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1 വടക്കൻപാട്ടുകൾ-ഉപക്രമം

വട�ക്കമലയാളത്തിൽ പുരാതനകാലങ്ങളിൽ വീര്യ

ശൗര്യങ്ങൾക്കുവിളനിലങ്ങളായിരുന്ന ചില പുരുഷ�ക

സരികളു�ടയും വനിതാരത്നങ്ങളു�ടയും അപദാനങ്ങ

�ള പ്രകീർത്തനം �ചയ്യുന്ന നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾക്കാണു്

വടക്കൻപാട്ടുകൾഎന്നു �പർ പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. ആ

പാട്ടുകൾക്കുപണ്ട�ത്ത�പ്പാ�ലയുള്ളപ്രചാരം ഇക്കാ

ലത്തി�ല്ലങ്കിലും ഇന്നുംഅവയിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ളപ്ര

തിപത്തിഅസ്തമിച്ചിട്ടില്ല. നാനൂ�റാളം വടക്കൻപാട്ടു

കൾ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടരായിരുന്ന മി. �പഴ്  സി

മാക്വീൻ �ശഖരിച്ചിട്ടുള്ളതായി �കൾവിയുണ്ടു്. ഇനിയും

ഒട്ടുവള�ര അധികംആഇനത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ �ശ

ഖരിക്കുവാൻ കിടപ്പുള്ളതായുമറിവുണ്ടു്. ആ�കക്കൂടി മു

പ്പത്തഞ്ചുപാട്ടുക�ളാളം മാത്ര�മ ഇ�ന്നവ�രഅച്ചടി

പ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. അതു�കാണ്ടു്ഈവിഷയത്തിൽ ഭാഷാഭി

മാനികൾ �നടീട്ടുള്ളതു മണൽ, �ന�ടണ്ടതു മലഎന്ന

നിലയിലാണു് വസ്തുസ്ഥിതി. പാടുവാൻ വി�ശഷിച്ചു ഗാ

യകത്വ�മാ �കട്ടാനന്ദിക്കുവാൻ പ്ര�ത്യകിച്ചു�വദൂഷ്യ

�മാ �വണ്ടാത്തപ്രസ്തുത ഗാനങ്ങൾഹൃദയത്തിൽനി

ന്നു പുറ�പ്പട്ടു ഹൃദയത്തിൽ�ചന്നു് അലിഞ്ഞു�ചരുന്നു.

കളരി, അടവു്, പയറ്റു്, അങ്കം, ഇവ�യാടു് അനുബന്ധി

ക്കാത്തവടക്കൻ പാട്ടുകൾ കുറയും. പടക്കലി�കാണ്ട

വീരന്മാരു�ട �പാരിനുവിളി, ആയുധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള

കൂട്ടിമുട്ടൽഅപകടങ്ങളിൽ നിന്നു യുവാക്കന്മാരും യു

വതികളും അവരു�ട കയ്യൂക്കു�കാണ്ടും ബുദ്ധിശക്തി

�കാണ്ടും നിഷ്പ്രയാസം �നടി�ക്കാള്ളുന്നആത്മരക്ഷ

മുതലായി പുളകപ്രദങ്ങളായ പലഅത്ഭുതസംഭവങ്ങ

ളും അവയിൽഹൃദയങ് ഗമമായി പ്രതിബിംബിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പൂർവ്വകാല�ത്തസമുദായാചാരങ്ങളു�ട സ്ഫടികദർപ്പ

ണങ്ങ�ളന്ന നിലയിലും അവയ്ക്കുബഹുമാന്യമായ ഒരു

സ്ഥാനമുണ്ടു്. വടക്കൻ പാട്ടുകൾ പ്രാ�യണ ഒ�രാറ്റ

ദ്രാവിഡവൃത്തത്തിലാണു് രചിച്ചു കാണുന്നതു്. അതിൽ

പല�പ്പാഴും അക്ഷരങ്ങൾ ഒടിച്ചും മടക്കിയും നീട്ടിയും നി

റുത്തിയും മറ്റും ഉച്ചരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. ആപ്പണികൾ കഴിച്ചു്

എണ്ണി�നാക്കിയാൽഓ�രാ വരിയിലും പതി�നഴുമാത്ര

വീതം കാണാം. ‘ത�ച്ചാളി�മപ്പയിൽ കു�ഞ്ഞ്യാ�തനൻ’

എന്ന വരിത�ന്ന ഇതിനുദാഹരണമാണു്. ‘കരുമ്പറ

മ്പിൽ കണ്ണ�� കഥ’ യി�ലആദ്യ�ത്ത ഭാഗം മാത്ര�മ

ഞാൻ മ�റ്റാരു വൃത്തത്തിൽ രചിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.

അതി�ല

‘ഒന്നുണ്ടു �കൾക്കണം �പ�ണ്ണ നീയാർ�ച്ച!

�താട്ടത്തിൽ �ചത്തുവാൻ �പാകുന്നുഞാനും.’

എന്നീ വരികളിൽ പ�ത്താൻപതു മാത്രംവീതം ഉണ്ടു്.
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2 �ദശം

വടക്കൻപാട്ടുകളി�ല നായകന്മാരും നായികമാരും

അറിവുള്ളിട�ത്താളം കടത്തനാ�ട്ടാ അതിനു സമീപ

�മാ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണു്. ആ�രാമൽ�ച്ചകവരു�ട പാ

ട്ടിൽ (പുത്തരിയങ്കത്തിൽ) �വട്ടത്തുനാട്ടു് തൃപ്പറ�ങ്ങാട്ട

പ്പ�� നടയിൽ �പാന്നും �വള്ളിയും �പാതിഞ്ഞുവച്ചു

പരീക്ഷനടത്തി കുറുങ്ങാടിടം എന്നതറവാട്ടി�ല കാര

ണവസ്ഥാന�ത്തപ്പറ്റി ഉണി�ക്കാനാരും ഉണിച്ച�ന്ത്രാ

രും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തീർക്കുവാൻശ്രമിക്കുന്നതി�ന

പ്പറ്റി നാം വായിക്കുന്നുണ്ടു്; എന്നാൽ കുറുങ്ങാടിടം പ്രതി

യാതിരിനാട്ടി�ല ഒരു വീടാ�ണന്നുകവി ത�ന്ന ന�മ്മ

ധരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ഈപ്രതിയാതിരിനാടു് എന്നു പറ

യുന്നതു പുറത്തായ നാ�ടന്നും പുറവഴിനാ�ടന്നും �പ

രുള്ള വടക്കൻ �കാട്ടയമാ�ണന്നു് എനിക്കു �താന്നു

ന്നു. �കാലത്തുനാട്ടു് അരി�ങ്ങാട�ര ഉണിച്ച�ന്ത്രാർക്കു

�ചാ�കാ [1] നായി കിട്ടിയതു�പാ�ല ഏളവന്നൂർനാട്ടു

പുത്തൂരംവീട്ടിൽആ�രാമ�ര ഉണി�ക്കാനാർക്കും �ച

�കാനായി കിട്ടി. ആ പാട്ടി�ല—

“കറുത്തനാർനാടു കിഴ�ക്കഅറ്റം

പുത്തൂരം പാടം പടിഞ്ഞാററ്റം

എളവന്നൂർ നാ�ടാരു നാടല്ലാ�ണ”

എന്നവരികളിൽനിന്നു കടത്തനാട്ടിനു പടിഞ്ഞാറാണു്

എളവന്നൂർ നാ�ടന്നു നാം അറിയുന്നു. ചിറയ്ക്കൽ തമ്പു

രാൻ, �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ ഇവർക്കുപുറ�മ സാമൂതി

രി�യപ്പറ്റിയും ചില പാട്ടുകളിൽ സൂചനയുണ്ടു്.

1. അങ്കം �വട്ടുന്ന �യാദ്ധാവു്.
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3 കാലം

വടക്കൻപാട്ടുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും രണ്ടു കുടുംബങ്ങളി

�ലഅങ്ഗങ്ങളു�ട പ്രശസ്തി�യ വാഴ്ത്തുന്നവയാണു്. അവ

യിൽ ഒന്നു �മല്പറഞ്ഞപുത്തൂരംവീടും മ�റ്റാന്നു കടത്ത

നാട്ടു വടകരയ്ക്കുസമീപമുള്ള പുതുപ്പണംഅംശത്തിൽ

�മപ്പയിൽഎന്നപ്ര�ദശത്തിൽ�പട്ട ത�ച്ചാളിമാണി

�ക്കാത്തുവീടും ആണു്. പുത്തൂരം വീട്ടുകാർ തീയന്മാരും

മാണി�ക്കാത്തു വീട്ടുകാർ നായന്മാരുമാ�ണന്നുവായന

ക്കാർ �കട്ടിരിക്കുമ�ല്ലാ. ത�ച്ചാളി എന്നതു ജാതിവിഭാ

ഗ�ത്തസൂചിപ്പിക്കുന്ന �പരാ�ണന്നറിയുന്നു. ത�ച്ചാളി

‘ഒ�തന’ക്കുറുപ്പി�നപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ടുകളാണു് ഒട്ടധികമു

ള്ളതു്. ഒ�തനൻ �കാല്ലം 759-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം �വ

ള്ളിയാഴ്ച നട്ടുച്ചയ്ക്കു് കറുത്ത വാവിൻനാളിൽ ജനിച്ചു. മുപ്പ

ത്തിരണ്ടാമ�ത്തവയസ്സിൽ യശശ്ശരീരനായി. ഇതിൽ

നിന്നുആ �യാദ്ധാവു മരിച്ചിട്ടു മുന്നൂറിൽചില്വാനം വർഷ

ങ്ങ�ള കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളുഎന്നുസിദ്ധമാകുന്നു. ആ�രാമൽ

�ച്ചകവരു�ട കാലവും ഇതി�നഅ�പക്ഷിച്ചു വള�ര മു

മ്പ�ല്ലന്നാണു് എനിക്കു �താന്നുന്നതു്. വലിയആ�രാ

മൽ�ച്ചകവരു�ട കഥയിൽ

“നമ്മു�ട പണ്ട�ത്തക്കാർ�ന്നാന്മാരു്

അങ്കംപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു�പാന്നു;

മുന്നൂറ്ററുപ�ത്തട്ടു വരിഷമായി,

അന്നു�താട്ടിന്നുവ�രയ്ക്കുമുണ്ണി.”

എ�ന്നാരു കുറിപ്പു കാണുന്നുമുണ്ടു്. �ചകവർ ത��

അനുജൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ�നാടു �കര�ളാൽപത്തി�യ

യുംഈഴവരു�ടആഗമ�ത്തയുംമറ്റും പറ്റി പറയുന്ന

പുരാവൃത്തത്തിലുൾ�പ്പട്ടതാണു്ഈകുറിപ്പു്. പ്രസ്തുത

ചരിത്രകഥനം പുത്തരിയങ്കത്തിലില്ല. പുത്തരിയങ്കം

�പാലിപ്പിച്ചതാണു് വലിയആ�രാമൽ�ച്ചകവരു�ട

കഥ; എന്നാൽആകഥയും പഴക്കമുള്ളതുത�ന്ന�യ

ന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. �ചരമാൻ�പരുമാൾഈഴ

ത്തുരാജാവിനു് ആളയച്ചിട്ടാണു്ഈഴവർ മലയാളക്കര

യിൽ കുടിപാർപ്പു് തുടങ്ങിയതു് എന്നു് അതിൽ പറയുന്നു

�ണ്ടങ്കിലും എന്നുമുതലാണു് പുത്തൂരംവീട്ടുകാർ അങ്കംപി

ടിച്ചു തുടങ്ങിയ�ത�ന്നാ ഏതു �ചരമാൻ �പരുമാളാണു്

ഈഴവ�ര കുടിയിരുത്തിയ�തന്നു�പാലു�മാ നിർണ്ണയി

ക്കുവാൻ യാ�താരു �തളിവും അതു നല്കുന്നില്ല. ക്രി. പി.

ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല �പരുമാൾവാഴ്ച അവസാനിച്ച

�തന്നു മുൻ�പാരധ്യായത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു

�കാണ്ടുക്രി.പി. ഒൻപതാം ശതകത്തിനു�ശഷം മൂന്നൂ

റ്ററുപ�ത്തട്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടു് അതായതു പതിമൂന്നാം

ശതകത്തി�ലാ അതിന്നടുപ്പി�ച്ചാആണു്ആ�രാമൽ

�ച്ചകവർ ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നുസ്ഥാപിക്കുവാൻ മാർ

ഗ്ഗമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. ‘പട്ടാളമ�ല്ല കാണുന്നതു് ’

എ�ന്നാരു പ്രസ്താവനയും പുത്തരിയങ്കത്തിൽ കാണു

ന്നുണ്ടു്. ‘പട്ടാളം’ എന്ന പദം പതിമ്മൂന്നാംശതകത്തിൽ

മലയാളത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നതായി �താന്നുന്നില്ല.
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4 പുത്തൂരംവീടു്

പുത്തൂരംവീട്ടി�ലആ�രാമൽ�ച്ചകവർ, അ�ദ്ദഹത്തി��

സ�ഹാദരി ആറ്റുമ്മണ�മ്മൽ ഉണ്ണിയാർച്ച, ഉണ്ണിയാർ

ച്ചയു�ട മകൻആ�രാമുണ്ണിഈ മൂന്നു�പരും അങ്കപ്പയ

റ്റിൽഅത്യധികം �വദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദിച്ചവരായിരുന്നു.

ത��അച്ഛൻ കണ്ണപ്പനു നാല്പത്തിരണ്ടു വയസ്സുള്ള�പ്പാ

ളാണു് ആ�രാമൽ�ച്ചകവർ ജനിച്ചതു്.

“ഏഴങ്കം �വട്ടിജ്ജയിച്ചുഅച്ഛൻ;

പന്തിരണ്ടങ്കം പദവി തീർത്തു;

ഇരുപത്തിരണ്ടങ്കം താരി താഴ്ത്തി.”

എന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി മകൻ പുത്തരിയങ്കത്തിൽ പറ

യുന്നുണ്ടു്. ആ കണ്ണപ്പൻ �ചകവ�രപ്പറ്റിയും ഒരു പാട്ടു

ണ്ടു്. ആ�രാമൽ�ച്ചകവർ (1) പകിടകളിക്കു �പായതും

(2) പുത്തരിയങ്കം �വട്ടിയതും ഇങ്ങ�ന രണ്ടുപാട്ടുകൾ

ആ മഹാവീര�നപ്പറ്റി കാണ്മാനുണ്ടു്. മികവിൽ മിക�ച്ച

രിവീട്ടിലുള്ളഅമ്മാവൻ ചൂതുകളിക്കു വിദഗ്ദ്ധനായിരു

ന്നതു�കാണ്ടു് അതു പഠിക്കുവാൻആ�രാമർ അ�ങ്ങാട്ടു

�പായി.

“�കാവിൽ �കാടുത്തുള്ള �കാത്തുവള

നഗരി �കാടു�ത്താരു �പാൻകുപ്പായം;

നാടുവാഴി �കാടു�ത്താരു �പാന്നു�ന്താപ്പി

�ദശവാഴി �കാടു�ത്താരു നാഗമാല;

ശിഷ്യന്മാർ �കാടു�ത്താരു �പാൻചൂര�ക്കാൽ;

ഏഴായിരത്തി��യടി�ച്ചരിപ്പു്;

എടമ്പിരി നല്ല വലമ്പിരിയും

ചക്കമുള്ളൻവള �കാത്തുവള;

താൻത�ന്ന തീർപ്പിച്ച �പാൻ�മാതിരം

ചമയങ്ങ�ളാ�ക്കയും �ചർത്തണിഞ്ഞു്”

പുറ�പ്പടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മക�നാടു്

“ചമയം കുറയ്ക്കുണ്ണി! �പാന്മക�ന!

കരിങ്കണ്ണുത�ന്നയും തട്ടി�പ്പാകും”

എന്നു് അമ്മ ഗുണ�ദാഷിയ്ക്കുന്നു. അമ്മാവ�� വീട്ടിൽ

‘കാറ്റാടും നല്ല കളിത്തിണ്ണയിൽ’ പാവിരിച്ചു കുഞ്ഞ

മ്മായിആ�രാമ�ര എതി�രറ്റു സൽക്കരിച്ചു. അ�പ്പാൾ

അമ്മാവ�� മകൾ തു�മ്പാലാർച്ച �തച്ചുകുളി കഴിഞ്ഞു,

“മാറത്തു തളിക കമഴ്ത്തി�ക്കാണ്ടു,

പടിയും പടിപ്പുര കടന്നുവന്നു.”

അവ�ള

“ഒളിമിന്നൽ�പാലങ്ങുകണ്ടു�ച�കാൻ;

ദൃഷ്ടി മറിച്ചങ്ങു �നാക്കി �ച�കാൻ;

പുഞ്ചിരി�കാണ്ടു ചിരിച്ചു �പണ്ണും,”

എന്തിനധികം? അന്നു രാത്രിയിൽത�ന്ന ഗാന്ധർവ്വ

വിധിപ്രകാരം അവരു�ട വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അതു മാ

താപിതാക്കന്മാർ അറിയായ്കനിമിത്തം തു�മ്പാലാർച്ച

വള�ര കഷ്ട�പ്പ�ടണ്ടിവന്നു. ഓ�രാ സ്ത്രീക�ളാടു പുരു

ഷന്മാ�ര താൻ �താട്ടിട്ടി�ല്ലന്നു് അവൾ പിന്നീടു പറയു

�മ്പാൾ

“മുലക്കണ്ണുരണ്ടും കറുത്തി�ല്ലടീ?

കരിനിറം�പാ�ല നിറമുണ്ട�ല്ലാ.

കടവയറുത�ന്ന കനത്തുകണ്ടു;

�പാക്കിൾ�ക്കാടിയും മലച്ചുകണ്ടു;

ഒ�ത്താരടയാളം കണ്ടുഞങ്ങൾ”

എന്നു് അവർഅവ�ള പരിഹസിച്ചു. ഒടുവിൽ പ്രസവിച്ച

തിനു�മൽ ഭർത്താവി�ന എഴുത്തു �കാടുത്തയച്ചു വരു

ത്തി ത��സ്ഥിതി �പാതുജനങ്ങ�ള ഗ്രഹിപ്പിയ്ക്കുകയും

അവ�രല്ലാം സ�ന്താഷിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. മകനു് ഉണ്ണിക്ക

ണ്ണ�നന്നു �പരുമിട്ടു. ആദ്യ�ത്ത ദിവസംത�ന്ന പകി

ടകളിയിൽഅമ്മാവ�ന �താല്പിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തി��

അനുഗ്രഹം വാങ്ങി എന്നുകൂടിപ്പറ�യണ്ടതുണ്ടു്. ആല

ത്തൂർവീട്ടി�ല കുഞ്ചുണ്ണൂലി എ�ന്നാരു ഭാര്യയുംആ�രാ

മർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
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5 പുത്തരിയങ്കം

ഉണി�ക്കാനാരു�ട �ച�കാ�നന്ന നിലയിൽഅരി

�ങ്ങാട�രാടു് അങ്കം �പാരുതുവാൻആ�രാമർ സന്ന

ദ്ധനായി. സഹായത്തിനു കിട്ടിയതു് അച്ഛ�� ഒരു മരുമ

കനും ത��സ�ഹാദരി ഉണ്ണിയാർച്ച ഒരു കാലത്തു ഭാ

ര്യാപദം സ്വീകരിയ്ക്കുവാൻ വിസമ്മതിയ്ക്കുകയാൽആ�രാമ

�രാടു പ്ര�ത്യകം വി�രാധമുള്ളവനുമായ ചന്തുവി�നയാ

യിരുന്നു. അരി�ങ്ങാടർ ചന്തുവി�ന ത�� വശത്താക്കി.

അയാ�ള ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽആ�രാമർ �കാ�ന്നങ്കിലും

അങ്കത്തളർച്ച�കാണ്ടു ചന്തുവി�� മടിയിൽ കിടന്നു

ഒന്നു മയങ്ങി. അ�പ്പാൾ ചതിയനായ ചന്തുആ�രാമ

രു�ട വയറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുറിവിൽ കുത്തുവിള

ക്കി�� തണ്ടുചൂടുപിടിപ്പിച്ചു കുത്തുകയുംആകു�ത്തറ്റു്

ആ�രാമർആസന്നമൃത്യുവായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. വല്ല

പ്രകാരത്തിലും വീട്ടി�ലത്തി അവി�ട�വച്ചു ഇരുപത്തിര

ണ്ടാമ�ത്തവയസ്സിൽആധീര�യാദ്ധാവു മരിച്ചു. പുത്ത

രിയങ്കം ഏറ്റവും വികാ�രാ�ത്തജകമായ ഒരു ഗാനമാ

ണു്; കണ്ണുനീർ വാർക്കാ�തഅതു വായിച്ചുതീർക്കുവാൻ

ആർക്കുംസാധിക്കുന്നതല്ല. താ�ഴക്കാണുന്നതു് ആ�രാ

മരു�ട ഒരു പയറ്റുമുറയു�ട വർണ്ണനമാണു്.

“അവിടു�ന്നഴു�നറ്റുആ�രാമരും;

പീഠം വലിച്ചങ്ങു വച്ചു �ചാ�കാൻ;

പാവാടത�ന്ന വിരിക്കുന്നുണ്ടു്;

പാവാടതന്നിൽത്തളികവച്ചു;

തളികനിറ�യാളം �വള്ളരിയും;

�വള്ളരിമീ�താരു നാളി�കരം;

നാളി�കരത്തി�ന്മൽ �ചമ്പഴുക്കാ;

പഴുക്കാമുകളി�ലാരു �കാഴിമുട്ട;

�കാഴിമുട്ട�മൽസൂചിനാട്ടി;

സൂചിമുന�മൽ ചുരികനാട്ടി;

ചുരികമുന�മൽ മറിഞ്ഞുനിന്നു

നൃത്തങ്ങ�ളഴും കഴിച്ചവനും.”

ഒടുവിൽആ�രാമർ ത��അനുജൻ കണ്ണ�നാടു പറ

യുന്ന വാക്കുകൾഎത്രമാത്രം കരുണരസനിഷ്യന്ദിക

ളാ�ണന്നുപരി�ശാധിക്കുക. തു�മ്പാലാർച്ചയും ഉണ്ണി

ക്കണ്ണനുംഅവി�ട ഓടി�യത്തി. അ�പ്പാൾആ�രാമർ

അനുജ�ന വിളിച്ചു.

“വിളിച്ചവിളി�കട്ടു �ചന്നു കണ്ണൻ

എന്താ വിളി�ച്ച�� �ന�രട്ട�ന;

മ�റ്റതുമല്ല വിളിച്ചതുണ്ണി

ഇവ�ന നീ ന�ല്ലാണം രക്ഷി�ക്കണം

നീയല്ലാതിവനാരുമില്ലയ�ല്ലാ;

വിദ്യക�ളാ�ക്കപ്പഠിപ്പി�ക്കണം;

ഇവനുഞാ�നാന്നും �കാടുത്തിട്ടില്ല;

നീയു�കാടു�ത്തയിരിക്കയുള്ളൂ.

എന്നുപറഞ്ഞു�കാടുത്തവനും

�ച�ന്തങ്ങിളനീരും �കാണ്ടുവാ�യാ!

ആ �മാഴി �ക�ട്ടാരു �നരനുജൻ

�വഗത്തിലിളനീരും �കാണ്ടുവന്നു

�ജ്യഷ്ഠ���കയിൽ�ക്കാടുക്കുന്നു�ണ്ട;

തണ്ണീർകുടിയും കഴിഞ്ഞിത�ല്ലാ

ഒന്നിങ്ങു �കൾക്കണമച്ചാ�യന്നു;

കച്ച കഴിക്ക�ട്ടയച്ചാ�യന്നു.

***

കച്ച കഴിക്ക�ട്ട �നരനുജാ!

കച്ചകഴിക്ക�ട്ട ഉണ്ണിയാർ�ച്ച!

കച്ച കഴിക്ക�ട്ട കുഞ്ചുണ്ണൂ�ല്യ!

കച്ച കഴിക്ക�ട്ട മാ�ലാക�ര!

ഇനിയുള്ള കാഴ്ചയും നമ്മൾ തമ്മിൽ

ഇനിയുള്ളകാലത്തുകാൺകയില്ല.

കച്ചയഴിച്ചു മരിച്ചു �ച�കാൻ”
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6 ആറ്റുമ്മണ�മ്മൽ ഉണ്ണിയാർച്ച

ഉണ്ണിയാർച്ച ഒരിക്കൽ തനിക്കു് അല്ലിമലർക്കാവി�ല

കൂത്തുകാണുവാൻ �പാ�കണ�മന്നു ശ്വശുര�നാടും ശ്വ

ശ്രൂവി�നാടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അവർ വി�രാധം പറഞ്ഞു.

ആ�രത്തുണകുട്ടി�ക്കാണ്ടു�പാകു�മന്നു് അവർ �ചാദി

ച്ചതിനു ത�� ഭർത്താവു കുഞ്ഞിരാമൻ കൂടി�പ്പാര�മന്നു്

അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഉണ്ണിയാർച്ചയു�ട ചമയമാണു്

താ�ഴകാണുന്നവരികളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതു്.

“ചന്ദനക്കല്ലി��യരി�ക �ചന്നു

ചന്ദനമുരസിക്കുറി വരച്ചു;

കണ്ണാടി�നാക്കിത്തിലകം �താട്ടു;

പീലിത്തിരുമുടി �കട്ടിവച്ചു;

അഞ്ജനം�കാണ്ടവൾ ക�ണ്ണഴുതി;

കുങ്കുമം �കാണ്ടവൾ �പാട്ടുകുത്തി.

കസ്തൂരി കളഭങ്ങൾ പൂശുന്നു�ണ്ട;

�മയ്യാഭരണ�പ്പട്ടി തുറന്നുവ�ച്ച;

ഏഴു കട�ലാടി വന്ന പട്ടു,

പ�ച്ചാലപ്പട്ടു ചുളിയും തീർ�ത്ത

പൂക്കുല �ഞറിവച്ചുടുക്കുന്നു�ണ്ട;

�പാൻ�താട�യടുത്തു ചമയുന്നു�ണ്ട;

�കാട്ടമ്പടിവച്ച �പാന്നരഞ്ഞാൾ

മീ�തഅഴകിനു പൂട്ടുന്നു�ണ്ട.

ഏഴു ചുറ്റു�ള്ളാരു �പാന്മാലയും–

മുത്തുപതിച്ചുള്ള മാലയ�ല്ലാ–

കഴുത്തിലത�ന്നയും �ചർത്തണിഞ്ഞു;

രാമായണം �കാത്തിച്ച രണ്ടു വള

എല്ലാ�മടുത്തിട്ടണിയുന്നു�ണ്ട;

�പാൻമുടിത�ന്നയും ചൂടുന്നു�ണ്ട;

ചമയങ്ങ�ളാ�ക്കച്ചമ�ഞ്ഞാരുങ്ങി

�കവിരല്ക്കാറിലും �പാ�ന്മാതിരം

�ചർച്ച�യാടങ്ങുഅണിയുന്നു�ണ്ട;

ഉറുമി�യടുത്തുഅരയിൽപ്പൂട്ടി.”

താന്നൂരങ്ങാടി കടന്നു് എടവട്ടത്തങ്ങാടിയിൽഎത്തി

യ�പ്പാൾ ചിലഅക്രമികൾഅടുത്തുകൂടി. �പടി�ത്താ

ണ്ടനായ കുഞ്ഞിരാമൻഎലി�പാ�ലനിന്നു വിറയ്ക്കുകയാ

ണു്. അയാ�ളാടു്

“�പണ്ണായഞാനും വിറയ്ക്കുന്നില്ല;

ആണായ നിങ്ങൾ വിറയ്ക്കു�ന്ന�ന്ത?”

എന്നു �ചാദിച്ചു�കാണ്ടു് അവൾഅവ�രാടു �നരിടുന്നു.

“അരയും തലയുമുറപ്പിയ്ക്കുന്നു;

അരയീന്നുറുമി�യടുത്തവളും

നനമുണ്ടു നന്നായരയിൽ�കട്ടി

�നരിട്ടു നിന്ന�ല്ലാ �പൺകിടാവും.

അരിശം�ചാടിച്ചു പറഞ്ഞു �പണ്ണും

‘ആണും�പണ്ണ്വല്ലാത്തകയ്യന്മാ�ര!

എ�ന്നാ�ടാരാശ നിങ്ങൾക്കുണ്ട�തങ്കി

�ലന്നു�ട കയ്യും പിടിച്ചു�കാൾവിൻ.’

***

ഏറിയ ദൂഷണം �ചാല്ലിയാർച്ച;

ആലില�പാ�ലവിറതുടങ്ങി.

അങ്കക്കലി�കാണ്ടു നിന്നവളും

അടിയീന്നു മുടി�യാളം വിറച്ചു�പായി.

***

‘എന്നാ�ലാ �നാക്കിത്തടുത്തു�കാൾക;

പകിരിതിരി�ഞ്ഞാന്നു നിന്നു �പണ്ണും,

കുതിരപ്പാച്ചിൽ ഒന്നു പാഞ്ഞവളും,

നനമുണ്ടു വീശീട്ടു നിന്നു �പണ്ണും,

അഞ്ഞൂറും മൂന്നൂറും വീണു �പണ്ണും

രണ്ടാമ�താന്നു മറിഞ്ഞവളും

പതി�നട്ടാ�ള കരത്തിൽ �വയ്ക്കുന്നുണ്ടു്

�താടു�വാർ [2] കള�ര്യകരം വന്നുവ�ല്ലാ.”

�നാക്കുകആ മനസ്വിനിയു�ട അടവും അഭ്യാസവും

�ധര്യവും ത��ടവും!

2. പുത്തൂരം വീട്ടുകാരും മറ്റും പയറ്റു പഠിച്ചുവന്ന കളരിയാണു്

�താടു�വാർ കളരി. ആ കളരി�യാളം �പാക്കം.
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7 ആ�രാമുണ്ണി

ത��അമ്മാവനായആ�രാമൽ�ച്ചകവ�ര ചതിച്ചു

�കാന്ന ചന്തുവി�നപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾഅമ്മ ഉണ്ണി

യാർച്ചയിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കിആ�രാമുണ്ണി �കാല

ത്തുനാട്ടു പാഞ്ഞു�ചന്നു് അയാ�ള അങ്കത്തിൽ �കാ

ല്ലുന്നതാണു്ആ�രാമുണ്ണി എന്നപാട്ടി�ല കഥാവസ്തു.

‘ആ�രാമുണ്ണി’ ‘ആ�രാമൽ �ചകവ�ര’�പ്പാ�ലത�ന്ന

മ�നാഹരമായ ഒരു പാട്ടാണു്.

“�ച�കാന്മാരായിജ്ജനിച്ചാൽപി�ന്ന

വാൾക്കണിയിൽ�ച്ചാറ�ല്ലാ �ച�കാന്മാർക്കു്”

“പുത്തൂരം വീട്ടിൽജ്ജനിക്കു�ന്നാർക്കു

�നർച്ച�ക്കാഴിയു�ട വയസ്സവർക്കു്”

“കളരിയടച്ചങ്ങിരിക്കുന്നതും

�ചകവന്മാർ�ക്കതും �ചർച്ചയില്ല.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ശൗര്യപ്രകാശകങ്ങളായ വരികൾഅതി

ലുള്ളവയാണു്. ത�� മാതാമഹൻ കണ്ണപ്പനിൽനിന്നു

പ�ത്താൻപതാമ�ത്തഅടവുകൂടി പഠിച്ചു�കാണ്ടാണു്

ആ�രാമുണ്ണി ചന്തുവി�ന ജയിക്കുവാൻ �പാകുന്നതു്.

ഉണ്ണിയാർച്ച മക�നാടു പ്രസ്ഥാനാവസരത്തിൽ ഇങ്ങ

�ന പറയുന്നു.

“�നരിട്ടു�വട്ടി മരിച്ച�തങ്കിൽ

വീ�ട്ടയ്ക്കു ന�ല്ലാരു മാനംത�ന്ന.

വീരാളിപ്പട്ടുവിതാന�ത്താ�ട

ആർത്തുവിളിച്ചു ഇടുപ്പി�ക്കണ്ടു്

എലപുലനന്നായ്  ക്കഴിപ്പി�ച്ചക്കാം.

ഒളിവാളു�കാണ്ടു മരിച്ച�തങ്കിൽ

പ�ച്ചാലയിൽ�ക്കട്ടിവലിപ്പി�ക്കണ്ടു്;

പുലയുംകൂടി ഞാൻ കുളിക്കയില്ല.”

ആ�രാമുണ്ണിയും ചന്തുവും തമ്മിൽഅങ്കം�വട്ടി.

“ചീറ്റിയടുക്കുന്നുആ�രാമുണ്ണി

വാടി മഴങ്ങുന്നുചന്ത്വല്ലാണു്.

‘ഒന്നിങ്ങു�കൾക്കണമാ�രാമു�ണ്യ!

പതി�നട്ടുകളരിയിൽ പയറ്റിഞാനും

എ�ന്നാടു് ആരും ജയി�ച്ചാരില്ല.

പൂത്തൂരംആ�രാമൽ �ചകവ�ര

അവ�രാടു�പാരുതിഞാൻ നിന്നിട്ടുള്ളു.

നി�ന്നാടു ഞാനും മടങ്ങിയി�പ്പാൾ

അതു�കാ�ണ്ടനി�ക്കാരു ഭയവുമില്ല!

ഞാ�നാരു കുടിപ്പിഴ �ച�യ്താനാണു്;

എനിക്കു മരിപ്പാൻ വിധിയും വന്നു.

�വള്ളം തന്നി�ട്ട�ന്ന �കാന്നീ�ടണം. ‘

അ�പ്പാൾ പറയുന്നുആ�രാമുണ്ണി:

‘അമ്മാമൻ പണ്ടങ്കത്തിനു�പായകാലം

കള്ളച്ചതിയാ�ല �കാന്നു നീ�യ;

�വള്ളം�കാടുത്തന്നു �കാ�ന്നാ ചന്തു?”

ഒടുവിൽ “ചന്തൂ�� കയ്യും തലയും കൂടി വീരാളിപ്പട്ടിൽ

�പാതി�ഞ്ഞടുത്തു്” ആ�രാമുണ്ണി �കാണ്ടു�പായി. കണ്ട

വ�രല്ലാം ‘ഉത്തരം�ചാദിച്ചതുചിതമായി’ എന്നുപറഞ്ഞു്

ആ വീര�നഅഭിനന്ദിച്ച�തയുള്ളു.
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8 ത�ച്ചാളി ഒ�തനൻ

ത�ച്ചാളിമാണി�ക്കാത്തു് എന്നപ്രാചീനവും പ്രശസ്തവു

മായ നായർ (കുറുപ്പു് ) തറവാട്ടിലായിരുന്നു ഒ�തന��

ജനനം എന്നു മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. പുതുപ്പണത്തു

വാഴുന്നവർഎന്നും ചീനംവീട്ടിൽ തങ്ങൾഎന്നും പറ

യുന്ന ഒരു നായർപ്രഭുവായിരുന്നുഅച്ഛൻ; അമ്മയു�ട

�പർ ഉപ്പാട്ടി�യന്നുമായിരുന്നു. �തയി�യന്നാണു് ഉപ്പാ

ട്ടിയു�ട അമ്മയു�ട �പർ. ഒ�തനനു �കാമപ്പൻഎ�ന്നാ

രു �ജ്യഷ്ഠനും ഉണിച്ചിരുത (ഉണിച്ചിര) എ�ന്നാരുഅനു

ജത്തിയും കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഉപ്പാട്ടിയു�ട ദാസിയായ

മാക്കത്തിൽ ഒ�തന��അച്ഛനു ജനിച്ച സന്താനമാ

ണു് ‘ഏ�താരു ദിക്കിലും �പാകു�ന്നരം കൂ�ട നടക്കുന്ന

കണ്ടാ�ച്ചരി’ എന്നു് ഒരു പാട്ടിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഒ�ത

ന��ബഹിശ്ചരപ്രാണനായ കണ്ടാ�ച്ചരി ചാപ്പൻ.

�കാമക്കുറുപ്പു് ആ�രാടും വഴക്കിനു �പാകാത്ത ഒരുസാ

ത്വികനായിരുന്നു. ഒ�തനനാക�ട്ട �ന�രമറിച്ചു കൂട്ടവും

കുറിയുമുണ്ടാക്കുകഎന്നുള്ളതായിരുന്നു നിത്യകർമ്മം.

ആ വീരൻ മതിലൂർഗുരുക്കളു�ട കളരിയിൽ പയറ്റി അട

വുക�ളല്ലാം പഠിച്ചു കായികാഭ്യാസത്തിൽഅദ്വിതീയ

നായിത്തീർന്നു. ചിണ്ടൻനമ്പ്യാ�ര പരാജയ�പ്പടുത്തിയ

പൂഴിക്കടകനടി സാമൂതിരിയു�ടആറു പടനായകന്മാരു

�ട കഴുത്തിൽ ഒ�രാറ്റച്ചുഴറ്റൽ�കാണ്ടു ചുണ്ണാമ്പുവരയിട്ട

ഉറുമിപ്ര�യാഗം മുതലായഅ�നകം അത്ഭുതസിദ്ധികൾ

അ�ദ്ദഹത്തിനുസ്വാധീനമായിരുന്നു. മന്ത്രവാദികളിലും

അ�ദ്ദഹം അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു �തളി

വുണ്ടു്. വഴി�യ �പാകുന്ന വഴക്കുകൾ വലിച്ചു�കാണ്ടുവ

രു�മങ്കിലും ഒ�തനൻ ഒരു ദുഷ്ടനായിരുന്നില്ല. എവി�ട

അക്രമം കണ്ടാലും അതി�നഅമർച്ച�ചയ്യുക, ഏതു

ബലഹീനന്മാ�രയും സർവ്വസക്തികളും പ്ര�യാഗിച്ചു

സഹായിക്കുക. ത�� പിൻതുണആവശ്യ�പ്പടുന്ന രാ

ജാക്കന്മാരു�ടയും പ്രഭുക്കന്മാരു�ടയും അധികാരങ്ങൾ

താഴ്ചവീഴ്ചകൾ കൂടാ�ത പരിപാലിയ്ക്കുക, ഇങ്ങ�ന പല

സൽഗുണങ്ങൾക്കു് അ�ദ്ദഹം അനർഘമായആകര

മായിരുന്നു. ഇത്രഅകു�താഭയന്മാരായി, ആശ്ചര്യചരി

തന്മാരായി, �ദവീഭക്തന്മാരായി, �ദശാഭിമാനികളായി

അധികം�പർ �കരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു�ണ്ടാ എന്നു

സംശയമാണു്. ഒ�തന�� കായബലം�കാണ്ടുസാധി

ക്കാത്തചില കാര്യങ്ങൾ ചാപ്പൻബുദ്ധിശക്തി�കാണ്ടു

സാധിച്ചു�പാന്നു. വടകര തീവണ്ടി�സ്റ്റഷനു് ഏക�ദശം

ഒരു നാഴിക കിഴക്കാണു് �മപ്പഎന്ന �ദശം; അവി�ട

ഒരു കുന്നി�� ചരിവിലായി ഒ�തനൻ ജനിച്ച മാണി

�ക്കാത്തുതറവാട്ടി�� നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും കാണ്മാനു

ണ്ടു്. അവി�ട തറവാട്ടി�� തറയിൽ രണ്ടു മണ്ഡപങ്ങൾ

ഉ�ണ്ടന്നുംഅവയിൽ ഒന്നിൽ ഒ�തന��യും �കാമക്കു

റുപ്പി��യും �പ്രതങ്ങ�ള കുടി�വച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും മ�റ്റതിൽ

�കാമക്കുറുപ്പി�� വിഗ്രഹവും ഒ�തനൻ കിടന്നുമരിച്ച

കട്ടിലുമു�ണ്ടന്നുംഅറിയുന്നു.

ഒ�തന�നപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ടുകൾ

ഒ�തന�നപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ടുകൾഅസംഖ്യങ്ങളാണു്.

ഒ�തനൻ ത��അച്ഛ�� മരണാനന്തരം പുതുപ്പണത്തു

വാഴുന്നവരായിത്തീർന്ന ഒരു ലുബ്ധപ്രഭൂവി�നാടു് ഓണ

പ്പുടവ വാങ്ങിക്കാൻ �ചല്ലുന്നതു്, �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാനു

�വണ്ടി �കാടുമലക്കുഞ്ഞിക്കണ്ണ�നാടു പാട്ടം പിരിക്കു

ന്നുതു്, അവി�ട �കക്കിവീട്ടിൽ കുങ്കിഅമ്മയു�ട ഗർവട

ക്കുന്നതു്, �ക�തരി ഒ�തനൻ നമ്പ്യാ�ര �കാല്ലുന്നതു്,

ചിറയ്ക്കൽ തമ്പുരാനു�വണ്ടി മാപ്പിളമാരുമായി അങ്കം �വ

ട്ടുന്നതു്, ത�� ഉറ്റചങ്ങാതിയാ�ണങ്കിലും �പൺ�കാ

തിയനായ �കാട്ടയ്ക്കൽ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാ�ര സ്ത്രീ�വഷം

ചമഞ്ഞു് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതു്, കരിമല�ക്കാട്ടപ്പ

ണി കാണ്മാൻ �പായി അവി�ട നിന്നും ചാപ്പ��സാ

മർത്ഥ്യം�കാണ്ടു രക്ഷ�നടുന്നതു്, ഇങ്ങ�ന പല പാട്ടുക

�ളപ്പറ്റി പറവാനു�ണ്ടങ്കിലും വിസ്തരഭയത്താൽപ്ര�മയം

ചുരുക്കുന്നു.

ഒ�തന�� വിവാഹം

കാവിലുംചാ�ത്താത്തു മാ�തയി അമ്മയ്ക്കു ത�� മകൾ

ചീരുവി�ന ഒ�തന�ന�ക്കാണ്ടുബാല്യത്തിൽ താലി

�കട്ടിക്കണ�മന്നു �മാഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതി�ലയ്ക്കു�വ

ണ്ടി മാണി�ക്കാത്തു  വീട്ടിൽ �ചന്നു് ആസ്ത്രീ അ�പക്ഷിച്ച

�പ്പാൾ ഒ�തനൻ

“കാക്ക�യ�പ്പാ�ല കറുത്തചീരു;

എനിക്കിന്നച്ചീരൂ�ന �വ�ണ്ട��ട്ടാ!

ചക്കച്ചുളപ്പല്ലും �പന്തലയും

എനിക്കിന്നച്ചീരൂ�ന �വണ്ട��ട്ടാ;

അച്ഛനുമ്മയ്ക്കും �വ�ണ്ടങ്കിലും

വടകര�പ്പാക്കപ്പൻ �ചാനകനു

കുപ്പയിട്ടാട്ടാനയ�ച്ചക്ക�ട്ട,

�കാപ്പര കാക്കാനങ്ങാക്കി�ക്കാ�ട്ട,

�ചാ�നാനച്ചീരൂ�ന�വ�ണ്ടങ്കിലും

�താണിയിൽ �വച്ച�ങ്ങാഴുക്കി�ക്കാ�ട്ട.”

എന്നുപറ�ഞ്ഞാഴിഞ്ഞു. നവയൗവനവതിയായ�പ്പാൾ

ചീരുആ�ളാന്നു മാറി സൗന്ദര്യധാമമായിത്തീർന്നു. ഒരു

ദിവസംആ വീരൻ

“ഏഴു മടവികളും [3] ചീരൂം കൂടി

കഞ്ഞിക്കിണ്ണം�കാണ്ടു താളമടി;

താളത്തി�നാ�ത്താരു പാട്ടും പാടി

�കാവിൽച്ചിറയിൽ കുളിക്കാൻ �പാണു.”

അതുകണ്ടുഓ�തനൻ കാമാർത്തനായി ചാപ്പ�ന

അവളു�ട പക്കൽനിന്നു് ഒരു �നര�ത്തയ്ക്കു ‘മുറുക്കാൻ’

വാങ്ങുന്നതിനു് അ�പക്ഷിച്ചയച്ചു. അ�പ്പാൾ ചീരു ചാപ്പ

�നാടു്

“കുറുപ്പ�ല്ല �വറ്റിലയ്ക്കയച്ചൂട്ടതു്?

�ചാനകൻ തിന്നുള്ള �വറ്റ് �ലയുള്ളൂ

കുറുപ്പിന്നു �വറ്റിലയില്ല ചാപ്പാ.

വടകര�പ്പാക്കപ്പൻ �ചാനക��

�കാപ്പരയിൽക്കാക്കാ�ന �നാക്കീട്ടുള്ളൂ.”

എന്നുകുറിക്കു �കാള്ളുന്ന വിധത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ഒടുവിൽ ചാപ്പൻ ചില സൂത്രങ്ങൽപ്ര�യാഗിച്ചു് ഒ�തന

�ന ഒരു �പാട്ട�� �വഷം �കട്ടിച്ചു കാവിൽച്ചാ�ത്താ

ത്തു �കാണ്ടു �പാകുകയും മാ�തയിഅമ്മയറിയാ�ത ചീ

രുവി�നയും അ�ദ്ദഹ�ത്തയും ദമ്പതിമാരാക്കുകയും �ച

യ്തു. കടശിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ�പ്പാൾ മാ

�തയി

“എ�ന്നച്ചതിച്ച�ല്ലാ കണ്ടാ�ച്ചരി!

നി�ന്നയിടി�വട്ടി�പ്പാ�ണ ചാപ്പാ!”

എന്നുശപിക്കുകയുംഅതിനു ചാപ്പൻസരസമായി

“എ�ന്ന�യന്തിന�മ്മ ഇടി�വട്ടുന്നു?

കണ്ടം പറമ്പതും ഭാഗിക്കു�മ്പാൾ

എനിയ്ക്കുറ്റാൻ പാതി തരു�മാ അ�മ്മ?”

എന്നു �ചാദിച്ചു പിരിയുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഒ�തനനും കറുത്തനിടം (കടത്തനാട്ടു)

കുഞ്ഞിക്കന്നിയും

കറുത്തനിടം തമ്പുരാ��ഏകപുത്രിയായ കുഞ്ഞിക്ക

ന്നി�യ �പാന്നാപുരം �കാട്ടയി�ല �കളപ്പൻഎന്ന

അക്രമി പിടിച്ചു�കാണ്ടു�പായി. “തുപ്പിയ തുപ്പലു വറ്റുമ്മു

�മ്പ, ചവിട്ടിയ ചവിട്ടടി മായുമ്മു�മ്പ” യാണു് ആഅപ

ഹരണം നടന്നതു്. എതിർക്കാൻ �പായ തമ്പുരാ�ന

“�കാല്ലാക്കണക്കി�ലാരസ്ത്രമയച്ചു കാലും കരിന്തുട മു

റിയുന്നുണ്ടു്” എന്ന നിലയിലാക്കി മടക്കുകയും �ചയ്തു.

�പാന്നാപുരം �കാട്ട പണ്ടുത�� തറവാട്ടി�ലയ്ക്കുസ്ത്രീധ

നമായി ലഭിച്ചിരുന്നതാ�ണന്നും �കളപ്പൻബലാല്ക്കാ

�രണ�കയടക്കിയതാ�ണന്നും ഒ�തനൻഅറിഞ്ഞു.

“ത�ച്ചാളിവീട്ടിൽ ജനി�ച്ചാന�ല്ല? തുളുനാടൻ വിദ്യ പഠി

�ച്ചാന�ല്ല? അങ്കക്കലി�കാണ്ടു വിറച്ചുത�യാൻ” ചാപ്പ

നുമായി ഇങ്ങ�നസംഭാഷണം �ചയ്തു.

“ഏഴുവയസ്സി�ലച്ചങ്ങാതിത്തം

ഇരുപത്തിര�ണ്ടാളം കാട്ടി നമ്മൾ;

നാം തമ്മിലി�പ്പാൾ പിരിയാൻ�പാണു;”

അ�പ്പാൾ പറയുന്നുകണ്ടാ�ച്ചരി;

“ഏറിയ �ജാ�നാ�ര�ക്കാന്നു നമ്മൾ;

ഏറിയ പടയും കഴിച്ചു നമ്മൾ;

കയറരുതാത്തപടി കയറി;

ഇരിക്കരുതാത്തകട്ടി�ന്മലിരുന്നുനമ്മൾ;

ഉറങ്ങരുതാത്തമുറിയിലുറങ്ങി നമ്മൾ;

കുളിക്കരുതാത്തകുളത്തിൽ കുളിച്ചു നമ്മൾ;

ചങ്ങാതിക്കു തുണഞാൻ �പാരാഞ്ഞി�ട്ടാ?

എന്തിനായിട്ടു പിരിയുന്നി�പ്പാൾ?

“�പാന്നാപുരം �കാട്ടയ്ക്കു �പാ�ണനി�ക്ക;

�പാ�ണന്നും തീർച്ചഞാനാക്കി ചാപ്പാ!”

“ഞാൻ തുണകൂടീട്ടു �പാരി�ല്ലന്നു

കുറുപ്പി�നാടാരാനും �ചാല്ലിത്ത�ന്നാ?

ത�ച്ചാളിവീട്ടി�ലക്കുറുപ്പന്മാരു്

ആണും �പണ്വല്ലാത്തകുറുപ്പന്മാര്

ഉചിതം �കടുത്തിപ്പറയു�ന്നാരു്;

അവരു�ട പിമ്പായു് വഴിനടന്നാ–

ലുരുള�ച്ചാറുണ്ണിക്കയില്ലവരു്.”  

ആആ�ക്രാശം �കട്ടു പശ്ചാത്താപ�ത്താടുകൂടി ഒ�ത

നൻ �കാട്ടയ്ക്കു ചാപ്പ�നാടുകൂടി�പ്പായി. �പാന്നാപുരം

�കാട്ട പിടിച്ചു കന്യക�യ വിമുക്തയും �കളപ്പ�നബന്ധ

നസ്ഥനുമാക്കി തമ്പുരാ��സന്നിധിയിൽ �കാണ്ടു�ച

ന്നു. തമ്പുരാൻ കൃതജ്ഞനായി ഒ�തന�ന�ക്കാണ്ടുത

�ന്ന മക�ള വിവാഹം �ചയ്യിക്കുകയും �ചയ്തു. �പാന്നാ

പുരം �കാട്ടയിൽ �കളുമൂപ്പ�നപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ടിലും ഇതു

ത�ന്നയാണു് കഥ.

ഒ�തനനും ചിറയ്ക്കൽ മാപ്പിളമാരും

ഒരിക്കൽ ചിറയ്ക്കൽ തമ്പുരാൻഎഴുന്നള്ളു�മ്പാൾ ചില

�ജാനകർ പതിവു�പാ�ലആചാരം �ചയ്തില്ല.

“കണ്ണാ�ല ക�ണ്ടാരു �നരത്തിങ്കൽ

നീട്ടിയ കാലു മടക്കുന്നില്ല;

ഇരു�ന്നാരു ദിക്കീ�ന്നണീക്കുന്നില്ല;

ആചാരത്തിൻവഴി നില്ക്കുന്നില്ല;”

രാജാവു കാര്യക്കാര�ന വിളിച്ചു താൻ �കാവിലക�ത്ത

യ്ക്കു തിരി�യ �പാകുന്നില്ല എന്നുംഅ�ല്ലങ്കിൽഅങ്ങ�ന

ഒരു �കാവിലകമു�ണ്ടന്നു് അവരറിയണ�മന്നും കല്പിച്ചു.

കാര്യക്കാരൻ ചുറ്റി. അയാൾ ചില �വദാന്തതത്വങ്ങൾ

അറിയിച്ചുതുടങ്ങി.

“പണ്ട�ത്തയാചാര�മാന്നും ത�ന്ന

ഇ�പ്പാളുള്ളാളുകൾ�ചയ്യുന്നില്ല.

[4] ഓ�റാടു ഞമ്മളു �ചാദി�ച്ചങ്കിൽ

ഓ�റാട്ടും ഞമ്മ�ള �വയ്ക്കൂലാ�ലാ.

ഓ�റാ പറയുന്ന വാക്കു �കട്ടാൽ

ഞമ്മ�ള ഉത്തരം മുട്ടി�പ്പാകും.

എല്ലാ�രയും പടച്ചതു തമ്പുരാ�നാ;

ഒറാക്കു വ്യാത്യാസമില്ല�ല്ലാളി.

ചാളയ്ക്കും�വയിലറിക്കുന്ന�ല്ലാ;

�കാ�ലാത്തും �വയിലറിക്കുന്ന�ല്ലാ;

രണ്ടു�മാരു�പാലറിക്കുന്ന�ല്ലാ;

പട�ച്ചാ�നാ വ്യത്യാസ�മാന്നുമില്ല.

�കാ�ലാത്തും ചാ�ളലു�മാരു�പാ�ലയ ാണു.

മഴയു�മത�ന്നയതു �പയ്യുന്നി�ല്ല?

അങ്ങി�നയുള്ളനില�യ്ക്കങ്ങാണു്,

എന്തിനു തമ്പുരാൻ �പാകു�ന്നരം

ഞാങ്ങുള�തറ്റിട്ടു നിൽക്കുന്നതു്?”

ഒടുവിൽ രാജാവു് ഒ�തന�ന വിളിച്ചു ശട്ടം �കട്ടുകയും

അ�ദ്ദഹം അവരു�ട അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കുകയും �ച

യ്തു. �കാട്ടമല കുങ്കിയമ്മ രാമായണംകഥ വായിക്കുന്നതു

�കട്ടു പുലിനാടു വാഴുന്ന തമ്പുരാൻ ത�� നായന്മാ�രാടു

പറയുകയാണു്—

“�ചാലപ്പനിങ്കിളി കൂവും�പാ�ല,

പനങ്കണ്ടൻ തത്തപറയും�പാ�ല;

നാദാപുരം കുഴലൂതും�പാ�ല;

നാട്ടുകുയിലു വിളിക്കും�പാ�ല.”

മതിലൂർ ഗുരുക്കൾ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരു�ടആന�യ വഴി

യിൽ നിന്നു മാറി നില്ക്കുവാൻആജ്ഞാപിക്കുന്നതു താ

�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാകുന്നു.

“ചങ്കരങ്കുട്ടീ! നല്ലാ�ന! �കൾക്കു്;

വഴിമാറി�പ്പരി�യഞ്ഞുതന്നി�ല്ലങ്കിൽ

നട നാലും �വട്ടി ഞാൻ തൂണുനാട്ടും;”

“തുമ്പി�ക്ക �വട്ടി വള തട്ട്വ�ല്ലാ;

വാലുമരിഞ്ഞുകഴു�ക്കാലാക്കും

�ചവിരണ്ടരിഞ്ഞുപുര�കട്ട്വ�ല്ലാ.”

ഒ�തന�� നിര്യാണം

ഒ�തനനു കതിരൂർ ഗുരുക്കൾഎ�ന്നാരു പ്രബലനായ

ശത്രുവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഗുരുക്കൾ പുത്തനായി

പണിയിച്ച ത�� �താക്കു് ഒരു പിലാവിൽ �ചർത്തുചാ

രി. “�പാൻകുന്തം ചാരും പിലാ�വാടി�പ്പാൾ മൺകു

ന്തം ചാരിയതാരാകുന്നു?” എന്നു് ഒ�തനൻ �ചാദിക്കുക

യുംഅ�തടുത്തു�നാക്കീട്ടു് ‘മയി�ല �വടി�വയ്ക്കാൻ നല്ല

�താക്കു് ’ എന്നുപറയുകുയം �ചയ്തു. ഗുരുക്കളു�ട മുഖം

അരിശം�കാണ്ടു ചുവന്നു. [5] ആഅഭ്യാസി

“മയിലു �വടി�വയ്ക്കാൻ വ�ന്നാ�തനാ!

നിനക്കു �കാതി�യ�റയു�ണ്ടങ്കി�ലാ

മയിലായി ഞാനാടി വ�ന്നാളാ�ലാ;

പൂവ�നങ്കിൽക്കൂകി�ത്തളിയും ഞാ�ന;

�പട�യങ്കിൽ വാലാട്ടി�പ്പാകുമ�ല്ലാ;

അ�ന്നരം �വടി�വ�ച്ചാ നീ�യാ�തനാ!”

എന്നുനിന്ദാഗർഭമായി മറുപടി പറഞ്ഞു. കുംഭമാസം

ഒൻപതാം തീയതി ബുധനാഴ്ച മുതൽ മൂന്നു ദിവസ�ത്ത

ക്കുപട കുറിച്ചു. �പാന്നിയത്തു് അരയാലി�� ചുവട്ടിൽ

അന്നു് എത്തി�ക്കാള്ളണ�മന്നുള്ളഗുരുക്കളു�ട വാക്കു

�കട്ടു് ഒ�തനൻ

“തിങ്ങളി�ലാരാ കുളി എനിക്കു്;

�കാല്ലത്തി�ലാ�രാ�രാ �പ�റനിക്കു്;

അന്നുഞാൻ തീണ്ടാരിയായി�ല്ലന്നും

അന്നുഞാൻ �പറ്റു കിടക്കി�ല്ലന്നും.”

അവി�ട എത്തി�ക്കാള്ളാ�മന്നു് അവ�ഹളനപൂർവം

ശപഥം �ചയ്തു. “�വൺമുരുക്കുപൂത്തു് ഒലർന്ന�പാ

�ല �വയിലത്തുകന്നി നിറഞ്ഞ�പാ�ല” ചമയങ്ങൾ

അണിഞ്ഞു് ‘മഴ�വള്ളം �പാ�ലയുരുക്കു�നയ്യും’ കൂട്ടി

ഊണുകഴിച്ചു്

“എളകതിരു �കാത്തിപ്പാറും�പാ�ല

കാരയീന്നു �നയ്യപ്പം കുത്തും�പാ�ല

പപ്പടം വാട്ടി�യടുക്കും�പാ�ല”

ശത്രുക്ക�ള വധിക്കുന്നതിനു് ആ വീരൻ സജ്ജനായി.

അതിനു മുൻപുഅപശകുനങ്ങൾകണ്ടു. �ലാകനാർകാ

വിൽ ശാന്തിക്കാരനായ നമ്പൂരിയു�ട �ദഹത്തു ഭഗവതി

യു�ടആ�വശമുണ്ടായി; �ദവി അന്നുപടയ്ക്കു �പാകരു

�തന്നുതടുത്തു. ഒ�തനനു�ണ്ടാ മുൻവച്ച കാൽ പി�ന്നാ

�ട്ടടുക്കുന്നു?

“ഭഗവതി�യന്നുഞാൻ വയ്ക്കയില്ല;

എല്ലാം നിരത്തി ഞാ�ന�ള്ളാടിക്കും”

എന്നായിരുന്നുആഅരുളപ്പാടിനുള്ള മറുപടി. താൻ

സദാ ധരിച്ചിരുന്നതും ത�ന്നസകല വിപത്തുകളിൽ

നിന്നും രക്ഷിച്ചുവന്നതുമായ ഉറുക്കും (ഏലസ്സും) നൂലും

അ�ദ്ദഹത്തി�� മ�റ്റാരു ഭാര്യയായ കൂമുണ്ടമഠത്തിൽ

കുഞ്ഞി�ത്തയി അതിന്നു മുമ്പുത�ന്നഅപഹരിച്ചുകഴി

ഞ്ഞിരുന്നു. പടക്കളത്തു �പായി ഒ�തനൻ ഗുരുക്ക�ള

യും സഹചാരികളായ പരുന്തുങ്കൂൽഎമ്മൻപണിക്കർ

മുതൽ�പ�രയും പതിവനുസരിച്ചു നിഷ്പ്രയാസമായി വധി

ച്ചു. പിന്നീടു മടങ്ങി കു�റ ദൂരം �പായ�പ്പാൾ ത�� കഠാ

രി ആൽത്തറയിൽ�വച്ചു മറന്നു�പായതായി കാണുക

യുംഅതു തിരി�യ എടുക്കുവാൻആശിക്കുകയും �ചയ്തു.

അ�പ്പാൾ ഒ�തന�� ചങ്ങാതിമാർ ‘മടങ്ങി പടക്കള

ത്തിൽ �പാകരുതു് ’ എന്നു് ഉപ�ദശിച്ചു. അതിനു് ആ

�യാദ്ധാവു്

“�കളിയുള്ള നായരു പടയ്ക്കു വന്നു്

ആയുധമി�ട്ടച്ചു �പായി�തന്നു്

മാ�ലാകർ പറഞ്ഞുപരിഹസിക്കും

ചങ്ങാതിമാരു വിലക്കിയാലും

ആന തടുത്താലും നില്ക്കയില്ല.”

എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു മടങ്ങി. ആ തക്കം കണ്ടു ഗുരു

ക്കളു�ട ശിഷ്യനായ ചുണ്ടങ്ങാ�പ്പായ്യിൽ മായൻകുട്ടി

(ഉളുമ്പൻബപ്പ�നന്നും പറയും) ഒ�തന�� �നറ്റിത്ത

ടം �നാക്കി ഒരു �വടി വയ്ക്കുകയും അതു കുറിക്കുത�ന്ന

�കാള്ളുകയും �ചയ്തു. മായ�ന ഒ�തനൻ ഉടൻത�ന്ന

ഉറുമി (വാൾ) തിരി�ച്ചറിഞ്ഞു �കാന്നു. പ�ക്ഷഅ�പ്പാ

�ഴക്കുംഅ�ദ്ദഹംആസന്നമരണനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു

എന്നു്ആർക്കും കാണാമായിരുന്നു. �ജ്യഷ്ഠൻ �കാമ

ക്കുറുപ്പു് ഓടി�യത്തി; അവർതമ്മിൽ താ�ഴക്കാണുന്ന

സംഭാഷണം നടന്നു.

“അനുജ�നക്കണ്ണാ�ല കാണു�ന്നരം

കുന്നത്തിളമുള �പാട്ടു�മ്പാ�ല

�പാട്ടിക്കരയുന്ന�ങ്ങട്ടന�ല്ലാ.

‘ത�ച്ചാളി�യാമന�പ്പാന്നനുജാ!

മടിയായുധ�മാന്നു �പാ�യങ്കി�ലാ

പി�ന്നയുമായുധം വീട്ടിലി�ല്ല?”

ആവുന്നതഞ്ചം വിലക്കി ഞാ�നാ!

വിലക്കിയ�താന്നും നീ �കട്ടില്ല�ല്ലാ?

വംശം മുടിഞ്ഞ�ല്ലാ �പാന്നനുജാ.’

അതു �ക�ട്ടാ�തനൻ പറയുന്നുണ്ടു്;

‘�പാന്നിയത്താ�ള�റക്കൂടീട്ടുണ്ടു്;

പയ്യാരംകൂട്ട�ല്ല നിങ്ങ�ളട്ടാ!

ജനിച്ചവർ�ക്കല്ലാം മരണമുണ്ടു്;

പല�രയും നമ്മൾ കരയിച്ചി�ല്ല?

നമ്മളു�മാരിക്കൽ കരഞ്ഞിട�ണ്ട  ?’

ആ വാക്കു �കട്ടുക്കൂടു�മ്പാ�ളട്ടൻ

മാറത്തടിച്ചു കരയുകയും

�പാന്നനുജാ എന്നുവിളിക്കുകയും.

ത�ച്ചാളി ഒ�തനക്കുറുപ്പിന�പ്പാൾ

കൂടക്കൂടാലസ്യം വ�ന്നാളുന്നു.

ആതു കണ്ടി�ട്ടട്ടന�ല്ലാ �ചാദിക്കുന്നു,

‘മഞ്ചലു വരുത്ത�ട്ട �പാന്നനുജാ ?’

‘ഏതാൻ പിരാന്തു�ണ്ടാ �യ���യട്ടാ’

മഞ്ചലിൽ �കറീട്ടു �പാകു�ന്നരം

�കളിയുള്ള ത�ച്ചാളിയാണി�പ്പാ�ഴ

�പാന്നിയമ്പടയ്ക്കങ്ങു �പാ�യാണ്ടിറ്റു്

നടന്നു �പാകാൻ കഴിയാഞ്ഞിറ്റി�പ്പാൾ

മഞ്ചലിൽ �കറീറ്റു �പാകുന്ന�ല്ലാ.

മാ�ളാർ പറഞ്ഞുപരിഹസിക്കും.’

അ�ന്നര�ത്തട്ടൻ പറയുന്ന�ല്ലാ;

‘എങ്ങ�ന നടന്നങ്ങു �പാകുന്നതു് ?

ക്ഷീണമുണ്ട�ല്ലാ നിന�ക്കാ�തനാ!’

പകരം പറയുന്നുകു�ഞ്ഞ്യാ�തനൻ;

‘�നറ്റിത്തടർത്തി�നാരുണ്ട�കാണ്ടാൽ

പണ്ടാരാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു�ണ്ടാ  ?’

ആ വാക്കു �കട്ടുകൂടു�മ്പാ�ളട്ടൻ

നിന്നനിലയീന്നു വീണു�പായി.”

അങ്ങ�ന മുമ്പു പറഞ്ഞതു�പാ�ല മുപ്പത്തിരണ്ടാമ�ത്ത

വയസ്സിൽആ മഹാവീരൻ പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ

തി�രാധാനം �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�� യശസ്സു് അനന്ത

വുംഅഭങ്ഗുരവുമായ ഒരു ദിവ്യ�ജ്യാതിസ്സായി �കരള

ത്തി��അഭിമാന�ത്തഇന്നും ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു.

3. മടവികൾ—ദാസിമാർ (മടയ്ക്കുന്നസ്ത്രീകൾ).

4. ഓറു്=അവരു്.

5. മ�റ്റാരു പാട്ടിൽ �വ�റയും കാരണം കാണാം.
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9 ത�ച്ചാളിച്ചന്തു

ത�ച്ചാളിത്തറവാട്ടി�ല മ�റ്റാരങ്ഗ�ത്തപ്പറ്റിക്കൂടി സ്വ

ല്പം പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. ത�ച്ചാളിചന്തു ഒ�തന��

അനന്തരവനും അ�ദ്ദഹ�ത്ത�പ്പാ�ല യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധനുമാ

യിരുന്നു. ചന്തു താഴത്തു മഠത്തി�ല മാതുവി�നയാണു്

വിവാഹം �ചയ്തതു്. ഒരിക്കൽ മാതു ഓമല്ലൂർക്കാവിൽ കു

ളിച്ചു�താഴാൻ �പായി. �ക്ഷത്രത്തിൽവച്ചു തുളുനാടൻ

�കാട്ടയു�ട അധിപനായ കണ്ടർ �മ�നാൻഎ�ന്നാരു

പ്രമാണി അവ�ളക്കണ്ടുമുട്ടി. ആ കാമഭ്രാന്തൻഅനുയാ

യിക�ളാടു �ചാദിക്കുകയാണു്:–

“ഈവക�പ്പണ്ണുങ്ങൾ ഭൂമീലു�ണ്ടാ?

മാനത്തീ�ന്നങ്ങാനം �പാട്ടിവീ�ണാ?

ഭൂമീന്നു തനി�യ മുളച്ചുവ�ന്നാ?

എന്തുനിറ�മന്നു �ചാ�ല്ലണ്ടുഞാൻ!

കുന്നത്തു �കാന്നയും പൂത്ത�പാ�ല;

ഇളംമാവിൻ തയ്യുതളിർത്ത�പാ�ല;

കുരു�ത്താലയായതിൻ വർണ്ണം�പാ�ല;

വയനാടൻമഞ്ഞൾ മുറിച്ച�പാ�ല.”

കൂ�ടയുള്ള നായന്മാർ ഗുണ�ദാഷിച്ചതു �കൾക്കാ�ത

“ഏഴാനയ്ക്കുട�യാനാം കണ്ടർ�മ�നാൻ” കനകപ്പല്ല

ക്കിൽനിന്നു താഴ�ത്തയ്ക്കു ചാടി മാതുവി���കക്കു

�കറിപ്പിടിച്ചു. അ�പ്പാൾ–

“കയ്യുംപിടി�ച്ചാരു �നരംതന്നിൽ

ഇടതുള്ളിവിറച്ചിതു മാതു�പണ്ണും.

ആണും�പണ്വല്ലാത്ത വരുതിക്കയ്യാ!

അമ്മ�പങ്ങന്മാരു നിനക്കി�ല്ലടാ?

ഓല�ക്കട്ടതിനും �പണ്ണുങ്ങൾക്കും

വഴിയതിൽ�പ്പാലും കിടക്കാമ�ല്ലാ.

എ�ന്ന നീയറിഞ്ഞി�താ വരുതിക്കയ്യാ

ത�ച്ചാളിച്ചന്തൂ�നയറി�യാ നീയു്?

അവനു�ട �പണ്ണായ മാതുഞാ�ന;

അവനീ സങ്ഗതിയറിഞ്ഞ�തങ്കിൽ

കഴുവി�ന�ക്കാത്തു�മ്പാൽ �കാത്തും നി�ന്ന.”

എന്നു്ആ�ധര്യവതി ശാസിച്ചു. കണ്ടർ�മ�നാൻ

അ�താന്നും �ചവി�ക്കാണ്ടില്ല. അന്നു ചന്തുവിനു് ഇരു

പത്തിരണ്ടാണു് വയസ്സു്. ഒരു സന്യാസിയു�ട �വഷ

ത്തിൽ �മനവ�� �കാട്ടയ്ക്കകത്തുകടന്നു് അയാ�ളാടും

അയാളു�ട നാലായിരും ഭടന്മാ�രാടും ആ പരാക്രമി ഒറ്റ

യ്ക്കു പട�പാരുതി.

“ആത്തക്കം കണ്ടുടൻ കുഞ്ഞിച്ചന്തു

ഈറ്റപ്പുലി�പാ�ല�യതിർക്കുന്നുണ്ടു്

�പാത്തും കലയും �ചറുക്കും വണ്ണം

മാനത്തുവലിയിടി �വട്ടും�പാ�ല,

ബാലിസുഗ്രീവന്മാർയുദ്ധം�പാ�ല

ആ�ള വിവരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാ

ആത്തക്കം കണ്ടുടൻ ചന്തുതാനും

പൂഴി�പ്പാരങ്കം പിടിച്ചു ചന്തു.

പരിച�ക്കാപ്പരയിൽ മണ്ണു�കാരി

കണ്ടർ�മ�നാ�� മുഖ�ത്തറിഞ്ഞു.

കണ്ണിലും മൂക്കിലും മണ്ണു�പായി;

ആത്തക്കം കണ്ടുടൻ ചന്തുതാനും

പകിരിതിരിഞ്ഞങ്ങു �വട്ടി ചന്തു;

ത�ച്ചാളി�യാതിരം �വട്ടു �വട്ടി,

ഒമ്പതു മുറിയായി വീണു �മ�നാൻ

ആർത്തുവിളിച്ചുടൻ കുഞ്ഞിച്ചന്തു.”

ഈചന്തുവി�നപ്പറ്റിയും �വ�റയും പാട്ടുകളുണ്ടു്.
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10 പാലാട്ടു �കാമപ്പൻ

കപ്പുള്ളിപ്പാലാ�ട്ട കുങ്കിയമ്മയു�ട മകനായിരുന്നു ഒ�ത

ന�� മ�റ്റാരനന്തരവനായ �കാമൻ നായർ (�കാമ

പ്പൻ). �താണ്ണൂറാംവീട്ടി�ല കുറുപ്പൻമാരും പാലാ�ട്ട

നായന്മാരും തമ്മിൽ ഉള്ള കുടിപ്പക വള�രക്കാലമാ

യി നിലനിന്നു�പാന്നു. അന്ന�ത്തഏഴു കുറുപ്പന്മാർക്കു്

ഉണിച്ചിരുത�യന്നും ഉണ്ണിയമ്മ�യന്നും രണ്ടുസ�ഹാ

ദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ണിയമ്മ വാഴുന്നവരു�ട കുള

ത്തിൽ കുളിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾ �കാമൻഅവി�ട

�ച്ചന്നു�ചർന്നു. രണ്ടു �പരും അ�ന്യാന്യം പ്രണയബദ്ധ

രായി. അ�പ്പാൾ ഉണ്ണിയമ്മയു�ടആങ്ങളമാർ �കാമൻ

അവി�ടയു�ണ്ടന്നറിഞ്ഞു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത �കാല്ലുവാൻ

എത്തി.

“അതുതാ�ന കണ്ടവളുണ്ണിയമ്മ

�നരിയ ശീല എടുത്തുചുറ്റി

അര�യാളം �വള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ടു്;

മുടിയും കഴിച്ചിട്ടുനിന്നു �പണ്ണും.

മുടി�ച്ചാട്ടിൽ �കാമ�ന നിർത്തുന്നുണ്ടു്;

അ�മ്പലാ �പാട്ടിച്ചു തലയിൽ വച്ചു;

ചണ്ടി വലിച്ചു തലയിലിട്ടു;

കാലുംകവച്ചങ്ങുനിന്നു�പണ്ണു്;

മുടിയൂരിക്കളിച്ചങ്ങു നില്ക്കു�ന്നരം

വാഴു�ന്നാരും കൂ�ടയുണ്ടത�ല്ലാ.

കുളംചുറ്റും വന്നുവളഞ്ഞവരു്

വീശൽവല�കാണ്ടു വീശി�നാക്കി,

എഴുത്താണിയുളി�കാണ്ട�ങ്ങയ്തു�നാക്കി,

കുളത്തിലിറങ്ങ്യങ്ങു തപ്പി�നാക്കി.

ഊത്തനരിച്ചങ്ങു തപ്പുന്നുണ്ടു്;

�വഗത്തിൽത്ത�ന്നകയറുന്നുണ്ടു്;

�കാമ�നത്ത�ന്നയും കണ്ടതില്ല.”

അതിബുദ്ധിമതിയായ ഉണ്ണിയമ്മയു�ട സാമർത്ഥ്യം�കാ

ണ്ടു നുണച്ചുണ്ടിയായ ഉണിച്ചിരുതയു�ട ഏഷണിയിൽ

നിന്നും അവരു�ടആങ്ങളമാരു�ട �വരത്തിൽനിന്നും

ഉണ്ടായസകലപ്രതിബന്ധങ്ങ�ളയും ജയിച്ചു് ഒ�തന

�ന�ക്കാണ്ടു നാല്പത്തിരണ്ടു കുടിപ്പിഴയും പറഞ്ഞുതീർ

പ്പിച്ചു �കാമപ്പൻആസ്ത്രീരത്ന�ത്തവിവാഹം �ചയ്യുന്ന

�താടുകൂടി കഥഅവസാനിക്കുന്നു. ഉണിച്ചതിരുത �ച

യ്ത പല കുറ്റങ്ങൾക്കായി അവ�ര ഒ�തനൻ �കാല്ലുക

യാണു് �ചയ്യുന്നതു്. ഈപാട്ടാണു് കുണ്ടൂർ നാരായണ

�മ�നാ�� ‘�കാമപ്പൻ’ എന്നസുപ്രസിദ്ധമായ ‘പച്ചമ

ലയാള’ കാവ്യത്തി�� മൂലം.
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ബമ്പായിആലിക്കുട്ടി

അപൂർവംചില വടക്കൻപാട്ടുകൾ മറ്റുചില വീരന്മാരു�ട

പരാക്രമങ്ങ�ളയും പരാമർശിക്കുന്നു. ആദി (ലി?) രാ

ജാവി�� പാട്ടിൽആ രാജാവി�� ഏഴാമ�ത്തആന

മല കയറിയ�പ്പാൽ മാതങ്ഗശാസ്ത്രപാരങ്ഗതനായ

ബമ്പായി (�ബാം�ബ) നാട്ടി�ലആലിക്കുട്ടി�യ വിളി

ച്ചു�കാണ്ടുവന്നുഎന്നുംആയുവാവു് ആന�യ രാജാ

വി�� സന്നിധി�ലയ്ക്കുനയിച്ചു എന്നുംഅ�ദ്ദഹം സന്തു

ഷ്ടനായി ത�� മകളായ കുഞ്ഞിക്കന്നി�യആലി�യ

�ക്കാണ്ടു വിവാഹം�ചയ്യിച്ചു എന്നും കാണുന്നു. ആലി

ക്കുട്ടി ഒരു മന്ത്രവാദിയുമായിരുന്നു. ആന�യ ഇണക്കിയ

തു കവി ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“മന്ത്രവുമങ്ങുജപിച്ചവനും

മന്ത്രം ഫലിച്ച�ല്ലാആനയ്ക്ക�പ്പാൾ

ഒറ്റടി വച്ചു നടന്നും നിന്നും

ഒ�ട്ടാട്ടക�ലയും വന്നുനിന്നു.

“അടുത്തിങ്ങു വാ�യടാ �കാമ്പാ നീയ്;

ഇളനീരും വന്നു കുടിച്ചു�കാൾക.”

അടുത്തങ്ങുവന്ന�ല്ലാ �കാമ്പന�പ്പാൾ

ഇളനീരും താ�ന �കാടുത്തുആലി.

***

“ഒന്നിങ്ങു�കൾക്കണം �പാൻ�കട്ട്യ �കാമ്പാ

നീയങ്ങു മല�കറി�പ്പാ�ന്നപ്പി�ന്ന

രാജാവി��സ്ഥിതി ഓർത്തുകൂടാ;

ഊണുമുറക്കവുമില്ലാതായി.

നി�ന്നയു�മാർത്തു ഉരുകീടുന്നു;

അതു�കാണ്ടു �നാക്കങ്ങു �പാക�വണം;

ഇണക്കവും മൂളു നീ �കാമ്പാ” �യന്നു്

ഇണക്കവും മൂളിച്ചുആലിക്കുട്ടി.

�പാൻ�കട്ട്യ �കാമ്പു പിടിച്ചു�കാണ്ടു

ആറാംമലയുമിറങ്ങുന്നുണ്ടു്.”

പുതുനാടൻ �കളു

പുതുനാടൻ ചന്തുവും �കളുവും സ�ഹാദരന്മാരായിരുന്നു.

ചന്തു, മാതു എ�ന്നാരുസ്ത്രീ�യ താലി�കട്ടി അവ�ള

ആയുധവിദ്യയും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചു് അവൾക്കുസർവസ്വവും

ദാനം �ചയ്തു. വ�ട്ടാളി �മ�നാൻഎ�ന്നാരാൾ മൂവായി

രം പണത്തി�� �പാന്നരഞ്ഞാൾഅഴിച്ചു�കാടുത്തു്

അവളു�ട ജാരനായി. �മനവ�ന�ക്കാണ്ടു് അവൾ ചന്തു

വി�ന �കാല്ലിച്ചു. ചന്തു വളർത്തിയ മല്ലി എന്നും �ചാ

ക്ക�നന്നും �പരുള്ള രണ്ടുനായ്ക്കളിൽ ഒന്നു ശവ�ത്ത

കാത്തു�കാണ്ടു് അവി�ട ഇരിക്കുകയും മ�റ്റതു് ഓടി�ച്ച

ന്നു വിവരം �കളുവി�ന ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. �കളു

പാ�ഞ്ഞത്തി മാതുവി��അറയിൽ �മ�നാൻ �കാടു

ത്തഅരഞ്ഞാൾ കണ്ടു് മാതുവി�� കട്ടിലി�ന്മൽ �ചന്നി

രുന്നു.

“വാചകം �ചാദിച്ചരിഞ്ഞു മുടി;

രണ്ടുവലംവച്ചരിഞ്ഞു മുല;

മൂന്നുവലംവച്ചരിഞ്ഞുകാതു്;

നാലുവലംവച്ചരിഞ്ഞു മൂക്കു്;

പരിച�കാണ്ടാന്നങ്ങടിച്ചു �കളു;

വായി�ലപ്പല്ലുമടർന്നു വീണു;

�നത്രവു�മാന്നുകളഞ്ഞു �കളു.”

കരുമ്പറമ്പിൽ കണ്ണൻ

കരുമ്പറമ്പിൽ കണ്ണൻഎന്നതീയയുവാവിനു് ആർച്ച

എന്നപതിവ്രതയായ ഒരു ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണൻ

�താട്ടത്തിൽ �ചത്തു�വലയ്ക്കു �പായ�പ്പാൾ പുതു�ക്കാ

ലത്തുതമ്പുരാൻആസ്ത്രീ�യ കാമിക്കുകയും ഒരു രാത്രി

യിൽഅവൾക്കുനാലു കുത്തുപട്ടും ഒരുസ്വർണ്ണ�മാതി

രവും സമ്മാനിക്കുകയും �ചയ്തു. പി�റ്റദിവസംആർച്ച

കണ്ണ�ന പൂണൂൽധരിപ്പിച്ചു് ഒരു നമ്പൂരിയാക്കി തമ്പു

രാൻ തനിക്കുതന്നപട്ടും �മാതിരവും രാജാവി�� ഭാ

ര്യയു�ട �കയിൽ �കാടുക്കുവാൻ ചട്ടം �കട്ടിയയച്ചു.

കണ്ണൻആ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിയായി. തമ്പുരാൻ വി

വരമറിഞ്ഞുവ്യസനിച്ചു കണ്ണ�ന കഴു�വറ്റുവാൻ കല്പന

�കാടുത്തു. ആർച്ച തിരുമുമ്പിൽഎത്തി കണ്ണൻ �ചയ്ത

കുറ്റ�മ�ന്തന്നു �ചാദിച്ചതിനു്

“കന്യകത�ന്ന പിഴപ്പിച്ചവൻ

ഇവ�നയുമങ്ങു വിടുകയില്ല.

കഴു�വറ്റാൻ ത�ന്നയും നിശ്ചയിച്ചു.”

അതു �കട്ട �നരത്തു�ചാല്ലിയാർച്ച.

“ആദ്യം പിഴപ്പിച്ചു തമ്പുരാനും;

പി�ന്നപ്പിഴപ്പിച്ചു കണ്ണന�ല്ലാ.

ആദ്യം പിഴയങ്ങുതീർത്തുതന്നാൽ

പി�ന്നപ്പിഴ ഞാനും തീർത്തുതരാം.

ഓമനമുഖം വാടി തമ്പുരാ��;

ഇതിനു വഴിയങ്ങു കാണുന്നില്ല.

കണ്ണ�� കയ്യും പിടിച്ചുആർച്ച

ഇരു�പരും കൂടീട്ടു�പാരുന്നുണ്ടു്!”
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ഇനിയും ‘ബാല’ ‘കുഞ്ഞാനുക്കൻ’ മുതലായി ചില�ര

പ്പറ്റി പാട്ടുകളുണ്ടു്; അവ�യക്കുറിച്ചു് ഇവി�ട ഒന്നും പ്ര

സ്താവിക്കുന്നില്ല. �മൽ ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും

വടക്കൻപാട്ടുകളു�ട ലാളിത്യവും മാധുര്യവും ഏതു തര

ത്തിലുള്ളതാ�ണന്നുവായനക്കാർക്കു ധാരാളമായി

അനുഭവ�പ്പട്ടിരിക്കണം. പ്രസ്തുതഗാനങ്ങളിൽ കാണു

ന്ന രചനാ�വകല്യങ്ങൾക്കു മുഴുവൻഅവയു�ട കർ

ത്താക്കന്മാ�ര ഉത്തരവാദികളാക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

കർണ്ണാകർണ്ണികയാ �കട്ടു പഠിക്കുന്നതുംഅനക്ഷര

ഞ്ജന്മാർ പാടുന്നതുമായ പാട്ടുകളിൽ ഇത്രമാത്രം �ദാ

ഷങ്ങ�ള കടന്നുകൂടീട്ടുള്ളുവ�ല്ലാ എ�ന്നാർത്തുസമാശ്വ

സിക്കുവാനാണു് നമുക്കു് അധികം ന്യായമുള്ളതു്. ധീ�രാ

ദാത്തത തികഞ്ഞനായകന്മാരും നായികമാരുമ�ത്ര

ഈപാട്ടുകളിൽ ന�മ്മഅഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു്. ബഹുഭാ

ര്യാത്വ�ത്തഇവയിൽ ഒരു ദുരാചാരമായി കരുതീട്ടില്ല.

അതു് (‘None but the brave deserve the fair’)

‘ശൂരന്നു �ച�രണ്ടവൾത�ന്നസുന്ദരി’ എന്നആപ്തവാക്യ

മനുസരി�ച്ചാ അന്ന�ത്തനാട്ടുനടപ്പനുസരി�ച്ചാ എന്നു

തീർച്ചയില്ല. എന്നാൽസ്ത്രീകളു�ട ചാരിത്രം ഏറ്റവും നി

ഷ്കർഷ�യാടുകൂടി പരിപാലിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. �തച്ചുകുളി,

കുറി, ഊണു മുതലായ കാര്യങ്ങൾഎല്ലാ പാട്ടുകളിലും

പ്രാ�യണ ഒന്നു�പാ�ലയാണു് വർണ്ണിക്കുന്നതു്. കുള

ത്തിൽവച്ചാണു് മിക്ക പ്രണയങ്ങളുംആരംഭിക്കുന്നതു്.

ഇങ്ങ�നഅനാശാസ്യമായഐകരൂപ്യം ചില അം

ശങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ടു്. ചില കഥകളിൽആവാ

�പാദ്വാപങ്ങളും ഇ�ല്ലന്നില്ല. ത�ച്ചാളിച്ചന്തുവി�നപ്പറ്റിയു

ള്ള ഒരു പാട്ടിൽ മദിരാശിപ്പട്ടാള�ത്തപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിരി

ക്കുന്നു. ഒ�തന�നപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പാട്ടിൽ ‘കാപ്പികുടിച്ചി

�റ്റ �പാക�വണ്ടൂ’ എന്നുപറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും കുടിക്കാൻ

�കാടുക്കുന്നതു പാലാണു്. �ഗാതമ്പു�റാട്ടി�യപ്പറ്റിയും

അടുത്തുത�ന്നപ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ഈന്യൂനതകൾ

നിസ്സാരങ്ങളാണു്. രസാനുഗുണമായ വർണ്ണനാ�വവി

ധ്യം എല്ലാ പാട്ടുകളിലും സമൃദ്ധമായുണ്ടു്. �മാത്തത്തിൽ

�നാക്കു�മ്പാൾ വടക്കൻ പാട്ടുകൾക്കുള്ളവശീകരണശ

ക്തിഅസാമാന്യമാ�ണന്നു് ഏതു ഭാവുകനും സമ്മതി

ക്കുക ത�ന്ന �ചയ്യും. പുരാ�ണതിഹാസകഥക�ളത്ത

�ന്നതിരിച്ചും മറിച്ചും, കൂട്ടിയും കുറച്ചും, വർണ്ണിക്കുന്നകൃ

തിക�ള നീക്കിയാൽഅധിക�മാന്നുംഅവ�ശഷിക്കാ

ത്ത ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളപാട്ടുകൾ

അമൂല്യരത്നങ്ങളാ�ണന്നുള്ളതുംഅനപലനീയമായ

ഒരു പരമാർത്ഥമാണു്.
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13 മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ

മലബാറി�ല മഹമ്മദീയ�രയും, തിരുവിതാംകൂർ, �കാ

ച്ചി,ഈ രാജ്യങ്ങളി�ല നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനിക�ള�പ്പാ�ല

മാപ്പിളമാർ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നു. അവരു�ട ഇടയിലും

ചില പാട്ടുകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. അവയിൽ പ്രാചീന

ങ്ങളായുള്ളവയ്ക്കു് അറുനൂറു �കാല്ല�ത്ത�യങ്കിലും പഴ

ക്കം കാണണംഎന്നാണു് അഭിജ്ഞന്മാരു�ട പക്ഷം.

�ചറ്റുവായി പരീതുകുട്ടിയു�ട ഫുത്തൂഹുശ്ശാം, കൂട്ടായി കു

ഞ്ഞി�ക്കായയു�ട വലിയ നസീഹത്തുമാല ഇവയാണു്

ഇക്കാലത്തുകാണുന്നപാട്ടുകളിൽ പുരാതനങ്ങൾ.

�പാന്നാനി മാളിയക്കലത്തുകുഞ്ഞഹമ്മതി�� ഹു

�നൻ മുതലായ കവിതകൾആധുനികങ്ങളാണു്.

മാപ്പിളമലയാള ലിപിമാലയിൽആദ്യം മുപ്പത്തിമൂന്നു്

അക്ഷരങ്ങ�ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അറബിവാക്കുകൾ കൂ

ടി എഴുതുന്നതിനു�വണ്ടസൗകര്യം ആ ലിപിമാലയിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതപദങ്ങൾആധുനികകാലത്തു്

പ്ര�വശിച്ചു തുടങ്ങിയ�പ്പാൾഅവഅൻപതായി വർ

ദ്ധിച്ചു. മാപ്പിളമലയാളകൃതികൾക്കു് അറബിപ്പദങ്ങളു�ട

സങ് ക്രമണം മൂലവും മറ്റും ശബ്ദശുദ്ധി കുറയു�മങ്കിലും

സംഗീതാത്മകത ധാരാളമായുണ്ടു്. വീരവും ശൃങ്ഗാര

വുമാണു് അവയി�ല രസങ്ങൾ. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

രണ്ടുസ്ത്രീകൾതമ്മിൽ കലഹം

“അടി�പട്ടു �കാത്തിപ്പിടിത്താ�രാ അ�ണ

താലിയും മാ�ലയറുത്താ�രാ

പിടി�പട്ടു സിന്നും കടിത്താ�രാ; പിച്ച

ച്ചട്ടയും കീറി�പ്പടുത്താ�രാ

കടു�കപ്പുത�പ്പാ�ട �കട്ടിമറിന്തിട്ടും

കരിശത്തിൽക്കാശിനിൽക്കൂ�ട വിഴുന്തിട്ടും

ഇടറിപ്പി�ടത്തവർ പിന്നു�മഴുന്തിട്ടും

ഇരു�പരു�മാട്ടുമയങ്കി നിലന്തിട്ടും.”

ഒരു യുവതിയു�ട വർണ്ണനം

“�പട്ടാലങ്കൾ ചില�മ്പാടു കിങ്കിണി

�താട്ടാരംതരിതണ്ടകളും കനി

പ്പിറ�മഞ്ചിയും പാടകം �ചറു–

�പാൻകടകങ്കളും ചങ്കല കങ്കണം

ഓ�രാ മാതിരിയാൽച്ചുടരാര�മാതിര�മ

തട്ടാകൾ ഉടർ �പാന്നരഞ്ഞാണുകൾ

�മാട്ടാടും �പാൻപതക്കമുറുക്കുകൾ.”
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ�ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ട�റാ �ഡസ്ൿ

�ടാപ് ആപ്ലി�ക്കഷനുക�ളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ��സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് �ഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ഫാണി��

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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