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1 പാട്ടും പാണ്ഡ്യഭാഷാസാരൂപ്യവും

ലീലാതിലകകാര�ന്റ മതമനുസരിച്ചു സാക്ഷാൽസാ

ഹിത്യ�കാടിയിൽഅങ്ഗീകാരത്തിനു് അർഹമായ

പാട്ടി�ന്റ ലക്ഷണ�മ�ന്തന്നു്ആറാമധ്യായത്തിൽ വി

വരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. “ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷരനിബദ്ധ�മതു

ക�മാനാവൃത്തവി�ശഷയുക്തം പാട്ടു് ” എന്നുള്ളനിർ

വചനസൂത്രത്തി�ന്റ വൃത്തിയിൽ “പാണ്ഡ്യഭാഷാ സാ

രൂപ്യം ബാഹു�ല്യന പാട്ടിൽ �കരളഭാഷായാം ഭവതി”

എ�ന്നാരു വസ്തുസ്ഥിതിപ്രകാശകമായ പങ് ക്തി കാ

ണുന്നുണ്ടു്. മലയാളഭാഷയിൽ കവികൾ ‘പാട്ടു് ’ എന്ന

ഇനത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കു�മ്പാൾഅവപ്രാ�യണ

�ചന്തമിഴി�ല പാട്ടുകൾ�പാ�ല �താന്നു�മന്നാണു്ആ

പ്രസ്താവനയി�ല വിവക്ഷ. അതു് അനുചിത�മാ അസ്വാ

ഭാവിക�മാ അല്ല; എ�ന്തന്നാൻആദികാലത്തു �കര

ളീയഭാഷാകവികൾ �ചന്തമിഴിൽത്ത�ന്നയാണ�ല്ലാ

കവനം�ചയ്തുവന്നതു്. വ്യാകരണം, നിഘണ്ടു മുതലായ

ലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുംഅവയ്ക്കു �ചന്തമിഴി�നത്ത�ന്ന

യാണു്ആശ്രയി�ക്കണ്ടിയിരുന്നതു്. അതു�കാണ്ടാണു്

ലീലാതിലകത്തിൽ ഉദ്ധൃതമായ “തരതലന്താനളന്താ”

എന്നപാട്ടു് �ചന്തമിഴി�നാടു് ഏറ്റവും ഇണങ്ങിയിരിക്കു

ന്നതു്. ആ പാട്ടു് ഒരു മുക്തക�മാആ�രങ്കിലും നിർമ്മി

ച്ച ശ്രീപത്മനാഭ�സ്താത്രമാല്യത്തി�ല ഒരു പുഷ്പ�മാ

എന്നറിവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ലീലാതിലകകാരൻ പാട്ടി

നു് നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളസകല നിയമങ്ങൾക്കുംആദ്യന്തം

വി�ധയമായി ആ വകുപ്പിൽ ഒ�രാറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്ര�മ

നമുക്കു് ഇതഃപര്യന്തം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അതു മലയാളത്തി

�ന്റ യഥാർത്ഥമൂലധനമായ രാമചരിതമല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നുമ�ല്ലന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. �വ�റയും പല ഗ്രന്ഥ

ങ്ങൾആ രീതിയിൽ വിരചിതങ്ങളായിരുന്നിരിക്കാം;

അവ നശിച്ചു�പാ�യന്നാണു് �താന്നുന്നതു്. എങ്കിലും

ആ ഒരു കൃതി�കാണ്ടുത�ന്ന ഭാഷയ്ക്കു ഭാഗ്യവശാൽ പരി

പൂർണ്ണമായി അഭിമാനം�കാള്ളാവുന്നതാണു്. അത്രയ്ക്കു

ണ്ടു് അതി�ന്റബഹുമുഖവും വി�ശ്വാത്തരവുമായ മാഹാ

ത്മ്യം.
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2 രാമചരിതം – ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റസ്വരൂപം

രാമചരിതത്തി�ലആദ്യ�ത്ത മുപ്പതു പരി�ച്ഛദങ്ങൾ

ഞാൻ 1092-ൽ “പ്രാചീനമലയാളമാതൃകകൾ ഒന്നാംഭാ

ഗം” എന്നപുസ്തകത്തി�ന്റ പ്രധാനാംശമായി പ്രസിദ്ധ

�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി; 1107-ൽ തിരുവിതാംകൂർഗവൺ�മ

ന്റി�ന്റ പൗരസ്ത്യ ഗ്രന്ഥപ്രകാശകൻഅതുസമഗ്രമായ

രൂപത്തിൽശ്രീചി�ത്രാദയമഞ്ജരീഭാഷാഗ്രന്ഥാവലി

യി�ല നാലാം നമ്പരായി അച്ചടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു.

പ�ക്ഷആപതിപ്പു് അത്യന്തം സ്  ഖലിതജടിലമാണു്.

രാമചരിതത്തിൽആ�കനൂറ്ററുപത്തി നാലു പരി�ച്ഛദ

ങ്ങളും ഓ�രാ പരി�ച്ഛദത്തിലും പ്രാ�യണപതി�നാന്നു

വീതം പാട്ടുകളുമുണ്ടു്. പന്ത്രണ്ടുവീതം പാട്ടുകളുള്ള പതി

ന്നാലും പത്തുവീതമുള്ള നാലും പരി�ച്ഛദങ്ങളുമി�ല്ലന്നി

ല്ല. [1] അങ്ങ�ന �മാത്തത്തിൽ 1814 പാട്ടുകളുൾ�ക്കാ

ള്ളുന്ന ഒരുബൃഹൽകൃതിയാണു് രാമചരിതം. ഓ�രാ

പരി�ച്ഛദത്തിലും പതി�നാന്നു പാട്ടുകൾവീതം ഉൾ�പ്പടു

ത്തുകഎന്നുള്ളതു ചില നായനാരന്മാരു�ടയുംആഴ്  വാ

രന്മാരു�ടയും �ശലിയു�ട അനുകരണമാകുന്നു. സം

ബന്ധർ, അപ്പർ ഇവരു�ട �തവാരങ്ങളി�ലയും �പരി

യാഴ്  വാർ, ആണ്ടാൾ, കുല�ശഖരആഴ്  വാർ ഇവരു�ട

തിരു�മാഴികളി�ലയും പരി�ച്ഛദങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള

വയാണു്. അവയിൽ ചില പരി�ച്ഛദങ്ങളിൽ പത്തും മറ്റും

ചിലവയിൽ ഒൻപതും പാട്ടുകളും കാണ്മാനുണ്ടു്. ഈ

പൂർവസൂരികളിൽനിന്നാണു് രാമചരിതകാരൻ പ്രസ്തുത

രചനാപദ്ധതി സ്വീകരിച്ച�തന്നുഞാൻഅനുമാനിക്കു

ന്നു.

പലമാതിരി വൃത്തങ്ങളിലാണു്ഈപരി�ച്ഛദങ്ങൾ നിർ

മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും അവ�യല്ലാം ഭിന്നവൃത്തങ്ങളാ

�ണന്നു �തറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. ആ�ക ഇരുപതു വൃത്തങ്ങ

ളിലധികം കവി പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല.

അവ മാറിമാറി പ്ര�യാഗിക്കുന്നുഎ�ന്നയുള്ളു. മലയാ

ളത്തിൽ ഇന്നുനടപ്പുള്ളപല ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളു�ട

യും പൂർവരൂപങ്ങൾ രാമചരിതത്തിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്.

‘ഉരയ്ക്കലാമവിടം നി�ന്നാ�ടാരുവരതരുണിവാ�നാർ’

എന്നഏഴാമ�ത്തയും ‘ത�ഴനിഴലിലീടും നീടാർ പട

�ക്കാപ്പുമായു് ’ എന്ന പതിമ്മൂന്നാമ�ത്തയും ‘വണ്ണ�മലും

മരാമരം�കാണ്ടുടൻ’ എന്നഇരുപ�ത്താന്നാമ�ത്തയും

‘ഉടലിടമീടും മാരുതിത�ന്നാടുടനുര�ചയ്താൻ വാനരർ

�കാമാൻ’ എന്നഅൻപ�ത്താന്നാമ�ത്തയും പരി�ച്ഛ

ദങ്ങളി�ല വൃത്തങ്ങളാണു് പിൽകാലത്തുയഥാക്രമം

�കകയും മണികാഞ്ചിയും ദ്രുതകാകളിയും (പാന) തര

ങ്ഗിണിയും (ഓട്ടൻതുള്ളൽവൃത്തം)ആയി പരിണമിക്കു

ന്നതു്. ഇവയിൽ ചിലപ്പതികാരത്തിലും മറ്റും കാണുന്ന

‘അകവൽ’ വൃത്തത്തി�ന്റ പരിണതരൂപമാണു് ഓട്ടൻതു

ളളൽവൃത്തം. നിരണംകൃതികളിൽ പ്രാ�യണപ്രയുക്ത

മായിട്ടുള്ളതു്ഈവൃത്തംത�ന്നയാകുന്നു. ഇതുകൂടാ�ത

മണികാഞ്ചിയും രാമചരിതം നാലാം പരി�ച്ഛദത്തി�ല

‘പിരിയരുതാത നീയിങ്ങ�ന പിതാവു �വടിന്തു നാടും’

എന്ന വൃത്തവും മറ്റും കൂടിയുണ്ടു്. ചില പദങ്ങൾ�ക്കന്നതു

�പാ�ല ചില വൃത്തങ്ങൾക്കുംസംസ്കൃതം ദ്രാവിഡഭാഷ

�യാടു കട�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘ഇന്തവണ്ണ�മയിരുൾ മ�റ്റന്തി

തിടതൂര’ എന്ന മൂന്നാമ�ത്തയും ‘ഏകി�നാരള�വ നിചാ

ചര�രങ്കും വൻപടയാക്കിനാർ’ എന്നഇരുപത്തിരണ്ടാ

മ�ത്തയും ‘പൂണ്ട�മയലട�വ ക�ളന്തുപുകഴ്  മിന്നും

മന്നവ�രഴുന്തു�പാർ’ എന്നപതി�നഴാമ�ത്തയും ‘കുറ

�വാടു പിളർ�ന്താഴുകും കുരുതി’ എന്നഅറുപത്താറാമ

�ത്തയും ‘ഒ�ക്കങ്ങുമറിഞ്ഞിട്ടവ�യല്ലാം നിര�വവീഴ് ന്തു’

എന്നനൂറാമ�ത്തയും പരി�ച്ഛദങ്ങളി�ല വൃത്തങ്ങളാണു്

സംസ്കൃതത്തിൻ യഥാക്രമം, ഇന്ദുവദന, മഞ്ജരി, കുസുമ

മഞ്ജരി, �താടകം, മദനാർത്തഎന്നീ വൃത്തങ്ങളായി

വികസിക്കുന്നതു്.

എതുകയിലും �മാനയിലും കവി പ്രശംസാവഹമായ വി

ധത്തിൽശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“താരിണങ്കിന ത�ഴക്കുഴൽമലർത്തയ്യൽമു�ല–

ത്താവളത്തിലിള�കാള്ളുമരവിന്തനയനാ!

ആരണങ്കളി�ലങ്ങും പരമ�യാകികളുഴ–

ൻറാലു�മൻറുമറിവാനരിയഞാന�പാരു�ള!

മാരി വന്ത�താരു മാമല�യടുത്തുതടയും

മായ�നയരചനായു് നിചിചരാതിപതി�യ

�പാരിൽ നീ മുന്നം മുടിത്തമ�യടുത്തുപുകഴ്  വാൻ

�പാകി�പാകചയനാ, കവി�യനക്കരുൾ�ച�യ്യ”

എന്നപാട്ടിൽ ‘താരിണങ്കിന’ എന്നുതുടങ്ങി ‘നയനാ’

എന്നവസാനിക്കുന്നതുവ�രയുള്ളതാണു് പ്രഥമപാദം.

രണ്ടുമുതൽ നാലുവ�ര പാദങ്ങളിൽ പ്രഥമ പാദത്തി�ല

ദ്വിതീയാക്ഷരമായ ‘രി’യു�ടആവൃത്തി കാണുന്നുണ്ട

�ല്ലാ; അതാണു് എതുക. ഓ�രാ പാദത്തിനും പൂർവാർ

ദ്ധവും ഉത്തരാർദ്ധവുമുണ്ടു്. �മൽ ഉദ്ധരിച്ച പാട്ടിൽ പൂർ

വാർദ്ധത്തിലുള്ളതാ, മാ, ആ, �പാ,ഈഅക്ഷരങ്ങളു

�ടആവർത്തനം യഥാക്രമം ഉത്തരാർദ്ധാരംഭത്തിൽ

കാണുന്നുണ്ട�ല്ലാ; അതാണു് �മാന. ദ്രാവിഡകവികൾ

ത�ന്നഎതുകയ്ക്കുള്ളപ്രാധാന്യം �മാനയ്ക്കു കല്പിയ്ക്കാറില്ല.

രണ്ടിനും അതാതി�ന്റ നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനങ്ങളിൽഅക്ഷ

രസാജാത്യമല്ലാ�ത, അക്ഷ�രക്യം �വണ�മന്നു നിർ

ബ്ബന്ധവുമില്ല. ഇവയ്ക്കു പുറ�മ ‘അന്താദിപ്രാസവും’ രാമച

രിതകാരൻ നിയ�മന പ്ര�യാഗിക്കുന്നു. ഒരു പാട്ടി�ന്റ

അവസാനത്തിലുള്ളഏ�തങ്കിലും ഒരു പദം�കാണ്ടു

�വണംഅടുത്തപാട്ടാരംഭിക്കുവാൻഎന്നുള്ളതാണു്

അതി�ന സംബന്ധിച്ച വിധി. അന്താദിപ്രാസം അച്ച

ടി എന്നല്ല, ലിപി�പാലും, ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തു

ജനങ്ങളു�ട ധാരണാശക്തി�യസഹായിക്കുന്നതിനു

�വണ്ടി ദ്രാവിഡ കവികൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഉപായമാ

�ണന്നു്ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാമചരിതത്തി�ല

ആദ്യ�ത്തപാട്ടു് ‘ഞാന�പാരു�ള’ എന്നപദത്തിൽ

അവസാനിക്കുകയും രണ്ടാമ�ത്തപാട്ടു് ‘ഞാന�മങ്കൽ’

എന്നു്ആരംഭിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതു �നാക്കുക. തമി

ഴ് സാഹിത്യത്തിൽ ‘അന്താതി’ എന്നഇനത്തിലുള്ള

ലഘു�സ്താത്രങ്ങളിലാണു്ഈപ്രാസം സാധാരണമാ

യി പ്ര�യാഗിച്ചുകണ്ടിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ പൂർവ്വകാലങ്ങ

ളിൽ ഇതരകൃതികളിലും അതിനു പ്ര�വശമുണ്ടായിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനു ‘പതിറ്റുപ്പത്തി’ �ല നാലാമ�ത്തപത്തു്

ജ്ഞാപകമാകുന്നു. ഇതുഞാൻ മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ പാട്ടു് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ

�പ്പട്ട ഒരു കൃതി എത്ര ദീർഘമായാലും അതിൽഅന്താ

ദിപ്രാസം നിരണംകവികളു�ട കാലത്തു�പാലും അനു

�പക്ഷണീയമായിരുന്നു. ഓ�രാ പരി�ച്ഛദത്തി�ന്റയും

സമാപ്തി�പാലുംഈപ്രാസത്തി�ന്റ തുടർച്ചയ്ക്കുബാധക

മല്ല.

വിഷയം

രാമചരിതം എന്നാണു് ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ �പ�രന്നു്

“മനകുരുന്തിലിള�കാള്ളുമരവിന്തനയനൻ

മലർമടന്ത�യാടുകൂ�ട വന്തിരാമചരിതം

കനമഴിന്തു �മാഴി�വാർക്കുമതു �കട്ടു മനതാർ

കളി�കാൾ�വാർക്കുമിട�രതു�മാരു�പാതുമണയാ.”

എന്നഫലശ്രുതിയിൽനിന്നും �വളിവാകുന്നു. അങ്ങി�ന

യാ�ണങ്കിലും രാമായണകഥ മുഴുവൻഅതിൽ പ്രതി

പാദിക്കണ�മന്നു തനിക്കു് ഉ�ദ്ദശമി�ല്ലന്നു്

“ഊനമ�റ്റഴുമിരാമചരിതത്തി�ലാരു �ത–

ല്ലൂഴിയിൽ�ച്ചറിയവർക്കറിയുമാറുര�ചയ ് വാൻ

ഞാനുടക്കിനതി�നണനയ�ന! നടമി�ടൻ

നാവിലിച്ച�യാടു വച്ചടിയിണക്കമലതാർ.”

എന്നസരസ്വതീവന്ദനത്തിൽ കവി ന�മ്മ ധരിപ്പിക്കു

കയുംആ ‘�തല്ലു് ’ ‘അരചനായു് നിചിചരാതിപതി�യ

�പാരിൽ നീ മുന്നം മുടിത്തമ’ അതായതു രാവണനിഗ്ര

ഹവിഷയകമായ യുദ്ധകാണ്ഡമാ�ണന്നുസൂചിപ്പിക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു. ‘ആതികാലമുള്ളരും�താഴിൽകൾ �ച

യ്തവ കഴിഞ്ഞാഴിമാനിനി�യ മീണ്ട വഴികൂറുക’ എന്നു

ള്ളതാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം. സുന്ദരകാണ്ഡാവ

സാനംവ�രയുള്ളഇതിവൃത്തം ‘ഉരപ്പതരിപ്പ�മങ്ങളാൽ’

എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞുചുരുക്കിക്കളയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും പ്രാ

സങ്ഗികമായി അതിൽ�പ്പട്ട കഥക�ളയും അവിടവി�ട

ഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്ര�ത്യകിച്ചു ശ്രീരാമ�ന്റ പട്ടാഭി�ഷ

കത്തിനു മുമ്പു ഭരതൻ താൻ ചിത്രകൂടത്തിൽവച്ചു �ജ്യ

ഷ്ഠ�നസന്ദർശിച്ചതിനു�മലുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾഅറിയ

ണ�മന്നു് ആശിച്ച�പ്പാൾ ഹനൂമാൻഅതി�ന വിസ്തരി

ച്ചു പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നു. അതി�ലയ്ക്കു കവി നൂറ്റിരുപ

�ത്തട്ടുമുതൽനൂറ്റൻപത്തഞ്ചുവ�ര ഇരുപ�ത്തട്ടു പരി

�ച്ഛദങ്ങ�ളാളം വിനി�യാഗിക്കുന്നുണ്ടു്. യുദ്ധകാണ്ഡപ്ര

തിപാദകമായ രാമചരിതത്തിൽ തദനു�രാ�ധന ഒരു

യുദ്ധകാണ്ഡസം�ക്ഷപംകൂടി അ�ദ്ദഹം ഉൾ�പ്പടുത്തി

ക്കാണുന്നു. ആരണ്യകാണ്ഡകഥയും വള�ര വിവൃതമാ

യി വർണ്ണിക്കുന്നു.

കവിയും കാലവും

രാമചരിതം നിർമ്മിച്ചതു തിരുവിതാങ്കൂറി�ല ഒരു മഹാ

രാജാവാ�ണന്നുംഅതിൽ യുദ്ധകാണ്ഡകഥമാത്രം

വർണ്ണിച്ചതു ത�ന്റ �യാദ്ധാക്കളു�ട ഹൃദ�യാ�ത്തജന

ത്തിനു�വണ്ടിയാ�ണന്നും ഒ�രതിഹ്യമുണ്ടു്. ‘ഇകലിൽ

�വൻറി വിളയും’ എന്നഫലശ്രുതിഈഐതിഹ്യത്തി

നു് ഉ�പാൽബലകവുമാണു്. ആ മഹാരാജാവി�ന്റ �പർ

ആദിത്യവർമ്മാവാ�ണന്നുകു�റക്കാലം പണ്ഡിതന്മാർ

സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു; അതു �തറ്റാ�ണന്നും കവിയു�ട നാമ

�ധയം ശ്രീരാമനാ�ണന്നുമുള്ളതിനു ഗ്രന്ഥത്തിൽത്ത

�ന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടു്.

“ഏതു നല്ല വഴിയല്ല�ലന്നു�മാളങ്ങള�റ–

�ന്തവരും തളരുമാറുവരും വൻപിറവിയാം

ഓതയിൽക്കിടന്നു നീന്തുമ�താഴിത്തു�കാൾവതി–

�ന്നാൻറുമില്ല �താഴി�ലതും മിക�വൻറ നിനവാൽ

ആതി�തവനിലമിഴ് ന്ത മനകാമ്പുടയ ചീ–

രാമനൻപി�നാടിയറ്റിന തമിഴ് ക്കവിവ�ല്ലാർ

�പാതിൽമാതിനിടമാവരുടൽ വീഴ് വതിനുപിൻ

�പാകി�പാകചയനൻ ചരണതാരടവ�ര”

എന്നു ഒടുവില�ത്തപ്പാട്ടു �നാക്കുക. [2]

‘ചീരാമൻ’ എന്നതുശ്രീരാമൻഎന്നപദത്തി�ന്റ തത്ഭ

വമാ�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹം ക്രി. പി. 1195 മുതൽ 1208 വ�ര

തിരുവിതാങ്കൂർ ഭരിച്ച മണികണ്ഠബിരുദാലങ്കൃതനായ

ശ്രീവീരരാമവർമ്മാവാ�ണന്നുമാണു് എ�ന്റഅഭിപ്രാ

യം. ‘�പാകി�പാകചയനാ, കവി�യനക്കരുൾ�ച�യ്യ’

എന്നു്ആരംഭത്തിലും ‘�പാകി�പാകചയനൻ ചരണ

താരണവ�ര’ എന്നു് അവസാനത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു

ള്ളതിനുപുറ�മ ഒടുവിൽ “പല്പനാപൻതൻവിമാനവര�മ

റിയരുളിപ്പാല്ക്കടൽക്കു �മ�ല്ല നി�ന്റഴുന്നത്തുടങ്ങിനാൻ”

എന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കവിയു�ട കുല�ദവം അനന്ത

ശയനനായശ്രീപത്മനാഭനാ�ണന്നുസൂചിപ്പിക്കുന്നു.

‘ചീരാമൻ’ എന്നതു ‘ശിവരാമൻ’ എന്നപദത്തി�ന്റയും

തത്ഭവമാകാ�മന്നും ‘�ഭാഗി�ഭാഗശയനൻ’ എന്നപദ

�ത്ത മഹാവിഷ്ണുവി�ന്റ ഒരു പര്യായ�മന്ന നിലയിൽ

മാത്ര�മ ഗണി�ക്കണ്ടതുള്ളുഎന്നുംഐതിഹ്യമനുസ

രിച്ചു പ്ര�ണതാവാ�കണ്ടആദിത്യവർമ്മാവിനു് അതിനു

തരമില്ലാത്തതു�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചാർച്ചക്കാര

നായി ഒരുശ്രീരാമനു�ണ്ടന്നു �വണ�മങ്കിൽസമ്മതി

ക്കാ�മന്നും ഒരു പക്ഷാന്തരം ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീരാമൻ,

ശിവരാമൻഎന്നീ രണ്ടു പദങ്ങളിൽഏതിനാണു് ശ്രീരാ

മപദത്തി�ന്റ തത്സമമാകുവാൻ �യാഗ്യതയുള്ള�തന്നു

ശബ്ദശാസ്ത്രനിഷ്ണാതന്മാർ നിർണ്ണയിച്ചു�കാണ്ടാൽ മതി.

‘ചീ’ എന്ന പദത്തിനു ‘ശ്രീ’ ലക്ഷ്മി എന്നുതമിഴിൽഅർ

ത്ഥമുണ്ടു്. ബഹുമാനസൂചകമായി സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ

ക്കും മറ്റും മുൻപിൽഅതു �ചർക്കാവുന്നതുമാണു്.

ഈ വിധിക്കു ചീരാമൻ, ചീപാതം, (ശ്രീപാദം) എന്നു

രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ മദിരാശി വിശ്വവിദ്യാലയദ്രാവിഡ

നിഘണ്ടുവിൽഎടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. മറ്റു വാദ�കാ

ടികളും �ക്ഷാദക്ഷമങ്ങളല്ല. ശ്രീവീരരാമവർമ്മാവി�ന്റ

ശിലാ�രഖകൾ തിരുവനന്തപുരത്തു മിത്രാനന്ദപുരത്തും

�നയ്യാറ്റിൻകരയിൽ �വള്ളായണിയിലും അഗസ്തീശ്വര

ത്തുപുരവ�ശ്ശരിയിലും കാണ്മാനുണ്ടു്. പുരവ�ശ്ശരിയി�ല

�രഖയിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം ഋ�ഗ്വദവും യജൂർ�വദവും

പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് ആ �ക്ഷത്രത്തിൽ രണ്ടു് ഉപാധ്യാ

യന്മാ�ര നിയമിച്ചതായി �വളി�പ്പടുന്നു. രാമചരിതകാ

രൻ �കാല്ലം നാലാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നു

ഞാൻ പറയുന്നതുഗ്രന്ഥത്തി�ല ഭാഷ�യആസ്പദമാ

ക്കി മാത്രമല്ല, വാല്മീകിരാമായണത്തിനു പുറ�മ അ�ദ്ദ

ഹം ക്രി. പി. 1120-1200ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ദ്രാവി

ഡ�ദശ�ത്തഅലങ്കരിച്ചിരുന്ന കവിചക്രവർത്തിയായ

കമ്പ�രയും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപജീവിച്ചിരുന്നതായി

�താന്നുന്നതു�കാണ്ടുമാണു്. കമ്പർക്കും രാമചരിതകാര

നും ശ്രീരാമൻ മഹാവിഷ്ണുവി�ന്റഅവതാരമാ�ണന്നുള്ള

വിശ്വാസംആദ്യന്തമുണ്ടു്. ആദികവിയാക�ട്ട അപൂർവം

ചില അവസരങ്ങളി�ലാഴി�കഅവിടു�ത്ത �കവലം

ഒരു രാജകുമാരനായി മാത്ര�മ അവതരിപ്പിക്കുന്നുള്ളു.

വിഭീഷ�ണാപ�ദശം മുതലായസന്ദർഭങ്ങളിൽ രാമ

ചരിതകാരൻ കമ്പ�ര സ്മരിക്കുന്നതായി �താന്നുന്നു.

കമ്പർ �കരളത്തിൽ വരികയും അ�നകം പണ്ഡിതസ

ദസ്സുകളിൽ ത�ന്റ രാമായണം പാടി�ക്കൾപ്പിക്കുകയും

�ചയ്തതായി പുരാവൃത്തം �ഘാഷിക്കുന്നുഎന്നു മുമ്പുപ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുയായി എന്ന നില

യിൽആആഗമനത്തി�ന്റസ്മരണ മന്ദീഭവിക്കുന്നതിനു

മുമ്പിൽ രാമചരിതകാരൻ ത�ന്റ ഗ്രന്ഥം �കരളഭാഷ

യിൽ പാട്ടായി രചിച്ചു എന്നൂഹിക്കുന്നതിൽഅപാക

മു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. പുനത്തി�ന്റ രാമായണചമ്പു

വിൽ ശൂർപ്പണഖയു�ട

“വി�ണ്ണാർ�കാ�നതുമാകാവുണരുവതിനവ–

�ന്നാർക്കിലങ്�ഗഷു നീ�ള–

ക്കണ്ണ�ല്ലാ; വഹ്നി�യാടുള്ളണുവുമവ നിന–

ച്ചാൽ മരി�ച്ചന്നി �വണ്ട”

എന്നും മറ്റും സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു �ദ�വാപാലംഭമുണ്ട

�ല്ലാ. ആആശയത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവായി കരു�ത

ണ്ടതു രാമചരിതകാര�നയാണു്.

“ഇക്കുവില്ലവന്നു തനി�യ പകയന�ല്ലാ;

ഈചനള�കചനപിമാനി �പരികാനാൽ

�ക�ക്കാള്ളരുതങ്കി�യാടടുക്കിലുടലം �വം;

കാലനുലകുക്കുയിർ പറിക്ക �താഴി�ലൻറും”

എന്നും മറ്റും നൂറ്റിമുപ്പ�ത്താന്നാം പരി�ച്ഛദത്തിലുള്ളപ്ര

സ്താവന �നാക്കുക. രാമചരിതകാരനു പുനമാണു് ഉപ

ജീവ്യൻ എന്നുപറഞ്ഞാൽ നിരണംകവിക�ളക്കാൾ

അർവാചീനനാണു് രാമചരിതകാരൻഎന്നുസമ്മതി

�ക്കണ്ടിവരും. അതു് ഒരു വിധത്തിലും നിരക്കുന്നതല്ല.

1. മുദ്രിതപുസ്തകത്തിൽ 139-ആം പരി�ച്ഛദത്തിൽ പത്തരപ്പാട്ടു

കളാണു് കാണുന്നതു്. അതു �തറ്റാണു്; വാസ്തവത്തിൽ പന്ത്ര

ണ്ടുപാട്ടുകളുണ്ടു്. ഒരു പാട്ടി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധവും മ�റ്റാരു പാ

ട്ടും വിട്ടു�പായിരിക്കുന്നു.

2. ‘കവിവ�ല്ലാർ’ എന്നും ‘�പാതിൽമാതിനിടം’ എന്നുമുള്ളപാ

ഠങ്ങ�ളക്കാൾ ‘കവി �ചാല് �വാർ’ എന്നും ‘ഓതിൽമാതിനി

ടം’ എന്നുമുള്ളപാഠങ്ങളാണു് സ്വീകാര്യങ്ങൾഎന്നു് ഒരു ഗ്ര

ന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘വ�ല്ലാർ’ എന്നാൽസമർത്ഥൻ

എന്നർത്ഥം; പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർഎന്നു

താൽപര്യം. ‘കവി �ചാല്ലണ’�മന്നില്ല; അതറിഞ്ഞാൽ മതി.

�പാതു് എന്നാൽ പുഷ്പ�മന്നർത്ഥം; �പാതിൽമാതു മലർമ

ങ്ക, ലക്ഷ്മീ�ദവി. ഓതയിൽമാതു് ഓതിൽ മാതായി ചുരുങ്ങു

കയില്ല; ചുരുങ്ങി എന്നു�വച്ചാലും ‘ഓതയിൽകിടന്നു’ എന്നു

കവി മുമ്പു ത�ന്ന ഒരു പാദത്തിൽഎഴുതി�പ്പായതു�കാണ്ടു്

ഓതഎന്നപദംആവർത്തിക്കുന്നതുമ�ല്ലാ. �പാരാത്തതി

നു് ‘ഓതിൽമാതു് ’ എന്നു് ഒരു വരിയു�ട പൂർവാർദ്ധവും �പാ

കി�പാകചയനൻഎന്നു് ഉത്തരാർദ്ധവുംആരംഭിച്ചാൽആ

വരിയിൽ �മാന ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല: അങ്ങ�നഏതു വഴി

ക്കു�നാക്കിയാലും പ്രസ്തുതപാഠത്തിനു ഗതി കല്പിക്കുവാൻ നി

വൃത്തിയില്ലാ�തയിരിക്കുന്നു.
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3 രാമചരിതം ഒരു തമിഴ് ക്കൃതി�യാ

മിശ്രഭാഷാകൃതി�യാ?

ചില പണ്ഡിതന്മാർ രാമചരിതം കമ്പരാമായണം �പാ

�ലയുള്ള ഒരു �ചന്തമിഴ് ക്കൃതിയാ�ണന്നും മറ്റു ചിലർ

അതു കണിയാങ്കുളത്തു�പാരു്, രാമകഥപ്പാട്ടു് മുതലാ

യവ �പാ�ല ഇടക്കാലത്തു �തക്കൻതിരുവിതാംകൂറി

ലുണ്ടായ ഒരു മിശ്രഭാഷാകൃതിയാ�ണന്നുംഅഭിപ്രായ

�പ്പടുന്നു. ഈ രണ്ടഭിപ്രായവും യുക്തിസഹമല്ല. ഞാൻ

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയിട�ത്താളമുള്ള രാമചരിതത്തി�ന്റ

ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു�നാക്കി ദ്രാവിഡഭാഷാപണ്ഡിതന്മാ

രിൽഅഗ്രഗണ്യനായിരുന്നശ്രീ. റ്റി.ഏ. �ഗാപിനാഥ

രായർ �ചന്തമിഴ് മാസിക പതിമ്മൂന്നാം സഞ്ചികയിൽ

താ�ഴ കാണുന്നവിധം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. “ഈ

കാവ്യം ഇതുവ�ര കണ്ടിട്ടുള്ള �കരളഭാഷാ കൃതികളിൽ

പ്രാചീനമായതാണു്. ഇതി�ന്റ കാലം ഇന്നുവ�ര നിർ

ണ്ണയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടി�ല്ലങ്കിലും ഇതിനു വള�ര പഴക്കമു�ണ്ട

ന്നു �തളിയുന്നു…ഇതു തമിഴ് കാവ്യ�മാ മലയാളകാവ്യ
�മാ എന്നുതീർച്ച�പ്പടുത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ചില പ്ര

�യാഗങ്ങൾ മലയാള�ത്തഅനുസരിക്കുന്നതു�കാണ്ടും

ഉൽപത്തിസ്ഥാനം �കരളമായതു�കാണ്ടും മലയാളകാ

വ്യ�മന്നു പറയാ�മങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ

ഇതി�ല ഭാഷ തമിഴാ�ണന്നുശീഘ്രമായി �ബാധ�പ്പ

ടുന്നതാണു്. ഇതി�നയാണു് മലയാളികൾ മലയാളഭാ

ഷ�യന്നുപറയുന്നതു്. മലയാള�മ�ന്നാരു തനിബ് ഭാഷ

യി�ല്ലന്നുംഅതു പഴന്തമിഴ് ത�ന്നയാ�ണന്നുംഞാൻ

മുമ്പുത�ന്ന �തളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.” പ്രസ്തുത കൃതിയു�ട പ്രാ

ചീനത�യസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംആ പണ്ഡിത�ന്റ

പ്രസ്താവനസ്വീകാര�യാഗ്യമാണു്. അ�ദ്ദഹംആദ്യ

�ത്തപരി�ച്ഛദത്തിൽ താ�ഴക്കാണുന്നപദങ്ങളും മറ്റു

മലയാളമാ�ണന്നുസമ്മതിക്കുന്നു. (1) ഞാൻ (യാൻ),

(2) തുനിയൽ (തുണിയൽ), (3) വിളയിച്ചു �തളിയിച്ച (വി

�ളവിച്ചു �തളിവിച്ച), (4) �ചറിയവർ (ചിറിയവർ), (5)

എങ്ങും (എങ്കും), (6) പതി�യ (പതി�യ), (7) തന്തതം

(ചന്തതം), (8) അറഞ്ഞ (അ�റഞ്ച), (9) മകര�കതന

നു�ട (മകര�കതനനു�ടയ), (10) കുതുമ (കുചുമ), (11)

മാഴനീൺമിഴി�യ (മാ�ഴനീൺമിഴി�യ), (12) �പാരു

ന്ന (�പാരുകിൻറ), ഇതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം രാമചരിതം

ഒരു തനി�ച്ചന്തമിഴ് ക്കൃതി�യന്നുശഠിച്ചിരുന്നി�ല്ലന്നു

കാണാവുന്നതാണു്. ഈ വസ്തുത ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഉദ്ധരിച്ചു് ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാം. താ�ഴക്കാണുന്നവാ

ക്കുകളും വരികളും രാമചരിതത്തിലുള്ളവയാകുന്നു. (1)

എന്മാൻ (എന്നുപറവാൻ), (2) ഉണ്ടായി�താ�ട്ടാരു പി

ണക്കമവർ തമ്മിൽ, (3) �പാർവില്ലുമായരിയ �പാർക്ക

ളരി പുക്കാൻ, (4) മമ്മാ (പിൽകാലത്തുചമ്പുക്കളിൽ

കാണുന്നആശ്ചര്യ�ദ്യാതകമായ ഒരു വ്യാ�ക്ഷപകം),

(5) കണ്ടില്ല മുമ്പിലിങ്ങു വന്നവ�രഞാ�നാ, (6) നന്നാ

ലു താ (സാ) യകങ്ങ�ളറ്റിയതികായൻ ന�മ്മാ�ടാല്ലാ

യിവ�യല്ലാ�മന നടന്താൻ, (7) മുക (ഖ) പങ്കച (ജ)

മണിഞ്ഞുവിയർപ്പുതുള്ളികൾ, (8) �ചങ്ങിച്ചിതറിയമി

ഴിക�ളാടും, (9) മുമ്പി�ലാരറിവു നിനക്കുണ്ടാ�യാ, (10)

എരി�പാരി�യടുത്തു �വവു�റ്റഴിൻറതു കുറ്റമല്ല, (11) കു

റി�യാലയും നല്കി, (12) �കായിൽ�കാൾകയിനി�യന്നു

�മ, പിതിടു് (പിശിടു് ), �വളാവിക്കുക (ആക്രമിക്കുക),

ഇട�ങ്ങടു്, അണയ (സമീപത്തു), ഓ�രാപാ�ട, �പാലി

ക്കാണം, �ച�ഞ്ച�മ്മ മുതലായി തമിഴിൽ പ്ര�യാഗമി

ല്ലാത്ത �വ�റയും അ�നകം പദങ്ങൾഈകൃതിയിൽ

കാണ്മാനുണ്ടു്. ലിങ്ഗവചന പ്രത്യയങ്ങൾ �ചർക്കാ�ത

‘�പരുതാകിന്റൂ മുന്നം വന്തു് ’ എന്നും ‘മുടിന്തടലിൽ വീ

ഴ് ന്തു’ എന്നും മറ്റുമുള്ള പൂർണ്ണക്രിയാപദങ്ങളും ഇതിൽ

ധാരാളമായുണ്ടു്. അന്തരാ, അവിരതം, അനവരതം,

വിയതി (ആകാശത്തിൽ), വാചി (വാക്കിൽ), വാചാ

(വാക്കു�കാണ്ടു്), അനന്തരം, നിയതം, ആമരണാന്തം,

വാരണാനനൻ, ചര�ണ (ചരണത്തിൽ), �കകീനാം

(�കകികളു�ട) കാന�ന (കാട്ടിൽ) തുടങ്ങിയസംസ്കൃത

പദങ്ങളും ഇ�ല്ലന്നില്ല. ഈ �തളിവുക�ളല്ലാം വച്ചു�നാ

ക്കു�മ്പാൾ രാമചരിതം ഒരു �ചന്തമിഴ് ക്കാവ്യമാ�ണ

ന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതല്ല. ഇതിൽനിന്നു യഥാ

കാലം, യഥാക്രമം സഞ്ജാതമാകുന്ന വികാസമാണു്

നിരണംകൃതികളിൽ നാം നിരീക്ഷിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത കൃ

തിക്കും കണിയാങ്കുളത്തു�പാരിനും തമ്മിൽഏ�കാദര

സ�ഹാദരത്വം സങ്കല്പിക്കുന്നപണ്ഡിതന്മാ�രാടും എനി

ക്കു �മലുദ്ധരിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾത�ന്നയാണു് �തളി

വായി പ്രദർശിപ്പി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ഇത്തരത്തിൽ

ഒരു വാക്യ�മാ വാചക�മാ വാ�ക്കാ കന്നടിയൻ�പാരു

മുതൽ ദിവാൻ�വറ്റിവ�രയുള്ള �തക്കൻപാട്ടുകളിൽ

നിന്നു് ഉദ്ധരിച്ചു സ്വപക്ഷംസ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയു�മാ

എന്നു് അവർ പരീക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട; സാധിക്കുകയില്ല. അതിന്നു

കാരണം രാമചരിതം അതുണ്ടായ കാലത്തു മലയാളം

പാട്ടിനു് ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നസാഹിത്യഭാഷയിലും ഇത

രകൃതികൾഅതാതു കാലത്തു �തക്കൻതിരുവിതാംകൂ

റിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന നാ�ടാടിത്തമിഴിലും രചിച്ചിട്ടുള്ളതു

ത�ന്നയാണു്. രണ്ടാമ�ത്തഇനത്തിൽ�പ്പട്ട കൃതികൾ

പ്രാ�യണകുടപ്പന�യാലയിലല്ലാ�ത താളി�യാലയിൽ

എഴുതി വയ്ക്കുക�പാലും പതിവില്ലായിരുന്നു; ചിറയിൻ

കീഴിനു വടക്കു് അവയിൽ ഒന്നു�പാലും ക�ണ്ടടുക്കാൻ

കഴിയുന്നതുമല്ല. രാമചരിതത്തി�ന്റസ്ഥിതി അ�താ

ന്നുമല്ല; അതു കണ്ണശ്ശരാമായണവുംഅദ്ധ്യാത്മരാമായ

ണം കിളിപ്പാട്ടു�പാ�ല �കരളത്തി�ന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മ�റ്റ

അറ്റം വ�ര അ�നകം പഴയ ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ കാണാ

വുന്നതാണു്. വ�ട്ടഴുത്തിൽ പകർത്തീട്ടുള്ളഅതി�ന്റ

പ്രതീകങ്ങളുമുണ്ടു്. ഉത്തര�കരളത്തിൽനിന്നു് അതി�ന്റ

പല പ്രതികളും കണ്ടുകിട്ടീട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളവസ്തുതയും ഇവി

�ട സ്മരണീയമാണു്. ‘വന്തു’ എന്നപദം ‘വൻറു് ’ എന്നും

‘മന്നു് ’ എന്ന പദം ‘മൻറു് ’ എന്നും രാമചരിതത്തിൽ കൃ

ത്രിമമായി പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽആകൃതിക്കു്

അർവാചീനത്വം കല്പിക്കണ�മന്നു ചിലർ പറയുന്നതി

ലും അർത്ഥമില്ല. ‘വ�ന്റൻ’ എ�ന്നാരു രൂപം ലീലാതി

ലകകാരൻ രണ്ടാംശില്പത്തിൽ നമുക്കുകാണിച്ചുതരുന്ന

തിനു പുറ�മ ‘വ  ൻറിട്ടന്റു വിഷണ്ണനായതറിവിൻ’ എന്ന

ഭാഗം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു ��ാകം നാലാംശില്പത്തിൽ

ഉദ്ധരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. മന്നിനു മ�ന്റന്നുള്ളരൂപാന്ത

രവും പ്ര�യാഗസിദ്ധമാണു്. ‘മൻറിൽ�ച്ചല ് വം �പരിയ

തിരുവാമ്പാടിയിൽക്കൂടിയാടി’ എന്നും മറ്റുമുള്ള ഉണ്ണുനീ

ലിസ�ന്ദശ��ാകങ്ങൾ �നാക്കുക. ലീലാതിലകത്തിൽ

രാമചരിതത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗവും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

തു�കാണ്ടു് അതു് ആ ലക്ഷണഗ്രന്ഥ�ത്തഅ�പക്ഷിച്ചു്

അർവാചീനമാ�ണന്നുവാദിക്കുന്നതുംഅയുക്തമാണു്.

ലീലാതിലകകാരൻ പാട്ടിനല്ല മണിപ്രവാളത്തിനാണു്

ലക്ഷണഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുന്ന�തന്നുംഅതിൽആനു

ഷങ്ഗികമായി മാത്ര�മ പാട്ടി�നപ്പറ്റി പ്രസ്താവി�ക്കണ്ട

ആവശ്യകതഅ�ദ്ദഹത്തിനു �നരിടുന്നുള്ളുഎന്നുംആ

ആവശ്യം അ�ദ്ദഹം ‘തരതലന്താൻ’ എന്ന വിഷ്ണു�സ്താ

ത്രം�കാണ്ടു നിർവഹിക്കുന്നുഎന്നും നാം ഓർമ്മി�ക്ക

ണ്ടതാണു്. അഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ളഅനുമാനം ദുർബ്ബല

മാ�ണന്നുള്ളതു വിപ്രതിപത്തിക്കു വിഷയമല്ല�ല്ലാ.

കവിത

രാമചരിതകാരൻ. വാല്മീകിമഹർഷി�യആദ്യന്തം

അനുസരിച്ചുത�ന്നയാണു് പ്രസ്തുതകാവ്യം രചിക്കുന്ന

�തങ്കിലും അവിടവി�ട കഥാഘടനയിൽ�പ്പാലും ത�ന്റ

മ�നാധർമ്മരത്നങ്ങൾ മുക്തഹസ്തമായി വാരിവിതറീ

ട്ടുണ്ടു്. രാമചരിതത്തി�ല രാവണൻ പഞ്ചവടിയിൽ

ഭിക്ഷു�വഷത്തിൽപ്ര�വശിച്ചു് സീതാ�ദവി�യ ഭർത്തൃ

സന്നിധിയിൽ �കാണ്ടു�ചന്നാക്കാ�മന്നു പറയുന്നു.

അ�പ്പാൾ ശൂർപ്പണഖഅവി�ടആവിർഭവിച്ചു �ദവി

�യ �കാന്നുതിന്നു�മന്നു ഭയ�പ്പടുത്തുന്നു. അതു കണ്ടു

വിറയ്ക്കുന്ന �ദവി�യാടു രാവണൻ �തരിൽ�ക്കറുവാൻ

ഉപ�ദശിക്കുന്നു. ആഗത�ന്റ ഉ�ദ്ദശം “ഏതു�മാൻററിവി

ല്ലാമയാൽ �വൻറി�മത്തിടുമ�യാത്തി�വന്ത�ന വിരന്തു

കാണ്മതിനു” �വണ്ടി �ദവി ആ ഉപ�ദശമനുസരിക്കുന്നു.

ഈ �പാടി�ക്ക�യാന്നും വാല്മീകിരാമായണത്തിലി

ല്ല. പട്ടാഭി�ഷകഘട്ടത്തിൽ നാരദമഹർഷി�യ�ക്കാണ്ടു

കവി ദീർഘമായി ഒരു വിഷ്ണു�സ്താത്രം ഗാനം �ചയ്യിച്ചിരി

ക്കുന്നതും മൂലത്തിലുള്ളതല്ല. രാമചരിതത്തി�ലആദിത്യ

ഹൃദയം മൂല�ത്തക്കാൾ ദീർഘമാണു്. രസനിഷ്ഠ, അല

ങ്കരണചാതുരി, മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ കവിപ്രശം

സാർഹനാ�ണങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅന്യാദൃശമായ

പദഘടനാപാടവമാണു് എ�ന്നഅത്യന്തംആനന്ദപര

വശനാക്കീട്ടുള്ളതു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് ആ

വശ്യവാക്കി�ന്റ കവനകുശലത �വളി�പ്പടുത്താം.

(1) വിഭീഷണൻ രാവണ�നാടു പറയുന്നു

“�വന്തർ�കാൻറനയനാകി വിർണ്ണവർക്കമുതായുള്ളിൽ–

ച്ചാന്തി�ചർ മുനിവർ �തടും തനിമറക്കാതലാകി

പൂന്ത�ഴക്കുഴലാൾ ചീ�ത പുണരണിമുലയ്ക്കുപ്പൂൺപാ–

യാർ�ന്തഴുമരക്കർ നഞ്ചായവനവതരിത്തുതയ്യാ.”

(2) �പാർക്കളത്തി�ലത്തിയ കുംഭകർണ്ണ�ന കവി വർ

ണ്ണിക്കുന്നു

“തിര �പാരുന്തുമലയാഴിത�നയാഴമറിവാൻ

�തചമുകൻ തിറമുറുംപടി പ�ടത്തവടി�വാ?

***

അഴിവില്ലാ�ത കരുമാമ�ല�യാരാളുരുവമാ–

യടൽ ന�മ്മാടു തനി�യ കരുതി വൻറ വര�വാ?

പിഴകുലാവിനതു കണ്ടളവിരുണ്ടമിടറൻ

�പരികരിപ്പ�മാടു മുപ്പുര�മരിത്തയുരു�വാ?

അഴിഞ്ഞു മാ�വലിത�ന്നാടിരന്നു മാണിയുരുവാ–

യവനിമണ്ടലങ്ങൾ പണ്ടളന്ന �കാണ്ടൽവർണ്ണ�നാ?”

(3) ലക്ഷ്മണൻഇന്ദ്രിജിത്തി�നാടു പറയുന്നു

“നീ�യ�യതിർക്കിലുമടൽ�ക്കാടുമ തങ്കും

നി�ന്നാളം നല്ലവർ പകയ്ക്കിലുമ�നകം

കായാവുതൻമലർ വണങ്കും നിറ�മലും

കാകുത്ത�നാൺകണകളാണയിതു �ചാല്ലാം

തൂ�യാ ചിലമ്പു [3] രതടത്തി�ട നടത്തി–

ത്തൂവി�ന്റ �ചങ്കുരുതി�യാടുയിരകറ്റി

�പയാമുടമ്പു കഴുകും പരുന്തുകാകൻ

�പയും പകുക്കുംവണ്ണമായ്  ക്കളവൻഞാ�ന.”

(4) ലക്ഷ്മണൻ മ�റ്റാരവസരത്തിൽ ഇന്ദ്രിജിത്തി�നാടു

പറയുന്നു

“�പാരുവതിനുറപ്പു �പാരിൽ�പ്പാരുന്തി�നാക്കിവണ്ണം

നിൻറു

പരുപരപ്പറവതല്ല; പഴിപ്പരതറി�വാർ �കട്ടാൽ;

ചരത�മാൻററി�യണ്ടും നീ – തകുപുകഴങ്കി�തവ–

�നാരു �മാഴിയരുളി�ച്ചയ്ത�ല്ലാരിക്കമായ്ച്ചുടുവ�തങ്കും.

എങ്കുമീ വനംക�ടാറുമീടിന മരങ്ക�ളച്ചീർ–

തങ്കിന പവന�നാ�ക്കത്തകർപ്പതും �ചാല്ലിയല്ല;

�ചങ്കിന കരങ്കളാ�ല �തരു�ത�രപ്പ�റ�ന്താ ചൂടു–

തങ്കിന �വയിലാൽ �വ�യ്യാൻ തപിപ്പിതും

തരണിത�ന്ന?”

(5) ഇന്ദ്രജിത്തി�ന്റ മരണം�കട്ട രാവണ�ന്റ വിലാ

പം

“തനിമരം മൂലമറ്റു തരണിയിൽ വീഴ് ന്ത�പാ�ല

കനമഴിന്തവനിമീതു കമിഴ് ന്തവൻ വീഴ് ന്തുണർന്തു

മനുകുലവീരനമ്പാൽ മറലിതൻ പുരം പുകുന്ത

തനയൻതൻ ചരിതം �പചച്ചമയ്  ന്തനനരക്കർ�കാമാൻ.”

***

“ഇതമിവി�ടക്കുറയ്  �ന്താ�യ�ന്നയും ക�ളന്തു �ച�മ്മ

മതു�മാഴിയാ�ള മ�ണ്ടാതരി�യയുമറ മറന്തു

കതിരവൻകുലത്തു മന്നൻ കണകളാം തുണയുമായു് നീ–

യുതിരവുമണിന്തു കാലനുറ�വടം പുകുന്തു�കാണ്ടു?”

***

“അടലി�ടയചുരരുമ്പരമ്പരചാരിമാർ മ–

റ്റിടയി�ടക്കവികൾ �വന്തരിന്തിരനിവർകൾ കാണ

ഉടലി�ട മനുചന�മ്പറ്റു�ടന്തു നീ വീഴ് ന്തു�ത നിൻ

മുടിവു വന്തതിലു�മറ്റം മുഴുത്തിതു തുയ�രനി�ക്ക.”

(6) രാവണൻസാരഥി�യാടു �കാപിക്കുന്നു

“കറകുറവല്ല വല്ലവനും ചകത്തിട�യന്നുക�ണ്ടാ

കരുതല�രാടു �പാരി�ട മാറി�യാടുക �വറ്റി�യൻ�റാ

ഉറവുകനം നിനക്കവ�നാടിയൻറതു മൂലമാ�യാ

ഉര�പറുമത്തിരങ്ക�ളല്ലാ�മനിക്കറിവില്ല�യൻ�റാ

തിറമടലിൽച്ചുരുങ്കുക�യാ കനക്ക�യനിക്കു �ന�ര

�തളു�ത�ള വൻറ വാണങ്ങൾകണ്ടു �കവലമഞ്ചി�യാ

ന–

ല്ലറിവില്ലയാമ�യാ വിരവിൽത്തിരിത്തിതു �തരിക�ല്ക്ക–

ൻറരചനടുത്തുകിട്ടിന�പാതു തുട്ടരിൽ മുമ്പു�ള്ളാ�യ.”

(7) ശ്രീരാമനു് അഭിമുഖമായി സീതാ�ദവി പ്ര�വശിക്കു

ന്നു

“�നരിടയാടുവാരണി�കാങ്കയുഞ്ചുമ�ടറ്റി�യറ്റം

നീല�നടുങ്കണ്ണീരിൽ നിറുത്തിയാനനപങ്കചം താ–

ഴ് ത്താരമണിന്ത മാർവിടവും മ�റത്തുകരങ്കളാൽ �മ–

യ്യാമ�താളിത്തു കാർകുഴൽ�കാണ്ടും

�നർതുകിൽ�കാണ്ടു�മല്ലാം

താരണിചായൽ ചാനകി �മ�ല്ല നാണിന വാണി �ചാര–

ച്ചാരയു�ലന്ത �മ�യ്യാ�ടാതുങ്കി �മല്ലടി�കാണ്ടു�മാ�ട്ട

പാ�രയലങ്കരിത്തരചന്നടുത്തങ്ങിടത്തു വാ�നാർ–

പാനകമാരുടൻ പലർ ചൂഴയൂഴി വിളങ്ക നിൻറാൾ.”

(8) കവി അഗ്നിശുദ്ധയായ ജാനകി�യ സ്തുതിക്കുന്നു

“താരിണങ്കിന കാന�ന നടമാടു�വാ ചില �കകിനാം

ചമയമായ് വിര�ന്താലി�കാൾ പീലികൾ വടിവു �പായു്

വളരിൻറി�താ?

തീരരാനവ�രവരും ചില �പയരായ് മുടിയും വണ്ണം

തിറമുലാവിന തിമിരതഞ്ചയമവനിമീതുയരിൻറി�താ?

താരകങ്കളമഴ് ത്തിയപ്പുനുകർന്തുയർന്തു പ�യാതരം

ചലിതപാതപതചിവനാകിയ തുണയുമായു് വന്തു

താഴ് ന്തി�താ?

താരണിന്തു മണം പുണർന്തിടതൂർന്തു പിൻകഴൽ

പൂണ്ടുകാർ–

തഴ �താഴും കുഴലിവണ്ണ�മ�ന്നാരു

നിലനിറുത്തരു�തങ്ങളാൽ.”

(9) �തരിൽ �കറിയ ജാനകി രാവണ�ന രാക്ഷസരൂപ

ത്തിൽ കാണുന്നു

“മായമായതു മ�റന്ത�നരം

വളർകാള�മകപടലങ്ങൾ�നർ

�പായിടം�പടുമുടമ്പു �മരുചികരങ്കൾ�പാൽപ്പല ചിരങ്കളും

തൂയ�വ�ള്ളകിറുവൻചരാവലി�താടുത്ത�കകളു

മടുത്തുക–

ണ്ടൂയലാടും മന�മാടു ചാനകിയു�ലന്തു�ലന്തു

മുറ�കാലിനാൾ.

(1) ‘എൻനയനങ്ങൾ�കാണ്ടുവി�രന്തു�കാരിനുകർന്തു�കാൾവാൻ’

(2) ‘വിമലനാരതമുനിവരൻ കരകമല�മന്തിന വീണയും’

(3) ‘കരിന്തടം കണ്ണാൽക്കണ്ടുകയ്യാര�ത്താഴുതു�നാക്ക’

(4) ‘പുനൽ തിളച്ച മകരന്തമായ ് വരിക

പൂതല�ത്താഴുകുമാ�റല്ലാം’

മുതലായ വരികളിൽഎ�ന്താരുഅഭൗമമായ ശബ്ദാർ

ത്ഥമാധുര്യമാണു് കരകവിഞ്ഞുകളിയാടുന്നതു് !

(1) ‘പാരിൽ �വനൽ നടുവത്തിടി പടർ�ന്തങ്കും തുടർന്ത

കാടു�പാൽ’ (2) ‘�കാൻറ ചൂടും പിരാൻതൻ �കാടുങ്ക

നൽ നയനം�പാ�ല’ (3) ‘വൻറ വാരണങ്ക�ളാടു വള

രിളച്ചിങ്കം �പാർക്കു�ചൻറണയിൻറ�പാ�ല’ (4) ‘കല

മതി ചൂടുമണ്ണൽ ത�ന്നാടു മുപ്പുരമുറ്റു നീറ്റിക്കളവതിനാഴി

വർണ്ണന�ണന്തഴിന്തു �മാഴിന്ത�പാ�ല’ എന്നീ ഉപമ

കളും, (1) ‘തിരിക്കരുതിവണ്ണ�മ�ന്ന �തയ് വം തൻ നി

ലക�ളാന്നും’; (2) ‘വിതിയൻ നിനവിനു പിഴ�യന്നും വി

ളയാ നിചിചരവരർ�കാ�ന’; (3) ‘ഒരുമിത്ത മനത്തന

രാനാ�ലാന്നിന്നും കറവി�ല്ല�ന്ന’; (4) ‘മഴ�യാ�ടഴും

കൂൻ�പാളകൾ�പാൽ മന്നാ മനിതർകൾ വാണാളും’;

എന്നീ അർത്ഥാന്തരന്യാസങ്ങളും ഹൃദ്യങ്ങളായിരിക്കു

ന്നു. ഫലിതത്തിനും ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടു്.

“എ�ന്നാ�ടതിർത്തു �കാടിയത്തിരങ്ങൾ�കവി–

�ട്ട�തനുമാകി�ലതിർ താ, വിരഞ്ഞല്ലായ്കിൽ

പി�ന്ന തുടർന്ത പട�യാടും നട�കാൾ നീ;

പിൻകാവൽഞാൻ �പരിയ �പാർക്കതകി�നാളം”

എന്നു് അതികായൻ ലക്ഷ്മണ�നഅപഹസിക്കുന്നു.

‘ചിരവു മുടമ്പു�മാ�ക്കാരു ചക്കി�ലൾപ്പരിചാക്കി വയ്പൻ’

‘ആനയു�ട കളി�ക്കതിരായിത�ല്ലാ’ എന്നും മറ്റുമുള്ള

വാക്യങ്ങളുംഈഘട്ടത്തിൽസ്മരി�ക്കണ്ടതാണു്. ശ്രീ

രാമൻ രാവണ�ന്റ ശിരസ്സുകൾഅരിഞ്ഞുതള്ളു�മ്പാ�ള

ല്ലാം അവ വീണ്ടും മുളയ്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു് ഇങ്ങ�ന പറയു

ന്നു.

“അറിവറക്കു�റന്തു നിന്നാലവിരതം �ചയ്യ�പ്പട്ട

തിറമുറും പിഴകൾ�ക്കാ�രാ ചിരങ്ക�ളയറുക്ക�വണ്ടി

കറവുക�ളാടു ഞാ�നൻ കണകളാലരിയു�ന്താറു–

മറുതി�പ�റ്റഴുന്തു കൂടയുളവാ�യ വരിൻറു�തൻറാൻ.”

കവി ഒരു വലിയ വിഷ്ണുഭക്തനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതും

ചില ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. ‘എന്മാലറുത്ത

രുളുമണ്ണൽ വിളയാട്ടാ�യയ്താൻ’ ‘എന്നുള്ള�മന്നും മലരി

ള�കാള്ളുമമ്മതു�വരി’ഈ വരികൾ �നാക്കുക. ഈ

വിഷയത്തിൽഎഴുത്തച്ഛനു �പാലും മാർഗ്ഗദർശിയായാ

ണു് നാം പ്രസ്തുത കവി�യ കാണുന്നതു്.

ഇങ്ങ�ന ശബ്ദാഗമജ്ഞന്മാർക്കും സാഹിത്യരസിക

ന്മാർക്കുംഅത്യന്തംആകർഷകമായി അനുഭവ�പ്പടുന്ന

ഒരു ഉത്തമകാവ്യമാകുന്നു രാമചരിതം. ഇതി�ന്റ പ്ര�ണ

താവി�ന മലയാളത്തി�ന്റ ചാസർ (Chaucer) എന്നു

വ്യപ�ദശിച്ചാൽഅതു് ഏറ്റവും ഉപപന്നമായിരിക്കു�മ

ന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല.

3. ചിലമ്പു =ചിലഅമ്പു്.
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4 ആട്ടപ്രകാരത്തി�ല ഒരു പഴയ പാട്ടു്

രാമചരിതമാണു് ഇതുവ�ര കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ള ‘പാട്ടു’കളിൽ

പ്രാചീനതമ�മങ്കിലും അതിനു മുമ്പു രചിക്ക�പ്പട്ടവയാ

യി അപൂർവം ചില ചില്ലറ ശീലുകൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടി

�ല്ലന്നില്ല. താ�ഴക്കാണുന്നപാട്ടു മന്ത്രാങ്കംആട്ടപ്രകാര

ത്തിലുള്ളതാണു്.

“മുന്ത�ലന്തിന �ചാൽവരങ്കളുമൂരു�വലയിലങ്കയും

ഇന്തിരൻത�ന വൻറ�മന്തനു�മണ്ണിലാത വരങ്കളും

പന്തു�പാലരൻ �വ�പ്പടുത്തപണിപ്പുയങ്കളും മൗലി�യാ-

�രന്തു�മന്തുമരിന്ത വാളു�മാരമ്പിനുക്കിരയായി�ത”

ഈപാട്ടു രാവണ�ന്റ മരണ�ത്തവിഷയീകരിച്ചു് ആ�ട

ണ്ട ഒരുഘട്ടം മന്ത്രാങ്കത്തിലുണ്ടു്. ‘നർമ്മകഥാം കുര്യാൽ’

എന്ന നിർ�ദ്ദശ�ത്താടുകൂടിയാണു് പ്രസ്തുതഗാനംആട്ട

പ്രകാരത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകാണുന്നതു്. എന്നാൽഅതിനും

മുമ്പു് ഒരു കാലത്തു് അങ്ങ�നയുള്ളപാട്ടുകൾ പലതും

രങ്ഗത്തിൽ പ്ര�യാഗിച്ചിരുന്നുഎന്നുംഅന്നു് അവ

�യ നർ�മ്മാപയുക്തങ്ങളായല്ല കരുതിയിരുന്ന�തന്നും

“പറയൂർ ചാ�ക്കയൻ” �ചങ്കുട്ടുവ�ന്റസന്നിധിയിൽ

അഭിനയിച്ച ‘�കാട്ടി�ച്ചതം’ താദൃശങ്ങളായ ഗാനങ്ങ�ള

ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കണ�മന്നും �താന്നുന്നു. ‘മുന്ത

�ലന്തിന’ എന്നപാട്ടിനു�മൽ

“ഇന്തിരനീലക്കൺകളിരുപതു �കാട�ക്ക�ട്ടൻ

ചുന്തരവടിവിനാ�ളത്തുളപ്പറക്കാണമാ�ട്ടൻ”

എന്നും മറ്റും �വ�റയും ചില പാട്ടുകളും ഉണ്ടു്.

മുൻകാലത്തു് അകവൽ, �വൺപാ എന്നീ രണ്ടു വൃത്ത

ങ്ങ�ള �ചന്തമിഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ‘ഇന്തിരനീല

ക്കൺകൾ’ എന്നപാട്ടിൽ കാണുന്നവൃത്തത്തി�ന്റ ഉപ

ജ്ഞാതാവു ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്ത

രാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചിന്താമണികാരനായ തി

രുത്തക്ക�ത്തവരാ�ണന്നുള്ളതുസുപ്രസിദ്ധമാകയാൽ

ഞാൻ മുമ്പുദ്ധരിച്ച ‘മുന്ത�ലന്തിന’ എന്നപാട്ടു ക്രി. പി.

പത്താംശതകത്തിനു്—അതായതു കുല�ശഖരവർമ്മാ

വി�ന്റ കാലത്തു്—നിർമ്മിച്ചതായി കണക്കാക്കുവാ�ന

തരമുള്ളു.
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5 പഴയ ഭാഷാഗദ്യം

പഴയ കാലങ്ങളി�ല ചില ശിലാ�രഖകളിലും �ച�പ്പ

ടുകളിലുംനിന്നു് അന്ന�ത്ത ഭാഷാഗദ്യരീതി എ�ന്തന്നു

നമുക്കുഏ�റക്കു�റ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. സുറി

യാനിക്രിസ്ത്യാനികളു�ട �കവശം മൂന്നു �ച�പ്പടുകളും

ജൂതന്മാരു�ട �കവശം ഒരു �ച�പ്പടും ഉണ്ടു്. അവ

യിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട ശാസനങ്ങളിൽആദ്യ�ത്ത

തു രണ്ടുംസ്ഥാണുരവി�പ്പരുമാളും മൂന്നാമ�ത്തതു വീ

രരാഘവചക്രവർത്തിയും നല്കിയതാണു്. ഈപട്ടയ

ങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചതു യഥാക്രമം ക്രി. പി. 885-ാമാണ്ടും 1320-

ാമാണ്ടുമാകുന്നു. ജൂതന്മാർക്കു ശാസനം ദാനം �ചയ്തതു

ഭാസ്കരരവിവർമ്മ�പ്പരുമാളാണു്. സ്ഥാണുരവി ക്രി. പി.

870 മുതൽ 900 വ�രയും ഭാസ്കരരവി 978 മുതൽ 1036 വ�ര

യും �കരളം രക്ഷിച്ചതായിക്കാണുന്നു. ഈപട്ടയങ്ങളി

�ല ഭാഷ തനിത്തമിഴാണു്. സ്ഥാണുരവിയു�ട ശാസന

ത്തിൽനിന്നാണു് താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്ന ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്ന

തു്. “�കാത്താണുരവിക്കുത്തൻപലനൂറായിരത്താണ്ടും

മറുകുത�ലച്ചിറന്തടിപ്പട്ടുത്താളാ നിൻറയാണ്ടുൾ�ച്ചല്ലാ

നിൻറയാ�ണ്ടന്തു, ഇവ്വാണ്ടു �വണാടുവാഴ് കിൻറ അയ്യ

നടികടിരുവടിയുമ്മതികാരരും പിരകുതിയും (പ)ണി

(ക…യും) മഞ്ചുവണ്ണമും പു�ന്നത്ത�ലപ്പതിയുമ്മുടു

�വത്തുക്കുര�ക്കണി�ക്കാല്ലത്തുഎ�ശാദാതപിരായി

�ചയ്  വിത്ത തരുസാപ്പള്ളിക്കുഐയനടികടിരുവടി കു

ടുത്ത വിടു�പറാവിതു”ഈശാസനഭാഷയിൽ നിന്നു്

അക്കാല�ത്ത മലയാളത്തി�ന്റസ്വരൂപം നിർണ്ണയി

ക്കുവാൻ യാ�താരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. മറ്റു പട്ടയങ്ങളു�ട

സ്ഥിതിയും ഇതുത�ന്നയാണു്. എന്നാൽ �വ�റ ചില

�രഖകളി�ല തമിഴിൽ മലയാളത്തി�ന്റസംക്രമം സ്പഷ്ട

മായി കാണ്മാനുണ്ടു്. ശ്രീവല്ലഭൻ�കാതഎന്ന �വണാ

ട്ടുരാജാവി�ന്റ മാമ്പള്ളിത്താമ്രശാസനത്തിൽ ‘ഇടം’

എന്നതിനു ‘എട’�മന്നും ‘�വത്തു’ എന്നതിനു ‘�വച്ചു’

എന്നും ‘കടവൻ’ എന്നതിനു ‘കടവിയൻ’ എന്നും ‘പടു

വതു’ എന്നതിനു ‘പടുവിതു’ എന്നും ‘അവനുക്കു’ എന്ന

തിനും ‘�വണാട്ടിർക്കു’ എന്നതിനും ‘അവൻകു’ എന്നും

‘�വണാട്ടിൻകു’ എന്നും പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാസന

ത്തി�ന്റ കാലം �കാല്ലം 149-ാമാണ്ടാണു്. ഉദയമാർത്താ

ണ്ഡവർമ്മാ എന്ന �വണാട്ടുരാജാവി�ന്റ �കാല്ലൂർമഠം

താമ്രശാസനത്തിൽഎഴുന്നരുളി, തന്ന, അവരടിയ,

പിടിച്ചു, അളന്നു, തിങ്ങൾ, �ചലവിന്നു, പിറന്ന, കങ്ങ

ണി, കുളങ്ങ�ര, വിഴാവിന്നു, അവ�ന്നാള്ള, �കട്ടിൻറ

വന്നു, എണ്ണ, മട മുതലായ പദങ്ങൾ കാണുന്നു;അനു

നാസികങ്ങൾഈശാസനത്തിൽ ധാരാളമായി പകർ

ത്തീട്ടുണ്ടു്. ‘പങ്ങുനി’ എന്നു�പാലും ‘�പങ്കുനി’ക്കു �ലഖ

കൻരൂപ�ഭദം വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. ഈശാസനം �കാല്ലം

364-ാമാണ്ട�ത്തതാണു്. ദക്ഷിണ�കരളത്തി�ല ശാസ

നങ്ങളാക�കാണ്ടാണു് ഇവയിൽ ഇത്രമാത്രം തമിഴു്

കടന്നുകൂടിട്ടുള്ള�തന്നു വാദിക്കുന്നവർ ഭാസ്കരരവിയു�ട

തിരു�നല്ലിശിലാ�രഖകളും തിരുവിതാങ്കൂർ പുരാണസം

രക്ഷണവകുപ്പിൽനിന്നും മറ്റും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ള

�കാച്ചിയി�ല �ചന്നമങ്ഗലം തിരുവഞ്ചിക്കുളം മുത

ലായസ്ഥലങ്ങളി�ല ശിലാലിഖിതങ്ങളും പരി�ശാധിച്ചു

തങ്ങളു�ട അഭിപ്രായം മാ�റ്റണ്ടതാണു്. �വണാട്ടി�ല

വീര ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മാവി�ന്റ �കാല്ലം 426-�ല

ആറ്റൂർ താമ്രശാസനമാണു്ഈഇനത്തിൽ തനിമല

യാളത്തിലുള്ളആദ്യ�ത്ത �രഖ�യന്നുഞാൻ വിശ്വസി

ക്കുന്നു. അതി�ന്റ മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗം

താ�ഴ�ച്ചർക്കാം.

“അരുളി�ച്ചയ്ത ശകാബ്ദംആയിരത്തു ഒരുനൂ�റ്റഴുപത്തു മൂ

ന്നിൻ�മൽ �ചല്ലാനിൻറ�കാല്ലം നാനൂറ്റിരുപത്താറാമ

തു �മടഞായറു പ�ത്താൻപതു�ചന്ന വ്യാഴാഴ്ചയും മൂലവും

അപരപക്ഷത്തുപഞ്ചമിയും ശിവാനിത്യ�യാഗവും വരാഹ

കരണവും �പറ്റയിന്നാൾ �വണാടു വാണ്ണരുളുന്ന (കീ) ഴ

(�വ്വ) �പ്പരൂർശ്രീവീര ഇരവി ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മ ശി

റവാ മൂത്തവരായ നാം മലമണ്ടലത്തുകണ്ണന്നൂർ�ദശത്തു

പൂവംവിളാകത്തു �കാവിക്കൽയിരിക്കും കാണിയാളർകുല

ത്തിൽ�ശവാശാരമായ കാര്യത്തു�റ തമ്പി ഇരവി �ക

രളവിക്രമ ഉടയാർക്കനയിനാർ മുത്തളക്കുറിച്ചിയാന ശ്രീവി

(വീ) ര�കരളപുരത്തു മഹാ�ദവർ �കാവിലിൽ �മൽ�കായി

മ്മഊരാണ്മസ്ഥാനം �കാടുക്കയിൽ”

ഇതിൽനിന്നു ക്രി. പി. പതിമ്മൂന്നാംശതകത്തിൽ മല

യാളം എത്രമാത്രം പരിപുഷ്ടി�യ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു

ന്നുഎന്നുംഅങ്ങ�നയാ�ണങ്കിലും ഭാഷാകവികളും

മറ്റും അന്നും വ്യാവഹാരികഭാഷയിൽനിന്നു് എത്രദൂരം

അകന്ന ഒരു�ശലിയിൽ തങ്ങളു�ട കൃതികൾ നിർമ്മി

ച്ചുവന്നുഎന്നുംസ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്.
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ക്രി.പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തിനുമുമ്പു പദ്യത്തിൽ രാ

മചരിതം�പാ�ല ഗദ്യത്തിലും മഹനീയമായ ഒരു നിധി

ഭാഷയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് ഇന്നു �ലാകത്തി�ന്റ പരമാദ

ര�ത്തസർവഥാആർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നകൗടലീയാർത്ഥ

ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാണു്. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തി�ന്റ

പ്ര�ണതാവു മൗര്യവംശംസ്ഥാപിച്ചു ക്രി. മു. 321 മുതൽ

298 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്ത ചന്ദ്രഗുപ്ത�നആര്യാവർ

ത്തചക്രവർത്തിആക്കിഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅമാത്യപദം

അലങ്കരിച്ച മഹാനുഭാവനും കൗടല്യൻ എന്നും ചാണ

ക്യൻഎന്നും മറ്റുമുള്ളഅഭിധാനാന്തരങ്ങളാൽസുവി

ദിതനുമായ വിഷ്ണുഗുപ്ത�നന്നാകുന്നു ഭാരതീയരു�ടയിട

യിൽ പണ്ടുപ�ണ്ടയുള്ളഐതിഹ്യം. അ�ദ്ദഹത്തിനു

ദ്രാമിള�നന്നും ഒരു �പരുണ്ടു്. കൗടല്യൻ കാഞ്ചീപുരത്തു

ജനിച്ചുവളർന്ന പൂർവശിഖനായ ഒരു ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണ

നായിരുന്നുഎന്നുംഅ�ദ്ദഹം ഉപജീവനമ�ന്വഷിച്ചാണു്

നന്ദരാജധാനിയായ പാടലീപുത്ര�ത്തപ്രാപിച്ച�തന്നും

ചിലർ പറയുന്നു. ദ്രമിള�ദശീയനാകയാലാണു് അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു ദ്രാമിള�നന്നു �പർ സിദ്ധിച്ചതു്. ‘കുടലൻ’ എന്ന

ഋഷിയു�ട �ഗാത്രത്തിൽ ജനിക്കുകയാൽ കൗടല്യൻ

എന്നും �പർ വന്നു. അർത്ഥശാസ്ത്രസമുദ്രത്തിൽനിന്നു്

ആ മഹാ�മധാവി നീതിശാസ്ത്രമാകുന്നഅമൃത�ത്ത

ഉദ്ധരിച്ചു എന്നുക്രി.പി. നാലാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചി

രുന്ന കാമന്ദകൻഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നീതിസാരത്തിൽ

പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽഅ�നകം പൂർ

വസൂരികളു�ട (ഇന്ദ്രൻ, ബൃഹസ്പതി, ശുക്രൻ, നാരദൻ,

പരാശരൻ, ഭീഷ്മർ, �ദ്രാണർ, വിദുരർ തുടങ്ങിയവരു�ട)

മതങ്ങ�ള ഭാഷ്യകാരന്മാർ പ്രപഞ്ചനം �ചയ്ത�പ്പാൾ

പല പരസ്പര�വപരീത്യങ്ങളും അവരു�ട കൃതികളിൽ

കടന്നുകൂടി എന്നുംഅതു കണ്ടു് എല്ലാവർക്കും മനസ്സി

ലാകത്തക്കവിധത്തിൽ വലിയ വിസ്തര�മാന്നുംകൂടാ�ത

താൻസൂത്രവും ഭാഷ്യവുമടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ ഗ്രന്ഥം

നിർമ്മിച്ചു എന്നും കൗടല്യൻത�ന്ന വ്യക്തമായി ഗ്ര

ന്ഥാന്തത്തിൽ ഉദീരണം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. കൗടലീയം ഒരു

ഗ്രന്ഥമല്ല; പ്രാചീനഭാരതത്തി�ല ഒരു ഗ്രന്ഥസമൂഹ

മാണു് എന്നാകുന്നുപ്രസ്തുതനിബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി അഭി

ജ്ഞന്മാരു�ട അഭിപ്രായം. അതിനു ഭട്ടസ്വാമിയു�ട

പ്രതിപദപഞ്ചിക, മാധവയജ്വാവി�ന്റ നയചന്ദ്രിക, ഭി

ക്ഷുപ്രഭമതിയു�ട ജയമങ്ഗള എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നുപ്രാചീ

നസംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ

ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം എന്നുപറവാൻആ�കക്കൂടി

�കരളത്തി�ല കൗടലീയം മാത്ര�മആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളു

എന്നുള്ളതുനമുക്കു് അത്യന്തം അഭിമാ�നാൽപാദകമാ

കുന്നു. മലയാളത്തി�ല സാഹിത്യം നിസ്സാരമാ�ണന്നു

വാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നവ�രാടു് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിനു്

ഒരു പഴയ തർജ്ജമ ഭാരതത്തി�ല മ�റ്റതു ഭാഷയി

ലു�ണ്ടന്നുനമുക്കുന്യായമായി �ചാദിക്കാവുന്നതാണു്.

അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പതിനഞ്ചു് അധികരണങ്ങളുണ്ടു്;

അവയിൽആദ്യ�ത്തഏഴധികരണങ്ങൾക്കു മാത്ര�മ

പ്രസ്തുത ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ബാക്കിയുള്ള

അധികരണങ്ങളുംഅ�ദ്ദഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കു�മന്നു്

ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നും രണ്ടും

അധികരണങ്ങൾതിരുവിതാങ്കൂർ ഗവർ�മ്മന്റിൽ നിന്നു

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യശശ്ശരീരനായ

�ഡാക്ടർ ഗണപതിശാസ്ത്രികൾഅർത്ഥശാസ്ത്രത്തിനു

ശ്രീമൂലം എ�ന്നാരു വിശദമായ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ട

�ല്ലാ. ആ വ്യാഖ്യാന�മഴുതാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനു പ്രധാ

നാവലംബമായിരുന്നതു്ഈ ഭാഷാനുവാദരൂപമായ

മഹാഗ്രന്ഥമാണു്.

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റസ്വരൂപം

ഭാഷാകൗടലീയത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവു് ആ�രന്നറിയു

വാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ല. ഭാഷയു�ട പഴക്കം

�കാണ്ടു �ചരരാജാക്കന്മാർക്കുപ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്ന

ക്രി.പി. ഒൻപതാംശതകത്തി�ലാ പത്താംശതകത്തി

�ലാആയിരുന്നുഅതി�ന്റ നിർമ്മിതി എന്നു് അനുമാ

നിക്കാം. അവരിൽഏ�താ ഒരു രാജാവി�ന്റആജ്ഞ

അനുസരിച്ചായിരിക്കണം പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ രചന

എന്നും വരാവുന്നതാണു്. “സ്വധർമ്മാദ്ദായാദ്യാ�ദ്വാപ

രുദ്ധഃ” എന്ന മൂലത്തി�ല പങ് ക്തി അ�ദ്ദഹം “സ്വധർ

മ്മമാവിതു ദാക്ഷിണാത്യർക്കു മാതുലകന്യാവിവാഹാ

ദികൾ; ദായാദമാവിതു ദാക്ഷിണാത്യർ�ക്ക തമ്മാമൻ

ധനം മരുമക്കൾ �കാള്ളുമതു; അങ്ങ�ന�യാള്ള ധർ

മ്മത്തിലും �ചറുക്ക�പ്പട്ടവൻ” എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഭിക്ഷുപ്രഭമതിയു�ട ജയമങ്ഗലയിൽ�പ

തൃകസ്വ�ത്തന്നാണു് അർത്ഥം പറഞ്ഞുകാണുന്നതു്.

അതു�കാണ്ടു ‘തമ്മാമൻ ധനം മരുമക്കൾ �കാള്ളുമ

തു’ �ദശാചാരമായ �കരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നഏ�താ

ഒരു പണ്ഡിതനാണു് ഭാഷാ കൗടലീയം നിർമ്മിച്ചതു്

എന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം രാജനീതിയിലും അർ

ത്ഥശാസ്ത്രത്തിലും അത്യന്തം നിഷ്ണാതനായ വിദ്വച്ഛി�രാ

മണിയായിരുന്നു. ഭാഷയു�ട സ്വഭാവം കാണിയ്ക്കുവാൻ

രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

1. “സൂദാരാലികസ്നാപകസംവാഹകാസൂരകകല്പകപ്ര

സാധ�കാദകപരിചാരകർ എൻറിവരൾ രസദർ.

സൂദനാ�വാൻ മടയൻ,ആരാളികനാ�വാൻഅട

യുമപ്പവുമിടുമവൻ, സ്നാപകനാ�വാൻ കുളിപ്പിക്കുമ

വൻ, സംവാഹകനാ�വാൻ �മയ്യട്ടി, ആസൂരകനാ

�വാൻ ശയനം വിരിക്കുമവൻ, കല്പകനാ�വാൻ കാ

വിതി, പ്രസാധകനാ�വാൻ ഒപ്പിക്കുമവൻ, ഉദകപ

രിചാരകനാ�വാൻ തണ്ണീർ�വക്കുമവൻ; ഇജ്ജാ

തിക�ള�ക്കാണ്ടു വിഷം �കാടുക്കുമാറു കല്പിച്ചിതു

ഇവര�ള�ക്കാണ്ടുകല്പിക്കി  ൻറതു ഇവരൾക്കുസൗ

കര്യ�മാണ്ടകപ്പട്ടു. ആഭ്യന്തരം ചാരമറിവാനാ�യ്ക്കാ

ണ്ടു കുബ്  ജവാമനകിരാതമൂകബധിരാന്ധച്ഛത്മാ

ക്കളായും നടനർത്തകഗായനവാദനവാഗ്ജീവ

നകുശീലന്മാരായും സ്ത്രീകളുമാഭ്യന്തരചാരമറിവിതു.

കുബ്  ജനാ�വാൻ കൂനൻ, വാമനൻ, കുറളൻ, കി

രാതരാ�വാർ ചിന്തുക്കൾ, മൂകനാ�വാൻഊമൻ,

ബധിരരാ�വാർ �ചകുടർ, ജളരാ�വാർ കുത�ലച്ചു

പ്പറയുമവരൾതാൻ വിക്കിപ്പറയുമവരൾതാൻ വ്യവ

ഹാരമറിയാതവരൾതാൻ, അന്ധരാ�വാർ കുരുടർ;

എന്റിജ്ജാതിച്ഛലത്താൽ നിൻറുആഭ്യന്തരചാരമറി

വിതു.”

2. “ഇനി അധ്യക്ഷർ കാൺപാൻ വരും കാലമാവി

തു, ആടിത്തിങ്കൾ വരുവിതു. അന്റു വന്നുകണക്കു

കാട്ടുവിതും �ചയ്തു വ്യയം�ചയ്തു മിഞ്ചിയ ധനം �വ

പ്പിപ്പിതും �ചയ് വിതു. മുതലും (�ച) ലവു�മഴുതിയ

കണക്കു�പട്ടിയിലിട്ടു ഇ�ലച്ചിച്ചു�കാണ്ടു വരുവി

തു. അവര�ള കണക്കുകാട്ടുമിടത്തു നി  ൻറു പുറത്തു

�പാകാതവാറു കാപ്പിതു. തങ്കളിൽ കൂടി മന്ത്രിയാ

തവാറു കാപ്പിതു. ആയമും വ്യയമും നീവിയും അതാ

വിതു �ചലവു നീക്കി (നി) ൻറതു, അ�തല്ലാമും �കട്ടു

എഴുതി �വപ്പിതു. എൻറിങ്ങ�നഎഴുതിയാൽ മു

ത�ലഴുതു�മാ�ലയിലും �ചലവുനീക്കിനിൻറതു

എഴുതു�മാ�ലയിലും വായിച്ചു ഇവരൾ �ചാന്ന

തി�ലറ്റമുണ്ടാകിൽഅതിന്നുഎണ്മടങ്കു�വപ്പിച്ചു

�കാൾവിതു. വ്യയത്തിൽ ചുരുങ്കി വരികിലു�മൺ

മടങ്കു�വപ്പിച്ചു�കാൾവിതു. ‘വിപര്യ�യ’ എൻറ

വാറു�കാണ്ട മുതലിൽ മുതലടയിൽ �പരുകഎഴു

തുവിതു; �ചലുത്തിയതിനിൽ ചുരുങ്കഎഴുതുവിതു;

നീക്കിനിലയിൽ �പരുകഎഴുതി�വക്കിൽഅതു

പരമാർത്ഥമറിഞ്ഞുഅവന്നു�കാടുപ്പിതു. മറ്റു അവ

നു ഒരു ദണ്ഡവുമി�ല്ല.”

മടയൻഎന്നപദത്തിനു മലയാളത്തിൽ ഇക്കാലത്തു്

അർത്ഥ�ഭദം വന്നിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും �ചാറ്റു ‘മട’യിലും മട

പ്പള്ളിയിലും കാണുന്ന ‘മട’ പഴയകാല�ത്തഅരിവയ്പു്

എന്നഅർത്ഥ�ത്തത്ത�ന്നപ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. കാവി

തി എന്നാൽക്ഷുരകൻ. ഒപ്പിക്കുകഎന്നാൽഅലങ്കരി

ക്കുക. �ലച്ചിക്കുകഎന്നാൽ ലക്ഷിക്കുക; ഒപ്പുവയ്ക്കുക.

അവരൾഎന്നതു ‘അവർകൾ’ എന്നപദത്തി�ന്റ ഒരു

സങ്കുചിതരൂപമാകുന്നു. ഇതു പഴയ ശിലാ�രഖകളിലും

ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ടു്. �കാല്ലം 364-�ല �കാല്ലൂർ

മഠം ശാസനത്തിൽ ‘വാരിയമു�ടയവരൾ’ എന്നും,

371-�ല �വള്ളായണി ശിലാലിഖിതത്തിൽ ‘പണി�ച

യ്യിൻറവരളും കാരിയം �ചയ്യിൻറവരളും’ എന്നും �രഖ

�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു �നാക്കുക. (1) സാധിപ്പാനരുതു്,

(2) ഇള�ങ്കാപ്പട്ടമുടയവൻ, (3) അറുത്തുട്ടി വാതിൽ, (4)

അ�രക്കാതം, കൂവീടു, (5) കുടിയടിയാർ, (6) വലിയപ്പി

ടിച്ചാൽ, (7) �കച്ചിറവിടുവിച്ചു�കാള്ളുക, (8) �ചാല്ലി

�ക്കാതി �കാളുത്തുമാറു്, (9) എഴുത്തും കണക്കും പയി

റ്റുവിതു, (10) എഴുത്തു�മണ്ണും (കണക്കും), (11) ചത്തുമു

ടിഞ്ചാൽ, (12) ശാസ്ത്രം വല്ലിപ്ര�യാഗം വല്ലാത്തവൻ,

(13) നിനി�ട (നിന്നു�ട) പക്ഷം, (14) എതി�രഴുക (എഴു

�നൽക്കുക), (15) �ചാറും പുടവയും (വസ്ത്രം, ‘ഓണപ്പു

ടവ’ �നാക്കുക), (16) അരിചിയും ജീവിതവും (പിൽക്കാല

�ത്തഅരിതവശം), (17) ഇറയും (കരവും) പിഴയും�കാ

ണ്ടുപീഡിക്കുക, (18) ഭാഷ (സമീചീനത) യി�ല്ല, (19)

ചിവി�ക (ശിബിക), (20) ദൂതകൾഅവരൾ പുലയരാ

കിലും �കാല്ലലാകാ, (21) തളയിലിടുക (ബന്ധനസ്ഥ

നാക്കുക), (22) �കടുചുടു�ചയ്യാ�താഴിവിതു, (23) പടയും

പണ്ടാരമും �തടി�ക്കാണ്ടു, (24) പല ഇടകട്ടും (ഇട�ക്ക

ട്ടും), (25) ചാർന്ന ജനം, (26) �പരുമടയൻ (മഹാനസാ

ദ്ധ്യക്ഷൻ) മുതലായി എത്ര�യത്ര പഴയ പദങ്ങളും �ശ

ലികളുമാണു് നമുക്കു്ഈഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു പഠിക്കാ

വുന്നതു് എന്നുള്ളതിനു�കയും കണക്കുമില്ല. വാസ്തവ

ത്തിൽ ഭാഷാചരിത്രപിപഠിഷുകൾക്കു് ഒരുഅനർഘ

മായ വജ്രഖനിത�ന്നയാകുന്നു ഭാഷാ കൗടലീയം.



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

7 ആട്ടപ്രകാരവും ക്രമദീപികയും –

മന്ത്രാങ്കം

�താലൻ നിർമ്മിച്ച�തന്നുപുരാവിത്തുകൾ പറയുന്ന

ആട്ടപ്രകാരം, ക്രമദീപിക എന്നീ രണ്ടിനത്തിൽ�പ്പട്ട

ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഒൻപതാമധ്യായത്തിൽസൂചിപ്പിച്ചിട്ടു

ണ്ട�ല്ലാ. ഈശാഖയിൽ ഇന്നുനാം കാണുന്നഗ്രന്ഥ

ങ്ങ�ളല്ലാം ഒരാളു�ട�യാ ഒ�രകാല�ത്ത�യാ കൃതികളാ

�ണന്നു് എനിയ്ക്കഭിപ്രായമി�ല്ലന്നുപ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഇവയിൽ പലആവാ�പാദ്വാപങ്ങളും പലഅവസര

ങ്ങളിലായി കടന്നുകൂടീട്ടു�ണ്ടന്നു മാത്രമല്ല, ചില കൃതി

കൾആദ്യന്തം പിൽകാലത്തു രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നു

ഖണ്ഡിച്ചുത�ന്ന പറയുകയും �ചയ്യാം. ഇന്നു ചാക്യാ

ന്മാർ ഉപ�യാഗിക്കുന്നസുഭദ്രാധനഞ്ജയംആട്ടപ്രകാ

രത്തിനു മന്ത്രാങ്കംആട്ടപ്രകാര�ത്താളം പഴക്കമില്ല

എന്നുള്ളതു് ഇതി�നാരുദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കാവു

ന്നതാണു്. �കാല്ലം 11-ാം ശതകത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ

ജീവിച്ചിരുന്ന കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ �കായിത്തമ്പുരാ�ന്റ

സുപ്രസിദ്ധമായ

“അമ്പത്താറൂഴിഭാഗാന്തരമതിൽ മരുവീ–

ടുന്ന ഭൂപാലമീശ–

�ക്കാമ്പന്മാരുണ്ട�നകം ശിവശിവ ധരണീ–

ഭാരമാത്രം നിനച്ചാൽ”

ഇത്യാദി ��ാകം രാജ�സവാഘട്ടത്തിൽ ചാക്യാന്മാർ

ക്കുപ്ര�യാഗിക്കാവുന്നതാ�ണന്നുഞാൻ ഒരാട്ടപ്രകാര

ത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതായി മുമ്പു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. പ്രസ്തു

തകൃതികളിൽ ചടങ്ങുകളും ചൂർണ്ണികകളു�ട അർത്ഥവും

ഭാഷാഗദ്യത്തിലും പദ്യങ്ങളു�ട അർത്ഥപ്രപഞ്ചനവും വി

ദൂഷക�ന്റ പ്രതി��ാകങ്ങളും മണിപ്രവാളത്തിലുമാണു്

രചിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഒ�ര നാടകത്തിനു ത�ന്ന ഒന്നില

ധികംആട്ടപ്രകാരങ്ങളും –ഒന്നുസങ്കചിതവും മ�റ്റാന്നു

വിവൃതവുമായി – കാണ്മാനുണ്ടു്. മന്ത്രാങ്കത്തിനും മറ്റും

സംസ്കൃതത്തിലുംആട്ടപ്രകാരമുണ്ടു്. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

തുസംസ്കൃതത്തിലുള്ള മന്ത്രാങ്കംആട്ടപ്രകാരത്തിൽനി

ന്നാണു്. അതിനു ക്രിയാക്രമ�മന്നാണു് സംസ്കൃതത്തി

�ല �പർ എന്നു്ആരംഭത്തിലുള്ള

‘മന്ത്രാങ്കാഭിത നാട്യസ്യ പ്ര�യാഗാർത്ഥം മയാധുനാ

സർവതസ്സാരമാദായ ക്രിയ�തഽത്രസമുച്ചയഃ

തസ്യ ക്രിയാക്രമം വ�ക്ഷ്യ ഭാഷയാ പ്രഥമം മിതം

തമൃ�തന പ്ര�യാ�ഗാ ഹി നാട്യശാ�സ്ത്രഷു ദൃശ്യ�ത”

എന്നപദ്യങ്ങളിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. ‘ഭാഷയാ’

എന്നുപറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിലാണു് നിർ�ദ്ദ

ശങ്ങൾ കാണുന്നതു്. “ത�താഡിണ്ഡിക�വ�ഷാ വസ

ന്തകഃ യവനികായാം ചാര്യാമാഗത്യ, പുനഃ കള കളവാ

ദ്യമാദായ വിര�മൽ. പുനസ്തട്ടു്; പുനർന്നിർഗ്ഗീതാ; പുന

രപി ചാരീ; പുനഃ പരിക്രമമാദായ വിര�മൽ: പടാ�ക്ഷ

പം കൃത്വാ വാമഹ�സ്തന യഷ്ടിം ഗൃഹീത്വാ ത�സ്യാപരി

ദക്ഷിണപാദംന്യസ്യ വദനവിരൂപതാം കൃത്വാ, സ്വ�വ

ഷാനുരൂപം ഭാവ�യൽ. പുനശ്ചത��ാ മുഖവർണ്ണനാഃ

കാര്യാഃ; പുനർഭാവയിത്വാ ഗ്രന്ഥാർത്ഥം ഭാഷയാബ്രൂ

യാൽ; തതഃ �ഭാഃ ഇത്യുക്ത്വാ ചാരീമാദായ വിര�മൽ;

ത�താ ഗ്രന്ഥാർത്ഥമഭിനീയ പുനസ്തട്ടു്.” അ�ത നാടക

ത്തിനു ഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളആട്ടപ്രകാരത്തിൽനിന്നു്

ഒരു ഭാഗമാണു് അടിയിൽ �ചർത്തിരിക്കുന്നതു്. “പി

�ന്ന ഉന്മത്തകൻ കങ്കപത്രം�കാണ്ടു പുറ�പ്പട്ടു ജാതി

�കാണ്ടു കുത്തിരഞ്ജിച്ചു കളകളവാക്യം�കാണ്ടു മുടിച്ചു

തട്ടു�കാണ്ടു ജാതിയും നിർഗ്ഗീതയും ചാരിയും�കാണ്ടു

പരിക്രമത്തിൽ മുടിപ്പൂ. പി�ന്ന കളിയം. വച്ചു തിരിഞ്ഞു

നൂപുരത്തിലിരുന്നുസ്ഫടികമണി �ചാല്ലിച്ചു യവനിക നീ

ക്കി പ്രാ�വശികം കാട്ടി എഴുനിൻറു വട്ടത്തിൽ നടന്നു

കുത്തിരഞ്ജിച്ചു കളകളവാക്യം�കാണ്ടു മുടിപ്പൂ. പി�ന്ന

മറ്റു മൂൻറു പുറത്തുംസ്ഫടികമണി �ചാല്ലിച്ചുആടി�ക്കാള്ളു

വൂ. �മാദആ �മാദആഎന്നു �ചാല്ലി ഹഹഹഎൻറും

�വളാധൂളിയിൽ�ചാല് വൂ. �മാദകം�കാണ്ടു മുമ്പിൽ �ത

വ�രവച്ചു �തവാരിച്ചു നിലത്തിരുന്നു്, ഇന്ദളം �ചാല്ലി [4]

അഭ്യന്തരംആടി�ക്കാളളൂ. പി�ന്നയ�ന്യാന്യ�മത്തമി

ട്ടു് ഉന്മത്തകൻ ചാരികൂടി ആടിമുടിച്ചു പ്രാ�വശികം കാ

ട്ടി പിൻ�നാക്കി വാങ്ങി കുത്തുംമുടിപ്പൂ. പി�ന്ന രണ്ടാം

ദിവസം �കാട്ടിത്തുടങ്ങിയാൽ ജാതിയിൽ വന്നു മൂൻറു

�ട പ്രാ�വശികം കാട്ടി “കിം�മാദആ കഹി�മ്മാദആ”

എന്നു �ചാല്ലിപി�ന്നയും തട്ടും നിർഗ്ഗീതയും ചാരിയുമാ

ടിമുടിച്ചു പ്രാ�വശികം കാട്ടി പിൻ�നാക്കി�പ്പാന്നു മുടിപ്പൂ.

പി�ന്ന മൂൻറാം ദിവസം ജാതിയിൽവന്നുപ്രാ�വശികം

മൂൻറു�ടകാട്ടി ഗ്രന്ഥം �ചാല് വൂ.”

4. “സ്ഫടികമണിധവളഹിമപടലകുമുദവനസദൃ�ശാ വപുഷാ

ഉദയഗിരിശിഖര ഏഷ ഉദയതി പൂർ�ണ്ണാ രജനികരഃ.”
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8 മത്തവിലാസം

മത്തവിലാസംആട്ടപ്രകാരത്തിൽ നിന്നു ചില പങ് ക്തി

കൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“സൂത്രധാരൻഏഴുനാളാടും മത്തവിലാസത്തിൽസൂത്ര

ധാര�നക്കണ�ക്കഅണിവും പ്രസ്ഥാനവു�മല്ലാം ഉത്ത

രീയമും �വണും, പരിണതിയും �വണും. ഇന്ദളം സ്വരം,

‘മണിഘൃഷ്ട’ എൻറു �ചാല്ലി ക്രിയ തുടങ്ങൂ. ‘തത്രപ്ര�ഹ

തീ �ഹതീ ച’ എൻറു തുടങ്ങി “പീഡയാമാസ ലീലയാ”

എൻറി�ത്രടം ��ാകം പാടൂ. ‘രാവ�ണ’ ത്യാദി �ചാല്ലി

അടുക്കുംവണ്ണമഴകുതായാടി�ക്കാള്ളൂ. എല്ലാ ��ാകവും

കഴിഞ്ഞാൽഎഴുനിൻറു �ശഷം ഗ്രന്ഥം �ചാല്ലി വിദൂഷക

ന്നു് എൻറു �ചാല്ലിത്തമിഴാകമുടിപ്പൂ. വിദൂഷക�ന്റ ഗ്രന്ഥം

തലയിൽ പുടവയിട്ടു �ചാല്ലു…അടുക്കും വണ്ണമറിഞ്ഞു�കാ

ള്ളൂഎല്ലാം. ഈരണ്ടുകട്ടിയാവുംഈരണ്ടുചുവന്നപുടവ

യും ദണ്ഡുമി�തല്ലാം കൂട്ടി�ക്കാള്ളൂ. �പായ്തകക്കാൽ നീട്ടു

കിലുമാം നീട്ടാകിലുമാം കുറി ഇങ്ങ�ന. ഗംഭീരതയും പ്രസ

ന്നതയും എല്ലാ�പ്പാഴും �വണും. ഇന്ദളം സ്വരം. പി�ന്ന

അവസ്ഥാനുരൂപം. ദ�ണ്ഡാരിക്കലും വി�ടാല്ല. മിക്ക�പ്പാ

ഴുമിരിക്കും�പാഴും മടിയിലിരുന്നാൽ മതി ദണ്ഡു്. മറയിൽ

ലളിതമായി യാത്ര തിരിഞ്ഞു മുദ്ര പിടിച്ചു പ്രസന്നദൃഷ്ടിയാ

യി നിൻറു് ഉപസനാദി പരിഭാഷ�യാടുകൂട പ്ര�വശിക്ക.

കഴിച്ചുഴറാ�ത ഇരണ്ടുവട്ടം �പാന്നു വ്യാഖ്യയിൽ �ചാല്ലിൻ

റവണ്ണമാട്ട�മല്ലാമഴകുതായാടി…ഹീനസ്വരത്തിലുഴറാ�ത

ഗ്രന്ഥാർത്ഥം പുറ�പ്പാരുൾ പറവൂഅഴകുതായി. “ഏ�ന

വിതി�യ! മുന്ന�മത�ന്ന ഇപ്പൂമിയിൽആരാലു�മങ്ങാലും

ചത്താൽ പത്തുനാളും കഴിഞ്ഞുപതിന�നാ  ൻറാം നാ

ളിൽ�വ�പ്പാരു കരടകമുണ്ടു് പിണ്ഡം. അതു വച്ചാൽ

അവി�ട�ച്ചഴിക്കും �ചാറു�കാണ്ടുണ്ടൂതും �ചയ്തു് അതു�കാ

�ണ്ട മ�റ്റല്ലാപ്പടിയുമുണ്ടായി നാവു�കാ�ണ്ടതു�മാരക്കരം

തീണ്ടിപ്പറവൂതും �ചയ്യാ�ത �പാഴിതി [5] �നാടു പനിപ്പില്ലാ

ഞ്ഞിട്ട മര�ത്തൽ വള്ളിച്ചുറ്റുകണ�ക്കകഴു�ത്തൽനൂന്മാത്ര

പിരിച്ചിട്ടും�കാണ്ടു �പരുവഴിയിൽ കണ്ടാലാരാലും ബ്രാ

ഹ്മണ�നൻറു വിളിക്കിൽസ�ന്താഷിപ്പൂതും �ചയ്തു് ഇങ്ങ

�ന�യല്ലാം �പരി�കത്തണ്ണു[6] തായി ഉണ്മാനുമിൻറി�യ

കണ്ടാലും �കട്ടാലും തണ്ണുതായി അശ്ശിരിയായിരി�പ്പാരു

കുലത്തി�ല�ല്ലാ ഞാൻ �പാന്നു പിറന്നു. പി�ന്നയിരണ്ടാ

മതു് എ�ന്റയില്ലത്തു് ഒട്ടും �ചാറുകാണാഞ്ഞു് “അ�യ്യാ പാ

വം ഒട്ടുണ്ടുതാവൂ” എന്നുനിനച്ചിരു�ന്നടത്തുനിച്ചലും പുല

രു�മ്പാഴുണ്ടു�കാള്ളാ�മൻറു ചിലിത്തപണ്ണി പുത്തിപിഴ

�കാണ്ടു മു�ന്നക്കാട്ടിലും തണ്ണുതാമ്മാറു�പായി പള്ളിയിൽ

�ചൻറുപള്ളിപു�തപ്പൂതും �ച�യ്തൻ. പി�ന്നഅ�ച്ചറുമ

ക്കളുണ്ടുപള്ളിയാർ. അവർ�ക്കാരു ദിവസത്തി�ലാരി

ക്ക�ലഊണുള്ളൂ. അ�പ്പാഴുകൂടി ഉണ്ടു�കാള്ളാ�മനിക്കും.

അതു�കാണ്ടിരട്ടി പയിച്ചുതുടങ്ങി. എൻറവാ�റ ഇതും �വ

ണ്ടാവയറു നിറയായ്കിൽഎൻറു കല്പിച്ചു് അതു�പാലുമിളച്ചു്

അതി�ന്നാള്ള ചീവര�മല്ലാം മുറിച്ചുകളഞ്ഞുപാത്ര�മല്ലാം

പിളന്നു കളഞ്ഞു. മഴ നനയായ ് വാനും �വയിലുണങ്ങാ

യ് വാനും നൻ�റൻറു നിനച്ചിട്ടു കുടമാത്ര�മടുത്തും�കാണ്ടു്

അവി�ടനിന്നു പള്ളിമാ�രത്തിരിഞ്ഞു�നാക്കാ�ത മുറു�ക

�പ്പാ�ന്നൻ.”

ചുവ�ട �ചർക്കുന്നപദങ്ങളും വാചകങ്ങളും വാക്യങ്ങ

ളും മത്തവിലാസത്തിലുണ്ടു്: (1) ‘പൂശ�ലാ എങ്കിൽ’, (2)

‘ഞാൻ മടിയാ�ത കാട്ടിൻറുണ്ടു് ’, (3) ‘എമ്മളാർക്കു് ’, (4)

‘അച്ഛനുമമ്മയും വൃദ്ധരായി കട്ടിലിലടങ്ങി’, (5) ‘കയ്പുവ

ന്നു �പരി�യഎനക്കു്’, (6) ‘പഴകു�ന്താറുമിവർ നല്ലരല്ല

എൻറു �താൻറി വൻറൂ.’

5. �പാഴുതു് = ജീവിതം.

6. തണ്ണുതു് = താണതു്.
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9 ശൂർപ്പണഖാങ്കംആട്ടപ്രകാരം

ഈആട്ടപ്രകാരത്തിൽനിന്നുകൂടി ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട

�ചർക്കാം.

“ശൂർപ്പണഖയ്ക്കു മറയിൽ ചാരി, കളകളവാദ്യം, ജാതി, പരി

ക്രമം; പി�ന്ന ദ്രുതത്തിൽ രണ്ടു നടന്നു്ഊത്തത്തിൽ മുടി

ച്ചു�കാള്ളൂ. പി�ന്ന ‘ദിട്ഠിആ’ എന്നു �ചാല്ലി ചാരി പരിക്ര

മം, നൃത്തം. പി�ന്ന ‘എ�ന്ന തുക�മ! താ�ന തുക�മന്നു

�ചാല്ലിയാലും �പാരാ�യ; തുകം, തുകം, തുകം! അ�ത�ന്ത

ന്നല്ലീ? എല്ലാടവുണ്ണടപ്പൻഞാൻഓ�രാ �തയങ്ങളിലും

ഓ�രാന്ന ല്ലീ? എല്ലാടവുണ്ണടപ്പൻഞാൻഓ�രാ �തയ

ങ്ങളിലും ഓ�രാ രാച്ചിയങ്ങളിലും ഓ�രാ നയരങ്ങളിലും

ഓ�രാ വനപ്ര�തയങ്ങളിലും ഓ�രാ നസീതീരങ്ങളിലും

മറ്റും പല പ്ര�തയങ്ങളിലും എല്ലാടവും ണടപ്പൻഞാൻ.

പി�ന്നയും ഇവി�ടത്ത�ന്ന �പാണ്ണു വരുമ�ത്ര. അ�ത�ന്ത

ന്നല്ലീ? ഇവി�ടയുണ്ടു ചില ശനമിരിപ്പൂ. അവർ കണ്ടാ�ലാ

ട്ടും തുകമില്ലാത പരിഴകള�ത്ര. താടിയും തലയും കക്കവും

പക്കവും ഇങ്ങ�ന�യല്ലാമിരിക്കിണ്ണ ഇവ�രഞാൻ കരുഖ

രാ, പരുഫരാ, മുരുമുരാ, കടുഖടാ, ചുടുചുടാ, �കാടു�കാടാ.

കടിച്ചുതിണ്ണു�വരാക്കിയം വരിണ്ണൂഎന്ന�ടാ അരി മൂത്ത

മാണിയാ�ന! അരി എളയമാണിയാ�ന! ഇവർ കണ്ടാൽ

നല്ല തുകമുള്ളപരിഴകള�ത്ര…ഈകള്ളക്കാട്ടിൽഎ�ന്ന

�ക്കാണ്ട�ങ്ങാടി�ങ്ങാടു്ഈവണ്ണം കളിപ്പാറായിച്ചമ�ഞ്ഞ.

ഇങ്ങ�ന�യല്ലാമിരിക്കിണ്ണ ഇവ�രഞാൻ പുതുപുതാ, �വ

തു�വതാ, നുണുനുണാ, കുളുകുളാ, പളുപളാ കടിച്ചുതിന്നാവൂ.

അരി ചീ�തച്ചി! അവ�ക്കാരു പാവമുണ്ടു്, എ�ന്നാളം ഉറു ചു

ന്തരിയായിട്ടാരുമി�ല്ലണ്ണു്. അവളു�ട പൂച്ചൂട്ടും �താടുകുറിയും

ക�ണ്ണഴുത്തും മറ്റും! നീ എ�ന്റ പൂച്ചൂട്ടു ക�ണ്ടാ; �താടുകുറി

ക�ണ്ടാ; ക�ണ്ണഴുത്തുക�ണ്ടാ. നീ എ�ന്റ കുത്തുമുല കണ്ടു

�കാതിച്ചുകളയരു�ത. ഇങ്ങ�ന�യല്ലാമിരിക്കിണ്ണ ഇവ�ള

ഞാൻ തല വലിയ തമ്പി രാവണച്ചനു കാച്ചയായി�ക്കാ

ണ്ടു �കാടുപ്പൂ. കാച്ച�യണ്ണു�മ്പാ�ളാരു തക്കാരം; തക്കാ

ര�മണ്ണു�മ്പാ�ളാരു പാവൃതം; പാവൃത�മണ്ണു�മ്പാ�ളാരു

വ്യഞ്ചനം; വ്യഞ്ചന�മണ്ണു�മ്പാ�ളാരു �പാലിക്കാണം;

�പാലിക്കാണ�മണ്ണു�മ്പാ�ളാരുലകയാത്ര.” ഇങ്ങ�ന

�ചാല്ലി “ദിട്ഠി ആബുഭുൿവിദാഏ” എന്ന ചൂർണ്ണിമുഴുവൻ

�ചാല്ലി അർത്ഥമാടൂ.”
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10 പിൽകാല�ത്തആട്ടപ്രകാരങ്ങൾ

പശ്ചാൽകാലങ്ങളിലും ചിലആട്ടപ്രകാരങ്ങൾ വിദ്വാ

ന്മാർ മുമ്പുള്ളവയ്ക്കു പകരമായും അല്ലാ�തയും രചിച്ചിട്ടു

�ണ്ടന്നുഞാൻസൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള

ഒന്നാണു് ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

അ�ശാകവനികാങ്കംആട്ടപ്രകാരം.

“എങ്കി�ലാ പണ്ടുപുലസ്ത്യ�ഗാത്രസംഭൂതനായിരിയ്ക്കുന്ന രാ

വണൻ മയപുത്രിയായിരിക്കുന്ന മ�ണ്ഡാദരി�യാടുംകൂടി

സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നകാലത്തിങ്കൽ ത�ന്റ �സാദരിയാ

യിരിക്കുന്നശൂർപ്പണഖ കർണ്ണനാസികാ��ദനം �ചയ്ക

�ഹതുവായിട്ടു �ചാരയണിഞ്ഞുസമീപത്തിങ്കൽ വന്നു ഖരാ

ദികളു�ട നിധന�ത്തയും ത�ന്റ വിരൂപീകരണ�ത്തയും

ശ്രീരാമ�ന്റ പരാക്രമ�ത്തയും സീതയു�ട സൗന്ദര്യാതിശ

യ�ത്തയും പറഞ്ഞു �കട്ടതി�ന്റ�ശഷം രാവണൻസീതാ

സൗന്ദര്യാതിശയ�ത്ത �കട്ടു കാമപരവശനായി മാരീചാ

ശ്രമ�ത്തപ്രാപിച്ചു മാരീച�ന �പാന്മാനാക്കി നി�യാഗിച്ചു

രാജധാനി�യ പ്രാപിച്ചിരുന്നു.” പി�ന്നസം�ക്ഷപംഅവ

സാനിപ്പിച്ചു സീതയു�ട പഞ്ചാങ്ഗംആടി കാമശരം�കാ

ണ്ടു മുറുക്കി �മാഹാലസ്യം ഉണർന്നു �ഗ്വാഗ്വാ എന്നാൽ

സീത�യ കാണ്മാനായിട്ടു �പാവുകത�ന്നഎന്നുകാട്ടി

�വ�ഗനസ്നാനാദിക�ള കഴിച്ചു് അലങ്കൃതനായി ആസ്ഥാ

നമണ്ഡപത്തിങ്കൽസിംഹാസനാരൂഢനായിരുന്നു �വ

റ്റില ഭക്ഷിച്ചു കണ്ണാടി �നാക്കി ഇത്രയുംആടിക്കഴിഞ്ഞാൽ

അ�ല്ലസൂതൻ �വഗത്തിൽ �തരു �കാണ്ടുവാ എന്നുകാട്ടി

കണ്ടുസൂതൻ �തരു�കാണ്ടുവരുന്നതു്. എന്നാൽ �പാവു

കത�ന്നഎന്നുകാട്ടി പീഠത്തി�ന്മൽനിന്നു നിലത്തിറങ്ങി

എളകിയാട്ടം ചാടി അരയും തലയും മുറുക്കി ചന്ദ്രഹാസ

�മടുത്തു് എറിഞ്ഞുപിടിച്ചു് അ�ല്ല; ശൂർപ്പണ�ഖ! നീയും

�തരിൽ �കറിയാലും എന്നുകാട്ടി വല�ത്താട്ടു തിരിഞ്ഞു

നിന്നു് എട�ത്താട്ടു�നാക്കി എന്താണു് �കറി�യാ? എന്നു

കാട്ടിതാനും �കറി �തർ�പ്പരുമാറ്റത്തിൽ നടന്നുസീത

യു�ട പഞ്ചാങ്ഗമാടി കാമശരം �കാള്ളു�മ്പാൾ ലജ്ജാ

ഭാവ�ത്താടുകൂ�ട ഇവൾഎ�ന്റ ചാപല്യ�ത്ത ഒ�ക്കയും

കണ്ടുനില്ക്കുന്നു വഷള്, മറ്റാരാനും കണ്ടിട്ടു�ണ്ടാ എന്നുവി

ചാരിച്ചു ചുഴലവും വഴി�പാ�ല �നാക്കു�മ്പാൾ കണ്ടു �ദ

വകൾ പരിഹസിക്കുന്നതു്. അ�ല്ല �ദവകൾക്ഷമിക്കിൻ;

അ�ല്ലസൂതൻ �വഗം �തരു �തളിച്ചാലും; �തർ�പരുമാ

റ്റത്തിൽ നടന്നു പഞ്ചാങ്ഗംആടി ലജ്ജാഭാവം തുടങ്ങി

മുമ്പില�ത്ത�പ്പാ�ല രണ്ടുപ്രാവശ്യംകൂടിയാടി രണ്ടുദിക്കി

ലും �ദവക�ള �നാക്കി അ�ല്ല �ദവകൾ, ഇതി�ന്റ പ്രതി

ക്രിയഞാൻ കാട്ടിത്തരു�ന്നാണ്ടു് എന്നുംഅ�ല്ല �ദവകൾ

ഞാൻസീത�യഅപഹരിച്ചു ലങ്കയിൽ �കാണ്ടു�പായി

വച്ചിട്ടു് ഇതി�ന്റ പ്രതിക്രിയ കാട്ടിത്തരു�ന്നാണ്ടു് എന്നും

കാട്ടണം. പി�ന്നഎട�ത്താട്ടു് അ�ല്ല സൂതൻ കുതിരക�ള

�വഗത്തിൽ �തളിച്ചാലും. അ�തന്തു്? എ�ന്റ �സാദരി

യായിരിയ്ക്കുന്ന ഇവൾക്കുകർണ്ണനാസികാ��ദം �ചയ്ക

�ഹതുവായിട്ടു് വള�ര സങ്കട�മാണ്ടു്. അതി�ന കള�ഞ്ഞാ

�ട്ട എ�ന്റ �സാദരി. എന്തീവണ്ണം പറഞ്ഞ�തന്നു്. കുംഭ

കർണ്ണ�ന്റ �സാദരിയായിരിക്കുന്നശൂർപ്പണഖഎന്നും

വിഭീഷണ�ന്റ �സാദരിയായിരിക്കുന്നശൂർപ്പണഖഎന്നും

ആരും പറയുന്നില്ല. എല്ലാജ്ജനങ്ങളും രാവണ�ന്റ �സാ

ദരിയായിരുന്നശൂർപ്പണഖഎന്നീവണ്ണമ�ല്ലാ പറയുന്നതു്.

അതു �ഹതുവായിട്ടുത�ന്നഎ�ന്റസഹജഎന്നീവണ്ണം

പറഞ്ഞതു് ഇവൾഎങ്ങ�നയിരി�പ്പാരുത്തി? �പാണ്ണ

ത്തടിയനായിരിക്കുന്നഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നസമയത്തി

ങ്കൽത�ന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ �പാക്കൽനിന്നു്ഈവണ്ണമുള്ള

ആപത്തി�നഅനുഭവിച്ചവളാണു്. കഷ്ടം! ഇന്നു �ദവ�ശ്ര

ഷ്ഠനായിരിക്കുന്നഇന്ദ്രനാണു് ഇപ്രകാരം �ചയ്ത�തങ്കിൽ

വല്ലതുമാ�ട്ട; �ദവകളിൽ ഒരുത്തനാ�ണങ്കിലുംആ�ട്ട;

അ�താ�ക്കയുമിരിക്ക�ട്ട; ഭൂമിയിൽ ഏകച്ഛത്രാധിപതി

യായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവാ�ണങ്കിലും സഹിക്കാം. ഇവ

രാരുമല്ല, വനപ്ര�ദശത്തിങ്കൽവന്നുകാറ്റും �വയിലും മഴ

യും മഞ്ഞു�മറ്റു ത്രിഷവണസ്നാനം �ചയ്തു കക്ഷപക്ഷാദിക

ളും നീട്ടി ഫലമൂലാദികളും ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന�ല്ലാ

ഈവിധം �ചയ്തതു്. കഷ്ടം! ഇവ�ള നിഗ്രഹിച്ചു എങ്കിൽ

സങ്കടമില്ല. ഞാൻഎല്ലാ സമയത്തിലും ക�ണ്ടാ�ട്ട എന്നു

നിശ്ചയിച്ചിട്ട�ല്ലാഈവണ്ണം �ചയ്തുതു്. അതു �ഹതുവായിട്ടു്

ആ രാമ�ന ഇ�പ്പാൾത്ത�ന്ന �കാന്നുസീത�യ പിടിച്ചു

വലിച്ചു�കാണ്ടു�പാരുന്നുണ്ടു്. എങ്ങ�ന? ഞാൻഅരയും

തലയും മുറുക്കി വാളു�മടുത്തു രാമ�ന്റസമീപത്തിങ്കൽ �ച

ന്നു് അ�ല്ല രാമാ യുദ്ധത്തിന്നായി�ക്കാണ്ടുവ�ന്നാ എന്നു്

തട്ടിവിളിക്കുന്നസമയത്തിങ്കൽ രാമൻഅരയും തലയും

മുറുക്കി വില്ലും കുലച്ചു് ആവനാഴിയും �കട്ടിമുറുക്കി �പാന്നു

വരുന്നതു കണ്ടിട്ടു് ഇവ�ന നിഗ്രഹിപ്പാൻആയുധ�മന്തി

നാണു്? ആയുധംവച്ചു രാമ�ന്റ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചുതിരുമ്മി

നിഗ്രഹിച്ചു്” ഇത്യാദി.

ഈഗദ്യത്തിനും മത്തവിലാസംആട്ടപ്രകാരത്തിൽനി

ന്നും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ച ഗദ്യങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ഭാഷാവിഷയ

ത്തിലുള്ളപ്രകടമായ �ഭദം പറഞ്ഞറിയിക്കണ�മന്നില്ല

�ല്ലാ. പ്രസ്തുത ഗദ്യത്തിനു �കാല്ലം ഒൻപതാംശതകത്തി

ലധികം പഴക്കമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല.

ഇത്തരത്തിൽ വമ്പിച്ച�താതിൽ ഒരു ഗദ്യസാഹിത്യം

ഭാഷയ്ക്കു കൂടിയാട്ടംവഴി പണ്ടുത�ന്ന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ

അന്യത്രപ്രസ്താവിക്കുവാൻ �പാകുന്ന നമ്പിയാർതമിഴും

ആ പുഴയു�ട ഒരു �പാഷകനദിയാകുന്നു. പൂർവ്വകാല

ത്തു �ചന്തമിഴിൽ പല നാടകലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ടാ

യിരുന്നു. അവയ്ക്കു കൂത്തിലക്കണ�മന്നു �പർ പറഞ്ഞു

വന്നു. ആഗ്രന്ഥങ്ങൾഎല്ലാം നശിച്ചു�പായി. അവ

യിൽഏ�തങ്കിലും ഒന്നു കണ്ടുകിട്ടുന്നതുവ�ര കൂടിയാട്ട

ത്തി�ന്റ ചടങ്ങുകൾഅവ�യാടും എത്രമാത്രം കട�പ്പട്ടി

ട്ടുണ്ടു് എന്നുനിർണ്ണയിക്കുകഅസാദ്ധ്യമാണു്. ഭാഷ�യ

സംബന്ധിച്ചു് ഒരു വസ്തുത നിസ്സംശയമായി �വളി�പ്പടു

ന്നു. ഭാഷാകൗടലീയത്തിനുംആദ്യ�ത്തആട്ടപ്രകാര

ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ രണ്ടുശതകത്തിൽ കൂടുതൽ

കാലവ്യത്യാസമില്ല. എന്നിട്ടും ആദ്യ�ത്തതു തമിഴ് മയമാ

യും രണ്ടാമ�ത്തഇനത്തിൽ �പട്ടവ തമിഴ്ച്ചുവ കഴിവു

ള്ളിട�ത്താളം പരിഹരിച്ചും നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടു കാണുന്നതു്

അവ തമിഴിൽ വിപ്രതിപത്തി �താന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്ന

നമ്പൂരിമാർ സംഭാഷണഭാഷ�യാടടുപ്പിച്ചു രചിച്ചതിനാ

ലാ�ണന്നു് ഒരു വിധം തീർച്ച�പ്പടുത്താവുന്നതാകുന്നു.
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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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