു്

ഈശ�ന ധ്യാനിക്കാൻ േപായേപ്പാളുണ്ടായ

േപശലിതു േകൾക്ക േയാഗ�പ്പേണ്ണ! അതു

േമാശത്തരം തീർക്കുംജ്ഞാന�പ്പേണ്ണ!

തിങ്കൾത്തലയൻ പറയനുമായ്

ശങ്കരിയന്നു പറച്ചിയുമായ്

ശങ്കരാചാര്യൻ വരുന്ന വഴിമേധ്യ

ശങ്ക�യേന്ന്യ നിന്നു േയാഗ�പ്പേണ്ണ! �ത�ല്ലാ–

രങ്കമുണ്ടായേപ്പാൾജ്ഞാന�പ്പേണ്ണ!”

എന്നിങ്ങ�നയാണു് ആ കുമ്മിയു�ട ആരംഭം. താൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ക്കൂൾ പുസ്തക

ങ്ങളിലും കവി സ്വകീയങ്ങളായ അേനകം നല്ല കാവ്യശകലങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടു

�ണ്ടന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അവയ്ക്കു് ഇവി�ട മാതൃക കാണിക്കണ�മന്നുേദ്ദശി

ക്കുന്നില്ല.
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അഴകത്തുപത്മനാഭക്കുറുപ്പ് (1044–1107)

ജനനം

പത്മനാഭക്കുറുപ്പു് 1044-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 5-ാം൹ കരുനാഗപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ

ചവറ �തക്കുംഭാഗത്തുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ അഴകത്തുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. പി

താവു നാരായണൻഎമ്പ്രാന്തിരിയും മാതാവു �കാച്ചുകുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മയുമായിരുന്നു.

ഈ പത്മനാഭക്കുറുപ്പു് എന്ന േപരിലാണു് അേദ്ദഹം അറിയ�പ്പടുന്നതു്. അഴകത്തു

കുടുംബത്തി�ലഅംഗങ്ങൾക്കു്ഈശ്വരൻഎ�ന്നാരു മാറാേപ്പരുണ്ടു്. ആഈശ്വര

ശബ്ദ�ത്തയാണു് ‘ഈ’ എന്നഅക്ഷരം സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്. കുടുംബത്തി�ല കാരണ

വനു ‘ശ്രീകരണം പള്ളിയാടി’ എന്നും, മറ്റംഗങ്ങൾക്കു ‘കണക്കുപള്ളിയാടി’ എന്നും

സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ടു്. അതനുസരിച്ചു് ‘അഴകത്തുകണക്കുപള്ളിയാടിഈശ്വരൻപ

ത്മനാഭൻ’ എന്നാണു് കവിയു�ട സംപൂർണ്ണമായ നാമേധയം. ആ തറവാട്ടിേലയ്ക്കു

തിരുവനന്തപുരംശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രംസംബന്ധിച്ചുള്ളഅധികാരങ്ങ�ളപ്പ

റ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണേല്ലാ.

വിദ്യാഭ്യാസം

കുറുപ്പി�ന്റ അച്ഛനു മാതൃഭാഷയായ കർണ്ണാടകത്തിനുപുറേമ തമിഴു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി

എന്നീ ഭാഷകളിലുംഅറിവുണ്ടായിരുന്നു. പത്തുവയസ്സിനകം രഘുവംശംപ്രഥമസർ

ഗ്ഗംവ�ര കുറുപ്പുസംസ്കൃതംഅഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു തിരുവനന്തപുരത്തുതാമസിച്ചിരുന്ന

അമ്മാവ�ന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽഅവിട�ത്ത േഫാർട്ടു �ഹസ്ക്കൂൾ വിദ്യാലയത്തിൽ

ആറു �കാല്ലംആംഗേലയഭാഷ പഠിച്ചു. അക്കാലത്തുംസംസ്കൃതംഅഭ്യസിക്കുന്നതി

ലാണു് ആബാലൻആസക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. അവി�ട�വച്ചു പതിനഞ്ചാമ

�ത്ത വയസ്സിൽ ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രിക�ള കാണുവാൻ ഇടവരികയും, ആ

മഹാ കവി സരസ്വതീവന്ദനരൂപത്തിൽ ഒരു േശ്ലാകം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിേയാഗിച്ച

േപ്പാൾ

“അഹം സരസ്വതീം വേന്ദ സ്വച്ഛസ്ഫടികസന്നിഭാം

പാദാരവിന്ദം ഭജതാം സർവവിദ്യാപ്രദായിനീം”
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എന്നു േശ്ലാകം നിർമ്മിച്ചു�ചാല്ലുകയും �ചയ്തു. േമലും സംസ്കൃതം തുടർന്നു പഠിക്കണ

�മന്നു് അേദ്ദഹം വാത്സല്യപൂർവ്വം ഉപേദശിച്ചു. പതിേനഴാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കാ

രണവൻ അന്തരിക്കുകയാൽ സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു തിരി�യേപ്പായി. അേദ്ദഹത്തിനു

രണ്ടു േജ്യഷ്ഠന്മാരും ഒരനുജത്തിയുമുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത േജ്യഷ്ഠൻ കരണത്താക്കുറു

പ്പായി തിരുവനന്തപുരത്തുതാമസിച്ചു; ഇളയ േജ്യഷ്ഠൻഇരണിയലുള്ളകുടുംബവസ്തു

ക്കളു�ട സംരക്ഷണത്തിനായി അേങ്ങാട്ടു േപായി. അേദ്ദഹം തിരുക്കുറൾ മലയാള

ത്തിൽവിവർത്തനം �ചയ്തഒരുപണ്ഡിതനായിരുന്നു. കുടുംബത്തി�ല ഭരണംപത്മ

നാഭക്കുറുപ്പും ഏ�റ്റടുേക്കണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും അവി�ടയും കു�റക്കാലം പുതുക്കാട്ടുമ

ഠത്തിൽ കൃഷ്മനാശാൻ എന്ന പണ്ഡിത�ന്റ കീഴിൽ നാടകാലങ്കാരങ്ങളും േജ്യാതി

ഷവും പഠിച്ചു. കൃഷ്ണനാശാ�ന ഗന്ധർവവിജയംആട്ടക്കഥയിൽതാ�ഴ കാണുന്നവി

ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“മനീഷിപേങ്കരുഹകർമ്മസാക്ഷിണം

മേനാജസങ്കാശശരീരേശാഭിതം

സമുദ്രഗംഭീരമതീവ േപശലം

ഗുരും ഭേജ സംപ്രതി കൃഷ്ണനാമകം.”

പുതുക്കാട്ടുമഠത്തിൽ കൃഷ്ണനാശാൻ

പ്രസ്തുത പണ്ഡിത�നപ്പറ്റി സ്വല്പം ഈ ചരിത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. കൃഷ്ണ

നാശാൻ അഴകത്തു വിദ്വാൻ കുറുപ്പി�ന്റ പുത്രനും ചവറയിൽ പുതുക്കാട്ടുമുറിയിൽ

മഠത്തിൽ വീട്ടി�ല ഒരു അംഗവുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം 1024 േമടത്തിൽ അശ്വതിന

ക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു് തറവാട്ടി�ല ഇടിക്കാളിയമ്മയായിരുന്നു. മാതാപി

താക്കന്മാർ ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന മരിച്ചുേപായി. ആദ്യകാലത്തു് അച്ഛനും പിന്നീടു്

ഓച്ചിറ തട്ടുപുരയ്ക്കൽവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ളയാശാനും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു്

ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളു�ട ശിഷ്യനായി ശാസ്ത്രാഭ്യാസം �ചയ്തു. വ്യാകര

ണം, തർക്കം, േജ്യാതിഷം, �വദ്യം, മന്ത്രം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നല്ല അവഗാ

ഹമുണ്ടായിരുന്ന ആശാ�ന്റ ശിഷ്യസമ്പത്തു് ഏകേദശം കുമ്മൻപള്ളി രാമൻപി

ള്ളയുേടതുേപാ�ല വിപുലമായിരുന്നു. പരവൂർ േകശവനാശാൻ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഛാത്രനായിരുന്നു�വന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ചവറ പുതുക്കാട്ടുമുറിയിൽ

കടവൂർ കാലാപടിഞ്ഞാേറ്റതിൽ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. 1091-ാമാണ്ടു

ചിങ്ങമാസത്തിൽ മകയിരംനക്ഷത്രത്തിൽ മരിച്ചു. �വദ്യമഞ്ജരി എ�ന്നാരു ശാ

സ്ത്രഗ്രന്ഥവും പരശുരാമവിജയംആട്ടക്കഥയുംഅേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �വദ്യമഞ്ജരി

മാത്രേമ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു.

അനന്തരകാലജീവിതം

പത്മനാഭക്കുറുപ്പു ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലും സാമാന്യജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ആ

ഭാഷ പഠിച്ചതു് അച്ഛനിൽനിന്നായിരുന്നു. കുന്നത്തൂർ പള്ളിക്കൽ പകുതിയിൽ

ചാങ്ങയിൽ പുതിയ വീട്ടി�ല വീട്ടി�ല ഭാഗീരഥിക്കുഞ്ഞമ്മയായിരുന്നുപത്നി. അങ്ങ

�ന പതിേനഴാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കുടുംബശാഖയു�ട ഭരണം കിട്ടിയ നമ്മു�ട കവി

ഇരുപ�ത്താന്നു �കാല്ലം ആ ഭരണം അനുസ്യൂതമായി തുടർന്നു. മിതവ്യയം �കാ

ണ്ടും കാര്യേശഷി�കാണ്ടും അതി�ല സമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 1067-ൽ അമ്മ മരിച്ച
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 589

അവസരത്തിൽ േജ്യഷ്ഠേനാടുകൂടി ഒരു �കാല്ലം തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്നു. ആ ഒരു �കാല്ലത്തിനിടയ്ക്കു കരമന േകശവശാസ്ത്രിയു�ട കീഴിൽ

സിദ്ധാന്തകൌമുദി പൂർവാർദ്ധം നിഷ്കർഷിച്ചുപഠിച്ചു; പിന്നീടു സ്വപ്രയത്നം �കാണ്ടു

തത്സംബന്ധമായ ജ്ഞാനത്തിനു ദാർഢ്യം വരുത്തി. ആ �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്ന

യാണു് കവിതാനിർമ്മാണവും ആരംഭിച്ചതു്. ആദ്യ�ത്ത വാങ്മയം പ്രതാപരുദ്രയ

േശാഭൂഷണത്തിലുള്ള നാടകപ്രകരണമായ പ്രതാപരുദ്രകല്യാണം എന്ന അഞ്ച

ങ്കത്തിലുള്ള നാടകത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാണു്. അക്കാലത്തു േഗാപാലേമേനാൻ

എ�ന്നാരു വക്കീൽ തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം മറ്റു ചില കവി

കളു�ട സഹായേത്താടുകൂടി മൃച്ഛകടികം തർജ്ജമ�ചയ്തു വിദ്യാവിേനാദിനിയിൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതി�ല നാലും അഞ്ചും ആറും അങ്കങ്ങൾ വിവർത്തനം�ചയ്തതു

കുറുപ്പാണു്. 1084 അവസാനത്തിൽ കുടുംബഭരണത്തിൽനി�ന്നാഴിഞ്ഞു ശാന്ത

ശീലനായ കുറുപ്പു ത�ന്റ �ചലവിേലക്കായി തിരിച്ചുവച്ച ഏതാനും വസ്തുക്കളി�ല

ആദായത്തിനുമാത്രംഅവകാശിയായി പ്രേത്യകം താമസമാരംഭിച്ചു. ആആദായം

�ചലവിനു തികയാത്തതിനാൽ 1093-ൽ ചവറ ഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്ക്കൂളി�ല മലയാള

പണ്ഡിതനായി പണി േനാക്കിത്തുടങ്ങി. 1104-ൽ കാസേരാഗം ബാധിച്ചു. തന്മൂലം

1107-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 20-ാം൹ യശശ്ശരീരനായി. അന്ത്യശ്വാസംവ�ര സാഹിത്യ

നിർമ്മിതിയിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തുലാം 19-ാം൹ േപാലും ശ്രീചി

ത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കിരീടധാരണം സംബന്ധിച്ചു ചവറ ഇംഗ്ലീഷ്

�ഹസ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഗാനം �ചയ്യുന്നതിനു് ഒരു വഞ്ചിപ്പാട്ടു് എഴുതി�ക്കാ

ടുക്കകയുണ്ടായി. കുറുപ്പു തികഞ്ഞ ഒരു ശ്രീരാമഭക്തനായിരുന്നു. തുളസീദാസ�ന്റ

ഹിന്ദിരാമായണം വായിച്ചേപ്പാളാണു് അേദ്ദഹത്തിനു തദ്വിഷയകമായ ഭക്തി ഉറ

ച്ചതു്. 1070 മുതൽ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം നിത്യപാരായണത്തിനുപേയാഗിച്ചുവന്നു.

രാമചന്ദ്രവിലാസം മഹാകാവ്യത്തി�ന്റ രചനയ്ക്കും അതുത�ന്നയായിരുന്നു പ്രധാന

മായ േപ്രരകശക്തി.

കൃതികൾ

പത്മനാഭക്കുറുപ്പു മുൻപുചൂണ്ടിക്കാണിച്ച (1) പ്രതാപരുദ്രകല്യാണം നാടകത്തിനുപു

റേമ, (2) മീനേകതനചരിത്രം നാടകം, (3) കുംഭനാസവധം ആട്ടക്കഥ (4) ഗന്ധർവ

വിജയം ആട്ടക്കഥ, (5) തുലാഭാരശതകം തർജ്ജമ, (6) വ്യാഘ്രാലേയശസ്തവം തർ

ജ്ജമ, (7) രാമചന്ദ്രവിലാസം മഹാകാവ്യം, (8) പ്രഭുശക്തി എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യം, (9)

ശ്രീഗേണശപുരാണംകിളിപ്പാട്ടു്, (10) മാർക്കേണ്ഡയപുരാണംകിളിപ്പാട്ടു്, (11) ചാണ

ക്യശതകം എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുവലയാശ്വീയം എന്നു് അഞ്ചധ്യായങ്ങ

ളിൽ ഒരു കിളിപ്പാട്ടു് 1090-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതു മാർക്കേണ്ഡയപുരാണത്തി�ല

ഒരു ഭാഗമാണു്. മീനേകതനചരിതംആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റഅേത

േപരിലുള്ള ഗദ്യപുസ്തക�ത്ത ഉപജീവിച്ചു് 1068-ാണ്ടിടയ്ക്കു നിർമ്മിച്ചു. തുലാഭാരശതക

ത്തി�ന്റയും വ്യാഘ്രാലേയശസ്തവത്തി�ന്റയും മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ േകരളവർമ്മ വലിയ

േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ വാങ്മയങ്ങളാണു്. 1069-ലാണു് രാമചന്ദ്രവിലാസംആരംഭിച്ച

തു്. �കാല്ലത്തുനിന്നുപുറ�പ്പട്ടിരുന്നമലയാളിപത്രത്തിൽഗ്രന്ഥകാരൻഅതുഖണ്ഡ

ശഃ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടുവന്നു. ഒൻപതു സർഗ്ഗംവ�ര രചിച്ചതിനുേമൽ കുേറ

ക്കാലം കാര്യഗൌരവ�ത്തപരിഗണിച്ചു്അതിൽനിന്നുവിരമിച്ചു�വങ്കിലുംഅേനകം

സുഹൃത്തുക്കളു�ട അഭ്യർത്ഥനയും േപ്രാത്സാഹനമും�കാണ്ടു് അതു ക്രേമണ ഇരുപ

�ത്താന്നു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ മുഴുമിപ്പിച്ചു. �കാല്ലം 9-ആം ശതകത്തിൽ തിരുവിതാംകൂ
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590 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

റിൽ നടന്നതായിഐതിഹ്യേവദികൾ പറയുന്ന ഒരു കഥ�യആസ്പദമാക്കി 1089-

ൽ തൃശ്ശൂർ ലക്ഷ്മീഭായി മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാണു് പ്രഭുശ

ക്തി. അതിൽ മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു പുരാ

ണങ്ങൾ കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ തർജ്ജമ�ചയ്തു പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുന്നതിനായി േകരള

പൌരാണികൻഎ�ന്നാരുമാസികആർ. മാധവനുണ്ണിത്താ�ന്റ േനതൃത്വത്തിൽ പ്ര

ചരിപ്പിച്ചു. രണ്ടു �കാല്ലവും ആറു മാസവുേമ അതു നടന്നുള്ളു. അതിലാണു് ഗേണശ

പുരാണത്തി�ന്റയും മാർക്കേണ്ഡയപുരാണത്തി�ന്റയുംആദ്യഭാഗങ്ങൾആവിർഭവി

ച്ചതു്. 1103-ൽഅപൂർണ്ണമായിക്കിടന്നഗേണശപുരാണത്തി�ന്റവിവർത്തനംവീണ്ടും

തുടങ്ങി. 1105-ൽആഗ്രന്ഥംസംപൂർണ്ണമാക്കി. മാർക്കേണ്ഡയപുരാണത്തി�ന്റതർ

ജ്ജമപൂർത്തിയാക്കുവാൻപിന്നീട് ഉദ്യമിച്ചു�വങ്കിലും ഒടുവില�ത്തപതിനഞ്ചധ്യായ

ങ്ങൾസ്പർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അവ കൂടാ�ത കവിയു�ട േജ്യഷ്ഠൻ നാരായണ

ക്കുറുപ്പി�ന്റ തിരുക്കുറൾ ഗദ്യതർജ്ജമയും േകരളപൌരാണികനിൽ മുദ്രിതമായി. മു

ക്തിേകാപനിഷദ്വാഖ്യാനവും സ്വല്പംആരംഭിച്ചു. ചാണക്യശതകം സംസ്കൃതത്തി�ല

ചാണക്യശതകം എന്ന ലഘുവായ നീതികാവ്യത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാണു്.

കവിതാരീതി

ഭാഷാകവികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ അഭ്യർഹിതമായ ഒരു സ്ഥാനമാണു് പത്മനാഭക്കുറു

പ്പിനു നേല്കണ്ടതു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ രണ്ടു പ്രധാന കൃതികളാണു് രാമചന്ദ്രവിലാസ

വും പ്രഭുശക്തിയും. അേദ്ദഹം ശബ്ദാലങ്കാരജടിലമായ തുലാഭാരശതകം തർജ്ജമ

�ചയ്തു ചിത്രേശ്ലാകനിർമ്മാണത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനായിത്തീർന്നിരുന്നതിനു രാമചന്ദ്രവി

ലാസത്തിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. അതി�ല എട്ടാം സർഗ്ഗം യമകാലംകൃതവും ഇരുപതാം

സർഗ്ഗം ചിത്രേശ്ലാകഗഹനവുമാണു്. ഭാഷയി�ല ഒന്നാമ�ത്ത മഹാകാവ്യമായ രാ

മചന്ദ്രവിലാസത്തി�ന്റ പ്രേണതാ�വന്ന നിലയിൽ കവി നമ്മു�ട സവിേശഷമായ

ബഹുമാന�ത്തഅർഹിയ്ക്കുന്നു. അതിൽഅേനകംസംസ്കൃതകവികളു�ടസൂക്തികൾ

സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ള വസ്തുത അേദ്ദഹംത�ന്ന അവതാരികയിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടു

ള്ളതാണു്. താൻപ്രധാനമാതൃകയായിസ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു േഭാജചമ്പുവി�നയാ�ണ

ന്നും അേദ്ദഹം ഏറ്റു പറയുവാൻ മടിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സു�വച്ചാൽ പേരാപജീവനം കൂടാ

�തത�ന്നഅേദ്ദഹത്തിനു് ആ കാവ്യം ആമൂലാഗ്രം രചിക്കാമായിരുന്നു. പ്രഭുശക്തി

യാണു് സഹൃദയന്മാർക്കു് ഒന്നുകൂടി രസനിഷ്യന്ദിയായിേത്താന്നുന്നതു്. ഇനി കുറുപ്പി

�ന്റ കൃതികളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ഗന്ധർവവിജയം

ഈആട്ടക്കഥയ്ക്കു�വശിഷ്ട്യ�മാന്നുമില്ല. ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“വിജിഗീഷുരാശു വിജേയാഥ േഖചരാൻ

സഹജം പ്രണമ്യ സഹി ജാതകൌതുകഃ

മനുേതസ്മ വായുതനയം കപീശ്വരം

രജനീചരൌഘരജനീദിേനശ്വരം”

രാമചന്ദ്രവിലാസം

“സൌധങ്ങൾ േമ�ല്പട്ടു വളർന്നു ന�മ്മ–

ബ്ബാധിക്കു�മന്നു�ള്ളാരുസംശയത്താൽ

ധാതാവു പേണ്ട നിജേലാകവാസം
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സാധിച്ചതല്ലീ സകലത്തിനുംേമൽ?” (പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“ചുള്ള�ച്ചങ്കല്ലു �കട്ടിച്ചുമരു മുഴുവനും

�വള്ള�വച്ചാ മുറിയ്ക്കും

പുള്ളിേപ്പാർമാ�ന്റ പള്ള�യ്ക്കഴു�മാരു മുടി�കാ–

ണ്ടു�ള്ളാരാ പ്ലാൻതുണിയ്ക്കും

ചുള്ളിക്കൂട്ടങ്ങൾ തീയി�ട്ടരിയുമളവുയ–

ർന്നീടുമൂറ്റൻപുകയ്ക്കും

�പാള്ളിച്ചീടും ചിരട്ടക്കനലുടയ �നരു–

േപ്പാടിനും നന്മവന്നു.” (അഷ്ടമസർഗ്ഗം)

ഒടുവിൽരാമചന്ദ്രപരമായഒരുപ്രാർത്ഥനാനവകംകൂടികവി േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ

നിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“ത്വൽക്കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതിനധികധനം–

�കാണ്ടുസംതൃപ്തനാക്കാൻ

ശക്തി�പ്പട്ടില്ല �വേരാചനിയു;�മാരു മുറി–

ക്കീര നല്കീ�ട്ടാരിക്കൽ

നില്ക്കാൻ േമലാ�ത്താരാപത്തിലുമപകടമി–

ല്ലാ�ത പാഞ്ചാലി നിന്നാൾ;

ഭക്തിക്കങ്ങുന്നുവശ്യൻ പരമതിവനു ന–

ല്കീടണം ഭവ്യരാേശ!”

പ്രഭുശക്തി

ഇതു രചിച്ചകാലത്തു കവിയു�ട പാടവം എത്രമാത്രം ഉയർന്നിരുന്നു എന്നു താ�ഴ

ക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. പറയത്തക്ക യാ�താരു രചനാ�വക

ല്യവും ആ ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലില്ല. നവനേവാേല്ലഖങ്ങൾ അവി�ടയവി�ട പ്രകാശി

ക്കുന്നുണ്ടു്.

“ആേരാടുമില്ലവ�നാരുൾക്കനിവാത്മേദശ–

ക്കാേരാടുമുണ്ടു ദിവേസന മുഴുത്തശല്യം

കാേരാട്ടുകിണ്ടിയിലിരുന്നു ദുഷിച്ച കന്നിൻ

േമാേരാടവ�ന്റ പരിചാരകർ പങ്കുേചരും.”

“അന്തിക്കു കൂരിരുളടഞ്ഞിതു ദിക്കി�ലല്ലാം

മർന്തിക്കുരങ്ങി�നതിരാം മഷിവർണ്ണേമാേട

ഉന്തിക്കുതിച്ചുയരുമഞ്ജനപർവതം േപാൽ

�പാന്തിക്കുടുക്ക�മാടു കാർമുകിലും നിരന്നു.

ഉന്മദേമാടരിയ ദുഷ്ടരടുത്തു വന്നാൽ

തന്മാനഹാനി�യ നിന�ച്ചതിരിട്ടിടാ�ത

പിന്മാറ്റമുള്ളസുജനങ്ങൾകണ�ക്കാളിച്ചു

സന്മാർഗ്ഗവീഥികളിലു�ള്ളാരു താരകാളി.”
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592 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

“പത്തൻപതായുധ�മടുത്ത ജനങ്ങേളാടു–

�മാത്തങ്ങുവന്നുശഠനിന്ന�ല രാത്രിയിങ്കൽ

ചിത്തം മറന്ന പടനായകേനാ�ടതിർത്താൻ

മത്തദ്വിപ�ത്താടു മറുത്തുകടന്നൽേപാ�ല.”

കുവലയാശ്വീയം

“ഉണ്ടാക്കും പണി�പ്പട്ടു വിത്ത�ത്തപ്പുരുഷന്മാർ

�കാണ്ടുേപായ്വയ്ക്കുംതാനും തന്നു�ട ഗൃഹങ്ങളിൽ.

നഷ്ടമായ്േപ്പാകും ഭാര്യയാ�ലന്നാൽ ധനമതു

ദുഷ്ടയാം കുടുംബിനി പാർക്കിലും നശിച്ചുേപാം.

കാമേദവ�നക്കണികാണുകില്ലസത്തായ

രാമ�യ േവേട്ടാൻ ധർമ്മപത്നി�യ േവൾക്കാേത്താനും.

ദമ്പതിമാർക്കു തമ്മിൽ പ്രീതിപൂർവ്വകമായ

സമ്പർക്കംനിമിത്തമാ�യ്ക്കവരും ത്രയീധർമ്മം.

തന്നു�ട കളത്രത്താലല്ലാ�ത പുരുഷനു

നന്ദനരുണ്ടാവാനും േവ�റയി�ല്ലാരുവഴി.

തന്നു�ട പിതൃക്ക�ളപ്പുത്ര�ര�ക്കാണ്ടും പുന–

രന്നസാധനം�കാണ്ടുമതിഥിജനങ്ങ�ള

പതിവായ് നിലിമ്പ�രപ്പൂജിച്ചും പുലർത്തുന്ന

സതിയാം ഗൃഹിണി�യപ്പുരുഷൻ രക്ഷിക്കുന്നു.

തന്നു�ട പതിേയാടു കൂടാേത തരുണിക്കും

വന്നിടാ ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങ�ളന്നറിഞ്ഞാലും.

ആകയാൽത്രിവർഗ്ഗ�മന്നു�ള്ളാരീയർത്ഥം മൂന്നും

േലാകത്തിൽദ്ദാമ്പത്യ�ത്തയാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.”

കരയം�വട്ടത്തുസുകുമാരപിള്ള (1043–1118)

ബാല്യം

സുകുമാരപിള്ള പടിഞ്ഞാേറ�ക്കാല്ലത്തു കുന്നിേന്മൽേച്ചരിയിൽ കരയം�വട്ടത്തുവീ

ട്ടിൽ 1043-ാമാണ്ടു മകരമാസം 24-ാം൹ ജനിച്ചു. അമ്മ േഗാവിന്ദഗുരു എ�ന്നാരു സി

ദ്ധ�ന്റപുത്രിയായനേങ്ങലിയമ്മയുംഅച്ഛൻകരുനാഗപ്പള്ളി വടക്കുന്തലവലിയവീ

ട്ടിൽ ഇളയആശാൻ എന്നുകൂടി അറിയ�പ്പട്ടിരുന്ന ഗണപതി േകളുക്കുറുപ്പുമായിരു

ന്നു. ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യംആട്ടക്കഥയു�ടആരംഭത്തിൽസ്വപിതാവി�ന

“ആശാനുണ്ണി കുറുപ്പിതി പ്രഥിതമാം നാമത്രയം പൂണ്ടു ഭൂ–

മീശൻ നല്കിയ വീരശൃംഖല കലർന്നാനന്ദവാരാശിയായ്

േക്ലശം േചർന്ന ജേനാപകാരകരനായ്ക്കീർത്ത്യാ വടക്കുന്തല–

േദ്ദശത്താർ�ന്നാരു വല്യ വീട്ടി�ലഴു�മന്നച്ഛൻപ്രസാദിക്കണം”

എന്നുവന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരു�ടഏകപുത്രനായിരുന്നുസുകുമാരപിള്ള. േകശവൻ

എന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥ നാമേധയം. അപ്പി എന്ന ഓമനേപ്പരിലാണു് ബാല്യ

ത്തിൽഅറിയ�പ്പട്ടിരുന്നതു്. അപ്പിആശാൻപിന്നീടു് അതിച്ചമ്മൻനായ�രന്നുംതദ

നന്തരം സുകുമാരപിള്ള�യന്നും ത�ന്റ േപരു മാറ്റി. വിഷ്ണുദാസൻ എന്ന ഉപനാമം
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കൂടി ആ േപരിനുമുമ്പു കുേറക്കാലം എഴുതി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയും ഒടുവിൽ ആ വിേശ

ഷണം മാത്രം സ്വനാമേധയമായി ഉപേയാഗിക്കുകയും �ചയ്തുവന്നു. അച്ഛൻ പതി

നാറാമ�ത്ത വയസ്സിലും അമ്മ ഇരുപതാമ�ത്ത വയസ്സിലും മരിച്ചു. അമ്മാവനായ

അയ്യപ്പനാശാൻഏഴാമ�ത്ത വയസ്സിൽത്ത�ന്നഅന്തരിച്ചുേപായി.

വിദ്യാഭ്യാസം

ഇരുപതാമ�ത്തവയസ്സുവ�ര കാര്യമായി ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. അേപ്പാേഴയ്ക്കു കവിതാഭ്ര

മം മൂക്കുകയാൽ സംസ്കൃതം നിഷ്കൃഷ്ടമായി അഭ്യസിക്കണ�മന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അന്നു

ധ്രുവചരിതം നാടകത്തി�ന്റ പ്രേണതാവും ഹരിനാമകീർത്തനത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാതാ

വുമായഎസ്. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർശാസ്ത്രി �കാല്ലത്തുജില്ലാേക്കാടതി വക്കീലായിരു

ന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅടുക്കൽ ഒരു �കാല്ലം�കാണ്ടു മാഘം പ്രഥമസർഗ്ഗേത്താളം

പഠിച്ചു. തദനന്തരം വ്യാകരണത്തിലും േവദാന്തത്തിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്ന �കാ

ല്ലം ഇംഗ്ലീഷു�ഹസ്ക്കൂൾസംസ്കൃതപണ്ഡിതൻലക്ഷ്മീനാരായണശാസ്ത്രിേയാടു മാഘം

പതിമ്മൂന്നാം സർഗ്ഗം വ�രയും�നഷധംആറാം സർഗ്ഗം വ�രയും വായിച്ചു. ലക്ഷ്മീ

നാരായണശാസ്ത്രിക്കു തിരുവനന്തപുരം രാജകീയമഹാപാഠശാലയിേലക്കുസ്ഥലം

മാറ്റം കിട്ടിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനുപകരം �കാല്ലത്തു നിയമിതനായ ആപദുദ്ധാ

രണശാസ്ത്രികളു�ട ശിഷ്യനായി നാടകാലങ്കാരങ്ങളും സിദ്ധാന്തകൌമുദിയും പഠിച്ചു.

ആ ശാസ്ത്രി �കാല്ലത്തു�വച്ചു ത�ന്ന കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു. പിന്നീടു �ചേങ്കാട്ട സീ

താരാമശാസ്ത്രി �കാല്ലം �ഹസ്ക്കൂളി�ല സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപകനായി. അേദ്ദഹത്തിൽ

നിന്നുപ്രേത്യകമാ�യാരുഗ്രന്ഥവുംപഠിച്ചി�ല്ലങ്കിലുംആശാസ്ത്രിയു�ട േപരിലും കവി

ക്കു ഗുരുനിർവിേശഷമായ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ “അന്തേണന്ദ്രഗുരുത്തമ

ന്മാ�ര” അേദ്ദഹം ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം ആട്ടക്കഥയു�ട ആരംഭത്തിൽ വന്ദിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. സുകുമാരപിള്ള എന്ന േപർ ലക്ഷ്മീനാരായണ ശാസ്ത്രികൾ സമ്മാനിച്ചതാണു്.

ആയുരന്തംവ�ര നിലനിന്നതുംഅതുത�ന്നയാണു; വിഷ്ണുദാസൻഎന്ന േപർ ഉറച്ചി

ല്ല. അക്കത്തൂട്ടു ദാേമാദരൻ കർത്താവായിരുന്നു �വദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഗുരു; കുേറ

സംഗീതവും അഭ്യസിക്കികയുണ്ടായി.

വിവാഹവും മറ്റും

വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു സുകുമാരപിള്ള �വദ്യവൃത്തിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടു. അതുത�ന്ന

യായിരുന്നു മുഖ്യമായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം. േകരളവർമ്മവിലാസിനി എന്ന േപരിൽ

ഒരുസംസ്കൃതവിദ്യാലയംസ്ഥാപിച്ചു് അതിൽ കുേറക്കാലം വിദ്യാർത്ഥിക�ളസംസ്കൃ

തം പഠിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ഇരുപതാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി പടനാ

യർകുളങ്ങരയിൽ കുറുപ്പമ്പളത്തു കിഴേക്കവീട്ടിൽ നാണിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു.

ആ ബന്ധം ഉറച്ചില്ല. തന്നിമിത്തം 30-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ പടിഞ്ഞാ�റ�ക്കാല്ലത്തു

പുത്തൻവീട്ടിൽലക്ഷ്മിയമ്മ�യവിവാഹം �ചയ്യുകയുംആയുവതി രണ്ടു�കാല്ലംകഴി

ഞ്ഞു മരിച്ചേപ്പാൾ, മുപ്പത്തിമൂന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽഅവരു�ട അനുജത്തി നാരായ

ണിയമ്മ�യ പരിഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്തു. ആ ദാമ്പത്യവും ശിഥിലമായി. നാല്പത്തിമൂ

ന്നാമ�ത്തവയസ്സിലാണു് ഒടുവില�ത്തപത്നിയായപടിഞ്ഞാ�റ�ക്കാല്ലത്തുമങ്ഗ

ലത്തുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ�യ സംബന്ധം �ചയ്തതു്. അവർ 1100-ൽ മരിച്ചു. ഈശ്വര

ഭക്തിയാണു് സുകുമാരപിള്ളയിൽ സർേവാപരി പരിലസിച്ചിരുന്ന ഗുണവിേശഷം.

വട്ടയ്ക്കാട്ടുനായർസമുദായത്തി�ന്റ ഉന്നമന�ത്ത ലക്ഷീകരിച്ചു പലതും പ്രയത്നിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ തറവാടു് പൂർവ്വകാലത്തു് ഇടപ്പള്ളിയിൽനിന്നു �കാല്ലേത്ത

ക്കു േപാന്നതാണു്. അന്നു് അതു് ഒരു ഇല്ലത്തുനായർക്കുടംബമായിരുന്നു�വന്നും പി
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594 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

ന്നീടു ത�ന്റപൂർവ്വന്മാർ ഒന്നുരണ്ടുചക്കാലനായർസ്ത്രീക�ളസംബന്ധം�ചയ്തുഎന്നും

തന്നിമിത്തംഅവിടത്തുകാർ ത�ന്റ കുടുംബക്കാ�രആഅവാന്തരജാതിയിൽ�പ്പട്ട

വരായി ഗണിക്കുന്നതിനു് ഇടവന്നുഎന്നും മറ്റുമുള്ള പൂർവചരിത്രം 1108-ൽ പ്രസിദ്ധീ

കരിച്ച തൃക്കടവൂർ ഭഗവൽ േസ്താത്രം എന്ന പുസ്തകത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ അേദ്ദഹം

വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1118-ാണ്ടുചിങ്ങമാസം 18-ാം൹ മരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മകൻഎസ്.

പുരുേഷാത്തമൻനായരും ഒരുസാഹിത്യകാരനാണു്.

കൃതികൾ

സുകുമാരപിള്ള ആ�ക അൻപേതാളം കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ പലതും

�ചറുതും േസ്താത്രരൂപങ്ങളുമാണു്. (1) ശതമുഖരാവണവധം ആട്ടക്കഥ, (2) ശിവരാ

ത്രിമാഹാത്മ്യംആട്ടക്കഥ, (3) സ്യമന്തകംആട്ടക്കഥ, (4) ലക്ഷണാസ്വയംവരംആട്ട

ക്കഥ, (5) സതീവിവാഹം കിളിപ്പാട്ടു്, (6) ഹരിഹരപുത്രചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്, (7) സ്വർ

ഗ്ഗാേരാഹണശതകം, (8) ശ്രീവിഷ്ണുേസ്താത്രം (സംസ്കൃതം), (9) സർവേദവനമസ്കാരം

(സംസ്കൃതം), (10) േശാണാദ്രീശ്വരിേസ്താത്രം (സംസ്കൃതം), (11) തൃക്കടവൂർ ഭഗവൽേസ്താ

ത്രം (സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളും ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങളും ഇടകലർന്നതു്), (12) ശ്രീപത്മനാഭ

പ്രണതി (പാട്ടുകൾ) ഇവ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വാങ്മയങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ �പടുന്നു.

ആനന്ദവല്ലീശതകം, ഹിേതാക്തിമുക്താവലി, ഛായാവിലാസിനി തുടങ്ങിയ കൃതി

കൾ അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. സ്വർഗ്ഗാേരാഹണശതകം ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി

�ന്റ ചരമഗതി�യ വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാകുന്നു. മണലിൽേക്ഷ

ത്രത്തി�ല ശിവ�ന കവി ഒന്നിലധികം കൃതികളിൽ വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“കരധൃതസരസിജമാലാ വിരചിതേലാകാനുകൂലഗുണജാലാ

ദലിതനതാഖിലശമലാ കലയതു കല്യാണമന്വഹം കമലാ.”

(ശതമുഖരാവണവധം)

“ധർമ്മക്ഷാമാപാലകത്വം ത്രിഭുവനപതിയാം

പത്മനാഭ�ന്റ ദാസ്യം

ശർമ്മം മർത്ത്യർക്കു േചർക്കും പ്രകൃതി ജിതസുര

ക്ഷ്മാരുഹത്വം മഹത്വം

നിർമ്മായം േചർന്ന നിേത്യാത്സവജിതസുരേലാ–

കത്വമിത്യാദിയാേല

മർമ്മജ്ഞൻ മൂലകക്ഷ്മാവരമണി സുരേലാ–

േകന്ദ്രജിത്തായ് ഭവിച്ചു.”

“ശിഷ്ടാചാരവരിഷ്ഠ തുഷ്ടിദ വിേഭാ സ്രഷ്ടുഃ പ്രഹൃഷ്ടാശേയ

തിഷ്ഠൻ നിഷ്ഠുരമുഷ്ടിഘട്ടനഹതാരിഷ്ടപ്രപുഷ്ടപ്രഭ

ഇഷ്ടാനിഷ്ടദ കഷ്ടനാശന നതാഭീഷ്ടപ്രദാഷ്ടാക്ഷരം

സ്പഷ്ടം േമ വദേതാ ഹേര! ഹര ഗദക്ലിഷ്ടത്വമിഷ്ടപ്രിയ!”

(ശ്രീവിഷ്ണുേസ്താത്രം)

“സൂര്യേകാടിവിലസൽകിരീട നിടിലാഞ്ചിേതാർദ്ധ്വതിലകസ്ഫുരൽ–

കൌസ്തുഭാബ തുളസീസ്രഗുജ്ജ്വല ദരാരിസാരസഗദാധര

സ്വർണ്ണസന്നിഭദുകുല പദ്മദളേനത്ര നീലജലദദ്യുേത
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പദ്മനാഭ കമലാപേത ഗരുഡവാഹനപ്രദിശമങ്ഗലം.”

(ശ്രീവിഷ്ണുേസ്താത്രം)

“പുരഹര ഹര ശിവ ശങ്കര! പരേമശ്വര പാർവതീശ ഭൂേതശ!

ദുരിതാർണ്ണവതരണത്തിനു തിരുവടിയാകുന്നു േപാതമഭവ, ഭവ!”

(തൃക്കടവൂർ ഭഗവൽേസ്താത്രം)

“അളകാളിലലാമലസന്നിടിേല

ഹരദൃങ്മധുപാദൃതപുഷ്പലേത

തരുേണന്ദുസഹസ്രവിലാസലസ–

ന്മുഖി! പാർവതി! േത ചരണം ശരണം.”

(േശാണാദ്രീശ്വരീേസ്താത്രം)

കല്ലമ്പള്ളി വിഷ്ണുനമ്പൂരി (1040–1112)

ചരിത്രം

ഒരുകാലത്തുമേനാരമാപങ്ക്തികളിലും മറ്റും ധാരാളം േശ്ലാകങ്ങ�ലഴുതിസാമാന്യം

പ്രസിദ്ധി േനടിയ ഒരു കവിയാണു് കല്ലമ്പള്ളി വിഷ്ണുനമ്പൂരി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവി

തയ്ക്കുചമൽക്കാരം കുറയു�മങ്കിലും കഷ്ടിച്ചു്അേദ്ദഹേത്തയുംഈപുസ്തകത്തിൽഉൾ

�പ്പടുത്താവുന്നതാണു്. വിഷ്ണുനമ്പൂരി 1040-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 8-ാം൹ േതാട്ടുപുഴ കല്ല

മ്പള്ളിമനയ്ക്കൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അച്ഛൻ �വദ്യവിശാരദനായിരുന്ന കല്ല

മ്പള്ളി ശങ്കരൻേപാറ്റിയായിരുന്നു. അമ്മ േകാലത്തു നാട്ടുകാരിയാണു്. സംസ്കൃത

ത്തിൽ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ പിതാവിൽനിന്നു പഠിച്ചതിനുേമൽ പതിമ്മൂന്നാമ�ത്ത

വയസ്സിൽഇരിങ്ങാലക്കുടതരണനല്ലൂർനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല ഗൃഹത്തിൽതാമസിച്ചുനാ

ലു �കാല്ലം�കാണ്ടു്ആ ഭാഷ നല്ലേപാ�ല വശമാക്കി. ഇരുപതാമ�ത്തവയസ്സിൽ

േതാട്ടുപുഴ ഏറ്റത്തുവാരിയത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിവാരസ്യാ�ര വിവാഹം �ചയ്തു. േതാട്ടു

പുഴ മജിേസ്ത്രട്ടുേകാടതിയിൽ ക്രിമിനൽ വക്കീലായി മുപ്പേത്തഴു �കാല്ലം വ്യവഹരി

ച്ചു. ആയുർേവദചികിത്സയിലും പ്രേത്യകിച്ചു വിഷചികിത്സയിലും നിപുണനായിരു

ന്നു. 1112-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 22-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം നാടകം, (2) ഭക്തിസംവർദ്ധനം കിളിപ്പാട്ടു്, (3) പഞ്ചാക്ഷരമാ

ഹാത്മ്യം, (4) സീമന്തിനീചരിതം, (5) ഭാഷാശിവാനന്ദലഹരി, (6) അന്തർഗ്ഗതശത

കം, (7) ബാേലാപേദശം, (8) മാഗധവധംആട്ടക്കഥ, (9) ലളിേതാത്സവശതകം, (10)

മംഗളപ്രാർത്ഥനാശതകം, (11) മുറജപമഞ്ജരി ഇവയാണു് വിഷ്ണുനമ്പൂരിയു�ട കൃതി

കൾ. ഇവ�യപ്പറ്റി ഒന്നും വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കാനില്ല. ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം പത്ത

ങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാണു്. അതിൽനിന്നു മാത്രം ഒരു േശ്ലാകം പകർത്തുന്നു.

“നന്നായിന്ദ്രാശയാകും യുവതിമണിമുഖാം–

േഭാജമിേപ്പാൾ വിളങ്ങീ;

പി�ന്നപ്പത്മം വിടർന്നൂ; ശ്രവണസുഖദമാം

ശംഖനാദം മുഴങ്ങീ;

ചന്ദ്രൻ �ചന്നസ്തമിച്ചൂ; കുമുദനിരകളും

മങ്ങിേയറ്റം മയങ്ങീ;
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596 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

തന്വംഗിക്കൂട്ട�മല്ലാം പ്രിയരു�ട വിരഹ–

േക്ലശമൂലം കുഴങ്ങീ.”

ഏറ്റത്തു് അച്യുതവാരിയർ (1066–1103)

വിഷ്ണുനമ്പൂരിയു�ട മൂത്ത പുത്രനായിരുന്നു ഏറ്റത്തു �ക. അച്യുതവാരിയർ. അേദ്ദ

ഹം 1066-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 20-ആം നു ജനിച്ചു. ഒരു ഗവർ�മ്മന്റുസ്ക്കൂൾഅദ്ധ്യാപക

നായി കാലയാപനം �ചയ്തു. 1103-ാമാണ്ടു മരിച്ചു. പർപ്പഭൂമീശശതക�മന്നും വഞ്ചീ

ശവിജയ�മന്നും ഭാർഗ്ഗവീയ�മന്നും മൂന്നു കൃതികൾഅേദ്ദഹവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക

യുണ്ടായി. പർപ്പഭൂമീശശതകംഅനന്തപുരത്തുമൂത്തേകായിത്തമ്പുരാ�നപ്പറ്റിയുള്ള

ഒരു കാവ്യവും വഞ്ചീശവിജയം ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ അപദാനങ്ങ

�ള വാഴ്ത്തുന്ന ഒരു നഞ്ചിപ്പാട്ടുമാണു്.

കുമ്മനം േഗാവിന്ദപ്പിള്ള (1051–1117)

ചരിത്രം

കുമ്മനം �ക. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള 1051-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ േകാട്ടയംതാലൂക്കീൽ അയ്മനം പക്തിയിൽ കമ്മനംകര

യിൽ മൂേത്തടത്തുവീടാണു് തറവാടു്. അച്ഛൻകണ്ണമലപത്മനാഭപിള്ളആദ്യം പാർ

വത്യാരും പിന്നീട് ആഴ്വാേഞ്ചരിമനയ്ക്കു�ല കാര്യസ്ഥനുമായിരുന്നു. ശക്തി�യന്നാ

ണു്അമ്മയു�ട േപരു്. മലയാളത്തിൽപലസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുംനിഷ്കർഷിച്ചുപഠി

ച്ചതിനുേമൽ േകാട്ടയം സി.എം.എസ്. �ഹസ്ക്കൂളിൽ അധ്യായനം ആരംഭിച്ചു. ഒള

ശ്ശയിൽ വിഷ്ണുമൂസ്സതി�ന്റസാഹചര്യത്തിൽസംസ്കൃതവുംആയുർേവദവുംഅഭ്യസിച്ചു.

ആദ്യം േകാട്ടയം ഡിവിഷൻ കേച്ചരിയിലും പിന്നീടു് കുേറക്കാലം സ്ക്കൂൾ ഇൻ�സ്പക്ട

രു�ടആഫീസിലും േജാലി േനാക്കി. ഒടുവിൽ ഒരു മലയാളം മിഡിൽസ്ക്കൂൾ �ഹഡ്മാ

സ്റ്റരായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. അക്കാലത്തു കുട്ടൻപിള്ള എന്ന േപരിലാണു് അേദ്ദഹം

അധികമായി അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നതു്. പിന്നീടു �പാതുക്കാര്യങ്ങളിൽ പങ്ക�കാള്ളുന്ന

തിന്നുേവണ്ടി ഏറ്റുമാനൂർ മജിേസ്ത്രട്ടു േകാടതിയിൽ വക്കീലായി വ്യവഹരിച്ചുതുടങ്ങി.

അേതാടുകൂടി അന്നു മാന്നാനത്തുനിന്നു പ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന നസ്രാണി ദീപിക

യു�ട പത്രാധിപസമിതിയിൽ ഒരംഗമായും േചർന്നു. �തങ്ങുമൂട്ടിൽ വറുഗീസ്മാപ്പിള

ആസമിതിയി�ല മ�റ്റാരംഗമായിരുന്നു. 1088-ാണ്ടിടയ്ക്കുഅവർഅതി�നആഴ്ചയിൽ

രണ്ടുവീതമാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ഏറ്റുമാനൂരി�ല എല്ലാ �പാതുക്കാര്യങ്ങളിലും

അേദ്ദഹം സജീവമായ േനതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. ഒരു കാലത്തു പ്രശസ്തമായിരുന്ന

പുന്നത്തുറ പഞ്ചസാരക്കമ്പനിയു�ട സ്ഥാപകൻ അേദ്ദഹമാണു്. 1117-ാമാണ്ടു ഹൃദ

യസ്തംഭനംമൂലം മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) ശ്രീചിേത്രാദയമഹാകാവ്യമാണു് േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട കൃതികളിൽ അതിപ്രധാ

നമായിട്ടുള്ളതു്. അതു് 1111-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതു കൂടാ�ത (2) അനർഘരാഘവം

നാടകം (തർജ്ജമ), (3) നാഗാനന്ദം കാവ്യം, (4) ശ്രീമൂലരാജ വിജയംഅേഷ്ടാത്തര

ശതകം, (5) കുമാര�നല്ലൂർ േദവീേസ്താത്രം, (6) ഹരിണപുേരശ്വര (ഏറ്റുമാനൂർ) േസ്താ

ത്രം, അവ കൂടാ�ത ഒരു സംസ്കൃതകൃതിയും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീചിേത്രാദയം
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 597

അത്യന്തം ദീർഘമായ ഒരു മഹാകാവ്യമാണു്. അതിൽ ആ�ക 33 സർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്.

ആദ്യകാലംമുതൽക്കുള്ളവഞ്ചിരാജ്യത്തി�ന്റചരിത്രമാണു്അതിൽപ്രതിപാദിച്ചിരി

യ്ക്കുന്നതു്. 27-ാമ�ത്ത സർഗ്ഗത്തിേല ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന

സ്സി�ല രാജ്യഭരണവൃത്താന്തം ആരംഭിയ്ക്കുന്നുള്ളു. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ലുപ്ത

പ്രചാരങ്ങളായ അേനകം വൃത്തങ്ങളിൽ അേദ്ദഹംഈകാവ്യത്തിൽ േശ്ലാകങ്ങൾ

എഴുതിേച്ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു. മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.

“േപാരിൽജ്ജയിച്ചു വിരുേതാടു തിരിച്ചുവന്നു–

േചരുന്നതിന്നു പരേദവതമാർ തുണയ്ക്കും

േപാരായ്കയാണു മകേന! പുറകും മുറിഞ്ഞു

േപാരുന്നവ�ന്റ തറവാടിനേതാർത്തു�കാൾക.”

(പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“പ്രാണൻ േപായാൽത്തൃമ,മിവി�ട നാം ധർമ്മരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി–

ക്കാണിേക്കണം കളരിവിരുതും ശൌര്യവും �ധര്യപൂർവം

ആണത്തേത്താടരിക�ളയരിഞ്ഞപ്പുറം തള്ളി വഞ്ചി–

േക്ഷാണീ�ജത്ര�ക്കാടികളുയ�ര�ക്കട്ടുവിൻ!�കാട്ടിയാർപ്പിൻ!”

(ത്രേയാദശസർഗ്ഗം)

“ഇവി�ട മഴചുരുങ്ങീ; വാപി�യാ�ട്ടാട്ടുണങ്ങീ;

ദിവി ബഹു�പാടി �പാങ്ങീ; ഭാനുമാൻ കൂടി മങ്ങീ;

വിവശത�യാടു �തങ്ങിൻകൂമ്പുേപാലും വഴങ്ങീ;

ശിവ! ശിവ! കൃഷി മങ്ങീ; കർഷകന്മാർ കുഴങ്ങീ.”

(ത്രയസ്ത്രിംശൽസർഗ്ഗം)

പന്തളത്തു േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1054–1094)

പന്തളത്തു രാജകുടുംബം

പന്തളത്തു രാജകുടുംബത്തി�ല അഞ്ചു പണ്ഡിതന്മാ�രക്കുറിച്ചു നാല്പത്തിമൂന്നാമ

ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ കുടുംബം സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യത്തിനും

ശാസ്ത്രാധ്യാപനത്തിനും രണ്ടു ശതവർഷക്കാലേത്തയ്ക്കു കീർത്തി�പ്പട്ടിരുന്നു. 1100-

ാേണ്ടാടുകൂടിയാണു് ആ കീർത്തി അസ്തപ്രായമായിേപ്പായതു്. �കാടുങ്ങല്ലൂരും പന്ത

ളവും ഏകേദശം ആ വിഷയത്തിൽ സമസ്കന്ധങ്ങളായിരുന്നു. അമാനുഷന്മാരായ

മൂന്നു മഹാകവികളു�ട ജനനം�കാണ്ടാണു് �കാടുങ്ങല്ലൂർ പ്രശസ്തമായതു്. അത്തര

ത്തിൽ ഒരു േമന്മ പന്തളത്തിനു് അവകാശ�പ്പടാവുന്നത�ല്ലങ്കിലും ആ കുടുംബത്തി

ലും ഒരു മഹാകവി ഉണ്ടായി; അേദ്ദഹമാണു് നമ്മു�ട സ്മരണയ്ക്കു് ഈ ഘട്ടത്തിൽ

വിഷയീഭവിയ്ക്കുന്ന േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ. തർക്കത്തിലും വ്യാകരണത്തിലും ആ

കുടുംബത്തി�ല പല അംഗങ്ങളും പാരംഗതത്വം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഇലത്തൂർ രാ

മസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതു് അവരി�ലാരാളു�ട

അടുക്കൽനിന്നായിരുന്നുഎ�ന്നാരു �മച്ചവും അതിനു വിേശഷവിധിയായുണ്ടു്. േക

രളവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ജീവിതേത്താടു് അനുബന്ധിച്ചു സ്മരിേയ്ക്കണ്ട അവിട�ത്ത മറ്റു

ചില തമ്പുരാക്കന്മാ�രപ്പറ്റിയും ഭൂമികാരുപത്തിൽ പ്രാസങ്ഗികമായി സ്വല്പം ഉപ

ന്യസിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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598 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

1 മാളികത്താ�ഴ ഭരണിനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

അേദ്ദഹം 998 കന്നിമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 1058 കന്നിമാസത്തിൽ മരിച്ചു. രാമസ്വാമി

ശാസ്ത്രികളു�ടസതീർത്ഥ്യനുംസുപ്രസിദ്ധനായഒരു േജ്യാത്സ്യനും�വയാകരണനു

മായിരുന്നു. മഹാകവി ജനിച്ചേപ്പാൾ “ഈ ശിശു ഒരു കാലത്തുഅതിപ്രസിദ്ധനാ

യിത്തീരും” എന്നു ദീർഘദർശനം �ചയ്തതു്ഈതമ്പുരാനായിരുന്നു.

2 വടേക്ക�ക്കാട്ടാരത്തിൽ തിരുവാതിരനാൾ രാജരാജവർമ്മ വലിയ

തമ്പുരാൻ

നീരാഴി�ക്കട്ടിൽ പൂരുരുട്ടാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ അനന്തിരവനായ

ഇേദ്ദഹം ഒരു വിശിഷ്ടനായ�വയാകരണനും കവിയുമായിരുന്നു. (1) ധർമ്മശാസ്തൃ

ശതകം, (2) കൃഷ്ണലീല, (3) േദവീേസ്താത്രം, (4) ശബരിഗിരീശേസ്താത്രം, (5) പന്തള

മഹാേദവശതകം ഇത്യാദി കൃതികൾ രചിച്ചു.

“കരധൃതവരകരവാലം പദനതസൌവർഗ്ഗവർഗ്ഗരിപുകാലം

ശബരഗിരിവിഹൃതിേലാലം ഹരിഹരബാലം ഭേജഹമനുേവലം.”

(ധർമ്മശാസ്തൃശതകം)

“നിഹതാമരാരിവർഗ്ഗാം നിർദ്ധൂതനമജ്ജനാരിഷഡ്വർഗ്ഗാം.

കലേയഹം വനദുർഗ്ഗാംകാരുണ്യസുധാർദ്രേലാചേനാത്സർഗ്ഗാം.”

(േദവീേസ്താത്രം)

“പുരന്ദരസേഹാദരദ്രുഹിണവജൂപാണിപ്രഭൃ–

ത്യമർത്ത്യതതിമൌലിസംശ്രിതപദാരവിേന്ദാദരം

ധരാധരവരാത്മജാസുകൃതഡംബരം ശങ്കരം

സ്മരാമി ഹരിദംബരം പ്രഥിതപന്തളാധീശ്വരം.”

(പന്തളമഹാേദവശതകം)

രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 992 മീനത്തിൽ ജനിച്ചു. യഥാകാലം പന്തള�ത്ത

വലിയ രാജാവായി. 1077-ൽ മരിച്ചു. അേദ്ദഹവും രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളു�ട സഹ

പാഠിയായിരുന്നു. നമ്മു�ട ചരിത്രനായക�ന്റ വ്യാകരണപഠനത്തിലും കാവ്യരച

നാപരിശീലനത്തിലും ഇേദ്ദഹം പ്രേത്യകപ്രതിപത്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

3 �തേക്ക�ക്കട്ടിൽ �കാട്ടാരത്തിൽഅത്തം നാൾ േഗാദവർമ്മ

വലിയ തമ്പുരാൻ

ഇേദ്ദഹം 1015-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. വ്യാകരണത്തിൽഅസാമാന്യമായ

�വദുഷ്യംസമ്പാദിച്ചിരുന്നഈപണ്ഡിതനായിരുന്നുകവി�യആശാസ്ത്രംപഠിപ്പി

ച്ചതു്. േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാനും പന്തള�ത്തവലിയ രാജാവായതിനു േമേല 1086-ൽ

യശശ്ശരീരനായുള്ളു. പലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ഏടുകൾ േശഖരിച്ചു പന്തള�ത്ത ഗ്ര

ന്ഥഭണ്ഡാഗാരംഈപണ്ഡിതൻ പരിപുഷ്ടമാക്കി.

ഇനിയും ചില�രക്കുറിച്ചുകൂടി വഴി�യ പ്രതിപാദിച്ചു �കാള്ളാം.

മഹാകവിയു�ട ജനനം

പന്തളം�കാട്ടാരം വലിയ േകായിക്ക�ലന്നും �കാച്ചിേകായിക്ക�ലന്നും രണ്ടു ശാഖ

കളായി േവർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തി�ല മൂപ്പുസ്ഥാനത്തിനു രണ്ടുശാഖകൾ
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ക്കും വയഃക്രമമനുസരിച്ചു് അവകാശമുണ്ടു്. പിന്നീടു് വലിയേകായിയ്ക്കൽശാഖ �ത

േക്കടത്തു േകായിക്ക�ലന്നും വടേക്കടത്തു േകായിക്ക�ലന്നും രണ്ടുപശാഖകളായി

പ്പിരിഞ്ഞു. വടേക്കടത്തായിരുന്നു വിദ്വാന്മാരധികം. നമ്മു�ട കവിയും ആ ഉപശാഖ

യി�ല ഒരങ്ഗം ത�ന്ന. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതാവായ അശ്വതിനാൾ തന്വങ്ഗിത്ത

മ്പുരാട്ടി ത�ന്റ രണ്ടു േജ്യഷ്ഠസാേഹാദരിമാേരാടുകൂടിആദ്യകാലത്തുപുത്തൻേകായി

ക്കൽ �കാട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചു വന്നു. അവി�ട കഥാനായകൻ 1054-ാമാണ്ടു മക

രമാസം 10-ാം൹ മകയിരം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിന്നീടു് അവർ �നയ്തല്ലൂർേക്കാ

യിക്കേലക്കു താമസം മാറ്റി. മൂത്ത േജ്യഷ്ഠത്തിക്കു േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�നന്നും വീ

രേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�നന്നും രണ്ടു പുത്രന്മാരും ഇളയ േജ്യഷ്ഠത്തിക്കു രാമവർമ്മ

ത്തമ്പുരാൻഎ�ന്നാരു പുത്രനും അതിനുമുമ്പുത�ന്ന ജനിച്ചിരുന്നു. തന്വങ്ഗിത്തമ്പു

രാട്ടി ഒരു നല്ല വിദുഷിയും സാഹിതീരസഞ്ജയുമായിരുന്നു. മഹാകവിയു�ട പിതാ

വായ പുതുപ്പള്ളി തൃേക്കാണമങ്ഗലം േദശത്തു�പരിേഞ്ചരിയില്ല�ത്തവിഷ്ണുനമ്പൂരി

ക്കു് ഒരു മന്ത്രവാദിഎന്നനിലയിലായിരുന്നുഅധികംപ്രശസ്തി. രണ്ടുേപരുംഅവരു

�ടപുത്ര�നഅത്യന്തംആശാസ്യമായവിധത്തിൽവളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരുവാൻശ്ര

ദ്ധിച്ചുവന്നു. കഥാപുരുഷ�ന്റ�വമാേത്രയന്മാരായ രണ്ടുസേഹാദരന്മാ�രക്കുറിച്ചും

ഇവി�ടകുറ�ഞ്ഞാന്നുപ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻഒരുനല്ലതാർ

ക്കികനും നൃത്തകലാവിദഗ്ദ്ധനുമായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാന്നും രചിച്ചതായി അറിവി

ല്ല.

4 �നയ്തല്ലൂർേക്കായിക്കൽ മകയിരംനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

ഒരു പ്രശസ്തകവിയായ ഇേദ്ദഹം 1021-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികത്തിൽ ജനിക്കുകയും 1065

മകരത്തിൽ മരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഭൂതനാേഥാത്ഭവം തുള്ളൽക്കഥയും ആട്ടക്കഥ

യും ആർദ്രാമേഹാത്സവചമ്പുവും (സംസ്കൃതത്തിൽ) രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താ�ഴ കാണുന്ന

േശ്ലാകങ്ങൾ ചമ്പുവിലുള്ളതാണു്.

“പായാദ്ദിവ്യസ്രവന്തീകുചയുഗളപരി–

ഷ്വങ്ഗസക്താരുണാഭം

നിേഹ്നാതും നൂനമങ്േഗ ഘുസൃണമനുദിനം

ലിപ്യേത േയന ഭസ്മ;

ഗൌരീനിധ്യാനഭീേതർഗ്ഗതജനനിവേഹ

ദത്തദൃഷ്ടിഃപ്രേമാദാൽ

േസായം ശ്രീപന്തേളേശാ ഹതഗദനിചേയാ

നശ്ചിദാനന്ദരൂപഃ.”

“കുര്യാൽ കാസര�ദത്യകർക്കശശിേരാനിേഷ്പഷണാനർഗ്ഗള–

േപ്രാദ്ഗച്ഛദ്രുധിരൌഘകാന്തിനിക�രർബാലാർക്കവദ്ഭാസുരം

വിഘ്നധ്വാന്തനിവാരണം വിധിമുഖാമർത്ത്യൌഘനിത്യസ്തുതം

മൃത്സാപാദവിഹാരേഗഹവസേതർേദ്ദവ്യാഃ പദാബ്ജദ്വയം.”

മൃത്സാപാദ�മന്നാൽ മണ്ണടി എന്നർത്ഥം. ചുവേട േചർക്കുന്നതു് ഒരു മുക്തകമാണു്.

“ഭഗീരഥകുമാരികാരതിനിരീക്ഷേണർഷ്യാസ്ഫുര–

ന്മഹീധരകിേശാരികാപ്രണയേകാപശാന്ത്യുത്സുകഃ.
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ദശാനനഭുജാബലപ്രചലിതസ്വകീയാചല–

ത്രസത്തദുപഗുഹനപ്രമുദിേതാ ഹരഃ പാതു വഃ.”

5 �നയ്തല്ലൂർ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ തൃേക്കട്ടനാൾ വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പു

രാൾ

പൂർേവാക്തനായ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരനാണു് ഇേദ്ദഹം.

1033-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 1082 തുലാമാസത്തിൽ മരിച്ചു. വീരേകരളവർ

മ്മത്തമ്പുരാനു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിലും വിശിഷ്യ ന്യായശാസ്ത്രത്തിലും അഗാ

ധമായ �വദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കവി�യ തർക്കം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു് ആ പണ്ഡിത

മൂർദ്ധന്യനാണു്. ഇേദ്ദഹം മഹാറാണി േസതുലക്ഷ്മീബായി തിരുമനസ്സി�ല മാതാ

വായിരുന്ന ആയില്യം നാൾ അമ്മത്തമ്പുരാ�ന കാവ്യനാടകങ്ങളും പ്രേത്യകിച്ചു

�നഷധവും പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മാേവലിക്കര �സ്പഷ്യൽസ്ക്കൂളി�ല സംസ്കൃത

പണ്ഡിതനായിരുന്നു. രുക്മാങ്ഗദചരിതം കാവ്യം, ബാണയുദ്ധം ചമ്പുഎന്നീ രണ്ടു

സംസ്കൃതകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്ഥാനത്യാഗം �ചയ്ത �കാച്ചി മഹാരാജാവിനു്

അേദ്ദഹം സമർപ്പിച്ച ഒരു േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്.

“ദ്വാേരഷു കഞ്ചുകിഗണാസ്സതതം വസന്തി;

വ്യാപ്താനി കുണ്ഡലിച�യശ്ചനിേകതനാനി;

സൌധാശ്ചകാസതിതരാം ഖലു േഭാഗിവൃ�ന്ദ;–

ശ്ചിത്രം തഥാപ്യഹിഭയം ഭവേതാ ന രാജൻ.”

അടുത്തതു് ഒരു പ്രഭാതവർണ്ണനേശ്ലാകമാണു്.

“വിസൃത്വരദിവാകരപ്രസൃതരശ്മിസമ്മാർജ്ജനീ–

വിമൃഷ്ടതിമിേരാൽക�രസ്സമമുലൂകേലാകാ ഇേമ

വിശന്തി ഗിരിഗഹ്വരം കലിത�വരനിര്യാത�നഃ

കുടുധ്വനിതഭീഷ�ണഃ കരടസഞ്ച�യഃ പീഡിതാഃ.”

മഹാകവിയു�ട വിദ്യാഭ്യാസം

േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന സംസ്കൃതത്തി�ല ബാലപാഠങ്ങൾഅഭ്യസിപ്പിച്ചതു് പന്ത

ളത്തു് അച്യുതവാരിയരായിരുന്നു. ശ്രീരാേമാദന്തം കാവ്യം മാത്രേമ ആ ഗുരുവിനു

പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു. തമ്പുരാനു് ഏഴു വയസ്സായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം മരിച്ചു

േപായി. പന്തള�ത്ത അവിട്ടംനാൾ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാനായിരുന്നു അടുത്ത ഗുരു;

അേദ്ദഹം മ�റ്റാരു ശാഖയിൽ�പ്പട്ട േജ്യഷ്ഠനായിരുന്നു. ആ ഗുരുഭൂതൻ ശ്രീകൃഷ്ണവി

ലാസം, കിരാതാർജ്ജുനീയം. �നഷധീയചരിതം എന്നീ കാവ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു.

ആ കാലങ്ങളി�ലല്ലാം മക�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങളിൽ മാതാവി�ന്റ നിപുണ

മായ പര്യേവക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽതമ്പുരാൻ�നഷധം പഠിച്ചു�കാണ്ടി

രുന്നഅവസരത്തിൽ

“ആനന്ദജാശ്രുഭിരനുസ്രിയമാണമാർഗ്ഗാൻ

പാക്േശാകനിർഗ്ഗമിതേനത്രപയഃപ്രവാഹാൻ

ചേക്രസ ചക്രനിഭചംക്രമണച്ഛേലന

നീരാജനാം ജനയതാം നിജബാന്ധവാനാം”
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എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ ശ്രീഹർഷൻ “ആനന്ദജാശ്രുഭിരനുസ്രിയ മാണമാർഗ്ഗാൻ”

എന്നു് ഏകസമസ്തപദത്തിനുപകരം അതി�ന രണ്ടു പദങ്ങളായി പിരിച്ചു പ്രേയാ

ഗിച്ചതു സമീചീനമാേയാ എന്നു് അമ്മ േചാദിക്കുകയും “ആനന്ദജാശ്രുസമനുസ്രി

യമാണമാർഗ്ഗാൻ” എന്നു പ്രേയാഗിച്ചിരുന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായിരുേന്ന�ന

എന്നു് ആ േചാദ്യത്തിനു മകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു് ആ മനീഷിണി�യ ആനന്ദിപ്പിക്കു

കയും �ചയ്തു. 14-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ഉപനയനാനന്തരം ശാസ്ത്രപാഠം ആരംഭിച്ചു.

തൃേക്കട്ടനാൾ വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ തർക്കവും അത്തംനാൾ േഗാദവർമ്മ

ത്തമ്പുരാൻ വ്യാകരണവും നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിപ്പിക്കുകയാൽ 21-ാ�ത്ത വയസ്സിനകം

കഥാനായകൻആ രണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രകൃഷ്ടമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. വി

വിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരന്തരമായി സ്വയം പാരായണം �ചയ്തു പല പ്രകാരത്തിൽ

ആ പാണ്ഡിത്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. പഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങളിൽ അേദ്ദഹ

ത്തിനു് അത്യന്തം ആകർഷകമായിേത്താന്നിയതു മാഘമായിരുന്നു. ഒരു �വയാ

കരണഹൃദയ�ത്ത സർേവാപരി ആവർജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി അതിേനാളം

അന്യകാവ്യങ്ങൾക്കില്ലേല്ലാ. പശ്ചാൽക്കാലങ്ങളിൽ തമ്പുരാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന

പ്രശംസനീയമായപദഘടനാപാടവത്തിനു്ആഗ്രന്ഥത്തി�ന്റഉപസ്ഥിതിയും ഒരു

കാരണമായിത്തീർന്നു.

ബാല്യകാലകവിത

ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന കഥാനായകനു വാേഗ്ദവത വശ്യയായിത്തീർന്നു. പന്ത്രണ്ടാ

മ�ത്ത വയസ്സിൽ �നയ്തല്ലൂർേക്കായിക്കൽ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ മരിച്ചേപ്പാൾ

അേദ്ദഹമുണ്ടാക്കിയതാണു് അടിയിൽ കുറിക്കുന്ന േശ്ലാകം.

“കവിത്വകീർത്തിപ്രഥമാനദീധിതി–

ച്ഛടാം കിരൻ േകരളവർമ്മഭൂമിപഃ

സുധാകരഃ പണ്ഡിത�കരവാവലീം

വികാസയന്നസ്തമവാപ; കാ കഥാ?”

14-ാ�ത്ത വയസ്സിൽ ധർമ്മശാസ്തൃപരമായി ഒരഷ്ടകവും ഒരു �ചറിയ ശ്രീകൃഷ്ണേസ്താ

ത്രവും രചിച്ചു. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകം ശ്രീകൃഷ്ണേസ്താത്രത്തിലുള്ളതാണു്.

“ലക്ഷ്മീകുേചാജ്ജ്വലിതകുങ്കുമപങ്കപാളീ–

േശാണായമാനവിപുേലാരസമഭ്രകാന്തിം

വന്ദാമേഹ വലനിഷൂദനമുഖ്യേദവ–

വൃന്ദാദിവന്ദിതപദം ഭഗവന്തമാദ്യം.”

പന്തളത്തു�കാട്ടാരത്തിൽ യുവാക്കന്മാരായ പല വിദ്വാന്മാരും കവികളും അക്കാല

ത്തുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവ�ര�യല്ലാം കൂട്ടിേച്ചർത്തു തമ്പുരാൻ ഒരു സാഹിത്യ

സമാജം സ്ഥാപിക്കുകയും അതി�ന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കവിതാേവഗപരീക്ഷയിലും

മറ്റും ദൃഢമായ പരിശീലനം സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്തു. ആദ്യകാല�ത്ത കൃതികൾ

സംസ്കൃതത്തിലായിരുന്നു രചിച്ചിരുന്ന�തന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ശബരിമല ശാ

സ്താവി�നപ്പറ്റി ഒരു േകശാദിപാദവും രാസവിലാസംഎ�ന്നാരു ഭാണവുംഅേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റഅക്കാല�ത്തസംസ്കൃതകൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ�പ്പടുന്നുണ്ടു്.
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602 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

ഗൃഹഭരണം

ഗുരുനാഥനായഅവിട്ടംനാൾ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1076-ൽ മരിച്ചു. �നയ്തല്ലൂർേക്കാ

യിക്കൽ താമസിച്ചുവന്ന താവഴിയിൽ മൂത്ത േജ്യഷ്ഠനായ വീരേകരളവർമ്മത്ത

മ്പുരാൻ മാേവലിക്കര േസ്പഷ്യൽസ്ക്കൂൾ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി നിയമിക്ക�പ്പടുക

യാൽ അേദ്ദഹത്തിനു പന്തളത്തു താമസിക്കുവാൻ സൌകര്യമില്ലാതായിത്തീരുക

യും തന്നിമിത്തംഅവിടു�ത്ത ഭരണം കഥാനായകൻത�ന്നആയിടയ്ക്കു് ഏ�റ്റടുേക്ക

ണ്ടതായി വന്നുകൂടുകയും �ചയ്തു. 1073-േല ഭാഷാകവിത കാര്യമായി എഴുതിത്തുടങ്ങി

യുള്ളു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾ�കാണ്ടു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ ഒരവസരത്തിൽ

പ്രസ്താവിച്ചതുേപാ�ല ആ ‘അതി പ്രതിഭാശക്ത’നു ശതപത്രസുഹൃത്തമനായി പ്ര

കാശിക്കുവാൻസാധിച്ചു.

കവനകൌമുദി

ചില �കാല്ലങ്ങൾകൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തമ്പുരാനു ഭാഷാകവിതയു�ട ഉന്നമന�ത്ത

ലക്ഷീകരിച്ചു അശ്രുതപൂർവ്വമായ ഒരു ബൃഹദ്വ്യവസായത്തിൽ ഏർ�പ്പടണ�മന്നു

േതാന്നി. അക്കാലത്തു പല വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും പദ്യകാര

ന്മാർക്കായി കുേറസ്ഥലം അധികൃതന്മാർ നീക്കി�വച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും അതു് അവ

രു�ട ആവശ്യത്തിനു പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. ആപാദചൂഡം പദ്യമായി-ഗദ്യത്തി�ന്റ

ഛായേപാലും തട്ടാ�ത-ഒരു പ്രതിപക്ഷപത്രിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാ�ല�ന്തന്നു കഥാ

നായകൻ അന്തരാത്മാവിേനാടു േചാദിച്ചു. അനുകൂലമായ മറുപടിയാണു് അവി�ട

നിന്നുകിട്ടിയതു്. 1080-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 1-ാം൹ മുതൽകവനകൌമുദി എന്ന േപ

രിൽ ആ പത്രിക ആരംഭിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാൽക്കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. ഒരു ധീേരാചിത

മായ മഹാസാഹസംത�ന്നയായിരുന്നുആസദുദ്യമം. തമ്പുരാ�ന്റ ഒരുസുഹൃത്താ

യിരുന്ന കുറൂർ പി.�ക. നാരായണൻനമ്പൂരിയു�ട പ്രസാധകത്വത്തിൽ കായങ്കുളം

സുവർണ്ണരത്നപ്രഭ അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു പന്തളത്തുനിന്നു പ്രചരിപ്പിച്ച ആ

പത്രത്തിൽ വർത്തമാനക്കത്തുകൾ, പുസ്തകനിരൂപണങ്ങൾ എന്നുേവണ്ട, പരസ്യ

ങ്ങൾേപാലും പദ്യത്തിൽത്ത�ന്ന േവണ�മന്നു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

“പണമിട�പ�ട്ടാ�രഴുത്തുകളന്നുവും �തറ്റാതേപക്ഷയും മറ്റും

അടിയിൽക്കാണും േപർ വച്ചുടനിവി�ടത്തിച്ചു�കാള്ളണം നിയതം.”

എന്നായിരുന്നുപ്രസാധക�ന്റ േനാട്ടീസ്. പരേദവതാ പ്രാർത്ഥനയും ഉേദ്ദശവിവര

ണവുമാണു് താ�ഴ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽ കാണുന്നതു്.

“പുരുതരമഭിലാഷം സാധ്യമാക്കുന്നതിങ്കൽ

സുരതരു�വാടു കപ്പം വാങ്ങുവാൻ �കല്പിയേന്നാൻ

ഹരിഹരസുതനാര്യൻ ഭൂരികാരുണ്യഭൂമാ

ചിരതരമിഹ കാമം പൂർത്തിയായ്േച്ചർത്തിടേട്ട.”

“എന്നും തീയതി മാസത്തി�ലാന്നിലും പതിനഞ്ചിലും

മന്നിൽ പ്രസിദ്ധി�ചയ്തീടും മാന്യാ കവനകൌമുദീ.”

ശബരിമല ശാസ്താവു പന്തളത്തു രാജാക്കന്മാരു�ട കുടുംബപരേദവതയാ�ണന്നു

പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പ്രസ്തുതപത്രത്തി�ന്റപ്രസിദ്ധീകരണം�കാണ്ടുകഥനായകനു്

ധനസംബന്ധമായി േനാക്കുേമ്പാൾ നഷ്ടമാണുണ്ടായ�തങ്കിലും അതു േകരളത്തി

�ല എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാേരയും കവികേളയും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സുഹൃത്തുക്കളാക്കു

ന്നതിനും അവരുമായി േലഖസമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനും സഹായിച്ചു. തദ്വാരാ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 603

അഖിലേകരള പ്രശസ്തി അേദ്ദഹത്തിനു് അതിേവഗത്തിൽ സംസിദ്ധമായി. രണ്ടു

�കാല്ലം പന്തളത്തുനിന്നും അതിനടുത്ത �കാല്ലം തൃശ്ശൂർ േകരളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂ

ടത്തിൽനിന്നും അച്ചടിപ്പിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ച കൌമുദി നാലാമ�ത്ത �കാല്ലം മുതൽ

മാസികയായി. അഞ്ചാമ�ത്ത �കാല്ലം സ്വല്പകാലം വീണ്ടും പന്തളത്തു നിന്നു പ്ര

സിദ്ധീകരിേക്കണ്ടിവന്നു. ആദ്യ�ത്ത മൂന്നു �കാല്ലവും പത്രാധിപർത്ത�ന്നയാണു്

പ്രാേയണ എല്ലാ പങ്ക്തികളും സ്വകൃതിക�ള�ക്കാണ്ടു പൂരിപ്പിച്ചുവന്നതു്. അഞ്ചാം

സഞ്ചിക ഏഴാമ�ത്ത ലക്കംമുതൽ സഹൃദേയാത്തമനും സതേതാത്ഥായിയുമായ

പി.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ അതി�ന്റ പ്രസാധകത്വം ഏ�റ്റടുക്കുകയാൽ മലബാറിൽ

േകാട്ടയ്ക്കൽനിന്നു് 1085 കുംഭം മുതൽ ആ മാസിക പുറ�പ്പട്ടു തുടങ്ങി. പ്രാരംഭദശ

യി�ല േക്ലശങ്ങൾ അേതാടുകൂടി ഒരു മാതിരി നീങ്ങി. തമ്പുരാൻ പിന്നീടും കൌമുദി

യു�ട പ്രസാധകത്വം തുടർന്നു�കാണ്ടു് ആജീവനാന്തം അതിൽ സ്വകീയങ്ങളായ

പല കൃതികളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അറുപേതാളം ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ കൌമുദി മാസി

കയായതിൽപ്പിന്നീടു് അതി�ന്റ ആവശ്യത്തിേലക്കായി എഴുതി. ആദ്യ�ത്ത മൂന്നു

�കാല്ലങ്ങളിൽ വൃത്താന്തപത്രമായിരുന്ന കാലത്തു േചർത്തവയും നാല്പതിനു േമൽ

വരും. 1106 കന്നിവ�ര അനുസ്യൂതമായി സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം �ചയ്ത കൌമുദിയുേടയും

അതി�ല വാർഷികസഞ്ചികകളുേടയും ആവിർഭാവം ഭാഷാസാഹിത്യ�ത്ത എത്ര

മാത്രം േപാഷിപ്പിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു പരിേച്ഛദിക്കാവുന്നതല്ല; അത്രമാത്രം മഹത്താണു്

തമ്പുരാൻഅനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള തദ്വിഷയകമായ േസവനം.

ചില സംഭവങ്ങൾ

1076-ൽ മാതൃഷ്വേസ്ത്രയനായ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ മരിച്ചതായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട

േല്ലാ. 1079-ൽ മാതാവും 1080-ൽ പിതാവും അന്തരിച്ചു. 1080-ൽത്ത�ന്നയാണു് തമ്പു

രാൻ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാ�ന്റ കനിഷ്ടസേഹാദരി അമ്മുക്കുട്ടിഅമ്മ�യ വി

വാഹം �ചയ്തതു്. ഒടുവും കഥാനായകനും തമ്മിൽ കവനകൌമുദി വഴിക്കു വർദ്ധിച്ച

സഹാർദ്ദമാണു് ആസംബന്ധത്തിേന്റ മുഖ്യകാരണം. 1082 തുലാത്തിൽ വീരേകരള

വമ്മത്തമ്പുരാൻ ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. ആ �കാല്ലം മീനത്തിൽ ആ തമ്പുരാ�ന്റ

അമ്മയും നിര്യാതയായി. തന്മാത്രേശഷനായി �നയ്തല്ലൂർേക്കായിക്കൽ താമസി

ക്കുന്നതിനു മഹാകവി ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല. 1089-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരം ഗവ�മ്മന്റ്

ഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്കൂളിൽ ഭാഷാപണ്ഡിതനായി നിയമിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. അവി�ട �കത

മു�ക്കന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു താമസം. അതിനുമുൻപുത�ന്ന ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ �വദുഷ്യ�ത്ത അഭിനന്ദിക്കുകയും പ്രതിമാസം

ഒരു വർഷാശനം വലിയ�കാട്ടാരത്തിൽനിന്നു നല്കുകയും രാജകീയവിദ്വത്സദസ്സിൽ

അേദ്ദഹ�ത്ത ഒരങ് ഗമായി സ്വീകരിക്കുകയും �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. കവിതിലകൻ

എന്ന ബിരുദം മറ്റുചിലേരാ�ടാപ്പം മദിരാശിയിൽവച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി വലിയ

തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മാനിച്ചു എന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1094 ഇടവം

24-ാംനുആ മഹാപുരുഷൻഅത്യന്തം അപ്രതീക്ഷിതമായി കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ

തിേരാധാനം �ചയ്തു. അക്കാലത്തു ബാംേബപ്പനി എന്ന േപരിൽ അറിയ�പ്പട്ടിരു

ന്ന ഒരുതരം ജ്വരമായിരുന്നു മരണകാരണമായി പരിണമിച്ചതു്. ആജീവനാന്തം

ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി കുഴിഞ്ഞുകൂടിയഅേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തുതാമസിയ്ക്കുന്ന

കാലത്താണു എേന്നാടുകൂടി വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യനും മഹാ�വയാ

കരണനുമായ തുറവുർ നാരായണശാസ്ത്രികളു�ട ശിഷ്യനായി മഹാഭാഷ്യവും അല

ങ്കാരത്തിൽ ചില ഉല്കൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചത്. വിദ്യയു�ട ആദാനത്തി�ലന്നേപാ
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604 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

�ല ദാനത്തിലും അേദ്ദഹം സദാ സമുത്സുകനായിരുന്നു. ഒറവങ്കര ശങ്കരൻനമ്പുരി,

�വബ്ലിയസ് ലക്ഷ്മണൻ നമ്പൂരി, േചപ്പാട്ടു് അച്യുതവാരിയർ മുതലായവർ അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരാണ് . മഹാകവിയു�ട ആജ്ഞാകാരനും േലഖകനുമായിരുന്ന

പന്തളം പറേവലി രാമൻപിള്ളയ്ക്കും �ത�ല്ലാരു വ്യുൽപത്തിച്ഛായയും കവിതാ�ന

പുണ്യവും സംസർഗ്ഗശക്തി�കാണ്ടു ലബ്ധമായി.

കൃതികൾ

േകരളവമ്മത്തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികൾക്കു സംഖ്യയില്ല. നൂേറാളം ഖണ്ഡകാ

വ്യങ്ങൾകൌമുദിയിൽത്ത�ന്നപ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടു�ണ്ടന്നുപ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റസംസ്കൃതകൃതികേളയുംഇതിനുമുമ്പുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1073 മുതൽ ഭാഷാകൃതി

കൾ രചിച്ചു�വങ്കിലും 1080-ൽ കവനകൌമുദി പുറ�പ്പടുവിച്ച കാലം മുതല്ക്കാണു്ആവ്യ

വസായത്തിൽ നിരന്തരവ്യാപൃതനായതു്. പതിനഞ്ചു�കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്ര

വള�ര ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ സാധിച്ച അേദ്ദഹത്തിനു സമകാലികന്മാ

രിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാ�ന മാത്രേമ തനിക്കുമുന്നിൽ പ്രേവശിപ്പിേക്കണ്ടതായി

കാണുന്നുള്ളു, (1) സുംഭനിസുംഭവധം മണിപ്രവാളം, (2) ഭുജങ്ഗസേന്ദശം, (3) വഞ്ചീ

ശശതകം (1085), ഭാഗീരഥി വഞ്ചിപ്പാട്ട് , (5) രുക്മാങ്ഗദചരിതം മഹാകാവ്യം (1089),

(6) മാത്താണ്ഡേദേവാദയം (1099), (7) സൂക്തിമാല (1090), (8) കഥാകൌമുദി (1099),

(9) വിജേയാദയം കാവ്യം (2090), (10) േവണീസംഹാരം നാടകം (1092), (11) ശ്രീമൂ

ലരാജവിജയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ (1092), (12) ശബരിമലയാത്ര, (13) ശ്രീമൂലപ്രകാശിക

(1093), (14) ഭാഷാദൂതവാക്യം വ്യാേയാഗം (1094) എന്നീ കൃതികൾ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

വാങ്മയങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ഓേരാന്നിനും അടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആണ്ടുകൾ

പ്രസിദ്ധീകരണകാല�ത്തയല്ലാ�ത നിർമ്മാണകാല�ത്തസൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവ

കൂടാ�ത (15) മുദ്രാരാക്ഷസം നാടകവും, (16) കരന്ധേമാപാഖ്യാനം എന്ന േപരിൽ

ഒരു കിളിപ്പാട്ടും അേദ്ദഹം രചിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ കൃതികൾ പൂർത്തിയാക്കു

വാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുദ്രാരാക്ഷസം നാലങ്കേത്താളം തർജ്ജമ�ചയ്തിട്ടണ്ടു്. കരന്ധ

േമാപാഖ്യാനം ആരംഭിച്ചേതയുള്ളു. അതിപ്രധാനങ്ങളായ കൃതികൾ രുക്മാങ് ഗദച

രിതം മഹാകാവ്യവും വിജേയാദയം കാവ്യവും ഭാഷാേവണീസംഹാരം നാടകവുമാ

ണു് . കഥാകൌമുദിയി�ലസഭദ്രനിര്യാണം, ഭീമപ്രഭാവം,ഊർമ്മിളഎന്നീ ഖണ്ഡകാ

വ്യങ്ങളും ആകൃതി�കാണ്ട�ല്ലങ്കിലും പ്രകൃതി�കാണ്ടു് അവയ്ക്കു തുല്യമായി പരിലസി

ക്കുന്നു. പതിനേഞ്ചാളം കൂട്ടുകവിതകളും തമ്പുരാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടണ്ടു്. അവ�യല്ലാം

ഓേരാ പ്രകാരത്തിൽ രമണീയങ്ങളാണു്. ആ പരിപാടിയനുസരിച്ചു് അത്ര വള�ര

കവിതകൾ കുണ്ടൂർ മാത്രേമ എഴുതീട്ടുള്ളു.

കവന�ശലി

ഈ കൃതിക�ളക്കുറിച്ചു് ഉപന്യസിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി തമ്പുരാ�ന്റ കവന�ശലി

�യപ്പറ്റി അല്പം പ്രസ്താവിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പു

രാനുമായി പല പ്രകാരത്തിലും സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു;ആഅന്യാദൃശമായസംസ്തൃത

പാണ്ഡിത്യം, ആ വീരരൌദ്രരസങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിനുള്ള വിേശഷസാദൃശ്യം, ആ

നിരങ്കുശമായ ദ്രുതകവന�വഭവം, ആഅത്യുൽക്കടമായ ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്രത

ഈഉപാധികൾ രണ്ടുേപക്കും തുല്യങ്ങളാണു്. അർത്ഥചമൽക്കാരേത്താ�ടാപ്പംത

�ന്ന ശബ്ദസൌന്ദര്യം കവികൾ പാലിേക്കണ്ടതാ�ണന്നുള്ള മതവും അവക്കു രണ്ടു

േപക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ഏതദ്വിഷയകമായ ആശയം

അേധാലിഖിതമായ പദ്യത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നതാണു്.
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“ഉള്ളിൽപ്പരം ഗുണമിയന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം

�കാള്ളില്ല, കാന്തി പുറേമ ലവവും �പടാഞ്ഞാൽ

തുള്ളിക്കുമാഭ കലരാ�ത ശമാദിേചരും

പുള്ളിക്കുരങ്ഗമിഴി കൌതുകമാർക്കുേമകാ.”

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാേന്റേതാളം ലളിതമല്ല കഥാനായക�ന്റ�ശലി; പേക്ഷ

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗംഭീരമായ ശബ്ദപ്രവാഹം തനിക്കു്അഭിമതമായപ്രകടനത്തിനു്

ഒന്നുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്നു ചില അവസരങ്ങളിൽ േതാന്നിേപ്പാകും.

രണ്ടുേപരും നിരവധി സജീവമായ ശബ്ദങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

തമ്പുരാൻ കഥാനായക�നേപ്പാ�ല സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ �കാണ്ടല്ല ഭാഷാശബ്ദ

ങ്ങൾ�കാണ്ടാണ് വിവക്ഷിതാത്ഥപ്രതിപാദനംസാധിച്ചിരുന്നതു്എ�ന്നാരു�മച്ചം

അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടു്. ഫലിതത്തിലും വിജയം അേദ്ദഹത്തിനു ത�ന്നയാണു്. ഏതാ

യാലും കാവ്യസരണിയിൽ ആ മഹാകവിമൂർദ്ധന്യ�ന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരനായി

പരിഗണിക്ക�പ്പടുന്നതിനു േവണ്ട േയാഗ്യത േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാനുണ്ടായിരുന്നു

എന്നു പറയുന്നതിൽ അപാകമില്ല. സ്വഭാവ�നർമ്മല്യത്തിലും രണ്ടുേപരും സമ

ശീർഷന്മാരായിരുന്നു. രണ്ടുേപർക്കും സ്വന്തം �കയ്പടയ്ക്കു േവഗമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ല

ന്നുകൂടി പറേയണ്ടതാണു്.

ആദ്യകാലകൃതികൾ: സുംഭനിസുംഭവധവും ഭുജംഗസേന്ദശവും

ഇവ രണ്ടും 1073-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് എഴുതിയ കൃതികളാണ്. തമ്പുരാൻ ഇവയ്ക്കു സ്വാരസ്യം

േപാ�രന്നു �വച്ച് അച്ചടിപ്പിച്ചില്ല. പന്തളത്തുകാരനായ ഒരു യുവാവു �വക്കത്തു

േക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനം �ചയ്യുേമ്പാൾ ശിവഭൂഷണമായ ഭുജങ്ഗ�ത്ത കാണുകയും

അതി�ന വിരഹാർത്തയായി സ്വേദശത്തു താമസിക്കുന്ന ത�ന്റ പ്രിയതമയു�ട

വസതിയിേലക്കു ഒരുസേന്ദശവാഹകനാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. വലിയേകായിത്തമ്പു

രാ�ന്റ മയൂരസേന്ദശ�ത്ത കവി ധാരാളമായി ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ടു കൃതികളിൽ

നിന്നും ഓേരാ േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“വരനാരിമൌലിമണി ത�ന്റ ചാരുവാം

കരതാരിലുള്ള കനകകാങ്ഗദാദിയും

പുരുകാന്തിേചർന്ന രുചിരാംബരാഭയും

വിരുതർക്കുേമാർക്കിലുര�ചയ്യുവാൻ പണി.” (സുംഭനിസുംഭവധം)

“മുമ്പിൽേപ്പാകു�ന്നാരു രുചിരമാം േബാട്ടിേനാ�ടാത്തിടാനായ്

പിൻേപ േപാകും കരബല�മഴും േബാട്ടുകാ�രാട്ടേനകം

അൻപിൽത്തണ്ടങ്ങ�ന �തരു�ത�രച്ചാണ്ടിടും േതായമേധ്യ

തുമ്പില്ലാതുള്ളവരു�മാരുവൻ താ�ഴ വീഴുന്നതല്ല.” (ഭജംഗസേന്ദശം)

കവനകൌമുദിയി�ല മുഖേലഖനങ്ങൾ

കവന�കൌമുദിയിൽതമ്പുരാൻആദ്യകാല�ത്തഴുതിവന്നമുഖേലഖനങ്ങളിൽഅേദ്ദ

ഹം ഒരു ധീരനായ േദശാഭിമാനിയും സ്ഥിരചിത്തനായ പ്രജാേക്ഷമകാംക്ഷിയുയ

മായി നമ്മു�ട മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിയ്ക്കുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം ഉേദ്യാഗസ്ഥ

ന്മാ�രപ്പററിയുള്ളതാണു്.
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“�മച്ചംകൂടുന്ന കേച്ചരികളു�ട നടുവിൽ�ച്ചന്നുകാൽ�വച്ചു കാൽേമൽ–

പ്പച്ചേപ്പക്കുത്തുകാട്ടിച്ചിലതു ‘കശുപിശ’േപ്പശിയാൽത്ത�ന്ന േപാരാ;

പിച്ചക്കാരന്നുമീയുള്ളവനടിമ�പടാനുള്ളവൻത�ന്ന�യേന്നാർ–

ത്തുച്ചത്തിൽക്കൃത്യവർഗ്ഗങ്ങ�ളയുടനുടേന തീക്കണം തർക്ക�മേന്യ.”

വിേദശീയരായ മന്ത്രിമാർ തിരുവിതാംകൂറിനു േവ�ണ്ടന്നായിരുന്നു തമ്പുരാ�ന്റ

പക്ഷം.

“ഇന്നാടു കാത്തു�കാൾവാനിന്നാരും നാട്ടുകാരിലില്ലാേഞ്ഞാ

അന്യായമന്യേദശാദന്യാഹ്വാനം ദിവാൻജിപദവിക്കായ്?’

എന്നു്അേദ്ദഹം േചാദിക്കുന്നു. രാജധർമ്മ�ത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന

അഭിപ്രായ�മ�ന്തന്നുകൂടി േനാക്കാം.

“ഇവനിഹ പര�മ�ന്റ േസവ,�നല്ലാ–

മിവനു �കാടുക്കണ,േമല്ക്കണം പ്രേമാദം

അവനവുമിവ�നാത്തേപാ�ലയാവാ–

മിവ നിനവാക്ഷിതിപന്നു േയാഗ്യമല്ല.’

“ധ്വരയു�ട വര�വത്ര േകമമാക്കീ?

പരമിതി�ലത്ര പണം തൃണീകരിച്ചു?

പുരമതിലുക�ളാ�ക്ക �വള്ളയിട്ടു?

സ്ഥിരമിതു�കാണ്ടു മഹത്വ�മന്തു കിട്ടീ?”

അക്കാല�ത്ത സ്ഥിതിക്കും പ്രേത്യകിച്ചു തമ്പുരാ�ന്റ നിലയ്ക്കും അത്തരത്തിലുള്ള

ആശയ പ്രകടനങ്ങൾ വിപ്ലവാത്മകങ്ങളായിരുന്നു എന്നുേപാലും സമത്ഥിക്കാവു

ന്നതാണു”.

രാജപ്രശസ്തികൾ

വഞ്ചീശശതകം, ശ്രീമൂലരാജവിജയം, ശ്രീമൂലപ്രകാശിക ഇവ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവി�ന്റ അപദാനങ്ങ�ള പ്രകീർത്തനം �ചയ്യുന്ന മൂന്നു കൃതികളാണു്.

1085-ൽ രചിച്ച വഞ്ചീശശതകത്തിൽ തമ്പുരാ�ന്റ സകലകവനസിദ്ധികളം അവയു

�ട സമ്പൂർണ്ണരൂപത്തിൽപ്രകാശിക്കുന്നു.

“ദിലീപമാന്ധാതൃഭഗീരഥാദ്യരാം

കുലീനരാജന്യ�രാ�ടാപ്പ�മ�പ്പാഴും

സലീലമിേക്ഷാണി ഭരിച്ചു കംസഭി –

ന്നിലീനചിത്തൻ നൃവരൻ ജയിക്കണം.”

“സമുചിതവഞ്ചിധരാതലസമുദിതസൽപൂർണ്ണപുണ്യപരിണതിേയാ?

സമുദഞ്ചിതശുഭജനതാസമുദയസൌഭാഗ്യഭാഗ്യകന്ദളേമാ?”

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ജയേദവകവിയു�ട ചന്ദ്രാേലാ

കത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള നൂറലങ്കാരങ്ങൾക്കും കാരികാരൂപത്തിൽ ലക്ഷണം കാ

ണിച്ചു് അവയ്ക്കു് ഓേരാന്നിനും ശ്രീമൂലകമഹാരാജപരമായ ലക്ഷ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുക

യാണുകവി ശ്രീമൂലപ്രകാശികയിൽഅനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യം.ഒരുദാഹരണം കാണി

ക്കാം. ഉേല്ലഖം:
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“ഉേല്ലഖം പലമട്ടായി�ച്ചാന്നി�നപ്പലർ കാണ്മതും

വിഷയത്തി�ന്റ േഭദത്താൽ പല�തേന്നകേനാർപ്പതും” (ലക്ഷണം)

“ശ്രീമന്മൂലനൃപാല�നശ്രിതജനം ശ്രീകാന്ത�നന്നും ബുധ–

േസ്താമം സ്വർദ്രുമ�മന്നു,മന്യരമൃതാർച്ചി�സ്സന്നുേമാർക്കുന്നുേത;

ഓമൽക്കീർത്തിയിലർജ്ജുനൻ ഗുരു ഗഭീരാലാപകാലത്തിലുൾ–

ക്കാമം േചർ�പ്പാരു ദർമ്മരാജ്യഭൃതിയിൽ ധർമ്മാത്മഭൂവിമ്മഹാൻ”

മാർത്താണ്ഡേദേവാദയവും സൂക്തിമാലയും

മഹാനുഭാവനായ വീരമാത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ ചരിത്ര�ത്ത ചുരുക്ക

ത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് മാർത്താണ്ഡേദേവാദയം. അതിൽ ഇന്ദ്രവ

ജ്രാവൃത്തത്തിൽ 127 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. സൂക്തിമാല ചില ഖണ്ഡകാവ്യ

ങ്ങളു�ട സമുച്ചയമാണ്. ശരൽക്കാലത്തി�ല പുഴ, പ്രഭാതവായു, വർഷാകാലത്തി

�ല നദി. ഇത്തരത്തിൽ വർണ്ണനാത്മകങ്ങളായ കൃതികളാണ് അവയിലധികവും.

അതിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ദ്രുതഗതി കലുഷസ്വഭാവമാത്മാ–

ശ്രിതതടമദ്ദന�മന്നി�താ�ക്കയും നീ

ധൃതതരമക�ലക്കളഞ്ഞതേത്ര

ചിതമിയലും നദി! സൽപ്രസാദേഹതു.” (ശരൽക്കാലത്തി�ല പുഴ)

“സുരഭിലസുമജാലസന്മധൂളീ–

സുരധുനിയിൽസ്സുഖമജ്ജനം നടത്തി

സരസിരുഹപരാഗഭൂതി ചാർത്തി–

സ്സരഭസമിങ്ങണയുന്നുകാല്യവാതം.” (പ്രഭാതവായു)

കഥാകൌമുദി

അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യസമാഹാരമാണു് കഥാകൌമുദി എന്നു പ്രസ്താ

വിച്ചുവേല്ലാ. അതിൽ മുൻപു നിേദ്ദശിച്ച മൂന്നു കൃതികൾക്കുപുറേമ ഒരു പുരാവൃത്തം,

േചലപ്പറമ്പു്, പുരുഷസ്യ ഭാഗ്യം എന്നീ കൃതികൾകൂടി അടങ്ങുന്നു. തമ്പുരാ�ന്റ ഭാവാ

വിഷ്കരണശക്തിഇവയിലുംഅപ്രത്യക്ഷമല്ല. അഭിമന്യുവി�ന്റയുദ്ധ�വദഗ്ദ്ധ്യമാണു്

സൌഭദ്രനിര്യാണത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം. ലക്ഷ്മണ�ന്റ പത്നിയായഊർമ്മിളയു�ട വ്യ

ക്തിമാഹാത്മ്യ�ത്തസമഞ്ജസമായ ഭാവന�കാണ്ടു മഹാകവി തികച്ചും അറിയുക

യും ചമൽക്കാരകാരിയായ വണ്ണനം�കാണ്ടുന�മ്മഅറിയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. രൌ

ദ്രരസപ്രധാനമായ ഒരു ഖണ്ഡകൃതിയാണു് ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ഭീമനും ദുശ്ശാസനനും

തമ്മിൽ നടന്ന മല്ലയുദ്ധ�ത്ത വിവരിക്കുന്ന ഭീമപ്രഭാവം. ആ കൃതിക്കു ഭാഷാസാ

ഹിത്യത്തിൽ ശാശ്വതമായ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കവകാശമുണ്ടു്. ഭൂജങ് ഗപ്രയാത വൃത്തത്തിൽ

അതുേപാ�ല ഒരു മല്ലയുദ്ധം �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും പാണ്ഡേവാദയം മഹാകാവ്യ

ത്തിൽ ചിത്രണം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടും ഒന്നുേപാ�ല ആകർഷകമായാണു് എനിക്കു

േതാന്നീട്ടുള്ളതു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾഈ മൂന്നുകൃതികളിൽ നിന്നും ചുവേട േചക്കുന്നു.

“ചട്ടറ്റ ഫല്ഗുനശരങ്ങൾ തറയ്ക്കു�കാണ്ടു

വട്ടംകറങ്ങി നിപതിക്കുമിഭവ്രജത്താൽ
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�പ�ട്ടന്നു മറ്റു പല ജീവികളും പതിച്ച

ഘട്ടത്തിലന്തകഭടർക്കു കുഴപ്പമായി.

കൂർത്തുള്ളഫല്ഗുനസുേതാഗ്രശരപ്രകാണ്ഡം

േകാർത്തുള്ളിലുള്ളകുടൽമാല �വളിക്കു ചാടി

േപർത്തും പിടയ്ക്കുമതിഭീമശവങ്ങൾ ഭീതി

േചത്തുൽക്കടാഭമവിടത്തിൽ നിരന്നിതേപ്പാൾ.

(സൌഭദ്രനിര്യാണം)

“രാമായണത്തി�ലാരു നായികയാക്കിേടണ്ടും

ശ്രീമാന്യയായ് വിലസുമൂർമ്മിള�യ പ്രകാമം

ധീമാൻ മുനിപ്രവരനാദികവീന്ദ്ര�നേന്ത

സാമാന്യരീതിയിലുേമതുമുരച്ചിടാഞ്ഞു?

“കാന്താരസീമ്നി ഗതനാം കണവന�ന്റ കഞ്ജ–

കാന്താനന�ത്തനിരുപിച്ചു നിതാന്തതാപാൽ

താന്താശയ�ത്താ�ട�ടഴുമൂർമ്മിള വീരപത്നി

താൻ താദൃശാർത്തിഭരേമറ്റു സഹിച്ചുവേല്ലാ. ”

“കല്യാണേവളയി�ലാരിക്കൽ �വളിക്കു കാട്ടി–

ക്കല്യാശയൻ കവി മറയ്ക്കിലുമില്ല േദാഷം

കല്യാണഗാത്രികളണിഞ്ഞിടുമിന്ദ്രനീല–

ക്കല്ലാ�യാരൂർമ്മിള�യയാരുമനാദരിക്കാ. (ഊർമ്മിള)

“�ചാടിച്ചുഗ്രമാം കണ്ണു തി�ണ്ണന്നുരുട്ടി–

ത്തടിച്ചുള്ള�കയിൽഗ്ഗദാദണ്ഡേമന്തി

പിടിച്ചൂക്കുകൂടു�ന്നാരഭ്യാസി പല്ലും

കടിച്ചാശു ഭീമൻ രണാഗ്രത്തി�ലത്തി.

ഉടുത്തുള്ളപ�ട്ടാന്നു േമേല്പാ�ട്ടാതുക്കി–

ത്തിടു�ക്കന്നര�ക്കട്ടു ധൃഷ്ടം മുറുക്കി

മിടുേക്കാടിട�ങ്ക മടക്കീട്ടു മുട്ടിൽ–

ക്കടുക്കുന്ന േകാപ�ത്താ�ടാന്നാഞ്ഞടിച്ചു”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഭീമപ്രഭാവത്തി�ല ഓേരാ േശ്ലാകവും പുളകപ്രദമാണു്. ഒരു േശ്ലാ

കം കൂടി പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“ഇരമ്പിക്കയർേത്തറ്റു തുങ് ഗസ്വേനാദ്യ–

ത്തരങ് ഗങ്ങളാം രണ്ടുസിന്ധുക്കൾ േപാ�ല

പരം േഘാരേഘാരാട്ടഹാസങ്ങളാൽ ഭീ–

ഭരം േചർ�ത്തതിർത്താരമിത്രാർത്തിദന്മാർ.
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ഭാഗീരഥി

കവിക്കു കല്പിതമായ ഏ�തങ്കിലും വൃത്ത�ത്ത അധികരിച്ചു ഭ്രാവിഡ വൃത്തത്തിൽ

ഒരു കാവ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുേമാ എന്നു് ഒരു സുഹൃത്തു പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കി.

ആ പരീക്ഷയിൽ പ്രശംസനീയമായ വിജയം ഭാഗീരഥി എന്ന വഞ്ചിപ്പാട്ടു് എഴുതി

അേദ്ദഹം േനടി. എങ്കിലും സംസ്തൃതവൃത്തങ്ങളിലുള്ളിടേത്താളം സ്വാധീനത ഭാഷാ

വൃത്തങ്ങളിൽഅേദ്ദഹത്തിനു്അക്കാലത്തുലഭിച്ചുകഴഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചില വരികരൾ

പകർത്താം.

“കാളകൂടം കുടിക്കുന്നുകാള തന്നിൽച്ചരിക്കുന്നു

കാളികൂളികേളാ�ടാത്തു േകളിയാടുന്നു,

പത്തിനീട്ടും പാമ്പുകളും വൃത്തി �കേട്ടാരസ്ഥികളും

മുത്തണിമാലകളാക്കി�യാത്തിണക്കുന്നു.

കടുവാേത്താലുടുക്കുന്നുചുട്ട ചാമ്പലണിയുന്നു

കടുപാറപ്പുറേമറിക്കിടന്നീടുന്നു.

ഭിക്ഷ �തണ്ടിനടക്കുമത്ര്യക്ഷ�ന നീ വരിപ്പാേനാ

ഇക്ഷിതിയിൽത്തപിപ്പതുമിക്ഷുേനർവാണീ?

മതിമുഖി! നി�ന്റ േമാഹമതിരസ�മേന്ന േവണ്ടു

മതി �കട്ടു�ള്ളാരി�ത്താഴിൽ മതിയാേക്കണം.

വടുത�ന്റ വടിവായിപ്പടവാമീശനുേമവം

തടവറ്റു വദിച്ചേപ്പാൾത്തടില്ലതാങ് ഗി

പല്പിറുമ്മിപ്പാർവതിയും ചില്ലിയല്പം ചുളിച്ചുടൻ

മല്പടിച്ചുവിട്ട േനാട്ടമല്ലൽ നീക്കേട്ട.”

രുക്മാംഗദചരിതം

ഇനി നമുക്കു തമ്പുരാ�ന്റ രുക്മാങ്ഗദചരിതം മഹാകാവ്യത്തിേലക്കു് കടക്കാം.

1088-ലാണു് അതു മുദ്രിതമായതു്. എങ്കിലും 1083-ൽത്ത�ന്ന എഴുതിത്തീർന്നിരുന്നു.

ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ല മാഘം എന്നാണു് അതി�ന ഭാവുകന്മാർ വാഴ്ത്താറുള്ളതു്.

ആ ശബ്ദധാടി, ആ പാണ്ഡിത്യപ്രകർഷം ഇവ രണ്ടുകാവ്യങ്ങളിലും കാണാം. രണ്ടി

േലയുംആറാം സർഗ്ഗം യമകഭൂഷിതമാണു്. മാഘം പ�ത്താൻപതാം സർഗ്ഗം േപാ

�ല രുക്മാങ്ഗദചരിതം പതി�നാന്നാം സർഗ്ഗവും ചിത്രേശ്ലാകജടിലമായിരിക്കുന്നു.

ഭാഷാകാവ്യങ്ങളിൽ ശബ്ദചിത്രണത്തിനു രുക്മാങ്ഗദചരിതംത�ന്നയാണു് പ്രഥമ

സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നതു്.

“മന്ദരാഗത�കവിട്ടു മന്ദരാഗതടം നൃപൻ

കന്ദരാഗതധാതുശ്രീകന്ദരാഗമണഞ്ഞുേത”

എന്ന േശ്ലാകം�കാണ്ടാണു് ആ സർഗ്ഗം ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഈ വിദ്യയിൽ കവി

എത്രമാത്രം അക്ലിഷ്ടകർമ്മാവാ�ണന്നു് ഓേരാ േശ്ലാകവും വായിച്ചാേല േബാധ്യ

മാകയുള്ള. “പദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു പന്താടുന്ന പന്തളം” എന്ന പ്രശസ്തി മഹാകവി

സമ്പാദിച്ചതു പ്രസ്തുതകാവ്യത്തി�ന്റ നിർമ്മിതിനിമിത്തമാകുന്നു. വ്യുൽപിത്സുക്കൾ

ക്കു രുക്മാങ്ഗദചരിതേത്താളം പ്രേയാജകീഭവിക്കുന്ന മ�റ്റാരു മഹാകാവ്യം ഭാഷ

യിലില്ല. ആ�ക പ�ത്താൻപതു സർഗ്ഗങ്ങൾഅന്തർഭവിക്കുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

കാണേണ്ട?

“മാനത്തൽ േതടുമലസാക്ഷികളിൽക്കവിഞ്ഞ
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മാന�ത്ത േവ�രാടു പിടുങ്ങി�യടുത്തിടാനായ്

മാനത്തിൽ വന്നുയരുമിന്ദു തദാ നഭസ്സാ–

മാനത്തലയ്ക്കു പതിയു�ന്നാരു �പാട്ടുേപാലായ്.” (അഞ്ചാംസർഗ്ഗം)

“വദനമിതു സുധാംശുത�ന്ന; േശാഭാ–

സദനമിതിൽസ്സുധഹന്ത! ദന്തേചലം;

അദനമിതു കഴിക്കിലമ്മേനാഭൂ–

കദന�മാരല്പവുമാർക്കുേമല്ക്കയില്ല. ” (പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗം)

“അപാപനാം പുത്ര�ന വാദ്ധകത്തിൽ

നൃപാലനാേക്കണ്ടവനാകുമീ ഞാൻ

കൃപാലവം വിട്ടു തദീയകണ്ഠ–

വിപാടനത്തിന്നു തുനിഞ്ഞിടുന്നു.

പവിത്രഗാത്രൻസുതേനാ മമാസി–

പവിക്കു ലാക്കായ് സ്ഥിതി�ചയ് വതിേപ്പാൾ?

ഭുവി പ്രേഭാ! മാധവ! ഭക്തരായാൽ

ഭവിച്ചിേടണ്ടുംസ്ഥിതിേയവ�മേന്നാ?” (പ�ത്താൻപതാം സർഗ്ഗം)

വിജേയാദയം

വിജേയാദയം എട്ടു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു്. കിരാതാർജ്ജുനീേയാപാ

ഖ്യാനമാണു് പ്രതിപാദ്യം. ആ കാവ്യം ഏററവും മേനാേമാഹനമായിട്ടുണ്ടു്. അടി

യിൽ േചർക്കുന്നകിരാതഭർത്സനത്തി�ല ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.

“കാചം മണിപ്രകരേമാടിടേചർന്നേപാ�ല

വാചംയമാദിമുനികൾക്കിടയിൽക്കടുപ്പം

നീ ചഞ്ചലത്വമിയലാ�ത കടന്നിവണ്ണം

നീചപ്രവൃത്തി തുടരുന്നതു നീതിയാേമാ?

പന്നിക്കിയന്നിടുമിറച്ചി ഭജിച്ചിടാനാ–

ണിന്നിച്ഛ�യങ്കിലതു േവണ്ടതുഞങ്ങൾനല്കാം;

മുന്നിട്ടു പാഞ്ഞിടുമരണ്യമൃഗ�ത്തേയവം

�കാന്നിട്ടിേടണ്ട കുഹനാമുനിേവഷനാം നീ.

സർവാല്പജീവിവനജന്തുവിഹിംസ�ചയ്തു

ഗർവാഭിേവശമിയലും ഖലവൃത്തിയാം നീ

ദുർവാശി പൂണ്ടുസമരത്തിനു ന�മ്മാേടറ്റാൽ

സ്വർവാരഭാമിനി�യാരുത്തി കൃതാർത്ഥയാകും.

രൂപകങ്ങൾ

തമ്പുരാ�ന്റ േവണീസംഹാരം നാടകം േകരളവ്യാസ�ന്റ ആശ്ചര്യചൂഡാമണിയും

മറ്റും േപാ�ല ഒന്നാംകിടയിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു തർജ്ജമയാണു്. േവണീസംഹാരം
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അേദ്ദഹത്തിനു മുൻപു കിളിമാനൂർ കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ േകായിത്തമ്പു

രാൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ വിവർത്തനം �ചയ്തു വിദ്യാവിേനാദിനീമാസികയിൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു യാ�താരു വിധത്തിലുള്ളഗുണവുമില്ല. അേദ്ദഹം

1031 കർക്കടകത്തിൽ ജനിച്ചു; 1074 കക്കടകത്തിൽ മരിച്ചു. ഭട്ടനാരായണമഹാക

വിയു�ട പ്രൌേഢാദാരങ്ങളായ പദ്യഗർജ്ജനങ്ങ�ള അേത നിലയിൽ ഭാഷയിൽ

പരാവർത്തനം�ചയ്യണ�മങ്കിൽവീരരൌദ്രരസങ്ങ�ളആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽവിേശ

ഷപാടവം സംസിദ്ധമായ ഒരു കവിേകസരിക്കല്ലാ�ത കഴിയുന്നതല്ല. അതു�കാ

ണ്ടാണു് പ്രസ്തുതനാടകവും അതിനുേമൽ മുദ്രാരാക്ഷസവും തജ്ജമ�ചയ്യുണ�മന്നു

തമ്പുരാേനാടു ഞാൻ അേപക്ഷിച്ചതു്. തമ്പുരാനല്ലാ�ത അതിനുേവണ്ട ശക്തി തർ

ജ്ജമ �ചയ്യുന്ന കാലത്തു മറ്റാർക്കും ഇ�ല്ലന്നായിരുന്നുഎ�ന്റ േബാധം. മഹാകവി

പ്രതീക്ഷയിൽക്കവിഞ്ഞു് ആ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ശസ്ത്ര�ത്തശ്ശൂരനാ�മൻജനകനിനി�യടുക്കില്ല ന�ന്നന്നുറച്ചി–

ട്ടത്രസ്തൻ നിർവിശങ്കം കരമിഹ ഗുരുവിൻ �മൌലിയിൽേച്ചർത്തേനരം

വിശ്വത്തിൽപ്പാർത്ഥപാഞ്ചാലകനിഖിലചമൂമർദ്ദിയായ്ച്ചാപഭൃത്താ–

മശ്വത്ഥാമാവു വാഴു�ന്നാരു കഥ വഴിേപാലുള്ളിേലാർത്തില്ലേയാ നീ?”

“നാ�ളക്കാലത്തു�കയിൽ�പ്പടു�മാരു ഗദയാലൂരു തട്ടിത്തകർത്തി–

ട്ടാ�ളല്ലാം േനാക്കി നി�ല്ക്കക്കഠിനത കലരും നിൻശിരസ്സിൽച്ചവിട്ടി

ചാേല നീ മുൻപരാകും സഹജരു�ട കടുേഞ്ചാരയാം ചന്ദനത്താൽ–

േക്കാലംകാണാ�തേകശംമുതലടിവ�രയുംധാടിയിൽപ്പൂശുവൻഞാൻ.”

ഭാസേന്റ�തന്നു ചിലർ ഊഹിക്കുന്ന ദൂതവാക്യവ്യാേയാഗം �ചറു�തങ്കിലും അതി

�ന്റ വിവർത്തനവും നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരു േശ്ലാകം എടുത്തുകാണിക്കാം.

“േപാരാടീടിലുമസ്സമീരഭഗവാൻ ഭീമസ്വരൂപ�ത്താടും

േപരാളും വനമാലി പാർത്ഥവടിവായ് േനരി�ട്ടതിർത്തീടിലും

ക്രുരാഭാഷണദക്ഷ! നി�ന്റ �മാഴി േകട്ടീ ഞങ്ങൾ വീര്യത്തിനാൽ

േനരായ് ക്കാ�പ്പാരു താതരാജ്യമതിലിേങ്ങകാ തൃണം കൂടിയും.”

മുദ്രാരാക്ഷസം

അപൂർണ്ണവും അപ്രകാശിതവുമായഈകൃതിയിൽ നിന്നു കൂടി ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരി

ക്കേട്ട.

“ആദ്യത്തിൽത്താൻ തുടർന്നും ക്രിയ �ചറുതുമതിൽ–

പ്പി�ന്നയും വിസ്തരിപ്പാ–

േനാർത്തുൾേച്ചന്നുള്ളബീേജാത്തരഫല�മാളിവായ്–

ക്കാട്ടിയും തദ്വിമർശം

ഹൃത്താൽ�ച്ചയ്തും ശുഭേത്താടഖിലമവ നിവ–

ർത്തിച്ചുമന്നാടകത്തിൻ

കർത്താവും ഹൃത്തി�ലൻമാതിരി�യഴുമവനും–

േക്ലശ�മാപ്പം സഹിപ്പൂ.”
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612 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

നാല്പതാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ഈ കവിപുങ്ഗവൽ പരഗതി�യ പ്രാപിക്കാ�തയിരു

ന്നു�വങ്കിൽ നിരവധി കൃതികൾ ഇേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു പിന്നീടും ഭാഷയ്ക്കു ലഭിയ്ക്കുമായി

രുന്നു. വിധി അതിനു വിപരീതമായിരുന്നു. എങ്കിലും അതുവ�ര രചിച്ച വാങ്മയ

ങ്ങൾ�കാണ്ടുത�ന്ന ഈ സുഗൃഹീതനാമാവ് അനശ്വരമായ യശഃകായം സൃഷ്ടിച്ച

തിനുേമലാണ് പരേലാകത്തിേലക്കുപ്രയാണം �ചയ്തതു്എേന്നാർത്തുേകരളീയക്കു

സമാശ്വസിക്കാം.

പന്തളത്തു രാഘവവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1049–1116)

രാഘവവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1049-ാമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ കാത്തികനക്ഷത്രത്തിൽ

പന്തളത്തു ചവുക്കയിൽ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ

പനച്ചക്കാട്ടുകരയിൽ കീഴ് പ്പുറത്തില്ലത്തു വാസുേദവൻനമ്പൂതിരിയും അമ്മ �കാച്ചു

േകായിക്കൽ അറപ്പുരശ്ശാഖയിൽ േരവതിനാൾ തന്വങ്ഗിത്തമ്പുരാട്ടിയുമായിരുന്നു.

കാവ്യനാടകങ്ങളും വ്യാകരണവും �കാച്ചുേകായിക്കൽ മകയിരംനാൾ േകരളവർ

മ്മത്തമ്പുരാ�ന്റഅടുക്കലും തർക്കം കവിതിലകൻതമ്പുരാ�ന്റ േജ്യഷ്ഠൻ വീരേകരള

വർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ അടുക്കലും പഠിച്ചു് ആ രണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉറച്ച പാണ്ഡിത്യം

സമ്പാദിച്ചു. ത�ന്റ മാതുല�ന്റ പുത്രിയായ പന്തളം മുത്തീേലത്തുവീട്ടിൽ കാത്യായ

നിയമ്മയായിരുന്നു പത്നി. ഗ്രന്ഥപാരായണം, കാവ്യരചന, സംസ്കൃതാധ്യാപനം

എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രേമ അേദ്ദഹം വ്യാപൃതനായിരുന്നുള്ളു. വലിയേകായി

ക്കൽ േരവതിനാൾ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാനും, പി.സി. രാമവർമ്മത്തമ്പുരാനും

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരാണ്. 1116-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 10-ാംനു മരിച്ചു.

കൃതികൾ

തമ്പുരാൻ വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ �കാച്ചി വലിയ തമ്പുരാ�ന്റ അപദാനങ്ങ�ള വർണ്ണിച്ചു

(1) മാടഭൂപാലചരിത്രം എ�ന്നാരു കാവ്യവും (2) കൃത്തികാഭാണവും സംസ്കൃതത്തി

ലും, (3) പാഞ്ചാലീഹരണം, (4) ജയദ്രഥവധം എന്നീ രണ്ടു് ആട്ടക്കഥകളും (5) രത്ന

പ്രഭ എന്ന മഹാകാവ്യവും ഭാഷയിലും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ രത്നപ്രഭയ്ക്കുമാത്രേമ

പ്രസിദ്ധിയുള്ളു. സംസ്തൃതഭാഷയിൽ കവനം �ചയുന്നതിനായിരുന്നു കവിക്കു് അധി

കം വാസന. താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം മാടഭൂപാലചരിത്രത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

“അനുപ�മർവിവി�ധസ്സഹിേതാ ഗു�ണർ–

ന്നരവേരാ വിരരാജ പുേരാദേര

പ്രണതകല്പതേരാഃ കമലാപേതർ–

ഭജനേതാ ജനേതാഷമുദഞ്ചയൻ.”

രത്നപ്രഭ

പന്ത്രണ്ടുസർഗ്ഗങ്ങൾ അന്തർഭവിക്കുന്നഈ കാവ്യത്തി�ല കവിത പണ്ഡിതന്മാർ

ക്കാണു്അധികംആസ്വാദ്യമായിക്കാണുന്നതു്. എങ്കിലുംസാമാന്യന്മാർക്കുവായിച്ചു

രസിക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങളും ധാരാളമായുണ്ടു്. മാതൃകാരൂപത്തിൽ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“അടിമുടി വിറപുണ്ടു ചാഞ്ഞു മിന്ന–

�ല്ക്കാടി�യതിർഗാത്രി ഘനാഘനാരവത്താൽ

�ചാടി തടവിടുമംബുപൂരേമറ്റി–
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ട്ടടിയിളകും തരുമൂലവല്ലിേപാ�ല.”

“ആ വാമേലാചന വിേയാഗിനി ഭീമസിംഹ–

ഭൂവാസവാത്മജ തനി�ച്ചാരു വാസരത്തിൽ

ആവാസനിഷ്കുടമണഞ്ഞുനിജാന്വവായ–

�ദവാർച്ചനത്തിനുസുേമാൽക്കരമാനയിക്കാൻ.” (ഒൻപതാം സർഗ്ഗം)

പന്തള�ത്ത മററു ചില തമ്പുരാക്കന്മാ�രക്കുറിച്ചുകൂടി ഇനിയും ഉപന്യസിക്കുവാനു

�ണ്ടങ്കിലുംസ്ഥല�ദൌർല്ലഭ്യം അതിനു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നു.

മുലൂർ എസ് . പത്മനാഭപ്പണിക്കർ (1044–1106)

കുടുംബവും ജനനവും

തിരുവല്ലാത്താലുക്കിൽകടപ്രപ്പകുതിയിൽപനയന്നാർകാവു് എന്ന േപരിൽപ്രസി

ദ്ധമായ ഒരു ഭദ്രകാളിേക്ഷത്രമുണ്ട്. ആ േക്ഷത്രത്തിനടുത്തു �തക്കുവശത്തായി കാ

വിൽ എന്ന ഒരീഴവഗൃഹംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. ആ കുടുംബത്തിനു പ്രസ്തൃതേക്ഷത്രത്തി

�ല മതപരങ്ങളായ ചിലആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിേക്കണ്ടതായുണ്ടു”. അതു�കാണ്ടു

പനയന്നാർകാവുക ഭഗവതിഈഴവർ എന്നു” അതി�ല പുരുഷന്മാ�ര പറഞ്ഞുവ

രുന്നു. കാവിൽ �വളുത്ത കുഞ്ഞമ്മ എന്ന യുവതി�യ �ചങ്ങന്നൂർ ഇടനാട്ടിൽ മൂ

ലൂർ ശങ്കരൻ�വദ്യർ വിവാഹം �ചയ്തു. ആ ദമ്പതിമാരു�ട ഏകപുത്രനായി പത്മ

നാഭപ്പണിക്കർ 1 044-ാമാണ്ടു കുംഭം 277-ംനു ജനിച്ചു. ശങ്കരൻ�വദ്യർ ഒരു സംസ്തൃ

തപണ്ഡിതനും േപരുേകട്ട ഭിഷഗ്വരനുമായിരുന്നു. പുത്രനു് അഞ്ചു വയസ്സുകഴിഞ്ഞ

േപ്പാൾ മാതാവു മരിച്ചുേപാകയാൽ പിതാവി�ന്റസംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രമാണു് പു

ത്രനു വളേരണ്ടിവന്നതു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

നമ്മു�ട കവി അച്ഛ�ന്റ അടുക്കൽനിന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ ബാലപഠങ്ങൾ അഭ്യസി

ച്ചതിനുേമൽ പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനും പ്രശസ്ത�വദ്യനുമായിരുന്നആറന്മുള മാലക്കര

�കാച്ചുരാമൻപിള്ള ആശാ�ന്റ കീഴിൽ കാവ്യപഠനം ആരംഭിച്ചു. കുമാരസംഭവം,

�നഷധം തുടങ്ങിയ അേനകം കാവ്യങ്ങളും ചില നാടകാലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങളും ആ

ഗുരുനാഥൻ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒരു നല്ല സംസ്തൃതകവിയുമായിരുന്നു. എട്ട

വയസ്സു മുതൽ പതി�നട്ടു വയസ്സുവ�ര പത്തു�കാല്ലേത്താളം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശി

ഷ്യത്വത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയേപ്പാൾ ഭാഷയിൽഅടിയുറച്ച വ്യുൽപത്തി കിട്ടി. കവിരാ

മായണത്തി�ന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ ശിഷ്യൻ ആ ഗുരുവി�ന താ�ഴ കാണുന്ന േശ്ലാക

ത്തിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.

“സ്രക്തീരവാസിനം ബാലരാമാമയഹരം ഗുരും

വിദ്വത്സേരാജപടലീമിഹിരം മുഹുരാശ്രേയ.”

കുമാരസംഭവം പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന കാലത്തു േതാട്ടത്തിൽ േകശവൻ�വദ്യനും

1057-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു �നഷധം പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അന്നു കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻ

പിള്ളയാശാ�ന്റ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിയും �പരു�ന്നല്ലി

കൃഷ്ണൻ�വദ്യനുംആധിഷണാശാലിയായബാല�ന േനരിൽ �ചന്നുകണ്ട്അനു

ഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം മുതലായ �വദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച
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614 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

തു് അച്ഛേനാടുത�ന്നയായിരുന്നു. 1057 മുതല്ക്കു കവിത�യഴുത്തു തുടങ്ങി. വിദ്യാസ

മ്പാദനത്തിൽ മകനു ശ്രദ്ധ േപാ�രന്നു േതാന്നി ഒരിയ്ക്കൽ അച്ഛൻ ആ ബാല�ന

ശാസിക്കുകയുണ്ടായി. അേപ്പാൾ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതി അച്ഛനു സമർപ്പിച്ചു.

അവയിൽ ഒന്നാണു് ചുവേട േചക്കുന്നതു്.

“ഇഷ്ടേത്താടു പഠിക്കേയാ ശിശുഗുണം ത�ന്നപ്പഠിപ്പിക്കേയാ

പുഷ്ടാേമാദമഹം വിധാതുമിനിയും �ചാല്ലീടുകിൽ�ച്ചയ്യുവൻ

അല്ലാേത ഗൃഹേജാലിതന്നിൽ മമ സാമർത്ഥ്യങ്ങളില്ലാ�തയായ്;

കല്യാത്മൻ, മമ ഭാഗേധയപിഴയാ�ലന്നങ്ങറിഞ്ഞീടണം.”

അന്നുപണിക്കർ കവിതാമാർഗ്ഗത്തിൽ പിച്ച�വച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നേതയുള്ള.

അനന്തരകാലജീവിതം

പണിക്കർ �വദ്യേമാ േവ�റ ഏ�തങ്കിലും �താഴിേലാ ഉപജീവനത്തിനായി സ്വീ

കരിച്ചില്ല. അതിന്നുള്ള ആവശ്യവും അേദ്ദഹത്തിനു് അത്ര�യാന്നുമില്ലായിരുന്നു.

സാഹിത്യം, സമുദായം, സംസ്ഥാനം ഇവയു�ട ഉന്നമനത്തിനായി ത�ന്റആയുേശ്ശ

ഷം മുഴുവൻവിനിേയാഗിച്ചുആപ്രവൃത്തിപഥങ്ങൾഓേരാന്നിലും വിസ്മയാവഹമായ

വിജയം േനടി. 1065-ാമാണ്ടുതുലാമാസം 29-ാംനുഅയത്തിൽകുഞ്ഞുശങ്കരൻതണ്ടാ

രു�ട സേഹാദരി കുരുംബയമ്മ�യ പരിഗ്രഹിച്ചു. അയത്തിൽക്കുടുംബം വിശ്രുതവും

വിഭവസമ്പന്നവുമാണു”. 1066-ാമാണ്ടു് അച്ഛ�ന്റ അനുമതിേയാടുകൂടി പന്തളം വട

േക്കക്കര ഇലന്തിട്ടയിേലയയ്ക്കു താമസം മാറ്റി. അവി�ട അയത്തിൽക്കുടുംബം വക

യായ ഒരു പുരയിടം ഒറ്റി�യാഴിപ്പിച്ച് അതിൽ ഒരാട്ടക്കളരി സ്ഥാപിച്ചു. അതാണു്

പണിക്കരു�ട സ്ഥിരവസതിയായി പിന്നീടു പരിണമിച്ചതു്. ആയിടയ്ക്കാണേല്ലാ

വറുഗീസ് മാപ്പിള മലയാളമേനാരമ ആരംഭിച്ചതു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അച്ഛൻ വലിയ

മുതൽപിടിക്കാരനും മൂലൂരി�ന്റഅച്ഛനുംചിരന്തനസുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നതിനാൽ മൂ

ലൂർഅതിൽ മുറയ്ക്കു േശ്ലാകങ്ങൾപ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. പറവൂർ േകശവനാശാ�ന്റ

സുജനാനന്ദിനി മുതലായ ഇതരപത്രങ്ങളിലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ തൂലിക �നരന്ത

േര്യണ വ്യാപരിച്ചു. ഓജസ്സും ഗാംഭീര്യവും തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്നവയായിരുന്നു ആ േശ്ലാ

കങ്ങ�ളല്ലാം. തന്നിമിത്തംഅേദ്ദഹത്തിനു് അനായാേസനഅഖിലേകരളപ്രശസ്തി

വള�ര േവഗത്തിൽസമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. സാഹിത്യസംബന്ധമായി നമ്മു�ട

കവിക്കു് അേനകം വാദ പ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പേടണ്ടിവന്നു; അവ�യക്കുറി

ച്ചു പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കാം. ആ വാദങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതാപരാക്രമം

അതി�ന്റഅത്യുച്ചേകാടിയിൽ പ്രകാശിച്ചു. 1070-ാമാണ്ട ഭാഷാേപാഷിണീസഭയു�ട

ഒരു സേമ്മളനം തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ‘ആസന്നമര

ണചിന്താശതകം’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നൂറു േശ്ലാകങ്ങൾ അയച്ചു�കാടുക്കുന്ന

കവികളിൽ പ്രഥമഗണനീയന്മാർക്കു പാരിേതാഷികം നല്കുന്നതാ�ണന്നു ഭാരവാ

ഹികൾ ഒരു പരസ്യം പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആ പവിജ്ഞാപനമനുസരിച്ചു

കവിത സമർപ്പിച്ചവരിൽ പറവൂർ �ക. സി. േകശവപിള്ള പ്രഥമസമ്മാനത്തിനും

പത്മനാഭപ്പണിക്കർ ദ്വിതീയസമ്മാനത്തിനും അർഹരായിത്തീന്നു. 1071-മാണ്ടു മക

രമാസം 18-ാംനുഅച്ഛൻമരിച്ചു. 1080-ാമാണ്ടുശ്രീനാരായണധമ്മപരിപാലനേയാഗം

അതി�ന്റ ദ്വിതീയസേമ്മളനം �കാല്ലത്തു�വച്ചു നടത്തി. അതുവ�ര പ്രധാനമായി

സാഹിത്യമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി സ്വസമുദായ�ത്ത േസവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന കവി അന്നു

മുതൽ അതി�ന ത�ന്റ ദിനകൃത്യങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായി പരിഗണിച്ചു ഗുരു

േദവ�ന്റ വിശ്വസ്തനും വിനീതനുമായ ഒരനുയായിയായി പല സൽക്കൃത്യങ്ങളിലും
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ഏർ�പ്പട്ടു. സ്വേദശത്തും സ്വസമുദായത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന േപ്രര

കശക്തി അന്യാദൃശമായിരുന്നു. പല നിരത്തുകളും ചന്തകളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അക്ഷീണപരിശ്രമത്തി�ന്റഫലമായി ഉൽഘാടനം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

പന്തളം വടേക്കക്കരയിൽ �മഴുേവലി എന്നസ്ഥലത്തു്ആനന്ദഭൂേതശ്വരം എ�ന്നാ

രു േക്ഷത്രംസ്ഥാപിച്ചു. ആ േക്ഷത്രത്തി�ലപ്രതിഷ്ഠ 1088-ാമാണ്ടുകുംഭമാസം 1-ാംനു

നടന്നു. 1089-ാമാണ്ടു് ആ േദശാഭിമാനിയായ സമുദായേസവക�ന തിരുവിതാം

കൂർ ഗവർ�മ്മന്റ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയി�ല ഒരങ്ഗമായി നിയമിച്ചു. പിന്നീടും പല

�കാല്ലങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ആസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു ജേനാപയുക്തങ്ങലായ വിവിധ

വിഷയങ്ങ�ളപളപ്പറ്റി നിേവദനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പണിക്കരു�ട പ്രജാസഭാപ്രസംഗ

ങ്ങൾക്കുള്ളസാരസ്യം പലസഹൃദയന്മാരുേടയ്യംഹൃദയങ്ഗമമായപ്രശംസയ്ക്കുപാ

ത്രമാകുകയുണ്ടായി. മിതവും ഹിതവും എന്നാൽ അേതസമയം ത�ന്ന നിശിതവും

മർമ്മസ്പൃക്കുമായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രഭാഷണരീതി. ആനന്ദഭൂേതശ്വരേക്ഷത്ര

ത്തിനു വടക്കുവശത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടം പണിക്കരു�ട ഉത്സാഹത്തിൽ ആ

േക്ഷത്രേയാഗക്കാർ സ്ഥാപിച്ചു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ആേഘാഷിച്ച

അവസരത്തിൽ എസ്.പി.പി. �മേമ്മാറിയൽ സ്കൂൾ എന്നു് അതിനു നാമേധയം

നല്കി. 1102-ാമാണ്ടു സാഹിത്യവിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനായി പ്രബുദ്ധ

സിംഹളൻ എ�ന്നാരു മാസിക പുറ�പ്പടുവിച്ചു. അതി�ന്റ ഏതാനും ലക്കങ്ങേള

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു. ഇങ്ങ�ന പല പ്രവൃത്തിമണ്ഡലങ്ങളിൽ സമർ

ത്ഥമായും സ്വാർത്ഥരഹിതമായും േസവനം നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന നമ്മു�ട കവി

1106-ാമാണ്ടു മീനമാസം 9-ാം നു യശശ്ശരീരനായി. മരണേഹതുകമായ േരാഗം മസൂ

രിയായിരുന്നു. ശയ്യാവലംബിയാകുന്നതുവ�രസാഹിത്യവ്യവസായത്തിൽഏർ�പ്പ

ട്ടിരുന്ന അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒടുവില�ത്ത േലഖനങ്ങളാണു ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ

എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ‘കുമാരനാശാൻസ്മരണകൾ’.

കൃതികൾ

(1)ശ്രീപരീക്ഷിദുത്ഭവം (2) നളചരിതം, (3) കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം, (4) കിരാതംഎന്നീ

നാല് അമ്മാനപ്പാട്ടുകളാണു് പണിക്കരു�ട ആദ്യകാല�ത്ത കൃതികൾ. ഇവയിൽ

കിരാതം 1064-ാമാണ്ടും മററു മൂന്നുംഅതിനു മുൻപുമാണു് രചിച്ചത് . (5) 1067-ൽ കുേച

ലശതകം നിമ്മിച്ചു. (6) 1068-ൽ േമൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ട േകാടിവിരഹം തജ്ജമ

�ചയ്തു. (7) 1069–ൽകവിരാമായണം നിമ്മിച്ചു. (8) 1070-ൽ േവങ്കടാധ്വരിയു�ട വിശ്വഗു

ണാദർശചമ്പുവിൽ ഏതാനും ഭാഗം വിവർത്തനം �ചയ്തു. അതു പൂർണ്ണമാക്കീട്ടില്ല.

ആ �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്ന (9) ഭാഷാേപാഷിണീസഭ സമ്മാനം നല്കിയ ആസന്നമ

രണചിന്താശതകം നിർമ്മിച്ചു. (10) കവിരാമായണത്തി�ന്റ ഛായയിൽ േകരളദർ

പ്പണം പത്രാധിപരായിരുന്ന �ക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു ഗരു

ത്മാൻ എന്ന വ്യാജനാമത്തിൽ പത്രാധിപഭാരതം എ�ന്നാന്നും, (11) അേത രീതി

യിൽ കഥകളിയി�ല പ്രസിദ്ധനടന്മാ�ര പാത്രങ്ങളാക്കി നടമൃഗമാല എന്നും രണ്ടു

ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾഎഴുതിയതു് 1075-1079 എന്നീആണ്ടുകളിലാണു്. 1072-ൽ പ്രതാപ

രുദ്രീയത്തി�ന്റ രീതി പിടിച്ചും പി.�ക. കൃഷ്ണൻ �വദ്യ�ന്റ അപൂർണ്ണമായ പദേദാ

ഷപ്രകരണ�ത്ത മാതൃകയാക്കിയും പദേദാഷപ്രകരണം എന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥം

നിർമ്മിച്ചു. ആ�ക പതിേനഴു പദേദാഷങ്ങ�ളയാണേല്ലാ വിദ്യാനാഥൻ പരാമശി

ച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ േദാഷങ്ങ�ളപ്പറ്റിത്ത�ന്നപണിയ്ക്കുരുംപ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ

�കാല്ലം ത�ന്നയാണ് പാലാഴിമഥനംഎന്നഅഞ്ചാമ�ത്തഅമ്മാനപ്പാട്ടുംഎഴുതി
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യതു്. (14) 1076-ൽകവികള�ടകൃതികളി�ല രസങ്ങ�ളആഹാരപദാത്ഥങ്ങേളാടുപ

മിച്ചു�കാണ്ടു കവിതാനിരൂപണം എന്ന േപരിൽ രസേവദി എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചു

കവിരാമായണത്തി�ന്റ രീതിയിൽത്ത�ന്നവടക്കൻകവിക�ളകൂടുതലായി ഉൾ�പ്പ

ടുത്തി മ�റ്റാരു കൃതിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (15) 1079-ൽ കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ആട്ട

ക്കഥ�യഴുതി. വാരണപ്പള്ളി �കാച്ചുകൃഷ്ണപ്പണിക്കരു�ട പുത്രനും ഒരു നല്ല നടനുമാ

യിരുന്ന വള്ളിേക്കാട്ടു �കാച്ചുപിള്ളആശാ�ന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചായിരുന്നുഅതി

�ന്ററ നിർമ്മിതി എന്നതിനു്

“നാട്യപ്രചാരപരദന്തിവിഹാരനാഥ–

പുത്രസ്യ ബാലശിശുനാമനടസ്യ വാചാ

മൂലാഖ്യമന്ദിരപേതസ്തനേയാ വ്യധത്ത

കൃഷ്ണാർജ്ജുനീയവിജയം നടനപ്രബന്ധം.”

എന്ന േശ്ലാകം �തളിവാകുന്നു. ഈ�കാച്ചുപിള്ളആശാ�ന്റപിതൃകുടുംബം വാരണ

പ്പള്ളിയാണു്. (16) അേത �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്ന േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പു

രാ�ന്റ സന്മാർഗ്ഗ സംഗ്രഹം എന്ന ഗദ്യപുസ്തകം സന്മാർഗ്ഗചന്ദ്രിക എന്ന േപരിൽ

400 പദ്യങ്ങളായി വിവർത്തനം�ചയ്തു. (17) 1080-ൽ േകാകില സേന്ദശം എന്ന ശീഷ

കത്തിൽ നൂറിലധികം േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു സേന്ദശകാവ്യം നിർമ്മിച്ചു. സ്വര്യാ

തനായ പി.�ക. കൃഷ്ണൻ�വദ്യനു് ഒരു കുയിൽമുേഖന കവി അയയ്ക്കുന്നസേന്ദശമാ

ണതു്. അമ്പലപ്പുഴ മാധവ�പ്പാതുവാൾ �വണ്മണിക്കായിതം എ�ന്നാരു സേന്ദശം

�വണ്മണിമഹനുഅയയ്ക്കുന്ന ഭാവത്തിൽഅതിനു് അല്പകാലംമുൻപു് എഴുതി. അതി

�ന്റ ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ പ്രത്യാഖ്യാനമാണു് േകാകിലസേന്ദശം

“നാേക നാകിജനങ്ങേളാടു സതതം സംക്രീഡതങ്കീടുേമാ–

പ്പീ. േക. കൃഷ്ണഭിഷഗ്വരിഷ്ഠ�നാടു മത്സേന്ദശമിേന്നാതുവാൻ

േലാേക പാടവേമവനുള്ളുസുമേത! നീയിങ്ങിരിക്കുംവിധൌ?

രാേകന്ദുപ്രഭ വിഷ്ഫുരിക്കുമളവിൽത്താരം പ്രകാശിക്കുേമാ?”

ഇത്തരത്തിൽ അതി�ല േശ്ലാകങ്ങൾ മധുരഗംഭാരങ്ങളായി പ്രകാശിക്കുന്നു. (18)

ത�ന്റ മൂന്നു് ഇളയആണ്മക്കൾക്കുേവണ്ടി എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണു് മൂന്നു താരാട്ടു

കൾ. (19) 1082-ൽ രചിച്ച അവേരാക്തിമാല കവിയു�ട പ്രധാനകൃതികളിൽ ഒന്നാ

ണു്. അതു പൂർവ്വഖണ്ഡ�മന്നും ഉത്തരഖണ്ഡ�മന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജി

ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരഖണ്ഡത്തി�ന്റ ഗതി അകാരാദിക്രമത്തിലാണു്. ആ�ക

ആയിരത്തിൽപ്പരം േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സംസ്കൃത

ത്തിൽനിന്നു വിവർത്തിതമാണു്. (20) 1084-ൽ ഭജനകീർത്തനമാലയും, (21) 1089-

ൽ സന്ധ്യാനാമകീർത്തനം എന്നുകൂടി േപരുള്ള മ�റ്റാരു ഭജനകീർത്തനമാലയും

ഗാനവാസനയുള്ള ചില ശിഷ്യന്മാർക്കുേവണ്ടി എഴുതി. പണിക്കർക്കു സംഗീതകൃ

തികൾ എഴുതുന്നതിനും സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് ഈ രണ്ടു കൃതികളും വി

ശദീകരിക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്ത മാലയിൽ ഗണപതി, സരസ്വതി, ഹനൂമാൻ, സുബ്രഹ്മ

ണ്യൻ, ശിവൻ, പാർവതി, ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയഅവതാരപുരുഷന്മാേര

യും േദവതകേളയും കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങളും, രണ്ടാമേത്തതിൽ രാമായണകഥാസം

േക്ഷപരൂപത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. (22) 1086-ൽ കുേചല

വൃത്തം കഥകളിയുണ്ടാക്കി. (23) 1087-ൽ കൃഷ്ണൻ�വദ്യ�ന്റസുഭദ്രാഹരണം സംഗീ

തനാടകമായി മാറ്റി�യഴുതി. പണിക്കരു�ട രണ്ടുഅത്യുൽക്യഷ്ടക്യതികലാണു (24)

ഹരിശ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം കിളിപ്പാട്ടും, (25) ധർമ്മപദം കിളിപ്പാട്ടും. ഹരിശ്ചേന്ദ്രാപാ

ഖ്യാനം സ്കന്ദപുരാണാന്തർഗ്ഗതമായ മൂലകൃതിയു�ട പരിഭാഷത�ന്ന. അതു് 1082-ൽ
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ആരംഭിച്ചു. 1090-ാമാണ്ടുധനുമാസം 6-ാംനു പൂരിപ്പിച്ചു. കവിയു�ടഅന്തിമപുത്രിയായ

കാത്യായനിയമ്മയ്ക്കു ഗാനം�ചയ്യുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് അതു രചിച്ച�തന്നു്

“മകേള! കാത്യായനി! നിനക്കു ഗാനം�ചയ്യാൻ

സ്വകൃതിയിപ്രകാരമുപസംഹരിപ്പുഞാൻ”

എന്നഗ്രന്ഥാവസാനത്തി�ല വരികളിൽനിന്നുനാം ധരിക്കുന്നു. കുേറ ഭാഗം ഭാഷാ

േപാഷിണിവഴിക്കു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സുപ്രസിദ്ധബുദ്ധമതഗ്രന്ഥമായ ധമ്മപദത്തി

�ന്റ തർജ്ജമ 1092-ൽ തുടങ്ങി. 1101-ൽഅവസാനിച്ചു. അനുസ്യൂത മായല്ലഅേദ്ദഹം

ആരണ്ടുകിളിപ്പാട്ടുകളംഎഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നതു്. (26) രാഹുവി�ന്റഅയിത്തംഅഥ

വാ തീണ്ടൽഗാഥഎഴുതിയതു് 1097- ലാണു്. വള�ര�ച്ചറിയ ഒരുകൃതിയാ�ണങ്കിലും

അതിലും കവിയു�ട കലാ�കൌശലം നിരീക്ഷിക്കാ വുന്നതാണു്.

“േതജസ്സു�ണ്ടങ്കിലും �നഞ്ചിൽക്കളങ്ക�ത്ത

ഭ്രാജിപ്പിച്ചങ്ങു വസിക്കമൂലം

ഓജസ്സു േപായ കുടിലനാമിദ്വിജ–

രാജ�നത്തീണ്ടുന്ന�സംഹിേകയ!

വർണ്ണമില്ലാത്തനീയിന്നസ്സവർണ്ണ�ന–

�ച്ചന്നങ്ങുതീണ്ടുന്നതൌചിതിേയാ?

നി�ന്നത്തമ�സ്സന്നുവിദ്വാന്മാർ �ചാല്ലുന്ന–

തിന്നതു േഹതുവാലായിരിക്കാം.

നി�ന്നത്താൻസ്വർഭാനു�വന്നും പറയുന്നു

പണ്ഡിതർ നിഷ്പക്ഷപാതരേത്ര.

സിംഹികയാകുന്നസിംഹളസ്ത്രീ �പറ്റ

മാഹാത്മ്യേക്കടിരിക്കുന്നതിനാൽ

േദവവർത്മത്തിൽ നിനക്കു ചരിക്കുവാ൯

േകവലം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേപാലും.”

ഈഴവരുേടയും മററും േക്ഷത്രപ്രേവശനവാദം�കാണ്ടു് അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമായ

ഒരു കാലമായിരുന്നു അ�തന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഇവ കൂടാ�ത ബാലേബാധ

നം, നീതിസാരസമുച്ചയം, പരിഷ്കൃതവിവാഹവിധി, തീവ്രേരാദനം (കരമാരനാശാ

�ന്റ അകാലചരമ�ത്തപ്പററി), ഗുരുസ്വാമികീർത്തനം, പൂപ്പടപ്പാട്ട് , സേന്ദശഗീത

(മദ്യവർജ്ജന�ത്തപ്പററി), ചരമാനുശയം (േകരളവമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ

േദഹവിേയാഗ�ത്തപ്പറ്റി), കളഹംസം (തനിക്കു മനഃേക്ഷാഭം വരുത്തിയ സ്വസമു

ദായാംഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി) ഇങ്ങ�ന പല �ചറിയ പദ്യകൃതികളും ലഘുകഥാരത്നാവലി

എ�ന്നാരു �ചറിയ ഗദ്യകൃതിയും പണിക്കരു�ട വകയായുണ്ടു്. അവയു�ട�യല്ലാം

നാമ നിർേദ്ദശത്തിനുേപാലും സ്ഥല�സൌകര്യമില്ലാ�തയിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യവി

ഷയത്തിൽതനിക്കുസിദ്ധിച്ചഅഭ്യുദയങ്ങൾക്കുപ്രധാനേഹതുഭൂതനായിസരസക

വിസ്ഥാനം നല്കി ത�ന്നഅനുഗ്രഹിച്ച വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ േപരിൽ നമ്മു�ട

കവിക്കു് അപാരമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്മാരകമായി കളരി

ക്കൽ വീട്ടി�ന്റ മുൻവശത്തു േകരളവർമ്മസൌധം എന്ന േപരിൽ ഒരു മന്ദിരം പണി

യിച്ചു് അവി�ടയാണു് പണിക്കർ ഒടുവിൽ താമസിച്ചുവന്നതു്. അങ്ങ�ന കളരിക്കൽ

വീടു േകരളവർമ്മസൌധമായി. ആ മന്ദിരത്തിൽ

“യഃ കാളിദാേസാഭിനേവാ ബഭൂവ
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618 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

പർപ്പക്ഷമാപാലശിഖാകലാപഃ

തസ്യ പ്രേഭാഃ സ്മാരകരൂപഏഷ

േജജീയേത േകരളവർമ്മസൌധഃ

എ�ന്നാരു േശ്ലാകം പണിക്കർത�ന്നഎഴുതി�വച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ചില വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ

പണിക്കർ ചില വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.

അവയിൽ പണിക്കർവാദം, കവിരാമായണവാദം സ്ത്രീ പുരുഷദൂഷണവാദം ഇവപ്ര

ധാനങ്ങളാണു്. ഒരു കാലത്തു് വള�ര ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയഈവാദങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രകൃ

തത്തിൽ കുറ�ഞ്ഞാന്നുപ്രസ്താവിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

1. പണിക്കർ വാദം: മേനാരമയു�ട പ്രാരംഭകാലത്തു് പത്മനാഭശൌണ്ഡികൻ

എന്നേപരിലായിരുന്നുഅതിൽ േശ്ലാകങ്ങൾപ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിവന്നതു്. ആല

പ്പുഴ മട്ടാേഞ്ചരി േഗാവിന്ദൻ �വദ്യൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ ആ പ്രേയാഗം

ശരിയ�ല്ലന്നു വാദിച്ചു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ആ വാദം അബദ്ധമാ�ണന്നു േതാട്ട

ത്തിൽേകശവൻ�വദ്യനും മറ്റുംസമർത്ഥിച്ചു�വങ്കിലുംഅഭിപ്രായഭിന്നത�യ

ആദരിച്ചു മൂലൂർ തനിക്കു കുടുംബസിദ്ധമായ ‘പണിക്കർ’ എന്ന സ്ഥാനേപ്പർ

ത�ന്ന സ്വന്തം േപേരാടുേചർത്തു് എഴുതിത്തുടങ്ങി. മേനാരമയി�ല ഏേതാ

ഒരു സരസൻ പണിക്ക�ര പണിക്കനാക്കി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േപർ മുദ്രണം

�ചയ്യിച്ചു. അങ്ങ�നയിരിേക്ക ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻആ േപർ എന്തു

കാരണത്താലാണു് മൂലൂർ ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങിയതു് എന്നു മേനാരമ വഴിക്കു

േചാദിക്കുകയുംഅതിനു കവി

“എക്കാല�ത്തന്നറിഞ്ഞീടരുതു കരുതു�കൻ

വംശ്യരാേരാ പുരാ നാ–

ടക്കാലം വാണ ഭൂപാലക�നാടു നലേമ–

റു�ന്നാരീസ്ഥാനവുേമറ്റു;

ഉൾേക്കാലും മാനേമാടിങ്ങളുമുതലിവരിൽ–

പ്പി�ന്നയുണ്ടായഞങ്ങൾ–

ക്കിക്കാണും നാമമുണ്ടായിതു സുകവീമേണ!

കള്ളമി�ല്ലള്ളിടയ്ക്കും”

എന്നു മറുപടി എഴുതുകയും �ചയ്തു. എന്നാൽ അേതാടുകൂടി ആ വാദം അവ

സാനിച്ചില്ല. പരവൂർ േകശവനാശാ�ന്റ സുജനാനന്ദിനിയിൽ അതു മ�ററാരു

രൂപത്തിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. പണിക്കനു് എങ്ങ�ന പണിക്കരാവാം എന്നു

�ക.എസ് .പി. എന്ന േപരിൽ ഒരു കവി മൂലൂരിേനാടു േചാദിച്ചു. കന്നിേമൽ

മഠത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റി (പിന്നീടു പ്രസിദ്ധ ഗദ്യകാരനായ സി.എസ് .

സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റി എം.ഏ.) ആയിരുന്നുആ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത്. അതിനു

മൂലൂർ ത�ന്റ �പൌരുഷം ശകലവും വിടാ�ത

“തണ്ടാർ ചാന്നാരു രണ്ടിങ്കലുമിവി�ടാരുേപാ–

ലിപ്രേയാഗങ്ങൾ കാണ്മാ–

നുണ്ടേല്ലാ േഹ! പണിക്കക്കിദമസുലഭമാ–

യീടുവാ�നന്തുബന്ധം?

പണ്ട�ത്തപ്പാക്കനാേരാടറിക പുലയനാ–
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േരാടുമീ േലഖമൂന്നി–

ശ്ശണ്ഠേയ്ക്കാരുന്നുേവാ താൻഹൃദയമതിമിടു–

േക്കറു�മൻസുത്രധാര!

ഭീഷ്മൻ ഭീഷ്മരുമാം കൃപൻ കൃപരുമാം

േദ്രാണൻ തഥാ േദ്രാണരാം

�വദ്യൻ�വദ്യരുമാം വരൻ വരരുമാം

േഭാ! വാരിയൻ വാര്യരാം

ചാന്നാർ, നായർ, പണിക്കരയ്യരതുേപാ–

ലാചാര്യ�ര�ന്നാ�ക്കയുംക

�ചാന്നീടാമതു േഹ! മഹാരസിക! താ–

േനാർക്കാതിരിക്കുന്നുേവാ?”

എന്നും മറ്റും ഉത്തര�മഴുതി. പണിക്കർ കവിതാേകസരി എന്നും േപാറ്റി കവി

താകിരാതൻ എന്നുമുള്ള കുഹനാനാമങ്ങളിൽആ യുദ്ധം തുടന്നു�കാണ്ടുേപാ

യി. ഒടുവിൽപത്രാധിപർകിരാത�ന്റ േശ്ലാകങ്ങൾ േചർത്തുവാദമവസാനിപ്പി

ച്ചു. േകസരി ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി സുജനാനന്ദിനിക്കു്

“ഞാനും കൂട്ടരുമേയ്യാ! മാനം�കേട്ടാരിലാദ്യരായ്ത്തീർന്നു;

ഊനം �പട്ടിഹ നിന്നിൽസ്ഥാനം തട്ടാൻ കേരറുകില്ലിനിേമൽ”

എന്നും മറ്റും ഒരു േലഖനമയച്ചു് ആ വാദത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചു.

2. കവിരാമായണവാദം: കവിഭാരതത്തിൽ കഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പരാൻ പല കവി

കേളയും േചർക്കാതിരുന്നതു് ആ വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന

അജ്ഞതനിമിത്തമാ�ണന്നു അന്യത്രചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ കൃതി

പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു് അേദ്ദഹം 1068-ൽ ഒരു വി

ജ്ഞാപനം വറുഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്കുേവണ്ടി മേനാരമയിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി.

അതിൽ േതാട്ടത്തിൽ േകശവൻ �വദ്യേനയും ശിരീനാരായണഗുരുസ്വാ

മിേയയും പി.�ക. കൃഷ്ണൻ �വദ്യേനയും ഉൾ�പ്പടുത്തണ�മന്നു പണിക്കർ

അവകാശവാദം �ചയ്തു. തമ്പുരാൻഅതിനു്

“കല്യശ്രീ കലരും കവീന്ദ്ര�ര മരിച്ചാലും സ്മരിച്ചീടുവാൻ

�ചാല്ലും മൽക്കവിഭാരതത്തിൽ വിവരിച്ചാശ്ശൌണ്ഡികനമാ�രയും

�ചല്ലും മാതരി േചത്തിടാ�ത വിടുേമാ? മുൻേപ കടന്നീവിധം

േസാല്ലാസം പറയുന്ന�തന്തിനു ഭവാൻ േഹ! പത്മനാഭാധുനാ?”

എന്നു പ്രത്യുക്തി നല്കി. എന്നാൽ ഒരു കാര്യംകൂടി അേദ്ദഹം അേതാ�ടാപ്പം

വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഒരു�മ്പട്ടു.

“സാരം േചർന്നസമസ്യ�യാന്നുസരസം പത്രങ്ങളിൽക്കാണുകിൽ

േചരും മാതിരി മൂന്നു പാദമുഴറിക്കഷ്ടിച്ചുപിഷ്ടിച്ചുതാൻ

ഏ�റത്ത�ന്ന മുഷി�ഞ്ഞാരാഴ്ചയിട�കാ�ണ്ടാപ്പിച്ചു മാറീടുവാ–

നാരുള്ളൂപടുവായിടാ�ത? കവിയാകില്ലീ പ്രേയാഗത്തിനാൽ”
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അത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടിപിഷ്ടിക്കാരു�ട നാമനിർേദ്ദശം പണിക്കർ �ചയ്യാതി

രുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത്രപരുഷമായ ഒരു മറുപടിക്കു പ്രകൃതത്തിൽ ഔചിത്യ

മുണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ ശുദ്ധഹൃദയനായ തമ്പുരാ�ന അറിയുന്നവർ

ആ പ്രസ്താവന ‘കലവറ’�വച്ചു�കാണ്ടാ�ണന്നു ധരിക്കയുമില്ല. പുനരാേലാച

നയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു കവിഭാരതത്തി�ന്റ പരിഷ്കാരം ആശാസ്യമായിേത്താ

ന്നിയില്ല. പണിക്കർ കവിരാമായണ�മഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. കു

ഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

“കേണ്ടൻ കവിരാമായണമുേണ്ടതാണ്ടിനു കവനസാമർത്ഥ്യം

കേണ്ടടം�കാണ്ടു നമുക്കുേണ്ട േബാധ്യംവരാത്ത വിഷയങ്ങൾ”

എന്നുപക്രമിച്ചു�കാണ്ടു കൃഷ്ണൻ�വദ്യൻ വള�ര �ചറുപ്പമാ�ണന്നും അേദ്ദഹ

�ത്ത കവിരാമായണത്തിൽ ഹനൂമാനാക്കിയതു നന്നായി�ല്ലന്നും അതിനു

തക്കവണ്ണമുള്ള കൃതിക�ളാന്നും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നും, മറ്റും ചില അഭി

പ്രായങ്ങൾ ഖണ്ഡനരൂപത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. പണിക്കർക്കു് അതു സഹ്യമാ

യില്ല.

“അക്കൃഷ്ണനാമഗദഹാരി തുേലാം �ചറുപ്പം

�ക�ക്കാ�ണ്ടാരക്കുറവു പാരമിരിക്ക�കാേണ്ടാ

ഇക്കണ്ടസിംഹളകുലത്തിലുദിക്ക�കാേണ്ടാ

�ചാ�ല്ക്കാണ്ട മാരുതി പദത്തിനനർഹനായി?”

എന്നു് അേദ്ദഹം തിരിഞ്ഞുേകറിേച്ചാദിക്കയും ഉക്തിപ്രത്യുക്തികൾക്കിടയിൽ

കവിഭാരതത്തി�ല ചിലഅസാങ് ഗത്യങ്ങൾ ചുണ്ടിക്കാണിക്കുകയും �ചയ്തു.

“എല്ലാം �ത�റ്റന്നു കല്പിച്ചരുളകിൽ മറുക–

ത്തി�ന്നറാ�നന്നുമാത്രം

�ചാല്ലാമല്ലാ�തയി�ങ്ങാന്നിനുമിവി�ട�യാരു–

ങ്ങീടുവാനാവതല്ല;

കല്യാണാംേഭാനിേധ! നിൻതിരുവടിയിനിയ–

ശ്ശാഠ്യേമാതിക്കഴിക്കു–

മല്പന്മാേര നിേയാഗിക്കരുതു പടയിടാ–

നല്പനാമിക്കിടാവിൽ”

എന്നുപണിക്കർഎഴുതുകയുംഅതിനു തമ്പുരാൻ

“അഥ കവിരാമായണഗുണ–

കഥയല്ലാതതിനു േദാഷേമാതാ ഞാൻ;

അതുമ�ല്ലന്നു�ട ഗണവും

കുതുകാൽക്കുറേവാതുകില്ലിനിേപ്പാേര?”

എന്നു് അേദ്ദഹ�ത്ത അല്പ�മാന്നു് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ തുനിയുകയും �ചയ്തു.

വാസ്തവത്തിൽ തമ്പുരാൻ ആരംഭത്തിൽത്ത�ന്ന “ഓേരാേരാ കവിപുങ്ഗവർ

ക്കുചിതമാ�യാപ്പിച്ചു േപരിട്ടിടാൻ േപാേരാർത്താൽ കവിഭാരതാദികവിയാം

ഞാനും ഭവാനും ദൃഢം” എന്നു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ നിഷ്കൃഷ്ടമായ അഭിപ്രായം
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േരഖ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. കുേറക്കഴിഞ്ഞു തമ്പുരാൻ സമരരങ്ഗത്തിൽനിന്നു്

അപ്രത്യക്ഷനായി. സാക്ഷാൽ ഹനൂമാൻത�ന്നആസ്ഥാനത്തു കയറുകയും

�ചയ്തു. അതു നർമ്മകലഹപ്രസിദ്ധനായ ഒടുവല്ലാ�ത മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല.

“ഞാനേല്ല ദക്ഷിണാംേഭാനിധി �ഞാടിയിടയിൽ–

ച്ചാടിേയാൻ സൂക്ഷ്മേമാർത്താൽ?

ഞാനേല്ല േസതുബന്ധിച്ചവനടലിൽ നിശാ–

ടാന്വയം സുന്നമാക്കാൻ?

ഞാനേല്ല േഹതു പിന്നത്തതിൽ മരണ�മനി–

�ക്കന്നുമില്ലാത്തതാ�മൻ–

സ്ഥാനം നീ ചത്തകൃഷ്ണാഭിധശിശുവിനു ക–

ല്പിച്ചതും പിച്ചുത�ന്ന.”

എന്നും മറ്റുമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗർജ്ജനങ്ങൾ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വാ

ദങ്ങ�ള പണിക്കർ ജാംബവാ�നന്ന േപരി നിർഭീകനായി ഖണ്ഡിച്ചു. ഹനൂമാ

�നസഹായിക്കുവാൻഭദ്രകാളിഎന്നനാമത്തിൽ�ക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും മറ്റ

േനകം േപരുകളിൽ േവ�റ പല കവികളും പുറ�പ്പട്ടു. അവേരാ�ടല്ലാം പണി

ക്കർ ഉറച്ച ഉശിേരാടുകൂടിത്ത�ന്ന പരസഹായം കൂടാ�ത പട�വട്ടി. ഭദ്രകാളി

ക്കയച്ച േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“േര! മുേഷ്ക! പിശിതാതിചർവണകഷായാേസ്യതിഹാേസ്യ ഭവൽ

ക്കാമ�ക്കകളേയാഗ്രഘട്ടനകളാൽത്തീർക്കാൻശ്രമിക്കാമഹം;

ജാമിേത്ര തവസിംഹികാതനയേനാ ഭ്രപുത്രേനാ മന്ദേനാ

ഹാ മുല്പുക്കുതടുത്തിടുന്നതു ശേഠ! �ചാല്ലമ്പടീ! ശംഭളീ!”

ഒടുവിൽ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻത�ന്ന വീണ്ടും രംഗപ്രേവശം �ചയ്തു് ആ വാ

ക് സമരം സമാപിപ്പിച്ചു.

“അേയ്യാ കഷ്ടം! ഹനൂമാ�നാരുവനപരേനാ

ജാംബവാ�നന്നിവണ്ണം

�പാേയ്യാടും േപരു മാറ്റിപ്പുനരിവർ കലഹി–

ച്ചിട്ടു മല്ലിട്ടിടുന്നു;

ഇേയ്യാേരാ േയാഗ്യർതമ്മിൽ�ത്തറി പറയുകയാ–

ണിന്നു കേച്ചാടമേമ്പാ!

വേയ്യാതാേനതു രാമായണമതിലിതുമ–

ട്ടീ മഹാന്മാർ പിണങ്ങി?”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു് ഇരുകൂട്ടേരയും ലജ്ജിപ്പിച്ചു. പി�ന്നയും ആ

സമരം ഒന്നുകൂടി പ്രകാരാന്തേരണ വളർന്നുയർന്നു. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ

കവിമൃഗാവലി എഴുതി വിദ്യാവിേനാദിനിയിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. അതിൽ

“അപ്പത്രപംക്തികൾ തകർത്തമരുന്ന മൂലൂർ

പപ്പുപ്പണിക്കർ തടിയൻ കിടിയാണുനൂനം”
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എന്നു നമ്മു�ട കവി�യ വർണ്ണിച്ചിരുന്നു. തത്സംബന്ധമായി പണിക്കർ ഒരു

കവി�യന്നും ഒടുവു േവ�റരു കവി�യന്നും േപർ�വച്ചു േകരളചന്ദ്രികയിൽ വീ

ണ്ടും യുദ്ധമാരംഭിച്ചു. മൂലൂരി�ന്റ വന്ദനേശ്ലാകം

“കൂലങ്കഷാഹംകൃതി പൂണ്ട�ദത്യ–

സ്ഥൂലാധമൻതന്നു�ട മാറു കീറി

ഭൂേലാകമേത്തറ്റയിലുദ്ധരിച്ച

േകാലാധിനാഥൻ കുശലം തരേട്ട.”

എന്നും ഒടുവിേന്റതു്

“മുക്കണ്ണൻതൻ മുടി�ച്ചഞ്ചിടമുതലടിേയാ–

ളം മുറയ്ക്കുള്ളിലാക്കി–

ത്തീക്കുണ്ഡത്തിൽത്തപം �ചയ്യളവതിനു തട–

സ്ഥത്തിനായ് േനർത്തധൂർത്തൻ

മൂക്കും മുഷ്കാർന്ന മൂകാസുരമുതുമുരടൻ

പന്നിയാപ്പന്നി�യ�ക്കാ–

ന്നൂക്കാൽദ്ദി�ക്കട്ടുമിട്ടാട്ടിയ വിജയശര–

ക്കാറ്റകേറ്റണമൂനം”

എന്നുമായിരുന്നു. ആദ്യ�ത്തകവിരാമായണം പണിക്കർ രണ്ടാമതു പരിഷ്കരി

ച്ചു് അതിൽ േപർവിട്ടേപായ ചില�രക്കൂടി േചർത്തു. മുൻപില�ത്ത വാദിപ്രതി

വാദികളിൽ പലരുംഅതിനി�ട സുഹൃത്തുക്കളായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാമകൃഷ്ണ

പിള്ളഅേദ്ദഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടു് ഒന്നിലധികം കൃതികൾ എഴുതിച്ചു. ആ തരത്തി

ലുള്ള സമരങ്ങൾ�കാണ്ടു് ഈഴവർക്കു സവർണ്ണഹിന്ദുക്കേളാ�ടാപ്പം സാഹി

ത്യമണ്ഡപത്തിൽ ശാശ്വതമായസ്ഥാനംലഭിച്ചു. അവരു�ട ആത്മവിശ്വാസം

പൂർവാധികമായി വിജൃംഭിച്ചു. അങ്ങ�നയും സ്വസമുദായ�ത്ത നിപുണമായി

ഉപാസിക്കുവാൻ നമ്മു�ട കവിക്കു സാധിച്ചു എന്നുള്ളതു സൂരണീയമായ ഒരു

പരമാർത്ഥമാണു്. പുലയരുേടയും മറ്റും ഉന്നമനത്തിനു പണിക്കർ യാവജ്ജീ

വംഅക്ഷീണമായി പ്രയത്നിച്ചു. കുറുമ്പൻ�ദവത്താ�നആസമുദായത്തി�ന്റ

േനതൃത്വത്തിനു് അർഹനാക്കി. ആവക കാര്യങ്ങൾക്കു സ്വാനുഭവവും സ്വല്പം

പ്രേചാദനം നല്കിയിരുന്നു.

3. സ്ത്രീപരുഷദൂഷണവാദം: 1084-ൽ മൂർേക്കാത്തു കുമാര�ന്റ പ്രസാധകത്വത്തിൽ

പ്രചരിച്ചിരുന്ന മിതവാദി എന്ന പത്രികയിൽ പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായ എം.

േകാരപ്പൻ ഗുരുക്കൾ വിശിഷ്ടരസ്ത്രീ�യന്നും മൂലൂർ വിശിഷ്ടപുരുഷ�നന്നും മറ്റുമു

ള്ള േപരുകളിൽ പുരുഷേദാഷങ്ങേളയും സ്ത്രീേദാഷങ്ങേളയും യഥാക്രമം വണ്ണി

ച്ചു കുേറക്കാലം ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന

േശ്ലാകങ്ങൾ മൂലൂരി�ന്റ വാഗ്േധാരണിയിൽ�പ്പട്ടവയാണു്.

“�മത്തും രുഷാ പരുഷമായ് മുടിയാൻ പിരാകും

മുത്തശ്ശിമാരുടയമാതിരി നിങ്ങ�ള�ന്ന

ക്രുദ്ധിച്ചു സംപ്രതി ശപിച്ചതി�ലന്തു ലാഭം?

കത്താ കിണറ്റി�ലാരു �കാള്ളി വലി�ച്ചറിഞ്ഞാൽ.”
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“മധ്യത്തിൽ മല്ലുമഥ േവണ്ടുകിൽ വീണ്ടുമാവാം

സദ്യയ്ക്കു ഹാനി വരുേമാ തവി�യാ�ന്നാടിഞ്ഞാൽ?

തത്തൽപ്രസങ്ഗഗതി�കാണ്ടിനിയ�ത്ത േമളം

ശ്രേദ്ധയമായ് വരണമായതിനുണ്ടേപക്ഷ.”

ഈപ്രകരണത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നുകവിയു�ട നിരർഗ്ഗളമായ

വാസനാ�വഭവം ആർക്കും വ്യക്തമാകുന്നതാണേല്ലാ. അതു�കാണ്ടു മറ്റു

കൃതികളിൽനിന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല; എങ്കി

ലും ചില വരികൾഎടുത്തുകാണിക്കാ�ത മുേന്നാട്ടുേപാകുന്നതു യുക്തമ�ല്ലന്നു

േതാന്നുന്നു.

കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയംആട്ടക്കഥ

“േസാമബിംബാനനമാേര നമ്മൾ

ശ്രീമധുസൂദനൻത�ന്റ മുൻപിൽ

േപ്രമവിേലാലം–ഗാനം�ചയ്തു

കാമാനുകൂലം–കളിക്കുക,

താമസശീലം �വടിഞ്ഞഭി–

രാേമ! മമ ഭാേമ! ശുഭകാേമ! സഖി വാേമ! ഗുണ–

േസ്താമം ഹരിക്കു ഭവിച്ചിേടണം.” (കുമ്മിയിൽനിന്നു്)

അവസേരാക്തിമാല

“�ദവസ്മരണ�മാന്നേത്ര ഭവമൃത്യുവിനാശനം;

വനവഹ്നി �കടുത്തീടാൻഘനങ്ങൾക്കാണുപാടവം;

ചാരത്തുേമവുകിൽപ്പൂജ്യന്മാ�രയും കൂപ്പിടാ ജനം;

ഗങ്ഗ സംശുദ്ധ�യന്നാലുമങ്ങുേള്ളാർ കുമ്പിടുന്നുേവാ?

സത്തിൻ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാൻസത്തിനേത്രസമർത്ഥത;

തിന്മാൻ േകാകിലമാണർഹം േതന്മാവിൻ നവപല്ലവം.”

ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം

“വിപ്രാലയങ്ങൾ നിറയുമാ ഗ്രാമത്തിൽ

വിപ്രേനകൻ വന്നുപാർപ്പൂ ചിരതരം;

േവദാധ്യയ�നകതൽപരൻ, സംസാരി–

സാധു, സൽക്കർമ്മി, ശ്രുതിബന്ധുനാമവാൻ,

നിർദ്ധനൻ, മക്കളധികമായുള്ളവ,–

നർത്ഥമാർജ്ജിക്കാൻ വഴിയറിയാത്തവൻ,

വക്കറ്റ വസ്ത്രമുടുേത്താത്തു �ചാല്ലുേവാ–

നക്കുടുംബത്തിൻ വിചാരമില്പാത്തവൻ.

മുഷ്ടിമാത്രം േചാ�റടുത്തതു �വള്ളത്തി–

ലിട്ടു കലക്കീട്ടവ�ന്റ കുടുംബിനി

കുട്ടികൾക്കായി�ക്കാടുക്കു, മതു�കാണ്ടു
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624 അദ്ധ്യായം 55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

കഷ്ടമേയ്യാ! പശി മാറുന്ന�തങ്ങ�ന?

കട്ടക്കിടാങ്ങൾ വിശന്നമ്മതൻമുഖം

കഷ്ടേമ! േനാക്കിക്കരഞ്ഞുകരഞ്ഞുടൻ

‘അേമ്മ! തരിക നീ, ഞങ്ങൾക്കു േചാ�റ’ന്നു

വിമ്മിപ്പറഞ്ഞു േകഴുന്നു ദിേന ദിേന.”

ചില ചില്ലറക്കൃതികൾ

“പടിമ പലതു േതടി�പ്പങ്കിളിപ്പാട്ടു പാടി–

�ക്കാടിയുലകിട�മങ്ങും നാട്ടി വിഖ്യാതി േതടി

�നടിയ നില സമാർജ്ജിേച്ചാരു തുഞ്ച�ന്റ പൂേഞ്ച–

വടിയു�ട �പാടി േപനത്തുമ്പിേനക�ട്ട ധാടി.”

(കടമററത്തുകത്തനാരും യക്ഷിയും)

“നീേയകനധ്വഗനനാലയനർത്ഥശൂന്യൻ

ന്യായാസ�നകവികലൻ വരടാസഹായൻ

ഹാ,യീ മഹാഖഗപരിഷ്കരണാർത്ഥമിേങ്ങാ–

ട്ടായാതേനാ? മുടവനാർക്കു പയറ്റിൽ േമാഹം!” (കളഹംസം)
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56
മലബാറി�ല ചില കവികൾ

�വള്ളാനേശ്ശരി വാസ്സുണ്ണിമൂസ്സതു് (1030–1089)

ജനനവും പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസവും

�തേക്ക മലബാറിൽസംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റപ്രചാരത്തിനുേവണ്ടി 11-ാം ശത

കത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ തീവ്രമായി പ്രയത്നിച്ച മൂന്നു പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാ

ളാണു് വാസുണ്ണിമൂസ്സതു്. മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാനും പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലക

ണ്ഠശർമ്മാവുമായിരുന്നു മറ്റു രണ്ടുേപർ. അവർ മൂന്നുേപരും പല വിഷയങ്ങളിൽ

സഹപ്രവർത്തകന്മാരായിരുന്നു. �വട്ടത്തുനാട്ടിൽ�പ്പട്ട �പാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ

കുറ്റൂർ എന്നസ്ഥലത്തു �വള്ളാനേശ്ശരി എ�ന്നാരില്ലമുണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തിൽ ദാേമാദ

രൻമൂസ്സതിേന്റയുംഉണ്ണിമായമനയമ്മയുേടയുംപുത്രനായിനമ്മു�ടചരിത്രനായകൻ

1030-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 10-ാം൹ മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മൂസ്സതി�ന്റ കുടുംബം

സമ്പൽക്ഷയം�കാണ്ടുസങ്കടമനുഭവിച്ചുവന്നഒരുകാലഘട്ടമായിരുന്നുഅതു്. േകാ

പ്പറമ്പത്തുപാലയ്ക്കൽ കൃഷ്ണൻനായർഎ�ന്നാരാൾ നില�ത്തഴുത്തും കൂട്ടിവായനയും

പഠിപ്പിച്ചു. ഉപനയനം കഴിയുന്നതുവ�ര മ�റ്റാന്നുംഅഭ്യസിച്ചില്ല.

ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം

സമാവർത്തനാനന്തരം കവി ത�ന്റ അമ്മാവൻ വാസുേദവൻമൂസ്സതു നടത്തിവന്ന

കഥകളിേയാഗത്തിൽ േചർന്നുകിർമ്മീരവധത്തിേലയും നരകാസുരവധത്തിേലയും

ലളിത,ബാലിവിജയത്തി�ലനാരദൻ മുതലായ േവഷങ്ങൾ�കട്ടി ഒരുനല്ലനട�ന

ന്നു വിഖ്യാതി േനടി. 1045-ൽ തിരുവില്വാമല ശങ്കുണ്ണിനമ്പീശ�ന്റ കീഴിലാണു് കച്ച

�കട്ടി �കയും �മയ്യും സ്വാധീനമാക്കിയതു്. 1047 വ�ര അങ്ങ�ന അഭിനയവിദ്യ

യുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി. അേപ്പാഴാണു് തൃപ്രേങ്ങാട്ടു കിഴേക്കപ്പുല്ലത്തു മൂസ്സതന്മാരു�ട

ഇല്ലത്തിൽ ഒരു കളിക്കായി േപാവുകയും അവി�ടവച്ചു “ദ്വിത്ര്യംഗുലപരീണാഹജി

ഹ്വാചലനഭീരവഃ” ഇത്യാദി േശ്ലാകം കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതി�ന്റ മുഖത്തുനിന്നുേകൾക്കുക

യും �ചയ് തതു്. അേതാടുകൂടി വാസുണ്ണിയു�ടജീവിതത്തിൽഒരുവലിയപരിവർത്ത

നംസംഭവിച്ചു. അേദ്ദഹം വീണ്ടും വിദ്യാർത്ഥിയായി കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതി�ന്റഅടുക്കൽ

സംസ്കൃതം പഠിച്ചുതുടങ്ങി. രണ്ടു �കാല്ലക്കാലേത്തേക്കആ പഠിത്തം തുടർന്നു�കാ

ണ്ടുേപാകുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു�വങ്കിലും അതു�കാണ്ടുത�ന്നഅടിയുറച്ച വ്യുൽപത്തി

സിദ്ധമായി. പിന്നീടു നാലു�കാല്ലം തൃക്കണ്ടിയൂരിനു സമീപമുള്ള േകാടീരി ഇല്ലത്തു
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മാധവൻനമ്പൂരിേയാടു് അലങ്കാരവും മറ്റും അഭ്യസിച്ചു. അനന്തരംആഅഭ്യാസത്തി

നു പൂർത്തിവരുത്തിയതുസ്വപരിശ്രമം �കാണ്ടായിരുന്നു.

അനന്തരജീവിതം

അത്രയുമായേപ്പാൾ അന്നു �വട്ടത്തു നാടു സബ് ജഡ് ജിയായിരുന്ന ഉള്ളാട്ടിൽ

അച്യുതൻനായരു�ട പരിചയം സമ്പാദിച്ചു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭവനത്തിൽ സംസ്കൃ

താധ്യാപകനായി

ത്തീർന്നു. കാര്യമായി പഠിപ്പിച്ചതു അച്യുതൻ നായരു�ട ഭാര്യാസേഹാദരിയു�ട

പുത്രിയായ പരുവക്കാട്ടു് അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ�യയായിരുന്നു. അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ േഗാ

ഗ്രഹണം മണിപ്രവാള�മഴുതി ഒരു കവയിത്രി എന്ന നിലയിൽ പില് ക്കാലത്തു

യശസ്വിനിയായി. 1055-ാമാേണ്ടാടുകൂടി വാസുണ്ണിമൂസ്സതു കറ്റൂരുള്ള സ്വഗൃഹത്തിേല

ക്കു േപാന്നു. അവി�ട ഒരു മലയാളം പ്രാഥമികവിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു് അതിൽ

ജയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക�ള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു; ആ വിദ്യാലയം പിന്നീടു് ഒരു

സംസ്കൃതപാഠശാലയായി വികസിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിചിന്താമണി എന്നായിരുന്നു

അതി�ന്റ േപരു്. 1062-ൽ വിഞ്ജാനചിന്താമണി എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചു് അതിൽ

സംസ്കൃതമയൂഖ�മന്നും േകരളമയൂഖ�മന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുത്തുകയും

സംസ്കൃതമയൂഖത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിലും േകരളമയൂഖത്തിൽ മലയാളത്തിലും ഗദ്യ

പദ്യേലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. അച്ചടിപ്പിച്ചതു കുന്നംകുളം അക്ഷ

രരത്നപ്രകാശിക അച്ചുക്കൂടത്തിലായിരുന്നു. അതു് അന്നു കുഞ്ഞുണ്ണീമൂസ്സതി�ന്റ

കീഴിൽ വ്യാകരണം പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നപുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മാവിേന്റ

യും തേന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ സമാരംഭിച്ച സാരസ്വേതാേദ്യാതിനീസംഘത്തി�ന്റ

ആഭിമുഖ്യത്തിലാണു് പ്രചരിപ്പിച്ചതു്. ഭരതപ്പിഷാരടി എ�ന്നാരു പണ്ഡിത�ന്റ ചു

മതലയിലായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരണം. മൂന്നു �കാല്ലം കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ രണ്ടു

�കാല്ലേത്തക്കു് അതു മുടങ്ങിേപ്പായി. പിന്നീടു നമ്പിത�ന്ന പത്രത്തി�ന്റഎല്ലാ ചുമ

തലയും �കേയറ്റു. വിജ്ഞാനചിന്താമണി�കാണ്ടു േകരളത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിനും

ഭാഷയ്ക്കും ആദ്യകാലത്തു സിദ്ധിച്ച ഉേത്തജനം സാമാന്യമല്ല. തത്സംബന്ധമായ

ബഹുമതിയിൽ ഒരംശത്തിനു് അതി�ന്റ പ്രഥമപ്രവർത്തകനായ വാസുണ്ണിമൂസ്സതും

പാത്രീഭവിക്കുന്നു. സാഹിത്യരത്നാവലി എന്ന േപരിൽ പട്ടാമ്പിയിൽനിന്നു കുേറ

ക്കാലം പ്രചരിപ്പിരുന്നസംസ്കൃതഗ്രന്ഥമാലയു�ട പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും അേദ്ദഹം

പുന്നേശ്ശരിനമ്പിയു�ട സഹചാരിയായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചരിത്രനായകനു �വദ്യത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിലും സാമാന്യം �നപുണ്യമുണ്ടാ

യിരുന്നതിനാൽ ആ വിഷയങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥിക�ള പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. സ്വേദശത്തു്

ആേരാഗ്യചിന്താമണി എന്ന േപരിൽ ഒരു �വദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു. 1077-ൽ ആ

�വദ്യശാലയിൽ സേമ്മളിച്ച സഭയാണു് പിന്നീടു് ആര്യ�വദ്യസമാജമായി പരി

ണമിച്ചതു്. ത�ന്റ വിദ്യാലയ�ത്തഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തി ഒരു മധ്യമപാഠശാലയാക്കി

ഇതരസംസ്കൃതപാഠശാലകൾക്കു മാതൃകയായി േശാഭിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിനു

പരിേപാഷണം നല് കി. 1074 മുതൽ 1078 വ�ര പല മരാമത്തുപണികൾ നടത്തി

ഇല്ലവും അേതാടടുത്ത ’േപരില്ലാത്തപ്പൻ’ എന്ന പരേദവതാേക്ഷത്രവും നവീകരി

ച്ചു. �കാല്ലേന്താറും ധനു 1-ാം൹ മുതൽ 12-ാം൹ വ�ര ആ േക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്സവം

ആേഘാഷിച്ചു് അതിേനാടു അനുബന്ധിച്ചു് ഒരു കവിസേമ്മളനവും നടത്തി. 1085-

ൽ േകരളത്തി�ല പണ്ഡിതന്മാ�ര�യല്ലാം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി പ്രസ്തുതപാഠശാല
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യിൽ�വച്ചു് ഒരു വിദ്വത്സേമ്മളനവും നിർവഹിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല വൻകാ

ര്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം സാധിച്ചതു് ഉത്സാഹശക്തി ഒന്നു�കാണ്ടുമാത്രമാണു്. 1089-

ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 3-ാം൹ വാസുണ്ണിമൂസ്സതു കാലഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. റ്ററ്റാനസ്

(Tetanus) എന്നു് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വ്രണായാമേരാഗം അേദ്ദഹ�ത്ത കുേറ

ക്കാലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.

“കത്തുന്നുവസ്തുമുഖമാസകലം കലാശ-

�മത്തുന്നമാതിരി ഹേര! കരുണാപേയാേധ!

തത്തുന്നതാവകകൃപാകലിതാവേലാക-

�മത്തുന്നതാകിലകലും നിഖിലാമയം േമ”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹം അതി�നപ്പറ്റി വിലപിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മരണത്തിനു

കാരണംകാലിേന്മൽഒരുമുള്ളുകത്തിഅതുപഴുത്തതാണു്. 1096-ാമാണ്ടുകർക്കടക

മാസം 16-ാം൹ നൂറാമ�ത്ത വയസ്സിലാണു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതാവു് അന്തരിച്ചതു്.

കൃതികൾ

മൂസ്സതിനുസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒന്നുേപാ�ലഅനർഗ്ഗളമായുംഅനായസമാ

യും ആകർഷകമായും കവനം �ചയ്യുന്നതിനു ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഗദ്യ�മഴുത്തി

ലുംഅേദ്ദഹം പിേന്നാക്കം നിന്നിരുന്നില്ല. (1) ശ്രീപാദാദിേകശ പഞ്ചാശിക, (2) ശ്രീ

മാനവിക്രമ സാമൂതിരിമഹാരാജചരിതം, (3) മായാസ്തവം, (4) സാരൂപ്യസാമ്രാജ്യം,

(5) വൃത്തരത്നമാല, എന്നീ സ ംസ്കൃതകൃതികളും, (6) ജനരഞ്ജിനീവിജയം, (7) ഓണ

വൃത്തം, (8) തിരുമാസം എന്നീ ഭാഷാകൃതികളും നമ്മു�ട കവി രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറ

േമ, (9) ജാനകി, (10) സരള എന്നീ രണ്ടു േനാവലുകളും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. (11) പലർക്കും

അയച്ച പദ്യേലഖനങ്ങളു�ട സമാഹാരമാണു് കൃതിമാല. (12) പഞ്ചേബാധത്തിനു്

ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. കറുത്തപാറ ദാേമാദരൻ നമ്പൂരിയായിരുന്നു

കവിയു�ട പ്രധാനസാഹിത്യഗുരു.

ശ്രീപാദാദിേകശപഞ്ചാശികയും മായാസ്തവവും

ഈേസ്താത്രങ്ങളിൽആദ്യേത്തതുലക്ഷ് മീപരവും രണ്ടാമേത്തതുപാർവതീപരവുമാ

ണു്. ശ്രീസ്തവത്തിൽ അൻപതും മായാസ്തവത്തിൽ അറുപ�ത്താന്നും േശ്ലാകങ്ങൾ

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു കൃതികളിൽനിന്നും യഥാക്രമം ഓേരാ േശ്ലാകം ഉദ്ധരി

ക്കാം.

“ദൂരികേരാതു പരിതാപഭരം മദീയ-

മൂരീകൃതാമിതകൃപാലഹരീവിേനാദാ

മാേയ! സദാച്യുതമനഃ കതുകാംബുവർഷ-

കാദംബിനീ തവ കടാക്ഷവിലാസലക്ഷ് മീഃ.”

”സേരാരുഹവിേലാചനം സരസിജാസനാരാധിതം

സരീസൃപവിഭൂഷണപ്രമഥേനാത്സുകാപാങ്ഗകം

കേരാതു ദുരിതക്ഷയം കരുണയാ മമാത്യദ് ഭുതം

പുരാണപുരുഷപ്രിയം കിമപി വസ്തു േമാക്ഷപ്രദം.”
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സാരൂപ്യസാമ്രാജ്യം

ഇതു് ആഴ് വാേഞ്ചരിമനയ്ക്ക�ല രണ്ടു തമ്പ്രാക്കന്മാർ തേലന്നും പിേറ്റന്നുമായി മരി

ച്ചുേപായതി�നപ്പറ്റി എഴുതിയ ഒരു �ചറിയ ചമ്പുവാകുന്നു. കവിത വള�ര നന്നാ

യിട്ടുണ്ടു്. അവർക്കു വിഷ്ണുസായൂജ്യംലഭിച്ച വൃത്താന്തം നാരദൻ േദേവന്ദ്ര�ന പറ

ഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നതായാണു് കാവ്യവസ്തുവി�ന്റഘടന. ഒരു േശ്ലാകം മാത്രം പകർ

ത്താം.

“സാേമാദം വലമാനമന്ദപവമാനാചാര്യസഞ്ചാലിതം

രങ്േഗ നന്ദനനാമ് നി േകാകിലകളാരാേവണ ഗീതാന്വിതം

ചഞ്ചൽപല്ലവപാണിതാളമധുരം മന്ദാരവീരുന്നടീ-

നൃത്യം വൃത്രരിപുർവിേലാക്യ സഫലീചേക്രസഹസ്രാക്ഷതാം.”

മാനവിക്രമ സാമൂതിരിമഹാരാജചരിതം

മാനവിക്രമഏട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റഅപദാനങ്ങ�ള വർണ്ണിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാകാ

വ്യമാണു്പ്രസ്തുതകൃതി. അപൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽഇരിക്കുന്നആകാവ്യംത�ന്നയാണു്

മൂസ്സതി�ന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനയ്ക്കു് അർഹമായിട്ടുള്ളതു്. ഒരു സർഗ്ഗം ചി

ത്രേശ്ലാകഘടിതമാണു്. കവിയു�ട കലാകൌശലം താ�ഴ കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ

നിന്നുസഹൃദയന്മാർക്കുസ് പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും.

“ശ്രീേകരളാഭിധാ ഭാതി കാപി നീവൃന്മതല്ലികാ

ഭാർഗ്ഗവാനർഗ്ഗളേപ്രാദ്യൽപ്രഭാവമുകുരസ്ഥലീ.

പായയിത്വാ പയസ്തസ്യ സന്താനാന്യന്തരാന്തരാ

ലാളയന്തീ പ്രിയാളിവ യാം പ്രാവൃദനുവർത്തേത.

രാജേത സുമേനാരാജരംഭാചിന്താമണീയുതാ

സദാ സുരഭിേഗാശ്രീകാ ശ്രീനാകനഗരീവ യാ.

യത്ര മന്ദാനിേലാദ്ധൂ തമൌലയഃ പുഗസഞ്ചയാഃ

ശ്ലാഘന്തഇവ താംബൂലവല്ലീസംേശ്ലഷജം സുഖം.”

ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ ഏറാൾപ്പാടായേപ്പാൾ കരിമ്പുഴയ്ക്കു �കാട്ടി�ച്ചഴുന്നള്ളത്തു

നിർവഹിച്ച അവസര�ത്ത കവി വർണ്ണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണു് അേധാലിഖി

തമായ േശ്ലാകം.

“ചചാര മാരുതസ്തത്ര�ഹമകങ്കണഭൂഷിതഃ

അനുകവർന്നിവ ശ്രീമദ്യുവഭൂപാലേസവകാൻ.”

താ�ഴക്കാണുന്നതുപടിഞ്ഞാേറ േകാവിലകത്തി�ന്റ വർണ്ണനമാണു്.

“ഏതാസാം രാജധാനീനാം തിസൃണാം പശ്ചിമാഭിധാ

യഥാ ശ്രുതീനാമൃക്ശാഖാ ശ്ലാഘാമത്യന്തമർഹതി.

യസ്യാസ്സാദൃശ്യമാപ് േനാതി കഥം നാമാമരാവതീ

അേശാകസംഗമജൂഷഃ ശതമന്യുനിവാസഭൂഃ?

യത്സൌധാഗ്രജൂേഷാ ബാലാ വിേലാക്യാേധാഗതാൻ ഗജാൻ

മക്കുണാൻ പശ്യ പേശ്യതി മാതുഃ കർഷതി കഞ്ചുകം.”
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 629

പൂനാനഗര�ത്തവർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകംകൂടി കുറിക്കാം.

“നാനാധനാധിപസമാനജ�നർവിരാജ-

മാനാമനാദൃതമേഹന്ദ്രപുരാഭിമാനാം

പൂനാമനാരതരേസന നിരീക്ഷമാണാ-

േവനാവിനാവചരതാമഭിേതാഭിജാതൌ.”

വൃത്തരത്നമാല

ഇതു വൃത്തശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്. പ്രസ്തുതമാലയിൽ 13 രത്ന

ങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ലക്ഷണനിർവചനം ഗദ്യം�കാണ്ടും ഉദാഹരണപ്രദർശ

നം പദ്യം�കാണ്ടുമാണു് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“ശിഷ്യായ കവിതാപാണിഗ്രഹണായ യിയാസേവ

ദാതേവ്യതി മയാ വൃത്തരത്നമാലാ വിരച്യേത.”

ഭാഷാകൃതികൾ

ജനരഞ്ജിനീവിജയം വയക്കര മൂസ്സതി�ന്റ മേനാരമവിജയംേപാ�ലയുള്ള ഒേരകാ

ങ്കനാടകമാണു്. കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റആധിപത്യത്തിൽ പ്രചരിച്ചു

വന്ന ജനരഞ്ജിനിയു�ട പ്രശസ്തി�യ അതിൽ കവി വിഷയീകരിക്കുന്നു. ഓണക്കാ

ലത്തു േകരളത്തിൽനടക്കുന്നആേഘാഷങ്ങ�ളക്കുരിച്ചു വിവരിക്കുന്നഒരുഗ്രന്ഥമാ

ണു് ഓണവൃത്തം. അതിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ചുവേട േചർക്കാം.

“പറഞ്ഞാ�ലാ�രേള്ളാളമുള്ളിൽക്കടക്കി-

ല്ലറിഞ്ഞിട്ടു �ചയ്യുന്നേതാ പി�ന്നയേല്ല?

അരഞ്ഞാളു തീർപ്പിച്ചു നല് കായ് കമൂലം

കരഞ്ഞാളുമാട�ല്പടുന്നൂകുമാരി.”

ഇന്ദ്രാണിേയാടു് ഓണത്തി�ന്റ വിേശഷങ്ങൾ ഒരു തത്തപറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കു

ന്നതായാണു് കവിയു�ട ഭാവന. ആഴ് വാേഞ്ചരി മനയ്ക്കൽആേഘാചിച്ച ഒരു പന്ത്ര

ണ്ടാം മാസ�ത്തപ്പറ്റി പരേമശ്വരൻ പാർവതി�യ വിവരിച്ചു േകൾപ്പിക്കുന്നതാണു്

തിരുമാസം. അതി�ല േശ്ലാകങ്ങൾക്ക് അസ്സൽ �വണ്മണിച്ഛായയുണ്ടു്. േനാക്കുക

ഒരു േശ്ലാകം.

“സ്വാധ്യായക്കിണ്ടി ഭാണ്ഡം കുട കുടവയറും കൂനുമല്പം കഷണ്ടി-

ച്ചുറ്റും ചുറ്റിപ്പിടിക്കും നരയു�മാരു കുറുംകുട്ടിയാം പൂണുനൂലും

ശുണ്ഠിത്തം കൂത്തടിക്കു�ന്നാരു മുഖരസവുംബ്രഹ്മേതജസ്സുേമാലു-

ന്നച്ഛൻനമ്പൂരിമാ�രപ്പല�രയുമവി�ടക്കണ്ടു �കാണ്ടാടിേനൻഞാൻ.”

മാസസ്സദ്യ കഴിഞ്ഞുസ്വഗൃഹങ്ങളിേലക്കു തിരി�യേപ്പാകുന്നഅന്തർജ്ജനങ്ങേളാടു

തുണക്കാരായ നായർസ്ത്രീകൾ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു.

“യാ�ഹ, നല്ല പഴപ്രേതാനടിയനി,

യ്യാ�ഹ, പഴംപള്ളയിൽ-

�ക്കാള്ളാഞ്ഞിട്ടു വലഞ്ഞ�തന്തു വിട�കാ-

ണ്ടീേടണ്ടു കുഞ്ഞാത്തേല?
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കുട്ടിക്കാവടിയ�ന്റ �പണ്ണിനു കുേറ

പ്പഞ്ചാര, യാ�ഹ, പഴ-

ങ്കയ്യിൽേക്കാരി�യാഴിച്ച�താ�ക്കയവളാ-

കാരിക്കുമമ്മാത്തേല.’

മൂസ്സതി�ന്റ േനാവലുകളിൽ ’ജാനകി’യു�ടആദ്യഭാഗങ്ങൾകവേനാദയത്തിൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രസകരമായ ഒരു ഗദ്യ�ശലി അേദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീനമാ

യിരുന്നു.

ഒരു മുക്തകം

സമുദ്രവർണ്ണനപരമായ ഒരു േശ്ലാകമാണു് താ�ഴ േചർക്കുന്നതു്.

“സുമിത്രാനന്ദനാസക്തമമും ഭൂപമേവക്ഷ്യ വാ

അഥവാംഗുഷ്ഠകായം മാം സിന്ധുരാേക്രാശതീദൃശം.”

മൂസ്സതു് എ�ന്തഴുതിയാലും അതിനു പ്രേത്യകമായ ഒരു ആസ്വാദ്യതയു�ണ്ടന്നു

ള്ളതിനു്ഈ േശ്ലാകവും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

�ക.വി.അവിനാശിഎഴുത്തച്ഛൻ (1039–1084)

ജീവിതചരിത്രം

അവിനാശി എഴുത്തച്ഛൻ �തേക്കമലബാറിൽ �ചർപ്പുളേശ്ശരിക്കടുത്തുള്ള കരുമാ

നാംകുറിശ്ശിേദശത്തു കരുത്തിക്കടവത്തു വാഴയിൽ എന്ന ഭവനത്തിൽ 1039-ാമാണ്ടു

മിഥുനമാസം പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ ജാതനായി. അവിനാശിയു�ട പിതാവായ

�ചല്ലുഎഴുത്തച്ഛൻഒരു േജ്യാത്സ്യനായിരുന്നു. പ്രഥമഗുരുവായഅേദ്ദഹംശിഷ്യ�ന്റ

പതി�നാന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചുേപായി. പിന്നീടു് എറിേശ്ശരി പുത്തൻ വീട്ടിൽ

നാരായണപ്പണിക്കേരാടു ചില കാവ്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിനുേമൽ �കക്കുളങ്ങര രാമ

വാരിയരുേടയും മറ്റും ശിഷ്യനായി സംസ്കൃതത്തിൽ സാമാന്യവ്യുൽപത്തി സമ്പാദി

ച്ചു. കാരമ്പള്ളി വലിയ കുഞ്ചുക്കുറുപ്പും ഒളപ്പമണ്ണ എം. പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിപ്പാടും

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പുരസ്കർത്താക്കന്മാരായിരുന്നു. 1067-ാമാണ്ടിടക്കു് എഴുത്തച്ഛൻ

പാലക്കാട്ടു ഭാരതി ആപ്പീസിൽ ഒരു പരിഭാഷകനായിേച്ചർന്നു. ഹിന്ദുമതപ്രസംഗം

എ�ന്നാരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഹിന്ദുമതപരിഷ്കാര�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു

പല ദിക്കുകളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും �ചയ്തു. അനന്തരം ഒറ്റപ്പാലം�ഹസ്ക്കൂളിൽസീ

നിയർ മലയാളപണ്ഡിതരായി. കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അനാേരാഗ്യംമൂലം

ആ പണിയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു. ആയുസ്സി�ന്റ അവശിഷ്ടമായ അംശം കാരമ്പള്ളി

യിലും സ്വേദശമായ കരുമാനാംകുറിശ്ശിയിലുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1084 കർക്കടകമാ

സം 14-ാം൹ മരിച്ചു. പ്രേമഹമായിരുന്നു േരാഗം.

കൃതികൾ

അവിനാശിയു�ട പ്രധാന സംസ്കൃതകൃതികൾ (1) ശ്രീ മൂകാംബികാേസ്താത്രവും, (2)

ഗുരുവായുപേരശസ്തവവുമാണു്. മൂകാംബികാേസ്താത്രം ’അ’ മുതൽ ’ക്ഷ’ വ�രയുള്ള

വർണ്ണങ്ങളിൽയഥാക്രമംആരംഭിക്കുന്നനാല്പ�ത്തട്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ �കാണ്ടുനിർമ്മി

ച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുവായുപുേരശസ്തവത്തിൽഏഴു ദശകങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. കവി ഗുരു
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വായൂരപ്പ�ന്റ ഒരു ഉറച്ച ഭക്തനായിരുന്നു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മൂകാംബികാേസ്താത്ര

ത്തിൽനിന്നുദ്ധരിക്കാം.

“ചാരുശാരദസേരാജേസാദവിേലാചേന! ദുരിതേമാചേന!

േവദസാരമണിദീപിേക! പികവിഡംബകാരിമധുരസ്വേന!

േദവി! േദവഗണപൂജിേത! ജിതതടിൽപ്രേഭ! വിതര ശങ്കര-

പ്രാണധാരണമഹൌഷേധ! തവ കടാക്ഷവീക്ഷണമി�ഹകദാ.”

“ഋക് സാമാദിസമസ്ത�നഗമവചസ്സാേരാദകാന്തഃസ്ഥിതാ

ദൃക്സാരള ്യജിതാംബുജാ ബുധജ�നരാരാധിതാംഘ്രിദ്വയാ

ശ്യാമാംേഭാദകദംബദുന്തളതമിസ്രാന്ധീകൃതത്രീക്ഷണാ

മൂകാംബാ ഹൃദി നിർവ്യളീകമചിരാേദവാസ്തു േദവസ്തുതാ.”

ഭാഷയിൽ പുഷ് പബാണവിലാസവും േമഘസേന്ദശവും തർജ്ജമ �ചയ്യാൻ

ആരംഭിച്ചു. അവ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. കിട്ടീട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അത്ര നന്നായിട്ടുമില്ല. പു

ഷ് പബാണവിലാസ

മാണു് തമ്മിൽ േഭദം. ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പാടീടിൽക്കർണ്ണരന്ധ്രത്തിനുബത! കടുവായ്

വന്നീടും വീണ; പി�ന്ന-

േത്തടീടും മന്ദഹാസം �പാഴികിലവളേഹാ!

ചന്ദ്രികാ കൃഷ്ണവർണ്ണം;

വാടീടും കണ്ണു കണ്ടാൽപ്പുതിയ കമലവും

കാന്തി കാണുന്നേനര-

ത്തീേടറും മിന്നലിന്നും പ്രഭ കുറയുമതി-

ന്നില്ല സേന്ദഹേമതും.”

കാളിദാസചരിത�മന്നും �വഷ്ണവസ്തവമഞ്ജരി�യന്നും രണ്ടു കൃതികൾ അേദ്ദ

ഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. കാമേദവശകാരം. ഞാൻ, ഇന്ന

�ത്ത േലാകം എന്നിവ �ചറിയ കൃതികളാണു്. അവയിൽ ‘ഞാൻ’ നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

അതിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ േചർക്കുന്നു.

“ഞാനല്ല കണ്ടതുമറിഞ്ഞതുേമാർത്തിടുേമ്പാ-

ളൂനം വരാ�തയതി�ലാ�ക്കയുമുൾക്കലർന്നും

താേന �തളിഞ്ഞുസകലത്തിനുമപ്പുറത്തും

മാനം�വടിഞ്ഞു മരുവു�ന്നാരു വസ്തുവാം ഞാൻ.”

“എ�ന്നത്തിരഞ്ഞുവഴിേപാ�ലയറിഞ്ഞു�വന്നാൽ

പി�ന്നപ്രമാദമവനില്ലവനില്ല ദുഃഖം,

എന്നും നശി�പ്പാരുവനല്ലഹമാ വിേശഷാ-

�ല�ന്നപ്പറഞ്ഞുവരുമി’ങ്ങവിനാശി’�യന്നും.”

കപ്പടത്തുശങ്കരേമേനാൻ (1029–1104)

ചരിത്രം

ശങ്കരേമേനാൻ പാലക്കാട്ടു താലൂക്കു പള്ളേത്തരി അംശം കപ്പടത്തു് എന്ന ഭവന

ത്തിൽ 1029-ാമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ പൂരാടം നാളിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു് നാണിയ
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മ്മയും പിതാവു് അേത അംശത്തിൽ മണ്ണിൽ നാണുനായരുമായിരുന്നു. അക്കാല

ത്തുകപ്പടത്തു് ഒരാശാ�ന്റ നിലയിൽ കുട്ടിക�ള പഠിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന മാേക്കാത്തു

കൃഷ്ണേമേനാനാണു് ശങ്കരേമേനാ�ന്റയും ഗുരു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റയടുക്കൽ വിദ്യാഭ്യാ

സത്തിനായി �കാണ്ടു�ചന്നാക്കിയതു േജ്യഷ്ഠനായ നാരായണേമേനാനായിരുന്നു.

അവ�രപ്പറ്റി കവി കാശിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു.

“അല്പജ്ഞനാേയാ�ര�ന്ന�ശ്ശശേവ ഗുരുതങ്ക-

ലർപ്പിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം �ചയ്യിച്ച മഹാഭാഗൻ

സർേപ്പന്ദ്രശായിയായ മാരുതേഗേഹശ�ന്റ

നല്പദാംേഭാേജ ലയിച്ചീടിന മമാഗ്രജൻ

�കേല്പാടുമനുഗ്രഹം �ചയ്തു�കാ�ണ്ടന്നുള്ളത്തി-

�ലേപ്പാഴും വിളേങ്ങണമതിനായ് �ത്താഴുന്നുഞാൻ.

ചിത്രപത്തനവാസിയാകു�മൻ ഗുരുനാഥ-

നുത്തേമാത്തമൻശ്രീകൃഷ്ണാഭിധാനാലുംകൃതൻ

ശാസ്ത്രാർത്ഥതത്ത്വേവദിതൻചരണാംേഭാരുഹ-

മാർത്തി തീർത്തകതാരിൽ വിളങ്ങീടണം സദാ.”

1069-ാമാണ്ടു ചിറ്റൂർ അേച്ചാത്തുവീട്ടിൽ അയിച്ചിയമ്മ�യ വിവാഹം�ചയ്തു. ഗുരു

നാഥ�ന്റ അനുഗ്രഹത്തിനുപുറേമ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാർ, ശാമുേമേനാൻ മുതലാ

യവരു�ട സ് േനഹവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനു് ഇടവന്നതിനാൽ ശങ്കരേമേനാൻ ഒരു

നല്ല ഭാഷാകവിയായി കിളിപ്പാട്ടുകൾ രചിച്ചുതുടങ്ങി. ചിറ്റൂരുമായി ബന്ധമുള്ള കവി

കൾ ശുകഗാനനിർമ്മാതാക്കളായിത്തീരുന്നതു് അസാധാരണമല്ലേല്ലാ. 1104-മാണ്ടു

മിഥുനമാസം 1-ാം൹ വസൂരി ബാധിച്ചു പേരതനായി.

കൃതികൾ

(1) അരുണാചലമാഹാത്മ്യം, (2) കാശി മാഹാത്മ്യം, (3) ഹരിണാലയമാഹാത്മ്യം

എന്നീ മൂന്നു കിളിപ്പാട്ടുകളും, (4) ശിവതത്ത്വസുധാനിധി എ�ന്നാരു േവദാന്ത ഗ്രന്ഥ

വും ശങ്കരേമേനാൻ ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. 1082-ാമാണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാശിമാഹാത്മ്യ

ത്തിൽനിന്നു ചിലഈരടികൾ ഉദ്ധരിച്ചു കവിതാരീതി കാണിക്കാം. പദ്മപുരാണ

ത്തിൽ അന്തർഭൂതമാണു് മൂലം; അതിൽ അഞ്ചധ്യായങ്ങളും ആ�ക 655 േശ്ലാകങ്ങ

ളുംഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അരുണാചല മാഹാത്മ്യത്തിനുപിന്നീടാണു്അതി�ന്റനിർ

മ്മിതി.

“േഘാരമായുള്ള വിന്ധ്യാകാന്താരം ബഹുനാൾ�കാ-

ണ്ടാറാത ദുഃഖേത്താടും �ചന്നുേചർ�ന്നാരുേശഷം

േദാഷത്താൽ ചലിതമായുൽക്ഷിപ് തമായങ്ങതി-

ഭീഷണമായ ലാംഗുലേത്താടു സേമതമായ്

വിദ്രുതം മൃഗയൂഥവിമർദ്ദിയായീടുന്ന

ശാർദ്ദൂലശായൂബഥത്താൽസദാ നിേഷവിതം

വാരണവീരനിനാദങ്ങളാൽച്ചിേലടത്തും

�ഭരവമഹിഷഹുങ്കാരത്താൽച്ചിേലടത്തും

പാരമാകുലം വിശ്വഭീഷണം മഹാവനം.”
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േതലപ്പുറത്തുനാരായണൻനമ്പി (1051–1099)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

കവി, കഥാകൃത്തു്, ഗ്രന്ഥവിമർശകൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ, േജ്യാത്സ്യൻ എന്നിങ്ങ

�നപലനിലകളിൽപ്രഖ്യാതനായ േതലപ്പുറത്തുനാരായണൻനമ്പി 1051 മീനമാസ

ത്തി�ല സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ നാരായണൻ നമ്പിയുേടയും ഫേറാക്കിനടുത്തുള്ള

�ചറുവണ്ണൂർ േദവകി ബ്രാഹ്മണിയുേടയും പുത്രനായി ജനിച്ചു. പ്രകൃതത്തിൽ നമ്പി

എന്നതു് ഒരു സ്ഥാനേപ്പരല്ല. �തേക്ക മലബാറിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്പീശ

ന്മാർ തമ്മിൽ കാണുേമ്പാൾ അവരു�ട നാമേധയേത്താടു േചർത്തു നമ്പി എന്നു

വിളിക്കുന്നസമ്പ്രദായമുണ്ടു്. ഏറനാട്ടു തൃപ്പനച്ചി ഗ്രാമത്തിൽ േതലപ്പുറം എന്ന ഭവ

നത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനനം. മേഞ്ചരിയിൽനിന്നു് ആേറഴു നാഴിക

പടിഞ്ഞാറാണു് തൃപ്പനച്ചി ഗ്രാമം. അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅച്ഛൻനാരായണൻനമ്പി ഒരു

നല്ല പണ്ഡിതനും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു. ആ നാരായണൻനമ്പി ധർമ്മ

ഗുപ് തവിജയം എ�ന്നാരാട്ടക്കഥ ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. അപ് ഫൻ രാമൻനമ്പി തദധിക

നായ ഒരു സംസ്കൃതജ്ഞനും േജ്യാതിർവിത്തുമായിരുന്നതിനു പുറേമ അ�ദ്വതേവ

ദാന്തത്തിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നു. സാഹിത്യചിന്താമണി എന്ന മാസിക 1080-ൽ

നടത്തിയതു രാമൻനമ്പിയും കവിയും കൂടിയായിരുന്നു. രാമൻനമ്പി 1099-ാമാണ്ടു

കന്നിയിൽ തിരുവാതിരനക്ഷത്രത്തിലാണു് അന്തരിച്ചതു്. ആറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

അമ്മ മരിച്ചുേപായി. കവിഅച്ഛേന്റയുംഅപ് ഫേന്റയുംസംരക്ഷണത്തിൽവളർന്നു.

അവർത�ന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിലും േജ്യാതിസത്തിലും ഗുരു

നാഥന്മാർ. 24-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ വള്ളുവനാട്ടുതാലൂക്കിൽ കരിമ്പുഴ പടിഞ്ഞാേറ

പുഷ് പകത്തു നാരായണൻനമ്പീശ�ന്റ പുത്രി നങ്ങയ്യ ബ്രാഹ് മണി�യ വിവാഹം

�ചയ്തു. അേപ്പാേഴയ്ക്കു് അേദ്ദഹം സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒരു ഗണനീയനായ

കവിയും �ദവജ്ഞനുമായി വികസിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അനന്തരജീവിതം

നമ്പി ആദ്യകാലത്തു ചില പ്രഭു ഗൃഹങ്ങളിൽ താമസിച്ചു് ആ ഗൃഹങ്ങളി�ല ബാല

ന്മാ�ര സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. 1075-നുേശഷം മേഞ്ചരിേക്കാവിലകത്തു്

അന്നു മണ്ണാർമല രാജാവായിരുന്നഅപ്പുക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റആശ്രിതനായി രണ്ടുമൂ

ന്നു �കാല്ലം സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപക�നന്ന നിലയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. മേഞ്ചരിേക്കാവിലക

�ത്ത അഞ്ചാംമുറത്തമ്പുരാനാണു് മണ്ണാർമല എന്നസ്ഥാനത്തിന്നവകാശി. 1080-

ൽ പത്രപ്രവർത്തനംആരംഭിച്ചു. സാഹിത്യചിന്താമണി എന്ന മാസിക�യപ്പറ്റി സൂ

ചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. ആ മാസികഅപ്പുക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ ഉടമസ്ഥതയിൽപട്ടാമ്പിയിൽ

നിന്നാണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. ഒരു �കാല്ലവും ഏതാനും മാസവുേമ അതു പ്രചരിച്ചു

ള്ളു. അതിനുമുൻപു ത�ന്നനമ്പിയു�ട പാണ്ഡിത്യവും കവിത്വവും മാനവിക്രമഏട്ടൻ

തമ്പുരാ�ന്റഹൃദയ�ത്തവശീകരിക്കുകയുംആ വിദ്വൽ പ്രിയൻഅവിട�ത്ത ’സഹൃ

ദയസമാഗമ’�മന്നസമാജത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനുംസേമ്മളിച്ചുസാഹിത്യേസവനം

�ചയ് വാൻസൌകര്യം നല് കുകയും �ചയ്തു. പുന്നേശ്ശരിനമ്പിയു�ട വിജ്ഞാനചിന്താ

മണിമാസികയിൽ നമ്പി അക്കാലത്തു ധാരാളം സംസ്കൃതപദ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അതിൽപ്പിന്നീടു് �കാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ േകാട്ടയ്ക്കൽ വച്ചു മഹാ

ഭാരതം തർജ്ജമ�ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്പി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േല

ഖകനായി മൂന്നു �കാല്ലേത്താളം പ്രവൃത്തിേനാക്കി. അന്നു് ഒരിക്കൽ നമ്പിക്ക് ഒരു
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േകാർട്ടുകാര്യമായി സ്ഥലം വിേടണ്ടിവന്നേപ്പാൾ തമ്പുരാൻ പി.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ

ക്കു്

“നാരായണൻനമ്പു�യ നമ്പരിന്നായ്

േനരായയച്ചി�ട്ടഴുതാൻതുടങ്ങി;

നാരായണൻ ചക്ര�മടുത്തു ചാടു-

േന്നാരാസ്ഥലം വൃത്തവിചിത്രമേത്ര”

എ�ന്നാരു കത്തിൽ എഴുതിക്കാണുന്നു. അക്കാലേത്താടടുപ്പിച്ചാണു് കടത്തനാട്ടു്

ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ കവേനാദയത്തിൽ കവി കല്യാണസൌഗന്ധികം ഖണ്ഡ

കാവ്യവും യയാതിചരിതം നാടകവും സ്വാത്മനിരൂപണം എന്ന േവദാന്തഗ്രന്ഥവും

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയതു്.

1083 മുതൽ നിലമ്പൂർ അപ്പുക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�നന്ന മാനവിക്രമരാജാവി�ന്റ കുട്ടി

ക�ള പഠിപ്പിക്കുവാൻഅവി�ട താമസിച്ചു. അക്കാലത്താണു്, ആപ്രഭു 1086-ൽ മരി

ക്കുന്നതിനു മുമ്പു്അേദ്ദഹത്തി�ന്റസാഹായേത്താടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷുഭാഷപറിച്ചു്അതി

ലും നല്ല അറിവു സമ്പാദിച്ചു ബങ്കിമചന്ദ്രചേതാപാദ്ധ്യായ�ന്റ ചന്ദ്രേശഖരൻ എന്ന

േനാവലി�ന മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം �ചയ് തതു്. 1086-നുേമൽ നാലു �കാല്ല

േത്താളം േകാട്ടയ്ക്കൽ പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയരു�ട ലക്ഷ് മീ സഹായം അച്ചുക്കൂടത്തിൽ

േജാലി േനാക്കി. അന്നു് ആ മുദ്രാലയത്തിൽ നിന്നു ധന്വന്തരി, ലക്ഷ് മീവിലാസം,

ജന്മി, കവനകൌമുദി എന്നീ നാലു മാസികകൾപ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നിരുന്നു. നമ്പിയു

�ടഅേനകം ലഘുകൃതികൾ കവനകൌമുദിയിൽപ്രകാസിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. അക്കാ

ലത്താണു്സുപ്രസിദ്ധമായധർമ്മപദംഎന്നബുദ്ധമതഗ്രന്ഥംഭാഷാന്തരീകരിച്ചതു്.

1090-ൽ വീണ്ടും നിലമ്പൂരിൽ താമസം തുടങ്ങി. 1096-ൽ തൃശ്ശൂരിൽ�വച്ചു് അന്തരിച്ച നി

ലമ്പൂർ വലിയരാജാവി�ന്റ കുട്ടിക�ള ഇംഗ്ലീഷും സംസ്കൃതവും പഠിപ്പിക്കുകയായിരു

ന്നു പണി. ആയിടയ്ക്കു രേമശചന്ദ്രകത്ത�ന്റ മാധവീകങ്കണം മലയാളത്തിൽ വിവർ

ത്തനം �ചയ്തു. 1096-�ല മാപ്പിളലഹളക്കാലത്തു് അവിടം വിട്ടു േകാഴിേക്കാട്ടു പുളിയ

മ്പറ്റകുഞ്ഞികൃഷ്ണേമേനാൻനടത്തിവന്നമേനാരമപ്പത്രത്തി�ന്റസഹപത്രാധിപരാ

യി. പിന്നീടു് അവി�ടത്ത�ന്നപ്രസിദ്ധബുദ്ധമതാനുയായിയായസി. കൃഷ്ണ�ന്റ ഉടമ

സ്ഥതയിൽ പ്രചരിച്ച മിതവാദിപ്പത്രത്തി�ന്റ സഹപത്രാധിപരായിക്കൂടി. അതിനു്

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷാധർമ്മപദം സഹായമായി ഭവിച്ചു. 1090-ാമാണ്ടു മകരമാസ

ത്തിൽവസൂരിേരാഗം നിമിത്തം കൃഷ്ണ�ന്റ േചവായൂരുള്ളബംഗ്ലാവിൽ വച്ചു വിശാഖം

നാളിൽ നിര്യാതനായി. അങ്ങ�ന ഒരു കാൽശതാബ് ദേത്താളം കാലം അേദ്ദഹം

ഭാഷേയയും സാഹിത്യേത്തയും അവിജ്ഞാതവിശ്രമനായി േസവിച്ചു. ഒരു േജ്യാ

ത്സ്യൻ എന്ന നിലയിലും അേദ്ദഹത്തിനു ജനമധ്യത്തിൽ സമുന്നതമായ സ്ഥാനമു

ണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്ഈ ഭാഷകൾക്കുപുറേമ നമ്പി പാലിയിലും തമി

ഴിലും കൂടി സാമാന്യമായജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായും

അേദ്ദഹം േശാഭിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) സ്വാഹാസുധാകരം, (2) ആർദ്രാപ്രബന്ധം, (3) കല്യാണസൌഗന്ധികം, (4) ശ്രീ

ബുദ്ധൻ എന്നീ കാവ്യങ്ങളും, (5) യയാതിചരിതം, (6) സുമംഗലീചരിതം, (7) ശാർ

ങ്ഗധരചരിതം എന്നീ നാടകങ്ങളും, (8) സ്വാത്മനിരൂപണം എന്ന േവദാന്തേശ്ലാ

കാവലിയും, (9) ധർമ്മപദം, (10) ബുദ്ധമതദർപ്പണം, (11) ചന്ദ്രേശഖരൻ, (12) മാധവീ

കങ്കണം, (13) നീതിേബാധകഥകൾ, (14) സുകുമാരി, (15) ആനന്ദപുരം, (16) വനജം
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 635

എന്നീ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്പിയു�ട വാങ്മയസമുച്ചയത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ഇവകൂടാ

�ത അ�നകം ഗദ്യപദ്യകൃതികൾ പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും ചിന്നിച്ചിതറിക്കിട

ക്കുന്നു. മാപ്പിളലഹളക്കാല�ത്തചിലസംഭവങ്ങ�ളഅനുസ് മരിച്ചു�കാ�ണ്ടഴുതിയ

വനജം പിന്നീടു പ്രസിദ്ധീകരണാർഹമ�ല്ലന്നു േതാന്നുകയാൽ പരിത്യജിച്ചു. സ്വാ

ഹാസുധാകരവും ആർദ്രാപ്രബന്ധവുമാണു് ആദ്യ�ത്ത കൃതികൾ. നീതിേബാധക

ഥകൾബുദ്ധമതസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നുസംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. സാഹി

ത്യചിന്താമണിയിലും മറ്റും അേദ്ദഹം എഴുതിയ ചില �ചറുകഥകൾ സമാഹരിച്ചു പു

സ്തകരൂപത്തിൽഅച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബുദ്ധമതദർപ്പണം ജിനരാജേദവ�ന്റഇംഗ്ലീഷു

കൃതിയു�ട പരിഭാഷയാണു്. നമ്പിആദ്യകാലത്തു്എഴുതിയ ഒരു �ചറിയ േനാവലാ

ണു് സുകുമാരി. ആനന്ദപുരം ഒരു സമുദായ വിഷയമായ േനാവലാകുന്നു. ശാർങ്ഗ

ധരചരിത്രം ഒരു സംഗീതനാടകമാണു്. സ്വാത്മ നിരൂപണത്തിൽ 156 േശ്ലാകങ്ങൾ

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. അതു �തങ്ങാളിമഠത്തിൽ രാമൻനമ്പിയാരു�ട വ്യാഖ്യാനേത്താ

ടുകൂടി കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യയാതിചരിതവും

ആ തമ്പുരാ�ന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാണു്. ”സൌജന്യാദിഗുണങ്ങളു�ട നി

വാസഭൂമിയായകടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മഇളയതമ്പുരാൻതിരുമനസ്സി�ലകല്പനപ്ര

കാരം നാനാേദശങ്ങളിൽനിന്നും വന്നുേചർന്ന വിദ്വാൻമാരു�ടഈസദസ്സു േകമം

ത�ന്ന” എന്നു സൂത്രധാരൻ അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. യയാതിചരിതത്തിനു

പിന്നീ�ടഴുതിയ സുമംഗലീചരിതം അതി�നക്കാൾ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. നമ്പിക്കു കഥാ

ഗുംഫനത്തിൽ പ്രശംസനീയമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയും ഈ

ഘട്ടത്തിൽ അനുസ് മരണീയമാണു്. നമ്പിയു�ട സരളമായ കവിതാരീതി ഗ്രഹിക്കു

വാൻ മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“വല്ലാതുള്ള വലിപ്പമില്ലങ്ങ�ന പറഞ്ഞേല്ലാ ഭവാേനാടുഞാൻ;

പുല്ലാ�ണന്നുനടിച്ചു ഹന്ത! മനസാ മാന്യൻ മദീയാഗ്രജൻ;

എല്ലാമിന്നു �പാറുത്തിേടണമറിവില്ലാതുള്ള�പതങ്ങൾതാൻ

വല്ലായ്  മ�ക്കാരുമുക്കിലും ഗുരുജനം �മ�ല്ലക്ഷമിക്കില്ലേയാ?”

(കല്യാണസൌഗന്ധികം)

“ഏറും േജാലി�യടുത്തലഞ്ഞിവർ �മഴു�ക്കാട്ടും പിരട്ടായ് കയാൽ

നാറും തൻമുടി�യാ�ക്ക നാലു പുറവും പാരിപ്പറപ്പിച്ചേഹാ!

േചറും �മയ്യിലണിഞ്ഞു�കാ�ണ്ടാരു പഴംപന്നാസ്സതാകുംതുണി-

ക്കീറും ചുറ്റി വരുന്നിതീ നില നിരൂപിച്ചാൽ മഹാസങ്കടം.”

(യയാതിചരിത ം)

“നാമൂഹിച്ചതു യുക്ത�മന്നുസുമേത! േതാന്നുന്നു ദുേഷ്ടറിടു-

ന്നാ മൂന്നാളുകൾ വന്നിടുന്നസമയം �ദേവച്ഛയാൽ നിശ്ചയം

ആമൂലാഗ്രമിതാ! വിറച്ചു തനുവിൽ�പ്പണ്കുട്ടി തങ്കം ഭയാൽ

ധീ മൂർച്ഛിച്ചു വിഷണ്ണയായ് ജ്ജനക�നച്ചാരുന്നു ചാർവംഗിയാൾ.”

(സുമംഗലീചരിതം)

മണ്ണന്തല നീലകണ്ഠൻമൂസ്സതു് (1043—1121)
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636 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

ജീവിതചരിത്രം

നീലകണ്ഠൻമൂസ്സതുകടത്തനാട്ടു േകാവിലകങ്ങൾക്കുപടിഞ്ഞാറു മൂന്നുനാഴികഅക

�ലയുള്ള ഇരിങ്ങണ്ണൂരംശത്തിൽ മണന്തല ഇല്ലത്തു േകശവൻമൂസ്സിേന്റയും തിരുനാ

വായ കല്പകേശ്ശരി മൂസ്സതി�ന്റ മകൾ ശ്രീേദവിമനയമ്മയുേടയും മൂത്ത പുത്രനായി

1043-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 9-ാം൹ ജനിച്ചു.ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന അത്യന്തം േമധാവി

യായിരുന്ന ത�ന്റ മക�ന അച്ഛൻ സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കിഴേക്കപ്പുല്ല

ത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതി�ന്റ അടുക്കൽ �കാണ്ടു�ചന്നാക്കി. അന്നു �വള്ളാനേശ്ശരി

യും പുന്നേശ്ശരി നീലകണ്ഠ ശർമ്മാവും അവി�ട വ്യാകരണം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

കുേറക്കാലം�കാണ്ടു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിലും വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിലും നല്ല

അറിവു കിട്ടി. തർക്കശാസ്ത്രവും സാമാന്യമായി അഭ്യസിച്ചു. �വദ്യം, േജ്യാതിഷം

എന്നീ വിദ്യകൾകൂടി നിപുണമായി പഠിക്കുകയും അവകൂടി കാലാന്തരത്തിൽ ജീവി

കാമാർഗ്ഗങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുകയും �ചയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം സ്വഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു

മടങ്ങി ഏതാനും�കാല്ലം അവി�ടവച്ചു പിപഠിഷുക�ള അലങ്കാരം, തർക്കം, വ്യാക

രണം, �വദ്യം, േജ്യാതിഷംഎന്നീ വിഷയങ്ങൾഅഭ്യസിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. പിന്നീടു

കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാേന്റയും മറ്റും ആശ്രിതനായിക്കൂടി. 1077-ാമാണ്ടു

തലേശ്ശരി ബ്രന്നൻേകാേളജിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. അവി�ട

വള�രക്കാലംആപണി നിർവഹിച്ചതിനുേമൽ വീണ്ടും സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപായി

�വദ്യവൃത്തിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടു. 1121-ാമാണ്ടു േമടമാസം 21-ാം൹ മരിച്ചു. �വദ്യരത്നം

തൃപ്രേങ്ങാട്ടു ശങ്കരൻ മൂസ്സതി�ന്റ പുത്രി നങ്ങയ്യ മനയമ്മ�യയായിരുന്നു വിവാഹം

�ചയ് തിരുന്നതു്.

കൃതികൾ

നീലകണ്ഠൻമൂസ്സതു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒട്ടുവള�ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. അേധ്യതാവായിരുന്നകാലത്തു്എഴുതിയ ഒരുകൃതിയാണു് (1) കുമാരകണ്ഠാഭര

ണം. സ്വഗൃഹത്തിൽ സംസ്കൃതാധ്യാപകനായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ (2) നീലകണ്ഠശത

കം. (3) ശ്രീരാമപഞ്ജരം, (4) വിജയവിംശതി മുതലായ േസ്താത്രങ്ങളും, (5) ശൃങ് ഗാ

രശൃങ്ഗകം എ�ന്നാരു ഖണ്ഡകാവ്യവും രചിച്ചു. കടത്തനാട്ടു താമസിച്ചിരുന്നകാല

ത്താണു് സാഹിത്യസാരാവലി എ�ന്നാരുസംസ്കൃത പത്രിക പ്രചരിപ്പിച്ചതു്. അേത

കാലത്തുത�ന്ന (6) ശബ് ദ ശാസ്ത്രക്രമം എന്ന ബാലവ്യുൽപത്തികാരകമായ ഒരു

�ചറിയ വ്യാകരണഗ്രന് ഥവും, (7) ലഘുകൌമുദീപ്രകാശം എന്ന േപരിൽ ലഘുകൌ

മുദിക്ക് ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവു�മഴുതി. ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാനാണു് അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ സാഹിത്യേസവനം ഭാഷയിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുവിട്ടതു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ നിർേദ്ദശമ

നുസരിച്ചു് (8) രാമായണംഎന്നേപരിൽ ഒരാട്ടക്കഥയും, (9)അത്ഭുതരാമായണം ഭാ

ഷാനാടകം, (10) കമലംഎ�ന്നാരു േനാവലും ഉണ്ടാക്കി. ബ്രന്നൻേകാേളജ് പണ്ഡി

തരായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു. (11) കല്യാേണാദയം എന്ന മഹാകാവ്യത്തിേന്റ

യും, (12) കൃഷ്ണവർമ്മപ്രശസ്തി എന്ന ചമ്പുവിേന്റയും, (13) �ഭമീഭൂപവിജയം എന്ന

നാടകത്തിേന്റയും നിർമ്മാണം. അത്ഭുതരാമായണംപൂർത്തിയാക്കിയതുംഅവി�ട

�വച്ചുത�ന്നയാണു് കല്യാേണാദയത്തിൽ ആ�ക എട്ടു സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി

ക്കുന്നു. ഏഴാമേത്തതു ചിത്രസർഗ്ഗമാണു്.കടത്തനാട്ടു േപാർളാതിരി കൃഷ്ണവർമ്മത്ത

മ്പുരാ�ന്റ ജീവിത ചരിത്രമാണു് ഇതിവൃത്തം. (14) ശാസ്താവി�നപ്പറ്റി ധർമ്മ പ്രശാ

സ്തൃശതകംഎ�ന്നാരു േസ്താത്രം 1085-ൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (15)ആേരാഗ്യസേങ്കതസ

ങ്ഗ്രഹം, (16) ജാതികല്പം, (17) ഭാരതസാമ്രാജ്യം എന്നീ മൂന്നു കൃതികളും കൂടി അേദ്ദ
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ഹത്തി�ന്റ വകയായുണ്ടു്. ആര്യസേങ്കതസങ്ഗ്രഹം ഹിന്ദു മതതത്ത്വ�ത്ത അധി

കരിച്ചു രചിച്ചതാണു്. മൂസ്സതി�ന്റ സംസ്കൃത കവിതയ്ക്കാണു് ഭാഷാകവിത�യക്കാൾ

�മച്ചം. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ മാതൃക കാണിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ശ്ലഥനീലവിേലാലസാന്ദ്രദീർഘ-

പ്രചുരസ് നിഗ് ദ്ധസുഗന്ധിേകശപാശം

ശശിഖണ്ഡവിേശഷഖണ്ഡിഫാലം

സ് ഫുരദിന്ദീവരകർണ്ണികാരനാസം;

സ് മരകാർമ്മുകഹാസിസുന്ദരഭ്രൂ

പ്രഹിതാപാങ്ഗവിേലാളിതത്രിേലാകം

ധവളസ് മിതഭിന്നേശാണദന്ത-

ച്ഛദേശാഭാജിതഹീരപദ്മരാഗം;

കചകുംഭവിനിർജ്ജിേതന്ദ്രകുംഭി-

പ്രഭുകുംഭം സുഭുജാലതാഭിരാമം

സുഭേഗാദരരാജിേരാമരാജീ-

ഗുണസംസൂചിതയൌവനപ്രകാശം.”

(ധർമ്മപ്രശാസ്തൃശതകം; വിഷ്ണുമായാവതരണം)

“കാേന്ത! നിൻ േകശപാശ�ത്താടു പട�പാരുതും

കാളേമഘങ്ങൾ േപായീ

സന്തസ്താപം തവാസ്യപ്രഭയു�ട ഗുണേമാ-

ർത്തുല്ലസിക്കുന്നുചന്ദ്രൻ

ചിന്തും �നർമ്മല്യമൂലം നദികളുമധുനാ

നിന്മനംേപാ�ലയായീ

പ�ന്താക്കും �കാങ്കയാേള! ശരദൃതുസമയം

വന്നേതാർക്കുന്നതുേണ്ടാ?”

(അത്ഭുതരാമായണം)

എം. കുഞ്ഞൻവാരിയർ (1047—1118)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

�തേക്ക മലബാറിൽ �പാന്നാനിത്താലൂക്കു േമഴത്തൂരംശത്തിൽ മങ്കുളങ്ങര എന്ന

േദശത്തു മങ്കുളങ്ങര പടിഞ്ഞാേറ വാരിയത്തായിരുന്നു കുഞ്ഞൻവാരിയരു�ട ജന

നം. തറവാടി�ന്റ പഴയ േപർ മാരായമംഗലം എന്നാണു്. 1047 ഇടവമാസത്തിൽ

പുണർതംനാളിലാണു് ജനനം. തൃത്താല േക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു �തേക്കാട്ടു ഗുരുവാ

യൂർക്കുേപാകുന്നനിരത്തിൽക്കൂടി ഒരുനാഴിക �ചന്നാൽമങ്കുളങ്ങരയായി. മാതാവു്

മാധവിവാരസ്യാരും പിതാവു് ഇരട്ട ഇല്ല�ത്ത ഒരു നമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. ആ നമ്പൂ

രിയു�ട പൂർവന്മാരിൽ ഒരാൾക്കു ശുചീന്ദ്രപ്രത്യയത്തിനു വിേധയനായി രണ്ടു �ക

യും തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ മുേക്കണ്ടിവന്നു. ആ വഴിക്കാണു് ഇരട്ട എന്ന സംജ്ഞ

യു�ട ആഗമം. കുഞ്ഞൻവാരിയരു�ട യഥാർത്ഥനാമേധയം ഉഴുത്തിരൻ (രുദ്രദാ

സൻ) എന്നായിരുന്നു. മങ്കുളങ്ങര വാരിയത്തുനിന്നു സുമാർ ഒന്നര നാഴിക �തക്കു

പടിഞ്ഞാറായി�വദ്യമഠംഎ�ന്നാരുസുപ്രസിദ്ധമായ�വദ്യഗൃഹമുണ്ടു്. ആഇല്ല

ക്കാർ അഷ്ട�വദ്യന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ �പട്ടവര�ല്ലങ്കിലും അവ�രേപ്പാ�ലത�ന്ന
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638 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

ആയൂർേവദ ചികിത്സയിൽ വിഖ്യാതന്മാരാണു്. ആ ഇല്ലത്തിലാണു് കുഞ്ഞൻവാരി

യർ സംസ്കൃതവും �വദ്യവും പഠിച്ചതു്. ആ വസ്തുത േദവീസ്തവമാലികയിൽ കവിത

�ന്നഅേധാലിഖിതമായ് പദ്യത്തിൽ �വളി�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“ശ്രീമാടഭൂമീശപേദാപേസവീ

ശിേഷ്യാ വിേഭാർ�വദ്യമഠദ്വിജസ്യ

എം. കുഞ്ഞനാമാ വിതേനാതി േദവീ-

സ്തവാഖ്യമാലാമിഹ രുദ്രദാസഃ.”

വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു് ഒരു �കാല്ലം ശുകപുരത്തു ദക്ഷിണമൂർത്തി�യ ഭജിച്ചു.

ഗുരൂപേദശത്തിനുപുറേമ ഗ്രന് ഥപാരായണം �കാണ്ടും സംസ്കൃതത്തിൽ ദൃഢമായ

വ്യുൽപത്തി സമ്പാദിച്ചതിനു പുറേമ സമർത്ഥനായ ഒരു �വദ്യ�നന്നും േപരു

േകൾപ്പിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം

അനന്തരം വാരിയർ �കാച്ചി രാജകുടുംബത്തി�ല ഒരു രാജകുമാര�ന സംസ്കൃതം

പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു നിയുക്തനായി തൃപ്പൂണിത്തുറ താമസം തുടങ്ങി. അവി�ട വച്ചു്

ഇക്കണ്ടത്തുകുഞ്ഞൻവാരിയരു�ടഅടുക്കൽനിന്നുതർക്കശാസ്ത്രം പഠിച്ചു. പിന്നീടു്

അക്കാലത്തുകലക്ടരായിരുന്ന േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദൻരാജാവി�ന്റപ്രഥമപുത്ര

നായ മുള്ളത്തു വിക്കര�വേള്ളാടി�യ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി

ആ രാജാവി�ന്റ ഗൃഹത്തിൽ ഒരു �കാല്ലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. വീണ്ടും തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു

േപായി അവിട�ത്ത �ഹസ്ക്കൂളിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി. അതിനുേമൽ ഇരി

ങ്ങാലക്കുട, ഒല്ലൂർ, കുന്നംകുളം എന്നീ �ഹസ്ക്കൂളുകളിലും അേത പണി േനാക്കി.

അങ്ങ�ന പതിനാറു �കാല്ലത്തിനുേമൽ സർക്കാർേസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു് ഒടുവിൽ

അനാേരാഗ്യംമൂലം 55 വയസ്സു തികയുന്നതിനുമുൻപുത�ന്ന േജാലിയിൽനിന്നു പി

രിഞ്ഞു. കാലേക്ഷപത്തിനുേവണ്ടി വീണ്ടും �വദ്യവൃത്തിയിൽത്ത�ന്ന ഏർ�പ്പട്ടു.

ആദ്യം �ചറുതുരുത്തി ആയൂർേവദ�വദ്യശാലയിൽ കുേറക്കാലം പണി േനാക്കി;

പിന്നീടു േകാഴിേക്കാട്ടു് ആര്യ�വദ്യശാലയിലും പത്തു �കാല്ലത്തിലധികം പ്രവൃത്തി

�യടുത്തു. ഒടുവിൽ സ്വേദശമായ തൃത്താലയിൽത്ത�ന്ന ഒരു �വദ്യശാല സ്ഥാ

പിച്ചു �വദ്യവൃത്തി നടത്തി. തൃപ്പൂണിത്തു�റ കൂ�ടക്കൂ�ട േപാകുകയും അവിട�ത്ത

തമ്പുരാക്കന്മാരു�ട വാത്സല്യപൂർവമായ സംസർഗ്ഗത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുകയും �ച

യ് തിരുന്നു. ശാലീനനും സഹൃദയധുരീണനും സംഭാഷണചതുരനുമായ അേദ്ദഹ

ത്തിനു പരിചിതന്മാ�രല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. 1118-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം

14-ാം൹ ഹൃദയസ്തംഭനംമൂലം യശശ്ശരീരനായി.

കുഞ്ഞൻവാരിയരു�ട ആദ്യ�ത്ത ഭാര്യ കരിമ്പുഴ പുതിയ വാര്യത്തു കുട്ടിവാര

സ്യാരായിരുന്നു. കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞുആസംബന്ധം േവർ�പടുത്തി�ക്കാണ്ടു ഗു

രുവായൂർ വടേക്കപ്പാട്ടുവാരിയ�ത്ത അമ്മുക്കുട്ടിവാരസ്യാ�ര വിവാഹം �ചയ്തു. ആ

ദാമ്പത്യവും വിച്ഛിന്നമായി. മൂന്നാമ�ത്ത ഭാര്യ പാലക്കാട്ടുതാലൂക്കിൽ േകാങ്ങാടിന

ടുത്തുള്ള മുണ്ടൂർ വാരിയത്തു പാരുക്കുട്ടിവാരസ്യാരായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ വസൂരിയിൽ

മരിച്ചതിനുേമൽ ദാരസംഗ്രഹം �ചയ്തില്ല.

കൃതികൾ

കുഞ്ഞൻവാരിയർസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒന്നുേപാ�ലഅക്ലിഷ്ടമധുരങ്ങളായ

അേനകം കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാകവനത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിനുപ്രശസ്യമായ
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പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. അതു സ്വതന്ത്രകാവ്യങ്ങളിലും വിവർത്തിതകാവ്യങ്ങളിലും

അേദ്ദഹം സമസ്ഥിയിൽത്ത�ന്നപ്രകടീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽഅേദ്ദഹത്തി

�ന്റപ്രധാനകൃതികൾ (1) ശ്രീരാമവർമ്മവിജയം കാവ്യമാണു്. (2) േദവീസ്തവമാലിക

എന്നും ആ ഭാഷയിൽ അേദ്ദഹം േമഴേത്താളംശത്തിലുള്ള േകാടനാട്ടുമനയ്ക്കൽ പ്ര

തിഷ്ഠിതയായ �കാടിക്കുന്നത്തു ഭഗവതി�യപ്പറ്റി ഒരു േസ്താത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1086-ലാണു് ആ േസ്താത്രത്തി�ന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം. അതു് അേദ്ദഹം കുന്നംകുളം

�ഹസ്ക്കൂളിൽ പണ്ഡിതനായിരിക്കുേമ്പാളായിരുന്നു. 1105-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് ശ്രീരാമ

വർമ്മവിജയം അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. (3) ഒടുവില�ത്ത കൃതിയായ മാന േവദചമ്പുവി�ന്റ

ഭാഷാനുവാദം 1115-ൽപ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. (4) 1109-ലാണു്അേദ്ദഹത്തി�ന്റസ്വതന്ത്ര

ഭാഷാകാവ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ദക്ഷിണയാത്രയു�ട പ്രകാശനം, ഇവ കൂടാ�ത, (5)

ജനേകാപേദശം, (6) ഒരു പ്രാർത്ഥന, (7) ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഗാഥ, (8) ബാലകൃഷ്ണസ

ങ്കീർത്തനം (കർണ്ണപർവരീതി), (9) വിശ്വംഭരവിലാസം, (10) �കാച്ചിക്കുള്ള �മച്ചം,

(11) കനക ധ്വേജാത്സവം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (12) ആര്യ�വദ്യശാലാജൂബിലിവിജയം,

(13) ശ്രീമാന്ധാതൃ�ശേലശ്വരീസ്തവം, (14) മുക്തിസ്ഥലവിലാസം, (15) ഉത്തരയാത്ര,

(16) ശ്രീരാമഹരി എന്നീ കൃതികളും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

ഒരു പിതാവു പുത്രിക്കു നല് കുന്ന ഉപേദശങ്ങളാണു് ജനേകാപേദശം. സദാചാരപ

രമായ ഈ ഗ്രന് ഥത്തിനും അസാന്മാർഗ്ഗികങ്ങളായ �വണ്മണിയുേടയും മറ്റും അം

േബാപേദശങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ പകലും രാവും േപാ�ലയുള്ളഅന്തരമുണ്ടു്. �കാച്ചി

ഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട ഷഷ്ടിപൂർത്തിയാണു് ഷഷ്ടിപൂർത്തിഗാഥയി�ല വിഷ

യം. ബാലകൃഷ്ണസങ്കീർത്തനത്തിലും വിശ്വംഭരവിലാസത്തിലും ഗുരുവായൂരപ്പ�ന

േസ്താത്രം�ചയ്യുന്നു. വിശ്വംഭരവിലാസം ഗീതിവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശതക

മാ�ണന്നു മാത്രേമ വ്യത്യാസമുള്ളു. മാന്ധാതൃ�ശേലശ്വരി തിരുമാന്ധാംകുന്നി�ല

േദവിയാണു്. മുക്തിസ്ഥലവിലാസത്തിൽ കവി മൂേക്കാല ഭഗവതിയു�ട അപദാന

ങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കുന്നു. കനകധ്വേജാത്സവം തൃപ്പൂണിത്തുറേക്ഷത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണ

ധ്വജംസ്ഥാപിച്ച അവസരത്തിൽ എഴുതിയതാണു്. ഉത്തരയാത്ര �കാച്ചി മഹാരാ

ജാവി�ന്റ ഉത്തരേദശസഞ്ചാര�ത്ത വിഷയീകരിച്ചുള്ള ഒരു കൃതിയാകുന്നു. ഇനി

മൂന്നുനാലു പ്രധാന കൃതിക�ളക്കുറിച്ചു സ്വല്പം വിസ്തരിക്കാം.

ശ്രീരാമവർമ്മവിജയം

ഇതു പത്തു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ �കാച്ചി രാജർഷി രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ അപദാ

നങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു മേനാഹരമായ മഹാകാവ്യമാണു്. അവിട�ത്ത ഷഷ്ട്യ

ബ് ദപൂർത്തിവ�ര

യുള്ള ജീവിതചരിത്രം ഈ കാവ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

േനാക്കുക.

“യസ്യാസ്തു മേധ്യധികമുന്നതാേഗ്രാ

ജാഗർത്തി ഘണ്ടാഞ്ചിതസൌധഏകഃ

േയനസ്വനാ�ദർദ്ദിവിഷജ്ജേനാപി

വിജ്ഞപ്യേത കാലകലാവിഭാഗാൻ.”

(പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“യത്രാങ്ഗനാനാം നവരൂപലക്ഷ് മീ-

ർന്നിത്യം ഹരത്യാശു മനാംസി യൂനാം
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ആസാം തു േചതാംസി വിധൂതപാപാ

പൂർണ്ണത്രയീശാംഘ്രിസേരാജഭക്തിഃ.”

(പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“കാഞ്ചിൽ പുനഃ സ്വജനനീകരുണാകടാക്ഷ-

പാത്രായിതാമിഹ ചിരാജ്ജരഠാഞ്ചശൂദ്രീം

ആനായ്യമാതരമി�വവ കൃതാദേരാസൌ

ഗംഗാക്ഷമാല്യപരിപൂതതനും വ്യതാനീൽ.”

(ഷഷ്ഠസർഗ്ഗം)

ദക്ഷിണയാത്ര

ദക്ഷിണയാത്രയിൽ വിവിധവൃത്തങ്ങളിലായി 415 േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. കവി

പാളയംേകാട്ട, മധുര, േസതു, രാേമശ്വരം, ശുചീന്ദ്രം, കന്യാകുമാരി, തിരുവനന്തപുരം,

�കാച്ചി, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ഗുരുവായൂർ മുതലായസ്ഥലങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കുകയുംഅവി

ടങ്ങളി�ല േദവന്മാ�ര വന്ദിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സുഹൃത്തുക്കളായ

ചില കവിക�ള സന്ദർശിച്ച വിവരവും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർ

ത്തിഈകൃതിേയയും അനുവാചകന്മാർക്കു പരിചയ�പ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ടു്.

“വഴിയിലിരുപുറത്തും നി�ല്പാരാ േവപ്പുവൃക്ഷ-

ച്ഛടയു�ട ഹരിതശ്രീവർണ്ണകാന്തിപ്രകർഷം

ചരമരവിമയൂഖം തട്ടി മിന്നുന്നേനര-

ത്തതുലരുചി വളർത്തും കാഴ് ച�യാ�ന്നത്ര രമ്യം!”

“ഇത്തിരുമുടിയും തിലകവുമിത്തിരിേയാർക്കിൽസ്സിഖം തരും മിഴിയും

കത്തിയ തീ�യതിരാം മൂക്കുത്തി�യാഴുക്കും ശുഭപ്രഭാഝരിയും

വഞ്ചിതഹരമതിധൃതി പുതുപുഞ്ചിരിയും പൂർണ്ണചന്ദ്രസാദൃശ്യം

തഞ്ചിന തിരുമുഖവും പരമഞ്ചിതസൌഭാഗ്യകാന്തികന്ധരയും

�പാങ്ങിടുമിരുമലകൾക്കിട തിങ്ങിയുദിക്കും നവാർക്കബിംബമുടൻ

മങ്ങിടുമാറു കുചാേന്ത തങ്ങിലസിക്കും പതക്കരത്നമിതും

ആേലാലവരണമാലാലീേലാദഞ്ചൽകരാഞ്ചലപ്രഭയും

മാേലാടു കൂപ്പുേവാ�രത്താേലാലിേപ്പാരഭീതിമുദ്രികയും.”

(കന്യാകുമാരീശ്വരീേകശാദിപാദം)

“അേങ്ങാട്ടു േപാകു�മ്പാഴു�ത�ന്റ �പട്ടി

സൂക്ഷി�ച്ചാരാ വിപ്രഗൃഹം തദാനീം

പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു; വഴിയ്ക്കുനിന്നു

േമാട്ടാർ വിളിക്കുന്നു; കഴക്കിലായ് ഞാൻ.”

ജനേകാപേദശം

ഇതിൽ 106 നല്ല േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. അവയിൽ ര�ണ്ടണ്ണം താ�ഴേച്ചർ

ക്കാം.
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“ഞാേനാ മദീയവധുവിന്നറിവുള്ള�തങ്കി-

േലേനാനിവൃത്തി വരുവാനതുലപ്രയത്നം

മാേനാന്നതീച്ഛ�യാടു �ചയ്തു ചിരം; ഫലാപ് തി-

ഹീേനാദ്യമത്വമതിേലറ്റധികം വിഷണ്ണൻ.”

“േചലഞ്ചുമാറിതുവിധം ശിഖ�യസ്തുതിച്ചും

നാലഞ്ചു നാളിനകേമ തുലയുന്ന േദഹം

മാലങ്കരിക്കു�മാരുദിർന്നില�മന്നുറച്ചും

കാലം കഴിക്കു മകേള! പുകേള�റയുണ്ടാം.”

കൃഷ്ണാട്ടം

മാനേവദകൃതി മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ �ചയ് ക എന്നുള്ളതു സാമാന്യകവിക

�ള�ക്കാണ്ടു് ഒരു പ്രകാരത്തിലും സാധ്യമല്ല. കുഞ്ഞൻവാരിയരു�ട ഈ കൃതിക്കു

മേറ്റതുവിവർത്തിതഗ്രന്ഥങ്ങേളാടുംകിടനില് ക്കുവാൻേവണ്ടഗുണപൌഷ് കല്യമുണ്ടു്.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.

“വീര്യത്താൽസർവശത്രുക്ഷിതിപ�ര വിജയി-

ച്ചു�ള്ളാരാ വിക്രേമാർവീ-

പാലൻതൻ ഭാഗിേനയൻഹരീകഥയിൽ മന-

സ്സാ�ണ്ടാരീ മാനേവദൻ

വർണ്ണീച്ചീടുന്നു വൃഷ്ണീശ്വരനു�ട ചരിതം

വിശ്വതാപം ഹരിപ്പാൻ

വിേണ്ണാർഭാഷാപദം�കാണ്ടിതിൽ വിബുധജനം

തുഷ്ടിേയല്ക്ക�ട്ട നിത്യം.”

“േഗാപാലർ തന്ന പുതു�വണ്ണകരത്തിേലന്തി-

ക്കണ്ഠത്തിലപ്പൂലിനഖാഭവിഭൂഷ ചാർത്തി

�തല്ലങ്കരിച്ച �ചറുപല്ലണിയും മുഖത്തു

മന്ദസ് മിതം �പാടിയുമങ്ങ�യഞാൻ �താഴുേന്നൻ.”

“സ് മരാസ്ത്രം�കാേണ്ടറ്റം പരവശത പൂണ്ടന്യവധുവിൻ

ഭുജാകാണ്ഡം േഭാഗിപ്രവരസുഭഗം തൻഗളതേല

ദൃഢം ചുറ്റി; േപാകാൻ തുടരുമസുവായുക്ക�ളയുടൻ

പണി�പ്പടും നിർത്തുന്നതിനു മുതിരു�ന്നന്നതുവിധം.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾേപാ�ലത�ന്ന പ്രസ്തുതകൃതിയി�ല ഗീതങ്ങളും ഹൃദയംഗമങ്ങളാ

ണു്.

�ക.സി. നാരായണൻനമ്പിയാർ (1048—1097)

ജനനം

വാസനാസമ്പന്നനായ നിമിഷകവി, ഫലിതമൂർത്തിയായ ഗദ്യകാരൻ, സരസ

നായ വാഗ് മി, ഊർജ്ജസ്വലനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ, പേരാപകാരിയായ സമു

ദായേസവകൻ എന്നിങ്ങ�ന പല കക്ഷ്യകളിൽ പ്രഖ്യാതനായിരുന്ന ഇരുവനാട്ടു
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642 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

�ക.സി. നാരായണൻനമ്പിയാ

�രപ്പറ്റി േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാഷാഭിമാനികൾ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. വടേക്ക മലബാറിൽ

മയ്യഴിപ്പുഴയ്ക്കു് ഇടത്തും വലത്തുമായി കിടക്കുന്ന രണ്ടു േദശങ്ങളാണു് കടത്തനാടും

ഇരുവനാടും. ഒരുകാലത്തു് ഇവയിൽ രണ്ടാമ�ത്ത നാടു് ഇരുവനാട്ടു നമ്പിയാര

ന്മാർ എന്നപ്രഭുക്കന്മാരാൽ ഭരിക്ക�പ്പട്ടുവന്നിരുന്നു. അവരിൽ ഒരു ശാഖയിൽ�പ്പ

ട്ടവരാണു് ‘കൂേറ്റരി േകേളാത്തു് അച്ഛൻ’ എന്നസ്ഥാനേപ്പേരാടു കൂടിയ നാലുവീട്ടുന

മ്പിയാരന്മാർ. �ക.സി. നാരായണൻ നമ്പിയാർ ഈ നാലുവീടുകളിൽ ഒന്നായ

കുന്നിേന്മൽത്തറവാട്ടി�ല ഒരംഗമായിരുന്നു. ധനാഢ്യമായിരുന്ന ആ കുടുംബം

1048-ൽ മരിച്ച ഒരു കാരണവ�ന്റ സ്വജനേദ്രാഹം നിമിത്തം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട സി

വിൽവ്യവഹാരത്തി�ന്റ ഫലമായി അത്യന്തം േശാചനീയമായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖത്തിൽ

അധഃപതിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു് 1048-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തി�ല അനിഴംനാളിലായി

രുന്നു നമ്പിയാരു�ട ജനനം. കുന്നിേന്മൽഭവനത്തി�ല സ്ത്രീക�ള ഓേരാ കാലത്തു

കടത്തനാട്ടു രാജാക്കന്മാരിൽ പലരും പരിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നമ്പിയാരു�ട മുത്തശ്ശിയു

�ട അച്ഛൻ 1007-ൽ തീ�പ്പട്ട കടത്തനാട്ടു തമ്പുരാനായിരുന്നു. 1055-ാമാണ്ടു വൃശ്ചിക

മാസത്തിൽ ഇളമസ്ഥനത്തിൽ ഇരുന്നു തീ�പ്പട്ട ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാനായിരുന്നു

അമ്മയു�ട അച്ഛൻ. ആ തമ്പുരാ�ന്റ പ്രഥമപുത്രിയായിരുന്ന പാർവതിയമ്മ�യ

1058-ൽ മരിച്ച ആയേഞ്ചരിേക്കാവിലകത്തു മൂന്നാംമുറ രാമവർമ്മതമ്പുരാൻ വിവാ

ഹം�ചയ്തു. അേദ്ദഹം അക്കാല�ത്ത ഒരു പ്രസിദ്ധനായ �ദവജ്ഞനായിരുന്നു.

അവരു�ട നാലാമ�ത്ത മകനായ �ക.സി. ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാൻ സമ്പാദിച്ചു

�കാടുത്ത വസ്തുക്കളിൽനിന്നുള്ള ആദയം�കാണ്ടായിരുന്നു പ്രേയണ കുന്നിേന്മൽ

ക്കാരു�ട കാലേക്ഷപം. ആ ഭവനത്തിനു സ്വല്പം �തക്കുള്ളപുലിേക്കാട്ടുമഠം എന്ന

ഗൃഹത്തിലാണു് നമ്പിയാർ ജനിച്ചതു്. കടത്തനാട്ടു് ഇളമസ്ഥാനക്കാർക്കു് പുറേമരി

എ�ന്നാരു േകാവിലകമുണ്ടു്. ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാനു് സുമുഖനും ഓജസ്വിയുമായ

ദൌഹിത്ര�ന്റ േപരിൽഅപാരമായ വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പുറേമരിയിൽ

ത്ത�ന്നയാണു് നമ്മു�ട കവി വളർന്നതു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

നമ്പിയാരു�ട പതി�നാന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു. ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു്

വള�ര�യാന്നും ഗ്രഹിക്കുവാൻ അതിനുമുൻപും അതിൽപ്പിന്നീടും അേദ്ദഹത്തിനു്

ഇടവന്നില്ല. കീഴലിൽവളപ്പിൽ ചക്രപാണിവാരിയർ എന്ന ഒരു േജ്യാത്സ്യനാണു്

എഴുത്തിനിരുത്തിയതു്. മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചതിനുേമൽ അച്ഛൻ സ്വല്പകാലം ഒറ്റമല

േക്കാവിലകത്തും അതിൽപ്പിന്നീടു് ആേറാട്ടുമഠത്തിലും താമസമാക്കി. എട്ടാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ േകാളിേയാട്ടു മാധവവാരിയരു�ട അടുക്കൽ ഗണാഷ്ടകം പഠിച്ചു. അന്നു

ത�ന്നകവിതയിൽ ഭ്രമം തുടങ്ങി.

“ആനത്തലവനായുള്ള ഗണനാഥന്നു വന്ദനം;

അവലിങ്ങു നിേവദിക്കാം കവിതയ്ക്കു തുണയ്ക്കണം.”

എന്നും മറ്റും ചില നാല് ക്കാലികൾ കത്തിക്കുറിച്ചു. അതു് ഒൻപതാമ�ത്ത വയസ്സി

ലാണു്. അക്കാലത്തുത�ന്നഗണാഷ്ടക�ത്തഅനുകരിച്ചു് ഒരു നാണാഷ്ടകം ഉണ്ടാ

ക്കി.

“മുത്തശ്ശിക്കുള്ളവാത്സല്യമത്രയും നാണനപ്പയിൽ

അത്ര മറ്റാരിലും നാസ്തി പുത്രന്മാ�രന്നിരിക്കിലും.
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 643

അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിയമ്മയ്ക്കുമമ്മാവന്മാർക്കുമങ്ങി�ന

സമ്മതം സകലന്മർക്കും സമ്മാനങ്ങളുമങ്ങി�ന.”

ഈ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും അതിലുള്ളതാണു്. അച്ഛന്നു മക�ന ഗണിതം പഠി

പ്പിക്കണ�മന്നാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലും അതു ഫലിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലീഷിലും അപ്പർ

�പ്രമറിക്ലാസ്സുവ�രേയ പഠിച്ചുള്ളൂ. ഭാഗ്യ്വശാൽ ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്രനായ കട

ത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ ദയാദൃഷ്ടി അക്കാലത്തു് ആ ബാലനിൽ

പതിഞ്ഞു. ആ തമ്പുരാേന്റയും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ആശ്രിതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരു

േടയും കവികളുേടയും സാഹചര്യം�കാണ്ടു് ഒരുമാതിരി േലാകവ്യുൽപത്തി േനടുന്ന

തിനും കാവ്യാധ്വാവിൽ സ്വച്ഛന്ദം സഞ്ചാരം�ചയ്യുന്നതിനും സാധിച്ചു. കവി ത�ന്റ

ബാല്യകാലസ് മരണകളിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു: “�പ്രമർ ഏതാണ്ടു മുഴുവേന

പഠിച്ചു. പേക്ഷ ഒന്നുകൂടിഅധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു മ�റ്റാന്നുമല്ല. പഠിക്കുംേതാറും

മറന്നുകളവാൻമാത്രമാണു്.” ത�ന്റഅക്കാല�ത്ത വിദ്യാഭ്യാസ�ത്തക്കുറിച്ചു കന്യാ

കുമാരീപ്രാർത്ഥനയിൽ താ�ഴേച്ചർക്കുന്നപ്രസ്താവനയും കാണ്മാനുണ്ടു്.

“അച്ഛിന്നകീർത്തി കലരുന്നകടത്തനാട്ടു-

ള്ളച്ഛൻ മദീയനവനീപതി രാമവർമ്മൻ

സ്വച്ഛന്ദമദ്ദിവി ഗമി�ച്ചാരു കാലമീ ഞാൻ

�കാച്ചൻ മഹാമടിയനി�പ്പാഴുമുല്പലാക്ഷി!

എന്നാലുമമ്മയു�ട ചാരുകൃപാവിേശഷാൽ

തന്നാ�ലത�ന്ന മലയാളമതും പഠിച്ചു;

പിന്നാ�ല നല്ലുദയവർമ്മനൃപാലക�ന്റ

പിന്നാ�ല കൂടി�യാരുമാതിരിയാക്കിവച്ചു.”

“മാതൃപ്രിയം മനസി കണ്ടതുകാല�മ�ന്റ

�പതൃഷ്വേസയനുദയക്ഷിതിപാലേകന്ദ്രൻ

ദാതൃത്വേമാടിവനു വിദ്യ വിളിച്ചുതന്നു

ധാതൃപ്രതാപമതുമിത്തിരിയസ്തമിച്ചു.”

എന്നു േഗാകർണ്ണപ്രാർത്ഥനയി�ല ഒരു േശ്ലാകത്തിലുംആവസ്തുതയു�ടസൂച

നയുണ്ടു്.

ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാനും കൂട്ടാളി കുഞ്ഞിക്കമ്മാരൻനമ്പിയാരും

ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1065-ൽ നമ്പിയാ�ര�ക്കാണ്ടു് ഒരു മുദ്രാലയം വാങ്ങിച്ചു്

അതിൽനിന്നു് 1066-ൽജനരഞ്ജിനിഎന്നേപരിൽ ഒരുപത്രംപുറ�പ്പടുവിച്ചവിവരം

ഞാൻ മ�റ്റാരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്ഷണത്തിൽ നമ്പിയാർ. തമ്പുരാ

�ന്റ ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിത്തീർന്നു. അഞ്ചു�കാല്ലേത്താളം കാലം ആ മാസിക

നല്ല നിലയിൽ നടന്നു. ആയിടയ്ക്കു് ഒന്നരമാസേത്താളംകാലം ചണ്ഡമാരുതാചാര്യ

രു�ട അടുക്കൽ തർക്കസംഗ്രഹം വായിച്ചു. ഉടേന അതു തർജ്ജമ �ചയ്യുവാനുള്ള

തിടുക്കമായി. അങ്ങ�ന ആ ഉത്സാഹവും അവസാനിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ

ത്ത�ന്ന തമ്പുരാൻ നമ്പിയാ�ര ത�ന്റ േകാവിലക�ത്ത പ്രധാനകാര്യസ്ഥനായി

നിയമിച്ചു. ത�ന്റ കാശിയാത്രയിൽ കൂ�ട�ക്കാണ്ടുേപായി. കവേനാദയം എന്ന

പത്രഗ്രന്ഥം ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അതിേന്റയും സൂത്രധാരത്വം വഹിപ്പിച്ചു. അങ്ങ�ന
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644 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

1082-ൽ ആ പുണ്യേശ്ലാകൻ അന്തരിക്കുന്നതുവ�ര അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സന്തതസഹ

ചാരിയായി കാലയാപനം �ചയ്തു. നമ്പിയാർക്കും തമ്പുരാ�ന്റ േപരിലുള്ള ഭക്തിക്കു്

അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല.

“സത്സാഹിതീവിദിതചിത്രചരിത്രനായ

മത്സ്വാമിയാമുദയവർമ്മമഹീമേഹന്ദ്രൻ”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹ�ത്ത പല അവസരങ്ങളിലും പുകഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളതിനു പുറേമ പ്ര

താപരുദ്രീയത്തി�ന്റ രീതിപിടിച്ചു് ഉദയാലങ്കാരംഎന്ന േപരിൽ ഒരലങ്കാരഗ്രന്ഥവും

കവേനാദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. അതു സംപൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ഇരുവനാ

ട്ടു ചേന്ത്രാത്തുതറവാടു് ഇരുവനാട്ടു പ്രഭുകുടുംബത്തി�ല നാലു വീടുകളിൽ ഒന്നാണു്.

ആ തറവാട്ടി�ല ഒടുവില�ത്ത കാരണവനായിരുന്ന കുഞ്ഞിച്ചന്തുനമ്പിയാർ നമ്മു

�ട കവി�യ സ്വന്തം അനന്തരവ�ന�യന്നേപാ�ല സ് േനഹിക്കുകയും സ്വകുടുംബ

ത്തിേലക്കു ദ�ത്തടുത്തു മാലിഖാന�യസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശം നല് കുകയും

�ചയ്യണ�മന്നുനിശ്ചയിച്ചു് ഒരു ദാനപ്രമാണംഎഅഴുതി; എന്നാൽഅതു രജിസ്റ്റർ

�ചയ്യുന്നതിനുമുമ്പു്അേദ്ദഹംഅന്തരിച്ചുേപായി. ആ വഴിക്കാണു് കുന്നിേന്മൽനാരാ

യണൻ നമ്പിയാർ കുന്നിേന്മൽചേന്ത്രാത്തു (�ക.സി.) നാരായണന്നമ്പിയാരായതു്.

കുഞ്ഞിച്ചന്തുനമ്പിയാർ മരിച്ചു�വങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ദ്വിതീയപുത്രൻ ചേന്ത്രാ

ത്തു കൂടാളി താഴത്തുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിക്കമ്മാരൻനമ്പിയാരുമായുള്ള സൌഭ്രാത്രനിർ

വിേശഷമായ സൌഹാർദ്ദം കവിയു�ട നിര്യാണം വ�ര അഭംഗുരമായി നിലനിന്നു.

പലതരത്തിലുള്ളസാഹായങ്ങളും അേദ്ദഹം കവിക്കു നല് കുകയുണ്ടായി.

അനന്തരജീവിതം

ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ മരിച്ചതിനുേമൽനമ്പിയാർ േകാട്ടയ�ത്തമേനാരമയുേടയും

ഭാഷാേപാഷിണിയു�ടയും സഹപത്രാധിപരായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. അതിനു മുൻ

പുത�ന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു് 1070-ൽ നടന്ന ഭാഷാേപാഷിണീസഭ

യിൽസന്നിഹിതനായി ത�ന്റ കവനശലതേയയും ഗേവഷണമർമ്മജ്ഞതേയയും

പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മേനാരമയിൽ തുടർച്ചയായി എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഗദ്യപ

ദ്യസമ്മിളിതമായ മലബാർക്കാര്യങ്ങൾ എന്ന േലഖനപരമ്പര ആ പത്രത്തി�ന്റ

പ്രശസ്തിക്കുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. മലബാർക്കാര്യങ്ങ�ള

�യല്ലാം അേദ്ദഹം ആ കത്തുകളിൽ നിർഭയമായും നിഷ് കളങ്കമായും വിമർശിച്ചുവ

ന്നു. അതിനു മുൻപുത�ന്ന അഞ്ചാറു�കാല്ലം മലബാറിൽ ഡിസ് ട്രിക് ട് േബാർഡ്

�മമ്പറായി രാജ്യേസവനം �ചയ് തിരുന്നതുേകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു �പാതുക്കാ

ര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി ധാരാളം പ്രാേയാഗികപരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കത്തുകളിൽ

നമ്പിയാർ അനുസ്യൂതമായി വാരിേക്കാരി വിളമ്പിയിരുന്ന ഫലിതങ്ങൾ ആ�രയും

�പാട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ആ സ് മരണമാധുര്യംനിമിത്തമാണു് മേനാരമയു�ട

ഭാരവാഹികൾ അേദ്ദഹ�ത്ത അവിേടയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചതു്. നമ്പിയാ�ര അതിനുമുൻപു

ത�ന്ന ഒരു വലിയ ദുശ്ശീലം ബാധിച്ചിരുന്നു. അതു വാരുണീേസവയല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നുമല്ല. ആ േദാഷം പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു് യാ�താരു

സേങ്കാചവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുഞ്ഞിക്കമ്മാരൻനമ്പിയാർ ഒരിയ്ക്കൽ അേദ്ദഹ�ത്ത

ആ വിഷയത്തിൽ ഗുണേദാഷിച്ചേപ്പാൾ കിട്ടിയ മറുപടി താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാക

മായിരുന്നു.

“ഏണാക്ഷീമണിയായ കാന്തയരികത്തി�ല്ലങ്കിൽ വല്ലാ�തയായ്-
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 645

ക്കാണാതു�ള്ളാരു താങ്ക�ളത്ര വിഷമിക്കുന്നുണ്ടേതമാതിരി

പ്രാണാധീശ്വരിയായേനകദിനമായ് ലാളിച്ച മദ്യാഖ്യയാം

വീണാലാപിനി വിട്ടിരിപ്പതുസഹിക്കാവ�ല്ലനി�ക്കാട്ടുേമ.”

അേനകംസാഹിത്യകാരൻമാർ മദിരാശികളായിരുന്നു. അവരിൽചുരുക്കംചി

ലേരആ വസ്തുതസമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളു. കവിയു�ട ധനം േപായി; മാനം േപായി; ആേരാ

ഗ്യം േപായി;ആകാരസൌഷ്ഠവം േപായി; ‘നമ്പ്യാരുനല്ലചുണയു�ള്ളാരുകട്ടി’എന്നു്

എല്ലാവരും വാഴ്ത്തിവന്നആപഴയകാലം േപായി. തേന്റ�തന്നു് പറയത്തക്കവണ്ണം

യാ�താന്നുമില്ലാ�തയായി. 1072-നു മുൻപുത�ന്ന ദാരിദ്ര്യംഅല്പമായിഅേദ്ദഹ�ത്ത

വലയം�ചയ്തുകഴി

ഞ്ഞിരുന്നു�വന്നു് ആ �കാല്ലത്തിൽ തീ�പ്പട്ട കടത്തനാട്ടു വലിയതമ്പുരാനു് അടിയ

റ�വച്ച ചില േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു. അവയിൽ ഒന്നാണു് താ�ഴേച്ചർ

ക്കുന്നതു്.

“ഇക്കാലം നൃപേസവ�കാണ്ടുമധികം �കക്കൂലി�കാണ്ടും പരം

മുക്കാലും ബത! കട്ടു�മാട്ടു പണമുണ്ടാക്കുന്നുലാക്കുള്ളവർ;

കക്കാനും വശമില്ല; േസവ പറവാനാവില്ല; �കക്കൂലിയായ്

മുക്കാലും വരവില്ലിവ�ന്റ കഥയത്തൃക്കാലുരയ്ക്കും ദൃഢം.”

മേനാരമയാപ്പീസിൽഅ�ഞ്ചട്ടു �കാല്ലം പണി േനാക്കി; ആ പത്രത്തി�ന്റ ഉട

മസ്ഥന്മാർ അേദ്ദഹത്തിനു സകലസൌകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തു. എങ്കിലും

അവി�ടയും ഇരിപ്പുറച്ചില്ല.

“പക്ഷം രണ്ടു പുറത്തുമുണ്ടുകഴിവില്ലാർക്കും പിടിക്കാനേഹാ!

ലക്ഷം ദിക്കു പറന്നുകാണുമധികം �കാണ്ടാടു�മല്ലാടവും

ഭക്ഷിപ്പാൻ വകേയ�റയി�ല്ലവിേടയും കൂസില്ല നാരായണ-

പ്പക്ഷിക്കും ബത നമ്പിയാർക്കു�മാരുേപാ�ലാക്കും വളയ്ക്കും ഭ്രമം.”

എന്നു് അേദ്ദഹംത�ന്നത�ന്റഅത്തരത്തിലുള്ളപരക്കംപാച്ചിലി�നപ്പറ്റി വർ

ണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1087-ൽ തിരി�യ കടത്തനാേട്ടക്കുത�ന്ന േപാരുകയും അവി�ടയും ചേന്ത്രാ

ത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും �ചയ്തു. 1091-ൽ നായർസമുദായപരിഷ്കാരി എ�ന്നാരു

മാസിക ഉത്തര േകരളീയരായ നായന്മാരു�ട അഭ്യുന്നതി�യ ലക്ഷീകരിച്ചു േവങ്ങ

യിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായനാരു�ട സ് മാരകമായി കുഞ്ഞിക്കമ്മാരൻനമ്പിയാരുേട

യും മറ്റും േനതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ നമ്പിയാരാണു് അതി�ന്റ

ആധിപത്യംപ്രധാനമായി വഹിച്ചതു്. ആ മാസികയു�ട ജീവിതംഹ്രസ്വമായിരുന്നു.

അതിനുമുൻപും 1079-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ഭാരതേകസരി എ�ന്നാരു പത്രം അേദ്ദഹം നട

ത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ചേന്ത്രാത്തു താമസിച്ചു�കാണ്ടു പല പ്രകാരത്തിൽ ത�ന്ന

ബാധിച്ചിരുന്ന േരാഗങ്ങൾക്കു ചികിത്സ നടത്തുകയും അ�താന്നും ഫല�പ്പടാ�ത

1097-ാമാണ്ടു േമടമാസം 11-ാം൹ മരിക്കുകയും �ചയ്തു. ആയേഞ്ചരി അംശത്തിൽ

േകാമത്തു വീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മയായിരുന്നു പത്നി.

കവിതാരീതി

ഏറ്റവും വശീകരണശക്തിയുള്ളതാണു് നമ്പിയാരു�ട കവിത. ഒഴുക്കും ഫലിതവു

മാണു് അതി�ന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒരു കൂസലില്ലായ് ക ഏതു വിഷയ�ത്തപ്പറ്റി എഴു

തുേമ്പാഴും കാണാം. ദ്രുതകവനത്തിലാണു് അധികം വാസന. അപശബ് ദങ്ങൾ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51
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അങ്ങിങ്ങുപ്രേയാഗിക്കും. വൃത്ത നിയമംേപാലും അപൂർവമായി ലംഘിക്കും. ആ�ര

ങ്കിലും ആേക്ഷപിച്ചാൽ താൻ പ്രേയാഗിച്ചതു ശരിയാ�ണന്നു കഴിയുന്നിടേത്താളം

വാദിച്ചുേനാക്കും. നില് ക്കക്കള്ളിയില്ലാ�ത വന്നാൽ സ്വതസ്സിദ്ധമായ നർേമ്മാക്തി

കൌശലത്തിൽപിടിച്ചുനിന്നു “നാരായണപ്രേയാഗാൽസാധുഃ”എന്നുപറഞ്ഞു�കാ

ണ്ടു് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും �ചയ്യും. എങ്കിലുംആനിരങ്കശതയുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റകവിത

യ്ക്കു് ഒരലങ്കാരമായിത്ത�ന്നഅവേശഷിക്കുന്നു. ഉത്തരേകരളത്തിൽ അതിവാസന

ക്കാരായ മൂന്നുഫലിതമാർമ്മികന് മാർഈഅടുത്തകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു. അവ

രിൽ ഒരാളാണു് നമ്പിയാർ. േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാരും എം.ആർ.നാ

യരുമാണു് മറ്റു രണ്ടു േപ�രന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

കൃതികൾ

നാരായണൻനമ്പിയാർ ദീർഘകൃതികളായി യാ�താന്നും ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല. (1) അപൂർ

ണ്ണമായ ഉദയാലങ്കാരം, (2) പുളിച്ചിേങ്ങാത്തുഅമ്മുണ്ണിഅമ്മഎന്നവ്യാജനാമം ധരി

ച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വടക്കൻ ചക്കീചങ്കരം നാടകം, (3) ഒൻപതധ്യായത്തിൽ എഴു

തിയ കല്യാണീകല്യാണം കാവ്യം-ഈ വാങ്മയങ്ങൾമാത്രേമ ആ കൂട്ടത്തിൽ �പ

ടുന്നുള്ളു. ഇവ കൂടാ�ത, (4) മൂകാംബാേസ്താത്രം, (5) ഭാരതവ്യവഹാരം, (6) മുൻസീപ്പു

ഭാരതം, (7) കന്യാകുമാരീപ്രാർത്ഥന, (8) േഗാകർണ്ണപ്രാർത്ഥന, (9) തപതീസംവര

ണംകാവ്യം, (10) ഇന്ദുേലഖാ നാടകം, (11) ശിന്നമ്മു, (12)അസംബന്ധം, (13) ശുദ്ധേമ

കമ്പം, (14) േപ്ലഗുവധം കഥകളി, (15) പരിഷ് കരിച്ച കവിതാ രാമായണം എന്നീ കൃ

തികളും, �ചണ്ട, ഗീതം, �ചറുനാരങ്ങ, പപ്പടം, സങ്ഗീതം, പുതിയ പരിഷ്കാരം മുത

ലായ വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി മുമ്മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളുംഅേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാജാക്കന്മാർ

ക്കുംപ്രഭുക്കന്മാർക്കുംഅടിയറ�വച്ച േശ്ലാകങ്ങൾക്കും മറ്റുംസംഖ്യയില്ല. ഓണപ്പാട്ടു്,

പരാശക്തി ഇത്യാദി കൃതികൾ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലും എഴുതീട്ടുണ്ടു്.

ഉദയാലങ്കാരം

ഉദയാലങ്കാരത്തിൽപ്രതിപാദ്യ�മ�ന്തന്നു മുൻസൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഗതാനുഗതിക

ന്യാേയന നായകനായ ഉദയവർമ്മതമ്പുരാേനയും മറ്റും ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങളിൽ

വർണ്ണിക്കുന്നആഅലങ്കാരഗ്രന്ഥം അനൌചിത്യജടിലമാണു്. പേക്ഷഅത്തരത്തി

ലുള്ള ലക്ഷണങ്ങ�ളല്ലാ�മാപ്പിച്ചു് ഒരു ശാസ്ത്രപുസ്തകം നിർമ്മിക്കണ�മങ്കിൽ അത

ല്ലാ�ത മാർഗ്ഗവുമില്ല. അതിൽ േശ്ലാകങ്ങ�ളല്ലാം നമ്പിയാരുേടതു ത�ന്നയാണു്. മൂ

കാംബാേസ്താത്രത്തി�ല ചില പദ്യങ്ങൾആ കൂട്ടത്തിൽ കാണ് മാനുണ്ടു്. എന്നാൽ

ലക്ഷണവിവരണ വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ഉദയവർമ്മസദസ്സി�ല മറ്റു ചില

പണ്ഡിതന്മാരു�ട സാഹായമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അപാക

മില്ല. നമ്പിയാർക്കു ശാസ്ത്ര വ്യുൽപത്തി എത്രമാത്രമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു നാം കണ്ടു

വേല്ലാ. അേദ്ദഹംത�ന്ന േഗാകർണ്ണപ്രാർത്ഥനയിൽ

“േഭഷായിരിക്കു�മാരു സംസ്കൃതമിങ്കിലീഷു-

ഭാഷാദിയിൽപ്പരിചയം കലരാതിവണ്ണം

േഭാഷാഗ്ര്യനാ�യാരു വിേധന പിടിച്ചുേകറി-

ബ് ഭാഷാകവിപ്രവരനായിവനത്ര േപാേര?”

എന്നു് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഉദയാലങ്കാരത്തി�ല രസപ്രകരണവും മറ്റും വായി

ച്ചാൽഅേദ്ദഹം ഒരുവലിയആലങ്കാരികനായിരുന്നുഎേന്ന േതാന്നുകയുള്ളു. കവി
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പ്രതാപരുദ്രീയ�ത്തഅവലംബിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അതിനു് അടിമ�പ്പട്ടിട്ടില്ല. കാരിക

കളും ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രാേയണ മേനാഹരങ്ങളാണു്. നാടകപ്രകരണം സ് പർ

ശിച്ചിട്ടില്ല; അർത്ഥാലങ്കാരപ്രക

രണം പൂർത്തിയാക്കിേയാ എന്നു സംശയവുമുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങ

ളിൽനിന്നുപ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�ല�ശലി ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

“മല്ലിട്ടാേദ്ദവേലാകപ്രഭ�യാടു �പാരുതും

മഞ്ചമേധ്യ കേപാത-

ക്കല്ലിേന്മൽേചർന്നു പൂവൻ പിടയു�ട മൃദുവാം

േമനി ചുംബിച്ചിരിേക്ക

അല്ലിത്താരമ്പനമ്പും രസ�മാടു വിലസും

കൂജിതം�കാണ്ടു തമ്മിൽ

ത്തല്ലിക്കും പ്രാക്ക�ളക്കണ്ടുദയനൃപതിതാൻ

�തല്ലുേനാക്കിച്ചിരിച്ചൂ”.

“േരേര! സാമൂരി! യേങ്ങ�ക്കാരു മദമതിയാ-

യുണ്ടു പേണ്ടയതേല്ല

േനേര േകാരപ്പുഴയ്ക്കിപ്പുറമിഹ വരുവാ-

നന്തകാസ്യത്തി�ലത്തി?

തീേരേക്കട്ടീല�യേന്നാ �കാടിയ രിപുമഹാ-

ഭൂതസംഹാരിയായി-

േപ്പേരന്തും നാമസപ് താക്ഷരിയുദയനരാ-

ധീശ�നന്നുള്ള മന്ത്രം?”

ചക്കീചങ്കരം നാടകം

അന്തവും ചന്തവുമില്ലാ�തഅേനകം ഭാഷാനാടകങ്ങൾ േകരളത്തിൽഎങ്ങും തല

�പാക്കിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആ ദുഷിച്ച സാഹിത്യത്തിനു് അവസാനമുണ്ടാക്കുന്നതി

നുേവണ്ടി കവി രചിച്ചതാണു് ചക്കീചങ്കരം. പുളിച്ചിേങ്ങാത്ത് അമ്മുണ്ണിയമ്മ എന്ന

േപരിൽ കവി അതു് 1069 കന്നിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പി.രാമക്കുറുപ്പു് അേത ഉേദ്ദശ

േത്താടുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ചക്കീചങ്കുര�ത്ത �തക്ക�നന്നും ഇതി�ന വടക്ക�നന്നും

പറഞ്ഞുവരുന്നു. നമ്പിയാരു�ട നാടകത്തി�ല നായിക ചക്കിയും നായകൻ ചങ്കര

ച്ചാരുമാണു്. ഇണ്ഠിണ്ഠീംനായ്ക്കരബ് ഭൻ പ്രതിനായകനും. ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരി

ക്കാം.

“ചക്കി�പ്പേണ്ണ! ചടുലനയേന! ചത്തുഞാ�നന്നിവണ്ണം

ദുഃഖി�ക്കാേല്ല! ചതിയരു�ടയച്ചപ്പടാച്ചിക്കു �ചറ്റും

തർക്കംവച്ചും തകൃതി പറകിൽതാമസിക്കാ�തകണ്ടാ-

ത്തക്കംേനാക്കി പ്രിയതമ�യഞാൻ േവൾക്കുവൻ േകൾക്കബാേല!”

ഇതിൽ അവതാരികയു�ട തല�ക്കട്ടു് ‘ഒരു �പാടിക്കയ്യ് ’ എന്നാണു്, അതിൽ

നിന്നുത�ന്ന നമ്പിയാരു�ട നർേമ്മാക്തി കിർമ്മീരിതമായ ഗദ്യ�ശലിയു�ട സ്വ

ഭാവം കാണിക്കാൻ കുേറ വാക്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതു് അനുചിതമായിരിക്കുകയില്ല

േല്ലാ.

“ചക്കീചങ്കരംഎന്നഈനാടകംഉണ്ടാക്കണ�മന്നുഞാൻകഴിഞ്ഞജന് മത്തിൽ

സ്വപ് നം കണ്ടതാണു്. ചക്കി=ശക്തി, ചങ്കരൻ=ശങ്കരൻഎന്നാണു് ഇതി�ന്റധാതു.
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648 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

“ശിവശ്ശക്ത്യാ യുേക്താ’ എന്നുമുണ്ടേല്ലാ. ഇതു് ഒന്നാമതു ഞാൻ ഒേര ഇരുത്ത

ത്തിൽ എഴുതിയതല്ലാ�ത രണ്ടാമതു ഒന്നു വായിച്ചുേനാക്കുകകൂടി �ചയ് തിട്ടില്ല.

എന്നല്ല ആ സമയം മറ്റു പല േജാലികളുമുണ്ടായിരുന്നു. കാവ്യേദാഷങ്ങൾക്കും

കാവ്യഗുണങ്ങൾക്കും ഉദാഹരിക്കാവുന്ന നിലയിൽ ഇതിലുള്ളകവിതയു�ടസ്ഥിതി

വായനക്കാർത�ന്നഅവിടവി�ട കണ്ടുപിടിച്ചു�കാേള്ളണ്ടതാണു്. നാടകലക്ഷണ

പരിപൂർത്തിക്കായി ഞാൻ കഴിയുേമ്പാ�ല ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ശാകുന്തേള ചതുർ

േത്ഥാങ്കഃ’ എന്ന പ്രമാണപ്രകാരമാണു് നാലങ്കമായി വിഭജിച്ചതു്. നൂറു േശ്ലാകം

കണക്കാ�യങ്കിേല മതിയായുള്ളു�വന്നുവച്ചു് അങ്ങ�നത�ന്നആക്കീട്ടുമുണ്ടു്. ഒരങ്ക

ത്തിൽ രങ്ഗവിഭാഗം �ചയ് തതു് ആ വകക്കാർക്കു രസിപ്പാൻേവണ്ടിമാത്രമാണു്.

ആ പത്തു പന്ത്രണ്ടു േശ്ലാകം അരങ്ങത്തുവച്ചു് ഒരാ�ള�ക്കാണ്ടു �ചാല്ലിേക്ക�ണ്ടന്നു

വച്ചു് ആ ഭാഗം അണിയറയ്ക്കു നീക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പലർക്കുംകൂടി �ചാല്ലാ

മേല്ലാ. പ്രഭാതം, സന്ധ്യ, മധ്യാഹ് നം ഇ�താ�ക്കയും രണ്ടാമ�ത്ത അങ്കത്തി�ന്റ

അവസാനം ഒന്നായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവിടവി�ട േചർത്തിട്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും

മറ്റും കണ്ടുത�ന്നഅറിേയണ്ടതാണു്. ഇതിനു് ഒരുശുദ്ധപത്രം േചർത്താേലാഎന്നു

ഞാൻആദ്യത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പേക്ഷഅതു വായനക്കാർത�ന്ന �ചയ് േതാ

േട്ട എന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. കഠിനപദങ്ങൾക്കു ശരിയായി ഒരു വ്യാഖ്യാ

നവും �കാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. �പാന്നുണ്ണിത്തമ്പാൻ, ശങ്കരവാര്യർ, ഇട്യാർശേമേനാൻ

മുതലായവരു�ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്ഥലചുരുക്കത്താൽ നിർത്തി�വച്ചിരിക്കയാ

ണു്”.

വ്യാഖ്യാനത്തിൽഏഴുപദങ്ങൾഉൾ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. “താങ്ങീട�ട്ട-ഈകാരാന്തസ്ത്രീലിങ്ഗം

സപ് തേമ്യകവചനം. ഇരിക് ണു-ഇല്ലാത്ത നിഘണ്ടുവി�ല 105-ാം ഭാഗം േനാക്കുക.

ഒേക്കനും-സർേവഷാം; (For all)” ഇതാണു് അതി�ന്റ മാതൃക.

ഇന്ദുേലഖാനാടകം

ഇതും നാടകകൃത്തുകേളയും േനാവ�ലഴുത്തുകാേരയും പരിഹസിക്കുവാൻേവണ്ടി

1071-ൽ എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണു്. ഇതിൽ പ്രസ്താവന മാത്രേമയുള്ളു. കവിയു�ട

�പാണ്ണത്തം വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.

“�ചറുപ്രായം പാർത്താൽ കവിത രസികൻഭാഷയിലേഹാ!

ചുറുേക്കറുംേപാലും; പരമസരസൻ, പണ്ഡിതവരൻ,

പര�ക്ക�ക്കാണ്ടാടും ജനതബഹുമാനിച്ച പുരുഷൻ,

പരിഷ് ക്കാരക്കാരൻ, പലപല ഗുണം േചർ�ന്നാരു മഹാൻ”.

താ�ഴക്കാണുന്നതു ഭാരതവാക്യമാണു്.

“നല്ലനല്ല ഗുണമുള്ളസൽക്കഥ വളച്ചു�കട്ടി വഷളാക്കിയും

നല്ല നാടകമ�തന്നുവച്ചു ചില ബുക്കടിച്ചതു പരത്തിയും

�സാല്ലയാക്കി മരുവുന്ന േയാഗ്യ�ര ഹസിച്ചിട�ട്ട യുവതീജനം

നല്ലവണ്ണവുമുളുേപ്പാരല്പമുളവായിട�ട്ടയിനി േമൽ ക്കുേമൽ”.

കല്യാണീകല്യാണം

നമ്പിയാരു�ടസകലകൃതികളിലുംവച്ച് ഉത്തമമായിഎനിക്ക്അനുഭവ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്

ഈകാവ്യമാണു്. 1092-ൽചേന്ദ്രാത്തുകുഞ്ഞിക്കമ്മാരൻനമ്പിയാരു�ടഅേപക്ഷയ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 649

നുസരിച്ചു രചിച്ച പ്രസ്തുതകൃതി വടേക്ക മലബാറി�ല നായർകുടുംബങ്ങളിൽഅക്കാ

ലത്തു നടപ്പിലിരുന്ന താലി�കട്ടുകല്യാണത്തി�ന്റ അർത്ഥശൂന്യത�യ വിശദീകരി

ക്കുന്നതിനും അതി�ന്റ കാേലാചിതമായ പരിഷ്കാരത്തിനു് അനുവാചകന്മാ�ര േപ്ര

രിപ്പിക്കുന്നതിന്നും പ്രേയാജകീഭവിച്ചു. ഏതു ഭാഷാകവിയു�ടഎത്രഅധുരമായ കാ

വ്യേത്താടും കിടനില് ക്കുന്നതുേവണ്ട ഗുണപൌഷ് കല്യം അതിനുണ്ടു്. ചില േശ്ലാക

ങ്ങൾഎടുത്തുകാണിക്കാം.

“പവിഴനിറ�മഴുന്ന ചുണ്ടുേമാമൽ-

ക്കവിളിണയും �തളിവുള്ള �കാച്ചുപല്ലും

അവികലമൃദുമന്ദഹാസവായ് പും

ഭൂവി സകലർക്കുമമന്ദേമാദേമകും.

�തളിവു വള�രയുള്ളകണ്ണിേലാമൽ-

ക്കളികൾ നിറഞ്ഞവിലാസഭംഗി കണ്ടാൽ

നളിനമിഴി�യ�യാ�ന്നടുത്തുലാളി-

ച്ചളികമതിങ്ക�ലാരുമ്മ വയ്ക്കുമാരും”.

“�നറ്റിത്തടത്തി�ലാരു നീലിമയുള്ള �പാട്ടു

പറ്റിച്ചു ക�ണ്ണഴുതിയമ്മിണി നന്മ േചർത്തു

ചുറ്റിത്തിരിപ്പതിനു ശക്തി�യഴും കടാക്ഷം

�ചറ്റിത്തിരിക്കവളിൽ വന്നു മയങ്ങി നിന്നു”.

ഇതരകവികൾ

മറ്റു കൃതിക�ളപ്പറ്റി വിസ്തരിക്കുവാൻസ്ഥലംഅനുവദിക്കുന്നില്ല. മഹാഭാരതകഥ�യ

ഒരുസിവിൽേക്കസ്സി�ന്റസമ്പ്രദായത്തിൽ ചുരുക്കിഎഴുതീട്ടുള്ളതാണു് ‘ഭാരതവ്യവ

ഹാരം’. മലബാറി�ല മുൻസിഫന്മാ�ര മഹാഭാരതത്തി�ല പാത്രങ്ങളായി വർണ്ണി

ക്കുന്ന ഒരു �ചറിയ കാവ്യമാണു് മുൻസിഫുഭാരതം. മുല്ലൂർ പത്മനാഭപ്പണിക്കരു�ട

കവിരാമായണത്തിൽ വിപ്രതിപത്തിേതാന്നി അതി�ന്റ പരിഷ് കരണത്തിനാണു്

നമ്പിയാർ ത�ന്റ കവിരാമായണത്തിൽ ഉേദ്ദശിച്ചതു്. അതു കവിഭാരത�ത്തക്കാൾ

സംക്ഷിപ് തമാണു്. ഉേദ്ദശം ഫലിച്ചിട്ടുമില്ല. പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മ ഒരി

ക്കൽ നമ്പിയാരു�ട നിമിഷകവിത കാണണ�മന്നും കഥ തപതീസംവരണമാക

േട്ട എന്നും പറഞ്ഞേപ്പാൾ �പ�ട്ടന്നു് ആ കഥ�യ വിഷയീകരിച്ചു് നമ്പിയാർ അറു

പതു േശ്ലാകങ്ങൾ രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുതി. ആ േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്

അടിയിൽ കാണുന്നതു്.

“നീലക്കാർേമഘമമ്പും തലമുടി നിടില-

�പ്പാട്ടു രൂക്ഷം കടാക്ഷം

ബാലേപ്പാർ�കാങ്കബിംബാധരമധുരവിലാ-

സങ്ങളും �മയ് ത്തിളപ്പും

േചേലലും േചല�യന്നീവക നരപതി ക-

ണ്ടിട്ടു മിണ്ടാ�തേയറ്റം

മാേലാകം മാരബാണപ്പുതുമയു�ട പുരാ-

ണങ്ങൾ വാഴ്ത്തിസ്തുതിച്ചു”.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



650 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

പരാശക്തി

പരാശക്തിയു�ട മഹിമ�യ വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ പാട്ടിനു പ്രേത്യക�മാരു മാധുര്യമു

ണ്ടു്.

“ഒന്നും തിരിയുന്നതില്ല പുന-�രാന്നുമറിയാവതല്ല

എന്നും പറയാവതല്ല പുന-�രന്നുള്ളിലുണ്ടതു �ചാല്ലാം.

ആദ്യന്ത�മന്നുള്ളതില്ല പി�ന്ന-േച്ചാദ്യത്തിനും വകയില്ല

ഏ�താ�ന്നാരാൾക്കുമറിയാ ഇതു-യാ�താന്നു�കാണ്ടുമറിയാ

അങ്ങ�നയു�ള്ളാരു നി�ന്നയിവ-�നങ്ങ�ന കാണുന്നുപി�ന്ന?”

ഇത്തരത്തിലാണു് ആ �ചറിയ താരാട്ടി�ന്റ രീതി.

ചില മുക്തകങ്ങൾ

1. ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് അടിവറവച്ചതു്.

“ആമൂലധ്വംസനത്തിന്നുഴറിയധികമായ്

ടിപ്പു തട്ടിപ്പു കാട്ടി-

സ്സാമൂരിപ്പാടുമുൻപായ് പലരുമിഹ കലാ-

പത്തിലാപത്തിലായി

ശ്രീമൂലേക്ഷാണിപാേലശ്വര! സകലനരാ-

ധീശ! വഞ് ചീശവംശ-

രീമൂലം രക്ഷകിട്ടീ പരമിതു മലബാർ-

ജില്ലതൻ നല്ല കാലം”.

2. കടത്തനാട്ടു േകാവിലകത്തു് ഒരിക്കൽകവിക്കുപക്കേച്ചാറു �കാടുത്തതി�നപ്പ

റ്റി പരാതി:

“അച്ഛൻതമ്പായി മുന്നം നിജഗണിതവഴി-

ക്കാക്കുവാൻ േനാക്കി�യ�ന്ന-

ത്തുച്ഛൻഞാനന്നമാന്തിച്ചതി�ലാരു കഴി-

വുണ്ടായതില്ലായതാ�ട്ട

അച്ഛന്നം പാചകന്മാരു�ട�യാരു കൃപയാ-

ലിന്നു പഞ് ചാംഗഭാഗം

സ്വച്ഛന്ദം ഞാൻ ഗ്രഹിേച്ചൻ നരവര! കളിയ-

ല്ലഞ് ചി�ലാന്നഞ് ച�ലേന്യ”.

3. �ചണ്ട�യപ്പറ്റി:

“അയ്യേയ്യാ! രണ്ടുപാടും പ്രഹരമനുദിനം

േകാലു�കാ�ണ്ടത്ര�കാള്ളും?

നിയ്യേപ്പാ�ളാച്ച മൂപ്പിച്ചഹഹ! കരകിലും

നീ കലാശിക്കുേവാളം

�തയ്യാറാേയ്ക്കട്ടു മന്ദസ് മിത�മാടു തല�കാ-

ണ്ടാട്ടിേയറ്റം രസിക്കു-

ന്നിയ്യാൾക്കാർ�ക്കന്തു ദണ്ഡം? ശിവ ശിവ! ദയതി-
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 651

പ്പാരിലിന്നാരു കണ്ടു?”

ആ�കക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ സർേവാപരി വാസനയു�ട തള്ളിച്ച�കാണ്ടുമാ

ത്രം ഉയർന്ന േകരളീയകവികളിൽ �ക.സി.നാരായണൻനമ്പിയാ�ര പ്രഥമഗണ

നീയനായി കരുേതണ്ടതാണു്. അേദ്ദഹം താനുണ്ടാക്കണ�മന്നു സങ്കല്പിച്ച ഒരു

കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ ഗണപതിയിൽസരസ്വതിേയാടു്

“താണിട്ടിരുന്നു നയേത്താടുമക്കടി-

ഞ്ഞാണിട്ടിളക്കി�ത്തളിക്കും ദശാന്തേര

േപാണിക്കുതിരകേളാടും കണക്കിേന

വാണി�ക്കാഴുക്കും വരുേത്തണമീശ്വരീ!”

എന്നു �ചയ് തിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനആ േദവി തികച്ചും സഫലീകരിച്ചതായി ഭാവു

കന്മാർക്കു േബാധ്യമാകാ�തയിരിക്കയില്ല.

കടത്തനാട്ടു കൃഷ്ണവാരിയർ (1043–1111)

ജീവിതചരിത്രം

കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ആസ്ഥാനകവികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരു

ന്നകടത്തനാട്ടുകൃഷ്ണവാരിയ�രപ്പറ്റിയാണു്ഇനിപ്രസ്താവിേക്കണ്ടതു്. കൃഷ്ണവാരിയർ

കടത്തനാട്ടു േലാകമലയാർകാവിനു സമീപം കീഴൂർേദശത്തു േകാളിേയാട്ടുവാരിയ

ത്തിൽ പാർവതിവാരസ്യാരുേടയും താഴത്തുമഠത്തി ചക്രപാണിവാരിയരുേടയും പു

ത്രനായി 1043-ാമാണ്ടുകർക്കടകമാസം 16-ാം൹ജനിച്ചു. ചക്രപണിവാരിയർഒരുഉറ

ച്ച സംസ്കൃതപണ്ഡി

തനും �വദ്യത്തിലും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും നിഷ്ണാതനുമായിരുന്നു. 1094-ൽ മരിച്ച

കടത്തനാട്ടു വലിയ രാജാവി�ന്റ ഗുരുവുംകൂടിയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ദ്വാരകാപ്ര

േവശം എ�ന്നാരാട്ടക്കഥ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �ക.സി. നാരായൻനമ്പിയാർ

അേദ്ദഹത്തിനു ത�ന്റ കവിരാമായണത്തിൽ സുമന്ത്രസ്ഥാനം നല് കിക്കാണുന്നു.

അേദ്ദഹം കടത്തനാട്ടു േകാവിലക�ത്തകാര്യസ്ഥനും കൂടിയായിരുന്നതിനാൽപ്രാ

ഥമികവിദ്യാഭ്യാസംകഴിഞ്ഞതിനുേമൽ കൃഷ്ണവാരിയർ പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി േകാവിലകത്തു താമസിച്ചുതുടങ്ങി. അച്ഛനിൽനിന്നും അവിട

�ത്ത ഇതരപണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നും സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചു് ആ ഭാഷയിൽ പ്രാവീ

ണ്യംസമ്പാദിച്ചു. ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ഒരുപ്രധാനാശ്രിതനായി വിനീതനും വി

ദ്യാസമ്പന്നനുമായആയുവകവി പരിണമിച്ചതു്ആശ്ചര്യമല്ലേല്ലാ. 1072-ൽആതമ്പു

രാ�ന്റ മുക്തിയാർ കാര്യസ്ഥനായി പുറേമരിേക്കാവിലകത്തു പാർപ്പുറപ്പിച്ചു. കാവ്യ

രചനയും കാവ്യാധ്യാപനവുമായിരുന്നു മുഖ്യദിനകൃത്യങ്ങൾ. കവേനാദയത്തി�ന്റ

പ്രസാധനഭാരം അേദ്ദഹമാണു് വഹിച്ചതു്. കടത്തനാട്ടു് ഏ.�ക.ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പു

രാ�നഅേദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1094-ൽ അന്തനാട്ടു വലിയതമ്പുരാ�ന്റഅമ്മയു�ട

മാസമടിയന്തിര�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് ഒരു പ്രബന്ധ�മഴുതി അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു വീ

രശൃംഖല സമ്മാനമായി വാങ്ങി. 1111-ൽ േമടമാസം 24-ാം൹ മരിച്ചു. തുണ്ടിയിൽ

ഇട്ടിച്ചിരി എന്നുകൂടി േപരുള്ളപാപ്പിവാരസ്യാരായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പത്നി.
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652 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

കൃതികൾ

കൃഷ്ണവാരിയർസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും സമർത്ഥമായി സാഹിത്യേസവനം �ച

യ് തിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ, മദിരാശിയിൽവച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി രാമവർമ്മമഹാ

രാജാവി�ന്റ സിംഹാസനാേരാഹണ�ത്ത അധികരിച്ചു് (1) ശ്രീരാമവർമ്മമഹാരാ

ജാഭിേഷകം എന്ന േപരിൽ ഒരു കാവ്യം നാലു സർഗ്ഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (2)

ഭാഷയിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാനകൃതി ഭാഷാരാമായണചമ്പുവാണു്. അതിനുപു

റ�മ, (3) സീമന്തിനീചരിതം കാവ്യം, (4) �ചാവ്വരവച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചി രാമവർമ്മമ

ഹാരാജാവി�ന്റഷഷ്ട്യബ് ദപൂർത്തി�യ വിഷയീകരിച്ചു് 1097-ൽ രചിച്ചഷഷ്ടിപൂർത്തി

കാവ്യം എന്നീ കൃതികളും അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. (5) ഭക്തിസംവർദ്ധനശതക

ത്തിേന്റയും (6) േകാടിവിരഹത്തി�ന്റയും തർജ്ജമകൾകൂടി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതി

കളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

ഭാഷാരാമായണചമ്പു

രാമായണചമ്പുവും േകാടിവിരഹവും സീമന്തിനീചരിതവും ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ

ആജ് ഞ

യനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ച കൃതികളാണു്. അവ കവേനാദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരി

ച്ചു. േഭാജരാജാവി�ന്റ സുന്ദരകാണ്ഡാവസാനംവ�രയുള്ള രാമായണചമ്പുവി�ല

അഞ് ചുകാണ്ഡങ്ങളും ലക്ഷ് മണകവിയു�ട യുദ്ധകാണ്ഡവുംകവി തർജ്ജമ�ചയ് തി

ട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹംആകൃതിയു�ട അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“ശ്രീമത്താം േഭാജകാവ്യം ശുചി, രഘുപതിതൻ

സച്ചരിത്രം വിചിത്രം,

േസാമശ്രീകീർത്തി േചർേന്നാരുദയയുവനൃപാ-

ലാജ് ഞയാലജ് ഞനാം ഞാൻ

ഈമട്ടിൽേക്കരളീയർ�ക്കാരുവിധമുപകാ-

രത്തി�നേത്തണ�മന്നുൾ-

ക്കാമത്താൽ ഭാഷയാക്കീ; കുശലമരുളണം

രാമനും സീതതാനും”.

എത്ര മേനാഹരമാണു്ഈ കൃതി എന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്.

പില് ക്കാലത്തു ചുനക്കര ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർ ഭാരതചമ്പു തർജ്ജമ�ചയ്യുന്നതിനു

മാർഗ്ഗദർശകമായിത്തീർന്നഒരുവാങ്മയമാണു്അതു്എന്നുകൂടി പറഞ്ഞറിയിേക്ക

ണ്ടതുണ്ടു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“ഏണീജാലഗളം കുടിക്കുമളവിൽ�പ്പാട്ടുന്ന നാനാസിരാ-

േശ്രണീനിർഗ്ഗതേശാണിതാരുണമുഖം േചരുന്ന �ചന്നായ്ക്കുലം

വാണീടും വനസീംനി മൽപ്രിയതേമ! �നേന്മനിതൻ മാർദ്ദവം

താണീടും മൃദുേമനി�യങ്ങ�ന വലയ്ക്കുേമ്പാൾസഹിക്കുന്നുഞാൻ?”

“പാരാേത ഭൂരിജന്മാർജ്ജിതസുകൃതവശാൽ

ദൃശ്യനാം രാമ�നത്ത-

ന്നാരാൽക്കണ്ടും ജനിത്രീവരയുഗളവശാ-

ലാത്തയാം വൃത്തി േകട്ടും

സാരാത്മാവാം നിഷാദപ്രഭുവിനു �പരുതാം
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�ശത്യവും ചൂടുേമന്തും

ധാരാളം ഹർഷേശാേകാദിതനയനജലം-

�കാണ്ടു വസ്ത്രം നനഞ്ഞു”.

“േദവന്മാരും മനുജന്മാരും വാഴ്ത്തുമസ്ത്രങ്ങൾ�കാണ്ടും

േദ്യാവും ഭൂവും വിരവിലണയും വിക്രമപ്രൌഢി�കാണ്ടും

നീക്കിക്കൂടാ�താരു ജര മദംഗത്തി�ലത്തിപ്പിടിച്ചു

പാർക്കിൽപ് ഫുല്ലാംബുജതതിയിലാ �വണ്ണിലാ�വന്നേപാേല”.

സീമന്തിനീചരിതം

സീമന്തിനീചരിതവും നല്ല ഒരുകാവ്യമാണു്. അതിലുള്ളവയാണു്അേധാലിഖിതങ്ങ

ളായ േശ്ലാകങ്ങൾ.

“േസാമേലഖാകലാപ�ന്റ വാമഭാഗമഹർന്നിശം

േകാമളാഭ�മനിേക്കറ്റം കാമലാഭം തേരണേമ”.

“വാടീരസാലാഗതവായൂസംഗാ-

ലാടീ രസാലാശു ലതാവധൂടി

പാടീ രസാലാശ്രിതേകാകിലാളി

പാടീ രസാലംബിവിേയാഗിപാളി”.

“പ്രിയ�നക്കുല�ചയ് ത വൻനദീ-

സൂയമൻേപാടടർ�ചയ് തടക്കുവാൻ

നയനാഞ്ജനേമാലുമശ്രുവാൽ

സ്വയമായന്നദി�യാന്നു തീർത്തുേവാ?”

അന്യകൃതിക�ളക്കുറിച്ചു വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

േകാളിേയാട്ടു മാധവവാരിയർ

േകാളിേയാട്ടു മാധവവാരിയർകൃഷ്ണവാരിയരു�ട േജ്യഷ്ഠനായിരുന്നു. 1030-ാമാണ്ടാണു്

ജനനം. ഖാണ്ഡവദാഹ�മന്ന േപരിൽ ഒരു കഥകളിയും, േദവീമാഹാത്മ്യം ഭാഷാ

കാവ്യവും, പാർവതീസ്വയംവരം പതി�നട്ടുവൃത്തം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും ഉണ്ടാ

ക്കീട്ടുണ്ടു്. ഒരു നല്ല�വദ്യനായിരുന്നു.

മീത്തലമഠം ശങ്കരവാരിയർ (1015–1056)

കൃതികൾ

ഇേദ്ദഹം കടത്തനാട്ടു മീത്തലമഠത്തിൽ 1015-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. കടത്തനാട്ടു് ആസ്ഥാ

നപ

ണ്ഡിതനായിരുന്ന ചിറ്റപ്പാശാസ്ത്രികളു�ട അടുക്കൽ തർക്കം നിഷ് കർചിച്ചു പഠിച്ചു.

1056 കർക്കടകമാസം 13-ാം൹ മരിച്ചു. (1) ഉദയചരിത്രം, (2) മഹാമൃത്യുഞ്ജയചരി

ത്രം എന്നീ രണ്ടു സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളും, (3) േദവയാനീചരിതം ആട്ടക്കഥയുമാണു്

കൃതികൾ. ഉദയ ചരിത്രത്തി�ല നായകൻ 1056-ൽ തീ�പ്പട്ട കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർ

മ്മത്തമ്പുരാനാണു്. അേധാലിഖിതമായ പദ്യം അതിൽ നിന്നു പകർത്തുന്നു.
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654 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

“കവിജനപദവീദുരാസേദയം

മമ ധിഷണാതിലഘീയസീ തഥാപി

തദനുപമഗുണൌഘനുന്നഭാവാ-

ദുദയചരിത്രമിദം ബ്രവീമി കാവ്യം”.

താ�ഴക്കാണുന്ന മുക്തകം കവി ആ തമ്പുരാനുസമർപ്പിച്ചതാണു്.

“പാണ്ഡിേത്യന ബൃഹസ് പേതസ്സുരതേരാർവിശ്രാണേനനാധുനാ

സൌഭാേഗ്യന മേനാഭവസ്യ ധനദസ്യാർേത്ഥന പൂർേണ്ണന ച

�ഭമിേശാണിഭൃേദാജസാ ച യശസാ നിർമ്മൂലയന്തം സദാ

സമ്മാനം തരേണരജന്യധിപേത: കസ്ത്വാമതിക്രാമതി?”

“സമ്മാനം തരേണ” എന്ന പ്രാർത്ഥനകൂടി ഈ േശ്ലാകത്തിൽ സംക്രമിപ്പിട്ടു

ണ്ടു്.

നീലഞ് േചരി ശങ്കരൻനായർ (1050–1109)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ശങ്കരൻനായർതലേശ്ശരിക്കുസമീപമുള്ളനാരങ്ങാപ്പുറത്തുനീലഞ് േചരിവീട്ടിൽനാ

രായണിയമ്മയുേടയും വി. േഗാവിന്ദൻനായർ എന്ന മാന്യേന്റയും പുത്രനായി 1050-

ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ ചൂരലാട്ടുമഠത്തിൽ േഗാ

വിന്ദൻഗുരുക്കളു�ട കീഴിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ചില കാവ്യങ്ങളും നാടകങ്ങളും പഠിച്ചു.

ആ ഗുരുവി�ന്റ േപരിൽ നമ്മു�ട കവിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിപ്രകർഷ�ത്ത

“േഗാവിന്ദാചാര്യകാരുണ്യധാരാപ്രക്ഷാളിതാത്മനാ

മയാ കൃതമിദം നിദ്രാഭംഗം േജജീയതാം പരം”

എന്നുനിദ്രാഭംഗത്തിലും

“ആവിധമനുകരിച്ചഭ്യസിപ്പിച്ച ഗുരു

േഗാവിന്ദപാദാംബുജമാശ്രയം വിേശഷിച്ചും”

എന്നു േകരളമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിലും അേദ്ദഹം േരഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. സാഹി

ത്യത്തി�ലന്നേപാ�ലത�ന്നസംഗീതത്തിലും ശങ്കരൻനായർക്കുവാസനയുണ്ടായി

രുന്നു. കുേറക്കാലം കുഞ്ഞിരാമൻനായർ എന്ന സംഗീതജ് ഞ�ന്റ അടുക്കൽ ഫി

ഡിൽവായനഅഭ്യസിച്ചു.

അനന്തരജീവിതം

വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരംകടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റേമൽേനാട്ടത്തിൽആരം

ഭിച്ച സാേരാദയം മാസികയു�ട പ്രസാധകനായി. പിന്നീടു കല്ലാട്ടു രാഘവ�ന്റ പ്ര

സ്സുമാേനജരായി േകാഴിേക്കാട്ടു താമസം തുടങ്ങി.കുേറക്കാലം അങ്ങ�ന കഴിഞ്ഞു.

അതിനുേമൽകല്ലാട്ടു രാഘവ�ന്റ ഉടമസ്ഥതയിലും �ക.സി. നാരായണൻനമ്പിയാ

രു�ട പ്രസാധകത്വത്തിലും തലേശ്ശരിയിൽനിന്നുപ്രചരിച്ച ഭാരതേകസരിപ്പത്രത്തി

�ന്റസഹപ്രവർത്തകനായി. 1079-ൽ േകാട്ടയംകിഴേക്കേക്കാവിലകത്തുവീരവർമ്മ

ഇളയതമ്പുരാേന്റയും മറ്റും ആശ്രിതനായി ആസ്ഥലേത്തക്കു േപായി. അവി�ടനി

ന്നു 1082-ൽ ആ തമ്പുരാൻ പുറ�പ്പടുവിച്ച സുജനവിേനാദിനി എന്ന മാസികയു�ട
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ആധിപത്യം സമർത്ഥമായി വഹിച്ചു. സുജനവിേനാദിനി മാർഗ്ഗമായാണു് ശങ്ക

രൻനായരു�ട യശസ്സുയർന്നതു്. കൂത്തുപറമ്പിൽ േമരി�മേമ്മാറിയൽ പ്രസ്സ് എന്ന

േപരിൽ ആ തമ്പുരാൻസ്ഥാപിച്ച മുദ്രാലയത്തി�ന്റ മാേനജരും നായർത�ന്നയാ

യിരുന്നു. അതിനുമുൻപുത�ന്ന നാടകഭ്രമം അേദ്ദഹ�ത്തബാധിച്ചു. 1079-ൽ മമ്പ്രം

എന്നസ്ഥലത്തു് ഒരു നാടകേയാഗം സ്വരൂപിച്ചു് അതി�ല അംഗങ്ങൾക്കു കളിക്കു

വാൻ രാഘവമാധവം എ�ന്നാരു സംഗീതനാടകം എഴുതി�ക്കാടുത്തു. അേദ്ദഹം

ഒന്നാമതായി അച്ചടിച്ച വാസന്തികാപരിണയം എന്ന സംഗീതനാടകം 1086-ൽ

സുജനവിേനാദിനിയിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആ മാസിക സ്വല്പകാലേമ

പ്രചരിച്ചുള്ളു. പിന്നീടും വള�രക്കാലം േകാട്ടയം േകാവിലകം മാേനജരായി േജാലി

േനാക്കി. ആയിടയ്ക്കു നവേകരളം എന്ന പത്രത്തി�ന്റ ആധിപത്യവും വഹിക്കുകയു

ണ്ടായി. സമുദായദീപികഎ�ന്നാരുപത്രവുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രസാധകത്വത്തിൽ

പുറ�പ്പടുവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. 1105-ാമാണ്ടു ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യംനിമിത്തം സകല

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞു. 1109-ാമാണ്ടു മീനമാസം 23-ാം൹ മരിച്ചു. മരി

ക്കുന്നതിനുമുൻപു ഭാഗിേനയനായ നാരായണൻനായ�ര വിളിച്ചു താ�ഴക്കാണുന്ന

േശ്ലാകം ഒസ്യ�ത്തന്ന രീതിയിൽ �ചാല്ലി�ക്കാടുത്തു.

“സാഹിത്യക്കൃഷിയിൽപ്പഴുത്തുവിളവായ്

�ക്കായ് തിട്ടതി�ല്ലങ്കിലും

തൂറ്റിപ്പാറ്റിയളന്നു േനാക്കുക; കുേചേലാപായനപ്രായമായ്

ഉണ്ടാം വല്ലതു;മില്ല മറ്റു ധനഭൂസ്വത്തുക്കളിക്കാണ്മവ-

�യ്ക്കല്ലാം നീയധികാരിത�ന്ന; ശരിയായ്

�ക്കകാര്യ�മാപ്പിച്ചുഞാൻ”.

കൃതികൾ

ശങ്കരൻനായരു�ടകൃതികളിൽ, ഭൂരിഭാഗവുംസങ്ഗീതനാടകങ്ങളാണു്. ഭാഷയിൽ

ആ മാതിരി നാടകങ്ങൾ ആദ്യമായി രചിച്ച തൃശ്ശൂർ രാമഞ് ചിറമഠത്തിൽ ടി.സി.

അച്യുതേമേനാ�നപ്പറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കാം. ഉത്തരേകരളത്തി�ല എണ്ണ�പ്പ

േടണ്ട ഒരു സങ്ഗീതനാടകകാരനായിരുന്നു ശങ്കരൻനായർ. (1) രാഘവമാധവം,

(2) പാലാഴിമഥനം, (3) സുഭദ്രാഹരണം, (4) ദൂതേഗാപാലം, (5) വാസന്തികാപ

രിണയം, (6) സീതാപഹരണം, (7) ഉഷാനിരുദ്ധം, (8) ദമയന്തീസ്വയംവരം, (9)

ജീവകാരുണ്യം എന്നീ സങ്ഗീതനാടകങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. (10) സതി

താര, (11) നിദ്രാഭങ്ഗം ഇങ്ങ�ന രണ്ടു് ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും, (12) രാമഗീതയും, (13)

േകരളമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടും ചില തുള്ളലുകളും മറ്റും കൂടി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതി

കളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. അവയ്  �ക്കാന്നും പറയത്തക്കപ്രചാരമില്ല. നിദ്രാഭങ്ഗം കും

ഭകർണ്ണ�ന്റ പ്രേബാധന�ത്ത വിഷയീകരി�ച്ചഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. േകരളമാഹാത്മ്യം

പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ജീവകാരുണ്യത്തി�ല ഇതിവൃത്തം കുമാരനാശാ�ന്റ കരുണ

യിേലതു ത�ന്നയാണു്. ശങ്കരൻനായരു�ട നാടകങ്ങൾ പ്രാേയണഅഭിനയേയാ

ഗ്യങ്ങളാണു്. വാസന്തികാപരിണയമാണു് അവയിൽ പര�ക്ക അറിയ�പ്പടുന്നതു്.

ഗാനങ്ങൾസാമാേന്യന സരളങ്ങളാണു്.

“ഹന്ത! വിധി�വഭവേമാ കിന്തു �ചയ് വതേയ്യാ സ്വാമിൻ?

ബന്ധമില്ലിതി�നാന്നുേമ ബന്ധുവാരി�ന്നനിക്കുള്ളു? (ഹന്ത)

ന്യായമായ് നടേന്നാ�രന്നിൽ മായമു�ണ്ടേന്നാർത്തുകഷ്ടം!
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656 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

കായനാശം വരുത്തുന്നു േതായജാക്ഷ! രക്ഷിച്ചാലും. (ഹന്ത)

നിശ്ചലാത്മാവായ് വിളങ്ങും സച്ചിദാനന്ദരൂപേന!

വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കിച്ചതി �പടുത്തിടാേമാ? (ഹന്ത)

സത്യ�മ�ന്നാന്നു�ണ്ടന്നാകിൽ നിത്യനിഷ് കളസ്വരൂപ!

കൃത്യമായതിൻഫലം നീ മിഥ്യയാകാേതകിേടണം. (ഹന്ത)”

ഈപാട്ടു് അവയു�ട ഒരു മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കാം.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

“നിശാചരാധീശനേശഷവിദ്യാ-

വിശാരദൻ രാവണന�ന്നാരുനാൾ

പ്രശാന്തസുസ് േമരവിലാസരമ്യം

കൃശാങ്ഗിേയാ�ടങ്ഗിതേമവേമാതി”.

(അേശാകവനികയി�ല സീത)

“ദണ്ഡം തീർ�ന്നാരുമട്ടു നല്ല നിലയിൽ

ക്കാൽവയ്ക്കുമ�ക്കരളി-

�പ്പണ്ണേയ്യാ ചരടറ്റു തൻതല ചിര-

യ്ക്കാറായിരക്കാറുമായ്

കണ്ണും�പാട്ടിയലംകൃതി�പ്പരുമേപായ്

തർക്കം കുതർക്കത്തിലായ്

തിണ്ണം വ്യാകരണം പഴി�ച്ചാരു പഴ-

മ്പാട്ടായിരിപ്പായി ഹാ!”

(എം.�ക.േകാരപ്പൻഗുരുക്കളു�ട മരണ�ത്തപ്പറ്റി)

കുട്ടമത്തു് കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പ് (988–1060)

കുടുംബം

ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തിൽ�പ്പട്ട കാസർേകാഡ് താലൂക്കിൽ മലയാളികളാണു്

ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും എന്നുള്ള വസ്തുത വായനക്കാർക്കു് അശ്രുതപൂർവമല്ലേല്ലാ.

അവി�ട കുട്ടമത്തു് േദശത്തു കന്നിയൂർ എന്ന േപരിൽ ഒരു സുപ്രസിദ്ധമായ നായർ

ഗൃഹമുണ്ടു്. അവി�ടയും മലബാറിൽ കുറുമ്പ്രനാട്ടു താലൂക്കിൽ േകാവുക്കൽ കന്നി

യൂർഎന്നഗൃഹത്തിലുമായി ഉണിച്ചിക്കണ്ടക്കുറുപ്പു് എന്ന ഒരു മാന്യപുരുഷൻത�ന്റ

തറവാടു സ്ഥാപിച്ചു ഭാഗിേനയന്മാർക്കു പ്രശസ്യമായ ധനസമ്പത്തിയും �വദൂഷ്യ

വിഭവവും നല് കി. ആ കുറുപ്പു് 1036-ാമാണ്ടു മകരമാസത്തി�ല കാർത്തികനാളിൽ

അന്തരിച്ചു. കന്നിയൂർക്കുടുംബം അേനകം പണ്ഡിതന്മാേരയും കവിക�ളയും ജനി

പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവരിൽ ആദ്യ�ത്ത ആളാണു് കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഭാഗിേനയനായ �ചറിയരാമക്കുറുപ്പി�ന േകരളത്തി�ല പ്രഥമഗണനീയന്മാരായ

കവികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ�പ്പടുത്തണം. ആകവിയു�ടഅനുജൻകുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പു്,

അവരു�ട ഭാഗിേനയന്മാരായ കുഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പു്, േഗാവിന്ദക്കുറുപ്പു്, കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ

ക്കുറുപ്പു് ഇങ്ങ�ന ആറുസാഹിത്യകാരന്മാ�രപ്പറ്റി നമുക്കു പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

അവരിൽ ‘മഹാകവി കുട്ടമത്തു്’ എന്ന നാമാന്തരത്തിൽ സുവിദിതനായിരുന്ന കു

ഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു് ഏറ്റവും മഹനീയനായ ഒരു ഭാഷാകവിയായിരുന്നു.
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 657

ജീവിതചരിത്രം

കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പു സദ്രത്നമാലാകർത്താവായ ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാേന്റയും കന്നി

യൂർശ്രീേദവി�കട്ടിലമ്മയുേടയും പുത്രനായി 988-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. പിതാവി�ന്റ�വ

ദൂഷ്യം അനുവാചകന്മാർക്കു പരിചിതമാണേല്ലാ. മാതാവും ഒരു വിദുഷിയായിരുന്നു.

ആ സുചരിത ഭർത്താവിനു് ഒരവസരത്തിൽ അയച്ചതാണു് താ�ഴക്കാണുന്ന േശ്ലാ

കം.

“ശ്രീേദവി�യന്ന തരുണീമണി ക�യ്യഴുത്തി-

�തൻജീവനാഥനറിേയണ്ടുമവസ്ഥ�യന്നാൽ

“സേന്ദശപത്രമിതു കണ്ടുടേന വരാഞ്ഞാൽ

സേന്ദഹമില്ല, മരണം മമ വന്നുകൂടും”.

അച്ഛ�നേപ്പാ�ലഅേദ്ദഹവുംയഥാകാലം ഒരു േജ്യാതിസൂന്ത്രജ് ഞനായി വിക

സിച്ചു. അച്ഛൻത�ന്നയായിരുന്നുപ്രധാന ഗുരു. നമ്പിയാ�രഴുത്തച്ഛൻഎന്ന മ�റ്റാ

രു പണ്ഡിതനുംഅേദ്ദഹ�ത്തപഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േജ്യാതിഷം മുഴുവൻഅഭ്യസിച്ചതു പി

താവിേനാടുത�ന്നയായിരുന്നു. കമ്മാര�പ്പാതുവാൾ എന്ന സമകാലികനായ ഒരു

�ദവജ് ഞൻ

“തത്താദൃഗ്ഗുണരത്നപൂർണ്ണജലധി: കുഞ്ഞുണ്ണിനാേമാദഭൂൽ

പുേത്രാതീവ വിശിഷ്ടേഗാളഗണിതാദ്യാധാരഭൂർവിശ്രുതഃ

േകാലാധീശ്വര�ഭമിരാട് പ്രഭൃതിസന്മാ�ന്യസ്സുസമ്മാനിതഃ

ശ്രീവിദ്യാചരണാബ് ജമത്തമധുപഃ ശാന്താന്തരാത്മാത്മദൃക്”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹ�ത്ത പ്രശംസിച്ചുകാണുന്നു. േഗാളക്രിയ എന്ന അതി

സൂക്ഷ് മമായ തന്ത്രംഅക്കാലത്തു് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതു കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറിപ്പിനുമാ

ത്രമായിരുന്നു. ഹിംസകാര്യ പ്രഹൃഷ്ടഃ എന്ന കലിവാക്യത്താൽ സുചിതമായ 1060-

മാണ്ടു േമടം 1-ാം൹ യായിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പി�ന്റ സ്വർഗ്ഗതി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

മാതാവു് 1061-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ 95-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പി�ന്റ കൃതിക�ളല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലാണു്. (1) േദവീമാഹാത്മ്യം, (2)

കേപാതസേന്ദശം, (3) വ്യാേസാൽപത്തി എന്നിവആകൂട്ടത്തിൽ�പ്പടുന്നു.

േദവീമാഹാത്മ്യം

േദവീമാഹാത്മ്യത്തി�ല ഉപാഖ്യാന�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു�കാണ്ടു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ�ക പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളും ഇരുപതു പദ്യങ്ങളുള്ള ഒന്നാം

സർഗ്ഗ�മാഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള സർഗ്ഗങ്ങളിൽ സാമാേന്യന പതിപ്പത്തു േശ്ലാകങ്ങളും

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. േകാലത്തുനാട്ടു രാജകുടുംബത്തി�ന്റ പരേദവതയായ മാടായിക്കു

ന്നി�ല (തിരുവർകാടു് ) ഭഗവതി (ഭദ്രകാളി)�യയാണു് കവി േസ്താത്രം�ചയ്യുന്നതു്.

പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട നിർമ്മിതി സമാപ് തമായതു് 1121-ാംമാണ്ടു മിഥുനമാസം 13-ാം൹

യായിരുന്നു.

“കിഞ് ചിൽ കാലദിഗാദ്യേമയമുപേമാപാധ്യാദിഹീനം പരം

സത്താമാത്രമതീന്ദ്രിയം ഭവതി യർ പൂർണ്ണം സുഖം ശാശ്വതം
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യച്ഛക്ത്യാ ബഹുധാതുവിശ്വപരിണാമേത്വന) ഭാേത്യവ ത-

ത്താവത്താം പ്രണേതാസ് മി ശംഭുമഹിഷി! ത്വാം േദവി! മായാമയീം”

എന്നതാണു് പ്രഥമേശ്ലാകം. മ�റ്റാരു േശ്ലാകംകൂടി പകർത്താം.

“തിര്യഗ് ധൃത്വാഥ ശൂലം പൃഥുരുധിരസമാ-

േക്താഗ്രധാരം കരാഭ്യാം

പശ്ചാൽകൃ�ത്വകപാദം കിമപി ച നമയി-

ത്വാ തനും രക്തസിക്താം

സുംേഭ പ്രാണപ്രയാേണ ഭുവി ലുഠതി സേരാ-

ഷംസ്ഥിതാ ബദ്ധദൃഷ്ടി:

സാ മാം രുദ്രാണ്യവ ത്വം ത്രിദശമുനിഗ�ണ-

സ്സംഭ്രമാൽസ്തുയമാനാ”.

കുറുപ്പു കളാർണ്ണവാദിതന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനായ ഒരുശ്രീവിേദ്യാപാസ

കനായിരുന്നു.

കേപാതസേന്ദശം

ഇതി�ല ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങേള കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പദ്യാം സൂര്യാദരതരപുരസ്കാരമാന്യാം പ്രപദ്യ

�സ്വേരാൽപാതിന്യപി ഭവതി തദ്വാസവാേക്ഷപമൂേഹ;

േകാ വാ ഹർത്തും ഗരുഡവദസൌ യാതി പീയൂഷസാരം

വിേദ്വഷീ സ്യാദിഹ ഖലു ജേളാ യഃ പരൌന്നത്യേസർഷ്യ:”.

വ്യാേസാൽപത്തിസംേക്ഷപം

ഇതിൽ 36 േശ്ലാകങ്ങേളഅന്തർഭവിക്കുന്നുള്ളു. ഏറ്റവും ലളിതമാണു് �ശലി.

“നൌകാദണ്ഡംസുലളിതഗതം സംഭ്രമാന്മാർഗ്ഗയന്തീം

പാന്ഥാേലാലപ്രഹിതനയനാമാശ്ലഥന്നീവിേകശാം

നാഭീമൂേലാൽക്രമതനുതനൂല്ലക്ഷ്യേരാമാളിമുദ്യ-

ദ്വേക്ഷാജാമപ്യയമൃഷിരഭൂദ്വീക്ഷ്യ താം കാമതന്ത്രഃ”.

ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകം

യമകകവനത്തിനു കന്നിയൂർ കുടുംബം വിേശചിച്ചു കീർത്തി�പ്പട്ടതാ�ണന്നു് അനു

വാചകന്മാർ ഇതിനുേമൽ അറിയും. താ�ഴക്കാണുന്നതു കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പി�ന്റ യമ

കങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

“�കാ�ടടാ വരം പറയാ-

ലളന്നു കള�വത്ര വാരം പറയാം?

വാശിയടക്കം േകാരാം

�നല്ലറയിൽനിന്നു പയ്യാടക്കം േകാരാ”.

‘പയ്യാടക്കം േകാരാ’�യന്നതു പാട്ടമളേക്കണ്ടകുടിയാ�ന്റ േപരാണു്.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51



േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 659

കുട്ടമത്തു �ചറിയ രാമക്കുറുപ്പ് (1022–1081)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പി�ന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരിയായ ലക്ഷ്മിയമ്മയുേടയും പാച്ചഇല്ലത്തു

വിഷ്ണുനമ്പൂരിയുേടയും പുത്രനായി �ചറിയ രാമക്കുറുപ്പ് 1022-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം

ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പുത

�ന്നയായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ. വ്യാകരണത്തിലും നമ്മു�ട കവി പരിനിഷ്ഠിതമായ

പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികൾ സാക്ഷ്യം

വഹിക്കുന്നു. മ�റ്റാരമ്മാവനായിരുന്നകൃഷ്ണക്കുറുപ്പി�ന്റകീഴിൽ�വദ്യശാസ്ത്രംഅഭ്യ

സിച്ചു് ഒരു ഉത്തമഭിഷ�ക്കന്ന യശസ്സു േനടി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരു�ട

കൂട്ടത്തിൽകുഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പും കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പും ഉൾ�പ്പടുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാ

രു�ട േപരിൽ �ചറിയ രാമക്കുറുപ്പിനു് അപാരമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ‘േഗാവി

ന്ദേകളീ’ സംസ്കൃത േസ്താത്രത്തിൽ

“ലക്ഷ് മീർമ്മമാേനകഗു�ണവ മാതാ

വിഷ്ണു: പിതാ േവദവിദാം നിേഷവ്യ:

ആേസ്ത ച രക്ഷാം കൃപയാസ്യ ലക്ഷ് മീ-

വിഷ്ണൂ ക്രിയാസ്താം ന കഥം സദാ േമ?”

എന്നേശ്ലാകത്തിൽകവിഅവ�ര വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിയു�ട കാലഗതി 1081-

ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 21-ാം൹ യായിരുന്നു.

കൃതികൾ

രാമക്കുറുപ്പു സംസ്കൃതത്തിൽ (1) സുഭദ്രാഹരണംകാവ്യവും, (2) േഗാപാലേകളി, (3)

േഗാവിന്ദശതകം എന്നീ പ്രധാന േസ്താത്രങ്ങളും, ഇവ കൂടാ�ത (4) ആനന്ദജനനി,

സാരസ്വതം, ലക്ഷ് മീപ്രശസ്തി, ഗിരികന്യാഷ്ടകം, േദവീേസ്താത്രം, മഹാബലാഷ്ടകം,

ശിവേസ്താത്രം, ധാന്വന്തരം, മൃത്യുഞ്ജയമുകുന്ദ േസ്താത്രംഎന്നിങ്ങ�നപലലഘുേസ്താ

ത്ര

ങ്ങളും, (5) രുക്മിണീ സ്വയംവരം, (6) സീതാസ്വയംവരം എന്നീ യമകകാവ്യങ്ങളും

(7) സർവഗരളപ്രേമാചനം എന്ന വിഷ�വദ്യഗ്രന്ഥവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േഗാവിന്ദശത

കം 1055-ൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണു്. സർവഗരളപ്രേമാചനം 12 അധ്യായങ്ങലടങ്ങിയ

ഒരു ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ഭാഷയിൽ (8) േകശിവധം, (9) കംസവധം, (10)ശ്രീരാ

മാവതരം എന്നീ മൂന്നു് ആട്ടക്കഥകളും, (11) കൃഷ്ണാവതാരം, (12) പൂതനാേമാക്ഷം,

(13) അഹല്യാേമാക്ഷം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു് ഓട്ടൻതുള്ളലുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശ്രീരാമാവതാരമാണു് ഒടുവില�ത്ത കൃതി. അേദ്ദഹ�ത്ത കുഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പും ഉഷാ

നിരുദ്ധനാടകത്തിൽ

“ഭൂമിേക്ഷാഭഭയാലിളയ്ക്കുമുരഗസ്വാമി�ക്കാഴിഞ്ഞന്യരാം

േകമന്മാർക്കു തലയ്ക്കണയ് �പാരു വചസ്സാമർത്ഥ്യേമറും കൃതി

നാമം േകൾക്കുകിലും ഗദങ്ങളകലും ധീമാൻ ഭിഷക്കർമ്മാൻ

രാമാഖ്യൻ കനിേയണ�മന്നിലമിതേപ്രമാതുലൻ മാതുലൻ”

എന്നു വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. രാമക്കുറുപ്പി�ന്റ കൃതികൾ പ്രാേയണ യമകാലംകൃത

ങ്ങളും പാണ്ഡിത്യമണ്ഡിതങ്ങളുമാണു്. പട്ടത്തു വാസുഭട്ടതിരിയു�ട വാസനാ�വഭ

വം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിലും അമ്ലാനമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ആ വാസനയു�ട
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ബീജം മാതുല�ന്റ േദവീമാഹാത്മ്യത്തിൽത്ത�ന്ന കാണ്മാനുണ്ടു്. ഭാരതത്തി�ല

ഇതരേദശങ്ങ�ള അേപക്ഷിച്ചു േകരളം യമകകവികൾക്കു കീർത്തി�പ്പട്ടതാണു്.

ആ കവികളു�ടയിടയിൽഅപശ്ചിമമായ ഒരുസ്ഥാനം രാമക്കുറുപ്പിനും നല് േകണ്ട

താണു്. അേദ്ദഹമാണു് േകരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒടുവില�ത്ത സംസ്കൃതക

വി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽനിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്താം.

സുഭദ്രാഹരണം കാവ്യം

“നാനാർത്ഥജാലമിശ്രസ്യ സാധ്വ്യാ സാപി മഹീയസഃ

ജഗാേഹ രസനാതര്യാ പാരം വിദ്യാസരസ്വതഃ”.

േസ്താത്രങ്ങൾ

“ഹൃഷീേകശഃ േകശവ്രജകലിതപിഞ് േഛാ ഹൃദി സതാം

കൃതാവാേസാ വാേസാരുചിവിജിതവിദ്യുദ് ദിശതു േമ

പരാം ലക്ഷ് മീം ലക്ഷ് മീം ദധദുരസി വിശ്വാവനവിധൌ

സദാ േലാേലാ േലാേലാജ്ജ്വലദമലവിസ്തീർണ്ണനയനഃ”.

(േഗാവിന്ദശതകം)

ശബ് ദചിത്രജടിലങ്ങളാണു് േഗാവിന്ദശതകത്തി�ലപല േശ്ലാകങ്ങളും. താ�ഴ

ക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളു�ട േപരുകളും ശ്ലിഷ്ടരൂപത്തിൽഘടി

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“യദ്വക്ത്രം ചന്ദ്രഭം േയാ ധൃതമകരമണീ-

കുണ്ഡേലാ േയാതിേഗാമാം

ശാർങ്ഗം ചാപം ദധേദ്യാ മിളദളിവനമാ-

േലാജഹര്യാശ്രിേതാ യഃ

േയാ േദേവാങ്ഗശ്രിയാപ് േതാഝഷദൃഗളിതുലാം

രാധിേകാേരാജകുംഭാ-

േശ്ലഷീ യസ്സ്യാന്മുേദ േവാ ബുധശരണപദ-

േസ്സാഖിലേക്ഷമരാശിഃ”.

(േഗാവിന്ദശതകം)

“സുധാധാരാധാമ്നിസ്ഥിതവതി! സഹസ്രച്ഛദധേര

ഷഡാധാരാണാമപ്യുപരി പരിദീപ് േത സരസിേജ

ലസന്തീമസ് പഷ്ടാം പരമശിവജൂഷ്ടാം കതിചന

സ് മരന്തി ത്വാം ധന്യാ: പരചിദമൃതാനന്ദലഹരീം”.

(ആനന്ദജനനി)

“ധീമച്ചിത്താബ് ജവാടീവിഹരണവരടീ-

ഭാവഭാഗംബരാടീ-

േകാടീേകാടീരേകാടീമണിഘൃണിപരിദീ-

പ് താംഘ്രിരാംനായവാടീ

പാടീരപ്രൌഢഗന്ധിജ്വലിതകുചതടീ-

ലംബിതാനർഘശാടീ

കൂടീഭൂതാ ശ്രിയാം േമ ധൃതവിധുമകുടീ

ഭാതു ധാതുർവധൂടീ”.
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(േദവീേസ്താത്രം)

മഹാബലൻ എന്നതു േഗാകർണ്ണേക്ഷത്രത്തി�ല ശിവനാണു്. മൃത്യുഞ്ജയമുകു

ന്ദേസ്താത്ര

ത്തിൽഏഴു േശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓേരാന്നിനും ശിവപരമായും വിഷ്ണുപ

രമാ

യും അർത്ഥകല്പന�ചയ്യാം. ഒരു േശ്ലാകം പകർത്താം.

“ശ്രിേയാ നിവാേസാ ജഗതാം പതിര്യ-

സ്സ ചന്ദ്രേകാല്ലാസികലാപമൌലി:

അഘസ്യ കുവന്നുപേരാധമസ് മാൻ

മൃത്യുഞ്ജേയാ വ്യാദഥവാ മുകുന്ദഃ”.

രുക്മിണീസ്വയംവരം

ഈയമകകാവ്യമാണു് രാമക്കുറുപ്പി�ന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽഅത്യുത്തമമായി പ്രേശാ

ഭിക്കുന്നതു്. അതിൽആ�ക മൂന്നുസർഗ്ഗങ്ങളും 201 േശ്ലാകങ്ങളുംഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ചില േശ്ലാകങ്ങളിൽ കവി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദഘടനാ�വചിത്ര്യം പരിേശാധി

ക്കുക.

“വിഹരൻ വൃന്ദാവനതഃ കപടശിശുേര്യാ മനീഷിവൃന്ദാവനതഃ

യമുനാേതാേയ നാഗഃ പൃഥുേലാ മഥിതശ്ചിരം ധൃേതാ േയനാഗഃ”

“മായാവിനാഥ ഹരിണാകഥി സാരേസന-

പുത്രീപ്രപൂജ്യവദേന സ് ഫുടസാരേസന;

ഹാ േദ്വഷപാത്രമഹമസ് മ്യുരുസാരേസന-

ഭൂമീഭൃതാം ത്വയി പരം തമസാ രേസന”.

സീതാസ്വയംവരം

അതു മ�റ്റാരു യമകാവ്യമാ�ണന്നുപറഞ്ഞുവേല്ലാ. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ആേസേവമഹി മധുരം സദാ മുകുന്ദം പേരാദയന്മഹിമധുരം

ഹാടകരുചിപരലസിതം സ് മിതം ദധാനം ശശിപ്രഭാപടല സിതം”

ആട്ടക്കഥകൾ

ഇവയിൽ ശ്രീരാമാവതാരമാണു് പ്രധാനം. അതി�ല േശ്ലാകങ്ങൾക്കും പദങ്ങൾ

ക്കുംആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. അേനകം േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും യമകഭൂഷിതങ്ങളാണു്.

“സ്വച്ഛം സ്വച്ഛന്ദേചഷ്ടാവ്യഥിതജഗദഥാ

േശാകനീപാമ്രജാതീ-

മല്ലീമല്ലീയമാനഭൂമരപികകുലം

പങ്ക്തികണ്ഠഃ കദാചിൽ

ലങ്കാലങ്കാരഭൂതം ലളിതമുപവനം

ജായയാ സാർദ്ധമൃച്ഛൻ
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ലീലാലീലായതസ്താം മയദനുജസുതാ-

മബ്രവീൽ കർബ്ബുേരന്ദ്രഃ”

എന്നതു് അതി�ല ഒരു േശ്ലാകമാകുന്നു.

കുട്ടമത്തുകുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പ് (1038–1090)

ജീവിതചരിത്രം

കുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പ് �ചറിയരാമക്കുറുപ്പി�ന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരനായിരുന്നു എന്നു

മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുനാഥൻ �ചറിയ രാമക്കുറുപ്പു

ത�ന്നയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പും ഒരു �വദ്യ�നന്നനിലയിൽ അത്യന്തം

പ്രശസ്തനായി

ത്തീർന്നു. 52-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ 1090-ാമാണ്ടു മീനമാസം 23-ാം൹ യായിരുന്നു മര

ണം. ജനനദിവസം ഏ�തന്നുസൂക്ഷ് മമായറിയുന്നില്ല.

കൃതികൾ

കുഞ്ഞിേക്കളുക്കുറുപ്പിനു സാഹിത്യത്തിൽ തുള്ളൽപ്രസ്ഥാനേത്താടായിരുന്നുഅധി

കം പ്രതിപത്തി. സ്വന്തമായി ഒരു തുള്ളൽക്കളിേയാഗം അേദ്ദഹംത�ന്ന സംഘടി

പ്പിച്ചിരുന്നു. (1) ഖരവധം, (2)സീമന്തിനീസ്വയംവരം, (3)സീതാസ്വയംവരം, (4) കുേച

ലേഗാപാലം, (5) ശങ്കരാചാര്യചരിതം, (6) രാധാമാധവം എന്നീ ഓട്ടൻതുള്ളലുകൾ

ആകവി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാക്കിനു നല്ല ഫലിതമുള്ള ഒരു സരസൻത�ന്നയായിരുന്നു

കുറുപ്പ്. പാട്ടുകളും ധാരാളമായി ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. േദശ്യപദപ്രേയാഗം കുേറഅധികമു

ണ്ടു്.

“കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ട മാറത്തുടനടി കട്ടിേച്ചാരതുളുമ്പി വിളങ്ങിന

ദംഷ്ട്രായുഗവും കരിമലസമമധേരാഷ്ഠം തഴ്ത്തും �കാന്തൻപല്ലും

വിട്ടതിേകാമളമാക്കിയേതാർത്താ�ലാ�ട്ടങ്കിലുമതു �ചാല് വാൻ േമലാ.

നീളംപൂണ്ടുകനത്തകരിമ്പനേയാളം നീണ്ട കറുത്തകുജങ്ങ�ള

താലഫലത്തിനു തുല്യത നല് കിത്താേലാലിച്ചുട�നാന്നു കുലുക്കി

മാലിന്യം �പരുതാം പല മൃഗകടൽമാലകൾ�കാണ്ടു ഭയങ്കരമാകും

മാറും വയറും കണ്ടാൽപ്പുരുഷർ മാറും േപടി മുഴു�ത്താരു ഭാേഗ,

േചറും േചാരകളും�കാണ്ടധികം നാറും തുണിയതു േനാക്കുേന്നരം

േതറുന്നാളുകളി�ല്ലന്നാലഥ കാറും കണ്ടവർ; സംശയമില്ല”.

(ഖരവധം)

“ജന്മികൾ നിജനിജകുടിയാന്മാരിൽ മർമ്മേക്ലശമുദിക്കുന്നവിധം

പാട്ടം പതിവിലതിക്രമമായിേത്താട്ടങ്ങൾക്കുചുമത്തുന്നില്ല.

ശീക്കാശുമിടേക്കാഴകളിവ ശീലേക്കടാൽ വാങ്ങുന്നവ�ര

മൂലയ്ക്കാക്കിവിടുന്നു മഹാശയൻ ചൂേലേപ്പാലതിനിന്ദിതരാക്കി.

കുടിയന്മാരല്ലാ�ത വസിക്കും കുടിയാന്മാർ നിജഭൂസ്വത്തുക്കളിൽ

കുടികട�മാട്ടു ചുമത്തീടാേത കുടിപാർക്കുന്നുകൃഷി�ത്താഴിേലാടും.

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

എങ്ങും രാഗേദ്വഷവിഷാദികൾ �പാങ്ങും മൂർഖമനുഷ്യാഹികളാ-

ലില്ല ഭയവ്യസനാദികളവി�ട�സ്സാല്ലയകന്നുസുഖിക്കാനാർക്കും”.

(സീമന്തിനീസ്വയംവരം)
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“മൂർഖന്മാരതിധനവാന്മാരായാക്കംകൂടാതു�ണ്ടാരുേപാ�ല

േനാക്കുേമ്പാൾ നല്ലാളുകൾത�ന്ന വാക്കും മധുരതേചർത്തുര�ചയ്യും.

ആർക്കാനും ജലപാനംേപാലും പാർക്കുകിൽ നല് കുകയില്ലവരാരും.

ക്ഷുത്തുസഹിപ്പാൻ കഴിയാേത ബത! ചത്തുമറിഞ്ഞുപതിച്ചീടുകിലും

വിത്തം ചിലവിടുവാനായി�ട്ടാരു ചിത്തം വയ്ക്കുകയി�ല്ലന്നല്ല

സത്തുക്ക�ലയവമാനിപ്പതിലുമസത്തുകേളറ്റം േമാദിക്കുന്നു”.

(കുേചലേഗാപാലം)

കുട്ടമത്തുകുഞ്ഞമ്പുക്കുറുപു് (1032–1086)

ചരിത്രം

�ചറിയരാമക്കുറുപ്പി�ന്റ ഭാഗിേനയനാണു് കുഞ്ഞമ്പുക്കുറു�പ്പന്നു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട

േല്ലാ. അേദ്ദഹം 1032-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം മകംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. നല്ല സംസ്കൃ

തപണ്ഡിതനും �വദ്യനുമായി ഉയർന്നു. 1086-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 23-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) കീർത്തിഭൂഷണചരിത്രം കാവ്യവും, (2) ഉഷാനിരുദ്ധം, (3) �വദർഭീവാസുേദവം,

(4) അംശുമതീധർമ്മഗുപ് തം എന്നീ മൂന്നു നാടകങ്ങളുമാണു് കുറുപ്പി�ന്റ വാങ്മയ

ങ്ങൾ. ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു നാടകങ്ങളും 1060 മുതൽ 70 വ�ര നീണ്ടുനിന്ന നാടകനിർ

മ്മാണ ബഹളക്കാലത്തു് എഴുതിയതാണു്. 1069-ലാണു് �വദർഭീവാസുേദവത്തി

�ന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം. 1081 മുതൽ അഞ് ചു�കാല്ലം അംശുമതീധർമ്മഗുപ് തം രചി

ക്കുവാൻ വിനിേയാഗിച്ചു. േസാമവാരവ്രതമാഹാത്മ്യം കഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം. ആ

നാടകം ഗാനസംഘടിതമാണു്. ത�ന്റ ഭാഗങ്ങളിലായി പത്തങ്കങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്.

ത�ന്റ അനുജൻ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പി�ന്റ േദവയാനീചരിതം നാടകം കണ്ടേപ്പാൾ

അതി�നഅനുകരിച്ചു നിർമ്മിച്ചതാണു്ആകൃതി. കവിക്കുസംഗീതത്തിൽ വാസന

യുേണ്ടാഎന്നുനടിസൂത്രധാരേനാടു േചാദിക്കുകയുംഅതിനുസൂത്രധാരൻഇങ്ങ�ന

മറുപടി പറയുകയും �ചയ്യുന്നു.

“ധീമാന്മാർ മുടി ചൂടിടും പടുവച-

േസ്താമപ്രസൂേനാത് ഭവാ-

രാമാഭൻ, ഭവബന്ധമറ്റു പരചി-

ദ്ധാമാശ്രയം �ചയ് തവൻ

രാമാഖ്യൻ ഗുരു മാതുല�ന്റ കനിവാൽ

േപ്രമ�ത്താടീ മർത്ത്യനിൽ-

സ്സാമാന്യം കൃതി മിക്കവാറുമണയും

താേന സുധാേനർ�മാഴി!”

ഈ നാടകത്തിൽ ചില സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളുംകൂടി േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഗാനങ്ങൾ

ക്കാണു് േശ്ലാകങ്ങേളക്കാൾ അധികം സ്വാരസ്യം. പതിവുേപാ�ല ചില േശ്ലാക

ങ്ങൾ മാതൃകയായി ഉദ്ധരിക്കാം.

“കണ്ടാൽപ്രതിഭടേരാടും ഭയങ്കരത്വം �പരുത്തതൻ ഭടേരാടും

ഷണ്മുഖനാണ്മയിേലറി സ് ഫുരിപ്പവൻ വരുവതാണിതാണ്മയിേലറി”.

(ഉഷാനിരുദ്ധം)
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664 അദ്ധ്യായം 56. മലബാറി�ല ചില കവികൾ

“ചുണ്ടിൻപുറത്തിളകുമാറു കറുത്തുനില് ക്കും

നീണ്ടുള്ളപല്ലു�മാരു േകാണു തിരിഞ്ഞകണ്ണും

കണ്ടുള്ള രണ്ടുകവിളും ചുളിവുള്ള �മയ്യും

കണ്ടാലറയ്ക്കു�മാരു മുത്തിയിേത�താരുത്തി?”

“വരുണദയിതയാം ദിശാമുഖത്തി-

ന്നരുണലലാമമലങ്കരിച്ചേപാ�ല

വിര�വാടു വിലസുന്നുസൂര്യബിംബം

വിരഹിയിേലറ്റിന ചൂ�ടാ�ടാത്തിദാനീം”.

(�വദർഭീവാസുേദവം)

“ഗിരിവരസുേത! നാേഥ! പാേദ പതിക്കു�മനിക്കു നീ

ഹരി�യ വരനായ്ക്കാട്ടിക്കൂട്ടിത്തരും വരേമകണം

ഒരുവനധികം ദുഃഖം സൌഖ്യം പര,ന്നിവ�യാ�ക്ക നിൻ

കരിമിഴിയിണ�ത്തല്ലാലല്ലാ�ത വന്നിടുേമാ ശിേവ?”

(�വദർഭീവാസുേദവം)

“കിഴവ�ന യുവാവാക്കും വാക്കും, തിലപ്രസവപ്രഭ-

യ്ക്കുഴലനുദിനം മൂക്കും മൂക്കും മിനു�ത്താരു ഗന്ധവും

മിഴികളടിയാലാക്കും ലാക്കും തകർ�പ്പാരു കാറണി-

ക്കുഴലിയിവൾതൻ േനാക്കും േനാക്കും തരു�ന്നാരു കൌതുകം”.

(അംശുമതീധർമ്മഗുപ് തം)

ഒരു ഭാഷാേശ്ലാകം

വാതിലി�ന്റ മറവിൽനിന്നു�കാണ്ടു കുശലപ്രശ് നം �ചയ് ത ഒരുസ്ത്രീേയാടു്

“േശാണാധരീകുലമേണ! ഭവദീയഭർത്തൃ-

പ്രാണാധികപ്രണയമാർ�ന്നാരു േസവകൻഞാൻ

കാണാ�മനിക്കു ഭവദാസ്യമതല്ലയായ് കി-

േലണാങ്കബിംബമിതു കണ്ടു രസിച്ചു�കാള്ളാം.”

കുട്ടമത്തുകുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് (1056–1119)

ജനനം

ഈ അടുത്ത കാല�ത്ത േകരളീയഭാഷാകവികളിൽ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാ

നത്തിലാണു് കുട്ടമത്തു കുന്നിയൂർ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് ആരൂഢനായിരുന്നതു്. കു

ഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പി�ന്റ അനുജനായ അേദ്ദഹം 1056-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 27-ാം൹ ഉത്രാ

ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു് േദവകിയമ്മയും പിതാവു പ്രസിദ്ധനായ ശങ്കര

നാഥേജ്യാത്സ്യരു�ട ഭാഗിേനയൻ വങ്ങാട്ടു് ഉദയവർമ്മൻ ഉണിത്തിരിയുമായിരുന്നു.

‘ബാലേഗാപാലൻ’ നാടകത്തി�ല ഒരു സമർപ്പണേശ്ലാകത്തിൽ കവി ആ മാതാ

വി�ന

“അേമ്മ! േദവകി! േദവി! തന്നരുളി നീ നൽബാലേഗാപാലനിൽ

ശം േമ േനർന്നസുശീലേപാൽ മയി മുലപ്പാലും മുകുേന്ദച്ഛയും;
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േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4 665

ഉേന്മഷ�ത്താടിവന്നുഹന്ത!ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായീ കനി-

�ഞ്ഞേന്മൽ �വച്ചതു തൽക്കഥാപരിമളംമാത്രം ജഗന്നായകൻ”

എന്നുസൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 1079-ലായിരുന്നു േദവകിയമ്മയു�ട മരണം.

വിദ്യാഭ്യാസം

കുറുപ്പി�നഅഞ് ചാമ�ത്തവയസ്സിൽഎഴുത്തിനിരുത്തിയതുപിതാവി�ന്റ ഭാഗിേന

യനായ നാരു ഉണിത്തിരിയായിരുന്നു. പിതൃഗൃഹത്തിനു സമീപമുള്ള കരിവള്ളൂർ

ഗ്രാമവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്ത�ന്ന നാരുഉണിത്തിരിയു�ട

അടുക്കൽ സംസ്കൃതവും അഭ്യസിച്ചു. പത്താമ�ത്ത വയസ്സിനുേമൽ ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചു

തുടങ്ങി�യങ്കിലും അതു് ഒരു �കാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുടേക്കണ്ടി വന്നു. കാലാന്തര

ത്തിൽസ്വപ്രയത്നം�കാണ്ടു്ആ ഭാഷകുേറക്കൂടിഅഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു് കുന്നിയൂർ ഭവ

നത്തിേലക്കു താമസം മാറ്റി. അവി�ട കവിയു�ട മാതുലനും കവിപുങ്ഗവനുമായ

�ചറിയ രാമക്കുറുപ്പിേന്റയും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുജൻ േഗാവിന്ദക്കുറുപ്പിേന്റയും

കീഴിൽ ത�ന്റ േജ്യഷ്ഠൻ കുഞ്ഞിച്ചിണ്ടക്കുറുപ്പി�ന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽസംസ്കൃതവിദ്യാ

ഭ്യാസം തുടർന്നു. കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിലും സാമാന്യമായി വ്യാകരണത്തിലും

അറിവു േനടി. അേപ്പാൾ ഇരുപതു വയസ്സായി. പിന്നീടും �ചറിയ രാമക്കുറിപ്പി�ന്റ

അേന്തവാസിയായി 1081 വ�ര കഴിച്ചുകൂട്ടി, �വദ്യശാസ്ത്രത്തിലും നിഷ്ണാതനായി.

സാഹിത്യത്തിലുണ്ടായ സാമാന്യാധികമായ അഭിനിേവശം നിമിത്തം �വദ്യവൃ

ത്തി ഒരു �താഴിലായി സ്വീകരിച്ചില്ല. എങ്കിലും അളർക്കാദിവിഷചികിത്സയിലും

ബാലചികിത്സയിലും ആവശ്യംേപാ�ല സമർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചുവന്നു. നമ്മു�ട

കവി ആദ്യകാലത്തു കീചകവധം എ�ന്നാേരാട്ടൻതുള്ളലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േജ്യ

ഷ്ഠൻ േഗാവിന്ദക്കുറുപ്പുമായിേച്ചർന്നു കുട്ടമത്തു ഭഗവതീേക്ഷത്രത്തിൽ �കാല്ലംേതാ

റും നടത്തിവരാറുള്ള ഉത്സവ�ത്തഅധികരിച്ചു് ഉത്സവചരിതംഎ�ന്നാരുകാവ്യവും

രചിച്ചു. ആ േക്ഷത്രം കാസർേകാഡി�ല ഒരു മലയാളകുടുംബമായ താഴയ്ക്കാട്ടുമനവ

കയാണു്.

അനന്തരജീവിതം

കുറുപ്പി�ന്റ പ്രശസ്യങ്ങളായ കൃതികളിൽ ആദ്യേത്തതു കാളിയമർദ്ദനം യമകകാ

വ്യമാകുന്നു. അതു് 1074-ൽ കവിക്കു 18 വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ

നിർമ്മിച്ചതാണു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅത്യത്ഭുതമായ കവന�വഭവംസഹൃദയന്മാർ

ക്കു തദ്വാരാ േബാധ്യമായി. അതു �ചറിയ രാമക്കുറുപ്പി�ന്റ രുക്മിണീസ്വയംവരം

സംസ്കൃത യമകകാവ്യ�ത്തഅനുകരിച്ചു ഭാഷയി�ലഴുതിയതാണു്. രാമക്കുറുപ്പു താ

നുണ്ടാക്കിയ കൃതികൾ ആ ശിഷ്യേന�ക്കാണ്ടു് എഴുതിക്കുകയും കവനരീതി വഴി

േപാ�ല ഉപേദശിക്കുകയും �ചയ്തുവന്നു. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിനു സാഹിത്യത്തി�ല

ന്നേപാ�ലസംഗീതത്തിലുംഅവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തകൃതിയായ േദവയാ

നീചരിതം എന്നസംഗീതനാടകം 1083-ൽ മാത്രേമ വിരചിതമായുള്ളു. 1091-ൽ കിരാ

തഭില്ലിഎന്നുമഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽഒരുഖണ്ഡകാവ്യംപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതുപിന്നീടു്

അമൃതരശ് മി പഞ് ചമകലയിൽ േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. 1086-ൽ അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ പ്രിയസുഹൃത്തും പണ്ഡിതകവിയുമായ പി. �ക. കൃഷ്ണൻനമ്പിയാരും കരിപ്പത്തു

കുഞ്ഞിരാമ�പ്പാതുവാളും േചർന്നു േയാഗവാസിഷ്ഠത്തി�ന്റ ഒരു വൃത്താനുവൃത്തമായ

ഭാഷാനുവാദം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. അതി�ന്റ പത്തു ലക്കങ്ങേള പുറത്തു വന്നു

ള്ളു. 1099-ാമാണ്ടു കണ്ണൂരി�ല ആയൂർേവ്വദ�വദ്യശാലയുേടയുംമറ്റും ഉടമസ്ഥനായ
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എം. �ക. കുഞ്ഞിരാമൻ�വദ്യൻ പുതുതായി ആരംഭിച്ച േകരളചന്ദ്രിക എന്ന മാ

സികയു�ട പ്രസാധകനായി. ആ മാസിക ഒന്നര�കാല്ലത്തിനുേമൽ പ്രചരിച്ചില്ല.

അതുവ�ര കുറുപ്പു് അധിക�മാന്നും എഴുതാ�തയാണിരുന്നതു്. 1101-ാമാണ്ടു മനസ്സി

നു േനരിട്ട കഠിനമായ അസ്വാസ്ഥ്യത്തി�ന്റ നിവാരണത്തിനായി മൂകാംബികയിൽ

ഭജനത്തിനു േപാകുകയും വിദ്യാരൂപിണിയായ അവിട�ത്ത േദവി പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ച

തായി കവിക്കു േതാന്നുകയും�ചയ്തു. തിരി�യ സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപാന്നേപ്പാൾ

കാവ്യനിർമ്മിതിയിൽ പൂർവ്വാധികമായഔത്സുക്യവും ശക്തിയുമുണ്ടായി. തദനന്തര

മുള്ള പതി�നട്ടു വർഷങ്ങളിലാണു് അേദ്ദഹം നിരന്തരമായി സാഹിത്യവ്യവസായം

�ചയ് തതു്. ഏറ്റവുംഫലഭൂയിഷ്ഠമായിരുന്നുആവ്യവസായം. 1102-ൽ നീേലശ്വരം രാ

ജകീയ�ഹസ്ക്കൂളി�ല മലയാളപണ്ഡിതനായി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അതിനു്

അത്യന്തംഅനുകൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതിയും കിട്ടി. 1092-ൽഅഞ് ചാംരംഗമായ ഭഗ

വൽപ്രത്യക്ഷംവ�ര എഴുതിയിരുന്ന ‘ബാലേഗാപാലൻ’ നാടകം 1095-ൽ പൂരിപ്പിച്ചു്

ആ സ്ക്കൂളി�ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് അഭിനയിക്കുന്നതിനായി അതിനു മുൻപുത�ന്ന

�കാടുത്തിരുന്നു. 1115 വ�രആ പണി തുടർന്നു�കാണ്ടുേപായി. പണ്ഡിതരായതിനു

േമൽ 1102-ൽ നചിേകതസ്സ്, 1111-ൽ ധ്രുവമാധവം, 1113-ൽ വിദ്യാശംഖധ്വനി, 1115-ൽ

ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്നീ സംഗീതനാടകങ്ങൾ എഴുതി അവേയയും ആ സ്ക്കൂളിൽത്ത

�ന്ന അതാതു�കാല്ല�ത്ത വാർഷിേകാത്സവാവസരത്തിൽ രംഗപ്രേവശം �ചയ്യി

ച്ചു. 1107-ൽആരംഭിച്ചു പൂർണ്ണമാക്കാത്തഅത്ഭുതപാരണഎന്നസംഗീത നാടകവും

1114-ൽ പൂർണ്ണമാക്കി അരേങ്ങറ്റം കഴിപ്പിച്ചു. 1116-ൾ അറുപതാമ�ത്ത വയസ്സു് തി

കഞ്ഞേതാടുകൂടി അധ്യാപകവൃത്തിയിൽനിന്നും വിരമിച്ചു. 1117-ൽ ചിറക്കൽേക്കാ

വിലകത്തു രാമവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഷഷ്ടിപൂർത്തി

ദിനത്തിൽ കുറുപ്പിനു ‘മഹാകവി’ എന്ന ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു. തദനന്തരം ചരിത്ര

നായക�ന്റ ഓജസ്സു ക്രേമണ ക്ഷയിക്കുകയും, 1119-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിൽ

വാതാദിേരാഗങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചു് അേദ്ദഹം ഐഹികവാസം ത്യജിക്കുകയും �ചയ്തു.

ശ്രീവിേദ്യാപാസനയും േയാഗാഭ്യാസവും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ �ദനംദിനചര്യയിൽ

ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. ഏണാടൻ വീട്ടിൽ ശ്രീേദവിഅമ്മയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

സഹധർമ്മിണി.

കുട്ടമത്തു തറവാടു നൂറു�കാല്ലത്തിനുേമലായി നിലനിന്നുേപാരുന്ന സാഹിത്യ

പാരമ്പര്യം ഇന്നും ഏ�റക്കു�റ പരിലസിപ്പിച്ചുേപാരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പി�ന്റ

അനുജൻ നാരായണക്കുറുപ്പ് േഗാവർദ്ധനാരാധനം എന്നസംഗീതനാടകത്തി�ന്റ

പ്രേണതാവാണു്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉത്സാഹത്തിലാണു്. ‘കുട്ടമത്തുഗ്രന്ഥസമുച്ചയം’

എന്ന േപരിൽ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പു തുടങ്ങിയുള്ള കവിവര്യന്മാരു�ട വങ്മയങ്ങൾ പ്ര

സിദ്ധീകൃതങ്ങളായതു്.

കൃതികൾ

ഞാൻ മുൻപു നാമനിർേദ്ദശം �ചയ് ത (1) കാളിയമർദ്ദനം യമകകാവ്യം, (2) േയാ

ഗവാസിഷ്ഠം, (3) േദവയാനീചരിതം, (4) ബാലേഗാപാലൻ, (5) നചിേകതസ്സ്, (6)

ധ്രുവമാധവം, (7) ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, (8) അത്ഭുതപാരണ എന്നീ സംഗീതനാടകങ്ങൾ,

(9) �ക. േകളപ്പ�ന്റ അേപക്ഷയനുസരി�ച്ചഴുതിയ ചിത്രാന്തരങ്ങൾ (ചില �ചറിയ

ഗദ്യദൃശ്യങ്ങൾ), (10) കൂത്താളിനായരു�ട മകൻസി.അപ്പുക്കുട്ടൻനമ്പിയാരു�ടആവ

ശ്യം പ്രമാണിച്ചു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ രാധാകൃഷ്ണകലാലയം കഥകളി േയാഗത്തിേലയ്ക്കു

േവണ്ടി 1103-ൽ എഴുതിയ ബാലേഗാപാലൻ ആട്ടക്കഥ, (11) തിരുവല്ലാ രാമകൃഷ്ണാ
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ശ്രമപ്രവർത്തകന്മാരു�ട ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കുേവണ്ടി രചിച്ച ശ്രീരാമകൃഷ്ണഗീത, (12)

മൂകാംബികാപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്, (13) കപിേലാപാഖ്യാനംകിളിപ്പാട്ടു്, (14) ഇളന്തളി

രുകൾ, (15) അമൃതരശ് മി എന്നേപരിൽ പത്തുകലകളായി (ഭാഗങ്ങൾ) പ്രസിദ്ധീക

രിച്ചഖണ്ഡകൃതികൾ, (16)സുദർശനൻഎന്നഗദ്യകഥഇങ്ങ�നപലവാങ്മയങ്ങളു

�ടജനയിതാവാണു്അേദ്ദഹം. കീചകവധംതുള്ളലിേനയുംഉത്സവചരിതംതുള്ളലി

േനയും കണക്കിൽ കൂേട്ടണ്ടതില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽഅേദ്ദഹം (17) മൂകാംബികാേഷാ

ഡശീ, (18) അനുഭൂതിമഞ്ജരീ എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു േസ്താത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (19)

ഗീതേഗാവിന്ദത്തി�ന്റ രീതിയിൽ േവങ്ങയിൽ േഗാവിന്ദൻനായനാരു�ടആവശ്യപ്ര

കാരം എഴുതുവാനാരംഭിച്ച ശ്രീേദവീചരണാമൃതം അഥവാ അമൃതാനന്ദൻഎന്ന ഭാ

ഷാകൃതിയും, (20) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭാഗവതവും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

കവിതാരീതി

കുട്ടമത്തു തികഞ്ഞ ഒരു ആസ്തികനും േദവീഭക്തനും ശ്രീകൃേഷ്ണാപാസകനുമായിരു

ന്നു. ഭാഗവതവും ഭഗവദ്ഗീതയും അേദ്ദഹം പതിവായി പാരായണം�ചയ്തുവന്നു. വി

വിധവിഷയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം സമാർജ്ജിച്ചിരുന്ന വിസ് മയനീയമായ വിജ്ഞാനം

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതകളിൽ �തളിഞ്ഞുകാണാവുന്നതാണു. ആ ശിശുേകാമള

മായ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു സ്ഫടികനിർമ്മലങ്ങളായ ചിന്തകളല്ലാ�ത ബഹിർഗ്ഗമിച്ചി

രുന്നില്ല. പ്രാചീനങ്ങളും നവീനങ്ങളുമായ ആശയങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിക

ളിൽസമഞ്ജസമായി സേമ്മളിച്ചിരുന്നു. ആധുനികേകരളത്തി�ല ഭക്തകവിഎന്നു്

അേദ്ദഹ�ത്തപറയാറുണ്ടു്. അതുപരമാർത്ഥവുമാണു്. എന്നാൽഭക്തൻമാത്രമല്ലാ

യിരുന്നുഅേദ്ദഹം. േദശാഭിമാനം, ഭാഷാഭിമാനം,സമുദായാഭിമാനംഇത്യാദി വിശി

ഷ്ടഗുണങ്ങൾആസുഗൃഹീത നാമാവിൽ പ്രകൃഷ്ടമായി പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. രാമകൃഷ്ണ

പരമഹംസ�ന്റ ഒരു വിനീതാനുയായിയായാണു് അേദ്ദഹം ത�ന്റ ജീവിതം നയിച്ചു

വന്നതു്. ഒരു സൽക്കാവ്യത്തിനുേവണ്ട രസഭാവങ്ങളും ശബ് ദാർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളും

മറ്റും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഏതു കൃതിയിലും സുലഭമായി നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാനു്. നാല

ഞ്ചു വാക്കു് അേദ്ദഹവുമായി സംസാരിച്ചാൽ ആരും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സുഹൃത്തുക്ക

ളായിത്തീരും. അത്രയ്ക്കു ശാന്തവും വിനീതവും മധുേരാദാരവുമായിരുന്നു ആ സാത്വി

ക�ന്റ �പരുമാറ്റം. പണ്ഡിതപ്രിയമായ കാളിയമർദ്ദനത്തിൽനിന്നു സർവജനപ്രി

യമായ അമൃതരശ് മിവ�ര അേദ്ദഹത്തിനു് ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. നിസർ

ഗ്ഗജമായ വാസനാ�വഭവ�ത്ത നിരന്തരമായ ഉത്സാഹം�കാണ്ടും നിസ്തന്ദ്രമായ

പരിശ്രമം �കാണ്ടും എത്രമാത്രം േപാഷിപ്പിക്കാ�മന്നു് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സാഹിത്യ

ജീവിതം പ്രഖ്യാപനം�ചയ്യുന്നു.

കാളിയമർദ്ദനം

സംസ്കൃതത്തിൽ ധാരാളം യമകകാവ്യങ്ങൾ ഉ�ണ്ടങ്കിലും ഭാഷയിൽ മുക്തകങ്ങേള

യുള്ളു. യമകശബ് ദം ഞാൻ ഇവി�ടആര്യാഗീതിവൃത്തത്തിൽസംഘടിതമായ യമ

കം എന്ന സങ്കുചിതാർത്ഥത്തിലാണു് പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്. ആ ന്യൂനത ആദ്യമായി

പരിഹരിച്ചതു് കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പാണു്. മ�റ്റാരുകവിഅേദ്ദഹത്തി�ന്റആസരണി

യിൽസഞ് ചരിക്കുവാൻഇതഃപര്യന്തം ഒരു�മ്പട്ടിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്കുപ്രയാസേമറിയതാ

ണു്ആപണി. പതി�നട്ടു വയസ്സുമാത്രമുള്ളഒരുബാലപ്രായൻപദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു്

എങ്ങ�ന പന്താടുന്നുഎന്നു നാലു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ 127 േശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയആ കൃതി

യിൽ പ്രസ് പഷ്ടമായി ഭാവുകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.
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“പാലയ മാമലമേങ്ക ഗണപതിത�ന്നദ്ധരിച്ച മാമലമേങ്ക!

തവ പദനിലേയ വിലേയറീടുന്നതു കൃഷ്ണഭദ്രനിലേയ! വിലേയ”.

കുട്ടമത്തി�ന്റസംസ്കൃതീകൃതരൂപമാണു് കൃഷ്ണഭദ്രം.

“അഭ്രേത്താളം തുള്ളിക്കൂട്ടം �പാങ്ങിക്കളിച്ചിേതാളം തുള്ളി

പ്രിയ�യാടു സംേഭാഗിക്കും �പാഴുതിതിനാൽ �ഞട്ടി മാനസം േഭാഗി

ക്കും”.

സംഗീതനാടകങ്ങൾ

കുട്ടമത്തി�ന്റഏഴുസംഗീതനാടകങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. അവയിൽ ‘ബാല

േഗാപാല’നാണു്പ്രഥമഗണനീയ�മങ്കിലും മറ്റുനാടകങ്ങളും ഉൽക്കൃഷ്ടങ്ങൾത�ന്ന.

നചിേകതസ്സു കേഠാപനിഷത്തി�ല കഥേയയും വിദ്യാശംഖധ്വനി സാന്ദീപനിയു�ട

സന്നിധിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ ഗുരുകുലവാസേത്തയും അത്ഭുതപാരണദുർവാസസ്സി

നു ദ്രൌപദി നല് കിയ ആതിഥ്യേത്തയും വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ

നാടകങ്ങളും അഭിനയേയാഗ്യങ്ങളാണു്. പദ്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങും. ഗാനങ്ങൾ ധാരാ

ളമുണ്ടു്. അവയ്ക്കുത�ന്നയാണു് അധികം ഭംഗിയും. ബാലേഗാപാലനി�ല ആറാം

രങ്ഗത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം. അതി�ന പദ്യേകാടിയിലാണു് കവി

ഉൾ�പ്പടുത്തുന്നതു്.

“േദവകദംബഹിതത്തിനുേവണ്ടി നിരാലംബം ജഗദാലംബം

േദവകിേദവിയിൽനിന്നു പിറന്ന നിരാകാരം മധുരാകാരം

താവകവിഗ്രഹമഞ്ജനഖണ്ഡലസദ്വർണ്ണം ജഗദാപൂർണ്ണം

േസവകതിമിരശമപ്രദമീശ്വര! വേന്ദഹം ഗതസേന്ദഹം”.

താ�ഴക്കാണുന്നതു് ഒരു പാട്ടി�ല ചില വരികളാണു്.

“ഫണിഫണദന്തുരങ്ഗതലം ഫണമണിഗണമയദീപകുലം

ക്ഷണസുരതാഡിതവാദ്യകുലം ക്വണിതവിപഞ് ചികസുരമഹിളം

ഝണഝണനിനദിതകിങ്കിണികളകളരണിതകനകമണി നൂപുരകട

കം

കമ്രവിസർപ്പണഘർമ്മപയഃകണരമ്യസുദർപ്പണഗണ്ഡതലം

താമ്രപദാർപ്പണനമ്രബൃഹൽഫണനിർമ്മഥിേതാല് ബണസർപ്പബലം”.

അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു് അതി�ല ഒരു േശ്ലാകമാണു്.

“ദാരിദ്ര്യേമാ വിദുഷി! നിൻ ഗുരു? നി�ന്റ പാഠം

�വരാഗ്യേമാ? തവ ധനം ഹരിഭക്തിതാേനാ?

സ്വരാജ്യമങ്ങുഹരിവിഗ്രഹേമാ? �കാടുത്താൽ-

ത്തീരാത്ത ഭാഗ്യനിധി നിൻ സുതേനാ സുശീേല?”

ബാലേഗാപാൽആട്ടക്കഥ

ഈ ആട്ടക്കഥയു�ട അരേങ്ങറ്റം 1104-ലായിരുന്നു. ‘ബാലേഗാപാലൻ’ നാടക

ത്തിൽ ബാലേഗാപാലൻ എ�ന്നാരുണ്ണി�യ വിധവയായ ആ ഉണ്ണിയു�ട അമ്മ
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സുശീല എന്ന േഗാപസ്ത്രീ പാഠശാലയിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുന്നതുമുതലുള്ള കഥ ആരംഭി

ക്കുന്നു. സുശീല ഒരു ദരിദ്ര�യങ്കിലും ചാരിത്രവതിയായ ഒരു സ്ത്രീരത്നമായിരുന്നു.

ഭക്തശാലിനിയായ ആ സാധ്വിയു�ട ഉപേദശത്താൽ മക�ന്റ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ

ബാലേഗാപാലൻത�ന്ന പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ആ ഭക്തവത്സലൻ അക്ഷയപാത്ര

രൂപത്തിൽ ഒരു �നയ്ക്കുടം ബാല�ന്റ �കയ്യിൽ �കാടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണു്

അതി�ല ഇതിവൃത്തത്തി�ന്റ പുേരാഗതി. ആ രൂപത്തിൽആട്ടക്കഥയ്ക്കുേവണ്ട പല

മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട നിബന്ധനം. േദേവന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രാണി,

നാരദൻ, ധൂമ്രാക്ഷി (കരി), സുദർശനം (ചുവന്നതാടി), ജാംബവാൻ (�വള്ളത്താടി )

ഈ പാത്രങ്ങ�ള സമുചിതമായ രീതിയിൽ അതാതു സ്ഥാനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരി

ക്കുന്നു. േശ്ലാകങ്ങളിൽ അധികവും ഭാഷയാണു്. പദങ്ങൾ പ്രാേയണആകർഷക

ങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്.

“�പേന്തൻവാണീ! പറ�കന്താണീപ്പാഴ് മാലിന്ദ്രാണീ!

ശാേന്ത! ശാരദശശധരവദേന!

കാേന്ത! നിർജ്ജരകുലനിധാേന! (�പേന്തൻ)

മഞ്ഞു �പാഴിഞ്ഞഴേലറ്റതിേവലം

മഞ്ജുളകമലംേപാലിതുകാലം

കുഞ്ജരഗാമിനി! നിൻമുഖമതുലം

കുണ്ഠതേയല്പാ�ന�ന്താരു മൂലം? (�പേന്തൻ)”

ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക.

കിളിപ്പാട്ടുകൾ

മൂകാംബികാപുരാണത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം മൂകാംബികാേക്ഷത്രമാഹാത്മ്യംത�ന്ന.

അതിൽ മൂന്നധ്യായങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. കപിേലാപാഖ്യാനത്തി�ല വിഷയം

ഭാഗവതം തൃതീയസ്കന്ധത്തിൽ അന്തർഭൂതവും കർദ്ദമപ്രജാപതിയു�ട പുത്രനായ

കപിലമഹർഷി സ്വായംഭുവമനുവി�ന്റ പുത്രിയും ത�ന്റ മാതാവുമായ േദവഹൂതിക്കു

നൽകുന്ന ജ്ഞാേനാപേദ

ശവുമാണു്. അതിൽ പന്ത്രണ്ടു് അധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നാമധ്യായത്തിൽനിന്നാണു്

ചുവേട േചർക്കുന്നവരികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“ഓേരാേരാ വ്യക്തികൾക്കുമുണ്ടേല്ലാ നിജസ്വാത-

ന്ത്ര്യാേരാഹണത്തിന്നിച്ഛ ചിന്തിക്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ.

ഉറുമ്പുമതിേനക്കാൾ�ച്ചറുകിടങ്ങൾേപാലും

കുറുമ്പു കാണിപ്പൂ തൽസ്വാതന്ത്ര്യവിഘാതത്തിൽ.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നുകീഴായിച്ഛയുമിച്ഛ�യ്ക്കാത്ത

പൂതസൌഖ്യവും കിട്ടാൻ യന്തിപ്പൂ ജന്തുവൃന്ദം.”

അമൃതരശ് മി

അമൃതരശ് മി എന്ന ഗ്രന്ഥപരമ്പര കുട്ടമത്തി�ന്റ ഖണ്ഡകൃതികളു�ട സമാഹാരമാ

ണു്. അതിൽ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിലും ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലും വർണ്ണനാത്മകങ്ങളാ

യും തേത്വാപേദശങ്ങളായും പ്രാചീനരീതിയിലും നവീനരീതിയിലും കവി പല അവ
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സരങ്ങളിലുമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടു വള�ര കൃതികൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ആ�ക എട്ടു ഭാ

ഗങ്ങേള ഇതുവ�ര പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളു. വിഷയ�വവിധ്യം �കാ�ണ്ടന്നേപാ�ല വി

ശിഷ്ടഭാവനാപരമ്പര�കാണ്ടും ഓേരാ ഭാഗവും സഹൃദയന്മാ�ര ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു.

അേനകം േദശീയഗാനങ്ങളുംഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടു്. എല്ലാമാതിരിയിലുമുള്ളകവനങ്ങൾ

ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾഎടുത്തുകാണിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയി�ല്ലങ്കിലും രണ്ടുമൂന്നു ഭാഗ

ങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഹാ! ഭാരതം നമ്മു�ട മാതൃഭൂമി

കരഞ്ഞതാരാ�ര നിനച്ചു�കാേണ്ടാ

പേരതരാ നാലു മഹാശയന്മാർ

താരങ്ങളായ് നില്പിതു വാനിടത്തിൽ.

കുതിച്ചുഞാനങ്ങുപുറത്തിറങ്ങീ

കണ്ണിന്നുമുൻേപ കരൾ വാനി�ലത്തീ,

നഭസ്സിൽ നിന്നീടി�നാരാൾത്തിരക്കി-

ലന്നാലുേപ�രത്തിരയാൻ തുടങ്ങീ.”

(നാലു നക്ഷത്രങ്ങൾ)

ആ നാലു േപർ �സൻഗുപ് ത, ആനിബസന്റു്, റ്റി.എം. നായർ, വിട്ടൽഭായി

എന്നീ മഹാശയന്മാരാണു്.

“തരുനിരകളുയർന്നു വാനിൽ മുട്ടി-

പ്പരുഷത വിട്ടു വിടർന്നു പന്തലായി,

ഒരുമ�യാടു വിരിച്ചു നല്ല തങ്ക-

ക്കുറിക�ളയും നിഴലായ നീലവസ്ത്രം.

അലി�വാടു �ചറു�തക�ളത്തേലാടീ

വലിയ മരങ്ങൾ തളിർത്തശാഖയാേല,

കലിതകുതുകമശ്രുേപാ�ല പുഷ് പാ-

വലികളുതിർത്തുപുണർന്നു ഗാഢഗാഢം.

ചുണ�യഴുമിളമാൻകിടാവി�നേപ്പായ്-

പ്പുണരുകയായ് പുലി ജാതി�വര�മേന്യ,

തൃണതതികളിൽ േമഞ്ഞിടു�ന്നാേരണീ-

ഗണ�മാടു േചരുകയായ് നരിക്കിടാങ്ങൾ”.

(ഗരുഡവാഹനൻ)

“നൂതനമാമനാസക്തിേയാഗത്താൽ

ഗീതയിൽേച്ചർ�ന്നാരർത്ഥം �വളിവാക്കി;

പൂതമാക്കി ’ഹരിജന’ നാമത്താൽ

നാഥൻ ഗാന്ധിയധഃകൃതവർഗ്ഗ�ത്ത.

മാമുനിമാരും കൂപ്പി സ്തുതിക്കുന്ന

മാധവ! തവ േക്ഷത്രത്തിേലറുവാൻ

മാനസികമാം സംസ്ക്കാരശുദ്ധിതാൻ

മാനവർക്കു മണിവിള�ക്ക�പ്പാഴും.

അത്രസംസ്കാരശുദ്ധി കലർന്നവ-
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�രത്രയുണ്ടായധഃകൃതവർഗ്ഗത്തിൽ!

നന്ദ�നന്ന പറയൻ ചിദംബരം-

തന്നിലീശ�നക്കണ്ടില്ലേയാ പുരാ?”

(പതിതപാവനൻ)

ആർഷസംസ്കാരത്തിൽഅടിയുറച്ച വിശ്വാസവും അളവറ്റആദരവും കുറിപ്പിനു

ണ്ടായിരുന്നു. ആസംസ്കാരത്തി�ന്റ മർമ്മംശരിക്കുഗ്രഹിച്ചതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണു്

അേദ്ദഹത്തിനു നമ്മു�ട പൂർവന്മാരു�ട പുേരാഗമനംത�ന്ന.

“മുേന്നാട്ടു േപാകു നാം മുേന്നാട്ടു േപാക നാം

മുേന്നാട്ടു േപാക നാം േലാകേര! നിർഭയം.

കുേന്നാ കുഴികേളാ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കണ്ടു

പിേന്നാക്കേമതും തിരിേക്കണ്ടനാം പദം”.

എന്നു് ഏറ്റുപാടുവാൻ യാ�താരു �വമുഖ്യവും േതാന്നാത്തതു് കിരാതഭില്ലി

കിളിമാനൂർ ചിത്ര�മഴുത്തു േകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു് എഴുതിയതാണു്.

അതിൽ അർജ്ജുനനു പാശുപതാസ്ത്രം ദാനം�ചയ്യുവാൻ ആവിർഭവിച്ച കിരാത

രുദ്രേന്റയും ത്വരിതാേദവിയുേടയും പ്രത്യങ്ഗവർണ്ണനയും കിരാതകഥാകഥനവും

അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്.

മൂകാംബികാകടാക്ഷമാല

അകാരാദിക്രമത്തിൽ ശാർദ്ദൂലവിക്രിഡിതവൃത്തത്തിൽ കവി അവസാനകാലത്തു

രചിച്ച ഈ േസ്താത്രം ലകാരം�കാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്ന നാല്പത്തിമൂന്നാം േശ്ലാകം

കഴിഞ്ഞു മുേന്നാട്ടു നീങ്ങീട്ടില്ല. അതിൽനിന്നുകൂടി ഒരു േശ്ലാകം േചർക്കാം.

“ഫാലം ചാരു ലലന്തികാവിലസിതം ബാേലന്ദുമൌലീസ്ഥലം

േലാലംബാളകചുംബികങ് കമലസൽകസ്തൂരികാസുന്ദരം

നീലത്താമരേലാചനം നിഖിലനിർമ്മാണത്തിൽ നിഷ്ണാതമാം

ഭ്രൂലാസ്യങ്ങളുമംബ! കാണണ�മനിക്കാനന്ദസന്ദായകം.”

േയാഗവാസിഷ്ഠം

കട്ടമത്തും കൂട്ടുകാരായ രണ്ടുസുഹൃത്തുക്കളും േചർന്നുവൃത്താനുവൃത്തമായി തർജ്ജമ

�ചയ്തുതുടങ്ങിയതു വരവൂർ ശാമുേമേനാനും മറ്റും വിവർത്തനം �ചയ് തിട്ടുള്ള ലഘു

േയാഗവാസിഷ്ഠ

മല്ല; ബൃഹേദ്യാഗവാസിഷ്ഠംത�ന്നയാണു്. അതി�ന വാസിഷ്ഠമഹാരാമായണം

എന്നും പറയാറുണ്ടു്. ഉൽപത്തിപ്രകരണത്തി�ല അൻപ�ത്താന്നാം സർഗ്ഗത്തി

�ന്റഅവസാനംവ�രേയആതർജ്ജമ പുേരാഗമിച്ചിട്ടുള്ളു.
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