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57
അമ്പ�ത്തഴാമധ്യായം

�കാമത്തുകുഞ്ഞുപണിക്കൻ (1037–1095)

ചരിത്രം

സമകാലികന്മാരായ കവികളു�ട ഇടയിൽ സാമാന്യം പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന �കാ

മത്തു കുഞ്ഞുപണിക്ക�നപ്പറ്റിയും സ്വല്പം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

കുഞ്ഞുപണിക്ക�ന്റ തറവാടു മാ�വലിക്കര മുട്ടത്തു �കാമത്തുവീടാണു്. അ�ദ്ദഹം

ആ ഗൃഹത്തി�ല �വളുമ്പിയമ്മയു�ടയും വിഭവപൂർണ്ണമായ ആലുമ്മൂട്ടിൽ തറവാ

ട്ടി�ല കഞ്ഞുശങ്കരൻ ചാന്നാരു�ടയും പുത്രനായി 1037-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം

30-ാം൹ ജനിച്ചു.

“വിശ്വത്തിൽ വിത്തമതിനായ് ധനദന്നു തുല്യ–

നശ്വത്ഥമൂലനിലയാധിപനാപ്പുമാൻ”

എന്നുകവി ഒരവസരത്തിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്തസ്മരിക്കുന്നു. മാതാവും പിതാവും ബാല്യ

ത്തിൽ മരിച്ചു�പാകയാൽ �ജ്യഷ്ഠൻ �കശവപ്പണിക്കരു�ട സംരക്ഷണത്തിലാണു്

ആബാലൻ വളർന്നതു്. ആ വസ്തുത കവി ത�ന്റ ഒന്നിലധികം കൃതികളു�ടആരംഭ

ത്തിൽ നി�വദനം �ചയ്തിട്ടുണ്ട്.

“കട്ടിക്കാലത്തുത�ന്നൻ ജനകജനനിമാർ

ഭൂമിവാസം �വടി�ഞ്ഞ–

ന്നിട്ടക്കാലംമുത�ല്ക്ക പ്രിയത�യാടിഹ മാം

കാത്തുമാത്താനുകമ്പം

തുഷ്ട്യാ രക്ഷിച്ചു�പാരും ഗുണഗണനിധിയാ–

യു�ള്ളാര�ക്കശവാഖ്യൻ

�ജ്യഷ്ഠൻതൻപാദപ�ത്മ പരി�ചാടിതു സമ–

ർപ്പിച്ചിടുന്നിച്ഛയാഞാൻ”

എന്നസമർപ്പണ�ശ്ലാകം ഹരിശ്ചന്ദ്രശതകത്തിലും രുക്മിണീസ്വയംവരം നാട

കത്തിലും കാണ്മാനുണ്ടു്. ഭാഷാകൃതികൾ നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചുള്ള സംസ്കാരമല്ലാ

�ത സംസ്കൃതം പറയത്തക്കനിലയിൽ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായി �താന്നുന്നി
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ല്ല. പ്രശസ്യമായ രീതിയിൽ കവിതാവാസന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതി�നക്കുറി

ച്ചും രുക്മിണീസ്വയംവരത്തിൽ വിനയപുരസ്സരം ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ടു്.

“ഭൂ�ലാ�ക പുകഴാർന്നസൂരിവരരി�ന്നല്ലാരുമുല്ലാസമാർ–

ന്നാ�ലാചി�ച്ചാരുമിച്ചു ഭാഷ പരി�ശാധിക്കും സദസ്സാകയാൽ

മാ�ല�ന്യയവർ �തറ്റു തീർക്കുമതിനാൽ നന്നാകുമിന്നാക�വ

�മലാലിക്കവിയും പ്രസിദ്ധതരനാ�മ�ന്നാർപ്പി�ത�ന്നാമ�ല.”

പി�ന്ന നല്ല കവിതാവാസനയും പഠിത്തവുമുള്ളവർ കവിതയുണ്ടാക്കുന്നതി�നക്കു

റിച്ചു് ഒരത്ഭുതമായി വിചാരിക്കാനില്ല. അ�താന്നുമില്ലാത്തവർ �ഞരുക്കിപ്പിടിച്ചു

വലതും �കട്ടിയുണ്ടാക്കിയാൽ അത�ല്ല അത്ഭുതം? അതി�നക്കുറിച്ചു സജ്ജന

ങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കയല്ലാ�ത ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കയില്ല” എന്നു സൂത്രധാരൻ പറ

യുന്നതു �നാക്കുക. അമ്മക്കുഞ്ഞമ്മയായിരുന്നു പത്നി. 1095-ാമാണ്ടു ധനുമാസം

15-ാം൹യായിരുന്നു കവിയു�ട �ദഹവി�യാഗം.

കൃതികൾ

കുഞ്ഞുപണിക്കൻ. (1) ഹരിശ്ചന്ദ്രശതകം, (2) രുക്മിണീസ്വയംവരം നാടകം, (3)

ജ�നാവാനാടകം, (4) താ�താപ�ദശംഎന്നീപദ്യകൃതികളും, (5) വിദ്യുല്ലതികഎന്ന

ഒരു ഗദ്യകഥയും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിത ഉത്ത�രാത്തരം ഉൽക്കർഷ

�ത്ത പ്രാപിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഒടുവില�ത്ത കൃതിയായ താ�താപ�ദശത്തിൽ

ഒരു പിതാവു പുത്രിക്കുനല്കുന്ന ഉപ�ദശമാണു് വിഷയം. ആ�ക 136 �ശ്ലാകങ്ങളു

ണ്ടു്. ചക്കുകളങ്ങര ഓ. കല്യാണിക്കുട്ടി എന്ന ത�ന്റ മകൾക്കു�വണ്ടിയാണു് കവി

അ�തഴുതിയതു് 1084-ൽ ആകാവ്യം പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ജ�നാവാനാടകത്തി�ല

ഇതിവൃത്തംസുവിദിതമാണ�ല്ലാ.

കുഞ്ഞുപണിക്ക�ന്റകവിതാരീതിതാ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന�ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നുവാ

യനക്കാർക്കു വിശദമാകുന്നതാണു്.

“കള്ള�ഗ്ഗാപകുമാര! �ഗാരസമിത�ല്ലാർ�ക്കണമുൾക്കാമ്പിലി–

പ്പുള്ളി�ക്കഴമൃഗാക്ഷി�യശ്ശഠമ�ത! പിട്ടല്ല കിട്ടില്ല �ത;

�കാള്ളാം ന�ല്ലാരു കൌശലം! നൃപതിമാർക്കു�ള്ളാരുനൽക്കന്യ�യ–

ബ്ഭ�ള്ളറും പശുപൻ �കാതിച്ചിതു ധരിക്കു�മ്പാൾച്ചിരിക്കും ജനം.”

(രുക്മിണീസ്വയംവരം)

“മാണിക്യകങ്കണകലാപമലങ്കരിക്കും

പാണിക്കു വൻകഠിനമായ വിലങ്ങുവ�ച്ചാ?

പ്രാണപ്രി�യ! സമുഖി! നി�ന്ന വലച്ചിഴച്ചി–

�ക്കാണിൽക്ക�രറ്റിയവനൂണു മുടക്കി�യ�ന്നാ?” (ജ�നാവാനാടകം)

“നീതിക്കു �ചന്ന നിലയിൽ�പ്പരുമാറിടും സ്ത്രീ

ജാതിക്കു വിശ്വജനവും വടു�വല �ചയ്യും;

ധാതാവു ശൌരി ശിവ�നന്നിവർ കാന്തമാർക്കു

�ചതസ്സു �ചർന്നടിമയായമരുന്നതി�ല്ല?” (താ�താപ�ദശം)

“കള്ളം കഥിക്ക, ഭയ�മറ്റുക, �ഗാഷ്ടി കാണി–

ച്ചുള്ളം നടുക്കുക, മനസ്സിലുറപ്പു �ചർക്ക,
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�കാള്ളാത്തവാക്കുകളുരയ്ക്ക,യി�താ�ക്ക�യാർത്താൽ–

പ്പിള്ളയ്ക്കു �മലിൽ വലുതാകിയ �ദാഷ�മകും.” (താ�താപ�ദശം)

റ്റി.സി. അച്യുത�മ�നാൻ (1045–1117)

അച്യുത�മ�നാനും സങ്ഗീതനാടകങ്ങളും

റ്റി.സി. അച്യുത�മ�നാൻ ഗുരുവായൂരിനു സമീപമുള്ള �കാട്ടപ്പടി�ദശത്തു നടുക്കാട്ടു

കൃഷ്ണൻനമ്പൂരിയു�ടയും തൃശ്ശൂർ �ത�ക്കക്കുറുപ്പത്തു രാമഞ്ചിറമഠത്തിൽ പാറുക്കുട്ടിയ

മ്മയു�ടയും പുത്രനായി 1045-ാമാണ്ടുകന്നിമാസത്തിൽ മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.

ബാല്യംമുതല്ക്കുത�ന്നസാഹിത്യ�ത്തക്കാളധികം സംഗീതത്തിലായിരുന്നുവാസന.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതൃസ�ഹാദരിയായ കാവമ്മ ഒരു സങ്ഗീതവിദുഷി എന്നതി

നുപുറ�മ �കരളത്തി�ല ഭാഷാനാടകങ്ങളിൽ ആദ്യ�ത്ത നടിയുമായിരുന്നു. ആ

കലാകുശല കാല�കയവധം കഥകളിയിൽ ഉർവ്വശിയു�ട �വഷം �കട്ടി ആടിയിരു

ന്നതായി ചില പഴമക്കാർ പറയുന്നതിൽ പരമാർത്ഥമു�ണ്ടാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല.

ഏതായാലും അച്യുത�മ�നാ�ന്റ സങ്ഗീത�നഷധത്തിൽ നള�ന്റ ഭാഗം അഭിന

യിച്ചിരുന്നുഎന്നുള്ളതുസൂക്ഷ്മമാണു്. ആപരിസരത്തിൽവളർന്നഅച്യുത�മ�നാൻ

യൌവനാരംഭത്തിൽത്ത�ന്ന സങ്ഗീതജ്ഞനായ കവിയായി വികസിച്ചത് ആശ്ച

ര്യമല്ല. 23-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ തൃശ്ശൂർ അമ്പാടി പാറുക്കുട്ടിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു.

�കാല്ലം നാരായണപിള്ളയും കൂട്ടുകാരും ഒരവസരത്തിൽ എറണാകുള�ത്തത്തി

അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം അഭിനയിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾ കാവമ്മ അവ�ര തൃശ്ശൂ

രി�ലക്കു ക്ഷണിച്ചു�കാണ്ടു�പായി. ഗാനസമ്മിളിതമല്ലാത്ത അവരു�ട നാടകാ

ഭിനയം അവർക്കു സമഞ്ജസമായി �താന്നിയില്ല. തന്നിമിത്തം അച്യുത�മ�നാൻ

സങ്ഗീത�നഷധം എ�ന്നാരു പുതിയ നാടകം പാട്ടുകൾ ഇടകലർത്തി രചി

ച്ചു. 1067-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് അതു അഭിനയിച്ചവരിൽ കാവമ്മക്കുപുറ�മ അമ്പാടിയിൽ

�ഗാവിന്ദ�മ�നാൻ ദമയന്തിയു�ടയും ഗ്രന്ഥകാരൻ ത�ന്ന കാട്ടാള�ന്റയും ഭൂമികക

ളിൽ രങ്ഗപ്ര�വശം �ചയ്തു. ആ�നഷധമാണു് മലയാളത്തി�ല ഇദംപ്രഥമമായ

സംഗീതനാടകം. തന്നിമിത്തംഅച്യുത�മ�നാ�ന �കരളത്തി�ലസങ്ഗീതനാടക

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് എന്ന നിലയിൽ �കരളീയർ ബഹുമാനിക്കുന്നു.

സങ്ഗീത�നഷധം അതി�വഗത്തിൽ നാ�ടങ്ങും പ്രചരിച്ചു. 1106-ൽ 18-ാമ�ത്ത

പതിപ്പു് അച്ചടിപ്പി�ക്കണ്ടിവരികയും അ�താടുകൂടി 33,800 പ്രതികൾ മുദ്രിതങ്ങളാക

യും �ചയ്തു. അ�പ്പാ�ഴക്കു തമിഴ്നാടകങ്ങളു�ട പ്രകാശത്തിൽ മലയാള നാടകങ്ങൾ

അസ്തപ്രഭങ്ങളായിത്തീരുകയാൽ വീണ്ടും ഒരു പതിപ്പി�ന്റ ആവശ്യം �നരിടുകയു

ണ്ടായില്ല. അച്യുത�മ�നാൻ �നഷധത്തിനു പുറ�മ സങ്ഗീതഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം

എന്നും ഒരു നാടക�മഴുതി. �നഷധം ഏഴങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാതിവിസ്തരമായ

നാടകമാണ്. പത്തങ്കത്തിലുള്ള ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതത്തിനു് അതിലിരട്ടിയിലധികം

വലുപ്പംവരും. രണ്ടിലും അങ്കങ്ങളിൽ രങ്ഗവിഭാഗമില്ല. ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതത്തിൽ

�നഷധ�ത്തക്കാൾ �ശ്ലാകങ്ങൾ കുറയും. ആദ്യ�ത്ത മൂന്നങ്കങ്ങൾ ഒന്നാം ദിവ

സവും, നാലും അഞ്ചും അങ്കങ്ങൾ രണ്ടാം ദിവസവും, ആറാമങ്കം മൂന്നാം ദിവസവും,

ഏഴുമുതൽ പത്തുവ�ര അങ്കങ്ങൾ നാലാം ദിവസവും അഭിനയിക്കുന്നതു് ആശാ

സ്യമായിരിക്കു�മന്നാണു് ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ ഉപ�ദശം. ആദ്യം അഞ്ചങ്കങ്ങൾ മാത്ര�മ

എഴുതിയുള്ളു. പിന്നീടു് ബാക്കിയുള്ളഅങ്കങ്ങളുംകൂടി എഴുതി 1088 കുംഭം 10-ാം൹ പ്ര

സിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ടു നാടകങ്ങളി�ലയും ഗാനങ്ങൾസൌന്ദർ�ഭാചിതങ്ങളായിരി�ക്ക
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4 അദ്ധ്യായം 57. അമ്പ�ത്തഴാമധ്യായം

ണ്ട വിഷയത്തിൽ കവികഴിയുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗാനങ്ങൾ

സങ്ഗീതം ശരിക്ക് അഭ്യസിച്ചവർക്കല്ലാ�ത പാടി ഫലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന

തല്ല. സ്വാമിനാഥയ്യർ എ�ന്നാരു ഭാഗവതർ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിക്ഷയിൽത്ത�ന്ന

ആ പാട്ടുകൾ അഭ്യസിച്ചു് അവ�യ ഇരിങ്ങാലക്കുട, �കാടുങ്ങല്ലൂർ, പറവൂർ, തുറ

വൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 1117-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം

25-ാം൹യായിരുന്നുഅച്യുത�മ�നാ�ന്റ മരണം.

മറ്റു ചില സങ്ഗീതനാടകങ്ങൾ

റ്റി.സി. അച്യുത�മ�നാൻ ഉൽഘാടനം �ചയ്ത മാർഗ്ഗത്തിൽഅ�നകം ഗായകകവി

കൾഅ�ദ്ദഹ�ത്തഅനുഗമിച്ചു. അവരിൽപ്രധാനന്മാർതിരുവിതാംകൂറിൽപരവൂർ

�ക.സി. �കശവപിള്ളയും, എരുവയിൽ എം. ചക്രപാണിവാരിയരും, �ത�ക്ക മല

യാളത്തിൽപി.എസ്. വാരിയരും, വട�ക്ക മലയാളത്തിൽനീല�ഞ്ചരി ശങ്കരൻനാ

യരും, കുട്ടമത്തു കുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്പുമാണു്. ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ വലിയ�കായി

ത്തമ്പുരാ�ന്റശാകുന്തളം ഒന്നാമങ്കത്തി�ല �ശ്ലാകങ്ങൾക്കുപകരംപാട്ടുകൾഉണ്ടാ

ക്കി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണാനന്തരം 1088-ൽ ചക്രപാണിവാരിയർ അതിനു�മലു

ള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾക്കുപകരം ഗാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു് ആ ഗ്രന്ഥം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഏക

�ദശം 1067-ാമാണ്ടിടയ്ക്കുത�ന്ന തമിഴ് നാടകക്കാർ ധാരാളമായി �കരളത്തിൽ പ്ര

�വശിച്ചുതുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരത്തു വന്ന കല്യാണരാമയ്യർ�സറ്റും, രാമഡു�സറ്റും

ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനങ്ങളായിരുന്നു. എറണാകുളത്തു് ഒരു ശാമിഅയ്യർ �സറ്റും

വന്നു�ചർന്നു. ചക്രപാണിവാരിയർ വർഷീയാനാ�ണങ്കിലും ഇന്നും അ�രാഗദൃഢ

ഗാത്രനായി വിശ്രമിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖ്യ സംഗീതനാടകങ്ങൾഹരിശ്ചന്ദ്ര

ചരിതവും (1068) രുക്മാംഗദചരിതവും (1078–80) വള്ളിയമ്മാൾ ചരിത്രവും (1080–85)

ആണു്. ആ കൃതികൾ അഭിനയിക്കുന്നതിനാണു് ബബ്ബലൻ എന്ന �പരിൽ പ്രസി

ദ്ധനായ ഒരു ഗൌഡസാരസ്വതബ്രാഹ്മണനടൻ കായങ്കളത്തു് ഒരു �യാഗം സംഘ

ടിപ്പിച്ചതു്. അതിൽ കുട്ടീശ്വരൻ മുതലായ മറ്റു ചില നടന കലാകുശലന്മാരും ഉൾ�പ്പ

ട്ടിരുന്നു. �കശവപിള്ളയു�ട സംഗീതനാടകങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനം സദാരാമയാ

ണു്. അതി�നപ്പറ്റി ഉപരി പ്രസ്താവിക്കും. തൃപ്പൂണിത്തുറയി�ല എമ്പ്രാന്മാർ പാണ്ടി

യിൽനിന്നു നരസിങ്ഗറാവു എ�ന്നാരു നട�ശ്രഷ്ഠ�ന വരുത്തി അ�നകം നാടക

ങ്ങൾ അഭിനയിപ്പിച്ചു. അവിട�ത്ത ഗൌഡസാരസ്വതബ്രാഹ്മണരും രാമ�പ്പ�സ

റ്റു് എന്ന �പരിൽ ഒരു സംഘമായി സ�മ്മളിച്ചു. അതിൽ ശങ്കരത്തു നീലകണ്ഠൻ

പണിക്കർ ഒരങ്ഗമായിരുന്നു. തമിഴ് നാടകങ്ങളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ സംഭാഷ

ണം �ചയ്യു�മ്പാൾ അവരവരു�ട മ�നാധമ്മം�പാ�ല �പാതുവിൽ ഉപ�യാഗിക്കു

ന്നതിനു പഠിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ�ല്ലാ പ്രാ�യണ പാടാറുള്ളതു്. ആ ആവശ്യം നി

റ�വറ്റുന്നതിനും ചക്രപാണിവാരിയർ കു�റപാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവ�യസമാഹരി

ച്ചു് ആപൽബ്ബന്ധുഎന്ന �പരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാലക്കാട്ടിനു സമീപമുള്ള

ചില ഗാനവാസനയുള്ള ബാലന്മാർ തമിഴ്നാടക �സ്സറ്റുകളിലും �ചർന്നു. അവരിൽ

അത്യന്തം പ്രശസ്തനായിത്തീർന്ന കുയിൽനാദം �വലുനായർ, അനുവാചകന്മാർക്കു

അശ്രുതപൂർവ്വനല്ല�ല്ലാ. തിരുവിതാംകൂറിൽ�പ്പട്ട �ച�ങ്കാട്ടയിൽ നിന്നു �വളിയിൽ

�പായി വിശ്രുതനായ ഒരു നടനാ�ഗ്രസരനായിരുന്നു കിട്ടപ്പാ. ഇന്ന�ത്തഹാസ്യാ

ഭിനയ �കാവിദന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ എൻ.എസ്. കൃഷ്ണ�ന്റ സ്വ�ദശം നാഗരു

�കാവിലാ�ണന്നും നാം സാഭിമാനം സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 5

അച്യുത�മ�നാ�ന്റ ഇതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും അച്യുത�മ�നാൻ �പ�രടുക്കുകയുണ്ടാ

യി. സുപ്രഭാതം, ചിത്രഭാനു, ഭാരതി എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു സപ്ത�ദനികപത്രികകൾ

അ�ദ്ദഹം നടത്തി. സുപ്രഭാതത്തിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ ഒരു �ലഖനം �കാച്ചിയി

�ല പത്രപ്രവർത്തനചരിതത്തിൽ ഒന്നാമ�ത്ത അപകീർത്തി�ക്കസ്സിനു കാരണ

മായിത്തീർന്നു;അതിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു �കാടതി നിശ്ചയിച്ച പിഴ �പാതുജനങ്ങൾ

ത�ന്ന പണം പിരിച്ച് ഒടുക്കി. കഥകളി�യാടു �മ�നാനു വള�ര പ്രതിപത്തിയുണ്ടാ

യിരുന്നു. ആ പ്രാചീനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ യാ�താരു പരിഷ്കാരവും കടന്നുകൂടരു�ത

ന്നു് അ�ദ്ദഹം ആയുരന്തംവ�ര നിർബ്ബന്ധിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭ�ദ്രാത്സവം ആട്ട

ക്കഥ �കാച്ചിയിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലുംആടിച്ചിരുന്നു.

കൃതികൾ

�മ�നാ�ന്റ കൃതികളിൽ (1) സങ്ഗീത�നഷധം, (2) സങാഗീതഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം,

(3) ജ�നാവാപർവ്വം, (4) അവസാനപ്രസ്താവന എന്നീ നാലു രൂപകങ്ങൾ മാത്ര�മ

അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. അവ കൂടാ�ത മദനികാമന്മഥം, പത്മവ്യൂഹഭഞ്ജനം, കു�ചല�ഗാ

പാലം, രുക്മിണീസ്വയംവരം, ബാല�ഗാപാലൻ എന്നീ രൂപകങ്ങളും അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ വകയായുണ്ട്. അവഅച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവയ്ക്കുപുറ�മ, (5) ഭ�ദ്രാത്സവം, (6) ഹരി

ഹരചരിതം എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകൾ കൂടി അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ആട്ടക്കഥകൾക്കുഗുണംവള�ര കുറയും. അവസാനപ്രസ്താവനയിൽഅ�ദ്ദഹംസാ

ധാരണനാടകങ്ങളിൽകാണുന്നഅർത്ഥശൂന്യങ്ങളായ ദീർഘപ്രസ്താവനക�ള നി

ശിതമായിഅവ�ഹളനം �ചയ്യുന്നു. �ശ്ലാകങ്ങൾക്കുപ്രാ�യണഗുണംകുറയും. ചില

ഉദാഹരണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“മന്ദത്വം വിട്ടു �നറ്റിത്തിരുമിഴിയുട�യാൻ

കാന്തനായ്ത്തീർന്നു�വന്നാ–

യുന്നിക്കും �താഷ�മാടഗ്ഗിരിസുതയരികിൽ–

�ച്ചന്നുടൻ �ചർന്നുനി�ല്ക്ക

കു�ന്നാക്കും �കാങ്ക തങ്കക്കരതളിരതിനാൽ

ശംഭുതാൻ �താട്ട�നരം

കുന്നിക്കും �പ്രമഭാരാലിളകിന പുളകം

നിങ്ങ�ളക്കാത്തിട�ട്ട.”

(സങ്ഗീത�നഷധം)

“കുണ്ഡലിനി: പിട്ടുകളാൽപ്പാട്ടിൽ�പ്പട്ടു

�കട്ടു�പാകും �പണ്ണല്ലഞാൻ.

വീരബാഹു: പിട്ട�ല്ലടി! നിന്നിഷ്ട�മല്ലാ–

�മാട്ടും �വകാ�തകാം വാടി!

കുണ്ഡലിനി: �പാട്ടശ്ശീല �ചല �കട്ടി–

പ്പട്ടണത്തിൽഞാൻ വട്ടം ചുറ്റി.

വീരബാഫ: �ക�ട്ടണ്ടടി അങ്ങു �ചന്നാലുടൻ

പട്ടു�ചല നല്കാം വാടി!
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കുണ്ഡലിനി: പളപള മിന്നും �താടകളം

വളകളും വാങ്ങിത്തരു�മാടാ?

വീരബാഹു: വളകളം കാപ്പും �താടകളും

കളവാണി! വാങ്ങാം വാടി!

കുണ്ഡലിനി: ബുല്ലാക്കും നന്മുത്തുഞാത്തും കൂ�ട

നല്ലതരം വാങ്ങിത്തരു�മാടാ?

വീരബാഹു: എല്ലാ�മാ�രാന്നായ്�ച്ചാല്ലണ�മാ?

എല്ലാ�മകാം �പാകാം വാടി!”

(സങ്ഗീതഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതത്തി�ല ഒരു പാട്ട് )

“വൃത്തത്തിൽപ്പിഴയും കുസന്ധികുള�മന്നല്ലർത്ഥമില്ലായ്ക്കയും

�പർ�ത്താലും യതിഭങ്ഗവും കവിതയിൽക്കാണാമ�തന്നാകിലും

താർ�ത്തൻവാണി! യഭങ്ഗുര�ന്റ കവിതാഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാ�തയി–

�ല്ലാർത്താൽ വിറ്റഴിയാത്ത�തന്നുപലരും �ചാല്ലുന്നു കി�ല്ലന്നി�യ.”

(അവസാനപ്രസ്താവന)

തടിൽപ്രഭകണക്കുതൻനികടഭൂ കടന്നങ്ങു�പാ–

യിടു�ന്നാരു നതാങ്ഗിമാർമകടഹീരമാം �മാഹിനീം

അടുത്തഥ തടുത്തുതദ്വിപുലസൌഷ്ഠവം കാണ്കയാൽ

കടുത്ത മദനാതുരൻ ദിതിജ�നവ�മാതീടിനാൻ.”

(ഹരിഹരചരിതംആട്ടക്കഥ)

രായിരങ്കണ്ടത്തു �ഗാവിന്ദ�മ�നാൻ (1035–1105)

ചരിത്രം

�ഗാവിന്ദ�മ�നാൻ �കാച്ചിയിൽ �നമ്മാറ �ദശത്തു രായിരങ്കണ്ടത്തു വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി

യമ്മയു�ടയും പാലക്കാട്ടു മാഞ്ഞാളൂർ ഏറത്തു കരുണാകരൻനായരു�ടയും പുത്ര

നായി 1035-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 19-ാം൹ ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷ �ന

മ്മാറ അയ്യാശാസ്ത്രികളു�ടയും മറ്റും കീഴിൽഅഭ്യസിച്ചു് അതിലും �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തി

ലും ഗണനീയമായവിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിലും സ്വപരിശ്രമം�കാണ്ടുസാ

മാന്യമായ അറിവു �നടിയതിനു�മൽ �നമ്മാറയിൽത്ത�ന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ വക്കീ

ലായി വ്യവഹരിച്ചുതുടങ്ങി. 1064-ൽ സ്വ�ദശത്തു് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയം സ്ഥാ

പിച്ചു്. 1072-ൽ അതി�ന ഒരു �ലാവർ �സക്കണ്ടറി സ്കൂളായും 1081-ൽ �ഹസ്കൂളാ

യും ഉയർത്തി. 1096 മുതൽ അതു സർക്കാർ �ഹസ്കൂളായിത്തീർന്നു. അതിനുപുറ

�മ അ�ദ്ദഹം പല �പാതുക്കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു ജനസമ്മതം

സമാർജ്ജിച്ചു. 1105-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 25-ാം൹ മരിച്ചു. പിതാവി�ന്റ ഭാഗി�നയി

പാർവ്വതിയമ്മയായിരുന്നു പത്നി.

കൃതികൾ

�ഗാവിന്ദ�മ�നാൻ �കരളീയകുവലയാനന്ദം എന്നും, ദത്താ�ത്രയതന്ത്രം എന്നും

രണ്ടു കൃതികൾ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാലവിദ്യാവിഷയകമാണു് രണ്ടാമ�ത്ത
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ഗ്രന്ഥം. 1064-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച �കരളീയകുവലയാനന്ദം നമ്മു�ട വി�ശഷശ്രദ്ധയ്ക്കു

പാത്രീഭവി�ക്കണ്ടതാണു്. അതിനുമുൻപു ചിറ്റൂർ നാണുഅയ്യാശാസ്ത്രികൾ ചന്ദ്രാ

�ലാകം 1058-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു�വങ്കിലും അതു സവ്യാഖ്യാനമായി

രുന്നില്ല. പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ ചന്ദ്രാ�ലാകകാരൻ വ്യവസ്ഥാപനം �ചയ്യുകയും

അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ പില്ക്കാലത്തു വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ള നൂറലങ്കാരങ്ങളും

ഇരുപത്താറു ഛന്ദസ്സുകളിലായി പ്ര�യാഗിച്ചുകാണാറുള്ള എഴുപത്തിമൂന്നുവൃത്തങ്ങ

ളും സമാസചക്രവും പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ലക്ഷണലക്ഷ്യങ്ങൾ കാരികകളാ

യി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു ഭാഷാപ്ര�വശിക എന്ന �പരിൽ വിശദമായ

വ്യാഖ്യാനം ഗദ്യരൂപത്തിലും എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. നല്ല ഓജസ്സുള്ളതാണു് ആ

പണ്ഡിത�ന്റ ഗദ്യ�ശലി. ചുവ�ട പകർത്തുന്ന വാക്യങ്ങൾ അവതാരികയിൽനി

�ന്നടുത്തതാണു്.

“ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാവിദ്യകളിൽ പ്രധാനഭൂതയാകുന്ന സാഹിത്യവിദ്യയാകുന്ന

ഒരവയവി തർക്കശാസ്ത്രമാകുന്ന ഉട�ലാടും വ്യാകരണശാസ്ത്രമാകുന്ന കരചരണാദ്യ

വയവങ്ങ�ളാടും കൂടിയതാകുന്നു. ഒരു �ദഹം അതിസൌന്ദര്യമുള്ളതായിരുന്നാലും

വസ്ത്രാദ്യലങ്കാരവിഹീനമായിരുന്നാൽ �ശാഭിക്കാത്ത�പാ�ല തർക്കവ്യാകരണാ

ദികളു�ടജ്ഞാനം എത്രത�ന്ന ഉണ്ടായിരുന്നാലും അലങ്കാരശാസ്ത്രജ്ഞാനമുണ്ടാ

കാ�ത സാഹിത്യവിദ്യ �ശാഭിക്കാത്തതിനാൽ തർജ്ജിജ്ഞാസുക്കൾക്കു് അലങ്കാ

രജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാകുന്നു.”

1064-ാമാണ്ട�ത്ത ഗദ്യമാണു് ഇ�തന്നു നാം സ്മരിക്കു�മ്പാൾ രചയിതാവി�ന

പ്പറ്റി നമുക്കുള്ളബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇനി കാരികയ്ക്കും വ്യാഖ്യാനത്തിനും ഒരു

ഉദാഹരണം കാണിക്കാം.

കാരിക

“�കമർത്ഥ്യമുപമാനത്തിന്നുണ്ടായാലും പ്രതീപമാം;

കാന്താമുഖ�ത്തവീക്ഷിച്ചാ�ലന്തു ചന്ദ്രാംബുജങ്ങളാൽ?”

വ്യാഖ്യാനം

“ഉപമാനം�കാണ്ടുള്ളപ്ര�യാജനം ഉപ�മയം�കാണ്ടുത�ന്ന ഉള്ളതിനാൽ ഉപമാ

നം നിഷ്പ്ര�യാജനമാ�ണന്നവർണ്ണനവും പ്രതീപാലങ്കാരം. ഉദാഹരണം: കാന്തയു

�ട മുഖം കണ്ടാൽചന്ദ്ര�ന�ക്കാണ്ടുംപത്മ�ത്ത�ക്കാണ്ടുംഫല�മന്തു്? (ഒന്നുമില്ല).

ഇവി�ട കാന്തയു�ട മുഖം കാണുന്നസമയത്തിൽ ചന്ദ്രപത്മങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുണ്ടാകു

ന്നആനന്ദം ഉള്ളതു�കാണ്ടുചന്ദ്രപത്മങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുപ്ര�യാജനമി�ല്ലന്നുവർണ്ണി

ക്കയാൽപ്രതീപം.”

�ക.സി. കുഞ്ഞൻ�വദ്യൻ (1043–1087)

വാരണപ്പള്ളിക്കുടുംബം

മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽപ്രധാനവുംപ്രസിദ്ധവുമായി വാരണപ്പള്ളിഎ�ന്നാരീഴവക

ടുംബമുണ്ടു്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ കൃഷ്ണപുരത്തു് ഓച്ചിറ �ക്ഷത്രത്തിനു സമീപമുള്ള

“ആനയടി”എന്നതറവാടാണു്ആകുടുംബത്തിനുകൂടസ്ഥിതമായിട്ടുള്ളതു്. അതിൽ

നിന്നു കരുനാഗപ്പള്ളി പുതുപ്പള്ളിയിലും കാർത്തികപ്പള്ളി മുതുകുളത്തും വാരണപ്പ

ള്ളി എന്ന �പരിൽ രണ്ടു ശാഖകൾ അങ്കുരിച്ചു. കുഞ്ഞൻ�വദ്യൻ 1043-ാമാണ്ടു വൃ
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ശ്ചികമാസം ഓച്ചിറയ്ക്കു സമീപമുള്ള ആനയടിവീട്ടിൽ �കാച്ചിക്കാവമ്മയു�ടയും തി

രുവല്ലാ മാന്നാറു പാവുക്കര കുറ�ക്കാട്ടുവഞ്ചിയിൽ �കാച്ചുകൃഷ്ണന�ന്റയും പുത്രനായി

ജനിച്ചു.

പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളി വീട്ടി�ല ചില കവികൾ

പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളിത്തറവാട്ടി�ല പലഅങ്ഗങ്ങളും സാഹിത്യരസികന്മാരും

കലാ�പാഷകന്മാരുമായിരുന്നു. അവരിൽ വാരണപ്പള്ളി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ

വാരണപ്പള്ളി എസ്. �ഗാവിന്ദർപ്പണിക്കർ എന്നിവ�രക്കുറിച്ചു് ഒ�ന്നാര�ണ്ടാ വാ

ക്കു് ഇവി�ട പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് അസങ്ഗതമായിരിക്കയില്ല. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ

1035-ാമാണ്ടു് ആറാട്ടുപുഴ കല്ലി�ശ്ശരിവീട്ടിൽ �വലായുധപ്പണിക്കരു�ട പുത്രനായി

ജനിച്ചു. 1077-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ മരിച്ചു. തനിക്കു പരിചിതന്മാരായ പല

പ്രഭുക്കന്മാരു�ടയും ഗുണ�ദാഷങ്ങൾ നിരൂപണം �ചയ്യുന്ന രീതിയിൽ ശതഗുണം

എ�ന്നാരു കാവ്യം രചിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുജൻ �ഗാവിന്ദർപ്പണിക്കർ 1036-

ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ പിതൃകുടുംബമായആനസ്ഥാനത്തുജനിച്ചു. �കശവപ്പ

ണിക്കർ എന്നായിരുന്നുഅച്ഛ�ന്റ �പർ. ബാല്യത്തിൽ പിതൃവ്യനായ �വളുമ്പൻപ

ണിക്കരു�ടകീഴിൽസംസ്കൃതംപഠിച്ചുതുടങ്ങി; �വളുമ്പൻപണിക്കർ 1027-ൽജനിച്ചു;

1082-ൽ മരിച്ചു. �ഗാവിന്ദർപ്പണിക്കർ 1050-ൽ അച്ഛൻ മരിച്ച�പ്പാൾ സ്വഗൃഹത്തി�ല

ക്കു �പാന്നു. അവി�ട കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളയു�ട ശിഷ്യനായി കാവ്യനാടകാ

ലങ്കാരങ്ങളും �ജ്യാതിഷവും അഭ്യസിച്ചു. 1055-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു മാത്തൂർ കുടുംബത്തി�ല

അന്ന�ത്ത കാരണവർ എരുവയിൽ പട്ടയത്തു കുടംബത്തിൽ നിന്നു വിവാഹം

�ചയ്തു് അവി�ട താമസിച്ചുവന്നിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു് അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും

പ്ര�വശകത്തിൽ (വ്യാകരണം)ഏതാനും ഭാഗവുംപഠിച്ചു. അക്കാല�ത്തപലപത്ര

ങ്ങളിലും �ശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം കുറത്തിപ്പാട്ട്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയാണു്.

കുഞ്ഞൻ�വദ്യ�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസം

�വദ്യൻസ്വപിതാവിൽനിന്നുബാലപാഠങ്ങൾഅഭ്യസിച്ചതിനു �മൽതാമരക്കുളം

പര�മശ്വരൻപിള്ളയു�ട കീഴിൽശ്രീകൃഷ്ണവിലാസവും പതിമ്മൂന്നാമ�ത്തവയസ്സിൽ

പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളിവീട്ടിൽ താമസിച്ചു കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ള�യാടു് ഉപരി

കാവ്യങ്ങളും നാടകാലങ്കാരങ്ങളും പഠിച്ചു. അതിനു �മൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നാലു

�കാല്ലം താമസിച്ചു �വളു�ത്തരി�കശവൻ �വദ്യ�ന്റയും പി. �ക. കൃഷ്ണൻ�വദ്യ

�ന്റയും ശിഷ്യനായി അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും അഭ്യസിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തുതാമസി

ച്ച കാലത്തു് �പട്ടയിൽ രാമൻപിള്ളആശാൻ മലയാളിസഭയു�ട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ

പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന മലയാളിപ്പത്രത്തിൽപി. �വലായുധൻബി. ഏ. യു�ടയും

മറ്റും ഉപ�ദശമനുസരിച്ചു ഗദ്യ�ലഖനങ്ങൾഎഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നു.

അനന്തരജീവിതം

�വദ്യൻ തിരുവനന്തപുര�ത്ത പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു കായംകുളത്തു �ചന്നു്

ഒരു �വദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു. ആയിടയ്ക്കായിരുന്നു മ�നാരമയു�ട ആവിർഭാവം.

മ�നാരമ, സുജനാനന്ദിനി തുടങ്ങിയ പല പത്രങ്ങളിലും ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ എഴുതി

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. 1074-ൽ �കാല്ലത്തുനിന്നു നടത്തിവന്നിരുന്ന ചന്ദ്രിക എന്ന മാ

സികയു�ട ഉപപത്രാധിപരായി. 1076-ൽ വനംവകഡിപ്പാർട്ടു�മന്റിൽ ഒരു �ചറിയ
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�ജാലി സ്വീകരിച്ചു് ഒന്നുരണ്ടു വർഷം കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1078-ൽ �കാല്ലം സർക്കാർ ഇം

ഗ്ലീഷ് �ഹസ്കൂളിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. അവി�ട പിന്നീടു

മലയാളപണ്ഡിതനായും �ജാലി �നാക്കീട്ടുണ്ടു്. സുജനാനന്ദിനിയിൽ �കാകിലം

എന്നും ചന്ദ്രികയിൽ കനകമങ്ഗലം എന്നുമുള്ള വ്യാജനാമങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി

�ലഖനങ്ങൾ എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. ചന്ദ്രികയി�ല �ലഖനപരമ്പര ഏ. ആർ.

രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഷാകുമാരസംഭവ�ത്ത വിഷയീകരിച്ചുള്ള

താണു്. 1082-ാമാ�ണ്ടാടുകൂടി കൃഷ്ണപുരത്തുത�ന്ന സ്ഥിരമായി താമസിച്ചു് അവി�ട

നല്ല നിലയിൽ ഒരു �വദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു നടത്തി ആ വൃത്തിയിൽ യശസ്സു�ന

ടി. സമുദായസംബന്ധമായും വിദ്യാവിഷയകമായുമുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

ഏർ�പ്പട്ടു �പാതുജന�സവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. മരണം 1087-ലായിരുന്നു.

കൃതികൾ

�വദ്യ�ന്റ കവിത വിശിഷ്ടമാ�ണന്നു പറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല; എങ്കിലും തീ

�ര �മാശവുമല്ല. അ�ദ്ദഹം പതിന്നാലാമ�ത്ത വയസ്സിൽ (1) അഹല്യാ�മാക്ഷം

ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ടും, (2) പതിനഞ്ചാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ശംബരവധം അമ്മാനപ്പാട്ടും

എഴുതി. (3) 1067-ാമാണ്ടു രചിച്ച വാസവദത്ത എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ

തമ്പുരാ�ന�ക്കാണ്ടു തിരുത്തിച്ചു് 1074-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നൂ�റ്റാന്നു�ശ്ലാകങ്ങൾ

അടങ്ങിയ ആ കൃതി വാസവദത്ത എന്ന സംസ്കൃതാഖ്യായികയി�ല ഇതിവൃത്തം

സം�ക്ഷപിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. (4) രുക്മിണീസ്വയംവരം ഉഞ്ഞാൽപ്പാട്ടും, (5)

കു�ചല�ഗാപാലം അമ്മാനപ്പാട്ടും �കാല്ലത്തു താമസിക്കു�മ്പാൾ ഉണ്ടാക്കി. (6)

1084-ൽ മൂന്നു ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ എന്ന �പരിൽ ഒരു �ചറിയ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധ�പ്പ

ടുത്തി. അതിൽ ശങ്കരീ�സ്താത്രവും ഹർമ്മ്യപഞ്ചകവും നിസ്സാരങ്ങളാ�ണങ്കിലും,

ത�ന്റ പുത്രൻ ബാലകൃഷ്ണ�ന്റ അകാലചരമ�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു് അൻപത്തിമൂന്നു

�ശ്ലാകങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള വിലാപകാവ്യം നമ്മു�ട ശ്രദ്ധ�യ ആവർജ്ജിക്കുന്നു.

വസന്തതിലകം ഭാണവും ഋതുസംഹാരകാവ്യവും തർജ്ജമ �ചയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു

�വങ്കിലും അവ മുഴുവനായിട്ടില്ല. വാസവദത്ത, എ�ന്റ പുത്രൻ എന്നീ കൃതികളിൽ

നിന്നുമാത്രം ഓ�രാ ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിക്കാം.

വാസവദത്ത

“സന്ധ്യാകാലം സമീക്ഷിച്ചണയു�മാരളവിൽ–

സ്സന്തതം �വന്തുനീറും

�ചന്തീയിൻകട്ട�പാൽത്തൻകരളുരുകി മഹാ–

കാമിയായ് ഭൂമിപാലൻ

എ�ന്താ�ക്കക്കാട്ടി�യന്നും ചിത�മാടു പറവാ–

നി�ന്നനിക്കാവത�ല്ല

സന്താപം ക�ണ്ടാരസ്സാക്ഷിണി സുമമയിയാ–

യു�ള്ളാരശ്ശയ്യത�ന്ന.”

എ�ന്റ പുത്രൻ

“സ്വർണ്ണവർണ്ണമിയലു�ന്നാരു ചുണ്ടും

കർണ്ണികാരസുഷമം തവ മുക്കും

എണ്ണി�യണ്ണിയിവ�നാന്നു നുകർന്നി–
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ല്ലുണ്ണി! മണ്ണിനിരയായി മറ�ഞ്ഞാ?”

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

ജനനം

പി. കുഞ്ഞുപണിക്കർ 1061-ാണ്ടുകന്നിമാസം24-ാം൹ മാതൃഗൃഹമായ�കാല്ലം �പരൂർ

കളിയലഴികത്തുവീട്ടിൽ ജനിച്ചു. മാതാവായ കാത്യായനിയമ്മയു�ട മൂലകുടുംബം കു

ന്നത്തൂർത്താലുക്കിൽ ഇളങ്ങമങ്ഗലത്തു് അകത്തയ്യടിയാണു്. ഇളമ്പിലാ�ശ്ശരി കൃ

ഷ്ണനാശാൻ എന്ന ഭാഷാഭിമാനിയു�ട ദ്വിതീയപുത്രിയായ ആ സുചരിതയ്ക്കു സാമാ

ന്യമായ �വദുഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളികുടുംബത്തി�ല ഒരങ്ഗ

വുംആട്ടപ്പാട്ടുകാരു�ടഇടയിൽവിശ്രുതനുമായിരുന്നപ�ത്തഴത്തുകിഴ�ക്കതിൽകു

ഞ്ഞുകുഞ്ഞുപണിക്കരായിരുന്നു അച്ഛൻ. അ�ദ്ദഹം ആറാട്ടുപുഴ �വലായുയധപ്പണി

ക്കരു�ട മകനാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

ബാല്യത്തിൽ പിതൃവ്യനായ വാരണപ്പള്ളി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപ്പണിക്കരു�ട അടുക്കലും

തദനന്തരം പിതൃഭാഗി�നയനായ കുഞ്ഞുപണിക്കരു�ടഅടുക്കലുംസംസ്കൃതത്തിൽ

പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾഅഭ്യസിച്ചതിനു�മൽ വാരണപ്പള്ളി �വളുമ്പൻ പണിക്കുരു�ട

അടുക്കലും ചില കാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചു. 1078 മുതൽ കുമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളആശാ

�ന്റ അ�ന്തവാസിയായി �നഷധവും നാടകാലങ്കാരങ്ങളും തർക്കസങ്ഗ്രഹവും

സിദ്ധാന്തകൌമുദിയി�ല ചില പ്രകരണങ്ങളും �ജ്യാത്സ്യവും അഭ്യസിച്ചു. അ�പ്പാ�ഴ

ക്കു് ഇരുപത്തിരണ്ടുവയസ്സായി. അ�താടുകൂടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ വിജ്ഞാനസന്ദായി

നിഎന്ന �പരിൽ ഒരുസംസ്കൃതപാഠശാലസ്ഥാപിച്ചു്അതുനല്ലനിലയിൽനടത്തി

ത്തുടങ്ങി. 1088-ൽ അമ്മ മരിച്ചു. 1089-ൽ വാരണപ്പള്ളി ശാന്താ�ദവി�യ വിവാഹം

�ചയ്തു. ജന്മം �കാണ്ടുത�ന്റസമുദായ�ത്താടു ചിലർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നഅവജ്ഞ

അ�ദ്ദഹ�ത്ത വള�രക്കാലമായി ദുഃഖിതനും പ്രക്ഷുബ്ധനുമാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. ആ

അസമത്വ�ബാധത്തിൽനിന്നു മുക്തനാകുന്നതിനു�വണ്ടി 1095-ാമാണ്ടു�മടമാസം

17-ാംനു- കൽക്കട്ടാബ്രഹ്മസമാജത്തി�ല ഒരങ്ഗമായി�ച്ചർന്നു. ബ്രഹ്മവിദ്യാസം

ഘത്തി�ല ഒരു മിഷണറിയായ �ഹമചന്ദ്രസർക്കാർ അ�ദ്ദഹത്തിനു ബ്രഹ്മവിദ്യാ

ഭൂഷൺ എന്ന ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു. ജാതിമതാദികളു�ട തത്ത്വ�ത്തപ്പറ്റി പല

സ്ഥലങ്ങളിലും ഉജ്ജ്വലമായി പ്രസങ്ഗിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. 1098-ാമാണ്ടു �മടമാസം

31-ാം൹ പണിക്കർ ജ്വരാതിസാരം ബാധിച്ചു് അകാലമരണം പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

പണിക്കർ തനിക്കു ലഭിച്ച സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം നിരന്തരമായ ഗ്രന്ഥപാരായണം

�കാണ്ടു വള�ര വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അ�ദ്ദഹം ഭാഷയ്ക്കു രണ്ടു വില�യറിയ രത്നങ്ങൾസമർ

പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ആദ്യ�ത്തതു കുല�ശഖരവർമ്മ രചിതമായ തപതീസംവ

രണം നാടകത്തി�ന്റ തർജ്ജമയും, രണ്ടാമ�ത്തതു �കദാരഭട്ട�ന്റ വൃത്തരത്നാക

രത്തിനു രചിച്ച സവ്വാർത്ഥസു�ബാധിനി എന്ന കൂലങ്കഷമായ വ്യാഖ്യാനവുമാണു്.

ആ വ്യാഖ്യാനം 1091-ൽ മാത്ര�മ അച്ചടിച്ചുള്ളു എങ്കിലും 1086- ലായിരുന്നു അതു

മുഴുമിപ്പിച്ച�തന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്നു. രാമൻപിള്ള ആശാൻ അതു

പരി�ശാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തപതീസംവരണവും 1090-നുമുൻപു് എഴതിയതാണു്. ആ നാട

കം കവി സമഞ്ജസമായ രീതിയിൽ തർജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്നു. ഉത്തരരാമചരിതം,
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ആശ്ചര്യചൂഡാമണി മുതലായവയു�ട കൂട്ടത്തിൽഅതി�നയും �ചർക്കാം. ആ രണ്ടു

കൃതിക്കും പുറ�മ സ്വഭാര്യയു�ട മാതുലൻ മജി�സ്ത്രട്ട് എസ്സ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കരു�ട

അകാലചരമ�ത്തവിഷയീകരിച്ച് (3) പ്രിയവി�യാഗംഎ�ന്നാരുവിലാപകാവ്യവും

(4) സാഹിത്യമഞ്ജുഷ ഒന്നാംഭാഗവും കൂടി അ�ദ്ദഹം പ്രസിദ്ധ�പ്പടത്തീട്ടുണ്ട്. സാ

ഹിത്യമഞ്ജുഷ നവീനസമ്പ്രദായത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളു�ട

സമുച്ചയമാണു്. സാഹിത്യദർപ്പണം വിവർത്തനം �ചയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു�വങ്കിലും

ആ പണി പൂത്തിയായില്ല. താ�ഴ കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ �കാണ്ടാണു് വൃത്തരത്നാ

കരം ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“യസ്യാംബാ സുഗുണൌഘവാസവസതിഃ കാത്യായനീ യസ്യ�വ

താ�താ ഹസ്തിവിഹാരമന്ദിരഭവശ്ശ്രീബാലബാലാഹ്വയഃ

യസ്യാചാര്യവരസ്തു പണ്ഡിതപതിശ്ശ്രീരാമദാ�സാ മഹാൻ

�ത�നയം വിവൃതിർമ്മയാ വിരചിതാ വൃത്താഗ�മാല്ലാസിനീ.

രസനാഗനഭശ്ചന്ദ്രമി�ത �കാളംബ�ക രവൌ

മിഥു�ന പ്രഥമാംശ�സ്ഥസമാ�പ്തയഞ്ചപഞ്ചികാ.

�കലാസനാഥപാദാ�ബ്ജ ഭ്രമദ്ഭൃംഗായ�ത മനഃ

യസ്യു തം ഭാവ�യ ഭക്ത്യാ രാമദാസഗുരും സദാ.”

മറ്റു കൃതികളിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

തപതീസംവരണം

“ഭംഗ്യാ �പാങ്ങിയ നാസ, പീവരഗളം, കുന്നിക്കുമംസങ്ങളിൽ–

ത്തങ്ങീടും മണികുണ്ഡലങ്ങൾ വിലസും കർണ്ണങ്ങൾ, മു�ട്ടാളവും

തൂങ്ങീടുന്ന കരങ്ങൾ, തങ്കനിറമങ്ങായാമമീമട്ടിലായ്

മങ്ങാതാരു�ട രൂപമിങ്ങു ജനത�ക്കകുന്നുസന്തുഷ്ടി�യ.”

“ഏറും ഗുല്ഗുലുധൂപമാർന്നസിതമായ് നീർത്തുള്ളിയാൽ ശുഭ്രമാ–

യാരാൽ കങ്കമ�രണു �ചർന്നരുണമായ് കർപ്പൂരപൂർണ്ണാഢ്യമായ്,

സൌരഭ്യാഹൃതമത്തഭൃംഗയുതമായ് മാർഗ്ഗക്ലമ�ച്ഛദിയായ്,

�സ്വരം വീശി വനാന്തവായു കവരുന്നുണ്ടത്രനാസാപുടം”

സാഹിത്യമഞ്ജുഷ

“�പാൽത്താമരപ്പുതുമണ�ത്ത�യടുത്തുഷസ്സി–

�ലത്തും മ�നാമദനനാകിയ മന്ദവായു

ഉൾത്തൂർന്നിടം ഫലദലങ്ങ�ളയാവഹിച്ചി–

ട്ടത്യന്തഭംഗി�യാടു നിന്നുലയും തരുക്കൾ.” (ശിശു)

ഈ സമുച്ചയത്തിൽ ഏറ്റവും വികാ�രാദ്ദീപകമായി എനിക്കു �താന്നീട്ടുള്ളതു് ഒരു

ദയനീയസംഭവം എന്നകൃതിയാണു്. അതിൽനിന്നു മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർ

ക്കുന്നു.

“വരി�ക�ന്റ �ചറുമക്ക�ള! നിരാ–

ശ്രയ�ര! നിങ്ങൾസമാശ്വസിക്കുവിൻ

ഹഹ! നിങ്ങളുഴന്നിടു�ന്നാരീ
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നില കണ്ടുള്ളുതകർന്നിടുന്നു �മ.

അഴൽ നിങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുവിൻ!

ശുഭഭാവിക്കിതു �ഹതു�വാർക്കുവിൻ!

ഭഗവാനലിവാർന്നിതാ കൃപാ–

മൃതബിന്ദുക്കൾ �പാഴിപ്പു നിങ്ങളിൽ.

എരിയും കഠിനാതപം നരർ–

ക്കുരുതാപ�ത്തയണഴ്ക്കു�മങ്കിലും

അതിശീതളവർഷധാരകൾ–

ക്കതുതാൻ കാരണമായിടുന്നി�ത.”

കവിയുർ �വങ്കടാചലമയ്യർ (1050–1116)

ചരിത്രം

കവിയൂർ �വങ്കടാചലമയ്യരു�ട കുടുംബം ടിപ്പുവി�ന്റ �ചലക്കലാപകാലത്തു പാല

ക്കാട്ടു നിന്നു്ഓടിവന്നുതിരുവിതാംകൂറിൽകവിയൂർ�ദശത്തുതാമസമറപ്പിച്ചതാണു്.

കവിയു�ട പിതാവു നാരായണയ്യരും മാതാവു പാർവ്വതിഅമ്മാളുമായിരുന്നു. ജനന

ദിവസം 1050-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 8-ാം൹യാണു്. മകനു നാലു വയസ്സു പ്രായമായ

�പ്പാൾഅച്ഛൻ മരിച്ചു�പാകയാൽഅമ്മയു�ട �പാഷണത്തിൽആബാലൻ വളർ

ന്നു. പാർവ്വതിഅമ്മാളു�ട സ്വ�ദശം തിരു�നൽ�വലി ജില്ലയിൽ�പ്പട്ട അംബാസ

മുദ്രം ഗ്രാമമാണു്. കവി തിരുവല്ല മലയാം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ �ചർന്നു പഠിച്ചു. �ത

ങ്കാശി രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ എന്ന പണ്ഡിതനാണ് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചതു്. അന

ന്തപുരത്തു�പായി കു�റക്കാലം താമസിച്ചു് അവി�ടയുംആ ഭാഷഅല്പംഅഭ്യസിച്ചു.

പിന്നീടു സംസ്കൃതത്തിൽ �നടിയ വിജ്ഞാന�മല്ലാം സ്വപരിശ്രമത്തി�ന്റഫലമായി

രുന്നു. പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽത്ത�ന്ന മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഒരു ഉപാ

ധ്യായനും പിന്നീടു പ്രധാനാധ്യാപകനുമായി. ആയിടക്കു പുത്തില്ലത്തിൽ നാരായ

ണൻ�പാറ്റിയു�ടആവശ്യമനുസരിച്ച് അഞ്ചങ്കത്തിൽ �മാഹിനീവിഭ്രമം എന്ന നാട

കം എഴുതി 1068-ൽ �കാട്ടയം മ�നാരമ അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതുകണ്ടു്

ആനന്ദ ഭരിതനായ �ക.ഐ. വറുഗീസ് മാപ്പിള �കാട്ടയത്തു്എം.ഡി. �ഹസ്കൂളിൽ

ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു�വണ്ടസൌകര്യം ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കാ�മന്നുവാഗ്ദാനം

�ചയ്യുകയാൽ വാധ്യാർ�വല രാജി�കാടുത്തു് 1069-ൽ ആ �ഹസ്കൂളിൽ പഠിത്തം

ആരംഭിച്ചു. അവി�ട മട്രിക്കു�ലഷൻ ക്ലാസ്സുവ�ര എത്തി�ച്ചർന്നു�വങ്കിലും �രാഗം

നിമിത്തം പരീക്ഷയിൽ �ചരുവാൻ സാധിച്ചില്ല. വീണ്ടും മലയാളം സ്കൂളിൽ അധ്യാ

പകവൃത്തി അംഗീകരിച്ചു. 25-ാമ�ത്ത വയസ്സിലായിരുന്നു അതു്. കുന്നത്തുനാടു കൂ

വപ്പടി അഗ്രഹാരത്തിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മാ�ള വിവാഹം �ചയ്തു. 1106-ൽ അടുത്തൂൺപറ്റി

സ്വ�ദശത്തു�പായി. 1116-മാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 24-ാം൹ ഒരു �മാ�ട്ടാർവണ്ടി കയറി

യതി�ന്റ ഫലമായി മരണം പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

�വങ്കടാചലമയ്യർ (1) �മാഹിനീവിദ്രമം നാടകത്തിനുപുറ�മ, (2) മൂലകാസരവധം

അഥവാ സീതാവിജയം, (3) ദ്രൌപദീപരിണയം എന്നീ രണ്ടു് ആട്ടക്കഥകളും, (4)

ഉഷാകല്യാണം സംഗീതനാടകവും, (5) ലക്ഷ്മീ�കരളം, (6) രുക്മിണീസ്വയംവരം

എന്നീ രണ്ടു കാവ്യങ്ങളും, (7) ഭാഷാഭാരതചമ്പു ആദ്യ�ത്ത മൂന്നു സ്തബകങ്ങളും,

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 13

(8) വിവിധ വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് അന്യാപ�ദശരൂപത്തിൽ കുസുമമഞ്ജരീവൃത്ത

ത്തിൽ 100-ൽപ്പരം �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന പ്രകൃതിതത്ത്വം എന്ന കാവ്യവും,

(9) അശ്രുകിരണം എന്ന �പരിൽ രണ്ടു വിലാപകാവ്യങ്ങളു�ട സമാഹാരവും, (10)

ആഞ്ജ�നയസ്തവം എന്ന�പരിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ശതകവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അവയിൽ പ്രധാനങ്ങൾ ഭാരതചമ്പുവും പ്രകൃതിതത്ത്വവുമാണു്. ഭാരതചമ്പുവി�ന്റ

ഭാഷാനുവാദം പ്രശംസാർഹമാ�ണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതു മുഴുമിപ്പിക്കാ

ത്തതു ചുനക്കര ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർആ പണിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടിട്ട�ണ്ടന്നു് അറിഞ്ഞ

തു�കാണ്ടാണു്. പ്രകൃതിതത്ത്വത്തിൽ 102 �ശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതു

സംസ്കൃതത്തി�ലാ ഇതരഭാഷയി�ലാ ഉള്ള ഒരു മൂലഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ തർജ്ജമയല്ല;

എന്നാൽ ആശയങ്ങൾ മിക്കവാറും പരകീയങ്ങളാണു്. രചനാരീതി പരി�ശാധി

ച്ചാൽ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അന്യാപ�ദശശതകത്തി�ന്റ കനിഷ്ഠസ�ഹാദ

രസ്ഥാനത്തിനു് അതു് അവകാശിയാ�ണന്നു കാണാം. പ്രതിപാദ്യ�വചിത്ര്യം

�കാണ്ടും ആ ഖണ്ഡകാവ്യം പ്രശംസീനമായിരിക്കുന്നു. അശ്രുകിരണത്തി�ല വിഷ

യം ദമയന്തിയുയ�ടയും ദശരഥ�ന്റയും ആക്രന്ദനമാണു്. കവിയൂർ �ക്ഷത്രത്തിൽ

പ്രതിഷ്ഠിതന്മാരായ �ദവന്മാരിൽ ഹനുമാനു് അന്യാദൃശമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട�ല്ലാ.

ആ �ദവ�ന ഉ�ദ്ദശിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ആഞ്ജ�നയസ്തവം. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

ഉദ്ധരിക്കാം.

“നിങ്ങൾ�ക്കക�ട്ട ഭദ്രം കവിളി�ലാഴുകിടും

ദാന�തായത്തി�നത്തും

ഭൃംഗൌഘത്തിൻസ്വനത്താൽ ദിശകളിലഖിലം

ശബ്ദമുണ്ടാക്കിടു�ന്നാൻ

ഭംഗം കൂടാ�തയാടും �ചവിയു�ടയടിയാൽ

ജാതമാം കാറ്റശിപ്പാൻ

ഭംഗിക്കാസ്യം പിളർന്നിട്ടമരുമഹിക�ള–

ത്താങ്ങുമാദ്യൻ ഗജാസ്യൻ.” (ഭാരതചമ്പു)

“അംബരത്തിൽ മരുവും ഗ്രഹങ്ങളു�ട നായകൻ, കിരണപാളിതൻ

ഡംബരാതിശയമാർന്നു പാരുകൾ ഭരിച്ചിടുന്ന ദിവ�സശ്വരൻ

ശംബരാധിപതിത�ന്റ മുന്നിൽ വിഗതാഭനായുഴറി നീറ്റി�ല–

ബ്ബിംബ�മാടു കിടയായ്ച്ചമഞ്ഞിടുവതിങ്ങസർവവിദിതംപരം.”

(പ്രകൃതിതത്ത്വം)

“കരുണാമയ! ചിത്സരൂപ! നീ–

യരുമ�പ്പതലിനാർത്തി�യ�കാലാ;

ഒരുനാളുമധമ്മചര്യ�യ–

ക്കരുതീട്ടില്ല കിനാവിലും സുതൻ.” (അശ്രുകിരണം)

“പരുഷത കലരും നൃപാലർ �പാറ്റും

പുരുസഭ�യാന്നു കുലുക്കുവാൻ തരിമ്പും

കുരുടനിവനു �മാടി�യതു? പക്ഷം

കുരുവി കുലുക്കുകിലാടു�മാ സമുദ്രം?” (ഒരു മുക്തകം)
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“കുരംഗശാബങ്ങൾ �താഴുന്ന മാധുരീ–

തരംഗിതാപാംഗ�മറിഞ്ഞുരുദ്ര�ന

കുരങ്ങനാക്കും സതി�യ�ന്റയുള്ളമാ–

മരങ്ങി�ലറീട്ടു കളിക്കസർവദാ.” (ഒരു �സ്താത്രപദ്യം)

ചുനക്കര ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർ (1040–1111)

കുടുംബവും ജനനവും

സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യത്തിനും ആയുർ�വദ ജ്യൌതിഷാദിവിദ്യാ�വദഗ്ദ്ധ്യത്തിനും വള

�രക്കാലം �പരു�കട്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് മാ�വലിക്കരത്താലൂക്കിൽനൂറനാട്ടു

ചുനക്കരപ്പുകുതിയിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നഅയിരൂർവാരിയം. കവിയു�ട മാതാമഹൻ

�കാച്ചുകൃഷ്ണവാരിയർ ടിപ്പുവി�ന്റ മലബാറാക്രമണകാലത്തുതിരുവിതാംകൂറി�ലക്കു

പലായനം �ചയ്ത്എണ്ണക്കാട്ടു�കാട്ടാരത്തിൽതാമസിച്ചിരുന്ന�കാഴി�ക്കാട്ടു മ�നാ

രമത്തമ്പുരാട്ടിയു�ടഅടുക്കൽനിന്നുപ്രൌഢമ�നാരമവ�രവ്യാകരണംപഠിച്ചിരുന്ന

ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. തമ്പുരാട്ടി �കാട്ടയ്ക്കൽ കിഴ�ക്ക�ക്കാവിലക�ത്തക്കു മട

ങ്ങിയ�പ്പാൾ ത�ന്റ സന്താനങ്ങ�ള സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനായി �കാച്ചു

കൃഷ്ണവാരിയ�രക്കൂടി �കാണ്ടു�പായി. അവി�ട കു�റക്കാലം താമസിച്ചതിനു�മൽ

അ�ദ്ദഹം തിരി�യ ചുനക്കരക്കു �പാന്നു. പിതാമഹൻ ശങ്കര (ശങ്കു) വാരിയരും

ഒരു ന്യായശാസ്ത്രപടുവും സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും അനന്തപുരത്തു �കാട്ടാരത്തിൽ

സംസ്കൃതാധ്യാപകനുമായിരുന്നു. ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ

ബാല്യകാല�ത്ത ഗുരുക്കന്മാരിൽ അന്യതമനാണു് അ�ദ്ദഹം. പുരാണങ്ങളിലും

തർക്കത്തിലും പണ്ഡിതനായിരുന്ന അയിരൂർവാരിയത്തു ശൂലപാണിവാരിയരു�ട

യും ആ വാരിയ�ത്ത മാധവിവാരസ്യാരു�ടയും പുത്രിയായ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിവാരസ്യാ

�ര താന്ത്രികനായ സുബ്ബരായൻ�പാറ്റി വിവാഹം �ചയ്തു. ആ ദമ്പതികളിൽനിന്നു

കഥാനായകനായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർ 1040-ാമാണ്ട് മീനമാസം 14-ാം൹ ജനിച്ചു.

അ�ദ്ദഹത്തിനു മാധവിവാരസ്യാർ എ�ന്നാരനുജത്തിയും യഥാകാലം ജാതയായി.

തിരുവനന്തപുരത്തു രാജകീയമഹാവിദ്യാലയത്തിൽ അധ്യാപകനായിരുന്ന ശൂല

പാണി വാരിയർ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിവാരസ്യാരു�ട �ജ്യഷ്ഠനായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

സാമാന്യം കാവ്യവ്യുൽപത്തി സമ്പാദിച്ചിരുന്ന മാതാവുത�ന്നയായിരുന്നു ഉണ്ണിക്കൃ

ഷ്ണവാരിയരു�ടആദ്യ�ത്തആചാര്യ. കളിയിക്കൽകുഞ്ഞുരാമൻനായർഅന്ന�ത്ത

പാഠപദ്ധതിയനുസരിച്ചു മലയാളവും പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു �കാച്ചുകൃഷ്ണവാരിയരു�ട

കീഴിൽകാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളുംപ്രൌഢമ�നാരമാന്തംവ്യാകരണവുംതർക്കസം

ഗ്രഹവും അഭ്യസിച്ചു. തദനന്തരം പിതാമഹൻ ശങ്കുവാരിയർ അനന്തപുരത്തു�കാ

ട്ടാരത്തിൽഅധ്യാപകനായിരുന്നതിനാൽഅവി�ട 1060-ാമാണ്ടു �ചന്നു�ചരുകയും

വീണ്ടും സംസ്കൃതത്തിൽ ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അടുക്കലും ആയുർ

�വ്വദം അനന്തപുരത്തു രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റയടുക്കലും പഠിക്കുകയും

�ചയ്തു. ശങ്കുവാരിയർ സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതു പന്തളത്തു�കാട്ടാരത്തിൽ �ചന്നാ

ണു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണാനന്തരം അനന്തപുരത്തു�കാട്ടാരത്തിൽ ബാലികാ

ബാലന്മാ�ര സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർ നിയമിതനായി.
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അതു് 1063-ലാണു്. ആ വഴിക്കു് എ�ട്ടാൻപതു �കാല്ലം ആയു�വ്വദം സാം�ഗാപാം

ഗമായി അഭ്യസിക്കുന്നതിനും ചികിത്സാപദ്ധതി പരിചയിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുക

യാൽ ഒരു നല്ല�വദ്യനായിത്തീർന്നു.

അനന്തരജീവിതം

1071-ൽഏവൂർവാരിയത്തു�ഗാവിന്ദവാരിയരു�ട മകൾപാർവ്വതിവാരസ്യാ�രവിവാ

ഹം �ചയ്തു. 1073-ൽ അതികഠിനമായ ബാധിര്യബാധയ്ക്കു വി�ധയനായി. ചികിത്സ

�യാന്നും ഫലിച്ചില്ല. അതു�കാണ്ടു് അനന്തപുര�ത്തഅധ്യാപകവൃത്തിയിൽ നിന്നു

വിരമിച്ചു് 1074-ൽ സ്വഗൃഹത്തി�ലക്കുത�ന്ന �പാന്നു. അനന്തപുരത്തുവച്ചാണു് �ക

രളവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന ആദ്യമായി കണ്ടതു്. സ്വഗൃഹത്തിലും സംസ്കൃതാധ്യാ

പനവും ആയു�വ്വദചികിത്സയുംത�ന്നയായിരുന്നു കാലയാപനമാർഗ്ഗങ്ങൾ. പ്രസി

ദ്ധ�വദ്യന്മാരായഅരിപ്പാട്ടു ചക്രപാണിവാരിയരുംആറന്മുള നാരായണപിള്ളയും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സതീർത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു. അരിപ്പാട്ടു�കാട്ടാരത്തിൽ കാർത്തിക

നാൾ അംബാ�ദവിത്തമ്പരാട്ടി�യയും മറ്റും അ�ദ്ദഹം സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചു

നക്കരയ്ക്കു തിരി�യ �പാന്നതിനു�ശഷം അനുജൻ ബാലകൃഷ്ണവാരിയരും ഭാഗി�ന

യന്മാരായ ശൂലപാണിവാരിയരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരായി. കവനകൌമുദി

�കാട്ടക്കൽനിന്നു പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ പല ചമ്പുക്കൾ പി. വി. കൃഷ്ണവാരിയ

രു�ട �പ്രരണയ്ക്കുവശംവദനായി വിവർത്തനം �ചയ്തു്ആ മാസികയിൽപ്രസിദ്ധീക

രിച്ചു. 1094-ൽ പിടി�പട്ട പക്ഷപാതത്തിൽ നിന്നു വിമുക്തനാ�യങ്കിലും പി�ന്നയും

പലതരത്തിലുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കു ശരീരം വി�ധയമായിരുന്നു. 1111-ാമാണ്ടു മി

ഥുനമാസം 14-ാം൹ യാണു് കവിയു�ട ചരമദിനം. മരണ�ഹതുകമായ �രാഗംഅതി

സാരമായിരുന്നു.

കൃതികൾ

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയ�ര�പ്പാ�ല അത്ര വള�ര സംസ്കൃതചമ്പുക്കൾ ഭാഷയിൽ വിവർ

ത്തനം�ചയ്ത കവികൾ �വ�റയില്ല. എല്ലാ തർജ്ജമകളം ഒന്നു�പാ�ല നന്നായി

ട്ടുമുണ്ടു്. വാരിയരു�ട യശസ്സു് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു;

അതിനു കാലപ്പഴക്കം �കാ�ണ്ടാരുമ്ലാനത ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല. അസാമാ

ന്യം ത�ന്നയായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തദ്വിഷയകമായ�വദഗ്ദ്ധ്യം. പ്ര�ത്യകിച്ചു്

അനന്തഭട്ട�ന്റ വിവർത്തനാസഹമായ ഭാരതചമ്പു പന്ത്രണ്ടുസ്തബകങ്ങളും തർജ്ജ

മ�ചയ്യുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൃതഹസ്തത ആ�രയും ആശ്ചര്യപ

രതന്ത്രരാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണു്. (1) വാസന്തികസ്വപ്പം നാടകം (2) സൌരന്ദര്യ

ലഹരി, (3) �കരളീയഭാഷാകംസവധചമ്പു, (4) ഭാഷാരഘുവംശം എന്നിവയാണു്

ആദ്യകാല�ത്ത കൃതികൾ. അവയിൽ ഒന്നാമ�ത്തതു് A Midsummer Night’s

Dream എന്ന �ഷൿസ്പീയറു�ട പ്രസിദ്ധമായ നാടകം ആർ. കൃഷ്ണമാചാര്യർ എം.

ഏ. സംസ്കൃതീകരിച്ചിട്ടുള്ളതി�ന്റ തർജ്ജമയാണു്. കംസവധചമ്പുവി�ന്റ മൂലം �കര

ളവർമ്മവലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റവാങ്മയം ത�ന്ന. വാസന്തികസ്വപ്നം 1078-ലും,

സൌന്ദര്യലഹരി 1081-ലും, കംസവധം 1083-ലും രഘുവംശം 1085-ലും രചിച്ചു. രഘുവം

ശത്തി�ലആദ്യ�ത്തമൂന്നുസർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്ര�മ കവി തർജ്ജമ�ചയ്തിട്ടുള്ളു. വാരിയ

�ര�പ്പാ�ല വാസനാസമ്പന്നനും പണ്ഡിതപ്ര�വകനുമായ ഒരു കവി ത�ന്റ ഒന്നാ

മ�ത്തകൃതി 38-ാമ�ത്തവയസ്സി�ല പ്രസിദ്ധീകരിക്കയുണ്ടായുളളഎന്നുള്ളവസ്തുത

പലക്കും വിസ്മയജനകമായി �താന്നാം; എന്നാൽ പരിണതപ്രജ്ഞനായതിനു�മ

ലല്ലാ�തആർക്കും കാവ്യാധ്വാവിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ അധികാരമി�ല്ലന്നായിരുന്നു
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അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പക്ഷം. പിന്നീട് (5) ഭാരതചമ്പു (1093), (6) അഷ്ടമീപ്രബന്ധം

(1094), (7) നിരനുനാസികം (1098), (8) കിരാതം (1100), (9) ദൂതവാക്യം (1100), (10)

�കലാസവർണ്ണനം (1101), (11) നൃഗ�മാക്ഷം (1101), (12) രാജസൂയം (1103), (13) പാ

ഞ്ചാലീസ്വയംവരം (1104), (14) ദ്രൌപദീപരിണയം (1104), (15) കു�ചലവൃത്തം (1105),

(16) സ്വാഹാസുധാകരം, (17) അജാമിള�മാക്ഷം, (18) സുഭദ്രാഹരണം, (19) ഭക്തി

സംവർദ്ധനശതകം (1105), (20) സന്താന�ഗാപാലം, (21) കാർത്തവീര്യവിജയം,

(22) ശ്രീപാർവ്വതീവിരഹം, (23) �ഭാജചമ്പു, (24) നാരദ�മാഹനം എന്നീ കൃതികളും

നിർമ്മിച്ചു. ആറുമുതൽ പതി�നട്ടുവ�രയുള്ള ചമ്പുക്കൾ �മല്പുത്തൂരി�ന്റയും ഇരുപ

തും ഇരുപ�ത്താന്നും അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റയും കൃതികളാ�ണന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ശ്രീപാർവ്വതീവിരഹത്തി�ന്റ മൂലം ശീ�വാള്ളി നാരായണൻ

നമ്പൂതിരിയു�ട ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാകുന്നു. നാരദ�മാഹനത്തി�ല ഇതിവൃത്തം പു

രാണാന്തർഗ്ഗതമാണു്. അ�താ�ന്ന കവിയു�ട സ്വതന്ത്രകൃതിയായി ഉള്ളു. പ�ക്ഷ,

മുഴുമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു ഭാഗങ്ങ�ള എഴുതിയുള്ളു. സ്വാഹാ

സുധാകരവും, ഇരുപ�ത്താന്നുമുതലുള്ള നാലു കൃതികളും അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വാസ

ന്തികസ്വപ്നത്തിൽ ചില ഗാനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. �സൌന്ദര്യലഹരി കിളി

പ്പാട്ടായി തർജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്നു. കംസവധത്തിൽ പഴയ ഭാഷാചമ്പുക്കളി�ല

സംസ്കൃതപ്രധാനമായ �ശലിയാണു് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അഷ്ടമീപ്രബന്ധത്തി

�ല ചില പദ്യങ്ങൾ കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ വിവർത്തനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. ഗദ്യമായ

�കലാസവർണ്ണന മുഴുവൻ കിളിപ്പാട്ടായിത്ത�ന്ന ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിരിക്കുകയാ

ണു്. നിരനുനാസികത്തിൽ അനുനാസികാക്ഷരങ്ങൾ കഴിവുള്ളിട�ത്തല്ലാം ചുരു

ക്കീട്ടു�ണ്ടന്നല്ലാ�ത മുഴുവൻ പരിത്യജിച്ചിട്ടില്ല.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഇനി നമ്മു�ട കവിപുങ്ഗവ�ന്റ കാവ്യ�ശലി ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ചില ഉദാ

ഹരണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“എ�ന്താ മാനസമായ കാരണമദിപ്പിക്കുന്നു രാഗത്തി�ന–

സ്സ�ന്താഷം �വളിവായ ഗുണങ്ങ�ള വിചചാരിക്കാറുമി�ല്ലകദാ

വൻ�താ�ഷണ വിരിഞ്ഞിടുന്നു കമലം സൂര്യൻ പ്രകാശിക്ക�വ

ഹ�ന്താദിത്വരചന്ദ്ര�വളയിലലിഞ്ഞീടുന്നു ച�ന്ദ്രാപലം.”

(വാസന്തികസ്വപ്നം)

“ധന്യന്മാർ യാവചില സത്തുക്കളരുണയായ്–

ത്ത�ന്നസ്സൽകവിചിത്തപങ്കജവനങ്ങൾക്കു

ബാലസൂര്യ�ന്റ കാന്തി പൂ�ണ്ടാരു ഭവതി�യ–

ബ്ബാ�ലന്ദുചൂഡപ്രി�യ! �സവിക്കുന്നനു�വലം,

ആയവർ നാന്മുഖ�ന്റ ജായയിൽനിന്നു ഭങ്ഗ്യാ

പായുന്നശൃങ്ഗാരത്തിൻ ചാരുവാം പ്രവാഹം�പാൽ

ആയതമായ വാക്യപങ്ക്തിയാൽ ജനങ്ങ�ള

മായ�മന്നി�യ സദാ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നുപാരം.”

(സരന്ദര്യലഹരി)

“സുരവരസമനുൽപതാകയാകും

പുരിയിലണഞ്ഞുജനാഭിനന്ദ്യമാനൻ

അഹിവരസമസാരമായ കയ്യിൽ–

പ്പുനരപി ഭൂമി ഭരം ക�രറ്റി വാണാൻ.” (രഘുവംശം)
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രഘുവംശം എഴുതിയ കാലത്തുകവിയു�ട കലാകുശലതഅതി�ന്റ സമ്പൂർണ്ണരൂപ

ത്തിൽ പ്രകാശിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു �കകാര്യം �ച

യ്യുവാൻഅത്രത�ന്നസാമത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ചമ്പുക്കളിൽനിന്നും ഉദാഹ

രണങ്ങൾ ഉദ്ധരി�ക്കണ്ടആവശ്യമില്ല. അതു�കാണ്ടു് ഏതാനും ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

മാത്രം കാണിക്കാം.

“എന്തൌദാസ്യമ�യ! കുമാര! യുവഭൂപന്മാർ ഹരിക്കുന്നുനിൻ

സ്വന്തം �ഗാക്ക�ള�യാ�ക്ക; നിൻഭുജബലഖ്യാതിക്കിത�ത്രതരം;

�പാരിൽ�ക്കകയപുത്രി �ദവി�യ മഹാവീരപ്രസൂവാക്കണം;

�തരിൽ�ക്കറുക; വി�ല്ലടുക്കുക; പരന്മാ�രാ�ടതിർത്തീടുക.”

(ഭാരതചമ്പു)

“ഇക്കാടാകിയ രാജ്യ�മാ�ക്ക�യാരുവൻ താ�ന ഭരിക്കുന്നു. ത–

ന്നൂ�ക്കറും ഭുജ�കാണ്ടു രാക്ഷസകുലാധീശൻഹിഡിംബാഭിധൻ;

ചാ�ക്കകുന്നതിനാളുകൾക്കുയമ�നാടർദ്ധാം ശഭുക്കത്രയ–

ല്ലിക്കാണു�ന്നാരു തുല്യനാമപദ�യൻ ഭ്രാതാവുമാണായവൻ.”

(ഭാരതചമ്പു)

“കയർത്തു രണ്ടാളു�മതിർത്തിടിച്ചും

രയം വഹിച്ചും രടനം നിറച്ചും

ഭയം ത്യജിച്ചും വിജയം �കാതിച്ചും

നിയുദ്ധശില്പം നിപുപണം നടത്തി” (ഭാരതചമ്പു)

“യത്നത്താലാർന്ന രത്നം തരുണരവിനിറം

�ചർന്നു മിന്നും സുവർണ്ണം

പി�ന്നക്കാ�രള്ളുകാളം കളമനിരകളാൽ–

ക്കാർനിറം പൂണ്ടകണ്ടം

�ഭാഗ്യം വായ്ക്കുന്ന �ഗഹം കരി കുതിര രഥം

കന്യകാരത്നജാലം

�യാഗ്യന്മാർ �വദികന്മാർക്കിവയനവധിയ–

ന്നിച്ഛ�പാ�ലകി�നൻഞാൻ.”

(നൃഗ�മാക്ഷം)

“�ക്ഷാണീപാലർ നമിച്ചു ധർമ്മസുത�നദ്ധർമ്മാത്മജൻ വിപ്ര�ര–

ക്കാണാൻ വന്നവർ ഭൂപ�ന ദ്വിജ�രയും ഭൂപാല�രയും തഥാ;

ഒന്നിച്ചാഗതനാരദാദി കമുനി �സ്താമങ്ങ�ളബ്ഭൂപനും

മ�ന്നാരന്തണരും വണങ്ങി; ഹരി�യക്കുമ്പിട്ടി�തല്ലാവരും.”

(രാജസൂയം)

“മുന്നം പാർത്ഥന്നു�വണ്ടി ദ്രുപദനൃപതിതൻ

യാഗകുണ്ഡത്തിൽനിന്നീ

മന്നിൽ �പ്രഷ്ഠത്വ�മറുന്നഴകുടയവളായ്–

ക്കന്യ�യാന്നുത്ഭവിച്ചാൾ;

പിന്നീടപ്പാണ്ഡവന്മാർ ജതുഭവനമണ–

ഞ്ഞിട്ടു കാണായ്കമൂലം

മന്നൻ കല്പിച്ചു�പാലും പരനസുകരമാം

ലാക്കറുക്കുന്നശുല്ക്കം.”

(പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)
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“സ�ന്താഷമാർന്നു വധുവ�ന്നരിതീനടുക്കാ–

�യ�താന്നു ലാജകപട�ത്താടു �ഹാമമാക്കി?

ദു�ര്യാധനാദ്യരു�ട കീർത്തികണങ്ങളാ�ണാ?

�വരിക്ഷിതീശ്വരികൾ തൻസ്മയലക്ഷ്മിയാ�ണാ?

(ദ്രൌപദീപരിണയം)

“ഗാഢം�വ�ദഹിയാളിൻ �പരിയ കുളുർമുല–

ക്കുന്നു മദ്ദിച്ചുപുല്കും

ക്രീഡാകാലത്തു മാറിൽത്തടവിന വിലസൽ–

ക്കുങ്കുമച്ചാറണിഞ്ഞും

�കൌസല്യാഭാഗ്യമായും ഹരിമണിരുചിയായ്

�ക്കാമളാകാരനായും

ഹാ! സച്ചിന്മാധ്വി �ചാർത്തിപ്പുതിയ പരിമളം

പുണ്ടു�മകൻ ജയിപ്പൂ.”

(അഷ്ടമീചമ്പു)

“മുക്തിക്കാവാസമാ�യാൻ മുനിജനഹൃദ�യ

പാർക്കു�വാൻ �മ�യ്പടാ�ത്താ–

�നാക്കും �പാലുള്ള നാനാകൃതി�യഴുമതുലൻ

ഭൂരിവീര്യപ്രഭാവൻ

നിഷ്കാമൻ നിർവ്വികല്പൻ നിരവധിവിഭവൻ

നിർമ്മലൻ നീ ജഗത്തി–

�ന്നാ�ക്കത്താങ്ങായിരി�പ്പാൻ പരമപുരുഷ! ഞാ–

�നാർത്തിടുന്നങ്ങ�യത്താൻ.”

(ഭക്തിസംവർദ്ധനശതകം)

“�ചലാളുന്നമരീമുഖത്തി�നതുതാൻ നിർമ്മിച്ചു നീരാജനം

നീലാഭ്രങ്ങ�ളാഴിഞ്ഞവാനിലുമലം വായ്പിച്ചു മിന്നല്ക്കുലം

ബാലാ�ഗ്രാത്ഥിതമാസ്ഫുലിങ്ഗനിവഹം വാടാ�തയൌർവ്വാനല–

ജ്ജ്വാലാഡംബരമാഴിയിൽ പ്രകടമായ്ക്കാണിച്ചുമൂന്നാലുനാൾ.”

(�ഭാജചമ്പു–സുന്ദരകാണ്ഡം)

“ധിഗ്ധിഗ് രാക്ഷസരാജ! ദുഷ്പരിഭവം

വായ്പിച്ചു നിൻ�ദാർബ്ബലം

വിദ്യുജജിഹ്വവിപത്തി മാത്ര�മളുതാ–

മ�ങ്ങയ്ക്കു നീചപ്ര�ഭാ!

കഷ്ടം! നിസ്ത്രപ! �നാക്കു; കണ്ണിരുപതും

�ചർക്കൂ; �വറും താപസൻ

കുട്ടിക്രീഡയിൽ വാളിളക്കിയതിനാൽ

നിൻ�പങ്ങളീ മട്ടിലായ്.”

(നിരനുനാസികം)

എത്രമാത്രംഅക്ലിഷ്ടമധുരമാണു്പണ്ഡിതകവിയായവാരിയരു�ടവിവർത്തനരീതി

�യന്നു് അനുവാചകന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇത്രയും �ശ്ലാകങ്ങൾ മതിയാകുന്നതാ

ണ�ല്ലാ.
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രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ

വാരിയർ രചിച്ച ഒരുസംസ്കൃത�ശ്ലാകവും ഒരു ഭാഷാ�ശ്ലാകവും കൂടി പകർത്തുന്നു.

“മഹി�ത ഗിരിജാസഹി�ത നിഹി�ത കാമാദിഹീനമുനിഹൃദ�യ

അഹികുലനില�യ �തജസി വിഹിതരതിർമ്മാനസി ഭവത്വീഹാ.”

(ശിവ�നപ്പറ്റി)

“മാ�ടാ�ടാപ്പം ധന�ത്തക്കരുതുമവരുമി–

ക്കാലചക്രത്തിരിപ്പാൽ

നാ�ടാടി ക്ഷാമദുർ�ദ്ദവതയു�ട പിടിയിൽ–

�പട്ടു കഷ്ട�പ്പടുന്നു;

വീ�ടാ�ടാട്ടുക്കു നിത്യ�ച്ചലവിനു തികയാ–

ത്താളുകൾക്കിന്നു പി�ന്ന–

ക്കാ�ടാടിക്കായ്ക്കൾ തിന്നാതുദരദഹനശാ–

ന്തിക്കു മ�റ്റന്തു മാർഗ്ഗം?”

(വലിയ�കായിത്തമ്പുരാന്നുസമർപ്പിച്ചതു് )

 ചുനക്കരബാലകൃഷ്ണവാരിയർ (1044–1111)

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയരു�ട ഭാഗി�നയിയായ പാർവ്വതിവാരസ്യാരു�ട മകനായിരുന്നു

ബാലകൃഷ്ണവാരിയർ. ഭാരതത്തി�ല കിരാതാർജ്ജുനീയകഥ�യ ആസ്പദമാക്കി

ശങ്കരവിജയംഎ�ന്നാരുആട്ടക്കഥയും, നളചരിതം, അംബരീഷചരിതംഎന്നീ നാ

ടകങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി. നാടക�വദിയിൽ ഒരു നല്ല നട�നന്ന �പരു �നടി. 1111

കന്നിയിൽ മരിച്ചു.

ചുനക്കര രാമവാരിയർ

ചുനക്കര രാമവാരിയർ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയരു�ട സ�ഹാദരിയായ മാധവിവാരസ്യാ

രു�ട പുത്രനായിരുന്നു. വള�രക്കാലം മാന്നാർ ഇംഗ്ലീഷ്�ഹസ്ക്കൂളിൽപണ്ഡിതനാ

യി �ജാലി�നാക്കി. ത�ന്റ മാതുലനും ഗുരുവുമായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയ�ര വിഷയീക

രിച്ചു “ചുനക്കരആശാൻ” എ�ന്നാരു �ചറിയ സംസ്കൃതകൃതി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാ�വലിക്കര ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ (1044–1119)

ചരിത്രം

ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ �കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ �ജ്യഷ്ഠൻ അനന്ത

പുരത്തു രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റയും മാ�വലിക്കര ചതയംനാൾ ഭാഗീ

രഥിഅമ്മതമ്പരാട്ടിയു�ടയും സീമന്തപുത്രനായി 1044-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം അശ്വതി

നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. �ജ്യാത്സ്യൻ കണ്ടിയൂർ നാരായണപ്പിഷാരടിയായിരുന്നു

സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചത്. മാ�വലിക്കര �ഹസ്ക്കൂളിൽ

നിന്നു മട്രിക്കു�ലഷൻ ജയിച്ചതിനു�മൽ തിരുവനന്തപുരത്തു രാജകീയ മഹാപാഠ

ശാലയിൽ �ചർന്നു് 1066-ൽ ബി. ഏ. പരീക്ഷയിൽ ഉത്തീർണ്ണനായി. അവി�ട

ത�ന്റ ഭാഗി�നയനും പിന്നീട് എം. ഏ. പരീക്ഷ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ജയിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ്

സവ്വീസിൽ പ്ര�വശിച്ചു് ഉയന്ന ഉ�ദ്യാഗങ്ങൾ വഹിച്ച എം. രവിവർമ്മതമ്പുരാൻ,

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



20 അദ്ധ്യായം 57. അമ്പ�ത്തഴാമധ്യായം

വിവിധ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പ്ര�ണതാവും തിരുവിതാംകൂർ �ദവസ്വം കമ്മീഷണ

റായിരുന്നു �പൻഷൻപറ്റി ഇ�പ്പാഴും സാഹിത്യ�സവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മഹാശ

യനുമായ മാ�വലിക്കര മണ്ണൂർമഠം �കാട്ടാരത്തിൽ രാജരാജവർമ്മതമ്പരാൻ എം.

ഏ. ബി. എൽ. എന്നിവരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സതീത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു. നാടകാല

ങ്കാരങ്ങളിൽ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ.

മാ�വലിക്കരയിൽ ക്ഷത്രിയർക്കുള്ള �സ്പഷ്യൽസ്ക്കൂളിൽ നാലു �കാല്ലം പ്രഥമാദ്ധ്യാ

പകനായി പണി�നാക്കി. പിന്നീട് ഒട്ടുവള�രഅംഗങ്ങളുള്ളസ്വകുടുംബത്തി�ല കാ

രണവസ്ഥാനത്തിൽ ആരൂഢനാ�കണ്ടിവരികയാൽ ആ �ജാലിയിൽ നിന്നു വിര

മിച്ചു. ആ വലിയ തറവാട് എല്ലാവർക്കും തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ ആജീവനാന്തം

ഭരിക്കുവാൻ പ�രങ്ഗിതജ്ഞനും സ്വാർത്ഥചിന്താരഹിതനുമായ അ�ദ്ദഹത്തിനു്

അനായാ�സന സാധിച്ചു. സാഹിത്യവ്യവസായത്തിനുള്ള സൌകര്യം തന്നിമിത്തം

വള�ര വിരളമായിത്തീർന്നു�വങ്കിലും തദ്വിഷയകമായ ഔത്സുക്യം അ�ദ്ദഹ�ത്ത

ഒരിക്കലും വിട്ടപിരിഞ്ഞില്ല. ചരിത്രപരമായ ഗ�വഷണത്തിലും അ�ദ്ദഹം പ്രഗ

ല്ഭനായിരുന്നു എന്നു് അ�നകം വി�ജഞയങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ മൂലം �ത

ളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ ഹിന്ദിഭാഷ നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുകയും, സ്വഗൃഹത്തിൽ ഒരു

ഹിന്ദിവായനശാലസ്ഥാപിച്ചുആഭാഷയു�ടപ്രചാര�ത്തപലപ്രകാരത്തിൽഅഭി

വൃദ്ധി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. 1119-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 24–ാം൹ യശശ്ശരരീരനായി.

ആദ്യ�ത്ത ഭാര്യയായിരുന്ന കീരക്കാട്ടു വട്ടപ്പറമ്പിൽ കല്യാണിയമ്മ മരിച്ചതിനു

�മൽ 1077-ൽ ഇട�ശ്ശരിവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുഞ്ഞമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. ആ സാധ്വി

1094-ൽ പ�രതയായി.

കൃതികൾ

1. ലക്ഷ്മീശാല എ�ന്നാരു പദ്യകൃതിയും, 2. മുദ്രാരാക്ഷസനാടകത്തി�ന്റ തർജ്ജ

മയും, 3. അതിരൂപചരിതം എ�ന്നാരു �ചറിയ ഗദ്യപുസ്തകവും, 4. പ്ര�വശിക

എ�ന്നാരുശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദവുമാണു് ഉദയവർമ്മതമ്പുരാ�ന്റ പ്ര

ധാനകൃതികൾ. 1066-ൽത്ത�ന്ന മ�നാരമയിൽ “വാടാ�ത നാലുവട്ടം നല�മാ

ടു�മാരു മാസത്തിൽ” എന്നാരംഭിക്കുന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ ഒരു �ശ്ലാകം

‘നല�മാ�ടാരുമാസത്തിൽ’ എന്നു �തറ്റിച്ചു് അച്ചടിച്ചു കണ്ട�പ്പാൾ

“കഞ്ഞിക്കുട്ടകവിപ്രവീര! ഭവ�താ വാടാ�ത�യന്നാദിയാം

മഞ്ജു�ശ്ലാകമതിൽക്കുറച്ചപകടം കണ്ടിട്ടു �ചാല്ലുന്നുഞാൻ

�ചരാനക്ഷര�മാന്നു �വണമതുതാൻസൂക്ഷിച്ചു�നാക്കാ�തക–

ണ്ടാരും കണ്ടുപിടിക്കയില്ലതി�നനിക്കി�ല്ലതു�മകി�ല്ല�ടാ”

എന്നു് ആ പത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും അതിനു് ആ മഹാകവി മൂർദ്ധന്യൻ

സമുചിതമായി മറുപടി എഴുതിയതും അന്യത്രസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അതു് അക്കാ

ല�ത്ത സാഹിത്യസംരംഭത്തിൽ ഉദയവർമ്മതമ്പരാൻ സജീവമായി പ�ങ്കടുത്തി

രുന്നു എന്നുള്ളതിനു് ഒരു �തളിവാണു്. ലക്ഷ്മീശാലയിൽ ആ�ക 97 �ശ്ലാകങ്ങൾ

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അതു �റ്റനിസൺ എന്ന ആങ്ഗ�ലയമഹാകവിയു�ട �ലാ

ക്സിലിഹാൾ (Loksley Hall) എന്ന കാവ്യത്തി�ന്റ വിവർത്തനമാണു്. മുദ്രാരാക്ഷ

സം വിശാഖദത്ത�ന്റ തത്സംജ്ഞമായ നാടകത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാകുന്നു. 1106-ൽ

മുദ്രിതമായ ആ നാടകമാണു് തമ്പുരാ�ന്റ ഒടുവില�ത്ത കൃതി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പദ്യകൃതികൾ ഗു�ണാത്തരങ്ങ�ളന്നു പറയുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഒരു ഗദ്യകാര

�നന്നനിലയിലാണു് അ�ദ്ദഹം സമർത്ഥമായി സാഹിത്യ�സവനം �ചയ്തിട്ടുള്ളതു്.
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�ഡാക്ടർ �ക. കൃഷ്ണൻപണ്ടാലയും റ്റി. �ക. കൃഷ്ണ�മ�നാനും കൂടി മലയാള ലഘുശാ

സ്ത്രപാഠാവലിഎന്ന�പരിൽഒരുപുസ്തകപരമ്പരപ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. അതി�ല

മൂന്നാമ�ത്ത സഞ്ചികയായാണു് ഉദയവർമ്മതമ്പുരാ�ന്റ പ്ര�വശിക പ്രാദുർഭവിച്ച

തു്. �ഡാക്ടർപണ്ടാല രസതന്ത്ര�ത്തപ്പറ്റിഎഴുതിയഗ്രന്ഥമാണു് മ�റ്റാരുസഞ്ചിക.

അതു 1069-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. �പ്രാഫസർ ഹൿസ്ലിയു�ട ഇൻ�ട്രാഡൿറ്ററി �പ്രമർ

(Introductory primer) എന്ന ശാസ്ത്രീയ പുസ്തകത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദമാണ

തു്. 1074-ലാണു് തമ്പുരാൻ ആ ഗ്രന്ഥം തർജ്ജമ�ചയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ച�തങ്കിലും

1088-�ല അതു പ്രസിദ്ധീകൃതമായുള്ളു. ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ശാസ്ത്രീയ ശബ്ദങ്ങൾക്കു ഭാഷ

യിൽ സാ�ങ്കതി കപര്യായങ്ങൾ (രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾക്കും) ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തതു

സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു.

പിന്നീടു �ഡാക്ടർ �ഫാസ്റ്റരു�ട ലഘുശരീരശാസ്ത്രം കൂടി തർജ്ജമ�ചയ്യുവാൻ തുട

ങ്ങി�യങ്കിലും അതു മുഴുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പ്ര�വശികയിൽനിന്നു ചില വാക്യങ്ങൾ ചുവ�ട

ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“സൂര്യൻ ഉദിക്കയും അസ്തമിക്കയും �ചയ്യുന്നു. ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ആകാ

ശത്തിൽക്കൂ�ട ചരിക്കുന്നു. കാറ്റടങ്ങിയ കാലവും �കാടുങ്കാറ്റുള്ള കാലവും ശീതവും

ഉഷ്ണവും മാറിമാറി വരുന്നു. കാറ്റു് അവ്യവസ്ഥമായ �വഗ�ത്താ�ട അടിക്കുയും അട

ങ്ങുകയും �ചയ്യുന്നതി�നഅനുസരിച്ചു സമുദ്രം �ക്ഷാഭിക്കയും ശാന്തമാകയും �ചയ്യു

ന്നു. പ്രകൃതിയിലുള്ള വലുതായ ഓ�രാ സംഭവങ്ങളു�ട പ്രൌഢഗതിയിൽ നമ്മു�ട

അധികാര�ത്തഅല്പം�പാലും �ചലുത്താൻപാടില്ലാത്തവിധത്തിൽഅ�നകം�ച

ടികൾ ഉണ്ടാകയും നശിക്കയും �ചയ്യുന്നു. വലിയ �കാടുങ്കാറ്റുകൾ ഭൂമിയു�ട ഒരു

ഭാഗ�ത്ത നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂകമ്പങ്ങൾ മ�റ്റാരു ഭാഗ�ത്ത ധ്വംസിക്കുന്നു. അഗ്നി

പർവ്വതങ്ങളു�ട ഉദ്ഗമങ്ങൾഇനി�യാരു ഭാഗ�ത്തശുദ്ധശൂന്യമാക്കുന്നു. �വയിൽ,

മഴ മുതലായതി�ന്റ സമ്യ�ക്യാഗം ഒരുസ്ഥലത്തു്ഐശ്വര്യ�ത്തയും സുഭിക്ഷത�യ

യും തൂകുന്നു. ദീർഗ്ഘമായഅനാവൃഷ്ടി മ�റ്റാരുസ്ഥലത്തു്സാംക്രമിക�രാഗ�ത്തയും

ക്ഷാമ�ത്തയും കടത്തിവിടുന്നു.”

പദ്യകൃതികളിൽനിന്നുകൂടി ഓ�രാ �ശ്ലാകം എടുത്തുകാണിക്കാം,

“�ചാരത്തിളപ്പിബ്ഭുവനത്തി�നന്നു–

മിരിക്കിലും ബാലകനിർവ്വി�ശഷം

ഒട്ടും ഫലം ബാല്യമ�നാരഥത്താൽ–

ക്കിട്ടാത്തവ�ന്നന്തതു�കാണ്ടുസാധ്യം?” (ലക്ഷ്മീശാല)

“തടസ്സം �പടിച്ചിട്ടധമ�നാരു കാര്യത്തിനണയാ;

മുടക്കം വന്നീടും �പാഴുതി�ലാഴിയും മധ്യമനുടൻ;

കടുക്കും വിഘ്നൌഘം പലവുരു തടഞ്ഞാലുമതിനാ–

ലടങ്ങാ�ത വീണ്ടും തൂടരുമതുതാനുത്തമജനം.” (മുദ്രാരാക്ഷസം)

�വക്കംസി.എൻ. രാമൻപിള്ള (1053–1101)

ചരിത്രം

സി.എൻ. രാമൻപിള്ള �വക്കത്തു �ചമ്മനത്തുകരയിൽ �പരയിലായ എളന്താ

�ശ്ശരിവീട്ടിൽ 1053-ാമാണ്ടു തുലാമാസം അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



22 അദ്ധ്യായം 57. അമ്പ�ത്തഴാമധ്യായം

പാർവ്വതിഅമ്മയും പിതാവു വയലൂർ പറമ്പത്തുവീട്ടിൽ ആദിപത്മനാഭപിള്ളയു

മായിരുന്നു. �വക്കത്തു സർക്കാർ മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചു പരീക്ഷ

ജയിച്ചതിനു�മൽ കു�റക്കാലം സമീപസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വാധ്യാ

രായി �ജാലി�നാക്കി. 1074-ൽ മജി�സ്ത്രട്ടുപരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. ക്രിമിനൽ വക്കീ

ലായി വ്യവഹരിച്ചുതുടങ്ങി. അ�ദ്ദഹത്തിനു �ജാത്സ്യത്തിലും നല്ല അറിവുണ്ടായി

രുന്നു. 1090–ാമാണ്ടുമുതൽ ആത്മീയചിന്തകളിൽ നിമഗ്നനായി. അനിർവ്വചനീയ

മായ ഏ�താ ഒരു സിദ്ധി �നടി അതി�ന്റ പ്രഭാവത്താൽ മഴ�പയ്യിക്കുന്നതിനും

നിറുത്തുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിരുന്ന അ�ദ്ദഹ�ത്തആവശ്യക്കാർ പലസ്ഥലങ്ങളിലും

വിളിച്ചു�കാണ്ടു�പായി അവരവരു�ട അഭീഷ്ടം സാധിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നു്

അനുഭവസ്ഥന്മാർ പറയുന്നു. 1101-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 27-ാം൹ യശശ്ശരീരനായി.

വയലൂർപ്പറമ്പിൽ നാരായണി അമ്മയായിരുന്നു ഭാര്യ.

കൃതികൾ

‘നാലു ഭാഷാന്തരങ്ങൾ’ എന്ന ഒരു കൃതി�യ അ�ദ്ദഹം പുസ്തകാകൃതിയിൽ പ്രധാന

മായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ളു. സഹസ്രകലശം ശീതങ്കൻതുള്ളലുംഎഴുതീട്ടുണ്ട്, മറ്റു പല

ഖണ്ഡകൃതികളും അ�നകം പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും വിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായിരി

ക്കുന്നു, നാലു ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ �ക്ഷ�മന്ദ്ര�ന്റബൃഹൽകഥാമഞ്ജരിയി�ലഅഞ്ചാ

മ�ത്ത ലംബകമായ ചതുർദ്ദാരികാചരിതം, ഗുമാനിയു�ട ഉപ�ദശശതകം, കുസുമ

�ദവന�ന്റ ദൃഷ്ടാന്തകലികാശതകം, വീ�രശ്വര�ന്റഅന്യാപ�ദശശതകം ഇവയു�ട

വിവർത്തനങ്ങളാണു്അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ചതുർദ്ദാരികാചരിതം കഥസം�ക്ഷപി

ച്ചു് എഴുതീ�ട്ടയുള്ളു. രാമൻപിള്ളയു�ട കവിതപ്രഥമകക്ഷ്യയിൽ�പ്പടുന്നത�ല്ലങ്കിലും

ചില അവസരങ്ങളിൽഅതിനടുത്തപടിയിൽ നില്ക്കും. ചില�ശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പി

ക്കാം.

“കുടൽമാലകളാൽക്കുറുക്കനത്യുൽ–

ക്കടസന്ധ്യാബലി �ചയ്തിടുന്നു �മാദാൽ;

ഇടവിട്ടിടവിട്ടുയർന്നുടൻ പ–

ട്ടടയിൽത്തീ�യരിയുന്നു �ഘാരമായി.” (ചതുർദ്ദാരികാചരിതം)

“നിൻപത്രം മൃദു�കാമളം; മധുരമാണ�ല്ലാ ഫലം വാസനാ–

സമ്പത്താർന്നുസുവർണ്ണഭംഗി കലരും നിൻ�കസരം സുന്ദരം;

വൻ�പാക്കും തനുകാന്തിയും നളിന�മ! �യാഗ്യൻ ഭവാ�നങ്കിലും

ജൃംഭിക്കു�ന്നാരു കണ്ടകം നിറയുമിത്തണ്ടിണ്ടൽ �ചർക്കുന്നു �മ.”

(അന്യാപ�ദശശതകം)

“പുലി മൂത്തു കു�റച്ചടയ്ക്കിലും ചു–

�ണ്ടലിയായ്ത്തീരുക �കട്ടു�കൾവിയു�ണ്ടാ?

കലി �വകൃതരീതി �കാണ്ടു രത്നാ–

വലി പാറക്കഷണങ്ങളായിടാ�മാ?” (മൂക്കുകണ്ണാടി)

“നിറച്ചു തങ്കപ്പറ വച്ചു പാലം

കുറച്ചുകാണിച്ചു വടിച്ച�പാ�ല

പുറത്തുനിന്നും വയൽ �നാക്കു�വാർക്കു

നിറ�പ്പടും �നൽകൃഷി �മനികൂട്ടി.”
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“മണ്ണായും മത്സ്യമായും മഹിയിലഹിനഗ–

�ക്രാഡരൂപങ്ങളായും

�പണ്ണായും �പർ�പടും പൂമരനിരകൾസരി–

ത്സാഗരാഭ്രങ്ങളായും

എണ്ണാൻ വയ്യാത്ത മട്ടിൽപ്പലവകകൾ വിള–

ങ്ങുന്നുവിജ്ഞാനഭൂത–

ക്കണ്ണാടിക്കാർക്ക�തല്ലാമപരിമിതപര–

ബ്രഹ്മഭാഗങ്ങൾത�ന്ന.” (ഗുരുത്വം)

ഓടാട്ടിൽ �കശവ�മ�നാൻ (1051–1121)

ചരിത്രം

�കശവ�മ�നാ�ന്റകുടുംബംബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തുനിന്നുപത്തുനാഴിക

വടക്കുള്ള �ചർപ്പുള�ശ്ശരിക്കു സമീപമുള്ള ഓടാട്ടാണു്. ഓടാട്ടു കുടുംബവും ഒറ്റപ്പാല

ത്തിനു സമീപമുള്ള മുല്ല�ശ്ശരി കടുംബവും തമ്മിൽ പുരാതനകാലം മുത�ല്ക്ക ബന്ധു

ത്വമുണ്ടു്. �കശവ�മ�നാ�ന്റ പിതാവു മുല്ല�ശ്ശരിത്തറവാട്ടി�ല ഒരങ്ഗവും മൂവാറ്റുപുഴ

മുൻസിഫ് �കാടതിയിൽ വക്കീലുമായിരുന്ന കവളപ്പാറ �ഗാവിന്ദ�മ�നാനായിരു

ന്നു. ജനനം 1051-ാമാണ്ടു മീനമാസം 28-ാം൹യാണു്. ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്നഅച്ഛൻ

മരിച്ചു�പായതിനാൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �കാച്ചമ്മയു�ട മകനും �കാട്ടയം ജില്ലാ

�ക്കാടതിവക്കീലുമായിരുന്ന കുമാര�മ�നാ�ന്റ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു. �കാ

ട്ടയത്തുവച്ചാണു് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചതു്. അതിനുമുമ്പുത�ന്നഅച്ഛ�ന്റ

കീഴിൽസംസ്കൃതംപഠിച്ചിരുന്നു. �ക. പി. എസ്. �മ�നാ�ന്റയും മറ്റും പിതാവായകു

മാര�മ�നാ�നപ്പറ്റി വായനക്കാർ �കട്ടിരിക്കുമ�ല്ലാ. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള

സാമ്പത്തിക സൌകര്യം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ തിരുവനന്തപുരത്തു �പായി �ലാ

�ക്കാ�ളജിൽ �ചർന്നു പ്ലീഡർഷിപ്പു പരീക്ഷ ജയിച്ചു മുവാറ്റുപുഴയിൽ വക്കീലായി

വ്യവഹരിച്ചു തുടങ്ങി. കുമാര�മ�നാ�ന്റ ഭാഗി�നയി മുല്ല�ശ്ശരി ലക്ഷ്മിയമ്മയായിരു

ന്നു പത്നി. സാഹിത്യത്തി�ലന്നതു�പാ�ല സങ്ഗീതത്തിലും അ�ദ്ദഹത്തിനു നല്ല

വാസനയുണ്ടായിരുന്നു. 1121-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 24-ാം൹ കവളപ്പാറ വച്ചു മരിച്ചു.

കൃതികൾ

�കശവ�മ�നാൻ (1) ടിപ്പുവും മലയാളരാജ്യവും, (2) ക�പാതസ�ന്ദശം എന്നീ കൃതി

കള�ട പ്ര�ണതാവാണു്. ഇവയിൽ ആദ്യ�ത്തതു് 1087-ലും രണ്ടാമ�ത്തതു് 1101-ലും

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവ കൂടാ�ത സ്തവരത്നമാല എന്ന �പരിൽ അ�നകം പ്രാചീന

സംസ്കൃത�സ്താത്രങ്ങൾ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം 1089-ൽ താൻ നടത്തിത്തുടങ്ങിയ

പത്രഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രാർത്ഥനഎന്നശീർഷകത്തിൽ കു�റ �ശ്ലാക

ങ്ങൾ മാത്ര�മ സ്വകീയങ്ങളായുള്ളു. ടിപ്പുസുൽത്താ�ന്റ �കരളാക്രമണ�ത്ത വിഷ

യീകരി�ച്ചഴുതിയ ഒരു കാവ്യമാണു് ടിപ്പുവും മലയാളരാജ്യവും. അതു് ഒരു മത്സരപ

രീക്ഷയിൽ കവിക്കു് അർഹമായ സമ്മാനം �നടി�ക്കാടുത്തു. ഒന്നാമ�ത്ത �ലാക

മഹായുദ്ധകാലത്തുജർമ്മനിയി�ല മ്യൂനിച്ചു പട്ടണത്തിൽസഞ്ചാരസൌകര്യം കിട്ടാ

�ത കുടുങ്ങി�പ്പായ ഒരു �കരളീയൻ ഒരു മാടപ്രാവു മു�ഖന തൃശ്ശൂരിൽ വിരഹാർത്ത

യായി താമസിക്കുന്ന ത�ന്റ പത്നിക്കു് അയയ്ക്കുന്നസ�ന്ദശമാണു് ക�പാതസ�ന്ദശ
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ത്തി�ല വിഷയം. യൂ�റാപ്പി�ല പലസ്ഥലങ്ങൾ, ആൽപ്സുപർവ്വതം, �മഡിറ്റ�റനി

യൻ സമുദ്രം, �ചങ്കടൽ, ബാം�ബ മുതലായ ഭാരതത്തി�ല പട്ടണങ്ങൾ ഇത്യാദി

പല വിഷയങ്ങ�ളയും ഹൃദയങ്ഗമമായ രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നപൂർവ്വഭാഗത്തിൽ

147-ം, തൃശൂർനഗരത്തി�ന്റ സമഗ്രമായ ചിത്രണവും സ�ന്ദശവും അന്തർഭവിക്കുന്ന

ഉത്തരഭാഗത്തിൽ 87-ം പദ്യങ്ങളണ്ടു്. ആ�കക്കൂടി ക�പാതസ�ന്ദശത്തിൽആകർ

ഷകമായ ഒരു പുതുമ ഭാവുകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. അക്ലിഷ്ടമ�നാഹര

ങ്ങളാണു് �കശവ�മ�നാ�ന്റ കൃതികൾ. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“മാലായിത്തീർന്നു നാലാ�ലാരുവിധവുമവർ–

ക്കുള്ളസംഭ്രാന്തി തീർപ്പാൻ

�മലാതായ് വന്നു; �മലാൽ ശരണ�മാരുവരി–

�ല്ലന്നു കഷ്ട�പ്പടു�മ്പാൾ

പാലാഴി�പ്പണ്മണാളൻ തിരുവടിയരുളാൽ–

പ്പാരിടം കാത്തു ധർമ്മ–

ശ്രീലാഭം പൂണ്ട �വണാട്ടധിപതിയഭയം

നല്കു�മന്നാശ്വസിച്ചു.”

(ടിപ്പുവും മലയാളരാജ്യവും)

“വഞ്ചി�ച്ചാ �പാരടി�ച്ചാ ധരണി മുഴുവനും

കീഴട�ക്കണമി�പ്പാൾ

വഞ്ചിക്ഷ്മാപാലനഞ്ചി ദ്രുതമടിയിലടി–

ഞ്ഞീടു�മ�ന്നാർത്തുസുൽത്താൻ

�നഞ്ചിൽത്തുള്ളിത്തിളയ്ക്കും മദ�മാടഖിലവും

�കാള്ളയിട്ടീടുവാനായ്–

ക്കിഞ്ചിൽക്കൂസാ�ത കല്പിച്ചളവതു വളമായ്–

ത്തീർന്നു�സന്യത്തി�നല്ലാം.”

(ടിപ്പുവും മലയാളരാജ്യവും)

“കുത്തിച്ചാടിശ്ശിലകളിലടിച്ചഛധാവള്യ�മങ്ങും

�മത്തിച്ചാരുപ്രകൃതിവിലസദ്വാഹിനീവ്യൂഹമാരാൽ

�ചത്തി�ച്ചർത്തുള്ളഴ�കാഴുകുമാറദ്രിതൻകീർത്തി വർണ്ണി–

�ച്ചത്തിച്ചീടാനുഴറിയുദധി�ക്കട്ടി�ല�ക്കാടിടുന്നു.”

ആരാധി�ച്ചാട്ടകമലർ �തളിഞ്ഞാശ്വസിച്ചാശു രാകാ–

താരാധീശപ്രതിമമുഖിതാൻ യാത്രയാകുന്ന�നരം

മാരാരാതിപ്രഭുവി�ന നിനച്ചാ വട�ക്ക നടയ്ക്കൽ–

�ച്ചരാമ�ല്ലാ; സുദതി പതിവായാവഴി�ക്ക തിരിക്കൂ.”

(ക�പാതസ�ന്ദശം)

കണ്ടിയൂർ മഹാ�ദവശാസ്ത്രി (1041–1109)

ചരിത്രം

മഹാ�ദവശാസ്ത്രി മാ�വലിക്കരത്താലുക്കിൽ കണ്ടിയൂർ ശിവ�ക്ഷത്രത്തിനു സമീപ

മുള്ള വലിയമഠത്തിൽ രാമയ്യരു�ടയും സുന്ദരപാണ്ഡ്യപുരത്തു സീതാംബാളു�ടയും
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പുത്രനായി 1041-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 8-ാം൹- �രവതീ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. കണ്ടി

യൂർ കുഞ്ഞുവാരിയരു�ട കീഴിൽ കാവ്യങ്ങളും മാ�വലിക്കര പുത്തൻ�കാട്ടാരത്തിൽ

ഉദയവർമ്മതമ്പുരാ�ന്റ കീഴിൽ നാടകാലങ്കാരങ്ങളും പഠിച്ചതിനു�മൽ സ്വല്പകാ

ലം തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളു�ട അടുക്കൽ

വ്യാകരണവും മന്ത്രശാസ്ത്രവും അഭ്യസിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം മജി�സ്ത്രട്ടു പരീക്ഷ

ജയിച്ചു ക്രിമിനൽ�ക്കാടതി വക്കീലായി പതിനഞ്ചു �കാല്ലം വ്യവഹരിച്ചു. പിന്നീ

ടു് ഒരു �പ്രവറ്റു �ഹസ്ക്കൂളിലും മാ�വലിക്കര ഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്ക്കൂളിലും മലയാളം

പണ്ഡിതനായി ഇരുപതിലധികം �കാല്ലം അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി.

ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന ഇലത്തൂരി�ന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരുന്ന മന്ത്രശാസ്ത്ര

ജ്ഞാനം മാ�വലിക്കര�വച്ചു നിരന്തരമായ സാധന�കാണ്ടു ദശഗുണീഭവിപ്പിച്ചു.

കു�റക്കാലം �യാഗാഭ്യാസവും ശീലിച്ചു വശമാക്കി. അടുത്തൂൺ പറ്റിയതിനു �ശ

ഷം �ദവതാരാധന, പുരാണാദിഗ്രന്ഥപാരായണം, �ദവീപരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളു

�ട വ്യാഖ്യാനനിർമ്മിതി എന്നീ കൃത്യങ്ങളിൽ ഇടതടവില്ലാ�ത വ്യാപൃതനായി ആ

വഴിക്കു ഭാഷ�യ സമർത്ഥമായി �പാഷിപ്പിച്ചു. 1109-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 19-ാം൹

നിര്യാതനായി; �കാട്ടാരക്കര കുഞ്ചിഅമ്മാളായിരുന്നു പത്നി.

കൃതികൾ

(1) ശൂരപത്മാസുരവധം ആട്ടക്കഥ, (2) അതിരൂപചരിതം, (3) രംഭാപ്ര�വശം, (4)

കിരാതാർജ്ജുനീയം എന്നീ നാടകങ്ങൾ, (5) കു�ചലചരിത്രം, (6) ജയ�ദവചരിത്രം,

(7) ഭൂ�ലാകവി�നാദകഥകൾ എന്നീ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവ ശാസ്ത്രിയു�ട ആദ്യകാ

ല�ത്ത കൃതികളാണു്. നാടകങ്ങളിൽ അവസ�രാചിതമായി ഗാനങ്ങളും സംഘ

ടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു. അവയിൽ രംഭാപ്ര�വശത്തിനുമാത്ര�മ. ഗണനീയമായ പ്രചാരം

സിദ്ധിച്ചുള്ളു. ഗദ്യപുസ്തകങ്ങ�ളല്ലാം, തമിഴിൽനിന്നു വിവർത്തനം �ചയ്തിട്ടുള്ളതും

അവയിൽ ആദ്യ�ത്ത രണ്ടും ഭക്തമാലയിൽ നിന്നു തിര�ഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളതുമാണു്.

ഈ കൃതികളിലല്ല ശാസ്ത്രിയു�ട ശാശ്വതമായ കീർത്തി പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതു്.

�ദവീപരങ്ങളായ അ�നകം വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു

വ്യാഖ്യാനസഹിതം ഭാഷാന്തരീകരിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ (8) ലളിതാസഹസ്രനാമം

(ഭാസ്കരരായപണ്ഡിത�ന്റ സൌഭാഗ്യഭാസ്കരം എന്ന സർവ്വസംശയ�ച്ഛദിയായ വ്യാ

ഖ്യാന�ത്താടുകൂടിയതു് ), (9) ലളിതാത്രിശതി (ശാങ്കരഭാഷ്യ�ത്താടുകൂടിയതു് ), (10)

�സൌന്ദര്യലഹരി (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം), (11) വരിവസ്യാരഹസ്യം (ഭാഷാവ്യാ

ഖ്യാനസഹിതം), (12) ഭാവ�നാപനിഷത്തു് (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം), (13) ശ്രീ

സ്തുതി അഥവാ ബാലാവിംശതി (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം), (14) �ദവീമാഹാത്മ്യം

(വിസ്തൃതമായ ഭാഷ്യ�ത്താടുകൂടിയതു് ) എന്നീ കൃതികളും, സർ�വ്വാപരി പന്ത്രണ്ടു

സ്കന്ധങ്ങളിൽ പതി�നണ്ണായിരം �ശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ �ദവീഭാഗവത�മന്ന മഹാപു

രാണത്തി�ന്റ വൃത്താനുവൃത്തമായുള്ള ഭാഷാനുവാദവും അതിവിശിഷ്ടങ്ങളും പരാശ

ക്തിയു�ട ഉപാസകന്മാർക്കു പരമാനുഗ്രഹപ്രദങ്ങളുമാകുന്നു. �ദവീമാഹാത്മ്യം വ്യാ

ഖ്യാനിക്കുന്നതിനു ദുർഗ്ഗാപ്രദീപം, ഗുപ്തവതി, ചതുർദ്ധരി, ശാന്തനവി, നാ�ഗാജീഭട്ടി,

ദം�ശാദ്ധാരം, ജഗച്ചന്ദ്രചന്ദ്രികഎന്നിങ്ങ�നഏഴുപൂർവ്വടീകക�ളആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൌന്ദര്യലഹരിയി�ല നൂറു �ശ്ലാകങ്ങൾക്കും ഉപാസനാർത്ഥമുള്ള യന്ത്രങ്ങളു�ട

പടങ്ങൾകൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ�രാ പുസ്തകവും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു് ഒട്ടുവള

�ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുകയും ഒട്ടധികം സമയം അസ്ഖലിതമായ അർത്ഥം

സമഗ്രമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വിനി�യാഗിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടന്നു് അഭിജ്ഞ
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ന്മാർക്കു കാണാവുന്നതാണു്. എത്രമാത്രം �ക്ലശാവഹമായ ഒരു കവികർമ്മമാണു്

�ദവീഭാഗവതവിവർത്തനം എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അതു് 1085-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ഒരു

മാസികയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി; രണ്ടു �കാല്ലം �കാണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു.

തർജ്ജമ ലളിതവും പ്രസന്നവുമായിട്ടണ്ടു്. 1099-ാമാണ്ടു തുലാം 2-ാം൹യാണു് സൌന്ദ

ര്യലഹരിയു�ട ഭാഷ്യം പൂർണ്ണമായതു്. 1101-ൽ �ദവീമാഹാത്മ്യം അച്ചടിപ്പിച്ചു.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

“�സ്വരം പുരന്ദരവധൂപരിഗീയമാന–

ഭൂരിപ്രഭാവനഹ�മ�ന്നാരു ഗർവിവങ്കൽ

�ചരുന്നു�വങ്കിലുമിവന്നു മദംഘ്രിഭക്തി–

ഭാരം പരം സരസിജാക്ഷി! ഗിരാം വിദൂരം.”

(കിരാതാർജ്ജുനീയനാടകം)

“സുദ്യുമ്ന�നന്ന രാജാവു സത്യവാദി ജി�തന്ദ്രിയൻ

സിന്ധു�ദശാശ്വ�മറീട്ടു കാട്ടിൽ�പ്പായ് �വട്ടയാടുവാൻ.

മന്ത്രിമാ�രാ�ടാത്തു ചട്ടയിട്ടു കുണ്ഡലധാരിയായ്

എടുത്തു �കാമ്പു�കാണ്ടുള്ളവില്ലും നല്ല ശരങ്ങളും

സഞ്ചരിച്ചാൻ വനം �താറും �കാന്നു�കാണ്ടു മൃഗങ്ങ�ള.

മുയൽ �പാത്തുക�ളണങ്ങൾപന്നി�യട്ടടിമാനുകൾ

കാട്ടു�കാഴികൾ വണ്ടാരം�കാഴി നാനാമൃഗ�ത്തയും

രാജാവു �കാന്നു�കാ�ന്നത്തീ കുമാരവന�മന്നതിൽ

�മരുവിന്നടിവാരത്തിൽ മന്ദാരങ്ങൾ വിളങ്ങിയും

അ�ശാകലത �ശാഭിച്ചുമിലഞ്ഞിപ്പൂ മണത്തു�മ

ചമ്പകം മരുതും പ്ലാവും പനയും മാവിലുപ്പയും

കടമ്പും നൽക്കുരുക്കുത്തി മുല്ല വള്ളിക്കുടിൽകളും

അന്നവും നീർക്കാക്കകളും മുഴങ്ങും മുളവർഗ്ഗവും

കയിലി�ന്നാച്ചയും പൂവും നിറഞ്ഞ മരപങ്ക്തിയും

വണ്ടിൻമൂളലുമാനന്ദ�മകും പുങ്കാവനങ്ങളും

കണ്ടാനന്ദിച്ചു രാജാവു സുദ്യമ്നൻ മന്ത്രിമാരുമായ്

അതിൽക്കടന്നാനുട�ന�യാരുസുന്ദരിയാ, യവൻ.”

(�ദവീഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം)

കട്ടക്കയത്തിൽ �ചറിയാൻ മാപ്പിള (1034–1112)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

പ്രാചീനവും പ്രശസ്തവുമായ പക�ലാമറ്റം എന്ന ക്രിസ്തീയകുടുംബത്തി�ന്റ ഒരു ശാ

ഖയാണു് മീനച്ചിൽത്താലൂക്കിൽ പാലായങ്ങാടിക്കടുത്തുള്ളകട്ടക്കയം. �ചറിയാൻ

മാപ്പിള കട്ടക്കയത്തുവീട്ടിൽ 1034-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 13-ാം൹ ഉലഹന്നാ�ന്റയും ഭര

ണങ്ങാനത്തു പിലാ�ന്താട്ടത്തു സിസിലിയമ്മയു�ടയും സീമന്തപുത്രനായി ജനിച്ചു.

ആസ്തിക്യയവും ആചാരശ്ലക്ഷ്ണതയുമുള്ള ഒരു സുറിയാനിക്ക�ത്താലിക്കാ കുടുംബമാ

യിരുന്നു അതു്. അങ്ങ�നയുള്ള പരിസരത്തിൽ വളർന്ന �ചറിയാൻമാപ്പിളയിൽ

ആ ഗുണങ്ങൾ അതിശ�യന സംക്രമിച്ചു എന്നതിൽ ആശ്ചര്യത്തിന്നവകാശമില്ല

�ല്ലാ. പതിന്നാലാമ�ത്ത വയസ്സു മുതൽ അ�ദ്ദഹം അ�നകം സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ

മീനച്ചിൽ ഞാവൽക്കാട്ടു ദാ�മാദരൻകർത്താവി�ന്റ അടുക്കൽനിന്നു് അഭ്യസിച്ചു.
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നാലു�കാല്ല�മ ഗുരുമു�ഖനയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നീണ്ടുനിന്നുള്ളു. പിന്നീട് ആ ഭാഷ

യിൽ നിരന്തരമായി സ്വപ്രയത്നം�കാണ്ടു ത�ന്ന പരിശീലിച്ചു. ഏതാനും �കാല്ലം

�കാണ്ടു് ഒരു വിശിഷ്ടഭാഷാകവിയായി വികസിക്കുന്നതിനു �വണ്ടവ്യുൽപത്തിസ്വാ

ധീനമാക്കി. 1051-ൽ പിതാവു മരിച്ചു�പാകയാൽ കുടുംബഭരണം ഏ�റ്റടു�ക്കണ്ടി

വന്നു. അതു�കാണ്ടാണു് ഗുരുശിഷ്യബന്ധം വിച്ഛിന്നമായതു്.

അനന്തരജീവിതം

1056-ാമാണ്ടുമുതൽത�ന്ന �ചറിയാൻമാപ്പിള കവിത എഴുതിത്തുടങ്ങി. 1062 മുതൽ

നസ്രാണിദീപികയിൽ ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ അ�പ്പാഴ�പ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എങ്കി

ലും കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ്മാപ്പിള 1065-ൽ മലയാളമ�നാരമയിൽ കവിതാപംക്തി

ഉൽഘാടനം �ചയ്തുതിനു�മലാണു് അ�ദ്ദഹം കവനത്തിൽ അക്ഷീണമായ വ്യ

വസായം ആരംഭിച്ചതു്. ഭാഷാകവിതയിൽ പ്ര�വശനാനുവാദം സവർണ്ണഹിന്ദു

ക്കൾക്കുമാത്രമുള്ളത�ല്ലന്നും ആർക്കും അതിനു�വണ്ട അധികാരിഭാവമു�ണ്ടങ്കിൽ

അവി�ട കടന്നു�ചല്ലാവുന്നതാ�ണന്നുമുള്ള വസ്തുത വറുഗീസ്മാപ്പിള നല്ല�പാ�ല

ഗ്രഹിച്ചു. തന്നിമിത്തം വാസനക്കാരായ ക്രിസ്തീയകവിക�ള അ�ദ്ദഹം വി�ശഷിച്ചു

�പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു�പാന്നു. അവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഏതു നിലയിൽ �നാക്കിയാലും

പ്രഥമഗണനീയനായി കാണ�പ്പട്ടതു �ചറിയാൻമാപ്പിളയായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളു�ട

രീതി അനുകരിച്ചു പത്രങ്ങളിൽ കവിത എഴുതുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളു�ട �പ

�രാടുകൂടി ‘മാപ്പിള’ എന്ന വർഗ്ഗനാമം �ചർക്കുന്നതു് അഭിലഷണീയമാ�ണന്നുള്ള

വറുഗീസ് മാപ്പിളയു�ട ഉപ�ദശ�ത്ത അക്കാല�ത്ത ക്രിസ്തീയകവികൾ അനുകൂലി

ച്ചതി�ന്റഫലമായിട്ടാണുബാല്യകാല�ത്ത�ചറിയാൻഅനന്തരകാല�ത്ത�ചറി

യാൻമാപ്പിളയായതു്. 1067-�ല കവി സമാജപരീക്ഷയിൽ അ�ദ്ദഹവും �ചരുവാൻ

�ധര്യ�പ്പട്ടു. വറുഗീസ്മാപ്പിളയു�ട �പരിൽ തനിക്കുള്ള കടപ്പാട് അ�ദ്ദഹം ആ

ഭാഷാ�പാഷണധുരീണ�ന്റ ചരമ�ത്ത അനുസ്മരിച്ചു് എഴുതിയ ഒരു �ശ്ലാകത്തിൽ

വിനയപൂർവ്വമായി സൂചിപ്പിചിട്ടുണ്ട്.

“അല്ലജ്ഞനാകുമിവരനും കവി�വഷ�മന്തി–

�ക്കല്പാർന്നസൽക്കവികൾതന്നിടയിൽക്കടന്നു്

അപ്പ�പ്പാഴായച്ചില മഹാവികൃതിത്ത�മതാ–

�ണ്ടാപ്പിച്ചതും സുമതി നിൻപതിമൂലമ�ത്ര.”

അങ്ങ�നഒരുവശത്തുസാഹിത്യവിഷയത്തി�ലന്ന�പാ�ല മ�റ്റാരുവശത്തുകൃഷി

കാര്യത്തിലും വ്യാപൃതനായി രണ്ടു വിഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങളിലും സമ�നപുണ്യ�ത്താടുകൂ

ടി പു�രാഗമനം �ചയ്തു. കർഷകവൃത്തിയിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പി�ക്കണ്ടിയി

രുന്നതുമൂലം ഇടയ്ക്കു സ്വല്പകാലം മ�നാരമയിൽ �ശ്ലാകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ സാധിച്ചി

ല്ല. എല്ലാ കവിമുഖ്യന്മാർക്കും അ�ദ്ദഹ�ത്താടു് അളവറ്റ �സ്നഹമുണ്ടായിരുന്നു. അവ

രിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅസന്നിധാനത്തിൽ പരിതപിച്ചു നടുവത്തച്ഛൻനമ്പൂരി

“�കാട്ടം വിനാ തൻകവിതാമൃത�ത്ത–

�പ്പ�ട്ട�ന്നാഴുക്കാ�ത ജഗത്തി�ലങ്ങും

കഷ്ടം! വസിക്കുന്നതി�നന്തുബന്ധം?

കട്ടക്കയം �തല്ലു നികന്നു�പാ�യാ?”

എന്നും, ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ�മ�നാൻ
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“ചട്ടറ്റിടുന്ന നറുഭൂഷകൾ നിൻകഴുത്തിൽ–

�ക്കട്ടിച്ചു പണ്ടു വള�രപ്പുകളാ�ണ്ട വിദ്വാൻ

കട്ടക്കയത്തിലമരുന്നകവീന്ദ്രനാ�മ–

ന്നിഷ്ടന്നു നല്ലസുഖ�മാ ശുകവാണിയാ�ള!”

എന്നും മ�നാരമയിൽ �ചാദിച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി കട്ടക്കയം അ�ത പത്ര

ത്തിൽത്ത�ന്ന

“പാലായിൽനിന്നു മയിലഞ്ചുകിഴക്കുഞാ�നൻ–

സ്യാലത്രയം സഹജ�നന്നിവ�രാടുകൂടി

ബാ�ല! വിലയ്ക്കു നിലമിത്തിരി വാങ്ങിയി�പ്പാൾ

ചാലുണ്ടതിൻ നട്ടവി�ലന്നു ധരിച്ചി�ടണം.

ചാ�ലാ�ക്കയും സമനിരപ്പു വരുത്തി നല്ല

�ചലാക്കി, �നൽക്കൃഷിയതിന്നുപയുക്തമാക്കി

ചാലിൻക�രക്കമുകു, �തങ്ങു, പിലാവു വാഴ,

�കാലും മുദാ മരിച�മന്നിവ നട്ടിടുന്നു.”

എന്നു മറുപടി എഴുതി. 1075 മുതൽ 1085 വ�ര പത്തു �കാല്ല�ത്താളം �കാണ്ടൂർപ്പ

കുതിയിൽഅഞ്ഞൂറ്റിമംഗലം �ചരിക്കലിൽആവൃത്തിഅനുസ്യൂതമായി തുടന്നു് ഒരു

മാതൃകാകർഷക�നന്ന ഖ്യാതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചു ധനാർജ്ജനം �ചയ്തു. അതിനിടയ്ക്കു

സാഹിത്യവ്യവസായം തുടർന്നു�കാണ്ടു�പായി. മാർപ്പാപ്പാ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സമു

ന്നതമായസാഹിത്യ�സവന�ത്തഅഭിനന്ദിച്ചു് ഒരു കീർത്തിമുദ്രഅയച്ചു�കാടുത്തു.

1086-ൽ മീനച്ചിൽ റബ്ബർക്കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു് അതി�ന്റ ഡയറക്ടരായും പത്തു �കാ

ല്ലം �ജാലി �നാക്കി. ഒടുവിൽ കു�റക്കാലം വാത�രാഗം ബാധിച്ച�താടുകൂടി വാർ

ദ്ധക്യത്തിൽ ദുർന്നിവാരങ്ങളായ �വ�റയും ചില ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കു് അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു വി�ധയനാ�കണ്ടിവരികയുംഅവയു�ട പീഡനിമിത്തം 1112-ാമാണ്ടുവൃശ്ചിക

മാസം 14-ാം൹ യശശ്ശരീരനാകുകയും �ചയ്തു. �കാട്ടുകാപ്പള്ളിവീട്ടിൽ ജനിച്ചു് അവ

കാശവഴി പാലാ കുടക്കച്ചിറവീട്ടി�ല അംഗമായ മറിയാമ്മയായിരുന്നു പത്നി. മാ

താവു് 1079 കുംഭം 15-ാം൹ മരിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രൻ �ജാൺ ഒരു സാഹിത്യ

രസികനും മരുമകൻ �ജ. �ജാൺ ഗദ്യപദ്യാത്മകങ്ങളായ അ�നകം സൽഗ്രന്ഥ

ങ്ങളു�ട പ്ര�ണതാവുമാണു്. രണ്ടു�പരും- മലംകൃഷിയിലും �വദഗ്ദ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പി

ച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

കൃതികൾ

�ചറിയാൻമാപ്പിള (1) യുദജീ�വശ്വരി, (2) വില്ലാൾ�വട്ടം, (3) സാറാവിവാഹം, (4)

കലാവതി എന്നീ രൂപകങ്ങളും, (5) ഒലി�വർവിജയം അട്ടക്കഥയും, (6) മാർ�ത്താ

മ്മാചരിതം, (7) വനിതാമണി, (8) തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട പാത്രം എന്നീ ഖണ്ഡകാ

വ്യങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും �കരളത്തി�ല ഒന്നാംകിടക്കാരായ കവികളു�ട

കൂട്ടത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ഗണനാർഹനായിത്തീർന്നതു് ഇരുപത്തിനാലു സർഗ്ഗങ്ങൾ

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന (9) ശ്രീ�യശുവിജയം എന്ന മഹാകാവ്യത്തി�ന്റ പ്രണയനം �കാ

ണ്ടാകുന്നു. യൂദജീ�വശ്വരി കവിസമാജത്തി�ല നാടകപരീക്ഷയ്ക്കു് എഴുതുവാൻ ഉദ്യ

മിച്ചതും അവി�ട�വച്ചു രണ്ടങ്ക�ത്താളം തീർത്തതുമാണു്. പിന്നീടു് അതു് 141 �ശ്ലാ

കങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുത്തി അഞ്ചങ്കങ്ങളിൽ പുർത്തിയാക്കി 1068-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പ്രസിദ്ധീ

കരിച്ചു. എസ്തർ രാജ്ഞിയു�ട ചരിത്രമാണു് അതി�ല പ്രതിപാദ്യം. വില്ലാൾ�വട്ടം
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1069-ാമാണ്ടാണു് അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. അതി�ല ഇതിവൃത്തം കല്പിതമാകുന്നു. പണ്ടു് ഉദ

യം�പരൂരിൽ വില്ലാൾ �വട്ടം എന്ന �പരിൽ ഒരു നസ്രാണി രാജകുടുംബം ഉണ്ടാ

യിരുന്നുഎന്നുള്ളഐതിഹ്യ�ത്തആസ്പദമാക്കിആപശ്ചാത്തലത്തിൽകവി ഒരു

കഥ നാട�കാചിതമായ രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാമിഭക്തനും രാജ്യ�സ്ന

ഹിയുമായആ രാജ്യത്തി�ല മന്ത്രി�യ അവിട�ത്ത �സനാനായകൻ രാജാവി�ന

�തറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു നിഷ്കാസനം �ചയ്യിക്കുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രി അവി�ടത്ത�ന്ന ഗൂ

ഢമായി താമസിച്ചു�കാണ്ടു രാജാവി�ന്റ�നർക്ക് ആ രാജ്യ�ദ്രാഹി അനുഷ്ടിക്കുന്ന

�ദ്രാഹകൃത്യങ്ങ�ള വിഫലീകരിക്കുന്നു. അതാണു് കഥയു�ട സം�ക്ഷപം. പഴയ നി

യമത്തിൽ �താബിയാസ്സി�ന്റചരിത്ര�ത്തവിഷയീകരിച്ചുപാലാ മ�നാവി�നാദിനീ

നാടകസഭയു�ട അ�പക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ച സാറാവിവാഹം നാടകം 1077-ൽ പ്ര

സിദ്ധ�പ്പടുത്തി. കലാവതി നാലങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടികയാണു്. ഗദ്യ�മാഴിച്ചാൽ

ഇരുപത്തിമൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങളും ഒരു പാട്ടും മാത്ര�മ അതിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നുള്ളു. ആംഗ

�ലയ മഹാകവിയായ �റ്റനിസ�ന്റ ഒരു പ്രതിപാദ്യം �കട്ടു മനസ്സിലാക്കി എഴുതി

യതാണു് ആ രൂപകം. സാറാവിവാഹം കഴിഞ്ഞാണു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി. അതു്

അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 1070-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പാലായിൽ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കഥ

കളി�യാഗത്തിനു് അഭിനയിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി എഴുതിയതാണു് ഒലി�വർവിജയം

ആട്ടക്കഥ. കാറൾമാൻ ചക്രവർത്തിയു�ട ചരിത്രമാണു് അതി�ല വിഷയം. �സൻ

റ് �താമസ്സി�ന്റ ജീവിത�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി 300 �ശ്ലാകങ്ങളിൽ എഴുതിയ

മാർ�ത്താമ്മാചരിതം 1082-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. ചാസർ എന്ന. ആംഗ�ലയമഹാക

വിയു�ട The Clerk’s Tale എന്ന ഒരു കാൻറർബറിക്കഥയാണു് വനിതാമണി

എന്ന കാവ്യത്തി�ല, വിഷയം. ആ കാവ്യത്തി�ല നായികയായ ഗ്രി�സൽഡാ

സാവിത്രിക്കു സമയായ ഒരു പതിവ്രതയാകുന്നു. ഒടുവില�ത്ത തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട

പാത്രം എന്ന കൃതി മാത്ര�മ �ചറിയാൻമാപ്പിള ദ്രാവിഡവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളു.

�പൌ�ലാസ് അ�പ്പാസ്തല�ന്റ മതപരിവർത്തനമാണു് അതി�ല വിഷയം. ഇവകൂ

ടാ�ത ഭാഷാ�പാഷിണിവകയായി നടത്തിയ മത്സരപരീക്ഷയ്ക്കു്ആസന്നമരണ�ന്റ

അന്തർഗ്ഗതംഎ�ന്നാരുഖണ്ഡകാവ്യവുംഎഴുതിയയച്ചു. എങ്കിലുംഅതുമുദ്രിതമായി

ട്ടില്ല. ശ്രീ�യശുവിജയം മഹാകാവ്യത്തിലാണു് മഹാകവിയു�ട സർവ്വസിദ്ധികളും

അവയു�ട സമഗ്രമായ രൂപത്തിലും പരിമാണത്തിലും പ്രതിഭാസിക്കുന്നതു്. അത്യ

ന്തം ദീർഘമാണു് അതി�ല ഓ�രാ സർഗ്ഗവും. സജാതീയദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം

ഓ�രാ �ശ്ലാകത്തിലും സമർത്ഥമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസന്നവും മധുരവുമാണു്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകാവ്യ�ശലി. നിഷ്കൃഷ്ടമായസന്മാർഗ്ഗ�ബാധംഓ�രാകൃതിയിലും

ആദ്യന്തം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. രചനാ�വകല്യം �ലശം �പാലുമില്ല. ഭാഷാസാഹി

ത്യത്തി�ന്റ ശാശ്വതസമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രസ്തുത കാവ്യരത്ന�ത്ത പരിഗണി

ക്കാം. പഴയനിയമത്തി�ല ഇതിവൃത്തം സംക്ഷിപ്തമായും പുതിയ നിയമത്തി�ലതു

സവിസ്തരമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. �ലാ�കാൽപ്പത്തി തുടങ്ങി �കാൺസ്റ്റ�ന്റൻ

എന്ന �റാമൻചക്രവത്തി ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതുവ�രയുള്ള കഥകൾ ഔചി

ത്യദീക്ഷ�യാടുകൂടി അന്തർഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1100-ാമാണ്ടാണു് പ്രസ്തുത മഹാകാവ്യം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു �ചറിയാൻമാപ്പിളയു�ട കവന

രീതി അനുവാചകന്മാ�ര ഗ്രഹിപ്പിക്കാം.

“അസ്താദ്രൌ �ചന്നണഞ്ഞുദ്യുമണി; സരസിജ–

�ശ്രണിതൻ �ശാഭ �തഞ്ഞൂ;

മുത്തത്യർത്ഥം കുറഞ്ഞൂ മധുപനിരയതി;–
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ന്നാമ്പ�ലല്ലാം വിരിഞ്ഞൂ;

ആർത്ത്യാ �കാകം പിരിഞ്ഞൂ; ദിവി രുചി ചിതറി–

ത്താരസാർത്ഥം നിറഞ്ഞു;

ചിത്രം ദീപം �തളിഞ്ഞു; ദിശി ദിശി തിമിര–

ക്കൂട്ട�മത്തിക്കഴിഞ്ഞു.” (യൂദജീ�വശ്വരി)

“ഇഷ്ടത്തി�ന്നാത്തവണ്ണംസകലമവിരതം

തന്നു�മ�ന്താതിയാലും

തുഷ്ട്യാ �ക�ക്കാണ്ടുമ�യ്യാ! കടിലതരമ�ത!

നി�ന്ന ലാളിക്കമൂലം

കഷ്ടം മാല്യഭ്രമത്താൽക്കഠിനവിഷ�മഴും

പാമ്പി�നത്തൻകഴുത്തിൽ–

പ്പുഷ്ടാന�ന്ദന ചാർത്തും മടയ�നാരിണയായ്–

ത്തീർന്നു നിന്ദാർഹനായ് ഞാൻ.” (വില്ലാൾ�വട്ടം)

“കണ്ടാലിത്ര മ�നാജ്ഞയാം യുവതി പണ്ടുണ്ടായതി�ല്ലങ്ങു�മ;

വീണ്ടുണ്ടാകയുമില്ലിവണ്ണമവ�ളക്കണ്ടിട്ടു പാ�രാ�ക്കയും

�കാണ്ടാടുന്നതുമൂലമാത്തരുണിതൻസൌന്ദര്യപൂരം ക്രമാൽ

�വണ്ടുംവണ്ണമകക്കുരുന്നിലഖിലം �ബാധിച്ചിടാ�മവനും.”

(സാറാവിവാഹം)

“�പടിച്ചരണ്ടു �ചറുതായ മൃഗം ജവം പൂ–

�ണ്ടാടിക്കിത�പ്പാടു പടർപ്പിലണഞ്ഞിടു�മ്പാൾ

കൂടിൻപടിക്കജഗരം കണിവച്ച വായിൽ–

ച്ചാടിത്തനിക്കപകട�ത്തവരുത്തിടുന്നു.”

(ശ്രീ�യശുവിജയം)

“ദന്തം �ഞരിച്ചു വിരലാഞ്ഞുനിലത്തിലൂന്നി–

പ്പന്തംകണക്കു മിഴിഭീഷണമാക്കി �രാഷാൽ

അന്തം �വടിഞ്ഞപക�യാടിരുകൂട്ടരും വാൾ

കുന്തം തുടങ്ങിയവയാൽ�പ്പരുമാറ്റമായി.”

(ശ്രീ�യശുവിജയം)

“�കടുക്കുമിപ്പഞ്ഞമിവണ്ണമൻ�പാടും

തടുക്കു�വാക്കാരഴൽ �ചർത്തിടും പ്ര�ഭാ?

അടുക്ക�ലത്തും പഥികർക്കു വിശ്രമം

�കാടുക്കുമാശാഖി മുറിക്കു�മാ ജനം?”

(ശ്രീ�യശുവിജയം)

“കൂരമ്പാൽ മാർപിളർന്നും �കാടി�യാരു കുരിശിൽ

ത്തൂക്കിയും �താലുരിഞ്ഞും

ക്രൂരൻസിംഹത്തിനൂണായരുളിയുമസിയാൽ

ക്കണ്ഠനാളം മുറിച്ചും

നീരത്തിൽ താഴ്ത്തിയും �മയ് മുഴുവനുമടിയാൽ–

ക്കീറിയും തീയിലിട്ടും

പാരം മാൽ �ചർത്തു �യാധാധമരനവധിയായ്

ക്രിസ്ത്യ�ര നിഗ്രഹിച്ചു.”
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 31

“ഇന്നാർക്കല്ലല�ശഷമില്ല സുഖമാണാനന്ദമാണീവിധം

നന്നായിപ്പരമാർത്ഥ�മതുമറിയാ�തകണ്ടു �ചാല്ലും ചിലർ;

എന്നാലാ നര�നാടടുത്തുപരി�ശാധിക്കുന്നതായാലുടൻ–

ത�ന്ന�ദന്യത പാരമുണ്ടുസുഖമി�ല്ല�ന്നാതു�മല്ലാവരും.”

(കലാവതി)

“മാരി നിലച്ചൂ; ശരൽക്കാലം വ�ന്നത്തി;

നീരിന്നു�നർമ്മല്യ�മ�റയുണ്ടായ്;

വാരിവാഹം വാനി�ലങ്ങുമില്ലാ�തയായ്;

പാരിൽ�ത്തളി�വങ്ങുമുത്ഭവിച്ചു.

വാനിൽ പ്രസന്നനായ്ത്തിങ്കളദി�ച്ചാമൽ–

പ്പൂനിലാ�വങ്ങും �ചാരിഞ്ഞുനിന്നു.

വിണ്ണിലനുദിനം താരങ്ങ�ളവർക്കും

കണ്ണിന്നു കൌതുകം �ചർത്തു മിന്നി.”

(തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട പാത്രം)

ക്രിസ്തീയയുവകവികൾക്കു മഹത്തായ പ്ര�ചാദനമാണ് കട്ടക്കയം ശ്രീ�യശുവിജ

യം വഴിയ്ക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പാവനങ്ങളായ പാദമുദ്രക�ള

പ്രകാശദീപങ്ങളാക്കി പു�രാഗമനം�ചയ്തു വിജയം �നടുവാൻ അവരിൽ വാസ

നാസമ്പന്നരായ പലർക്കും നിരന്തരമായ വ്യവസായാസക്തിയും ഉദാത്തമായ

ഉൽക്കർ�ഷച്ഛയുമു�ണ്ടങ്കിൽസാധിക്കു�മന്നുള്ളതിനു യാ�താരുസംശയവുമില്ല.

�ക.വി. �സമൺ (1058–1118)

ചരിത്രം

തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ പമ്പാനദിയു�ട �ത�ക്കക്കരയിൽആറന്മുള �ക്ഷത്രത്തിൽ

നിന്നു് അല്പം പടിഞ്ഞാറു മാറി ഇടയാറന്മുള എ�ന്നാരു ഗ്രാമമുണ്ട്. അവി�ട കുന്നും

പുറം എന്ന കുടുംബത്തിൽ വറുഗീസി�ന്റ പുത്രനായി �ക. വി. �സമൺ 1058-

ാമാണ്ടു മകരമാസം 27-ാം൹ ജനിച്ചു. ത�ന്റ മാതാപിതാക്കന്മാരു�ട ദശമസന്താ

നമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം. �ജ്യഷ്ഠസ�ഹാദരൻ �ക. വി. �ചറിയാ�ന്റ അടുക്കലാണു്

പ്രധാനമായി സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതു്. �ചറിയാൻ സംസ്കൃതജ്ഞനായിരുന്നതിനു

പുറ�മ ഇംഗ്ലീഷിലും തമിഴിലുംകൂടി പ്രാ�യാഗികപരിചയംസമ്പാദിച്ചിരുന്നു. 1075-ൽ

അ�ദ്ദഹം മരിച്ചു. അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും തനിക്കുസിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന �ലാകവ്യുൽപത്തി

�സമൺ സ്വപ്രയത്നം�കാണ്ടു് അഭിവൃദ്ധമാക്കി. ബാല്യംമുതല്ക്കുത�ന്ന അ�ദ്ദഹം

കവിതാനിർമ്മാണത്തിലും വിവിധഭാഷാപഠനത്തിലും ഉത്സുകനായിരുന്നു. കാല

ക്രമത്തിൽനിസ്തന്ദ്രമായ വ്യവസായം �കാണ്ടുസംസ്കൃതത്തിൽസാമാന്യമായ വ്യുൽ

പത്തി സമ്പാദിക്കുകയും അ�താടുകൂടി തമിഴ്, �തലുങ്കു്, കർണ്ണാടകം, ഹിന്ദി, ഇം

ഗ്ലീഷ് മുതലായ ഭാഷകളും സാമാന്യമായി ഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്തു. �ക. വി. �ച

റിയാൻ നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിൽ ഇരുപ�ത്താന്നു

�കാല്ലം അദ്ധ്യാപകനായി പണി�നാക്കി. സങ്ഗീതത്തിലും അ�ദ്ദഹത്തിനു വാ

സനയുണ്ടായിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മനസ്സ് ആത്മീയചിന്തയി�ലയ്ക്കു

തിരിയുകയും അതി�ന്റ ഫലമായി അ�ദ്ദഹം വള�രക്കാലം ദക്ഷിണാപഥം മുഴുവൻ

പര്യടനം �ചയ്തുക്രിസ്തുമതപരമായി പ്രസങ്ഗങ്ങൾ �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. വിവിധ മത

ഗ്രന്ഥങ്ങൾശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാരായണം �ചയ്തിരുന്നആ വിശാലഹൃദയൻ ഒരു മത

�ത്തയും ദുഷിച്ചില്ല. സ്വരമാധുര്യം ശബ്ദസൌഷ്ഠവം, ഗാനകുശലത, വാഗ്മിത്വം മുത
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32 അദ്ധ്യായം 57. അമ്പ�ത്തഴാമധ്യായം

ലായസിദ്ധിക�ള�ക്കാണ്ടു്ഏതുസദസ്സി�നയും വശീകരിക്കുവാനുള്ളശക്തിഅ�ദ്ദ

ഹത്തിനു് അധീനമായിരുന്നു. 1118-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 8–ാം൹ രക്തസമ്മർദ്ദം നിമി

ത്തം പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

�സമൺ (1) �വദവിഹാരം, (2) നല്ല ശമര്യൻ എന്നീ പദ്യകൃതികളും, (3) സങ്ഗീ

തരത്നാവലി എന്ന ഗാനപുസ്തകവും, (4) ഉത്തമഗീതാവ്യാഖ്യ എ�ന്നാരു ഗദ്യപുസ്ത

കവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ശമര്യൻ �ബബിളി�ല ലൂ�ക്കാസ് സുവി�ശഷ

ത്തിൽ ഉൾ�പ്പട്ട A Good Samaritanഎന്ന ഉപാഖ്യാന�ത്തആസ്പദമാക്കി രണ്ടു

ഭാഗങ്ങളിലായി എഴുതീട്ടുളള ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാണു്. ഭക്തിഭാവപ്രധാനങ്ങളായ

300-ൽപ്പരം ഗാനങ്ങളു�ട സമാഹാരമാകുന്നു സങ്ഗീതരത്നാവലി. �ബബിളി�ല

Song of Songs എന്ന �യാഗാത്മകഭാഗത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഷ്യമാണ് ഉത്തമഗീതാ

വ്യാഖ്യ. ഇവകൂടാ�ത (5) 1089-ാമാണ്ടുശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതവൃത്തത്തിൽനിശാകാലം

എന്ന�പരിൽഒരു�ചറിയസംസ്കൃതകാവ്യവുംനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ�യല്ലാംസാധാ

രണകൃതികളാ�യ സഹൃദയന്മാർ ഗണിക്കുകയുള്ളു. �സമ�ണ ഒരു ഉൽക്കൃഷ്ടക

വി എന്നു �കരളീയർ �കാണ്ടാടുന്നതും �കാണ്ടാ�ടണ്ടതും �വദവിഹാരം എന്ന വി

ശിഷ്ടകാവ്യ�ത്ത പുരസ്കരിച്ചു�കാണ്ടാണു്. �വദവിഹാരം പഴയ നിയമത്തിൽ �മാ

ശയു�ട ഒന്നാം പുസ്തകംഎന്നുപറയുന്നGenesisഅഥവാ �ലാ�കാൽപ്പത്തിയു�ട

വിവൃതമായ പരാവർത്തനമാണു്. പഴയ നിയമത്തിൽ ആ�ക 39 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്.

അവയിൽആദ്യ�ത്തഅഞ്ചുപുസ്തകങ്ങളാണു് �മാശയുയ�ടതായി അറിയ�പ്പടുന്ന

തു്. അവയിൽആദ്യ�ത്തപുസ്തകം മാത്ര�മ�സമൺത�ന്റ വാങ്മയത്തിനു് ഉപ

�യാഗിച്ചിട്ടിള്ളു. കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതുംആ�ക 50 അധ്യായങ്ങൾഅട

ങ്ങിയതുമായപ്രസ്തുതകാവ്യം ഭാഷയ്ക്കു്അമൂല്യമായ ഒരാഭരണമായി പ്ര�ശാഭിക്കുന്നു.

കൃച്ഛ്രസാധ്യമായആസാഹിത്യവ്യവസായത്തിൽകവിഅഭിനന്ദനീയമായവിധം വി

ജയം �നടീട്ടുണ്ടു്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

�വദവിഹാരത്തിൽനിന്നുമാത്രം ചിലഈരടികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഭയജനകരജനിയിതുവിധമവർ കഴിച്ചിട്ടു

ഭാനൂദയത്തിലുയർന്നു�കാള്ളും വിധൌ

ഗതകരുണമഖിലജഗദധിപതി നഭസ്സീന്നു

ഗന്ധകമഗ്നിയും വർഷിച്ചു �ഘാരമായ്.

ഗഗനപഥമിതിനുടയ നാന്ദിയായിട്ട�ഹാ!

ഗംഭീരശബ്ദം മുഴക്കി ഭൂ�വങ്ങു�മ.

ജ്വലനഘനഘടകളു�ട നടുവിലിടിവാളുകൾ

ജാത�രാഷം പരന്നാകാശവീഥിയിൽ.

പ്രളയമതിലുയരു�മാരു ചണ്ഡവാതങ്ങളും

പ്രത്യുൽഗമിച്ചു, നിഷ്പ്രത്യൂഹമാംവിധം.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
വിഷയവിഷസർപ്പ�മ! നി�ന്ന വി�ട്ടാടിലും

വിദ്രുതം നീ പാഞ്ഞു ദംശിപ്പു മർത്ത്യ�ര.

മഹിളയു�ട മനതളിരിലമിതവിഷയാശതാൻ
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മാരണ�ഹതുവായ് മങ്ങിക്കിടന്നതും.

ഹൃദയമതിലണുവളവു ലിപ്സയു�ണ്ടങ്കി�ലാ

സംയമിതാനും സ്ഖലിക്കും സ്വനിഷ്ഠയിൽ.

മുനിയു�ട മനം കരണ്ടൂർദ്ധ്വമാക്കീടുന്ന

മൂഷികന�ത്ര വിഷയാശ നിർണ്ണയം.”

�കാ�ങ്ങാട്ടു കൃഷ്ണൻനായർ (1059–1119)

ചരിത്രം

കൃഷ്ണൻനായർ മലബാറിൽ �കാല്ല�ങ്കാട്ട കാമ്പ്രത്തു് ഈശ്വര�മ�നാ�ന്റയും മഞ്ഞ

പ്ര �കാ�ങ്ങാട്ടു തില്ലുഅമ്മയു�ടയും പുത്രനായി 1059-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം അത്തം

നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ധനികനും അംശമധികാരിയുമായിരുന്ന ഇരശ്വര�മ�നാൻ

താരകാസുരവധംആട്ടക്കഥയു�ടയും �താരണയുദ്ധം മൂന്നു ദിവസ�ത്തതുള്ളൽക്ക

ഥയു�ടയും പ്ര�ണതാവായിരുന്നു. �കാല്ല�ങ്കാട്ടു�ഹസ്ക്കൂളിൽ �മട്രിക്കു�ലഷൻ ക്ലാ

സ്സുവ�രപഠിച്ചു. ആദായകരമായപ്രവൃത്തിയി�ലാന്നുംഏർ�പ്പട്ടില്ല. വിഭവസമ്പന്ന

യായ�ജഷ്ഠത്തിയു�ട, കുടുംബകാര്യങ്ങൾഅ�ന്വഷിച്ചു�കാണ്ടു�കാല്ല�ങ്കാട്ടുത�ന്ന

താമസിച്ചു. മാതാവു മുപ്പത്തിരണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു. കൃഷ്ണൻനായർ സംസ്കൃ

തത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അഭിജ്ഞനായിരുന്നതിനു പുറ�മ �ജ്യാതിഷത്തിലും ഹസ്ത

�രഖാശാസ്ത്രത്തിലും നിപുണനും ചരിത്രസംബന്ധമായുള്ള ഗ�വഷണത്തിൽ സദാ

വ്യാപൃതനുമായിരുന്നു. 1119-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം സ്വാതിനക്ഷതരത്തിൽ �ദഹവി

�യാഗം �ചയ്തു. മരണസമയം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നു.

കൃതികൾ

കൃഷ്ണൻനായർ (1) ശ്രീ�ദവീഹരണം ഭാഷാനാടകം, (2) ഋതുമഞ്ജരി, (3) വീരരവിവർ

മ്മചക്രവത്തി, (4) ഭാവകുതൂഹലംഎന്ന�ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥത്തി�ന്റഭാഷാവ്യാഖ്യാനം,

(5) വ്യവഹാരഭ്രമംഅഥവാകണ്ടൻ�മ�നാ�ന്റ ഒസ്യത്തു്എന്നീഅഞ്ചുപുസ്തകങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മലബാറി�ല രണ്ടു പ്രസിദ്ധ രാജവംശങ്ങളായ �നടിയിരിപ്പു സ്വ

രൂപത്തി�ന്റയും �കാലസ്വരൂപത്തി�ന്റയും പരസ്പരബന്ധവും നീ�ലശ്വരം രാജകുടും

ബത്തി�ന്റ ഉൽപ്പത്തിയുമാണു് ഏഴങ്കമുള്ള ശ്രീ�ദവീഹരണം നാടകത്തി�ല ചരി

ത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം. ഇതിവൃത്തംആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കവി �കട്ടിപ്പടുത്ത

തുത�ന്ന. ഋതുമഞ്ജരി എന്ന കൃതിയിൽ കാളിദാസകൃതമായ ഋതുസംഹാരകാവ്യം

മഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ വിവർത്തനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. വീരരവിവർമ്മചക്രവത്തി, ക്രി.

പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ �കാല്ലത്തു നാടുവാണിരുന്ന

സങ്ഗ്രാമധീര രവിവർമ്മ ചക്രവത്തി�യ വിഷയീകരിച്ചുള്ള മ�റ്റാരു നാടകമാണു്.

ദാരിദ്ര്യത്തി�ന്റ പ്രധാനകാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായ വ്യവഹാരഭ്രമം നിമിത്തം ഉണ്ടാ

കുന്ന �ദാഷങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്ന ഒരു �ചറിയ ഗദ്യകഥയാണു് കണ്ടൻ�മ�നാ�ന്റ

ഒസ്യത്തു്. ഒന്നുരണ്ടുദാഹരണങ്ങൾകാണിക്കാം.

“നാനാവിലാസരസലീലകൾ �കാണ്ടിവ�ന്റ

മാനം നിറഞ്ഞഹൃദയം പ്രഥമം കവർന്നൂ;

സാനന്ദവിഭ്രമപരമ്പര �കാണ്ടിണക്കി–

ത്താ�ന പിടിച്ചു വശമാക്കി മ�നാഹരാങ്ഗി.” (ശ്രീ�ദവീഹരണം)

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



34 അദ്ധ്യായം 57. അമ്പ�ത്തഴാമധ്യായം

“മന്ദാനിലൻ വന്നുതട്ടുന്ന�നരത്ത–

ങ്ങുന്നതശാഖകളാടി�ക്കാണ്ടും

പുക്കമിക്കാലത്തിലഗ്രഭാഗ�ത്തല്ലാം

�നാക്കു�മ്പാൾ പല്ലവം തിങ്ങി�ക്കാണ്ടും

മത്താളിവൃന്ദം മരന്ദമുണ്ടും �കാണ്ടു

വൃത്തത്തിൽ നില്ക്കുന്ന മന്ദാരവും

ആരു�ട ചിത്തവും �ഭദിക്കുവാ�നാത്ത

ധീരതയു�ണ്ടന്നു ഭാവിക്കുന്നു.”

(ഋതുമഞ്ജരി)

കരുവാ എം. കൃഷ്ണനാശാൻ (1043–1111)

ചരിത്രം

കരുവാ എം. കൃഷ്ണനാശാൻ 1043-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 9-ാം൹ �കാല്ലത്തു് ഏറത്തു

വീട്ടിൽ ജനിച്ചു. മാധവനാശാനായിരുന്നു അച്ഛൻ. �വളു�ത്തരിൽ �കശവൻ

�വദ്യൻ, ആറ്റുപുറത്തു് ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്കൾ, �കാല്ലത്തു് അധ്യാപകന്മാരായിരുന്ന

സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികൾ, ആപദുദ്ധാരണശാസ്ത്രികൾ ഇവരായിരുന്നു ആദ്യകാല

�ത്ത ഗുരുക്കന്മാർ. ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ മൂലതത്ത്വങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുകയും

വിഗ്രഹാരാധനത്തിലും ഭസ്മധാരണത്തിലും മറ്റും വിശ്വസിക്കുകയും അത്തരത്തി

ലുള്ള പൂർവ്വാചാരങ്ങ�ള എതിർക്കുന്നവ�രാടു വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുകയും

�ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നു. പരമതഖണ്ഡനശാസ്ത്രികൾ എന്ന �പരിൽ പ്രസിദ്ധനും,

ജ്ഞാ�നാദയസാരം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പ്ര�ണതാവുമായ �കായമ്പത്തൂർ

�വങ്കിടഗിരിശാസ്ത്രികളു�ടയും കുഞ്ഞൻപിള്ള ചട്ടമ്പിസ്വാമികള�ടയും സ�വ്വാപരി

നാരായണഗുരുസ്വാമികളു�ടയും അ�ന്തവാസിയായി വള�രക്കാലം കഴിഞ്ഞുകൂട്ടു

കനിമിത്തമാണു് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അ�ദ്ദഹത്തിനു നയിക്കുവാനി

ടവന്നതു്. �വദ്യത്തിലും നല്ല �വദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചു. �കരളവർമ്മവിദ്യാമന്ദിരം

എ�ന്നാരു സംസ്കൃതവിദ്യാലയവും രാജരാജവിലാസം അച്ചുക്കൂടവും കരുവായിൽ

സ്ഥാപിച്ചു. വിദ്യാവിലാസിനി എന്ന �പരിൽ ഒരു മാസിക 1073-ാമാണ്ടു �മടമാ

സം മുതൽ കു�റക്കാലം സ്യാലനായ �കാല്ലം �പരിനാട്ടു ചന്തിരഴികത്തു് എസ്.

പത്മനാഭനാശാ�ന്റ ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. സദസ്സുകളിൽ

പ്രഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ വിഖ്യാതി �നടി. 1111-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 17-ാം൹

മരിച്ചു. �കാല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ വലിയവീട്ടിൽ �കാച്ചുണ്ണിയായിരുന്നു ആദ്യ�ത്ത ഭാര്യ.

ആ സാധ്വിയു�ട മരണാനന്തരം 1083-ൽ ചവറ �തക്കുംഭാഗത്തു �പ�ന്താടി �ത

�ക്കതിൽ പുത്തൻമഠത്തിൽ �ക. �കാച്ചു�പണ്ണി�ന പരിഗ്രഹിച്ചു.

കൃതികൾ

ആശാൻ സാഹിത്യസംബന്ധമായും മതപരമായും ആയുർ�വ്വദവിഷയകമായും

ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശാകുന്തളത്തിനു് അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള തർജ്ജമ

യിൽനിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“തണ്ടാരിന്നഴകല്ല�യാ ചുഴലവും �ചരും കരിമ്പായലും?

കണ്ടാ�ലന്തുഹിമാംശുവിന്നുമഴകാണ�ല്ലാ കറുത്തങ്കവും?

വണ്ടാർ�വണിയിവൾക്കു�മറ്റമഴകാണീ വല്ക്കലം �പാലു�മ;
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�കാണ്ടാ�ടണ്ടു�മാരാകൃതിക്കഴകിനായ്ത്തീരാത്ത�ത�ന്താന്നുതാൻ?”

തർജ്ജമയ്ക്കു �വശിഷ്ട്യമു�ണ്ടന്നു പറയാൻ പാടില്ല. മതപരങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ

ഉപന്യാസരൂപത്തിലുള്ളവയും അന്യമതസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ഖണ്ഡിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കു

ന്നവയുമായ �ചറിയ കൃതികളാണു്. വിജയധ്വജം, ആര്യജയ�ഭരി മുതലായവ ആ

കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടും. അർക്കുപ്രകാശം, ചികിത്സാക്രമകല്പവല്ലി, �വദ്യമ�നാരമ

എന്നീ �വദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾതർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
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58
ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ

(1038–1093)

�ശശവം

ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ 1038-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 9-ാം൹

ചങ്ങനാ�ശ്ശരി ലക്ഷ്മീപുരത്തു �കാട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു. �കാച്ചപ്പൻ എന്നായിരുന്നു

ഓമന�പ്പർ. അമ്മ �കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മാതാവായ �ദവിഅ

മ്മത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട സ�ഹാദരീപുത്രി ഭരണിതിരുനാൾ അംബാലികത്തമ്പുരാട്ടിയും

അച്ഛൻ കിടങ്ങുർ ഓണന്തുരുത്തി പാറ്റിയാൻ ഇല്ലത്തിൽ വാസു�ദവൻ നമ്പൂരി

യുമായിരുന്നു. ആ നമ്പൂരി ഒരു �വദജ്ഞനും �ജ്യാതിർവ്വിത്തുമായിരുന്നുവ�ത്ര.

ചങ്ങനാ�ശ്ശരിയി�ല കടുംബച്ഛിദ്രം നിമിത്തം വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ശാഖയ്ക്കു്

1040-ാമാണ്ടു ലക്ഷ്മീപുരം വി�ട്ടാഴിഞ്ഞു കാർത്തികപ്പള്ളി�ക്കാവിലകത്തു താമസി

�ക്കണ്ടിവന്ന കഥ ഞാൻ അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ട�ല്ലാ. അന്നു �കവലം ശിശു

വായിരുന്ന �കാച്ചപ്പ�നയും�കാണ്ടു മാതാവു് ആ ശാഖയി�ല മറ്റംഗങ്ങ�ളാ�ടാ

ന്നിച്ചു കാർത്തികപ്പള്ളിയി�ലയ്ക്കു �പായി. ആ തമ്പുരാട്ടി ഐഹികകാര്യങ്ങളിൽ

പ്രാ�യണ അനാസക്തയായിരുന്നതിനാൽ ആ സാധ്വിയു�ട �ജ്യഷ്ഠസ�ഹാദരി

ചിത്തിരതിരുനാൾ അംബികത്തമ്പുരാട്ടിയാണു് കുമാര�ന ലാളിച്ചു വളർത്തിയതു്.

ബാല്യത്തിൽ �കായിത്തമ്പുരാൻ മൂകനായിരുന്നുഎന്നുചിലർ പറയുന്നതുപരമാർ

ത്ഥമ�ല്ലങ്കിലുംബുദ്ധിക്കുകു�റ മാന്ദ്യമുള്ളതായി ചില�പ്പാൾ �താന്നിയിരുന്നു. അതു

നീങ്ങിയതു് അച്ഛൻ പനച്ചിക്കാട്ടു �ദവീ�ക്ഷത്രത്തിൽ മക�ന എന്നും കൂട്ടിച്ചു�കാ

ണ്ടു�പായി �താഴിയിച്ചതി�ന്റഫലമായിരുന്നുഎന്നു്ആസ്തികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

1046-ാമാണ്ടു് അരിപ്പാട്ട് അനന്തപുരത്തു�കാട്ടാരം കാരണവർ പണിയിച്ച�പ്പാൾ കു

ടുംബം മുഴുവൻ അവി�ട മാറിത്താമസിച്ചുതുടങ്ങി. ആ വഴിക്കാണ് അ�ദ്ദഹം ഏ.

(അരിപ്പാടു് ) ആർ. (രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അനന്തരവൻ) രാജരാജ

വർമ്മയായതു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

ആദ്യമായി ചുനക്കര അച്യുതവാരിയ�രാടു ചില ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും

അ�ദ്ദഹം �രാഗാർത്തനായി സ്വഗൃഹത്തി�ലയ്ക്കു �പായ�പ്പാൾആ വാര്യ�ത്ത ഒരു
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പ്രസിദ്ധ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായ ചുനക്കര ശങ്കരവാരിയരു�ടയടുക്കൽ സംസ്കൃത

ത്തിൽ കാവ്യനാടകങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുകയും �ചയ്തു. ശങ്കരവാരിയ�രപ്പറ്റി ഞാൻ

മ�റ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ടു�പ�രയും അധ്യാപകന്മാരായി

വരുത്തി �കാട്ടാരത്തി�ല ബാലന്മാ�രയും ബാലികമാ�രയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ നി

�യാഗിച്ചതു് അഭി�ജ്ഞാത്തമനായ മൂത്ത�കായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. ശങ്കരവാ

രിയരു�ട കീഴിൽ അധികകാലം സംസ്കൃതം അഭ്യസി�ക്കണ്ട ആവശ്യം കുമാരനു

�നരിട്ടില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ 1052-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ വലിയ�കാ

യിത്തമ്പുരാനു് ആലപ്പുഴനിന്നു് സ്വഗൃഹത്തിൽ �പായി താമസിച്ചു �കാള്ളുവാൻ

രാജാജ്ഞ കിട്ടി. അതു് അനന്തരവനു പഠനവിഷയത്തിൽ ഒരു പരമാനുഗ്രഹമാ

യി പരിണമിച്ചു. കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ ഒര�ധ്യതാവി�ന കൂലങ്കഷ �വദുഷ്യനായ

ഒരധ്യാപകനു കിട്ടുക എന്നുള്ളതു് ഇരുകൂട്ടർക്കും ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ ഒരു

ഭാഗ്യവി�ശഷമാണു്. അക്കാലത്തു കഥാപുരുഷന്നു 14 വയ�സ്സ തികഞ്ഞിരുന്നുള്ള

�വങ്കിലുംഅന്നുത�ന്നഅ�ദ്ദഹംസംസ്കൃതത്തിൽ വിസ്മയനീയമായ പാണ്ഡിത്യവും

കവിതാപരിചയവും സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്ത വലിയ�കായിത്ത

മ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിനുപുറ�മ ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും ചരിത്രവും മറ്റുംകൂടി പഠിപ്പിച്ചു.

ഇതരശിഷ്യന്മാർ സംസ്കൃതം മാത്ര�മ പഠിച്ചിരുന്നുള്ള. അവരിൽ തുറവൂർ നാരായ

ണശാസ്ത്രികൾ, ഗുരുനാഥ�ന്റ കനിഷ്ഠസ�ഹാദരൻ രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ

�ചം�പ്രാൽമഠത്തിൽ�കാട്ടാരത്തിൽ �കരളവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ എന്നിവരു

�ട �പരുകൾ പ്ര�ത്യകം സ്മരണീയങ്ങളാണു്. ആലപ്പുഴവച്ചു ത�ന്ന അവിട�ത്ത

ആശ്രിതനായിക്കൂടി കാലാന്തരത്തിൽമഹാ�വയാകരണ�നന്നഖ്യാതി ദിഗന്തര

ങ്ങളിൽ�പ്പാലും വ്യാപിപ്പിച്ച നാരായണശാസ്ത്രികൾ യാവജ്ജീവം കഥാപുരുഷ�ന്റ

ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്നു. വലിയ�കായിത്തമ്പുരാൻ 1056-ൽ തിരുവനന്തപു

ര�ത്തയ്ക്കു �പാന്ന�പ്പാൾ രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ അനന്തപുരത്തു �കാട്ടാര

ത്തി�ല ബാലന്മാരു�ടയും ബാലികമാരു�ടയും സംസ്കൃതാധ്യാപകനായിത്തീർന്നു.

അമര�കാശം�പാ�ല അഷ്ടാധ്യായിയും അക്കാലത്തു കുട്ടിക�ള ഉപാധ്യായന്മാർ

കാണാപ്പാഠമായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ രീതിത�ന്നയാണു് രവിവർമ്മ

�കായിത്തമ്പുരാനും തുടർന്നു�കാണ്ടു�പായതു്. �കരളവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാനും

വ്യാകരണത്തിൽ പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം �നടി. ആ ഘട്ടത്തിൽ മരുമകൻ

മാതുല�ന്റ കീഴിൽ പ്രധാനമായി പഠിച്ചതു �നഷധീയചരിതം, മാലതീമാധവം,

കുവലയാനന്ദം, മാന�വദചമ്പു എന്നീ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും സിദ്ധാന്തകൌമുദിയു

മായിരുന്നു.

അക്കാല�ത്തകവനപാടവം

രണ്ടു വർഷം കൌമുദി പഠിപ്പിച്ചതിനു�മൽ ഒരവസരത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യന്മാ

�രാടു ഗ�ണശപരമായി അവരവർക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള വൃത്തത്തിൽ പി�റ്റദിവസം �വ

കു�ന്നരം ഓ�രാ അഷ്ടകമുണ്ടാക്കി�ക്കാണ്ടു �ചല്ലണ�മന്നാജ്ഞാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാ

സ�ത്തക്കാൾ വിഹാര�ചഷ്ടയിലായിരുന്നു �കാച്ചപ്പനു് അധികം അഭിരുചി. അതു

�കാണ്ടു നിശ്ചിതസമയത്തിനു് അരമണിക്കൂർ മുമ്പുവ�ര ആ കാര്യ�ത്തപ്പറ്റി ഓർ

ത്തില്ല. ഒടുവിൽ നിമിഷകവിതാരൂപത്തിൽ ഒരഷ്ടക�മഴുതി സമർപ്പിച്ചു. ഗുരുനാ

ഥനും ഒ�ന്നഴുതി�വച്ചിരുന്നു. ശിഷ്യ�ന്റ അഷ്ടകത്തി�ല ഒരു �ശ്ലാകമാണു് ചുവ�ട

�ചർക്കുന്നതു്.

“സകലസുരാസുരാദി ശരണീകരണീയപദഃ
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കരിവദനഃ ക�രാതു കരുണാജലധിഃ കുശലം

പ്രബലതരാന്തരായതിമിരഘനിരാകരണ-

പ്രസൃമരചന്ദ്രികായിതനിരന്തരദന്തരുചിഃ.”

ആ അഷ്ടകം മഹാകവി�യ �ദ്വധാ ആനന്ദവിവശനാക്കി. �കവലം �ഷാഡ

ശവയസ്കനായ ഒരു ശിഷ്യൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു �സ്താത്ര�മഴുതുവാൻ ശക്തനാ

യ�ല്ലാ എന്നും, ആ �സ്താത്രത്തിൽ ശിഷ്യൻ ശബ്ദാർത്ഥഘടനയിൽ ത�ന്റ �ന

സർഗ്ഗികമായ കവന�ശലി�യ അനുവാചകന്മാർക്ക് അ�ഭദപ്രതീതി ജനിപ്പിക്ക

ത്തക്ക വിധത്തിൽ അത്ര പരിപൂർണ്ണമായി അനുകരിച്ചുവ�ല്ലാ എന്നുമുള്ള വസ്തുത

കളാണു് ആ ആനന്ദത്തി�ന്റ കാരണങ്ങൾ. പ്രസ്തുത�ശ്ലാകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധം

വലിയ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റത�ല്ലന്നു് ആർക്കും �താന്നുകയില്ല�ല്ലാ. അത്രമാത്രം

അതിനു തന്മയീഭാവം വന്നിട്ടുണ്ടു്. മറ്റു ശിഷ്യന്മാരാക�ട്ട �മല്പുത്തൂർപാഞ്ചാലീസ്വയം

വരത്തിൽ പറയുന്നതു�പാ�ല

“അസ്പൃഷ്ട്വാ ചാപ�മ�ക ബത! നിവവൃതി�ര തീവ്രസമ്മർദ്ദഖിന്നാഃ

�കചിൽ �പ്രാദ്ധർത്തുകാമാ മഥിതളജബലാസ്സത്രപം സന്നിവൃത്താഃ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള നിലകളിൽ നിന്ന�തയുള്ളു. �വറി�ട്ടാരു സുമുഹൂർത്തവും

ആയിടയ്ക്കു വന്നു�ചർന്നു. ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ വലിയ �കായിത്ത

മ്പുരാ�ന സന്ദശിക്കുവാൻ അനന്തപുരത്തു �കാട്ടാരത്തിൽ �ചന്നു. അ�ദ്ദഹം

അവിട�ത്ത വിദ്യാർത്ഥികളു�ട സഹൃദയത്വം നിപുണമായി പരീക്ഷിച്ചു. കുവലയാ

നന്ദത്തി�ല

“അദ്യാപി തിഷ്ഠതി ദൃ�ശാരിദമുത്തരീയം

ധർത്തും പുനഃ സ്തനതടാൽ പതിതും പ്രവൃത്തം

വാചം നിശമ്യ നയനം നയനം മ�മതി

കിഞ്ചിത്തദാ യദക�രാൽസ്മിതമായതാക്ഷീ”

എന്ന ഭാവികാലങ്കാര�ത്ത ഉദാഹരിക്കുന്ന �ശ്ലാകം പ്രഷ്ടാവി�ന്റ പ്രതീക്ഷ

യിൽ കവിഞ്ഞപ്രാഗല്ഭ്യ�ത്താടുകൂടി �കാച്ചപ്പൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചതു �കട്ടു് ആസഹൃദ

യമൂർദ്ധന്യൻ വിസ്മയാവിഷ്ടനായി “യുക്തം ബാലക�വ! യുക്തം” എന്നുച്ചരിച്ചു�പാ

യി. ആയിടയ്ക്കുത�ന്ന കവി രചിച്ച ഒരു ലഘു�സ്താത്രമാണു് �ദവീമങ്ഗലം.

“നീരജാക്ഷാദിനി�ശ്ശഷനിലി�മ്പാദ്ഭൂത�തജസാം

സമഷ്ടിശക്തിരൂപായസർവ്വമൂലായ മങ്ഗലം.”

“ദുഷ്ടാസു�രന്ദ്രദൃഷ്ടാന്തഹൃഷ്ടാന്തഃകര�ണസ്സു�രഃ

പുഷ്ടാദരമഭിഷ്ടൂയമാനായായസ്തുമങ്ഗലം”

ഇത്യാദി �ശ്ലാകങ്ങൾആപഞ്ചദശീസ്തവത്തിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം തിരുവനന്തപുരത്തു്

1056-ൽ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാൻ ബന്ധവിമുക്തനായി തിരുവനന്തപുരത്തു തിരി

�യ താമസം തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഭാഗി�നയനും അവിട�ത്ത അനുഗമിച്ചു രാജകീയ

മഹാപാഠശാലയിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ �ചർന്നു. ഇന്ന�ത്ത നാലാം �ഫാറമാണു്

അന്ന�ത്ത നാലാം ക്ലാസ്സ്. ആ ക്ലാസ്സിൽ കഥാപുരുഷൻ പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന

�പ്പാൾ വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ഒരവസരത്തിൽ കാ�ളജിൽ എഴുന്നള്ളി

ആങ്ഗ�ലയമഹാകവിയായ �പാപ്പി�ന്റAn honestman’s the noblest work
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 39

of God എന്ന ആഭാണക�ത്ത ആസ്പദമാക്കി ‘�ദവസ്യ പര�മാൽകൃഷ്ടാ സൃഷ്ടിഃ

ഖലു ശുചിർന്നരഃ’, ‘ദുർല്ല�ഭാ ഹി ശുചിർന്നരഃ’ എന്നീ രണ്ടു വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നി

�നഅധികരിച്ചു് എട്ടു വശങ്ങളിൽ കുറയാ�ത സംസ്കൃതത്തിൽ ഉത്ത�മാപന്യാസം

എഴുതിയയയ്ക്കുന്നവിദ്യാർത്ഥിക്കു് 25 ഉറുപ്പികസമ്മാനം നല്കുന്നതാ�ണന്നുപ്രഖ്യാപ

നം �ചയ്തു. ആ മത്സരപരീക്ഷയിൽ അനായാ�സന വിജയം പ്രാപിച്ചതു �കവലം

നാലാം ക്ലാസ്സുവിദ്യാർത്ഥിയായ ഏ. ആർ. ആയിരുന്നു. ഉപന്യാസത്തി�ന്റ ഗു

ണ�പൌഷ്കല്യം കണ്ടുസ�ന്താഷിച്ചു മഹാരാജാവു പാരി�താഷികം 25-ൽനിന്നു 50

ഉറുപ്പികയാക്കി. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷയ്ക്കു മാത്തമാറ്റിക്സിൽ �താറ്റു�പാ�യങ്കി

ലും വിദ്യാലയാധികൃതർ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഇതരവിഷയങ്ങളിലുള്ളസാമർത്ഥ്യം കണ്ടു

തൃപ്തരായി മട്രിക്കു�ലഷൻ ക്ലാസ്സി�ലയ്ക്കു കയറ്റിവിടുകത�ന്ന �ചയ്തു. 1059-ൽ മാതാ

വു മരിച്ചു. തത്സംബന്ധമായുള്ള സംവത്സരദീക്ഷയു�ട നിർവ്വഹണത്തിനു�വണ്ടി

വിശാഖം തിരുനാൾ ത�ന്റ പുത്രൻഅരുമന ശ്രീനാരായണൻതമ്പി�യാ�ടാന്നിച്ചു്

എഫ്. ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു �പ്രവറ്റായി പഠിക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനുംകൂടി അനുവാ

ദം നല്കി. 1061-ൽ ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിയായി. അന്ന�ത്ത ഗുരുക്കന്മാരിൽ

�ക. കുഞ്ഞുണ്ണി�മ�നാ�ന്റയും (പിന്നീട് ഡിസ്ത്രിക്ട് ജഡ്ജി) �ക. ചിദംബരവാധ്യാ

രു�ടയും �പരുകൾ പ്രസ്താവ�യാഗ്യങ്ങളാണു്. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ�ത്താടുകൂടി

വ്യാകരണത്തിൽ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാതുല�നാടും �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപരിഭാഗ

ങ്ങൾ കിളിമാനൂർ രാജരാജവർമ്മ �കാച്ചു�കായിത്തമ്പുരാ�നാടും നിപുണമായി

അഭ്യസിക്കുകയും സംസ്കൃതകവിതാരചനയിൽ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിക്കുകയും

�ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നു.

തുലാഭാരപ്രബന്ധം

1060-ാമാണ്ടു വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ തുലാഭാരമ�ഹാത്സവം സമാഗ

തമായി. അനവധിപണ്ഡിതകവിക�ള�ക്കാണ്ടുനിറഞ്ഞിരുന്നതിരുവനന്തപുരത്തു്

ആ മ�ഹാത്സവം പല വിശിഷ്ടകൃതികളു�ടയും ജനനത്തിന്അവസരം ഉണ്ടാക്കിയ

തിൽആശ്ചര്യ�പ്പടുവാനില്ല�ല്ലാ. അവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ �കവലം വിദ്യാർത്ഥിയായ

കഥാനായകനും ‘ശ്രീവിശാഖതുലാഭാരപ്രബന്ധം’ എന്ന �പരിൽ ഒരു ചമ്പ രചിച്ചു്

അടിയറവച്ചു. ആ ശുഭകർമ്മത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ മഹാരാജാവു വലിയ�കാ

യിത്തമ്പുരാൻതടങ്ങിയഎല്ലാകവികൾക്കുംസമുചിതമായപാരി�താഷികം നല്കി.

�കാച്ചപ്പ�നമാത്രംക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ത�ന്റപ്രബന്ധം�പാട്ടയായി�പ്പായി

എന്നും താൻ സഹൃദയധുരീണനായ മഹാരാജാവി�ന്റ അപ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചു

എന്നും ആ�ദ്ദഹം തീർച്ച�പ്പടുത്തി വ്യസനാക്രാന്തനായിത്തീർന്നു. കു�റ ദിവസം

കഴിഞ്ഞു ആ മഹാരാജാവു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആളയച്ചു വരുത്തി താൻ അ�ദ്ദഹത്തി

നു �കാടുക്കുവാൻതയാറാക്കി�വച്ചിരുന്നസമ്മാനംപ്രബന്ധത്തി�ന്റ�വശിഷ്ട്യം

കണ്ട�പ്പാ�ള തീ�ര അപര്യാപ്ത�മന്നു �താന്നിയതിനാൽസമുചിതമായ് ഒരു പാരി

�താഷികം മദിരാശിയിൽനിന്നു വരുത്തുന്നതിനുണ്ടായ കാല�ദർഗ്ഘ്യമാണു് ആ

വിളംബത്തിനു കാരണ�മ�ന്തന്നു കല്പിച്ചു�കാണ്ടു വള�ര വിലപിടിച്ച ഒരു �ജാഡി

�വരക്കല്ലുകടുക്കൻസംഭാവന�ചയ്തു. അതു തൃക്കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങിയ�പ്പാഴാണു

കാര്യത്തി�ന്റ ഉള്ളുകള്ളി മനസ്സിലായതു്. ആ കടുക്കൻ രണ്ടും അ�ദ്ദഹം ആജീവ

നാന്തം ശ്രവണാലങ്കാരമായി ധരിച്ചിരുന്നു.
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40 അദ്ധ്യായം 58. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

ഉപരിപരീക്ഷകൾ–ദാമ്പത്യം

ബി.ഏ.-യ്ക്കു് ഐച്ഛികമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന വിഷയം രസതന്ത്രമായിരുന്നു. 1064-

ാമാണ്ടു് ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രം കവിക്കു് ഉത്തീർണ്ണനാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ

പരാജയ�ത്ത അധികരിച്ചു നക്ഷത്രമാലാരൂപത്തിൽ ഭങ്ഗവിലാപം എന്ന �പ

രിൽ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം അ�ദ്ദഹം രചിച്ചു. ഒടുവിലുള്ള മങ്ഗലപദ്യമുൾ�പ്പ�ട 28

�ശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആ കൃതിയു�ട രസനിർഭരത അനിർവ്വചനീയമാണു്. വി

ദ്യാർത്ഥിജീവിത�ത്താടു് അനുബദ്ധമാകയാൽ അതിൽനിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

ഇവി�ടത്ത�ന്നപകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“വിജ�യാത്സവ�വജയന്തികാ-

നിഭമന്ദസ്മിതമീഷദുച്ഛ്രിതം

അവ�ലപവി�ലപസുന്ദരം

മുഖമീ�ക്ഷസഹപാഠിനാം കഥം?”

“നിയതിർജ്ജയതീഹ �കവലാ

ജഗതിസ്ഥാവരജങ്ഗമാത്മ�ക

നിജസർവ്വപഥീന�ചഷ്ടി�ത

പ്രതിബന്ധം ന കദാപി �വദയാ.”

“ദ്വിഷതാം ഹൃദി �മാദമീയുഷാ-

മപി ബന്ധുച്ഛല�മത്യ �ശാചതാം

അവ�ഹലവി�ഷാഷ്മളാ ഗി�രാ

വിഷ�ഹതാം ശ്രവസീ കഥം മമ?”

“സ്വയമാതപതാപ�ശാഷിണീം

മൃദു സം�പാഷ്യ ശിരീഷവല്ലരീം

കുസു�മാദ്ഗമവാസ�ര പുനഃ

കധി�യാപി ക്വ ലുനന്ത്യശങ്കിതം?”

“ചിര�ചാരിതചാരുദക്ഷിണ-

സ്തനകും�ഭാ ദയിതാജനസ്യ �മ

അയമദ്യ പരഞ്ച വാഞ്ഛതീ-

ത്യയി �വരം മമ മാ കൃഥാ വി�ധ!”

സംസ്കൃതത്തി�ലന്നല്ലഇതരഭാഷകളിൽ�പ്പാലുമുള്ളസമപരിമാണമായഏതു

വിലാപകാവ്യ�ത്താടും കിടനില്ക്കുവാൻ �വണ്ട സ്വരൂപ�യാഗ്യത ഭങ്ഗവിലാപർ

ത്തിനുണ്ടു്. ‘ചിര�ചാരിത’എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു കവി അക്കാലത്തു വീണ

വായനയും അഭ്യസിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു എന്നു കാണാവുന്നതാണു്. 1062-ൽത്ത�ന്ന

തദ്വിഷയകമായ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചതായി വീണാഷ്ടകം എന്ന കൃതിയിൽനി

ന്നു നാം അറിയുന്നു. ആ �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്നയാണു് അ�ദ്ദഹം മാതുലപുത്രിയും

ഉദയവർമ്മതമ്പുരാ�ന്റ സ�ഹാദരിയുമായ മാ�വലിക്കര സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാ

പ്രഭത്തമ്പുരാട്ടി�യ വിവാഹം �ചയ്തതു്. 1065-ൽ വീണ്ടും ബി. ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു �ചർന്നു

ജയിക്കുകയും അതി�നത്തുടർന്ന് 1067-ൽ സംസ്കൃതം ഐച്ഛികമായി തിര�ഞ്ഞടു

ത്തു “�മല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളും” എന്ന ശീർഷ

കത്തിൽ ഒരു പ്രൌ�ഢാപന്യാസം സമർപ്പിച്ചു് എം. ഏ. പരീക്ഷയിൽ മദിരാശി
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പ്രവിശ്യയിൽ ഒന്നാമനായി ജയിക്കുകയും പരീക്ഷകനായ എം. �ശഷഗിരിശാസ്ത്രി

കളു�ട മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. �മല്പത്തൂർഭട്ടതിരി

വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ നിത്യാരാധനയ്ക്കു പാത്രമായിരുന്നുഎന്നുപ്രകൃതത്തിൽ

സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. സ്വാതിത്തമ്പുരാട്ടി ഒരു സ്ത്രീസന്താന�ത്ത 1065-ൽ പ്രസവിച്ചു.

ആ കുമാരിയാണു ഭാഗീരഥി അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി എന്ന �പരിൽ പിന്നീടു സാഹിത്യ

�ലാകത്തിൽ പ്രസിദ്ധയായി ഒരു സരസഗദ്യകർത്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പിതാവി

�ന്റ പ്ര�ത്യകവാത്സല്യ�ത്തആർജജിച്ചതു്.

ഏ.ആറും രാജകീയസംസ്കൃതപാഠശാലയും

1064-ാമാണ്ടു �മടമാസം 21-ാം൹ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ചിരപ്രയത്നത്തി�ന്റ

ഫലമായി തിരുവനന്തപുരം �കാട്ടയ്ക്കുകത്തുവലിയ�കായിക്കൽ മാളികയിൽ ഗവർ

�മ്മൻറ് ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു സംസ്കൃതപാഠശാലസ്ഥാപിച്ചു. 1065 തുലാം 15-ാം൹

മുതൽ കഥാനായകൻ മാ�വലിക്കര �സ്പഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ ഏർ

�പ്പട്ടിരുന്നു. ആ�കാല്ലം കർക്കടകമാസം 29-ാം൹അ�ദ്ദഹംസംസ്കൃതപാഠശാലയു

�ട ഇൻ�സ്പക്ടരായി. അതിനുള്ള �വതനം ആണ്ടിൽ 200 ഉറുപ്പികമാത്രമായിരുന്നു

എങ്കിലും സംസ്കൃതഭാഷാ�പാഷണത്തിലുള്ള അത്യാസക്തിനിമിത്തം വലിയ�കാ

യിത്തമ്പുരാൻആഉ�ദ്യാഗം സ്വീകരിക്കണ�മന്ന് ഉപ�ദശിക്കുകയുംഏ. ആർ. ആ

ഉപ�ദശത്തിനു വഴി�പ്പടുകയും �ചയ്തു. 1069-ൽ ആ വിദ്യാലയം ഒരു കാ�ളജായി

വികസിച്ച�പ്പാഴും അ�ദ്ദഹം അതി�ന്റ പ്രിൻസിപ്പാൾ സ്ഥാനത്തിൽ ആരൂഢനാ

യി. 1071-ൽ ആ കാ�ളജി�ന്റ സമൂലപരിഷ്കൃതിക്കുതകുന്ന വിശദവും വിപുലവുമായ

ഒരു നിർ�ദ്ദശപദ്ധതി ഗവർ�മ്മന്റി�ലയ്ക്കു് സമർപ്പിച്ചു. 1074-ൽ തിരുവനന്തപുര

�ത്ത ഗവർ�മ്മന്റ് ആങ്ഗ�ലയമഹാപാഠശാലയിൽ നാട്ടുഭാഷാ സൂപ്രണ്ട് എന്ന

ഉ�ദ്യാഗത്തിൽ നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. 1087-ൽ സംസ്കൃത-ദ്രാവിഡഭാഷകളു�ട �പ്രാഫ

സർ എന്ന അഭികാമ്യമായ പദവിയി�ലക്കുയർന്നു. മദിരാശി യൂണി�വഴ്സിറ്റിക്കും,

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ�മ്മന്റിനും, സർക്കാർ ആങ്ഗ�ലയമഹാപാഠശാല, സം

സ്കൃതമഹാപാഠശാല, പാഠ്യപുസ്തകസമിതി, പബ്രിൿ�ലബ്രറി, പബ്ലിൿ ലൿചർ

കമ്മിറ്റി മുതലായസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കഥാനായക�ന്റ നിശിതമായ ബുദ്ധിശക്തി,

നിസ്തന്ദ്രമായവ്യവസായസന്നദ്ധതഇത്യാദിസിദ്ധികൾനിമിത്തംഅനുസ്യൂതമായി

ലഭിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നസാഹായ്യയങ്ങ�ളപ്പറ്റിഇവി�ട പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുവാൻസ്ഥല

പരിമിതി അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആ വക കാര്യങ്ങളി�ലല്ലാം മാതുല�ന്റഅനുഗ്രഹവും

ഉപ�ദശവും അ�ദ്ദഹത്തിനു �വണ്ടവിധത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. 1089-ാമാണ്ട കന്നിമാ

സത്തിൽ കാ�ളജു�ഡ ആ�ഘാഷത്തിൽ അ�ദ്ദഹം �ചയ്ത അധ്യക്ഷപ്രഭാഷണം

വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അവഗാഹ�ത്തപ്രസ്പഷ്ടമാ

ക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. ക�റക്കാല�ത്തക്കു് ആങ്ഗ�ലയമഹാപാഠശാല

യിൽ ആക്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ�ജാലിയും �നാക്കീട്ടുണ്ടു്. വലിയ�കായിത്തമ്പുരാന്

അത്രമാത്രംപ്രതിഭാശാലിയായഒരുഭാഗി�നയ�നഅ�ന്തവാസിയായിലഭിക്കുക;

അ�ദ്ദഹ�ത്തസംസ്കൃതവ്യാകരണംഅഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു് അനിദംപൂർവ്വമായ ഒരു

സൌകര്യം ഉണ്ടാകുക; അവിട�ത്ത അനുയായിയായും പ്രതിനിധിയായും അ�ദ്ദ

ഹത്തിനു പല വിദ്യാസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ളസാഹചര്യങ്ങൾ

തുട�രത്തുട�ര വന്നു�ചരുക; സാഹിത്യത്തി�ലന്നതു�പാ�ല ശാസ്ത്രത്തിലും പൌര

സ്ത്യവിദ്യയി�ലന്നതു�പാ�ലപാശ്ചാത്യവിദ്യയിലുംഅ�ദ്ദഹം പാരങ്ഗതനായിത്തീ

രുക; അമ്മാവനു് അപരിചിതങ്ങളായഅ�നകം മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി മാതൃഭാഷ�യ
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42 അദ്ധ്യായം 58. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

�പാഷിപ്പിക്കുവാൻ അവിട�ത്ത വ്യവസായപൂരകൻ എന്ന നിലയിൽ മരുമകൻ

പരികരബന്ധനം�ചയ്തു് ആ അഭിനന്ദനീയമായ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയം�നടുക;

ഓ�ദ്യാഗികവൃത്തിയും പരിതഃസ്ഥിതിയും അതിനുസ്ർവ്വഥാ ആനുകൂല്യം നല്ക; ഈ

ഭാവുകപരമ്പര കാകതാലീയന്യാ�യന സംഭവിച്ചതാ�ണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

�കരളിയു�ടസർവ്വ�താമുഖമായസമുന്നമനത്തിനായിഅവതരിച്ച രണ്ടുഅതിമാ

നുഷന്മാരാണു് അവർ എ�ന്ന ഭാവനാകുശലന്മാർക്കു �താന്നുകയുള്ളു. 1093-ാമാണ്ടു

മിഥുനമാസം 4-ാം൹ ആ സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രൻ �കരള�ത്ത ആകമാനം കദന

സമുദ്രത്തിൽ നിമഗ്നമാക്കി പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. സന്നിപാതജ്വരമായിരുന്നു മര

ണ�ഹതുകമായ �രാഗം. അ�ദ്ദഹത്തിനു തിരുവനന്തപുരത്തു പാല്ക്കുളങ്ങരയിൽ

അയ്മന�മന്നും മാ�വലിക്കര ശാരദാലയ�മന്നും രണ്ടു ഭവനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ശാ

രദാലയത്തിൽവച്ചായിരുന്നുസ്വർഗ്ഗതി.

സംസ്കൃതകൃതികൾ

ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റവാങ്മയങ്ങ�ള സംസ്കൃത�മന്നും ഭാ

ഷ�യന്നും അവയിൽത്ത�ന്ന സാഹിത്യ�മന്നും. ശാസ്ത്ര�മന്നും പദ്യ�മന്നും ഗദ്യ

�മന്നുംആറു വകുപ്പുകളായി വിഭജി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ആദ്യകാല�ത്ത ചില കൃതികൾ സങ്ഗ്രഹിച്ചു സാഹിത്യകുതൂഹലം എന്ന �പരിൽ

ഒരു�ചറിയപുസ്തകംതുറവൂർനാരായണശാസ്ത്രികളു�ട ടിപ്പണി�യാടുകൂടിപ്രസിദ്ധീ

കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മുമ്പുഞാൻ വിവരിച്ച (1) �ദവീമങ്ഗലം (1055), (2) ഭങ്ഗവിലാ

പം (1064), (3) സരസ്വതീസ്തവം (10 65), ഇവ കൂടാ�ത (4) വീണാഷ്ടകം (1062), (5)

രാഗമുദ്രാസപ്തകം (1064), (6) വിമാനാഷ്ടകം (1066), (7) �മ�ഘാപാലംഭം (1064), (8)

ഹിന്ദുപദവ്യുൽപ്പത്തി (1065), (9) ചിത്ര�ശ്ലാകങ്ങൾ, (10) പിതൃപ്രലാപം (1067), (11) ശ്രീ

പത്മനാഭപഞ്ചകംഎന്നീ ലഘുകാവ്യങ്ങളും, (12)�ഗർവ്വാണീവിജയം (1065) എന്ന

ഏകാങ്കനാടകവും, (13) �ദവീദണ്ഡകം എന്ന ദണ്ഡകവും, (14) ഉദ്ദാലചരിതം എന്ന

ഗദ്യഗ്രന്ഥവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു പുറ�മ (15) ഋ�ഗ്വദകാരികയും, അനന്ത

രകാലങ്ങളിൽ (16) വിടവിഭാവരി എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യവും (17) ആങ്ഗലസാമ്രാജ്യം

എന്നമഹാകാവ്യവുംകൂടിഅ�ദ്ദഹംനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (18)ശ്രീവിശാഖതുലാഭാരപ്രബ

ന്ധ�ത്തപ്പറ്റി മുൻപു സുചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. (19) ചിത്രനക്ഷത്രമാലിക എന്ന മ�റ്റാരു

പദ്യകൃതിയും അ�ദ്ദഹം നിബന്ധിച്ചതായി കാണുന്നു. ശാസ്ത്രസംബന്ധമായുള്ള ഗ്ര

ന്ഥങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം വ്യാകരണത്തിനാ�ണങ്കിലും �ജ്യാതിഷത്തിൽ അ�നകം

ഗംഭീരങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങളും അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. (20) ലഘുപാണിനീയം,

(21) ലഘുപാണിനീയം ഉത്തരകാണ്ഡം, (22) കരണപരിഷ്കരണവുംപഞ്ചാങ്ഗശുദ്ധി

പദ്ധതിയും എന്നീ മുന്നു കൃതികൾ ആ ഇനത്തിൽ�പ്പടുന്നു. രസതന്ത്രതത്വങ്ങ�ള

അധികരിച്ചും മറ്റും �വ�റ ഉപന്യാസങ്ങളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതൂലികയിൽനിന്നു വി

നിർഗ്ഗമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സംസ്കൃതകവിതാരീതി

�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ സംസ്കൃതകവിത സർവ്വഗുണസമ്പന്നവും ഭിന്നരുചികളായ

സഹൃദയന്മാ�ര�യല്ലാം ഒന്നു�പാ�ല ആനന്ദതുന്ദിലന്മാരാക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാ

ണു്. �കരളത്തി�ല അതിപ്രമുഖന്മാരായ സംസ്തതകവികളു�ട മധ്യത്തിൽ അ�ദ്ദ

ഹത്തിനും അഭ്യർഹിതമായ ഒരുസ്ഥാനത്തിനവകാശമണ്ടു്. സമകാലികന്മാരായ
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സരസ്വതീ വല്ലഭന്മാരു�ട ഇടയിൽ അമ്മാവ�ന്റ മുന്നിൽ മാത്ര�മഅ�ദ്ദഹം അല്പ

�മാന്നു് അവനതശീർഷനായി നി�ല്ക്കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. കരുണരസ

പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള �വദഗ്ദ്ധ്യം അമാനുഷമായി പരിലസിക്കുന്നു.

ശൃങ്ഗാരരസവർണ്ണനത്തിലും അ�ദ്ദഹം പ്രഗല്ഭൻത�ന്നയാണു്.

സാഹിത്യകതൂഹലം

സരസ്വതീസ്തവത്തിൽ പ്രന്ത്രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളണ്ടു്. ശിഷ്യന്മാർക്കു ഭങ്ഗ്യന്തരപരിവർ

ത്തനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ഒ�രആശയംഅതിൽ �ശ്ലാകം �താറും വിഭി

ന്നപദങ്ങൾ�കാണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. “മമ തിഷ്ഠതു ജിഹ്വാ�ഗ്ര” എന്നു് ആദ്യ

�ത്ത �ശ്ലാകവും “മമ ജിഹ്വാഗ്രമാതി�ഷ്ഠൽ”എന്നു് രണ്ടാമ�ത്ത �ശ്ലാകവുംആരംഭി

ക്കുന്നു. ഒരു ആശുകവിതയായ വീണാഷ്ടകത്തിൽ കവിയു�ട കവനപാടവം തിക

ച്ചും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടു്.

“വീ�ണയ�മണനയനാകുചകുംഭതുങ്ഗ-

കാഠിന്യസാക്ഷിസമവർത്തുളപൃഥ്വലാബൂഃ

നൂനം തദീയഗളനാളസമുജജിഹാനാ-

ന്മഞ്ജുസ്വരാൽസ്വരഗുണാനനഘാനധീ�ത.”

“�യാ യഃ കലാസു കുശലഃ കളനാദ�ലാഭാ-

ദ�ങ്ക നിധായ കുരു�ത നഖലാളനാനി

രാ�ഗണ തം തമുചി�തന വി�മാഹയന്തീ

�വശാങ്ഗനാവിലസിതം തനു�ത വിപഞ്ചീ”

ഇത്യാദി �ശ്ലാകങ്ങളു�ട ഭങ്ഗി �നാക്കുക. രാഗമുദ്രാസപ്തകം രഘുപതി ഭാഗവ

തർ മുതലായആസ്ഥാനഗായകപ്രമുഖന്മാരു�ടഅ�പക്ഷയനുസരിച്ചുവിവിധരാഗ

ങ്ങളു�ട �പരുകൾ ഇടകലർത്തി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സരസമായഈശ്വര�സ്താത്രമാ

കുന്നു. �സ്പൻസർഎന്നധ്വര മദിരാശിയിൽഒരുവിമാനത്തിൽപറന്നസംഭവ�ത്ത

വർണ്ണിച്ചു് എഴുതിയതാണു് വിമാനാഷ്ടകം. അതിൽനിന്നു് ഒരു �ശ്ശാകം ഉദ്ധരിക്കാം.

“മന്ദാ�ന്ദാളിതസാന്ദ്രസൂത്രപടലീപക്ഷപ്രപഞ്ചഃക്ഷണം

സ്ഥിത്വാ സത്വരസംഭൃ�താൽപ്ലു തിരസഃക്ഷി�പ്രാജ്ഝി�താർവ്വീതലഃ

വി�സ്മ�രരനുധാവ്യമാനസരണിഃ കൃ�ച്ഛ്രണ �ലാ�കക്ഷ�ണഃ

പക്ഷീ �സായമനണ്ഡജസ്ത്രുടില�വരാകാശമാക്രാമതി.”

ഹിന്ദുശബ്ദം സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത�ല്ലന്നു സ്ഥാപിക്കുകയാണു് ഹിന്ദുവ്യുൽപ

ത്തിയിൽ നിരുക്തപചണ്ഡിതനായ കവി �ചയ്യുന്നതു്. അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു:

“ഭാഷാ സർവ്വാപി ഗൃഹ്ണാതി ശബ്ദാൻ ഭാഷാന്തരസ്ഥിതാൻ

സരിദ്�ഭ്യാ നീരമാദ�ത്തസംപൂർ�ണ്ണാപ്യംഭസാം നിധിഃ.”

“അപ്രയുക്തചരം പൂർ�വരാസ്മാകഗ്രന്ഥകർത്തൃഭിഃ

പ്രയുജ്യ�ത ചബഹുശഃ പാരസീ�കരിദം പദം.

പാശ്ചാത്യപണ്ഡി�താന്നീതരീത്യാ ഹിന്ദുപദം തതഃ

പാരസീകജ�നാപജ്ഞം ഭ�വ�ദ�വതി മന്മതം.”

അതു “ബ്രഹ്മവിദ്യാ” എന്ന പത്രഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശ്രീനി

വാസശാസ്ത്രികളു�ട അനുജനും മഹാകവിയുമായ ഭട്ടശ്രീനാരായണശാസ്ത്രികളു�ട
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ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് എഴുതിയ ഒരു �ലഖനമാണു്. പിതൃപ്രലാപം ഏറ്റ

വും മഹനീയമായ ഒരു കാവ്യരത്നമാണു്. ആ�ക ഇരുപത്തിമൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങ�ള

ഉള്ളു�വങ്കിലും അവയിൽ ഓ�രാന്നി�ന്റയും ഹൃദയദ്രവീകരണചണത അന്യാദൃശ

മായിരിക്കുന്നു. 1067-ൽ ജനിച്ചു മുന്നു നാലു ദിവസത്തിനകം മരിച്ചു�പായ സ്വപു

ത്രി�യപ്പറ്റിയുള്ള അനു�ശാചനമാണു് വിഷയം. ആദ്യ�ത്ത പന്ത്രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ

പിതൃവചനമായും, അടുത്ത പത്തു �ശ്ലാകങ്ങൾ മാതൃവചനമായും ഒടുവില�ത്തതു്

ഉഭയവചനമായും ഗ്രഥിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കൃതിയു�ട സ്വാരസ്യം പരിപൂർണ്ണമായി

ആസ്വദിക്കണ�മങ്കിൽ അതു സമഗ്രമായിത്ത�ന്ന പാരായണം �ചയ്യണം. മാതൃ

കയായി ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്താം.

“തവ കഷ്ടമരിഷ്ടശയ്യയാ

ദയി�ത! ധൂസരശൂന്യപൃഷ്ഠയാ

ചമരാങ്ഗന�യവ വിദ്യ�ത

നിയതം �ചാരിതചാരുബാലയാ.”

“അയി ഹാ! ദുഹിതസ്ത്വരാവതാ

കുതഏവപ്രഹിതാസി �വധസാ?

ത്രിദിവം കരജാനുചംക്ര�മ-

പ്യപടുസ്ത്വം കഥമാരുരുക്ഷസി?” (പിതൃവചനം)

“ഉര ഇവഹൃതകൌസ്തഭം മുരാ�രഃ

കര ഇവ നഷ്ടകമണ്ഡലുർവിധാതുഃ

ശിര ഇവ മുഷി�തന്ദു ചന്ദ്രമൌ�ലഃ

ശയനമിദം മമ ഹാ! ക്ഷ�ണന ജാതം.”

“ഗണയതി ഗണകസ്സുദീർഘമായുർ-

ഗ്ഗഗനഗതഗ്രഹ�ഗാളസന്നി�വ�ശഃ

വനതൃണരസ�മള�നശ്ച�വ�ദ്യാ

ഹരതി വിധിർമ്മിഷതാമ�ഥാഭ�യഷാം.” (മാതൃവചനം)

�ദവീദണ്ഡകം കുമാരനല്ലൂർക്കാരൻ പുനംനമ്പുരിയു�ട പ്രാർത്ഥനയനുസരിച്ചു

രചിച്ച ഒരു കാത്യായനീ�സ്താത്രമാണു്.

�ഗർവാണീവിജയം

�ഗർവാണീവിജയം പ്ര�ത്യകമായ പരിഗണന�യ അർഹിക്കുന്നു. വിജ്ഞാന

ചിന്താമണിപത്രിക ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചതു �വള്ളാന�ശ്ശരി വാസുണ്ണിമൂസ്സതായി

രുന്നു�വന്നും രണ്ടു വർഷം തികയുന്നതിനുമുമ്പു് അതു സാരസ്വ�താ�ദ്യാതിനീസഭ

യിൽനിന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആ സഭയു�ട കാര്യദർശി ഭരതപ്പിഷാ�രാടി

ക്കു വിട്ടു�കാടുത്തു എന്നും നാലാമ�ത്ത വർഷത്തിൽ ആ പത്രിക അ�ദ്ദഹത്തി

നു തുടർന്നു നടത്തുവാനുള്ള പ്രയാസം കണ്ടു പുന്ന�ശ്ശരിനമ്പിത�ന്ന ഏ�റ്റടുത്തു

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി എന്നും മ�റ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പിയു�ട

ആവശ്യമനുസരിച്ചു്അഞ്ചാറു ദിവസം�കാണ്ടു�കായിത്തമ്പുരാൻ 1064-ൽ രചിച്ചതാ

ണു് ആ ഏകാങ്കനാടകം. 1064-ൽത്ത�ന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുസംസ്കൃതപാഠശാല

സ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ആ സംഭവവും അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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�ഗർവാണിയും ഹൌണിയും തമ്മിലുള്ളആദർശഭിന്നതയും ഹൌണിക്കു�ഗർവാ

ണി�യ കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള അത്യൌത്സുക്യവുമാണു് പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിച്ചിരി

ക്കുന്നതു്. ഭാരതീ�ദവിസ്വപുത്രിയായ�ഗർവ്വാണിയു�ടആധുനികാവസ്ഥ�യപ്പറ്റി

താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽപ്രലപിക്കുന്നു.

“ശാലാസു �ശാഭനതരാസു ചിരം ചരന്തീ

ഭദ്രാസ�ന പരമ�ശത പുരാ ചിരം യാ

�സഷാ കഥം തമസി ഹന്ത! മലീമ�സഷു

താളീദ�ലഷഘുണദംശസഹാസ്ത വത്സാ?”

�ഗർവാണി ഹൌണി�യ ഇങ്ങ�ന ദുഷിക്കുന്നു:

“കഥയതി മദമൂഢാ �ശ്ലഷമൂലാൻ മമാല-

ങ്കൃതിവിവിധവി�ശഷാനാരകൂ�ടാപകപ്താൻ

അനിശമതിശ�യാക്തിം �ദവ! �മ കണ്ഠസൂത്രം

പരിഹസതി ഹതാശാ കാചമാ�ലതി �ചാ�ച്ചഃ”

ചുവ�ട �ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽആങ്ഗ�ലയഭാഷയി�ല അക്ഷരമാലയു�ട

ന്യൂനതകൾസരസമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

�ഗർവാണി ഹൌണി�യഅപവദിക്കുകയാണു്.

“ബാലാനാം ഭീഷ�കായം, ദിശി ദിശി വിശദവ്യാപ്ത്യതിവ്യാപ്തി�ദാ�ഷർ-

വ്വർണ്ണാഭാ�സഃ പ്രകീർണ്ണസ്സഹജനിജരുചിച്ഛാദകസ്സ്വാംഗകാനാം

സർവാങ്ഗീണസ്സുജീർണ്ണഃ ക്വചന ഭൃശമപര്യാപ്തിമാൻഹ്രസ്വഭാവാ-

ല്ലംബശ്ചാന്യത്ര�ദർഘ്യാജ്ജയതി യുവമ�നാവഞ്ചകഃ കഞ്ചുക�സ്ത.”

അ�താടുകൂടി ആങ്ഗ�ലയഭാഷയ്ക്കുള്ള ഗുണാംശങ്ങ�ള�ന്തന്നും കവി ന�മ്മ

ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

“വക്തവ്യാംശം സ്പൃശതി നിഖിലം പ്രസ്തൃതാന്നപ്രമാദ്യ-

ത്യു�ച്ചഃ പ്രൌഢിം പ്രഥയതി പദാഡംബരം നാപ്നു�ത തു

സ്പഷ്ടാർത്ഥത്വം ഭജതി കുരു�ത�നവ കിഞ്ചിൽ പ്രപഞ്ചം

കി�ഞ്ചൌദ്ധത്യം വഹതി വിനയം �നാ പുനർന്യക്ക�രാതി.”

ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവു് ആ രണ്ടുസ�ഹാദരിമാരും തമ്മിലുള്ള കലഹം ശമിപ്പിക്കു

വാൻഅ�ധാലിഖിതമായ ഉപ�ദശം നല്കുന്നു.

“കനീയസ്യാമസ്യാം സ്വസരി ഭരമാ�രാപ്യ നിഖിലം

വിനീതായാം �സ്വരം വിഹര രമമാണാ സ്വരമ�ണഃ

ഇയഞ്ചജ്യായസ്യാസ്തവ കുശലസമ്പാദനപരാ

സദാ വത്സ്യത്യു�ച്ചർവിനയബഹുമാനാദരഭരാ.”

ശ്രീപത്മനാഭപഞ്ചകംശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തി�ലപുഷ്പാഞ്ജലിസ്വാമി

യാരു�ടഅഭ്യർത്ഥനഅംഗീകരിച്ചു രചിച്ച ഒരു വിഷ്ണുപാദാദി �കശാന്തവർണ്ണനമാ

ണു്. ആ �ശ്ലാകങ്ങളി�ല ശബ്ദമാധുര്യം അത്ഭുതാവഹമായിരിക്കുന്നു.

“�കൌ�മാദകീകമലകാർമ്മുകകംബുചുംബി-

പാണിം പ�യാധിതനയാപരിഗൂഢകണ്ഠം

കർണ്ണസ്ഫുരന്മകരകുണ്ഡലകമ്രഗണ്ഡം

കാരുണ്യമന്ദഹസി�താച്ഛ ്വസിതാധ�രാഷ്ഠം.”
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എന്നിത്തരത്തിലുള്ളഅവയു�ട�ശലിഅമ്മാവ�ന്റകവിതാരീതി�യബഹു

ദൂരം അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഋ�ഗ്വദകാരിക

കു�റക്കാലം പുതു�ക്കാട്ടയിൽനിന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃതമാസികയു�ട പ്രവർ

ത്തകന്മാർആവശ്യ�പ്പടുകയാൽകവി ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങ�ളഅനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ

പരാവർത്തനം �ചയ്തുതുടങ്ങി. ആ കൃതിയിൽ പ്രഥമമണ്ഡലത്തി�ല പ്രഥമാനുവാ

ക�മഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള. അതിനു�മൽ പ്രസ്തുതകൃതി പു�രാഗമിച്ചതായി അറിവില്ല.

“�യായമൃത്വിൿ ച �ഹാതാ ച �ദവതാ ച പു�രാഹിതഃ

യജ്ഞസ്യ തം �ദവമഗ്നിമീ�ഡ രത്നൌഘ�പാഷകം.

യഥാ പ്രാചീനഋഷിഭിസ്ത�ഥവാദ്യത�നരപി

ഈഡനീയസ്ത�ദവാഗ്നിസ്സ�ദവാ നവഹിത്വിഹ”

എന്നിങ്ങ�നഅത്യന്തം ലളിതമായ രീതിയിലാണു് അതി�ന്റ രചന.

വിടവിഭാവരി

ഏ. ആറി�ന്റ സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളിൽ�വച്ചു് എ�ന്ന സവി�ശഷം ആനന്ദിപ്പിച്ചിട്ടു

ള്ള ഒരു കൃതിയാണ് വിടവിഭാവരി. രാധാമാധവന്മാരു�ട സമാഗമ�ത്ത ഓ�രാ

യാമത്തിനു് ഓ�രാ സർഗ്ഗം എന്ന കണക്കിൽ നാലുസർഗ്ഗങ്ങളിലായി വണ്ണിക്കു

ന്നആ ശൃംഗാരകാവ്യത്തിനു മാ�വലിക്കര ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ ബി.എ. ചന്ദ്രിക

എന്ന �പരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വ്യാഖ്യാനം കവി ത�ന്ന പരി�ശാ

ധിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുള്ളതായി�ത്താന്നുന്നു. വ്യാകരണം, �കാശം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥ

സമുച്ചയങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനുള്ളഅപാരമായ വിജ്ഞാനം പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിൽ

അങ്ങിങ്ങുസ്പഷ്ടമാക്കീട്ടു�ണ്ടങ്കിലും മധുര�കാമളകാന്തപദാവലി �കാണ്ടുത�ന്നയാ

ണു് അതു് ആദ്യന്തം ഘടിതമായിരിക്കുന്നതു്. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക.

“അസ്ത�ശലശിഖരാഗ്രമണ്ഡനം

മണ്ഡലം വഹതി ചണ്ഡ�രാചിഷഃ

പാശപാണിപുര�ഗാപരസ്ഫുര-

ച്ഛാതകുംഭമയകുംഭവിഭ്രമം.

മാനിനീഹൃദയമാന�ഭദ�നാ

മാമ�കഷ്വചദയമാനമാനസഃ

വാതി ഗന്ധവഹഏഷ മന്ഥരം

ജാതിഗന്ധവഹനശ്രമാലസഃ

സാമിസംകുചിതപദ്മ�ലാചനാ

ഹീയമാനകളഹംസകസ്വനാ

ഉന്മഖീ സ്വപിതി പദ്മിനീ ശ�നഃ

കാമിനീവ സുരതക്ലമാലസാ.”

“സീമലംഘനവിശൃംഖ�ലാച്ചല-

ന്മീനലാഞ്ഛനരസൌഘപൂരിതാ

കിം കരിഷ്യതി ധുനീ ച കാമിനീ

സ്വപ്രിയാഭിസര�ണാദ്യമാദൃ�ത?” (പ്രഥമസർഗ്ഗം)
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“ആശ്ലിഷ്യാശ്ലിഷ്യ ഗാത്രം പുളകിതമസകൃദ്  ഗാഢയൻബാഹുബന്ധാ-

നാചുംബ്യാചുംബ്യ വക്ത്രം മുഹുരധരസുധാപൂരപാ�ഥയഹാരീ

ആപൃച്ഛ്യാപൃച്ഛ്യ ഭൂയഃ പ്രണയമസൃണി�തർ ഗ്ഗദ്ഗ�ദരശ്രു വർഷൻ

മന്ദം മന്ദം മൃഗാക്ഷീം ഹരിരകൃതസഖീഹസ്തനി�ക്ഷപ�മവ.”

(ചതുർത്ഥസർഗ്ഗം)

ഒടുവിൽ ഇങ്ങ�ന ഒരുപ്രാർത്ഥനയുണ്ടു്.

“സർവ്വജ്ഞചൂഡാമണിലാള ്യയമാനാ

സുര്യാദരാ�ലാകസുഖപ്രതീക്ഷാ

വിലാസി�മാദായ വിഭാവരീയം

ജീയാച്ചിരം ദുരവിഭാത�ശാഭാ.”

ആംഗലസാമ്രാജ്യം

ആംഗലസാമ്രാജ്യം 23 സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു മഹാകാവ്യമാകുന്നു. �കാ

ല്ലവർഷം 1072-ൽവി�ക്ടാറിയാചക്രവത്തിനിയു�ടവജ്രജുബിലി മ�ഹാത്സവംസമാ

ഗതമായ�പ്പാൾ �കായിത്തമ്പുരാനുബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട ഭാരതീയഭരണ�ത്തഅധിക

രിച്ചു് ഒരു മഹാകാവ്യം രചിക്കണ�മന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ജൂബിലിക്കു് ഏക�ദശം

മുന്നാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപു് ആ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുകയും രണ്ടു �കാല്ലവും ഏതാനും ദിവസ

വും �കാണ്ടു് അവസാനിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. 1076-ൽ റ്റി. ഗണപതിശാസ്ത്രികളു�ട

ടിപ്പണി�യാടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലണ്ടൻ നഗരത്തി�ന്റ വിസ്തൃതമായ വണ്ണന

�ത്താടുകൂടിയാണു് കാവ്യം തുടങ്ങുന്നതു്. വി�ക്ടാറിയ ചക്രവത്തിനീപദം സ്വീകരിച്ചു

ഭാവിഭാരത ഭരണപരിപാടി ഒരുവിളംബരംമൂലംപ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുന്നതുവ�രയുള്ള

വൃത്താത്തങ്ങൾ 22-ാം സർഗ്ഗം സമാപ്തമാകുന്നതുവ�രയുള്ള ഭാഗത്തിലും അതിനു

�ശഷംവജ്രജുബിലിമ�ഹാത്സവത്തി�ന്റആ�ഘാഷങ്ങൾവ�രയുള്ളസംഭവങ്ങൾ

ചുരുക്കി ഒടുവില�ത്ത സർഗ്ഗത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ

ഹിന്ദു-മുഹമ്മദീയഭരണ കാലങ്ങളി�ല ചരിത്രം സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതി�നാന്നാം

സർഗ്ഗത്തിൽ ടിപ്പുസുൽത്താ�ന്റ �കരളാക്രമണം സവിസ്തരമായി വണ്ണിച്ചിരിക്കു

ന്നു. അതു സ്വ�ദശാഭിമാനത്താൽ �പ്രരിതനായ കവിയു�ട കർത്തവ്യമാണ�ല്ലാ.

ഇരുപതാം സർഗ്ഗം യമകാലംകൃതമായി കാണുന്നു. “അന്ന�ത്ത ഇൻഡ്യാചരി

ത്രത്തിൽ ചില അവാസ്തവപ്രസ്താവനകളുള്ളതായി” ഭാരതീയചരിത്രകാരന്മാർ

ഇ�പ്പാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതു കവിയു�ട വാങ്മയത്തിനു് ഒരു �ദാഷമായി ഭാവു

കന്മാർ ആരും കരുതുന്നതല്ല. എല്ലാം�കാണ്ടും ഏറ്റവും �മാഹനമായിട്ടുള്ള ഈ

കൃതിയിൽനിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“യത്രാഗ്നിയാനാനി സുരുംഗികാഭിർ-

വ്വീഥീഷ്വധസ്താല്ലഘുപര്യടന്തി,

ഗൃഹപ്രണാ�ളാദര�ഖലദാഖു-

വി�ചഷ്ടിതാനീവ വിഡംബയന്തി.

ധുമം വമന്തശ്ശിഖിനം ഗില�ന്താ

�വതാളവീരാ ഇവ യന്ത്രരാജാഃ

ശില്പാനി യത്രാദ്ഭൂതദുഷ്കരാണി

നിഷ്പാദയന്തി ശ്രമമന്ത�രണ.”

(ലണ്ടൻനഗരം പ്രഥമസർഗ്ഗം)
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“സാംയാത്രികാ�സ്തഥ മഹാസമുദ്രാൻ

ദിങ്മൂലകൂലങ്കഷവാരിമുദ്രാൻ

ഝാങ്കാരിഝംഝാനിലനൃത്യരംഗാൻ

ദുർദ്ദാന്തജന്തുവ്രജന്തുരാംഗാൻ

ക്വചിന്നിലീ�നഃ പുളി�നർദ്ദുരാപാൻ

ക്വചിദ്ഗഭീ�രാദര�മദുരാപാൻ

ക്വചിൽ കു�ഹളീകൃതകായമാനാൻ

ക്വചിൽ പ്രചണ്ഡാതപപീയമാനാൻ

കുത്രാപി മ�ധ്യംബരരന്ധ്രബദ്ധ-

ത്വംഗത്തരംഗാചലതുംഗശൃംഗാൻ

അന്യത്ര വൃത്തഭൂമദംബുപിണ്ഡ-

പ്രവർത്തി താവർത്തവിചിത്രഗർത്താൻ

ഇതസ്ത�താ നൌചരചൌവീ�ര-

ശ്ചഞ്ചൂര്യമാ�ണശ്ചിരരുദ്ധമാർഗ്ഗാൻ

നാനാവിധദ്വീപനി�വശചിത്രാ-

നു�ത്തരുരുദ്വീക്ഷിക�യക്ഷമാണാഃ.”

(മഹാസമദ്രങ്ങൾ-പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“ഗുളികാവിസരസ്സസാരശൂ�ന്യാ-

പ്യലമുത്ത്രാസയതി സ്മ ശത്രു�സന്യം

ഗജയൂഥമീവാശ്മഖണ്ഡഷ�ണ്ഡാ

വിപി�ന വ്യാധകുമാരഹസ്തമുക്തഃ

“xxxxxx പടീകടീരമാരാ-

xxxxxxxxx സാലാൽ

ഹതശൃംഗ ഇവ ശ്വസൻ മ�ഹാ�ക്ഷാ

വ്രജവാടം കൃഷകന്യകാളമീനാൽ.”

(ടിപ്പുവി�ന്റ പലായനം-ഏകാദശസർഗ്ഗം)

“ക്രി�സ്താർമ്മ�തബഹുമ�ത ദൃഢഭാവബന്ധാ-

പ്യന്യൽസമാദ്രിയതഏവ മതം മതിർന്നഃ

വാചംയമാ വയമഗർഹ്യജുഷാം പ്രജാനാ-

മാചാരപദ്ധതിഷു �കവല�വദികീഷു.

അത്രപ്രജാകശല�മവ ഭ�വദ്ബലം ന-

സ്തൽപ്രീതി�രവ ഖലു ഗുപ്തിരഥാസ്മദീയാ

താസാം കൃതജ്ഞമനസാമനുരാഗ ഏവ

സർ�വ്വാത്തരം പ്രതിഫലഞ്ച ഭവത്യ�ഥാ നഃ.”

(ഭാരതചക്രവർത്തിനിയു�ട വിളംബരം)

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 49

തുലാഭാരപ്രബന്ധം

1060-ൽ രചിച്ച തുലാഭാരപ്രബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. വലിയ�കായി

ത്തമ്പുരാ�ന്റതുലാഭാരശതകത്തിൽപദ്യങ്ങൾ മാത്ര�മ �ചത്തിട്ടുള്ള. രാജരാജവർ

മ്മ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ കൃതിയും ഒരു ശതകം ത�ന്ന. എന്നാൽആശതകത്തിൽ

ഗദ്യങ്ങൾകൂടി ഉൾ�പ്പടുന്നു. വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ശതകത്തിനുള്ള ഗുണം പ്ര

സ്തുതകൃതിക്കി�ല്ലങ്കിലുംഅതിലുംപല�വചിത്ര്യങ്ങൾകവിപ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ലക്ഷ്മീം ക്ഷ്മാമപി സദ്ഗു�ണകജലധാവാധായ യസ്മിൻ ജഗ-

ദ്രക്ഷാദക്ഷഭു�ജ ഭുജംഗമശ�യാ വിശ്രാമ്യതി ശ്രീപതിഃ

�സായം വഞ്ചിവസുന്ധ�രശ്വരകലാലങ്കാരമുക്താമണിർ-

വ്വിദ്യാസാരനിധിർവ്വിശാഖവസുധാജാനിർവ്വി�ജജീയ�ത”

എന്നതാണു് പ്രഥമ�ശ്ലാകം.

“താദൃൿപ്രൌഢമനഃ പ്ര�മാദജന�കപ്യസ്മിൻ മഹത്യുത്സ�വ

സർ�വ്വ�രവ ജ�നശ്ചിരായ വിധിവൽസന്ധാര്യ�ത കൌതുകം

ഇത്യാ�ലാച്യ സ വഞ്ചിരാഡപി തദാ �ദ�ധ സ്വയം �കൌതുകം

�ലാകാനാമനുവർത്തനം ഹി മഹതാ�മതാദൃശാനാം വ്രതം.”

“ചിത്രം തദാനീമവതീശ്വരസ്യ

വിശ്വംഭരാഭാരധുരന്ധർസ്യ

സാമ്യം ഹ്യനിച്ഛൻ കനകവ്ര�ജാഭൂ-

ന്നമ്രഃ പ്രകാമം ദൂഢയാഹ്രി�യവ.”

“ഗുണവൃദ്ധിവിധിര്യസ്മിന്നത്ഭുതം വ്യഞ്ജ�നഷ്വശ്രുൻ-

യദ്വാ വ്യാകരണജ്ഞാനം �കവലം പാച�ക കഥം?”

ഇവ മറ്റു ചില �ശ്ലാകങ്ങളാണു്. “അയം ഖലു നിഖിലജനസംഭാവനീയജംഭാ

രിതുല്യമഹിതാനുഭാവവിലാസഃ കലാസമഗ്രശരദിന്ദുസരന്ദര്യനിന്ദാവിധായിനിജയ

ശഃ പ്രകാശവിശദീത�ലാകത്രയീവി�ലാകനസമുപജാതകലശാംബുരാശി ശങ്കാകു

ലകലിതനിദ്രകമലനാഭമുദ്രിതനിജനഗ�രാപകണ്ഠഃ കണ്ഠകദളീകാണ്ഡഖണ്ഡനാ

ത്യാഹിതാതിദ്രുതാദ്രുതപ്രചുരതിമിരഗാ�ഢാപഗൂഢതരമഹാടവീഗതവിടപി �കാട

രകുടീരനിലീനരിപുജനപടലീവിഫലീകൃത സംഗ്രാമയാത്രാപ്രസംഗഃ” ഇത്യാദി ഗദ്യ

വുംസഹൃദയാഹ്ലാദകമായിട്ടുണ്ടു്. ശിഷ്യൻ 94 വ�രയുള്ളഗദ്യപദ്യങ്ങൾ രചിച്ചു കൃതി

പൂർണ്ണമാക്കിയ�പ്പാൾആറു �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ഒടുവിൽഎഴുതി�ച്ചർത്തുഗുരുനാഥൻ

അതു മഹാരാവിനു സമർപ്പിക്കയാണു് �ചയ്തതു്.

ചിത്രനക്ഷത്രമാല

ചിത്രനക്ഷത്രമാല മുഴുവൻ ചിത്ര�ശ്ലാകങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു ഗ്രഥിച്ചിരിക്കുന്നതായാണു്

�കട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഇ�പ്പാൾഅതുസമഗ്രമായി കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല. രണ്ടു �ശ്ശാകങ്ങുൾപകർ

ത്തുന്നു.

“രമാദാസസദാമാര മാവസാര രസാവമാ

ദാസാവസാസാവസാദാ സരസാനനസാരസ”

(സർവ്വ�താഭദ്രം)

“ഭാസ�തനവമാതീവ രസാഭാസപിനാകിനാ

നാകിനാപിസഭാസാരവതീമാവന�തസഭാ”
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50 അദ്ധ്യായം 58. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

(അനു�ലാമപ്രതി�ലാമസമം)

ഉദ്ദാലചരിതം

ഉദ്ദാലചരിതം �ഷൿസ്പീയർ മഹാകവിയു�ട ഒ�ഥ�ല്ലാ എന്ന നാടകത്തി�ല കഥാ

വസ്തു സം�ക്ഷപി�ച്ചഴുതിയ ഒരു �ചറിയ ഗദ്യഗ്രന്ഥമാണു്. താണ ക്ലാസ്സുകളി�ല

സംസ്കൃതവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പാഠ്യപുസ്തകമാക്കുവാൻ തക്കവിധം അത്രമാത്രം ലളി

തമായ രീതിയിലാണു് അതു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. “അസ്തി വിനിശാ നാമ വിശ്രു

തവിഭവാ നഗരീ. തത്ര രാജകീയ മന്ത്രസഭാസാമാജികസ്യ വ്രജബ�ന്ധാരാസീ

ദ് �ദാഷദമനാ നാമ കുമാരീ; യസ്യാഃ കിലാന്യാദൃശീ ലാവണ്യലക്ഷ്മീരതിവിപുലാ

വിഭവസമൃദ്ധിശ്ചാ�ന�കഷാം കുലീനാനാം പ്രഭുകുമാരാണാം മനാംസ്യഹരത”

എന്നിങ്ങ�ന ആ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു �യാജിക്കത്തക്കവണ്ണം

ഒ�ഥ�ല്ലാ�യ ഉദ്ദാലനായും കാ�ഷ്യാ�യ കാശികനായും എമിലിയാ�യ അമീലി

തയായും �ഡസ്ഡി�മാണ�യ �ദാഷദമനയായും ഇയാ�ഗാ�യ അയാഗനായും

ബ്രബൻ�ഷ്യാ�യ വ്രജബന്ധുവായും �വനീസ്സി�ന വിനിശയായും മറ്റും രൂപാന്തര

�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ലഘുപാണിനീയം

സംസ്കൃതമഹാപാഠശാലയി�ല പ്രിൻസിപ്പലും സംസ്കൃതഭാഷാപരീക്ഷകനുമായിരു

ന്നു് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംസ്കൃതവ്യാകരണം പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ �നരിടുന്ന

�ക്ലശങ്ങൾ �കായിത്തമ്പുരാൻ നല്ല�പാ�ല ഗ്രഹിച്ചു. “വൃത്തൌ ചാരുന രൂപസി

ദ്ധിഘടനാ” എന്നും മറ്റും പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വത്തി�ന്റ ഉപക്രമത്തിൽ ഭട്ടതിരിത�ന്ന

ആ �ക്ലശങ്ങ�ളപ്പറ്റി അനു�ശാചിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. കാശികാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളി�ല പാണി

നീയസൂത്രക്രമമനുസരിച്ചുള്ളവ്യാഖ്യാനരീതിയും രൂപാവതാരകൌമുദ്യാദിഗ്രന്ഥങ്ങളി

�ല രൂപസിദ്ധ്യർത്ഥമുള്ള പൌർവ്വാപര്യവ്യതിക്രമസമ്പ്രദായവും കഴിയു�ന്നട�ത്താ

ളം വർജ്ജിച്ചു സമ്മിശ്രമായ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചു് അതിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുക

യാണു് ആചാര്യൻ ലഘുപാണിനീയത്തിൽ �ചയ്തിട്ടുള്ളതു്.

“വ്യാകരണദുർഗ്ഗമാർ�ഗ്ഗഷ്വപ്രഢാൻബാലകാൻ പ്രചാരയിതും

ലഘുപാണിനീയ�മതൽപ്രണീയ�ത രാജരാ�ജന”

എന്നു്അ�ദ്ദഹം ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽപ്രതിജ്ഞ�ചയ്യുന്നു. അന്യർക്കുസാഹസി

കമായി �താന്നാവുന്നഈസമുദ്യമം പൌരസ്ത്യവും പാശ്ചാത്യവുമായ ശബ്ദശാസ്ത്രപ

ദ്ധതികളിൽ ഒന്നു�പാ�ലഅഭിജ്ഞനായ ഗ്രന്ഥകാരൻഅനായാ�സനസാധിച്ചി

രിക്കുന്നു. അപ്രധാനങ്ങളായ സൂത്രങ്ങ�ളഅണുലിപികളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുക; വി

രളപ്ര�യാഗങ്ങളായ ചില സൂത്രങ്ങ�ള മിശ്രപ്രകരണം എ�ന്നാരു പ്ര�ത്യകവിഭാ

ഗമുണ്ടാക്കിഅതിൽ �ചർക്കുക; ഏതാനും ചിലസൂത്രങ്ങൾവിട്ടിട്ടു് അഷ്ടാധ്യായിയി

�ല 2978 സുത്രങ്ങൾ 1959 ആക്കി ചുരുക്കുക; പ്രക്രിയാജടിലങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ

ഭട്ടതിരിയു�ട രീതി പിടിച്ചു കാരികകൾഎഴുതി�ച്ചർക്കുക; കൃത്തദ്ധിതസമാസപ്രക

രണങ്ങൾ സമുചിതമായി സം�ക്ഷപിക്കുക എന്നിങ്ങ�ന പല ഉപായങ്ങൾ ത�ന്റ

ഉ�ദ്ദശസിദ്ധിക്കു് ഏ. ആർ. അങ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തി�ല പ്രസ്താ

വനയിൽ നിന്നാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“�യ ശബ്ദശു�ദ്ധ്യ പരമാചരന്തി

സമാപ്ലവം വ്യാകരണാംബുരാശൌ
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സുഖാവഗാഹക്ഷമഏഷ �തഷാം

മ�യഹ �സാപാനപ�ഥാ നിബദ്ധഃ

സമുദ്ധൃയതം, നാഖില�മവ സൂത്രം

സമുദ്ധൃ�തഷ്വപ്യനതിസ്ഫുടസ്യ

ബാലാനു�രാ�ധന യഥാശ്രുതാർത്ഥ-

വ്യാഖ്യാന�മവാചരിതം മയാത്ര.”

“അപൂർവ്വസംജ്ഞാപരിഭാഷഗു�പ്ത

സാലാതുരീയസ്യ വ�ചാരഹ�സ്യ

പ്ര�വശനദ്വാരമിദം യദി സ്യാ-

ദവന്ധ്യ�മവാത്ര പരിശ്ര�മാ �മ.

ആയുർമ്മിതം �ജ്ഞയമിഹാമിതം ച

തന്ത്രസ്ത്വപാരഃ പണി�ഗാത്രജസ്യ

വ്യുൽപത്ത�യ �ധ്യയമിദഞ്ചസർ�വ്വ-

രിതി പ്രണീതം ലഘുപാണിനീയം”

1087-ൽ ലഘപാണിനീയവും 1089-ൽഅതി�ന്റ ഉത്തരഖണ്ഡവുംപ്രസിദ്ധീകരി

ച്ചു. �വദികകാണ്ഡം, സ്വരകാണ്ഡം, തന്ത്രപ്രതിഷ്ഠ, ഭാഷാചരിത്രം എന്നു നാലു ഭാ

ഗങ്ങളിൽപ്രപഞ്ചനം �ചയ്തിരിക്കുന്നഈഖണ്ഡത്തി�ന്റ മൂന്നുംനാലും ഭാഗങ്ങളിൽ

ഭാഷ�യസ്സംബന്ധിച്ചു പൌരസ്ത്യന്മാരും പാശ്ചാത്യന്മാരുമായ �വയാകരണന്മാർ

പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ �ക്രാഡീകരിച്ചുസമന്വയിപ്പിക്കുവാൻആചാര്യൻ �ച

യ്തിരിക്കുന്ന പ്രയത്നം തികച്ചും സഫലീഭവിച്ചിട്ടണ്ടു്. ഇരു കൂട്ടർക്കും ആ ഭാഗങ്ങൾ

അവശ്യംഅ�ധ്യതവ്യങ്ങളാണു്. എല്ലാം �കാണ്ടും �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ വി�ശ്വാത്ത

രമായ വിജയസ്തംഭം ത�ന്നയാണു് ഉത്തരഖണ്ഡസഹിതമായ പാണിനീയം.

ജ്യൌതി�ഷാപന്യാസങ്ങൾ

ശൃം�ഗരിയി�ല ജഗൽഗുരുഅഭിനവനരസിംഹഭാരതി സ്വാമികൾ കാലടിയിൽ

ശാരദാംബാദി�ദവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി 1085-ൽ സന്നിധാനം�ചയ്ത അവസരത്തിൽ ഏ.

ആറും അവി�ട ആഹൂതന്മാരായ പണ്ഡിതവ�രണ്യന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ �പായി

രുന്നു. പല ജ്യൌതിഷപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രചരിച്ചുവരുന്നവയിൽ ഏതാണു് സമാ

ദരണീയ�മന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സ്വാമികളു�ട ആജ്ഞാനുസരണം ആ അവ

സരത്തിൽ �ജ്യാതിർവ്വിത്തുകളു�ട ഒരു സ�മ്മളനം നടന്നു. ആ സദസ്സിൽ �കാ

യിത്തമ്പുരാൻ വായിച്ച രണ്ടു പ്രൌ�ഢാപന്യാസങ്ങളാണു് കരണപരിഷ്കരണവും

പഞ്ചാംഗശുദ്ധിപദ്ധതിയും. ആദ്യ�ത്തതിൽ പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ബഹുവിധങ്ങളാകുന്ന

തിനുള്ള കാരണങ്ങളും അവ ഓ�രാന്നിനുമുള്ള �ദാഷങ്ങളും നിരൂപിതങ്ങളായിരി

ക്കുന്നു. രണ്ടാമ�ത്തതിൽ ആ�ദാഷങ്ങളു�ട പരിഹാരത്തിനു് അംഗീകരി�ക്കണ്ട

മാർഗ്ഗങ്ങൾ നി�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മു�ടആചാര്യനു �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളഅന

ന്യസുലഭമായ അവഗാഹവും സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രചിന്തനത്തിലുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ

പ്രാഗല്ഭ്യവുംഈ രണ്ടുപന്യാസങ്ങളിൽനിന്നും സ്ഫുടമായി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു.

ഭാഷാകൃതികൾ

(23) �കരളപാണിനീയം (1071), (24) �കരളപാണിനീയം പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു് (1092),

(25) ഭാഷാഭൂഷണം (1077), (26) വൃത്തമഞ്ജരി, (27) സാഹിത്യസാഹ്യം (1086), (28)
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മണിദീപിക (1084), (29) ശബ്ദ�ശാധിനി, (30) മധ്യമവ്യാകരണം, (31) പ്രഥമവ്യാകര

ണം എന്നിങ്ങ�ന ഒൻപതു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ �കായിത്തമ്പുരാൻ ഭാഷയിൽനിബ

ന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (32) മലയാളശാകുന്തളം (33) മാളവികാഗ്നിമിത്രം (1091), (34) ചാരുദ

ത്തൻ (1092), (35) സ്വപ്നവാസവദത്തംഎന്നീ നാലു നാടകങ്ങൾ, (36) ഭാഷാ�മഘദൂ

തം (1070), (37) ഭാഷാകുമാരസംഭവം (1073)എന്നീ രണ്ടുകാവ്യങ്ങൾ, (38) മലയവിലാ

സം, (39) പ്രസാദമാല (1094) എന്നീ രണ്ടുസ്വതന്ത്രകാവ്യങ്ങൾ ഇവയാണു് സാഹി

ത്യകൃതികളിൽ പ്രാധാന്യ�ത്ത അർഹിക്കുന്നവ. അവിട�ത്ത പതിനാറു ഗ�ദ്യാപ

ന്യാസങ്ങൾസമാഹരിച്ചു് 1112-ാമാണ്ടു 40 പ്രബന്ധസംഗ്രഹംഎന്ന �പരിൽ ഒരു പു

സ്തകംപ്രസിദ്ധീകൃതമായി. അതിൽ ഉൾ�പ്പടാ�തകവിസഭാരഞ്ജനഭാഷ്യം മുതലാ

യി �വ�റയും ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ പഴയ പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. (41) നമ്മു

�ട മഹാന്മാർഎ�ന്നാരുലഘുകൃതിപരമ്പരപ്രസിദ്ധീകരിച്ച�പ്പാൾഅതിൽവലിയ

�കായിത്തമ്പുരാ�നപ്പറ്റിയുള്ളഉപന്യാസം രചിച്ചതു്ഏ. ആറാണു്. ഒരുവ്യാഖ്യാതാ

�വന്നനിലയിലും അ�ദ്ദഹം �കരളീയക്കു നിത്യസ്മരണീയനാണു്. 42 ഉണ്ണായിവാരി

യരു�ട നളചരിതംആട്ടക്കഥയ്ക്കുകാന്താരതാരകം (1088), (43) വലിയ�കായിത്തമ്പു

രാ�ന്റ �കരളഭാഷാശാകുന്തളത്തിനു വ്യാഖ്യ, (44) മയൂരസ�ന്ദശത്തിനു മർമ്മപ്രകാ

ശം (1070) എന്നീ വ്യാഖ്യാനങ്ങ�ള പ്രകൃതത്തിൽ പരിഗണി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹ

�ത്ത, ഭാഷ�യസ്സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഒരുശാസ്ത്രകാര�നന്ന നിലയിലാണു് �കര

ളീയർ �പാതു�വ അത്യധികമായി ആരാധിക്കുന്നതും ആരാധി�ക്കണ്ടതും. സാഹി

ത്യകൃതികൾ മിക്കവാറും വിവർത്തിതങ്ങളാ�ണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. എങ്കിലും

അവ�യത്ത�ന്നആദ്യമായി വിമർശിക്കാം.

�മഘദൂതം

സംസ്കൃതത്തി�ലന്ന�പാ�ല ഭാഷയിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കവനം �ചയ്യുന്നതിൽ

ഏ. ആർ. പരിചയിച്ചിരുന്നില്ല. അക്കാലത്തു സംസ്കൃതത്തിൽ കവിയശസ്സു ലഭി

ക്കു�മന്നുള്ള നിശ്ചയമുള്ളവരിൽ പത്തിനു് ഒൻപതു�പരും ഭാഷാകവികളാകുവാൻ

അവരു�ട സമയം വ്യയം �ചയ്തിരുന്നി�ല്ലന്നുള്ള വസ്തുത നാം വിസ്മരിക്കരുതു്. വി

ജ്ഞാനചിന്താമണി, ബ്രഹ്മവിദ്യ മുതലായ പത്രികക�ള നിരന്തരമായി ഗദ്യപദ്യ

ങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു്അലങ്കരിച്ചു് അഖിലഭാരതപ്രശസ്തി �നടുവാൻഅതിനുമുൻപുത�ന്ന

കഴിഞ്ഞിരുന്ന അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ആദ്യ�ത്ത ഭാഷാ�ശ്ലാകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു

ഭരത്തൃഹരിയു�ട ‘ആബദ്ധകൃത്രിമസടാ’ എന്ന �ശ്ലാകത്തി�ന്റ തർജ്ജമയായിരു

ന്നു,

“കൃത്വാ കൃത്രിമ�കസരം സടകളും സ്കന്ധത്തിൽബന്ധിച്ചുടൻ

�ജാഷം �വഷ�മാരുക്കി�യാക്ക�വഹരിസ്ഥാനത്തിരുത്തീടുകിൽ

നിത്യം മത്തഗ�ജന്ദ്രമസ്തകതടം �പ�ട്ടന്നു�പാട്ടിക്കുമ-

പ്പാരീന്ദ്രൻ �ചാരിയുംപടിക്കു ശുനകൻസർജ്ജിക്കു�മാ ഗർജ്ജനം?”

എന്നതാണു് ആ തർജ്ജമ. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം പരിത്യക്തമായി എന്നല്ലാ

�ത ആ �ശ്ശാകത്തിൽ മ�റ്റാരു വി�ശഷവും ഭാവുകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കുവാൻ സാ

ധിച്ചില്ല. മലയാള മ�നാരമയിൽ 1066-ാമാണ്ടാണു് അതി�ന്റ ആവിർഭാവം. അതു

സംബന്ധിച്ചു് കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മതമ്പുരാനു് എഴുതിയ ഒരു മറുപടിയിൽ
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“ആഴം ദീർഗ്ഘത ദർഗ്ഘടങ്ങൾ പലതും കൂടുന്ന�ഗർവ്വാണമാ-

മാഴിക്കുള്ളിലിറങ്ങി�യറി�യാരുനാൾ നീന്തിത്തുടിച്ചീടിലും

ദൂരം ഗാധതമൂല�മാളമധികം �കാലുന്ന ഭാഷാസരഃ-

പൂരത്തിൽക്കുഴയുന്നുഞാ�നാരു കരം പ്രാസം മുടക്കീട�വ.”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ �കായിത്തമ്പുരാൻ ത�ന്റ തദ്വിഷയകമായഅന്തർഗ്ഗതം

�വളി�പ്പടുത്തി. “വാസനതികവുള്ള ഭവാൻപ്രാസമു�പക്ഷിച്ച�ത�ന്താരാവശ്യം?”

എന്നും മറ്റും നടുവത്തച്ഛൻ മുതൽ�പർ പി�ന്നയും �ചാദിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ആയിട

യ്ക്കുത�ന്ന മ�നാരമയിൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം ഭാഷാകവിതയിൽ അനു�പക്ഷണീ

യമ�ല്ലന്നു കൃത്യകൃത്തു് എന്ന വ്യാജനാമത്തിൽ ഒരു �ലഖകൻ വാദിച്ചുതുടങ്ങി. ആ

മതം ശരിയ�ല്ലന്നു കൃത്യവിത്തു് എന്ന �പരിൽ മ�റ്റാരു �ലഖകൻ അതിനു മറുപടി

എഴുതി. “കവിതാവാസനയില്ലാത്തവർ കവിതയ്ക്കു് ആരംഭിക്കരുതാത്തതു�പാ�ല

പ്രാസം പ്രയാസംകൂടാ�ത പ്ര�യാഗിക്കുന്നതിനു സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്തവർ അതിനു

പുറ�പ്പടരുതാത്തതാകുന്നു” എന്നു വലിയ�കായിത്തമ്പുരാനും “പ്രാസ�മന്നതുഭാ

ഷാകവിതയു�ട പദ്ധതിയിൽ ദുർഗ്ഗം�പാ�ല ഒരു പ്രതിബന്ധമായിത്തീന്നിട്ടു�ണ്ട

ന്നാണു് എ�ന്റയും അഭിപ്രായം” എന്നും “ദ്വിഃപ്രാസം ഭാഷയ്ക്കു് അത്യാവശ്യമാ�ണ

ന്നു് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നതു് �വളുത്തആളുകൾ�ക്കസൌന്ദര്യമുള്ളുഎന്നു വാദിക്കുന്ന

തു�പാ�ലയാണു്” എന്നുംഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാനുംആവാദ

ത്തിൽ അവരു�ട മതം �രഖ�പ്പടുത്തി. അങ്ങ�ന 1066-ൽത്ത�ന്നസ്പഷ്ടീഭവിച്ചതാ

ണു് അമ്മാവനും മരുമകനും തമ്മിൽ ആ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രബലമായ അഭിപ്രാ

യവ്യത്യാസം. ആ അങ്കുരം പതിനാറു വർഷം വർളന്നു വൃക്ഷരൂപം �ക�ക്കാണ്ട

തിനു�മലാണു് 1083-�ല പുതിയ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദം അതി�ന്റ ഉച്ച�കാടിയി

�ലത്തിയതു്. സ്വപക്ഷസാധനവ്യഗ്രനായി ഏ. ആർ. എഴുതിയ ഒന്നാമ�ത്ത കാ

വ്യമായിരുന്നു �മഘദൂതം. അതി�ന്റ മുഖവുരയിൽ വിവർത്തകൻ ഇങ്ങ�ന പറയു

ന്നു. “ഇക്കാവ്യത്തിൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം �ചയ്യാത്തതിന് എനിക്കു സ്വഭാ�വന

അതി�ന്റ �ന�രയുള്ള ഉദാസീന ബുദ്ധി മാത്രമല്ല തർജ്ജമകളിൽ ഇ�താട്ടും ആവ

ശ്യകമ�ല്ലന്നുള്ള വിചാരവും കാരണമാകുന്നു.” പി�ന്നയും ചില�തല്ലാം അതി�ന

ക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ടു്. “ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം മണിപ്രവാളത്തിനു് ഒരു ഭങ്ഗി

യാ�ണന്നുള്ളതിൽ” തനിക്കു�ലശം വിവാദമി�ല്ലന്നുംഎന്നാൽ താൻസംസ്കൃതസു

പ്തിങ് പ്രത്യയപ്ര�യാഗം �മഘദൂതത്തിൽ നി�ശ്ശഷം തിരസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു്ആ

ന്യായം ശുദ്ധമലയാളകാവ്യമായഅതിനുസംബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നത�ല്ലന്നും ഒരു വി

ശദീകരണവും നല്കികാണുന്നു. ആ തിരസ്ക്കാരം കൂടാ�ത അതിനു വള�ര മുൻപുത

�ന്ന �വണ്മണിപ്രസ്ഥാനക്കാർ ഭാഷയിൽ കവനം�ചയ്തു വിജയം �നടിക്കഴിഞ്ഞി

രുന്നു എന്നു നമുക്കു് അറിവുള്ളതാണ�ല്ലാ. വാസ്തവത്തിൽ ദ്വിഃപ്രാസരാഹിത്യമല്ല

�മഘദൂതത്തി�ന്റപ്രധാന�വകല്യം. �ദശ്യപദപ്ര�യാഗബാഹുല്യമാണു്അതി�ല

മുഖ്യദൂഷ്യം. മുഖത്തിനു മുക�റന്നും മറ്റുമുള്ള പര്യായപദസ്വീകരണവും, മുക്കണ്ണന്റണി

തിങ്കൾ, വർഷിച്ചിഹ (വർഷിച്ചു ഇഹ) ഇത്യാദി കുസന്ധിപ്രാചുര്യവുമാണു് അതി�ന്റ

ആകർഷകത�യ പ്രതിബന്ധിക്കുന്നതു്. ഭാഷാ�ശ്ലാകങ്ങളിൽ പ്ര�യാഗിക്കുന്നതു

കഴിയുന്നതും ഭാഷാപദങ്ങളായിരിക്കണ�മന്നും ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു �ദശ്യപദപ്ര

�യാഗവും ഒരു ഉപായമായി സ്വീകരിക്കാ�മന്നുമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപക്ഷം.

ചില നല്ല �ശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്.

“�കത്തണ്ടിൽത്തടയാഞ്ഞു�പാൻവള�വടി�ഞ്ഞറ്റംവി�യാഗാർത്തി�യാ-
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�ടതാനും ദിവസങ്ങളമ്മലകളിൽ ചുറ്റിക്കഴിച്ചിട്ടവൻ

ആടിത്തിങ്കൾ പിറന്ന നാളിലരി�ക പാർത്താൻ �പരുമ്പാറയാൽ-

ക്കൂത്താടു�ന്നാരു �കാമ്പ�നാടു കിടയാം പുത്തൻ�കാടുങ്കാറ്റി�ന.”

എന്നാൽഅത്തരത്തിൽ�പ്പടാത്ത �ശ്ലാകങ്ങളും ധാരാളമു�ണ്ടന്നുപറയാ�ത നിർ

വ്വാഹമില്ല.

“�വട�പ്പടമൃഗാക്ഷിമാർകളികളും ക�ണ്ടാന്നിരുന്നിട്ടുടൻ

�ശഷിക്കും മഴ�പയ്തു തീത്തു. തരസാ ദൂരം കടന്നീട�വ

�വണ്ണീറിൻകുറി വൻകരീന്ദ്രമുതുകിൽത്തു�ക്കപ്പരക്കുംവിധം

കാണാം കല്ലു കഴന്ന വിന്ധ്യകഴലിൽ�ക്കഴും നദീ നർമ്മദാ”

എന്ന �ശ്ലാക�ത്ത പ്രത്യുദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു്. ഭാഷാക

വിതയിൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിനു തൃതീയാക്ഷരപ്രാസ�ത്തയും മറ്റും കവിഞ്ഞ

ഒരു ശ്രവണസുഖം ഇ�ല്ലന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ചില രുചി�ഭദമാത്രനിഷ്ഠങ്ങളായ വാദ

മുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു് ആ പ്രാസത്തി�ന്റ അനാവശ്യകത�യയും അതു ദീക്ഷിച്ചാൽ

കവിക്കു �നരിടാവുന്ന അപകടങ്ങ�ളയും പറ്റി അ�ദ്ദഹം ദീർഘകാലം പ്രചാരണം

നടത്തി. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസപക്ഷപാതിക�ള

“പാദം നാലിലു�മാത്തു�വന്നു വരണം രണ്ടാമതാമക്ഷരം

വൃത്തം പൂർത്തിവരായ്കി�ലാ വിടവടച്ചീടാം നിരർ�ത്ഥാക്തിയാൽ

യത്നി�ക്കണ്ടയതിയ്ക്കുസംസ്കൃതപദം കുത്തി�ച്ചലുത്താം മുറ-

യ്ക്കർത്ഥം �ചർന്നുവരും മുറയ്ക്കു തനി�യ �ശ്ലാകം ചമ�ച്ചയ്ക്കണം”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ അവ�ഹളനം�ചയ്തു. സൽക്കവികളു�ട ലക്ഷ്യം എന്താ

യിരിക്കണ�മന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുയായിയായ �ക. സി. �കശവപിള്ള

“അന്യൂനാനതിരിക്തമായ് വിലസണം ശബ്ദങ്ങളർത്ഥങ്ങളും

പ്രാസാദ്യാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുവതിനായർത്ഥം കളഞ്ഞീ�ടാലാ

�ദാഷം നീക്കി വളച്ചു�കട്ടുക�ളാഴിച്ചൌചിത്യ�മാർ�ത്താതണം

സൽക്കാ�വ്യാചിതമായ വസ്തു വിവിധം വ്യങ്ഗ്യം വിളങ്ങുംവിധം”

എന്നു മ�റ്റാരു �ശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുകയും �ചയ്തു. രണ്ടാമ�ത്ത �ശ്ലാ

കത്തി�ല ആശയ�ത്തപ്പറ്റി. ആർക്കും വിപ്രതിപത്തിയുണ്ടാകുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല.

അതു് ഒരു മർമ്മജ്ഞനായസാഹിത്യകാര�ന്റ ഉപ�ദശമായി ഏതു കവിയും സ്വീക

രിക്കുകയും �ചയ്യും. പൂർവ്വസൂരികളു�ട മതം ത�ന്നയാണ് അതു് സങ്ഗ്രഹിച്ചിരിക്കു

ന്നതു്. എന്നാൽ “പാദം നാലിലു�മാത്തു�വന്നു വരണം രണ്ടാമതാമക്ഷരം” എന്ന

�ശ്ലാകത്തിൽ കാണുന്നതു�പാ�ലയുള്ളതാ�ണാ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദികളു�ട

ആദർശം? കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, കുണ്ടൂർ തുടങ്ങിയ കവിപുങ്ഗവന്മാരു�ട

കവിത ആ അധി�ക്ഷപ�ത്ത ഒരു പ്രകാരത്തിലും അർഹിക്കുന്നില്ല�ല്ലാ. ദ്വിഃപ്രാ

സം ദീക്ഷിച്ചതു�കാണ്ടു് ഉത്തമകവികൾക്കു് യാ�താരു ക്ഷതിയും വരുവാനില്ല;

അതു പരിവർജ്ജിച്ചതു �കാണ്ടുമാത്രം മറ്റുള്ളവക്കു് ഒരു �മച്ചവും സിദ്ധിക്കുവാനുമി

ല്ല. അതാണുസൂക്ഷ്മമായ വസ്തുതത്വം.

ഭാഷാകുമാരസംഭവം

ഭാഷാകുമാരസംഭവത്തിൽ “രതിവിലാപം”എന്നചതുർത്ഥസർഗ്ഗം വിട്ടു്ആദ്യ�ത്ത

എട്ടുസർഗ്ഗങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഏഴും തർജ്ജമ�ചയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനു�മലുള്ള
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ഭാഗം കാളിദാസകൃതമല്ല. രതിവിലാപം അമങ്ഗലസൂചകമാ�ണന്നുള്ളവിശ്വാസ

ത്താൽ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾ�പ്പടുത്താറുമില്ല. അതു�കാണ്ടാണു് മുൻനി�ദ്ദശിച്ച

ഏഴു സർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രം വിവർത്തനം �ചയ്യാൻ ഇടവന്നതു്. 1069 ഇടവം 3-ാം൹

ആരംഭിച്ച ആ വ്യവസായം 1070 ഇടവം 26-ാം൹ പരിസമാപ്തി�യ പ്രാപിച്ചു. �മഘ

ദൂതത്തി�ല രചനാ�വകല്യങ്ങൾ പലതും അതിലും ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നുകവിക്കു

ത�ന്നഅതി�ന്റഅഞ്ചാം പതിപ്പുപ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1091-ാമാണ്ടിനുമുൻപു �ബാധ്യമാ

യി എന്നു് ആ പതിപ്പിനു് എഴുതിയ മുഖവുരയിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. ഒന്നാമ�ത്ത

പതിപ്പിൽ

“ഉണ്ടങ്ങു �ദവകലയാണ്ട വടക്കുദിക്കിൽ-

�ച്ചാല്ലാർന്നു മാമല ഹിമാലയനാമ�ധയൻ

ഈരാഴികൾക്കുനടു�വ നില�കാൾകയാലീ-

യൂഴിക്കരയ്ക്കളവു�കാലു പതിച്ച�പാ�ല”

എന്നിരുന്നപ്രഥമസർഗ്ഗത്തി�ല പ്രഥമ�ശ്ലാകം പിന്നീടു്

“ഉണ്ടുത്തരാശയതില�ങ്ങാരു �ദവതാംശ-

മാണ്ടുള്ള മാമല ഹിമാലയനാമ�ധയൻ

ആഴിക്കു രണ്ടിനുമിടയ്ക്കിഹ നില്ക്കയാലീ-

യൂഴിക്കരയ്ക്കളവു�കാലു പതിച്ച �പാ�ല”

എന്നു മാറ്റി. അതിലും ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളുള്ളതായി ഒടുവിൽ വിശ്വാസം

വന്നു. കവി പറയുകയാണു്: “ഇതിൽ ‘ഉണ്ടു് ’ എന്നുള്ളആരംഭം അർത്ഥത്തിനു പു

ഷ്ടി �കാടുക്കു�മങ്കിലും ആ രൂപം ദുർബ്ബലമായ ഒര, ക്രിയാപദമാകയാൽ കർണ്ണ

സുഖം മതിയാകുന്നില്ല. ‘ഉത്തരാശയിൽ ഉണ്ടു്’ എന്നു വിഭക്തി പിരിച്ചതു�കാണ്ടു

ള്ള�ശഥില്യപ്രതീതി സുസഹമാ�ണങ്കിലും ‘ആണ്ടു്’ എന്നതു ദൂരപ്രതീതി വരുത്തു

വാനാ�ണന്നു സമാധാന�പ്പടാ�മങ്കിലും ‘ഉത്തരാശ’ എന്ന സമാസത്തിനു വിവ

ക്ഷിതാർത്ഥപ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ‘ആണ്ടുള്ള’ എന്നതു ‘ആണ്ടിട്ടുള്ള’ എന്നാക്കി

യാ�ല�വയാകരണൻതൃപ്തി�പ്പടുകയുള്ളു. ‘ഇഹ’ ഒരുവക നിരർത്ഥകപദമാണു്.

‘പതിച്ച�പാ�ല’ ‘പതിച്ചതു�പാ�ല’ എന്നായാൽ അധികം നന്നു്. ഈ മാതിരി

യിലാണു് അസ്വാരസ്യങ്ങൾ �താന്നുക.” പന്ത്രണ്ടാം �ശ്ലാകത്തിൽ ‘കാക്കുന്നിവൻ’

(കാക്കുന്നു ഇവൻ എന്നതു) കുസന്ധികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഗണി�ക്കണ്ടതാ�ണന്നും

സമ്മതിക്കുന്നു. പ്രഥമ�ശ്ലാകംആ പതിപ്പിൽ ഇങ്ങ�ന വീണ്ടും �ഭദ�പ്പടുത്തി.

“�ദവാനുഭാവധരനുത്തരദിക്കിലുണ്ടു

�മവുന്നു മാമല ഹിമാലയനാമ�ധയൻ

ആഴിക്കു രണ്ടിനുമിടയ്ക്കു കിടക്കയാലീ-

യൂഴിക്കരയ്ക്കളവുചങ്ങല�യന്ന�പാ�ല.”

കുമാരസംഭവം വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഭാഷാകാവ്യമാണു്. ‘അതു് ’ തുടങ്ങിയ ചില

നിരർത്ഥകപദങ്ങളും ‘ശിരസ്സീന്നു’ മുതലായ ചില സങ്കുചിതപദപ്രത്യയാങ്ഗഭങ്ഗ

ങ്ങളും ‘മുതക്കിടി’ ഇത്യാദി �ദശ്യപദങ്ങളും ‘പിന്നാർക്കുമാകാത്ത പ്രവൃത്തി’ എന്ന

ഹതവൃത്തപ്ര�യാഗവും �വ�റയും പല അഭങ്ഗികളും വർജ്ജിച്ചിട്ടി�ല്ലങ്കിലും ചില

അംശങ്ങളിൽഅത്ര ഗു�ണാത്തരമായ ഒരു വിവർത്തിതകാവ്യം ഭാഷയിൽ �വ�റ

യു�ണ്ടാ എന്നു സഹൃദയന്മാർ സംശയിച്ചു�പാകും. താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ

പരി�ശാധിക്കുക.
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56 അദ്ധ്യായം 58. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

“ഫണാമണികൾ മിന്നിച്ചിട്ടവ�നക്കാത്തു രാത്രിയിൽ

വാടാവിളക്കായ് വാഴുന്നു വാസുകിപ്രമു�ഖാരഗർ.

കല്പവൃക്ഷങ്ങളർപ്പിക്കുമനർഗ്ഘാഭരണങ്ങളാൽ

പ്രഭവിൻ പ്രീതി �നടുന്നു കാര്യസിദ്ധിക്കു ശക്രനും.

ഇ�ച്ചാന്ന�താ�ക്ക�ച്ചയ്തിട്ടും �ദ്രാഹിക്കുന്നു മഹാസുരൻ

ഇണക്കം ദുഷ്ടരിൽപ്പറ്റാ പിണക്കംതാൻ ഫല�പ്പടും.

�ദവസ്ത്രീകൾ കനി�ഞ്ഞ�ന്യ തളിർ നുള്ളാത്തശാഖികൾ

�വ�ട്ടറ്റു വീഴ്വതിൻ സ്വാദിന്നറിഞ്ഞൂനന്ദനത്തിലും.

(ദ്വിതീയസർഗ്ഗം)

“വിൺഗങ്ഗയിൽ�ച്ചന്നുപറിച്ചുണക്കി-

�ക്കാർ�ത്താരു തണ്ടാർമണിമാലയ�പ്പാൾ

ഓമൽക്കരത്തിങ്ക�ലടുത്തു ഗൌരി

തപസ്വിയാം �ദവനു കാഴ്ചവച്ചാൾ.

ഗിരീശനും ഭക്തജനപ്രിയത്താ-

�ലാരുങ്ങി സൽക്കാരമ�തറ്റു�കാൾവാൻ

�ക�ല്പാടു മുപ്പാരുമയക്കി�യന്ന

നൽബ്ബാണമാദ്ദർപ്പകനും �താടുത്താൻ.

ച�ന്ദ്രാദയം പാർ�ത്തഴുമാഴി�പാ�ല-

യ�ന്നര�മാന്നുള്ളമലിഞ്ഞു �ദവൻ

പാരിച്ച ബിംബാധരകാന്തി �കാലു.

മുമാമുഖം കണ്ണുകളാൽ നുകർന്നാൻ.”

(തൃതീയസർഗ്ഗം)

മലയവിലാസം

മലയവിലാസത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിരണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങി

യിരിക്കുന്നു. മലയപർവ്വതത്തി�ന്റ വർണ്ണനമാണു് വിഷയം. ഇതു കവി എ�ന്നഴുതി

എന്നു നിശ്ചയമില്ല. അതി�ല ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഭാഷാഭൂഷണത്തിൽ ഉദാഹരിച്ചു

കാണുന്നതിനാൽ 1077-ാമാണ്ടിനു മുൻപാ�ണന്നു മാത്രം പറയാം. ഏ. ആറി�ന്റ

സംസ്കൃതകവിതയി�ല കല്പനാസുഭഗമായ കാവ്യരീതിയാണു മലയവിലാസത്തിൽ

പ്രതിഫലിക്കുന്നതു്.

“ജ�ലശ്വരൻതന്നു�ട രാജധാനിയിൽ.

ബ്ബലത്തിനായ്ത്തീർ�ത്താരു �കാട്ടതാനി�താ

അതിങ്കലിസ്സന്ധ്യയുമർക്കമൂർത്തിയാൽ-

പ്പതിച്ചിടു�ന്നാ പുതുതാഴികക്കുടം?

നിനച്ചിടു�മ്പാൾ നിജനാട്ടി�ല�പ്പാഴും

�പാഴിച്ചി�ടണം ജല�മ�ന്നാരാശയാൽ

കരുത്തനാം ഭാർഗ്ഗവനന്നു �ശഖരി-

�ച്ചടുത്തുസൂക്ഷി�ച്ചാരു �മഘമാല�യാ?”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 57

പ്രസാദമാല

ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി മ�ഹാത്സവം 1093-ാമാണ്ടു്

കന്നി മാസത്തിൽ സമാഗതമായ�പ്പാൾ �കരളത്തി�ല പല കവികളും തത്സംബ

ന്ധമായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി അവിട�ത്തക്കു് ഉപായനീകരിച്ചു. �പ്രാഫസർ �കാ

യിത്തമ്പുരാൻആഅവസരത്തിൽ രചിച്ച ഒരു �ദവതാ�സ്താത്രരൂപമായ കാവ്യമാ

ണു് പ്രസാദമാല. അതി�ല സമർപ്പണ �ശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് അടിയിൽ �ചർ

ക്കുന്നതു്.

“ഓ�രാ �ദവതമാ�രയും മഹിതമാമൃ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ �താ-

ട്ടാരാഞ്ഞുൽക്കടഭക്തി�യാടരുളി�നൻസൽപ്പദ്യപുഷ്പാഞ്ജലി;

ആരാധിച്ചു സുമങ്ങൾ�കാണ്ടുസരവും ഗുലുങ്ങളും തീർത്തിതാ

ഹാരം�പാ�ല ചമച്ച മാലിക സമർപ്പിക്കുന്നുതൃക്കയ്യിൽഞാൻ.”

പ്രസ്തുതമാലയിൽ �വദികഗുച്ഛുകം, പൌരാണികഗുച്ചുകം, ആചാര്യപ്രാത്ഥന

എന്നു മൂന്നു ഗുച്ഛുകങ്ങളും അവയിൽആദ്യ�ത്ത ഗുച്ഛകത്തിൽ പൃഥ്വീസ്ഥാന�ദവതാ

പ്രാർത്ഥന, അന്തരീക്ഷ സ്ഥാന�ദവതാപ്രാർത്ഥന, ദ്യുസ്ഥാന�ദവതാപ്രാർത്ഥന

എന്നു മൂന്നുസരങ്ങളും രണ്ടാമ�ത്തതിൽ സ്വസ്ഥാന�ദവതാപ്രാർത്ഥന, �ജ്യാതിർ

മ്മയ�ദവതാപ്രാർത്ഥന,അവതാര�ദവതാപ്രാർത്ഥനഎന്നുമൂന്നുസരാന്തരങ്ങളും

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒടുവില�ത്ത ഗുച്ഛകത്തിൽഅ�വദികമതസ്ഥാപകന്മാരായ

ബുദ്ധൻ, ജിനൻ, ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് എന്നിവരു�ട അനുഗ്രഹത്തിനും കവി പ്രാർത്ഥി

ക്കുന്നുണ്ടു്. അനുസ്യൂതമായ ഒരുകഥാവസ്തവി�ന്റഅഭാവം കവിത്വപ്രദർശനത്തിനു

ബാധകമാകയാൽ അതി�ലക്കു് അ�ദ്ദഹം ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

�കാണ്ടു�ശലി �വളി�പ്പടുത്താം.

“ഇരുളാം കൂപത്തിൽക്കുഴയും �ലാക�ര-

ക്കരജാലം നീട്ടിക്കര�കറ്റി

വിതതവിശ്വത്തിൻ വിവിധ�വചിത്ര്യം

പുതുതാക്കിക്കാട്ടി പ്രിയ�മകാൻ

കുതുകക്കാതലാം കതിർ �കാലും �കാല-

�മതി�ര കാണിക്കും രവി�യത്താൻ

നിലയും കാലവും ക്രിയയുും �നാക്കീട്ടു

പലതാക്കി�ച്ചാന്നാർ പഴമക്കാർ

അതി�ലാ�രാ �പരും �പരുതാം മംഗളം

ക്ഷിതിപ�ന്നകണംസദൃശം�പാൽ.”

(വിഷ്ണു-ദ്യുസ്ഥാന�ദവതു)

“തൃക്ഷാത്മജാതനമൃതാഹൃതി�ചയ്ത വീരൻ

പക്ഷാനി�ലാച്ചരിതപാവനസാമഗാനൻ

പക്ഷീശ്വരൻ ഗരുഡനിക്ഷിതിരക്ഷിതാവി-

ന്നക്ഷീണ�മകുക പരാക്രമപൌരുഷങ്ങൾ.”

(ഗരുഡൻ-സ്വസ്ഥാന�ദവത)
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ദൃശ്യകാവ്യങ്ങൾ

മലയാളശാകുന്തളം

വലിയ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ �കരളീയഭാഷാശാകുന്തളം തർജ്ജമയിൽ സംസ്കൃത

പദപ്ര�യാഗം വള�ര അധികമായി�പ്പായി എന്ന കാരണത്താൽ രാജരാജവർമ്മ

�കായിത്തമ്പുരാൻകു�റയധികം �ഭദങ്ങൾവരുത്തി വീണ്ടുംഅ�ത�പരിൽത്ത�ന്ന

അവിടു�ത്ത�ക്കാണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിപ്പിച്ചു. മരുമക�ന്റ പാാഠ�ഭദങ്ങൾ മുഴുവൻ മാ

തുലൻ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇരുകൂട്ടർക്കും അതു സമുചിതമായി �താന്നാത്തതിനാൽ

മാതുലൻ അതുത�ന്ന വീണ്ടും അല്പം പരിഷ്കരിച്ചു മണിപ്രവാളശാകുന്തളം എന്ന

�പരിൽ 1087-ലും മരുമകൻ പുത്തനായി ഒരു തർജ്ജമ എഴുതിയുണ്ടാക്കി മലയാ

ളശാകുന്തളം എന്ന �പരിൽ 1088-ലും പ്രചരിപ്പിച്ചു. ദാക്ഷിണാത്യപാഠമായിരുന്നു

വലിയ�കായിത്തമ്പുരാൻ പ്രാ�യണഅംഗീകരിച്ചിരുന്നതു്. എങ്കിലും ഔത്തരാഹ

പാഠത്തി�ന്റ കലർപ്പുകൂടി അതിൽ അങ്ങിങ്ങു കാണാവുന്നതാണു്. അഭിരാമനാൽ

ദർശിതമായ ശുദ്ധദാക്ഷിണാത്യപാഠ�ത്ത ആസ്പദമാക്കിയാണു് രാജരാജവർമ്മ

�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ പരിഭാഷയു�ട ഗതി. കാളിദാസ�ന്റ അഭിജ്ഞാനശാകുന്ത

ളം അഭിരാമ�ന്റ മർമ്മസ്പൃക്കായ വ്യാഖ്യാന�ത്താടുകൂടി ഏ. ആർ.ത�ന്ന 1088-ൽ

പ്രകാശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ മുന്നു തർജ്ജമകള�ടയും പ്രസാധകൻ തിരുവന

ന്തപുരത്തു ബി. വി. ബുക്കുഡി�പ്പാ ഉടമസ്ഥൻ കുളക്കുന്നത്തു് എസ് . രാമൻ�മ

�നാനായിരുന്നു. ത�ന്റ പുതിയ പരിഭാഷയു�ട പ്ര�യാജനം മരുമകൻ സമർപ്പിച്ച

സമർപ്പണ�ശ്ലാകത്തിൽ നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടണ്ടു്.

“മ�ണർമ്മഹാർഘസ്യ ഗുണാനഭി�ജ്ഞഃ

പ്രവാളഭൂയിഷ്ഠപദപ്ര�യാഗം

ഗ്രന്ഥസ്യ തസ്യാഭിനവം വിവർത്ത-

മഭ്യർത്ഥി�താഽഹം യദജല്പ�മവം.”

അതി�ന വലിയ�കായിത്തമ്പുരാൻ

“വ്യാഖ്യാന�ഭദാദപി പാഠ�ഭദാ-

ദ�നക�ഭദം യദി മൂല�മവ

പ്രസ്ഥാന�ഭദാദ്രുചി�ഭദതശ്ച

�ഭദാവകാശസ്സുതരാം വിവർ�ത്ത.

അ�താ നവീ�ന പരിവർത്ത�നസ്മിൻ

കൃതശ്ശ്ര�മാ �നവ പിനഷ്ടി പിഷ്ടം

ശാകുന്തളാർത്ഥാമൃതപാനപാത്ര-

�മകം നവം �കരളി! �തദ്യ ലബ്ധം”

എന്നും മറ്റുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ�കാണ്ടു ശിഷ്യ�ന സ�ന്താഷിപ്പിച്ചു സ്വീകരിക്കുകയും

�ചയ്തു. മൂന്നാമ�ത്തയും നാലാമ�ത്തയും പരിഭാഷകളു�ട സമഗ്രതാരതമ്യവി�വച

നം പ്രകൃതത്തിൽ അസംഗതമാണു്. രണ്ടിൽനിന്നും ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ

ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം.

“ധാതാവാദൌ ചമ�ച്ചാരുദകമഥ ഹവിർവ്വാഹിയാം വീതി�ഹാത്രൻ

�ഹാതാതാനും ദി�നശൻ നിശയു�ട പതിയും നാദലക്ഷ്യം നഭസ്സും

ഭൂതാളിക്കാ�ക�യകപ്രകൃതി പൃഥിവിയും പ്രാണദൻ മാരുതൻതാ-

�നതാവദ്വ്യക്തമൂർത്ത്യഷ്ടകനുലകുട�യാൻ നിങ്ങ�ളക്കാത്തിട�ട്ട.”

(മണിപ്രവാളശാകുന്തളം)
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“ആദ്യ�ത്തസ്സൃഷ്ഠി, �ഹാതാ, വഥ വിധിഹുതമായുള്ളഹവ്യം വഹി�പ്പാ-

നാ ദ്വന്ദം കാലമാനാസ്പദമുലകു നിറ�ഞ്ഞാരു ശബ്ദാശ്രയംതാൻ

വി�ത്തല്ലാത്തിന്നു�മകപ്രകൃതി ചരജഗൽപ്രാണനാം തത്ത്വ�മന്നീ

പ്രത്യക്ഷം മൂർത്തി�യട്ടാർ�ന്നാരു ജഗദധിപൻ

നിങ്ങ�ളക്കാത്തു�കാൾവൂ.” (മലയാളശാകുന്തളം)

“വിജ്ഞന്മാരഭിനന്ദി�ച്ച വിജ്ഞാനം സാധുവായ് വരൂ

നല്ല ശിക്ഷ കഴി�ച്ചാർക്കുമില്ല വിശ്വാസമാത്മനി.”

(മണിപ്രവാളശാകുന്തളം)

“വിദ്യ ശരി�യന്നുറയ്ക്കാൻ വിദ്വൽപ്രീതിക്കു പാത്രമായ് വരണം;

നന്നായ് പ്പഠിച്ചവന്നും തന്നിൽ വരുന്നില്ല നല്ല വിശ്വാസം.”

(മലയാളശാകന്തളം)

ഇതരനാടകങ്ങൾ

ഓ�രാ �കാല്ലം ഓ�രാ നാടകം, ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം �ചയ്യുകയും അതു യഥാ

�സൌകര്യം അഭിനയിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുകഎ�ന്നാരുക്രിയാപരിപാടി �കായിത്ത

മ്പുരാൻ ഒടുവിൽഅനുഷ്ഠിച്ചു. ആ പരിപാടിയനുസരിച്ചു മാളവികാഗ്നിമിത്രം 1091-ലും

അതിൽപ്പിന്നീട് ചാരുദത്തനും ഒടുവിൽ സ്വപ്നവാസവദത്തം 1092-ലും പരിഭാഷ�പ്പ

ടത്തി. മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തി�ന്റഅവതാരികയിൽകവി ഇങ്ങ�നപറയുന്നു: “കാ

ടും പടലും �വട്ടിക്കളഞ്ഞു് ഒറ്റയടിപ്പാത�യങ്കിലും �തളിക്കാ�ത ഉള്ളിൽ പ്ര�വശി

ക്കാൻപാടില്ലാത്തവ്യാകരണകാന്താരത്തിൽചാടിക്കടന്നു �ക്ലശിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന

എ�ന്റ ഹൃദയത്തിനു �സ്വരസഞ്ചാര�യാഗ്യമായ നാടകപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ �ചന്നു

�കറി അല്പ�നര�മങ്കിലും ഒരു വിശ്രമസുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കൌതുകം തടു

ത്താൽ നില്ക്കാത്തവിധം അതിക്രമിച്ചു; ആ �കൌതുകത്തി�ന്റ ഫലമാണു് ഈ തർ

ജ്ജമ.”

ചാരുദത്ത�ന്റ ആമുഖത്തിൽ “ഉത്ഭവപ്രകാരം ചാരുദത്തൻ മാളവികയു�ട

അനുജനും കലാവിലാസനാടകസംഘക്കാരു�ട വക നാടകാവലിയിൽ മൂന്നാമ

�ത്ത പുസ്തകവുമാകുന്നു” എന്നു പറയുന്നു. ഭാസനാടകത്തി�ന്റ അനുപദഭാഷാ

നുവാദമല്ല ചാരുദത്തൻ. “ഭാസനാടക�ത്ത ഏതുവിധത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ചനം�കാ

ണ്ടു ശൂദ്രകൻ വൃഥാസ്ഥൂലമാക്കിത്തീർത്തു�വാ ആ വിധം ശുദ്രക�ന്റ ബാക്കിയുള്ള

ആറങ്കങ്ങ�ള തക്ഷണം�കാണ്ടു കൃശീകരിക്കുകയാണു ഞാൻ �ചയ്തതു്” എന്നും

പ്രസ്താവിക്കുന്ന. അതു് ആ നാടകം അഭിന�യാചിതമാകുന്നതിനു�വണ്ടി �ചയ്ത

വ്യതിയാനമാണു്. ചാരുദത്തനി�ല പല ഭാഗങ്ങളും ഒരു സ്വതന്ത്രകൃതി�പാ�ലയാ

യിട്ടുണ്ട് . സംസ്ഥാനകൻ പ്രാകൃത സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നാ�ടാടിബ്ഭാഷയിലാണു്

സംസാരിക്കുന്നതു്. �മള�ക്കാഴുപ്പിനു ചില ഗാനങ്ങളും ഇടകലർത്തീട്ടുണ്ട് . മാള

വികാഗ്നിമിത്രവും ചാരുദത്തനും ഉത്തമ�കാടിയിൽ പരിലസിക്കുന്ന രണ്ടു നാട

കങ്ങളാണ് . സ്വപ്നവാസവദത്തം അവയ്ക്കു് അടുത്തപടിയി�ല നില്ക്കുന്നുള്ളു. ചില

�ശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“സര�സാജ്ജ്വലരാഗ�മാമലാളിൻ

ചരണാബ്ജത്തിൽ വരച്ച �രഖ �നാക്കൂ

ഹരവീക്ഷണ�മറ്റു നീറിനില്ക്കും
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സ്മരവൃക്ഷത്തിൽ മുളച്ച നാമ്പു�പാ�ല.” (മാളവികാഗ്നിമിത്രം)

“സരസപല്ലവ�കാമളമായ നിൻ

ചരണതാരിണ ചഞ്ചല�ലാച�ന!

പരുപരുത്ത മരത്തിലണയ്ക്കയാൽ-

പ്പറക �ച�റ്റാരു �വദന പറ്റി�യാ?”

(മാളവികാഗ്നിമിത്രം)

“സംസത്തിൽസ്വാവമാ�നാദ്യതനൃപഭട�രാടാത്ത�രാഷൻസ്വവീര്യം

ശംസിക്കും സാധുപൌരപ്പരിഷയിലലിവാർന്നുന്മിഷന്മന്ദഹാസൻ

അംസത്തിൽച്ചന്ദ്ര�ലഖാവിമലകുവലയാ പീഡദന്തങ്ങ�ളന്തി-

ക്കംസധ്വംസത്തി�നാങ്ങും മുരരിപു ഭഗവാൻനിങ്ങ�ളക്കാത്തു�കാൾക.”

(ചാരുദത്തൻ)

“ദാരിദ്യത്തിലണഞ്ഞവ�ന്റ വചനം �ക�ക്കാണ്ടിടാ ബന്ധുവും

പാരം ശീലശശിക്കു മങ്ങലുളവാമന്തസ്സ�ഹാ! ഹാസ്യമാം

�കല്പില്ലാ�ത കുഴങ്ങിയുറ്റവ�രാതുങ്ങീടും വിപ�ത്ത�റയാ-

�മല്പിക്കും പഴിയിങ്ങവ�ന്റ തലയിൽക്കുററം പരൻ�ചയ്കിലും.”

(ചാരുദത്തൻ)

“ഭിന്നിപ്പിച്ചു രിപുക്ക�ള; പ്രജകളിൽ ത്വത്ഭക്തിയാശ്വാസവും

കുന്നിപ്പിച്ചു; ഭവാന്നു പാർഷ്ണിബലവും സജ്ജിച്ചു യാത്രക്കുഞാൻ;

സന്നദ്ധം രിപുനിഗ്രഹത്തിനുചിതം സംഭാര�മാ�രാന്നു�മ;

�സന്യം ഗംഗ കടന്നുതീർന്നു; വഴി�യ നിൻ�കക്കലാം രാജ്യവും.”

(സ്വപ്നവാസവദത്തം)

ഈ നാടകങ്ങൾ രചിച്ച കാലത്തു �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഷാകവിത വള�ര

വള�ര ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ശാസ്തകൃതികൾ

�കരളപാണിനീയം പഴയപതിപ്പ്

ഭാഷയ്ക്കു സർവ്വസമ്മതവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ ഒരു വ്യാകരണം നിർമ്മിക്കണ�മന്നു

ള്ള ആഗ്രഹം �കായിത്തമ്പുരാനു് 1058-ൽ സർക്കാർ �ഹസ്ക്കൂളിൽ അധ്യയനം

ആരംഭിച്ച�പ്പാൾത്ത�ന്ന അങ്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കു

ന്നതിന്നു�വണ്ടി അന്നു നിലവിലിരുന്ന (1) ഗുണ്ഡർട്ടി�ന്റ വ്യാകരണം, (2) ഗാർത്തു

�വയിറ്റി�ന്റ വ്യാകരണം �ചാ�ദ്യാത്തരം, (3) പീറ്ററി�ന്റ വ്യാകരണം, (4) ഗീവറു

ഗീസ് മാത്ത�ന്റ വ്യാകരണം, (5) �കാവുണ്ണി�നടുങ്ങാടിയു�ട �കരളകൌമുദി, (6)

പാച്ചുമൂത്തതിന്റ വ്യാകരണം, എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിച്ചതിനുപുറ�മ

തമിഴുവ്യാകരണത്തിലും �തലുങ്കുവ്യാകരണത്തിലും കൂടി അത്യാവശ്യത്തിനു�വണ്ട

അറിവു സമ്പാദിച്ചു. സൌകര്യം കിട്ടിയ�പ്പാൾ നവീനരീതിയിൽ ഒരു മലയാളവ്യാ

കരണം എഴുതിത്തുടങ്ങി. മറ്റു �ജാലികൾക്കിടയിൽ നാലിലധികം സംവത്സരം

വിനി�യാഗിച്ചു് അതു പൂർത്തിയാക്കി; 1071-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ത�ന്റ വ്യാകരണഗു

രുവായ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാന്നാണ് ആഗ്രന്ഥംസമർപ്പിച്ചതു്.

“സാലാതുരീയമുനിമന്ദരമഥ്യമാനഃ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 61

കാത്യായനാമരസരിജ്ഝരപൂര്യമാണഃ

ശ്രീമൽപതഞ്ജലിഘ�ടാ്ഭവചൂഷ്യമാണ-

ശ്ശബ്ദാനുശാസനമഹാജലധിശ്ചകാസ്തി.

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

ത�സ്യതസ്യ സമന്ത�താപി ഹരിതാംകൂലങ്കഷസ്യാംബു�ധഃ

ക�ല്ലാ�ലഷു കുതൂഹലാകുലതയാ നിഷ്ണാതവദ് ഭിശ്ചിരം

ശ്രീമദ്ഭിർഭഗിനീസുതപ്രണയിഭിർവ്വീചീഷു സഞ്ചാരിതഃ

�സായം കിഞ്ചിദുപാഹരാമി ഭവതാം സംയാത്രയാത്രാർജ്ജിതം.

യദ്വാലം കഥി�തര�ഹാ നു ഖലു �ഭാഃ സുൂത്രാണി സംസീവ്യതാ

രീതിം �കരള�വഖരീയസമുദാചാ�രാചിതാം ഗൃഹ്ണതാ

ശബ്ദാനാമനുശിഷ്ടിരാപദശിഖം സംവണ്ണി�തയം മയാ

ബദ്ധാ �കരളവർമ്മ�ണവ ഗുരു�ണത്യാനീയതാമാദരാൽ.”

ഇവആസമർപ്പണ�ശ്ലാകങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ�പ്പടുന്നു. സൂത്ര–വൃത്തി–ഭാഷ്യാ

ത്മകമായിആഭ്യൂഹികപ്രസ്ഥാനത്തിൽരചിച്ചിട്ടള്ളഒരുവ്യാകരണഗ്രന്ഥമാണു് �ക

രളപാണിനീയം. സൂത്രങ്ങൾ പാണിനിയു�ടതു�പാ�ല അത്യന്തം ഹ്രസ്വങ്ങളാണു് .

വൃത്തിയു�ടസാഹായ്യം �കാണ്ടു �വണംഅവയു�ടഅർത്ഥംഗ്രഹിക്കുവാൻ. “ഇപ്പു

സ്തകത്തിൽ ശരീരഭൂതമായതു വൃത്തി എന്ന ഭാഗമാകുന്നു. അതി�ല വാചകങ്ങൾ

ക്കുകഴിയുന്നതുംസാരള ്യം വരുത്താൻശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് . സൂത്രംഎന്നതുതുട�രത്തുട�ര

ഓമ്മിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ഒരു നൂ�ല�ന്നയുള്ള. ഭാഷ്യം പ്രാ�യണ അധ്യാപകന്മാ

രു�ട ദൃഷ്ടിക്കുമാത്രമായി ഉ�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടതാണു്” എന്നുഗ്രന്ഥകാരൻഓ�രാ. ഭാഗ

ത്തി�ന്റയും ഉപ�യാഗം വിശദീകരിക്കുന്നു. വ്യാകരണത്തി�ന്റ വിഷയ�ത്തശിക്ഷ,

പരിനിഷ്ഠ,ആകാംക്ഷ,നിരുക്തിഎന്നുനാലുവകുപ്പുകളിലായിപിരിച്ചു്ഓ�രാന്നിനു് 

ഓ�രാ കാണ്ഡം വീതം വിനി�യാഗിക്കുക, പൂർവ്വ�വയാകരണന്മാർ അങ്ഗീകരി

ച്ചിരുന്ന ഛന്ദസ്സ് , അലങ്കാരം ഈ വിഷയങ്ങ�ള വ്യാകരണബാഹ്യങ്ങളാകയാൽ

വിട്ടുകളയുക, സംസ്കൃതവ്യാകരണവും ഭാഷാവ്യാകരണവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാതി

രിക്കുക, നാമം, കൃതി, �ഭദകം, നിപാതം,അവ്യയംഎന്നിങ്ങ�നശബ്ദങ്ങ�ളഅഞ്ചു

വിഭാഗങ്ങളായി �വർതിരിക്കുക, ഗതികൾ, അനുപ്ര�യാഗങ്ങൾ, വിഭക്ത്യാഭാസ

ങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ചില ശബ്ദസമുഹങ്ങൾ ഉ�ണ്ടന്നു വ്യവസ്ഥാപനം �ചയ്യുക

എന്നിങ്ങ�ന ആശാസ്യങ്ങളായ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും വരുത്തി ഭാഷാവ്യാകരണ

ത്തി�ന്റ സമഞ്ജസവും സസമ്പൂണ്ണവുമായ സ്വരൂപം ഇദംപ്രഥമമായി പ്രദർശിപ്പി

ച്ചിട്ടള്ള പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യം വാക്കുക�ള�ക്കാണ്ടു പരി�ച്ഛദിക്കാവു

ന്നതല്ല. ആ സൂ�ര്യാദയത്തിൽ അതിനുമുൻപുള്ള വ്യാകരണതാരങ്ങൾ എല്ലാം

അസ്തപ്രഭങ്ങളായതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല�ല്ലാ. ആ പുസ്തകത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു

�മലാണു �കരളീയർ ആ മഹാപുരുഷ�ന “�കരളപാണിനി” എന്ന ബിരുദനാമം

നല്കി അഭിവാദനം �ചയ്തുതുടങ്ങിയതു്. അതി�നത്തുടർന്നു ബാലവിദ്യാർത്ഥികളു

�ട ആവശ്യത്തിനായി അതി�ല സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളത്ത�ന്ന അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി

(1) പ്രാഥമികവ്യാകരണം, (2) മധ്യമവ്യാകരണം, (3) ശബ്ദ�ശാധിനി എന്നിങ്ങ�ന

ഉത്ത�രാത്തരം വിവൃതങ്ങളായ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങൾകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. �കരളപാ

ണിനീയ�ത്തപ്പറ്റി തനിക്കു �താന്നിയ ചില അഭിപ്രായ�ഭദങ്ങൾ മ�റ്റാരു�വയാ

കരണനായ എം. �ശഷഗിരിപ്രഭു ഭാഷാ�പാഷിണീ മാസികയിൽ തുടർച്ചയായി

പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടാ�യങ്കിലും 1079-ൽ തല�ശ്ശരിയിൽവച്ചു നടന്ന ഭാഷാ�പാ

ഷിണിസഭയു�ട സ�മ്മളനത്തിൽ “�കരളപാണിനീയം ഇ�പ്പാൾ സ്ക്കൂളുകളിൽ ഉപ
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�യാഗിച്ചുവരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽവച്ചു പല സങ് ഗതികളിലും നല്ലതായിരിക്കുന്നു.

ഭാഷാശാസ്ത്രം ആധാരമാക്കി മലയാള ഭാഷയു�ട സ്വരൂപ�ത്തയും ഘടന�യയും

�ഗാത്ര�ത്തയും നിശ്ചയിച്ചു ഭാഷാശാസ്ത്രം കാട്ടി�ക്കാടുക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ വ്യാക

രണവിഷയങ്ങ�ള ഉപപാദിച്ചു്, �നയായികരീതിയിൽ സംജ്ഞക�ള നിർവ്വചിച്ചു്

അഭിപ്രായ�ഭദങ്ങളുള്ള ദിക്കുകളിൽ സിദ്ധാന്ത�ത്ത കാണിച്ചു�കാടുക്കുന്ന ഒരു

ശാസ്ത്രീയവ്യാകരണം �കരളപാണിനീയം മാത്ര�മയുള്ളു. പാണിനി, പതഞ്ജലി

മുതലായ സംസ്കൃത�വയാകരണന്മാരു�ട രീതി�യയും സൂക്ഷ്മമായ വ്യാകരണ

തത്ത്വങ്ങ�ളയും കാണിക്കുന്നുണ്ടു്” എന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രസങ് ഗത്തിൽ

പ്രസ്താവിച്ചതു്. അക്കാല�ത്ത �വയാകരണമൂർദ്ധന്യന്മാരിൽ അന്യതമനായിരു

ന്നരായം �പട്ട ആർ.വി. (പിന്നീടു മഹാമ�ഹാപാധ്യായൻ) കൃഷ്ണിമാചാര്യരും ആ

അവസരത്തിൽ �കരളപാണിനീയ�ത്തപ്പറ്റി ശ്ലാഘിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണമാചാ

ര്യർക്കു മലയാളത്തിലും നല്ലജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. ചാരുചര്യാശതകം അ�ദ്ദഹം

തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടണ്ടു് .

�കരളപാണിനീയം പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്

കാരികാവൃത്ത്യാദ്യാത്മകമായി ആഗമികപ്രസ്ഥാനത്തിൽ �കരളപാണിനി രചിച്ച

സർവ്വങ്കഷമായ ഒരു വ്യാകരണഗ്രന്ഥമാണു് 1092-ൽ മുദ്രിതമായ പ്രസ്തുത പുസ്തകം.

അതി�ന്റ മുഖവുരയിൽആചാര്യൻ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു. ആഭ്യൂഹികവ്യാകരണം രാ

ജാധിപത്യത്തി�ന്റയും ആഗമികവ്യാകരണം പൌരാധിപത്യത്തി�ന്റയും സ്ഥാനം

വഹിക്കുന്നു. ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും മാത്രമല്ല, �വഷത്തിലും വിഷയത്തിലും

കൂടി �കരളപാണിനീയത്തി�ന്റ മുദ്രണത്തിൽ പറയത്തക്ക �ഭദഗതികൾ �ച�യ്യ

ണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്. അഹർമ്മാനവും �യാഗ്യാദിയും എല്ലാം കഴിച്ചാൽ �കരളപാണി

നീയം എന്ന �പർ മാത്ര�മ �ശഷിക്കയുള്ള. അതിനാൽ പ്രകൃതപുസ്തകം 1071-ൽ

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ �കരളപാണിനീയത്തി�ന്റ രണ്ടാം പതിപ്പാ�ണന്നു പറഞ്ഞ

റിയിക്കത�ന്ന �വണ്ടിയിരിക്കുന്നു!” അതി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ എഴുതി�ച്ചത്തിട്ടുള്ള

ദീർഘമായ പീഠിക അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ധിഷണാസമ്പത്തി�നയും പാണ്ഡിത്യപൌ

ഷ്കല്യ�ത്തയും പ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുന്നു. പുതിയ �കരളപാണിനീയത്തി�ന്റ ബഹു

മുഖങ്ങളായ �വശിഷ്ഠ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി നാമനിർ�ദ്ദശം �ചയുന്നതിനു�പാലും സ്ഥലം

അനുവദിക്കുന്നില്ല. മ�റ്റാരു പുസ്തകം അതു�പാ�ല എഴുതുവാൻ യാ�താരു ഭാഷാ

പണ്ഡിതനും നാളതുവ�ര ഉദ്യമിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതുത�ന്ന അതി�ന്റ അന്യാദൃശമായ

മഹിമയ്ക്കു നിദർശനമാകുന്നു.  

മണിദീപിക

�കരളപാണിനീയത്തിൽ സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തി�ല വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചി

ട്ടി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തി�ന്റ ഒരുസ്ഥൂലമായജ്ഞാന�മ

ങ്കിലും ഇല്ലാ�ത മണിപ്രവാളകവിത ശരിക്കു് ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല

എന്നുള്ളതിനുപുറ�മ, ഏ�തങ്കിലും ഒരു പുതിയ അർത്ഥ�ത്ത കുറിക്കുന്നതിനു് ഒരു

പുതിയശബ്ദംആവശ്യ�പ്പട്ടാൽഅതിനുസംസ്കൃത�ത്തആശ്രയിക്കാ�തഗത്യന്തര

മില്പാത്തതും, അതു സുശബ്ദമായിരിക്കണ�മങ്കിൽ കൃത്തദ്ധിതാദിപ്രകരണങ്ങളിൽ

പ്ര�യാക്താവിനു സാമാന്യ പരിചയ�മങ്കിലും ഉണ്ടായിരി�ക്കണ്ടതുമാണു്. ഭാഷ

പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തി�ന്റ ഒരു ലഘുവായ പരിച

യം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു പ്ര�വശികാരൂപത്തിൽ കാരികാവൃത്ത്യാത്മകമായ മല

യാളത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് മണിദീപിക. ‘മണിപ്രവാള’ ശബ്ദത്തി�ല
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മണിക്കു സംസ്കൃതം എന്നാണ�ല്ലാ അർത്ഥം. മണിക്കു ദീപിക സ്ഥാനീയമാകുക

നിമിത്തം പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിനു മണിദീപിക എന്ന സംജ്ഞ അർത്ഥവത്തായി

രിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ അതി�ന്റ പ്ര�യാജന�ത്തപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകാരൻ

ഇങ്ങ�ന ഉപന്യസിക്കുന്നു.

“മണിപ്രവാളത്തിൽ വിളങ്ങിടുന്ന

മണിപ്ര�ഭദങ്ങ�ളടുത്തുകാട്ടാൻ

�കാളുത്തി�നൻ ദീപിക�യാന്നിവണ്ണം

�കാ�ളാത്ത മുന്യഷ്ടകദീപയ�ഷ്ടഃ.

കൃതഃ പുരാ �കരളപാണിനീ�യ

യതഃ പ്രവാളസ്യ വി�ശാധനായാം

മ�ണർവിമർ�ശാ മണിദീപി�കയം

മണിം പ്രവാളഞ്ച വി�ശാധയധ്വം.”

ആ�ക 702 കാരികകൾ�കാണ്ടു വക്തവ്യം മുഴവൻ സങ് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു�വ

ന്നുള്ളതു വിസ്മയാവഹമാണു്. 1084-ൽ രചിച്ചആഗ്രന്ഥവും വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ

നുത�ന്നയാണു് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“പുരാർപ്പിതം �കരളപാണിനീയം

സഹപ്രജാഭിസ്തിസൃഭിസ്സമി�ന്ധ

കനീയസീയം മണിദീപീകാസ്യ

നി�വദ്യ�ത സംപ്രതി കൌതു�കന.

പഥ്യാം പാണിനിസുത്രതിക്തഗുളികാപാളിം ഗളഗ്രാഹിണീം

ശുഷ്കത്വാൽ കഥമപ്യ�ഹാ! നിഗില�താവിജ്ഞാനസമ്പത്ത�യ

യന്മാധ്വീ ഗുളജിഹ്വികാമകൃത �മ തസ്മിൻ പദാ�ബ്ജർപ്പ�യ

തസ്യാസ്സാരകലാമിമാം വിതുഷിതാം വീതാനുബന്ധത്വതഃ”

എന്നആഘട്ടത്തി�ല രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രകൃതത്തിൽഅനുസ്മരണീയങ്ങളാ

ണു്.

ഭാഷാഭൂഷണം

ഭാഷാഭൂഷണം ഭാഷയിൽ സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തി�ല മിക്ക വിഷയങ്ങ�ളയും സ്പർ

ശിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരഗ്രന്ഥമാണു്. അതു �കാ�ളജുവിദ്യാർത്ഥികളു�ട ആവശ്യ

�ത്ത പുരസ്കരിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ളതുത�ന്ന. അലങ്കാരപ്രകരണം, �ദാഷപ്രകരണം,

ഗുണപ്രകരണം, ശബ്ദാർത്ഥപ്രകരണം, ധ്വനിപ്രകരണം, ഗുണീഭൂതവ്യംയംഗ്യപ്രക

രണം എന്നിങ്ങ�ന ആറു പ്രകരണങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു് . നായകപ്രകരണം,

നാടകപ്രകരണം, ഇത്യാദികൾ വിട്ടിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള എല്ലാ അല

ങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയും പരി�ശാധിച്ചു് ഓ�രാ അംശത്തിൽ ഓ�രാ പൂർവ്വാചാര്യന്മാ

രു�ട മതം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . “അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങ�ള അതിശ�യാക്തി, സാ

�മ്യാക്തി, �ശ്ല�ഷാക്തി, വാസ്ത�വാക്തി എന്നു നാലിനങ്ങളായി പിരിച്ചിരിക്കുന്നതു

കാവ്യാലങ്കാരകാരനായ രുദ്രട�ന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാകുന്നു. അവയു�ട സംഖ്യ

ചുരുക്കിയതിൽ അലങ്കാര�ശഖരകാരനായ �കശവമിത്ര�ന്റ പക്ഷ�ത്ത അനുക

രിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന പല�രാടും കട�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും ഏതാനും ചി�ലടത്തു

സ്വന്തമതംത�ന്ന സ്ഥാപി�ക്കണ്ടതായും വന്നിട്ടി�ല്ലന്നില്ല. ഭാഷാ�ഭദം മറ്റുചില
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ദിക്കുകളിൽ �ഭദഗതികൾക്കു കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രം

സംഭവിക്കുന്ന ചില �ദാഷങ്ങ�ളയും മറ്റും ഉ�പക്ഷിക്കുകയും സംസ്കൃതത്തിലില്ലാ�ത

ഭാഷയ്ക്കുമാത്രം വരുന്ന മറ്റു ചിലതുക�ള പുതുതായി കല്പിക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു”

എന്നുഗ്രന്ഥകാരൻചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾആചാര്യ�ന്റ

ഉ�ദ്ദശം ഫലിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും വിദ്യാർത്ഥികളു�ട ആവശ്യത്തിനു ഭാഷാഭൂഷണം ഒരു

വിധ�മല്ലാം മതിയാകുന്നതാ�ണന്നും പറയാം. സംപൂർണ്ണമായജ്ഞാനം സമ്പാ

ദിക്കണ�മങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തി�ല സാഹിത്യശാസ്ത്രപ്രതിപാദകങ്ങളായ ഉപരിഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾത�ന്നപഠി�ക്കണ്ടതാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

വൃത്തമഞ്ജരി

ഭാഷയിൽസർവ്വസ്പർശിയായ ഒരു വൃത്തശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം വൃത്തമഞ്ജരി മാത്ര�മയുള്ള.

അതി�ന്റ മുഖവുരയിൽആചാര്യൻഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ഭാഷാഭൂഷണം �പാ

�ല വൃത്തമഞ്ജരിയും ക്ലാസ്സി�ല ഉപ�യാഗത്തിനു�വണ്ടി എഴുതിയിരുന്ന �നാട്ടുക

ളിൽ �പാരാത്ത ഭാഗം �ചർത്തുപുസ്തകാകൃതിയിൽ വരുത്തീട്ടുള്ളതാകുന്നു . . . ഈ
പുസ്തകത്തിൽ വി�ശഷമായി ഒന്നു �ചയ്തിട്ടുള്ളതു ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾക്കുസംജ്ഞാല

ക്ഷണകല്പനയാകുന്നു. സംസ്കൃതത്തി�ല�പ്പാ�ല ഭാഷയിൽ ഗണ്യമായ വൃത്തശാ

സ്ത്രം ഇ�തവ�രആരുംഏർ�പ്പടുത്തിക്കണ്ടില്ല . . . പ്രാചീനന്മാർസംജ്ഞകൾ �ച

യ്തിടത്തു് അതുക�ളത്ത�ന്ന സ്വീകരിച്ചും, ഇല്ലാത്തിടത്തു പുതിയ സംജ്ഞക�ള സൃ

ഷ്ടിച്ചുമാണു് ഇതിൽ ഭാഷാവൃത്തപ്രകരണംഎഴുതീട്ടുള്ളതു്.”

സാഹിത്യസാഹ്യം

സാഹിത്യയസാഹ്യവും ഭാഷാഭൂഷണം�പാ�ല ഭാഷാ�പാഷണത്തിനു പ്ര�യാ

ജകീഭവിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു. �കാച്ചി രാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ

അതി�ന്റ അവതാരികയിൽ പറയുന്നതു�പാ�ല “�കരളപാണിനീയം ശബ്ദനിയ

മങ്ങ�ള സ്ഥാപിച്ചു. പദ്യകൃതിക�ള നിയമനം�ചയ്തു�കാണ്ടു ഭാഷാഭൂഷണം പിൻ

തുടർന്നു . . . സാഹിത്യസാഹ്യം�കാണ്ടു ഗദ്യകൃതികൾക്കും പു�രാഗതിയുണ്ടായി.”

സാഹിത്യത്തി�ന്റപുറ�മയുള്ള�വഷ�ത്തആസ്പദമാക്കിഗദ്യം, പദ്യം, മിശ്രംഎന്നു

മൂന്നായിട്ടും, ഉ�ദ്ദശ്യത്തി�ന്റ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഉപ�ദശം, വി�നാദം എന്നു രണ്ടാ

യിട്ടും, രൂപം പ്രമാണിച്ചു്, ആഖ്യാനം, വർണ്ണനം, വിവരണം, ഉപപാദനം എന്നു

നാലായിട്ടും വിഭജിച്ചു സാഹിത്യത്തി�ന്റ സ്വരൂപം ഗ്രന്ഥകാരൻ ആദ്യമായി കാ

ണിച്ചതിനു�മൽ ഗദ്യശാഖ�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഈ നാലു രൂപങ്ങ�ളയും

പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നു. ഇതു പൂർവ്വഭാഗത്തി�ല പ്രതിപാദ്യമാണു്. കൃതിപ്രണയനം

എന്ന ഉത്തരഭാഗത്തിൽ പദം, വാക്യം, ഖണ്ഡിക എന്നിങ്ങ�ന �കട്ടിച്ചമയ്ക്കുവാനു

ള്ള മൂന്നു സാധനങ്ങളിൽ ഓ�രാന്നി�നയും സംബന്ധിച്ചു് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരി

�ക്കണ്ടതും എന്നാൽ പലക്കും അറിവില്ലാത്തതുമായ പല ശുദ്ധിനിയമങ്ങ�ളയും

വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല ഗദ്യകാരന്മാരാകണ�മന്നു് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാഹി

ത്യസാഹ്യം നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുകയും അതിൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകൾ

ആകുന്നിട�ത്താളം അനുസരിക്കുകയും �ച�യ്യണ്ടതാണു്. പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

നിർമ്മിതിയിൽ �പ്രാഫസർ �കായിത്തമ്പുരാൻ വിശിഷ്യഅനു�മാദനീയനാകുന്നു.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാർഗ്ഗദർശകമായി അക്കാല

ത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല�ല്ലാ. “ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യശാസ്ത്രകാരന്മാർ �ചയ്തിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ

കളിൽസ്വഭാഷയ്ക്കു �യാജിക്കുന്നിട�ത്താളം ഭാഗംഅ�തവിധം പകർത്തുകയും,ആ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 65

ഛായ പിടിച്ചു ചിലതു യഥാമതി കൂട്ടി�ച്ചർക്കകയും” ആണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ �ചയ്തിട്ടു

ള്ളതു്. അതു്ഏറ്റവും �ക്ലശസാധ്യമായ ഒരുപ്രയത്നമാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതു�ണ്ടന്നു

�താന്നുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരു�ട മാനദണ്ഡം�കാണ്ടു പ്രാസംഗികമായി ഭാരവിപ്ര

മുഖന്മാരായ സംസ്കൃതമഹാകവിക�ള തുലനം �ചയ്തിട്ടുള്ളതുസ്ഥാനസ്ഥമാ�ണന്നു

സമർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ഏ.ആറി�ന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽപ്രഥമസ്ഥാന�ത്തഅർഹിക്കുന്നതുകാന്താ

രതാരകമാകുന്നു. ഉണ്ണായിവാരിയർ കല്പിച്ചുകൂട്ടി നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിൽ �കട്ടി

ത്തള്ളീട്ടുള്ള കുരുക്കുകൾ അഴിക്കുവാൻ വ്യാഖ്യാതാവു �ചയ്തിട്ടുള്ള തീവ്രമായ പ്രയ

ത്നംപ്രാ�യണഫലിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാ�തഏ. ആർ. ത�ന്റ മിക്കഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ക്കും അവതാരിക എഴുതീട്ടുണ്ട് . വ്യാഖ്യാനങ്ങളു�ട വിഷയത്തിലും ആ പരിപാടിത

�ന്നയാണു് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അവതാരികകൾ ഏതു നില

യിൽ �നാക്കിയാലും അത്യുൽക്കൃഷ്ടങ്ങളാണു് . അവ സങ്കുചിതങ്ങളല്ല; വൃഥാസ്ഥൂല

ങ്ങളുമല്ല. ഓ�രാഗ്രന്ഥ�ത്തയുംപറ്റിഅനുവാചകന്മാർക്കു്എ�ന്തല്ലാംഗ്രഹിക്കണ

�മാ അ�തല്ലാം ഒന്നു�പാലും വിടാ�ത സ്ഫടികസ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ സംശയ�ച്ഛദി

യായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനുള്ളപാടവം അന്യർക്കു ലഭിച്ചി

ട്ടില്ല. അവതാരിക വായിച്ചു�കാണ്ട് ഗ്രന്ഥത്തി�ലക്കു കടന്നാൽ അതി�ല സഞ്ചാ

രം ഏതു പംഗുവിനും സുഖകരമായിരിക്കും. ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കണ�മന്നുള്ള

വർ കാന്താരതാരക�മാ മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തി�ന്റ�യാ മ�റ്റാ ഭൂമിക�യാ വായിച്ചു

�നാക്ക�ട്ട.

ഗദ്യം

ഏ.ആറി�ന്റ ഗദ്യരീതി എത്രമാത്രം ഹൃദയാവർജ്ജകമാ�ണന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കു

വാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. അതിൽ അ�ങ്ങാളമി�ങ്ങാളം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനന്യലഭ്യ

മായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ഭാവുകന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാം. വിഷ

യ�ത്ത �വണ്ടവിധം വിശകലനം �ചയ്തു പണ്ഡി�താചിതവും എന്നാൽ പാമരന്മാർ

ക്കുകൂടി സുഗ്രഹവുമായ ഭാഷയിൽ മിതമായും സാരമായും വിവക്ഷിതാർത്ഥ പ്രതി

പാദകമായുമുള്ള പദവിന്യാസം�കാണ്ടു വാചയിതാക്കൾക്കു് അറിവും ആനന്ദവും

ഒ�രസമയത്തുനല്കി,സാഹിത്യവീഥിയിൽ�ജത്രയാത്ര�ചയ്യുന്നആഅനുഗൃഹീത

പുരുഷ�ന്റ ഗ�ദ്യാപന്യാസങ്ങൾക്കുള്ളഅടുക്കും അഴകും ആഴവും അന്തസ്സും അവ

വായിച്ചുത�ന്നഅറി�യണ്ടതാണു്. അലങ്കാരവും അഗ്രാമ്യമായ ഫലിതവും�കാണ്ടു്

ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അവയ്ക്കു മാറ്റുകൂട്ടീട്ടുമുണ്ടു്. ആ സമഞ്ജസമായ �ശലി

അ�ദ്ദഹത്തിനു യൌവനത്തിൽത്ത�ന്നസ്വാധീനമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നും നാം

പ്രകൃതത്തിൽ അനുസ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ�കാണ്ടു് ഈ വസ്തുത

വ്യക്തമാക്കാം. ആദ്യ�ത്തതു് 1068-ൽ എഴുതിയ കവിസഭാരഞ്ജനഭാഷ്യത്തിലുള്ള

താണു്. രണ്ടാമ�ത്തതു വള�രക്കാലം കഴിഞ്ഞു ഗദ്യമാലികയിൽ �ചർക്കുവാൻ

രചിച്ചതുമാണ്. ഒന്നി�നാന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗദ്യരചനാ�വഭവം ഉയർന്നു�കാ

ണ്ടിരുന്നു.

“ഈ നാടകത്തിൽ അങ്ഗിയായതു വീരരസമാകുന്നു. ദാനവീരം, ദയാവീരം,

ഇത്യാദി വീരരസത്തിനു്അ�നകം �ഭദങ്ങളള്ളതിൽഇതി�ലവീരത്തിനു്ആരംഭവീ

ര�മ�ന്നാ കാര്യവീര�മ�ന്നാ �പരു പറയാം. സമാജം നടത്തുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള
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66 അദ്ധ്യായം 58. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

സ്ഥായിയായ ഉത്സാഹമാകുന്നു വീരരസമായിത്തീരുന്നതു്. പത്രാധിപരാകുന്ന ധീ

രനായകനിൽ വർത്തിക്കുന്നതും സമാജനിർവ്വഹണ�ത്തആലംബിക്കുന്നതുമായ

ഉത്സാഹസ്ഥായിഭാവം മഹാരാജസാഹായ്യാദിവിഭാവങ്ങളാൽ ഉദ്ദീപിതവും ‘എരി

തീയിലാശു ചാടാം’ ഇത്യാദി വീരവാദങ്ങളാകുന്ന അനുഭാവങ്ങളാൽ അവഗാഢീ

കൃതവും സഭ കൂടി ആ�ലാചന ‘ബഞ്ചും �മശകളും കസാലകളുമിങ്ങന്യൂന’ ഇത്യാദി

സാധനസാമഗ്രി സമ്പാദിക്കുന്നതിലുള്ള �വയഗ്ര്യം ‘വിത്തിട്ടന്നു തുടങ്ങി വിങ്ങിയ

ഇരു’ ഇത്യാദി വിഘ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശങ്ക, ‘അറ്റംകൂടാതുള്ള യത്നം പലതു’ ഇത്യാ

ദി ചിന്ത ‘ഇ�താന്നും�കാണ്ടും മറ്റും ശാലഅലംകൃതമായി എന്നു്അടിയൻ വിചാരി

ക്കന്നില്ല’ ഇത്യാദി ഒത്സുക്യം ഇങ്ങ�നയുള്ള വ്യഭിചാരികളാൽ പരി�പാഷ്ഠിതവുമാ

യിട്ടുണ്ടു്; നമ്പ്യാരു�ട ഫലിതങ്ങളാൽ ഉത്ഥാപിതമായ ഹാസ്യരസം; ആപണശാ

ലാദ്യാലംബിതമായഅത്ഭുതരസംഇങ്ങ�നയുള്ളഅംഗങ്ങളാൽപരിപൂർണ്ണത�യ

പ്രാപിച്ചു നിഖിലനിബന്ധവ്യാപിയായിത്തീർന്നു വ്യാഖ്യാതൃ�ശ്രാതാക്കളു�ട ഹൃദയ

ത്തിൽബ്രഹ്മാനന്ദനിർവ്വി�ശഷമായ ഒരു നിർവൃതിവി�ശഷ�ത്തജനിപ്പിക്കുന്നു.”

ഇതു് ആലങ്കാരികവിഷയമാണു്. അടുത്തതായി തത്ത്വ ചിന്താപരമായ ‘ജീവി

ത�സ്നഹം’ എന്ന ഉപന്യാസത്തി�ല ചില വാക്യങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“എന്നാൽ അനുഭവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും �ചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വ്യർത്ഥംത�ന്ന.

അതു രണ്ടി�നക്കാളും ബലവത്തരമായ ആശ, ദൂരമായ ഉദർക്ക�ത്ത, സങ്കല്പകല്പി

തമായ സൌന്ദര്യ�ത്താടുകൂ�ട പു�രാഭാഗത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നു; ഏ�താ ഒരാന

ന്ദം ഇനിയുംഅതിദൂരത്തിൽനിന്നു്അ�ങ്ങാട്ടു �ചല്ലാൻഎ�ന്നസംജ്ഞാപനം �ച

യ്യുന്നു. ഒരു �താല്ക്കുന്ന ചൂതുകളിക്കാര�ന�പ്പാ�ല ഓ�രാ �താൽവിയും എനിക്കു ദ്യൂ

താസക്തി�യ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.”

സാ�ങ്കതികശബ്ദങ്ങൾ

ആങ് ഗലഭാഷയിൽനിന്നുശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥങ്ങൾവിവർത്തനം�ചയ്യുന്നവരു�ടആവ

ശ്യമനുസരിച്ചു ഭാഷയിൽ സാ�ങ്കതികശബ്ദങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു�കാടുക്കുന്നതിൽ നമ്മു

�ട ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. �കരളപാണിനീയം തു

ടങ്ങിയ സ്വകീയഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള അ�നകം ശബ്ദങ്ങൾ സംക്രമി

പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹമാണു് സർവ്വസംപ്രതിപന്നമായ സാ�ങ്കതികശബ്ദ�കാശം

ആദ്യമായി ഭാഷയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതു് എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഡാക്ടർ കൃഷ്ണൻപ

ണ്ടാലയു�ട രസതന്ത്രനിർമ്മാണകാലം മുതൽ ആയുരന്തംവ�ര അ�ദ്ദഹം ആ വി

ഷയത്തിൽസമർത്ഥമായി പ്രയത്നിച്ചു. “നൂതനസാ�ങ്കതികശബ്ദങ്ങ�ളആവശ്യം

�പാ�ലഅടി�ച്ചടുക്കുന്നതിൽഞാൻ�ചറിയ �താതിൽഒരുകമ്മട്ടംഏർ�പ്പടുത്തീ

ട്ടുണ്ട്” എന്നു സാഹിത്യസാഹ്യത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷയി�ല

ശബ്ദദാരിദ്ര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഓക്സ് �ഫാർഡു് ഇംഗ്ലീഷ്നിഘണ്ടു തർജ്ജമ

�ചയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചു് അതിൽആദ്യ�ത്തകു�റ ഭാഗം വിവർത്തനം�ചയ്തു. അതിനു് 

ഒരു �ചറിയ സമിതി�യയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതു മുഴുമിപ്പിക്കുവാൻ

വിധി സമ്മതിച്ചില്ല.

ഉപസംഹാരം

�കരളപാണിനി ഒരു വശ്യവചസ്സായ കവിയു�ടയും സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ ശാ

സ്ത്രകാര�ന്റയും നിലയിൽ സംസ്കൃതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും �ചയ്തിട്ടുള്ള സഹസ്രമുഖമായ

സാഹായ്യ�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചു ദിങ്മാത്രമായി ചില�തല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്താ

വിച്ചു�വ�ന്നയുള്ള. ഇനിയും പലതും നി�വദനീയമായുണ്ടു്. അതു പ്ര�ത്യക�മാരു
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പുസ്തകം�കാണ്ടല്ലാ�ത സാധ്യമല്ല. മറ്റുള്ളവർ ഭാഷാസാഹിത്യസാധത്തി�ന്റ ഭി

ത്തികളിൽ ചിത്രപ്പണികൾ �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ ഈ സ്ഥപതി മൂദ്ധന്യൻ

അതി�ന്റ അസ്തിവാരവും ആരൂഢവും ഉറപ്പിച്ചു് അതിനു ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠ നല്കി �ക

രളീയ�ര ആകമാനം അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ ശില്പകർമ്മത്തിലാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

യശസ്സ് ആചന്ദ്രതാരം അചലസ്ഥായിയായി നില�കാള്ളന്നതു്. ഒന്നു ഞാൻ തീർ

ച്ചയായി പറയാം; അ�ദ്ദഹ�ത്ത�പ്പാ�ല സൂക്ഷ്മദർശിയും ഉചിതജ്ഞനും പ്രതിഭാ

സമ്പന്നനും വ്യവസായശീലനുമായ ഒരു മഹാനുഭാവൻഈനവയുയഗത്തിൽ �ക

രളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള അതിമാനുഷന്മാരു�ട അവതാരം ഏതു

�ദശത്തുംഏതു കാലത്തുംഅത്യന്തം വിരളമായിരിക്കുവാനല്ലാ�ത മാർഗ്ഗവുമില്ല.

�ക. സി. �കശവപിള്ള (1043–1089)

ജനനവും ബാല്യവും

�കാല്ലം പരവൂരിൽ വാഴവിള എ�ന്നാരു ഗൃഹമുണ്ട്. ആ ഗൃഹത്തി�ല ഒരങ്ഗമായ

ശങ്കരപ്പിള്ള �വലുത്തമ്പിദളവയു�ട കാലത്തു് ആലപ്പുഴ സർവ്വാധികാര്യക്കാരായി

രുന്ന അവസരത്തിൽ ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് അ�ദ്ദഹത്തിനു ‘�ചമ്പകരാ

മൻ’ എന്നസ്ഥാനം സമ്മാനിച്ചു. �കശവപിള്ളയു�ട മാതാവായ ലക്ഷ്മിയമ്മ 1017-

ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. 1036-ാമാണ്ടു പരവൂർ വലിയ�വളിച്ചത്തുവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ളയു�ട

പത്നിയായി. ആ ദമ്പതിമാരു�ട പുത്രനായി �കശവപിള്ള വാഴവിളവീട്ടി�ന്റ ഒരു

ശാഖയായ �കാ�തത്തുവീട്ടിൽ 1043-ാമാണ്ടു മകരമാസം 22-ാം൹ �രാഹിണീനക്ഷ

ത്രത്തിൽ ഭൂജാതനായി. സ്തവരത്നമാലികയിൽ കവി ഇവ�ര�യല്ലാം ചുവ�ട ഉദ്ധ

രിക്കുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ലക്ഷ്മീമം �ഭാജനാഭസ്മരണഗതശുചം മാതരം മാന്യശീലാ-

മക്ഷീണശ്രീവിലാസാലയമപി ജനകം രാമസംജ്ഞം മ�നാജ്ഞം

�സ�വഹം ഭാഗ�ധ�യാദ്ധരണവിധിസമാസാദിതസ്ഫാരകീർത്തിം

വഞ്ചി�ക്ഷശസ്യ ധീരം സവിനയമതുലം മാതുലം ശങ്കരാഖ്യം.”

പരവൂർ മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അഞ്ചാമ�ത്ത വയസ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസം

ആരംഭിച്ചു. അഞ്ചു �കാല്ല�ത്താളംആപഠിത്തം തുടർന്നു. പരവുരിൽഅതിനു�മൽ

പഠിക്കുവാൻ സൌകര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വിദ്യാലയാധ്യയനം അവി�ടവച്ചു നി

റുത്തി. പിന്നീടു് അധ്യാത്മരാമായണം, ഭാഗവതം മുതലായ കിളിപ്പാട്ടുകൾ വായിച്ചു

പഠിച്ചു് അവയി�ല രസം അനുഭവിച്ചു സ്വതസ്സിദ്ധമായ സങ്ഗീതവാസന�യാടു

കൂടി അവ�യ പാടി�ക്കൾപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകനായിത്തീർന്നു. അ�താടുകൂടി

കഥകളിയിൽ അസാമാന്യമായ അഭിനി�വശമുണ്ടായി. ഏതാനും വയസ്യന്മാ�ര

കൂട്ടി�ച്ചർത്തുകുട്ടിത്തരത്തിൽ ഒരു കളി�യാഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ദു�ര്യാധനവധംആട്ട

ക്കഥ ബാ�ലാചിതമായ �വഷവിധാന�ത്താടുകൂടി അഭിനയിച്ചു. �ചണ്ട�കാട്ടും

പാട്ടും ഹനൂമാ�ന്റഅഭിനയവുമാണു കവിക്കു് അന്നു് അനുഷ്ടി�ക്കണ്ടിവന്ന കൃത്യപ

രിപാടി. കയ്യിൽ കിട്ടുന്നആട്ടക്കഥകൾനിവൃത്തിയു�ള്ളട�ത്താളം പകർത്തിപ്പഠിച്ചു്

ആ സാഹിത്യവിഭാഗത്തിൽ വിപുലമായ വിജ്ഞാനം �നടി. പതിനഞ്ചാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ സിദ്ധരൂപത്തി�ന്റ ജ്ഞാനം �പാലുമില്ലാതിരുന്ന ആ ഉത്തിഷ്ഠമാനൻ

പ്രഹ്ലാദചരിതംഎന്ന�പരിൽ ഒരുപുതിയആട്ടക്കഥത�ന്നഎഴുതി. അതി�ല ഒരു

�ശ്ലാകം അന്നു പരവൂർ മലയാളം പള്ളിക്കൂടം വാധ്യാരായിരുന്ന ഇടത്ത�റ പരമു

ആശാൻ കണ്ടു “�കശവനു കവിയായാൽ �കാള്ളാ�മന്നു �മാഹമണ്ടു് അ�ല്ല?
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പ�ക്ഷ അതിനു പഠി�ച്ചങ്കി�ല ഒക്കൂ” എന്നു് അതി�ന നിശിതമായ രീതിയിൽ വി

മർശനം �ചയ്തു. ത�ന്റആപ്രഥമകൃതി പരി�ശാധിക്കുവാൻ പരവൂർ �കശവനാശാ

�ന സമീപിച്ച�പ്പാൾ “അവിടുന്നു സംസ്കൃതംകൂടി കു�റ വായിക്കണം. വായിച്ചാൽ

ഇതി�നസ്വയ�മവതിരുത്തുന്നതിനുശക്തനായിത്തീരും”എന്നു് ഉപ�ദശിച്ചു. രണ്ടു

പ്രസ്താവനകള�ടയും സാരം ഒന്നുത�ന്നയായിരുന്നു. ഭാഷ മാത്ര�മ വ്യത്യസ്തമായി

രുന്നുള്ളു.

ഉപരിപഠനം

ഉടനടി �കശവനാശാ�നത്ത�ന്ന ത�ന്റ പ്രഥമ സംസ്കൃതഗുരുവായി വരിച്ചു കവി

ആ ഭാഷയിൽപഠനംആരംഭിച്ചു. കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅടു

ക്കൽനിന്നു് അഭ്യസിച്ചു. അത്യന്തം ശ്രദ്ധ�യാടുകൂടിയാണു് �കശവപിള്ളസംസ്കൃതം

പഠിച്ചതു്. അതു�കാണ്ടു ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ മാഘം �നഷധം മുതലായ

കാവ്യങ്ങളിലും, ശാകുന്തളം ഉത്തരരാമചരിതം ഇത്യാദിനാടകങ്ങളിലും, �മഘസ

�ന്ദശത്തിലും, കുവലയാനന്ദം തുടങ്ങിയ ചില അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അ�ദ്ദഹം

അഗാധമായജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കി. കാവ്യങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു് അത്യന്തം

പരിചിതമായിരുന്നതു മാഘമാ�ണന്നുള്ളതിനു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പശ്ചാൽക്കാല

�ത്ത പ്ര�യാഗ�വചിത്ര്യങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് . വ്യുൽപ്പത്തിക്ക് ആ

മഹാകാവ്യമാണ�ല്ലാ അധികം പ്ര�യാജന�പ്പടുന്നതും. പ്രഹ്ലാദചരിതം അടുത്ത

�കാല്ലത്തിൽഹിരണ്യാസുരവധം എന്ന �പരിൽ മാറ്റി�യഴുതി.

“കല്യാ�ണാദധി നിർജ്ജരാന്വയവരൻ മല്ലാരിഭ�ക്താത്തമൻ

സ്വർ�ല്ലാകാധിപനംബുസംഭവസുതാകാന്താഗ്രജൻ താൻനിജ

കല്യാണാംഗികളായ വല്ലഭക�ളാടുല്ലാസ�മാടാശു താൻ

സ്വർ�ല്ലാ�ക സുഖ�മാടു വാണിതു മനസ്സ�ന്താഷമാർ�ന്നറ്റവും”

എന്നഅതി�ലആദ്യകാല�ത്ത �ശ്ലാകം,

“ശ്രീമാൻ മ�ഹാച്ഛ്രായസ�ഹാ ജിതാരിഃ

ശ്രീനാഥ�സ�വകര�താ മഹാത്മാ

നാ�ക നിജാഭിസ്സുരസുന്ദരീഭി-

സ്സാകും സു�രശസ്സസുഖം ന്യവാത്സീൽ”

എന്നാണു് രൂപ�ഭദം �ക�ക്കാണ്ടതു്. �കശവനാശാ�ന്റ ശിക്ഷാസാമർ

ത്ഥ്യം �കശവപിള്ളയു�ട പരിശ്ര�മാന്മിഷിതമായ് പ്രതിഭാവി�ശഷ�ത്താടു സ�മ്മ

ളിച്ച�പ്പാൾ സഞ്ജാതമായ ഫലം വിസ്മയനീയമായിരുന്നു എ�ന്ന പറ�യണ്ടതുള്ളു.

ഒരിക്കൽആശാ�ന്റ ഗൃഹത്തിൽ �ഗാപസ്ത്രീസ�മതനായ ബാല�ഗാപാല�ന്റ ഒരു

പടം വച്ചിരുന്നതു കണ്ടു സന്ദർശകന്മാരിൽ ഒരാളു�ട അഭിമതമനുസരിച്ചു �പ�ട്ട

ന്നുണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലിയതാണു് അ�ധാലിഖിതമായ �ശ്ലാകം.

“മഹാരത്നഭ്രാജൽകനകവലയശ്രീകരധൃ�താ-

ജജ്വല�ദ്വണൂദഞ്ചൽസുമധുരമ�നാ�മാഹനരവഃ

വിഭാ�ത്യഷശ്രീമൽപശുപവനിതാ�ലാചനമധു-

വ്രത�ശ്രണീപത്മായിതവരതനുശ്ശ്രീമധുരിപുഃ”

ആ �ശ്ലാകം പിന്നീടു സ്തവരത്നമാലികയിൽ ഉൾ�പ്പടത്തീട്ടുണ്ടു്. ആശാ�ന

കവി ഹിരണ്യാസുരവധത്തിൽ ഇങ്ങ�നസ്മരിക്കുന്നു.
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“വിബുധാനന്ദസന്ദായീ വിദ്യാ�കളിവിശാരദഃ

വിഭാതു ഹൃദ�യ നിത്യം �ദശികഃ �കശവാഹ്വയഃ.”

വ്യാകരണം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു �കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യ

നും,സിദ്ധാന്ത�കൌമുദി കാരികാരൂപത്തിൽപരാവർത്തനം �ചയ്തപ്രശസ്തപണ്ഡി

തനുമായഎണ്ണയ്ക്കാട്ടു രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം �കശവപിള്ള

1065-ൽ പരിഗ്രഹിച്ച പരവൂർ പടിഞ്ഞാ�റ വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മയു�ട �ജ്യഷ്ഠത്തി

യായ ലക്ഷ്മിയമ്മയു�ട ഭർത്താവായിരുന്നു എന്നു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ

തമ്പുരാ�ന കവി �കാല്ലം പ്രദർശനവർണ്ണനത്തിൽ താ�ഴക്കാണുംവിധം അഭിവാ

ദനം �ചയ്യുന്നു.

“ശ്രീരാജമാനതര�തലവനാവനീശ-

ശ്രീരാജരാജഗുരുപാദപദാരവിന്ദം

പാരിച്ച ഭക്തിഭരമാർന്ന മദീയചിത്ത-

താരിൽ പ്രസന്നതകലർന്നു വിളങ്ങി�ടണം.”

ഈ �ശ്ലാകം 1067-ൽ രചിച്ചതാ�ണങ്കിലും അതിനുമുൻപു ത�ന്നഅവർ തമ്മി

ലുള്ള ഗുരുശിഷ്യബന്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കണം. തമ്പുരാനുപുറ�മ �കാല്ലത്തു് 1063-

ൽ ഒരു �വദ്യവിദ്യാശാലയിൽ സംസ്കൃതാധ്യാപകനായിരുന്ന കാല�ത്താമ�റ്റാ

അവി�ട സർക്കാർ�ഹസ്ക്കൂളിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രിക�ളാ

ടും അ�ദ്ദഹം വ്യാകരണത്തിൽ ചില പ്രകരണങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതാ

യാലും അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ആ ഭാഷയിൽ വ്യുൽപ്പത്തി നല്ല�പാ�ല ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞിരു

ന്നു എന്നു് അതി�ല വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഏതാനും

�കാല്ല�ത്ത നിഷ്കൃഷ്ടമായ അധ്യയനം�കാണ്ടു സംസ്കൃതത്തിൽ സരസമായി കവ

നം �ചയ്യുന്നതിനും അതിൽ പണ്ഡി�തകസാധ്യങ്ങളായ ചില പ്ര�യാഗവി�ശ

ഷങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളിക്കുന്നതിനുമുള്ള പാടവം അ�ദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചു. എന്നാൽ

സംസ്കൃതപഠനം�കാണ്ടുമാത്രം ആ ഉൽക്ക�ഷച്ഛു തൃപ്തനായില്ല. കു�റക്കാലം ഗു

രുമുഖത്തിൽനിന്നും പിന്നീടു സ്വയം പരിശ്രമിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രാ�യാഗികമായ

പരിചയം സമ്പാദിച്ചു. ആ വിവിധമണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള വ്യവസായസന്നദ്ധത�യ

ശ്ലാഘിച്ചു �കാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ 1077-ൽ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“അധിപാഠകശാലമീയുഷാ

വിധിവൽ പാഠകതാം ചിരായുഷാ

ഭവതാ കൃതഹൂണവാൿതൃഷാ

സ്വവയസ്യാഃ കിമു വിസ് മൃതാ മുഷാ?”

“�കാല്ലം �ഹസ്ക്കൂളിൽ മുൻഷിപ്പണിയുടയ തിരക്കിന്നുമസ്സുംസ്തതത്തിൽ-

�ക്കാല്ലം�താറും വി�ശഷജ്ഞതവളരു�മാരാ പ്രക്രമ�പ്രൌഢിമയ്ക്കും

�മ�ല്ലന്നിംർഗ്ഗീഷു ശീലിപ്പതിനുമധികമായ് വിഘ്നമാകാത്തമട്ടിൽ

കി�ല്ല�ന്ന്യ സ്വന്തഭാഷാകവിതയുമിടയിൽ താങ്കൾ താങ്ങുന്നുധീരൻ.”

1077-ാമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽ

അദ്ധ്യാപകനായതിനു�മൽ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ മു

തലായ മഹാപണ്ഡിതന്മാരു�ട സാഹചര്യം�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സംസ്കൃത

ജ്ഞാനം പി�ന്നയും പ്രവൃദ്ധമായി. അ�താടുകൂടി ആംഗലഭാഷാജ്ഞാനവും ഉറച്ചു.

മരണംവ�ര ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയു�ട ജീവിതമാണു് അ�ദ്ദഹം നയിച്ചുവന്നിരുന്നതു്.
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70 അദ്ധ്യായം 58. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

പശ്ചാൽക്കാലചരിത്രം

�കശവനാശാ�ന്റ കീഴിലുള്ള സംസ്കൃതാഭ്യസനം കഴിഞ്ഞു കവി കു�റക്കാലം പാ

ർവത്യാരായിരുന്ന അച്ഛ�ന കണ�ക്കഴുത്തിലും മറ്റും സഹായിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

1063 മുതൽ �കാല്ലത്തു് ഒരു �വദ്യവിദ്യാശാലയിൽ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു�കാണ്ടി

രുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. പിന്നീടു �കാല്ലം �പരിനാട്ട് ഒരു സംസ്കൃതവിദ്യാലയം

നടത്തി; 1066-ൽഅതായതുമലയാളമ�നാരമതുടങ്ങി ഒരു�കാല്ലംകഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ

അതു പരവു�രക്കുമാറ്റി. 1072-ൽ �കാല്ലം മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഒരധ്യാപക

നായും 1076-ൽ അവിട�ത്ത ഇംഗ്ലീഷ്  �ഹസ്ക്കൂളിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായും നിയ

മിതനായി. 1077 മകരത്തിൽതിരുവനന്തപുരത്തുശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി

�ന്റ പുത്രനായശ്രീ�വലായുധൻതമ്പിയു�ടഅദ്ധ്യാപകനായി തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു.

മരണംവ�ര തിരുവനന്തപുരത്തുത�ന്നയായിരുന്നു താമസം. 1065-ൽ കവി കല്യാ

ണിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തതായി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 1067 ധനുമാസത്തിൽ ആ

സാധ്വി മരിച്ചു. 1069 മിഥുനത്തിൽ അച്ഛ�ന്റ അനന്തരവൾ നാണിക്കുട്ടിയമ്മ�യ

പരിഗ്രഹിച്ചു. അച്ഛൻ 1086 ചിങ്ങം 20-ാം൹ യശശ്ശരീരനായി. �കശവപിള്ളയു�ട

അപ്രതീക്ഷിതമായ ചരമഗതി 1089-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 20-ാംനു യായിരുന്നു. മധുര

അ�മരിക്കൻ �കാ�ളജിൽ മലയാളം ശാഖയു�ട പര്യ�വക്ഷകനും സംഗീതസാഹി

ത്യ രസികനുമായ �ഗാപാലപിള്ള, എം.ഏ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രനാകുന്നു.

കൃതികൾ

�കശവപിള്ള സംസ്കൃതത്തിൽ (1) �കരളവർമ്മവിലാസം (1071) എ�ന്നാരു ശത

കം രചിച്ചിട്ടണ്ടു്. �കായിത്തമ്പുരാനു് അൻപതു വയസ്സു തികഞ്ഞഅവസരത്തിൽ

എഴുതിയതാണു് ആ കൃതി. ഭാഷയിൽ താ�ഴ കാണുന്ന വാങ്മയങ്ങൾ അ�ദ്ദ

ഹം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. (2) ഹിരണ്യാസുരവധം (1058), (3) ശൂരപത്മാസുരവധം

(1062), (4) ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം (1063) എന്നീ മൂന്നു് ആട്ടക്കഥകൾ; 1057-ൽ എഴുതിയതും

അച്ചടിപ്പിക്കാത്തതുമായ (5) പാവ്വതിസ്വയംവരം അമ്മാനപ്പാട്ടു് (6) രുക്മിണീസ്വയം

വരം കമ്പടികളിപ്പാട്ട് , (7) വൃകാസുരവധം വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്നീ മൂന്നുബാല്യകൃതികൾ;

(8) സുരതവിധി പാന (1059-അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തി�ന്റ തർജ്ജമ),

(9) അധ്യാത്മരാമായണാന്തഗ്ഗതമായ ലക്ഷ്യ�ണാപ�ദശത്തിനു തത്വ�ബാധിനി

എന്ന വ്യാഖ്യാനം (1061), (10) അജാമിള�മാ�ക്ഷാപാഖ്യാനം കിളിപ്പാട്ട് (1060), (11)

രാസക്രീഡ ഈഞ്ഞാൽപ്പാട്ടു് (1062), (12) സ്തവരത്നാവലി (1063), (13) സംഗീതമ

ഞ്ജരി (1065) എന്നീ രണ്ടു് ഈശ്വര�സ്താത്രപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ; (14) ഭാഷാനാ

രായണീയം (1067), (15) കവിസമാജയാത്രാശതകം (1067), (16) �കാല്ലം പ്രദർശ

നവർണ്ണനം (1067), (17) രാഘവമാധവം നാടകം, (18) ലക്ഷ്മികല്യാണം നാടകം,

(19) ഇരശ്വര�സ്താത്രം ഗാനകൃതി (1069), (20) ആസന്നമരണചിന്താശതകം (1070),

(21) ശ്രീകാശിയാത്ര, (22) ശാന്തിവിലാസം (1073), (23) ഗാനമാലിക ഒന്നാം ഭാഗം

(ഈശ്വരസ്തുതിപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ- 1073), (24) സുഭാഷിതരത്നാകരം (1075), (25)

ശ്രീമൂലരാജവിജയം ഗാനകൃതി (1075), (26) മങ് ഗല്യധാരണം തുള്ളൽപ്പാട്ട് (1078),

(27) സദാരാമസങ് ഗീതനാടകം (1079), (28) ആംഗലസാമ്രാജ്യം (1079), (29) ഷഷ്ടി

പൂർത്തിഷഷ്ടി (1080), (30) പള്ളി�ക്കട്ടുവർണ്ണനം തുള്ളൽപ്പാട്ടു് (1081), (31) മാന�സാ

ല്പാസം (1082), (32) വിക്ര�മാർവ്വശീയം സംഗീതനാടകം (1083), (33) കല്യാണദർ

പ്പണം (1085), (34) ഗാനമാലിക രണ്ടാം ഭാഗം (1086), (35) അഭിനയമാലിക (1086)
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(36) സംഗീതപ്ര�വശിക, (37) സംഗീതമാലിക ഗാനകൃതി (1087), (38) �കശവീയം

മഹാകാവ്യം (1088).

ചില കവിതാപരിക്ഷകൾ

1065 മുതൽ മലയാളമ�നാരമയു�ട കവിതാപംക്തിയിൽ �കശവപിള്ള ഒരു പ്ര

ധാനകവിയായി വറുഗീസുമാപ്പിള�യ സഹായിച്ചുവന്നു. കവിസമാജയാത്രാശത

കത്തിൽ 1067-ൽ �കാട്ടയത്തു സ�മ്മളിച്ച കവിസമാജത്തിനു കവിയു�ട യാത്രയും

അവി�ട നടന്ന കാര്യങ്ങളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പരവൂ�രക്കുള്ള പ്രത്യാഗമനവും വർ

ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. �വണ്മണിമഹ�ന്റയും മറ്റും രീതി പിടിച്ചു ഭർത്താവു ഭാര്യ�യാടു

നി�വദനം �ചയ്യുന്ന മാതിരിയിലാണു് ആ കവിതയു�ട ഗതി.  

“�കാട്ടാരത്തി�ലഴുന്ന വിശ്രുതനതാം ശങ്കണ്ണി�യയും പരം

തുഷ്ട്യാ കണ്ടു രസിച്ചു പിന്നവ�രാടും �ചന്നിട്ട വിപ്രാല�യ

�പ�ട്ട�ന്നത്തിയുടൻസുഖാശനമതും �ച�യ്തന്ന�താർത്തീടു�കൻ

മ�ട്ടാലും �മാഴിമാർക്കു വാർകുഴലതിൽ�ച്ചർ�ക്കണ്ട മുക്താമ�ണ!”

എന്നതു് ആ കൃതിയി�ല ഒരു �ശ്ലാകമാണു്. കവിസമാജത്തി�ല ഘടികാവിം

ശതിപരീക്ഷയിലും കവിതാചാതുര്യ പരീക്ഷയിലും �കശവപിള്ളയാണു് പ്രഥമസ

മ്മാനത്തിനു് അർഹനായതു. �തക്കരും വടക്കരുമായഅ�നകം കവികളും പണ്ഡി

തന്മാരുംസന്നിഹിതരായിരുന്നആസദസ്സിൽ ‘സരസദ്രുതകവികിരീടമണി’ എന്ന

ബഹുമതിബിരുദത്താൽ സർവ്വത്ര വിദിതനായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�നക്കാൾ

ഉപരിയായ ഒരു സ്ഥാനം പ്രസ്തുതപരീക്ഷകൾ�കാണ്ടു �നടിയ നമ്മു�ട കവി�യ

�കരളീയർ അന്നുമുതൽ ഒരു കവി�ശ്രഷ്ഠനായി �കാണ്ടാടിയതു് അത്ഭുതമല്ല�ല്ലാ.

പ�ക്ഷ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ അവി�ടവച്ചുത�ന്ന നടന്ന നാടകപരീക്ഷയിൽ

ത�ന്റ വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാ�തയിരുന്നില്ല. ആ പരീക്ഷയിൽ �കശവപിള്ള

സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. 1070-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ഭാഷാ�പാഷിണി

സഭയു�ട ചതുർത്ഥ�യാഗത്തിലും കവിതാചാതുര്യയപരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സമ്മാ

നം അ�ദ്ദഹത്തിനുത�ന്ന കിട്ടി.

“അങ്കത്തിങ്കലലം കളങ്കരഹിതം സംക്രാന്തമായീടുമ-

ത്തങ്കപ്പങ്കജമങ്കതൻ കുളുർമുലപ്പ�ങ്കരുഹത്തിങ്ക�ല

തങ്കം കുങ്കുമപങ്കസങ്കലനയാലങ്കാരസങ്കാരമാ-

മങ്കം പങ്കഹരം കലർ�ന്നാരുടൽ �മ സ�ങ്കതമാം �കവലം.”

“ഉൾക്കാമ്പി�നറീടിന ബാധ നല്കും

ചി�ക്കന്നുശയ്യയ്ക്കതി�ദാഷ�മകും

തീക്കായ്ക്കിൽ �വഗത്തിൽ വളർന്നുകൂടും

ദുഷ്കാവ്യവും മൂട്ടയു�മാന്നു�പാ�ല”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ ആ പരീക്ഷയിൽ എഴുതിയവയാണു്. രണ്ടാമ�ത്തതിൽ

നാലാം പാദം സമസ്യയാണ് . ആസന്നമരണചിന്താശതകവും ഭാഷാ�പാഷിണീ

ഭാരവാഹികൾ മുൻകൂട്ടി പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ തദ്വിഷയകങ്ങളായ കവിതകളിൽ

പ്രഥമസമ്മാനത്തിനു �യാഗ്യ�മന്നു നിണ്ണയിച്ചതാണു് . �കരളഭാഷാനാരായണീയ

ത്തിനുനാല്പതുറുപ്പികപാരി�താഷികവുംആവിദ്വത്സമിതിയിൽനിന്നുത�ന്നലഭിച്ചു.
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72 അദ്ധ്യായം 58. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

ലക്ഷ്മികല്യാണത്തി�ല ഇതിവൃത്തം ഉൽപ്പാദ്യമാകുന്നു. അതും ഭാഷാ�പാഷിണീധു

രന്ധരന്മാരു�ട ഒരു പരസ്യമനുസരിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണു്. അതിനു പ്രശംസാപത്രം

മാത്ര�മ ലഭിച്ചുള്ളു. പ്രഥമസമ്മാനം �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയു�ട �ദവീവിലാസ

ത്തിനാണു് കിട്ടിയതു്. ലക്ഷ്മീകല്യാണം �കാഴി�ക്കാട്ടു മാനവിക്രമഏട്ടൻതമ്പുരാൻ

സംസ്കൃതത്തി�ലക്കു വിവർത്തനം �ചയ്ത വസ്തുത മുൻപു �രഖ�പ്പടത്തീട്ടുണ്ട് . അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ കാശിയാത്ര എന്ന ഭാഷാഗദ്യകൃതി �കശവപിള്ളയും പദ്യരൂപത്തിൽ

പരാവർത്തനം�ചയ്തു. ആവിനിമയ�ത്തഅവർതമ്മിൽഭാഷാ�പാഷിണി മു�ഖന

സംപുഷ്ടമായ �സൌഹാർദ്ദത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യമായി കരുതാവുന്നതാണു്.

�കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാനും �കശവപിള്ളയും

ബാല്യംമുതല്ക്കുത�ന്ന നമ്മു�ട കവിയ്ക്കു വലിയ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ വാത്സല്യഭാജന

മാകുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. 19-ാമ�ത്തവയസ്സിൽഎഴുതിയശൂരപത്മാസുരവ

ധം ആട്ടക്കഥ�യ അവിടുന്നു് “അദ്യതനയുവകവികളിൽവച്ചു് അഗ്രഗണ്യനായ പര

വൂർ �കശവപിള്ളയു�ട കൃതിയായ ശൂപത്മാസുരവധം ആട്ടക്കഥ ഞാൻ വായിച്ചു

�നാക്കി. കവിതാഗുണങ്ങൾ പലതും ഇതിൽ ഉള്ളതുകൂടാ�ത ആടിക്കാണുന്നതി

നുംഈകഥ വള�ര നന്നായിരിക്കു�മന്നു �താന്നുന്നു” എന്നു് ഏറ്റവും �പ്രാത്സാഹ

കമായ ഒരുപ്രശംസാപത്രം �കാണ്ടു്അനുഗ്രഹിച്ചു. അതി�ന്റപ്ര�ണതാവു് 1065-ൽ

മ�നാരമയി�ല കവിതാപംക്തിയിൽ ഒരാദ്യവസാന �വഷക്കാരനായി പ്രത്യക്ഷ

�പ്പട്ട�പ്പാൾആ വാത്സല്യം ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു. ഭാഷാ�പാഷിണിവകയായുള്ള മത്സര

പരീക്ഷകളിൽ തുട�രത്തുട�ര വിജയം �നടിക്കണ്ട�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹ�ത്തഎല്ലാ പ്ര

കാരത്തിലും ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവന്ന താൻ ചരിതാർത്ഥനായി എന്നു് അവിട�ത്ത

ക്കു �താന്നി. ആ വാത്സല്യപാരമ്യത്തിനു് അനുഗുണമായ ഭക്തിപ്രകർഷം �കശവ

പിള്ളയ്ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. 1070-ൽഅവിട�ത്തക്ക് അൻപതു വയസ്സുതികഞ്ഞഅവസ

രത്തിൽ രചിച്ച �കരളവർമ്മവിലാസംഎന്നസംസ്കൃതകാവ്യത്തിനുപുറ�മഷഷ്ട്യബ്ദ

പൂർത്തിമ�ഹാത്സവംസംബന്ധിച്ചുഷഷ്ടിപൂർത്തിഷഷ്ടിഎ�ന്നാരു ഭാഷാകാവ്യവും

നിർമ്മിച്ചു. പ്രാസവാദം സംബന്ധിച്ചു് അല്പകാല�ത്തക്കു്ആബന്ധത്തിനു�ശഥി

ല്യമുണ്ടായി�ല്ലന്നില്ല. 1083 മീനത്തിൽആരംഭിച്ചആവാദം 1085 വൃശ്ചിക�ത്താടുകൂടി

അവസാനിച്ച�പ്പാൾ അതു പി�ന്നയും ദൃഢീഭവിച്ചു. മഹാന്മാരു�ട നില എക്കാല

ത്തുംഅങ്ങ�നയുള്ളതാണ�ല്ലാ. “ജാതഃ �കാ�പാ ന ഭൃ�ത്യഷു; ജാ�താപി ന നിഗൂ

ഹിതഃ; നിഗൂഹി�താപിനചിരമാസ്പചി�ത്തഽസ്യ �കാമ�ള”എന്നുഭഗീരഥവർണ്ണന

യിൽ നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ പറയുന്നു. ഈ �ശ്ലാകത്തി�ല ‘ഭൂ�ത്യഷു”എന്നപദം ‘മി

�ത്രഷു’ എന്നുപ്രകൃതത്തിൽ മാറ്റാം. ആദ്യം ‘സരസഗായകകവി’ എന്നു് അവിടുന്നു്

കഥാനായകനു നല്കിയിരുന്ന ബിരുദം 1087-ൽ സംഗീതമാലിക സമർപ്പിച്ച�പ്പാൾ

‘സരസഗായകകവിമണി’ എന്നു് ഒന്നുകൂടി സമഞ്ജസമായി വികസിപ്പിച്ചു. �കശവ

പിള്ളഅവിട�ത്ത �കശവീയം വായിച്ചു�കൾപ്പിച്ചു തിരുത്തിക്കുന്നതു് ഇ�തഴുതുന്ന

ആൾ �നരിട്ടു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണു്.

മറ്റു ചില കൃതികളി�ല ഉള്ളടക്കം

1067-ാമാണ്ടു മകരമാസം 24-ാം൹ �കാല്ലം ഡിവിഷൻ ക�ച്ചരിവളപ്പിൽ ഗവ�മ്മണ്ടി

�ന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു കൃഷിവ്യവസായപ്രദർശനം ആ�ഘാഷിക്ക�പ്പട്ടു. അതി

�നസ്സംബന്ധിച്ചുനാല്പത്തഞ്ചു�ശ്ലാകങ്ങളിൽ �കശവപിള്ളഎഴുതിയ ഒരുലഘുകാ

വ്യമാണു് �കാല്ലം പ്രദർശനവർണ്ണനം.
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“ഈ�ടറുന്നഭിവൃദ്ധിയും പല പരിഷ്കാരങ്ങളും �മല്ക്കു�മൽ-

കൂടിക്കൂടി വളർന്നുവന്നിടുവതിന്നു�ള്ളാരുസൽസൂത്രമായ്

നാടാ�കപ്പര�മൿസിബിഷ്യണിതി ഹൌ�ണ്യാക്ത്യാ സമാഖ്യാതമാ-

യീടും കാഴ്ചയിതിൻ മഹത്വമഖിലം വർണ്ണിപ്പതിന്നാവ�താ?”

എന്നതുപ്രസ്തൃതകൃതിയി�ല മൂന്നാമ�ത്ത �ശ്ലാകമാണു്. ഈശ്വര�സ്താത്രം വറു

ഗീസുമാപ്പിളയു�ടഅ�പക്ഷയനുസരിച്ചു് എല്ലാ മതാനുയായികൾക്കും പാരായണം

�ചയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഗാനങ്ങളു�ട സമാഹാരമാണു്. ശാന്തി

വിലാസം നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരു�ട തന്നാമ�ധയമായ മൂലകൃതിയു�ട ഭാഷാനുവാദ

മാകുന്നു. അതു തർജ്ജമ�ചയ്തതു �ക.ചിദംബരവാധ്യാരു�ട ആവശ്യമനുസരിച്ചാ

ണു് . മങ് ഗല്യധാരണം തുള്ളൽപ്പാട്ടു് 1076-ൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബത്തി

�ലക്കു ദ�ത്തടുക്ക�പ്പട്ട രാജകുമാരിമാരു�ട മങ്ഗല്യധാരണമ�ഹാത്സവ�ത്ത പു

രസ്കരിച്ചു രചിച്ചു. പള്ളി�ക്കട്ടുവർണ്ണനം, അവരിൽ ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്ത�കായിത്തമ്പു

രാനു 1081 �മടം 24-ാം൹ നടന്ന പള്ളി�ക്കട്ടു സംബന്ധിച്ചു് ഏഴുതിയ മ�റ്റാരു തു

ള്ളൽപ്പാട്ടാണു്. കല്യാണദർപ്പണം, 1085–ാമാണ്ടു മീനമാസം 10-ാം൹ നടന്ന വട

�ശ്ശരി ഭഗവതിപ്പിള്ള�ക്കാച്ചമ്മയു�ട താലി�കട്ടുകല്യാണം പ്രമാണി�ച്ചഴുതിയ ഒരു

കാവ്യമാണു്. അതിൽ 170 �ശ്ലാകങ്ങളുംചിലഗാനങ്ങളും ഉൾ�പ്പടുന്നു. മാന�സാല്ലാ

സത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പതി�നഴ് ലഘുകാവ്യങ്ങളിൽ ഗുരുഭക്തി�യാഴി�ക

പതിന്നാ�ലണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് കൃതികള�ട തർജ്ജമയാണു. കൂപ്പർ, മാ�ക്കലൌവൽ,

ഹീമാൻസ് , �ടനിസൺ, കാമ്പ് �ബൽ, �ഷൿസ്പിയർ മുതലായ കവി�ശ്രഷ്ഠന്മാരു

�ട കൃതികളാണു് വിവർത്തനത്തിനു തിര�ഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ഗുരുഭക്തിയിൽ രഘു

വംശം ദ്വിതീയസർഗ്ഗത്തി�ല ഉപാഖ്യാനം സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. നാഴികമണി�യ

ന്നും പ്രസൂനവാദ�മന്നും രണ്ടു സ്വതന്ത്രകൃതികൾക്കും പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽസ്ഥാ

നം അനുവഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . സാഹിത്യവിലാസം കവിയു�ട സുര്യൻ, ശിവദശകം, ഒരു വി

ലാപം, കൃഷ്ണൻകുന്നു് മുതലായ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള കൃതികൾ ഉൾ�ക്കാള്ളന്ന ഒരു

ഖണ്ഡകാവ്യസമുച്ചയമാണു് . ഇനി പ്ര�ത്യക ഗണന�യഅർഹിക്കുന്നചിലകൃതിക

�ളപ്പറ്റി സ്വല്പം വിസ്തരിക്കാം.

�കരളവർമ്മവിലാസം

വള�ര നല്ല ഒരു സംസ്കൃതകൃതിയാണു �കരളവർമ്മവിലാസം. 1072-�ല അതു് അച്ച

ടിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളു. മുന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഹൂണപ്രവീണനികടാധ്യയ�നന �സായം

സ്വീയശ്ര�മണ ച മഹാപ്രതിഭാദ്ഭൂതാത്മാ

രച്ഛാസ്ത്രസഞ്ചയമയാതിവിശാലസിന്ധു-

മുഷ്ടിയിന്ധയത്വമപി ഹന്ത! ദുരാപമാപ.

�ഗർവാണ്യപി സ്വയമമന്ദരസാ വൃണാതാം

ലക്ഷ്മീശ്ചസാധു യമ�ശഷഗുണാഭിരാമം

തം �ചദ് ഭ�വദവസരഃ കിമു ചാരുവാണീ

ഹാണീ ജഹാതി നവയരവനജൃംഭമാണാ?”

(തൃതരീയദശകം)

“യന്നാമശ്രവ�ണസതാം ബഹുമതിസ്സ�ദ്യാ ജരീജൃംഭ�ത

യസ്യാ�സചനകാങ്ഗവീക്ഷണവിധാ �ലാകാസ്സമുൽക്കണ്ഠിതാഃ
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യദ്വാണീമമൃതസ്രു �തസ്സഹചരീം �ശ്രാതും മിതാം സമ്മുഖം

വാഞ്ചന്ത്യദ്യമനീഷിണശ്ചസുകൃതീ �സായംവി�ജജീയതാം.”

(ദശമദശകം)

മൂന്നാട്ടക്കഥകൾ

�കശവപിള്ളയു�ട ആട്ടക്കഥകൾ മൂന്നും നന്നായിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും ആദ്യ�ത്ത കൃതി

യായഹിരണ്യാസുരവധ�ത്തക്കാൾശൂരപത്മാസുരവധത്തിനും തദ�പക്ഷയാശ്രീ

കൃഷ്ണവിജയത്തിനും കൂടുതൽ �മന്മ കല്പി�ക്കണ്ടതുണ്ട് . ഈ കൃതിക�ളപ്പറ്റി “എനി

ക്കു കവിതയിൽ ഒരു വിധം പഴക്ക�മാ പരിചയ�മാ സിദ്ധിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണു്

ഈ മൂന്നു കഥകളും എഴുതുന്നതിന്നിടയായ�തന്നു സ്പഷ്ടമാണ�ല്ലാ. അതിനാൽ

ഇ�പ്പാൾ �നാക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇവയിൽ പല ഭാഗങ്ങളും ‘�പാര’, ‘നന്നാ

യില്ല’ എ�ന്നാ�ക്ക എനിക്കു �താന്നാറുണ്ടു് . എങ്കിലും കാല�ഭദത്താൽ പലർ

ക്കും കഥകളിയിൽ �താന്നിത്തുടങ്ങീട്ടുള്ള �വമുഖ്യം നിമിത്തം ഇവ�യ പരിഷ്കരി

ച്ചു് അച്ചടിപ്പിക്കുന്നതി�നാ വീണ്ടും ആട്ടക്കഥക�ള നിർമ്മിക്കുന്നതി�നാ എനിക്കു്

ഉത്സാഹമുണ്ടായില്ല” എന്നു കവി പറയുന്നു. ഇരയിമ്മൻതമ്പിക്കിപ്പുറം സങ് ഗീത

ത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒന്നു�പാ�ല അഭിജ്ഞനായി �കരളത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള

ഏകമഹാകവിയാണു് �കശവപിള്ള. അതു�കാണ്ടു്അ�ദ്ദഹം പരിണതപ്രജ്ഞനാ

യതിനു�മൽ ഒരു ആട്ടക്കഥ രചിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ അതു സർവ്വഗുണസമ്പന്നമായി

പ്ര�ശാഭിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇരുപതാമ�ത്ത വയസ്സിനുമുമ്പുത�ന്ന അ�ദ്ദ

ഹം �നടിത്തന്ന ഈ സ്വത്തു�കാണ്ടും നമുക്കു സ�ന്താഷിക്കാവുന്നതാണു്. ചില

�ശ്ലാകങ്ങളം ഒരു പദത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും ഭാഗവും പകർത്തുന്നു.

“�ദത്യു�ാത്തം�സാ നഭസ്സൂദ് ഭുജകമലവിധുഃ പദ്മജാനുഗ്ര�ഹാദ്യൽ-

പ്രഖ്യാതപ്രൌഢ�തജാഃ സ്മരഹൃതഹൃദയഃ �പ്രാല്ലസൽപത്രവല്ലീം

�പ്രക്ഷാനന്ദപ്രദാത്രീം സുരഭിലകസുമാലംകൃതാം സുനവാടീം

പ്രാഹസ്വാധീര�നത്രാം സരസമിതി മഹാവീര്യശാലീ ഹിരണ്യഃ”

(ഹിരണ്യാസുരവധം)

“അസ്മിൻ ഗ�തസതി സഭാം സ്വയമാവിരാസീ-

ദസ്യാമസീമരുചി �ഹമമയഞ്ചകിഞ്ചിൽ

ഭദ്രാസനം സപദി തത്ര മു�ദഷ തസ്ഥാ-

വസ്ത്യസ്ഥിതിഃ ക്വ നു സതാമദുരധ്വഗാനാം?”

(ശൂരപത്മാസുരവധം)

“നാനാനനാനൂനനാനാ നനാനൂനാനനാനനു

നാനാനനാ�നാന�നനാ നനാ�നനന�നനനുഃ”

എന്ന ഏകാക്ഷര�ശ്ലാകം ഈ കഥയിലുള്ളതാണു്. ഇതു സ്തവരത്നാവലിയി

�ല വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിലും ഉൾ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“ഉ�ക്ത്വതാവിതി സത്വരം പ്രതിഭയപ്രധ്വാനനിർദ്ധാവിത-

പ്രത്യത്ഥിപ്രകരപ്രവൃദ്ധപൃതനൌ ഭൂജാത�ദവാന്തകൌ

ഗത്വാ മാഗധഭൂപകഞ്ജരമതി�പ്രാഛ്രായശൌര്യം മഹാ-

സം�സ്ഫാടസ്ഫുരിതസ്പൃഹാവിതി വചഃ �പ്രാ�ച്ചർബ്രു വാ�തസ്മതം.”

(ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം)
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“അലർശരസമാകാര! അയി മമ ജീവനാഥ!

സുലഭമായ് മമ കാമം സദ്തീമ�നാഹരാങ്ഗ!

വിലസിതയായ നി�ന്റ വരതനുവി�ന�യാർത്തു

അലസയായിഹ വാ�ണനമല! ഞാനിന്ന�യാളം,

പരിണതശശിബിംബം പരിചിൽക്കാണ്മതിനായി

പരമാശഹൃദി പൂണ്ടു മരുവും ച�കാരി �പാ�ല.

അന്നു ജന്മസാഫല്യം തന്നു നീ�യനിക്കായി

കുന്ദസായകൻതദനുമ�ന്ന�യൻ�വരിയായി.

മന്ദഹാസമധുരം സുന്ദര! തവ മുഖ-

�മാന്നു കണ്ടവർ പി�ന്നയന്യ�മാത്തീടുന്നു�ണ്ടാ?”

(ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം–�സരന്ധ്രി ശ്രീകൃഷ്ണ�നാട്  )

സ്തവരത്നാവലി

പുത്തൻഭജനകീത്തനങ്ങൾഎന്നുകൂടി �പരുള്ളസ്തവരത്നാവലിയിൽ രണ്ടുഹാരാ

വലികൾഅടങ്ങീട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ദുർഗ്ഗ തുടങ്ങിയ �ദവതക�ളഏറ്റവും

മ�നാ�മാഹനങ്ങളായ ഗാനങ്ങളിൽ കവി �സ്താത്രം �ചയ്യുന്നു. കവിയു�ട പാണ്ഡി

ത്യ പാരീണതയ്ക്കു മൂർദ്ധാഭിഷി�ക്താദാഹരണങ്ങളായ ചില വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങളും ഗ്ര

ന്ഥാരംഭത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ശബ്ദചിത്രങ്ങളാണു്.

തമിഴുപാട്ടുക�ള അനുകരിച്ചു ‘�കാഞ്ച�മ’ “എന്റു” മുതലായി അപൂർവ്വം ചില തമിഴു

വാക്കുകളം ഇടകലർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പാട്ടിൽനിന്നുസ്വല്പം ചുവ�ട�ചർക്കുന്നു.

“�കാടി ദിവാകര�ശാഭ�യഴും തവ-

�കാമളതനുമീ�ഡ–രാമ!

ഹാടകനിർമ്മിതമകുടലസിത! രിപു-

പാടവാതിശയപാടനപടുതമ! (�കാടി )

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

കനകവസന! മഘ�വാപലനീല!

കാമിതഫലതതിവിതരണ�ലാല!

ഘനകരുണാമലപദനതപാല!

കാമ�കാടി സുഭഗാത്ഭുതലീല!” (�കാടി)

�കരളീയഭാഷാനാരായണീയം

�മല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയു�ട നാരായണീയം ഭാഷാന്തരീകരിക്കുവാൻ ഒരു

കവിക്കു സമഗ്രങ്ങളായ ശക്തി�നപുണ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്കു പുറ�മ ഭക്തിപ്രാചുര്യ

ത്തിൽനിന്നും പ�രാപകാരപ്രവണതയിൽനിന്നും ജനിക്കുന്ന മ�നാനിശ്ചയവും

ആവശ്യമുണ്ടു്. മൂലത്തി�ന്റ ഗാംഭീര്യസാരങ്ങ�ളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കു�മ്പാൾഅത്ര വള�ര

�ക്ലശാവഹമാണു് ആ സാഹിതീവ്യവസായം. �കശവപിള്ളയു�ട �കരളീയഭാഷാ

നാരായണീയം ആ �സ്താത്രരത്നതത്തി�ന്റ ആദ്യ�ത്ത ഭാഷാനുവാദമാ�ണന്നുമാ

ത്രമല്ല, മ�റ്റാരു തർജ്ജമകൂടി പിന്നീടും ആവിർഭവിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അതി�നക്കാൾ

പതിന്മടങ്ങു വിശിഷ്ടവുമാണു്. രചനയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂനതക�ള തന്നിമിത്തം
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76 അദ്ധ്യായം 58. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

അത്രകാര്യമായി വിചാരിക്കുവാനില്ല. ചില നല്ല �ശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവ�ട കാണുന്ന

തു്.

“നിവ്വ്യാപാര! ഭവാ�ന്റയീക്ഷണമതാം നിർമ്മൂലയാം �ചഷ്ടയാൽ

�ചർന്നില്ലാത്തതു�പാ�ലഴും പ്രകൃതിയുണ്ടാകുന്നുകല്പങ്ങളിൽ

ശുദ്ധം സത്ത്വ�മാരംശമൻ�പാടതിൽനിന്നുദ്ധാരണം�ചയ്തു നീ

സർ�വ്വാൽക്കൃഷ്ട! വഹിച്ചിടുന്നു മഹിതം ലീലാസ്വരൂപം വി�ഭാ!”

(ഒന്നാം ദശകം)

“പി�ന്നത്താമരനാള�മാ�ക്ക വിധിതാൻ നന്നായ് ത്തിരഞ്ഞാർത്തനാ

യ് 

ത�ന്നത്താ�നാരു നൂറുവത്സരമ�ഹാ! �ച�ന്നത്തിയി�ല്ലാന്നിലും

പി�ന്നത്താൻസുഖ�മാടിരുന്നതിലുടൻ ഭിന്നത്വ�മ�ന്യവി�ഭാ!

നി�ന്നത്ത�ന്നസമാധിശക്തി�യാടുമങ്ങുന്നിത്തപിച്ചീടിനാൻ.”

(ഒൻപതാം ദശകം)

“പ്രകാശിക്കും ശ്രീമന്മഹിതപരമാനന്ദലഹരീ-

പ്രവാഹത്താ�ലറ്റം നിറയു�മാരു�കവല്യജലധൌ

ചിരംനന്നായന്നാൾ മുഴുകി�യാരു �ഗാപാല�ര വി�ഭാ!

ഹ�ര നീതാൻ പി�ന്നപ്പരിചി�നാടുയർത്തീ മുരരി�പാ!”

(അറുപത്തിനാലാം ദശകം)

“വ്യാപിക്കും കൌസ്തുഭശ്രീ�യാടുമധുരമിളം �ചാ�പ്പഴും കണ്ഠവും �ത

ശ്രീവത്സം �ചർന്നു �ശാഭിച്ചിളകമമലഹാരാഞ്ചിതം �നഞ്ചു�മറ്റം

നാനാവർണ്ണപ്പുതുപ്പൂന്തളിരിവയിളകും വണ്ടി�നാ�ടാത്തു മാറിൽ-

ബ്ഭാസിക്കുംമാലയും �ചലിയലിനമണിമാല്യ�ത്തയുംപാർത്തിടു�ന്നൻ.”

(നൂറാം ദശകം)

നാലു നാടകങ്ങൾ

രാഘവമാധവം

ശ്രീ കൃഷ്ണൻ രുക്മിണിയു�ടയും ഗരുഡ�ന്റയും അഹങ്കാര�ത്ത ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് 

രാഘവമാധവത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം. ഭാഗവതാന്തർഗ്ഗതമായആ ഉപാഖ്യാനം�കാ

ണ്ടു പല കവികളും �കകാര്യം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. വറുഗീസുമാപ്പിളയു�ട ദർപ്പവി�ച്ഛദം

ആട്ടക്കഥയി�ല കഥാവസ്തുവുംഅതുത�ന്നയാ�ണന്നുവായനക്കാ�ര ഗ്രഹിപ്പിച്ചിട്ടു

ണ്ട�ല്ലാ. രണ്ടാമ�ത്ത പതിപ്പിൽ �കശവപിള്ളഅഭി�നതാക്കളു�ട രുചിയനുസരി

ച്ചുസംഗീതനാടകമായി രൂപ�ഭദ�പ്പടുത്തിഅതിനുസംഗീതരാഘവമാധവംഎന്നു

�പരു �കാടുത്തു. ആ നാടകത്തിൽനിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“അതിപരിചയമൂലം ഹന്ത! �വരാഗ്യമാർക്കും

മതിയതിലുളവാകും സംശയം �ലശമില്ല;

മതിമുഖി! മൃഗനാഭിക്കുള്ളസൌരഭ്യ�മല്പാൻ

�കാതിയതു �പരുമാറും വാണിജ�ന്നാർക്കിലു�ണ്ടാ?”
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 77

ലക്ഷ്മീകല്യാണം

ഇതും രാഘവമാധവം�പാ�ലഅഞ്ചങ്കത്തിലുള്ളഒരുനാടകമാണു്. ഇതിവൃത്തംപ്ര

ഖ്യാതമല്ലാത്തതിനാൽകൂടുതൽആകർഷകമാണു്. കാ�ലാചിതങ്ങളായസമുദായ

പരിഷ്കാരപദ്ധതിക�ള സ്വാഗതം �ചയ്യുന്നതിൽ കവി ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. �കാച്ചു

കുഞ്ഞുപിള്ള ത�ന്റ പുത്രിയായ �ഗൌരി�യ അനന്തരവനായ കൃഷ്ണപിള്ള�യ�ക്കാ

ണ്ടു വിവാഹം �ചയ്യിക്കണ�മന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നു. പരിഷ്കൃതഹൃദയനായ കൃഷ്ണപിള്ള

യ്ക്കു് അനഭ്യസ്തവിദ്യയായ ഗൌരിയിൽ അനുരാഗമില്ല; അ�ദ്ദഹം പിച്ചക�ശ്ശരി �കാച്ചു

ലക്ഷ്മി എന്ന യുവതിയിൽ ആകൃഷ്ടനാകകയും ഒടുവിൽ �കാച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ളത�ന്ന

ആ വിവാഹത്തിനു സമ്മതം നല്കുകയും �ചയ്യുന്നു. പ്രശ്നം, ശകുനം, മന്ത്രവാദം ഇവ

യിലുള്ളഅന്ധവിശ്വാസ�ത്തകവിപ്രാസങ് ഗികമായി നിശിതരീതിയിൽഅവ�ഹ

ളനം �ചയുന്നു. ഏട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ തർജ്ജമയിൽ കൃഷ്ണപിള്ളബാലകൃഷ്ണ�മ�നാനും

�കാച്ചുലക്ഷ്മിബാലലക്ഷ്മിയും മറ്റുമായി മാറീട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾതാ�ഴ �ചർക്കു

ന്നു.

“കുപ്പായം നിത്യമുണ്ടക്കരകരിയതി�ല മിക്കവാറും വസിക്കൂ;

�ചാ�ല്പാങ്ങും സാര�മറും പഴയ കഥകൾ �ചാല്ലീടുവാൻ വാഞ്ഛയില്ല; 

വയ്പിന്നും �പാകയില്ലാ; പുതിയ കവിത വായിക്കുവാനായ് മിന�ക്ക-

�ട്ട�പ്പാഴും വാണു�കാള്ളം; ചില കുറി �വറു�ത പാടി �നരങ്ങൾ �പാ

ക്കും.”

“പ്രാണാന്ത�ത്താള�മത്തും സുഖവുമസുഖവും പങ്കു�കാണ്ടങ്കരിക്കും

പ്രാണ�പ്രമം കലർന്നങ്ങ�ന വരസഖിയായ് ബുദ്ധി�യത്താത്ത ദി

ക്കിൽ

�വണു�മ്പാൽവല്ലഭന്നായ് വിനയ�മാടുപ�ദശങ്ങൾ �ചാല്ലി പ്രഭാവാൽ

വാണീടാനുള്ള ഭാര്യയ്ക്കറിവകമതിലി�ല്ലങ്കി�ലന്താണുസൌഖ്യം?”

സദാരാമ

തമിഴുനാടകക്കാർഅഭിനയിക്കാറുള്ളകഥകളിൽഅതിപ്രധാനമായ ഒരുസ്ഥാനം

സദാറാംചരിത്രത്തിനുണ്ട്. ആകഥയിൽചില പരിഷ്കാരങ്ങൾവരുത്തി, �കരളീയർ

ക്കു രുചിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അഞ്ചങ്കങ്ങളിൽ ഓ�രാന്നിലും രങ്ഗവിഭജനം�ചയ്തു

രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാടകമാണു് സദാരാമ. അതി�ന്റ മുഖവുരയിൽ കവി ഇങ്ങ�ന പ്ര

സ്താവിക്കുന്നു. “ഇതിൽ �ശ്ലാകങ്ങ�ളക്കാൾ ഗാനങ്ങ�ളയാണു് ഞാൻ അധികമാ

യി �ചർത്തിട്ടുള്ളതു്. അഭിനയത്തിൽ �ശ്ലാകങ്ങ�ള�യാ ഗാനങ്ങ�ള�യാ സങ് ഗീത

രീത്യാ പ്ര�യാഗിക്കു�മ്പാഴം രങ്ഗസ്ഥിതന്മാർ സങ് ഗീതരസത്തിൽ മുഴുകി�പ്പാകു

ന്നതിനാൽ അവക്കു കഥാബന്ധ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പര്യാ�ലാചനയും തജ്ജന്യമായ

സാക്ഷാൽ നാടകീയരസത്തി�ന്റ അനുഭവവും ഉണ്ടാകുന്നി�ല്ലന്നു് ഒരഭിപ്രായമു

ണ്ട് . വാസ്തവത്തിൽ സ്വര�വചിത്ര്യങ്ങ�ള പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി ഗാനാംശങ്ങ�ള

ക്രമത്തിലധികം ആവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗവതർ മറ്റു നാടകാഭിനയത്തിൽ കഥയു�ട

രസധാരയ്ക്കു വി�ച്ഛദം വരുത്തുന്നതാകയാൽ ത്യാജ്യം ത�ന്നയാകുന്നു. എന്നാൽ

സങ് ഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും �വദുഷ്യവും ഒചിത്യ�ബാധവുമുള്ള ‘സമർത്ഥ

നായ’ ഒരു നടനു സങ് ഗീതസാഹിത്യരസങ്ങ�ള ക്ഷീരനീരന്യാ�യന �യാജിപ്പിച്ചു

തദുഭയ രസികന്മാ�രഏകകാലത്തിൽത്ത�ന്നആസ്വദിപ്പിക്കുവാൻകഴിയു�മന്നാ

ണു് എ�ന്റ അഭിപ്രായം.” ഈ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചാണു് കവി പ്രസ്തുത ദൃശ്യകാ
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വ്യം നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സദാരാമയ്ക്കു വള�ര �വഗത്തിൽ �പാതുജനങ്ങളു�ട

ഹൃദയപൂർവ്വമായ അഭിനന്ദനം സിദ്ധിച്ചു. അതി�ല ചില പാട്ടുകൾ അക്ഷരജ്ഞാ

നമില്ലാത്ത ഗ്രാമീണർ�പാലും മൂളിപ്പാടി ആനന്ദിച്ചു. ഒട്ടു വള�ര പ്രതികൾ ഏ�ഴട്ടു

�കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ സദാരാമയി�ല ഗാനങ്ങൾ

എല്ലാംത�ന്ന മ�നാഹരങ്ങളാകുന്നു. അ�തഴുതുന്നകാലത്തു് അപരി�മയമായ വാ

സനാ�വഭവം�കാണ്ടും അ�നകം ഭാഗവതരന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം�കാണ്ടും

ഒരു ഗാനസാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിൽ കവി എത്രമാത്രം സമുന്നതി�യ പ്രാ

പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു ഭാവുകന്മാക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു’. ഒരു ഗാനം

ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“കാ–മ–പാ–ലാ

കാ–മപാ–ലഭൂ–മിപാ–ലാ

കാ–മ–പാ–ലാ–ഭൂ–മി–പാ–ലാ

കാമ–പാലാ–ജയ ഭൂമി–പാലാ

�സാമസ–മാനന–കാമിത–ദായക (കാമ)

കരുണാ–ശരണാ–തരുണാ–ഭരണാ (കാമ)

പാവനശീല–പാലന�ലാല

പരഗണകാല–പുരുഗുണജാല (കാമ)

�കവരുമാദര–ഭാവരസ�ത്താടു

ഭൂവര�രവരു�മ–പണിയു�ന്നാരു (കാമ)

അസമാ–നസമാ–ഹിതമാ–നസമാ (കാമ)

നിനിമാ–മതിമാ–നദമാ–നസമാ (കാമ)

രണമതി�ലതിരിടടുമരിക�ള യമപുര-

മണവതിനതിബലസഹിതമയ�പ്പാരു” (കാമ)

വിക്ര�മാർവശീയം

കാളിദാസകൃതമായവിക്ര�മാർവ്വശീയനാടകത്തി�ല �ശ്ലാകങ്ങ�ള ഗാനങ്ങളാക്കി

രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്ഈസങ്ഗീതനാടകം. ഒരു ഗാനം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ആരാവാം–ഓരു�മ്പാഴു–തിവള�ടയുടൽ

തീർത്ത വിരുത-നാരാവാം?

ആരാജിതസുഷമാനിധി

താരാപതിതാ�നാ? പുന– (രാരാവാം)

ശൃങ് ഗാരരസാംബുനിധി

സുമസായക�നാ? സുമകല-

സങ്ഗാഭിരാമമായ

സുരഭിയാകുമൃതു�വാ? പുന– (രാരാവാം)

�വദങ്ങ�ളയുരുവിട്ടിഹ

വിഷയങ്ങളിൽ മുഷി�വന്തിയ

കിഴവൻമുനിയഴകീവിധ-

മുളവാക്കുവ�തളു�താ? പുന– (രാരാവാം)

വിക്ര�മാവ്വശീയത്തിനുസദാരാമ�യ്ക്കന്ന�പാ�ലയുള്ളപ്രചാരം ലഭിച്ചില്ല.
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സുഭാഷിതരത്നാകരം

സുഭാഷിതരത്നാകരത്തിൽ രണ്ടു പ്രകരണമങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിഷയ

ങ്ങൾ അകാരാദിക്രമത്തിലാണു് രണ്ടിലും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ‘ചില നീതിവാക്യ

ങ്ങൾ’ എന്ന തല�ക്കട്ടിൽ �കശവപിള്ള അ�നകം സദാചാരപദ്യങ്ങൾ ഭാഷാ

�പാഷിണിയിൽ എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നും

തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾക്കുപുറ�മ ചില സ്വകീയങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങളും

ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണു് . പര�ക്ക ഏതുതരത്തിലുള്ള അനുവാചകന്മാർക്കും

പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്നഈഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തുന്നു.

“കാതിൽക്കുത്തുന്നകാന്തിപ്രചുരിമ കലരും �താട�യാ, �മാടിയാടി-

�ക്കാതി ബ്ബന്ധിച്ച കൂന്തൽക്കുലമതിൽ വിലസും മാലതീമാലതാ�നാ

പാതിത്തിങ്കൾപ്രകാശം തടവുമളിക�മാ കാന്തി�യന്തുന്നതില്ല-

പ്പാതിവ്രത്യാഖ്യമാകും സുമഹിതമണിതാൻ ഭൂഷണം �യാഷമാരിൽ.”

(പാതിവ്രത്യം–സ്വകീയം)

“ശീലിപ്പിക്കണമന്യദുഃഖമനു�ശാചിക്കുന്നതിന്നും കനി-

ഞ്ഞാ�ലാകിച്ചിടുമന്യ�ദാഷ�മാളിവായ് വയ്പാനു�മ�ന്നപ്ര�ഭാ

ചാ�ലയന്യജനങ്ങളിൽസ്സതതമീ ഞാനിങ്ങു കാണിച്ചിടും-

�പാലു�ള്ളാരലി�വന്നിലും വിശദമായ്ക്കാണിക്ക�വണം ഭവാൻ.”

(സാമാന്യസ്തുതി–�പാപ്പി�ന്റ ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയിൽനിന്നു് )

ആംഗലസാമ്രാജ്യം

ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ആങ്ഗലസാമ്രാജ്യം മഹാകാവ്യ

ത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു് ഈ കൃതി. �കായിത്തമ്പുരാന്നും �കശവപിള്ളയും

തമ്മിൽ 1067-�ല കവിസമാജസ�മ്മളനത്തിൽ�വച്ചുണ്ടായ പരിചയം ക്ര�മണ

രൂഢമൂലമായി സൌഹാർദ്ദാവസ്ഥയിൽ ഉയർന്നു. 1085-ലായിരുന്നുഈ തർജ്ജമ

അച്ചടിപ്പിച്ചുതു്. തർജ്ജമ നന്നായിട്ടുണ്ട് . നാരായണീയം വിവർത്തനം �ചയ്തുകഴി

ഞ്ഞ�പ്പാൾ സിദ്ധിച്ച പാടവം ഇതി�ന്റ രചനയക്കു ധാരാളം പ്ര�യാജകീടവിച്ചിട്ടു

ണ്ട്. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക.

“ആൾ തിങ്ങിടും �തരുവുകൾക്കിടയിൽത്തുരന്ന

മാർഗ്ഗങ്ങളു�ടയിവി�ടപ്പുകവണ്ടിജാലം

വീട്ടി�ന്റ�യാവുകളിൽ മുഷിക�രന്ന�പാ�ല

വാട്ടം �വടിഞ്ഞനിശമങ്ങ�ന മണ്ടിടുന്നു.”

(ഒന്നാംസർഗ്ഗം)

“�ഘാര�ഘാരമവർ �ചയ്തിടു�ന്നാരി-

�പ്പാരുകാണ്മതിനശക്തിയാർന്ന�പാൽ

ധുമികാമയപടം വിടർത്തതി-

ന്നുള്ളിലാശകൾ മറച്ചു തന്മുഖം.”

(പ�ത്താൻപതാംസർഗ്ഗം)

“നല്കുന്നവങ്കലധമർണ്ണഗുണത്തിനാലും

വാങ്ങുന്നവങ്കലുരുസൽഫലവൃദ്ധിയാലും

�മാദം വളർത്തിടു�മാരീയൃണബന്ധനീതി
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�ലാകർക്കു �ചർത്തുനൃപഭക്തി�യ�യറ്റമന്നാൾ.”

(ഇരുപതാം സർഗ്ഗം)

“ബ്രഹ്മാന�ന്ദകഖണ്ഡം ധരണിയു�ട ധനങ്ങൾ�ക്കഴും മാനദണ്ഡം

സാമ്രാജ്യത്തിൻ പ്രകർഷം പ്രഭുതതിയു�ട നൽ�പ്രമസമ്പൂർണ്ണവർഷം.

സംസാരത്തി�ന്റസാരം സകലരു�ടയുമുത്സാഹ�ഘാഷാവതാരം

ഭാസിച്ചിടുന്നു പാരം മഹിതമിഹ മഹാരാജ്ഞിതൻ കീർത്തിപൂരം.”

(ഇരുപത്തിമൂന്നാം സർഗ്ഗം)

ഷഷ്ടിപൂർത്തിഷഷ്ടി

ഷഷ്ടി പൂർത്തിഷഷ്ടിയിൽ ഗീതിവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചഅറുപതു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടു

ന്നു. ദ്വിതീയാക്ഷരം സ്വരവ്യഞ്ജ�നകരൂപ്യം�കാണ്ടു സുന്ദരമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാ

ണു് ഓ�രാ �ശ്ലാകവും. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക.

“ശ്രീമാൻ �കരളവർമ്മാ ധീമാൻ പർപ്പാവനീശവംശമണിഃ

സീമാവിരഹിതകീർത്തി �സ്താമാലയമായതാ! വിളങ്ങുന്നു.”

“താപം പാത്രത്തിനു�മാരു �ലാപം �സ്നഹത്തിനും വരുത്താ�ത

ശ്രീ പകലും രാവു�മഴും ദീപമിതന്യാദൃശം നിന�ച്ചാളം.”

“മതിമാൻ പ�ണ്ടാന്നി�ച്ചാരു കുതിര�യയും കവിതയായ വനിത�യയും

അതിചിത്രപദക്രമമായ് ഗതി�ചയ്യി�ച്ചന്ന�തത്ര മഹനീയം.”

“വ്യായാമവി�ശഷഭവശ്രീയാർന്നിടുമിമ്മഹാ�നാ�ടറ്റീടിൽ

കായാഭ്യാസിജനത്തിനനായാസം ധരണി�യപ്പുണർന്നീടാം.”

സാഹിത്യവിലാസം

സാഹിത്യവിലാസത്തിൽ പല നല്ല ഖണ്ഡകൃതികളം അന്തർഭവിക്കുന്നു�വന്നു മുൻ

പു നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്പാ. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക.

“�ചാല്ലാർന്നിടുന്ന ഭവദാഗമ�വള�യാർത്തി-

ട്ടുല്ലാസ�മാടു പതഗാവലി പാടിടു�മ്പാൾ

കല്യത്വമിങ്ങണയുമാറണയും വി�ഭാ! നിൻ-

കല്യാണകാന്തി ഭരകന്ദള�മത്ര രമ്യം!” (സുര്യൻ)

“അസിതമായ ഗളത്തിലുമുജജ്വലൽ-

ഭസിതമാം തിരു�മനിയിലും പ്ര�ഭാ!

ഹസിതമായ നിലാവിലു�മറ്റമു-

ല്ലസിതമാകണ�മന്നു�ട മാനസം.” (ശിവദശകം)

ഒരു വിലാപം എന്ന കൃതിയിൽ ജഗന്നാഥപണ്ഡിതരു�ട സുപ്രസിദ്ധമായ കരുണ

വിലാസത്തി�ല മിക്ക �ശ്ലാകങ്ങളും ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . മൂലത്തിൽനിന്നു തർ

ജ്ജമയ്ക്കു യാ�താരപകർഷവും സജാതീയമായ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസനിർബ്ബന്ധം നി

ഷ്കൃഷ്ടമായി പരിപാലിക്കുന്നഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത

ല്ല.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 81

“നർമ്മങ്ങ�ളാടു ചില നാളിഹ വാണു വിദ്യ-

ദ്ധർമ്മം കലർ�ന്നാരു മ�ഹന്ദ്രസുഖങ്ങ�ളകി

നിർമ്മന്ത്രനാം നൃപ�ന ലക്ഷ്മികണക്കുപുണ്യ-

കർമ്മം തുലഞ്ഞ�പാഴു�ത�ന്ന �വടിഞ്ഞു�വാ നീ?

ഭൂവിങ്കൽ വാണു മധുര�രാക്തികൾ �ചാല്ലി�യ�ന്ന

�ദ്യാവിങ്കലാക്കിയ മ�നാഹരയായ നീതാൻ

�ദ്യാവിങ്കലി�പ്പാഴുതു �പായള�വ�ന്ന�യവം

ഭൂവിങ്ക�ല�പ്പാടിയിൽ വീഴ്ത്തുവ�തന്തുബാ�ല?

താപിഞ്ഛ�വണി! ബത നിദ്രയിലും പരങ്കൽ

പ്രാപിച്ചതില്ല തവ മാനസമാശ�യാ�ട

നീ പി�ന്ന നിർഗ്ഗണതയാർന്ന പരൻപുമാ�ന

പ്രാപിച്ചിടുന്നതിനു സമ്പ്രതി �പായ�ത�ന്ത?”

എ�ന്താരു കർണ്ണാമൃതം!

സംഗീതമാലിക

സംഗീതപ്ര�വശികയും സംഗീതമാലികയും ഒ�ര പുസ്തകമായാണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി

രിയ്ക്കുന്നതു്. രാഗലക്ഷണങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്ര�വശികയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“അവയവവൃത്തികൾമൂലം ശ്രവണസുഖം നല്കിടും സ്വരാവലി�യാ

അതിൽനിന്നുണ്ടായീടും വ്യക്തിയ�താ രാഗ�മന്നു �ചാല്ലുന്നു.

ശ്രുതിയു�ട പിറ�ക വഴി�പാൽശ്രുതിസദൃശാംശം ജനിച്ചിടും ശബ്ദം

സ്വത ഏവ രഞ്ജകത്വാൽസ്വര�മന്നു പറഞ്ഞിടുന്നു വിദ്വാന്മാർ”

എന്നിങ്ങ�നയാണു് ആ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നതു്. ആ�ക ഇരുപതു �ശ്ലാകങ്ങ

�ള അതിൽ ഉള്ളു. സങ്ഗീതമാലികയിൽ 42 പാട്ടുകൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. അവയിൽ

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റകാലം മുതല്ക്കുജീവിച്ചിരുന്നപലകവികളും നിർ

മ്മിച്ചതായി ഇരുപത്തഞ്ചും �കശവപിള്ളയു�ട കൃതികളായി പതി�നഴും കാണുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പാട്ടുകളിൽ ഒന്നു പകർത്തുന്നു.

“പരിപാവനി–�ദവി—പരിപാവനി!

കരുണാവതി! പാഹി മ�ഹശ്വരി! (പരി)

തരുണാം�ഭാജായതാക്ഷി!

ആമയനാശിനി!—സാമജഗാമിനി!

ശ്രീമതി തവ പാദമാകലയാമി

കാമിതദായിനി! കരുണാമയി!

കാമവിനാശന—മാനസ�മാഹിനി!” (പരി)

�കശവീയം

1066-ൽ മ�നാരമയിൽ ആരംഭിച്ച ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദ�ത്തപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നി

ലധികം ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ അതി�ന വീണ്ടും വിസ്ത

രിക്കുന്നില്ല. ആ വാദത്തിനു�മൽ സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു് ഐകരൂപ്യം വരുത്തി

ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം സ്വീകരിക്കുന്നതു ശ്രവണസുഖം നല്കുവാൻ സവി�ശഷം പ്ര

�യാജകീഭവിക്കുന്നതാ�ണന്നുള്ള വലിയ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മതം ഭൂരിപക്ഷം
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82 അദ്ധ്യായം 58. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)

കവികളും അംഗീകരിക്കുകയും, “ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസ�ത്ത ഭാഷാകവികൾ തങ്ങ

ളു�ട കവിതാവനിതയ്ക്കു് ഒരു തിരുമംഗല്യ�മന്നു വിചാരിച്ചു �പാരുകയും �ചയ്യുന്നു.

�വ�റ അലങ്കാരങ്ങൾ എത്രത�ന്ന ഇരുന്നാലും ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസമി�ല്ലങ്കിൽ

�ശ്ലാക�മ അല്ല എന്നു കൂടി ശഠിക്കുവാൻ അവർ മടിക്കുന്നില്ല. ഈ നാലക്ഷരങ്ങ

�ളരക്ഷിക്കുവാൻ�വണ്ടികവികുഞ്ജരന്മാർകാട്ടിക്കൂട്ടന്ന�ഗാഷ്ടികൾകാണു�മ്പാൾ

�കാപത്തിലും തു�ലാം താപമാണുണ്ടാകുന്നതു്. ചിലർ യതിക�ള�യല്ലാം നിശ്ശ

ങ്കം ഗളഹസ്തം �ചയ്യുന്നു; മറ്റു ചിലർ സാധുക്കളായ ശബ്ദങ്ങളു�ട കഴുത്തറുക്കുന്നു;

എന്നു�വണ്ട �കാലാഹലം പലതും കാണാം. ഈ പ്രാസ�ത്ത ഉ�പക്ഷിച്ചാല

ല്ലാ�ത നിരർത്ഥകശബ്ദപ്ര�യാഗം ഭാഷയിൽനിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതല്ല” എന്നു്

1076-ൽത്ത�ന്നഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ ഭാഷാഭൂഷണത്തിൽ

തദ്വിഷയകമായി �ചയ്തിരുന്ന നിശിതമായ വിമർശനം ദ്വിഃപ്രാസപക്ഷപാതിക

ളായ ക്ഷുദ്രകവിക�ളമാത്രം ബാധിക്കുന്നതാകയാൽ ആ ഉപ�ദശം ശക്തിമാന്മാ

രു�ട വിഷയത്തിൽ കാര്യകാരിയ�ല്ലന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. 1083-ൽ �ക

ശവപിള്ള രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നതിനു് 

‘ഭാഷാകവിത’ എന്ന ഒരു ഉപന്യാസം തിരുവനന്തപുരം കാ�ളജുസമാജത്തി�ന്റ

ആ �കാല്ല�ത്ത വാർഷികസ�മ്മളനത്തിൽ അമ്മാവ�ന്റ അധ്യക്ഷതയിലും അന

ന്തരവ�ന്റ സന്നിധാനത്തിലും ഏഴുതി വായിക്കുകയും പിന്നീട് അതു ഭാഷാ�പാഷി

ണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും�ചയ്തു. തത്സംബന്ധമായുള്ള വാക്കലഹം 1085-ൽ

അവസാനിച്ചതിനു�മലാണു് കല്യാണദർപ്പണം രചിച്ചതു്. അതിൽ �കരളപ്രാസം

എല്ലാ �ശ്ലാകങ്ങളിലും പരിത്യജിച്ചിട്ടില്ല; ആദ്യ�ത്ത മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങളിൽ അതി�ന്റ

ദീക്ഷയുണ്ടു് .

“ശർമ്മം ജനങ്ങളിൽ വിളങ്ങുവതിന്നു �വണ്ടും

കർമ്മങ്ങൾത�ന്ന നിയതം നിറ�വറ്റി നന്നായ് 

ധർമ്മവ്രത�ത്താടു വസിച്ചിടുമിന്ന�രന്ദ്രൻ

ഭർമ്മപ്രഭൻ ഭുവനപുണ്യഫലായിതൻതാൻ.”

ഈപശ്ചാത്തലത്തിൽ �വണം �കശവീയ�ത്തപ്പറ്റി ചർച്ച�ചയ്യുവാൻ. പൂർവ്വകവി

കളാൽബഹുധാക്ഷുണ്ണമായസ്യമന്ത�കാപാഖ്യാന�ത്തഉപജീവിച്ചുപന്ത്രണ്ടുസർ

ഗ്ഗങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാകാവ്യമാണതു്. കാളിദാസ�ന്റ കവന�ശലിയി

ലാണു് അതു രചിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നു �കശവപിള്ളയും, ഭാഷയിൽനിന്നു വള�രക്കാലം

മുൻപുത�ന്ന അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തിരുന്ന �വദർഭമാർഗ്ഗത്തിനു പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ലഭി

ച്ചതുആകാവ്യത്തിനാലാ�ണന്നും മറ്റും ഏ.ആറും അവകാശ�പ്പടുന്നു.

“രാജരാജാഖ്യനാ�യാരഗ്ഗുരുവി�ന്റ കൃപാരസം

എ�ന്മാഴിക്കുള്ളഴു�ക്കല്ലാം കഴുകിക്കള�യണ�മ.

തദുപജ്ഞം മതം നവ്യം സാമഞ്ജസ്യമ�നാഹരം

ഒരുക്കി�യ�ന്നയിക്കാവ്യരചനാസാഹസത്തിനായ് .

കാളിദാസകവീന്ദ്ര�ന്റ കാൽന�ഖന്ദുമരീചികൾ

കാവ്യാധ്വാവിൽസ്സഞ്ചരിക്കു�മനിക്കു വഴി കാട്ടണം”

എന്നു �കശവപിള്ള; പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിനു നല്കിയ പ്രശംസാപത്രത്തിൽ

“പാദാ�ഗ്രഷു പുനഃ പുനഃ പ്രഹരതാ പ്രാ�സന പംഗുകൃതാ

ഗാഡീ�യക്ഷരഡംബ�രണ വിഷ�മ മാർ�ഗ്ഗ സ്ഖലന്തീ ചിരാൽ
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ബാലാ �കരളസാഹിതീ സമതയാ ര�മ്യ സദർ�ത്ഥാജ്ജ്വ�ല

�വദർഭാധ്വനി �മാചിതാദ്യ ഭവതാ കൃച്ഛ്രാൽസുഖം നൃത്യതു”

എന്നു �കായിത്തമ്പുരാൻ. �കശവീയം സമഞ്ജസമായ ഒരു മഹാകാവ്യമാ

�ണന്നുള്ളതിൽആക്കും അഭിപ്രായ�ഭദമില്ല. പ�ക്ഷ, പ്രാസത്താൽ പംഗുകൃതനാ

കാ�ത കാവ്യാധ്വാവിൽ സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം �ചയ്യുന്ന ഒരു കവിക്കു് ആ ത്യാഗം�കാ

ണ്ടു കിട്ടിയ വി�ശഷലാഭ�മ�ന്തല്ലാം എന്നുകൂടി പ്രകൃതത്തിൽ പരി�ശാധി�ക്കണ്ട

തുണ്ട�ല്ലാ. അതു �ചയ്യുന്നതു പു�രാഭാഗിത്വം�കാണ്ടല്ല, വാചയിതാക്ക ന്മാ�ര വസ്തു

സ്ഥിതി ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി മാത്രമാണു്.

“കനിഞ്ഞു മാധവൻ �പാറ്റും വൃഷത്തി�ന്റ വിഹാരവും

ശിവധാമത്വവും ശ്രീമദ്വിനായകവിലാസവും

നന്ദിയാളുന്ന ഭൂതൌഘമളകാപുരസഖ്യവും

മഹാ�സനാഭയും പാർത്താലിതു�കലാസ�മ ദൃഢം.”

“അനീതിബാധയില്ലാ�ത മാധവൻ നാടു വാഴ�വ

അനീതിബാധാകുലമായ�ഹാ! �ശാഭിച്ചു ഭൂതലം.”

“കൃഷ്ണശബ്ദാത്ഥമായുള്ളസത്താനന്ദങ്ങൾസർവ്വദാ

കലർന്നു �ലാകർ ഭൂപാലന്നനുരൂപത �തടിനാർ.”

“ഗദത്തിൻഗന്ധ�മ നാട്ടിലാഗമിച്ചില്ല�യങ്കിലും

ദ്വിധാ മുകുന്ദപാർശ്വത്തിലുളവായി ഗദാഗമം”

“ശൌല്ബികാദികൾ�കവിട്ടു മൃഷാനാമിക �വശ്യയാൾ

കാദാചിൽകം കാവ്യകർത്തൃകടാക്ഷം പൂണ്ടു �കവലം.”

“സുവർണ്ണം സുഷ്ഠുവായുയള്ള വർണ്ണത്താ�ലന്ന�പാല�വ

സത്യമായ് ഭാസ്സിനാൽ മായാമവളന്വർത്ഥതാൻഹ�ര!”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങ�ളല്ലാം പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയാണു്. ഇവയിൽ ചിലതിനു

ചമൽക്കാരം ഇ�ല്ലന്നല്ല വാദം; ഇതു കാളിദാസ�ന്റ പന്ഥാവ�ല്ലന്നുമാത്രമാണു്.

“പത്മാകരംതന്നിൽ വസിക്കയാലും

മിത്രാവനം�കാണ്ടു ലസിക്കയാലും

പാ�ഥാജസാദൃശ്യമിരിക്ക�വ താൻ

യാ�താന്നു രാജാദരമാർന്നിരുന്നു”

എന്നു്ആറാംസർഗ്ഗത്തിൽ മ�റ്റാരു �ശ്ലാകമുണ്ടു്. അതിലും �ശ്ല�ഷാത്ഥാപിത

മായാണു്അലങ്കാരത്തി�ന്റസന്നി�വശം. “വിഭാവസുത്വം ദൃഢമിങ്ങുമുണ്ട്”ഇത്യാദി

പാണ്ഡിത്യമാത്ര�ദ്യാതകങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങൾ �വ�റയും കാണാം. ഏഴാം സർഗ്ഗം

ആറാം �ശ്ലാകത്തിൽ രണ്ടാം. പാദം “തിരുവുടലിൽത്തിരളുന്നകാന്തി കണ്ടു”എന്നു

വിന�യച്ചത്തിൽഅവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘ഇഹ’ ‘അഥ’ മുതലായ നിരർത്ഥകശ

ബ്ദങ്ങളുംഅങ്ങിങ്ങുസ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടണ്ടു്. പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ

“സിന്ധുജാവതരമായ് വിളങ്ങുമ-

സ്സിന്ധുജാനനയമർന്ന �തരി�ന

സിന്ധുജാശ്വനിവഹം വഹിച്ചുടൻ

സിന്ധുശായിവസതിക്കു മണ്ടിനാർ”
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എ�ന്നാരു �ശ്ലാകമുണ്ട് . അവതരം എന്ന ശബ്ദം അവതാരത്തി�ന്റ പര്യായമാ

യി മാഘനും ശ്രീഹർഷനും പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അതിനു കാളിദാസകൃതിക

ളി�ലാ ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ലാ പ്രചാരമില്ല. സിന്ധുജശബ്ദം ചന്ദ്രൻ എന്ന അർ

ത്ഥത്തിൽ പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതും വ്യാഖ്യാഗമ്യമാണു്. പ്രാസദീക്ഷ�കാണ്ടാണു്

പ്രസ്തുത�ശ്ശാകം ഇങ്ങ�ന രചി�ക്കണ്ടിവന്നതു് എന്നു ടിപ്പണത്തിൽ പറഞ്ഞുകാ

ണുന്നുമില്ല. ‘പാദാ�ഗ്രഷു’ എന്ന �ശ്ലാകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ഇതരഭാഷാ

കാവ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി �ചയ്തിട്ടുള്ള ഉപാലംഭവും ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ �കശവീയ�ത്തപ്പറ്റി

�ചയ്തിട്ടുള്ള പ്രശംസയും ഉപപത്തിയുക്തങ്ങള�ല്ലന്നു �തളിയിക്കുവാനാണു് ദിങ്മാ

ത്രമായി ചില�വകല്യങ്ങൾഇവി�ട പ്രദർശിപ്പിച്ചതു്. കരുണവിലാസം തർജ്ജമ

�ചയ്ത കവിക്കു ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്യാഗം�കാണ്ടു യാ�താരു ലാഭവും കി�ട്ടണ്ട

തായിട്ടില്ല, കിട്ടീട്ടുമില്പഎന്നുവായനക്കാർ ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി.

�കശവീയത്തിൽ അ�നകം ഹൃദയാവർജ്ജകങ്ങളായ വർണ്ണനകളും ചിന്തകളുമ

ണ്ടു്. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാം. പ�രതനായ പ്ര�സന�ന കണ്ടു

ശ്രീകൃഷ്ണൻ തത്വവിചാരത്തിൽ മഗ്നനാകുന്നതാണു് പ്രകരണം.

“സുരഭിലസുമശയ്യയിൽസ്സുഖിപ്പാൻ

സുകൃത�മഴും സുകുമാരനിക്കുമാരൻ

ഇതുവിധമിവി�ടക്കിടപ്പ�താർത്താൽ

വിധിഗതി വിസ്മയനീയ�മവ നൂനം.

ക്ഷണികതയുമ�നകമട്ടി�ലത്തും

പിണികളു�മാന്നു മുതിർന്നു ചിന്ത�ചയ്താൽ

മനുജ നുടയ ജീവിതത്തിനു�ള്ളാ-

രനുപമ�ശാച്യത നല്ല�പാ�ല കാണാം.

ഉലകിൽ നിരഭിസന്ധിയായ ഹാർദ്ദം

സുവിരമള�മന്നുമ�നകസംഭവത്താൽ

അവനവനു�ട മിത്രമായ�തല്ലാ-

മവനവ�നന്നുമവൻ ഗ്രഹിച്ചിടുന്നു.

അഹമഹമിക പുണ്ടു ചിന്ത�യാ�രാ-

ന്നനിശമണഞ്ഞുബലാൽ മനസ്സി�നയും

അഥബത! ജരതൻ വികാര�മാ�രാ-

ന്നുടലി�നയും ശിഥിലീകരിച്ചിടുന്നു.

തദനു തനയാദര�ഗഹവസ്തു-

പ്രകരവി�യാഗവിചാരമദഗ്ദ്ധചിത്തൻ

അവനഴ�ലാടു ഭൂതപഞ്ചകത്തി-

ന്നുടൽവിധി �പാ�ല പകുത്തുനല്കിടുന്നു.

ആസന്നമരണചിന്താശതകം

�കശവപിള്ളയു�ട കൃതികളിൽ ഗുണം�കാണ്ടു പ്രഥമപീഠ�ത്ത അലങ്കരിക്കുന്ന

ഒരു കാവ്യതല്ലജമാണു് ആസന്നമരണചിന്താശതകം. ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതത്തിൽ

104 �ശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ ഈ കൃതിയിൽ ആസന്നമരണനായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി

ക്കു് ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഏതു �ശ്രാതാവി�ന്റയും ഹൃദയ�ത്ത
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ദ്രവിപ്പിക്കുമാറുള്ള കവിധർമ്മമർമ്മജ്ഞത�യാടുകൂടി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

തദ്വിഷയകമായിഅത്ര മ�നാഹരമായ ഒരുകാവ്യം ഭാഷയിൽഏതാവൽപര്യന്തം

യാ�താരു കവിയും രചിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നു് ഉറപ്പിച്ചുപറയാവുന്നതാണു്. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

�നാക്കുക.

“അ�മ്മ! വന്നിടു�കന്നു �ചാന്നു കരവും കാലും കുടഞ്ഞാർത്തിപൂ-

ണ്ടമ്മിഞ്ഞയ്ക്കുകരഞ്ഞു�കാണ്ടുഴലു�മൻ �പാ�ന്നാമനക്കുഞ്ഞി�ന

�ച�മ്മ �ചന്നുടനുമ്മ�വച്ചു വരി�ക�ന്നാതിപ്പുണർന്നി�ട്ടടു-

ത്തമ്മയ്ക്കുള്ളകരത്തി�ലകുവതിനി�ച്ചയ്യാവ�താ �ദവ�മ?”

“സ്വച്ഛാഭം ശയനാന്തരത്തിൽ നിശയിൽത്തങ്കു�ന്നാ�രൻ കുഞ്ഞണ-

ഞ്ഞച്ഛാ! വന്നിടു�കന്നു �നാക്കുമളവിൽക്കാണാഞ്ഞു �ക�ണറ്റവും

ഇച്ഛാഭങ്ഗമിയന്നിടുന്നസമയം ക�ച്ചൽമുലത്തയ്യലാൾ

വിച്ഛായാനനമാർന്നുഞാനിവി�ട�യ�ന്താ�തണ്ട�ത�ന്നാർത്തിടും.”

“കാലൻ �കാപമിയന്നു വന്നുകയറാൽ�പ്പ�ട്ടന്നു �കട്ടീടു�മ-

ക്കാലത്തിങ്കലണഞ്ഞിടുന്നു മൃതി�യ�ന്നാതുന്നുസാധാരണം

കാലാഹ്വാനസമാനനാ�യാരു പുമാനു�ണ്ടാ പുരാണങ്ങളിൽ

കാല�ത്തച്ചിലർ കാല�നന്നുചിതമായ് ഖണ്ഡിച്ചു വർണ്ണിച്ച�താ?”

“സുര്യൻതന്നു�ട സൂനുവാണുസുമനസ്സാകു�ന്നാരക്കാല�ന-

ന്നാര്യന്മാരതി ദീർഘദർശികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടതിസ്പഷ്ടമായ്

കാര്യം �നരതു രാത്രിയും പകലുമുണ്ടാക്കുന്ന�താർക്കു�മ്പാഴ-

സ്സൂര്യൻ കാലമതി�ന്നഴും ജനകനാ�ണന്നുംവരുന്നില്ല�യാ?”

“എന്തിന്നച്ചച്ഛ�നയീവിധത്തിലിവി�ട�ക്കട്ടി�പ്പാതി�ഞ്ഞാട്ടു�പ-

�രന്താണിന്നു കഴിപ്പ�തന്നുപറ നീ�യ�ന്നവ�മൻബാലകൻ

ചന്തച്ചുണ്ട�പാളിച്ചു�കാണ്ടരുള�വ �പണ്ണുങ്ങൾകണ്ണിൽപ്പരം

ചിന്തിച്ചിന്തി�യാലിക്കുമശ്രുനിര�യ പ്രത്യുക്തിയായ് ത്തീർത്തിടും.”

“എല്ലാവർക്കുമിവണ്ണമന്ത്യഗതിതാൻ വന്നീടു�മന്നുള്ളതി-

ന്നില്ലാ സംശയമാകയാൽസകലരും സന്മാർഗ്ഗകർമ്മങ്ങളിൽ

ഉല്പാ�സന മനസ്സുവച്ചു ജഗതീസന്താനമാം ശാന്തിയാൽ

നല്ലാനന്ദമിയന്നമന്ദമഹിതശ്രീ പൂണ്ടു �മവീടണം.”

ഉപസംഹാരം

ഇത്രമാത്രമുള്ള വിവരണത്തിൽനിന്നു ബഹുമൂല്യമായ ഒരു സാഹിത്യസമ്പത്താണു്

നമുക്കു �കശവപിള്ളയിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നു കാണാം. സരസവും ധാരാവാ

ഹിയുയമായ ഒരു ഗദ്യരീതിയും അ�ദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീനമായിരുന്നു. സാമുദായിക

വിഷയങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പരിഷ്കൃതമായആശയഗതി നാം ലക്ഷ്മീകല്യാണം

നാടകത്തിൽനിന്നു കണ്ടുവ�ല്ലാ. 1069-�ല ഭാഷാ�പാഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരി

ച്ച ‘ശകുനവിശ്വാസം’ എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ�പ്പാലും “ശകുനവിശ്വാസത്താൽ

ഉണ്ടാകുന്നവയും �കവലം മ�നാരാജ്യത്തിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നവയുമായ സുഖദുഃഖ

ങ്ങ�ള അനുഭവിക്കുന്നതു വള�ര ദയനീയമായിട്ടുള്ളതാ�ണന്നു പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടുവ

�ല്ലാ” എന്നു് ആ വിഷയത്തിൽ സ്വമതം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഹസ്തലിഖിത�ത്തപ്പറ്റിക്കൂടി ഒരു വാക്കുപ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അത്രമാത്രം കണ്ണും
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സത�താത്ഥാനസുഭഗവും പ�രാപകാരനിരതവുമായ ഒരു ജീവിതമാണു് അ�ദ്ദഹം

നയിച്ചതു്. ആ മഹാകവി�യ സബഹുമാനവും സാഭിമാനവുമായല്ലാ�ത സ്മരിക്കു

വാൻആർക്കുംസാധിക്കുന്നതല്ല.
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പി. രാമക്കുറുപ്പ് (1023–1073)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

രാമക്കുറുപ്പി�ന്റ മൂലകുടുംബം �കാടുങ്ങല്ലൂർകിളി�ക്കാട്ടുതറവാടാണു്. അവി�ടനിന്നു

�കാച്ചിമഹാരാജാവു്ആകുടുംബക്കാ�രനിഷ്കാസനം �ചയ്ത�പ്പാൾഅവർ �ചർത്ത

ലകാട്ടൂ�രന്നസ്ഥലത്തു �നയ്�ശ്ശരിവീട്ടിൽ താമസമായി. പില്ക്കാലത്തു് അംഗങ്ങൾ

വർദ്ധിച്ച അവസരത്തിൽ ആ തറവാട്ടി�ല ഒരു ശാഖ ആലപ്പുഴ �കതവനക്കര

യിൽ പിലാമ്പറമ്പുവീട്ടിൽ പാർത്തുതുടങ്ങി. ആ ഭവനത്തിൽ �കാച്ചുഅമ്മയു�ടയും

�ചർത്തലമാരാരിക്കുളത്ത് ഉഴുത്തു�വലിയിൽ രാമക്കയ്മളു�ടയുംപുത്രനായി രാമക്കു

റുപ്പ് 1023-മാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ജനനാൽത്ത

�ന്നകുഞ്ഞിനുകാഴ്ചകുറവായിരുന്നു. ആവസ്തുതഅ�ദ്ദഹം “അതിസൂക്ഷ്മദൃക്കുലപയഃ

പ�യാരാശി കൌസ്തുഭായമാനനായിരിക്കുന്ന പ്ലാമ്പറമ്പിൽ രാമക്കുറുപ്പ്” എന്ന ഒരു

വി�ശഷണം�കാണ്ടു ചക്കീചങ്കരത്തിൽ വി�ശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു വ്യക്ത

മാകുന്നു. അക്കാലത്തുപൂർവ്വകുടുംബത്തിൽ �കശവക്കുറുപ്പ് എ�ന്നാരു കവി �കാടു

ങ്ങല്ലൂരുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം

“ശ്രീമൻ! മ�നാരമയിൽ നിങ്ങ�ട മൂല�മ�ന്ത–

ന്നാ�മാദ�മാടു വിവരിച്ചറിയിച്ചി�ടണം”

എന്നു് 1070-ാമാണ്ടിടയ്ക്കുമലയാളമ�നാരമ മു�ഖനഅ�പക്ഷിച്ചതിനുരാമക്കുറപ്പു്എഴു

തിയ മറുപടിയിൽ പൂർവ്വചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഞാനാലപ്പുഴയുള്ള�കതവനയാണുണ്ടായ�തൻ വീട്ടു�പ–

രൂനം വിട്ട പിലാമ്പറമ്പവി�ടയുണ്ടാ�യണ്പതായ്പത്സരം;

നൂനം �ചർത്തല മുഖ്യമായ ഗൃഹമാക്കാട്ടുരു�നയ്�ശ്ശരി പി–

ന്നാനന്ദ�ത്താട�നകവീടുകളിലായാളുണ്ടു �വ�ണ്ടാളവും.

“എന്നാൽ വടക്കൻവഴി�പാക്കർ വന്നാൽ

നന്നായ്ക്കിളി�ക്കാ�ട്ട വി�ശഷ�മല്ലാം

അന്നന്നു �ചാദിക്കുമറിഞ്ഞ�തല്ലാം

നന്ദിക്കു�മൻവീട്ടി�ലയമ്മമാരു്.”
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“�കട്ടിട്ടുണ്ടവർ �ചാല്ലി ഞാനുമിരുനൂറ്റാ�ണ്ടയ്ക്കുമുൻ�പ കിളി–

�ക്കാ�ട്ട�ക്കാമനയായ് വയസ്സു പതിനാറാ�യാരു �പൺകുട്ടി�യ

കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു തിരിച്ചു കൂറു�പരുകും ഭ്രാതാക്കളാ�ച്ചർത്ത�ല–

കാട്ടു�രത്തിയിരുന്ന നാരിയവൾതാൻ മൂലം കുലത്തിന്നു �മ.”

ഈഐതിഹ്യ�ത്തആസ്സദമാക്കിയാണു് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ തുപ്പ�ല്ക്കാളാമ്പി

രചിച്ചതു്.

രാമക്കുറുപ്പി�ന്റ അമ്മഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നാലാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു�പാകു

കയാൽ പിലാമ്പറമ്പിൽ അമ്മാവൻ പപ്പുക്കുറുപ്പി�ന്റ സംരക്ഷണത്തിൽ പിന്നീട്

കു�റക്കാലം വളർന്നു. കഥാപുരുഷനു വിദ്യാഭ്യാസംഈ പപ്പുക്കുറുപ്പാണു് ആരംഭി

പ്പിച്ചതു്. അ�ദ്ദഹ�ത്ത ചക്കീചങ്കരത്തിൽ താ�ഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ പ്രശംസി

ച്ചിരിക്കുന്നു.

“�ന�ര നാടകകാവ്യ�വദ്യഗണിതാലങ്കാരസംഗീത�മ–

�ന്നാ�രാന്നില്ല ഖലു മന്ത്രശാസ്ത്രമിതിഹാസത്തിൽപ്പുരാണത്തിലും

സാരഗ്രാഹി പിലാമ്പറമ്പി�ലാരു കാലം വാണു കീർത്ത്യാ ഗുരുർ–

ദ്ധീരൻ മുപ്പ�താടഞ്ചു വർഷമമലൻ പപ്പുക്കുറുപ്പാം കവിഃ.”

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കീഴിൽ രാമക്കുറുപ്പു കു�റക്കാലം സംസ്തൃതം പഠിച്ചു. 1035-മാണ്ടു

മകരമാസത്തിൽ അ�ദ്ദഹവും പരഗതി�യ പ്രാപിച്ച�പ്പാൾ കഥാപുരുഷൻ �കവ

ലം അശരണനായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും സഹജമായ വിദ്യാസമ്പാദനതൃഷ്ണ വിട്ടു

മാറിയില്ല: പതി�നട്ടാമ�ത്ത വയസ്സുവ�ര സംസ്കൃതം ത�ന്ന അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു്

ആലപ്പുഴ ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടത്തിൽ�ച്ചർന്നു മൂന്നുനാലു വർഷം�കാണ്ടു മട്രിക്കു�ല

ഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചു. അതിനു�മൽ �കാ�ളജുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തിരുവന

ന്തപുര�ത്തക്കു �പായി. അവി�ട പുത്തൻചന്ത സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിൽ

ശാന്തിക്കാരൻ രാമകൃഷ്ണൻ�പാറ്റി എ�ന്നാരു സൌജന്യശാലിയു�ട സാഹായും

അ�ദ്ദഹത്തിനു ഭക്ഷണവിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായി. അന്നു് ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്ന

വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കാരുണ്യവും ബാല്യത്തിൽത�ന്ന സാഹി

ത്യരസികനായ അ�ദ്ദഹത്തിനു �നടുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അവിടുന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു

ഒരു സ്വർണ്ണാംഗുലീയം അക്കാലത്തു �കാടുക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രന്ഥരചനയിലുള്ള

�വമുഖ്യത്തിനു പ്രധാനകാരണം നയന�വകല്യമായിരുന്നു എങ്കിലും �വ�റയും

ചില ചിന്തകൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിരമിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു വി

ചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ മ�നാരമയിൽ �ശ്ലാക�മഴുത്തു നിറുത്തിയതു്

എ�ന്തന്നു കിളി�ക്കാട്ടു �കശവപ്പണിക്കർ �ചാദിച്ചതിനു് താ�ഴക്കാണുന്ന ഉത്തര

മാണു് അ�ദ്ദഹം നല്കിയതു്.

“പ�ണ്ടയുണ്ടാക്കിയിട്ടു�ള്ളാരു കവിതകൾ പീ–

യൂഷതുല്യങ്ങളി�പ്പാ–

ളുണ്ട�ല്ലാ �വണ്ടു�വാളം പുനരവകൾസഹ–

സ്രാംശമിന്നാരറിഞ്ഞു?

ഇണ്ടൽ�പ്പ�ട്ടന്തിനി�പ്പാൾ ഗുണലവമണയാ–

തുള്ളപദ്യങ്ങൾഞാൻകൂ–

ടുണ്ടാക്കു�ന്നന്നുവച്ചി�ട്ടാരു മടിയുളവാ–

യായ�താ �പായിതി�പ്പാൾ.”
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ചക്കീചങ്കരത്തി�ന്റഅവതാരികയിൽ ഇങ്ങ�നയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഞാൻ ഒരു

മഹാകവിയാ�ണങ്കിലും ആ വിവരം മറ്റാ�രയും ഗ്രഹിപ്പിക്കാ�ത കാലം കഴിച്ചുകൂട്ട

ണ�മന്നസ്ഥിരവ്രത�ത്താടുകൂടി എ�ന്റ പാട്ടിനു് ഇവി�ട ഇരിക്കു�മ്പാൾ വന്നു�ചർ

ന്ന ഏ�താ ചില നാടകങ്ങ�ള കണ്ടിട്ടു് അഞ്ചങ്കത്തിൽ ഒരു താൾക്കടുദാസിനക

ത്തുസമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി.” വള�ര �ക്ലശങ്ങൾഅനുഭവിച്ചാണ്ബി.ഏ. പരീക്ഷ

പഠിച്ചു ജയിച്ചതു്. 1050-ാമാണ്ടു �കാവുണ്ണി�നടുങ്ങാടി �വ�റ �ജാലിയിൽ നിയമിത

നാകുകയാൽ �കാ�ളജി�ല മലയാളപണ്ഡിതസ്ഥാനം രാമക്കുറുപ്പിനു കിട്ടി.

അധ്യാപകൻ

ഏക�ദശം ഇരുപത്തിമൂന്നു �കാല്ല�ത്താളം കഥാനായകൻ ആ ഉ�ദ്യാഗംത�ന്ന

�നാക്കി. �വതനംസ്വല്പമായിരുന്നു�വങ്കിലുംഅതിൽവിഷാദിച്ചില്ല. 1054-മാണ്ടിടയ്ക്കു

തമ്പാനൂർ മണ്ണുവിളയിൽ ആനന്ദമമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. അസാമാന്യമായ �മ

ധാബലം�കാണ്ടു മിക്ക പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളം പ്രത്യകിച്ച് ആട്ടക്കഥകളുംഅ�ദ്ദഹത്തി

നു പുസ്തകം �നാക്കാ�തത�ന്ന പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ മലയാളംക്ലാസ്സ് അഭിനയചാതുര്യം�കാണ്ടും ഫലിത�ധാരണി �കാണ്ടും

മറ്റും ഒരു പ്രഹസനരങ്ഗമായി പ്രതിദിനം രൂപ�മടുത്തു. ആ�രയും ചിരിപ്പിക്കുന്ന

നർ�മ്മാക്തികൾ നിരർഗ്ഗളമായി ആ അനുഗൃഹീതരസനയിൽ നിന്നു പുറ�പ്പട്ടു

�കാണ്ടിരുന്നു. “�ഞളിയുന്നജനങ്ങ�ള �ഞരിപ്പാൻ” ഒരു വാസനഅ�ദ്ദഹത്തിനു

പ്ര�ത്യകിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര വലിയ നിലയിലുള്ളവരായാലും അവർഅഹങ്കാരി

കളാ�ണങ്കിൽ �വറു�ത വിടുകയില്ല. ഓ�രാ വ്യാജനാമത്തിൽ പല�രയും പത്രംമു

�ഖനഅ�ദ്ദഹം �കാട്ടയാട്ടീട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽഅ�തല്ലാംസഭ്യവും ശത്രുക്കൾക്കു�പാ

ലും സ�ന്താഷപ്രദവുമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�നപ്പറ്റി മാത്ര�മ

അ�ദ്ദഹത്തിനുപരിപൂർണ്ണമായബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. “മനുഷ്യരാശിയു�ടപു

�രാഹിതൻ”എന്നാണു്ആകവികുലഗുരുവി�നഅ�ദ്ദഹം പുകഴ്ത്താറുണ്ടായിരുന്നതു്.

അധ്യാത്മരാമായണം�പാ�ല അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആകർഷിച്ച ഭാഷാകൃതി മ�റ്റാന്നി

ല്ല. 1072 കുംഭത്തിൽ പ്രാണസുഹൃത്തായ �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ

രക്തസമ്മർദ്ദം നിമിത്തം �പ�ട്ടന്നു മരിച്ച�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം അടുക്കലുണ്ടായിരു

ന്നു. ആകസ്മികമായ ഏ�താ ഒരശനിപാതത്തി�ന്റ അഭിഘാതം ഹൃദയത്തിൽ

ഏറ്റതു�പാ�ലയുള്ള ഒരു സംഭ്രമത്തിനു് അ�ദ്ദഹം അന്നു മുതൽ വി�ധയനായി.

അതുവ�ര വിശ്രമം എ�ന്തന്നറിയാതിരുന്ന അ�ദ്ദഹം ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യംനിമിത്തം

മിഥുനം, കർക്കടകം എന്നീ മാസങ്ങളിൽ അവധി�യടുത്തു. തിരി�യ �ജാലിക്കു

�പായി എങ്കിലും വീണ്ടുംഅവധിയിൽപ്ര�വശിച്ചു. 1073-ാമാണ്ടുകന്നിമാസം 8-ാം൹

ഏകാദശിനാളിൽ ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. ആനന്ദമമ്മ ആ�രാഗ്യഭാഗ്യങ്ങ�ളാടു

കൂടി വള�രക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു് 1119-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 15-ാം൹ കഥാവ�ശഷ

യായി.

കവിത

രാമക്കുറുപ്പു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാസനാസമ്പന്നതയ്ക്കുനുസരിച്ചു വള�ര ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാ

ന്നും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ, തച്ചുശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങ�ള അധികരിച്ച്

ഓ�രാ പ്രസംഗവും ചക്കീചങ്കരം നാടകവും മാത്രമാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാങ്മയ

ങ്ങൾ. പ�ക്ഷചക്കീചങ്കരം ഒന്നു�കാണ്ടുത�ന്നഅ�ദ്ദഹം �കരളീയരു�ടകൃതജ്ഞ

താപൂർവ്വമായ സ്മരണത്തിനു് അവകാശിയായിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തി

നു് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു നാടകംആ�ക്ഷപമായി ഉണ്ടാക്കണ�മന്നു് അതിനുമുൻ
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90 അദ്ധ്യായം 59. അമ്പ�ത്താമ്പതാമധ്യായം

പുത�ന്ന �താന്നി. “ആ വിവരവും കൂടി അ�പ്പാൾ ഞാൻ മ�നാരമാപത്രാധിപർ

ക്ക് അയയ്ക്കുവാൻ എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കത്തിൽ രഹസ്യവർത്തമാന�ശഖര

ത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. അതി�ന എ�ന്റ പ്രിയശിഷ്യനും ഇഷ്ടമിത്രവുമായ ടി. പത്രാ

ധിപർ വറുഗീസുമാപ്പിള അവർകൾ പത്രം മു�ഖന പരസ്യം�ചയ്തുകളഞ്ഞു. ചക്കീച

ങ്കര�മവി�ട? ചക്കീചങ്കര�മവി�ട? എന്നിങ്ങ�നആളുകളു�ട ഉപദ്രവം കലശലാ

യിത്തീർന്നിട്ടു മനസ്സിലിരി�പ്പല്പാം ഇതാ �വളിയി�ലക്കുഎടു�ത്തറിയുന്നു. ഒന്നിൽ

ച്ചില്വാനം വർഷം�കാ�ണ്ട ഇതു പൂർണ്ണമായി വന്നുള്ളു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മു

പ്പതു മണിക്കൂറിലധികം ഞാൻ നാടകനിർമ്മാണത്തിൽശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കു �വ

�റ പിടിപ്പതു �ജാലിയുണ്ടുതാനും” എന്നു് അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുറുപ്പി�ന്റ

�ശ്ലാകങ്ങൾ പ്രാ�യണ രചനാവിഷയത്തിൽ നിർ�ദ്ദാഷങ്ങള�ല്ലന്നും ഇവി�ട പറ

�യണ്ടതുണ്ടു്.

ചക്കീചങ്കരം

1068-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു രചിച്ച ചക്കീചങ്കരത്തി�ന്റ മു�ഖ്യാ�ദ്ദശ്യം അപണ്ഡിതന്മാരായ

ഗ്രന്ഥകാരന്മാ�രയും—പ്ര�ത്യകിച്ചു നാടകനിർമ്മാതാക്ക�ളയും—അവ�ഹളനം

�ചയ്യുകഎന്നുള്ളതാ�ണങ്കിലും അതിൽആത്മകഥയു�ടയും അന്ന�ത്തസമുദായ

�ദാഷങ്ങളു�ടയും അംശവും ഇടകലത്തീട്ടുണ്ടു്. ചക്കി, ചങ്കരൻ ഇവർ പ്രധാന പാ

ത്രങ്ങ�ളന്നു�പാലും സമർത്ഥിക്കാം. അത്രയ്ക്കുഹാസ്യപ്രധാനമാണു് ആപാദചൂഡം

ആ കൃതി. കല്പിതാ�ങ്കാ�ടന്നു തിരുവിതാംകൂറിനും വാസുകിപുര�മന്നു തിരുവനന്ത

പുരത്തിനും നാമകരണം �ചയ്തു�കാണ്ടാണു് നാടക�ത്ത കവി പു�രാഗമിപ്പിക്കുന്ന

തു്. അക്കാല�ത്ത—എന്നുവ�യ്ക്കണ്ട, ഏതു കാല�ത്തയും ഉ�ദ്യാഗക്കയറ്റത്തിനുള്ള

ഉപായം താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ പൂർവ്വപക്ഷച്ഛായയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

�വല�ച്ച�യ്ത�ല്ലാടിഞ്ഞാലതിനു�ട ഫലമാ–

ഹന്ത! കർത്താവിനില്ല–

ക്കൂലിക്കായ് �കനിവർക്കുന്നതു പുനരപരൻ;

ശ്ലാഘകൂടില്ലവന്നു്;

കാല�ത്തകാത്തുകാത്തങ്ങവിടവി�ട നട–

ന്നുള്ള �പായ്യും പറഞ്ഞി–

�ട്ടലാനാകുന്നു �കചിൽച്ചില വലിയ പണി–

ക്കാ�ളടുക്കുന്നകാലം.”

ചുവ�ട കാണുന്ന മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾക്കു് ആ �ശ്ലാകം�പാ�ല ഇന്നും തിരുവനന്തപു

രത്തും പരിസരപ്ര�ദശങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്.

“ആൾജിബ്രാ മാഞ്ഞു�പായി; മമ ഹൃദി മരുവു–

ന്നില്ല യൂക്ലിഡ്ഡു കു�ഞ്ഞ!

മാജിയ്ക്കായ്ത്തീർന്നു മന്മാനസമതി�നാരു �പ–

�ണ്ണന്തു �ച�യ്യണ്ടുഞാനും?

�ലാജിക്കുംഞാൻ മറന്നൂ; ലവമപി ലവണം

വല്ല കാ�മ്പൌണ്ടിൽനിന്നും

�യാജിപ്പിച്ചി�ട്ടടുപ്പാനവശത �പരുതായ്–

�പ്പായിത�യ്യാ! �കമിസ്ത്രി.”
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“�ക�സ, പീ�സ, വഴ�ക്ക, കുടിലത കുറയും

കക്ഷി�യ, സാക്ഷി�യ, �ക–

�ല�സ മൂക്കത്തു �കാപ�ത്താടു മരുവിടു�മൻ

�കാർട്ടുകാ�ര, ക�സ�ര!

മാസം�താറും പണം കിട്ടണമതിനു കടാ–

ക്ഷിക്ക�ണ നിങ്ങൾ �താന്ന്യാ–

വാസം കാ�ട്ടാല്ല; നഷ്ടത്തിനുമിട തരികിൽ–

ക്കാട്ടുവൻ രണ്ടു ചാട്ടം.”

“മരച്ചീനി �വയ്പാനരയ്ക്ക�ട്ട �തങ്ങാ;

�പരുക്കാലനും വന്നിരിക്ക�ട്ട തിന്മാൻ;

ഉരിക്കാടിയിൽ�ത്തല്ലരിദ്ധൂളിയിട്ടാൽ

�തരു�ക്കത്തിളപ്പി�ച്ചാരിക്കൽക്കുടിക്കാം.”

“ചക്കിക്കു�ള്ളാരു ചട്ടിമുഞ്ഞി പലനാൾ ക�ണ്ടൻ �വളിച്ചത്തുഞാൻ

മൂക്കും താണുകുഴിഞ്ഞകണ്ണുകവിളും പപ്രച്ഛമാം �കശവും;

ഒക്കപ്പാടു �വറുപ്പു �താന്നി; നിറ�മാ കാക്കുയ്ക്കു തുല്യം; മണം

മു�ക്കാത്തി�ക്കതി�രതു നായ്ക്കളിവ�ളക്കണ്ടാൽക്കുരയ്ക്കാത്തതും?”

“ചക്കിക്കും ചങ്കരന്നും സരസിജശരമാ–

�ലറ്റ�മറ്റുന്ന കൂഴ–

ച്ചക്കയ്ക്കും �ചമ്പിനും താളിനുമപി തകര–

യ്ക്കും മരച്ചീനികൾക്കും

മു�ക്കാന്മാർ പൂർണ്ണച�ന്ദ്രാദയസമയമപാ–

രാർണ്ണ�വ �പായ് നിതാന്തം

തക്കത്തിൽ�ക്കക്കലാക്കുംഝഷമതിനു�മവൻ

�ഹതു; �സാവ്യാച്ഛി�വാ വഃ.”

മജി�സ്ത്രട്ടി�നയും വിട്ടിട്ടില്ല.

“കീർത്ത്യാ പാ�രഴുരണ്ടും കരിയു�ട �പാടിയാൽ

പല്ലു മുപ്പത്തിരണ്ടും

വൃത്ത്യാ വീട്ടി�ന്റ തൂണും ചുമരുമഥ �വളു–

�ത്തട�ന�ക്കാണ്ടു മുണ്ടും

നിത്യം ഭ�സ്മന �നറ്റിത്തടമപിച നഖം

നാപിതൻകത്തിയാലും

സത്യം പാരം �വളുപ്പിച്ചിയലി�നാരു മജി–

�സ്ത്രട്ടു പാലിച്ചിട�ട്ട.”

കല്പിതാം�കാട്ടസംസ്ഥാനത്തി�ല ഒരു മജി�സ്ത്രട്ടാണു് അച്യുത�മ�നാൻ. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ പുത്രനായ സുകുമാര�ന്റയും, ഭാര്യ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയു�ട സ�ഹാദര�ന്റ

പുത്രിയായ മാധവിക്കുട്ടിയമ്മയു�ടയും വിവാഹ�വളയിൽ പല നാടക �സറ്റുകാർ

അഭിനയാർത്ഥികളായി അവരു�ട ഗൃഹത്തിൽ വന്നു�ചർന്നു. അച്യുത�മ�നാ�ന്റ

അരി�വയ്പുകാരനായ ചങ്കര�ന്റയും മാധവിക്കുട്ടിയമ്മയു�ട അരി�വയ്പുകാരിയായ

ചക്കിയു�ടയും വിവാഹവും ആ മുഹൂർത്തത്തിൽത്ത�ന്നയാണു് നടക്കുന്നതു്. അവ

രിൽ ഒരു നാടക�സറ്റുകാരു�ട മാ�നജർ കരിങ്കൽമണ്ഡപത്തി�ന്റ പ്രശംസാപ

ത്രം ഹാജരാക്കുന്നു. അതാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതു്.
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“�ചാ�ല്ലറും കുമ്പളങ്ങാഹ്വയസരസമഹാ–

നാടകം കണ്ട�ശഷം

�ചല്ലുന്നില്ല�ല്ലാട്ടു�മ �ചാ�റാരു പനി കുളിരും

കൂടിയുണ്ടാ�യനിക്കു്;

ഇല്ലിപ്പാരിങ്കലി�പ്പാളിതി�നാടു സമമാം

നാടകം പാർത്തുകണ്ടാ–

�ലല്ലാരും സമ്മതിച്ചീടണമിഹബൃഹതി–

പ്പിള്ളതാൻ കാളിദാസൻ”

ഈഘട്ടത്തിൽ കാശിനു �കാള്ളാത്തനാടകങ്ങ�ളഴുതുന്ന ദുഷ്ടകവിക�ള തർജ്ജ

നം �ചയ്യുവാൻ ശിവപാർഷദനായ കുംഭാണ്ഡൻ രങ്ഗപ്ര�വശം �ചയുന്നു.

“�ര�ര! �ന�ര വരുവിൻ! �കരളഭൂഭാരനാടകക്കാ�ര!

ഓ�രാന്നിതു�കാ�ണ്ടറ്റാൽ �ന�ര വരുമിന്നു നിങ്ങ�ളല്ലാരും”

എന്നു് അലറി ആർത്തടുക്കുന്നആഭൂതം

“പണ്ട�ത്തക്കൃതി ഭാഷയാക്കിയവ�രത്തല്ലീട�വാനല്ലഞാൻ;

�വണ്ടു�ന്നാരറി�വാടു നാടക�മഴുത്തായാലടിക്കില്ലഞാൻ;

വീണ്ടും �വദുഷിയുണ്ടു �തറ്റു�മഴുതി�പ്പാ�യങ്കിലും �പാ�ട്ടടാ;

വണ്ടിക്കാളകണക്കുവന്നകവിമണ്ടന്മാർക്കു മണ്ടയ്ക്കടി”

എന്നു് ഒരുമാതിരിഎഴുതാവുന്നകവിക�ളആശ്വസിപ്പിക്കുകയ്യും�ചയ്യുന്നു. അ�പ്പാൾ

ദുഷ്ടകവികൾ

“അയ്യ�യ്യാഞങ്ങ�ളത്തല്ല�ല്ല �കാല്ല�ല്ല!

പാവങ്ങളാ�ണ പര�മശ്വരാ!

പുരപ്പാട്ടുണ്ടാക്കി �നരം ചിലവിടാം

�പാരുമിശ്ശൂത്വം ഞങ്ങ�ളാ�ട!

നാരായണാ ഹ�ര! നാരായണാ ഹ�ര!

ആരാ�ണ്ടാഞങ്ങ�ളത്തല്ലിടു�ന്ന!

അല്പജ്ഞന്മാരായ നാടകക്കാർഞങ്ങൾ

കല്പിതാം�കാട്ടീന്നു �പാ�യ്ക്കാള്ളാ�മ”

എന്നു നിലവിളിച്ചു�കാണ്ടു് ഓടുന്നു. “വിദ്യാഭ്യാസം വിനാനാടകമിനി�യഴുതിക്കൂട്ടു

�മാ നിങ്ങ�ളല്ലാം?” എന്നു. കുംഭാണ്ഡൻ പി�ന്നയും ഗർജ്ജിച്ചു് ഇ�ല്ലന്നു് അവ�ര

�ക്കാണ്ടുസത്യം �ചയ്യിക്കുന്നു. ചക്കിയും ചങ്കരനും തമ്മിലുള്ളപ്രണയം ഹാസ്യഫ

ലിതം വഴി�ഞ്ഞാഴുകുന്നപലബീഭത്സരസങ്ങൾവിജൃംഭിക്കുമാറു വർണ്ണിക്കുന്നു. �വ

�റയും പല രസകരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ ചക്കീചങ്കരത്തിലുണ്ടു്. ചുവ�ട ച�ർക്കുന്നതു

ലക്ഷ്മികുട്ടിയമ്മയു�ട രാമായണമാണു്.

“മ�യ്യൽക്കണ്ണാൾ മ�നാജ്ഞാകൃതി മിഥിലസുതാ

രാമ�ന�ക്കട്ടു മാര–

ത്തീയ്യിൽച്ചാടിച്ചിരം �വന്തഴ�ലാടു�മാരുനാ–

ളുച്ചയാ�യാരു�നരം

പ�യ്യപ്പ�യ്യപ്പതുങ്ങീ രഘുവരഭവനം

�തടി�യാടീയിട�ത്ത–

ക്കയ്യിൽ�ത്രയംബകം മറ്റതി�ലാരു മഴുവും
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�കാണ്ട�യാധ്യയ്ക്കു�ന�ര.”

അതു ന�ങ്ങലിയമ്മ എ�ന്നാരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയതാ�ണന്നും അതിനു് ആ സ്ത്രീക്കു

ള്ളസമാധാനം “ഇതിഹാസത്തിൽ കണ്ടതു�പാ�ല എഴുതിയാൽ നാടകമായില്ല.

അതു�കാണ്ടു സീതത�ന്ന അ�യാധ്യയ്ക്കു വന്നു�വന്നു പറഞ്ഞാലാണു് അധികം

രസം.‘സ്വയ�മവാഗതാവരാ’ എന്ന�ല്ല രസജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു്?” എന്നുമാണ

�ത്ര ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ വാദിക്കുന്നതു്. താ�ഴക്കാണുന്നതു് ഒരു നാടകത്തി�ല �ശ്ലാക

മാണു്.

“�കലാസമന്ദ്രമതി�ലക്രൂവയസ്സുമൂപ്പും

�ശഷക്രിയാദികൾ കഴിപ്പതിന്നു വ�യാധിക�ത്വാം

ദാരിദ്ര്യമായ ജലധിയിൽക്കിടന്നു നീന്തുവാനും

സൃഷ്ടിച്ചിതു ചതൃമുഖൻ ധരണീതലത്തിൽ

നമസ്തുഭ്യായസ്തുഭ്യം നമഃ.”

കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ കഴിഞ്ഞു ഭാഷയി�ല ഒന്നാമ�ത്തഫലിത സാമ്രാട്ടു് രാമക്കുറുപ്പുത

�ന്നയാ�ണന്നു പറയാം. ഇരുവനാട്ടു നാരായണൻനമ്പിയാർക്കും ആ പീഠത്തിൽ

അർദ്ധാസനത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചക്കീചങ്കരവും ആയിടയാ

ണ�ല്ലാആവിർഭവിച്ചതു്. നിശിതവുംനിർഭീകവുംനിരങ്കുശവുംനിരനു�ക്രാശവുമാണു്

രാമക്കുറുപ്പി�ന്റ ഫലിതം. അ�ദ്ദഹം പ്രശംസാപത്രങ്ങൾ ആർക്കു �കാടുത്താലും.

അതിൽആത്മവഞ്ചനയു�ടകണിക�പാലുംകാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവയി�ല

ല്ലാം അന്തർഭാഗത്തു മ�റ്റാരർത്ഥംകൂടി കാണും.

രാമക്കുറുപ്പി�ന്റ ചിലഅഭിപ്രായങ്ങൾ

ആങ്ഗലഭാഷാഭ്യസനം�കാണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഗുണ�ദാഷസമ്മിശ്രമാ

യിരിക്കു�മന്നും �ദാഷങ്ങളിൽ പ്രധാനം ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാ�തയാകുന്നതാ

�ണന്നും രാമക്കുറുപ്പിനു �താന്നിയിരുന്നു. ചക്കീചങ്കരത്തി�ല നാലാമങ്കത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം ഇന്ദു�ലഖയി�ല മാധവ�നയും ഇന്ദു�ലഖ�യയും രങ്ഗത്തുപ്ര�വശിപ്പിച്ചു്

അവ�ര�ക്കാണ്ടു് ഇങ്ങ�ന പറയിക്കുന്നു.

മാധവൻ: “ഹാ കഷ്ടം! പ്രാണനാ�ഥ! മതവിഷയവിചാ–

രങ്ങളും നി�ന്റ വാക്കും

�ലാ�ക സ്വീകാര�യാഗ്യം പലതിവയക�ല–

ത്തള്ളിയ�ല്ലാ പുരാ ഞാൻ.”

ഇന്ദു�ലഖ: “ആക�ട്ട ഹൂണഭാഷാപരിചയജനിതം

സൽഗുണംമാത്രമി�പ്പാൾ

�സ്താകം �ദാഷം വിനാ �ചർന്നിതു ഭവതി;

നമുക്കിന്നി�മൽ ഭാഗ്യമ�ല്ലാ.”

ആട്ടമാണു് നാടക�ത്തക്കാൾആസ്വാദ്യ�മന്നു് അ�ദ്ദഹം സുദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു.

“ആട്ടത്തിൽ�ഗ്ഗാഷ്ടിയു�ണ്ടങ്കിലുമടി തുടയിൽ–

�പ്പട്ടു �പാട്ടിപ്പഠിച്ചാ–

�ലാ�ട്ട�റക്കാലമായാലഭിനയവിഷയ

�ചറ്റു സാമർത്ഥ്യമുണ്ടാം
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ചാട്ടം �നാട്ടം കലാശം തിരി�വാടു ചരിവും

ഹന്ത! താളത്തിൽ �വണം

പാട്ടും �കാട്ടും നിനച്ചാടണമതി�നാടു �ന–

രാകു�മാ നാടകൌഘം?”

അമ്പലപ്പുഴ മാധവപ്പുതുവാൾ (1040–1123)

ചരിത്രം

മാധവപ്പുതുവാൾഅമ്പലപ്പുഴവട�ക്കമഠത്തിൽകുഞ്ഞിക്കുട്ടിപ്പുതുവാൾസ്യാരു�ടയും

വടക്കൻപറവൂർ വന്നത്തു �തക്കുംകാട്ടിൽ ഒരിയിൽ വക്കീൽ രാമപ്പുതുവാളി�ന്റയും

ദ്വിതീയപുത്രനായി 1040-ാമാണ്ടു �മടമാസത്തിൽ ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.

അ�ദ്ദഹത്തിന് അച്യുതപ്പുതുവാൾ എ�ന്നാരു �ജ്യഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാമപ്പുതു

വാൾ�വക്കത്തു�തക്കുംഭാഗത്തിൽതാമസമായിരുന്നതിനാൽമാധവപ്പുതുവാളും

അ�ദ്ദഹ�ത്താടുകൂടിത്ത�ന്നയ്രാണു് പാർത്തിരുന്നതു്. അവി�ട നിന്നു് അരിപ്പാട്ടു

�പായി രാജരാജവർമ്മ മൂത്ത�കായിത്തമ്പുരാ�നാടു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ

പഠിച്ചു. തിരി�യ വന്നതിനു�മൽ കു�റക്കാലം തരണനല്ലൂരില്ല�ത്ത കാര്യസ്ഥ

നും തിരുവല്ലായി�ല ഒരു �പ്രമറി സ്ക്കൂളിൽ അദ്ധ്യാപകനുമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ

�വക്കത്തായിരുന്നു അദ്ധ്യാപകവൃത്തി�നാക്കിയിരുന്നത്. 1070-ാമാണ്ടു തിരുവന

ന്തപുരത്തു നടന്ന ഭാഷാ�പാഷിണിസഭാ�യാഗത്തിൽ കവിതാ�വഗപരീക്ഷയിൽ

രണ്ടാം സമ്മാനത്തിനർഹനായി. പുതുവാൾ പരിഗ്രഹിച്ചതു മൂഴിക്കുളത്തു �തക്കും

കാട്ടിൽ എന്നുകൂടി �പരുള്ള പുത്തനറയ്ക്കൽ മഠത്തിൽ പാവ്വതിപ്പുതുവാൾസ്യാ�ര

യായിരുന്നു. അവ�ര പാപ്പി എന്നു ബന്ധുക്കൾ വിളിച്ചുവന്നു. 1123 കർക്കടകം

23-ാം൹യായിരുന്നു പുതുവാളി�ന്റ മരണം.

കൃതികൾ

വലിയ പഠിത്ത�മാന്നുമി�ല്ലങ്കിലും വാസനയുള്ള ഒരു കവിയായിരുന്നു പുതുവാൾ.

1 �വണ്മണിക്കായിതം, 2 സഹസ്രകലശം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ ഉത്തരഭാഗം, 3 ദുഷ്ഷ

ന്തൻ 4 സന്താനപ്രാർത്ഥന ഇവയാണു് പ്രധാനകൃതികൾ. �വണ്മണിക്കായിതം

�പരുവയ്ക്കാ�ത മലയാളമ�നാരമയിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

അതു് അക്കാലത്തു വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. പല�രയും പ�രാക്ഷമായി അധി�ക്ഷ

പിച്ചിട്ടുള്ള അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു് ആ�രന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ അ�നകം കവികൾ

ശ്രമിച്ചു. “പാല്പായസമധുരിമ �കാലുന്നപദ്യപ്രവാഹം”ആണു്അ�തന്നുസൂക്ഷ്മഗ്രാ

ഹിയായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ എഴുതിയ�പ്പാൾ അവരു�ട സംശയം തീർന്നു.

സ്വര്യാതനായ �വണ്മണി മഹൻനനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ലക്കുള്ള ഒരു കത്തി�ന്റ രൂപത്തി

ലാണു് അതു രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതിൽ ഈഴവർക്കു് അഭിമാനഭഞ്ജകമായി ഒരു

പ്ര�യാഗമു�ണ്ടന്നു മൂലൂർ പത്മനാഭപ്പണിക്കർക്കു �താന്നി. അ�ദ്ദഹം പ�രതനായ

പി. �ക. കൃഷ്ണൻ�വദ്യന്നും ഒരു ക�ത്തഴുതി. “ആമൂലാഗ്രമബദ്ധ സംഘടിതമാമി

ക്കായിതം” എന്നു പുതുവാളി�ന്റ കവിത�യ പണിക്കർ ഭർത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്. �വണ്മണി

ക്കായിതം പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധ�പ്പടത്തീട്ടില്ല. സന്താനപ്രാർത്ഥന തനിക്കു് ഒരു

പുത്രി ജനിക്കുവാൻ �വണ്ടി എഴുതിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാശതകമാണു്. കവിതയു�ട

രീതി കാണിക്കുവാൻ സഹസ്രകലശത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
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“�വക്കത്തു �മവുന്ന മുക്കണ്ണനാം �പരും–

തൃ�ക്കാവിലപ്പന്നുപാവ്വതീ�ദവിയിൽ

ചി�ക്കന്നു രണ്ടായിരത്തിലുമപ്പുറം

മക്കളുണ്ടായവ�രാ�ക്കഗ്ഗണപതി–

�ക്കാക്കുന്ന മട്ടിലായ് കുമ്പ വീർത്തുള്ളവ–

രിക്കണ്ട ഭൂസുര�രന്നു കാണുന്നവർ–

ക്കുൾക്കുരുന്നിൽപ്പരം സ�ന്ദഹമുണ്ടാക്കി–

വയ്ക്കുംവിധം കിഴക്കും വടക്കുംകൂടി

�വക്കം �വളിയി�ല�ക്കകഴുകീടുവാൻ

തിക്കിത്തിരക്കിപ്പുറ�പ്പട്ടിടുന്നതാ–

മിക്കാഴ്ച കാണുവാൻസാധിച്ചിടാത്തതാ–

മക്കണ്ണുകണ്ണല്ലസ�ന്ദഹമില്ല �മ.

ഇക്കാലമി�ല്ലാഴിവു�ദ്യാഗ�മകുവാൻ

നി�ല്ക്കണ്ട �പാ�കന്നു �ചാല്ലുന്ന നിർദ്ദയൻ

�പഷ്കാരുതന്നു�ട പിന്നൂ�ടാഴിക്കാ�ത

�പായ്ക്കാത്തുനില്ക്കുന്ന മാ�ലാക�ര�പ്പാ�ല

മൂക്കു മു�ട്ടബ് ഭുജി�ച്ചന്നതു കാരണ–

�മാർക്കിലാമാശയം പക്വാശയത്തിലും

തർക്കമില്ലി�പ്പാൾക്കടന്നു�കാൾവാ�നന്നു

തർക്കിച്ചിടത്തുപുറത്തുള്ള �കാപ്പുകൾ

ഒ�ക്കയുമന്തണാധീശ്വരന്മാരുയ്ക്കു �പായീടുവാൻ

ലാക്കു�നാക്കി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന�തന്നതു

�നാക്കുന്നവർ�ക്കാരു ശങ്കയയണ്ടായ് വരും.”

വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി (1065–1113)

കടംബവും ജനനവും

തിരുവനന്തപുരത്തു പാൽക്കുളങ്ങരയിൽ �കപ്പള്ളി എന്ന �പരിൽ സുപ്രസിദ്ധ

മായ ഒരു നായർഭവനമുണ്ടു്. വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റ കാലത്തു

ത�ന്നബഹുമാന്യമായ ഒരു നിലയിൽഎത്തിയിരുന്നആ ഭവനത്തി�ല ലക്ഷ്മിക്കു

ട്ടിയമ്മ എന്ന സ്ത്രീ�യ നാഗരു�കാവിൽ അമ്മവീട്ടിൽ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മച്ചിയു�ട

ആഗമന�ത്താടുകൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നടവരമ്പത്തുനിന്നു തിരുവനന്തപുര�ത്തക്കു

�പാന്ന കൃഷ്ണൻനായർ വിവാഹം �ചയ്തു. കൃഷ്ണൻനായർ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന �പ

രിൽആഅമ്മവീട്ടി�ല വിചാരിപ്പുകാരനായിത്തീർന്നു. ആ ദാമ്പത്യബന്ധത്തി�ന്റ

ഫലമായി കാത്യായനിയമ്മ, കല്യാണിയമ്മ, ഭാഗീരഥിയമ്മ എന്നു മൂന്നു സ്ത്രീസ

ന്താനങ്ങളും ഒടുവിൽ ഒരു പുരുഷസന്താനവും ജനിച്ചു. 1065-ാമാണ്ടു ധനുമാസം

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചആആൺകുട്ടിയാണുകൃഷ്ണൻതമ്പി, കുട്ടൻഎന്ന

�പരിലായിരുന്നുബാല്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്തവിളിച്ചിരുന്നതു്.

ബാല്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും

1074-ാമാണ്ടു മൂത്ത �ജ്യഷ്ഠത്തി ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ പത്നിയായ

�താടുകൂടി �കപ്പള്ളിക്കുടുംബത്തി�ല അംഗങ്ങ�ളല്ലാം പൂർവ്വാചാരമനുസരിച്ചു
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96 അദ്ധ്യായം 59. അമ്പ�ത്താമ്പതാമധ്യായം

വട�ശ്ശരി അമ്മവീട്ടി�ലക്കു ദ�ത്തടുക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന നമ്മു�ട കഥാപുരുഷൻ

വട�ശ്ശരി (വി) കൃഷ്ണൻതമ്പിയായി. രംഗയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു ആദ്യ�ത്ത ഗു

രു. ഗൃഹത്തിൽ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന

മ�റ്റാരു അദ്ധ്യാപകനുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാം ഫാറംവ�ര തിരുവനന്തപുരത്തു �നറ്റീ

വ് �ഹസ്ക്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതിനു�ശഷം ഗവർ�മ്മന്റ് �ഹസ്ക്കൂളിൽ �ചർന്നു.

മഹാരാജാവി�ന്റ പുത്രൻ ശ്രീ�വലായുധൻതമ്പി�യ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ

1077-ൽ �ക.സി. �കശവപിള്ള നിയുക്തനായി എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട

�ല്ലാ. ആ ഗുരുനാഥനിൽനിന്നു സാഹിത്യവും സംഗീതവും അഭ്യസിക്കുവാനുള്ള

ഭാഗ്യം കൃഷ്ണൻതമ്പിക്കു സിദ്ധിച്ചു. അവ രണ്ടിലും അസുലഭമായ വാസന തമ്പി

കുട്ടിക്കാലംമുതല്ക്കുത�ന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത പ്രകൃതത്തിൽ

വക്തവ്യമാണു്. അഞ്ചാം ഫാറത്തിൽ പഠിക്കു�മ്പാൾ �വങ്കടരാമയ്യങ്കാർ രാമകൃഷ്ണ

പിള്ളയ്ക്കുപകരം തമ്പിയു�ട ഗൃഹാധ്യാപകനായി. 1078-ൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു. 1083-ൽ

�മട്രിക്കു�ലഷൻ പരീക്ഷയിൽ വിജയിയായി. അതിനുമുൻപുത�ന്ന ആ �കാല്ല

ത്തിൽ കന്യാകുമാരിക്കു �പായിരുന്ന�പ്പാൾ അവിട�ത്ത �ദവി�യ സ്തുതിച്ചു് ഒരു

കുമ്മി അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“കന്യാകുമാരിയിൽ �മവിടുന്ന

ധ�ന്യ! ഭഗവതി! �ലാകനാ�ഥ!

സുരജനവ�ന്ദ്യ! ഭുവി ദുഷ്ട–ഹ�ര! ഹരക�ന്യ!

പരമുരുദുരിത�മ�ന്യ ഞങ്ങ�ള നീ

പരിപാലയ പരമപാവനി

പരിതാപമ�താരു കാലവു–

മരികിലണഞ്ഞീടാതുള്ളവണ്ണം—നന്നായ്

�പരുകിയ �മാ�ദന കാത്തി�ടണം”

എന്നതു് ആ കുമ്മിയി�ല ഒരു ചരണമാണു്. എഫ്.ഏ. പരീക്ഷയിൽ ഒരു �കാല്ലം

പരാജിതനാ�യങ്കിലുംഅടുത്ത�കാല്ലംഅതിനുപകരംഏർ�പ്പടുത്തിയഇൻടർമീ

ഡി�യറ്റു പരീക്ഷയിൽ പ്രശസ്തമായ വിജയം �നടി വിദ്യാർത്ഥി�വതനത്തിനു് അർ

ഹനായി. പരിഷ്കരിച്ച പാഠപദ്ധതിപ്രകാരമുള്ളആദ്യ�ത്ത ബി. ഏ. പരീക്ഷയിൽ

സംസ്കൃതവും മലയാളവുംഐച്ഛികവിഷയങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു ജയിച്ചു. തദനന്തരം

1088-ൽആ വിദ്യാലയം വിട്ടു. 1086-ൽ തമ്പി തിരുവട്ടാറ്റമ്മവീട്ടി�ല രുൿമിണിപ്പിള്ള

�ക്കാച്ചമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു.

വി�ദശയാത്ര

ബി.ഏ. ബിരുദം സമ്പാദിച്ചതിനു�മൽ സ്വല്പകാലം ഹജൂരാപ്പീസിൽ ഗുമസ്തനായി

പണി �നാക്കി. അതിനു�മൽ 1090-ൽത്ത�ന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇംഗ്ല

ണ്ടി�ലക്കു �പായി. അക്കാലത്തു്ഐർലാൻഡിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു�വണ്ടിയുള്ള

പ്ര�ക്ഷാഭണം തീവ്രമായി നടന്നു�കാണ്ടിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷിയും സാധുജനാ

നുകമ്പിയുമായതമ്പിതാൻഅധ്യയനംതുടർന്നു�കാണ്ടിരുന്നഓക്സ്�ഫാഡ് �ബലി

യൽകാ�ളജ് വിട്ടു് 1091-ൽ സമരരംഗത്തി�ലക്കു കുതിച്ചുപാഞ്ഞു. തന്നിമിത്തം 1092-

ൽ ഇംഗ്ലണ്ടി�ല പഠിത്തം വിട്ടു ബിരുദ�മാന്നുംകൂടാ�ത തിരി�യ�പ്പാ�രണ്ടിവന്നു

എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുന്നതാണ�ല്ലാ. ബിരുദഭൂഷിതന�ല്ലങ്കി

ലും വിജ്ഞാനസമ്പന്നനായിത്ത�ന്നയാണ് ആ ധിഷണാശാലി മടങ്ങിവന്നതു്.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 97

ഔ�ദ്യാഗികജീവിതം

�കപ്പള്ളിയിൽ വീണ്ടും താമസം തുടങ്ങിയതിനു�മൽ വാല്മീകിരാമായണം നി

ത്യപാരായണം �ചയ്യുന്നതിൽ തമ്പി ഉത്സുകനായിത്തീർന്നു. സംസ്കൃതത്തി�ന്റ

അഭ്യുന്നതിയിൽ അത്യധികം അഭിനി�വശമുണ്ടായിരുന്ന അ�ദ്ദഹം 1093-ൽ ഗവർ

�മ്മന്റ് സംസ്കൃതമഹാപാഠശാലയു�ട അധ്യക്ഷപദത്തിൽ നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. അതു

തമ്പിക്കും കാ�ളജിനും ഒരു�പാ�ല ഉൽക്കർഷത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി പരിണമിച്ചു.

ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ അതിനു മുൻപുത�ന്ന ഗവർ�മ്മന്റി

�ലക്കു സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പുതിയ പദ്ധതി തമ്പി നടപ്പിലാക്കി. ഇംഗ്ലീഷ്, ചരിത്രം,

രസതന്ത്രം, �ക്ഷത്രഗണിതം മുതലായ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാവിഷയങ്ങൾകൂടി വിദ്യാർ

ത്ഥിക�ള പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് അതിൽ �വണ്ട വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ശുഷ്കശാസ്ത്രി

മാർ എന്നുള്ള അവ�ഹളനത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചു് അവർ ജീവിതമത്സരത്തിൽ പുറ

ന്തള്ള�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതിനുതമ്പി നിപുണമായിശ്രമിച്ചുപ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കി.

�കാട്ടയ്ക്കകത്തുനിന്നുകാ�ളജുത�ന്ന മാറ്റി �വളിയിൽസ്ഥാപിച്ചു. ജാതി മത�ഭദംകൂ

ടാ�തഅതിൽഎല്ലാഅ�ധ്യതാക്കന്മാർക്കുംപ്ര�വശനം നല്കി. തിരുവിതാംകൂറിൽ

പലസ്ഥലങ്ങളിലും സംസ്തൃതപാഠശാലകൾ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപ്രധാന

കാരണം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്ര�ചാദനമായിരുന്നു. �കപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കു

�മ്പാൾ �ക. സാംബശിവശാസ്ത്രിയു�ട അടുക്കൽസംസ്തൃതവ്യാകരണത്തി�ല ചില

ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു. പാഠശാലയിൽ അധ്യാപകന്മാരായിരുന്ന മറ്റു ചില ശാസ്ത്ര

രിമാരുമായുള്ളസമ്പർക്കം�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ�വദുഷ്യം വർദ്ധിച്ചു. 1096-ൽ

രുൿമിണിപ്പിള്ള�ക്കാച്ചമ്മ മരിച്ച�പ്പാൾ ആ സാധ്വിയു�ട സ�ഹാദരി ഭഗവതിപ്പി

ള്ള�ക്കാച്ചമ്മ�യ പരിഗ്രഹിച്ചു. ആ അമ്മ ഭവാനി എന്ന �പരിലും അറിയ�പ്പട്ടി

രുന്നു. 1099-ൽ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സു�കാണ്ടു നാടുനീങ്ങി.

1100-ാമാണ്ടു മാതാവും പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. 1102-ൽ കടൽപ്പുറത്തുശംഖിൻ മുഖത്തു്

ഒരു ഗൃഹം പണിയിച്ച് അവി�ട താമസം തുടങ്ങി. 1109-ൽ തമ്പി ഗവർ�മ്മന്റ് ആർ

ട്ട്സ്കാ�ളജി�ലപൌരസ്ത്യ ഭാഷാപര്യ�വക്ഷകനായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. ആസ്ഥാനലാ

ഭത്തിനു�മൽ തമിഴും ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ പഠിച്ചു. പല ശുഭപ്രതീക്ഷക�ളാടുകൂടിയാ

ണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആ നൂതന പദവി�യ സകലഭാഷാഭിമാനികളും ഉറ്റു�നാക്കി

�ക്കാണ്ടിരുന്നതു്. എന്നാൽ ഈശ്വ�രച്ഛ മറിച്ചായിരുന്നു, 1113-ാമാണ്ട് കുംഭമാസം

22-ാം൹ താൻ ജീവിതതുല്യമായി �സ്നഹിച്ച ത�ന്റ കാ�ളജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിസ

�മ്മളനത്തിൽ പ്രസങ്ഗിച്ചു�കാണ്ടുനില്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം നിമി

ത്തം കഥാവ�ശഷനായിത്തീരുകയാണു് �ചയ്തതു്. ഒടുവിൽ എട്ടു�കാല്ല�ത്താളം

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഹൃദയം അന്തർമ്മുഖമായി വികസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ചില

ലക്ഷ്യങ്ങൾഅ�ദ്ദഹംഅക്കാലത്തുണ്ടാക്കിയ കൃതികളിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്.

സ്വഭാവം

കൃഷ്ണൻതമ്പിയു�ടസ്വഭാവഗുണ�ത്തപ്പറ്റി സ്വല്പ�മാന്നു് ഉപന്യസിക്കുന്നതിനു് ഇതാ

ണ�ല്ലാ അവസരം. വിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്തക്കാളധികം ശ്രദ്ധാ

ലുവായിരുന്ന ഒരു പ്രഭുകുമാര�ന കാണുവാൻ വള�ര പ്രയാസമുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റഅഭിനന്ദനീയമായസ്വാത�ന്ത്ര്യച്ഛ�യപ്പറ്റിസൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എത്രധനം �വ

ണ�മങ്കിലുംസഞ്ചയിക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനുയാ�താരുപ്രയാസവുമുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. എന്നാൽ അതി�ലക്കു് അ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലുംയാ�താരു പരിശ്രമവും �ചയ്തിരു

ന്നില്ല. ഒരാ�ളാട് ഒന്നു �ചാദിച്ചു വാങ്ങുക എന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തിനു പാരതന്ത്ര്യത്തി
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�ന്റ പ്രകാരാന്തരമായി �താന്നിയിരുന്നു. ത�ന്റ �കവശം വന്നു�ചരുന്ന ധനം

അന്യാർത്ഥമായി വിനി�യാഗിച്ച് അ�ദ്ദഹം ചരിതാർത്ഥനായി; ആ വിഷയത്തിൽ

‘നാള�ത്തക്കാര്യ�മാ’എന്നുള്ളപ്രശ്നംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഹൃദയ�ത്തപീഡിപ്പിച്ച�ത

യില്ല. എത്ര എളിയ നിലയിലുള്ള ആളുക�ളാടും സമഭാവനയിൽ �പരുമാറുവാൻ

നിർമ്മലഹൃദയനായഅ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന�വഭവംജന്മസിദ്ധ�മന്നുത�ന്ന

പറയണം. ആദ്യംമുതല്ക്കുത�ന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രവണതസ്ഥിതിസമത്വത്തി�ല

ക്കു് (�സാഷ്യലിസം) ആയിരുന്നു�വങ്കിലും അ�ദ്ദഹം ഉയർന്നവ�ര അധഃപതിപ്പി

ക്കുകയല്ല, അധഃസ്ഥിത�ര ഉയർത്തുകയാണു് അതി�ന്റ ശാശ്വതസ്ഥാപനത്തിനു

ള്ള മാർഗ്ഗ�മന്നു ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

കലാ�പാഷണം

കൃഷ്ണൻതമ്പി�യ നാം ഒരു കവി, വാ�ഗ്ഗയകാരൻ, പ്രഹസനപ്ര�ണതാവു്, ഗദ്യകർ

ത്താവു്, കലാപ്രവർത്തകൻ എന്നിങ്ങ�ന പല നിലകളിൽ സാഭിമാനം സ്മരി�ക്ക

ണ്ടതുണ്ട്. �കരളീയദൃശ്യകലക�ള കാലാനു കൂലമായി പരിഷ്കരിച്ചു �പാഷിപ്പിക്കു

ന്നതിനു് അ�ദ്ദഹം അനവരതം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു. ശീമയിൽനിന്നു തിരി�യ

വന്നതിൽപ്പിന്നീട് അതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതവ്രതമായിത്തീർന്നു. കലാവിലാ

സം എ�ന്നാരു സമാജം അതി�ലക്കു�വണ്ടി ഏർ�പ്പടുത്തി. പിന്നീടു കഥകളി

ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിച്ചു. രാത്രി ആറുമണിമുതൽ ഒൻപതു മണിവ�രയുള്ള സമയംമാ

ത്ര�മ ഓ�രാ ദിവസ�ത്ത കഥകളിക്കു വിനി�യാഗിച്ചിരുന്നുള്ള. ഒന്നിലധികം

കഥകളിൽനിന്നു ചില രങ്ഗങ്ങൾമാത്രം ചില ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുള്ളു.

അങ്ങ�ന ഓ�രാ കഥയും ചുരുക്കി പ്രശസ്തരായ നടന്മാ�രയും മറ്റുള്ള �മളക്കാ�ര

യയും വരുത്തി താൻത�ന്ന ആദ്യവസാനം അണിയറയിൽനിന്നു�കാണ്ടു �വണ്ട

ഉപ�ദശങ്ങൾ നല്കി തമ്പി കഥകളിയു�ട മാഹാത്മ്യ�ത്ത കൃത്യാന്തരവ്യാപൃതരായ

�പാതു ജനങ്ങൾക്കും അവരിൽ അസംസ്കൃതമതികൾക്കും കൂടി ആകർഷകമായി

�താന്നത്തക്കവിധത്തിൽ ചിട്ട�പ്പടുത്തി. അതി�ലക്കുള്ള കായ�ക്ലശ�ത്ത�യാ

ധനവ്യയ�ത്ത�യാ സാരമായി ഗണിച്ചില്ല. ആ പുരാതനദൃശ്യകലയു�ട പുനരുദ്ധാ

രണത്തിൽ തമ്പിക്കും ഒരു മഹനീയമായ സ്ഥാനത്തിനവകാശമുണ്ടു്. കഥകളിക്ല

ബ്ബ് ഇന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്മാരകമായി തിരുവനന്തപുര�ത്ത കലാപ്രണയികൾ

ഒരുത്സവം�പാ�ല ആ�ഘാഷിക്കുന്നുണ്ട്. 1111-ൽ സഹൃദയ എ�ന്നാരു മാസിക

തുടങ്ങിച്ച് അതു് ഉൽക്കൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ ക�റക്കാലം നടത്തിച്ചു.

കൃതികൾ

കൃഷ്ണൻതമ്പി സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും പദ്യമയമായും ഗദ്യമയമായും പദ്യഗ

�ദ്യാഭയമയമായുംപലകൃതികൾരചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽചിലതു്അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. താ

�ഴ കുറിക്കുന്ന വാങ്മയങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കിയവയാണു്. 1 ലളിത, 2 അജ്ഞാ

തവാസം, 3 �പടികാസന്യാസി, 4 ദ്രൌപദീവിജയം എന്നീ നാലു് ഏകാങ്കങ്ങളും, 5

ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതം �ഗയപ്രബന്ധവും (1106), 6 പാദുകാപട്ടാഭി �ഷകവും സംസ്കൃത

കൃതികളാകുന്നു. 7 മുദ്രാരാക്ഷസനാടക�ത്തസം�ക്ഷപിച്ചു തൎജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു

ഭാഷാകൃതിയാണു് ചാണക്യൻ (1096). 8 ഷഷ്ടിപുർത്തിദപ്പണം (1093) ശ്രീമൂലംതിരു

നാൾ മഹാരാജാവി�ന്റഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തിസംബന്ധിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളഒരുഗാനകാവ്യ

മാകുന്നു. 9 ഭാഷയിൽ ഹരികഥാകാല�ക്ഷപത്തിനു�വണ്ടി രചിച്ച ഗദ്യ�ഗയസമ്മി

ളിതമായ ഒരുകൃതിയാണു് ധ്രുവചരിതം. 10 വല്ലീകുമാരം, 11 ചുഡാമണി, 12 താടകാവ
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ധം ഇവഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മൂന്നു്ആട്ടക്കഥകളാണു്. 13 കപാലകണ്ഡല, 14 സൌദാമി

നി ഇവ �നാവലുകളാകുന്നു. ബങ്കിമചന്ദ്രച�താപാധ്യായൻ ബംഗാളിയിൽ രചിച്ച

സുപ്രസിദ്ധമായ മൂലഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ആംഗലഭാഷാനുവാദം വായിച്ചു കഥാവസ്തു ഗ്ര

ഹിച്ചു നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്രകൃതിയാണതു്. തമ്പി ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പു

സ്തകവുംഅതുത�ന്നയാണു്. 15 വിധി യന്ത്രത്തിരിപ്പ്, 16 കമലത്തി�ന്റകന്നി�ക്കസ്,

17 മരതകമാല, 18 ഭാരതിക്കുട്ടി, 19 പ്രതിക്രിയ, 20 മൃണാളിനി, അഥവാ ഇന്ന�ത്ത

വനിത ഇവ�യല്ലാം പ്രഹസനങ്ങളാകുന്നു. തമ്പി സംസ്തൃതപാഠശാലാധ്യാപകനാ

യതുമുതൽ �കാല്ല�ന്താറും ഓ�രാ പ്രഹസനം എഴുതുകയും അതു വിദ്യാർത്ഥിക�ള

�ക്കാണ്ടു് അഭിനയിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുകപതിവായിരുന്നു. 21 ഉർവ്വശി, വിക്ര�മാർവ്വ

ശീയം കഥയിൽ സ്വല്പം വ്യത്യാസം വരുത്തി �കകാവൃത്തത്തിൽമാത്രം പദ്യങ്ങൾ

ഘടിപ്പിച്ചു. പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ ഗദ്യത്തി�ന്റ സ്പർശം കൂടാ�ത എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു

നവീന നാടകമാകുന്നു. അതിൽ നാലു രംഗങ്ങ�ള ഉള്ളു. 22 നളിനി ഒരു �ചറുക

ഥയാണ്. ആദ്യം സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ലളിത തമ്പി പിന്നീടു് ഇംഗ്ലീഷിലും മല

യാളത്തിലുംകൂടി തൎജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അക്ബറു�ട �സനാനിയായ മാനസിംഹൻ

കലധർമ്മമായ �വശ്യാവൃത്തിയിൽ വിമുഖിയായ ലളിത�യ �ലാകാപവാദത്തിൽ

ചകിതനായി വിവാഹം �ചയ്യാത്തതിനാൽആനായിക പ്രാണത്യാഗം �ചയ്യുന്നു.

“ആചാരമാം സ്മൃതികു�ലാജ്ജ്വലരാജമാർഗ്ഗ–

�മത്തിസ്സ�ധര്യമുലകിൽ�പ്പരി�യാർ ഗമിപ്പൂ;

കീടങ്ങൾ പാദഹതി�യറ്റു നുറുങ്ങി�യതാ–

�നന്നാകിലാർക്കു പഴിയാർക്കു ഗുണാപകർഷം?”

എന്ന പാഠമാണു് കവി ന�മ്മ ഈ ഏകാങ്കനാടകത്തിൽനിന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതു്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതം�പാ�ല 23ധ്രുവചരിതവും, 24ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരവുംഹരികഥാകാ

ല�ക്ഷപക്കാർക്കു�വണ്ടി എഴുതിയ വാ�ഗ്ഗയങ്ങളുമാകുന്നു. ചില പുസ്തകങ്ങ�ളപ്പറ്റി

മാത്രം അല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.

സംസ്കൃതകൃതികൾ—ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതം

എനിക്കു വള�ര �ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു് ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതം. കവി ശങ്കര

ഭഗവൽപാദരു�ട സ്വാദിഷ്ഠങ്ങളായ വാങ്മയങ്ങൾആസ്വദിച്ച് അ�ദ്വത�വദാന്ത

ത്തിൽനിഷ്ണാതനായിശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസ�ന്റഉപ�ദശപദ്ധതിയിൽഉന്മുഖനാ

യതിനു�മൽ രചിച്ച ഒരു �ഗയകാവ്യമാണു് പ്രസ്തുത കൃതി എന്നുള്ളതിനുസംശയമി

ല്ല. അ�ദ്ദഹത്തിനുസംസ്കൃത ഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്നപാണ്ഡിത്യത്തിനും കവിത്വത്തി

നും പര�മാദാഹരണമായും അതുപ്രകാശിക്കുന്നു. �നാക്കുക ചില ഭാഗങ്ങൾ.

“ശശ്വദ്യാപ്രിയമാണസ്യ പ്രാരംഭശതശാലിനഃ

ന കിഞ്ചിൽ കുർവ്വ�താ ഹന്ത! ദ്വാത്രിംശ�ന്മ ഗതാസ്സമാഃ.

കാ�ലന വഹതാ നീതഃ പ്ലവമാന ഇതസ്തതഃ

കാര്യമാ�ണാവശഃ കർമ്മസഹസ്രമനയം വയഃ.

ക�രാതു കിം വാ �കാ വാത്രസംസാ�ര പരവാൻ നരഃ

യത്ര �ഭാക്താ ച ഭക്തം ച �ഭാജനഞ്ചാപി ഭംഗുരം.

ചൂർണ്ണീഭവന്തി �ജ്യാതീംഷി ച്യവ�ന്തതിമഹാന്ത്യപി

ആപദ്യ�ത വ്യയസ്സി�ന്ധാർഗ്ലാനിസ്സുമനസാമപി.

ഓജ�സ്തജസ്സൌകുമാര്യം സൌജന്യം വാ ന ജാതു �ചൽ
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കാലാഭി ഭവ�താ ഗുപ്തം സംസാ�ര കസ്യ വാ രതി.”

(ആമുഖം)

“അതുലാ കില ശിശു�കളികലാ-ഖില”

ജനതാവിസ്മയഭൂരതിവിമലാ

കലയതി പരി�താ ബാലകദംബം

രചയതി സ മൃദാ വിവിധം ബിംബം.

ഗുംഫതി മാലാഃ കുസുമകലാ�പർ–

ഗ്ഗായതി നൃത്യതി ചാർച്ചതി ദീ�പഃ. (അതുലാ)

ശൃ�ണാതി സതതം കഥ�കഃ കഥിതം

മധുരിപുചരിതം മധുരസഭരിതം

കുരു�തസമുചിതപാത്രവിധാനം

രൂപയ�തസൌസകലമധീനം. (അതുലാ)”

താ�ഴക്കാണുന്നഗാനം �പടികാസന്യാസിയിൽ ഉള്ളതാണു്.

“ഭവതുസുഖീ നു കഥം ന�രാ ഭുവി

ഭവതുസുഖീ നു കഥം?

കാ�ല കലയൻഘനമഭിമാനം

�ക്ലശശതാകുലി�താ ന�രാ ഭുവി (ഭവതു)

ഭൂസുരപഞ്ചമപണ്ഡിതപാമര–

�ഭദവിചാരപ�രാ ന�രാ ഭുവി (ഭവതു)

സ്മാരം സ്മാരം �സ്ത്രണം ജനനീം

�യാ മനു�ത നസദാ ന�രാ ഭുവി. (ഭവതു)”

സംസ്കൃതത്തിൽ �ശ്ലാകവും ഗാനവും�പാ�ല, ഗദ്യവും തമ്പിക്കുസമഞ്ജസമായി രചി

ക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ദ്രൌപദീ വിജയത്തി�ല ചില വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച്

ഈ വസ്തുത �തളിയിക്കാം.

“ദു�ര്യാധനഃ ജാതാ�ന്ധ്യന യദർദ്ധം രാജ്യം താ�തന പാണ്ഡ�വ�ഭ്യാ ദത്തം?

ദുശ്ശാസനഃ (സദന്തഘട്ടനം) ജാനാമ്യാര്യ, ജാനാമി. തസ്യ�ഗാകുലാധമസ്യഐന്ദ്ര

ജാലികസ്യ കുടിലതന്ത്രസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ഭീഷണവചനാദ്ഭീതസ്താതഃ. തസ്മാല്ലഘു

തരപഹൃതം അർദ്ധരാജ്യം പാണ്ഡുപു�ത്രഃ. ഹാ! കിമദ്ധരാജ്യമിതി സർവ്വമ

പി പൌരുഷം ഹൃതം കരൂണാം.

ദു�ര്യാ സാധുക്തം വത്സ! അധീശ്വരത്വം നാമഅവിഭാജ്യം വസ്തു. തത്രാർ�ദ്ധ ഗ�ത

സർവ്വം ഗതം. തതഏവാഹം �ശാചാമി. (സ�ശാകം) കാ ഗതിഃ?

ദൃശ്ശാ ഹാ! മഹദത്യാഹിതമാപതിതം കുരുവംശസ്യ, അ�ന്ധനനീതഃ കുരുമഹാരാ

ജഃ; �തനാസ്മ്യഹം നീ�തഃ (കപിതഃ) കാ ഗതിഃ?”

ഭാഷാകൃതികൾ—ചാണക്യൻ

മൂലകൃതിയായ മുദ്രാരാക്ഷസത്തി�ല കഥാസംഗ്രഹത്തിലും അതി�ന്റ വിവർത്തന

ത്തിലും തമ്പി വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു �ശ്ശാകങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“മങ്ങാ�തശ്വര്യമാളം പതി�യയുലക �സ–

വിക്കുമർത്ഥാശമൂലം;

താങ്ങാറുണ്ടാം വിപത്തിൽച്ചിലരവനുദയം
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�മൽ വരാ�മന്നുറച്ചും;

എങ്ങാനു�ണ്ടാ ഭവാൻ�പാൽ കൃതമുപകൃതി�യാർ–

ത്താസ്ഥയാസ്വാർത്ഥ�ലശം

�പാങ്ങാ�ത നാഥകാര്യാകുലത കലരു�വാൻ

നാഥനിര്യാണ�ശഷം?”

“കുതിക്കുന്നൂബന്ധി�ച്ചാരു ശിഖയുതിർപ്പാൻ കരമിതാ;

�കാതിക്കുന്നൂവീണ്ടും ശപഥപഥചര്യയ്ക്കു ചരണം;

മുതിർന്നൂ നീ നന്ദപ്പരിഷയ�ട �വണ്ണീറിൽ മുഴുകി–

പ്പതി�ഞ്ഞാ�രൻ�കാപജ്വലന�നയുണർത്താൻ വിധിവശൻ.”

ഭാഷാവാ�ഗ്ഗയങ്ങൾ

“വിലസീടുന്നു�തസുന്ദരം മധുരാപുരം

വിജിതസു�രന്ദ്രമന്ദിരം

വിശ്വവിശ്രുതി�ചരും യാദവവീരരാൽ

വിഗതകല്മഷം പരിപാലിതം പാവനം (വിലസീ)

സതത�ഹഷിതൂതുരഗപാളീകരിവരാളിനി�ഷവിതം

ശ്രുതിവിശാരദമുഖരിതം സുരസുന്ദരീസദനായിതം

നയന�മാഹനലളിതനർത്തനമൃദുളമദ്ദളനിനാദിതം

മലയമാരുതസതതകമ്പിതമഞ്ജുകുഞ്ജാവലിപരീതം

(വിലസീ)”

(ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം)

ഏറ്റവും ഹൃദയാകർഷകമായ ഒരു കൃതിയാണു് ധ്രുവചരിതം. ഒരു പാട്ടിൽ ചില ചര

ണങ്ങൾപകർത്തുന്നു.

“കണ്ടു�കാ�ണ്ട�നഞാൻ

ജന്മ�കാടി�യപ്പുണർന്നകൂരിരുൾ

നഖമരീചിയാലകറ്റുമടിയിണ (കണ്ട)

നന്മ�യന്തു തിന്മ�യന്തിനി മമ

ദുഃഖ�മന്തുസുഖവു�മന്തു? കഴൽ തവ (കണ്ടു)

ദ്വന്ദ്വവാസനകൾ �വന്തടിഞ്ഞ �പാടി

ചിന്തിടും വിമലപാദസ�രാരുഹം (കണ്ടു)

ശമിതഭവതാപം, ഖലജനദുരാപം

നവജലദ�ശാഭം പദയുഗളം (കണ്ടു)

തദനു യമുനാശീകരാർദ്രമന്ദാനി�ലാ�ല്ലാലിതകളായ്,

വികസിതസുമ�സ്മരസർവ്വാങ്ഗ–

സൌന്ദര്യക�ല്ലാലിതകളായ്,

ഇന്ദിരാകാന്ത�ന്റ കായകാന്തിച്ഛടാവിഭ്രാന്തി

ചിന്തു�ന്നാരിന്ദിന്ദിര–

നിര �പാന്നൂ നിരന്തരം �തൻ നുകർന്നിടാനലർന്നിര

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



102 അദ്ധ്യായം 59. അമ്പ�ത്താമ്പതാമധ്യായം

ന്നാർത്തടുത്തീട�വ,

രുചിരതരസാരസ്യലാസ്യയാദി–

ലീലാര�സാത്ഭാസി�താല്ലാസിതകളായി”

എന്നിങ്ങ�ന �പാകുന്ന ഒരു ദണ്ഡകവും അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥാപ്രവചന

ത്തിനു ദീപ്തി വളർത്തുന്നതാണ�ല്ലാ അത്തരത്തിലുള്ള ദണ്ഡകം. വൃന്ദാവനത്തിനു

�പാകുവാൻആജ്ഞാപിച്ചസുരുചി�യ ത�ന്റ ഒരാചാര്യയായാണു് ധ്രുവൻപ്രസ്തൃത

കൃതിയിൽ വിഭാവനം �ചയ്യുന്നതു്. തമ്പിയു�ട ഗാനങ്ങളിൽസർവ്വഥാ വിശിഷ്ടമായ

ഒരു പാട്ടുകൂടിഈകൃതിയിൽനിന്നു് എടുത്തുകാണി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

“നിനദം-സുഖദ�മ

മുരളീനിനദം–സുഖദ�മ

മധുരമുരളീനിനദം-സുഖദ�മ

വിധുരമധുരിപുമധുരമുരളീനിനദം–സുഖദ�മ

സുമശരവി ധുരമധുരിപുമധുരമുരളീനിനദം–സുഖദ�മ

ചതുരസുമശരവിധുരമധുരിപുമധുരമുരളീനിനദം–സുഖദ�മ

ശൃണുതം-ശ്രവ�ണ-സതതം-വിഗതകദനം–നിനദം–സുഖദ�മ.”

ഉർവശി

ഈനാടകംആരംഭിക്കുന്നതു താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്.

ചിത്ര�ലഖ:

“ആർക്കു�പാൽ വാനിലൂ�ട �തർവഴി �തളിഞ്ഞുള്ള–

താർക്കു�പാലാനുകൂല്യം സ്വർവ്വധുജന�ത്താടും

�നർ�ക്കണമപ്പുണ്യവാൻ നീല�കശി�യാടിങ്ങു,

�ചർ�ക്കണ�മങ്ങൾ�ക്കകജീവനാമുർവ്വശി�യ”

പുരൂരവസ്സ്: (പർവ്വതത്തി�ന്റ ചുവട്ടിലായി പ്ര�വശിച്ചു് )

“�പാരു�മ പരിതാപം സുരസുന്ദരിമാ�ര!

�പാരുന്നൂപുരൂരവസ്സാർത്തരക്ഷണത്തിന്നു്”

(നീല�കശി�യ �നാക്കി വില്ലു കുലച്ചു�കാണ്ടു)

“നി�ല്ലടാ നാരീ�ചാര! തീവ്രബാണങ്ങളാൽ നി–

ന്നുല്ക്കടഗർവ്വമാ�കശ്ശാന്തമാക്കീട�ട്ട ഞാൻ”

ഒടുവിൽ ഉർവ്വശി പുരൂരവസ്സി�ന പിരിഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗ�ത്തക്കു �പാകുന്ന അവസര

ത്തിൽ “ഓതു�ക�ന്താരു ഗതി �മ�ലനിക്കുള്ള�തന്നും” എന്നു പുരൂരവസ്സു �ചാദി

ക്കുകയുംഅതിനു് ആ �ദവസ്ത്രീ

“സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും നീ പ്രിയനാംമാറു വാഴ്ക,

സർവ്വരാഗാദ്യങ്ങളിൽനിന്നു നിർമ്മുക്തനാക,

സ്വർഗ്ഗവും തുച്ഛമാകും �ലാകങ്ങൾ വിശാലങ്ങൾ

സന്തതാനന്ദദങ്ങൾസുലഭങ്ങളാം തവ”

എന്നുപ�ദശം നല്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈകവിതയ്ക്കു�വശിഷ്ട്യമില്ല.
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ആട്ടക്കഥകൾ

പ്രഹതമായ പദ്ധതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാട്ടക്കഥയാണു്

വല്ലീകുമാരം.

“�കലാ�സ കില കാലകാലമകുട�പ്രാദ്ഭാസി ച�ന്ദ്രാജജ്വ�ല

സിദ്ധസ്ത്രീകരചാരുചാമരമരുത്സം�സവ്യമാനസ്സുഖീ

ആ�സ്തസൌസമുപാസിതസ്സുരവ�രരാധ്മാതശം�ഖഃ പുരഃ

�പ്രംഖൽ�പ്രാദ്ധതബർഹി�ണാ വരഗുണാധാരഃ കുമാരഃ പുരാ”

എന്നതു് ഈ കൃതിയി�ല പ്രഥമ�ശ്ലാകമാണു്. കവിത നന്നായിട്ടുണ്ട്. താടകാവ

ധത്തിൽ കവി താടക�യ ഒരു കാമുകിയായ യുവതിയാക്കിയാണു് ചിത്രീകരിക്കു

ന്നതു്. ആര്യന്മാ�രാടു് ആ അനാര്യയു�ട വർഗ്ഗക്കാർക്കു് ഉണ്ടായിരുന്ന ശത്രുതയു

�ട കാരണം അവർ “�ഗാനിധനാദിതന്ത്രങ്ങൾ—ശുദ്ധതരദുമ്മൎന്ത്രങ്ങൾ” ഉച്ചരിച്ചു

ചത്ത പശുവി�ന്റ വാൽ പിടിച്ചു സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ �കറുന്നതായിരുന്നുവ�ത്ര. അങ്ങ�ന

ഒരു വലിയ പുതുമ കഥാവസ്തുവിൽ അ�ദ്ദഹം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന. കാളിദാസൻ

രഘുവംശത്തിൽ

“രാമമന്മഥശ�രണ താഡിതാ

ദുസ്സ�ഹനഹൃദ�യ നിശാചരീ

ഗന്ധവദ്രുധിരചന്ദ�നാക്ഷിതാ

ജീവി�തശവസതിം ജഗാമ സാ”

എന്നു്ആരാക്ഷസിയു�ട മരണ�ത്തവർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആവർണ്ണുനമാണു്തമ്പി

ക്ക്അവ�ളരാമനിൽഅനുരാഗിണിയാക്കുന്നതിനുമാർഗ്ഗദർശകമായിപരിണമിച്ച

തു്.

“കമനീയാങ്ഗനിതാ�രാ കവരുന്നുകണ്ണിണ

കാനനനീലിമയിൽ പൂനിലാ�വാളി പൂശി

നീരദനികരനിലീനന�വാദിത–

പൂർണ്ണു�സാമസാർവ്വഭൌമസദൃശാതി�ശാഭിതതനു (കമനീ)

കാകപക്ഷസുന്ദരം ബിംബാധരമധുരം

ഗന്ധമുകു�രാജ്ജ്വലം മന്ദ�സ്മരവദനം

�കാദണ്ഡശ്രീമഞ്ജുളം സിംഹസംഹതഗാത്രം

രൂപം നിരുപമം ദുരാപമിതവനിയിൽ

പണ്ടുകണ്ടുമില്ല �തല്ലുമിവ�നാടു തുല്യരുചി

മുദിത�മന്മാനസമതങ്ഗജമതി�ലറ്റി

മദനമഹാവിജയമഹമഹിമ �കാണ്ടാടി

മരുവുകി�ലാരുകുറി മമ തനുജീവിത–

മഖിലമിന്നുസഫല�മന്നു കരുതുന്നുഞാൻസപദി

(കമനീ)”
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104 അദ്ധ്യായം 59. അമ്പ�ത്താമ്പതാമധ്യായം

�നാവലുകൾ

തമ്പിയു�ട കപാലകുണ്ഡല�യ�പ്പാ�ല സൌദാമിനിയും മുഗൾചരിത്ര�ത്ത സ്പർശി

ക്കുന്നഒരുആഖ്യായികയാണു്. ആഖ്യായികകളിൽഅ�ദ്ദഹംസ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള�ശ

ലി സംസ്തൃതപ്രധാനമായി കാണുന്നു. എന്നാൽ �കരളപാണിനി പറയുന്നതു�പാ

�ലആസംസ്കൃതം “ഒരിടത്തുംഅസ്ഥാനത്തി�ലാഅസങ്ഗത�മാആയിട്ടി�ല്ലന്നു”

സമാധാന�പ്പടകയും �ചയ്യാം. വാക്കിനു പ്രസാദഗുണം സർവ്വത്ര കാണുന്നുണ്ടു്;

�ശലീഭങ്ഗം ഒരിടത്തും പതിച്ചിട്ടില്ലഎന്നവസ്തുതയും നാം ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതാണു്.

പ്രഹസനങ്ങളും മറ്റും

മറ്റു കൃതിക�ള�പ്പാ�ല വിസ്തരിക്കുവാൻ സൌകര്യമില്ല. രാമൻ�മസ്ത്രി എന്ന �പ

രിൽ സംസ്കൃതപാഠശാലയിൽ അഭിനയിക്കുവാൻ എഴുതിയ ഒരു പ്രഹസനമാണു്

പിന്നീടു് മൃണാളിനി അഥവാ ഇന്ന�ത്ത വനിത എന്ന �പരിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമാ

യതു്. പുതിയ ആദർശങ്ങ�ള പുരസ്കരിച്ചു സന്മാർ�ഗ്ഗാപ�ദശം �ചയ്തു സമുദായ

ത്തിൽ ദക്ഷിണപക്ഷത്തിലും വാമപക്ഷത്തിലും നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന മാലിന്യങ്ങ�ള

ദൂരീകരിച്ചു് അതി�ന ആശാസ്യവും അഭ്യുദയപ്രാപകവുമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി

ക്കുക എന്നുള്ളതാണു് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളു�ട നിർമ്മിതി�കാണ്ടു തമ്പി

ഉ�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതു സാമാന്യം ദീർഘമായ മൃണാളിനിയിൽ സവി�ശഷം

ഫലിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആശ്ലീലമായി ഒരുവാക്കു�പാലുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രഹസനങ്ങളിൽ

കടന്നു കൂടീട്ടില്ല. മൃണാളിനി�യ ഇന്ന�ത്ത ശാലീനകള�ല്ലങ്കിലും സദാചാരനിഷ്ഠ

കളായ വനിതകളു�ട ഒരു മാതൃകയായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്. തിരുവനന്ത

പുരത്താണു് പ്രഹസനങ്ങളു�ട ആവിർഭാവം; സി. വി. രാമൻപിള്ളയാണ�ല്ലാ ആ

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പാദമുദ്രക�ള പിൻതുടർന്ന

ഒന്നാമ�ത്തഗ്രന്ഥകാരനായി കൃഷ്ണൻതമ്പി�യ കരുതാം. ഇക്കാലത്തുപലരുംആ

പന്ഥാവിൽസഞ്ചരിച്ചു വിജയം �നടീട്ടുണ്ടു്.

പട്ടം എൻ. �കാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള (1061–1097)

ചരിത്രം

എൻ. �കാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തു കുറുങ്ങാനൂർ മഠത്തുവിളവീട്ടിൽ

അനന്തുഅമ്മയു�ടയും �ജ്യാത്സ്യൻ �നയ്യാറ്റിൻകര ഏണി�ത്താട്ടത്തു പത്മനാഭപി

ള്ളയു�ടയും പുത്രനായി 1061–ാമാണ്ടു �മടമാസം ചിത്തിരനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്തു ഗവർ�മ്മൻറു�കാ�ളജിൽ മട്രിക്കു�ലഷൻപരീക്ഷ ജയിച്ചതി

നു�മൽ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി �സന്റ്�ജാസഫ് �കാ�ളജിൽനിന്നു് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലും

തിരുവനന്തപുരം �കാ�ളജിൽനിന്നു ബി.ഏ. യിലും ഉത്തീർണ്ണനായി. പ്രിന്നീട

�പ്രവറ്റായി പഠിച്ച് എം.ഏ. പരീക്ഷയിലും വിജയം �നടി. ആദ്യം ഹജ്ജൂർ�സക്ര

�റററിയറ്റിൽ ഒരു ക്ലാർക്കായി പ്ര�വശിച്ച അ�ദ്ദഹം എ�ക്സസ് ഇൻ�സ്പക്ടരായി

ഉയർന്നു. 1092-ാമാണ്ടു മകരമാസം 27-ാം൹ ഒരു നല്ല കവയിത്രിയായ �ത�ക്കക്കു

ന്നത്തു കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്ത. പുനലൂർനിന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്ന

ശാരദ എന്ന മാസികയു�ട ആധിപത്യം വഹിച്ചതു കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയായിരു

ന്നു. അതിൽ അ�നകം ഉപന്യാസങ്ങൾ �കാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ ത�ന്റ കൃതികൾ സാഹിത്യസൌന്ദര്യം ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന

�പരിൽ 1121-ൽ അച്ചടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സാധ്വിയയു�ട പിതാവു് എറണാ

കുളം ചീഫ് �കാർട്ടുവക്കീൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു കൃഷ്ണ�മ�നാൻ ബി.ഏ. യും മാതാവു
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 105

�ത�ക്കക്കുന്നത്തു മാധവിയമ്മയുമായിരുന്നു. �കാച്ചി �ചന്നമങ്ഗലത്താണു് �ത

�ക്കക്കുന്നത്തുഭവനം. 1097-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 15-ാം൹ സന്നിപാതജ്വരംനിമിത്തം

�കാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ളഅല്പായുസ്സിൽ മരിച്ചു�പായി.

കൃതികൾ

�കാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ളവൃത്താനുവൃത്തമായും �കരളപ്രാസംസാർവ്വത്രികമായി ദീക്ഷിച്ചും

�മഘസ�ന്ദശം ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. സ്കൂൾകുട്ടിക�ള ഉ�ദ്ദശിച്ച് എഴു

തീട്ടുള്ള ‘ബാലസാഹിത്യ’�ത്തപ്പുറ്റി ഇവി�ട ഗണി�ക്കണ്ടതില്ല. ബാല്യത്തിൽത്ത

�ന്ന കവിതയിൽ നല്ല വാസനയുണ്ടായിരുന്നു. പതിന്നാലാമ�ത്ത വയസ്സിൽ രചി

ച്ച സരസ്വതീ പഞ്ചകത്തിലുള്ളതാണു് താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം.

“തുരാലുതു�മ്പന്നിവ �ബാധിയാത്തഞാ–

�നാരാഗ്രഹത്താൽക്കവിത�ക്കാരുങ്ങി�നൻ

വരാള�ക! വാണി! വ�ചാഭി�വഭവം

വരാനുടൻ വന്നു വസിക്ക നാവിൽ നീ.”

�മഘസ�ന്ദശത്തിൽ നിന്നുകൂടി രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“മാഴ്കാതീയുള്ളവ�ന നിരുപിച്ചാശു �പാകം ഭവാ�നാ–

ട്ടാകാംക്ഷിക്കാം കുടജസുരഭിക്കുന്നി�ലല്ലാമിരിക്കാൻ

�കകാരാവക്കള�വാടു മയിൽക്കൂട്ടവും സൽക്കരി�ച്ച–

ന്നാകാ�മന്നാ�ലാഴികഴിവുര�ച്ചഷ്ക്കുണം വല്ലമട്ടും.”

“ഭദ്രാഭീ�ക! ഭഗിനി! ഭവദാ�ത്മശനാൽ �പ്രഷിതൻഞാൻ

ത്വദ്രാഗാർത്തന്നു�ട �മാഴിക�ളാതീടുവാനത്ര വ�ന്നൻ

ഉദ്രാവത്താലയി! വഴിയിൽനിന്നാശു കാന്താപ്ര�വണീ–

മുദ്രാ�മാ�ക്ഷാത്സുക�ര വസതിക്കാക്കുമാ�ക്കാണ്ടലീഞാൻ.”

ഏ. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള (1024–1100)

ജനനവും ബാല്യവും

ഏ. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള തിരുവനന്തപുരത്തു് ആറ്റുകാൽ എന്ന �ദശത്തിൽ �ചറുകര

വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മയു�ട തൃതീയപുത്രനായി 1024-ാമാണ്ടു മീനമാസം 30-ാം൹

ജനിച്ചു. പിതാവു കു�റക്കാലം പട്ടാളത്തിൽ പരിഭാഷകനും പിന്നീടു �കാട്ടാരം

സംപ്രതിയുമായിരുന്ന ശങ്കരൻപണ്ടാലയായിരുന്നു. പണ്ടാല യാ�താരു സഞ്ചാര

സൌകര്യവും ഇല്ലാതിരുന്നആകാലത്തു രണ്ടുതവണകാശിക്കു �പായ ഒരുഈശ്വ

രഭക്തനായിരുന്നു�വന്നറിയുന്നു. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട മൂത്ത �ജ്യഷ്ഠൻ �കാച്ചുകൃഷ്ണ

പിള്ളകാലക്രമത്തിൽഗവർ�മ്മന്റി�ന്റസാനിട്ടറി വകുപ്പിൽ ഒരു�ദ്യാഗസ്ഥനായി.

രണ്ടാമ�ത്ത �ജ്യഷ്ഠനായ നാരായണപിള്ള അല്പായുസ്സായിരുന്നു. കഥാപുരുഷ

�ന്റ �ശശവത്തിൽത്ത�ന്ന അച്ഛൻ മരിച്ചു �പായി. കുടുംബത്തിൽ പറയത്തക്ക

സ്വ�ത്താന്നുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വള�ര അരിഷ്ടിച്ചാണു് ബാല്യം കഴിച്ചുകൂ�ട്ടണ്ടി

വന്നതു്. അമ്മയു�ട ഗൃഹഭരണസാമർത്ഥ്യം ഒന്നുമാത്രമായിരുന്നുആ ദശാസന്ധി

യിൽ കുടുംബത്തി�ന്റഅവലംബം. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട പ്രഥമഗുരു �ജ്യഷ്ഠൻ �കാ

ച്ചുകൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു. പത്താമ�ത്ത വയ�സ്സാടുകൂടി മലയാളം എഴുതുവാനും,
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106 അദ്ധ്യായം 59. അമ്പ�ത്താമ്പതാമധ്യായം

വായിക്കുവാനും ശീലിച്ച് അന്നു് ഉത്സവമഠം മൂത്തപിള്ളയായിരുന്ന അപ്പാവുപിള്ള

�യാടുകൂടി ആ തുറയിൽ കണ�ക്കഴുതുവാൻ �പായി. അങ്ങ�ന പാഴാക്കിക്കള

�യണ്ട ഒരു ജീവിതമല്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതു് എന്നു മാതാവിനും നരസിംഹൻപിള്ള

മുതലായ മറ്റു ചില ബന്ധുക്കൾക്കും �താന്നിയതി�ന്റ ഫലമായി �കാച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള

യു�ട കീഴിൽത്ത�ന്ന ഇംഗ്ലീഷു പഠിക്കുവാനാരംഭിച്ചു. 1035-ാമാണ്ടു സർക്കാർ ഫ്രീ

സ്കൂളിൽ പ്ര�വശനം കിട്ടി. അവിട�ത്ത ക്ലാസ്സുകളി�ലല്ലാം പഠിച്ചു ജയിക്കുന്നതിനു

മുന്നു �കാല്ലത്തിലധികം �വണ്ടിവന്നില്ല. അക്കാലത്തു് അവി�ട അധ്യാപകനായി

രുന്ന ശങ്കരസുബ്ബയ്യരു�ട ശുപാർശപ്രകാരം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി �വതന�ത്താടുകൂടി

കഥാനായകൻ മദിരാശി പ്രസിഡൻസി �കാ�ളജിൽ ഉപരിപഠനാർത്ഥം നിയുക്ത

നായി. 1045-ൽആ �കാ�ളജിൽ നിന്നു ത�ന്നബി.ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു.

ഒ�ദ്യാഗികജീവിതം

തിരുവനന്തപുര�ത്തക്കു മടങ്ങി വന്ന�പ്പാൾ �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു ത�ന്റ പഴയ �ഹ

സ്ക്കൂളിൽ ഒരുഅധ്യാപക�ന്റ പണി കിട്ടി. 1049-ൽ തിരുവനന്തപുരം ലാക്കാ�ളജിൽ

നിന്നു ബി.എൽ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ആ വർഷത്തിൽത്ത�ന്ന 100 ഉറുപ്പിക ശമ്പ

ളത്തിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത നാഗരു�കാവിൽ അഡീഷണൽ മുൻസിഫായി നിയമിച്ചു.

1057-ൽ പറവൂർ ജില്ലാജഡ്ജിയായിരുന്ന�പ്പാൾ �കക്കു വാത�രാഗം ബാധിക്ക

യാൽ ഗവർ�മ്മൻറു താരത�മ്യന എഴുത്തു�വല കുറവുള്ള ദിവാൻ�പഷ്കാരു�ദ്യാഗ

ത്തിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത മാറ്റി, വീണ്ടും സ്വല്പകാലം ജില്പാജഡ്ജിയായി തിരുവനന്ത

പുരത്തു �ജാലി �നാക്കിവന്ന�പ്പാൾ ലാക്കാ�ളജിൽ �പ്രാഫസർസ്ഥാനം ലഭിച്ചു.

1071-ൽ �ഹ�ക്കാടതിയിൽ പ്യൂണിജഡ്ജിയായിരിക്ക�വ 1084-ൽ സർവ്വീസ്സിൽനി

ന്നു പിരിഞ്ഞു. 1086-ൽ ദിവാൻബഹദമൂർ എന്ന ബഹുമതി ഇൻഡ്യാ ഗവർ�മ്മന്റു

നല്കി. അ�രാഗദൃഢഗാത്രനായി പി�ന്നയും വള�രക്കാലം ജിവിച്ചിരുന്നു. സമർത്ഥ

മായി �പാതുജന�സവനം നിർവ്വഹിച്ചു�കാണ്ടിരിക്ക�വ 1100-ാമാണ്ടു ധനുമാസം

15-ാം൹ യശശ്ശരീരനായി. സന്നിപാതജ്വരമായിരുന്നു മരണ�ഹതുകമായ �രാഗം.

ഇരുപത്തിരണ്ടാമ�ത്ത വയസ്റ്റിൽ അ�ദ്ദഹം കാലടി �നല്പിക്കാവിളാകത്തുവീട്ടിൽ

കാത്യായനിയമ്മ�യ വിവാഹം�ചയ്തു. ആ സുചരിത 1109-ൽ ഭത്താവി�ന അനുഗ

മിച്ചു.

സ്വഭാവം

�ഗാവിന്ദപ്പിള്ള തിരുവിതാംകൂർ ഗവൎ�മ്മന്റ് സർവ്വീസി�ല ഏറ്റവും സത്യസന്ധ

നായ ഒരു�ദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നു. അഴിമതിയും അക്രമവും കീഴു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ

കണ്ടാൽ അവയു�ട മൂലനാശം വരുത്തുന്നതിനു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത�പ്പാ�ല �ക്ലശിച്ചിട്ടു

ള്ളവ�ര കണ്ടുകിട്ടാൻ വള�ര പ്രയാസമുണ്ടു്. സ്ഫടികനിർമ്മലമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റഹൃദയം. മനസ്സിനും വാക്കിനുംപ്രവൃത്തിക്കുംഐകരൂപ്യം വരുത്തുന്നതിൽ

അ�ദ്ദഹം സദാ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. വലിയ കാര്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല �ചറിയ

കാര്യങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വീക്ഷണവും പ്രവർത്ത

നവും. അനൌദ്ധത്യം ആ കർമ്മ�യാഗിയു�ട മ�റ്റാരു ഗുണവി�ശഷമായിരുന്നു.

കാലത്തും സന്ധ്യയ്ക്കും വള�ര ദൂരം നടക്കും. ക�ച്ചരിയിൽനിന്നു കരമന �നടുങ്കാട്ടു

ള്ളസ്വഗൃഹത്തി�ലക്കു �പാകുന്നതുത�ന്നകാൽനടയായിട്ടായിരുന്നു. ആവീടു് 1063

ചിങ്ങം 9-ാം൹ പാലു കാച്ചി. 1075-ൽഅവി�ട ഒരു മാളിക പണിയിച്ച് അതിനു �ടൌ

വർ വ്യൂ (Tower view) എന്നു �പരു �കാടുത്തു. പാദസഞ്ചാരിയായഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

സ്വന്തം ഇരട്ടക്കുതിരവണ്ടി പി൯തുടരുകയായിരുന്നു �വകു�ന്നര�ത്ത പതിവു്.
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വഴിയിൽ ഏതു് എളിയ നിലയിലുള്ള പരിചിത�രക്കണ്ടാലും സു�സ്മരവദനനായി

കുശലപ്രശ്നം �ചയ്യും. സമയവ്യവസ്ഥ അ�ദ്ദഹ�ത്ത�പ്പാ�ല പരിപാലിച്ചിരുന്ന

വർ ഇ�ല്ലന്നുത�ന്ന പറയാം. സഭാ�യാഗങ്ങാക്കു് അധ്യക്ഷനായി വരണ�മന്നു്

അ�പക്ഷിച്ചാൽ വരും. കാര്യപരിപാടി ആരംഭിക്കുവാൻ അഞ്ചു മിനി�ട്ടങ്കിലും

താമസിച്ചാൽ ഉടൻ ത�ന്ന തിരി�യ�പ്പാവുകയും �ചയും. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദിനച

ര്യാക്രമത്തിൽനിന്നു മറ്റുള്ളവൎക്കു പല നല്ല പാഠങ്ങളും പഠിക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

�പാതുജന�സവനം

�പൻഷൻ പറ്റി പിരിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നീടും �ചതന്യപൂർണ്ണവും പ�രാപകാരപ്പരവു

മായ ഒരു ജീവിതമാണു് അ�ദ്ദഹം നയിച്ചതു്. ഗവർ�മ്മന്റു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത പല

കമ്മിറ്റികളു�ടയും അദ്ധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു. മരുമക്കത്തായംകമ്മിറ്റി, നാട്ടുഭാഷാ

വിദ്യാഭ്യാസക്കമ്മിറ്റി മുതലായ സമിതികളിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �സവനം ഫലപ്രദ

മായിത്തീർന്നു. 1088-�ല നായർറഗു�ലഷൻആവിർഭവിച്ചതു് അവയിൽആദ്യ�ത്ത

കമ്മിറ്റിയു�ട റി�പ്പാർട്ടി�ന ആസ്പദമാക്കിയാണു്. 1100-ൽ ആ നിയമം പരിഷ്കരി

ക്കുന്നതിലും അ�ദ്ദഹം ഉള്ളഴിഞ്ഞു സഹായിച്ചു. എട്ടും ഒൻപ്പതും ക്ലാസ്സുക�ളാടുകൂ

ടിയ നാട്ടുഭാഷാ�ഹസ്കൂളുകളു�ട സ്ഥാപനം രണ്ടാമ�ത്ത റി�പ്പാർട്ടി�ല ശിപാർ

ശയനുസരിച്ചാണു്. ഹിന്ദുമതാനുയായികളായ അധഃസ്ഥിതജനങ്ങളു�ട ഉന്നമനം.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിത്യവ്രതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിനായി അ�ദ്ദഹം

ധാരാളം സമയവും വ്യയം �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘പുലയ’ക്കുട്ടികൾക്കു�വണ്ടി ഒരു വിദ്യാല

യം സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൽ ചില�പ്പാൾ താൻത�ന്ന �പായി വിദ്യാർത്ഥിക�ള

പഠിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തുവന്നിരുന്നു. സ്വസമുദായത്തി�ന്റ അഭ്യുന്നതി�യ ലക്ഷീക

രിച്ചു പലതും പ്രവർത്തിച്ച അ�ദ്ദഹം ഇതര സമുദായങ്ങളു�ട ഉൽക്കർഷത്തിലും

ജാഗരൂകനായിരുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങ�ളയും സമഭാവന�യാടുകൂടി വീക്ഷിച്ചു് അവ

യു�ട തത്ത്വങ്ങൾ അതാതു മതാനുവർത്തിക�ള ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിലും അ�ദ്ദഹം

വ്യാപൃതനായി. എന്നു�വണ്ട, തിരുവനന്തപുര�ത്ത ഏതു �പാതു�യാഗങ്ങളിലും

ത�ന്റ സാന്നിദ്ധ്യം ഒരാവശ്യവും അലങ്കാരവുമായി തീരത്തക്കവിധം അവയുമായി

അ�ദ്ദഹം ഗാഢസമ്പർക്കം പുലർൎത്തി. അങ്ങ�നസംഭവബഹുലമായ ഒരു �ലാക

യാത്രയാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു വാർദ്ധക്യത്തിലും അഭിമതമായി�ത്താന്നിയതു്.

കൃതികൾ

സംസ്തൃതത്തിലും തമിഴിലും �ഗവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു സാമാന്യമായജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയിൽനിന്നു പല സൽഗ്രന്ഥങ്ങളും മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം �ച

യുന്നതിനു് അ�ദ്ദഹം ഭാഷാ�പാഷണംമാത്രം പ്രതിഫലമായിക്കരുതി തീവ്രമായി

യത്നിച്ചു. ഒടുവിൽ ബംഗാളി പഠിച്ചു ടാ�ഗാർ മഹാകവി രചിച്ച ഗീതാഞ്ജലിയു�ട

തർജ്ജമയ്ക്കും ഒരു�മ്പട്ടു. താ�ഴ കുറിക്കുന്നവയാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖ്യകൃതികൾ.

അവയിൽ �സ്മൽസി�ന്റ കാ�രക്റ്റർ (Character) എന്ന പുസ്തകത്തി�ന്റ രീതി

അനുസരിച്ച് എഴുതീട്ടുള്ള ശീലം മാത്ര�മ ഗദ്യമായുള്ളു. 1 ഭഗവൽഗീതം, 2 മനുസ്മൃ

തിയി�ലയും യാജ്ഞവല്ക്ക്യസ്മൃതിയി�ലയും വ്യവഹാരവിഷയ�ശ്ലാകങ്ങൾ, 3സനൽ

സുജാതീയം, 4 അനുഗീത, 5 അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം, 6 തിരുക്കുറൾ, 7 �ഷൿസ്പീ

യർമഹാകവിയു�ട ലീയർ, 8 മാക്ബത്ത്, 9 ഹാം�ലറ്റു്, 10 ഒ�ഥ�ല്ലാ, 11 �വനിസ്സി

�ല വ്യാപാരി, 12 �സാ�ഫാക്ലിസ്സി�ന്റഈഡിപ്പസ്, 13 നവരത്നമാലിക, 14 മരുമ

ക്കത്തായസങ്ഗ്രഹം, 15 മാധവീനാടകം, 16 മുൻപു പറഞ്ഞ ശീലം, ഇവ കൂടാ�ത
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17 ഭർത്തൃഹരിനീതിശതകം, 18 ഗീതാഞ്ജലി, 19 �പാൾഡ്യൂസ�ന്റ പ്രാഥമിക�വദാ

ന്തശാസ്ത്രം (Elements of Metaphysics by Paul Deussen). ഹി�താപ�ദശം

തൎജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുള്ളതായി പറഞ്ഞു�കട്ടി�ട്ടയുള്ള. ചില കൃതികൾഅച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടു�ണ്ട

ന്നു �താന്നുന്നില്ല. സനൽസുജാതീയം മഹാഭാരതം ഉ�ദ്യാഗപർവ്വത്തിലും അനു

ഗീത അശ്വ�മധപർവ്വത്തിലും അന്തർഭവിക്കുന്നു. തിരുവള്ളുവ�രന്ന ദ്രാവിഡമഹാ

കവിയു�ട സുപ്രസിദ്ധമായ തമിഴ് കൃതിയാണു് കുറൾ. ഏഴുമുതൽ പതി�നാന്നുവ

�രയുള്ള കൃതികൾ �ഷക്സ്പിയർ രചിച്ച ചില പ്രധാന നാടകങ്ങളാണു്. �സാ�ഫാ

ക്ലിസ് ഗ്രീസി�ല അതിപ്രാചീനനായ ഒരു നാടകകൃത്താണു്. ദുഃഖപര്യവസായിക

ളാണു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നാടകങ്ങൾ. നവരത്നമാലികയിൽ ഒൻപതു് ഇംഗ്ലീഷ് കവി

കളു�ട ഖണ്ഡകൃതികൾ വിവർത്തനത്തിനു വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. മരുമക്കത്താ

യസങ്ഗ്രഹവും മാധവീനാടകവും സ്വതന്ത്രകൃതികളാണു്. ഒന്നാമ�ത്തതിൽ മരുമ

ക്കത്തായ നിയമ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള �ഹ�ക്കാർട്ടുവിധികളും മറ്റും �ശ്ലാകരൂപത്തിൽ

സങ്ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീപ്രശംസയാണു് രണ്ടാമ�ത്തകൃതിയി�ല വിഷയം. �ഗാ

വിന്ദപ്പിള്ളയു�ട കൃതികൾക്കു ചില �വകല്യങ്ങളുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശശു

ദ്ധി�യയും ഭാഷാ�പാഷണ �വയഗ്ര്യയ�ത്തയും �ക്ലശസഹിഷ്ണത�യയും ആരും

അഭിനന്ദിക്കും. എന്നാൽ ആ വ്യവസായപാരമ്യത്തിനു് അനുസൃതമായുള്ള ഫലം

�കരളിക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടില. അതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രാ�യണ പ്രസാദ

രഹിതമാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിത. അപ്രസിദ്ധങ്ങളും നിഘണ്ടുമാത്രനിഷ്ഠങ്ങളു

മായപദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുള്ള�പരുമാറ്റം,അസാധുക്കളായചിലപദങ്ങളു�ടപ്ര�യാ

ഗം, ഇവയും ആ കൃതിയു�ട ഭംങ്ഗി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷ്നാടകം തൎജ്ജമ �ചയ്യു

�മ്പാൾ ഇംഗ്ലീഷി�ലന്ന�പാ�ല മലയാളത്തിലും ബ്ലാങ്ക് �വഴ്സി�ന്റ രീതിയിൽ വിരാ

മംവരാ�തയുള്ള ഒരു പുതിയ വൃത്തം പ്രചരിപ്പി�ക്കണ്ട്തു് ആവശ്യമാ�ണന്നു് അ�ദ്ദ

ഹത്തിനു �താന്നി. ആ ഉദ്യമം ആശാസ്യമാണു്. പ�ക്ഷഅ�ദ്ദഹം തിര�ഞ്ഞടുത്ത

ഉപജാതിവൃത്തം അതിനു പറ്റിയതല്ല. താ�ഴ കാണുന്ന വരികൾ ലീയറിൽ ഉള്ളവ

യാണു്.

“ഇടയ്ക്കുമന്തൎഗ്ഗതമിങ്ങു �ചാല്ലാ–

�മടുക്കയബ്ഭൂപട�മ�ന്റ രാജ്യം

അടക്കി മൂന്നാക്കി വയസ്സുകാ�ല

വിടിർത്തുവൻ ഭൂഭര�ണാദ്യമ�ത്ത

അടുക്കുമന്ത്യത്തി�ലാഴിച്ചു ഭാരം

�കാടുക്കുവൻ യൌവനമുള്ളവർക്കായ്

മ�മഷ്ടനാമാത്മജ, �കൾക്കകാർൺവാൾ

സ�മഷ്ടനാമാമബിതാനു�മ�ന്റ

കുമാരികൾ�ക്കാഹരികൾ തിരിപ്പാൻ

മമാശയാം �മൽക്കലഹം വരായ്വാൻ.”

പദവിന്യാസത്തി�ന്റ ഉച്ഛ്യങ്ഖലതയ്ക്കു് ഒരുദാഹരണം വംശസ്ഥവൃത്തത്തിൽ തൎ

ജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്ന ടാഗുറി�ന്റ ഗീതാഞ്ജലിയിൽനിന്നു് കാണിക്കാം. അതാണു്

�ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട ഒടുവില�ത്തകൃതി.

“മദീയജീവസ്വരശുന്യകർക്കശം
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പതിഞ്ഞ�തല്ലാമുരുകി സ്വരാജ്യമായ്

ത്വദർച്ചനയ്ക്കുള്ള വിരിക്കുവൻ മുദാ

ഛദം പതത്തബ്ദി തരിക്കുവാൻ യഥാ.”

ഇത്രത�ന്ന �ദാഷം ബാധിക്കാത്തപദ്യങ്ങളും പ്രസ്തുതകൃതിയിലുണ്ടു്.

“എനിക്കു നിൻഗീതി�യാ�ടാത്തു പാടുവാൻ

സ്വനം ലഭിക്കാ�തഴുമുദ്യമം വൃഥാ

വദിക്കുവാനാശ�യാടുച്ചരിച്ചിടും

മദുക്തി പാട്ടാ�യാഴുകുന്നതില്ല�യാ”

എന്നതി�ന �ഭദ�പ്പട്ട ഒരു പദ്യമായി കരുതാം. സാമാന്യം നല്ല കൃതികളു�ട കൂ

ട്ടത്തിൽ പരിഗണി�ക്കണ്ടവയാണു് ഭഗവൽഗീത, തിരുക്കുറൾ, നവരത്നമാലിക

എന്നിവ. ഭഗവൽഗീതയിൽനിന്നു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“തന്നത്താൻ താനിഴി�ക്കാല്ല ത�ന്നത്താൻ താനുയർത്തണം;

തനിക്കുബന്ധുതാൻത�ന്ന താന�ത്ര ത�ന്റ ശത്രുവും;

തന്നാൽത്താൻ ജിതനാകു�മ്പാൾ ത�ന്നത്താൻ ത�ന്റബന്ധുവും

ത�ന്നത്താ�നാടടുക്കാഞ്ഞാൽ പി�ന്നത്താൻ ത�ന്റ ശത്രുവാം.”

“�ചയ്യാനുള്ളതി�നസ്സക്തി�കവി�ട്ടന്നും നടത്തുക

അവ്വണ്ണം �ചയ്കയാല�ല്ലാ �ചാ�വ്വ �മാക്ഷം വളർന്നീടൂ”

ഭർത്തൃഹരിയു�ട ഭാഷാന്തരത്തിൽനിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“നിന്ദിച്ചിട�ട്ട നയ�ബാധി പഴിച്ചിട�ട്ട,

വന്നാൎന്നിട�ട്ട ധന�ദവി ഗമിച്ചിട�ട്ട.

ഇ�ന്നാ വര�ട്ട മൃതിയന്യയുഗത്തി�ലാവാൻ

തൻന്യായമായ വഴി വിട്ടിളകില്ല ധീരൻ.”

തിരുക്കുറളിൽനിന്നു ചില �ശ്ലാകാർദ്ധങ്ങൾകൂടി കാണിക്ക�ട്ട.

“താഴു�മന്നും മഹാനല്പൻത�ന്ന�പ്പാക്കിപ്പുകഴ്ത്തു�വാൻ.

അഹങ്കാരം മഹാന്മാർക്കില്ലല്പന്മാർ വിടുകില്ലതു്.

പര�ദാഷം മഹാൻ മൂടുമ�തയല്പൻ പരത്തിടൂ.”

(98-ാമധ്യായം)

കുറളി�ല ശൃംഗാരമയമായ കാമപ്പാൽ എന്ന ഭാഗം തൎജ്ജമ �ചയ്തിട്ടില്ല. One

thousand and one gems of English poetry എന്ന ലഘുകാവ്യസമുച്ചയ

ത്തിൽനി�ന്നടുത്തതാണു് നവരത്നമാലികയി�ല ഒൻപതു രതങ്ങളും. അവയിൽ

പാർണലി�ന്റ �ഹർമിറ്റു് (Parnell’s Hermit) എന്ന കാവ്യത്തി�ന്റ തൎജ്ജമയിൽ

നിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“വാക്കി�ന്നാത്തതിർവാക്കുരച്ചുമുചിതം �ചാ�ദ്യാത്തരം �ചാല്ലിയും

മാർഗ്ഗം �പായതറിഞ്ഞതില്ലവർ വ�യാവ്യത്യാസ�മറീടിലും

�ചറ്റും �വർപിരിയാ�ത സപ്രിയമിളംപൂവല്ലി തൻപാദ�പ

ചുറ്റിത്തമ്മിലണഞ്ഞിടുന്നതുകണക്കു�ള്ളാത്തു�ചർ�ന്നാരവർ.”
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അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം

വംഗ�ദശീയപാഠമാണു് �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള ത�ന്റ തൎജ്ജമയ്ക്കു തിര�ഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന

തു്.

“പദ്യങ്ങൾക്കു വൃത്ത�ഭദങ്ങ�ള കാളിദാസൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു് അതതു പ്രകരണ

ത്തി�ന്റ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാ�ണന്നു �താന്നുകയാൽ ഭാഷാന്തരം മൂലാനുസാരി

വൃത്തങ്ങളിൽത്ത�ന്നതൎജ്ജമ �ചയ്യുവാൻശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു”

എന്നുംഅ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്താം.

“പ്രതികലമളിചുംബിതമായ്

മൃദു�കസരശിഖ�യഴും ശിരീഷ�ത്ത

യുവതിജനം പ്രിയപൂർവ്വം

ശ്രവണത്തിൽബ്ഭൂഷയായണിവൂ.”

“ശുശ്രൂഷിക്ക ഗുരുക്ക�ള, ക്കണവനാലാക്ഷിപ്തയായീടിലും

തച്ചിത്ത�ത്ത മറു�ക്കാലാ, �ചാരിക നീ �സ്നഹം സപത്നീജ�ന,

അത്യയന്താദരമാൾക നീ പരിജ�ന, ഗർവ്വിച്ചി�ടാല്ലാ ശു�ഭ,

ഇത്ഥം വാഴചകിലന്നു നീ ഗൃഹിണിയാം, വംശാധിയാമന്യഥാ.”

ശ്രീക�ണ്ഠശ്വരം ജി. പത്മനാഭപിള്ള (1040–1121)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ജി. പത്മനാഭപിള്ള 1040-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികം 12-ാം൹ ചിത്തിരനക്ഷത്രത്തിൽ തിരു

വനന്തപുരം ശ്രീക�ണ്ഠശ്വരത്തു കുളവറ വിളാകത്തുവീട്ടിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു �മൽ

കങ്ങാണം അമീനാദാരായിരുന്നശ്രീക�ണ്ഠശ്വരം പരുത്തിക്കാട്ടു നാരായണപിള്ള

യും മാതാവു ഭാഷാചരിത്രകർത്താവായ �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാരു�ട

മൂത്തസ�ഹാദരി നാരായണിയമ്മയുമായിരുന്നു. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു

�പട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻസ്ഥാപിച്ച പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചുതുട

ങ്ങി. രാമക്കുറുപ്പ മുൻഷി, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അസിസ്റ്റന്റായി �ഹസ്ക്കൂളിൽ മലയാളം

പഠിപ്പിച്ചിരുന്നപുരു�ഷാത്തമൻപിള്ളമുതൽ�പരു�ട �പ്രാത്സാഹനംആബാലനു

സിദ്ധിച്ചു. ആയിടയ്ക്കുത�ന്ന പഴവങ്ങാടി വാ�ഞ്ചശ്വരശാസ്ത്രികളു�ട കീഴിൽ സംസ്കൃ

തവും, കവിയൂർ പര�മശ്വരൻമുസ്സതി�ന്റ കീഴിൽ �വദ്യവും പഠിച്ചുതുടങ്ങി. എങ്കി

ലും അതി�ലാന്നും പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇടവന്നില്ല.

ആദ്യകാലത്തു കഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ട തുള്ളലുകളിലായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിനു ഭൂമം.

ചാലക്ക�മ്പാളത്തിൽകിട്ടുന്നിട�ത്താളം തുള്ളൽക്കഥകൾവാങ്ങി �ശഖരിക്കുകയും

അവ നിഷ്കർഷിച്ച് പഠിച്ചു് അതിബാല്യത്തിൽത്ത�ന്നഅങ്കുരിച്ച സാഹിത്യവാസന

�യ �പാഷിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു . പിന്നീടു് ആ ഭൂമംആട്ടക്കഥകളി�ലക്കുസംക്രമിച്ചു.

�ക.സി. �കശവപിള്ള�യ�പ്പാ�ലഅ�ദ്ദഹവും ദു�ര്യാധനവധം കഥ ചില വയസ്യ

ന്മാ�രാട �ചർന്നു് ഒരു ശിവരാത്രിദിവസം അഭിനയിച്ചു. രാമക്കുറുപ്പായിരുന്നുവ�ത്ര

അന്നു�ചണ്ട�കാട്ടിആകുട്ടികൾക്കു് ഉ�ത്തജനംനല്കിയതു്. സർവ്വാധികാര്യക്കാരു

�ട അനന്തിരവൻ എന്ന നിലയിൽ പത്മനാഭപിള്ള കുറുപ്പി�ന്റ വി�ശഷപ്രീതിക്കു

പാത്രീഭവിച്ചതിൽആശ്ചര്യമില്ല�ല്ലാ. �മട്രിക്കു�ലഷൻപരീക്ഷഒരുകുറി �താറ്റതിനു
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�മൽഅച്ഛൻ മരിച്ചു �പാകുകയാൽപഠിത്തംആനിലയിൽഅവസാനിപ്പി�ക്കണ്ടി

വന്നു.

അനന്തരജീവിതം

ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയി�ലക്കായി പിന്നീടുള്ള ഉദ്യമം. ബാലിവിജയം എന്ന തുള്ളൽ

അതിനുമുൻപു ത�ന്ന എഴുതിയതാണു്. അതു് അച്ചടിപ്പിച്ചിടില്ല. ശിവപുരാണം

കിളിപ്പാട്ടി�ല �സാമവാരവ്രതമാഹാത്മ്യം കഥ�യ ആശ്രയിച്ചു ധർമ്മഗുപ്തവിജയം

ആട്ടക്കഥ 1061-ൽ ഉണ്ടാക്കി സ്വഭവനത്തിൽവച്ചു അര�ങ്ങറ്റം കഴിപ്പിച്ചു. ആ പു

സ്തകത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ അമ്മാവ�ന കവി താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ

വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.

“സ്യാനന്ദൂരപു�ര സമസ്തവിഭ�വരൌദാര്യശീ�ലർഭൃശം

സാനന്ദം നിജസർവ്വമാനുഷഗണാൻ രക്ഷാഭിവൃ�ദ്ധ്യ സദാ

നിർവ്വ്യാജം പരിരക്ഷ�ചയ്തരുളുമി�ക്ഷാണീപ�തർദ്ദാസനാം

�ഗാവിന്ദം മമ മാതുലം പ്രതിദിനം വ�ന്ദ വി�വകാംബുധിം.”

1063-ൽ കനകലതാസ്വയംവരം നാടകവും സു�ന്ദാപസുന്ദ യുദ്ധം ആട്ടക്കഥയും

ആരംഭിച്ചു. 1067-ൽ മാത്ര�മ കനകലതാസ്വയംവരം പൂർണമായുള്ളു. അതി�ല

ഇതിവൃത്തം കല്പിതമാണു്. 1068-ൽ പാണ്ഡവവിജയം എന്ന �പരിൽ മ�റ്റാരു നാ

ടകവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അക്കാലത്തു കവിക്കു ക�ണ്ടഴുത്തുവകുപ്പിൽ ഒരു ചില്പറ

പണിയുണ്ടായിരുന്നു. 1073-ൽ മജി�സ്രട്ടുപരീക്ഷ ജയിച്ച�പ്പാൾ ആ �ജാലിയിൽ

നിന്നു തൽക്കാലം വിരമിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു- ക്രിമിനൽ വക്കീലായി വ്യവഹരി

ച്ചുതുടങ്ങി. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ വീണ്ടം പഴയ �ജാലിത�ന്ന സ്വീകരി�ക്ക

ണ്ടിവന്നു. ആയിടക്കു സു�ന്ദാപസുന്ദയുദ്ധവും പൂർത്തിയാക്കി. കനകലതാ സ്വയം

വരം ഒന്നിലധികം നാടകക്കമ്പനിക്കാർ അഭിനയിച്ചു. �കതമുക്കിൽ വാറുവിളാ

കത്തുവീട്ടിൽ ഗൌരിയമ്മ�യ 1077 �മടമാസം 2-ാം൹ വിവാഹം �ചയ്തു. 1072–ാമാണ്ടു

കുംഭമാസത്തിലാണു് മലയാളത്തിൽ ഒരു നിഘണ്ടു നിർമ്മിക്കണ�മന്ന �മാഹം

ഉദിച്ചതു്. ആ ഉദ്യമത്തിൽ അതിനുമുൻപുത�ന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സാഹിത്യപരി

ശ്രമങ്ങ�ള അഭിനന്ദിച്ചിരുന്ന �കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാനും ഏ.ആർ.

രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാനും �വണ്ട �പ്രാത്സാഹനം നല്കി. 20 �കാല്ലം�കാ

ണ്ടു പ്രസ്തുതവ്യവസായം പൂർത്തിയാക്കി. 1081-ൽ ക�ണ്ടഴുത്തി�ല �ജാലി രാജി

�കാടുത്തു �നയ്യാറ്റിൻക�ര ക്രിമിനൽ വക്കീലായി. അ�പ്പാഴും നിഘണ്ടു നിർമ്മിതി

ത�ന്നയായിരുന്നു പ്രധാനമായ കൃത്യം. ആയിടക്കു മദനകാമചരിതം എ�ന്നാരു

സംഗീതനാടക�മഴുതി. 1085-ൽ ഭാഷാവിലാസംഎന്ന�പരിൽഒരുമാസികആരം

ഭിച്ചു് ഒരു �കാല്ലം നടത്തി. പി�ന്ന കു�റക്കാലം വർക്കല മജി�സ്ത്രട്ടു�കാടതിയിൽ

വക്കീലായിരുന്നു. 1098-ാമാണ്ടു്ഇടവം 8-ാം൹അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസാഹിത്യ�പാഷണ

�ത്തഅനു�മാദിച്ചു ശ്രീമുലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ഒരു വിരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു.

ഒടുവിൽ �കതമുക്കിലുള്ള സ്വഭവനത്തിലായിരുന്നു താമസം. സാഹിത്യാഭരണം

നിഘണ്ടു അവി�ട�വച്ചാണു് എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നതു്. അതു പൂർണ്ണമായില്ല. 1121-

ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 21-ാം൹ യശശ്ശരീരനായി.

കൃതികൾ

ഇതിനുമുൻപു നാമനിർ�ദ്ദശം�ചയ്ത 1 ധർമ്മ ഗുപ്തവിജയം, 2 സു�ന്ദാപസുന്ദയുദ്ധം

എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾക്കും, 3 കനകലതാസ്വയംവരം, 4 പാണ്ഡവവിജയം, 5 മദന
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112 അദ്ധ്യായം 59. അമ്പ�ത്താമ്പതാമധ്യായം

കാമ ചരിതം എന്നീ നാടകങ്ങൾക്കും പുറ�മ, പത്മനാഭപിള്ള 6 കീചകവധം തു

ള്ളൽ, 7 �കരളവർമ്മചരിതം, 8 കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ, 9 കാളിയമർദ്ദനം എന്നീ ലഘു

കാവ്യങ്ങൾ, 10 ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്, 11 ലക്ഷ്മീരാജ്ഞി, 12 നമ്മു�ട മഹാരാ

ജാവു്എന്നീഗദ്യകൃതികൾമുതലായിഅ�നകംപുസ്തുകങ്ങൾരചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ

13 ശബ്ദതാരാവലി എന്നബൃഹൽ�കാശമാണു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഭാഷയു�ട പര�മാപ

കർത്താക്കളിൽ അന്യതമനായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു്. 14 സാഹിത്യാഭരണം നിഘ

ണ്ടുവി�നപ്പറ്റി മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ടുകൾ, തിരുവാതിരപ്പാട്ടു

കൾ തുടങ്ങിയ ചില്ലറ ഗ്രന്ഥങ്ങൾഇവി�ട പരിഗണി�ക്കണ്ടതില്ല.

ആട്ടക്കഥകൾ

താ�ഴ കാണുന്നതു ധർമ്മഗുപ്തവിജയത്തി�ല ഒരു �ശ്ലാകമാണ്

“കാടകത്തിലുടനീ�ടഴു�ന്നാരതിപാട�വന കളിയാടിയും

പാടി �താടിയിവ പാടിയാടി ബഹു�മാടി�യാടുമിടകൂടിയും

ഊഢ�മാദ�മാടു �പടമാൻമിഴികൾ ചൂടുമംശുമതി �ചടിമാ–

�രാടടുത്തുശശിചൂഡഭക്തപദതാരിടത്തിൽ വടി�വാടുടൻ.”

ഇതി�നക്കാൾ ഒരു നല്ല കൃതിയാണു് സു�ന്ദാപസുന്ദയുദ്ധം.

“മാലകൾ താലി വള�യടു�ത്താ-നല്ല

�ച�ലാടു �ചല �ഞാറിഞ്ഞുടു�ത്താ

മാലിനി �പാരാ പാദസരം കാലിന്നു �ചരാ തലയിൽപ്പൂ–

മാലയിതാരാ ചൂടി നി�ന്റ കാലത്തും തീരാ നിൻ

�ഗാഷ്ടികൾ;

�ച�ലാ�ത്താരുബാലത്തരുണീലിത്തിരു�മനി�ക്കാരു

കാലത്തുമാശ ജനിക്കയി�ല്ല നി�ന്റ

�കാല�ത്തയീമട്ടിൽക്കാണി�ക്കാ�ല്ല”

എന്നീ വരികൾഅതി�ല കമ്മിയിലുള്ളവയാണു്.

നാടകങ്ങൾ

രണ്ട �ശ്ലാകങ്ങൾ നാടകങ്ങളിൽനിന്നു കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

“അ�മ്മ നീ �പറ്റിവണ്ണം സരസമരിമ�യാ–

�ട�ന്ന�യന്നും വളർത്തി–

സ്സ�മ്മാദാൽ ലാളനം�ചയ്തരികിലനുദിനം

തങ്ക�മ�യന്നണച്ചും

നിർമ്മായം വച്ചുസുക്ഷിച്ചതുലമഹാ–

പാപിയിമ്മൂർഖ�ന�ന്ന–

ത്തിന്മാ�നാ ഹന്ത! കഷ്ടം ജനക�നവി�ട? മാം

കാത്തു�കാൾകാരത�മാദം.”

(കനകലതാസ്വയംവരം)

മണ്ടയിടി�കാണ്ടു തലമണ്ടപിളരു�ന്ന–

ന്നിണ്ടലിവൾ കണ്ടഴലു�കാണ്ടു വലയുന്നു;

�വണ്ടപനിയുണ്ടുകുളിരുണ്ടു ജല�ദാഷം

രണ്ടു ദിനമുണ്ട�താഴിയാണ്ടിഹ വശായി.”
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 113

(പാണ്ഡവവിജയം)

നാലുസർഗ്ഗങ്ങളിൽഎഴുതീട്ടുള്ളകാളിയമർദ്ദനം കാവ്യത്തിൽ നിന്നുകൂടി ഒരു �ശ്ലാ

കം എടുത്തുകാണിക്കാം.

“ആപത്തു�കാണ്ടഴലിൽ മുങ്ങിടുമുറ്റവർക്കുൾ–

ത്താപ�ത്തനീക്കുവതിനായ് ജഗ�ദകനാഥൻ

�കാപ�ത്താടന്നുടൽ കുടഞ്ഞഥ ചുറ്റിവിട്ടി–

ട്ടാബദ്ധ�ഖദമരവം തല ചുറ്റി വീണു”

ആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിത ഗു�ണാത്തരമാ�ണന്നു പറ

യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ശബ്ദതാരാവലി

പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള 1064-ൽ മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥചരിത്രത്തി�ന്റ രചനഅവസാനി

ച്ച�പ്പാൾ “�വസ്റ്റർ സായ്പി�ന്റ ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിൽ �ചർത്തിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാ

ക്കുകൾക്കു്അത്രയുംമലയാളഅർത്ഥ�ത്താടുകൂടി ഒരുഇംഗ്ലീഷ്—മലയാളനിഘണ്ടു

ഞാൻഇ�പ്പാൾ തയ്യാർ�ചയ്വാൻ �പാകുന്നു”എ�ന്നാരു �നാട്ടീസ് പരസ്യം �ചയ്തു

എങ്കിലും അതു് എഴുതിയതായി അറിവില്ല. 1072-ലാണു് ശബ്ദതാരാവലി രചിക്കു

വാൻ ആരംഭിച്ചതു് എന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ഏഴു �കാല്ലം തുടർച്ചയായി ആ പണി

യിൽ ഏർ�പ്പട്ടിട്ടും പി�ന്നയും പത്തുപതിനഞ്ചു �കാല്ലം �കാ�ണ്ട അതു പൂർത്തി

യാകുകയുള്ളു എന്നു കണ്ടു ബുദ്ധിക്കു വലിയ മടുപ്പു �താന്നി ഏതാനും ശബ്ദങ്ങൾ

മാത്രം തിര�ഞ്ഞടുത്തു കീശാനിഘണ്ടു എന്ന �പരിൽ ഒരു �ചറിയ ഭാഷാ�കാശം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1092-ൽ ഇരുപതു �കാല്ല�ത്ത പ്രയത്നം�കാണ്ടു ശബ്ദതാരാവലി

പരിസമാപ്തമായി. “ശീലാവതി തുടങ്ങി മഹാഭാഗവതംവ�ര എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട

യും അ�നകം വ്യാഖ്യാനങ്ങള�ടയും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകമുള്ള അകാരാദി തുടർച്ച

യായിത്ത�ന്നതയാറാക്കിയ മുഖ്യസംഗതിയാണു് അതു മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതിനുസഹാ

യിച്ചതു്” എന്നു മുഖവുരയിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണു്.

അങ്ങ�ന പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി �ചയ്ത�വച്ചി�ല്ലങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു

ഗ്രന്ഥം പു�രാഗമിക്കുകയില്ല�ല്ലാ. ശബ്ദതാരാവലി ശബ്ദങ്ങൾക്കുമാത്രം അർത്ഥ

നിർ�ദ്ദശം �ചയ്യുന്ന ഒരു �കാശഗ്രന്ഥമല്ല. ഒട്ടുവള�ര പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു പല

ശബ്ദങ്ങള�ടയും പ്ര�യാഗത്തിനു് ഉദാഹരണം എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടണ്ടു്. പുരാണ

പുരുഷന്മാ�രപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ അതാതു വാക്കുകൾക്കിടയിൽ �ചർത്തിരിക്കു

ന്നു�വന്നുള്ളതു പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ മ�റ്റാരു �വശിഷ്ട്യമാണു്. ഒരുദാഹരണം

കാണിക്കാം.

“�മ�ത്രയൻ:—കഷാരുവി�ന്റ മകനും പരാശര�ന്റ ശിഷ്യനുമായ ഋഷി.

(ഓ�രാ മന്വന്തരത്തിൽ ഓ�രാ മഹർഷി വ്യാസപദവി�യ �ക�ക്കാള്ളുന്നു. ഹി

ന്ദുമതം സ്ഥാപിച്ച വ്യാസൻ കൃഷ്ണ�ദ്വപായനൻ എന്ന മഹർഷി ആയിരുന്നു. കൃ

ഷ്ണ�ദ്വപായന�ന്റ�ശഷം വ്യാസപദ�ത്തസ്വീകരിച്ചതു �മ�ത്രയനാണു്. വ്യാസ

പദം വഹിക്കുന്ന മഹർഷിമാർ വിഷ്ണവി�ന്റ അംശമാകുന്നു. പാണ്ഡവ�രാടു കല

ഹിക്കരു�തന്നു ധൃതരാഷ്ട്ര�ര ഉപ�ദശിച്ചവരിൽ �മ�ത്രയമഹർഷിയുമുണ്ടു്. അ�ദ്ദ

ഹം ഇ�പ്പാൾ ബദരികാശ്രമത്തിനു സമീപം സ്വന്തം ആശ്രമത്തിൽ വസിക്കുന്നു.

ഇ�പ്പാഴും വ്യാസപൌർണ്ണമി ദിവസം ശാർങ്ഗവനത്തിൽ�വച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം

ഈധീമാൻ �ചയ്യാറുണ്ടു�പാലും.)”
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114 അദ്ധ്യായം 59. അമ്പ�ത്താമ്പതാമധ്യായം

ഓ�രാ ശബ്ദത്തി�ന്റ വ്യുൽപത്തി�യപ്പറ്റിക്കൂടി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ

ഈ നിഘണ്ടു തികച്ചും സർവ്വങ്കഷമാകമായിരുന്നു. സർവ്വഥാ പ്രതികൂലമായ പരി

തഃസ്ഥിതിയിൽ, അനന്യാശ്രയനായി ഇങ്ങ�ന വില�പറില്ലാത്ത ഒരു രത്നാഭര

ണം �കരളിക്കു സമർപ്പിച്ച ഈ സുഗൃഹീതനാമാവി�ന്റ വിധിപ്രകാരത്തിലുള്ള

വിജ്ഞാനസമ്പത്തി�യയും വ്യവസായ സന്നദ്ധത�യയും ഭാഷാ�സവനാസക്തി

�യയും �കരളീയർ ഏതു കാലത്തും ഉള്ളഴിഞ്ഞു് അഭിനന്ദിക്കാ�തയിരിക്കയില്ല.

സർവ്വഥാ ചരിതാർത്ഥംത�ന്നയാണു് ശ്രീക�ണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ളയു�ട ജന്മം.

“�ദവം നിഹത്യ കുരുപരരുഷമാത്മശക്ത്യാ”എന്നആപ്തവാക്യത്തിനു് ഒരു ഉത്ത

മനിദർശനമായി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതം പ്ര�ശാഭിക്കുന്നു.

�ച�മ്പ്രാൽ�ക്കാട്ടാരത്തിൽഅംബാ�ദവിത്തമ്പുരാട്ടി (1065–1103)

ചരിത്രം

ലക്ഷ്മീപുരത്തു�കാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് അരിപ്പാട്ടു �ച�മ്പ്രാൽ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ താമ

സം തുടങ്ങിയ ചങ്ങനാ�ശ്ശരിയി�ല മ�റ്റാരു ശാഖയിൽ 1065 �മടമാസത്തിൽസ്വാ

തിനക്ഷത്രത്തിൽ അംബാ�ദവിത്തമ്പുരാട്ടി ജനിച്ചു. അനന്തപുരവും �ച�മ്പ്രാലും

ഭിന്നശാഖകളായിരുന്നു�വങ്കിലും അവയി�ല അംഗങ്ങൾ ഏകശാഖയിൽ�പ്പട്ടവ

�ര�പ്പാ�ലയാണു് �പരുമാറിവന്നതു്. 1040-ാമാണ്ട് അരിപ്പാട്ടു താമസം തുടങ്ങിയ

�ദവിഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട �ന�ര അനുജത്തിയാണു് �ച�മ്പ്രാൽ�ക്കാട്ടാരത്തിൽ

ഒന്നാമതായി പാർത്തതു്. അമ്മ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പരാട്ടിയം പിതാവു �കാട്ടയം

നാട്ടകത്തു് എളങ്ങളളൂർ കൃഷ്ണൻനമ്പൂതിരിയുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞു് എന്ന ഓമന�പ്പരി

ലാണു് അംബാ�ദവി�യ സ്വജനങ്ങൾ വിളിച്ചുവന്നതു്. �ചപ്പാട്ട രാമവാരിയരു�ട

കീഴിൽ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നീടു് നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര കല്ലമ്പള്ളിയില്ലത്തു

വിഷ്കണുനമ്പൂരി എന്ന �ദവജ്ഞ�ന ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. അ�ദ്ദഹ�ത്താടു കാ

വ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും വ്യാകരണവും അഭ്യസിച്ചു. ബാല്യം മുതല്ക്കുത�ന്ന ഭാഷാക

വനത്തിൽഅഭിരുചിയുണ്ടായിരുന്നു�വന്നുള്ളതുതാ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം�കാണ്ടു്

ഉദാഹരിക്കാം.

“അവനിയിലതിമൂഢന്മാർക്ക�പാലുംക്ഷണത്തിൽ

ധ്രുവമരിയ കവിത്വം നല്കു�മൻ വാണിയാ�ള!

അവശത കവനത്തിൽ�പ്പട്ടു മുട്ടു�ന്നാ�ര�ന്ന–

ജ്ജവ�മാടു മതിമാന്ദ്യം മാറ്റി നീ �പാറ്റി�ടണം.”

പതി�നട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ പരിണീതയായി, ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ പട്ടാമ്പി�ദശ

ത്തു് അണ്ടലാടി ദിവാകരൻനമ്പുരി എന്ന താന്ത്രികനായിരുന്നു ഭർത്താവു്. ഭർത്തൃ

ശൂശ്രൂഷയു�ടയുംബാലപരിചരണത്തി�ന്റയുംഇടയിലുംആസുചരിതപുസ്തകപാരാ

യണത്തിലും ഗ്രന്ഥനിൎമ്മിതിയിലും വ്യാപൃതയായിരുന്നു. 1103–ഠമാണ്ടു മകരമാസം

26-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

തമ്പരാട്ടി 1 ശ്രീഭൂതനാ�ഥാദയം, 2 അഷ്ടമീ ചമ്പുഭാഷ, 3 ദശകുമാരചരിതം ഭാഷ

എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നുഗ്രന്ഥങ്ങൾരചിച്ചിട്ടള്ളതിനുപുറ�മസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും

ചില ഭഗവൽ �സ്താത്രങ്ങളും എഴുതീട്ടുണ്ട്. ദശകുമാര ചരിതം മാനവിക്രമൻ ഏട്ടൻ

തമ്പരാ�ന്റആ�പരിലുള്ള ഭാഷാഗദ്യപ്രബന്ധംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആവശ്യപ്രകാരം
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 115

സംസ്തൃതീകരിച്ചതാണു്. അതു് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അഷ്ടമീചമ്പു �മല്പത്തൂർ ഭട്ടപാദ

�ന്റ തന്നാമ�ധയമായ സംസ്കൃതപ്രബന്ധത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദമാകുന്നു. തമ്പുരാ

ട്ടിയു�ട കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ അതിൽനിന്നുമാത്രം രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധ

രിക്കാം. കവയിത്രിയു�ട വിസ്മയനീയമായ പാണ്ഡിത്യവും പദ്യരചനാ�വദഗ്ദ്ധ്യവും

അതിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

“�ദ്യാ�വാള�മത്തി വിലസീടിന �കതുദണ്ഡം

�ദവാഗ്രഭാഗമതി �ലറ്റമുയർന്നിടുന്നു;

കാൽത്താരു നിത്യയ�മാരു�പാ�ല ഭജിപ്പവൎക്കു

നാകത്തി�ലറുവതിനു�ള്ളാരു �കാണി�പാ�ല.”

“�വ�ദഹീ�ദവിയാൾതൻ ദൃഢതരവിപു�ലാ–

ത്തുങ്ഗവ�ക്ഷാജഗാഢാ–

�ശ്ലഷാൽസമ്മിശ്രമാകും ഘുസൃണരസലസൽ–

സുന്ദ�രാരഃപ്ര�ദശം

കൌസല്യാപുണ്യപൂരം പരിമൃദുലവപു–

സ്സാന്ദ്രനീ�ലാപലാഭം

നന്നായ് സച്ചിന്മരന്ദപ്പുതുരസലഹരീ–

ഗന്ധ�മാന്നുല്ലസിപ്പൂ.”

തമ്പുരാട്ടിയു�ട ഒരുസംസ്തൃത�ശ്ലാകം:

“ശ്രീമൻ �ഹ! മഹനീയചാരുചരി�തഃ പു�ത്രശ്ച മി�ത്രർന്നി�ജർ–

ഭ്രാജദ്ഭക്തിപുരസ്സരം സവിനയം ശുശ്രൂഷമാണാ സദാ

സൽക്കർ�മ്മാജ്ത്സിതകല്മഷാ ദിവിഷദാം �ലാകം ഗതാ യാ വധൂ–

�സ്സ�വയം ജനനീ ച �തസുകൃതിനീ; കസ്യാപി �നാ സംശയഃ.”

സി. പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള (1052–1114)

ചരിത്രം

സി.പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള ചിറയിൻകീഴ് കരിങ്ങാടത്തുവീട്ടിൽ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയു

�ട പുത്രനായി 1052-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 8-ാം൹ ജനിച്ചു. പിതാവു വർക്കല കടവറ

ത്തൂർവീട്ടിൽ പര�മശ്വരൻപിള്ളയായിരുന്നു. ബാല്യംമുതല്ക്കു ത�ന്ന ഭാഷയിൽ ഗദ്യ

പദ്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ അഭിരുചി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ചിറയിൻകീഴ് പി. �ഗാവിന്ദപ്പി

ള്ള എന്ന �പരിലാണു് അക്കാലത്തു് അ�ദ്ദഹം അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നതു്. ആദ്യം ഒരു

പത്രപ്രവർത്തകനായി രങ്ഗപ്ര�വശം�ചയ്തു് 1077–നുമുൻപു �കരളപഞ്ചികയും മറ്റും

നടത്തി. പിന്നീടു വക്കത്തുനിന്നു പുറ�പ്പടുവിച്ച സ്വ�ദശാഭിമാനിയു�ട ആധിപത്യം

വഹിച്ചു. 1081-ൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന �ക. രാമകൃഷ്ണപി

ള്ളഅതി�ന്റ പ്രസാധകത്വം സ്വീകരിച്ച�പ്പാൾഅവി�ടനിന്നു മാറി. ഭാഷാ�പാഷി

ണിക്കു നിരന്തരം �ലഖനമയച്ചു സഹായിച്ചു. വറുഗീസുമാപ്പിളയു�ട സുഹൃത്തും ആ

വഴിക്കുവലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റആശ്രിതനുമായി. ആ മഹാ�ന്റശിപാർശ�കാ

ണ്ടു �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു സർക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്ക്കൂളിൽ മലയാളം പണ്ഡിതനാകു

വാൻസാധിച്ചു. �പരു് സി. പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള�യന്നു മാറ്റി. പലസ്ഥലങ്ങളിൽആ

ഉ�ദ്യാഗത്തിൽത്ത�ന്ന പണി�നാക്കി. അതിനിടയ്ക്കു �തക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലും
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116 അദ്ധ്യായം 59. അമ്പ�ത്താമ്പതാമധ്യായം

മറ്റുംപ്രചരിയ്ക്കുന്നപലവില്ലടിച്ചാൻപാട്ടുകളുംഇരണിയൽമുതൽ�കാല്ലംവ�രയുള്ള

സ്ഥലങ്ങളിൽ നടപ്പിലുള്ള മറ്റു നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകളം നിപുണമായ ഗ�വഷണത്തി�ന്റ

ഫലമായി സഞ്ചയിച്ചു മലയാളത്തി�ല പഴയ പാട്ടുകൾ ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന �പ

രിൽ 1093-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1114-ാമാണ്ടു മീനമാസം 20-ാം൹ തിരുവനന്തപുരത്തു

തമ്പാനൂരുള്ളസ്വഗൃഹത്തിൽവച്ചു മരിച്ചു. മരിക്കുന്നതുവ�രക്കും പലതരത്തിൽസാ

ഹിത്യ�സവനം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നു. ഇടക്കാലത്തു �ജ്യാതിഷത്തിലും നല്ലഅറിവു

സമ്പാദിച്ചു. ആദ്യംചിറയിൻകീഴ്അണ്ണാർവിളാകത്തുവീട്ടിൽപാർവ്വതിയമ്മ�യയും,

1085-ൽ ആ സാധ്വിയു�ട മരണാനന്തരം തമ്പാനൂർ കുഞ്ചുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ

�യയും വിവാഹം �ചയ്തു.

കൃതികൾ

1 മലയാളത്തി�ല പഴയ പാട്ടുകടൾ ഒന്നാം ഭാഗം, 2 കൃഷ്ണകാന്ത�ന്റ പത്രിക, 3

മാലതി, 4 സാഹിത്യസുധാകരം, 5 നാടകകഥാചതുഷ്ടയം, 6 കാളിദാസചരിത്രം, 7

ക്രിസ്റ്റഫർ �കാളംബസ്, 8 വാ�സ്കാഡിഗാമാ, 9 ചന്ദ്ര�സനൻ, 10 ആര്യഭൂഷണം,

11 പുരാണപ്രഭാവം, 12 ജാതകഫല�ബാധം ഇവയാണു് �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട പ്രധാ

നകൃതികൾ. കൃഷ്ണകാന്ത�ന്റ പത്രിക എന്ന കൃതി ബങ്കിമചന്ദ്രച�താപാധ്യായ�ന്റ

Krishnakanta’s Willഎന്നസുപ്രസിദ്ധമായബംഗാളിആഖ്യായികയു�ട ഭാഷാ

നുവാദമാകുന്നു. �വ�റയും ഒരു തൎജ്ജമഅതിനു ഭാഷയിലുണ്ട്. സാഹിത്യ സുധാക

രത്തിൽ ശാകുന്തളം ഉത്തരരാമചരിതം എന്നീ രണ്ടുസംസ്കൃതനാടകങ്ങളി�ല കഥ

കൾ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാതു ഭാഷാനാടകത്തിൽനിന്നു് ആവശ്യ

മുള്ള ഭാഗങ്ങൾഅവസ�രാചിതമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മാലതി മഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ

രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുകാവ്യമാകുന്നു. കവിതയിലും �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നസാമർ

ത്ഥ്യത്തിനു് ആ കൃതി നിദർശനമാണു്. ഇതിവൃത്തത്തി�ന്റ അന്ത്യഭാഗത്തിനു കുമാ

രനാശാ�ന്റ ലീലയു�ട ഛായഅല്പമുണ്ടു്.

ന�മ്മപ്പരസ്പരം ദാമ്പത്യബന്ധത്താൽ

നന്മയ്ക്കാ�യന്നു�മ �ചർത്തിണക്കാൻ

അമ്മ�യ്ക്കാരാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതു

കൎമ്മപ്പിഴയാൽ മറിഞ്ഞു�പായി.

�താട്ടിലിൽ�ക്കകാൽ കുടഞ്ഞുകരയുന്ന

കുട്ടിയായ് നി�ന്നഞാൻ കണ്ടകാലം

കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞുതറയിൽ �മയ്

തട്ടിപ്പതിച്ചു കളിച്ചിരുന്നു.

അന്നു�താട്ടി�ന്നാള�മ�ന്റസ�ഹാദരി–

�യന്നുറ�ച്ചാന്നായ്പ്പുലർന്നു നമ്മൾ.

ഇന്നതി�ന്നങ്ങ�ന ഭങ്ഗം വരുത്തുന്നി–

�താന്നുമറിയാ�തഞാൻ കുഴങ്ങി.”

മലയാളത്തി�ല പഴയ പാട്ടുകൾ

ഭാഷാ�പാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ സി. പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ട സദ്യശസ്സു ശാ

ശ്വതമായി പരിലസിക്കുന്നതും പരിലസിക്കു�മന്നുള്ളതും ഈ പുസ്തകത്തി�ന്റ പ്ര

സിദ്ധീകരണം�കാണ്ടാണു്. ഒടിഞ്ഞും �പാടിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന താളി�യാലഗ്രന്ഥ

ങ്ങ�ള �ക�കാണ്ടു �താടണ�മങ്കിൽത്ത�ന്ന സാമാന്യത്തിലധികം ശ്രമക്ഷമത

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 117

ഉണ്ടായിരിക്കണം. മങ്ങിയും മാഞ്ഞും കാണുന്നഅവയി�ല അക്ഷരങ്ങളിൽ കണ്ണു്

പതിയണ�മങ്കിൽ ഭാഷാഭഗവതിയു�ട�നർക്ക് അളവറ്റ ഭക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം.

ആ അക്ഷരങ്ങൾ വായിച്ചു�നാക്കി കാര്യം ഗ്രഹിക്കണ�മങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഭാ

ഷകളുമായി സമീപപരിചയം സിദ്ധിച്ചിരിക്കണം. താളി�യാലയിലല്ല പ്രാ�യണ

നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾ പകത്തി�വച്ചിട്ടുള്ളതു് എ�ന്നാർമ്മിക്കു�മ്പാൾ അവ �ശഖരിക്കു

വാൻ പുറ�പ്പടുന്നവക്കുണ്ടാകാവുന്ന �ക്ലശ�ത്തപ്പറ്റി വായനക്കാർക്കു് കൂടുതലായി

അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. അ�നകം പാട്ടുകൾ അക്ഷരജ്ഞാനം �പാലുമില്പാ

ത്ത ചില ഗ്രാമീണഗായകന്മാരു�ട രസനാഞ്ചല�ത്തമാത്രം വാസസ്ഥാനമാക്കീട്ട

ണ്ടു്. ഈപ്രതിബന്ധങ്ങൾ കടന്നു�വണംആർ�ക്കങ്കിലും വല്ലതും സാധിക്കുവാൻ.

ഇ�തല്ലാംആ�ലാചിക്കു�മ്പാൾ �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ�ട ഏതദ്വിഷയകമായ വ്യവസാ

യ�ത്തപ്പറ്റി നമുക്കു് അന്യഥാത�ന്ന ജനിക്കാവുന്നബഹുമാനം ദ്വിഗുണീഭവിക്കുന്നു.

തമ്പുരാൻപാട്ടുതുടങ്ങി പല പാട്ടുക�ളക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇതിൽ സരസമായും

�സാദാഹരണമായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ�രാ �കരളീയനും അവശ്യം വിജ്ഞാ

നലബ്ധിക്കു�വണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു പഠി�ക്കണ്ടപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് ഇ�തന്നുചുരുക്ക

ത്തിൽ പറയാം.

�ക.സി. കുട്ട്യപ്പനമ്പ്യാർ (1057–1114)

ചരിത്രം

കട്ട്യപ്പനമ്പ്യാർ ഉത്തര�കരളത്തിൽ ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിൽ മ�ക്രരിഅംശത്തിൽ

കടലാ ചാ�ത്താത്തു ശ്രീ�ദവിയമ്മയു�ട പുത്രനായി ജനിച്ചു. ആ ഭവനം സ്ഥിതി

�ചയ്യുന്നതു കണ്ണുരിൽനിന്നു് എ�ട്ടാൻപതു നാഴിക കിഴക്കു മാറിയാണു്. ജനനം

1057-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാന ഗുരുനാഥൻ വി. ഒ. കുഞ്ഞിരാമൻന

മ്പ്യാർ എന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു. 38-ാമ�ത്ത വയ്യസ്സിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു സാമൂതി

രി�ക്കാ�ളജിൽ മലയാളപണ്ഡിതനായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. ഇരുപതു�കാല്ലക്കാലം

ആ �കാ�ളജിൽ �ജാലി�നാക്കി. അവി�ടവച്ചു പല�രയും സംസ്കൃതം അഭ്യസി

പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവ്വീസിൽ നിന്നു പിരിയുന്നതിനുമുൻപു നിര്യാതനായി. 1114-ാമാണ്ടു

കുംഭമാസത്തിൽ (1939 മാർച്ച് 26) മരിച്ചു. 42-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ �കാട്ടയിൽ കൂ�ലാ

ത്തു മീനാക്ഷിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തിനു കവിമണി എന്നസ്ഥാനം

ഇടപ്പള്ളി കൃഷ്ണരാജാവു സമ്മാനിച്ചതാണു്.

കൃതികൾ

നമ്പിയാരു�ടകൃതികൾഎല്ലാംപ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്നു�താന്നുന്നില്ല. അച്ച

ടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ പ്രധാനങ്ങൾ, 1 വിഘ്നരാ�ജാത്ഭവം ആട്ടക്കഥ, 2 സാഹിതീ വി

ലാസം (ഖണ്ഡകൃതികൾ) മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ, 3 ഗദ്യകുമാരസംഭവം എന്നിവയാകുന്നു.

നമ്മു�ട കവി ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾസമർത്ഥമായി �കകാര്യം �ചയ്യുമായിരുന്നു�വ

ങ്കിലും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ കൃതഹസ്തത. നാടൻമട്ടിൽ ഒതു

ങ്ങിയതും പ്രശസ്തിയിൽ കാംക്ഷയില്ലാത്തതുമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം

നയിച്ചതു്. ചില �ശ്യാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം

“പ്രരഢപ്രസന്നതരമാം മധുരസ്വരത്തിൽ

ശ്രീമന്മുകുന്ദചരിതങ്ങ�ളടുത്തുപാടി
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ആമഞ്ജുഭാഷിണികൾ�തർ കടയുന്ന�നരം

കാമം മുഴങ്ങുമതുലധ്വനിഭംഗി�കാണ്ടും;

�ലാലംബനീലരുചി �പതലുമായ്ക്കളിക്കും

കാലം രസാൽപ്പരിചയിച്ചതു�പാ�ലത�ന്ന

കാലത്തുണർന്നു �ചറുകുട്ടികൾ മന്ദമൂതും

�ചലഞ്ചിടും മുരളിതൻനിനദങ്ങൾ�കാണ്ടും;

കീരങ്ങൾ കൂടുകളിൽനിന്നു മുകന്ദഗാഥാ–

സാരങ്ങൾ പാടുമതിമുഗ്ദ്ധരവങ്ങൾ�കാണ്ടും

താരങ്ങളാം സുരഭികണ്ഠമണിപ്രണാദ–

പൂരങ്ങൾ�കാണ്ടുമരു�ണാദയ�വളയിങ്കൽ;

നന്മയ്ക്കു നല്ല വിളഭൂമി മുകുന്ദമായാ–

ജന്മസ്ഥലം പ്രകൃതിതൻ കള�കളിരംഗം

സന്മംഗ�ളകനിധി �ഗാകുലമാകമാന–

മുന്മത്തനിർവൃതചരാചരമായ് വിളങ്ങി.”

(ഉദ്ധവ�ന്റ �ഗാകുലയാത്ര)

ഒരു �ശ്ലാകംകൂടി പകർത്തുവാൻ �താന്നുന്നു.

“�ലാകം സുഖാസുഖമയം കരുതുന്നതായാൽ

�ശാകത്തിനില്ല വഴി ശാശ്വതമല്ലി�താന്നും

നാകത്തിലുണ്ടു നരകം നരകത്തിലുണ്ടാം

നാകം മനഃകലിതമിസ്സുഖദഃഖ�ഭദം.”

�ക.എം. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി�ക്കട്ടിലമ്മ (1052–1122)

ജിവിതം

ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ �കാട്ടയം താലുക്കിൽ ഒളവിലംശത്തിൽ കണ്ണാരത്തു മ�ല്ലാ

ളിൽ എന്ന തറവാട്ടിൽ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി�ക്കട്ടിലമ്മ 1052-ാമാണ്ടു �മടമാസത്തിൽ �രാ

ഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് അക്കാല�ത്ത ഒരു �പരു�കട്ട അഭിഭാ

ഷകനായിരുന്ന �കാ�യ്യാടൻകുന്നത്തു കണ്ണൻനമ്പിയാരും മാതാവു ലക്ഷ്മിയമ്മയു

മായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാർ കഞ്ഞുലക്ഷ്മിയു�ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽസവി�ശഷ

മായ ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചു. അന്നു വട�ക്ക മലബാറി�ല ഒരു പണ്ഡിതമ�ശ്രഷ്ഠനായി

രുന്ന �കാല്ല�ച്ചരി കുഞ്ഞിരാമക്കുറുപ്പായിരുന്നു ബാലികയു�ട ഗുരുനാഥൻ. അ�ദ്ദ

ഹ�ത്താടു കാവ്യനാടകങ്ങളും അലങ്കാരവും അഭ്യസിച്ചു. ശിവടക്തനായിരുന്നആ

ഗുരുത�ന്റശിഷ്യവർഗ്ഗ�ത്താടു് ഒരവസരത്തിൽ ഒരുശിവ�സ്താത്രം ഉണ്ടാക്കണ�മ

ന്നാജ്ഞാപിച്ചു. അ�പ്പാൾരചിച്ചതാണു്സദാശിവ�സ്താത്രം. അതു്ഓടാട്ടിൽ �കശ

വ�മ�നാ�ന്റസ്തവരത്നമാലികയിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നകാ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 119

ലത്തു് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു ഭാഷയിലും ശിവസ്തുതിപരമായ ഒരു പദ്യ�മഴുതി: അതു

താ�ഴ കാണുന്നതാണു്.

“നാളീകായുധ�നക്കണ്ണിൽപ്പാളിടും തീയിലിട്ടവൻ

�കളീജിതകൃതാന്തൻശ്രീകാളീകാമുകനാശ്രയം.”

19-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കവയിത്രി�യ ഇരുവനാട്ടു പ്രഭുക്കുന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയ

നായകിഴ�ക്കടത്തുച�ന്ദ്രാത്തുകുഞ്ഞിയനന്തൻവലിയനമ്പിയാർ വിവാഹം �ചയ്ത.

അതിൽപ്പിന്നീടം ആ സ്ത്രീരത്നം ത�ന്റ സംസ്തൃതവിജ്ഞാനത്തിനു �വപുല്യവും

അഗാധതയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. കു�റക്കഴിഞ്ഞു സ്വകുടുംബവും ഭർത്തൃ

കടുംബവും തമ്മിൽ പല വ്യവഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാകയും അതി�ന്റ ഫലമായി ആ

വിവാഹബന്ധം വിച്ഛിന്നമാകയും �ചയ്തു. പിന്നീടു് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു�മൽ

ഉത്തര�കരളത്തി�ല പ്രശസ്തവും ധനാഢ്യയവുമായ താഴക്കാടു് എന്ന നമ്പുരികു

ടുംബത്തി�ല അന്ന�ത്ത മൂപ്പുനായിരുന്ന നീലകണ്ഠൻതിരുമുൻപു് കവയിത്രി�യ

വിവാഹം �ചയ്ത. ‘തിരുമുൻപു് ’ എന്നതുസ്ഥാന�പ്പരാണ്. അന്നുമുതല്ക്കാണു് നമ്മു

�ട ചരിത്രനായിക �കട്ടിലമ്മയായതു്. ആ വിവാഹത്തിൽ ഒരു പുത്രനും ഒരു

പുത്രിയും ജനിച്ചു. അതിനുമുമ്പില�ത്ത വിവാഹത്തിൽ ഒരു പുരുഷപ്രജയും ജനി

ച്ചിരുന്നു. കുട്ടമത്തു കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു �കട്ടിലമ്മയ�ട അയത്പക്കക്കാരനായിരു

ന്നു. അതിനാൽഅ�ദ്ദഹവുമായയള്ളസഹവാസത്തിനുസംഗതി വന്നു�ചരുകയും

അതു �കട്ടിലമ്മയു�ട കവനപാടവ�ത്ത വള�ര വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. 1096-

ൽ ഭർത്താവു മരിച്ചു. അതി�നത്തുടർന്നു സ്വപുത്രിയായ പത്മിനി�ക്കട്ടിലമ്മയു�ട

ഭർത്താവായകടത്തനാട്ട് ഇടവലത്തു�കാവിലകത്തുകുഞ്ഞിശ്ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാ

�ന്റ നിര്യാണവും സംഭവിച്ചു. ഈ കുടുംബദുഃഖങ്ങൾ കഞ്ഞിലക്ഷ്മി�ക്കട്ടിലമ്മയു�ട

ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്തി. മുമ്പുത�ന്ന വിനീതയും ഭഗവൽഭക്തയും

പ�രാപകാരപ്രവണയുമായ ആ മനസ്വിനി ബഹിർമ്മുഖങ്ങളായ വ്യാപാരങ്ങളിൽ

നിന്നുപ്രാ�യണവിരമിച്ചു. ഒട്ടവിൽ വാത�രാഗംബാധിച്ച് 1122-ാമാണ്ടുഇടവമാസം

283-ാം൹ യശശ്ശരീരയായി.

കൃതികൾ

�കട്ടിലമ്മയു�ട കൃതികളിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ 1 പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലിയും, ഭാഷയിൽ

2 സാവിത്രീവൃത്തം �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടം, 3 കൌസല്യാ�ദവി, 4 പുരാണചന്ദ്രിക

എന്നീ കാവ്യങ്ങളും, 5 �ഗാകർണ്ണപ്രതിഷ്ഠ, കടാം�കാട്ടു മാക്കം കിളിപ്പാട്ട് എന്നീ കൂ

ട്ടുകവിതകളം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടണ്ടു്. ഇനിയും കവനകൌമുദിയി�ലആഴ്വാ�ഞ്ചരിത്ത

മ്പ്രാക്കളും, ആത്മപ�പാഷിണിയി�ല �കളനും, സമുദായദീപികയി�ല ഏലക്കൻ

�കാരനും, ശാരദയി�ല ഒ�രതിഹ്യവും, ദക്ഷിണ ദീപത്തി�ല ഒരത്ഭുതവൃത്തവും

മറ്റും അപ്രകാശിതങ്ങളായി കിടക്കുന്നു.

കൌസല്യാ�ദവി

കാസല്യാ�ദവി അഥവാ ‘വിധിബലം’ എന്ന കാവ്യം പ്രശസ്തമാണു്. അതിൽ പൂർ

വ്വം, മധ്യം, ഉത്തരം എന്നിങ്ങ�ന മുന്നു ഖണ്ഡങ്ങളിലായി 107 �ശ്ലാകങ്ങൾ അട

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സഹൃദയന്മാർക്കു ചമൽക്കാര ജനകങ്ങളായ പുതിയ കല്പനകളം

അനുസ്യൂതമായ രചനാചാതുര്യവും �കട്ടിലമ്മയു�ട കവിതക്കുള്ള വി�ശഷഗുണങ്ങ

ളാണു്. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക.
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“ഭൂരിപ്രതാപഗരിമാർണ്ണവ, മുമ്പർനാട്ടിൻ

ദാരിദ്രയയബീജ, മബലാജനധൂമ�കതു,

�വരിപ്രമത്തഗജതാമൃഗരാ, ട്ടരക്ക–

ന്മാരിൽ പ്രമാണി, വിജയിച്ചിതു പംക്തികണ്ഠൻ.”

“ഉത്തുങ്ഗവിക്രമമിളാധിപതിത്വ�മറും

സ്വത്തുല്ലസൽപ്പുകള�രാഗവപുസ്സി�തല്ലാം

ഒത്തുള്ളവർക്ക�മാരു �മൽവിധിയുള്ള�തതു–

�മത്തുന്നതില്ല വിഷ�യാർക്കടസക്തിമൂലം.”

“പരി�താഷസമൃദ്ധഭൂതകാലം

പരിതാപാത്മകമായ വർത്തമാനം

ഹരി�യാ ഹരി ഹന്ത! മൽഭവിഷ്യ–

ച്ചരിതത്തിൻഗതിയാരറിഞ്ഞിടുന്നു?”

പുരാണചയന്ദ്രിക

ഇതു സാമാന്യം ദീർഘമായ ഒരു കവിതയാണു്. 1 മഹദ്ദർശനഫലം, 2 ഗർവ്വിഷ്ഠ

നായ പാർത്ഥൻ, 3 ശ്രീരാമനീതി, 4 ഭരതപ്രതീക്ഷ, 5 ഫൽഗുനശമം, 6 ഗുഹൻ

അഥവാ രാമനാമം, 7 �ക�കയിയു�ട �കൌമാരം, 8 ആഞ്ജ�നയശമം, 9 മ�ണ്ഡാ

ദരി എന്നിങ്ങ�ന ഒൻപതു ഖണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രസ്തൃതപുസ്തകം വിഭക്തമായിരിക്കുന്നു.

കവിത വള�ര നന്നായിട്ടുണ്ടു്. സംസ്തൃതവൃത്തങ്ങളിലും ദ്രാവിഡവൃത്തണ്ടളിലും രചി

ച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

“കളവില്ല കടുപ്പമില്ല നാട്ടാർ–

ക്കുളവും തൂക്കവു�മങ്ങു�മാപ്പമായി

കള നീങ്ങിയ �നൽക്കൃഷിക്കു തുല്യം

വിളയാടുന്നിതു�വശ്യവൃത്തി�യങ്ങും.”

“ആറും ധനഞ്ജയനു ദുമ്മൎദമ��പ്പാഴ�പ്പാ–

�ളറും മനസ്സിലതു വി�ട്ടാഴിയാ�ത വീണ്ടും

മാറുന്നു ഭാസ്കരനുദിക്കുകി�ലങ്കിലും ക–

�യ്യറുന്നു രാത്രിയിലിരുൾപ്പട�യന്ന�പാ�ല.

�നരറ്റിടം പ്രകൃതിയാം ജനയിത്രിത�ന്റ

നീരന്ധ്രനീലഘനകുന്തള�മന്ന�പാ�ല

പാരം പടർന്നിരു�ളഴും ഗഹനങ്ങളും ക–

ണ്ടാ രമ്യശീല�രാരു�ശലതടത്തി�ലറി.”

“ആദിനായകൻ നിത്യൻ നിഷ്കളൻ നാരായണ–

നാദി�തയാരാധിതപാദപങ്കജദ്വയൻ

പള്ളി�കാള്ളുന്ന�തന്നു�മന്മടിയിങ്കലാ�ണ–

ന്നുള്ളിലുള്ളഹമ്മതി തള്ളിവന്നീടം�പാ�ല

തച്ചലച്ചിരമ്പീട്ടും തത്തിയും തുളുമ്പിയു

മച്ഛ�ശാഭനം ദുഗ്ദ്ധസാഗരം വിളങ്ങുന്നു.”
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കൂട്ടുകവിതകൾ

നാലുസർഗ്ഗങ്ങൾഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന�ഗാകർണ്ണപ്രതിഷ്ഠയിൽനാലാമ�ത്തസർഗ്ഗമാ

ണു് �കട്ടിലമ്മയു�ടതു്. മാതൃകയായി ഒരു �ശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“തമീമുഖാ�വശമദാന്തതാ ഹ�ര!

നിമീലിതാർദ്ധത്തിലുദിച്ചു പാവകൻ

സമീക്ഷണത്തിൽപ്പല ചിത്രസംഭവം

ക്രമീകരിക്കും വിധുമായ വിസ്മയം.”

�ഗാകൎണ്ണുത്തി�ല ശിവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു കാരണഭൂത�മന്നു് ആസ്തികന്മാർ വിശ്വസിക്കു

ന്ന ഒ�രതിഹ്യമാണു് ഇതിവൃത്തം. കടാ�ങ്കാട്ടു മാക്ക�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പുരാവൃത്തം

ഉത്തര�കരളത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ത്രിവിധകരണങ്ങളാലും ദുരിതസ്പർശം സം

ഭവിക്കാത്ത മാക്കം എന്നസാധ്വി�യ സ�ഹാദരന്മാർ സംശയഗ്രസ്തരായി ചാപ്പൻ

എ�ന്നാരുത്ത�ന�ക്കാണ്ടുവധിപ്പിക്കുന്നഈകഥഏറ്റവുംഹൃദയദ്രവീകരണചണ

മാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ആ�ക മൂന്നുഖണ്ഡങ്ങളള്ളതിൽആദ്യ�ത്തതാണു്

�കട്ടിലമ്മയു�ട കൃതി. സന്തത്യുൽപാദനത്തിനു വി�ശഷമായി കരുതി ഉത്തര�കര

ളത്തിൽ മാക്കംതിറ എ�ന്നാരു വഴിപാട് കഴിക്കാറുണ്ട്. താ�ഴ കാണുന്നവരികൾ

നമ്മു�ട കവയിത്രിയു�ട കവിതാഖണ്ഡത്തിൽ�പ്പട്ടതാണു്.

“നല�മാടിവൾതൻ�കമണി�മാതിരം�പാ�ല

വിലസും കടത്തനാ�ടന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിങ്കൽ

ഉണ്ടായിവന്നു കടാ�ങ്കാ�ടന്നു പാരിൽ വിളി–

�കാണ്ട നായർവീ�ടാന്നുസമ്പത്തിൻവിളനിലം.

അക്കുലമണിമാലാനടുനായകക്കല്പായ്

�ചല്ക്കണ്ണാ�ളാരുവളുണ്ടായി പ�ണ്ടാരുകാലം.

സൽക്രിയാവിധാനത്താലുത്തമാന്തണരു�ട

തൃക്കൽപ്പവല്ലവങ്ങൾ ജനനീജനകന്മാർ

അപ്രതിമാനഭക്ത്യാ സുചിരം �സവിച്ചതിൻ

സൽഫല�മാരു �പണ്ണുകുഞ്ഞായ് വന്നതു�പാ�ല,”

പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി

വിവിധ�ദവന്മാ�രപ്പറ്റിയുള്ളസംസ്തൃത�സ്താത്രങ്ങളും ഒരു ഭാഷാ�സ്താത്രവും ഇതിൽ

അന്തർഭവിക്കുന്നു.

“ലക്ഷ്മീ�കാമളപാണിലാളിതലസൽപാദാംബുജം മന്മഥ–

പ്രധ്വംസിപ്രമുഖാമരസ്തുതമഖണ്ഡാനന്ദസച്ചിന്മയം

സീമാതീതകൃപാരസാർദ്രനയനം സർ�പ്പന്ദ്രപര്യങ്കഗം

സ്യാനന്ദൂരപുരാധിനാഥമനിശം ശ്രീപത്മനാഭം ഭ�ജ.”

വൻകിടയിലുള്ള ഒരു ഭാഷാകവയിത്രിയായി �കട്ടിലമ്മ�യ നാം പരിഗണി�ക്കണ്ട

താ�ണന്നു് ഇത്രയും�കാണ്ടു �വളിവാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

പരുത്തിക്കാട്ടു �ഗാപാലപിള്ള (1073–1117)

പരുത്തിക്കാട്ടു �ഗാപാലപിള്ളയു�ട തറവാടു തിരുവല്ലയ്ക്കു രണ്ടര �മൽ അക�ല

പടിഞ്ഞാറുള്ള ചാത്തങ്കരിയിൽ പരുത്തിക്കാട്ടുവീടാണു്. ഹജൂർ �ഹഡ് രായസം
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തിരുവല്ലാ കൃഷ്ണപിള്ളഅച്ഛനും ലക്ഷ്മിയമ്മഅമ്മയുമായിരുന്നു. ജനനം 1073-ാമാണ്ടു

�മടമാസത്തിലാണു്. തിരുവനന്തപുരത്തു �കാ�ളജിൽ പഠിച്ചു ബി.ഏ. പരീക്ഷ

ജയിച്ചു. കു�റക്കാലം തിരുവിതാംകൂർ കർഷ്കമാസികയു�ട ആധിപത്യം വഹിച്ചു.

പിന്നീടു തിരുവിതാംകൂർ �ദവസ്വം ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റിൽ ഗ്രൂപ്പു സൂപ്രണ്ടുപണി �നാക്കി

�ക്കാണ്ടിരിക്ക�വ 1117-ആമാണ്ടുമിഥുനം 3-ാം൹ മരിച്ചു. ഇംഗീഷ് കാവ്യങ്ങ�ളവിവർ

ത്തനം �ചയ്കയും അനുകരിക്കയും �ചയ്യുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവകയായി മല്ലികഎ�ന്നാരുകാവ്യം 1096-ൽപ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പ

ട്ടു. അതിൽനിന്നു ചില വരികളാണു് ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“ശീലവും രൂപവും തമ്മിലിണങ്ങീടു–

മാളുകളാ�രയുമാകർഷിക്കും

മാധവൻതാനും മതി മറ�ന്നത്രയും

സാധുസ്വഭാവയാം മല്ലിക�യ

�പ്രമമാം �ദവി�യ വന്ദിപ്പതിന്നുള്ള

�കാമള�ക്ഷത്രമാ�യാർത്തുപാരം.

അന്തികമാളാനിടയാകു�മ്പാ�ഴല്ലാ–

മന്തരംഗത്തിലീ രണ്ട�പർക്കും

അങ്കരിച്ചീടും വികാരത്തിരക്കിനാൽ

സങ്കടം �കവലം ദുസ്സഹമായ്.

കഷ്ടം കിടന്നു മയങ്ങുന്ന �വളയി–

ലിഷ്ടജനരൂപം ദൃഷ്ടമാകും.

�ഞട്ടിയുണർന്നീടും �പാട്ടിക്കരഞ്ഞീടും

ചുട്ടുതപിക്കുമുൾത്തട്ട�ന്നരം.

ഓ�രാ നിമിഷവു�മറുമനുരാഗ–

ഭാരം നിമിത്തമത്തന്വിയു�ട

�പരു �കൾക്കുന്നതും കൎണ്ണപീയൂഷമായ്,

�സ്വരത ചിത്തത്തിലസ്തമിച്ചു.

പാടത്തു�വയ് ലിൽപ്പണി�പ്പട്ടു �വലച�ച–

യ്താടൽ�പ്പടു�മ്പാഴുമന്തി �നരം

കൂട്ടാള�രാന്നിച്ചു വിശ്രമാർത്ഥം �ചന്നു

�താട്ടങ്ങളിൽ�ത്തന്ന�ലല്ക്കു�മ്പാഴും

താനുറങ്ങു�മ്പാഴും താനുണരു�മ്പാഴും

താനുഴന്നന്യത്ര �പാകു�മ്പാഴും

ആനന്ദമാകാരമാർന്ന�പാൽ മിന്നുമി–

മ്മാനിനീമൌലിതൻ മാനസത്തിൽ,”

കഥാബന്ധത്തിൽ കീറ്റ്സി�ന്റ ഇസ�ബല്ലയു�ടയും മാത്യു ആർ�ണാൾഡി�ന്റ

�സാറാബും റസ്റ്റവും എന്ന കൃതിയു�ടയും അനുരണനം �കാൾക്കുവാനുണ്ടു്. “ഉറ

ങ്ങിക്കിടക്കുന്നഒരുശിശുവി�നാടു് ” എന്ന �ചറിയ കാവ്യത്തിൽനി�ന്നടുത്തതാണു്

താ�ഴക്കാണുന്നതു്.

“സുജനാക്ഷികളിൽക്കുളർത്തിടും

സുധ തൂകും തനു പൂണ്ട�പത�ല!

സുമ�കാമളതല്പമാർന്നു നീ

സുഖനിദ്രാവശനായ്ച്ചമഞ്ഞു�വാ?
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എരിയും തിരി �പാൻവിളക്കിലും

വിരിയും നന്മലർ പിച്ചകത്തിലും

�തളിയുംപടി നി�ന്നയമ്മതൻ

മടിയിൽക്കണ്ടതുമി�പ്പാഴല്പ�യാ?

ഉണരുന്നതു കാത്തുകാത്തുനി–

ന്നരികത്തീയിവ�നത്ര �നരമായ്,

മരുവുന്നു! വിളിച്ചുണർത്തുകി–

ല്ലജനാലംബമുറങ്ങുറങ്ങുനീ.”

മല്ലികകൂടാ�ത 2�ഹമവതിഎ�ന്നാരുനാടകവും, 3 ഉപ�ദശപാദങ്ങൾ, 4പത്മാ

കരം, 5 �ലാകസ്വഭാവം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളം കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. �തക്കാട്ടു

�ദവകീപുരം എൻ. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ�യയാണു് വിവാഹം �ചയ്തതു്. ആ സുചരിത

യു�ട സ�ഹാദരനാണു് റിട്ടയാർഡു �ദവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പി.എസ്.

ശങ്കരൻനായർ.

വി. �ക. �ജാസഫ് മാപ്പിള (1049–1120)

വി. �ക. �ജാസഫ് മാപ്പിള തൃപ്പൂണിത്തു�റനിന്നു രണ്ടര നാഴിക �തക്കു കണിയാ

പ്പള്ളി എന്ന �ദശത്തു �വമ്പനാട്ടു വീട്ടിൽ 1049-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. �ചറുപ്പത്തി�ല ഒരു

സമുദായ പ്രവർത്തകനായിത്തീർന്നു. �കാച്ചിയി�ല ജന്മികുടിയാൻ നിയമം മുത

ലായ പല നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അക്ഷീണമായി പരിശ്രമിച്ചു. അക്കാല

ത്തു് എഴുതിയ ഒരു തിരുനാൾമങ്ഗള�ശ്ലാകമാണു് ചുവ�ട �ചക്കുന്നതു്.

“കാണത്തിന്നു�ട നാലിരട്ടിയവകാശം മാങ്ങ �തങ്ങാ �പരു–

�ത്താണക്കാഴ്ച, തിരണ്ടിടും�പാഴുതിടിക്കാൻ �നല്ലതില്ലങ്ങളിൽ

കാണം�കാണ്ടവർ വച്ചു�ക�താഴുകിലും �ദ്വഷിച്ചു �ചയ്യുന്ന �മൽ–

ക്കാണച്ചാർത്തുനിറുത്തി മാടധരണീപാലൻ ജയിച്ചീടണം.”

പദ്യത്തിലായാലും ഗദ്യത്തിലായാലും തനിക്കു �താന്നിയതു തുറന്നുപറയുക എന്നു

ള്ളതായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്ററ വ്രതം. തുളച്ചുകയറി ഹൃദയത്തി�ലക്കു പായുന്ന

ഒരുമാതിരിഫലിത�ശലിഅ�ദ്ദഹത്തിനുസ്വാധീനമായിരുന്നു. പരമാർത്ഥമായി

ജീവിതം നയിച്ച ഒരുഗ്രാമീണനായകർഷ്കനാണു്അ�ദ്ദഹ�മന്നുപറയാം. വില്ലാൾ

വട്ടം ചക്രവർത്തി, യൂദകുലദീപിക, അത്ഭുതപ്രസവം, �വദമണിഗാഥ, സംഗീതരൂപ

മാല, �ചാദ്യാദിപാന, സാറാമ്മ മുതലായി പത്തുപന്ത്രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം

രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1120–ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 11-ാം൹ മരിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു കൃതി

�യപ്പറ്റിമാത്രം അല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.

സാറാമ്മ

�ജാസഫ് മാപ്പിള ഒരു നല്ല കവിയാ�ണന്നു പറയുവാൻ നിർവ്വാഹമി�ല്ലങ്കിലും

ഗദ്യനാടകങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ നിപുണനായിരുന്നു. പാത്രസൃഷ്ടിയിലാണു് അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ശക്തി പ്ര�ത്യകമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നതു്. കനകമങ്ഗലത്തു

തറവാട്ടി�ല മൂപ്പൻ വൎക്കിയച്ചനു സ്വഗൃഹത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്കുപുറ�മ കുഞ്ഞുമറിയ�മന്നും

അവറാച്ച�നന്നും രണ്ടു സന്താനങ്ങൾകൂടിയുണ്ടു്. കനകമങ്ഗലത്തിനു സമീപം
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124 അദ്ധ്യായം 59. അമ്പ�ത്താമ്പതാമധ്യായം

ചന്ദ്രൻകു�ന്നൽ എ�ന്നാരു ഗൃഹവും ആ ഗൃഹത്തിൽ കുഞ്ഞുമാത്തൻ എ�ന്നാരാ

ളുമുണ്ടു്. അയാളു�ട മകൻ കുര്യച്ചൻ വള�ര ദ്രവ്യം അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ഒരു

കടുത്ത മുതലാളിയാണു്. കലാൽകുത്തക പിടിച്ചു �ചത്തുകാരുമായി പിണങ്ങുക

നിമിത്തം പുലിക്കുന്നത്തുനീലകണ്ഠൻഎന്ന �ചത്തുകാരൻഅയാ�ള �കാല�പ്പടു

ത്തി. വർക്കിയച്ചൻകുര്യച്ചനു�വണ്ടിജാമ്യംനിന്നിരുന്നതിനാൽആകുടുംബത്തി�ല

സ്വത്തും നശിച്ചു വർക്കിയച്ചൻ മരിച്ചു. കുടുംബഭരണംഅവറാച്ചൻഏ�ററടു�ക്കണ്ടി

വന്നു. അ�പ്പാൾ കന്യാസ്ത്രീമഠത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സാറാമ്മ എന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യ

യായ ഒരു യുവതി�യ പരിഗ്രഹിക്കുവാൻ സങ്ഗതിവന്നു. �കരളത്തി�ല ക്രിസ്ത്യാ

നികളു�ട ഇടയിൽവ്യാപിച്ചിരുന്നആഭരണഭ്രമം, മദ്യപാനം, കസവുവസ്ത്രധാരണം,

ദുൎവ്വ്യവഹാരം എന്നീ ആചാര�വകല്യങ്ങ�ള ഗ്രന്ഥകാരൻ ഫലിതസമ്പൂർണ്ണമായ

ഭാഷയിൽ നിൎദ്ദയമായി പരിഹസിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുമറിയം വീട്ടിലിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുള്ളവ

ളും സാറാമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് അഭ്യസിച്ചിട്ടള്ളവളമാണു്. വസ്ത്രാഭരണാദ്യാഡംബരങ്ങളിൽ

കുഞ്ഞുമറിയം കിടന്നു മറിയുയ�മ്പാൾ സാറാമ്മയ്ക്കു് അവയി�ലാന്നും ആസക്തിയി

ല്ല. ഇങ്ങ�ന �പാകുന്നു ഇതിവൃത്തം. നാടകീയങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു

പരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾ �ജാസഫ് മാപ്പിളയു�ട കൃതികൾ അനവദ്യങ്ങള�ല്ലന്നുത

�ന്ന പറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കല്ലന്മാരു�താടിയിൽ രാമുണ്ണി�മ�നാൻ (1079–1126)

കല്ലന്മാരു�താടിയിൽ രാമുണ്ണി�മ�നാൻ പുസ്തകമായി ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.

അ�ദ്ദഹം കവന കൌമുദിയിലും മാതൃഭൂമിയിലും മറ്റും ചില ലഘുകൃതികൾ പ്രകാശി

പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ�യല്ലാം അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഒരു നല്ല കവിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പു

ന്ന�ശ്ശരി നീലകണ്ഠശർമ്മാവി�ന്റകീഴിൽപട്ടാമ്പി മഹാപാഠശാലയിലാണു്സംസ്കൃ

തഭാഷ പ്രധാനമായി അഭ്യസിച്ചതു്. കു�റക്കാലം ചില ഡിസ്ത്രിക്ട് �ബാർഡ് സ്ക്കൂളുക

ളിലും ഒറ്റപ്പാലം�ഹസ്കൂളിലും മലയാളപണ്ഡിതനായിരുന്നു. 1105-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ഖദർ

ധരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസാധികൃതന്മാർ �ക�ക്കാണ്ട നയ�ത്തപ്രതി

�ഷധിച്ചു് ഉ�ദ്യാഗം രാജി�വച്ചു. 1098 മുതല്ക്കുത�ന്നഅ�ദ്ദഹം ഒരു �കാൺഗ്രസ്സുകാര

നായിരുന്നു. 1105 മുതൽസത്യാഗ്രഹസമരത്തിൽസജീവമായി പ�ങ്കടുത്തു. വള്ളുവ

നാട്ടു താലൂക്കു�ബാർഡിലും മലബാർ ഡിസ്ത്രിക്ട് �ബാർഡിലും അങ്ഗമായിരുന്നിട്ടു

ണ്ട്. ഒടുവിൽ വയറ്റിൽ ഒരു പഴുപ്പുണ്ടായി മാന്നന്നൂർഎന്നസ്ഥലത്തു്അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ സ�ഹാദരിയു�ട ഗൃഹത്തിൽവച്ചാണു് മരിച്ചതു്. ആദ്യകാലത്തുസംസ്കൃതവൃത്ത

ങ്ങളിലും പിന്നീടു പ്രാ�യണ ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിലും ഭാവാത്മകങ്ങളായ കവിതകൾ

എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. �ദശീയമായ പ്രബുദ്ധത അവയിൽ പ്രാ�യണ �തളിഞ്ഞു

കാണാവുന്നതാണു്.

“എ�ന്താരു ദുഃഖം സഹി�ക്കണ്ടിവന്നാലും ശരി

പിന്തിരി�ഞ്ഞാടാ�തഞാൻ യത്നിക്കുമാജീവാന്തം.

നിശ്ചിതസ്ഥല�ത്തത്തി�ച്ചരുവാ�നനിക്കാ—�വാ

നിശ്ചയമില്ല—സാധിച്ചീടു�മാ? �ദവം കണ്ടു”

എന്നവരികൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതത്തി�ല മുദ്രാവാക്യമാ�ണന്നുപറയാവുന്ന

താണു്.

“രത്നപീഠവും സ്വർണ്ണ�മടയു�മല്ലാം �വറും

സ്വപ്നനിർമ്മിതങ്ങളാ�ണന്നു �മ �ബാധ�പ്പട്ടു.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 125

തൽക്കാല�മ�ന്താ പൂർവ്വജന്മവാസന�കാ�ണ്ട–

ന്നുൾക്കാമ്പി�ലവം ചില ചിന്തകളങ്കുരിച്ചു.

ബന്ധ�മന്തിവിടത്തി�ലത്തുവാ�ന�ന്റ മൂല–

മന്ദിരം നിത്യാനന്ദനന്ദനപ്പുങ്കാവ�ല്ലാ.

�കവലം മൃഗപ്രായമായ ജീവിതം പൂണ്ടു

പാവനമാമീ മർത്ത്യജന്മത്തിൻ പൂ�ന്താത്തിലും

ദുഷ്കർമ്മരന്ധ്രങ്ങ�ളപ്പൂരിച്ചീ നരകീടം

സ്വർഗ്ഗക്കട്ടുറുമ്പി�ന്റ കൂട്ടാളിയായീടു�ന്നാ?

മഞ്ജുളമാകും കള്ളപ്പുഞ്ചിരി തൂകിത്തൂകി–

�ക്കാഞ്ചി വന്ന�യ്യാ മായാ രാക്ഷസി �മാഹം �ചർത്തു.

ധർമ്മവൃത്തിക്കു�പാലും സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കാ�ന�ന്റ

ജന്മത്തിൻ പകുതിയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞ�ല്ലാ.”

(ഞാൻ കണ്ട�വകുണ്ഠം)

“കാമമുൾക്കുളി�രകുമിശ്യാമള–

�കാമളനാ�രാ? പഞ്ചമനാണ�ത്ര!

ബാധയില്ലതു�കാണ്ടിങ്ങഹാ! �കാച്ചു–

�സാദര�ന�ന്താ തീണ്ടലുമുണ്ട�ത്ര.

ഇല്ല, നിർണ്ണയംഞാനീ മരതക–

ക്കല്ലി�ലാന്നു�മ കണ്ടീല മാലിന്യം.

കണ്ടവ�ര�ന്താ നിന്നു പഴിക്ക�ട്ട

മണ്ടി�ച്ച�ന്നാ�ന്നടുത്തു മുകർന്നാ�ലാ?”

(ഒന്നു മുകർന്നാ�ലാ)
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വി.സി.ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ (1064–1090)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ ഏറനാട്ടു താലൂക്കിൽഊരകം അംശത്തിൽ �വള്ളാട്ടു �ചമ്പ

ല�ശ്ശരി വീട്ടിൽ 1064-ാമാണ്ടുകുംഭമാസംചതയംനക്ഷത്രത്തിലായിരുന്നുബാലകൃഷ്ണ

പ്പണിക്കരു�ട ജനനം. പിതാവു ക�പ്പടത്തുകൃഷ്ണനുണ്ണിനായരായിരുന്നു.

കുലീന�മങ്കിലും ദരിദ്രമായ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അക്കാലത്തു �ചമ്പല�ശ്ശ

രി. ത�ന്റ മകൻഅത്യന്തം പ്രതിഭാശാലിയാ�ണന്നുള്ളവസ്തുതകൃഷ്ണനുണ്ണി നായർ

എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചു് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു നാ�ട്ടഴുത്തച്ഛനായ കറുപ്പൻ പൂശാരി

എ�ന്നാരാ�ള�ക്കാണ്ടു സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഭാ

ഗ്യവശാൽ പണിക്കർക്കു് 1075-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ �കരള�ഭാജരാജ�നന്നു

പ്രസിദ്ധനായ പടിഞ്ഞാ�റ�ക്കാവിലകത്തു് ഏട്ടൻതമ്പുരാ�ന സന്ദർശിക്കുന്നതി

നു് ഇടവരികയും ശിഷ്യ�നന്ന നിലയിൽ കൂ�ടത്താമസിച്ചു�കാള്ളുവാൻ അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ അനുവാദം ലഭിക്കുകയും �ചയ്തു. തനിക്കു കിട്ടിയ ആ ശുഭാവസരം

കവി പാഴാക്കിയില്ല. കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും കൌമുദിയിൽ ഏതാനും ഭാഗവും

അ�താടുകൂടി നി�ത്യാപ�യാഗത്തിനു�വണ്ട ഇംഗ്ലീഷും അവി�ടവച്ചു വശമാക്കി.

മലയാളത്തിൽ ഗദ്യവും പദ്യവും ഒന്നു�പാ�ല സരസമായും സമുജ്ജ്വലമായും എഴു

തിശ്ശീലിച്ചു. �കരളീ�ദവിയു�ട സമഗ്രമായ സപര്യയ്ക്കു �വണ്ട അഭ്യാസപാടവം

സമ്പാദിച്ചതും അക്കാലത്തുത�ന്നയാണു്. ഒന്നാമ�ത്ത കൃതി ഗുരുദക്ഷിണയു�ട

രൂപത്തിൽ ഏട്ടൻതമ്പുരാനു സമർപ്പിച്ച മാനവിക്രമീയം എന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥമാ

യിരുന്നു. അന്നുകവിക്കുപതിന്നാ�ലാ പതിന�ഞ്ചാ വയസ്സായിരുന്ന�ത ഉള്ളു. ആ

ഗ്രന്ഥംഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല.

അനന്തരജീവിതം

അ�പ്പാ�ഴക്കും പണിക്കരു�ട ദാരിദ്ര്യശക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യാസക്തിയും അ�ദ്ദഹ

�ത്ത വിദ്യാഭ്യാസം സമാപിച്ചു പത്രപ്രവർത്തനത്തി�ലക്കു നയിച്ചു. അന്നു �കാഴി

�ക്കാട്ട് ഏട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ പ്രധാനാശ്രിതനായ പുളിയമ്പറ്റ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ�മനവൻ

മ�നാരമ എന്ന പത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പത്രാധിപത്യം

�കാണ്ടു �വണം �ലാക�സവനം �ചയ് വാൻഎന്നു്അതിനുമുമ്പുത�ന്നതീർച്ച�പ്പ
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ടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന പണിക്കർ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ�മനവ�ന ആ �താഴിലിൽ ത�ന്റ

ഗുരുനാഥനായി വരിച്ചു് ഏതാനും മാസം ആ വിദഗ്ദ്ധ�ന്റ കീഴിൽ പത്രപ്രവർത്തന

രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അ�പ്പാ�ഴക്കു തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു പി.ഐ.കൃഷ്ണൻ എന്ന

പ്രശസ്തനായ പുസ്തകവ്യാപാരി ത�ന്റ ചുമതലയിൽ ‘�കരളചിന്താമണി’ എന്ന �പ

രിൽപ്രതിമാസം മൂന്നുതവണപ്രചരിക്കുന്ന ഒരുപത്രംആരംഭിക്കണ�മന്നുനിശ്ച

യിക്കുകയുംഅതി�ന്റആധിപത്യം വഹിക്കുവാൻപണിക്ക�രതിര�ഞ്ഞടുക്കുകയും

�ചയ്തു. 1080-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ നമ്മു�ട കവി ആ പത്രത്തി�ന്റ അധിപനാ

യി. അന്നുപതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽഅ�ദ്ദഹം കാലുകുത്തുന്നു;അ�ത്രആയുള്ള

കായികമായി �നാക്കു�മ്പാൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വളർച്ച. എന്നാൽ മ�നാവികാസം

�കാണ്ടു് അതിനുമുമ്പു ത�ന്ന അ�ദ്ദഹം ഒരു പരിണതപ്രജ്ഞനായി വിജൃംഭിച്ചിരു

ന്നു. മൂന്നു �കാല്ല�ത്താളം ചിന്താമണിയു�ട അധിപരായിരുന്നതിനു�ശഷം �കാ

ഴി�ക്കാട്ടു മലബാറി എന്ന വാരികയു�ട നായകത്വം സ്വീകരിച്ചു് അ�ങ്ങാട്ടു �പായി.

അതിൽപ്പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് �കാച്ചിയിൽ ചക്രവർത്തി എന്ന പത്രത്തി�ന്റ അധിപരാ

യി. കു�റ �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു ത�ന്ന ബാധിച്ചിരുന്നക്ഷയ�രാഗം അതിനിടയിൽ

ക്ര�മണവർദ്ധിക്കുകയും തന്നിമിത്തം 1090-ാമാണ്ടുപര�ലാകപ്രാപ്തനാകുകയും �ച

യ്തു.

കൃതികൾ

ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരു�ട പ്രധാനകൃതികൾ താ�ഴക്കുറിക്കുന്നവയാണു്. (1) മാന

വിക്രമീയം, (2) കുമാര�സ്താത്രമാല, (3) കുമാരചരിത്രം നാടകം, (4) നാഗാനന്ദം,

(5) സൂക്തിമുക്താമണിമാല, (6) മീനാക്ഷി—ഒരു മലയാളതരുണി, (7) ഇന്ദുമതീ

സ്വയംവരം നാടകം, (8) സാമ്രാജ്യഗീത, (9) മങ്കിഗീത, (10) ദുർഗ്ഗാഷ്ടകം, (11) ചില

നീതിസാരങ്ങൾ, (12) �ദവീസ്തവം, (13) ഒരു നിശ, (14) ഒരു വിലാപം, (15) വിശ്വരൂ

പം, (16) മാലതീ�ദവി. ഇവയിൽ മാലതീ�ദവിബംഗാളിയി�ല ഒരുആഖ്യായിക�യ

അല്പ�മല്ലാം ഉപജീവിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണു്. ഇരുവനാട്ടു നാരായണൻന

മ്പിയാരു�ട ഉദയാലങ്കാരം�പാ�ല പണിക്കരു�ട മാനവിക്രമീയവും പ്രതാപരു

ദ്രീയ�ത്ത മാതൃകയാക്കി രചിച്ച ഒരു കൃതിയാ�ണന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

സൂക്തിമുക്താമണിമാല ഏട്ടൻ തമ്പുരാ�ന്റ ഒരു സംസ്കൃതകൃതിയു�ട തർജ്ജമയാ

ണു്. ആ�ക 125 �ശ്ലാകങ്ങൾഅതിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അ�തഴുതുന്ന കാലത്തു

പണിക്കർക്കുപതിനഞ്ചുവയ�സ്സതികഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. അതിനുപുറ�മ (17) നീതിസാ

രങ്ങൾ എ�ന്നാരു കൃതിയും അ�ദ്ദഹം പില്ക്കാലത്തു രചിച്ചിട്ടുണ്ട് . രണ്ടും മൂന്നുമായി

അക്കമിട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. മീനാക്ഷിയിൽ വസന്തതിലകവൃത്തത്തിൽ

എഴുതിയ 32 �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ഒരു യുവതിയു�ട �കശാദിപാദവർണ്ണന

പരമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാവ്യവും ഒരു ബാല്യകാലകൃതിത�ന്ന. അ�താടടുപ്പിച്ചു

നിർമ്മിച്ചതാണ് അഞ്ചു് സർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയ നാഗാനന്ദം ഭാഷാ കാവ്യം. ഇന്ദുമ

തീസ്വയംവരം നാടകം ഉണ്ടാക്കിയതും ആയിടയ്ക്കുത�ന്ന. നാഗാനന്ദവും അതും

1080-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു കവ�നാദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകാണുന്നു. സാമ്രാജ്യഗീത

ഡൽഹി ഡർബാർസ്മാരകമായി പണിക്കർ രചിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണു്. അതിൽ

ഭൂപാലമംഗളം (ഉപജാതിവൃത്തത്തിൽ പതിനഞ്ചു �ശ്ലാകങ്ങൾ) സാമ്രാജ്യഗാഥ

(കിളിപ്പാട്ട്  ) ഹാ�നാവർ വംശാവലി (മന്ദാക്രാന്താവൃത്തത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു �ശ്ലാ

കങ്ങൾ) ഈ മൂന്നു കൃതികൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ആ പുസ്തകത്തി�ന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം

1083-മാണ്ടിടയ്ക്കാണു്. മങ്കിഗീതയു�ട മൂലം മഹാഭാരതം ശാന്തിപർവ്വത്തി�ല ഒരു
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പാഖ്യാനമാണു് . അതുത�ന്ന ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധത്തിൽ ഭിക്ഷുഗീത

എന്ന �പരിലും പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മങ്കിഗീതയു�ട രചനയും ഏക�ദശം

അക്കാലത്തുത�ന്നയാണു്. വിശ്വരൂപമാണു് ഒടുവില�ത്ത കൃതി. വിലാപത്തിൽ

ഇരുപ�ത്തഴും വിശ്വരൂപത്തിൽഅൻപത്താറും �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ട് .

കവിതാരീതി

അത്ര ബാല്യത്തിൽ അത്ര വിശിഷ്ടങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങ�ളഴുതി സഹൃദയാഹ്ലാദം

നല്കിയ ഒരു ഭാഷാകവി�യ �കരളംഅറിയുന്നില്ല. സർവ്വഥാ നിർ�ദ്ദാഷവും ഗു�ണാ

ത്തരവുമായല്ലാ�ത ഒ�രാറ്റ വരി�പാലും പണിക്കരു�ട തൂലികയിൽനിന്നു നിഷ്ക്ര

മിച്ചിട്ടില്ല. മ�നാരമയിൽ �ചരുന്നതിനു മുൻ�പഴുതിയ കൃതിക�ള ബാല്യത്തി�ല

കൃതിക�ളന്നുംഅതിനപ്പുറമുള്ളവ�യയൌവനത്തി�ല കൃതിക�ളന്നും രണ്ടിനമായി

�വണ�മങ്കിൽ തരംതിരിക്കാം. കാലം �ചല്ലു�ന്താറും �ലാകപരിചയംനിമിത്തം

സിദ്ധിക്കുന്ന കവികർമ്മ�നപുണ്യം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിഷയത്തിലും ഒന്നി�നാ

ന്നുയർന്നു�വന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ വിസംവദിക്കുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, അങ്ങ�ന വള

�ര�യാന്നും ഉയ�രണ്ട നിലയിലല്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശക്തി പരിസ്ഫുരിച്ചതു്. ചില 

ഉദാഹരണങ്ങൾ �കാണ്ടു് എ�ന്റആശയം വിശദീകരിക്കാം.

സൂക്തിമുക്താമണിമാല

“ഇന്നാസ്വദിച്ചിടുക സാഹിതിയാം സമുദ്ര-

ത്തിന്നുത്ഭവിച്ച കവിതാസുധ�യബ്ബുധന്മാർ,

എന്നാൽ ജരാമരണമറ്റതിപൂജ്യഭാവം

ചിന്നുന്നകീർത്തിമയഗാത്രമ�തകിടുന്നു.”

ഈ കൃതിയിൽ ചില നിസ്സാരങ്ങളായ �വകല്യങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ട് . അവ

നാഗാനന്ദത്തിൽ മിക്കവാറും അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നാഗാനന്ദം

“ഇക്കണ്ടിടുന്ന തനു�താട്ട പദാർത്ഥജാത–

�മാ�ക്കബ്ഭവക്കടലി�ലത്തിരമാലയ�ല്ലാ;

�ചാ�ല്ക്കാള്ളു�മൻജനക! ലക്ഷ്മിയു�മ�റ�യാന്നും

നില്ക്കുന്നതല്ല നരരിൽപ്പുതുസഡ്യ�പാ�ല.”

ശ്രീഹർഷ�ദവ�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ നാഗാനന്ദം നാടകത്തി�ല പ്രതിപാദ്യ�ത്ത

ത്ത�ന്നയാണു് കവിഈനിബന്ധത്തിനു് ഇതിവൃത്തമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

വാസു�ദവാഷ്ടകം

താ�ഴക്കാണുന്നതു് അക്കാല�ത്തഴുതിയ വാസു�ദവാഷ്ടകത്തി�ല ഒരു �ശ്ലാകമാ

ണു്.

“സുവ്യക്തനായ്, സുസുഖിയായ്, സുഖമായ് സുരർക്കു-

മവ്യക്തനാ, യധികനാ, യണുവായമന്ദം

ഭവ്യപ്രദീപ്തി�യാടു ദിക്കഖിലം വിളക്കും

ഭവ്യപ്രദായക! ഭവാൻ ഭവികം ത�രണം.”
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മീനാക്ഷി

നാഗാനന്ദ�ത്തക്കാൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് മീനാക്ഷി.

“ആ വൻ�പഴുന്ന �ചറുപുഞ്ചിരി�യാ വിളങ്ങും

ഹാവങ്ങ�ളാ കവിളിണയ്ക്കിയലും. തുടു�പ്പാ

ഭ്രൂവല്ലി�യാ �ചറിയ �താടക�ളാ കടാക്ഷ-

പ്പൂവല്ലി�യാ മതിയി�ലാർത്തു മദിച്ചി�ടണ്ടൂ?”

“സൂനാശുഗ�ന്റ വിജയ�ക്കാടി�യാ വിലാസ

ശ്രീനാടകത്തി�നാരലംകൃതമാമര�ങ്ങാ

മാനാതിശായി മനതാരി�ലഴും മഹ�സ്സൻ

മീനാക്ഷി�യാ മധുരസാർദ്രമ�നാജ്ഞവാണി.”

ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം

ഇന്ദമതീസ്വയംവരം നാടകത്തിൽ നാം പണിക്ക�ര ഒരു പ്രൌഢകവിയായി നിരീ

ക്ഷിക്കുന്നു.

“പുതി�യാരുവിധമിച്ചരിതം മതിമാൻ �നതാവു വത്സയുവരാജൻ

കൃതിമണി വിക്രഭൂമീപതിശിഷ്യൻ കവിയു, �മാത്തു ഗുണമഖിലം”

എന്നു പ്രസ്താവനയിൽ കവി പറഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും ഏതു വത്സരാജകഥ�യയാണു്

ഇവി�ട സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല. വത്സരാജ്യത്തി�ല യുവരാ

ജാവായ രത്നപ്രഭനാണു് നായകൻ. സിംഹളദ്വീപി�ല രാജകുമാരിയായ ഇന്ദുമതി

നായികയും. ഇടയ്ക്കു ശാപത്താൽ അശ്വരൂപനായി�പ്പായ ഒരു യക്ഷ�ന്റ സ്വാമി

യായ �കരളരാജാവി�നയും രംഗപ്ര�വശം �ചയ്യിക്കുന്നുണ്ടു്. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ കാ

ണ�ണ്ട?

“�വള്ളക്കണ്ണാടി �പാലുള്ളവളു�ടകവിളിൽ�ക്കക�ള�ച്ചർത്തു�വന്നാ–

ലുള്ളത്തിൽ�പ്പടിമൂലം കിടുകിട വിറയാ�ലാന്നു ചുംബിച്ചതില്ല

�വള്ളത്തിൽച്ചാടിയ�പ്പാളവളു�ടയധരം �താട്ടു ഞാ�നാട്ടതിങ്കൽ-

ക്കള്ളംകൂടാ�ത�യാലും പുതുസുധ�യനുകർന്നില്ല ദുർ�ദ്ദവ�യാഗാൽ.”

“മാന�ങ്ങാട്ടു പറന്നിട�ട്ട �വടി �വച്ചീ�ടണ്ട �നരത്തുഞാൻ

മാനം �നടുവ�നാന്നയയ്ക്കു കടിഞാണങ്ങുന്നു �വണ്ടുംവിധൌ

ഊനം വിട്ടു ഭവാ�നാടിങ്ങി�നയ�ഹാ! �ഹഷാരവം�കാണ്ടുര-

ച്ചാനന്ദ�ത്താടു പാർത്തിടുന്നുവലുതാമശ്വം ത്രിവിശ്വശ്രുതൻ.”

ത്രിവിശ്വശ്രുതൻ എന്നതു �കരളരാജാവി�ന്റ പൂർവ്വസൂചിതമായ അശ്വത്തി�ന്റ �പ

രാകുന്നു.

“വന്നീട�ട്ട കടുപ്പം കലരു�മാരു കരം തന്നിലാ വജ്ര�മന്തീ–

ട്ടിന്നീടാർന്നീടുമിന്ദ്രൻ പടയിലറികഞാനിട്ടു വട്ടം തിരിക്കാം

പിന്നീടാരാണു �പാരിൽപ്പരമരനിമിഷം�പാലു�മൻമുമ്പില�യ്യാ!

നിന്നീടാൻ തക്ക മർത്ത്യൻ പരനൃപപടുകീടങ്ങളി�ങ്ങന്തുസാരം?”

“പാരം ഗണ്ഡം വിളർത്തും പനിമതിസമമാമാസ്യ�മറ്റം കരിഞ്ഞും

സാരം പൂ�മനി വാടിസ്സരസിജബിസ�മന്നുള്ളവണ്ണം കുഴഞ്ഞും

താരമ്പൻ തട്ടി വിട്ടീടിന കടുകണകൾ�ക്കാക്കയും ലക്ഷ്യമായി
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�സ്വരം കൂടാ�തതാ�നൻ പ്രിയരമണി കിടക്കുന്നുപൂ�മത്തയി�ന്മൽ.”

മങ്കിഗീത

മങ്കി എന്ന മഹർഷി താൻ അന്യായമായി ആർജ്ജിച്ച ധനം മുഴുവൻ തന്ന്യാ�യന

ത�ന്നനശിച്ച�പ്പാൾ നിർ�വ്വദ�ത്തപ്രാപിക്കുന്നതാണു്ഈകൃതിയി�ല ഇതിഹാ

സം.

“പ്രഹായ കാമം �ലാഭഞ്ചസുഖം പ്രാ�പ്താസ്മി സാമ്പ്രതം

നാദ്യ �ലാഭവ�ശ പ്രാ�പ്താ ദുഃഖം പ്രാപ്സ്യാമ്യനാത്മവാൻ.”

എന്നതാണു് അതു് ഉപ�ദശിക്കുന്ന സദാചാരപാഠം. തർജ്ജമ കിളിപ്പാട്ടിലാ�ണ

ന്നുസൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. അതിൽആദ്യ�ത്ത ഭാഗം �കകയിലും രണ്ടാമ�ത്തതു കാക

ളിയിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും �കകാര്യം �ചയ്യുന്ന

തിനു പണിക്കർ വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു എന്നു് ഈ കൃതിയിൽ നിന്നു �തളിയുന്നുണ്ടു്.

ചിലഈരടികൾ പരി�ശാധിക്കുക.

കാമ�മ! നിന്നുള്ളുരുക്കി�ന്റ കട്ടിയാൽ–

�ക്കമമായുണ്ടാക്കിവച്ചത�ത്ര ദൃഢം!

നൂറുവിധത്തിലനർത്ഥ�മറ്റാകിലും

നൂറായ്ത്തകർന്നു �തറിക്കുന്നതില്ല നീ.

കാമ�മ! നി�ന്നശ്ശരിക്കറി�ഞ്ഞൻനി�ന്റ

കാമ�മ�ന്തന്നും ധരിച്ചിരിക്കുന്നഞാൻ.

നിന്നിഷ്ടമാടുവാനായിത്തുനി�ഞ്ഞവ-

�മന്നാത്മ�സൌഖ്യം നശിച്ചു�പായീ സ�ഖ!

സങ്കല്പമാണു നിൻമൂല�മന്നുള്ളതും

സങ്കല്പ�യാ�ന, ധരിച്ചിരിക്കുന്നുഞാൻ.

നി�ന്നക്കുറിച്ചിനിസ്സങ്കല്പമില്ല �മ

പി�ന്ന നീ �വരറ്റു�പാകു�മ�ന്നന്മതം.”

�ദവീസ്തവം

വി�ശ്വാത്തരമായഈ �സ്താത്രത്തിൽ നിന്നു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം എടുത്തുകാ

ണിക്കാം.

“കാലാഗ്നിജ്വാല�പാ�ല കരുമന കളിയാടുന്ന�കവാളുലച്ചും

�ഹലാഹുങ്കാരമാർന്നും മൃദുലമണിമയ�പ്പാൻചില�മ്പാച്ച പൂണ്ടും

നീലാളിപ്പൂംകഴ�ല്ക്കട്ടണിമലർ വിതറും മട്ടു യുദ്ധക്കളത്തിൽ-

�ച്ചലായ് നൃത്തം ചവിട്ടും നടവരദയി�ത! �ദഹി �മ �ദഹസൌഖ്യം.”

“പ്രാണായാമാദിനാനാവിധവിധിക�ളാടും നാസികാഗ്രത്തിലക്ഷി-

�ക്കാണാക്കും സംയതാത്മാക്കളിലിരുളറുമാറർക്കഭാസ്സായിരി�ക്ക

വീണാലാ�പ! വിശിഷ്ടപ്രതിഭയുമറിവും നല്കുവാൻ വന്ന നി�ന്ന-

ക്കാണാമ�ത്ര നിലാവിൻപടി തിരുവടിതൻ തത്ത്വ�മന്താരറിഞ്ഞു?”

ഈ �സ്താത്രത്തിൽ ഒറവങ്കര�താട്ടുള്ള പൂർവ്വകവികളു�ട കൃതികൾ കു�റ�യല്ലാം

കവിക്കു മാർഗ്ഗദർശകമായിട്ടുണ്ടു് .
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ഒരു നിശ

ആകൃതി�കാണ്ടുഹ്രസ്വ�മങ്കിലുംപ്രകൃതി �കാണ്ടുബൃഹത്തായഒരുത്തമഖണ്ഡകാ

വ്യമാണു് ഇതു് . �നാക്കുക പണിക്കരു�ട കമനീയമായ കല്പനാ�വഭവം.

“സതീജനത്തിൻ വ്രതവും ഹൃദന്തവും

വിടപ്രഭാവത്തിലിടിഞ്ഞിടുന്നതും

പ്രതിക്രിയാമൂഢത പൂണ്ടുകർക്കശൻ

കഠാരിയിൽ�ച്ചാര പുരട്ടിടുന്നതും

കവർച്ചയിൽക്കണ്ണു �തളിഞ്ഞകശ് മലൻ

കവാടഭങ്ഗത്തിനു കയ്യിടുന്നതും

നിധിക്കു�വണ്ടിദ്ദുരമൂത്ത ദുർഭഗൻ

കിളച്ചു�നാക്കിക്കഷണിച്ചിരിപ്പതും

വി�ലാലനീലായത�ലാചനങ്ങ�ള-

ക്കലക്കിയുണ്ടാക്കിയ കണ്ണുനീരിനാൽ

വി�യാഗിനീപാണ്ഡുരഗണ്ഡഭിത്തിയിൽ

സ്മരവ്യഥാചിത്രമണച്ചിടുന്നതും

നിരാശനാം കാമുകനാർത്തി പൂണ്ടു വീർ-

ത്തുപായമില്ലാതുരുകു�ന്നാരു�ള്ളാടും

കവിൾക്കു ക�യ്യാന്നു �കാടുത്തുകാമ�ന–

ക്ക�ഠാര�ന�ക്കാപ�മാ�ട ശപിപ്പതും.”

മറ്റും നിശാപിശാചികയു�ട വാഴ്ചക്കാലത്താ�ണന്നു കവി സമീചീനമായി

ഇതിൽസമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു.

രണ്ടുപ്രശസ്തകൃതികൾ

ഇനിപണിക്ക�രമഹാകവിപദത്തി�ലക്കുയർത്തുന്നരണ്ടുമ�നാഹരകൃതിക�ളക്കു

റിച്ചു മാത്ര�മ പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതുള്ളു. സാമ്രാജ്യഗീത എഴുതിയ അ�ദ്ദഹംത�ന്നയാ

ണു് രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ �ലാകമാന്യതിലക�ന്റഒരനുയായിഎന്നനിലയിൽസാ

മ്രാജ്യദുഷ്പ്രഭുത്വ�ത്തപത്രപംക്തികളിലും പ്രസംഗ�വദികളിലും നിഷ്ഠുരമായി എതിർ

ത്തു�കാണ്ടിരുന്നതു്. എന്നാൽ അക്കാലത്തു് ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല ആ രണ്ടു ചിന്താ

ഗതികൾക്കും തമ്മിൽസാമാനാധികരണ്യത്തി�ന്റഅഭാവംഅത്രമാത്രം പ്രകടമാ

യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഒരു വിലാപം

വിശ്വസാഹിത്യത്തി�ലഏതു ഖണ്ഡകാവ്യ�ത്താടും കിടനില്ക്കത്തക്ക മാഹാത്മ്യം വി

ലാപത്തിനുണ്ട്. ആ ശബ്ദ�സൌന്ദര്യം, ആഅർത്ഥസമൃദ്ധി, ആ തത്വഗഹനത,ആ

ഭാവഗാംഭീര്യം, ആ രസനിർഭരത ഇങ്ങ�ന ഒരു സരസകാവ്യത്തിനു �വണ്ട സർ

വ്വഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ഒരു വാങ് മയം ഭാഷയിൽ ഉ�ണ്ടാ എന്നു സംശയമാണു് .

അതു രചിക്കു�മ്പാൾ പണിക്കർക്കു വാ�ഗ്ദവത ഏ�താ ഒരു പ്ര�ത്യകവിധത്തിൽ

മുക്തഹസ്തമായി അനുഗ്രഹവർഷം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നുഎന്നു �താന്നി�പ്പാകും. വി

ഷൂചികയിൽ�പ�ട്ടന്നുമരിച്ചു�പായത�ന്റപ്രിയതമയു�ടസമീപത്തിരുന്നു�കാണ്ടു്

ഒരു യുവാവു കരുണകരുണമായി വിലപിക്കുന്നതാണു് വിഷയം. പ്രസ്തുത കാവ്യ

ത്തി�ന്റ പര�മാൽക്കൃഷ്ടത ആദ്യന്തം വായിച്ചു് അ�നകം തവണ അനുസന്ധാനം
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�ചയ്താൽമാത്ര�മ ഭാവുകന്മാർക്കുസമഗ്രമായിആസ്വദിക്കുവാൻസാധിക്കുകയുള്ള.

എങ്കിലും ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാ�ത മു�ന്നാട്ടു കടക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമി

ല്ല.

“നാട്ടാ�രല്ലാം വിഷൂചീലഹളയിലുതിരും

കാലമദ്ദീനമായ്ത്തൻ

കൂട്ടാള�യ്യാ! പിരിഞ്ഞീടിന കഥ, വലുതാ–

യുള്ള വർഷാനിശീഥം,

�കട്ടാലാരും ഭയം�കാണ്ടിളകിമറിയുമീ

�വളയിൽക്കഷ്ടമായാൾ

നീട്ടാനുംകൂടി വയ്യാ�തരിയു�മാരു വിള–

ക്കി�ന്റ �നരിട്ടിരുന്നു.”

“സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്താടുകൂടി സ്വയമുയരു�മാരീ

നി�ന്റ ജീവൻ, ക്രമത്തിൽ–

�ക്കതന്നുംവച്ചു വാ�നാർവനിതകളരുളീ–

ടു�ന്നാരഗ്രാസനത്തിൽ

ആതങ്കം വിട്ടു മിന്നിക്കിളികളിളകുമാ

നന്ദന�ത്താപ്പി�ലന്തും

ഗീത�ത്താ�ടാത്തുപുത്തൻമണമണിയുമിള–

ങ്കാറ്റു �ത�ല്ലറ്റിട�ട്ട.”

“ലാവണ്യം�കാണ്ടിണങ്ങും പുതുമ, കവിത�കാ–

ണ്ടുള്ളസൽക്കീർത്തി, വിദ്വ–

ത്ഭാവം�കാണ്ടുള്ള മാന്യസ്ഥിതി, രണപടുതാ–

മൂലമാം വൻപ്രതാപം

ഈവണ്ണം വർണ്ണനീയം ഗുണമഖില�മാ�ര-

വാതിലിൽത്തട്ടിമുട്ടി–

ജജീവത്താമാദിമൂലപ്രകൃതിയി�ലാടുവിൽ–

�ച്ചന്നു �ചരുന്നുവ�ല്ലാ.”

“പാതിവ്രത്യപ്രതാപ�ക്കാടിയു�ട ചര�ട,

ദുർവ്വിധിക്കാറ്റു തട്ടി–

പ്പാതിത്യം വന്ന നി�ന്മയ്യിളകുവതിനിനി-

സ്സാധ്യമ�ല്ലന്നിരി�ക്ക,

പാതി�പ്പട്ടും ഭവച്ചങ്ങലവലിയിലക–

�പ്പട്ടു കാലാലയത്തിൻ

വാതില്ക്കൽ�പ്പായി മുട്ടിത്തിരി�യ വരു�മാ�രൻ

ജീവിതം ഭാരഭൂതം.”

“ഞാ�നാ നീർ�കട്ടി മൂടു�ന്നാരു നയനതടം

വിങ്ങിമങ്ങിക്കുഴങ്ങി–

പ്പീ�നാൽക്കണ്ഠാപരീതൻ വിരഹവിധുരതാ–

ധൂസരാങ് ഗങ്ങ�ളാ�ട,

മാ�നാടും കണ്ണി! മുള്ളും ചരലുമിടകലർ–

ന്നുള്ള മാർഗ്ഗം ചവിട്ടി-
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ത്താ�നാ�രാ ജീവിതാ�യാധനമുറിവുക�ള–

�റ്റാടി വാ�ടണ്ടിവന്നു.”

“വാതവ്യാസങ് ഗമൂലം വിറയുടയ പുരാ-

രാമവല്ലീകുല�ത്ത

സ്ഫീത�സ്നഹം ത�ലാടിപ്പല�പാഴുതു പ�യാ–

ധാര താ�ന നടത്തി

ആതങ്കം മാറ്റുമ�യ്യാ! തവ തനുഭവമാ–

യുള്ള �വണ്ണീർ കിട�ക്ക

�പ്രതക്കാട്ടിൽക്കടത്തും കരവുമഫലമ–

�ല്ലാഷധീശന്നു �മലിൽ.”

“സാനന്ദം സുപ്രഭാ�താദയമഹിമ പുക-

ഴ്ത്തുന്ന പക്ഷിവ്രജത്തിൻ

ഗാനത്താ�ലാ ഗവാക്ഷംവഴി ദിനമണി തൻ–

�കകളാൽപ്പുല്കയാ�ലാ

�തനഞ്ചുംവാണിയാ�ള! ചുടല�യാടു സമീ-

പിച്ച നിൻ ദീർഘനിദ്ര-

യ് ക്കൂനം പറ്റില്ല, നിൻകണ്ണുകൾ നിയതിനി�യാ-

ഗത്തിനാൽ മുദ്രിതങ്ങൾ.”

25 വയസ്സുതികയാത്ത ഒരുബാലപ്രായനാണു്ഈ രസികരസായനത്തി�ന്റ

പ്ര�ണതാ�വന്നുപറഞ്ഞാൽആ�രങ്കിലും വിശ്വസിക്കു�മാ?

വിശ്വരൂപം

�കാഴി�ക്കാ�ട്ടകടൽപ്പുറത്തുപതിവു�പാ�ലഒരുദിവസംസായാഹ്നത്തിൽഏകാ

കിയായി നില്ക്കു�മ്പാൾ പണിക്കരു�ട ഉള്ളിൽ സമുദിതമായ വിചാരപരമ്പരയാണു്

പ്രസ്തുത കൃതിയി�ല പ്രതിപാദ്യം. അന്നു ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദത്തി�ന്റ �കാലാ

ഹലം �കരളത്തിൽ എങ്ങു�മവി�ടയും മാ�റ്റാലി�ക്കാണ്ടു�കാണ്ടിരുന്നു. ആ പ്രാ

സത്തി�ന്റ അ�പക്ഷകൂടാ�ത ഭാഷയിൽ ഒരു വിശിഷ്ടകാവ്യം നിർമ്മിക്കണ�മന്നു

ള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആഗ്രഹമാണ് അതിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വിധിനി

�ഷധങ്ങൾ പണിക്ക�ര�പ്പാ�ലയുള്ളഅതിമാനുഷവ്യക്തികൾക്കു് ഒരിക്കലും ബാ

ധകമാകുന്നത�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അവർ എന്തി�നപ്പറ്റിയും എ�ന്തഴുതി

യാലും എങ്ങ�നഎഴുതിയാലും അ�തല്ലാം ഒന്നാംകിടയിലല്ലാ�ത നില�കാള്ളുക

യില്ലത�ന്ന. വിശ്വരൂപംആദ്യന്തം ഉ�ല്ലഖക�ല്ലാലിതമാണു്. അപൂർവ്വംചിലകല്പന

കൾമാത്രം �ശ്ലഷാനുപ്രാണിതങ്ങളായി�പ്പായിട്ടുണ്ടു്. അവയ്ക്കു പ്രാ�യണ പ്രകൃ�താ

പ�യാഗിത്വവും കുറയും. അവ�യ തള്ളി�നാക്കിയാലും ഒരു വരിഷ്ഠമായ ഖണ്ഡകാ

വ്യമായി പ്രസ്തുത കൃതി പരിലസിക്കുന്നു.

“ചിത്രാംശു�വന്നുപുക�ളറിയ ചിത്രകാരൻ

മുൻ�പ കുറിച്ച ഘനചിത്രപട�ത്ത�യല്ലാം

ആകാശഭിത്തിയി�ലടുത്തുനിവർത്തി �ന�ര

ചായം �കാടുത്തു മിഴി�വകി മിനുക്കിടു�ന്നാ?”

എന്നതാണു് പ്രഥമപദ്യം. �വ�റ ചില പദ്യങ്ങളാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.
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“ക�ല്ലാലമാലകളടിച്ചടിവിട്ടുയർന്നു

വാരാശിഗുപ്തനവരത്നനിറക്കുടങ്ങൾ

വാനത്തടിഞ്ഞുടലുടഞ്ഞുതിരുന്ന�നരം

ജാജ്വല്യമാനമണിരാശി പരന്നതാ�മാ?”

“വിജ്ഞാനശാസ്ത്രവിധി പൂർവ്വകവീക്ഷണങ്ങ–

ളാകാശയാനഗതസൂക്ഷ്മപരീക്ഷണങ്ങൾ

വിദ്യുൽപ്ര�യാഗമിവയാലുമക്ണുപ്തമുദ്രം

�ജ്യാതിസ്സമൂഹമിതനാവിലമുജ്ജ്വലിപ്പൂ.”

“ആകാശവീഥിയിലലക്ഷ്യതനുപ്രകാശ–

�മാ�രാന്നനനുക്രമമുദിച്ചുഡുരാജി മിന്നി

രാജാവുതൻ വരവു �നാക്കി വഴിക്കു നില്ക്കും

രക്ഷാഭ�ടന്ദ്രരു�ട �പാന്മകുടങ്ങൾ�പാ�ല.”

“അ�ങ്ങാട്ടു �പാകിലതിരില്ലതിരാകു�വാള–

മ�ന്വഷണത്തി�നാരു മാർഗ്ഗവുമില്ല�തല്ലും

ഊഹിക്ക�യാ വലിയ ദുർഘടമാണു പി�ന്ന-

യാകാമി�താ�ക്ക വിരമിക്കുകയാണു �ഭദം.”

“മന്നിൽ�ക്കാളാർന്നിരമ്പും ജലനിധി,

മുകളിൽച്ചാരുതാരാസമൂഹം

ചിന്നിക്കാണും ന�ഭാമണ്ഡല, മതിനു നടു-

ക്കുജ്ജ്വലിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ

എന്നിസ്സർ�വ്വശസൃഷ്ടിക്രമമഹിമ കുറി–

ക്കുന്ന വസ്തുക്ക�ളല്ലാ-

�മാന്നിച്ചാഹന്ത! കാണ്�കക്കരളിടയിലഹം

ബുദ്ധി നില്ക്കുന്നതാ�ണാ?”

“പാരാവാരം ക�രറിക്കരകൾ മുഴുവനും

മുക്കി മൂടാത്ത�ത�ന്താ?

താരാവൃന്ദങ്ങൾതമ്മിൽസ്വയമുരസി മറി-

ഞ്ഞത്രവീഴാത്ത�ത�ന്താ?

�നരായാരാഞ്ഞു�നാക്കീടുക മദമിയലും

മർത്ത്യ�ര! നിങ്ങ�ളന്നാ–

ലാരാൽക്ക�ണ്ടത്തു�മല്ലാറ്റിനുമുപരി വിള-

ങ്ങുന്ന വിശ്വസ്വരൂപം.”

ഒരു മുക്തകം

പ്രാസവാദകാലത്തു കാര്യവശാൽ വലിയ �കായിത്തമ്പുരാൻ തനിക്കു വന്നു�കാ

ണ്ടിരുന്നമലബാറിയുംപണിക്കരു�ടബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്നകുന്നത്തുജനാർ

ദ്ദന�മ�നാ�ന്റ (ഇന്നു കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ) സുദർശനവും നിറുത്തുകയുണ്ടായി.

അ�പ്പാൾ തങ്ങൾക്കു തന്നിമിത്തമുണ്ടായ സങ്കടം പണിക്കർ താ�ഴക്കാണുന്ന

�ശ്ലാകത്തിൽ നി�വദനം �ചയ്തു.

“മൂന്നാണ�ങ്ങയ്ക്കു പ�ണ്ട ദയിതകളവരിൽ
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സ്വസ്ഥയാ�യക കഷ്ടം!

പിന്നീടു�ള്ളാൾ പുകൾ�പ്പണ്ണവളപരപുരാ-

ന്തങ്ങളിൽസ്സഞ്ചരിപ്പൂ

ഭാഷാ�യാഷിത്തു �പറ്റിപ്രജകൾ വള�രയാ-

യങ്ങനർത്ഥത്തിലായീ

വാർദ്ധക്യം �കാണ്ടവറ്റിൽച്ചിലതിനു ചില�വ-

കാനുമാകാ�തയാ�യാ?”

എടവട്ടിക്കാടി�ന്റ “ലക്ഷ്മീഃ കീർത്തിഃ കൃപാണീ” എന്ന പ്രസിദ്ധപദ്യത്തി�ന്റ ഒരു

അനുകരണകച്ഛായ ഈ �ശ്ലാകത്തിൽ കാണാ�മങ്കിലും ആദ്യ�ത്തതി�ന രണ്ടാ

മ�ത്തതുപ്രകടമായി ഉപജീവിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുപറയാവുന്നതല്ല.

ഉപസംഹാരം

പണിക്കരു�ട ഗദ്യത്തിനും അസാമാന്യമായ ശക്തിയും സൌഷ്ഠവവുമുണ്ടായിരു

�ന്നന്നു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഊർജ്ജസ്വലനും കർമ്മധീരനുമായ ഒരു പത്രാധിപർ,

വികാരതരളനായ ഒരു ഭാരതീയ�ദശാഭിമാനി, ഏതു സദസ്സി�ന ആകർഷിക്കുവാ

നും പരിപൂർണ്ണമായ പാടവമുള്ള ഒരു സര�സാജ്വലവാഗ്മി, ഇങ്ങ�ന അ�നകം

ഇതരസിദ്ധികളും അ�ദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു�വന്നുള്ളതിനു പല �തളിവുകളുമുണ്ടു്.

ആയുരാ�രാ�ഗ്യശ്വര്യങ്ങൾ�കാണ്ടുമാത്രം വിധി അ�ദ്ദഹ�ത്ത അനുഗ്രഹിച്ചില്ല.

സാമ്പത്തിക�വഷമ്യങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തി �നടുവാൻ അ�ദ്ദഹം നിത്യവും പക

ലും രാവും പണി�പ്പ�ടണ്ടിവന്നു. ആം�ഗ്ലയകവിവര്യനായ കീറ്റ്സി�ന�പ്പാ�ല

അ�ദ്ദഹത്തിനുംസ്വല്പകാല�ത്തക്കുമാത്ര�മസാഹിത്യന�ഭാമണ്ഡലത്തിൽത�ന്റ

ഉൽ�ക്കാപമമായ പ്രകാശം നിലനിറുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു. �കരളിയു�ട ഭാഗ്യ

ഹീനതഎന്നല്ലാ�തഎന്തുപറയ�ട്ട. “നിയതിഃ �കന ലംഘ്യ�ത?” എന്നുണ്ട�ല്ലാ.

വള്ള�ത്താൾ �ക. �ഗാപാല�മനവൻ (1057–1115)

ചരിത്രം

ബ്രീട്ടീഷ് മലബാറിൽ �വട്ടത്തുനാടു �പാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ മങ് ഗലം അംശ

ത്തിൽ�പ്പട്ട പുല്ലുണി �ദശത്തു വള്ള�ത്താൾ എ�ന്നാരു പ്രാചീനവും പ്രസിദ്ധവു

മായ നായർത്തറവാടുണ്ടു്. ഒടുവില�ത്ത �വട്ടത്തുനാട്ടുരാജാവി�ന്റ മന്ത്രിയായ

�കാന്തി�മനവൻ കാര്യക്കാർ ആ തറവാട്ടി�ല ഒരങ്ഗമായിരുന്നു. പ്രസ്തുതകുടുംബ

ത്തിൽ�പ്പട്ട �വള്ളറക്കാടു പള്ളിയത്തുശാഖയിൽ നാണിയമ്മയു�ടയും കറു�ത്തട

ത്തു വിഷ്ണുനമ്പൂതിരിയു�ടയും പുത്രനായി �ഗാപാല�മനവൻ 1057-ാമാണ്ട് ഇടവമാ

സം തിരുവാതിരനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. മഹാകവി വള്ള�ത്താൾ �ക. നാരായ

ണ�മനവൻ ആ ശാഖയു�ട മൂലകടുംബത്തി�ല ഒരങ് ഗമാണു് . ആ കുടുംബത്തിൽ

പാർവ്വതിയമ്മയു�ടയും �കാച്ചിശ്ശീമയിൽഎയ്യാൽപ്ര�ദശത്തുകടു�ങ്ങാട്ടു മല്ലി�ശ്ശരി

ദാ�മാദരനിളയതി�ന്റയും പുത്രനായ അ�ദ്ദഹത്തിൻറ ജനനം 1054-ാമാണ്ടു തുലാ

മാസം 1-ാം൹യാണ�ല്ലാ. �ഗാപാല�മനവ�ന്റ പിതാവു �ശശവത്തിൽത്ത�ന്ന

മരിച്ചു�പായി; മാതാവു 1088–ാമാണ്ടു മകരത്തിൽ അമ്പ�ത്തഴാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

പ�രതയായി. ആസംഭവ�ത്തക്കുറിച്ചു 36 �ശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയ ‘ഒരുവിലാപം’എന്ന

കാവ്യത്തിൽ കവി

“ജനയിത്രി! സദാ ഭവദ്വി�ലാ–
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കനകൌതൂഹല�ലാലനായിതാ

തനയൻ മരുവുന്നുതാവകാ–

നന�മാന്നൻ�പാടു കാട്ടി�ടണ�മ.

മനതാർ മലിന�പ്പടുത്തിടും

നിന�വലാത്ത വിശുദ്ധിശാലിനി

അനപായതപനസ്സുസാദ്ധ്യമാ–

മനഘം ചിൽപദമാർന്നിരിക്കയാം.

അഴകാർന്നുയരം കുറഞ്ഞു �പാൻ–

നിറമാം �മ�യ്യാളി മിന്നുമാനനം

ശരിയാ�യാരു ശാന്തഭാവമി–

പ്പരിചുള്ളമ്മ�യ�യന്നുകാണ്മ�നാ?”

എന്നും മറ്റും പരി�ദവനം �ചയ്തിട്ടുണ്ട് . കടുംബത്തിനു �നരിട്ട ചില ദുരിതങ്ങൾ

നിമിത്തം പത്തുപന്ത്രണ്ടു വയസ്സായതിനു�മ�ല �ഗാപാല�മനവ�ന എഴുത്തിനുത

�ന്ന ഇരുത്തിയുള്ളു. പള്ളിയ�ത്ത ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിൽ രണ്ടു �കാല്ലം

പഠിച്ചു. തദനന്തരം �കാല്ല�ങ്കാട്ടു �ഹസ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം �ചയ്യണ�മന്നാ

യിരുന്നു �മാഹം. എങ്കിലും ചില കാരണങ്ങളാൽ അതു സാധിച്ചില്ല. �വട്ടത്തു

പുതിയങ്ങാടി മുൻസിഫു�കാടതിയിൽ ഗുമസ്തനായി�ച്ചരണ�മന്നായിരുന്നു വിധി

യു�ട കല്പന. അതു ഫലിക്കുകയും �ചയ്തു. അതിനപ്പുറം പ്രതിഭാശാലിയായ ആ

ബാലൻ ദാ�മാദരനിളയതി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ�പ്പട്ടു. സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയും അഭി

നയകല ശീലിക്കുകയും �ചയ്യണ�മന്നുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉപ�ദശമനുസരിച്ചു

മഹാകവിയു�ട മാതുലനും ഗുരുനാഥനുമായിരുന്ന രാമുണ്ണി �മനവ�ന്റയും പിന്നീടു

�നരിട്ടു വള്ള�ത്താളി�ന്റയുംകീഴിൽ രണ്ടുമൂന്നുകാവ്യങ്ങളിൽഏതാനുംസർഗ്ഗങ്ങളും

കു�റ അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവും അഭ്യസിക്കുകയും �ചയ്തു. 1079 കർക്കടകത്തിൽ ഇളയ

തു മരിച്ചു. മഹാകവി �കരളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂടത്തി�ന്റ മാ�നജരായി തൃശ്ശൂർക്കു

�പായി. �ഗാപാല�മനവൻ പള്ളിയത്തു നാരായണൻനായർ നടത്തിവന്ന ഒരു

പാഠശാലയിൽ അദ്ധ്യാപകനുമായി. സ്വല്പകാല�ത്തക്കുമാത്ര�മ അ�ദ്ദഹം സം

സ്കൃതം പഠിച്ചുള്ളു�വങ്കിലും മഹാകവിയു�ട വാത്സല്യപൂർണ്ണമായ ശിക്ഷണത്തിൽ

അതി�ന്റഫലംപതിന്മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചു. 1083-ൽഅ�ദ്ദഹം മഹാകവിയു�ടപത്നി

യു�ട അനുജത്തി ചിറ്റഴിനാണിക്കുട്ടിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. 1096-ാമാണ്ടു തുലാം

15-ാം൹യായിരുന്നു ആ സുചരിതയു�ട അപ്രതീക്ഷിതമായ �ദഹവി�യാഗം. 1083

മുതൽ മഹാകവിയു�ട അനുചരനുംആജ്ഞാനുവർത്തിയും ശിഷ്യനുമായി ജീവിതം

നയിച്ചു. 57-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ 1115-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ഉത്രംനക്ഷത്രത്തിലാണ് 

യശശ്ശരീരനായതു്. അത്യന്തം അനാഡംബരവും ശാന്തവുമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ �ലാകയാത്ര.

കൃതികൾ

വള�ര വിരളമായി മാത്രം ചില ഖണ്ഡകൃതിക�ളഴുതി വരിഷ്ഠമായ കീർത്തിക്കു പാ

ത്രീഭവിച്ച ഒരു കവി�ശ്രഷ്ഠനാണു് �ഗാപാല�മനവൻ. 1081-ൽ പഞ്ചതന്ത്രം മണിപ്ര

വാളകാവ്യം എന്ന �പരിൽ ഒരു പുസ്തകം മഹാകവിയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാ

രായ �ഗാപാല�മനവനും കുറ്റിപ്പുറത്തു �കശവൻനായരും കിട്ടുണ്ണിനായരുംകൂടി പ്ര

സിദ്ധീകരിച്ചു. കിട്ടുണ്ണിനായർ �കശവൻനായരു�ട ശാഖാന്തരത്തിൽ�പ്പട്ട അനു

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 137

ജനും, കഥാസരിത്സാഗരത്തി�ന്റ വിവർത്തകനുമാണു്. അ�ദ്ദഹം വള�രക്കാലമാ

യി ഒന്നുംഎഴുതാറില്ല. രണ്ടും നാലും തന്ത്രങ്ങൾതർജ്ജമ�ചയ്തതു �ഗാപാല�മനവ

നാണു്. അന്നുത�ന്നഅവരു�ട�യല്ലാം കവനകലാപാടവം പ്രാ�യണഅതി�ന്റ

അത്യുച്ചകക്ഷ്യയിൽ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. �ഗാപാല�മനവൻ എഴുതിയ രണ്ടു �ശ്ലാക

ങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“അലകളലറി�യറിത്തത്തുമാഴിക്കകം പു–

ക്കലഘുസുഖമിരിക്കും ജന്തുവൃന്ദങ്ങൾ�പാലും

ചില�പാഴുതു കടുക്കും കാല�ദാഷം നിമിത്തം

വലകളിലടി�പട്ടിട്ടാശു ചാകുന്നതി�ല്ല?

പുതുമ�യാടു ജഗത്തിൽ�ച്ചർന്ന ജന്തുക്ക�ളല്ലാ–

മതുലവിഷയ�ഘാരത്തീയിൽ വീഴുന്നതി�ല്ല?

ഇതു മമ സുഖ�മന്നും ദുഃഖ�മന്നും നിനയ്ക്കു–

ന്നതു നിഖിലഗുണാ�ബ്ധ! നിഷ്ഫലംത�ന്നയ�ത്ര.”

അവർനാലു�പർക്കുംകൂടി വള്ള�ത്താൾക്കമ്പനിഎന്നഒരുബഹുമതിഅക്കാ

ല�ത്ത സഹൃദയന്മാർ നല്കുകയുണ്ടായി. വിഷയത്തിലും ശബ്ദത്തിലും പ്രതിപാദന

ത്തിലും അർത്ഥത്തിലും യൌഗപ�ദ്യനയുള്ള ശ്രദ്ധ അതിനുമുമ്പുള്ള കവികളാരും

അതിലധികം പരിപാലിച്ചിരുന്നില്ല. �ഗാപാല�മനവൻ വള�ര�യാന്നും എഴുതി

യിട്ടി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. എഴുതിയതിൽത്ത�ന്ന ചില�തല്ലാം ഇനിയും പത്ര

ങ്ങളിൽനിന്നും മാസികകളിൽനിന്നും പകർത്തി പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പ

ടുത്തിയാലല്ലാ�ത അവ �പാതുജനങ്ങൾക്കു സുലഭമാകയില്ല. എങ്കിലും “കരിണീ

ചി�രണ സൂ�ത സകലമഹീ പാലലാളിതം തനയം” എന്ന ന്യായത്തിൽ മുദ്രിത

കൃതികൾ �കാണ്ടുമാത്രംത�ന്ന അ�ദ്ദഹം �മാഹനമായ ഒരു യശസ്തംഭം സ്ഥാ

പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷാകവിതയു�ട ന�വാത്ഥാനത്തിനു കാരണഭൂതന്മാരായ വാ

ണീവല്ലഭന്മാരിൽ ഒരു സ് പൃഹണീയമായസ്ഥാന�ത്തഅ�ദ്ദഹം അലങ്കരിക്കുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രകാശിതങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ 1 മധുമഞ്ജരി ഒന്നാം ഭാഗവും, 2

�ഗാപാലകൃഷ്ണനുമാണു്. മധുമഞ്ജരിയിൽ 16 കൃതികളും �ഗാപാലകൃഷ്ണനിൽ മറ്റു രണ്ടു

കൃതികളും സഞ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇന്ന�ത്ത �ലാകം, ഒരു സ്ത്രീയു�ട �ക്രൌര്യം മുതലായ

കൃതികൾ കവനകൌമുദിയിലും മറ്റുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. �ഗാപാല�മനവ�ന്റ

എല്ലാ കൃതികളും പത്തി�നാൻപതും സ്വാനുഭവത്തിൽനിന്നു് ഉട�ലടുത്തവയാക

യാൽഅവയി�ലആസ്വാദ്യതയ്ക്കു മാറ്റുകൂടും. ചില ഭാഗങ്ങളി�ലക്കു്അനുവാചകന്മാ

രു�ട ഹൃദയ�ത്തആകർഷിക്കാം.

മധുമഞ്ജരി

1096-ൽ ഭാര്യ മരിച്ച അവസരത്തിൽ എഴുതിയ “എ�ന്റ �പാ�യ്പായ പ്രാണൻ”

എന്നകവിതയിലുള്ള ചില �ശ്ശാകങ്ങളാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“മധുരാമൃതപൂർണ്ണമായ നിൻ–

മണികുംഭ�ത്താടണയ്ക്ക പുത്രി�യ

തുടുവായ്മലരാലതിന്നു�മൽ

പവിഴക്കീറണിയ�ട്ട �പതലാൾ.

പ്രിയത�ന്റ തണു�ത്ത �ചവടി–

ത്തളിർ വിട്ടിങ്ങു പതിച്ച പാപി നീ
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മമ ജീവിതപാന്ഥ! ചുറ്റുകീ–

ച്ചുടലപ്പാരിൽ നിരാശനായ്ച്ചിരം.

മൃതി�യസ്സതി�യതുമട്ടു �ച–

�ന്നതി�രല്ക്കുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചി�താ

അതു�പാ�ല കഴിഞ്ഞുകാര്യവും

ചരിതം �ത ചരിതാർത്ഥതാവഹം.”

“തുരുമ്പുപിടിച്ച വാൾ” വീരരസത്തി�ന്റചില ഉൽക്കടഭാവങ്ങ�ള ഉദ്ദീപിപ്പിക്കു

ന്ന ഒരു കൃതിയാണു്.

“മുൻപാഞ്ഞുചീറി�യാരുപാടുയിരാക്രമിച്ച

വൻപാർന്ന വാളുറയിലി�പ്പാഴടങ്ങിവാഴ് വൂ

തൻപാർപ്പളയ്ക്കകമണഞ്ഞുകിടന്നുറങ്ങും

വൻപാമ്പു�പാലിതു ഭയങ്കരമൂർത്തിത�ന്ന!

ധാടി�പ്പടും തവ പരാക്രമപാടവങ്ങൾ

പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവതിനുള്ളപദങ്ങ�ള�താ?

�പടിച്ചര�ണ്ടാരിവരക്കഥ�യാർപ്പതിന്നും–

കൂടിക്കരുത്തുകലരാത്ത �വറും പുഴുക്കൾ.”

�ദവത്തി�ന്റ കുറ്റക്കാർ

ദരിദ്രന്മാർകഷ്ട�പ്പടുന്നതു�ദവവിധിയാ�ണന്നുംഅവ�രസഹായിച്ചാൽന�മ്മാ

ടും �ദവം �കാപിക്കു�മന്നും ഒരു വക്കീൽ ഗർജ്ജനം�ചയ്തു കൃതാർത്ഥത �നടുന്ന

താണു്ഈകൃതിയി�ലവിഷയം. കണ്ണുനീർ വാർക്കാ�തവായിക്കുവാൻനിർവ്വാഹ

മില്ലാത്ത പല കാവ്യങ്ങൾ �ഗാപാല�മനവൻ എഴുതിയിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവയി�ലാ

ന്നും പ്രകടമല്ലാത്ത ഒരു ഗുണഭൂയിഷ്ഠതപ്രസ്തുതകൃതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

“പിച്ചയ്ക്കു �കഞ്ചു�ന്നാ�രത്തൽക്ഷണം തൽഭൃത്യന്മാർ

തച്ചാട്ടിപ്പുറത്താക്കി വാതിലും തഴുതിട്ടു.

താ�ന�ന്താ വലുതായ ന�ല്ലാരു കാര്യം �ചയ്തു-

ള്ളാനന്ദം പൂണ്ടമ്മഹാ�നറ്റുലാത്തുകയായി.

കയ്യു പി�ന്നാക്കം �കട്ടിനിന്നയാൾ പറയുന്നു:

‘�ചയ്യരുതിക്കൂട്ടർക്കു നാ�മാരു സഹായവും.

�ദവത്തിൻകുറ്റക്കാരാമിവ�രത്തുണ�ച്ചന്നാൽ

�ദവ�കാപത്തിനിരയായീടുമ�ല്ലാ നാമും

കുറ്റത്തിലക�പ്പട്ട കൂട്ട�രത്തുണ�പ്പാരും

കുറ്റക്കാരാ�ണന്ന�ല്ലാ നിയമം പറയുന്നു.’

വക്കീ�ല! ശരി ശരി, നിയമജ്ഞനാമങ്ങു

വിക്കി�യാതുവ�തല്ലാം വിരുതിൻ നിയമങ്ങൾ.

പണക്കാ�രല്ലാവരും �ദവത്തിൻ മര്യാദക്കാർ

പണമില്ലാ�ത്താ�രല്ലാം �ദവത്തിൻ കുറ്റക്കാരും;

വയറു വീർപ്പിപ്പവർ�ദവത്തിന്നിഷ്ട�പ്പ�ട്ടാർ,

വയ�റാട്ടിയ കൂട്ടർ �ദവത്തിൻ വി�രാധികൾ.”
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പിന്നാമ്പുറം അഥവാ നമ്മു�ട ബാല്യം

ഇതിൽ കവി ത�ന്റ ചില ബാല്യകാലസ്മരണക�ള സരസമായി ചിത്രണം �ചയ്തി

രിക്കുന്നു.

“തിരിഞ്ഞു�നാക്കീടുക നാമിതാ പരി

സ്ഫുരിപ്പു പാരിങ്ക�ലഴുന്ന നന്ദനം

ശരിക്കിള�ന്തൻ �ചാരിയുന്ന പൂക്കളാൽ

ചിരിപ്പു ചിത്തം കുളുർമ�പ്പടുംവിധം.

അനാവില�പ്രമലതാവിതാനിതം

കിനാവിലും ദുർല്ലഭകാമ്യദർശനം

ജനാദൃതപ്രാകൃതരാമണീയകം

സനാതനാനന്ദമരന്ദസുന്ദരം.”

ഇവ�യല്ലാം മധുമഞ്ജരിയിൽ�പ്പട്ട കൃതികളാണു്.

�ഗാപാലകൃഷ്ണൻ

ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ രണ്ടുബാലലീലകൾ ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നു.

“�ചലത്തലപ്പി�നച്ചിത്രിതമാക്കീടും

�പലവത്തൃക്കര�മാട്ടു രണ്ടും

നമ്രവദനയാമമ്മ കനിഞ്ഞുതൻ

കമ്രകരത്തളിർ�ത്താത്തിലാക്കി

വാരി�യടുത്തുടൻ വാരിജ�നത്ര�ന

വാരുറ്റുയർന്ന തൻമാറിൽ�ച്ചർത്തു

�സ്വദാംബു മിന്നുമക്കന്നൽക്കാർവർണ്ണ�ന

�മാദാകുലയായ് മുകർന്നുനി�ല്ക്ക

മന്യുവാം �നരിയ കാറാർന്ന മാതാവിൻ

മഞ്ജുമുഖ�ത്താരു മിന്നലുണ്ടായ്.

പുഞ്ചിരിക്കു�ള്ളാരു ഗൌരവഭാഷയിൽ

പഞ്ചാരവാണിയാൾ �ചാദിക്കുന്നു.”

ഇനി ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ �ചരാത്ത രണ്ടു കൃതികളിൽനിന്നുകൂടി സ്വല്പം പകർ

ത്താം.

“ഞാൻ �കമനാ�ണന്നതുസമ്മതിക്കാം

ഞാ�ന മഹാ�നന്നതബദ്ധവാദം;

അവാസ്തവത്വത്തിലവാസ്തവ�ത്ത-

ക്കുത്തി�ച്ചലുത്തുന്നിതു �ലാക�മ! നീ.

അമ്മിഞ്ഞനല്കീടിന തായയാൾതൻ

�പാൻ�പാർമുലക്കച്ച വലിച്ചുചീന്തി

�വശ്യാംഗനാപാംസുലപാദപാംസു

തുടപ്പു നാം നീചരിൽവച്ചു നീചർ.” (ഇന്ന�ത്ത �ലാകം)

“ആലസ്യ�മാടുമവളാ വണിഗാലയത്തിൽ

�വലയ്ക്കുനിന്നു പുലരുന്നവളായിരുന്നു;
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�ചലഞ്ചിടും മണിവിഭൂഷകൾ ചാർത്തിയാലാ

നീലത്തഴക്കുഴലി നീരലർമങ്കത�ന്ന!”

“ഭൂരിപ്രശസ്തഗുണജാലമ�ശഷമിന്നി–

പ്പാരിൽദ്ധനത്തിലടിയൂന്നിയുറച്ചുനിൽപ്പൂ;

ദാരിദ്ര്യമാം �പരിയ ചങ്ങല കാല്ക്കു�പട്ട് 

�പരിജ്ജഗത്തിൽ വിജയ�ത്താടടുപ്പതില്ല.”

(ഒരു സ്ത്രീയു�ട �ക്രൌര്യം)

എല്ലാം ആകർഷക�മ�ന്ന നമ്മു�ട കവിയു�ട കൃതിക�ളക്കുറിച്ചു സമഷ്ടിയാ

യി പറ�യണ്ടതുള്ളു. ആധുനികമായ ഉത്തമകവിതയു�ട പാര്യന്തികമായ ഫലവും

ഇതുത�ന്നയാണു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാവനയ്ക്കു ദുഷ് പ്ര�വശമായി ഒന്നുമില്ല. ഏതി

�ന സ്പർശിച്ചാലും അതി�ന പത്തരമാറ്റു തങ്കമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശക്തിവി�ശ

ഷവും അതിനുണ്ടായിരുന്നു.

എൻ.കുമാരനാശാൻ (1048–1099)

ജനനവും ബാല്യകാലവും

ചിറയിൻകീഴു് താലൂക്കിൽ കടയ്ക്കാവൂർ പകുതിയിൽ ഒട്ടുവള�രഈഴവകുടുംബങ്ങൾ

തിങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന കായിക്കര എ�ന്നാരു പ്ര�ദശമുണ്ടു്. അവി�ട �താമ്മൻ

വിളാകത്തുവീട്ടിൽ �കാച്ചു�പണ്ണു് എന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പട്ടിരുന്ന കാളിയമ്മയു

�ടയും നാരായണ�ന്റയും ദ്വിതീയപൃത്രനായി 1049-ാമാണ്ടു് �മടമാസം 1-ാം൹ ചി

ത്രാപൌർണ്ണമാസിനാളിൽ കുമാരനാശാൻ ജനിച്ചു. അച്ഛനു മലയാളത്തിനുപുറ�മ

തമിഴിലും അറിവുണ്ടായിരുന്ന�താടുകൂടി സംഗീതത്തിലും സാമാന്യമായ ജ്ഞാന

മുണ്ടായിരുന്നു. ഏഴാമ�ത്ത വയസ്സിലാണു് അ�ദ്ദഹം കുമാരുവി�ന എഴുത്തിനിരു

ത്തിയതു്. ആദ്യ�ത്തസംസ്കൃതഗുരുകുമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളആശാ�ന്റശിഷ്യനായ

ഉടയാൻകുഴി �കാച്ചുരാമൻ�വദ്യനായിരുന്നു. എട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണവി

ലാസം പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ �കാച്ചുരാമൻ�വദ്യൻഅദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിൽ

നിന്നുനിവൃത്തനാകയാൽനമ്മു�ടകവിക്കുഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുതരംകിട്ടാ�ത

കു�റക്കാലം വിഷമി�ക്കണ്ടിവന്നു. പി�ന്ന പിതാവി�ന്റ പരിശ്രമത്താൽ സ്വ�ദശ

ത്തു് ഒരു സർക്കാർപള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിതമാകുകയും അവി�ട പതിന്നാലാമ�ത്ത

വയസ്സുവ�ര പഠിച്ചതിനു�ശഷം ഒരു ഉപാധ്യായനാകുകയും �ചയ്തു. സർക്കാർസർ

വ്വീസിൽ �ചരുന്നതിനു�വണ്ട വയസ്സു തികയാതിരുന്നതിനാൽആ പണി തുടർന്നു

�കാണ്ടു�പാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതിനാൽ സമീപത്തുള്ള ഒരു

കച്ചവടക്കാര�ന്റ കണ�ക്കഴുത്തുപിള്ളയായി �ജാലി�നാക്കി. കവിയു�ട അച്ഛനും

ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു എന്നു് ഇവി�ട ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. കുമാരുവി�ന്റ

16-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മണമ്പൂർ �ഗാവിന്ദനാശാൻ എന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ അവി

�ട സംസ്കൃതവിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. �ഗാവിന്ദനാശാൻ പരിസരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ

�വദുഷ്യത്തിനും കവിത്വത്തിനും സാമാന്യം വിശ്രുതനായിരുന്നു.

“വി�ദ്യാതിക്കുംപ്രകാരം നവനവകൃതി തീർത്തങ്ങുസർവ്വത്ര�മവും

വിദ്വാന്മാ�ര രസിപ്പിച്ചമലതരയശഃപുഞ്ജമാർജ്ജിച്ചു മുറ്റും

വിദ്യാ�നപുണ്യ�മന്തും വിശദമതി മണമ്പൂരു�ഗാവിന്ദനാശാൻ”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 141

എന്നു്അ�ദ്ദഹ�ത്തമൂലൂർഎസ് . പത്മനാഭപ്പണിക്കർ 1080-ൽഅച്ചടിപ്പിച്ച കവിരാ

മായണത്തിൽ, വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് . അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കീഴിൽ മാഘം, �നഷധം, �ഭാ

ജചമ്പു, ശാകുന്തളം, കുവലയാനന്ദം തുടങ്ങിയസംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നുരണ്ടു �കാ

ല്ലം വായിച്ചു് ഒരുവിധം �ലാകവ്യുൽപത്തി �നടി. പി�ന്ന അത്തരത്തിൽ പഠിക്കാ

വുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഗുരുമു�ഖനയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവി�ട നിറു

ത്തി. എങ്കിലും അതിനുമുൻപുത�ന്ന അ�ദ്ദഹം ഏർ�പ്പടുത്തിയ കവിതാമത്സരപ

രീക്ഷകളിൽ വിജയിയായി ആസരണിയിൽ ജന്മസിദ്ധമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന

വാസനയ്ക്കു് ഉന്മീലനം നല്കി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. ആദ്യം എഴുതിയതു �വണ്മണിച്ഛയയിലു

ള്ള ചില ശൃംഗാര�ശ്ലാകങ്ങളാണു്.

ശ്രീനാരായണഗുരുവും കുമാരനാശാനും

ആയിടയ്ക്കു് ഒരിക്കൽ, പില്ക്കാത്തു ‘ശ്രീനാരായണഗുരു�ദവൻ’ എന്ന �പരിൽ ജഗൽ

പ്രസിദ്ധനായ ഒരു യതിവര്യനായിത്തീർന്നഅരുവിപ്പുറത്തു നാണുഗുരു ത�ന്റ ഒരു

പര്യടനത്തിൽകായിക്ക�ര �ചന്നു�ചരുകയും കുമാരുവി�ന്റഅച്ഛൻഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

ത�ന്റ ഗൃഹത്തിൽ അതിഥിയായി സ്വീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. കുമാരുവി�ന്റ ബുദ്ധിശ

ക്തിയും കവിതാവാസനയും കണ്ടു വിസ്മിതനായ അ�ദ്ദഹം ശൃംഗാര�ശ്ലാകങ്ങൾ

എഴുതരു�തന്ന് ആബാല�ന ഉപ�ദശിക്കുകയും അയാളു�ട സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസ

ത്തിൽ പൂർവ്വാധികം നിഷ്കർഷിക്കണ�മന്നു് അച്ഛ�ന അനുശാസിക്കുകയും �ചയ്തു.

ബാല�ന്റ കവിത ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തി�ലക്കു തിരിഞ്ഞു; സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലും

ഭഗവദ്വിഷയങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങി. സ്വ�ദശത്തു് ഈഴവസമുദാ

യത്തി�ന്റ വകയായി ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യ�ക്ഷത്രമുണ്ടു് . ആ �ക്ഷത്രത്തിൽത്ത�ന്ന

കു�റക്കാലം താമസിച്ചു ശാന്തിക്കാര�ന്റ നിലയിൽ പൂജ �ചയ്യുകയും ഗുരൂപ�ദശ

ത്തിനു് അധികാരിയാകത്തക്ക നിലയിൽ ശമദമാദികൾ പരിശീലിക്കുകയും ചില

വിദ്യാർത്ഥിക�ള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. അദ്ധ്യാപകനായതിനാൽ

കുമാരു ‘കുമാരു ആശാൻ’ എന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പട്ടു തുടങ്ങി. അന്നു വയസ്സു

പതി�നട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ആയിടയ്ക്കു് എഴുതിയ കൃതികളാണു് ശങ്കരശതകം, സു

ബ്രഹ്മണ്യശതകം മുതലായവ. ഭാവഗഹനതയി�ല്ലങ്കിലും കർണ്ണസുഖം നല്കുവാൻ

പര്യാപ്തങ്ങളാണവ. ഒരു �ശ്ലാകം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“�ഘാരാകാരാട്ടഹാസപ്രകടിതകലഹം മൃത്യു വ�ന്നത്തി�നാക്കും

�നരം നാരീജനത്തിൻകളികളുമിളിയും �നാക്കുമൂക്കുള്ളവാക്കും

�പാരാ �പാരിൽത്തടുപ്പാൻ പരമശിവപദാം�ഭാജ�രണുപ്രസാദം

�പാരും �പാരും കൃതാന്തപ്രതിഭയമകലത്താക്കുവാനാർക്കു�മന്നും.”

വി�ദശവാസം

കുമാരനാശാ�ന്റ അത്രമാത്രമുള്ള പു�രാഗമനം�കാണ്ടു നാണുഗുരു തൃപ്തനായില്ല.

ആ കുട്ടി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിത്തീരണ�മന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിസ

ന്ധി. അ�താടുകൂടി അരുവിപ്പുറത്തു താമസിക്കുവാൻ ആദ്യമായി ആജ്ഞാപിക്കു

കയും, അനന്തരം ശിഷ്യനാക്കി ചില ഉപ�ദശങ്ങൾ നല്കുകയും �ചയ്തു. �വദാന്തപ

രിശീലനത്തിനും �യാഗാഭ്യാസത്തിനുമായാണു് അവി�ട കിട്ടിയ സമയം ആശാൻ

വിനി�യാഗിച്ചതു്. മൂന്നു �കാല്ലംആനിലയിൽകഴിഞ്ഞു. 1071-ൽ�മസൂർരാജ്യത്തി

�ല �മഡിക്കൽ വകുപ്പിൽ ഒരു വലിയ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്ന �പട്ടയിൽ തച്ചക്കു

ടിയിൽ പി. പല്പുവി�ന്റ അടുക്കൽ ആശാ�ന കൂടുതൽ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കണ�മ
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ന്നുള്ള നിർ�ദ്ദശ�ത്താടുകൂടി അ�ങ്ങാട്ടയച്ചു. പല്പു റാവുബഹദ്ദർ പി. �വലായുധ�ന്റ

കനിഷ്ഠസ�ഹാദരനാണു്. ആശാൻ തർക്കശാസ്ത്രംഐച്ഛികമായി എടുത്തു ‘ന്യായ

വിദ്വാൻ’ എന്ന പരീക്ഷക്കു ബാംഗളൂർ സംസ്കൃതവിദ്യാലയത്തിൽ�ച്ചർന്നു പഠിത്ത

വും ആരംഭിച്ചു. �പ്ലഗുനിമിത്തം ആ വിദ്യാലയം ദീർഘകാല�ത്തക്കു പൂട്ടുകയാൽ

പരീക്ഷയ്ക്കു �ചരുവാൻ തര�പ്പട്ടില്ല. ഉപരിപഠനത്തിനായി �ഡാക്ടർ പല്പു ശീമയ്ക്കു

�പാവുകയും �ചയ്തു. അവി�ട താമസിക്കു�മ്പാഴാണു് സൌന്ദര്യലഹരി തർജ്ജമ

�ചയ്തതു്. അക്കാലത്തു് ഈഴവരു�ട വകയായി വിദ്യാവിലാസിനി എന്ന �പരിൽ

ഒരു മാസിക �കാല്ലത്തുനിന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

അതിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സൌന്ദര്യലഹരി 1076-ൽ ‘അരുവിപ്പുറം നാണു

ഗുരുസ്വാമികള�ട ശിഷ്യൻ കുമാരുആശാൻ ഉണ്ടാക്കി’ എന്നവിവരണ�ത്താടുകൂടി

പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രകാശിതമായി. അക്കാലത്തു് ആശാനു സംസ്കൃതകവിതയും

സ്വാധീനമായി�ക്കാണ്ടിരുന്നുഎന്നു ഭാഷാ�സൌന്ദര്യലഹരിയി�ലഅ�ധാലിഖിത

മായഅവതരണികാപദ്യം �തളിയിക്കും.

“വിശുദ്ധാ വാ�ഗ്വണീ വിഹിതസുകൃതാ ശങ്കരഗു�രാർ–

ഗ്ഗഭീരാ ഗൂഢാർ�ത്ഥർഭൂവി ഗഗനഗം�ഗവ ലസതി

തദീ�യയം ഭാഷാ മമ ഭവതുസൌന്ദര്യലഹരീ

യഥാ �ദവി മൂർത്തിഃ പരിണമതി മൃത്സ് നാപ്രതി കൃതിഃ.”

സംസ്കൃതപഠനത്തിലുള്ള തൃഷ്ണആശാനു വർദ്ധിച്ചുവന്നതിനാൽ ബാംഗളൂരിൽ

നിന്നു മദിരാശിയി�ലക്കു �പായി, അവി�ടയും ആറു മാസം ആ ഭാഷ പഠിച്ചു.

അനന്തരം �ഡാക്ടർ പല്പുവി�ന്റയും മറ്റും ഉത്സാഹത്തിലും ചിലവിലും കല്ക്കത്തയിൽ

�പ്പായി മഹാമ�ഹാപാദ്ധ്യായ കാമാഖ്യനാഥതർക്കവാഗീശൻഎന്നപണ്ഡിത�ന്റ

കീഴിൽ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും തർക്കതീർത്ഥപരീക്ഷയ്ക്കു �ചരുവാൻ

സജ്ജനാകുകയും �ചയ്തു. 1075-ൽ കല്ക്കത്തയിലും �പ്ലഗി�ന്റ ഭയങ്കരമായ ബാധയു

ണ്ടാകയാൽ നാട്ടി�ലക്കുത�ന്ന മടങ്ങി. കല്ക്കത്തയിൽ ആശാൻ ത�ന്റ സംസ്കൃത

വിജ്ഞാനം വിപുലീകരിച്ചതിന്നു പുറ�മ ഇംഗ്ലീഷിൽ സാമാന്യമായ അറിവും ആ

ഭാഷയി�ല സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനു�വണ്ട ശക്തിയും സമ്പാ

ദിച്ചു. വംഗ�ദശ�ത്ത സ്വതന്ത്രവായു ശ്വസിച്ചു അവിടത്തുകാരു�ട ഉൽക്കടമായ

�ദശീയാഭിമാന�ത്തയും ഭാഷാഭക്തി�യയും �നരിട്ടു കണ്ടു വികാരഭരിതനായി,

പണ്ഡിതന്മാരുമായി ഇടപഴകി, സഹൃദയത്വത്തിനു വിശാലത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പ്രകൃ

തി�യ അതി�ന്റ വിവിധമായ ഭാവത്തിൽ നിരീക്ഷണം�ചയ്തു തന്മയീഭവിക്കുവാൻ

�വണ്ടപാടവം �നടി തിരി�യഎത്തിയആശാൻ 1071-ൽബാംഗളൂരി�ലക്കു �പായ

കുമാരുആശാനാ�ണാ എന്നുസംശയിക്കത്തക്കവിധത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സി

ദ്ധികൾ മൂന്നര�ക്കാല്ലം�കാണ്ടു് അത്രമാത്രം വികാസ�ത്തപ്രാപിച്ചിരുന്നു. പി�ന്ന

യും ബംഗാളി�ലക്കു �പാകണ�മന്നുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല.

1077 �മടത്തിൽ വിദ്യാവിലാസിനിയിൽ �മഘസ�ന്ദശം തർജ്ജമ �ചയ്തു പ്രസി

ദ്ധ�പ്പടത്തിത്തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ‘വംഗ�ദശീയൻ’ എന്നും 1078-ൽ അതിൽത്ത�ന്ന

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഒരു രസകരമായഐതിഹ്യം’ എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ ‘കാമാഖ്യ

നാഥതർക്കവാഗീശഭട്ടശിഷ്യൻ’ എന്നും എഴുതിക്കാണുന്നു. �മഘസസ�ന്ദശത്തി

�ന്റയുയംപ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയത്തി�ന്റയുംതർജ്ജമകളും, വിചിത്രവിജയം, മൃത്യുഞ്ജ

യനാടകം എന്നീ നാടകങ്ങളും 1080-നു മുൻപു് എഴുതിയവയാ�ണന്നു് ഊഹിക്കാം.

അവയിൽ �മഘസ�ന്ദശവുംവിചിത്രവിജയവുംആരംഭിച്ചതു് 1077-ൽത്ത�ന്നയാണു്.
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ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലന�യാഗം

തിരി�യ�പ്പാന്നതു് അരുവിപ്പുറ�ത്തക്കു ശ്രീനാരായണഗുരു�ദവ�ന്റ സന്നിധാന

ത്തി�ലക്കുത�ന്നയാണു്. പണ്ഡിതനും പ്രതിഭാശാലിയും കവിയും കാര്യജ്ഞനു

മായ ഒരു യുവാവി�ന ത�ന്റ വശവർത്തിയായി ലഭിക്കുകഎന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തിനു്

ഒരു വലിയ ലാഭമായിരുന്നു. ആശാനും ആ സാത്വികസമ്പർക്കം ത�ന്റ സമുൽ

ക്കർഷത്തിനു ഒരു രാജരഥ്യയായിരുന്നു. ആ ഗുരുഭക്തൻ കു�റക്കാലം അരുവി

പ്പുറത്തുത�ന്ന താമസിച്ചു�കാണ്ടു സ്വാമി�യ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും, അ�ധ്യതാക്ക�ള

സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുകയും �വദാന്തവിചാരത്തിൽ മഗ്നനാകുകയും �ചയ്തുവന്നു. ആ

അവസരത്തിലാണു് അരുവിപ്പുറത്തു നാമമാത്രമായി നടന്നുവന്നിരുന്ന വാവൂട്ടു�യാ

ഗം ഇക്കാലത്തു �ലാകപ്രസിദ്ധി �നടീട്ടുള്ള ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനമായി

(എസ് .എൻ.ഡി.പി.) വികസിച്ചതു്. 1078-ൽ അതു് ആരംഭിച്ച�പ്പാൾ പന്ത്രണ്ട് അം

ഗങ്ങൾ മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 1079-ൽ ആ �യാഗം രജിസ്റ്റർ �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

ആയിടയ്ക്കുത�ന്നയാണു് �യാഗത്തി�ന്റ രസനയായ വി�വ�കാദയം മാസികയു�ട

യും ഉത്ഭവം. സമുദാ�യാദ്ധാരകനായ ഗുരു�ദവ�ന്റആശയങ്ങ�ള സ്വജനങ്ങളു�ട

ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു് അവയ്ക് അവരു�ട ആനുകൂല്യവും സഹകരണവും സമ്പാ

ദിക്കുവാൻ ആശാൻ പല പ്രാവശ്യം �കരള�മങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു. ചില�പ്പാൾ സ്വാ

മിക�ളാടുകൂടിയും ചില�പ്പാൾ തനിച്ചുമുള്ള നിരന്തരമായ ആ പര്യടനം �കാണ്ടു്

ആശാൻ �യാഗത്തിനു�വണ്ടി പലതും സാധിച്ചു. കൂടുതൽഅംഗങ്ങ�ള �ചർക്കുക,

സമാജങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ആചാരപരിഷ്കരണവിഷയത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസനവി

ഷയത്തിലും സ്വസമുദായ�ത്ത ഉൽബുദ്ധമാക്കുക എന്നിങ്ങ�ന പല കാര്യങ്ങൾ

അന്ന�ത്ത കർത്തവ്യപരിപാടിയിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. അവയി�ലല്ലാം ഗുരു�ദവ

�ന്റ എന്ന�പാ�ല ശിഷ്യ�ന്റയും ശ്രദ്ധ നിപുണമായി പതിഞ്ഞു. �യാഗീശ്വരനായ

ശ്രീകൃഷ്ണനും ധനുർദ്ധരനായ അജ്ജുനനും എന്ന വിധത്തിലാണു് അവർ തമ്മിൽ

അക്കാലത്തു പുലർത്തിവന്ന ബന്ധം. �ഹഡ് ഓഫീസി�ല �ജാലി വർദ്ധിച്ച�താടു

കൂടിതിരുവനന്തപുരത്തുത�ന്നതാമസമാക്കി; �യാഗത്തി�ന്റകാര്യദർശിയുംവി�വ

�കാദയത്തി�ന്റ പ്രസാധകനും അ�ദ്ദഹമായിരുന്നു. 1095-ൽ മാത്രമാണു് അ�ദ്ദഹം

കാര്യദർശി സ്ഥാനത്തിൽനി�ന്നാഴിഞ്ഞതു്. ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നു�കാണ്ടു അ�ദ്ദ

ഹം �യാഗത്തിനു�വണ്ടി �ചയ്തിട്ടുള്ളബഹുമുഖമായ �സവനത്തി�ന്റ മഹിമ വാചാ

മ�ഗാചരമാണു്. തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ�മ്മണ്ടു്

അ�ദ്ദഹ�ത്തഅംഗമായി നിയമിക്കുകയും അവി�ടയും ആഅനുഗൃഹീതപുരുഷൻ

ത�ന്റ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം അന്യാദൃശമായ പ്രഭാവ�ത്താടുകൂടി വിശദീകരിക്കുകയും

�ചയ്തുവന്നിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങ�ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രപ

ഞ്ചനം �ചയ്യുവാൻസ്ഥലസൌകര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു.

ചില ഗാർഹികസംഭവങ്ങളും മരണവും

ശ്രീനാരായണഗുരുവി�ന്റ സ്ഥാന�ത്ത അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സമാധിക്കു�മൽ അലങ്ക

രി�ക്കണ്ടആസുഗൃഹീതനാമാവി�ന 1080-ാമാണ്ടു മുതൽസ്വസമുദായാംഗങ്ങൾ ‘ചി

ന്നസ്വാമികൾ’ എന്ന ബിരുദനാമം നല്കി ബഹുമാനിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യത്തിനു് അവ

കാശമില്ല�ല്ലാ. കവിരാമായണത്തിൽ മൂലൂർഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

“അത്യന്തപ്രതിഭാബലം കവനസംബന്ധാൽ ദിഗന്തംവ�ര–

യ്ക്കുൾത്തൂർന്നീടിന കീർത്തി പൂരമിതുകൾ�ക്കാക്കയ്ക്കുമന്യാദൃശം

ആസ്ഥാനത്വമിയന്ന ഭാഗ്യനിധിയാമാത്തർക്കവാചാസ്പതി–
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ച്ഛാത്രൻഹന്ത! കുമാര�യാഗി സുമുഖൻസുത്രാമജിത്താണുതാൻ”

എന്നു പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു. 1086-ൽ അമ്മ മരിച്ചു. 1074-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ബാംഗളൂരിൽ

താമസിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിലായിരുന്നു അച്ഛ�ന്റ നിര്യാണം. മണിമാ

ലയിൽ�ചർത്തു പ്രസിദ്ധ�പ്പടത്തീട്ടുള്ള ഒരനുതാപം എന്ന ദശ�ശ്ലാകിയിൽ കവി

ഇങ്ങ�ന വിലപിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അച്ചൻ നന്ദനവത്സലൻസുചരിതൻ �ദ്യാ�വറിയസ്സംഭവം

തച്ചീലീവിധ�മ�ന്നയന്നിളയ കാലത്തും പ്രവാസത്തിലും,

അച്ഛിന്നം വളരും പ്രിയങ്ങൾ പരിബാധിക്കാം അതല്ലമ്മയിൽ

സ്വച്ഛന്ദം തനയർ�ക്കഴും സഹജമാം കൂ�റാന്നു �വ�റാന്നുമാം.

�ശാകത്താലിഹ ‘�യാഗസംഗതി’ സമാധാനം തരുന്നീ�ലനി–

�ക്കകുന്നീല ചിരാനുഭൂതരസമിന്നദ്ധ്യാത്മ�ബാധം സുഖം

ഹാ! കഷ്ടം സുഖമല്ലതാൻസുഖവുമി�ല്ലകാന്തികം സൌഖ്യമീ

�ലാകപ്രീതി ദശാനിബന്ധിനിയുപാസിക്കുന്നു ദുഃഖ�ത്തഞാൻ.”

1093-ാമാണ്ടുചിങ്ങമാസത്തിലാണു് ആശാൻ തിരുവനന്തപുരം കുന്നുകുഴിയിൽ വയ

ലിൽ വീട്ടിൽ ഭാനുമതിയമ്മ�യ വിവാഹം�ചയ്തതു്. അതു സമുദായത്തിൽ പല

�കാളിളക്കങ്ങളുമുണ്ടാക്കി; ഓ�രാ കാരണവശാൽ വി�രാധമുള്ളവർക്ക് അപവാ

ദങ്ങൾ പ്ര�യാഗിക്കുന്നതിനു് ഒരവസരവും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. മഹാത്മാവായ ഗുരു�ദ

വ�ന്റ പൂർണ്ണാനുമതി�യാടുകൂടിത്ത�ന്നയാണു് അ�ദ്ദഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീക

രിച്ചതു് എന്നുള്ള വസ്തുത അവർ ധരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങ�ന അപ്രതീക്ഷിതമായി

�പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട ഒരു കൃതിയാണു് കുയിൽകുമാരൻ. അതു് ആശാനു മർമ്മ�ഭദകമാ

യി �താന്നിയതിനാൽ അതി�നാരു മറുപടി എന്ന നിലയിൽ ’ഗ്രാമവൃക്ഷത്തി�ല

കയിൽ’ എന്ന �പരിൽ ഒരു കൃതി 1094-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമത്തി�ല

മാവിൽ പാടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന കുയിലി�ന ഒരു �ദവൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. കുയിൽ

ആശാൻത�ന്നയാണു്.

“�ഖദിച്ചി�ടാല്ല കളകങ്ങു വിയത്തിൽ �നാക്കി

�രാദിച്ചി�ടാല്ല രുജ�യകുമതിജ്ജനത്തിൽ

�വദിപ്പതില്ലിവി�ടയുയണ്മത�മാവൃതന്മാ-

രാദിത്യ�ലാകമറിയുന്നിതു നിൻഗുണങ്ങൾ.

ഈവണ്ണമന്യപരിഹാസവിമർദ്ദ�മറ്റു

ധാവള്യ�മറിയ ഭവൽഗുണമുജ്ജ്വലിക്കും

�ദവം പര�ന്റ നുണ �കൾക്കുകയില്ല സൌമ്യ!

�കവന്നിടും ശുഭവിഭൂതി നിനക്കു �മ�ന്മൽ.”

ഇവഈ കാവ്യത്തി�ല രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളാണു്. അക്കാല�ത്ത ഇതരകൃതികളു�ട

മാധുര്യം കുയിലിനുമുണ്ടു്. അതി�ന്റപ്രതിപാദ്യംആത്മകഥാംശമാകയാൽ,അത്രത

�ന്ന പ്രചാരമി�ല്ല�ന്നയുള്ളു. 1097-ൽ �വയിത്സി�ല രാജകുമാരൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു

മദിരാശിയിൽ�വച്ചു് ഒരു �കരളീയമഹാകവി എന്ന നിലയിൽ പട്ടും വളയും സമ്മാ

നിച്ചു. ആയിടയ്ക്കുത�ന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു സുമാർ പന്ത്രണ്ടു നാഴിക വടക്കു

�താന്നക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു പുരയിടം വാങ്ങി ഗൃഹം പണിയിച്ചു് അവി�ട

സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ആസ്ഥലത്തുത�ന്റ പുസ്തകങ്ങളു�ട പ്രചരണത്തിനും പ്രചാ

രത്തിനുമായി ‘ശാരദാ ബുക്കുഡി�പ്പാ’ എന്ന �പരിൽ ഒരു പുസ്തകശാലയും സ്ഥാ
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പിച്ചു. കു�റക്കാലം ആലുവായിൽ �യാഗംവക അ�ദ്വതാശ്രമത്തി�ല കാര്യങ്ങളു

�ട ഊർജ്ജിതമായ പര്യ�വക്ഷണത്തിനായി സകുടുംബം താമസിക്കുകയും ഉണ്ടാ

യിട്ടുണ്ട് . 1099-ാമാണ്ടു മകരമാസം 3-ാം൹ തൃക്കുന്നപ്പുഴക്കു് അല്പം വടക്കുള്ള പല്ലന

യാറ്റിൽ �റഡിമർ എന്ന �ബാട്ടപകടത്തിൽ�പട്ടു് ഭാഷാകവിതയു�ട ആ പര�മാ

പകർത്താവു പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തി�രാധാനം �ചയ്തു. മരിക്കുന്നതുവ�ര നാ

ട്ടി�നയും സമുദായ�ത്തയും സ�വ്വാപരി സാഹിത്യ�ത്തയും പകലും രാവും നിസ്തന്ദ്ര

മായി �സവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

കൃതികൾ

1083 വൃശ്ചികത്തിൽ പാലക്കാട്ടു സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന�പ്പാൾആശാൻ ‘ഒരു വീണ പൂവു് ’

എന്നതല�ക്കട്ടിൽ 41 �ശ്ലാകങ്ങളടങ്ങിയഒരുഖണ്ഡകാവ്യം �കാഴി�ക്കാട്ടുനിന്നുപു

റ�പ്പട്ട�കാണ്ടിരുന്ന മിതവാദിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഭാഷാ�പാഷിണിയിൽ 1084-

ാമാണ്ടു തുലാം-വൃശ്ചികം ലക്കത്തിൽ സി.എസ് . സുബ്രഹ്മണ്യൻ�പാറ്റി അതു വീ

ണ്ടും പ്രകാശനം �ചയ്തു. അതുമുതല്ക്കു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ അദൃഷ്ടപൂർവ്വങ്ങ

ളായ പല ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ ഭാവുകന്മാർ കണ്ടു. അതു�കാണ്ടു വീണപുവു വ�ര

ആശാൻ രചിച്ച നിബന്ധങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പൂർവ്വകാലകൃതികളായും വീണ

പൂവ മുതലുള്ളവ�യ ഉത്തരകാലകൃതികളായും പരിഗണിക്കുന്നതിൽ പാകപ്പിഴയി

ല്ല. പൂർവ്വകാലകൃതികളു�ട �പരുകൾ നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട് . (1) ശാങ്കരശതകം, (2) സു

ബ്രഹ്മണ്യശതകം, (3) സൌന്ദര്യലഹരി തർജ്ജമ, (4) �മഘസ�ന്ദശം തർജ്ജമ, (5)

വിചിത്രവിജയം നാടകം, (6) പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയം നാടകം (തർജ്ജമ), (7) മുത്യ

ഞ്ജയനാടകം (കണ്ടുകിട്ടാത്തതു്), ഇവയും ചില സംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങളും ഭാഷാ�ശ്ലാ

കങ്ങളും ആ ഇനത്തിൽ�പ്പടും. (8) ഒരു വീണപൂവു് (1083), (9) ഒരു സിംഹപ്രസവം

(1084), (10) നളിനി (1087), (11) ലീല (1086), (12) ശ്രീബുദ്ധചരിതം കിളിപ്പാട്ടു് (1090), (13)

ബാലരാമായണം 1092), (14) ഗ്രാമവൃക്ഷത്തി�ലകുയിൽ, (15) പ്ര�രാദനം (1094), (16)

ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത (1095), (17) പുഷ്പവാടി (1097), (18) ദുരവസ്ഥ, (19) ചണ്ഡാല

ഭിക്ഷുകി (1098), (20) കരുണ, (21) മണിമാല, (22) വനമാലഎന്നീ പദ്യകൃതികളാണു്

ഉത്തരകാലകൃതികളിൽ പ്രധാനങ്ങൾ, ഇവ കൂടാ�ത (23) രാജ�യാഗം (1090), (24)

�മ�ത്രയി, (25) മനശ്ശക്തി, (26) �ദവികമായ പ്രതികാരം എന്നീ ഗദ്യകൃതികളമു

ണ്ടു്. വി�വകാനന്ദസ്വാമികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതീട്ടുളള ഒരു പുസ്തകത്തി�ന്റ ഭാഷാ

നുവാദമാണു് രാജ�യാഗം. ശ്രീബുദ്ധചരിതം ഒന്നും രണ്ടും കാണ്ഡങ്ങൾആദ്യവും മൂ

ന്നും നാലും കാണ്ഡങ്ങൾപിന്നീടും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. അഞ്ചാം കാണ്ഡത്തി�ന്റയും

കരുണയു�ടയും പ്രകാശനം ആശാ�ന്റ മരണാനന്തരമാണു്. പുഷ്പവാടി, വനമാല,

മണിമാല എന്നി മൂന്നു കൃതികൾ കാദാചിൽക്കങ്ങളായ കാവ്യഖണ്ഡങ്ങളു�ട സമാ

ഹാരങ്ങളാണു്. ഇവയിൽ ഒടുവില�ത്ത രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങളുംആശാ�ന്റ മരണ�ശഷം

ഭാനുമതിയമ്മ സഞ്ചയിച്ചു. ഉത്തരകാലത്തിലും ചില സംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങൾഎഴുതീ

ട്ടുണ്ടു്.

ആശാ�ന്റ കവിതാരീതി

അഗാധമായ തത്വചിന്ത, അനന്യസുലഭമായ ആശയസമ്പത്തി, അചുംബിതമായ

ഉ�ല്ലഖനബാഹുല്യം, അതിസൂക്ഷ്മമായ പ്രകൃതിനിരീക്ഷണം ഇവ�യാടുകൂടിയ ഒരു

മഹാകവി ജാതികൃതമായപാരതന്ത്ര്യത്തിൽനിന്നുസ്വ�ദശ�ത്തവിമുക്തമാക്കുവാ

നായി �ചയ്യുന്ന നിപുണമായ �സവനത്തി�ന്റ�വപുല്യത്തി�ന്റയും �വമല്യത്തി

�ന്റയുംഅനുരണനംനമുക്കു്ആശാ�ന്റ മിക്കകൃതികളിലുംകാണാവുന്നതാണു്. കാ
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വ്യകാര�ന്റ കലാശില്പം അതി�ന്റ അത്യുന്നതമായ സൌവർണ്ണശിഖര�ത്തആ�രാ

ഹണം �ചയ്തു് അംബരചുംബിയായി പരിലസിക്കുന്നതും നമുക്കു നിരീക്ഷിക്കാം.

ആശാ�ന �സ്നഹഗായകൻ എന്നു ചിലർ വർണ്ണിക്കുന്നതു ശരിത�ന്ന. എന്നാൽ

അതു �കവലം �വഷയികമായ കാമമല്ല. “ധ്രുവമിഹമാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം”

എന്നു് അ�ദ്ദഹംത�ന്ന ലീലയിൽ ആ വസ്തുത ഗാനം�ചയ്തിട്ടണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഏതു കൃതിയിലും ആത്മീയമായ ഒരു സ�ന്ദശം അനുഭവ�ഗാചരമാണു്. ആദ്യം ശി

വൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയ �ഹന്ദവ�ദവതക�ള ഉപാസിച്ചിരുന്ന അ�ദ്ദഹം

ബുദ്ധചരിതം എഴുതിത്തുടങ്ങിയ 1090-ാമാണ്ടുമുതല്ക്കു ബുദ്ധമതതത്വങ്ങളിൽ ലീനചി

ത്തനായി. ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയി�ലയും കരുണയി�ലയും ഇതിവൃത്തം ബുദ്ധമതഗ്ര

ന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് എടുത്തതാണ് . ദുരവസ്ഥ പ്രഥമശ്രവണത്തിൽ വിപ്ലവപരമായി

�താന്നാ�മങ്കിലും അതി�ന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിരുത്തു�മ്പാൾ നമുക്കു് ആ

�താന്നൽ അബദ്ധമാ�ണന്നു പ്രതിഭാസിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഏ�തങ്കിലും ഒരു കുറ

വുപറയുവാനു�ണ്ടങ്കിൽഅതുസംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളകൃതിക

ളിൽ അപൂർവ്വം ചില ഭാഗങ്ങൾക്കു ശബ്ദമാധുര്യം കുറയു�മന്നുള്ളുതാണു് . അതി�ന്റ

കാരണം എ�ന്റ അറിവിലും അനുമാനത്തിലും �പട്ടിട�ത്താളം അതിലുള്ള അശ്ര

ദ്ധയാണു്. അർത്ഥപരമ്പര തള്ളി�ക്കറി പ്രവാഹരൂപത്തിൽ പാഞ്ഞുവരു�മ്പാൾ

അതി�ന ശബ്ദ�സതു�കാണ്ടു നിയന്ത്രിക്കുന്നതു സമീചീനമ�ല്ലന്നായിരിക്കണം

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മ�നാഗതി. അല്ലാ�ത 1079 വ�ര അനുസ്യൂതമായി സാമാ�ന്യന

നിലനിന്നു�പാന്ന ശ്രവണസുഖം 1083-ൽ �പ�ട്ടന്നു തി�രാഭവിച്ചുവരുന്നതു സാധാ

രണമല്ല�ല്ലാ. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിൽ ഗ്രഥിതങ്ങളായ കൃതികൾക്കു് ഈ ന്യൂനത

�യാട്ടില്ലതാനും. ആശാ�ന �കരളത്തി�ല ഒരു പ്രഥമഗണനീയനായ കവിയായി

നാം �കാണ്ടാടുന്നതു് ഏതു പ്രകാരത്തിൽ �നാക്കിയാലും സമുചിതംത�ന്ന. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ കൃതിക�ളാളം വിമർശകന്മാരു�ട മണ്ഡനത്തിനും ഖണ്ഡനത്തിനും വി

ഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങൾ �വ�റയില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചില നായികമാരിൽ

ഹൃദയദൌർബ്ബല്യവും നായകന്മാരിൽ ഹൃദയകാർക്കശ്യവും ആ�രാപിക്കുന്നവർ കു

�റക്കൂടി നിഷ്കർഷിച്ചു് ഉ�ദ്ദശ്യം ഗ്രഹിച്ചു പ്രസ്തുതകൃതികൾ അനുസന്ധാനം �ച�യ്യ

ണ്ടതാണ് . ഇനി ചില വാങ് മയങ്ങ�ളപ്പറ്റി സ്വല്പം ഉപന്യസിക്കാം.

പൂർവ്വകാലകൃതികൾ

“�ചാ�ല്ലറും ശക്തി�യാ�ടാത്തിഹശിവനഖിലം�ചയ്യുവാൻശക്തനാകു-

ന്ന�ല്ലന്നാൽ�ച്ചറ്റനങ്ങുന്നതിനുമറികില�ദ്ദവനാളല്ലയ�ല്ലാ;

മല്ലാക്ഷൻ ശംഭുമുൻപാം മഹിതവിബുധരാൽമാന്യയാം നി�ന്ന വാഴ്ത്തി-

�ച്ചാല്ലാനുംകുമ്പിടാനുംജനനി! പുനരിതാർക്കാവുപുണ്യം �പറാഞ്ഞാൽ.”

(�സൌന്ദര്യലഹരി)

“�ദവൻതൻ �ക്രാധമാകും ദഹനശിഖകളിൽ�ദ്ദഹമാഹന്ത! �വന്താ–

പ്പൂവമ്പൻ വന്നുവീണാൻഝടിതി ഭവതിതൻ നാഭിയാം വാപിതന്നിൽ

ആവിശ്ശ്യാമാഭമ�പ്പാൾ�ച്ചറിയ പുക പുറ�പ്പട്ടു �മൽ�പ്പാട്ടതിന്നും

ഭാവിച്ചിടുന്നു �ലാകം ജനനി! ഭവതിതൻ �രാമദാമാഭ�യന്നും.”

(സൌന്ദര്യലഹരി)

“കാണ�പ്പട്ടുള്ളകൃത്യസ് ഖലനമതി�നാരാണ്ടാർന്നു കാന്താവി�യാഗം

ക്ഷീണശ്രീയാകുമാറാദ്ധനദനു�ട കടുംശിക്ഷയാൽ യക്ഷ�നകൻ

വാണാൻ�വ�ദഹി നീരാടിയ മഹിമ�യഴും വാരിയും ഭൂരിവൃക്ഷ–
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�ശ്രണിച്ഛായാഭിരാമാങ്ഗണനിരയു�മഴും രാമഗിര്യാശ്രമത്തിൽ.”

(�മഘസ�ന്ദശം)

“കത്തും വൻകാട്ടുതീയിൽക്കഠിനമഴ �പാഴിക്കുന്ന നീ �ചന്നണഞ്ഞാ–

ലധ്വ�ക്ലശം �കടുക്കും നിജശിരസി വഹിച്ചാമ്രകൂടാദ്രിയ�പ്പാൾ

അത്യല്പൻ�പാലു�മ�തങ്കിലുമുപകൃതി�ചയ്തുള്ള മിത്രം വരു�മ്പാൾ

പ്ര�ത്യകം പൂജ�ചയ്യുന്നതി ലഭിമുഖനാം പി�ന്ന�യന്താ മഹാത്മാ?”

(�മഘസ�ന്ദശം)

“ഏ�റക്കല്പമിരുന്നിടുന്ന വിധി�യാടിന്ദ്രാദിവൃന്ദാരക-

ന്മാരും മറ്റു മനുക്കളം മുനികളം മണ്ണാ മഹാം�ഭാധിയും

നീരിൽ�പ്പാളകൾ�പാലിരുന്നു നിധനം പ്രാപിക്ക�വ പി�ന്നയി–

പ്പാരിൽ ഭൌതികപിണ്ഡനാശമതിലി�ന്നന്തുള്ളുചിന്തിക്കുവാൻ?”

(പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയം)

“�ഞട്ടി�പ്പാകുന്ന �ഘാരാകൃതി പുരുഷകപാലങ്ങളാൽക്കർണ്ണപൂരം

�പാട്ടും മിന്നൽ�പ്പാരി �പ്രക്ഷണമനലകഡാരാഭമാ�ക്കശപാശം

ദംഷ്ട്രാ വ�ക്രന്ദുമ�ധ്യ രസനയിഴയുയമാ�ബ്ഭരവീരൂപ�മാർക്കിൽ–

�പ്പ�ട്ടന്നുള്ളം നടുങ്ങുന്നിളയ കദളിതൻകന്നു�പാലിന്നുമയ്യാ!”

(പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയം)

“രാവിൽപ്പണ്ടതിരമ്യസൌധമതിൽ നാം മഞ്ചത്തിൽ മന്ദസ്മിതം

തൂവിത്തൂവി രമിക്കുവാൻ പുതുനിലാ�വന്നും �കാതിച്ചില്ല�യാ?

ഈവണ്ണം കടുടകാളരാത്രിയതു�പാ�ലകുന്നിതി�പ്പാൾ ഭയം

ഭാവിപ്പാനരുതാർക്കുമിബ്ഭുവന�ഭാഗത്തിൻവിവർത്തം പ്രി�യ!”

(വിചിത്രവിജയം)

“ഇന്നാളല്ലിയിരു�ണ്ടാരാ മിഴിയയച്ചുൾ�പ്രമസംവിഗ്നയായ്–

�ച്ചാന്നാൾ ജീവിത�മ�ന്റ ദർശനമി�താന്ന�ത്ര നിന�ക്കന്നുനീ?

മന്ദൻഞാൻ കനി�വന്നി�യയതു മറന്നീടുന്നു ഭർത്സി�ക്കാലാ

സന്ദർഭങ്ങളി�ലതകൃത്യവുമ�ഹാ! �ചയ്യും മനുഷ്യൻ ശു�ഭ!”

(വിചിത്രവിജയം)

അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ളഈസ്വതന്ത്രനാടകം പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയ�ത്തക്കാൾ ഹൃദ്യമാ

ണു്. പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയംത�ന്ന ആ നാടകത്തി�ന്റ മറ്റു മലയാളതർജ്ജമക�ള

ക്കാൾ വള�ര �മ�ലക്കിടയിലാണു് നില്ക്കുന്ന�തന്നും പറ�യണ്ടതുണ്ടു്.

ചില സംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങൾ

ആശാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ ഏതാനും �ശ്ലാകങ്ങ�ള എഴുതീട്ടുള്ളു. എന്നാൽ അവയും

ആസ്വാദ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. അ�ധാലിഖിതമായ �ശ്ലാകം ഭാഷാ �മഘസ�ന്ദശത്തി

�ന്റആരംഭത്തിൽ കാണുന്നു.

“ക്വ വാ വ്യാസഃ പ്രാ�ചതസഇതി ച ശാ�ന്താ മുനിജനഃ?

പുരാവൃത്താരംഭഃ ക്വ ച വിതതവീ�രാജ്ജ്വലരസഃ?

കവീ�ന്ദ്രാക്തിവ്യാഖ്യാവിധിഷുയ ജഹി ജി�ഹ്വ വിമുഖതാം

വിചിത്രവ്യാപാരാ ഖലു വിഹിതസം�ഗ വിധിസുതാ.”

“വി�ശ്വാത്ത�രാസി ഭഗവൻ! ഖലു ദശനീയ–
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സ്ത്വഞ്ചാപ്തയഞ്ചഗുഹ! വാഹപരിഗ്രഹ�സ്ത

ചിത്രം ത�നാതി ഘടനാ യുവ�യാർമ്മ�മയം

ബാലാർക്കപൂർവ്വധര�യാരിവ �ലാകരമ്യം.”

(ശിഖിവാഹനധ്യാനദശകം– 1081)

“�സ�വ ഭവന്തമനിശം ഹൃദയസ്ഥ! കിഞ്ചി-

ന്നാഭ്യർത്ഥ�യസ്വയമവിജ്ഞതയാ ഹി തസ്യ

യ�ച്ഛ്രയ�സ മമ കുരുഷ്വ യതഃ പ്രപ�ദ്യ

ത്വാം �ദവ! താരകജിതം ജിതസർവ്വ�ലാകം.”

(ശിഖിവാഹനധ്യാനദശകം)

1087-ൽ വലിയ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മയൂരസ�ന്ദശം സംസ്കൃതത്തി�ലക്കു വിവർത്ത

നം �ചയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചതായി അറിയാം. അതി�ല ആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകംമാത്ര�മ

കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു.

“ശ്രീമാൻ വഞ്ചിക്ഷിതിഭൃദുരഗർ�ക്ഷാദ് ഭ�വാ ഭാഗി�നയീം

ലക്ഷ്മീം വി�ശ്വാത്തരഗുണഗ�ണസ്താം സ�ത�സ്തർഗ്ഗരിഷ്ഠാം

ആർത്താം കുർവ്വൻ പ്രണയവസ�തഃ �പ്രയ�സാ വിപ്ര�യാഗാ–

ച്ചി�ക്ഷ�പ തം ബത നിരവ�ധൌ �കരളം ദുഃഖസിന്ധൌ.”

ഒരു വീണപൂവും ഒരുസിംഹപ്രസവവും

താ�ഴ വീണു കിടക്കുന്ന ഒരു പൂവി�നക്കണ്ടു് ഒരു സമസൃഷ്ട�സ്നഹിയായ ഉത്തമക

വി തനിക്കു് ഉള്ളിൽകുതിച്ചു�പാങ്ങുന്നവികാരപരമ്പര�യ ‘ഒരു വീണപൂവിൽ’ തദു

ചിതങ്ങളായ ഭാവങ്ങളു�ട ഉന്മീലനനിമീലനങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുസകലസഹൃദയന്മാരു

�ടയും ഹൃദയങ്ങ�ളആകർഷിക്കുമാറു ചിത്രണം �ചയ്തിരിക്കുന്നു.

“ഹാ! പുഷ്പ�മ! അധികതുംഗപദത്തി�ലത്ര

�ശാഭിച്ചിരുന്നി�താരു രാജ്ഞികണക്ക�യ! നീ?

ശ്രീ ഭൂവിലസ്ഥിരയസംശയമിന്നു നി�ന്റ–

യാ ഭൂതി�യങ്ങുപുന�രങ്ങു കിടപ്പി�താർത്താൽ?

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽആരംഭിച്ചു്

“ക�ണ്ണ! മടങ്ങുക, കരിഞ്ഞുമലിഞ്ഞുമാ�ക

മണ്ണാകുമീ മലരു, വിസ്മൃതമാകുമി�പ്പാൾ;

എണ്ണീടുകാർക്കുമിതുതാൻ ഗതി സാധ്യ�മന്തു

കണ്ണീരിനാൽ? അവനിവാഴ് വു കിനാവു കഷ്ടം!”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽഅവസാനിക്കുന്നു. ആയുസ്സി�നക്ഷണഭംഗുരത�യപ്പറ്റി ആർ

ക്കും �ബാധമുണ്ടാകുവാൻഈ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം വായിച്ചാൽ മതി. തിരുവനന്ത

പുരത്തുകാഴ്ചബംഗ്ലാവി�ല �താട്ടത്തിൽ ഒരുസിംഹം പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്നതു കണ്ട

�പ്പാൾഎഴുതിയതാണു്. മുപ്പത്താറു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരുസിംഹപ്രസ

വം. ഏതു ക്രൂരജന്തുവിനും അപത്യ�സ്നഹമു�ണ്ടന്നുംഅന്യഥാ സർക്കാരി�ന്റ �മൽ

�നാട്ടത്തിൽ സുഖമായിക്കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർക്കും പാരതന്ത്ര്യം സന്താപ�ഹതുകമാ

�ണന്നും മറ്റും കവി �ലാക�ത്തഈകൃതിയിൽ ഉപ�ദശിക്കുന്നു.
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“കരളിൽക്കനിവാർന്നിടുന്നു�ത

ഖരകണ്ഠീരവിതാനുമീവിധം;

ഒരു ജന്തുവിനും സ്വപുത്രരിൽ–

പ്പരുഷത്വം വിധി�യകിയില്ലതാൻ.”

സിംഹശാബകങ്ങ�ള �നാക്കിആ ഭാവനാകുശലൻ പറയുകയാണു് 

“ജനവാതിലിലൂ�ട കാട്ടിയീ–

യന�ഘാദ്യാനമസാര�മങ്കിലും

ജനയിത്രിയുദാഹരിച്ചിടാം

ഘനഗംഭീരമഹാടവീതടം.

മലയും ഗുഹയും മൃഗങ്ങൾതൻ

കുലവും കാടുമടക്കിവാണതും

പലതമ്മ പറഞ്ഞു �കട്ടിടാം

കുലകൂടസ്ഥപരാക്രമക്രമം.”

നളിനി

നളിനിയാണു് ആശാ�ന്റ കൃതികളിൽ അത്യുൽക്കൃഷ്ട�മന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ടു് .

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവാങ് മയങ്ങ�ളഅങ്ങ�നതരംതിരിക്കുന്നതു്എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅലൌകികമായ ശൃംഗാരരസത്തി�ന്റആവിഷ്കരണത്തിനു് അതി

�ന ഒരു പരമമാതൃകയായി പരിഗണിക്കാം. നളിനിക്കു ത�ന്റ�ന�രയുള്ള പരി

ശുദ്ധമായ �പ്രമവും അതി�ലക്കു�വണ്ടിയുള്ള സർവ്വസ്വാർപ്പണവും ശരീരത്യാഗവും

ദിവാകരൻഎന്ന �യാഗിവര്യ�ന്റഅശ്മകർക്കശമായഹൃദയത്തി�നക്കൂടിഅല്പ�ന

ര�ത്തക്ക് അലിയിക്കുന്നു.

“ആരറിഞ്ഞുതനുഭൃത്തുകൾക്കുനി–

സ്സാര�മവമസുബന്ധ�മന്ന�ഹാ?

നാരി നിന്നിളവയസ്സി�തതുഹൃ-

ത്താരിയന്ന പരിപാക�മത�യ?

ഹന്ത! സാധ്വി! മധുരീകരിച്ചു നീ

സ്വന്തമൃത്യു സുകുമാര�ചത�ന!

എന്തു നാണമിയലാം ഭവജ്ജിതൻ

ജന്തുഭീകരകരൻ ഖരൻ യമൻ!

ആകുലത്വമിയലില്ല �യാഗി ഞാൻ

�ശാകമില്ലിനി നിനക്കു�മതു�മ

നീ കുലീനഗുണദീപി�ക! വിടും

�ലാകമാണു ദയനീയ�മൻപ്രി�യ!”

എന്നും മറ്റുമാണു് ത�ന്റ �താളിൽത്ത�ന്നചാഞ്ഞുവീണു മരിച്ചആതപസ്വിനി

�യപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം വിലപിക്കുന്നതു്. ഒന്നുരണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഹാ! ഹസിക്കരുതു �ചയ്തു �കവലം

സാഹസിക്യമിവ�ളന്നു; സാധ്വിയാൾ

�ഗഹവും സുഖവു�മാ�ക്ക വിട്ടു തൻ
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�സ്നഹ�മാതിയതു �ചയ്തതാണിവൾ.”

“�സ്നഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ;

�സ്നഹസാരമിഹസത്യ�മകമാം;

�മാഹനം ഭവനസംഗമിങ്ങതിൽ

�സ്നഹമൂലമമ�ല! �വടിഞ്ഞുഞാൻ.”

ഇതു ദിവാകരൻ നളിനിക്കു നല്കുന്ന ഉപ�ദശമാണു്. നളിനി�യ ഒരവതാരിക

�കാണ്ടു് അലങ്കരിച്ചതു് ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാനാ�ണന്നുകൂടി

ഇവി�ട സ്മരണീയമാണു്.

ലീല

�ലയ് ലാ, മജ്ജുൻഎന്നിവ�ര യഥാക്രമം നായികാനായകന്മാരാക്കി�ക്കാണ്ടുഹാ

ഫീസ് എന്നപാരസീക മഹാകവി ഒരു കാവ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടണ്ട് . അതുത�ന്നയാണു്

ലീലയി�ലയും കഥാവസ്തുഎങ്കിലുംആശാൻഅതി�ന്റ ഒരുസം�ക്ഷപം ഒരു ഇംഗ്ലീ

ഷ് മാസികയിൽ ഒരിക്കൽമാത്ര�മ വായിച്ചിരുന്നുള്ളു. നളിനി�യക്കാൾ ലീലയിൽ

ലൌകികസംഭവങ്ങളു�ട പ്രതിഫലനവുംഅധികമായി കാണാം. ലീലയും മദനനും

പ്രണയബദ്ധരാകുന്നതും ലീല�യ ബന്ധുക്കൾ ധനവാനായ ഒരു വണിക്കി�ന

�ക്കാണ്ടു വിവാഹം �ചയ്യിക്കുന്നതും തന്നിമിത്തം മദനൻ ഉന്മാദത്തിനു വശംവദ

നായി “ലീ�ല! ലീ�ല!” എന്നു നർമ്മദാതീരത്തി�ല വനങ്ങളിൽ വിലപിച്ചു�കാണ്ടു്

അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതും ഒടുവിൽ ലീല വിധവയായതിനു�മൽ ത�ന്റ പ്രാണനാഥൻ

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു �താഴി മാധവിമു�ഖന മനസ്സിലാക്കി അ�ങ്ങാട്ടു പാഞ്ഞു

�ചല്ലുന്നതും ഒരു നിമിഷ�ത്ത സമാഗമത്തിനു�ശഷം അവി�ടനി�ന്നാടി�പ്പായി

മദനൻ നർമ്മദയിൽ ആത്മഹത്യ�ചയ്യുന്നതും അനന്യശരണയായ ലീല അവി�ട

ത്ത�ന്ന താനും ചാടിമരിച്ചു കൃതകൃത്യയാകുന്നതും കവി അന്യാദൃശമായ കവിധർ

മ്മജ്ഞത�യാടുകൂടി ചിത്രണം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. സുക്ഷ്മ�ദഹം ലഭിച്ചആ ദമ്പതിമാർ

മാധവിക്കു നല്കുന്നത�ത്വാപ�ദശമാണു് കാവ്യത്തി�ന്റസാരസർവ്വസ്വം.“നളിനിയി

�ല നായികാനായകന്മാർ രാജസം മിക്കവാറും വിട്ടു സാത്വികാവസ്ഥയിൽഎത്തി

നില്ക്കുന്ന പുണ്യാത്മാക്കളാണു്. അതിനുമുൻപുള്ള അവസ്ഥകളിലാണ�ല്ലാ ജീവി

തത്തി�ന്റ കഷ്ടതകളം മാനസികരഹസ്യങ്ങളും അധികം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.

അതു�കാണ്ടു നളിനിയി�ല പാത്രങ്ങളു�ട അടുത്ത താണപടിയിൽ എത്തീട്ടുള്ള

ജീവിതങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണു് പി�ന്ന എഴു�തണ്ടതായി �താന്നിയതു്” എന്നു കവിത

�ന്ന അതിനുള്ള കാരണ�ത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രസ്തുതത�ത്വാപ�ദശം

താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

“ആരും �താഴീ! യുലകിൽ മറയുന്നില്ല, മാംസം �വടിഞ്ഞാൽ–

ത്തീരുന്നില്ലീ പ്രണയജടിലം �ദഹിതൻ �ദഹബന്ധം

�പാരും �ഖദം പ്രിയസഖി! ചിരം വാഴ്ക മാഴ്കാ�ത വീണ്ടും

�ചരും നാം �കൾ വിരതഗതിയായില്ല സംസാരചക്രം.”

ഇതാ മറ്റു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ;

“ക്ഷിതിയിലഹഹ! മർത്ത്യജീവിതം

പ്രതിജനഭിന്നവിചിത്രമാർഗ്ഗമാം

പ്രതിനവരസമാമ�താർക്കുകിൽ
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കൃതികൾ മനുഷ്യകഥാനുഗായികൾ.”

“അപഥമതിലവൻ നടന്നതി–

ല്ലപര�യ�യാർത്തതുമില്ല നാരിയായ്

അപകൃതനവ�ളാടു �വരമി–

ല്ലപചയമാർന്നതുമില്ല സൌഹൃദം.”

“കുസുമിതവനകാന്തിയാത്മകാന്ത–

വ്യസനിനി ലീല വിചാരിയാ�ത �പായാൾ

അസുലഭമണി �തടു�വാർ ഗണിക്കി–

ല്ലസദൃശമാകരമാർന്ന ധാതുഭംഗി.”

“കുരുതുവതിഹ �ചയ്യവയ്യ; �ചയ് വാൻ

വരുതി ലഭിച്ചതിൽ നിന്നിടാ വിചാരം;

പരമഹിതമറിഞ്ഞുകൂടയായുഃ–

സ്ഥിരതയുമില്ലതിനിന്ദ്യമീ നരത്വം.”

“ദയ�യാടവൾ ത�ലാടിയുമ്മവച്ചാൾ

ദയിത�ന രാഗമിരുന്നഹൃത്തടത്തിൽ

നിയതമഴൽ ചുടുന്ന �നറ്റി�മലും

പ്രിയതമ, �പത�ലയമ്മ�യന്ന�പാ�ല.”

പ്ര�രാദനം

1093-ൽ ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അപ്രാപ്തകാലമായ �ദഹ

വി�യാഗത്തിൽഹൃദയം നീറി ആശാൻ രചിച്ച ഒരു മ�നാജ്ഞമായ വിലാപകാവ്യ

മാണു് പ്ര�രാദനം. നിരവധി പ്രപഞ്ചതത്വരഹസ്യങ്ങൾഈകൃതിയിലും നമുക്കു ദർ

ശിക്കാം.

“�വ്യാമത്തിൻ മലിനത്വ�മറ്റിയവി�ട�പ്പാങ്ങുന്ന�ത�ന്താ മഹാ–

ഭീമത്വം കലരുന്നകാലഫണിതൻ ജിഹ്വാഞ്ചലം�പാല�വ

ശ്രീമൽഭാസുരശാരദാലയമഹാദീപം കലാശി�ച്ചഴും

ധൂമത്തിൻ നികരുംബമല്ലി? വസു�ധ! �കണീടു �കണീടു നീ.”

“കഷ്ടംസ്ഥാനവലിപ്പ�മാ പ്രഭുത�യാ സജ്ജാതി�യാ വംശ�മാ

ദൃഷ്ടശ്രീതനുധാടി�യാ �ചറുതുമി�ങ്ങാരില്ല �ഘാരാനലൻ

സ്പഷ്ടം മാനുഷഗർവ്വ�മാ�ക്കയിവി�ടപ്പുക്കസ്തമിക്കുന്നിതി–

ങ്ങിഷ്ടന്മാർ പിരിയുന്നുഹാ! ഇവിടമാണധ്യാത്മ വിദ്യാലയം!”

“വ�ത്സ! �കരളി! യാശ്വസിക്ക വിധിസങ്കല്പ�ത്ത മാനിക്ക നിൻ

ഹൃ�ത്സതുക്കൾതകർത്ത �മാഹനദി വി�ട്ടറീടു�കൻ�പത�ല!

സ�ത്സ�വ്യ! സഖി! �കരളാവനി! കുഴഞ്ഞീടായ്ക ദുഃഖങ്ങളിൽ

ചി�ത്സകച്യുത�മാഹനായ ഭഗവൽപാദ�ന്റ മാതാവു നീ.”

“ആകാശങ്ങ�ളയണ്ഡരാശിക�ളാടും ഭക്ഷിക്കുമാകാശമാ-

യീ കാണുന്നസഹസ്രരശ്മി�യയിരുട്ടാക്കും പ്രഭാസാരമായ്

�ശാകാശങ്ക�യഴാത്തശുദ്ധസുഖവും ദുഃഖീകരിക്കുന്നതാ–

�മകാന്താദ്വയശാന്തിഭൂവിനു നമസ്കാരം നമസ്കാര�മ.”
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ചിന്താവിഷ്ടയായസീത

സഗർഭയായ സീതാ�ദവി�യ പ്രജാരഞ്ജനത്തിനു�വണ്ടി ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അരണ്യ

ത്തിൽ പരിത്യജിച്ച ഇതിഹാസമാണ�ല്ലാ ഉത്തരരാമായണത്തി�ല ഇതിവൃത്തം.

അങ്ങ�നഅവി�ട താമസിക്കുന്നകാലത്തു് ഒരു ദിവസംആസതീരത്നത്തി�ന്റഹൃ

ദയകുഹരത്തിൽനിന്നു പ്രവഹിച്ച വിവിധ വികാരങ്ങ�ളയാണു് കവി പ്രസ്തതകൃതി

യിൽപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതു്. അതു് ധർമ്മപത്നി മരിച്ചു�പായിരിക്കാ�മന്നുള്ളവിചാ

രത്തിൽആ �ദവിയു�ട കാഞ്ചനപ്രതിമ മുന്നിൽ വച്ചു�കാണ്ടുശ്രീരാമചന്ദ്രൻഅശ്വ

�മധയാഗം നടത്തുവാൻ തീർച്ച�പ്പടുത്തിയ അവസരം. വാല്മീകിമഹർഷി�യാടുകൂ

ടി സീതആയാഗത്തിൽസന്നിഹിതയായി. എന്നാൽ

“മിണ്ടാതന്തിക�മത്തി�യാന്നനുശയകാന്താസ്യനാം കാന്ത�ന–

ക്കണ്ടാൾ പൌരസമക്ഷമന്നിലയിലീ �ലാകം �വടിഞ്ഞാൾസതി!”

എന്നതായിരുന്നുഉത്തരക്ഷണത്തി�ലസംഭവം. സീതയു�ടചിലചിന്തകൾസ്വല്പം

പരുഷങ്ങളായിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ കവിയു�ട ഭാവനയിൽ �പാന്തിവരുന്നത് ഒരു ദിവ്യവ

നിതയല്ല, ഒരു മാനുഷിയാ�ണന്നുസമാധാന�പ്പട്ടു�കാണ്ടാൽ മതി. �പാ�രങ്കിൽ

“ക്ഷുഭി�തന്ദ്രിയ! ഞാൻ ഭവാനിലി–

ന്നുപദർശിച്ച കളങ്ക�രഖകൾ

അഭിമാനിനിയാം സ്വകാന്തയിൽ–

ക്കൃപയാൽ �ദവ! ഭവാൻക്ഷമിക്കുക.”

“നിരുപിക്കുകിൽ നിന്ദ്യമാണു മ–

ച്ചരിതം ഞാൻസുചരിത്ര�യങ്കിലും

ഉരുദഃഖനിരയ്ക്കു നല്കി�ന–

നിരയായിപ്പലവാറു കാന്ത�ന.”

എന്നും മറ്റും �ദവിത�ന്ന ക്ഷമായാചനാരൂപത്തിൽ ആ പ്രലാപം അവസാനിപ്പി

ക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളവസ്തുതയുംവിസ്മരണീയമല്ല�ല്ലാ.

“മുടിയിൽ�ക്കാതി �ചർത്തുപുത്ര�ന–

ജ്ജടിയാക്കും ചിലർ; തൽകുമാര�രാ

മടി വിട്ടു മഹാവനത്തിലും

�വടിയും �ദാഹദമാർന്ന പത്നി�യ.”

“സമദൃഷ്ടി സമർത്ഥചിന്തനം

ക്ഷമയ�ന്യാന്യഗുണാനുരാഗിത

ക്രമമായിവ�യക്കരണ്ടിടാം

ശ്രമമറ്റാന്തരഗർവ്വമൂഷികൻ.”

“പറവാൻ പണി, തൻപ്രി�യ്ക്കാരാൾ

കുറ �ചാന്നാൽസഹിയാ കുശീലനും

കറ�യന്നിലുരപ്പതുത്തമൻ

മറ�പാ�ലങ്ങ�ന �കട്ടു മന്നവൻ?”

“വിഷയാധിപധർമ്മ�മാർത്ത�ഹാ!

വിഷമിച്ചിങ്ങ�ന �ചയ്തതാം നൃപൻ
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വിഷസംക്രമശങ്കമൂലമായ് 

വിഷഹിക്കും ബുധരങ് ഗകൃന്തനം.”

ഇവഈകാവ്യത്തി�ല മറ്റു ചില �ശ്ലാകങ്ങളാണു്. ലീല�യ�പ്പാ�ലഅലങ്കാ

�രാജ്ജ്വലമല്ല സീത; അതി�ന്റ ഹൃദയഹാരിത്വം പ്രാ�യണ സ്വഭാ�വാക്തിയിലും

അർത്ഥാന്തരന്യാസത്തിലും മറ്റും അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു.

ദുരവസ്ഥ

ഇതുവ�ര നാം വിവരിച്ച കാവ്യങ്ങൾസംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിലാണ�ല്ലാ നിബന്ധിച്ചിരി

ക്കുന്നതു്. ഇനിയ�ത്ത മൂന്നു കാവ്യങ്ങളും, അതായതു ദുരവസ്ഥ, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി,

കരുണ ഇവ, നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലാണു്. ശ്രീബുദ്ധചരിതം

നാലു കാണ്ഡങ്ങൾ എഴുതിയതിനുമുൻപുത�ന്ന �കകാദിമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരി

ക്കുന്നതിനു �വണ്ട കൃതഹസ്തത കവി സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ജാതികൃതങ്ങളും

ആചാ�രാൽപന്നങ്ങളുമായ അസമത്വയാതനകളിൽനിന്നു് അധഃസ്ഥിതജനങ്ങ

�ള സമുദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണു് ഇവയിൽ ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു കൃതിക�ളയും�കാ

ണ്ടു കവി സാധിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതു്. വർത്തമാനകാലത്തു വായനക്കാരു�ട

മുൻപിൽ നടന്ന ഒരു സങ്കല്പസംഭവ�ത്ത ആസ്പദമാക്കി ആശാൻ ദുരവസ്ഥ മാ

ത്ര�മ രചിച്ചിട്ടുള്ളു. ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറി�ല ഒരന്തർജ്ജനം മാപ്പിളലഹളക്കാലത്തു

ത�ന്റ ഇല്ലം �കാള്ളക്കാർ ആക്രമിച്ച�പ്പാൾ പ്രാണരക്ഷയ്ക്കായി അവിടം വിട്ട് ഓടി

�പ്പായി ചാത്തൻഎന്നഒരുപുലയയുവാവി�ന്റചാളയിൽ�ചന്നു�ചർന്നു. ആയുവ

തി�യ നാട്ടി�ലക്കു മടങ്ങിയാൽ സ്വജനങ്ങൾ ജാതിഭൂഷ്ടയായല്ലാ�ത കരുതുകയി

ല്ല�ല്ലാ. അതിനാൽ അവൾക്കു ഭാവിജീവിതം അന്ധകാരമയമായി�ത്താന്നി. കര

ണീയ�മ�ന്തന്നുള്ള ഉപരിചിന്തയിൽ ത�ന്ന �സ്നഹിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷ�നങ്കിലും–

അതായതുചാത്തൻത�ന്ന–ഭൂമിയിലുണ്ട�ല്ലാഎന്നുകണ്ടു്ആസാധ്വിസമാശ്വസി

ച്ചു. ആ സാത്വികനിൽ ആദ്യമായുണ്ടായ അനുകമ്പ പടവുകൾ കയറി ഗാഢമായ

അനുരാഗമായി പരിണമിച്ചു. ഒടുവിൽ അവർ അഗ്നിസാക്ഷിയായി വിവാഹം�ചയ്തു്

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായിത്തീന്നു. ഉൽക്കൃഷ്ടമായ ഒരു ധർമ്മാദർശ�ത്ത പുരസ്കരി

ച്ചുള്ള കൃത്യ�ബാധത്താൽ �പ്രരിതനായാണു് താൻആ കവിത എഴുതുന്നതു് എന്നു്

ആശാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണു്. സാവിത്രിക്കു സംഭവിച്ച ആ കുടുംബ

സംബന്ധമായ ദുരവസ്ഥയു�ട പരിപാകം അങ്ങ�നയല്ലാ�ത വരുവാൻ മാർഗ്ഗമി

ല്ല; അങ്ങ�നത�ന്ന വരികയും �വണം. കാലക്രമത്തിൽ ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങൾ

ഭൂമുഖത്തിൽ നാമാവ�ശഷങ്ങളാകും. അ�പ്പാൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പശ്ചാത്ത

ലത്തി�ന്റ ആവശ്യകത താദൃശമായ ഒരു വിവാഹത്തിനു് ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല. ചില

ഈരടികൾ പകർത്താം.

ദുരവസ്ഥയി�ല പുലമാടം

“അങ്ങടുത്തായ് �മഞ്ഞുനാ�ള�റയായ് നിറം

മങ്ങിപ്പതിഞ്ഞപാഴ് പുല്ലുമാടം

കാണാം �ചറുതായക�ല നിന്നാ�ലാരു

കൂ�ണന്ന�പാ�ല വയൽവരമ്പിൽ.

അന്തികത്തിൽ�ച്ചല്ല�ന്താറു�മാരു �ചാവ്വും

ചന്തവുമില്ലക്കുടിലു കണ്ടാൽ.

വൃത്തവും �കാണും ചതുരവുമില്ലതി–
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�ലത്തി �നാക്കീട്ടില്ല ശില്പിതന്ത്രം.

വണ്ണം കുറ�ഞ്ഞാരു രണ്ടു ചാൺ �പാക്കത്തിൽ

മണ്ണുചുവരുണ്ടകത്തുചുറ്റും.

�കാണും മുഴകളും തീർത്തിട്ടില്ലായതിൽ–

ക്കാണുന്നു�കവിരൽപ്പാടു�പാലും.

മുറ്റും കിഴക്കായി വീതി കുറ�ഞ്ഞാരു

മുറ്റമതിന്നുണ്ടതിൽ മുഴുവൻ

പറ്റിക്കറുകയും പർപ്പടകപ്പുല്ലും

മറ്റു തൃണങ്ങളും മങ്ങിനില്പൂ.

�പാട്ടക്കല�മാന്നിൽ നീരു�മാരു കരി–

ച്ചട്ടിയും കാണാം വടക്കരുകിൽ,

കന്നുകടിച്ചില �പായിത്തല ചാഞ്ഞു

നിന്നിടും �തവാഴതൻചുവട്ടിൽ.”

കവിയു�ട ത�ത്വാപ�ദശം

“ഉദ്യാനപാലക�ര! ഭവാന്മാരുണർ–

ന്നുദ്യമിപ്പിൻ പുഷ്പകാലമായി.

ഉച്ചാവചങ്ങളാ�മാമൽസ്സുമങ്ങളാൽ

�മച്ച�മറീടുമീയാരാമത്തിൽ

�ദവൻ വനമാലിക്കാനന്ദ�മകാത്ത

പൂ�വാന്നുമി�ല്ലന്ന�താത്തു�കാൾവിൻ.

എല്ലാസ്സുമവുമവ�ന്റയിച്ഛ�യ്ക്കാത്തു

�മ�ല്ല വളന്നു തൻപൂർണ്ണതയിൽ

�ചല്ലാനുഴറുകയാണഗ്ഗതിയാരും

തല്ലിനിർത്താ�തസൂക്ഷിച്ചു�കാൾവിൻ.

ഭവ്യമാം �തന്നലും ഭാനുമരീചിയും

ദിവ്യമാം തൂമഴനിരും നിത്യം

നവ്യരസമാർന്നു നല്കുന്ന�ല്ലായിവ–

യ്ക്കവ്യത്യ�യ �ദവ�നാന്നു�പാ�ല.

എല്ലാം വിടർന്നു പരിമളം തൂവ�ട്ട,

എല്ലാം ചിതറ�ട്ട വർണ്ണ�ശാഭ,

എല്ലാമിതളുകൾ നീട്ടി വലിപ്പമാർ–

ന്നുല്ലാഘഭാവമിയന്നിട�ട്ട.

പൂജ്യരാം �വദികന്മാ�ര! തുനിഞ്ഞിവൻ

�യാജ്യമ�ല്ലങ്കിലു�മാ�ന്നാതു�ന്നൻ,

രാജ്യ�ത്ത�യാത്തും മത�ത്ത�യാർത്തുംപി�ന്ന

പ്രാജ്യരാം നിങ്ങ�ളത്ത�ന്ന�യാത്തും.

കാലം �വകി�പ്പായി �കവലമാചാര-

നൂലുക�ളല്പാം പഴകി�പ്പായി.
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�കട്ടിനിറുത്താൻ കഴിയാ�ത ദുർബ്ബല–

�പ്പട്ട ചരടിൽ ജനത നില്ക്കാ.

മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങ�ള സ്വയമ�ല്ലങ്കിൽ

മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങ�ളത്താൻ.

മദ്വചനങ്ങൾക്കു മാർദ്ദവമി�ല്ലങ്കി–

ലു�ദ്ദശ്യശുദ്ധിയാൽ മാപ്പുനല്കിൻ.”

ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി

ഗൌതമബുദ്ധ�ന്റ ശിഷ്യനായ ആനന്ദഭിക്ഷു ഒരു ദിവസം മധ്യാഹ്നത്തിൽ ദാഹം

�കാണ്ടുവലഞ്ഞുവരു�മ്പാൾ ചാമർഎന്ന �പരിൽഅറിയ�പ്പടുന്ന ഒരുകൂട്ടം പതി

തജനങ്ങളു�ട നായക�ന്റ പുത്രിയായ മാതംഗി അ�ദ്ദഹത്തിനു വഴിക്കിണറ്റിൽനി

ന്നു �വള്ളം �കാരി�ക്കാടുത്തു. ആനന്ദൻ അതു കുടിച്ചതിനു�മൽ ആ സ്ഥലത്തു

നിന്നു �പായി. മാതംഗിക്കു് ആ മഹാനിൽ അടക്കിയാലടങ്ങാത്ത അഭിനി�വശം

ജനിച്ചു. തന്നിമിത്തം അവൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത അ�ന്വഷിച്ചു് അടുത്തുള്ള ബുദ്ധവിഹാ

രത്തിൽ �പാകുകയും അവി�ട ശരണത്രയം സ്വീകരിച്ചു ഭിക്ഷുകിയായിത്തീരുകയും

�ചയ്തു. ആ വർണ്ണസങ്കര�ത്തക്കുറിച്ചു നാടുവാഴിയായ പ്ര�സനജിത്തു �കട്ട�പ്പാൾ

അ�ദ്ദഹം ആ വിഹാരത്തി�ലക്കു �പായി ഭഗവാ�നാടത�ന്ന സംശയം �ചാദിക്കു

കയും അവിടുന്നു ജാതിയു�ട നിരർത്ഥകത�യ പല യുക്തികൾ�കാണ്ടും ഉദാഹ

രണങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും സമർത്ഥിച്ചു് മഹാരാജാവി�ന കർത്ത�വ്യാന്മുഖനാക്കുകയും

�ചയ്തു. താരത�മ്യനശുഷ്കമായഈഇതിവൃത്തംപരിണതപ്രജ്ഞനുംക്രാന്തദശിയു

മായ മഹാകവിയു�ട ഭാവനയിൽക്കൂടി പുറത്തുവന്ന�പ്പാൾ ഒരു ഉത്തമകാവ്യമായി

പരിണമിക്കുന്നു.

ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയി�ല മാതംഗിയുു�ടആഗമനം

“അ�പ്പാഴുത�ങ്ങാരു �പണ്�കാടിയാൾ �ചറു–

�ചപ്പുക്കുട�മാന്നരയ്ക്കു�മലിൽ

അഞ്ചിതമായ വള മിന്നുമിടങ്കര–

പ്പിഞ്ചുലത�കാണ്ടു ചുറ്റി�ച്ചർത്തും

വീശും വലങ്കരവല്ലിയിൽപ്പാളയും

പാശവും ലീലയായ്ത്തൂക്കി�ക്കാണ്ടും

�ചറ്റു കുനിഞ്ഞുവലംചാഞ്ഞപൂ�മനി

ചുറ്റിമറച്ചു �ചങ്കാന്തി�തടും

പൂ�ഞ്ചലതൻതല പാശ്വത്തിൽപ്പാറിച്ചും

ചാഞ്ചാടി വയ്ക്കുമടിത്തളിരിൽ

�ലാലപ്പൂമ്പാദസരത്തി�ലക്കിങ്ങിണി-

ജാലം കിലുങ്ങി മുഴങ്ങുമാറും

മന്ദമടുത്തു�ള്ളാരൂരിൽനി�ന്നാമലാൾ

വന്നണയുന്നുവഴിക്കിണറ്റിൽ.”

ജാതിയു�ട നിരർത്ഥകത

“സത്യധർമ്മങ്ങൾ�ക്കതിരാം ശാസ്ത്രം ശ്രദ്ധിയ്ക്കായ്കങ്ങുനൃപ�ത!

അർത്ഥപ്രവചനം�ചയ്യാമതിൽ വ്യർത്ഥമുദരംഭരികൾ.
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ഇന്ന�ല�ച്ച�യ്യാരബദ്ധം മൂഢർക്കിന്ന�ത്തയാചാരമാവാം.

നാള�ത്തശ്ശാസ്ത്രമതാവാം അതിൽ മൂളായ്ക സമ്മതം രാജൻ!

�സ്നഹത്തിൽനിന്നുദിക്കുന്നൂ �ലാകം �സ്നഹത്താൽ വൃദ്ധി�തടുന്നു.

�സ്നഹം താൻ ശക്തി ജഗത്തിൽസ്വയം �സ്നഹംതാനാനന്ദമാർക്കും.

�സ്നഹംതാൻ ജീവിതം ശ്രീമൻ! �സ്നഹവ്യാഹതിത�ന്ന മരണം.

�സ്നഹം നരകത്തിൻ ദ്വീപിൽ സ്വർഗ്ഗ�ഗഹം പണിയും പടുത്വം.

അമ്മതൻ �നഞ്ചുഞരമ്പിൽത്തങ്ങി�ച്ച�മ്മ�ച�ഞ്ചാര�യത്ത�ന്ന

അമ്മിഞ്ഞത്തൂവമൃതാക്കും�മത്രി ന�മ്മാട�താതുന്നു രാജൻ!”

കരുണ

ജന്മനാ ഒരു �വശ്യയായ വാസവദത്തയ്ക്കു് ഉപഗുപ്തൻ എന്നബുദ്ധശിഷ്യ�ന കാണു

�മ്പാൾ ആദ്യമായി അന്നുവ�ര ആരിലും �താന്നാത്ത ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകുന്നു.

ത�ന്റ കാമക്രീഡയ്ക്കു് ആ ഭിക്ഷുവി�ന ഉപ�യാഗിക്കാ�മന്നു് അവൾക്കു �താന്നുന്നു.

താൻഅ�ങ്ങാട്ടു �ചല്ലുവാൻ ‘സമയമായില്ല’ എന്നു് ഉപഗുപ്തൻ പറഞ്ഞതായി അറി

ഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നു. �കവലം �ഭാഗാസക്തയും ധനാർജ്ജനപരയുമായ ആ ഗണിക

എവി�ട? സർവ്വസങ് ഗപരിത്യാഗം �ചയ്തു ജീവന്മുക്തനായി �ലാകപര്യടനം �ചയ്യു

ന്ന ഉപഗുപ്ത�നവി�ട? വാസവദത്ത ഒടുവിൽ �കാലക്കുറ്റത്തിനുള്ളഅങ്ഗ�ച്ഛദശി

ക്ഷയനുഭവിച്ചു ചുടുകാട്ടിൽ കണ്ഠഗതപ്രാണയായി കിടന്നു ത�ന്റ പ്രാണ�ന അവ

സാനിപ്പി�ക്കണ്ട ഘട്ടമായി. അ�പ്പാൾ ഉപഗുപ്തൻ അവി�ട വന്നു് അവൾക്കു ബു

ദ്ധമതത്തി�ല “ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി, ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി, സംഘം ശരണം

ഗച്ഛാമി”എന്നീശരണത്രയങ്ങൾഉപ�ദശിക്കുകയുംതന്നിമിത്തംഅവൾശാന്തയാ

യി സന്തുഷ്ടയായി ഐഹികയാത്രയിൽനിന്നു വിരമിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതാണു്

കരുണയി�ലഇതിവൃത്തം. ആശാ�ന്റസകലകൃതികളിൽ�വച്ചും ഉത്ത�മാത്തമമാ

യിഞാൻപ്രസ്തുതകാവ്യ�ത്തപരിഗണിക്കുന്നു. ആകഥ�യത്ത�ന്നആസ്പദമാക്കി

രവീന്ദ്രനാഥടാഗൂറും ഒരു കവിത ഫലസഞ്ചയനം (Fruit Gathering) എന്ന പുസ്ത

കത്തിൽ അതിനുമുൻപു് 1098-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു ബംഗാളികൃതിയു�ട

ഇംഗ്ലീഷ്തർജ്ജമയാണു് . ബു�ദ്ധാപ�ദശസാഹിത്യ(The Gospel of Buddha)�മ

ന്ന മ�റ്റാരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലും ആ ഉപാഖ്യാനം വായിക്കാം. ആശാൻ ആ

കഥ�യ പലആവാ�പാദ്വാപങ്ങൾ �ചയ്തുസ്വതന്ത്രമാക്കിട്ടുണ്ട് .

കരുണയി�ല ശ്മശാനം

“ജനരഹിതമാം �മ�ലക്കരയിലങ്ങങ്ങുകരു–

മ്പനയും പാറയും പുറ്റും പാഴ് �ച്ചടികളും

�വളിയിടങ്ങളും വായ്ക്കുംസ്ഥലം കാണാം ശുന്യതയ്ക്കു

കളിപ്പാ�നാരുക്കിയിട്ട കളംകണ�ക്ക.

�നടിയ ശാഖകൾ വിണ്ണിൽ നിവന്നു മുട്ടിയിലയും

വിടപങ്ങളം ചുരുങ്ങി വികൃതമായി

നടുവിലങ്ങു നില്ക്കുന്നു വലി�യാരശ്വത്ഥം മൂത്തു

തടികൾ �തഞ്ഞും �താലികൾ �പാതിഞ്ഞുവീർത്തും

ചടുലദലങ്ങളിലും ശൃങ്ഗഭാഗത്തിലും �വയിൽ

തടവിച്ചുവന്നു കാറ്റിലിളകി �മ�ല്ല

തടിയനരയാലതു തലയിൽത്തീ കാളും �നടും–
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ചുടലബ്ഭൂതംകണ�ക്ക ചലിച്ചുനില്പൂ.

അടിയിലതിൻചുവട്ടിലധികം പഴക്കമായ് ക്ക–

ല്ലുടഞ്ഞും �പാളിഞ്ഞുമു�ണ്ടാരാൽത്തറ ചുറ്റും.

ഇടുങ്ങിയ മാളങ്ങളിലിഴ�ഞ്ഞറും പാമ്പുകൾ�പാൽ

വിടവു�താറും പിണണഞ്ഞ�വരുക�ളാടും

പറന്നടിഞ്ഞരയാലിൻ പഴുത്തപത്രങ്ങ�ളാടും

നിറം മങ്ങി നിലം പറ്റിക്കിടപ്പു നീ�ള,

ഉറുമ്പരിക്കുമരിയുമുണങ്ങിയ പൂവും ദർഭ–

മുറിത്തുമ്പും മറ്റും �ചർന്നു ചിതറിച്ചിന്നി.

അകല�ത്താരു മൂലയിൽ�ക്കടുന്ന കനലിൽനിന്നു

പുകവല്ലി �പാങ്ങിക്കാറ്റിൽപ്പടർ�ന്നറുന്നു.

ചിക�ഞ്ഞടു�ത്ത�ന്താ ചില ദിക്കിൽനിന്നു ശാപ്പിടുന്നു

പക�ല�ന്നാർക്കാ�ത കൂറ്റൻ കുറുനരികൾ.

കുറി�യാരങ്കുശം �പാ�ല കൂർത്തുവളഞ്ഞുള്ള�കാക്കു

നിറ�യ�ക്കാത്തിവലിച്ചും നഖമൂന്നിയും

ഇര�യടുക്കുന്നു �പരുംകഴുകുകൾ ചില ദിക്കിൽ

പരിഭ്രമിയാതിരുന്നു ഭയങ്കരങ്ങൾ.

ഉടഞ്ഞശംഖു�പാ�ലയുമുരിച്ചു മുറിച്ച വാഴ–

ത്തട�പാ�ലയും തിളങ്ങമസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങൾ

അവയവശിഷ്ടങ്ങളായടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു�ണ്ടാ–

ട്ടവിടവി�ട മറഞ്ഞും മറയാ�തയും.

അരയാൽത്തറവ�രയും വടക്കുനി�ന്നത്തുന്നകാൽ–

�പ്പരുമാറ്റം കുറഞ്ഞപാഴ് നടക്കാവി�ന്റ

പരിസരങ്ങളിൽ ഭസ്മപ്പാത്തികൾ കാണുന്നുചുറ്റും

കരി�ക്കാള്ളിയും കരിഞ്ഞകട്ടയുമായി.

ഉട�ലടുത്തനരന്മാർ�ക്കാന്നു�പാ�ലവർക്കും �ഭാജ്യ–

മിടരറ്റു പിതൃ�പതാമഹസസമ്പ്രാപ്തം

ഇടമതി ഹ�ലാകത്തിൻപരമാവധിയാ�ണ�ാരു

ചുടുകാടാണതു �ചാല്ലാതറിയാമ�ല്ലാ.”

ഉപഗുപ്ത�ന്റ കരുണ

“ഹാ! മിഴിച്ചുനിന്നങ്ങവനമ്മധുരയി�ല മുഖ്യ–

കാമനീയകത്തിൻ ഭസ്മകദംബം കണ്ടു.

ആ മഹാ�ന്റ കണ്ണിൽനിന്നാച്ചാമ്പലി�ലാരശ്രുകണ–

മാമലകീഫലം �പാ�ലയടർന്നുവീണു.

ഉൽക്കട�ശാകതിക്തമ�ല്ലാർക്കുകിലന്നയനാംബു

ദുഃഖസത്യജ്ഞനദ്ധീരൻ കരകയില്ല.

തൽകൃതാർത്ഥതാസുഖ�ത്തൻതുള്ളിയല്ലതു ജന്തുവി–

ന്നുൽക്രമണത്തിൽ �മാദിക്കാ ഹൃദയാലുക്കൾ.

ക്ഷിപ്രസിദ്ധി കണ്ടു തൂർന്ന വിസ്മയരസവുമല്ല–

തത്ഭുതചാപലം �ഹതുദർശിയാർന്നിടാ.

കരുതാം മ�റ്റാന്നല്ലതു, കരുണതൻ കയത്തി�ല–

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



158 അദ്ധ്യായം 60. അറുപതാമധ്യായം

പ്പരിണ�താജ്ജ്വലമുക്താഫലമല്ലാ�ത.”

ഇതരകാവ്യങ്ങൾ

ഇതരകാവ്യങ്ങളിൽ അപൂർണ്ണങ്ങളായ ശ്രീബുദ്ധചരിത�ത്തയും ബാലരാമായണ

�ത്തയുംപറ്റി ഇവി�ട വിസ്തരിക്കാൻസ്ഥലദാർലഭ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധചരി

തം ഒന്നാം കാണ്ഡംപ്രകാശിതമായ 1090-ൽത്ത�ന്നയാണു് നാലപ്പാട്ടു നാരായണ

�മ�നാൻ മൂലഗ്രന്ഥംഎട്ടുകാണ്ഡങ്ങളംകൂടി ഒരു പുസ്തകമായി പൌരസ്ത്യദീപംഎന്ന

�പരിൽ അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചു പ്രസിദ്ധ�പ്പടത്തിയതു്. രണ്ടു കാവ്യങ്ങൾ

ക്കും രണ്ടു വിധത്തിലാണു് ആസ്വാദ്യത. ആശാ�ന്റ കൃതി അനുപദവിവർത്തനമല്ല.

ഒന്നാം കാണ്ഡത്തിൽമാത്ര�മ അ�ദ്ദഹം മൂലഗ്രന്ഥ�ത്ത ഏക�ദശ�മങ്കിലും അനു

സരിക്കുന്നുള്ളു. പിന്നീടു കു�റക്കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വീകരിക്കുകയാണു് �ചയ്യുന്നതു്.

ബാലരാമായണം വിദ്യാർത്ഥികള�ടആവശ്യ�ത്തപുരസ്കരിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു

കാവ്യമാ�ണങ്കിലും അതിലുമുണ്ടു് ഉത്തമകവിധർമ്മത്തി�ന്റ പരിസ്ഫുരണം. നിരവ

ധി �ചറിയ വിശിഷ്ടകവിതകൾഓ�രാആവശ്യം പ്രമാണിച്ചു് ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളവയിൽ

ഒന്നാണു് 1097-ൽ രചിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യഗാഥ. അത്യുജജ്വലമായി പ്ര�ശാഭിക്കുന്നഅതി

�ല ചില വരികൾ �നാക്കുക.

“അന്ധകാരത്തി�ന്റയാഴത്തിൽ ക്രൂരമാ–

�മ�ന്താരു മായാവ്യവസ്ഥയാ�ലാ

ബന്ധസ്ഥരായ് ഞങ്ങൾ �കഴുന്നു �ദവ! നിൻ

സ്വന്തം കിടാങ്ങൾ നിരപരാധർ.

ഓരുന്നുഞങ്ങൾപിതാ�വ! നിൻ കൺമുന

ദൂരത്തും �തൻമഴ ചാറു�മന്നും

ക്രൂരതതന്നു�ട �ന�രയതുത�ന്ന

�ഘാരമിടിത്തീയായ് മാറു�മന്നും.

ചട്ടറ്റ നിൻകരവാളിൻ ചലൽപ്രഭ

തട്ടുമാറാകഞങ്ങൾക്കുകണ്ണിൽ.

�വട്ടിമുറിക്കുക കാൽച്ചങ്ങല വി�ഭാ!

�പാട്ടി�ച്ചറികയി�ക്കവിലങ്ങും.

ഞങ്ങ�ള�പ്പാക്കുക കൂരിരുട്ടിൻ �കാട്ട

�യങ്ങും ചവിട്ടിനിരത്തുവാനും

തങ്ങളിൽ�ക്ക �കാർത്തു �മാക്ഷസുഖാബ്ധിയിൽ

മുങ്ങിക്കുളിച്ചുപുളയ്ക്കുവാനും.”

ഗദ്യം

ആശാ�ന്റ ഗദ്യത്തിനും നല്ല അഴകും അന്തസ്സുമുണ്ടു്. രാജ�യാഗത്തിൽ വി�വകാ

നന്ദസ്വാമികള�ട ഇംഗ്ലീഷുഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ തർജ്ജമ�യാടുകൂടി പാതർഞ്ജല�യാഗ

സൂത്രങ്ങൾക്കു ടിപ്പണിയും �ചർത്തിട്ടുണ്ടു് . ആധ്യാത്മികജ്ഞാനത്തി�ന്റ സമ്പാ

ദനത്തിനു വള�ര പ്ര�യാജന�പ്പടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണതു്. മനശ്ശക്തി, �ജംസ് 

ആലൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതീട്ടുള്ള As a man thinketh എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഭാ

ഷാനുവാദമാകുന്നു. ഒരു �ദവികമായ പ്രതികാരത്തി�ല ഇതിവൃത്തം �മ�ഡാസ് 
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�ടയിലറു�ട താരഎന്ന �നാവലിൽനിന്നുസംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷി�ല കവി

തകളിൽ നി�ന്നന്ന�പാ�ല ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും സ്വന്തം പരിശ്രമം�കാണ്ടു് 

അ�ദ്ദഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ �നടിയിരുന്ന പരിചയം അത്ഭുതാവഹമാ�ണന്നു കാണാവു

ന്നതാണ�ല്ലാ.

ഉപസംഹാരം

ഭാഷാകവികള�ട മധ്യത്തിൽ കുമാരനാശാ�ന്റ സ്ഥാനം എത്രമാത്രം അനന്യല

ഭ്യവും സ�വ്വാൽക്കൃഷ്ടവുമാ�ണന്നു നാം ഇത്ര ദൂരമുള്ള വിചാരണ�കാണ്ടു കണ്ടുക

ഴിഞ്ഞു. നമ്മു�ട സാഹിത്യത്തിൽ ആധുനികരീതിക്കു �യാജിച്ചവിധത്തിൽ ഒരു

പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നു പ്രയത്നിച്ച സുഗൃഹീതനാമാക്കളിൽ

അ�ദ്ദഹത്തിനും അദ്വിതീയമായ ഒരുസ്ഥാനമുണ്ട് . പരിസരസ്ഥിതികൾ അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ജന്മസിദ്ധമായ സംസ്കാരത്തിനു പരിഷ്കാരകങ്ങളായി ഭവിച്ചു. ആ അനു

ഗ്രഹങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായി ഞാൻ കരുതുന്നതു ശ്രീനാരായണഗുരു�ദവ�ന്റ

അ�ന്തവാസിത്വംനിമിത്തം അന്തർമുഖമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനു ലഭിച്ച ശക്തിവി�ശ

ഷ�ത്തയാണു്. ആ കുശാഗ്രീയമായ നിരീക്ഷണപാടവവും �യാഗമാർഗ്ഗപരിശീല

നത്തി�ന്റ ഫലമായി വർദ്ധിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. അ�തല്ലാം എങ്ങ�നയിരുന്നാലും

വാ�ഗ്ദവതയു�ട പ്ര�ത്യകമായ പ്രസാദത്തിനു പാത്രീഭവിച്ച ഒരു മഹാകവിമൂർദ്ധ

ന്യനായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം എന്നുള്ളതുസർവ്വസമ്മതമാണു്. അ�ദ്ദഹം താൻ ജനിച്ച

സമുദായ�ത്തമാത്രമല്ല ഉയർത്തിയതു്, �കരള�ത്ത ആകമാനം അഭിമാനം �കാ

ള്ളിച്ചു. അവരു�ട ഇടയിൽ ആധുനികകാലത്തും വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാർ ഉണ്ടാ

കു�മന്നുള്ളു വസ്തുത �തളിയിച്ചു. ആ ഉദാരചരിതൻ നമുക്കു നല്കീട്ടള്ള കാവ്യനിധി

അമൂല്യവും അനശ്വരവുംആദിത്യഭാസുരവുമാകുന്നു.

ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള (1084–1111)

നവ്യകവനരീതി

ഇനി ഇടപ്പള്ളിക്കാരും അത്യന്തം വാസനാസമ്പന്നന്മാരും ഭാഷയു�ട ഭാഗ്യ�ദാഷ

ത്താൽഅല്പായുസ്സിൽ മരണം പ്രാപിച്ചവരുമായ രണ്ടുകവിപുങ്ഗവന്മാ�രപ്പറ്റിയാ

ണു് പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. അവരിൽ ഒന്നു് ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയും

മ�ററതു് ചങ്ങമ്പുഴകൃഷ്ണപിള്ളയുമാണു്. ഒ�ര �ഞട്ടിൽവികസിച്ചരണ്ടുസുരഭിലകുസു

മങ്ങളായിരുന്നുഅവർ. അവരു�ട കവനമാധുര്യം �കരളീയ�രയാകമാനം വശീക

രിച്ചു. പുതിയ രീതിയിലുള്ള കവിത ഭാഷയിൽ അതിനുമുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു�വങ്കി

ലും ആ രീതിയിൽത്ത�ന്നആമൂലാഗ്രം തങ്ങളു�ട വാങ് മയങ്ങ�ള ഇദംപ്രഥമമായി

ആവിഷ്കരിച്ചവർ അവരായിരുന്നു. ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞാണു് അവർ

എഴുതിത്തുടങ്ങിയതു്. ആ യുദ്ധത്തി�ന്റ അനന്തരഫലങ്ങളായ പാരതന്ത്ര്യം, ദാരി

ദ്ര്യം, �രാഗം, സ്വാർത്ഥനിഷ്ഠ, പരവഞ്ചന തുടങ്ങിയ സമുദായ�ദാഷങ്ങ�ള അവർ

ശക്തവും വികാ�രാ�ത്തജകവുമായ ഭാഷയിൽ ചിത്രണം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു് . നിവൃത്തി

യുള്ളിട�ത്താളം ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങ�ളമാത്രംസ്വീകരിക്കുക,ആശയങ്ങളു�ട വിഷയ

ത്തിൽപാശ്ചാത്യസാഹിത്യ�ത്തഅനുകരിക്കുക,സംസ്കൃതത്തിനു് ഒരുവിധത്തിലും

അധമർണ്ണന്മാരാകാ�ത �ഷല്ലി, കീറ്റ് സ്, �ബറൺ, ബ്രൌണിംഗ്, സ്വിൻ�ബർൺ

മുതലായ ആംഗ�ലയകവികളു�ട നിരന്ത�രാപാസന�കാണ്ടു പ്രതിഭ�യ വിവിധ

മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ �പാഷിപ്പിക്കുക ഇവ�യല്ലാം അവരു�ട കവിതയ്ക്കുള്ള ചില പ്ര�ത്യ
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കതകളാണു്. ഈ രീതി യുവാക്കന്മാർക്കു് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി�ത്താന്നി. ഇടപ്പള്ളി

രാഘവൻപിള്ളയു�ട കൃതിക�ളല്ലാം ഹ്രസ്വങ്ങളും ഭാവാവിഷ്കാരകങ്ങളുമാണു്.

ചരിത്രം

രാഘവൻപിള്ളയു�ട കുടുംബം വടക്കൻപറവൂരിലാണു്. അവി�ടനിന്നു കല്യാണിയ

മ്മഎ�ന്നാരു യുവതി�യ ഇടപ്പള്ളി പാണ്ടവത്തുനീലകണ്ഠപ്പിള്ളവിവാഹം �ചയ്ത.

രാഘവൻപിള്ള അവരു�ട സന്താനമായി 1084-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽ

ത്ത�ന്നഅമ്മ മരിച്ചു�പാകയാൽ അച്ഛ�ന്റ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു. അ�ദ്ദഹ

ത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സർക്കാർശിപായിപ്പണിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച തുച്ഛമായ �വ

തനം�കാണ്ടു �വണ്ടിയിരുന്നു പുലരാൻ. ഏതാനും �കാല്ലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ നീല

കണ്ഠപ്പിള്ള �വ�റയും വിവാഹം �ചയ്തു. രാഘവൻപിള്ള തീ�ര നിരാശ്രയനായി

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽവള�രഅരിഷ്ടിച്ചുവിദ്യാഭ്യാസം �ചയ്തു് എറണാകുളംഗവർ�മ്മൻ

റ് �ഹസ്ക്കൂളിൽ ഇ.എസ് .എൽ.സി. ക്ലാസ്സുവ�ര വായിച്ചു. വിദ്വാൻപരിക്ഷയ്ക്കു �ചർ

ന്നു�വങ്കിലും അതിൽ ജയിച്ചില്ല. അങ്ങ�നആദ്യന്തം കരൾ �വന്തും കണ്ണുനീരിൽ

കുളിച്ചുമാണു് നമ്മു�ട കവി �ലാകയാത്രയാരംഭിച്ചതു്. ദുർവിധിയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

മുന്നിൽ വിലങ്ങടിച്ചുനിന്നു. അങ്ങ�നയുള്ള ഒരു യുവാവി�ന്റ കവിത വിഷാദാത്മക

മായതിൽഅതിശയിക്കാനില്ല�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചരമവും ദയനീയമായിരുന്നു.

ത�ന്നക്കാൾ പല പ്രകാരത്തിൽ ഉപരിതലസ്ഥയായ ഒരു യുവതിയിൽ അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റ �പ്രമംസമർപ്പിച്ചു. യുവതിയു�ട പിതാവു്ആ വിവാഹബന്ധ�ത്തഅനുകൂലി

ച്ചില്ല. കവിയു�ട�നരാശ്യം അതി�ന്റ മുദ്ധന്യദശയി�ലത്തി. 1111-ാമാണ്ടു മിഥുനമാ

സം 21-ാം൹ �കാല്ലത്തുള്ളആയുവതിയു�ട ഗൃഹത്തിൽവച്ചുത�ന്നആഇതികർത്ത

വ്യതാമൂഢൻ ആത്മഹത്യ�ചയ്തു. ഇഹ�ലാകത്തിൽ ലഭിക്കാത്ത സ്വാച്ഛന്ദ്യവും സു

ഖവും പര�ലാകത്തി�ലങ്കിലും ലഭിക്കു�മാ എന്നു പരീക്ഷിക്കുവാനായിരിക്കാം ആ

സാഹസം. ഏതായാലും ഭാഷയ്ക്കു് ഉത്തിഷ്ഠമാനനായ ഒരു വരിഷ്ഠകവി നഷ്ടമായി.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതാവുംആത്മഹത്യ�ചയ്തതാ�ണന്നുജനപ്രവാദമുണ്ടു്.

കൃതികൾ

രാഘവൻപിള്ളയു�ട കൃതികൾ സമാഹൃതങ്ങളായി തുഷാരഹാരം എന്ന �പരിൽ

1110-ാമാണ്ടുപ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടു. അതിൽപ്പിന്നീടു നവസൌരഭം എ�ന്നാരു കാവ്യ

സമുച്ചയം 1111 ചിങ്ങമാസത്തിൽഅച്ചടിക്ക�പ്പട്ടു. ഇവയ്ക്കുപുറ�മഹൃദയസ്മിതം, മണി

നാദം, അവ്യക്തഗീതം ഇവകൂടി കൂട്ടി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതക�ളല്ലാം �ചത്തു് ഗ്ര

ന്ഥകാര�ന്റ മരണാനന്തരം ഒ�രാറ്റ പുസ്തകമാക്കി ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള പ്രകാശി

പ്പിച്ചു. രാഘവൻപിള്ളയു�ട കവിതയു�ട മാതൃക പ്രദർശിപ്പി�ക്കണ്ടആവശ്യമില്ലാ

ത്തവിധത്തിൽഅവഅത്രമാത്രംസുവിദിതങ്ങളാണു്. എങ്കിലും ചില വരികൾ ഉദ്ധ

രിക്കാം.

1 “അഴകി�ന്റ തൂ�വള്ളിക്കിണ്ണ�മല്ലാ–

മഴലു നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു.

സ്ഫടികാഭമാകുമരുവികൾത–

ന്നടി�യല്ലാം പങ്കിലമായിരുന്നു.

ചിരി�യാന്നറിയാ�ത രൂകി �പ്പായാൽ–

ച്ചിരകാലം �തങ്ങിക്കരഞ്ഞി�ടണം.
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�ചറുമിന്നൽകണ്ടു �തളിഞ്ഞ �മഘ-

�മാരു ജന്മം കണ്ണീർ �പാഴിച്ചി�ടണം.”

2 “തന്നന്ത്യഗാനവും പാടിപ്പടിഞ്ഞാട്ടു

�പാന്നന്തി�പ്പങ്കിളി പാറി�പ്പായി.

അല്ലി�ന്റയമ്മലർവാടിയിലിന്ന�ത്ത

മുല്പപ്പൂ�വല്പാം വിരിഞ്ഞുതീർന്നു.

അംബുജംതൻ മുദുമന്ദസ്മിതാങ്കര–

മന്തിപ്രഭയിലലിഞ്ഞു�ചർന്നു.

കൂകിത്തളർ�ന്നാരു �കാകിലം മുറ്റ�ത്ത

മാകന്ദ�ക്കാമ്പിലുറക്കമായി.

ആകാശ�ദശത്തി�ലങ്ങാനലയു�മ–

ന്നാശാപതംഗ�മ! �പാരിക നീ.”

3 “വർഷം കഴിഞ്ഞു �കായിത്തു തീർന്നൂ.

കർഷക�രല്ലാരും ഹർഷമാർന്നൂ.

സസ്യലതാദികൾസൽഫലത്താ–

ലുത്സവം കണ്ണിന്നരുളിയാർക്കും.

കാർമുകിൽമാല മറഞ്ഞുവാനം

ശ്യാമള�കാമളമാകമാനം.

ഓ�രാ�രാ രാവും കുളുർമ�യന്തു-

�മാണനിലാവിനാ�ലാളം തല്ലും.”

മണിനാദംഎന്നതുകവിയു�ട ഒടുവില�ത്തകൃതികളിൽചിലതാണു്. അതിൽതനി

ക്കു് അടുത്ത കാലത്തുസംഭവി�ച്ചക്കാവുന്ന മരണ�ത്തപ്പറ്റി പ്ര�ത്യകമായ സൂചന

യുണ്ട്. ചില വരികൾ �നാക്കുക.

“മണിമുഴക്കം മരണദിനത്തി�ന്റ

മണിമുഴക്കം, മധുരം, വരുന്നുഞാൻ.

അനുനയിക്കുവാ�നത്തു�മൻകൂട്ട�രാ–

ടരുളിട�ട്ട�യന്നന്ത്യയാത്രാ�മാഴി.

മറവിതന്നിൽ മറഞ്ഞു മനസ്സി�ലൻ

മരണ�ഭരിയടിക്കും സഖാക്ക�ള!

സഹതപിക്കാത്ത �ലാക�മ! �യന്തിലും

സഹകരിക്കുന്നശാരദാകാശ�മ!

കവനലീലയി�ലന്നുറ്റ �താഴരാം

കനകതൂലി�ക! കാനനപ്രാന്ത�മ!

മധുരമല്ലാ�ത്താ�രൻ മൌനഗാനത്തിൽ

മദതരളരാം മാമരക്കൂട്ട�മ!

വരികയാണിതാ ഞാ�നാരധഃകൃതൻ

കരയുവാനായ് പ്പിറ�ന്നാരു കാമുകൻ.”

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1089–1123)
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ചരിത്രം

രാഘവൻപിള്ളയു�ട ബഹിശ്ചരപ്രാണനും സന്തതസഹചാരിയുമായിരുന്ന ചങ്ങ

മ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയു�ട ജീവിതവും ഹ്രസ്വവും �ക്ലശഭൂയിഷ്ടവുമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം

1089-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 24-ാം൹ ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴവീട്ടിൽ സി. �ക. പാറുക്കുട്ടി

യമ്മയു�ടയും �കാച്ചിശ്ശീമയിൽ �ത�ക്കടത്തുനാരായണ�മ�നാ�ന്റയും പുത്രനായി

ജനിച്ചു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇടപ്പള്ളിയിൽ�വച്ചുത�ന്നയാണു് നിർവ്വഹിച്ചതു്.

പിന്നീട് ആലുവാ,എറണാകുളംഎന്നീ �കാ�ളജുകളിൽവായിച്ചു് ഇൻറർമീഡി�യറ്റു

പരീക്ഷ ജയിച്ചു. അതിനു�മൽ തിരുവനന്തപുരത്തുയൂണി�വഴ്സിറ്റി �കാ�ളജിൽ ബി.

ഏ. ഓ�ണഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ മലയാളവും സംസ്കൃതവും ഗ്രൂപ്പിൽ �ചന്നു് ആ പരീക്ഷയിലും

ഉത്തീർണ്ണനായി. അതു് 1116-ാമാണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു് അക്കാലത്തു് ദാരി

ദ്ര്യ�ത്താട് അനുനിമിഷം മല്ലി�ടണ്ടതായി വന്നിട്ടണ്ടു്. തിരുവനന്തപുരത്തു പഠിക്കു

�മ്പാൾ ക്യാപ്റ്റൻ വി.പി. തമ്പി (ശ്രീമൂലംതിരുനാഠം മഹാരാജാവി�ന്റ പൌത്രൻ)

അ�ദ്ദഹ�ത്തസഹായിക്കുകയാൽആപിശാചബാധയിൽനിന്നു കു�റക്കാല�ത്ത

ക്കു് അകന്നുനില്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു. 1115-മാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ ഇടപ്പള്ളി എസ് .�ക.

ശ്രീ�ദവിയമ്മ�യവിവാഹം �ചയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം രണ്ടു �കാല്ലം പൂനാ, �കാ

ച്ചി ഇവിടങ്ങളിൽ മിലിറ്ററി ഡിപ്പാർട്ടു�മൻറിൽ പണി�നാക്കി. ആ പണി കവിതാ

രചനയ്ക്കു പ്രതിബന്ധമായി �താന്നിയതിനാൽ അതു രാജി�വച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ആദ്യകാല�ത്ത കൃതികളിൽ അതിപ്രധാനമായ രമണൻ 1112-ൽ പ്രസിദ്ധീകരി

ച്ചു. അതു് എഴതിത്തീർന്നതു് ആ �കാല്ലം കന്നി 5-ാം൹യായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു്

അതിൽത്ത�ന്ന �തളിവുണ്ടു്. ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയു�ട അകാലനിര്യാണ

ത്തിൽ അതിതീവ്രമായി അനു�ശാചിച്ചു പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രാമീ

ണവിലാപകാവ്യമായിരുന്നു അതു്. രണ്ടിൽച്ചില്വാനം മാസങ്ങ�ള ഇരുപത്തിരണ്ടു

വയസ്സമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നആയുവാവിനു് അ�തഴുതുവാൻ �വണ്ടിവന്നുള്ളു.

ആകാവ്യത്തി�ന്റ രണ്ടാമ�ത്തപതിപ്പ് 1115-ൽ പ്രകാശിതമായി. തുടന്നു് അ�നകം

പതിപ്പുകൾ പുറ�പ്പ�ടണ്ട ആവശ്യം �നരിടുകയും നാല്പതിനായിരം പ്രതിക�ളാളം

വിറ്റഴിയുകയും �ചയ്തു. കു�റക്കാലം മദിരാശി ലാക്കാ�ളജിൽ വായിച്ചു�വങ്കിലും

മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉണ്ടായ ചില �ക്ലശങ്ങൾനിമിത്തം പഠിത്തം പൂർ

ത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തിരി�യ ഇടപ്പള്ളിക്കു �പാന്നു് ഒരു വർഷത്തിനു�മൽ

അവി�ട കഴിച്ചുകൂട്ടി. രമണൻ മുതലായ പുസ്തകങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത അതിനിടയ്ക്കു

സമ്പന്നനാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �കരളീയർ�ക്കല്ലാം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ

ആദരവുംആനന്ദവുംസഞ്ജാതമായി. പിന്നീട �കരളത്തി�ലസുപ്രസിദ്ധമുദ്രണാല

യമായ മംഗ�ളാദയത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥനുംഅ�ദ്ദഹവും തമ്മിൽ �സ്നഹമായി. ത�ന്റ

പുസ്തകങ്ങൾ ശീഘ്രമായും ഭംഗിയായും അച്ചടിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ചങ്ങമ്പുഴ തൃശൂ

രിൽ കാനാട്ടുകരയ്ക്കു താമസം മാറ്റി. മങ്ഗ�ളാദയത്തി�ന്റ പത്രാധിപസമിതിയിൽ

ഒരുഅംഗമായി�ച്ചർന്നു. 1121-ാമാണ്ടു് ഒടുവിൽ തൃശൂർ വിട്ടു. അതിനും മാനസികങ്ങ

ളായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളായിരുന്നു കാരണ�മന്നു് ആ കാര്യ�ത്തപ്പറ്റി അറിവുള്ളവർ

പറയുന്നു. �കരളത്തി�ല കവികളിൽ അഗ്രഗണ്യനാകണ�മന്ന ആഗ്രഹം അ�ദ്ദ

ഹത്തിനുയൌവനാരംഭത്തിൽത്ത�ന്നഅങ്കുരിച്ചിരുന്നു. നിരന്തരമായപുസ്തകപാരാ

യണം�കാണ്ടും നിസ്തന്ദ്രമായ�ദനംദിനാഭ്യാസം �കാണ്ടുംഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റഅന

ന്യസാധാരണമായ വാസന�യ പരിപുഷ്ടമാക്കി. വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹം

ഒട്ടുവള�ര ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു് അവയി�ല ആശയങ്ങൾ തന്നിൽ ലയിപ്പി

ച്ചു. അ�താടുകൂടി അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു ദിനചര്യയും തുടർന്നു�കാണ്ടു�പായി.
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നശ്വരമായ ശരീരം�കാണ്ടാണു് താൻ �കകാര്യം �ചയ്യുന്ന�തന്നുള്ള വസ്തുതത

�ന്ന അ�ദ്ദഹം ഓർമ്മിച്ചില്ല. മാദകവസ്തുക്കൾ ആ ശരീരത്തി�ന്റ ശക്തി�യ ക്ഷ

യിപ്പിക്കുകയല്പാ�ത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയി�ല്ലന്നും കരുതിയില്ല. 1122-ാമാണ്ടു നമ്മു�ട

കവി �രാഗഗ്രസ്തനായി. അതു ഭയങ്കരമായ രാജയക്ഷ്മാവായിരുന്നു. 1123-ാമാണ്ടു

മിഥുനമാസം 4-ാം൹ തൃശൂർ മംഗ�ളാദയം നഴ്സിങ്�ഹാമിൽവച്ചു ചരമഗതി�യ പ്രാ

പിച്ചു. അ�ദ്ദഹം യുവ�കരളിയു�ട ആശാ�കന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ

പറയാം. ആ അത്യാപത്തിൽ �കരളീയ�രല്പാം അശ്രുധാരവാർത്തു. അവരു�ട

കനകമുരളി തകർന്നു; അതി�ന്റ �മാഹനഗാനം നിലച്ചു.

കൃതികൾ

1110 മുതൽ 1123 വ�ര പതിമ്മൂന്നു �കാല്ലങ്ങളിലാണു് ചങ്ങമ്പുഴ ത�ന്റ കൃതികൾ പ്ര

സിദ്ധീകരിച്ചതു്. അവയിൽ നാല്പതിൽപ്പരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. കളി�ത്താ

ഴി മുതലായി ചില�തല്ലാം ഗദ്യങ്ങളാണു്. (1) ബാഷ്പാഞ്ജലി (1110), (2) ആരാധകൻ

(1110), (3) �ഫമന്തചന്ദ്രിക (1110), (4) മദി�രാത്സവം (1110), (5) മണിവീണ (ബാഷ്പാ

ഞ്ജലിയി�ല ചില ഭാഗങ്ങൾ 1110), (6) രമണൻ (1112), (7) കലാ�കളി (1112), (8) മയൂ

ഖമാല (1115), (9) �ദവയാനി (1115), (10) കഥാരത്നമാലിക (1115), (11) രക്തപൃഷ്പങ്ങൾ

(1116), (12)സങ്കല്പകാന്തി (1117), (13) വത്സല (1119), (14) തി�ലാത്തമ (1119), (15)ശ്രീതി

ലകം (1119), (16)അപരാധികൾ (1119), (17)ഓണപ്പൂക്കൾ (1120), (18) �മാഹിനി (1120),

(19) �ദവത (1120), (20) ചൂഡാമണി (1120), (21) അമൃതവീചി (1120), (22) ഉദ്യാനലക്ഷ്മി

(1120), (23) സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം ( 1120), (24) സാഹിത്യചിന്തകൾ (1120), (25)

വിവാഹാ�ലാചന (1120), (26) സുധാംഗദ (1120), (27) ആകാശഗംഗ (1121), (28) കളി

�ത്താഴി (1121), (29) കരടി 1121), (30)അനശ്വരഗാനം (1121), (31) ദിവ്യഗീതം (1121), (32)

�ദവഗീത (1121), (33) മാന�സശ്വരി (1121), (34) യവനിക (1121), (35) നിർവൃതി, (36)

മാനസാന്തരം, (37) �പല്ലീസും �മലിസാന്ദയും (1123), (38) പ്രതികാരദുർഗ്ഗ (1123),

(39) മൌനഗാനം, (40) ക�ല്ലാലമാല, (41) നിവ്വാണമണ്ഡലം, (42) അസ്ഥിയു�ട പു

ക്കൾ, (43) മഞ്ഞക്കിളികൾ, (44) പാടുന്ന പിശാച്. ഇതു് ആ�രയും ആശ്ചര്യപരത

ന്ത്രരാക്കുന്ന ഒരു കാവ്യപ്രവാഹംത�ന്നയാണ�ല്ലാ. ഇവയിൽ ചില�തല്ലാം അ�ദ്ദ

ഹം മരിച്ചതിൽപ്പി�ന്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടവയാണു്. ഇനിയും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

അച്ചടിക്കാ�തകിടപ്പുണ്ടു്. ഇ�പ്പാഴുംഅവയിൽചിലതുപല മാസികകൾക്കുംഅയ

ച്ചു�കാടുത്തു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പത്നി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയു�ട കൃതി

ക�ള ഓ�രാന്നായി അവ അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിമർശിക്കണ�മങ്കിൽ അതു്

ഒരു വലിയ പുസ്തകം �കാ�ണ്ടസാധിക്കൂ. അതിനു് ഇവി�ട ഒരുങ്ങുന്നില്ല. രമണൻ,

സങ്കല്പകാന്തി, ഓണപ്പൂക്കൾ, സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം, �ദവഗീത തുടങ്ങിയ ചില

കാവ്യങ്ങൾവി�ശ്വാത്തരങ്ങളാണു്. ചങ്ങമ്പുഴയു�ട�വശിഷ്ട്യംഏ�തല്ലാം ഉപാധി

ക�ളആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നു ദിങ് മാത്രമായി സൂചിപ്പിക്കുവാൻ മാത്ര�മസ്ഥലം

അനുവദിക്കുന്നുള്ളു.

ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയു�ട �വശിഷ്ട്യം

ശബ്ദം

ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയു�ട �വശിഷ്ട്യം ശബ്ദത്തിലും അർത്ഥത്തിലും ഒന്നു�പാ�ല

അധിഷ്ഠിതമാ�ണങ്കിലും ശബ്ദത്തിലാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശക്തി അന്യാദൃശമായി
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ഫലിക്കുന്നതു്. സംസ്കൃത വൃത്തങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം കവനം �ചയ്തിട്ടി�ല്ലന്നു ശപഥം

�ചയ്യുവാൻ നിർവ്വാഹമി�ല്ലങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾഅത്യന്തം വിരളങ്ങ

ളാണു്.

“ഒരു പിടി മണലിന്നു �മന്മ�യന്തു–

�ണ്ടാരു ദിനമാ മണൽ മണ്ണടിഞ്ഞിടി�ല്ല?

വരുവതു വരുമാക്രമിക്കുമ�യ്യാ!

�പാരുതുകിലും ഫലമില്ല, കാലു �തറ്റും.”

ഇത്യാദി �ശ്ശാകങ്ങളിലല്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധി കാ�ണണ്ടതു്. ദ്രാവിഡവൃത്ത

നിബദ്ധങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളിലും �കക മുതലായ ദീർഘവൃത്തങ്ങളല്ല ന�മ്മ ഹഠാ

ദാകർഷിക്കുന്നതു്. അവ�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം അധികമായി �കകാര്യം �ചയ്തിട്ടുമി

ല്ല. സംഗീതാത്മകങ്ങളായ ലഘുവൃത്തങ്ങളിൽ കവിത എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുന്നതിനു

ള്ള പാടവം അ�ദ്ദഹത്തി�ലന്നതു�പാ�ല അന്യകവികളിൽ �കരളം നാളതുവ�ര

കണ്ടിട്ടു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തങ്ങളിൽ മധുരങ്ങളായ മല

യാളപദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും മലയാളത്തിൽ അലിഞ്ഞു�ചർന്നു തന്മയത്വം പ്രാപിച്ചിട്ട

ള്ള സംസ്കൃതപദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും മാത്രമാണു് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ കവനം വിജയപ്രദ

മാക്കീട്ടുള്ളതു്. അത്രവള�ര ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾപലമാതിരിഅ�ദ്ദഹ�ത്ത�പ്പാ�ല

ആരും പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടമില്ല. �വറു�തയല്ല ആ ഗന്ധർവ്വൻ സാമാന്യജനങ്ങളു�ട

കവിയായതു്. ആർക്കും ഒരിയ്ക്കൽ �കട്ടാൽ മതി, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഈരടികൾ

ഹൃദയത്തിൽ ശാശ്വതമായി നില ഉറപ്പിച്ചു�കാള്ളും.

അർത്ഥം

ദീർഘങ്ങളുംഹ്രസ്വങ്ങളമായി ഒട്ടു വള�ര കാവ്യങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് .

“എനിയ്ക്കുമു�ണ്ട�താ ചില�തല്ലാമൂഴി-

പ്പരപ്പി�നാ�ടാന്നു പറഞ്ഞു �പാകുവാൻ.”

എന്നു് അ�ദ്ദഹം �ലാക�ത്ത ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു. പറയുകയല്ല, പാടുകയാണു്

�ചയ്തതു്, പല വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും പഞ്ചമസ്വരത്തിൽപൂങ്കുയിൽപാടി. ചങ്ങമ്പുഴ

വായിച്ചതായി കാണുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു കയ്യും കണക്കുമി�ല്ലന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചു

വ�ല്ലാ. സംസ്കൃതസാഹിത്യ�ത്താടു് അ�ദ്ദഹത്തിന്നുകടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ കവിതയിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള വളച്ചു�കട്ടുമില്ല. ഉപ�മാൽ�പ്രക്ഷാദ്യല

ങ്കാരങ്ങ�ള ആശ്രയിയ്ക്കുന്നതു് അപൂർവ്വമാണു്. പ്രതിപാദ്യം എവി�ടനിന്നു സ്വീകരി

ച്ചാലും അതിനു പ്രാ�യണ �കരളീയച്ഛായ �കാടുക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാധി

ച്ചിരുന്നു. ഇ�തല്ലാം പ്രതീതിസലഭ്യത്തിനു് ഏറ്റവും പ്ര�യാജകീഭവിച്ചു. പ്രതിരൂപാ

ത്മകങ്ങളായ ചില ഭാവഗീതങ്ങൾ അ�ദ്ദഹവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അവ അനു

വാചകന്മാ�ര വിഷമിപ്പിക്കുന്നവയല്ല. അ�ദ്ദഹം കരുണം, ശൃങ് ഗാരം എന്നീ രണ്ടു

രസങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിലാണു് അത്യന്തം കൃതഹസ്തനായി കാണ�പ്പടുന്നതു്.

നിരവധി അനുഭൂതികൾക്കും ഭാവങ്ങൾക്കും അ�ദ്ദഹം മായാത്ത ഉടലും മങ്ങാത്ത

പ്രകാശവും �കാടുത്തിട്ടുണ്ട് . (1) കാപട്യം നിറഞ്ഞഇന്ന�ത്ത �ലാകം, (2) ദുഷ്ടന്മാർ

ക്കു ജീവിതത്തിൽ ലഭിയ്ക്കുന്ന അനുസ്യൂതമായ വിജയം, (3) സമസൃഷ്ടികളു�ട വ്യഥ

യിൽ അലിയാത്ത മനുഷ്യഹൃദയത്തി�ന്റ ക്രൂരത, (4) യാചക�ന്റ പരി�ദവനം, (5)

കൂലിക്കാര�ന്റ ദുരന്തദുഃഖം, (6) കർഷക�ന്റ �താരാത്ത കണ്ണനീർ, (7) പ്രതികൂലശ

ക്തികള�ട മർദ്ദനത്തിൽ�പ്പട്ടു �ഞരുങ്ങുന്നദരിദ്ര�ന്റ നിസ്സഹായത, (8) എല്ലാവർ
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ക്കും അവരവരു�ട കഴിവി�ന്നാപ്പം ഉയരുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്തതും ഭൂരിപക്ഷ

ത്തി�ന്റ സ്വാത�ന്ത്ര്യച്ഛ�യ ചവിട്ടി�മതിച്ചു കബന്ധനൃത്തം �ചയ്യുന്നതുമായ നീതി

എന്നിങ്ങ�ന പു�രാഗമനത്തി�ന്റ മുന്നിൽ വിലങ്ങടിച്ചു നില്ക്കുന്ന പല പ്ര�മയങ്ങ�ള

യുംപറ്റി അ�ദ്ദഹം ശക്തിയുക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇടിമുഴക്കത്തി�നാപ്പം ഗർജ്ജിച്ചി

ട്ടണ്ടു്. സമതയ്ക്കു�വണ്ടിയുള്ളസമരത്തിൽഅ�ദ്ദഹം ഒരുനിർഭീകനായധർമ്മഭടനാ

യിരുന്നു. ത�ന്നസ്സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം കാവ്യസ്വരൂപിണിയായ �ദവതത�ന്നയാ

ണു്തനിയ്ക്കു്അഭീഷടദാത്രിയായ �ദവതഎന്നു് �രഖ�പ്പടുത്തി. ശാന്തിദായിനിയായ

മൃതി കരളലിഞ്ഞു ത�ന്നആ�ശ്ലഷിക്കണ�മന്നു് അ�ദ്ദഹം ചില�പ്പാൾ അഭ്യർത്ഥി

ച്ചിരുന്നുഎങ്കിലും ആത്മഹത്യ�ചയ്യുവാൻ അ�ദ്ദഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നില്ല. ത�ന്റ

കവിതകൾ അസാന്മാർഗ്ഗികവും വിപ്ലവാത്മകവുമാ�ണന്നുവച്ചു് ഉൽക്കൃഷ്ടപദവിയി

ലുള്ള ചിലർ അ�ദ്ദഹ�ത്തഅധി�ക്ഷപിച്ചു. അതു് അ�ദ്ദഹത്തിനു കഠിനമായ മന

ശ്ശല്യത്തിനു കാരണമായി. സ്വന്തം പ്രണയഗതിയിലും ചില പരാജയങ്ങൾ പറ്റീട്ടു

�ണ്ടന്നുപറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ആദ്യകാല�ത്തദാരിദ്ര്യബാധയിൽനിന്നുപിന്നീട് 

നി�ശ്ശഷം വിമുക്തനായി�യങ്കിലും അതി�ന്റ സ്മരണയും അ�ദ്ദഹ�ത്ത വിഷാദിപ്പി

ച്ചു. ഇങ്ങ�ന പല കാരണങ്ങളാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാവ്യങ്ങൾ വായനക്കാ�ര

വി�നാദിപ്പിയ്ക്കുവാൻ ഒരിയ്ക്കലും ഒരുങ്ങിയില്ല. ഉൽ�ബാധനമാണു് അവയു�ട പ്രധാ

നലക്ഷ്യം.

“കപട�ലാകത്തിലാത്മാർത്ഥമാ�യാരു

ഹൃദയമുണ്ടായതാ�ണൻപരാജയം”

എന്നു് അ�ദ്ദഹം പാടുന്നു. “കരയും ഞാൻ കരയും ഞാൻ” എന്നു് ആ�വശ�ത്താ

ടുകൂടി ആക്രന്ദനം�ചയ്യുന്നു. സങ്കുചിതമല്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിപ്ലവഗതി. മുതലാളി

മാ�ര ശകാരിക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റ തൂലിക�യഅധിക�മാന്നും ഉപ�യാഗിച്ചി

ട്ടില്ല. �ലാകത്തി�ലങ്ങുംപടർന്നുപിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നമനുഷ്യസമുദായത്തി�ല�വകല്യ

ങ്ങ�ളാടാണു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ�വരസ്യം. ഒരു ഭാവത്തി�ന്റ�യാഅനുഭവത്തി�ന്റ

�യാ പ്രതിഫലനം വികാരതീക്ഷ്ണതയിൽ നിറംപിടിപ്പിക്കുകയും ഹൃദയസ്പർശകമാ

ക്കിച്ചമയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നതാണു് ഭാവാത്മകഗീതങ്ങൾഅഥവാസ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങളു�ട

കലാപരമായ �വശിഷ്ട്യം എന്നു് അ�ദ്ദഹം സങ്കല്പകാന്തിയു�ട മുഖവുരയിൽ പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് . കർത്തൃനിഷ്ഠങ്ങളായസ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങളാണു് പദാർത്ഥനിഷ്ഠങ്ങളായ

സ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങ�ളക്കാൾഅധികം അ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നുബഹിർഗ്ഗമിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

അ�ദ്ദഹം ന�മ്മ പല വഴിക്കും ആകർഷിക്കുന്നു. നമുക്കു് അ�ദ്ദഹത്തിൽ

അനുകമ്പ �താന്നുന്നു. നാം അ�ദ്ദഹ�ത്ത �സ്നഹിക്കുന്നു; ബഹുമാനിക്കുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ അങ്ങിങ്ങു കാണുന്ന വാചാലത, പൂർവ്വാപരവിരുദ്ധത മുത

ലായ�വകല്യങ്ങ�ള പണ്ഡിതന്മാർ�പാലും അറിയുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കുണ്ട് അവയു�ട

�നസർഗ്ഗികമായ വശീകരണശക്തി.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

1. താ�ഴക്കാണുന്നതു ചങ്ങമ്പുഴയു�ട ഒന്നാമ�ത്ത കൃതിസമുച്ചയമായ ബാഷ്പാ

ഞ്ജലിയി�ല പ്രസ്താവനയിൽനിന്നാണു്.

“ശരിയായിരിക്കാമീ �ലാക�മറ്റം

നിരുപമാനന്ദദമായിരിക്കാം.

പ്രബലപ്രതാപാദിജീവിതമാം
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നറുപാല്ക്കടലിൻ തരങ് ഗമാകാം.

ഹതഭാഗ്യൻഞാൻ പ�ക്ഷകണ്ട�തല്ലാം

പരിതാപാച്ഛാദിതമായിരുന്നു.

സതത�മൻ കാതിൽപ്പതിച്ച�തല്ലാം

കരുണതൻ �രാദനമായിരുന്നു.

പരമാർത്ഥ�സ്നഹത്തിനാ�യാ�ര�ന്റ

പരി�ദവനങ്ങളും പാഴിലായി.

ഇനിയും �വളിച്ചം വരാത്തമട്ടി–

ലിരുളിൽക്കിടന്നുഞാൻ വീർപ്പുമുട്ടി.”

2. അടുത്തതു് ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയു�ട അകാലനിര്യാണത്തിൽ അനു

�ശാചിച്ചു�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം തകർന്ന മുരളി എന്ന തല�ക്കട്ടിൽ എഴുതീട്ടുള്ള

തും സങ്കല്പകാന്തിയിൽ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നതുമായ വിലാപകാവ്യത്തി�ല ഒരു

ഭാഗമാണു്.

“നിശ്ചലമക്കാഴ്ച കണ്ടുനിന്ന

മൃത്യുവും �പാട്ടിക്കരഞ്ഞിരിക്കും.

ആ മഹാജീവിതം മാഞ്ഞ�നരം

ഭൂമിയും സ്തംഭിച്ചു�പായിരിക്കും.

വിണ്ണി�ലത്താരക�ളാ�ക്കയും ക-

�ണ്ണാന്നിച്ചിറുക്കിയടച്ചിരിക്കും.

അക്കാഴ്ച, കാ�ണച്ചരാചരങ്ങ-

�ളാ�ക്കയും �ഞട്ടി�ത്തറിച്ചിരിക്കും.

കായായിത്തീരാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ-

�പ്പായ�ല്പാ, �പായ�ല്ലാ പുഷ്പ�മ നീ.

നാള�ത്ത�യാമൽപ്രഭാതവുമായ് 

നാകത്തിൽ നീ �പാ�യാളിച്ചുവ�ല്ലാ.”

3. ഒരു പുല�പ്പണ്ണി�ന്റ പാട്ട് :

“ചിങ്ങം പിറന്നു പറന്നുപച്ചച്ചങ്ങാലി പാടത്തു വന്നു

�ചമ്പാ�വൻ തമ്പ്രാക്കൾക്കുണ്ണാൻ�വണ്ടി�ച്ചമ്പഴം�കാണ്ടു കഴിഞ്ഞു

മിന്നി�ക്കാ�ച്ചാളങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിന്നി�പ്പാന്നിള�വയ് ലു പരന്നു.

തുമ്പക്കുടങ്ങളിൽത്തൂങ്ങിത്തങ്ങിത്തുമ്പികൾ തത്തിക്കളിച്ചു.

ഉണ്ടയി�ട്ടാടിപ്പിടിച്ചും വീണ്ടും മണ്ടിയും തത്തിപ്പിടിച്ചും

അപ്പ�പ്പാഴങ്ങിങ്ങിലത്തുമ്പ�ത്താരല്പ�നരം വിശ്രമിച്ചും

ചിത്രശലഭങ്ങൾ പാറിപ്പാറിചുറ്റിപ്പറന്നു കളിച്ചു.

പാടുന്നു�തവള്ളിത്തുഞ്ചത്തിരുന്നാടി�ക്കാണ്ടാറ്റക്കിളികൾ.

നാണംകുണുങ്ങു�ന്നാ�രാണപ്പൂക്കൾ നാലുപാടും തിങ്ങിനില്പൂ.

കാണുന്നി�തങ്ങും �വളിച്ചം ഹാ! �പാ�ന്നാണം വരുന്ന �വളിച്ചം!

കാ�റാഴിഞ്ഞിടാത്തതിന്നും കഷ്ടം! നീറുമീ�യൻമനംമാത്രം.”
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(സ്പന്ദിക്കുന്നഅസ്ഥിമാടം)

4. ഓണപ്പൂക്കളി�ല മനുഷ്യൻഎന്നകൃതിയിൽനിന്നാണു്ചുവ�ട �ചർക്കുന്നവരി

കൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“തുഷ്ടിയാർന്നീശ്വരൻ തൻപ്രതി രൂപമായ്

സൃഷ്ടിച്ചതാണു�പാൽ മാനുഷ�ന

�നരാണ�തങ്കി�ലാ നൂനമാ�ദ്ദവത്തിൻ

�പരു �കട്ടാൽ മതി �പടിയാവാൻ.

നിസ്സാരനീനരൻ�പാലുമിമ്മ�ട്ടാരു

നിസ്സീമസംഹാരമൂർത്തിയായാൽ

ശപ്തമാം തത്സർഗ്ഗസിദ്ധിക്കു താങ്ങായ

ശക്തിതൻ ശക്തി�യന്തായിരിക്കും?

പാഷാണമാത്രാത്മസത്വനാം ഭീകര-

പാതകമൂർത്തിയാമിമ്മനുഷ്യൻ

�ദവപ്രതിരൂപമാ�ണങ്കിലത്തരം

�ദവത്തി�നപ്പി�ന്നയാർക്കു �വണം?”

5. പഴമ�യാടുള്ള പക: താ�ഴ കാണുന്നതു് ചു�ട്ടരിക്കൽഎന്നകൃതിയിലുള്ളതാ

ണു് . സങ്കല്പകാന്തിയിൽ

“മതത്തിൻ�പരും പറഞ്ഞയ്യ�യ്യാ! പടിഞ്ഞാറു

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന�ക്കാന്നു�കാ�ന്നാടുക്കു�മ്പാൾ

ഭാരതത്തി�ല നീണ്ട താടിക്കാർ, കാട്ടാളന്മാർ

�പാ�രങ്കിൽപ്പരിഷ്കാരശൂന്യന്മാർ കറമ്പന്മാർ

�നരി�ന്റ നാടും �തടി �സ്നഹത്തിൻ പാട്ടും പാടി–

ച്ചാരുവാ�മക്യത്തി�ന്റ പൂ�ന്താപ്പിലൂഞ്ഞാലാടി.

ഭൂതലമജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽക്കിടന്ന�പ്പാൾ

ഗീതയാം വാടാവിളക്കീ നാട്ടിലാളിക്കത്തി”

എ�ന്നഴുതിയചങ്ങമ്പുഴത�ന്നയാണു്പില്ക്കാലത്തു്ചു�ട്ടരിക്കൽഎന്നപാട്ടിൽ

“ജടയു�ട സംസ്കാരപ്പന�യാല�ക്ക�ട്ടാ�ക്ക–

�പ്പാടി �കട്ടിപ്പുഴുകുത്തിച്ചിതലു മുറ്റി.

ചികയു�ന്നാ? ചിരി വരും–ചിലതിനിയുമു�ണ്ട�ന്നാ

ചിതയി�ലക്കവ�യടു�ത്തറിയു �വഗം!

അറിയാനിനിയുലകിൽ നമുക്കുള്ള�ത�ന്ത�ന്നാ

പറയാം ഞാൻ—അരിവാളിൻ തത്വശാസ്ത്രം.

ഇതുവ�രയും ഹാ ന�മ്മ വഴി �തറ്റിച്ചഴൽ മുറ്റി–

ച്ചിവിടംവ�ര�യത്തിച്ചു കാവിവസ്ത്രം

ഇനിയുമിതിൻപുറ�ക�യാ?–തിരിയുവിൻ! തിരിയുവിൻ!

തുനിയ�ല്ല നിഴലുക�ളപ്പിൻതുടരാൻ.

ഭജനകൾ പാടി നാം ഭസ്മക്കുറി ചൂടി നാം

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



168 അദ്ധ്യായം 60. അറുപതാമധ്യായം

ഭര�ദവതമാരു�ട പടിയും കാത്തു.

വയ�റങ്ങ�നയി�പ്പാഴും? പവിഴക്കതിരിടമുറ്റും

വയലുകൾ! വയ�റാട്ടി വരളു�ന്ന�ന്നാ?

വരളും വരളും, നിങ്ങൾക്കിനിയും വരളും, നിങ്ങൾ

വനവീഥിയി�ലക്കുള്ളീ വഴി�യ �പായാൽ”

എന്നും എഴുതിയതു്. അ�പ്പാഴ�പ്പാൾ വിജൃംഭിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾക്കു് അധീന

മായഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഹൃദയത്തിൽനിന്നുവിഭിന്നരീതിയിലുള്ളഭാവഗീതങ്ങൾ

�പാന്തിവരുന്നു�വ�ന്നഇതിനർത്ഥമുള്ളു. പല �വഷങ്ങളിലുംപരി�വഷങ്ങളി

ലും അ�ദ്ദഹ�ത്ത നാം നിരീക്ഷിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ഭാരതീയരു�ട പുനർജ്ജന്മ

സിദ്ധാന്തത്തിലും മറ്റുംഅ�ദ്ദഹത്തിനുവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു�തളിയി

ക്കുന്നകവിതകളുമുണ്ടു്.

6. താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്ന വരികൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഓണപ്പൂക്കളിൽ�പ്പട്ട വൃത്തം

എന്നകൃതിയിലുള്ളവയാണു്.

“ജീവിതവ്യാസം ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങിയ–

�ക്കവലത്വത്തി�ന്റ �കന്ദ്രത്തി�ലത്തുവാൻ

കർമ്മമല്ലാതില്ല മാർഗ്ഗമിന്നാകയാൽ–

ക്കർമ്മ�ത്തയാദ്യം പവിത്രീകരിക്ക നാം.

മൃണ്മയമാകുമി�ക്കാവിലിൽബ്ഭക്തിയാർ–

ന്നുണ്മയിൽച്ചിന്മയധ്യാനനിലീനയായ് 

ആവസിപ്പൂ ജീവ�യാഗിനി, �വണ്മല–

രാവ�ട്ട കർമ്മങ്ങളർച്ചന�യ്ക്ക�പ്പാഴും.

എങ്കിൽക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലസ്വപ്നങ്ങൾ

സങ്കട�മകുകില്ലാശ്വസിക്കൂസഖി!

ജന്മാന്തരങ്ങളിൽപ്പണ്ടുമിതുവിധം

നമ്മ�ളാരുമിച്ചിരു�ന്നാരാ �വളയിൽ

അന്നുനാം ക�ണ്ടാര�പ്പാന്നിൻകിനാക്കള–

ല്ലിന്നുമണഞ്ഞ�തന്നാരറിഞ്ഞുസഖി?

ഇന്നവമാഞ്ഞു മറഞ്ഞതുകണ്ടിട്ടു

ഖിന്നയാകായ്കവ വന്നിടും പി�ന്നയും.

വർത്തമാനം ഭൂതമായ് സ്വയം മാറുന്നു

വർത്തമാനത്തിലണയുന്നു ഭാവിയും.

ഭൂതങ്ങൾ ഭാവിയായ് മാറുന്നിതബ് ഭാവി

ഭൂതമായ്ത്തീരുന്നു വർത്തമാനംവഴി

വൃത്തമാ�ണവം സമസ്തവും �പായവ

�യത്തും മറഞ്ഞു�പാം നില്പവ�യാ�ക്കയും.”

ഇനിയും പലതും ഉദ്ധരിക്കുവാൻ �താന്നുന്നു�ണ്ടങ്കിലുംആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നു

വിരമി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അനന്യസുലഭമായ സിദ്ധിവി�ശഷങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഒരു

വരിഷ്ഠകവിത�ന്നയായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പരും �പരുമയും മല

യാളഭാഷ ഉള്ള കാല�ത്താളം നിലനില്ക്കും. ആധുനികകാല�ത്ത ഭാഷാകവിതയു

�ടന�വാത്ഥാനത്തിനു്അ�ദ്ദഹംനല്കീട്ടുള്ളഉ�ത്തജനംഅത്യന്തം മഹനീയമാണു്.
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അത്തരം കവിതയു�ട ഉപജ്ഞാതാവും പ്രവാചകനും മാർഗ്ഗദശിയയമാണു് അ�ദ്ദ

ഹം. അ�ദ്ദഹ�ത്തഅനുകരിക്കുന്നതിനു് അരയും തലയും മുറുക്കി അരങ്ങത്തുവന്നി

ട്ടുള്ള യുവാക്കന്മാർക്കുസംഖ്യയില്ല. അവരിൽ ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ �പർക്കങ്കിലും കാലാ

ന്തരത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അടു�ത്തങ്ങാനും എത്തുവാൻ കഴിയു�മങ്കിൽ �കര

ളി കൃതാർത്ഥയാകും.
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ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

കൂടല്ലൂർ കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാടു് (1005–1060)

11-ാം ശതകത്തിൽ കൂടല്ലൂരി�ല വിദ്വൽപരമ്പര

കൂടല്ലൂർ മനക്ക�ല അംഗങ്ങൾ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യത്തിനു �കൾവി�പ്പട്ടവരാ

�ണന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. 11-ാം ശതകത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ആ

മനയ്ക്കൽ വാസു�ദവൻനമ്പൂരിപ്പാടു് എ�ന്നാരു മഹാവിദ്വാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. പര

�ദശങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം വാസു�ദവശാസ്ത്രി എന്ന �പരിലാണു് അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നതു്.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ജ്യഷ്ഠ�ന്റ മകനും �വയാകരണനുമായിരുന്ന കുഞ്ചുനമ്പൂരിപ്പാടു്

�ചറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു�പായി. ആ കുഞ്ചു നമ്പൂരിപ്പാടും വിദ്വാൻ പടു�താൾ നമ്പൂ

രിപ്പാടു്, നമ്മു�ട കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടു് മുതൽ�പരും വാസു�ദവൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല

ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. �കാച്ചി ചാലക്കുടി പിലാ�ങ്ങാട്ടു പടു�താൾ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല

മരുമകനായഈകുഞ്ചു (ബ്രഹ്മദത്തൻനമ്പൂരിപ്പാടു് ) ആണു് കുഞ്ചുണ്ണിയു�ടഅച്ഛൻ.

കുഞ്ചുനമ്പൂരിപ്പാടു് രണ്ടന്തർജ്ജനങ്ങ�ള പരിഗ്രഹിച്ചു. ആദ്യ�ത്ത �വളി പാഴൂർ കറു

�ത്തടത്തു മനയ്ക്കൽനിന്നും രണ്ടാമ�ത്തതു �പരുമ്പിള്ളി�ശ്ശരി കിരാങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽ

നിന്നുമായിരുന്നു. രണ്ടു പത്നിമാരിലും മുമ്മൂന്നുപുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. ദ്വിതീയപത്നിയു�ട

പുത്രന്മാരാണു് കുഞ്ഞൻനമ്പൂരിപ്പാടും കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടും കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാ

ടും. കുഞ്ചുണ്ണിയു�ട പിതൃദത്തമായ നാമ�ധയം നീലകണ്ഠൻ എന്നായിരുന്നു. കു

ഞ്ഞുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടു് ഒരു മികച്ച മീമാംസകനും കൂടിയായിരുന്നു. പ്രഥമപത്നിയു�ട

ശാഖയിൽ�പ്പട്ട കുഞ്ഞിക്കാവുനമ്പൂരിപ്പാടാണു് സുപ്രസിദ്ധനായ ഭാഗവതപൌരാ

ണികൻ. ഭക്തിസാരാമൃതസംഗ്രഹം എ�ന്നാരു �ചറിയഗദ്യഗ്രന്ഥം അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ വകയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടണ്ടു്. ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തി�ന്റ സകലരഹസ്യങ്ങളും

പ്രമാണപുരസ്സരം ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അതിസ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാ

ദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയു�ട സ്വരൂപം, അതി�ന്റ വിഭാഗങ്ങൾ, അതി�ന്റ ആവശ്യം,

ഭക്തി �കാണ്ടുമാത്രം സാക്ഷാൽക്കരിക്കാവുന്ന ഭഗവത്സ്വരൂപത്തി�ന്റ ലക്ഷണം,

ഭക്തിയു�ട വളർച്ചയിൽ ഭക്തന്നുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാവി�ശഷം, ഭക്തി�യാഗത്തി

നു ജഞാന�യാഗാദികളിൽനിന്നുള്ള�വലക്ഷണ്യം ഇങ്ങ�നയുള്ള വിഷയങ്ങളാ

ണു് അതിൽ അ�ദ്ദഹം സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ജ്യഷ്ഠൻ കാവുന

മ്പൂരി�യാടാണു് �ചന്നമംഗലത്തു് അയ്യാശാസ്ത്രികളും മറ്റും കു�റക്കാലം വ്യാകരണം

അഭ്യസിച്ചതു്. കഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല കാലം കഴിഞ്ഞതിനു�മൽ ഉണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാ
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ടു് എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻകൂടി കൂടല്ലൂർമനയ്ക്കൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. സ്ഥാനസസന്ന്യാസം

�ചയ്ത �കാച്ചി വലിയതമ്പുരാ�നാടു് ആ ഉണ്ണിനമ്പൂരി ഒരവസരത്തിൽ “ഇല്ലത്തു

വ്യാകരണം പ്രധാനമായി പഠിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടു പതിന്നാലു തലമുറയായി. എ�ന്നാടു

കൂടിഅതവസാനിക്കാൻ �പാകുന്നുഎന്നുവിചാരിച്ചു് എനിക്കുവലിയസങ്കടമുണ്ടു്” 

എന്നു തിരുമനസ്സറിയിച്ചതു കൂ�ടനിന്നു �കട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന പരീക്ഷിത്തു രാമവർ

മ്മ വലിയതമ്പുരാൻ തിരു�മനിയിൽനിന്നു് എനിക്കു് അറിവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ടു്.  

ഉണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടുത�ന്നയായിരുന്നു കൂടല്ലൂർ മനക്ക�ല ഒടുവില�ത്തപണ്ഡിതൻ.

ചരിത്രം

1005-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 18-ാം൹ സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിലാണു് കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടു

ജനിച്ചതു്. ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന �കട്ട�തല്ലാം കാണാ�ത പഠിക്കുവാൻ ഒരു വാ

സന പ്ര�ത്യകമുണ്ടായിരുന്നു. മണിക്കുറ്റി വാരിയരായിരുന്നു ആദ്യ�ത്ത ഗുരു. കൂട

ല്ലൂർമനക്ക�ല കുലഗുരുസ്ഥാനം പരമ്പരയാആ കുടുംബ�ത്തയ്ക്കുണ്ടു് . ഓത്തു �ചാല്ലി

ച്ചതു് മുത്തച്ഛനാണു്. വാസു�ദവശാസ്ത്രിയായിരുന്നു വ്യാകരണാചാര്യൻ എന്നു മുൻ

പുത�ന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടു വ്യാകരണത്തിനുപുറ�മ �വ

ദാന്തത്തിലും പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. ഉമയാപുരം രാമയ്യാശാ

സ്ത്രികളാണു് ആ വിഷയത്തിൽ ഗുരു. �ജ്യാതിഷത്തിലും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും കൂടി

അ�ദ്ദഹം �നപുണ്യം �നടി. ഇരുപതാമ�ത്ത വയസ്സിൽ സിദ്ധാന്തകൌമുദി പഠി

പ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ കാരയ്ക്കാട്ടു് അച്ഛൻനമ്പൂരിയും മുല്പപ്പള്ളി സ്വാമിയാ

രുമാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രഥമശിഷ്യന്മാർ. 1030-ാമാ�ണ്ടാടുകൂടി തൃശൂരിൽ താമ

സം തുടങ്ങി വട�ക്കക്കുറുപ്പത്തുകുട്ടിപ്പാറുവമ്മ�യപരിഗ്രഹിച്ചു. അവി�ടയും വ്യാകര

ണംത�ന്നയാണു് മുഖ്യമായി പഠിപ്പിച്ചതു്. മഹാമ�ഹാപാധ്യായൻകിള്ളിമംഗലത്തു

നാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാടു്, വാടാനംകുറിശ്ശി പിച്ചുശാസ്ത്രികൾ, �ചന്നമങ് ഗലംഅയ്യാ

ശാസ്ത്രികൾ, കൂടല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കാവുനമ്പൂരിപ്പാടു്, കാവുനമ്പൂരിപ്പാടു്, വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ

�കാച്ചിവലിയതമ്പുരാൻ മുതലായവർആകാലത്തു്അ�ദ്ദഹത്തിനുലഭിച്ച ശി�ഷ്യാ

ത്തമന്മാരാണു്. സി. പി. അച്യുത�മ�നാനും കു�റക്കാലം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കീഴിൽ

പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു് . �കാഴി�ക്കാട്ടു തളിയിൽ സദസ്സിൽ ശിഷ്യന്മാ�രയും�കാണ്ടു പതിവാ

യി�പ്പാകാറുണ്ടായിരുന്നു. മിഥുനമാസത്തിൽ തീ�പ്പട്ട വലിയതമ്പുരാൻ അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ �വദുഷ്യ�ത്ത അഭിനന്ദിച്ചു മാസ�ന്താറും ഇരുപത്തിരണ്ടര ഉറുപ്പിക പാ

രി�താഷികമായി �കാടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു്ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാ

വും ഒരു വീരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു. നമ്പൂരിമാരു�ടയിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്  വിദ്യാഭ്യാസം

പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തൃശ്ശൂരിൽവച്ചു് അവരു�ട ഒരു �യാഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വസമുദായ

ത്തിൽ കാ�ലാചിതമായ ഏതു പരിഷ്കാരവും നടപ്പിലാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അ�ദ്ദ

ഹം ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിച്ചു. വിഷൂചികാബാധിതനായ ഒരു ദീനക്കാര�ന

പരിചര്യ�ചയ്യുകനിമിത്തംആ�രാഗംതനിക്കുംബാധിക്കുകയുംഅതുമൂർച്ഛിച്ചു് 1060-

ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം ഉത്രാടംനാൾ പരഗതി�യ പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തു. കുഞ്ചുണ്ണിന

മ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല യശസ്സ് ഇക്കാലത്തും നിലനില്ക്കുന്നതു വ്യാകരണത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തി

നുണ്ടായിരുന്ന അധീതി �ബാധാചരണ പ്രചാരണങ്ങളു�ട ഫലവത്തായ സ്വപരി

ശ്രമം നിമിത്തമാണു്.

റ്റി. ഗണപതിശാസ്ത്രി (1036–1101)
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ചരിത്രം

ഗണപതിശാസ്ത്രി തിരു�നൽ�വലി ജില്ലയിൽ തരു�വ ഗ്രാമത്തിൽ രാമസുബ്ബയ്യ

രു�ടയും സീതാംബയു�ടയും പുത്രനായി 1036-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 11-ാം൹ ജനിച്ചു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കുടുംബം വള�ര ദരിദ്രമായിരുന്നു. നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി എ�ന്നാരു

പണ്ഡിത�ന്റ അടുക്കൽ നിഷ്കർഷിച്ചു സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതിനു�മൽ വദാന്യന്മാ

രും �വദുഷ്യനിധികളുമായ വഞ്ചിമഹാരാജാക്കന്മാരു�ട വാസസ്ഥാനമായ തിരു

വനന്തപുരത്തുസ്വഗൃഹത്തിൽനിന്നുകാൽനടയായി നട�ന്നത്തി ചാലഗ്രാമത്തിൽ

താമസിച്ചു കടയം സുബ്ബയ്യാദീക്ഷിത�രന്ന മഹാ�വയാകരണ�ന്റ കീഴിൽ വ്യാക

രണവുംഅലങ്കാരവുംപഠിച്ചു. വള�ര �വഗത്തിൽഒരുഗണനീയനായപണ്ഡിതനാ

യി വികസിച്ചു. 1054-ാമാണ്ടു മീനമാസം 1-ാം൹തിരുവിതാംകൂർ �ഹ�ക്കാടതിയിൽ

ഒരു ഗുമസ്തനായി സർവ്വീസിൽ പ്ര�വശിച്ചു. അവി�ടനിന്നു സംസ്കൃതമഹാപാഠ

ശാലയിൽ ആദ്യം ഒരു ഉപാധ്യായനായും പിന്നീടു �ഹഡ് മാസ്റ്റരായും തദനന്തരം

പ്രിൻസിപ്പലായും ഉയർന്നു. �കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റആശ്രിതനും

അ�ന്തവാസിയുമായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ബഹുമുഖമായ പാണ്ഡിത്യ�ത്തയും വികസ്വ

രമായ പ്രതിഭാപാരമ്യ�ത്തയും പറ്റി അക്കാല�ത്ത സംസ്കൃതവിദ്വാന്മാർ�ക്കല്ലാം

വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ഒരു �മാതിരം സമ്മാ

നിച്ചു; 1084-ാമാണ്ടുചിങ്ങമാസം 19-ാം൹പ്രാച്യഗ്രന്ഥങ്ങളു�ടപ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു

പ്ര�ത്യകമായി ഒരു വകുപ്പു ഗവർ�മ്മന്റു് സംവിധാനം �ചയ്ത�പ്പാൾ ആ വകപ്പി

�ല ആദ്യ�ത്ത ക്യൂ�റട്ടറായി നിയമിതനായതും, നമ്മു�ട ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു. ആ

നിലയിൽ പതി�നട്ടു �കാല്ലം �ലാക�സവനം �ചയ്തു ദിഗന്തങ്ങളിൽ ത�ന്റയും

വഞ്ചിനാട്ടി�ന്റയും കീർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചു. ലണ്ടനി�ല �റായൽ ഏഷ്യാറ്റിക് �സാ

�സറ്റിയി�ല ഓണറ്റി�മംബർ സ്ഥാനവും, ജർമ്മനിയി�ല ട്യൂബിൻജൻ സർവ്വക

ലാശാലയിൽനിന്നു പി. എച്ച് . ഡി. ബിരുദവും, ഭാരതചക്രവർത്തിയിൽനിന്നു

മഹാമ�ഹാപാധ്യായ പദവിയും, �വയിത്സ് രാജകുമാരൻ ഭാരതം സന്ദർശിച്ച

�പ്പാൾ ഒരു കീർത്തിമുദ്രയും അ�ദ്ദഹത്തിനു ലബ്ധമായി. 1101-ാമാണ്ടു തുലാമാസം

10-ാം൹ ഉ�ദ്യാഗത്തിൽനിന്നു വിരമിക്കുകയും ആ �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്ന മീനം 21-

ാം൹ പരമപദ�ത്തപ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തു.

കൃതികൾ

ഗണപതിശാസ്ത്രി ഒരു�വയാകരണനായിരുന്നു�വന്നുപറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അലങ്കാര

ത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അവഗാഹം അനന്യസാമാ

ന്യമായിരുന്നു. വിശ്രമം എ�ന്നാന്നു് അ�ദ്ദഹം അറിഞ്ഞിരുന്ന�തയില്ല. (1) മാധവീ

വാസന്തീയം നാടകം, (2) �സതുയാത്രാവർണ്ണനം, (3) തുലാപുരുഷദാനകാവ്യം, (4)

അർത്ഥചിന്താമണിമാല, (5) ചക്രവർത്തിനീഗുണമണിമാലം, (6) ഭാരതാനുവർണ്ണ

നംഗദ്യം, (7) വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ശാകുന്തളപാരമ്യത്തിനു വ്യാഖ്യാനം ഇവ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ഇവ കൂടാ�ത വലിയ �കായിത്തമ്പുരാ

�ന്റ വിശാഖവിജയത്തിനും, ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റആംഗ

ലസാമ്രാജ്യത്തിനും ലഘുടിപ്പണികളും അ�ദ്ദഹം എഴുതീട്ടുണ്ടു്.

പ്രാച്യഗ്രന്ഥപ്രകാശനം

എന്നാൽ ഗണപതിശാസ്ത്രിയു�ട യശസ്സു് , ക്യൂ�റട്ടർ എന്ന നിലയിൽ അ�ദ്ദഹം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളഗ്രന്ഥങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചാണു് സർ�വ്വാപരി നില�കാള്ളുന്നതു്.
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ഒട്ടുവള�ര ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾഅ�ദ്ദഹംപ്രകാശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. (1) മഹിമഭട്ട�ന്റ

വ്യക്തിവി�വകം, (2) കാമന്ദക�ന്റ നീതിസാരം, (3) �കശവസ്വാമിയു�ട നാനാർ

ത്ഥാർണവസം�ക്ഷപം, (4) വന്ദ്യഘടീയ സർവ്വാനന്ദ�ന്റ ടീകാസർവ്വസ്വ�ത്താടുകൂ

ടിയ നാമലിംഗാനുശാസനം, (5) മ�ഹന്ദ്രവിക്രമവർമ്മാവി�ന്റ മത്തവിലാസപ്രഹ

സനം, (6) കൃഷ്ണാനന്ദസരസ്വതിയു�ടസിദ്ധാഞ്ജനം, (7)ഈശാനശിവഗുരു�ദവ�ന്റ

പദ്ധതി, (8) കൌടില്യ�ന്റ അർത്ഥസ്ത്രം, (9) അര്യമഞ്ജുശ്രീമൂലകല്പം, (10) വിശ്വരൂപ

�ന്റ ബാലക്രീഡ�യാടുകൂടിയ യാജ്ഞവല്ക്ക്യസ്മൃതി എന്നീ അപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങൾഅവ

യിൽ ചിലതുമാത്രമാണ് . ഭാസ�ന്റ�തന്നു് അ�ദ്ദഹവും മറ്റു ചില പണ്ഡിതപ്ര�വക

ന്മാരും സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പതിമ്മൂന്നു രൂപകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക

നിമിത്തമാണു് അ�ദ്ദഹ�ത്തസകലരാജ്യങ്ങളി�ല സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരും ഒന്നു

�പാ�ലസർ�വ്വാപരി ബഹുമാനിച്ചതു്. ആരൂപകങ്ങൾക്കുംഅർത്ഥശാസ്ത്രത്തിനും

അ�ദ്ദഹം വള�ര �മ�ലക്കിടയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അർത്ഥസ്ത്രവ്യാ

ഖ്യയ്ക്കു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് അവലംബമായിത്തീർന്നതു് ഒരു മഹത്തും പ്രാക്തനവുമായ

ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമാ�ണന്നുള്ള വസ്തുത അവിസ്മരണീയമാണു്. പദ്യ�ത്തക്കാൾ

ഗദ്യമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിനു് അധികം സ്വാധീനം. ആ കൃതഹസ്തത ഭാരതാനു

വർണ്ണനംഎന്നലഘുഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നുമാത്രമല്ല, പ്രതിമാനാടകത്തിനു്അ�ദ്ദഹം

എഴുതീട്ടുള്ളതുംസ്വപ്നവാസവദത്താദി ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാന്നും ഭാസ�ന്റത�ല്ലന്നുവാദിക്കു

ന്ന പണ്ഡിതന്മാ�ര ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഉ�പാൽഘാതത്തിൽനിന്നും

കാണാവുന്നതാണു്. വള�ര താളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ �കരളത്തി�ന്റ നാനാഭാഗ

ങ്ങളിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം വരുത്തി സംഭരിച്ചു. ഏതു പ്രകാരത്തിൽ �നാക്കിയാലും

അ�ദ്ദഹം ക്യൂ�റട്ടറായിരുന്ന കാലത്തു�ചയ്തിട്ടുള്ള സംസ്കൃത�സവനം ആർക്കും പു

ള�കാൽഗമകാരിയായി, അന്യാദൃശമായ �തജ�സ്സാടുകൂടി എവി�ടയും എല്ലാക്കാ

ലത്തും പരിലസിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാവല്ലഭ�ന ആ �സവനത്തിനു

കിട്ടിയതു തിരുവിതാംകൂറി�ന്റ ഭാഗ്യാതി�രകം �കാണ്ടുത�ന്നയാണു്.

കിള്ളിമംഗലത്തുനാരായണൻനമ്പൂരി (1030–1109)

ചരിത്രം

ഗണപതിശാസ്ത്രിക്കുപുറ�മ രണ്ടു �കരളീയർക്കുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർ�മ്മന്റു മഹാമ

�ഹാപാദ്ധ്യായബിരുദം സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവരിൽ ഒരാൾ കിള്ളിമംഗലത്തു നാ

രായണൻനമ്പൂരിപ്പാടും മ�റ്റയാൾ �കാടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ�ഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാനുമാ

കുന്നു. രണ്ടു�പരും �കാച്ചിക്കാരായിരുന്നുഎന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. �കാച്ചിശ്ശീമ

തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ മംഗലത്തു നടുവത്തു പാഞ്ഞാൾ എ�ന്നാരു �ദശമുണ്ടു്.

അവി�ട നടുവത്തുമനയ്ക്കൽ നാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാട്ട്  1030-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ

ജനിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അച്ഛനു് അന്നു 47 വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു. തൃശ്ശിവ

�പരൂർ ജഡ്ജിയായിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ വ്യാകരണാചാര്യ�രാടാണ് അച്ഛൻ

ശ�ബ്ദന്ദു�ശഖരം പഠിച്ചതു്. ആ മഹാ�വയാകരണ�ന്റആദ്യ�ത്തശിഷ്യന്മാരിൽ

ഒരാളായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. എറണാകുളം �കാ�ളജിൽ മലയാളം പണ്ഡിതനാ

യിരുന്ന കുഞ്ഞൻവാരിയരു�ട അമ്മാവൻ ശങ്കുവാരിയരായിരുന്നു നാരായണൻ

നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല ആദ്യ�ത്ത ഗുരു. ഓത്തു�ചാല്ലിച്ചതു് �ത�ക്കമഠത്തി�ലക്കു സന്യ

സിച്ച �വമ്മലത്തുർ നമ്പൂരിയാണു്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി നമ്മു

�ട കഥാനായകൻ കൂടല്ലൂർമനയ്ക്കൽ �ചന്നുകൂടി. അവി�ട വാസു�ദവശാസ്ത്രി�യാടു
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174 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

�നഷധം ഒരുസർഗ്ഗം പഠിച്ചു. സിദ്ധാന്തകൌമുദി, മ�നാരമ, പരിഭാ�ഷന്ദു�ശഖരം

ആദ്യഭാഗം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഞ്ചുനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ലയും മറ്റും സന്നിധിയിൽ നിന്ന

ഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു തൃശ്ശൂ�രയ്ക്കു താമസം മാറ്റി കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല അടുക്കൽ

കു�റക്കാലം തർക്കം പഠിച്ചു�വങ്കിലും അതു വ്യാകരണാഭ്യസനത്തിനു പ്രതിബന്ധ

മാകു�മന്നു കരുതി തുടർന്നു�കാണ്ടു �പായില്ല. പരിഭാ�ഷന്ദു�ശഖരം മുഴുമിപ്പിച്ചു

ശ�ബ്ദന്ദു�ശഖരവും പഠിച്ചു. ആയിടയ്ക്കുത�ന്ന ശാങ്കരീയഭാഷ്യവും വായിച്ചു �വദാന്ത

ത്തിലും നിഷ്ണാതതനായി. പിന്നീടു മഹാഭാഷ്യം മുഴുവൻ വശമാക്കി. മഹാഭാഷ്യം

പഠിച്ചുതീർന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത കുന്നംകുളത്തിനു മൂന്നു �മൽ വടക്കുകിഴക്കു

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന �ചാവ്വന്നൂർ സഭാമഠത്തി�ല വ്യാകരണഭട്ടതിരിയായി നിയമിച്ചു.

അവി�ട ആറു ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആറു പണ്ഡിതപ്ര�വകന്മാ�ര നിയ

മിച്ചിരുന്നു. ഒന്നിലധികം തവണ തിരുവനന്തപുരത്തു �പാവുകയും വിശാഖംതിരു

നാൾ മഹാരാജാവി�ന്റയുംഅവിടു�ത്തസദസ്യ�കസരികളു�ടയും മുക്തകണ്ഠമായ

അഭിനന്ദനത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. തൃപ്പൂണിത്തുറ വിദ്വത്സദസ്സിൽ ആദ്യ

മായി പ്ര�വശിച്ചത് 1063-ലാണു്. ആ സദസ്സിൽ പ്രഥമസമ്മാനം വള�ര�ക്കാല്ലം

അ�ദ്ദഹം വാങ്ങിച്ചു. 1109 മകരമാസം 6-ാം൹യാണു് യശശ്ശരീരനായതു്. അ�ദ്ദ

ഹം സ്വജാതിയിൽ വിവാഹം �ചയ്തിരുന്നില്ല. രണ്ടു നായർ സ്ത്രീക�ള പരിഗ്രഹിച്ചു.

അവരിൽ ഒന്നു വടക്കാ�ഞ്ചരിക്കടുത്തു പുത്തൻകളത്തി�ല കുട്ടിപ്പാറുവമ്മയും മ�റ

റതു കിള്ളിമംഗലത്തു് ഊരമ്പക�ത്ത �കാച്ചുക്കുട്ടിയമ്മയുമാണു്. നടുവത്തുമനയ്ക്കു

�ചാവ്വന്നൂരിനടുത്തു് അകത്തിയൂർ എ�ന്നാരില്ലവും സ്വത്തുമുണ്ടു് . വ്യാകരണത്തിൽ

അർത്ഥവാദസൂത്രശത�കാടി എ�ന്നാരു മഹാഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടള്ളതിനു പുറ�മ,

നാമി (6–4–3) സാമആകം (7–1–3)എന്നീ രണ്ടുപാണിനീസൂത്രങ്ങ�ളസമഗ്രമായി

വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും സ്വപ്നചരിതം എ�ന്നാരു കാവ്യം രചിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടു് .

�കാടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ �ഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1034–1109)

ചരിത്രം

�ഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1034-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 14-ാം൹ എളകുറിശ്ശി നാരായ

ണൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ലയുംകുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയു�ടയുംപുത്രനായിജനിച്ചു. അ�ദ്ദ

ഹത്തിനു വിശിഷ്ടന്മാരായ പലഗുരുക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ �ഗാദ

വർമ്മത്തമ്പുരാനും (1005–1049) കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാനും (1028–1090) കുംഭ�കാണം

കൃഷ്ണശാസ്ത്രികളും, �കാച്ചി വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ വലിയ തമ്പുരാ�ന്റ അനുജൻ �കാച്ചു

ണ്ണിത്തമ്പുരാനും, മഹാമ�ഹാപാദ്ധ്യായൻ കുംഭ�കാണം ശഠ�കാപാചാര്യരും പ്ര

ധാനന്മാരാണു്. മഹാകവി �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ �ഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ശിഷ്യ

നും കഥാപുരുഷ�ന്റ സഹപാഠിയുമായിരുന്നു. മ�നാരമയും �ശഖരവും പഠിപ്പിച്ചതു

കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. ശഠ�കാപാചാര്യരാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു തർക്കശാ

സ്ത്രത്തിൽ പാരങ് ഗതത്വം വരുത്തിയതു്. തത്സംബന്ധമായി �കാച്ചി ഇളയതമ്പുരാ

�ന്റ �പരും സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. ബ്രഹ്മാനന്ദീയം, സിദ്ധാന്തബിന്ദു എന്നീ �വദാന്ത

ഗ്രന്ഥങ്ങളും കഥാപുരുഷൻ നിഷ്കർഷിച്ചു വശമാക്കി. ഇങ്ങ�ന മൂന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ

പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു�വങ്കിലും തർക്കമായിരുന്നു അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ മുഖ്യശാസ്ത്രം. വിദ്വാന്മാർ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഭട്ടൻഎന്നബിരുദം നല്കി ബഹു

മാനിച്ചു. ഭട്ടൻഎന്നു് ഒരാ�ള വ്യപ�ദശിക്കണ�മങ്കിൽ ഗഹനങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ

വ്യാഖ്യാനിക്കുക�യാ അ�ല്ലങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വയം രചിക്കുക

�യാ �ചയ്തിരിക്കണം. മഹാതാർക്കികനായ മാന്തിട്ട കുഞ്ചുനമ്പൂരിഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 175

പ്രധാന ശിഷ്യനാണു്. വട�ശ്ശരി കുഞ്ഞിക്കാവമ്മയു�ട പുത്രി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ�യ

വിവാഹം �ചയ്തു. 1108 ധനുമാസം 25-ാം൹ മുതൽ വലിയതമ്പുരാനായിരുന്നു. ഭട്ടൻ

തമ്പുരാൻ പ്രകൃത്യാ ദുർബ്ബലനും വാത�രാഗിയുമായിരുന്നു. എങ്കിലും തൃപ്പൂണിത്തുറ

വിദ്വത്സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനാകാറുണ്ടായിരുന്നു. 1109-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 16-ാം൹

ആയില്യം നാളിൽ പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തി�രാധാനം�ചയ്തു.

കൃതികൾ

ഭട്ട�ന്റ വാങ് മയങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പട്ടവയാണു് ചുവ�ട കുറിയ്ക്കുന്ന കൃതികൾ. (1) പ്രാമാ

ണ്യവാദവ്യാഖ്യാനം (തൃതീയവ്യുൽപ്പത്തിവ�ര), (2) ദൃത്തകമീമാംസ; (3) സ്മാർത്ത

പ്രായശ്ചിത്തവ്യാഖ്യാനം, (4) ഉപകാരപ്ര�വശികാവ്യാഖ്യാനം, (5) ഭാഗവതപ്രഥമ

�ശ്ലാകവ്യാഖ്യാനം, (6) ന്യായരത്നാവലീവ്യാഖ്യാനം, (7) ശക്തിതത്വപ്രകാശിക, (8)

വ്യുൽപത്തിവാദകാരിക. ഇവ�യല്ലാം പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്. നമ്മു�ട മഹാമ

�ഹാപാദ്ധ്യായന്മാ�രല്ലാം ആ സ്ഥാനത്തിനു സർവ്വഥാ അർഹന്മാരായിരുന്നു�വ

ന്നു് ഇത്രമാത്രമുള്ളപ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതാണ�ല്ലാ.

�കാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് (1028–1107)

ജനനം

രാജർഷി�യന്നും വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ വലിയതമ്പുരാ�നന്നുമുള്ള വി�ശഷണങ്ങളാൽ

പ്രശസ്തനായ �കാച്ചി രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് 1028-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 14-ാം൹

ജനിച്ചു. 971-ൽ ജനിച്ചു് 1036-ൽ തീ�പ്പട്ട വലിയമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ തൃതീയപുത്രിയാ

യിരുന്നു അവിട�ത്ത മാതാവായ അംബത്തമ്പുരാട്ടി. ആ മഹതി�യ കുഞ്ഞിക്കി

ടാവു് എന്നാണു് വിളിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. അവിടുന്നു് 1008-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ

ജനിച്ചു. 13-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കൂടലാറ്റു പുറത്തു ഭാസ്കരൻ അനുജൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി

�ല ധർമ്മപത്നിയായി. രാമവർമ്മമഹാരാജാവിനു നാലു സ�ഹാദരന്മാരും മൂന്നു

സ�ഹാദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

കഥാപുരുഷൻ ബാല്യത്തിൽ തത്സഹജങ്ങളായ ലിലാവി�നാദങ്ങളിൽ വ്യാപൃത

നായിരുന്നതല്ലാ�ത വിദ്യാസമ്പാദനത്തിൽ വി�ശഷവിധിയായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നി

ല്ല. ആമു (രാമപട്ടർ) എ�ന്നാരു വിശ്വസ്തനും സ്വാമിഭക്തനുമായ പരിചാരക�ന

വാത്സല്യവതിയായ മാതാവു് അവിടു�ത്ത �മൽ�നാട്ടത്തിനായി പ്ര�ത്യകം നിയ

മിച്ചിരുന്നു. മൂഴിക്കുളത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാരായിരുന്നു ഒന്നാമ�ത്ത സംസ്കൃതഭാ

ഷാധ്യാപകൻ. 1037-ൽ �റാബർട്ട് �വറ്റ് , നാരായണയ്യർ എന്നീ ഉപാധ്യായന്മാ

രു�ട കീഴിൽ ഇംഗ്ലീഷ്  പഠിച്ചുതുടങ്ങി. അനന്തരം സുപ്രസിദ്ധനായ പാലപ്പുറത്തു

�ഗാവിന്ദൻനമ്പിയാ�ര വരുത്തി തൃപ്പൂണിത്തുറ താമസിപ്പിച്ചു സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപ

രിഗ്രന്ഥങ്ങൾഅ�ദ്ദഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻഅന്ന�ത്തവലിയ തമ്പ്രാൻ

തീർച്ച�പ്പടത്തി. �ഗാവിന്ദൻനമ്പിയാർ �കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയരു�ടയും ഗുരു

നാഥനായിരുന്നു എന്നു് അനുവാചകന്മാർ സ്മരിക്കുമ�ല്ലാ. അന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത

�പ്പാ�ലസമഞ്ജസമായുംസരഹസ്യമായും ധ്വന്യാ�ലാകത്തിനു്അർത്ഥവിവരണം

�ചയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ �കരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹം അധ്യാപക

നായ�താടുകൂടി മഹാരാജാവി�ന്റ പഠനരീതിക്കു് ഒരു മാറ്റംവന്നു. കാലത്തു് ഏഴു

മണിമുതൽ ഒൻപതു മണിവ�ര നമ്പിയാർ പഠിപ്പിക്കും. താൻ ഉണ്ണാൻ �പാകുന്ന
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176 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

അവസരങ്ങളിൽ പാഠം �ചാല്ലുന്നതു �കൾക്കുവാൻ മക�ന കൂ�ടയിരുത്തും. പത്തു

മണിമുതൽ പന്ത്രണ്ടു മണിവ�ര പഴയ പാഠങ്ങൾ ഉരുവിടണം. മൂന്നു മണിമുതൽ

അഞ്ചു മണിവ�ര പി�ന്നയും പഠിപ്പിക്കും. ആ ഗുരുനാഥൻ ഒരു �കാല്ലം കഴിഞ്ഞ

�പ്പാൾ വസൂരിദീനത്താൽ നിര്യാതനാകുക നിമിത്തം ആ പരിപാടി വിച്ഛിന്നമായി.

തൃപ്പൂണിത്തുറ തീ�പ്പട്ട വീരഇളയതമ്പുരാനും പാറ�മക്കാവു രാമൻനമ്പിയാരുമായി

രുന്നു പിന്ന�ത്തഅധ്യാപകന്മാർ. അവർ മൂന്നുനാലു �കാല്ലം പഠിപ്പിച്ച�താടുകൂടി

അവിട�ത്തക്കു വ്യുൽപ്പത്തി ഉറച്ചു. പിന്നീടു ശാസ്ത്രപഠനമായി. അക്കാലത്തു �ശ

ഷാചാര്യ�രന്നും രങ് ഗപ്പാചാര്യ�രന്നും രണ്ടു പണ്ഡിതപഞ്ചാനനന്മാർ �കാച്ചിയി

ലുണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാജാവു �ശഷാചാര്യ�രാടു തർക്കവും വ്യാകരണവും വായിച്ചു.

അവിടു�ത്ത സഹചാരിയായ �കാച്ചുണ്ണിത്തിരുമുൽപ്പാട് എ�ന്നാരാൾ രങ് ഗപ്പാ

ചാര്യ�രാടു തർക്കംപഠിച്ചു് അലസനായ അവിട�ത്ത പരാജിതനാക്കു�മന്നുള്ളഘ

ട്ടം സമീപിച്ച�പ്പാൾ അവിടു�ത്തക്കും ആത്മാവിൽ നിലീനമായ ഉത്സാഹശക്തി

അത്ഭുതാവഹമായ വിധത്തിൽ ഉൽബുദ്ധമായി. �ശഷാചാര്യർ മൂന്നു �കാല്ല�ത്താ

ളം പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഗുരു�ശ്രഷ്ഠ�ന്റ സ്മാരകമായി സ്വന്തം ചിലവിൽ ‘ശ്രീ�ശഷ്ഠാചാ

ര്യപാഠശാല’ എ�ന്നാരു സംസ്കൃതവിദ്യാലയം 1060-ാമാണ്ടു് കർക്കടകമാസത്തിൽ

തൃപ്പൂണിത്തു�റ സ്ഥാപിച്ചു. അതാണു് ഇന്ന�ത്ത സംസ്കൃത�കാ�ളജായി വികസി

പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ വിദ്യാലയത്തി�ന്റ ആവശ്യത്തിനു ‘ബാല�ബാധനം’ എ�ന്നാരു

ലഘുവ്യാകരണഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു. അനന്തരകാലങ്ങളിൽ �വദാന്തത്തിലും നിപു

ണമായി പരിശ്രമിച്ചു. അങ്ങ�ന ഇളയതമ്പുരാനാകുന്നതിനു മുൻപുത�ന്ന മൂന്നു

ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനായി. സി. പി. അച്യുത�മ�നാനിൽനിന്നു് ഇംഗ്ലീഷിൽ

തനിക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിനു പരിപൂർണ്ണതയും വരുത്തി. 1063-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസ

ത്തിലാണു് അവിടുന്ന് ഇളയതമ്പുരാനായതു്.

വിവാഹം

മഹാരാജാവു് 1055-ാമാണ്ടു് വൃശ്ചികമാസത്തിൽഎടക്കുന്നി ഇട്ടിയുഴുത്തിരവാരിയരു

�ടയും �കാരകത്തുകുഞ്ഞിക്കാളിയമ്മയു�ടയുംപുത്രിയായപാറുക്കുട്ടിയമ്മ�യവിവാ

ഹം �ചയ്തു. ആ സാധ്വി 1056 തുലാത്തിൽപ�രതയായി. പിന്നീടു പന്ത്രണ്ടു വർഷ

�ത്താളംവിധുരനായികഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനു�മൽ 1068-ാമാണ്ടുതുലാമാസത്തിൽതൃശൂർ

ഇട്ട്യാണത്തുപാറുക്കുട്ടിയമ്മ�യ പത്നിയായി സ്വീകരിച്ചു.

രാജ്യഭാരം

ഇന്ന�ത്ത �കാച്ചിയു�ട പിതാവു് എന്ന ബഹുമതിയാണു് അവിടുന്നു സമാർജ്ജി

ച്ചതു്. അതി�നപ്പറ്റി സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ അധിക�മാന്നും പ്രസ്താവിക്കുവാൻ

സാധിക്കുന്നത�ല്ലങ്കിലും തീ�ര വിസ്മരിക്കുന്നതു് അനുചിതമായിരിക്കും. 1071-ാമാണ്ടു

ചിങ്ങം 27-ാം൹ അന്നു നാടുവാണിരുന്ന മഹാരാജാവു തീ�പ്പട്ടു. കഥാപുരുഷൻ

സിംഹാസനാരൂഢനുമായി. അന്നു് അവിടു�ത്തക്കു് 42 വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു.

ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്ന�പ്പാൾത്ത�ന്ന വലിയതമ്പുരാ�ന്റ സഹചാരിയും ഉപ

�ദഷ്ടാവുമായി രാജ്യഭരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ

�നപുണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. പല പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവിടു�ത്ത വാഴ്ചക്കാലത്തു്

ഏർ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടു. രാജ്യത്തി�ന്റ ആയവ്യയസ്ഥിതി ക്രമീകരിച്ചു. സർ�വ്വയും �സ

റ്റിൽ�മന്റും നടത്തി. വനസംരക്ഷണത്തിനു് ആശാസ്യമായ ഒരു പദ്ധതി രൂപ

വൽക്കരിച്ചു. ട്രാം�വ ഉൽഘാടനം �ചയ്തു. പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിൽ �രാഗിക�ള

കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ളആശുപത്രികൾസ്ഥാപിച്ചു. എ�ക്സസ് തുടങ്ങിയ
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പലഡിപ്പാർട്ടു�മന്റുകളും കാര്യക്ഷമമായി പരിഷ്കരിച്ചു. മാജിസ്ട്രിസിയും റവന്യൂവും

വകുപ്പുകൾ �വർതിരിച്ചു. ആ�രാഗ്യം, കൃഷി എന്നീ വകുപ്പുകൾഇദംപ്രഥമമായി സം

ഘടിപ്പിച്ചു. എറണാകുളം, മട്ടാ�ഞ്ചരി, തൃശൂർ എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽ നഗരസഭകൾ

ഏർ�പ്പടുത്തി പഞ്ചായത്തുഭരണം ആരംഭിച്ചു. �കാവിലകം ചിലവു ക്ലുപ്ത�പ്പടത്തി.

�ചറുവണ്ണൂർ എറണാകുളം തീവണ്ടിപ്പാത നടപ്പിലാക്കി. വ്യവസായസർ�വ്വ നിവ്വ

ഹിച്ചു. അധഃസ്ഥിത�ര സർക്കാരു�ദ്യാഗങ്ങളിൽ നിയമിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപ്തി

യിലും പരിണാമത്തിലും അഭൂതപൂർവ്വമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്തിനു വിസ്തരിക്കുന്നു?

അവിടു�ത്ത കുശാഗ്രബുദ്ധിയു�ടയും രാജ്യതന്ത്രപാരീണതയു�ടയും മുദ്രപതിയാത്ത

യാ�താരു ഗവർ�മ്മന്റ് സ്ഥാപനവും അക്കാലത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. �കാള്ളയും

�കാഴയും അസ്തമിച്ചു. അധർമ്മം ഒരുദിക്കിലും തല�പാക്കിയില്ല. ത�ന്റ രാജ്യ�മ

ന്നും പ്രജക�ളന്നുമല്ലാ�ത അവിട�ത്തക്കു �വ�റ യാ�താരു ചിന്തയും ഉണ്ടായി

രുന്നില്ല. അരിഷഡ്വർഗ്ഗ�ത്ത ജയിച്ച ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു ആ തിരു�മനി.

അവിട�ത്ത രാജ്യഭരണത്തിലുള്ള മതിപ്പുനിമിത്തം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർ�മ്മന്റു് അവി

ട�ത്തക്കു് ജി.സി.എസ് .ഐ., ജി.സി.ഐ.ഈ. എന്നീ ബിരുദങ്ങൾ പ്രദാനം

�ചയ്തു. അവിട�ത്തക്കുള്ള ആചാര�വടി പതി�നഴിൽനിന്നു പ�ത്താൻപതായി

ഉയർത്തി. ഇൻഡ്യ�യാട്ടുക്കു സഞ്ചരിക്കുകയും പല രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാ

രുമായി പരിചയം സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്തു. കൃതജ്ഞരായ പ്രജകൾ അവിട�ത്ത

ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തിമ�ഹാത്സവം യ�ഥാചിതം �കാണ്ടാടി.

സ്ഥാനസന്ന്യാസം

അത്തരത്തിലുള്ള അഭികാമ്യമായ അത്യുച്ചസ്ഥാന�ത്ത അവിടുന്നു് 1090-ാമാണ്ടു വൃ

ശ്ചികമാസം 22-ാം൹ സ്വയം പരിത്യജിച്ചു. അതു പാടി�ല്ലന്നുബ്രിട്ടീഷ്  ഗവർ�മ്മന്റു്

ആകുന്നതും ഉപ�ദശിച്ചു�നാക്കി. ഭിന്നജാതിമതസ്ഥരായ സകലപ്രജകളും അവി

ട�ത്ത ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിരമിപ്പിക്കുവാൻ പലപ്രകാരത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചു.

അ�താന്നും ഫലിച്ചില്ല. ത�ന്റ നിശ്ചയം അവിടുന്നു ദൃഢവ്രതനായി നിറ�വറ്റുകത

�ന്ന �ചയ്തു. താൻ രാജ്യഭാരം ക�യ്യറ്റ പതി�നാന്നാമ�ത്ത വർഷത്തിൽത്ത�ന്ന

അവിടു�ത്തക്കു്അതിൽനിന്നു് ഒഴിയണ�മന്നു്ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു് അതു

സാധിച്ചില്ല. “ഗളിതവയസാമിക്ഷ്വാകൂണാമിദം ഹി കുലവ്രതം” എന്ന കാളിദാ

സവചനത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വം പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ വരുത്തുവാൻ

പി�ന്നയും കു�റക്കാലംകൂടി താമസി�ക്കണ്ടിവന്നു. സ്ഥാനത്യാഗത്തിനു�മൽസ്ഥി

രവാസം തൃശൂർ കാനാട്ടുകര �കായിക്കലാക്കി ശാസ്ത്രചിന്തകളിൽ വ്യാപൃതനായി

ആയു�ശ്ശഷം നയിച്ചു് 1107-ാമാണ്ടു മകരമാസം 16-ാം൹ പരമപദത്തിൽ ലയിച്ചു.

മഹാരാജാവും ഭാഷാ�പാഷണവും

ഷഷ്ടിപൂർത്തിമ�ഹാത്സവത്തിൽ കഥാപുരുഷൻ സംസ്കൃതഭാഷയു�ട �പാഷണ

ത്തിനായി മുപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പികയും ഭാഷാപരിഷ്കരണത്തിനായി ഇരുപതിനാ

യിരം ഉറുപ്പികയും തൃ�ക്കച്ചിലവായി നല്കി മലയാളത്തിൽ പ്രാചീനങ്ങളും നവീ

നങ്ങളുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ സംഖ്യയി�ല ആദായം�കാണ്ടു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന

തിന് ഒരു കമ്മിറ്റി�യ നിയമിച്ചു. ആ കമ്മിറ്റിയു�ട �മൽ�നാട്ടത്തിൽ അ�നകം

നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1) സാഹിത്യദർപ്പണത്തി�ന്റ പരിഭാഷ, (2)

അർത്ഥശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഭാഷാഗദ്യവിവർത്തനം (�ക. വി.എം.), (3) ദൂതവാക്യം ഭാ

ഷാഗദ്യം (അതിപ്രാചീനം), ഉത്തരരാമായണംഭാഷാഗദ്യം (പ്രചീനം), (5) പ്രാചീന

�കരളലിപികൾ (എൽ.ഏ. രവിവർമ്മ), (6) ഒട്ട�നകം ഭാഷാചമ്പുക്കൾ ഇവ ആ
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178 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

കൂട്ടത്തിൽ�പ്പട്ടവയാണു്. അവിടു�ത്ത അനുകരിച്ചു മദിരാശിയിൽ�വച്ചു തീ�പ്പട്ട

വലിയതമ്പുരാൻ �കളി�കട്ട ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാ�ര കീർത്തിമുദ്ര നല്കി �പ്രാത്സാഹി

പ്പിച്ചതായി നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. 1121-ൽ തീ�പ്പട്ട രവിവർമ്മ വലിയതമ്പുരാനും ചില

ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു കീർത്തിമുദ്ര സമ്മാനിക്കുകയും സംസ്കൃതഭാഷയു�ട അഭിവൃദ്ധി

ക്കായി ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പികദാനം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. പല താളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ

അവിടുന്നുത�ന്ന സംഭരിച്ചിരുന്നു. 1092-ൽ തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് അഖിലഭാരതീയാ

യുർ�വ്വദസമിതിയിൽ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചു�കാണ്ടു �ചയ്ത ഗംഭീരമായ പ്രസംഗം

�കട്ട മഹാപണ്ഡിതനായ �ലാകമാന്യതിലകൻഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടതു് “അവിടുന്നു രാ

ജാക്കന്മാരു�ട ഇടയിൽ ഒരു പണ്ഡിതനാ�ണന്നുഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടണ്ടു്. ഇ�പ്പാ

ളാണു് അവിടന്നു പണ്ഡിതന്മാരു�ട ഇടയിൽഒരു രാജാവാ�ണന്നു് അറിയുന്നതു്”

എന്നായിരുന്നു. മഹാമ�ഹാപാധ്യയായന്മാരായ പണ്ഡിതഗണനാഥ�സനനും,

�ഡാക്ടർ ഗണനാഥ�സനനും അവിടു�ത്ത സംസ്കൃതഭാഷാ�വദുഷ്യ�ത്തപ്പറ്റി മു

ക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തൃപ്പൂണിത്തുറവിദ്വത്സദസ്സിൽ ആധ്യക്ഷ്യം വഹി

ച്ചുവന്നതു ത�ന്റ വാഴ്ചക്കാല�ത്തല്ലാം അവിടുന്നുത�ന്നയാണു്. അവിടു�ത്ത വാ

ഗ്മിത്വവും ഉപപാദനപാടവവും അസാധാരണമായിരുന്നു തനിക്കു വല്ലസംശയവും

�നരിട്ടാൽ വ്യാകരണമാ�ണങ്കിൽ കിള്ളിമങ് ഗലത്തു നമ്പൂരിപ്പാടി�നാടും തർക്ക

മായാൽ ഭട്ടൻതമ്പുരാ�നാടും �ചാദിച്ചുഅതു തൽക്ഷണംത�ന്നപരിഹരിക്കുന്നതി

ലും അവിടു�ത്തക്കു സ�ങ്കാചമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടുന്നു �വദാന്തപരിഭാഷാസ

ങ്ഗ്രഹം എന്ന ശീഷകത്തിൽ ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സരളമായ �ശ

ലിയിൽ �വദാന്തത്തി�ന്റ സാരസം�ക്ഷപം അതിൽ പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്നു.

“�വദാന്തശാസ്ത്രസ്യ പ്ര�യാജനം പരമപുരുഷാർത്ഥഃസ ച �മാക്ഷഃ യജ് ജ്ഞാനം

സൽസ്വവൃത്തിത�യഷ്യ�ത സൽപുരുഷാർത്ഥഃ മുഖ്യാമുഖ്യ�ഭ�ദന സ ദ്വിവിധഃ”

എന്നിങ്ങ�നയാണു് അതി�ല വാക്യങ്ങളു�ട ഗതി. ആ രാജർഷിയു�ട ഭാഗി�ന

യനും ജാമാതാവും �കരളത്തിൽ ഇന്നുള്ള ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീ

യനുമായ �കാച്ചി പരീക്ഷിത്തു രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് അവിടു�ത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങ�ന

ഉപ�ശ്ലാകനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു.

“�യനാമാഥി ധിയാ കുശാഗ്രസമയാ ശാസ്ത്രാംബുരാശിർന്ന�വ

�യനാ�ഭാജി ച മധ്യ�മ വസുമതീ യ�ത്നനസംലാളിതാ

�യനാത്യാജി വിപശ്ചിതാ വയസി തദ്രാജ്യം തഥാ പശ്ചി�മ

ദിഷ്ട്യാ രാജതി �സായമച്യുതപദന്യസ്താന്തരാത്മാ നൃപഃ.”

�ചന്നമങ് ഗലം അയ്യാശാസ്ത്രി (1039–1120)

ജനനം

അയ്യാശാസ്ത്രി 1039-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 30-ാം൹ ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അച്ഛൻ സുന്ദരശാസ്ത്രി പാലക്കാട്ടു് എണ്ണപ്പാടം ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു

�ചന്നമംഗലത്തു �ചന്നു�ചർന്നു പാലിയ�ത്ത പണ്ഡിതനും �പൌരാണികനുമായി

താമസിച്ചു. ആവഴിക്കാണ് �ചന്നമംഗലംഎന്നുകൂടിഅയ്യാശാസ്ത്രിയു�ട നാമ�ധയ

�ത്താടു �ചർത്തുവന്നതു്. സുന്ദരശാസ്ത്രി ഒരുനല്ല�വയാകരണനും �പ്രൌഢമ�നാ

രമ, ശബ്ദകൌസ്തുഭം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ നാലു പുത്രന്മാരിൽ കനിഷ്ഠനാണു് നമ്മു�ട കഥാനായകൻ. ‘അയ്യാ’
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എന്നതു് ഓമന�പ്പരാണു്. പിതൃദത്തമായ നാമ�ധയം ഹരിഹരപുത്രൻ എന്നായി

രുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

ശാസ്ത്രിയു�ട പ്രഥമഗുരു അച്ഛൻത�ന്നയായിരുന്നു. കാവ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന�താടുകൂ

ടി നിഘണ്ടുക്കളും മുഖസ്ഥമാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണവിലാസം രണ്ടുസർഗ്ഗവും, രഘു

വംശം മൂന്നുസർഗ്ഗവും, �നഷധം ഒരുസർഗ്ഗവും ഗുരുമുഖത്തുനിന്നുത�ന്നഅഭ്യസി

ച്ചു. പിന്നീടു സിദ്ധാന്തകൌമുദി പഠിച്ചു തുടങ്ങി. അതിൽ പൂർവ്വാർദ്ധവും ഉത്തരാർദ്ധ

ത്തിൽ ണിജന്തം വ�രയുള്ള ഭാഗങ്ങളം അച്ഛൻത�ന്ന പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു് 1057-ൽ

കൂടല്ലൂർ കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല ശിഷ്യനായി ആ ശാസ്ത്രത്തി�ല ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ

അഭ്യസിച്ചു. അമര�കാശത്തിനുപുറ�മ വിശ്വപ്രകാശം, �മദിനി, ഹാരാവലി, ദ്വിരൂ

പ�കാശം എന്നീ നിഘണ്ടുക്കളും അ�താടുകൂടി ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. പ്രൌഢമ�നാരമ

പഠിക്കുന്ന കാലത്തു കഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടു പ�രതനാകുകയാൽ അതി�ന്റ ബാക്കി

ഭാഗങ്ങളും, മഹാഭാഷ്യത്തി�ല ചില ആഹ്നികങ്ങളും കൂടല്ലൂർ കാവുനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല

അടുക്കൽനിന്നു വശമാക്കി. കാവുനമ്പൂരിപ്പാട്ട് ഒരു മീമാംസകനും കൂടിയായിരുന്ന

തിനാൽ മീമാംസാന്യായമാല, ഭാട്ടദീപികയി�ല ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങ

ളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കീഴിൽ പഠിച്ചു. അന്നു കൂടല്ലൂർ താമസിച്ചു ശാസ്ത്രാഭ്യാസം �ച

യ്യിച്ചിരുന്ന പഴമാ�നരി സുന്ദരശാസ്ത്രിയു�ട ശിഷ്യൻ കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയിൽനിന്നു ബ്രഹ്മ

സൂത്രഭാഷ്യം പരിശീലിച്ചു. 1067-ലാണു് അയ്യാശാസ്ത്രി ആദ്യമായി തൃപ്പൂണിത്തുറ വിദ്വ

ത്സദസ്സിൽപ്ര�വശിച്ചതു്. ആഅവസരത്തിൽത്ത�ന്നഅ�ദ്ദഹം ഉത്തമസംഭാവന

യ്ക്കു് അർഹനായി. “അയ്യൻ തർക്കത്തിൽ വാദഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടി പഠിക്കണം” എന്നു്

അന്നു് ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്ന രാജർഷി അനുശാസിക്കുകയാൽ രണ്ടു �കാല്ലംതൃ

പ്പൂണിത്തു�റ താമസിച്ചു ശഠ�കാപാചാര്യ�രാടു പഞ്ചലക്ഷണി, ചതുർദ്ദശലക്ഷണി,

സിദ്ധാന്തലക്ഷണം, സംശയപക്ഷത, അവയവത്തി�ലആദ്യഭാഗം ഇവ അഭ്യസി

ച്ചു. ഗദാധരീയത്തി�ല ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങളായ �ഹത്വാഭാസനിബന്ധങ്ങളം ആ ഗുരു

വിൽനിന്നുത�ന്ന ഗ്രഹിച്ചു. 35 വയസ്സു കഴിഞ്ഞതിനു�മൽ പറവൂർ ശ്രീരാമഘനപാ

ഠിക�ളാടു �വദം അഭ്യസിച്ചു. അത്തരത്തിൽ �വദജ്ഞനായ ഒരു ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡി

തൻഅക്കാലത്തു �കരളത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നുഎന്നുതീർച്ചയായിപറയാം.

ചില സംഭവങ്ങൾ

അയ്യാശാസ്ത്രിക്കു കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വള�ര ആസക്തിയും നിഷ്ഠയുമുണ്ടായിരു

ന്നു. ആചാര�ലാപംസംഭവിക്കുവാൻഇടവരുന്നവി�ദശസഞ്ചാരത്തിൽഅ�ദ്ദഹം

പ്രകൃത്യാ വിമുഖനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കാശിക്കു�പായി ഗംഗാസ്നാനം �ചയ്യുക മാ

ത്രമുണ്ടായി. മദിരാശിസർവ്വകലാശാലയിൽ ഒരുപരീക്ഷകസ്ഥാനം�പാലുംഅ�ദ്ദ

ഹം സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിലും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും ശാസ്ത്രിക്കുള്ള

അവഗാഹം അന്യാദൃശമായിരുന്നു. രാമായണം, ഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ആമൂലാഗ്രം ഹൃദിസ്ഥമായിരുന്നു. വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ വലിയതമ്പുരാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രം

സംബന്ധിച്ചുള്ളകാര്യങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്ത ഒരുപ്രധാ�നാപ�ദഷ്ടാവായിആദരി

ച്ചിരുന്നു. �കരളീയരായസകല�വദികന്മാർക്കുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രാമാണികത

സമ്മതമായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു മൂന്നുതവണ പാരി�താഷികങ്ങൾ നല്കീട്ടുണ്ടു് . �കാഴി�ക്കാട്ടു താനത്തിനു

സാമൂതിരിപ്പാടു് കൂടല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാ�ടാ�ടാപ്പം ത�ന്ന സംഭാവന നല്കി. രാജർഷി
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180 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

1090-ൽഅ�ദ്ദഹത്തിനുശാബ്ദികതിലക�നന്നും മാന്തിട്ട നമ്പൂതിരിക്കുതാർക്കികതി

ലക�നന്നും വലിയ രാമപ്പിഷാരടിക്കു സഹൃദയതിലക�നന്നുമുള്ള ഉചിതങ്ങളായ

സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. പണ്ഡിതരാജൻ എന്ന കീർത്തിമുദ്ര തൃപ്പൂണിത്തുറ

വിദ്വത്സദസ്സിൽ ആദ്യമായി ലഭിച്ചതു് അ�ദ്ദഹത്തിനായിരുന്നു. അതു്  1101-ലാണു്.

�ചാവ്വ�രവച്ചു തീ�പ്പട്ട വലിയതമ്പുരാൻഅ�ദ്ദഹ�ത്തവീരശൃംഖലാർപ്പണത്താൽ

ബഹുമാനിച്ചു. വിദ്യയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള വിനയം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളിൽ

ഒന്നായിരുന്നു. ശാസ്ത്രിയു�ട വിശ്വ�താമുഖമായ ഉപസ്ഥിതി വിസ്മയാവഹമായിരു

ന്നു�വ�ന്ന പറയാവൂ. ഒരിക്കൽ പി. എസ് . അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി യക്ഷിണീ

എന്ന ശബ്ദം സാധുവാ�ണാ എന്നു �ചാദിക്കുകയും അതിനു് ആ പാണ്ഡിത്യ�വ

ശ്രവണൻ “യക്ഷഃ പതി�ത്വനഅസ്യാഅസ്തീതിയക്ഷിണീ ഇതി �ഗാവിന്ദരാജീ�യ

വ്യാഖ്യാതം” എന്നു കൂസൽകൂടാ�ത ഉത്തരം പറയുകയും �ചയ്തു. മ�റ്റാരിക്കൽ ‘ശി

പ്രാ’ എന്നതിനുപകരം ‘സിപ്രാ’ എന്ന�ല്ല ഉച്ചരി�ക്കണ്ടതു് എന്നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പൂർവ്വപക്ഷത്തിനു ലഭിച്ച മറുപടി “ശിപ്രാ സിപ്രാ ച കഥ്യ�ത ഇതി ദ്വിരൂപ�കാ

ശഃ” എന്നായിരുന്നു മറുപടി. 1120-ാമാണ്ടു മകരമാസം 4-ാം൹ അയ്യാശാസ്ത്രിയു�ട

ശതാഭി�ഷകം ആ�ഘാഷിക്ക�പ്പട്ടു. നാല്പതു �കാല്ല�ത്താളം �ചന്നമംഗലത്തു

താമസിച്ചു പാലിയ�ത്ത �പൌരാണികവൃത്തിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടിരുന്നു. എല്ലാ ചില

വുകളം കഴിച്ചു് ഒരു സംഖ്യ പ്രതിമാസം �വതനമായും വലിയച്ചൻ �കാടുത്തുവന്നു.

ആ കുടുംബത്തി�ല ചില അംഗങ്ങ�ള സംസ്കൃതവും അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടു് . 1107 മുതൽ

ത�ന്റ മക്കളിൽ ഒരാൾ മുള്ളൂർക്ക�ര പണി�ചയ്യിച്ചിട്ടള്ള വസതിയി�ലക്കു താമ

സം മാറ്റി. ശതാഭി�ഷകം നടന്നതു് അവി�ടവച്ചാണു്. ആ മ�ഹാത്സവം കഴിഞ്ഞു്

അടുത്ത ചതയത്തിൻനാളിൽ 1120-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 2–ാം൹ സായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു.

അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി ശതാഭി�ഷകാവസരത്തിൽ താ�ഴ

ക്കാണുന്നവിധത്തിൽപ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ശ്രീനാ�ഗശവ�ചാഝരീവിഹരണാനന്ദപ്രമഗ്നാശ�യാ

ന്യായാം�ഭാനിധിമന്ദരായിതമഹാ�മധാസമുദ് ഭാസിതാഃ

മീമാംസാദ്വിതയാമൃതപ്രവണധീർ�വ്വദജ്ഞഭൂ�ദവരാ–

ഡയ്യാശാസ്ത്രിമഹാശ�യാ വിജയതാമാചന്ദ്രതാരം സുഖീ.”

അയ്യാശാസ്ത്രി കിള്ളിമങ്ഗലത്തു നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല ശത�കാടിയ്ക്കു് ഒരു ഉ�പാൽഘാ

തം എഴുതീട്ടുള്ളതല്ലാ�ത ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാന്നും രചിച്ചിട്ടില്ല. പ്രാചീനന്മാരു�ട ഗ്രന്ഥ

ങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു �നാക്കി ഗ്രഹിക്കുവാൻ സമയവും ശക്തിയുമില്ലാത്തവർ പുതിയ

ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നും എന്തി�നന്നുമായിരുന്നു ആ പരിണതപ്ര

ജ്ഞ�ന്റആശയഗതി.

�ക. രാമപ്പിഷാരടി (1042–1122)

ജനനം

�കാച്ചിരാജ്യത്തു് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം �ക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു് ഏക�ദശം

മുക്കാൽ�മൽഅക�ലയായി കല്ലങ്കരഎന്ന�പരിൽ ഒരുപിഷാരമുണ്ടു്. ആഗൃഹ

ത്തിൽ�വള്ളാങ്ങല്ലൂർവാഴപ്പള്ളിമനയയ്ക്കൽനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ലയും കുഞ്ചിപ്പിഷാരസ്യാ

രു�ടയും മൂത്ത പുത്രനായി രാമപ്പിഷാരടി 1042-ാമാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽആയില്യം

നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ത�ന്റ മരുമകനായ പ്രഫസർ �ക. രാമപ്പിഷാരടിയിൽനി

ന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതിനു�വണ്ടി കഥാനായക�ന വലിയ രാമപ്പിഷാരടി എന്ന �പരി
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 181

ലാണു് വ്യവഹരിക്കാറുള്ളതു്. പ്രഫസർപിഷാരടിയും വലിയ പിഷാരടിയു�ട മകൻ

കുട്ടമ�ശ്ശരി നാരായണപ്പിഷാരടിയും സാഹിത്യകാരന്മാരാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

അച്ഛനമ്മമാർ ബാല്യത്തിൽ മരിച്ചു�പാവുകയാൽ മാതുലനായ അച്യുതപ്പിഷാര

ടിയാണു് രാമപ്പിഷാരടി�യ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു്. �കാച്ചി മഹാരാജകുടുംബ

ത്തി�ല ഗുരുസ്ഥാനം കല്ലങ്കരപ്പിഷാര�ത്തക്കായിരുന്നതിനാൽ അച്യുതപ്പിഷാ

രടിയു�ട താമസം അധികവും തൃപ്പൂണിത്തുറയായിരുന്നു. ഉ�ദ്ദശം പത്താമ�ത്ത

വയസ്സിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്താടുകൂടി രാമപ്പിഷാരടിയും അവി�ടത്ത�ന്ന താമസമായി.

അച്യുതപ്പിഷാരടി പ്രധാനമായി ആശ്രയിച്ചതു മദിരാശിയിൽവച്ചു തീ�പ്പട്ട വലിയ

തമ്പുരാ�നയായിരുന്നു. ആതമ്പുരാ�ന്റഅടുക്കൽനമ്മു�ടബാലൻ മുക്താവലിയും

ദിനകരീയവും പഠിച്ചു. പിന്നീടു ന്യായശാസ്ത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു രങ് ഗപ്പാചാര്യരും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രൻ മാധ്വാചാര്യരുമാണു്. ഒടുവിൽ ശഠ�കാപാചാര്യർആ ശാ

സ്ത്രത്തി�ല ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ആ വഴിയ്ക്കു പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാ�ന്റ സതീർ

ത്ഥ്യനാകുവാനുള്ള ഭാഗ്യം പിഷാരടിക്കു സിദ്ധിച്ചു. അവർതമ്മിൽ നാൾക്കുനാൾ

വളർന്നുവന്ന �സൌഹാർദ്ദം സൌഭ്രാത്ര നിർവ്വി�ശഷമായി വിജൃംഭിച്ചു. രണ്ടു�പരും

തൃപ്പൂണിത്തു�റയു�ണ്ടങ്കിൽ ഒരു ദിവസ�മങ്കിലും ഒന്നിച്ചുകൂടാ�ത�യാ, കാവ്യശാ

സ്ത്രാർത്ഥചിന്തനം �ചയ്യാ�ത�യാ ഇരുന്നിട്ടില്ല. രാമപ്പിഷാരടി പ്രധാനമായി ശീലി

ച്ചശാസ്ത്രംതർക്കംത�ന്നയാണു്. പാലപ്പുറത്തു�ഗാവിന്ദൻനമ്പ്യാരു�ടശിഷ്യനായ

മുരി�ങ്ങാട്ടു �കാച്ചുകുഞ്ഞൻനമ്പ്യാരാണു് വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചതു്. രാമപ്പിഷാരടിയ്ക്കു്

അലങ്കാരത്തിലുള്ള �വദുഷ്യം അനന്യസാധാരണമായിരുന്നു. ധ്വന്യാ�ലാക�ലാ

ചനം, കാവ്യപ്രകാശം, വ്യക്തിവി�വകം, രസഗങ് ഗാധരം തുടങ്ങിയുള്ള ആ ശാ

സ്ത്രത്തി�ല പ്രൌഢഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വയ�മവ പരിശീലനം�ചയ്തു. �വദത്തിലും സാമാ

ന്യമായ വ്യുൽപ്പത്തി �നടി. ഇരിങ്ങാലക്കുട ശങ്കുവാരിയരു�ടയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അനന്തിരവൻ കുട്ടൻവാരിയരു�ടയും അടുക്കൽനിന്നു �ജ്യാതിഷവും വശമാക്കി.

ഉ�ദ്യാഗവും ബഹുമതികളും

വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ തമ്പുരാൻ രാമപ്പിഷാരടി�യ �ശഷാചാര്യപാഠശാലയി�ല ഒരു

അദ്ധ്യാപകനായി നിയമിച്ചു. 1078-ാമാണ്ടു് എറണാകുളം �കാ�ളജിൽ പ്രധാന

സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി. 1097-ൽ അവി�ട നിന്നു �പൻഷൻപറ്റി പിരിഞ്ഞു. വാ

ഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ തമ്പുരാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു സഹൃദയതിലകൻ എന്ന സ്ഥാനം നല്കി

യതി�നപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ച�ല്ലാ. പണ്ഡിതരാജകീർത്തിമുദ്രയും അ�ദ്ദഹത്തിനു്

അചി�രണ ലബ്ധമായി. തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവും

ഒരു സുവർണ്ണമുദ്ര സമ്മാനിച്ചു. പല സർവ്വകലാശാലകളും പണ്ഡിതപരിഷത്തു

കളുമായി അ�ദ്ദഹം ഗാഢമായ ബന്ധം പുലർത്തി. ഒട്ടുവള�ര ശിഷ്യസമ്പത്തു്

അ�ദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചു. �ക. പി. കറുപ്പ�ന അലങ്കാരവും വ്യാകരണവും പഠിപ്പി

ച്ചിട്ടുണ്ടു് . �കരളത്തി�ല പണ്ഡിതപാരമ്പര്യ�ത്തപ്പറ്റി അത്ര വള�ര അറിവുള്ള

ഒരാൾ സമീപകാലത്തു് നമ്മു�ടയിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു

വിദ്യാവ്യസനി�യയും കണ്ടുകിട്ടുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. രഘുവംശ�ത്തയും �നഷധ

�ത്തയുംകുറിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനത്തിനളവില്ല. �കാച്ചിയിലും

മലബാറിലും സഞ്ചരിച്ചു് അമുല്യങ്ങളായ താളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു തൃ

പ്പൂണിത്തുറ ഈടുവയ്പുഗ്രന്ഥപ്പുരയ്ക്കു �കാടുത്തു�വന്നുള്ള വസ്തുതയും പ്രകൃതത്തിൽ

വക്തവ്യമാണു്. 1122-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 6-ാം൹തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വഗൃഹത്തിൽ�വച്ചു
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182 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

യശശ്ശരീരനായി. ഒടുവിൽ ഒരുനി�ത്യാപദ്രവിയായിരുന്നകാസശ്വാസ�ത്തപരിഗ

ണിക്കാ�ത മരിക്കുന്നതുവ�ര ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. മരിയ്ക്കുന്ന

ദിവസംകൂടി ശാസ്ത്രാർത്ഥവിചാരം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നു�വന്നുപറഞ്ഞാൽആർക്കാ

ണു്ആശ്ചര്യം �താന്നാത്തതു്?

കൃതികൾ

രാമപ്പിഷാരടിയു�ട വകയാണു് ചുവ�ട�ചർക്കുന്ന കൃതികൾ. (1) ശാകുന്തളവ്യാഖ്യാ

നം, (2) മാളവികാഗ്നിമിത്രവ്യാഖ്യാനം (സാരാർത്ഥദീപിക), (3) ധ്വന്യാ�ലാക�ലാ

ചന വ്യാഖ്യാനം (ബാലപ്രിയ), (4) രാമവർമ്മശതകം (വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞവലിയതമ്പു

രാ�ന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തിയവസരത്തിൽഎഴുതിയതു്. കുവലയാനന്ദത്തി�ന്റഅംഗീ

കൃതങ്ങളായനൂറർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾക്കുംഇതിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചി

ട്ടണ്ടു്), (5) രത്നാവലീവ്യാഖ്യാനം, (6) വിക്ര�മാർവ്വശീയവ്യാഖ്യാനം, (7) ശുകസ�ന്ദശ

വ്യാഖ്യാനം, (8) ചിത്രമീമാംസാടിപ്പണി, (9) കുവലയാനന്ദവ്യാഖ്യാനം, (10) ദശരൂപ

കവ്യാഖ്യാനം, (11) വ്യുൽപ്പത്തിവാദവ്യാഖ്യാനം, (12) നാരായണീയവ്യാഖ്യാനം, (13)

ശിവാനന്ദലഹരീവ്യാഖ്യാനം, (14) ശിവപാദാദി�കശവ്യാഖ്യാനം, (15) ശിവ�കശാദി

പാദവ്യാഖ്യാനം, (16) ദിനകരീയടിപ്പണി, (17) �ദവീമാഹാത്മ്യവ്യാഖ്യാനം, (18) വ്യഞ്ജ

നാവൃത്തി (സംസ്കൃതഗദ്യം). ഇവയിൽആദ്യ�ത്ത നാലു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുദ്രിതങ്ങളായി

ട്ടുണ്ടു് . നാരായണീയവ്യാഖ്യാനം ദശമകഥാഭാഗത്തി�നഎഴുതീട്ടുള്ളു.

ബാലപ്രിയ

�ലാചനത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യയായ ബാലപ്രിയയാണു് പിഷാരടിയു�ട അലങ്കാരവി

ജ്ഞാനസമ്പത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷി�ക്താദാഹരണമായി പരിലസിക്കുന്നതു്. അഭിന

വഗുപ്ത�ന്റ അതിപ്രൌഢമായ ആ ഗ്രന്ഥം അതുവ�ര ആരും സമഗ്രമായി വ്യാഖ്യാ

നിക്കുവാൻ ഒരു�മ്പട്ടിട്ടില്ല. കഥാപുരുഷനു മാത്ര�മഅതിനു�വണ്ടആത്മവിശ്വാസ

മുണ്ടായുള്ളു. സർവ്വങ്കഷമായആ വ്യാഖ്യാനം സഹൃദയന്മാർ വായിച്ചിരി�ക്കണ്ടതാ

ണു്. അ�ദ്ദഹം ബാലപ്രിയയു�ട ഉപക്രമത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“കാവ്യാ�ലാ�കാ �ലാചനഞ്ച �ദ്വഗ്രാഹ്യഗ്രാഹ�കസദാ

തദ് ഗ്രന്ഥകാരാവാചാര്യൌ രസികാ�ഗ്രസരൌസ്തുമഃ.

�ലാചനസ്യാദി�മാ�ദ്യാതമാത്രസ്യാത്ര പുരാ കൃതാ

വിവൃതിർല്ലഭ്യ�ത തത്താം ദൃഷ്യ്വാ ഗ്രന്ഥാന്തരാണി ച

പാഠാൻ �കരളവിഖ്യാതാനാലംബ്യ ച യഥാമതി

കുർ�മ്മാ ബാലപ്രിയാം പ്രായഃ പ്രൌഢ�ലാചനടിപ്പണീം.”

�ക. സാംബശിവശാസ്ത്രി (1054–1121)

കുടുംബവും വിദ്യാഭ്യാസവും

തിരുവനന്തപുരത്തു് ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റയും വിശാഖംതിരുനാൾ

മഹാരാജാവി�ന്റയും ആശ്രിതനായി �വക്കം കൃഷ്ണശാസ്ത്രി എ�ന്നാരു വ്യാകരണ

പണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആ കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയു�ട പുത്രനാണ് സാംബശിവശാസ്ത്രി.

അച്ഛനു മക�ന ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ�ക്കാള്ളാ�മന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരു�ന്നങ്കി

ലും മകനുസംസ്കൃതപഠനത്തിലായിരുന്നുവാസന. പത്താമ�ത്തവയസ്സിൽ പിതാ

വു മരിച്ചു�പാകയാൽ നാലാം ഫാറത്തിൽ�വച്ചു് ആ ദരിദ്രനായ ബാലനു് ഇംഗ്ലീഷു്
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വിദ്യാഭ്യാസം മതിയാ�ക്കണ്ടിവന്നു. അനന്തരം സംസ്കൃതമഹാപാഠശാലയിൽ പഠി

ച്ചു മ�ഹാപാധ്യായ പരീക്ഷയിൽ വ്യാകരണവും സാഹിത്യവും ഐച്ഛികവിഷയമാ

യിസ്വീകരിച്ചു് ഒന്നാമനായി ജയിച്ചു. അക്കാല�ത്തഒരു മഹാ�വയാകരണനായ

തുറവൂർ നാരായണശാസ്ത്രിയായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ.

ഉ�ദ്യാഗവും ബഹുമതികളും

സാംബശിവശാസ്ത്രി ആദ്യം �നയ്യാറ്റിൻക�ര മലയാംപള്ളിക്കൂടത്തിൽ മലയാളം

മുൻഷിയായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. അവി�ടനിന്നു താൻ പഠിച്ച മഹാപാഠശാലയി�ല

ക്കു മാറ്റംകിട്ടി അവി�ട വ്യാകരണപണ്ഡിതനായി ഉയർന്നു. തദനന്തരം ഗവർ

�മ്മൻറ് �കാ�ളജിൽ സംസ്കൃതാധ്യാപനത്തിനു നിയുക്തനായി. 1101-ൽ റ്റി. ഗണപ

തിശാസ്ത്രി പ്രാച്യഗ്രന്ഥപ്രകാശനശാഖയു�ട അധ്യക്ഷപദത്തിൽനിന്നു �പൻഷൻ

പറ്റി പിരിഞ്ഞ�പ്പാൾ ആ സ്ഥാനത്തിൽ ആരൂഢനായതു സാംബശിവസ്ത്രിയായി

രുന്നു. 1114-ാമാണ്ടു തുലാമാസംവ�ര ആ പണി തുടർച്ചയായി �നാക്കി. അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു മലയാളത്തിലും പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽഈപുസ്തകംഎഴുതുന്ന

വ്യക്തി ആദ്യവും, �ഡാക്ടർ �കാള�ത്തരി ശങ്കര�മ�നാൻ അതിനപ്പുറവും വഹിച്ച

ഭാഷാഗ്രന്ഥപ്രകാശനവകപ്പി�ന്റ ആധ്യക്ഷ്യവും അ�ദ്ദഹത്തിൽ അവ�രാധിതമാ

യി. പൌരസ്ത്യഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പ്രസാധക�നന്ന നിലയിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു

ഗവർ�മ്മന്റ് , ഭാരതം മുഴുവൻ പര്യടനം �ചയ്യുന്നതിനും അതാതുസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള

വിദ്വൽ�കസരികളു�ട പരിചയം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും സൌകര്യം നല്കി. �പൻഷൻ

പറ്റിയതിനു�ശഷവും �കരള�മങ്ങും ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു പല താളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ

സർവ്വകലാശാലയ്ക്കു സമ്പാദിച്ചു�കാടുത്തു. ഒടുവിൽ ഗവർ�മ്മന്റ്  ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥ

ശാലയു�ട ക്യു�ററ്റരായി അ�ദ്ദഹ�ത്ത നിയമിക്കുകയും ആ ചുമതല അ�ദ്ദഹം

രണ്ടു �കാല്ല�ത്താളം വഹിക്കുകയും �ചയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു നവരാത്രി വിദ്വ

ത്സദസ്സി�ല അധ്യക്ഷനായി വള�രക്കാലം അതി�ന നയിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷ് ഗവർ�മ്മ

ന്റിൽനിന്നു് ഒരു സിൽവർജുബിലി�മഡലും, �കാച്ചി വിദ്വത്സദസ്സിൽനിന്നു പണ്ഡി

തരാജൻ എന്ന സ്ഥാനവും കുംഭ�കാണം കാമ�കാടിപീഠ�ത്ത അലങ്കരിക്കുന്ന

ജഗൽഗുരുശ്രീശങ്കരാചാര്യരിൽനിന്നു ഗീർവ്വാണവാണീതിലകൻഎന്നബിരുദവും

അ�ദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു് . വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിജ്ഞാനം

അസാമാന്യമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ �വദാന്തത്തിലുംനിഷ്ണാതനായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സിദ്ധിവി�ശഷങ്ങളിൽ ആ�രയും ആശ്ചര്യപരതന്ത്രരാക്കിവന്നതു് ആ വാഗ്മിക്കു

സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രസങ് ഗിക്കുന്നതിനും വാക്യാർത്ഥവിവരണം �ചയ്യുന്നതിനുമുള്ള

�നസർഗ്ഗികവും നിത്യാഭ്യാസപ്രവൃദ്ധവുമായ പാടവമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സമശീർഷനായഒരുപ്രഭാഷകനായി പുന്ന�ശ്ശരി നീലകണ്ഠശർമ്മാ മാത്ര�മ ഉണ്ടാ

യിരുന്നുള്ളു.

കൃതികൾ

ശാസ്ത്രിയു�ട ഭാഷാകൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായുള്ളതു് �മല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ട

നാരായണീയത്തിനു് അ�ദ്ദഹം ഏഴു ഭാഗങ്ങളായി രചിച്ചിട്ടുള്ള (1) ലക്ഷ്മീവിലാസം

എന്നഅതിവിസ്തൃതവുംഅതലസ്പർശിയുമായ വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു. അതി�ന്റ മുഖവുര

യിൽ വ്യാഖ്യാതാവു് ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഈ വ്യാഖ്യാനം അന്വയക്രമത്തി

നുള്ളഅർത്ഥവിവരണം, സാരം, നിരൂപണം, അലങ്കാരാദിവിമർശം എന്നിങ്ങ�ന

അ�നകം �സാപാനങ്ങളായിട്ടാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സാരാർത്ഥവർണ്ണനത്തിനു
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184 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

ചി�ലടത്തു ഭാഗവതപ്രകാരം നാരായണീയഗതിക്കു് അവിരുദ്ധങ്ങളായ ആശയ

ങ്ങൾ �ചർത്തുകാണുന്നതാണു്. നിരൂപണം�കാണ്ടു ഭങ്ഗ്യന്ത�രണ �ലാ�കാപ

�ദശപര്യവസായികളായ ഗുണപാഠങ്ങളും പദപ്ര�യാജനങ്ങളും ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാ

ന്തസ്ഥാപനങ്ങളും യുക്തിചർച്ചകളും ബഹുമുഖങ്ങളായ കവിവാക്യങ്ങളിൽനിന്നു

�ദ്യാതിയ്ക്കുന്നഅഭിപ്രായാന്തരങ്ങളും പാഠ�ഭദപര്യാ�ലാചനകളും ആവശ്യ�പ്പടുന്നി

ടത്തു മതാന്തരഖണ്ഡങ്ങളും വർണ്ണിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിരൂപിതങ്ങളായ ഭാഗ

ങ്ങൾക്കു് ആവശ്യമുള്ള അ�നകം പ്രമാണങ്ങൾ ഭാഗവതാദിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു്

ഉദ്ധരിച്ചു �ചർത്തിട്ടുണ്ടു് .” ഭാഷയ്ക്കു് ഒരു അനർഘമായ നിധി ത�ന്നയാണു് ദീർഘ

തമമായഈ പുസ്തകം. (2) ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങ�ള വിശദീകരിച്ചു ഹിന്ദുമതപ്രദീപിക

എ�ന്നാരുഗ്രന്ഥവും ഗവർ�മ്മന്റി�ന്റ ആവശ്യപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കി. (3) എഴുത്തച്ഛ

�ന്റ അധ്യാത്മരാമായണത്തിനു് ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാന�മഴുതി. അതു് അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ ആദ്യ�ത്ത കൃതിയാണു് . സംസ്കൃതത്തിൽ, (4) ചി�ത്രാദയമണി മുതലായിചില

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു് . പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വത്തിനു് അ�ദ്ദഹം ആരംഭിച്ച സംസ്കൃത

വ്യാഖ്യാനം മുഴമിച്ചിട്ടില്ല. സാംബശിവീയംഎ�ന്നാരു മഹാകാവ്യവുംആഭാഷയിൽ

എഴുതിത്തുടങ്ങി; അതും മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങ�ളാള�മ തീർന്നിട്ടുള്ളു. ക്യു�ററ്റർ എന്ന നി

ലയിൽ അ�ദ്ദഹം പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് . (1) സ്കന്ദസ്വാമിയു�ടയും

�വങ്കടമാധവ�ന്റയും വ്യാഖ്യാനങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഋൿസംഹിത, (2) സുചരിതമിശ്ര

�ന്റ കാശികാവ്യാഖ്യാന�ത്താടുകൂടിയ മീമാംസാ�ശ്ലാകവാർത്തികം, (3) നീലകണ്ഠ

�സാമയാജിയു�ട ഭാഷ്യ�ത്താടുകൂടിയആര്യഭടീയം, (4) �ഹലാരാജ�ന്റ പ്രകീർണ്ണ

പ്രകാശവ്യാഖ്യാന�ത്താടുകൂടിയ വാക്യപദീയം, (5) �ഭാജരാജാവി�ന്റസരസ്വതീക

ണ്ഠാഭരണം (വ്യാകരണം) എന്നിവ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, (6) കണ്ണശ്ശഭാഗവതം,

(7) കണ്ണശ്ശഭാരതം, (8) കൌടലീയം അർത്ഥശാസ്ത്രം, (9) രാമചരിതം, (10) ബ്രഹ്മാ

ണ്ഡപുരാണം ഗദ്യം എന്നിവ ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രാധാന്യ�ത്ത അർഹിക്കുന്നു.

ഇവയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾഇനിയും പൂർണ്ണമായി മുദ്രണം �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കരമന �കശവശാസ്ത്രി (1042–1109)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

�കശവശാസ്ത്രിയു�ടജന്മഭൂമിപത്മനാഭപുരമാണു്. ജനനം 1042കന്നി 16-ാം൹യാണു് .

അച്ഛനമ്മമാർ ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന മരിച്ചു�പാകയാൽ തിരുവനന്തപുരത്തു കരമ

നഗ്രാമത്തിൽഅന്നു താമസിച്ചിരുന്ന ത�ന്റ പിതൃവ്യനായ അഞ്ചൽമാസ്റ്റർ നാണു

വയ്യരു�ട സംരക്ഷണത്തിലാണു വളർന്നതു്. നാണുവയ്യർ ഒരു സാഹിത്യരസിക

നായിരുന്നു. കരമന ശാമുശാസ്ത്രിയായിരുന്നുആദ്യ�ത്ത ഗുരു.

“കാ�വ്യഷു വ്യുദപാദിഷൽ കരുണയാ �യാ മാം തഥാ പാണി�ന–

സ്ത�ന്ത്ര ന്യസ്നപയദ് ഗുരും ഗുരുകൃപം തം സ്വാമിശാസ്ത്ര്യാ ഹ്വയം

വാത്സല്യാതിശയം ദധാനമനിശം മയ്യാത്മപുത്രാധികം

പൂതാത്മാനമ�മയസദ് ഗുണമഹം ധ്യായാമി ഹൃദ്യന്വഹം”

എന്നു പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ എഴുതിയ ഗുരുപഞ്ചകം എന്ന �സ്താത്രത്തിൽ

കവി ത�ന്റ ഗുരുവി�നപ്പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ഉ�ദ്യാഗം

ദാരിദ്ര്യബാധ�കാണ്ടു് 1060-ാമാണ്ടുകുംഭമാസത്തിൽകണ്ടുകൃഷിക്ക�ച്ചരിയിൽഅഞ്ചു

രൂപാ ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ഗുമസ്തനായി സക്കാർ സർവ്വീസിൽ പ്ര�വശിച്ചു. അത്തര

ത്തിൽ നാലു �കാല്ലം പണി �നാക്കിയതി�ന്റ�ശഷം 1064-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു

സംസ്കൃതപാഠശാല സ്ഥാപിച്ച�പ്പാൾ അവി�ട സാഹിത്യാധ്യാപകനായി നിയമി

ക്ക�പ്പട്ടു. 20 �കാല്ലം അവി�ട �ജാലി �ചയ്തു. 1084-ൽ �ഹസ്ക്കൂൾ സംസ്കൃതമുൻഷി

യായി നിയമിതനായി. തുടർന്നു് 1087-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ മലയാളം മുൻഷി

�വല �നാക്കിത്തുടങ്ങി. 1090-ൽ രാജകീയ മഹാപാഠശാലയിൽസംസ്കൃതപണ്ഡിത

നായി. 1094-ൽ കർക്കിടകമാസത്തി�ലആഉ�ദ്യാഗം ഉറച്ചുള്ളു. 1097 വ�രഅവി�ട

സാൻസ്ക്രിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റു്എന്നനിലയിൽതുറവുർ നാരായണശാസ്ത്രിയു�ടഅനന്തര

ഗാമിയായി പണി�നാക്കിയ�പ്പാൾവയഃക്ലുപ്തി നിയമമനുസരിച്ചുസർവ്വീസിൽനിന്നു

പിരി�യണ്ടിവന്നു. പല�രയും ഗൃഹത്തിൽവച്ചുംസംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തികഞ്ഞ

ഒരു സഹൃദയനായിരുന്നു ശാസ്ത്രി. നല്ല കവിതകളിൽ ആസ്വാദ്യാംശം ഏ�തങ്കി

ലും കണ്ടാൽ അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള ആനന്ദം അനിർവ്വചനീയമായിരുന്നു. അശ്രുധാര

വാർത്തു�കാണ്ടു വള�ര �നര�ത്തക്കു �പാട്ടിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണു് അതി�ന്റ

ബഹിർലക്ഷണം. 1109–ാമാണ്ടു �മടമാസം 20-ാം൹ ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

ശാസ്ത്രിസംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലുമായിപലകൃതികൾരചിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവയിൽ

ചിലതി�ന്റ �പരുകൾ താ�ഴ �ചർക്കുന്നു. (1) കൃതജ്ഞതാശതകം (1074), (2) അനു

ഭവജ്ഞാനം (1074), (3) ഇക്കാവമ്മയു�ട സുഭദ്രാർജ്ജുനനാടകത്തി�ന്റ സംസ്കൃതാ

നുവാദം (1075), (4) സൂര്യശതകം (1077), (5) ശിഖരിണീസ്തുതി (1074), (6) ആര്യാസ്തുതി,

(7) �ദവകീനന്ദനാശ്രമസ്വാമിവിജയ ഖണ്ഡകാവ്യം (1100), (8) ആര്യാഗീതിസഹസ്രം

(1103), (9) �ഗാമതീപഞ്ചാശിക, (10)ഭഗവതീനവമഞ്ജരി, (11) വഞ്ചി�സതുലക്ഷ്മീവിജ

യഖണ്ഡകാവ്യം, (12) ഉപസർഗ്ഗവൃത്തി, (13) ശങ്കരവിജയകഥാസാരം,(14) നീലകണ്ഠ

ദീക്ഷിതരു�ട കലിവിഡംബനത്തി�ന്റയും സഭാരഞ്ജനത്തി�ന്റയും �വരാഗ്യശത

കത്തി�ന്റയും ഭാഷാനുവാദം. �ഗാദാവരീമഠത്തി�ല ശ്രീ�ദവകീനന്ദനാശ്രമസ്വാമി

കളു�ട അപദാനങ്ങ�ള വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഏഴും എട്ടും നമ്പർ കൃതി

കൾ. ആ സ്വാമികൾ തിരുവനന്തപുരത്തു സന്നിധാനം �ചയ്തു പല ശിഷ്യന്മാ�ര

സമ്പാദിച്ചു. സുഭദ്രാർജ്ജുനത്തിൽനിന്നു് ഒന്നുരണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ ശാസ്ത്രിയു�ട കവി

താരീതി കാണിക്കുവാൻ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഭൂത്യാ ലിപ്തവപുർവ്വതംസിതവിയദ് ഗംഗസ്സടാത്യുജ്വ�ലാ

രുദ്രാക്ഷാഞ്ചിതയാസ്രജാ വിമലയാ സംഭൂഷി �താരസ്തടഃ

ഏകീഭൂയസ�ഹാമയാതികുതുകം തത്താദൃ�ശർവ്വിഭൂ�മ–

സ്സാ�മാദം വിഹരൻഹ�രാ ദിശതു വഃ പ്രീത്യാനിശം മംഗലം.”

“കദാചിദപി �നാ ഭ�വൽ കപടിതാ വിശിഷ്ട ജ�ന

തദപ്രിയമിദം വ�ചാ നിശമയംശ്ച പാപി ദൃഢം

ഭഗിന്യയപി വരീയസി യതിപതിശ്ച ശംഭൂപമഃ

കനിഷ്ക! കലയാധുനാ കഠിന�മവ �ത ഭാഷിതം.”

താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം �ദവകീനന്ദനാശ്രമവിജയത്തിലുള്ളതാണു്.

“മാ�തവാവതി യഃ പി�തവ ഹിതകൃൽ കൃ�ത്യാപ�ദശാദിഭി-
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186 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

ര്യശ്ശാസ്ത്രാർത്ഥമ�ശഷ�താ ഗുരുരിവ സ്വാൻ �ബാധയത്യാ ശ്രിതാൻ

യശ്ചാപാദയതീഷ്യ�ദവതമിവ �ശ്രയസ്സമസ്തം നൃണാം

ത�സ്മ �ദവകി നന്ദനാശ്രമയതീന്ദ്രായാസ്തു നിത്യം നമഃ.”

പുന്ന�ശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മാ (1033–1110)

ജനനം

ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ വള്ളുവനാടു താലൂക്കു �പരുമുടിയൂർ അംശം ഈങ്ങയൂർ�ദശ

ത്തു പുന്ന�ശ്ശരി എന്ന �പരിൽ പ്രസിദ്ധമായി മൂത്തതന്മാരു�ട ഒരില്ലമുണ്ടു് . ആ

ഇല്ലത്തിനു സാമൂതിരി�ക്കാവിലകവുമായി പരമ്പരയാ ഉള്ള ഔ�ദ്യാഗികബന്ധ

�ത്തപ്പറ്റി പുന്ന�ശ്ശരി ശ്രീധരൻനമ്പിയു�ട ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പുഞാൻപ്രസ്താ

വിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. പുന്ന�ശ്ശരിയില്ലത്തിൽ നാരായണൻനമ്പി കഥാപുരുഷ�ന്റ പിതാ

വും മാതാവു് അച്ചുതത്തു നങ്ങയ്യ അന്തർജ്ജനവും (നീലി�യന്നും പറയും) ആയി

രുന്നു. �കാച്ചിശ്ശീമ തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ തളിയിൽ ഏഴിക്കര എന്ന ഇല്ലമാണു്

അമ്മാത്തു്. അമ്മാമൻ നാരായണൻമൂസ്സതു് അന്ന�ത്ത �കാച്ചി മഹാരാജാവി�ന്റ

പ്രീതിബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ച ഒരു �ദവ�ജ്ഞാത്തമനായിരുന്നതായി

അറിവുണ്ടു്. കഥാപുരുഷ�ന്റ പിതാവായ നാരായണൻനമ്പിയും ഒരു നല്ല സം

സ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഈ ദമ്പതികളു�ട സന്താനമായി നീലകണ്ഠശർമ്മാ

1033-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 4-ാം൹ മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം

1038 കന്നിയിൽഅച്ഛൻ മരിച്ചു�പായി. അതിനാൽഅമ്മയു�ട സംരക്ഷണത്തിലാ

ണു് പുത്രൻ വളർന്നതു്. ആ അമ്മയു�ട പരിചരണമാണു് ത�ന്റ �ശ്രയസ്സി�നല്ലാം

നിദാന�മന്നു് അ�ദ്ദഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ചാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കുലഗുരു

വായ ആറ�ങ്ങാട്ടുവാരിയർ എഴുത്തിനുവച്ചു. അ�ദ്ദഹവും എടവീട്ടിൽ �ഗാവിന്ദമാ

രാരും കലുക്കമില്ലാവൂർ ഉണിക്കണ്ടവാരിയരും ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനു

�ശഷം �ചലൂർ �കളവർമ്മ ഉണിത്തിരിയു�ട ശിഷ്യനായി �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം അഭ്യസി

ച്ചു. ഉണിത്തിരി അക്കാല�ത്ത �പരു�കട്ട ഒരു �ജ്യാത്സ്യനായിരുന്നു. നീലകണ്ഠ

ശർമ്മാവി�ന പ്രശ്നമാർഗ്ഗം, �ഹാര, ജാതകാ�ദശം എന്നീ �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങൾ

പഠിപ്പിച്ചതും, ലീലാവതിയി�ല കണക്കുകളും, പഞ്ച�ബാധത്തി�ലയും മറ്റും ക്രിയ

കളും അഭ്യസിപ്പിച്ചതും അ�ദ്ദഹമാണു്. ആ ആചാര്യ�ന ചമൽക്കാരചിന്താമണി

എന്ന �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാ�നാപക്രമത്തിൽ ശർമ്മാ താ�ഴക്കാണും

വിധത്തിൽ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഗുരും �കളവർമ്മാണമന്തർന്നിധായ

പ്രസാ�ദന തസ്യാപ്തവിജ്ഞാനസിദ്ധിഃ

ചമൽകാരചിന്താമണിം നീലകണ്ഠ–

സ്സ്വധീശാണ�കാ�ല്ലഖിതം സംവിധ�ത്ത.”

പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിനു താൻ രചിച്ച ഉപരത്നശിഖാവ്യാഖ്യാനത്തിലും

“ശ്രീ�കളവർമ്മഗുരുവര്യമുഖാരവിന്ദ–

സമ്പാദിതാർത്ഥമധുസാരനി�ഷകഹൃദ്യാം

തം പ്രശ്നമാർഗ്ഗമുപരത്നശിഖാം പ്രദർശ്യ
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ശിഷ്യാഭിലാഷവിവ�ശാ വിശദീക�രാമി.”

1047-ൽ സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞതിനു�മൽ വ്യാകരണം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു.

സിദ്ധാന്തകൌമുദിയിൽ സന്ധിത്രയാന്തം വ�ര ചിറ്റിലപ്പള്ളി അപ്പുശാസ്ത്രിയിൽ നി

ന്നു്അഭ്യസിച്ചു. 1051-ാമാണ്ടു്ആശാസ്ത്രം നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനായി തൃപ്ര�ങ്ങാ

ട്ടു കുഞ്ഞുണ്ണി (ശങ്കരൻ) മൂസ്സതി�ന്റഅ�ന്തവാസിയായി കൂടി. കഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതി�ന്റ

പാണ്ഡിത്യപ്രകർഷ�ത്തയുംഅധ്യാപനപാടവ�ത്തയുംപറ്റി അന്യത്ര ഉപന്യസിച്ചി

ട്ടുണ്ടു് . വ്യാകരണവും�വദ്യവുംഅ�ദ്ദഹത്തിൽഅഹമഹമികയാസ�മ്മളിച്ചിരുന്നു.

അവി�ട കൌമുദി രണ്ടു �കാല്ലം �കാണ്ടു പഠിച്ചുതീർത്തു. പ്രൌഢമ�നാരമ മുതലായ

ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങളും ശീലിച്ചു. എങ്കിലും കൌമുദി�യ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ പ്രതിഷ്ഠ. ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ഉപസ്ഥിതി അന്യാദൃശമായിരുന്നതിനാൽ

പ്രക്രിയാഭാഗത്തിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്തജയിക്കത്തക്കഒരു�വയാകരണൻഅ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റജീവിതകാലത്തിൽ �കരളത്തിൽഇല്ലായിരുന്നു�വന്നുപറയാം. മണന്തല

നീലകണ്ഠൻമൂസ്സതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. 1063-ൽ കുഞ്ഞുണ്ണി

മൂസ്സതു മരിച്ചതിനു�മൽ സ്വഗൃഹത്തി�ലയ്ക്കു �പാന്നു. അതിനുമുമ്പുത�ന്നആ ഗുരുവ

ര്യനിൽനിന്നു് അലങ്കാരശാസ്ത്രവും അഷ്ടാങ് ഗഹൃദയവും മറ്റും അഭ്യസിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു

ന്നു. കുഞ്ഞുണ്ണിമുസ്സതി�നപ്പറ്റി കഥാപുരുഷൻ ത�ന്റ “പ്രജ്ഞാ�വഭവമന്ഥദണ്ഡ

മഥിതാൽ” ഇത്യാദി പദ്യത്തിൽ ഉപ�ശ്ലാകനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

അനന്തരഘട്ടം — പത്രപ്രവർത്തനം

�ലാക�സവനം ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു നമ്പിയു�ട ലക്ഷ്യം. അ�ദ്ദഹം മാതൃഭൂമി�യ

പലപ്രകാരത്തിൽ ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടു് . വാചാമ�ഗാചരമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അനുജിഘൃക്ഷ! വിജ്ഞാനചിന്താമണി എന്ന മാസിക നമ്പിയു�ട പിൻതുണ�യാ

ടുകൂടി �വള്ളാന�ശ്ശരി വാസുണ്ണിമൂസ്സതു് ആരംഭിച്ചതും വള�ര �ക്ലശങ്ങൾ സഹിച്ചു

കുന്നംകുളത്തു �കാണ്ടു�പായി അച്ചടിപ്പിച്ചതും മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ സം

സ്കൃതമയൂഖം എന്നും ഭാഷാമയൂഖം എന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്നും

ആദ്യ�ത്തതിൽ സംസ്കൃത�ലഖനങ്ങളും രണ്ടാമ�ത്തതിൽ ഭാഷാ�ലഖനങ്ങളുമാ

ണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന�തന്നും വായനക്കാർ ധരിച്ചിരിക്കും. ആദ്യ�ത്ത �കാല്ല

ത്തിൽ രണ്ടു മയൂഖങ്ങളും മലയാളത്തിലും അടുത്ത രണ്ടു �കാല്ലങ്ങളിൽ സംസ്കൃതമ

യൂഖം ഗ്രന്ഥാക്ഷരത്തിലുമാണു് പ്രകാശിപ്പിച്ചതു്. പിന്നീടു് രണ്ടു �കാല്ലക്കാലം ആ

പത്രം മുടങ്ങി�പ്പായി. നമ്പിയു�ട ജാതകത്തിൽ ദ്വാത്രിംശ�ദ്യാഗം കണ്ടതിനാൽ

ഈശ്വരഭജനം �കാണ്ടു്അതിനുപരിഹാരം �നടുവാൻഅ�ദ്ദഹം ഉദ്യമിച്ചു. ആ ഉദ്യ

മത്തിൽ അ�ദ്ദഹം വിജയിയായി. പിന്നീടു മുടങ്ങിക്കിടന്ന വിജ്ഞാനചിന്താമണി

പുനരുദ്ധരിച്ചു. 1067-ൽ സ്വ�ദശത്തുത�ന്ന വിജ്ഞാനചിന്താമണി എന്ന �പരിൽ

ഒരു മുദ്രണാലയം സ്ഥാപിച്ചു. സംസ്കൃത�ലഖനങ്ങൾ മാത്ര�മ അനന്തരകാലത്തു്

ആ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ളു. ആദ്യം മലയാളത്തിലും പിന്നീടു ഗ്രന്ഥാക്ഷ

രത്തിലും ഒടുവിൽ �ദവനാഗരിയിലുമാണു് അതു് അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. ഇടയ്ക്കു ഒന്നു രണ്ടു

തവണ മുടങ്ങി�യങ്കിലും ഏക�ദശം പ�ത്താൻപതു �കാല്ലക്കാലം വിജ്ഞാനചി

ന്താമണിപ്രചരിച്ചു. �ദശവൃത്താന്തങ്ങൾ,അവ�യക്കുറിച്ചുള്ളവിമശനങ്ങൾ, ഖണ്ഡ

കൃതികൾ, �ചറുകഥ, സമസ്യാപൂരണങ്ങൾ, ചിത്രപ്രശ്നങ്ങൾ, സാഹിത്യപരമായും

ശാസ്ത്രപരമായുമുള്ള പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാരു�ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഇവ�യല്ലാം

അതിൽഅടങ്ങിയിരുന്നു. �കരളീയർ മാത്രമല്ല, �വ�ദശികന്മാരായ മഹാപണ്ഡി

തന്മാരും അതി�ലക്കു �ലഖനങ്ങൾ അയച്ചു�കാടുത്തിരുന്നു. നമ്പിയു�ട ശ്ലക്ഷ്ണവും
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188 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

പ്രസന്നവുമായ�ശലിയിൽഎഴുത�പ്പടുന്നമുഖപ്രസംഗങ്ങൾഅതി�നാരുവി�ശ

ഷാലങ്കാരമായി �ശാഭിച്ചിരുന്നു. ശാകുന്തള�മാ, ഉത്തരരാമചരിത�മാ മഹനീയം

എന്ന വിഷയ�ത്തപ്പറ്റി �കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയ ശാകു

ന്തളപാരമ്യവും, കവിഭൂഷണൻ കുമാരതാതാചാര്യൻ എഴുതിയ ഭവഭൂതിഭാരതിയും

അതിലാണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. �കരളത്തിൽ മലയാളപത്രങ്ങൾ�പാലും വിരളമാ

യിരുന്ന ഒരു കാലത്തുസ്വന്തമായ ഒരു അച്ചുക്കൂടംസ്ഥാപിച്ചു് അവി�ട നിന്നു് ഒരു

സംസ്കൃതമാസിക പ്രചരിപ്പിക്കാ�മന്നു�താന്നിയ നമ്പിയു�ട ഉത്സാഹശക്തിയും

അകു�താഭയതയുംആശ്ചര്യകര�മന്നു് ആരുത�ന്നസമ്മതിക്കയില്ല?

സാരസ്വ�താ�ദ്യാതിനീപാഠശാല

സംസ്കൃതഭാഷയു�ട ഉജ്ജീവനത്തിനായി അവതരിച്ച ഒരു മഹാപുരുഷനായിരുന്നു

നമ്പി. ഗുരുനാഥൻ എന്ന ഉപാധി പലരും പല�രയും സംബന്ധിച്ചു് ഉപ�യാഗി

ക്കാറു�ണ്ടങ്കിലും ആ വി�ശഷണം�കാണ്ടു പര�ക്ക അറിയ�പ്പടുന്നതു് അ�ദ്ദഹ

�മാരാൾ മാത്രമാണു്. 1063-ൽ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ പ്രസ്തുതപാഠശാല ആരംഭിച്ചു.

1096-ൽ അതു് ഒരു �കാ�ളജായി ഉയർന്നു. ആദ്യംമുതല്ക്കുത�ന്ന ജാതിമതവ്യത്യാ

സം പരിഗണിക്കാ�ത എല്ലാവ�രയും സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അന്ന�ത്ത കാ

ലസ്ഥിതിക്കു് അതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഹൃദയവിശാലത�യ സ്പഷ്ടമായി പ്രഖ്യാപനം

�ചയ്യുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അധ്യാപനം രണ്ടുതരത്തിലായിരുന്നു. �നരിട്ടും, പാ

ഠശാലമുഖാന്തരവും. ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ വ്യാകരണം, അലങ്കാരം, �ജ്യാതിഷം,

�വദ്യംഎന്നീവിഷയങ്ങൾപഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു്അ�ദ്ദഹംത�ന്നയാണു്. ഗൃഹത്തിൽ

പ്രഭാതത്തിൽ ഒന്നുരണ്ടു വിഷയങ്ങളും, രാവില�ത്ത കുളിയും ജപവും കഴിഞ്ഞാൽ

�വ�റ ഒന്നു രണ്ടു വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്രമത്തി

നുമുൻപും, വിശ്രമാനന്തരം സന്ധ്യയ്ക്കുമുൻപും അധ്യാപനമണ്ടു്. അത്താഴമൂണിനു

മുൻപും ചില�ര അഭ്യസിപ്പിക്കുക പതിവുണ്ടു്. ഇങ്ങ�നയാണു് പല പ്രായക്കാ

രും പല തരക്കാരുമായ ശിഷ്യന്മാർക്കു് അ�ദ്ദഹം പാണ്ഡിത്യം �നടി�ക്കാടുത്തതു്.

നമ്പിയു�ട അധ്യാപനസമ്പ്രദായം അത്യന്തം ആകർഷകമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം

ഒരു പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യ�നന്ന�പാ�ല സഹൃദയധുരീണനുമായിരുന്നു. രഘുവംശം,

�മഘസ�ന്ദശം മുതലായ കാവ്യങ്ങൾക്കും, അനർഘരാഘവം തുടങ്ങിയ നാടക

ങ്ങൾക്കും അ�ദ്ദഹം സ്വയം അർത്ഥവിചാരം�ചയ്തു് അചുംബിതങ്ങളായ ചില നിഗ

മനങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. അവ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖത്തുനിന്നു �കൾക്കുവാൻ

ഭാഗ്യം�ചയ്തവർ�ക്ക സാധിക്കു. പാഠശാലയിൽ അഷ്ടമി�താറും ഒരു സഭാ�യാ

ഗം സംഘടിപ്പിച്ചു് അതിൽ വിദ്യാർത്ഥിക�ള�ക്കാണ്ടു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും

പ്രസംഗങ്ങൾ �ചയ്യിച്ചുവന്നു. നമ്പിയു�ട ശിഷ്യന്മാരായി വളർന്ന പല വിദ്യാർത്ഥി

കളും പില്ക്കാലത്തു �പരു�കട്ടിട്ടുണ്ടു് . അവരിൽ പഴയ ശിഷ്യന്മാരായ വാചസ്പതി ടി.

സി. പര�മശ്വരൻമൂസ്സതും, മഹാ�വദ്യൻ വട�ക്കപ്പാട്ടു നാരായണൻനായരുമാ

ണു് പ്രഥമഗണനീയന്മാർ. നമ്പി �നഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നതിനാൽ ശിഷ്യ

ന്മാർ ത�ന്നയായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസന്താനങ്ങൾ. അ�ദ്ദഹത്തിനു്അവരിൽ

പ്രാണാധികമായ �സ്നഹം ഉണ്ടായിരുന്നതു �പാ�ല അവർക്കു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

�പരിൽ �ദവതാബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നതിൽആശ്ചര്യ�പ്പടുവാനില്ല�ല്ലാ.

�ജ്യാത്സ്യവും �വദ്യവും

1060-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ത�ന്ന നമ്പി പട്ടാമ്പി പഞ്ചാങ് ഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ഗ്രഹ

ഗണിതത്തിലും �ഗാളഗണിതത്തിലും അ�ദ്ദഹം ഒന്നു�പാ�ല നിഷ്ണാതനായിരുന്നു.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 189

വിവാഹവിഷയത്തിൽസ്ത്രീപുരുഷജാതകങ്ങൾപരി�ശാധിച്ചു �പാരുത്തം �നാക്കി

വിധി പറയുന്നതിനു വി�ശഷ�നപുണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. 1063-ാമാണ്ടു മുതല്ക്കുത

�ന്ന �വദ്യം പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. 1078-ൽ ചിന്താമണി എന്ന �പരിൽ ഒരു �വദ്യ

ശാല സ്ഥാപിച്ചു. ആര്യ�വദ്യസമാജത്തി�ന്റ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തകനായിരു

ന്നു നമ്പി. അനന്തപുരത്തു മൂത്ത�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ നിര്യാണത്തിനു�ശഷം ആ

സമാജത്തി�ന്റസ്ഥിരാധ്യക്ഷനായി തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു.

�ദശസഞ്ചാരം

സാമൂതിരി�ക്കാവിലകത്തു നമ്പി നിത്യനായിരുന്നു. മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാനും

അ�ദ്ദഹവും തമ്മിലുള്ള സൌഹാർദ്ദ�ത്തക്കുറിച്ചു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ടു് . അ�ദ്ദഹം

സഹൃദയസമാഗമം എന്ന �പരിൽ ഒരു വിദ്വൽസഭ ആരംഭിക്കയും ഏതാനും വർ

ഷക്കാല�ത്തക്കു്അതു് മുടക്കംകൂടാ�ത നടക്കുകയും �ചയ്തു. അതി�ന്റ മുഖ്യ ഭാരവാ

ഹിയും നമ്പിയായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം കാശിയും, ദക്ഷിണഭാരതത്തി�ല പല പുണ്യ

സ്ഥാനങ്ങളും ഇരശ്വരഭജനത്തിനു�വണ്ടി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ വഴിക്കു് അ�നകം

സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരു�ട �സൌഹാർദ്ദം സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ആ �സൌ

ഹാർദ്ദം വിജ്ഞാനചിന്താമണി പത്രികയ്ക്കു് ഉപകാരപ്രദവുമായി.

വാഗ്മിത്വം

സദസ്സുകളിൽ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനും പ്രസങ്ഗിക്കുന്നതിനും നമ്പി ഒരവ

സരത്തിലും �വമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. സംസ്കൃതപാരീണന്മാരായി അന്നു

സഹൃദയന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലും പ്രസങ് ഗ�വ

ദിയിൽ കയറിയാൽ അവർ പ്രാ�യണ വാചംയമന്മാരായാണു് കാണ�പ്പടുന്നതു്.

സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും യാ�താരു തടവും കൂടാ�ത �ശ്രാതാക്കളു�ടഹൃദ

യം കവരുമാറു സരസമായും ഫലിതമായും സാരസമ്പൂർണ്ണമായും പ്രസങ്ഗിക്കുവാ

നുള്ള പാടവം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അപൂർവ്വസിദ്ധികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. 1067-ാമാണ്ടു

�കാട്ടയത്തുകവിസമാജത്തിൽഅ�ദ്ദഹം �ചയ്തസംസ്കൃതപ്രസങ് ഗ�ത്തപ്പറ്റി ചങ്ങ

നാ�ശ്ശരി രവിവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ കവിസഭാരഞ്ജനത്തിൽ

“രണ്ടായിരം രസന കണ്ഠതലത്തിലുള്ള

തണ്ടാർദളാക്ഷനു�ട തല്പമതാം ഫണിക്കും

ഉണ്ടാകയില്ലിതുകണക്കുസദസ്യരാ�ക–

�ക്കാണ്ടാടുമാ�റാരു നിരർഗ്ഗളവാഗ്വിലാസം”

എന്നുപ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ

നമ്പി ഒരു തികഞ്ഞ കാര്യസ്ഥനും �പാതുകാര്യ�സവകനുംകൂടിയായിരുന്നു. മല

ബാർ ഡിസ്ത്രിക്ട് �ബാർഡിൽ മൂന്നു �കാല്ലക്കാല�ത്തക്കു് ഒരു അങ് ഗ�മന്ന നില

യിൽ പണി �നാക്കി. പഞ്ചായത്തു�കാടതിയിലും ഒരു ജഡ്ജിയായിരുന്നു. പു

ന്ന�ശ്ശരിക്കുടുംബത്തിനു ധാരാളം ജന്മസ്വത്തുണ്ടു്. �വമാ�ത്രയനായ �ജ്യഷ്ഠൻ

നാരായണൻനമ്പിയായിരുന്നു ഭരണക്കാരൻ. 1093–ലാണു് കഥാപുരുഷ�ന്റ ഭി

ക്ഷാടനകാവ്യം, ചന്ദ്രികാവീഥി, മാന�സാല്ലാസം, �ഗർവ്വാണീവിജയം ഇത്യാദി
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190 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രസ്താവ�യാഗ്യങ്ങളാണു്. പുരു�ഷാത്തമ�ന്റ പ്രശ്നായനം എന്ന �ജ്യാ

തിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവുംആഅച്ചുക്കൂടത്തിൽ നിന്നുത�ന്നഅച്ചടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

“സന്തസ്സന്തതസന്നി�വശിതസുധാസൂതിസ്ഫുരന്മൌലയഃ

കാമ്യാഃ കാശ്ചന കാമ�ദവജയിനഃ കാമാഗമാധ്യാപികാഃ

അ�ദ്വതാഗമസാരതത്വഹൃദയാ ഭൂയാസുരു�ച്ചസ്തമാം

യുഷ്മാകം മനസസ്സമാഗമസുഖപ്രാ�പ്ത്യ മഹാസിദ്ധയഃ.”

(ഒരു മങ് ഗള�ശ്ലാകം)

“താവച്ഛുശ്രുവി�ര ദിഗന്തനിവസന്മാതങ് ഗകർണ്ണാന്തര–

�പ്രാദ് �ഭ�ദകപടിഷ്ഠതാമതിതമാംസ്പഷ്ടം ദധാനഃക്ഷണാൽ

ആ�ഗ്നയൌഷധപൂർണ്ണഭൂരിനളിക�ശ്രഷ്ഠാന്ത�രാത്ഥാ രവാ

നാകദ്വാരകവാടപാടനചണാസ്തൽസ്ഥാനഭീത്യാ ചിരം.”

റ്റി.സി. പര�മശ്വരൻ മൂസ്സതു് (1042–1114)

ജനനം

റ്റി.സി. പര�മശ്വരൻ മൂസ്സതു ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ ഏറനാടു താലൂക്കു �പാന്മുള അം

ശത്തിൽ �ചാലക്കരയില്ലത്തു് 1042-മാണ്ടു �മടമാസത്തിൽ മൂലംനക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിതാവു വാസു�ദവൻമൂസ്സതും മാതാവു �ദവകിയമ്മയും

(�തതി) ആയിരുന്നു. നമ്മു�ട കഥാപുരുഷനു്  ഒരു �ജ്യഷ്ഠനും രണ്ടു സ�ഹാദരി

മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ �ജ്യഷ്ഠസ�ഹാദരൻ വാസു�ദവൻമൂസ്സതു് അക്കാല

�ത്ത ഒരു പ്രസിദ്ധ�വദ്യനും, ഒരു സ�ഹാദരിയു�ട പ്രഥമപുത്രനായ പണ്ഡിതർ

സി. �ക. വാസു�ദവശർമ്മ അ�നകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളു�ട കർത്താവുമാണു്. അവ

യിൽ അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം, ചരകം, പര�മശ്വരൻമൂസ്സ�താടുകൂടി സുശ്രുതസംഹിത,

ഹൃദ�യാല്ലാസം വ്യാഖ്യ, അഞ്ജനനിദാനം, ഉന്മീലനവ്യാഖ്യ, സുഖസാധകവ്യാഖ്യ,

ശാർങ്ഗധരസംഹിത, �വദ്യപ്രിയാവ്യാഖ്യ, അഷ്ടസ്ഥാനപരീക്ഷയിൽ മർമ്മവി

ഭാഗം, ആശൌചദീപികാവ്യാഖ്യ എന്നിവയാണു് മുഖ്യങ്ങൾ. പുന്ന�ശ്ശരി നീലകണ്ഠ

ശർമ്മാവി�ന്റ മാതുലനായഏഴിക്കര നാരായണൻമൂസ്സതായിരുന്നുപര�മശ്വരൻമൂ

സ്സതി�ന്റഅമ്മാത്തുമുത്തച്ഛൻ.

വിദ്യാഭ്യാസം

ആദ്യ�ത്ത ഗുരു വരയ്ക്കൽ പാറമഠത്തിൽ കൃഷ്ണനമ്പിയായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം കാ

വ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. 1058-ാമാണ്ടു മീനമാസം 13-ാം൹ അച്ഛൻ മരിച്ചു.

1060-ാമാണ്ടുകുംഭം 4-ാം൹പട്ടാമ്പിയിൽ �പായി പുന്ന�ശ്ശരി നമ്പിയു�ടശിഷ്യനായി.

സിദ്ധാന്തകൌമുദി, അഷ്ടാങ് ഗഹൃദയം, ലീലാവതി തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച

തു് ആ ആചാര്യനാണു്. 1062-ാമാണ്ടു മുതൽ പട്ടാമ്പി വിടുന്നതുവ�ര ഗുരുനാഥ�ന്റ

സകലപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കായിരുന്നു. അച്യുതത്തുരാമൻമൂസ്സതിനു്അവ

യിൽഗണനീയമായ ഒരുപങ്കണ്ടു് . 1104-ലാണു്അ�ദ്ദഹം മരിച്ചതു്. 1067-ൽ വിജ്ഞാ

നചിന്താമണി അച്ചുക്കൂടംസ്ഥാപിച്ച�പ്പാൾ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പണി വർദ്ധിച്ചു. ചി

ന്താമണിപത്രികയിൽ അതിനുമുമ്പുത�ന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിശ്ശീലിച്ചിരുന്നു.

1063-ൽഅച്യുതത്തുവാസു�ദവൻ മൂസ്സതി�ന്റ പുത്രി�യ വിവാഹം �ചയ്തു.
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അനന്തരചരിതം

1068-ൽ മൂസ്സതു് ഇല്ല�ത്തക്കു മടങ്ങി. അവി�ട ചില വിദ്യാർത്ഥിക�ള സംസ്കൃതം

അഭ്യസിപ്പിച്ചു. 1072-ൽ �പാന്മുള ശിവ�ക്ഷത്രം ജീർ�ണ്ണാദ്ധാരണം �ചയ്തു. 1078-

ൽ �കാട്ടക്കൽനിന്നുപുറ�പ്പട്ട ധന്വന്തരി എന്ന മാസികയു�ട ഉപപത്രാധിപരായി.

പത്രാധിപർ �വദ്യരത്നം പി. എസ്സ് . വാരിയരായിരുന്നു. 1080-ൽ മാളിയമ്മാവിൽ

കുഞ്ഞുവറിയതു തൃശൂരിൽ ഭാരതവിലാസം അച്ചുക്കൂടംസ്ഥാപിച്ച�പ്പാൾ മൂസ്സതു താ

മസം അ�ങ്ങാട്ടു മാറ്റി. അ�ദ്ദഹത്തിനു �വണ്ടി പുസ്തകങ്ങൾഎഴതി�ക്കാടുത്തു തുട

ങ്ങി. 1081-ൽ �കാച്ചി കടവല്ലൂരിൽ ഒരുസ്ഥലം വാങ്ങി പുരപണിനടത്തി അതിനു

ദ്വാരക എന്നു നാമകരണം �ചയ്തു. 1090-ൽ പട്ടാമ്പി ഗുരുഗൃഹത്തിൽ കാര്യസ്ഥനാ

യി. അ�ത �കാല്ലം മകരം 5-ാം൹ മാനവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ അ�ദ്ദഹം അമര

�കാശത്തിനു രചിച്ച പാര�മശ്വരി എന്ന വ്യാഖ്യാനം കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായി അഭിന

വവാചസ്പതി എന്ന ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു. 1086 �മടത്തിൽ മാസികയായി ആരം

ഭിച്ച ആ പുസ്തകം 1090 കന്നിയിൽ അവസാനിച്ചു. ഇടയ്ക്കു ക�റക്കാലം കുടുംബത്തി

�ല ചില പ്രാരബ്ധങ്ങൾ നിമിത്തം �പാന്മുളയിൽ താമസി�ക്കണ്ടിവന്ന അ�ദ്ദഹം

1103 ചിങ്ങത്തിൽ ഭാരതവിലാസക്കാരുമായുള്ളബന്ധം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. 1104-ൽ

ഹരിപ്പാട്ടു�വച്ചു നടന്ന വാർഷികസ�മ്മളനത്തിൽഅധ്യക്ഷനായി തിര�ഞ്ഞടുത്ത

തു്അ�ദ്ദഹ�ത്തയായിരുന്നു. 1105-ൽഇരിങ്ങണ്ണുർവച്ചുനടന്നവാഷിക�യാഗത്തിൽ

വായിക്കുവാൻ സമുദായ�ബാധം എന്ന �പരിൽ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ഒരു �ചറിയ

പദ്യപുസ്തകം എഴുതി അച്ചടിപ്പിച്ചു. 1109-ൽ ഏറ്റുമാനൂരിൽ താമസമാക്കി അവി�ട

വച്ചും ചിലപുസ്തകം രചിച്ചു. 1112 തുലാത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂരി�ല താമസം മതിയാക്കി

കടവല്ലൂരി�ലക്കു തിരി�യ �പാന്നു. രാമവാരിയ�ര�പ്പാ�ല സാമ്പത്തികമായ �ക്ല

ശം അ�ദ്ദഹവും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു് . 1114-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 7-ാം൹ചരമഗതി�യ

പ്രാപിച്ചു. രക്തവാതമായിരുന്നു മരണകാരണമായ �രാഗം. മരിക്കുന്നതിനു് ഏതാ

നും ദിവസങ്ങൾക്കുമുൻപു ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകം ഉണ്ടാക്കി �ചാല്ലി.

“ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരുപാദസ�രാജയുഗ്മം

മൂർദ്ധ് നാ പ്രണമ്യ പര�മശ്വരഭൂസു�രാഽയം

വാചസ്പതിർജ്ജിഗമിഷത്യധുനാ ദിദൃക്ഷുഃ

�കലാസ�ശലനിലയം കുല�ദവതം �മ.”

കൃതികൾ

മൂസ്സതു് 35 പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുളളതായി അറിവുണ്ടു്. (1) അമരം പാര�മശ്വരീവ്യാ

ഖ്യാനം, (2) അമരംസംക്ഷിപ്ത പാര�മശ്വരീവ്യാഖ്യാനം, (3) അമരം പദാർത്ഥദീപി

കാവ്യാഖ്യാനം, (4) അമരം ത്രി�വണീവ്യാഖ്യാനം, (5) നാരായണീയം ശ്യാമസുന്ദരം

വ്യാഖ്യാനം, (6) ശാങ്കരസ്മൃതി എന്നുകൂടി �പരുള്ള ലഘുധർമ്മപ്രകാശികയു�ട വ്യാ

ഖ്യാനം, (7) വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം മുക്തിമാർഗ്ഗപ്രദീപവ്യാഖ്യാനം, (8) വിഷ്ണുസഹസ്ര

നാമം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം, (9) ശിവാനന്ദലഹരി ഉമാമ�ഹശ്വരം വ്യാഖ്യാനം, (10) ഭഗ

വൽഗീത മാർഗ്ഗദർശിവ്യാഖ്യാനം, (11) ഭഗവൽഗീത ഭാ�ഗ്യാദയം വ്യാഖ്യാനം, (12)

ഭഗവൽഗീത�ലാകമാന്യം വ്യാഖ്യാനം, (13) �ലാകമാന്യതിലക�ന്റ ഗീതാരഹസ്യം

പൂവ്വാർദ്ധം പരിഭാഷ, (14) രുക്മിണീസ്വയംവരം വ്യാഖ്യാനം, (15) ഏറ്റുമാനൂർ�ക്ഷത്ര

മാഹാത്മ്യം ഭാഷാവിവരണം, (16) സുബ്രഹ്മണ്യപൂജാകല്പം വ്യാഖ്യാനം, (17)സന്ധ്യാ

വന്ദനഭാഷ്യം, (18) �വദ്യമ�നാരമ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം, (19) �കക്കുളങ്ങര രാമവാ
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രിയരു�ട ജീവചരിത്രം, (20) പരശുരാമ�ന്റജീവചരിത്രം, (21) കാളീകല്പം മാർഗ്ഗദർ

ശിവ്യാഖ്യാനം, (22) ശ്രിരുദ്രചമകങ്ങൾക്കു ഭാഷാഭാഷ്യം, (23) രുദ്രസൂക്തം ഭാഷാഭാ

ഷ്യം, (24) ശാസ്താവി�ന്റ മൂലതത്വം, (25) ഭാഗവതം മാർഗ്ഗദശിവ്യാഖ്യാനം, (26) കാഠ

�കാപനിഷത്തു്ഭാഷാസാരം വ്യാഖ്യാനം, (27) �കരളാചാരം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം, (28)

ഭാവപ്രകാശം അഭിനവവാചസ്പത്യവ്യാഖ്യാനം, (29) ചരകസംഹിത വാചസ്പത്യവ്യാ

ഖ്യാനം, (30) ഗുരുവായുപുര മാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട് , (31) ദൃഗ് ദൃശ്യവി�വകംഅർത്ഥവി

വരണം, (32) രത്നത്രയം മാർഗ്ഗദർശിവ്യാഖ്യാനം എന്നിവയ്ക്കുപുറ�മ, മുൻസൂചിപ്പിച്ച

(33) സമുദായ�ബാധവും, (34) �സ്വര�ക്കട് എ�ന്നാരു �ചറുകഥയുംകൂടി അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ വാങ് മയങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. (35) ബൌധായനച്ചടങ്ങു് എന്നും അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ വകയായി ഒരു പുസ്തകമുണ്ടു്. അതി�ന്റ ഒരു പ്രതീകം മാത്ര�മ അച്ചടിച്ചിട്ടു

ള്ളതായി �കട്ടിട്ടുള്ള. 7, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 26 എന്നീ നമ്പർപുസ്തകങ്ങൾഈശ്വ

രാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന കർതൃനാമത്തിലാണു് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചരകസംഹി

താവ്യാഖ്യയിൽ സി. �ക. ശർമ്മാവിനും പങ്കു�ണ്ടന്നു നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. അമരം

പദാർത്ഥദീപിക, ഭഗവൽഗീതയു�ട മാർഗ്ഗദർശിവ്യാഖ്യ, ഭാഗവതം, ഭാവപ്രകാശം,

ദൃഗ് ദൃശ്യവി�വകം എന്നീ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ഇവയ്ക്കുപുറ�മ മൂസ്സ

തു് അ�നകം പത്രങ്ങൾക്കും മാസികകൾക്കും ഗദ്യ�ലഖനങ്ങൾഎഴുതിവന്നിരുന്നു.

വാചസ്പതിക്കു �ജ്യാത്സ്യം മാത്ര�മ വശമല്ലാതിരുന്നുള്ളു. അതിനുപകരം പു�രാഹി

തകർമ്മങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനായിരുന്നഅ�ദ്ദഹത്തിനുപൂജാക്രമംസംബന്ധിച്ചു ചില

ഗ്രന്ഥങ്ങൾഎഴുതുവാൻ സാധിച്ചു. ഒരു അടിയുറച്ച�വയാകരണനും �കാശജ്ഞ

നുമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം എന്നുകൂടി എടുത്തുപറ�യണ്ടതായുണ്ടു്.

അമരം പാര�മശ്വരിയും ത്രി�വണിയും

മൂസ്സതി�ന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായുള്ളതു് അമരത്തിനു് അ�ദ്ദഹം രചി

ച്ച പാര�മശ്വരിയാകുന്നു. 16 വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു പരി�ശാധിച്ചു ത്യാജ്യഗ്രാ

ഹ്യവി�വചനം �ചയ്ത്  ഒട്ടുവള�ര �ക്ലശങ്ങൾ സഹിച്ചു് അ�ദ്ദഹ�മഴുതിയ ആ വ്യാ

ഖ്യാനം അത്യന്തം വിസ്തൃതവും സർവ്വസംശയ�ച്ഛദിയുമാകുന്നു. ഉപരിപ്ലവമായ രീതി

യിൽ ഒരു പുസ്തകവും അ�ദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല. ‘ഗ�താ വദാന്യാന്തരം’ എ�ന്നാരു

അവസ്ഥസംഭവിക്കരു�തന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് അത്യുൽക്കടമായആഗ്രഹമുണ്ടായി

രുന്നു. ഏറ്റുമാനൂർ താമസിക്കു�മ്പാൾ രചിച്ചതാണു് ത്രി�വണി. അതു പാര�മശ്വ

രി�പാ�ല വിസ്തൃതമല്ല. എങ്കിലും അതി�ല ചില സ്ഖലിതങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിനും

ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും ഉപ�യാഗ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അ�നകം ശബ്ദങ്ങൾ

ക്കു് ഇംഗ്ലീഷിൽക്കൂടി അർത്ഥം �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു് അതി�ന്റ കാര്യകാരി

ത�യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ത്രി�വണിയു�ട പ്രാരംഭത്തിൽമൂസ്സതു് ഇങ്ങ�നയാണു് മാ

ലാചരണം �ചയ്യുന്നതു്.

“ഉദ്ധൃ�തണപുരാവാസശ്ശങ്കരസ്സങ്കടാപഹഃ

പ്ര�ചാദയതി മാമന്തഃസ്ഥി�താ വ്യാഖ്യാനകർമ്മണി.

ശ്രീനീലകണ്ഠശർമ്മാ�ന്തവാസിനാ ടീസിനാധുനാ

വ്യാഖ്യാനമമ�രശസ്യ ത്രി�വണ്യാഖ്യാ വിലിഖ്യ�ത.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ളഅ�ധാലിഖിതമായപദ്യത്തിൽനിന്നു്അ�ദ്ദഹത്തിനു �വ

ണ�മങ്കിൽ നല്ല പദ്യവും എഴുതാ�മന്നുള്ളതു �വളി�പ്പടുന്നു.

“സമർപ്പ്യ�ത സകലചരാചരാന�ത
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മഹത്ത�ര മുനിജനഹൃൽസു�ശാഭി�ത

പദാംബു�ജ പരമശിവസ്യ �ശലജാ–

വി�ലാചനടഭ്രമരകി�ശാരമന്ദി�ര.”

ഗീതാരഹസ്യം

ബാലഗംഗാധരതിലക�ന്റ ഗീതാരഹസ്യം പൂർവ്വഭാഗത്തിനു മൂസ്സതു രചിച്ച പരി

ഭാഷഅത്യന്തംവിശിഷ്ടമാകുന്നു. മൂലഗ്രന്ഥം നമ്മു�ട മാതൃഭൂമിയു�ട അമൂല്യനിധിക

ളിൽ ഒന്നാണു്. തിലക�ന്റവിശ്വവ്യാപിയായ�വദുഷ്യപ്രകർഷവുംഊഹാ�പാഹ

കുശലതയുംഅതിൽആപാദചൂഡംസഹസ്രകിരണമായആദിത്യബിംബം�പാ�ല

പ്രകാശിക്കുന്നു. അതിനു കർണ്ണാടകഭാഷയിലുള്ളതർജ്ജമയാണു് മൂസ്സതിനുപ്രസ്തു

തപരിഭാഷയ്ക്കു് അവലംബമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവനയിൽ

“കർണ്ണാടകാക്ഷരവും ഭാഷയും മുമ്പുത�ന്നഏതാ�ണ്ടനിക്കുപരിചയ�പ്പട്ടിരുന്നതി

നുപുറ�മ അടുത്ത കാലത്തുഞാൻ അതിൽ പൂർവ്വാധികം പരിശ്രമിക്കയും �ചയ്തിട്ടു

ണ്ടു് . കൂടാ�തസംസ്കൃതം, മലയാളം, കർണ്ണാടകംഎന്നീ മൂന്നുഭാഷകളിലുംധാരാളം

വ്യുൽപന്നനായഒരുഎമ്പ്രാന്തിരിഎ�ന്നഇക്കാര്യത്തിൽ �വണ്ടിട�ത്താളംസഹാ

യിപ്പാ�നല്ക്കുകയും അതുപ്രകാരം സഹായിച്ചുവരികയും �ചയ്യുന്നതു�കാണ്ടു തജ്ജമ

യു�ടകാര്യത്തിൽ �ലാകമാന്യരു�ടഅനുഗ്രഹംസഫലമാകാ�തവരികയി�ല്ലന്നു്

 എനിക്കു ധാരാളം �ധര്യമുണ്ടു്” എന്നു നി�വദനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. കഥാപുരുഷനു

പ്രസന്നപ്രൌഢവും, ധാരാവാഹിയുമായ ഒരു ഗദ്യ�ശലി സ്വാധീനമായിരുന്നു�വ

ന്നുപ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിൽഏതു ഭാഗം പരി�ശാധിച്ചാലും �ബാധ്യമാകുന്നതാണു്.

ഉപസംഹാരം

റ്റി.സി. പര�മശ്വരൻ മൂസ്സതു് ആജീവനാന്തം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും ജിജ്ഞാസുവും

ഗ്രന്ഥകാരനും �ലാകഗുരുവുമായിരുന്നു. സാധാരണപണ്ഡിതന്മാരിൽ ചില�പ്പാൾ

കാണാറുള്ള സങ്കുചിതമനസ്ഥിതിക്കു് അ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും അധീനനായിരുന്നില്ല.

�കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർക്കിപ്പുറം ഭാഷ�യ ത�ന്റ അപ്രതിമമായ പാണ്ഡിത്യം

�കാണ്ടും, അത്ഭുതാവഹമായ പരിശ്രമം�കാണ്ടും ധന്യതമയാക്കിയ മഹാപുരുഷ

ന്മാരിൽഅഗ്ര്യപൂജയ്ക്കു് അർഹൻ വാചസ്പതിത�ന്നയാകുന്നു. പാര�മശ്വരിയും ഗീതാ

രഹസ്യവും മാത്രം മതി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സദ്യശസ്സു് അമ്ലാനമായും അക്ഷയമായും

നിലനിറുത്തുവാൻ. ഇന്ന�ത്തപരിതസ്ഥിതിയിൽ �കരളത്തിൽഅത്തരത്തിലുള്ള

ഒരു പുരുഷൻ ജനിക്കു�മാ എന്നുകണ്ടുത�ന്നഅറി�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പി.എസ് . അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി (1060–1122)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

പി.എസ്സ്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി തൃശൂർ ഡിസ്ത്രിൿറ്റ് �കാടതി വക്കീൽ സീതാ

രാമയ്യരു�ടയും നാരായണിയമ്മാളു�ടയും പുത്രനായി 1060-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം

30-ാം൹ജനിച്ചു. തൃശൂർസർക്കാർസ്ക്കൂളിൽഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസംആരംഭിച്ചു. ബാല്യ

ത്തിൽത�ന്നഅച്ഛൻ മരിച്ചു�പാകയാൽസ്ക്കൂൾ വി�ടണ്ടിവന്നു. സംസ്കൃതംആദ്യകാ

ലത്തു കു�റ പഠിച്ചിരുന്നു. ആ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുവാനായിരുന്നു പിന്നീടു

ള്ളശ്രമം. അതി�ലയ്ക്കായി പല പണ്ഡിതന്മാരു�ടയും കീഴിൽ ശാസ്ത്രാഭ്യാസം�ചയ്തു.
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194 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

പുതു�ക്കാടാണു് ശാസ്ത്രിയു�ട മൂലകുടുംബം. അച്ഛൻ മരിച്ചതിനു�ശഷം അമ്മാത്തു മു

ത്തച്ഛൻനമ്മു�ട കഥാപുരുഷ�ന പുതു�ക്കാട്ടു �കാണ്ടു�പായി. പുതു�ക്കാട്ടു രാമശാ

സ്ത്രികൾ, എടമന നമ്പൂരിപ്പാട് , വാടാനങ്കുറിശ്ശി നാരായണശാസ്ത്രികൾ, പുന്ന�ശ്ശരി

നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മ, മഹാമ�ഹാപാധ്യായൻആർ.വി. കൃഷ്ണമാചാര്യർ ഇവരായി

രുന്നുപ്രധാനഗുരുനാഥന്മാർ. പുതു�ക്കാട്ട രാമശാസ്ത്രി തർക്കത്തിൽപ്രകരണപാഠ

വും ചിലവാദഗ്രന്ഥങ്ങളും, മനുസ്മൃതി�വദ്യനാഥദീക്ഷിതീയം തുടങ്ങിയസ്മൃതിഗ്രന്ഥ

ങ്ങളും വാടാനങ്കുറിശ്ശി നാരായണശാസ്ത്രി �വദാന്തഭാഷ്യവും, എടമന നമ്പൂരിപ്പാട് ദി

നകരീയവും, പുന്ന�ശ്ശരിനമ്പി വ്യാകരണം, �ജ്യാതിഷം,�വദ്യംഎന്നിവയും,ആർ.

വി. കൃഷ്ണമാചാര്യർ വ്യാകരണവുമാണു് അഭ്യസിപ്പിച്ചതു്. കൃഷ്ണമാചാര്യരു�ട അ�ന്ത

വാസിത്വം സ്വീകരിച്ചതു് ആ മഹാപണ്ഡിത�ന്റ സ്വ�ദശമായ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ

�വച്ചാണു്. സുപ്രസിദ്ധനായ പിച്ചുശാസ്ത്രികളു�ടഅനുജനായിരുന്നുനാരായണശാ

സ്ത്രി.

പിച്ചുശാസ്ത്രി

വാടാനങ്കുറിശ്ശി പിച്ചുശാസ്ത്രിക�ളക്കുറിച്ചും ഈ പ്രകൃതത്തിൽ അല്പം സ്മരി�ക്കണ്ട

തായുണ്ടു്  . വാടാനങ്കുറിശ്ശി �ഷാറണൂർ റയിൽ�വ�സ്റ്റഷനു മൂന്നു �മൽ വടക്കുപ

ടിഞ്ഞാറാണ് . ശാസ്ത്രി ന�ല്ലാരു �വദജ്ഞനും തർക്കത്തിലും വ്യാകരണത്തിലും

മികച്ച പണ്ഡിതനും ഗണിതപദ്ധതികളിൽ സ്വപ്രയത്നം �കാണ്ടു് ഉറച്ച വിദ്വാനുമാ

യിരുന്നു. വള�രക്കാലം �ദശമങ്ഗലത്തുമനയ്ക്ക�ലപണ്ഡിതനായിരുന്നു. അനുജൻ

നാരായണ ശാസ്ത്രിക്കുപുറ�മ അനന്തനാരായണശാസ്ത്രിയു�ട ഗുരു രാമശാസ്ത്രിയും

മുണ്ടയൂർ നമ്പ്യാത്തൻനമ്പൂരിയും പൂ�ന്താട്ടത്തു മഹൻ ദാ�മാദരൻനമ്പൂരിയും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. തർക്കം, �വദാന്തം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അന

ന്തനാരായണശാസ്ത്രി പരിനിഷ്ഠിതമായ പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു�വങ്കിലും

വ്യാകരണത്തിലായിരുന്നു പാരങ് ഗതത്വം. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ �ശഖരാന്തം നിഷ്കൃഷ്ട

മായി അധ്യയനം�ചയ്ത �കരളത്തി�ല പ്രാമാണികനായ ഒരു �വയാകരണൻ

എന്ന �പരു പരത്തി.

അനന്തരകാലജീവിതം

1084-ൽതൃപ്പൂണിത്തുറവിദ്വത്സദസ്സിൽസന്നിഹിതനാകുകയുംഅവി�ടനിന്നുസമ്മാ

നം ലഭിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും സ്വയം അഭ്യസിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ അ�ദ്ദ

ഹം സമ്പാദിച്ച പാണ്ഡിത്യം അന്യാദൃശമായിരുന്നു. ആ ധിഷണാശാലി മദിരാശി

യി�ല ഹിന്ദുപത്രത്തിൽ കു�റക്കാലം നിപുണമായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരൂപണം �ചയ്തു

�കാണ്ടിരുന്നതുസഹൃദയന്മാർ മറക്കാറായിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ വിദ്വത്സദ

സ്സിൽനിന്നുപണ്ഡിതരാജൻഎന്നബിരുദവുംതിരുവിതാംകൂർനവരാത്രിസദസ്സിൽ

നിന്നു കീർത്തിമുദ്രയും �നടി. �കാച്ചിയിൽ ആദ്യം തൃശൂർ സർക്കാർ �ഹസ്ക്കൂളിലും

പിന്നീടു രാജകീയമഹാപാഠശാലയിലും സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി. ഒരു വലിയ കു

ടുംബം സംരക്ഷി�ക്കണ്ട ഭാരം നിമിത്തം വള�രക്കാലം സാമ്പത്തികമായ �ക്ലശം

അനുഭവിച്ചു. ബാലാംബാ�ളയാണു് ധർമ്മപത്നിയായി സ്വീകരിച്ചതു്.

കൃതികൾ

ശാസ്ത്രികൾക്കു സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ഒന്നു�പാ�ല പ്രൌഢഗംഭീരമായ

രീതിയിൽ ഗദ്യ�മഴുതുവാൻ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. (1) മണിമഞ്ജുഷ, (2) നവപുഷ്പ

മാല. (3) ഭഗവൽഗീതയയ്ക്കു് അനുസ്വാനം എന്ന മർമ്മസ്പൃക്കായ വ്യാഖ്യാനം, (4) �ദ
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വീമാഹാത്മ്യ വ്യാഖ്യാനം, (5) നാരായണീയ വ്യാഖ്യാനം (അപൂർണ്ണം), (6) വാകൃത

ത്വം, (7) തർക്കസാരം, (8) പ്ര�വശകത്തിനു വിവൃതി എന്നസംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം, (9)

ബാലരാമായണം, (10) �മഘസ�ന്ദശവിമർശനം. ഇവയ്ക്കുപുറ�മ അ�നകം സംസ്കൃ

തഗ്രന്ഥങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം മംഗ�ളാദയം കമ്പനിക്കും മറ്റും �വണ്ടി പ്രസാധനം �ചയ്തി

ട്ടുണ്ടു് . ഇതുകൂടാ�ത ലഘുകൌമുദി, സാംഖ്യകാരിക എന്നീ രണ്ടു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങ

ളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വകയായുണ്ടു്. ശങ്കര�ന്റ ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം കാവ്യവും അത്തര

ത്തിലുള്ളഒരുഗ്രന്ഥമാണു്. മംഗ�ളാദയം മാസികയു�ടആധിപത്യവുംകു�റക്കാലം

വഹിക്കുകയുണ്ടായി.

വാക്യതത്വം

ഈ�ചറിയ പുസ്തകം�കാണ്ടു വാക്യസംബന്ധമായി പല അറിവുകൾ സംസ്കൃതവി

ദ്യാർത്ഥികൾക്കുനല്കുവാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻസമർത്ഥമായി യത്നിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ആ�ലാക്യസാഹിത്യമഹാംബുരാശി–

മനന്തനാരായണശാസ്ത്രി�ണദം

സംഗൃഹ്യ സാരാംശമണീൻ വികീർണ്ണാൻ

സംഗ്രഥ്യ�ത സംസ്കൃതവാക്യതത്വം”

എന്നതു് അതി�ല പ്രതിജ്ഞാപദ്യമാണു്.

പദൌചിതി

“സാമാന്യതഃ �കാശാദിഷു പര്യായതയാ പരിഗണിതാനാമപി പദാനാം �കഷാ

ഞ്ചിൽ ക്വചചിൽ പ്ര�യാഗ ഔചിത്യാതിശ�യാ ഭവതി. യഥാ തനുഃ �ദഹ ഇത്യന

�യാഃ പര്യായതയാ ഗണ്യമാന�യാരപി തനുശബ്ദസ്യ കാർശ്യ�ദ്യാതകത്വം �ദഹ

ശബ്ദസ്യ പുനഃ പുഷ്ടിവി�ശഷവ്യഞ്ജകത്വം ച സഹൃദ�യരനുഭൂയ�ത. സന്താപാദി

ജനിതകാർശ്യവർണ്ണ�നപ്രകൃ�ത �ദഹശബ്ദപ്ര�യാ�ഗാഅനുചിതഇതിഭാ�സത.

ഏവം ഉപചയാതി�ര�ക വർണ്ണ്യമാ�ന തനുശബ്ദപ്ര�യാ�ഗാപി ന തനു�തസ്വാര

സ്യം. ഏവം തത്ര തത്ര വർത്തമാനം സൂക്ഷ്മരൂപമർത്ഥവി�ശഷം വിജ്ഞാ�യവ

പദാനി പ്ര�യാജ്യാനി.”

തർക്കസാരംഅതു�പാ�ല തർക്കത്തി�ന്റ മൂലതത്വങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കു

ന്നു.

വിവൃതിവ്യാഖ്യാ

അച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ട പ്ര�വശകംഎന്നവ്യാകരണത്തിനു ശാസ്ത്രി രചിച്ച വ്യാഖ്യാ

നമാണു് വിവൃതി എന്നു മുൻപു സുചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. ഇതു �ഗാശ്രീ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥാവ

ലിയു�ട ദ്വിതീയാങ്കമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.

“പ്ര�വശ�ക പ്രകര�ണസു�ഖനപ്രവിവിക്ഷതാം

ഉപകാരായ ബാലാനാം വിവൃതിഃ ക്രിയ�ത ലഘു”

എന്ന �ശ്ലാക�ത്താടുകൂടിയാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ ത�ന്റ വ്യാഖ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നതു്.

ഒടുവിൽ കാണുന്ന

“അച്യുതാവർജ്ജിതസ്വാന്തഃ കൃപാപാത്രം പരീക്ഷിതഃ

നാരായ�ണാനന്തപൂർ�വ്വാ വ്യവരിഷ്ട പ്ര�വശകം.”
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എന്ന�ശ്ലാകത്തിൽത�ന്റപുരസ്കർത്താവായപരീക്ഷിത്തുതമ്പുരാ�നകൃതജ്ഞതാ

പൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു.

ബാലരാമായണവും മറ്റും

ബാലരാമായണം ഒരുസംസ്കൃതഗദ്യഗ്രന്ഥമാണു്. കഴിയുന്നതും വാല്മീകിയു�ട ഭാഷ

ത�ന്നയാണ് ഉപ�യാഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. �മഘസ�ന്ദശവിമർശനം ഭാഷയിലാണു് രചി

ച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശാസ്ത്രികളു�ട പാണ്ഡിത്യവും സഹൃദയത്വവും അതിൽനിന്നു വിശദ

മാകും. മണിമംജുഷയും ഭാഷത�ന്ന മംഗ�ളാദയം പത്രാധിപരായിരുന്ന കാലത്തു്

അതിൽഎഴുതിയിരുന്നശാ�സ്ത്രാപന്യാസങ്ങളു�ടസമാഹാരമാണു്അതി�ലഉള്ള

ടക്കം. ഷഡ് ദർശനങ്ങ�ള മാത്രമല്ല, പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദ്യങ്ങളായ

ചില വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും അതിൽ ഉപന്യാസങ്ങളുണ്ടു്. അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണു്

കുജ�ലാകം.

നവപുഷ്പമാല

ഒരു തികഞ്ഞസഹൃദയ�നന്ന നിലയിൽ ശാസ്ത്രി�യ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു

വിമർശനഗ്രന്ഥമാണു് നവപുഷ്പമാല. ഇതിൽ ഒൻപതുപന്യാസങ്ങൾഅടങ്ങിയിരി

ക്കുന്നു. നവശബ്ദത്തിനു പ്രകൃതത്തിൽ രണ്ടർത്ഥം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്; കുമാരനാശാ�ന്റ

കരുണ�യപ്പറ്റി മണ്ഡനപരമായ ഒരുനിരൂപണവുംഇവയിൽ ഒരുപുഷ്പമാണു്. ശാ

സ്ത്രിയു�ട ഗദ്യരചനാപാടവവും ഭാവനാവി�ശഷവും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ �മഘപ്രാ

ദുർഭാവം എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

“രാമഗിര്യാശ്രമത്തി�ന്റ പർവ്വതശിഖരത്തിൽ എ�ന്ന കൂട്ടുകാരില്ലാ�ത ഒറ്റ

യാക്കി നിർത്തി വിട്ടു�പാകുന്നു. ആ വിജനമായ ഗിരിശിഖരത്തി�ന്റയും എ�ന്റ പു

രാതനഗൃഹമായ — അന്തരാത്മാവി�ന്റ പ്രാർത്ഥനീയധാമമായ — അളകാപുരി

യു�ടയും മധ്യത്തിൽ അത്യന്തം വിശാലവും രമണീയവുമായ �മതാനം പരന്നുകി

ടക്കുന്നതായി�ത്താന്നുന്നു. ആ �മതാനത്തിൽ നദികളു�ട നിർഝരത്തി�ന്റ മാ

�റ്റാലി �കൾക്കുന്നു. ഉന്നതങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങൾ ശിഖരങ്ങളായ ശിരസ്സുയർത്തി

നില്ക്കുന്നു. ഫലം നിറഞ്ഞ ജംബുവൃക്ഷങ്ങളു�ട നിഴൽ ഇരുൾ പരത്തുന്നു. പുതുമ

ഴ�യറ്റ പിച്ചകത്തി�ന്റ വാസന നാലുപാടും വീശുന്നു. മനുഷ്യരു�ട ഹൃദയം ഈ

�മതാനത്തി�ല ഓ�രാ വനത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും പർവ്വതത്തിലും നദീതീരത്തി

ലും ചുറ്റിനടന്നു് ആ രമ്യമായ പ്ര�ദശത്തി�ന്റ പരിചയം സമ്പാദിക്കുകയും, ഒടുവിൽ

ദീർഘവിരഹത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ മാനസസരസ്സി�ലക്കായി ഉൽക്കണ്ഠ�യാ

�ട യാത്ര തുടരുന്ന രാജഹംസ�ത്താ�ടാപ്പം �മാക്ഷസ്ഥാന�ത്ത പ്രാപിപ്പാൻ

ആഗ്രഹിക്കയും �ചയ്യുന്നു.”

വാഴകുന്നത്തുവാസു�ദവൻ നമ്പൂരി (1066–1122)

ആദ്യകാലചരിത്രം

�ത�ക്ക മലബാറിൽ തിരു�വഗപ്പുറ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ �ദശത്തിൽ വാഴകുന്നം

എ�ന്നാരുനമ്പൂരിയില്ലമുണ്ടു്. ആഇല്ലത്തിൽ രാമൻഅടിതിരിപ്പാട്ടി�ലയും മുണ്ടക്കി

ഴി കാലടി മനയ്ക്കൽ പാർവ്വതി അന്തർജ്ജനത്തി�ന്റയും പുത്രനായി വാസു�ദവൻ

നമ്പൂരി 1066-ാമാണ്ടു �മടമാസം 12-ാം൹ ജനിച്ചു. അടിതിരിപ്പാടിനു വ്യുൽപ്പത്തിയും
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കവിതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതംഏകാദശസ്കന്ധവും ഭഗവൽഗീതയും പാനയാ

യി അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നമ്മു�ട കഥാപുരുഷ�ന്റ 11-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റഅമ്മ മരിച്ചു. സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞുതിരുനാവായിൽ നാലു �കാല്ലം

താമസിച്ചു �വദം �വണ്ടവിധത്തിൽഅഭ്യസിച്ചു. ജട, രഥഎന്നിവയിൽപാണ്ഡിത്യം

�നടി. പി�ന്ന കഥകളി, നാടകം, സങ് ഗീതം മുതലായവയിലായി ഭ്രമം. എങ്കിലും

പഞ്ചാക്ഷരം മുവ്വായിരം ഉരു ജപിക്കുകഎന്നുള്ളകൃത്യം ഒരു ദിവസവും മുടക്കിയില്ല.

ശുകപുരത്തു ദക്ഷിണാമൂർത്തി പ്രസാദിച്ചു; നമ്പൂരിയു�ട ഭാഗ്യതാരവും അന്നുമുതൽ

�തളിഞ്ഞുതുടങ്ങി.

സംസ്കൃതപഠനം

ഇരുപ�ത്താന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മാത്രമാണു് വാസു�ദവൻനമ്പൂരി സംസ്കൃതപഠ

നം ആരംഭിച്ചത് . ആദ്യം വരിക്ക മാ�ഞ്ചരി മനയ്ക്കൽ താമസിച്ചു കാവ്യനാടകങ്ങൾ

പഠിച്ചു. കു�റ തർക്കവും വശമാക്കി. പിന്നീടു മു�ക്കാലയിൽ �പായി പകരാവൂർ

മനയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല കീഴിൽ ചതുർദ്ദശലക്ഷണി അഭ്യസിച്ചു. തദ

നന്തരം തൃപ്പൂണിത്തുറ സംസ്കൃതപാഠശാലയിൽ�ച്ചർന്നു് ഒരു �കാല്ലം പഠിക്കുകയും

അവിട�ത്ത �വദാന്താചാര്യനായിരുന്ന പഞ്ചാപ�കശശാസ്ത്രിക�ളാടു പഞ്ചദശി,

സിദ്ധാന്ത�ലശസങ് ഗ്രഹം തുടങ്ങിയ �വദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും �ചയ്തു.

കിരാങ്ങാട്ടു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാട്ട് സാമാന്യനിരുക്തി പഠിപ്പിച്ചു. പരീക്ഷിത്തു തമ്പു

രാൻ തിരു�മനിയും തർക്കത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുവാണു്. അ�ദ്ദഹം ദിനകരീ

യംഅഭ്യസിപ്പിച്ചു. സ്വല്പകാലംതൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കടുത്തുള്ളമു�ക്കാട്ടിൽഭഗവതീ�ക്ഷത്ര

ത്തിൽലളിതാസഹസ്രനാമം പാരായണം �ചയ്തു. പിന്നീടു തിരു�വഗപ്പുറയ്ക്കു മടങ്ങി.

അവി�ടഹരിവിലാസംഎന്നസ്ഥലത്തു് ഒരുസംസ്കൃതവിദ്യാലയം ഉൽഘാടനം�ച

യ്തു് ഏതാനും ബാലന്മാ�ര പഠിപ്പിച്ചു. അക്കാലത്തു് 75000 പവൻ ഒന്നാം സമ്മാന

മായി കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഗ്യക്കുറിയിൽ 10 ഉറുപ്പിക ഒരു �സ്നഹിത�ന്റ പക്കൽനിന്നു

കടം വാങ്ങി �ചർന്നു. ആറുമാസംആസമ്മാനം തനിയ്ക്കു കിട്ടുന്നതിന്നു�വണ്ടി �ദവി

�യ ശ്രീചക്രപൂജ�കാണ്ടും, ലളിതാസഹസ്രനാമപുഷ്പാഞ്ജലി�കാണ്ടും ആരാധിച്ചു.

പരിപൂർണ്ണമായപരാജയമായിരുന്നുഫലം. ഒരുകാശു�പാലുംആകുറിയിൽനിന്നു

കിട്ടീട്ടില്ല. ധനത്തിലുള്ള തൃഷ്ണ അ�താടുകൂടി വി�ട്ടാഴിഞ്ഞു. ഈ സംഭവ�ത്തപ്പറ്റി

താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നു.

“ഒന്നാം സമ്മാന�മകൂ ഭഗവതി ലളി�ത–

�യന്നു ചി�ത്ത നിനച്ചി–

ട്ടന്നാളർപ്പിച്ചു �മാദാൽ ജനനി! തവ പ�ദ

ഹന്ത! നാമങ്ങ�ളാതി

തന്നാൾ നീയും കനിഞ്ഞായതിനിവനു പര–

ബ്രഹ്മമാം കൃഷ്ണ�നത്താൻ

നന്നായീ മൂഢരാരും കുഴിയിലിനി വിഴാ

�ദവി! നീയുള്ള കാലം.”

അവി�ടനിന്നു �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ�ച്ചന്നു �ദവി�യ ഭജിക്കുകയും വലിയ �കാ

ച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ കീഴിൽ �ഹാര പത്തദ്ധ്യായം പഠിക്കുകയും, മഹാകവി �ച

റിയ �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഗവതംവായന �കൾക്കുകയും �ചയ്തു. അതിബാ

ല്യത്തിൽത്ത�ന്ന വാഴകുന്നത്തിനു കഥ പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രാഗല്ഭ്യം
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198 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

സ്വതസ്സിദ്ധമായുണ്ടായിരുന്നു. അതു യൌവനത്തിൽ ഉൽക്കടമായ ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തി

യായി വികസിക്കുകയും ഭാഗവതത്തിൽ നിരതിശയമായ അഭിരുചിക്കു കാരണ

മായി പരിണമിക്കുകയും �ചയ്തു. �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ ഭാഗവതപാരായണം

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഹൃദയ�ത്തഅസാമാന്യമായി വശീകരിച്ചു. 1093-ൽ അവിടം വിട്ടു

കടത്തനാ�ട്ടക്കു�പായി. അവി�ടവച്ചു കഠിനമായ വാത�രാഗം പിടി�പട്ടു. അതി

�ന്റ ശാന്തിക്കായി ഗുരുവായൂരപ്പ�ന പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥന ഫലവത്തായി.

�രാഗം ഉടൻത�ന്ന മാറി. �ന�ര ഗുരുവായൂരി�ലക്കു �പായി. അവി�ട 12 ദിവസം

�ദവ�നഭജിച്ചു.

ഭാഗവതം വായന

ആഭജനത്തി�ന്റഅവസാനത്തിലാണ് ഭാഗവതംവായനആരംഭിച്ചതു്. വള�ര �വ

ഗത്തിൽ വാഴകുന്നം ഒരു �കളി�കട്ട ഭാഗവതംവായനക്കാരനും പുരാണപ്രഭാഷക

നുമായി ഉയർന്നു. നാലു �കാല്ലം തുടർന്നു ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽആ ഭക്തിസംവർ

ദ്ധകമായ പുരാണം പാരായണം �ചയ്തു. 1097-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 27-ാം൹ ഒരുളൂർ

മന പാർവ്വതിഅന്തർജന�ത്തവിവാഹം �ചയ്തു. 1098 മുതൽഅ�ദ്ദഹം പ്രഭാഷണ

ത്തിനായി ഒരുങ്ങി. തൃശ്ശൂർ വി�വ�കാദയം സ്കൂളിൽവച്ചായിരുന്നുആദ്യ�ത്തപ്രസം

ഗം. അവി�ടനിന്നു �കരളത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും മദിരാശിയിലും ബാംബയി

ലുംപ്രസംഗങ്ങൾനടത്തി. അനവധി ജനങ്ങ�ളനിരീശ്വരതയിൽനിന്നുവിഷ്ണുഭക്തി

യി�ലക്കുപരിവർത്തനം �ചയ്യിക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനു് അനായാ�സനസാധിച്ചു.

എറണാകുളത്തു് ഒരവസരത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രഭാഷണം �കട്ടു് ആനന്ദതുന്ദി

ലയായ വലിയമ്മത്തമ്പുരാൻ രണ്ടു �കയ്ക്കും വീരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു. ആ ഭക്ത

നാക�ട്ടആസമ്മാനത്തിൽ മതിമറക്കാ�ത ഒന്നു �താന്നല്ലൂർ�ത്തവർക്കും മ�ററതു

�നല്ലുവായിൽ�ത്തവർക്കും സമർപ്പിച്ചു. 1121-ാമാണ്ടു �രാഗശയ്യ�യ അവലംബിച്ചു.

1122 ധനു 2-ാം തീയതി �കാച്ചി രവിവർമ്മവലിയതമ്പുരാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു ഭക്ത

ശി�രാമണി എന്ന സ്ഥാനവും 20 ഉറുപ്പിക മാസിക�വതനവും നല്കി. ശരീരാസ്വാ

സ്ഥ്യം നിമിത്തം തമ്പുരാ�നാടു് ആ പാരി�താഷികങ്ങൾ �നരിട്ടു വാങ്ങുവാൻ നിവൃ

ത്തിയില്ലാതിരുന്നതിനാൽസർവ്വാധികാര്യക്കാർസ്ഥാനചിഹ്നം മുതലായവ ഒരുളൂ

രിൽ �കാണ്ടു�ചന്നു �കാടുക്കുകയാണുണ്ടായതു്. ആ�കാല്ലം �മടം 10-ാം൹ വാഴകു

ന്നം യശശ്ശരീരനായി വിഷ്ണുസായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിനു് �താട്ടം, �വണ്മണി

തുടങ്ങി പല ഉത്തമശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടു്.

പ്രഭാഷണരീതി

1078-ൽ മരിച്ച കൂടല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കാവുനമ്പൂരിപ്പാടായിരുന്നു ഗുരുവായൂരി�ല അധുനാ

തനന്മാരായ ഭാഗവതംവായനക്കാരിൽഅഗ്രഗണ്യൻ. ചില അംശങ്ങളിൽ വാഴകു

ന്നംഅ�ദ്ദഹ�ത്ത�പ്പാലും ഒന്നുകവച്ചുവയ്ക്കുയാണു് �ചയ്തതു്. ലളിതമായ ഭാഷയിൽ,

സരളമായരീതിയിൽ, മധുരങ്ങളായഭാവനകളിൽ,ശ്രാവ്യമായസ്വരത്തിൽ, ഉചിത

മായ മുഖഭാവ�ത്താടും, കരചരണവിന്യാസ�ത്താടുംകൂടി ഗങ് ഗാപ്രവാഹം�പാ�ല

പരിശുദ്ധമായി, നിരർഗ്ഗളമായി പു�രാഗമനം �ചയ്യുന്നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രഭാഷണ

പരിപാടി അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു. ഒന്നിലും മമതയില്ലാതിരുന്നഅ�ദ്ദഹം എല്ലാ

മതങ്ങ�ളയും ആദരിച്ചു. വിവിധഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തികഞ്ഞ ഉപസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്ന

തിനാൽ �മല്പുത്തൂർ, വില്വമംഗലംഎന്നീസംസ്കൃതകവികളു�ട മാത്രമല്ല, തുഞ്ച�ത്ത

ഴുത്തച്ഛൻ, പൂന്താനം എന്നീ ഭഷാകവികളു�ട സൂക്തിക�ളയും മറ്റും അവസ�രാചി

തമായി ഉദ്ധരിച്ചു. ഫലിതസമ്മിശ്രമായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഓ�രാവാക്കും �ശ്രാതാ
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ക്കളു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ തുളച്ചു�കറി. ആധുനികഭാരതത്തി�ല രാഷ്ട്രീയസംഭവങ്ങളം

അ�ദ്ദഹം ഉദാഹരണത്തിനു സ്വീകരിക്കുകനിമിത്തം ഈശ്വരസത്ത�യ മറന്ന പു

തു�മാടിക്കാർക്കും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രസങ് ഗങ്ങൾ ആകർഷകങ്ങളായി. 1096-ൽ

തിരു�വഗപ്പുറവച്ചു പ്രഹ്ലാദ�നപ്പറ്റി നടത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയച്ഛായയുള്ള പ്രഭാഷണ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹംപറയുന്നതു�നാക്കുക. “അതു�കാണ്ടു്ഈമർദ്ദനഭരണത്തിൽനി

ന്നു രക്ഷ�പ്പടണ�മങ്കിൽഎ�ന്ന�പ്പാ�ല നിങ്ങളും കുട്ടിക്കാലത്തുശ്രീകൃഷ്ണ�ന ശര

ണംപ്രാപിക്കണം എന്നായി പ്രഹ്ലാദൻ” എന്നു കഥാപ്രസങ്ഗം അവസാനിപ്പിച്ചു.

“ആ! നമുക്കും നാമം ജപിക്കുക ഹരിനാമം! ഇല്ല. നിങ്ങൾ ജപിക്കില്ല അ�ല്ല? നി

ങ്ങ�ളാടുഞാൻപറയുന്നില്ല”എന്നുപറഞ്ഞുപിൻവശ�ത്തക്കുതിരിഞ്ഞു് “അക്ക�ര

നില്ക്കുന്നപച്ചപിടിച്ച മാമരങ്ങ�ള! ജപിക്കുക! നാരായണനാമം ജപിയ്ക്കുക”എന്നുതു

ടർന്നു. എല്ലാവരുംഏകകണ്ഠമായി നാരായണനാമം ജപിച്ചു. ഇതു നടന്നതു് അ�ദ്ദ

ഹം ഭാഗവതം വായനആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപാണു് എന്നുകൂടി നാം ഓർമ്മി�ക്ക

ണ്ടതാണു്. ഭാഷയിൽ ഇത്രഹൃദയാവർജ്ജകമായി പ്രസങ് ഗിക്കാവുന്ന ഒരു വാഗ്മി

�യ �കരളം സമീപകാലത്തുകണ്ടിട്ടില്ല.

കൃതികൾ

വാഴകുന്ന�ത്ത ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിലല്ല, ഭക്തശി�രാമണി എന്ന

നിലയിലാണു് �കരളം അറിയുന്നതും അറി�യണ്ടതും. പ്രകൃതത്തിൽ ശാസ്ത്രപണ്ഡി

തന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ സൌകര്യമു�ദ്ദശിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പരു കൂടി �ചർത്തു�വ

�ന്നയുള്ളു. ചുവ�ട �ചർക്കുന്നവയാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാന കൃതികൾ. (1)

വാസു�ദവകർണ്ണാമൃതം എന്ന പ്രഥമകൃതി 1106-ൽ എഴുതി. (2) അതിൽപ്പിന്നീടു്

335 �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഭാഗവതസംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥംനിർമ്മിച്ചു. (3)

ശ്രീധരാചാര്യർ എന്ന ഒരു ഏകാങ്കനാടകവും, (4) ഭാഗവതസംഗ്രഹം ഗാഥയും

ഉണ്ടാക്കി. (5) അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അതിപ്രധാനകൃതിയാണു് ഭാഗവതത്തിനു വിശ

ദവും വിസ് തൃതവുമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം. അതുമുഴുമിപ്പിക്കുവാൻ സങ് ഗതി വന്നി

ല്ല. 70 അധ്യായങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാന�മ എഴുതിയിട്ടുള്ളു. അന്വിതാർത്ഥപ്രകാശിക,

ബാലപ്ര�ബാധിനി, ശ്രീധരീയം എന്നീ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു�നാക്കി ഭാഗ

വതത്തി�ല ഓ�രാ �ശ്ലാകത്തിനും അവതാരിക, അന്വയം, അർത്ഥം, പ്രസങ് ഗം

ഈക്രമത്തിലാണു് വാഴകുന്നത്തി�ന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനരീതി. പ്രസങ് ഗഭാഗത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ �നപുണ്യം പ്രകൃഷ്ടമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. “നിഗമകല്പ

ത�രാഃ” എന്ന �ശ്ലാകം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസങ് ഗമാണു്  ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“പ്രപഞ്ചപ്പന്തലിൽ ഭാഗവതസദ്യയ്ക്കു രസം എടുത്തുകഴിഞ്ഞു. പുരുഷാർത്ഥചതുഷ്ട

യാദിവിഭവങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു�കാള്ളുക. ശുകവായ്മലരിൽ അക

�പ്പട്ടു്അധികം മധുരിച്ചു�പായ �വദമന്ദാരമരത്തി�ന്റപഴംപിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയഈ

രസം മുക്താവസ്ഥയിലും ചൂടാറുന്നതല്ല; മുത്തശ്ശി�സ്താത്രം �പാ�ല മനംമടുപ്പിക്കു

ന്നതുമല്ല. സംസാരസങ്കടത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാത്തവർ മാത്ര�മ ഇതുപാനം�ച

യ്യാവു.” (6) ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, (7) ഭാഗവതമകരന്ദം,(8) ലഘുഭാഗവതം ഭാഷ, (9)

രാമകഥാസുധ, (10) വാല്മീകിയും വ്യാസനും തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില നാടകങ്ങൾഇവയും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ (11) ഭാഗ

വതാധ്യായസാരം, അഥവാ ലഘുഭാഗവതം, (12) വാല്മീകിരാമായണസർഗ്ഗസാരം,

(13)ശ്രീകൃഷ്ണകൃപാ�സ്താത്രംഎന്നീഗ്രന്ഥങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ്ടു് . ലഘുഭാഗവതത്തിൽ

നിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.
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“ധർമ്മൻതൻപുത്ര�നാടായ് കദന�മാഴിയുവാൻ

ഭീഷ്മ�രാതുന്ന വാക്കും

മർമ്മം സ്പർശിച്ചു �ചാല്ലും സ്തവവുമയി വി�ഭാ!

കാൺമു കണ്ണീ�രാടും ഞാൻ

ആ �സ്താത്രം �ചാല്ലി നിൻകാലടികളിലടിയൻ

വീണിടാം വീണ്ടുമ�യ്യാ!

വീ�ഴ്ത്താ�ല്ല �ഘാരദുഃഖപ്രദ ജനനപ�യാ–

രാശിയിൽ�ക്കശി�വരിൻ.”

ഒരു വിജ്ഞപ്തി

ഈഅധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇതഃപര്യന്തം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള പഴഞ്ചൻ പണ്ഡിതന്മാ

�ര നമുക്കു് എന്തിനു സ്മരിക്കണം എന്നു ചിലർ �ചാദിക്കുമായിരിക്കാം. പറയാം.

ഇവരാണു് നമ്മു�ട ഭാരതഭൂമിയു�ടപ്രാചീനസംസ്കാരം—വിജ്ഞാനദീപം—ഈ

പരിവർത്തനദശയിൽ മലനാട്ടിൽ �പ്രാജജ്വലിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നതു്; ആങ് ഗലഭാ

ഷാവാത്യയു�ട പ്രചണ്ഡസമ്മർദ്ദത്തിൽനിന്നു് ഇവി�ടആ �നയ് വിളക്കി�ന രക്ഷി

ച്ചതു്. ഇവരിൽ പലരും നിർദ്ധനരായിരുന്നു. എങ്കിലും വിജ്ഞാനത്തി�ന്റ സമ്പാ

ദനത്തിലും വിതരണത്തിലുമല്ലാ�ത അവർ മ�റ്റാന്നിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എ�ന്താ

രു നിരീഹത! എ�ന്താരു നിസ്വാർത്ഥത! ഉപശമപരമാണു് വിദ്യാബീജം എന്നു്

അവർ �വണ്ടവിധത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇവരും ഇവരു�ട ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലു

ള്ള ബന്ധം എത്ര പാവനമായിരുന്നു! അങ്ങ�ന ശിഷ്യപ്രശിഷ്യപ്രണാളികാദ്വാരാ

ഈ �ദശത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷ�യ നിത്യയൌവനയും നിതാന്തസൌന്ദര്യവതിയുമാ

യിഅടുത്തകാലത്തു�പാറ്റിപ്പുലർത്തിയതു് ഇവരാകുന്നു. ഇവരു�ട വാങ് മയങ്ങൾ

വായിച്ചറിയുവാൻ�വണ്ട മ�നാവൃത്തിയും �വദുഷ്യവും സൌകര്യവും ഇല്ലാത്തവർ

അതു �ചയ്യണ�മന്നില്ല. എന്നാൽ നമു�ക്കല്ലാവർക്കും ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ടു്. ഇവ

�ര സാഷ്ടാങ് ഗപാതമായി നമസ്കരിക്കാം; അതിൽ �തറ്റില്ല. “പ്രതിബധ് നാതി

ഹി�ശ്രയഃ പൂജ്യപൂജാവൃതിക്രമഃ” എന്നു് ഉപ�ദശിക്കുന്നു മഹാകവി കാളിദാസൻ.

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ (1029–1099)

ജനനവും കുടുംബവും

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ �കാല്ലൂർ എ�ന്നാരു ഗ്രാമമുണ്ടു്. അവി�ടയുള്ള പു

രാതനമായ ഒരു നായർ കുടുംബത്തിൽ 1029-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ഭരണി നാളിൽ

കുഞ്ഞൻപിള്ളച്ചട്ടമ്പി ജനിച്ചു. മാതാവു നങ്ങയമ്മയും പിതാവു് അനന്തശർമ്മാ

എ�ന്നാരു ബ്രാഹ്മണനുമായിരുന്നു. പിതൃദത്തമായ നാമ�ധയം അയ്യപ്പൻ എന്നാ

ണു്. കുഞ്ഞൻഎന്നതു് ഓമന�പ്പരും. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ആശ്രി

തന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിദ്വദ്വ�രണ്യനായ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയാശാനായിരുന്നു

മാതുലൻ. മൂലകുടുംബം �നയ്യാറ്റിൻക�രയാണു്.

ആദ്യകാല�ത്തചരിത്രം

നമ്മു�ട കഥാപുരുഷൻ ജനിക്കുന്ന കാലത്തു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കുടുംബം അത്യന്തം

ദരിദ്രമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ�ച്ചർന്നും മറ്റും വിദ്യയഭ്യസിയ്ക്കുന്ന

തിനു് അ�ദ്ദഹത്തിനു സൌകര്യം ലഭിച്ചില്ല. �കാല്ലൂരിൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്ര

ത്തിൽ എട്ടര�യാഗത്തി�ന്റ അങ് ഗമായ ഒരു �പാറ്റിയു�ട (�കാല്ലൂർ അത്തിയറ)
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ഭവനമുണ്ടു്. �കാല്ലൂർമഠം എന്ന �പരിലാണു് അതി�ന വ്യവഹരിക്കുന്നതു്. അതി

�ല ഗൃഹനാഥൻ ത�ന്റ കുട്ടിക�ള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ശാസ്ത്രി�യ ഏർ

�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം അവർക്കു �ചാല്ലി�ക്കാടുക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ അവി�ട

ഒരുനിത്യനായിരുന്നകുഞ്ഞൻഒളിഞ്ഞു�കട്ടു പഠിക്കുകയുംഅതറിഞ്ഞു്ആശാസ്ത്രി

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അത്ഭുതാവഹമായ ബുദ്ധി�വഭവത്താൽ ആകൃഷ്ടനായി �നരിട്ടു

പഠിച്ചു�കാള്ളുവാൻ അനുവദിക്കുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�നയാണു് സംസ്കൃതത്തി�ല

ലഘുകാവ്യങ്ങളും മറ്റും അഭ്യസിച്ചതു്. അന്നു് ആ ബാലനു �കാല്ലൂർ �ക്ഷത്രത്തിൽ

മാല�കട്ടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. വയസ്സു പതിമ്മൂ�ന്നാ പതിന്നാ�ലാ വരും. അക്കാല

ത്തുജടാവല്ക്കലധാരിയായ ഒരുസിദ്ധൻഅ�ദ്ദഹ�ത്തഅനുഗ്രഹിച്ചുബാലസുബ്രഹ്മ

ണ്യമന്ത്രം ഉപ�ദശിക്കുകയുംഅതുജപിച്ചുസിദ്ധിവരുത്തി�ക്കാള്ളണ�മന്നാജ്ഞാ

പിക്കുകയും �ചയ്തു. സ്വാമി ആ അനുശാസനം അക്ഷരംപ്രതി അനുഷ്ഠിച്ചു. പില്ക്കാല

ങ്ങളിൽ ഷണ്മുഖദാസൻഎന്നബിരുദനാമം അ�ദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചതു് ആ വഴിക്കാ

ണ് . അതിനിടയ്ക്കു �കാല്ലൂർ മഠത്തിൽ കണ�ക്കഴുത്തു�വല കിട്ടി. പി�ന്ന �നയ്യാ

റ്റിൻക�ര രജിസ്റ്റർ ക�ച്ചരിയിൽആധാര�മഴുതിത്തുടങ്ങി. വടിവീശ്വരം �വലുപ്പിള്ള

എ�ന്നാരാ�ളാടു മലയാളം പഠിച്ചു. തദനന്തരം �പട്ടയിൽ രാമൻപിള്ളയാശാ�ന്റ

പള്ളിക്കൂടത്തിൽ�പായി മലയാളത്തിൽകൂടുതൽഅറിവുംസങ് ഗീതവിജ്ഞാനവും

സമ്പാദിച്ചു. അക്കാലത്തു്ആപള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഒരു �മാണിട്ടറായി �ജാലി �നാക്കു

കയാൽ ചട്ടമ്പി എന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ചിലർ വിളിച്ചുതുടങ്ങി. ഏതായാലും ആ �പ

രിലാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു കൂടുതൽ പ്രശസ്തി. സ്വാമിനാഥ�ദശികൻ എ�ന്നാരു ദ്രാ

വിഡഭാഷാപണ്ഡിത�നാടു് ആദ്യമായി തമിഴു പഠിച്ചു. സർ.ടി. മാധവരായർ അ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത ഒരു കണ�ക്കഴുത്തുഗുമസ്തനായി നിയമിച്ചു�വങ്കിലും ആ പണിയിൽനിന്നു്

ഉടൻത�ന്ന രാജി�വച്ചു പിരിഞ്ഞു.

ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം

അക്കാലത്തു്തിരു�നൽ�വലി ജില്ലയിൽകല്ലടക്കുറിച്ചിഎന്നഗ്രാമത്തിൽനിന്നുസു

ബ്ബജടാപാഠികൾഎ�ന്നാരു �വദ�വദാന്തവിജ്ഞനായ പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യൻ തിരു

വനന്തപുരത്തു നവരാത്രി വിദ്വത്സദസ്സിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാൻ വന്നു�ചർന്നു. അ�ദ്ദ

ഹം കുഞ്ഞൻപിള്ളച്ചട്ടമ്പിയു�ട ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായി അ�ദ്ദഹ�ത്ത

സ്വ�ദശത്തുകൂ�ട�ക്കാണ്ടു�പായി തർക്കം, വ്യാകരണം, മീമാംസ, �വദാന്തം, �വദ

ങ്ങൾ, എന്നിവയിൽ നിഷ്ണാതനാക്കി. ചട്ടമ്പിയു�ട പ്രധാന വിഷയങ്ങൾതർക്കവും

�വദാന്തവുമാണു്. മൂന്നുനാലു �കാല്ലം ചട്ടമ്പി ജടാവല്ലഭരു�ട അ�ന്തവാസിയായി

ഇരുന്നിട്ടുണ്ടു്. അതിനു�ശഷം ദക്ഷിണാപഥത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിൽസഞ്ചരിച്ചു

ത�ന്റ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ ഒരുഅവധൂ

തസന്യാസി യാദൃച്ഛികമായി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയും, ആ

പരിപക്വമതി�യബ്ര�ഹ്മാപ�ദശം നല്കി അനുഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്തു. ഖുർആൻ ഒരു

തങ്ങളിൽനിന്നു് അഭ്യസിച്ചു. �ബബിൾ സ്വപരിശ്രമം �കാണ്ടു വശമാക്കിയതാ

ണു്. കൂപക്കരമഠത്തി�ല ഗ്രന്ഥപ്പുര പരി�ശാധിച്ചു മന്ത്രങ്ങൾ, മർമ്മവിദ്യ മുതലായ

വിഷയങ്ങ�ളസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചു് അവയിലും

അറിവു�നടി. വ�ട്ടഴുത്തു വായിയ്ക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു നല്ല പരിചയമുണ്ടായിരു

ന്നു. ഏതു കലാവിദ്യയും അ�ദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീനമായിരുന്നു എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ

പറയാം. തന്നിമിത്തം ശ്രീവിദ്യാധിരാജൻ എ�ന്നാരു ബഹുമതി�പ്പരു�കാണ്ടും
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202 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

�പാതുജനങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആരാധിച്ചുവന്നു. “ശ്രീവിദ്യാധിരാജപരമടഭട്ടാരക

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ” എന്നാണു �സാപാധികമായ നാമ�ധയം.

അനന്തരകാലചരിത്രം

യൌവനാരംഭത്തിനുമമ്പുത�ന്ന പിതാവും, ഏക�ദശം 25-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മാതാ

വും മരിച്ചു. മാതാവി�ന്റ സംസ്കാരകർമ്മങ്ങൾ കഴിച്ചു സ്വഭവനം വിട്ടതിൽപ്പി�ന്ന

ഒരിക്കലും അവിടം സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. സ്വാമികൾ ഒരു നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായാണു് ജീ

വിതം നയിച്ചതു്. തിരുവനന്തപുരം റസിഡൻസിയിൽ ഉ�ദ്യാഗമായി ‘അയ്യാ’ എന്ന

�പരിൽ ഒരു ആദിദ്രാവിഡനായ സിദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹവും ചട്ടമ്പിസ്വാ

മികളും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരാന്ന ഗാഢമായ സൌഹാർദ്ദം ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തി�ന്റ

ഫലമായിരുന്നു�വന്നും, അയ്യാവി�നാടു സ്വാമികൾ ശീലിച്ചതു ഹഠ�യാഗത്തി�ല

ചില അഭ്യാസക്രമങ്ങളായിരുന്നു�വന്നും അറിയുന്നു. കുമാര�വലുനാടാർ അഥവാ

ആത്മാനന്ദ�യാഗിയാണു് തമിഴ് മുറയ്ക്കുള്ള �യാഗവിദ്യയിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത പാര

ങ് ഗതനാക്കിയതു് എന്നുള്ള വസ്തുത എല്ലാവരും അങ് ഗീകരിക്കുന്നു. സ്വഗൃഹം

വിട്ടതിൽപ്പിന്നീടു ത�ന്റ ബന്ധുവായ കല്ലുവീട്ടിൽ�കശവപിള്ള എന്ന ഒരു �പാതു

മരാമത്തു് ഓവർസീയ�റാടുകൂടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും �ദശസഞ്ചാരത്തിനു ഭങ് ഗം

വരുത്താ�ത താമസിച്ചിരുന്നു. �നടുമങ്ങാട്, വാമനപുരം, �കാട്ടയം, ഏറ്റുമാനൂർ,

മൂവാറ്റുപുഴ,ആലുവാ തുടങ്ങിയസ്ഥലങ്ങളിൽതാമസിക്കു�മ്പാൾആദ്ധ്യാത്മികരശ്മി

�കരള�മങ്ങും പ്രസരിപ്പിക്കുകയും, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നു.

ഒരുആശ്രമംസ്ഥാപിച്ചു് അതി�ന്റഅദ്ധ്യക്ഷനാകണ�മന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആഗ്ര

ഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1099-ാമാണ്ടു �മടമാസം 23-ാം൹ കാർത്തികനക്ഷത്രത്തിൽ

കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പന്മനവച്ചു് ആ പുണ്യപുരുഷൻ മഹാസമാധി�യ പ്രാപിച്ചു

—സച്ചിദാനന്ദമഹസ്സിൽ ലയിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭക്തന്മാർ അവി�ട ‘ഭട്ടാര�ക

ശ്വരം’ എന്ന �പരിൽ ഒരു �ക്ഷത്രം പണിയിച്ചു് അ�താടനുബന്ധിച്ചു് ഒരാശ്രമവും

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവി�ട സന്ദർശനത്തിനും ആരാധനത്തിനുമായി പലഭക്തന്മാ

രും വന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

സ്വഭാവം

സകലകലാവല്ലഭനായ സ്വാമിക�ള ഔദ്ധത്യത്തി�ന്റ കണിക�പാലും തീണ്ടിയി

രുന്നില്ല. വിദ്യാപൌഷ്കല്യത്തിനു അനുരൂപമായ വിനീതിസമ്പത്തു് അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. നിരവധി സിദ്ധികൾ സമാർജ്ജിച്ചിരുന്ന

അ�ദ്ദഹം �കരളീയർക്കു �പാതു�വയും സമുദായത്തിനു പ്ര�ത്യകിച്ചുമുള്ള ഒരമൂല്യ

നിധിയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു സാധാരണമനുഷ്യ�ന്റ നിലയിൽ സാധാരണ

രീതിയിൽ �പരുമാറിയ�ത ഉള്ളു. സമഭാവന അ�ദ്ദഹത്തിനു് എല്ലാക്കാലത്തും

അലങ്കാരമായിരുന്നു. ഭൂതദയ�യയാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുണഗണങ്ങളിൽ പര

മപ്രധാനമായി ഗണി�ക്കണ്ടതു്. പാമ്പു് കടുവാ തുടങ്ങിയ ഹിംസ്രജന്തുക്കൾ അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ സന്നിധാനത്തിൽ ശാന്തങ്ങളായി നില്ക്കുന്നതു പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. സാ

മരസ്യദർശനത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഔത്സുക്യം അപരി�മയമാണു്.

ശങ്കരഭഗവൽപാദരു�ട അ�ദ്വതമത�ത്തയും, ജഞാനസംബന്ധർ, അപ്പർ, മാ

ണിക്യവാചകർ മുതലായ ദ്രാവിഡാചാര്യന്മാർ പ്രചരിപ്പിച്ച �ശവസമയ�ത്തയും

കൂട്ടിയിണക്കി അ�ദ്ദഹം നടപ്പിൽ വരുത്തിയതാണു് തീൎത്ഥപാദമതം.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 203

ശിഷ്യസമ്പത്തു്

സ്വാമികൾക്കു് ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനശിഷ്യന്മാർ നാരാ

യണഗുരുസ്വാമികളും, നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികളും, തീത്ഥപാദ പരമഹംസ

സ്വാമികളമാണു്. അവ�രപ്പറ്റി ഉപരി വർണ്ണിക്കും. തീത്ഥപാദപരമഹംസൻ ബാ

ല്യത്തിൽത്ത�ന്ന ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായി തദുപദിഷ്ടങ്ങളായ �യാ

ഗജ്ഞാനസമ്പ്രദായങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കുകയുംആശ്രമങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുകയും �വദാ

ന്തപ്രഭാഷണങ്ങൾ�ചയ്യുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നു.

കൃതികൾ

താ�ഴ �പർ കുറിക്കുന്നവ സ്വാമികളു�ട കൃതിസമുച്ചയത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. (1) പ്രാ

ചീനമലയാളം ഭാഷാഗദ്യം — ഇതി�ന്റ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്ര�മ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ളു.

ആറു ഭാഗങ്ങൾ എഴുതിവച്ചിരുന്നതായി അറിവുണ്ടു് . (2) സർവ്വമതസാമരസ്യം —

ഇതാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആദ്യ�ത്ത കൃതി. (3) തർക്കരഹസ്യരത്നം — ഇതു ന്യാ

യശാസ്ത്ര�ത്തആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. (4) ബ്രഹ്മതത്വനിർഭാസം —

ഇതു് ഒരു �വദാന്തഗ്രന്ഥമാണു്.

“വിനു�മാ വ്യഷ്ടിപദാർ�ത്ഥഷ്വർക്കച്ഛാ�യവ മുകുരഖ�ണ്ഡഷു

അജഹന്നിജസത്താം സമ്പ്രവിഷ്ടമിവ വസ്ത്രബിംബഭൂതം തൽ”

എന്ന �ശ്ലാകംമാത്രം ഇതിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. (5) സ്തവരത്നഹാരാവലി–�സ്താത്ര

രൂപമായഈകൃതിയിൽനിന്നുകൂടി ഒരു �ശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പരാനുരക്തിര്യദി നാമ കസ്യചി–

ച്ഛിവാങ്ക�കളീകുതു�ക മഹസ്യു�ദൽ

ന�വ വയസ്യക്ഷയപുണ്യസമ്പദാം

ഖനിസ്സഏ�വതി വചസ്സമഞ്ജസം.”

(6) പരമശിവസ്തവം — ഇതും �സ്താത്രാത്മകംത�ന്ന. �ദ്വതചിന്ത സ്വാമികൾക്കി

ല്ലായിരുന്നു�വങ്കിലും ശിവനായിരുന്നു ആരാധനാമൂർത്തി. (7) അ�ദ്വതപഞ്ജരം

—ഈകൃതിയി�ല ഒരു �ശ്ലാകം കൂടി ഉദ്ധർത്തവ്യമായി �താന്നുന്നു.

“ഏവഞ്ചഘടാദ് ഭിന്നഃ പട ഇതി ഭാതി; നതു സാധയതി�ഭദം;

ഘടപടതദ് �ഭദാനാം സദ�ഭ�ദ�നകതാസി�ദ്ധഃ.”

(8) �വദാധികാരനിരൂപണം, (9) അ�ദ്വതചിന്താപദ്ധതി, (10)ചിദാകാശലയം, (11)

പുനർജ്ജന്മനിരൂപണം, (12) ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം, (13) ശ്രീചക്രപൂജാകല്ലം

എന്നീ �പരുകളിലും ആറുകൃതികൾ അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി അഭിജ്ഞന്മാർ

പറയുന്നു. (14) ക്രിസ്തുമതഖണ്ഡനം, (15) ക്രിസ്തുമതസാരം, (16) �മാക്ഷപ്രദീപഖണ്ഡ

നംഎന്നിവയാണു് മറ്റു കൃതികൾ. ഈകൃതികൾവാദഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു. ഇവയി�ല

ഭാഷാഗദ്യ�ശലി പ്രൌ�ഢാദാര�മ�ന്ന പറഞ്ഞുകൂടു. ത�ന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഒര

വസരത്തിൽ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു് അവിസ്മരണീയമാണു്.

“ഞാൻഎഴുതുന്നപുസ്തകങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു്ആ�രങ്കിലുംഎ�ന്തങ്കിലുംപറഞ്ഞാൽ

അതിൽ അസഭ്യമായി വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതി�ലക്കു വന്ദനം പറഞ്ഞു

�കാള്ളുകയും, സഭ്യങ്ങളായുള്ളവ�യ നമസ്കാരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു�കാള്ളുകയും മാ

ത്ര�മ �ചയ്യുകയുള്ളു.”
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204 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

ആലത്തൂർ ബ്രഹ്മാനന്ദശിവ�യാഗിയു�ട ഒരു നിബന്ധമാണു് �മാക്ഷപ്രദീപം.

‘ആദിഭാഷ’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒരു ബൃഹൽ ഗ്രന്ഥം അ�ദ്ദഹം എഴുതിവച്ചിരു

ന്നതായി �കട്ടിട്ടുണ്ടു് . ഇ�പ്പാൾഅതു ഒരിടത്തും കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല.

ശ്രീ നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ (1032–1104)

ജനനം

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിനു് ഏഴു നാഴിക വടക്കു �ചമ്പഴന്തിഎ�ന്നാരുഗ്രാമവും

അവി�ട മണയ്ക്കുൽ എ�ന്നാരു �ക്ഷത്രവുമുണ്ടു്. അതു് ഈഴവരു�ട �ക്ഷത്രമാണ് .

അതി�ന്റ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി വയൽവാരം എ�ന്നാരു പറമ്പുംഅതിൽ ഒരു �ച

റിയ ഗൃഹവുമുണ്ടു്. ആ ഗൃഹത്തിൽ നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ 1032-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാ

സം ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. 1032-ലല്ല, 1030-ലാണു് ജനനം എന്നു പറയു

ന്നവരുമുണ്ടു്. നാരായണൻഎന്നായിരുന്നുഅച്ഛൻ നല്കിയ �പരു് എങ്കിലും നാണു

എന്നാണു്ആശിശുവി�നഎല്ലാവരും വിളിച്ചുവന്നതു്. മാതാവുകുട്ടിയമ്മയും, പിതാ

വു മാടനാശാനുമായിരുന്നു. മാടനാശാൻ സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ഒരു കു

ടിപ്പള്ളിക്കൂടം അധ്യാപകനായിരുന്നു�വന്നു �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. കഥാപുരുഷ�ന്റ കുടുംബം

ഏറ്റവും ദരിദ്രമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു രാമൻ�വദ്യൻ എന്നും കൃഷ്ണൻ�വദ്യൻ

എന്നും രണ്ടു് അമ്മാവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ�വദ്യൻ ഒരു സംസ്കൃതജ്ഞനും

�വദ്യനുമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സാഹായ്യമാണു് സ്വാമികൾക്കു് ആദ്യകാല

ത്തുപ്രധാനമായുണ്ടായിരുന്നതു്.

ആദ്യകാല�ത്തവിദ്യാഭ്യാസം

�ചമ്പഴന്തി മൂത്തപിള്ള എന്ന നായർ പ്രമാണി എഴുത്തിനിരുത്തി. തമിഴും മലയാ

ളവും കു�റ�യല്ലാം പഠിച്ചു. തമിഴ് ഭാഷയിൽ പിന്നീടു പരിനിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനം

സമ്പാദിച്ചതുചാലയിൽ ഒരുപാണ്ടിപ്പിള്ളയു�ടകടയിൽനിന്നുപുസ്തകങ്ങൾവാങ്ങി

വായിച്ചാണു്. ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധനസ്ഥിതി ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാതിരുന്നതി

നാൽ പഠിത്തം നിറുത്തി കൃഷി, മാടു�മച്ചിൽ മുതലായ �താഴിലുകളിൽ ഏർ�പ്പട്ടു

കു�റക്കാലം കഴിച്ചു. അക്കാലത്തുതിരുവനന്തപുരത്തും ചിറയിൻകീഴിലുംഈഴവർ

ഇടതിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു് അവിട�ത്ത �ദവന്മാ�ര ഭജിച്ചു�വ

ന്നും, കുളിയും ഭസ്മധാരണവും ജപവും നിർബന്ധമായിരുന്നു�വന്നും �കൾവിയുണ്ടു്.

അങ്ങ�നയിരി�ക്ക 1053 ധനുമാസത്തിൽഅമ്മാവൻ കൃഷ്ണൻ�വദ്യ�ന്റ �പ്രാത്സാ

ഹനം നിമിത്തം വാരണപ്പള്ളി കുടുംബക്കാരു�ട ഒരുആശ്രിതനും പണ്ഡിതമ �ശ്ര

ഷ്ഠനുമായകമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ളആശാ�ന്റകീഴിൽസംസ്കൃതംപഠിക്കുവാൻ �പാ

യി. വാരണപ്പള്ളിക്കാരു�ട ഒരു ശാഖാഗൃഹമായ കുന്നത്തുവീട്ടിലായിരുന്നു താമ

സം. �വളു�ത്തരി �കശവൻ�വദ്യനും �പരു�ന്നല്ലി കൃഷ്ണൻ�വദ്യനും അവി�ട

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസതീർത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു�വന്നു മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ക്ലാ

സ്സിൽ ഒന്നാമനാകയാൽ ‘ചട്ടമ്പി’ എന്നസ്ഥാനം കിട്ടി. അങ്ങ�നയാണു് നാണു

നാണുച്ചട്ടമ്പിയായതു്. 1057-ാമാണ്ടുതുലാമാസംവ�ര�യഅവി�ട പഠിക്കുവാൻസാ

ധിച്ചുള്ളു. കഠിനമായഅർ�ശാ�രാഗംബാധിക്കുകയാൽതിരി�യ �ചമ്പഴന്തിക്കുത

�ന്ന �പാന്നു. പി�ന്ന കടക്കാവൂരിൽ മീരാൻകടവിന്നടുത്തും, അഞ്ചു�തങ്ങിലും, സ്വ

�ദശത്തും ഓ�രാ പാഠശാലസ്ഥാപിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിക�ള സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു.

ഒരിടത്തുംഉറച്ചിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾഅ�ദ്ദഹ�ത്തനാണുവാശാൻഎന്നുവിളിച്ചുതുട

ങ്ങിയതു് അ�പ്പാഴാണു്. അതിനു മുമ്പുത�ന്നഅ�ദ്ദഹം �വദാന്തവിചാരത്തിൽ നിമ
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ഗ്നനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 28-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ത�ന്റ ഹിതത്തിനു വിപരീതമായി

�നടുങ്ങണ്ടയിൽ ഒരുസ്ത്രീ�യ വിവാഹം �ച�യ്യണ്ടിവന്നു�വങ്കിലുംആസംസാരപാ

ശംഅടുത്തനിമിഷത്തിൽത്ത�ന്ന �ഛദിച്ചുകളയുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനു മ�നാ�ധ

ര്യമുണ്ടായി. അന്നുമുതൽ സ്വഗൃഹത്തി�ലാ �നടുങ്ങണ്ടയി�ല ആ വീട്ടി�ലാ അ�ദ്ദ

ഹം പ്ര�വശിക്കയുണ്ടായില്ല. �നടുങ്ങണ്ടവീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ അ�ദ്ദഹം പ്ര�വശിച്ചതു

താൻപരിവ്രാട്ടാകാൻ �പാകുന്നുഎന്നുകാണിക്കുവാനാണു്. 1060-ൽഅച്ഛൻമരിച്ച

കാലത്തു് അ�ദ്ദഹം അരുവിപ്പുറത്തായിരുന്നു.

�യാഗവും �വദാന്തവും

�യാഗത്തിലും �വദാന്തത്തിലുംഅഭ്യാസത്തിനു് ഉത്തമനായ ഒരു ഗുരുവി�നഅ�ദ്ദ

ഹം അ�ന്വഷിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നുഅതു്. �പരു�ന്നല്ലി കൃഷ്ണൻ�വദ്യൻ കഥാ

നായക�നചട്ടമ്പിസ്വാമികളുമായിസംഘടിപ്പിച്ചു. ചട്ടമ്പിസ്വാമി റസിഡൻസിയിൽ

അയ്യാവി�ന സമിപിച്ചു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കണ�മന്നു നിർ�ദ്ദശി

ച്ചു. അയ്യാ അ�ദ്ദഹ�ത്ത �യാഗവും തമിഴ് വഴിക്കുള്ള �വദാന്തവും കു�റ�യാ�ക്ക

പരിശീലിപ്പിച്ചു. �യാഗാഭ്യാസവിധികളിൽ പ്രാ�യാഗികവിജ്ഞാനവും സംസ്കൃത

ത്തിലൂ�ടയുള്ള അ�ദ്വത�വദാ�ന്താപ�ദശവും നല്കിയതു് ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾത�ന്ന

യായിരുന്നു. ആ രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരു�ടയും അ�ന്തവാസിയായി നാരായണഗുരു

വികസിച്ചു. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ നാരായണഗുരുസ്വാമികളു�ട ആചാര്യനായിരുന്നു

�വാ എന്നുചിലർ സംശയിക്കുന്നു. ആസംശയം അനാസ്പദമാണു്.

“ശിശുനാമഗു�രാരാജ്ഞാം ക�രാമി ശിരസാ വഹൻ

സ്തവമഞ്ജരികാം ശുദ്ധിം കർത്തുമർഹന്തി �കാവിദാഃ”

എന്നു നാരായണഗുരുത�ന്ന ജനനീസ്തവമഞ്ജരിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ശിശു

എന്നാൽ കുഞ്ഞൻഎന്നർത്ഥം. നാരായണഗുരുസ്വാമി �യാഗജ്ഞാന വിഷയങ്ങ

ളിൽ ത�ന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നതായി ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ഒ�രഴുത്തിൽ പ്രാസംഗിക

മായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽക്കൂടുതൽ �തളിവുആവശ്യമില്ല�ല്ലാ.

തപസ്സു്

തനിക്കു കിട്ടിയ ഉപ�ദശങ്ങളു�ട സാധനയ്ക്കായി നാരായണഗുരു കന്യാകുമാരിക്കു

സമീപമുള്ള മരുത്വാമലയി�ലക്കു �പായി. അവിടം ചില �യാഗികളു�ട വാസസ്ഥാ

ന�മന്നതിനുപുറ�മ ഒററമൂലിമരുന്നുകൾക്കു �പരു�കട്ട ഒരു വിജനപ്ര�ദശവുമായി

രുന്നു. അവി�ട പിള്ളത്തടം എന്ന കുന്നിൽനിന്നു തപശ്ചര്യ കഴിഞ്ഞു ബഹിർഗ്ഗ

മിക്കു�മ്പാൾ നാം അ�ദ്ദഹ�ത്ത കാണുന്നതു് ഒരു �വദ്യവിദഗ്ദ്ധനും മനഃശാസ്ത്രകു

ശലനുമായ മഹാപുരുഷനായാണ് . അന്നാണു സ്വാമികൾ എന്ന ഉപാധി�കാണ്ടു്

ജനങ്ങൾഅ�ദ്ദഹ�ത്തപൂജിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖത്തു് അഭൌമമായ

ഒരു �തജസ്സു പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. സാത്വികങ്ങളായ �ക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന

തിനാണു് ആ അഹിംസാവ്രതി ആദ്യമായി ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രകൃതിരമണീയങ്ങളായ

സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽഅ�ദ്ദഹം അവർണ്ണനീയമായ ഏ�താ

അന്തർദൃഷ്ടിയാൽ അനുഗൃഹീതനായിരുന്നു. �നയ്യാറ്റിൻകരത്താലൂക്കിൽ �നയ്യാർ

എന്നു് ഒരു പുഴ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടു്. അതി�ന്റ തീരത്തിൽ പൂവാർ എന്ന തുറമുഖ

ത്തിനടുത്താണു് അരുവിപ്പുറം. 1060-ാമാണ്ടു് ആസ്ഥലത്തു താമസിച്ചു തുടങ്ങുകയും

1063-ാമാണ്ടു ശിവരാത്രി ദിവസം ശിവലിംഗാകൃതിയിൽ ആറ്റിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു
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206 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

ശിലാഖണ്ഡ�മടുത്തു്ആറ്റി�ന്റ കിഴ�ക്കതീരത്തുള്ളപാറയിൽ വള�ര�പ്പരു�ടസാ

ന്നിധ്യത്തിൽ�ശവമന്ത്രപുരസ്സരം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും �ചയ്തു. അതാണു് സ്വാമികൾ

നിർമ്മിച്ച ആദ്യ�ത്ത �ക്ഷത്രം. അരുവിപ്പുറത്തുവച്ചാണു് കുമാരനാശാൻ അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ അനുചരനായതു്. അ�ദ്ദഹമാണു് സ്വാമികളു�ട പ്രധാന ശിഷ്യ�നന്നു

വായനക്കാർ ധരിച്ചിരിക്കുമ�ല്ലാ.

അനന്തരകാലചരിത്രം

പിന്നീടു സ്വാമികൾ ത�ന്റ പ്രവത്തന�കന്ദ്രം വർക്കല വലിയതുരപ്പിനു സമീപമുള്ള

വിശാലമായ ഒരു കുന്നി�ലക്കു മാറ്റി. ആ കുന്നി�നക്കാൾ മ�നാഹരമായി അത്ത

രം സ്ഥലങ്ങൾക്കു �കൾവി�പ്പട്ട ഒരു സ്ഥലം �കരളത്തിൽ ഉ�ണ്ടാ എന്നു സംശ

യമാണു്. 1079-ാമാണ്ടു മുതൽ അവി�ട താമസിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശശുദ്ധി

ക്കു് ഉതകത്തക്കവണ്ണംഅതിനു മുമ്പില�ത്ത �കാല്ലം ധനു 23-ാം൹ ശ്രീനാരായണ

ധർമ്മപരിപാലന�യാഗം എന്ന �പരിൽ ഒരു �യാഗം ഭക്തജനങ്ങൾസംഘടിപ്പി

ച്ചിരുന്നു. ആ �യാഗത്തി�ന്റ ഒൻപതാമ�ത്ത വാർഷിക സ�മ്മളനം നടന്ന 1087-

ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ അവി�ട ഒരു ശിവ�ക്ഷത്രം നിമ്മിക്കുവാൻ �വണ്ട സാ

ഹചര്യമുണ്ടായി. 1087 �മടം 18-ാം൹മുതൽ 21-ാം൹വ�ര സ്വാമികൾ ആ പുണ്യസ്ഥ

ലത്തുശിവ�നയും ശാരദ�യയും അടുത്തടുത്തായി രണ്ടു �ക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

ശിവനുംസുബ്രഹ്മണ്യനുമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഇഷ്ട�ദവതകൾ. ശിവപ്രതിഷ്ഠ

ക്കു�മലാണു് ആ കുന്നിനു ശിവഗിരി എന്നു �പരുവന്നതു്. ഇ�പ്പാൾ അവി�ട നല്ല

രീതിയിൽ നടത്ത�പ്പടുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്ക്കൂളും മറ്റു ചില �പാതുസ്ഥാപനങ്ങ

ളുമുണ്ടു്. തദനന്തരം 1090-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ആലുവായിൽ ഒരാശ്രമവും സംസ്കൃതപാഠശാ

ലയും സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങ�ന ആദ്യകാലത്തു പൂജാദികൾ നടത്തുന്ന �ക്ഷത്രങ്ങളും

പിന്നിടു് ധ്യാനത്തിനുമാത്രം പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുബിംബ�ത്താടു

കൂടിയ ശാരദാ�ക്ഷത്രവും ഒടുവിൽ �ക്ഷത്രവും ബിംബവും മറ്റുമില്ലാത്ത അ�ദ്വതാ

ശ്രമവും, മനുഷ്യനു സർവ്വസാധാരണമായ അധികാര�ഭദത്തിനു് അനുഗുണമായി

സ്വാമികൾ നിർമ്മിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഏകമതത്തിലും ഏകജാതിയിലും ഏക�ദ

വത്തിലുമായിരുന്നു വിശ്വാസം. 1096-ാമാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം നല്കിയ ഉപ�ദശത്തിൽ,

“ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു�ദവം- മനുഷ്യനു് 

ഒരു �യാനി ഒരാകാരം ഒരു �ഭദവുമില്ലതിൽ.

ഒരു ജാതിയാൽനിന്ന�ല്ലാ പിറന്നീടുന്നുസന്തതി

നരസംഘമി�താർക്കു�മ്പാൾ ഒരു ജാതിയിലുള്ളതാം.”

എന്നീ പ്രസിദ്ധ�ശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “ജാതി�ചാദിക്കരുതു്, വിചാരിക്ക

രുത് , പറയരുതു്” എന്നും അ�ദ്ദഹം അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ടു് . 1099-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം

20, 21 തീയതികളിൽ ആലുവായിൽ ഒരു സർവ്വമതസ�മ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി. എല്ലാ

മതാനുയായികൾക്കും തമ്മിൽഏകത്വ�ബാധം ജനിപ്പിക്കുകഎന്നുള്ളതായിരുന്നു

ആ സ�മ്മളനത്തി�ന്റ മു�ഖ്യാ�ദ്ദശം. സ്വാമികൾ ദക്ഷിണകർണ്ണാടകമുൾ�പ്പ�ട

പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടവി�ടയുള്ള ജനങ്ങളു�ട അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ചു് �ക്ഷ

ത്രങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവയു�ട നാമനിർ�ദ്ദശത്തിനു�പാലും നിർവ്വാഹമില്ലാ

�തയിരിക്കുന്നു. അവയിൽ അതിപ്രധാനമായി കരു�തണ്ടതു തല�ശ്ശരി ജഗന്നാഥ

�ക്ഷത്ര�ത്തയാകുന്നു. ആ �ക്ഷത്രം 1083-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 1-ാം൹യാണു് പ്രതിഷ്ഠി

ച്ചതു്. മതപരിഷ്കാര�ത്താടകൂടി അന്ധവിശ്വാസത്തിൽആണ്ടുകിടന്നസമുദായത്തി

�ലഅനാചാരങ്ങൾക്കുംസമൂലപരിവർത്തനം വരുത്തി.
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മഹാസമാധി

70-ാമ�ത്ത വയസ്സിനു�മലും സ്വാമികൾ �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിലും സി�ലാണിലും ഒരു

ദീർഘസഞ്ചാരം നടത്തി. വഴിയ്ക്കുവച്ചു �രാഗഗ്രസ്തനാകുക നിമിത്തം തിരി�യ ശിവ

ഗിരിയ്ക്കു �പാന്നു. അവി�ടവച്ചു് 1104-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 5-ാം൹ആഅത്ഭുതമഹസ്സു് 

ചിത്സ്വരൂപത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു.

സ്വഭാവം

സ്വാമികൾക്കു് ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ പലസിദ്ധിവി�ശഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു�വ

ന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അവ�യാന്നും വലിയ �നട്ടങ്ങളായി ഗണിക്കാ�ത

അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സമുദായ�ത്ത രാവിൽനിന്നു പക�ലന്നവണ്ണം ഉൽബുദ്ധമാക്കി;

അതി�ന്റ മാലിന്യങ്ങ�ള നിമ്മാർജ്ജനം �ചയ്തു; ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസ

വും അതി�ല അംഗങ്ങൾക്കുസഞ്ജാതമാക്കി. ആ മഹാത്മാവി�ന്റ അത്ഭുതാവഹ

മായ �നതൃത്വത്തിൽആഅങ്ഗങ്ങൾസമീചീനമായി സമുൽഗമിച്ചു. ഇതരസമുദാ

യങ്ങൾക്കുംഅ�ദ്ദഹം ഒരുഉൽപതിഷ്ണുവായ മാർഗ്ഗദർശിയായി �കരളത്തിൽഉത്ത

�രാത്തരം �പരും �പരുമയും വള ൎത്തി. സ്വാമികളു�ട ഭൂതാനുകമ്പ, ഹൃദയശുദ്ധി,

�ലാ�കാദ്ധാരണ�വയഗ്ര്യം, പ�രങ്ഗിതജ്ഞാനം, ദൂരവീക്ഷാകുശലത, സരസ

വും, സാരഭൂയിഷ്ഠവും ഫലിതസമ്മിശ്രവുമായ സംഭാഷണരീതി ഇത്യാദി ഗുണങ്ങൾ

ആ�രയും ഹഠാദാകർഷിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്ത �ലാകപ്ര

സിദ്ധരായ വി�ദശീയർ�പാലും അഭിവാദനം�ചയ്തു ചരിതാർത്ഥരായി. അ�ദ്ദഹം

അനുഷ്ഠിച്ചതു�പാ�ലഅത്രഫലപൂർണ്ണമായസമസൃഷ്ട�കങ്കര്യം നമ്മു�ട നാട്ടിൽ

മറ്റാ�രങ്കിലും �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടാ എന്നുഞാൻസംശയിക്കുന്നു.

കൃതികൾ

ഗ്രന്ഥരചനഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകൃത്യശതങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. ആദ്യ

കാലത്തുചിലസുബ്രഹ്മണ്യ�സ്താത്രങ്ങളും ശിവ�സ്താത്രങ്ങളും പിന്നീടു ചിലഅ�ദ്വ

തപദ്യങ്ങളും ഒടുവിൽ ദർശനമാലയുമാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികൾ. അവയിൽ

(1) കണ്ഡലിനിപ്പാട്ട് , (2) �വരാഗ്യദശകം, (3) മുനിചര്യാപഞ്ചകം, (4) ശിവശതകം,

(5) മതമീമാംസ, (6) കാളീനാടകം (ഒരു ദണ്ഡകം), (7) ദർശനമാലഇവയാണു്വാങ

മയങ്ങളിൽ പ്രധാനം. ഭാഷാകൃതികളിൽ ശിവശതകവും സംസ്കൃതകൃതികളിൽ ദർ

ശനമാലയും പ്രാമുഖ്യ�ത്തഅർഹിയ്ക്കുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.

“ആടു പാ�മ്പ! പുനം �തടു പാ�മ്പ! അരു–

ളാനന്ദക്കൂത്തുകണ്ടിടും പാ�മ്പ!

തിങ്കളും �കാന്നയും ചുടുമീശർ തിരു–

�ച്ചങ്കഴൽ �ചർന്നുനിന്നാടും പാ�മ്പ!

പുള്ളിപ്പുലി�ത്താൽ പുതയ്ക്കും പൂ�മനി�യ–

ന്നുള്ളിൽക്കളിക്കു�മന്നാടു പാ�മ്പ!

കാമ�നച്ചുട്ട കണ്ണുള്ളകാലാരിതൻ

നാമം നുകർന്നുനിന്നാടു പാ�മ്പ!” (കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടു് )

“ഭുജഃ കിമുപധാനതാം കിമു ന കുംഭിനീ മഞ്ചതാം

വ്ര�ജദ്വൃജിനഹാരിണീ സ്വപദപാതിനീ �മദിനീ

മു�നരപരസമ്പദാ കിമിഹ മുക്തരാഗസ്യ ത

ത്ത്വമസ്യധിഗമാദയം സകല�ഭാഗ്യമത്യശ്നു�ത” (മുനിചര്യാപഞ്ചകം)
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208 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

ഈപഞ്ചകംസംസ്കൃതമാണു്.

“കണ്ണുണ്ടീരാറു കാതും കരവുമതുകണ–

ക്കുണ്ടുകാരുണ്യ�മായീ–

വണ്ണം മറ്റാർക്കുമില്ലീയടിമയിഹ �പടും

പാടു കണ്ടീല�യാ നീ?

കണ്ണിൽക്ക�ണ്ടാർ പഴിക്കുന്നതു�മാരു �ചവി�കാ–

�ണ്ടങ്കിലും �കട്ടതി�ല്ല?

ദണ്ഡം തീർ�ത്ത�ന്ന രക്ഷിച്ചഭയമരുളുവാൻ

കയ്യു�മാന്ന�ല്ല �വണ്ടൂ?”

(സുബ്രഹ്മണ്യ�സ്താത്രം)

“പലമതസാരവു�മക�മന്നു പാരാ–

തുലകി�ലാരാനയിലന്ധ�രന്ന�പാ�ല

പലവിധയുക്തി പറഞ്ഞുപാമരന്മാ–

രലമതു കണ്ടലയാതമർന്നി�ടണം.

അഖിലരുമാത്മസുഖത്തിനായ് പ്രയത്നം

സകലവുമിങ്ങസദാപി �ചയ്തിടുന്നു

ജഗതിയിലമ്മത�മക�മന്നു ചിന്തി–

ച്ചഘമണയാതകതാരമർത്തി�ടണം.” (മതമീമാംസ)

“ന�മാ നാദവിദ്യാത്മി�ക! നാശഹീ�ന! ന�മാ നാ–

രദാദീഡ്യപാദാരവി�ന്ദ! ന�മാ നാന്മറയ്ക്കും മണി–

പ്പൂവിള�ക്ക! ന�മാ നാന്മുഖാദിപ്രിയാംബാ നമ�സ്ത!!” ഇത്യാദി

(കാളീനാടകം)

ദർശനമാല

ഉപനിഷത്സാരസർവ്വസ്വമായ ഈ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥം മതവിഷയത്തിൽ അ�ദ്വത

�വദാന്തത്തിൽ സ്വാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം സ്പഷ്ടമായി

പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അധ്യാ�രാപദർശനത്തിൽ തുടങ്ങി നിവ്വാണദർശനത്തിൽ

അവസാനിക്കുന്ന പത്തു ദർശനങ്ങൾ ഇതിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു. ഓ�രാ ദർശന

ത്തിലും പത്തു് അനുഷ്ടുപ്പ്  �ശ്ലാകങ്ങൾ വീതമുണ്ടു്.

“ആസീദ�ഗ്രസ�ദ�വദം ഭവനം സ്വപ്നവൽ പുനഃ

സസർജ്ജസർവ്വം സങ്കല്പമാ�ത്രണപര�മശ്വരഃ.”

(അധ്യാ�രാപദർശനം)

“ആത്മാ നക്ഷീരവദ്യാതി രൂപാന്തരമ�താഖിലം

വിവർത്തമിന്ദ്രജാ�ലന വിദ്യ�ത നിർമ്മിതം യഥാ.”

(അസത്യദർശനം)

“ഭക്തിരാത്മാനുസന്ധാനമാത്മാനന്ദഘ�നാ യഥാ

ആത്മാനമനുസന്ധ�ത്തസ�ദവാത്മവിദാത്മനാ.”

(ഭക്തി ദർശനം)

“ഏക�മവാദ്വിതീയം ബ്രഹ്മാസ്തി നാന്യന്നസംശയഃ
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ഇതി വിദ്വാൻ വിവർ�ത്തത�ദ്വതാന്നാവർത്ത�ത പുനഃ.”

(നിർവ്വാണദർശനം)

ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും നാരായണഗുരുസ്വാമികളും അവർ ജനിച്ച സമുദായങ്ങളു�ട�യാ

രാജ്യത്തി�ന്റ�യാപ്ര�ത്യകസ്വത്തുക്കളല്ല. ഭാരതത്തി�ലഅധുനാതനന്മാരായപര

മാചാര്യന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിലാണു് അവരു�ടസ്ഥാനം.

നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദർ (1047–1096)

ജനനം

മുവാററുപുഴത്താലൂക്കിൽ തിരുമാറാടി എ�ന്നാരു ഗ്രാമമുണ്ട് . ശ്രീമധു�രശ്വര�ക്ഷ

ത്രം അതിനു സമീപമാണു് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ വാളാനിക്കാട്ടു

കല്യാണിയമ്മഎന്നപുണ്യവതിയു�ടയും, നീലകണ്ഠപ്പിള്ളഎന്ന ഒരു മാന്യ�ന്റയും

തൃതീയപുത്രനായി നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദർ 1047 ഇടവം 13-ാം൹ തൃ�ക്കട്ടനാളിൽ

ജനിച്ചു. അച്ഛ�ന്റ ഗൃഹം പാഴൂരിനു രണ്ടുമൂന്നു നാഴിക അക�ലയാണു്. അമ്മയു�ട

യും അച്ച�ന്റയും കുടുംബങ്ങൾ സമ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു. പിതാവും പത്മനാഭപിള്ള,

നാരായണപിള്ള എന്ന രണ്ടു �ജ്യഷ്ഠന്മാരും വിദ്വാന്മാരായിരുന്നു. അമ്മാവൻ പര

�മശ്വരക്കുറുപ്പാണു് എഴുത്തിനിരുത്തിയതു്. കഥാപുരുഷനു 15 വയസ്സായ�പ്പാൾ

അച്ഛൻ മരിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം

തൃപ്പൂണിത്തുറസ്ക്കൂളിൽനിന്നു മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷ ജയിച്ചതിനു�മൽ കഥാപുരുഷൻ

എറണാകുളം ഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്ക്കൂളിൽ ആറാം ഫാറംവ�ര വായിച്ചു. അത്തരത്തി

ലുള്ളവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽആഭിമുഖ്യമില്പാതിരുന്നതിനാൽസംസ്കൃതപഠനത്തിലാണു്

കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതു്. ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന മൂത്ത �ജ്യഷ്ഠ�ന്റ കീഴിൽ കു

�റ�യല്പാം സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കുകയും വിഷ�വദ്യവും മന്ത്രശാസ്ത്രവും സാം�ഗാ

പാംഗമായി പഠിച്ചുസിദ്ധിവരുത്തുകയും �ചയ്തു. തീർത്ഥപാദർഅക്കാലത്തു് ഒരുതി

കഞ്ഞവിഷ്ണുഭക്തനും,സ്നാനജപാദിനിത്യകർമ്മങ്ങളിൽഏറ്റവും തൽപരനുമായിരു

ന്നു. തർക്കശാസ്ത്രം ശഠ�കാപാചാര്യ�രാടും, വ്യാകരണം കുംഭ�കാണം കൃഷ്ണശാസ്ത്രി

ക�ളാടും മറ്റും അഭ്യസിച്ചു. കവിതയും പരിശീലിച്ചു. 20-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ �വദാന്ത

വിചാരത്തിൽ മനസ്സു�വച്ചു.

ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ

തീർത്ഥപാദർ ഒരു വർഷ�ത്താളം ജപവ്രതാദികളിലും, ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലും,

പിന്നീടു സ്വല്പകാലം സ്വ�ദശത്തു് അധ്യാപകവൃത്തിയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനു�ശഷം

�യാഗ�വദാന്തപാരീണനായ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളു�ട അ�ന്തവാസിയായിത്തീരുക

യും, �ഖചരീമുദ്ര ബന്ധിച്ചു ധ്യാനനിഷ്ഠ അഭ്യസിക്കുകയും, ബ്ര�ഹ്മാപ�ദശം വാങ്ങു

കയും �ചയ്തു. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളു�ട ശിഷ്യന്മാരിൽ നാരായണഗുരു സ്വാമിക�ള

കഴിച്ചാൽ അടുത്തസ്ഥാനം തീർത്ഥപാദർക്കുത�ന്നയാണു്. “ശിശുനാമാവതു മാം

സ പുജ്യപാദഃ” എന്നവസാനിക്കുന്ന അഞ്ചു �ശ്ലാകങ്ങൾ ശ്രീമദാരാധ്യപാദപഞ്ച

കം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പിന്നീടു ത�ന്റ ആചാര്യ�നപ്പററി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് . അതു

പിന്നീടുസപ്തകമാക്കി. ആആചാര്യ�ന വന്ദിച്ചു�കാണ്ടാണു് മിക്കകൃതികളുംആരം

ഭിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
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210 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

“നിസ്തുലാനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുവസ്തുഭൂവായ് വിളങ്ങിടും

വസ്തു വിദ്യാധിരാജാഖ്യമസ്തു വാഗർത്ഥദം സദാ.”

എന്നുബ്രഹ്മാഞ്ജലിയിൽകാണുന്നു. ഈപരിശീലനം മൂന്നു �കാല്ല�ത്ത�ക്കനീണ്ടു

നിന്നുള്ളു. അതിനിടകയ്ക്കുത�ന്നഅ�ദ്ദഹം ജീവന്മുക്തനായിക്കഴിഞ്ഞു.

അനന്തരകാലചരിത്രം

തീർത്ഥപാദർ ഒരു സഞ്ചാരപ്രിയനായിരുന്നു. ബഹുമുഖമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ �ലാക�സവന�മങ്കിലും അവയിൽ ശി�ഷ്യാപ�ദശം, ശാസ്ത്രാഭ്യാസം, �ദശ

സഞ്ചാരം, ഗ്രന്ഥപാരായണം, കവിതാനിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു പ്രാധാ

ന്യ�മന്നു പറയാം. സംസ്കൃതത്തിൽ ഗദ്യവും പദ്യവും ഒന്നു�പാ�ല രചിക്കുവാൻ

�വദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടും, വ്യാകരണം, തർക്കം, �വദാന്തം മുതലായ

ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനായിരുന്നതു�കാണ്ടും ഔത്തരാഹവും ദാക്ഷിണാത്യവു

മായ ഭാരതപര്യടനങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു പല പണ്ഡിതസുഹൃത്തുക്ക�ള സമ്പാ

ദിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. �വണ്ടിവന്നാൽ പ്രാകൃതത്തിലും കവനം �ചയ്യാമായിരുന്നു.

മലയാളത്തിൽ സരസഗംഭീരങ്ങളായ ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പാട

വം അതിനു മമ്പുത�ന്ന �നടിയിരുന്നു. താനുണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ചു

സഹൃദയന്മാരു�ടയിടയിൽ മൂല്യംകൂടാ�ത വിതരണം�ചയ്തു വന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

യശസ്സ് ജർമ്മനി മുതലായ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ�പ്പാലും പ്രസരിച്ചു. പരിവ്രാജ

കനായിരുന്നതിനാൽ ഒരുസ്ഥലത്തുംസ്ഥിരമായി താമസിച്ചില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിനു്

ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തു മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലും ഉത്തരതിരുവിതാംകൂറിലും

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ�രഅ�ദ്ദഹം പരിശീലിപ്പിച്ചതു് അ�ദ്വത�വദാന്തമാണു്. തീർ

ത്ഥപാദർ സംസ്തൃതത്തി�ലാ മലയാളത്തി�ലാ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ

മിക്കവാറും പാരായണം �ചയ്തിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല. മലയാളത്തി�ല മാസിക

കളും വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും കൂടി മുടങ്ങാ�ത വായിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധാലു

വുമായിരുന്നു. പരിപൂർണ്ണമായ �വദാന്തവിജ്ഞാനത്തിനു�വണ്ടി തമിഴും, �ദശസ

ഞ്ചാരത്തിനുപ�യാഗ�പ്പടത്തക്കവണ്ണം �തലുങ്ക്, ബംഗാളി മുതലായ ഭാഷകളും

സ്വാധീനമാക്കി . ഇത്രമാത്രം പരിശ്രമശീലന്മാരും പ�രാപകാരനിരതന്മാരുമായ

പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാ�ര അപൂർവ്വമായി മാത്ര�മ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

യാവജ്ജീവംഅ�ദ്ദഹം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിത്ത�ന്നകാലയാപനം �ചയ്തു. വിനീ

തനും ജിജ്ഞാസുക്കൾക്കു് അഭീഷ്ടദാതാവുമായിരുന്നു ആ മഹാപുരുഷൻ. ഉപനി

ഷത്തുകൾ, സ്മൃതികൾ,ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം, പഞ്ചദശി എന്നീ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ

അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള അന്യാദൃശമായ അവഗാഹം ആ�രയും ആശ്ചര്യപരതന്ത്രന്മാ

രാക്കി. അന്ന�ത്ത സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു�വന്നു

ള്ളതു വിശിഷ്യ അഭിനന്ദനീയമാണു്. അ�ദ്ദഹത്തിനു തീ�ര അറിവില്ലാത്ത വിഷ

യം സങ്ഗീതം മാത്രമായിരുന്നു എന്നു ചിലർ പറയാറുള്ളതിൽ അത്യുക്തിയില്ല.

1096-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 23-ാം൹ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പള്ളി�ത്താട്ടത്തുമഠ

ത്തിൽവച്ചു സായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു. അപ്രാപ്തകാലമായിരുന്നു ആ നിര്യാണം എന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

കൃതികൾ

തീർത്ഥപാദർ മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലുമായി ഒട്ടുവള�ര കൃതികൾ രചിച്ചിട്ട

ണ്ടു്. അവയിൽ ചിലതി�ന്റ �പർ താ�ഴ �ചർക്കുന്നു. (1) മൌസലം മണിപ്രവാളം
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14-ാമ�ത്ത വയസ്സിലും, (2) സു�ന്ദാപസുന്ദം നാടകം 20-ാമ�ത്ത വയസ്സിലും എഴു

തി. അവ�യ അപക്വഫലങ്ങളായി കരുതിയാൽ മതി. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളിൽനിന്നു

ബ്ര�ഹ്മാപ�ദശം സിദ്ധിച്ചതിനു�മൽ എഴുതിയ കൃതിക�ള�യ കാര്യമായി ഗണി

�ക്കണ്ടതുള്ളു. അ�ദ്വതസ്തബകം എന്ന �പരിൽ എട്ടു വാങ് മയങ്ങൾ 1079-നു

മുൻപു നിർമ്മിച്ചു. (3) �വദാന്താര്യാശതകം, (4) ശ്രീരാമഗീതഭാഷ, (5) ആനന്ദ

മന്ദാരം, (6) ഹരികീർത്തനം, (7) രാമഹൃദയം ഭാഷ, (8) ആത്മപഞ്ചകം ഭാഷ,

(9) �കവല്യകന്ദളി വ്യാഖ്യാനം ഗദ്യം, (10) ശ്രീമദാരാധ്യപാദപഞ്ചകം ഇവയാ

ണു് ആ എട്ടു വാങ് മയങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഒടുവില�ത്തതുമാത്ര�മ സംസ്കൃതത്തിൽ

നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളു. പ്രാ�യണ മിക്ക കൃതികളും അ�ദ്വതപ്രതിപാദകങ്ങളാണു്.

ശ്രീകണ്ഠാമൃതാർണ്ണവത്തിൽഅന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നവയാണു്, (11) പ്ര�ശ്നാത്തരമഞ്ജ

രി, (12) ശിവാമൃതം, (13) അ�ദ്വതപാരിജാതം, (14) ഹരിഷഡ്രത്നം എന്നീ നാലു

കൃതികൾ. ഇവയിൽ രണ്ടാമ�ത്തതിൽ 262 �ശ്ലാകങ്ങളണ്ടു്. തീത്ഥപാദരു�ട സം

സ്കൃത�ശലി വ്യുൽപന്നന്മാർക്കു�പാലും വ്യാഖ്യാനാ�പക്ഷകൂടാ�ത ഗ്രഹിക്കുവാൻ

വിഷമമാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളകാവ്യങ്ങളി�ല നാളി�കരപാകവും, അപൂർവ്വ

പദപ്ര�യാഗവും, ആ�രയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യ പ്രകടനവും

കാലക്ര�മണ കുറഞ്ഞുവന്നു�വങ്കിലും വള�ര�യാന്നും കുറഞ്ഞില്ല. �യാഗാമൃതത

രങ് ഗിണിയിൽ�പ്പട്ട (15) ഹരിഭജനാമൃതം, (16) വിധുനവസുധാഝരി, (17) ഹരിപ

ഞ്ചകം, (18) വിധുസ്തവമധുദ്രവം, (19) സ്വാത്മസുധാകരം, (20) �യാഗരഹസ്യ�കൌ

മുദി, (21) �യാഗമഞ്ജരി, (22) അമൃതലത (�കവല്യകന്ദളി), (23) കാളീപഞ്ചകം

ഇവയും, സങ്കല്പലതികയിൽ �ചർത്തിട്ടുള്ള (24) ദിവ്യ�ക്ഷത്രാദർശം, (25) ലക്ഷ്മീക

ടാക്ഷമാല, (26) ഭുവ�നശ്വര്യഷ്ടകം, (27) സൂര്യാഷ്ടകം, (28) ശങ്കരാർ�ഭാദയം, (29)

അച്യുതാനന്ദലഹരി, (30) നീലകണ്ഠപഞ്ചകം, (31) ദക്ഷിണാമൂർത്തിഭുജംഗം, (32)

അംബാകൃപാംബുവാഹം, (33) സ്വാരാജ്യലക്ഷ്മീപഞ്ചകംഎന്നിവയും സംസ്കൃതനിബ

ദ്ധങ്ങളാണു്. (34) കണ്ണാമൃതലഹരി ശിഖരിണീവൃത്തത്തിൽ കവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള

ഒരു വിദ്വൽപ്രിയമായ ലഘുകാവ്യമാണു്. ആത്മാമൃതം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ (35)

പഞ്ചാക്ഷര�സ്ലാത്രം, (36) വിഷമൃത്യുഞ്ജയം, (37) സ്തവമാല എന്നീ സംസ്കൃതകൃതി

കൾ കാണാം. (38) സ്വരാജ്യസർവ്വസ്വം എന്നതാണു് മ�റ്റാരു വാങ് മയം. (39)

ബ്രഹ്മാഞ്ജലി, (40) ഹഠ�യാഗപ്രദീപിക, (41) ആചാരപദ്ധതി, (42) �ദവാർച്ചാപ

ദ്ധതി ഗദ്യം ഇവ ഭാഷാകൃതികളാകുന്നു. ആചാരപദ്ധതിയും �ദവാർച്ചാപദ്ധതിയും

താൻ ജനിച്ച സമുദായത്തി�ന്റ ഉന്നമന�ത്ത പുരസ്കരിച്ചു പലരു�ടയും അഭ്യർത്ഥ

നകൾക്കു വി�ധയനായി എഴുതിയതാണു്. ഇവകൂടാ�ത വള�ര മാസികകൾക്കു്

ഉപന്യാസങ്ങൾ സംഭാവന�ചയ്തുവന്നു. യതികൾക്കു സദസ്സുകളിൽ സന്നിഹിത

രായി പക്ഷം പിടിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നതു് ഉചിതമ�ല്ലന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

നിഷ്കൃഷ്ടമായമതം. അതിനാൽ സഭകളിൽ �പാവുക പതിവില്ലായിരുന്നു�വങ്കിലും

നിർബ്ബന്ധിച്ചാൽഅവയിൽ വായിക്കുന്നതിനു ചില ഉപന്യാസങ്ങൾഎഴുതി�ക്കാടു

ത്തു�കാണ്ടിരുന്നു. ഏതുഗഹനതമമായ �വദാന്തവിഷയവുംഅ�ദ്ദഹംവിശകലനം

�ചയ്തു പ്രകാശിപ്പിക്കു�മ്പാൾ അത്യന്തം ലളിതമാകും. ഇതി�നാരുദാഹരണം പ്ര

ദർശിപ്പിക്കാം. “മുൻപു് ഉപ�ദശിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മധ്യാനനിഷ്ഠയിൽ ദൃഢത

സിദ്ധിക്കാൻനാഡി—ഹൃദയ—ശുദ്ധിദ്വാരാ ഉപയുക്ത�മന്നു്പറഞ്ഞു്അ�പക്ഷി

ക്കയാൽ പരമാനന്ദനാഥനു പ്രാണായാമക്രമം പറഞ്ഞു�കാടുത്തു. പ്രാണായാമം

വല്ലഅംശത്തിലുംജ്ഞാനത്തിനുസഹകാരിസാധനം (സഹായം) ആകു�മങ്കിലും

ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ �ചയ്യുന്നവർക്കു് ഇതു് ആവശ്യ�മന്നു ഞങ്ങൾ വച്ചിട്ടില്ല. “അത ഏവ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



212 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

ഭഗവൽപാദാഃ കുത്രാപി �യാഗാ�പക്ഷാം നവ്യുൽപാദയാമാസുഃ” എന്നു വിദ്യാര

ണ്യസ്വാമിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

തീർത്ഥപാദരു�ട കവിതാരീതികാണിക്കുവാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾചുവ�ട �ചർ

ക്കുന്നു.

“ശ്രീമന്നാരായണപദതലദ്വന്ദമ�ദ്വതകന്ദം

സർ�വ്വാൽകൃഷ്ടം ഖന മതിവരാഹാത്മനാ ചാനുഭുങ് ക്ഷ്വ

ഏവംകാ�ര ഭവസി ഹി സുഖീ നിത്യതൃപൃത്വമീ�താ

യത്നാഢ്യാജ്ഞാം സഫലയ തതഃ പൂർണ്ണകാ�മാപ്യഹം സ്യാം.”

(ഹരിഭജനാമൃതം)

“ശ്രുത്വാ മാതുർന്നിലീനാഃ സുരമുനിവചനാൽസ്വാവമാനം ച സമ്യ–

ക്കുപ്യൽകാലാഗ്നിരുദ്രാത്മകഹരനിടിലാക്ഷ്യുത്ഥിതാ �ഭരവീ യാ

ബ്രഹ്മാണ്ഡവ്യാപ്യ�ദഹാ ദിഗിഭകരസഹസ്രാധികാ�ഘാരരൂപാ

ക�ണ്ഠകാളീ സദാ സാ വിതരതു കരുണാർദ്രാന്തരാത്മാ ശിവം �മ.”

(കാളീപഞ്ചകം)

“ഹൃദന്തഃപൂർവ്വാദ്രിം തിലകയതു ചിദ് ഭാനുരുദയൻ

സഭർഗ്ഗാഖ്യം �ത�ജാ വിദിതമിഹ യസ്മിൻ ഭഗവതി

യദംശുസ്രക് സമ്യദ്ധൃദയരജസം ധൂനയതി ത–

ത്തമസ്തസ്മാന്നിത്യം നിരുപമകൃപലതം (?) പ്രണവതി.”

(കണ്ഠാമൃതലഹരി)

“ഇ�ന്നൻഹൃദയഗുഹാധിഗമിന്ദുസഹസ്രപ്രഭം രമാകാന്തം

സന്നമ�സ്സാടുമനിശം കിന്നരവദനം നമസ്കുരിക്കു�ന്നൻ.”

(�വദാന്താര്യാശതകം)

തീൎത്ഥപാദപരമഹംസസ്വാമി (1057–1114)

ചരിത്രം

തീർത്ഥപാദപരമഹംസസ്വാമി എന്ന �പർ സന്യാസാശ്രമം അങ്ഗീകരിച്ച�പ്പാൾ

�ക�ക്കാണ്ടതാണു്. വടക്കൻപറവൂരിൽ വട�ക്കക്കരപ്പകുതിയിൽ മഠത്തിൽ ഭവ

നത്തിൽ നാരായണക്കുറുപ്പ് എന്നാണു് ആദ്യകാല�ത്ത �പർ. അ�ദ്ദഹം 1057 തു

ലാമാസത്തിൽപൂരം നക്ഷത്രത്തിൽജനിച്ചു. പുതുക്കുടി നാരായണൻഇളയതാണു്

ആദ്യകാലത്തു സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചതു്. പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമി

കളു�ട ശിഷ്യനായി. പണ്ഡിത�ന്റയും �വദാന്തിയു�ടയും നിലയിൽ ഉയർന്നു. കവി

തയും ഉണ്ടായിരുന്നു. താ�ഴക്കുറിക്കുന്ന കൃതികൾ അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടണ്ടു് . (1) �ല

ഖനമാലിക (രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ — ഗദ്യം), (2) നവാല�യശ്വരീസ്തവം (പറവൂർ പുതിയ

കാവു �ദവി�യപ്പറ്റി), (3) സർ�വ്വശ്വരാഷ്ടകം, (4) �വദാന്തചിന്താശതകം, (5) ചുഡാ

ലാശിഖിധ്വജം നാടകം, (6) ശ്രീകുമാരാഭരണശതകം, (7) വിഷ്ണു�സ്താത്രശതകം, (8)

അമൃതാനന്ദലഹരി (ഗുരു�സ്താത്രം). ഇവയിൽ നവാല�യശ്വരീസ്തവം, വിഷ്ണു�സ്താത്ര

ശതകം, അമൃതാനന്ദലഹരി ഇവസംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്.
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“ജീവന്മാർക്കാ വിലയനിലയിൽസ്വാത്മ�ബാധപ്രകാശം

�കവന്നീടാനിടവരികയില്ലാവൃതിപ്രാഭവത്താൽ

ജീവത്വ�ത്തപ്പരി�ചാടരുളി�ക്കാണ്ടിരി�പ്പാരവിദ്യാ–

ജീവൻ പാർത്താലറിവി�ന മറയ്ക്കു�ന്നാരശ്ശക്തിയ�ല്ലാ.”

(�വദാന്തവിചാരശതകം)

“ഓമൽ�ച്ചന്താർകരം�കാണ്ടളിവരചികുരം

മന്ദമന്ദം ത�ലാടി

ശ്രീ �മത്തീടുന്നബാലത്തിരനിരപുരികം

�മ�ല്ല�മ�ല്ലന്നിളക്കി

�പ്രമം പൂണ്ടക്കരുംകൂവളമിഴിമുനയാ–

ലീക്ഷണം �ചയ്തു�ചയ്ത–

ങ്ങാ�മാദാൽപ്പുഞ്ചിരി�ക്കാണ്ടരുള�മാരു ശര–

ത്തന്വി�യക്കണ്ടി�താ നീ?”

(ചൂഡാലാശിഖിധ്വജം)

1114-ാമാണ്ട് ചിങ്ങമാസം 26-ാം൹ സമാധി�യ പ്രാപിച്ചു.

പന്നി�ശ്ശരി നാണുപിള്ള (1061–1118)

ചരിത്രം

നാണുപിള്ള�യഈസിദ്ധന്മാർക്കു പിന്നീടു ഇവി�ട സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നതു് അ�ദ്ദഹം

ഇവരിൽ ഒന്നും മൂന്നും �പരു�ട അ�ന്തവാസിയായതു �കാണ്ടാണു്. കരുനാഗ

പ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ മരുതൂർകളങ്ങര എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പന്നി�ശ്ശരി എ�ന്നാരു

ഭവനമുണ്ടു്. അവി�ട കല്യാണിയമ്മയു�ടയും പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് എന്ന ഒരു പണ്ഡി

ത�ന്റയും പുത്രനായി അ�ദ്ദഹം 1061-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 7-ാം൹ ജനിച്ചു. �കാല്ലം

ഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്ക്കൂളിൽ മൂന്നാം ഫാറംവ�ര വായിച്ചു. അ�പ്പാഴ�ത്തക്കു് അച്ഛൻ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ 40-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു�പായി. അമ്മ വീണ്ടും പരിണീത

യായി. പിന്നീടു സ്വല്പകാല�ത്തയ്ക്കു് അമ്മാവ�ന്റയും �ജ്യഷ്ഠൻ �വലുപ്പിള്ളയു�ടയും

സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു. അമ്മാവ�ന്റ �പരു് കൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു�വന്ന

റിയുന്നു. സ്ക്കൂളി�ല അദ്ധ്യയനം അവസാനിപ്പി�ക്കണ്ടിവന്നു�വങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ

�വദാന്തപ്രതിപാദകങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമായി വായിച്ചു് ആ ഭാഷ കു�റ

ക്കൂടി സ്വാധീനമാക്കി. അ�പ്പാഴാണു് നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ ആസ്ഥല

ത്തു �ചന്നു�ചർന്നതു്. അ�ദ്ദഹവുമായുള്ള സഹവാസത്തി�ന്റ ഫലമായി സംസ്കൃ

തം പഠിക്കണ�മന്നുറച്ചു. കരി�ങ്ങാലിൽ കൃഷ്ണനാശാൻ എ�ന്നാരീഴവനായിരുന്നു

ആദ്യ�ത്ത ഗുരു. പിന്നീടു നാരായണ�ദശികൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡിത�ന്റ കീഴിൽ

പഠിത്തം തുടർന്നു. നാണുപിള്ളയു�ട തീക്ഷ്ണമായ ബുദ്ധിശക്തിയും �മധാബലവും

വിശിഷ്യ �വദാന്തവാസനയുംകണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദർ അ�ദ്ദ

ഹം ചട്ടമ്പിസ്വാമിക�ളാടു ശിഷ്യ�പ്പടണ�മന്നുപ�ദശിച്ചു. അവി�ട�ച്ചന്നു �വദാന്ത

ത്തി�ന്റയും തർക്കത്തി�ന്റയും മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലും പാണ്ഡിത്യം

ഉറപ്പിച്ചു. മങ്ങാട്ടുവീട്ടിൽ �കാച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ, നാരായണനാശാൻ എന്നിങ്ങ�ന

രണ്ടു കഥകളിയാശാന്മാരു�ട ജന്മഭൂമി�യന്ന നിലയിൽ മരുതൂർകുളങ്ങര പ്രശസ്ത

മായിരുന്നു. നാണുപിള്ളയ്ക്കു ബാല്യംമുതല്ക്കുത�ന്ന കഥകളിയിൽ അസാമാന്യമായ

അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പല നടന്മാർക്കും മുദ്ര�ക്കകളും മറ്റും മനസ്സി
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214 അദ്ധ്യായം 61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും

ലാക്കി�ക്കാടുത്തു് അവരു�ട ആചാര്യസ്ഥാനം വഹിക്കുവാൻ പ്രാപ്തി�നടി. രണ്ടു

സിദ്ധന്മാരു�ട അ�ന്തവാസിയായി കാലയാപനം �ചയ്കനിമിത്തം പല വിഷയങ്ങ

ളിലും �വദുഷ്യം സമ്പാദിക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ

പറയാം. ‘പരമാനന്ദനാഥൻ’ എന്ന ബിരുദത്താൽ അ�ദ്ദഹം അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നു.

1118-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 4-ാം൹യായിരുന്നു മരണം.

കൃതികൾ

നാണുപിള്ള താ�ഴ �പരു കുറിക്കുന്നകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1) പഞ്ചദശി കിളിപ്പാ

ട്ടു (തർജ്ജമ,അപൂർണ്ണം), (2) നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദരു�ടബ്രഹ്മാഞ്ജലിയി�ല ചില

ഭാഗങ്ങൾ, (3) നിഴൽക്കുത്തു്, (4) ഭദ്രകാളീവിജയം, (5) പാദുകാപട്ടാഭി�ഷകം, (6)

ശങ്കരവിജയം എന്നീ നാലു് ആട്ടക്കഥകൾ, (7) സൂര്യശതകം (തർജ്ജമ). ഇവ കൂ

ടാ�തനീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദചരിത്രസമുച്ചയത്തി�ലപ്രഥമഭാഗവുംഅ�ദ്ദഹമാണു്

എഴുതിയതു്. ആട്ടക്കഥക�ളല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. നിഴൽക്കുത്തിൽനിന്നും ശങ്കരവി

ജയത്തിൽനിന്നും ഓ�രാ ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

പദഭാഗം — ഭീമ�സനൻ പാഞ്ചാലി�യാട്:

“അസമാശുഗവിജയപതാ�ക! കുസുമാധികമൃദുതനുലതി�ക!

ബിസസൂനമ�നാഹരവദ�ന! അസി�താൽപലനയ�ന! കാണ്ക

മതിതിലകം മങ്ങി രഥാംഗസ്തനവിഭ്രമ�വഗമടങ്ങി

ഉഡുഘർമ്മാങ്കുരതതി ചിന്നിഗ്ഗഗനക�പാലാ�ന്ത മിന്നി

ഗതയാമകയായ് വിലസീടും ശതദള�ലാചന നി�ന്നാടു തുല്യം

ഗതിനിർജ്ജിതബാലമരാ�ള! രതിതാന്തത �തടുന്നധുനാ.

ഹതദുഷ്ടമൃഗമാമീയടവി കണ്ടാലും കാമം

ക്രുധ�താട്ടതറ്റ�യാഗിഹൃദയാന്തം�പാ�ല ശാന്തം

ഉദര�ത്തയുന്നിസ്സദാ പതറീടും പ്രാകൃത�ര–

യപഹസിപ്പൂ ജന്തുക്കളയത്നലബ്ധ�ഭാജ്യങ്ങൾ.

തരുലതാകുലം ഫലനിര�പക്ഷം ഫലാദിക–

ളരുളിയുപചരിച്ചു നര�ന ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു.

പരിശുദ്ധിയകൃത്രിമപരിസര�മന്നിവയാൽ

പരദൃഷ്ടിപരിചയം കരുതു�ന്നാരിഹ വാഴ്വൂ.

സുരഭി വന്നിതു കാമസുരഭി �പാൽസുരസ്മിത–

സുരുചിരരുചി �ചാരിഞ്ഞുരുസുഖം നല്കുന്നിതാ.

പരഭൃതസ്വരത്താൽ നാം പുരിതന്നിൽഗ്ഗമിക്കുവാൻ

പറകയും �ചയ്തീടുന്നു പരി�ചാടു �പാകത�ന്ന.”

താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം സൂര്യശതകത്തിൽനിന്നാണു്.

“�ചാ�വ്വ കാലങ്ങാൾ നില്ക്കും�ചടി വിളവുതരും

മാരി �നരത്തിനുണ്ടാം

ഹവ്യത്താൽ തൃപ്തി �നടും സുരരുഡുനികരം

മിന്നിടും കാറ്റു വീശും

ഭൂ�വത്താങ്ങും മഹീഭൃത്തുകൾ കടൽ കയറാ

ശാന്തമാമാശ�യല്ലാ–

�മവൻ �ശാഭിക്ക�യവം ത്രിഭവനമിളകി–

ല്ലായവൻശ്രീ തര�ട്ട.”
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“ഉൽക്കടകാ�ര്യാൽക്കടകർക്കശമഹാജ്ഞാന–

നക്രനിഗ്രഹമാകും മുഖ്യവൃത്തി�യപ്പൂണ്ടു

ചിൽക്കലാവിലാസശ്രീശങ്കരാനന്ദസ്വാമി

സൽഗുരുപാദാംബുജം വീണുഞാൻ വണങ്ങു�ന്നൻ.

നിന്തിരുവടിയു�ട പാദപങ്കജദ്വന്ദ്വ–

സന്തത�സവാപരിപാവനചിത്തന്മാർക്കു

ചന്ത�മാടറിവാനായ്ത്തത്ത്വത്തിൽ വി�വചന–

മന്തരമകന്നിങ്ങു നിർവ്വചിച്ചീടുന്നുഞാൻ.

ജാഗരാവസ്ഥതന്നിൽ �വദ്യമായുള്ളശബ്ദ–

സ്പർശാദിപ�ഞ്ചന്ദ്രിയവിഷയ�മാ�രാന്നു�മ

ഓ�രാ�രാ പ്രകാരത്തിൽക്കാണ്കയാലവ�യല്ലാം

�വറു�വറായിത്ത�ന്ന വർത്തിച്ചു�കാണ്ടീടന്നു.”

(പഞ്ചദശി ഭാഷാഗാനം)
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62
�നാവൽസ്സാഹിത്യം

റ്റി.എം. അപ്പു�നടുങ്ങാടി (1038–1109)

ഉപക്രമം

ഭാഷയിൽഅക്കാലത്തുകഥഎന്നസാഹിത്യവിഭാഗത്തിൽ�പ്പടുന്നയാ�താരു പു

സ്തകവുംഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിഹാസങ്ങളിലുംപുരാണങ്ങളിലുംപ്രതിപാദിതങ്ങളായ

ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ കവിതയ്ക്കാണു് വിഷയീഭവിച്ചതു്. മിഷണറിമാർ വിദ്യാർത്ഥിക�ള

ഉ�ദ്ദശിച്ചു ചില അതിഹ്രസ്വങ്ങളായ �കട്ടുകഥകളും മറ്റും എഴുതി. �വ�റയും ക്രിസ്തുമ

തപ്രചരണത്തിനു�വണ്ടിആർച്ചുഡീക്കൺ �കാശിയും മറ്റും പു�ല്ലലികുഞ്ചു മുതലായ

കൃതികളും രചിച്ചു. �ഷൿസ്പീയരു�ട�കാമഡി ഓഫ് എ�റഴ് സ് എന്ന നാടകത്തി

�ന്റ ഇതിവൃത്തം ഉമ്മൻ പിലി�പ്പാസ് ആൾമാറാട്ടം എന്ന �പരിൽ സം�ക്ഷപിച്ചു.

പി. �വലായധൻആ മഹാകവിസാർവ്വഭൌമ�ന്റ �പരിക്സിസ്  നാടകത്തി�ല ഇതി

വൃത്തംപരി�ക്ലശരാജാവി�ന്റകഥഎന്ന�പരിലുംസംഗ്രഹിച്ചു. അത്തരത്തി�ലല്ലാ

മല്ലാ�ത സ്വതന്ത്രമായി, പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ �നാവൽ എന്ന ഇനത്തിൽ

ഉൾ�പ്പടുത്താവുന്ന ഒരു കഥ ആദ്യമായി എഴുതി ഭാഷ�യ ഭൂഷിപ്പിച്ചതു റ്റി.എം.

അപ്പു�നടുങ്ങാടിയാകുന്നു.

കുടുംബം

�ത�ക്ക മലബാറിൽ വള്ളുവനാട്ടു താലൂക്കിൽ ഒററപ്പാലത്തിനുസമീപം �കാതകു

റിശ്ശി അംശത്തിൽ തല�ക്കാടിമഠം എ�ന്നാരു സാമന്തഭവനമുണ്ടു്. അതി�ന്റ ഒരു

ശാഖ �കാഴി�ക്കാട്ടു മാങ്കാവു് �കാവിലകത്തിനു �താട്ടടുത്തായിസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നു.

പുതിയപറമ്പു് എന്നാണു് ആ ശാഖാഗൃഹത്തി�ന്റ �പർ. അപ്പു�നടുങ്ങാടിയു�ട മാ

താമഹികുഞ്ഞുക്കുട്ടി�ക്കാവിലമ്മയും മാതാവു കുഞ്ചുക്കുട്ടി�ക്കാവിലമ്മയും അവി�ട

യാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. കുഞ്ചുക്കുട്ടി �ക്കാവിലമ്മസങ് ഗീതസാഹിത്യങ്ങളിൽനി

പുണയായിരുന്നു. കഥാപുരുഷ�ന്റ അച്ഛൻ സാമൂതിരി�ക്കാവിലക�ത്ത മൂന്നാങ്കൂർ

വാഴ്ചയായിരുന്ന മാനവിക്രമൻതമ്പുരാനാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

ബാല്യത്തിൽ കാവ്യനാടകങ്ങൾ വായിച്ചതിനു �മൽഅപ്പു�നടുങ്ങാടി �കാഴി�ക്കാ

ട്ടു ഗവർ�മ്മന്റ് �കാ�ളജിലും �കരളവിദ്യാശാലയിലും പഠിച്ചു് എഫ് . ഏ. പരീക്ഷ
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ജയിച്ചു. പിന്നീടു മദിരാശിയിൽ �പായി ഡാക്ടർ മില്ലറു�ട കീഴിൽ ഒര�ധ്യതാവായി

ബി. ഏ. ജയിച്ചു. തദനന്തരം കണ്ണൂരിൽ ഒരു ഉപാദ്ധ്യായനായി �ജാലി�നാക്കി.

അതിനു�മൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു മിഷണറിസ്ക്കൂളിൽ സയൻസ് ടീച്ചറായി. ഒടുവിൽ മദിരാ

ശിക്രിസ്ത്യൻ�കാ�ളജിൽ ഒരു ട്യൂട്ടറായി മില്ലർസായിപ്പ് അ�ദ്ദഹ�ത്തനിയമിച്ചു. ആ

പണിയിൽഇരിക്കു�മ്പാൾബി. എൽ. പരീക്ഷയിൽഉത്തീർണ്ണനായതിനുപുറ�മകു

ശാഗ്രബുദ്ധിയായ അ�ദ്ദഹം ബാങ്കനടത്തുന്നതിനും മറ്റും സ്വപരിശ്രമം�കാണ്ടു പ്രാ

�യാഗികപരിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു.

�പാതുജന�സവനം

ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1888-ൽഅപ്പു�നടുങ്ങാടി �കാഴി�ക്കാട്ടു വക്കീലായി വ്യവഹരിച്ചുതു

ടങ്ങി. 1897-ൽ അവിട�ത്ത ഒരു ഒന്നാംകിടയിലുള്ള അഭിഭാഷകനായി. ആ �കാ

ല്ലം മദിരാശി �ഹ�ക്കാടതിയിൽ വ്യവഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി�യങ്കിലും ശരീരാസ്വാ

സ്ഥ്യം നിമിത്തം �കാഴി�ക്കാ�ട്ടക്കുതിരി�യ�പ്പാന്നു. 1899-ലാണു് , അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

�പരുമായിഘടിപ്പിച്ചതും, ഇന്നും നല്ലനിലയിൽ നടന്നു �പാരുന്നതുമായ �നടുങ്ങാ

ടിബാങ്ക് അവി�ട സ്ഥാപിചതു ബി. എൽ. പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ

പിതൃമരണംനിമിത്തംധനസംബന്ധമായ�ക്ലശംഅ�ദ്ദഹത്തിനു്അനുഭവി�ക്കണ്ടി

വന്നു. അന്നാണു സ്വന്തം നാട്ടിൽഅത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തി�ന്റ ആവ

ശ്യംഅ�ദ്ദഹത്തിനു �ബാദ്ധ്യമായതു്. ത�ന്റ ഒരുകാരണവരായിരുന്ന �നല്ലായകി

ഴ�ക്കപ്പാട്ടു �കളു ഏറാടിയു�ട പുത്രി മീനാക്ഷിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. 1906-ൽ

�കാഴി�ക്കാട്ടു പബ്ലിക് പ്രാസിക്യുട്ടറായി നിയമിതനായി. ഒൻപതു �കാല്ല�ത്താളം

ആ പണി �നാക്കി. മലബാറിൽ ആദ്യം ക്ഷീരവ്യവസായത്തിനായി ഒരു കമ്പനി

സ്ഥാപിച്ചു കു�റക്കാലം അതി�ന്റ മാ�നജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. �വ�റയും ഷാ

പ്പുസാമാനങ്ങൾ, തുണി മുതലായ പല കച്ചവടങ്ങളിലും അ�ദ്ദഹം ഏർ�പ്പട്ടു. ഒ�ര

സമയത്തുബുദ്ധിപലകാര്യങ്ങളിലും �ചലുത്തുവാൻകഴിവുള്ളഒരുനിർഭീകനും കർ

മ്മകുശലനുംസ്ഥി�രാത്സാഹിയും നിരന്തരവ്യവസായിയുമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം

�കാഴി�ക്കാട്ട് ആരംഭിച്ച �കരളപത്രികയു�ട ജനയിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു

�നടുങ്ങാടി എന്നു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവി�ട നിന്നു പിന്നീടു പുറ�പ്പ

ട്ട �കരളസഞ്ചാരിയു�ടയും തൃശ്ശൂരി�ല സുപ്രസിദ്ധമായ വിദ്യാവി�നാദിനിയു�ടയും

ഉടമസ്ഥതയും �മൽ�നാട്ടവും സ്വല്പകാല�ത്തക്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് . ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർ�മ്മ

ന്റിൽ നിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു റാവുബഹദൂർഎന്നസ്ഥാനംസമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി.

�കാഴി�ക്കാട്ടു കാൺ�വന്റിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ബാലികമാർക്കു പ്ര�വശനമി

�ല്ലന്നു കണ്ടു ചാലപ്പുറത്ത് എസ് . പി. ഇ. ഡബ്ല്യു. (Society for the Promotion

of Education of Women) എന്ന �പരിൽ ഒരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചു് അതി�ന്റ

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂൾ ഉൽഘാടനം �ചയ്തു. 1109-ാമാണ്ടു തുലാമാസ

ത്തിലായിരുന്നു മരണം.

കുന്ദലത

അപ്പു�നടുങ്ങാടി കുന്ദലതയ്ക്കുപുറ�മ ഒരു പാഠാവലി മാത്ര�മ എഴുതിയിട്ടുള്ള. 1063-

ാമാണ്ടു തുലാമാസ�ത്താടുടുപ്പിച്ചാണു് കുന്ദലത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. കുന്ദലത, താരാ

നാഥൻ, കപിലനാഥൻ, അ�ഘാരനാഥൻ, രാമകി�ശാരൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്ര

ങ്ങളു�ട �പരുകൾ �കരളീയങ്ങളല്ല എന്നുള്ളഅപവാദത്തിനു് ഗ്രന്ഥകാരൻ “�ക
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രളസമ്പ്രദായത്തിനനുസരിക്കാത്തചില മാതൃകകളും മര്യാദകളും ഇതി�ലങ്ങാനും

കാണ്മാനിടയു�ണ്ടങ്കിൽഈകഥ �കരളത്തിൽ നിന്നു വള�ര ദൂ�രയുള്ള ഒരന്യ�ദ

ശത്തുസംഭവിച്ചതായാണു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് എന്നും, ആയവആ �ദശ�ത്ത നട

പ്പുകൾക്കനുസരിച്ചിരിക്കാ”�മന്നും സമാധാനം പറയുന്നു. “സാരബുദ്ധികളും, വി�വ

കികളും, സൌശീല്യപ്രധാനന്മാരും, ദയാലുക്കളും, �ധര്യശാലികളും, നല്ല തനിക്കു

താൻ�പാന്നവരുമായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരു�ട വൃത്താന്തങ്ങളാണു് ഈ കഥയിൽ മുഴു

വൻ” എന്നുത�ന്റഅഭിപ്രായം സി. പി. അച്ചുത�മ�നാൻ �രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

കുന്ദലതയി�ല�ശലി

“ആആ�ള കണ്ടാൽ ഒരു �യാഗീശ്വരനാ�ണന്നു �താന്നും. പീതാംബരം ചുറ്റിയിരി

ക്കുന്നു. �വ�റ ഒരു വസ്ത്രം�കാണ്ടു ശരീരം നല്ലവണ്ണം മറയത്തക്കവിധത്തിൽ പുത

ച്ചിരുന്നതിനുപുറ�മ ഒരുമാൻ�താൽ�കാണ്ടു്ഇടത്തുഭാഗം മുഴുവനും മറയ്ക്കുകയും �ച

യ്തിരിക്കുന്നു. കഴുത്തിൽക്കൂടി പുറ�ത്തക്കു് ഒരു �ചറിയ ഭാണ്ഡം തൂക്കീട്ടുണ്ടു് . കയ്യിൽ

ഒരു ദണ്ഡും ഉണ്ടു്. വലിയ ജടാഭാരം ശിരസ്സി�ന്റ മുൻഭാഗത്തു നിരത്തി�ക്കട്ടി�വ

ച്ചിരിക്കുന്നു. താടി അതിനിബിഡമായി വളർത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒ�ന്നാ ര�ണ്ടാ നര

ച്ച�രാമവും കാണ്മാനുണ്ടു്. ഉന്നതകായനായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ലക്ഷണയുക്തമായ

മുഖവും, വ്യൂഢമായിരിക്കുന്ന ഉരസ്സും, ഉജജ്വലങ്ങളായിരിക്കുന്ന �നത്രങ്ങളും, ശരീര

ത്തി�ന്റ �തജസ്സും കണ്ടാൽസാമാന്യന�ല്ലന്നു് ഉട�ന �താന്നാതിരിക്കയില്ല.”

ഇതു് ഒരു �യാഗീശ്വര�ന്റ വർണ്ണനയാണു്. ഇന്നും നമ്മു�ട ബാലന്മാ�രയും

ബാലികമാ�രയും കുന്ദലത രസിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതിൽആശ്ചര്യമില്ല.

ഒ. ചന്തു�മ�നാൻ (1022–1075)

ഉപക്രമം

സാമുദായികമാ�യാ, ശാസ്ത്രഗന്ധിയാ�യാ, ചരിത്രപരമാ�യാ ഉള്ള ഒരുആഖ്യായി

കയല്ലകുന്ദലതഎന്നുമുൻപുസൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. “അളകാപുരിഅളകാപുരിഎ�ന്നാ

രു രാജ്യം; അവി�ടഅള�കശ്വരൻഅള�കശ്വരൻഎ�ന്നാരു രാജാവു്”എന്നും മറ്റും

തുടങ്ങുന്ന മുത്തശ്ശിക്കഥകളു�ട കരുവിൽ കലാകൌശല�ത്താടുകൂടി വാർ�ത്തടുത്ത

ഒരു പഴയതും പുത്തനുമല്ലാത്ത �ചറിയ �നാവൽഎ�ന്നഅതി�ന ഗണിക്കുവാൻ

നിർവ്വാഹമുള്ളു. അക്കാലത്തു് ഉത്തര�കരളത്തിൽ അപ്പു�നടുങ്ങാടി�യക്കാൾ വള

�ര അനുഗൃഹീതനായ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹമാണു് ഒയ്യാര

ത്തുചന്തു�മ�നാൻഅ�ദ്ദഹം 1065-ൽലക്ഷണസമ്പന്നമായ ഒരുസാമുദായികാഖ്യാ

യിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; അതാണു് ഇന്ദു�ലഖ.

ജനനം

ചന്തു�മ�നാ�ന്റ അച്ഛൻ ഉത്തര�കരളത്തിൽ �കാട്ടയം താലൂക്കിൽ തല�ശ്ശരിക്കു

സമീപം പിണറായി അംശം �കളാലൂർ �ദശത്തു് ഇടപ്പാടി ചന്തുനായരായിരുന്നു.

അ�ദ്ദഹം �പാലീസ് ആമീൻ അഥവാ മജി�സ്റ്റ്രട്ടു�ദ്യാഗവും അതിൽപ്പിന്നീടു താ

സിൽദാരു�ദ്യാഗവും വഹിക്കുകയാൽ ജനങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ചന്തുആമീൻ താ

സിൽദാർ എന്നു വിളിചുവന്നു. �കാടുങ്ങല്ലൂരിനുസമീപം ചി�ററഴത്തുഭവനത്തിൽ

പാർവ്വതിയമ്മ�യ അ�ദ്ദഹം വിവാഹം �ചയ്തു. ആ ദമ്പതിമാരു�ട കനിഷ്ഠപുത്ര

നാണു് കഥാനായകൻ. 1022-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 22-ാം൹ ജനിച്ചു. പാർവ്വതിയമ്മയ്ക്കു
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പുറ�മ ചന്തുനായർ തല�ശ്ശരിക്കടുത്തു് �കാറ്റിയത്തുവിട്ടിൽനിന്നു മ�റ്റാരു യുവതി

�യയുംപരിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ആസംബന്ധത്തിൽജനിച്ച �ജ്യഷ്ഠനാണു്കുഞ്ഞ

മ്പുനായർ. അ�ദ്ദഹത്തിനു സ്വല്പം കവിതാവാസനയുമുണ്ടായിരുന്നു. ചന്തുനായർ

കുറുമ്പ്രനാടുതാലൂക്കിൽ താസിൽദാരായിരുന്ന�പ്പാൾ അവി�ട നടുവണ്ണൂർകുളങ്ങര

ക്കണ്ടി മഠത്തിൽവച്ചായിരുന്നു ചന്തു�മ�നാൻ ജനിച്ചതു്. പിന്നീട് അച്ഛനു നടുവ

ണ്ണുരിൽനിന്നു �കാവിൽക്കണ്ടിയി�ലക്കുസ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടുകയാൽ അവി�ട താൻ

പണിയിച്ച ഒരു ഭവനത്തിൽ താമസിച്ചു. അനന്തരം �കാട്ടയം താലൂക്കി�ലക്കു

മാറിയ�പ്പാൾ അവി�ട തിരുവങ്ങാട്ടു ശ്രീരാമ�ക്ഷത്രത്തിനു സമീപം താൻ മക്കൾ

ക്കു�വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒയ്യാരത്തു് എന്ന ഗൃഹത്തിൽ പാർത്തു. ആ വഴിക്കാണു്

ഒയ്യാരത്തു ചന്തു�മ�നാൻഎന്ന �പർ കഥാനായകനിൽസംക്രമിച്ചതു് .

വിദ്യാഭ്യാസം

1038-ൽ പാർവ്വതിയമ്മ മരിച്ചു. തിരുവങ്ങാട്ടുവച്ചു �കാരൻ ഗരുക്കൾ എന്ന ഒരു

നാ�ട്ടഴുത്തച്ച�ന്റ കീഴിൽ മലയാളം കൂട്ടിവായിക്കുവാൻ പഠിച്ചതിനു�മൽ ചന്തു�മ

�നാൻ കുഞ്ഞമ്പുനമ്പിയാർ എന്ന പണ്ഡിത�നാടു സംസ്കൃതത്തി�ല ബാലപാഠ

ങ്ങൾഅഭ്യസിച്ചു. അച്ഛൻ വീണ്ടും �കാവിൽക്കണ്ടിയി�ലക്കുസ്ഥലം മാറി�പ്പാകുക

യാൽ മകനും കൂ�ട �പായി. അവി�ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂളിൽ �ചർന്നുപഠിച്ചുതുടങ്ങി.

ചന്തുനായർ 1032-ൽ മരിച്ചു. അതിൽപ്പിന്നീടുചന്തു�മ�നാൻഒയ്യാര�ത്തക്കുതിരി�യ

�പ്പാന്നു. അ�താടു കൂടി കുഞ്ഞമ്പുനമ്പിയാർ സംസ്തൃതവും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. പാഴ്സിസ്ക്കൂ

ളിൽനിന്നും യഥാകാലം അൺകവനൻറഡ് സിവിൽസർവ്വീസ് (Uncovenented

Civil Service) എന്ന പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. മട്രിക്കു�ലഷനു പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ആ

അവസരത്തിൽ തല�ശ്ശരി സ്മാൾക്കാസ് �കാർട്ട് ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജി. ആർ.

ഷാർപ്പ് എന്ന സായിപ്പ് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ത�ന്റ �കാടതിയി�ല ആറാം ഗുമസ്തനായി

നിയമിച്ചു. അങ്ങ�ന ഇംഗ്ലീഷുവർഷം 1864-ൽ ചന്തു�മ�നാ�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസം അവ

സാനിച്ചു�വങ്കിലും സ്വപരിശ്രമം�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അത്യന്തം

നിപുണനായിത്തീർന്നു. ത�ന്റ �മലു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്ന എല്ലാ ധ്വരമാരു�ട

യും പ്രീതി അ�ദ്ദഹത്തിനു സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതുസഹജമായ സ്വഭാവഗുണ

�വശിഷ്ട്യം �കാണ്ടുംആ�നപുണ്യം �കാണ്ടുമായിരുന്നു.

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻ

സ്മാൾക്കാസ് �കാടതിയിൽനിന്നു ചന്തു�മ�നാൻ മലബാർ കലക്ടർ �ലാഗൻ സാ

യിപ്പി�ന്റ വാത്സല്യം നിമിത്തം ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1867-ൽസബ് കലക്ടർആഫീസിൽ

ഒരു ഗുമസ്തനായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. 1869-ൽ ആക്ടിംഗ് ഒന്നാം ഗുമസ്തനും 1871-ൽ

ഹജ്ജൂർ �ഹഡ് മുൻഷിയുമായി. 1872-ൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു സിവിൽ�കാടതി �ഹ

ഡ്ക്ലാർക്കായും അതിൽപ്പിന്നീടു മുൻസിഫായും ഉയർന്നു. 1892 വ�ര പല മലബാർ

�കാടതികളിൽആ ഉ�ദ്യാഗം വഹിച്ചതിനു�ശഷം സബ് ജഡ്ജിയായി കയറ്റം �ച

യ്യ�പ്പട്ടു. 1893-ൽ മംഗലാപുരം സബ്ജഡ്ജിയായി. അവി�ടവച്ചു പക്ഷവാതം പിടി

�പട്ടു കിടപ്പിലായി. 1897-ൽ ആ �രാഗം ശമിച്ച�പ്പാൾ �കാഴി�ക്കാട്ടു സബ് ജഡ്ജി

യായി. 1898-ൽ ബ്രിട്ടിഷ്  ഗവ�മ്മന്റ് അ�ദ്ദഹത്തിനു റാവുബഹദൂർ എന്നസ്ഥാനം

സമ്മാനിച്ചു. സർ. സി. ശങ്കരൻനായരു�ട മലബാർ വിവാഹബില്ലി�നപ്പറ്റിഅ�ന്വ

ഷിച്ചു റി�പ്പാർട്ടു �ചയ്യാൻ മദിരാശി ഗവ�മ്മണ്ടിൽ നിന്നു �ഹ�ക്കാടതി ജഡ്ജി

സർ. ടി. മുത്തുസ്വാമിഅയ്യരു�ട അധ്യക്ഷതയിൽ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയിൽ ചന്തു�മ

�നാനും ഒരു അംഗമായിരുന്നു. �കാഴി�ക്കാട്ടുവച്ച് 1075 ചിങ്ങം 24-ാം൹ യശശ്ശരീര
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നായി. അന്നും പതിവു�പാ�ല �കാടതിയിൽ �പാവുകയുംഔ�ദ്യാഗികകൃത്യങ്ങൾ

പൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു.

ദാമ്പത്യം

�കാച്ചി ഇരിങ്ങാലക്കുട �ക്ഷത്രത്തിൽ പണിയുണ്ടായിരുന്ന വരമ്പത്തു കൃഷ്ണ�മ

�നാ�ന്റയും, കാ�ത്താളി ലക്ഷ്മിയമ്മയു�ടയും പുത്രിയായ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ�യ ആ

ഭാഗ്യവതിയു�ട 12-ാമ�ത്ത�യാ 19-ാമ�ത്ത�യാ വയസ്സിൽ ചന്തു�മ�നാൻ വിവാ

ഹം കഴിച്ചു. അവർ അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഏററവും അനുരൂപയായ സഹധർമ്മിണി

യായിരുന്നു. സങ് ഗീതസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിപുണയായ ആ സാധ്വിയാണു് ചന്തു

�മ�നാ�ന�ക്കാണ്ടു് ഇന്ദു�ലഖ രചിപ്പിച്ചതും വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന�ക്കാണ്ടു്

അമരുകശതകം ഭാഷാന്തരീകരിപ്പിച്ചതും. “സുമതികൾമണി ചന്തു�മനവ�ന്റ കമ

നി മനീഷിണി” എന്നാണു് ആ മഹിളാരത്ന�ത്തപ്പറ്റി വലിയ�കായിത്തമ്പുരാൻ

എഴതിയിരിക്കുന്നതു്.

ചില ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ

ചന്തു�മ�നാ�ന്റ സ്വഭാവ�നർമ്മല്യവും നീതിനിഷ്ഠയും സത്യസന്ധതയും അത്യ

ന്തംപ്രശംസനീയങ്ങളാണു്. ആരിലും ഗുണംകണ്ടാൽഅകമഴിഞ്ഞുബഹുമാനിക്കു

കയും �ദാഷം കണ്ടാൽ നിർദ്ദയമായി പരിഹസിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിൽഅ�ദ്ദഹം

ഉ�പക്ഷ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിശിതങ്ങളായ പരിഹാസങ്ങൾക്കു്

ഉദാഹരണങ്ങൾഎത്ര�വണ�മങ്കിലുംഎടുത്തുകാണിക്കാവുന്നതാണു്. താൻ ഒരു

�കരളീയനാ�ണന്നുള്ളതിൽ അ�ദ്ദഹം തികച്ചും അഭിമാനം�കാണ്ടു. സാഹിത്യ

ത്തിനു പുറ�മ സങ് ഗീതം, �ചണ്ട�കാട്ടു് , കഥകളി, �മാഹിനിയാട്ടം എന്നിവയിലും

അ�ദ്ദഹത്തിനു് അസാമാന്യമായഅഭിനി�വശമുണ്ടായിരുന്നു.

കൃതികൾ

ചന്തു�മ�നാൻ (1) ഇന്ദു�ലഖ, (2) ശാരദഈരണ്ടു�നാവലുകളും, (3) മയൂരസ�ന്ദശം,

(4) ഉത്തരരാമചരിതം ഇവ�യപ്പറ്റി നിരൂപണങ്ങളും, ത�ന്റ �സ്നഹിതൻ കുഞ്ഞിശ്ശ

ങ്കരൻ നമ്പിയാരു�ട,

“ഇതി നരിചരിതം സമാപ്ത�മതൽ

കഥകളിലുത്തമ�മത്രയുംവിചിത്രം

പരി�ചാടിതു കഥിക്ക �കൾക്ക�യന്നാൽ

നരിഭയമില്ലയകത്തടച്ചിരുന്നാൽ”

എന്നവസാനിക്കുന്ന നരിചരിതം (5) എന്ന വി�നാദകാവ്യത്തിനു മുഖവുരയുമാണു്

രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇവയ്ക്കുപുറ�മ “എന്തിനു �വറു�ത സുന്ദരിമണി നീ �കഴുന്നതു—

കള�മാഴി! കമലമിഴി! കളക കലഹം” എ�ന്നാരു ഗാനവും അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള

തായി കാണുന്നു.

ഇന്ദു�ലഖ

ഒട്ടു വള�ര ഇംഗ്ലീഷ്  �നാവലുകൾ ചന്തു�മ�നാൻ വായിച്ചിരുന്നു. ത�ന്റ പത്നി�യ

അവയിൽ ചിലതി�ല കഥ ഗ്രഹിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ആ സുചരിത മലയാള

ത്തിൽഅങ്ങ�ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കണ�മന്നു നിർബ്ബന്ധിച്ചു. എല്ലാ

കാര്യങ്ങളും ആ�ലാചിച്ചു് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് �നാവൽ തർജ്ജമ �ചയ്യുന്നതി�നക്കാൾ
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നല്ലതു്അതി�ന്റ രീതി പിടിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഒന്നുസ്വതന്ത്രമായി നിർമ്മിക്കുന്നതാ

ണു് എന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു �ബാധ്യ�പ്പട്ടു. അതി�ന്റ ഫലമായി പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ

മുൻസിഫായിരുന്നകാലത്തു് ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1889 ജൂൺ 11-ാം൹ ഇന്ദു�ലഖഎഴുതി

ത്തുടങ്ങുകയുംആപണിആഗസ്റ്റ് 17-ാം൹അവസാനിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�ന

സുമാർ രണ്ടു മാസം �കാണ്ടു മുഴുമിച്ചതാണു് പ്രസ്തുത പുസ്തകം. ചന്തു�മ�നാ�ന്റ

കൃതഹസ്തതയ്ക്കു് ഇതിലധികം ഒരു �തളിവ് ആവശ്യമില്ല�ല്ലാ. ഇന്ദു�ലഖ ഒരു സാമു

ദായിക കഥയാണു്. അതു നടന്നതായി കവി സങ്കല്പിക്കുന്നതു �കരളത്തിലല്ലാ�ത

മ�റ്റങ്ങുമല്ല. സുക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തി�ന്റ ഫലമായി അ�നകം സമുദായങ്ങളിൽ�പ്പ

ട്ടവ�ര അ�ദ്ദഹം കഥാപാത്രങ്ങളാക്കീട്ടുണ്ടു്. അവരിൽ വിടനും വിഡ്ഢിയുമായ സൂരി

നമ്പൂരിപ്പാടു് ഒരു വി�ശഷസൃഷ്ടിയാണു്. അതി�നക്കാൾ വി�ശഷസൃഷ്ടിയാണു്

ശാരദയി�ല�വത്തിപ്പട്ടർ. ഒരു പാത്ര�ത്തനല്ലതാക്കിയാൽഅതിരില്ലാ�ത വാ

ഴ്ത്തുകയും ചീത്തയാക്കിയാൽ അളവില്ലാ�ത താഴ്ത്തുകയും �ചയ്യുന്നതിനു ഗ്രന്ഥകാരനു

പ്ര�ത്യകം ഒരു പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള നീചപാത്ര

വർണ്ണനയിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു ദുരു�ദ്ദശ�മാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. “മലയാളത്തിൽ

അത്യുൽക്കൃഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളവരായ നമ്പൂരിപ്പാടന്മാ�രയും നമ്പൂരിമാ�ര

യും പരിഹസിക്കണ�മന്നുള്ള ഒരു ദുഷ്ടവിചാരം എനിക്കു ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടി�ല്ല

ന്നു് എ�ന്റ ബുദ്ധിമാന്മാരും നിഷ്പക്ഷവാദികളുമായ വായനക്കാർകു് ധാരാളമായി

മനസ്സിലാകു�മന്നുഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നു”എന്നു്അ�ദ്ദഹംത�ന്നതുറന്നുപറഞ്ഞി

ട്ടുമുണ്ടു്. നമ്പൂരിമാരും നായന്മാരും ഒന്നു�പാ�ല നന്നായിക്കാണണ�മന്നായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിസന്ധി. കാ�ലാചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസവും തജ്ജന്യമായ

പരിഷ്കാരവുംആരണ്ടുസമുദായങ്ങളി�ലഅങ്ഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണ�മന്നു്അ�ദ്ദ

ഹം അത്യധികമായി ആശിച്ചിരുന്നു. സർ�വ്വാപരി പുരുഷന്മാ�ര�പ്പാ�ല സ്ത്രീകളും

വിദ്യ അഭ്യസിക്കുണ�മന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആഗ്രഹം. ഇന്ദു�ലഖയിൽ

പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ�യപ്പറ്റിയും അ�ദ്ദഹത്തിനു ചില�തല്ലാം പറയുവാനു

ണ്ടു്. സംസ്കൃത�ത്ത കഴിവുള്ളിട�ത്താളം അകറ്റിനിറുത്തി സാധാരണജനങ്ങൾ

ഗൃഹത്തിൽസംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണു് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ കൃതികൾ രചിച്ചിരിക്കു

ന്നതു്. അ�ദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ �ലാകവ്യുൽപ്പത്തിഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നു ചാ

ത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാരു�ട ഉത്തരരാമചരിതത്തിനു് അ�ദ്ദഹം എഴുതീട്ടുളള നിരൂപ

ണത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടു്. “വ്യുൽപത്തി എന്നുശരിയായി സംസ്കൃതത്തിൽ

ഉച്ചരി�ക്കണ്ടപദ�ത്തവില്പത്തിഎന്നാണു് �നാം സാധാരണപറയാറു്. അതു് ആ

സാധാരണമാതിരിയിൽത്ത�ന്നയാണു് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിയ്ക്കുന്നതു്.

ഇതു�പാ�ല പ�ല വാക്കുക�ളയും കാണാം; ‘പടു’. ‘ധൃതഗതി’, ‘ധൃതഗതിക്കാരൻ’,

‘�യാഗ്യമായ സഭാ’ ഈവക പ�ല പദങ്ങളും സമാസങ്ങളും സംസ്കൃതസിദ്ധമായ

രീതിയിൽ അല്ല, മലയാള�ത്താടു �ചർത്തു പറയു�മ്പാൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതും അർത്ഥം

ഗ്രഹിക്കുന്നതും. അതു�കാണ്ടുസാധാരണമലയാളഭാഷസംസാരിക്കു�മ്പാൾഈ

വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന പ്രകാരം ത�ന്നയാകുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപ�യാഗി

ച്ചിരിക്കുന്നതു്” എന്നും മറ്റും അ�ദ്ദഹം തനിക്ക് ആ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം

�രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ചില വർണ്ണനാത്മകങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിൽ

ഭാഷാവിഷയകമായി അ�ദ്ദഹം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിരു�ത്തണ്ടതായിരുന്നുഎന്നു �താ

ന്നാറുണ്ടു്.
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222 അദ്ധ്യായം 62. �നാവൽസ്സാഹിത്യം

ഗുണ�ദാഷനിരൂപണം

ഇന്ദു�ലഖയു�ട കഥാഗുംഫനത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു പറ

യുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. 18-ാമധ്യായത്തി�ല ദീർഘമായ നിരീശ്വരതത്വവാദവും,

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽകാൺഗ്രസ്സി�നക്കുറിച്ചുള്ളവിമർശവും മറ്റും കഥയു�ട പു�രാഗ

തി�യ യാ�താരു വിധത്തിലും സഹായിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങ�ന �വ�റയും ചില �വ

കല്യങ്ങൾ ഇത്രത�ന്ന അനുചിതങ്ങള�ല്ലങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ പ്രകൃതിവർണ്ണനം, പാത്രസൃഷ്ടി, സ്വഭാവവിശകലനം, ഭാവനാകുശലത,

ഫലിതമാർമ്മികത, ഉപാലംഭനപാടവം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള അംശങ്ങളിൽ ആ കൃ

തിസർ�വ്വാൽക്കൃഷ്ടമായഒരുസ്ഥാന�ത്തഅലങ്കരിക്കുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് എ�ന്റആശയം സ്പഷ്ടമാക്കാം.

�ബാം�ബതുറമുഖത്തി�ന്റ വർണ്ണനയി�ല ഒരു ഭാഗം

“പാൽനുര�പാ�ലഅതിധവളങ്ങളായും നീരുണ്ട �മഘം �പാ�ലശ്യാമളങ്ങളായും

കങ്കമവർണ്ണങ്ങളായും അരുണവർണ്ണങ്ങളായും മിശ്രവർണ്ണങ്ങളായുമുള്ള പലമാ

തിരി അത്യുന്നതങ്ങളായ ആറും നാലും രണ്ടും കുതിരകളാൽ വലിക്ക�പ്പടുന്നതും,

മഞ്ഞ�വയിലിൽ അതിമ�നാഹരമായി മിന്നിത്തിളങ്ങി�ക്കാണ്ടു കണ്ണുക�ള മയ

ക്കുന്നതുംആയഗാഡികൾഅസംഖ്യംഅ�ന്യാന്യം തിക്കിത്തിരക്കില്ലാ�തഓടുന്ന

തുകള�ടയും, ചിത്രത്തിൽ നില്ക്കുന്നതു�പാ�ല ബഹുസജ്ജമായിട്ടു സമുദ്രതീരത്തിൽ

ചി�ലടങ്ങളിൽ നിർത്തീട്ടുള്ളതുകള�ടയും കാഴ്ച, പി�ന്ന ആ ഗാഡികളിൽത്ത�ന്ന

യിരുന്നു കടൽക്കാറ്റു �കാള്ളുന്നവരു�ടയും പുറത്തിറങ്ങി നടന്നിട്ടും കടൽവക്കത്തു

�കട്ടിയുണ്ടാക്കീട്ടുള്ള അതിമ�നാഹരമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ടും കാണാ

വുന്ന മഹാന്മാരായ പുരുഷന്മാരു�ടയും ചന്ദ്രമുഖികളായ സ്ത്രീകളു�ടയും വികസി

ച്ചുനില്ക്കുന്ന �ചന്താമരപ്പൂക്ക�ള�പ്പാ�ല �ശാഭിക്കുന്ന മുഖങ്ങ�ളാടുകൂടിയ �ചറിയ

കിടാങ്ങളു�ടയും സംഘം സമുദ്രത്തിൽനിന്നു വരുന്ന മന്ദസമീരണ�ന ഏറ്റു രസിച്ചു

സല്ലപിച്ചിരിക്കുന്നതി�ന കാണുന്നആനന്ദകരമായ കാഴ്ച . . . പി�ന്നഈസകല

കാഴ്ചകൾക്കും വി�നാദങ്ങൾക്കും ജീവനും അതി�ശാഭയും �കാടുക്കുന്നതും വാചാമ

�ഗാചരമായി, നിസ്തുല്യമായിരിയ്ക്കുന്നസുര്യാസ്തമന�ശാഭ.”

സൂരിനമ്പൂരിപ്പാടുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവ്യവഹാരകാര്യസ്ഥൻതാശ്ശൻ�മ�നാനും:

“നമ്പൂരി: എനിയ്ക്കു് ഇന്നു കാര്യം �നാക്കാൻ ഒന്നും ഇടയില്ല. താച്ചൂ, നീ �പാ�യ്ക്കാ.

താശ്ശൻ: ഇതു് അസാരം ഒന്നു �നാക്കാ�ത കഴികയില്ല.

ന: ഇന്നു നീ എന്തുപറഞ്ഞാലും എനിയ്ക്കു് ഇടയില്ല.

താ: മറ്റന്നാൾ നമ്പർ വിചാരണയാണു്. അടിയനു് ഒരു വിവരം ഉണർത്തിക്കാനു

ണ്ടായിരുന്നു. അതു് ഇ�പ്പാൾ ഉണർത്തിക്കാ�ത കഴികയില്ല.

ന: എന്തു വിചാരണയായാലും �വണ്ടതില്ല. ഇന്നു് എനിക്കു ഒരു കാര്യവും �കൾ

ക്കാൻ ഇടയില്ല.

താ: ഒരാധാരം ഫയലാ�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതിനു് ഒരു ഹരജി �കാടുക്കണം. ഹരജി

എഴുതി�ക്കാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ ഒന്നുതൃ�ക്കവിളയാടിത്തന്നാൽ മതി.

ന: ഇന്നു ശനിയാഴ്ചയാണു്. ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഒരു കടലാസ്സിലും ഒപ്പിടാറി�ല്ലന്നു

താച്ചുവിന്നു നിശ്ചയമി�ല്ല? പി�ന്നഎന്തിനു് എ�ന്ന ഉപദ്രവിക്കുന്നു?

താ: ആധാരംഫയലാക്കാൻതിങ്കളാഴ്ചഹാജരാക്കീട്ടി�ല്ലങ്കിൽനമ്പർ �ദാഷമായ്ത്തീ

രും.
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ന: എങ്ങ�ന�യങ്കിലും തീര�ട്ട, അപ്പീൽ�ക്കാടതി ഇ�ല്ല?

താ: ആധാരം ഫയലാക്കാഞ്ഞാൽഅപ്പീൽ�ക്കാടതിയിലും �താല്ക്കും.

ന: ഇതു വലിയ അനർത്ഥംത�ന്ന. താച്ചുവി�ന ഒരു കാര്യം ഏല്പിച്ചാൽ പി�ന്ന

എ�ന്ന വന്നു് ഇങ്ങ�നബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതു് എന്തിനാണു്?

താ: ഹരജിയിൽഅടിയന്നു് ഒപ്പിട്ടു �കാടുക്കാൻ പാടു�ണ്ടാ?

ന: ഇന്നുശനിയാഴ്ചഞാൻ ഒരുഹരജിയിലും ഒപ്പിടുകയില്ല. പണ്ട് ഒരന്യായത്തിൽ

ശനിയാഴ്ച ഒപ്പിട്ട് ഒരു നമ്പ്ര് �താറ്റു�പായതു് താച്ചുവിനു് ഓർമ്മയി�ല്ല?

താ: ഇതു് അന്യായമല്ലാ ഹരജിയ�ല്ല?”

ഇങ്ങ�ന �പാകുന്ന ആ സംഭാഷണം എത്ര തന്മയത്വ�ത്താടുകൂടിയാണു് ചന്തു�മ

�നാൻ ന�മ്മ വരച്ചുകാണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു് !

ഇന്ദു�ലഖയ്ക്കു് ഒരു വലിയ �മച്ചം കിട്ടിയതു് ആ പുസ്തകം മലബാർ കലക്ടരാ

യിരുന്ന ഡബ്ലിയു. ഡ്യൂ�മർഗ്ഗ് (W. Dumergue) 1066-ൽ ഇംഗ്ലീഷി�ലക്കു വിവർ

ത്തനം�ചയ്തു എന്നുള്ളതാണു്. ഡ്യൂ�മർഗ്ഗി�ന്റ തർജ്ജമ വള�ര നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

അക്കാലത്തു മലബാർജില്ലയിൽ കലക്ടരു�ദ്യാഗം വഹിച്ച സായിപ്പന്മാരിൽ പല

രും മലയാളഭാഷ�യ �സ്നഹിച്ചിരുന്നു. �ലാഗൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മലബാർമാനുവ

ലിൽ ഒരു ത�ച്ചാളിപ്പാട്ടു പരിഭാഷ�പ്പടുത്തി�ച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. �പർസി മാക്വീൻ

(Percy Maccqueen) അടി�യറി കുഞ്ഞിരാമ�ന്റ സാഹായ്യ�ത്താടുകൂടി ഒട്ടു വള

�ര ത�ച്ചാളിപ്പാട്ടുകൾ �ശഖരിക്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞിരാമൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

കീഴിൽ മുൻഷിയായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം മരിച്ചതു് 1948-ലാണു്.

ഇന്ദു�ലഖ �കരളത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്തലക്ഷണപൂർണ്ണമായ �നാവലാ�ണന്നു

പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. വലിയ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റഅൿബർ 1055-ൽആരംഭിച്ചു. എങ്കിലും

അതി�ല പത്തു് അധ്യായങ്ങൾ മാത്ര�മ 1057 വ�രയുള്ള കാലത്തിനിടയ്ക്കു പൂർത്തി

യായുള്ളു. 1069-ലാണു് അതച്ചടിച്ചതു്. സി. വി. രാമൻപിള്ളയു�ട മാർത്താണ്ഡവമ്മ

1058-നും 1060-നും ഇടയ്ക്കു രചിച്ചതാ�ണങ്കിലും 1065-�ല പ്രകാശിതമായുള്ള.

ശാരദ

ശാരദ ഒരപൂർണ്ണകൃതിയാണു്. 1068-ാമാണ്ടു് ആരംഭത്തിൽ (ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1892

ആഗസ്റ്റ് 16-ാം൹)അതി�ല ആദ്യ�ത്ത എട്ടധ്യായങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗമായി പ്രസി

ദ്ധീകരിച്ചു. മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി പ്രകാശിപ്പിക്കണ�മന്നായിരുന്നു ഉ�ദ്ദശം. രണ്ടും

മൂന്നും ഭാഗങ്ങൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ പ്രസിദ്ധ

�പ്പടുത്തണ�മന്നുണ്ടായിരുന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �മാഹം ഫലിച്ചില്ല. പിന്നീടു മൂന്ന

ദ്ധ്യായങ്ങൾ മാത്ര�മ എഴുതിയുള്ളു. അവ കൂടി ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തി

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജാമാതാവു പാട്ടത്തിൽ നാരായണ�മ�നാൻ 1079-ൽ അച്ചടിപ്പി

ച്ചു. ഇന്ദു�ലഖ�യക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ ഒരു �നാവലാണു് ശാരദ. അതി�ല കഥാ

ഘടനയിൽ പരിണാമഗുപ്തി ഗ്രന്ഥകാരൻ നിഷ്കൃഷ്ടമായി പാലിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു

പിന്നീടുള്ള ഇതിവൃത്തഗതി എ�ന്തന്നു നിർണ്ണയിയ്ക്കുന്നതു് അസാധ്യംത�ന്ന. സി.

അന്തപ്പായിയും, പയ്യംപള്ളി �ഗാപാലപിള്ളയും ശാരദ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആ പൂര

ണങ്ങൾ അവരു�ടതാണു് ചന്തു�മ�നാ�ന്റതല്ല. ശാരദ ത�ന്നയാണു് നായിക.

നായകൻ ആ വിലാസിനിയു�ട അമ്മാവ�ന്റ മകനായ കൃഷ്ണ�മ�നാൻ ആയിരിയ്ക്കു

�മന്നു ഊഹിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാ�തയില്ല. ശാരദയി�ല ചില കഥാപാത്രങ്ങ�ള

ചന്തു�മ�നാൻഅത്യന്തം സജീവങ്ങളാക്കീട്ടുണ്ടു്. �വത്തിപ്പട്ടർ, കുണ്ടൻ�മ�നാൻ,
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പു�ഞ്ചാലക്കരയിടത്തിൽഅച്ചൻ മുതലായവർഅനുവാചകന്മാരു�ട ഹൃദയഭിത്തി

കളിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു�പാകുന്നതല്ല. ശാരദയി�ല ഭാഷയും ഇന്ദു�ലഖയി

�ലതി�നക്കാൾ ഒന്നുകൂടി മിനുസ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ദുഷ്ടന്മാർ

“മനുഷ്യ�ന്റ ബുദ്ധിയു�ട ദുഷ്ടത�യപ്പറ്റി ഓർത്താൽ ആശ്ചര്യ�പ്പടാ�തയിരിപ്പാൻ

നിവൃത്തിയില്ല. ഒരുസിംഹ�ത്ത�യാ പുലി�യ�യാ കരടി�യ�യാ കാണുന്നക്ഷണ

ത്തിൽ അതു് എ�ന്താരുമാതിരി ദുഷ്ടജന്തുവാ�ണന്നു മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജന്തുക്കൾ

ക്കും മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങ�ന മനസ്സിലാകുന്നതിനാൽ ആവക ജന്തുക്കളിൽനി

ന്നുണ്ടാവുന്ന ആപത്തുക�ള തടുപ്പാൻ വഴി മുൻകൂട്ടി കരുതുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടമനു

ഷ്യർ എന്നു പറയുന്നതു് എ�ന്താരു ജന്തുവാണു്. ഈ ജന്തുവി�ന്റ സ്വഭാവം എന്താ

ണു് ! സിംഹം, പുലി, കരടി, കാട്ടു�പാത്തു്, പന്നി, പശു, മാൻ മുതലായ ജന്തുക്കളു�ട

ക്രൌര്യഗുണ�മാ, സൌമ്യഗുണ�മാ ഏക�ദശം ഇന്നപ്രകാരമാ�ണന്നുനാം ഗ്രഹിചി

ട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഒരു ദുഷ്ടമനസ്സായ മനുഷ്യ�ന്റ ദൌഷ്ട്യത്തിനു് ഇന്നപ്രകാരമുള്ള �ച

ഷ്ടകൾ ഉണ്ടാകാ�മന്നു വല്ല ഒരു നിശ്ചയവും നമുക്കാർ�ക്കങ്കിലും. കിട്ടീട്ടു�ണ്ടാ?

ഇല്ല, കിട്ടുവാൻപാടില്ല.” ഇത്യാദി. �വത്തിപ്പട്ടർ സ്വാർത്ഥസിദ്ധിക്കു് എത്ര ക്രൌ

ര്യകർമ്മവും �ചയ്വാൻ മടിയില്ലാത്തവിധം പഠിപ്പും അറിവും അ�ശഷമില്ലാത്ത ഒരു

ദുഷ്ടനായിരുന്നു�വന്നു്ആ ഭാഗം ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

പു�ഞ്ചാലക്കരഎടത്തി�ലഅച്ചൻ

ആകാരവർണ്ണനം

“അതി�ന്റവഴി�യഅത്യന്തംതടിച്ചു് ഉരുണ്ടുകറുത്തവർണ്ണത്തിൽഭയങ്കരമായഒരു

സ്വരൂപം ഇറങ്ങിവരുന്നതായും കണ്ടു. ഈ സ്വരൂപത്തി�ന്റ തലയിൽ വാൽക്ക

ണ്ണാടി �പാ�ല അത്ര മിനുസമായി �വളിച്ചം തട്ടു�മ്പാൾ മിന്നുന്ന കഷണ്ടിയാണു്

കണ്ടതു്. കറുത്ത�നറ്റി മുഴുവൻ�വളുത്തഭസ്മം�കാണ്ടുമൂടിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾവൃ

ത്തത്തിൽഅത്യന്തം �ചാകന്ന രസ�ത്താ�ട രാശിയായിട്ടാണു്. ദീർഘം കുറഞ്ഞു

തടിച്ചു കു�റ �മ�ലാട്ടുയർന്നു ദ്വാര�ത്താടുകൂടി ആ മൂക്കും പരന്ന മുഖവും കറുത്തുതടി

ച്ച ചുണ്ടുംഅത്യന്തം വിശാലമായ വക്ഷസ്സുനിറ�യ �തച്ചു ഭസ്മപ്രഭയുംഅതിന്നുപരി

കിടക്കുന്നസ്വർണ്ണം �കട്ടിയരുദ്രാക്ഷമാലയുംകണ്ടുശങ്കരൻഅത്ഭുത�പ്പട്ടു.”ഇത്യാ

ദി.

നാട്ടുകാര്യസ്ഥൻ

കരിപ്പാട്ടിൽ കുണ്ടൻ�മ�നാ�ന രങ് ഗത്തിൽ പ്ര�വശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പു നാട്ടുകാ

ര്യസ്ഥന്മാ�രപ്പറ്റി ഒരു അവ�ഹളനപരമായ വിവരണമുണ്ടു്. അത്തരത്തിലുള്ള

പല�രയും ചന്തു�മ�നാൻഅക്കാലത്തു �കാടതികളിൽ കണ്ടിരിക്കണം. ഇ�പ്പാഴും

ഇങ്ങങ്ങു് അവ�ര കാണുവാൻ പ്രയാസമില്ല.

താ�ഴക്കാണുന്ന ഉപാലംഭം �നാക്കുക. “സർക്കാരു�ദ്യാഗം, കച്ചവടം, കൃ

ഷി, ഗൃഹസ്ഥിതി, വിദ്യാപരിശ്രമം, �ക�വലപ്രവൃത്തികൾ, കൂലിപ്പണി, പിച്ച�യ

ടുക്കൽ മുതലായ യാ�താരു വ്യാപാരങ്ങളിലും ക്രമമായും ശരിയായും പ്ര�വശി

ക്കാ�തയും അധികകാലം �കാടതികളിൽ വ്യവഹാരകാര്യങ്ങളിൽ പരിചയിച്ചു

വ്യവഹാരത്തിൽ അത്യന്തം രസംപിടിച്ചു പൂർവ്വാർജ്ജിതമായി വല്ല സ്വത്തുക്കളും
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തനിക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിൽ അതു വ്യവഹാരഭ്രാന്തിനാൽ നശിപ്പിച്ചു, ദിവസവൃ

ത്തിക്കു നല്ല ബുദ്ധിമു�ട്ടാടുകൂടി, വല്ല കാര്യങ്ങളിലും മദ്ധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞും വ്യവഹാ

രങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ വക്കീൽമാരു�ട ഉപ�ദഷ്ടാവായും വല്ല മുറിവാചകങ്ങളും

പഠിച്ചു ഹരജികൾ, ആധാരങ്ങൾ, തറവാട്ടുകരാറുകൾ മുതലായതു് എഴുതുന്നതിൽ

ബഹുസമർത്ഥ�നന്നു് അറിവില്ലാത്തആളുക�ള ധരിപ്പിച്ചു, ധനപുഷ്ടിയും ജനപുഷ്ടി

യും ഉള്ളതറവാടുകളിൽ കടന്നുകൂടി കുടുംബച്ഛിദ്രവും നാശവും ഉണ്ടാക്കിയും നാട്ടിൽ

വ്യവഹാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചും കാല�ക്ഷപം �ചയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്നു ഞാൻ നാട്ടു

കാര്യസ്ഥ�നന്നു �പരു �കാടുക്കുന്നു.”

“കുണ്ടൻ�മ�നാൻ നിയമസംബന്ധമായുള്ള അ�നകം പദങ്ങൾ മലയാള

ത്തിൽതർജ്ജമ�ചയ്യുന്നതി�ന്റതമാശവായിച്ചുത�ന്നഅറി�യണ്ടതാണു്. ബാണ

പിട്ടു് (Bonafides), �മലാപിട്ടു് (Malafides), സൂയ�ന്ത്രാസ് (Surjuris), റീസ് ഇന്ത്ര

വലിയൻ ചൂടി�ക്കട്ടു് (Res Interalias Adjudicate), ലവിഡൻസ് (Evidence),

�ചമ്പരത്തി (Champerty) തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ആ�രയാണു് ചിരിപ്പിക്കാത്ത

തു്?”

താശ്ശൻ�മ�നാ�ന്റ �കാപം

പു�ഞ്ചാലക്കരഎടത്തി�ലവ്യവഹാരകാര്യസ്ഥനാണു്താശ്ശൻ�മ�നാൻ. അയാൾ

വക്കീലന്മാരു�ട ക്ലബ്ബ് അ�ന്വഷിച്ചു �പായ�പ്പാൾ വലിയ അമ്പലത്തി�ന്റ കിഴക്കു

ഭാഗത്താണു് അവരു�ട �കാളമ്പു് എ�ന്നാരു ഭൃത്യൻ പറഞ്ഞു. സാധു വഴിക്കു് ഒരു

സ്ക്കൂൾകുട്ടി�യ കണ്ടുമുട്ടി.

“കുളമ്പ് എവി�ടയാണു് അറിയു�മാ?” എന്നു താശ്ശൻ �മ�നാൻ �ചാദിച്ചു. ആ

കുട്ടി നിശ്ശങ്കം പറഞ്ഞു ‘കുളമ്പുസി�ലാണിലാണു്.’

താശ്ശൻ: വിഷമമായി, ഇ�പ്പ്യാൾ രണ്ടുസംശയമായി. സി�ലാൺഎവി�ടയാണു്?

കുട്ടി: അതു് ഒരു ദ്വീപിലാണു്; �ത�ക്കസമദ്രത്തിലാണു്.

താശ്ശൂൻ: ദ്വീ�പാ? വക്കീലന്മാർ വായിക്കുന്നതു ദ്വീപിൽ നിന്നാ�ണാ?

കുട്ടി: എന്താണു? നിങ്ങൾക്കു ഭ്രാന്തു�ണ്ടാ? എന്താണു് തുമ്പില്ലാ�ത സംസാരിക്കു

ന്നതു്?

താശ്ശൻ�മ�നാനു കലശലായ �ദഷ്യം വന്നു. ‘എന്താണു് താൻ പറഞ്ഞതു്? തുമ്പി

ല്ലാ�തതാന�ല്ലവി�ശഷംപറയുന്നതു്? സ്ക്കൂൾകുട്ടിആയിരിക്കുംഅ�ല്ല? ആധിക്കാ

രം നല്ലവണ്ണം പുറത്തുകാണ്മാനുണ്ടു്’ ഇത്യാദി.

പാറവക്കിലന്മാർ, �ജ്യാതിഷക്കാർ, ഒരുവക �നാവ�ലഴുത്തുകാർ മുതലായവ

�ര ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വായത്തമായ ഭാവനയിലും ഫലിതത്തിലും ഭാഷയിലും കളിയാ

ക്കീട്ടുണ്ടു് .

ഉപസംഹാരം

വാസനാസമ്പന്നനുംകുശാഗ്രബുദ്ധിയുമായഈമഹാത്മാവു ഭാഷാ�ദവിക്കുസമ്മാ

നിച്ചിട്ടള്ള ഇന്ദു�ലഖയും ശാരദയും രണ്ട് അനർഘങ്ങളായ രത്നങ്ങൾത�ന്നയാണു്.

അത്തരത്തിൽ അവയ്ക്കു സമീപ�മങ്ങും �ചല്ലാവുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ

�വ�റയില്ല. ഈ പാദങ്ങളിൽ ഊന്നി തലയുയത്തിപ്പിടിച്ചു നില�കാള്ളുന്ന ചന്തു

�മ�നാ�ന്റ നിത്യയൌരവനയും നിതാന്തസുഷമയുമായ സൽക്കീർത്തിക്കു വാട്ട�മാ

�കാട്ട�മാ ഒരു കാലത്തും തട്ടുന്നതുല്ല.
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സി. വി. രാമൻപിള്ള (1033–1097)

ഉപക്രമം

�കരളത്തി�ല �നാവൽസ്സാഹിത്യകാരന്മാരു�ടയിടയിൽകനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിതനായ

സി. വി. രാമൻപിള്ള�യപ്പറ്റിയാണു് ഇനി പ്രസ്താവിക്കുവാനുള്ളതു്. വിശ്വസാഹിത്യ

കാരന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു് അപ്രതി�ഷധ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടു്.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസമീപത്തിൽ �കരളീയരായ മറ്റു�നാവ�ലഴുത്തുകാർആദിത്യഭഗ

വാ�ന്റ �തജഃപ്രസരത്തിൽ പകൽവിളക്കുകൾ �പാ�ല മങ്ങി�പ്പാകുന്നു. ചന്തു�മ

�നാൻ�പാലും അ�ദ്ദഹത്തിനു തുല്യനല്ല.

ജനനം

തിരുവനന്തപുരം �കാട്ടയക്കകത്തുമിത്രാനന്ദപുരത്തുനിന്നു �കാട്ടമതിലിന്നരികിൽ

ക്കൂടി വട�ക്കാട്ടു �പാകുന്നവഴിയു�ട കിഴക്കരുകിൽ �കാച്ചുകണ്ണച്ചാർവീടു് എ�ന്നാ

രു ഭവനമുണ്ടായിരുന്നു. രാജാ�കശവദാസൻ ത�ന്റ ഭാര്യ നങ്ക�ക്കായിക്കൽഅര

ത്തമപ്പിള്ളയ്ക്കു പണിയിച്ചു�കാടുത്ത ഒരു �കട്ടിടമായിരുന്നുഅതു്. 1033-ാമാണ്ടു് ഇട

വമാസം 7ാം൹ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ നമ്മു�ട കഥാനായകൻആഗൃഹത്തിൽ

ജനിച്ചു. സി. വി. യു�ട തറവാടു �നയ്യാറ്റിൻകരത്താലൂക്കിൽ �ചങ്കൽപ്പകുതിയിൽ

ആറയൂർഎന്നസ്ഥലത്തുള്ളകണ്ണങ്കരവീടാണു്. അവി�ടഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതാവു

പാർവ്വതിപ്പിള്ള 997-ൽ ജനിച്ചു. 1014-ൽ �നയ്യാറ്റിൻകര കുളത്തൂർ പനവിളാകത്തു

നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ആ യുവതി�യ വിവാഹം �ചയ്തു. അവരു�ട എട്ടാമ�ത്ത സന്താ

നമാണു് സി. വി. ആദ്യ�ത്ത പ്രസവത്തിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള�യന്നും നാരായണപിള്ള

�യന്നും രണ്ടു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. കാലാന്തരത്തിൽ അവർ രണ്ടു�പരും തഹശീൽ

ദാരന്മാരായി ഉയർന്നു. അവർ തറവാടിന്നു സമീപം പുന്നത്താനം എ�ന്നാരു ഗൃ

ഹംകൂടി പണിയിച്ചു. പാർവ്വതിപ്പിള്ളയു�ട മാതാവിനു വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽ �ജാ

ലിയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മകളുംകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിക്കാൻ ഇടവന്ന

താണു്. കാലാന്തരത്തിൽ പാർവ്വതിപ്പിള്ളയ്ക്കും അവി�ടത്ത�ന്ന �ജാലികിട്ടി. നീല

കണ്ഠപ്പിള്ളയ്ക്കു ഗ്രന്ഥ�മഴുത്തായിരുന്നു പ്രധാന കാല�ക്ഷപമാർഗ്ഗം. അ�താടുകൂടി

അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലും ഏർ�പ്പടുകയാൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയാശാൻ എന്നു് അ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു. ഏ�റത്താമസിയാ�ത അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഒരു �ചറിയ

�ജാലി വലിയ �കാട്ടാരത്തിൽ കിട്ടി.

നങ്ക�ക്കായിക്കൽ �കശവൻ തമ്പി

�കശവദാസന�ന്റ ദൌഹിത്രിയു�ട പുത്രനായി അന്നു് ഒരു ഉദാരചരിതൻ തിരുവ

നന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹമാണു് നങ്ക�ക്കായിക്കൽ �കശവൻതമ്പി.

സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നഅ�ദ്ദഹ�ത്തആയി

ല്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു സിംഹാസനാരൂഢനായ�പ്പാൾ ഭജനപ്പുരയിൽ കാ

ര്യക്കാരനായി നിയമിച്ചു. തമ്പിയു�ട ആശ്രിതനാകുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നീലകണ്ഠപ്പി

ള്ളയ്ക്കു ലഭിച്ച�താടുകൂടി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദാരിദ്ര്യത്തിനു് ഒ�ട്ടാരു ശമനം വന്നു. 1042-

ൽ അ�ദ്ദഹം മരിച്ചു�പായി എങ്കിലും തമ്പി രാമു (സി. വി.) വി�ന പുത്രതുല്യമായി

സംരക്ഷിച്ചു. അമ്മകണ്ണങ്കരവീട്ടി�ലക്കുതിരി�യ�പ്പാകയാൽതമ്പികാര്യക്കാരു�ട

ഗൃഹത്തിൽത്ത�ന്നയാണു് വളർന്നതു്. ആ സുചരിത 90 വയസ്സുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്നു്

1087-ൽ മരിച്ചു. സി. വി. ജനിച്ചവീടും വളർന്നവീടും �കശവദാസനുമായിബന്ധമുള്ള

തായിരുന്നു�വന്നുനാംപ്രകൃതത്തിൽസ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതി�ന്റഅന്ത�ശ്ചാദന
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യുംകൂടി �കശവദാസ�നപ്പറ്റിയുള്ള �നാവലുകൾഎഴുതുന്നതിനു സി. വി.ക്കുസഹാ

യകമായിട്ടുണ്ടു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ സി. വി. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. കാര്യക്കാ

�രാടുകൂടി �കാട്ടാരത്തിലും �തക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലും �പായി അവിട�ത്ത പൂർ

വ്വചരിത്രങ്ങളുംഐതിഹ്യങ്ങളുംഗ്രഹിച്ചു്അവയു�ടസ്മാരകങ്ങളായഅക്കാല�ത്ത

മന്ദിരങ്ങ�ളയും മറ്റും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു ജന്മസിദ്ധമായ കഥാശ്രവണ�കൌതു

ക�ത്ത �പാഷിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്കു ലഭിച്ച സൌകര്യ�ത്ത അ�ദ്ദഹം �വണ്ടവിധ

ത്തിൽ ഉപ�യാഗിച്ചു് ഒരു കാഥികനായി ഉയർന്നു. കഥകളിപ്പാട്ടുകൾ, കിളിപ്പാട്ടു

കൾ, തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ ഇവ കഴിവുള്ളിട�ത്താളം ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. സി. വി. ക്കു സം

ഗീതത്തിലുംഅഭിനയത്തിലും ഗണനീയമായവാസനയുണ്ടായിരുന്നു. 1052-ൽതിരു

വനന്തപുരം �കാ�ളജിൽ �ചർന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പല വിഷയ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളപുസ്തക

ങ്ങളുംപ്ര�ത്യകിച്ചു് സർ. വാൾട്ടർ �സ്കാട്ടി�ന്റ ‘�വവർലി’ �നാവലുകളും നിഷ്കർഷിച്ചു

വായിച്ചു. പില്ക്കാലങ്ങളിൽആ ഭാഷ�കാണ്ടു�കകാര്യം �ചയ്യാവുന്നഅഭ്യസ്തവിദ്യ

രു�ട മുന്നണിയിൽ അ�ദ്ദഹം അനായാ�സന പാഞ്ഞുകയറിയതു് അന്നുമുതല്ക്കുള്ള

നിസ്തന്ദ്രമായ വ്യവസായത്തി�ന്റഫലമാകുന്നു. ആയില്യംതിരുനാൾ തീ�പ്പട്ട�താടു

കൂടി �കശവൻതമ്പിക്കു �കാട്ടാരത്തി�ല �ജാലി രാജി�വ�യ്ക്കണ്ടതായി വന്നു. തന്മൂ

ലം �നരിട്ട സാമ്പത്തിക �വഷമ്യത്തിൽനിന്നു തമ്പിക്കുപുറ�മ ത�ന്റ ഇരട്ട�പറ്റ

�ജ്യഷ്ഠന്മാരു�ടയും, ദിവാൻ നാണുപിള്ളയു�ട പുത്രൻ എൻ. രാമൻപിള്ള (പിന്നീടു

തിരുവിതാംകൂർഎ�ക്സസ് കമ്മീഷണർ) യു�ടയുംസാഹായ്യംഅ�ദ്ദഹ�ത്തകു�റ

�യല്ലാം രക്ഷിച്ചു�വങ്കിലുംഅന്ന�ത്തജീവിതംഅ�ദ്ദഹത്തിനു ഭാരമായി�ത്താന്നി.

പ�ക്ഷഅ�പ്പാ�ഴക്കു �കാ�ളജ്  വിദ്യാഭ്യാസംഅവസാനിക്കാറായിരുന്നു. അവി�ട

സി. വി. യു�ട ബുദ്ധിശക്തി, വി�നാദരസികത, അഭിനയവാസന മുതലായ സിദ്ധി

കൾ�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം പ്രഫസറന്മാരു�ട വാത്സല്യം ധാരാളമായി സമാർജ്ജിച്ചു.

ഗ്രാൻഡ് ലിറ്റററിയൂണിയൻ (Grand LiteraryUnion)എ�ന്നാരുവിദ്യാർത്ഥിസ്മി

സമിതി സംഘടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽഅവിജ്ഞാത കർത്തൃ

കങ്ങളായ �ലഖനങ്ങൾപ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഉപരിപഠനത്തിനു�വണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം വിട്ടു മദിരാശിക്കു �പാകുന്നതാണു് ഉചിത�മന്നു �താന്നി. 1056-ൽ

ബി. ഏ. പരിക്ഷ ജയിച്ചു. മദിരാശിയി�ല താമസത്തിനിടയ്ക്കു് അ�ദ്ദഹ�ത്തബാധി

ച്ച ഉദര�രാഗം മരണംവ�ര നില നിന്നു.

വിവാഹം

ആദ്യം ഒരു തങ്കച്ചി�യയാണു് സി. വി. വിവാഹം �ചയ്തതു്. അതു പൂർ�വ്വാക്തന്മാ

രായ �ജ്യഷ്ഠന്മാരു�ട നിർബ്ബന്ധം നിമിത്തമായിരുന്നു. ആബന്ധം ഉടൻ ത�ന്നശി

ഥിലമായി. �പരുന്താന്നി കീ�ഴവീട്ടിൽ ഭാഗീരഥിയമ്മ�യന്നും ജാനകിയമ്മ�യന്നും

രണ്ടു കുലീനകളായ സ�ഹാദരികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ജാനകിയമ്മ�യ വി

വാഹം �ചയ്യണ�മന്നായിരുന്നുആശ�യങ്കിലും അതു് അന്നു സഫലമായില്ല. ആ

യുവതി കിളിമാനൂർ ചിത്ര�മഴുത്തു രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ (രവിവർമ്മ

�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ കനിഷ്ഠസ�ഹാദരൻ) പത്നിയായി. ഭാഗീരഥിയമ്മ�യസി. വി.

യും പരിഗ്രഹിച്ചു. അതു് 1062 വൃശ്ചികം 3-ാം൹യായിരുന്നു. 1079-ൽ �കായിത്തമ്പു

രാൻ മരിച്ചു�പാകയാൽ വിധവയായിത്തീർന്ന ജാനകിയമ്മ സി. വി.യു�ട കുട്ടിക

�ള പരിചരിക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു�ചർന്നു. ക്രമത്തിൽ ആ
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ഭാഗ്യവതിത�ന്ന സി. വി. യു�ട സഹധർമ്മിണിയുമായി. ഭാഗീരഥിയമ്മ സംഗീത

സാഹിത്യങ്ങളിൽ അഭിജ്ഞയും, തികഞ്ഞ സഹൃദയയുമായിരുന്നതിനാൽ ആവി

വാഹം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സാഹിത്യപരിശ്രമത്തിനു പലപ്രകാരത്തിൽ ഉ�ത്തജക

മായിത്തീർന്നു. ആ പക്വമനസ്കയു�ട ആത്മാർത്ഥമായ പരിചരണമാണു് സി. വി.

യു�ടആയുർ�ദ്ദർഘ്യത്തിനുള്ളകാരണങ്ങളി�ലാന്നു്.

സർക്കാരു�ദ്യാഗസ്ഥൻ

തിരുവനന്തപുരത്തു തിരിച്ചുവന്നതിനു�മൽ സി. വി. രണ്ടുമൂന്നു മാസക്കാലം �മ

സൂർ �ഹദരബാദ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഊരും �പരും അറിയിക്കാ�ത ചുറ്റി

സ്സഞ്ചരിച്ചു. ആ സഞ്ചാരം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ദശപരിചയ�ത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും

പില്ക്കാലത്തു �നാവൽ നിർമ്മാണത്തിനു ചില വിഷയങ്ങളിൽ പ്ര�യാജകീഭവിക്കു

കയും �ചയ്തു. പിന്നീടു �ഹ�ക്കാടതിയിൽ ഒരു �ചറിയ ശമ്പളത്തിൽ നിയമിത

നായി. ലാ�ക്കാ�ളജിൽ �ചർന്നു പഠിത്തം ആരംഭിച്ചു. ഭാഗീരഥിയമ്മയുമായുള്ള

വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനു�മൽ അ�ദ്ദഹം കീ�ഴവീട്ടിലാണു് താമസിച്ചതു്. അവിട

�ത്ത പരിസരം ത�ന്റ നൃത്യകലാവിജ്ഞാന�ത്തയും സംഗീതപാടവ�ത്തയും വി

�നാദസംഭാഷണകശലത�യയും പ്രവൃദ്ധമാക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. ലാക്കാ�ളജ്

 വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാ�ത പ്ലീഡർപരിക്ഷയ്ക്കു പഠിയ്ക്കുവാൻ 1065 തുലാമാസ

ത്തിൽ വീണ്ടും മദിരാശിക്കു �പായി. ആ പരീക്ഷയിലും �ചരുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

�ഹ�ക്കാടതിയിൽ ശിരസ്തദാർ ഉ�ദ്യാഗംവ�ര ഉയർന്നു. അവി�ടനിന്നു 1080-ൽ

200 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ സർക്കാരച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടായി നിയമിക്ക�പ്പട്ട. 1077നു

മുമ്പുത�ന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �റാ�സ്റ്റാട്ട് എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഭവനം നിർമ്മി

ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അന്നുമുതൽ സി. വി. താമസിച്ചത് അവി�ടയാണു്. 1087 വ�ര

സുപ്രണ്ടു�ദ്യാഗത്തിൽത്ത�ന്ന മറ്റു ഡിപ്പാർട്ടു�മൻറുകളി�ലക്കു മാററ�മാന്നും കിട്ടാ

�ത തുടരുകയും 1088-ൽ �പൻഷൻ പറ്റുകയും �ചയ്തു. അതിനുമുൻപുത�ന്ന 1087-ൽ

�പൻഷ�ന്റ പ്രാരംഭമായി തനിക്കവകാശമുള്ളഅവധി�യടുത്തുസാഹിത്യ പ്രവർ

ത്തനത്തിൽ പൂർവ്വാധികം ശ്രദ്ധ�യാടുകൂടി ഏർ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1093-ാമാണ്ടു്

ഇടവമാസം 31-ാം൹ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ആഡംബരപൂർവ്വം നാ�ട

ങ്ങും ആ�ഘാഷിക്കുകയുണ്ടായി. മദിരാശിയിൽവച്ചു തീ�പ്പട്ട �കാച്ചിമഹാരാജാവു്

1094 കന്നിമാസം 22-ാം൹ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാഹിത്യകുശലൻ എന്നബിരുദവും ആ

സ്ഥാന�ത്തക്കുള്ള കിർത്തിമുദ്രയും നല്കിയതിനുപുറ�മ ഒരു വീരശൃംഖലയും സമ്മാ

നിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ �ടക്സ്റ്റ് ബുക്കുകമ്മിറ്റിയു�ട അദ്ധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും

മറ്റും അ�ദ്ദഹം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള �സവന�ത്തപ്പറ്റി ഇവി�ട വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ധന

സംബന്ധമായ �ക്ലശങ്ങളിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും വിമുക്തനായിരുന്നില്ല.

എങ്കിലും ജീവിതത്തി�ന്റ സായാഹ്നത്തിൽ ശ്രിമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ

കാരുണ്യത്താൽ വള�ര ലഘൂകൃതമായി. അ�ദ്ദഹ�ത്ത�പ്പാ�ലയുള്ള ഒരു സാ

ഹിത്യ സവ്യസാചിക്കു സർവ്വീസിൽ വള�ര ഉയർന്നു�പാകാമായിരുന്നു. അതിനു

പ്രധാനപ്രതിബന്ധമായി നിന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രാജ്യ�സവാപ്രവണതയാണു്.

ആ സാഹസി�യ അധികാരസ്ഥന്മാർ ബഹുമാനിച്ച�താടുകൂടി ഭയ�പ്പടുകയും �ച

യ്തു. 1093-ലാണു് അ�ദ്ദഹം �ടൿസ്റ്റ് ബുക്കുകമ്മിറ്റിയു�ട അദ്ധ്യക്ഷനായതു്.

സാമുദായികവും രാഷ്ടീയവുമായ �സവനങ്ങൾ

സമുദായ�സവനത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നമല്ലായിരുന്നു സി. വി.യു�ട രാഷ്ട്ര�സവനവും

പത്രപ്രവർത്തനവും. തിരുവിതാംകൂറി�ല ഉയർന്ന ഉ�ദ്യാഗങ്ങളിൽ വി�ദശിക�ള
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നിയമിക്കരു�തന്നുംഅവ ഭരിക്കുവാൻ �വണ്ട �കല്പും �കാപ്പും നാട്ടുകാർക്കുത�ന്ന

ഉ�ണ്ടന്നും അ�ദ്ദഹം നിരവധി �ലഖനങ്ങൾ എഴുതി ഒട്ടവള�ര പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങൾ

നടത്തി തീവ്രമായി വാദിച്ചു. 1057-ൽ �കരള �പട്രിയട്ട് എ�ന്നാരു വാരിക ആരംഭി

ച്ചു. 1061-ൽ മലയാളി �സാഷ്യൽ യൂണിയൻ എന്ന �കാ�ളജ് സമിതി�യ മലയാളി

സഭയായി വികസിപ്പിച്ചു് അതി�ന്റ രസനയായി മലയാളി എന്ന പത്രിക ഉൽഘാ

ടനം �ചയ്തു. സഭയു�ട ആദർശങ്ങ�ള പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതിൽ മുഖ�ലഖ

നങ്ങൾഎഴുതി. 1062-ൽഅതി�ന പ്രതിപക്ഷപത്രമാക്കി. ത�ന്റ ചില സഹപ്രവർ

ത്തകന്മാ�രാടുകൂടി മലയാളി �മ�മ്മാറിയൽ എന്ന പ്ര�ക്ഷാഭണം ആരംഭിച്ചു. ഇം

ഗ്ലീഷ് വർഷം 1891 ജനുവരി 1-ാം൹ അതു മഹാരാജാവിനുസമപ്പിതമായി. ദിവാൻ

വി. പി. മാധവരായരു�ട ഭരണ�ത്ത കഠിനമായി വിമർശിച്ചു് 1080-ൽ വഞ്ചിരാജ്

 എ�ന്നാരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം നടത്തി. മലയാളിസഭ �പായി �കരളസമാജം അതി

�ന്റ സ്ഥാനത്തു് ആവിർഭവിച്ചതും, സി. കൃഷ്ണപിള്ളയു�ട തിരുവിതാംകൂർ നായർ

സമാജം അതിൽ ലയിച്ചതും രണ്ടുംകൂടി �ചർന്നു �കരളീയനായർ സമാജമായതും

വള�രക്കാലം �യാജിച്ചും പി�ന്ന കു�റക്കാലം ഭിന്നിച്ചും ആ രണ്ടു സമുദായ�നതാ

ക്കന്മാരും പ്രവർത്തനം നടത്തിയതും സി. വി.യു�ട ചരിത്രത്തിൽ സ്മരണീയമായ

ഒരുപാഖ്യാനമാണു്. അതു് ഇവി�ട പ്രപഞ്ചനം �ച�യ്യണ്ടആവശ്യമില്ല. സമുദായ

പരിഷ്കാരം മാത്രമായിരുന്നുകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട ഉ�ദ്ദശം. രാഷ്ട്രീയച്ഛായഅതിനില്ലാത്ത

തു് ഒരു �വകല്യമായി സി. വി.ക്കു �താന്നി. ആദർശങ്ങൾ അഭിന്നങ്ങളായിരുന്ന

കാര്യങ്ങളിലും ഏ�റക്കു�റ ഭിന്നങ്ങളായ പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗങ്ങളാണു് അവർ സ്വീ

കരിച്ചതു്. ഫലസമ്പാദനത്തിലായിരുന്നു സി. വി.യു�ട ശ്രദ്ധ. അതി�ലക്കു�വണ്ടി

അന്യഥാആദരണീയരല്ലാത്തചിലരു�ടസഖ്യം �നടുന്നവിഷയത്തിൽകൃഷ്ണപിള്ള

പരാങ് മുഖനായിരുന്നു. 1080 മകരത്തിലാണു് �കരളീയനായർ സമാജംസ്ഥാപിത

മായതു്. മന്നത്തു കൃഷ്ണൻനായരു�ട ഭരണ�ത്തഅല�ങ്കാല�പ്പടുത്തുന്നതിനു ചില

ഉല്പതിഷ്ണുക്കൾ �ചയ്ത ശ്രമ�ത്ത തടയുന്നതിനു മിതഭാഷി എ�ന്നാരു പത്രം പ്രചരി

പ്പിച്ചു. വി�ദശീയ �മധാവിത്വം എന്ന തല�ക്കട്ടിൽ സി. വി. എഴുതിയ ഒരു �ലഖ

നപരമ്പരയാണു് ആ �പരിൽ ഒരു ലഘുപുസ്തകമായി പിന്നീടു് മുദ്രിതമായതു്. 1096

മീനം 11-ാം൹അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽതിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരുനായർവി

ദ്യാർത്ഥിമന്ദിരവും �ഹാസ്റ്റലുംസ്ഥാപിതമായി. 1097-ൽ ദിവാൻ ടി. രാഘവയ്യായു�ട

ഭരണകാലത്തുനടന്ന വിദ്യാർത്ഥി ബഹളത്തിൽ ത�ന്റ വാർദ്ധക്യ�ത്തവകവയ്ക്കാ

�തപ്ര�ക്ഷാഭകന്മാർക്കു �വണ്ടസാഹായ്യം നല്കി. ഇങ്ങ�ന 1057 മുതൽനിരന്തരമാ

യി 40 �കാല്ലക്കാല�ത്താളം കഥാപുരുഷൻ ത�ന്റ നാട്ടി�നയും സമുദായ�ത്തയും

സർവ്വാത്മനാ ഉപാസിച്ചു. ആവക കാര്യങ്ങളി�ലല്ലാം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വലങ്കയ്യാ

യിരുന്നതുപ്രസിദ്ധസാഹിത്യരസികനുംഅഭിഭാഷകപ്രമുഖനുമായമള്ളൂർ �ഗാവിന്ദ

പ്പിള്ളയായിരുന്നു. സി. വി. യു�ട പ്രഹസനങ്ങൾഅഭിനയംമൂലവും മറ്റും പ്രചരിപ്പി

ക്കുന്നതിനും മള്ളൂർ നിപുണമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു് . 1097-ാമാണ്ടു മീനമാസം 8-ാം൹

ആ പുരുഷ�കസരി സായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു. ഈ. വി. കൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ കനിഷ്ഠപുത്രി മ�ഹശ്വരിയമ്മയു�ട ഭർത്താവു്.

സ്വഭാവം

സി. വി. ഈശ്വരഭക്തനും രാജഭക്തനും സദാചാരനിരതനുമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം

രാജസിംഹാസന�ത്ത ചലിപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ത�ന്റ തൂലിക ഉപ�യാഗിച്ചിട്ടി

ല്ല. പ്രത്യുതവി�ദശീയന്മാരായ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ടപിടിയിൽനിന്നുവിട്ടാൽഅതു
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പൂർവ്വാധികം ഉറയ്ക്കു�മന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅ�ഭദ്യമായ വിശ്വാസം. (മാർ

ത്താണ്ഡവർമ്മയിൽ മാ�ങ്കായിക്കൽക്കുറുപ്പു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന

അറിയിക്കുകയാണു്. “ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽ പാളയം �കട്ടിക്കിടക്കുന്ന പര�ദശിപ്പടയ്ക്കു

തിരു�മനി എങ്ങ�നയും �പാ�ട്ട�ന്ന വിചാരമുള്ളു. കുരുവലം നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ തി

രു�മനി തങ്കക്കുടം; ഒഴി�ഞ്ഞാ അകിടറ്റ പശു. അടുപ്പിൽ തീ�യരി�യ അയൽവീ

ട്ടിൽതീ �കാളുത്തിഇരപ്പാ�ന? തിരു�മനിയു�ട ഉപ്പും �ചാറും തിന്നുകിടക്കുന്നകുടി

ക�ളഅടവു�ചർത്തുപടകൂട്ടാ�തമുൻവഴി വിട്ട് എങ്ങാനും �കടന്നകൂട്ട�ത്ത�പ്പായി

വാഅപ്പാ, ഒത്താശ�ചയ്യപ്പാ, എന്നു താങ്ങിയതു പുത്തി�യാ?” വീട്ടിലായാലും നാ

ട്ടിലായാലും സി. വി. ഒരു ജന�നതാവായിരുന്നു. സമവയസ്കന്മാ�ര�യന്ന�പാ�ല

യുവാക്കന്മാ�രയും അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതു് ആകൃതിയു

�ടയുംപ്രകൃതിയു�ടയും�നസർഗ്ഗികമായഗാംഭീര്യം�കാണ്ടുംവി�നാദവുംവിജ്ഞാ

നവും ഒ�ര അവസരത്തിൽ പ്രദാനം�ചയ്യുന്നസംഭാഷണചാതുര്യം�കാണ്ടും മാത്ര

മല്ല നിഷ്കളങ്കവും�സ്നഹപൂർണ്ണവുമായഹൃദയത്തി�ന്റആകർഷണശക്തി �കാണ്ടും

കൂടിയായിരുന്നു. സി. വി. ഏതു നിലയിലുള്ളവർക്കും ഏതു പ്രായക്കാർക്കും അഭി

ഗമ്യനും ഉപ�ദഷ്ടാവുമായിരുന്നതിനാൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗൃഹം ഒരു നിത്യസഭാമ

ണ്ഡപമായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടിരുന്നു. യുവാക്കന്മാ�രാടും വിദ്യാർത്ഥിക�ളാടും അ�ദ്ദ

ഹം അന്യാദൃശമായ സൌഹാർദ്ദസമ്പർക്കം പുലത്തി, അവരു�ട വിചാരങ്ങളിലും

വികാരങ്ങളിലും പങ്കു�കാണ്ടു. സമുദായകാര്യങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം ഒരുതികഞ്ഞഉൽ

പതിഷ്ണുവായിരുന്നു�വങ്കിലും ഉച്ഛൃംഖലനായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീവി

ദ്യാഭ്യാസത്തിനു് അനുകൂലനായിരുന്നു�വങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ്  പഠിത്തം നിമിത്തം യുവ

തികളിൽക്കണ്ടമദാമ്മചമയലി�ന തീക്ഷ്ണമായി �വറുത്തു. സ്വന്തം �പൺകുട്ടിക�ള

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽഅയച്ചല്ല പഠിപ്പിച്ചതു്. അവരു�ട കാര്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഹൃദയം ഒരു ശിശുവി�ന്റതു �പാ�ല മൃദുലമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രി ഗൌരി

യമ്മയു�ട ഭർത്താവായ പുന്നയ്ക്കൽ ഏ. ആർ. പിള്ള ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി

യൂ�റാപ്പിൽ �പായി ഒന്നാമ�ത്ത �ലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ അക�പ്പ

ട്ടു ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തം പല�ക്ലശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. ഗാർഹികമായ ബന്ധം നി�ശ്ശ

ഷം �വർ�പടുത്തിയതു�പാ�ലയായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസകലബന്ധുക്ക�ളാടു

മുള്ള �പരുമാറ്റം. അ�ദ്ദഹത്തിനുസി. വി. 1096-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് അയച്ച ഒരുഎഴുത്തിൽ

നിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണു് താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ: “ഞാൻ വൃദ്ധനാണു്. ദുർ

ബ്ബലനാണു്. �രാഗിയാണു്. നിങ്ങളു�ടഅമ്മ�യയും നിങ്ങൾജന്മദാതൃത്വം വഹിക്കു

ന്നആജീവിക�ളയും നിങ്ങൾഅറിയുന്ന ഭാവം �പാലുമില്ല. നിങ്ങ�ളാടു ധാർമ്മിക

മായ ഒരു കർത്തവ്യ�മന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളു�ട ഭാര്യ�യയും കുട്ടിക�ളയും

സംരക്ഷിക്കുകയും കുറ്റകരമായ ഒരു പക്ഷപാതബുദ്ധി�യാടുകൂടി നിങ്ങളു�ട ഭാര്യയു

�ട വിദ്യാഭ്യാസച്ചിലവുകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും �ചയ്തു. നിങ്ങളു�ട അമ്മഎ�ന്നക്കാ

ളും പ്രായംകൂടിയവരാണു്. നിങ്ങളു�ട ഭാര്യ�യ കാണുക എന്നതു എനിക്കു് ഓ�രാ

നിമിഷവുംസങ്കടകരമായ ഒരുസങ് ഗതിത�ന്ന. അ�പ്പാഴ�പ്പാൾനിങ്ങളു�ടഅമ്മ

�യ കാണുന്ന�താ, �ലാകത്തിൽ സഹിക്കാവുന്നതിൽക്കവിഞ്ഞുള്ള യാതനയുമാ

ണു്.” ഈ മഹാദുഃഖം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണ�ത്ത ഏ�റക്കു�റ ത്വരിപ്പിച്ചു. ഏ.

ആർ. പിള്ള പല പ്രാരബ്ദങ്ങൾ തരണം�ചയ്തു തിരി�യ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്ന

�പ്പാൾസി. വി. ഇഹ�ലാകവാസം �വടിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
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കൃതികൾ

താ�ഴപ്പറയുന്നവയാണു് സി. വി.യു�ട പ്രധാന കൃതികൾ. (1) ചന്ദ്രമുഖീവിലാസം

പ്രഹസനം, (2) മത്തവിലാസം പ്രഹസനം (1068-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ), (3) മാർത്താണ്ഡ

വർമ്മ (1058), (4) ധർമ്മരാജാ (1088), (5) �പ്രമാമൃതം (1090-ൽ ആരംഭിച്ചതു് ). (6)

രാമരാജബഹദൂർ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ (1093-1095 ഈ �കാല്ലങ്ങളിൽ) എന്നീ നാലു

�നാവലുകളും, (7) ദിഷ്ടദംഷ്ട്രം, (8) �പ്രമാരിഷ്ടം എന്നീ രണ്ടു അപൂർണ്ണകഥകളും,

(9) കുറുപ്പില്പാക്കളരി (1084), (10) പണ്ട�ത്ത പാച്ചൻ, (11) �തന്തനാം�കാട്ടു ഹരിശ്ച

ന്ദ്രൻ, (12) കയ് മളശ്ശ�ന്റ കടശ്ശി�ക്ക, (13) �ചറു�തൻ�കാളംബസ് , (14) കുറുപ്പി�ന്റ

തിരിപ്പ് , (15) ബട്ട് ലർ പപ്പൻ, (16) ഡാക്ടർക്കു കിട്ടിയ മിച്ചം എന്നീ എട്ടു പ്രഹസന

ങ്ങളും, (17) വി�ദശീയ�മധാവിത്വവുമാണു്. വി�ദശീയ�മധാവിത്വ�ത്തപ്പറ്റി മുൻപു

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു് . �ക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാറപ്പുറ�ത്ത ഖണ്ഡിച്ചു

മുദ്രണം�ചയ്യ�പ്പട്ട പാറപ്പുറംപിളർപ്പു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയല്ല. ചന്ദ്രമുഖിവിലാ

സത്തിൽ, പദ്യങ്ങളുംഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അവയു�ടപ്ര�ണതാവു �പട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള

ആശാനായിരുന്നു. ഗദ്യ�ശലി പ്രാസഭൂയിഷ്ഠവും വിലക്ഷണവുമാണു്. അന്ന�ത്ത

മരുമക്കത്തായക്കുടുംബങ്ങളിൽ കണ്ടുവന്ന പല അനാചാരങ്ങ�ളയും അവയു�ട

അനിഷ്ഠഫലങ്ങ�ളയും തിരുവാതിരക്കളിയി�ല ആശാന്മാരു�ട സ്ത്രീലംപടത�യ

യും മറ്റും പറ്റി അതിൽ നിപുണമായി ഉപാലംഭനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു് . ശക്തിപൂജയു�ട

മറയിൽ തിരുവനന്തപുര�ത്ത ചില സമുദായാംഗങ്ങളു�ട മധ്യത്തിൽ കടന്നുകൂടി

ത്തുടങ്ങിയ മദ്യപാന�ത്ത ഉന്മൂലനം�ചയ്യുന്നതിനാണു് മത്തവിലാസം എഴുതിയതു്.

ആ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. പ്രഹസനപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാ

വാണു് സി. വി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രഹസനങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തിനവകാശം

കുറുപ്പില്ലാക്കളരിക്കുമാണു്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച യുവാക്കന്മാരും യുവതികളും യഥാ

ക്രമം സായിപ്പന്മാ�രയും മദാമ്മമാ�രയും അനുകരിച്ചു കാണിക്കുന്ന �ഗാഷ്ടിക�ള

അതിൽ ഫലിതസമ്മിശ്രമായ ഭാഷയിൽആദ്യന്തം അവ�ഹളനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു.

ഭാസ്കര�മ�നാ�നയുംപഞ്ചാമൃത�ക്കാച്ചമ്മ�യയുംആർക്കുമറക്കുവാൻസാധിക്കും?

കറുപ്പില്ലാക്കളരിയി�ലപാട്ടുകളും നന്നായിട്ടുണ്ട് . പഞ്ചാമൃത�ക്കാച്ചമ്മഒടുവിൽപറ

യുകയാണു്: “ഇതു് ഇരുപതാം ശതവർഷമാണു്. Miss Panckeആണു്ഞങ്ങളു�ട

Apostle. വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പത്തി�ന്റ മുരളിച്ചയാണു് �കട്ടുതുടങ്ങുന്നതു്. സൂക്ഷിച്ചിരി

ക്ക�ട്ട ഈ സമുദ്രലംഘനക്കാർ, ലങ്കാദഹനക്കാർ, ദശകണ്ഠനിഗ്രഹക്കാർ ഇവർ

എന്തു സാധിച്ചു? സാക്ഷാൽമായയ�ല്ല പരബ്രഹ്മത്തിനു സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരശ

ക്തി�യ നല്കുന്നതു്? Eve മാതാവ�ല്ല മനുഷ്യർക്കു ബുദ്ധി�യയുംജ്ഞാന�ത്തയും

സമ്പാദിച്ചതു്? രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്നതു സ്ത്രീലിങ് ഗപ്രത്യയാന്ത�ത്താടുകൂടിയ

മന്ത്രി മു�ഖനയ�ല്ല? വി�ശഷിച്ചുംഈഞങ്ങളു�ട സംഗതിയിൽ കുടുംബം, സ്വത്തു്

etc. ജന്മാവകാശങ്ങള�ല്ല? വര�ട്ട; കാണ�ട്ട; കിഴ�ക്കാട്ടുള്ള ഭൂഭ്രമണ�ത്ത പടി

ഞ്ഞാ�റാട്ടാക്കിയി�ല്ലങ്കിൽ അന്നു ലിങ് ഗ�ഭദം നഷ്ടമായി�പ്പാക�ട്ട.” മറ്റു പ്രഹസ

നങ്ങൾരണ്ടുമൂന്നുമണിക്കൂർ �നര�ത്തഅഭിനയത്തിനു�വണ്ടിഎഴുതീട്ടുള്ളഅതില

ഘുക്കളായ കൃതികളാണു്. ഹാസ്യരസത്തിനാണ് അവയിൽ പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാ

ണുന്നതു്. സമുദായത്തി�ല ചില�വകല്യങ്ങൾചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകഎന്നഉ�ദ്ദശം

അവയിലുമുണ്ടു്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു പല പ്രബലന്മാരായ ശത്രുക്ക�ള

ജയിച്ചു സിംഹാസനാരൂഢനാകുന്നതാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയി�ല കഥാവസ്തു.

�കശവദാസ�ന്റ അപദാനങ്ങ�ള അനുകീത്തനം �ചയ്തു മൂന്നു �നാവലുകൾ രചി

ക്കണ�മന്നു് സി. വി. ക്കു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതായി ധർമ്മരാജായു�ട മുഖവുര
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യിൽനിന്നു കാണാം. അവയിൽ ധർമ്മരാജാ ഒന്നാമ�ത്തതും, രാമരാജബഹദൂർ

രണ്ടാമ�ത്തതും, ദിഷ്ടദംഷ്ട്രം മൂന്നാമ�ത്തതുമാണു്. രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ

രാജ്യഭരണത്തി�ന്റആദ്യ�ത്തഘട്ട�ത്തയാണു് ധർമ്മരാജാ പരാമശിക്കുന്നതു്. ടി

പ്പുസുൽത്താനുമായുള്ള സംഘട്ടനമാണു രാമരാജബഹദൂരി�ന്റ പശ്ചാത്തലം. �ക

ശവദാസ�ന്റഅകാലമൃത്യവാണു് ദിഷ്ടദംഷ്ട്രത്തി�ല ഇതിവൃത്ത�മന്നു്ഊഹിക്കാം.

�പ്രമാരിഷ്ടം ആത്മകഥാകഥനരൂപത്തിലുള്ള ഒരു �നാവലാണു്. മിസ് �മരി �കാ

�റലി (Miss Marie Corelli) എന്ന ആഖ്യായികാകാരിണിയു�ട പ്രസിദ്ധമായ

�വൺ�ഡററാ (Vendetta) എന്ന �നാവലിൽ �ലാകത്തി�ല സകലദുർവൃത്തി

കൾക്കും കാരണം സ്ത്രീചാപല്യമാ�ണന്നു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു് അബദ്ധമാ�ണന്നും,

പുരുഷ�ന്റ ദുസ്സ്വഭാവമാണു്അവ�യ്ക്കല്ലാം കാരണ�മന്നും കാണിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി

രചിച്ച ഒരു �നാവലാണ് �പ്രമാമൃതം. മുഖവുരയിൽ സി. വി. �വൺ�ഡറ്റായി�ല

പ്രധാന സംഭവ�ത്തഈകഥയു�ട രചനയിൽ ഭാവ�മാന്നു മാറ്റി കവർന്നിട്ടു�ണ്ട

ന്നുവരികിലും �ശഷം ഭാഗംസംഭവാദി കഥകൾആപാദമസ്തകംസ്വതന്ത്രസൃഷ്ടിയാ

ണു്. “പാത്രങ്ങളും അവയു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളും മനുഷ്യസ്വഭാവങ്ങളു�ടയും �ലാക

ഗതികളു�ടയും വിവിധതയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആ സ്ഥിതിയിൽ

വായനക്കാർ അവ�യ അവ�ലാകനം �ച�യ്യണ്ടതുമാണു്” എന്നു പറയുന്നു. സാ

മുദായികാഖ്യായിക രചിക്കുന്നതി�നക്കാൾ ചരിത്രാഖ്യായിക രചിക്കുന്നതിലാണു്

അ�ദ്ദഹത്തിനു കൂടുതൽ�വദഗ്ദ്ധ്യം. 

പ്രധാനകഥക�ളപ്പറ്റി �പാതു�വയുള്ളപരാമ ൎശം

�ശലി പരി�ശാധിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്കും സി. വി.യു�ട മറ്റു

മുന്നു �നാവലുകൾക്കും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം കാണാം. മാർത്താണ്ഡവർ

മ്മയി�ല �ശലി ഋജുവും സരളവുമാണു്. മറ്റു �നാവലുകളി�ലതു വക്രവും പരുഷവു

മായി സാമാന്യന്മാരായ വായനക്കാരു�ട മസ്തിഷ്കശക്തി�യ പരീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ

വിമർശം സംഭാഷണഭാഗങ്ങ�ള സ്പർശിക്കയി�ല്ലന്നുകൂടി പറ�യണ്ടതുണ്ടു്. മാർ

ത്താണ്ഡവർമ്മ എഴുതി 20-ൽച്ചില്വാനം �കാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു�മലാണ�ല്ലാ

ധർമ്മരാജാ രചിച്ചതു്. അതിൽ പൂർവ്വ�ശലി വിസ്മൃത�മാ തിരസ്കൃത�മാആയ�പാ

�ല �താന്നി�പ്പാകുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിൽ കഥാഘടനയ്ക്കാണു് �മച്ചം. മറ്റു

�നാവലുകളിൽ ചിത്തവൃത്തികളു�ട വികസനത്തിനാണു് പ്രാധാന്യം. ഉഗ്രഹരി

പഞ്ചാനനൻ, �പരിഞ്ച�ക്കാട്ടു കുഞ്ചുമായിറ്റിപ്പിള്ള, ചിലമ്പി�നത്തു ചന്ത്രക്കാറൻ

ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിലില്ല. അതിമാനുഷന്മാരായ

കഥാപാത്രങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കുന്നതിനു് അസാധാരണരീതിയിലുള്ള ഭാഷ�വണ�മ

ന്നു ഗ്രന്ഥകാരനു �താന്നിയിരിക്കാ�മ�ന്ന ഒരു സമാധാനം പറയുവാൻ കാണുന്നു

ള്ള. ശബ്ദശുദ്ധിയിൽ അ�ദ്ദഹം വള�ര നിഷ്കർഷ�യാന്നും പാലിച്ചിരുന്നില്ല. ചന്തു

�മ�നാ�ന�പ്പാ�ല അ�ദ്ദഹവും ആ വിഷയത്തിൽ ഉന്മാർഗ്ഗസഞ്ചാരിയായിരുന്നു.

മലയാളം �പാ�ല വളർന്നുവരുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ ‘മ�നാ�വഗം’ �പാ�ല ‘മ�നാ

ശല്യവും’ അംഗീകാര്യ�മന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പക്ഷം. നീലരക്തദ്യുതിക്കാ

രൻ (Blue blooder) തുടങ്ങിയ ചില ഇംഗ്ലീഷ് �ശലികളും അപൂർവ്വമായി അങ്ങി

ങ്ങുപകർത്തീട്ടുണ്ടു്. നാലു �നാവലുകളിലും �സ്കാട്ടി�ന്റ �നാവലുകളി�ലന്ന�പാ�ല

ഓ�രാ അധ്യായത്തി�ന്റആരംഭത്തിലും കഥാസൂചകങ്ങളായ കവിതാശകലങ്ങൾ

�ചത്തിട്ടുണ്ട്. സി. വി.ക്കു �തക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ ഗ്രാമീണന്മാർ സംസാരിക്കു

ന്ന അസംസ്തൃതമായ മലയാളം—തമിഴ് ഭാഷ–മ�റ്റാരുത്തർക്കും വഴങ്ങാത്ത വിധ
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ത്തിൽ സ്വാധീനമായിരുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയി�ല ശങ്കുആശാൻ മുതൽ. പല

ഉപപാത്രങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷയു�ട മർമ്മസ്പൃക്കായ പ്ര�യാഗ

ത്താൽ രംഗപ്ര�വശം �ചയ്യിച്ചു് അനുവാചകന്മാ�ര ആനന്ദപരവശരാക്കുന്നു. സം

ഭാഷണചാതുര്യം, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �നാവലുകൾക്കു് ഒരു വി�ശഷസിദ്ധിയാണു്.

ഉപപാത്രങ്ങളു�ട ഉക്തിപ്രത്യുക്തികളിൽ ആ സിദ്ധി കൂടുതലായി പ്രകാശിക്കുന്നു.

തന്നിമിത്തം ഉപപാത്രസൃഷ്ടിയിലാണു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മഹിമപ്രാധാ�ന്യനഅധി

ഷ്ടിതമായിരിക്കുന്ന�തന്നു ചില നിരൂപകന്മാർ പറയാറുള്ളതിലും സത്യാംശമുണ്ടു്.

വർണ്ണനാദ്യംശങ്ങളിലും അ�ദ്ദഹം അനുഗൃഹീതൻത�ന്ന. സി. വി. ഗ്രാമീണന്മാരു

മായി ന�മ്മഅധികംഅടുപ്പിക്കാറി�ല്ലന്നുള്ളതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �നാവലുകൾക്കു്

ഒരു�വകല്യമായി ചിലർ കരുതുന്നു. നാഗരികങ്ങളായ പരിസരങ്ങളിൽ വളർന്ന

അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആ പരിസരങ്ങ�ള ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാഗ

ല്ഭ്യം എന്നുസമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ മാ�ങ്കായിക്കൽക്കുറുപ്പു്, അരത്തമ്മപ്പിള്ളത്ത

ങ്കച്ചി,അഴകശ്ശാർ മുതലായ ഗ്രാമിണപാത്രങ്ങ�ള സൃഷ്ടിച്ചതും അ�ദ്ദഹമാ�ണന്നു

നാം ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളു�ട �വരള്യം ഒരു �നാ

വലിനു് ഒരിക്കലും മാറ്റുകുറയ്ക്കയില്ല. ശർക്കരയുണ്ടയിൽ ഏതു വശമാണു് മധുരമല്ലാ

ത്തതു്? സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽനിന്നു് ഉട�ലടുത്തവയാണു്  അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മിക്ക

കഥാപാത്രങ്ങളും. സി. വി.യു�ട �നാവലുകളിൽനിന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കു

ന്നതു് ദുഷ്കരമായ ഒരു കൃത്യമാണു്. എങ്കിലും ചില ഖണ്ഡികകൾപ്രദർശിപ്പിക്കാ�ത

നിർവ്വാഹമില്ല.

തീപിടുത്തം

അഗ്നി വള�ര ഭയങ്കരമായും ക്രൂരത�യാടുകൂടിയും കത്തിത്തകർക്കുന്നു. ജ്വാലകൾ

�മ�ല്പാട്ടു �പാങ്ങിഅഗ്നിയാൽനിർമ്മിതമായഒരുസ്തംഭംകണ�ക്കഅംബരത്തിൽ

ഉയർന്നുകളിയാടുന്നു. വായുവി�ന്റ ചലനം വർദ്ധിച്ചു കൂടു�മ്പാൾഅതുപരന്നുശിഥി

ലങ്ങളായി പരന്നുചുവന്നു്അങ്ങുമിങ്ങും ചലിച്ചു് ഉഴറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഅഗ്നിജിഹ്വ

കൾഎന്ന�പാ�ല ജ്വലിക്കുന്നു. പിന്നീട് എല്ലാം ഒന്നായിച്ച മഞ്ഞു് ഒരു �ഗാപുരാകൃ

തിയിൽ �മ�ല്പാട്ടുയർന്നു് അഗ്രഭാഗം ഇട�ത്താട്ടും വല�ത്താട്ടും കൂടക്കൂ�ടഊ�ക്കാ

�ട ചാഞ്ഞും ഒരു പത്തുനൂറായിരം ദീപയഷ്ടികളു�ട �ശാഭ�യ �വല്ലുന്ന �തജ�സ്സാ

ടുകൂടി കാണ�പ്പടുന്നു. ഇ�പ്പാൾ പാവക�ന്റ ശക്തി കഠിനസാഹസത്താൽ താ

�ന ശമിച്ചു് അമർന്നതു�പാ�ല കാണ�പ്പടുന്നു. പി�ന്നയും ത�ന്റ ക്രൂരപ്രവൃത്തി�യ

നൂതനശക്തി�ക�ക്കാണ്ടു്ആവർത്തിക്കുന്നതിനു�വണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ �ചയ് വാൻ

അടങ്ങിയിരുന്നുഎന്നു�താന്നുംവണ്ണും �പാടുന്നന�വപലആകൃതികൾപൂണ്ടുകഠി

ന�തജ�സ്സാടുകൂടി വീണ്ടുംജ്വലിചുകാണുന്നു. അസംഖ്യംകടച്ചക്രങ്ങളിൽനിന്നു�യാ

ജി�പ്പാടുകൂടി പുറ�പ്പടുംവണ്ണം തീ�പ്പാരികൾആകാശത്തിൽപരന്നുനാലു ഭാഗങ്ങ

ളിലും ചിതറുന്നു.” (മാർത്താണ്ഡവർമ്മ)

ചിലമ്പി�നത്തുചന്ത്രക്കാരൻ

“ഈ നവലങ്കാനാഥ�ന്റ ഇംഗിത�ത്ത ത്രികാലജ്ഞാനശക്തി�കാണ്ടു ധരിച്ചി

�ട്ടന്ന�പാ�ല അനന്യസാധാരണമായ ഒരു മാതൃകയിൽത്ത�ന്ന അ�ദ്ദഹ�ത്ത

ബ്രഹ്മാവു നിർമ്മാണം �ചയ്തു. ഇരു�ക്കാൽ വട്ടമുള്ള ഒരു �വള്ളകിൽ�ഗാളത്തിൽ

നിന്നു ശില്പവിദഗ്ദ്ധ�ന്റ കൃത്രിമകരകൌശലം�കാണ്ടു നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടആരൂപ�ത്ത

അങ് ഗംപ്രതി പരി�ശാധിച്ചാലും മിക്കതി�ന്റ സൃഷ്ടിയിലും �ഗാളധർമ്മം വിസ്മൃത

മാകാ�തത�ന്ന രൂപനിർമ്മാണം നിർവ്വഹിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു എന്നു കാണ�പ്പടും.
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234 അദ്ധ്യായം 62. �നാവൽസ്സാഹിത്യം

വിസ്തൃതലലാടത്തിനു പുറ�കാട്ടുള്ള വളവും ചരിവും �തള�തളപ്പം �നത്രഗർത്ത

ങ്ങളിൽനിന്നു് ഉന്തിനില്ക്കുന്ന വട്ടക്കണ്ണുകളു�ട മണികൾക്കുള്ള പിംഗലതയും, ചിരി

ക്കു�മ്പാൾ കർണ്ണങ്ങ�ള എച്ചിലാക്കുന്ന വായു�ട �ദർഘ്യവും, പത്മനാഭസ്വാമി

�ക്ഷത്രത്തി�ന്റ മീനമ�ഹാത്സവത്തിൽ നിറുത്ത�പ്പടുന്ന പാണ്ഡവപ്രതിമകളിൽ

കാണ�പ്പടുന്നതു�പാ�ലയുള്ള ദന്തപ്പരലുകളു�ട �വണ്മയും, കഥകളിക്കാരു�ട

കറുത്ത കുപ്പായം ശകലിച്ചു പതിച്ച�പാലുള്ള �രാമാവലിഭംഗിയും, മിത്ര�ഭ�ദാപാ

ഖ്യാനത്തി�ല പിംഗളർഷഭ�ന്റ മുക്കുറയ്ക്കുള്ള ശബ്ദ�ഘാരതയും, ശിവകിങ്കരനായ

കും�ഭാദര�ന്റ ഹാലാസ്യപുരാണപ്രസിദ്ധമായുള്ള അതി�രാചകതയും, സഞ്ചാര

ത്തിൽ ‘പാരി�ല�ന്നയിന്നാരറിയാത്തവർ?’ എന്നു �ചാദ്യം�ചയ്യുന്നതല�യടുപ്പും,

വദനാണ്ഡം�കാണ്ടു് ആകാശപത്രത്തിൽ വൃത്ത�ലഖനം �ചയ്യുന്നതിൽ അന്തർഭ

വിച്ചുള്ള ഉന്മത്തതയും കൂട്ടി�ച്ചർത്താൽ ആ അമാനുഷ�ന്റ ആകൃതിയും ഏതാനും

പ്രകൃതികളും ഒരുവിധം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.”

(ധർമ്മരാജാ)

വസൂരിക്കാര�ന്റ മൃത�ദഹം

“ശവശരീര�ത്തഅണിയിപ്പാൻ �കാടുത്തവി�ശഷവസ്ത്രങ്ങൾഏ�താ മദ്യശാലയി

�ലത്തി ആ യമകിങ്കരന്മാരു�ട മദ്യദാഹ�ത്ത ശമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴംതുണിക്ക

ഷണങ്ങൾ ധരിച്ചു കീറിയ പന�യാലപ്പാക്കഷണങ്ങൾ�കാണ്ടു �പാതിഞ്ഞു് ഒറ്റമു

ളക്കണ്ടത്തിൽ തൂക്കി ആ മനുഷ്യശിഷ്യ�ത്ത ചുമന്നു�കാണ്ടു വാഹകന്മാർ �കാലം

തുള്ളി കുതിരചാടി �പാകുന്നതിനിടയിൽ, �വഷ്ടസാമഗ്രിക�ള �ഭദിച്ചു് ശവത്തി�ന്റ

ഒരു കാൽ പുറത്തുഞാന്നു് ആ ശരീരത്തിനു �നരിടുന്ന അവമാനത്തിനു ശിക്ഷയാ

യി അ�ന്ദാളകന്മാ�ര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പ്രഹരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ഈ യാത്രാരംഭത്തിൽ

�പ്രാക്ഷിക്ക�പ്പട്ട ദ്രവ്യങ്ങള�ട ഗന്ധവും, �രാഗിയു�ടശുശ്രൂഷാകാലത്തു് ഉപ�യാഗി

ക്ക�പ്പട്ട സാധനങ്ങളു�ട അളിഞ്ഞ ദുർഗ്ഗന്ധവും, മൃതശരീരം അഴുകിത്തുടങ്ങിയതി

�ന്റ വിസ്രശല്യവും എല്ലാ�ത്തയും �പാതിഞ്ഞു പരിചാരകന്മാരു�ട ഉദരഭരണിക

ളിൽനിന്നു പുറ�പ്പടുന്ന മദ്യപ്രസരവും, മരിക്കാ�ത മുതപ്രായനായിരുന്ന രാഘവൻ

എന്നശരീരത്തി�ന്റയും നാസാരന്ധ്ര�ത്തപരിപീഡിപ്പിച്ചു. അവസാനത്തി�ല മാ

ന്ത്രികകർമ്മങ്ങൾക്കു�കാണ്ടു�പാകുന്ന �കാഴികളു�ടആർത്തനാദങ്ങളും പരികർ

മ്മികളു�ട കർണ്ണ�ഭദകങ്ങളായ ആർപ്പുകളും ആ രാജവീഥി�യത്ത�ന്ന �പ്രതപി

ശാചാദിപൂർണ്ണമായുള്ളരുദ്രഭൂമി ആക്കി.” (�പ്രമാമൃതം)

�കശവദാസ�ന്റ വിടവാങ്ങൽ

“മഹാരാജാവിനാക�ട്ട അവിട�ത്ത ഭൃത്യപ്രധാനനാക�ട്ട വല്ലതും കല്പിക്കുന്നതി

�നാ ഉണർത്തുന്നതി�നാ നാവുകൾസ്വാധീനങ്ങളാവുന്നില്ല. ‘�കശവാ!’ ‘അടിയൻ’

എന്നീ രണ്ടു പദങ്ങൾ�കാണ്ടു് ആജ്ഞാദാനവും അംഗീകാര�ബാധനവും സമാപി

ക്ക�പ്പടുന്നു. കരുണാവൃദ്ധനായ രാജർഷിയു�ട തരളാംഗ്യങ്ങൾ നിരർഗ്ഗളഭക്ത

നായ ഭൃത്യ�ന സർവ്വാംഗം തളർത്തി, അവിട�ത്ത തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമവാനാ

ക്കി വീഴ്ത്തുന്നു. രാജഹസ്തങ്ങൾ ത്രസിച്ചു. �പത്രമായ വാത്സല്യപൌഷ്കല്യ�ത്താ�ട

ഭൃത്യ�ന എഴു�ന്നല്പിക്കുന്നു. പ്രജാഹൃദയ�വദിയിൽ ചിരംജീവവാസ�ത്ത സമാർ

ജ്ജിച്ചആപുണ്യാബ്ധിശശാങ്കൻശ്രീപത്മനാഭ�ന്റ തിരുനാമമാകുന്ന ദിവ്യമന്ത്രത്തി

�ന്റ ഉച്ചാരണ�ത്താ�ട തന്നാൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായുള്ള ആ സചിവ�കസരിയു�ട

ശിരസ്സിൽ തൃ�ക്കകൾ രണ്ടും അനുഭാവസമുല്ക്കർഷ�ത്താ�ട അണച്ചു ത�ന്റ ഓജ
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സ്സി�ന വിജയസിദ്ധ്യർത്ഥംഅ�ങ്ങാട്ടു പകർന്നു് ആശിസ്സുകൾനല്കി വിടവാങ്ങുന്നു.”

(രാമരാജബഹദൂർ)

കു�ഞ്ചക്കുട്ടിപ്പിള്ള കാര്യക്കാരു�ടആത്മാർപ്പണം

“സരസ്സി�ലജലംഅല്പാല്പമായി വാർ�ന്നഴുകി �സതുഭൂമി�യവിദ്രവിപ്പിച്ചുകീ�ഴാട്ടി

ഴയിച്ചതുടങ്ങി. അനന്തശയ്യ എന്ന�പാ�ല പടുക്കുന്നആ ശിവലിംഗത്തി�ന്റ അടി

യി�ലാട്ടു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇരുമ്പുപാര�യ കടത്തി രാവണഹസ്തങ്ങ�ള �കലാ

സത്തി�ന്റ അ�ധാഭാഗത്തി�ലന്നവണ്ണം ആ �ലാഹഖബണ്ഡത്തി�ന്റ അഗ്രഭാഗം

മുഴുവ�നയും താഴ്ത്തി ആ ശിലാകുട്ടിമ�ത്തസരസ്സി�ലാട്ടു് ആ�വശിപ്പാൻ താൻഅഭ്യ

സിച്ചിട്ടുള്ള �യാഗസിദ്ധി�യ കാര്യക്കാർ പ്ര�യാഗിച്ചു. മുസലത്തി�ന്റ ബഹിരന്ത

�ത്ത മുഷ്ടികൾ ഗ്രഹിച്ചു. കാര്യക്കാരു�ട വക്ഷസ്സും സ്കന്ധങ്ങളും ജാനുക്കളും ജൃം

ഭിച്ചു. നാസാദളങ്ങളും ഇമകളും നിമീലനം�ചയ്തു. മുഖബിംബം വികസിച്ചു കാളാ

യദ്യുതി�യാ�ട പ്രകാശിച്ചു. മുഷ്ടികൾ മുസലാന്തസഹിതം കീ��ാട്ടു �രഖാമാത്രക്ര

മത്തിൽ താണുതുടങ്ങി. ശ്വാസസംയമനം ആ യമിസമഗ്ര�ന്റ കായകുട്ടിമ�ത്ത പു

ഷ്കലീകരിച്ചു. ശിലാലിംഗത്തിനു് ആ �സതുഭൂമി�യാടുള്ളബന്ധം വിച്ഛിന്നമായിത്തുട

ങ്ങി. കാര്യക്കാരു�ട ജംഘകളി�ലയും ഹസ്തദണ്ഡങ്ങളി�ലയും ജൃംഭിതങ്ങളായ �പ

ശിബന്ധങ്ങൾഭൂഭ്രമ�ണാർജ്ജിത�ത്താ�ടപുളഞ്ഞുതുടങ്ങി. കാര്യക്കാരു�ടകണ്ഠം

ശിരസ്പരിമിതി�യാളം വീർത്തു. ലലാടാസ്ഥികൾ �ഭദിക്കുംവണ്ണം ക�പാലബന്ധ

ങ്ങൾ ത്രസിച്ചു. ഊരുജംഘകൾ സം�യാജിക്കുമാറു് ആകുഞ്ചിതങ്ങളായി. വക്ഷ

സ്തടം �കാദണ്ഡാകൃതിയിൽ വക്രിച്ചു. മുഖകണ്ഠങ്ങൾ പൃഷ്ഠഭാഗ�ത്താടു നമ്രങ്ങളാ

യി. ആ സിദ്ധബലിഷ്ഠ�ന്റ മൂർദ്ധാവു ഹാ! തകരുന്നു. മുഷ്ടികൾ താഴുന്നു. പ്രതിബ

ന്ധശിലാകൂടം തടാകത്തിൽ ആമജ്ജനം, �ചയ്ത ബുൽബുദനിരക�ള �പാങ്ങിക്കു

ന്നു. ഒരുവജ്രകണികആസ്വജീവ�ഹാതാവി�ന്റജടാവലയമധ്യത്തിൽഉദിതമാകു

ന്നു. ഒരു മർമ്മരധ്വനി—സിംഹാരവം—�മഘാരവം—ബ്രഹ്മാണ്ഡ�ഭദനാരവം . . .
” (രാമരാജബഹദൂർ)

മതി; ഈ ചരിത്രം ഇവി�ട അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ടിനു �സ്കാട്ടും ഫ്രാൻ

സിനു് അലക്ലാണ്ഡർഡ്യൂമായും, ബംഗാളത്തിനു ബങ്കിമചന്ദ്രച�താപാധ്യായനും,

മഹാരാഷ്ട്രത്തിനു ഹരിനാരായണആ�പ്തയും എങ്ങ�ന�യാ അങ്ങ�നയാണു് �ക

രളത്തിനുസി. വി. ദുർ�ഗ്ഗശനന്ദിനിക്കുംകപാലകുണ്ഡലയ്ക്കുംസമശീർഷമാണു്അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ധർമ്മരാജാവും രാമരാജബഹദൂരും. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�നനമുക്കുതന്നു�ദവം�കരളി�യഅന്യാദൃശമായിഅനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

കുന്നുകുഴിയിൽ �കാച്ചു�താമ്മൻഅപ്പാത്തിക്കിരി (1026–1088)

ചരിത്രം

�തക്കൻ�കാട്ടയത്തു പുതുപ്പള്ളി കുന്നുകുഴിയിൽ �കാച്ചു�താമ്മൻ അപ്പാത്തിക്കിരി

യാണു് ക്രിസ്ത്യാനികള�ടയിടയിൽആദ്യ�ത്ത�നാവ�ലഴുത്തുകാരൻ. അ�ദ്ദഹംപ്ര

സിദ്ധനായ �ക. �ക. കുരുവിള ഇഞ്ചിനീയരു�ട �ജ്യഷ്ഠസ�ഹാദരനും, ഒ. എം. �ച

റിയാ�ന്റ ശ്വശുരനുമായിരുന്നു. 1026-ാമാണ്ടു മീനമാസം തിരുവാതിരനക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ചു. സംസ്കൃതം പഠിച്ചിരുന്നു. ‘പരിഷ്കാരപ്പാതി’ എന്ന �പരിൽ ഒരു �നാവൽ

1067-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1088-ൽ മരിച്ചു.
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പരിഷ്കാരപ്പാതി

നസ്രാണികളു�ട ജീവിതരീതി, വിവാഹം മുതലായ വിഷയങ്ങളു�ട ഒരു ചിത്രണമാ

ണു് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം. ഒരു ക്രിസ്തീയഭവനത്തിൽ ഔ�സപ്പച്ചൻ എ�ന്നാരു യുവാവു

ണ്ടായിരുന്നു. അയാ�ള�ക്കാണ്ടു് അനുരൂപയായ ഒരു സ്ത്രീ�യ വിവാഹം�ചയ്യിക്കു

വാൻ ബന്ധുക്കൾ ദൂ�ര ഒരുസ്ഥല�ത്തയ്ക്കു �പാവുകയും, അക്കാമ്മഎന്ന ഒരു യുവ

തി�യ കാണുകയും �ചയ്യുന്നു; അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം നടക്കുന്നു. പഴയ കല്യാ

ണച്ചടങ്ങുകൾപ്രപഞ്ചനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതിനു�ശഷംഔ�സപ്പച്ച�ന്റ വീട്ടിൽ ഭയ

ങ്കരമായ നാത്തൂൻ �പാരുണ്ടാവുകയും അതി�ന്റ ഫലമായി അക്കാമ്മ കഷ്ട�പ്പടു

കയും �ചയ്യുന്നു. നാത്തൂന്മാർ ആ ഗൃഹം വിട്ടു �പായതിനു�ശഷം ഭാര്യാഭർത്താക്ക

ന്മാർ സ്വതന്ത്രരാകുന്നു; അക്കാമ്മഅനന്തരം പ്രസവത്തിനു പിതൃഗൃഹത്തിൽ �പാ

കുന്നു. പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിനു�മൽഔ�സപ്പച്ച�ന്റസ�ഹാദരി തങ്കമ്മയു�ട വിവാ

ഹം നിശ്ചയിക്കുന്നു. തങ്കമ്മ കു�റ പരിഷ്കാരം സിദ്ധിച്ച യുവതിയാണു്. ആസ്ത്രീ ഒരു

ബിരുദധാരിയിൽഅനുരക്തയായിത്തീരുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്തകാണു�മ്പാൾആസ്ത്രീ

ക്കു �മാഹാലസ്യം ഉണ്ടാകുകയും അതു് അപസ്മാര�രാഗമാ�ണന്നു കരുതി �വണ്ട

�പ്പട്ടവർ ചികിത്സിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ കാര്യം മനസ്സിലായി തങ്കമ്മആശി

ച്ച യുവാവി�ന�ക്കാണ്ടുത�ന്ന ആ സ്ത്രീ�യ വിവാഹം �ചയ്യിക്കുന്നു. ആ വിവാഹ

വും വിസ്തരിച്ചു വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു് . പിന്നീടു് ഔ�സപ്പച്ച�ന്റ വീട്ടി�ല മൂപ്പീന്നു മരിക്കുന്നു.

ഇതുസംബന്ധമായചടങ്ങുകളു�ടവർണ്ണനയുംനന്നായിട്ടുണ്ട് . 60-ൽച്ചില്വാനം �കാ

ല്ലങ്ങൾക്കുമുൻപു് ഉത്തരതിരുവിതാംകൂറി�ല നസ്രാണികളു�ടസാമൂഹ്യസ്ഥിതി�യ

�ന്തന്നുപരിഷ്കാരപ്പാതി നമുക്കുകരതലാമലകം�പാ�ല കാണിച്ചുതരുന്നു. യഥാത

ഥപ്രസ്ഥാനത്തിൽഎഴുതിയഒരു�നാവൽഎന്നനിലയിലല്ലാ�തപ്രസ്തുതകൃതിക്കു

മ�റ്റാരു �മച്ചവും കാണുന്നില്ല. ഒരു ക്രിസ്തീയകഥയാകയാൽ അതിനു വി�ശഷിച്ചു്

ഒരാകർഷണശക്തിയു�ണ്ടന്നും പറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കിഴ�ക്കപ്പാട്ടു രാമൻകുട്ടി�മ�നാൻ (1033–1069)

ചന്തു�മ�നാ�ന്റ ഇന്ദു�ലഖയു�ട നിർജ്ജീവമായ ഒരനുകരണം ഭാഷയിലുണ്ടായി.

അതു �ചറു�ശ്ശരി ചാത്തുനായരു�ട മീനാക്ഷി എന്ന �നാവലാണു്. അ�ദ്ദഹം �കാ

ഴി�ക്കാട്ടു മിഷൻ �ഹസ്ക്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. സഹൃദയന്മാക്കു് ഉ�ദ്വ

ഗജനകങ്ങളായഅത്തരത്തിലുള്ളകഥകളു�ടആവിഷ്കാര�ത്തതടയണ�മന്നുള്ള

ഉ�ദ്ദശ�ത്താടുകൂടി എഴുതിയ ഒരു ഹാസ്യരസപ്രധാനമായ �നാവലാണു് പറ�ങ്ങാ

ടീപരിണയം. അതു് 1067-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് (ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1892-ൽ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവായ രാമൻകുട്ടി �മ�നാൻ സബ്ജഡ്ജി കൃഷ്ണ�മ�നാ�ന്റ അന

ന്തരവനായി പാട്ടത്തിൽകൃഷ്ണ�മ�നാ�ന്റയുംശ്രീ�ദവിയമ്മയു�ടയും മകനായി 1033-

ൽ ജനിച്ചു. പത്താംക്ലാസ്സുവ�ര�യ പഠിച്ചിരുന്നുള്ള�വന്നു വരികിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ

പ്രാ�യാഗികമായ അറിവും സംസ്തൃതത്തിൽ സാമാന്യജ്ഞാനവും ഗദ്യരചനയിൽ

പാടവവുമുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു പരിഹാസത്തിലായിരുന്നുപാടവവുംഅഭി

രുചിയും. 1069-മാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ മരിച്ചു. വിദ്യാവി�നാദിനി മാസികയിൽ

�വങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർആഖ്യായികഎന്ന �പരിൽ ഒരു ഉപന്യാസം

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ �നാവ�ലഴുത്തുകാരൻ എഴു�തണ്ട അധ്യായ

ങ്ങളു�ട �പരുകൾ ഫലിതരൂപത്തിൽ നി�ദ്ദശിക്കുന്നുണ്ടു്. കുളത്തിൽ�പ്പായതും

നീർ�ക്കാലി�യക്കണ്ടതും—ഒന്നാമധ്യായം. ഒരത്ഭുതം—രണ്ടാമധ്യായം. നമ്പൂ

രിയു�ട വിഡ്ഢിത്തവും ചങ്ങ�ന �ചണ്ട�കാട്ടിച്ചതും—മൂന്നു്. നാലാമ�ത്തതു് ഒരാ
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ണ്ടിയാട്ടം. എന്നിങ്ങ�ന ഒൻപതധ്യായങ്ങൾക്കു ശീർഷകങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം �കാടു

ത്തിട്ടുള്ളതുത�ന്നയാണു് ആദ്യ�ത്ത ഒൻപതധ്യായങ്ങൾക്കു രാമൻകുട്ടി�മ�നാനും

സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ പുസ്തകത്തിനു മുഖവുര എഴുതിയതു നായനാർ ത�ന്നയാ

ണു്.

പറ�ങ്ങാടീപരിണയം

�മൽക്കുളങ്ങര മാരാത്തു ചങ്ങമാരാർക്കു പറ�ങ്ങാടൻ എ�ന്നാരു മരുമകനും, പറ

�ങ്ങാടിഎ�ന്നാരുമകളുമുണ്ട് . ചങ്ങമാരാർക്ക് അമ്പലത്തിൽ�ചണ്ട�കാട്ടാണു് നി

ത്യവൃത്തി. കണ്ടപ്പമ്മാമ�ന്റ മകൻ താമര�ശ്ശരിയി�ല പങ്ങശ്ശ�മ�നാ�ന�ക്കാണ്ടു

പറ�ങ്ങാടി�യ സംബന്ധം �ചയ്യിക്കുവാൻ അമ്മാവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങ�നയാ

ണു് കഥാരംഭം. സ്ത്രീകൾഇംഗ്ലീഷ് പഠി�ക്കണ്ടതി�ന്റആവശ്യകയ�യപ്പറ്റി പത്താമ

ധ്യായത്തിൽസരസമായി ഉപപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ മുഖവുരയിൽ നിന്നു്

ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതിൽനിന്നു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപരിഹാസപ്രഗല്ഭത നി

രീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു് . . .

“മലയാളഭാഷയിൽ �നാവൽ പുസ്തകങ്ങൾ നി�ശ്ശഷം ബാക്കി ആകയാൽ

ആവക പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയാൽ വാല്മീകി ആദികവിയായ

തു�പാ�ല എനിക്കും “ആദിമലയാള�നാവൽകർത്താവു്” എന്നുള്ള �പരു സിദ്ധി

ക്കു�മന്നുള്ള �മാഹത്തി�ന്മൽ ഞാൻ വള�രക്കാലമായി യത്നം�ചയ്തുവന്നിരുന്നു.

ഈ കാര്യം സാധിക്കാൻ�വണ്ടി പലവഴികളിലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്

 �നാവൽ അപ്പടി തർജ്ജമ�ചയ്തു ‘സ്വന്തമായി ചമയ്ക്ക�പ്പട്ടതു് ’ എന്നു പുസ്തകത്തി

�ന്റ പുറ�ത്തഴുതി പ്രസിദ്ധ�പ്പടത്തിയാ�ലാ എന്നു് ആ�ലാചിച്ചു കു�റ തർജ്ജമ

�ചയ്തു�നാക്കി. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച പല വിദ്വാന്മാരും എ�ന്റ കഷ്ടകാലം�കാണ്ടു് ഇതു്

ഒരു സമയം വായിച്ചു�പായി എങ്കിൽ നമ്മു�ട കള്ളി പുറത്താകു�മന്ന ഭയത്താൽ

അതു �വ�ണ്ടന്നുവച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ്കാർക്കു മലയാള�മന്നു �കട്ടാൽ തിക്തകം കഷായ

മാ�ണന്നു് എനിക്കു നല്ലവണ്ണമറിയാ�മങ്കിലും �ചമ്പാ�ണന്നുത�ന്ന കരുതിയാൽ

�മലിൽ വ്യസനി�ക്കണ്ടിവരുന്നതല്ല�ല്ലാ എന്നുകരുതിയാണു് അതു �വണ്ടന്നുവച്ച

തു്. രണ്ടാമ�ത്തആ�ലാചന കുറ�ഞ്ഞാന്നു �ഭദ�പ്പടുത്തി. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘�വവർലി

�നാവൽ’ മുതലായ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിലുള്ള കഥകൾ നല്ല

രസമുള്ളവയാ�ണന്നു പരമ�ബാധ്യമായിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു് അതിൽനിന്നു് എല്ലാം

കൂടി കൂടിപ്പിടിച്ചു് ആ�കപ്പാ�ട ഒരു പുതിയ കഥയാക്കിത്തീർത്താൽ കാര്യം പറ്റി

ക്കാ�മന്നു കരുതി അതിന്നുദ്യമിക്കു�മ്പാഴാണു് കുന്ദലത പുറത്തുവന്നതു്. ഇനി�മൽ

ആദികവി എന്ന �പരുകിട്ടാൻ കു�റ പ്രയാസ�മന്നുവന്നതിനാൽ അതിയായ കു

ണ്ഠിതമുണ്ടായി എങ്കിലും ഞാൻ എഴുതുവാൻ �പാകുന്ന പുസ്തകത്തി�ല കഥാസാ

രസ്യം കുന്ദലതയിൽ കവിഞ്ഞുവന്നാൽ എ�ന്റ �യാഗ്യതക്കു ഹാനി സംഭവിക്ക

യി�ല്ലന്നു സമാധാനിച്ചു. എങ്കിലും പുസ്തകം ആരംഭി�ക്കണ്ട സമ്പ്രദായം ഒ�ന്നാ

ന്നായി തീർച്ച�പ്പടാത്തതിനാൽ പി�ന്നയും കാലതാമസം വന്നു. എളുപ്പത്തിൽ

�പരുസമ്പാദിക്കാനുള്ളവിദ്യയാണു്ഞാൻആദ്യംആ�ലാചിച്ചതു്. അതു കുന്ദലത

ക്കാരനും �കാണ്ടു�പായി. പി�ന്ന സ്വന്തം സൃഷ്ടിക്കാ�ണങ്കിൽഅത്ര �വഗത്തിൽ

ഒന്നും �താന്നുന്നതുമില്ല, ഇങ്ങ�നബുദ്ധിമുട്ടുള്ളകാലത്തു്ഇന്ദു�ലഖയും മീനാക്ഷിയും

വന്നു ലഹളകൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. എവി�ട�ച്ചന്നാലും പഞ്ചു�മ�നാന�ന്റയും സൂരിനമ്പൂ

രിപ്പാട്ടി�ലയും ലഹളത�ന്ന. ഞാൻ വള�രക്കാലമായി �മാഹിച്ചിരുന്ന സ്വത്തു്

ഇക്കൂട്ടർ എല്ലാവരുംകൂടി കവർന്നു�കാണ്ടു �പാകുന്നതു വിചാരിച്ചു് അതിനായി
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വ്യസനവും അസൂയയും എനിക്കുണ്ടായതി�ന എ�ന്റ ഗുണ�മറിയ വായനക്കാർ

മാപ്പു�ച�യ്യണ്ടതിനു സവിനയം അ�പക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന ദുഃഖപരവശനായി

ഇരിക്കുന്ന കാലം ഒരു ദിവസം രാവി�ല ഒരു ഇന്ദു�ലഖാപുസ്തകം കയ്യി�ലടുത്തു്

ഓ�രാ മ�നാരാജ്യവും വിചാരിച്ചു് കടലാസ്സുകൾഓ�രാന്നായി �വറു�ത മറിച്ചു�കാ

ണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾ അതി�ന്റ അവതാരിക ഒന്നു് അശ്രദ്ധനായി വായിച്ചു�നാക്കി.

അതിൽ ഇങ്ങ�ന ഒരു പുസ്തകം എഴു�തണ്ടതിനുത്സാഹിപ്പിച്ചതു് ആ ഗ്രന്ഥകത്താ

വി�ന്റ ഭാര്യയാ�ണന്നും മറ്റും കണ്ട�പ്പാൾ കാര്യം പറ്റി എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് എനിക്കു

മനസ്സിൽബഹുസുഖം �താന്നി. ഉട�നഎ�ന്റപ്രാണപ്രിയ�യാടു വിവര�മല്ലാം പറ

ഞ്ഞു് എ�ന്ന�മല്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തിക്കുത്സാഹിപ്പി�ക്കണ്ടതു് ആവശ്യ�പ്പട്ട�പ്പാൾ

എനിക്കുണ്ടായ ഭവിഷ്യത്ത�ല്ല പറ�യണ്ടതു്? ഞാൻ വലിയ കാര്യമായി പുസ്തക

കർത്താവിനുസിദ്ധിക്കുന്ന �ശ്രയസ്സി�നയും പുസ്തകം വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭ�ത്തയും

കുറിച്ചു വള�ര ഗാരവഭാവ�ത്താ�ട പറയാൻ തുടങ്ങിയതു �കട്ട് എ�ന്റ ഭാര്യ ഒന്നും

മിണ്ടാ�ത കുട്ടി�യ കുളിപ്പിക്കാൻ �പായതു�കാണ്ടു ഞാൻ മൌഢ്യം ഭാവിക്കാ�ത

പിന്നാ�ല �ചന്നു പി�ന്നയും �ചാദിച്ചു. അ�പ്പാൾ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ‘നിങ്ങൾക്കു മറ്റു

�താരം ഒന്നുമി�ല്ലങ്കിൽ നാലു �നന്ത്രവാഴവച്ചു നനയ്ക്കരു�താ? എനിക്കു �വ�റ

പ്രവൃത്തിയുണ്ടു് . കുട്ടി�യ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല; അടിച്ചുതളിച്ചിട്ടില്ല; പയ്യി�ന കറന്നിട്ടി

ല്ല.’ എന്നു�വണ്ട, ഈ മാതിരി അഞ്ഞൂറുകൂട്ടം �ജാലികൾ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി.

‘എ�ന്ന വിഷമ�മ! പിന്നാ�ല �പായതുത�ന്ന അബദ്ധമായ�ല്ലാ’ എന്നു പറഞ്ഞു്

അതിയായബുദ്ധിക്ഷയ�ത്താ�ടഞാൻ മടങ്ങി�പ്പാന്നു.”

ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗം കു�റ അധികം ദീർഘമായി�പ്പാ�യങ്കിലും ഇതു് അന്നുവ�ര

മലബാറിൽ ആവിർഭവിച്ച �നാവലുകളു�ട വി�നാദവിമർശനമാകയാൽ അങ്ങ

�ന �ചയ്തതാണു്.

“�നടിയരി�ച്ചാറുണ്ടിട്ടും മത്തൻകൂട്ടാൻ കൂട്ടീട്ടും

എണ്ണ �തച്ചു കുളിക്കാഞ്ഞിട്ടും പിത്തം വർദ്ധിച്ചു ഭൂപ�ത!”

എന്നപ്രസിദ്ധ �ശ്ലാകവും ഇതിൽ കാണ്മാനുണ്ടു് .

പറ�ങ്ങാടീപരിണയത്തി�ന്റ ഒന്നാം പതിപ്പു് മൂന്നുമാസത്തിനകം വിറ്റഴിഞ്ഞു.

�നാവ�ലഴുത്തുകാർക്കുസ്വല്പം ഒരു ലജ്ജഅങ്കരിപ്പിക്കുന്നവിഷയത്തിൽ രാമൻകു

ട്ടി�മ�നാ�ന്റ പ്രയത്നം ഫലിച്ചു.

�പാ�ത്തരി കുഞ്ഞമ്പു (1032–1095)

ചരിത്രം

ഉത്തര�കരളത്തിൽഅധഃസ്ഥിതരു�ട ഉന്നമനത്തിനു�വണ്ടികാര്യക്ഷമമായി പല

തും പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യ�സ്നഹിയാണു് �പാ�ത്തരി കുഞ്ഞമ്പു. അ�ദ്ദഹം 1032-

ാമാണ്ടു (ഇ.വ. 1857 ജൂൺ 6-ാം൹) വ്യാഴാഴ്ചനാളിൽ ജനിച്ചു. കണ്ണൂരിനു രണ്ടു നാ

ഴിക അക�ലയുള്ള പള്ളിക്കുന്നു �ദശത്തിലാണ് �പാ�ത്തരി എന്ന ഭവനം സ്ഥി

തി�ചയ്യുന്നതു്. അച്ഛൻ �പാ�ത്തരി കണക്കൻ നടത്തിവന്ന ഒരു എഴുത്തുപള്ളിയി

ലും, അതിനു�മൽ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും സാമാന്യപരിചയമുണ്ടായിരു

ന്ന �ചറുമണലിൽ കുഞ്ഞമ്പുട്ടി ഗുരുക്കളു�ട കീഴിലും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച

തി�ന്റ �ശഷംകണ്ണൂർഗവർ�മ്മന്റ് ഇംഗ്ലീഷ്�ഹസ്ക്കൂളിൽ �ചർന്നു�മട്രിക്കു�ലഷൻ

പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ഉപരിപഠനത്തിനു കുടുംബത്തി�ല ദാരിദ്ര്യം അനുവദിക്കാത്തതി

നാൽ ആദ്യം മലപ്പുറത്തു �പാസ്റ്റുമാസ്റ്ററും, പിന്നീടു തളിപ്പറമ്പു മജി�സ്റ്റ്രട്ടു�കാടതി
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 239

യിൽ ഒരു പകർ�പ്പഴുത്തു ഗുമസ്തനുമായി സ്വല്പകാലം പണി�നാക്കി. സ്വാത�ന്ത്ര്യ

ഛുവായകഥാപുരുഷനു് അത്തരത്തിൽഒരുജീവിതം നയിക്കുന്നതു്അനഭിലഷണീ

യമായി�ത്താന്നിയതിനാൽ വക്കീൽപ്പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. തളിപ്പറമ്പിലും, പിന്നീടു

കണ്ണൂരിലും അഭിഭാഷകനായി ഒരു വക്കീ�ലന്ന നിലയിൽ അ�ദ്ദഹം വള�ര ഉയർ

ന്നു. നിസ്തന്ദ്രമായ പ്രയത്നവും നിഷ്കളങ്കമായ സത്യസന്ധതയുമാണ് ആ ഉയർച്ചയ്ക്കു

കാരണം.

സമുദായ�സവനം

താൻ ജനിച്ച തീയസമുദായം അന്നു ജാതിസംബന്ധമായി പല അവശതകൾ

അനുഭവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. തീയ�രക്കാൾ അധഃസ്ഥിതരായ �ചറുമക്കളു�ട നരക

ജീവിതം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഹൃദയ�ത്ത അത്യന്തം �വദനിപ്പിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള

സമുദായങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അ�ദ്ദഹം ആത്മസമർപ്പണം �ചയ് വാൻ തീർച്ച�പ്പട

ത്തി. മതപരിഷ്കാര�ത്തയും സാധുജ�നാദ്ധാരണ�ത്തയും പറ്റി നിശിതങ്ങളായ

പല ഉപന്യാസങ്ങൾ �കരളപത്രിക, �കരളസഞ്ചാരി എന്നീ പത്രങ്ങളിലും ഭാഷാ

�പാഷിണി മാസികയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. �ചറുമക്കൾക്കു �വണ്ടി സ്വന്തമായി

ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കുകയും, അതിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ധ്യാപ

കന്മാ�ര കിട്ടായ്കയാൽ സ്വന്തം സ�ഹാദരന്മാരിൽ ഒരാ�ളത്ത�ന്ന നി�യാഗിക്കു

കയും �ചയ്തു. ‘എ�ഡ്വർഡ് പ്രസ്സ്  ’ എന്ന �പരിൽ ഒരച്ചുക്കൂടവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സ്ഥാപനങ്ങളിൽഅപ്രധാനമല്ല. കുഞ്ഞമ്പുവി�ന്റ പുസ്തകങ്ങ�ളല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം

�കാണ്ടും അന്ധവിശ്വാ�സാച്ചാടനം�കാണ്ടും �ചറുമക്ക�ള�പ്പാ�ലയുള്ള സമുദാ

യങ്ങ�ള പു�രാഗമിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി എഴുത�പ്പട്ടിട്ടുള്ളവയാണു്. പുലയർക്കു

‘പഞ്ചമർ’എന്ന �പർ ആദ്യമായി നല്കിയതു് അ�ദ്ദഹമാ�ണന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. നി

ലവിലിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുമത�ത്തഅ�ദ്ദഹം കഠിനമായി �വറുത്തു. ക്രിസ്തുമതം സ്വീക

രിച്ചാലല്ലാ�ത തീയർക്കു രക്ഷയി�ല്ലന്നു ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. പ�ക്ഷ,ആ രക്ഷയ്ക്കു്

ഏതാനുംചില തീയർ ക്രിസ്ത്യാനികളായാൽ �പാ�രന്നു് അ�ദ്ദഹം കണ്ടു. ത�ന്റ

ആഗ്രഹം അപ്രാ�യാഗികമാകയാൽ ഹിന്ദുവായിത്ത�ന്ന ജീവിതം നയിക്കുവാൻ

നിശ്ചയിച്ചു. അ�ദ്ദഹം “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ ഞാൻ �പാകയില്ല”

എന്നാണു് സ്വസമുദായാംഗങ്ങ�ളാടു പറഞ്ഞതു്. ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1892 ജനുവരി

1-ാം൹ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാന കൃതിയായ ‘സരസ്വതീവിജയം’ എന്ന �നാവൽ

പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. കുഞ്ഞമ്പു 1095-ൽ (ഇ.വ. 1919–ഡിസമ്പർ 24-ാം൹) മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) സരസ്വതീവിജയം (2) തീയർ, (3) രാമകൃഷ്ണസംവാദം, (4) രാമായണസാര�ശാ

ധന, (5) �മത്രി, (6) ഭഗവൽഗീ�താപ�ദശംഈപുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ഭാഷ ശക്തിമത്താണു്. ഹിന്ദുമത�ത്തഅപലപിക്കുന്ന രാമായണസാ

ര�ശാധന മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം ഒരു വക്കീലി�ന്റ നിലയാണു് അവ

ലംബിച്ചിരിക്കുന്നതു്; ഒരു ജഡ് ജിയു�ടയല്ല. രാമായണസാര�ശാധന 1893-ൽ പ്ര

സിദ്ധ�പ്പടുത്തി. സരസ്വതീവിജയ�ത്തപ്പറ്റി മാത്ര�മ ഇവി�ട എ�ന്തങ്കിലും പ്രസ്താ

വിക്കണ�മന്നു് ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നുള്ള.

സരസ്വതീവിജയം

ത�ന്റപറമ്പിൽ അടകുടികിടക്കുന്ന ഒരു അധഃസ്ഥിത കുടുംബത്തി�ല അംഗമായ

മരത്തൻഎന്നപുലയക്കുട്ടി
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240 അദ്ധ്യായം 62. �നാവൽസ്സാഹിത്യം

“എള്ളിലു�ള്ളണ്ണകണ�ക്ക �ദഹങ്ങ�ട–

യുള്ളിലുള്ളിശ്വരൻതാനിരിപ്പൂ

ഉള്ളവണ്ണംത�ന്ന കാട്ടിത്തരുംഗുരു

നിത്യം ഗുരുനാഥ കുമ്പിടു�ന്നൻ”

എന്നും മറ്റും പാടത്തുനിന്നുപാടിയതു കനക�ശഖരഇല്ലത്തുകു�ബരൻനമ്പൂരി �കട്ടി

ട്ടു �കാപാന്ധനാകുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവാല്യക്കാരനായ രാമൻകുട്ടിനമ്പ്യാർഓടി

�പ്പായി അവ�ന ചവിട്ടുന്നു. തന്നിമിത്തം അവൻ മരിച്ചതായി ആ�ദശത്തു ശ്രുതി

�പാങ്ങുന്നു. �പാലീസുകാർ അറസ്റ്റ്  �ചയ്യു�മന്നു ഭയ�പ്പട്ടു നമ്പൂരി നാടുവിട്ടു �പാകു

ന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മകൾ സുഭദ്ര എന്നഅന്തർജ്ജനത്തിനു ജാരസംസർഗ്ഗമുള്ള

തായി ഒരു �ഘാരമായഅപവാദം നമ്പൂരിയു�ട ശത്രുക്കൾപരത്തുകയും, സ്മാർത്ത

ന്മാർ ആസാധ്വി�യ �ക�കാട്ടി പുറത്താക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അശരണയായ സു

ഭദ്ര�യ കണ്ണൂരി�ല ഒരു പാതിരി രക്ഷിക്കുന്നു. സുഭദ്രഅവി�ടവച്ചു് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കു

കയും, കണ്ണൂരിൽ പാതിരിമാർ നടത്തുന്ന ഒരു �പൺപള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഉപാധ്യായ

യായി നിയമിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. കാശിയിൽ ഒളിച്ചു താമസിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന

നമ്പൂരി�യ �പാലീസുകാർ പിടിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു �മൽസൂചിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിനു തല�ശ്ശ

രി �സഷൻ�കാടതിയിൽവിസ്തരിച്ചു. അന്നു്അവി�ട ജഡ്ജിയായിരുന്നതു്ഏശുദാ

സൻ എ�ന്നാരു പുലക്രിസ്ത്യാനിയാണു്. അ�ദ്ദഹം നമ്മു�ട പഴയ മരത്തനല്ലാ�ത

മറ്റാരുമല്ല. അ�ദ്ദഹം �കാഴി�ക്കാട്ടുള്ള ഒരുപാതിരിയു�ടസഹായ�ത്താടുകൂടി ബി.

ഏ. ജയിച്ചു പല ഉ�ദ്യാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നുയർന്നു് ആ പദവിയിൽ എത്തി. �തളി

വില്ലാത്തതിനാൽ ജഡ്ജി നമ്പൂരി�യ �മാചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയി

�ല ഇതിവൃത്തസങ്ഗ്രഹം. വിദ്യാഭ്യാസം�കാണ്ടു് ഏതു് അധഃസ്ഥിതനും ഉച്ചസ്ഥ

�ന്റ നിലയി�ലത്താ�മന്നുസൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണു് സരസ്വതീവിജയം എന്ന �പർ

ഗ്രന്ഥകാരൻപുസ്തകത്തിനുനല്കിയിരിക്കുന്നതു്. നമ്പൂരി�യ�ക്കാണ്ടു്അ�ദ്ദഹംപ�ദ

പ�ദ മനുസ്മൃതിയിൽനിന്നു പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും, താൻത�ന്ന അധ്യാ

ത്മരാമായണം, ഭാരതം, പഞ്ചതന്ത്രം എന്നീ കിളിപ്പാട്ടുകളിൽനിന്നും മറ്റും ഈരടി

കൾ പകർത്തുന്നതും പുസ്തകത്തി�ന്റ �മന്മയ്ക്കുഹാനികരമായിട്ടുണ്ടു്.

ഉദാഹരണം

ഏതാനും ചില വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കുഞ്ഞമ്പുവി�ന്റ�ശലി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

നമ്പൂരി�യ കാണാത്തതിനാൽ അന്തർജ്ജനത്തിനുണ്ടായയാതന:— “സാ

ധാരണയായി ത�ന്റ ഭർത്താവിരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു �ചന്നു �നാക്കും; ഉട�ന �പാ

ട്ടിക്കരയും; മടങ്ങിവരും. വല്ലവരും വാതിൽ മുറി�യ �പാകുന്ന നിഴലാട്ടം കണ്ടാൽ

അതു ഭർത്താവാ�ണാ എന്നു ശങ്കിച്ചു് എത്തി�നാക്കും. ഉട�ന വീണുരുളും. പി�ന്ന

കു�റ �നരം ഒന്നും മിണ്ടാ�ത ഇരിക്കും. അ�പ്പാൾ ഭർത്താവു ത�ന്ന വിളിക്കുന്ന

ഒച്ചയ�ല്ല �കട്ടതു് എന്നു�താന്നും. ഉട�ന അതല്ല എന്നു മനസ്സിലായി �നടുവീർ

പ്പിട്ടുകരയും. കരയരു�ത എന്നു വല്ലരും പറയു�മ്പാൾ �പാട്ടിക്കരയും. ഇങ്ങ�ന

ഏക�ദശം രാത്രി മൂന്നു യാമവും കഴിഞ്ഞു.”

ജീവത്സാഹിത്യം

പ്രസ്തുതപുസ്തുകത്തിനു് അവതാരിക എഴുതിയ മൂർ�ക്കാത്തുകുമാരൻ പറയുന്നതു രാ

മായണവും മഹാഭാരതവും ജീവത്സാഹിത്യപംക്തിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നതാ�ണന്നും,

കീഴ് ജാതികളും ദരിദ്രരും പാവങ്ങളും ആയവ�രപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 241

മാത്ര�മ ജീവത്സാഹിത്യമാകയുള്ളഎന്നുശഠിക്കുന്നതായാൽഅതിന്നുള്ളഒരുത്ത

മദൃഷ്ടാന്തം ഇതാ—‘സരസ്വതീവിജയം’ എന്നു പറയുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഈ

അഭിപ്രായം ആദരണീയമാണു്. സരസ്വതിവിജയത്തിനു മുൻപു് അത്തരത്തിൽ

ഒരു ഇതിവൃത്തഘടനയ്ക്കായി ഭാഷാസാഹിത്യകാരന്മാരിൽആരും ഉദ്യമിച്ചിട്ടില്ല.

�കാച്ചിരാമവർമ്മ (അപ്പൻ) തമ്പുരാൻ (1051–1117)

ഉപക്രമം

അപ്പൻതമ്പുരാൻ ഒരു മാസികാപ്രവർത്തകൻ, �കരളചരിത്രഗ�വഷകൻ, ഗ്രന്ഥ

വിമർശകൻ, ആഖ്യായികാകാരൻ, ഉപന്യാസകർത്താവു്, ഗദ്യകവി എന്നിങ്ങ�ന

പലനിലകളിൽ നിരതിശയമായ ഭക്തി�യാടുകൂടി �കരളി�യ ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആ സാഹിത്യപദ്ധതികളി�ലല്ലാം ഒന്നു�പാ�ല വിജയം �നടിയിട്ടുമുണ്ടു്. സൌകര്യ

ത്തിനു�വണ്ടി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചരിത്രം ഈ ഘട്ടത്തിൽ �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു�വ�ന്ന

യുള്ളു.

ജനനം

അപ്പൻതമ്പുരാൻ 1051-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 24-ാം൹ പൂരൂരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ചു. സ്ഥാനസന്യാസം�ചയ്ത �കാച്ചി രാമവർമ്മ വലിയതമ്പുരാ�ന്റ മൂത്ത

സ�ഹാദരി �കാച്ചിക്കാവുതമ്പുരാട്ടിയായിരുന്നു മാതാവു്. ആ സാധ്വി പാഴൂർ പടു

�താൾ തുപ്പൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല സഹധർമ്മിണിയായി. അവരു�ട സന്താനങ്ങ

ളായി ഒരു സ്ത്രീപ്രജയും, നാലു പുരുഷപ്രജകളും ജനിച്ചതിൽ നാലാമ�ത്ത പുരു

ഷസന്താനമാണ് അപ്പൻതമ്പുരാൻ. �കാച്ചിക്കാവുതമ്പുരാട്ടിക്കു സംഗീതത്തിലും

സാഹിത്യത്തിലും പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. സംഗീതത്തിൽ ഒരു നല്ല ശിഷ്യപ

രമ്പരയുണ്ടു്. അങ്ങ�ന മാതാവിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാണു് അപ്പൻതമ്പുരാ�ന്റ സംഗീ

തവാസന. ആ തമ്പുരാട്ടി 1053-ൽ തീ�പ്പട്ടു. ചിറ്റമ്മയായ അമ്മുത്തമ്പുരാട്ടിയാണു്

പിന്നീടു കുമാര�ന വളർത്തിയതു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

ചാഴൂർ �കാവിലകത്തുവച്ചു വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ വലിയതമ്പുരാ�ന്റ �മൽ�നാട്ടത്തിൽ

ആശാൻതമ്പാൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻസിദ്ധരൂപവും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചു. �ശഷാചാ

ര്യ പാഠശാലയിൽഈച്ചരവാരിയർ കാവ്യങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. കല്ലിങ്കൽ വലിയ

രാമപ്പിഷാരടിയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സംസ്കൃതാധ്യാപകന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പ

ടുന്നു. 1068-ൽ എറണാകുളം �കാ�ളജിൽ അഞ്ചാംഫാറത്തിൽ �ചർന്നു. 1070-ൽ

�മടിക്കു�ലഷൻപരീക്ഷജയിച്ചു. മദിരാശിപ്രസിഡൻസി �കാ�ളജിൽനിന്നു്എഫ് .

ഏ. പാസ്സായി. ബി. ഏ.യ്ക്കു സംസ്കൃതം വിട്ടു മലയാളം ഉപഭാഷയാക്കി. അന്നാണു്

ആ ഭാഷയു�ട മർമ്മങ്ങളും മ�നാജ്ഞതയും ഗ്രഹിച്ചതു്. തനിക്കും ആ ഭാഷയു�ട

ഉൽക്കർഷത്തിനു�വണ്ടി ജീവിതാർപ്പണം �ചയ്യണ�മന്നു് ഒരാഗ്രഹം �താന്നി.

അക്കാലം മുതൽ അതി�ലക്കായി ശ്രമിച്ചു. 1074-ൽ ബി. ഏ. യ്ക്കു മലയാളത്തിനുമാ

ത്രം ജയിച്ചു. അടുത്ത�കാല്ലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉത്തീർണ്ണനായി. ഐച്ഛികവിഷ

യത്തിൽ �താറ്റു�പായി. ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം അവി�ട നിറുത്തി. പിൽക്കാലത്തു്

തൃശ്ശൂരിൽ താമസമാക്കിയതിനു�മൽ പി. എസ് . അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി�യാടു
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242 അദ്ധ്യായം 62. �നാവൽസ്സാഹിത്യം

വ്യാകരണവും, ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി�യാടു തർക്കവും, �വയിലൂർശങ്കരവാരിയ�രാ

ടു അഷ്ടാംഗഹൃദയവും പഠിക്കുകയുണ്ടായി. �വദാന്തം തന്നത്താൻ അഭ്യസിച്ചതാ

ണു്. ആ മഹാരാജാവി�ന്റ മ�റ്റാരു സ�ഹാദരിയു�ട പുത്രനായ �കരളവർമ്മ

അമ്മാമൻതമ്പുരാ�നപ്പറ്റി �മൽ പരാമർശിക്കും. �വ�റ ഒരു തായ് വഴിയിൽ�പ്പട്ട

മങ്കു എന്ന അംബത്തമ്പുരാട്ടിയാണു് പണ്ഡിത സാർവ്വഭൌമനും ഇന്ന�ത്ത �കാച്ചി

മഹാരാജാവുമായ പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാ�ന്റ മാതാവു് (വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ തമ്പുരാ�ന്റ

ജാമാതാവു് ). ഇങ്ങ�ന ഒ�ര കാലത്തുത�ന്ന �കാച്ചി രാജകുടുംബത്തിൽ ഭാഷാ

�പാഷകന്മാരും സാഹിത്യബന്ധുക്കളുമായ മൂന്നു കുമാരന്മാർ ഉദയം�ചയ്തു. സംസ്കൃ

തത്തി�ന്റയും മലയാളത്തി�ന്റയുംഅഭ്യുന്നതിക്കുപലപ്രകാരത്തിൽ �പ്രരകരായി

ഭവിച്ചു.

രസികരഞ്ജിനി

1074-ൽത്ത�ന്ന ഭാഷയിൽ ഉത്തമമായ രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഒരു മാ

സിക പുറ�പ്പടവിക്കണ�മന്നും അന്നു �ശശവപ്രായത്തിൽ വളർന്നുവന്ന മദി

രാശിയി�ല ഇൻഡ്യൻ �റവ്യൂ (Indian Review) അതി�നാരു മാർഗ്ഗദർശകമാ

�ണന്നും ആ പുണ്യ�ശ്ലാകനു �താന്നി. മദിരാശിയിൽ പഠിക്കു�മ്പാൾ മദ്രാസ് 

സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് പത്രത്തി�ലക്കു �ലഖനങ്ങൾ എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. ത�ന്റ മാ

സികസംബന്ധിച്ചുള്ള ആ�ലാചനകൾ 1077 കുംഭം 14-ാം൹�യ പൂർത്തിയായുള്ളു.

1078 ചിങ്ങത്തിൽ രസികരഞ്ജിനി എന്ന അന്വർത്ഥനാമ�ത്താടുകൂടി അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ മാസിക ഉദയം �ചയ്തു. ഒന്നാം ലക്കത്തി�ല പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങ�ന പറ

ഞ്ഞുകാണുന്നു. “രസികരഞ്ജിനി പ്ര�വശിപ്പാനുള്ള കാരണം ഉ�ദ്ദശപത്രത്തിൽ

പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു് അതി�ന വീണ്ടും എടുത്തുപറയുന്നില്ല. എങ്കിലും നാന്ദി

പ്രസ്താവനകൾ ഇല്ലാത്ത നാടകം, �താടയ�ത്താടുകൂടാത്ത അര�ങ്ങറ്റം, ഉപസ്തര

ണശൂന്യമായസദ്യ മുതലായവ �ലാകമര്യാദയ്ക്കു വി�രാധമായിട്ടുള്ളവആക�കാണ്ടു

പ്രകൃതമാസികയു�ട തിര�നാട്ടത്തിങ്കൽ കുറച്ചു വല്ലവിദ്യ�യടുക്കാഞ്ഞാലും അത്ര

ഉചിതമായിരിക്കയില്ല. രസികരഞ്ജിനിയു�ട ജാതകം �നാക്കിച്ചിട്ടില്ല; �നാക്കിച്ചിട്ടു്

ആവശ്യവും കാണുന്നില്ല. ദീനം വരുന്നകാലത്തു�വദ്യന്മാ�രആശ്രയിക്കു�മ്പാൾ

വിമുഖത കാണിക്കാതിരുന്നാൽ കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാ�ത ആകൃതിയും പ്ര

കൃതിയും നന്നായി ആയു�സ്സാടും ഓജ�സ്സാടും വളർന്നുവരുന്നഈ നൂതനസന്താ

ന�ത്ത എല്ലാവരും എടുത്തു ലാളിക്കുന്നതു കാണുവാൻ സംഗതി വരു�മന്നാണു്

ഞങ്ങൾപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതു്.

എറണാകുളത്തു വട�ക്കമാളികയിലായിരുന്നു അക്കാലത്തു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

താമസം. അവി�ട മാസികയു�ട പു�രാഗതിക്കു നിത്യ�മന്ന�പാ�ല സുഹൃത്സ�മ്മ

ളനങ്ങളും നടത്തി. 1065-ൽ സി. പി. അച്യുത�മ�നാൻ തൃശ്ശൂരിൽ ആരംഭിച്ചു 12

�കാല്ലം പ്രചരിച്ച വിദ്യാവി�നാദിനി അന്നു് അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതു�കാണ്ടു

രസികരഞ്ജിനി മാത്ര�മ അന്നു �കരളത്തിൽ ഗണനീയമായ ഒരു സാഹിത്യമാസി

കയായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അ�താടുകൂടി മഹാനുഭാവനായ �കാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞി

ക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന പത്രാധിപരായി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യവും അപ്പൻതമ്പുരാനു

സിദ്ധിച്ചു.

“പ്രസന്നപ്രൌഢസരസപ്രസംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞിനി

രസജ്ഞർക്കു �കാടുക്ക�ട്ട രസം രസികരഞ്ജിനി”
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എന്ന മുദ്രാവാക്യം ത�ന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ എഴുതി�ച്ചർത്തതാണു്. ഇങ്ങ

�ന രണ്ടു മഹാരഥന്മാരു�ട സഹപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ഫലമാണു് ആ മാസിക. കു

ഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാ�ന്റ സംസ്കൃതവും ആധുനിക �കരളിയും, അപ്പൻതമ്പുരാ�ന്റ

പ്രാചീന�കരളിയും ഇംഗ്ലീഷും കൂടി സ�മ്മളിച്ച�പ്പാൾ ഉണ്ടായഫലം വിസ്മയാവ

ഹമായിരുന്നു. ഒന്നാമ�ത്ത ലക്കത്തിൽ �നടുവിരിപ്പുസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു �കാച്ചി

രാജ്യത്തു് ഏറ്റം �ചയ്തപ്രകാരം എന്ന ചരിത്ര�ലഖനവും, യുക്തിഭാഷ, നാഗാനന്ദം

നാടകത്തി�ന്റ തർജ്ജമ മുതലായ ഇതര�ലഖനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസി

കയ്ക്കു �വണ്ട സകല ഗുണങ്ങളും അതിൽ കളിയാടി. കവിത, �ചറുകഥ, ചരിത്രം,

ശാസ്ത്രം തുടങ്ങി പല വിഷയങ്ങളിലും �ലഖനങ്ങൾപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു് ഉള്ളടക്കത്തിനു്

ആശാസ്യമായ �വവിധ്യം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭാരവാഹികൾ ബദ്ധശ്രദ്ധരായി

രുന്നു. �കാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, കുണ്ടുർ, ഒറവങ്കര, ഒടുവു്, നടുവം മഹൻ, വള്ള�ത്താൾ

മുതലായ കവികളും സി.എസ് . �ഗാപാലപ്പണിക്കർ, കാരാട്ടു് അച്യുത�മ�നാൻ,

അമ്പാടി നാരായണ�പ്പാതുവാൾ, വി. �ക. രാമൻ�മ�നാൻ, മൂർ�ക്കാത്തു കുമാ

രൻ തുടങ്ങിയ ഗദ്യകാരന്മാരുമായിരുന്നു �ലഖകന്മാർ എന്നു പറയു�മ്പാൾത�ന്ന

�ലഖനങ്ങളു�ട ഗുണപൌഷ്കല്യം ഊഹ്യമാണ�ല്ലാ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ നല്ല

ഭാഷാഗദ്യം എഴുതിപ്പഠിച്ചതു രസികരഞ്ജിനിയിൽക്കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പൻതമ്പുരാ

�ന്റ സാഹിത്യപരിചയം പ്രവൃദ്ധമായതും പ്രധാനമായി ആ വഴിക്കുത�ന്നയാണു്.

ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശം ആദ്യമായി �വളിയിൽ വന്നതു് ആ മാസികവഴിക്കു ത�ന്നയാ

യിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്കു് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. 3000 ഉറുപ്പിക

�കട്ടി�വച്ചു�കാണ്ടാണു് അപ്പൻതമ്പുരാൻ രസികരഞ്ജിനി ആരംഭിച്ചതു്. നാലു

�കാല്ലവും നാലു മാസവും അതു നടന്ന�പ്പാൾആസംഖ്യ മുഴുവൻ നഷ്ട�പ്പട്ടു. �കര

ളത്തിനു മാസികക�ളസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംഏ�താ ഒരുശാപം ഉള്ളതു�പാ�ല

�താന്നി�പ്പാകുന്നു. അ�ല്ലങ്കിൽ അത്ര വള�ര അനുകൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ

ജനിച്ചു് അനുദിനം അഭിവൃദ്ധി�യ പ്രാപിച്ചുവന്ന ഒരു മാസിക അല്പായുസ്സിൽഅന്ത

രിക്കുവാൻ യാ�താരു ന്യായവുമില്ല�ല്ലാ. എന്നാൽ ഒന്നു പറയാം. അതു�പാ�ല

മഹനീയമായ ഒരു മാസിക നമ്മു�ട നാട്ടിൽഅതിനുമുൻപും പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ദാമ്പത്യം

രസികരഞ്ജിനിയു�ട അന്തർദ്ധാനത്തിനു�ശഷം തമ്പുരാൻ എറണാകളത്തുനിന്നു

തൃശൂരി�ലക്കു മാറി. അവി�ടആദ്യം �താ�ട്ടക്കാട്ടു കുടുംബക്കാരു�ട വകയായ ഒരു

ഗൃഹത്തിലാണു് താമസിച്ചതു്. പിന്നീട് 1083-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു്അയ്യ�ന്താളിൽ ഒരുസ്ഥലം

വാങ്ങി കുമാരമന്ദിരം എന്ന �പരിൽ ഒരു �കാവിലകം പണിയിച്ചു് അവി�ട പാർ

ത്തുതുടങ്ങി. ഗുരുവായൂർക്കു സമീപം അമ്പാടി വട�ക്ക മുടവക്കാട്ടിൽ നാനിക്കുട്ടിയ

മ്മ�യ പത്നിയായി സ്വീകരിച്ചു. ആ ദാമ്പത്യത്തി�ന്റ ഫലമായി മൂന്നു പുത്രന്മാരും

ഒരു പുത്രിയും ജനിച്ചു. അവരിൽ രണ്ടുപുത്രന്മാർഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാർദ്ധക്യത്തിൽ

അകാലമൃത്യുവിനാൽഗ്രസ്തരായി. ആസംഭവംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഹൃദയ�ത്തഅത്യ

ധികം വ്യഥ�പ്പടുത്തി. അവശിഷ്ടനായ പുത്രൻ ഒരു നല്ല ഭാഷാഭിമാനിയും ഗ�വഷ

കനുമായ വി. എം. കുട്ടിക്കൃഷ്ണ�മ�നാനാണു്.

മങ് ഗ�ളാദയം

സ്വന്തമായി ഒരുഅച്ചുകൂടംഇല്ലാത്തതായിരുന്നുരസികരഞ്ജിനിയു�ടപരാജയത്തി

നു പ്രധാന കാരണ�മന്നു തമ്പുരാൻ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. അതു�കാണ്ടു തൃശൂ

രിൽ താമസമുറപ്പിച്ചതിനു�മൽ മങ് ഗ�ളാദയം മാസിക നമ്പൂരിമാ�ര�ക്കാണ്ടു 1084
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വൃശ്ചികത്തിൽആരംഭിപ്പിക്കുവാൻ ഏർപ്പാടു�ചയ്തു. �ദശമംഗലം അച്ചുക്കൂടത്തിലാ

ണു്ആദ്യ�ത്തലക്കങ്ങൾഅച്ചടിപ്പിച്ചതു്. താമസിയാ�തമങ് ഗ�ളാദയംഎന്ന�പ

രിൽ ഒരു കമ്പനിസ്ഥാപിക്കുകയും ലിപികളു�ട മ�നാജ്ഞതയ്ക്കുകീർത്തി�പ്പട്ട �ക

രളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂടം അതി�ന്റ ആവശ്യത്തിനായി വിലക്കു വാങ്ങിക്കുകയും �ച

യ്തു. മങ്ഗ�ളാദയം എന്ന �പർ മാസികയ്ക്കു നല്കിയതും ഉടമസ്ഥതയും പത്രാധിപത്യ

വുംഅന്യർക്കായിരുന്നു�വങ്കിലുംഅതി�ന്റയഥാർത്ഥസൂത്രധാരത്വം വഹിച്ചിരുന്ന

തുംആ കമ്പനിയു�ട മാ�നജിംഗ് ഡയറക്ടരായ തമ്പുരാൻത�ന്നയായിരുന്നു. എറ

ണാകത്തുവട�ക്കമാളികയി�ലന്ന�പാ�ല മങ്ഗ�ളാദയംഅച്ചുക്കൂടത്തിലുംഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റഅധ്യക്ഷതയിൽ ധാരാളം ചർച്ചാ�യാഗങ്ങൾ നടന്നുവന്നിരുന്നു. ആദ്യ

കാലത്തു മങ് ഗ�ളാദയത്തിനു് ഓ�രാ �കാല്ലത്തി�ന്റയുംആരംഭത്തിൽപ്രസ്താവന

എഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നതും മററാരുമല്ല. മാസികയു�ട ഉ�ദ്ദശം രസികരഞ്ജിനിയു�ട

തിൽ നിന്നു ഭിന്നമായിരുന്നു. ഒന്നാം ലക്കത്തി�ന്റ പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങ�ന പറ

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“നമ്പൂരിമാരു�ടയും മറ്റു ജാതിക്കാരായ മലയാളികളു�ടയും ആചാരങ്ങ�ളയും

തന്മൂലമായ ധർമ്മ�ത്തയും പറ്റിയും ഇവ�യല്ലാം അറിയിക്കുന്ന പൂർവ്വചരിത്ര�ത്ത

പ്പറ്റിയും അവരവരു�ട നിത്യവൃത്തിക്കുതകുന്ന ഗൃഹഭരണ�ത്തപ്പറ്റിയും അവശ്യം

അറി�ഞ്ഞ കഴിയൂ എന്നുള്ള രാജനീതിനിയമ�ത്തപ്പറ്റിയും പല സംശയങ്ങൾക്കും

നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതും വി�നാദകരവുമായ തത്വവാദതങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മറ്റും പല

ഉപന്യാസങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും, ഹിന്ദുക്കളു�ട ജ്ഞാനനി�ക്ഷപത്തിനു് ഇരിപ്പിടമായ

സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ചില പ്രസംഗങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും മലയാളികൾക്കു മങ് ഗ�ളാദയ

ത്തിനുതകത്തക്കവണ്ണംഈ മങ് ഗ�ളാദയം ഞങ്ങൾആരംഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.”

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ മങ്ഗ�ളാദയത്തിൽ ചില വിശിഷ്ടങ്ങളായ ഉപന്യാ

സങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രസിദ്ധന്മാരായ പി. എസ്സ് . അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി,

ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി, �കയ്പള്ളി വാസു�ദവൻമൂസ്സതു് മുതൽ�പരു�ട പല നല്ല

�ലഖനങ്ങൾ മങ്ഗ�ളാദയം വഴിയ്ക്കു പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. ലീലാതിലകത്തി�ന്റ

പ്രഥമശില്പവും, കാമദഹനം തുടങ്ങിയ അ�നകം ഉത്തമങ്ങളായ ഭാഷാചമ്പുക്കളും,

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അതിൽത്ത�ന്നയാണു്. ഈ �യാഗങ്ങൾ എല്ലാം ഒത്തുകൂടിയി

ട്ടും ആ മാസികയും പത്തുപതിനാറു�കാല്ല�ത്ത പ്രചാരത്തിനു�മൽ തി�രാഭവിക്കു

കയാണു് �ചയ്തതു്. മങ് ഗ�ളാദയംസാഹിത്യസമിതി വികസിച്ചതാണു് �കാച്ചി സാ

ഹിത്യസമാജം. ആ സമാജം 1091–മാണ്ടിടയ്ക്കു മങ് ഗ�ളാദയം അതി�ന്റ ചുമതല

യിൽഏ�റ്റടുത്തുസജീവമായിപ്രവർത്തിച്ചു. അതുംകു�റക്കാല�ത്ത�ക്കനടന്നുള്ള.

ആസമാജത്തി�ന്റ നായകനും തമ്പുരാൻത�ന്നയായിരുന്നു.

മറ്റു പത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ

പിന്നീടു് തമ്പുരാൻ തൃശൂർ സരസ്വതീവിലാസം അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു പ്രാചീനഗ്ര

ന്ഥമാല എന്ന �പരിൽ ഒരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ഒരു �കാല്ല�ത്തക്കു

മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന അതും ബാംബയിൽനിന്നു പുറ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന കാവ്യ

മാല (സംസ്കൃതം) യു�ട രീതിയിൽപ്രാചീനഭാഷാകാവ്യങ്ങളും പഴയപാട്ടുകളമാണു് 

പ്രകാശിപ്പിച്ചുവന്നതു്. 1106-ൽ ഇടപ്പള്ളിയിൽ വച്ചു് ആവിർഭവിച്ച സമസ്ത�കരള

സാഹിത്യപരിഷത്തി�ന്റ ജനയിതാക്കളിൽ ഒരാൾ അ�ദ്ദഹമായിരുന്നു. അതി�ന

ബാല്യത്തിൽ വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരുന്നതിനു് ആ മഹാപുരുഷൻ വള�ര �ക്ലശിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ പരിഷത്തി�ന്റ രണ്ടാമ�ത്ത വാഷി
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കസ�മ്മളനം തൃശൂരിൽവച്ചു നടത്ത�പ്പട്ടു. അത്ര ഭംഗിയായി ഒരു സ�മ്മളനവും

അതി�ന്റ റി�പ്പാർട്ടും ഒരിക്കലും പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടില്ല. പരിഷത്തി�ന്റപ്രധാ�നാ

�ദ്ദശങ്ങൾഎന്തായിരിക്കണ�മന്നുതീർച്ച�പ്പടുത്തിയതു്ആസ�മ്മളനത്തിലാണു്.

അവ ഭാഷാസംബന്ധമായ 1 ഗ�വഷണം, 2 സംഭരണം, 3 നിർമ്മാണം, 4 പ്രസാ

ധനം, 5 മുദ്രണം, 6 വിമർശനം, 7 പ്രവർത്തനം, 8 പ്രചാരണംഎന്നിവയാണു്. ഈ

മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി�യല്ലാം അ�ദ്ദഹം ഏകാകിയായി സഞ്ചരിക്കുകയും അനന്യസു

ലഭമായ വിജയം �നടുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. 1107-ൽ പരിഷത്തു് ഒരു കമ്പനിയായി

റജിസ്റ്റർ �ചയ്യിച്ചതും 1108-ൽ അതി�ന്റആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു�ത്രമാസികഗ്രന്ഥം

പുറ�പ്പടുവിച്ചതും ആ ആഫ�ലാദയകർമ്മാവുത�ന്നയാണു് . അനന്തരം അ�ദ്ദഹം

താൻ സ്ഥാപിച്ച വിലങ്ങൻകുന്നി�ല രാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തി�ന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്ര

ബുദ്ധ�കരളം എ�ന്നാരു മാസിക പുറ�പ്പടുവിച്ചു. 1112 ചിങ്ങം മുതൽ പുറ�പ്പടുവിച്ചു

കു�റക്കാലം നടത്തി. ‘ആടിയ കാലും പാടിയ വായും �വറു�തയിരിക്കയില്ല’ എന്നു

പഴമക്കാർ പറയുന്നതു് എത്ര പരമാർത്ഥമാണു്. അതിനു മമ്പുത�ന്ന അ�ദ്ദഹം

രാമകൃഷ്ണപരമഹംസ�ന്റ ഒരു അടിയുറച്ച ഭക്തനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭാഗവതപാ

രായണത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നആസക്തിയും സാമാന്യമായിരുന്നില്ല.

ചില സിദ്ധികൾ

ഏതു നല്ല കാര്യങ്ങളിലും ഏർ�പ്പട്ടു് അവയിൽ �നതൃത്വംവഹിച്ചു �ലാകസങ്ഗ്ര

ഹം �ചയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൻതമ്പുരാ�ന്റ ജീവിതവ്രതം. ആരു�ട

ഹൃദയ�ത്തയും കവരുന്നതിനു പര്യാപ്തമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സംഭാഷണ

�ശലി. ചില പ്രധാനസ്ഥാപനങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്നപങ്കി�നപ്പറ്റി

മുൻപു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അഭിനയം, ചിത്ര�മഴുത്തു്, ശില്പവിദ്യ, ഭവനനിർമ്മാണം

തുടങ്ങിയ സുകമാരകലകളിൽഅ�ദ്ദഹം വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അവയി�ലാ

ന്നും സാഹിത്യ�സവനത്തിനു�വണ്ടി സമർപ്പിച്ചു�പായഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മനസ്സിനു

�കന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. സാളഗ്രാമം, ബാണലിങ് ഗം ഇവയു�ട ലക്ഷണ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായമറിയവാൻആളുകൾ �കാവിലക�ത്തത്തി

�ച്ചരുക സാധാരണമായിരുന്നു. സങ്ഗീതത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാസനന്ക്കു്

അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. മലയാളത്തി�ല അപ്രകാശിതങ്ങളായ പഴയ പാട്ടുകൾ

കണ്ടുപിടിച്ചു് അവയ്ക്കു് മട്ടിട്ടു ഹൃദയംഗമമായി പാടുന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിത്യവ്യ

വസായങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. �കരളത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്ത ഫിലിംകമ്പനി 1104-

ാമാണ്ടിടയ്ക്കു സ്ഥാപിച്ചു് ഇതിനു �കരളാ സിനി�ട്ടാൺ എന്നു നാമകരണം�ചയ്തു.

ഭൂതരായർ ചലച്ചിത്രമാക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയായിരുന്നു ഇതു്. എന്നാൽ നവീ�നാപ

കരണങ്ങളു�ട അഭാവവും ധനസംന്ധമായുള്ള ശക്തിഹീനതയും നിമിത്തം അതു

വിജയത്തിൽ കലാശിച്ചില്ല. മങ് ഗ�ളാദയത്തിൽനിന്നു് അധ്യാത്മരാമായണം തു

ടങ്ങിയ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ മങ്ഗ�ളാദയം ഗ്രന്ഥാവലി എന്ന �പരിൽ ആകഷ്ക

മായ രീതിയിൽ മുദ്രണം �ചയ്യിച്ചതു് അ�ദ്ദഹമാണു്. കമ്പനിയ്ക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ

തമ്പുരാ�ന്റ ഉപ�ദശം സ്വീകരിക്കുക നിമിത്തം ലാഭ�മ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. ആ പുതിയ

മട്ടിലുള്ള പുസ്തകങ്ങ�ളപ്പറ്റി അതി�ന്റ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു �നാക്കുക.

“പുസ്തകങ്ങളു�ട വിലയും നന്മയും തമ്മിൽഅ�ഭദ്യമായബന്ധമുള്ളതു�കാണ്ടു് വില

അധികമാകാ�ത നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുവാൻ ന�ന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടു്. എങ്കി

ലും മഹാജനങ്ങളു�ട സഹായത്താ�ലന്നുത�ന്ന പറയ�ട്ട ഈ സംരംഭത്തിൽ

(മങ് ഗ�ളാദയം ഗ്രന്ഥാവലി) ഞങ്ങൾക്കു് ഒട്ടുംത�ന്ന മനസ്സു മടു�ക്കണ്ടിവന്നിട്ടില്പ.
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ഒന്നാംതരം കടലാസ്സിൽ അവസ�രാചചിതങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ �ചർത്തു് അക്ഷര

പ്പിഴയില്ലാ�ത വൃത്തിയായി അച്ചടിച്ചു ഭംഗിയായി ബയൻറു�ചയ്തു് അന്തസ്സിൽ പുറ

ത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള എട്ടുപുസ്തകങ്ങളിൽ ചിലതിനു ഒന്നും രണ്ടും പതിപ്പുകൾ വിറ്റുകഴി

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” തമ്പുരാൻ �കാച്ചി ഭാഷാപരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റിയു�ട അധ്യക്ഷനായി

കൌടലീയംഅർത്ഥശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദം മുതലായ ചില നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ

എഴുതിച്ചു പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടു�ണ്ടന്നുള്ള വസ്തുതയും പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരണീയമാ

ണു്.

ചില വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ

തമ്പുരാ�ന്റ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തി�ന്റഅതിപ്രധാനമായഘടകംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സൽഗുണമാണു്. അനാഡംബരവും അനഹങ്കാരവുമായ ജീവിതത്തിനു കീർത്തി

�പ്പട്ടതാണു് �കാച്ചിരാജകുടുംബം. ശീലവിദ്യാധനനായല്ലാ�ത ആ കുടുംബത്തിൽ

ഒരു രാജകുമാര�ന�പ്പാലും കാണുകയില്ല. ആകുമാരന്മാർക്കു�പാലുംഅപ്പൻതമ്പു

രാൻ ഒരു ആദർശപുരുഷനായിരുന്നു. ആഭിജാത്യപ്രൌഢി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സമീ

പത്തി�ലങ്ങും �ചന്നിട്ടില്ല. താനും പ്രജകളും വ്യത്യസ്തരീതിയിൽ ജീവി�ക്കണ്ടവര

�ല്ലന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് അടിയുറച്ച �ബാധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുകാരു�ട നന്മ�യ

ഉ�ദ്ദശിച്ചു് അ�ദ്ദഹം �ചയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങ�ളല്പാം “�പാതുജനങ്ങൾ തരുന്നആഹാ

രമ�ല്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നതു്? അതു ദഹിക്കണ�മങ്കിൽ ഇങ്ങ�ന വല്ലതു�മങ്കിലും

അവർക്കു�വണ്ടി ഞാൻ �ച�യ്യ�ണ്ട?” എന്നുള്ള മ�നാഭാവത്താൽ �പ്രരിതമായി

രുന്നു. ‘കുലമഹിമ കുരുത്ത�ക്കടിനായിട്ടുമാത്രം’ എന്നുതാനുണ്ടാക്കിയ ഒരു പദ്യശ

കലംആസൂക്ഷ്മനിരീക്ഷകൻകൂ�ടക്കൂ�ട �ചാല്ലും. യുവാക്കന്മാ�രാടുംബാലന്മാ�രാ

ടും സ�മ്മളിച്ചു വി�നാദിക്കുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഔത്സുക്യം അള

വറ്റതാണു്. തന്നാൽ കഴിവുള്ള ഏതു തരത്തിലുള്ള സാഹായ്യങ്ങൾ�കാണ്ടും യുവ

സാഹിത്യകാരന്മാ�ര �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അ�ദ്ദഹം സർവ്വദാജാഗരൂകനാ

യിരുന്നു. അധഃസ്ഥിതസമുദായങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹ�ത്തക്കാൾ വലിയ ഒരു സമുദ്ധാ

രകൻ അന്നു �കാച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃത്യനിഷ്ഠ�യയും

ഹൃദയശുദ്ധി�യയും ജനങ്ങൾ മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചു. പരിഷത്സ�മ്മളനങ്ങ

ളിലും മറ്റും ഔപചാരികങ്ങളായ �യാഗങ്ങൾകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്ര�വശ

മുള്ള ഒരു �വടിവട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കയും അവി�ട തമ്പുരാൻ ത�ന്ന മറന്നു വി�നാദ

സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പട്ടു് അവ�ര വശീകരിക്കുകയും �ചയ്തുവന്നു. ഒരു പ്രവ

ക്താവു്എന്നനിലയിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു്അത്യുൽക്കൃഷ്ടമായസ്ഥാനമാണുണ്ടായിരു

ന്നതു്. വിനീതമായ സ്വരത്തിൽ നാ�ടാടിപ്പദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു�കകാര്യം �ചയ്യുന്ന

ആ�കരളീഭക്ത�നക്കണ്ടു് ആനന്ദബാഷ്പം വാർക്കാത്ത �ശ്രാതാക്കൾ ഉണ്ടായി

രുന്നില്ല. ആ പ്രഭാഷണം ഓ�രാന്നും അച്ഛസ്ഫടികസങ്കാശമായ ഗംഗാപ്രവാഹമാ

യിരുന്നു.

ചരമഗതി

വാൎദ്ധക്യത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക�ക്ലശം തമ്പുരാനു് അനുഭവി�ക്കണ്ടിവന്നു.

അവ�യ്ക്കല്ലാം മകുടംവച്ചതു �കാവിലകപറമ്പിനു �താട്ടുകിടന്നിരുന്നതിരുവാണത്തു

�ക്ഷത്രത്തി�ന്റ ജീ�ണ്ണാദ്ധാരണമായിരുന്നു. 30000-ത്തിൽപ്പരം ഉറുപ്പിക അതി�ല

ക്കായി സ്വന്തം മുതലിൽനിന്നു ചിലവാക്കി. സർക്കാർ അതു മടക്കിത്തരു�മന്നു

വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലും യാ�താന്നും കിട്ടിയില്ല. 1111-ാമാണ്ടു തുലാമാസം
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20-ാം൹ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ആ�ഘാഷപൂർവ്വം നടക്കുകയും �പാതു

ജനങ്ങൾ കുസുമാഞ്ജലി എ�ന്നാരു സ്മാരകഗ്രന്ഥം അ�ദ്ദഹത്തിനു സമർപ്പിക്കുക

യും �ചയ്തു. അതു കഴിഞ്ഞു തമ്പുരാ�ന്റ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു് ഓജസ്സ് കുറഞ്ഞുവന്നു.

പ്ര�മഹമായിരുന്നു �രാഗം. ഒരിക്കൽ സകലചികിത്സകളും നിർത്തിവച്ചിട്ടു ബാം

ഗ് ളൂർ രാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിൽ �പായി താമസിക്കുകയും �ത�ല്ലാരാശ്വാസം കിട്ടിയ

�പ്പാൾ തൃശൂ�രക്കു തിരി�യ�പ്പാരികയും �ചയ്തു. പിന്നീടു �രാഗം ക്ര�മണ മൂർച്ഛിച്ചു.

1117-ാമാണ്ടു തുലാമാസം മൂന്നാം തീയതി ആപ്രാതഃസ്മരണീയനായ മഹാപുരുഷൻ

വിഷ്ണുസായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

അപ്പൻതമ്പുരാ�ന്റ പ്രധാനകൃതികളു�ട �പരുകളാണു് താ�ഴക്കുറിക്കുന്നതു്. (1) ഭാ

സ്കര�മ�നാൻ, (2) ഭൂതരായർ, (3) പ്രസ്ഥാനപഞ്ചകം, (4) കാലവിപര്യയം, (5) ദ്രാ

വിഡവൃത്തങ്ങളും അവയു�ട ദശാപരിണാമങ്ങളം, (6–10) മങ് ഗളമാല അഞ്ചു ഭാഗ

ങ്ങൾ, (11)സംഘക്കളി, (12) മുന്നാട്ടുവീരൻ. ഇവകൂടാ�തവിദ്യാർത്ഥിക�ള ഉ�ദ്ദശിച്ചു്

(13) �കാച്ചിരാജ്യചരിതങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗം എ�ന്നാരു �ചറിയ പുസ്തകവും രചിച്ചി

ട്ടുണ്ട് . ഭാസ്കര�മ�നാൻ ഒരു അപസർപ്പകകഥയാണു്. ആദ്യം അതിൽ കു�റ ഭാ

ഗം ഒരു ദുർമ്മരണം എന്ന തല�ക്കട്ടിൽ രസികരഞ്ജിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരു

ന്നു. പിന്നീടു് ആ ശീർഷകം അമങ്ഗളമാ�ണന്നു ഗ്രന്ഥകാരനു �താന്നുകയാലാ

ണു്  പ്രസ്തുതകഥയി�ല ഒരു പ്രധാനപാത്രമായ ഭാസ്കര�മ�നാ�ന്റ �പരു് ആസ്ഥാ

നത്തു് പ്ര�വശിപ്പിച്ചതു്. ഭൂതരായരാണു്  തമ്പുരാ�ന്റ കൃതികളിൽ മുഖ്യം. അതു് ഒരു

�കട്ടുപഴങ്കഥയാ�ണ�ന്ന അ�ദ്ദഹം അവകാശ�പ്പടുന്നുള്ളു. “മൂവാറുനൂററാണ്ടിനുമു

മ്പു മുടിഞ്ഞരുളിയ വീരമാർത്താണ്ഡ�പ്പരുമാ”ളി�ന്റകാലത്തുനടന്നതായിസങ്കല്പി

ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയ്ക്കു വിശദമായ ഒരു ചരിത്രപശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുവാൻ നിർവ്വാഹ

മില്ല�ല്ലാ. എങ്കിലുംഅതി�ന ഒരു ചരിത്രാഖ്യായികയായി ഗണിക്കുന്നതിൽഅനൌ

ചിത്യമില്ല. ഈആഖ്യായികയിൽപ്രഭുശക്തി നായികയും, രാജബലം നായകനുമാ

�ണന്നുചിലവിമർശകന്മാർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നതുസങ് ഗതംത�ന്ന. വീരമാർത്താ

ണ്ഡ�പ്പരുമാൾ, പള്ളിബാണർ, ഭൂതരായർഎന്നിവ�രപരിത്യജിച്ചുനായികഗംഗാ

ധരതിരു�കാവില്പാടി�ന മാലയിടുന്നു. പ്രാചീന�കരളത്തി�ല പല ആചാരങ്ങ�ള

യുംവി�നാദങ്ങ�ളയുംപറ്റി ഒരുസമകാലിക�ന്റസുക്ഷ്മദൃഷ്ടി�യാടുകൂടിഗ്രന്ഥകാരൻ

ഇതിൽ ചിത്രണം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷയിൽ സംക്രമിച്ചിട്ടുള്ള വി�ദശീയസാഹിത്യപ്ര

സ്ഥാനങ്ങൾ അഞ്ചുതരത്തിലാ�ണന്നു തീർച്ച�പ്പടുത്തി, അവ ഓ�രാന്നിനും ചില

ഉദാഹരണങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാരൻത�ന്ന എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണു് പ്ര

സ്ഥാനപഞ്ചകം. അവ 1. പ്രഹസനപ്ര�മയം (Problem play), 2. പ്രകടനപ്രസം

ഗം (Elocution), 3. ആധ്യാനകം (Meditation), 4. ഭക്തിഭാവന (Devotional), 5.

കഥനാത്മകം (Narration) എന്നിവയാണു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരു കവിയുമായിരുന്നു

�വന്നു്ഈപുസ്തകത്തിൽ�ചർത്തിട്ടുള്ളചിലലഘുകൃതികളിൽനിന്നുകാണാം. കാ

ലവിപര്യയം ഒരു പ്രഹസനപ്ര�മയമാണു്. ‘ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും അവയു�ട ദശാ

പരിണാമങ്ങളും’ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളു�ടആഗമ�ത്തയും വളർച്ച�യയും ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ

പരി�ശാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ�വഷണഗ്രന്ഥമാണു്. ആ ദശാപരിണാമങ്ങൾകണ്ടുപിടി

ക്കുന്നതിനു തമ്പുരാൻ വള�ര �ക്ലശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സംഗീതജ്ഞാനവും

ആ ഗ�വഷണത്തിനു് ഒട്ടുവള�ര ഉപ�യാഗപ്രദമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. “ഛ�ന്ദാവൃ

ത്തങ്ങളു�ട അസ്തിവാരം ഗണങ്ങളും, ഗണങ്ങളു�ട അവയവങ്ങൾ ഗുരുലഘുക്കളും,
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ഗുരുലഘുക്കളു�ട നിയാമകം മാത്രയും ആകുന്നതു�പാ�ല, താളവട്ടങ്ങളു�ട അസ്തി

വാരം താളഗതിയും, അതായതു ദശപ്രാണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ജാതിയും, ജാതിയു

�ട നിയാമകം മാത്രയുമാണു്” എന്നു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. മംഗളമാല അഞ്ചു ഭാഗ

ങ്ങൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചില വിശി�ഷ്ടാപന്യാസങ്ങളു�ട സമാഹാരമാണു്. വിവിധ

വിഷയങ്ങൾഅവയിൽഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാം ഭാഗം ചരിത്ര�ത്തയും, രണ്ടാം ഭാഗം

സാഹിത്യ�ത്തയും മൂന്നാം ഭാഗംജീവചരിത്ര�ത്തയും, നാലാം ഭാഗംശാസ്ത്ര�ത്തയും,

പ്രാ�യണ പരാമർശിക്കുന്നു. അഞ്ചാം ഭാഗം വിവിധ വിഷയ വ്യാമിശ്രമാണു്. നാ

ലും അഞ്ചും ഭാഗങ്ങൾക്കു്  കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. സാ�ങ്കതിക ശബ്ദനിർമ്മാ

ണത്തിൽ തമ്പുരാനുണ്ടായിരുന്നഔത്സുക്യവും �വദഗ്ദ്ധ്യവും അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ

�ചർത്തിട്ടുള്ളഅനുബന്ധത്തിൽനിന്നുമനസ്സിലാക്കാം. സംഘക്കളി, യാത്രക്കളിയു

�ട ഉത്ഭവ�ത്തയുംചരിത്ര�ത്തയുംപറ്റിയുള്ളമ�റ്റാരുഗ�വഷണഗ്രന്ഥമാണു്. “പ്രാ

ചീനഗ്രന്ഥമാലയിൽ �ചാല്ലിയാട്ടം കഴിച്ചു; ചാത്തുപ്പണിക്കർ സ്മാരകഗ്രന്ഥത്തിൽ

ഉടുത്തു�കട്ടി മുടി�വച്ചു; പരിഷൽ�ത്രമാസികത്തിൽതിര പുറ�പ്പട്ടു. ഇങ്ങ�ന ഒരു

വിജാതീയസസമ്പ്രദായത്തിലാണു്ഈസംഘക്കളി അര�ങ്ങറീട്ടുള്ളതു്” എന്നുഗ്ര

ന്ഥകാരൻഈ പുസ്തകരചന�യക്കുറിച്ചു പറയുന്നു. എം. ആർ. �ക. സി. യു�ട

�വള്ളുവക്കമ്മാരൻഅഥവാസർദാർ�ഷക് ആസാദ് ഖാൻഎന്നചരിത്രാഖ്യായിക

യി�ല ഇതിവൃത്ത�ത്ത ഉപജീവിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ളതാണു് പത്തു രംഗങ്ങൾഅടങ്ങിയ

മുന്നാട്ടുവീരൻഎന്നഗദ്യനാടകം. ഈ ഉൽക്കൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിമർശ

നത്തിനുസ്ഥലസൌകര്യമില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം. തമ്പുരാ

�ന്റ ഒടുവില�ത്തസാഹിത്യപരിശ്രമംസർവ്വങ്കഷമായരൂപത്തിൽ ഒരു �കരളചരി

ത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു �വണ്ട സാമഗ്രികളു�ട സംഭരണമായിരുന്നു. ആ പുസ്തകം

എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അ�ദ്ദഹം ചരമം പ്രാപിച്ചു�പായി. തമ്പുരാന്നു കവി

തയും സ്വാധീനമായിരുന്നു�വന്നുപറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രസ്ഥാനപഞ്ച

കത്തി�ല ആധ്യാനഭാഗത്തിൽനിന്നു രണ്ടു് �ശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“കൃമി കിടി കരി�യ�ന്ന�ന്താക്ക�യാ പൂർവ്വജന്മ-

ക്രമമടിയനടങ്ങി, വാങ്ങി മർത്ത്യ�ന്റ ജന്മം;

ക്രമനികുതി �കാടുപ്പാനാവത�ല്ലന്തിനാണീ

ഭ്രമമടിയനു �വ�ണ്ട �വണ്ട ജന്മാവകാശം.”

“ഭാവം പകർന്നു പുരികങ്ങ�ളാടിഞ്ഞു �രാഷം

പാവുന്നതിന്നുഴവുചാലുകളിട്ടിടുന്നു;

ദാവാനലപ്രഭ മുഖത്തു �തളിഞ്ഞി�തന്താ-

ണാ�വാ മനസ്സി�ലരയുന്ന വികാര�ഘാഷം.”

ഗദ്യ�ശലി

തമ്പുരാ�ന്റ ഗദ്യ�ശലി അപ്രതിമപ്രഭാവമാണ് . ഉചിതങ്ങളായ പദങ്ങൾ ഉചിത

ങ്ങളായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപവിഷ്ടങ്ങളാകു�മ്പാൾ മ�നാഹരമായ വാക്യം ഉത്ഭ

വിക്കുന്നു; അത്തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങ�ള അവയു�ട അളവും തൂക്കവും ശരിയ്ക്കു

�നാക്കി ഒരുക്കിയിണക്കി�ച്ചർത്തു ഖണ്ഡികകളാക്കി ആ ഖണ്ഡികക�ള�ക്കാ

ണ്ടു ഗ്രഥിക്കുന്ന ഹാരമാണു്  ഗദ്യകാവ്യം. നമ്മു�ട കഥാനായക�ന്റ ഗദ്യരീതി

ക്കു ചിലപ്ര�ത്യകതകളുണ്ടു്. �ചറിയ �ചറിയ വാക്യങ്ങൾ�കാണ്ടാണു് അ�ദ്ദഹം
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വലിയ വലിയആശയങ്ങൾ—സാഹിത്യവിഷയമാക�ട്ട, ശാസ്ത്രവിഷയമാക�ട്ട—

പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്. അവയ്ക്കു സർവ്വാങ് ഗീണമായ പ്രസാദവും മാധുര്യവുമുണ്ടു് ; ആവ

ശ്യമുള്ള�പ്പാൾ ഓജസ്സുമുണ്ടു്, ഫലിതവുമുണ്ടു്. ഇഷ്ടാർത്ഥവ്യവച്ഛിന്ന�മന്നു തികച്ചും

വർണ്ണിക്കാവുന്നതുത�ന്നയാണു് അ�ദ്ദഹം പ്ര�യാഗിക്കുന്ന ലളിത�കാമളകാന്ത

മായ പദാവലി. സങ്ഗീതാത്മകത അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാക്യങ്ങളിൽ ആമൂലാഗ്രം

കളിയാടുന്നു. ആ �ശലി മറ്റുള്ളവർക്കു അനുപസർപ്പണീയമാ�ണന്നു് അനുകരി

ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കു�മ്പാൾ അറിയാറാകും. അതാണു് ആ രസസിദ്ധൻ �കരളിക്കു

നല്കീട്ടുള്ള പരമാനുഗ്രഹം.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

“തല്ലു തുടങ്ങി. ആദ്യം വട�ക്ക�ച്ചരിയിൽ ഉള്ളവർ കളരിയിൽ ഇറങ്ങി ആർത്തുവി

ളിച്ചു �ചാടു�വച്ചു കളിച്ചുകയറി. അതു�പാ�ലത�ന്ന �ത�ക്ക�ച്ചരിക്കാരും ഇറങ്ങി

കളിച്ചു �പാരിനു വിളിച്ചു പിൻവാങ്ങി. അതിനു�ശഷം അവി�ട അവി�ട കൂട്ടംകൂട്ട

മായി കു�റ ആ�ലാചന നടന്നതി�ന്റ ഫലമായിട്ട് ഇരു�ചരിയിൽനിന്നും ഓ�രാ

‘ചാതിക്കാരൻ’ കയറു കവച്ചു കളത്തിൽ ചാടി അരങ്ങ�ത്തയ്ക്കുതിരിഞ്ഞു നീട്ടിവലി

ച്ചു �താഴുതു. ഉട�നത�ന്ന രണ്ടു �ചറുമല്ലന്മാരും ചാടിക്കടന്നു �മയ്യുറപ്പിച്ചു് അരങ്ങു

�താഴുതുവന്ദിച്ചു നിലം�താട്ടു തലയിൽ�വച്ചു �പാർക്കളി തുടങ്ങി. ഓടിച്ചാടി നടന്നു്

നാലു ചാൽ കളിച്ചു രണ്ടു�പരുംഅടുത്തുകൂടി �ക�കാർത്തുപിടിച്ചു പിരിഞ്ഞുനിന്നു.

ചുറ്റും മുഴങ്ങിയിരുന്ന കളകളശബ്ദം തത്സമയത്തു കുറ�ഞ്ഞാന്നു ശമിച്ചു. എന്നാൽ

കാണികളു�ട ഔത്സുക്യം�കാണ്ടുണ്ടായഈ ശാന്ത ഭാവം വള�ര�നര�ത്തയ്ക്കു നി

ന്നില്ല. ഇട�ത്ത�കപ്പടം മൂക്കിനു�ന�ര വിറപ്പിച്ചു�കാണ്ടും വലത്തു�കതുട�മൽ

അടിച്ചു വീശി�ക്കാണ്ടും നിന്നിരുന്ന ബാലവീരന്മാർ അടവും തടവും വിട്ടു പിടിയും

വലിയും �പാത്തിപ്പിടിയും തുടങ്ങി.” (ഭൂതരായർ)

“�കരളകുടുംബത്തിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കാരണവന്മാർ പണി�പ്പട്ടു �നടിവ

ച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളും നാണ്യങ്ങളും എന്തുമാത്രം നഷ്ട�കാടിയിൽ�പ്പട്ടു �പാ�യ

ന്നും എത്ര വള�ര നാ�ശാന്മുഖങ്ങളായിത്തീന്നിരിക്കുന്നു�വന്നും ബാക്കി കയ്യിലിരി

പ്പു് എന്തു�ണ്ടന്നും പര്യാ�ലാചിക്കുവാനുള്ളക്ഷമയും സൌകര്യവും നമുക്കുണ്ടായിരു

ന്നു�വങ്കിൽ എ�ന്തന്നില്ലാത്ത അഭിമാനവും അപമാനവും ഒ�ര സമയത്തു നമുക്കു

�താന്നാതിരിക്കയില്ല; അഭിമാനം നമ്മു�ട പൂർവ്വമഹിമയിൽ; അപമാനം നമ്മു

�ട ആലസ്യം�കാണ്ടും ഔദാസീന്യം�കാണ്ടും അനാദരം�കാണ്ടും നാം എത്തി

�ച്ചർന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ. �കരളചരിത്രത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം ഇതുവ�ര ആർക്കും

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, �കരളസമുദായാംഗങ്ങളു�ട സംഖ്യയും സമുദായ�ക്ക

ട്ടി�ന്റ സമ്പ്രദായവും അതി�ന്റ പ്ര�ത്യകതയും ഇന്നും ഗ�വഷണഗത്തിൽക്കിടന്നു

കളിക്കുന്നു. അന്യാദൃശമായ �കരളസംസ്കാരത്തി�ന്റ �വശിഷ്ട്യവും �വപുല്യ

വും ആ�ലാചനയ്ക്കുത�ന്ന വിഷയീഭവിച്ചിട്ടില്ല. �കരളത്തി�ല വി�നാദങ്ങ�ളല്ലാം

മാഞ്ഞുതുടങ്ങി; മന്ദഹാസം മങ്ങിത്തുടങ്ങി; മലനാട്ടിൽ കളിച്ചിരുന്ന ശൌര്യവീര്യ

പരാക്രമങ്ങളു�ട വിധ�മല്ലാം പകർന്നു, �കരളത്തി�ന്റ കരളടഞ്ഞു. ഉദിച്ചുയന്നു

�ലാ�കാത്തരമഹിമ�യാടുകൂടി പ്രകാശിച്ചിരുന്ന �കരളകലകൾഅ�സ്താമുഖങ്ങളാ

യി. �കരളത്തി�ന്റ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞു.” (സംഘക്കളി)

“ലക്ഷ്യം ഒന്നു്, വിക്ഷണ�കാണങ്ങൾഅ�നകം; പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഒന്നു്, അതി

�ലക്കുള്ളവഴികൾ വള�ര; ലക്ഷ്യം കുറിക്കുവാനുള്ളകണ്ണുകൾക്കുകാഴ്ചയില്ല, മാർഗ്ഗ

ങ്ങളാ�ണങ്കിൽ ത�മാമയം; മഹാജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടള്ള പന്ഥാക്കളാക�ട്ട ദുർ
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�ജ്ഞയങ്ങളും വിഭിന്നങ്ങളും; സുഖ�മന്തു്, ദുഃഖ�മന്തു്, ധർമ്മാധർമ്മങ്ങ�ളവ, കർ

മ്മാകർമ്മങ്ങ�ളവ എന്നു വി�വചിച്ചറിഞ്ഞു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പ്രയാസം; മാ

യയു�ട വലയിൽ�പ്പടാ�ത ഒരു പദം �മ�ല്പാട്ടുവയ്ക്കുവാൻ സാമാന്യന്മാർക്കുസാധി

ക്കുകയില്ല. ശരീരം �രാഗഗ്രസ്തം; മനസ്സുചഞ്ചലം; ബുദ്ധി സങ്കുചിതം; ‘യത്തദ�ഗ്ര വി

ഷമിവ പരിണാ�മമൃ�താപമം’ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു �വറു�തയല്ല; സത്തായ

ഒന്നി�ന പലതായിട്ടും പല പ്രകാരത്തിലും കാണുന്നതിൽ അത്ഭുത�പ്പടവാനില്ല;

ഈ സുഖവും ആ �ക്ലശവും അനുഭവിച്ചവർ�ക്ക അറിഞ്ഞുകൂടു; അനുഭവസ്ഥന്മാക്കു

മാത്ര�മഅറിഞ്ഞുകൂടു. ഈഒരുവിഷയത്തിലാണ് രമണമഹഷിയു�ട ജീവിതഗതി

ക്കുള്ള ഒരുപ്ര�ത്യകത.”

ഉപസംഹാരം

നാല്പതു�കാല്ലക്കാലംഅപ്പൻതമ്പുരാൻഭാഷാഭഗവതി�യഫലാ�പക്ഷകൂടാ�ത,

ഇടതടവില്ലാ�ത, ത�ന്റ സുരഭിലങ്ങളായ കാവ്യകുസുമങ്ങൾ�കാണ്ടു നിത്യാർച്ചന

�ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രതിപാദനരിതിക്കു് ഏ�താ ഒരു അപൂർവ്വ�ചതന്യം,

സ്വർഗ്ഗീയസരന്ദര്യം, �ജ്യാതിർ�ഗ്ലാളദീപ്തിഅ�ങ്ങാളമി�ങ്ങാളം കളിയാടുന്നു�ണ്ടന്നു

�മലുദ്ധരിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണ�ല്ലാ. അതി�ന്റ അന്യാദൃ

ശതയ്ക്കു സാക്ഷി സഹൃദയ�ന്റ അന്തഃകരണം ത�ന്നയാണു്. അതു് ഇദമിത്ഥ�മന്നു

പരി�ച്ഛദിക്കാവുന്നതല്ല. വായിക്കുക; വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക; വായിച്ചു വായിച്ചു

രസിക്കുക; രസിച്ചു രസിച്ചു നിർവൃതി �നടുക. അത്രമാത്ര�മ അതി�നപ്പറ്റി പറയു

വാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു.

മുത്തിരി�ങ്ങാട്ടു ഭവത്രാതൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടു് (1077–1119)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ഭവത്രാതൻനമ്പൂരിപ്പാട് �തക്കൻ വള്ളുവനാട്ടി�ല ഒരു പ്രഭുകടുംബമായ മൂത്തിരി

�ങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽ 1077-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 1–ാം൹ ജനിച്ചു. ആ കുടുംബം പണ്ടുത�ന്ന

�വദുഷ്യത്തിനു കീർത്തി�പ്പട്ടിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുത്തച്ഛൻ �വദാന്തം, വ്യാക

രണം, തർക്കംഎന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അച്ഛൻസുബ്രഹ്മണ്യൻ

നമ്പൂരിപ്പാടും ഒരു �വയാകരണൻഎന്ന നിലയിൽ �പർ പുലർത്തിവന്നു. അ�ദ്ദ

ഹം 1116-ൽ മരിച്ചു. ഭവത്രാതൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല അമ്മയു�ട ഗൃഹം ധനാഢ്യമായ

ഒളപ്പമണ്ണ മനയ്ക്കലായിരുന്നു. കഥാപുരുഷ�ന്റ വലിയമ്മാവ�ന്റ ഒരനുജനായ ഇര

ശ്വരൻനമ്പൂരിപ്പാടാണു് സാഹിതിയു�ട (മാസിക) പ്രസാധകനായിരുന്നതു്. സ്വകു

ടുംബത്തി�ല ഓതി�ക്കാ�ന്റ നാടായ പാഞ്ഞാളിൽ താമസിച്ചു സാമ�വദം അഭ്യ

സിയ്ക്കുകയും അതിൽ �നപുണ്യം �നടുകയും �ചയ്തു. അതിൽപ്പിന്നീടു് അച്ഛ�ന്റയും

അപ് ഫ�ന്റയുംഅടുക്കൽതർക്കംപഠിച്ചു. ആദ്യംഎടക്കുന്നി നമ്പൂരിവിദ്യാലയത്തി

ലും പിന്നീടു് ഒരു ഗാർഹികാധ്യാപക�ന ഏർ�പ്പടുത്തി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കീഴിലും

ക�റ ഇംഗ്ലീഷും വശമാക്കി. 1117-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു സ്വല്പം �വദാന്തവും പഠിച്ചു.

ജീവിതലക്ഷ്യം

പ�ത്താൻപതാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മ�ന്ത്രടത്തു മനയ്ക്കൽനിന്നു �വളികഴിച്ചു. നമ്പൂ

രി�യാഗ�ക്ഷമസഭയു�ട പ്രവർത്തനം നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല യൌവനാരംഭത്തിൽ സജീ

വമായി നടന്നു�കാണ്ടിരുന്നു. കുറൂർ ഉണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടും, ഒളപ്പമണ്ണ കുട്ടൻ നമ്പൂരി

പ്പാടുമായിരുന്നു ആ സഭയു�ട �നതാക്കന്മാർ. അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിമി
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ത്തംഅ�ദ്ദഹത്തിനുസമുദായ�സവനത്തിൽആസക്തിയുംസാഹിത്യത്തിൽഅഭി

നി�വശവുമുണ്ടായി, �യാഗ�ക്ഷമം, ഉണ്ണിനമ്പൂരി, സാഹിതി എന്നീ മാസികകളിൽ

�ലഖനങ്ങൾഎഴുതി സ്വതസ്സിദ്ധമായ സാഹിത്യവാസന�യ �പാഷിപ്പിച്ചു. നമ്പൂരി

യുവജനസംഘത്തി�ന്റ ഒരു ജനയിതാവായി അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഗണിക്കണം. മുടങ്ങി

ക്കിടന്ന മങ്ഗ�ളാദയം മാസിക�യ 1107 ചിങ്ങത്തിൽ പുനരുദ്ധരിപ്പിച്ചു് അതി�ന്റ

നായകനായി. അതു സ്വല്പകാല�ത്ത�ക്ക പ്രചരിച്ചുള്ളു. സ്വസമുദായ�ത്ത അന്ധ

വിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തമാക്കി സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കു

പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുവാനും കാ�ലാചിതമായി വിദ്യാഭ്യാസം �നടുവാനും അ�ദ്ദഹം

തീവ്രമായി യത്നിച്ചു. ഇ�താന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതത്തി�ല പരമല

ക്ഷ്യം. �സാ�ദ്ദശമായിരുന്നു ആ സമുദായബന്ധുവി�ന്റ സാഹിത്യവ്യാപാരം. 1119-

ാമാണ്ടു ധനുമാസം 22-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ

(1) അപ്ഫ�ന്റ മകൾ, (2) പൂങ്കല, (3) ആത്മാർപ്പണം, (4) മറുപുറം എന്നീ നാലു കൃ

തികൾ മൂത്തിരി�ങ്ങാടു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അപ്ഫ�ന്റ മകൾ പന്ത്രണ്ടധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു

�നാവലാണു്. അടുത്ത രണ്ടു കൃതികളിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ത�ന്റ ചില �ചറുകഥകൾ

സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. മറുപുറത്തിൽ മറവി, നിരാശത, മടി, മ�നാരാജ്യം എന്നീ നാ

ലുപന്യാസങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്തമൂന്നുകൃതികളുംനമ്പൂരിസമുദായത്തി�ന്റ

സർവ്വ�താമുഖമായ പരിഷ്കാരത്തിനു �പാതു�വയും, അതി�ല സ്ത്രീകളു�ട അസ്വാ

തന്ത്ര്യനിവാരണത്തിനു പ്ര�ത്യകിച്ചും പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്നു. കഥാഘടനയിലും

പാത്രസൃഷ്ടിയിലും സംഭാഷണചാതുര്യത്തിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടു

ണ്ട്. മറുപുറം അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഒരുൽക്കൃഷ്ടചിന്തകനായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

ഗദ്യ�ശലി

നമ്പൂരിമാരു�ട ഗദ്യത്തിനുസാധാരണമായിത്ത�ന്ന ഒരഴകുംഅടുക്കുംആഭിജാത്യ

വുമുണ്ടു്. അവരു�ട ഭാഷയിൽഅന്യത്രഅവിജ്ഞാതങ്ങളായ പലസാമുദായികശ

ബ്ദങ്ങളുംസംക്രമിച്ചു്ആ�ശലിക്കുമാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ഈഗുണവി�ശഷങ്ങൾനമ്പൂരിപ്പാ

ട്ടി�ലകൃതികളിൽസവി�ശഷംകളിയാടുന്നുണ്ടു്. �കവലഗദ്യമല്ല, ഗദ്യകവിതയാണു് 

അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നതു്. അനുപ്രാസഭ്രമം മാത്രമി�ല്ലങ്കിൽ അതി�ന്റ രാമണീയകം

ഇതിലും അധികം പ്രകാശിക്കുമായിരുന്നു. രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

സ�രാജത്തി�ന്റ ചമയൽ

“ആതളത്തിൽ,അതാ, ഒരുസർവ്വാംഗസുന്ദരി ഒരുനിലക്കണ്ണാടിയു�ട മുമ്പിൽഒരു

ക�സരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവൾ അഴിച്ചിട്ട ചികുരഭാരം ചീകിമിനുക്കി ഒതുക്കി�ക്ക

ട്ടുവാനുള്ളശ്രമമാണു്. അടുത്തുള്ളസുവർണ്ണചഷകത്തിൽനിന്നു സുഗന്ധം വീശുന്ന

അല്പം കുന്തള�തല�മടുത്തു് ഒന്നു �പരുമാറിആദ്യം വലതുഭാഗത്തു് ഒന്നുവകഞ്ഞു

�നാക്കി. തൃപ്തിവരായ് കയാൽ സിമന്ത�രഖ നടുവി�ലക്കുമാറ്റി; ആയില്ല. ഒടുവിൽ

ഇടത്തുവശത്തൂ�ട വകഞ്ഞിട്ടു. വള�ര ആകർഷകമായവിധം ഒതുക്കി�ക്കട്ടി ഒരു

പനിനീർപ്പൂ�വടുത്തു് അല്പ�നരം ഭംഗി�നാക്കി മുടി�ക്കട്ടിൽ ചൂടി. സുവാസിതമായ

ഒരു പട്ടു�ക�ലസു�കാണ്ടു മുഖ�മാന്നു തുടച്ചു. ഒരു സുവർണ്ണശലാക�യടുത്തു വി

ശാലമായ �നറ്റിത്തടത്തിൽ ഒരു ചാന്തു�പാട്ടു �താട്ടു. ചന്തം �ബാധിച്ചില്ല. തുടച്ചു.

സനിഷ്കർഷം രണ്ടാമതും �താട്ടു. നല്ല പന്തിയായില്ല. അല്പം മുഷിഞ്ഞ ഭാവത്തിൽ

അ�ങ്ങാട്ടുമി�ങ്ങാട്ടും രണ്ടു ചാൽ നടന്നു. പി�ന്നയുമിരുന്നു് ഒരിയ്ക്കുൽക്കൂടി പരിക്ഷിച്ചു
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�നാക്കി; പറ്റി. അവൾസംതൃപ്തി�യാ�ട മന്ദസ്മിതം തൂകിആ�രയും ഒന്നുമയക്കാ�മ

ന്നു് അഭിമാനം പൂണ്ടു. അമിതദർപ്പം ഉൾ�ക്കാണ്ടു. ആനന്ദം �കാണ്ടു മതിമറന്നു.”

(അപ് ഫ�ന്റ മകൾ)

മറവി

“പാൽമഴ �പാഴിക്കുന്ന പനിമതി പാതിരാവി�ന്റ മറവിയാണു്. കതിർചിതറുന്ന

�കാള്ളിമീൻ കൂരിരുളി�ന്റ മറവിയാണു്. പുമരങ്ങളു�ട പുന്തണൽ പകലി�ന്റ മറ

വിയാണു്. പച്ചപിടിച്ച പുൽത്തകിടി പടു�വനലി�ന്റ മറവിയാണു്—മുഴു�ക്ക കരി

�തയ്ക്കുവാൻ പാതിരാവും, തൂർത്തുകരിമ്പടം വിരിക്കുവാൻ കൂരിരുളും, എമ്പാടും �വ

ള്ളവലിക്കുവാൻ പകലും, എങ്ങും ഉണക്കിക്കരിക്കുവാൻ പടു�വനലും തീ�ര മറന്നു

�പായി; മറവിയു�ട ചിത്രകലാ�നപുണ്യം— ഹാ! അതു മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതഫല

കത്തിൽ ആകാരരമ്യങ്ങളും അകൃത്രിമരമണീയങ്ങളുമായ സുഷ്ഠുരൂപങ്ങൾ വരച്ചുവ

യ്ക്കുന്നു. മറവിയു�ട തയ്യൽപ്പണിവിരുതു്—അതു മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതപ്പൂമ്പട്ടി�ന്റ വക്ക

ത്തു തങ്കപ്പൂക്കൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നു. മറവിയു�ട മ�നാഹരമായ മന്ദഹാസം—

അതു മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിൽ �വള്ളവിരിക്കുന്നു.” (മറുപുറം)

പി. �ക. �കാച്ചീപ്പൻതരകൻ (1036–1115)

ചരിത്രം

�കാച്ചീപ്പൻതരകൻ മാ�വലിക്കര �പാളച്ചിറക്കുടുംബത്തിൽ 1036-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു.

ആ കുടുംബം അന്നു ദാരിദ്രബാധിതമായിരുന്നതിനാൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാ

ത്ര�മ തരകനു ലഭിക്കുന്നതിനു �യാഗമുണ്ടായുള്ളു. പതിനഞ്ചാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

രജി�സ്ട്രഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചു് ആ ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റിൽ ഒരു ഗുമസ്തനായി. കു�റക്കാ

ലം വക്കീൽഗുമസ്തനായും പണി �നാക്കീട്ടുണ്ട് . സാഹിത്യത്തിൽ കു�റ വാസനയു

ണ്ടായിരുന്നഅ�ദ്ദഹ�ത്തമാതുലനായകണ്ടത്തിൽവറുഗീസുമാപ്പിള �കാട്ടയ�ത്ത

യ്ക്കുകൂ�ട�ക്കാണ്ടു�പാകകയും മലയാളമ�നാരമയു�ടപ്രാരംഭകാലംമുതൽസഹപ്ര

വർത്തകനാക്കുകയും �ചയ്തു. അവി�ട �കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കണ്ണിയു�ടയും മറ്റും സാ

ഹചര്യത്തിൽ ത�ന്റ സാഹിത്യപരിചയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വറുഗീസുമാപ്പിളയു�ട മര

ണാനന്തരം ഭാഷാ�പാഷിണി മാസികയു�ട പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ഭാരം ഏ�റ്റടുത്തു

പതിനഞ്ചു �കാല്ലക്കാലം അതി�ന ഉത്തമമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഗദ്യരചന

യ്ക്കു�നപുണ്യം �നടി. മ�നാരമയു�ടസൂപ്രണ്ടായിരുന്നകാലത്തു്അതിൽഒരുചതു

രങ്ഗപംക്തി ഉൽഘാടനം �ചയ്തു. �കരളവർമ്മവലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അധ്യ

ക്ഷതയിലും ത�ന്റകാര്യദശിത്വത്തിലും ഒരുചതുരങ്ഗസമിതിസ്ഥാപിച്ചു്അതി�ന്റ

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ �കാല്ല�ന്താറും ഒരു മത്സരപ്പരീക്ഷനടത്തി വിജയികൾക്കുസമ്മാ

നം നല്കുകയും �ചയ്തു. �കാട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയി�ല ഒരു അങ്ഗമായും, ശ്രീമൂ

ലം പ്രജാസഭാസാമാജികനായും, �കരള �ക്രസ്തവ�സവാസമിതിയു�ട കാര്യദർ

ശിയായും ജന�സവനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു് . കാർഷികവ്യവസായത്തിൽ അത്യന്തം വിദ

ഗ്ദ്ധനായിരുന്ന അ�ദ്ദഹം ബ്രിട്ടീഷ്  മലബാർ മുതലായ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ �താട്ടങ്ങൾ

സ്ഥാപിച്ചു ധാരാളമായി ധനം സമ്പാദിച്ചു. 1115-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 8-ാം൹ മരിച്ചു.
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കൃതികൾ

തരക�ന്റ പ്രധാന കൃതികൾ (1) മറിയാമ്മനാടകവും, (2) ബാലികാസദനം �നാവ

ലുമാണു്. അവ കൂടാ�ത (3) മധുവർജ്ജനം നാടകം, (4) കുതൂഹല കഥാമാല എന്നീ

രണ്ടു ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളും (5) ചൂതപ്ര�ബാധനം എ�ന്നാരു പദ്യഗ്രന്ഥവും കൂടി അ�ദ്ദ

ഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വറുഗീസുമാപ്പിളയു�ടയബ്രായക്കുട്ടിയു�ട രീതിപിടി�ച്ചഴുതിയഒരു

കല്പിതകഥയാണു് മറിയാമ്മ നാടകം. അതിൽ കഥാംശം �പാ�രന്നു ചിലർ ഗ്രന്ഥ

കാര�ന അറിയിക്കുകയാൽ അതിദീർഘവും സംഭവബഹുലവുമായ ബാലികാസദ

നം �നാവൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചു. പാത്രസൃഷ്ടിയിലാണു് അ�ദ്ദഹം സമർ

ത്ഥനായിക്കാണുന്നതു്. മറിയാമ്മ നാടകത്തി�ല �താമ്മച്ച�നയും, ബാലികാസദ

നത്തി�ല ഭക്തൻകുഞ്ഞി�നയുംഅനുവാചകന്മാർക്കു് ഒരിയ്ക്കലും വിസ്മരിക്കാവുന്നത

ല്ല. ഭാഷ കഴിയുന്നതും ലളിതമാക്കുവാൻ യത്നിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അതു് അത്ര വള�ര

ആകർഷകമാ�ണന്നു പറയുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. എങ്കിലും നിർ�ദ്ദാഷം ത�ന്ന.

താ�ഴക്കാണുന്നവാക്യപംക്തി ഉദ്ധരിക്കുന്നതുബാലികാസദനത്തിൽനിന്നാണു്.

“�ഹാ കഷ്ടം! മ�നാഹരവും ദുർല്ലഭവുമായ ഒരു �സൌഗന്ധിക പുഷ്പ�ത്ത

കണ്ടാലുട�ന കശക്കി നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നതു് ആരാണു്? അമൂല്യമായ ഒരു രത്നം

തല്ലി�പ്പാട്ടിച്ചു് ഊതിപ്പറപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആരു്? ഒരു ഭ്രാന്തനാ�ണന്ന

ല്ലാ�ത ആരും പറയുകയില്ല. മനുഷ്യർ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ വിധം ഭ്രാന്ത

ന്മാരാകാറുണ്ടു്. മദ്യപാനം, അതി�ക്രാധം, �നരാശ്യം മുതലായ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾക്കു

�പ�ട്ടന്നു് ഒരുത്ത�ന ഭ്രാന്തനാക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങ�ന ഭ്രാന്തുപിടിച്ചവനായി

രിയ്ക്കു�മാ പ്രൌഢയും സർവ്വാങ് ഗസുന്ദരിയമായ ആ അബലാമണി�യ ഇപ്രകാരം

മരണാവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ടിരിയ്ക്കുന്നതു്.”

�ക. നാരായണക്കുരുക്കൾ (1036–1123)

ജനനം

�കരളത്തി�ലഒന്നാമ�ത്തരാഷ്ട്രീയ�നാവലി�ന്റയും മറ്റു്അ�നകംബൃഹൽകഥകളു

�ടയും പ്ര�ണതാവായ �ക. നാരായണക്കുരുക്കൾ 1036-ാമാണ്ടു മീനമാസം 8–ാം൹

തിരുവനുന്തപുരത്തുപാല്ക്കുളങ്ങ�ര ഉദയന്നൂർ മഠത്തിൽജനിച്ചു. പിതാവുപാല്ക്കുളങ്ങ

�ര �ദവീ�ക്ഷത്രത്തിൽ �മൽശാന്തിയും �ദവ്യുയപാസകനുമായ �വങ്കടാചലം �പാ

റ്റിയും, മാതാവു പാല്ക്കുളങ്ങ�ര ഉദയനനൂർമഠത്തി�ല ഭാരതിയമ്മയുമായിരുന്നു. മക

�ന്റ�ശശവത്തിൽത്ത�ന്നഅ�ദ്ദഹം ഭാര്യാഗൃഹംവിട്ടു വി�ദശങ്ങളിൽ ദീർഘകാ

ലപര്യടനത്തിനായി പുറ�പ്പട്ടു. ഒടുവിൽ തിരി�യ ഉദയന്നൂർത്ത�ന്ന വന്നു�ചരുക

യും അവി�ട�വച്ചു ചരമഗതി�യ പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തു. മാതാവു് 84 വയസ്സുവ�ര

ജീവിച്ചിരുന്നു. കഥാപുരുഷ�ന്റ രണ്ടു് അമ്മാവന്മാരാണു് കുടുംബ�ത്തക്കു �വണ്ടസ്വ

ത്തുസമ്പാദിച്ചു�കാടുത്തതു്.

വിദ്യാഭ്യാസവും സർക്കാരു�ദ്യാഗവും

ഗ്രന്ഥകാരൻ 1041 മുതൽ 1048 വ�രസമീപമുള്ളഒരു മലയാംപള്ളിക്കൂടത്തിലും, 1051

വ�രചാല �സൻട്രൽവർണ്ണാക്യുലർസ്ക്കൂളിലും, 1061 വ�രസ്ഥലംഇംഗ്ലീഷ്  �ഹസ്ക്കൂ

ളിലും �കാ�ളജിലും പഠിച്ചു ബി. ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു. 1061-ൽ താൻ പഠിച്ച �ഹസ്കൂ

ളിൽ ഒരധ്യാപകനായി നിയമിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. ആ വൃത്തിയിൽഏർ�പ്പട്ടിരിക്കു�മ്പാഴാണു്
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പാറപ്പുറംഎന്നരാഷ്ടീയ �നാവൽരചിച്ചതു്. 1068 മുതൽസ്ക്കൂൾഅസിസ്റ്റന്റ് ഇൻ�സ്പ

ക്ടരായി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു മാറി �നയ്യാറ്റിൻകരയിലും അവി�ട നിന്നു �നടു

മങ്ങാടു്, ചിറയിൻകീഴു് എന്നീ താലൂക്കുകളിലും �ജാലി�നാക്കി. തദനന്തരം പറവൂർ,

�വക്കം എന്നീ ഇംഗ്ലീഷ്  �ഹസ്ക്കൂളുകളിൽ �ഹഡ് മാസ്റ്റരായി. അതിനിടയ്ക്കാണു്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഉദയഭാനുഎന്നമ�റ്റാരു രാഷ്ട്രീയ�നാവലി�ന്റ ഒന്നാം ഭാഗം 1079-

ൽപ്രസിദ്ധീകൃതമായതു്. ഗവർ�മ്മണ്ടി�ന്റഅപ്രീതിക്കു്അ�ദ്ദഹം തന്നിമിത്തം പാ

ത്രീഭവിച്ചു. ഉദയഭാനുവി�ന്റ ഒന്നാം ഭാഗം 1081-ലും രണ്ടാംഭാഗം 1083-ലും രാമകൃഷ്ണ

പിള്ളത�ന്ന അച്ചടിപ്പിച്ചു. മുവാറ്റുപുഴ, �താടുപുഴ, മീനച്ചൽ എന്നീ താലൂക്കുകളിൽ

വീണ്ടുംഅസിസ്റ്റന്റ് ഇൻ�സ്പക്ടരായിത്ത�ന്നപണി�നാ�ക്കണ്ടിവന്നു. 1081-ൽസർ

വ്വീസിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു�പാകുവാൻ ഇടയായി. അതിനുമുമ്പുത�ന്ന അ�ദ്ദഹത്തി

നുണ്ടായിരുന്ന സ്വാത�ന്ത്ര്യച്ഛ�യ ആ സംഭവം ഒന്നുകൂടി ഉ�ത്തജിപ്പിച്ചു. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റചിന്തകൾഅന്തർമ്മുഖങ്ങളായി. �ജ്യാതിഷംഫലഭാഗത്തിലും, മന്ത്രശാസ്ത്ര

ത്തിലും അതിനുമുമ്പത�ന്നപ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. പ�ക്ഷ രാഷ്ട്രീ�യാന്നമന

വും അ�താടുകൂടിത്ത�ന്ന അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ഒരു പ്രധാനലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു.

ഒടുവിൽ കുടുംബസ്വത്തുക്കൾ രണ്ടു ശാഖകളിലുമുള്ളഅനന്തരഗാമികൾക്കു വീതിച്ചു

�കാടുത്തു. ത�പാനിഷ്ഠനായി കു�റക്കാലം ജീവിതം നയിച്ചു. ആദ്യം തയ്ക്കാട്ടിനുസമീ

പമുള്ള �ത�ക്ക മഠത്തിൽ കാത്യായനിയമ്മ�യ പരിഗ്രഹിച്ചു. ആസാധ്വിയു�ട മര

ണാനന്തരം സ്ക്കൂൾമിസ്റ്റ് റസ് ആറ്റിങ്ങൽഅമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ�യ (നായർസ്ത്രീ) വിവാഹം

�ചയ്തു. 1123-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 30-ാ൹ആറ്റിങ്ങൽ വച്ചു പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു.

നാരായണക്കുരുക്കളും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും

പ്രസിദ്ധപത്രപ്രവർത്തകനും സാഹിത്യകാരനുമായ �ക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട രാ

ഷ്ട്രീയഗുരുവായിരുന്നുകുരുക്കൾ. പ്രകൃത്യാഅകു�താഭയനായിരുന്ന രാമകൃഷ്ണപിള്ള

�യ കുരുക്കളു�ട ഉപ�ദശങ്ങൾ കൂടുതൽ ധീരനാക്കി. പാറപ്പുറം ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗ

ങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചതും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണു്. ആ ശിഷ്യൻ ഗുരുവി�ന നിരുപാധി

കമായി ആരാധിച്ചു. ഗുരു എ�ന്തഴുതിയാലും അ�തല്ലാം ശിഷ്യനു �വദവാക്യമായി

രുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ കുരുക്കൾക്കു് ഉപ�ദഷ്ടാവു �റഞ്ച് ഇൻ�സ്പക്ടർ സി. കൃഷ്ണ

പിള്ളയായിരുന്നതിനാൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രശിഷ്യത്വവും ഉണ്ടാ

യിരുന്നതായി ഗണിക്കാവുന്നതാണു്. 1076-ൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള പാല്ക്കുളങ്ങ�ര �താ

പ്പുവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ�യവിവാഹം �ചയ്തു. ആഅമ്മയു�ട താമസം കുരുക്കളു

�ട ഗൃഹത്തിനുസമീപമായിരുന്നതിനാൽആവഴിക്കുശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധം രൂഢമൂലമായി�യന്നുകൂടി പറ�യണ്ടതുണ്ടു്. 1079-ൽ നാരായണിയമ്മ മരി

ച്ചതിനു�മലാണു് 1080-ൽ വഞ്ചിയൂർ കുഴിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ബി. കല്യാണിയമ്മ�യ

പരിഗ്രഹിച്ചതു്.

കൃതികൾ

താ�ഴക്കാണുന്നവയാണു് കുരുക്കളു�ട പ്രധാനകൃതികൾ. (1) പാറപ്പുറം മൂന്നു ഭാഗ

ങ്ങൾ, (2) ഉദയഭാനു, (3) എ�ന്റ ഗീത, (4) സത്യഗ്രാഹി, (5) വിജയമംഗളം അഥവാ

മൌനചന്ദ്രിക, (6) �ജ്യാതിഷ്മതി, (7) ജ്ഞാനസുധ, (8) കുസുമമഞ്ജൂഷ (കുസുമമഞ്ജു

ഷി എന്നു് അച്ചടിയിൽ). ഇവക്കുപുറ�മ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം, പുരുഷഭൂഷണം,

ജ്ഞാനം, പരിഷ്കാരം, ശ്രീമതം എന്നീ വിഷയങ്ങ�ള ആസ്പദമാക്കി ഉപന്യാസങ്ങ

ളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . അവകൂടാ�ത സത്യം എ�ന്നാരു മാസിക നാലു മാസ

വും, സ്വരാട് എന്ന വാരിക മൂന്നു മാസവും, സ്വ�ദശാഭിമാനി ആറു മാസവും, പര
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വുരിൽ നിന്നു പുനഃപ്രകാശിതമായ �കരളൻ വാരിക മൂന്നു മാസവും അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ പ്രസാധകത്വത്തിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാറപ്പറത്തി�ന്റ അവതാരികയിൽ രാമ

കൃഷ്ണപിള്ള ഇങ്ങ�നപറയുന്നു. “ഗ്രന്ഥകർത്താവി�ന്റ കല്പനാശക്തി�കാണ്ടു പ�ല

അനുഭവങ്ങ�ള �ചരുംപടി �ചർത്തു് ഓ�രാ�രാ കഥാപാത്രങ്ങ�ള രചിക്കു�മ്പാൾ

അതു് ഇന്നാ�ര ഉ�ദ്ദശിച്ചാണു് എന്നു പറയുവാൻ എന്താവശ്യമാണുള്ളതു്? കഥ

�ലാകഗതിക്കു �ചർന്നതാ�ണാഎന്നു �നാക്കിയാൽ �പാ�ര? എന്നാൽബാലിശ

മായമനസ്സി�ന്റസംഗ്രഥനശക്തിക്കുള്ള�വകല്യംനിമിത്തംകള്ളനുകണ്ണിൽകാ

ണുന്ന�തല്ലാം കാൺസ്റ്റബിൾഎന്നു�താന്നുന്നതു�പാ�ലഈഗ്രന്ഥത്തി�ല ചില

കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു തങ്ങളു�ട നടത്തക�ളാടുള്ള ഏക�ദശസാമ്യ�ത്ത അന്യഥാ

ധരിച്ചു ചില മുഗ്ദ്ധബുദ്ധികൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ �നർക്കു കണ്ണുരുട്ടുകയും പല്ലുറുമ്മു

കയും �കതിരുമ്മുകയും �ചയ്തു്  അവരു�ട �ച�താവികൃതിക�ള പിളർന്നു കാണി

ച്ചതി�നക്കുറിച്ചു, അവരു�ട ദയനീയമായ വ്യാമൂഢതയിൽ അനുകമ്പ�യാടുകൂടിയ

ഒരു �ചറിയ മന്ദഹാസംഇളകുന്നതി�നവായനക്കാർക്ഷമിക്കു�മന്നുഞാൻവിശ്വ

സിക്കുന്നു.”പാറപ്പുറം വായിച്ചുക്ഷുബ്ധരായചിലർപാറപ്പുറംപിളർപ്പ് എഴുതിയസംഭ

വ�ത്തയാണു് ഇവി�ടസൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും കല്യാണിയമ്മയും

തങ്ങളു�ട സ്ത്രീസന്താനത്തിനു് കുരുക്കളു�ട പാറപ്പുറത്തി�ല നായികയായ �ഗാമ

തിയു�ട �പരാണു് നല്കിയതു്. ത�ന്റ കനിഷ്ഠപുത്രിയായ �ജ്യാതിഷ്മതിയു�ട �പരു

കുരുക്കൾ ത�ന്റ ഒരു പ്രധാന �നാവലായ �ജ്യാതിഷ്മതിക്കും �കാടുത്തു.

വിമർശനം

കുസുമമഞ്ജൂഷആത്മകഥാപരമായ ഒരുഅപൂർണ്ണകൃതിയാകുന്നു.ജ്ഞാനസുധയും

അസമഗ്രംത�ന്ന. കുരുക്കളു�ടഎല്ലാ പുസ്തകങ്ങ�ളയുംകുറിച്ചുപ്ര�ത്യകമായി വിമർ

ശിക്കുന്നതിനു സ്ഥലസൌകര്യമില്ല. ഉദയഭാനുവും പാറപ്പുറവും രാഷ്ട്രീയ�നാവലുക

ളാ�ണന്നുസൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. ഉദയഭാനുഅന്ന�ത്തചില രാജ�സവകന്മാ�രക്കുറി

ച്ചു കുരുക്കൾ �കാട്ടയത്തുതാമസിക്കു�മ്പാൾഎഴുതിയതാണു്. രാഷ്ട്രീയനവഭാരതം

എന്നുംഅതിനു �പർനല്കിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരൻരണ്ടാമധ്യായത്തിൽ�കാട്ടയം

നഗരത്തി�ന്റ ഒരു വിശിഷ്ടമായ വർണ്ണനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കഥാനായകനായ ഉദ

യഭാനു “ധർമ്മ�ക്ഷത്രത്തി�ലക്കു (തിരുവനന്തപുര�ത്തക്കു) പുറ�പ്പടുകയും അവി

�ട ചിലഏറ്റുമുട്ടലുകളുണ്ടാകുകയും �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ�നയാണു്അതി�ലകഥാഗതി.

പാറപ്പുറത്തി�ലകഥനടക്കുന്നതുമ�നാരാജ്യത്തിലാണു്. സത്യഗ്രാഹിയി�ലഇതി

വൃത്തവും രാഷ്ട്രീയംത�ന്ന. “ഇൻഡ്യയിൽ ഈ രണ്ടു �ചറുരാജ്യങ്ങ�ളക്കൂടാ�ത

സ്വ�ദശീയന്മാരായ രാജാക്കന്മാരു�ട ഭരണത്തിൽ ഉൾ�പ്പട്ട ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ ശതം

രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട �മ�ല്ക്കായ്യ്ക്കു് അധീന�പ്പട്ടിട്ടണ്ടു്. ആ ഭരണാധിപന്മാ

�ര ഒ�ക്കകൂട്ടി�ച്ചർത്തു് ഇൻഡ്യയ്ക്കു് ഇംഗ്ലണ്ടി�ല�പാ�ല ഒരുപ്രഭുജനസഭബ്രിട്ടീഷ്

ഗവർ�മ്മണ്ടി�ന ഉപ�ദശിക്കുവാനുണ്ടാകുന്നു�വങ്കിൽ ഇൻഡ്യയ്ക്കു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ

ത്തിൽത്ത�ന്ന ഏകീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇതി�ലയ്ക്കുള്ള ജനശക്തിയു�ട എന്തു

ശ്രമങ്ങളും �ക്ഷാഭങ്ങളും ഇൻഡ്യ�യ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കുകയും ഇൻഡ്യ�യ ഒരു രാഷ്ട്രീ

യശക്തിയാക്കുകയും �ചയ്യും. ഇങ്ങ�നയുള്ള രാഷ്ട്രീ�യാ�ദ്ദശങ്ങ�ളാടു കൂടിയാണു്

ഈ ഗ്രന്ഥ�ത്ത ഒരു ഭാരതീയകഥയാക്കി എഴുതുവാൻ സങ് ഗതി വന്നിട്ടുള്ളതു്”

എന്നു പ്ര�ണതാവു പറയുന്നു. എ�ന്റ ഗീതയിൽ “ഞാൻ ആരാണു്? ഞാൻ എവി

�ടയാണു്? ഞാൻ എന്തിനായിട്ടാണു് ഇവി�ട വന്നതു്? ഞാൻ എവി�ടയാണു്

�പാകുന്നതു്? എനിക്കു് അമ്മയില്ല�യാ? അച്ഛനില്ല�യാ? സ�ഹാദരന്മാരില്ല�യാ?
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സ�ഹാദരിമാരില്പ�യാ? എനിയ്ക്കു ബന്ധുക്കളുമില്ല�യാ? ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുത

�ന്ന എന്താണു്  പ്ര�യാജനം? ആർക്കു�വണ്ടിയാണു് ഞാൻ ജീവ�ന വഹിക്കു

ന്നതു്” എന്നു തുടങ്ങി മൌലികങ്ങളായ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയുവാൻ

ഗ്രന്ഥകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മാനചന്ദ്രികയു�ട നിർമ്മിതിയ്ക്കുള്ള ഉ�ദ്ദശ�ത്തക്കുറിച്ചു്

അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�നപറയുന്നു “ആദ്യ�ത്ത പാറപ്പുറം കഥയിൽ അനാഥമായിവന്നു

�ചരുന്ന ഒരു �ചറുബാലൻ മ�നാരാജ്യത്തി�ല വലിയ ദിവാൻജിയായി രാഷ്ട്രീയ

സായൂജ്യ�ത്ത പ്രാപിയ്ക്കുന്ന കഥ നാട്ടുകാർക്കു സർ�വ്വാത്തമമായ രാഷ്ട്രീയമാതൃക

�യ നല്കുന്നതു�പാ�ല മങ് ഗളമ്മാളു�ട (പ്രസ്തുതകൃതിയി�ല നായിക) ജീവിതവും,

സ്ത്രീ�ലാകത്തിനു് ഒരു ജീവി�താത്തമമാതൃക�യ നല്കാ�തയിരിക്കുന്നതല്ല.” ആ�ക

96അധ്യായത്തിൽ മൂന്നുകാണ്ഡങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണ�മന്നു�ദ്ദശിച്ചുഗ്രന്ഥം

പൂർത്തിയാക്കി എങ്കിലും ആറു് അധ്യായമടങ്ങിയ ഒന്നാം കാണ്ഡംമാത്ര�മ മുദ്രണം

�ചയ്തിട്ടുള്ള. �ജ്യാതിഷ്മതിയി�ലഇതിവൃത്തം ഭർഗ്ഗൻഎന്നഒരുഗുണവാനായപുരു

ഷൻ ത�ന്റ പത്നി�യാടും �ജ്യാതിഷ്മതി എന്നപുത്രി�യാടുംകൂടി താമസിക്കുന്ന ഒരു

ഗ്രാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ പുത്രിയു�ട ഭാഗ്യം ഏക�ദശം പതിനഞ്ചാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ ഭണ്ഡൻ എ�ന്നാരു പാപി നശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന പു�രാഗമിക്കുന്ന

�നാവലിൽ അവസാനം വ�ര കഥാരഹസ്യങ്ങൾ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എ�ന്റ ഗീ

ത�പാ�ല �ജ്യാതിഷ്മതിയും ഒരു ആത്മീയകാര്യപ്രതിപാദകമായ �നാവലാണു്.

കുരുക്കളു�ട കഥകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന �വകല്യം അവയിൽ ഒട്ടുവള�ര രാഷ്ട്രീ

യവും സദാചാരപ്രതിപാദകവും സാമുദായികവും ആത്മീയവുമായ ഉപ�ദശങ്ങൾ

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു്. ആ ഉപ�ദശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു �വ

ണ്ടിയാ�ണാ ത�ന്റ കൃതികൾഅ�ദ്ദഹം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നു്അനുവാചകന്മാർ

സംശയിച്ചാൽ അതിനു് അവ�ര കുററ�പ്പടുത്താവുന്നതുമല്ല. പല ദുരാചാരങ്ങ�ള

യും അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും സമുദായ

ത്തിൽനിന്നു്അവ�യഉന്മൂലനം �ചയ്യുന്നതിനുള്ളമാർഗ്ഗങ്ങൾസൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി�യാടുകൂടി 

നിർ�ദ്ദശിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

“�ദവാരാധനക്രമം പ്രായണ ജനങ്ങളു�ട വിദ്യാഭ്യാസ�ത്തയും ബുദ്ധിവികാസ

�ത്തയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശിലാദിപ്രതിമകൾക്കു പല നാമ�ധയങ്ങ�ളയും

സങ്കല്പിച്ചും അവ�യയും വൃക്ഷവി �ശഷങ്ങ�ളയും പാറക�ളയും നദിക�ളയും എന്നു

�വണ്ട, വിചാരിക്കത്തക്ക എല്ലാ വസ്തുക്ക�ളയും പ്രമാണീകരിച്ചും, �ലാകത്തിൽ

ഈശ്വരാരാധന �ചയ്തുവരുന്നുണ്ടു്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കുസ്വഭാ�വന ജനി

യ്ക്കുന്നസ�ന്താഷ�ത്തയും �വദന�യയുംത്യജിച്ചു്ഏകമായപരബ്രഹ്മത്തിൽനിരന്ത

രമായി മനസ്സി�ന ലയിപ്പിച്ചു ചിലർ നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതായും കാണുന്നു.

�ദവപ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതു ഭഗവന്നാമങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ ഇവ�യ ഉച്ചരിക്കുന്ന

തു�കാണ്ടാ�ണന്നും, അതല്ല, സദ്വൃത്തികളാലാ�ണന്നും ചിലർ സിദ്ധാന്തിക്കു

ന്നു.” (പാറപ്പുറം)

ബ്രഹ്മദത്തൻ

“രൂപലാവണ്യം അവരു�ട (സ്ത്രീകളു�ട) ഭൂമത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായതല്ല. മ�റ്റാ�ക്ക

അവരു�ട ഭ്രമങ്ങൾ ത�ന്ന. സൌന്ദര്യം ജി�തന്ദ്രിയത്വ�ത്താടു �ചർ�ന്നങ്കിൽ മാ

ത്ര�മ പ്രകാശിക്കയുള്ളു. �ലാക�ത്ത ഭൂമിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നു വസ്തുക്കൾ വാക്കും രൂപ

വും അർത്ഥവുമാകുന്നു. അസത്യമായ വാക്കുകളും ജി�തന്ദ്രിയത്വ�ത്താടുകൂടാ�തയു
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ള്ളസൌന്ദര്യവുംന്യായാനുസൃതമല്ലാത്തധനവുമാണു് ദുഃഖങ്ങൾക്കും�രാഗങ്ങൾക്കും

�വദനകൾക്കും കാരണം. സത്യമായ വാക്കും ഹിംസ കൂടാ�തയുള്ള വ്യവസായം

�കാണ്ടു്ആർജ്ജിച്ച ധനവും ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ള ജയിച്ചസൌന്ദര്യവും �ലാകത്തിൽഅഭി

നന്ദനീയമാണു്” (സത്യഗ്രാഹി)

ശ്രീമതം

കുരുക്കളു�ട ബുദ്ധി�കാണ്ടു ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവി�വചനം�ചയ്തു �ലാകത്തിനു സമർപ്പി

ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിഷ്കൃതമതമാണു് ശ്രീമതം. ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഗാഢമായ �വച

ക്ഷണ്യംസമ്പാദിച്ചിരുന്നഅ�ദ്ദഹത്തിനു �ദവിപരങ്ങളായത്രിപുരാദ്യുപനിഷത്തുക

ളിൽ വി�ശഷപ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. �ലാകാഭിവൃദ്ധിയു�ട കാരണം സന്മാർഗ്ഗ

നിഷ്ഠയാ�ണന്നു് അ�ദ്ദഹം ദൂഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്നതു ശ്രീമ

തം എന്ന ഉപന്യാസത്തിലുള്ള ചില വാക്യങ്ങളാകുന്നു.

“അതിവിസ്മയനീയങ്ങളായ ദിവ്യശക്തി�യാടു കൂടിയ മനസ്സി�നയും കുണ്ഠിത

മാക്കുന്നതായി അവ്യക്തമായും മഹത്തായും ഒരു തത്വമുണ്ടു്. ആ തത്വ�ത്ത പ്രപ

ഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലപ്രമാണമായി നാം അറിയു�മ്പാൾ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റസംഭവങ്ങളു�ട

കാര്യകാരണസംബന്ധ�ത്തനാം ഗ്രഹിക്കുന്നതായിവരും. നമ്മു�ട മനസ്സി�നആ

തത്വ�ത്ത വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും �പ്രരിപ്പിക്കു�മ്പാൾആ തത്വ

ങ്ങൾനമ്മു�ട മനസ്സി�ന്റഎന്തുതൃഷ്ണ�യയുംഎന്തുവികാസ�ത്തയും തൃപ്തി�പ്പടുത്തു

ന്നതായി കാണ�പ്പടും. ആ മഹത്ത്വ�ത്തയാണു് �ദവം എന്ന സംജ്ഞ�കാണ്ടു

വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നതു്.”

കാരാട്ടു് അച്യുത�മ�നാൻ (1042–1088)

ചരിത്രം

പാലക്കാട്ടു താലൂക്കിൽഎലപ്പുള്ളിഅംശത്തിൽകാരാട്ടു് എന്ന ഭവനത്തിൽഅച്യു

ത�മ�നാൻ 1042-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം �രവതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. കാരാട്ടു

�കാച്ചി ചിറ്റൂർ താലുക്കിൽ പ്രസിദ്ധജന്മിയായ പട്ട�ഞ്ചരി നായർത്തറവാട്ടി�ല

ഒരു ശാഖയാകുന്നു,അച്യുത�മ�നാ�ന്റ പിതാവു വിദ്വാനും പ്രഭവുമായഎക്കണത്തു

ശങ്കുണ്ണി വലിയകയ് മളും മാതാവു ലക്ഷ്മിയമ്മയുമായിരുന്നു. ആബാല�ന്റ താമസം

എക്കണത്തു് അച്ഛ�ന്റകൂ�ടയായിരുന്നതിനാൽ അന്നു സാമാന്യം�പാ�ല സംസ്കൃ

തം പഠിക്കുന്നതിനിടകിട്ടി. പിതാവി�ന്റ മരണാനന്തരം �ജ്യഷ്ഠൻ ദാ�മാദര�മ�നാ

�ന്റ സംരക്ഷണയിൽ വളർന്നു. ദാ�മാദര�മ�നാൻ �കാച്ചി �ഹ�ക്കാർട്ടിൽ ഒരു

നല്ല വക്കീലായിരുന്നു. �കരളവിദ്യാശാലയിൽനിന്നു് എഫ് . ഏ. യും മദിരാശിയിൽ

നിന്നു് സംസ്കൃതംഐച്ഛികഭാഷയായി സ്വീകരിച്ചു ബി. ഏ. യും പിന്നീടു ബി. എല്ലും

പരീക്ഷകൾ ജയിച്ചു. 1074-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് ബി. എൽ. പാസ്സായതു്. 1086 വ�ര തൃശ്ശൂ

രുംഎറണാകുളത്തുമായി വക്കീൽപ്പണി �നാക്കി. ആപണിയിൽ �ശാഭിച്ചില്ല. ആ

കാലത്തിനിടയ്ക്കു് തമിഴ്ഭാഷയും �വദാന്തവും �ജ്യാതിഷവുംകൂടിഅഭ്യസിച്ചു. �ജ്യാതി

ശ്ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഫലഭാഗത്തിൽഅത്യന്തം നിപുണനായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനാ

കണ�മന്നു് ആഗ്രഹമില്ലാതിരുന്നതിനാൽവള�രനാൾഒന്നുംഎഴുതാ�തകഴിച്ചുകൂ

ട്ടി. 1080-ൽ രചിച്ചഅമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രമാണു് ഒന്നാമ�ത്തകൃതി. 1087-ൽക്ഷയ�രാ

ഗത്താൽ ബാധിതനായി മദിരാശിയിൽ താമസിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ

വിരുതൻശങ്കു എന്ന �നാവൽ എഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചു. മുഴുവ�നഴുതി ഭാര്യാഗൃഹ

മായ പട്ട�ഞ്ചരിയിൽ വച്ചിരുന്നു. മങ്ഗ�ളാദയം അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിക്കുവാൻ
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�കാടുത്തിരുന്ന ആദ്യ�ത്ത ഏഴധ്യായങ്ങൾമാത്രം മടക്കിക്കിട്ടി. ബാക്കി ചിതൽ

തിന്നു�പായിരുന്നതിനാൽവീണ്ടുംഎഴു�തണ്ടിവന്നു. ആ�രാഗസ്ഥിതിയിൽഅതും

ഒരുദുസ്സഹമായ �ക്ലശകാരണമായാണു്പരിണമിച്ചതു്. അന്നുഭാര്യ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞി

രുന്നു. മകളാണു് പട്ട�ഞ്ചരിയിൽ താമസിച്ചുവന്നതു്. 1088-ാമാണ്ടുകർക്കടകമാസം

19-ാം൹ പര�ലാകപ്രാപ്തനായി. വിരുതൻശങ്കുവിനു് അവതാരിക എഴുതിയ സി.

എസ് . �ഗാപാലപ്പണിക്കർ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പ്രഷ്യസുഹൃത്തായിരുന്നു. രസിക

രഞ്ജിനിയിൽ അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രവും, നായന്മാ�രാടു് ഒരുവാക്കു് , ഉറുമ്പു മുതലായ

ഉപന്യാസങ്ങളും എഴുതിച്ചതു പണിക്കരായിരുന്നു�വന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായമു

ണ്ടു്. �വ�റയും 1082-ൽ തൃശ്ശൂർനിന്നു് പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ രാമാനുജൻ മാസികയിൽ

കാണാവുന്ന എഴുത്തുപള്ളിക്കു പുറ�മ സംഭാഷണം, സ്ത്രീധർമ്മം, രാമക്കുറുപ്പി�ന്റ

തീരാത്ത ശങ്ക, ഒരു കഥ എന്നിങ്ങ�ന ചില ഉപന്യാസങ്ങൾകൂടി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

കൃതികളായുണ്ടു്. അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രവും വിരുതൻശങ്കുവുമല്ലാ�ത അ�ദ്ദഹം പുസ്ത

കരൂപത്തിൽ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഏക�യാഗ�ക്ഷമമായി കഴിഞ്ഞുവന്ന

മരുമക്കത്തായത്തറവാടുകളി�ലഅന്ന�ത്തഅപകൃഷ്ടസ്ഥിതി�യയുംഅതിന്നുള്ള

കാരണങ്ങ�ളയും അവ�യ നിവാരണം�ചയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങ�ളയും ഗ്രന്ഥകാരൻ

പ്രസ്തുതകൃതികളിൽ സൂക്ഷ്മമായി നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു. പഞ്ചതന്ത്രം ആപാദചചൂഡം

ഫലിതമയമാണു് എ�ന്നാരു വി�ശഷമുണ്ടു് . ഇതാ ഒരു ഉദാഹരണം.

അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രം

‘അമ്മായിയമ്മ�യ കല്ലി�ന്മൽ വച്ചിട്ടു ന�ല്ലാരു ക�ല്ലാണ്ടു നാരായണ,’ എ�ന്റ തറ

വാട്ടിൽ കുട്ടി�താട്ടു കമ്പിട്ടുനടക്കുന്ന മുതുമുത്തശ്ശിവ�ര നിരന്തരഗാനം �ചയ്തുവരുന്ന

സാമവചനമാണു് �മൽ �കാടുത്തിട്ടുള്ളതു്. വാക്കുകളു�ട വക്കും മുക്കും മാത്രം പറ

ഞ്ഞുപ്രലപിക്കുന്ന പച്ചക്കുട്ടികളുംകൂടി സ്വരപ്പിഴവരാ�ത പാടി�ക്കാണ്ടു നടക്കത്ത

ക്കവണ്ണം സർട്ടിഫിക്കറ്റു സമ്പാദിച്ച അമ്മായിയമ്മ ഏതാ�ണന്ന സംശയം തീരാ

ത്തവർഅനവധിയുണ്ടു്. എ�ന്റതറവാടുകുട്ടി�ച്ചാറായതുമരുമക്കത്തായത്തിനുസ്വ

തസിദ്ധമായ �കടു�കാണ്ടാ�ണന്നു്അച്ചി�ക്കാതിയന്മാരായ ചിലരുംഅമ്മാവനും

പറയുന്നുണ്ടു്. ‘സഖ്യവും വിവാഹവും വ്യവഹാരവും തനി�ക്കാക്കു�മാട്ടാഭിജാത്യമു

ള്ളവ�രാടു �വണം’എന്നുപറഞ്ഞു്എ�ന്റവിട്ടി�ലകുട്ടികളു�ട �ന�രകടക്ക�ണ്ണറി

യുന്നവരും ഇ�ല്ലന്നില്ല. അനന്തിരവന്മാ�ര ആശാരി�ക്കാല്ക്കു് അഞ്ചു�കാൽ ദൂരത്തു

നിർത്തി കരിമുഖം മാത്രം കാണിക്കുന്നതു �കാണ്ടാ�ണന്നു്അനന്തിരവന്മാർ മിക്ക

വരും പറയുന്നുണ്ടു്. ‘പള്ളിയി�ല കാര്യം അള്ളാവിനറിയാം’ എന്നു പറയുന്ന കൂട്ട

ത്തിൽ എ�ന്റ തറവാട്ടിൽ ഭദ്രം വീഴാനുള്ള കാരണം അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രത്തി�ന്റ

യും ത�ലണമന്ത്രത്തി�ന്റയും ഉള്ളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നതാ�ണന്നു് എനിക്കുംഅമ്മാ

യിയമ്മയ്ക്കും മാത്ര�മ അറിയാവൂ. അഞ്ചു തന്ത്രങ്ങളു�ടയും �പരടങ്ങിയ ഒരു �ശ്ലാകം

താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

മയക്കും മറിമായഞ്ച �മാഷണം നാരദക്രിയാ

അഞ്ചാം പുരയ്ക്കസ്തിവാരമഞ്ചുണ്ടിങ്ങ�ന തന്ത്രവും.”

വിരുതൻ ശങ്കു

കഥാനായകനായ പൂത്തുമകത്തു തറവാട്ടി�ല വിക്രമനുണ്ണിയ്ക്കു മരുമക്കത്തായത്ത

റവാടുകളിൽ പ്രാ�യണ കണ്ടുവന്നിരുന്ന അന്തശ് ഛിദ്രം നിമിത്തം വീടു വിട്ടു�പാ

�കണ്ടിവരികയും ചില �കാള്ളക്കാരുമായി കൂട്ടു�കട്ടിൽ ഏർ�പ്പടുകയും അവരു�ട
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തലവ�നന്ന നിലയിൽ പല അക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ

�ന സംഭവിച്ചതു് “ഈസംസാരസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കു�മ്പാൾ എത്ര ധീരനായാലും

ചില�പ്പാൾ മനുഷ്യനു് ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കാ�ത വരുന്ന�പാ�ലയുള്ള ചില

ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നകഷ്ടകാലങ്ങളു�ട കർക്കശതനിമിത്തമാ�ണന്നും,

താൻഅതിൽനിന്നു് ഒഴിയുവാൻതക്കനിലയിൽഎത്തിയ�പ്പാൾആവക ദുഷ്ടന്മാ

�ര സന്മാർഗ്ഗത്തി�ലക്കു വീ�ണ്ടടുക്കുകയും താൻ �ച�യ്യണ്ടിവന്ന നിസ്സാരങ്ങളും

പരിഹാര്യങ്ങളും ആയ ഹീനകൃത്യങ്ങൾക്കു മതിയായ വിധത്തിൽ പരിഹാരങ്ങൾ

�ചയ്കയും �ചയ്തതിനാൽ മുൻ�ചയ്തപ്രവൃത്തികളു�ട മാലിന്യത്തിനു നിവൃത്തിയുണ്ടാ

യി” എന്നുമാകുന്നുപ്രസ്തുതകഥയി�ല ത�ത്ത്വാപ�ദശ�മന്നുസി. എസ് . �ഗാപാല

പ്പണിക്കർ പറയുന്നു. അതുമാത്രമാണു് ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ വിവക്ഷ എന്നു �താന്നുന്നി

ല്ല. ഒരു കാര്യം പരമാർത്ഥമാണു്. ശങ്കു മൂന്നു ദിവസം�കാണ്ടു �ചയ്ത ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ

ആ�രയുംഅത്ഭുതപരതന്ത്രരാക്കുകത�ന്ന�ചയ്യും. ദുഷ്ടസംഘവുമായി �ചർന്ന�പ്പാ

ളാണു് വിരുതൻശങ്കുഎന്നു �പരു �നടിയതു്. ചില വാക്യങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ആ ദിവസം നമ്പൂരിക്കു �നരം�പാകാ�ത ഒരു �നര�മ്പാക്കുണ്ടായി. �നരം

�പാകാ�തയായ�പ്പാൾആദിത്യനുവിഗതിയാ�ണന്നുവിചാരിച്ചു ഗണിതംപഠിക്കു

ന്ന കുട്ടിക�ളാടു് ആ മാസത്തിൽ ആദിത്യ�ന്റ വിഗതി എത്രയാ�ണന്നു �ചാദിച്ചു.

ആദിത്യനു വിഗതിയി�ല്ലന്നു കട്ടികൾ പറഞ്ഞ�പ്പാൾ ആശാൻ പഠിപ്പിയ്ക്കായ്കയാ

�ണന്നു തീർച്ച�പ്പടുത്തി ആശാ�നയും കുട്ടിക�ളയും ശകാരിച്ചു. സന്ധ്യാവന്ദനം

�ചയ്തുസന്ധ�യ വരുത്തി. വിളക്കു �കാളുത്തി പകലി�ന രാത്രീകരിച്ചു.”

�പാതു�വ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉപന്യാസങ്ങൾക്കും ഒരു ആകർഷകതയുണ്ടു്.

അടിയിൽ �ചർക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നായന്മാ�രാടു ഒരു വാക്കു് എന്ന ഉപന്യാസ

ത്തിൽനിന്നു് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണു്.

“ഉദരപൂരണത്തിനുംകൂടി വകയില്ലാ�ത ആരാനും തന്നാൽ ഭക്ഷിയ്ക്കാം അ�ല്ല

ങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കാം എന്നുവിചാരിച്ചു �തണ്ടി നടക്കുന്ന ദൃഢഗാത്രന്മാർ സർവ്വ

നിന്ദ്യന്മാരും ജന�ക്ഷമത്തിനു് ആധിയുമാ�ണന്നള്ളതിനു രണ്ടഭിപ്രായമില്ല. ഇങ്ങ

�ന ഭിക്ഷ�തണ്ടി നടക്കുന്നവർ നായർസമൂഹത്തിൽ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്നി�ല്ല

ന്നുള്ളതു് നായർ ജാതിക്കു മുഴുവൻ അഭിമാനാസ്പദമായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തു യാച

കവൃത്തിയു�ട പ്രഥമപാദമായ സഹായക്കുറി, �കട്ടുകല്യാണവരി, പുര�കട്ടുവരി മു

തലായതും തല്ക്കാലം ചുറ്റി�പ്പായതായി വ്യാജം പറഞ്ഞു്ഊണിന്നിരക്കലും ദിവസം

പ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതും നഗരവാസികൾക്കു നിത്യാനുഭവമാണ�ല്ലാ. ഇതിനുള്ള

�ഹതുവും നിവൃത്തിയും നായർ സമൂഹത്തിൽത്ത�ന്നയാണു്.”
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�ചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം

അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാൾ (1046–1111)

ഭാഷാ�ചറുകഥകൾ

മലയാളത്തി�ല അതിപ്രമുഖന്മാരായ �ചറുകഥാകർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി

രുന്നു അമ്പാടിനാരായണപ്പുതുവാൾ. ന�തനിയൽ ഹാ�താർൺ (1804–1864)

(Nathaniel Hawthorne) എന്ന അ�മരിക്കൻ ഗ്രന്ഥകാര�നയാണു് ഇംഗ്ലീ

ഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള �ചറുകഥകളു�ട ഉപജ്ഞാതാവായി ഗണി�ക്കണ്ടതു്.

എഡ് ഗാർ ആലൻ �പാ (Edgar Allan Poe) എന്ന അ�മരിക്കൻ കാഥികനും

(1809-1849) �ചറുകഥ�യഴുത്തുകാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മാന്യസ്ഥാനത്തിന് അവ

കാശിയാണു്. സംഭവവികാസത്തിൽമാത്രം ഭത്തദൃഷ്ടികളായ ഗ�യാവാനി �ബാ

ക്കാച്ചി�യാ (Giovanni Boccaccio) (1313–1375) മുതലായ പ്രാചീനന്മാ�ര ഇവി�ട

സ്മരി�ക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ഡക്കാ�മരൺ പ്രാ�യണ അസഭ്യ

ശൃങ് ഗാരം �കാണ്ടു മലിനമാണു്. റഷ്യയി�ല ആ�ന്റാ�ണ �ച�ക്കാവും (Antone

Chekhov) ഫ്രാൻസി�ല �ഗ ഡി മൌപ്പസാങ്ങും (Guy De Maupassant) ഈ

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉത്തുംഗസൌധങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന രണ്ടു്  ഉജ്ജ്വലതാരങ്ങളാ

കുന്നു. പുതുവാ�ളപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി �ചറുകഥക�ളപ്പറ്റി അല്പം

ഉപന്യസിയ്ക്കാം. �ചറുകഥ എത്ര �പാലിപ്പിച്ചാലും �നാവലാകയില്ല; �നാവൽ

എത്ര ചുരുക്കിയാലും �ചറുകഥയുമാകയില്ല. ഈ രണ്ടു സാഹിത്യസരണികൾക്കും

തമ്മിൽ പലപ്രകാരത്തിൽഅന്തരമുണ്ടു്. ഇവയു�ടആഗമനം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങ

ളിൽനിന്നാണു്. �ചറുകഥാപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ അരു�ണാദയകാലത്തു നമുക്കു് പല

അനുഗൃഹീതന്മാരായ വാണീവല്ലഭന്മാ�ര നിരീക്ഷിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. 1 �വങ്ങയിൽ

കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ, 2 ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ�മ�നാൻ, 3 അമ്പാടി നാരായണ

പ്പുതുവാൾ, 4 എം.ആർ. �ക.സി., 5 എം. രാമുണ്ണിനായർ, 6 ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള,

7 �ക. സുകുമാരൻ. ഇവരിൽ സുകുമാരൻ മാത്ര�മ ഇന്നു ന�മ്മാടുകൂടിയുള്ളു. മറ്റു

ഗ്രന്ഥകാരന്മാ�രക്കുറിച്ചു് ഉപരിപ്രസ്താവിക്കും.

�ചറുകഥയിൽ ഒരുസംഭവ�മ �കന്ദ്രീകരിക്കാവൂ. അതു് ഋജുവും ഹ്രസ്വവുമായി

രിക്കുകയും �വണം. ഉപകഥകൾക്കു് അവി�ട�യങ്ങുംസ്ഥാന�മയില്ല. �ചറുകഥാ

കാര�ന്റ ഹൃദയം വികാ�രാഷ്മളമായിരിക്കണം. അ�തസമയത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തി

ന് ആത്മസംയമനം �വണം. ആ മാനദണ്ഡംവച്ചു �നാക്കു�മ്പാൾ, കു�റക്കൂടി �ക
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ന്ദ്രീകരണവും ആത്മനിയന്ത്രണവുമുണ്ടായാൽ �ചറുകഥ ഒരു ഭാവകാവ്യമായിപ്പരി

ണമിക്കുന്നതാണു്. പത്തു�പ�ര�ക്കാണ്ടു �നാവൽ എഴുതുവാൻ സാധിക്കും. അവ

രിൽ ഒരാൾക്കു�പാലും നല്ല �ചറുകഥ എഴുതുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. താൻ ചിത്രണം

�ചയ്യുന്ന വിഷയവുമായി ഒരു �ചറുകഥാകാരനു പ്രത്യക്ഷവും �സ്നഹപൂർവ്വവുമായ

ഹൃദയസമ്പർക്കമുണ്ടായിരിക്കണം. സംഭവപരം, സ്വഭാവവർണ്ണനപരം, വസ്തുസ്ഥി

തിവിവരണപരം എന്നു �ചറുകഥക�ള വിഷയമനുസരിച്ചു മൂന്നു തരമായി വിഭജി

ക്കാം. അപസർപ്പകകഥകൾ സംഭവപരങ്ങൾത�ന്ന. ചില പ്രധാന കഥാംശങ്ങ

�ള ഗുഹനം �ച�യ്യണ്ടതുണ്ടു്. അതു വായനക്കാരു�ട ജിജ്ഞാസ�യ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കു

ന്നതിനായിരിക്കണം. ത�ന്റ കണ്ണിൽ കണ്ടതി�ന്റയും ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞതി

�ന്റയും സാരാംശം മാത്ര�മ �ചറുകഥാകാരൻ സ്വീകരിക്കാവു. അയാളു�ട ചിത്രപ

ടംഅത്രയ്ക്കുപരിമിതമാണ�ല്ലാ. അനുവാചകൻഗ്രന്ഥകാര�നയും ത�ന്നയും മറന്നു

ഗ്രന്ഥ�ത്ത ആസ്വദിക്കണ�മങ്കിൽ അതല്ലാ�ത മാർഗ്ഗമില്ല. അതനുസരിച്ചു സം

ഭാഷണത്തിനു ഗതി�വഗവും �സ്താഭജനകത്വവും സരസത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

തല�ക്കട്ടി�ന്റ കാര്യത്തിൽ നിപുണമായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതു് ഇതി

വൃത്തത്തി�ന്റ സൂചനമാത്ര�മ ആകാവൂ; ഒരു കാലത്തു �ചറുകഥകളു�ട പ്ര�യാജ

നംസന്മാർ�ഗ്ഗാപ�ദശമാ�ണന്നു്അവയു�ടപ്ര�ണതാക്കൾവിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആ

വിശ്വാസംഇ�പ്പാളില്ല. ഇന്നുപാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽഏതുവിഷയവുംആപ്രസ്ഥാ

നത്തിൽ�പ്പടുന്നുണ്ടു്. എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങ�ളയും അതിനു പ്രതിപാദി

ക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടു്. കല്പനാ�വഭവത്തിലാണു് ആധുനികന്മാരായ �ചറുക

ഥാകൃത്തുകൾഅവരു�ട പൂർവ്വഗാമികളിൽ നിന്നു വള�ര ഉയർന്നുനില്ക്കുന്നതു്. ഇങ്ങ

�ന ചില�തല്ലാം ഈ വിഷയ�ത്തപ്പറ്റി കുറിച്ചു�വ�ന്നയുള്ളു. ഇതു ഞാൻ �ചയ്ത

തു നാരായണപ്പുതുവാൾ ത�ന്ന �ചറുകഥാപ്രസ്ഥാനംഎന്ന �പരിൽഅ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റഅനുഭവ�ത്തആസ്പദമാക്കി ഒരുഉപന്യാസ�മഴുതീട്ടുള്ളതു�കാണ്ടുംഭാഷയിൽ

മ�റ്റതു പ്രസ്ഥാന�ത്തയുംകാൾ ഇന്നു �ചറുകഥ വളർന്നുവരുന്നതു�കാണ്ടുമാണു്.

ചരിത്രം

പുതുവാൾ തൃശ്ശിവ�പരൂരിലുള്ളസുപ്രസിദ്ധമായഅമ്പാടി എന്ന ഭവനത്തിൽ 1046-

ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു വക്കീൽ �ശഷയ്യരും

മാതാവു പാപ്പി എന്നു വിളിച്ചുവന്ന പാർവ്വതിപ്പുതുവാൾസ്യാരുമായിരുന്നു. അക്കാ

ലത്തുതറവാട്ടി�ല കാരണവസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നസരസകവി കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണപ്പുതു

വാ�ളപ്പറ്റി വായനക്കാർക്കറിവുള്ളതാണ�ല്ലാ. തൃശ്ശൂർ ഹിന്ദു�ഹസ്കൂളിൽ�ച്ചർന്നു

മട്രിക്കു�ലഷൻപരീക്ഷ ജയിച്ചു. പിന്നീടു് എറണാകുളം �കാ�ളജിൽ ഒരു വിദ്യാർ

ത്ഥിയായി ഇന്റർമീഡി�യറ്റുക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കു�മ്പാൾത്ത�ന്ന സർക്കാർ സർവ്വീ

സിൽപ്ര�വശിച്ചു. ദീർഘകാല�ത്തഗവർ�മ്മന്റു �സവനത്തിനു�ശഷം 1101-ാമാണ്ടു

സബ് രജിസ്ത്രാരു�ദ്യാഗത്തിൽ ഇരിക്ക�വ �പൻഷൻവാങ്ങി പിരിഞ്ഞു. തൃശ്ശൂരിൽ

�പരിങ്ങാവു് എന്നസ്ഥലത്തു �വച്ചു 1111-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 32-ാ൹ കാലധർമ്മം

പ്രാപിച്ചു. മുണ്ടല്ലൂർ അടമ്പുങ്കളത്തു അമ്മാളുഅമ്മയായിരുന്നു പത്നി. ആ സാധ്വി

മരിച്ചതിനു�മൽ �ചറുവത്തു വടക്കാ�ഞ്ചരി അമ്മുഅമ്മഎന്ന നാരായണിയമ്മ�യ

പരിഗ്രഹിച്ചു. അവർ രണ്ടു�പരും നായർ സ്ത്രീകളായിരുന്നു.

സാഹിത്യപരിശ്രമം—കവിത

പുതുവാൾ സാഹിത്യ�സവനം ആരംഭിച്ചതു് ഒരു കവിയു�ട നിലയിലാണു്. വിദ്യാ

വി�നാദിനിയിലായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആദ്യ�ത്ത രങ് ഗപ്ര�വശം. ഒടുവിൽ കു
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ഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ�മ�നാൻ കവിമൃഗാവലി എ�ന്നാരു കവിത അതിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി.

“മന്നാടിയാർ മദനമഞ്ജരി! മത്തദന്തി” എന്നു ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാ�ര അതിൽ

പുകഴ്ത്തിയ�പ്പാൾ സി. പി. കക്ഷിക്കു് അതു രസിച്ചില്ല. ഒടുവിനു് ഒരു മറുപടിയായിരു

ന്നു പുതുവാളി�ന്റ കവിത. അതി�ല

“മന്നാടിയാർ മദനമഞ്ജരി! മത്തദന്തി–

�യന്നാണുനിങ്ങൾ പറയുന്നതതത്ര �വണ്ട;

�ഭഷാണി�തൻ മതമ�ഹാ! ബത! ലബ്ധവർണ്ണൻ

ഭാഷാന്തരത്തിൽ വിരു�തറു�മാരാന്തയാവാം.”

എന്ന �ശ്ലാകം മന്നാടിയാ�ര വള�ര �ക്ഷാഭിപ്പിച്ചു. “തങ്കന്നവങ്ക�നാടുവിൽക്കഴു

തപ്രമാണം” എന്നു് ഒടുവി�നക്കുറിച്ചും പരിഹാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞു്

ഒരിയ്ക്കുൽ മന്നാടിയാർ പുതുവാ�ള കണ്ട�പ്പാൾ “പുതുവാൾക്കു കവിതയു�ണ്ടാ?

വി�നാദിനിയിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയിരുന്ന കവിതകൾ പുതുവാളു�ടതാ�ണാ?”

എന്നു �കാപ�ത്താടുകൂടി �ചാദിക്കുകയും, അതിനു പുതുവാൾ “വി�നാദിനിയിൽ

ചിലപദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസിദ്ധം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. എനിയ്ക്കു കവിതയു�ണ്ടാ എന്നറിഞ്ഞു

കൂടാ” എന്നു ശാന്തമായി മറുപടി പറയുകയും �ചയ്തു. “എനിയ്ക്കും �പന�യടുക്കാൻ

അറിയു�മന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�നാടു പറ�ഞ്ഞയ്ക്കൂ” എന്നു മന്നാടിയാർ വീണ്ടും

സ്വരം മൂപ്പിച്ചു സംഭാഷണം തുടർന്നു. സി. പി. യ്ക്കു �വണ്ടി കുഞ്ഞിക്കുട്ടനുണ്ടാക്കിയ

കവിതയാ�ണന്നുള്ള �തറ്റിദ്ധാരണയിലാണു് അങ്ങ�ന പറഞ്ഞതു്. കുഞ്ഞിക്കുട്ട

�ന്റ കവിത പുതുവാളി�ന്റതിൽനിന്നു തരം തിരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാ�ത�പായതു തൽ

ക്കാല�ത്ത ശുണ്ഠിനിമിത്തമായിരുന്നിരിക്കണം. അ�പ്പാൾ കൂ�ടയുണ്ടായിരുന്ന

അമ്മാമൻ വക്കീൽ കൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ “കുട്ടൻ എന്തിനാണു് �വണ്ടാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്കു

�പായി മറ്റുള്ളവരു�ട മുഷിച്ചിൽ സമ്പാദിക്കുന്നതു് ? കവിത�യഴുതി �പ�രടുക്കു

വാ�നാന്നും ശ്രമി�ക്കണ്ട” എന്നുപ�ദശിച്ചു. പി�ന്ന പദ്യം എഴുതീട്ടു�ണ്ടാ എന്നു

സംശയമാണു്.

ഗദ്യം

അനന്തരംപുതുവാൾവികസിച്ചതു് ഒരു �ചറുകഥാകാരനായാണു്. 1111-ൽഎഴുതിയ

ഒരു ഉപന്യാസത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പറയുന്നതു് “ഏക�ദശം ഒരു നാലു പന്തീരാണ്ടുമു

മ്പു മുതല്ക്കുത�ന്ന എനിയ്ക്കു് ഒരു �ചറുകഥാകാരനാകുവാനുള്ള �മാഹം തുടങ്ങീട്ടുണ്ടു് .

ആ �മാഹം സാധിക്കുവാൻ ഇ�പ്പാഴും ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ചുവരുന്നതുമുണ്ടു്” എന്നാ

ണു്.

കൃതികൾ

പുതുവാൾ ത�ന്റ �ചറുകഥകൾ സമാഹരിച്ചു മൂന്നു് ഭാഗങ്ങളിലായി കഥാസൌധം

എന്ന �പരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്  ”. അതു കൂടാ�ത �മാചനം എ�ന്നാരു നാ

ടകവും, �കരളപുത്രൻ എ�ന്നാരു �നാവലുംകൂടി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുസ്തകങ്ങളു�ട

കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. മുൻപു സൂചിപ്പിച്ച ഉപന്യാസത്തി�ല നിയമങ്ങളിൽ ചില

�താന്നും അ�ദ്ദഹം പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ഒട്ട�നകം കഥകൾ �കരളത്തി�ന്റ പുരാത

നങ്ങളായഐതിഹ്യങ്ങ�ളആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടള്ളവയാണു്. രസികരഞ്ജിനിയു

�ട കാലത്തു് അപ്പൻതമ്പുരാ�ന്റ വട�ക്കമാളികയി�ല സദസ്സിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനും

അഭ്യർഹിതമായ ഒരുസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. �ലഖനങ്ങൾ തിര�ഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 263

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അ�രാചകിത്വം സുപ്രസിദ്ധമാണു്. അക്കാലത്തു് അപ്പൻതമ്പുരാ

നും ഒരുചരിത്രപണ്ഡിതനും �നാവ�ലഴുത്തുകാരനുംആയിരുന്നുവ�ല്ലാ. വിഷയസ്വീ

കരണത്തിലും ഗദ്യ�ശലിയിലും അവർക്കു വള�ര സാജാത്യമുണ്ടായിരുന്നു. വി

ഷയത്തിൽ �യാജിച്ച പ്രാചീനഭാഷാശബ്ദ�കാശം അവർക്കു് ഒരു�പാ�ല അധീന

മായിരുന്നു എന്നുകൂടി പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അമ്പാടിക്കു ഫലിതമുണ്ടു്;

തമ്പുരാനു്അതില്ല. എങ്കിലും തമ്പുരാ�ന്റ ഉപന്യാസരചനയ്ക്കു�വണ്ട ശാസ്ത്രപാണ്ഡി

ത്യവും ഗംഭീര�ശലിയും പുതുവാളിനു് അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. പുതുവാളി�ന്റ പ്രധാ

ന�ദാഷം പ്രാസഭ്രമമാണു്. അതു തല�ക്കട്ടുക�ളയും ബാധിക്കുന്നു. കഥാസൌധം

മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽഅന്തർജ്ജനത്തി�ന്റ തന്ത്രം, �കാച്ചപ്പ�ന്റ �കാച്ചൽ, വള�കാ

ണ്ടവനിത, ആദരിച്ച പാതിര, ഇങ്ങ�നയാണു് അതി�ല ചില കഥകളു�ട നാമ�ധ

യം. പുതുവാൾ ഒരു �പരു�കട്ട പരിഹാസവിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു എന്നു് ആവർത്തിച്ചു

പറ�യണ്ടതില്ല. ഒരു �ചറുകഥാകാരനു് അതിൽ അത്ര വലിയ പ്രാഗല് ഭ്യം ആവ

ശ്യമി�ല്ലന്നാണു് അഭിജ്ഞമതം. ഇ�താ�ക്ക എങ്ങ�നയിരുന്നാലും അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ �ചറുകഥകൾക്കുള്ളആസ്വാദ്യത അന്യാദൃശമാണു്. ഉളി പിടിച്ച കയ്യു്, �കമ്മ

ളശ്ശ�ന്റകല്യാണം, കണ്ടപ്പ�ന്റ�കാണ്ടാട്ടം മുതലായകഥകൾചിരഞ്ജീവികളാണു്.

കഥാഗുംഫനത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു് അപൂർവ്വമാ�യ �നാട്ടക്കുറവു പറ്റീട്ടുള്ളു. ശൃം

ഗാര പ്രധാനങ്ങളായിരുന്ന ഒടുവി�ന്റ കഥകളിൽനിന്നു പുതുവാളി�ന്റ കഥകൾ വി

ഷയഗ്രഹണത്തിലും പരിണാമഗുപ്തിയിലും മറ്റും ഒട്ടുവള�ര ഉയർന്നിട്ടുണ്ടു് . അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ സംഭാഷണചാതുര്യവും, പരിഹാസപാടവവും ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധ

രിച്ചു പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“അമ്മാമൻ: എടാ, �കാശവാ! കണ്ണിക്കണ്ട ദിക്കി�ലല്ലാം �കറി�ച്ചന്നു ദണ്ഡം പി

ടിപ്പിച്ചതിനുഞാനാടാ ഉത്തരവാദി?

ഞാൻ കാര്യം മനസ്സിലാകാ�ത മിഴിച്ചുനില്ക്കു�മ്പാൾ ‘നടക്കു കുളത്തി�ലക്കു്’

എന്നു �കട്ടു് അവ�രാടുകൂടി കുളത്തി�ലക്കുത�ന്ന മടങ്ങി�പ്പാന്നു.

അമ്മാ: എട! �തണ്ടി! ഈ ദീനം വച്ചു�കാണ്ടു് എവി�ട�ക്കടാ �തണ്ടാൻ �പായി

രുന്നതു്? പറ.

ഞാൻ: എനി�ക്കാന്നുമില്ല; ഞാൻ �തണ്ടാനുമല്ല �പായതു്.

അ�പ്പാത്തിക്കിരി: എന്നാൽപി�ന്നനിങ്ങൾഐഡ�ഫാറം വാങ്ങിച്ച�തന്തിനാ?

നിങ്ങ�ള ഇ�പ്പാഴുംആ മരുന്നുനാറുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

�പാടി �കാണ്ടുവന്നതു �വ�റ ആവശ്യത്തിനാ�ണന്നു പറവാൻ ഇടകിട്ടുന്നതിനു

മുൻപു് ‘ദീനമി�ല്ലടാ? എന്നാൽഞാനുണ്ടാക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞു് അമ്മാമൻ ഏറ

ക്കാലിൽ നിന്നു കുന്നാലി�ക്കാലൂരി കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാ�ത എ�ന്ന തല്ലിത്തുടങ്ങി.”

(എ�ന്റആദ്യ�ത്ത �ലഖനം)

“നാലു പാദം വയ്ക്കുന്നവർ സംഘക്കളിക്കാ�രാ മൃഗങ്ങ�ളാ കവിതക്കാ�രാ

ആ�രാ എ�ന്താആക�ട്ട, കാഴ്ചപ്പുറ�മയുള്ള ഭങ്ഗി �കാ�ണ്ടടുത്തു മലർത്തു�മ്പാൾ

പല വർണ്ണ�ഭദങ്ങളും ഇരുവശത്തും വരി�യാത്ത പാദങ്ങളും �നാക്കു�ന്താറും �വ

റുപ്പും ഉൾക്കട്ടിക്കുറവും ഉപദ്രവവുമുള്ള വസ്തു �തരട്ട�യാ പുഴു�വാ പഴുതാര�യാ

ആ�ണന്നു് ആരും ഓർക്കാ�ത പറഞ്ഞു�പാകരുതു് . . . ‘പ്രഥമൻകുടി മണിപ്രവാ
ളദ്വയം വില�യരണ്ടു്;’ “കീരത്രയം �പാൽ കൂലിമാത്രം;” ദധിമഥനം മൂന്നു �ശ്ലാകം

കുറച്ചു്  ഒരങ്കത്തിലുള്ള നാടകം, തപാൽക്കൂലി അടക്കം വില രണ്ടു �പ; മൂന്നു പു

സ്തകം ഒന്നിച്ചു വാങ്ങുന്നവർക്കുഅരയണ കുറച്ചു�കാടുക്ക�പ്പടും;’ ‘കൂമ�ന്റ മൂളക്കം,

അഥവാ കണക്ക�ന്റ �ത�ങ്ങറ്റം;’ ഒരുപുതിയ �നാവൽ, ഉട�നപുറത്താകും. അനു
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�മാദനപത്രം അയയ്ക്കുന്നവർക്കു വിലകൂടാ�ത കിട്ടുന്നതും സ്വകാര്യകത്തുമൂലം വില

�തരിയ�പ്പടുത്തുന്നതുമായഒരുവി�ശഷഗ്രന്ഥം!’ ഇങ്ങ�നഎണ്ണംപറഞ്ഞവിലപി

ടിപ്പുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉടമസ്ഥനും പ്രസാധകനും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ ബാലകവി

‘വിശല്യാകരണി’ എന്ന മാസികയു�ട പത്രാധിപസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതിന്നുമുൻപു

‘കവച്ചുവച്ച’താ�ണന്നു് ആ മാസികയിൽത്ത�ന്ന പ്ര�ത്യകപരസ്യംമൂലം അറിയി

ക്കുകയും �ചയ്യും.” (�പരില്ലാപ്ര�മയം)

ക്രി. പി. പതി�നട്ടാം ശതകത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽവച്ചു നടന്ന സാമൂതിരി വാഴ്ച

�യപ്പറ്റി �സ്കാട്ടി�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ �ബ്രഡ് ഓഫ് ലാമർമൂർ (The Bride of

Lammermoor) എന്നആഖ്യായിക�യ ഉപജിവി�ച്ചഴുതിയ ഒരു ഗദ്യനാടകമാണു്

�മാചനം.

�കരളപുത്രൻ

�പരുമാക്കന്മാരു�ട വാഴ്ചക്കാല�ത്ത പശ്ചാത്തലമാക്കി�ക്കാണ്ടു �പാതുവാൾ

രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് �കരളപുത്രൻ എന്ന �നാവൽ. കഥാഘടനയ്ക്കു വലിയ ഭങ്ഗിയു

�ണ്ടന്നു പറയുവാൻ പാടി�ല്ലങ്കിലും ഒരു നല്ല �നാവലിനു് ആവശ്യമുള്ള മറ്റംശങ്ങ

ളിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രാ�യണ വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . �ചാളരാജാവായ കരികാല

�ന്റ പുത്രിപു�ലാമജയും �ചരരാജാവായ അത്ത�ന്റ പുത്രൻ ഇമയകുമാരനുമാണു്

അതി�ല നായികയും നായകനും. �കരളരാജ്യത്തി�ന്റ തലസ്ഥാനമായ മ�ഹാദ

യപുരത്തിൽ ഇമയകുമാരൻ ശസ്ത്രാഭ്യാസത്തിനായി �ച�ന്നത്തി അവി�ട അന്നു

നാടുവാണിരുന്ന പള്ളിബാണ�പ്പരുമാളു�ട പുത്രനായ ഉണ്ണിയുമായി ഒന്നിച്ചു കഴി

യുന്നകാലത്താണു് ഒന്നാമധ്യായത്തിൽപ്രതിപാദിക്കുന്നസംഭവം നടക്കുന്നതു്. ഭൂ

�ലാകരംഭയു�ട ദാസിയായ കുട്ടി�പ്പണ്ണി�ന്റ ദുര, കടൽക്കുള്ളനായ ആദികാമ�ന്റ

അക്രമം, കാടർക്കരച�ന്റ �കമിടുക്കു്, �ചന്നികുല പ്രഭുവി�ന്റ ദുഷ്ടത, �സനാപ

തിയു�ട സാമർത്ഥ്യം എന്നിങ്ങ�ന പലതും പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ തത്തദ്രസസ്ഫൂർത്തി

�യാടുകൂടി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടു് . താ�ഴക്കാണുന്നതു് ഒരു വർണ്ണനമാണു്.

അരാകുളം

“�മച്ചിപ്പുറം �കറി�പ്പാരുന്നകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾതരിമുഴുത്തമണൽത്തീരങ്ങളിൽവന്നി

റങ്ങി ദാഹം ശമിപ്പിച്ചിട്ടും മുഖം �വള്ളത്തിൽ നി�ന്നടുക്കാ�ത ക്ലാന്തഭാവ�ത്താ�ട

നില്ക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ആർത്തത്രാണതല്പരയായ ഗങ് ഗ�യാടു് എ�ന്താ മന്ത്രിക്കുക

യാ�ണന്നു �താന്നും; മനസ്സി�ന പരിഷ്കരിച്ചു മാലിന്യ�ത്ത ദൂരീകരിച്ചു സ്വധർമ്മ

�ത്ത പരിപാലിക്കുവാൻ തക്ക �കാപ്പും �കൽപ്പുമുള്ള സാധ്വികളിൽ വിടന്മാരു�ട

അലട്ടും പകിട്ടും പ്ര�ക്ഷാഭജനകമ�ല്ലന്നു പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്നവിധം, കന്നാലിപ്പി

ള്ളർ കുളംചാടി കുത്തിമറിഞ്ഞിട്ടും ആ നിർമ്മല�തായഭരിതയായ വാപിയിൽ �ല

ശ�മങ്കിലും കലങ്ങൽകണ്ടില്ല. കാലി �മയ്ക്കുന്നവർ �കാലു കരയ്ക്കുവച്ചു �വള്ളത്തിലി

റങ്ങി മദിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു കറ്റക്കിടാങ്ങൾതള്ള�യവിട്ടു �തറ്റിച്ചാടി മറ്റു പശുക്കളു�ട

അകിടുപറ്റി കടിക്കുന്നതു കണ്ടു് ഈറ�യാ�ട ഏറി ഓടുന്നവർ മു�ട്ടാളം പൂലുന്ന

മണലിൽ മുന്നുകുത്തി വീഴുന്നുണ്ടു്.”

ഒരുസംഭാഷണം

“ഒന്നാമൻ: എ�ടാ, ഉരുണ്ടാൽന�ന്നന്നാ�ണാത�ന്റവിചാരം? യുക്തിമുട്ടു�മ്പാൾ

തനിക്കുഉരുളിച്ച. സ്വാധീനമാകു�മന്നതു�കാണ്ടായിരിക്കാംഅതിൽതനിക്കു്

ഇത്ര പഴംമനസ്സുപ്രമാണ�മന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ഇ�പ്പാൾ ഉരുണ്ടുതുടങ്ങി�യാ?
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രണ്ടാമൻ: �താട്ടതി�നാ�ക്കഎ�ന്നകുറ്റം കല്പിക്കുവാൻഅത്രയ്ക്കുമാത്രം �യാഗ്യത

അപ്പുറത്തില്ല. ഞാൻഉരുളുന്നു�വങ്കിൽമ�റ്റാരാ�ള ഉരുട്ടാനുംഎനിക്കറിയാം.

ഒന്നാ: �സ്നഹിതാ, ത�ന്റ മനസ്സാകുന്നപ്രമാണത്തിൽഅതും പിഴ�ച്ചഴുതി�പ്പായി.

രണ്ടാ: എ�ന്റപ്രമാണം പിഴച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങയു�ടഅനുമാനമാണു് �തറ്റിയതു്. ചരു

കുളക്കടവിൽ�ച്ചന്നാൽഅനുഭവ�പ്പടുത്തിത്തരാം.

ഒന്നാ: എന്നിട്ടു താൻ പറയു�മ്പാൾ ഞാൻ അവി�ട കിടന്നു ഒന്നുരുണ്ടാൽ ത�ന്റ

അനുമാനവും പ്രമാണവും അനുഭവവും ഒക്കും ഇ�ല്ല?”

സി. എസ് . �ഗാപാലപ്പണിക്കർ (1047–1105)

ജനനവ്യം വിദ്യാഭ്യാസവും

അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാളി�ന്റയും ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ�മ�നാ�ന്റയും �ചറുക

ഥക�ളപ്പറ്റി മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഒന്നുംപ്രസിദ്ധീകരിക്കാ

�ത �ചറുകഥാകൃത്തുക്കളു�ടയിടയിൽ ഒരു മാന്യസ്ഥാനം �നടിയ സാഹിത്യകാര

നായ സി. എസ് . �ഗാപാലപ്പണിക്കർ �കാച്ചിരാജ്യത്തു കിഴക്കൻ ചിറ്റൂർത്താലു

ക്കിൽ ചിറ്റൂർ�ദശത്തു പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീകണ്ഠത്തുവീട്ടിൽ 1047-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം

17-ാം൹ ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പാലക്കാട്ടുതാലൂക്കു പല്ലഞ്ചാത്തനൂരംശം

തച്ചങ്കാട്ടു�ദശം �പരിങ്ങാട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണപ്പണിക്കർ പിതാവും ലക്ഷ്മിയമ്മ മാ

താവുമായിരുന്നു. �ഗാപാലപ്പണിക്കർജനിച്ചതുപിതൃഗൃഹത്തിലാണു്. പല്ലഞ്ചാത്ത

നൂർ വീശുപലം �ദശം ആറ്റി�ശ്ശരി ചാത്തപ്പ എഴുത്തച്ഛനായിരുന്നു ആദ്യ�ത്ത ഗു

രുനാഥൻ. ചിറ്റൂർ ഡസ്ത്രിക്ട് മിഡിൽ സ്ക്കൂൾ പരീക്ഷ ജയിച്ചതിനു�ശഷം മലബാറിൽ

�പരു�വമ്പാ�ഹസ്കൂളിലും പാലക്കാട്ടു വി�ക്ടാറിയാ �ഹസ്ക്കൂളിലും പഠിച്ചു മട്രിക്കു

�ലഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചു. എഫ് . ഏ.യ്ക്കു വായിച്ചതു് �കാഴി�ക്കാട്ടു �കരളവിദ്യാശാല

യിലും എറണാകുളം �കാ�ളജിലുമായിരുന്നു. പിന്നീടു മദിരാശി പ്രസിഡൻസി �കാ

�ളജിൽ �ചർന്നു ജന്തുശാസ്ത്രംഐച്ഛികവിഷയമായി സ്വീകരിച്ചു് 1071-ൽ ബി.ഏ.യും

ജയിച്ചു. എഫ് .ഏ.യ്ക്കുഎറണാകുളത്തുവായിക്കു�മ്പാൾ ഒടുവുംഅമ്പാടി നാരായണ

പ്പുതുവാളം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസതീർത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു.

ഉ�ദ്യാഗജീവിതം

ബി.ഏ. പാസ്സായി മൂന്നു മാസം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് എറണാകുളത്തു ഹജ്ജൂരാപ്പീ

സിൽ ലാൻഡ്  റവന്യു വകുപ്പിൽപണിക്കർ ഒരു ഗുമസ്തനായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. 1072-

ാമാണ്ടു മീനമാസം 1-ാം൹ ആ വകുപ്പിൽ ആക്ടിംഗ് �ഹഡ് ഗുമസ്തനായും 1073 വൃശ്ചി

കമാസം, 21-ാം൹ ആക്ടിംഗു് ശിരസ്തദാരായും ഉയർന്നു. ഗവർ�മ്മന്റി�ന്റ അനുവാദ

�ത്താടുകൂടി കു�റക്കാലം ഇടപ്പള്ളിസ്വരൂപം കാര്യക്കാരായി പണി�നാക്കി. പിന്നീ

ടു ക്ര�മണ 1087-ൽ താസിൽദാർ, 88-ൽസ്റ്റാമ്പുസൂപ്രണ്ടു്, പഞ്ചായത്തുരജിസ്റ്റ്രാർ തി

രുമല �ദവസ്വം മാ�നജർ, ആക്ടിംഗ് �ദവസ്വം കമ്മീഷണർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ

നിയമിതനായി. തിരുമല �ദവസ്വം മാ�നജരായി ആറു �കാല്ല�ത്താളം �ജാലി

�നാക്കി. 1104-ൽ �പൻഷൻ പറ്റി. തദനന്തരം നിലമ്പൂർ�ക്കാവിലകം മാ�നജിംഗ് 

ഏജന്റായി. 1105 മകരം 17-ാം൹ മരിച്ചു. പണിക്കർസാഹിത്യകാരൻഎന്നതിനുപുറ

�മ ഒരു നല്ല നടനുമായിരുന്നു. ചിറ്റൂരിൽ തുഞ്ചത്താചാര്യൻസ്ഥാപിച്ച ഗുരുകലത്തി

�ന്റ പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വള�ര ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ത�ന്റഅമ്മാമ�ന്റ മകളായ ചിറ്റൂർ

വലിയതച്ചാട്ടു മീനാക്ഷിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രിമാരായ
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266 അദ്ധ്യായം 63. �ചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം

�കാച്ചി സബ് ജഡ്ജി തമ്പുരാ�ന്റസഹധർമ്മിണി �ദവകി �നത്യാരമ്മയും കടത്ത

നാ�ട്ട ഒരു തമ്പുരാ�ന്റ പത്നി ദാക്ഷായണി�ക്കട്ടിലമ്മയുംകൂടി ‘സ്വർണ്ണലത’ എന്ന

ബംഗാളി �നാവൽ തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുണ്ടു് .

സാഹിത്യം

പണിക്കർ ഒരു കവിയും ഗദ്യകാരനുമായിരുന്നു. ഭാഷാ�പാഷിണിയു�ട ദ്വിതീയസ

�മ്മളനം തൃശ്ശൂർ�വച്ചു നടത്തിയ�പ്പാൾകവിതാമത്സരപരിക്ഷയിൽപ്രഥമസ്ഥാനം

അ�ദ്ദഹത്തിനാണു് ലഭിച്ചതു്. വള�രകുറച്ചുമാത്ര�മപദ്യഗദ്യങ്ങൾഎഴുതീട്ടുള്ളു. ഒരു

�ശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം. അതു ‘കരതലകമലസ്ഥാം സ്ഫാടികീമക്ഷമാലാം’ എന്നസര

സ്വതീവന്ദനപരമായ �ശ്ലാകത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു്.

“�കത്താരിൽ�ച്ചർത്തുമിന്നും സ്ഫടികമണിലസ–

ന്മാലയിൽ�ക്കനഖശ്രീ

തത്തു�മ്പാൾ മാതളത്തിൻമണിഗണമിതി ചി–

ന്തിച്ചു�കാത്തുന്നതിന്നായ് 

എത്തും തത്തക്കിടാ�വപ്പലവുരു തടവി–

പ്പിൻവലിപ്പിച്ചിടും നിൻ

പുത്തൻപൂമന്ദഹാസം സരസിജഭവ�ജ

ഭൂരിഭാഗ്യം തര�ട്ട.”

ചില മാസികകളിൽ അവയു�ട പ്രവർത്തകന്മാരു�ട നിർബ്ബന്ധം �കാണ്ടു പണി

ക്കർചിലഉപന്യാസങ്ങളും �ചറുകഥകളുംഎഴു തീട്ടുണ്ടു് . വിദ്യാവി�നാദിനി, രസികര

ഞ്ജിനി തുടങ്ങിയ മാസികകളിലാണു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തൂലിക വ്യാപരിച്ചത് . സ്വയം

പ്രകാശമുള്ള ചില ജന്തുക്കൾ, പക്ഷികളു�ട ആസ്പത്രി, �മാണാ�ക്കാ, ജപ്പാൻകാ

രും അവരു�ട ചക്രവർത്തിയും ഇത്യാദിവിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ �ലഖനങ്ങ�ളക്കുറി

ച്ചു് പ്രകൃതത്തിൽ ഒന്നും പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതില്ല. �മൽവിലാസം മാറി, നീളംകുറഞ്ഞ

കത്തു്. ഒരു മുതലനായാട്ട് എന്നിവയാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചില �ചറുകഥകൾ.

1081 വൃശ്ചികത്തി�ല രസികരഞ്ജിനിയിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മുതലനായാട്ടിനു ഭാ

ഷയിൽ ശാശ്വതമായ പ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ നിന്നു ചില വാക്യങ്ങൾ പ്ര

ദർശിപ്പിച്ചു�കാള്ളുന്നു. “അ�പ്പാൾ ആകാശത്തി�ന്റ പൂർവ്വദ്വാരം തുറന്നു ഞങ്ങൾ

ക്കഭിമുഖനായി പ്ര�വശിച്ചസൂര്യൻ ത�ന്റ കനകരശ്മി പ്രവാഹത്തിൽ �ലാകം മുഴവ

നും �പ�ട്ടന്നു് ഒന്നു് കുളിപ്പിച്ചു. �മ�ലക്കു�മ�ല കട്ടകട്ടയായി മുരിങ്ങപിടിച്ചു നില്ക്കുന്ന

അ�ഞ്ചാ ആ�റാ കാലുകളി�ന്മൽ കിടക്കുന്ന ആ �താട്ടി�ന്റ കിഴ�ക്കയറ്റത്തു കാ

യ് ച്ചുതുടങ്ങിയതും തുടങ്ങാറായതുമായി മദിച്ചു നില്ക്കുന്ന അനവധി �തങ്ങിൻ�തക

ളാൽസാമാന്യം നാലുപുറവും ഇടതൂർന്നുചുറ്റ�പ്പട്ടതുംസ്വർണ്ണപ്പച്ചവർണ്ണമായ ഇല

കൾ തിങ്ങി വളർന്നുകൂടിയ കണ്ടൽ�ച്ചടികളാൽ മൂട�പ്പട്ട �വള്ളത്തിൽ അവിടവി

�ട വലിയ പച്ചക്കല്ലുകൾ പതിച്ച�പാ�ല കിടക്കുന്ന ചില തുരുത്തുകളാൽ മദ്ധ്യഭാ

ഗങ്ങൾഅലങ്കരിക്ക�പ്പട്ടതുമായ ഒരു തുറന്നകായലി�ലക്കുഞങ്ങൾപ്ര�വശിച്ചിട്ട്

ആതുരുത്തുകളി�ല കണ്ടൽ�ച്ചടികളു�ട ഇടകളിൽനിന്നുത�പാവിഘ്നംവന്നഅന

വധി വൃദ്ധ�ക്കാക്കുകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ‘�ക്രാ �ക്രാ’ എന്നു ഞങ്ങ�ള ശപിച്ചും�കാ

ണ്ടു �മ�ല്പാട്ടുയന്നു.” ഈ വാക്യം �ദർഘ്യം�കാണ്ടു വിരൂപമാ�ണങ്കിലും എല്ലാം

ഇതു�പാ�ലയല്ല. �നാക്കുകമറ്റുചിലവാക്യങ്ങൾ. “�വള്ളത്തിൽവാലി�ട്ടാരുപിട.
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‘ധിമൃ�ത’ എ�ന്നാരു കുട്ടിക്കരണം. കണ്ടലി�ന്റ ഇടയിൽക്കൂടി മറിഞ്ഞു തുരുത്തി

�ന്റ ഉള്ളി�ലക്കു ‘ധീം’ എ�ന്നാരു ചാട്ടം. ഞങ്ങൾഎല്ലാവരുംആയുധപാണികുളാ

യി തുരുത്തിനുള്ളിൽപ്ര�വശിച്ചു. അവി�ട മുട്ടുവ�ര �ചറുള്ളഒരുസ്ഥലത്തുകൂ�ട ഭീമ

ച്ചൻ ഇഴഞ്ഞുപിഴഞ്ഞു�കാണ്ടു് ഒ�രാട്ടം. പിന്നാ�ല കുമിളിച്ചു�കാണ്ടു് ഓടുന്ന�സ

ന്യങ്ങളിൽ കണ്ടൻ�കാരൻ ഉളി�കാ�ണ്ടാ�രറു്. നീലാണ്ടൻകുന്തംവ�ച്ചാരു കുത്തു്.

ചംകു �കാടാലി�കാ�ണ്ടാരു �കാത്തു്. ഭീമച്ച�ന്റഊക്കുശമിച്ചു. �ചറ്റിൽ പതിഞ്ഞു

കിടപ്പായി. മുക്കാലും കഴിഞ്ഞു. കാൽപ്രാണൻബാക്കി. മുഴുവനാക്കുവാൻ �ചകിട്ടാ

ണിക്കു് എ�ന്റ ഒരുണ്ട. അസ്തു.”

�ചങ്കളത്തു �ചറിയ കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാൻ (1057–1115)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

�കരളപത്രികയു�ട ജനയിതാവായ �ചങ്കളത്തു വലിയ കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാ�ന്റ

ഭാഗി�നയനാണു് �ചറിയ കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാൻ. അച്ഛ�ന്റ വീടു വട�ക്ക മലബാ

റിൽ ചിറയ്ക്കൽ വളർപട്ടണത്തിലായിരുന്നു. അവി�ട പുഴാതി എന്ന �ദശത്തിൽ

ഒരു സംസ്കൃതവിദ്വാനും �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനുമായ കുഞ്ഞികണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ

നടത്തിവന്ന എഴുത്തുപള്ളിയിൽ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. നാലാം ക്ലാസ്സ്

പരീക്ഷ പാസ്സായതിനു�മൽ രണ്ടു �കാല്ലം ഗണിതവും കാവ്യങ്ങളും ഗുരുക്കളു�ട

അടുക്കൽ നിന്നു പഠിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള മുനിസിപ്പൽ

ഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്ക്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1899-ൽ

മദിരാശിക്കു �പായിഅപ്പർ �സക്കൻഡറി പരീക്ഷജയിച്ചു. 1900-ൽ മലബാർ ജന്മം

രജി�സ്ത്രഷൻ ആപ്പീസ്സിൽ ഒരു ഗുമസ്ഥനായി�ച്ചരുകയും പിന്നീടു നാലു �കാല്ലം

�കാഴി�ക്കാട്ടു റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റിൽ പണി �നാക്കുകയും �ചയ്തു. അക്കാലത്തു

�കാഴി�ക്കാട്ടു പുത്തനായി ഏർ�പ്പടുത്തിയ വാണിജ്യവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നു ചുരു

�ക്കഴുത്തു്, �ടപ്പ് �ററ്റിംഗു്, ബുൿകീപ്പിംഗ് , ക�മഴ് സ്യൽ കറസ്പാണ്ഡൻസ് എന്നീ

വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു ജയിച്ചു. സർ�വ്വ തുടങ്ങിയ റവന്യൂ �ടസ്റ്റുകളിലും ഉത്തീർണ്ണനാ

യി. അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും �ലഖനങ്ങൾഎഴുതുന്നതിനു �വണ്ട

�വദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം

1904-ൽ പുന്നത്തൂർ രാജാവി�ന്റഎ�സ്റ്ററ്റുസർക്കാറി�ന്റ ഭരണത്തിലായിരുന്നു. ആ

എ�സ്റ്ററ്റു വക വസ്തുക്കൾ �പാളി�ച്ചഴുതുന്നതിനു കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാൻ �ഹഡ് ഗുമ

സ്തനായി നിയമിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. അവി�ട�വച്ചു �കാഴി�ക്കാട്ടനിന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്ന �വസ്റ്റ് 

�കാസ്റ്റ് �സ്പ�ക്റ്ററ്റർ (West Coast Spectator) എന്ന പത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്  �ലഖ

നങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി. മലയാളപത്രങ്ങളിൽ പല വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും

ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിവന്നു. എം. ആർ. �ക. സി. എന്ന തൂലികാനാമമാണു്

അ�ദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചതു്. അതുസി. കുഞ്ഞി-രാമ-�മ�നാൻഎന്നത�ന്റ �പർ ഇംഗ്ലീ

ഷിൽഎഴുതിഅതു മറിച്ചിട്ടാൽ കിട്ടുന്നനാലുപ്രഥമാക്ഷരങ്ങളു�ടയുംസമാഹാരമാ

ണു്.

�കാട്ടയ്ക്കൽ�വച്ചുനടത്തിയിരുന്നജന്മി, ലക്ഷ്മിവിലാസംഎന്നീ മാസികകളിൽ

എ�സ്റ്ററ്റുഭരണ�ത്തപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ ഉപന്യാസങ്ങൾ ‘മലയാള

ത്തി�ല ജന്മികൾ’ എന്ന �പരിൽ ഒരു പുസ്തകമായി പുറത്തുവന്നു. ഇതാണു ഗ്രന്ഥ

കാര�ന്റ ഒന്നാമ�ത്ത കൃതി. 1909-ൽ �കരളപത്രികയു�ട നടത്തിപ്പിൽ പല കുഴപ്പ
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ങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ �ശാച്യാവസ്ഥയിൽനിന്നു് അതി�ന ഉദ്ധരി�ക്കണ്ട ഭാരം

കാരണവരു�ടആജ്ഞാനുസാരം തന്നിൽ ചുമത്തുകയാൽഎട്ടു�കാല്ല�ത്തഗവർ

�മ്മന്റ് സർവ്വീസിൽ നിന്ന് അവധിവാങ്ങി അതി�ലക്കായി �കാഴി�ക്കാട്ടു �പായി.

പ്രതീക്ഷിച്ചതു�പാ�ലത�ന്നആപത്രം വീണ്ടും ഋണാദിബാധകളിൽനിന്നുവിമുക്ത

മായി, പത്രമണ്ഡലത്തിൽപൂർവ്വാധികം ഉയർന്നു. 1911-ൽ �ജാർജ്ജ് ചക്രവർത്തിയ്ക്കു

ഡൽഹിയിൽവച്ചു നടന്ന പട്ടാഭി�ഷക�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് ഒരു പുസ്തകം മലബാർ

കലക്ടർ ഇന്നിസ്സി�ന്റ അ�പക്ഷയനുസരിച്ചു എഴുതി. ഇതാണു �ജാർജജുപട്ടാ

ഭി�ഷകം. അക്കാലത്താണ് �ദശമങ്ഗലത്തുമനയ്ക്കൽ ആരംഭിച്ച മങ്ഗ�ളാദയം

മാസിക നിർവ്വിഘ്നമായി നടത്തി�ക്കാണ്ടു�പാകുന്നതിനു് 1080-�ല �കാച്ചി കമ്പനി

റഗു�ലഷൻപ്രകാരം മങ്ഗ�ളാദയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന �പരിൽ ഒരു കമ്പനി

ആരംഭിച്ചതു്. ആ കമ്പനിയു�ട മാ�നജരായി പണി �നാക്കണ�മന്നു് അപ്പൻതമ്പു

രാനും മറ്റും ആവശ്യ�പ്പടുകയാൽ കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാൻ തൃശ്ശൂരിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു.

അ�താടുകൂടി സർക്കാർ�ജാലി രാജിവച്ചു “വള�ര ഉപകാരപ്രദങ്ങളും, ദുർല്ലഭങ്ങളും,

ഇതുവ�രഅച്ചടിപ്പിക്കാത്തവയുമായവിവിധവിഷയങ്ങളിലുള്ളസംസ്കൃതപുസ്തകങ്ങ

ളും മലയാളപുസ്തകങ്ങളും പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ അച്ചടിച്ചുപ്രസിദ്ധം�ചയ്യുന്നതിനും”

കമ്പനിവക �കരളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂട�ത്ത പരിഷ്കരിച്ചു നന്നാക്കുന്നതിനും മറ്റുമാ

ണു് കമ്പനിസ്ഥാപിച്ചതു്. “മലയാളഭാഷാധ്യയനത്തിൽഉത്സാഹം ഉണ്ടാക്കിത്തീർ

ക്കുക, മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ന്റ എല്ലാ ശാഖക�ളയും പരിഷ്കരിക്കുകയും

�പാഷിപ്പിക്കുകയും �ചയ്ക” എന്നിവയായിരുന്നു സാഹിത്യസമാജത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദ

ശങ്ങൾ. പ്രസ്തുത സമാജത്തി�ന്റയും ജീവനാഡി അപ്പൻതമ്പുരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ

കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാൻത�ന്നയായിരുന്നു. അങ്ങ�ന മങ് ഗ�ളാദയം കമ്പനിയുമായു

ള്ളബന്ധം 1912 മുതൽ 1930 വ�ര തുടച്ചയായി പതി�നട്ടു�കാല്ലക്കാലം പുലർത്തി.

തൃശ്ശൂർതാമസിയ്ക്കു�മ്പാൾ 1913-ാമാണ്ടിടയ്ക്കുതൃശ്ശൂർ �ചമ്പുക്കാവിൽ രായിരത്തുവീട്ടിൽ

അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ�യ വിവാഹം�ചയ്തു. 1920-ാമാണ്ടിടയ്ക്ക് അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഒരു വലിയ

ആപത്തുസംഭവിച്ചു. അന്നുപണിയിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന മങ് ഗ�ളാദയംകമ്പനിവക

�കട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയും ആ അത്യാഹിതത്തിൽ�പ്പട്ട കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാ�ന്റ

ഒരുകാൽ ഒടിയുകയും �ചയ്തു. ആകാൽ മുറിച്ചുകള�യണ്ടതായിവന്നു�വങ്കിലും തല

യ്ക്കും വലത്തു�കയ്ക്കും ഹാനി പറ്റാത്തതിൽ ആ മനസ്വി സമാധാന�പ്പടുകയാണു്

�ചയ്തതു്. അവയായിരുന്നുവ�ല്ലാ ജീവികയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ. 1933-ൽ ഭാരതി

എ�ന്നാരു മാസികഅ�ദ്ദഹം തൃശ്ശൂരിൽനിന്നുപ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. അതി�ന

1934 �മയ് 20-ാം൹ കുടുംബപത്രിക എന്ന �പരിൽ പരിഷ്കരിച്ചു് ഒരു വാരികയാക്കി

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ �ഹാംമാഗസീ�ന്റയും മറ്റും നിലയിൽ അതു

വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരണംഎന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആഗ്രഹം. സ്വല്പകാലം

കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷംസാമ്പത്തികമായ�വഷമ്യം�കാണ്ടു് അതു മുട�ക്കണ്ടിവന്നു.

പിന്നീടു തൃശ്ശരിൽനിന്നു പുറ�പ്പട്ട �കരളൻ എന്ന ദിനപത്രത്തി�ന്റ അധിപനായി.

ഒരു ദിനപത്രം നടത്തി�ക്കാണ്ടു�പാകുന്നതിനുള്ളആ�രാഗ്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ

അതിൽനിന്നു വിരമിച്ചു. അനന്തരം �കാച്ചി �സൻട്രൽ �കാ-ഓപ്പ�ററ്റീവ് �സാ

�സറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന സഹകരണപ്ര�ബാധിനി എന്ന മാസിക

യു�ട ആധിപത്യം ക�യ്യറ്റു. ആ ഭാരവും കു�റ കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ ദുർവ്വഹമായി�ത്താ

ന്നി. എങ്കിലും മരിയ്ക്കുന്നതിനു ത�ല ദിവസംകൂടി സഹകരണപ്ര�ബാധിനിയ്ക്കുള്ള

മുഖപ്രസംഗം പറഞ്ഞു�കാടുത്തു് എഴുതിച്ചു. 1115-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 4-ാം൹ ആ

സത�താത്ഥായിയായ ഭാഷാഭിമാനി യശശ്ശരീരനായി.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 269

കൃതികൾ

കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാ�ന്റപ്രധാന കൃതികൾ, (1) മലയാളത്തി�ല ജന്മികൾ, (2) �ജാർ

ജ്ജ് പട്ടാഭി�ഷകം, (3) സർരാമവർമ്മ (വാഴ്ച�യാഴിഞ്ഞ�കാച്ചി മഹാരാജാവു് ), (4)

കമ്പരാമായണം, (5) രഘുവംശചരിത്രം, (6) ഭാർഗ്ഗവരാമൻ, (7) �വള്ളുവക്കമ്മാരൻ,

(8) �ചറുകഥകൾ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു. രഘുവംശത്തി�ല ആദ്യ

�ത്തആറു സർഗ്ഗങ്ങളു�ട ഭാഷാഗദ്യവിവർത്തനമാണു് രഘുവംശചരിത്രം. �വള്ളു

വക്കമ്മാരൻ ഒരു ചരിത്രകഥയാണു്. റിട്ടയാർഡു് സബ് രജിസ്ത്രാർ കൂത്തുപറമ്പു് എം.

ഒ�തന�മ�നാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥയു�ട ഒരു സ്വതന്ത്രമായ

തർജ്ജമയാണു് കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാ�ന്റതു്. �വള്ളുവത്തറവാട്ടുകാരു�ട പുരാതനഗൃ

ഹം എടയ്ക്കാട്ടിനടുത്ത ഇള�ന്തരിയായിരുന്നു. അവി�ടനിന്നു ചാലാട്ടും (കണ്ണൂരിനടു

ത്തു്) കല്യാട്ടും ഓ�രാ തായ് വഴി പിരിഞ്ഞു�പായി. കഥയിൽ പറയുന്ന�രരു യജ

മാനൻ ചാലാട്ടുതായ് വഴിയിലാണു് പാർത്തിരുന്ന�തന്നും കമ്മാരൻ (കമ്മു) ജനി

ച്ചതു ചാലാട്ടു�വച്ചാ�ണന്നുംഐതിഹ്യമുണ്ടു് . മഹമ്മദുമതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കമ്മു

�ഷയിൿ ആയാസ് ഖാനായി പിന്നീടു �ഹദ�ര സഹായിച്ചു പലസ്ഥാനമാനങ്ങ

ളും �നടി. ഒടുവിൽ ഇള�ന്തരിയി�ല �ക്ഷത്രം ജീർ�ണ്ണാദ്ധാരണം �ചയ്യുകയും ഭൂസ്വ

ത്തുക്കൾ�വളളൂർ നമ്പൂരിപ്പാടി�ലക്കു ദാനം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. കമ്മുബദനൂർ �കാ

ട്ടബ്രിട്ടീഷുകാ�രഏല്പിച്ചുതല�ശ്ശരിയിൽനിന്നുനീങ്ങിഅമീനാബീഗ�ത്താടുകൂടി (മാ

ധവി) മാലിഖാൻകുന്നിൽ താമസിച്ചു. 959 കന്നിമാസത്തിൽ �കാലത്തിരി അ�ദ്ദ

ഹ�ത്തസന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടു് . �വള്ളുവക്കമ്മാരൻത�ന്നയാണു് കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാ�ന്റ

കൃതികളിൽ പ്രഥമസ്ഥാന�ത്ത അർഹിക്കുന്നതു്. അതി�ന ആസ്പദമാക്കിയാണു്

അപ്പൻതമ്പുരാൻ മുന്നാട്ടുവീരൻ എന്ന നാടകം രചിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നു് മുമ്പു് പറഞ്ഞിട്ടു

ണ്ട�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹംപല�ചറുകഥകൾമങ് ഗ�ളാദയത്തിലും മറ്റുംഎഴു തീട്ടുണ്ടു് . അവ

യിൽ ചില കഥകൾ മാത്ര�മ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളു. ചരി

ത്രസംബന്ധമായുള്ളകഥകളാണു് ഒന്നാംഭാഗത്തിൽഅടങ്ങീട്ടുള്ളതു്. രണ്ടാം ഭാഗ

ത്തിൽ അപൂർവ്വം ചില സാമുദായികകഥകൾ �ചർത്തിരിക്കുന്നു. ചരിത്രകഥകളാ

ണു്അ�ദ്ദഹംഅധികംഎഴുതീട്ടുള്ളതു്. അവയിലാണു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസാമർത്ഥ്യ

വുംഅധികമായിപ്രകാശിക്കുന്നതു്. കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാ�ന്റപ്രതിപാദ്യങ്ങൾനിത്യാ

നുഭവങ്ങളിൽനിന്നു വള�രഅകന്നിരിക്കുന്നു�വങ്കിലും അവയു�ട പ്രതിപാദനം രമ

ണീയമായിട്ടുണ്ടു് . ഇത്തരത്തിലുള്ളവയു�ട പ്രണയനം �കാണ്ടാണു് കുഞ്ഞിരാമ�മ

�നാ�ന �ചറുകഥാകാര�നന്നു് പറയുന്നതു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ�വള്ളുവക്കമ്മാ

രനിൽനിന്നും �ചറുകഥകളിൽ നിന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“അക്കാല�ത്താ�ക്ക നീതിന്യായം നടത്തുക എന്നതു വള�ര എളുപ്പമായ

പണിയാണു്. ശിക്ഷ�യാ�ക്ക ഏറ്റവും നിർദ്ദയമായിട്ടാണു് നടത്തിയിരുന്നതു്. നീ

തിന്യായ�ക്കാടതികളിൽ ഇ�പ്പാൾ കാണുന്ന �കട്ടിമറിഞ്ഞനടവടിക�ളാ, വള�ര

ബുദ്ധിമുട്ടി വ്യാഖ്യാനി�ക്കണ്ട നിയമങ്ങ�ളാ മ�റ്റാ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. �കാല

ക്കുറ്റത്തിന്നും പുരയ്ക്കു തീ�കാടുത്തു എന്ന അപരാധത്തിനും കഴുവി�ന്മൽ കയറ്റി

തൂക്കി�ക്കാല്ലുകയും സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചടക്കുകയും ആയിരുന്നു അന്ന�ത്ത ശിക്ഷ.

ചതിയും കളവും �ചയ്തവന്നു്അടിയും മുഖത്തുകരി�തച്ചു കഴുതപ്പുറത്തുവാലു�നാക്കി

യിരുന്നു വാദ്യ�ഘാഷ�ത്താ�ട രാജവീഥികളിൽകൂടിയുള്ള സഞ്ചാരവുമായിരുന്ന

ശിക്ഷ . . . അക്കാലത്തു നികുതി എന്ന �പരിൽ ഒന്നും ഭൂമിയുടമസ്ഥന്മാർ �കാ

ടു�ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിളവിൽ ഒരു ഭാഗം പാട്ട�മന്ന നിലയിൽ

സാധനമാ�യാവിലത്തരമാ�യാഏവരും �കാടുക്കണ�മന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈരാ
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270 അദ്ധ്യായം 63. �ചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം

ജ�ഭാഗം അതാതു കാലത്തു �കാടുക്കാത്തവ�ര വലിയ കരിങ്കല്ലു തലയിൽ കയറ്റി

�വയിലത്തുനിറുത്തി ശിക്ഷിക്കു�മന്ന ഭയത്താൽപാട്ടംആരുംബാക്കിവയ്ക്കാറുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല.” (�വള്ളുവക്കമ്മാരൻ)

“കുട്ടപ്പണിക്കർ തിരുവയൽ�ദശത്തുതാമസമാക്കീട്ടു കുറച്ചുമാസമായി. �ചമ്പു

ക്കാവുകളപ്പുരയുംകൃഷിയുംതിരുത്തിക്കാട്ടുനായരു�ടസഹായം �കാണ്ടാണു്എളു

പ്പത്തിൽ ഇ�ദ്ദഹം വാങ്ങീട്ടുള്ളതു്. ഒരുസ്ഥാനിയും ജന്മിയുമായ നായരു�ട �സ്നഹി

ത�ന്റ നിലയിൽ �പരുമാറു�മ്പാൾ തിരുവയൽ �ദശത്തുള്ള �ഭദ�പ്പട്ട വീടുകളിൽ

പ്ര�വശം കിട്ടിയതിലും �നതാക്കന്മാരു�ട ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയതിലും

ആശ്ചര്യമില്ല. സിങ്കപ്പൂരിൽ അ�ഡ്വാ�ക്കറ്റുജനറാളായ ബാരിസ്റ്റർനമ്പ്യാരു�ട ശി

പാർശിക്കത്തും പണിക്കർ �കാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്. തറവാട്ടുകാ�രയും ബന്ധുക്ക�ളയും

മറ്റും തിരക്കി�ച്ചാദിച്ചറി�യണ്ടതായആവശ്യം പി�ന്നആർക്കാണു്?” (438-ാംനമ്പ്ര്

ഏകാന്തം—ഒരു �ചറുകഥ)

വി�നാദസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം

ഫലിതം

ദുഃഖഭൂയിഷ്ടമായ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനു ചിരിയ്ക്കുവാൻ ഏ�തങ്കിലും മാർഗ്ഗം ലഭിയ്ക്കു

ന്നതു് ഒരു വലിയ ലാഭമാകുന്നു. അതു്ആനന്ദത്തിനുംആയുരാ�രാഗ്യങ്ങൾക്കും ഉപ

കരിയ്ക്കും. വാചികവുംആംഗികവുമായ രണ്ടുവിധം വി�നാദമു�ണ്ടങ്കിലും വാചികമായ

വി�നാദം മാത്ര�മ നമ്മു�ടശ്രദ്ധയ്ക്കുപ്രകൃതത്തിൽ വിഷയീഭവിക്കുന്നുള്ളു. ശബ്ദനിഷ്ഠ

മാ�യാ അർത്ഥനിഷ്ഠമാ�യാ ഭാവനിഷ്ഠമാ�യാ ഭാവുകന്മാർക്കു് അനുവാചകന്മാ�ര

ചിരിപ്പിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ഇവയിൽ ഭാവനിഷ്ഠമായ നർ�മ്മാക്തിയാണു് ഉത്തമം.

എല്ലാവിധത്തിലുള്ളവി�നാ�ദാക്തിക�ളയും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നഒരുസംജ്ഞഭാഗ്യവ

ശാൽ �കരളീയർക്കുണ്ടു്. അതി�നയാണു് ഫലിതം എന്നുപറയുന്നതു്. അതു് ആരു

സൃഷ്ടിച്ചാലും അ�ദ്ദഹം ഒരു തികഞ്ഞ�വഹാസികനായിരുന്നിരിയ്ക്കണം. ഹാസ്യ

വിഡംബന�ത്ത (parody) കുറിച്ചു് ഇവി�ട ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. ഹൃദയത്തി

നു വിശാലത, ബുദ്ധിയ്ക്കു സംസ്കാരം, �ലാകത്തി�ല അസംഗതങ്ങളും ഹാ�സാൽ

പാദകങ്ങളുമായ സംഭവങ്ങ�ള നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി, അവ�യ പ്രകാശി

പ്പിയ്ക്കുന്നതിനു സ്വതസ്സിദ്ധമായി �വണ്ട പാടവം ഇങ്ങ�ന പല സിദ്ധികൾ ഉ�ണ്ട

ങ്കി�ല ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനു ഫലിതസാഹിത്യ നിർമ്മാതാവായിത്തീരാൻ സാധിയ്ക്കുക

യുള്ള. പി�ന്നയും ഒരു കാര്യം പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അത്തരത്തിലു

ള്ള സാഹിത്യകാര�ന്റ മനസ്സു നിർമ്മലമായിരിയ്ക്കണം. സന്മാർ�ഗ്ഗാപ�ദശമായിരി

യ്ക്കണം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം; വ്യംഗ്യമായിരിയ്ക്കണംആ ഉപ�ദശം. വ്യക്തിവി�ദ്വ

ഷത്തി�ന്റ�യാ സമുദായസ്പർദ്ധയു�ട�യാ നിഴലാട്ടം അവി�ട�യങ്ങും കടന്നുകൂടരു

തു്. �കാപം അസൂയ മുതലായ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾക്കും അവി�ട സ്ഥാന�മയില്ല. അതു്

ആസാഹിത്യകാര�ന �പാതുജനങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ ഒരപരാധിയായി നിർത്തും. ഇം

ഗ്ലണ്ടിൽഡൺസിയഡ് (Dunciad)എഴുതിയ �പാപ്പും (Pope) ഇംഗ്ലീഷ് ബാർഡ് സ്

ആൻഡ്  �സ്കാച്ച് റിവ്യു�വഴ്സ് (English Bards and Scotch Reviewers) എഴുതിയ

�ബറനും (Byron),അവർഅന്യഥാഎത്രത�ന്നഉൽക്കൃഷ്ടന്മാരായകവികളായി

രുന്നു�വങ്കിലും, പ്രസ്തൂതഗ്രന്ഥങ്ങളി�ല വ്യക്തിവി�ദ്വഷപ്രകടനം അവരു�ട കലാ

സൌഭഗത്തിനു് ഒരു തീരാക്കളങ്കമായി നില�കാള്ളുന്നു.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 271

�കരളത്തി�ല ഫലിതസാഹിത്യം

�കരളഭാഷ ഉട�ലടുത്തതു മുതൽഅതി�ല സാഹിത്യത്തിൽ ഫലിതവുമുണ്ടു്. നമ്പൂ

രിമാർക്കു് പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ ജന്മസിദ്ധമായുള്ള പാരമ്പര്യം അവിസ്മരണീയമാ

ണു്. �താലൻ, പുനം (കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ) ഇവർ അതാതു കാല�ത്ത ഫലിതസാ

മ്രാട്ടുകളായിരുന്നു. അവ�ര�യല്ലാംജയിച്ച മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനാണു്കുഞ്ചൻനമ്പി

യാർ. സമുദായങ്ങളു�ട ഉൽക്കർഷത്തിനു�വണ്ടിഅ�ദ്ദഹംവ്യക്തിക�ളപരിഹസി

ക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദു�ര്യാധനനും ശകുനിയും രാവണനും മറ്റും തനി മലയാളി

കളാണു്. അങ്ങിങ്ങു് അല്പം അശ്ലീലതയി�ല്ലങ്കിൽ നമ്പിയാരു�ട തുള്ളൽ മുഴുവൻ

തനിത്തങ്കമായിരിക്കും. �വണ്മണിമഹ�ന്റ ഫലിതത്തിനും സംസ്കാരം കുറയും. ശീ

�വാള്ളിക്കും സഹൃദയ�ന്റ നിഷ്കൃഷ്ടമായ പരി�ശാധനയിൽ ചില കുറ്റങ്ങളും കുറവു

കളമുണ്ടു് . ചന്തു�മ�നാൻഅദ്വിതീയനായ ഒരുഫലിതക്കാരനായിരുന്നു. ഇന്ദു�ലഖ

യിൽ സൂരിനമ്പൂരിപ്പാടും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യവഹാരകാര്യസ്ഥനായിരുന്ന താശ്ശൻ

�മ�നാനും തമ്മിലുള്ളസംഭാഷണവും മറ്റും �നാക്കുക.

�വങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ (1036–1090)

കുടുംബം

�വങ്ങയിൽത്തറവാടു മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു�മലായിസ്ഥാനമാനങ്ങ�ളാടും ധനപു

ഷ്ടി�യാടും വട�ക്ക മലയാളത്തിൽ ജീവിച്ചു�പാന്ന ഒരു നായർ പ്രഭുകുടുംബമായി

രുന്നു. അതി�ന്റ മൂലഗൃഹം �തക്കൻ കർണ്ണാടകത്തി�ല �കാടത്തു�വങ്ങ�യന്ന

തറവാടാണു്. �കാടത്തു�വങ്ങയി�ല ഒരു സ്ത്രീ�യ താഴയ്ക്കാട്ടു മനയ്ക്ക�ല ഒരു ശാഖ

ക്കാരായ രയരമങ് ഗല�ത്ത ഒരു തിരുമുമ്പു വിവാഹം �ചയ്തു കുറ്റൂരിനു സമീപമുള്ള

മാതമങ് ഗലത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആ തായ് വഴിയാണു് കുറ്റുരു�വങ്ങ. ആ തറവാടി�ന

�വങ്ങയിൽ എന്നുമാത്രം വിളിച്ചുവരുന്നു. വട�ക്ക മലയാളത്തി�ല നായർ കുടുംബ

ങ്ങളിൽ അതിനുത�ന്നയാണു്  അഗ്രഗണ്യത. മാടായിക്കാവിൽ ഭഗവതി ആ കടും

ബത്തി�ന്റ ഇഷ്ട�ദവതയാകുന്നു.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

നായനാർ 1036-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു (ക്രിസ്തുവർഷം 1861-ൽ) ജനിച്ചു. പിതാവു �പരി�ഞ്ചല്ലൂർ

ഗ്രാമത്തിൽപുളിയമ്പടപ്പുഹരിദാസൻ �സാമയാജിപ്പാടവർകളും, മാതാവുകഞ്ഞാ

ക്കം അമ്മയുമായിരുന്നു. പിതാവു് 1067-ൽ 77-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു. അമ്മയും

എഴുപ�ത്തഴുവയസ്സുജീവിച്ചിരുന്നു്, 1071-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ പര�ലാകപ്രാപ്ത

യായി, അവരു�ട കനിഷ്ഠപുത്രനാണു് നായനാർ. അ�ദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ

പറയത്തക്കവ്യുൽപത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തളിപ്പറമ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ്സ്ക്കൂളിൽ�ച്ചർന്നു്

ആ ഭാഷയി�ല പ്രഥമപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നീടു �കാഴി�ക്കാടു ഗവർ�മ്മന്റ് �കാ

�ളജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു. അതാണു് �കരള വിദ്യാശാല�യന്നുംസാ

മൂതിരി�ക്കാ�ള�ജന്നുമുള്ള �പരുകളിൽപിന്നീടു് അനുക്രമമായി വികസിച്ചതു് എന്നു്

ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എഫ് . ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു �താറ്റു�പാവുകയാൽ

മദിരാശി പ്രസിഡൻസി �കാ�ളജി�ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി. അവി�ട�വച്ചു �ലാ

ഗൻസായിപ്പി�ന്റ ഉപ�ദശമനുസരിച്ചു �സദാ�പ്പട്ട കാർഷികവിദ്യാശാലയിൽ

�ചർന്നു പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കി. നായനാ�ര�പ്പാ�ലയുള്ള ഒരു ഉത്തിഷ്ഠമാന

നായ ജന്മി ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ കൃഷി അഭ്യസിച്ചാൽ അതു�കാണ്ടു മലബാറിനു
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272 അദ്ധ്യായം 63. �ചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം

വരാവുന്നഅഭ്യുദയ�ത്തപ്പറ്റി മലബാർ ജില്ലയു�ട �ക്ഷമകാംക്ഷിയായിരുന്നഅ�ദ്ദ

ഹം വിഭാവനം �ചയ്തതി�ന്റ ഫലമാണു് ആ ഉപ�ദശം.

അനന്തരജീവിതം

ഒരുസംസ്കൃതപണ്ഡിതനുംബ്രഹ്മവിദ്യാവിശാരദനും ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് മുൻസിപ്പുമായിരു

ന്നഅറയ്ക്കൽക�ണ്ടാത്തുകണ്ണൻനമ്പിയാരു�ട മരുമകൾഎം. സി. കല്യാണിയമ്മ

�യയാണു് നായനാർവിവാഹം �ചയ്തതു്. 1892-ൽ മലബാർഡിസ്ത്രിക്ട് �ബാർഡി�ല

ഒരങ്ഗമായി. കുടുംബത്തിൽ മൂപ്പുകിട്ടിയതു് 1904-ലായിരുന്നു. 1907-ൽ വീണ്ടുംഡിസ്ത്രി

ക്ട് �ബാർഡങ് ഗമായി. �ജാർജ്ജു ചക്രവർത്തിയു�ട പട്ടാഭി�ഷ�കാത്സവത്തിനു്

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർ�മ്മന്റ് അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഒരു കീർത്തിമുദ്ര സമ്മാനിച്ചു. 1912-ൽ മദിരാ

ശി നിയമസഭയിൽ മലബാർ, ദക്ഷിണകർണ്ണാടകം ഈ ജില്ലകളി�ല ജന്മിപ്രതി

നിധിയായി അ�ദ്ദഹ�ത്തതിര�ഞ്ഞടുത്തു. 1090-ാമാണ്ടു് (1914 നവമ്പർ 14-ാം൹) ആ

സദസ്സിൽ പ്രസങ് ഗിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനു�ശഷം അവി�ടവച്ചുത�ന്ന ഹൃദയസ്തംഭനംമൂ

ലം നിര്യാതനായി. അഭികാമ്യമായ ഒരു മരണം ത�ന്നയായിരുന്നു അതു്. ത�ന്റ

എല്ലാ ശക്തികളും സിദ്ധികളം മലബാറി�ല എല്ലാ സമുദായങ്ങളു�ടയും ഉന്നമന

ത്തിനു ഉപയുക്തങ്ങളാക്കി. കൃഷി, വ്യവസായംതുടങ്ങിയവിഷയങ്ങളിൽവിദ�ഗ്ദ്ധാ

പ�ദശം നല്കുന്നതിനു�വണ്ടശാസ്ത്രീയവുംപ്രാ�യാഗികവുമായ വിജ്ഞാനംഅ�ദ്ദഹ

ത്തിനുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

പത്രപ്രവർത്തനം

‘�കസരി’ എന്ന തൂലികാനാമ�ധയമാണു് നായനാർ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ലഖനങ്ങ

ളിൽ പ്രാ�യണ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു്. ആ �പരില്ലാ�തയും അ�ദ്ദഹം പല �ലഖന

ങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു്. 1067 മുതൽ വിദ്യാവി�നാദിനിയു�ട സഹപത്രാധിപരായിരുന്ന

കാലത്തു �പരുവയ്ക്കാ�തയാണു് എല്ലാ ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നതു്.

എങ്കിലും �കരളീയരു�ട �കസരി നായനാർത�ന്നയാണു്; മറ്റാരുമല്ല. 1879-ൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുപ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന �കരളചന്ദ്രികഎന്നപത്രത്തിലാ

യിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രഥമ�ലഖനത്തി�ന്റ പ്രകാശനം. അന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി

നു പതി�നട്ടു വയ�സ്സ പ്രായമായിരുന്നുള്ളു. സി. കുഞ്ഞിരാമ�മ�നാനും, റ്റി.എം.

അപ്പു�നടുങ്ങാടിയും കൂടി �കാഴി�ക്കാട്ടു സ്ഥാപിച്ച �കരളപത്രികയി�ല ഒരു പ്ര

ധാന�ലഖകനായിരുന്നു �കസരി. ആ �ലഖനങ്ങ�ള ആസ്പദമാക്കിയും ഗവർ�മ്മ

ണ്ടിൽനിന്നും ചില അഴിമതിക്കാരായ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�ര ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി.

മുൻകാല�ത്തനായർകുടുംബങ്ങളി�ല കാരണവന്മാ�രഅവ�ഹളനം�ചയ്തു് അ�ദ്ദ

ഹം പത്രികയിൽ �ദശാഭിമാനി എന്നവ്യാജനാമത്തിൽ ഒരുസരസമായ �ലഖനം

എഴുതുകയുണ്ടായി. സ്വകുടുംബ�ത്തത്ത�ന്നയാണു് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന

തു്. അവ എല്ലാം �പാ�യ്പായതു ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു തീരാത്ത നഷ്ടമാകുന്നു. അക്കാല

ത്തു പൂവാടൻ രാമൻ എ�ന്നാരു വക്കീൽ �കാഴി�ക്കാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം

മലബാർ �സ്പ�ക്റ്ററ്റർ (Malabar Spectator)എ�ന്നാരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം അവി

�ടനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി. നായനാരുമായി ആ�ലാചിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ആധിപത്യത്തിൽ �കരളസഞ്ചാരിഎ�ന്നാരു ഭാഷാപത്രവുംതുടങ്ങി. സഞ്ചാരിയും

അ�ദ്ദഹവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി മൂർ�ക്കാർത്തുകുമാരൻ ഇങ്ങ�ന

പറയുന്നു: “അന്ന�ത്ത ഉ�ദ്യാഗസ്ഥരങ് ഗത്തി�ന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ കടന്നുചാടി, ചില

�രസംഹരിച്ചു; ചില�രഓടിച്ചു; ചില�രഅനുഗ്രഹിച്ചു; ചില�ര നല്ലവരാക്കിപ്പരിണ

മിപ്പിച്ചു. രങ് ഗം കുലുക്കി ചവിട്ടിക്കലാശംവച്ചു �പാടിപാറ്റി.” 1898-ൽ മൂർ�ക്കാത്തു
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കുമാരൻസഞ്ചാരിയു�ട ആധിപത്യം ക�യ്യറ്റ�പ്പാൾ �കസരി, വജ്രബാഹു, വജ്രസൂ

ചി, �ദശാഭിമാനി എന്നിങ്ങ�ന പല �പരുകളിൽ �ലഖനങ്ങൾഎഴുതി. �കാട്ടയം

മ�നാരമയിലും �കാഴി�ക്കാടൻ മ�നാരമയിലുംകൂടി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുഗൃഹീ

തമായ തൂലിക കാര്യക്ഷമമായി വ്യാപരിക്കുകയുണ്ടായി. വിദ്യാവി�നാദിനിയു�ട

സഹപത്രാധിപത്യ�ത്തപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ട�ല്ലാ. സി. പി. അച്യുത�മ

�നാൻത�ന്റഫലിത�ധാരണിയ്ക്കുകു�റ�യല്ലാം നായനാ�രാടു കട�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതായി

അനുമാനിയ്ക്കാം. കുമാരൻതല�ശ്ശരിയിൽനിന്നുപുറ�പ്പട്ട മിതവാദിയു�ടപ്രസാധക

നായ�പ്പാൾ അതിലും ധാരാളമായി �ലഖനങ്ങൾ എഴുതി. ഈവക �ലഖനങ്ങളും

നശിച്ചു�പായിരിക്കുന്നു. 1086-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 30-ാം൹ തൃശ്ശൂരി�ല സി. സി.

�ഡവിഡ്ഡു് എന്ന ഭാഷാഭിമാനി �കസരി എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഇരുപത്തഞ്ചു് ഉപന്യാസങ്ങൾ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. �കസരി�യ നാം ഇന്നറിയുന്ന

തു് ഈ ഉപന്യാസങ്ങൾവഴിക്കു മാത്രമാണു്. അവയിൽത്ത�ന്ന മഹാകവികളു�ട

കാലം, നാടകം, മഹാകാവ്യം, ഒ�വദ്യം എന്നീ ഗ�വഷണപരങ്ങളായ ഉപന്യാ

സങ്ങൾ ചമൽക്കാരശൂന്യങ്ങളാകുന്നു. അവ�യ പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ ഉൾ�പ്പടു

�ത്തണ്ടിയിരുന്നില്ല. നായനാർക്കു് ആ വഴിയ്ക്കു എഴുതുന്നതിനു�വണ്ട പാണ്ഡിത്യം

കുറവായിരുന്നു. മറ്റുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളിലാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശക്തി അതി�ന്റ

സമഗ്രരൂപത്തിൽ കാണാവുന്നതു്. നാ�ട്ടഴുത്തശ്ശന്മാർ, മരിച്ചാല�ത്ത സുഖം ഇവ

�പാ�ല അത്രമാത്രം ഹാസ്യരസപ്രധാനങ്ങളായി ഭാഷയിൽ �വ�റ ഉപന്യാസ

ങ്ങൾഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദ്വാരക, പരമാർത്ഥം, മദിരാശിപ്പിത്തലാട്ടം, ഒരു �പാട്ടബ്ഭാഗ്യം

എന്നീ �ചറുകഥകളു�ടസ്വാരസ്യവുംഅന്യാദൃശമാണു്. കൃഷി�യക്കുറിച്ചും ചില നല്ല

ഉപന്യാസങ്ങൾപ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

നായനാരു�ട �ശലി

വള�ര ലളിതവും �കാമളവുമായിരുന്നു നായനാരു�ട �ശലി. എന്നാൽ ആ വാ

ഗ്വജ്രത്തി�ന്റ ശക്തി അനുവാചകന്മാരു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ തുളച്ചു�കറി മറുപുറം പാ

യുന്നതായിരുന്നു. ആ�രയും വാച്യമായിആ�ക്ഷപിക്കുവാൻ നായനാർ സന്നദ്ധത

പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. ചന്തു�മ�നാ�ന്റ ഫലിതം വിവൃതമാണു്. നായനാ�രയാണു് പല

അവസരങ്ങളിലും നമുക്കുകൂടുതലായിഅഭിനന്ദിക്കുവാൻ �താന്നുന്നതു്. അ�മരിക്ക

യിൽ മാർൿ�ട്വയിൻ (1830–1910) എന്ന �പന�പ്പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു സുപ്ര

സിദ്ധഫലിതസാഹിത്യകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ യഥാത്ഥനാമ�ധ

യം സാമുവൽ ലാങ്ങ് �ഹാറൺ �ക്ല�മൻസ് (Samuel Long Horne Clemens)

എന്നാണു്. മലയാളത്തി�ല മാർൿ�ട്വയിനാണു് നായനാർ എന്നു ചില സഹൃദയ

ന്മാർ വർണ്ണിക്കുന്നതു പരമാർത്ഥമ�ല്ലന്നുപറയാവുന്നതല്ല.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഫലിതമല്ലാ�ത �പാട്ടിക്കാത്ത ഒരു ഗദ്യകവിയു�ട ഏതു വാക്യങ്ങളാണു് ഉദ്ധരി

�ക്കണ്ടതു്? എങ്കിലും സാഹിത്യചരിത്രകാര�ന്റ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാ�ത നിർവ്വാ

ഹമില്ലാത്തതു�കാണ്ടു ചില�തല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

ഗുണ�ദാഷനിരൂപണം

“പ�ക്ഷ ഗുണ�ദാഷനിരൂപണം �ചയ് വാൻ തക്ക സാമർത്ഥ്യമുള്ളവർ നല്ല�ത

താണു് ചീത്ത�യതാണു് എന്നു ജനങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞു�കാടുക്കണം. അല്ലാ�ത
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‘അ�ദ്ദഹമുണ്ടാക്കിയ �നാവലും വി�ശഷം; ഇ�ദ്ദഹമുണ്ടാക്കിയതും നന്നായിരി

ക്കുന്നു. അല്പം ചില ദൂഷ്യങ്ങൾഉണ്ടാകുന്നതു് അസാധാരണമ�ല്ലങ്കിലും പുസ്തകം

ആകപ്പാ�ട വി�ശഷമായിരിക്കുന്നു. കഥയിൽ അസംഭവ്യങ്ങളായ ചിലസംഗതിക

ളു�ണ്ടന്നു വരികിലും വാചകത്തിനു വള�ര പുഷ്ടിയുണ്ടു്’ എ�ന്നാ�ക്ക അങ്ങുമിങ്ങും

�താടാത്തവിധത്തിൽ വഴുക്കി ഒരഭിപ്രായം പറയുന്നതു�കാണ്ടു യാ�താരു സാധ്യ

വുമില്ല.” (ആഖ്യായികഅ�ല്ലങ്കിൽ �നാവൽ)

ചതിയ�ന്റ തട്ടിപ്പു്

“നമ്പ്യാര് ഇപ്പഴു് മരിക്കും; മുത�ലാ�ക്ക വിദ്വാനും പറ്റിക്കും. എനിക്കും കുട്ടികൾക്കും

എന്താണീശ്വരാ ഗതി? എന്നിങ്ങ�നഓ�രാന്നുവിചാരിച്ചു ഭാര്യ വലിയപരിഭ്രമത്തി

ലാ�ണന്നുനമ്പ്യാർക്കുംഏതാണ്ടു മനസ്സിലായി. പ�ക്ഷശ്വാസത്തി�ന്റ �ഗാഷ്ടിനി

മിത്തം അധികം സംസാരിക്കാനും വഹിയാ. ആകപ്പാ�ട വലിയ വിഷണ്ണനായി.

ഭാര്യാമക്ക�ളകയ്യാംഗ്യം�കാണ്ടു�മ�ല്ലഅടു�ക്കവിളിച്ചു. അ�പ്പാ�ഴക്കുഗതി ഒന്നു

മാറി. തമകൻഎളകി. താ�ക്കാൽ �കാടു�ക്കണ്ടുന്ന ദിക്കിലായി. അവരടുത്തു �ച

ന്ന�പ്പാൾഈകള്ള�ന്റ ചതിയറിവാൻമാത്രം നിങ്ങൾക്കുബുദ്ധിയി�ല്ല എന്നു പറ

വാൻ ഭാവിച്ചതു ശ്വാസത്തി�ന്റ ഉപദ്രവം�കാണ്ടു ‘പുത്തിയി�ല്ല’ എന്നായി�പ്പായി.

അതു �കട്ട ഉട�ന വള�രഅനുതാപം നടിച്ചു കരഞ്ഞും�കാണ്ടിരുന്നആ രസികൻ

‘ഉണ്ട�മ്മാമ! ഉണ്ടു്—ഏഃ—എന്റ�മ്മാമനു കുടുംബങ്ങ�ളാട് എന്തു വാത്സല്യമാണു് !

പത്തുപതിനഞ്ചു�കാല്ലമായി�ല്ലവീടുവിട്ട �പാന്നിട്ട്  ? ആ�രയും മറന്നിട്ടി�ല്ലന്റ�മ്മാ

മൻ. �കട്ടില്ലമ്മായി�മ്മ? പുത്തി�യയാണി�പ്പാൾ �ചാദിച്ചതു്. അ�മ്മാമ�ന്റ�ന�ര

ഉടപ്പിറന്നവളാണു്.’ എന്നിങ്ങ�ന കണ്ണീന്നും മൂക്കീന്നും �വള്ളം ഒലിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു്

‘പുത്തിയുണ്ട�മ്മാമാ–പുത്തിയുമുണ്ടു്. പുത്തി�പറ്റു നാലഞ്ചു മക്കളുമായി’ എന്നു് ഉച്ച

ത്തിൽ പറഞ്ഞു.” (ഒരു �പാട്ടബ് ഭാഗ്യം)

ഒരുഹൃദയംഗമമായ ഉപാലംഭം

“�കരളത്തിൽ പഠിപ്പുകുറഞ്ഞവരും �രാഗികളും ധാരാളമു�ണ്ടങ്കിലും ഇത്രയധി

കം മുറി�വദ്യന്മാ�രയും എഴുത്തശ്ശന്മാ�രയും ക്ഷാമം തീർന്നുകിട്ടുന്നദിക്കും �വ�റ

ഉ�ണ്ടാ എന്നു സംശയമാണു് . . . ഈജാതിയിൽ നാലഞ്ചു തരക്കാരു�ണ്ടങ്കിലും

തല്ക്കാലം ഇവി�ട വിവരിപ്പാൻ �പാകുന്നതു കാലക്ര�മണ നശിച്ചു�പാകുന്നവരും

നാട്ടുംപുറങ്ങളിൽ മാത്രം ഇപ്പഴും ദുർല്ലഭമായി കണ്ടുവരുന്നവരുമായ കൂട്ട�രപ്പറ്റിയാ

ണു് . . . കഷണ്ടിയാ�ണന്നു പറയാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ തലയിൽ �രാമം

വള�ര കുറഞ്ഞു്, ഇരുവിരൽ �നറ്റിയും, കുണ്ടൻകണ്ണും, ഒട്ടിയ കവിളും, നീളം കുറ

ഞ്ഞു ബഹുവിസ്തീർണ്ണമായ ദ്വാര�ത്താടുകൂടിയ മുക്കും, �നരിയ ചുണ്ടും, ഒരുമാതിരി

പച്ചനിറ�ത്താടുകൂടിയ നീണ്ടപല്ലും, വലിയ മുഴ�യാടുകൂടിയ വണ്ണം കുറഞ്ഞ കഴു

ത്തും, �നഞ്ഞുന്തി �ലശം�പാലും ഉദരപുഷ്ടിയില്ലാ�ത �മലിഞ്ഞ�ദഹവും, കയ്യും

കാലും ന�ന്ന �നർത്തും, കഷ്ടിച്ചു മുട്ടു മറയുന്നതായ കുട്ടിമുണ്ടും ഉടുത്തു്, എടങ്ങഴി

ഭസ്മവും വാരി�ത്തച്ചുന�ല്ലാരുഎഴുത്താണിപ്പിശ്ശാങ്കത്തിയുമായി,ക്ഷയ�രാഗിയു�ട

മാതിരിഎല്ലാ�യ്പാഴും കുര�ച്ചാണ്ടു�ചാറി�ഞ്ഞാണ്ടു് ആകപ്പാ�ട മനുഷ്യാകൃതിയിൽ

ഭയങ്കരമായ ഒരു �പശാചികരൂപം കണ്ടാൽ അ�താരു എഴുത്തശ്ശനായിരിക്ക

ണ�മന്നു് ഊഹിക്കുന്നതായാൽ അധികമായ അബദ്ധ�മാന്നും വരാനിടയില്ല.”

(നാ�ട്ടഴുത്തശ്ശന്മാർ)
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മരണാനന്തരം

“ശ്വാസംകഴി�ക്ക�ണ്ടന്നു വരു�മ്പാൾ അസംഖ്യങ്ങളായ �രാഗബീജങ്ങൾ വ്യാപി

ച്ചിട്ടുള്ളതായ വായുക്ക�ള�ക്കാണ്ടാവ�ട്ട, അന്യന്മാരു ചുരുട്ടു മുതലായതു വലിക്കു

�മ്പാഴുള്ള ദുസ്സഹമായ പുക�കാണ്ടാവ�ട്ട, യാ�താരുപദ്രവവുംഉണ്ടാവുന്നതല്ല.

�മാ�ട്ടാർകാറും �സക്കിളും ഓടിച്ചു �പാടിപാറ്റിയാലും വീണാലും ചത്താലും മൂക്കു

മുറിഞ്ഞാലും ഒന്നും വിചാരിക്കാനില്ല. ആവക സങ്കട�മ അനുഭവി�ക്കണ്ടതില്ല.

മണി മുട്ടുന്നതും കാളം വിളിക്കുന്നതും �ഭകവാക്കുകളായ ജിഹ്വാപരിഷ്കാരികൾ

കണ്ഠ�ക്ഷാഭം �ചയ്യുന്നതും വഴി �പാകു�മ്പാൾക്കൂടി നാടക�ശ്ലാകങ്ങൾ �ചാല്ലു

ന്നതും ഒന്നും �കട്ടു സഹി�ക്കണ്ടതുമില്ല. കരിസ�നണ്ണയു�ട ദുർഗ്ഗന്ധ�മ ഉണ്ടാവി

ല്ല . . . ആർക്കാണീ �വാട്ടു �ച�യ്യണ്ടതു്? എ�പ്പാഴാണു് �ക �പാന്തി�ക്കണ്ടതു്?
എവി�ടയാണു് എസ് മൂ�ളണ്ടതു്? എങ്ങ�നയാണു് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒപ്പി�ടണ്ടതു്?

എന്ന�തല്ലാം പഠിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാനും കണ്ടവ�ര�ക്കാണ്ടു ചിരിപ്പിക്കാനും ഒന്നി

നും �പാകണ്ട. പരമസുഖം. ഈവക പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങ�ളല്ലാം �കൾക്കു�മ്പാൾ

ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കയല്ല നല്ലതു്, കുടിച്ചു മരിച്ചുകളയുന്നതാണുത്തമംഎന്നുവിചാരിച്ചു്

ആരും ഇന്നു �വകു�ന്നരം ത�ന്ന അബ് കാരിനികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്ക

രുതു്. അതു നമ്മളാരു�ടയും പരിശ്രമം കൂടാ�ത പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിനനുസരിച്ചു

�കാല്ലം�താറും പതിവിലധികം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു് .” (മരിച്ചാല�ത്തസുഖം)

ചന്തു�മ�നാ�ന്റ നാട്ടാശാന്മാർ നായനാരു�ട നാ�ട്ടഴുത്തശ്ശന്മാ�ര അനുസ്മ

രിപ്പിക്കുന്നതു�പാ�ല കുഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ട കാലനില്ലാത്തകാല�ത്തനായനാരു

�ട മരിച്ചാല�ത്തസുഖവും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. �ചറുകഥകൾ അധികമി�ല്ലങ്കിലും

ഉള്ളതു�കാണ്ടു നമുക്കു തൃപ്തി�പ്പടാവുന്ന നിലയിലാണു് ദ്വാരകയും മറ്റും. ദ്വാരകയി

�ല ചില വാക്യങ്ങൾ �നാക്കുക. “ഇ�താ�ക്കക്കണ്ടു ഭയ�പ്പട്ടു വിസ്മിതന്മാരായി

നില്ക്കു�മ്പാൾ കുറച്ചുമുൻ�പ ഭിത്തിയുണ്ടായിരുന്ന ദിക്കിൽ, �വളു�വളുത്ത സ്തംഭാ

കൃതിയിൽ വള�ര �നർമ്മയായി ചുറ്റിലും ചുഴന്നും�കാണ്ട �മ�ലാട്ടു പുക�പാ�ല

�യാന്നു �പാങ്ങിവരുന്നതു കണ്ടു; കാള�മഘം�പാ�ല കറുത്തു മഹാ�മരു�പാ�ല

�ഘാരാകൃതിയിൽആയുധപാണികളായ രണ്ടു ഭൂതങ്ങൾആപുകയു�ട പിന്നാ�ല

ഞങ്ങൾക്കഭിമുഖമായി വരുന്നതുകണ്ടു. ഈ�ഘാരസത്വ�ത്തകണ്ടുകൂടു�മ്പാ�ഴയ്ക്കു

ഞങ്ങൾ രണ്ടു�പരും വല്ലാ�ത ഭയ�പ്പട്ടു �മാഹിച്ചു �മാഹാലസ്യ�പ്പട്ടു് ഇടി�വട്ടിയ

മരം�പാ�ല നി�ശ്ചഷ്ടന്മാരായി അവി�ടത്ത�ന്നനിന്നു�പായി. അങ്ങ�നയിരിക്കു

�മ്പാൾ അതി�ലാരുത്തൻ ഒരു വലിയ ഗദയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടു് എ�ന്റ

അടുക്കൽ വന്നു കഴുത്തിനു �ക കൂട്ടിയ�പ്പാൾ ഞാൻ നിലവിളിച്ചു. ആ സമയം

ആ�രാ ഒരാൾ ‘നാ . . . �ര, എ�ടാ . . . �ഹ! നാ . . . �ര! ഇ�ത�ന്താറക്കാ�ണ
�ടാ? �നരം ഉച്ചയാവാറായ�ല്ലാ. എന്താ �ഹ! നിലവിളിക്കുന്നതു്? വല്ല സ്വപ്നവും

കണ്ടു ഭയ�പ്പട്ടു�വാ? എഴുനീല്ക്കു! ചായ കുടിക്ക�ണ്ട?’ എ�ന്നാ�ക്ക ഉച്ചത്തിൽ

പറയുന്നതു �കട്ടു.”

ഇനിയും നായനാർ �പാട്ടിച്ചിട്ടുള്ള പലഊക്കൻ ഫലിതങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പ്രതി

പാദി�ക്കണ്ടതായു�ണ്ടങ്കിലും സ്ഥലദൌർല്ലഭ്യം അതിനു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നു.

ചില അംശങ്ങളിൽ നായനാ�ര ജയിക്കുന്ന ഒരു വി�നാദസാഹിത്യകാരൻ �കരള

ത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നു�ധര്യമായി പറയാം.
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എം. രാമുണ്ണിനായർ (1078–1119)

ജനനം

എം. രാമുണ്ണിനായർ തല�ശ്ശരിയിൽ ഒത�യാത്തു് എന്ന ഒരു പുരാതനമായ നാ

യർ കുടുംബത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷു് വർഷം 1903 ജൂൺമാസം 13-ാം൹ (1078) ജനിച്ചു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിതാവു തല�ശ്ശരി ബി. ഇ.എം.പി. സ്ക്കൂളിൽ മലയാളപണ്ഡിത

നായിരുന്ന മാടാവിൽ �ചറിയ കുഞ്ഞിരാമൻ�വദ്യരും മാതാവു മാണി�ക്കാത്തു

പാറുവമ്മയുമായിരുന്നു. മാണി�ക്കാത്തു് എന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തറവാട്ടു �പ

രാണു്. �ചറിയകുഞ്ഞിരാമൻ�വദ്യർ വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻ�വദ്യരു�ട അനന്ത

രവനായിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാണി�ക്കാത്തു രാമുണ്ണി നായർ

കാലാന്തരത്തിൽ എം. ആർ. നായരായി. പ�ക്ഷ പത്രപ്രവർത്തകനായ�പ്പാൾ

പല തൂലികാനാമ�ധയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം സ്വീകരിക്കുകയും അവയിൽ പാറപ്പുറത്തു

സഞ്ജയൻ എന്ന �പരിൽ അ�ദ്ദഹം സുപ്രസിദ്ധനാകുകയും �ചയ്തു. �ചറിയ കു

ഞ്ഞിരാമൻ�വദ്യരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅമ്മാവ�ന�പ്പാ�ല ഒരു ഭാഷാസാഹിത്യ

കാരനായിരുന്നതിനുപുറ�മ ഒരു വാഗ്മിയും പത്രപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു; അ�ദ്ദ

ഹം 42-ാമ�ത്തവയസ്സിൽ അന്തരിച്ച�പ്പാൾ എം. ആർ. നായർക്കു് ഏഴു വയ�സ്സ

കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. സംസ്കാരസമ്പന്നയും സുപരിചിതയുമായ മാതാവാണു് പിന്നീടു

കുമാര�ന വളർത്തിയതു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

മാതാവി�ന്റ പ്രയത്നം സഫലമായി. അടിയുറച്ച ഈശ്വരവിശ്വാസ�ത്താടും അച

ഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസ�ത്താടും ആ മകൻ വളർന്നുയർന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഈശ്വരൻ പരബ്രഹ്മനിർവ്വി�ശഷനാ�ണന്നുമാത്രം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ത�ന്റ

സർവ്വസ്വത്തിനും നിദാനീഭൂതയായആപുണ്യ�ശ്ലാക�യാടു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭക്തി

ക്കു് അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരുവങ്ങാടു ഗവർ�മ്മന്റ് ബ്രന്നൻ ബ്രാഞ്ച് സ്ക്കൂൾ,

തല�ശ്ശരി ഗവർ�മ്മന്റ് ബ്രന്നൻ�കാ�ളജ് , പാലക്കാട്ടു വി�ക്ടാറിയാ�കാ�ളജ്, മദി

രാശി ക്രിസ്ത്യൻ�കാ�ളജ് എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചു് 1927-ൽ ഇം

ഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം ഐച്ഛികവിഷയമായി സ്വീകരിച്ചു ബി.ഏ. ആ�ണഴ് സ് പരീക്ഷ

ജയിച്ചു. ഫ്രഞ്ചു്, ജർമ്മൻ എന്നീ ഇതരപാശ്ചാത്യ ഭാഷകളിലും പ്രാ�യാഗികമായ

വിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്നതായി അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. സ്വയം പരിശ്രമിച്ചു

സംസ്കൃതഭാഷയിലും ഗാഢമായ വ്യുൽപത്തി�നടി.

പത്രപ്രവർത്തനവും മറ്റും

പരീക്ഷാവിജയത്തിനു�ശഷം നായർ �കാഴി�ക്കാട്ടു ഹജൂരാപ്പീസിൽ ഒരു ഗുമസ്ത

നായി പണി �നാക്കി. അവി�ട �ഫലുകൾക്കിടയിൽ നശിച്ചു �പാ�കണ്ടതല്ലാ

യിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതം. അതു�കാണ്ടു �കരളിയു�ട ഭാഗ്യാതി�രക

ത്താൽഎന്നു�വണം പറയുവാൻ—അ�ദ്ദഹംആപണി രാജിവച്ചു �വളിയി�ലക്കു

കടന്നു. പിന്നീടു കു�റക്കാലം �കാഴി�ക്കാട്ടു ക്രിസ്ത്യൻ കാ�ളജിൽ ഒരു അധ്യാപ

കനായിരുന്നു. അനന്തരം തിരുവനന്തപുരത്തു ലാക്കാ�ളജിൽ �ചർന്നു�വങ്കിലും

എഫ്.എൽ. പരീക്ഷജയിച്ചതിനു�മൽ പഠിത്തം തുടരാൻ സാധിച്ചില്ല. 1932-ൽആ

വിദ്യാഭ്യാസംപൂർത്തിയാക്കുവാൻതിരുവനന്തപുര�ത്തക്കുവീണ്ടും �പായി�യങ്കിലും

പരീക്ഷയ്ക്കു സ്വല്പം മുൻപു ക്ഷയ�രാഗബാധിതനായിത്തീർന്നു കിടപ്പിലായി�പ്പായി.
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അന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു മുപ്പതു വയസ്സുതികഞ്ഞിരുന്നില്ല. മദനപ്പള്ളിയിൽ ചികിത്സി

ച്ചു് ആ �രാഗം തല്ക്കാലം ശമിപ്പിച്ചു. 1933-ൽ അവി�ടനിന്നു തിരി�ച്ചത്തി. പിന്നീടു

മൂന്നു�കാല്ല�ത്തയ്ക്കു നിരന്തരമായി പുസ്തകപാരായണത്തിൽ ഏർ�പ്പട്ടു. അക്കാല

ത്താണു് �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും ഭഗവൽഗീതയിലും നിഷ്ണാതനായതു്.

വീണ്ടും �കാഴി�ക്കാട്ടു ക്രിസ്ത്യൻ �കാ�ളജിൽ �ലക്ചററായി. അങ്ങ�ന 1935

മുതൽ 1942 ഏപ്രിൽമാസം വ�ര അ�ദ്ദഹം �കാഴി�ക്കാട്ടുത�ന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പ്രവർത്തനരങ്ഗമാക്കിസാഹിത്യ�സവനം �ചയ്തു. തദനന്തരംശരീരത്തിനു്അസു

ഖംകൂടിവരുന്നതായി കണ്ടതിനാൽനാട്ടി�ലയ്ക്കുത�ന്നമടങ്ങി. പിന്നീടു്അധിക�മാ

ന്നും എഴുതിയില്ല. ആ�ക എട്ടു �കാല്ല�ത്താള�മ അ�ദ്ദഹത്തിനു ഭാഷാസാഹിത്യ

�ത്ത ത�ദകതാനനായി ഉപാസിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു. അതുത�ന്നയും നിരന്തര

മാ�ണന്നുപറയുവാൻനിർവ്വാഹമില്ല. സഞ്ജയ�ന്റയുംവിശ്വരൂപത്തി�ന്റയുംപണി

അതാതുലക്കംപുറ�പ്പടാറാകു�മ്പാൾ മാത്രമാണു് നിർവ്വഹിച്ചതു്. “എൻമടിശ്ശീലയ

�ല്ലൻ മടിശ്ലീലമാണുണ്മയിൽ വാഴ് വ�ത�ന്നാമനയായ്  ” എന്നു് അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന

പാടീട്ടുണ്ടു്.

ഗാൎഹികജീവിതം

എം.ആറി�നബാധിച്ചിരുന്ന �രാഗം ഭയങ്കരമായിരുന്നുഎന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

1927-ൽ ത�ന്റഅമ്മാമനായ റിട്ടയർഡു് �ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ എം. അനന്തൻനായരു

�ട ദ്വിതീയപുത്രി കാത്യായനിയമ്മ�യ വിവാഹം�ചയ്തു. 1929-ൽ ആ ദാമ്പത്യത്തി

�ന്റഫലമായിബാബുഎ�ന്നാരുപുത്രൻജനിച്ചു. 1930-ൽ പത്നിയും 1939-ൽബാബു

വുംഅന്തരിച്ചു. മലയാം�കാല്ലം 1117-ൽ �ജ്യഷ്ഠസ�ഹാദരനും മരിച്ചു. എ�ന്തല്ലാം കു

ടുംബദുഃഖങ്ങളാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് അനുഭവി�ക്കണ്ടിവന്നതു് ! അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാ

ങ് മയം വായിച്ചാൽ അതി�ന്റ കരിനിഴൽ അതിൽ എവി�ട�യങ്കിലും തട്ടീട്ടുള്ളതാ

യി കാണു�മാ? ആ അജയ്യതയിലാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അന്യാദൃശത്വം പ്രധാന

മായി നില�കാള്ളുന്നതു്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി�യ �ലാകം അത്യന്തം വിരള

മാ�യ ദർശിക്കുന്നുള്ളു. 1944-ാമാണ്ടു �സപ്തമ്പർമാസം 13-ാം൹ ആ മഹാപുരുഷൻ

പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തി�രാധാനം�ചയ്തു. അതുവ�ര അ�ദ്ദഹം �ചറുത്തുനിറു

ത്തിയിരുന്ന �കരളീയരു�ട അശ്രുപ്രവാഹംഅണ�പാട്ടി�യാഴുകി.

സാഹിത്യ�സവനം

എം.ആർ. നായർ ഏറ്റവും ഹൃദയങ്ഗമമായി പദ്യരൂപത്തിലും ഗദ്യരൂപത്തിലും

പലതും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. ആദ്യകാലത്തു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തൂലിക വ്യാപരിച്ചതു് അധി

കവും പദ്യത്തിലായിരുന്നു. 1916-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പതിന്നാലു വയസ്സു മാത്രമുള്ള�പ്പാൾ

�കരളിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണു് ഒന്നാമ�ത്തകവിത. �ക. �ക. രാജാവി�ന്റ

കൃതിക്കു് ഒരു മറുപടിയായിരുന്നുഅതു്.

“രാജൻ! മ�ഹശാജ്ഞയഭിജ്ഞരാകും

മുനീന്ദ്രർ ന�മ്മാടരുൾ �ചയ്തിരിപ്പൂ;

അതീശ്വരങ്കൽ ദൃഢഭക്തി�യാത്തു

കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിഷ്ഠയ�ത്ര.”

നായരു�ട പല കവിതകളും �ലഖനങ്ങളും ജനരഞ്ജിനി, കവനകൌമുദി, സാഹിത്യ

ചന്ദ്രിക മുതലായ മാസികകളു�ടയും, സ്വാഭിമാനി, സമുദായദീപിക, ഗജ�കസരി തു

ടങ്ങിയ വൃത്താന്തപത്രികകളു�ടയും പുറങ്ങളിൽ കാണാം. �ക. വി. അച്യുതൻനാ
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യരു�ട ഉടമസ്ഥതയിൽ �കരളപത്രിക നടന്നു�കാണ്ടിരുന്ന കാലത്താണു് അ�ദ്ദ

ഹം അതി�ല സാഹിത്യനായകനായിത്തീർന്നതു്. ആ പത്രത്തി�ന്റ എട്ടാം പുറം

എം. ആർ. നായരു�ട ഉപന്യാസങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു നിരന്തരം അലംകൃതമായിരുന്നു.

പിന്നീടു സ്വതന്ത്രമായി രണ്ടു മാസികകൾഅ�ദ്ദഹം ആരംഭിച്ചു. (അവയിൽ സഞ്ജ

യൻ 1936 മുതൽ 1939 വ�രയും ‘വിശ്വരൂപം’ 1940 മുതൽ 1941 വ�രയും പ്രചരിച്ചു.

എം. ആറി�ന്റ �പരു് അവയു�ട പ്രസിദ്ധീകരണം �കാണ്ടാണു് അനശ്വരമായി,

അഭങ്ഗുരമായി,അഖണ്ഡ�ജ്യാതിസ്സുപ്രസരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടുനില�കാള്ളുന്നതു്. എം.

ആറി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എം. ബി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചിത്രകാരനും മാധവൻ

നായർ (മാധവജി) സാഹായ്യകാരനുമായിരുന്നു. മാധവൻനായർ സഞ്ജയ�ന്റ മാ

�നജരുംകൂടിയായിരുന്നു. �കാഴി�ക്കാട്ടു പുതിയതറയി�ല ഒരങ് ഗമായിരുന്നു എം.

ബി. മാധവജി, കുതിരംപള്ളിയാടിൽ മാധവൻനായരാണു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസ്വ�ദ

ശം വള്ളുവനാടു താലൂക്കിൽ പുലാമ�ന്താൾഎന്ന �ദശമാണു്. പാലക്കാട്ടു �കാ�ള

ജിൽ സഞ്ജയ�ന്റസഹപാഠിയായിരുന്നു. ഇൻടർമീഡിയറ്റുപരീക്ഷ ജയിച്ചിട്ടില്ല.

കൃതികൾ

എം. ആർ. നായർ �വ�റ ചില കൃതികൾകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നില്ല. (1) �ക

രളപത്രികയിൽ എഴുതിയിരുന്നആറു നിരൂപണങ്ങൾ 1935-ൽ സാഹിത്യനികഷം

എന്ന �പരിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. (2) 1942-ൽ �ഷക്സ് പീയർമഹാകവിയു�ട �ലാകപ്രസി

ദ്ധമായ ഒ�ഥ�ല്ലാ എന്ന നാടകം ഗദ്യമായി തർജ്ജമ�ചയ്തു. ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു് ഒരു

കൃതി മലയാളത്തി�ലയ്ക്കു തർജ്ജമ�ചയ്യു�മ്പാൾ അതു് അനുപദാനുവാദമാകരുതു്

എന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു പ്ര�ത്യകം നിഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നു. “മൂലഗ്രന്ഥത്തി�ല ഒരു

വാചകം വായിച്ചു് ആ വാചകത്തി�ന്റ അർത്ഥം അതി�ന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ ശക്തി

�യാടുകൂടി �ശ്രാതാവി�ന്റ ഹൃദയത്തി�ലയ്ക്കു സംക്രമിപ്പിയ്ക്കുവാൻ�വണ്ടി ആ വാച

കം പറയുന്ന ആളു�ട സ്വഭാവ�ത്താടും വിദ്യാഭ്യാസ�ത്താടും സാഹചര്യ�ത്താടും

തല്ക്കാലപരിതഃസ്ഥിതി�യാടും തല്ക്കാലവികാര�ത്താടും കൂടിയ ഒരു മലയാളി എന്തു

പറയു�മാ അതു പകർത്തുക. ഇതു മൂലവാചകത്തി�ന്റ അനുപദതർജ്ജമയായി

പരിണമിയ്ക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ഞാൻ അതി�ന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അല്ലാത്തിടങ്ങളിൽ

ഞാൻ അനുപദതർജ്ജമ�യ �കവലം തള്ളുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്ന. �ഷൿസ്പീയരു

�ട മഹത്വത്തി�ന്റ �ന�ര മലയാളിയു�ട കണ്ണതുറപ്പിയ്ക്കുകയാണു് എ�ന്റ ഉ�ദ്ദശം.”

എം. ആറി�ന്റ മരണാനന്തരം ‘അ�ന്ത്യാപഹാരം’ (പദ്യം) ‘ഹാസ്യാഞ്ജലി’ (പദ്യം)

എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

സഞ്ജയൻ

�കരളപത്രികയിൽ അ�ദ്ദഹം സാഹിത്യദാസൻ എന്ന �പരിലാണു് ഉപന്യാസ

ങ്ങൾ എഴുതിവന്നതു് . ഒരു വാസനാസമ്പന്നനായ കവി, സമുജ്ജ്വലനായ തത്ത്വ

ചിന്തകൻ, സൂക്ഷ്മദൃക്കായ നിരീക്ഷകൻ, നിർഭയനും നിസ്സങ് ഗനുമായ നിരൂപകൻ,

സരസനായ ഗദ്യകാരൻ, അദ്വിതീയനായ ഫലിതമാർമ്മികൻ എന്നിങ്ങ�ന പല

നിലകളിൽ അ�ദ്ദഹം നമ്മു�ട അന്യാദൃശമായ �സ്നഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും

പാത്രീഭവിയ്ക്കുന്നു. ഒന്നു തീർച്ചയായിപറയാം. ഇത്രയും സാംസ്കാരികമായ കലാസ

മ്പ�ത്താടുകൂടി വി�നാദസാഹിത്യത്തിൽ വിഹരിച്ചവർ കുഞ്ചൻനമ്പിയാർക്കിപ്പുറം

�വ�റയില്ല. �ദവം അ�ദ്ദഹ�ത്ത പലവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിച്ചു. അവ�യല്ലാം

പാറപ്പുറത്തു് എയ്ത ഒരു ദുർബ്ബല ശത്രുവി�ന്റ �മാട്ടമ്പുകളായി കരുതി അ�ദ്ദഹം

�ദവ�ത്തയും പ്രഹരിച്ചു. താൻ കരഞ്ഞുകാണണ�മന്നായിരുന്നു �ദവത്തി�ന്റ
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ആഗ്രഹം. അതു പറ്റിയി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല അ�ദ്ദഹം താനും ചിരിച്ചു് അ�താടുകൂടി

സകല �കരളീയ�രയും ചിരിപ്പിച്ചു. �ദവം അവനതശിരസ്കനും ഇതികർത്തവ്യതാ

മൂഢനുമായിഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപാദങ്ങളിൽപതിച്ചു. ഇതാണു്പരമാർത്ഥം. പിന്നിട്

അവിസ്മരണീയമായ ചങ്ങലംപരണ്ട പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ എന്ന തൂലികാനാമ

�ധയംസ്വീകരിച്ചു. ആറ്റുപുറം വയലിൽ �പരുംകളം പാലയു�ടഅടു�ത്തങ്ങാ�ണ്ടാ

ആണ�ത്ര പാറപ്പുറം. പാറപ്പുറ�ത്ത സഞ്ജയൻ സങ്കുചിതരൂപം �ക�ക്കാണ്ട

�പ്പാൾ പി.എസ് . ആയി പരിണമിച്ചു. ആരാണു് സഞ്ജയൻ? മഹാഭാരതത്തിൽ

അ�ദ്ദഹംഅന്നന്നുനടന്ന ഭാരതയുദ്ധ�ത്തഅന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രരു�ട കർണ്ണങ്ങ

ളിൽ യഥാതഥം വർണ്ണിച്ചു �കൾപ്പിയ്ക്കുന്നു. നമ്മു�ട സഞ്ജയ�ന്റ �സവനത്തിനും

അ�താടു സാജാത്യമുണ്ടു്. അന്ധന്മാരായ �പാതുജനങ്ങളു�ട ദാസനാണു് അ�ദ്ദ

ഹം. മഹാഭാരതയുദ്ധം ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടു്; എന്നും നടക്കുകയും �ചയ്യും. കു�റ

സത്തുക്കളും ഒട്ടനവധി അസത്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണു് അതു്. ദുഷ്ടന്മാ

�ര നല്ല വഴിയ്ക്കു നയിക്കുവാൻ സഞ്ജയൻ യത്നിയ്ക്കുന്നു. ചങ്ങലംപരണ്ട അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു സാധാരണദൃഷ്ട്യാ സംഭവിയ്ക്കാവുന്ന �ക്ലശങ്ങ�ളയും പാറപ്പുറം ആപത്തിലും

അ�ദ്ദഹത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്ന മന�സ്ഥര്യ�ത്തയും വ്യഞ്ജിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

ഫലിതസാഹിത്യം

ആധുനികകാല�ത്ത ഫലിതസാഹിത്യത്തി�ന്റ സാമ്രാജ്യാധിഷ്ഠിതനാണു് പി.

എസ് . യഥാർത്ഥമായ ഹാസസാഹിത്യം എ�ന്തന്നു് അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന താ�ഴ

ക്കാണുന്നവിധത്തിൽ നിർവ്വചനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്  ”

“കര�ളരിഞ്ഞാലും തല പുകഞ്ഞാലും

ചിരിക്കണമ�ത വിദൂഷകധർമ്മം.

ചിരിയും കണ്ണീരുമിവി�ടക്കാണുവ–

�താരു�പാൽ മിഥ്യ�യന്നറി�വാനല്ലി നീ?

ഇവ രണ്ടിൽച്ചിരി പരം വരണീയ–

മവനിയിൽ ഹാസ്യമമൃതധാരതാൻ.

വിഷാദമാത്മാവിൻ വിഷം, വിദൂഷക!

വിശുദ്ധാനന്ദത്തിൻ വി�ലപനം ചിരി.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�ചറുകവികളിങ്ങര�ങ്ങറും മുൻ�പ–

�യാരു കളരിയിൽപ്പഠിച്ചിരിക്കണം

യുവവിമർശകകരാംഗുലിക�ള

വി�വകമു�ള്ളാ�രാന്നുഴിഞ്ഞിരിക്കണം

തിര മുറിച്ചാഴിപ്പരപ്പിൽ നീന്തുവാൻ

കുളത്തി�ല �വള്ളം വയറ്റി�ലത്തണം.

നവീനവിപ്ലവവികൃതിപ്പിള്ള�ര–

�ച്ചവി പിടിച്ചു �നർവഴിയിലാക്കണം.

ചിരി�കാണ്ടു കയ്പു കലരും സത്യ�ത്ത–

�പ്പാതിഞ്ഞുനല്കുവ�തളുപ്പ�മന്നാരും

കരുതി�പ്പാ�കാ�ല്ല! ശരിക്കതു �ചയ് വാൻ

പരിചയം �പാരാ, ഗുരുത്വവും �വണം.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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പരിഹാസ�മന്നാൽ ശകാരംമാത്രമ–

�ല്ലാരിക്കലുമതു മറക്കരുതാരും.

പരിഹാസപ്പുതുപ്പനീർ�ച്ചടി�ക്ക�ടാ

ചിരിയ�ത്ര പുഷ്പം; ശകാരം മുള്ളുതാൻ.

അതി�ന്റ പൂവാണ�ച്ചടിക്കലങ്കാര–

മതി�ന്റ മുള്ള�ല്ലന്നറിഞ്ഞു�കാള്ളുക.

�വറും മുള്ളായ്ത്തീർന്നാൽസഹൃദയ�ലാക–

മറു�ത്തറിഞ്ഞീടുമതി�നയ�പ്പാ�ഴ.

ചിരി�യന്നാലതി�ന്നാരു മയം �വണം:

വരസാരസ്യത്താൽസുഗന്ധിയാകണം;

പതിഞ്ഞശബ്ദത്താൽ മൃദുലമാക്കണം;

തികഞ്ഞസാഹിത്യപ്രഭ �കാടുക്കണം.

ഒരു മുള്ളു തട്ടി മുറിഞ്ഞാലും പ്രിയാ–

നഖക്ഷതം �പാ�ല മ�നാജ്ഞമാകണം.

കുറ�ച്ചാരു നീറലിരുന്നാലുമതി–

ലുറന്ന രാഗത്തിൽ മനം ലയിക്കണം.

അതി�ന്റ മാധുര്യസുഖലഹരിയിൽ

മതി മയങ്ങണം; കദനമാറണം.

ഇതു വ�യ്യന്നാകിൽപ്പരിഹാസം നീച–

മതിലിറങ്ങാ�ത കഴിക്ക �കസരി!”

എത്ര ഉൽക്കൃഷ്ടങ്ങളായ ആദർശങ്ങളാണു് ഈ വരികളിൽ വിഭാവനം �ചയ്തിരി

ക്കുന്നതു് ! ഈ ആദർശങ്ങ�ള ആകുന്നിട�ത്താളം ലക്ഷീകരിച്ചു�കാണ്ടായിരുന്നു

പി. എസ് . ത�ന്റ സാഹിത്യജീവിതം നയിച്ചതു്. അപൂർവ്വം ചില അവസരങ്ങളിൽ

ആകാശത്തി�ലക്കു് എയ്ത അമ്പുകൾ ഇടയ്ക്കുള്ള മര�ക്കാമ്പുക�ളാള�മ �പാങ്ങിയു

ള്ളുഎന്നുവരാം; വന്നിട്ടുണ്ടു് . ആർക്കാണു് വരാത്തതു്?

എം.ആറി�ന്റ മറ്റു ചില ഗുണ�വശിഷ്ട്യങ്ങൾ

ഏ�താരു കാഴ്ചയിലും ഭാവനയിലും ചിരിക്കാനുള്ള വക സഞ്ജയന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അതി�ന പരഹൃദയങ്ങളിൽ അ�തനിലയിൽത്ത�ന്ന പ്രസരിപ്പിച്ചു് അവിട�മല്ലാം

ആനന്ദമയമാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും അ�താടുകൂടിത്ത�ന്ന സ�മ്മളിച്ചിരുന്നു.

ഏതു വിഷയ�ത്തപ്പറ്റി എഴുതു�മ്പാഴും അ�ദ്ദഹത്തിനു സ്വകീയമായ ഒരു അഭിപ്രാ

യമുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം ഹാസ്യാനുകരണങ്ങളിലല്ലാ�ത പരകീയത്വം പ്രദർ

ശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ലണ്ടനി�ല സുപ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചു് (Punch) എന്ന വാരിക വായിച്ചു

പഠിച്ചു ചിന്തിച്ചു മനനം�ചയ്തുഹൃദയത്തിൽഅലിയിച്ചു �ചർത്തുവന്നതുസംസ്കാരസ

മുന്നതി�യ കാംക്ഷിച്ചുമാത്രമാണു്. പഞ്ചി�നയുംഅതിശയിക്കുന്നപാടവ�ത്താടുകൂ

ടി അ�ദ്ദഹം പരശ്ശതം �ലഖനങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു്. ത�ന്റ തൂലിക ഒരവസരത്തിലും

മതത്തി�നാ സമുദായത്തി�നാ കക്ഷി�ക്കാ�വണ്ടി അ�ദ്ദഹം മലീമസമാക്കീട്ടില്ല.

അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആരും ശത്രുക്കളല്ലായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന പിൻതിരിപ്പനാ

�ണന്നു ചിലർ അവ�ഹളനം �ചയ്തതു് അവരു�ട സ്പർദ്ധയ്ക്കും സങ്കചിതചിന്തയ്ക്കും

ഉദാഹരണമായി ഗ്രഹിക്കാം. ത�ന്റ സർവ്വസ്വമായ കലാ�ബാധത്തിനും�മൽ

ഉയർന്നുപ്രകാശിക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക സൌന്ദര്യത്തി�ന്റ പരമാരാധകനായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹം. ഒരു പ്രതി�യാഗിക്കു് എഴുതിയ മറുപടിയിൽ ആ വശ്യവചസ്സു പറഞ്ഞി
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ട്ടുള്ളതു് ഇങ്ങ�നയാണു്: “അങ്ങു�ന്ന! തത്വവുംസത്യവ്യം ഇന്ന �വഷക്കാര�ന്റ മുഖ

ത്തുകൂടി�യ നിർഗ്ഗമിക്കാവു എന്നില്ല. യാ�താരുസ്ഥിരസത്തയും�ശലീ�ഭദ�ത്ത

�യാ ഭാഷാ�ഭദ�ത്ത�യാ ആസ്പദിയ്ക്കുന്നുമില്ല. ‘പ്ര�ഭാ! ഒരു ഗായക�ന്റ നിലയിൽ

മാത്ര�മ അങ്ങയു�ട സന്നിധിയിൽ വരുവാൻ എനിക്കു് അവകാശമുള്ളു’ എന്നു

മഹാകവി ടാഗൂറാണു് പറഞ്ഞതു്. ആ വാചകത്തിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന വിനയ�ത്താ

ടും അഭിമാന�ത്താടും കൂടിത്ത�ന്ന ‘പടച്ചവ�ന! ഒരു �കാമാളിയു�ട�വഷത്തിൽ

മാത്ര�മ തിരുമുമ്പിൽ ഹാജരാകവാൻ അടിയൻ �ധര്യ�പ്പടുന്നുള്ളു’ എന്നു് ഒരു

�കാമാളിക്കും പറഞ്ഞുകൂ�ട? അതു�കാണ്ടു സഞ്ജയബ�ന്ധാ! സഞ്ജയൻ �കാമാ

ളി ആ�ണന്നു ധരിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ അതിൽപ്പരം ഒരു കൃതാർത്ഥത പി. എസ്സിനു

വന്നു�ചരുവാനില്ലത�ന്ന. പ�ക്ഷ, തമിഴ് �സ്റ്റജി�ന്മലുള്ള �കാമാളിയാ�ണന്നു

മാത്രം ആളുകൾ �തറ്റിദ്ധരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. എനി സാക്ഷാൽ പടച്ചവ�ന്റ

കാര്യംത�ന്നഎടുക്കുക. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ�ന്ദശം വഹിച്ചുവരുന്നവരായ സ്വന്തം

പ്രതിനിധികൾകൂടി ചില�പ്പാൾ ഒരു പരിഹാസച്ചിരി ചിരിക്കാറു�ണ്ടന്നുള്ളതിനു്

എനിക്കു മതി�പ്പട്ട �തളിവുഹാജരാക്കുവാനുണ്ടു്.

പശ്യ:

‘തമുവാച ഹൃഷീ�കശഃ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത!

�സന�യാരുഭ�യാർമ്മ�ധ്യ വിഷീദന്തമിദം വചഃ.’

�നാക്കി�യാ? ‘പ്രഹസന്നിവ’ ഗൌരവ�മറിയ കാര്യങ്ങളാണു് പറയുവാൻ �പാ

കുന്നതു്. പ�ക്ഷ നമ്മു�ട വിഷാദാത്മകന്മാ�ര�പ്പാ�ല കണ്ണിൽ �വള്ളം നിറച്ചും

മുക്കു പിഴിഞ്ഞും �നടുവീർപ്പിട്ടും�കാണ്ടല്ല ‘പ്രഹസന്നിവ’—അതു പരിഹാസച്ചി

രിത�ന്നയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു �തളിവു് അടുത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ കിടക്കുന്നു.

എവി�ടവി�ട പൂർവ്വാപരവി�രാധവും യുക്തിഭങ്ഗവും ബുദ്ധിവിപ്ലവവും �പാങ്ങച്ച

വും മിഥ്യാചാരവും �സാള്ളും ഭള്ളും കാണുന്നു�വാ, അവിടവി�ട, അതി�ന്റ�നർക്കു

മുൻ�ചാന്ന പരിഹാസച്ചിരി പകർത്തുകയാണു്ഈ �കാമാളിയു�ട ഉ�ദ്ദശം. അതു

�കാണ്ടു് ‘അ�ശാച്യാനന്വ�ശാചസ്ത്വം’. ആ�രപ്പറ്റി ആളുകൾ �കാമാളിയാ�ണന്നു

പറയു�മ്പാൾ ആർക്കു�വണ്ടി അങ്ങുന്നു് അനു�ശാചിയ്ക്കുന്നു�വാ ആ ഞാൻ �മപ്പടി

വി�ശഷണ�ത്ത രത്നമകുടം�പാ�ല ധരിയ്ക്കുവാനായി�ക്കാണ്ടു തലതാഴ്ത്തി നില്ക്കുന്ന

വനാണു്. അതിന്നുള്ളഎ�ന്റഅർഹത�യപ്പറ്റിമാത്ര�മ തല്ക്കാലം അനിവാര്യമായ

ഒരു ശങ്കഎ�ന്നബാധിയ്ക്കുന്നുള്ളു.”

എന്താണു് മനുഷ്യജീവിതം? അതു കരയാനുള്ളത�ല്ലന്നും, പ്രത്യുത, ചിരിക്കാ

നുള്ളതാ�ണന്നുമാകുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധാന്തം. ആഹാരം അത്യാവശ്യകം

ത�ന്ന. അതിനു�വണ്ടി അല്പം �കമുതലുള്ളവ�രാടു് അവജ്ഞ കാണിക്കുകയും

അവരു�ട സ്വത്തു പിടിച്ചടക്കുവാൻ സംഘടിതശ്രമം �ചയ്കയുമല്ല ഉത്തമനായ

സാഹിത്യകാര�ന്റ കർത്തവ്യം. കു�റക്കാലം കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലുമായി കഴിഞ്ഞു

�കാണ്ടിരുന്ന സാഹിത്യത്തി�ന്റ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യ�ത്ത നാം വിസ്മരിക്ക

രുതു്. അനശ്വരമായ ആനന്ദം പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളു�ട തർപ്പണത്തിൽനിന്നുമാത്രം

ലഭിക്കുന്നതല്ല. സഞ്ജയ�ന്റ �ലാകം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ ഉപ�ദശിച്ചിരിക്കുന്ന മാ

തിരിയിലുള്ളതാണു്. ആസുരീസമ്പത്തിൽനിന്നു �ദവീസമ്പത്തി�ലയ്ക്കു് അ�ദ്ദഹം

മനുഷ്യ�ന ഉയർത്തുന്നു. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമാണു് ഫലിതം. ആ ഫലിതം

മാഹാത്മ്യത്തി�ന്റ �കന്ദ്രമാണു്. ആദർശത്തി�നാത്ത യുക്തിയും, യുക്തി�ക്കാത്ത

ആശയവും,ആശയത്തി�നാത്തവാക്കും, വാക്കി�നാത്തഅർത്ഥവും,അർത്ഥത്തി
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�നാത്ത വ്യങ് ഗ്യവും അതിൽ അഹമഹമികയാ കളിയാടുന്നു. വടക്കൻപാട്ടുരീതി

യായാലും �കാള്ളാം, �ദവപ്പക്കുക്കിലിയായു�ട തുളുനാടൻ മലയാളഗദ്യമായാലും

�കാള്ളാം, ഏതുതരത്തിലും നിലയിലുമുള്ള വായനക്കാര�നയും, രാജാവി�നയും

രജക�നയും, അ�ദ്ദഹം അമൃതാശനം�കാണ്ടു നിർവൃതരാക്കും, പദസമുച്ചയത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം ഒരു �കാടീശ്വരനാണു്. അതിനു് അ�ദ്ദഹം എഴുതീട്ടുള്ള ഓ�രാ വാക്യവും

സാക്ഷിനില്ക്കുന്നു. അന്യനു് അനുകരിക്കാവുന്നതല്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ശലി. രാ

ഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട ഒരു

വിനീതാനുയായിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്തക്കാൾ

തൃഷ്ണ ആരും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠ അ�ദ്ദഹത്തിനു പ്രാണനിൽ

പ്രാണനാണു്. അതു കലയ്ക്കു കീഴടങ്ങണ�മന്നു വാദിയ്ക്കുന്നവരു�ട�നർക്കു് അവർ

അന്യഥാ എത്രത�ന്ന ബഹുമാന്യന്മാരായാലും ത�ന്റ വിശ്വരൂപം കാണിയ്ക്കുന്നതി

നും, �വണ്ടിവന്നാൽ തൂലികാചക്രം ഇളക്കുന്നതിനും അ�ദ്ദഹം മടിച്ചില്ല. കുട്ടി�ച്ചകു

ത്താനാ�ണന്നു്അ�ദ്ദഹ�ത്തകണ്ടുചിലർഅന്ധാളിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽസ്വർഗ്ഗീയ

സ�ന്ദശത്തി�ന്റസംവാഹകനായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം.

കവിത

ഫലിതസാഹിത്യകാരന്മാർ സമീപകാലത്തു പദ്യനിർമ്മാണപ്രാഗല്ഭ്യ�ത്താടുകൂടി

�കരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല. സഞ്ജയ�നസ്സംബന്ധിച്ചു പറയുകയാ�ണങ്കിൽ അ�ദ്ദ

ഹം ഫലിതസാഹിത്യം എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പിൽത്ത�ന്ന ഒരു ശ്രുതി�പ്പട്ട

പദ്യകാരനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �നാക്കുക ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ.

“അളിക�ളാടടരാടിടുന്ന വർണ്ണ–

പ്പുതുമ കലർന്ന മ�നാജ്ഞമാം കചത്താൽ

നവകമലകളാഭയിൽക്കുളിക്കും

തവ മുഖ�മന്തു മറച്ചിടുന്നുബാ�ല?” (മൂടുപടം)

“കള�യണമടർക്കളത്തിലും

ക്ഷതിയാർന്നുള്ളവിനഷ്ട�ചഷ്ട�ന

അതിദുശ്ശ്രവമർത്ഥശൂന്യമാം

പദ�മന്തിന്നുസുകാവ്യ�വദിയിൽ?” (തി�ലാദകം)

“ഭയം ഭ്രമിപ്പിച്ച നയനങ്ങളുടൻ

വിയത്തി�ല�ക്കാടീ–മനുഷ്യചാപല്യം.

അവി�ട�യങ്ങ�ന കഥിക്കുമക്കഥ?

ന�മാസ്തു �ദവി �ത, മഹാഭയാപ�ഹ!

ഒരുസൂരൻ �പായി മറയു�മ്പാ�ഴക്കു–

�മാരായിരമ�ല്ലാ വരുന്നുസൂരന്മാർ.

നിരന്തമാകുമീ മഹാഗൃഹത്തി�ല–

ച്ചിരന്തനമണിസുവർണ്ണദീപങ്ങൾ;

വിയൽക്കടാഹത്തിൽ തനിച്ചല്ല നമ്മൾ

തിരിയുവ�തന്നുപറയും �ഗാളങ്ങൾ;

മരണകാ�കാളം സുധയായ് മാറ്റുന്ന

ജനനിതൻ ദയാദ്രവത്തിൻതുള്ളികൾ;
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അഴ�കാഴുകുന്ന ഗഗന�മലാപ്പിൽ

മുഴു�ക്കക്കാണാകും കനകപ്പുള്ളികൾ;

തടയാ�തങ്ങു�മ കുതിച്ചിടം കാല–

നദിയി�ല മ�നാഹരനീർ�പ്പാളകൾ;

ന�ഭാജലധിതന്നടിത്തട്ടിൽ മിന്നും

പ്രഭ കലരുന്ന മ�നാജ്ഞരത്നങ്ങൾ;

മഴ �പാഴിച്ചൂഴി ഫലാഢ്യമാക്കുന്ന

സുരാധിനാഥ�ന്റസഹസ്ര�നത്രങ്ങൾ;

പടർന്നു�പാങ്ങിയ വസന്തരാവായ

നറുംപിച്ചകത്തിൻ നിറംകൂടും പൂക്കൾ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
കവി�ക്കഴും കണ്ണും കരളമില്ലാ�ത

കഥിപ്പുഹാ! കഥമവതൻ�വചിത്ര്യം?” (ആ രാത്രി)

ഇവ�യല്ലാം 1931-നു മു�മ്പഴുതിയ കൃതികളാണു്.

വി�നാദസാഹിത്യം

ഇതി�ന്റ സ്വരൂപം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾമൂലം ഇതിനുമമ്പു പ്രദർശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞി

ട്ടു�ണ്ടങ്കിലും മറ്റു ചിലവകൂടി എടുത്തുകാണിക്കാം.

“മക്കുണ�ത്താടു മൂളന്നൂ �കാതു; നീ�യാരു ചൂഷകൻ

�താഴിലാളി മനുഷ്യ�ന്റ �ചാര കട്ടുകടിക്കു�വാൻ;

സംഘടിപ്പിച്ചിടും ഞാ�നൻ �താഴിലാളിസ്സഖാക്ക�ള

ഇച്ചൂഷണത്തി�നതിരായ്; നി�ന്റ കാലമടുത്തു�പായ് .

ഉദയം�താട്ടന്തി�യാളം �വല�ചയ്തു �പാറുത്തിടും

നര�ന്റ �ചാര ശാപ്പിട്ടു പുലരും നീചനാണു നീ.

നിണ�ക്കാടി പറപ്പിച്ചു പാറും ഞാൻ വീടു�താറു�മ;

പ്ര�ക്ഷാഭണം കൂട്ടിടും ഞാൻ പ്രസംഗം �പാടിപാറ്റിടും;

നി�ന്നച്ചവിട്ടി�ത്തപ്പിക്കാതടങ്ങുകയുമില്ലഞാൻ;

മാർക്സു്ഞാൻ; �ലനിനീഞാൻതാൻസ്റ്റാലിൻഞാ�നാർക്ക ദുർമ്മ�ത!”

(മൂട്ടയും �കാതുകും)

ഹിമവാൻ �ചാദിച്ചു.

“ആരിസ്സഖാക്കൾ നാ�ടങ്ങും പ്രസംഗിച്ചുനടക്കു�വാർ?

ഉ�ദ്ദശ�മന്തവർ�ക്കല്ലാം വിസ്തരിച്ചുര�ചയ്ക നീ?”

ഭാരതം പറഞ്ഞു:

“വി�ദ്വഷപ്പട്ടടത്തീയിൽജ്ഞാനമാഹുതി�ചയ്യു�വാർ;

ഉത്തമാംഗം മനുഷ്യന്നു വയ�റന്നു ശഠിക്കു�വാർ;

ഒരു �നര�ത്തയൂണിന്നുസത്യാഹിംസകൾ വില്ക്കു�വാർ;

ആസ്തിക്യ�ത്ത ‘യവീ’ �നന്നു �ചാല്ലിപ്പരിഹസിക്കു�വാർ;

അവർക്കുഹിതമല്ലാത്ത�താതു�ന്നാ�രദ്ദുഷിക്കു�വാർ;

അ�താ�ടാന്നിച്ചഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തസ്തുതിക്കു�വാർ;

മുതലാളിത്തമാം ചൂടിൽ നീറുന്ന �താഴിലാളി�യ
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വിപ്ലവത്തീക്കുഴിക്കുള്ളിൽത്തള്ളി രക്ഷിച്ചിടുന്നവർ;

അവർ�ക്കാരുപമാനത്തിന്നാ�രയും കാണ്മതില്ലഞാൻ;

അവർക്കുതുല്യമവർതാൻ; രാക്ഷസൻ രാക്ഷ�സാപമൻ.” (അനന്വയം)

സഞ്ജയ�ന്റ പരിഹാസകൃതികളിൽ പ്രധാനസ്ഥാന�ത്തഅർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണു്

ഏമറിഗീത.

“ശിഷ്യ ഉവാച:

ഡി�മാക്രസിക്കു �ലാകത്തിൽ മൂത്ത �കാമരമാം ഭവാൻ

�സ്വച്ഛ�പാലല്ല�യാ രാജ്യം ഭരിച്ചീടുന്നതിന്ത്യയിൽ?

ശ്രീ ഏമറിഭഗവാനുവാച:

അറിവറ്റവ�ന�ന്നാണം �ചാദിക്കു�ന്നന്തുശിഷ്യ! നീ?

�ചാദ്യം �ചാദിച്ചിടും നീയും ഞാനു�മാ�ന്നന്ന�താർക്കണം.

തടങ്ങലിൽപ്പാർക്കു�വാനുമ�പ്പാൽപ്പാർപ്പിക്കു�വാനു�മ

ഒന്നുത�ന്ന ധരിച്ചാലുമടി�പ്പാനടി�ഭസിയും

* * * *

ബ്രിട്ടീ�ഷമ്പയ�റ�ന്നാന്നുസത്യമാണന്യ�മാ�ക്കയും

മിഥ്യയാണിതു �ലാകത്തിലാദ്യതത്വമനശ്വരം.

പ�ണ്ടയ്ക്കുപ�ണ്ടയു�ള്ളാന്നി�ത�ന്നന്നും നിലനിന്നിടും;

ഭൂമുഖംമുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതുനില്ക്കുന്നു നിസ്തുലം.

മഴു �വട്ടിമുറിക്കില്ല തീയ്യു ചുട്ടകരിച്ചിടാ;

�വള്ളം നനയ്ക്കില്ലിതി�നക്കാറ്റുണക്കുകയി�ല്ല�ടാ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ഇതിശ്രീമ�ദമറിഗീതാസൂപനിഷത്സുസാമ്രാജ്യഭരണവിദ്യായാം

മറിമായശാ�സ്ത്രഷുശ്രീ�യമറിശിഷ്യസംവാ�ദ സാംഖ്യ

�യാ�ഗാ നാമ പ്രഥ�മാധ്യായഃ.”

മൂന്നാമ�ത്തഅധ്യായത്തിൽഈഹൃദയാകർഷകമായ കവിത മുറിഞ്ഞു�പായിരി

ക്കുന്നു. ബാക്കി ഭാഗം എഴുതീട്ടില്ല.

“ഞങ്ങളു�ട �കാച്ചിക്കത്തു്:

‘പി�ന്ന പി. എസ് . ഒറു റസം ഉണ്ടായത് എന്താ�ണന്നു നമ്മൾ പറയാം

ഇന്നാൾ ഒറു ദിവസം എറണാകുളം �ബാട്ടുജട്ടിയിൽ �വച്ചു് രണ്ടു് ആളുകൾ തമ്മിൽ

വാദപ്രതിവാദം ഇടുന്നതു നമ്മൾ �കട്ടു. സഞ്ജയൻ പുസ്തകത്തിൽ �കാച്ചീക്കത്തു

എഴുതുന്ന �ദവപ്പാ കുക്കിലിയാഎറണാകുളത്തു് ഉള്ളനമ്മു�ട ഒറുആൾത�ന്ന�യ

ന്നുംഅ�താന്നുംഅല്ലാപി. എസ് . ത�ന്നയാ�ണന്നുംഅവർപറഞ്ഞുതമ്മിൽവള

�ര കഷപിഷയായി�പ്പായി. പി. എസ്സി�ന്റ�ഷ്ടൽഅങ്ങ�നയല്ലാ എന്നു് ഒരാൾ

പറഞ്ഞു അ�പ്പാൾ മ�റ്റ ആൾ തനിക്ക് ഒറു മണ്ണും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു പറഞ്ഞു.

�ഷ്ടൽഎന്നുപറഞ്ഞാൽഎ�ന്തന്നു നമുക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ഇ�പ്പാളും

ഇങ്ങ�ന അവിഷ്വാസം ഉള്ളആളുകൾ ഉണ്ട�ല്ലാ എന്നു നമ്മൾ വള�ര പരിതാപ

ഇടുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ കള്ളി �കാടു�ക്കണ്ട എന്നുവിചാരിച്ചുത�ന്ന അവ�രാടു്

ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.”

(�ദവപ്പകുക്കിലിയായു�ട ഒരു �കാച്ചിക്കത്തിൽനിന്നു്)
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സഞ്ജയ�ന്റ സരസ്വതീപ്രസാദം ആസ്വദിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ന�മ്മ

ചരിതാർത്ഥരാ�ണന്നു നാം പറയുന്നതിൽ അനൌചിത്യമില്ല. ആ ‘രാപ്പകൽ പൂർ

ണ്ണ�ശാഭ’മായ ആദിത്യമണ്ഡലം അതി�ന്റ അനന്തപ്രകാശം നാലുപാടും വീശി

ആകാശത്തിൽ കല്പാന്തസ്ഥായിയായി വിഹരിക്കുന്നു; അനവധി �ഗാളങ്ങ�ള

�പാട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നു. സഞ്ജയനുള്ള സ്ഥലത്തു വിഷാദാത്മകത�യ�ന്നാന്നില്ല.

എല്ലാം രസമയം; എല്ലാം ആനന്ദപൂർണ്ണം. �ദവന്മാർ�പാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ആഗമനത്തിനു �കാതിച്ചിരിക്കണം; അ�ല്ലങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം അത്ര അല്പായുസ്സിൽ

ന�മ്മ വിട്ടുപിരിയുവാൻ കാരണമില്ല�ല്ലാ.

ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള (1070–1113)

ജനനം

കുന്നത്തൂർതാലൂക്കിൽകുന്നത്തൂർഎന്നസ്ഥലത്തു്ഇഞ്ചക്കാട്ടുപുത്തൻവീടു് എ�ന്നാ

രുഗൃഹമുണ്ടു്. അതി�ന്റഒരുശാഖയാണു്ശാസ്താ�ങ്കാട്ടയ്ക്കുസമീപംവള്ളി�ശ്ശരിക്കൽ

ആലത്തൂർ എന്ന കുടുംബം. ആ കുടുംബം കാലാന്തരത്തിൽ ഇഞ്ചക്കാട്ടുപുത്തൻവീ

ട്ടിൽ ലയിച്ചു. ആ വീട്ടി�ല കല്യാണിയമ്മയു�ടയും, പിന്നീടു് അടൂർ മജി�സ്ത്രട്ടു�കാട

തിയി�ല ഒരു വക്കീലായി വള�രക്കാലം വ്യവഹരിച്ചിരുന്ന കുന്നത്തൂർ പപ്പപിള്ള

യു�ടയും പുത്രനായി ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള 1070-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 30-ാം൹ ജനി

ച്ചു. ഏഴു മാസ�ത്താളം മാത്ര�മ അവി�ട താമസിച്ചുള്ളു. അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കു പപ്പുപിള്ള

ഒരു നല്ല വക്കീ�ലന്നു �പരു �കട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ അടൂർ താലുക്കുക�ച്ചരി

യ്ക്കു സമീപം ഒരു വീടു വാടക�യ്ക്കടുത്തു് അവി�ട പാർപ്പുതുടങ്ങി. അടൂരിൽനിന്നു രണ്ടു

നാഴികഅക�ലയുള്ള�പരുങ്ങനാടു് എന്നസ്ഥല�ത്ത�ചറു�തങ്ങിലഴികത്തുവീടു് 

ഒരു ഉടമ്പടിപ്രകാരം തനിയ്ക്കു കിട്ടുക നിമിത്തം ആ വീട്ടി�ലയ്ക്കു് അ�ദ്ദഹം താമസം

മാറ്റി.

മലയാളവിദ്യാഭ്യാസം

കൃഷ്ണപിള്ളആദ്യം �പരുങ്ങനാട്ടു �പ്രമറിസ്ക്കൂളിലും മൂന്നാംക്ലാസ്സിനു�മൽ വട�ക്കട

ത്തുകാവു സ്ക്കൂളിലും പഠിച്ചു. ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന അ�ദ്ദഹത്തിനു സാഹിത്യത്തിൽ

പ്രശംസനീയമായ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പതിവായി ഭാഗവതം കിളി

പ്പാട്ടു വായിക്കുകയം മക�ന�ക്കാണ്ടു വായിപ്പിച്ചു് അർത്ഥം പറഞ്ഞു �കാടുക്കുക

യും �ചയ്തുവന്നിരുന്നു�വങ്കിലും മകനു് അതി�ലാന്നും മനസ്സുറച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

കഥ �കൾക്കുന്നതിലുംപറയുന്നതിലുംഈ.വി. അന്നുത�ന്നവള�രതാല്പര്യംപ്രദർ

ശിപ്പിച്ചുവന്നു. അഞ്ചാംക്ലാസ്സിൽ പഠിയ്ക്കു�മ്പാൾ ചില കവിക�ള അനുകരിച്ചു് അ�ന

കം ചില്ലറക്കവിതകൾഎഴുതി. 1083-ൽ മിഡിൽസ്ക്കൂൾപരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. പിന്നീടു

ഒരു �കാല്ലം ഏഴാംക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിനു�മൽ 1084 മിഥുനത്തിൽ തുമ്പമൺ ഇംഗ്ലീ

ഷ് മിഡിൽസ്ക്കൂളിൽ�ച്ചർന്ന് ആ ഭാഷ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. ആയിടക്കു ‘മറിയാമ്മ’ എന്ന

�പരിൽ ഒരു �ചറുകഥ�യഴുതി കുന്നംകുള�ത്തആത്മ�പാഷിണിയിൽപ്രസിദ്ധീക

രിച്ചു.

ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം

1086-ൽ തുമ്പമൺ വിട്ടു് ആലപ്പുഴ സനാതനധർമ്മവിദ്യാശാലയിൽ ഒരു വിദ്യാർ

ത്ഥിയായിക്കൂടി. ഈ.വി. യു�ട വിപുലമായ �ലാകപരിചയസമ്പത്തി�ന്റആരംഭം

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



286 അദ്ധ്യായം 63. �ചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം

അവി�ട�വച്ചാണ് . ബി. വാമനബാലിക എന്ന അസിസ്റ്റന്റുമാസ്റ്റ�രപ്പറ്റി അ�ദ്ദ

ഹത്തിനു വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു. ആ ഗുരുഭൂതൻ നി�ദ്ദശിച്ച ആദർശങ്ങൾ

അനുസരിക്കുവാൻ തനിക്കു സാധിച്ചി�ല്ലന്നും അതാണു ത�ന്റ ജീവിതത്തി�ല

പരാജയത്തിനു കാരണ�മന്നും എന്നാൽ ‘കുറ�ച്ചാ�ക്ക ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള

കാലം ഇനിയും �വകീട്ടില്ല�ല്ലാ’ എന്നും അ�ദ്ദഹം ജീവിതസ്മരണകളിൽ ഏറ്റു

പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഭാഷാ�പാഷിണിയിലും മറ്റും ചില �ലഖനങ്ങൾകൂടി അക്കാല

ത്തു പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. സ്ക്കൂൾ �ഫനൽപരീക്ഷയ്ക്കു �ചർന്നതിനു�ശഷം ബാലകൃ

ഷ്ണൻ എ�ന്നാരു �നാവൽ എഴുതി കായങ്കുളത്തുനിന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്ന സുമങ് ഗല

എന്ന മാസികയിൽ മുദ്രണം �ചയ്യിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ നവീനവനത്തി�ല ബാലന്മാർ

(Children of the new forest) എ�ന്നാരു കഥാപുസ്തകമുണ്ടു്. കഥാപുരുഷൻ

അതി�ന ആസ്പദമാക്കി അനുകരണരൂപത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണു് ബാ

ലകൃഷ്ണൻ. ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ചാറത്സ് ഒന്നാമൻ ത്രുഭയംനിമിത്തം കാന്ദിശീകനായി

സഞ്ചരിക്കുന്നതും, രാജഭക്തന്മാരായ ചില പ്രജകൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത രക്ഷിക്കുവാൻ

ഉദ്യമിക്കുന്നതുമാണു് മൂലഗ്രന്ഥത്തി�ല ഇതിവൃത്തം. ചാറത്സിനുപകരം മാർത്താ

ണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന പ്ര�വശിപ്പിച്ചു ത�ന്റ കഥയ്ക്കു ചരിത്രപരമായ ഒരു

പശ്ചാത്തലമുണ്ടാക്കി. സമകാലികങ്ങളായ സംഭവങ്ങ�ള വിവരിച്ചാൽ അത്തര

ത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എളുപ്പമു�ണ്ടന്നും,

അതു കൂടാ�തകഴിക്കണ�മങ്കിൽ ചരിത്രാവലംബിയായിരിക്കണം പ്രതിപാദ്യ�മ

ന്നുമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അക്കാല�ത്ത വിചാരം. സ്ക്കൂൾ �ഫനൽ പരീക്ഷ

ജയിച്ചതിനു�മൽ �കാട്ടയം സി.എം.എസ് . �കാ�ളജിൽ �ചരുകയും അവി�ടനി

ന്നു്ആപരീക്ഷയിൽ ഉത്തീർണ്ണനായി ബി.എ. യ്ക്കു പഠിയ്ക്കുവാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു

�പാകുകയും �ചയ്തു. അവി�ട�വച്ചുസി. വി. രാമൻപിള്ളഅ�ദ്ദഹ�ത്തകാണുവാൻ

ആളയച്ചു. അങ്ങ�ന സി. വി. യുമായി പരിചയ�പ്പട്ടു. അ�താടുകൂടിഈ.വി. യു�ട

ജീവിതത്തി�ല മ�റ്റാരു കാലഘട്ടംആരംഭിയ്ക്കുന്നു.

അനന്തരകാലവിദ്യാഭ്യാസം

സി. വി. രാമൻപിള്ളയുമായുള്ളസമ്പർക്കം

കഥകൾ എഴുതുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം ഈ. വി. ക്ക് അക്കാലത്തു് ഒന്നി�നാന്നു

വർദ്ധിച്ചുവന്നു; എന്നാൽഅതിനു�വണ്ട�വദുഷ്യം അ�ദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞി

രുന്നില്ല. അതിനു് ഉ�ത്തജകമായിത്തീർന്നതു സി. വി. യുമായുള്ളസമ്പർക്കമാണു്.

അന്നു സി. വി. രാമരാജബഹദൂർ രചിക്കുകയായിരുന്നു. താൻ അതു പറഞ്ഞു�കാ

ടുക്കു�മന്നും, ഈ.വി. �ക�ട്ടഴുതി�ക്കാള്ളണ�മന്നും അ�ദ്ദഹം ആജ്ഞാപിച്ചു.

ഈ.വി. യു�ട സാഹിത്യപരിചയ�ത്തയും, ഭാവനാകുശലത�യയുംആഅ�ന്തവാ

സിത്വം ഗണനീയമായ വിധത്തിൽ �പാഷിപ്പിച്ചു. 1093-ൽ ബി.ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു.

മലയാളത്തിനു് ഒന്നാമതായി ജയിക്കുകയാൽ �കരളവർമ്മ �മഡലിനു് അർഹനാ

യി. 1094 തുലാത്തിൽഹജൂർക്ക�ച്ചരിയിൽ ഒരുക്ലാർക്കായി; അവി�ടനിന്നുകല്ക്കുളം

അസിസ്റ്റന്റ് തഹശീൽദാരായി ഉയർന്നു. പിന്നീടു ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർആഫീ

സിലും,അക്കാണ്ടാഫീസിലും �ജാലി�നാക്കി. 1094 ഇടവത്തിൽസി. വി. യു�ടകനി

ഷ്ഠപുത്രി മ�ഹശ്വരിയമ്മ�യ വിവാഹം �ചയ്തു. 1097-ലായിരുന്നുവ�ല്ലാ സി. വി. യു�ട

ചരമം. 1099-ൽ ബി. എൽ. ജയിച്ചു് ഈ.വി. തിരുവനന്തപുര�ത്ത �കാടതികളിൽ

വ്യവഹരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 1100-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ പ്രവർത്തന�കന്ദ്രം

�കാല്ല�ത്തക്കു മാറ്റി. വക്കീൽപ്പണിക്കുപുറ�മ അവി�ട മലയാളിയു�ട പ്രസാധ
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കത്വവും നിർവഹിച്ചു. ക്രിമിനൽ �കസ്സുകൾ വ്യവഹരിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥ�നന്ന

�പർ പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങി. പ�ക്ഷ താണതരം സർക്കാരു�ദ്യാഗത്തി�ലന്ന�പാ�ല

അഭിഭാഷകവൃത്തിയിലും അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഔത്സുക്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവിധ

ത്തിലും നിരങ്കുശമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണ�മന്നും അതിനു തൂലികാവ്യാപാ

രമാണു് സമുചിതമായ ആയുധ�മന്നും അ�ദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചു. പല പുസ്തകങ്ങളും

�ലഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1106-ൽ നിയമസഭയി�ല ഒരങ്ഗമായി. മലയാള

രാജ്യം ചിത്രവാരിക 1109-ൽ ചിങ്ങം 26-ാം൹ ആരംഭിച്ച�പ്പാൾ ത്രി�ലാകസഞ്ചാരി

എന്ന നിഗൂഢനാമത്തിൽ പല വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഫലിതമയങ്ങളായ ഉപന്യാസ

ങ്ങൾ എഴുതി. 1113 ചിങ്ങം 13–ാം൹ �കാട്ടയം മ�നാരമക്കാർ ഒരു പുതിയ വാരിക

തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ അതിൽ �നത്ര�രാഗി എന്ന വ്യാജ�പ്പരിൽ അ�തമാതിരി �ലഖ

നങ്ങൾ തുടർ�ന്നഴുതി. 1110-ൽ തിരുവനന്തപുര�ത്തക്കുവീണ്ടും പ്രാക്ടീസു മാറ്റി. ആ

രണ്ടു വാരികകൾക്കും പ്രശസ്തി �നടി�ക്കാടുത്തതു് ഈ.വി. ആയിരുന്നു. മ�നാര

മയുമായുള്ളബന്ധം അവസാനംവ�ര നിലനിന്നു. 1113-ാമാണ്ടു് മീനമാസം 17-ാം൹

യശശ്ശരീരനായി. മഫ�ഹശ്വരിയമ്മയുമായുള്ള ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവ

�ല്ലാ. മരിക്കുന്നതിനുക�റക്കാലംമുമ്പു് ഒരുബി.ഏ. ക്കാരി�യ രജിസ്റ്റർവിവാഹവും

�ചയ്തു.  

കൃതികൾ

ഈ.വി. ഒട്ടുവള�ര കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യം �നാവലുകളും, രണ്ടാമതു �ചറുക

ഥകളും, മൂന്നാമതു നാടകങ്ങളും, ഒടുവിൽ ഫലി�താപന്യാസങ്ങളുമാണു്  പ്രാ�യണ

എഴുതിവന്നതു്. (1) ബാലകൃഷ്ണൻ, (2) ബാഷ്പവർഷം ഇവയാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

�നാവലുകൾ. ബാഷ്പവർഷം ഒരു ഇംഗ്ലീഷു് �നാവലി�ല പ്രതിപാദ്യ�ത്ത ഉപജീ

വിച്ചു് എഴുതിയ ഒരു �ചറിയ കഥയാകുന്നു. ഇവ�യ ഗ്രന്ഥകാര�ന്റവാസനയു�ട

അപക്വഫലങ്ങൾ എ�ന്ന പറയുവാൻ നിർവ്വാഹമുള്ളു. �ചറുകഥകളിൽ അധി

കവും കല്ക്കുളത്തു സർക്കാർ �ജാലിയിൽ ഇരുന്ന�പ്പാൾ എഴുതിയതാണു്. അവ

പ്രാ�യണ �കാച്ചിയിൽ കുന്നങ്കളത്തുനിന്നു പുറ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന കഥാകൌമുദി

എന്ന മാസികയിലാണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒടുവിൽ (3) �കളീസൌധം എന്ന

�പരിൽ അറുപതു �ചറുകഥകൾ നാലു ഭാഗങ്ങളിലായി മുദ്രണം �ചയ്യിച്ചു. നാലാം

ഭാഗത്തി�ന്റ പ്രാദുർഭാവം 1102-ലാണു്. മുത്തളക്കുറിച്ചിസർവ്വാധികാര്യക്കാർ, നല്ല

വാക്കി�ന്റ വില എന്നിങ്ങ�ന ചില ഉപന്യാസങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്ര�വശനത്തിന് 

അവകാശമില്ല. വളച്ചു�കട്ടുകൂടാ�ത വിവക്ഷ ലളിത�ശലിയിൽ ബഹിർഗ്ഗമിപ്പി

�യ്ക്കണ്ടതു് ഒരു �ചറുകഥാകാര�ന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ചുമതലയാണു്. ആഅംശത്തിൽ

ഈ.വി. വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ഈ.വി. യു�ട വാങ്മയങ്ങളിൽ നാടകങ്ങളാണു്

ഭൂരിപക്ഷവും. (4) കള്ളപ്രമാണം, (5) സീതാലക്ഷ്മി (1101), (6) രാജാ�കശവദാസൻ

(1105), (7) രാമരാജപട്ടാഭി�ഷകം (1107) (8) പ്രണയക്കമ്മീഷൺ (1107), (9) വിസ്മൃതി

(1108), (10) ബി.ഏ. മായാവി (1108), (11) ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ള (1109), (12) വിവാഹക്കമ്മ

ട്ടം (1109), (13) മായാമാനുഷൻ (1109), (14) �പണ്ണരശുനാടു് എന്നിവ അക്കൂട്ടത്തിൽ

ഉൾ�പ്പടുന്നു. ഇവയിൽ അഞ്ചും ആറും ഏഴും പതി�നാന്നും നമ്പറുകൾ ചരിത്രനാ

ടകങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളവ സമുദായനാടകങ്ങളുമാണു്. സീതാലക്ഷ്മി എന്ന നാട

കത്തിൽ സീതാലക്ഷ്മി എന്ന വീരവനിതയു�ട കടുംബയശഃപ്രതിഷ്ഠാപകങ്ങളായ

പരാക്രമങ്ങൾ വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. രാജാ�കശവദാസനിൽ വലിയ ദിവാൻ

ജിയു�ട ചരമദിനങ്ങളും ജയന്തൻശങ്കരൻ നമ്പൂരിയു�ട രാജ്യസാരഥ്യവുമാണു് ചി
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ത്രീകരിക്കുന്നതു്. രാമരാജപട്ടാഭി�ഷകം ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവു

തിരുമനസ്സി�ല ഭരണാധികാരപ്രതിഷ്ഠാപനം സംബന്ധിച്ചു് എഴുതിയ ഒരു കൃതി

യാകയാൽ തദനു�രാ�ധന രാമായ�ണാപാഖ്യാനത്തിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ

വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. ചില ചരിത്രനാടകങ്ങളിൽ സി. വി. രാമൻപിള്ളയു�ട അ�നകം

പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങ�ള പ്ര�വശിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സമുദായനാടകങ്ങ�ളപ്പറ്റി സവി

സ്തരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു സ്ഥലസൌകര്യമില്ല. �റാബർട്ട് ലൂയിസ് സ്റ്റീവൻ

സൺ (Robert Louis Stevenson) എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ബ്രിട്ടീഷ് �നാവൽ

സാഹിത്യകാര�ന്റ �ഡാക്ടർ ജക്കീലി�ന്റയും മിസ്റ്റർ �ഹഡി�ന്റയും വിചിത്രവൃ

ത്തി (The strange case of Doctor Jekyll and Mister Hyde) എന്നകഥ�യ

ഉപജീവിച്ചാണു് മായാമാനുഷൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത വിഷയീകരിച്ചു

�പണ്ണുരശുനാടു് എഴുതി. ഈ.വി. ത�ന്നയും ഒരു വിശിഷ്ടനായ നടനായിരുന്നു

എന്നുള്ള വസ്തുതയും നാം പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. രാജാ�കശവദാസനി

�ല മാത്തുത്തരകന്റയും മറ്റും �വഷങ്ങളിൽ രങ് ഗപ്ര�വശം �ചയ്തു �പ്രക്ഷകന്മാ�ര

അപഹൃതചിത്തവൃത്തികളാക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു് അസാമാന്യമായ പാടവമു

ണ്ടായിരുന്നു. (15) വീരമഹത്ത്വം, (16) ഗുരുസമക്ഷം, (17) ബാലലീല, (18) ഭാസ്കരൻ

ഇവ സ്ക്കൂളുകളിൽ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി എഴുതിയവയാണു്. വീര

മഹത്ത്വം �താമസ്  കാർ�ലൽ (Thomas Carlyle) എന്ന ബ്രിട്ടീഷു് ഗദ്യകാര

സാർവ്വഭൌമ�ന്റ വീരന്മാരും വീരാരാധനയും (Heroes and Hero-worship) എന്ന

വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥ�ത്ത ഉപജീവിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് കഥാകർത്ത്രിയായ �മരി �കാറല്ലി

(Marie Corelli) യു�ടസ്വർഗ്ഗീയനി�ക്ഷപം (Treasure of Heaven)എന്നഗ്രന്ഥ

�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇവ്ക്കുപുറ�മ (19) സുഖജീവിതം

എന്ന �പരിൽ ഗ്രാ�മാദ്ധാരണ മാർഗ്ഗങ്ങ�ള വിവരിച്ചു് ഒരു പുസ്തകവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

(20) കാൺഗ്രസ് ചിത്രങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി, �തജ്ബഹദൂർ

സ്പ്രു,എം. ആർ. ജയക്കാർ, ജവഹർലാൽ �നഹറുഎന്നീ ഭാരതീയ�നതാക്കന്മാ�ര

പരാമർശിക്കുന്നു. ഫലിതസാഹിത്യകാരൻഎന്നനിലയിലാണു്ഈ.വി. �യ �ക

രളീയർ പ്രധാനമായി അറിയുന്നതു്. അതു�കാണ്ടു് ആ വഴിയ്ക്കുള്ള �നട്ടങ്ങ�ളപ്പുറ്റി

�മൽപ്രസ്താവിക്കു�മങ്കിലുംആപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളു�ട

�പരുകൾമാത്രം ഇവി�ടക്കുറിക്കാം. (21). എം.എൽ.സി. കഥകൾ (1103-ൽ തിരു

വിതാംകൂർ നിയമസഭയി�ലയ്ക്കു തിര�ഞ്ഞടുത്തു് അയയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നവരിൽ ചിലർക്കു്

അതിനുള്ളഅപ്രാപ്തി�യഎം. എൽ. സി. കഥകളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു) (22)ഈ.വി.

ക്കഥകൾ, (23) കവിത�ക്കസ്, (24) �പാലീസ് രാമായണം. മലയാളരാജ്യത്തി

ലും മ�നാരമയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഫലി�താപന്യാസങ്ങളിൽ ചില�തല്ലാം

സമുച്ചയിച്ചു് (25) ചിരിയും ചിന്തയുംഎന്നതല�ക്കട്ടിൽ രണ്ടുപുസ്തകങ്ങളായി പ്രസി

ദ്ധ�പ്പടുത്തി. അതുവ�ര ആത്മകഥാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുസ്തകവും ഭാഷയിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാച്ചുമൂത്തതു്, �കാവുണ്ണി �നടുങ്ങാടി എന്നിവരു�ട ജീവിത ചരി

ത്രക്കുറിപ്പുകൾക്കു്ആ �പർ �കാടുക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല�ല്ലാ. (26) ജീവിതസ്മരണ

കൾഎന്നശീർഷകത്തിൽഒരുപുസ്തകം രണ്ടുഭാഗങ്ങളായിപ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടു.

അതുംഅപൂർണ്ണമാണു്. 1106-ാമാണ്ടുവ�രയുള്ളസംഭവങ്ങ�ള�യഅതിൽപ്രതിപാ

ദിച്ചിട്ടുള്ളു. അതി�ന്റ പ്രകാശനവും ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ മരണാനന്തരമാണു്. 1101-ൽ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റയും �ക. ദാ�മാദര�ന്റയും പ്രസാധകത്വത്തിൽ �സവിനി എ�ന്നാ

രു മാസികയും പുറ�പ്പടുവിച്ചു. ‘ചിരിയും ചിന്തയും’ എന്നപുസ്തകത്തി�ല ഉപന്യാസ

ങ്ങൾ ശാശ്വചതയശസ്സി�ന അർഹിയ്ക്കുന്നു. ഈ.വി. യു�ട വിവിധങ്ങളായ വിശി

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 289

ഷ്യവി�നാദഭാവനകൾഅവയു�ട സാരസ്യ�ധാരണി �കാണ്ടു് അനുവാചകന്മാ�ര

വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും നിർവൃതരാക്കുന്നതും സ�വ്വാപരി അവയിലാണു്.

ഈ.വി. യു�ട ഫലിതവും സ്വഭാവവും

ഈ.വി. ഒരു വ്യക്തിയല്ല; ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളു�ട സമ്മിളിതരൂപമാണു്. സര

സസംഭാഷണം അ�ദ്ദഹത്തിനു ബാല്യം മുതല്ക്കുത�ന്ന സ്വാധീനമായിരുന്നു. ഫലി

തം പറയുകയും എഴുതുകയും �ചയ്യുന്നതി�നക്കാൾ പ്ര�യാഗിയ്ക്കുന്നതിലായിരുന്നു

അക്കാലത്തു കൂടുതൽ വിരുതു്. “എ�ന്ന ആരും അറിയാത്തതായ ദിക്കിൽ �പാ

കുക, മലിനവസ്ത്രധാരിയായി നടക്കുക, ഓ�രാരുത്തരു�ട ഭാവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക,

ഞാൻ സുഖിക്കുക, പിന്നീടു് അക്കാര്യങ്ങ�ളല്പാം ഒന്നിനു പത്തായി �സ്നഹിതന്മാ

�രാടു പറഞ്ഞുരസിയ്ക്കുക.”ഈവി�നാദവ്യാപാരങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹംകൌമാരം മുതല്ക്കു

ത�ന്ന കുതുകിയായിരുന്നതായി ജീവിതസ്മരണകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ.വി.

ഫലിതം എഴുതിത്തുടങ്ങിയതു് 1098-ലാണു്. തത്സംബന്ധമായി ചില�ചറുകവിതക

ളം ഒരു �സ്നഹിത�ന കൂട്ടുപിടിച്ചു എഴുതീട്ടുണ്ടു. ഒരു ഭാഷയിലും അധിക�മാന്നും

വായിച്ചറിവുള്ളആളായിരുന്നില്ല. �നസർഗ്ഗികമായ വാസനാസമ്പത്തുത�ന്നയാ

യിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാങ് മയ പരമ്പരയു�ട അടിസ്ഥാനം. ഏതു പുസ്തകവും

എഴുതുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനു് അല്പസമയംമാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഏ�തങ്കിലും സം

ഭവം കാണുക�യാ അതി�നപ്പറ്റി �കൾക്കുക�യാ �ചയ്യു�മ്പാൾ വി�നാദപരമായ

ഒരുചിത്രം മനസ്സിൽ പതിയുന്നു എന്നും ആ ഭാവന�യ ആസ്പദമാക്കി സുഹൃത്തു

ക്കളുമായി ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു സംഭാഷണം �ചയ്ത് അതിനു് നിറപ്പകിട്ടു �കാ

ടുക്കുന്നു�വന്നും അതിനു�ശഷം, പറയു�മ്പാൾ �താന്നുന്നതി�നക്കാൾ കൂടുതൽ

എഴുതു�മ്പാൾ �താന്നു�മന്നും അ�ദ്ദഹം ജീവിതസ്മരണകളിൽ �രഖ�പ്പടുത്തിയിരി

ക്കുന്നു. ചില വി�നാദമാസികകളിൽ ദ്വി�ജന്ദ്രനാഥടാ�ഗാർ എന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യാ

ജനാമങ്ങളിൽ 1105-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് അഭീഷ്ടസിദ്ധിയ്ക്കും �വരനിര്യാതനത്തിനും �വണ്ടി

ഉപ�യാഗിച്ച ത�ന്റ തൂലിക�യപ്പറ്റി പില്ക്കാലത്തു ലജ്ജിയ്ക്കുകയും സന്തപിയ്ക്കുകയും

�ചയ്തിട്ടുണ്ടു് .

“എ�ന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ പല�രപ്പറ്റിയും കഠിനമായി ആ�ക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ചി

ലരു�ട ശീലവി�ശഷങ്ങൾ, രൂപ�വകല്യങ്ങൾ, മ�നാഭാവങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ

മുതലായവ കുത്തി�ക്കാല �പാ�ലയുയള്ള നിശിതവിമർശനത്തിനു് ആ പ്രബന്ധ

ങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇക്കാലത്തായിരുന്നു�വങ്കിൽ ആ അവി

�വകംഞാൻകാണിയ്ക്കുകയില്ലായിരുന്നു.”അക്കൂട്ടത്തിൽത�ന്നപ്പറ്റിയുംആ�ക്ഷപി

ക്കുകയും കള്ളക്കഥകൾഎഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിൽഅ�ദ്ദഹത്തി

നു് ഒരു കൂസലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.

അന്നു ചില കൂട്ടുകാർ അ�ദ്ദഹ�ത്തപലഅപഥങ്ങളിലും സഞ്ചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുരാ

�സവനം അന്നാണു് ആരംഭിച്ച�തന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു ത�ന്ന നാം അറിയു

ന്നു. അക്കാര്യങ്ങൾ വള�ര വ്യസന�ത്താടുകൂടിയാണു് �രഖ�പ്പട�ത്തണ്ടിയിരിയ്ക്കു

ന്നതു്. 1108-നു�മൽ അ�ദ്ദഹം അങ്ങ�നയുള്ളആഭാസസാഹിത്യ�മന്നു് അ�ദ്ദഹം

ത�ന്ന പറയുന്ന തൂലികാചിത്രാവലിയു�ട നിർമ്മാണത്തി�നാരുങ്ങിയതായി കാ

ണുന്നില്ല. വ്യക്തിയിൽനിന്നു സമുദായത്തി�ലയ്ക്കും, സമുദായത്തിൽനിന്നു �പാതു

�ലാക�ത്തയ്ക്കുംഅ�ദ്ദഹം ക്ര�മണ ഉയരുകയായിരുന്നു. ഏതു പൂർവ്വാചാര�ത്തയും

നിരങ്കുശമായി അവ�ഹളനം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള ഭഞ്ജകമ�നാവൃത്തി അ�ദ്ദഹത്തിനു്

ഏ�റക്കു�റ ജന്മസിദ്ധമായിരുന്നു�വന്നു പറയണം. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉരുണ്ടുത
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ള്ളി അഗ്നി�ഗാളങ്ങൾ�പാ�ല ഉജ്ജ്വലിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന കണ്ണുകൾക്കു കാണുവാൻ

കഴിയാത്തതായി യാ�താന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവയ്ക്കു അസംഗതവും അപ്രതീക്ഷി

തവും അതിശ�യാക്തിപരവും ഹാസജനകവുമായ രൂപം �കാടുത്തു �പാടിപ്പും

�താങ്ങലും വച്ചു നിഷ്ക്രമിപ്പിയ്ക്കുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം സമാർജ്ജിച്ചിരുന്ന ചാതുര്യത്തിനു്

അതിരില്ലത�ന്ന. കു�റക്കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ ഇനിയും ഉയരുമായിരുന്നു�വ

ന്നു് ഊഹിയ്ക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. ഏതു നിലയിലും തരത്തിലും നില്ക്കുന്നവരുമായി

താദാത്മ്യം പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരസാധാരണപുരുഷനായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം.

�പാലീസുകാ�രപ്പാറി അത്രവള�രഅറിവു് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ

സിദ്ധിമൂലമാണു്ഈ.വി. സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു്ആരാധ്യനായിത്തീന്നതു്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഇനി ഈ.വി. യു�ട കൃതികളിൽ നിന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

താ�ഴക്കാണുന്ന ഖണ്ഡിക �ചറുകഥകൾ നാലാം ഭാഗത്തിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുന്ന

താണു്.

“തിരു�നൽ�വലി�പ്പട്ടയായ�പ്പാൾപരപരാ �വളുത്തു. ഞാനും �പട്ടിയും പര

സ്പരസാമീപ്യത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ചും ഉൽകണ്ഠ�യാടുകൂടിയും ആ മുറിയിൽ �ശഷിക്കു

ന്നുണ്ടു്. തകർത്തടിച്ച കാ�റ്റാടുകൂടി ചരമഘട്ടത്തി�ലക്കു പ്ര�വശിച്ച നിശായക്ഷി

ക്കുംഞങ്ങളു�ടസ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുവാൻകഴിവുണ്ടായില്ല. പിന്നീടു മധുരയിൽഎത്തു

ന്നതുവ�രഞാനും നിദ്രയുമായികഴിച്ച �പാരും ചില്ലറ�യാന്നുമല്ലായിരുന്നു. പാണ്ടി

യി�ല ഊഷരപ്ര�ദശങ്ങ�ള വരട്ടുന്ന ആദിത്യനും �വദ്യുതവിശറി�യ �കാല്ല�ന്റ

ഉലയാക്കുന്നചൂടുംഎ�ന്നവള�ര കഷ്ട�പ്പടുത്തി. മധുരയിൽ�ച്ചന്നിട്ടു ധനു�ഷ്കാടിവ

ണ്ടിയിൽ കയറുന്നതിനു പ�ത്താമ്പതു മിനി�ട്ടാളം ഒരു �ന�ട്ടാട്ടം കുറി�യാട്ടം വരു

�മന്നു്എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ആഅവസരത്തിൽഎ�ന്റ�പട്ടിഏതുകയ്യിൽതൂ

ക്കണം;ഏതുവഴി�യല്ലാം �പാകണംഎന്നുള്ളആ�ലാചന രണ്ടുമൂന്നുപാണ്ടി �സ്റ്റ

ഷ�ന തള്ളിവിട്ടു. ആ�ലാചനയി�ലാ മയക്കത്തി�ലാ ലയിച്ചു ഞാൻ മധുരയിൽ

�ചന്നു�ചർന്നു.”

സീതാലക്ഷ്മി അനന്തപത്മനാഭൻ പടത്തലവ�നാടു് :

“സീതാലക്ഷ്മി—(ആ�ക്ഷപസ്വരത്തിൽ)നാംതമ്മിൽരാജി�യാ? നാംതമ്മിൽ

സമത്വ�മാ? ഒരുപ�ക്ഷ നിങ്ങൾ വിഭ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എ�ന്റ വംശഭാസ്കര

ന്മാർ �ലാകരു�ട ആ�ക്ഷപങ്ങൾക്കു പാത്രങ്ങളായി നീചമായ മരണത്തിൽ�പ്പട്ടു

നശിച്ചു�പാ�യന്നും, നിങ്ങളും മറ്റും സർവ്വവിജയികളായി �ലാകത്തി�ന്റ ശാശ്വത

പൂജ�യ അർഹിച്ചു നിതാന്തയ�ശാരാശിയിൽ മുഴുകു�ന്നന്നും, ഇതു�പാ�ല �വ�റ

ഒരബദ്ധമില്ല. എ�ന്റ പൂർവ്വികന്മാരു�ട �പരുകൾ അനന്തമായ അനന്തരജനപ

രമ്പരകളാൽ ഭക്ത്യാദരസമന്വിതം കീർത്തിക്ക�പ്പടു�മ്പാൾ, �ഹ, ഉഗ്രപ്രതാപശാ

ലിയായ പടത്തലവൻ! അങ്ങയു�ട നാമ�ധയം ഒരു നിചനീചനായ കുല�ദ്രാഹിയു

�ടതായി �ലാകാവസാനംവ�ര വ്യവഹരിക്ക�പ്പടന്നതാണു്. അ�ങ്ങ �പർ �കൾ

ക്കു�മ്പാൾ ലജ്ജാപാരവശ്യ�ത്താടുകൂടി തല കുനിക്കാത്തവരായി ആരും ഈ

വർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ മഹനീയ വർഗ്ഗത്തിനു ജന്മസിദ്ധമായുണ്ടായിരു

ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പത്തി�ന സപ്തസാഗരങ്ങളു�ട ആഴത്തി�ലക്കു വലി�ച്ചറിഞ്ഞ

മഹാ�ദ്രാഹി എന്നായിരിക്കും അ�ങ്ങയ്ക്കു കിട്ടുന്ന മാറാ�പ്പരു് . �ധര്യവീര്യ�ശൌ

ര്യങ്ങളു�ട മണിനിലയനങ്ങളായി എ�ന്റ പൂർവ്വികന്മാർ സകലമാന�പരു�ടയും

ഹൃദയ�വദിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പടുന്നതാണു്. ഇതുത�ന്നയാണു് അ�ങ്ങയ്ക്കു കിട്ടുന്ന
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ശിക്ഷയും ജനങ്ങൾക്കുകിട്ടുന്നസമ്മാനവും. എന്തിനു മുഖം വക്രിപ്പിക്കുന്നു? ഞാൻ

പാഞ്ഞുതീര�ട്ട. �ദ്രാഹി! മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ ആർക്കും കാണാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യത

ആഭരണം �പാ�ല പ്രതാപത്തിനായി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന �നതാ�വ! നിങ്ങ�ള

ഞാനല്ല, മനുഷ്യരാരുമല്ല കാലം—സത്യ�വദിയായ ആ സത്വം—യഥാ�യാഗ്യം

ശിക്ഷിച്ചു�കാള്ളും.” (സീതാലക്ഷ്മി)

�കശവദാസ�ന്റ�കയ്ക്കുവിലങ്ങുവയ്ക്കാൻ വന്നപട്ടക്കാര�നാടുസാവിത്രി �ക

ശവദാസ�ന്റ സന്നിധിയിൽ: “ഏതു �കകൾക്കമ്മാവാ! ഏതു �കകൾ�ക്ക�ടാ

�ശവുകക്കാരൻപി�ള്ള! വിലങ്ങുവ�യ്ക്കണ്ടതു്? ഞാൻ പറയാം ഏതു �കകൾ�ക്ക

ന്നു്. കാർത്തികതിരുനാൾ ശ്രീരാമവമ്മമഹാരാജാവു തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് ഏതു

�കകൾ കാഴ്ചകണ്ട ദിവസമാ�ണാ ക്ഷാമം തീ�ര നീങ്ങത്തക്കവണ്ണം ധാരാളം

സാമാനങ്ങൾതിരുമനസ്സി�ലക്കുനല്കിയതു് ആ�കകൾ. രാജ്യത്തി�ലഅന്തഃച്ഛി

ദ്രംമൂലം പണമില്ലാ�ത രാജ്യം കു�ചലഭവനമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഏതു �കകൾ

�കാണ്ടു കണ�ക്കഴുതി ആ ശാഖയി�ല കുഴപ്പം തീർത്തു തിരുമനസ്സി�ല ഭണ്ഡാ

ഗാരത്തിൽ സ്വർണ്ണനാണയം കിലുകി�ല വാരിയിട്ടു നിറച്ചു�വാ ആ �കകൾ.

ഞാൻ പറയാം ഏതു �കക�ളന്നു്. അമ്മാവൻ എ�ന്ന തടുക്കരുതു്. ഭാരതഭൂ

മിയിൽ ശക്തി ഉറപ്പിച്ചും �ചറിയ സംസ്ഥാനങ്ങ�ള �മാഹാഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിച്ചും

സഹ്യപർവ്വതാഗ്രങ്ങൾ കടന്നു് ഇ�ങ്ങാട്ടടുത്ത �വള്ളക്കാർ കമ്പനിയാന്മാ�രഈ

രാജ്യത്തി�ന്റ ഉത്തമബന്ധുക്കളാക്കി അവ�ര�ക്കാണ്ടും ഇതി�ന്റ അനിർവ്വചനീയ

മായ മാഹാത്മ്യം സമ്മതിപ്പിക്കത്തക്കവിധം ചാതുര്യ�ത്താ�ട ബുദ്ധി�ചലുത്തി

�ലഖനങ്ങൾ എഴുതിയ ആ �കകൾ . . . ഏതു �കകളിലാ�ണാ �കാച്ചുതി

രു�മനി�യയും പ്രജക�ളയും ഏല്പിച്ചിട്ടു കഴിഞ്ഞ ശിവരാത്രി ദിവസം ആ �പാ

ന്നുതിരു�മനി ദിവംഗതനായതു്; ഏതു �കകൾ കണ്ടാ�ണാ കമ്പനിയാരന്മാർ

തിരുവിതാംകൂറി�ന ആദരിക്കുന്നതു്; ഏതു �കകളാ�ണാ തിരുവിതാംകൂറി�ന്റ

അടിത്തട്ടും �മൽത്തട്ടും താങ്ങിയതു് . . . ഈസാവിത്രിയു�ട മുന്നിൽവച്ചു് —എ�ടാ

രാജഭൃത്യൻ!—വയ്ക്കൂ വിലങ്ങു്.” (രാജാ�കശവദാസൻ)

മീറ്റിംഗ് ചടങ്ങു്—ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയാണു്ആദ്യം:

“ഉണങ്ങിവരണ്ട മൂന്നു �പൺകുട്ടികൾ ഒരു ദിവസംമാത്രം അവർക്കു പരി

ചയ�പ്പടുന്ന �വള്ളമുണ്ടും വല്ലവരു�ടയും ജാക്കറ്റുമായി അദ്ധ്യക്ഷ�ന്റ മുമ്പിൽ

വന്നുനിന്നു ക്ഷാമഗാനം നടത്തുന്നതിനാണു് ഇരശ്വരപ്രാർത്ഥന എന്നു പറയുന്ന

തു്. പട്ടിണിക്കാരിലും പാതിജീവനുള്ളവരിലും കനിയുന്ന ഇരശ്വരനാ�ണങ്കിൽ

ഇതു �കട്ടാൽ ഉടൻ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടു�മന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണു്. ആ ദിക്കി�ല ഒരു

വാത്സ്യായനപടുവായ നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാലയമഹഷിയു�ട കൃതിയായിരിക്കും ഈ

പ്രാർത്ഥന. അയാൾ ഒട്ടുമുക്കാലും നട്ടുവനായി ഈ ദരിദ്രശിശുക്കളു�ട അടുത്തു

കാണും. അത്തക്കം �നാക്കി വിദ്വാ�ന തട്ടി�യടുത്തു് അടുത്ത �പാലീസ് �ലാക്ക

പ്പി�ലക്കു് ആനയിച്ചാൽ പി�ന്ന ഇശ്വരനും മനുഷ്യനും ആ �ദശത്തു സുഖമായി

കഴിഞ്ഞുകൂടാം. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ എത്ര അപൂർണ്ണ

ങ്ങൾ! അതു�കാണ്ടു് ഈവകക്കാർക്കു യാ�താരുതടസ്സവും ഒരിക്കലും വരുന്നത

ല്ല.” (ചിരിയും ചിന്തയും, ഒന്നാം പുസ്തകം)

“തനിക്കു ലഭിക്കുവാൻ �യാഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഭാര്യ�യയാണു് കിട്ടിയിരിക്കു

ന്ന�തന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഭർത്താവാണു് �ലാകത്തിൽ പരമസുഖം അനുഭവിക്കുന്ന

തു്. അവ�ന്റ മുഖ�ത്താന്നു �നാക്കണം. എ�പ്പാഴും ഒരു സംതൃപ്തി, ഒരു ചാരിതാർ

ത്ഥ്യം, അല്പം ഒരു ശൃംഗാരച്ഛായയും. താൻ ഇങ്ങ�ന ഒരു ഭാഗ്യവാൻ ഈ ഭൂമുഖ
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ത്തിൽക്കൂ�ട നടക്കുന്നു, താൻമാത്രം സുഖിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ�രല്പാം മുജ്ജന്മത്തിൽ

�ചയ്ത പാപം�കാണ്ടു് അസംതൃപ്തരായി കഴിയുന്നു എന്നാണു്  അവ�ന്റ ഭാവവി�ശ

ഷം . . . ഇവൻ പ്രാ�യണ ഭാര്യാദാസനാണ് . അവളു�ട ആജ്ഞകൾ �കൾക്കു

വാൻ ഉള്ളസ�ന്താഷം ഉള്ളിൽ മറയ്ക്കുകയുമില്ല. ന�മ്മാ�ടല്ലാം പറയും ‘എന്താ�ച

യ്ക? എനിക്കു് അതിൽ തീ�ര മനസ്സില്ലായിരുന്നു. പി�ന്ന രാജമ്മ പറഞ്ഞു. പി�ന്ന

നമ്മ�ളന്തു �ചയ്യും?’ ഇതിൽ ‘നമ്മൾ’ എന്ന പ്ര�യാഗം �കട്ടു �തറ്റിദ്ധരി�ക്കണ്ട.

അയാ�ള മാത്ര�മ ഉ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളു.”

(ചിരിയും ചിന്തയും, രണ്ടാം പുസ്തകം—�പൺപിറ�ന്നാന്മാർ)

മരണം

ഈ.വി. മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പു മരണ�ത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു �ല

ഖനം മാതൃഭൂമിയിൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽനിന്നാണ് താ�ഴക്കാണുന്നവാ

ക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“ഈശ്വരൻ ഉണ്ടു്; ഇ�ല്ല? ആക�ട്ട, അങ്ങ�ന സമ്മതിക്കാം. ആ ഈശ്വ

രനു ന�മ്മപ്പറ്റി ചില നിർബ്ബന്ധങ്ങൾ ഒ�ക്കയു�ണ്ടന്നും പറയുന്നു. നാം എ�ന്താ

�ക്ക�യാ �ചയ്യണ�മന്നു്. അതാണു് നിർബ്ബന്ധം. എന്നാൽ ഈശ്വര�ന്റ അധി

കാരാതിർത്തി എവിടംവ�രയായിരിക്കു�മാ? നാം ഇക്കാണുന്നതും �കൾക്കുന്നതു

മായ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുണ്ടു്. അതുത�ന്ന �പാര�ല്ലാ. പര�ലാകത്തിലും കാണണ

മ�ല്ലാ. പര�ലാകം എന്നു�വച്ചാൽ എന്താണ് ? ആത്മാവിനു നാശമി�ല്ലന്നും, വി

ക്രമാദിത്യ�ന�പ്പാ�ല കാടാറുമാസം, നാടാറുമാസം എന്ന നിലയി�ലാ, ഇൻഡ്യാ

�വസ്രായി�യ�പ്പാ�ലഡൽഹിയിൽകു�റനാൾ,സിംലയിൽകു�റനാൾഎന്നരീ

തിയി�ലാ ഇഹ�ലാകത്തിൽ കു�റനാൾ പര�ലാകത്തിൽ കു�റനാൾഎന്ന മട്ടിൽ

സഞ്ചരിക്കുകയാ�ണന്നുംആണ�ല്ലാസുസമ്മതമായ നിലയിൽഎത്തീട്ടുള്ള �ബാ

ധം.”

ഇത്രയുമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു് എത്ര ബുദ്ധിമാനും, പ്രതിഭാശാലിയും, നി

രീക്ഷണപടുവും, ഭാവനാസമ്പന്നനും, ഫലിതമാർമ്മികനും, തുലികാചാലനപടുവു

മായ ഒരു സരസഗദ്യകാരനായിരുന്നു ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള എന്നുള്ള വസ്തുതവി

ശദമാകുന്നു. സഞ്ജയ�ന്റ�തന്ന�പാ�ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റയും അകാലനിര്യാണം

�കരളിക്കു് ഒരു തീരാനഷ്ടമായി പരിണമിച്ചതിൽആശ്ചര്യമില്ല.
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�ക. ചിദംബരവാദ്ധ്യയാർ (1035–1115)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

�ക.ചിദംബരവാദ്ധ്യയാർതിരുവനന്തപുരത്തുകരമനഗ്രാമത്തിൽ�പൌ�രാഹിത്യം

കുലവൃത്തിയായ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു കൃഷ്ണവാദ്ധ്യാരും മാതാവു വള്ളി

അമ്മാളുമായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽസംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതിനു�മൽ രാജകീയമഹാ

പാഠശാലയിൽ �ചർന്നു് 1054-ൽ ബി. ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ഐച്ഛികഭാഷ സംസ്കൃ

തമായിരുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വി�ശഷസാമർത്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുവന്നു. അന്നു വി

ശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു മലയാളത്തിൽ ഗദ്യപുസ്തകങ്ങൾ

തർജ്ജമ�ചയ്തു കാണുവാൻഅത്യന്തംഔത്സുക്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. �കാ�ളജ് വി

ദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നകാലത്തുത�ന്നവാദ്ധ്യാർലാംബ് എഴുതിയ �ഷൿസ്പീയർകഥ

കളിൽ (Lamb’s Tales from Shakespeare) നിങ്ങളു�ട ഇഷ്ടം�പാ�ല (As you

like it) എന്ന കഥ കാമാക്ഷീചരിതം എന്ന �പരിൽ ഭാഷാന്തരീകരിച്ചു. ആ തർ

ജ്ജമ തിരുമനസ്സി�ല ശ്രദ്ധയിൽ�പ്പടുകയം തത്സംബന്ധമായി 1883-�ല �കാ�ള

ജ് വാഷികസമ്മാനദാനാവസരത്തിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്തഅവിടുന്നുമുക്തകണ്ഠംപ്രശം

സിക്കുകയും �ചയ്തു.

ഔ�ദ്യാഗികജീവിതവും ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയും

ഉടൻത�ന്ന �കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ ആധ്യക്ഷത്തിൽ സംഘടി

തമായിരുന്ന സർക്കാർ പാഠ്യപുസ്തകക്കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരങ് ഗമായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു.

അവി�ട കു�റക്കാലം �ജാലി �നാക്കിയതിനു�ശഷം �കാട്ടയത്തും �കാല്ലത്തും

ഡിവിഷൺ ശിരസ്തദാരായി ഗവർ�മ്മന്റി�ന �സവിച്ചു. �കാല്ലത്തുനിന്നു തിരി�യ

ഹജൂരാപ്പീസി�ലക്കു �പാ�കണ്ടിവന്നു. അക്കാലത്തു പല പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീ

കരിച്ചു. (2) വർഷകാലകഥ (Winter’s Tale), (3) സിംഹളനാഥൻ (Cymbeline)

ഇവ ലാംബി�ന്റ �ഷൿസ്പീയർ കഥകളു�ടയും, (4) ശരീരരക്ഷ ദിവാൻ രാമയ്യങ്കാരു

�ടആജ്ഞയനുസരിച്ചു കണ്ണിങ് ഹാം സായ്പി�ന്റസാനി�റ്ററി �പ്രമർ (Sanitary

Primer) എന്നപുസ്തകത്തി�ന്റയും, (5) വ്യവസ്ഥിതിയും �ബാധവും എന്ന പുസ്തകം

�ജ. റ്റി. ഫൌളർ (J.T. Fowler) സായ്പി�ന്റ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രൿഷൺ

(Discipline and Instruction) എന്ന പുസ്തകത്തി�ന്റയും വിവർത്തനങ്ങളാണു്.
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അക്കാല�ത്തഴുതീട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ, (6) �ക്ഷത്രവ്യവഹാരം പ്ര�ത്യകഗണന

�യ അർഹിയ്ക്കുന്നു. (7) ഇന്ത്യൻ പീനൽ�കാഡ്  �നാ�ട്ടാടുകൂടി 1069-ൽ എഴുതി

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. യഥാകാലം ഹജൂരാപ്പീസിൽ �ഹഡ് ട്രാൻസ് �ലറ്ററായി �ജാലി

�നാക്കി. അക്കാലത്തു പല പുതിയ മലയാളപദങ്ങൾ ഓ�രാ ആവശ്യത്തിനായി

സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ചില�തല്ലാം ഇന്നും പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നു. �ഷൿസ്പീയരു�ട, (8)

റിച്ചർഡ് തൃതീയൻ (Richard III), (9) മാക്ബത്ത് (Macbeth) (10) �റാമി�യാ

ആൻഡ് ജുലി�യററ് (11) ട്വൽത്ത് �നറ്റ് (Twelfth Night) എന്നീ നാടകങ്ങളും

അ�ദ്ദഹം തർജജമ �ചയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 1074-ൽ തയാറാക്ക�പ്പട്ട പുതിയ

മലയാളം റീഡർ പരി�ശാധിയ്ക്കുന്നതിൽ നിയമിതനായതു് അ�ദ്ദഹം ത�ന്നയാണു്.

ഇവ�യഎല്പാംകാൾഅ�ദ്ദഹംഅനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളപ്രധാന�കരളീസപര്യ, ഭാഷാരാ

മായണചമ്പുവി�ല, (12) രാവ�ണാത്ഭവം, രാമാവതാരം, താടകാവധം, അഹല്യാ

�മാക്ഷം, സീതാവിവാഹം, വിച്ഛിന്നാഭി�ഷകം, ബാലിവധം എന്നീ ഭാഗങ്ങളു�ടയും,

(13) സ്വാതിതിരുനാൾ സംഗീതകൃതികളു�ടയും പ്രസിദ്ധീകരണമാണു്. അതിനുമു

മ്പു രാമായണചമ്പു എ�ന്നാരു കൃതി ഭാഷയിൽ ഉ�ണ്ടന്നു് ആരും ധരിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇവയിൽആദ്യ�ത്ത രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്കു രാമായണചമ്പു�വന്നും അടുത്ത നാലിനു്

ഉത്തരരാമായണചമ്പു�വന്നും �പർ �കാടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. സ്വാതിതിരുനാൾസംഗീത

കൃതികഉ�ടപ്രകാശനത്തിലുംഅ�ദ്ദഹംനിപുണമായിശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇനിയുംചില

പുസ്തകങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലുംഅവ �കവലംസ്ക്കൂൾബുക്കുകളാകയാൽ

ഇവി�ട നാമനിർ�ദ്ദശം �ച�യ്യണ്ട ആവശ്യമില്ല. താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്ന വാക്യപംക്തി

ഉത്തരരാമായണ ചമ്പുവി�ന്റ മുഖവുരയിൽ ഉള്ളതാണു്.

“എന്നാൽസർ�വ്വാപരിഈഗ്രന്ഥത്തി�ന്റപ്രകാശനത്തിനു �ഹതുഭൂതരായി

രിക്കുന്നതു മലയാളഭാഷയു�ട സഞ്ജീവിനീരൂപയായ ചിത്തവൃത്തി�യാടുകൂടി ആ

ഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥസമൂഹങ്ങൾ അഹമഹമിക�യാ�ട ചാടി �വളിയിൽ വരുന്ന

തിനായി രാത്രിന്ദിവം പ്രയത്നിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന കവികുലരത്നമായ വലിയ�കാ

യിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സു�കാണ്ടാകുന്നു. ആ തിരുമനസ്സി�ല പരിശ്രമത്തി�ന്മൽ

ആകുന്നു �കവലം കുപ്പക്കൂട്ടമായി കിടക്കുന്നവലിയ�കാട്ടാരത്തി�ല ഗ്രന്ഥപ്പര വാ

ണീനൃത്യരംഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു്. ആ തിരുമനസ്സി�ല അനുവാദ�ത്താടുകൂടി

യാണു് ഈ ഗ്രന്ഥ�ത്ത ഏട്ടിൽനിന്നു പകർത്തിച്ചു് അച്ചടിപ്പിക്കാൻ ഇടയായതും.

അതു�കാണ്ടു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്രചാരണത്തിലും തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു �ചയ്തി

ട്ടുള്ള ഉപകാരം മലയാളഭാഷ�യ �സ്നഹിക്കുന്ന എല്ലാവ�രയും തിരുമനസ്സി�ല

കട�പ്പട്ടവരാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു.”

വലിയ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ നിര്യാണംവ�ര വാദ്ധ്യാർ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു

പ്രധാനാശ്രിതനായിരുന്നു. ലക്ഷ്മിയമ്മാളായിരുന്നു സഹധർമ്മിണി. വാദ്ധ്യാ

രും, എം.സി. നാരായണപിള്ളയും നിത്യസഹചാരികളായാണു് കഴിഞ്ഞുകൂടിയ

തു്. രണ്ടു�പരു�ടയും സാഹിത്യ പ്രവർത്തനത്തിനു പരസ്പരം �പ്രാത്സാഹനവും

സഹകരണവും നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. വാദ്ധ്യാർ 1115-ാമാണ്ടു മകരമാസം

26-ാം൹മരിച്ചു. ദിനചര്യയിൽ യാ�താരു നിഷ്കർഷയുമില്ലായിരുന്നു�വങ്കിലും അവ

സാനംവ�ര അ�രാഗദൃഢഗാത്രനായിരുന്നു.

ഒരു ഉദാഹരണം

വാദ്ധ്യാരു�ട ഗദ്യ�ശലി ഒരുദാഹരണം�കാണ്ടു വ്യക്തമാക്കാം.“ആ�രാഗ്യം മനു

ഷ്യനുണ്ടാകാവുന്ന അത്യുത്തമങ്ങളായ ഭാഗ്യങ്ങളി�ലാന്നാകുന്നു. �രാഗിയായിരി
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ക്കു�മ്പാൾ മനുഷ്യനു �വല �ചയ് വാൻ കഴിയുകയില്ല; അഥവാ കഴിയു�മങ്കിലും

അതുശ്രമസാധ്യമായിരിക്കും. മറ്റുസമയങ്ങളിൽഅവനുസ�ന്താഷ�ത്ത ഉണ്ടാക്കു

ന്നവഅക്കാലത്തുതീ�ര സ�ന്താഷ�ത്ത ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. �രാഗം സുഖാദ്യനു�ഭാ

ഗ�ത്ത ഇല്ലാ�തയാക്കുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, പല�പ്പാഴും ദുഃഖകരമായ കഷ്ടത�യ

യും ദാരിദ്ര്യ�ത്തയുംകൂടി ഉണ്ടാക്കുന് . . . ചില�പ്പാൾ �രാഗം അവ�ന്റ മരണത്തി

നു �ഹതുവായിത്തീരുകയും അതു�ഹതുവായിട്ടു് ഒരു കുടുംബത്തി�ന്റ സുഖത്തിനും

ഭാഗ്യത്തിനും �വണ്ടവ�യ എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരുത്തൻ പൂർണ്ണയൌ

വനദശയിൽത്ത�ന്നആകുടുംബത്തിനു നഷ്ടനായി�പ്പാകുകയും �ചയ്യാം. ഇപ്രകാ

രം ഒരു കടുംബ�ത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു് അ�നകകുടുംബങ്ങളു�ട സമുദായമായ ഗ്രാമ

ത്തി�ന്റ�യാ നഗരത്തി�ന്റ�യാ വിഷയത്തിലും സത്യംത�ന്നയാകുന്നു. എന്നാൽ

ആ�രാഗ്യം ഓ�രാരുത്തനും അത്ര വലിയ ആശിസ്സായും ഓ�രാ സമുദായത്തിനും

അത്ര വലുതായ നിധിയായും ഇരുന്നിട്ടും അതു് എത്ര സാധാരണമായി ഉ�പക്ഷി

ക്ക�പ്പട്ടുവരുന്നു?” (ശരീരരക്ഷ–മുഖവുര)

സി.ഡി. �ഡവിഡ് (1035–1095)

ചരിത്രം

സി.ഡി. �ഡവിഡി�ന്റ ജനനവും മരണവും ഏതു �കാല്ലങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നു

സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നില്ല. 1035 എന്നും 1095 എന്നും കുറിച്ചിട്ടുള്ളതു് കു�റ�യല്ലാം

അനുമാന�ത്ത ആധാരമാക്കിയാണു്. അ�ദ്ദഹം തൃശൂർ കുന്നത്തിക്കര ഡാനിയ

ലി�ന്റ പുത്രനും സി. എം. എസ് . ക്രിസ്തീയവിഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ട ആളുമായിരുന്നു.

ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ സാമാന്യവിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് മട്രി

ക്കു�ലഷൻ ക്ലാസ്സുവ�ര പഠിച്ചു. അക്കാലത്തു പിതൃസ�ഹാദര�നാടുകൂടി കു�റക്കാ

ലം ലക്കടിയിൽ താമസിച്ചു. ആദ്യം തൃശ്ശൂർ സർക്കാർ �ഹസ്കൂളിൽ ഉപാധ്യായനും

പിന്നീടു് അവിട�ത്ത ശിക്ഷാക്രമപാഠശാലയിൽ മലയാളപണ്ഡിതനുമായിരുന്നു.

�ദവജി ഭീമജിയു�ട �കരളമിത്രം പത്രത്തിൽ സഹപത്രാധിപരായി സ്വല്പകാല

�ത്തക്കുപണി �നാക്കി. അതിനുപുറ�മ മലയാളമ�നാരമ, �കാഴി�ക്കാടൻ മ�നാ

രമ, �കരളപത്രിക, �കരളസഞ്ചാരി, പശ്ചിമതാരക, നസ്രാണിദീപിക, സത്യനാദ

കാഹളം തുടങ്ങിയ വൃത്താന്തപത്രങ്ങളിലും, വിദ്യാവി�നാദിനി, ഭാഷാ�പാഷിണി,

രസികരഞ്ജിനി, നല്ലീശ്വരവിലാസം ഇത്യാദിമാസികകളിലും വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങ

ളായ �ലഖനങ്ങൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് . സി. പി. അച്യുത�മ�നാ�ന്റ

പ്രിയസുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നതിനാൽ വിദ്യാവി�നാദിനി�യ പല പ്രകാ

രത്തിൽ സഹായിച്ചു. സക്കാർ സർവ്വീസിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞതിനു �ശഷം ജ�നാ

പകാരി എന്ന അച്ചുക്കൂടത്തി�ന്റ മാ�നജരായി കു�റക്കാലം പണി�നാക്കി. ഒടു

വിൽ വടക്കാ�ഞ്ചരിയിൽ ഒരു ഗൃഹം പണിയിച്ചു് അവി�ട താമസമാക്കി. മരണം

അവി�ട�വച്ചായിരുന്നു. ഭാഷയു�ട ഉന്നമനത്തിൽ അതീവ തൽപരനായിരുന്ന

അ�ദ്ദഹം 1067 മുതൽ ഉ�ദ്ദശം 1090 വ�ര ഭാഷ�യ നിരന്തരമായി �സവിച്ചു.

കൃതികൾ

�ഡവിഡ് ഒരു ഗദ്യകാരനാ�ണങ്കിലും പദ്യരചനയും അ�ദ്ദഹത്തിനു വശമായിരു

ന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ താ�ഴ കുറിക്കുന്നവയാണു് പ്രധാനങ്ങൾ. (1)

പ്രബന്ധമഞ്ജരി മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ, (2) പ്രബന്ധമാലിക മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ, (3) ആ�രാ

ഗ്യരക്ഷാമാർഗ്ഗം, (4) ഗൃഹഭരണം, (5) കുഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ട കാലം, (6) ക്രി�സ്താത്ഭ
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വം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (7) മിശിഹാചരിത്രസംഗ്രഹം കിളിപ്പാട്ടു്, (8) സദാചാരമാലിക

(പദ്യം), (9) ദി�വ്യാപ�ദശം മഞ്ജരി. �ഡവിഡി�ന്റ പദ്യകൃതികൾ ക്രിസ്തുമതപരങ്ങ

ളും, ഗദ്യകൃതികൾ സദാചാരപരങ്ങളുമാണു്. കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരു�ട കാലം എന്ന

പുസ്തകം ആ മഹാകവിയു�ട ചരിത്ര�ത്തയും കൃതിക�ളയും ആസ്പദമാക്കി എഴുതീ

ട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണു്. ഭാഷയിൽ ഗ�വഷണപ്രധാനമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമ

�ത്ത ഗ്രന്ഥം അതാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ നിന്നു ചില

ഉദാഹരണങ്ങൾഎടുത്തുകാണിക്കാം.

പദ്യം

“�ലാഹ�ത്തവഹ്നിയിലിട്ടീടിൽക്കിട്ടാംശ–

മാക�വ �വർപിരിഞ്ഞീടും �പാ�ല

ദുഷ്ടാംശമുള്ളവ നീങ്ങീട്ടുഭക്തന്മാർ

ശുദ്ധിയിൽ വർദ്ധിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ

സന്താപവഹ്നിയിലാക്കിജഗദീശൻ

ശുദ്ധി�ചയ്തീടു�മ�ന്നാർത്തി�ടണം.

കുന്തിരിക്കം ഭദ്രമായിട്ടു സൂക്ഷിപ്പാ–

നു�ണ്ടാരു കാലമതി�നത്ത�ന്ന

തീയിലിട്ടീടാനുമു�ണ്ടാരു കാല�മ–

ന്നീയുലകത്തിൽ നാം കാണുന്നീ�ല?

അഗ്നിയിലായതിട്ടാലുണ്ടാം സൌരഭ്യ–

�മ�ന്ത�ന്നല്ലാരുമറിഞ്ഞിട്ടി�ല്ല?

എന്നതു�പാ�ല ചില കാലം �ശാകമാ–

മഗ്നിയിലാക്കും ചില�ര നാഥൻ.” (ദി�വ്യാപ�ദശം)

ഗദ്യം

പ്രബന്ധമഞ്ജരി. പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുവാൻ പലസാഹിത്യകാരന്മാരും �ലഖനങ്ങൾ

നല്കി സഹായിച്ചു കാണുന്നു. അതി�ല രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സ്വഭാഷയും അന്യ

ഭാഷയും എന്ന തല�ക്കട്ടിൽ �ഡവിഡി�ന്റ ഒരു നല്ല ഉപന്യാസമുണ്ടു്. അതിൽ

നിന്നാണു് താ�ഴക്കാണുന്നവാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതു്.

“മനുഷ്യർക്കുമ�നാവിചാര�ത്തപരസ്പരംഅറിയി�ക്കണ്ടതിനു ഭാഷആവശ്യ

മായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാവരും ഒ�ര ഭാഷത�ന്ന സംസാരിച്ചുവരുന്നതായി

കാണുന്നില്ല. ഓ�രാ രാജ്യത്തുള്ളവർ ഓ�രാ ഭാഷയാകുന്നു സംസാരിച്ചുവരുന്നതു്.

അതിനാൽ ചിലരു�ട സ്വഭാഷ മറ്റു ചിലരു�ട അന്യഭാഷയായിരിയ്ക്കു�മന്നു �തളി

യുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളിൽ അധികഭാഗം, പ്ര�ത്യകമായി സ്വഭവനങ്ങ

ളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏ�താ, അതു് ആ രാജ്യത്തുള്ളവരു�ട സ്വഭാഷയായി

രിക്കു�മന്നാണു്  �താന്നുന്നതു്. ഒരു കുട്ടി ആദ്യം �കൾക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും

സ്വഭാഷയിലുള്ള പദങ്ങ�ളയാണു്. മാതാപിതാക്കന്മാരു�ട മ�നാവിചാരങ്ങ�ള കു

ട്ടികളും കുട്ടികളു�ടതി�ന മാതാപിതാക്കന്മാരും അറി�യണ്ടതിന്നു സ്വഭാഷയാണു്

ആദ്യ�മത�ന്ന ആവശ്യമായിരിയ്ക്കുന്നതു്. പ്ര�യാജനകരങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വ

ഭാഷയിൽ ഇ�ല്ലന്നുള്ള ഒരു ന്യായ�ത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ടു സ്വഭാഷ�യ

�വറുക്കുന്നതു് അത്ര ഭങ്ഗിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. ത�ന്റ പിതാവു സുന്ദരന�ല്ല

ന്നു നിശ്ചയിച്ചു് ‘അഴക�നഅച്ഛ�നന്നു വിളിക്ക’ �യാഗ്യ�മാ?”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 297

ഇതു മ�റ്റാന്നു്

സഭാങ് ഗങ്ങളല്ലാത്തവരിൽ ചിലർ സഭാങ്ഗങ്ങളിൽ ചില�രക്കാൾ സമർത്ഥ

ന്മാരാ�ണ�ന്നാ സഭാങ്ഗങ്ങളിൽ ചിലരിൽ ഗുണത്തി�ലയ്ക്കുള്ള യാ�താരു മാ

റ്റവും കാണ�പ്പടുന്നി�ല്ല�ന്നാ വ�ന്നക്കാം. ഇങ്ങ�ന വന്നാൽത്ത�ന്ന സഭ�യ

കുറ്റ�പ്പടത്തുവാനി�ല്ലന്നാണു് എ�ന്റ പക്ഷം. കു�റ �മഴുകും കു�റ ചളിയു�മടു

ത്തു് ഒ�ര കാലത്തു �വയിലത്തുവച്ചാൽ ഉഷ്ണം വർദ്ധിക്കു�ന്താറും �മഴുക് അധി

കമധികം ഉരുകുന്നതായും ചളി �ന�രമറിച്ചു് ഉറച്ചുകട്ടയാകന്നതായും കാണാം.

വസ്തുവി�ന്റ പ്രകൃതി�ഭദത്താലല്ല സൂര്യ�ന്റ ദൂഷ്യത്താലാണു് ഇപ്രകാരം വിപരീ

തഫലം കാണ�പ്പടുന്ന�തന്നു് ഇ�തവ�ര ആ�രങ്കിലും പറക ഉണ്ടായിട്ടു�ണ്ടാ?

(പ്രബന്ധമഞ്ജരി, മൂന്നാം ഭാഗം)

മൂർ�ക്കാത്തുകുമാരൻ (1049–1116)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ഈഅധ്യായത്തിൽ ഇതുവ�ര സ്മൃതന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട �ലാക�സ

വനത്തിനു് ഒരു പരിമിതിയുണ്ടു്. അതു�പാ�ലയുള്ളതല്ല കുമാര�ന്റതു്. അ�ദ്ദഹം വി

വിധങ്ങളായ പ്രവർത്തന�കാടികളിൽ സഞ്ചരിച്ചു പ്രശംസനീയമായ വിജയം �ന

ടി. അതു�കാണ്ടാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചരിത്രം പ്ര�ത്യകമായി പ്രതിപാദി�ക്കണ്ടി

യിരിയ്ക്കുന്നതു്. കുമാരൻ 1049-ാമാണ്ടു് (ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1874-ാമാണ്ടു്) �രവതീനക്ഷത്ര

ത്തിൽതല�ശ്ശരിയിൽജനിച്ചു. പിതാവു മൂർ�ക്കാത്തുരാമുണ്ണിയും മാതാവു് കുഞ്ഞിച്ചി

രുതയുമായിരുന്നു. ഏക�ദശം ആറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ അമ്മയും എട്ടാമ�ത്ത വയ

സ്സിൽ അച്ഛനും മരിച്ചു. കുമാരൻ അച്ഛ�ന്റ തറവാട്ടിൽ വളർന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ

അച്ഛ�ന്റമരുമകൾചൂര്യയി മൂർ�ക്കാത്തുയ�ശാദമ്മ�യവിവാഹം �ചയ്തു. തല�ശ്ശരി

ഗവർ�മ്മന്റ് ബ്രണ്ണൻ �കാ�ളജിൽ എഫ് . ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചതിനു�ശഷം മദിരാ

ശി ക്രിസ്ത്യൻ �കാ�ളജിൽ ബി.ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു �ചർന്നു ബാക്കി രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലും

ജയിച്ചു�വങ്കിലും ഐച്ഛികവിഷയമായ ചരിത്രത്തിൽ �താറ്റു�പായി. �സദാ�പ്പ

ട്ട് �കാ�ളജിൽ ട്രയിനിംഗ് കഴിച്ചു മലബാറി�ലക്കു മടങ്ങി. ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1890-

ൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു �സന്റ് �ജാസഫസ് �ബായിസ് �ഹസ്കൂളിൽആദ്യം ഉപാധ്യായ

നായി. കമാരൻമാസ്റ്റർ എന്ന �പരു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് അങ്ങ�നയാണു് സിദ്ധിച്ചതു്.

അവി�ട നിന്നു �കാഴി�ക്കാട്ടു �പ്രാവിഡൻസ് �കാൺ�വന്റി�ലയ്ക്കു മാറി. പിന്നീടു

തല�ശ്ശരി �നട്ടൂർ ബി. ഈ. എം. �സക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ �ഹഡ് മാസ്റ്റരായും തദന

ന്തരം മങ്ഗലാപുരം �സന്റ് അലൂഷിയസ് �കാ�ളജ് മലയാളപണ്ഡിതനായും ഒടു

വിൽ തല�ശ്ശരി �സന്റ് �ജാസഫ് സ് �സക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിൽ ഒന്നാം അസിസ്റ്റന്റായും

പണി �നാക്കി. 1105-ൽ (ഏപ്രിൽ 1930) അധ്യാപകവൃത്തിയിൽനിന്നു വിരമിച്ചു. 45-

ൽപ്പരം �കാല്ലം പല പ്രവർത്തനരങ്ഗങ്ങളിലും �പ്രക്ഷകന്മാരു�ട കണ്ണും കരളും

കുളുർപ്പിക്കുമാറു �ചാല്ലിയാടി. 1934-ൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി �കരള�മ

ങ്ങും ആഡംബരപൂവ്വം ആ�ഘാഷിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. ഒടുവിൽ അർബുദം ബാധിച്ചു് ഒരു �കാ

ല്ല�ത്താളം കാലം ശയ്യാശരണനായി. അ�ദ്ദഹം ചില �ലഖനങ്ങൾ പറഞ്ഞു�കാ

ടുത്തു് അന്നും എഴതിച്ചിരുന്നു. ആടിയ കാലും പാടിയ വായും അതാതി�ന്റ �താഴി

ലിൽനിന്നു വിരമിയ്ക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു് . 1116-ാമാണ്ടു് (1941 ജൂൺ 25) യശശ്ശരീരനാ

യി.
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പത്രപ്രവർത്തനം

കുമാരനു ബാല്യംമുതല്ക്കുത�ന്ന ഭാഷാ�പാഷണത്തിൽഅഭിരുചിയും ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ

രചിക്കുന്നതിൽ പാടവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം മദിരാശിയിൽ പഠിച്ചു�കാണ്ടി

രുന്ന കാലത്തു് എഴുതിയതാണു് മർക്കടസ�ന്ദശം എന്നകാവ്യം.

“ആഴി�ക്കട്ടിൽ പുകഴു �പരുകും �കരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധം

�കാഴി�ക്കാട്ടാം �പരിയ പുരിയിൽ�ച്ചന്നു�ചർന്നാലുടൻ നീ

ആഴി�പ്പ�ണ്ണത്തിരയവതിനായഞ്ജനാസൂനു പാരാ–

താഴി�ക്ക�ട്ടവിധമതുവിധം വണ്ടിയിൽനിന്നു ചാടൂ.”

ഈ കവിതക്കു രചനാഭംഗി കുറയു�മങ്കിലും കാലക്രമത്തിൽ ഒരു നല്ല കവിയാകു

ന്നതിനു�വണ്ട �യാഗ്യതകൾഅ�ദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചു. എന്നാൽ താൻ ഒരു കവി�യ

ന്നു് അഭിമാനിയ്ക്കുക�യാ അതി�ലയ്ക്കായി വള�ര സമയം വ്യയം�ചയ്യുക�യാ �ചയ്തി

ല്ല. ഗദ്യനിർമ്മിതിയിലാകുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിജയം അതി�ന്റ സമഗ്രമായ രൂ

പത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതു്. 1894-ൽ താൻ ഒരു �ചറുകഥ എഴുതി �കാഴി�ക്കാ�ട്ട

രണ്ടുപത്രങ്ങൾക്കു്അയച്ചതിൽആപത്രങ്ങളു�ടഅധിപന്മാർഅതു മടക്കിയയയ്ക്കു

കയാണുണ്ടായ�തന്നും അതുത�ന്ന മലയാളമ�നാരമയ്ക്കു് അയച്ച�പ്പാൾ വറുഗീസു

മാപ്പിള അതു ഭാഷാ�പാഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ത�ന്ന �പ്രാത്സാഹന

രൂപത്തിലുള്ളഒരുകത്തു�കാണ്ടും ഉചിതമായധനസംഭാവന�കാണ്ടുംഅനുഗ്രഹി

യ്ക്കുകയും �ചയ്തതായുംഅ�ദ്ദഹം ഒരവസരത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ടു് . വറുഗീസമാപ്പിള

യു�ട �പരിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു �ജ്യഷ്ഠനിർവ്വി�ശഷമായ ഭക്തിയാണുണ്ടായിരുന്നതു്.

അന്നു �കാഴി�ക്കാട്ടു �കരളസഞ്ചാരിയു�ടപ്രസാധകനായിരുന്നസി. കൃഷ്ണൻ ഉന്ന

തവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മദിരാശിയിൽ �പാകകയും അതിനുപകരം കുമാരൻ ആ

സ്ഥാനത്തിൽ നിയുക്തനാകുകയും �ചയ്തു. അതാണു് കുമാര�ന്റആധിപത്യത്തിൽ

പ്രചരിച്ച ഒന്നാമ�ത്തപത്രം. തദ്വാരാ ചന്തു�മ�നാൻ, കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ മുത

ലായ സാഹിത്യകാരന്മാരുമായി �സ്നഹം പുലർത്തുന്നതിനു സൌകര്യം കിട്ടി. ഫലി

തംസംബന്ധിച്ചു്അവരു�ടശിഷ്യനായിരുന്നുകുമാരൻഎന്നുപറയുന്നതിൽഅപാ

കമില്ല. സഞ്ചാരിയു�ട പ്രസാധകനായിരുന്ന കാലത്തു സരസ്വതി എ�ന്നാരു മാ

സികയും ആരംഭിച്ചു. അതിൽപ്പിന്നീടു് 1913-ൽ സി. കൃഷ്ണൻ അതി�ന്റ അവകാശം

വാങ്ങിസഞ്ചാരി മിതവാദിയിൽലയിപ്പിച്ചു. അതിൽനിന്നുമിതവാദിഎന്നപത്രംതു

ടങ്ങി. പിന്നീടുാണു് ഗജ�കസരിഎന്നപത്രത്തി�ന്റആവിർഭാവം. 1935-ൽഅ�താ

ടുകൂടി സത്യവാദി എ�ന്നാരു വാരികയും നടത്തി. ചിന്താമണി, ആത്മ�പാഷിണി

എന്നീ മാസികകളു�ടയും, വിദ്യാലയം, ധർമ്മം എന്നീ പത്രങ്ങളു�ടയും അധിപരാ

യി ഓ�രാ കാലത്തു �ജാലി �നാക്കീട്ടുണ്ടു് . ഇവ�യ�യല്ലാം ത�ന്റ തൂലികാചാലനം

�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം ഉയർത്തി. എങ്കിലും അതു�കാ�ണ്ടാന്നും താൻ വിഭാവനം �ച

യ്തു�കാണ്ടിരുന്നആദർങ്ങൾക്കു്അവഅർഹിയ്ക്കുന്നരൂപം �കാടുക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹ

ത്തിനു സാധിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ ഉദാരമതിയും ഭാഷാ�പാഷണവ്യഗ്രനുമായ �താമസ്

 �പാൾ ദീപം എ�ന്നാരു ചിത്രമാസിക എറണാകളത്തുനിന്നു് 1105-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാ

സം 1-ാം൹ മുതൽ പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുവാൻ തീർച്ച�പ്പടുത്തിയ�പ്പാൾ അതി�ന്റ പ്രസാധ

കനായി തിര�ഞ്ഞടുത്തതു കുമാര�നയായിരുന്നു. ദീപം�പാ�ല വിജ്ഞാനപ്രദവും

വിവിധവിഷയസ്പർശിയുമായഒരുമാസികഅതിനുമുമ്പുംപിമ്പുംഉണ്ടായിട്ടില്ലഎന്നു

പറയുന്നതുമറ്റു മാസികകൾക്കു് ഒരുവിധത്തിലുംഅവജ്ഞാ�ദ്യാതകമല്ല; രാജ്യസം

ബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി വിമർശങ്ങൾ, �ചറുകഥകൾ, ജീവിതചരിത്രങ്ങൾ,

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 299

�നാവൽ, കവിതകൾ, �കൌതുകവാർത്തകൾ, സർ�വ്വാപരി ഹൃദയാവർജ്ജകങ്ങ

ളായ ചിത്രങ്ങൾ ഇത്യാദി വിഷയങ്ങൾ�കാണ്ടു് ഓ�രാ ലക്കവും അലംകൃതമായിരു

ന്നു. മൂന്നു�കാല്ല�ത്ത�യ്ക്ക ദീപം നടന്നുള്ളു.

മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കുമാരൻ ഒരു തികഞ്ഞസമുദായ �സവകനും �പാതുകാര്യപ്രസക്തനുമായിരുന്നു.

പതി�നട്ടു�കാല്ലം തല�ശ്ശരി മുനിസിപ്പൽ �കൌൺസിലറായും ഒൻപതു �കാല്ലം

മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യു�ക്കഷൻ കൌൺസിലി�ല ഒരംഗമായും. ഓ�രാ പ്രാ

വശ്യം �കാട്ടയം താലൂക്കു�ബാർഡ് �വസ്പ്രസിഡണ്ടായും മുനിസിപ്പൽ �വസ്

 �ചയർമാനായും പണി �നാക്കി. മദിരാശി ഗവർണ്ണർ മലബാറി�ല ജന്മിമാരു

�ടയും കുടിയാന്മാരു�ടയും ഒരു വട്ട�മശസ�മ്മളനം സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ കുമാരൻ

കുടിയാന്മാരു�ട ഒരു പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. അക്കാലത്തു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ലഖ

നങ്ങൾ കൂടാ�ത �കരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചുവന്ന പത്രങ്ങൾ ഉ�ണ്ടാ എന്നു സംശയി

�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പല ഗൂഢനാമങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം �ലഖനങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു് .

വജ്രസൂചി, ഗജ�കസരി എന്നീ �പരുകളിൽ വടക്കൻപത്രങ്ങളിലും, പതഞ്ജലി

എന്ന �പരിൽ �തക്കൻ പത്രങ്ങളിലുമാണു് അത്തരത്തിലുള്ള �ലഖനങ്ങൾ പ്രാ

�യണ കാണാറുണ്ടായിരുന്നതു്. കുമാരൻ ഒരു ഉറച്ച ഹിന്ദുമതഭക്തനായിരുന്നു

എന്നും പ്ര�ത്യകിച്ചും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇഷ്ട�ദവത ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു എന്നുമുള്ള

തിനു പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗൃഹത്തിനു �ഗാകുല�മന്നായിരുന്നു

നാമകരണം. ഭഗവൽഗീത�യ�പ്പാ�ല മനുഷ്യർകു്ഐഹികവും ആമുഷ്മികവുമായ

ഉൽക്കർഷത്തിനു പ്ര�യാജകീഭവിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം �ലാകത്തിലി�ല്ലന്നായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗാഢമായ വിശ്വാസം. ഹിന്ദുക്കളു�ട ആചാരപരിഷ്കരണത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു. ആ പരിഷ്കരണം ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിയു�ട

ഉപ�ദശങ്ങൾ�കാണ്ടും ചര്യാവി�ശഷം�കാണ്ടുംസിദ്ധമായി�യന്നു്അ�ദ്ദഹം തീർ

ച്ച�പ്പടുത്തി. തല�ശ്ശരി ജഗന്നാഥ�ക്ഷത്രത്തി�ന്റ നിർമ്മിതിയ്ക്കും, അതിനു �താട്ടുള്ള

ഗുരു�ദവ�ന്റ �ലാഹപ്രതിമാസ്ഥാപനത്തിനും അ�ദ്ദഹമാണു് മുൻക�യ്യടുത്തു പ്ര

വർത്തിച്ചതു്. സ്വാമികളു�ട ‘ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു �ദവം മനുഷ്യനു്  ’ എന്ന

സ�ന്ദശ�ത്തമലബാറിൽപ്രധാനമായിപ്രചരിപ്പിച്ചതു്അ�ദ്ദഹമായിരുന്നു. തീയർ

ഹിന്ദുമതം ഉ�പക്ഷിയ്ക്കണ�മന്നും ബുദ്ധമതം സ്വീകരിയ്ക്കണ�മന്നും മറ്റുമുള്ള ചിലരു

�ട അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു് അ�ദ്ദഹം പരമവി�രാധിയായിരുന്നു. ഉത്തര�കരളത്തിൽ

ഈപ്ര�ക്ഷാഭണ�ത്ത നിർജ്ജീവമാക്കിത്തീർത്തതു് അ�ദ്ദഹവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സുഹൃത്തുക്കളായ ചില തീയപ്രമാണികളുമായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത അവിസ്മര

ണീയമാണു്. �വറു�തയല്ല അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഉത്തര�കരളത്തി�ല കിരീടം വയ്ക്കാത്ത

രാജാവു് എന്നു പറഞ്ഞുവന്നതു്. ഉദാരമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചിത്തവൃത്തി.

അ�നകം പാവ�പ്പട്ട വിദ്യാർത്ഥിക�ളഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ചിലവിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

സാഹിത്യ�സവനം

കുമാര�ന്റ കൃതികളിൽ പ്രധാനങ്ങളായുള്ളവ�യ മാത്രം ഇവി�ട കുറിയ്ക്കുന്നു. (1) മർ

ക്കടസ�ന്ദശം, (2) ആശാകല, (3) ഇലഞ്ഞിപ്പൂമാല മുതലായ ഖണ്ഡകൃതികൾ, (4)

ദർശനമാല (തർജ്ജമ), (5) �ലാകാപവാദം, (6) കനകംമൂലം, (7) അമ്പുനായർ, (8)

വസുമതി, (9) ഒരു�വദ്യ�ന്റഅനുഭവങ്ങൾ, (10) ജാഹനീറ, (11) രജപുത്രവിവാഹം,

(12) കൂനിയു�ട കുസൃതി, (13) യാദവകൃഷ്ണൻ, (14) ഒയ്യാരത്തു ചന്തു�മ�നാൻ, (15) �വ

ങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ, (16) ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി, (17) കാകൻ, (18)
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പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തി�ലചിലഅത്ഭുതങ്ങൾ, (19) ഗദ്യമഞ്ജരി ഒന്നാം ഭാഗം, (20)�സ

രന്ധ്രി, (21) മുത്തശ്ശ�ന്റകഥകൾ, (22)നൂറ്റിൽപ്പരം �ചറുകഥകൾ, (23)അമ്മമാ�രാടു്,

(24) �വള്ളി�ക്ക.

അവയി�ല ഉള്ളടക്കം

പദ്യം

ആശാകലയാണു് കുമാര�ന്റ കൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയം. സുപ്രസിദ്ധനായ കീ

റ്റ് സ് (Keats) എന്നആംഗ�ലയമഹാകവിയു�ട ഇസബല്ലാ (Isabella) എന്ന കാ

വ്യത്തി�ന്റ സ്വതന്ത്രാനുവാദമാണതു്. അത്യന്തം ഹൃദയദ്രവീകരണചണമായ മൂല

കൃതി വലിയ താഴ്ചവീഴ്ചകൾ കൂടാ�ത കുമാരൻ ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ചില വരി

കൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ലാലസൻത�ന്റ കഥയുദ്ധരിയ്ക്കാം ഞാൻ

ധീരതയുള്ളവർ �കട്ടു�കാൾവിൻ.

എങ്ങവൻ? എങ്ങാ�നാരുൾനാട്ടിൽ ശഷ്പങ്ങൾ

തിങ്ങിവളർ�ന്നാരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ,

ആറ്റിൻകരയിൽ മനുഷ്യപാദസ്പർശം

തട്ടാറില്ലാ�ത്താരു ദിക്കിലായി,

ആറടി ദീർഘതയുള്ളകുഴി�യാന്നു

മൂടിക്കിടപ്പുണ്ടുപുത്തനായി.

ലാലസ�ന�ങ്ങന്നതിൽ�ച്ചന്നു �ചാദിപ്പിൻ

മാലുറ്റ വാർത്ത �കാതി�പ്പാ�രല്ലാം.”

ഇലതഞ്ഞിപ്പൂമാല �ചറുതാ�ണങ്കിലും ഒന്നുകൂടി �ച�താഹരമാ�ണന്നു പറയാം.

ഒരു �പൺകിടാവു് ആ മാല നിരത്തിൽക്കൂടി വില്പനയ്ക്കു �കാണ്ടു�പാകുന്നു.

“ഇലഞ്ഞിപ്പൂമാലയിലഞ്ഞിപ്പൂമാല–

യിലഞ്ഞിപ്പൂ വാങ്ങിൻ, വണങ്ങു�ന്നൻ.”

ആ �പൺകുട്ടിയു�ടആകാരസുഷമ�യ കവി ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു.

“തരുണശ്രീ വന്നങ്ങുദിച്ചില്ലായതിൻ

കരുക്കൾ�മനിയിൽക്കുരുത്തില്ല.

ഉടുമുണ്ടല്ലാ�ത മുറിമുണ്ടില്ലവൾ–

ക്കുടലുമംഗവും മറയുവാൻ.

കുളി കഴിഞ്ഞല്പം നനഞ്ഞുല�ഞ്ഞറ്റ–

മളിവർണ്ണം പൂണ്ട ചികുര�ത്ത

അനില�പാതങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചീടുന്നു–

ണ്ടനംഗൻ മാനവമനം �പാ�ല.

ഇലഞ്ഞിപ്പൂമാല മുഴുവനും വാങ്ങി–

യലസാപാംഗിക്കു പണ�മകാൻ

പരതി കീശഞാ,�നാരു കാശില്ലതിൽ–

പ്പരിതാപ�മന്തു പറയാവൂ?”

ദർശനമാല ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളു�ട തന്നാമ�ധയമായ �വദാന്തഗ്രന്ഥ

ത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാണു്.
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ഗദ്യം

ഒരു ഗദ്യകാരൻ എന്ന നിലയിലാണ�ല്ലാ കുമാരൻ പര�ക്ക അറിയ�പ്പടുന്നതും

അറിയ�പ്പ�ടണ്ടതും. അഞ്ചുമുതൽ ഏഴുവ�ര നമ്പർ കൃതികൾ �നാവലുകളാണു്.

വസുമതി ഒരു സമുദായാഖ്യായികയാണു്. വട�ക്ക മലബാറി�ല അക്കാല�ത്ത

തീയ�ര സംബന്ധിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിൽനിന്നു ഗ്രഹിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും.

ഒരു �വദ്യ�ന്റ അനുഭവങ്ങൾ ചില �ചറുകഥകൾ സമാഹരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച

ഒരു പുസ്തകമാണു്. പത്തും പതി�നാന്നും കൃതികൾ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ല ചില

കഥകൾ സംഭവമാക്കി എഴുതീട്ടുള്ളതാകുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ രാമായണത്തി

�ല ഒരുപാഖ്യാന�ത്ത ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗദ്യനാടകമാണു് , 13 മുതൽ 16

വ�ര നമ്പരുകൾ ജീവിതചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളാ�ണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. കാകൻ

ഏററവും മ�നാഹരമായ ഒരു കൃതിയാണു്. കുമാര�ന്റ നാനാമുഖമായ മ�നാധർ

മ്മപ്രസരം അതിൽ അതി�ന്റ അത്യുച്ച�കാടിയിൽ �തളിഞ്ഞുകാണാം. പ്രകൃതി

ശാസ്ത്രത്തി�ല അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ല വിഷയം �പരു�കാണ്ടുത�ന്ന

വിശദമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ഗമദ്യമഞ്ജരി ഒന്നാംഭാഗം സാഹിത്യവിമർശനപരമാണു്.

അതിൽ കവിത, ഭാവനാശക്തി, മലയാളഭാഷയ്ക്കു സഹായങ്ങൾ, ഗദ്യപ്രബന്ധം,

�നാവൽ മുതലായി പല വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. കുമാര�ന ഒരു നിരൂപ

ണവിചക്ഷണനായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നതു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥമാണു്. �സരന്ധ്രി

യും മുത്തശ്ശ�ന്റ കഥകളും ബാലവിദ്യാർത്ഥികളു�ട ഉപ�യാഗത്തിനായി എഴുതിയി

രിക്കുന്നു. �ചറുകഥകളിൽ അധികവും ദീപം മാസികയിൽ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണു്.

അവയിൽ ചിലതി�ന്റ�യല്ലാം വിഷയം സ്വക�പാലകല്പിതമല്ല. റംഗൂണിൽവച്ചു

മലയാളി മഹിളാമണ്ഡലത്തി�ന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എഴുതിവായിച്ചതാണു് അമ്മമാ

�രാടു് എന്ന�ചറുകൃതി. പതി�നട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ�ഹദരാലിയും മഹാരാഷ്ട്രന്മാരും

�യാജിച്ചു പരന്ത്രീസുകാരു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി യുദ്ധം�ചയ്തു പല അക്രമങ്ങളും

പ്രവർത്തിച്ച സംഭവമാണു് �വള്ളിക്കയ്യു�ട പശ്ചാത്തലം. ദീപത്തിൽഅതു ഖണ്ഡ

ശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നു. പ്ര�ത്യകം പുസ്തകമായി അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

വാക്കലഹം

ത�ന്റ സാഹിത്യ�സവന�ത്തപ്പറ്റി കുമാരൻ ഒരവസരത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“ഞാൻ ചില�തഴുതി; അതു ചിലക്കു രസിച്ചു. ഞാൻ പി�ന്നയും എഴുതി; അതു ചി

ല�ര മുഷിപ്പിച്ചു. അവർ എ�ന്ന കുത്തി എഴുതി; ഞാനും കുത്തി എഴുതി. ഇങ്ങ�ന

കമ്പിളി�ക്കട്ടുഞാൻ വിട്ടിട്ടും കമ്പിളി�ക്കട്ടു് എ�ന്ന വിടുന്നി�ല്ലന്നുപറഞ്ഞ�പാ�ല

ഞാൻസാഹിത്യസമുദ്രത്തിൽക്കിടന്നു് 

‘ഓട്ടുനാളിറങ്ങിയും മങ്ങിയും തിരവന്നു

തട്ടിയിട്ടലച്ചുമ�ങ്ങാ�ട്ടടം �ചന്നും �പാന്നും’

അങ്ങ�ന പരിചയിച്ചു് ഒരുവിധം നീന്തിക്കളിയ്ക്കുവാൻ പഠിച്ചു�വ�ന്ന പറ�യണ്ടതു

ള്ള.” സൂക്ഷ്മത്തിൽ അ�ദ്ദഹം സാഹിത്യക്കളരിയിൽ �നടുനാൾ കച്ച�കട്ടി കയ്യും

�മയ്യും ഉറച്ച ഒരുധീര�യാദ്ധാവായിരുന്നു. കുമാരൻ ധാരാളം �വട്ടും തട്ടും പയറ്റി.

�കാടുക്കുകയും �കാള്ളുകയും �ചയ്തു. എതിരാളി�യ അമ്പരപ്പിയ്ക്കുകയും അടിപണി

യിയ്ക്കുകയും �ചയ്ത അവസരങ്ങൾ അനവധിയുണ്ടു്. വ്രണകിണങ്ങളാൽ അങ്കിത

മായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിരിമാറു്. അപൂർവ്വം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അടവു �തറ്റി

താ�ഴ വീണിട്ടുണ്ടു് . വീ�ണടത്തുകിടന്നു വിദ്യയു�മടുത്തിട്ടുണ്ടു് . നിശിതവും മർമ്മ

�വധിയുമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തൂലികാപ്ര�യാഗം. തനിയ്ക്കു പറയുവാനുള്ളതു്
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ആ�രപ്പറ്റിയായാലും ഒളിവും മറവും കൂടാ�ത പറയും. പല അച്ചുക്കൂടമുടമസ്ഥന്മാരു

മായി ഗാഢമായ ബന്ധം പുലർത്തിവന്നഅ�ദ്ദഹം അവ�രയും വിട്ടിട്ടില്ല: ഒരവസ

രത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“പ്രസാധകന്മാരിൽ അധികം �പരും കച്ചവടത്തി�ന്റ കണ്ണുകണ്ട സമർത്ഥ

ന്മാരാണു്. അവർ�ക്കാരു �പർ �കാടുക്കുവാൻ എനിക്കു് അധികാരമുണ്ടായിരു

ന്നു�വങ്കിൽ ഞാൻ അവ�ര ‘�ചാരകുടിയന്മാർ’ എന്നു വിളിയ്ക്കുമായിരുന്നു. കവിക

ളു�ടയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരു�ടയും �ചാരകുടിച്ചാണു് അവരിൽപലരും ജീവിയ്ക്കുന്നതും,

തങ്ങൾക്കും തങ്ങളു�ട�ശഷം സന്താനങ്ങൾക്കും�വണ്ടി ധനം സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതും.

വിദ്വാന്മാർ പ്രാ�യണ ദരിദ്രന്മാരാണ�ല്ലാ. അവ�ര�ക്കാണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിപ്പിച്ചു്

അല്പം വല്ലതും �കാടുത്തും �കാടുക്കാ�മന്നുവാഗ്ദാനം�ചയ്തുംപി�ന്ന�കാടുക്കാ�ത

യും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധം�ചയ്ത് , അതു�കാണ്ടുള്ള വമ്പിച്ച ആദാ

യംമുഴുവൻഈ �ചാരകുടിയന്മാർ എടുക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാ�രാ? പട്ടിണി!”

അങ്ങ�നയുള്ള ഒരാൾ അഭി�യാക്താവിനു ഭയങ്കരനായ പ്രതിദ്വന്ദിയായിരുന്നതു്

അസാധാരണമല്ല�ല്ലാ. എങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഹാസ്യരസനിഷ്യന്ദികളായ

ഉക്തിപ്രത്യുക്തികൾ അവ�രയും ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ആറാടിയ്ക്കുകയായിരുന്നു

പതിവു്. ത�ന്ന�യാ ത�ന്റ സമുദായ �നതാക്കന്മാ�ര�യാ തനിയ്ക്കു �വണ്ട�പ്പ

ട്ടരവ�ര�യാ ആ�ക്ഷപസൂചകമായി ആരു് എ�ന്തഴുതിയാലും അ�ദ്ദഹം ഉലച്ച

വാളുമായി അരങ്ങത്തു കയറി നിർഭയമായി �പാരാടും. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

വിമലമായ ഹൃദയത്തിൽ വ്യക്തിവി�ദ്വഷത്തി�ന്റ�യാ സമുദായസ്പർദ്ധയു�ട�യാ

ലാഞ്ചനം ഒ�രാറ്റവാക്കി�ലങ്കിലും മഷിയിട്ടു �നാക്കിയാൽ�പ്പാലും കാണ്മാനുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. താൽക്കാലികമായ ഒരു രസത്തിനു�വണ്ടി �വണ്ടതിലധികം തട്ടിവിടും.

എങ്കിലും അ�തല്ലാം ശരൽക്കാലത്തി�ല �മഘശകലത്തി�ന്റ കളി കാട്ടി ക്ഷണ

ത്തിൽ മറഞ്ഞു�പാകും. കുമാര�ന നല്ല�പാ�ല അറിയുന്ന ഫലിതപ്രിയന്മാർക്കു്

ആ വാൿപ്രവാഹം വി�നാദത്തി�ന്റ പ്രകാരാന്തരമായല്ലാ�ത �താന്നുമായിരുന്നി

ല്ല.

കൃത്യനിഷ്ഠ

ഇതു കുമാര�ന്റ എണ്ണ�പ്പട്ട ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. താൻ ഏതു സാഹിത്യ

വ്യവസായത്തിൽ ഏർ�പ്പട്ടാലും അതു വിജയപൂർവ്വമായി കലാശിപ്പിക്കണ�മന്നു്

അ�ദ്ദഹത്തിനു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു ചില�ര�പ്പാ�ല വല്ലതും കാട്ടിക്കൂട്ടി

ഒപ്പിച്ചുമാറുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു �തല്ലും വിശ്വാസമണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീനാരാ

യണഗുരുവി�ന്റ ജീവിതചരിത്രം രചിക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹം �യാഗാഭ്യാസ പ്രതിപാ

ദകങ്ങളായ പല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും അറുപത്ത�ഞ്ചാളം വശം വരുന്ന

തത്സംബന്ധമായ ഒരധ്യായംആ പുസ്തകത്തി�ന്റ പ്രഥമഭാഗമായി എഴുതി�ച്ചർക്കു

കയും �ചയ്തു. ചന്തു�മ�നാ�ന്റ ചരിത്രം ഗദ്യകാവ്യത്തി�ന്റ വളർച്ചഎന്നഅധ്യായം

�കാണ്ടാണു്ആരംഭിക്കുന്നതു്. യാദവകൃഷ്ണൻഎന്നപുസ്തകത്തിൽശ്രീകൃഷ്ണ�നപ്പറ്റി

യുള്ളഇതിഹാസപൌരാണി�കാപാഖ്യാനങ്ങളിൽഇക്കാലത്തു്അവിശ്വസനീയങ്ങ

ളാ�ണന്നു �താന്നാവുന്ന അംശങ്ങ�ള പരിത്യജിച്ചു �കവലം ഒരു ഉത്തമപുരുഷൻ

എന്ന നിലയിൽ ആ മഹാത്മാവി�ന്റ ചരിത്രം ഉപപാദിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി പല

പുസ്തകങ്ങളും നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചു. ഇ�തല്ലാം എന്തിനാ�ണന്നു ചിലർ �ചാദി�ച്ച

ക്കാം. അവർ �ക്ലശഭീരുക്കളും വിഷയപൂർത്തി�യപ്പറ്റി �വണ്ട വിജ്ഞാനമില്ലാത്ത

വരുമാ�ണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 303

സംസ്കൃതപദപ്ര�യാഗം

ത�ന്റ ഗദ്യത്തിൽസംസ്കൃതപദങ്ങൾ �വണ്ടതിലധികം കടന്നുകൂടാതിരിക്കുന്നതിനു

കുമാരൻ പ്ര�ത്യകം യത്നിച്ചു. തനിക്കുസംസ്കൃതത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനത്തി�ന്റ കുറ

വു് അതിനു സഹായമായും തീർന്നു. �വള്ളി�ക്ക ദീപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുട

ങ്ങിയ�പ്പാൾ “ഇതു് എല്ലാവരും വായിച്ചു രസിക്കണ�മന്നല്ലാ�ത സ്ക്കൂളുകളിൽ പാ

ഠപുസ്തകമാക്കിക്കിട്ടണ�മന്നു് ഉ�ദ്ദശമില്ലാത്തതിനാൽ അനാവശ്യമായി അപൂർവ്വ

സംസ്കൃതപദങ്ങൾ കുത്തി�ച്ചലുത്തുക�യാ അന്വയവിഷമത വരുത്തുക�യാ �ച�യ്യ

ണ്ടുന്നആവശ്യം �നരിട്ടിട്ടില്ല” എന്നു് അ�ദ്ദഹംആവിഷയത്തിൽ തനിക്കുള്ളഅഭി

പ്രായം �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മ�റ്റാരവസരത്തിൽ ഇങ്ങ�നയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് :

“ശരിയായിഅർത്ഥമറിഞ്ഞുകൂടാത്തസംസ്കൃതപദങ്ങൾഉപ�യാഗിക്കാതിരിക്കാൻ

ശ്രമിക്കണ�മന്നുള്ളതുസംസ്കൃതംഅറിഞ്ഞുകൂടാത്തഎ�ന്ന�പ്പാലുള്ളവർപ്രബന്ധ

രചനയിൽഅനുസരി�ക്കണ്ടുന്നഒരുസമ്പ്രദായമാ�ണന്നുഞാൻഅവ�രഓർമ്മ

�പ്പടുത്തി�ക്കാള്ളന്നു.”

ഗദ്യ�ശലി

കുമാര�ന്റ വിവിധസിദ്ധികളിൽവച്ചു് അത്യന്തം സമുന്നതമായി. എല്ലാവർക്കും പ്ര

തിഭാസിക്കുന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അപ്രതിമമായ ഗദ്യ�ശലിയാകുന്നു. അ�ദ്ദഹം

ആ�ശലി�കാണ്ടു പല�പ്പാഴും നമുക്കുസ്വർഗ്ഗീയമായസുഖം തരുന്നുണ്ടു് . അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ഗദ്യം ഒരുതരം ശ്രവണമധുരമായ സംഗീതമാണ് . അതി�ന്റ ആ�രാഹാ

വ�രാഹക്രമങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന നിശ്ചയമുള്ളു. അതു വായിക്കു�മ്പാൾത്ത�ന്ന

അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാം. വിവക്ഷിതം �വണ്ടവിധത്തിൽ ആ�ലാചിച്ചു ക്രമ�പ്പടുത്തി

�യ പറയൂ. സരളവും പ്രസന്നവും മധുരവുമാണു് ആ ഗദ്യരീതി. ഉജ്ജ്വലലത ആവ

ശ്യം�പാ�ല പ്രകടിപ്പിക്കും. ഫലിതം�കാണ്ടാണു് അ�ദ്ദഹംആദ്യന്തം�കകാര്യം

�ചയ്തു കാന്തിവി�ശഷം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതു്. സംഭാഷണങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളി

ലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആ ഫലിതം പ്ര�യാഗിക്കും. അതിനു് ഒരു അദൃഷ്ടപൂർവ്വമായ

ആകർഷണശക്തിയുണ്ടു്. അതി�ലക്കു് ആവശ്യമുള്ള പഴ�ഞ്ചാല്ലുകളും ഉപകഥക

ളും മറ്റും ഒരു പുഴയി�ല അലകൾ �പാ�ല അതിൽ �പാങ്ങിയും മുങ്ങിയും പ്രകാ

ശിക്കുന്നു. കുമാരൻ ഒരു വിശ്രുതനായ വാഗ്മിയായിരുന്നു�വന്നും നാം ഇവി�ട ഓർ

മ്മി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹംപ്രസംഗ�വദിയിൽകടന്നാൽചിരിക്കു്എ�ന്തങ്കി

ലും വകയുണ്ടാകു�മന്നു �ശ്രാതാക്കൾക്കറിയാമായിരുന്നു. ആവിഷയത്തിൽഅ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത�പ്പാ�ലയുള്ളപ്രവക്താക്കളുംപത്ര�ലഖകന്മാരുംഗ്രന്ഥകാരന്മാരും �കരള

ത്തിൽഅധികമുണ്ടായിട്ടില്ല.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ�കാണ്ടുപ്രസ്തുത�ശലിപ്രദർശിപ്പിക്കാം. കുമാരൻനടത്തി

ത്തുടങ്ങിയ �കരളചിന്താമണി�യപ്പറ്റി അല്പം ആ�ക്ഷപസൂചകമായി മലബാറിയു

�ട പ്രസാധകനായ വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ ഒരു കുറിപ്പു് എഴുതി. പണി

ക്കർപിരിഞ്ഞതിൽപ്പി�ന്നയാണു് കുമാരൻചിന്താമണിയു�ടനടത്തിപ്പു്ഏ�റ്റടുത്ത

തു്. ആ കുറിപ്പിനു കുമാര�ന്റ പ്രത്യുക്തിയാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ മലബാറി�യപ്പറ്റി പറഞ്ഞതിനു മറുപടി�യാ

ന്നുംപറയാ�ത �കരളചിന്താമണിപ്രത്രാധിപ�ര കു�റ ചീത്തപറഞ്ഞുവിടുകയണു്
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304 അദ്ധ്യായം 64. അറുപത്തിനാലാമധ്യായം

�ചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഇതിനു മറുപടി പറവാൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടിയിരി

ക്കുന്നു. ഇതു പ�ക്ഷ മലബാറിപ്പത്രത്തിനു വലിയ ഇച്ഛാഭംഗത്തിനു കാരണമാ

�യക്കാം. എന്തു �ചയ്യാം? നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ദിക്കിൽ ഞങ്ങളു�ട മാന്യസഹ

ജീവിക�ളയും വ്യസനിപ്പി�ക്കണ്ടിവരുന്നു . . . ഇനിയും കാര്യം പറയാ�ത ചീത്ത
പറയാനാണു് ഭാവ�മങ്കിൽ ഞങ്ങളു�ട ഭാവം മൌമുദ്ര ധരിക്കാനാണു്. �കരളചി

ന്താമണിയു�ട അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ ഞങ്ങൾ�ക്കഴുതാ�ത മലബാറിപ്പത്രത്തിനു

രഹസ്യമായി എഴുതിയതു വലിയ പുതുമയായി�ത്താന്നുന്നു ത�ന്ന! അവർത�ന്ന

അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ.”

ഏതു വിഷയവുംഎത്രകഠിനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ രീതിയിൽപ്രതിപാദിക്കുന്ന

തിനുള്ളശക്തി കുമാരനിൽഅസാധാരണമായി വി�ദ്യാതിച്ചിരുന്നു. താ�ഴക്കാണു

ന്നതുകാകൻഎന്നപുസ്തകത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ നിന്നു് ഒരു ഭാഗമാണു്.

“കാക്ക�യപ്പറ്റി എഴുതുവാനുള്ള�താ�ക്ക എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. അച്ചടിച്ചുംകഴി

ഞ്ഞു. ഇനി ഒരു മുഖവുര �വണ്ട�യാ എന്നാണു് അച്ചുക്കൂടക്കാർ �ചാദിക്കുന്നതു്.

അതിനാണു് വിഷമം. പുസ്തകം കാക്ക�യപ്പറ്റിയാണു്. അതി�ന സ്തുതിച്ചാലും ദുഷി

ച്ചാലും ആരും �ചാദിക്കുവാനില്ല. മുഖവുര പുസ്തക�ത്തപ്പറ്റി ആയിരിക്കണമ�ല്ലാ.

അതി�ന ഞാൻ ത�ന്നസ്തുതിക്കുന്നതു കു�റ അങ്ങ�നയ�ല്ല? ദുഷിക്കാൻ മനസ്സും

വരുന്നില്ല. എഴുതാ�മന്നു�വച്ചാൽ പലതും എഴുതാം, ‘ഈ പുസ്തകം അ�ശഷം

നന്നായിട്ടി�ല്ലന്നു് എനിക്കുത�ന്ന �ബാധ്യമുണ്ടു്. പ�ക്ഷ, ചില �സ്നഹിതന്മാരു�ട

നിർബ്ബന്ധം�കാണ്ടു് ഇങ്ങ�ന അച്ചടിച്ചു പരസ്യം�ചയ്തതാണു്’ എന്നു പറയാമായി

രുന്നു. അതു �വറും കളവായിരിക്കും. ‘ഇതു പരസ്യം�ചയ് വാൻ എ�ന്ന ആരും

നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ വള�ര �തറ്റുകളുണ്ടു് . അതു വായനക്കാർ സദയം

ക്ഷമിക്കണം.’ എ�ന്നഴുതിയാ�ലാ? അതു �കവലം അനാവശ്യമാണു്. എ�ന്റ

പുസ്തകത്തിൽ �തറ്റുണ്ടായാലും ഇ�ല്ലങ്കിലും അതു �വളിക്കിറങ്ങുന്ന തക്കവും �നാ

ക്കിഅതി�ന �കാത്തിപ്പറിച്ചുഛിന്നഭിന്നമാക്കുവാൻ �നാമ്പും �നാറ്റു നില്ക്കുന്ന ചില

രസികശി�രാമണികളുണ്ടു്. അവർക്കു് അതു�കാണ്ടു കാര്യസാധ്യവുമു�ണ്ടന്നാണു്

ഒരാൾ ഇതിനി�ട പറഞ്ഞതു്. എനിക്കും ഗുണമില്ലാ�തയല്ല. പുസ്തകം �വഗത്തിൽ

വിറ്റു�പാകും. അതു�കാണ്ടു കാക്കയ്ക്കുബലിയിട്ടു�കാടുക്കു�മ്പാ�ല രണ്ടു�പൎക്കും ഉപ

കാരമാകത്തക്കവണ്ണംഈ ‘കാക’�നഅവർക്കായി സമർപ്പിക്കുക.”

അടിയിൽ �ചർക്കുന്ന ഭാഗവും അതിലുള്ളതുത�ന്നയാണു്.

“ചില�പ്പാൾ തള്ളപ്പക്ഷിക്കുവല്ല ഭക്ഷണസാധനവും കിട്ടി അവൾഅതു �കാ

ത്തിത്തിന്നാൻഭാവിക്കു�മ്പാൾകുട്ടിഅടുത്തു�ചന്നു്അതുപിടിച്ചുപറ്റാൻഭാവിക്കുന്ന

തും അതിനു �കാടുക്കാ�ത തള്ള പകുതി വിഴുങ്ങുന്നതും പി�ന്ന കുട്ടിയു�ടകരച്ചിൽ

�കട്ടിട്ടു് അലിവുണ്ടായി�ട്ടന്ന�പാ�ല വായിൽനിന്നുഴിഞ്ഞു കുട്ടിയു�ട �കാക്കിൽ

ഇട്ടു�കാടുക്കുന്നതും കാണ്മാൻ ബഹുരസമുള്ള കാഴ്ചകളാണു്. വലതും തിന്നാൻ കി

ട്ടിയാൽ അതു ത�ന്റ സ്വന്തം ഉദരപൂരണത്തിനു് ഉപ�യാഗിക്കുക�യാ �വണ്ടതു്?

കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങ�ള രക്ഷിക്കുവാൻ അവയ്ക്കു�കാടുക്കുക�യാ �വണ്ടതു്? എന്നി

ങ്ങ�ന മനസ്സിൽ രണ്ടു വിചാരങ്ങൾ അടിക്കടി വള�ര �നരം ജയാപജയങ്ങൾ

സംശയത്തിലായിരിക്കയും ചില�പ്പാൾ ‘ആത്മപൂജ’ ജയിച്ചു എന്നു തീർച്ച�പ്പടു

ത്താൻ സംഗതിയാകത്തക്കവിധം പകുതി�യാളം വിഴുങ്ങുകയും �ചയ്യുന്നു�ണ്ടങ്കി

ലും, കാക്കയ്ക്കു ത�ന്റ കുഞ്ഞുങ്ങ�ളാടുള്ള കാരുണ്യത്തിനാണു് സ്വാർത്ഥപ്രതിപത്തി

�യക്കാൾ ശക്തിയുള്ള�തന്നു് അവസംശയംകൂടാ�തസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.”

യാദവകൃഷ്ണനിൽനിന്നു ചില വാക്യങ്ങൾകൂടി അടിയിൽ�ചർക്കുന്നു.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 305

“ഇത്രയം പറഞ്ഞുഭീഷ്മർഅല്പം നിർത്തി. ആദ്യം വൃന്ദാവനത്തി�ല �ഗാപാല

ന്മാരു�ടഹൃദയത്തിൽവ്യാപിച്ചതും, �ഗാപസ്ത്രീകളു�ട മ�നാമുകുരങ്ങ�ളവികസിപ്പി

ച്ചതും, ക്ര�മണ ഭാരതഖണ്ഡത്തി�ല ആമര്യന്മാരു�ടയിടയിൽ സൌഭാഗ്യരശ്മി�യ

ഉദിപ്പിച്ചതുമായി, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നു ജനിച്ചുയർന്ന�സ്നഹം ഭീഷ്മരു�ട ഹൃദയത്തിലും

നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിന്നു �താണ്ടയിടറി, കണ്ണിൽ �വള്ളം നിറ

ഞ്ഞു. �നഞ്ഞിടിച്ചു. ഒടുവിൽ കഴിയുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ പൂജ്യനായ ആ വ�യാവൃ

ദ്ധൻ ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞു: ‘അ�ത, കൃഷ്ണ�ന വിശ്വത്തി�ന്റആദികാരണമായി ധരിച്ചു

നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു; വിശ്വത്തി�ന്റ ലയകാരണമായി നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു. അവൻ

ശാശ്വതനും അവൻ സർവ്വശക്തിക്കും അതീതനുമ�ത്ര.’ ഭീഷ്മർക്കു പി�ന്ന സംസാ

രിപ്പാൻകഴിയാതായി. അല്പം വിശ്രമിച്ചു ശ്വാസം �ന�രയാക്കി. കൃഷ്ണനിലുള്ള ഭക്തി

നിമിത്തം ജനിച്ച മ�നാവികാര�ത്തനിയന്ത്രിക്കുവാൻശ്രമിച്ചു.”

മതി, ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു കുമാരൻ എത്രമാത്രം അനുഗൃഹീതനായ

ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു�വന്നും ആ വടവൃക്ഷത്തി�ന്റ ഏ�തല്ലാം അംബര

ചുംബികളായ ശാഖകളിലാണു് വിവിധ ഗാനങ്ങൾപാടി �കരളീയ�ര ആകമാനം

പുളകം�കാള്ളിച്ചുവിഹരിക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചിരുന്ന�തന്നുംവ്യക്തമാ

കുന്നതാണു്. വാദ്ധക്യത്തി�ന്റയാ�താരു ലക്ഷണവും �രാഗഗ്രസ്തനാകുന്നതുവ�ര

അ�ദ്ദഹ�ത്തബാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആ സുകുമാരവും പട്ടാംബര�വഷ്ടിതവും മന്ദസ്മിത

മധുരവുമായ ആകാര�ത്ത നിത്യയൌവനം ആ�ശ്ലഷിച്ചു ചാരിതാർത്ഥ്യം �നടിയിരു

ന്നതു�പാ�ല �താന്നി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തികഞ്ഞസാഹിത്യവീര�ന നമുക്കു് 

അത്രഎളുപ്പത്തി�ലാന്നും കിട്ടുന്നത�ല്ലന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

�ക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള (1053–1091)

കുടുംബവും ജനനവും

�ക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള �നയ്യാറ്റിൻകരത്താലൂക്കിൽ മുൻസീഫ് �കാടതിവക്കീൽ എം.

�കശവപിള്ളയു�ട �ജ്യഷ്ഠസ�ഹാദരി ചക്കിയമ്മയു�ടയും സ്ഥലം ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി

�ക്ഷത്രത്തിൽ ശാന്തി നരസിംഹൻ �പാറ്റിയു�ടയും പുത്രനായി 1053-ാമാണ്ടു് ഇടവ

മാസം 16-ാം൹ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പൂർവ്വകുടുംബം �നയ്യാറ്റിൻകര

അതിയന്നൂർ അംശം �ത�ക്ക കൂടില്ലാവീടായിരുന്നു. ആ കുടുംബത്തി�ല മല്ലൻ

പിള്ള എന്ന ഒരു പൂർവ്വപുരുഷൻ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി�ന ശത്രു

ബാധയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയാൽ മഹാരാജാവ് അ�ദ്ദഹത്തിനു �പരാർ എന്ന

സ്ഥാനം സമ്മാനിച്ചതിനു പുറ�മ കു�റ വസ്തുവകകളും �കാടുത്തു. ആ വസ്തുക്കളിൽ

ഒന്നാണു് �നയ്യാറ്റിൻകര �കാട്ടയ്ക്കകത്തു് ഇ�പ്പാൾ മുല്ലപ്പള്ളി പുത്തൻവീട് എന്നു

വിളിച്ചുവരുന്ന ഭവനം. 1053-ാമാണ്ടു് അതു മുല്പപ്പള്ളി വീടുമാത്രമായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

ആദ്യഗുരു �നയ്യാറ്റിൻകര മലയാംപള്ളിക്കൂടത്തിൽ വാധ്യാരായിരുന്നകൂട്ടപ്പന നാ

ഗനാഥയ്യരായിരുന്നു. 1062-ൽ സ്ഥലം ഇംഗ്ലീഷ്  മിഡിൽസ്ക്കൂളിൽ പഠിത്തമാരംഭിച്ചു.

അക്കാലത്തുകഥകളിയിൽ കലശലായ ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. 1067-ൽആ മിഡിൽസ്ക്കൂ

ളി�ല പഠിത്തംഅവസാനിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തുഗവർ�മ്മന്റ് �കാ�ളജിൽ വി

ദ്യാഭ്യാസംതുടർന്നു. യഥാകാലം മട്രിക്കു�ലഷൻപരീക്ഷജയിച്ചു. എഫ് . ഏ.യ്ക്കുപഠി

ക്കുവാൻ അരംഭിച്ച�താടുകൂടി പത്ര�ലഖകനായി. ചിത്ര�മഴുത്തിൽ ആദ്യകാലത്തു
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306 അദ്ധ്യായം 64. അറുപത്തിനാലാമധ്യായം

നല്ലവാസനപ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു�വങ്കിലുംസാഹിത്യംആകല�യനി�ശ്ശഷംഗ്രസി

ച്ചുകളഞ്ഞു. ഒടുവിൽ കഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ�മ�നാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു പ്രസിദ്ധ�പ്പ

ടുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന രാമരാജനിൽ �നയ്യാറ്റിൻകര �ലഖകനായാണു് ഗദ്യ�മഴുതി

പരിചയിച്ചതു്. മൂന്നു �കാല്ലം �കാണ്ടു 1073-ൽ എഫ് . എ. ജയിച്ചു. ബി. ഏ. ക്ലാസ്സി

ലും പഠിത്തം സംബന്ധിച്ചു യാ�താരുത്സാഹവും പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല.

ആദ്യകാല�ത്തപത്രപ്രവർത്തനം

1075 ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു �കരളദർപ്പണ�മന്നും വഞ്ചിഭൂ

പഞ്ചിക എന്നും രണ്ടു പത്രങ്ങൾ പുറ�പ്പടുകയും രാമകൃഷ്ണപിള്ള �കരളദർപ്പണ

ത്തി�ന്റആധിപത്യം വഹിച്ചുതുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ജനപ്ര

തിനിധികൾക്കു കൂടി ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള തത്വ�ത്തയാണ്

അ�ദ്ദഹം ദർപ്പണംവഴി പ്രചരിപ്പിച്ചതു്. പരസ്യമായി അനന്തരവൻ പത്രവുമായി

ബന്ധം പുലർത്തിത്തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ �കാപിഷ്ഠനായ അമ്മാവൻ �കശവപിള്ള

അ�ദ്ദഹ�ത്ത സ്വഗൃഹത്തിൽനിന്നു നിഷ്കാസനം �ചയ്തു. തനിക്കു �വ�റ ആദാ

യമാർഗ്ഗം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു�വങ്കിലും വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തു �പാകുവാൻ സമ്മ

തമാ�ണന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത അറിയിച്ചു�കാണ്ടു സർവ്വവും സന്ത്യജിച്ചു് ആ ധീരൻ

സ്വാതന്ത്ര്യം �നടുകയാണു് ഉണ്ടായതു്. ആ �കാല്ലം മലയാളത്തിൽമാത്രം ബി.ഏ.

യ്ക്കു �ചന്നു് ഒന്നാംക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി ജയിച്ചു �കരളവർമ്മകീർത്തിമുദ്രയ്ക്കു് അഹ

നായി. പണ്ഡിത�ശ്രഷ്ഠനായ പി. �ക. നാരായണപിള്ള�യ ആ വിഷയത്തിൽ

അതിശയിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �കപ്പടയു�ട

ആകർഷകതയാണു്. അടുത്ത�കാല്ലത്തിൽഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിനു �ചരണ�മന്ന

തീർച്ച�പ്പടുത്തിയിരുന്നു�വങ്കിലും അ�പക്ഷാപത്രികയിൽ എഴുതിയിരുന്ന വയസ്സു

�തറ്റി�പ്പായിഎന്നകാരണത്താൽസർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു മൂന്നു �കാല്ല�ത്ത

ക്കു ബഹിഷ്കരിക്ക�പ്പട്ടു. എങ്കിലും �കാ�ളജിൽ അധ്യയനം തുടർന്നു�കാണ്ടിരു

ന്നു. അക്കാലത്താണു്  ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ധാരാളമായി വായിക്കുകയും തദ്വാ

രാ ത�ന്റ വിവിധവിഷയകമായ വിജ്ഞാനം പരിപുഷ്ടമാക്കുകയും �ചയ്തു. അന്നു് 

ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു അവി�ട സംസ്കൃതത്തിനും

മലയാളത്തിനും �പ്രാഫസർ. അ�ദ്ദഹവുമായി ഗാഢസർക്കത്തിൽ ഏർ�പ്പട്ട് 

ഇംഗ്ലീഷി�ല സാ�ങ്കതികശബ്ദങ്ങൾക്കു മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമയുണ്ടാക്കുവാൻ

പരിശീലിച്ചു. കു�റ സംസ്കൃതവും അഭ്യസിച്ചു. �കരളദർപ്പണത്തിൽ ക്ര�മണ രാ

ജ്യകാര്യങ്ങളും സാമുദായികവിഷയങ്ങളും ചുരുക്കുകയും സാഹിത്യവിമർശനത്തിനു

പ്രാധാന്യം നല്കുകയും �ചയ്തു.

പ്രഥമപത്നി

1076 മകരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു പാല്ക്കുളങ്ങര �താപ്പുവീട്ടിൽ നാണിക്കുട്ടിയമ്മ

�യ വിവാഹം �ചയ്തു. ആസാധ്വി ഏറ്റവും സമർത്ഥയും ഗുണശാലിനിയും സംഗീത

സാഹിത്യങ്ങളിൽ വിചക്ഷണയുമായിരുന്നു. നാണിക്കുട്ടിയമ്മയു�ട അമ്മാവനായ

�ക. പര�മശ്വരൻപിള്ളയായിരുന്നു �കരളദർപ്പണത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻ. അ�ദ്ദഹം

രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യ പലപ്രകാരത്തിൽ കഷ്ടനഷ്ട�പ്പടുത്തി. 1076 �മടത്തിൽ �കര

ളദർപ്പണവും പഞ്ചികയും സം�യാജിപ്പിച്ചു �കരളപഞ്ചിക എന്ന �പരിൽ �നറ്റീവ്

 �ഹസ്ക്കൂളിൽ �ഹഡ് മാസ്റ്റർ റ്റി. മാർത്താണ്ഡൻ തമ്പി ഒരു പത്രം പുറ�പ്പടുവിച്ചു.

1077 ചിങ്ങം മുതൽ 1078 കുംഭം വ�ര അതു നടത്തിയതു രാമകൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു.
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1079 ചിങ്ങത്തിലാണു മലയാളിപ്പത്രത്തി�ന്റആധിപത്യംസ്വീകരിച്ചതു്. ഒരു �കാല്ല

�മ അതി�ന്റആധിപത്യം വഹിച്ചുള്ളു. 1079 മകരത്തിൽ നാണിക്കുട്ടിയമ്മ മരിച്ചു.

ദ്വിതീയഭാര്യ

1080-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 7-ാം൹ രാമകൃഷ്ണപിള്ളതിരുവനന്തപുരത്തുവഞ്ചിയൂർ കഴി

വിളാകത്തുവീട്ടിൽ ബി. കല്യാണിയമ്മ�യ പരിഗ്രഹിച്ചു. കല്യാണിയമ്മയു�ട ചരി

ത്രം വിസ്മയ�ത്താടുംഅഭിമാന�ത്താടും കൂടിയല്ലാ�ത �കരളീയർക്കുസ്മരിക്കുവാൻ

നിർവ്വാഹമില്ല. ദാമ്പത്യത്തി�ന്റ ഉത്തമമാതൃകയാണു് ആ മഹിളാരത്നം നമുക്കുകാ

ണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതു്. 1079-ൽ ലളിത എ�ന്നാരു �ചറുകഥആഅമ്മ ഇംഗ്ലീഷിൽനി

ന്നു തർജ്ജമ�ചയ്തു രസികരഞ്ജിനിയിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടത്തി. വീട്ടിലും പുറത്തും, താ

മര�ശ്ശരി അഥവാ അമ്മുവി�ന്റ ഭാഗ്യം, വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ മഹതികൾ ഒന്നാം ഭാ

ഗം, കർമ്മഫലം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചു. ഭത്താവി�ന്റ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഇതു

�പാ�ല പങ്കു�കാണ്ട മഹിളകൾ പുരാണങ്ങളിൽ കാണു�മന്നല്ല�ത നമ്മു�ട മാം

സദൃഷ്ടികൾക്കുവിഷയിഭവിക്കാറില്ല. വിവാഹത്തിനുമുമ്പുരാമകൃഷ്ണപിള്ളകല്യാണി

യമ്മക്കു് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ ഇങ്ങ�ന കാണുന്നു.

“ഭവതിക്കു് ഇ�പ്പാഴുള്ളതിൽക്കൂടുതൽ പദവി�യാ, ധന�മാ, സുഖ�മാ നല്കാൻ

ഞാൻഇ�പ്പാൾഅശക്തൻത�ന്ന. എന്നാൽകാർ�മഘങ്ങൾക്കിടയിൽക്കൂ�ടകാ

ണുന്ന രജത�രഖകൾ�പാ�ല �ക്ലശ�ശാകാദികൾക്കിടയിൽ നാം അനുഭവിക്കാ

നിടയുള്ള സുഖസംതൃപ്തികൾ എത്ര�യാ �മച്ച�മറിയവയാ�ണന്നു് അനുഭവം �കാ

ണ്ടു മനസ്സിലാകും.”

�കരളൻ

വിവാഹാനന്തരം കല്യാണിയമ്മ�യാടുകൂടി താമസിക്കുവാൻ �കാല്ലത്തുനിന്നു തി

രുവനന്തപുര�ത്തക്കു തിരി�യ�പ്പാന്നു. മലയാളിയു�ട പ്രസാധകത്വവും അ�താ

ടുകൂടി വിട്ടു. 1080 �മടത്തിൽ �കരളൻ എന്ന �പരിൽ രാജ്യകാര്യസംബന്ധമായ

ഒരു മാസിക തനതുടമസ്ഥതയിലും പത്രാധിപത്യത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്തുനി

ന്നുപുറ�പ്പടുവിച്ചു. �കരളൻ തികച്ചും വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു പത്രഗ്രന്ഥമായിരുന്നു,

നാരായണക്കുരുക്കളും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും തമ്മിൽ രാജ്യഭരണവിഷയകമായുയള്ള

ഗുരുശിഷ്യഭാവ�ത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. കുരുക്കളു�ട ഉദയഭാനു �കര

ള�ന്റ ഒന്നാം ലക്കം മുതൽഅതിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. രാമകൃഷ്ണപി

ള്ളയു�ട ഗദ്യ�ശലി നിശിതവും ഊർജ്ജ്വസ്വലവുമായിരുന്നു. അതിനുമുമ്പുത�ന്ന

അ�ദ്ദഹം �കരളത്തി�ല ഗദ്യകാരന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നാം

ലക്കത്തിൽ �ലാകാഭിവൃദ്ധി�യന്ന തല�ക്കട്ടിൽ അ�ദ്ദഹം എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുള്ള

പ്രസ്താവനയിൽ ഒരു ഭാഗമാണു് താ�ഴക്കാണുന്നതു്.

“�പാതുജനപ്രതിനിധി എന്നു ഭാവിക്കുന്ന പല പത്രങ്ങളും ഈ നാട്ടിലുണ്ടു്.

അവ �പാതുജനങ്ങളു�ട �ക്ഷമത്തിനുംഐശ്വര്യത്തിനുംഅഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണ�മ

ന്നു കരുതി അവരു�ട കാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി പറയുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നുണ്ടു്. അവയു�ട

ഭാവം യഥാർത്ഥമായിരിക്കാം. അഥവാ കപടമായിരിക്കാം. എന്നാൽ സ്ഥിതി

സ്ഥാപക�ര�ന്നാ ഉല്പതിഷ്ണുക്ക�ള�ന്നാ രാജ്യപക്ഷ്യ�ര�ന്നാ പ്രജാപക്ഷ്യ�ര�ന്നാ

മ�റ്റാ �ഭദങ്ങളില്ലാത്ത ഈ നാട്ടി�ല കാര്യങ്ങളിൽ സ്വവർഗ്ഗചാപലം �കാണ്ടാ

ക�ട്ട, പരവർഗ്ഗ�ദ്വഷം �കാണ്ടാക�ട്ട, ഈ പത്രങ്ങളിൽ ചിലതുകൾ ഉണ്ടാക്കി

ക്കൂട്ടുന്ന ബഹളമായ ലഹളയിൽ ബഹുജനങ്ങളു�ട �പാതുവായ നന്മ നി�ശ്ശഷം
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308 അദ്ധ്യായം 64. അറുപത്തിനാലാമധ്യായം

മറയ്ക്ക�പ്പട്ടു �പാകുന്നു�വന്നും, തന്നിമിത്തം ഗവർ�മ്മണ്ടിനു പ്രജാ�ക്ഷമകാര്യങ്ങ

ളിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടാകുന്നു�വന്നും അനു�ശാചിക്കാ�ത

നിർവ്വാഹമില്ല.”

ഇതാ മ�റ്റാരു ലക്കത്തി�ല ഒരു ഖണ്ഡികയിൽനിന്നു്. “രാജാവു �ദവത്തി

�ന്റപ്രതിപുരുഷൻഅ�ല്ലങ്കിൽഅവതാരം എന്നു രാജാക്കന്മാർ വിശ്വസിക്കുകയും

പ്രജക�ള വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു . . . ഈവിശ്വാസം വ്യാജംത�ന്ന. മനു

ഷ്യർ ജീവജന്തുക്കളിൽ ഒരുവംശത്തിൽ �പട്ടവരാണ�ല്ലാ. പട്ടികളു�ട രാജാവായി

ട്ടു് ഒരുപട്ടി�യ�ദവംസൃഷ്ടിച്ചു�വാ? ആനകളു�ട രാജാവായിട്ട് ഒരു വി�ശഷമായ

ആന�യ�ദവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു�ണ്ടാ? അങ്ങ�നയു�ണ്ടങ്കിൽ രാജാവിന്  ആ കുലത്തി

ലുള്ള മറ്റു ജീവികളിൽനിന്നും വ്യത്യാസ�പ്പടുത്തുന്നഅടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ

�ല്ലാ.”

സ്വ�ദശാഭിമാനി

അക്കാലത്തു് ചിറയിൻകീഴു താലൂക്കിൽ വക്കത്തുനിന്നു സ്വ�ദശാഭിമാനി�യന്ന

പത്രം പുറ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്നു. 1081-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ ആ പത്രത്തി�ന്റ

ആധിപത്യം സ്വീകരിച്ചു. 1082 മിഥുനത്തിൽ ആ പത്രത്തി�ന്റയും സ്വ�ദശാഭിമാനി

അച്ചുക്കൂടത്തി�ന്റയും കൂട്ടുടമസ്ഥനായി അവ രണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തു മാറ്റിസ്ഥാ

പിച്ചു. 1081-ലാണു് കുരുക്കളു�ട പാറപ്പുറം ഒന്നാംഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. 1080

വൃശ്ചികം മുതൽശാരദഎന്ന�പരിൽസ്ത്രീക�ള ഉ�ദ്ദശിച്ചു് ഒരു മാസികതൃപ്പൂണിത്തു

റനിന്നും പുറ�പ്പട്ടു�കാണ്ടി രുന്നു. അതി�ന്റ അധിപകളിൽ അന്യതമയായിരുന്നു

കല്യാണിയമ്മ. അതി�ലക്കു നിരന്തരമായി �ലഖനസാഹായം �ചയ്തു�കാണ്ടിരു

ന്നു. ശാരദയു�ട അവകാശം രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഏറ്റുവാങ്ങുകയും വിദ്യാർത്ഥി�യന്ന

നാമ�ധയത്തിൽ മ�റ്റാരു മാസിക കൂടി ആരംഭിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. മൂന്നു വർഷവും

രണ്ടു മാസവും വള�ര �ക്ലശിച്ചു പത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ �ജാലികളും താൻ

ത�ന്ന�നാക്കി. അതി�ന്റഫലമായിഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആ�രാഗ്യം വള�രക്ഷയിച്ചു.

ആഴ്ചയിൽ ഒന്നിൽനിന്നു രണ്ടാക്കിയും രണ്ടിൽനിന്നു മൂന്നാക്കിയും ആ പരിതസ്ഥി

തിയിലും അതി�ന വികസിപ്പിച്ചു.

നാടുകടത്തൽ

രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ�മ്മന്റും തമ്മിലുള്ള വി�രാധം ഒന്നി�നാ

ന്നുവർദ്ധിച്ചു് 1086-ൽ മൂർദ്ധന്യദശയി�ലത്തി. 1086-ാമാണ്ടുകന്നിമാസം 10-ാം൹ (1910

�സപ്തമ്പർ 26) ഗവർ�മ്മന്റ് അ�ദ്ദഹ�ത്ത തിരുവിതാം കൂറിൽനിന്നു് ഇരു�ചവിയ

റിയാ�ത നിഷ്കാസനം �ചയ്തു. പി. രാജ�ഗാപാലാചാരിയായിരുന്നുഅന്ന�ത്ത ദി

വാൻജി. ഉടൻതനിയ്ക്കുതിരുവനന്തപുരം �ഗൽസ്  �ഹസ്ക്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന �ജാ

ലി രാജി�വച്ചു കല്യാണിയമ്മഅ�ദ്ദഹ�ത്തഅ�ന്വഷിച്ചു തമിഴ് നാട്ടി�ലയ്ക്കു �പായി.

തിരു�നൽ�വലിയിൽ എത്തി ഭർത്താവി�ന മലിനവസ്ത്രധാരിയായി, കയ്യിൽ ഒരു

കാശു�പാലുമില്ലാ�ത, കുളിച്ചു്ഈറൻമാറാൻ �പാലും വസ്ത്രം കൂടാ�തയാണു് കണ്ട

തു്. ഭാര്യയു�ട കയ്യി ലുണ്ടായിരുന്ന സ്വല്പം പണം�കാണ്ടു മദിരാശിയിൽ �ചന്നു

�ചർന്നു. �പരിയ�മട്ടിൽ ഒരു �ചറിയ വീടു വാടക�യ്ക്കടുത്തു്അതിൽതാമസമാരംഭി

ച്ചു. അങ്ങ�ന ആദ്യം സ്വഗൃഹത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്കാരം, പിന്നീടു സ്വസമുദായത്തി

�ല പഴമക്കാരായ പ്രമാണികളു�ട ശത്രുത, ഒടുവിൽ സ്വ�ദശത്തുനിന്നു പ്രവാസം

ഇ�തല്ലാമാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനുസ്വരാജ്യ�സവനത്തിനു കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങൾ. ആ
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ബുദ്ധിമാനുഅത്തരത്തിലുള്ളഒരുപരിണാമമാണു്ത�ന്റസ്വതന്ത്രമായപത്രപ്രവർ

ത്തനത്തിനു ലഭിയ്ക്കാവുന്ന �നട്ടം എന്നു ദീർഘദർശനം �ചയ്യുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. “തിരുവിതാംകൂറി�നാടുള്ള എ�ന്റ ബന്ധം �വർ�പട്ടു. മാതൃഭൂമി�യാടു

ള്ള എ�ന്റ കടമ ഞാൻ നിവ്വഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എനിയ്ക്കു് ഇനി അവി�ട മടങ്ങി�പ്പാക

ണ�മന്നു് ആഗ്രഹമില്ല; അതിനിടവരികയുമില്ല.” എന്നാണു് അ�ദ്ദഹം ആഅവസ

രത്തിൽ പറഞ്ഞതു്. അതു പരമാർത്ഥമായിത്തീർന്നു.

നാടുകടത്തലിനു�ശഷം

അനന്തരകാല�ത്ത ജീവിതം അതുവ�രയുള്ളതി�നക്കാൾ ദുഃഖഭൂയിഷ്ഠമായിരുന്നു.

സ്ഥിരമായ ഒരാദായമാർഗ്ഗവും കൂടാ�തയാണു് ഭർത്താവും ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും

മദിരാശിയിൽ താമസിച്ചത് . അ�താടുകൂടി രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യ പലകുറി അധി

�ക്ഷപിച്ചു് ഉപന്യാസങ്ങൾ ത�ന്റ ഇന്ത്യൻ �പട്രിയറ്റ് (Indian Patriot) എന്ന

ദിനപത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ദിവാൻ ബഹദൂർ സി. കരുണാ

കര�മ�നാ�ന്റ �പരിൽ ഒരു മാനനഷ്ട�ക്കസ് �കാടു�ക്കണ്ട ആവശ്യവും �നരിട്ടു.

മദിരാശിയി�ല ശീ�താഷ്ണാവസ്ഥ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട ദുർബ്ബലമായ ശരീരത്തിനു

കൂടുതൽഅസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാക്കി. തന്നിമിത്തം തൽക്കാലം മലബാറി�ലക്കുസകു

ടുംബം താമസം മാറ്റി. അവി�ട പാലക്കാട്ടു് അവർക്കു് ഒരു ഉദാരചരിതയു�ട അതി

ഥികളാകുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. ആവിദുഷി ഒരു ഉത്തമഗദ്യകർത്രിയായതരവത്തു്

അമ്മാളുവമ്മയായിരുന്നു. ആ അമ്മ�യപ്പറ്റി �മൽ പ്രസ്താവിക്കും. 1086-ൽ എഫ് .

എൽ. പരീക്ഷജയിച്ചു. ശരീരം ഭയങ്കരമായക്ഷയ�രാഗത്താൽ ഗ്രസ്തമായിത്തുടങ്ങി

യിരുന്നതിനാൽ ബി. എൽ. പരീക്ഷക്കു �ചരുവാൻസാധിച്ചില്ല. 1912-ാമാണ്ടു മ�ല

ഷ്യാ മലയാളികളു�ട ഒരു പ്രതിനിധി പാലക്കാ�ട്ടത്തി അ�ദ്ദഹത്തിനു സ്വ�ദശാഭി

മാനി എന്ന ബിരുദം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശരീരപാരവശ്യം

കണ്ടു ചില ഗുണകാംക്ഷികൾ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവി�നാടു ക്ഷമായാചനം

�ചയ്താൽ സ്വന്തം നാട്ടി�ലക്കു തിരി�യ�പ്പാകാം എന്നുപ�ദശിച്ചു. അതിനു് ആ

ധീ�രാദാത്ത�ന്റ മറുപടി താ�ഴ കാണുന്നതായിരുന്നു: “മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സു

�കാണ്ടുകൃപാനിധി ആ�ണന്നും തിരുമനസ്സി�ല വി�ദ്വഷത്താലല്ലഞാൻ ഭ്രഷ്ടനാ

യ�തന്നും എനിക്കറിയാം. പ�ക്ഷ, മാപ്പു യാചിക്കണ�മങ്കിൽ എന്തപരാധമാണു്

ഞാൻ �ചയ്ത�തന്നറിയ�ണ്ട? �ചയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനു മാപ്പു യാചിക്കുന്നതു പുരുഷ

ത്വമാ�ണാ? തിരുവിതാംകൂറുമായുള്ള എ�ന്റ ബന്ധം വിട്ടുകഴിഞ്ഞു. പുരുഷധർമ്മം

മറന്നും മനസ്സാക്ഷിക്കു വിപരീതമായും ഞാൻ ഇജ്ജന്മം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല.”

അതാണു് ഉത്തമപുരുഷന്മാരു�ട ലക്ഷണം. “അ�ധാമുഖസ്യാപി കൃതസ്യ വ�ഹ്നർ

നാധശ്ശിഖാ യാതി കദാചി�ദവ” എന്നുണ്ട�ല്ലാ. മരിക്കുന്നതുവ�ര സാഹിത്യവിഷ

യകങ്ങളായ പലപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഏർ�പ്പട്ടു �കാണ്ടിരുന്നു. കുന്നങ്കുളത്തുനിന്നു

പുറ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന ആത്മ�പാഷിണിയിൽ പല ഉപന്യാസങ്ങൾ പ്രസിദ്ധ�പ്പ

ടുത്തുകയും 1913-ൽ അതി�ന്റ സാഹിത്യനായകനായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. തനിക്കു

സഹജമായ സത്യസന്ധത ഗ്രന്ഥവിമർശനത്തിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 1915-ൽ ഒരു

ഇംഗ്ലീഷ്  മലയാളനിഘണ്ടു രചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയ്ക്കും 1913-ൽ കല്യാണി

യമ്മ ബി. ഏ. പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. 1915-ാമാണ്ടു ജനുവരി മാസത്തിൽ കണ്ണൂർ

ഗവർ�മ്മന്റ് ബാലികാപാഠശാലയിൽ ഒരു ഉപാധ്യായയായി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും

അവി�ടത്ത�ന്ന താമസിച്ചു. �രാഗം ക്ര�മണ വർദ്ധിച്ചു; �വദ്യന്മാരു�ട പരിശ്രമം

അ�ശഷം ഫലിച്ചില്ല. 1091-ൽ (1916 മാർച്ച് 28-ാം൹) അവി�ടവച്ചുത�ന്ന അ�ദ്ദഹം
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310 അദ്ധ്യായം 64. അറുപത്തിനാലാമധ്യായം

യശശ്ശരീരനായി. സംഭവബഹുലവും ദുരന്തദുഃഖവുമായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിത

ചരിത്രം ഹൃദയമുള്ളവർക്കു കണ്ണുനീർ വാർക്കാ�ത വായിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

അതി�ന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു വിവരണം ലഭിക്കണ�മന്നുള്ളവർ അതിനു�വണ്ട

മ�നാ�ധര്യമു�ണ്ടങ്കിൽ കല്യാണിയമ്മയു�ട വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ എന്ന കരു

ണാമയമായ പുസ്തകം വായി�ക്കണ്ടതാണ് . ആ സുചരിത ഇന്നും �കാഴി�ക്കാട്ടു

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൃതികൾ

രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഒരു വിശ്രുതനായ പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നതിനാൽ അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ �ലഖനങ്ങൾ പല പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും വിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായി

കിടക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളു�ട ഒരു പട്ടിക അറിവുള്ളിട�ത്താളം

താ�ഴക്കുറിക്കുന്നു. (1) �സാക്രട്ടീസ് , (2) നായന്മാരു�ട സ്ഥിതി, (3) ഭാര്യാധർമ്മം

എന്നീ പുസ്തകങ്ങളും, (4) കൃഷിശാസ്ത്രം, (5) അങ്കഗണിതം മുതലായ സ്ക്കൂൾ ബുക്കു

കളും 1079-നു മുമ്പ് എഴുതി. 1080-ൽ (6) ക്രിസ്റ്റഫർ �കാളംബസ്സും, (7) വാമനനും

രചിച്ചു. 1087-ലാണു് (8) ഡൽഹിഡർബാർ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളു�ടയും, (9) വൃത്താ

ന്തപത്രപ്രവർത്തനത്തി�ന്റയും നിർമ്മിതി. (10) തിരുവിതാംകൂർ നാടുകടത്തൽ

(മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും), (11) കാറൽമാർക്സ്, (12) �ബൻജമിൻ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ,

(13) �മാഹനദാസ് ഗാന്ധി, (14) മന്ന�ന്റ കന്നത്തം, (15) നരകത്തിൽനിന്ന് (രണ്ടും

കഥാപുസ്തകങ്ങൾ) ഇവ�യല്ലാം 1085-നു�മൽ നിർമ്മിച്ചവയാണു്. ഇവ കൂടാ�ത ഉദ

യഭാനുവും പാറപ്പുറവുംഈരണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി അച്ചടിപ്പിച്ചതു് അ�ദ്ദഹമാണു്. ഗ്രാമ

ത്തിൽ രാമവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ അന്യാപ�ദശമാലയ്ക്കു പുറ�മ �വദാന്തസാ

രം എ�ന്നാരു കിളിപ്പാട്ടുംകൂടി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട പ്രസിദ്ധീകൃത പുസ്തകങ്ങളു�ട

കൂട്ടത്തിലുൾ�പ്പടുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സര�സാജജ്വലമായ ഗദ്യരീതി, പ്രതിപാ

ദ്യം രൂപ�പ്പടുത്തുന്നതിലുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങി ഒരുത്തമഗദ്യകാരൻ പാലി�ക്കണ്ട

പല കാവ്യധർമ്മങ്ങളിലും അ�ദ്ദഹം അദ്വിതീയനാണു്. പുസ്തകവിമർശനത്തിൽ

“തൽസ്വല്പമപി �നാ�പക്ഷ്യം കാ�വ്യ ദുഷ്ടം കഥഞ്ചന”എന്നമതമായിരുന്നുഅ�ദ്ദ

ഹത്തിനു് അഭിമത�മന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. �കരളത്തിൽ സമഷ്ടിവാദത്തി�ന്റ

പ്രഥമപ്രചാരകൻ അ�ദ്ദഹമായിരുന്നു. ക്രി. പി. 1883-ൽ മരിച്ച മാർക്സി�നപ്പറ്റി

ഒരു പുസ്തകം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണ�മന്നു �താന്നിയതു് അ�ദ്ദഹത്തിന്നാ

ണ�ല്ലാ. ഇനി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു് ഓ�രാ ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു

കാണിക്കാം.

“വിഖ്യാതന്മാരായസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിച്ചു് അവരു�ട ഭാ

ഷാസരണി�യ പകർ�ത്തടുക്കാം എന്നുവിചാരിക്കുന്നവർ ചിലരുണ്ടു്. ഈ വിചാ

രം തീ�ര അസംബന്ധ�മന്നാണു് എനിക്കു പറയാനുള്ളതു്. ഒരുവ�ന്റ ഭാഷാസര

ണി�യ അനുകരിക്കാൻ മ�റ്റാരുത്തനു കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഭാഷാസരണി�യ

ന്നതു് അതാതാളുകൾക്കു് സ്വഭാവജന്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്നു നാം ഓർമ്മവയ്ക്ക

ണം. ഒരുവ�ന്റഅനുഭവങ്ങ�ളയും പരിചയങ്ങ�ളയും അവ�ന്റ മ�നാഗതിക്കനുസ

രിച്ചിട്ടാകുന്നു ഭാഷാരൂപമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്. അ�തപ്രകാരത്തിലുള്ള മ�നാ

ഗതി ഉണ്ടാകുവാൻ മ�റ്റാരുവൻഅ�തപ്രകാരത്തിലുള്ളഅനുഭവങ്ങ�ളയും പരിച

യങ്ങ�ളയും അ�തഅവസ്ഥയിൽപ്രാപിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. ഇതുസാദ്ധ്യമല്ല

�ല്ലാ.” (വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം)
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 311

“ധനതത്വശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചു മാർക്സ് സ്ഥാപിച്ച സിദ്ധാന്തമാണു് ഏ�റ പ്ര

സിദ്ധ�പ്പട്ടതു്. എന്താണു് ഒരുവൻ കു�റ മൂലധനം മുടക്കി ഒരു �താഴിൽ നടത്തു

�മ്പാൾ അതിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നആദായം എത്ര വലുതായിരുന്നാലും അതുണ്ടാകു

വാൻ പണി�യടുക്കുന്ന �വലക്കാർക്കു ദാരിദ്ര്യം കുറയാ�തയും മുതലാളിയായ യജ

മാനനു ധനം വർദ്ധിച്ചും ഇരിപ്പാൻ കാരണം? ഒരു സാധനത്തി�ന്റ വില�യ വർ

ദ്ധിപ്പിക്കാൻതക്കവണ്ണം അതി�ന്മൽ �വല�ചയ്യുന്നവനായ കൂലി�വലക്കാരനു കി

�ട്ടണ്ടുന്നന്യായമായആദായംലഭിക്കുന്നി�ല്ലന്നും �വലക്കാര�ന്റഓഹരികൂ�ട മുത

ലാളി കയ്യടക്കി�ക്കാള്ളന്നു�വന്നുമാണു് മാർക്സി�ന്റഅഭിപ്രായഗതി. ഈഅഭിപ്രാ

യം �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ അധിഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമായുള്ളതു് അ�ല്ലങ്കിൽ ഒന്നാമ

�ത്തതാകുന്നു�വന്നുപറയാം.” (കാറൽ മാർക്സ്  )

�ക.എസ് . രാമൻ�മനവൻ (1052–1100)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ഇനി അച്ചുക്കൂടം ഉടമസ്ഥന്മാ�രക്കുറിച്ചു് അല്പം പ്രസ്താവിക്കാം. അവർ �ക.എസ് .

രാമൻ�മനവനും, �താമസ് �പാളും, �ക. ജി. പര�മശ്വരൻപിള്ളയുമാണു് . രാമൻ�മ

നവൻ �കാച്ചി തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കു മായന്നൂർ അംശം ചിറങ്കര �ദശത്തിൽ സുപ്ര

സിദ്ധമായതിരുവില്വാമല�ക്ഷത്രത്തിൽനിന്നുമൂന്നു�മൽഅക�ലയായിസ്ഥിതി

�ചയ്യുന്ന മായന്നൂർ വടക്കുമ്മുറിയിൽ കുളക്കുന്നത്തുവീട്ടിൽ 1052-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസ

ത്തി�ല ചതയം നക്ഷത്രം നാളിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു് പാർവ്വതിയമ്മയും, പിതാവു്

അണിയത്തു ശങ്കുണ്ണിനായരുമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു കുളക്കുന്നത്തുകുടുംബം വള

�ര ദരിദ്രമായിരുന്നു. �ജ്യഷ്ഠൻ �ഗാപാല�മനവൻ അന്നു തൃശ്ശൂരിൽ താമസമായി

രുന്നതിനാൽ അ�ദ്ദഹ�ത്താടുകൂടി പാർക്കുകയും, ഇംഗ്ലീഷ്  മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷ

യിൽ ജയിച്ചു ട്രയിനിംഗ് കഴിച്ചു് 1070-ൽ ഒരു വാധ്യാരായി മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിയമിത

നാകുകയും �ചയ്തു. അവി�ടനിന്നുമാ�വലിക്കരഇംഗ്ലീഷ് �ഹസ്ക്കൂളി�ലക്കുംപിന്നീടു

തിരുവനന്തപുരത്തുചാലയിൽ മലയാളം സ്ക്കൂളി�ലക്കും മാറ്റം കിട്ടി.

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

തനിക്കുകിട്ടിവന്നസ്വല്പ�വതനം�കാണ്ടുചിലവിനുതികയാത്തതിനാൽഎ�ന്തങ്കി

ലും �താഴിലിൽഏർ�പ്പടണ�മന്നു �മനവൻതീർച്ചയാക്കി. ആദ്യമായി നന്തിയാർ

വിട്ടിൽ താമസിച്ചു�കാണ്ടു് ആ ഗൃഹത്തി�ല കുട്ടിക�ള പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങ

�ന നന്തിയാർവീട്ടിൽ പര�മശ്വരൻപിള്ളയും അ�ദ്ദഹവും തമ്മിൽ സുഹൃത്തുക്കളാ

യി. ആ പണ്ഡിതൻ മുഖാന്തരം ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റയും

�കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റയും പരിചയം സമ്പാദിച്ചു. പല പുസ്തക

ങ്ങൾഅവ�ര�ക്കാണ്ടു രചിപ്പിച്ചു് അവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ത�ന്റ വ്യവസായശീലവും

സത്യസന്ധതയും കൃത്യനിഷ്ഠയും�കാണ്ടു �വ�റയും ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരു�ട പുസ്ത

കങ്ങളു�ട പകർപ്പവകാശം വാങ്ങി. ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു �നരനീക്കം വരുത്താ�ത

പ്രതിഫലം �കാടുത്തുതുടങ്ങിയതു് അ�ദ്ദഹമാ�ണന്നാണറിവു്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ

പലതും പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളായി. 1078-ൽ അ�ദ്ദഹംസ്ഥാപിച്ച ബി. വി. (ഭാഷാഭിവർ

ദ്ധിനി) ബുക്കുഡി�പ്പായ്ക്കു �പരും �പരുമയും വളർന്നു. രാമൻ�മനവൻ ധനാഢ്യനു

മായി. കു�റ കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം രാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാ�ന്റയും ആശ്രി

തനായിത്തീർന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു രസികരഞ്ജിനിയു�ട പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കു

വാൻ വള�ര ശ്രമിച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരുഅച്ചുക്കൂടത്തി�ന്റആവശ്യം അപരിഹരണീ
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312 അദ്ധ്യായം 64. അറുപത്തിനാലാമധ്യായം

യമായിത്തീരുകയാൽ കമലാലയം എന്ന �പരിൽ ഒരു മുദ്രാലയംസ്ഥാപിച്ചു. 1093

മകരത്തിൽസമദർശിഎന്നവാരികയുംഅവി�ടനിന്നുപുറ�പ്പടുവിച്ചു. മലബാറിൽ

ഒറ്റപ്പാലത്തും ഒരുഅച്ചുക്കൂടവും പുസ്തകശാലയും ഉൽഘാടനം �ചയ്തു. ഇവയു�ട�യ

ല്ലാം പരി�പാഷണത്തിനു �വണ്ടി താമസം മായന്നൂ�രക്കു മാറ്റി. 1100-ാമാണ്ടു് ഇട

വമാസം 4-ാം൹ ഹൃദയസ്തംഭനംമൂലം മരിച്ചു. മായന്നൂർ �ത�ക്കക്കുറുവത്തുശ്രീ�ദവി

യമ്മ�യയാണു് വിവാഹം �ചയ്തതു്. കമലാലയംഅച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നുകാലാന്തര

ത്തിൽ പിരിഞ്ഞതാണു് ബി. വി. പ്രിന്റിംഗ് വർക്കസ്. അവി�ടനിന്നുശ്രീചിത്രയുഗം

ദിനപത്രം പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

ചില വിശിഷ്ടപുസ്തകങ്ങൾ

രാമൻ�മനവൻപലനല്ലപുസ്തകങ്ങൾപ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയിട്ട�ണ്ടങ്കിലുംഅവയിൽ

അതിപ്രധാനങ്ങളായി ഗണി�ക്കണ്ടതു പുരാണങ്ങളു�ട തർജ്ജമകളാണു്. വള�ര

ധനവ്യയം കൂടാ�ത അവ എഴുതിച്ചു മുദ്രണം �ചയ്യാവുന്നതല്ല. ആ പരിശ്രമത്തിനു

തക്ക പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും പ്രതിക്ഷിക്കാവുന്നതുമല്ല. അഞ്ചു ഭാഷാപുരാണങ്ങളാ

ണു് �മനവൻ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് . പാത്മം, വാമനം, മാത്സ്യം, ആ�ഗ്നയം, �വ

ഷ്ണവം ഇവയാണു് ആ പുരാണങ്ങൾ. ഇവയിൽ പാത്മം വള�ര ദീർഘമാണു്. പാ

ത്മം, വാമനം, മാത്സ്യം ഇവ വള്ള�ത്താളും ആ�ഗ്നയം �കപ്പള്ളി വാസു�ദവൻ മൂ

സ്സതും (�ക. വി.എം.) �വഷ്ണവം സ്വാമി ആഗമാനന്ദനുമാകുന്നു വിവർത്തനം �ച

യ്തിട്ടുള്ളതു്. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ �കരളപാണിനീയ�ത്ത

യും (ആഗമികപ്രസ്ഥാനത്തിൽ രചിച്ചതു് ) വൃത്തമഞ്ജരി, സാഹിത്യസാഹ്യം, നളച

രിതം കഥകളിക്കു കാന്താരതാരകവ്യാഖ്യ, മണിദീപിക ഇവ�യയും ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പി

ഷാരടി വ്യാഖ്യാനിച്ച ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശ�ത്തയുംകൂടി ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്താം.

മറ്റു പുസ്തകങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഇവി�ട പ്രതിപാദി�ക്കണ്ടആവശ്യമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല.

�താമസ് �പാൾ (1064–1108)

ചരിത്രം

�ക.എസ്സ് . രാമൻ�മനവൻ ഉൽഘാടനം�ചയ്ത മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി വിജയപൂർവ്വമാ

യിസഞ്ചരിച്ച മ�റ്റാരുഭാഷാഭിമാനിയാണു് �താമസ് �പാൾ. അ�ദ്ദഹം 1064-ാമാണ്ടു

മിഥുനമാസം 1-ാം൹രാജകീയ �കാ�ളജ് റിട്ടയർഡ്�റട്ടർപി. �താമസ്സി�ന്റയും, തി

രുവല്ലാ കാരയ്ക്കൽ �മമഠത്തിൽഏലിയമ്മയു�ടയും പുത്രനായി ജനിച്ചു. ആ �കാ�ള

ജിൽത്ത�ന്ന പഠിച്ചു ബി.ഏ. പാസ്സായി. അച്ഛൻ �പൻഷൻപറ്റിയതി�ന്റ �ശഷം

�ലാങ്ങ് മാൻസ് , ഗ്രീൻ ആൻഡ് �കാ എന്ന സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ ആം�ഗ്ലയ പുസ്ത

കവ്യാപാരികളു�ടഏജന്റായി പണി�നാക്കുകയായിരുന്നു. ആവഴിക്കുപുസ്തകവ്യാ

പാരത്തി�ന്റ ഉള്ളുകള്ളികൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മകനു സാധിച്ചു. 1090-ൽ വി. വി.

(വിദ്യാവിലാസം) പബ്ലിഷിംഗ് ഹൌസ് എന്ന �പരിൽ ഒരുപ്രസിദ്ധീകരണശാലതി

രുവനന്തപുരത്തു് ഉൽഘാടനം �ചയ്തു. ഒട്ടുവള�ര സ്ക്കൂൾപുസ്തകങ്ങളും മറ്റും അവി�ട

നിന്നു പ്രചരിപ്പിച്ചു. എറണാകുളത്തും �കാഴി�ക്കാട്ടും ശാഖകൾസ്ഥാപിച്ചു. ഇംഗ്ലീ

ഷ് കമ്പനിക്കാ�ര�പ്പാ�ല നല്ലശമ്പളം �കാടുത്തുപ്രാപ്തന്മാരായഏജന്റന്മാ�ര നി

യമിച്ചു. മല്ലപ്പള്ളി വാളക്കുഴി മറിയമ്മ�യയാണു് വിവാഹം �ചയ്തതു്.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 313

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

1. ഒടുവിൽ ശങ്കരൻകുട്ടി �മ�നാ�ന�ക്കാണ്ടു സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ആദ്യ�ത്ത ചില

ഭാഗങ്ങളും, 2. �ക്ഷ�മന്ദ്രമഹാകവിയു�ട രാമായണമഞ്ജരിയും കിളിപ്പാട്ടായി തർ

ജ്ജമ�ചയ്യിച്ചതിനുപുറ�മ, 3. �കരളഭാഷാപ്രണയികൾ (Malayalam men of

letters) എന്ന �പരിൽ എട്ടുപുസ്തകങ്ങളും, 4. സാഹിത്യപ്രണയികൾ എന്ന �പ

രിൽ അഞ്ചുഭാഗങ്ങളും എഴുതിച്ചു് അച്ചടിപ്പിച്ചു. 1. �കാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പു

രാൻ, 2. ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ�മ�നാൻ, 3. ഒയ്യാരത്തു ചന്തു�മ�നാൻ, 4. വി.

സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ, 5. പന്തളത്തു�കരളവർമ്മതമ്പുരാൻ, 6. കുമാരനാശാൻ

7. �വങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ, 8. ഉണ്ണായിവാരിയർ ഇവർ �കരളഭാഷാ

പ്രണയികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ�പ്പടുന്നു. �കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ, ഗുണ്ഡർട്ട് , �ക.

സി. �കശവപിള്ള, കാത്തുള്ളിൽഅച്യുത�മ�നാൻ, നടുവത്തച്ഛൻ നമ്പൂരി, വരവൂർ

ശാമു�മ�നാൻ, ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ മുതലായവരു�ട ഒരു ലഘുചരിത്രമാണു്

സാഹിത്യപ്രണയികളിൽ, കാണുന്നതു്. നായനാർ, ചന്തു�മ�നാൻ മുതലായവരു

�ട ചരിത്രസംഗ്രഹവും ഇതിൽ �ചർത്തിട്ടുണ്ടു് . സാഹിത്യ പ്രണയികൾഅഞ്ചാംഭാ

ഗത്തിൽ �കരളപാണിനി, �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ, മൂലൂർ ഇവ�ര അന്തർഭവിപ്പിച്ച

കാണുന്നു. ഈ രണ്ടു പുസ്തകപരമ്പരകളും ഭാഷയ്ക്കു ഗണനീയങ്ങളായ സമ്പാദ്യങ്ങ

ളാണു് . ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാരായ �കായിപ്പ

ള്ളിപര�മശ്വരക്കുറുപ്പു് (1) ഏ.ഡി. ഹരിശമ്മാ (2–5) മൂർ�ക്കാത്തുകുമാരൻ (3–7) കു

ന്നത്തു ജനാർദ്ദന�മ�നാൻ (കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ 4–6) റ്റി. �ക. രാമൻ�മ�നാൻ

(8) എന്നിവരാണു്. അ�നകം സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു് ഉദാരമായ പാരി�താഷികം

നല്കി അവ�ര ത�ന്റ സഹചാരികളാക്കി. മൂന്നു �കാല്ലം നടത്തിയ ദീപംമാസിക

�യക്കുറിച്ചു മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. 1108-ാമാണ്ടു മകരമാസം 25-ാം൹ മരിച്ചു.

�ക.ജി. പര�മശ്വരൻപിള്ള (1059–1123)

ചരിത്രം

�ക.ജി. പര�മശ്വരൻപിള്ള �കാല്പത്തു് ഉണിച്ചക്കം വീട്ടിൽ ഈശ്വരിയമ്മയു�ടയും

ആതാലൂക്കിൽ വട�കാട്ടു വീട്ടിൽ �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു�ടയും നാലാമ�ത്തപുത്രനായി

1059-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 15-ാം൹ കാർത്തികനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ബാല്യ

ത്തിൽ പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസ�മാന്നും ഉണ്ടായില്ല. ത�ന്റ ഈശ്വരഭക്തി�കാ

ണ്ടും നീതിനിഷ്ഠ�കാണ്ടും പരാർത്ഥജീവിതം�കാണ്ടും ഉയർന്ന ഒരാളാണു് അ�ദ്ദ

ഹം. 1101-ാമാണ്ടു സുപ്രസിദ്ധമായ ശ്രീരാമവിലാസം മുദ്രണാലയംസ്ഥാപിച്ചു. 1103-

ൽ അവി�ടനിന്നു മലയാളരാജ്യം എന്ന വാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. 1105-ൽ

അതി�ന ഒരു ദിനപത്രമാക്കി. 1116-മാണ്ടു തുലാമാസം 19-ാം൹ മഹാരാജാവുതിരു

മനസ്സു�കാണ്ടു രാജ്യ�സവാനിരതൻ എന്ന ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു. 1103-ൽ നിയമ

സഭാസാമാജികനായി തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു. 1109-ൽ വീണ്ടും ആസ്ഥാനം ലഭിച്ചു.

1114-ൽ ഇന്ത്യാ ചക്രവർത്തിയു�ട ജൂബിലി സ്മാരകകീർത്തിമുദ്ര അ�ദ്ദഹത്തിനും

വിതരണം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. ഇ�താന്നുമല്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പാതുജന�സവനത്തിൽ

പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുള്ളത് . 1107-ൽ അ�ദ്ദഹം �കാല്ലം നഗരസഭയു�ട അധ്യക്ഷ

നായി. അഞ്ചുതവണആസ്ഥാനം അ�ദ്ദഹത്തിൽത്ത�ന്നസമർപ്പിതമായിത്തീർ

ന്നു�വന്നുള്ളതു് അ�ദ്ദഹത്തിനു സ്വതസ്സിദ്ധമായ പ്രാ�യാഗികവിജ്ഞാനത്തിനും

�സവനസന്നദ്ധതയയ്ക്കും പൌരന്മാരു�ട �സ്നഹവിശ്വാസബഹുമാനങ്ങൾക്കും പ്രത്യ
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ക്ഷലക്ഷ്യമാകുന്നു. ഏതു നല്ല കാര്യത്തിനും അ�ദ്ദഹ�ത്ത ജാതിമത�ഭദം കൂടാ�ത

ജനങ്ങൾ ഉപസർപ്പണം �ചയ്യുമായിരുന്നു. ധനസംബന്ധമാ�യാ അല്ലാ�ത�യാ

ഉള്ള ഏത�പക്ഷയും അ�ദ്ദഹം അംഗീകരിച്ചു �വണ്ടതു �ചയ്യുമായിരുന്നു. �കാല്ലം

നഗരത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന പല പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ അ�ദ്ദഹമാ

യിരുന്നു. 1119-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 12-ാം൹ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി

ആഡംബരപൂർവ്വം �കാണ്ടാട�പ്പട്ടു. 1123-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 15-ാം൹യായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിര്യാണം. അതുവ�രയും അ�ദ്ദഹം നഗരപിതാവായിരുന്നു.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

പലനല്ലപുസ്തകങ്ങൾമലയാളരാജ്യം മുദ്രണം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു് . വ്യാഖ്യാന�ത്താടുകൂടിയ

ദ�ശാപനിഷത്തുകളാണു്അവയിൽപ്രാഥമ്യ�ത്തഅർഹിയ്ക്കുന്നതു് . കണ്ണശ്ശരാമായ

ണം ഉത്തരകാണ്ഡവും അവിസ്മരണീയമാണ്. നൂറ്റിപ്പതി�നാന്നു ദിവസ�ത്തആട്ട

ക്കഥകളും അറുപതു ദിവസ�ത്തതുള്ളൽക്കഥകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ആമാതി

രി പുസ്തകപ്രകാശനത്തിനു മാർഗ്ഗദശി �കാല്ല�ത്തഎസ് . റ്റി. �റഡ്യാറാ�ണങ്കിലും

കു�റക്കൂടി അധികം കഥകൾശ്രീരാമവിലാസംവക പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ടു് . മറ്റു പുസ്തക

ങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഇവി�ട പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. മലയാളരാജ്യം ദിനപ്രത്രം വളർന്നുയർന്നു

വാച്ചുതഴച്ചു് ഇക്കാല�ത്ത�കരളീയപത്രങ്ങളു�ടഇടയിൽഒരുമഹനീയമായസ്ഥാ

ന�ത്തഅലങ്കരിക്കുന്നു.
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ജി. കൃഷ്ണശാസ്ത്രി (1025–1090?)

ചരിത്രം

സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും പൌരാണിക മതതത്ത്വങ്ങ�ള

യും തർജ്ജമ�ചയ്തു മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു ജി. കൃഷ്ണശാ

സ്ത്രിയാകുനു. അ�ദ്ദഹം ജനിയ്ക്കുകയും മരിയ്ക്കുകയും �ചയ്ത ആണ്ടുകൾ സൂക്ഷ്മമായി

അറിവില്ല. മുകളിൽ കാണുന്ന ആണ്ടുകൾ അനുമാനം�കാണ്ടു കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.

കൃഷ്ണശാസ്ത്രി പാലക്കാട്ടു് അമൂലം പള്ളംഗ്രാമത്തുകാരനായ ഒരു �ചാഴിയബ്രാഹ്മണ

നായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിതാവു ഗണപതി ശാസ്ത്രിയാണു് അപ്പയ്യാദീക്ഷിതർ

തമിഴിൽ രചിച്ച രാമഗീത മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ�ചയ്തതു്. കൃഷ്ണശാസ്ത്രി അതു

പരി�ശാധിച്ചു് 1080-ാമാണ്ടു തൃശ്ശൂർ �കരളകല്പദ്രുമം അച്ചുകൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു.

ഈ അപ്പയ്യാദീക്ഷിതർ അർവ്വാചീനനാണു്. അ�ദ്ദഹ�ത്ത ശാസ്ത്രി �പായിക്കണ്ടു്

അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ച 150 പ്രബന്ധങ്ങളു�ട അവകാശം വാങ്ങി. ‘ഗുരുജ്ഞാനവാസി

ഷ്ഠതത്ത്വരാമായണം’ അവയിൽ ഒന്നാണു്. ഇംഗ്ലീഷിലും നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടായി

രുന്നശാസ്ത്രിക്കു �കാഴി�ക്കാട്ടു് ഡിസ്ത്രിക്ടു് �കാടതിയിൽ ഒരു ഗുമസ്ത�ന്റ �ജാലികിട്ടി.

ആ �ജാലി�യാടുകൂടിയാണു് 1064-ാമാണ്ടു് ആര്യസിദ്ധാന്തചന്ദ്രിക എന്ന പത്രിക

ആരംഭിച്ചതു്. അതു എല്ലാ പൌർണ്ണമാസിദിനത്തിലും പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആദ്യകാലത്തു

തർജ്ജമ �ചയ്തു് അതിൽ �ചർത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതി, ഭഗവൽഗീത,
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തത്ത്വാവ�ബാധപ്രകരണം,ആത്മവിചാരപ്രകരണം, പ്ര�ശ്നാപനിഷത്തു്, ജഞാന

വാസിഷ്ഠസംഗ്രഹം, ജീവന്മുക്തിപ്രകരണം എന്നീ പ്രൌഢങ്ങളായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥ

ങ്ങളായിരുന്നു. അവ �കരളത്തിൽസാധാരണജനങ്ങൾക്കു് ഒരു പുതിയ �വളിച്ചം

നല്കി. രാമശർമ്മാ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻഅന്നു �കാഴി�ക്കാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹം കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയു�ട ശിഷ്യനും ആജ്ഞാകാരനുമായി ശാസ്ത്രി�യ പ്രസ്തുതമാസിക

യു�ട പ്രവർത്തനത്തിൽ നിപുണമായി സഹായിച്ചു. 1075-ൽ ഉ�ദ്യാഗത്തിൽനിന്നു

വിരമിച്ചു. കൃഷ്ണശാസ്ത്രിക്കു �വദാന്തത്തിൽ പ്ര�ത്യകം അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു.

അ�ദ്ദഹം ഒരു മർമ്മജ്ഞനായ മതപരിഷ്കാരിയായിരുന്നു�വന്നുകൂടി പറ�യണ്ടതു

ണ്ടു്. സകലജാതിമതസ്ഥ�രാടും അ�ദ്ദഹം സമഭാവന പുലർത്തി�പ്പാന്നു.

താരക്കാട്ട് അയ്യാത്തുരശാസ്ത്രി (1011–1086?)

ചരിത്രം

അയ്യാത്തുരശാസ്ത്രിയു�ട പൂർവ്വകുടുംബം കാ�വരിതീരത്തിൽ �വക�ച്ചരി എന്ന

സ്ഥലത്താണു്. അവി�ടനിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിതാമഹൻ �വങ്കടനാരായണ

ശാസ്ത്രി പാലക്കാട്ടു താരക്കാട്ടു ഗ്രാമത്തിൽ താമസം തുടങ്ങി. അയ്യാത്തുര എന്നതു്

ഓമന�പ്പരാണു്. പിതാവായ രഘുനാഥശാസ്ത്രി സംസ്കാരമുഹൂർത്തത്തിൽ നല്കിയ

നാമ�ധയം �വങ്കടനാരായണൻ എന്നുത�ന്നയായിരുന്നു. തർക്കശാസ്ത്രപണ്ഡി

തനായ �ശഖരീപുരം ഗ്രാമത്തിൽ �ശഷുശാസ്ത്രികളിൽനിന്നു കാവ്യപാഠങ്ങളും തൃ

ക്കണ്ടിയൂർ �ഗാവിന്ദപ്പിഷാരടിയിൽനിന്നു നാടകാലങ്കാരങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു. 1032-

ാമാണ്ടു് ഇരുപ�ത്താന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ഭാഗവതപാരായണം ആരംഭിച്ചു. 1035-

ൽ നിജാനന്ദസ്വാമി എന്ന ഒരു ദ്വാരകാവാസിയായ�യാഗി �സതുസ്നാനം കഴിഞ്ഞു

മടക്കത്തിൽ ചിറയ്ക്കൽ സ്വല്പകാലം താമസിക്കുകയും ശാസ്ത്രി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉപ

�ദശം വാങ്ങി മുപ്പതാമ�ത്ത വയസ്സു മുതൽ �വദാന്തശാസ്ത്രം പരിശീലനം �ചയ്യു

കയും �ചയ്തു. 1040 മുതൽ പത്തു �കാല്ലം താഴയ്ക്കാട്ടുമനയിൽ താമസിച്ചു ഭാഗവതം

ഏഴാവൃത്തി വായിച്ചു. പിന്നീടു തളിപ്പറമ്പത്തു തൃച്ചംബര�ക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനവും

ഭാഗവതം വായനയുമായി കു�റക്കാലം കഴിഞ്ഞു. അവി�ട �വച്ചു �ക്ഷത്രാധികാരി

കൾ അ�ദ്ദഹത്തിനു ഭാഗവതപാരാണികൻ എന്നബിരുദവും ഒരു വീരശൃംഖലയും

സമ്മാനിച്ചു. പിന്നിടുള്ള താമസസ്ഥലമാണു് �കാഴി�ക്കാടു്. ഭാഗവതം ഇരുപതു

പ്രാവശ്യം വായിച്ചു പല ഗൂഢാർത്ഥങ്ങളം കണ്ടുപിടിച്ചു. അനന്തരം സാമൂതിരിപ്പാ

ട്ടി�ല അനുമതി�യാടുകൂടി തളിയിൽ �ക്ഷത്രത്തിൽ മഹാഭാരതം വായിച്ചു. 1 ആര്യ

മതസഞ്ജീവിനി എന്നും 2 മതിവി�വകദർപ്പണം എന്നും രണ്ടു പുസ്തകങ്ങ�ളഴുതി

അച്ചടിപ്പിച്ചു ഭാഗവതഭാരതങ്ങളി�ല ഗുഹ്യാർത്ഥങ്ങൾപലതും തദ്വാരാ �വളി�പ്പടു

ത്തി. 3 �വദാന്തദർപ്പണം, കടത്തനാട്ടു്  ഉദയവർമ്മഇളയതമ്പുരാ�ന്റ�വദുഷ്യവും

സൌശീല്യവും �നരിട്ടുകണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തിനു സമർപ്പിച്ചതാണു്. �വദാന്തതത്ത്വങ്ങൾ

പലതുംആർക്കുംസുഗ്രഹമായ രീതിയിൽഅതിൽപ്രതിപാദിച്ചിട്ടണ്ടു് . 4 മുത്തുലക്ഷ്മി

ഒരു �ചറിയ �നാവലാണ് . അതി�ല പ്രതിപാദ്യവും �വദാന്തംത�ന്ന. ഈച്ചര�മ

നവൻ, മായാശ്ശിഅമ്മ, പഞ്ചതൃശി അയ്യരും ചിന്താരത്ന�മനവനും �കവല്യനവ

നീതപ്പണിക്കരും, ശാന്തക്കുട്ടി �മനവനും മറ്റുമാണു് കഥാപാത്രങ്ങൾ. മുത്തുലക്ഷ്മി

നായികയും, ശാന്തക്കുട്ടി�മനവൻ നായകനുമാണു്. മുത്തുലക്ഷ്മിയു�ട യഥാർത്ഥനാ

മ�ധയം മുക്തി ലക്ഷ്മിയാ�ണന്നും ഗ്രന്ഥകാരൻ ന�മ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രിയു�ട

ഗദ്യത്തിനു നല്ല ഓജസ്സും ഫലിതവുമുണ്ടു്. മരണകാലം നിശ്ചയമില്ല. 1086 എന്നു

മുൻപുസൂചിപ്പിചിട്ടള്ളതുഅഭ്യൂഹ�ത്തആസ്പദമാക്കി മാത്രമാണു്.
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316 ചില ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥകാരന്മാർ

ഒരു ഉദാഹരണം

“ഏതാ�നാരർത്ഥം �ന�ടണം ക്രിയാജാതി ഗുണങ്ങളാൽ; എന്നാലവ�ന്റ ജനന

ഫലം സിദ്ധിച്ചു നിർണ്ണയം” എന്ന വചനഫലം ശ്രീഹർഷകാളിദാസജയ�ദവാദി

കളായ മഹാകവികൾക്കു സിദ്ധിച്ചു എന്നതിനു വാദമില്ല. എങ്ങ�ന�യങ്കിലും ഒരു

പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിക്കണ�മന്നു തീർച്ചയാണു്. “എല്ലാവരും �നല്ലുണക്കി; എലി വാ

ലുണക്കി” എന്ന പഴ�ഞ്ചാല്ലു�പാ�ല ഞാനും പ്രസിദ്ധിക്കു�വണ്ടി രണ്ടുമൂന്നു പുസ്ത

കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ആര്യമതസിദ്ധാന്ത�ത്ത �വളി�പ്പടുത്തുന്നതും നാലാമ�ത്തപു

രുഷാർത്ഥമായ �മാക്ഷത്തിനു മുഖ്യസാധനമായ ജ്ഞാന�ത്ത �തളിയിക്കുന്നതു

മായആപുസ്തകങ്ങ�ളഅച്ചടിപ്പിച്ചു നാട്ടി�ലാ�ക്ക പരത്തി. പ്രസിദ്ധി യാ�താന്നു

മുണ്ടായില്ല. എന്നല്ല അച്ചടിച്ചിലവിനു�വണ്ടി വാങ്ങിയ കടം ബാക്കിയായും വന്നു.

മലയാളത്തിൽഅ�നകം �നാവൽപുസ്തകങ്ങൾഉണ്ടായിട്ടുള്ളഇക്കാലത്തു്ആമാ

തിരി ഒരു പുസ്തകമുണ്ടാക്കിയാൽ അനായാ�സന പ്രസിദ്ധിയുണ്ടാകു�മന്നായി പി

ന്ന�ത്തആ�ലാചന. �നാവലി�ന്റ ഗന്ധംകൂടി ഏറ്റിട്ടില്ലാത്തഞാൻഎങ്ങ�നയാ

ണു് അതുണ്ടാ�ക്കണ്ട�തന്നു് ആ�ലാചിച്ചു് ഒരു �നാവൽ വാങ്ങി വായിച്ചു�നാക്കി.

ഭാര്യയു�ട ഇഷ്ടത്തിന്നനുസരിച്ചാൽ പ്രസിദ്ധി കിട്ടു�മന്നു തീർച്ചയാക്കി. അതു ശരി

യാണു്. ഭാര്യയു�ട ഇഷ്ടത്തിലിരുന്നാൽ ഉൽപാദനവും പി�ന്ന ഗർഭധാരണവും മാ

സംപത്തുതികയു�മ്പാൾ “�നാവലും” പി�ന്നനാട്ടാരറിയത്തക്കഒരുപ്രസിദ്ധിയുമു

ണ്ടാകും. പ�ക്ഷ ഭാര്യയില്ലാത്തതു�കാണ്ടു്ഈതരത്തിൽപ്രസിദ്ധി �നടാൻഎനി

ക്കു് അസാധ്യമാകയാൽഈവഴി �വ�ണ്ടന്നുവച്ചു.” (മുത്തുലക്ഷ്മി-അവതാരിക)

�കാരാത്തു നാരായണ�മനവൻ (1048–1113)

ചരിത്രം

�കാരാത്തു നാരായണ�മനവൻ പാലക്കാട്ടുനഗരത്തിനു പതിന്നാലു നാഴിക �ത

ക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന വടവന്നൂർ അംശത്തിൽ 1048-ാമാണ്ടു മകരമാസ

ത്തിൽ വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് എടത്തറവീട്ടി�ല കാക്കുണ്ണിനാ

യരും മാതാവു �കാരാത്തു ‘�ചാണ’ അമ്മയുമായിരുന്നു. ആലമ്പള്ളം ഗ്രാമത്തി�ല

പത്മനാഭശാസ്ത്രിയു�ട അടുക്കലാണു് ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതം പഠിച്ചതു്. പിന്നീടു

�കാല്ല�ങ്കാട്ടു �ഹസ്ക്കൂൾ മലയാളപണ്ഡിതരായ ആർ. ശങ്കണ്ണി�മനവ�ന്റയും പട്ട

ഞ്ചീരി ശിവരാമശാസ്ത്രിയു�ടയും ശിക്ഷണത്തിൽ ഉപരികാവ്യങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. ഒടു

വിൽ �വദംശാസ്ത്രികളു�ടശിഷ്യനായി �വദാന്തംനിഷ്കർഷിച്ചു്അഭ്യസിച്ചു്ആശാസ്ത്ര

ത്തിൽ നിഷ്ണാതനായി. ധനസമൃദ്ധമായ ഒരു കുടുംബത്തിലാണു് ജനിച്ച�തങ്കിലും

ഒരു ത്യാഗിയു�ട ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു �വണ്ട മനഃപാകം അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടാ

യി. �വദാന്തത്തിൽ അ�നകം ശിഷ്യയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിതനും �വദ്യ

നുമായ വട�ക്കപ്പാട്ടു വടവന്നൂർ നാരായണൻനായരാണു് അവരിൽഅഗ്രഗണ്യൻ.

1113-ാമാണ്ടുകർക്കടകമാസം 21-ാം൹ ചരമഗതി�യപ്രാപിച്ചു. വട�ക്കപ്പാ�ട്ട കല്യാ

ണിയമ്മ�യയാണു് പരിഗ്രഹിച്ചതു്.

കൃതികൾ

നാരായണ�മനവൻ ഭാഷയിൽ നാലു കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവ (1) വി�വക

ചൂഡാമണി, (2) സിദ്ധഗീത, (3) ആത്മപുരാണം എന്നീ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട തർ

ജ്ജമകളും, (4) വിചാരസാഗരവുമാണു്. വി�വകചുഡാമണിയു�ട മൂലം ശങ്കരഭഗ
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5 317

വൽപാദരു�ടയും ആത്മപുരാണം ഭഗവൽഗീതയു�ട വ്യാഖ്യാതാവായ ശങ്കരാന

ന്ദ�ന്റതുമാണു്. ശങ്കരാനന്ദൻ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക�ളയും വിസ്തരിച്ചു�കാ�ണ്ടഴുതി

യതാണു് ആ പുരാണം. മൂല�ശ്ലാകങ്ങൾ മുകളിലും അവയു�ട തർജ്ജമ താഴത്തും

�ചർത്തു വിഷമഘട്ടങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പും ചുവ�ട ഘടിപ്പി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിചാരസാഗരത്തി�ന്റ മൂലഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു ഹിന്ദിയിലാണു്. മഹാത്മാ

ദാദുജി എന്നപണ്ഡിത�ന്റ ശിഷ്യനായ സാധു നിശ്ചലാനന്ദദാസ് ആണ്  അതി�ന്റ

പ്ര�ണതാവു്. ആ ഗ്രന്ഥഞ്ഞ തമിഴിൽ ഏ. ശിവറാവു എ�ന്നാരു മാന്യൻ പരിഭാ

ഷ�പ്പടുത്തി. നാരായണ�മനവൻ ത�ന്റ തർജ്ജയ്ക്കു് ഉപ�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് ആ

നിബന്ധമാണു്. അനുബന്ധസാമാന്യം മുതൽ ഏഴു തരങ് ഗങ്ങളിലായി നിരവധി

�വദാന്തതത്ത്വങ്ങൾ ശങ്കാപരിഹാരരൂ�പണ വിചാരണ�ചയ്തു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കു

ന്നപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം മുമുക്ഷുക്കൾക്കു വള�ര ഉപ�യാഗമുള്ളതാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതി

ല്ല�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹത്തി �ന്റ ഗദ്യ�ശലിക്കു് ഒരുദാഹരണം പ്രദർശിപ്പിക്കാം:

“ഇങ്ങ�ന മനസ്സി�ന�ക്കാണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കണ�മങ്കിൽ അതി�ന്റ സർ

വ്വപ്രാണിസാധാരണമായിരിക്കുന്ന ചാഞ്ചല്യ�ത്ത നി�രാധിച്ചാൽ മാത്ര�മ സാ

ധിക്കുകയുള്ളു. ഈ ചാഞ്ചല്യനി�രാധനത്തിൽ മനസ്സുത�ന്ന നമുക്കു കാമ�ധ

നുവായും ചിന്താമണിയായും ഭവിക്കുന്നു. ഈ ചാഞ്ചല്യത്തി�ന്റ ആത്യന്തികനി

�രാധനത്തിൽ നിരന്തരമായ ആത്മാനന്ദത്തി�ന്റ സ്ഫുരണം അനുഭവവിഷയമായി

ഭവിക്കുന്നു. സാമാന്യമായി നിശ്ചലമായ മനസ്സു�കാണ്ടു സിദ്ധിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വി

ധിച്ചപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കു�മ്പാൾ ക്ഷുദ്രസിദ്ധിക�ളന്നു�വണ്ട മഹാസിദ്ധികളും

സാധിക്കുന്നു.” (ഉപാസനഎന്നഒരുപന്യാസത്തിൽനിന്നും.)

LINKS TO
CHAPTERS TOC 57 58 59 60 61 62 63 64



Please write to 〈info@sayahna.org〉to file bugs/problem reports, feature requests and to get involved.
Sayahna Foundation • jwra 34, Jagathy • Trivandrum 695014 • india

mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org

	ഉള്ളടക്കം
	അമ്പത്തേഴാമധ്യായം
	കോമത്തു കുഞ്ഞുപണിക്കൻ (1037–1095)
	റ്റി.സി. അച്യുതമേനോൻ (1045–1117)
	രായിരങ്കണ്ടത്തു ഗോവിന്ദമേനോൻ (1035–1105)
	കെ.സി. കുഞ്ഞൻവൈദ്യൻ (1043–1087)
	പുതുപ്പള്ളി പി.കെ. പണിക്കർ (1061–1098)
	കവിയുർ വെങ്കടാചലമയ്യർ (1050–1116)
	ചുനക്കര ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാരിയർ (1040–1111)
	ചുനക്കര ബാലകൃഷ്ണവാരിയർ (1044–1111)
	മാവേലിക്കര ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ (1044–1119)
	വൈക്കം സി.എൻ. രാമൻപിള്ള (1053–1101)
	ഓടാട്ടിൽ കേശവമേനോൻ (1051–1121)
	കണ്ടിയൂർ മഹാദേവശാസ്ത്രി (1041–1109)
	കട്ടക്കയത്തിൽ ചെറിയാൻ മാപ്പിള (1034–1112)
	കെ.വി. സൈമൺ (1058–1118)
	കൊങ്ങോട്ടു കൃഷ്ണൻനായർ (1059–1119)
	കരുവാ എം. കൃഷ്ണനാശാൻ (1043–1111)

	ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ (1038–1093)
	വിദ്യാഭ്യാസം
	ഏ.ആറും രാജകീയസംസ്കൃതപാഠശാലയും
	സംസ്കൃതകൃതികൾ
	ഭാഷാകൃതികൾ
	ദൃശ്യകാവ്യങ്ങൾ
	ഇതരനാടകങ്ങൾ
	ശാസ്തകൃതികൾ
	ഗദ്യം
	കെ. സി. കേശവപിള്ള (1043–1089)
	നാലു നാടകങ്ങൾ
	കേശവീയം

	അമ്പത്തൊമ്പതാമധ്യായം
	പി. രാമക്കുറുപ്പ് (1023–1073)
	അമ്പലപ്പുഴ മാധവപ്പുതുവാൾ (1040–1123)
	വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി (1065–1113)
	പട്ടം എൻ. കൊച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള (1061–1097)
	ഏ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള (1024–1100)
	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ജി. പത്മനാഭപിള്ള (1040–1121)
	ചെമ്പ്രോൽക്കൊട്ടാരത്തിൽ അംബാദേവിത്തമ്പുരാട്ടി (1065–1103)
	സി. പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള (1052–1114)
	കെ.സി. കുട്ട്യപ്പനമ്പ്യാർ (1057–1114)
	കെ.എം. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിക്കെട്ടിലമ്മ (1052–1122)
	പരുത്തിക്കാട്ടു ഗോപാലപിള്ള (1073–1117)
	വി. കെ. ജോസഫ് മാപ്പിള (1049–1120)
	കല്ലന്മാരുതൊടിയിൽ രാമുണ്ണിമേനോൻ (1079–1126)

	അറുപതാമധ്യായം
	വി.സി.ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ (1064–1090)
	വള്ളത്തോൾ കെ. ഗോപാലമേനവൻ (1057–1115)
	എൻ.കുമാരനാശാൻ (1048–1099)
	ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള (1084–1111)
	ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1089–1123)

	ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും
	കൂടല്ലൂർ കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാടു് (1005–1060)
	റ്റി. ഗണപതിശാസ്ത്രി (1036–1101)
	കിള്ളിമംഗലത്തു നാരായണൻനമ്പൂരി (1030–1109)
	കൊടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ ഗോദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1034–1109)
	കൊച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് (1028–1107)
	ചേന്നമങ്ഗലം അയ്യാശാസ്ത്രി (1039–1120)
	കെ. രാമപ്പിഷാരടി (1042–1122)
	കെ. സാംബശിവശാസ്ത്രി (1054–1121)
	കരമന കേശവശാസ്ത്രി (1042–1109)
	പുന്നശ്ശേരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മാ (1033–1110)
	റ്റി.സി. പരമേശ്വരൻ മൂസ്സതു് (1042–1114)
	പി.എസ്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി (1060–1122)
	വാഴകുന്നത്തു വാസുദേവൻ നമ്പൂരി (1066–1122)
	ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ (1029–1099)
	ശ്രീ നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ (1032–1104)
	നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദർ (1047–1096)
	തീൎത്ഥപാദപരമഹംസസ്വാമി (1057–1114)
	പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള (1061–1118)

	നോവൽസ്സാഹിത്യം
	റ്റി.എം. അപ്പുനെടുങ്ങാടി (1038–1109)
	ഒ. ചന്തുമേനോൻ (1022–1075)
	സി.വി. രാമൻപിള്ള (1033–1097)
	കുന്നുകുഴിയിൽ കൊച്ചുതൊമ്മൻ അപ്പാത്തിക്കിരി (1026–1088)
	കിഴക്കേപ്പാട്ടു രാമൻകുട്ടിമേനോൻ (1033–1069)
	പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പു (1032–1095)
	കൊച്ചിരാമവർമ്മ (അപ്പൻ) തമ്പുരാൻ (1051–1117)
	മുത്തിരിങ്ങോട്ടു ഭവത്രാതൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടു് (1077–1119)
	പി.കെ. കൊച്ചീപ്പൻതരകൻ (1036–1115)
	കെ. നാരായണക്കുരുക്കൾ (1036–1123)
	കാരാട്ടു് അച്യുതമേനോൻ (1042–1088)

	ചെറുകഥാപ്രസ്ഥാനം
	അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാൾ (1046–1111)
	സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ (1047–1105)
	ചെങ്കളത്തു ചെറിയ കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ  (1057–1115)
	വിനോദസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം
	വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ (1036–1090)
	എം. രാമുണ്ണിനായർ (1078–1119) 
	ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള (1070–1113)

	അറുപത്തിനാലാമധ്യായം
	കെ. ചിദംബരവാദ്ധ്യയാർ (1035–1115)
	സി.ഡി. ഡേവിഡ് (1035–1095)
	മൂർക്കോത്തു കുമാരൻ (1049–1116)
	കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള (1053–1091)
	കെ.എസ്. രാമൻമേനവൻ (1052–1100)
	തോമസ് പോൾ (1064–1108)
	കെ.ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള (1059–1123)

	ചില ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥകാരന്മാർ
	ജി. കൃഷ്ണശാസ്ത്രി (1025–1090?)
	താരക്കാട്ട് അയ്യാത്തുരശാസ്ത്രി (1011–1086?)
	കോരാത്തു നാരായണമേനവൻ (1048–1113)


