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1 �തക്കൻപാട്ടുകൾ

�തക്കൻ തിരുവിതാങ്കൂറിൽ വില്ലടിച്ചാൻപാട്ടു് അ�ല്ല

ങ്കിൽ വില്ലു�കാട്ടിപ്പാട്ടു് എ�ന്നാരു കഥാഗാനസമ്പ്രദാ

യം ഇന്നും പ്രചരിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. അവിട�ത്തതമിഴരു�ട

സംഭാഷണരീതിയിലുള്ളപ്രാകൃതത്തമിഴിലാണു് ആ

സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്ന പാട്ടുകൾ പ്രാ�യണ രചി

ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. മലയാളമ�ല്ലന്നു മലയാളികളും നല്ല

തമിഴ�ല്ലന്നു തമിഴരുംആ പാട്ടുക�ള പുച്ഛിച്ചു ത്രിശങ്കു

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തള്ളിനിറുത്താറു�ണ്ടങ്കിലും അവയ്ക്കും വട

ക്കൻപാട്ടുക�ള�പ്പാ�ല ത�ന്നഅക്ലിഷ്ടമ�നാഹരമായ

ഒരാകൃതിയും അനന്യസുലഭമായ ഒരാവർജ്ജകതയും

ഉണ്ടു്. “വാ��വീമുഖാം�ഭാജനിസ്  സൃതം മുഗ്ദ്ധഭാഷിതം”

എന്നു്ഈ രണ്ടിനത്തിലുള്ളകൃതിക�ളപ്പറ്റിയും പറ

യാം. വില്ലടിച്ചാൻപാട്ടുകാരു�ട ഗീ�താപകരണങ്ങൾ

വില്ലു്, കുടം, �കാൽ ഇവയാണു്. വില്ലിൽ രണ്ടറ്റത്തു�മാ

�നടുനീ�ള�യാ മണികൾ �കട്ടിയിരിക്കും. കുടം �ലാഹ

നിർമ്മിതമായിരിക്കണം; അതി�ന്റ മുഖം �താൽ �കാ

ണ്ടു �കട്ടിയടിച്ചിരിക്കും, തലയ്ക്കൽ വലതുവശമായിരുന്നു്

ആശാൻ (പുലവർ) വില്ലിലും എതിർവശമായിരുന്നു് ശി

ഷ്യർ കുടത്തിലും �കാൽ�കാണ്ടു �കാട്ടും. വില്ലു മു�ഖ്യാ

പകരണമാകയാലാണു് വില്ലടിച്ചാൻപാട്ടുകൾക്കു്ആ

�പർ വന്ന�തന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ; �തക്കൻപാട്ടു

ക�ള (1) ബാധാപ്രീതികരങ്ങ�ളന്നും (2) �ദശചരിത്ര

പരങ്ങ�ളന്നും (3) �ദവാരാധ�നാപയുക്തങ്ങ�ളന്നും

മൂന്നിനമായി വിഭജിക്കാം. ധീ�രാദാത്തന്മാരായ രാജാ

ക്കന്മാർ, �ദശഭക്തന്മാരായ �സനാനിമാർ, പതിവ്രത

കളായ മനസ്വിനിമാർ, മുതലായവർഅപമൃത്യുവിനു

വശഗരാകു�മ്പാൾഅവർ മാടൻ യക്ഷി മുതലായ രൂപ

ങ്ങൾ�ക�ക്കാള്ളു�മന്നും, പൂർവാപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തി

അവ�ര പ്രീതി�പ്പടു�ത്തണ്ടതു്ഐഹിക�ക്ഷമത്തിനു്

അത്യാവശ്യകമാ�ണന്നുമുള്ള വിശ്വാസം നിമിത്തമാ

ണു് അവ�രപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ വില്പാട്ടുകൾ പാടിക്കുന്നതു്.

ആ പാട്ടുകൾ നമുക്കു രാജ്യചരിത്രം, സമുദായചരിത്രം

തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽഅമൂല്യങ്ങളായഅറിവുകൾ

നല്കുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളാകുന്നു. �കാല്ലത്തിനു വടക്കു്

ഈവകപ്പാട്ടുകൾ പാടിവരുന്നതായി അറിയുന്നില്ല. മറ്റു

പലസാഹിത്യവിഭാഗങ്ങളു�ടയു�മന്ന�പാ�ല വില്പാ

ട്ടുകളു�ട കാര്യത്തിലും പുരാണകഥകൾ ചരിത്രകഥക

�ള കാലക്ര�മണ ഗളഹസ്തം�ചയ്തുകാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും

ദുർ��വതക�ളപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസവും ഭയവും ഇന്നും

ഉൾനാടുകളിൽനിന്നു് മുഴുവൻ മറഞ്ഞു�പായിട്ടില്ലാത്ത

തു�കാണ്ടു് ആ കഥക�ള ജനങ്ങൾആകമാനം വിസ്മ

രിക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില പ്ര�ത്യക ദിവസങ്ങളിൽ

ഓ�രാസ്ഥലത്തു് ഓ�രാ പാട്ടുകൾ പാടി ആ �ദവത

കളു�ട പ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇന്നും ഗ്രാമീണന്മാർ

ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടു്.
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2 ബാധാപ്രീതികരങ്ങളായ പാട്ടുകൾ

ഉപക്രമവും ഉപസംഹാരവും

ഗണപതിവന്ദനം, സരസ്വതീവന്ദനം, ഇഷ്ട�ദവതാവന്ദ

നം, ഗുരുവന്ദനം, സഭാവന്ദനം, ഇവ�യല്ലാം ഉപക്രമരൂ

പത്തിലുള്ള ചില പാട്ടുകൾ�കാണ്ടു ഗായകന്മാർ നിർവ്വ

ഹിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഗാനത്തിനു വിഷയീഭവിക്കുന്ന നാ

യക�ന്റ പ്രസാദത്തിനു�വണ്ടി പന്തൽവരം, പൂപ്പട, കുടി

യിരുത്തു്ഈ �പരുകളിൽ ചില പാട്ടുകളും പാടാറുണ്ടു്.

പുതുവാതപ്പാട്ടി�ല പന്തൽവരത്തിൽ നിന്നു് ഒരു ഭാഗ

മാണു് താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“തമ്പിരാ�ന, �പരി�യാ�ന! ചന്ത�മാത്തപൂപ്പടയ്ക്കു

ഇമ്പമാക വിളയാടിവാ�യ; ഇതത്ത

പുതുവാതത്തമ്പിരാ�ന!

ആടുകിലും മന്നാആടിവാ�യ ചൂടുകിലും മന്നാ, ചൂടിവാ�യ,

�ചങ്ങഴുനീർ മാലചൂടിവാ�യ………
തുടലറുത്തനആന�പാ�ല തുള്ളിയാടിവാ�യ തമ്പിരാ�ന!

കടിയകട്ടിയലും �കയുമാക കളിത്താടിവാ�യ

തമ്പിരാ�ന!

മന്നവരുടവാളുമിറുക്കപ്പൂട്ടി മണ്ടിവിളയാടും പൂപ്പടയ്ക്കു.”

കാലവും കവികളും

ക്രി.പി. ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ നടന്നസംഭവങ്ങ�ള

പ്പറ്റിയുള്ള പാട്ടുകൾ�പാലും കാണ്മാനു�ണ്ടങ്കിലും അവ

യിൽ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ പല പ്രക്ഷിപ്തങ്ങൾ കടന്നു

കൂടീട്ടുണ്ടു്. “ദിവാൻ�വറ്റി” എന്ന �പരിൽ രായ�കശവ

ദാസ�നയും മറ്റും പുകഴ്ത്തി ക്രി. പി. പതി�നട്ടാം ശതക

ത്തിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടായി. ഇ�പ്പാഴും ചില പുതിയ പാട്ടു

കൾ ചിലർ രചിക്കുകയുംഅവ�യ ഗായകന്മാർ പാടു

കയും �ചയ്യാറുണ്ടു്. അക്കൂട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറി�ല

�ക്ഷത്രപ്ര�വശനവിളംബര�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പാട്ടു

പാടുന്നതുഞാൻ ത�ന്നആയിടയ്ക്കു �കൾക്കുകയുണ്ടാ

യി. വില്പാട്ടുകളു�ട നിർമ്മാതാക്കൾക്കു് ഒരു ഭാഷയിലും

പറയത്തക്കജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവ�രല്ലാം

തീ�ര അപ്രസിദ്ധന്മാരുമാണു്. പൂവാ�റ്റ (�നയ്യാറ്റിൻക

രത്താലൂക്കിൽ) �ചരമാണിക്കപ്പുലവർ, പരപ്പക്കുട്ടിപ്പുല

വർ, ഇങ്ങ�ന ചില ഗുരുക്കന്മാ�രപ്പറ്റി മാത്ര�മ അവർ

പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുള്ളു. ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ചില പുല

വന്മാർ പഴയ പാട്ടുകൾക്കുപകരം പുതിയ പാട്ടുകൾ

ഉണ്ടാക്കി പാടിത്തുടങ്ങി. അങ്ങ�നയുള്ളപാട്ടുക�ള

‘പുത്തൻ’ എന്നുപറഞ്ഞുവരുന്നു. ഗണപതിപുത്തൻ,

പുരവി�യറ്റുപുത്തൻ, ചുമടു�കട്ടിയപുത്തൻ, ഇരവിക്കുട്ടി

പ്പിള്ളപട്ടു�പായ പുത്തൻ, എന്നും മറ്റും പല പുത്തൻപാ

ട്ടുകൾഅത്തരത്തിലുണ്ടു്. ചില പഴയ വില്ലടിച്ചാൻപാട്ടു

ക�ളപ്പറ്റി ഇനി ചുരുക്കത്തിൽപ്രസ്താവിയ്ക്കാം.
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3 കന്നടിയൻ�പാരു്

പാണ്ഡ്യവംശജനായ കുല�ശഖരൻഎന്ന (�പാന്നുംപാ

ണ്ഡ്യൻഎന്നും പറയും) ഒരു രാജാവും അ��ഹത്തി�ന്റ

നാലു് അനുജന്മാരും കൂടി ക്രി. പി. 1265-ാമാണ്ടു് വള്ളിയൂ

രിൽ പുത്തനായി ഒരു ദുർഗ്ഗാ�ക്ഷത്രവും �കാട്ടയും പണി

യിച്ചു് അവി�ട രാജ്യഭാരമാരംഭിച്ചു.

“നല്ല�കാല്ലം നാനൂറു നാല്പ�ത്താന്നാമാണ്ടിൽ

�ചപ്പമുള്ള ചിങ്ങമാസം പതി�നാന്നാം �തതിയി�ല

നാലുതിക്കും �കാ�ട്ട �കട്ട നല്ല മരം

മു�നയ�റന്താർ.”

കാഞ്ചീപുരത്തിനു വടക്കു കന്നടിയൻഎ�ന്നാരു വടുക

രാജാവു് അക്കാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നു. ആ രാജാവി�ന്റ പു

ത്രി വള്ളിയൂർ രാജാവി�ന്റ ചിത്രം കണ്ടു് അ��ഹ�ത്ത

കാമിച്ചു. കന്നടിയൻ കുല�ശഖര�നാടു ത�ന്റ മക�ള

വിവാഹം �ചയ്യണ�മന്ന�പക്ഷിച്ചുഎങ്കിലും അ��ഹ

ത്തി�ന്റ കുടുംബം ജാതിയിൽ കിഴിഞ്ഞതാകയാൽആ

യുവതിയുമായുള്ളബന്ധം തനിക്കു് അവിഹിതമാ�ണ

ന്നുകുല�ശഖരൻ മറുപടി അയച്ചു. ആപ്രതിസ�ന്ദശം

കന്നടിയ�നഅത്യന്തം �ക്ഷാഭിപ്പിച്ചു. കുല�ശഖര�ന

യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു ബന്ധനസ്ഥനാക്കി�യങ്കിലും ത�ന്റ

പുത്രി�യഅ��ഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടു വിവാഹം �ചയ്യിപ്പി

ക്കുന്നു�ണ്ടന്നു്ആ വീരൻ പ്രതിജ്ഞ�ചയ്തു. കന്നടിയൻ

പുത്രി�യാടും ഒരു വലിയ�സന്യ�ത്താടും കൂടി വള്ളി

യൂർ�ക്കാട്ട വളഞ്ഞു. വള്ളിയൂരി�ല �യാദ്ധാക്കൾആ

അതിക്രമ�ത്തസ�ധര്യം തടുത്തു. �കാട്ടയ്ക്കക�ത്തക്കു

�വള്ളം പാഞ്ഞു�കാണ്ടിരുന്ന കാൽവായി�ല മടകൾ

ശത്രുക്കൾഅടച്ചു; എങ്കിലും കുല�ശഖരനു തന്നിമിത്തം

യാ�താരു ഹാനിയും തട്ടിയില്ല. അങ്ങ�നയിരി�ക്ക ഒരു

കള്ളമടയിൽക്കൂടി �കാട്ടയ്ക്കകത്തുള്ളനീരാഴിയിൽ പി

�ന്നയും �വള്ളം പാഞ്ഞു�കാണ്ടിരുന്നതു് ഒരു ഇടച്ചി

യിൽനിന്നു വടുകരാജാവു മനസ്സിലാക്കി അതി�നയും

അടച്ചു. അ�താടുകൂടി കുല�ശഖരൻഅവി�ട നി�ന്നാ

ടി അന്നുപത്മനാഭപുരത്തിനുസമീപം �കരളപുരത്തു

രാജധാനിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തിരുവിതാങ്കൂർ മഹാ

രാജാവി�നഅഭയം പ്രാപിക്കുകയുംഅവി�ടനിന്നു

ലഭിച്ച �സന്യസാഹായ്യ�ത്താടുകൂടി കന്നടിയ�നാടു

വീണ്ടും യുദ്ധം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. ആ യുദ്ധത്തിൽ കു

ല�ശഖരൻ പരാജിതനും ബന്ദിയുമായി. അ��ഹ�ത്ത

ഒരു മഞ്ചലിൽ കയറ്റി �സനാപതി കന്നടിയ�ന്റസന്നി

ധിയി�ലക്കു �കാണ്ടു �പായി; പ�ക്ഷ വഴിക്കുവച്ചു് ആ

ക്ഷത്രിയവീരൻ വാൾ�കാണ്ടു കഴുത്തു�വട്ടി ആത്മഹത്യ

�ചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽഅ��ഹത്തി�ന്റ ശവം മാ

ത്ര�മ ശത്രുവിനു ലഭിച്ചുള്ളു. കന്നടിയ�ന്റസുന്ദരിയായ

പുത്രിആ ശവ�ത്ത മാലയിട്ടു് അഗ്നിപ്ര�വശം �ചയ്തു.

കന്നടിയൻ ദുഃഖിതനായി അവി�ട വിട്ടു സ്വ�ദശ�ത്ത

യ്ക്കു �പാകുകയും വള്ളിയൂർ രാജ്യം തിരുവിതാ�ങ്കാ�ട്ടയ്ക്കു്

അടങ്ങുകയും �ചയ്തു. ഇതാണു് കന്നടിയൻ �പാരി�ല

ഇതിവൃത്തം.

ആപാട്ടി�ല ചില ഭാഗങ്ങൾ

രാജപുത്രി കുല�ശഖര�ന്റ പടം കാണുന്ന ഭാഗത്തിൽ

നിന്നാകുന്നുതാ�ഴ കാണുന്നവരികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

തു്.

“പണ്ടാരങ്കൾ ചില�പർകൾ പാണ്ടിമന്നർ വടിവ�തല്ലാം

കണ്ടിരുന്തു പട�മഴുതിക്കാവിയം�പാൽ �കാണ്ടു�ചന്റു

***

മന്നവനാർ വടിവ�തല്ലാം വയ്യകത്തി�ലങ്കും കാട്ടി

കന്നടിയൻ ശീമയി�ല കന്നിനല്ലാൾ വീത്തിരുക്കും

�പാന്നുമണി�മടയി�ല �പായ്പ്പുകുന്താർ പാട�വന്റു.

�ചന്റു നിന്റു പാടിട�വ �തൻമയലും �മാഴിമടവാർ

മണ്ടി�ച്ചന്റു പൂങ്കുഴലാൾ മങ്കയവൾ പാർത്തിരുന്താൾ.

പാർത്തിരുന്ത �വളയി�ല പാണ്ടിമന്ന�രവരിലും

അന്ത മന്നർ വടി�വ�ക്കട്ട ചങ്കി�മത്തത്തിചങ്കിവിട്ടാൾ.

കുന്തലതു കു�ലന്തിട�വ �കാടിയിടയാളാടിവര

�പാൻതുകിലും �പണാമൽ പൂവ�ണ �മ�ല ചരിന്താൾ.”

ആയുവതി അച്ഛ�നാടു ത�ന്റഅന്തർഗ്ഗതം ഇങ്ങ�ന

അറിയിക്കുന്നു.

“അന്തവണ്ണം തകപ്പനുടഅടുക്കയ�ങ്ക �ചന്റു നിന്റു

മുന്തിയടി �താഴുതിറങ്കി �മായു് [1] കുഴലാളുരത്തിടുവാൾ.”

“ആണ്ടവ�ന, എന്നുടയഅപ്പച്ചിയാ�രാന്റു �കളായ്

നാനിരുന്തു ച�ടത്തിടിലും ന�രത്ത�കാ�ണ്ട

മുടിത്തിടിലും

ഊനിരന്തു [2] കളിത്തിടിലുമുയിരിളന്തു �പായിടിലും

�കാറ്റവനാർ പാണ്ടിമന്നൻ കുല�ശഖരൻ താ�നാഴിയ

മ�റ്റാരുവ�ര�ന്നവന്തു മാലയിട നി�നപ്പതി�ല്ല

എഴുത�വാണ്ണാവടിവഴകൻ ഇലങ്കുംമുടി പാണ്ടിയൻതാൻ

പഴുതറ�വ മാലയിട്ടു പടിയരുളാതിരുന്തിടുകിൽ

അഴുത കണ്ണീരാറാമൽഅക്കിനിയിൽ നാൻ വീഴ്  �വൻ.

വീഴ്  വതുതാൻ നിച്ചയ�മ; �വൺകനലിൽ നാൻ വിഴു�വൻ

വാഴ്  വതി�ല്ല�യാരുവ�രാ�ട മന്നവ�രത്താ�നാഴിയ.”

ദൂതൻ �ചന്നുകന്നടിയ�ന്റ ഇങ്ഗിതമറിയിച്ച�പ്പാൾ കു

ല�ശഖരൻ –

“പണ്ടിരുന്ത കന്നടിയർ പാണ്ടിയരാചാക്ക�ളാ�ട

�കാണ്ടിരുക്ക �വണ�മന്റു കൂറിവിട്ട ഞായമു�ണ്ടാ?”

എന്നു �ചാദിച്ചു. ആ വിവരം കന്നടിയൻഅറിയുകയും

പുത്രിയു�ട പ്രവൃദ്ധമായ പാരവശ്യം കാണുകയും �ചയ്ത

�പ്പാൾ

“ഇണങ്കിയും താൻ പിണങ്കിയും താൻഎന്ന

വ�കയാകിലും താൻ

മണം�ചയ്യി�പ്പനുന്തനുക്കു, മക�ള, നീയും മലങ്കാ�ത.”

എന്നു് അവ�ള സമാധാന�പ്പടുത്തി. പിന്നീടാണു് കന്ന

ടിയ�ന്റ യുദ്ധയാത്ര. ഇടയിൽ പല ഉപകഥകളും കൂ

ട്ടി�ച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. കുല�ശഖരൻ ഒരു �വശ്യ�യക്കണ്ടു

�മാഹിച്ചു് അവളു�ട താമസസ്ഥലത്തു�പായി തിരി�യ

പള്ളിയറയിൽ വരു�മ്പാൾ പട്ടമഹിഷി പറയുന്ന വാ

ക്കുകളാണു് താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“പാർത്തിരുക്കും �വളയി�ല പാണ്ടിമന്നർ കുല�ശഖരർ

കാത്തിരുന്തഓട്ട�നാ�ട കടുകയ�ങ്ക �ചല്ലുവാരാം.

ചണ്ടയിടുകളവർ വന്തു തനിവഴി�മൽ മറിത്തു�കാണ്ടു

�കാണ്ടു�പാന പണ്ട�മല്ലാം �കാടുത്തുവിട്ട

മനിത�ര�പ്പാൽ

മങ്കനല്ലാൾ വീത്തിരുക്കും മണ്ടപത്തിൽ വന്തിരുന്താർ.

വന്തിരുന്ത മന്നവർതൻ വളപ്പ�മല്ലാം �കട്ട�പാ�ത

വന്തു ചാവാ [3] യ്�പ്പൺ�കാടിയാൾ �തന്നവ�നാ�ടതു

�ചാൽവാൾ

�തന്നവ�ന, മന്നവ�ന, �തൻമതി�രക്കാവലവാ!

മന്നവ�ന, പാണ്ടിയ�ന, മ�ഞ്ചവിട്ടു വിലകു മന്നാ

മുകപ്പണിയു�മടുത്തണിന്തു മുഴുത്തുമിന്നപ്പാതിരാവും

ഇ�പ്പാഴു�ത �പാനവിടം എനക്കറിയ�ച്ചാല്ലു” �മന്റാൾ.

“പാളയത്തിൽ �വളയങ്കൾ [4] പാർത്തുവര�പ്പാ�നൻ

നാൻ.”

“കയ്യിലിട്ട വളയ�ല�ങ്ക കാല്പന്തിയു�മ�ങ്ക മന്നാ?”

***

“പന്നു [5] തമിഴ്  �പ്പൺ�കാടി�യ,

പാളയത്തിൽ�പ്പാറ�നരം

കന്നിയിളം�പൺ�കാടി�യ കഴറ്റി�വത്തു�പ്പാ�നൻ

നാൻ”

“കഴറ്റി�വത്തു�പ്പാനാക്കാൽകരു�വലത്തിൽക്കാണാ�താ?

പൂരായം [6] പ�റന്തീ�രാ പുകൾ�പരിയ പാണ്ടിയ�ന?

പാളയത്തിൽ�പ്പാനവർക്കുപരിമളങ്കൾ വീശിടു�മാ?”

***

“പര�ദശി�യ�ത്താട്ടവർകൾ പള്ളിയറയിലുമാകാതു”

കാതി [7] യവരിരു�പരും കൺചീറിത്തങ്കളി�ല

പള്ളിയ�റ �വ�റയാനാർ! പടു�ക്കയ�ങ്ക

�വ�റയാനാർ.”

ഒരു ചിത്തിരമാസം പതി�നട്ടാം തീയതിയായിരുന്നുവ

�ത്ര രാജകുമാരി ശവ�ത്തവിവാഹം �ചയ്തതു്. അവൾ,

“എന്നാ�ല പാണ്ടിമന്നർ ഇറന്തുവിട്ടാർ! മൂടാവുക്കുൾ

ഇങ്കിരുന്താൽ�പ്പാരാതു ഇനി നമുക്കു�പ്പാക്കുമി�ല്ല”

എന്നും പറഞ്ഞു�കാണ്ടു്–

“താമ്രവണ്ണി�ത്തൻക�രയിൽത്താവാരക്ക�രയതി�ല

ചന്തണമും കാരകിലും തറിത്തു നല്ല ക�ട്ട കുട്ടി”

അതിൽ തീ�യരിച്ചു്–

“�വ�ന്തഴുന്ത തീക്കുഴിയിൽ �മല്ലിനല്ലാൾതാൻ നടന്താൾ

മാ�ലക്കഴു�ത്താ�ട മഞ്ച�ണപ്പൂ�ച്ചാ�ട”

അഗ്നിപ്ര�വശം �ചയ്തു. ആ കുണ്ഡത്തിൽനിന്നു �ചമ്പക

ക്കുട്ടി എന്ന ദുർ��വതയായി ആസാധ്വി പുനരുത്ഥാനം

�ചയ്തു തനിക്കും ത�ന്റ പ്രാണനാഥനും ഓ�രാ അമ്പലം

�വണ�മന്നു കന്നടിയനുസ്വപ്നം കാണിക്കുകയും കന്ന

ടിയൻആഅ�പക്ഷഅനുസരിച്ചു വള്ളിയൂരിനടുത്തുള്ള

ഒരു മലയിൽ രണ്ടു �ക്ഷത്രങ്ങൾപണിയിക്കുകയും �ച

യ്തു. ആ മലയ്ക്കു വടുകച്ചിമല�യന്നാണു് ഇന്നും �പർ പറ

യുന്നതു്.

1. �മായു്= �ഞരുങ്ങിയ.

2. ഊൻ=ശരീരം.

3. ചാവു് = പിശാചു്.

4. �വളയം = സൽക്കാരം (താംബൂലദാനം).

5. പന്നു് = പാടുന്ന.

6. പൂരായം = �പാളി.

7. കാതി = പിരിഞ്ഞു്.
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4 ഉലകുട�പരുമാൾ പാട്ടു്

ഇതി�ന തമ്പുരാൻപാ�ട്ടന്നും പറയുന്നു. �തക്കൻ തിരു

വിതാംകൂറിൽഊരൂട്ടമ്പല�മന്ന �പരിൽ ഇന്നും ചില

�ക്ഷത്രങ്ങൾകാണ്മാനുണ്ടു്. ഊരൂട്ടമ്പലം എന്നാൽ

ഊരുകാർ (ഗ്രാമജനങ്ങൾ)ഊട്ടും പാട്ടും നടത്തുന്ന

അമ്പല�മന്നാണർത്ഥം. ഈ �ക്ഷത്രങ്ങ�ളഅധിവാ

സം �ചയ്യുന്ന മൂർത്തിയാണു് ഉലകുട�പരുമാൾഅ�ല്ല

ങ്കിൽ ഉലകുടയ തമ്പുരാൻ. ഇവയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ

കുംഭമാസത്തിൽ �കാടി�യറ്റും ഉത്സവവും ഒടുവിൽ പട

(പടയണി)�യന്ന �പരിൽ ഉലകുടയതമ്പുരാ�ന്റ യുദ്ധ

യാത്രാഭിനയവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി �കട്ടു�കൾവിയു

ണ്ടു്. ഇ�പ്പാഴും ചിലആ�ഘാഷങ്ങൾഇ�ല്ലന്നില്ല.

ഇതിവൃത്തം

പണ്ടു�വകക്കരഎന്നസ്ഥലത്തുപാണ്ഡ്യമഹാരാജാ

വി�ന്റ ബന്ധുക്കളായഅഞ്ചുരാജാക്കന്മാരും അവരു�ട

സ�ഹാദരിയായി മാലയമ്മഎ�ന്നാരു രാജകുമാരിയും

താമസിച്ചിരുന്നു. ആഅഞ്ചുരാജാക്കന്മാ�രയും പാണ്ഡ്യ

മഹാരാജാവു് യുദ്ധത്തിൽ �വട്ടി�ക്കാന്നു. സ�ഹാദരി

�യ തമ്പു�പ്പരുമാൾഎ�ന്നാരു രാജാവു വിവാഹം�ച

യ്തു. ആ കുമാരി സന്താനലാഭത്തിനായി �വകക്കര

ഭദ്രകാളി�യ ഭക്തിപൂർവം ഭജിക്കുകയുംആ �ദവിയു

�ട അനുഗ്രഹത്താൽ ഗർഭം ധരിച്ചു �കാല്ലം 5-ാമാണ്ടു

കന്നിമാസത്തിൽ �വള്ളിയാഴ്ചയും ഉത്രം നക്ഷത്രവും

പൂർവപക്ഷപഞ്ചമിയും കൂടിയ ദിവസം ഒരു പുരുഷപ്ര

ജ�യപ്രസവിക്കുകയും �ചയ്തു. ആപ്രജയാണു് കഥാ

നായകൻ. ഉലകുട�പരുമാൾപാട്ടിൽ�വകക്കരത്താ

യാരു�ട പള്ളി�ക്കട്ടുകഥ, തിരുപ്പൂത്തുകഥ, ഭജനമിരുന്ന

കഥ, ഗർഭമുണ്ടായ കഥ, ബാലൻ ജനിച്ച കഥ, എഴുത്തും

പയറ്റും പഠിച്ച കഥ, കടലിൽ�പാരു്, മുടി�വച്ച കഥ,

മതിലിടിച്ച കഥ, വാളു വാങ്ങിയ കഥ, പടനടപ്പു്, പാലം

�കട്ടു്, മതിര�പ്പാരു്, രണ്ടാം�പാരു്, തൂക്കക്കൂറു്, ഇങ്ങ

�ന ഒട്ട�നകം വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ

ഓ�രാന്നിലും മുപ്പത്തിമൂന്നു കാത (ഗാഥ) വീതമു�ണ്ട

ന്നുപഴമക്കാർ പറയുന്നു. ഉലകുട�പരുമാൾ പതിനാ

റാമ�ത്ത വയസ്സിൽ രാജ്യാഭിഷിക്തനായി പതി�നഴു

വർഷകാല�ത്തയ്ക്കു് അസാധാരണമായ�വഭവ�ത്താ

ടുകൂടി പ്രജക�ള പരിപാലനം �ചയ്തു. അഭിഷിക്തനായ

ക്ഷണത്തിൽ കുല�ദവതയായ ഭദ്രകാളി�യ തീവ്രമായ

നിഷ്ഠ�യാടുകൂടി ആരാധിച്ചു. �ദവി യഥാവസരം പ്രത്യ

ക്ഷീഭവിക്കുകയും �ചയ്തു.

“മുക്കിയ മുള്ളന മുടിയു�മ്മകിറും [8]

മുടി�മ�ല ചുറ്റിന അരവണിയും

അക്കിനി�യരിയും�പാൽ മിഴിയഴകും

ആന�യടുത്തശയുന്നന കുഴയും

തക്ക വില്ലിട്ടു പണിയും �ചറുനകയും

താലികൾ താവടവും �മാതിരവും

�കക്കിത�മാത്തനആയുതമനവതി

�കത്താരിൽ പലപണിയതുകണ്ടാർ”

ആഭയങ്കരമായ രൂപംകണ്ടു �പരുമാൾ ഭദ്രകാളി�യാടു്

ഇങ്ങ�ന നി�വദനം �ചയ്തു.

‘ഓമനയായ് നമസ്കരിത്തങ്കിളകിനിന്നു

ഉലകുട�പരുമാ�ളാന്നറിയിത്ത�ങ്ക’

“ഏമമതു�ചയ് �വ�ന�ന്നാ എൻ തായാ�ര?

ഇ�ക്കാലം ച�മന്തുവര�ച്ചാന്നതാരു?

ആമളത്താലരിയയനും ചിവനും [9] മാലും [10]

ആനത്തുയിരും �തവമാരും മുനിയും വി�ണ്ണാർ

�ചാമ�ന മുൻചിടയിൽ�വത്തപരമീചരും

�ചാല്ലിവിട്ടതു�ണ്ടാ �ക�ളന്നതാ�യ?

ഔവനത്താലീ�രട്ടുക്കരമിണങ്ക

ആയുതങ്ക�ളടുത്തുവന്ത�ത�താ താ�യ?

�മൌവനത്താൽ വമ്പുടയ താരുകൻതാൻ

മാലയിട വന്തിവി�ട നില്പതു�ണ്ടാ?

എവ്വനത്താലന്നവ�ന വതിത്ത�പാ�ല

എ�ന്നയിന്നു �കാല്ലവന്താൽ നാ�നൻ �ചയ് വൻ.

കൌവനത്തിൽ �കാടുങ്കാറ്റടിത്തിടിലും

കാതലുള്ള മരം മുറിന്തു�പാകാ�തന്നാർ

അക്കണത്താ�ലൻ തല�മ�ലഴുതിനവൻ

അ�ല്ല�യന്നുപി�ന്ന മറു�ത്തഴുതുവാ�നാ?

ഇക്കണക്കാ�യന്ത�നയുമുളവതാക്കി

ഇത്ത�നനാൾ വളത്തവ�ള, തമ്പിരാട്ടി;

ഉൾക്കനത്താൽ മണ്ണുരുവും പിടിച്ചുവച്ചാ-

ലുടയ്ക്കനി�നന്താലതു�ക്കാരരുമയു�ണ്ടാ?

അക്കനത്താലഞ്ചിറവനല്ല നാനും;

അടിയനുക്കിങ്കുടവാൾ തന്തനുപ്പ�വണ�മന്നാർ”

അങ്ങ�ന വാദിച്ചു് ഉടവാൾ, മാല, കിരീടം, മുതലായ

പരിച്ഛദങ്ങൾ വാങ്ങി (‘മാമർപഴിമീളുകയ്ക്കു’) അമ്മാവന്മാ

�ര വധിച്ച പക തീർക്കുന്നതിനായി മധുരമഹാരാജാ

വി�നാടു യുദ്ധം �ചയ്തു് അ��ഹത്തി�ന്റആറുസ�ഹാദ

രന്മാ�രയും വധിച്ചു. പരാജിതനായ പാണ്ഡ്യൻ പര�ദ

വതയായ �ചാക്കനാഥസ്വാമി�യ ഭജിച്ചു. ചില വിശി

ഷ്ടവരങ്ങൾ വാങ്ങി വീണ്ടും �പരുമാ�ളാടു യുദ്ധം �ച

യ്തു. ആ യുദ്ധത്തിൽ �പരുമാൾക്കു ഭദ്രകാളി നല്കിയ

വാൾ മുറിഞ്ഞു�പായി. അത്തരത്തിൽ ഒരപശകുനം

കണ്ടാൽ പിന്നീടു �പാർ തുടങ്ങരു�തന്നായിരുന്നു �ദ

വിയു�ട അരുളപ്പാട്. അതനുസരിച്ചു കഥാനായകൻ

യുദ്ധത്തിൽനിന്നു തൽക്കാലം പിന്മാറി�യങ്കിലും ഉത്ത

രക്ഷണത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥക്ഷത്രിയവീരനു് അത്യ

ന്തം അസഹ്യമായഅപജയാവമാന�ത്ത ഭയ�പ്പട്ടു്

ആത്മഹത്യ �ചയ്തു. അന്നു്ആ ധീ�രാദാത്ത�ന്റ മുപ്പ

ത്തിമൂന്നാമ�ത്തജന്മർക്ഷദിനമായിരുന്നു. മാലയമ്മയും

മറ്റും പ്രാണത്യാഗം �ചയ്തു മക�ന പിൻതുടർന്നു. ഈ

പാട്ടി�ന്റആരംഭം താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്.

“അമ്പി�നാടു �വ�കതന്നി�ല മന്ന�രവർ

അവർ പ�ട�വട്ടി�യാരു രാച്ചിയവുമാണ്ടു,

ഇമ്പമുടനാ�ന കുതി�രത്തിരളു�കട്ടി

ഇന്തിരനിലും പവനിയായവർ നടത്തി.

�ചമ്പവഴം മുത്തി�നാടു മാ�ല വക�യല്ലാം

�ച�മ്പാന്നിണങ്കും തിരു�മനിയിലണിന്തു

തുമ്പമറ�വവരുമിരുന്തു പലകാലം.

ചുത്തമന്നരും പടയുമപ്പരിചിൽവാഴ് ന്താർ.”

കഥ പുരാതനമാ�ണങ്കിലും പാട്ടിനു വലിയ പഴക്കം കാ

ണുന്നില്ല. ‘�കാലാഹല�ത്താടു നല്ല പറങ്കികൾ’ ‘ചീനർ

തുലുക്കരും’ ‘ഊരിൽപ്പട�പാന പറങ്കികൾക്കു്’ ‘ലന്ത

ക്കുരു’ ‘മുകില�ത്താക്കു്’ ഇങ്ങ�നയുള്ളപലപ്രസ്താവ

നകളിൽനിന്നും ഇതു �തളിയിക്കാവുന്നതാണു്. മഹാക

വി കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ ത�ന്റ ചില തുള്ളക്കഥകളിൽ ഒരു

ഉലകുട�പരുമാ�ള സ്മരിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ; അതുപ്രസ്തുതക

ഥാപുരുഷൻത�ന്നയാണു്. �ഘാഷയാത്രഓട്ടൻതുള്ള

ലിൽ

“മധുരയിൽ മന്നവ�ന�ന്നാടു �ച�യ്താരു

മതികപടങ്ങള�ശഷമിദാനീം

മതിമാന്മാരാം മന്ത്രിവരന്മാർ

മതിയിൽ മറന്നിഹ മരുവീടുക�യാ?

***

മാതുല�രവ�ര �വട്ടി�ക്കാ�ന്നാരു

പാതകിയാമവനവനി�വടിഞ്ഞു

�പ്രതപുരത്തിലിരിക്കണമിന്നതി-

�നതു �മനി�ക്കാരുസംശയമില്ല.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾസൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചാൽഈ

വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. ഉലകുട�പരുമാളു�ട

വാഴ്ചക്കാലത്തു് അ��ഹത്തി�ന്റ രാജ്യത്തു ലക്ഷ്മീഭഗവ

തി നർത്തനം �ചയ്തിരുന്നതായാണു്ഐതിഹ്യം; ആ

ഐതിഹ്യ�ത്തനമ്പിയാരും സ്മരിക്കുന്നു.

8. എകിറു്=വീരപ്പല്ല്.

9. ഇന്ദ്രനുംബ്രഹ്മാവും.

10. മാൽ = വിഷ്ണു.
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5 പുരുഷാ�ദവിയമ്മപ്പാട്ടു്

കൂവലൂർ (�നയ്യാറ്റിൻകര �കാവലൂർ) എന്ന �ദശത്തു

�ചമ്പൻമുടിമന്നൻഎ�ന്നാരു രാജാവു ജനിച്ചു. അതിനു

സമീപമുള്ള �പണ്ണരശുനാട്ടി�ല തമ്പുരാട്ടിയു�ട മക

ളായി പുരുഷാ�ദവി എ�ന്നാരുസ്ത്രീരത്നവും ജനിച്ചു. പു

രുഷാ�ദവി ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്നആയുധവിദ്യയിലും

അശ്വാ�രാഹണത്തിലും അത്യന്തം വിദഗ്ദ്ധയായിത്തീർ

ന്നു. �ചമ്പൻമുടിമന്നനു പുരുഷാ�ദവിയു�ട നാട്ടിൽക്കൂടി

ഒരു തീർത്ഥത്തിൽസ്നാനം �ചയ്യുവാൻ �പാകണ�മ

ന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷാ�ദവി ത�ന്റ പ്രാ

ഭവ�ത്തപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി �കാട്ടകളുറപ്പിച്ചു്

അ��ഹത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗം നി�രാധിച്ചിരിക്കുന്നതായി പ്ര

ഖ്യാപനം �ചയ്തു. അ�പ്പാൾആ രാജാവു് ഒരു വലിയ

�സന്യ�ത്താടുകൂടി �പണ്ണരശുനാട്ടി�ലയ്ക്കു �ചല്ലുകയും

അവി�ടവച്ചു് അ��ഹവും രാജപുത്രിയും തമ്മിൽഅതി

�ഘാരമായ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാകുകയും �ചയ്തു. അന്നു്ആ

മഹതിക്കു് ഒൻപതുമാസം ഗർഭമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ

“പ�ച്ചപ്പാ�ള പിളർപ്പതു�പാ�ല” ത�ന്റ വയറു പി

ളർന്നു കുഞ്ഞി�നഎടുത്തു് അതു�കാണ്ടു് ആസ്ത്രീ രാജാ

വി�ന എറിഞ്ഞു. അ�പ്പാൾആ മാനിയായക്ഷത്രിയൻ

“പങ്കം �ചയ്താ�ള പുരുഷാ�ദവി” എന്നുപറഞ്ഞു�കാ

ണ്ടു് വാൾമുനയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ �ചയ്തു. അശ്വാ

രൂഢയായ പുരുഷാ�ദവിയു�ട മരണവും അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കു

കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ആപാട്ടി�ല ചില ഭാഗങ്ങൾ

താ�ഴക്കാണുന്നവരികൾ തമ്പുരാട്ടിയു�ട പ്രസവ�വ

ദന വർണ്ണിക്കുന്നഘട്ടത്തിലുള്ളതാണു്.

“�മനി കാൽ തരിക്കിത�ല്ലാ; �മയ്ക�ളല്ലാം �നാകുത�ല്ലാ;

കാള�കട്ടും കയറുതു�പാൽ കട്ടുമുട്ടായു് വരുകുതടീ!”

“ഏതു പക്കം �നാകുതമ്മാ! ഏന്തിഴ�യ! തായാ�ര?”

“വലതു പക്കം ഇടതു പക്കം വയ�റ്റാ�ട തരിക്കുതമ്മാ.

�മാതിരങ്കളിടു മന്ത �മാഴി [11] ക�ളല്ലാം �നാകുതടീ!

പാടകങ്കളണിയുമന്ത പട [12] ങ്ക�ളല്ലാം �നാകുതടീ!

കടയ [13] ങ്കൾ �പാടുമന്ത�ക്കക�ളല്ലാം �നാകുതടീ!

വാടാപ്പൂ�വക്കുമന്ത�വരമുടി �നാകുതടീ!

ആ�ടയുടുക്കുമന്തഅടിവയറു �നാകുതടീ!

�പാരു�ത്തലു�മ്പാടു കുറു�ക്കലുമ്പു

�പാടി�പാടിയായ്  �നാകുതടീ!

ഒ�ക്ക�വട്ടി �നാകുതടി! ഉരിയാട�പ്പാകുതി�ല്ല.

ചാ�വ�നാ പിഴ�യ്പ�നാ താർകുഴ�ല [14] മരുത്തുവ�മ.”

വിളവം�കാട്ടു താലൂക്കിൽ �ചർന്ന മുഞ്ചിറപ്പടവീട്ടിൽനി

ന്നാണു് പുരുഷാ�ദവിക്കു് ഉടവാൾ �വട്ടു പഠിക്കുന്നതിനു

രാജഗുരുവി�ന �കാണ്ടു�പാകുന്നതു്. അതു�കാണ്ടു �പ

ണ്ണരശുനാടു് ആറ്റിങ്ങലും �ചമ്പൻ മന്നൻ തീർത്ഥാടന

ത്തിനു �പാകുന്നസ്ഥലം വർക്കലയിലുമായിരിക്കു�മാ

എന്നുസംശയിക്കാവുന്നതാണു്. അ�നകംആയുധങ്ങ

�ളയും പയറ്റുമുറക�ളയുംപറ്റി മറ്റു പല �തക്കൻപാട്ടുക

ളിലു�മന്ന�പാ�ല ഇതിലും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.

“വാട്ടം തകരാത കൂവലൂരിൽ

വാളരശർ �ചമ്പൻ മുടിമന്നവർ

�ചട്ട [15] ത്തുടൻ �കാ�ട്ട വഴിയാക

തീർത്ഥമാടയി�ങ്ക വരുവാ�ര.”

അന്ത�മാഴി �കട്ടു പുരുഷാ�ദവി

അ�മ്മ�പണ്ണരയാ�ളാ�ടതു�ചാല്  വാൾ

“വാറപട�യാടു എതിർ�പാരുതു

മാറ്റാ�ന �വട്ടി വിരട്ടിടു�വൻ

വാതു ചൂതുമാകു വന്തതുണ്ടാൽ

മന്നവ�ന �വട്ടിക്കു�ലകൾ �ചയ് �വൻ

എന്തൻ തീർത്ഥക്ക�രതനി�ല

എപ്പടി തീർത്ഥമാട വരുവാരി�ങ്ക?

�വലമാക വന്തു തീർത്ഥമാടിനാക്കാൽ

വാളുക്കി�രയാകആക്കിടു�വൻ.”

എന്നാണു് പുരുഷാ�ദവിയു�ട ഗർജ്ജനം. �ചമ്പൻമുടി

മന്നവ�ന്റ ദൂത�ന്റ പക്കൽആ രാജകുമാരി അയയ്ക്കുന്ന

പ്രതിസ�ന്ദശത്തിൽനിന്നു ചില വരികൾ ചുവ�ട ഉദ്ധരി

ക്കുന്നു.

“എന്തനുട നാടു വഴി തീർത്തമാട�പ്പാണമാനാൽ

ഏറിവാറ കുതി�രയിറങ്കിവര�വണം.

ഇട്ടുവരും മിതിയടി കഴറ്റി വര�വണം;

പിടിത്തുവരും മന്തിരവാൾ�വത്തുവര�വണം;

കാലാളും തു�രപതിയും [16] വിട്ടു�വത്തു മന്നവരും

കാൽനടയായിങ്ക വരലാ�മ.

�കാടി പ�ടകൂടി മന്നർ തീർത്തമാട വരുകിലു�മാ

�കാഴിയിൻ കുഞ്ചും പരുന്തും �പാ�ല

�കാ�ട്ട വിട്ടു വിരട്ടിടു�വ�നന്ന”

11. �മാഴി = സന്ധി.

12. പടം = കാൽപ്പടം.

13. കടയം = കടകം.

14. മതത്തുവം = സൂതികർമ്മിണി.

15. �ചട്ടം = ബലം.

16. തു�രപതി=പ്രധാന�സനാപതി.
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6 അഞ്ചുതമ്പുരാൻ പാട്ടു്

�കാല്ലം 8-ാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചി

രുന്ന ചില തിരുവിതാങ്കൂർ രാജകുടുംബാങ്ഗങ്ങൾ തമ്മി

ലുള്ളഅന്തഃഛിദ്ര�ത്തപ്പറ്റിയാണു് അഞ്ചുതമ്പുരാൻപാ

ട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നതു്. ഈപാട്ടിൽ ചീരാട്ടു�പാരു്,

മാടമ്പുകഥ, �പരുങ്കുളത്തു�പാരു്, ഏർവാടി�പ്പാരു്,

എന്നിങ്ങ�ന നാലു ഭാഗങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ചീരാട്ടു�പാരു്

പരരാമർ [17] എന്ന തമ്പുരാൻഓടനാട്ടു (കായങ്കുളത്തു)

ശാഖയിൽ�പട്ടആദിത്യവർമ്മ�രന്നും ഉണ്ണി�ക്കരള

വർമ്മ�രന്നും രണ്ടു രാജകുമാരന്മാ�ര �വണാട്ടി�ലക്കു

ദ�ത്തടുത്തു. അവർ പ്രകൃത്യാ സമരഭീരുക്കളായിരു

ന്നു.

“പടയറിയാരിടയറിയാർ;

പാര�വടിച്ചത്തം �കട്ടറിയാർ;

കുതിരത്തൂളിയവർ കണ്ടറിയാർ;

കൂക്കുവിളിച്ചത്തം �കട്ടറിയാർ;

ആനനടയവർ കണ്ടറിയാർ;

അതുര [18] �വടിച്ചത്തം �കട്ടറിയാർ.”

അങ്ങ�നയിരി�ക്കഅ��ഹം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു

�പായി. അടുത്തഅവകാശി പരരാമർആദിത്യവർമ്മാ

എ�ന്നാരു രാജാവായിരുന്നു. ദത്തുപുക്കആദിത്യവർ

മ്മാ (വഞ്ചിആദിത്യവർമ്മഎന്നാണു് അ��ഹ�ത്ത

പറഞ്ഞുവരുന്നതു്) അർദ്ധരാജ്യം തനിക്കു കിട്ടണ�മ

ന്നു ശഠിച്ചു. രാജാവും മന്ത്രിമാരും അതിനു വഴി�പ്പട്ടില്ല.

അ�പ്പാൾ പ�രതനായഅമ്മാവ�ന്റ തിരുമാസം നട

ത്തുവാൻസമ്മതിക്കുകയി�ല്ലന്നു വഞ്ചിആദിത്യവർമ്മ

രും ഉണ്ണി�ക്കരളവർമ്മരും പറഞ്ഞു. രാജാവു കഴക്കൂ

ട്ടത്തുപിള്ള�യ വരുത്തുവാൻആളയച്ചു. ഇരുപ്പു�ക്കാ

ടി [19] �തങ്കലയ�പ്പരുമാ�ളന്നാണു് അ��ഹത്തിനു

പാട്ടിൽ കാണുന്ന �പർ. ദൂതൻ കഴക്കൂട്ടത്തു�ചന്നുകല

യ�പ്പരുമാ�ളക്കാണുന്നു.

“ഓട്ടൻ നാ�നന്റു �കട്ട�പാഴുതി�ല

ഉറ്റങ്കിളകി�യ മുന്തി വലിപ്പാരാം.

മുന്തിവലിത്തന്തനീട്ടുത�നവാങ്കി

മുകന്തു കണ്ണി�ലാറ്റിപ്പി�ള്ള മകിഴ�വ

പി�ള്ള മരുമക്കൾ�കയിൽ �കാടുപ്പാരാം

പിരിയത്തുടൻ നീങ്കൾ വായിത്തിടു�മന്റു

വായിത്തിടുവാ�ര പി�ള്ളമരുമക്കൾ.

വന്നച്ചിലയാളരുന്നി�ക്കൾപ്പാരാം.”

രാജാജ്ഞയു�ട താൽപര്യം ഗ്രഹിച്ചു് ഒരു വലിയ �സ

ന�യാടുകൂടി കലയ�പ്പരുമാൾ �കരളപുര�ത്തക്കു �പാ

യി. താ�ഴക്കാണുന്നതു് അ��ഹത്തി�ന്റ പടപ്പുറപ്പാടി

�നപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനയാണു്.

“അമ്പിനാ�ല �തൻകലയനുയർന്ന തണ്ടിയലിരുന്നുടൻ

അഴകി�നാടു പടയടി പരന്തപടി

നികരണിക്കണി�ചരുമിട

�ചരുമിടപ്പടയ്ക്കിടയിൽനിന്റു ചിവിയാർകൾ

തണ്ടിയ�ലടുപ്പരാം

�ചന്നുടൻ �താഴുതുനിന്ന മരുമക്കൾ നിന്ന

തനിമ�യക്കണ്ടുടൻ

കണ്ടു �തൻകലയനാടനമ്പി�നാടു നല്ല പുത്തിമതി

�ചാല്ലി�യ

കനകതണ്ടിയ�ലാടും �പരുമ്പടയിൽ മുന്നണിക്കണി

നടപ്പരാം

നടപ്പരാം പട�മളവാത്തിയം �വല്ലു�വ�ല്ലന്നു വിരു�താ�ട

വിരുതുകുമറിടവിരുതുടൻ പ�ട ക�ഴക്കൂട്ടം വയൽ

കടപ്പരാം”

മാടമ്പുകഥ

�കാല്ലം 710-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു �വണാടു ഭരിച്ചിരുന്നസകലക

ലമാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിനു പലകലആദി

ത്യവർമ്മഎ�ന്നാരുഅനന്തരവൻ ജനിച്ചു. ആദിത്യവർ

മ്മയ്ക്കു തിരുമാടമ്പിനുള്ളകാലം സമീപിക്കയാൽഅതു

കഴിപ്പിച്ചു �വഗത്തിൽ തിരുവിതാ�ങ്കാട്ടു രാജധാനിയി

�ലക്കു കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു�പാകുവാൻ രാജപ്രതിനിധിയായി

കഴക്കൂട്ടത്തുപിള്ളആറ്റിങ്ങ�ലക്കു �പാകുന്നു. അമ്മതമ്പു

രാൻആദ്യം പല തടസ്സങ്ങളും പറയുന്നുഎങ്കിലും മാമ്പ

ള്ളിപ്പണ്ടാല

“രാച�കാത്തിരത്തിൽപ്പിറന്നാ�ലാ

അപി�ഴകമുടി �വക്ക�വണം;

അപി�ഴക�മാന്റു പിഴുകിനാ�ലാ

തിരുവായിത്തുക്കു[20] �പാല്ലാ�തയമ്മാ.”

എന്നുപ�ദശിച്ചതു �കട്ടു് അതിനു വഴി�പ്പടുകയാൽ പു

ത്ര�ന്റ തിരുമാടമ്പു നടത്തുകയും �ചയ്തു. ഒടുവിൽ വിട്ടുപി

രിയാറാകു�മ്പാൾഅമ്മ “എ�ന്ന മറപ്പാ�യാ ഇളവര

�ശ?” എന്നു �ചാദിക്കുകയുംഅതിനു മകൻ –

“എന്നും മറ�പ്പ�നാ തിരുത്താ�യ?

�പറ്റ�കായിലുമാറ്റങ്ങലും

[21] ആ�ട്ട�യ്ക്കാരുനാൾ വന്നടിയൻ

�താഴുതു�കാണ്ടു �പാ�വന�ല്ലാ”

എന്നു മറുപടി പറയുകയും �ചയ്യുന്നു. സകലകല �കാ

ല്ലം 718-ലും പലകല 719-ലും മരിച്ചതായി കാണുന്നതി

നാൽഅഞ്ചുതമ്പുരാൻപാട്ടി�ല ചീരാട്ടു�പാരു നടന്ന

കാലം അതിനു പിന്നീടാ�ണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കു

ന്നു.

�പരുങ്കുളത്തു�പാരും, ഏർവാടി�പ്പാരും

�ദശിങ്ങനാട്ടു (�കാല്ലം) ശാഖയിൽ�പ്പട്ട ചങ്കിലിമാർ

ത്താണ്ഡവർമ്മാ എന്ന രാജാവു് ആ നാടു് വാണിരുന്ന

രവിവർമ്മാവി�ന്റ സഹ്യപർവ്വതത്തിനു കിഴക്കുള്ള �ദ

ശങ്ങൾഅടക്കി അ��ഹ�ത്തപലവിധത്തിൽ കഷ്ട

�പ്പടുത്തി. രവിവർമ്മാ സകലകല മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ

വി�ന ശരണം പ്രാപിക്കുകയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ

പലകലആദിത്യവർമ്മാവി�നഅ��ഹത്തിനു തുണ

യായി അയച്ചു�കാടുക്കുകയും �ചയ്തു. �പരുങ്കുളത്തും

ഏർവാടിയിലുംവച്ചു നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽആദിത്യവർ

മ്മാ കലയ�പ്പരുമാളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ചങ്കിലി

�യ �താല്പിച്ചു. തിരി�യ വന്ന�പ്പാൾഅ��ഹത്തിനു

മൂ�പ്പറ്റാൽ �കാള്ളാ�മ�ന്നാരു ദുരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ

�താന്നിആഭിചാരപ്ര�യാഗം�കാണ്ടുസകലകല�യ

പ�രതനാക്കി. അതറിഞ്ഞുകഴക്കൂട്ടത്തുനിന്നു് ഓടി�യ

ത്തിയ കലയ�പ്പരുമാ�ളയും കന്നൻ പുലി�ക്കാടി ഇര

വിപ്പിള്ളഎന്ന മന്ത്രിയു�ട ഏഷണിക്കു വശംവദനായി

�കാല്ലിച്ചു. പ�ക്ഷആ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളു�ട ഫലം അ��ഹം

ഉടൻ ത�ന്നഅനുഭവിക്കാതിരുന്നില്ല. പളുകൽ �പരു

മണ്ണാ�ന്റ

“മാമനുക്കു വി�ട്ടാരു �പയ്

മരുമകനിടത്തിലും �ചല്ലുവാരാം.”

ആബാധആരു�ട�കക്കു് ഒഴിയു�മന്നുപ്രശ്നം വയ്പി

ച്ചതിൽ പരിശു�വക്കൽപറമണ്ണാ�ന്റ�കക്കു് ഒഴി

യു�മന്നു കണ്ടതിനാൽഅയാ�ളആളയച്ചു വരുത്തി;

ആ മന്ത്രവാദി ബാധ�യ പിടിച്ചു�കട്ടി�ക്കാണ്ടു�പായി.

എന്നാൽ വഴിയിൽ�വച്ചു ഇരവിപ്പിള്ള തങ്ങ�ള ചില

മറവന്മാർ തീണ്ടിയതു് എന്തി�നന്നു് അയാ�ളാടു കയർ

ത്തതിനാൽ

“�പമുട്ടിയടിത്തു�ടത്തു-

�പ്പ തിരി�യ വിടുകുതാരാം.”

ആബാധ തിരി�ക വന്നുപലകലആദിത്യവർമ്മാവി

�നയും �കാന്നു. തദനന്തരം അവ�രല്ലാം ദുർ��വത

മാരായിത്തീർന്നു് ഇരവിപ്പിള്ള�യസകുടുംബം വധി

ക്കുകയും ഒടുവിൽ ഭക്തന്മാർ കഴിപ്പിച്ചഊട്ടും പാട്ടും

പറ്റി ഓ�രാസ്ഥാനങ്ങളിൽഅമരുകയും �ചയ്തു. ഇരു

പ്പു�ക്കാടിമാടൻ എന്ന �പരിലാണു് കഴക്കൂട്ടത്തുപിള്ള

�യ ജനങ്ങൾ വന്ദിച്ചുതുടങ്ങിയതു്.

അഞ്ചുതമ്പുരാൻപാട്ടിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ചില സംഭ

വങ്ങൾക്കു് അനുപപത്തി കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അതു്

ആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ തിരുവിതാംകൂർചരിത്രം

സംബന്ധിച്ചു് ഒരനർഘമായ നിധികുംഭമായി പരിലസി

ക്കുന്നു. വള�ര ദീർഘമായആകൃതിയിൽനിന്നുഞാൻ

ഏതാനും ചില വിവരങ്ങൾ മാത്ര�മ ഇവി�ട പ്രദർശി

പ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. സകലകല മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ, പലകല

ആദിത്യവർമ്മാ, പരരാമർ, പരരാമാദിത്യർ, വഞ്ചിആദി

ത്യവർമ്മാഈഅഞ്ചു രാജാക്കന്മാ�രപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കു

ന്നതു�കാണ്ടായിരിക്കണംഅതിനു് അഞ്ചുതമ്പുരാൻപാ

�ട്ടന്നു �പർ വന്നതു്.

17. ഇ��ഹ�ത്തപ്പറ്റി �വ�റ �രഖകൾ കണ്ടിട്ടില്ല.

18. അതുര = അസുര.

19. ആ വീരനു് ഇരുമ്പു�കാടിയുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു്ഈ

ബിരുദം ലഭിച്ചതു്.

20. ആയിത്തുക്കു =ആയുസ്സിനു്.

21. ആ�ട്ടയ്ക്ക് = ആ�ണ്ടയ്ക്കു്.
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7 ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ള�പ്പാരു്

ഈപാട്ടിനു കണിയാങ്കുളത്തു�പാ�രന്നും �പരുണ്ടു്.

�തക്കൻപാട്ടുകളിൽ ഇത്രപ്രസിദ്ധി മ�റ്റാരു ഗാനത്തി

നും ഇല്ല. മധുരയി�ല നായക്ക രാജവംശത്തി�ന്റ നടു

നായകമായ തിരുമലനായക്കർ �കാല്ലം 810-ാമാണ്ടു

തിരുവിതാംകൂർ വാണിരുന്ന രവിവർമ്മകുല�ശഖര�ന

കീഴടക്കുവാൻ ഒരു വലിയ�സന്യ�ത്തനി�യാഗിച്ചു.

ആദ്യ�ത്തയുദ്ധത്തിൽആ�സന്യം �താല്ക്കുകയും

അതി�ന്റ നായകനായ �വലയ്യൻഹതനാകുകയും �ച

യ്തു. അതു �കട്ട�പ്പാൾ മധുരയി�ല പ്രധാന�സനാപതി

യായ രാമപ്പയ്യൻ ത�ന്റസ്വാമിയു�ടആജ്ഞവാങ്ങി

“പഴിക്കു പഴി മീളുന്ന” തിനായി പണകുടിയിൽ വീണ്ടും

പട�ശഖരിച്ചു പാളയമടിച്ചു താമസിച്ചു. രവിവർമ്മാവി

നു കല്ക്കുളത്തു് ഏഴു മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ

“പുകൾ�പറ്റ �കരളപുര�മന്നമരും പുരമതിൽ വാഴും

മുഖ്യനതാകിയ രാജൻതന്നു�ടയു�റ്റാരുസുതനായു് വന്നു

ജനിച്ച നല്ലിരവിപ്പി�ള്ള” യായിരുന്നുപ്രധാനൻ. മാർ

ത്താണ്ഡൻഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളഎന്ന �പരിൽസുവിദിത

നായആ രാജപുത്രൻആപത്തി�ന തൃണീകരിച്ചു സർ

വാഭിസാരസമ്പന്നനായ രാമപ്പയ്യ�നാടു കണിയാങ്കുളം

�പാർക്കളത്തിൽഎതിരിട്ടു �വട്ടിമരിച്ചു വീരസ്വർഗ്ഗം

പൂകുന്നതാണു്ഈപാട്ടി�ല ഇതിവൃത്തം. ഇതു കന്നടി

യൻ �പാരു�പാ�ലഅനുവാചകന്മാ�രആപാദചൂഡം

�കാൾമയിർ�കാള്ളിക്കുന്ന ഒരു ഗാനമാകുന്നു. ചില ഭാ

ഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. പ്രയാണത്തി�ന്റ ത�ലദിവസം

രാത്രിയിൽ ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളയു�ട അമ്മയും ഭാര്യയും

പല ദുഃസ്വപ്നങ്ങളും കാണുന്നു. പി�റ്റന്നു കാലത്തു്ആ

രാജഭക്തനായ രണശൂര�ന പലപ്രകാരത്തിലും പിൻ

തിരിപ്പിക്കാൻ �നാക്കീട്ടും സാധിക്കാത്തതിനാൽആ

കാര്യത്തിനു ഭാര്യ�യ പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു. ഭാര്യയും ഭർത്താ

വുമായി നടക്കുന്നസംഭാഷണത്തി�ല ചില വരികളാ

ണു് താ�ഴ �ചർക്കുന്നതു്.

“വാടീ നീ �പൺ�കാടി�യ ഉൻ മണവാളൻ പ�ട

�പാറാർ

�കട്ടാ�ള �പൺ�കാടിയും �കടുമതി�യത്താൻ

നി�നന്തു.

പഞ്ചരത്ന�ച്ച�ലത�ന്ന�പ്പ�ന്താടിയാൾ

�കായ്തുടുത്താൾ

മിഞ്ചിതൻ കുടമ�ശയ �മല്ലിനല്ലാൾ പി�ള്ള മു�ന്ന

വാണുതലാൾ വന്തുനിന്റു മന്തിരി�യാ�ടതു�ചാല്  വാൾ”

“ഏൻ കാണും പർത്താ�വ! നീ രിന്റുപ�ട

�പാക�വണ്ടാം

�നറ്റിരവു പഞ്ച�ണ�മൽ നിത്തി�രയാലുറങ്കയി�ല

പാർത്തിരുക്കച്ചനിയൻ വന്തുപർത്താ�വ�ക്കാടു [22]

�പാകക്ക�ണ്ടൻ

ആലമരം മൂ�ട്ടാ�ടആടിനകണ്ടു വിഴവും ക�ണ്ടൻ

വാതുക്കൽ നീരാഴി വരമ്പിടിന്തു നികരക്ക�ണ്ടൻ

കണ്ടകിനാവത്ത�നയും കാവലർക്കു�പ്പാല്ലാതു

�പാല്ലാത കനവു കണ്ടാൽപ്പ�ട �പാവർക�ളാ

�പാർ�വന്താ?”

“പ�ട �പാകാതിങ്കിരുന്താൽ പാരിലു�ള്ളാർ

ന�കയാ�രാ?

ഇന്തപ്പ�ട �പാകാതിങ്കിരുന്താ

ലിരവികുലത്തുക്കിഴുക്കല്ല�വാ?

ഏഴുകടലപ്പുറത്തിലിരുമ്പ�റക്കുള്ളിരുന്താലും

എമരാജദൂതർവന്താലി�ല്ല�യൻറാൽവിടുവാ�രാ?

കല്ലാ�ല �കാ�ട്ട �കട്ടി കല്ല�റക്കുള്ളിരുന്താലും

കാലനുടയാളു വന്താൽ കണ്ടി�ല്ലൻറാൽ വിടുവാ�രാ?

നമരാജദൂതർ വന്താൽ നാ�ള�യൻറാൽ വിടുവാ�രാ?

വി�ളന്ത വയലറുപ്പതുക്കു വിചന�പ്പട�വണ്ടാം കാൺ.”

യുവരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മാവി�ന്റഅനുമതി

വാങ്ങി യുദ്ധത്തി�ന്നാരുങ്ങിപ്പുറ�പ്പടുന്നആവീര�നക്ക

ണ്ടുപൌരസ്ത്രീകൾആനന്ദപാരവശ്യംപൂണ്ടുപാടുന്ന കു

മ്മിയി�ല ഒരു ഭാഗമാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതു്.

“പ�ടക്കു�പ്പാറാരിരവിപ്പി�ള്ളപമ്പരമുത്തുക്കു�ട

�ചരുമ

കു�ടക്കുത്താ�ഴയിരവിപ്പി�ള്ളവാറ �കാലു�വപ്പാരടി

�താഴി�പ്പ�ണ്ണ!

ന�ങ്ങലി, �കാതാ, യിരവിക്കുട്ടീ, നാണി�യ, നീലമാ,

യയ്യുക്കുട്ടീ,

തങ്കളിൽ തങ്കവ�ളകിലുങ്ക – ഇന്നും

ത�ഴത്തുക്കുമ്മിയടി�പ്പാമടീ.

ചീപ്പിട്ടു�ക്കാതിത്ത�ലമുടിത്തു – നല്ല ചിങ്കാരക്കണ്ണുക്കു

മ�യ്യഴുതി

കാപ്പിട്ട�കയിൽ വ�ള കിലുങ്ക – ഇന്നും കൂപ്പിട്ടു

കുമ്മിയടിയുങ്കടി,

കുമ്മിയടി �പ�ണ്ണ കുമ്മിയടി,

�കാവിളങ്ക�യ്യക്കുലുക്കിയടി.

എ�ന്നാപ്പം കുമ്മിയടിക്കാട്ടാലു�ന്ന –

യീത്തപ്പടപ്പി�ലറിന്തിടു�വൻ.

മുത്തുപ്പതിത്തതലപ്പാവാം – നല്ല �മാകനപ്പല്ലാക്കു

വാകനമാം

തന്തപ്പല്ലാക്കി�ല�യറി�ക്കാ�ണ്ടങ്കൾ തളവാ

വാറ�തപ്പാരുങ്കടി.

***

ചുട്ടിക്കുതി�ര�മ�ലറി�ക്കാണ്ടു – പി�ള്ള

തുലുക്ക�വഷവും �പാട്ടു�ക്കാണ്ടു

പട്ടാണിമാരുടൻ കൂടി�ക്കാണ്ടു പ�ടക്കു

�പാറ�തപ്പാരുങ്കടീ.

കാരിക്കുതി�രയാം കാലാളാം – നല്ല

കാലുക്കുപ്പപ്പത്തു�വണ്ടയമാം. [23]

കാരിക്കുതി�ര പുറ�പ്പടു�മ്പാൾ കളക്കാട്ടു�ക്കാ�ട്ട

കിടുങ്കിടു�മ!!”

യുദ്ധത്തിൽ കുതിരയിൽനിന്നിറങ്ങി പിള്ള ഒരു പട്ടാ

ണി�യ കുത്തു�മ്പാൾഅ�നകം രാകുത്തന്മാർഅ��

ഹ�ത്തവളഞ്ഞു�കാന്നു. അന്നു്ആ �സനാനിക്കു മു

പ്പത്തിരണ്ടാമ�ത്തതായിരുന്നു വയസ്സു്. മരിച്ചതു് 810-

ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 18-ാനുയുമാണു്. അ��ഹത്തി�ന്റ

തല �വട്ടി�യടുത്തുപട്ടിൽ �പാതിഞ്ഞുതിരുമലനായ്ക്ക

രു�ട മുന്നിൽ ഭടന്മാർ�കാണ്ടു �ചന്ന�പ്പാൾആധീ�രാ

ദാത്തൻ വള�ര വ്യസനിച്ചു.

“അ�യ്യാ! ഇന്തത്തു�ര�യ�പ്പാ�ല

അവനിതന്നിൽപ്പാർത്താ�ലാരുവരു�ണ്ടാ?

നാടുതന്നിലിന്ത ഇരവി�യ�പ്പാൽ

നല്ല മന്തിരിമാർകളു�ണ്ടാ?

ഓടുതന്നിലിരന്തുണ്ടഅയ്യൻ

ഉലകിൽ പ�ടത്താ�നാ ഇരവി�യത്താൻ?

�വയം പുകഴുമിവരുടയ

വജ്രപ്പണിയിട്ട കാതഴകും

കൂണ്ടുകസ്തൂരി�പ്പാട്ടഴകും

കാതിൽത്തരിത്ത�താർ മുത്തഴകും

�കയിൽ പിടിത്ത�താർ വാളഴകും

�കയു�മഴുമ്പി�ത്താ ഇവ�ര�വട്ട?

കണ്ടവർമനമുമിരങ്കാ�താ?

�പാതമറിയാത രാമപ്പയ്യൻ

�പാരിൽച്ചതിയാക �കാന്നു�പാട്ടാർ.”

�പ്രതമടക്കുന്നതിനു മുമ്പു കഥാനായകൻഅഞ്ചുവയസ്സു

മുതൽഎടുത്തുവളർത്തകുഞ്ചാ�കാട്ടു ചക്കാലകാളിനാ

യർ രാമപ്പയ്യ�ന്റ പാളയത്തിൽ �ചന്നു് ആ തല തിരി

�യ വാങ്ങിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്ന ഭാഗവും മറ്റും അത്യന്തം പു

ളകപ്രദമാണു്.

22. �കാടു = �കാണ്ടു.

23. �വണ്ടയം = പാദകടകം.
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8 പഞ്ചവൻകാട്ടുനീലിയു�ട പാട്ടു്

പഴവനല്ലൂർഅമ്മയപ്പൻ�കാവിലി�ല ഒരു ദാസി �ക്ഷ

ത്ര�കങ്കര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് ഒരു ദിവസം ത�ന്റ ഗൃഹ

ത്തി�ലക്കുതിരി�യ�പ്പാകു�മ്പാൾആ �കാവിലി�ല

ശാന്തിക്കാരനായ നമ്പി അവ�ളക്കണ്ടു �മാഹിച്ചു. അവൾ

ആ മൂഢ�ന വശീകരിച്ചു സർവസ്വവും �കക്കലാക്കി.

പണമില്ലാതായ�പ്പാൾആ ദാസിയു�ട അമ്മഇറങ്ങി

�പ്പാകാൻ പറഞ്ഞു. �നരാശ്യ�ത്താടുകൂടി അയാൾ

ആ �ദശം വിട്ടു. അ�പ്പാ�ഴക്കു പശ്ചാത്താപാർത്ത

യായ ദാസി അയാ�ള പിന്തുടർന്നു. വഴിക്കുവച്ചു് അന്തർ

വത്നിയായഅവളു�ടആഭരണങ്ങ�ളല്ലാം അഴി�ച്ചടു

ത്തുനമ്പി അവ�ള�ക്കാന്നു. അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു

കള്ളി�ച്ചടി�യ സാക്ഷിയാക്കി�ക്കാണ്ടാണു് അവൾ

പ്രാണത്യാഗം �ചയ്തതു്.

അത്യുൽക്കടമായആപാപത്തി�ന്റ ഫലം ഘാതകൻ

അടുത്തനിമിഷത്തിൽത്ത�ന്നഅനുഭവിച്ചു. ദാഹം തീർ

ക്കുവാൻ ഒരു കിണറ്റിൽനിന്നു �വള്ളം �കാരി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്ക�വ ഒരു പാമ്പു കടിച്ചു് അയാൾ മരിക്കുകയും

ആഭരണ�പ്പാതി കിണറ്റിൽ വീഴുകയും �ചയ്തു. അടുത്ത

ജന്മത്തിൽ നമ്പി �ചാള�ദശത്തിൽആനന്ദൻഎന്ന

�ചട്ടിയായും ദാസി നീലി�യന്നബാധയായും ജനിച്ചു.

നീലി ഒടുവിൽആനന്ദ�ന്റ വയറുപിളർന്നു് അവി�ട ഒരു

പന്തം നാട്ടി താൻ�കക്കുഞ്ഞാക്കിയിരുന്ന കള്ളി

�ക്കാമ്പുംഅവി�ട നട്ടു് ആകാശ�ത്തക്കുപറന്നു�പാ

യി. ശാന്തിക്കാരൻ ദാസി�യ �കാന്നതു് അഗസ്തീശ്വരം

താലൂക്കിൽ �പട്ട കള്ളിയങ്കാടു് എന്നസ്ഥലത്തുവച്ചാ

യിരുന്നു. അവി�ട ഇന്നും പഞ്ചവൻകാട്ടു് ഇശക്കി എന്ന

ദുർ��വത കുടിയിരിക്കുന്ന ഒരു �ക്ഷത്രമുണ്ടു്. ആ പാ

ട്ടിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം താ�ഴ �ചർക്കുന്നു.

“�കാടുക്ക മുതലില്ലാമൽ കൂറിവന്ത മറ�യാനും

അടുത്തനാളിൽ �വളയി�ലഅവൾ വീട്ടിൽ

�പായിരുന്താൻ.

�ക�പ്പാരുളുമില്ലാമൽ കാതലിയാൾ കാണവി�ല്ല.

നിറവില്ലാപ്പാതകത്തി നിഷ്ടൂരത്തായ്  ക്കിഴവി

മറ�യാ�നക്കണ്ടപി�മ്പ മക�ളാ�ട ചണ്ടയിട്ടാൾ

‘അരക്കാശു കിടയാ�തആൺപി�ള്ള�യാടിരുന്തു-

ചിരിത്തു വിളയാടുവതും തിനന്തിനമായല�ക്കാടുപ്പും

കഴുകടിയിൽ നാ�പാ�ല കാത്തിരുന്തും തൂങ്കുകിറായു്.’

�നരാക �വതിയൻതൻ �നഞ്ചു�ന�ര കാൽ നീട്ടി

വാരു�മൻറു �ചാല്ലാമൽ വാർത്തകൂറാ�തയിരുന്താൾ.

‘കൂത്താടുമവർ വീടു �കാണ്ടകാണി�യാ ഉനക്കു?

ഉത്തരവുമില്ലാമൽഓയാ�ത വരുവാ�നൻ?

�ചത്തവ�ന, പാപ്പാ�ന, തി�ണ്ണവിട്ടു് എഴുന്തി�രടാ,’

കിഴവിയു�ട �പ�ച്ച�യല്ലാം �കട്ടിരുന്ത മറ�യാനും

അഴുതു�കാണ്ടു്, അവനുടയഅകരമതിൽ�പ്പാകാമൽ,

�കാണ്ടാടിപ്പു�ച �ചയ്യും �കാവിലുക്കും �പാകാമൽ,

പട്ടണ�ത്തവിട്ടിറങ്കി പ്പര�ദശം �പാനാ�ന.”
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9 മറ്റു ചില പാട്ടുകൾ

ഇനിയും (1) ഉദയഗിരി�ക്കാട്ടയിൽഅരശിൻമൂട്ടിൽ

അഗ്നിപ്ര�വശം �ചയ്തസതി �ചമ്പകവല്ലി മുതലായി

പലസ്ത്രീരത്നങ്ങ�ളയും (2) കവി�ശ്രഷ്ഠനായ �കാട്ടയത്തു

തമ്പുരാൻ തുടങ്ങി പല പുരുഷ�കസരിക�ളയും പറ്റി

പാട്ടുകളുണ്ടു്. അവ�യസ്ഥലദൌർലഭ്യത്താൽ ഇവി�ട

പരാമർശിക്കുന്നില്ല. �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാ�നപ്പറ്റിയുള്ള

പാട്ടിനു പുതുവാതപ്പാട്ടു് എന്നാണു് �പർ പറയുന്നതു്.

പഞ്ചവൻകാട്ടു നീലി, �ചമ്പകവല്ലി, പുതുവാത, ഇരവി

ക്കുട്ടിപ്പിള്ളഈനാലുപാട്ടുകളിൽനിന്നു് അ�നകം ഭാ

ഗങ്ങൾഞാൻസാഹിത്യ പരിഷ��മാസികത്തിൽ

പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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10 ചരിത്രമാത്രപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ

�ദശചരിത്ര�ത്ത മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന �വ�റ ചില

പാട്ടുകളുണ്ടു്; അവ�യ�ക്കാണ്ടുപാരത്രികമായ ഫല

�മാന്നും തൽക്കർത്താക്കൾ ഉ��ശിച്ചിട്ടില്ല. അത്തര

ത്തിലുള്ളപാട്ടുകളാണു് (1) വലിയതമ്പി കുഞ്ചുത്തമ്പി

കഥ. (2) ധർമ്മരാജാവി�ന്റ രാ�മശ്വരയാത്ര. (3) ദി

വാൻ�വറ്റി മുതലായവ. തിരുവിതാങ്കൂറി�ല വീരമാർ

ത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിനും അ��ഹത്തി�ന്റ മാ

തുലനായ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റ പുത്രന്മാരായ

വലിയ തമ്പി, കുഞ്ചു തമ്പി, ഇവർക്കും തമ്മിലുണ്ടായ വി

�രാധത്തി�ന്റ കാരണവും, തന്നിമിത്തം രാജ്യത്തിൽ

സംഭവിച്ച അന്തഃഛിദ്രവും, തമ്പിമാരു�ട വധവും മറ്റുമാ

ണു് ഇവയിൽആദ്യ�ത്തപാട്ടിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതു്. ഒരു

ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം. തമ്പിമാരു�ട അകാലമരണം �കട്ടു്

അവരു�ട മാതാവു വ്യസനിക്കുകയാണു്.

“പട്ടുവിട്ടാ�രൻറ വാർ�ത്ത�പ�ന്താടിയാൾതാൻ �കട്ടു

ചുട്ടുവിട്ട �മഴുകതു�പാൽ �ചാർന്തു ഉടൽ തള്ളാടി.

പട്ടുവിട വരുകു�തമ്പാൾ പാലക�രക്കാണാമൽ

കട്ടി�വത്ത �പാന്നതു�പാൽ ക�ള�ന്ത�ന

എന്മക�ന.

വീടുവി�ട്ടൻ നാ�നാരു നാൾ വീത്തിരുന്താ�ലന്ന പലൻ?

ഇങ്കിരുന്താൽ പലനുമി�ല്ല; ഇറന്താലും പലനുമി�ല്ല;

�കാതിക്കുത�ല്ലാ വയറതുതാൻ കുഞ്ചുതമ്പീ�യൻറുഴുതാൾ.

അഴുതാ�ള തായാരുംആണഴകാ വലിയ തമ്പീ,

�പറ്റ വയർ �കാതിക്കുത�ല്ലാ പുത്തിര�രക്കാണാമൽ.

പറ്റിവയ�റരിയുത�ല്ലാ പറപ്പാക�ത്താൻറുത�ല്ലാ.

***

അഴുതാ�ള തായാരുംആയിഴയാൾ തങ്കയരും

***

അഴുതാ�ള എൻ പിറ�പ്പ, ആരു തു�ണഎന്തനുക്കു?

***

മന്നരുടൻ പ�കത്തവർകൾ വയ്യകത്തിലിരിപ്പതു�ണ്ടാ?”

ധർമ്മരാജാ�വന്ന വിശിഷ്ടബിരുദത്താൽപ്രഖ്യാത

നായ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു 959-ൽ രാ�മശ്വര�ത്തയ്ക്കു

തീർത്ഥസ്നാനത്തിനു് എഴുന്നള്ളിയതി�നപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു

പാട്ടാണു് രാ�മശ്വരയാത്ര. ഇതും എ�ന്റ ഒരു ഉപന്യാ

സത്തിനു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദിവാൻ�വറ്റി എന്നതു

രാമവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റയും ദിവാൻ �കശവദാസ

�ന്റയും മഹിമക�ള വാഴ്ത്തുന്ന ഒരു ഗാനമാകുന്നു. അതു

�താവാളത്താലൂക്കിൽ�പ്പട്ട �ചമ്പകരാമൻ പുത്തൂരിൽ

തിരുവാനന്തം എന്ന ഒരു കവിയു�ട കൃതിയാണു്; അതി

�ന്റ നിർമ്മിതി �കാല്ലം 970-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 28-

ാംനുയുമാണു്. മഹാരാജാവു് ആലുവായിൽഅനുഷ്ഠിച്ച

യാഗ�ത്തപ്പറ്റി കവി ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“ഉ�ര�തറി രാമവർമ്മരുല�കല്ലാം നലമതാക-

ത്ത�ര പുകഴാ  ൽവാ�യൻറു തലമതിലില്ലം കട്ടി

നി�ര പുകഴ് �വൾവിയാകും നിറ�വറ്റ �വണു�മൻറു

തി�ര കടലു് തുയലു് മാല് വന്തു �തരിചനം ചാതിത്താ�ര

താരണി പുകഴും �വന്തർ തർമ്മമാൽ രാമവർമ്മർ

�നർതരും മന്ത്രിമാർക്കും രകചിയ�ച്ചയ്തി�ചാല്ലി

പാർ പുകഴാല് വായു് തന്നിൽ പതി�നട്ടു ഇല്ലങ്കട്ടി

ചീർ പുകത്താനം�ചയ്തു ജയ�വൾവിയാകം �ചയ്താർ.”

ടിപ്പുവി�ന്റ സ�ന്ദശമാണു് താ�ഴക്കാണുന്നതു്.

“�മയ്  ത്ത�താർ �പരുമ്പ�ടപ്പു�വന്തനുമറിന്തിരുക്ക

തത്തി�ചരയ്  തർ ടിപ്പു തളകർത്തൻപടചിച്ചായ്  പു

അത്തലംതന്നിൽ വന്തുഅരച�രക്കൂടിക്കണ്ടു

ഉത്ത�താർ ടിപ്പു�ചാന്ന ഉറുതി�യയറിവിത്താ�ന.”

“അറിവുടൻ നീതികൾ �വണമതു തരവി�ല്ലയാനാൽ

ക്കുറിയുടൻ പ�ട�യഴുമ്പി�ക്കാ�ട്ടയിൽ

വരു�വാ�മന്ന.”

“അറിവുള്ള ചിങ്കത്തിൻപാലാ�ന വ�ന്തതിർക്കുമാകില്

�തറിപടും യാ�ന �താർക്കും ചിങ്ക�മ �വല്ലു” �മൻറാർ.

“�വല്ലു�വാ�മതിർപ്പാനാകിൽ, �വരുട്ടു�വാം

�വരുട്ടി�യാട്ടി-

�ക്കാല്ലു�വാം ശ്രീരങ്കത്തിൽ�ക്കാ�ട്ടയും പിടി�പ്പാ�മൻറു

�ചാല്ലുവായുനക്കു �മലാം തുരയയ്  തർ ടിപ്പു�ക്കൻറാർ;

വല്ല�താർ വടചി�പാനാൻ; മന്നർ പാരരചു�ചയ്താർ.”

ഈപാട്ടിനും മറ്റും പറയത്തക്കപഴക്കമി�ല്ലന്നു പറ�യ

ണ്ടതില്ല�ല്ലാ.
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11 �ദവാരാധനത്തിനു് ഉപയുക്തങ്ങളായ

ഗാനങ്ങൾ

ശാസ്താവി�നയും സർപ്പങ്ങ�ളയും പ്രീതി�പ്പടുത്തുന്നതി

നുള്ള ഗാനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള മലയാംതമിഴ്  പ്പാട്ടു

കളു�ട കൂട്ടത്തിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. ശാസ്താമ്പാട്ടു വള�ര

ഹൃദയങ്ഗമമാണു്. ഒരു കാലത്തു്ആ പാട്ടു മാത്ര�മ വി

ല്ലു�കാട്ടിപ്പാടി വന്നിരുന്നുള്ളുഎന്നും പിന്നീടാണു് അപ

മൃത്യുവശഗന്മാ�രയും മറ്റും തൃപ്തി�പ്പടുത്തുന്നഗാനങ്ങൾ

നടപ്പായ�തന്നുമാണു്ഐതിഹ്യം. അതു പ�ക്ഷ വാസ്ത

വമായിരിക്കാം. എ�ന്തന്നാൽ ശാസ്താംപാട്ടി�ന്റആരം

ഭത്തിലുള്ള

“താനാകിന �പാന്നും�കലാസത്തിൽ

തക്കശിവനുമയാളും വീറ്റിരുന്താർ;

ഇരുന്താരസുരർകളും പാതാളത്തിൽ

ഇരുഷി മുകിൽവർണ്ണൻ ചക്കിറത്താൽ

വരുന്തിയിരുന്താ�രയസുരർ കുലം”

എന്നപാട്ടു ‘ഗണപതി’�പാ�ല മറ്റു ഗാനങ്ങളു�ടയും പീ

ഠികയായി പാടാറുണ്ടു്; ശാസ്താമ്പാട്ടിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം

ഉദ്ധരിക്കാം. രാജാവി�ന്റ പട്ടമഹിഷി തല�വദന മാറ്റു

വാൻ പുലിപ്പാൽ �വണ�മന്നു പറയുകയാൽ ശാസ്താവു

പുലി�യയും പുലിക്കുട്ടി�യയും�കാണ്ടു മധുരയി�ല �ചട്ടി

�ത്തരുവിൽക്കൂടി�പ്പാകുന്നതാണു് സന്ദർഭം.

ആപത്തുക്കാക വന്തുപിടിത്തു�ത

അരചരുക്കും വിചാരമില്ലാമ�ല

പാവത്താലന്ത�ത്തവിയാർ �ചാൽ�കട്ടു

പട്ടണ�ത്തഅഴിക്കിറാർ പാവികൾ.

പാവി�യ പുലി അന്നാ വരുകു�ത;

പറ്റിപ്പറ്റിക്കടയ�റ തന്നി�ല.

ആ വിതി�യൻറലറി വിഴുവാരും

അണ്ണൻതമ്പി�യക്കാണാമൽ �തടുവാർ.

�തടിയ �പാൻപണങ്ക�ളയും വിട്ടു

ജീരക�പ്പയും �കാ�ണ്ടാടുവാൻ �ചട്ടി.

വാടി�യൻറു മരുമകൻ �ചട്ടിയാർ

മാമിയാരു�ട �ക�യപ്പിടിക്ക�വ

�കപ്പിടിത്തു മരുമകൻ തന്നുടൻ

കണവ�നൻറു നടന്താ�ള �ചട്ടിച്ചി.”
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12 ചില മലയാളം വില്പാട്ടുകൾ

സുഭദ്രാഹരണം, കീചകവധം മുതലായ കഥക�ളഅധി

കരിച്ചു മലയാളഭാഷയിൽ വില്പാട്ടുകൾ ചിലർ നിർമ്മി

ച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവഎല്ലാംത�ന്ന ഗുണരഹിതങ്ങളും

�ദാഷഭൂയിഷ്ഠങ്ങളുമാ�ണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അവ�യ �ചർ�പ്പന്നും പുത്ത�നന്നും മറ്റും പറയുന്ന

തിൽനിന്നുത�ന്നഅവയു�ട നവ്യത്വം വ്യക്തമാകുന്ന

താണ�ല്ലാ. കീചകവധം പാട്ടി�ന്റആരംഭം ഇങ്ങ�ന

യാണു്.

“സാരമുടനിസ്സഭയിൽ വന്നിരിക്കും

സജ്ജനങ്ങൾ �കൾപ്പതിനു സഹിതമാക

ഭാരതത്തിൽപ്പാടിടുന്ന കീചക�ന്റ

പരമാർത്ഥമതു പറവാനായിയിന്നു

നാരിയതാം പാഞ്ചാലികാരണത്താൽ

നരകപുരമതിൽ�പ്പായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം

സാരത്തി�നാടുപാടും പുലവർ �കൾക്ക-

സ്സൽക്കഥ�യ കവിതയാക�ക്കാർത്തു �ചാല്  വൻ.”
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13 രാമകഥപ്പാട്ടു്

ഇ�പ്പാൾത�ന്ന �വണ്ടതിലധികം നീണ്ടു�പായിരിക്കുന്ന

ഈഅദ്ധ്യായം ഇവി�ട സമാപി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അതിനുമുമ്പു �തക്കൻപാട്ടുകളു�ട നടുനായകമായ രാ

മകഥപ്പാട്ടി�നപ്പറ്റിക്കൂടി സ്വല്പം പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതായു

ണ്ടു്. രാമകഥപ്പാട്ടു പാടുന്നതു വിഷ്ണു�ക്ഷത്രങ്ങളിലാണു്;

അതിനുള്ള ഉപകരണം ‘ചന്ദ്രവളയം’ എന്ന ഒറ്റവാദ്യവു

മാണു്.

�നയ്യാറ്റിൻകരത്താലൂക്കിൽ �കാവളത്തിനുസമീപമാ

യി ആവാടുതുറ (ഔവാടുതുറ�യന്നും പറയും) എ�ന്നാരു

സ്ഥലമുണ്ടു്. അവിടത്തുകാരനായഅയ്യപ്പിള്ളആശാ

നാണു് പ്രസ്തുതകാവ്യത്തി�ന്റ നിർമ്മാതാവു്. അ��ഹം

ഒരു നായരായിരുന്നുഎങ്കിലും നല്ല തമിഴ്ഭാഷാപണ്ഡി

തനായിരുന്നതിനാൽ ത�ന്റ കൃതി രചിച്ചതു മലയാം

തമിഴിലാണു്. രാമകഥബാലകാണ്ഡത്തി�ന്റആരംഭം

മുതൽ യുദ്ധകാണ്ഡത്തി�ന്റഅവസാനംവ�രഞാൻ

കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിനപ്പുറംആ കാവ്യം തുടരുന്നു�വാ

എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അ��ഹം അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത

ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നുഎന്നും ഒരു ദിവസം മാടം

കാക്കുവാൻഅനുജ�ന നി�യാഗിച്ചിട്ടു തിരുവനന്തപു

രത്തുശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിൽ ശീ�വലി �താ

ഴാനായി �പാ�യന്നും ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞു �വളിയി

ലിറങ്ങിയ�പ്പാൾ ഒരു വൃദ്ധ�നക്കണ്ടു് അ��ഹ�ത്താ

ടു തനിക്കു വല്ലതും �വണ�മന്നു് അ�പക്ഷിച്ചുഎന്നും

അ�പ്പാൾഅ��ഹം ഒരു വാഴപ്പഴം �കാടുത്തതു ഭക്ഷി

ച്ചുഎന്നും പിന്നീടു മാടത്തി�ലക്കുള്ളയാത്ര പാട്ടുപാ

ടി�ക്കാണ്ടായിരുന്നുഎന്നുമുള്ളഐതിഹ്യം വിശ്വസ

നീയമായി �താന്നുന്നില്ല; അത്രയ്ക്കുസർവ�താമുഖമായ

പാണ്ഡിത്യം ആ കവിപുങ്ഗവൻ രാമകഥയിൽ പ്രകടി

പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആശാ�ന്റഅനുജൻഅയ്യനപ്പിള്ളആപഴ

ത്തി�ന്റ �താലി തിന്നു് ഒരു സാധാരണ കവിയുമായി

�പാലും! ഈകഥയ്ക്കും വാസുഭട്ടതിരി�യ സംബന്ധിച്ചു

ള്ളഐതിഹ്യത്തിനും തമ്മിൽ ശങ്കാജനകമായഐക

രൂപ്യം കാണുന്നതുംഈഅവസരത്തിൽസ്മരണീയമാ

ണു്. അയ്യനപ്പിള്ള മലയാളത്തിലാണു് അ��ഹത്തി�ന്റ

ഭാരതം പാട്ടു രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

അയ്യപ്പിള്ളആശാ�ന്റ കാലം

രാമകഥപ്പാട്ടി�ന്റ മുഖവുരയായി പാടിവരാറുള്ള ഒരു പാ

ട്ടിൽ

“അയൻ �പാരുളാൽ നാരതരും പുറ്റി�നാടു-

മരുൾ മുനിവൻ വാഴ്ത്തിയു�രത്തതാക

പരൻ കത�യ കമ്പർ പന്തീരായിരത്താൽ

പകർന്ത ക�തകണ്ണശ്ശനിൽപ്പാതിയാം;

തരന്തരമായ് വിളങ്ങു�മാഴിയതനിൽപ്പാതി

തനിവിനയിലൌവാടു തുറയിലയ്യൻ

വിരന്തുടനിരാമനാമം �ചാന്ന �ചാ�ല്ല

�മലുംത�പതനിലടി�യൻ വിള്ളി�ന്റ�ന”

എ�ന്നാരു ഭാഗമുണ്ടു്. അതി�നആസ്പദമാക്കി ഞാൻ

അയ്യപ്പിള്ളആശാ�ന്റ ജീവിതകാലം കണ്ണശ്ശനു പി

ന്നീടാ�ണന്നു് എ�ന്റ “പ്രാചീന മലയാളമാതൃകകൾ –

ഒന്നാംഭാഗം” എന്നപുസ്തകത്തി�ന്റഅവതാരികയിൽ

പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നും എ�ന്റഅഭിപ്രായം

അതുത�ന്നയാണു്. ഇതിൽനിന്നുപ്രസ്തുത കവി ജീവിച്ചി

രുന്നതു �കാല്ലം ഏഴാംശതകത്തിലാ�ണന്നുവന്നുകൂടു

ന്നു. രാമകഥയ്ക്കു് അതി�നക്കാൾ പഴക്കം കല്പിക്കുവാൻ

പാടി�ല്ലന്നുള്ളതു് അയ്യനപ്പിള്ളയു�ട ഭാരതം പാട്ടിൽ

നിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു �തളിയിക്കാം. പാണ്ഡവ

ന്മാർ പാഞ്ചാലി�യ പാണിഗ്രഹണം �ചയ്തതിനു�മലു

ള്ളസന്ദർഭമാണു് അതിൽ വിവരിക്കുന്നതു്.

“ധർമ്മപുത്രർ നല്ല�താരുസ്ത്രീധനങ്ങളും വരിച്ചു

സൌഖ്യ�മാടവി�ട �മവും നാളി�ല

വർമ്മ�മാടു �പാരുതു�പായ കർണ്ണനും സു�യാധനനും

മന്തിരിച്ചു തമ്മി�ലാക്ക മുദ്രയായ്

ദുർമ്മദമതുള്ള�താരു മന്ന�രയരക്കറയിൽ

ചുട്ടു�കാന്ന�തങ്ങ�ന ജീവിച്ചതും?

വർമ്മമുണ്ടു വല്ലജാതിയുമവ�ര�ക്കാന്നിടായ്കിൽ

പാഞ്ചാലമഹിപൻ നല്ലബന്ധു�വാ?

ബന്ധുവാമവൻ പുരത്തി�ല പട�യടുത്തു �ചന്നു

വിരവി�ലവ�രയും �കാല്ല�വണ�മ.

ശാന്തവ [24] പാഞ്ചാല�നയും കൂട�വയറുതി�ചയ്തു

തക്ക �പണ്ണി�നയും �കാണ്ടു�പാരണം.

�വന്തർ തങ്ങളിൽപ്പറയും �ചയ്തി�യാക്ക ഭീഷ്മർ �കട്ടു

�വണ്ടയിതു നല്ലതല്ല�യന്നനർ.”

നിരണം കവികളു�ട കൃതികൾ�ക്കാ ഇതി�നാ പ്രാചീ

നത�യന്നുപണ്ഡിതന്മാർക്കു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാ

സമില്ല�ല്ലാ.

അയ്യപ്പിള്ളആശാ�ന്റ കവിതാരീതി

ആശാ�ന്റ കവിതാരീതി ഒന്നുരണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ�കാ

ണ്ടു വിശദമാക്കാം. വിരുത്തവും പാട്ടുമായാണു് രാമകഥ

പ്പാട്ടു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒ�ന്നാ അതിലധിക�മാ വിരു

ത്തവുംഅതി�നത്തുടർന്നു ദീർഘമായ ഒരു പാട്ടും; പി

�ന്നയും അ�തമാതിരി നിബന്ധം – ഇതാണു് അ��ഹ

ത്തി�ന്റ രചനാസമ്പ്രദായം. വിരുത്തത്തി�ന്റ ഉദാഹര

ണങ്ങളാണു് താ�ഴക്കാണുന്നതു്.

“അതിചയിത്തന്നം വാങ്കിയരചനും �തവിമാ�ര

മതിചിറന്ത�ഴത്ത�നരം മകിഴ്  ന്തുവന്തരുകിരുന്താർ.

പുതുമതിനുതലിമാർക്കുപ്പുത്തിരരുണ്ടാവാനായ്

ചതുർമ്മുകൻ പ�ടത്ത�നരം തചരതർ പകുത്താർ

�ചാ�റ്റ.”

(ബാലകാണ്ഡം)

“തരതനിലറം വളർക്കും ചങ്കണിതര�ന്മലാ�ച

കരുതിനാർ; പലരും �നചം കമല�ലാചനനിൽ

�വത്താർ;

പുരവലന�തയറിന്തു പുതൽവ�നയിനുതായ് നാടി-

�യാരു തിനം കിരണപീട�ത്തയ്തിനനുമ്പർ�ക്കാ�ത്താൻ.”

(അ�യാദ്ധ്യാകാണ്ഡം)

അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതുആസന്നമരണനായബാലി

ശ്രീരാമ�നാടു പറയുന്ന പരിഭവവാക്യങ്ങൾഅടങ്ങിയ

പാട്ടി�ല ഒരു ഭാഗമാണു്.

“മന്നാ നീ�യതു�ക്ക�ന്ന�യയ്തായു് – പുത്തി

�ചാന്നതാർ കുരങ്കക�ള�ക്കാൻറാക്കിലാ�മാ? (മന്നാ)

മന്നർ ചിലർ �കട്ടാലും ചിരിക്കും – താ�ര

മടിയാമലനല് വളർത്തു മരിക്കും – പാരിൽ

അ�ന്നരം ഇരവി�തരിലിരിക്കും – അന്ത

ഇളയവനും നലമായ്�ച്ചൻറിരുന്തരശു പരിക്കും (മന്നാ)

തമ്പിക്കു തമയ�നാൻറു പി�ഴത്താൽ – നാങ്ക –

ളിരുവ�രയു�മാരു തലത്തില�ഴത്താൽ –അൻറു

വമ്പു�ചയ്തവർക�ള നീ വതിത്താൽ –ഞായ-

മിന്തവഴി�കടു �ചയ്തതുന്തൻ വാളിയുടമതത്താൽ. (മന്നാ)

തചരതർക്കു നാൻ പി�ഴത്തതു�ണ്ടാ? – ഉങ്കൾ

തിരവിയങ്കൾ കളവാണ്ടതു�ണ്ടാ? – ഒരു

വചകളു�മ നാൻ പ�റന്തതു�ണ്ടാ? – അന്ത

വനത്തിടയിൽ താട�ക�പാൽ വന്തവ�കയു�ണ്ടാ?

(മന്നാ)

***

�വട്ട �പ�ണ്ണക്കളവാണ്ട കള്ളനങ്കിരിക്ക

�വറുതാവി�ല നാനും കിടന്തി�ങ്ക മരിക്ക

ചാട്ടമറ്റ കുര�ങ്ക�യറുമ്പരിക്ക – ത�മ്മ–

ത്തരം�കടുത്ത രാവണനുമങ്കിരുന്തു ചിരിക്ക. (മന്നാ)

ചതിത്തിരുന്തു വാളി�താടലാ�മാ? – തമ്പി

ചതിയനു�ട �ചാൽ �കൾക്കലാ�മാ? –ആർക്കും

എതിർത്തി�പ്പാരി�ല�ന്ന �വല്ലലാ�മാ? – �തവി

യിവനാ�ല ചിറമീണ്ടു ഇക്കരയിലാ�മാ? (മന്നാ)

തൻപതി [25] യും രാവണനുക്കാ�ച്ച – �തടി

ത്തനി�ത്താരുവൻമാർക്കപന്തുവാ�ച്ച – ഇനി

എൻപതിയുമടുത്താരുക്കാ�ച്ച – ഉലകിൽ

എളി�യാർക്കും �പരി�യാർക്കുമി�താരു �പച്ചാ�ച്ച.”

(മന്നാ)

(കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം)

ആശാൻ മലയാളത്തിൽ പ്രസ്തുതകൃതി രചിക്കാത്തതു

മലയാളകവിതകളു�ട ഭാഗ്യമാണു്; മലയാളത്തി�ന്റ

ദൌർഭാഗ്യവും. അത്രയ്ക്കു നന്നായിട്ടുണ്ടു് അതി�ല പല ഭാ

ഗങ്ങളും.

ഇനിയും �കരളത്തി�ന്റഓ�രാ ഭാഗത്തും മുക്കിലും മൂല

യിലുമായി ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും, �തഞ്ഞും മാഞ്ഞും, എത്ര

�യത്ര നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾആസന്നമൃത്യുക്കളായി കിട

ക്കുന്നു! ഈപുസ്തകത്തിൽഅവ�യപ്പറ്റിയുള്ളപ്രപഞ്ച

നം ഇനിയും തുടർന്നു�കാണ്ടു�പാകുന്നതിനു് അ�ശഷം

സൌകര്യമില്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ടു്ഈപ്രകരണം ഇവി

�ട അവസാനിപ്പിക്കാം. അവയു�ട നിർമ്മാതാക്കൾ

പ്രാ�യണഅപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നുഎന്നു മുൻപു

പ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. എന്നാൽഅവർക്കുതന്നിമിത്തം

മ�നാധർമ്മവും കവനപാടവവുമില്ലായിരുന്നുഎന്നു

ശഠിച്ചുകൂടുന്നതല്ല. സഹൃദയഹൃദയങ്ങ�ള വികാരതര

ളിതങ്ങളാക്കുന്നതാണു് കവിധർമ്മ�മങ്കിൽഅതു് അവ

രിൽ പലർക്കും പരിപൂർണ്ണമായുണ്ടായിരുന്നു. എന്നു

മാത്രമല്ലഅവരു�ട കൃതികളി�ല ചില ഭാഗങ്ങൾ പാ

ടി�ക്കൾക്കു�മ്പാൾ കാശ്യപാശ്രമത്തിൽ ശകുന്തള�യ

കാണുന്നഅവസരത്തിൽ ദുഷ്ഷന്തൻ �ചാല്ലുന്ന

“ശുദ്ധാന്തദുർല്ലഭമിദം വപുരാശ്രമവാസി�നാ യദി ജനസ്യ

ദുരീകൃതാഃ ഖലു ഗു�ണരുദ്യാനലതാ വനലതാഭിഃ”

എന്ന ��ാകം നമ്മു�ട സ്മൃതിപഥ�ത്തനാമറിയാ�തത

�ന്നഅധി�രാഹണം �ചയ്തു�പാകുന്നു. ഈപാട്ടുകൾ

കിട്ടുന്നിട�ത്താളം �ശഖരിച്ചു പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുന്നതി�ന

ക്കാൾഅവിളംബ്യമായ ഒരു കർത്തവ്യം ഭാഷാഭിമാനി

ക�ള അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ലഎന്നു് ഒന്നുകൂടി ഊന്നിപ്പ

റയുവാൻഈഅവസരം വിനി�യാഗിച്ചു�കാണ്ടു് വിരമി

യ്ക്കുന്നു.

24. ശാന്തവ, ശാന്തനവൻഎന്നപദം കുറുകിയതു്.

25. പതി = നാടു്.
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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 സൌജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅ�ഡാബി

അ�ക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.

അതു�കാണ്ടു് അ�ഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ �ചയ്യുകയും

അതിൽഈ �ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും

�ചയ്യുക.
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2. ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2

3. ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3

4. ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4

5. ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5

സായാഹ്നഫൌ�ണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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