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നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾ I
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1 നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾ: പലവക

പ്രാ�യണ ദുഃഖഭൂയിഷ്ഠമായി�ത്താന്നുന്നഈ�ലാക

ത്തിൽ കലർപ്പില്ലാത്തസുഖ�മ�ന്നാന്നു�ണ്ടങ്കിൽ

അതു കലകളിൽ – പ്ര�ത്യകിച്ചു സങ്ഗീതത്തിലും സാ

ഹിത്യത്തിലും –ആണു്സ്ഥിതി �ചയ്യുന്ന�തന്നുള്ളതിനു

സംശയമില്ല. പാട്ടു�കൾക്കു�മ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നആന

ന്ദംആർക്കുംഅനുഭവ�ഗാചരമാകുന്നു. ഓ�രാ ജനസ

മുദായത്തി�ന്റ ഇടയിലുംആദ്യമായി സജ്ഞാതമായ

സാഹിത്യം സങ്ഗീതാത്മകമായിരുന്നുഎന്നു മുൻപു

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആസാഹിത്യത്തിനു പണ്ഡിതദൃ

ഷ്ടിയിൽ യാ�താരു �മച്ചവുമില്ല; അതി�ല സങ്ഗീതം

അങ്ങ�ന�യാരു �പർഅർഹിക്കുന്നുമില്ല. എങ്കിലുംആ

ഗാനപ്രപഞ്ചത്തിനുമുണ്ടു് �ശശവമധുരമായ ഒരുസൗ

ന്ദര്യം. അതുസഹൃദയന്മാ�ര അന്തരാന്തരാ രസിപ്പിക്കു

ന്നു; ഗാനരസികന്മാ�രആകർഷിക്കുന്നു. ഓലയു�ടയും

നാരായത്തി�ന്റയും ഒത്താശകൂടാ�ത നാ�ടങ്ങും പ്രചരി

ക്കുന്നു. ആഇനത്തിൽ�പട്ട �കരളത്തി�ല ചില പാട്ടുക

�ളപ്പറ്റിഈഅധ്യായത്തിൽസ്വല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.
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2 വിഷയം

�കരളത്തിൽസാമാ�ന്യന എല്ലാ വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും

പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. പ്രധാനമായി (1) �ദവതാപൂജ,

(2) വീരപുരുഷാരാധനം, (3) വി�നാദം, (4) ശാസ്ത്രം, (5)

കുലവൃത്തി, (6) സദാചാരം ഇവ�യഅധികരിച്ചാണു്

അവയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും രചിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഈപ്ര

�ഭദങ്ങ�ളത്ത�ന്നകു�റക്കൂടിപ്പരത്തി (1) പുരാണം, (2)

�സ്താത്രം, (3) സദാചാരം, (4) ശാസ്ത്രം, (5) വീരചരിതം,

(6) �ദശചരിത്രം, (7) �താഴിലില്ലായ്മ, (8) വി�നാദം, (9)

ഭൗതികം, (10) �വഷയികം, (11) രാഷ്ട്രീയം, (12) സാമുദാ

യികം എന്നിങ്ങ�ന �കാച്ചിരാമവർമ്മ (അപ്പൻ തമ്പു

രാൻ) പന്ത്രണ്ടുമാതിരിയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉദ്ധരിക്കുന്നപാട്ടുകൾഎല്ലാംത�ന്നപ്രാചീനങ്ങളാ

�ണന്നു് എനിക്കഭിപ്രായമില്ല. വി�നാദപരങ്ങളായ ഗാ

നങ്ങളിൽ പലതി�നയുംആട്ടിപ്പായിച്ചു് ഇക്കാലത്തു്

അവയു�ടസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുരാണകഥകളുംഈശ്വര

�സ്താത്രങ്ങളും കടന്നുകൂടിട്ടുണ്ടു്. ഒ�ര വിഷയ�ത്തഅധി

കരിച്ചു �നാക്കുകയാ�ണങ്കിൽ�പാലും പഴയ പാട്ടുക�ള

പുറന്തള്ളി അവയ്ക്കു പകരം പല പുതിയ പാട്ടുകളും രങ്ഗ

പ്ര�വശം �ചയ്തിട്ടുള്ളതായും, കാണാം. അതു�കാണ്ടു്

ഈഅധ്യായത്തിൽസ്മരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളു�ട കാലഗ

ണനഅസാധ്യ�മന്നുത�ന്ന പറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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3 സംഘക്കളി –ആഗമം

യാത്രകളി അ�ല്ലങ്കിൽസംഘക്കളി നമ്പൂരിമാരു�ട ഇട

യിൽ പ�ണ്ടയ്ക്കുപ�ണ്ടപ്രചുരപ്രചാരമായിത്തീർന്നിട്ടു

ള്ള ഒരു�വദികവി�നാദപ്രസ്ഥാനമാകുന്നു. ഇതി�ന്റ

ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റി �കര�ളാൽപത്തിയിൽ താ�ഴ കുറിക്കു

ന്ന വിധത്തിൽ ഒ�രതിഹ്യമുണ്ടു്. പള്ളിവാണ�പരു

മാൾ �കരളം രക്ഷിച്ചുവന്ന കാലത്തുബുദ്ധമതക്കാരും

നമ്പൂരിമാരും തമ്മിൽ തൃക്കാരിയൂരമ്പലത്തിൽവച്ചു മത

സംബന്ധമായി ഒരു വാഗ്വാദമുണ്ടാകുകയും അതിൽ

ജയം സിദ്ധിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി നമ്പൂരിമാർ തൃക്കാരിയൂര

പ്പ�ന ഭജിക്കുകയും �ചയ്തു. ആഅവസരത്തിൽ ജങ്ഗ

മൻഎ�ന്നാരു മഹർഷി അവി�ട �ചന്നു നാലുപാദ

�ത്താടുകൂടിയ ഒരു മന്ത്രം നമ്പൂരിമാർക്കു് ഉപ�ദശിച്ചു.

ഒരു മണ്ഡലം ഭജിച്ച�പ്പാൾആറു പര�ദശബ്രാഹ്മണർ

അവി�ട വരികയും അവരു�ട സാഹായ്യ�ത്താടുകൂടി

നമ്പൂരിമാർ ബുദ്ധമതക്കാ�ര �താല്പിക്കുകയും �ചയ്തു.

അന്നു മുതല്ക്കു് ആ ‘നാലുപാദം’ അഭീഷ്ടപ്രദമാ�ണന്നുള്ള

�ബാധത്താൽ �കരളീയർക്കു് ആദരണീയമായിത്തീർ

ന്നു. ഇതാണു് ആഐതിഹ്യം. ഇതി�ന്റ വിശ്വാസ്യത

എങ്ങ�നയിരുന്നാലും എല്ലാ സംഘങ്ങളു�ടയും മൂലപര

�ദവത തൃക്കാരിയൂരപ്പനായതു�കാണ്ടുതൃക്കാരിയൂരാണു്

സംഘക്കളിയു�ട ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നുതീർച്ചയായി

പറയാം. കാലം, ക്രി. പി. ആറാം ശതക�ത്താടടുത്താ

�ണന്നുവിചാരിക്കുന്നതിൽഅപാകമില്ല.

സംഘക്കളി�യ മൂന്നംശമായി വിഭജിക്കാം. അവ നാ

ലുപാദം, പാന, കളി (ഹാസ്യം) എന്നിവയാകുന്നു. ഇവ

യിൽ നാലുപാദമാണു് അതിപ്രധാനം; അതു കഴിഞ്ഞാൽ

പാനയും. നാലുപാദം മാത്ര�മആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരു

ന്നുള്ളൂ. പാന പിന്നീടും കളി ഒടുവിലും കൂട്ടി�ച്ചർത്തതാ

�ണന്ന�ത്രഞാൻഅനുമാനിക്കുന്നതു്. സന്താനലാ

ഭത്തിനും �പ്രതശുദ്ധിക്കും വള�ര വി�ശഷ�മന്നുസം

ഘക്കളി�യ കരുതി�പ്പാരുന്നു. �ചാറൂണു്, ഉപനയനം,

സമാവർത്തനം, വിവാഹം, ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി, മഹാരാ

ജാക്കന്മാരു�ട തിരുനാൾഎന്നിങ്ങ�നയുള്ള വലിയ

അടിയന്തിരങ്ങൾസംബന്ധിച്ചാണു് സംഘക്കളി സാ

ധാരണമായി കളിപ്പിക്കാറുള്ളതു്. നാലുപാദം മാത്രമാ

യും നാലുപാദവും പാനയും മാത്രമായും അടിയന്തിരം

കഴിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്; എന്നാൽ കളിമാത്രമാ�യാ പാ

നയും കളിയും മാത്രമാ�യാ പാടുള്ളതല്ല.
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ചാത്തിരര് എ�ന്നാരിനം നമ്പൂരിമാരുണ്ടു്. ശാസ്ത്ര (ആയു

ധസംബന്ധി എന്നർത്ഥം) പദത്തി�ന്റ തത്ഭവങ്ങളാ

ണു് ചാത്തിരവും, യാത്രയും; വി�ദശങ്ങളി�ല ‘യാത്ര’

എന്ന വി�നാദവുമായി ഇതിനു യാ�താരുസംബന്ധവു

മില്ല. പുരാതനകാലങ്ങളിൽആയുധവൃത്തി സ്വീകരിച്ചു

ഗ്രാമരക്ഷ നടത്തിയവരും അടുക്കളയ്ക്കും (എല്ലാ നമ്പൂ

രിമാർക്കും വച്ചുവിളമ്പുന്നതിനും) അരങ്ങിനും (സംഘ

ത്തിൽ �ചർന്നു കളിക്കുന്നതിനും) അവകാശമുള്ളവരും

ആണു് ചാത്തിരർ. കളി നടത്തുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ

അവരാ�ണങ്കിലും സംഘം തികയുന്നതിനു �വദാർഹ

ന്മാരായ നമ്പൂരിമാർക്കൂടി �വണ�മന്നുണ്ടു്. വാക്യാവൃ

ത്തി, പരിഷ, കിഴിപ്പുറം എന്നു് ഓ�രാ സംഘത്തിലുമുള്ള

മൂന്നുസ്ഥാനങ്ങൾക്കു് അവർക്കാണു് അവകാശം. അവ

യിൽ വാക്യാവൃത്തിക്കു ഭരണാധികാരവും, പരിഷയ്ക്കു

�സനാനായകത്വവും കിഴിപ്പുറത്തിനു ധനാധികാരവും

പണ്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണ�മന്നു്ഊഹിക്കാം. ‘പതി

�നട്ടും പടു�താളും’ എന്നിങ്ങ�ന പ�ത്താൻപതുസംഘ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റി പറയാറു�ണ്ടങ്കിലും പടു�താൾ ഇടക്കാലത്തു

�കാട�ശ്ശരിക്കർത്താക്കന്മാരു�ടആവശ്യത്തിന്നായി

ഉണ്ടായതാണു്. പഴയസംഘങ്ങൾപതി�ന�ട്ടയുള്ളു.

ഓ�രാ സംഘത്തിനും തൃക്കാരിയൂരപ്പനു പുറ�മ പ്ര�ത്യ

കമായി ഒരു പര�ദവതകൂടിയുണ്ടു്. അതു ശാസ്താ�വാ,

ഭഗവതി�യാആയിരിക്കും.
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പൂർവ്വാങ്ഗം – �കാട്ടിച്ചകംപൂകൽ

ഇതുസംഘക്കാരു�ട സംഘസ്ഥല�ത്തയ്ക്കുള്ളപ്ര�വശ

വും ‘കണമിരിക്ക’ലുംആകുന്നു. ‘കണമിരിക്കുക’ എന്നാൽ

ഗണ (സംഘം) മായിരിക്കുകഎന്നർത്ഥം. അ�പ്പാൾ

�ചാല്ലുന്ന പാട്ടു ഭദ്രകാളി�യ�യാ ശാസ്താവി�ന�യാ

പറ്റിയായിരിക്കണം.

“പൂക്കുലമാല [1] മാന്തിളനീരു [2] മാന്തളിർ �ചമ്പരുത്തി

പൂമലരും കുരു�ത്തഴു�മാല വമ്പുള്ള �ചമ്പഴുക്ക

നാക്കിലതന്നിൽ �വള്ളരി �വള്ള�വറ്റില നല്ല �തങ്ങ

നാക്കു [3] �ചരും വിള�ക്കാടു പീഠ�മറിന കുല�ദവം

പാട്ടിനിരിപ്പാൻ �മത്തിനവാൾ കടുത്തില

ശൂലം�കാൾവാ [4]

പാട്ടിനലങ്കരിച്ച കളത്തിൽ വന്നുടനാടുക�മ്മ.”

എന്നിങ്ങ�ന ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടു �പാകുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞാൽ

�കളി (കാഴ്ച�ക്കാട്ടു് ) യും പിന്നീടു സദ്യയ്ക്കു�മൽ ഉച്ചതിരി

ഞ്ഞു �ചമ്പു�കാട്ടിയാർക്കലുമായി. �ചമ്പു�കാട്ടിയാർ

ക്കലിനും ചില പാട്ടുകളുണ്ടു്.

നാലുപാദം

�വകു�ന്നര�ത്തസന്ധ്യാവന്ദനം കഴിഞ്ഞാണു് നാലു

പാദം സ്വരവും താളവു�മാപ്പിച്ചു് ഉച്ചരി�ക്കണ്ടതു്. ആ ഭാ

ഷാമന്ത്രം താ�ഴ �ചർക്കുന്നു.

കണ്ടമിരുണ്ടു നടം�ചയ്യും നിൻ �ചവടി�യ

എന്നുമരങ്ങിൽ നിലയ്ക്കുക വി�ണ്ണാർനായക�ന!

വഞ്ചന �ച�യ്യമദൂതകൾ വന്തണയും മാ�ലാഴിവാൻ

�കണികൾ ചൂഴ്  തിരിക്കാരിയൂർ മുക്കണ്ണ�ര മുക്കണ്ണ�ര. [5]

നാലുപാദ�ത്തതുടർന്നു്ഈഘട്ടത്തിൽ �വ�റയും

ചില പാട്ടുകൾ �ചാല്ലാറുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നിൽനിന്നു്

ഏതാനും വരികൾ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“മാ�ടാ�ന്ന കുടയാക്കിപ്പിടിച്ചാൻ �പാലിവ�ന;

മാതാ�വപ്പിരിഞ്ഞു�പായു് വളർന്നാൻ �പാലിവ�ന;

ചാ�ടാ�ന്ന ചവിട്ടീട്ടു നടന്നാൻ �പാലിവ�ന;

ചായൽ�പ്പണ്ണുരുവമായ്ച്ചമഞ്ഞാൻ �പാലിവ�ന;

ആടു�ന്നാരനന്തൻ�മൽക്കിടന്നാൻ �പാലിവ�ന!;

ആനായത്തികളു�ട തുകിൽ വാരിയതിവ�ന;

�കാ�ലാ�ന്ന കുഴലൂതി നടന്നാൻ �പാലിവ�ന;

�ഗാവിന്ദപുര�മന്നു നിന�വ�ന്റ മന�മ.”

ഇതുശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതിയാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

പാന

അത്താഴസ്സദ്യയു�ട മധ്യത്തിൽ കറി��ാകങ്ങളും ഒടു

വിൽ നീട്ടും �ചാല്ലാറുണ്ടു്. നീട്ടു പുരാണപുരുഷന്മാരിൽ

ഒരാൾ ത�ന്റ പ്രതിദ്വന്ദ്വിക്കു് എഴുതുന്നതും, അതി�ല

ഭാഷഅത്യന്തം സംസ്കൃതപദജടിലവുമാണു്. �കരളവർ

മ്മവലിയ�കായിത്തമ്പുരാൻ�പാലും ഒരു നീട്ടു് ഉണ്ടാ

ക്കീട്ടുണ്ടു്. സദ്യ കഴിഞ്ഞുവഞ്ചിപ്പാട്ടു പാടി�ക്കാണ്ടു �ന

ടുമ്പുരയിൽഎത്തി ചാത്തിരന്മാർ �കട്ടിയുടുത്തിരുന്നു്

�കളി�കാട്ടിത്തീർന്നാൽഏ�തങ്കിലും രാഗം പാടി �മ

ളം �കാട്ടും. അതാണുപാന. ആഘട്ടത്തിലും പാ�ടണ്ട

ചില പാട്ടുകളുണ്ടു്. അവയിൽ നിന്നു് ഒ�ന്നാ ര�ണ്ടാ മാ

തൃക കാണിക്കാം.

“ഗണപതിഭഗവാ�ന! നന്മഞാ�നാന്നിരപ്പൻ,

തുണ�പടു ശിവപുത്തിരാ! തൂയപാ�ച്ചാറു ത�ന്തൻ;

പണമുടയരവുത�ന്മൽ പള്ളി�കാള്ളുന്ന മാ�യാൻ

ഇണയടി�താഴുതിര�ന്നനിമ്പമായു് നല്കിനിക്കു്.

ആർമതി ചൂടുമീശനാനയായു് �വഷംപൂണ്ടു

അന്നുടനുമയാൾതാനുമന്നിറം പിടിയുമായി

ആദരാൽ വനംപുകുന്തുക്രീഡിച്ചു നടന്ത കാല-

മ�മ്പാടു പിറന്ത പി�ള്ളഅഴ�കറും വിനായകൻതാൻ

അന്തര�മ�ന്ന്യ പന്തൽതന്നിലങ്ങകം പുകുന്തു

ചിന്തയിൽ മലമശ്ശാസ്ത്രം പന്തിയിലുര�ചയ്യിപ്പാൻ

ചന്തമാ�യാറ്റ�ക്കാമ്പൻ വന്തുളനാക മുമ്പി-

ലന്തരിയാ�തയാതിയുമന്തവും �താന്നിച്ചി�പ്പാൾ.”

മലമശ്ശാസ്ത്രം എന്നാൽ മലയരു�ട ശാസ്ത്രം എന്നർത്ഥം.

ആഅർത്ഥം ഇവി�ട എങ്ങ�നഘടിക്കുന്നുഎന്നു

ഖണ്ഡിച്ചുപറവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. പഴയ ഭദ്രകാളിപ്പാ

ട്ടുകളു�ട കൂട്ടത്തിലും മലമപ്പാട്ടുണ്ടു്.

“കറ്റ�ഞ്ചഞ്ചിടമുടികറക്കണ്ട മകൻ പി�ള്ള

ഒറ്റ�ക്കാമ്പഴകിയ ഗണപതിക്കഭയ�മ!

കാർ�നല്ലും �പാരിയവിൽ കരിമ്പു�തനിളനീരും

കറക്കണ്ടമകൻ പി�ള്ള ഗണപതിക്കഭയ�മ.”

ഇങ്ങ�നഅകാരാദിക്രമത്തിലുള്ളഈരടികളാണു്

മ�റ്റാരു പാനപ്പാട്ടിൽ കാണുന്നതു്. നാലുപാദ�ത്താളം

പാനപ്പാട്ടുകൾക്കുപഴക്കമി�ല്ലങ്കിലും അവയും അർവാ

ചീനങ്ങളല്ല.

കയ്മളു�ട വരവും മറ്റും

പാനപ്പാട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടപ്പ�ന്റ (കയ്മളു�ട)

വരവായി. കണ്ടപ്പ�ന്റ �വഷവും നമ്പൂരിമാർത�ന്നയാ

ണു �കട്ടുന്നതു്. ‘നീയാരു്?’ എന്നുള്ള രങ്ഗവാസികളു

�ട �ചാദ്യത്തിനു “മാനം വള�ഞ്ഞാരു വളപ്പിനകത്തു,

മഹാ�മരുവിങ്കൽനിന്നും �തക്കുവടക്കുകിഴക്കു പടി

ഞ്ഞാറു്, ആനമല�യാടുപ്പുകട�ലാടിടയിൽ, �ചരമാൻമ

ലനാട്ടിൽ �ചറുപർപ്പൂർ (പറപ്പൂർ) ച്ചാർന്ന കിരിയത്തിൽ

പന്നിക്കുന്നത്തുകൂട്ടത്തിൽ പണ്ടാരക്കുന്നത്തുപടിഞ്ഞാ

�റ താവഴിയിൽ” ജനിച്ച ഒരു ശൂരപുരുഷനാണു് എന്നു

കയ്മൾ മറുപടിപറയുന്നു. അരിപ്പറ്റ തിരിപ്പറ്റ തിരുക്കാവി

�ല വി�ശഷങ്ങ�ളപ്പറ്റി കയ്മൾ പറയുന്ന

“ഉ�ണ്ണാല്ലാ ഉറ�ങ്ങാല്ലാ ഉറങ്ങ്യാൽപിന്നുണ�രാല്ലാ

അടി�ക്കാല്ലാ തളി�ക്കാല്ലാ അടുപ്പിൽ തീ�യരി�ക്കാല്ലാ

തി�ന്നാല്ലാ തിമിർ�ക്കാല്ലാ തിമിർ�ക്കറ്റം പറ�യാല്ലാ”

ഇത്യാദി ചട്ടവട്ടങ്ങൾ �കൾക്കാൻ രസമുണ്ടു്. കയ്മൾ

പാടുന്നതാണു് എല്ലാവരും �കട്ടിട്ടുള്ള

“ജനക�ന്റ മകള�ല്ലാ ചീത�പ്പണ്ണ്

അവൾക്ക�ല്ലാ രാമ�ച്ചക്കനുടുപ്പാൻ �കാടുത്തു

അവ�ള�ല്ലാ രാവണച്ചൻ കട്ടു കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു�പായി

അതുമൂലം കുരങ്ങച്ചൻ ലങ്കചുട്ടു.”

എന്നപാട്ടു്. പിന്നീടു �പാലി (സമ്മാനം) യായി. അതു

കഴിഞ്ഞാൽ കുറത്തിയാട്ടവും. പാനയു�ട ഒടുവില�ത്ത

ചടങ്ങാണു് �വലിയുഴിച്ചിൽ. അതു വള�ര പ്രധാനമാ

�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ആഅവസരത്തിൽ പാ

ടുന്ന പാട്ടുകൾ നവീനങ്ങൾത�ന്ന.

കളി

വട്ടമിരിപ്പുകളിയാണു് ഇതിൽആദ്യ�ത്ത ചടങ്ങു്. അതി

ലും ചില �ദവപ്രീതികരങ്ങളായ �സ്താത്രങ്ങൾ ഉണ്ടു്. താ

�ഴക്കാണുന്നതു �ദവീസ്തുതിയാണു്.

“എഴുവരു�ണ്ട ഭഗവതിമാ-

�രഴുവരിലുമഴകിയ�താ?

അഴകിയ�താ ഞാനറി�വൻ;

പഴയന്നൂർകാവിൽ ഭഗവതി�പാൽ

ഐവരു�ണ്ട ഭഗവതിമാ-

�രവരിലുമഴകിയ�താ?

അഴകിയ�താ ഞാനറി�വൻ;

അയ്യാർകുന്നിൽഭഗവതി�പാൽ

മൂവരു�ണ്ട ഭഗവതിമാർ;

മൂവരിലുമഴകിയ�താ?

അഴകിയ�താ ഞാനറി�വൻ;

മൂക്കുത�ലബ്  ഭഗവതി�പാൽ

ഇരുവരു�ണ്ട ഭഗവതിമാ-

രിരുവരിലുമഴകിയ�താ?

അഴകിയ�താ ഞാനറി�വൻ;

തിരു�നല്ലൂ�രബ്  ഭഗവതി�പാൽ

ഒരുവരു�ണ്ട ഭഗവതിമാ-

�രാരുവരിലുമഴകിയ�താ?

അഴകിയ�താ ഞാനറി�വ-

നൂരക�ത്തബ്  ഭഗവതി�പാൽ.”

കളിയിൽആങ്ഗ്യ�മന്നുംആസ്യ (ഹാസ്യ) �മന്നും

രണ്ടു വകുപ്പുണ്ടു്. ആങ്ഗ്യത്തിൽ “പൂവാ�ത മു�ല്ല മു�ല്ല”

ഇത്യാദിയായ പാട്ടും ആസ്യത്തിൽ “�കാപ്പിട്ട �പണ്ണി

�ന്റ �കാമളം കണ്ടിട്ടു �കാൾമയിർ�ക്കാള്ളുന്നു മാ�ലാ

ക�ര” തുടങ്ങിയ പാട്ടും ഉൾ�പ്പടും. ഇങ്ങ�ന പല വി

�നാദഗാനങ്ങളും പാടിത്തീർന്നാൽ പി�ന്നയും കയ്മളു

�ട വരവായി. കയ്മളും ഓതിക്കനും തമ്മിലുള്ളസംവാദം

മുഴുവൻ ��ാകരൂപമാണു്. അതു പഴക്കമുള്ളതല്ല. അടു

ത്തചടങ്ങുകൾ �ചപ്പടിവിദ്യയും വിഡ്ഢിപുറപ്പാടുമാണു്.

വിഡ്ഢിയു�ട മഞ്ഞപ്പാട്ടിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം താ�ഴ �ചർ

ക്കുന്നു.

“മഞ്ഞക്കാട്ടിൽ �പായാൽ-പ്പി�ന്ന

മഞ്ഞക്കിളി�യപ്പിടിക്കാ�ലാ.

മഞ്ഞക്കിളി�യപ്പിടിച്ചാൽ-പ്പി�ന്ന-

ച്ചപ്പും ചവറും പറിക്കാ�ലാ.

ചപ്പും ചവറും പറിച്ചാൽ-പ്പി�ന്ന-

ഉപ്പും മുളകും തിരുമ്മാ�ലാ.

ഉപ്പും മുളകും തിരുമ്യാൽ-പ്പി�ന്ന-

ച്ചട്ടീലിട്ടു �പാരിക്കാ�ലാ.

ചട്ടീലിട്ടു �പാരിച്ചാൽ-പ്പി�ന്ന-

പ്പ�ച്ചലവാട്ടി�പ്പാതിയാ�ലാ.

പ�ച്ചലവാട്ടി�പ്പാതിഞ്ഞാൽ-പ്പി�ന്ന-

ത്തണ്ടാൻപടിക്കൽ�ചല്ലാ�ലാ.

തണ്ടാൻപടിക്കൽ�ച്ചന്നാൽ-പ്പി�ന്ന-

ക്കള്ളാലിത്തിരി �മാന്താ�ലാ.

കള്ളാലിത്തിരി �മാന്ത്യാൽ-പ്പി�ന്ന-

അ�മ്മം�പങ്ങ�ളം തല്ലാ�ലാ.

അ�മ്മം �പങ്ങ�ളം തല്ല്യാൽ-പ്പി�ന്ന-

�ക്കാ�ലാത്തും വാതുക്കൽ�ചല്ലാ�ലാ.

�കാ�ലാത്തും വാതുക്കൽ�ച്ചന്നാൽ-പ്പി�ന്ന-

കാലും �കണച്ചങ്ങുനില്ക്കാ�ലാ.

കാലും �കണച്ചങ്ങുനിന്നാൽ-പ്പി�ന്ന-

ക്കാര്യം�കാണ്ടിത്തിരി പറയാ�ലാ.

കാര്യം�കാണ്ടിത്തിരി പറഞ്ഞാൽ-പ്പി�ന്ന-

ക്കഴൂ�മ്മൽക്കിടന്നങ്ങാടാ�ലാ.”

ആയുധ�മടുപ്പു്

ഇതു കളിയു�ട അവസാന�ത്തചടങ്ങാണു്. ഓ�രാ

അടവു പിടിച്ചുള്ളഅഭ്യാസങ്ങൾആഘട്ടത്തിൽഅര

ങ്ങത്തുപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

സംഘക്കളിയു�ട പ്രാഭവവും പ്രൗഢിയും അസ്തമിതപ്രാ

യമാ�യങ്കിലും ഇന്നുംഅതുപ്രചാരലുപ്തമായി�പ്പായി

എന്നുപറവാനില്ല. അതി�ല സാഹിത്യത്തിൽ ചില ഭാ

ഗങ്ങൾസ�ഭ്യതരങ്ങൾആ�ണന്നുവച്ചുആധുനികന്മാർ

അതി�ന ത്യാജ്യ�കാടിയിൽ തള്ളരുതു്. ചില പാട്ടുകൾ

ഏറ്റവും രസാത്മകങ്ങളാണു്. ഫലിതം മ�നാഹരമായി

പ്രതിഫലിക്കുന്നപാട്ടുകളും ധാരാളം ഉണ്ടു്. സൂക്ഷ്മമാ

യി പരി�ശാധിച്ചാൽസംഘക്കളിയി�ല പഴയ പാട്ടുക

ളിൽനിന്നുപ്രാചീന �കരളത്തി�ലആര്യദ്രാവിഡബ

ന്ധ�ത്തപ്പറ്റി പലഅറിവുകളും ലഭിക്കുന്നതാണു്. നമ്പൂ

രിമാർആഘട്ടത്തിൽപ്രധാനമായി വന്ദിക്കുന്നതു ദ്രാ

വിഡ�ദവതകളായ ഭദ്രകാളി�യയും ശാസ്താവി�നയും

ആ�ണന്നുള്ളതിൽനിന്നു ത�ന്നആര്യദ്രാവിഡന്മാ�ര

ഏ�കാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിൽ ഒന്നാണു്

ഈവി�നാദ�മന്നുസങ്കല്പിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.

1. കൺട്രാന്മാർ സമ്പ്രദായം.

2. മാന്തു് = മാന്തി (മാങ്ങ).

3. നാക്കു് = കതിരു് (കുരുന്നു്).

4. �കാൾവാ = �കാള്ളു�ന്നാ�ള.

5. കണ്ഠം ഇരുണ്ടനടനം�ചയ്യുന്ന നി�ന്റ �ചവടി അല്ല�യാ �ദ

വനായകാ അരങ്ങിൽഎന്നും നില്ക്ക�ട്ട. �ച�യ്യമദൂതകൾ =

�ചയ്യുന്നയമദൂതന്മാർ. �കണികൾ ചൂഴ് = കിടങ്ങുകൾ ചൂഴു

ന്ന. ഈപാട്ടു�വ�റവിധത്തിലും അച്ചടിച്ചു കണ്ടിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും

പ്രസ്തുത പാഠത്തിനു ശുദ്ധി�യറു�മന്നാണു് എ�ന്റ പക്ഷം.
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6 തീയാട്ടു്

�തയ്യാട്ടു് (�ദവമായിട്ടു് ആടൽ) എന്നതി�ന്റ തത്ഭവ

മാണു തീയാട്ടു്. അയ്യപ്പൻതീയാ�ട്ടന്നും ഭദ്രകാളിത്തീയാ

�ട്ടന്നും തീയാട്ടു രണ്ടു മാതിരിയുണ്ടു്. അയ്യപ്പൻ തീയാട്ടു്

അയ്യപ്പൻകാവുകളിലും ഭദ്രകാളിത്തീയാട്ടു് ഭദ്രകാളി�ക്ഷ

ത്രങ്ങളിലും വച്ചാണു് സാധാരണമായി നടത്താറുള്ള

�തങ്കിലും ബ്രാഹ്മണാലയങ്ങളിലും അവ കഴിക്കാവു

ന്നതാകുന്നു. അയ്യപ്പൻ തീയാട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലും

ഭദ്രകാളിത്തീയാട്ടു �കാച്ചി, തിരുവിതാങ്കൂർ എന്നീ രാജ്യ

ങ്ങളിലുംആണു് പ്രാ�യണആചരിച്ചുകാണുന്നതു്. മസൂ

രി മുതലായസാംക്രമിക�രാഗങ്ങളു�ട നിവാരണമാണു്

ഈവഴിപാടി�ന്റ ഉ�ദ്ദശം. അയ്യപ്പൻ തീയാട്ടു നടത്തു

ന്നവ�ര തീയാടിനമ്പ്യാന്മാ�രന്നും ഭദ്രകാളിത്തീയാട്ടു

നടത്തുന്നവ�ര തീയാട്ടുണ്ണിക�ളന്നും പറയുന്നു. ഇരു

കൂട്ടരും അന്തരാളന്മാർത�ന്ന. രണ്ടുവക തീയാട്ടിലും

കള�മഴുതി �ദവത�യ കളത്തി�ലയ്ക്കു് എതി�രറ്റു�കാണ്ടു

വന്നു ദീപാരാധന നടത്തി �സ്താത്രഗാനങ്ങൾ�കാണ്ടു

പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. സംഘക്കളിക്കാരു�ടയും ഭദ്രകാളി

ത്തീയാട്ടുകാരു�ടയും �ദവീപരങ്ങളായ �സ്താത്രങ്ങൾക്കു്

ഐകരൂപ്യമുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്നപാട്ടു രണ്ടുകൂട്ടക്കാ

രും പാടാറുള്ളതാണു്.

“കാരിരുൾ നിറ�മാത്തതിരുമുടി �താഴു�ന്നൻ;

കനൽക്കണ്ണും തിരു�നറ്റിത്തിലകം �ക�താഴു�ന്നൻ;

വിലസുന്ന മിഴിയും നാസിക കവിൾ �താഴു�ന്നൻ;

വളഞ്ഞു�ള്ളാ�രകിറും പ�ല്ലാടു നാവും �താഴു�ന്നൻ;

വട്ടത്തിൽ വിളങ്ങുന്നതിരുമുഖം �താഴു�ന്നൻ;

വാരണക്കുഴക്കമ്പി [6] യിവ രണ്ടും �താഴു�ന്നൻ;

മാറിടം വളർതാലി മണിമാല �താഴു�ന്നൻ;

മാ�മരുവി�ന �വന്ന തിരുമുല �താഴു�ന്നൻ;

ദാരുകൻ തല�വട്ടിപ്പിടിച്ച �ക �താഴു�ന്നൻ;

തങ്കം നിൻകരവാൾ വട്ടക ശൂലം �താഴു�ന്നൻ;

�ന�രയാലില�യാ�ത്താരുദരം �ക�താഴു�ന്നൻ;

�ഞറിഞ്ഞപൂന്തുകിലും പട്ടുടയാട �താഴു�ന്നൻ;

തുമ്പി�ക്കതര�മാത്തതിരുത്തുട �താഴു�ന്നൻ;

തുകിൽപട്ടിൻപുറ�മ �പാന്നുടഞാണും �താഴു�ന്നൻ;

�കതകീമല�രാത്തകണങ്കാൽ�ക�താഴു�ന്നൻ;

�കവലം പുറവടി വിരലും �ക�താഴു�ന്നൻ;

�കാപ�ത്താടുറയുന്ന തിരുനൃത്തം �താഴു�ന്നൻ;

�കാമരമിളകുന്ന ചില�മ്പാലി �താഴു�ന്നൻ;

മുടി�താട്ടിങ്ങടി�യാളമുടൽ കണ്ടു �താഴു�ന്നൻ;

മുടങ്ങാ�ത �കാടുങ്ങല്ലൂരമർന്ന�മ്മ �താഴു�ന്നൻ”

പാട്ടു പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽഅടുത്തചടങ്ങു, കളംമാച്ചിട്ടുള്ള

തീയാട്ടാകുന്നു. തീയാട്ടിനു ഭദ്രകാളിയു�ട �വഷം �കട്ടി

യാടുന്നതു തീയാട്ടുണ്ണി ത�ന്നയാണു്; ആടാനുള്ളകഥ

ദാരുകവധവും. ദാരുകവധം ഭദ്രകാളി ശിവ�നഅറിയി

ക്കുന്നതു മുദ്ര�ക്കകൾ �കാണ്ടാകുന്നു. അവ കാണി

ക്കുവാൻ പ്ര�ത്യകം ‘ആട്ടപ്രകാര’ മുണ്ടു്. അതു തീയാട്ടു

ണ്ണികൾ കാണാപ്പാഠമായി പഠിച്ചു് അതിൽ നിർ�ദ്ദശി

ച്ചിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ�കകൾ കാണിക്കും. പി�ന്ന വിള

ക്കത്തുപന്തം �കാളുത്തി ബലിയുഴിച്ചിൽ നടത്തുകയും

അ�താടുകൂടി തീയാട്ടി�ന്റ ചടങ്ങുകൾഅവസാനിയ്ക്കുക

യും �ചയ്യുന്നു. സംഘക്കളിയിൽ “അയ്യപ്പൻകാവിലടി

�പ്പൻ തളി�പ്പൻഞാൻ, തീയാട്ടും പാട്ടു�മാരൂട്ടും കഴി

�പ്പൻഞാൻ” “മണ്ണാർപ്പാട്ടും തീയാട്ടും പാണ്ടിവിളക്കും”

എന്നും മറ്റും കാണുന്നതിൽ നിന്നു മാത്രം തീയാട്ടു സം

ഘക്കളി�യക്കാൾ പ്രാചീനമാ�ണന്നുപറഞ്ഞുകൂടുന്ന

തല്ല. ഇവസംഘക്കളിയു�ടആരംഭകാലത്തുള്ളപാട്ടുക

ള�ല്ലന്നു് ആവർത്തിച്ചു �രഖ�പ്പടുത്തി�ക്കാള്ളുന്നു.

6. കുഴ = കാതു്. കമ്പി = കുണ്ഡലം.
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7 കളമ്പാട്ടു്

വട�ക്ക മലയാളത്തിൽ കണിശന്മാർ ബാ�ധാപശാ

ന്തിക്കായി പാടിവരാറുള്ള ഒരുതരം പാട്ടാണു് കളമ്പാട്ടു്.

യക്ഷൻ, യക്ഷി, ഗന്ധർവ്വൻ, ര�ക്തശ്വരി മുതലായ �ദ

വ�യാനികളു�ട രൂപം �പാടി�കാണ്ടു കളമിട്ടു് അതിൽ

പ്രദർശിപ്പിക്കും. പന്തലി�ന്റ �തക്കു ഭാഗത്തായി ഗുളി

ക�ന്റ രൂപവും വരയ്ക്കും. രാത്രിയിൽ കള�ത്തപൂജിച്ചു

‘വരിക’പ്പാട്ടു തുടങ്ങു�മ്പാൾഏ�ഴട്ടു സ്ത്രീകൾ കൂടി പിണി

യാ�ള അവി�ട പ്ര�വശിപ്പിച്ചു് കളത്തിനു ചുറ്റും വലത്തു

വയ്പിച്ചു പാട്ടുകാർക്കു് എതി�ര ഇരുത്തും. പുലരുന്നതു

വ�ര പാട്ടുപാടി സന്താന�ഗാപാലഗാന�ത്താടുകൂടി

കർമ്മം അവസാനിപ്പിയ്ക്കും.
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8 ഓലപ്പാവക്കൂത്തു്

ഇതി�നയും കൂ�ത്തന്നുത�ന്നയാണു് പറയാറുള്ള�തങ്കി

ലും ഇതിനും ചാക്കിയാർകൂത്തിനും തമ്മിൽ യാ�താരു

സംബന്ധവുമില്ല. ഈകൂത്തി�ന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പാ

ലക്കാടുതാലൂക്കാ�ണങ്കിലും മലബാർജില്ലയി�ല �പാ

ന്നാനി, വള്ളുവനാടു് എന്നീ താലൂക്കുകളിലും �കാച്ചി

രാജ്യത്തി�ല വടക്കൻപ്ര�ദശങ്ങളിലും കൂടി �ക്ഷത്രങ്ങ

�ളാടു് അനുബന്ധിച്ചു് ഒരു വി�നാദകലഎന്നനിലയിൽ

ഇതുപ്രചരിക്കുന്നു. മാൻ�താൽ �കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാ

വകളു�ട നിഴൽസദസ്യർക്കു കാണുമാറാക്കിആ പാ

വക�ള യ�ഥാചിതംആടിച്ചു പാവകളിക്കാർ ത�ന്ന

സംഭാഷണം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഇതി�ന്റ മൂലം തമിഴി�ല

സുപ്രസിദ്ധമായ കമ്പരാമായണത്തിൽ നി�ന്നടുത്ത

തും വചനം, അതായതു വ്യാഖ്യാനഗദ്യം, ആ ഭാഷയിൽ

അഭിജ്ഞരായ ചില പുലവന്മാർ (വിദ്വാന്മാർ) സ്വകീയ

മായി എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുള്ളതുമാണു്. രാമായണമാണു്

ഇതിവൃത്ത�മന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. കമ്പരു�ട കാ

ലത്തിനു്, അതായതു ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാംശതകത്തിനു്,

മുമ്പല്ലഈവചനങ്ങളു�ട ഉല്പത്തി. പാലക്കാട്ടു ശിങ്ക

പ്പുലവർഎന്നആളാണു്ഈസമ്പ്രദായംആദ്യമായി

നടപ്പിലാക്കിയ�തന്നുപുരാവിത്തുകൾ പറഞ്ഞുവരു

ന്നു. ഇഷ്ടിരങ്ഗപ്പുലവർ എന്ന �പരിൽഅറിയ�പ്പടുന്ന

മ�റ്റാരു കലാകുശലൻ കാലാന്തരത്തിൽഅഭിനയത്തി

ലും പ്രവചനത്തിലും മറ്റു പല പരിഷ്കാരങ്ങളും വരുത്തി.

ഭദ്രകാളി �ക്ഷത്രങ്ങൾക്കുസമീപമുള്ള പറമ്പുകളിലാ

ണു് സാധാരണമായി കൂത്തുകഴിക്കുന്നതു്. കൂത്തുമാടം

ദക്ഷിണാഭിമുഖമായി തൽക്കാലാവശ്യത്തിന്നു �കട്ടിയു

ണ്ടാക്കും. മാടത്തി�ന്റ നടുവിൽ ഭദ്രകാളി സന്നിധാനം

�ചയ്യുന്നതായാണു് സങ്കല്പം. രാമാദിപ്രതിബിംബങ്ങ

ളായ പാവകളു�ടസ്ഥാനം വലത്തുഭാഗത്തും രാവണാ

ദികളു�ടതു് ഇടത്തുഭാഗത്തുമാണു്. ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട

ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അതി�ല ഭാഷയും തമിഴ് ത�ന്ന.

“നിന്തിരുവടിയു�ട പിതാവാന ദശരഥഭൂപതി, �കാ

ടു�ങ്കാലാന�ത�ചലുത്താമൽ, ഉലകത്തിനിടത്തി

ലുണ്ടാനസർവജനങ്ക�ളയും തനതു�ച�ങ്കാലിനിട

ത്തിൽ പ്ര�വശിത്തു, ധർമ്മരക്ഷയ്ക്കാക ഒ�ര മാർഗ്ഗമാക

നടത്തി, പ്രജക�ള രക്ഷിക്കകൂടിയവനും ഇന്തകാല

ത്തിനിടത്തിൽ �പരുമ്പാപികളാകിയ രാവണാദികൾ

ജനിത്തു, കൃത്യാകൃത്യങ്കളാന സ്വധർമ്മങ്ക�ള നീക്കം

�ചയ്തു, ഉലകത്തിനിടത്തിലുണ്ടാനസജ്ജനങ്കൾസ്വ

ധർമ്മങ്കൾ വിട്ടപടിയിനാൽ, രാത്രികാലത്തിനിടത്തിൽ

അന്ധകാരം അ�ടന്ത�പാൽ ഉലകത്തിൽഅന്ധകാ

രമായിരിക്കിറ�പാഴുതു, �ഹ! സ്വാമിൻ നീങ്കൾഅവത

രിത്തുസൂര്യ�ദവ�ര�പ്പാൽഅന്ധകാരം നീക്കം�ച

യ് വതർക്കാക ഇന്ത വനത്തിൽപ്ര�വശിത്തതിനാൽ

ഇന്ത വിഷയ�ത്തഎടുത്തു�ചാല്ലി �വ�ത്തൻസ്വാ

മിൻ.”

�തക്കൻകർണ്ണാടകത്തി�ല ‘�ബാമ്മയാട്ടു് ’, ‘�ബലാ

ട്ടു് ’ (വയലാട്ടം) ഇവയ്ക്കുംഈനിഴലാട്ടത്തിനും തമ്മിൽ

പലസാദൃശ്യങ്ങളും കാണ്മാനുണ്ടു്. ശ്രീരാമാവതാരം

മുതൽക്കു് തുടങ്ങുന്നകൂത്തുകവളപ്പാറആരിയങ്കാവി

�ല നടത്തുവാൻ പാടുള്ളു; ശ്രീരാമപട്ടാഭി�ഷകം വ�ര

എവി�ടയും നടത്തണം. ആരംഭം മുതൽ കളിക്കുകയാ

�ണങ്കിൽ നാല്പ�ത്താന്നു ദിവസം �വണം. പഞ്ചവടീ

പ്ര�വശം മുതൽക്കാ�ണങ്കിൽ ഇരുപ�ത്താന്നു ദിവസ

വും �സതുബന്ധം മുതൽക്കാ�ണങ്കിൽ പതി�നാ�ന്നാ

പന്ത്ര�ണ്ടാ ദിവസവും മതിയാകും. ഓലപ്പാവക്കൂത്തു്

എന്നപദം സ�ങ്കാചിപ്പിച്ചു് ഓലപ്പാക്കൂ�ത്തന്നും നാ

�ടാടി ഭാഷയിൽ ഇതി�ന വ്യവഹരിച്ചു വരാറുണ്ടു്.
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9 ഏഴാമത്തുകളി

ഏഴാമത്തുകളിക്കുസംഘക്കളി�യ്ക്കന്ന �പാ�ല ഒരു വി

ളക്കു കത്തിച്ചു് അതിനുചുറ്റും ഏതാനും�പർ വട്ടമിട്ടിരിക്ക

ണം. അവരിൽ ഒരാൾഎഴു�നറ്റുനിന്നു�കാണ്ടു മറ്റുള്ള

വർക്കു �മാർപ്പാള�ക്കശവൻ, ഒഴുക്കത്തുവാലാട്ടി, അയ

�ക്കാലി�ന്മൽ കാക്കഎന്നിങ്ങ�നഹാസ്യപ്രധാനങ്ങ

ളായ ചില �പരുകളിടും. അതുകഴിഞ്ഞാൽഎല്ലാവരും

ഇരുന്നുതാള�മളങ്ങ�ളാടുകൂടി പാട്ടു തുടങ്ങുന്നു. പാട്ടി

�ന്റ രീതി താ�ഴകാണുന്നതാണു്.

“ഞാൻ കുളിക്കും കുളമ�ല്ലാ ഏറ്റുമാനൂർ �തവർകുളം;

നീ കുളിക്കും കുളത്തി�ന്റ �പർ �ചാൽ മാര!”

എ�ന്നാരാൾ പാടിയാൽഅടുത്തു് ഇടത്തുവശത്തിരിക്കു

ന്നആൾ

“ഞാൻ കുളിക്കും കുളമ�ല്ലാ ശ്രീ�വയ്ക്കത്തു �തവർകുളം;

നീ കുളിക്കും കുളത്തി�ന്റ �പർ �ചാൽ മാര!”

എന്നുപാടും. കുളിക്കുന്നതുപ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരു �ദവ�ന്റ

കുളത്തിലാകണം. അങ്ങ�ന പാടു�മ്പാൾ കുളത്തി�ന്റ

�പർ പറവാൻസാമർത്ഥ്യമില്ലാ�ത പിഴച്ചാൽ കള്ളു

കുടിയൻ, കാക്കാലൻഎന്നിങ്ങ�നആരു�ട�യങ്കിലും

�വഷം �കട്ടി അരങ്ങത്തുവരണം. കള്ളുകുടിയൻ പാ�ട

ണ്ട വഞ്ചിപ്പാട്ടി�ല ചില വരികളാണു് ചുവ�ട കുറിക്കുന്ന

തു്.

“കണ്ടവർക്കുപിറ�ന്നാ�ന! കാട്ടുമാക്കാൻ കടി�ച്ചാ�ന!

കടവിൽക്കല്യാണി നി�ന്റയച്ചിയ�ല്യാടാ?

ചിപ്പം ചിപ്പം ചിരട്ടയും ചിരട്ടയ്ക്കൽത്തരിപ്പണം

വട്ട�മാത്തകുറിച്ചിയും പതഞ്ഞകള്ളും

ഇഷ്ട�മാത്ത ജന�മാത്തു വട്ടമിട്ടു കുടിച്ച�പ്പാൾ

വട്ടപ്പട്ടിക്കൂട്ടം വന്നു കിറിയും നക്കി.”

ഏഴാമത്തുകളി പ്രചരിക്കുന്നതു തിരുവിതാംകൂറിലാണു്.

അതിൽ നമ്പൂരി, അമ്പലവാസി, നായർഈജാതി

കളിൽ�പ്പട്ടവർക്കു �ചരാം. ആ കളിക്കുസമാനമായി

കൂട്ടപ്പാഠക�മ�ന്നാരു വി�നാദം �കാച്ചിരാജ്യത്തുണ്ടു്.

അതിൽഅമ്പലവാസികളല്ലാ�ത മറ്റാരും ഭാഗഭാക്കുക

ളാകാറില്ല. കൂട്ടപ്പാഠകത്തിൽ ��ാകങ്ങളാണു് �ചാ�ല്ല

ണ്ട�തന്നുനിയമമുണ്ടു്.
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10 കാണിപ്പാട്ടു്

തിരുവിതാംകൂറി�ല മലകളിൽ പലആദിമവർഗ്ഗക്കാർ

വസിക്കുന്നുണ്ടു്. അവരിൽ ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ �പട്ടവരാ

ണു് കാണിക്കാർ. കാണിക്കാ�ര മലയരയന്മാ�രന്നും

പറയും. അവർ താമസിക്കുന്നതു തിരുവിതാംകൂറിൽ

പത്തനാപുരം �താട്ടു �ത�ക്കാട്ടുള്ള മലകളിലാണു്.

അവരു�ട ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള ചാറ്റു (മന്ത്രവാദം) പാട്ടു

കളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നാണു് താ�ഴക്കാണുന്നവരികൾ

ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്. മുൻകാലത്തു് മൂന്നു �കാല്ലത്തി�ലാരി

ക്കൽഎഴുപത്തിരണ്ടു കാണിപ്പറ്റുകളി�ലഅരയന്മാ

രുംആറ്റിങ്ങൽ തമ്പുരാനു് അരണ്യവിഭവങ്ങൾ കാഴ്ച

വയ്ക്കുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു് ഒരവസരത്തിൽ

അല്പം �നരനീക്കം വന്നതിനാൽ രാജാവു മാത്തക്കുട്ടി

വലിയ പിള്ള�യ തുല്യംചാർത്തിയ ഒരു നീ�ട്ടാല�യാടു

കൂടി അവരു�ട പ്രമാണിയായ വീരനല്ലൂർ�ക്കാട്ടയി�ല

വീരപ്പനരയ�ന്റസമീപത്തി�ലക്കയയ്ക്കുന്നു. ‘നിനവു’

(കല്പന) കണ്ടു മാത്തക്കുട്ടി�യാടു വീരപ്പൻഓ�രാന്നു

�ചാദിക്കുകയും മാത്തക്കുട്ടി ഉത്തരം പറയുകയും �ചയ്യു

ന്നു.

“നിനവുത�ന്ന കാണുന്നതു

വീരപ്പനരയന്മകനും.”

“നീ�ള �നടു�ക വരച്ചതി�പ്പാൾ;

എന്തിനു പി�ള്ള വരച്ചുകിടക്കുന്നു?”

“നീ�ള �നടു�ക വരച്ചു കിടക്കുന്ന-

താന�ക്കാമ്പിനും മൂങ്കിൽക്കുലയ്ക്കും.”

“കാറാൻ �കാറാൻ വരച്ചതി�പ്പാൾ;

എന്തിനു പി�ള്ള വരച്ചുകിടക്കുന്നു?”

“കാറാൻ �കാറാൻ വരച്ചുകിടക്കുന്നു;

�വരുവിൻ ചട്ടം �തൻകുമ്പത്തിനു;

“മറുക്കു കിറുക്കു വരച്ചുകിടക്കുന്ന-

�തന്തിനു പി�ള്ള വരച്ചുകിടക്കുന്നു?”

“മറുക്കു കിറുക്കു വരച്ചതരയാ,

പുലി�ത്താലും കടുവാ�ത്താലിനും.”

“�നപ്പിറ�നരു�നര [7] എയ്തിക്കിടക്കുന്ന-

�തന്തിനു പി�ള്ളഎയ്തിക്കിടക്കുന്നു?”

“�നപ്പിറ�നരു�നര എയ്തിക്കിടക്കുന്നു;

ചി�റ്റത്തൻകുല �ചറുകദളിക്കുല.”

“കപ്പിറ കറുകറ�യയ്തിക്കിടക്കുന്ന-

�തന്തിനു പി�ള്ളഎയ്തിക്കിടക്കുന്നു?”

“കപ്പിറ കറുകറ എയ്തിക്കിടക്കുന്നു

�പ�രത്തങ്കുല �പരുങ്കദളിക്കുല.”

ആആജ്ഞശിരസാ വഹിച്ചു വീരപ്പൻ ‘വലതുകാലുമു

ന്തിവച്ചു’ മറ്റരയന്മാ�രാടുകൂടി ആറ്റിങ്ങ�ലക്കു �പായി.

സ്ഥല�ത്തത്തിഅഞ്ചുദിവസം താമസിച്ചിട്ടും തിരു�മ

നി�യ മുഖം കാണിക്കാൻസൗകര്യം ലഭിക്കാത്തതി

നാൽ കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ �കാണ്ടു�ചന്നഏത്തൻകുലയും

മറ്റും അവർ ചുട്ടുതിന്നു തുടങ്ങി. �വരുകിൻ ചട്ടം തീയി

ലിട്ടു. ആ ഗന്ധം മൂക്കിൽ വ്യാപിച്ച�പ്പാളാണു് രാജാവു

അവർ വന്ന വിവരം മനസ്സിലാക്കിയതു്. ആ ധിക്കാ

രത്തിനുഅവ�ര ശിക്ഷിക്കണ�മന്നു കല്പന പുറ�പ്പ

ട്ട�പ്പാൾ “എഴുപത്തിരണ്ടു കാണി�പ്പ�ര എലിക്കുഞ്ചു

വിറയ്ക്കും�പാ�ല” വിറച്ചുതുടങ്ങി, “കിടുങ്ങാ�ത നിപ്പി�ന

ടാ” എന്നുപറഞ്ഞു�കാണ്ടു വീരപ്പൻഅവി�ട ത�ന്റ

�കയിലുള്ളസിദ്ധൗഷധങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുപല വിദ്യക

ളും കാണിച്ചു രാജാവി�ന വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ‘ആനപ്പുറത്തു

�കറി ആനയു�ട തല �വട്ടാ�മാ’ എന്നു �ചാദിച്ചതിനു

അങ്ങ�ന �ചയ്തു കാണിച്ചു�കാടുക്കുകയും രാജാവുഅതു

കണ്ടുവ്യസനിച്ച�പ്പാൾ ഒരു മരുന്നുപുരട്ടി ആന�യ പു

നർജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു.

“മുറി�പാരുന്തി മരു�ന്നടുത്തുആന�മ�ല തടവുവാരാം,

അ�പ്പാ�ളങ്കിൽക്കല്പനയായു്

വീരമാർത്താണ്ഡനരയ�നന്നു്,

ഇത്ര വീരശൂര�പ്പട്ട വീരമാർത്താണ്ഡനരയന്മക�ന,

�പരുകൂറ�ക്കാടുക്കുവാരാം കൂറ�പ്പ�ര�ക്കാടുക്കുവാരാം;

കൂറ�പ്പ�ര�ക്കാടുക്കുവാരാം താന [8]

�പ്പ�ര�ക്കാടുക്കുവാരാം.”

അങ്ങ�ന വീരമാർത്താണ്ഡനരയൻഎന്ന �പരും �കാ

ടുത്തു് ഏ�ഴകാലും �കാപ്പും പതിപ്പിച്ചു വീരപ്പ�ന രാജാ

വു യാത്രയാക്കി.

ത�ന്റ വീട്ടി�ല ഒരു കല്യാണത്തിനു വീരപ്പൻ പാണ്ടിയി

�ല പ്രമാണിക�ളക്ഷണിച്ചു; അവർആക്ഷണംസ്വീ

കരിച്ചില്ല. അ�പ്പാൾ വീരപ്പൻ ത�ന്റ കൂട്ടുകാ�രാടു് ഇങ്ങ

�നആജ്ഞാപിച്ചു.

“നമ്മു�ട നാട്ടി�ല �വള്ളം�ചന്നു

പാണ്ടിയ�ല്ലാ വിളയുന്നാ�യ,

�കക്ക�യങ്കി �ക്കക്കി�നടാ,

ചിറ്റരയന്മാരാവുന്നവ�ര.

നമ്മക്കിനിത്ത�ന്നയി�പ്പാ-

ക്കല്ലണ�യാന്നു �കട്ട�വണം.

�കാതയാറു പറളിയാറു

മണിമുത്തു �ചമ്പരുന്തു-

നാലാറുമുഖമടക്കി-

ക്കല്ലണമുഖം �കട്ട�വണം.”

പാണ്ടിക്കാർക്കു കൃഷിക്കു �വള്ളമില്ലാ�തയാക്കുവാൻ

അവർ ഒരു വലിയ കല്ലണ �കട്ടി. പി�ന്നയും കു�റ �വ

ള്ളം പാഞ്ഞു�കാണ്ടിരുന്നു. അ�പ്പാൾഅവിട�ത്തകാ

ലമാടൻഎന്ന �ദവത തുള്ളി കരിമ്പാണ്ടി�യന്നു �പരു

ള്ള വീരപ്പ�ന്റസ�ഹാദരി�യ ബലി�കാടുക്കാ�മങ്കിൽ

അണശരി�പ്പടു�മന്നു പറയുകയുംഅതിനു വഴി�പ്പട്ടു്

അന്നു വള്ളിയൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ധീരയായആയുവ

തി പ്രാണത്യാഗത്തിനുസന്നദ്ധയായി അവി�ട വ�ന്ന

ത്തുകയും �ചയ്തു. അതിന്നുള്ള ഒരുക്കം കവി ഭങ്ഗിയാ

യി വർണ്ണിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.

“അമ്മാവിമാർ കയ്യിനാ�ല – എണ്ണതാളി �തയ്ക്ക�വണം;

നാത്തിനമാർ കയ്യിനാ�ല – മുണ്ടു�ചലയുടുക്ക�വണം;

അനുജത്തിമാർ കയ്യിനാ�ല – തല �കാതിമുടിക്ക�വണം;

�പറ്റ തള്ളകയ്യിനാ�ല – ഒരുപിടി�ച്ചാറുണ്ണണ�മ.”

***

“ഒറ്റത്തീറ്റി തിന്നുന്നുഞാൻ –ആതി [9] �വള്ളം കുടിക്കുന്നു

ഞാൻ;

കാന�വയിൽ�പാകു�മ്പാ�ഴാ –

എരിമ്പിരാക്കുപിരാവുന്ന�താ;

എരിമ്പിരാക്കു പറവത�ല്ല – വരും പലം പറയുന്നുഞാൻ”

കല്ലണയിൽ �ചന്നു �വള്ളത്തിലിറങ്ങി കരുമ്പാണ്ടി നി

ന്നു. മച്ചമ്പി തലവീശി. അവൾ മരിച്ചു. കല്ലണയു�ട മുഖ

വുമടഞ്ഞു. ക്ഷണം നിരസിച്ച പാണ്ടിക്കാർ കുടി�വള്ളം

കിട്ടാ�ത വലഞ്ഞു. അവർആറ്റിങ്ങൾ തമ്പുരാ�ന�ച്ച

ന്നു മുഖം കാണിച്ചു സങ്കടമറിയിച്ചു. അവിടുന്നു മാത്തക്കു

ട്ടി�യഅണതുറപ്പിയ്ക്കുവാൻഅയച്ചു. വീരപ്പൻ ‘കല്ലണ

�യ തട്ടി�യങ്കിൽ കല്ലുളി�പാ�ല എ�യ്താടുക്കും’ എന്നു

ഗുണ�ദാഷിച്ചിട്ടും അനുസരിക്കാത്തആവലിയ പിള്ള

�യആഭിചാര പ്ര�യാഗം�കാണ്ടു �കാന്നു. “പത്തിര

ത്തീപ്പാഞ്ഞു �പ�ട്ട മാത്തക്കുട്ടി വലിയ പിള്ള” എന്നു

പാട്ടു് അവസാനിക്കുന്നു.

ഈപാട്ടിൽ തുമ്പിച്ചി (തുമ്പിച്ചിനായ്ക്കൻ – കൃഷ്ണ�ദവരാ

യരു�ട ശത്രു) പ്പട�യപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ

ഇതിന്നു മൂന്നൂറ്റൻപതു �കാല്ലങ്ങൾക്കു�മൽ പഴക്കം

കല്പിക്കുവാൻ നിവൃത്തി കാണുന്നില്ല.

7. എയ്തി = എഴുതി.

8. സ്ഥാന.

9. ആധി.



HOME Creative-Commons LIST-UL USER Backward ARROW-LEFT ARROW-RIGHT FORWARD

11 പുലയർപാട്ടു് – ഞാറ്റുപാട്ടു്

പുലയരു�ട ഇടയിൽഅകൃത്രിമരമണീയങ്ങളായഅ�ന

കം പാട്ടുകൾ പ്രചരിക്കുന്നു. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് ഒരു

ഞാറ്റുപാട്ടി�ല ചില വരികളാണു്.

“മാരിമഴകൾ �ചാരി�ഞ്ച–�ചറു–വയലുകൾ ഒ�ക്ക

നന�ഞ്ച

പൂട്ടി�യാരുക്കിപ്പറ�ഞ്ച–�ചറു–ഞാറുകൾ �കട്ടി�യറി�ഞ്ച

ഓമല, �ചന്തില, മാല–�ചറു–കണ്ണമ്മ, കാളി, കറുമ്പി,

ചാത്ത, ചടയമാരായ–�ചറു–മച്ചിക�ളല്ലാരും വ�ന്ത,

വന്തു നിരന്തവർ നി�ന്റ–�കട്ടി–ഞാ�റല്ലാം

�കട്ടിപ്പകു�ത്ത.

ഒപ്പത്തിൽ നട്ടുക�രറാ–നവർ–കുത്തിയുടുത്തുകുനി�ഞ്ച.

കണ്ണ�ച്ചറുമി�യാണ്ണ [10] �പ്പാൾ–അവൾ–ഓമ�ല�യാണ്ണുവിളി�ച്ച.

“പാ�ട്ടാന്നു പാടീട്ടു�വണം–നിങ്ങൾ–നട്ടുകരയ്ക്കങ്ങു

�കറാൻ.”

അ�പ്പാ�ളാരു തത്ത�പ്പണ്ണു്–അവൾ–�മമര�മറിക്കര�ഞ്ച.

�മ�പ്പാട്ടു �നാക്കിപ്പറ�ഞ്ച–�കാച്ചു–ഓമല കുട്ടി�ച്ചറുമി.

തത്തമ്മ�പ്പ�ണ്ണ നീയി�പ്പാൾ–ഇ�ങ്ക–വ�ന്താരു കാരിയം

�ചാല്ലു.”

10. ഒണ്ണു്=ഒന്നു്.
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12 വട്ടിപ്പാട്ടു്

വട്ടികൾ മിടഞ്ഞുണ്ടാക്കു�മ്പാൾ പുലയികൾ പാടുന്ന

ഒരു പാട്ടി�ല ഏതാനും വരികളാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്ന

തു്.

“ചാമ്പക്കാച്ചാലിൽ �ച�ന്ന–�തയ്യന്താരാ

�വയിലത്തും മഞ്ഞത്തി�ട്ട–�തയ്യന്താരാ

ഏഴല്ലാനാ�രടു�ത്ത–�തയ്യന്താരാ

ഏഴായിക്കീറുന്നു�ണ്ട–�തയ്യന്താരാ

�നാട്ടനും തുച്ചനി�ട്ട–�തയ്യന്താരാ

കരിമീനും �തച്ചു�പാ�ല–�തയ്യന്താരാ

വട്ടിക്കു �തച്ചുമി�ട്ട–�തയ്യന്താരാ

വട്ടിയും കൂട്ടി �ന�യ്ത–�തയ്യന്താരാ

വട്ടിയും �പാ�ന്നടു�ത്ത–�തയ്യന്താരാ

പടിക്കലും �ചല്ലുന്നു�ണ്ട–�തയ്യന്താരാ.”
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13 വി�നാദസംവാദം

“മണക്കിണ�ത�ന്താരു? മണക്കിണതു പുഴുവ�ല്യാ?

പുഴു�വങ്കിൽ ചൂടു�ല്യാ? ചൂടിണതു കുടയ�ല്യാ?

കുട�യങ്കിൽ �കട്ടൂ�ല്യാ? �കട്ടിണതു വീട�ല്യാ?

വീ�ടങ്കിൽ �മയൂ�ല്യാ? �മയിണതു പയ�ല്യാ?

പ�യ്യങ്കിൽ ചുറ്റൂ�ല്യാ? ചുറ്റിണതു �ചക്ക�ല്യാ?

�ച�ക്കങ്കിലാടൂ�ല്യാ? ആടിണതു പാമ്പ�ല്യാ?

പാ�മ്പങ്കി�ലരയ്ക്കൂ�ല്യാ? എരയ്ക്കിണതു കടല�ല്യാ?

കട�ലങ്കിൽ മിന്നൂ�ല്യാ? മിന്നിണതു വാള�ല്യാ?

വാ�ളങ്കിൽ �വട്ടൂ�ല്യാ? �വട്ടിണതു �പാത്ത�ല്യാ?

�പാ�ത്തങ്കിൽ �കട്ടൂ�ല്യാ? �കട്ടിണതു �പണ്ണ�ല്യാ?”

ഇത്യാദി



HOME Creative-Commons LIST-UL USER Backward ARROW-LEFT ARROW-RIGHT FORWARD

14 വീരചരിത്രം

ഇടപ്പള്ളിനാട്ടി�ലഅതിയാരുപിള്ളഎന്നപരാക്രമശാ

ലിയായ ഒരു പുലയ�ന്റഅപദാനങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കുന്ന

ഒരു ദീർഘമായ ഗാനത്തിൽനിന്നും ചില വരികൾ താ

�ഴ �ചർക്കുന്നു. നാലു വള്ളുവന്മാർഅന്നു മലനാട്ടിൽ

പ്രമാണികളായിരുന്നു. അവരിൽആരു�ട�യങ്കിലും കു

ടുംബത്തിൽനിന്നു �പണ്ണു �കട്ടണ�മന്നു് അമ്മ പറഞ്ഞ

തു �കട്ട് അതിയാരുപിള്ളഅതിനായി ശ്രമിക്കുകയും

സാധിക്കാ�ത ഭ�ഗ്നാത്സാഹനായി മടങ്ങുകയും �ചയ്തു.

അ�പ്പാൾഅമ്മകഥാനായക�ന പാണ്ടിയിൽനിന്നു്

ഒരു യുവതി�യ വിവാഹം �ചയ്തു�കാണ്ടുവരുവാൻ �പ്ര

രിപ്പിക്കുകയുംആ �പ്രരണഫലിക്കുകയും �ചയ്തു. �പ

ണ്ണി�ന ജാത്യാചാരമനുസരിച്ചു പിതൃഗൃഹത്തിൽനിന്നു്

അപഹരിച്ചാണു �കാണ്ടുവരുന്നതു്.

“നീ�യാന്നു �ക�ളടാ അതിയാരുപി�ള്ള;

ഏഴരനാഴിക �വളുപ്പായ�ല്ലാടാ,

നിന്റച്ചൻ കാർ�ണ്ണാന്മാ�രക്കണ്ടില്ല�ല്ലാടാ,

ഇ�പ്പണ്ണു �ചറു�പൺനീ �കട്ടത്തുമില്ല.”

“ഇ�താന്നും പറയരുതു മതിരാവൂരച്ചാ”

“എട്ടി�ലണങ്ങ�രക്കണ്ടില്ല�ല്ലാടാ

പി�ന്നങ്ങ�ന �കട്ടു�മടാ അതിയാരുപി�ള്ള?”

“എന്റച്ചൻ കാർ�ണ്ണാന്മാരിപ്പം വരു�മ”

എന്നുപറഞ്ഞവനിരിക്കുന്നല്ലവനു്;

�നര�മാരു�നരമ�ന്നരമായി

അലരി പിലരി �വളുത്തു�ള്ളാരു�നരം,

പിറ്റം പിലരി �വളുത്തു�ള്ളാരു�നരം,

അ�ന്നരം വന്ന�ല്ലാ �പാഴുതമ്പുരാള്

അ�ന്നരം �ചാദിച്ചു മതിരാവൂരച്ചൻ

“�കട്ടാലും �ക�ക്കണം �പാഴതമ്പുരാക്ക�ള

എണ്ണ�പ്പാഴുതിനു �നരവുമായി.”
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15 ഇടനാടൻ പാട്ടു്

അക�താഭയനും അമ്പലപ്പുഴ മാമല�ശ്ശരി രാമച്ചപ്പണി

ക്കരു�ട ശിഷ്യനുമായ ഇടനാടൻഎന്ന ഒരു പുലയയു

വാവി�നപ്പറ്റി അ�നകം പാട്ടുകൾ പാടിവരുന്നുണ്ടു്. [11]

ഇടനാടൻ തണ്ണീർമുക്കത്തുസ്വ�മധയായി ചുങ്കം പിരി

ച്ചതി�നപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ടി�ല ചില വരികളാണു് താ�ഴ

�ചർക്കുന്നതു്.

“ആളറുതിവിറ്ററുതി വന്നു പവിച്ചു;

അ�ന്നരം ന�ല്ലാരിടനാടൻ കുഞ്ഞു്

തണ്ണീരാം മുക്ക�ത്താരു ചുങ്കപ്പുര �കട്ടി

ചുങ്കം പിരിച്ചവനിടനാടൻ കുഞ്ഞു്,

വീരിയ�ത്താടവി�ട വാഴാൻ തുടങ്ങി

കാരിയക്കാരനിടനാടൻ കുഞ്ഞു്

ഇങ്ങ�ന കാലം കഴി�ഞ്ഞാരു കാലം

ഇടനാടനു �താന്നി�യാരായ [12] യിതുത�ന്ന.

“തമ്പുരാൻ തിരു�മനി�യക്കാണണ�മനി�ക്കൻ

തമ്പുരാൻ തിരു�മനി�യ�ച്ചാല്ലിത്ത�രണം.

***

തമ്പുരാൻ തിരു�മനി�യക്കാണുന്നതിന്നു്

എ�ന്തല്ലാം �കാപ്പുകളു�വണ�മന്റ�മ്മ? …”
“�പാന്നു�കാണ്ടു �പാൻകുഴവി �വണം മക�ന;

�പാന്നു�കാണ്ടു �പാൻപഴുക്കാ �വണം മക�ന;

�മ�ച്ചരി�ത്തരുവി�ലക്കണ്ണില�വറ്റ

�ക�ട്ടാ�ട �വറ്റകളും �വണം മക�ന.

ആടും കവുങ്ങി�ല ഓടമ്പുഴക്കാ

കുല�യാ�ട �ചമ്പഴുക്കാ �വണം മക�ന.

ശാപ്പാണം �തരുവി�ലക്കാലി�പ്പായില,

�ക�ട്ടാ�ട �പായിലയും �വണം മക�ന.

ഇത്രയും �കാപ്പുകളും �വണം മക�ന.”

�കാപ്പുകൾ �വഗത്തിൽ കൂട്ടുന്നവ�ന;

�കാപ്പുകളും �കാണ്ടവൻ �പാകുന്നതു�ണ്ട;

പടിഞ്ഞാ�റ �കാട്ടവാതുക്കൽ �ചല്ലുന്നതു�ണ്ട.

�കാട്ടകൾ കാക്കുന്നകാവൽക്കാ�രാടു്

“�കാട്ട തുറന്നു വഴിതരിക �വണം.”

***

കുന്നിക്കുരു�വാത്തകണ്ണും തികട്ടി,

�നഞ്ച�ത്ത �രാമങ്ങൾ തത്തിച്ചും�കാണ്ടു്,

കാലിക്കരിന്തുട തുള്ളിച്ചും�കാണ്ടു്

എലിവാലൻ പുലിമീശ വലിച്ചു നിരത്തി,

മൂന്നു ചുവടു പുറ�കാട്ടു മാറി,

നാലാം ചവിട്ടാൽ�ത്താഴിയും �കാടുത്തു;

�വടി�പാ�ല മുഴങ്ങിക്കതകും �തറിച്ചു

�കാട്ടയ്ക്കകത്തവൻ �കറുക�യാ �ചയ്തു.”

11. പുലയനല്ല. �ജ്യാത്സ്യൻ രാമച്ചപ്പണിക്കർക്കു ‘�കാത�വള്ളാ

ട്ടി’യിൽ ജനിച്ച മക�നന്നും ഒരു പാട്ടിൽ കാണുന്നു.

12. ഒരാശ.
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16 പുലയികളു�ട ഒരു പാട്ടു്

“�നരം �വളുത്ത �നരത്തില്ല-

ത്തമ്പുരാൻ വന്നു വിളിക്കുന്നു.

ആളു�കറിയരവം �കട്ടു

അറകൾ തല്ലിത്തകർക്കുന്നു.

അറുകറുക �ചറുകറുക,

വിത്തുവാരി�യടുക്കുന്നു.

ക�ല്ലട�ന�ല്ലട ജീരക�ച്ചമ്പാ

വിത്തുവാരിയളക്കുന്നു.

മുത്തിമാർക്കും മുതുമിമാർക്കു-

�മാന്നരവിത്തു കൂലിയും.

കുഞ്ഞു�ള്ളാരു തള്ളമാരിക്കു-

മഞ്ഞാഴി �നല്ലു കൂലിയും.

ഒരു തരപ്പടി �പണ്ണുങ്ങൾ�ക്കല്ലാം

ചങ്കാഴുരി [13] �നല്ലു കൂലിയും.

മുത്തിമാരും മുതുമിമാരും

വിറകും ചൂട്ടും �പറുക്കുന്നു.

കുഞ്ഞു�ള്ളാരു തള്ളമാര-

�ങ്ങാടിപ്പാടി�പ്പാകുന്നു.

ഒരു തരപ്പടി �പണ്ണുങ്ങ�ളല്ലാം

ചതുരം ഭങ്ഗി �നാക്കുന്നു.”

13. ചങ്കാഴുരി = ഇടങ്ങഴിയുരി.
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17 പുലയരു�ട മ�റ്റാരു പാട്ടു്

“ഞാനിന്ന�ല�യാരു �ചാപ്പനം ക�ണ്ട;

പാള പയിത്തു ചണ�ങ്കാ�ട വിയു�ന്ത.

�പയ്യാ�ണ്ടനി�ക്കാരു �പായത്തം പച്ചി;

പാ�ച്ചാ�റണ്ണും �ചാല്ലി പയംതീട്ടംതി�ന്റ.

ഞാനു�മന്റളിയനും കളികാമാൻ �പ�യ്യ;

അവി�ട വച്ചളിയ�ന �വയമൂക്കൻ [14] �താ�ട്ട.

അവിടു�ന്നന്റളിയ�ന�ക്കയ�ക്കാ�ട്ട�ക്കടു�ത്ത

അവിട�ത്ത[15] �വയവാരിയവി�ടയില്ലാഞ്ഞു

***

അവിടു�ന്നന്റളിയ�ന�ത്ത�ക്കാ�ട്ടടു�ത്ത

അവിട�ത്ത �വയവാരിയവി�ടയില്ലാഞ്ഞു

അവിടു�ന്നന്റളിയ�നക്കുയി�ക്കാ�ട്ടടു�ത്ത

�തക്കുവടക്കായി [16] ക്കുയിയങ്ങു �വട്ടി

അവിടു�ന്നന്റളിയ�നക്കുയിയിലും വ�ച്ച”

“�വള്ളിമാമല കാത്തുവാണരുളും — വ�ള്ളാ�ന്റ

�മയ്യിൽ–

പ്പുള്ളിമാൻ മുഴു ശൂലവും തുടിയും

വള്ളി�പാ�ല നിറച്ചു പാമ്പുകളും — ചാമ്പലും ചൂടീ–

�ട്ടല്ലു�കാണ്ടു ചമച്ച മാലകളും”

എന്നപാട്ടു് അർവാചീനമാ�ണങ്കിലും അതി�ല വൃത്ത

ത്തിനു പുലവൃത്ത�മന്നാണു് �പർ പറയുന്നതു്. ആ വൃ

ത്തത്തിൽ പഴയ പാട്ടുകൾ പുലയരു�ട ഇടയിൽ പ്രച

രിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. ഇന്നുംആഛന്ദസ്സിലുള്ളപാട്ടുകൾ

ക്കു് അവരു�ട ഇടയിൽത്ത�ന്നയാണു് പ്രചാരം.

14. �വയമൂക്കൻ = വിഷമുള്ള മൂർക്കപ്പാമ്പു്.

15. �വയവാരി=വിഷഹാരി.

16. കുയി=കുഴി.
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18 പൂരക്കളിപ്പാട്ടു്

വട�ക്ക മലയാളത്തിൽ പുരാതന കാലം മുത�ല്ക്ക നട

പ്പുള്ള ഒരു വി�നാദമാണു് പൂരക്കളി. തീയര�ത്ര ഇതിൽ

പ്രധാനമായി ഏർ�പ്പടുന്നതു്. മീനമാസത്തിൽ കാർ

ത്തിക നാളിൽ തുടങ്ങി പൂരം നാളിൽഅവസാനിപ്പി

ക്കത്തക്കവണ്ണം ഭഗവതീ�ക്ഷത്രങ്ങളിൽവച്ചു്ഈകളി

കളിക്കുന്നു. അതിനു പ�ല �ദശങ്ങളിലും �മയ്യഭ്യാസ

മാവശ്യമുള്ള മറ്റു കളികൾ�ക്കന്ന�പാ�ല ഓ�രാ സം

ഘക്കാർ �ചർന്നു് ഒരു പണിക്കരു�ട കീഴിൽ �വണ്ട

അഭ്യാസം �നടണം. കാമ�ദവ�ന്റ പുനരുജ്ജീവനവും

ശംബരവധവും മറ്റുമാകുന്നുപ്രതിപാദ്യവിഷയം. ഒരു നി

ലവിളക്കു കത്തിച്ചുവച്ചു ചുറ്റും നിന്നു�കാണ്ടു രാത്രിയിലാ

ണു് കളി നടത്തുന്നതു്. ആ�ക പതി�നട്ടു രങ്ഗങ്ങളുണ്ടു്.

അവ�യ ‘നിറം’ എന്നുപറയുന്നു. അവയ്ക്കു പുറ�മ അങ്കം,

ചായൽ, പാമ്പാട്ടം, നാടകം മുതലായ പ്ര�ത്യകം രങ്ഗ

ങ്ങളുണ്ടു്. പന്തൽവന്ദനത്തി�ല ചില വരികളാണു് താ

�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“പന്തലാഗമക്കരുത്തിൽപ്പതി�ത്താരു �നറി�യ�ച്ചാല്ലാം;

മുന്തിന മൂലാധാരം മു�ക്കാണാൽത്തറ�യാരുക്കി

അന്തമാം കരണം നാലുമഴകിന തൂണതായി-

പ്പന്തലിൻ വടി�വക്കാട്ടിബ് ഭങ്ഗി�ചർനാലുപാടും

പാ�ടറി�ത്തറിത്തപൂവൽപ്പന്തല്ക്കു �കാശമഞ്ചു

�മവിന തൂണുത�ന്മൽ നിരത്തി�നാരുത്തരങ്കൾ

കാടറും സത്തും ചിത്തും കരുത്തിവനാൽത്തിരുത്തി

നാടികൾ നാലതാക്കി നന്മയിൽ �ചയ്തു പന്തൽ” ഇത്യാദി.

ഇതു പഴയ നിലയിൽത്ത�ന്നനിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാ

ണു്. പിൽക്കാലത്തുപരിഷ്കരിച്ച പാട്ടുകളും ധാരാളമുണ്ടു്.

“വട�ക്ക മലയാളത്തിൽ പദ്യകാവ്യങ്ങളിൽ തമിഴ്പ്പദ

ങ്ങൾഅധികമായി ഉപ�യാഗിച്ചു�പാന്നിരുന്നതിനും

അതുക്ര�മണ കുറഞ്ഞു�കാണ്ടുവരുന്നതിനും ഒടുവിൽ

നവീനമലയാളത്തിൽ പദ്യങ്ങൾ രചിച്ചതിനും ഉള്ള ഉദാ

ഹരണങ്ങൾഇത്ര വ്യക്തമായി മറ്റു യാ�താരു പദ്യകൃ

തിയിലും സ്വരൂപിച്ചു കാണ്മാൻ പ്രയാസമാകുന്നു. ഈ

പരമാർത്ഥം �കരളത്തി�ല ഒട്ടാ�കയുള്ളപദ്യകാവ്യ

ങ്ങളു�ട�യന്നല്ല ഭാഷയു�ട ത�ന്ന വളർച്ചയും അതിനു്

ഓ�രാ തരം �ഭദവും ഉണ്ടായ കാലഘട്ടവും കണ്ടുപിടി

ക്കുവാൻസഹായിക്കുന്നതാകയാൽഅതുസാഹിത്യച

രിത്രത്തിന്നു വലിയ ഒരു �നട്ടമായിരിക്കു�മന്നുള്ളതിനു്

സംശയമില്ല” എന്നാണു് മൂർ�ക്കാത്തുകുമാരൻ പൂരക്ക

ളിപ്പാട്ടുക�ളപ്പറ്റി അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നതു്. പൂരക്കളിയിൽ

മത്സരക്കളി അഥവാ ‘മറത്തുകളി’ എ�ന്നാരുസമ്പ്ര

ദായമുണ്ടു്. മത്സരിക്കുവാൻ ഒന്നിലധികം സംഘങ്ങളു

ണ്ടായിരിക്കും. ഒരു പണിക്കർ ഒരു �ചാദ്യം �ചാദിച്ചാൽ

അതിനു മ�റ്റപ്പണിക്കർ മറുപടി പറയാ�ത മ�റ്റാരു

�ചാദ്യം �ചാദിച്ചാലും മതി.

“�കരളം പണ്ടുപടച്ചനാളിങ്ങു

�കരമുണ്ടായിരു�ന്നാ?”

“�കരമുണ്ടായതിൻ മുമ്പീ രാജ്യത്തിൻ

�പ�രന്തു �ചാൽക �വഗം.”

ഇങ്ങ�നയാണു് �ചാദ്യങ്ങളു�ട �പാക്കു്.
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19 ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട പാട്ടുകൾ

ക്രിസ്ത്യാനികൾ �കരളത്തിൽ ക്രി. പി. ഒന്നാം ശതക

ത്തിൽ വന്നുഎന്നുചിലരും അതല്ല നാലാം ശതക

ത്തി�ലന്നു മറ്റു ചിലരും വാദിക്കുന്നു. ഈവാദത്തിൽ

സാഹിത്യചരിത്രകാരനു പങ്കു�കാ�ള്ളണ്ടആവശ്യമില്ല.

പുരാതനങ്ങളായ പല പാട്ടുകളും അവരു�ടയിടയിലും

നടപ്പു�ണ്ടന്നു മാത്രം ധരിച്ചു�കാണ്ടാൽ മതിയാകുന്ന

താണു്. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും �ദവാരാധനം, വിവാ

ഹം മുതലായ ഗൃഹ്യകർമ്മങ്ങൾ, പള്ളിവയ്  പു്ഈ വി

ഷയങ്ങ�ളഅധികരിച്ചുള്ളവയാണു്.

�തക്കുംഭാഗക്കാരു�ട �പൺപാട്ടു് –

മാർ�ത്താമ്മാൻ

“മാർ�ത്താമ്മാൻ നന്മയാ�ലാന്നു തുടങ്ങുന്നു;

നന്നായു് വ�രണ�മയിന്നു്

ഉത്തമനായ മിശിഹാ തിരുവുള്ളം

ഉണ്മ�യഴുന്നൾക �വണം.

കന്നീശനായ [17] �നഴുന്നള്ളിവന്നിട്ടു

കർപ്പൂരപ്പന്തലക�മ.

�കക്കൂപ്പി �നരു�ന്നൻ �പറ്റുവളർ�ത്താരു

കന്നിമക�ളഞാൻ നി�ന്ന.

�താളും തുടയും മുഖവും മണിമാറും

�യാഗത്താ�ലപരിശുണ്ടു്.

എ�ന്റ മക�ളപ്പര [18] �മറ്റി വ�യ്പാള

�മന്മന�സ്സാ പതറുന്നു.

�നല്ലു മാനീരും പര�മറ്റിവച്ചാ�റ

എന്മന�സ്സാ �തളിയുന്നു.

�ചമ്പകപ്പൂവിൻനിറം �ചാല്ലാം �പണ്ണിനു്;

�ച�മ്മയരുൾ�പറ്റ �പണ്ണു്;

�പണ്ണി�നക്കണ്ടവ�രല്ലാരും �ചാല്ലുന്നു;

ഉലകിലിവൾ�ക്കാ�ത്താരില്ല.

ന�ല്ലാരു�നരം മണ�ക്കാലം പുക്കാ�റ

നന്നാക�വണമി�തന്നു്.

കാരണമായവ�രല്ലാരും കൂടീട്ടു

നന്മ വരുത്തിത്ത�രണം.

ആലാഹാനായനുമൻപൻ മിശിഹായും

കൂ�ടത്തുണയ്ക്കയിവർക്കു്.”

അടച്ചുതുറപ്പാട്ടു്

“മങ്കതങ്കും മണവറയിൽ മണവാളൻ കതകടച്ചു

എങ്കും പുകൾ �പറ്റവ�ന, എന്നുടയ മണവാളാ!

സ�ന്താഷാൽ മാവിതാനും തന്നുടയ മങ്കമാരും

താശി [19] �യാ�ട നീയടച്ച മണവ�റ�ട വാതൽ ചുറ്റും

�പരാരം; [20] പൂ�ണ്ടാരു �പരുന്തായാർ വന്നു വാതൽ

മുട്ടി;

മണി�മാതിരക്കയ്യാ�ല മാവി വന്നു വാതൽ മുട്ടി;

പൂ�മാതിരക്കയ്യാ�ല നാത്തൂൻ വന്നു വാതൽ മുട്ടി;

ഉ�റ്റാരു �ചട്ടത്തി വന്നുതവി�യാ�ട വാതൽ മുട്ടി;

ഉ�റ്റാരു ചങ്ങാതി വന്നുറുതി�യാ�ട വാതൽ മുട്ടി;

�പറ്റ തായാർ മണിവിളക്കും പിടിച്ചുനിന്നു വാതൽ മുട്ടി.

“വട്ടകകിണ്ടിയും തരാം; വട്ട�മാത്തതാലം തരാം;

കട്ടിൽ തരാം; �മത്തതരാം; കണ്ടിരിപ്പാൻ വിളക്കു തരാം

പട്ടു�ചലഞാൻ തരു�വൻ ഭങ്ഗി�യാത്ത �മൽവിതാനം

ഇഷ്ട�മാ�ത്താ�രൻ വകയുമിതത്തി�നാ�ട ഞാൻ

തരു�വൻ;

ഒത്തവണ്ണംഞാൻ തരു�വൻ ഒന്നിനും കുറവില്ലാ�ത

എൻ മക�ന! മണവാളാ! മണവറയു�ട വാതൽതുറ.”

(ഇത്യാദി)

കടുത്തുരുത്തി വലിയ പള്ളിയു�ട പാട്ടു്

“ആലപ്പനാദീ�ലഴുത്തുതൂവാൻഅമ്പിനാൽത്തമ്പുരാൻ

മുമ്പാ�ക�യന്ന്

നാ�ലട്ടു ദിക്കിലിണങ്ങർ കൂടി

നന്മയാ�ലാത്തുപറഞ്ഞവാ�റ

കാലത്തുപള്ളി കടുത്തുരുത്തിൽ

കാതലായ് വയ്പതിന്നാശകൂറി.

നാ�ടട്ടുമുമ്പു വടക്കുങ്കൂറ്റിൽ

നായകൻ മന്ന�ന�ച്ചന്നുകണ്ടു,

ആടകൾ �പാൻപണം കാഴ്ച�വച്ചു.

അരു�ളാ�ട ഭൂമി �കാടുത്തവാ�റ

വാടാ�ത തച്ചർ പല�രക്കൂട്ടി

അമ്പിനാൽ പള്ളിക്കുസ്ഥാനം കാണ്മാൻ” (ഇത്യാദി)

മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ചില കല്യാണപ്പാട്ടുകളും മറ്റുമുണ്ടു്. വിസ്താ

രഭയത്താൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല.

17. നായൻ=നായകൻ.

18. ഭര�മറി.

19. താശി=��ഹം.

20. �പരാരം=വലിയ ഹാരം.
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പുള്ളുകളു�ട ബാധയിൽനിന്നു ഗർഭിണിക�ളയും ശിശു

ക്ക�ളയും രക്ഷിക്കുന്നതു�കാണ്ടല്ല,ഐന്തിണകളിൽ

ഒന്നായ പാലനിലത്തിൽ പുരാതനകാലത്തുതാമസി

ച്ചിരുന്നതു�കാണ്ടാണു് പുള്ളുവർക്കു്ആ �പർ സിദ്ധിച്ച

�തന്നുഞാൻഊഹിക്കുന്നു. [21] സർപ്പശാന്തിക്കാണു്

പുള്ളുവ�ര�ക്കാണ്ടുസാധാരണമായി പാടിക്കുന്നതു്.

പാട്ടു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു വർണ്ണ�പ്പാടി�കാണ്ടു് അഞ്ചും

ഏഴും പത്തിക�ളാടുകൂടിയ സർപ്പങ്ങളു�ട രൂപങ്ങൾ

അതിനായി ഒരുക്കിയ പന്തൽക്കളത്തിൽഎഴുതണം.

പിണിയാൾ ശുദ്ധമായി പന്തലിൽ നില്ക്കും. കുടം വാദ്യമാ

യി വച്ചു�കാണ്ടു പുള്ളുവൻ ഗാനം �ചയ്കയും പുളളുവത്തി

ഏറ്റുപാടുകയും �ചയ്യും. അവരു�ട ഒരു പാട്ടി�ല ഏതാ

നും വരികളാണു് താ�ഴ �ചർക്കുന്നതു്.

“�തക്കുവടക്കുകയ�റഴു പാവീട്ടു

�മലാപ്പു�കാണ്ടു വിതാനം �ചയ്തു.

�ചള്ളും പുഴുക്കുത്തുമുള്ളതു നീക്കീട്ടു

ന�ല്ലാല ചീന്തിയരങ്ങുമിട്ടു്,

ആലില �വറ്റില മാല പഴുക്കകൾ

പൂക്കുലതന്നു�ട ഭങ്ഗിയിട്ടു്,

�തച്ചിയും പിച്ചകം�ചമന്തി �ചമ്പകം

താമരയാമ്പലങ്ങുമിട്ടു്,

ഭങ്ഗിവരുത്തിയ പന്തൽക്കകമാടി-

യ�മ്പാടുശുദ്ധി വരുത്തി�ക്കാണ്ടു്.”

ഈപാട്ടു് അർവാചീനമാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

വടക്കാ�ഞ്ചരിയിൽ പാടുന്നസർപ്പപ്പാട്ടി�ല ഒരു ഭാഗ

മാണു് താ�ഴ�ചർക്കുന്നതു്.

“പാതാളത്തിൽ രണ്ട�ല്ലാ

മുട്ടകളായുരുത്തിരിഞ്ഞു

താന്നി�യന്നുതല �താന്നി;

കുന്നി�യന്നുകണ്ണു �താന്നി;

കുളുർവാ�യന്നു വായ�താന്നി;

പന്ന [22] �മന്നു പടം �താന്നി;

ഇരു�മ്പന്നു വാലു �താന്നി;

***

കാളകണ്ഠം കറക്കണ്ഠം

മുമ്മൂന്നായുരുത്തിരിഞ്ഞു

കാളി�യന്നും യമകാളി�യന്നും ദൂത�നന്നും കാളരാത്രി

�യന്നും നാലു വിഷപ്പല്ലിനു �പരാകുന്നു.”

ചുവ�ട കാണുന്നതു മ�റ്റാരു പാട്ടി�ല ചില വരികളാ

ണു്.

“അയ്യ! എ�ങ്ങങ്ങു �പാരു�ന്നൻ കാളിസർപ്പ�മ

മുട്ടയ്ക്കു �പാരിഞ്ഞിട്ടു �പാകുന്നതാണ�ത്ര.

അയ്യ! കാളിയമ്മ�യാരു കല്ലളയില്ല�ല്ലാ

ഈക്കി�ത്താള്ളായിരം മുട്ടയുമിട്ടു,

നാങ്കിനൂറായിരം കുഞ്ചു വിരിയുന്നു

അയ്യളി [23] ക്കണ്ട മുട്ട�യാ�ക്ക വിരിച്ചു കണ്ടാൽ.”

സർപ്പക്കാവുകൾ ധാരാളമുള്ള �കരളത്തിൽസർപ്പപ്രീ

തികരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾപ്രചുരമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന

തു് ഒരാശ്ചര്യമല്ല. ശത്രുഎടുക്കൽ, ബലി ഉഴിച്ചിൽ ഇവ

യും പുള്ളുവരു�ട വൃത്തികളിൽ ഉൾ�പ്പടു�മന്നാണു് വച്ചി

ട്ടുള്ളതു്. അവർക്കു് ഇ�താടുകൂടി ചില്ലറ �വദ്യവും മന്ത്ര

വാദമുണ്ടു്; പുള്ളുവത്തികൾ പഴയ കാലത്തുസൂതികർ

മ്മിണികളായിരുന്നു.

21. �കാ�ളറുമറവ�രാടു �മയിന�ര കുറിത്ത പാ�ലയാളർ പു

ള്ളുവരിറുക്കർ – (ചൂഡാമണിനിഘണ്ടു).

22. പർണ്ണം.

23. അയ്യൾ –സമർത്ഥ.
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‘തുയിലുണർത്തുക’ (നിദ്രയിൽനിന്നുണർത്തുക) എന്നു

ള്ളതാണു് പാണരു�ട കുലവൃത്തി. അവർആദികാല

ങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരു�ട വന്ദികളായിരുന്നു. എങ്കിലും

ആ ഉന്നതപദവിയിൽനിന്നു കാലാന്തരത്തിൽ പതിച്ചു

�പായി. അവരു�ട തുയിലുണർത്തലി�ന സംബന്ധിച്ചു്

ഒ�രതിഹ്യമുണ്ടു്. തിരുവരങ്കത്തുപാണനാർ എ�ന്നാ

രുസിദ്ധ�ന പറയി�പറ്റ പന്തിരുകുലത്തിൽ ഉൾ�പ്പടു

ത്തീട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹം ശ്രീരങ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചു; തിരു

വണ്ണാമലയിൽ ശിവ�ന തപസ്സു�ചയ്തു. ശനി�ദാഷംമൂ

ലം ശിവനും പാർവതിയും കൂടി പന്ത്രണ്ടുവർഷ�ത്തയ്ക്കു

ഭിക്ഷാടനം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരവസരത്തിൽ പാണ

നാരും അവ�രാ�ടാപ്പം സഞ്ചരിച്ചു. മാർഗ്ഗമ�ദ്ധ്യ ദ്യൂത

ക്രീഡയിൽ പാർവ്വതി ശിവ�ന ജയിച്ച�പ്പാൾ

“കണ്ടുനിന്ന തിരുവരങ്കൻ

�കയടിച്ചു ചിരിച്ചു�കാണ്ടു്

�പ�ണ്ണാ�ട �താറ്റ സ്വാമി

ആ�രാ�ട ജയിക്കു�മന്നു”

�ചാദിക്കുകയുംഅ�പ്പാൾ ശിവൻ കുപിതനായി ഭക്ത

�ന �കാല്ലുകയും �ചയ്തു. പാർവതിയു�ട പ്രസാദം�കാ

ണ്ടു പുനരുത്ഥിതനായ തിരുവരങ്കൻ ശിവൻ �മലാൽ

അങ്ങ�നആ�രാടും �കാപിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം

നിദ്ര�യ പ്രാപിക്ക�ട്ട എന്നുശപിച്ചു; ഭഗവാൻ ഉറക്ക

വുമായി. ഒടുവിൽ ശപിച്ചവ�ന്റ�കക്കല്ലാ�ത ഒഴിവി

�ല്ലന്നു കാണുകയാൽ �ദവന്മാർ തിരുവരങ്ക�ന തിരു

വണ്ണാമലനിന്നു ഭാര്യാസഹിതം വരുത്തി. ഭക്തൻ ശി

വ�ന്റആലസ്യം �ഭദമാക്കി. എഴു�ന്നറ്റ�പ്പാൾസന്തുഷ്ട

നായ ഭഗവാൻഎന്തു വരം �വണ�മന്നു �ചാദിച്ചു.

“എ�ന്നത്താൻ പുലർത്തി�യാനു

ഞാ�ന�ന്താ വരം തരുന്നു?

ഞാ�നറിക്കളിക്കുന്ന

മദയാ�നത്തര�ട്ടാടാ?”

“ആന�യറാൻ രാജാവല്ല

കുതിര�യറാൻ മന്ത്രിയല്ല;”

“അങ്കങ്ങ�ളത്തരട്ടി�താടാ?

ചുങ്കങ്ങ�ളത്തരട്ടി�താടാ?”

“ആയതുമടിയനു �വണ്ടാ,

അഴകുള്ളതമ്പുരാ�ന.”

ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ, ആഹാരത്തിനു് ഒന്നും കിട്ടാത്തകാ

ലത്തു് ഏഴു വീടുകളിൽ�ച്ചന്നു തുയിലുണർത്തിയാൽ

ആഹാരത്തിനുള്ള വക ഭക്തന്മാർ തരു�മന്നു വരം

�കാടുത്തുപാണനാ�ര അയയ്ക്കുന്നു. ഇതാണു് ആഐതി

ഹ്യം.

“പക�ല�ന്നസ്തുതിക്കരുതു്;

കാ�രാ�ലൽ വരയ്ക്കരുതു്;

വിളിച്ചുണർത്തിപ്പാടരുതു്;

യാത്ര�ചാല്ലി�പ്പാകരുതു്.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ശിവ�ന്റആജ്ഞ�യപാണന്മാർ ഇന്നും

അനുസരിക്കുന്നുഎന്നാണു് വയ്പു്. ഭഗവാൻ ഒരുആന

�യ തിരുവരങ്കനു �കാടുത്തുഎന്നുംഅതി�ന മാടത്തി

�ലയ്ക്കു �കാണ്ടു�പായി

“ഞങ്ങംപുല്ലു പറിച്ചു തിന്നാനും �കാടു�ത്ത;

കണ്ണൻചിരട്ടയിൽ �വള്ളവും വ�ച്ച”

എന്നും മാടക്കാലും പിഴു�തടുത്തു�കാണ്ടു രാത്രിആന

ഓടി�യന്നും പി�ന്നയും ഭഗവാൻ പ്രീതനായി ഉഴുന്നതി

നു രണ്ടു �പാത്തുക�ള �കാടുത്തുഎന്നുംഅവയും കല

പ്പയിൽ പൂട്ടുവാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ, രണ്ടു വഴിക്കു ചാടി

�പ്പായി എന്നുംഈഐതിഹ്യത്തിൽത�ന്ന ചില �പാ

ടിപ്പും �താങ്ങലും �ചർത്തുപറയുന്നവരുമുണ്ടു്. ഏതായാ

ലും ഉൾനാടുകളിൽ ഇന്നും പാണനും പാണത്തിയുംകൂടി

കർക്കടകമാസത്തിൽ �വളുപ്പിനു് ഓ�രാ നടയിൽ �ച

ന്നുപറ �കാട്ടിയും മുരടു് അനക്കിയുംആളുക�ള തുയിലു

ണർത്തുന്നു.

“ഉണ്ണു�മ്പാൾ �ചന്നാ�ലാ �ചാറു കിട്ടും;

�തയ്ക്കു�മ്പാൾ�ച്ചന്നാ�ലാ എണ്ണകിട്ടും.”

എന്നുള്ളഅവരു�ട പ്രത്യാശഅധികം അസ്ഥാനത്തി

ലാകാറില്ല. അത്രയ്ക്കുണ്ടു് ‘�ചട്ടാ�പാതി’�യ (�ജ്യഷ്ഠാഭഗ

വതി�യ) പുറം പൂകിക്കുന്നതിലും ‘ചീ�പാതി’�യ (ശ്രീഭ

ഗവതി�യ) അകം പൂകിക്കുന്നതിലും അവർക്കുപരമ്പ

രാസിദ്ധമായുള്ളപാടവ�ത്തപ്പറ്റി �പാതുജനങ്ങൾക്കു

വിശ്വാസം.
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�കാല്ലം മുതൽ �ത�ക്കാട്ടുള്ളപ്ര�ദശങ്ങളിൽ പ്രചരി

ക്കുന്നതും ഏറ്റവും രസകരവുമായ മാവാരതം പാട്ടി�ന

പ്പറ്റി �കട്ടിട്ടില്ലാത്ത �കരളീയർ ഉ�ണ്ടാ എന്നുസംശയ

മാണു്. ദീർഘമായആപാട്ടി�ല പ്രതിപാദ്യം പാണ്ഡ

വന്മാ�ര �ദ്രാഹിക്കാൻ ഗാന്ധാരിയു�ടയും ദു�ര്യാധന

�ന്റയും പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ഉദ്യമവും ഭീമ�ന്റ പരാക്ര

മം�കാണ്ടു് അവർആ �ദ്രാഹത്തിൽനി�ന്നല്ലാം�ന

ടുന്നഅത്ഭുതാവഹമായ രക്ഷയുമാണു്. കുരുനാട്ടി�ല

റാണി കുന്തീ�ദവി, കരുനാട്ടി�ല റാണി ഗാന്ധാരി, പാ

ണ്ഡവന്മാരിൽഅഞ്ചിൽ ഇളയതു കുഞ്ചുപീമൻ, കൗരവ

ന്മാർ �താണ്ണൂ�റ്റാൻപതു �പർ എന്നിങ്ങ�ന മാവാരതം

കഥയ്ക്കു ചില വി�ശഷങ്ങളുണ്ടു്. വിരുന്തു�ണ്ടടം, നാഗക

ന്നി�യ മാലയി�ട്ടടം, നിഴൽ കുത്തി�യടം, പിലാവില

പറി�ച്ചടം, വിഷം �കാടു�ത്തടം, ചാമക്കഞ്ഞി കുടി�ച്ച

ടം ഇങ്ങ�ന പല വിഭാഗങ്ങൾഅതിലുണ്ടു്. അവ�യ

പ്പറ്റി വിസ്തരിക്കുവാൻസ്ഥലസൗകര്യമില്ല. നിഴൽക്കൂ

ത്തു് എന്നആഭിചാരകർമ്മം നടത്തി�വണം പാണ്ഡ

വ�ര�ക്കാല്ലുവാൻഎന്നു് ഒടുവിൽ ദു�ര്യാധനൻ നിശ്ച

യിക്കുന്നു. കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നഅവർക്കു് ഒരു കുറ

ത്തി നല്ല കിഴങ്ങുകൾ തിന്നുവാൻ �കാടുക്കുന്നു. അവ

ളു�ട ഭർത്താവി�നാടാണു് ദു�ര്യാധനൻ നിഴൽ കുത്തു

വാൻആജ്ഞാപിക്കുന്നതു്. അയാളും പാണ്ഡവന്മാരു

�ട ബന്ധുവായിരുന്നതിനാൽആകർമ്മത്തിന്നു കിട്ടാ

ത്തസാധനങ്ങളു�ട ചാർത്തുകുറിക്കുകയും ദു�ര്യാധ

നൻഅവ�യല്ലാം അയാൾ ത�ന്ന ഒരുക്കി�ക്കാള്ളണ

�മന്നുപറഞ്ഞ�പ്പാൾ നിവൃത്തി ഇ�ല്ലന്നു് ഒഴിയുവാൻ

�നാക്കുകയും �ചയ്തു. ദു�ര്യാധനൻആ ദുർമ്മന്ത്രവാദി

�യ �വട്ടുവാൻ വാ�ളടുത്തു.

“അ�പ്പാൾ കുറവനും പറയുന്ന�ല്ലാ;

ഒരുക്കാം ഞാൻ തമ്പുരാ�ന ഒരുക്കാമ�ല്ലാ.

ആനമുട്ടയി�പ്പാളി�ല്ലന്നാലും

നാളി�കരം�കാണ്ടു കാര്യം കാണാം.

കുതിരമുട്ടയി�പ്പാളി�ല്ലന്നാലും

�കാഴിമുട്ട�കാണ്ടു കാര്യം കാണാം.

അമ്മി�വരുമി�പ്പാളി�ല്ലന്നാലും

ചുമടുതാങ്ങി�വരുമി�ല്ലന്നാലും

മുരുക്കിൻകിഴങ്ങു�കാണ്ടു കാര്യം കാണാം.

നിലാവിൻ കുരുന്നുമി�പ്പാളി�ല്ലന്നാലും

പിലാവിൻകുഴ�കാണ്ടു കാര്യം കാണാം;

ഇരുളിൻപട്ടയി�പ്പാളി�ല്ലന്നാലും

മുരുക്കിൻപട്ട�കാണ്ടു കാര്യം കാണാം.

�വള്ളത്തിൻ�പാടിയി�പ്പാളി�ല്ലന്നാലു-

മരിതൻ�പാടി�കാണ്ടു കാര്യം കാണാം.

മണലിൻകയറുമി�പ്പാളി�ല്ലന്നാലും

�പാച്ചക്കയർ�കാണ്ടു കാര്യം കാണാം.”

കുറവൻ നിഴൽകുത്തി പാണ്ഡവന്മാ�ര �മാഹിപ്പിച്ചു.

ആ വിവരം ധരിച്ച കുറത്തി കാട്ടി�ലയ്ക്കു് ഓടി�ച്ചന്നു്

“നിഴൽക്കുത്തങ്ങുമാറ്റാൻ മന്ത്രം �ചാല്ലി

പാരതം പാടിയവളുണത്തിവിട്ടൂ.”

ഇതാണു് കഥ. ഇതു പാടുന്നതു് ആഭിചാരവിധിക്കു�ക

കണ്ടപ്രത്യൗഷധമായി കരുത�പ്പടുന്നു. ഈകഥത

�ന്ന മ�റ്റാരു പാട്ടാക്കി �വലന്മാർ പാടാറുണ്ടു്. ആ പാ

ട്ടിൽനിന്നു ചില വരികൾ താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

“ഇത്ഥമങ്ങുനിനച്ചവൻ കലിപൂണ്ടു തുള്ളിയുറഞ്ഞുടൻ

�ചന്നു�നാക്കി നിഴൽക്കലത്തിലിരുന്ന

കുരുതിയില�പ്പാ�ഴ

ചഞ്ചലംകൂടാ�ത കണ്ടുനിഴല്ക്കലത്തിൽ നിരക്ക�വ

കുന്തി�ദവിയുമഞ്ചുമക്കളും വ�മ്പഴും പാഞ്ചാലിയും

�ദവ�ദവനതായ കൃഷ്ണ�നാ�ടാത്തു നിഴൽവടിവാണ്ട�ഹാ

സംഭ്രമ�ത്താടു �ചന്നുടൻ ദു�ര്യാധന�നാടറിയിച്ചി�ത.

ധീരനായ ദു�ര്യാധനനരുൾ �ചയ്തു മലയ�നാട�പ്പാ�ഴ

കുന്തിയും പാഞ്ചാലിയും വസു�ദവനന്ദനൻ ത�ന്നയും

�കാൽവതിന്നഴക�ല്ല�ടാ അവ�രാടു �വരവുമില്ല �കൾ,

ഒട്ടു�മ�വകാതയന്നിഴൽ ദൂ�രമാറ്റി നിറു�ത്തടാ.

�ശഷമുള്ളതു തീർ�പ�ട [24] നിഴൽ കുത്തു�കന്നതു

�കട്ടവൻ

പഞ്ചപൂനിഴലഞ്ചുമഞ്ചുപങ്കായ്പ്പകുത്തവന�പ്പാ�ഴ

അഞ്ചില�ങ്ങാരു പങ്കു പൂനിഴലിട്ടട�ച്ചാരു �ചപ്പതിൽ [25]

അമ്പുകുത്തി വലിച്ച�നരമതി�ന്റ �നർമുനതന്നി�ല

വ�മ്പഴും വടമാരി �പയ്തതു�പാ�ല വീണിതരത്തവും

പഞ്ചപാണ്ഡവരഞ്ചു�പരും മയങ്ങിമാണ്ടുടനമ്മയും

മുമ്പിൽ വീണുമയങ്ങിനാൾ പാഞ്ചാലപുത്രിയുമ�പ്പാ�ഴ

നിദ്രയിങ്കലുണർന്ന�പാ�ലയുണർന്നിരുന്നിതു

കുന്തിതാൻ.”

പുലയരുംഈവിഷയ�ത്തഅധികരിച്ചു് ഒരു പാട്ടു പാ

ടുന്നുണ്ടു്. അതി�ലാരു ഭാഗം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“മുമ്പില�തങ്കിൽ മറഞ്ചന കുറവൻ

പി�ന്നക്കരുനാട്ടരി�കവന്നു,

കാനക്കുറവൻ വരവതു കണ്ടു

കാന്താരിർത്തിരിയതിശയ�പ്പട്ടു.

“ഓ! വനഅടിയാ�ന! പൂങ്കുറവ! നീയു�ണ്ടാ

പാണ്ഡവ�രക്കണ്ടു?”

“ക�ണ്ടനടിയൻ ക�ണ്ടനടിയൻ ഉണ്ടവ�രാടു

വനത്തിലിരിക്ക.”

***

“അഴ�കാടു വീമൻ പന്നിയതായി

ദുരി�യാധന�നത്തള്ളിയങ്ങിട്ടു

തിരു�നഞ്ചത്തു �തറ്റയുംവച്ചു ക�ണ്ടാരു

കുന്തിയു�മാടി�ച്ചന്നു.

ഏ�ഹ മക�ന, അരു�ത മക�ന, �കടുവരുത്തി�ക്കാല

�ചയ്യരു�ത.

വീമൻ തന്നു�ട ശബ്ദം�കട്ടു

�താണ്ണൂ�റ്റാൻപതു�മാന്നുനടുങ്ങി”

24. തീർ�പ�ട = തീരത്തക്കവണ്ണം.

25. ഇതു പാണ്ഡവന്മാർ മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയാണു്.
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�വല�ന്റ കുലവൃത്തിയും പിണിതീർക്കൽത�ന്നആകു

ന്നു. നാവിൻ�ദാഷം തീരാനും �മാത്തത്തിൻആധിവ്യാ

ധികൾ നീങ്ങിഐശ്വര്യം സിദ്ധിക്കുവാനും �വലൻ പ്ര

വൃത്തി വള�ര വി�ശഷ�മന്നാണു് വച്ചിട്ടുള്ളതു്. പണ്ടു

മഹാവിഷ്ണുവി�നയും ലക്ഷ്മീഭഗവതി�യയും ബാധിച്ച നാ

വിൻ�ദാഷം തീർക്കുവാൻ പര�മശ്വരൻ �വദ�മാതി

അവരു�ട ദീനം �ഭദമാക്കി�യന്നും �വദ�ന്റ തത്ഭവമ

�ത്ര �വല�നന്നുമാണു്ഈജാതിക്കാരു�ട ഇടയിൽ

പ്രചരിക്കുന്നഐതിഹ്യം. ആഐതിഹ്യത്തി�ന്റഅനു

പപത്തി എന്തുത�ന്നയായാലും അവരു�ട ഓതലി�ന്റ

ഫല�ത്തപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുവിശ്വാസം നശിച്ചിട്ടില്ല.

അവർ പാടുന്ന പാട്ടി�ന്റ ഒരു ഭാഗമാണു് ചുവ�ട �ചർ

ക്കുന്നതു്.

അരിയാ�ണ പിണിയരം വരിക – ഏഅരിയാ�ണ

പിണിയരം വരിക.

***

പൂവണിഞ്ഞതിരുമുടി�മലും �താലു [26] ഴിഞ്ഞു

പിണിതീർ�ന്നാഴിക.

�പാൻനിറമാമണിനുതൽ�മലും �താലുഴിഞ്ഞു

പിണിതീർ�ന്നാഴിക.

കണ്ണാടിക്കവിളതി�ന്മലും �താലുഴിഞ്ഞു

പിണിതീ�ന്നാഴിക.

കയൽനിക�രാത്തകണ്ണിണ�മലും �താലുഴിഞ്ഞു

പിണിതീർ�ന്നാഴിക.

താ�ഴക്കാണുന്നവരികൾഅവരു�ട �പാലിപ്പാട്ടിൽ

നിന്നാണു്.

“ഇല്ല�ത്താരുണ്ണി പിറ�ന്നന്നു �കട്ടിട്ടു

�കാല്ലത്തുനിന്നവ�രല്ലാം വന്നു.

�കാല്ലത്തുനിന്നവ�രല്ലാരും വ�ന്നങ്കിൽ

കു�ന്നാളം �പാന്നും പണം �പാലിക്ക.

മുമ്പിൽ�പ്പാലിക്ക �പറ്റമ്മ�യാടച്ഛനും

മുതിർന്നുള്ള �ജ്യഷ്ഠത്തിമാർ �പാലിക്ക.

പി�ന്ന�പ്പാലിക്കയിളയമ്മ �പരമ്മ

അയൽപക്കംബന്ധുക്കളും �പാലിക്ക.”

26. �താൽ = ഇല.
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മലയർ ഒരു കാലത്തുഅരണ്യവാസികളായിരുന്നിരി

ക്കാ�മങ്കിലും ഇ�പ്പാൾഅവർ താമസിക്കുന്നതു നാ

ട്ടിൻപുറങ്ങളിലാകുന്നു. അവർക്കു് ഉത്തര �കരളത്തിൽ

�കാലം�കട്ടിയാടുകയും മന്ത്രവാദം �ചയ്യുകയുമാണു്

കുലവൃത്തി. �കാതാമ്മൂരി എ�ന്നാരു പാട്ടു് അവർ പാടാ

റുണ്ടു്. �കാതയ്ക്കു കുട്ടി എന്നും മൂരിക്കു കാള�യന്നുമർത്ഥം.

ഒരു �ചറിയ കുട്ടി പാള�കാണ്ടു �കട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കാ

ളയു�ട രൂപം വഹിച്ചു�കാണ്ടുംഅതിന്നു പിന്നിലായി

കു�റ മലയർ മുഖത്തുപാള�വച്ചു�കട്ടി കുരു�ത്താല

യുടുത്തു �ചണ്ടയും കിണ്ണിയും �കാട്ടിപ്പാടി�ക്കാണ്ടും

നടക്കുന്നതാണു് ഇതി�ന്റ ചടങ്ങു്. അന്നപൂർ�ണ്ണശ്വരി

�കാലത്തുനാടു സ്വപ്നം കാണുന്നതും കപ്പൽ പണിയിച്ചു്

അകമ്പടി�യാടുകൂടി ആയിരം�തങ്ങിൽ �ചന്നിറങ്ങുന്ന

തും തളിപ്പറമ്പു �ക്ഷത്രത്തി�ലശ്രീപര�മശ്വരൻആ

�ദവി�യ പാണിഗ്രഹണം �ചയ്യുന്നതുമാണു് പാട്ടി�ല

കഥാവസ്തു.

“ഓക്കടൽ പാൽക്കട�ലാടി കപ്പൽ; അവിടു�ന്നാ�രാട്ട

മ�ങ്ങാടി കപ്പൽ

�ചന്താമരക്കട�ലാടു�ന്നരം താമരത്തണ്ടുതടഞ്ഞുനിന്നു.

താമരത്തണ്ടുതടഞ്ഞ�നരം കപ്പലുരുണ്ടുപിരണ്ടു�പായി.

�യാഗിമക്ക�ളല്ലാരും �പടിക്കുന്നു; �കാങ്ങിണിമക്കൾ

ഭയ�പ്പടുന്നു.

അമ്മയുമ�പ്പാളരുളി�ച്ചയ്തു: “�പടിക്ക�വണ്ട

ഭയ�പ്പ�ടണ്ട;”

കടലായി ശ്രീകൃഷ്ണനാങ്ങളയ്ക്കു വട്ടളം പായസം

�നരുന്ന�ല്ലാ.

***

കുമ്പളങ്ങാ�പാ�ല നര�ച്ചാരപ്പൻ പൂമരം�പാ�ല

ചമഞ്ഞുവ�ല്ലാ.

ചിലങ്കവടിക്കുന്തം മുന്നിലൂന്നി കുണ്ടംകുഴിഞ്ഞകുട�യടുത്തു

വലികുന്നിൻ മുക�ളറി നിന്നുഅപ്പൻ

ഒന്നു നട�ന്നാന്നു പാഞ്ഞു�കാണ്ടു;

അക്കിരശാലയി�ലത്തിയപ്പൻ

“അക്കിരശാലയിൽ ചിരുതക്കുട്ടി

ഒരിക്കൽ നീ �വളിച്ചത്തു വാ ചിരു�ത!”

“എങ്ങ�ന തിരുമുമ്പിൽ വിട�കാ�ള്ളണ്ടൂ?

അരയിലുടുത്താടയി�ല്ലനിക്കു്:

കഴുത്തിൽച്ചരടു�മനിക്കില്ലപ്പാ!”

***

“ഊണിന്നായ്�പ്പാകുന്ന വഴി�പാക്ക�ര!

ഊണി�ല്ലന്നും �ചാല്ലി�പ്പാക�വണ്ട

പാതിരാ �ചന്നാലും �ചാറുമു�ണ്ട;

പു�ന്നല്ലു �വവിച്ച വറ്റുമു�ണ്ട;

ഏകാദശിക്കാർക്കിളന്നീരുമു�ണ്ട;

ഏലത്തരിയിട്ട �വള്ളമു�ണ്ട.”

ഇത്തരത്തിൽ വടക്കൻപാട്ടുകളു�ട രീതിയിലാണു് �കാ

താമ്മൂരിയു�ട ഗതി. ഇതു �കാങ്കണബ്രഹ്മണർ �കരള

ത്തിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്തുതുടങ്ങിയതിനു�മൽ ഉണ്ടായ

ഒരു പാട്ടാ�ണന്നുള്ളതുസ്പഷ്ടമാണു്.
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25 ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടു് – കള�മഴുത്തും പാട്ടും

�കരള�ത്ത ദുർഭൂതങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതിനായി

മല�യാരത്തിൽ ശാസ്താവി�നയും കട�ലാരത്തിൽ ഭദ്ര

കാളി�യയും ഒട്ടുവള�ര �ക്ഷത്രങ്ങളിൽ പരശുരാമൻത

�ന്ന കുടിയിരുത്തി�യന്നുള്ളഐതിഹ്യം സുപ്രസിദ്ധമാ

ണ�ല്ലാ. ‘�കാറ്റ�വ’ എന്ന ദ്രാവിഡ�ദവത ത�ന്നയാ

ണു് ഭദ്രകാളി. ഭദ്രകാളിക്കും ശാസ്താവിനും കള�മഴുത്തും

പാട്ടും അത്യന്തം പ്രീതികരമാകുന്നു. ഇതി�നത്ത�ന്ന

യാണു് വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നാല്പ�ത്താ

ന്നു ദിവസ�ത്തയ്ക്കു നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന വൃശ്ചികവ്രതം പാ�ട്ട

ന്നും പറയാറുള്ളതു്. ഒരു �ക്ഷത്രത്തിൽ �വച്ചാണു്ഈ

കർമ്മം നട�ത്തണ്ട�തങ്കിൽഅതി�ലക്കു് അധികാ

രികളായ പണിക്കരന്മാർ അവി�ട �നര�ത്തഎത്തി

ഉച്ചപ്പാട്ടു പാടുന്നു. ഒരുക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപണി

ക്കരന്മാർ അഭിമുഖമായിരുന്നു നന്തുണിയും താളവും പ്ര

�യാഗിച്ചു പാടണം. രാത്രിയില�ത്തപാട്ടിനു വലിയ

കള�മഴുതുന്നു. വിളക്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാദ്യക്കാരു�ട

�സവഅവസാനിച്ചതിനു�മൽ പണിക്കരന്മാർ വീണ്ടും

പക�ലത്തതിനു തുടർച്ചയായുള്ള ഭാഗം പാടുന്നു. മൂന്നു

പാട്ടും മൂന്നു �കാട്ടും കഴിഞ്ഞാൽക്രിയസമാപ്തമാകും.

ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നടത്തുന്നപാട്ടിനു് അര�ങ്ങാഴിഞ്ഞ

പാ�ട്ടന്നു �പർ പറയുന്നു. പാട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തിക്കാ

രൻ കളം പൂജിക്കുകയും പിന്നീടു പണിക്കരന്മാർ ��ാ

കം �ചാല്ലി കളമഴിക്കുകയും പാട്ടു നടത്തിച്ചആളിനു

കള�പ്പാടി ഉഴിയുകയും ഒരു �തങ്ങ ഉടച്ചു് അതി�ന്റ മു

റികളിൽ ഓ�രാ കുഴിയിൽ ദീപം �കാളുത്തിവച്ചു് ആയി

(ആശിസ്സു് ) ഉച്ചരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.
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26 ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടു്

താ�ഴക്കാണുന്നതുപണിക്കരന്മാർ �ചാല്ലുന്ന ഭദ്രകാളി

പ്പാട്ടി�ല ചില വരികളാകുന്നു.

“ബാലനാർമതി തരിഞ്ഞ മഹാ�ദവർ�നറ്റിക്കണ്ണിൽ

നീലമാം മല കണ�ക്ക നിറം�പടവുദിത്ത മൂർത്തി,

നാലു �വദത്തിൻ വി�ത്ത; നാടു ചൂ�ഴഴുന്ന ശക്തി,

അഖില�ലാകസ്വരൂപീ! അഖണ്ഡമാം മന്തിര�ത്ത

�താറ്റുമക്കരത്തിനാ�ള; തൂയതാം പട്ടുടുക്കും

സുന്ദരി, അന്തരത്തി! �പാങ്കിന �പാതിനാ�ള!”
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27 തിറയാട്ടം

തിറയാട്ടം ഉത്തര�കരളത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരു

�ദവതാരാധനാസമ്പ്രദായമാണു്. ഭദ്രകാളിയാണു് സാ

മാ�ന്യന ഉപാസനാമൂർത്തി. കാവുകളിൽവച്ചാണു് ആ

ഉത്സവംആ�ഘാഷിക്ക�പ്പടുന്നതു്. ധനുമുതൽ �മടംവ

�രയുള്ള മാസങ്ങൾഅതിനു കൢപ്ത�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തി

റയാട്ടത്തിനു മുൻപില�ത്ത ദിവസം രാത്രികാലത്തു വി

�ശഷിച്ചു് ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും കൂടാ�ത �ദവതയു�ട �കാ

ലം മാത്രം �കട്ടിക്കാണിക്കുന്നപതിവുണ്ടു്. അതിന്നു നട്ട

ത്തിറ�യന്നാണു �പർ. പി�റ്റദിവസം കാലത്തു �വല

ആരംഭിക്കുകയായി. അന്നു�വകു�ന്നരം ‘�വള്ളാട്ടം’

നടത്ത�പ്പടുന്നു. �വള്ളാട്ടക്കാരൻ �കട്ടിയുടുത്തുപഴയ

മട്ടിലുള്ളആഭരണങ്ങൾഅണിഞ്ഞു് അരങ്ങത്തുപ്ര�വ

ശിച്ചു പ്രാഥമികനൃത്തം കഴിച്ചു �താറ്റം പാടും.

�വള്ളാട്ടംആ�ഘാഷിക്ക�പ്പട്ട മൂർത്തിയു�ട തിറയാട്ടം

അന്നു രാത്രി�യാ പി�റ്റന്നു പക�ലാ നിർവ്വഹിക്ക�പ്പടു

ന്നു. അ�പ്പാൾ രങ്ഗപ്ര�വശം �ചയ്യുന്ന നട�ന്റ �വഷ

മാണ�ത്ര �ദവതയു�ടതു്. തിറയാട്ടത്തിൽ �താറ്റംപാ

ടി കലി�കാണ്ടു തുള്ളിയതിനു �ശഷ�മ നൃത്തംആരം

ഭിക്കാവൂ. �ദവതകൾക്കുപുറ�മ അസാധാരണന്മാരായ

പൂർവ്വന്മാർ, �കൾവി�കട്ട മന്ത്രവാദികൾ, പ്രസിദ്ധന്മാ

രായആയുധാഭ്യാസികൾ മുതലായവ�രയും തിറയാട്ടം

�കാണ്ടുപ്രീതി�പ്പടുത്താറുണ്ടു്. ത�ച്ചാളി ഒ�തന�ന മാ

ത്രമല്ല, പരമസാധ്വിയായ കടാ�ങ്കാട്ടു മാക്ക�ത്തയും തി

റയാടിച്ചുവരുന്നു. കണ്ണകി�ത്താറ്റം ഉത്തര�കരളത്തിൽ

ഇ�ല്ലന്നാണു് അറിവു്.
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28 മണ്ണാർപാട്ടു്

ഭദ്രകാളിയു�ട അപദാനങ്ങ�ള വാഴ്ത്തി തദ്ദ്വാരാ ഉപജീവ

നം കഴിക്കുകഎന്നുള്ളതാണു് �വലന്മാരു�ട ഒരവാന്ത

രവിഭാഗക്കാരായ മണ്ണാന്മാരു�ട കുലമര്യാദ. ദാരുകവ

ധവും ചിലപ്പതികാരത്തി�ല കണ്ണകിയു�ട കഥയുമാണു്

അവരു�ട പാട്ടുകളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതു്. �താറ്റം (അവ

താരം) എന്നു് അത്തരം പാട്ടുകൾക്കു �പർ പറയുന്നു.

താ�ഴക്കാണുന്നതു് ഒരു ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടി�ല ചില വരിക

ളാകുന്നു.

“ഊതു�മ്പാൾപ്പറക്കുന്ന ദാരുക�ന

�ക്കാല്ലാ�നാ അച്ഛ�ന�ന്ന�ത്താറ്റിയതു്?

�കൾക്കായ�ല്ലാ എ�ന്റ നല്ലച്ഛൻ;

�പാരിനായിട്ടു ഞങ്ങൾ �പായ് വര�ട്ടാ?”

“�കൾക്കായ�ല്ലാ എ�ന്റ �പാൻമക�ള,

�പാരിനായിട്ടു നിങ്ങൾ �പായ് വരിക.”

ദാരുകപുരത്തു �ചന്നുനിന്നും�കാണ്ടു്

അറുകുലവിളി�യാന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ടു്.

ദാരുകപുര�മാന്നു കുലുങ്ങുന്നുണ്ടു്;

ദാരുകനു�മാന്നു വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടു്;

“�കലാസത്തുകള്ളനിരുന്നും�കാണ്ടു്

കള്ളി�യ�ത്താറ്റിയിങ്ങു വിട്ടുവ�ല്ലാ.

�പാരിനായു് ഞാനുമിന്നു �പായി�ല്ലങ്കിൽ

മാന�ക്കടാണതിനാൽ �പാകാം �പാകാം.

പക്ക�ച്ചാല്ലു�മാ നമുക്കുണ്ടാമ�ല്ലാ;

പകൽവരയ്ക്കും നമുക്കിങ്ങുണ്ടാമ�ല്ലാ.”

മ�റ്റാരു �താറ്റംപാട്ടിൽ നിന്നു് ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട �ചർ

ക്കുന്നു.

“പരരാജ്യ�ത്തങ്ങും �വളിവില്ലാഞ്ഞിട്ടു

പരശുരാമൻ കണ്ണാൽ ജനിച്ചു;

അറുകൂർ കാളിമാർ ജനിച്ചു നല്ലച്ചൻ

�പാന്നി�നാടത്തിൽ കര�കറ്റി

�വള്ളിത്താഴിട്ടു പൂട്ടി നല്ലച്ചൻ

�പാന്നിൻ താഴിട്ടു പൂട്ടി.

കീഴും കീഴ്ക്കടവിലിറക്കി നല്ലച്ചൻ

ഒലി�വള്ള�പ്പരാറ്റി�ലാഴുക്കി.

ഭാഗ്യമു�ള്ളാരു മകളാണു നീ�യങ്കിൽ

ഭാഗ്യനാർകടവിൽ�ച്ചന്നണഞ്ഞു�കാൾ;

�യാഗ്യമു�ള്ളാരു മകളാണു നീ�യങ്കിൽ

�യാഗ്യനാർകാവിൽ �ചന്നണഞ്ഞു�കാൾ.

ഭാഗ്യം �യാഗ്യം �കട്ട മകളാണു നീ�യങ്കി-

�ലലക്കടവു പുലക്കടവു നീന്തി�ക്കാ.

ഭാഗ്യമു�ള്ളാരു മകളാ��ക്കു �കാല്ലം

കീഴ്  ക്കടവിൽ �ചന്നു �മയ്യണഞ്ഞു.”
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29 കണ്ണകി�ത്താറ്റം

കണ്ണകിയു�ട ബിംബം �ചങ്കുട്ടുവൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു �കാ

ടുങ്ങല്ലൂരിലാ�ണന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. കണ്ണകി

�യപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പാട്ടിൽനിന്നാണു് താ�ഴക്കാണുന്ന

വരികൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതു്.

“�തക്കും�കാല്ലത്തുകണ്ണകിയും വടക്കും�കാല്ലത്തു

പാലകനും

ഒരു മനസ്സായി വിവാഹം �ചയ്താൽ തീ കൂടാ�ത

വിള�ക്കരിയും.

�പാൻകഴു�വ [27] കര�കറു�മന്നു് ഇവരു തമ്മിൽ

പറയു�ന്ന

ചുമന്തിര വാഴുന്ന നല്ലപ്പൻആനന്ദ�ത്താ�ട�യഴു�ന്നറ്റു്

�തക്കു�ങ്കാല്ലത്തുകന്യാവി�ന്റ വീടു തിരക്കി�ച്ചല്ലു�ന്ന.

കണ്ടാൽ ന�ല്ലാരു �പണ്ണവ�ള; ലക്ഷണ�മാ�ത്താരു

�പണ്ണവ�ള;

തന്നു�ട മകനിവൾ �കാള്ളാ�മന്നു മനതാരിങ്കൽ

നിനയ്ക്കു�ന്ന.”

ഇതിൽനിന്നും കവി വടക്കിൻ�കാല്ലം പാലക�ന്റയും

�തക്കിൻ�കാല്ലം കണ്ണകിയു�ടയും നാടാക്കിയിരിക്ക

യാ�ണന്നുവായനക്കാർ ധരിയ്ക്കുമ�ല്ലാ. ‘ചുമന്തിര’ എന്താ

�ണന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈപാട്ടു മണ്ണാന്മാർക്കു

പുറ�മ പുലയരും പാടാറുണ്ടു്.

27. കഴു = സമാജം.
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30 മണിമങ്ക�ത്താറ്റം

കണ്ണകി�യത്ത�ന്ന മണിമങ്ക�യന്ന �പരിൽ വാഴ്ത്തുന്ന

മ�റ്റാരു �താറ്റംപാട്ടുണ്ടു്. അതു മണ്ണാന്മാർക്കു പുറ�മ

മാരാന്മാരും പാടാറുണ്ടു്. ഒരു പാണ്ഡ്യരാജാവും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ �സവകനായ ഒരു തട്ടാനും ജനങ്ങ�ള പീ

ഡിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾസാക്ഷാൽ മഹാമായ

ത�ന്ന മണിമങ്ക�യന്ന�പരിൽആപീഡയ്ക്കു ശമനം

വരുത്തുന്നതിനായി �വശ്യകുലത്തിൽഅവതരിക്കു

കയും യഥാകാലം പാലകൻഎന്ന�വശ്യയുവാവി�ന്റ

പത്നിയാകുകയും �ചയ്തു. ആസാധ്വി ത�ന്റ ചിലമ്പുകൾ

രണ്ടും വിറ്റു�കാണ്ടു വരുവാൻ ഭർത്താവി�ന ഏല്പിച്ചു.

ആആഭരണങ്ങ�ള തട്ടാ�ന്റ ദുരുപ�ദശത്തിനു വശം

വദനായി പാണ്ഡ്യരാജാവു് അപഹരിച്ചു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത

ശൂലാ�രാഹണം �ചയ്യിച്ചു. മണിമങ്കആ വസ്തുതസ്വപ്ന

ത്തിൽ ധരിച്ചു ഭദ്രകാളി�യ പ്രത്യക്ഷമാക്കി, തനിക്കു

വാഹനമായി ഒരു ഭൂത�ത്തയും ശത്രു നിഗ്രഹത്തിനായി

ഒരു ഖഡ്ഗ�ത്തയും വാങ്ങി അവി�ടനിന്നും പാണ്ഡ്യ രാ

ജ്യത്തിൽ �ചന്നു ഭർത്താവി�ന പുനർജ്ജീവിപ്പിച്ചു; രാ

ജാവി�ന �കാന്നു. തട്ടാൻ �ചാള�ദശത്തിൽ �ച�ന്നാ

ളിച്ചു. തൃശ്ശൂരിൽ കഴകം നടത്തുന്ന ഒരു വാരസ്യാരു�ട

�വഷത്തിൽ മണിമങ്കഅവി�ട എത്തി തട്ടാ�ന്റ മാതാ

വിനു�കക്കൂലി�കാടുത്തുതട്ടാ�നഅവൾ മുഖാന്തരം

വരുത്തിഅയാൾക്കും�കക്കൂലി �കാടുത്തു് അടുത്തു

ത�ന്ന ഒരു ദിവസം പന്തീരായിരം തട്ടാന്മാ�ര മുമ്മൂന്നു

കഴഞ്ചു വീതം ദാനം വാങ്ങുവാൻ �ശഖരിച്ചുതരണ�മന്ന

�പക്ഷിച്ചു. നിശ്ചയിച്ച ദിവസം തട്ടാന്മാർ ഉടു�ത്താരു

ങ്ങി എത്തുകയുംഅവ�ര�യല്ലാം മണിമങ്ക സംഹരിക്കു

കയും �ചയ്തു. ഇതാണു �താറ്റംപാട്ടി�ല ചിലപ്പതികാര

കഥ. ആ പാട്ടിൽനിന്നു ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

മാളികമുകളിൽ �കറുന്ന�ല്ലാ പട�പാരുതാമ്മു�ട

പാണ്ടിമന്നൻ;

കൂ�ട�ക്കറി �വട്ടുന്ന�ല്ലാ �ലാകം വാഴും പകവതി�യാ.

ഇഞ്ച�പ്പാ�ട്ടൽച്ചാടുന്ന�ല്ലാ പട�പാരുതാമ്മു�ട

പാണ്ടിമന്നൻ;

കൂ�ടച്ചാടി �വട്ടുന്ന�ല്ലാ �ലാകം വാഴും പകവതി�യാ.

“എന്തു �പ�ണ്ണ, ഉണ്ണി നീ മക�ള �വളു�ത്താരാട�യാ

നീ ചാർത്താഞ്ഞു”

“�വളു�ത്താരാട�യാ ഞാ�നാ ചാർത്താൻ

ഭർത്താവു�മനിക്കില്ല�മ്മാ.”

“എന്തു �പ�ണ്ണ, ഉണ്ണി നീ മക�ള, കുങ്കുമത്താൽ നീ

കുറിയിടാഞ്ഞൂ?”

“കുങ്കുമത്താൽഞാ�നാ കുറിയിടുവാൻ

കൂ�ടപ്പിറവിയുമി�ല്ലനിക്കു്.”

“എന്തു �പ�ണ്ണ, ഉണ്ണി നീ മക�ള, അഞ്ജനത്താൽ നീ

ക�ണ്ണഴുതാഞ്ഞൂ?”

“അഞ്ജനത്താൽഞാ�നാ ക�ണ്ണഴുതാൻ മക്കള�യാ

ഞാ�നാ �പ�റ്റാളല്ല.”
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31 മറ്റു ചില ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടുകൾ

പാലക്കാട്ടു പാടുന്ന ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടി�ല ചില ഭാഗങ്ങൾ

പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മലയാളഭാഷാ

ഗ്രന്ഥചരിത്രത്തിൽപ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അവി�ട

മന്നത്തുകളി, ലാലാക്കളി, കണ്യാർകളി, �ദശ�ത്തക്ക

ളി, എന്നിങ്ങ�ന പല �പരുകൾ ഭദ്രകാളി�യപ്പറ്റിയുള്ള

ആവഴിപാടിനു�ണ്ടന്നും മൂന്നു ദിവസ�ത്തയ്ക്കു നീണ്ടുനി

ല്ക്കുന്നആകളിയിൽ ഒന്നാം ദിവസ�ത്തതിനു് ആണ്ടി

ക്കൂ�ത്തന്നും രണ്ടാം ദിവസ�ത്തതിനു വ�ള്ളാൻ പാട്ടു്

എന്നും മൂന്നാം ദിവസ�ത്തതിനു മലമപ്പാട്ടു് എന്നുമാണു്

�പ�രന്നുംഅ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കാച്ചിയിൽ

ചിറ്റൂർ ഭഗവതി�യപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ടുകളിൽ ചില വരികളാ

ണു് താ�ഴ �ചർക്കുന്നതു്.

“ആതിപരാപര�യ ന�ല്ലാരാനന്തരൂപിമ�ഹശ്വരി�യ,

പാരിൽ പുകഴ്  �പാങ്ങിന പഴയന്നൂർ ഭഗവതി�യ.

കറ്റ�ച്ചഞ്ചിടമുടി�യാൻ കറക്കണ്ടർമകൻ പിള്ള�യാൻ

ഒറ്റ�ക്കാമ്പിനുമുട�യാൻ കണപതിക്കപയ�മഞാൻ.

കീര�നല്ലും പറതട്ടീട്ടു് കിണ്ണാരം തുയിൽ പാടു�ന്നൻ;

കുടവയറഴകുടയ കണപതിക്കപയ�മഞാൻ.

അമ്മ ഭഗവതി�യ ന�ല്ലാരാനന്ദമാകിന�ഭരവി�യ

ശീലമുടയവ�ള നല്ലശ്രീകുരുമ്പയിൽ വാഴുമ�മ്മ

കാളി കരിങ്കാളിയവൾ കങ്കാളരൂപിയവൾ;

കൂളി�പ്പരുമ്പട�യാൾ നല്ല ചിറ്റൂർ ഭഗവതി�യ.”

മലമ�തയ്യാട്ടു്

“ചാന്തണിയും തിരു�മനിയാ�ള-

ച്ചായലിൽ നല്ലാ�ളക്കണ്ടു�പാ�ന്നൻ.

ചിത്തിര�പ്പൺ�കാടിത്തയ്യലാ�ള-

ച്ചിപ്പത്തിൽഞാൻ �ചന്നുകണ്ടു�പാ�ന്നൻ.

ചുറ്റും തിരയും വളച്ചകത്തു

ചൂതിട്ടാ�ന�ച്ചന്നുകണ്ടു�പാ�ന്നൻ.

�ചമ്പട്ടു �ചല മുറിച്ചും�കാണ്ടു

�ചാവ്വായിവച്ചു �ഞറിഞ്ഞുടുത്തു

�ചവക്കുറി മുഖം കണ്മല�രാ

�ശാഭയിൽ നല്ലാ�ളക്കണ്ടു�പാ�ന്നൻ.”

മലമക്കളിയും �ദ�വന്ദ്രപ്പള്ളം

�കാച്ചിരാജ്യത്തിൽ�പട്ട വടക്കൻ ചിറ്റൂരിൽ �കാങ്ങൻ

പടഎ�ന്നാരുത്സവം �കാല്ലം�താറും ആ�ഘാഷി

ക്കാറുണ്ടു്. ക്രി. പി. 917-ൽ �കായമ്പത്തൂർ (�കാങ്ങ്)

ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു പശ്ചിമഗാങ്ഗരാജാവു �കരള�ത്ത

ആക്രമിക്കുകയുംഅന്നു �കരളം രക്ഷിച്ചിരുന്ന �ഗാദ

രവിവർമ്മ�പ്പരുമാൾ പാലക്കാട്ടുരാജാവി�ന്റയും മറ്റും

സഹായ�ത്താടുകൂടി അ�ദ്ദഹ�ത്തവധിക്കുകയും �ച

യ്തു. ചിറ്റൂർ ഭഗവതിത�ന്നയാണു് ശത്രുനിഗ്രഹം �ചയ്തതു്

എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തദനന്തരംആ വിജയത്തി�ന്റ

സ്മാരകമായി �കരളീയർ ‘�കാങ്ങൻപട’ ആ�ഘാഷി

ച്ചുതുടങ്ങി. �കാല്ലം �താറും �കാങ്ങൻപട കഴിഞ്ഞുവ

രുന്നബുധനാഴ്ച മലമക്കളിയും അതിനടുത്ത �ചാവ്വാഴ്ച

�ദ�വന്ദ്രപ്പള്ളും നടത്തുന്നു. ഈ രണ്ടുകളികളിലും സ്വ

�ദശികളായ നായന്മാർ ഭഗവതീ�സ്താത്രപരങ്ങളായ

ഗാനങ്ങൾ പാടുന്നതിനിടയ്ക്കു, മലയൻ, പള്ളൻ, ചക്കി

ലിയൻ ഇങ്ങ�ന ചില ജാതിക്കാരു�ട �വഷങ്ങൾ ചമ

ഞ്ഞുവന്നുകളിക്കുന്നപതിവുണ്ടു്. മലമക്കളിക്കുള്ള ദിവ

സത്തിൽ മലയ�ന്റയും മലയത്തിയു�ടയും �വഷങ്ങൾ

രങ്ഗപ്ര�വശം �ചയ്യുന്നു. രണ്ടവസരങ്ങളിലും പാടുന്ന

പാട്ടുകൾ പ്രാ�യണതമിഴാണു്. “�തൻമലയി�ല �ത

നിരുക്കുതു �ത�ന�ക്കാണ്ടാടാ മലയാ, �ത�ന�ക്കാ

ണ്ടാടാ മലയാ” എന്നപാട്ടു മലമക്കളിയിലുള്ളതാണു്.

‘പള്ളു’ എന്നാൽ �ദവീപ്രീതികരങ്ങളായബലികർമ്മ

ങ്ങൾ �ചയ്യു�മ്പാൾ പാടുന്ന രാഗം എന്നാണർത്ഥം.

�ദ�വന്ദ്ര�ന�പ്പാ�ല വിജയിയായ �പരുമാൾ ചിറ്റൂർഭഗ

വതിക്കുബലിനല്കു�മ്പാൾ പാടിയ പാ�ട്ടന്നായിരിക്കാം

പ്രകൃതത്തിൽ പള്ളി�ന്റഅർത്ഥം. ഈപള്ളിൽ�പ

ട്ട ‘അൻപുടയ ചിത്രപുരി വാഴ്കിന്റ ഭഗവതി�യ’ എന്നു

തുടങ്ങുന്നപാട്ടുകൾ �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള മലയാള ഭാഷാഗ്ര

ന്ഥചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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32 പാന�ത്താറ്റങ്ങൾ

ചിറ്റൂർ ഭഗവതീ�ക്ഷത്രത്തിൽ പാടുന്നതിനും മറ്റുമായി

പല �താറ്റങ്ങളും ഓ�രാ കാലത്തുത�ദ്ദശീയരായ ഓ�രാ

ഗ്രാമീണഭക്തന്മാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാനവച്ചു �കാ

ട്ടിപ്പാടുന്നതിനു് ഉപ�യാഗിക്കുന്നതിനാലാണു് അവയ്ക്കു

പാന�ത്താറ്റങ്ങൾഎന്നു �പർ വന്നതു്. ഇ�പ്പാൾഈ

ഇനത്തിൽ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളഈകൃതികൾഅതി

പ്രാചീനങ്ങള�ല്ലങ്കിലും അധികം അർവാചീനങ്ങളുമല്ല.

ശ്രീ. �പാറയത്തുവിശ്വനാഥ�മ�നാൻഅവയിൽ ചില

�താറ്റങ്ങൾപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ഗണപ

തിക്കുമാത്ര�മ പാട്ടി�ന്റആകൃതി കാണുന്നുള്ളു. ബാ

ക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഗാനഗന്ധികളായ ഗദ്യങ്ങളാ�ണന്നു

പറയാം. കരുവൂർ�താറ്റം, പാണ്ഡവർ�താറ്റം, ശാസ്താവു

�താറ്റം, കുറ�താറ്റം, ദാരുകവധം�താറ്റം, കലി�താറ്റം

ഇവ�യല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഗദ്യങ്ങൾത�ന്ന; പാ

ണ്ഡവർ�താറ്റത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാർഅവതരിക്കുന്ന

തും കുറ�താറ്റത്തിൽ മഹാഭാരതമലക്കുറവൻഅവ�ര

നിഴൽകുത്തിമയക്കി വീഴിക്കുന്നതുംഅയാളു�ട ഭാര്യ

പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു വിഷയം. കലി�താറ്റ

ത്തിൽഏഴു നാഗങ്ങ�ളആലമുറ്റത്തുപടനായരു�ട ഭാ

ര്യ കുടിയിരുത്തുന്നു. കരുവൂർ�താറ്റത്തിൽ മാമലയി ഒരു

�കാമ്പനാന�യ പ്രസവിക്കുന്നു. ആകഥ ഗജാനനാവ

താരത്തി�ന്റ രൂപ�ഭദ�മന്നാണു് എനിക്കു �താന്നുന്ന

തു്. കരുവൂർ കരിയാനത്തടിയ�നന്ന�ത്രആ �കാമ്പനു

കവി നൽകീട്ടുള്ള നാമ�ധയം. പൂർവ്വ കഥക�ള പലവി

ധത്തിൽഈഗ്രാമീണഗായകന്മാർ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പാണ്ഡവർ�താറ്റത്തിൽസൂതികയായ കുന്തി�ദവി�യ

ഗാന്ധാരി ഭയ�പ്പടുത്തി അഗ്നിപ്ര�വശം �ചയ്യിക്കുവാൻ

ശ്രമിക്കുന്നു. ദാരുകവധത്തിൽ �സ്തനപതി�യന്നും സ്താ

നപതി�യന്നും രണ്ടു് അസുരകന്യകകൾബ്രഹ്മാവി�ന

ഭജിക്കുകയുംഅതിൽസ്താനപതി ദാരുക�ന പ്രസവി

ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. പന്ത്രണ്ടു “പൂനാരദന്മാർ”ആഅസു

ര�ന്റഅക്രമങ്ങൾശ്രീമഹാ�ദവ�നഅറിയിക്കുകയും

അവിടുന്നു് ആ ദുഷ്ട�ന്റ നിധനത്തിന്നായി കണ്ടൻകാളി

�യ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ‘അകാളം’ എന്ന കാട്ടിലു

ള്ള �വതാള�ത്തയും “തൃശ്ശിവ�പരൂർ വടക്കും�ഗാപുര

ത്തിൽ കാത്തിരി�പ്പാരുശ്രീഭൂതത്താ�നയും” കൂട്ടി�ക്കാ

ണ്ടാണു് കണ്ടൻകാളി ദാരുക�നാടു യുദ്ധം �ചയ്യുവാൻ

�പാകുന്നതു്. പ്രസ്തുത കൃതികളു�ട രചനാ രീതി രണ്ടുദാ

ഹരണങ്ങൾ�കാണ്ടു �വളി�പ്പടുത്താം.

1. ശാസ്താവി�ന്റആയുധാഭ്യാസം:- “പയിറ്റാണ്ടിൽ

പയറ്റിനാക്കിയ �നരത്തുപയറ്റിവരു�ന്നാരു വര

വു കണ്ടാൽ പണിക്ക�ര�ന്ന �താന്നും; എയ്തുവരു

�ന്നാരു വരവു കണ്ടാൽ വിൽക്കുറു�പ്പ�ന്ന �താ

ന്നും. അങ്ങ�ന പയറ്റിയും എയ്തും വരു�ന്നാരു �ന

രത്തുകരുവൂർ മുണ്ടവരിക്കപ്ലാവി�ന്റ മുകളിൽ നി

ല്ക്കു�ന്നാരു കരുവൂർ പൂഞ്ചാത്തൻ�കാഴി�യക്കണ്ടു്

ഇ�ക്കാഴി�യഎനിക്കുഎയ് വാൻ തരണ�മന്നാൻ

കരുവൂർതിറം�കാണ്ട ശാസ്താവു്. �പരുമാനുമ�പ്പാൾ

അ�യ്യാ മക�നഎനിക്കു് അന്തി�പട്ടാൽ കിനാ

കാണ്മാനും പുലർന്നാൽ കണികാണ്മാനുമു�ള്ളാ

രു �കാഴിക്കിടാവി�ന എയ്തു�കാല്ലലാ മക�ന

എന്നാൾ കരുവൂർ നല്ലക്ഷമാതാവു്.”

2. ദാരുകനും പുനാരദന്മാരും:- “�കൾപ്പൂതുമു�ണ്ടാ പൂ

നാരദന്മാ�ര? ഇനി�ക്കാ സ്വല്പമു�ള്ളാരു �വദഗീ

തങ്ങൾഓതുകയും, �കാട്ടുകയും പാടുകയുംആടുക

യും �വണ�മന്നാൻ ദാരുകരാജാവു്.

�കൾപ്പൂതുമു�ണ്ടാ ദാരുകാ? ഞങ്ങൾക്കുഞങ്ങ�ട

നല്ലച്ചനറിഞ്ഞാൽ വഴക്കു�ണ്ടന്നാർ പന്തിരണ്ടു പൂനാ

രദന്മാര�പ്പാൾ.

നിങ്ങ�ട നല്ലച്ചൻഞാ�നന്നുകല്പിച്ചു�കാൾവിൻ; നി

ങ്ങ�ട നല്ലമ്മഎ�ന്റ �ദവി�യന്നു കല്പിച്ചു�കാൾവിൻ.

നിങ്ങ�ട നല്ലച്ചൻ ഇനിക്കു ജട പിരിക്കയും, പക്കം

വയ്ക്കയും, പഴയരി വാർക്കയും �വണം.

നിങ്ങ�ട നല്ലമ്മഎ�ന്റ �ദവിക്കു മുറ്റമടിക്കയും താളി

പിഴികയും വിളയാട്ടമഞ്ഞളരയ്ക്കയും �വണ�മന്നു പഴി

യും പരിഹാസവും പറഞ്ഞു�കാണ്ടാൻ ദാനപതി ദാ

ന�വന്ദ്രൻ ദാരുക രാജാവു്.”

ഈ �താറ്റങ്ങളിൽ ‘അര�യാളം നീറ്റിൽ�ച്ചന്നു് അടി

�യാലുമ്പിക്കുളിച്ചു; മുല�യാളം നീറ്റിൽ�ച്ചന്നു മുടി�യാ

ലുമ്പിക്കുളിച്ചു’; ‘മുത്തിനാൽ �കാരി മുറനിറയ്പു്; പവിഴ

ത്താൽ �കാരിപറനിറയ്പു് ’; ‘പാലിൽക്കഴുകി പതംവരു

ത്തി, നീരിൽക്കഴുകി നിറം വരുത്തി, “പള്ളിവാളാൽ

�വട്ടി പാത്രവട്ടകയാൽ കുടിക്കുക’ മുതലായി അവിട

വി�ട കാണുന്നപല�ശലീപ്രായങ്ങളായ വാചക

ങ്ങൾക്കുവി�ശഷി�ച്ചാരാസ്വാദ്യത കാണുന്നു.
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33 ശാസ്താമ്പാട്ടു്–ശാസ്താവു്

ശാസ്താവിനു നാൾ �ചല്ലു�ന്താറും പ്രാധാന്യം കൂടിവരി

കയാണു് �ചയ്യുന്നതു്. എങ്കിലും തിരുനാവാ �യാഗക്കാ

രു�ട പര�ദവതയായ ചമ്രവട്ടത്തു് അയ്യപ്പൻ, ഭിഷഗ്വര

നായ തകഴിയി�ല ശാസ്താവു് മുതലായ �ദവതകളു�ട

ബിംബങ്ങൾക്കുപണ്ടുത�ന്നഅസാധാരണമായ�ച

തന്യമുണ്ടായിരുന്നതായി �രഖകളുണ്ടു്. ഈ �ദവാലയ

ങ്ങൾ ശബരിമല, അച്ചൻ�കാവിൽ, ആര്യങ്കാവു്, കുള

ത്തൂപ്പുഴ മുതലായ �ക്ഷത്രങ്ങ�ള�പ്പാ�ല പർവതസമീപ

ത്തിലല്ലസ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന�തന്നും ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതാകു

ന്നു. ശാസ്താവും ബുദ്ധനും ഒന്ന�ല്ലന്നുള്ളതിനു് എത്ര �ത

ളിവുകൾ �വണ�മങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്.

ശാസ്താവു് മൃഗയാസക്തൻ, ബുദ്ധൻഅഹിംസാവ്രതൻ,

ശാസ്താവു് പൂർണ്ണ�യന്നും പുഷ്കല�യന്നുംഅ�ല്ലങ്കിൽ

മദന�യന്നും വരവർണ്ണിനി�യന്നും �പരുള്ള രണ്ടു �ദ

വതകളു�ട പ്രാണനാഥൻ, ബുദ്ധൻസർവ്വസങ്ഗപരി

ത്യാഗിയായ മഹർഷി; ഇവർ തമ്മിൽ യാ�താരുബന്ധ

�മാ സാജാത്യ�മാ ഇല്ല; പി�ന്ന�വ�ണ്ടഏകീഭാവം?

പുരാതനകാലത്തു ദ്രാവിഡരു�ട ഇടയിൽ ഒരു ഗ്രാമ�ദ

വത മാത്രമായിരുന്ന ശാസ്താവിനു �കരളത്തിൽ മാത്ര

�മ ഉൽക്കൃഷ്ടതസിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളു. ശാസ്താവി�ന ഒരു മല

യാളി�യന്നാണു് എല്ലാ പാട്ടുകളിലും വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

തിരു�നല് �വലി, മധുര മുതലായ ജില്ലകളിൽ കർഷക

ന്മാരു�ട ഒരുസാമാന്യ�ദവതയായി മാത്രമാണു് അവി

ടുന്നു് ഇന്നും കരുത�പ്പടുന്നതു്.
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ശാസ്താമ്പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ധാരാളമാ

യുണ്ടു്. മലയാളത്തിലുള്ളപാട്ടുക�ളപ്പറ്റിയാണു് ഇവി�ട

പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നതു്. ശാസ്താമ്പാട്ടിനു് അയ്യപ്പൻപാ�ട്ടന്നും

�പരുണ്ടു്. ഈവക പാട്ടുകളിൽശ്രീപര�മശ്വരനു് �മാ

ഹനീരൂപം ധരിച്ച വിഷ്ണുവിൽനിന്നു ജനിച്ച ശാസ്താവി

�ന്റഅവതാരം മുതല്ക്കുള്ളകഥകൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ശാസ്താവി�ന്റഅപദാനങ്ങൾഏഴു �ശവ (�ശവുക) ങ്ങ

ളിലായി �കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. �ശവം എന്നാൽ �സവ

കത്വം എന്നർത്ഥം. പാണ്ഡ്യരാജാവി�ന്റ �സനകനാ

യാണ�ല്ലാ ശാസ്താവു ഭൂ�ലാകത്തിൽ രങ്ഗപ്ര�വശം

�ചയ്യുന്നതു്. ആ �ശവങ്ങൾ (1) പാണ്ടി�ശ്ശവം (2) പുലി

�ശ്ശവം (3) ഇളവരശു�ശവം (4) �വളി�ശ്ശവം (5)ഈഴ

�ശ്ശവം (6) പന്തള�ശ്ശവം (7) �വളാർ�ശ്ശവം ഇവയാണു്.

ഏഴു �ശവങ്ങൾക്കും ചൂഴിയാരി എന്നുപറഞ്ഞുവരുന്ന

ഏഴു താളങ്ങളുമുണ്ടു്. ഉടുക്കു് എന്ന വാദ്യമുപ�യാഗിച്ചാ

ണു്ഈപാട്ടുകൾ പാടുന്നതു്.
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35 പുലി�ശ്ശവം

“കരമതിൽ ശരവും വില്ലു�മടുത്തയ്യൻ പുറ�പ്പട്ടു

കരിമ്പുലിപ്പാലു �കാണ്ടുവരുവതിന്നുഴ�റ്റാ�ട.

കറപ്പുകച്ചയും �കട്ടിക്കടുവാ�യാടങ്കം �ചയ് വാൻ

കരത്തിൽ �പാന്തയു�മടുത്തരശ�ന നമിച്ചയ്യൻ

അനുജ്ഞയും വാങ്ങിത്ത�ന്റ കര�മാന്നു കുലുക്കുന്നു.

മനക്കുരുന്നിങ്കൽ �മാദം വളരുന്നൂനൃപതിക്കു

ബഡവാഗ്നിസമുജ്ജ്വലം വളരുന്നൂ മലയാളി.

ദൃഢതരം ഗമിപ്പതി�നാരു�മ്പട്ടാനതി�ഘാരം.

പലരും �ചവകന്മാർ വന്നടിമലർ വണങ്ങുന്നു.

വലരിപുസമ�നന്നുപലജനം പറയുന്നു.

കുതിര�യാന്നുഞാൻ നല്കാം മലയാളി�ച്ചവകാ നീ

കുതിരതൻ മുക�ളറിഗ്ഗമിക്കൂ താൻ വനം �നാക്കി.

കുതിര�യപ്പുലി കണ്ടാൽഝടിതി സംഹരിച്ചീടും.

***

നാട്ടി�ല നൃപതിതന്നരുളുണ്ടി�ന്നനി�ക്കങ്കിൽ

കാട്ടി�ലപ്പുലിപ്പാലു കറന്നുഞാൻ �കാണ്ടു�പാരും.”
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36 ഈഴ�ശ്ശവം

“അരശരിൽ മണിമകുടതി�ലാത്തമനഖിലജഗൽപ്പരിപൂർണ്ണൻ

അണിമതികുല തലയിലണിന്തരനു�ട മകനു മനസ്സിൽ

കരുതിയതീഴ�ത്താരു രാജാ�വക്കാണണ�മ�ന്നാരു

പക്ഷം,

കട�ലാരു ശത�യാജനയുണ്ടുകടപ്പതിനരുതു നിനച്ചാൽ,

ആരാലും ബാധവരാ�ത്താരസുരകൾ മരുവും ലങ്ക-

യ്ക്കരി�കയീഴ�പ്പരുമാളു�ട രാജ്യമ�തന്നറി�യണം.”
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37 മ�റ്റാരു ശാസ്താമ്പാട്ടു്

“അരുമറ�പ്പാരുളതാ�യഅരനുമത്തരുണി�യാടും

കരികുലത്തലവനായിക്കാനനമകത്തുപുക്കു്

ഉര�മാടു പുണരുമന്നു ഉതി�ത്തഴും ഗജമുഖ�ന്റ

ചരണപങ്കജം �താഴു�ന്നൻ ശാസ്താവിൻ �വട്ട

�ചാൽവാൻ

****

ഭൂതനാഥനനങ്ഗ�കാടിനിറം കലർന്ന ഗുണാലയൻ

ഭൂവനതലമതിലമർജനങ്ങ�ളയല്ലൽതീർത്തു വസിപ്പവൻ

ഭൂത�ല മലനാടുതന്നിൽ വളർന്ന �കാവിൽവനങ്ങളിൽ

പുതുമ�യാടു വിലസുന്നകരമതിലന്നു വില്ശര�മന്തി�യ.

പാണ്ഡ്യനായ മഹീശ�നപ്പരി�ചാടു �ശവുകമാകുവാൻ

പലദിവസമവനരികിൽ മരുവി�ക്കാണ്ട �കാണ്ടൽ

നിറ�ത്താനും.

യാത്ര�പാവതിനിന്നു നല്ല ഗുണങ്ങളു�ള്ളാരു നാ�ള�ടാ

ഝടിതിയിനി നിങ്ങൾ വരിക�യന്നു ചമഞ്ഞുവൻപട

കൂട്ടിനാൻ.”
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38 വാവർസ്വാമിപ്പാട്ടു്

ശബരിമല�ക്ഷത്രത്തിൽ ശാസ്താവി�ന്റ ഉപ�ദവനാ

യി വാവരുസ്വാമി എ�ന്നാരു മൂർത്തി�യആരാധിച്ചു

വരുന്നുണ്ടു്. ആ മൂർത്തി മഹമ്മദീയനാണു്. അച്ഛ�ന്റയും

അമ്മയു�ടയും �പർ യഥാക്രമംആലിക്കുട്ടി�യന്നും പാ

ത്തുമ്മ�യന്നുമായിരുന്നു. വാവർ ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന

പയറ്റുമുറ�യല്ലാം അഭ്യസിച്ചു.

“എന്തിനി �വണ്ടതു വാവർ�ക്കന്നിങ്ങ�ന

ചിന്തിച്ചു പാത്തുമ്മപാരാതുറച്ചുടൻ

അന്തി�ക നില്ക്കു�ന്നാരത്തിമരം�കാണ്ടു

ചന്തത്തിൽ വാവർക്കു കപ്പലുണ്ടാക്കണം

നിശ്ചയിച്ചിങ്ങ�ന പാത്തുമ്മതൽക്ഷണം.

തച്ച�ര�യാ�ക്ക വരുത്തി�യാതീടിനാൾ.

ഇച്ഛിച്ച�പാ�ലതാനാശാരിമാരുടൻ

�മച്ച�മറു�ന്നാരു കപ്പൽ തീർത്തീടിനാർ.

കപ്പലിറക്കുന്നകാ�ല �വടി മൂന്നു

വയ്പിച്ചു വാവരും കൂട്ടരും �ചന്നുടൻ.

കപ്പലിൽ�ക്കറുന്നു; പായും നിവിർക്കുന്നു.

�ക�ല്പാടു കപ്പ�ലാടുന്നു �ത�ക്കാട്ടുതാൻ.”

�തക്കുനിന്നു കിഴ�ക്കാട്ടു കപ്പ�ലാടി�ക്കാണ്ടിരിക്കു

�മ്പാൾഅയ്യപ്പൻ കപ്പൽച്ചുങ്കം �ചാദിക്കുകയുംഅതി

ന്നു വാവർ

“ആനക്കഴുത്തി�ലറി�പ്പാകു�ന്നാരയ്യപ്പാ!

ആനവാല്ക്കാണം നമുക്കു തരി�ക�ടാ”

എന്നു് എതിർ�ചാദ്യത്തിനു് ഒരു�മ്പടുകയും �ചയ്തു. രണ്ടു

�പരും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം ഒരു കക്ഷി

ക്കും സിദ്ധിച്ചില്ല. ശാസ്താവു് അ�പ്പാൾ വാവ�രാടു്

“�പാരിനി �വണ്ട നീ വീരനാ�ണറ്റവും

പാരിതിൽ നി�ന്നാടു തുല്യരില്ലാരു�മ,

�പാരിക ന�മ്മാടുകൂ�ട നീ വാവ�ര!

ഭൂരി�മാദം നി�ന്ന വാഴിക്കാം ഞാ�ന�ടാ.”

എന്നുവാഗ്ദാനം �ചയ്തു ശബരിമലയ്ക്കു കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു�പാ

കുകയും അവി�ട ഒരാലയം തീർത്തു് അതിൽ ത�ന്റ

സുഹൃത്തി�ന കുടിയിരുത്തി �ഗാതമ്പു നി�വദ്യത്തിനു

ശട്ടം �കട്ടുകയും �ചയ്തു. ഇതാണു് പാട്ടി�ല കഥ. പഴയ

ഐതിഹ്യ�ത്തആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളഈഗാനം

തീ�രപ്പഴക്കമുള്ളതല്ല. ആര്യന്മാർക്കും ദ്രാവിഡർക്കും

�ശവമതത്തിനും �വഷ്ണവമതത്തിനും തമ്മിലുള്ള

മാത്സര്യ�ത്തനശിപ്പിക്കുവാനാണു് അയ്യപ്പ�ന പൗരാ

ണികന്മാർ ഹരിഹരപുത്രനാക്കിയതു്. ഹിന്ദുക്കളും മഹ

മ്മദീയരും തമ്മിലുള്ളസംഘർഷത്തിനു വിരാമമിടുവാൻ

പശ്ചാൽകാലികന്മാർ വാവരുസ്വാമി�യ ശബരിമല

അയ്യപ്പ�ന്റസുഹൃത്തുമാക്കി. എത്ര വിശാലമായിരുന്നു

നമ്മു�ട പൂർവ്വന്മാരു�ട ഹൃദയം! എ�ന്താരുആശ്ചര്യക

രമായഐക്യ�ബാധത്തി�ന്റ ഫലമായിരുന്നുഅവരു

�ടഅത്തരത്തിലുള്ള മതപരിഷ്കാരപരിപാടി!
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39 വള്ളപ്പാട്ടു്

പഴയകാലത്തുപുരാണകഥക�ളആസ്പദമാക്കിയല്ല

വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ രചിക്ക�പ്പട്ടുവന്നിരുന്നതു്. വി�നാദപ

രങ്ങളായും ശൃങ്ഗാരതരങ്ഗിതങ്ങളായും �ദശചരിത്ര

പ്രതിപാദകങ്ങളായും ഉള്ള ഗാനങ്ങൾഅന്നുധാരാളം

പ്രചരിച്ചിരുന്നു. കിരാതം, വ്യാ�സാൽപ്പത്തി മുതലായ

സാഹിത്യപ്രധാനങ്ങളായ പാട്ടുകളു�ടആകർഷകത

നിമിത്തംഅവഅസ്തമിതപ്രായങ്ങളാ�യങ്കിലുംആരും

ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാട്ടിനു ചീരഞ്ജിവിത്വമുള്ള

തു�പാ�ല �താന്നുന്നു. അതി�ല ഏതാനും വരികളാ

ണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്.

“കറുത്ത�പ�ണ്ണ നി�ന്നക്കാണാ�ഞ്ഞാരുനാളുണ്ടു്

വരുത്ത�പ്പട്ടുഞാ�നാരു വണ്ടായിച്ചമഞ്ഞ�ല്ലാ,

വണ്ടായ്ച്ചമഞ്ഞുഞാ�നാരു തുമ്പിയായിപ്പറ�ന്ന�നടീ,

തുമ്പിയായ്പ്പറന്നുഞാ�നാരു പള്ളിവാതുക്കൽ �ചന്നപ്പം

പൂമാല�പ്പത�ല�ന്ന�യാരു പൂ�കാണ്ട�ങ്ങറിഞ്ഞ�ല്ലാ.

അപ്പൂവും ചൂടിഞാനു�മാരാറ്റരി�ക �പാകു�മ്പാൾ

തന്നാ�നാരുത്തൻപതി�നട്ടു �മാതിരം

�ചമ്പല്ലിരുമ്പല്ല പിത്തളയ�ല്ലാടല്ല

പതി�നട്ടു�മാതിരം �പാൻ�മാതിരമവൻ തന്ന�ല്ലാ.”

‘ക�ണ്ടൻഞാൻ ക�ണ്ടൻഞാൻ �കാവയ്ക്കപ്പുറം’ എന്നും

മറ്റും �വ�റയും ചില പാട്ടുകൾഞാൻ �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഉദ്ധരി

ക്കത്തക്കവിധത്തിൽഅവഓർമ്മിക്കുന്നില്ല.

വാലന്മാർ തണ്ടുപിടിക്കു�മ്പാൾ പാടുന്ന മ�റ്റാരു പാട്ടി

ലുള്ളതാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നവരികൾ.

“റാകിപ്പറക്കുന്ന �ചമ്പരു�ന്ത! നീയു�ണ്ടാ മാമാങ്ക

�വലകണ്ടു?”

�വലയുംകണ്ടു, വിളക്കുംകണ്ടു; കടലിൽത്തിരകണ്ടു

കപ്പൽകണ്ടു;

കടലിൽച്ചാൺ ചാഞ്ഞകരി�ന്തങ്ങി�ന്മൽ കടന്തലുമുണ്ടു

കടന്തക്കൂടുണ്ടു്.

കടന്തൽപിടിപ്പാൻവിരുതാർക്കുള്ളൂ? തച്ചുള്ളവീട്ടിൽരണ്ടു

പി�ള്ളരുണ്ടു്.

പി�ള്ള�ര വിളിപ്പാൻ രണ്ടാളയച്ചു; പി�ള്ളരും വന്നു;

�പായാളും വന്നു.

പട്ടുമുടുത്തുപണി�ത്താപ്പിയിട്ടു;ഈക്കിക്കരയനും �താൾ

�മലണിന്തു,

കടന്തൽപിടിച്ചവർ കൂട്ടിലിട്ടു; ഇളയതുലക്കനു കാഴ്ചവച്ചു.”
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ഇനിയും കല്യാണപ്പാട്ടു്, �കാലടിപ്പാട്ടു്, തുമ്പിപ്പാട്ടു്,

ഐവർകളിപ്പാട്ടു്, �കാൽകളിപ്പാട്ടു് മുതലായി പലവി

ധത്തിലുള്ളആരാധനാക്രമങ്ങ�ളാടും വി�നാദങ്ങ�ളാ

ടും അനുബദ്ധമായി കിടക്കുന്നഅനവധി ഗാനങ്ങൾ

നമ്മു�ട സ്മരണ�യഅർഹിക്കുന്നുണ്ടു്. കല്യാണക്ക

ളി �കാല്ലത്തുംഅതിനു �തക്കും ഉള്ളപ്ര�ദശങ്ങളിൽ

സമീപകാലംവ�ര ധാരാളമായി പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു

വി�നാദമാണു്. നായന്മാരു�ട തറവാടുകളിൽ താലി

�കട്ടുകല്യാണം സംബന്ധിച്ചും മറ്റും ആ കളി കളിപ്പിച്ചി

രുന്നു. ചില �ക്ഷത്രങ്ങളിലും അതു കളിച്ചുകണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

ഇ�പ്പാഴും ഓണക്കാലത്തു് അതിനു ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ

പ്രചാരമി�ല്ലന്നില്ല. പുരാണകഥകളാണു് പ്രാ�യണപാ

ടിവരുന്നതു്. പാടു�മ്പാൾ പലമാതിരി അടവുചവിട്ടുകളും

ഗായകന്മാർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈവകുപ്പിൽ ഉൾ�പ്പ

ടുന്ന പല പാട്ടുകളും അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കാലടിപ്പാട്ടുകളു�ട

ലക്ഷണവും ഇതിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ല. �കാൽകളിക്കുപ്ര

സിദ്ധി വട�ക്ക മലയാളത്തിലാണു്. �തക്കൻ�കാൽക

ളി�യന്നും വടക്കൻ�കാൽകളി�യന്നും മാപ്പിള�ക്കാൽ

കളി�യന്നും മൂന്നുതരം കളികൾആഇനത്തിൽഅവി

�ട നടപ്പുണ്ടു്. അവയ്ക്കു �കാലടി�യന്ന �പർ പറയുന്നു.

ഒന്നാമ�ത്തയും മൂന്നാമ�ത്തയും തരത്തിലുള്ളകളികൾ

ക്കു ‘ചുവടും’ (അഭിനയം) രണ്ടാമ�ത്തതിനു ‘ചിന്തും’ (ഗാ

നം) ആണു് പ്രധാനം. �കാലിനുപകരം പരിചയും ചില

മ്പും ഉപ�യാഗിച്ചും ചിലർഈകളി കളിക്കാറുണ്ടു്. ചില

മ്പു കാലിൽ ഇടുന്നതല്ല. �കാലിൽത്ത�ന്ന �കാർത്തിട്ടു

ള്ള�താ �കയിൽവച്ചുതാളത്തിനനുസരിച്ചു �കാട്ടാൻ

ഉപകരിക്കുന്ന�താആണു്.

ഇ�പ്പാൾത്ത�ന്നക്രമത്തിലധികം ദീർഘമായി�പ്പായ

ഈഅദ്ധ്യായം ഇവി�ട അവസാനിപ്പി�ക്കണ്ടിയിരി

ക്കുന്നതിനാൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ളപാട്ടുക�ളക്കുറിച്ചു യാ

�താന്നും പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഗണപതി,

ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശിവൻ, പാർവതി മുതലായ �ദവതക�ളപ്പ

റ്റി അ�നകം നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകളുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്നതു

ശ്രീകൃഷ്ണപരമായ ഒരു ഗാനമാണു്.

“തൃശ്  ശൂ�ര മതിലകത്തു് ഒന്ന�ല്ലാ പുത്തിലഞ്ഞി;

ആയിലഞ്ഞിപ്പൂപറിപ്പാൻ �പാരിൻ �പാരിൻ �താഴിമാ�ര,

“തൃപ്പറ�ങ്ങാട്ടപ്പനാ�ണഞങ്ങളാരും �പാരുന്നില്ല.”

“എന്തു�കാണ്ടു �പാരുന്നില്ല? “മതിലകത്തുകണ്ണനുണ്ടു്;

�കാച്ചുവില്ലുമമ്പുമുണ്ടു്; എയ്തു�കാല �ചയ്തു�പാകും.”

തിരുവാതിരപ്പാട്ടു്, ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടു്, അമ്മാനപ്പാട്ടു് മു

തലായവസാഹിത്യപദവിയിൽ ചരിക്കുന്നപാട്ടുകളാ

കയാൽഅവ�യപ്പറ്റി അന്യത്ര പ്രതിപാദിക്കും. പല

�താഴിൽപ്പാട്ടുക�ളാടും ഇടകലർന്നു ഗദ്യങ്ങളുമുണ്ടു്. വി

സ്തരഭീരുതയാൽഅവ�യ്ക്കാന്നിന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ�ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ട�റാ �ഡസ്ൿ

�ടാപ് ആപ്ലി�ക്കഷനുക�ളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ�ന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് �ഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ഫാണി�ന്റ

വീതിക്കു നിജ�പ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ

ചിട്ട�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്ര�യാഗ

ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്�ഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.

എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅ�ഡാബി

അ�ക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.

അതു�കാണ്ടു് അ�ഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ �ചയ്യുകയും

അതിൽഈ �ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും

�ചയ്യുക.
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