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സമർപ്പണം

ഹ്മ ീ, പുന്നേശ്ശരിനമ്പി നിലകണ്ഠശർമ്മാവവർകളുെട മഹനിയസന്നിധി 
യിൽ, അവിടുെത്ത കരുണാവശംവദനും വിനീതശിഷ്യനും, അ ിതദാസനുമായ
ഈ ന്ഥകർത്താവു് ാഥമികസാഹിത്യപരി മഫലമായ ഈ ലഘൂപഹാര 
െത്ത ഭക്തിബഹുമാനവിനയാദരപുരസ്സരം സമർപ്പി െകാ
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മുഖവുര

േകരളീയകവികുലഗുരുവായ തുഞ്ചത്താചാര്യസ്വാമികളുെട അതിസംക്ഷിപ്തമല്ലാ 
ത്ത ഒരു ജീവചരി ം മലയാളഭാഷയിൽ ആവിർഭവിേയ്ക്കണ്ടതാെണ ള്ളതിൽ
ആർ ം ഭിന്നാഭി ായമുണ്ടാവാനവകാശമില്ല; പെക്ഷ അതിന്നർഹതയും

ാപ്തിയും ഉള്ള ആൾ ആരാെണന്നവിഷയത്തിൽ സംശയം വരുവാൻ വഴി 
യു താനും. േകവലം ഒരു സാഹിതീ നന്ധയനും മിതംപചമതിയുമായ
ഈയുള്ളവ ് അതി ള്ള ാപ്തിയില്ലായ്മെയ ഇവിെട തുറ സമ്മതി  
െകാ . ആ വന്ദ്യഗുരുവിെന്റ േനർക്ക് എനി ള്ള ഭക്ത്യതിശയമെ
എെന്ന ഈ സാഹസകൃത്യത്തി േ രിപ്പിച്ചതു്. എെന്റ ഈ െചറുപുസ്തകം ആ
ഋഷിവര്യെന്റ വി തമായ ഒരു ജീവചരി ം എഴുതുന്നതി ് ആർെക്കങ്കിലും
േ രകമാകുകെയാ, ആ മഹാപുരുഷെന്റ ജീവിതമാഹാത്മ്യെത്ത സ്മരി ന്ന 
തി ് ആെരെയങ്കിലും സഹായിയ്ക്കെയാ െച െമങ്കിൽ അതുതെന്ന എനി
ധാരാളം കൃതാർത്ഥത ള്ള ഒരു വഴിയാണ്. മെറ്റാ ം എെന്റ ഈ ഥമപ 
രി മത്തിൽനി ഞാൻ തീക്ഷി മില്ല. ഏകേദശം ര മൂ െകാല്ലം
മു ് വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം നയി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾത്തെന്ന ഇങ്ങിെന
ഒെന്നഴുതിയാൽെകാള്ളാെമന്ന് എനിയ്ക്കത്യാ ഹമുണ്ടായിരു ; കുറെച്ചാെക്ക
അെന്നഴുതുകയുമുണ്ടായി; പെക്ഷ എെന്റ സഹജമായ അലസതയും പാരത 

്യവും അതി തിബന്ധങ്ങളായിരു . ഇേപ്പാൾ ഈ പുസ്തകെത്ത
ഒരുവിധത്തിൽ ഉന്തിത്തള്ളി പുറ െകാ വന്നിരിയ്ക്കയാണു്. പര്യേവക്ഷണം
(Research) സംബന്ധമായും മ ം ചില വൃത്തികൾ കൂടി െചേയ്യണ്ടതുെണ്ടന്ന്
എനി തെന്ന േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടി ്. ഈ പുസ്തകത്തി രണ്ടാംപതി േവ 
ണ്ടിവരികയാെണങ്കിൽ അേപ്പാൾ ന നതകൾ കഴിയുന്നതും പരിഹരിയ്ക്കയും
പരിഷ്കരിയ്ക്കയും െചയ്യാെമ വിചാരി .

ഈ പുസ്തകം ഇ വൃത്തിയിലും േവഗത്തിലും പുറ െകാ വരുവാൻ
സാധിച്ചതു ”മംഗേളാദയം” വർത്തകന്മാരുെടയും മിസ്റ്റർ, സി. കുഞ്ഞിരാമ 
േമനവെന്റയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ െകാണ്ടാെണന്ന് കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം
ഇവിെട സ്താവി െകാ . ഇതിനു സാരഗർഭമായ ഒരു അവതാരിക എഴു 
തിത്തന്നതി രാജ ീ, െക.െക രാജാ തിരുമനസ്സിെല േപരിൽ എനി ള്ള
നന്ദിെയ േരഖെപ്പടു ന്നതി ം ഈ സന്ദർഭെത്തത്തെന്ന വിനിേയാഗി െകാ 
ള്ളെട്ട. കൃത ന്ഥ സിദ്ധീകരണത്തിൽ നാനാമുഖമായ സഹായം െചയ്തി ള്ള
എല്ലാ മാന്യേസ്നഹിതന്മാേരാടും, ഇതിെന സാധനം െചയ്ത ഹ്മ ീ, വി.ടി
രാമൻഭട്ടതിരിപ്പാട് അവർകേളാടുംകൂടി നന്ദി പറകയും, എെന്റ ഈ ലഘൂപ 
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ഹാരെത്ത ഭയാശങ്കകേളാടുകൂടി മഹാജനസമക്ഷം സാദരം െവ െകാ കയും
െച .

രാമ ർ.
൧൧൦൨ കുംഭം ൨൭

കുറുവാൻ െതാടിയിൽ ശങ്കരെനഴുത്തച്ഛൻ.
(ഒപ്പ് )
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അവതാരിക

േകരളഗുരുവും കവികലേ ഷ്ഠനുമായ തുഞ്ച രാമാനുജെനഴുത്തച്ഛെന്റ പരിശു 
ദ്ധമായ തിരുനാമം പരമഭക്തിേയാെട ജപിയ്ക്കാത്തവർ േകരളത്തിൽ ഉെണ്ട
േതാ ന്നില്ല; ഈ മഹാനുഭാവെന്റ ”രാമായണം” ”ഭാരതം” മുതലായ കിളിപ്പാ  
കൾ പാരായണം െച േപാരുന്ന േകരളീയർക്ക് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരി ം
അറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാെമ േതാ ന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. മനുഷ്യഹൃദയം
വീരപൂജാപാരായണമാകയാൽ ഈ ജിജ്ഞാസ അപരിഹരണീയവുമാണ്.
എഴുത്തച്ഛെന്റ ജീവചരി ം ീമാൻ ’േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയു’െട ’ഭാഷാചരി ’ത്തിലും
മ ം സം ഹി കാണു െണ്ടങ്കിലും അതിെനപ്പറ്റി ആരുംതെന്ന സവിസ്താ 
രമായി സ്താവി കണ്ടിട്ടിെല്ലന്ന് വ്യസനസേമതം പറേയണ്ടിയിരി .

ീമാൻ കുറുവാൻ െതാടിയിൽ ശങ്കരെനഴുത്തച്ഛെന്റ ഈ ഉദ്യമം മുൻ സ്താവിച്ച
ന നതെയ പരിഹരി വാൻ സ്വ െമങ്കിലും പർയ്യാപ്തമാകുന്ന പക്ഷം േകരളീയ 
മായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അതുതെന്ന വലിയ ഒരനു ഹമാണെല്ലാ.

ീമാൻ ശങ്കരെനഴുത്തച്ഛെന്റ നാമഃേധയം ഇന്നെത്ത യുവകവികളുെട ഇടയിൽ
ഒ ംതെന്ന അ സിദ്ധമല്ല. ”ൈകരളി””കവനെകൗമുദി””സാഹിതി” മുതലായ 
മാസികകൾ വഴിയായി ീമാൻ ശങ്കരെനഴുത്തച്ഛൻ മലയാളവായനക്കാർ
പരിചയെപ്പ കഴിഞ്ഞിരി . ഭാഷാേസ്നഹിയായ ഇേദ്ദഹം ”ൈപങ്കിളി”യുെട
പ ാധിപരായിരു എന്ന സംഗതിയും സ്താവേയാഗ്യമാണ്. ”തിങ്കളാം
െവള്ളിക്കിണ്ണത്തിങ്കെലപ്പാലും താരത്തങ്ക നിരയിൽ നിെന്നാലി ം െതളിേത്ത 
നും ആസ്വദിച്ചദ്ധ്വേഖദമകറ്റിൈസ്വരം വാനിലാ സ്വർണ്ണപക്ഷം വീശി”ക്കളിച്ച
”ൈപങ്കിളി” ഈ ന്ഥകർത്താവിെന്റ അനതിദൂരമായ ഭാവിേ യസ്സിെനപ്പറ്റി
അ ഷ്ടവർണ്ണമായ നിശ്ശബ്ദഗാനത്താൽ ഇേപ്പാഴും തി െകാണ്ടിരി ്
എ ള്ളതു ശാന്തരമണീയമായ ”പട്ടാമ്പി”യിെല അന്തരീക്ഷം താലദളങ്ങളു 
െട ”കിലുകില” സ്വരത്താൽ ഉൈച്ചസ്തരാം ഉൽേഘാഷി ക തെന്ന െച ്.

ീമാൻ ശങ്കരെനഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികളിൽ പുസ്തകരൂേപണ ആദ്യമായി പു 
റ വരുന്നതു് ”തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛ”െന്റ ജീവചരി മാെണ പറഞ്ഞാൽ
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയശുദ്ധിെയ റി മെറ്റാ ം പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. ”തു 
ഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛ”െന്റ ൈപങ്കിളിെയ്ക്കന്നേപാെല ീമാൻ ശങ്കരെനഴുത്തച്ഛെന്റ
സാഹിത്യക്കിളി ം നിരർഗ്ഗളമായ ഗാനധാരയിൽ നിസ്സാരമായ വല്ല വർണ്ണ 
ൈവകല്യവും വ േപായി െണ്ടങ്കിൽ ”നിമജ്ജതിെന്ദാഃ കിരേണഷ്വിവാങ്കഃ”
എ സമാധാനി വാേന ഉ .
”തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ” ജ്ഞാനം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിേദശസഞ്ചാരം മുതലായ
സംഗതികൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വിവരി കയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികെള 
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പ്പറ്റി സംക്ഷിപ്തമായി വിമർശി കയും െച െകാ നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതും
േകരളത്തി തെന്ന ആചാര്യഭൂതരായ ”പുന്നേശ്ശരിനമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മാ”
വവർകളുെട പുണ്യപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതും ആയ ത ന്ഥ 
െത്ത കവനക്കിളികളുെട കളകളം മുഴ ന്ന ഈ സു ഭാതത്തിൽ ഇതാ ഞാൻ
സഹൃദയസമക്ഷം അവതരിപ്പി െകാ . എ ്

തൃശ്ശിവേപരൂർ
൧൧൦൨ കുംഭം ൨൬-ആംനു-

െക.െക. രാജാ.
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ഒന്നാം അദ്ധ്യായം - ജീവചരി സം ഹം

അനാദികാലംമുതൽ തെന്ന ന െട മാതൃഭൂമിയായ ഭാരതഭൂമി നാനാമുഖമായ
ജ്ഞാനവിജ്ഞാനാദികളിൽ അ തകരമാംവണ്ണം അഭിവൃദ്ധി ാപി വ 

െവന്നതു നിഷ്പക്ഷപാതികളായ ചരി കാരന്മാെരല്ലാം ഐകകേണ്ഠ്യന
സമ്മതി ന്ന ഒരു വാസ്തവമാണു്. ഇ പരി തേകാടിയിൽ ഗണി വരുന്ന
യൂേറാപ്യൻരാജ്യങ്ങൾ അജ്ഞാനതമസ്സിൽ ആ ് അപരി തരീതിയിൽ കഴി 
ഞ്ഞിരുന്ന കാല തെന്ന ഇന്ത്യാരാജ്യം മ മധുരമായ അതിെന്റ വിജ്ഞാനകാ 
ഹളസ്വനം ഉൈച്ചസ്തരം മുഴക്കിെക്കാണ്ടിരുെന്നെവ ള്ളതും സർവ്വവിദിതമായ
ഒരു സംഗതിയാണു്. ഇഹേലാകസൗഖ്യങ്ങെള തൃണവൽഗണി ജലഫലാ 
ശനന്മാരായി അരണ്യാ മങ്ങളിൽ ആദ്ധ്യാത്മികചിന്ത െച െകാണ്ടിരുന്ന
ദിവ്യർഷികളുെട പർണ്ണശാലകൾ ഒരുവക; ഇ പദവിേയകൂടി വിഗണിയ്ക്കത്തക്ക

താപംപശ്വര്യങ്ങേളാടു കൂടിയവരും, ജാേക്ഷൈമക തൽപരന്മാരും ,
സൽകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അണുമാ ം വ്യതിചലിയ്ക്കാത്തവരുമായ ക്ഷ ിയ
ച വർത്തികളുെട െകാട്ടാരങ്ങൾ മെറ്റാരു വക; സംഗീതസാഹിത്യാദി കലാവി 
ദ്യകളിലും തർക്കവ്യാകരണാദി ശാ ീയവിദ്യകളിലും അപാരപണ്ഡിതന്മാരായ
മാഹാന്മാരുെട സമാജങ്ങൾ േവെറാരുവക; രാ ീയവിഷയങ്ങളിൽ സമർത്ഥ 
ന്മാരും ഭരണത വിശാരദന്മാരുമായ ഭുജനങ്ങളുെട വിഹാരസ്ഥാനങ്ങൾ
ഇനിെയാരുവക; ഭാരതഭൂമിയുെട ഭൂതകാലചരി വീഥിയിേല കേണ്ണാടി  
ന്ന ഏെതാരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഏവംവിധങ്ങളായ മേനാഹരക്കാ കൾ ക ്
അഭിമാനം െകാ പുളകിതഗാ നാകാതിരിയ്ക്കയില്ല. ഭാരതത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗെമന്ന നിലയിൽ േശാഭി ന്ന േകരളവും വീരന്മാരായ മഹാപുരുഷന്മാ 
രുെട ജനനത്താൽ മാേലാകരുെട സാദര ാഘ പാ ീഭവിച്ചി ്. ശ ം
െകാ ം ശാ ം െകാ ം പരരാജ്യക്കാെര ജയിയ്ക്കയും, അവരുെട ഗുരുസ്ഥാനം
ൈകെക്കാൾകയും െചയ്തി ള്ള മഹാന്മാർ ഇവിെടയും സുലഭമായി ണ്ടായി ്.
േമേലക്കിടയിൽ അഭിമാനിക്കാനർഹതയുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടചരി ം തെന്നയാണ്
േകരളത്തി മുള്ളതു്. പേക്ഷ ആ പവി ചരി െമല്ലാം കാലകേല്ലാലത്തിെന്റ
കരാളാഘാതത്താൽ ശകലം ശകലമായി നശി േപാകയാണുണ്ടായത്! അെത
ആ ഭൂതലാകാശവീഥിയിെല ചാരി െസൗവർണ്ണേരഖെളല്ലാം േത മാ
േപാവുകതെന്നെച !
ഇന്ത്യക്കാർ ചരി ം എഴുന്നതിൽ വിമുഖന്മാരായിരു െവ വിേദശീയരുെട
ഇടയിൽ പരെക്ക ഒരാേക്ഷപമുണ്ട്; ഇതിൽ ഒേട്ടെറ പരമാർത്ഥവുമുണ്ട്. ”ഭാ 
രതീയരുെട അമൂല്യജ്ഞാനനിേക്ഷപങ്ങളായ ഉപനിഷദാദിമത ന്ഥങ്ങളും
മഹത്തരങ്ങളായ പുരാേണതിഹാസങ്ങളും ാചീനഭാരതത്തിെന്റ മേനാഹര
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ചരി ങ്ങളെല്ല? ചരി െമന്നത് ഒരു രാജ്യക്കാരുെട സം ാരപരിഷ്കാരങ്ങെള
ദൃഷ്ടാന്തരൂേപണ ഉദാഹരി കാണി ന്നതാണെല്ലാ. ഒരാൾ ജനിച്ചതും
മരിച്ചതുമായ തിയ്യതികളും മ സംഗതികളും കുറി െവ ന്നതാെണാ ചരി ം?”
എെന്നാെക്കയാണ് ഇതിൽ തികൂലാഭി ായമുള്ളവർ േചാദി ന്നത്. അതു
ശരിതെന്ന: ഉപനിഷദാദിമത ന്ഥങ്ങളും, ഇതിഹാസ പുരാണാദികളും ന െട

ാചീനകാലെത്ത സം ാരപരിഷ്കാരങ്ങെള വിവരി കാണി ണ്ട്; എന്നാൽ
അവ മിക്കവാറും അത ക്തിയുെട ആ മണത്താൽ ചരി ം എന്ന നിലയിൽ
വലിയ വിലെയ അർഹിക്കിെല്ല ള്ളതു വിസ്മരിപ്പാൻ വയ്യാത്ത സംഗതിയാണ്.

കൃത്യാ കവീശ്വരന്മാരായ അവയുെട കർത്താക്കന്മാർ തങ്ങളുെട കൃതികെള
ചരി ന്ഥങ്ങളാ ന്നതിലധികം സാഹിത്യ ന്ഥങ്ങളാ ന്നതിലാണു താ 
ത്പര്യം കാണിച്ചത്. ചരി നിർമ്മാണത്തിന് അതിശേയാക്തി ിയന്മാരായ
സാഹിത്യകാരന്മാരല്ല, സത്യ ഭാഷകന്മാരായ കുശാ ബുദ്ധികളാണു് ആവ 
ശ്യം. ഒരു രാജ്യക്കാരുെട വികലവും, ശിഥിലവും, അതിശേയാക്തിപൂർണ്ണവുമായ
ചരി ം വാസ്തവചരി ത്തിെന്റ ഗുണം ഒരിക്കലും െച ന്നതല്ല. കാളിദാസൻ,
വി മാർക്കൻ, ശങ്കരാചാര്യർ തുടങ്ങിയുള്ള മഹാന്മാരുെട വാസ്തവചരി ം
കവികളൂെട കരശി ത്തിൽനി പുറ വരുന്ന ചരി േത്തക്കാൾ എ മമത 
േയാടും ദ്ധേയാടും കൂടിയാണു നാം വായി കെയ പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ.
മഹാകവി തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ ജീവചരി വും മുൻ സ്താവിച്ചേപാെല മി 
യ്ക്കവാറും കാലയവനിക ള്ളിൽ തിേരാഹിതമായാണിരി ന്നതു്. അേദ്ദഹം
ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതുമായ ”തുഞ്ചൻപറമ്പ് ” എന്ന സ്ഥലം ഇേപ്പാഴും പണ്ഡിതപാ 
മരന്മാരടക്കമുള്ള സകലേകരളീയരുേടയും ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ പാ മായി
ഇ ം േശാഭി െകാണ്ടിരി . ിട്ടീഷുമലബാറിൽ െപാന്നാനിത്താലൂ
തൃക്കണ്ടിയൂരംശത്തിൽ തൃക്കണ്ടിയൂർ ശിവേക്ഷ ത്തിന്ന ം പടിഞ്ഞാറു തിരൂർ
െറയിൽെവ േസ്റ്റഷനിൽനി സുമാർ ഒരു നാഴിക െത പടിഞ്ഞാറായും,
െപാന്നാനി ഴയുെട തീരത്തിലായുമാണു തേക്ഷ ം സ്ഥിതിെച ന്നതു്.
ഇതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇേപ്പാൽ ഓടുേമ ള്ള ഒരു െചറിയ ”ഗുരുമഠ”വും,
അതിെന്റ ചു പാടുമായി പറ നിറെയ മേനാഹരങ്ങളായ േകരവൃക്ഷങ്ങളും
നിൽ ന്ന നിൽ ന്നതു് എ യും ഹൃദയാനന്ദകരമായ ഒരു കാ തെന്നയാണു്.
അപരി തമായിക്കിട ന്ന ഒരു കുളവും കിണറും ഗുരുമഠത്തിനു സമീപ ്.
കിണറ്റിൽ െവള്ളം കുറ മാ േമയു െവങ്കിലും അേതതുകാല ം വ ന്നത 
െല്ല ം, ആ കിണർ പരിഷ്കരി ന്നതി ് അതിെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത ജന്മി വളെര
പരി മി േനാക്കീ ം െവള്ളം വാർ വാൻ സാധിചിെല്ല ം തേദ്ദശീയർ
പറയു . അതിൽ ഗുരുവിെന്റ വക ’നാരായം’ ആരാധനാബിംബങ്ങൾ തുടങ്ങി 
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യുള്ള പല വിശിഷ്ട വ ക്കളും കിട െണ്ടന്നാണു് പലരുേടയും വിശ്വാസം.
കുളത്തിൽ േവനൽക്കാല െവള്ളമുണ്ടാവില്ല.അതിനു െതാ ള്ള കാഞ്ഞിര 
ത്തിെന്റ ചുവട്ടിലിരുന്ന് എഴുത്തച്ചൻ സാധാരണ ജപിക്കാറുണ്ടായിരു െവ ം
തന്നിമിത്തം ആ കാഞ്ഞിരമരത്തിനുതെന്ന കുേറ ഭവ്യതയുെണ്ട മാണു ചി 
ലർ പറയുന്നതു്. അതിെന്റ ഇല കയ്ക്കാതിരി ന്നതി തെന്ന ഇതാണെ
കാരണം. ഇലകൾ ഓേരാരുത്തർ വ പറി തീർത്തിരി ന്നതും അതിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഇേപ്പാൾ വിള െവ വരുന്നതും ഈ വിശ്വാസത്തിെന്റ ഫലമാ 
യിട്ടാണു്. തുഞ്ചൻപറമ്പിെല മ കുറെച്ചാ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ളതാണു്.
അദ്ദി കാരും അയല്വാസികളും ഇ ം കുട്ടികെള ”എഴുത്തിനുെവ ”േമ്പാൾ
ഈ പറമ്പിൽനി മ െകാ േപായി ആദ്യം അതിെലഴുതുന്ന പതിവു ്.
വിജയദശമിദിവസം അടു ള്ളവെരല്ലാം തസ്ഥല വ വിദ്യാരംഭം
കഴിയ്ക്കാറുെണ്ട ള്ളതും സ്താവേയാഗ്യമാണു്. ഗുരുമഠം ഇേപ്പാൾ നി ന്ന
സ്ഥല ’ ആദ്യം ഒരു പുരത്തറ മാ മാണുണ്ടായിരുന്നത്; പിന്നീട് അവിെട
ചില ഭക്തന്മാരുെട പരി മത്താൽ ഒരു ഓല രയുണ്ടാ കയും നവരാ ി 
കാലങ്ങളിലും മ ം വിള െവ ക, ആരാധന നട ക മുതലായതു െചയ്കയും
െച വ . അടുത്തകാല ചില േദശാഭിമാനികളുെട പരി മഫലമായാണു
മഠം ഇ കാണുന്ന നിലയിലായതു്. ഒരു ഓടുേമഞ്ഞ െചറിയ ഗുരുമഠം
പണിെചയ്യിച്ചി െണ്ടന്നല്ലാെത ചി ർ ഗുരുമഠത്തിെന്റ നിലനി ി ം മ മായി
ചി രിെല േദശാഭിമാനികളായ മലയാളികൾ െച വരുന്നേപാലുള്ള യാെതാ 
േരർപ്പാടുകളും ഇവിെട ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ല ള്ളതു വ്യസനിയ്ക്കത്തക്ക ഒരു
സംഗതിയാണു് ഈ സ്ഥലം ഇേപ്പാൾ െപൻഷൻ ഡിപ ട്ടികലക്ടർ മിസ്റ്റർ പന്നി 
േക്കാ കു ണ്ണിേമനവെന്റ കുടുംബക്കാരുെട ൈകവശമാണു നിൽ ന്നതു്.
ഭാഷാഭിമാനികളായും ഭക്തന്മാരായുമുള്ള അേനകം ജനങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ഈ സ്ഥ 
ല വ ഭക്തിബഹുമാനപുരസ്സരം സന്ദർശനം െച േപാകുന്ന പതിവുണ്ട്.
െവട്ട നാട്ടിെല ഒരു െകടാവിളക്കായി ഈ സ്ഥലം എെന്ന ം േശാഭി 

െമന്നതിനും, െപാതുജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ േദശാഭിമാനവും ഭാഷാഭിമാനവും
വർദ്ധി ന്നേതാടുകൂടി ഇതു ഗണ്യമായ ഒരു നിലയിെല െമ ള്ളതി ം
സംശയമില്ല.
”െവട്ട നാടു” രാജ്യം അേനകം വിദ്വാന്മാരുേടയും കവികളുേടയും ജന്മഭൂമി 
യായി അ ം ഇ ം ഒരുേപാെല അതിെന്റ നാമേധയത്തി ് അന്വത്ഥൎ ത
വരുത്തീ ണ്ട്. മഹാഭക്തനും മഹാകവിയുമായ േമപ്പ ർ ഭട്ടതിരി, അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ ഗുരുവും പണ്ഡിതാവതംസവുമായ അച തപ്പിഷാരടി, നാരായണീയത്തി
”ഭാവ കാശിക”െയന്ന വ്യാഖ്യാനെമഴുതിയ വാസുേദവഭട്ടതിരി, ഉദ്ദണ്ഡശാ 
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ികളുമായി വളെര ദിവസം വാദം നടത്തിയ സിദ്ധൈവയാകരണനായ
നാണപ്പപിഷാരടി എന്നീ മഹാന്മാെരല്ലാം െവട്ട നാട്ടിെന്റ സന്തതികളാ 
ണു്. ഇവെര ടാെത അേനകം താക്കൎികന്മാരും ൈവയാകരണന്മാരുമായ
ന തിരിമാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായി ്. മഹാകവി വള്ളേത്താൾ, കുറ്റി റത്ത്
േകശവൻനായർ മുതലായ അനുഗൃഹീതവാസനാകവികളുെട ജനനത്താൽ
ഇ ം ഈ രാജ്യത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യത്തി മാ കൂടിെക്കാ തെന്ന വരികയാ 
ണെല്ലാ െച ന്നതു്.
എഴുത്തച്ഛെന്റ ജീവകാലം ഏതാെണ ് ഇതുവെരയും ക്ഌപ്തെപ്പ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഡാക്ടർ ഗുണ്ടർ ്, മിസ്റ്റർ േലാഗൻ, മിസ്റ്റർ ബർണൽ എന്നീ പണ്ഡിതന്മാർ അേദ്ദ 
ഹം ി വർഷം പതിേനഴാം ശതാബ്ദത്തിൽ (െകാല്ലവർഷം ൭൭൬ മുതൽ
൮൭൫ വെരയുള്ള കാലം) ആണു ജീവിച്ചിരുന്നെതന്നഭി ായെപ്പടു . ”േകരള 
കൗമുദി” കർത്താവായ േകാവുണ്ണിെനടുങ്ങാടിയുെട അഭി ായം െകാല്ലവർഷം
൬൦൦-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് എഴുത്തച്ഛെന്റ ജീവിതകാലെമന്നാണു്. ”ഭാഷാചരി 

”കാരനായ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട അഭി ായം, അേദ്ദഹം ൭൦൦- ം
൮൦൦- ം മെദ്ധ്യ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണെമന്നാണു്. ഇതിൽ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള 
യുെട അഭി ായമായിരി ം സ്വീകാരേയാഗ്യമായിരി ക എ േതാ .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവകാലം നിർണ്ണയി ന്നതി ള്ള ചില െതളിവുകൾ താെഴ
കാണിയ്ക്കാം:
(1)അദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൂലം വിേദശ നി ് ഇവിെട െകാ വന്നന്നെത്ത
കലി ”പവി കരഃ സൂയ്യൎ:” എന്നാണു്; അതുെകാണ്ട് ൭൮൭ ചിങ്ങത്തിലാണു്
അതുണ്ടായെത തീർച്ചയാക്കാം. ഈ ന്ഥം അമ്പല ഴ രാജാവിെന്റ ആവ 
ശ്യ കാരം എഴുത്തച്ഛൻ ആയ്യൎഎഴുത്തിൽ പക ൎ കയും അെതാന്നി തെന്ന
കിളിപ്പാ കൂടി നിമ്മൎിയ്ക്കയും െച െവന്നാണേല്ലാ ഐതിഹ്യം. ഈ സ്ഥിതിയ്ക്ക്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവകാലം എഴുനൂറി ം എ റി ം മെദ്ധ്യ ആയിരി െമന്ന 
നുമാനി ന്നതു് അസംഗതമായിരി കയില്ല.
(2)എഴുത്തച്ഛനും ഭട്ടതിരിയും വലിയ േസ്നഹിതന്മാരായിരു െവന്നതി
പേല െതളിവുകളുമു ്. ഭട്ടതിരിയുെട യൗവനകാല ് എഴുത്തച്ഛൻ മദ്ധ്യ 
വയ നായിരുന്നിരിയ്ക്കണെമ ഹിയ്ക്കെപ്പടു . ഭട്ടതിരി നാരായണീയം
എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചതു ൧൬൨ വൃശ്ചികം ൨൮-ാം ൹ യാെണന്ന് ”ആയുരാ 
േരാഗ്യസൗഖ്യ” െമന്ന അന്നെത്ത കലിദിനസംഖ്യെകാ െതളിയു ്.
െവള്ളെപ്പാക്കേത്ത റിച്ച് അേദ്ദഹമുണ്ടാക്കിയ ”നദീപുഷ്ടിരസഹ്യാനു” എന്ന
പദ്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവകാലെത്ത കുറി ന്ന മെറ്റാരു ലക്ഷ്യമാണു്. ഭട്ട 
തിരിയുെട കാലം കൢപ്തമായ സ്ഥിതി സമകാലീനനായ എഴുത്തച്ഛെന്റ
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കാലവും കൢപ്തെപ്പട്ടതായി വിചാരിയ്ക്കാം. ഈ സംഗതിെകാ ം എഴുനൂറ്റി ം
എ റ്റിനും മേദ്ധ്യയാണു് എഴുത്തച്ഛെന്റ ജീവകാലെമന്നനുമാനിയ്ക്കാവുന്നതാണു്.
(3)അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ”പവി ം പരം സൗ 
ഖ്യ”െമ കാണുന്നത് അെതഴുതിത്തീർന്ന ദിവസെത്ത കലിദിനസംഖ്യയാ 
െണ ് ഒരു പക്ഷമു ്. എന്നാൽ ൭൮൭ ചിങ്ങം ൨൦-ാം ൹ യാണു് രാമായണം
എഴുതിത്തീർന്നെത വരും. ഈ അഭി ായവും ”ഭാഷാചരി ”കാരെന്റ
അഭി ായെത്ത ഉേപാൽബലെപ്പടു .
എന്നാൽ ചി ർ ഗുരുമഠത്തിൽ നി ീമാൻ സി.എസ്. േഗാപാലപ്പണിയ്ക്കർ
ബി.എ. അവർകൾ സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ഒരു ലഘുപ ത്തിൽ, എഴുത്തച്ഛൻ
”രാമാനന്ദ ാമം” ാഹ്മണർ ദാനം െചയ്തതു ൭൨൯ തുലാം ൧൧ -ാം ൹-
യാെണ ം അത് അന്നെത്ത കലിയായ ”നാകസ്യാനൂനസൗഖ്യം” എന്ന
പദ്യശകലം െകാ തീർച്ചെപ്പടുത്താെമ ം പറയു . ഇതു സ്വീകാര്യ 
േയാഗ്യമാെണാ എന്ന കാര്യ്യത്തിൽ സംശയമു ്. തെതളിവിെന
സ്വീകരി ന്നപക്ഷം മുൻപറഞ്ഞ െതളിവുകെളല്ലാം ത്യാജ്യേകാടിയിൽ ഗണി 
േയ്ക്കണ്ടിവരും. എഴുത്തച്ഛൻ തെന്റ അന്ത്യദശയിലാണു ചി രിൽ വന്നതും

ാഹ്മണർ ഭൂദാനം െചയ്തതും എന്നാണു് ഐതിഹ്യം; യുക്തിയും അതിന്നാ 
ണു്; അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ ൭൨൯- േശഷം അധികകാലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതം നിലനിന്നിരി െമ വിചാരിപ്പാൻ വയ്യ. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരിയുമായുള്ള
സഖ്യം, രാമായണത്തിെന്റ കാലം എ തുടങ്ങി ഇേതവെര നാം സ്വീകരിച്ച
െതളിവുകെളല്ലാം അസംഗതമാെണന്നാണു വരുന്നത് എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യനായ
സൂര്യ്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛനാണു് ാമം സ്ഥാപിച്ചെതന്ന അഭി ായെത്ത
അനുകൂലിയ്ക്കയാെണങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛെന്റ ജീവകാലെത്ത പിേന്നയും പിേന്നാക്കം
തള്ളിെക്കാ േപാേകണ്ടതായിട്ടാണിരി ന്നതു.
ഇനി എഴുത്തച്ഛെന്റ യുവദശയിലാണു ാമം സ്ഥാപി ദാനം െചയ്തെത
വിചാരിയ്ക്കയാെണങ്കിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതം ചുരുങ്ങിയപക്ഷം
എഴുനൂറ്റിേനാടടുത്ത കാലെത്തങ്കിലും ആരംഭിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽത്തെന്ന ആ
ജീവിതം ഏതാ ൭൯൦ വെര നിലനി െവ ം മ ം വിചാരി ന്നതു് അസാ 
ദ്ധ്യം. രാമായണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബാല്യകാലകൃതിയാെണന്ന ഭാഷാചരി കാ 
രന്മാരുെട അഭി ായം ഈ കാര്യ്യെത്ത കുെറ ടി ദുസ്സാധമാക്കിത്തീർ .
”നാകസ്യാനൂനസൗഖ്യ”െമന്ന പദ്യശകലം കലിദിനസംഖ്യെയ കാണി െവ 

ള്ളതി േത്യകം ലക്ഷ്യെമാ മിെല്ലന്നാണു േതാ ന്നതു്. അതു േകവലം
ഒരഭ ഹം മാ മായിരിയ്ക്കണം. ഗുരുമഠത്തിൽനി ക കിട്ടിയ പദ്യങ്ങൾ
ആരുണ്ടാക്കിയതാെണെന്നാ എേപ്പാഴുണ്ടാക്കിയതാെണെന്നാ കൢപ്തമായി
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അറിയെപ്പട്ടി മില്ല; അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമകാലീനന്മാെരാ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ
െപട്ടവെരാ ആയിരിയ്ക്കണം ആ പദ്യങ്ങളുെട കർത്താക്കന്മാെര ് ഊഹിയ്ക്കമാ 

മാണു െച ന്നതു്. അതുെകാ ം കൃതപദ്യശകലം കലിദിനസംഖ്യെയ
കാണി ന്നതാെണന്നതി തൃപ്തികരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്തതുെകാ ം മ
െതളിവുകൾ കി ന്നതുവെര എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലം ൭൦൦ - ം ൮൦൦- ം മേദ്ധ്യയാ 
െണ തെന്ന വിചാരി ന്നതായിരി ം യുക്തെമ േതാ .
ഇനി ചില ആഭ്യന്തരമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ടി സഞ്ചരി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലം
ക പിടി ന്നതി വല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളും കി െണ്ടാ എ കൂടി അേന്വഷി 
യ്ക്കാം:–
(1) ഭാഷ ണ്ടായി ള്ള ഗണ്യങ്ങളായ വ്യാകരണ ന്ഥങ്ങൾ പരിേശാധി ,
ഭാഷയുെട കാല േമണയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ഏതു ൈവ യാകരണെന്റ
അനുശാസനങ്ങൾക്കനുഗുണമായി ള്ളതാണു കവിയുെട ഭാഷെയ പരി 
േശാധി ക; ൈവയാകരണെന്റ കാലം കൢപ്തെപ്പട്ടി െണ്ടങ്കിൽ ഏതാ
കവിയുെട കാലവും തീർച്ചെപ്പടു വാൻ സാധി ം; ഇതാണു കവികളുെട കാലം
നിർണ്ണയി ന്നതി ചരി കാരന്മാർ െചയ്യാറുള്ള ഒരു വഴി. എഴുത്തച്ഛെന
സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ഈ വിഷയത്തിൽ പരി മി ന്നവർ ദയനീയ 
മായ പരാജയമാണുണ്ടാവുക. അതി ള്ള കാരണം എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലത്തി
േശഷം ഇേതവേരയും ഭാഷ ഗണ്യമായ യാെതാരു മാറ്റവും വന്നിട്ടിെല്ല ള്ളതു 
തെന്ന.
(2) കവിയുെട കാലെത്ത സമുദായാചാരങ്ങൾ സ ദായങ്ങൾ, ഭരണവ്യവസ്ഥ 
കൾ എന്നിത്യാദിവിഷയങ്ങൾ കവിതകളിൽനിെന്ന മാ ം മനസ്സിലാ  
വാൻ സാധി െണ്ട പരിേശാധി ് അവ ഏേതതുകാല നടപ്പിലിരു 
ന്നവയാെണ േനാ കയാണു കവിയുെട കാലം തീർച്ചയാ ന്നതി ള്ള
പിന്നെത്ത ഉപായം. ഈ ഉപായവും എഴുത്തച്ഛെന സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം
വിഫലമാണു്. പരമഭക്തനും ജീവ ക്തനുമായ മഹാകവി തെന്റ കവിതകളിൽ
ഭക്തിപരങ്ങളും ആദ്ധ്യാത്മികങ്ങളുമായ വിഷയങ്ങൾക്കല്ലാെത ലൗകികവിഷ 
യങ്ങൾക്ക് ഇടേമ െകാടുത്തിട്ടില്ല. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട കവിതകളിൽനി
മുൻപറഞ്ഞതരത്തിലുള്ള െതളിവുകൾ ധാരാളമായിക്കി ണ്ട്; എന്നാൽ

തകവിയുെട കവിതകളിൽ ഈ മാർഗ്ഗം തീെര അടഞ്ഞാണു കിട ന്നതു്.
(3) ജീവൽഭാഷകൾെക്കാെക്കയും വളച്ചൎയും പരിണാമവും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരി 

ന്നതു സാധാരണയാണു്. ഒരുകാലെത്ത ഭാഷയിൽനി മെറ്റാരുകാലെത്ത
ഭാഷ ഗണ്യമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണു്. ഭാഷാമർമ്മേവദി 
കൾ ് ഓേരാ നൂറ്റാണ്ടിേലയും ഭാഷ െവേവ്വെറ തിരിച്ചറിവാൻ സാധി ം. ഈ
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നിലയിൽ എഴുത്തച്ഛെന്റ കവിതകളിൽനി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലം നിർണ്ണ 
യിപ്പാൻ ചില സംഗതികൾ കി ന്നിെല്ലന്നല്ല. ”നിരണ പണിയ്ക്കന്മാ”രുെട
ഭാഷാരീതി എഴുത്തച്ഛെന്റ രീതിയിൽനി േകവലം വ്യത്യാസെപ്പട്ടതാണു്.
തമിഴുപദങ്ങളുെട ാചുയ്യൎവും, ”ഭാഷ” ”വൃത്തം” എന്നിവയുെട സ്വഭാവവും നി 
മിത്തം ഥമദൃഷ്ടിയിൽത്തെന്ന എഴുത്തച്ഛെന്റ വളെരമുമ്പാണു പണിയ്ക്കന്മാരുെട
ജീവകാലെമ തീർച്ചയാക്കാം. ഇങ്ങിെന തെന്ന പഴയപദങ്ങളുെട ാചുയ്യൎം
െകാ ം മ ം ”കൃഷ്ണഗാഥാ”കാരനായ ”െചറുേശ്ശരി”യും അേദ്ദഹത്തിനു മുമ്പാെണ 

് ആരും സമ്മതി ം. ൬൫൦- ം ൭൫൦- ം മദ്ധ്യത്തിലാണു െചറുേശ്ശരിയുെട
ജീവകാലെമന്നതിൽ ചരി കാരന്മാക്കൎധികം അഭി ായവ്യത്യാസം കാണു 
ന്നില്ല. ഭാഷയുെട മ വൃദ്ധമായ വളച്ചൎയും പരിണാമങ്ങളും േനാക്കിയാൽ
െചറുേശ്ശരിയുെട അടുത്ത അനന്തരകാലീനൻ എഴുത്തച്ഛനാെണ െതളിയും.
എഴുത്തച്ഛെന്റ ഭാഷേയക്കാൾ നവീനമാണു നമ്പ്യാരുെട ഭാഷ. അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ ജീവകാലം പത്താം നൂറ്റാണ്ടാെണ തീച്ചൎെപ്പട്ടി മുണ്ട്. ഈ വക
സംഗതികെളെക്കാ ം എഴുനൂറ്റി ം എ റ്റി ം മേദ്ധ്യയാണേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവകാലെമന്നനുമാനിയ്ക്കാെമ േതാ .

ജീവചരി ം
എഴുത്തച്ഛെന്റ ജീവചരി ം മിയ്ക്കവാറും കാലയവനിക ള്ളിൽ തിേരാധാനം
െചയ്തിരി െവ മു സ്താവി വെല്ലാ; ഇേപ്പാൾ നിലവിലുള്ള അ ാ 

ം േരഖകൾ തെന്ന ഐതിഹ്യേവദികളിേന്മലാണു സ്ഥാപിതമായി ള്ളത്.
വാസ്തവം പറയുന്നതിലധികം പല െക കഥകളും അതിശേയാക്തികളും കൂട്ടി 
പ്പറയുന്നതിലാണു ജനസാമാന്യത്തി അഭിരുചി കാണുന്നതു്. ദുഷി േപായ
ഈ അഭിരുചിനിമിത്തം ഐതിഹ്യരൂപത്തിൽ കി ന്ന െതളിവുകളും തുേലാം
കലുഷങ്ങളായാണിരി ന്നതു് േകവലം അസംഭാവ്യങ്ങളായ െക കഥകെള
തള്ളി ബാക്കി കാണുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങെള മാ േമ ഇവിെട വിമർശനത്തി
വിഷയമാ .
എഴുത്തച്ഛെന്റ ജനനെത്തപ്പറ്റിത്തെന്ന ഒന്നിലധികം അഭി ായങ്ങൾ േകൾ  

്. വടേക്ക മലയാള കാരനായ ഒരു ന തിരി തിരുവനന്തപുര നി
മുറജപം കഴി വരുന്ന വഴി , തൃക്കണ്ടിയൂെരത്തിയേപ്പാഴ ം േനരം അസമ 
യമായതിനാൽ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചക്കാലനായർവീട്ടിൽ കയറിക്കിട 

െവ ം, അ രാ ി ആ വീട്ടിെല ഒരു യുവതിയിൽ അേദ്ദഹത്തി ണ്ടായ
പു നാണു് എഴുത്തച്ഛൻ എ മാണു് ഒരു പക്ഷമുള്ളതു്; പിെന്നെയാരു പക്ഷമു 
ള്ളതു് അേദ്ദഹം ന തിരിയല്ല ഒരു പരേദശ ാഹ്മണനായിരു െവന്നാണു്.
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ഈ രണ്ടഭി ായേത്താടും േയാജി ന്നതിൽ ചില ൈവഷമ്യങ്ങൾ കാണു ്.
തിരുവനന്തപുര നി വരുന്ന ഒരാൾ വഞ്ചിമാഗ്ഗൎമായി അക്കാല
തൃക്കണ്ടിയൂെരത്താൻ സൗകയ്യൎമില്ല. മിസ്റ്റർ െകേനാൽസായ്വ് െപാന്നാനി 
യിൽനി ചാവക്കാേട്ട ള്ള േതാടു െവട്ടിച്ചതി േശഷമാണു് ”തൃക്കണ്ടിയൂർ”
മുതലായ േദശങ്ങളിൽനി ജനങ്ങൾ വഞ്ചിമാർഗ്ഗമായി അവ്യാഹതമായ
സഞ്ചാരത്തി സൗകയ്യൎെപ്പട്ടതു് ആ േതാടിെന ”കേനാൽ േതാടു” എ ഇ ം
വിളി വരുന്നതുെകാ ് അതു് ആ സായ്വിെന്റ പരി മഫലമായാവിർഭവിച്ചതാ 
െണ വിശദമായിെത്തളിയു മുണ്ടെല്ലാ. മിസ്റ്റർ കേനാൽ അടുത്തകാല
ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാെണന്നതു നിസ്തർക്കമാണുതാനും. അതുെകാ േമൽ 
പ്പറഞ്ഞ ഐതിഹ്യം അടിസ്ഥാനരഹിതമായിേപ്പാകു . ഈ ഐതിഹ്യം
വിശ്വസി ന്നതിൽ ഇനിയും ൈവഷമ്യം കാണു ്. തിരുവനന്തപുര ”മു 
റജപം” എന്ന ിയതെന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു് ഏർെപ്പടുത്തിയതും,
അ മുതൽ മാ ം നട വരുന്നതുമായ ഒരു ിയയാണെല്ലാ. മാർത്താണ്ഡ 
വർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാലം എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലത്തി േശഷമാെണന്നതിൽ
പക്ഷാന്തരത്തിന്നവകാശവുമില്ല. ഈ സ്ഥിതി മുൻപറഞ്ഞ ഐതിഹ്യെത്ത
എങ്ങിെന വിശ്വസിയ്ക്കാം? അവിശ്വസനീയമാണു് ഈ ഐതിഹ്യെമന്നതി ്
ഇനിയും െതളിവു ്. ആല ർ ാമം മലയാള ാഹ്മണർ ചുരമായി
അധിവസി ന്ന ഒരു സ്ഥലമാണു്. അവിെട വന്ന ഒരു ന തിരി ാഹ്മണൻ
ജാതിയിൽ നികൃഷ്ടെമ ഗണിയ്ക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഒരു ദരി ചക്കാലവീട്ടിൽ കയറി 
ക്കിട െവ പറയുന്നതു് അസംഗതമായിരിപ്പാേന വഴിയു .
ഇനി മു സ്താവിച്ച പരേദശ ാഹ്മണെന്റ കഥ എടുക്കാം. ഇന്നെത്തേപ്പാെല
സഞ്ചാരസൗകർയ്യങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളുമില്ലാതിരുന്ന കാല സഹ്യപർവ്വതനിരക 
ളാൽ വിേദശങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മിയ്ക്കവാറൂം േവർെപടുത്തെപ്പട്ട േകരളത്തിെല
ഒരു നായർയുവതി, ആചാരം, േവഷം, ഭാഷ എന്നിവയിൽ േകവലം വിഭിന്നസ്വ 
ഭാവിയായ ഒരപരിചിത ാഹ്മണെന കണ്ടമാ യിൽത്തെന്ന സന്തത ൽപ്പാ 
ദനാർത്ഥം സ്വീകരി കഴി െവ പറയുന്നതു് അ യുക്തമായിരി െമ
േതാ ന്നില്ല. ഏതായാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛൻ ഒരു ാഹ്മണനായിരു  
െവ ് ഈ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നി ് ഏതാ ് ഊഹിയ്ക്കാം. ഇതിൽ നി ്
അ ാ ം വ്യത്യാസെപ്പ ് ഒൈരതിഹ്യം െവട്ട നാട്ടിൽ സാധാരണ പറ  
വരാറുണ്ട്. അതു താെഴ കാണും കാരമാണു്: ”വടേക്കമലയാള കാരനും
േജ്യാതിഷത്തിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനുമായ ഒരു ന തിരി തിരുവനന്തപുര നി
സ്വേദശേത്ത മടങ്ങിേപ്പാവുകയായിരു . മേദ്ധ്യമാഗ്ഗൎം പേലട ം സഞ്ചരി 
ച്ച്, ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരമായേപ്പാഴയ്ക്ക് അേദ്ദഹം തൃക്കണ്ടിയൂെര കയും
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ഊട്ടിൽ ഊണുകഴി രാ ി േക്ഷ ത്തിന്നടു ള്ള ”തട്ടാരമ്പറമ്പ ് ” എന്ന
ഒരു മൂസ്സിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ കയറിക്കിട കയും െച . അ തനിെയ്ക്കാരു
വിശിഷ്ടസന്താേനാൽപ്പാദനത്തി ള്ള േയാഗമുെണ്ട േജ്യാതിശ്ശാ ദൃഷ്ട്യാ
അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞിരു . വഴി പേലട ം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞതുെകാ ്
അേന്ന സ്വഭവനത്തിൽ എ ന്നതി സാധിച്ചതുമില്ല. രാ ിയിൽ അേദ്ദഹം
അത്യാസന്നമായ ശുഭമുഹൂർത്തം നിഷ്ഫലമായിേപ്പാകുമെല്ലാ എ വിചാരി
വളെര കുണ്ഠിതെപ്പ ് ഇടയ്ക്കിട ് ശയ്യയിൽ നിെന്നഴുേന്ന മുറ്റത്തിറങ്ങി േജ്യാ 
തിർേഗ്ഗാളങ്ങെള േനാ കയും, വീ ം ശയ്യെയത്തെന്ന ശരണം ാപിയ്ക്കയും
െച െകാണ്ടിരു . ആ ഗൃഹത്തൽ ”തുഞ്ചത്ത് ” എന്ന ചക്കാലവീട്ടിെല ഒരു
യുവതി ദാസിയായിത്താമസിച്ചിരു . ആ ീ ന തിരിയുെട അടു െച ്
ഈ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിെന്റ കാരണെമല്ലാം േചാദിച്ചറിയുകയും, ദയവുെച ആ
സന്താനത്തിെന്റ മാതാവായിരിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം തനി നൽകണെമന്നേപക്ഷി 

കയും അതനുസരിച്ച് ആ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ പര രാനുരക്തന്മാരായ അവർ
രണ്ടാളും ഗാന്ധർവ്വമുറയ്ക്കനുസരി വധൂവരന്മാരായിത്തീരുകയും, ആ വഴി ്
എഴുത്തച്ഛെന്റ അവതാരത്തി സന്ദർഭം ലഭിയ്ക്കയും െച ”
മ ള്ള ഐതിഹ്യങ്ങേളാടു തട്ടി േനാ േമ്പാൾ സംഭാവ്യതെകാ ം, സ  
ദായം െകാ ം ഈ ഐതിഹ്യമാണു കുറച്ചധികം യുക്തമായിേത്താ ന്നതു്.
അതുെകാ മ വിധത്തിലുള്ള െതളിവുകൾ കി ന്നവേരയ്ക്ക് ഇതിെന സ്വീകായ്യൎ 
മായി ഗണിപ്പാെന നിവ്വൎാഹമു .
പാരമ്പയ്യൎസിദ്ധമായ മുൻപറഞ്ഞ ഐതിഹ്യത്തിൽ നി എഴുത്തച്ഛെന്റ
മാതാപിതാക്കന്മാർ ജാതിയിൽ ഇന്നവരായിരു െവ ് ഒരുവിധം മനസ്സി 
ലാ വാൻ സാധി െണ്ടങ്കിലും അവരുെട േപെരന്തായിരു െവന്നറിവാൻ
ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ല. ”അേമ്പണെമന്മനസി ീനീലകണ്ഠഗുരു” എ
”ഹരിനാമകീർത്തന” ത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിക്കാണുന്നതു തെന്റ പിതാവും
ഗുരുവുമായ ീനീലകണ്ഠൻ ന തിരിെയപ്പറ്റിയാെണ ് ഒരു പക്ഷമു ്;
പെക്ഷ ആ പക്ഷം തൃപ്തികരമായ െതളിവുകളില്ലാത്തതുെകാ ് ഇ ം സാംശ 
യികേകാടിയിൽ ഗണിപ്പാേന നിവ്വ ൎാഹമു .
എഴുത്തച്ഛെന്റ നാമേധയവും എന്തായിരു െവ തീർച്ചപറവാൻ വയ്യ. ”അ  
ജൻ മമ സതാം വിദുഷാമേ സരൻ മൽഗുരുനാഥനേനകാേന്തവാസികേളാടും
ഉൾ രുന്നിങ്കൽ വാഴ്ക രാമനാമാചായ്യൎനും മുഖ്യന്മാരായ ഗുരുഭൂതന്മാർ മ േള്ളാ 
രും” എ ് ”അദ്ധ്യാത്മരാമായണ” ത്തിെന്റ ാരംഭത്തിൽ കാണുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവും േജഷ്ടനുമായി ”രാമൻ” എന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടായി 
രു െവ ം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, എഴുത്തച്ഛെന്റ
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സാക്ഷാൽ േപർ പറവാൻ മടിയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ ”രാമാനുജൻ” എ വിളി 
വ െവ ം, േമണ ഈ േപർ ല തിഷ്ഠമായിത്തീർ െവ മാണു

ചിലർ പറയുന്നതു്; അേദ്ദഹം വിേദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നകാല ് ”രാമാ 
നുജാചായ്യർ” എന്ന സിദ്ധ പണ്ഡിതെന്റ അടു വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്കയും,
ആ മഹാഗുരൂവിെന്റ േപരിൽ തനി ള്ള ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളുെട ലക്ഷ്യമായി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർതെന്ന എഴുത്തച്ഛൻ സ്വീകരിയ്ക്കയും െച െവ മുള്ള
അഭി ായക്കാരുമുണ്ട് ”രാമാനുജൻ” എന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരെല്ല ം,
ആ േപരിൽ അേദ്ദഹത്തിനു കുെറ സിദ്ധിയുെണ്ട മുള്ളതു തീർച്ചതെന്ന.
എഴുത്തച്ഛെന്റ ശരിയായ േപർ ”ശങ്കരൻ” എന്നായിരു െവ ് ജനസാമാന്യ 
ത്തിെന്റ ഇടയിൽ ഒരു േബാദ്ധ്യമുണ്ട്. ”സൂയ്യനാരായണൻ” എന്നായിരു െവന്ന
ഒരഭി ായവും അടുത്തകാല ് ആവിർഭവിച്ചി ്; ഏതായാലും ഇതിൽ
തീർച്ചയായ ഒരഭി ായം പുറെപ്പടീ വാൻ തല്ക്കാലം നിർവ്വാഹമില്ലാെതയാണി 
രി ന്നതു്

ബാല്യദശ
കൃത്യാ വളെര ബുദ്ധിമാനായിരുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ അതിൈശശവത്തിൽത്ത 

െന്ന തെന്റ അമാനുഷത്വെത്ത െവളിെപ്പടുത്തിയിരു െവന്നാണ് ഐതി 
ഹ്യേവദികൾ പറയുന്നതു്. ”തൃക്കണ്ടിയൂർ” ”തിരുന്നാവായ” തുടങ്ങിയുള്ള
മഹാേക്ഷ ങ്ങളിൽ ത ബാലെന സാധാരണയായിെക്കാ േപായി
െതാഴീപ്പിയ്ക്കാറുണ്ടായിരു വെ . ഒരിയ്ക്കൽ തിരുന്നാവായ േക്ഷ ത്തിൽ
(തൃക്കണ്ടിയൂർ േക്ഷ ത്തിലാെണ ം ഒരു പക്ഷമുണ്ട് ) െവ ന തിരിമാർ
േവദ പാരായണം െച ന്നതു േക െകാണ്ടിരുന്ന ന െട ബാലൻ ”കാട് ” ”കാട് ”
എ പറ െവ ം, കുട്ടിയുെട അമ്മയും മ ം ഇതിെന്റ സാരം മനസ്സിലായിെല്ല 
ങ്കിലും തങ്ങൾ പിഴ േവദം െചാ ന്നതിേന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണു കുട്ടി ഇങ്ങിെന
പറഞ്ഞെത ന തിരിമാർ മനസ്സിലാക്കിെയ ം, ബാലെന്റ ൈവഭവത്തിൽ
അസഹി ക്കളായ അവർ മലരും പഴവും ജപി െകാടു കുട്ടിെയ മന്ദബുദ്ധി 
യും മൂകനുമാക്കിത്തീർ െവ മാണു പറയെപ്പടുന്നത്. കുട്ടിയുെട അച്ഛനായ
ന തിരി കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ഒരിയ്ക്കൽ തൃക്കണ്ടിയൂരിൽ വന്നേപ്പാൾ
തെന്റ പു െന്റ ബുദ്ധിമാന്ദ്യെത്ത റി മനസ്സിലാ കയും കുശാ ബുദ്ധിയായ
അേദ്ദഹം അതിെ സൂഷ്മകാരണം മനസ്സിലാക്കി മ ത്തിെന്റ ഫലം െകടു 

വാനായി കുട്ടി സാധാരണമദ്യംെകാടു െകാ വാനുപേദശി െവ ം,
ഈ േയാഗംെകാ വീ ം ബാലെന്റ ബുദ്ധിെതളി കാശിപ്പാൻ
തുടങ്ങിെയ മാണ് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഔഷധമായി
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മാ ം ശീലി വന്ന ഈ മദ്യേസവനം േമണ വദ്ധൎി െവ ം, അേദ്ദഹം
ആജീവനാന്തം ഒരു മദ്യപാനിയായിരു െവ ം, പലരും വിശ്വസി വരു .
ഇത് ഒരു പെക്ഷ കൽപ്പിതകഥകളിൽ കൗതുകമുള്ള ജനാവലിയുെട ഒരു
വികൃതസൃഷ്ടിയായിരിക്കാം; അെല്ലങ്കിൽ തെന്റ സഹജീവികൾ പൂണ്ണൎത്വം
െകാടു ന്നതിൽ മനുഷ്യനുള്ള ൈവമനസ്യത്തിെന്റ ഫലമായുണ്ടായി ള്ള ഒരു
ദുസ്സന്താനമാെണ ം വരാം; അഥവാ പല മഹാന്മാർ ം കാണാറുള്ള ചില

ബലേദാഷങ്ങൾേപാെല ഇതേദ്ദഹത്തി ണ്ടായിരുന്ന ഒരു േദാഷമായി  
െട മില്ല. ഏതായാലും എഴുത്തച്ഛെന്റ ചരി േത്താടു കൂടി ഇങ്ങിെന ഒരു കഥ
ജനങ്ങൾ പറ വരാറുെണ്ട ള്ളതു മറയ്ക്കത്തക്കതല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസവും േദശസഞ്ചാരവും
എഴുത്തച്ഛെന്റ ധാന ഗുരു ആരാെണന്നറിവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലെതയാണിരി ന്ന 
ത്. അേദ്ദഹെത്ത ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിച്ചത അച്ഛനായ ീ നീലകണ്ഠൻ
ന തിരി തെന്നയാെണന്നാണു േകട്ടി ള്ളത്. ”അേമ്പണെമന്മനസി ീനീലക 
ണ്ഠഗുരു” എന്നേദ്ദഹം ”ഹരിനാമകീർത്തന”ത്തിൽ പറഞ്ഞി ള്ളത് ഈ മഹാെന
അനുസ്മരിച്ചാണെ . ”അ ജൻ മമസതരം” എ തുടങ്ങിയുള്ള മു ദ്ധരിച്ച
”അദ്ധ്യാത്മരാമായണ”ത്തിെല സ്താവം െകാ സൽഗുണസമ്പന്നനും മഹാ 
വിദ്വാനുമായി പറയെപ്പടുന്ന ഈ േജ്യഷ്ഠൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു ഗുരുവാെണന്ന്
അനായാേസന മനസ്സിലാ വാൻ സാധി ണ്ട്. വിേദശങ്ങളിൽ െവ ം
അേദ്ദഹത്തി പലവിഷയങ്ങളിലുമായി പലഗുരക്കന്മാരുമുണ്ടായിരിക്കണം.
അതിൽ ഒരു പെക്ഷ, രാമാനുജാചാര്യർ ധാനിയായിരിക്കാം. േവദാന്തം,
സാഹിത്യം, േയാഗം തുടങ്ങിയുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും അഗാധമായ ജ്ഞാനം
സിദ്ധിച്ചി ള്ള അേദ്ദഹത്തിന്ന് പല ഗുരുക്കന്മാരുമുണ്ടായിരു െവ ഹിപ്പാ 
നാണധികം യുക്തി. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലരുെട േപരുകൾ മാ ം -അതു
തെന്ന അവ്യക്തമായ രീതിയിൽ- അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്താവനകളിൽ നി
മനസ്സിലാ വാേന സാധി .
എഴുത്തച്ഛൻ ഇരുപതാമെത്ത വയസ്സിനു േമൽ മുപ്പതു വയസ്സിനുള്ളിൽ വിേദശസ 
ഞ്ചാരം കഴി മടങ്ങിെയത്തിെയ ം പിന്നീട് സ്വേദശത്ത് ഒെരഴു പള്ളി
െകട്ടി കുട്ടികെള പഠിപ്പിപ്പാൻ തുടങ്ങിെയ മാണ് പഴമക്കാർ പറ േക 
ട്ടി ള്ളത്. വിേദശസഞ്ചാരത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന്ന് ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസവും
േലാകപരിചയവും സിദ്ധിപ്പാനും, ”തമിഴ് ” ”െതലുങ്ക് ” മുതലായ ാവിഡസാഹി 
ത്യങ്ങേളാടു ധാരാളമായി ഇടപഴകുന്നതിനും സാധിച്ചിരിയ്ക്കണം. ”കിളിപ്പാട്ട് ”
എന്ന ഒരു അഭിനവ സ്ഥാനം നിമ്മൎി ന്നതി തെന്ന ഈ പരിചയം സഹാ 
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യിച്ചിരിയ്ക്കണെമന്നാണ് ഭാഷാ ചരി കാരന്മാരഭി ായെപ്പടുന്നത്. എഴുത്തച്ഛൻ
വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനായി മടങ്ങിവന്നി കൂടി അസൂയാലുക്കളായ ചില ന  
തിരിമർ അേദ്ദഹെത്ത അവേഹളനപുരസ്സരം ആേക്ഷപി െകാണ്ടിരു വെ .
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അ രിതമായ അവരുെട അസൂയ എഴുത്തച്ഛെന്റ മ 

വൃദ്ധമായ ഉൽക്കഷൎേത്താടുകൂടി പല്ലവിതമാകുവാനും പുഷ്പിപ്പാനും തുടങ്ങി.
എഴുത്തച്ഛൻ ജാതിയിൽ ഒരു ”ചക്കാല” നായരായിരുന്നതിെന സൂചിപ്പി ം 
െകാണ്ട് അവർ ”തുഞ്ചെന്റ ചക്കിൽ എ ആടും” എ േചാദിച്ചിരു െവ ം,
അതിന്നേദ്ദഹം, താൻ ചക്കാലനാെണങ്കിലും തനി നാലുേവദവും ആറു ശാ  
വും അറിയാെമന്ന അത്ഥൎ ത്തിൽ ”അടിയെന്റ ചക്കിൽ നാലും ആറും ആടും”
എ മറുപടി പറഞ്ഞിരു െവ ം മ ം ഐതിഹ്യേവദികൾ പറയു . ”ഒ  
െകാണ്ടറിേയണം രണ്ടിെന്റ ബലാബലം” എ തുടങ്ങിയുള്ള ഭാരതത്തിെല
വരികെള കളിയാക്കി ചില രസികന്മാരായ ന തിരിമാർ ”ര െകാണ്ടറിേയ 
ണം മൂന്നിെന്റ ബലാബലം പിെന്ന നാലിെനയഞ്ചാൽ വശ വരുേത്തണം”
എന്നീ രീതിയിൽ ഒരു തടിച്ച ന്ഥം നിറയുംവെര എഴുതിയുണ്ടാക്കി എഴുത്തച്ഛൻ
കാണിച്ച് അേദ്ദഹേത്താടതിെന്റ ഗുണേദാഷങ്ങെളപറ്റി േചാദിയ്ക്കയുണ്ടാെയ ം
േകട്ടി ണ്ട്. ”ശൂ മക്ഷരസംയുക്തം ദൂരത ◌ ഃപരിവർജ്ജേയൽ” എന്ന മതത്തിനു
കുറച്ചധികം ാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാല േവദേവദാന്താദികളിൽ
ഒരു ശൂ ൻ പരി മി ന്നതിൽ േവദാധികാരികളായ ചില നി തിരിമാർക്ക്
അസഹി തയുണ്ടായിെയ പറയുന്നത് അസ്വാഭാവികവും അസംഭാവ്യവും
ആയിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. എന്നാൽ ഏതു രാജ്യ ം ഏതു സമുദായത്തിലും
മഹാമന ന്മാരും അ ബുദ്ധികളും ഉണ്ടാവുന്നതു സാധാരണയാണ്. എഴുത്ത 
ച്ഛെന്റ യഥാർത്ഥേയാഗ്യതകൾ കണ്ടറികയും ബഹുമാനിക്കയും െച ന്നതിനും
അ ം ചിലർ അവിെട ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. അവരിൽ അദ്വിതീയനെ മഹാകവി 
യും മഹാനുഭാവനുമായ േമൽപ്പ ർ ഭട്ടതിരി. ഏതായാലും മഹാമന നായ
എഴുത്തച്ഛ ാഹ്മണരുെട േനെര സീമാതീതമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരു െവ 
ന്നതു തീർച്ചെതെന്ന. അതി , താെഴ കാണുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൂക്തികൾ
ലക്ഷ്യങ്ങളുമാണ്:-
”കാരണഭൂതന്മാരാം ാഹ്മണരുെട ചര-
ണാരുണാംബുജലീനപാംസുസഞ്ചയം മമ
േചേതാദപ്പൎണത്തിെന്റ മാലിന്യെമല്ലാം തീ ൎ
േശാധനം െചയ്തീടുവാനാേവാളം വന്ദി േന്നൻ”
അദ്ധ്യാത്മരാമായണം.
”േവദത്തിന്നാധാരഭൂതന്മാരിക്കാണാേയാരു
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ഭൂേദവ വരന്മാർ തദ്വരശാപാദികൾ
ധാതൃശങ്കരവി പുമുഖന്മാ ൎ ം മതം
േവദേജ്ഞാത്തമന്മാർ മാഹാത്മ്യങ്ങളാ ൎ െചാല്ലാം”
അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ”കരുണാചിത്തന്മാരാം ധരണീസുരവൃന്ദ-
ചരണാംേഭാരുഹെത്തശ്ശരണം ാപി േന്നൻ”
മഹാഭാരതം. േമലുദ്ധരിച്ച വരികളിൽ നി േവദേജ്ഞാത്തമന്മാരായ മഹാ ാ 
ഹ്മണർക്ക് എഴുത്തച്ഛെന്റ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനേമതായിരു െവന്ന്
െവളിവാകു ണ്ട്. സം തസാഹിത്യത്തിൽ േകവലം നിരക്ഷരകുക്ഷിക 
ളായ അന്നെത്ത േകരളീയെര ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിേല നയിക്കണെമന്ന ഏക
ഉേദ്ദശ്യത്തിൻേപരിലാണ് അേദ്ദഹം ഭഗവൽകഥകൾ പരിഭാഷെപ്പടു വാൻ
തുടങ്ങിയത് അങ്ങിെനയല്ലാത്തപ്പക്ഷം ”മഹാഭാരത”ത്തിലടങ്ങിയ ീമൽ
”ഭഗവൽഗീത” മാ ം വി കളയുന്നതിനു വഴിയില്ല. ആരണകുലസ്വത്താെണന്ന 
നിലക്ക് അതിെന ഉേപക്ഷിക്കയാണേദ്ദഹം െചയ്തിരി ന്നത്. ”ഉഴറിയരുളിന
െമാഴികളുപനിഷത്താകയാേലാതിനാർ ഗീതെയന്നാദരാൽ ജ്ഞാനികൾ” എ
മാ െമ അേദ്ദഹം ഗീതെയ പറ്റി പറയു . അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിെന്റ
ആദിയിൽ എഴുതീ ള്ള ’പാദേസവകനായ ഭക്തനാം ദാസൻ ഹ്മപാദന 
ജ്ഞാനിനാമാദ്യനായുേള്ളാരു ഞാൻ േവദസമ്മിതമായ് മു ള്ള ീരാമായണം
േബാധഹീനന്മാർക്കറിയാംവണ്ണം െചാല്ലീടുേന്നൻ േവ ദശാ ങ്ങൾക്കധികാ 
രിയെല്ലന്നേതാ ൎ േചതസി സർവ്വം ക്ഷമിച്ചീടുവിൻ കൃപയാെല”. ഇത്യാദി
ഭാഗങ്ങൾ രാമായണാദി ന്ഥങ്ങൾ പരിഭാഷ െപ്പടു ന്നതിൽ ത്തെന്ന
അേദ്ദഹത്തിന്ന ം ശങ്കയുണ്ടായിരു െവ െതളിയി ണ്ട്. എഴുത്തച്ചെന്റ
േസ്നഹിതന്മാരും പരിചയക്കാരും ആെരല്ലാമായിരു െവന്ന് അധികമാെയാ 

ം അറിവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ”മനേക്കാ ബലരാമൻ” എെന്നാരു ശൂ ഭു
അേദ്ദഹത്തിെന്നാരു ബ വായുണ്ടായിരു െവ ം, ആ ഭുവിൽ നിന്നാണ്
മഹാകവിയ്ക്ക് വിേദശസഞ്ചാരത്തി ധനസഹായം കിട്ടീ ള്ളെത ം മ ം
ഭാഷാചരി കാരനായ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയും, അേദ്ദഹെത്ത തുടർന്ന് മ
ചിലരും അഭി ായെപ്പട്ടി ണ്ട്. ”മനേക്കാ വാഴും മഹാമാനശാലി
മനക്കാമ്പിേലറ്റം കൃപാവാരിരാശി
എനിക്കാ യം ബാലരാമാഭിധാനൻ
നിന ന്നെതല്ലാം വരുത്താൻ കരുത്തൻ.
കലാവിദ്യകൾേക്കകമാധാരഭൂതൻ
കലാചാരേഭദം ഹി ന്ന വിദ്വാൻ”
എന്നീ ”ശിവപുരാണ”ത്തിെല വരികളാണ് അവക്ക്ൎ ഈ അഭ ഹത്തി
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സാധകങ്ങളായി നിൽ ന്നത്; എന്നാൽ ”ശിവപുരാണം” തെന്ന എഴുത്തച്ഛെന്റ
കൃതിയെല്ല ള്ളത് ഇ മിക്കവാറും പണ്ഡിതസമ്മതമായിക്കഴിഞ്ഞി ള്ള
സ്ഥിതി ത ശൂ ഭുവുമായി ള്ള എഴുത്തച്ഛെന്റ ബന്ധം ശിഥിലമായി 
േപ്പാകയാണു െച ന്നത് മഹാകവി േമ ർ ഭട്ടതിരിയും അേദ്ദഹവുമായുള്ള
പരിചയവും ബന്ധവും അശിഥിലമായി ള്ളതുതെന്നയാണ്. പരമഭക്തനും,
മഹാവിദ്വാനും, മഹാകവിയുമായ എഴുത്തച്ഛെന്റ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടറിവാനും അഭി 
നന്ദിപ്പാനും േമ രിെനേപ്പാെല അടുത്ത് മെറ്റാരാളുണ്ടാവുകെയന്നതുതെന്ന
അസംഭാവ്യമായി േതാ . ഇവർ രണ്ടാളും സമീപസ്ഥന്മാരും, മനസ്ഥിതിക്ക്
അത്യന്തം ഐകരൂപ്യമുള്ളവരുമായിരുന്നതിനാൽ പര രം ക പരിചയി 

ന്നതിനും ആ പരിചയം വലിയ േസ്നഹബന്ധത്തിൽ കലാശി ന്നതി ം
ഇടയുണ്ട്. ”അമ്പല ഴരാജാവുമായി എഴുത്തച്ഛെന പരിചെപ്പടുത്തിയതു തെന്ന
ഭട്ടതിരിയാെണന്നാണു േക േകൾവി. എഴുത്തച്ഛൻ അമ്പല ഴരാജാവിെന്റ
ആവശ്യ കാരം അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ന്ഥം ആർയ്യഎഴുത്തിൽ പകർ 
ത്തിെയഴുതുകയും അേതാടുകൂടിത്തെന്ന രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഉണ്ടാ കയും
െച െവന്നാണേല്ലാ രാമായണനിർമ്മാണെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യം. ഈ
കിളിപ്പാട്ട് അേദ്ദഹം അമ്പല ഴരാജാവിെന്റ വിദ്വൽസദസ്സിൽെവച്ച് വായി 
ച്ചേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി, ”തുഞ്ചൻ ഈ മേനാഹരമായ പാട്ട് ഇങ്ങിെന മുഴുവനും
ചീന്തിക്കള വേല്ലാ” എ പറ െവ ം, അേപ്പാൾ എഴുത്തച്ഛൻ ” അടി 
യൻ കാണുന്നവരിലധികം േപരും വിവ ന്മാരാണ്; പിെന്ന എങ്ങിെനയാണ്
ഇതു ചീന്തിെക്കാടുക്കാെത പട്ടാെണ ം വിചാരി െവ െകാണ്ടിരി ന്നത്?”
എ േചാദി െവ ം മ ം ഐതിഹ്യേവദികൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്.
വാതേരാഗബാധിതനായ േമ ർ ഗത്യന്തരം കാണാെത, തെന്റ േരാഗനിവാ 
രണത്തിനുള്ള വഴിെയന്താെണന്ന് എഴുത്തച്ഛേനാടു േചാദി വരുവാൻ ആേള
പറഞ്ഞയ െവ ം, അേപ്പാൾ എഴുത്തച്ഛൻ ”അേദ്ദഹേത്താടു മത്സ്യംെതാ കൂ  
വാൻ പറക” എന്ന് മറുവടി പറഞ്ഞയ െവ ം, കുശാ ബുദ്ധിയായ ഭട്ടതിരി
ഈ സേന്ദശത്തിെന്റ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാണ് മത്സ്യാദ്യവതാരവർണ്ണനാ 
ത്മകമായ ”നാരായണീയം” നിർമ്മിച്ചെത ം മ മുള്ള കഥ സു സിദ്ധമാണ്.
ഈ ര മഹാന്മാരുംകൂടി പേലട ം സഞ്ചരിയ്ക്കയും സഹവസിക്കയും െചയ്തി 
ണ്ടായിരി െമ ം േതാ . ഒ മെറ്റാന്നിേല സ മിച്ചതാെണന്ന്

ഊഹിക്കത്തക്കവണ്ണം ഭട്ടതിരിയുെട ”സുഭ ാഹരണം” ചംബുവി ം, എഴുത്ത 
ച്ഛെന്റ ഭാരതത്തിെല ”സുഭ ാഹരണ”ത്തി ം തമ്മിൽ ചിേലടത്ത് ഗണ്യമായ
ഐക്യം കാണു െണ്ട ള്ളതും ഇവിെട സ്താവേയാഗ്യമാണ്. ഭട്ടതിരിെയ
കൂടാെത അമ്പല െഴ പണ്ഡിതസദസ്സിെല അംഗങ്ങളായും മ ം പല പണ്ഡി 
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തന്മാരും മഹാരാജാക്കന്മാരും എഴുത്തച്ഛെന്റ േസ്നഹിതന്മാരും അേദ്ദഹത്തിൽ
ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളുള്ളവരും ആയി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. എഴുത്തച്ഛൻ തെന്റ
അന്ത്യകാലം നയിച്ചത് ”ചി ർ ഗുരുമഠ”ത്തിൽ െവച്ചാെണന്നാണു േകട്ടി ള്ളത്.
അേദ്ദഹം പലദിക്കിലും സഞ്ചരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൃതിമേനാഹമായ

തസ്ഥല ം െച െവ ം ”പഞ്ചവടി” തുല്യമായ ആ സ്ഥലത്തിെന്റ
മഹാത്മ്യത്താലാകൃഷ്ടനായി അവിെടയിരു തെന്റ അവശിഷ്ടജീവിതം കഴി 
പ്പാൻ തീർച്ചയാക്കിെയ ം തേദ്ദശീയർ പറയു . ഈ മഠം നിൽ ന്നത്
െകാച്ചിശ്ശീമ കിഴക്കൻ ചി രിൽ ”േശാകനാശിനി” (ഈ നദിയാണു പിന്നീടു
ഭാരത ഴയായി മാറുന്നത് ) എന്ന പരിശുദ്ധനദിയുെട വടെക്ക കരയിലാണ്.
എഴുത്തച്ഛൻ അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ, ഇേപ്പാൾ മഠവും അ ഹാരവും നിൽ ന്ന
സ്ഥലം മുഴുവൻ കാടായിരു . അേദ്ദഹം അന്ന് ചി ർ നാടുവാഴിയായിരുന്ന
”ചമ്പത്തിൽ മന്നാടിയാേരാ”ട് ഈ സ്ഥലം നാലായിരം പണം െകാടു
വാങ്ങി കാടുെവട്ടിച്ച് നദീതീരത്ത് ഒരു ീരാമേക്ഷ വും ശിവേക്ഷ വും
നിർമ്മി കയും, ീരാമേക്ഷ ത്തിെന്റ മുൻവശ കിഴ പടിഞ്ഞാറു
ര വരിയായി പ ഗൃഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അതിൽ പ പരേദശ 

ാഹ്മണകുടുംബങ്ങെള െകാ വ കുടിയിരു കയും, െതെക്ക വരിയിൽ
കിഴേക്ക അറ്റ തനിക്കിരുന്ന് ഈശ്വരഭജനംെചയ് വാനും മ മായി ഒരു മഠം
കൂടി പണിയി കയും െച . േക്ഷ ത്തി ം അ ഹാരനിമ്മൎാണത്തിനും
മ മായാണു തേന്നാടുവാങ്ങിയ സ്ഥലം വിനിേയാഗി ന്നെത കണ്ടേപ്പാൾ,
ചമ്പത്തിൽ മന്നാടിയാർ അതിെന്റ വിലയായി വാങ്ങിയിരുന്ന ൪000. പണവും
േക്ഷ ത്തിെന്റ നടക്കൽ െകാ േപായി െവ കയും, അേപ്പാൾ എഴുത്ത 
ച്ഛൻ അെതടുത്ത് ഓേരാരുത്തരും െകാല്ലത്തിൽ ൯൦ പറ െന വീതം പലിശ
െകാടുക്കത്തക്കവണ്ണം, െകാച്ചിസ്സക്കൎാരിലും, ”ചമ്പത്തി”ലും ”വടേശ്ശരി”യും,
”എഴുവ ം” ൧൦൦൦. പണം വീതം െകാടുേത്ത ി കയും ആണ് ഉണ്ടായത്.
േമൽ സ്താവിച്ച സംഗതികൾക്കടിസ്ഥാനമായി ഗുരുമഠത്തിൽ നി ക  
കിട്ടിയ നാലു പദ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇവ എഴുത്തച്ഛെന്റ സമകാലീനന്മാരായ
ശിഷ്യന്മാേരാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തകാല ജീവിച്ചിരുന്നവരാെരങ്കിലുേമാ
എഴുതിെവച്ചതായിരി െമ വിചാരി . അപൂണ്ണൎങ്ങളായിരുന്ന ഇവെയ
യുക്ത്യാനുസരണം പൂരിപ്പിച്ചി ള്ളത് ഇവിട കാരായ ചില കാരണവന്മാരാണ്.
പദ്യങ്ങൾ താെഴ േചർ :- ൧. ആചാര്യഃ ഥമം നദീം അവമിദം ദൃഷ്ട്വാ
(മുദം) ാപ്തവാൻ
നദ്യാസ്തീം (വന േദശ) വസതിം നിശ്ചിത്യ
ശിൈഷ്യസ്സമം
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ലബ്ധ്വാ തദ്വനമ േദശപതിഭിഃഛിത്വാ
(സമസ്തം ഗുരൂ)
”രാമാനന്ദപുരാ”ഭിധം ദ്വിജഗൃൈഹർ-

ാമം ചകാരാലൈയഃ”.
(ആചാര്യൻ നദിയും വനവും ക സ ഷ്ടനായി ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂടി അവിെട
പാ ൎവാൻ നിശ്ചയിക്കയും, നാടുവാഴിേയാടു സ്ഥലം വാങ്ങി കാടു െവട്ടിെത്ത 
ളി ാഹ്മണാലയങ്ങളും േദവാലയങ്ങളുംെകാണ്ട് ”രാമാനന്ദപുരം” എന്ന ഒരു

ാമം നിമ്മൎിക്കയും െച ) 2.പൂർേവ്വചിഞ്ചാഖ്യകുല്യാ വരുണദിശിതഥാ
പ ചര്യാ പഥാന്തം
യാേമ്യനദ ത്തരാദുത്തരദിശി നിധനേ ാഡ-
േകദാരകാന്തം
അസ്മിൻ േദേശ മഹാത്മാ(വിബു) (ധ)ജാന(വരഃ)
സൂര്യനാരായണാഖ്യഃ
സമ്പേദ്വശ്മാധിനാഥാദുദകമ(ഥ) (സ) ജ ( ാ)-
ഹ കാരുണ്യസി ഃ)
(സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛൻ ചമ്പത്തിൽ കാരണവേരാട്, കിഴക്ക് പുളിേങ്കാൽ 
േതാടും, പടിഞ്ഞാറു പട്ടേഞ്ചരിപ്പാതയും, െത നദിയുെട വടേക്ക കരയും,
വട െകാല്ലംേകാ പാടവും അതിർത്തികളായ ഈ സ്ഥലം തീരു വാങ്ങി)
3.രാമാനന്ദാ ഹാെര ഥമമിഹ ശിവം സാം-
ബമൂർത്തിം സവർഗ്ഗം
സാക്ഷാദ്വി ം ച രാമം
ദ്വിജകുലനിപു-
ൈണ:(സ്ഥാപയാമാസ) സൂയ്യൎ:
(ദ) ദ്ധ്നാ (പ്യ)ന്നം
സസർപ്പിഃസധനഗൃഹഗണം
ഭൂസുേരേഭ്യാ ദദൗ (സഃ)

നാകസ്യാ നൂന സൗഖ്യം വമിതിമനന-
സ്യാ ദം ഭൂമി (ദാനം)
സൂര്യനാരായണൻ ഈസ്ഥല മഹാ ാഹ്മണ െരെക്കാ സാംബശിവേന 
യും ീരാമേനയും തിഷ്ഠ കഴിപ്പി കയും മൃഷ്ടാന്ന േഭാജനേത്താടും ധനേത്താ 
ടും മഠങ്ങേളാടും കൂടി ഭൂമി ദാനം െചയ്കയും െച . 4. സമ്പൽ (ക്ഷ ) മഹിശസ 
പ്തതി വട-
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േശ്ശര്യാഖ്യേഗേഹഷ്വസൗ
ദൈത്വൈകകസഹ കം പണധനം
വൃദ്ധ്യർത്ഥമഭ്യർച്ചിതും
രാമാനന്ദപുരാലെയ (ദിശ)നവേത്യൈകക-
ധാന്യാഢകം

ത്യബ്ദ (പറാ)ഖ്യമിത്യനുമതിം േതഭ്യ-
തിജ്ഞാപിതഃ

പൂജാദികൾ നട ന്നതി േവണ്ടി ചമ്പത്തിലും െകാച്ചിസക്കൎാരിലും എഴുവ 
ം വടേശ്ശരിയും െകാല്ലത്തിൽ ഓേരാരുത്തരിൽ നി 90 പറെനല്ല് പലിശ

വരത്തക്കവണ്ണം ആയിരം പണംവീതം അേദ്ദഹം െകാടുേത്തൽപ്പി .) ഗുരുമഠ 
ത്തിൽ െവ സമാധിയടഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിെന്റ മൃതശരീരം അടക്കംെചയ്ത സ്ഥലം
മുകൾഭാഗം വൃത്തിയായി വൃത്താകാരത്തിൽ പണിെചയ്തി ള്ള കരിങ്ക െകാ മൂ 
ടിെവച്ചിരി . അതിെന്റ അടു കിഴ ഭാഗ പീഠത്തിേന്മൽ സാക്ഷാൽ
തുഞ്ചത്താചാര്യരുെട െവള്ളിെകാ െപാതിഞ്ഞി ള്ള ഒരു േജാടി െമതിയടിയും
െവച്ചി ണ്ട്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു േയാഗദ ം അവിെട പരിഷ്കരി െവച്ചിരി 

. ൧൦൪൩-ൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിബാധനിമിത്തം ഗുരുമഠവും, ചില ഭവനങ്ങളും,
പല വിശിഷ്ട ന്ഥങ്ങളും നശി േപായി! അന്ന് അമൂല്യങ്ങളായ പല ചരി ാ 
വശിഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടെപ്പ േപായിരിക്കണം. മുൻ സ്താവിച്ച പരിപാവനവ ക്കെള 
ങ്കിലും നശിക്കാെത കിട്ടിയതു േകരളീയരുെട അതിഭാഗ്യം നിമിത്തെമേന്ന പറ 
േയ . തമഠത്തിൽ എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽെപ്പട്ട പല മഹാന്മാ 
രും താമസി ഗുരുപാദുകങ്ങളിൽ പൂജെചയ്തിരു െവന്നാണറിയുന്നത്. ഇവിടു 
െത്ത ചില കാരണവന്മാർ െചാല്ലാറുള്ളതും അജ്ഞാതകർ കവുമായ ഒരു പദ്യം
ഈ സംഗതിെയ െതളിയി മുണ്ട്. ആ പദ്യമാണിത്:- വേന്ദ നിത്യമഖണ്ഡ 
പൂണ്ണൎമമലം
തുഞ്ചെത്തഴും ീഗുരും
വേന്ദ ീ ”കരുണാകരം” ച ”പരമം”

ീ ”സൂയ്യൎനാരായണം”
വേന്ദ ”േദവ” ”ഗുരും” പരാപരഗുരും
”േഗാപാലക” ീഗുരും
വേന്ദഹം ഗുരുസ ദായമനിശം
വേന്ദസമസ്താൻ ഗുരൂൻ
അഗ്നിബാധയുണ്ടായേശഷം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്ത െകാല്ലേത്താളം ഗുരുമഠം
അനാഥമായ നിലയിൽത്തെന്ന കിട . ൧൦൬൮-ൽ ചി ർ ”ഭീമത്ത് ഗുരുദാസൻ”
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േകാ േമനവൻ എന്ന ആൾ െകാച്ചിസക്കൎാരിൽനിന്ന് ആവശ്യമുള്ള േത മരം
അേപക്ഷി വാ കയും മഠംപണിയ്ക്കാരംഭിക്കയും െച . ഈ ഭേക്താത്തമെന്റ
പണവും പരി മവും ഗുരുമഠെത്ത ഇ കാണുന്ന നിലയിെലത്തി ന്നതിന്ന്
ഒേട്ടെറ സഹായിച്ചി ണ്ട്. എഴുത്തച്ഛെന്റ െമതിയടിയും േയാഗദ ം പരിഷ്കരിച്ച്,
ഗംഗാസ്നാനം, ഗയാ ാദ്ധം മുതലായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ െച മഠത്തിൽ െകാ  
വ തിഷ്ഠിച്ചതും ഇേദ്ദഹംതെന്നയാണ്. എഴുത്തച്ഛൻ മഹാസമാധി ാപിച്ച 
ത് ധനുമാസം (െകാല്ലം നിശ്ചയമില്ല) ഉ ം നക്ഷ ത്തിലാണ്; ഇ ം ”രാമാനു 
ജജയന്തി” െകാണ്ടാടുന്നത് ഈ ദിവസെത്ത ആ ദിച്ചാണ് ഗുരുമഠം കുെറക്കാ 
ലം അനാഥാവസ്ഥയിൽ കിട െവങ്കിലും, ”ഗുരുമഠത്തിൽ ആരാധന” എ പറ 

വരുന്ന ഉ ം നാളിെല ചരമദിനകൃത്യങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിയ്യൎാണത്തി 
േശഷം നാളിതുവേരയും മുടങ്ങാെത നട വന്നി ണ്ട്. ശുഭമുഹൂത്തൎ ത്തിൽ

സ്ഥാപിച്ച ചി ർ ാമം ഇന്ന് വളെര പരി ത നിലയിെലത്തിയിരി . ഗൃ 
ഹങ്ങളുെട സംഖ്യ ൧൨-ൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ൧൭൦-ൽ പരമായി വദ്ധൎിച്ചി ണ്ട്.
നല്ലനിലയിൽ നടത്തെപ്പ വരുന്ന ഒരു ൈവദിക (Vedic Sanskrit College) സം 

തമഹാപാഠശാല, ഒരു ഭജനമഠം, ര മൂ ബാ കൾ, േക്ഷ ങ്ങൾ എ
തുടങ്ങി െപാതുജേനാപകാരപരങ്ങളായ പല ഏർപ്പാടുകളും ഇവിെടയുണ്ട് ഈ
സ്ഥലം ഇേപ്പാൾ വിദ്യെകാ ം, പേരാപകാരത രതെകാ ം സാമ്പത്തികാഭി 
വൃദ്ധിെകാ ം മ ം സിദ്ധന്മാരായ അേനകം ാഹ്മണരുെട നിവാസസ്ഥലമാ 
ണ്. എഴുത്തച്ഛൻ സ്ഥാപിച്ച ീരാമസ്വാമിേക്ഷ ത്തിേലക്ക് ഇേപ്പാൾ െകാല്ല 
ത്തിൽ ൨൫൦൦- പറ െനല്ല് ആദായം പുറപ്പാടുള്ള വ വകകളുണ്ട്. ഈ േക്ഷ  
ത്തിൽ തിവർഷം മീനമാസത്തിൽ ” ീരാമനവമി” ”രേഥാത്സവ”വും ”നവ 
രാ ിവിള ം” വിേശഷ അടിയന്തരങ്ങളുമുണ്ട്. ആദ്യദിവസെത്ത നവരാ ി 
വിളക്ക് എഴുത്തച്ഛെന്റ വകയാണ്. അതിന്ന് ”എഴുത്തച്ഛൻ വിളക്ക് ”ന്നാണു പറ 

വരാറുള്ളത്. ഈ ദിവസെത്ത ചിലവു ചി രിലുള്ള മലയാളികടുംബങ്ങളിൽ 
നിന്ന് വരിയി പിരിച്ചാണു നിർവ്വഹി വരുന്നത്. പൂജാദികൾ നട വാനാ 
യി ൪൦൦൦ പണം നാലു ദിക്കിലായിെക്കാടുേത്തൽപ്പി െവ മുൻ സ്തവിച്ചി  
ണ്ടേല്ലാ. ഇതിൽ ”വടേശ്ശരി”യിൽനി ം മ ം െനല്ല് ഇ ം െകാടു വരു  
ണ്ട്. ”എഴുവ ”കാർ ഈയിടയിൽ അവെര ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന 1000 പണം േദ 
വസ്വത്തിൽ െകാടു േബാദ്ധ്യെപ്പടു കയാണുണ്ടായത്. ”ചി ർമഠം” ഇ
സാമാന്യം പരി തനിലയിെലത്തീ െണ്ട പറയാം. ഇവിട കാരുെട ഏത 
ദ്വിഷയമായ പരി മം തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനാർഹമാണു്. എടു ം സാമാന 
ങ്ങളും മ ംകൂടി ഏതാ ് ൧൦൦൦-ൽ അധികം ഉറുപ്പിക വിലവരുന്ന സ്വ മഠ 
ത്തിേല ് ഇന്നായിക്കഴിഞ്ഞി ്. ഗുരുമഠത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി ഇേപ്പാൾ ചി രി 
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െല മലയാളികളുെട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല ഒഴി കൂടാത്ത ഒെരണ്ണമായിത്തീർ 
ന്നിരി . വഴിവാടുകൾ, വിവാഹപാരിേതാഷികങ്ങൾ, പിടിയരിേയർപ്പാടു്
എ തുടങ്ങിഗുരുമഠത്തിേല സമ്പാദ്യത്തി ള്ള നാനാമുഖമായ ഏർപ്പാടുകൾ
അതിെന്റ വർത്തകന്മാർ ഇേപ്പാൾ െച വരു ്. ആ വകയിൽ െകാല്ലം 
േതാറും അഗണ്യമല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിവരു മു ്. െപാതുജനങ്ങളുേടയും

വർത്തകന്മാരുേടയും ദ്ധ ഇനിയും മഠകാര്യത്തിൽ അവ്യാഹതമായുണ്ടായി 
െക്കാണ്ടിരി െമന്നാശിയ്ക്കാം. െവട്ട നാട്ടിേനേപ്പാെലത്തെന്ന ചി രി ം ഒരു
വലിയ മാഹാത്മ്യമുള്ളതായിേത്താ . രാമാനുജൈപ്പങ്കിളിയുെട കളാലാപമാ 
ധുരി ഈ ദിയ്ക്കി ം ഒരു ഗണ്യമായ സാഹിത്യസൗരഭം പിടിപ്പിച്ചി ്. െമേസഴ 
സ് ചമ്പത്തിൽ ചാ ട്ടിമന്നാടിയാർ, വരവൂർ ശാമുേമനവൻ, സി. എസ്. േഗാ 
പാലപ്പണിയ്ക്കർ തുടങ്ങിയുള്ള സു സിദ്ധന്മാരായ സാഹിത്യവീരന്മാർ ചി രിെന്റ
അരുമസന്താനങ്ങളാണു്. ഇവേരകൂടാെത സാഹിത്യരംഗത്തിൽ വന്നാടുവാൻ തു 
ടങ്ങീ ള്ള ചില യുവാക്കന്മാർ കൂടി ഈ നാ കാരായു ്. അചിേരണ അത ച്ച 
മായ ഒരു നിലയിൽ എ വാൻ േപാകുന്ന പരിഷ്കാരത്തിെന്റ അരുേണാദയമാ 
ണിന്നിവിെട ക തുടങ്ങീ ള്ളതു്. ചി ർ ഗുരുമഠത്തിെന്റ സ്ഥാപകൻ ആരാെണ 
ന്നവിഷയത്തിൽ ഭിന്നാഭി ായത്തിന്നവകാശമു ്. ഐതിഹ്യങ്ങേളയും, ചി  
രിൽനി സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ലഘുപ േത്തയും മാ ം ആ ദമാക്കിയാണു്,
സാക്ഷാൽ എഴുത്തച്ഛൻ തെന്നയാണു് ഈ മഠത്തിെന്റ സ്ഥാപകെനന്ന അഭി ാ 
യെത്ത അനുകൂലി െകാണ്ടിേതവെരയും ഈ ന്ഥത്തിൽ സ്താവിച്ചി ള്ളതു്.
ചിലർ എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യനായ സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛനാണിതിെന്റ സ്ഥാ 
പകെന പറയു . താെഴ കാണി ന്നവയാണവരുെട മാണങ്ങൾ:- ”എഴു 
ത്തച്ഛൻ സ്വഭവനത്തിൽത്തെന്നെവച്ചാണു് മഹാസമാധി ാപിച്ചി ള്ളെത ം,
സൂര്യനാരായണൻ തെന്റ ഗുരുവിെന്റ േയാഗദ ം െമതിയടിയും കുെറക്കാലം
ചി രിൽ െകാ വ െവ പൂജിയ്ക്കയും പിന്നീടു മഠം സ്ഥാപി ദാനംെചയ്കയു 
മാണുണ്ടായി ള്ളെത ം പേണ്ട പേണ്ട േക േകൾവിയു ്. ചി ർലഘുപ ി 
കയിെലടു കാണിച്ച ആ പദ്യങ്ങളിൽ ’വിബുധജനവരഃ സൂര്യനാരായണാഖ്യഃ’
എ ം ’സ്ഥാപയാമാസസൂര്യഃ’ എ ം സ്താവി കാണു മു ്. ലഘുപ ിക

സിദ്ധെപ്പടു ം മു ് തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ േപർ ’സൂര്യനാരായണൻ’ എന്നാ 
യിരു െവ ് ആരും പറ േകൾ കെയാ, മ വല്ലവിധത്തിലും അറിയെപ്പ 
ടുകെയാ െചയ്തിട്ടില്ല”. ഇക്കാണിച്ചവയാണു സൂര്യ്യനാരായണൻ എ േപരായ
എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യനാണു മഠം സ്ഥാപിച്ചെത പറയുന്നവർ ള്ള വാദങ്ങളു 
െട ചുരുക്കം. മിസ്റ്റർ െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി സൂര്യ്യനാരായണൻ എന്ന എഴു 
ത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യനാണു് മഠം സ്ഥാപിച്ചെത ഖണ്ഡിതമായഭി ായെപ്പ കാണു 
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്. വാദവിഷയമായ ഇക്കാര്യ്യത്തിൽ കൢപ്തമായ ഒരഭി ായം പറവാൻ
കൂടുതൽ െതളിവുകൾ ആവശ്യമായാണിരി ന്നതു് ഇതിെന്റ ചരി കാരന്മാരുേട 
യും, വായനക്കാരുേടയും അേന്വഷണത്തി ം ഊഹത്തി മായി വിടുവാേന
തൽക്കാലം നിർവ്വാഹമു . ഏതായാലും തുഞ്ചത്ത് ഗുരുപാദങ്ങളുെട െമതിയ 
ടിയും േയാഗദ ം ഇവിെട െകാ വ െവ പൂജിച്ചിരു െവന്നതിൽ വാദ 
മില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ േകവലം ഒരു മഹാകവിമാ മായിരുന്നില്ല അേദ്ദഹം ഒെരാ 
ന്നാന്തരം സമുദായേനതാവും, ഒരു വലിയ േയാഗിയും, ഒരു ഉത്തമഭക്തനുമായിരു 

. ”ചിന്താരത്നം” മുതലായ ഉത്തമ ന്ഥങ്ങളിൽ നി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജ്ഞാ 
നത്തിെന്റ ആഴം ഏതാ ് ഊഹിയ്ക്കാം. മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ േയാജനം
സാഹിത്യാേന്വഷണവും േമാക്ഷ ാപ്തിയുമാെണ ൈഹന്ദവസാഹിത്യവും മത 
വും ഒരുേപാെല ഉപേദശി ്. ഇതുര ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതം െകാ 

സാധിച്ചി മു ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ാപ്യസ്ഥാനം േമാക്ഷവും വൃത്തികൾ
അതിെന്റ സാധേകാപായങ്ങളുമായിരു . ഇ ഉൽകൃഷ്ടവും അമൂല്യവുമായ ഒരു
ജീവിതം െപാതുജനദൃഷ്ടിയിൽെപ്പട്ട മേറ്റെതാരു േകരളീയനാണു നയിച്ചി ള്ള 
ത്! അേദ്ദഹത്തിെന്റ ത്യാഗപരിപൂർണ്ണമായ ജീവിതേത്തേയാ നിസ്വാർത്ഥമായ
സ്വഭാവേത്തേയാ, സ്വത മായ വിചന്തനശക്തിേയേയാ, ഉൽകൃഷ്ടമായ ഭക്തി 
േയെയാ, േലാേകാത്തരമായ കവനകലാകുശലതേയേയാ അക്ഷീണമായ പൗരു 
ഷേത്തേയാ ഏതിെനയാണധികം ബഹുമാനിേക്കണ്ടെത മനസ്സിലാകുന്നില്ല
അെഹാ! അനനുകരണീയമായ ആർഷജീവിതം! അ തകരമായ അമാനുഷി 
കത്വം!! പരിപക്വബുദ്ധിയും പരി താശയനുമായ ആർ. ഈശ്വരപ്പിള്ള.ബി.എ.
അവർകൾ എഴുത്തച്ഛെനപ്പറ്റി ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞിരി :- ”ദാരി ്യം, ബല 
ന്മാരിൽനി ള്ള ഉപ വം, സമുദായത്തിൽ തനി ള്ള താഴ്ന്ന നില, ചു പാടുമു 
ള്ളവരുെട അന്ധവിശ്വാസം ഇവ നിമിത്തം േനരിട്ടിരുന്നതായ ചില്ലറയല്ലാത്ത

തിബന്ധങ്ങേളാടു മല്ലി ം, ആേക്ഷപങ്ങെള സഹി ം, സ്വേദശെത്തയും സ്വജ 
നങ്ങെളയും വി ം, കഷ്ടെപ്പ ം, തെന്റ ഉേദ്ദശെത്ത നിറേവറ്റിയേതാർ േമ്പാൾ
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പേരാപകാര തിപത്തി എ മാ ം ബലവത്തായിരു െവന്ന്
ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥിര യത്നത്തിനും േവെറ ലക്ഷ്യ 
ങ്ങൾ ഒ ം േവണ്ട. സ്വേദശാഭിമാനവും അതുേപാെലത്തെന്ന സ്വഭാഷാഭിമാന 
വും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ ധാനങ്ങളായി 
രു . ’അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ’ന്മാരായിരുന്ന നാ കാരുെട ച കെള ”ജ്ഞാ 
നാഞ്ജനശലാക’ െകാ ് ഉന്മീലനം െച ന്നതിനും, അനാഥസ്ഥിതിയിലിരുന്ന
നാ ഭാഷെയ േപാഷിപ്പിയ്ക്കയും പരിഷ്കരിയ്ക്കയും ഉയർ കയും െച ന്ന വിഷയ 
ത്തിലും, അേദ്ദഹം െചയ്തി ള്ള പരി മത്തിേന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാ 
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ലത്തിേന്റയും പരമാവധി ഒ തെന്നയായിരു െവ തെന്ന പറയാം. ഇതുകൂ 
ടാെത വിനയം, മഹാമന ത മുതലായ സൽഗുണങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിൽ സവി 
േശഷം േശാഭിച്ചിരു . എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സർേവ്വാൽക്കർഷങ്ങൾ ം,
നിദാനമായിരുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്യസാധാരണമായ സ്വാ യശീലം
ഒ തെന്നയായിരു .” അനന്യസാമാന്യമായ ഗുണഗണങ്ങളുെട ഒരു വിളനി 
ലമായിരുന്ന എഴുത്തച്ഛെന്റ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങേളാേരാ ം എടു വിമർശി  
ന്നതിേനക്കാൾ, അേദ്ദഹം വിേലാഭനീയങ്ങളായ സർവ്വഗുണങ്ങളുേടയും ഒരു േക 
ളീരംഗമായിരു െവ പറ പിന്മാറുന്നതായിരി ം േഭദം. മഹാകവിയുെട
ഗൃഹജീവിതെത്ത റി ് അധികമാെയാ ം േകട്ടിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം ആജീവനാ 
ന്തം ഒരഖണ്ഡ ഹ്മചാരിയായിരു െവെന്നാരു പക്ഷമുണ്ട്. ഇതിെന്നതിരായി
എഴുത്തച്ഛൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരു െവ ം, അേദ്ദഹം തെന്റ മകൾ പേദശിച്ച 
താണു ”ചിന്താരത്ന”െമന്ന വിശിഷ്ട ന്ഥെമ ം മറുപക്ഷക്കാർ വാദി .  
കൃത ന്ഥത്തിെല പല സംേബാധനകളും രണ്ടാമെത്ത പക്ഷെത്ത അനുകൂലി 

്. അേദ്ദഹം ആകൃതിയിൽ ഒരു ഒത്ത ആളായിരു െവ ം അറുപതു
വയസ്സിനുേമൽ ജീവിച്ചിരുന്നി േണ്ട ം ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ സ്താവി കാണു 

. പേണ്ട പേണ്ടയുള്ള േക േകൾവിയായിരിയ്ക്കണം ഈ സ്താവത്തിന്നടി 
സ്ഥാനം. േലാകത്തിെല പല മഹാന്മാരുേടയുെമന്ന േപാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വംശവും ഏതാണ്ടേദ്ദഹേത്താടു കൂടിത്തെന്ന തിേരാഹിതമാവുകയാണുണ്ടായതു്.
എഴുത്തച്ഛൻ ഗന്ധർവ്വെന്റ അവതാരമാെണ ള്ള ഒരു വിശ്വാസം ജനസമുദായ 
ത്തിൽ രൂഢമൂലമായിക്കാണു ്. അേദ്ദഹം വ്യാസശാപം െകാെണ്ടാ മെറ്റാ
ശൂ നായീ വ ജനിച്ച ഒരു ഗന്ധർവ്വനാെണ സ്ഥാപി െകാ ള്ള ഒരു കഥ 
യും േകട്ടി ്. ഇന്ത്യാക്കാർ വീരാരാധന െച ന്നതിൽ േകൾവിേകട്ടവരാണു്;
പെക്ഷ അതു പലേപ്പാഴും അതിരുകട േപാകു െണ്ട ം അസ്ഥാനത്തായി 
ത്തീരു െണ്ട ം പറേയണ്ടിയിരി . സൽ വൃത്തികളും വീരകൃത്യങ്ങളും
െചയ്തവർ ് അവർ അമാനുഷത്വം ക ി . അവെര അവതാരപുരുഷന്മാരു 
െട കൂട്ടത്തിലല്ലാെത സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരായി ഗണിപ്പാൻ തെന്ന സാധി  
ന്നില്ല. ന െട നാട്ടിലുണ്ടായി ള്ള ഏതു മഹാെന എടു േനാ കയാെണങ്കി 
ലും, അേദ്ദഹം ആരുെടെയങ്കിലും ഒരവതാരമാെണ സ്താവിയ്ക്കെപ്പ കാണാം.
ഇതുെകാ ് മനുഷ്യസമുദായത്തി അവകാശെപ്പട്ട മാന്യത നശി േപാകയും
ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും കുറ േപാകയുമാണു് െച ന്നതു്. ചരി 

പഠനം െകാ ് ഒരു സമുദായത്തി ണ്ടാകാനിടയുള്ള അഭ ന്നതിേയയും ഈ
വിശ്വാസം നശിപ്പി കളയു ! എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃത്യങ്ങൾ അ താവഹങ്ങളായി 
രു െവന്നതിനു സംശയമില്ല. ജനസാമാന്യത്തി ് അവ അമാനുഷങ്ങളായി 
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േത്താന്നിെയ ം വരാം. എന്നാലും അേദ്ദഹെത്ത മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ നി
നിഷ്കാസനം െചേയ്ത കഴിയുെവന്നിെല്ല േതാ . അദ്ധ്യാപകത്വവും കവി 
ത്വവും േവണ്ടേപാെല വിനിേയാഗി ന്ന ഒരാൾ ജനസമുദായെത്ത ഉൽകൃഷ്ട 
പഥത്തിേലയ്ക്ക് നയിപ്പാൻ കഴിയുെമന്നതി സംശയമില്ല. ഇന്നെത്ത കവിയും
അദ്ധ്യാപകനുമാണു് നാളെത്ത പൗരെന്റ നിമ്മൎാതാവു്. മഹാഭാഗനായ എഴുത്ത 
ച്ഛ ഒരു േലാകഗുരുവിെന്റയും മഹാകവിയുേടയും നിലയ്ക്ക് േകരളീയജനസമുദാ 
യത്തി െചയ് വാൻ സാധിച്ചി ള്ള നന്മകൾ അവാച്യങ്ങളും അ താവഹങ്ങ 
ളുമാണു’! ആ മാംഗല്യമ ളദീപം േകരളത്തിെല തേമാബാധെയ എ മാ ം
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരി ! ആ ദിവ്യസംഗീതം എ എ ഹൃദയങ്ങെള കുളി◌ൎ 
പ്പി ! ഇ ം േകരളാന്തരീക്ഷെത്ത മുഖരിതവും പരിപാവനവുമാ ന്നതു് ആ
ആഷൎഗാനങ്ങളാണു്. കവികൾ ആ മ ഗംഭീരമായ സ്വഗ്ഗൎീയഗാനങ്ങൾക്കാ 
ണു് പല്ലവി പാേടണ്ടതു്; അദ്ധ്യാപകന്മാർ ആ ഋഷിജീവിതെത്തയാണനുകരിേയ്ക്ക 
ണ്ടതു്; തത്വഞ്ജാനികൾ ആ ൈവദിക ന്ഥങ്ങെളയാണു് ചുഴി േനാേക്കണ്ടതു്
േമാേക്ഷച്ശുക്കൾ ആ പവി പാദങ്ങെളയാണു പി ടേരണ്ടതു്! അെഹാ! ആ
പരിശുദ്ധജീവിതം എ മാ ം വിേലാഭനീയം!! എ മാ ം അനുകരണീയം!!

“സാനന്ദരൂപം സകല േബാധ-
മാനന്ദദാനാമൃതപാരിജാതം!
മാനുഷ്യപേത്മഷു രവിസ്വരൂപം

ണൗമി തുഞ്ചെത്തഴുമായ്യൎപാദം
” രണ്ടാം അദ്ധ്യായം എഴുത്തച്ഛനും മലയാളഭാഷയും മലയാളഭാഷയുെട പിതാ 
െവന്ന് ഐകകേണ്ഠ്യന സമ്മതിയ്ക്കെപ്പട്ട എഴുത്തച്ഛൻ, ആ പിതൃസ്ഥാനം ഏതുവി 
ധത്തിലാണു വഹിച്ചി ള്ളെത ം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനകാല മലയാളഭാ 
ഷയുെട സ്ഥിതിെയന്തായിരു െവ മാണു നമുക്ക് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ അൻ 
േവ ഷിേയ്ക്കണ്ടതായുള്ളത്. മദ്ധ്യമലയാളകാലത്തിെന്റ (െകാല്ലവർഷം 800 മുതൽ
600വെര യുള്ള കാലം) ആരംഭത്തിലാണു ”രാമചരിതം” ”രാമകഥാപ്പാട്ട് ” എന്നീ

ന്ഥങ്ങളുെട ആവിഭ ൎാവെമ ം, ”നിരണ ” പണിയ്ക്കന്മാരുെട ”ഭഗവൽഗീത”
”ശിവരാ ി മാഹാത്മ്യം” തുടങ്ങിയുള്ള കൃതികൾ അതിെന്റ അന്ത്യഘട്ടത്തിലാ 
ണു-ണ്ടായി ള്ളെത ം ഭാഷാചരി കാരന്മാെരല്ലാവരും ഒരുേപാെല സമ്മതി  

്. അന്നെത്ത ഭാഷയുെട സ്വഭാവവും, അതിെന്റ മ വൃദ്ധമായ വളർച്ചയും
താേഴ േചർത്തിരി ന്ന സൂക്തികളിൽനി ് ഒരുവിധം മനസ്സിലാ വാൻ സാധി 

ന്നതാണു്: - കാനനങ്കളിലരൻ കളിറുമായ്ക്കരിണിയായ്
കാൽനടുക്കിയുമതമ്മിൽ വിളയാടിനടന്ന-
ന്നാനനം വടിവുള്ളാനവടിവായവതരി-
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ത്താതിേയ, നല്ലവിനായകെനേന്മാരമലേന
”ഇട്ടന ചാപം േകളായിനിയി മുതലായ് േമൽ നാൾ
വട്ടണിെക്കാങ്കത ം മങ്കയർ തങ്കളുള്ളിൽ
ഇട്ടമല്ലാെത െചന്നിട്ടിപ്പടി പുണർകിെലാെക്ക-
പ്പാട്ടിനിൻ ചിരങ്കെളല്ലാം െപാടിയാെകന്റരുളിെച്ചയ്താൻ”
രാമചരിതം

”അരക്കർകുലം േവരറുക്കേവണെമന്റമരർകളും
അൈലക്കടലിൽ െച മുറയിട്ടതും
ആഴിവണ്ണൎനന്നരുളിെച്ചയ്തതും
മുനിവരെന്റ േഹാമകുണ്ഡം തന്നിൽ നി
ദിവ്യനായകനുദയം െചയ്തതും
ദശരഥൻ മകി വാങ്ങിെക്കാണ്ടതും
െകാ ടൻ തൻ ഭാർയ്യമാർ പായസം െകാടുത്തതും
കുവലയത്തിൻ മങ്കമാർ ഭുജിത്തതു”
രാമകഥാപ്പാ ്
”മുനിെവാടഹങ്കാരാദികെളല്ലാം മുറ്റവിചാരം െകാ കളേഞ്ഞ
കനിെവാടു ശമദമസേന്താഷാദികൾ കെയ്ക്കാണ്ടാ രണത രരാേയ
അനുപമരാകിയ ഭൂേദവന്മാരവേര മമ ൈദവത (െമന്നാൽ
മനസി നിനച്ചതു ൈചതുമുടിയ്ക്കാം മറയവരരുളാലിന്നിനിെയല്ലാം ”
കണ്ണശ്ശരാമായണം

േമൽക്കാണിച്ച പാ കളിൽ ”രാമചരിത”ത്തിൽ ഭാഷ മിയ്ക്കവാറും തമിഴാെണ 
തെന്ന പറയാം; എന്നാൽ അെതാരു തമിഴു ന്ഥമാെണന്ന വാദം തമിഴന്മാ 

രുെട ഭാഷാഭിമാനദുർവ്വിജൃംഭണത്തിെന്റ ഫലമായുണ്ടായതാെണ ം, അതു വാ 
സ്തവത്തിൽ തമിഴും മലയാളവും പര രം േവർപിരിയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ൈകരളി
കിട്ടിയ ഒരമൂല്യനിധിയാെണ ം ചരി മർമ്മജ്ഞനും മഹാകവിയുമായ ഉ ർ.
എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ (എം. എ. ബി. എൽ. എം. ആർ. എ. എസ്സ്.)അവർകൾ
സയുക്തികം സമർത്ഥിച്ചി ്. ”രാമചരിതാ”ദി ന്ഥങ്ങൾ ം ”നിരണം കൃതി”
കൾ ം തമ്മിൽ ഭാഷാസംബന്ധമായി വലിയ വ്യത്യാസം കാണു െണ്ടങ്കിലും,
നിരണം കൃതികൾ കൂടി ആധുനികമലയാളമായിക്കഴി െവ പറവാൻ അവ 
യിെല ഭാഷാസ്വരൂപം സമ്മതി ന്നില്ല. മദ്ധ്യമലയാളകാലത്തിേലെത പറയ 
ത്തക്കതായി പിെന്ന ക കിട്ടീ ള്ളതു് ”ഉ നീലിസേന്ദശം” എന്ന ഒരു സാഹി 
ത്യ ന്ഥവും ”ലീലാതിലക”െമന്ന ഒരു ശാ പുസ്തകവുമാണു് ഇവയിെല ഭാഷാരീ 
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തിയും ആധുനികമലയാളരീതിയിൽ നി വളെര അകന്നാണു നി ന്നതു്. േനാ 
ക: - ”തൂകും പൂേന്തൻ പരിമളഭരം ന േതാലും നടപ്പാൻ

േമവും കാവും പതിയുഴഠിനീ തർക്കറണ്ടി െച ്
േദവം തസ്മിൻ െതാഴുതു വഴിേമൽ നി േനേര നടന്നാൽ
കൂവീടപ്പാൽ പഥി പനയനാർക്കാവുമംഗല്യകീർേത്ത”
”േവലെപ്പണ്ണിന്നഴകു െപാഴിയും കണ്ണെന േപാരിൽ മാറ്റാർ
മൂലത്തിേന്ന മുടിവിെനാരു മുക്കണ്ണെന ണ്യകീർേത്ത”
േവരിെച്ചാല്ലാർ മനസിജകയൽക്കണ്ണെനെച്ച േനെര
േകാരിൈക്കകൂ ടനിരവിലർമ്മാഖ്യേവണാടർേകാെന”
ഉ നീലിസേന്ദശം. ”ലീലാതിലക”ത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന്നായി െകാടുത്തി  
ള്ള പദ്യങ്ങളും ഈ ഭാഷാരീതിയിൽ നി ് ഒ ം വ്യത്യാസെപ്പട്ടവയല്ല. ഇങ്ങി 
െന േനാ കയാെണങ്കിൽ മദ്ധ്യമലയാളകാലെത്ത ഭാഷാരീതി ് ഇന്നെത്ത രീ 
തിയുമായി ഗണ്യമായ വ്യ്ത്യാസമുെണ്ട , ഭാഷാചരി ജ്ഞാനമില്ലാത്ത സാധാ 
രണവായനക്കാരുെട ദൃഷ്ടി ് അവ മലയാളമായിത്തെന്ന േതാ വാൻ യാ 
സമുെണ്ട ം േബാദ്ധ്യെപ്പടും. ആധുനികമലയാളത്തിെന്റ ആരംഭാവസ്ഥയിൽ
ആവിർഭവിച്ച ര മഹാകവികൾ ”െചറുേശ്ശരിയും” ”എഴുത്തച്ഛ”നുമാണു്. ഇവ 
രിൽ െചറുേശ്ശരിയുെട ”കൃഷ്ണഗാഥ” േകരളസാഹിത്യഭണ്ഡാഗാരത്തിേല കിട്ടിയ
ഒരനർഘരത്നം തെന്നയാണു്. ഇതിെല ഭാഷാരീതി മദ്ധ്യമലയാളരീതിയിൽനി 

വളെര വ്യ്ത്യാസെപ്പ ം ആധുനികമലയാളേത്താേടറ്റവും േചർ ം ഇരി  
െണ്ടങ്കിലും ഇതിൽ സാർവ്വ ികമായി പഴയ ൈശലികളും, ”കുഞ്ചൻ” ”അങ്കി”
”നണ്ണി” എ തുടങ്ങിയുള്ള ലുപ്ത ചാരങ്ങളായ ാചീന പദങ്ങളും സുലഭമായി
കാണു ണ്ട്. എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛെന്റ ഭാഷയ്ക്കാണു് അധുനാതനമലയാളത്തിെന്റ
മാതൃകാഭൂതമായിത്തീരുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതു്. എഴുത്തച്ഛ േശഷം മലയാളഭാ 
ഷാസാഹിത്യത്തി പല പരിണാമങ്ങളും ഉണ്ടായി െണ്ടങ്കിലും, ഇ ം സർവ്വ 
സമ്മതവും േയാഗക്ഷമവും, മാതൃകാഭൂതവുമായി ള്ളതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷ 
തെന്നയാണു്. തകവിയുെട കാല ചംബൂകാരന്മാരുെട സം ത ചുര 
മായ ഒരു ഭാഷാരീതിയും, തമിഴിേല ചാ നിന്നിരുന്ന മെറ്റാരു ഭാഷാരീതി 
യും ജാ ത്തായുണ്ടായിരു . എന്നാൽ അേദ്ദഹം ഈ രീതിെയ ഒന്നിേനയും
അനുകരിച്ചില്ല; പച്ചമലയാളേത്തയും സ്വീകരിച്ചില്ല; അേദ്ദഹം ാേയാഗികവും,
േകരളീയരുെട അഭിരുചിയ്ക്കനുസരിച്ചതുമായ ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം ഏർെപ്പടു 
ത്തി. ആ രീതി ഇ ം അനുകരണീയമായിത്തെന്ന േ ാല്ലസി . െകാല്ലവർ 
ഷം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി േശഷം മലയാളഭാഷയിൽ ചില വിലക്ഷണസ ദാ 
യങ്ങൾ കട കൂടി; സം ത കൃതികേളാടുകൂടി ാവിഡ ത്യയം േചർ സാ 
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ധാരണ ഉപേയാഗി ന്നതുേപാെല ാവിഡ കൃതികേളാടു സം ത ത്യയം
േചർ ം ആവശ്യം േപാെല ഉപേയാഗിയ്ക്കാെമ വ . ”ലീലാതിലക”ത്തിൽ
ഈ സ ദായെത്ത സമ്മതി ”സന്ദർേഭ സം തീകൃതാ ച” എ സൂ െമഴു 
തീ ള്ളതുെകാ ം, ”ഉ നീലി സേന്ദശം” മുതലായ ഉത്തമസാഹിത്യ ന്ഥങ്ങ 
ളിൽ ടി ഇത്തരം േയാഗങ്ങൾ കാണുന്നതിനാലും അ ് ഈ രീതി വള 
െര ചാരമുണ്ടായിരു െവന്നനുമാനി ന്നതിൽ അസാംഗത്യമുണ്ടാവാനവകാ 
ശമില്ല. ”മണ്ടന്തിപാന്ഥനിവഹാഃ പടിബന്ധേപട്യാ” ”താ ട്ടയന്തി തകരാഃക 
റിെകായ്തേശഷാഃ” എന്നിങ്ങിെനയുള്ള േകാമാളിരൂപങ്ങൾ അക്കാലെത്ത േകരള 
സാഹിത്യേലാകത്തിെല ”വികൃതസന്താനങ്ങ”ളാണു്. ഇങ്ങിെനതെന്ന ”മണി  
വാള”ത്തി ം ചില ൈവലക്ഷണ്യങ്ങളുണ്ടായിരു . ”ഭാഷാസം തേയാെഗാ
മണി വാളം” എന്ന ലീലാതിലകസൂ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നി ്, ഇന്നെത്ത മാ 
തിരി ാവിഡ ത്യയങ്ങേളാടു േചർന്ന സം തപദങ്ങളും, െവറും മലയാളപദ 
ങ്ങളും തമ്മിൽേച്ചർ ണ്ടാകുന്ന ഭാഷ ”മണി വാള”മാകയിെല്ല ം, സം ത 

ത്യയാന്തങ്ങളായ പദങ്ങളും മലയാളപദങ്ങളും കൂടിേച്ചരുന്ന ഭാഷേയ മണി  
വാളമായിരു െവ ം മനസിലാ വാൻ സാധി ്. എഴുത്തച്ഛൻ ഈ
ര രീതിയും ാേയാഗികവും, മലയാളൈശലിയ്ക്കനുേയാജ്യവുമാെണ തീർ 
ച്ചെപ്പടുത്തി ഉേപക്ഷി കയും പരി തവും കാര്യ്യക്ഷമവുമായ ഒരു പുതിയ രീ 
തി ഏർെപ്പടു കയും െച . പുതിയ ഒരക്ഷരമാല നിർമ്മിച്ചതാണു ഭാഷാസം 
ബന്ധമായേദ്ദഹം െചയ്ത മെറ്റാരു പരിഷ്കാരം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാല മല 
യാളം തമിഴിൽനി വളെര അക പരി താവസ്ഥയിെലത്തിയിരു െവങ്കി 
ലും അക്ഷരമാല അന്നെത്ത ഭാഷ േവേണ്ടടേത്താളം പർയ്യാപ്തമായിരുന്നില്ല.
തമിഴക്ഷരങ്ങളിൽനിന്ന് അധികം വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ”വെട്ടഴു ് ” ”േകാെലഴു 

” എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുപേയാഗിച്ചായിരു അെന്നഴുതിവന്നതു്. ”അതിഖ 
രം” ”േഘാഷം” തുടങ്ങിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ സം തപദങ്ങെള ധാരാളമാെയടു 
പ്പാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മലയാളഭാഷ ം ആവശ്യമായിവ . പെക്ഷ അതി  
തക്ക അക്ഷരമാല ഇല്ലായിരു താനും. ഈ ദുരവസ്ഥയുെട പരിഹാരത്തിനാ 
യി എഴുത്തച്ഛൻ സം താക്ഷരമാലെയ മുഴുവൻ സ്വീകരി കയും അവെയ എഴു 
തുവാൻ അ നട ണ്ടായിരുന്ന ലിപികെള പരിഷ്കരി ഒരു പുതിയ തരം ലി 
പികൾ ഏർെപ്പടു കയും െച . നാമി ം എഴുതി വരുന്നതു് ആ ലിപികളി 
ലെ . അേദ്ദഹം െചയ്ത മെറ്റാരു പരിഷ്കാരം ”കിളിപ്പാ ” രീതിെയ നിർമ്മിച്ചതാ 
ണു്. ഇതിെന്റ ആഗമെത്ത റി ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായുള്ള അഭി ായങ്ങൾ അടുത്ത
അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരി ്. വിപുലവും, പരി തവുമായ സം തസാഹി 
ത്യത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒന്നാന്തരം അവഗാഹമുണ്ടായിരു ; എങ്കിലും സം  
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തവൃത്തങ്ങെള അനുകരി കയല്ല അേദ്ദഹം െചയ്തത്. മഹാകവി തെന്റ കവനക 
ലെയ കാശിപ്പിപ്പാൻ പല തരത്തിലുള്ള ാവിഡവൃത്തങ്ങൾതെന്ന തിരെഞ്ഞ 
ടു . സംഗീതാനുസാരികളായ ആ വൃത്തങ്ങൾതെന്നയാണു് ഭക്തിരസ ധാന 
മായ സരസ്വതീ വാഹത്തി േത്യകി ം പ ന്നത്. ൈകരളിയ്ക്കനുേയാജ്യ 
ങ്ങളായ വൃത്തങ്ങെള റി അഭിജ്ഞന്മാരുെട ഇടയിൽ അഭി ായവ്യത്യാസം
കാണു ്; എങ്കിലും േകരളീയർ ാവിഡവൃത്തങ്ങെള മറ വാൻ പാടില്ല;
തീർച്ചതെന്ന. േദശഭക്തനായ മഹാകവി ”വള്ളേത്താളും” അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനു 
ഗാമികളും ഈ വിഷയത്തിൽ ദ്ധി കാണുന്നതു് ആശ്വാസജനക ംതെന്ന.

തർജ്ജമയുെട മാതൃക നിർമ്മിച്ചതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇനിയെത്ത പരി 
ഷ്കാരം. ഇന്നെത്ത ഭാഷയുെട സ്ഥിതി കൂടി ൈകരളി ഭാഷാന്തരങ്ങൾ സ്വാ 
ഗതം െചേയ്യണ്ടതായിട്ടാണിരി ന്നതു്. പിെന്ന എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലെത്ത സ്ഥി 
തിെയപ്പറ്റി പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. പരിഷ്കാരം ആവശ്യമുള്ള ഏെതാരു ഭാഷ ം
അന്യഭാഷകളുെട ഹസ്താവലംബം ആവശ്യമാണു്. മിയ്ക്കമാറും പരി തഭാഷകളു 
െട ചരി ം പരിേശാധിച്ചാൽ ഈ വാസ്തവം െവളിെപ്പടും; എന്നാൽ അന്യഭാഷ 
കളുെട സഹായം അനാശാസ്യമായ രീതിയിൽ അേപക്ഷി േമ്പാഴാണു് ആഭാ 
സമായിത്തീരുന്നതു്. തകവി സ്വീകരിച്ചി ള്ള വിവർത്തനരീതി സർേവ്വാപ 
രി ാഘ്യമായി ്. ഇതിേന റി ം അടുെത്താരദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരി ന്ന 
താകയാൽ ഇവിെട വിസ്തരി ന്നില്ല. ഭാരതീയർ കൃത്യാ ആദ്ധ്യാത്മികജീവി 
തത്തിലാണു് സംതൃപ്തിെപ്പടുന്നതു്. ശുഷ്കമായ ഭൗതികജീവിതത്തിൽ ഒരിയ്ക്കലും
ഒരു ൈഹന്ദവഹൃദയത്തി സമാധാനം കി ന്നതല്ല. മതത്തിലാണു് ഒരു ഹി 

വിെന്റ സകലകൃത്യങ്ങളും പർയ്യവസാനി ന്നതു്. േമാക്ഷം അയാളുെട സേങ്ക 
തവും, കൃത്യങ്ങൾ അതിെന്റ സാധേകാപായങ്ങളുമാണു് ഈ ൈഹന്ദവാദർശം
എഴുത്തച്ഛെന്റ കവനകലയിൽ സർേവ്വാപരി വിളങ്ങിക്കാണു ്. കലാവിദ്യ
പരിപൂർണ്ണമായിെല്ല ലും, ആദർശശുദ്ധിയുെണ്ടങ്കിൽ ആ കവിതെയയായിരി ം
ആദർശവിഹീനവും കലാപരിപൂർണ്ണവുമായ കവിതേയക്കാൾ ഒരു ഹി ഹൃദയം
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതു്. കവിതയുെട ഉേദ്ദശ്യെത്തപ്പറ്റി കാവ്യമീംമാസകന്മാരുെട ഇട 
യിൽ ബലമായി ര വിധം അഭി ായക്കാെരയാണു് കണ്ടി ള്ളതു്. അതിൽ
ഒരു തരക്കാർ കവിത കവിത േവണ്ടി മാ മുള്ളതാെണ ം, അതു േവെറാരു 
േദ്ദശ്യത്തിനും കീഴടേങ്ങണ്ടതിെല്ല ം സിദ്ധാന്തി ന്നവരാണു്; മേറ്റ കക്ഷിക്കാ 
രാകെട്ട േകവലം രസ ദാനം മാ മാണു കവിതയുെട ഉേദ്ദശ്യെമങ്കിൽ അത 

സുത്യർഹമായ ഒരു കലാവിദ്യതെന്നയെല്ല ം, മനുഷ്യെന ഉൽകൃഷ്ടമാർഗ്ഗ 
ത്തിേല നയി ന്നതിനുകൂടി അതി ശക്തിയുണ്ടായിരിയ്ക്കണെമ ം വാദി  

. കാന്താസമാനം സരസമായി കൃത്യാകൃേത്യാപേദശം െച ന്ന കവിതെയ 
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ത്തെന്നയായിരി ം എെന്ന ം അത ൽ ഷ്ടമായി ഗണി ക. ത മഹാ 
കവിയുെട എല്ലാ കവിതകളും ഇപ്പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ളവയാണു് ഈ വക സം 
ഗതികൾെകാ തെന്നയായിരിക്കണം എഴുത്തച്ഛൻ കവികൾ ് എെന്നേന്ന 

ം മാതൃകാഭൂതനും, മലയാള ഭാഷയുെട പിതാവും ആയിത്തീർന്നതു്. മൂന്നാം
അദ്ധ്യായം. കിളിപ്പാ ് മലയാളസാഹിത്യാരാമത്തിൽ സഞ്ചരി ന്ന സഹൃദയ 
ന്മാർ ് അവിെട കളകൂജനംെചയ്ത് അ മി ം സ്വച്ഛന്ദം തത്തിപ്പാറിനട ന്ന
”രാമനുജൈപ്പങ്കിളി”െയ കാണാവുന്നതാണു്. കൃതിസുഭഗയും ആ മഹാഗുരുവി 
െന്റ സേന്ദശഹാരിണിയുമായ ഈ ’ൈപങ്കിളിയുെട ആഗമെത്ത റി നമുക്കി 
വിെട അേന്വഷിക്കാം. ”നവംനവം ീതിരേഹാ കേരാതി” എ മഹാകവി
മാഘൻ പറഞ്ഞി ള്ളതു് എ യും ശരിയായി ള്ളതാണു്; േലാകത്തിെന്നേപ്പാഴും
പുതുമയിലാണഭിരുചി കാണുന്നതു്. ചർവ്വിതചർവ്വണം െച ന്നതിൽ ആർ ം
അ രസം േതാന്നാറില്ല. ”നിരണം പണിയ്ക്കന്മാ”രുെട ആ പഴയ ”െക പാ 
െടാ” ”െചറുേശ്ശരി”യുെട ഇഴഞ്ഞമെട്ടാ ഉ തി വായ എഴുത്തച്ഛ ് അ രസി 
ച്ചിട്ടില്ലായിരിയ്ക്കണം. അതുെകാ ് അേദ്ദഹം മലയാളഭാഷയ്ക്ക യും അനുേയാജ്യ 
മായ ”കിളിപ്പാെട്ട”ന്ന ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം സൃഷ്ടി ് ആ വഴി തെന്റ കവി 
താകമിനിെയ മഹാജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞതാെണന്നനുമാനി 

ന്നതിൽ യുക്തിഭംഗമുണ്ടാവാൻ വഴി ഇെല്ല േതാ . പല മഹാന്മാരുേട 
യും ജീവചരി ം പരിേശാധി ന്നതായാൽ അന്ധമായ അനുകരണ മത്തിൽ
നിന്നല്ല അവർ വിജയമുണ്ടായി ള്ളെത ം, ഓേരാരുത്തക്കം കൃതിദത്തമാ 
യുള്ള േത്യകതയ്ക്കനുസരി സ്വത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പ വർത്തി  
ന്നതിലാണു് അവരുെട വിജയം തിഷ്ഠാപിതമായി ള്ളെത ം െതളിയുന്നതാ 
ണു്. മഹാന്മാർ പരിതസ്ഥിതികെള പർയ്യേവക്ഷണംെച തദനുസൃതമായ രീ 
തിയിൽ വർത്തിപ്പാൻ ാപ്തിയുള്ളവരാകാൽ അനാശാസ്യമായ ഗതാനുഗതി 
കത്വത്തിൽ മിയ്ക്കാെത നവംനവങ്ങളായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ടി വർത്തി
വിജയം േനടുന്നതിൽ അ തെപ്പടുവാനില്ല. തങ്ങളുെട സ്വന്തം കാലിേന്മൽ നി 

വാൻ െകൽപ്പില്ലാത്തവർക്കാണെല്ലാ മിയ്ക്കേപ്പാഴും അന്യെന അനുഗമിേയ്ക്കണ്ടി 
വരുന്നതു് ”എഴുത്തച്ഛ”െനേപ്പാെലത്തെന്ന ”നിരണ പണിയ്ക്കന്മാർ” ”െചറുേശ്ശ 
രിന തിരി” ”കൽക്ക കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ” എന്നീ മഹാന്മാരുെട കവിതകൾ
പരിേശാധിയ്ക്കയാെണങ്കിൽ സ്വത മാർഗ്ഗങ്ങൾ െവട്ടിെത്തളിയി ന്നതിലും, പു 
തുമയിലുള്ള െപാതുജന ീതിെയ ലക്ഷ്യമാക്കി വർത്തി ന്നതിലും അവർ  
ള്ള അന്യാദൃശമായ സാമർത്ഥ്യവും അഭിരുചിയും ധാരാളം െവളിെപ്പടുന്നതാണ്.
തെന്റ കവിതെയ ഒരു കിളിയുൾേടതാെണ പറ താൻ ഒരു തിരശ്ശീല  
ള്ളിൽ മറ നിൽ ന്നതാണേല്ലാ ’എഴുത്തച്ഛൻ’ കിളിപ്പാ കളിൽ സ്വീകരിപ്പാ 
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കളിൽ സ്വീകരിച്ചി ള്ള ഒരു സ ദായം. ഇതങ്ങേനതെന്ന അേദ്ദഹം ആദ്യ 
മായിക്ക പിടിച്ച് ഏർെപ്പടുത്തിയ ഒരു പന്ഥാവായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. സം 

തത്തിെല സേന്ദശകാവ്യങ്ങെളാ തമിഴിെല ചില പാ കെളാ അേദ്ദഹത്തി 
ന്നിതിൽ മാർഗ്ഗ ദർശനം െചയ്തി ണ്ടാവാം. ഇങ്ങിേനതെന്ന കിളിപ്പാ വൃത്ത 
ങ്ങളുെട പൂർവ്വരൂപങ്ങെളങ്കിലും എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം;
അതല്ലാെത അേദ്ദഹം ന്ഥനിർമ്മാണത്തി തിനിഞ്ഞേപ്പാഴ ം അതി  
േവണ്ട സകലസാമ ികളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിലേങ്ങാ വ നിര നി  
െവ പറയുന്നതു സാഹിത്യചരി ത്തിലുള്ള ദയനീയമായ അജ്ഞതെയയെ
െവളിെപ്പടു ന്നത് ാവിഡഭാഷകളുെട സ്വന്തംവകയായി അേനകം വൃത്തങ്ങ 
ളുണ്ട്; അവയിൽ ചില വൃത്തങ്ങൾ ആർയ്യന്മാർ സം തത്തിേലെക്കടുത്തി കൂടി 
യുണ്ട്. മലയാളത്തിെല പഴയ പാ കൾ പരിേശാധിച്ചാൽ, കിളിപ്പാ വൃത്തങ്ങളു 
െട പൂർവ്വരൂപങ്ങൾ കാണ്മാൻ കഴിയുന്നതാണ്. േനാ ക:- ”നലമിലകുമങ്കതൻ
തെന്ന മേന്നാർെതാഴും
നരപതിവിളി നീ െച േകെള നിൻ
െവലമതികമുള്ള തേന്നാടു താരെത്തയും
വിരെവാടു കവർ െകാണ്ടിങ്ങെന െചെഞ്ചെമ്മ
മലിവുമുരെപറ്റ െവ ക്കളും മക്കളും.
വലിയ പടയാളിമാരും വടേക്കാ മാ-
യുലകിടയിലങ്കയിൽ പുക്കിരുെന്നാക്കവ-
ന്നറുതി പറവാനുമായ് നീളവാണാൾെചാല്ലാ”
രാമചരിതം ”പരമപുരുഷൻ മഹാമായതൻ ൈവഭവം
പറകയുമനാരതം േകൽക്കയും െചയ്കിെലാ”
(കിളിപ്പാ ് എഴുത്തച്ഛൻ) ഇതിൽ രാമചരിതത്തിൽ നി ദ്ധരിച്ച ഭാഗവും എഴു 
ത്തച്ഛൻ പേലട ം ഉപേയാഗിച്ചി ള്ള ”മണികാഞ്ചി”വൃത്തവും തമ്മിൽ തട്ടി  
േനാക്കിയാൽ രാമചരിതത്തിെല ആ വൃത്തത്തിെന്റ ഒരു പരിണാമം മാ മാ 
ണു് ”മണികാഞ്ചി”െയ േബാദ്ധ്യെപ്പടും. ഇങ്ങിെനതെന്ന എഴുത്തച്ഛെന്റ കാ 
ല സു സിദ്ധമായ ”േകക”യായിത്തീരുന്നതു ”രാമചരിത”ത്തിലും ”രാമകഥാ 
പ്പാട്ടി”ലും കാണുന്ന ചില വൃത്തങ്ങളാണു് േനാ ക:- ”ഏഴിനുമുളകടപ്പാനിയന്തി 
രപ്പാലം ചു ം
കീഴറുമവനിതന്താൽ േകവലം പകേയാെരല്ലാം
േകാഴയറ്റതു കിഴക്കിൻ േകാപുരം കാപ്പാൻനി -
തൂഴിെയകുലയ്ക്കാംവീരെരാരു പതിനായിരം കാണു’
രാമചരിതം ”മകിഴ്ന്തുടൻ മകീചനമ്പാൽമന്തിരിസുമ ൻ െചാ ൈല്ല
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കഴ്ന്തുെകാണ്ടരുളിെച്ചയ്താൻ പുതൽവരികിനിയുണ്ടാനാൽ
ഇകഴ്ന്തിടാരരചെരന്നിയിനിയരനരുളിനാെല
നികഴ്ന്തിതുവിനകെളല്ലാം െനടുകമാറഞ്ചിെയൻ
റാൻ” രാമകഥാപ്പാട്ട് ”രാവണഭഗിനിയും േരാദനംെച പിെന്ന
രാവണേനാടു പറഞ്ഞീടുവാൻ നടെകാണ്ടാൾ
സാക്ഷാലഞ്ജനൈശലം േപാെല ശൂർപ്പണഖയും
രാക്ഷസരാജൻ മുമ്പിൽ വീണുടൻ മുറയിട്ടാൾ”
അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിെല പല വൃത്തങ്ങളുേടയും ആഗമം പഴയ പാ 
കൾ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ട്യാ പരിേശാധിച്ചാൽ ക പിടിപ്പാൻ യാസമില്ല. ചിലത്

അ ാ ം േഭദഗതി െച സ്വീകരിച്ചവയും മ ചിലത് അങ്ങിേനതെന്ന എടു 
ത്തവയുമായിരി ം. എഴുത്തച്ഛ തമിഴുസാഹിത്യേത്താടുള്ള ഇടപഴക്കവും വൃ 
ത്തസ്വീകരണത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത ഒേട്ടെറ സഹായിച്ചിരിക്കണം. ”ൈപങ്കിളി 
ക്കണ്ണി” ”പരാപരക്കണ്ണി” മുതലായ വൃത്തങ്ങൾക്കനുസരി ് അേദ്ദഹം വൃത്തബ 
ന്ധം െചയ്തി െണ്ട ള്ളത് സിദ്ധവുമാണെല്ലാ.ഇനി അേദ്ദഹം താേലാലി ന്ന
”ൈപങ്കിളി” ഏതാെണന്നാണു് ഇവിെട ആേലാചിപ്പാനുള്ളതു്. കവി കഥ പറ 
വാൻ ഒരു കിളിേയ വിളി ന്നെതന്തിനു? അേദ്ദഹത്തി ് ഈ കൂ കാരിയുെട
ആവശ്യെമ ്? എെന്നാെക്ക തുഞ്ചെന്റ കവിത വായി ന്നവർെക്കല്ലാം ജിഞ്ജാ 
സയുണ്ടാകുന്നതു സ്വാഭാവികമാണു്. പെക്ഷ ഇതിെന്നാരു ശരിയായ ഉത്തരം
െകാടുപ്പാൻ ഇേതവെരയുണ്ടായി ള്ള ന െട സാഹിത്യചരി കാരന്മാർക്കാർ 

ം തെന്ന കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കിട്ടിേയടേത്താളമുള്ള െതളിവുകേളയും, അഭി ായ 
ങ്ങേളയും പരിേശാധി ് അവയിൽ അവനവെന്റ യുക്തി ം അഭി ായത്തിനും
അടുപ്പമുള്ളവേയാടു േയാജിയ്ക്കെയന്നതല്ലാെത കാര്യത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥ ഏതു 
വിധെമ തീർച്ചെപ്പടു വാൻ ചരി കാരന്മാർ ഗത്യന്തരവുമില്ലെല്ലാ. ”ൈപ 
ങ്കിളി”യുെട ആഗമെത്തപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും പല വിധത്തിലുള്ള അഭി 

ായങ്ങളാണു പുറെപ്പടീ കാണുന്നതു്. ഇവയുെട സാധുത്വാസാധുത്വങ്ങെള റി 
നമു ം കുറെഞ്ഞാ പര്യാേലാചിയ്ക്കാം:- (൧) സരസ്വതീേദവിയുെട കയ്യിൽ

ഒരു തത്തയുണ്ടെല്ലാ. അതിെന ഉേദ്ദശിച്ചാണു കവി പലേപ്പാഴും കഥ പറേയണ്ട
സമയ ൈപങ്കിളിെയ വിളി ന്നതു്. സരസ്വതീേദവിയുെട കിളിയാണു കവിത
പാടുന്നെത വരുേമ്പാൾ വായനക്കാർ ആ കവിത ള്ള േദാഷെമാ ം കാണു 
കയില്ല. ഈ ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി കവി സരസ്വതിയുെട കയ്യിലുള്ള ശുകെത്ത വി 
ളി ന്നതാെണന്നാണു് ഒരുപക്ഷമുള്ളതു്. പുരാേണതിഹാസങ്ങൾ വിവർത്തനം
െചയ്വാൻ തനിയ്ക്കധികാരമിെല്ല ് എഴുത്തച്ഛ വിശ്വാസമുണ്ടായിരു െവ ം,
അതിെന്റ പരിഹാരമാർഗ്ഗമായി അേദ്ദഹം സരസ്വതീഹസ്തസ്ഥിതയായ ൈപങ്കി 
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ളിെയ പിടികൂടിയതാെണ മുള്ള മെറ്റാരു പക്ഷവുമു ്. ഈ അഭി ായങ്ങളു 
െട ാബല്യെത്ത റി വളെര സംശയിേയ്ക്കണ്ടിയിരി . വിനീതാ ഗണ്യ 
നും, പരമഭക്തനുമായ എഴുത്തച്ഛൻ തെന്റ വായനക്കാർ മുഴുവൻ ”കവിത തേന്റ 
തെല്ല ം അെതാരു ൈപങ്കിളിയുേടതാെണ” ം ധരിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അ യും
ജഡബുദ്ധികളാെണ ധരി െവ ഒരിയ്ക്കലും ഊഹിപ്പാൻ വയ്യ. തത്താദൃശ 
മായ ഒരൗദ്ധത്യേമാ, അവേഹളനബുദ്ധിേയാ അേദ്ദഹത്തി െണ്ട ആ പരി 
ശുദ്ധസാഹിത്യേത്താടിടപഴകീ ള്ളവർക്കാർ ം തെന്ന മനസ്സിലാ വാൻ സാ 
ധിയ്ക്കയുമില്ല. അതുെകാ മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടഭി ായങ്ങളും സ്വീകാര്യ്യേകാടി 
യിൽ ഗണിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടവയാെണ േതാ ന്നില്ല. വാേഗ്ദഗതയായ സരസ്വതി 
യുെട കയ്യിെല തത്തയാണെതന്ന െഗൗരവം അേദ്ദഹെത്ത േലാഭിപ്പിച്ചി െണ്ട 

പറവാനും വയ്യ. എന്നാൽ ഇഷ്ടേദവതകെള തി ന്നതിൽ യാെതാരു ക ം
കണ മില്ലാത്ത എഴുത്തച്ഛൻ ൈപങ്കിളിെയ താേലാലി ന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിെല 
ങ്കിലും ആ സംഗതി െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതായിരു . അങ്ങിനെത്ത കരണ 
ങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളിൽ വളെര സുലഭങ്ങളായി കൂടി, സരസ്വതിയു 
െട കയ്യിെല ശുകമാണെത ് അേദ്ദഹം സൂചിപ്പിയ്ക്കേപാലും െചയ്തിട്ടില്ല. അതു 
െകാ ് അേദ്ദഹം പിടിച്ച കിളി സരസ്വതിയുേടതല്ല; തീർച്ചെതെന്ന. (൨) എഴു 
ത്തച്ഛനു ഭഗവാൻ ശുകരൂപത്തിൽ ത്യക്ഷമായിട്ടാണു് ജ്ഞാേനാപേദശം െച 
യ്തി ള്ളെത ം, ആ വാസ്തവേത്ത കാണിപ്പാനാേയാ, അഥവാ അതിെന അനു 
സ്മരിേച്ചാ അേദ്ദഹം ശുകെത്തെക്കാ തെന്ന ജ്ഞാേനാപേദശങ്ങൾ െചയ്യി  

െവ മാണു് േവെറാരഭി ായമുള്ളതു്. ഈ ഐതിഹ്യം േകവലം ശരിയെല്ല 
പറ തള്ളാവുന്നതാെണ േതാ ന്നില്ല. കാരണം നമുക്കതിനു തികൂ 

ലങ്ങളായ െതളിവുകെളാ ം കിട്ടാത്തതുതെന്ന. (൩)അറം െതാ ള്ള കവിതാ 
േദാഷങ്ങൾ കവിെയ ബാധിയ്ക്കാതിരിപ്പാനാണു് ഒരു കിളിെയപ്പിടിച്ച് നടുക്കിടു 
ന്നെതന്നാണു് പിെന്നെയാരു പക്ഷമുള്ളതു്. കവികൾ ് ’അറം’ വരു െവ  
ള്ളതിൽ യുക്തിഭംഗെമാ ം കാണുന്നില്ല. ’വിധി വാേഗ്ദവിയധീന’യാെണന്ന
കാര്യ്യം സാധാരണക്കാരുെട സംഗതികളിൽത്തെന്ന വളെര ശരിയായിക്കാണു 
ന്ന സ്ഥിതി ്, വശ്യവാ കളും സാത്വികബുദ്ധികളുമായ മഹാകവികെളസ്സംബ 
ന്ധിേച്ചടേത്താളം ഇതുവളെര അർത്ഥവത്താകുെമന്നതി യാെതാരു സംശയ 
വുമില്ല; പെക്ഷ അതിെന്റ പരിഹാരമാർഗ്ഗെത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന യുക്തിയാണു് വി 
ശ്വസിപ്പാൻ വയ്യാതിരി ന്നതു്. ’അറം’ കവിെയ ബാധിയ്ക്കയിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന
ബാധിേയ്ക്കണ്ടതു കിളിെയയാണെല്ലാ. തെന്റ വൃത്തിയുെട ഫലം ന്യായമായി
താൻ തെന്നയനുഭവിേയ്ക്കണ്ടതായിരിെയ്ക്ക, അെതാരു പാവെപ്പട്ട ൈപങ്കിളിയുെട
തലയിൽ ചുമ വാൻ പരമഭക്തനും പരിപാവനചരിതനുമായ എഴുത്തച്ഛൻ വി 
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ചാരി െവ കരുതുന്നതുതെന്ന നാം അേദ്ദഹത്തിെന്റേനെര െച ന്ന വലിെയാ 
രപരാധമായി േവണം വിചാരിപ്പാൻ. തത്താദൃശമായ ഒരു ഭീരുത്വെമാ െദൗഷ്ട്യ 
േമാ പ തമഹാകവി ണ്ടായിരു െവ വിചാരിപ്പാെനാരുവിധത്തിലും നിർ 
വ്വാഹമില്ല. എഴുത്തച്ഛെന്റ ൈപങ്കിളി േകവലം ഭാവനാസൃഷ്ടമായ ഒന്നാെണ ം
അതിെന്റ സ്വീകരണം ’അറ’ത്തിെന്റ പരിഹാരമാർഗ്ഗമായിത്തീരുെമ ം വരിക 
യാെണങ്കിൽ പിെന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ ആർ ം വാദത്തി വഴിയുമില്ല. (൪)
തമിഴിെല ’ൈപങ്കിളിക്കണ്ണി’ ’പരാപരക്കണ്ണി’ എന്നീ വൃത്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാ 
ണു് എഴുത്തച്ഛൻ കിളിപ്പാ വൃത്തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെത ം, ത ലം അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ കവിതകൾ ’കിളിപ്പാ ’കളായതാെണ ം ചിലർ ് അഭി ായമുണ്ട്. ഈ
അഭി ായത്തി വലിയ യുക്തിയുള്ളതായീേത്താ ന്നില്ല; അേദ്ദഹം ൈപങ്കി 
ളിെയ വിളി ന്ന രീതിയും, അതിേനാടു പഞ്ചസാര, പാൽ പഴം മുതലായതു വ
ഭക്ഷിപ്പാൻ ക്ഷണി ന്ന സ ദായവും മ ം ഈ പക്ഷെത്ത അനുകൂലി ന്നതു
ദുസ്സാധമാക്കിത്തീർ . (൫) പുരാണകഥനം െച വാൻ സാധാരണയായി
’ശുക’ ഹ്മർഷിയാണെല്ലാ. പരമതത്വജ്ഞാനിയും ജീവ ക്തനുമായ അേദ്ദഹ 
ത്തി െപൗരാണികന്മാരുെട ഇടയിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളതു്. അതു 
െകാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തിനിധിയായി കഥപറവാൻ ഒരു ശുകത്തിേനത്ത 
െന്ന സ്വീകരി െവ ള്ള ഒരഭി ായവുമു ്. ഈ അഭി ായം കുെറ ശിഥില 
മാെണ തെന്ന േവണം പറവാൻ. ’ശുകം’എന്ന ആ രണ്ടക്ഷരത്തിെല സാമ്യം
ശുക ഹ്മർഷിയുെട സ്ഥാനേത്തയ്ക്ക് ഒരു ശുകപക്ഷിെയ പിടികൂടുവാൻ േ രിപ്പി 

എ പറയുന്നതിൽ യാെതാരു യുക്തിയും േതാ ന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ കഥ
പറയുന്നതു് എഴുത്തച്ഛനും, വക്താവായി േവെറാരു ജീവിെയ ക ിയ്ക്ക മാ വുമാണ 
െല്ലാ െച ന്നതു്. അതുെകാ സാക്ഷാൽ ഹ്മർഷിെയത്തെന്ന ഇവിെട കി 
ട്ടിേയ കഴിയുെവന്നിെല്ല വരു . ആ സ്ഥിതി ് ശുകെനത്തെന്ന കഥ പറ 
യുന്ന ആളാ ന്നതിൽ ഈ ഭക്തകവി വിേരാധമുണ്ടാവാൻ അവകാശവുമില്ല.
അങ്ങിെന െച ന്നതിൽ കുെറ യുക്തിയു താനും. ഇനി അതി വിേരാധമു 
െണ്ടങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തി ശുകമഹർഷിയുെട അനന്തരാവകാശികളായ ഏെത 
ങ്കിലും ഹ്മർഷികെള പിടികൂടാമായിരു . അെതാ ം െചയ്യാെത സഹൃദയാ 
േ സരനും ധ്വന്യദ്ധ്വനീനനുമായ മഹാകവി, ’ശുക’ ശബ്ദത്തിൽ മി ഹ്മർ 
ഷി പകരം ഒരു ൈപങ്കിളിേയയാണു പിടികൂടിയെത പറയുന്നതു വലിയ
സാഹസെമേന്ന പറേയ . (൬) തെന്റ ഗാനങ്ങളുെട മാധുര്യ്യം സൂചിപ്പി ന്ന 
തി ം, അതിൽ തനി ള്ള അസാമർത്ഥ്യെത്ത േഗാപനം െച ന്നതി മാണു്
അേദ്ദഹം തെന്റ കവിതെയ കിളിപ്പാട്ടായിസ്സംഭാവനം െച ന്നെതന്നാണു പി 
െന്നെയാരു പക്ഷമുള്ളതു്. എഴുത്തച്ഛെന സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ഈ അഭി ാ 
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യങ്ങൾ േകവലം നിരർത്ഥങ്ങളാണു്. തെന്റ ഗാനങ്ങൾ അ മാ ം രസനിർ 
ഷ്യന്ദികളാെണന്നേദ്ദഹത്തിന്നഭി ായമുണ്ടായിരു െവേന്നാ, കിളിയുെട പാട്ടാ 
െണ സംഭാവനം െച ന്നതുെകാ മാ ം അതിെന്റ കർ ത്വവും ത ലമു 
ണ്ടാകുന്ന ഗുണേദാഷങ്ങളും തനി ബാധകമാകയിെല്ലന്നേദ്ദഹം വിചാരിച്ചിരി 

െമേന്നാ ഊഹിപ്പാൻ അേശഷവും യുക്തി കാണുന്നില്ല. (൭) ”കഥ പറയുന്ന
രീതിയിലുള്ള കാവ്യങ്ങളിൽ (Narrative poetry) ാേയണ കവികൾ തങ്ങളുെട
ആത്മാംശെത്ത വായനക്കാരുെട ദ്ധയിൽനി കഴിയുന്നതും ദൂെര നിർ  
ന്നതു ഹണീയം തെന്ന; ’അവിശ്വാസശക്തിയുെട താൽക്കാലികനിവൃത്തി’ ്
(Temporary Suspension of the faculty of disbelief) ഇതു സഹായമായിത്തീരു 
ന്നതു േത്യകി ം പുരാേണതിഹാസകഥാകഥനത്തിലാണു്. ഈ ഉേദ്ദശ്യേത്താ 
ടുകൂടി അനുഭവസ്ഥന്മാരായ വല്ലവേരെകാ െമാ, അകൃ ിമസ്വഭാവികെളെക്കാ 

െമാ കഥകൾ പറയി ന്നതു എല്ലാ സാഹിത്യത്തിലും എല്ലാകാല ം ഉള്ള
ഒരു െകൗശലമാണു്. േവതാളങ്ങളും സാലഭഞ്ജികകളും ശുകങ്ങൾതേന്നയും കഥ 
കൾ പറയുന്ന അേനകം ന്ഥങ്ങൾ തമിഴും സം തവും നല്ലവണ്ണം അറിവുണ്ടാ 
യിരുന്ന എഴുത്തച്ഛ തെന്ന പരിചയമുണ്ടായിരു െവ ള്ളതി സംശയമി 
ല്ല. നന്ദനം മുതലായ ദി കളിലും ദിവ്യേലാകങ്ങളിലും മ ം യേഥഷ്ടം സഞ്ചരി ്
അേനകം സംഗതികൾ ഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉത്തമപ ിയായ ശുകെത്തെക്കാ ്
കഥകൾ പറയിച്ചതിെന്റ ഏകേദശം (?) ഇതായിരി ം.” ഇതാണു പിെന്നയുള്ള
ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം. പുതിയ ഒരു മട്ടിൽ പറ െവന്നല്ലാെത ഇതി ഒന്നാ 
മതായിേച്ചർത്ത അഭി ായത്തിൽനി ് ഒരു വ്യത്യാസവുമുെണ്ട േതാ ന്നി 
ല്ല. ആ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ െദൗർബ്ബല്യെത്ത അവിെട നിർേദ്ദശിച്ചി ള്ളതിനാൽ
ഇവിെട േത്യകം ചൂണ്ടിക്കാണിേയ്ക്കണ്ട ആവശ്യവുമില്ലെല്ലാ. കാര്യ്യം ഇങ്ങിെന 
യാെണങ്കിൽ കൂടി തെന്റ ആത്മാംശം മറ ന്നതി ് എഴുത്തച്ഛനു ഒരു ൈപങ്കി 
ളിെയത്തെന്ന പിടികൂടിേയ കഴിയുെവ െണ്ടാ? എന്ന േചാദ്യത്തി മറുവടി 
യും ഈ സിദ്ധാന്തകാരൻ പറ കാണുന്നില്ല. ൈപങ്കിളിയുെട ആഗമേത്ത  
റി ് എ യധികം അഭി ായവ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നാലും അതിെന്റ കളാലാപ 
മാധുർ യ്യെത്തപ്പറ്റി ആർ ം തെന്ന ഭിന്നാഭി ായമുള്ളതായിക്കാണുന്നില്ല. എ  
മാ ം അനർഗ്ഘമായ അക്ഷയനിേക്ഷപങ്ങളാണു് ഈ ൈപങ്കിളിമൂലം ൈകരളീ 
േദവി കരസ്ഥമായി ള്ളതു്! രാമാനുജൈപ്പങ്കിളി പഞ്ചമരാഗത്തിൽ പാടീ ള്ള
പാ കളാണു് ഇ ം േകരളാന്തരീക്ഷത്തിൽ മാെറ്റാലിെക്കാ ന്നതു് അതിെന്റ ദി 
വ്യമംഗളദ്ധ്വനിയെ ഇ ം ഓേരാ േകരളീയഗൃഹേത്തയും പരിശുദ്ധമാ ന്നതു്!
ആ നാദ വണത്തിൽ ആരുെട കരളും അലി േപാകു !! ആരുെട ശിര ം
ന മാകു !! തുഞ്ചത്താചാര്യ്യരുെട കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ മു റു െകാല്ല 
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േത്താളമായി. അതിൽപ്പിെന്ന മലയാളഭാഷ ഗണ്യമായ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നി 
്; േകരളത്തിൽ പലമഹാകവികളും ഉണ്ടായി മു ് േലാകാതിഗമായ ബുദ്ധി 

ശക്തിെകാ ം, അതിരറ്റ പാണ്ഡിത്യത്താലും, ബഹുജന ശംസ പാ ീഭൂത 
ന്മാരായ ഏതാനും വാഗ്ജാലികന്മാർ ഇവിെട ഉണ്ടായിക്കഴി . അവ്യാഹത 
മായ വാസനാബലം െകാ ം അ ാന്തമായ പരി മത്താലും സഹൃദയന്മാരു 
െട േസ്നഹഭാജനങ്ങളായിത്തീർന്ന മഹാകവികളും ഇവിെട ദുർല്ലഭമല്ല; അഗാധ 
മായ ആേലാചനയാലും അതിദീ മായ വാസനനിമിത്തവും പഞ്ചതത്വങ്ങെള
കമനീയകണ്ഠേത്താടുകൂടി എടു പാടുവാൻ സാധിച്ച ദിവ്യവാ കളും ഉണ്ടായി 
ട്ടിെല്ലന്നില്ല. എന്നാൽ േലാകഗുരുവായ എഴുത്തച്ഛെന്റ ൈപങ്കിളിെയ അനുകരി
പാടുന്നതിതി മെറ്റാരു കമനീയകണ്ഠവും ഇതുവേര ം ഉണ്ടായിട്ടിെല്ല ള്ളതു
തീർച്ചതെന്ന!! അ ം മഹനീയമായ ഒന്നാണ് ആ ആർഷസംഗീതം!! നാലാം
അദ്ധ്യായം തർജ്ജമ

എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികൾ മിക്കവാറും തർജ്ജമകളാകയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തർജ്ജമരീതിെയ പരിേശാധിേക്കണ്ടത് ഈ അദ്ധ്യായത്തിെല കൃത്യമായി
വന്നിരി . എല്ലാ ഭാഷകൾ ം അവയുെട പരിഷ്കാരത്തിന് അന്യഭാഷക്അ 
ളിൽ നിന്ന് ന്ഥങ്ങൾ വിവർത്തനം െചെയ്തടു ന്നത് സർവ്വഥാ ആവശ്യമാകു 

. ബാല്യദശയിലിരി ന്ന ഭാഷകൾക്ക് ഇതു േതകി ം ഒഴി കൂടാത്തതു 
മാണ്; എന്നാൽ വിേവകപൂർവ്വം വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പടുന്ന ന്ഥങ്ങൾ മാ  
േമ ഭാഷാേപാഷണത്തി തകു . സ്വത മാെയഴുതുവാൻ െകാ ില്ലാത്തവ 
രിൽ പലരും പുസ്തകങ്ങൾ തർജ്ജമ െച കവിയശ ൈകക്കലാ വാൻ  
മി ണ്ട്. ഇതു നല്ലതു തെന്ന; പെക്ഷ ന്ഥനിർമ്മിതിേയക്കാൾ സുഗമമാണി 
െത കരുതുന്നതാണ് മഹാ അബദ്ധമായി ള്ളത്. കവിഹൃദയം മനസ്സിലാ  
വാനും അതിെന ശരിക്ക് അന്യഭാഷയിൽ െകാ വരുവാനും തക്ക പാണ്ഡിത്യം
േനടുകയും, ഓേരാ ഭാഷ ം സമുദായത്തി ം േത്യകമായുള്ള അലങ്കാരൈശ 
ലികളും ആചാരസ ദായങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വിവർത്തനംെചയ്യെപ്പടുന്ന ഭാഷ 
യിലും യേഥാചിതം അവെയ നിർമ്മി വാനും തക്ക സാമർത്ഥ്യം സമ്പാദി  
കയും െചയ്കെയന്നതു് അ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഈവക സംഗതികെളാ 

ം ആേലാചിക്കാെത െചയ്യെപ്പടുന്ന തർജ്ജമകളും ന െട ഭാഷയിൽ ധാരാ 
ളമാണ്. വൃത്താനുവൃത്തമായും പദാനുപദമായും െച ന്ന തർജ്ജമകൾക്ക് ഒരു
വിധത്തിൽ ഗുണമുെണ്ടങ്കിൽ മെറ്റാരു വിധത്തിൽ േദാഷവും വരുവാനുണ്ട്. സം 

തം മുതലായ പരി തഭാഷകളിൽ നി വൃത്താനുവൃത്തമായും മ ം മലയാള 
േത്തേപ്പാലുള്ള ഭാഷകളിേല തർജ്ജമ െച േമ്പാൾ മൂലത്തിെല ആശയം അട 

വാൻ സാധിക്കാെതവരുന്നതിനാൽ, വിവർത്തകന്മാർ പല ”മരണവികൃ 
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തി”കളും കാണിേക്കണ്ടിവരു . സ്വത തർജ്ജമകളാണു മിക്കേപ്പാഴും ഇത്ത 
രം തർജ്ജമകേളക്കാൾ ഭാഷാേപാഷണത്തിന്നധികം ഉപകരി ക. എഴുത്തച്ഛ 
െന്റ തർജ്ജമ മിക്കവാറും സ്വത മാെണ തെന്ന പറയാം. തനി േത്യ 
കമായി സ്വാരസ്യം െകാ വരാൻ വഴിയില്ലാത്ത ദിക്കിൽ അേദ്ദഹം മൂലത്തി
വളെര ശരിയായ തർജ്ജമതെന്നയാണു് െചയ്തി ള്ളതു്; എന്നാൽ കവിസാധാര 
ണമായ മേനാധർമ്മം കടിപ്പിപ്പാൻ അ െമാരിടം കിട്ടിയാൽ തമഹാക 
വി ആ സന്ദർഭെത്ത െവറുേത കളവാൻ ഒരിയ്ക്കലും ഇടവരു കയില്ല. േനാ ക:
”അഗണിതഗുണമ േമയമാദ്യം
സകലജഗൽസ്ഥിതി സമ്യമാദിേഹതും
ഉപരമപരമം പരാത്മഭൂതം
വരദമഹം ണേതാസ്മി രാമച ം”
അദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൂലം. ”അഗണ്യഗുണമാദ്യമവ്യയമ േമയ- മഖിലജഗൽ 
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരംമൂലം പരമം പരാപരമാനന്ദം പരാതന്മാനം വരദമഹം  
ണേതാസ്മിസന്തതം രാമം”. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാ ്. ”ൈകലാസാേ  
കദാചിൽ രവിശതവിമേല
മന്ദിേരരത്നപീേഠ
സംവിഷ്ടം ധ്യാനനിഷ്ഠം ിനയനമഭയം
േസവിതം സിദ്ധസംൈഘഃ
േദവീ വാമാങ്കസംസ്ഥാ ഗിരിവരതനയാ
പാർവ്വതീ ഭക്തിന ാ

ാേഹദം േദവമീശം സകലമലഹരം
വാക്യമാനന്ദകന്ദം”.
അദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൂലം. ”ൈകലാസ്സാചേല സൂർയ്യേകാടിേശാഭിേതവിമ-
ലാലേയ രത്നപീേഠ സംവിഷ്ടം ധ്യാനനിഷ്ഠം
ഫാലേലാചനം മുനിസിദ്ധേദവാദിേസവ്യം
നീലേലാഹിതം നിജഭർത്താരം വിേശ്വശ്വരം
വന്ദി വാേമാത്സംേഗ വാഴുന്ന ഭഗവതീ
സുന്ദരി ൈഹമവതി േചാദി ഭക്തിേയാെട”
അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാ ്. േമൽക്കാണിച്ച ര ദാഹരണങ്ങളും മൂല 
ത്തിൽനി ് ഒ ം േഭദം വരുത്താത്തവയാണ്. ഇവിെട വലിയ ഒരു രാസിക്യെമാ 

ം വിവർത്തനന്ത്തിൽ െകാ വരുവാൻ സാധിയ്ക്കയില്ല; എന്നാൽ കവികർ 
മ്മമർമ്മജ്ഞനായ അേദ്ദഹം തെന്റ മേനാധർമ്മം കാണിപ്പാൻ കി ന്ന സന്ദർഭ 
ങ്ങെള എങ്ങിെന ഉപേയാഗിച്ചിരി െവ കൂടി പരിേശാധി േനാ ക. ീ 
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രാമേനാടു മിയ്ക്കവാറും പരാജയെപ്പ കഴിഞ്ഞ രാവണൻ ഗത്യന്തരമിെല്ല കണ്ട 
േപ്പാൾ കുംഭകർണ്ണെന ഉണർ വാനായി ഭൃത്യന്മാെര നിേയാഗി . ആ ഘട്ട 
ത്തിെല വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങിെനയാണു്.-

” ഇത ക്താേസ്ത മഹാകായാ-
ർണ്ണം ഗത്വാതു യത്നതഃ

വിേബാദ്ധ്യകുംഭ വണം
നിന രാവണസന്നിധിം”.
രാമായണം മൂലം. ”രാക്ഷസരാജ നിേയാേഗന െചേന്നാേരാ
രാക്ഷസെരല്ലാെമാരുെമ്പ ണർ വാൻ
ആനകദു ഭിമുഖ്യവാദ്യങ്ങളു-
മാന േതർ കാലാൾ കുതിരപ്പടകളും
കുംഭകർേണ്ണാരസി പാ മാർ ം ജഗൽ
ക്കമ്പം വരുത്തിനാെരെന്താരുവിസ്മയം
കുംഭസഹ ം ജലം െചാരിഞ്ഞീടിനാർ
’കുംഭകർണ്ണ’ വണാന്തേരപിന്നയും
കുംഭിവരന്മാെരെക്കാ നാസാര -
സംഭൂതേരാമം പിടി വലിപ്പി ം
തുമ്പിക്കരമറ്റലറിയുമാനകൾ
ജംഭാരിൈവരി കമ്പമിേല്ലതുേമ.
ജൃംഭാസമാരംഭേമാടുമുണർന്നിതു
സം മിേച്ചാടിനാനാശരവീരരും
� � � �
രാമായണം തർജ്ജമ. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ കാണിച്ചി ള്ള സ്വാ 
ത ്യം രസാവഹമായി ള്ളതാണു്. ആജാനബാഹുവായ ആ മഹാരാക്ഷസെന
ഉണർ േന്നട യാെതാരു വി വും കൂടാെത ’യത്നതഃ വിേബാദ്ധ്യ” എ മാ 

ം പറ നിർത്തിയ മൂല ന്ഥകാരെന്റ മേനാദ്ധർമ്മം സഹൃദയാേ സരനായ
ത കവിെയ അ രസിപ്പിച്ചില്ല. അവിെട അേദ്ദഹം െതെന്റ സ്വതസ്സിദ്ധ 

മായ രസികത്തം കടിപ്പി കവിത ൈചതന്യം വരുത്തി. ഉദാഹരി കാ 
ണിച്ച വരികളിൽ അേദ്ദഹം എ മാ ം േകാലാഹലം കൂട്ടിയിരി !! ഇതുേപാ 
െലത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിരീക്ഷണം േവേണ്ടടെത്തല്ലാം േവണ്ടേപാെലത്ത 
െന്ന എത്തീ ്. േനാ ക :- ”അനലശിഖകളുമനിലസുതഹൃദയവും െതളി-
ഞ്ഞാഹന്ത വി പദം ഗമി തദാ
വിബുധപതിെയാടു നിശിചരാലയം െവേന്താരു
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വൃത്താന്തെമല്ലാമറിയി െകാ വാൻ
അഹമഹമികാധിയാ പാവകജ്വാലക-
ളംബരേത്താളമുയർ െച മുദാ”.
രാമായണം കിളിപ്പാ ്

ഈ ഭാഗം മൂലത്തിലില്ലാത്തതാണു്. ”ഉൽപ് ളുേത്യാൽപ് ളുത്യ സംദീപ്ത 
പുേച്ഛനമഹതാകപിഃ ദദാഹലങ്കാമഖിലാം സാട്ട ാസാദേതാരണാം” എ
മാ ം പറഞ്ഞവസാനിപ്പിയ്ക്കയാണു് മൂലകാരൻ െച ന്നതു്. എന്നാൽ ന െട
മഹാകവി അതുെകാ തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ല; അേദ്ദഹം തെന്റ കവിതാകാമിനിെയ
കമനീയമായ അലങ്കാരമണിയി വാൻ കിട്ടിയ ഒെരാന്നാന്തരം സന്ദർഭെത്ത
െവറുെത കളവാൻ തയ്യാറല്ല. േദേവ ൻ രാവണെന്റ ശ വാണെല്ലാ. അനലൻ
േദേവ െന്റ ബ വുമാണു്. ഈ സ്ഥിതി ് അനലൻ െച ന്ന തകൃത്യം
അറിയുന്നതിൽ ഇ നും അറി ന്നതിൽ അനലനും വളെര സേന്താഷത്തി
വകയു ്. ഇെതല്ലാം കൂടിയാേലാചിച്ചാൽ മാ േമ മൂല ന്ഥകാരെന വി ്
അേദ്ദഹം സ്വത മായിെച്ചയ്ത ഈ ഉൽേ ക്ഷയുെട സ്വാരസ്യം മുഴുവനും
െവളിെപ്പടുകയു . മൂല ന്ഥകാരെന്റ പല ന നതകേളയും അേദ്ദഹം സൂക്ഷ്മ 
ബുദ്ധ്യാ മനസ്സിലാ കയും, തെന്റ ന്ഥത്തിൽ അവ സം മിയ്ക്കാതിരിപ്പാൻ
കഴിയുന്നതും ദ്ധി കയും െചയ്തി ്. ഒരുദാഹരണം കാണിയ്ക്കാം :- ”അേ
യാസ്യാമ്യഹം പശ്ചാ-
ത്ത്വമേന്വഹി ധനുർദ്ധരഃ
ആവേയാർമ്മദ്ധ്യഗാ സീതാ
മാേയവാത്മ പരാത്മേനാഃ”.
രാമായണം മൂലം ”മുന്നിൽ നീ നടേക്കണം വഴിെയ ൈവേദഹിയും
പിന്നാെല ഞാനും നടന്നീടുവൻ ഗതഭയം
ജീവാത്മാ പരമാത്മാക്കൾ മദ്ധ്യസ്ഥയാകും
േദവിയാം മഹാമായാ ശക്തിെയന്നതുേപാെല”
രാമായണം കിളിപ്പാ ്. ഇതിൽ ”അേ യാസ്യാമ്യഹം” എന്നതി ് ”മുന്നിൽ
നീ നടേക്കണ”െമെന്നഴുത്തച്ഛൻ തർജ്ജമെച േപാെയ ം അതേദ്ദഹത്തി 

പറ്റിയ ഒരബദ്ധമാെണ ം പലരും പറയുന്നതു േകട്ടി ്; ഇത
ആേലാചനാപൂർവ്വം പുറെപ്പടീച്ചി ള്ള അഭി ായമാെണ േതാ ന്നില്ല.
”ജീവാത്മാപരമാത്മാക്കൾ മദ്ധ്യത്തിൽ മായെയന്നേപാെല ഞാൻ മുമ്പിലും
നീ പിന്നിലും നമു രണ്ടാൾ ം മദ്ധ്യത്തിൽ സീതയും നടക്കെട്ട” എ
പറഞ്ഞാൽ മുറ ് ീരാമെന്റ തിബിംബം ജീവാത്മാവായും, ലക്ഷ്മണേന്റതു്
പരമാത്മാവായുമാെണെല്ലാ കലാശി ക. ഈ ഔചിത്യഭംഗം കണ്ടതുെകാ ത 
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െന്നയാെണഴുത്തച്ഛൻ ”മുൻപിൽ നീ നടക്കണ”െമെന്നഴുതിയെത നിസ്സംശയം
പറയാവുന്നതാണു്. ഇങ്ങിെന സൂക്ഷ്മമായിപ്പരിേശാധിച്ചാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവനകലാസാമർത്ഥ്യത്തിെന്റ പല ലക്ഷ്യങ്ങളും കാണ്മാൻ സാധി ന്നതാണു്.
വിവർത്തന ന്ഥങ്ങൾ ാേയണ ക വരാറുള്ള ശുഷ്കത അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ കവിതയിൽ ഒരിയ്ക്കലും കാണുകയില്ല. സാധാരണതർജ്ജമക്കാർ ്
ആശയ കാശനസംരംഭംെകാ ്, രചന, പാകം മുതലായ കാർയ്യങ്ങളിൽ
അേശഷം ദ്ധിപ്പാൻ സാധിയ്ക്കാറില്ല. ഇതാണു് ആശയങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും ഇവ 
രുെട കവിതാരീതി േകവലം ശുഷ്കമായിേത്താ ന്നതി ള്ള ധാനകാരണം.
സ്വത തർജ്ജമകൾ സ്വത കൃതികേളേപ്പാലാ വാൻ, വകതിരിവുള്ള ഒരു
തർജ്ജമക്കാര കഴിയും. ഇതി ് എഴുത്തച്ഛെന്റ കവിതകൾ മിയ്ക്കവാറും
ഉദാഹരിയ്ക്കാവുന്നതാണു്: േനാ ക :- ”വിശ്വേമാഹിനിയാേയാരഹല്യാരൂപം
ക
ദുശ്ച്യവനനും കുസുമായുധവശനായാൻ.
െചെന്താണ്ടി വായ്മലരും, പെന്താ ം മുലകളും,
ചന്തേമറിടും തുടക്കാ മാസ്വദിപ്പതി-
െനെന്താരു കഴിെവ ചിന്തി ശതമഖൻ
െചന്താർബാണാർത്തിെകാ സന്താപം മുഴുക്കയാൽ.
സന്തതം മനക്കാമ്പിൽ സുന്ദരഗാ ീരൂപം
ചിന്തി ചിന്തിച്ചനംഗാന്ധനായ് വന്നാനെല്ലാ”
�
”മന്ദഹാസവും പൂ രാഘവനതുേക
മന്ദം മന്ദം േപായ് െച നി കണ്ടിതു ചാപം;
ജ്വലിച്ച േതജേസ്സാടു െമടു േവഗേത്താെട
കുല വലി ടൻ മുറി ജിത മം.
നിന്നരുളുന്നേനര മീേരഴുേലാകങ്ങളു-
െമാ മാെറ്റാലിെക്കാ വിസ്മയെപ്പ ജനം.
പാ മാട്ടവും കൂ ം പുഷ്പവൃഷ്ടിയുേമാേരാ
കൂട്ടേമ വാദ്യങ്ങളും മംഗല തികളും
േദവകെളാെക്കപ്പരമാനന്ദം പൂ േദവ-
േദവെനേസ്സവിയ്ക്കയുമപ്സര ീകെളല്ലാം
ഉത്സാഹം ൈകെക്കാ വിേശ്വശ്വരനുെട വിവാ-
േഹാത്സവാരംഭേഘാഷം െകാ െകൗതുകം പൂണ്ടാർ
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ഇടിെവട്ടിടുംവണ്ണം വിൽമുറിെഞ്ഞാച്ചേക
നടുങ്ങീ രാജാക്കന്മാരുരഗങ്ങെളേപ്പാെല
ൈമഥിലി മയിൽ േപ്പടേപാെല സേന്താഷം പൂണ്ടാൾ
െകൗതുകമുണ്ടായ് വ േചതസി െകൗശികനും.
ൈമഥിലിതെന്നപ്പരിചാരികമാരും നിജ-
മാതാക്കന്മാരും കീടി നന്നായിച്ചമയിച്ചാർ.
സ്വർണ്ണവർണ്ണെത്ത ണ്ട ൈമഥിലി മേനാഹരി
സ്വർണ്ണഭൂഷണങ്ങളുമണി േശാഭേയാെട
സ്വർണ്ണമാലയും ധരിച്ചാദരാൽ മന്ദം മന്ദ-
മർേണ്ണാജേന ൻപിൽ സരൂപം വിനീതയായ്
വ ടൻ േനേ ാൽപ്പല മാലയുമിട്ടാൾ, മുെന്ന
പിന്നാെല വരണാർത്ഥമാലയുമിട്ടീടിനാൾ
മാലയും ധരി നീേലാ ലകാന്തിേതടും
ബാലകൻ ീരാമനു േമറ്റവും വിളങ്ങിനാൻ”
അദ്ധ്യാത്മരാമായണം. നമു ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായി േമ്പാൾ ഇതു തർജ്ജമയാ 
െണ തെന്ന മനസ്സിലാ വാൻ സാധി ന്നില്ല; അ യും അനർഗ്ഗളമായ സര 
സ്വതീ വാഹമാണിവയിൽ കാണുന്നതു്. ന െട വിവർത്തകന്മാർ മഹാകവി 
യുെട രീതിെയ അനുകരി കയാെണങ്കിൽ അതു മലയാളഭാഷയു എ മാ ം
അനു ഹമാകുമായിരു .

അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം. എഴുത്തച്ഛെന്റ ന്ഥങ്ങൾ. എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളഭാ 
ഷ് െചയ്തി ള്ള ഗുണങ്ങളുേടയും അേദ്ദഹം നടപ്പാക്കിയ സ്ഥാനങ്ങളുേടയും
ഏതാെണ്ടാരു സ്വരൂപനിരൂപണം കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ െച കഴിഞ്ഞി 
ണെല്ലാ. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ന്ഥങ്ങളുെട ലഘുവായ ഒരു

സ്വരൂപവിവരണം െചയ് വാനാണു േപാകുന്നതു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ന്ഥങ്ങളിൽ
ചിലതു ഗുണെപൗഷ്കല്യം കുറഞ്ഞവയും, ചിലതു േലാകാതിഗമായ സാഹിത്യ 
െസൗരഭ്യം നിറഞ്ഞവയുമാണു്. ഒരു കവിയുെട ായം, പാണ്ഡിത്യം, പരിച 
യം എന്നിവ വർദ്ധി ന്നതനുസരി ് അയാളുെട കാവ്യങ്ങൾ ള്ള മാഹാത്മ്യ 
വും വർദ്ധി വരുന്നതായിക്കാണാം. വിഷയങ്ങളുെട മാഹാത്മ്യവും, കവിയ്ക്ക് അവ 
േയാടുള്ള ബന്ധവും കാവ്യങ്ങളുെട ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ കാരണങ്ങളായി വരാം.
”മാളവികാഗ്നിമി ”വും ”വി േമാർവ്വശീയ”വും എഴുതിയ കാളിദാസൻ തെന്ന 
യാണു് ”അഭിജ്ഞാനശാകുന്തള”വും എഴുതിയതു്; ”മാലതീമാധവ”വും ”ഉത്തരരാ 
മചരിത”വും ”ഭവഭൂതി”യുെട കൃതികൾ തെന്നയാണു്; പെക്ഷ ശാകുന്തളത്തിെന്റ 
േയാ ഉത്തരരാമചരിതത്തിെന്റേയാ അടു നി ന്നതി ഈ കവികളുെട മ
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ന്ഥങ്ങൾ ശക്തിയുെണ്ടാ എന്ന കാർയ്യം വളെര സംശയമാണു്. ഇതുേപാ 
െലത്തെന്ന മഹാകവി എഴുത്തച്ഛെന്റ ന്ഥങ്ങൾ ം പര രം വലിയ വ്യത്യാ 
സം കാണു ്. ഈ വ്യത്യാസെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗുണം കുറഞ്ഞ കൃ 
തികൾ അേദ്ദഹത്തിേന്റതെല്ല ചിലർ വാദി ന്നതു് അസ്ഥാനത്തിലാെണ
പറേയണ്ടിയിരി . അേദ്ദഹത്തിേന്റെത േതാ ന്ന ന്ഥങ്ങളുെട സ്വരൂ 
പം താെഴ വിവരിയ്ക്കാം:- 1. ഹരിനാമകീർത്തനം. ഇതിെന്റ േപരുെകാ തെന്ന
നാമസങ്കീർത്തനം െച െകാ ള്ള ഒരു ൈവഷ്ണവസ്തവമാണിെത മനസ്സിലാ 
ക്കാമെല്ലാ. ഇതിെല ഓേരാ പദ്യങ്ങളും അകാരാദ്യക്ഷരങ്ങൾെകാണ്ടാരംഭി ,
”ഹരിനാരായണായനമഃ” എന്ന ”പല്ലവി”യിൽ പർയ്യവസാനി . ആദ്യാക്ഷ 
രത്തിലുളവാേയാന്നിെതാക്കയുമി, താദ്യക്ഷരത്തിലിതട ന്നതും കരുതി, ആദ്യ 
ക്ഷരം ലിപിയിേലാേരാെന്നടു പരികീർത്തിപ്പതിന്നരുൾക! നാരായണായന 
മഃ” എ കവി മുഖവുരയായിപ്പറഞ്ഞിരി . ൈഹന്ദവമത ന്ഥങ്ങളായ േവ 
േദതിഹാസാദികൾ ് അധികാരിേഭദമുെണ്ട െപാതുവിൽ ഒരഭി ായമുെണ്ട 
െല്ലാ; എന്നാൽ ഈ െചറിയ നാമസങ്കീർത്തനം െപാതുജനങ്ങൾ പരെക്ക ഉപ 
േയാഗത്തി േവണ്ടിയുണ്ടാക്കീ ള്ളതാണു്. അേദ്ദഹം പറയു :- ”ഋതുവായെപ 
ണ്ണിനുമിരേപ്പാനും ദാഹകനും
പതിന മഗ്നിയജനം െചയ്ത ഭൂസുരനും
’ഹരിനാമകീർത്തന’മിെതാരുനാളുമാർ മുട-
നരുതാത്തതല്ല ഹരിനാരായണായ നമഃ”
എഴുത്തച്ഛെന്റ വൃത്തികൾ എേപ്പാഴും പണ്ഡിതന്മാെര ഉേദ്ദശിച്ചല്ല; അേദ്ദഹം
അജ്ഞാനതിമിരാന്ധന്മാരായ സാധുക്കെള സന്മാർഗ്ഗത്തിേല നയിപ്പാനായാ 
ണു സകലകൃതികളും നിർമ്മിച്ചി ള്ളതു്. ഈ സംഗതി കൃത ന്ഥത്തിലും െത 
ളി കാണു ്. ഗഹനങ്ങളായ േവദാന്തതത്വങ്ങളും, ലളിതങ്ങളായ പുരാ 
ണകഥകളും ഇതിൽ അ മി ം സംഘടിപ്പിച്ചിരി . സ്താവിയ്ക്കത്തക്കവ 
ള്ളം ഗണ്യമായ കവിതാഭംഗിെയാ ം ഇതിൽ കാണുന്നില്ല; എന്നാൽ സുകുമാ 
രമായ ഒരു സാഹിത്യെസൗന്ദർയ്യം ഇതിന്നില്ലായ്കയുമില്ല. താെഴ കാണുന്ന വരി 
കൾ േനാക്കിയാൽ ഇതു േബാദ്ധ്യെപ്പടും :-

”ഏകാന്തേയാഗികളിലാകാംക്ഷെകാ പര
േമകാന്തെമന്നവഴിേപാകുന്നിെതന്മനവും
കാകൻപറ പുനരന്നങ്ങൾേപായവഴി
േപാകുന്നേപാെല ഹരിനാരായണായനമഃ”

ഈ ന്ഥം അേദ്ദഹത്തിെല ഒരു ബാല്യകാലകൃതിയായിരിയ്ക്കണം.

https://thalilakkam.in/



തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ - വിദ്വാൻ കുറുവാൻ െതാടിയിൽ ശങ്കരൻ എഴുത്തച്ഛൻ 49

2. േദവീമാഹാത്മ്യം. സം തത്തിൽനി കിളിപ്പാ രീതിയിൽ തർജ്ജമ
െചയ്തതും, പതിമൂന്നദ്ധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയതും, േദവിയുെട അപദാനങ്ങൾ കീർ 
ത്തി ന്നതുമായ ഒരു വിശിഷ്ട ന്ഥമാണിതു്. ഭാഷയുെട സ്വഭാവംെകാ ് ഇതു
എഴുത്തച്ഛെന്റ ഒരാദ്യകാലകൃതിയായിരിപ്പാൻ തരമിെല്ല േതാ . 3. ഇരു 
പത്തിനാലുവൃത്തം. (രാമായണം) ——-

പലതരം ാവിഡവൃത്തങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിനാലു സഗ്ഗൎങ്ങളടങ്ങിയതാ 
ണു് ഈ കാവ്യം. മലയാളത്തിെല ആദ്യെത്ത മഹാകാവ്യമാണിെത ചിലർ
അഭി ായെപ്പടു . ഇതിെല ”വൃത്ത”ശബ്ദം ”സഗ്ഗൎ”െമന്നതിെന്റ പയ്യൎായമായി
വിചാരിയ്ക്കാം. ഈ സ ദായം തമിഴിെല ”വിരുത്ത”ങ്ങളിൽനി സ്വീക 
രിച്ചതായിരിയ്ക്കണം. ഓേരാ പദ്യങ്ങളും ”ഹരിരാമ” ”ശിവശംേഭാ” ” ീരാമ
രാമ” എ തുടങ്ങിയുള്ള ഈശ്വരനാമങ്ങളിലാണവസാനിച്ചിരി ന്നതു്. ഇതു
”വാത്മീകിരാമായണ”െത്ത ആ ദമാക്കി രചിച്ച ഒരു സ്വത കാവ്യമാെണ
പറയാം. കവിയുെട ഒരു ആദ്യകാലകൃതിയാണിെത േതാ . ചിേലട
സം ത ചുരമായ ഭാഷയാണു് കാണുന്നതു്. ”േമപ്പ ”രിെന്റ കവിതയാണു്

തകാവ്യെമ ചിലർ അഭി ായെപ്പ കാണു ; ഇതിന്നടിസ്ഥാനം
എന്താെണന്നറി കൂട. പണ്ഡിതരാജാവായ ഭട്ടതിരിയുെട സാഹിത്യരീ 
തിയുമായി പരിചയമുള്ളവ ൎ ് ഈ സംഗതി സമ്മതി ന്നതിൽ വളെര
ൈവമനസ്യമുണ്ടാകും. എഴുത്തച്ഛെന്റ കവിതാകുസുമത്തിെന്റ ഫുല്ലസ്വരൂപം
ഇതിൽ കാണുന്നിെല്ലങ്കിലും, അതിെന്റ മുകുളിതാവസ്ഥ അ മി ം നിഴലി
കാണു ്. 4. ചിന്താരത്നം. അതിഗഹനങ്ങളായ േവദാന്തരഹസ്യങ്ങളാണു

കൃതി ന്ഥത്തിൽ േ ാഡീകരിച്ചിരി ന്നതു്. വാസ്തവമായും ഇെതാരു ”ചിന്താ 
രത്നം” തെന്നയാണു്. എഴുത്തച്ഛൻ ഇതു തെന്റ മകൾ പേദശിച്ചതാെണന്നാണു്
ഐതിഹ്യം. സുകുമാരമതികളായ ീകൾ േവണ്ടിയാണു കൃത ന്ഥം
നിർമ്മിച്ചെതന്നേദ്ദഹംതെന്ന പറയു ്. േനാ ക:- ”ഭാഷെയേന്നാർ
നിന്ദാഭാവെത്തേത്തടീെടാലാ
കാവ്യനാടകാദികൾ ധരിച്ച മഹാജനം
േയാഷമാർക്കറിവാനാെയ്ക്കാ ഞാൻ ചുരുക്കമായ്
ഭാഷയായുരെചേയ്തൻ ക്ഷമിയ്ക്ക സമസ്തരും
ചിന്തി ംേതാറും സാരമുണ്ടിതിലതുമൂലം
’ചിന്താരത്ന’െമ േപരിടു ഭക്തിേയാെട”
േവദാന്തവിഷയകമായി ഇ മേനാഹരവും ഉൽകൃഷ്ടവും ലളിതവുമായ മെറ്റാരു

ന്ഥം മലയാളഭാഷയിലിെല്ല തെന്ന പറയാം. സാധാരണേവദാന്ത ന്ഥ 
ങ്ങൾ ക വരാറുള്ള ശുഷ്കത ഈ ന്ഥത്തി തീെര ഇല്ല. എ തെന്ന
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ഗഹനങ്ങളായ വിഷയങ്ങളായാലും, രാമാനുജൈപ്പങ്കി ളി എടു പാടുേമ്പാൾ
അവ സുന്ദരങ്ങളും ലളിതങ്ങളുമാകു ! തത്വജ്ഞാനത്തിൽ തൃഷ്ണെയാ സാഹിത്യ 
രസാസ്വാദത്തിൽ താ ർയ്യെമാ ഉള്ള ഏെതാരു േകരളീയനും വായിച്ചിരിേയ്ക്കണ്ട
ഒരു ന്ഥമാണിെത മാ ം ചുരുക്കത്തിൽ പറവാേന ഇവിെട നിർവ്വാഹമു .
”വള്ളേത്താൾ” ക്കവിേകാകിലം, മഹാകവിെയ അഭിസംേബാധനം െചയ്തിങ്ങ 
െന പാടിയിരി :- ”ൈവരാഗ്യാമൃതരസം വഹി ം ഭവച്ചിത്ത-
ക്ഷീരസി വിൽനി സംഭൂതം ’ചിന്താരത്നം’
ൈകരളീസാഹിത്യത്തിൻ െനഞ്ചിലായ് വിള
ൈകടഭാന്തകൻ തങ്കൽ െകൗ ഭരത്നംേപാെല”

5. ൈകവല്യനവനീതം ഇതു ”ചിന്താരത്ന”ത്തിെന്റ സേഹാദരസ്ഥാനത്തി
സർവ്വഥാ അർഹമായ ഒരു െചറുകിളിപ്പാട്ടാണു്. തമിഴിൽ ഈ േപരിൽത്തെന്ന
സാമാന്യം വലിയ ഒരു പുസ്തകമു ്. ആവാേപാദ്വാപങ്ങൾ െചയ്തി ള്ള അതിെന്റ
ഒരു തർജ്ജിമയാണീ ന്ഥം. അനർഘമായ തരത്നത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം മി 
ക്ക േകരളീയരും ധരിയ്ക്കാെതയാണിരി ന്നെത േതാ . ഇതിൽ ചിേല 
ട മൂലത്തിെന്റ വളെര ശരിയായ തർജ്ജമതെന്ന കാണു ്. േനാ ക:-
പടർന്ത േവതാന്തെമ ം പാർക്കടൽെമാ മു ർ

ടങ്കളി നിൈറ ൈവത്താർ കുരവർകെളല്ലാംകാച്ചി
ക്കൈടെന്തടുത്തളിേത്തനിന്ത ’ൈക്കവല്യനവനീതൈത്ത’
അൈടന്തവർ വിടയ മണ്ടിന്റ ൈലവെരാപചിയിലാെര’
(ൈകവല്യനവനീതം, മൂലം) ”പരന്ന േവദാന്തമാം പാല് ക്കടലീ േകാരി
നിറച്ച ശാ ങ്ങളാം കുടങ്ങൾ നിറെച്ച ം
പരിചിൽ പാനംെച െകാ വാൻ െവ മുന്നം
പരമകൃപാലുക്കളാകിയ ഗുരുക്കന്മാർ
അതിെന കാച്ചിക്കടെഞ്ഞടു തന്നീടുന്ന
മധുരതരമായ ’ൈകവല്യനവനീതം’
അതിഭാഗ്യത്താലിതു ലഭി പയ്യില്ലാേത്താ-
രധമർ വിഷയമാർന്നതിനാൽ വലയാെത”
(ൈകവല്യനവനീതം, തർജ്ജമ) 6. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം. ഈ ന്ഥം എഴു 
ത്തച്ഛെന്റ കൃതികളിെലന്നല്ല, മലയാളസാഹിത്യത്തിെല മേറ്റതു ന്ഥേത്തക്കാ 
ളും മലയാളികളുെട ഇടയിൽ ചാരം സിദ്ധിച്ചി ള്ള ഒരുൽകൃഷ്ട ന്ഥമാണു്. കു 
ടിൽ െതാ െകാട്ടാരം വെരയുള്ള സകല ഭവനങ്ങളിലും നിത്യപാരായണംെച 
യ്യെപ്പടുന്ന ഒന്നാണിതു്. ഭക്തിരസ ധാനമായ തപുസ്തകം േകരളീയരുെട
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ഹൃദയെത്ത അ േമൽ ആകർഷിച്ചിരി . കവനലക്ഷ്മിയുെട േകളീരംഗമായ
”വാത്മീകിരാമയണ”മിരിെയ്ക്ക ഈ ന്ഥം തർജ്ജമെചയ് വാൻ പുറെപ്പടുന്നതി
മഹാകവിെയ േ രിപ്പിച്ചതു്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭക്തിരസത്തിലുള്ള അത്യാസക്തി 
യായിരിയ്ക്കണം. ഈ വിഷയെത്ത റി ് ഐതിഹാസികന്മാരുെട ഇടയിൽ 
നി ് ഒരു കഥകൂടി േകട്ടി ള്ളതു താെഴ േചർ .- ”അദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൂ 
ലം എഴുതിയ ആൾ തെന്റ ന്ഥത്തി ചാരം കിട്ടാെത ൈനരാശ്യനിഹത 
നായി സഞ്ചരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗന്ധർവ്വെന കെണ്ടത്തി. കവിയു 
െട വ്യസനം ക ് ഉള്ളഴിഞ്ഞ ആ ഗന്ധർവ്വൻ േവഷച്ഛന്നനായി നടന്നിരുന്ന
ഒരു ാഹ്മണെന ചൂണ്ടിക്കാണി െകാടു ്, അേദ്ദഹേത്താടേപക്ഷിച്ചാൽ കാർ 
യ്യസാധ്യം വരുെമ പേദശി . അതു കാരം വർത്തിച്ചതിനാൽ ന്ഥത്തി 

ചാരവും കിട്ടി. േവഷച്ഛന്നനായി നടന്നിരുന്ന ാഹ്മണൻ ”വ്യാസമഹർ 
ഷി”യായിരു . അേദ്ദഹം അജ്ഞാതേവഷനായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന തെന്ന ചൂ 
ണ്ടിക്കാണി െകാടുത്ത കുറ്റത്തി ഗന്ധർവ്വെന ”നീ ശൂ നായി ജനിയ്ക്കെട്ട”
എ ശപി , ശപ്തനായ ഗന്ധർവ്വൻ മർത്ത്യാവതാരെമടു ”തുഞ്ചെത്തഴുത്ത 
ച്ഛ”െനന്നേപരിൽ സിദ്ധനാകുകയും െച .” എഴുത്തച്ഛനു മ രാമായണങ്ങെള 
ല്ലാമിരിെയ്ക്ക ”അദ്ധ്യാത്മരാമായണ”േത്താടി യധികം തിപത്തി േതാ ന്ന 
തി ം, അതുതെന്ന തർജ്ജമെച്ചയ് വാെനടുത്തതി ം കാരണം ഇതാണെ !

”വാത്മീകിരാമായണം” കവനകലാ ധാനവും ”അദ്ധ്യാത്മരാമായണം”
ഭക്തിരസ ധാനവുമാണു്. വാത്മീകിരാമായണത്തിൽ ീരാമെന മാതൃകാഭൂ 
തനായ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായി ം, അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത
വി വിെന്റ ഒരവതാരമായുമാണ് വർണ്ണിച്ചിരി ന്നത്. ഈ ന്ഥങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള ധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയാണ്. വാത്മീകിരാമായണെത്തേപ്പാ 
െല ഇതു ഏഴു കാണ്ഡങ്ങളായിതെന്ന വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ടിരി . ഭാഷാസ്വരൂപം
പരിേശാധി േമ്പാൾ ഇത് എഴുത്തച്ഛെന്റ മദ്ധ്യകാലെത്ത കവിതയാെണ
പറേയണ്ടി വരും. മിയ്ക്കവാറും മൂലേത്താടടുത്ത തർജ്ജമ തെന്നയാണിതിൽ
കാണുന്നത്. എന്നാൽ ആവശ്യമുേള്ളടത്ത് സ്വാത ്യം ധാരാളെമടുത്തി മു ്.
7. മഹാഭാരതം ഒരു ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം പദ്യങ്ങളടങ്ങിയതും, േലാേകാ 
ത്തരഗുേണാത്തരവുമായ ഒരു മഹാ ന്ഥമാണു് സം തത്തിലുള്ള സാക്ഷാൽ
”മഹാഭാരതം”. എഴുത്തച്ഛെന്റ മഹാഭാരതം ഇതിെന്റ തർജ്ജമയല്ല. മഹാകവി
”േക്ഷേമ ” ൻെറ ”ഭാരതമഞ്ജരി” യുെട തർജമയാെണ ചിലർ ഊഹി  

ണ്ട്. എന്നാൽ ആ അഭി ായവും ശരിയാെണ പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
ഇെതഴുതുന്ന ആൾ ഈ ര ന്ഥങ്ങളും പര രം തട്ടി വായി േനാ കയു 
ണ്ടായി. തർജ്ജമയാെണ പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധം അവ തമ്മിൽ
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അ യധികം േഭദിച്ചിരി . ഇതേദ്ദഹം മഹാഭാരതം ന്ഥെത്ത ആ ദ 
മാക്കി രചിച്ച ഒരു സ്വത കൃതിയാെണ േവണം പറവാൻ. എഴുത്തച്ഛെന്റ
ഒന്നാംതരം കൃതികളിൽ ഒന്നാം കിടയിൽ നിൽ ന്ന ഒരു ന്ഥമാണിെത 

പറഞ്ഞാൽ ഇതിെന്റ മാഹാത്മ്യം എ േത്താളമുെണ്ട ഷ്ടമായി.
മുഗ്ദ്ധയായ കവിതാകാമിനിയുെട വിലജ്ജിതസ്വരൂപമല്ല തസാഹിത്യമുകു 
രത്തിൽ തിബിംബി കാണുന്നതു്; ”സ്വയേമവാഗതയായി” മഹാകവിെയ
കണ്ഠാേ ഷംെച ന്ന െ ൗഢയായ കവിതാംഗനയുെട വിേലാഭനീയമായ
ദിവ്യെസൗന്ദർയ്യമാണിതിൽ കാശി ന്നതു്. ാചീനഭാരതത്തിെന്റ സാമു 
ദായികസ്ഥിതിേയപറ്റിെയാ, സം ാരപരിഷ്കാരങ്ങേള കുറിെച്ചാ അറിയുവാൻ
േമാഹമുള്ളവർ ം ആർഷസാഹിത്യത്തിെന്റ അത ൽബണമായ അകൃ ിമാന 
ന്ദം അനുഭവിയ്ക്കണെമന്നാ ഹമുള്ളവർ ം ഇങ്ങിനെത്ത മെറ്റാരു ദിവ്യ ന്ഥം
കി വാൻ യാസമാണു്. അ യും കമനീയവും സർവ്വഗുണസമ്പന്നവുമാണീ 

ന്ഥം! എഴുത്തച്ഛേന്റതല്ലാത്ത പല ന്ഥങ്ങളുേടയും കർ ത്വം ഇേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിൽ ആേരാപിയ്ക്കെപ്പ കാണു ്. സംസ്തസാഹിത്യത്തിൽ
കാളിദാസെന്റയും മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ എഴുത്തച്ഛെന്റയും േമൽ അജ്ഞാ 
തകർ കങ്ങളായ അേനകം ന്ഥങ്ങളുെട കർ ത്വം ചുമത്തിയിരി !
ഇതി പല കാരണങ്ങളുമുണ്ടാവാം: ചില മഹാകവികളുെട ശിഷ്യന്മാർ ന്ഥ 
ങ്ങൾ നിർമ്മി ് തങ്ങളുെട ഗുരുക്കന്മാരുെട േപരിൽ സിദ്ധെപ്പടു ന്ന പതിവു
പ ണ്ടായിരു . ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിഷയകമായുള്ള ഭക്തി ദർശിപ്പാനാ 
ണിങ്ങിെന െചയ്തിരുന്നതു്. അ സിദ്ധന്മാരായ കവികൾ സിദ്ധകവികളുെട
ആരുെടെയങ്കിലുമാെണ ം പറ ്, അവനവെന്റ പുസ്തകങ്ങൾ ചരിപ്പി ്
ആ നിലയിൽ അവേയപറ്റി െപാതുജനങ്ങൾ ള്ള അഭി ായം അറിവാൻ

മി ന്നതും അ ് അസാധാരണയായിരുന്നില്ല; ഈ വഴിെയ്ക്കല്ലാം ആയി 
രിയ്ക്കണം െതറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിട വന്നി ള്ളതു്. അജ്ഞാതകർ കങ്ങളായ
ചില കൃതികളുെട ഗുണെപൗഷ്കല്യം അവ ഏെതങ്കിലും സിദ്ധമഹാകവികളിൽ
ചുമ വാൻ ജനാവലിെയ േ രിപ്പിച്ചി മുണ്ടാവാം. എഴുത്തച്ഛനിൽ കർ ത്വം
ചുമെത്തെപ്പട്ടി ള്ള ചില ന്ഥങ്ങളിൽ ഒ ”ശിവപുരാണ”മാണു്. ശിവപു 
രാണം ഇതു എഴുത്തച്ഛെന്റ കവിതയാെണ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള തെന്റ
”ഭാഷാചരി ”ത്തിൽ സ്താവി കയും, അതിെന അനുസരി പലരും ഈ
അഭി ായെത്തത്തെന്ന തുടരുകയും െചയ്തി ്. പിള്ളയവർകെള ഇങ്ങിെന
പറവാൻ േ രിപ്പിച്ചതു് ഇതിെല കവിതാഗുണമാെണ േതാ . പെക്ഷ
കവിതാഗുണംെകാ മാ ം ഈ അഭി ായെത്ത സാധൂകരിപ്പാൻ സാധി  
െമാ എ സംശയി . കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണിതിെന്റ കർത്താെവ ള്ളതി
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പേല െതളിവുകളുമു ്. അവയിൽ ചിലതു താെഴ കാണിയ്ക്കാം:- (൧) എഴുത്തച്ഛൻ
മെറ്റാേരട ം ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വൃത്തബന്ധം ശിവപുരാണത്തിൽ കാണു 

്; നമ്പിയാർക്കിതു ചിരപരിചിതമാണുതാനും. േനാ ക:- ”കാമൈവരീ
ഭഗവാെന്റ കഥേക രസി ന്ന
മാമുനിമാരരുൾെച മാനസത്തിൽ കനിേവാെട”
ഭസ്മമാഹാത്മ്യം ”സംഗെമന്നാൽ ശരീരം െകാെണ്ട മാ ം ഹിേയ്ക്കണ്ട
സംഗമം മാനസം െകാ ം ഗർഭമുണ്ടാകുവാൻ േപാരും”
ഉേമശാന തം. ഈ വൃത്തങ്ങൾ നമ്പിയാരുെട പല തുള്ളലുകളിലും േയാഗി 
ച്ചി െണ്ട തുള്ളൽസാഹിത്യവുമായി പരിചയിച്ചി ള്ളവേരാടു പറേയണ്ടതി 
ല്ലെല്ലാ. (൨) എഴുത്തച്ഛെന്റ പാ കെളല്ലാം കിളിേയെക്കാ പാടി കയാണു
പതിവു്. ആ സ്ഥാനവും ഇതിൽ അനുകരിച്ചിട്ടില്ല. സ്വത നായ നമ്പിയാർ
മെറ്റാരാെള അനുകരി ന്ന സ ദായം കണ്ടി മില്ല. (൩) ഭക്താവതംസമായ
എഴുത്തച്ഛൻ ഈശ്വരാപദാനങ്ങൾ കീർത്തിപ്പാനല്ലാെത, നര തി െചയ് വാൻ
തെന്റ കവിതാേദവിെയ സമ്മതിയ്ക്കാറില്ല. ”ആർത്താവേനാദാരശീലനാമയ്യപ്പ
മാർത്താണ്ഡമ ി നിജസ്വാമിശാസനാൽ” എന്നീവിധത്തിൽ നമ്പിയാർ
പേലട ം നര തിെച കാണു മു ്. ശിവപുരാണത്തിൽ ചിേലട
അതിയായി മർത്യസ്തവം െചയ്തിരി . ”മനേ ാഡനാഥാനുജൻ ബാല 
രാമൻ മേനാജ്ഞസ്വരൂപൻ ജയിേയ്ക്കണെമ ം” ”നല്ലെസൗഭാഗ്യവാനാകും
നായകൻ നാരിമാർക്കിഷ്ടൻ” എന്നീവിധത്തിലുള്ള സ്തവങ്ങൾ ”ചമ്പകേശ്ശരി”
മുതലായ രാജധാനികളിൽ ചിരപരിചയമുണ്ടാവാനിട വന്നി കൂടി രാജേസ്താ ം
പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മഹാകവി െചയ്തതാെണ എങ്ങിെന അനുമാനിയ്ക്കാം?
ഇനി ”ശിവപുരാണ”ത്തിെല ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്പിയാരുെട കവിതാരീതി ം
തമ്മിൽക്കാണുന്ന ഐക്യെത്ത ടി ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കാം. വിധവയായ ഒരു ീ
ഗർഭമുണ്ടായതുനിമിത്തം ബഹുജനങ്ങൾ അവെള ശാസി ന്ന ഭാഗമാണിതു്:-
”കുല ീകൾക്കടുക്കാത്ത ഖലത്വം വ്യാപരി ന്ന
-കുലെട, കുത്സിെത, മൂേഢദുഷ്ടശീെല, ദുരാചാെര,
കുലത്തിൽ ടുെമ, നീെയ ന്നടക്കംൈകെവടിേഞ്ഞാെരാ
ഖലന്മാരിൽ ഗമി ന്ന പാപശീെല നടന്നാലും
പിടി വിൽക്കയുംേവണം ഗൃഹസ്ഥെനന്തിളക്കാ ?
അടി പൽ െകാഴിേയ്ക്കണം െചവി െചത്തിട്ടയേയ്ക്കണം
മുടിെയാെക്കച്ചിരച്ച ം കുടുമ്മ െവച്ചയേയ്ക്കണം
മുടിപ്പാനിങ്ങെന വ പിറ ള്ള സ്വരൂപെത്ത
പിടിപ്പിൻ! ശൂ െര, നന്നായടിപ്പിൻ മദ്യമാംസങ്ങൾ
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െകാടുപ്പിൻ നിങ്ങൾ”
ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്പിയാരുെടതായിരിപ്പാൻ വഴിയുെണ്ട ് അേദ്ദഹത്തിന്റ
സാഹിത്യത്തിൽ പരിചയമുള്ളവേരാടു പറയണെമന്നില്ല. ഇനിയും േനാ ക :-
”േജ്യാതിഷക്കാരനും മ വാദി മ-
ച്ചാതുർയ്യേമറുന്ന ൈവദ്യനും േവശ്യ ം
ഏതുംമടിയ്ക്കാെത േവണ്ടതു നൽകുവാൻ
ഭൂതലസ്വാമികൾക്കിെല്ലാരു സംശയം!
മ ള്ള ശാ ങ്ങെളല്ലാം പണിെപ്പ
പറ്റി െകാ നട ന്ന േഭാഷ
െകാ മാ ം േപാലുെമ ം കഴിവരാ.”
ശിവപുരാണം ”േജ്യാതിഷക്കാരനും മ വാദി മ-
ച്ചാതുർയ്യേമറുന്ന ൈവദ്യനും േവശ്യ ം
ഏതും മടിയ്ക്കാെത േവണ്ടതു നൽകുവാൻ
ഭൂതലവാസികൾക്കിെല്ലാരു സംശയം!
മ ള്ള ശാ ങ്ങെളല്ലാം പണിെപ്പ
പറ്റി െകാ നട ന്ന േഭാഷ
െകാ മാ ം േപാലുെമ ം കഴിവരാ.”
ഹരണീസ്വയംവരം, തുള്ളൽ ഇതിൽ അേധാേരഖാങ്കിതമായ വാ കൾ
മാ േമ വ്യത്യാസമു . ഇങ്ങിെനെത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും ഉദ്ധരിച്ച കാണിപ്പാ 
നു ്; പേക്ഷ ന്ഥവിസ്തരഭയംനിമിത്തം അവെയ ഇവിെട ഉേപക്ഷിയ്ക്കയാണു
െച ന്നതു നമ്പിയാർ എഴുത്തച്ഛെന്റ കവിത വളെര ദ്ധി പഠിച്ച ആളാ 
കയാൽ ഈ വിധം സം മിച്ചതായിരി െമ പറവാനും നിവൃത്തിയില്ല.
എഴുത്തച്ഛെന്റ കവിതാൈശലി നമ്പിയാരുെട കവിതകളിൽ മെറ്റാേരട ം
പകർ കാണുന്നിെല്ല ള്ളതാണു് അതിനു കാരണം. ”കണ്ടതും േകട്ടതും
ക െകാണ്ട താ-നുണ്ടാക്കിേയാരു ബന്ധെമന്നിങ്ങെന കണ്ട ദിക്കിൽ
െച േചരുന്ന ദുഷ്കവികണ്ടന്മാെര സമക്ഷെത്താേരട
ക േപാെയങ്കിൽ ” കുളി പുണ്യാഹാദികർമ്മങ്ങൾ െചയ്യണെമ സ്വ 
ത നായ അേദ്ദഹം സ്താവിച്ചി മുള്ളതിനാൽ മ വല്ല വിധത്തിലും ഈ
സം മണം ഉണ്ടായി ള്ളതാെണ വിചാരിപ്പാനും വയ്യ.
ഭാഗവതം
”ഭാഗവതം” കിളിപ്പാട്ട് എഴുത്തച്ഛേന്റതാെണന്നാണു് െപാതുജനങ്ങളുെട വിശ്വാ 
സം; പെക്ഷ സഹൃദയന്മാരായ സാഹിത്യ വിമർശകന്മാർ മിയ്ക്കവരും ഇതിൽ
ഭിന്നാഭി ായക്കാരാണ്. എഴുത്തച്ഛെന്റ സാഹിത്യം സുപരിചിതമായുള്ളവർക്ക്
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ഇതേദ്ദഹത്തിേന്റതാെണന്ന് സമ്മതിപ്പാൻ സാധി േമാ എന്ന് സംശയി .
അലസമായ ഘടനാ രീതിയും ക്ളിഷ്ടമായ രചനാ സ ദായവും ഇതിൽ
ഏതാ സാർവ ികമായിക്കാനു ണ്ട്. അബദ്ധങ്ങളായ േയാഗങ്ങളും,
അസാധുവായ തർജ്ജമയും അ മെല്ല തെന്ന പറേയണ്ടിയിരി .
കർത്തരികർമ്മണിവിേവകം കൂടാെതയുള്ള േയാഗങ്ങൾ തെന്ന ഏകാദശ 

ന്ധത്തിൽ കാണു ണ്ട്. രചനാ രീതിയിലും മ ം ”ഭാരതം” ”രാമായണം”
മുതലായ ന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ നിഷ്കർഷകെളാ ം ഇതിൽ
െച കാണുന്നില്ല. ”ൈപങ്കിളി” െയ വിളി ന്ന സ ദായത്തിലും മ ം എഴുത്ത 
ച്ഛെന്റ ഇതര കൃതികളിൽ കാണുന്ന ഐക്യരൂപവും ഇതിൽ ഇല്ല. ഏതാനും
ഭാഗങ്ങൾ വായി േമ്പാഴ തെന്ന ത കൃതി എഴുത്തച്ഛേന്റതെല്ല ള്ളതി 

പല െതളിവുകളും പണ്ഡിതന്മാരായ സഹൃദയന്മാർക്ക് കി െമന്നാെണെന്റ
വിനീതമായ വിശ്വാസം. ഇങ്ങെന െമാത്തത്തിൽ പറവാനല്ലാെത ഇതിെന
കുറി ള്ള ഒരു നി ഷ്ടനിരൂപണം െചയ്വാൻ തൽകാലം നിർവ്വാഹമില്ലാെത 
യാണു് വന്നിരി ന്നത്. ദശമംവെര ഒരു കവിയുെടയും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം
മെറ്റാരാളുേടയുമായിരിയ്ക്കണം. അവ തമ്മിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ
കാണു ്. ഭാഗവതം കവിയുെട അന്ത്യകാലെത്ത കവിതയാെണ ം
അതുെകാണ്ടായിരിയ്ക്കാം ഈ ൈവലക്ഷണ്യങ്ങൾ കാണുന്നെത ം ചിലർക്ക 
ഭി ായമുണ്ട്; കവിതെയ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളമുള്ള പരി മത്തിൽ കവി

ായം വർദ്ധി ംേതാറും ാവീണ്യം കൂടുകയല്ലാെത കുറയുെമന്ന് പറയുന്നതി
യുക്തി കാണുന്നില്ല. ഈ ന്ഥം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരായി പല ”എഴുത്ത 
ച്ഛന്മാരുണ്ടായിരുന്നതിൽ ചിലർ കൂടിയുണ്ടാക്കിയതാവനാണവകാശം.”
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ആറാം അദ്ധ്യായം - എഴുത്തച്ഛെന്റ സാഹിത്യം

കവികുലഗുരുവും ഭക്താവതംസവുമായ തുഞ്ചത്താചാര്യപാദങ്ങൾ മലയാള
സാഹിത്യേലാകത്തിൽ ദിവ്യവും ഭവ്യവുമായ ഒരനശ്വര െസൗരഭ്യമാണു പരത്തീ 
ള്ളത്. പണ്ഡിതപാമരന്മാരടക്കമുള്ള ജന സമുദായെത്ത അത ൽകൃഷ്ടമായ ഒരു

സ്വർഗീയാന്തരീക്ഷത്തിേലയ്ക്ക് നയി ന്നതിന് ഇ മാ ം ശക്തിയുള്ള മെറ്റാരു
സാഹിത്യം േലാകത്തിൽ അ സുലഭമായിരിയ്ക്കയിെല്ല ള്ളത് തീർച്ചതെന്ന.
അലങ്കാരങ്ങളുെട ഔചിത്യം, രചനയുെട െസൗകുമാര്യം, ഭാഷാലാളിത്യം,
സംഘടനാദാർഢ്യം എ തുടങ്ങിയുള്ള കവനകലാസാമാ ികളുപേയാഗി ന്ന
കാര്യത്തിൽ ആ മഹാകവി ദ്ധിചി ള്ളത് േപാെല അധികം കവികൾക്ക്

ദ്ധിപ്പാൻ സാധി ന്നതല്ല. അ മാ മുണ്ടേദ്ദഹത്തിന്നാവക വിഷയ 
ങ്ങളിലുള്ള അതി ദ്ധ.ബാഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ െകാണ്ട് അതി കമനീയമായ
വിധത്തിൽ സം രിക്കെപ്പട്ട അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതാവനിത ആഭ്യന്തരസം ാ 
രത്തിലും േലാകാതിഗമായ ഒരത ൽകൃഷ്ടസ്ഥാനത്തിലാെണത്തിയിരി ന്നത്.
ബാഹ്യാഭ്യന്തര പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിണങ്ങിയേപ്പാൾ സുവർണ്ണത്തി
െസൗരഭ്യം കൂടിയേപാെല അതിെന്റ ആകൃതിയും കൃതിയും അത്യധികം
വിേലാഭനീയമായിത്തീർ . ഭക്തിരസം കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന ആ ആര്ഷകവി 
തയുെട ഹൃദയാന്തർഭാഗ നി ൽഗമി ന്ന നിശ്ശബ്ദ സംഗീതം നരകത്തിൽ
നാകം ചമ ! പരിത േദശങ്ങെള പരിശുദ്ധമാകു ! ഹൃദയ മുകുരങ്ങെള
ആനന്ദ ാവിതമാ ! അതികമനീയമായ ”ൈവദർഭീരിതി” യിൽ പരി 
ലസി ന്ന ആ കവിതാവനിതയുെട ഓേരാ പദവിന്യാസത്തിലും കാണുന്ന
ആകർഷണീയത ക ം കരളും ഒരു േപാെല കവരു . േനാ ക :-
നാഥാ! പതി തയാം ധർമ്മ പത്നിഞാ -
നാധാരവുമില്ല മറ്റിനിയ്ക്കാരുേമ
ഏതുേമ േദാഷവുമില്ല ദയാനിേധ
പാദശു ഷാ തം മുടക്കായ്ക േമ
നി െട സന്നിെധൗ സന്തതം വാണീടു -
െമെന്ന മറ്റാര്ക്കാനും പീഡി കൂടുേമാ ?
വല്ലതും മൂലഫലജലാഹാരങ്ങൾ
വല്ലേഭാച്ചിഷ്ടമിനിക്കമൃേതാപമം
ഭർത്താവ് തേന്നാടു കൂെട നട േമ്പാ-
െള യും കൂർ മൂർ ള്ള ക ം മു ം
പുഷ്പാസ്തരണ തുല്യങ്ങളിനിക്കതും
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പുഷ്പബാേണാപമ ! നീ െവടിഞ്ഞീെടാലാ,

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം

ആശയങ്ങൾ എ തെന്ന മഹത്തരങ്ങളായിരുന്നാലും അവെയ ദർശിപ്പി 
ന്ന രീതിയുെട വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരി കവിതാഭംഗി ം ഏറ്റ റവുകൾ

വരുന്നതാണ്. േമല്ക്കാണിച്ച വരികളിെല സുകുമാരവും സുന്ദരവുമായ ആശയങ്ങൾ
കവിയുെട കമനീയമായ കരശി രീതിയിൽ കൂടി പുറ വരുേമ്പാളുണ്ടാകുന്ന
അകൃ ിമ െസൗന്ദര്യം ഈയുള്ളവെന്റ ശുഷ്ക തൂലിക വർണ്ണി ന്നെതങ്ങിെന?
ഏതു രസം വർണി ന്നതിനും മഹാകവി ള്ള പാടവം അന്യാദൃശം തെന്നയാ 
ണ് അേദ്ദഹം വായനക്കാെര ആകർഷിച്ച് തെന്റ കൂെടെക്കാ േപായി വർണ്യ
വ വിെന്റ സ്വരൂപെത്ത സേചതനമായി സന്ദർശിപ്പി . വിദ്യാഭ്യാസം
കഴി സ്വഭവനതിേലക്ക് തിരി േപാകുന്ന ’കച’ േനാടു് തെന്റ ഭർത്താവാ 
യിരിപ്പാനേപക്ഷിയ്ക്കയും അേദ്ദഹം അതുേപക്ഷിയ്ക്കയും െചയ്തേപ്പാൾ ൈനരാശ്യ
നിഹതയായി മ ം മതിയും മറ അേദ്ദഹെത്ത ശപിപ്പാെനാരു ന്ന ”േദവ 
യാനി” യുെട രൂപം മഹാകവി എ തന്മയത്വേത്താടുകൂടി വരച്ചിരി െവ
േനാ ക :-
”പണ്ഡിതനായ കചൻ ഖണ്ഡിച്ച് പറഞ്ഞേപ്പാൾ
കുണ്ഡത്തിലാജ്യം വീണ കണെക്ക േദവയാനി
ക നീർ െകാണ്ട് നനച്ചംഗവും വിയർത്തവൾ
ക കൾ ചുവപ്പി േദഹവും വിറപ്പി
ചണ്ഡദീധിതിയുെട മണ്ഡലം െപാ ം േപാെല
ചണ്ഡിക മഹിഷെനക്കണ്ടതും േനരം േപാെല

ത െട മേനാരഥം വാരാ േകാപം പൂ
നി െട വിദ്യെയല്ലാം നിഷ്ഫലമാേ ാെകന്നാൾ”

ഭാരതം

അേദ്ദഹത്തിൻെറ കവിതകളിൽ പാവനങ്ങളായ ഋഷ്യാ മങ്ങളുെട വർണ്ണന 
ങ്ങൾ വളെര സുലഭങ്ങളാണ്. അവ വായി േമ്പാൾ നാം ആ അ മങ്ങളുെട
അടു നി ്, ശാന്ത സുന്ദരവും കൃതി മേനാഹരവുമായ ആ പർണ്ണശാലക 
െള ക ള്ള അമിതാനന്ദമാണനുഭാവി ന്നത് േനാ ക :-
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”പുഷ്പങ്ങൾ തളിരുകൾ ഫലങ്ങൾ നിറേഞ്ഞാെരാ
ഷൾപ്പദശുകപികേകകികൾ നാദേത്താടും
വൃക്ഷങ്ങൾ േതാറും ചുറ്റിപ്പറ്റീടും വല്ലികളും

പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങെള ള്ള ജ ക്കളാലും
ഇ ജംബീരേകര കദളീ വൃന്ദത്താലും
ശീതത്വസുഗന്ധത്വമാന്ദ്യാടി ഗുണം േതടും
വാതേപാതങ്ങളാലും േസവ്യമാ മാേദശം ”.
കണ്വാ മം, മഹാഭാരതം.

”സർവ്വ ഫലകസുമാഢ്യപാദപലതാ
സംവൃതം നാനാമൃഗ സഞ്ചയ നിേഷവിതം
നാനാപക്ഷികൾ നാദം െകാണ്ടതി മേനാഹരം
കാനനം ജാതി ൈവര രഹിതം ജ പൂർണ്ണം
നന്ദന സമാനമാനന്ദ ദാനാഢ്യം മുനി -
നന്ദന േവദദ്ധ്വനി മണ്ഡിത മനുപമം

ഹ്മർഷി വരന്മാരമരമുനികളും
സമ്മദം പൂ വാഴും മന്ദിരനികരങ്ങൾ
സംഖ്യയില്ലാേതാളമുേണ്ടാേരാേരാതരം നല്ല
സംഖ്യവ ക്കളുമുണ്ടറ്റമില്ലാതവണ്ണം”

അഗസ്ത്യാ മം, രാമായണം.

. ഇങ്ങിെന മേനാഹരങ്ങളായ കൃതിവർണ്ണനങ്ങൾ പകർത്തി ട കയാ 
െണങ്കിൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ന്ഥങ്ങൾ മിയ്ക്കവാറും ഇവിെട സം മിപ്പിേയ്ക്കണ്ടി 
വരും! അ മാ ം അകൃ ിമസുന്ദരങ്ങളാണവ!
ഭക്തിയാണേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയുെട ജീവനാഡി. ഈ രസം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിതകളിൽ സാർവ്വ ികമായി പരി രി കാണാം. ”െചറുേശ്ശരി”െയേപ്പാെല
ഇടയ്ക്കിട ഫലിതവും രസികത്തവും കടിപ്പി ന്നതിെന്നാ, നമ്പ്യാേരേപ്പാെല
സാർവ ികമായി പരിഹാസവും ശകാരവും െപാഴി ന്നതിെന്നാ ന െട ഭക്ത 
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കവി മിയ്ക്കാറില്ല. അേദ്ദഹത്തി ചിരിപ്പാെനാ, കളിപ്പാെനാ, രസിപ്പാെനാ
സമയമില്ല. ശാന്തസുന്ദരവും കൃതിഗംഭീരവുമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിലിരു
ഭഗവന്നാേമാച്ചാരണം െച ഭക്തിബാഷ്പംവാർക്കാനാണേദ്ദഹത്തിെന്റ സദാ 
േനരവുമുള്ള പരി മം! നമ്പിയാർ നാരാചനിശിതമായ പരിഹാസശരങ്ങൾ

േയാഗി ം കണ്ടമാനം ശകാരി മാണു് തെന്റ വായനക്കാെര മിയ്ക്കേപ്പാഴും
സന്മാർഗ്ഗപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പി ന്നതു്; െചറുേശ്ശരിയാകെട്ട അത ജ്വലങ്ങളായ
അലങ്കാരങ്ങൾ സുലഭമായണിയിച്ച തെന്റ രസികയും െ ൗഢയുമായ കവിതാ 
വനിതെയെക്കാ ് സഹൃദയഹൃദയെത്ത ആകർഷി ് അതിെന പല്ലവിതവും
പരി തവുമാ . എഴുത്തച്ഛെനാ, മിതാഭരണഭൂഷിതയും, പരിപാവന 
ഹൃദയയും, േലാേകാത്തരഗുേണാത്തരയുമായ തെന്റ ദിവ്യകാവ്യാംഗനയുെട
ഭക്തിബാഷ്പംെകാ ം, തത്വജ്ഞാന സംഗങ്ങൾെകാ ം, ആർഷസ്വഭാവം 
െകാ ം മനുഷ്യഹൃദയെത്ത വശംവദമാക്കി കൃത്യാകൃേത്യാപേദശം െച .
നമ്പിയാരുെട കവിത ചമ്പക വും, െചറുേശ്ശരിയുെട കവിത പനിനീർ വും
എഴുത്തച്ഛെന്റ കവിത സഹ പ ങ്ങളുള്ള താമര വുമാണു്. നമ്പിയാർ
ഏതു സ്വർഗ്ഗീയേലാകത്തിൽ നിൽ ന്ന വായനക്കാേരയും തെന്റകൂെട േക 
രളത്തിേല െകാ വരികയാണു് െച ന്നതു്. എഴുത്തച്ഛൻ ഏതു തരം
മനസ്ഥിതിക്കാേരയും തെന്റ കൂെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിഹാരരംഗമായ സ്വർ 
ഗ്ഗീയാന്തരീക്ഷത്തിേലയ്ക്കാനയി . വിഭിന്നസ്വഭാവേത്താടുകൂടിയതാണു്
ഇവർ രണ്ടാളുേടയും കവിതാരീതി. ഒരുത്സവെമാ വിവാഹെമാ മെറ്റാ വർണ്ണി 
യ്ക്കയാെണന്നിരിയ്ക്കെട്ട, അേപ്പാൾ എഴുത്തച്ഛൻ അവിെട കൂടി ള്ള ജനങ്ങളുെട
അനുകരണീയമായ ആചാേരാപചാരങ്ങളും മ സ ദായങ്ങളുമാണു് വർണ്ണി 

ക. ജനകരാജധാനിയിൽെവ ് കുറ ദിവസമായി തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞ
ദശരഥമഹാരാജാവും കുമാരന്മാരും പര രം കാണുേമ്പാഴെത്ത അവരുെട
വന്ദനാദികെള എഴുത്തച്ഛൻ] ഒ ംതെന്ന വിടാെത വർണ്ണി ന്നതിൽ എ മാ ം
നിഷ്കർഷ കാണിച്ചിരി ! േനാ ക:-
”രാമലക്ഷ്മണന്മാരും വന്ദി പിതാവിെന
സാേമാദം വസിഷ്ഠനാമാചാർയ്യപാദാബ്ജവും
െതാഴുതു മാതൃജനങ്ങെളയും യഥാ മം
െതാഴുതു ീരാമപാദാംേഭാജമനുജന്മാർ
െതാഴുതു ഭരതെന ലക്ഷ്മണകുമാരനും
െതാഴുതു ശ ഘ്നനും ലക്ഷ്മണപാദാംേഭാജം”

രാമായണം.
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നമ്പിയാരാകെട്ട ഈ വക ഘട്ടങ്ങളിൽ ”നീരസങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചിെട്ട കാർയ്യം
നമുക്കിേപ്പാൾ” എ പറഞ്ഞ് പിന്മാറുകയാണു് െച ക. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വീക്ഷണേകാണംതെന്ന മെറ്റാേരടത്താണു പതി ന്നതു. സദ്യ പരി മി ന്ന
നായന്മാരുെട അമാന്തവും ”കണ്ട”േന്റയും ”േകാര”േന്റയും വികൃതിത്തങ്ങളും
ആണു് അേദ്ദഹം ക രസിപ്പാൻ മി ന്നതു്. ഒരു വിവാഹാേഘാഷത്തിൽ

തി ഹം വാ വാേനാടുന്ന ഒരു വൃദ്ധ ാഹ്മണനാണാമനുഷ്യെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ 
െപ്പടുന്നതു്; േനാ ക:-
”എഴുപെത്ത വയ തികെഞ്ഞാരു
കിഴവ ാഹ്മണനിത േപാകു
ചുടുെവയിൽ തട്ടി ട്ടകഷണ്ടിയി-
െലാരുപിടി െനല്ലാൽ മലരു െപാരിയ്ക്കാം”
എന്നാൽ ഈ വക നിസ്സാരകാർയ്യങ്ങൾെക്കാ, കൂർ മൂർത്ത പരിഹാസശര 
ങ്ങൾെക്കാ എഴുത്തച്ഛെന്റ സാഹിത്യത്തിൽ ഇടയില്ല.
അേദ്ദഹം സാഹിത്യത്തിെന്റ സുപരി തമായ ഒരു മാതൃകയാണു് നിർമ്മിച്ചി 
ള്ളതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യം മനുഷ്യഹൃദയെത്ത ഉയർ കയല്ലാെത

ഒരിയ്ക്കലും അധഃപ്പതിപ്പിയ്ക്കയില്ല. ഇ മലയാളഭാഷയിൽ വർദ്ധി വരുന്ന
മിയ്ക്ക പുസ്തകങ്ങളും െഭൗതികവിഷയാത്മകങ്ങളും, േകവലം നിസ്സാരങ്ങളായ
ആദർശങ്ങേളാടുകൂടിയവയുമാെണ സവ്യസനം പറേയണ്ടിയിരി .
ഈശ്വരവിഷയങ്ങൾ വർണ്ണിപ്പാനല്ലാെത െലൗകികവിഷയങ്ങൾക്കായി ഈ
കവി തെന്റ കാവ്യകലെയ ഉപേയാഗി കതെന്ന പതിവില്ല. അ യും അത ൽ 
കൃഷ്ടമാണേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദർശം.
ഏെതങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ തെന്റ പാ ങ്ങെളെക്കാ ് ഒരു ഈശ്വര തി െചയ്യി 
േക്കണ്ടിവരുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം ഒരു നാലുവരിെയങ്കിലും തെന്റ വകയായും അതിൽ
സംഘടിപ്പിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കയില്ല. അ മാ ം ഉള്ളിൽ െകാള്ളാെതയാണേദ്ദഹത്തി 
െന്റ ഭക്തി വാഹം അവ്യാഹതമാെയാഴുകുന്നതു്! ”എ െടയുള്ളിൽ വിള ന്ന
ൈദവതം” എ തുടങ്ങി ഭക്തിരസെത്ത സ്ഫടമാ ന്ന ചില ശകലങ്ങളും ആ
വക ഘട്ടങ്ങളിൽ കാണാം. ഭഗവൽസ്വരൂപങ്ങൾ വർണ്ണി ന്നതിലാണു് ആ
മഹാഭക്തെന്റ സരസ്വതീനദി ”ത ംതരി”യുമില്ലാെത അനർഗ്ഗളമായി നിർഗ്ഗളി  
ന്നതു്. താെഴ േചർത്തിരി ന്ന ഭഗവൽസ്വരൂപം േനാ ക.....
”നിരന്നപീലികൾ നിരക്കെവ കുത്തി
െനറുകയിൽ ട്ടി തിറേമാടു െകട്ടി
കരിമുകിെലാത്ത ചികുരഭാരവും
മണികൾ മിന്നിടും മണിക്കിരീടവും
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കുനുകുെനച്ചി ം കുറുനിരതേന്മൽ
നനുനെനെപ്പാടിെഞ്ഞാരു െപാടിപറ്റി
തിലകവുെമാ വിയർപ്പിനാൽ നന-

ലകു സൃഷ്ടി ഭരി സംഹരി
ച്ചിളകുന്നചില്ലി യുഗളഭംഗിയും

മകരകുണ്ഡലം തിബിംബി ന്ന
കവിൾത്തടങ്ങളും മുഖസേരാജവും
വിയർ തുള്ളികൾ െപാടിഞ്ഞനാസിക
സുമന്ദഹാസവുമധരേശാഭയും
തുളസിയും നല്ല സരസിജങ്ങളു-
മിളതായീടിന തളിരുകളുമാ-
യിടകലർ ടനിളകും മാലകൾ
തടയും മു മാലകളും കൗ ഭ-
മണിയും േചരുന്ന ഗളവും ചമ്മട്ടി
പിടിെച്ചാരു കരതലവും കു മം
മുഴുെക്ക ശിന തിരുമാറും മാറു
നിരന്നമഞ്ഞ കിലും കാഞ്ചികൾ
പദസേരാരുഹയുഗവുെമ െട
ഹൃദയംതന്നിലങ്ങിരി ം േപാെലയ-
മ്മണിരഥം തന്നിലകം കുളിർക്കെവ
മണിവർണ്ണൻ തെന്ന െതളി ക ഞാൻ”
പാർത്ഥസാരഥി, ഭാരതം
ദിവ്യമായ ഈ കമനീയചി ം, കവിയുെട ഹൃദയത്തിൽ അകംകുളിർക്കത്തക്ക 
വണ്ണമിരി ന്ന ഈ പരിപാവനമായ സേചതനചി ം, ആരുെട ഹൃദയെത്ത
കുളിർപ്പിക്കയില്ല! ഇതാരുെട ഹൃദയെത്ത വിമലമാ കയില്ല!!!
ആർ. ഈശ്വരപ്പിള്ളയവർകൾ എഴുത്തച്ഛെന്റ കവിതാരീതിെയപ്പറ്റി പറയുന്ന
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ”മിൽട്ടെന്റ ഗാംഭീർയ്യവും, േഗാൾഡ് സ്മിത്തിെന്റ സാരള്യ 
വും, േ യുെട ലാളിത്യവും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മിയ്ക്ക കവിതകളിലും സവിേശഷം

കാശി കാണു െണ്ട പറകയുണ്ടായി. മഹാകവി ’ഗീഥി’ ഒരിക്കൽ
”സംവത്സരാരംഭത്തിെല പുഷ്പങ്ങളും, സംവത്സരാവസാനത്തിെല ഫലങ്ങളും
, ആത്മാവിനു േമാഹേത്തയും ആനന്ദപാരവശ്യേത്തയും നിർവൃതിേയയും
സംതൃപ്തിേയയും ജനിപ്പി ന്നതായ സകലവും, എ േവണ്ട, ഭൂേലാകവും സ്വർ 
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േല്ലാകവുംകൂടിയും ഒരു നാമത്തിൽ േയാജിപ്പിയ്ക്കെപ്പടണെമങ്കിൽ ”ശാകുന്തളം”
എ പറഞ്ഞാൽ മതി; അതിൽ എല്ലാം അന്തർഭവിച്ചിരി ” െവ പറകയു 
ണ്ടായേ . എഴുത്തച്ഛെന്റ സാഹിത്യെത്തപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹത്തിേന്നാരഭി ായം
പറവാനിടവന്നിരു െവങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ അഭി ായങ്ങളാകുമായിരു
അേദ്ദഹം പുറെപ്പടീ ക.
അനർഗ്ഘമായ ആ ആർഷസാഹിത്യം, ന െട അജ്ഞാനെത്ത നീ ന്നതി ം,
വിചിന്തനഗതിെയ പരിഷ്കരി ന്നതി ം, മനസ്സിെന സം രി ന്നതി ം
എ മാ ം ഉപകരിച്ചി െണ്ട വിചാരിയ്ക്ക വയ്യ! ആ സ്വർഗ്ഗീയസംഗീതത്തിെന്റ
േമാഹനരസം, ആ ൈവദ ത”നാരായ”ത്തിെന്റ ദിവ്യേ രണ, അെതെന്ന ം
േകരളീയരുെട പുേരാഗതിയിൽ മംഗളം വർഷി മാറാകെട്ട!

ശുഭം
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