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1 നിരണം കവികൾ—കണ്ണശ്ശൻ പറമ്പു്

രാമചരിതകാരനാൽക്ഷുണ്ണമായ പാ�ട്ടന്നസാഹിത്യ

പ്രസ്ഥാനത്തിൽസ്വച്ഛന്ദമായി സഞ്ചരിച്ചു വിസ്മയാവ

ഹമായ വിജയം �നടി �കരളീ�ദവി�യഅനർഘങ്ങ

ളായആഭരണങ്ങളണിയിച്ചു ധന്യയാക്കിയ മഹാനുഭാ

വന്മാരാണു് നിരണം കവികൾ. ഈ �പരിൽ മൂന്നു കവി

കളുണ്ടു്. അവരിൽ ഒന്നാമൻ ഭഗവദ്ഗീതാകാരനായ

മാധവപ്പണിക്കരും, രണ്ടാമൻ ഭാരതമാലാകാരനായ

ശങ്കരപ്പണിക്കരും മൂന്നാമൻ രാമായണാദി വിവിധപ്ര

ബന്ധപ്ര�ണതാവായ രാമപ്പണിക്കരുമാ�ണന്നു് ഉ�ദ്ദ

ശിക്കാം. തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ നിരണം എന്നസ്ഥല

ത്തുതൃക്കപാലീശ്വരം എ�ന്നാരു ശിവ�ക്ഷത്രമുണ്ടു്. ആ

സ്ഥലത്തിനും �ക്ഷത്രത്തിനും മുൻകാലത്തു് ഇന്ന�ത്ത

ക്കാൾഅധികം പ്രസിദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു. നിരണവും

അതിനു ചുറ്റുപാടുമുള്ളപ്ര�ദശവും �കാടുങ്ങല്ലൂർ�പാ

�ല മ�ഹാദയപട്ടണം എന്ന �പരിനാൽഅറിയ�പ്പ

ട്ടിരുന്നു. തൃക്കപാലീശ്വരം�ക്ഷത്രം �പട്ടിക്കയ്മൾഎന്ന

ഒരു മാടമ്പിയു�ട വകയാണു്. ഈ �ക്ഷത്രത്തിനു�താട്ടു

വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി കണ്ണശ്ശൻപറമ്പു് എന്ന �പരിൽ

ഇന്നുംഅറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു പറമ്പുണ്ടു്. അവി�ടയായിരു

ന്നു നിരണം കവികളു�ട ജനനം. “�ച�മ്പാടിരുമ്പുമുരു

ക്കുശര�ക്കാലൻപത്തീരടി മുൻപുവലത്തു്” എ�ന്നാരു

പഴയ പദ്യഖണ്ഡംഈപറമ്പി�ന്റസ്ഥാന�ത്തനിർ�ദ്ദ

ശിക്കുന്നുഎന്നുപഴമക്കാർ പറയാറുള്ളതു ശരിയല്ല. കി

ഴ�ക്കാട്ടുതിരിഞ്ഞാണു് �ക്ഷത്രത്തി�ല പ്രതിഷ്ഠ. അതി

നു പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു �കാല്ല�ന്റയുംആശാരിയു�ടയും

വീടുകൾ ഉണ്ടു്. അവയ്ക്കു ‘മുൻവലത്താ’യി ‘അൻപത്തീ

രടി’ എന്ന �പരിൽ ഒരു കളരിയും കാണ്മാനുണ്ടു്. അതു

�കാണ്ടു് പ്രസ്തുതപദ്യഖണ്ഡം, കണ്ണശ്ശൻപറമ്പി�നയല്ല

‘അൻപത്തീരടി’ എന്ന കളരി�യയാണു് പരാമർശിക്കു

ന്ന�തന്നു �വണംഊഹിക്കുവാൻ.
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2 ചരിത്രം

നിരണംകവികളു�ട ചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി എ�ന്തങ്കിലും ഉപ

ന്യസിക്കുന്നതിനുമുൻപായി അവർ തങ്ങ�ളപ്പറ്റി �ചയ്തി

ട്ടുള്ളപ്രസ്താവനകൾ ഉദ്ധരി�ക്കണ്ടതു് ആവശ്യമാകുന്നു.

ഭഗവദ്ഗീതയു�ട അവസാനത്തിലുള്ള രണ്ടുശീലുകളാ

ണു ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“ഇതു നീ ദിവ്യദൃശാ കാൺ�കൻറ്റി-

വീടിയ �വദവ്യാസനി�യാഗാൽ

ചതി�യ കണ്ണല്ലാൽക്കണ്ണില്ലാൻ

താരണിപതിധൃതരാഷ്ട്രനു �കൾപ്പാൻ

മതിമാനാകിയ സഞ്ജയ�നവം

മരുവിയുരത്താനിതു മതിയില്ലാ

അതിബാലൻ മാധവനാമം �ച-

രഹമിത സം�ക്ഷപിച്ചുര�ച�യ്തൻ.

ഉര�ചർന്നമരാവതിസമമാ�യ-

യുറ്റന �ചല്  വ�മഴും മലയിൻകീഴ്-

തിരുമാതിൻ വല്ലഭനരുളാ�ല

�തളി�വാടു മാധവനഹമിടർ കളവാൻ

പരമാദര�വാടു �ചാല്ലിയഞാന-

പ്പനുവൽ മുകുന്ദപദാംബുജമൻ�പാടു-

മരനാഴിക മറവാതുര�ചയ്തവ-

രത്ഭുതമുക്തിപദം പ്രാപിക്കും.”

താ�ഴക്കാണുന്നപാട്ടു ഭാരതമാലയു�ട അവസാനത്തി

ലുള്ളതാകുന്നു.

“തന്നുണർ�വസംസാര�ച്ഛദ-

സമസ്തവുമാ�യ കാലവു�മങ്ങും

ഉന്നി നിറന്തഖിലത്തിനു�മാത്തു

തുരീയാതീതവുമായുണർവാ�യ

തന്നുണർവായുണർ�വ വടിവാകി മ-

ഹാഭാരതകഥ ശങ്കരന�മ്പാടു

�ചാന്നതുരയ്പവ�രയ്തുവ�രന്റും

�ശാക�മാഴിന്തവനന്തസുഖ�ത്ത”

ഇനി ഉദ്ധരിക്കുവാൻ �പാകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ രാമപ്പണിക്ക

രു�ട കൃതികളിൽനിന്നാണു്.

“അവനിയിൽ നന്മ�ചർ നിരണം

തനി�ക്കാരു ദീപമായു് വ-

ന്നവതരണം�ചയ്താൻ കരു�ണശ-

നാകിയ �ദശികൻ മ-

റ്റവ്വണ്ണം പിറന്നുള്ളപുത്രരാ-

മവർകൾ�ക്കല്ലാമൻ-

പമർ മരുകൻ കനി�ന്താരു

രാമദാസനതീവ ബാലൻ,

അവനിയിൽ മുമ്പു മാമുനി താ-

നിയറ്റിയ ചാരു രാമാ-

യണമതുകണ്ടതീവ ചുരുക്കമാ-

യിവണ്ണം �മാഴിന്താൻ.

അവനിവ�ന�ന്നല്ലാമില്ല

സൽക്കഥാമുര�ചയ് വതിന്നി-

ന്നതിസുഖ�മയ്തുമങ്ങിതു �കൾക്കിൽ

മറ്റിതു �ചാല്ലിനാലും.”

രാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡത്തി�ന്റഅവസാനത്തിലുള്ള

ഈപ്രസ്താവന�യ ഉത്തരകാണ്ഡത്തി�ന്റ ഉപസംഹാ

രത്തിൽ കവി സ്വല്പംകൂടി വിസ്തരിക്കുന്നു.

“വാനുലകിനു സമമാകിയ നിരണ-

മഹാ�ദ�ശ താൻ വന്നുളനായാ-

നൂനമിലാത മഹാഗുരുവരനാ-

യുഭയകവീശ്വരനായ മഹാത്മാ,

മാനിതനാകിയ കരു�ണശൻ പര-

മാത്മാ�വ താ�നന്നറിവു�റ്റ

ദീനത വാരാ�ത മ�റ്റാ�രാ

�ദഹിക�ള�പ്പാൽ വാണ്ണാൻ പല നാൾ.

ആനവനിരുവർ തനൂജന്മാരുള-

രായാരവരു�ട �സാദരിമാരായ്

മാനിനിമാ�രാരു മൂവർ പിറന്നാർ;

മറ്റതുകാലമവൻ തിരുവടിയും

താനുട�ന തന്നുട�ലാടു �വറായു്-

ത്തനി�യ പരമാത്മാ�വയായാൻ

ആനവ�നാ�ടതിരായു് വിദ്യാധിപ-

രായാർ പുനരവനു�ട തനയന്മാർ.

തനയന്മാരാമവരിരുവർക്കു

സ�ഹാദരിമാർ മൂവർക്കും മകനാ-

യനുപമരായവർ മൂവരിലിളയവ-

ളാകിയ മാനിനി �പറ്റുളനായാൻ,

ഇനിയ മഹാ�ദവാജ്ഞയിനാ�ല-

യിത�മാടു പാലകനാകിയ രാമൻ;

പുനരവനും നിജപാപം കളവാൻ

പുരു�ഷാത്തമകഥ �ചാല്ക തുനിഞ്ഞാൻ.”

ഭാഗവതംപാട്ടി�ന്റ ഒടുവിൽ താ�ഴക്കാണുന്നശീലുകൾ

കാണുന്നു.

“�ദവകിമകനാ�യയവതാരം

�ദവകൾ വിധിയാ�ല �ചയ്തീടിയ

പൂവിൽ മടന്ത മണാളൻ തന്നു�ട

പുണ്യമതായീടും കഥ �ച�മ്മ

ആവിയിലുളവായീടും ദുരിത-

മറും പടി രാമനുരത്തീടിയ കവി-

�യവരുരത്തീടിൻറ്വ�രവരു-

�മയ്തീടും പരമാമറി�വാ�ട.”

ചുവ�ട പകർത്തുന്നതുശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യംപാട്ടി�ന്റ

അവസാനത്തിൽ നിന്നാണു്.

“ഇതു നിരണത്തുകപാലീശ്വരമാർ-

ന്നീടിന പശുപതിതന്നരുളാ�ല-

യിത�മാടവൻ തിരുവടിയു�ട ചരിത-

മിയമ്പുമതിന്നു ഇനിഞ്ഞിതു മുറ്റും;

ബത! ഗുരുനാഥന്മാരറിവീടിയ

�വദവ്യാസാദികളു�മനിക്കി-

ങ്ങതിസുഖമായ് നല്കീടുക വരമി-

ങ്ങണയാ മമ പാതകമിതു �ചാന്നാൽ.

ആരണരാദിസമസ്തപ്രാണിക-

ളാമവർകൾക്കും പാപം കളവാൻ

കാരണമാകിയ ശിവരാത്രൗ വ്രത-

കഥയിതു തന്നാലായ പ്രകാരം

സാരതയില്ലാതകുതിയിരാമൻ

താൻ നിരണത്തുകപാലീശ്വര�മ

�ചരുമുമാപതി തന്നരുളാ�ല

�ചയ്താ�നവം ഭാഷയിനാ�ല.”

ഭാരതംപാട്ടിൽനിന്നാണു് അടിയിൽ കാണുന്നശീൽ

എടുത്തു �ചർക്കുന്നതു്.

“കളവാൻ പാപം മു�ന്ന രാമ-

കഥാ�മാട്ടായപ്രകാരം �ചാ�ന്ന-

നിളയാ�തശ്രീകൃഷ്ണകഥാമിനി-

�യളുതാ�യാരു പടി �ചാൽക നി�ന�ന്തൻ;

എളി�യാനകുതിയിവൻ പുന�രൻ�റാർ-

�ത്ത�ന്നയിതിന്നികഴാരറിവുട�യാർ;

ജളരാമവരപരാധം �ചാന്നാൽ-

�ച്ചതവുമില്ല നുറുങ്ങു നമു�ക്കാ.”

�മൽ ഉദ്ധരിച്ച പാട്ടുകളിൽനിന്നു താ�ഴക്കാണുന്നവസ്തു

തകൾ �വളി�പ്പടുന്നു. നിരണ�മന്ന ‘മഹാ�ദശ’ത്തിൽ

ഒരു മഹാനുഭാവൻഅവതരിച്ചു. കരു�ണശൻഎന്നാ

യിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നാമ�ധയം. അ�ദ്ദഹം ഒരു

വിശിഷ്ടപണ്ഡിതനും പരമ�യാഗിയും ‘ഉഭയകവീശ്വര’നും

അതായതുസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒന്നു�പാ�ല

കവനം �ചയ്യുന്നതിൽസമർത്ഥനുമായിരുന്നു. ദീർ

ഘായുഷ്മാനായഅ�ദ്ദഹത്തിനു രണ്ടുപുത്രന്മാരും മൂന്നു

പുത്രിമാരും ജനിച്ചു. അവരിൽ ഒടുവില�ത്തപുത്രിയു

�ട മകനായിരുന്നു രാമപ്പണിക്കർ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അമ്മാവന്മാർ രണ്ടു�പരും അവരു�ട പിതാവി�ന�പ്പാ

�ലത�ന്ന ‘വിദ്യാധിപ’ന്മാരായിരുന്നു. ഇത്രയും വിവ

രങ്ങൾസ്പഷ്ടമാണു്. മറ്റുചില വിവരങ്ങൾക്കു്ഐതി

ഹ്യ�ത്തയുംഅനുമാന�ത്തയുംആശ്രയി�ക്കണ്ടിയി

രിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ഞാൻഊഹിക്കുന്നതു് ‘ഉഭയ

കവീശ്വര’�ന്റ �പർ കണ്ണശ്ശൻഎന്നായിരുന്നുഎന്നാ

ണു്. കണ്ണൻഎന്ന �പർഅ�ദ്ദഹം മഹാഗുരുവരനാ

യ�പ്പാൾ കണ്ണശ്ശ�നന്നുരൂപാന്തര�പ്പട്ടു. കണ്ണശ്ശൻ

സംസ്കൃതീകൃതമായ�പ്പാൾ കരു�ണശനായി പരിണമി

ക്കുകയും �ചയ്തു. ഇവി�ട ഒരു പൂർവ്വപക്ഷമുള്ളതു കരു

�ണശൻഎന്നപദം മഹാവിഷ്ണുപര്യായമായി കവി പല

അവസരങ്ങളിലും പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുംഅതു�കാണ്ടു

പ്രകൃതത്തിലുംആഅർത്ഥംസ്വീകരിക്കുന്നതാണു് സമീ

ചീന�മന്നുമാകുന്നു. കരു�ണശപദം ഞാൻ മുകളിൽ

�ചർത്തിട്ടുള്ള രണ്ടുപാട്ടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ‘മാനിത

നാകിയ കരു�ണശൻ പരമാത്മാ�വ താ�നന്നറിവു�റ്റ’

എന്ന വരിയിൽ ‘കരു�ണശ’�ന കഷ്ടിച്ചു ‘പരമാത്മാ’വി

�ന്റ വി�ശഷണമായി കരുതാ�മന്നിരിക്ക�ട്ട; അതിനു

ത�ന്നയും ‘മാനിത’പദപ്ര�യാഗം�കാണ്ടു് അനൗചി

ത്യം സംഭവിക്കുന്നുഎന്നുള്ളതുതൽകാല�ത്തക്കുവി

സ്മരിക്കാം. ‘അവതരണം �ചയ്താൻ കരു�ണശനാകിയ

�ദശികൻ’ എന്ന വരിയിൽ മഹാ വിഷ്ണുവുമായി കരു

�ണശപദ�ത്തഎങ്ങ�നഘടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും?

‘കരു�ണശനാകിയ’ എന്നതിനു കരു�ണശതുല്യനായ

എന്നു് അർത്ഥ�യാജന �ചയ്യുന്നതു ശരിയായിരിക്കു

�മാ? അതു �കാണ്ടു് എ�ന്റ ഇ�പ്പാഴ�ത്തസ്ഥിരമായ

അഭിപ്രായം രാമപ്പണിക്കരു�ട മാതാമഹ�ന്റ �പർ

കണ്ണശ്ശ�നന്നായിരുന്നുഎന്നുത�ന്നയാണു്. എന്നാൽ

രാമപ്പണിക്ക�രയും കണ്ണശ്ശ�നന്നു വിളിച്ചിരുന്നുഎന്നും

പ�ക്ഷഅനുമാനിക്കാം. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രാമായണ

ത്തിനു കണ്ണശ്ശരാമായണ�മന്നു �പർവന്നതു് ഇ�ന്നാ

ഇന്ന�ല�യാ അല്ല.

“പരൻകഥ�യക്കമ്പർ പന്തീരായിരത്താൽ

പകർന്ത ക�ഥ കണ്ണശ്ശനിൽപ്പാതിയാം.”

എന്നതു് ഒരു പഴയ പാട്ടാണു് എന്നുനാം കണ്ടുവ�ല്ലാ.

കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കർസാഹിത്യത്തി�ലന്നതു�പാ�ല വി

�നാദവ്യവഹാരത്തിലും വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നുഎ�ന്നാ

�രതിഹ്യമുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പല �നര�മ്പാക്കു

കളിൽ ഒന്നുമാത്രം ഇവി�ട പ്രസ്താവിക്കാം. അ�ദ്ദഹം

സ്വഗൃഹത്തിൽഏ�താ ഒരടിയന്തിരത്തിനു് അയൽവീ

ടുകളിൽനിന്നു് ഓ�രാ ഉരുളി ഇരവലായി വാങ്ങുകയും

അവ തിരി�യ ഏല്പിച്ച�പ്പാൾ ഓ�രാ �കാച്ചുരുളികൂടി

�കാടുക്കുകയും �ചയ്തു. അതി�നപ്പറ്റി �ചാദിച്ചവ�രാടു്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസമാധാനം വലിയ ഉരുളികൾ �കാ

ച്ചുരുളിക�ള പ്രസവിച്ചു എന്നായിരുന്നു. ഉടമസ്ഥന്മാർ

രണ്ടുരുളികളും സ�ന്താഷ�ത്താടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു. മ�റ്റാ

രടിയന്തിരത്തിനു വീണ്ടും ഓ�രാ ഉരുളി ആവശ്യ�പ്പട്ട

�പ്പാൾ ഒട്ടുവള�ര�പ്പർഅതു �കാടുക്കുവാൻ മു�ന്നാട്ടുവ

ന്നു. പണിക്കർആ ഉരുളികൾ ഒന്നും തിരി�യ ഏല്പിച്ച

�തയില്ല. കാരണം �ചാദിച്ച�പ്പാൾഅവ�യല്ലാം ചത്തു

�പാ�യന്നുപറയുകമാത്രമാണുണ്ടായതു്. �പറ്റുണ്ടാകു

ന്നതു ചാകുകയും �ചയ്യുമ�ല്ലാ, എന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ യുക്തി. ഒടുവിൽഅമിതമായആശ�കാണ്ടു

ണ്ടാകുന്നആപത്തു്ആ ദിഗ്വാസിക�ള മനസ്സിലാക്കിയ

തിനു�മൽ ഉരുളിക�ളല്ലാം മടക്കി�ക്കാടുക്കുകയും �ച

യ്തുവ�ത്ര. ഇത്തരത്തിലുള്ളഅടവുകൾ �യാഗിവര്യനായ

സാക്ഷാൽ കണ്ണശ്ശൻ കാണിച്ചിരിക്കു�മാ എന്നുസംശ

യമാണു്. അതു�കാണ്ടു് ആ വഴിക്കും രാമപ്പണിക്കർക്കു

കണ്ണശ്ശ�നന്നുകൂടി (മാതാമഹ�ന്റ നാമ�ധയം) �പരു

ണ്ടായിരുന്നിരിക്കാ�മന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ വലിയ

പ്രമാദത്തിനു വകയു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ

എ�ന്റഊഹംആഐതിഹ്യത്തിലല്ലഅധിഷ്ഠിതമായി

രിക്കുന്നതു് എന്നു് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു�കാള്ള�ട്ട. ഒരാൾ

ക്കു നാമകരണമുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു �പരും അനന്ത

രം വാത്സല്യ�ദ്യാതകമായി മ�റ്റാരു �പരും നല്കുന്നതു്

അഭൂതപൂർവമല്ല; രണ്ടിനും തമ്മിൽആർത്ഥികമായി

വല്ലബന്ധവുമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നു് നിയമവുമില്ല. ‘കരു

�ണശനാകിയ �ദശികൻ’ എന്നപ്രസ്താവനയിൽനിന്നു്

ഒന്നിലധികം ‘ഗുരുനാഥന്മാർ’ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാവുന്ന

രാമപ്പണിക്കരു�ട ഒരു ഗുരു “പലനാൾ വാണ്ണ” ത�ന്റ

മാതാമഹൻ ത�ന്നയാ�ണന്നും വരാവുന്നതാണു്.
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3 മൂന്നു കവികൾക്കും തമ്മിലുള്ള

സംബന്ധം

ഭഗവദ്ഗീതയും ഭാരതമാലയും രാമായണാദികൃതിക

ളും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ട്യാ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് അവ�യല്ലാം

ഏക�ദശം ഒ�ര കാലത്തു് വിരചിതങ്ങളായ പ്രബന്ധ

ങ്ങളാ�ണന്നുകണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത

ല്ല. ആ പാട്ടുകൾക്കു് എതുക, �മാന, അന്താദിപ്രാസം,

വൃത്തവി�ശഷംഈലക്ഷണങ്ങ�ളല്ലാമുണ്ടു്. ദ്രമിഡ

സംഘാതാക്ഷരനിബദ്ധമ�ല്ലന്നുള്ളതു് അവ�യ രാമച

രിതത്തിൽനിന്നു വ്യാവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നു കവികളും

തിര�ഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ള വൃത്തങ്ങളും സമാനരൂപങ്ങളാ

കുന്നു. രാമചരിതത്തിൽ കാണുന്നപഴയ മലയാളപ

ദങ്ങളും പ്ര�യാഗങ്ങളും പ്രാ�യണ നിരണം കൃതികളി

ലുമുണ്ടു്. എന്നാൽ മലയാളത്തിനുസംസ്കൃതസമ്പർക്കം

�കാണ്ടുള്ളകാലാനുസൃതമായ വികാസം അവയിൽ

എവി�ടയും പ്രസ്പഷ്ടവുമാണു്. ‘ഏഷ കഷായപടാവൃത

കടിതട�ശാഭിതനായ്  വാമാം�സ’ എന്നും ‘പുഷ്കരപത്രമ

�നാഹര�ന�ത്ര പൂർണ്ണശശാങ്കനിഭാനനര�മ്യ’ എന്നും

‘അവ്യക്തം പരിപൂർണ്ണമഹം പുനരഖില ചരാചരഭൂതം’

എന്നും മറ്റും പ്ര�യാഗിക്കുവാൻഅവർക്കുയാ�താരു

കൂസലും �താന്നിയില്ല. രാമപ്പണിക്കർ താൻ നിരണ

ത്തുകാരനും തൃക്കപാലീശ്വരത്തു ശിവ�ന്റ ഉപാസകനു

മാ�ണന്നുതുറന്നുപറയുന്നുണ്ടു്. ശങ്കരൻആവിഷയ

ത്തിൽ മൂകനാണു്. അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഒരുപ്രതീകത്തിൽ

‘ഇതി �വള്ളാങ്ങല്ലൂർ ശങ്കരവിരചിതായാം ഭാരതമാ

ലായാം’ എന്നു �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു.

ആ കുറിപ്പിൽനിന്നുമാത്രം മാധവൻ �കാച്ചിയി�ല �വ

ള്ളാങ്ങല്ലൂർക്കാരനാ�ണന്നു് അനുമാനി�ക്കണ്ടതില്ല.

മാധവപ്പണിക്കർ താൻ മലയിൻകീഴു് ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ ഭക്ത

നാ�ണന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയിൻകീഴ്  കാര�ന

എങ്ങ�ന നിരണവുമായി ഘടിപ്പിയ്ക്കാ�മന്നു ചിലർ �ചാ

ദിക്കാറുണ്ടു്. അതിനു സംശയം നീങ്ങത്തക്കവിധത്തിൽ

ഉത്തരം പറവാൻ കഴിയും. മലയിൻകീഴിൽ തിരുവല്ലാ

വിഷ്ണു�ക്ഷത്രംവക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നുതി

രുവനന്തപുരം കാഴ്ചബങ്കളാവിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും

ക്രി. പി. പതി�നാന്നാം ശതക�ത്താടടുപ്പിച്ചു് ഉത്ഭവി

ച്ച�തന്നു്ഊഹിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു താമ്രശാസന

ത്തിൽനിന്നറിയുന്നു. �കാല്ലം 921 കന്നി 2-ാംനുയി�ല

ഒരു �രഖയിൽ ‘തിരുവല്ലാ�ക്ഷത്രത്തി�ലയും �പരിങ്ങര

തൃ�ക്കാവിലി�ലയും മലയിൻകീഴിട�പ്പട്ട �ക്ഷത്രങ്ങളി

�ലയും’ എന്ന വാചകമുള്ള ഒരു ‘സാക്ഷി�യാലക്കാര്യം’

കാണ്മാനുണ്ടു്. മലയിൻകീഴു്�തവ�രതിരുവല്ലാ�ത്തവ

�ര�പ്പാ�ലത�ന്ന ‘തിരുവല്ലഭൻ’ എന്നു ഒരു �സ്താത്ര

ത്തിൽപ്രസ്തുതകവികളിൽ ഒരാൾ വന്ദിച്ചുകാണുന്നു.

‘�ചാല്ലാർന്നന മലയിൻകീഴ് ത്തിരുവല്ലഭ�ന’ എന്നാണു്

അ�ദ്ദഹംആ �ദവ�നഅഭിസം�ബാധനം �ചയ്യുന്ന

തു്. ഇവയിൽനിന്നു് മലയിൻകീഴു് �ക്ഷത്രം തിരുവല്ലാ

�ക്ഷത്രത്തി�ന്റ കീഴീടായിരുന്നുഎന്നൂഹിക്കാം. ഈ

�ക്ഷത്രങ്ങൾതിരുവല്ലാ�ദശികളും പ്രതാപശാലികളു

മായ പത്തില്ലത്തിൽ �പാറ്റിമാരു�ട വകയായിരുന്നു.

നിരണം, തിരുവല്ലാ �ക്ഷത്രസ�ങ്കതത്തിനു �തക്കാ

�ണങ്കിലുംആഗ്രാമത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. ആ

വഴിക്കു പത്തില്ലത്തിൽ �പാറ്റിമാരു�ട കാര്യസ്ഥ�നന്ന

നിലയിൽ കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കർക്കുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കുടും

ബക്കാർക്കും മലയിൻകീഴിൽ താമസി�ക്കണ്ടആവശ്യം

�നരിട്ടിരുന്നിരിക്കാവുന്നതാണു്. അ�ദ്ദഹം മലയിൻകീ

ഴു് നിന്നുസ്വ�ദശ�ത്തക്കു മടങ്ങി�പ്പാകു�മ്പാൾഏ�താ

ഒരു മലയ്ക്കുമുകളിൽ�വച്ചു പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചതായി

ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രന്മാരായ രണ്ടു

‘വിദ്യാധിപന്മാ’രിൽ ഒരാൾ മാധവപ്പണിക്കരും മ�റ്റാ

രാൾ ശങ്കരപ്പണിക്കരുമായിരിക്കാം. അവ�രല്ലാവരും

സംസ്കൃതത്തിൽഅസാധാരണമായ�വദുഷ്യം സമ്പാ

ദിച്ചിരുന്നു. ഇതരജാതിക്കാരു�ട വിദ്യാഭിവൃദ്ധിക്കു മല

യാളബ്രാഹ്മണർ വി�രാധികളായിരുന്നുഎന്നുള്ളഅപ

വാദ�ത്തഈവസ്തുതഏ�റക്കു�റ മാർജ്ജനം �ചയ്യു

ന്നു.
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4 കാലം

പ്രസ്തുതകവികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം ഏ�തന്നാണു്

അടുത്തതായി വിചാരണ �ച�യ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ഭാ

രതമാലയു�ട ഒരു പ്രതി �കാല്ലം 612-ൽ എഴുതിവച്ചിരു

ന്നതു 614-ൽ പകർത്തിയതിനും മ�റ്റാരു പ്രതി 689-ൽ

പകർത്തിയതിനും പര്യാപ്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. 614-�ല ഗ്ര

ന്ഥം �ഗാവിന്ദപിള്ളസർവാധികാര്യക്കാരും ഞാനും

കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. തിരുവല്ലത്തിനുസമീപമുള്ളഅമ്പലത്തുറ

ആശാ�ന്റ വകയായിരുന്നുആഗ്രന്ഥം; അതി�പ്പാൾ

എവി�ടയാ�ണന്നുരൂപമില്ല. 614-ൽ ഗ്രന്ഥം പകർത്തി

യതു നിർമ്മാതാവി�ന്റഅനുവാദ�ത്താടുകൂടിയായിരു

ന്നുഎന്നു �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള പറയുന്നതിനു് ആധാര�മാ

ന്നും കാണുന്നില്ല. 689-�ല ഗ്രന്ഥത്തിൽഅതു 12-�ല

ഗ്രന്ഥം പകർത്തിയതാ�ണന്നുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ

�തളിവുകൾ വച്ചു�കാണ്ടും ഭാഷയു�ട ഗതി�യആസ്പ

ദമാക്കിയും ഉ�ദ്ദശം �കാല്ലം 525നു �മൽ 625നു് അകം

ഈകവികൾ ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നുഞാൻഅനുമാനി

ക്കുന്നു.
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5 ഭഗവദ്ഗീത

സക�ലാപനിഷത്  സാരസർവസ്വവും ഭാരതീയരു�ട

ആത്മാഭിമാനത്തിനുസർവഥാ നിദാനവുമായ ഭഗവ

ദ്ഗീത സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു മലയാളത്തിൽ വിവർത്ത

നം �ചയ്തു �കരളീയർക്കു പര�മാപകർത്താവായിത്തീർ

ന്ന മാധവപ്പണിക്കരു�ട സദ്വ്യവസായ�ത്തഎത്രത

�ന്നശ്ലാഘിച്ചാലും മതിയാകുന്നതല്ല. ഗീതയ്ക്കു് ഇന്നു ഭാ

ഷയിൽ പദ്യരൂപത്തിലും ഗദ്യരൂപത്തിലും പല തർജ്ജ

മകളുമുണ്ടു്. എങ്കിലും അറുന്നൂ�റാളം �കാല്ലങ്ങൾക്കുമു

മ്പു് അന്യഭാഷകളിൽ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥംസംക്രാന്തമാകാ

�തയിരുന്ന ഒരു കാലത്തു് അതി�ന്റ മ�നാഹരമായ

ഒരു വിവർത്തനം�കാണ്ടുസ്വഭാഷ�യ �പാഷിപ്പിച്ച

പ്രസ്തുത കവി�യാടു �കരളീയർ എ�ന്ന�ന്നക്കും കൃത

ജ്ഞന്മാരായിരിക്കുന്നതാണു്. �ചാള�ദശത്തിൽ ശീ

യാഴി (ശിർകാഴി) ക്കുസമീപം ജീവിച്ചിരുന്ന പട്ടനാർ

എ�ന്നാരു കവി ഗീത തമിഴിൽ തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

ആ തർജ്ജമയ്ക്കും പണിക്കരു�ട തർജ്ജമയ്ക്കും തമ്മിൽ

അത്യത്ഭുതമായഐകരൂപ്യം കാണുന്നുഎന്നു് ഇവി�ട

പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “ഉറ്റവരിൽ�പ്പരുകീടിന

കൃപയാ�മാരു തിമിരം വ�ന്നന്നു�ട ഹൃദ�യയുറ്ററിവാം

ക�ണ്ണ�റ മറഞ്ഞി�ട്ടാരു �നറിയും കാണാതിടരു�റ്റൻ”

എന്നപണിക്കരു�ടയും “ആതലായറിവായ വഴിയി

�ന മറ്റാങ്കവർ പാർ കാതലാമിരുൺമ�റപ്പു �നറി

�യങ്കുംകാ�ണ നാൻ” എന്നപട്ടനാരു�ടയും വരികൾ

�നാക്കുക. ഇതു�പാ�ലഅനവധി ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രകട

മായ സാദൃശ്യമുണ്ടു്.

“�ചയമാമതു�ര നിൻറു �ചമമാന കരം �തടി-

യായനാർ പട്ടനാരായവതരിത്തരുളിനാ�ല

�പായനാൺ �മാഴിന്ത കീ�ത പുല�പ്പടുത്തുവതു മൻറി-

ത്തൂയമാതവർക്കു മിന്തച്ചുരുതി നൂ�റ്റാടങ്കിനാ�ര”

എ�ന്നാരു പഴയ പാട്ടുമുള്ളതായി അറിയുന്നു. എന്നാൽ

പട്ടനാരു�ട കാലം ഇന്നുംഅജ്ഞാതമാണു്. അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു ദ്രാവിഡകവികളു�ട ഇടയിൽ ഗണനീയമായ

ഒരുസ്ഥാനവുമില്ലതാനും. അതു�കാണ്ടു് രണ്ടു കൃതികൾ

ക്കും തമ്മിലുള്ള ജന്യജനകഭാവം തീർച്ച�പ്പടുത്തുവാൻ

തരമില്ലാ�തയാണിരിക്കുന്നതു്. അന്നുതമിഴ് നാട്ടിനും

�കരളത്തിനും തമ്മിൽ ഇന്ന�ത്തക്കാൾ കൂടുതൽസം

സ്കാരസമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തമിഴ് ക്കൃതി �നാ

ക്കിത്ത�ന്ന മലയാളകൃതി രചിച്ചിരിക്കണ�മന്നു തീരു

മാനിക്കുവാൻഎനിക്കു�ധര്യം �താന്നുന്നില്ല. ഏതാ

യാലും മാധവപ്പണിക്കർക്കുതമിഴ് ക്കൃതിയു�ട സഹാ

യംആവശ്യമില്ലായിരുന്നുഎന്നുപറയത്തക്കവിധത്തി

ലുള്ളസംസ്കൃതജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നുഎന്നു ഭാഷാ

ഭഗവദ്ഗീതയിൽസ്പഷ്ടമായി കാണുന്നുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം

ശങ്കരഭഗവൽപാദരു�ട ഗീതാഭാഷ്യം വായിച്ചിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനും അതിൽ �തളിവുണ്ടു്. എഴുനൂറു �ശ്ലാക

ങ്ങളടങ്ങിയ ഗീത നമ്മു�ട കവി 328 ശീലുകളായി തർ

ജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്നു. “ഭക്തിയിനാൽ ഭഗവദ്ഗീതാർ

ത്ഥം പരി�ചാടു �ചാൽവാനായു് നിനവു�റ്റൻ” എന്നും

“അഹമിതു സം�ക്ഷപിച്ചുര�ച�യ്തൻ” എന്നും പറഞ്ഞി

ട്ടുള്ളതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു ഗീതാർത്ഥം സംക്ഷി

പ്തമായി ഭാഷയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണ�മന്നു മാത്ര�മ

ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുള്ളുഎന്നുകാണാവുന്നതാണു്.

കവി അത്യന്തം അനുദ്ധതനാ�ണന്നുതാ�ഴക്കാണുന്ന

പാട്ടുകൾ �തളിയിക്കുന്നു.

“ഒരു പടി�യാഗത്താലുള്ളിൽക്ക-

ണ്ടുത്തമനാകിയ �വദവ്യാസൻ

തിരുവടി �ചാല്ലിയ പുണ്യപുരാണം

തിക�യ�ച്ചാല്ലുവ�നന്നു നിനച്ചതു

�പരുമതകും ശ്രീപാൽക്കടൽ കണ്ടു

പിപീലി കുടിപ്പാൻ കരുതിയ�താക്കും;

ഗുരുജനമായ മഹാജനമിതി�നാരു

കുറപറയാ�യ്കന്നടിമലർ �താഴു�തൻ.

മലരയ�നാടു �നർ �വദവ്യാസൻ

മറ്റും സംസ്കൃതപദ്യങ്ങളിനാൽ

നലനല നാനാർത്ഥങ്ങളുരത്തതു

ഞാനും ഭാഷാകവിയിലുരപ്പൻ;

വിലയറിവാനരുതാകിയ രത്നം

�വ�റാരു �പാന്നിൻ�ചപ്പിലതല്ലാ-

ലലവലയാകിയ തുകിലിൽ�പ്പാതികിലു-

മതിനു�ട മഹിമവി�രാധം വരു�മാ?”

“പാരാശര്യമഹാമുനിതിലകൻ

പതി�നട്ടദ്ധ്യായത്തിലുരത്തതു

നാരായണനരുളാ�ലാരു നരകൃമി

ഞാനുമി�താരു പടി �ചാല്ക തുനി�ഞ്ഞൻ.”

എന്നുംഅ�ദ്ദഹം വിജ്ഞാപനം �ചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഇവയിൽ

ആദ്യ�ത്തശീലി�ല ഉപമ കവി കമ്പരാമായണത്തിൽ

നിന്നുസ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. �മലുദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ

നിന്നു് കവിതയു�ട സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കാ�മങ്കിലും

രണ്ടു ശീലുകൾ കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

“അഴുതള�വ കണ്ണീർ �മയു് മാർവി-

ലതീവ �പാഴിഞ്ഞുടനർജ്ജുനഹൃദ�യ

മുഴുതു�മഴും �ശാകാഗ്നി ശമിക്ക

മുകുന്ദാഞ്ജന�മഘം തന്നിട�യ

അഴകിയ മന്ദസ്മിതമി�ന്നാടു-

മനന്തര�മ �ചാൽ ധാരക�ളാടും

വഴി�യയുണ്മജ്ഞാനമൃതമഴ

വർഷിപ്പാൻ വടി�വാടു നിനവുറ്റാൻ (2 – 6)

നാടുകിൽ നല്ക്കുസുമങ്ങളിലുണ്ടാം

നന്മണമതി�ന വഹിച്ച സമീരണ-

�നാടുമതിന്നുസമം വിഷയാദിക-

�ളാക്കയു�മ തന്നിൽ�ക്കാണ്ടങ്ങ�ന

ഈടിയ �ദഹ�മാടകലും�പാതിലു-

മിട�രാടു വന്നു പിറപ്പതിനാ�യ

കൂ�ടാരുകൂ�ടയ്തും �പാതിലുമിവ

കൂ�ട�ക്കാണ്ടു നടക്കും പ്രാണൻ.” (15 – 7)
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6 ഭാരതമാല

ഭാരതമാലയിൽആദ്യം ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തി�ല

കഥസങ്ഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നീടാണു് മഹാഭാരതകഥ

ആരംഭിക്കുന്നതു്. ദശമകഥാസങ്ഗ്രഹത്തിനുമാത്രം

ഭാരതമാല�യന്നും ബാക്കിയുള്ളതിനു മഹാഭാരതസം

�ക്ഷപ�മന്നും ഒരാദർശഗ്രന്ഥത്തിൽപ്ര�ത്യകം രണ്ടു

�പരുകൾഞാൻ കണ്ടിട്ടു�ണ്ടങ്കിലുംആദ്യ�ത്തതിനുമാ

ത്രം ഭാരതമാല�യന്നു �പർ �യാജിക്കാത്തതിനാൽ

മുഴുവൻ കൃതിക്കുംഅതുത�ന്നയാണു് നാമ�ധയ�മ

ന്നു്ഊഹിക്കുന്നു. കവി ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറ

യുന്നു.

“ഞാനം മിക്ക ജനം തുണ�ച�യ്താരു

ഞാന�മനിക്കുണ്ടാവാനാ�യ;

വാനം തന്നിലുദിക്കും ചന്ദ്രനു

വന്തിയലും മിന്മിനി, യുർവശിമുൻ

കാനം തന്നിൽ വസിക്കും �പ പല

കാണവ�ളാടിയലും�പാ�ലയും

ഞാനറിവറിവാനായവനരുളാൽ

നാരായണചരിതം �ചാല്ലുന്നിതു.

നാരായണചരിതം വ്യാ�സാക്തം

നാനാ�വദപുരാണാഗാരം

ചീരായിതു പണിയറിവാ�നളി�യാരു

ശ്രീകഥ ഭാരതമാലയി�തന്നും

�പരാൽ നിഷ്കളനാദി പുരാണൻ

�പരായിരമുള്ളച്യുതനമലൻ

നാരായണനരുളാ�ല �ചാല്ലി

നശിച്ചിതു പാപ�മനിക്കിനി�യല്ലാം.”

കഥാസങ്ഗ്രഹത്തിൽ കവിക്കുള്ളപാടവം അന്യാദൃശ

മാകുന്നു. 1363 ശീലുകൾ�കാണ്ടു് ദശമസ്കന്ധവും മഹാ

ഭാരതവും സം�ക്ഷപിക്കുകഎന്നതു് അത്യത്ഭുതമായ

ഒരു കവികർമ്മമ�ല്ലന്നു് ആർക്കുപറയാം? ചുരു�ക്കണ്ട

ഘട്ടങ്ങളിൽ ചുരുക്കിയും പര�ത്തണ്ടഘട്ടങ്ങളിൽ പര

ത്തിയുമാണു് ശങ്കരപ്പണിക്കർഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃത്യം

നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സംഭവപർവത്തിൽ 54 ശീലുക

�ള ഉള്ളുഎങ്കിലും ഭാരതകഥയു�ട യഥാർത്ഥബീജമാകു

ന്ന �ദ്രൗപദീവസ്ത്രാ�ക്ഷപംഅന്തർഭവിക്കുന്നസഭാപർ

വത്തിനു കവി 135 ശീലുകൾ വിനി�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഔചിത്യ�ബാധത്തിനു മകു�ടാദാഹര

ണമാകുന്നു. സംഭവപർവത്തിൽ ശന്തനുവി�ന്റ ജനന

ത്തിനു മുമ്പുള്ളകഥക�ളാന്നും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. മാതൃക

കാണിക്കാൻ ചില ശീലുകൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

(1) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം

“അരു�തൻറാശങ്കിച്ചാർ വിപ്രരു-

മാകിൽ�ച്ച�ല്കൻറാരതി�ല ചില-

�രാരു�നാടിയിൽ�ക്കാണ്ടവർക�ള വാസവി-

�യാക്കവലം�ചയ്തരചർകൾ നടു�വ

�പാരു ചിലത�ന്ന നമസ്കൃതി �ചയ്തഥ

�പാടിയു�മാഴിഞ്ഞു �താടുത്താൻ വാണം

കരുതിയ ലക്ഷവു�മയ്തു മുറിച്ചു

കരു�ത്താടു വന്നവൾ മാലയുമിട്ടാൾ

ഇട്ടാരമരർകൾ പൂ വിജയ�ന്മ-

ലിതു�ദന്യം താ�നൻറാരരചർകൾ;

കഷ്ടാവസ്ഥയി�തൻറാർ മറയവർ;

കടു�കതിർ �പാരുതു തുലഞ്ഞാർ കൗരവർ;

�കട്ടാർ ദു�ര്യാധനകർണ്ണാദികൾ;

�ഖദിതരാ�യ �പായാർ �താ�റ്റ;

വിട്ടാർ �തർ പാണ്ഡവർകളുമുട�ന

വിരയ�പ്പായ് മാതാവിനു �ചാന്നാർ.”

(2) പാണ്ഡവന്മാരു�ട ധർമ്മനിഷ്ഠ

“ആ�ലപന�ഭാജനവസ്ത്രാദിക-

ളാ�ല സ�ന്താഷിച്ചിതു മറയവർ;

കാ�ലറിയ കുട�യാടു �ചരിപ്പു

ഗജാശ്വാദികൾ ദാസീദാസ�രയും

പാ�ലറിയ പശു�വാടു കടാവു

പലർക്കു �കാടുത്തദ്ധർമ്മസുതാദികൾ;

നൂ�ലറിയ മാർവുടയ ത�പാധനർ

നുണ്ണറിവുട�യാർ �കാണ്ടിതുവ�ന്ന.”

(3) പാഞ്ചാലിയു�ട വിലാപം

“അച്യുത ശരണമനന്താ ശരണ-

മനത്തുയിരാകിയവമലാ ശരണം;

പിച്ചയിരന്നു മഹാബലിയസുരനു

പീഡ വരുത്തിയ വാമന, ശരണം;

നച്ചരവിൽ [1] ത്തുയിൽ �കാണ്ടാ ശരണം

നാരായണ രക്ഷിച്ചരു�ള�ന്റ-

യച്ച�മാടവൾ �ചാന്നതിനുത്തരമാ-

യാരുമുരത്തില്ലവരവരഴു�ത.”

(4) കർണ്ണവധം

“ഇല്ലയിതിന്നുസമം മ�റ്റാരു ശര-

മിതു�കാ�ണ്ടഞാൻ �കാൽവൻ കർണ്ണ�ന

നല്ല ഗുരുക്കളനുഗ്രഹ�മാ�ട

നല്കുക �ഹാമാദികൾ ഫല�മ�ന്റ

എല്ലയിലാ �വല�മാടു ഗാണ്ഡീവ-

�മടുത്തു വലി�ച്ചാരു മഴുവമ്പാ�ല

�ചാല്ലി മുറിച്ചാൻ കർണ്ണനു�ട തല

�ചാര�യാടവനിയിൽവീണ്ണതുകാലം.” (കർണ്ണപർവം)

1. നച്ചരവു്=നഞ്ഞുള്ളപാമ്പു്
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7 രാമപ്പണിക്കരു�ട കൃതികൾ

രാമപ്പണിക്കരു�ട കൃതിക�ളന്നു് ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന

തു് (1) രാമായണം (2) ഭാഗവതം (3) ശിവരാത്രിമാഹാ

ത്മ്യം (4) ഭാരതം ഇവയാണു്. ഒരമ്മാനപ്പാട്ടും ഗണപതി

യുംകൂടി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വകയായി കരുതാം. ഇവയ്ക്കുപു

റ�മ (5) ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഗദ്യം (6) ഗുരുഗീത (7) പാ

ത്മപുരാണം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടിയു�ണ്ടന്നു �ഗാവിന്ദ

പ്പിള്ളസർവാധികാര്യക്കാർ പറയുന്നു. പാത്മപുരാണം

ഇതുവ�ര കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അതു ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം

ത�ന്നയായിരിക്കാനിടയുണ്ടു്. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണ�ത്ത

പ്പറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കും.
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8 രാമായണം

നിരണം കവികളു�ട കൃതികളിൽ രാമായണം�പാ�ല

വിശിഷ്ടവും വിശ്വാകർഷകവുമായ ഒരു പ്രബന്ധമി�ല്ല

ന്നുള്ളതുസർവ്വസമ്മതമാണു്. ആ ഗ്രന്ഥംആദ്യന്തം

അമൃതമയമാണു്; അതിൽഓ�രാ ശീലിലും കാണുന്ന

ശബ്ദസുഖവുംഅർത്ഥചമൽകാരവും ഏതുസഹൃദയ�ന

യുംആനന്ദപരവശനാക്കുകത�ന്ന �ചയ്യും. രാമായണം

മുഴുവൻഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി

ആരുംത�ന്നസംശയി�ക്കണ്ടതില്ല. യുദ്ധകാണ്ഡത്തി

�ന്റഅവസാനത്തിൽ രാമദാസ�നന്നും ഉത്തരകാ

ണ്ഡത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ രാമ�നന്നും കവിയു�ട മുദ്രകൾ

പ്രകാശിക്കു�മ്പാൾ “മന്ദപ്രജ്ഞന്മാർക്കറിവാനായ് മനു

കുലതിലകനു�ട വൃത്താന്തമിതന്ധൻഞാൻ �കവല

�മങ്കിലും ഒട്ടായ പ്രകാരം �ചാല്ക തുനി�ഞ്ഞൻ”എന്ന

ബാലകാണ്ഡത്തി�ല പ്രസ്താവന�യആശ്രയിച്ചു് ‘ഒട്ടു് ’

അതായതു രാമായണത്തിൽ ഒരംശം മാത്ര�മ അ�ദ്ദ

ഹം രചിച്ചുള്ളുഎന്നുവാദിക്കുന്നതു് അ�ശഷം യുക്തി

യുക്തമല്ല. ‘ഒട്ടു് ആയപ്രകാരം’ എന്നതിനു് ‘ഒരുവിധം

ശക്തിക്കുതക്കവണ്ണം’ എന്നാണു് അർത്ഥം കല്പി�ക്ക

ണ്ടതു്. ഭാരതത്തിലും കവി ‘രാമകഥാ�മാട്ടായപ്രകാരം

�ചാ�ന്നൻ’ എന്നല്ലാ�ത ‘രാമകഥായാ�മാട്ടായ പ്രകാ

രം �ചാ�ന്നൻ’ എന്നുപറഞ്ഞിട്ടില്ല�ല്ലാ. വാല്മീകിരാ

മായണ�ത്തത്ത�ന്നയാണു് കവി അനുസരിക്കുന്ന�ത

ങ്കിലും പരിഭാഷയിൽഅഭിനന്ദനീയങ്ങളായ പലസ്വാ

തന്ത്ര്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മൂലത്തി�ലആശയ

ങ്ങൾ രസപുഷ്ടിക്കു�വണ്ടി സ�ങ്കാചിപ്പിക്കണ�മങ്കിൽ

സ�ങ്കാചിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കണ�മങ്കിൽ വിക

സിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നുള്ളതാണു് അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ നിയമം. പണിക്കർ തികഞ്ഞഒരുസംസ്കൃതപണ്ഡി

തനായിരുന്നുഎന്നും രാജ�ശഖര�ന്റബാലരാമായണ

നാടകം മുതലായ കൃതികളിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം സന്ദർ

�ഭാചിതമായി �ശ്ലാകങ്ങൾ തർജ്ജമ �ചയ്തു രാമായണ

ത്തിൽഘടിപ്പിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും ഇവി�ട പ്രസ്താവിക്കാനുള്ള

തിനു പുറ�മ സാക്ഷാൽ തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛനു�പാലും

ആ മഹാകവി മാർഗ്ഗദർശിയായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനും

ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ടു്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ബാ

ലകാണ്ഡത്തി�ല

“ഇടി�വട്ടീടുംവണ്ണം വിൽമുറി�ഞ്ഞാച്ച �കട്ടു

നടുങ്ങീ രാജാക്കന്മാരുരഗങ്ങ�ള�പ്പാ�ല;

�മഥിലി മയിൽ�പ്പട�പാ�ല സ�ന്താഷം പൂണ്ടാൾ”

എന്നവരികൾ കണ്ണശ്ശരാമായണം ബാലകാണ്ഡത്തി

�ല

“നരപാലകർ ചിലരതിനു വിറച്ചാർ,

നലമു�ട ജാനകി സ�ന്താഷിച്ചാൾ

അരവാദികൾ ഭയമീടുമിടിധ്വനി-

യാൽ മയിലാനന്ദിപ്പതു�പാ�ല”

എന്നവരിക�ള ഉപജീവിച്ചു് എഴുതിയതാ�ണന്നുള്ളതു

വ്യക്തമാകുന്നു. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ മഹിമ വാചാമ

�ഗാചരമാ�ണന്നു �തളിയിക്കുവാൻ ചില ശീലുകൾ താ

�ഴ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

(1) സൂ�ര്യാദയം

“ആരണമയനമരാസുര�സവ്യ-

നനത്തുയിരാകിയ നാഥൻ തിരുവടി

പൂരണ�നാരു മരതകനിറമാ�മഴു-

പുരവികൾ പൂണ്ട രഥത്തി�ന്മ�ല

സാരഥിയാമരുണ�നാടാദിത്യൻ

താനുദയം �ചയ്തരുളിയ കാലം

നീരിയലും നിയമങ്ങൾ മുടിച്ചാൻ

നൃപസുത�രാ�ട വിശ്വാമിത്രൻ.”

(ബാലകാണ്ഡം)

(2) പരശുരാമ�ന്റ വരവു്

“കണ്ടാകുല�മാ�ട കാലാഗ്നി-

കരു�ത്താ�ടരിഞ്ഞുവരുന്നതി�ത�ന്ന

�കാണ്ടാർ ചിലർ; ആദിത്യന്മാർ പലർ

കൂടിവരുന്നതി�തന്നാർ ചില�രാ;

കണ്ടാലറിയരു�തന്നാർ ചിലർ; ഇതു

കണ്ണാ�ലതിർ�നാക്കരു�തന്നാർ ചിലർ;

ഉണ്ടാകിയ ഭയപരവശരാ�യാ-

ന്നുരിയാടാ�ത നിന്നാർ പലരും.”

(ബാലകാണ്ഡം)

(3) ദശരഥൻ�ക�കയി�യാടു്

“ഏ�താരു ജാതിയുടു�പ്പാൻ വല്ക്കല-

�മന്നു�ട പുത്രൻബാലനിരാമൻ

�മദിനി �മ�ലല്ലാരുമുടുപ്പതിൽ

�മത്തര�മന്നിയുടുത്തറിയാ�താൻ?

ആദര�വാടു സു�ഖാചിതനായുള-

നായവനിന്നു വനത്തിനു �പായാ-

�ലതമിയന്നു നിലത്തുകിടപ്പാ-

�നന്തവനിന്നു പിഴച്ചതു പാ�പ?”

(4) സുമന്ത്രർ കണ്ടശ്രീരാമൻ

“കണ്ടവർകൾക്കു മ�നാഹരമാ�യ

കാർമുകിൽ�പാൽ വടിവീടിയ �മ�യ്മ-

�ലണ്ടിശയും കലരുന്നസുഗന്ധ-

മിണങ്ങിന കുങ്കുമപങ്കമണി�ഞ്ഞ

�കാണ്ടലിടയ്ക്കുലവും മിന്നൽ�ക്കതിർ-

�കാണ്ട മഹാരത്നാഭരണം പൂ-

ണ്ടണ്ടർപതി�ക്കതിരാ�കയിരുന്ന നൃ-

പാത്മജ�നക്കണ്ടവനടി �താഴുതാൻ.”

(അ�യാദ്ധ്യാകാണ്ഡം)

(5) മുനി�വഷത്തിൽ വന്ന രാവണൻസീത�യാടു്

“പൂജിതനായവനവ�ളയതീവ

പുകണ്ണനുരാഗവ�ശന പറഞ്ഞാൻ:

�മചകകാന്തി കലർന്നുലവീടും

�വരിമലർക്കുഴൽ�മന്നടയാ�ള!

താർചരവീരനു ജീവിതമാ�യ

താവിയ രൂപഗുണം തവ കണ്ടാ-

ലാർ ചപലാശയരായു് മുടിയാതവ-

രാക്കമതീവ കുറഞ്ഞി�തനി�ക്കാ.”

(ആരണ്യകാണ്ഡം)

(6) വസന്തവർണ്ണനം

“കാണാ �കാമളവല്ലികളാകിയ

കന്യകമാ�ര നടം �ചയ്യി�ച്ച

വീണാനാദ�മനും നവഭൃംഗ-

വി�നാദമ�നാഹരഗീത�ത്താ�ട

പൂണാരണിമുലമാ�രാടുകൂടിയ

പുരുഷാണാമതി സുഖകരമാ�യ

നീണാളും വനരങ്�ഗ �മവിന

നിരുപമമാരുതനർത്തകലീലാം.”

(കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം)

(7) വർഷാവർണ്ണനം

“ഇടിയാകിന്ന മിഴാ�വാലിയാലുട-

�നവർക്കും പരിതാപം കളവാൻ

ചുട�രറും മിന്നൽപ്പുണരാകിയ

തൂയവിളക്കു �കാളുത്തി വി�ശഷാൽ

വടി�വലും വരിവണ്ടുകൾ പാട

മയൂരാദികൾ മകിഴ്  �വയ്തും വണ്ണം

നടനാകിയ കാർകാലം വ�ന്നാരു

നാടകമാടും �പാലിവിതു പാരാ.”

(കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം)

(8) ക്രുദ്ധനായ ലക്ഷ്മണൻതാര�യാടു്

“താ�നാരു നല്ലതുതീയതുടൻ കരു-

താതവ�ന, താ�ര! നിൻഭർത്താ;

�വനൽ പുറന്നാലാരായ് വൻഞാൻ

വീ�റാടു �ദവി�യ�യന്നുപറഞ്ഞാൻ;

ആനതു�കട്ടു �പാറു�ത്താം വർഷ-

മനന്തരമവനിവ�യാ�ക്ക മറ�ന്ന

പാനമദാന്ധത�യാടുമിരുന്നാൻ

പക�ലതിര�വ�തന്നറിയാ�ത.”

(കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം)

(9) ഹനൂമാൻസീത�യാടു രാമ�നപ്പറ്റി

“അവനതിസുന്ദരനിന്ദുസമാനന-

നായതഭുജനരുണാംബുജനയനൻ

കുവലയകാന്തി കലർന്ന ന�രന്ദ്ര-

കുമാരനിടന്തടവുംതിരുമാർവൻ

തവമിയലും മുനി�വഷധരൻ കുശ-

ധരസൗമ്യൻ കടിതടപരി�ശാഭിത-

നുവവിമികും ജംഘായുഗളൻ വടി-

വുടയ പദാംബുജനംബുജനാഭൻ.”

(സുന്ദരകാണ്ഡം)

(10) ഹനൂമാൻ കണ്ട രാവണൻ

“ഏറ മ�നാഹരമാം കാർമുകിൽനിറ-

മീടിയിടന്തടവും മാർവതി�ല

കൂറരുതാതളമുത്തിൻമാലകൾ

കൂടനിലാ�വഴു�മകിറുക�ളാടും

�വ�റാരു �ചന്താമരമലർമാല

വിളങ്ങിന�പാ�ല �നത്രാവലി�യാടു,

മാറില്ലയാമണികുണ്ഡലമണ്ഡന-

മാർന്നു നിറന്ന മുഖാവലി�യാടും,

(11) ഉമ്പർപുരാൻ മുതലാമമരന്മാ-

രുടനുട�ന വിട്ടസ്ത്രങ്ങ�ളയും

വമ്പുട ദിഗ്ഗജദന്തങ്ങ�ളയും

മാർവതി�ലറ്റ തഴമ്പുക�ളാടും

തുമ്പമനത്തുലകത്തിനു നല്കി-

ത്തുലവിയലാവടി�വാ�ട ദശമുഖ-

നിമ്പമിയന്നമരുന്നതു മാരുതി-

യീടിയ ബഹുമാന�ത്താടു കണ്ടാൻ.”

(സുന്ദരകാണ്ഡം)

(12) സമുദ്രത്തിൽശ്രീരാമ�ന്റബാണപ്ര�യാഗം

“�ലാകത്രയനാഥൻ പ�ങ്കരുഹ-

�ലാചനനനുപമ�ദഹമരീചികൾ

പാകിപ്പലപാടും പകലവ�രാരു

പതിനായിര�മാരുമിച്ചതു�പാ�ല

മാഴ് കിത്തുലവിയലാ�താളി�വാടു

മറു�ത്തതിർ �നാക്കരുതായു് നിൻറവി�ട

�വഗ�ത്താടു പല വാളിക�ളയ്താൻ

വീരതരൻ മകരാകരമതി�ല”

(യുദ്ധകാണ്ഡം)

(13) ആദിത്യഹൃദയം

“�ദവവി�രാധിനാശന! വിശ്വസാക്ഷിയുമാ�യന്നാളും

നീതി മികുത്തകാഞ്ചനകാന്തിയുള്ളവ�ന! നമ�സ്ത;

ആവികുളുർക്കുമാറു നിനച്ചവർക്കരുൾ�ചയ്യും മാർത്താ-

ണ്ഡായസമസ്ത�ലാകവി�ലാചനായ ന�മാ നമ�സ്ത;

�കവലമ്മിക്ക ഭൂതങ്ങ�ളപ്പടച്ചുമഴിച്ചും നീ�യ

�കടുവരുത്തി�യാക്ക വരട്ടി വർഷമിയറ്റു�വാന്മ-

റ്റാവി നശിച്ച�പാലുറങ്ങിന്നവർക്കുണർ�വ�ക്കാടു�പ്പാ-

രാദിപുരാണ�ന! കരുണാകരായ ന�മാ നമ�സ്ത”

(യുദ്ധകാണ്ഡം)

(14) ശ്രീരാമ�സ്താത്രം

“ജയജയ മന്ദര�ശലമുയർപ്പാൻ

�ച�മ്മ കൂർമ്മവുമായവ�ന! ജയ;

ഭയമിയലാതവനി�യ മീൾവാനായ്

പന്നിയു�ട വടിവാനവ�ന ജയ;

തുയർ�കട നരസിംഹാകൃതിയായ

സു�രശ! ഹിരണ്യാന്തക�ന ജയ ജയ;

നയ�മാടു വാമനനായു് മാബലി�യാടു

നാടു പറിച്ച ന�രാത്തമ�ന ജയ;

ജയ ജയ ഭാർഗ്ഗവരാമാകൃതിയായു്-

�ച്ച�മ്മ മൂ�വഴുതുട മുടിമന്ന�ര

നയമിയലാ�ത �കാന്നുദകക്രിയ

നല�മാടു�ചയ്ത മഹാത്മാ�വ! ജയ;

ഭയകരനായ ദശാന�ന�ക്കാല

പരി�ചാടു �ച�യ്തങ്ങൾക്കിടർ തീർപ്പാ-

നുയർ പുക�ഴാടിതു കാലം ഭാനുകു-

�ലാത്ഭവനായുളവായവ�ന ജയ.”

(ഉത്തരകാണ്ഡം)

എ�ന്താരവിച്ഛിന്നധാരമായ ശബ്ദപ്രവാഹം! എ�ന്താര

നന്യസുലഭമായ കവനകലാപാടവം!!
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കണ്ണശ്ശഭാഗവതവും ഒരു മഹാപ്രബന്ധമാണു്. ദശമസ്ക

ന്ധത്തി�ലഓ�രാ അദ്ധ്യായവും കവി പ്ര�ത്യകമായി

തർജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്നു. മൂലത്തി�ല �താണ്ണൂറദ്ധ്യായ

ങ്ങൾക്കുപകരം ഭാഷയിൽശ്രുതിഗീതാദ്ധ്യായം വിട്ടും

ഏകാദശസ്കന്ധസം�ക്ഷപത്തിനു രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങൾ

വിനി�യാഗിച്ചും ഭാഷയിൽ �താണ്ണൂ�റ്റാന്നധ്യായങ്ങ

ളാക്കിയാണു് ആ കൃതി രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. രാമായണത്തി

�ലന്ന�പാ�ല മ�നാഹരമായ ഒരു ഭഗവൽസ്തുതിഈ

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റയും ഒടുവിലുണ്ടു്. “ശ്രീകൃഷ്ണമഹാകഥ നി

തരാം സം�ക്ഷപിപ്പാനാ�യ” എന്നു്ആരംഭത്തിൽ

കവി ത�ന്റ ഉ�ദ്ദശം �വളിവാക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലുംആ

കഥഅത്ര വള�ര�യാന്നും സം�ക്ഷപിച്ചിട്ടില്ല. “ഉല്ലാസ

�ത്താടു വിനതാതനയനുയർന്നുപറന്നാകാ�ശ മ�റ്റാ

രു �പാല്ലാമക്ഷിക തന്നാലാവതു �പാങ്ങുവതിന്നാ�ര

മുനിയു�ന്നാർ?” എന്നു രാമായണത്തിൽ �ചാദിക്കുന്ന

കവി “ആദര�വാ�ടാരു ബാലകനിതമായാകാ�ശ മരു

വീടിയ ചന്ദ്ര�ന നീതിയി�നാടു പിടിപ്പതിനാ�യ നിത

രാം ��ശിക്കുന്നതു�പാ�ല” യാണു് ത�ന്റ ഉദ്യമ�മന്നു

ഭാഗവതത്തിലും “വാനി�ലഴും നിറമാമതിത�ന്ന മകി

ഴ് �ന്താരുബാലകനിങ്ങുപിടിപ്പാൻ താ�നാരു�ക

നീട്ടിൻറതി�നാടു സമാനമിതു്” എന്നു് ആആശയ�ത്ത

ത്ത�ന്ന ഭങ്ഗ്യന്ത�രണ പരാവർത്തനം �ചയ്തു ഭാരത

ത്തിലും പ്രകടീകരിച്ചു ത�ന്റ ശാലീനത�യ ഗ്രന്ഥം�താ

റും �വളി�പ്പടുത്തുന്നു. ശബ്ദനിഷ്കർഷ താരത�മ്യന വള

�ര കുറവുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ഭാഗവതം; രാമായണ

ത്തി�ന്റ ഗുണംഅതിനില്ല; അതു പണിക്കർഎ�പ്പാൾ

രചിച്ചു എന്നുപറവാൻ നിർവാഹമില്ല. ഒന്നുരണ്ടു് ഉദാ

ഹരണങ്ങൾ �ചർക്കുന്നു.

(1) കുവലയാപീഡ ം 

“നാരായണനിടി�യാലി�പാലു�ള്ളാരു

നാദ�ത്താടിതു �ചാല്ലിയ വചനം

�ന�ര �ക�ട്ടരിയും �കാപ�ത്താടു

നിതരാം �പ്രരിച്ചാനതു കാലം;

താരാർമകൾമണവാള�ന �നാക്കി-

ത്തരസാ കാലാന്തകയമ�നാ�ടതിർ

�നരാകിയ ഗജവരനതു�നരം

�ന�ര �ചന്നു പിടിച്ചാന�ല്ലാ.”

(2) പ്രഭാതത്തിൽ �ഗാപസ്ത്രീകൾ

“പാടക കങ്കണ മണി �ചർന്നീടിന

പാണികളാ�ല രജ്വാകർഷണ-

മാടിന കുണ്ഡലകുന്തളകുങ്കമ-

മതിനാൽ മണ്ഡിതമാം മുഖകമലം

കൂടതു �നരത്തിളകിന മുലകൾ

ഗുരുത്വമിയൻറീടും കടിതട�മാടു

കൂടിന �ഗാപാങ്ഗനമാ�രറ്റം

കുരുകുലതിലകാ! �ശാഭിതരായാർ.”
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എല്ലാ കൃതികളും വിഷ്ണുപരമായിരി�ക്കണ്ടഎന്നുവിചാ

രിച്ചാണു് തൃക്കപാലീശ്വരത്തി�ല ശിവ�ന്റ ഭക്തനും കൂടി

യായ രാമപ്പണിക്കർ പ്രസ്തുതപ്രബന്ധം രചിച്ചതു് എന്നു

�താന്നും. ആ�കനൂറ്റമ്പതു ശീലുകൾഈ ‘ഭാഷാസം

�ക്ഷപ’ത്തിലുണ്ടു്. സുകുമാരൻഎന്നബ്രാഹ്മണൻഅന

വധി പാപങ്ങൾ �ചയ്തു് ഒരു ചണ്ഡാലിയുമായി വള�ര

ക്കാലം രമിക്കുകയുംഅതിനിടയിൽ ഒരു ശിവരാത്രി

ത�ന്റ പ്രിയതമയ്ക്കു�വണ്ടി പുഷ്പാ�ന്വഷണത്തിനു �പാ

യ�പ്പാൾ ശിവ�ന മറ്റുള്ളവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ ദൂ�രനിന്നു്

ആകസ്മികമായി �താഴുകയും �ചയ്തു. അയാൾക്കു മര

ണാനന്തരം ശിവ�ലാകം പ്രാപിക്കുവാൻസങ്ഗതി

വന്നതാണു് വിഷയം. വിസ്മയനീയമായ ചാതുര്യ�ത്താടു

കൂടി കവിഈകഥപ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. രചന �കാ

ണ്ടു മിക്കവാറും കണ്ണശ്ശരാമായണ�ത്താടു കിടനില്ക്കുന്ന

ഒരു കൃതിത�ന്നയാണു് ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം. രണ്ടു ശീ

ലുകൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

(1) ശിവദൂതന്മാർ

“കന്തശരാസനബാണനിശാത-

കഠാരായുധരായു് നിർമ്മലരാ�യ

സുന്ദരരായഥബാഹുചതുഷ്ടയ-

�ശാഭിതരായതിമുഷ്കരരാ�യ

ചന്തമമർന്ന ജടാഭാര�ത്താടു

ചർമ്മാംബരരായു് ഭസ്മാകൃതി�യാടു-

മിന്ദുകലാപമണിഞ്ഞഖിലാങ്ഗവു-

മീശ്വരദൂതരിത�ത്താടു നിന്നാർ.”

(2) ശിവഗ�ണശ്വരന്മാർ

“ആയതബാഹുചതുഷ്ടയ�ശാഭിത-

രായതിനിർമ്മല ഭ�സ്മാദ്ധൂളിത-

കായരുമാ�യ ചർമ്മാംബരരായു്-

ക്കാലാന്തകസമവിക്രമരാ�യ,

മായ�യ നീക്കുംബ്രഹ്മശിരാവലി-

മാലാധരരായു് ദുഷ്കരരാ�യ

തൂയഗ�ണശ്വര�രക്കണ്ടക�മ

സുഖമായിതു�വവസ്വതനവി�ട.”

‘ഭാഷാമിശ്രമി�തൻറികഴാ�ത’ ത�ന്റ കൃതി പരായണം

�ചയ്യുന്നവർ ശങ്കര�ലാകം പ്രാപിക്കു�മന്നും കവി ഒടു

വിൽ ഫലശ്രുതിരൂപത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു. അത്തര

ത്തിലുള്ളകൃതികളു�ട �നർക്കു് അന്ന�ത്തസംസ്കൃതപ

ക്ഷപാതികൾ �നറ്റി ചുളിച്ചിരുന്നുഎന്നു്ഊഹിക്കുവാൻ

ഈപ്രസ്താവന വഴിനല്കുന്നു.
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11 ഭാരതം

മഹാഭാരതകഥസാമാ�ന്യന വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കു

ന്ന ഒരു ദീർഘമായ പ്രബന്ധമാണുകണ്ണശ്ശഭാരതം.

ഭാരതമാലയി�ലന്ന�പാ�ലആദ്യമായി ഒരു ദശമസ്ക

ന്ധസം�ക്ഷപം ഇതിലുമുണ്ടു്. പിന്നീടു മുറയ്ക്കു പൗ�ലാമം

മുതല്ക്കുള്ളകഥപ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നു. രാമപ്പണിക്കർ

ഈഗ്രന്ഥംഅവസാനിപ്പിച്ചു�വാ എന്നുസംശയമാണു്.

�ദ്രാണപർവത്തിനു�മലുള്ള ഭാഗങ്ങൾഞാൻ കണ്ടിട്ടി

ല്ല.

“വല്ലവവാലകനാകിയ കൃഷ്ണൻ

വസുധാഭാരം തീർത്തപ്രകാരം

�ചാല്ലുകിലാമതി�നാടു �ചർ�ന്നാ ചില

ശുഭകഥകളുമിടർ കളവാനാ�യ.”

എന്നവരികളിൽആദ്യം ത�ന്ന ത�ന്റഅഭിസന്ധി കൃ

ഷ്ണകഥാനുകീർത്തനമാ�ണന്നുംഅതിനു് ഒരു സൗക

ര്യം ഭാരതം നല്കുന്നതു�കാണ്ടാണു് അതി�ന താൻ ഭാ

ഷ�പ്പടുത്തുന്ന�തന്നുംഅ�ദ്ദഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവി

തയ്ക്കു പ്രാ�യണശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യത്തി�ന്റ ഗുണമു

ണ്ടു്. ഒരു ശീൽ ചുവ�ട �ചർക്കാം.

“�കാമളപുഷ്പലതാപരി�വഷ്ടിത-

�കാടരവൃക്ഷമ�നാഹര�നമിശ-

മാമടവിയിൽ മുനി ശൗനകനീരാ-

റാ�ണ്ടാരു യാഗം �ചയ്  വതുകാലം

തീമയിലാനുഗ്രശ്രവസാഖ്യൻ

ധീരൻ സൂതസുതൻ പൗരാണിക-

നാമിനി മുനിക�ളയടി�താഴുവാ�ന-

ന്റാശ്രമമതി�ല �ചൻറാ�നാരുനാൾ.”

ആങ്ഗ�ലയസാഹിത്യത്തിൽ ‘�സ്പൻസർ’ എന്നകവി

സാർവഭൗമ�ന്റസ്ഥാനമാണു് �കരളസാഹിത്യത്തിൽ

രാമപ്പണിക്കർക്കുന�ല്കണ്ടതു്.



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

12 ഗുരുഗീത

ഇതു മുൻപറഞ്ഞനിരണം കവികളിൽ ഒരാളു�ട കൃതി

യാ�ണന്നുവിചാരിക്കുവാൻ യാ�താരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.

ഭാഷയ്ക്കു് അത്രവള�ര പഴക്കമില്ല; കവിത തീ�ര �പാട്ട

യാണു്; വൃത്തത്തി�ന്റ കഥയും ഒരുമാതിരി പരുങ്ങൽ

ത�ന്ന. എതുക�മാനകളും അന്താദിപ്രാസവുമില്ല. ചില

ആശയങ്ങളി�ല്ലന്നി�ല്ലങ്കിലും അപശബ്ദങ്ങൾസുല

ഭങ്ങളാണു്. ഗുരുവി�ന്റ മാഹാത്മ്യ�ത്തശ്രീപര�മശ്വ

രൻ പാർവതീ�ദവി�യാടു പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നതാ

ണു് കഥാവസ്തു. ആ�ക 72 ശീലുകളുണ്ടു്. ഒരു ശീലുദ്ധരി

ക്കാം.

“�കലയിലമരും ഭക്താനുഗ്രഹ-

തൽപരനാകിയ ശ്രീശങ്കര�ന

ഭക്തി�യാ�ട വന്ദിച്ചഥ പാർവ്വതി-

�ദവിയു�മാരുനാൾ ഗുരുതത്വവി�ശഷം

�കൾപ്പാനിച്ഛിച്ചവ�നാടു �ചാദ്യം

�ചയ്കയി�ലറ്റം പരമാനന്ദം

പൂണ്ടതിനു�ട വിവരം �കൾ�ക്ക (ന്ന)-

ന്നരുളി�ച്ചയ്തു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി”

ഒടുവിൽ മലയിൻകീഴു് കൃഷ്ണ�ന വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു�കാ

ണ്ടു കണ്ണശ്ശ�ന്റ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച പശ്ചാൽകാലിക

നായ ഒരു കവിയാണു് അ�ദ്ദഹം എന്നു മാത്രം സങ്കല്പി

ക്കാം. ആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾഈക്ഷുദ്രകവിതയ്ക്കു

ഭാഷാസാഹിത്യ�വദിയിൽ പ്ര�വശമനുവദിക്കുവാൻ നി

വൃത്തിയില്ലാ�തയിരിക്കുന്നു.
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13 സീതാസ്വയംവരം അമ്മാനപ്പാട്ടു്

രാമായണ�ത്തവിഷയീകരിച്ചു് ഒരു �ചറിയഅമ്മാ

നപ്പാട്ടുണ്ടു്. കവിമുദ്രയി�ല്ലങ്കിലും ഭാഷാരീതി�കാണ്ടും

കണ്ണശ്ശരാമായണഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ �ചർത്തുകാ

ണുന്നതു �കാണ്ടുംഅതു രാമപ്പണിക്കരു�ട കൃതിയാ

�ണന്നു്ഊഹിക്കാം. �കരളത്തിൽ പല ജാതിക്കാരു

�ട ഇടയിലും ഏതാനും �കാല്ലം മുമ്പുവ�ര പ്രചുരപ്ര

ചാരമായിരുന്ന ഒരു വി�നാദകലയാണു് അമ്മാനാട്ടം;

അതിനു് ഉപ�യാഗ�പ്പടത്തക്കവിധത്തിൽ നിർമ്മി

ച്ചിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളാണു് അമ്മാനപ്പാട്ടുകൾ. തലയിൽ

നിറകിണ്ടി വച്ചു് അതിൽനിന്നു താളത്തിനു �വള്ളത്തു

ള്ളികൾ വീഴുമാറു് അമ്മാനമാടുവാൻ വശമുള്ള ‘ഈഴ

വാത്തി’ സ്ത്രീകൾഅടുത്തകാലംവ�രയുണ്ടായിരുന്നു

എന്നും കിണ്ടിയി�ല �വള്ളത്തുള്ളികൾ നിലത്തുംആടു

ന്നകായ്കൾ�കകളിലും വീഴത്തക്കവണ്ണംഅവർആ

കലയിൽഅത്യത്ഭുതമായ ‘സാധകം’ സമ്പാദിച്ചിരുന്നു

എന്നുംഅഭിജ്ഞന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ�കരള

ത്തി�ലയും മദ്ധ്യ�കരളത്തി�ലയും അമ്മാനപ്പാട്ടുകൾക്കു

വൃത്തസംബന്ധമായും മറ്റും വ്യത്യാസമുണ്ടു്. സീതാസ്വ

യംവരത്തിൽആ�ക പ�ത്താൻപതു ശീലുക�ളയുള്ളു.

അന്താദിപ്രാസത്തിനുപകരം കവി പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ

അകാരാദിക്രമമാണു് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആദ്യ�ത്ത

ശീൽഅടിയിലുദ്ധരിക്കുന്നു.

“അച്യുതൻ കരുണാകരൻ

തരുണാരുണാംബുജ�ലാചനൻ

അഖിലജനമനകമലനിരുപമനിലയനരി

പുരു�ഷാത്തമൻ,

പച്ചമാൻ നാരായണൻ പാലാഴിയിൽത്തുയിൽ�കാണ്ടവൻ,

പരമഗുരുമുര�വരിമധുരിപു സകലഗുണപരിപാവനൻ,

ഇച്ചയായതിനിർമ്മലൻ പീതാംബരൻ�ദത്യാന്തകൻ,

ഇനിയ രവികുലമഹിതദശരഥനൃപതിതനയനതായവൻ,

ഇഷ്ടമായ് മുനിപുങ്ഗവൻ നൃപ�നാടിരന്നതുമൂലമാ-

യിത�മാടനുജ�നാടുഴറി നടന്നി�തന്നാടുകമ്മാ�ന.”
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14 തൃക്കപാലീശ്വര�സ്താത്രം

നിരണത്തുകൃഷ്ണപ്പണിക്കരു�ട തൃക്കപാലീശ്വര�സ്താത്രം

എ�ന്നാരു കൃതിയുണ്ടു്. ആ�ക പതി�നട്ടു പാട്ടുകളാണു്

അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. “നിരണകപാലീശ്വരമമരും

ഗിരിതനയാരമണ �താഴു�ന്നൻ” എന്നാണു് എല്ലാ പാ

ട്ടുകളും അവസാനിക്കുന്നതു്. ഒരു പാട്ടു ചുവ�ട �ചർക്കു

ന്നു.

“കങ്കുമകളഭങ്ങളതണിയും മങ്കയിൽമണിയാകിയ

പാർവ്വതി

വഞ്ചന�ചയ്തഞ്ചി�ക്കാഞ്ചി�ക്കാങ്കയിൽ വച്ച�മ്പാടു

പുണരും

പങ്കജമലരമ്പ�ന �വ�ന്നാരു ശങ്കരനുട�നങ്കൽ

വിളങ്ങുന്ന

നിരണകപാലീശ്വര …”

കവിതയ്ക്കു ഭഗവദ്ഗീത�യയും രാമായണ�ത്തയും മറ്റും

�പാ�ലയുള്ളപഴക്കം �താന്നുന്നില്ല; അവയു�ട അടു

�ത്തങ്ങുംആസ്വാദ്യതാവിഷയത്തിൽസമീപിക്കുവാനു

ള്ള �യാഗ്യതയും കാണുന്നില്ല. ‘കണ്ണശ്ശ’�ന്റ തറവാട്ടിൽ

പിൻകാലത്തുജനിച്ച ഒരു കവിയായിരിക്കാംഈകൃഷ്ണ

പ്പണിക്കർ.
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15 ശ്രീവല്ലഭകീർത്തനം

നിരണംകവികളിൽ ഏ�താ ഒരാളു�ട കൃതിയാണു്

അഞ്ചുശീലുകൾമാത്രം അടങ്ങീട്ടുള്ളശ്രീവല്ലഭകീർത്ത

നം. മലയിൻകീഴു് മഹാവിഷ്ണുവി�നയാണു്ഈകൃതി

യിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും ‘നമശ്ശിവായ’ എന്ന

�ശവമന്ത്രത്തി�ലഅഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ�കാണ്ടാണു് ഇതി

�ല ശീലുകൾ യഥാക്രമംആരംഭിക്കുന്നതു്. ഇതിനു കാ

രണം തിരുവല്ലയി�ല�ത്തവരായി മലയിൻകീഴിൽ

പ്രതിഷ്ഠിതനായ വിഷ്ണുവി�നയാണു് കവി സ്തുതിക്കുന്ന

�തങ്കിലും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജന്മഭൂമിയായ നിരണത്തു

തൃക്കപാലീശ്വരത്തു �ക്ഷത്രത്തി�ലശ്രീപര�മശ്വര�ന

ക്കൂടി ഘടിപ്പിക്കണ�മന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ളതാൽപ

ര്യമാ�ണന്നുള്ളതുസ്പഷ്ടമാകുന്നു. രണ്ടു ശീലുകൾ മാത്രം

ചുവ�ട കുറിക്കുന്നു.

“ന�ല്ലാരരവണ�മലാഴിയിൽ

�മ�ല്ലത്തുയിലാകിയ മാധവ-

ന�ല്ലാ നരജാതികളിടതീർ-

ത്തുല്ലാസം രക്ഷിച്ചരുളും

�ചാല്ലാർന്നന മലയിൻകീഴ് ത്തിരു-

വല്ലഭ�ന! നിൻപദപങ്കജ-

�മല്ലാനാളും �താഴു�തൻശ്രീ-

മാധവ പാഹി �താഴു�ന്നൻ.

മ�ണ്ണയളന്നീരടിയാക്കിയ

കണ്ണാ കരുണാകര മരതക-

വർണ്ണാ നിൻപദമിരു�പാഴുതും

വി�ണ്ണാർ �താഴുതീടുമവർക്കും

എണ്ണിയ വൻവിന തീർത്തീടും

�വണ്ണകൾ കളവാണ്ടുണ്ടവ�ന �കൾ

എ�ന്നയും രക്ഷിക്കനുദിനവും

ശ്രീമാധവ പാഹി �താഴു�ന്നൻ.”
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16 നിരണവൃത്തങ്ങൾ

നിരണം കവികളു�ട കൃതികളി�ല ഭാഷ�യ മുത്തമിഴു്

(തികഞ്ഞമിഴ് ) എന്നു ചിലർ വ്യവഹരിക്കുന്നതു് അതി

�ല പഴയ മലയാന്തമിഴിലുള്ള പല പദങ്ങ�ളയും പ്ര

�യാഗങ്ങ�ളയും കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം; തമിഴ്, മലയാ

ളം, സംസ്കൃതംഈ മൂന്നു ഭാഷകളു�ടയും സ�മ്മളനം

അവയിൽസ്ഫുരിക്കുന്നതു�കാണ്ടാ�ണന്നു �താന്നുന്നി

ല്ല. ഏതായാലും അത്തരത്തിലുള്ളസ�മ്മളനത്തിനു്

ഒരുആകർഷകമായസൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യവുമു�ണ്ടന്നു

ഹൃദയാലുക്കൾസമ്മതിക്കുകത�ന്ന �ചയ്യും. നിരണം

കവികൾ പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തങ്ങളിൽഅതിപ്രധാന

മായിട്ടുള്ളതു് 16 മാത്രകൾ വീതമുള്ളഈരണ്ടുഖണ്ഡങ്ങ

ളടങ്ങിയ നാലു്ഈരടികൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒന്നാണു്.

അതി�നയും തരങ്ഗിണി�യന്നുപറയാം; എന്നാൽ തു

ള്ളൽപ്പാട്ടി�ല തരങ്ഗിണിക്കു ശീലുകളു�ട മാതിരി വി

രാമമില്ലാത്തതുംഅതു്ഈരടികൾ �കാണ്ടുമാത്രം നി

ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമാ�ണന്നു് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ‘ആന

ന്ദാമൃതസാരമരൂപമ�ശഷജഗൽപരിപൂർണ്ണവുമാ�യ’

എന്നതു രാമായണംആദ്യ�ത്തശീലി�ല നാലീരടിക

ളിൽആദ്യ�ത്തതാണു്. ഇതുകൂടാ�ത �വ�റയും ചില

വൃത്തങ്ങൾനിരണംകവികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്.

(1) “ആയിതനുരാഗമതുകാലമഥ കൗസ-

ല്യാതനയനാകിയ കുമാരനി�ലവർക്കും.”

(2) “രാജാധി�ദവിമകൾ രാജീവ�ലാചനാ

രാ�ജന്ദ്രനച്യുതനിൽ രാഗം മുഴുത്തു�പായു്”

(3) “�മദിനീയി�ലവനിങ്ങു �വദമൂർത്തിയാ�യങ്ങും

�ബാധരൂപനാം നിനക്കു പൂജ�ചയ്തിടുന്നതും”

(4) “മ�റ്റാരുത്ത�നസ്തുതിച്ചു മത്സ്യരാജനും �വകുണ്ടു

�നറ്റി�മ�ലറിന്ത ചൂതു�നർ�ചാരിന്ത �ശാണിത�ത്ത”

(5) “തിറ�മാടിലകുന്ന കാർകൂന്തലും കാന്തി�ചർ-

തിരുനുതലുമായതാതാമ്ര�നത്രങ്ങളും.”

(6) “�ചാല്ലിയിവണ്ണമാചമനാദി �ചയ്തണി�മനിത�ന്മൽ

�ശാഭിതമായ ചട്ടയുമി�ട്ടടുത്തുശരങ്ങൾ ചാപം.”

ഇവഅവയിൽ ചില വൃത്തങ്ങളി�ലഈരടികളാണു്.

അതാതുവൃത്തത്തി�നാപ്പിച്ചു് അക്ഷരങ്ങൾ ചില�പ്പാൾ

തമിഴി�ല വികാരവിധികളനുസരിച്ചു് നീട്ടിയും കുറുക്കി

യും തുറന്നുംഅടച്ചും ഉച്ചരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. ‘�മദിനീയിൽ’

എന്നപ്ര�യാഗം �നാക്കുക.
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17 രാമായണസം�ക്ഷപം

അക്കാലത്തുത�ന്ന രാമായണകഥസം�ക്ഷപിച്ചു ഭാ

രതമാലയ്ക്കുസദൃശമായി ഒരു കൃതി അന്താദിപ്രാസവും

മറ്റു�മാപ്പിച്ചു് ആ�രാ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റഅവ

സാനം കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്ര�ണതാവാ�രന്നു

നിർണ്ണയിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. അതിൽനിന്നു രണ്ടു

ശീലുകൾ ചുവ�ട �ചർക്കാം.

(1) പ്രാരംഭം

“അരചൻ ദശരഥനാത്മജനായ് വ-

ന്നവതാരം�ചയ്തിതു കൗസല്യയിൽ

അരവിന്ദാക്ഷനനന്തജഗൽഗുരു-

വനുജന്മാർ �ക�കയി സുമിത്രയിൽ

ഒരു വഴി�യയുളവായിതു പുത്രരു-

മുട�ന �ചയ്തിതു ജാതകകർമ്മം

വരമിയൽ നാമാദികളും �ചയ്തു

വളർന്നിതു വളതളതാലിയണി�ന്ത.”

(2) സീതാവർണ്ണനം

“കണ്ടിതിരുണ്ടിളകും മലി�ശാഭ

കവിഞ്ഞുയ�രത്തിരുകീടിന കാർകുഴൽ

അണ്ട[2] രരണ്ടു �താഴും നുതൽ ചില്ലിവി-

ല്ലംബുജ�ലാചനയുഗളം നാസിക

ചണ്ഡരുഗാകൃതി കുണ്ഡലകാന്തി

ചലിച്ച ക�പാലതലങ്ങളു�മറ്റം

തണ്ടലർവാണഭയം �കടുവാൻ മധു

തണ്ടിന വായ്  പവഴം മുഖകമലം.”

2. അണ്ടർ=�ദവന്മാർ.
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18 ശ്രീരാമ�സ്താത്രം

ഇതുംഅത്യന്തം ഹൃദ്യമായ ഒരു കൃതിയാകുന്നു. രാമായ

ണകഥ മുഴുവൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിതഅക്കാല

�ത്തതുത�ന്ന. അഞ്ചുശീലുക�ള ഉള്ളൂ. മാതൃക താ�ഴ

ക്കാണിക്കുന്നു.

(1) “മുതിർന്നലതന്നിലമർന്നണ്ണ�ല ജയ;

മുകി�ലാളിനിറമുടയമൃ�ത ജയ ജയ;

കുതിരവർകുലമമർന്നമലാ ജയ ജയ;

കനവിയ ദശരഥതനയാ ജയ ജയ;

ഇതവിയ മുനി തുണ നടന്നാ ജയ ജയ;

ഇടർ�ചയ്യുമവളുയിർ കളഞ്ഞാ ജയ ജയ

അതിശയമസുരർ�മയ്  പിളർന്നാ ജയ ജയ

അരുമറയവരിടയമർന്നാ ജയ ജയ.”

(2) “വകവക മുനികൾ �മയ്  �താഴുതാ ജയ ജയ;

വന്ന നിശിചരി മുലയരിഞ്ഞാ ജയ ജയ;

പുക�ഴാടു കരനുയിർ കളഞ്ഞാ ജയ ജയ;

പുന�രാരു മൃഗ�മയ്തു തിരിഞ്ഞാ ജയ ജയ;

അലർമകൾ പിരിഞ്ഞഴിഞ്ഞഴുതാ ജയ ജയ;

അതി�നാരു കവി തുണനടന്നാ ജയ ജയ;

തിചയറികവ�നൻറിതുരച്ചാ ജയ ജയ;

തിചയറിഞ്ഞവ�രാടു നടന്നാ ജയ ജയ.”
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19 തിരുക്കണ്ണിയാലണ്ണൽസ്തുതി

ഇതു് ഒരു ശിവ�സ്താത്രമാണു്. ‘തിരുക്കണ്ണിയാൽ’ എവി

ട�മന്നറിയുന്നില്ല. അതിൽനിന്നു് ഒരു ശീൽ ഉദ്ധരിക്കു

ന്നു.

“ഞാലമീ�രഴുമുണ്ടായർ�കാനു മുകം

നാലു�ളാനും പി�ന്നപ്പൻറിയും പുള്ളുമായു്;

മൂലവും �മൽമുടി�ന്തടവും �തടിനാർ

മൂവരായ് നിൻറു കണ്ടീല�ല്ലാ പി�ന്നയും;

�വലയാലാലമുണ്ടയ്യ�ന! നൽ�പ്പാ�ന്ന!

�വലതൻ കൂട്ടുടൻ കൂടിനിന്നാടുവാൻ

കാലകാലാ പിരാ�ന! �കാതിക്കുന്നു�തൻ

കാലു രണ്ടും തിരുക്കണ്ണിയാലണ്ണ�ല!”
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20 പാശുപതാസ്ത്രലാഭം പാട്ടു്

നിരണം കവികളു�ട കാലത്തുവിരചിതമായ മ�റ്റാരു

കൃതിയാണു് പാശുപതാസ്ത്രലാഭം പാട്ടു്. കവി അവരി

�ലാരാൾത�ന്ന�യാ എന്നറിവില്ല. എന്നാൽ ഭാഷാരീ

തി�കാണ്ടുംഅന്താദിപ്രാസഘടന�കാണ്ടും മറ്റും അതി

�ന്റ കാലം അനായാ�സന നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്.

താ�ഴക്കാണുന്നശീലുകൾ �നാക്കുക.

“ആനനമാനയു�ട വടിവാനവ

നാതിവിനായകനംബികതനയൻ

***

വാനവർ കൗ�ന്തയൻ വിജയന്നു മ-

�ഹശ്വരനസ്ത്രം നല്കിയതി�പ്പാൾ

ഞാനുര�ചയ്യാംവണ്ണമിതി�ന്നാരു

ഞാനം തരിക�യനിക്കു വിര�ഞ്ഞ,

വിരഞ്ഞരുൾ�ചയ്  വിതുവായ്മകൾ താനും

ബ്രഹ്മൻതിരുവടിയും തിരുമാലും

പരന്ദര�നാടു പുര�മരി�ചയ്തരനും

പൂമാതും വാ�നാരുമനത്തും

പരൻ പുരുഷൻ മലമങ്കമണാളൻ

പാണ്ഡൂതനൂജനു പാശുപതാസ്ത്രം

വരം �പറു�ക�ന്റ നല്കിനതി�പ്പാൾ

വാഴ്ത്തുമതിന്നുട�നങ്ങൾക്കി�ന്റ.”

“അർച്ചന �ചയ്യി�ന്റട�ത്തറ്റമ-

ടു�ത്ത�ചൻറ പിനാകിക്ക�പ്പാൾ

അശ്ശിവപൂജവിതാനം കണ്ടി

ട്ടാനന്ദവുമാശ്ചരിയവുമായിതു;

അർച്ചന വിരവിൽ മുടിച്ച കിരീടിയു-

മഴ�കാടു ഗാണ്ഡീവം പൂ�ട്ടറ്റി

�കച്ചരടും കവചാദികൾ പൂണ്ടിതു

കടുക�ച്ചറുഞാ�ണാലിയും �ചയ്താൻ

�ചറുഞാ�ണാലി �ചയ്തതു �കട്ട�പ്പാൾ

�ചറു�വടന്മാ�രാടി�പ്പായിതു:

അറയാ�ത �പരു�വടൻ �ചൻറി

ട്ടവ�നാടണയ�ച്ചൻറുര�ചയ്താൻ

തിറ�മറിൻറമ�രന്ദ്രതനൂജാ

�ചന്താമരനയനൻ �ഗാവിന്ദ-

ന്നുടമ�പറും വിജയാ നീ�യങ്ങൾ

ക്കൂട�ന �വൻറി�യ നല്കുക�യൻറാൻ.”
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21 നളചരിതം പാട്ടു്

പാശുപതാസ്ത്രലാഭം �പാ�ലയുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്

നളചരിതം പാട്ടു്. അതിലും വൃത്തം, എതുക�മാനകൾ,

അന്താദിപ്രാസം, ഭാഷ, ഇവ�യല്ലാം നിരണം കൃതിക

ളി�ലതു �പാ�ലത�ന്ന ഇരിക്കുന്നു. ഒരു ശീൽ ചുവ�ട

�ചർക്കാം.

“നളനു�ട ചരിതമുരയ്പാനി�പ്പാൾ

നാന്മുഖനും നാരായണനരനും

�തളി�വാടു ചന്ദ്രാദിത്യന്മാരും

�ദ�വന്ദ്രാദ്യമ�രന്ദ്രരു�മല്ലാം

വളർമയിൽതന്മുതുകിൽ�പ്പാലി�വാനും

മഹിഷാന്തകിയും മാരനുമാര്യനു-

മളവില്ലാതള�വങ്കലനുഗ്രഹ-

മവരവ�ര തന്നീടുക ശരണം.”

നിരണത്തുപണിക്കരന്മാരു�ട കൃതിക�ളാടു വള�ര

സാദൃശ്യമുള്ള മ�റ്റാരു രാമായണംപാട്ടു കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

അവസാനത്തി�ല ഓലകൾഅലബ്ധങ്ങളാകയാൽ

കഥഏതുവ�ര �പാകുന്നുഎന്നുഖണ്ഡിച്ചുപറവാൻ നി

വൃത്തിയി�ല്ലങ്കിലും “ജനകസുത�മയു് പുണരും തമ്പുരാ

നസുരർകുലമറുതി തരുണിവിഷയം തമ്പി�യാടു വന

ചര�രാടല കടന്നു �ചന്നു വന്നിമ്പമാന നിജനഗരിത

ന്നിലിരുന്ന പരൻ” എന്നുഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽസൂചിപ്പി

ച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു പട്ടാഭി�ഷകപര്യന്തമുള്ളഇതിവൃത്തം

ഇതിൽ പ്രതിപാദിതമാ�ണന്നു്ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.

അത്യന്തം സംക്ഷിപ്തമായ രീതിയിലാണു് കവി കഥ പറ

ഞ്ഞു�കാണ്ടു �പാകുന്നതു്. അന്താദിപ്രാസമുണ്ടു്. കവി

തയു�ട മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില പാട്ടുകൾ ചുവ�ട

ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“എങ്കൽ വന്നുകവിമഴ�പാഴിയുമതിനു മല�ര-

ള്ളിക്ഷുപായസ�മാടും നല്ലട ചുട്ടകിഴങ്ങും�തൻ

ഭങ്ഗിമിക്ക കനി പല……മവൽ പയ�റാടിളന്നീർ
പഞ്ചതാര �വല്ലമുഴുന്നു ദധി നറു�നയ് �വണ്ണ പാൽ

മുൻകരം �കാടു�മല്ലമുതുക്കു……മുതുമുതിർ�ന്നൻ
മുന്തിവന്തു ഗണപതി തുണ�ചയ്തരുളുകഭയം.

മങ്ഗലം �പരിയ ദശരഥനുതനയ… �നന്നിൽ
വന്തുനില്പതിനരു�ളന കവിമകൾ തരിക�വ” (1)

രാമചരിതകാര�ന�പ്പാ�ല കവി മഹിഷനാശിനി�യ

യും വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്.

മുനിയരു�ളറിയ രാമൻ പി�ന്ന

മുടിക്ഷത്രിയ മിഥിലാപുരിയിൽ�പ്പായ്

നിനദം �കട്ടിതു സുഖ�മ�യന്തു

നിമിത്തമുരച്ചരുളീടുക�യൻറാൻ.

മനുവര�നാടു ത�പാധനനരുളീ

മന്നവ! �ക�ളാരു കന്യാരത്നം

ജനകനുഭൂമിയിൽനിന്നുണ്ടായിതു

�ചയ്തിതതിന്നുചിതക്രിയ വീരൻ. (2)

എൻറ �പാതുള്ളിലാർന്ന �വദന�യാടു മാനുഷപുങ്ഗവൻ

�ഹ വി�ധ വിധി�യാ�യനിക്കിതു ഹാ ഹ�താസ്മി

മ�നാഹ�ര,

ഒൻറല്ലാതസുരൻ ചതിച്ചതു�മാണ്മ�യാ മമ വല്ല�ഭ,

ഒൻറു�മായിനി നമ്മി�ല�യാരു കാലമായത�ലാച�ന,

കു�ന്റന്നും മുല�യാ മറപ്പതു �കാമളത്തിരു�മനി�യാ?

കുറ്റമറ്റ മുഖാബ്  ജ�മാ കുടിലാക്ഷി

നിൻകുയിൽനൽ�ച്ചാ�ല്ലാ?

നൻറ�ല്ലയിഹ�ലാകസൗഖ്യ�മനക്കു നീ

പിരി�ഞ്ഞ�ന്റല്ലാം

നണ്ണിനണ്ണി�യാ�രാൻറു �ചാല്ലി മയങ്കിവീണ്ണിതു ഭൂത�ല.

(3)
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22 മ�റ്റാരു രാമായണം പാട്ടു്

“അരുൾ�ച�യ്താരു നിജനാഥ�ന വണങ്ങി നടന്നാ-

നഹമവന്നുതുണ�യൻറുര�ചയ്താഞ്ജ�നയനും

വരവു കണ്ടിവ�നനിക്കുസഖി�യൻറു തഴുവി

വള�ക�ക്കാണ്ടു…കവി വായുതനയൻ
പരമ�സൗഖ്യ�മാടിരുന്നിതവരും പലദിനം

പവനസൂനു ദരിശിച്ചിതു രഘുപ്രവരൻ �മ-

യ്യരച�രൻറുമറിഞ്ഞാനവനിലക്ഷണവനാ-

ല…പ്രദർ സ�ഖഅവർക�ളൻറു �ചാല്ലിനാൻ.” (4)

ക്രി.പി. 14-ാം ശതകത്തിൽ പാട്ടി�ന്റ രീതി ഇന്നവിധ

ത്തിലായിരുന്നുഎന്നറിവാൻ ഇതിലധികം നിരൂപണ

മാവശ്യമില്ല. ഇവ�യല്ലാം അർവാചീനപ്രായങ്ങളായ

മിശ്രഭാഷാകൃതികളാ�ണന്നുപറയുന്നവർഅവരു�ട

അഭിപ്രായ�ത്തപ്പറ്റി നല്ലതു�പാ�ല പുനരാ�ലാചന

�ച�യ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും മുമ്മുനിയൂർ ശങ്കരവാരി

യരു�ട പരശുരാമചരിതം തുടങ്ങി �വ�റയുംഈജാതി

യിലും ഇ�ത കാലത്തിലുമുള്ള ചില കൃതികൾ കണ്ടുകി

ട്ടീട്ടുണ്ടു്.



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

23 പയ്യന്നൂർ പാട്ടു്

പയ്യന്നൂർപാട്ടു് എ�ന്നാരു കൃതി�യപ്പറ്റി �ഡാക്ടർ ഗു

ണ്ടർട്ടു് ചില�തല്ലാം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

യാ�താരു പ്രതിയും മറ്റുള്ളവർക്കുകിട്ടീട്ടില്ല; ഗുണ്ടർട്ടിനു

ത�ന്നയുംആദ്യ�ത്തനൂറ്റിനാലു്ഈരടിക�ള ലഭിച്ചിരു

ന്നുള്ളു. ഗുണ്ടർട്ടി�ന്റ�കവശമുണ്ടായിരുന്നഏട്ടി�ന്റ

�പാക്കി�നപ്പറ്റിയും യാ�താരറിവുമില്ല. തമിഴി�ല നീല

�കശി എന്നകാവ്യത്തിനും ഇതിനും തമ്മിൽ യാ�താ

രുസംബന്ധവുമില്ല.

വിഷയം

സുന്ദരിമാർക്കു �കൾവി�പ്പട്ട ശിവ�പരൂരിൽ (തൃശൂ

രിൽ) ഒരു മാന്യകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച നീല�കശി എന്ന

സ്ത്രീ അപുത്രയായിരുന്നതിനാൽ ഭിക്ഷുകിയായി തീർ

ത്ഥാടനം �ചയ്യുവാൻ തീർച്ച�പ്പടുത്തി. അങ്ങ�നസഞ്ച

രിക്ക�വ ഒരിക്കൽ ഉത്തര�കരളത്തിൽഏഴിമലയ്ക്കു

സമീപമുള്ള കച്ചിൽപട്ടണത്തു �ചന്നു�ചരുകയുംഅവി

ട�ത്തപ്രധാന വണിക്കായ നമ്പു�ചട്ടി (�ചാമ്പു�ചട്ടി

�യന്നും പറയും) അവ�ള ചില വ്രതങ്ങളും മറ്റും അനു

ഷ്ഠിപ്പിച്ചു ത�ന്റ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കുകയും �ചയ്തു.

അവർക്കു നമ്പുശാരിഅരൻഎ�ന്നാരു പുത്രൻ ജനി

ച്ചു. ആസംഭവത്തി�ന്റആ�ഘാഷരൂപമായി നാല്പ

�ത്താന്നാം ദിവസം പയ്യന്നൂർ�മതാനത്തു�വച്ചു

നമ്പു�ചട്ടി ഒരു സദ്യ നടത്തി. ആസമയത്തുനീല�ക

ശിയു�ട സ�ഹാദരന്മാർ അവി�ട കപ്പൽ വഴിക്കു �ച

ന്നു�ചർന്നു. അവർ ഒരു �ക്ഷത്രത്തി�ന്റ മതിലിൽ കയ

റിനിന്നു�കാണ്ടു�മതാനത്തിൽ നടന്നആ�ഘാഷം

കണ്ടു�കാണ്ടിരിക്ക�വ ചിലർ അവ�ര തടസ്സ�പ്പടു

ത്തി. തങ്ങൾ കൂലവാണികന്മാർ (ധാന്യവിക്രയികൾ)

ആ�ണന്നും നാട്ടുനടപ്പറിഞ്ഞുകൂടാ�തയാണു് അങ്ങ

�ന �ചയ്ത�തന്നും നമ്പു�ചട്ടി�യാടു സമാധാനം പറ

ഞ്ഞു. �ചട്ടിയാക�ട്ട അവരിൽ ഒരുസ�ഹാദര�ന്റ തല

യിൽ വടി�കാണ്ടടിക്കുകയും തദനന്തരമുണ്ടായ ലഹ

ളയിൽഎല്ലാ സ�ഹാദരന്മാരും കാലഗതി�യ പ്രാ

പിക്കുകയും �ചയ്തു. ആ ദാരുണമായ വൃത്താന്തം �കട്ട

നീല�കശി ഭർത്താവി�നയും പുത്ര�നയും ഉ�പക്ഷിച്ചു

വീണ്ടും ഭിക്ഷുകിയായി സഞ്ചരിച്ചു. പുത്ര�ന പിതാവു

യഥാകാലം കച്ചവടവും കൽപ്പണിയും പഠിപ്പിച്ചു. നമ്പു

ശാരിഅരൻസ്വന്തമായി ഒരു കപ്പൽ പണിയിച്ചു് അതു

കച്ചിൽപട്ടണത്തുനിന്നു കച്ചവടത്തിനായി കടലിലിറ

ക്കി. പാണ്ഡ്യർ, �ജാനകർ, �ചഴിയർ മുതലായവരും

ഒരു യവനനും (ഗ്രീക്കുകാരൻ) അതിൽ �വലക്കാരായി

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർഏഴിമല ചുറ്റി പൂമ്പട്ടണ�ത്തക്കു

�ചന്നു് അവി�ടനിന്നു മാലദ്വീപുകൾ, താമ്രവർണ്ണീനദി,

പൂവൻകാപ്പട്ടണം, കാ�വരിനദി ഇവ കടന്നു മ�റ്റാരു

സമുദ്രത്തിൽസഞ്ചരിച്ചു �പാന്മലഎന്നസ്ഥല�ത്ത

ത്തി തങ്ങളു�ട സാമാനങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചു സ്വർണ്ണവുമായി

തിരി�യ കച്ചിൽ പട്ടണ�ത്തത്തി. സാംയാത്രികന്മാർ

�യാഗ്യതാനുസാരം സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി. ഒരവസര

ത്തിൽഅച്ഛനും മകനുംകൂടി ചതുരങ്ഗം വച്ചു�കാണ്ടി

രിക്ക�വ ഒരു ഭിക്ഷുകി വന്നു തനിക്കു ഭിക്ഷകിട്ടിയാൽ

�പാ�രന്നും യുവാവായ വർത്തക�ന കാണണ�മന്നും

നിർബന്ധിച്ചു. പിന്നീടു് ആസ്ത്രീയും അരനും തമ്മിൽ ദീർ

ഘവും രഹസ്യവുമായ ഒരുസംഭാഷണം നടന്നു. ഒടു

വിൽഅന്നുരാത്രി പയ്യന്നൂരിൽസ്ത്രീകൾ ഒരുസദ്യ നട

ത്തുന്നു�ണ്ടന്നുംആഅവസരത്തിൽഅരൻഅവി�ട

സന്നിഹിതനാകണ�മന്നുംഅവർഅ�പക്ഷിച്ചു പിരി

ഞ്ഞു. അച്ഛൻഅതി�ല�ന്താ കൃത്രിമമു�ണ്ടന്നുശങ്കിച്ചു

മക�നാടു �പാകരു�തന്നു് ഉപ�ദശിച്ചു എങ്കിലും മകൻ

വാഗ്ദാനം �ചയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ �പാകു�മന്നു

ശഠിച്ചു.

“നില്ലാ�ത വീണു നമസ്കരിച്ചാൻ; –

നിന്നാ�ണ തമ്മപ്പാ �പാകു�ന്ന�ന”

അ�പ്പാൾഅച്ഛൻ പറയുന്നു:–

“�പാകാൻ വിലക്കി�ന�നത്തിരയും;

�പാ�ക്കാഴിപ്പാനരുതാഞ്ഞൂതി�പ്പാൾ.

ചാവാള�ര�പ്പാൽ നീയക�ല�പ്പാവൂ;

ചങ്ങാതം �വണം �പരി�കയി�പ്പാൾ.

�കാവാതല�ച്ചട്ടിയഞ്ചുവണ്ണം

കൂടും മണിക്കിരാമത്താർ മക്കൾ

നമ്മളാൽ നാലു നകരത്തിലും

നാല�ര�ക്കാൾക കുടിക്കു �ചർ�ന്നാർ.”

നാലർ കുടിക്കു �ചർ�ന്നാ�ര�ക്കാണ്ടാർ

നാട്ടി�ലപ്പട്ടിണസ്വാമിമക്കൾ;

�താഴർ പതിനാലു വൻകിരിയം

�താല്പിപ്പാനില്ലായീ നാട്ടിലാരും.

കാ�ലപ്പിടിച്ചങ്ങിഴയ്ക്കിലും ഞാൻ

കച്ചിൽപ്പട്ടിൽ വ�ന്നന്നിക്കണ്ണുറ�ങ്ങൻ.”

അ�പ്പാൾഅച്ഛൻ കപ്പലിൽ വില്പനയ്ക്കു കു�റ സാമാന

ങ്ങൾകൂടി �കാണ്ടു�പാകുവാൻആജ്ഞാപിച്ചു. അതിനു

�മലുള്ളകഥാവസ്തുഎ�ന്തന്നറിയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ

�തയാണിരിക്കുന്നതു്.
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24 പയ്യന്നൂർ പാട്ടി�ന്റ പ്രാധാന്യം

ഈപാട്ടി�ന്റ കാലം ക്രി. പി. പതിമ്മൂ�ന്നാ പതിന്നാ

�ലാ ശതകമായിരിക്കാ�മന്നു �താന്നുന്നു. വടക്കൻ

പാട്ടുകളിൽ സർവസാധാരണമായി ഉപ�യാഗിക്കു

ന്നതാണു് ഇതി�ല വൃത്ത�മന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ഗുണ്ടർട്ടു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വരികൾ മുഴുവൻഞാനും പകർ

ത്തീട്ടുണ്ടു്; ചില �തറ്റുകൾ തിരുത്തുവാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അന്നു് ഉത്തര�കരളത്തിലും �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ലന്ന�പാ

�ലഅഞ്ചുവണ്ണവും മണിഗ്രാമവുമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നും,

കച്ചിൽ പട്ടണത്തിൽ ധാരാളമായി കപ്പൽപ്പണിയും

കപ്പൽക്കച്ചവടവും നടന്നു�കാണ്ടിരുന്നുഎന്നും, പാ

ണ്ഡ്യർ, �ചാളർ, �ജാനകർ ഇവർക്കുപുറ�മ അപൂർവം

ചില ഗ്രീക്കുകാരും അവി�ട മാലുമികളായി താമസി

ച്ചിരുന്നുഎന്നും മറ്റുമുള്ള വസ്തുതകൾ നാംഈഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ നിന്നറിയുന്നു. കപ്പൽപ്പണി�യയും കപ്പൽച്ചരക്കു

ക�ളയുംപറ്റി വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇതിലു�ണ്ടന്നും

ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്ര�യാഗിച്ചിരുന്നപ്രചാരലുപ്തങ്ങളായ

പല ശബ്ദങ്ങളു�ടയും അർത്ഥം ഇ�പ്പാൾഅറിവാൻ

നിർവാഹമി�ല്ലന്നും ഗുണ്ടർട്ടു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പുരാത

നകാല�ത്ത �കരളീയവാണിജ്യ�ത്തപ്പറ്റി പല പുതിയ

അറിവുകളും നമുക്കു തരുവാൻ പര്യാപ്തമായ പ്രസ്തുതഗ്ര

ന്ഥം നഷ്ടപ്രായമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും �ശാ

ചനീയമാകുന്നു.
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25 ഗദ്യം

ദൂതവാക്യം

ആട്ടപ്രകാരങ്ങളി�ല ഗദ്യരീതി പതിമ്മൂന്നാമധ്യായ

ത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുപു

റ�മ സ്വല്പകാലംകൂടി കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ കൂടിയാട്ടത്തിനു്

ഉപ�യാഗിക്കുന്നരൂപങ്ങൾക്കുഗദ്യത്തിൽആദ്യന്തം

വിസ്തൃതമായ രീതിയിൽ ഭാഷാനുവാദങ്ങളും വിരചിതങ്ങ

ളായി. ആ ഇനത്തിൽ�പ്പട്ടതാണു് ദൂതവാക്യം. മറ്റു ചില

രൂപങ്ങൾക്കും വിദ്വാന്മാർ വിവർത്തനം എഴുതിയിരിക്ക

ണം. അവ ഇക്കാലത്തു് അലഭ്യങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കു

ന്നു.

കാലം

ചാക്കിയാന്മാർക്കു് അഭിനയിക്കുവാനുള്ളരൂപകങ്ങ

ളിൽ ഒന്നാണ�ല്ലാ ദൂതവാക്യം എന്ന വ്യാ�യാഗം. അതി

�ല ഇതിവൃത്തം മഹാഭാരതം ഉ�ദ്യാഗപർവത്തിൽ

അന്തർഭൂതമായ ഭഗവദ്ദൂതുത�ന്നയാണു്. അതി�ന്റ

ഒരുജ്ജ്വലമായ ഗദ്യ വിവർത്തനമാകുന്നു ദൂതവാക്യം

ഭാഷ. പ്രസ്തുതപ്രബന്ധത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവു് ആ�രന്ന

റിവാൻ മാർഗ്ഗമി�ല്ലങ്കിലും �കാല്ലം 564-ാമാണ്ടു ‘മിഥുന

ഞായിറു�പാകിൻറ നാളിൽ പരുവക്കൽ ഗൃഹത്തിൽ

ഇരുന്ന �ചറിയനാട്ടു് ഉണ്ണിരാമൻ’ പകർത്തിയഅതി

�ന്റ ഒരു പ്രതി എനിയ്ക്കു കാണുവാൻ ഇടവരികയും,

അതുഞാൻപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. എഴു

തിയ കാലം കുറിച്ചിട്ടുള്ളഏടുകളിൽഎ�ന്റഅറിവിൽ

�പട്ടിട�ത്താളം �കരളത്തിൽഈതാളി�യാലഗ്രന്ഥ

ത്തിന്നാണു് പഴക്കംഅധികമായി കാണുന്നതു്. ഇതി

�ന്റ ഒടുവിൽ സംസ്കൃതത്തിൽഅഭിജ്ഞനായ �ലഖകൻ

‘ആദിത്യവർമ്മായ നമഃ’ എ�ന്നാരു കുറിപ്പും �ചർത്തി

ട്ടുണ്ടു്. ‘ആദിത്യവർമ്മ’ എന്നതു് അക്കാലത്തു് നാടു വാ

ണിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവി�ന്റ നാമ�ധയ

മാണു്. �കാല്ലം 564-ാമാണ്ടിനു മുമ്പാണു് ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

രചന�യന്നുള്ളതിനു് ഇതിലധികം �തളിവു് ആവശ്യമി

ല്ല�ല്ലാ. ഭാഷാരീതി�കാണ്ടും ഇതു ക്രി. പി. പതിന്നാലാം

ശതകത്തി�ല ഒരു കൃതിയാ�ണന്നു് അനുമാനിയ്ക്കുവാൻ

കഴിയുന്നതാണു്.

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റസ്വരൂപം

ഭാഷാ വിവർത്തനം എന്നുപറയു�മ്പാൾ മൂലത്തി�ല

ഗദ്യപദ്യങ്ങളു�ട അർത്ഥംഅന്യൂനാനതിരിക്തമായ

ഭാഷയിൽസംക്രമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു് ഇ�ത

ന്നു് അനുവാചകന്മാർ �തറ്റിദ്ധരിയ്ക്കരുതു്. മൂലത്തി�ല

വാക്യങ്ങളു�ടയും �ശ്ലാകങ്ങളു�ടയും അർത്ഥംഅ�തമാ

തിരിയിൽ തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ദുർ

ല്ലഭമാണു്. ഗദ്യപദ്യങ്ങളു�ട ഭാഷാനുവാദത്തിനു പുറ�മ

നടന്മാർക്കു രങ്ഗപ്ര�യാഗത്തിന്നു �വണ്ട ഉപ�ദശങ്ങ

ളുംകൂടി ഗ്രന്ഥകാരൻസന്ദർ�ഭാചിതമായി നല്കുന്നുണ്ടു്.

ഉദാഹരണമായി ഇതി�ലസ്ഥാപന ത�ന്ന പരി�ശാ

ധിക്കാം. മൂലത്തിൽ നാന്ദ്യന്തത്തിൽസൂത്രധാരൻ പ്ര

�വശിച്ചു പൂർവ്വരങ്ഗത്തി�ല പ്രധാനാങ്ഗമായ മങ്ഗ

ള�ശ്ലാകപാഠം �ചയ്തതിന്നു�ശഷം “ഏവമാര്യമിശ്രാൻ

വിജ്ഞാപയാമി. അ�യ, കിന്നു ഖലു മയി വിജ്ഞാപന

വ്യ�ഗ്ര ശബ്ദഇവശ്രൂയ�ത? അങ്ഗ, പശ്യാമി” എന്ന

വാക്യങ്ങൾ �ചാല്ലുന്നു. ഭാഷയിലാക�ട്ടഈവാക്യങ്ങ

ളു�ട വിവർത്തനത്തിനുമുമ്പു് “എൻറു പ്രസ്താവം�കാണ്ടു

വിസ്തൃതകഥാ�ശഷസൂചകപ്രവീണവാണീവിലാസമുട

യനാകിന സൂത്രധാരൻ …പാരിപാർശ്വികന്മാ�രാടുകൂടി
പുറ�പ്പട്ടു രങ്ഗത്തിങ്കൽ പഞ്ചപദം �ചൻറു രങ്ഗഭൂമി

ങ്കൽസഭാപതി�യാടുകൂടി വസിച്ചരുളുൻറ പണ്ഡിതമ

ഹാസഭ �നാക്കിആശീർവാദം പണ്ണി തിരിഞ്ഞു�നപ

ഥ്യശാല �നാക്കി �ചല്ലിൻറവൻ; കൂത്താടുവാനാക്കിയ

�കാണ്ടു കുറവു�കടൂ എ�ന്റാ�ള്ളടം അറിയിപ്പൂ എൻറു

�ചാല്ലി �ചല്ലിൻറവൻ” എന്നുകഥാവസ്ത്വംശവിജ്ഞാപ

നത്തിനു മുമ്പുസൂത്രധാരൻഅനുഷ്ഠി�ക്കണ്ടകർത്തവ്യ

�ത്ത വിവരിക്കുന്നു. ഇതു�പാ�ല ഓ�രാ പാത്രത്തി�ന്റ

യും പ്ര�വശത്തിൽആപാത്രത്തി�ന്റഅന്തർഗ്ഗതവും

രങ്ഗപ്ര�വശപരിപാടിയും ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രപഞ്ചനം

�ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. മൂലഗ്രന്ഥംഅഭിനയിക്കുന്ന ചാക്കിയാന്മാർ

ക്കു് ആട്ടച്ചടങ്ങു പിഴയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുന്നതിനും അതാതുപാ

ത്രങ്ങൾക്കുതന്മയീഭാവ�ബാധം ജനിക്കുന്നതിനും �വ

ണ്ടി നിർമ്മിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ഇ�തന്നു ചുരുക്ക

ത്തിൽ പറയാം.

മാതൃക

സംസ്കൃതപ്രധാനമാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തി�ല�ശ

ലി; വാക്യങ്ങൾക്കുപ്രാ�യണ�ദർഘ്യവും കൂടും. ഭാഷ

യിൽ ഒരു നവീനമായ ഗദ്യ�ശലിയു�ടആവിർഭാവ

�ത്തയാണു് ഇത്തരത്തിലുള്ളഗ്രന്ഥങ്ങൾസൂചിപ്പിക്കു

ന്നതു്. രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

1. മഹാബലിയും വാമനമൂർത്തിയും: “അനന്തരം

മഹാബലി ദുർന്നിമിത്തഗ്രഹഗൃഹീതനായി പിതാ

മഹമുഖവിഗളിതമാകിന പരമ്പുരുഷപരാക്രമ�ത്ത

നിന്ദിക്കനിമിത്തമായു് �കാപിക്കൻറശ്രീപ്രഹ്ലാദ

നി�യാഗത്താൽഅശ്വ�മധം ദീക്ഷിച്ചു പാത്രിക�ള

സംഗ്രഹിച്ചു് ഋത്വിക്കുക�ള വരിച്ചു�കാണ്ടു കുതിര

�പരുമാറ്റി ചടങ്ങു പിഴയാ�ത യാഗ�ഞ്ചയ്തു മുടിച്ചു

പ്രാർത്ഥിതപ്രദാനപരായണനായി വസിക്കിൻറ

കാലത്തു് അദിതി�ദവിയു�ട തിരുവുദരാധാരത്തി

ങ്കൽനിൻറു ദിവ്യം വർഷസഹസ്രം കൂടിജ്ജനിച്ചു

ചുവന്നു �ചറുതാകിന തിരുവുടമ്പി�ന ഉടയനാ

യു് �ദവമന്ത്രി ബൃഹസ്പതി�യ ഉപാദ്ധ്യായനായി

കല്പിച്ചു് ആയിരം, ശാഖക�ളാടുകൂടി ഇരിക്കിൻറ

സാമ�വദത്തിൽ വാമ�ദവ്യമാകിൻറ ശാഖഅള

ന്നുപാടി മഹാബലിയു�ട യജ്ഞവാടം പ്രാപിച്ച

കാലത്തു, മധുരമധുരമാകിന സാമഗാനം �കട്ടു്

സ�ന്താഷിതഹൃദയനാകിന മഹാബലി ശ്രീവടു

വാമന മൂർത്തി�യ �നാക്കി “നൽവരവാവൂതാക;

എന്തി�ന ഇച്ഛിക്കിൻറൂ? അഭി�പ്രതമായിരുന്ന വര

�ത്തവരിക്ക” എൻറിങ്ങ�ന മഹാബലപരാക്രമ

നാകിന മഹാബലി �ചാല്ലിൻറതു �കട്ടു് അരുളി�ച്ച

യ്  തു ശ്രീവടുവാമനമൂർത്തി:– “എ�ടാ �ദ�ത്യന്ദ്ര!

രാജ്യത്തിങ്കൽശ്രദ്ധയില്ലാ എനക്കു്; അപ്പടി�യ

ധനത്തിലും രത്നങ്ങളിലും സ്ത്രീകളിലും ശ്രദ്ധയില്ലാ.

നിനക്കു ധർമ്മസ്ഥിതി ഒണ്ടാകിൻറുതാകിൽ നി

�ന്നപ്രാർത്ഥിക്കി�ന്റൻ ഗുർവർത്ഥമായി യജ്ഞ

ശാല നാട്ടുവാൻഎന്നു�ടഅടിയാൽ മൂവടി പ്ര

മാണം ഭൂമി തര�വണ്ടും’ എൻറു പ്രാർത്ഥിക്കിൻറ

അവസ്ഥയിൽ “എ�ടാ! ബ്രാഹ്മണ�ശ്രഷ്ഠാ! മൂൻറു

പദങ്ങ�ള�ക്കാ�ണ്ടന്തുനിന്തിരുവടിക്കുപ്ര�യാജ

നം? നൂറുതാൻ നൂറായിരംതാൻഅടിപ്രമാണം ഭൂമി

അളന്നു�കാൾക.” എൻറ മഹാബലിയു�ട വചനം

�കട്ടു പ്രഹ്ലാദനാകിൻറ അമാത്യൻ �ചൻറു �ചറു

ത്താൻ.”

2. ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ വിശ്വരൂപം കണ്ട ദു�ര്യാധനൻ: “വി

ശ്വരൂപിയാകിന വിഷ്ണുഭഗവാ�ന പിടിച്ചു�കട്ടാ�മൻ

റു നിനച്ചു �ചൻറണിയിൻറവൻ കാണാ�താഴി

ഞ്ഞു് ‘ഏ�ന�പടിച്ചു നഷ്ടനാ�യാൻ, തി�രാഭവി

ച്ചാൻ’ എൻറു �ചാല്ലറ്റരുളി�ച്ചയ്തു നില്ക്കിൻറവന്നു്

അരി�ക കാണായീ അംബു�ജക്ഷണൻതിരുവടി

�യ. ‘ഏ�ന, ഇവന�ല്ലാ �കശവൻഎൻറു �ചാല്ലി

�ചൻറണയിൻറവൻ, ‘ഏ�ന, ആശ്ചര്യ�മ �കശ

വനു�ടഹ്രസ്വത്വം. അണുരൂപനാകിലും അണ

ഞ്ഞുവർദ്ധിപ്പൂ. എൻറു കല്പിച്ചു് ആന്ധ്യനിമിത്തമാ

യി അണയിൻറ കാലത്തു് ഉട�ന കാണായീല്ല.

‘ഏ�ന, കഷ്ട�മ! നഷ്ടനായാൻ �കശവൻ” എൻ

റരുളി�ച്ചയ്തു നി�ശ്ചഷ്ടനായു് നില്ക്കിൻറവന്നു് അരി

�ക കാണായീ അഖിലജനവന്ദ്യൻ തിരുവടി�യ.

‘ഏ�ന ഇവന�ല്ലാ �കശവൻ’ എൻറരുളി�ച്ചയ്തു

ബന്ധിപ്പാൻ തുടങ്ങിൻറ കാലത്തു ഭൂമി�യാടാകാ

ശ�ത്താ�ടാക്ക ഉയർന്നു കാണാകിൻറ, വിഷ

�യന്ദ്രിയ�ഗാചര�മൻറി�യ മൂരിനിമിർന്നരുളുൻറ,

മധുസൂദനൻ തിരുവടിയു�ട തിരുവുടമ്പി�ന കണ്ടു

കുതൂഹലചിത്തനായു് ‘ഏ�ന, ആശ്ചര്യ�മ! �ക

ശിസൂദനനാകിന �കശവനു�ട ദീർഘത്വം �നടു

പ്പമിരിക്കിൻറവാറു്;’ ഉട�ന തി�രാഭവിച്ചരുളുൻറ

ത്രിഭുവ�നശ്വരൻ തിരുവടി�യ കാണാ�താഴിഞ്ഞു

‘ഏ�ന മറഞ്ഞു�താ, മറഞ്ഞു�താ �കശവൻ?; എൻ

റു �ചാല്ലി മറുപാടു�നാക്കിന്റവൻആവിർഭവിക്കിന്റ

അനന്തനു�ടആകാര�ത്തക്കണ്ടു് ‘ഇവ�നാ �ക

ശവൻ’? എൻറു �ചാല്ലിച്ചുഴൻറു �നാക്കിൻറവൻ

വിശ്വരൂപനാകിയ വിഷ്ണുമൂർത്തി�യ കണ്ടു വിഷാദ

ചിത്തനായു് ‘മന്ത്രശാലയിങ്കൽ ഒരിട�മാഴിയാ�ത

�കശവന്മാരാകിൻറു. ഇവി�ട ഞാൻഎന്തു �ച

യ്യുമതു? ക�ണ്ടനുപായം. എ�ടാ രാജാക്കന്മാ�ര,

ഒ�രാരുത്തൻഓ�രാ �കശവന്മാ�ര പിടിച്ചു�കട്ടുക.

എന്തു്? രാജാക്കന്മാർ എല്ലാരും തങ്ങൾ തങ്ങളു

�ട പാശം�കാണ്ടു തങ്ങ�ള തങ്ങ�ള പിടിച്ചു�കട്ടി

അവരവ�ര അവനീതലത്തിങ്കൽ വീഴിൻറു�താ?

അഴകുതു! എ�ടാ മഹാപ്രഭാവമുട�യാ�യ, അഴ

കുതു! ആർക്കു�മാരുത്തർക്കുപിടിച്ചു�കട്ടുവാൻ

അസാദ്ധ്യമായിരിക്കുൻറൂ മായാ�വഭവം�കാണ്ടു്

എൻറാൽ മദീയ�കാദ�ണ്ഡാദരവിനിസ്  സൃതങ്ങളാ

കിന വാണഗണങ്ങളാൽ പിളർക്ക�പ്പട്ട പുൺവാ

യിൽനിൻറു സാന്ദ്രതരമായി ചുവക്ക�പ്പട്ടിരിക്കിൻറ

രുധിര�വള്ളത്താൽഊട്ട�പ്പട്ടിരിക്കിൻറ സർവ

അവയവങ്ങ�ള ഉടയനായു് തങ്ങളു�ട ഭവന�ത്ത

പ്രാപിച്ചിരിക്കിൻറ നി�ന്നഅപ്പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ

ദുഃഖാഭിസന്തപ്തരായി ദീർഘശ്വാസം പണ്ണി ഇടതറാ

�ത ഒഴുകിൻറ കണ്ണുനീരാൽ മറയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കിൻറ

നയനങ്ങ�ള ഉടയരായി കണ്ടു മുടിക’ എൻറരുളി

�ച്ചയ്തു ധനുർവര�ത്തഎടുത്തു�കാണ്ടു�പാരുവാൻ

ധനുശ്ശാല �നാക്കി�ച്ചല്ലത്തുടങ്ങിനാൻ കൗര�വ

ന്ദ്രൻ ദു�ര്യാധനൻ തിരുവടി.”

ദൂതവാക്യത്തി�ല ഭാഷാ�ശലി

മലയാളഗദ്യസാഹിത്യത്തി�ന്റഅതിപ്രാചീനമായ ഒരു

മാതൃകയാകുന്നു നാം ദൂതവാക്യത്തിൽ കാണുന്നതു്.

പിൻകാലത്തുപ്രചാരലുപ്തങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള പല

പദങ്ങളും �ശലികളും പ്ര�യാഗങ്ങളും ദൂതവാക്യത്തി

ലുണ്ടു്. അലങ്ങുക (അലയുക), തറാ�ത (�തറ്റാ�ത),

എഴുനിറ്റു (എഴു�ന്നറ്റു), പാടുക (�പടുക), പണ്ണി (�ച

യ്തു), ഞാങ്ങൾ (ഞങ്ങൾ), നൽവരവു് (സ്വാഗതം), വീ

ണ്ണ (വീണ), ആനത്തലവങ്ങൾ (ആനത്തലവന്മാർ),

അമർഷ (അമർഷം), സൂക്ഷ്മിച്ചു (സൂക്ഷിച്ചു), മുതലായവ

അത്തരത്തിലുള്ളപദങ്ങളാണു്. ‘�പായ്ക്ക്�ക്കടു’ തുട

ങ്ങിയ�ശലികളും പ്രാക്തനങ്ങൾത�ന്ന. ‘പുറപ്പടത്തു

ടങ്ങീതു’ ‘പ്രവർത്തിക്കത്തുടങ്ങി’ ഇത്യാദി പൂർണ്ണക്രിയ

കളിൽ �ചർന്നുകാണുന്നനടുവിന�യച്ചത്തിനു പകരം

അനന്തരകാലങ്ങളിൽ പിൻവിന�യച്ചം കടന്നുകൂടി, പു

റ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി എന്നുംമറ്റുമുള്ളപ്ര�യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാ

യതു ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാർക്കു് അശ്രുതപൂർവമല്ല�ല്ലാ.

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം

ചാക്കിയാന്മാരു�ടആവശ്യത്തിനു�വണ്ടിയല്ലാ�തയും

ചില ഗദ്യകൃതികൾ ക്രി. പി. പതിന്നാലാംശതകത്തിൽ

ആവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായി. പൗരാണികകഥകളു�ട

സങ്ഗ്രഹരൂപത്തിലുള്ളവയാണു് അത്തരത്തിലുള്ളപ്ര

ബന്ധങ്ങൾ. ആകൂട്ടത്തിൽബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഗദ്യം

അഗ്രിമപദവി�യഅർഹിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥകാരനും കാലവും വിഷയവും

പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഒരു പ്രതിയിൽ 648-ാമാണ്ടു ധനു

മാസം 20-ാംനുഞായറാഴ്ച മകവും പഞ്ചമിയും അൻറു്

എഴുതിക്കൂടിയതു് എ�ന്നാരു കുറിപ്പു് കാണുന്നുണ്ടു്. ഇതു

കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കർ രചിച്ച�തന്നാണു്ഐതിഹ്യം. നി

രണം കവികളിൽആരാ�ണന്നുകൢപ്ത�പ്പടുത്തിപ്പറവാൻ

പ്രയാസമു�ണ്ടങ്കിലും അവരി�ലാരാളാണു് പ്ര�ണതാവു്

എന്നൂഹിക്കുന്നതിൽ�വഷമ്യമില്ല; ഭാഷാരീതി�കാ

ണ്ടു്ഈകൃതിക്കും ദൂതവാക്യത്തിനും തമ്മിൽ വള�ര

സാജാത്യം കാണുന്നുണ്ടു്. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ

കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന�ന്റ ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠ�യയും �കര

�ളാദ്ധാരകനായശ്രീപരശുരാമ�ന്റഅപദാനങ്ങ�ളയും

വിവരിക്കുന്നതും �താണ്ണൂ�റ്റാമ്പതു് അധ്യായങ്ങൾഅട

ങ്ങീട്ടുള്ളതുമായ മധ്യമഭാഗമാണു് ഇതി�ല പ്രതിപാദ്യം.

തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടി

�ല കഥാവസ്തുവും ഇതുത�ന്നയാണ�ല്ലാ. “ശ്രീ�വദവ്യാ

സമഹർഷി അരുളി�ച്ചയ്തബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ

മധ്യമഭാഗ�ത്തഇതാഞാൻ തമിഴായി�ക്കാണ്ടറിയി

ക്കി�ന്നൻ” എന്നുപ്രസ്തുതകൃതിയിലും

“ബ്രഹ്മാണ്ഡ�മൺപത്തയ്യായിരം ഗ്രന്ഥത്തിലതി-

നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള മധ്യമഭാഗമിതു

�ചാല്ലി�യൻ �താണ്ണൂ�റ്റാൻപതദ്ധ്യായമതു �കട്ടാൽ-

ക്കല്യാണം വരും �കവല്യ�ത്തയും സാധിച്ചീടാം.”

എന്നുകിളിപ്പാട്ടിലുമുള്ളപ്രസ്താവനകൾ �നാക്കുക. എഴു

ത്തച്ഛൻ പലപ്രകാരത്തിൽ നിരണം കവിക�ളാടു കട

�പ്പട്ടിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു് ഇതും ഒരു �തളിവാകുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

ദൂതവാക്യ�ത്തക്കാൾബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽസംസ്കൃ

തപദങ്ങൾക്കുകുറവു�ണ്ടന്നുള്ളതുപ്ര�ത്യകം അവധാ

രണീയമാകുന്നു. അതു�കാണ്ടു�കരളീപിപഠിഷുക്കൾ

ക്കു്ഈകൃതി ഒന്നുകൂടി പ്ര�യാജനകരമായിരിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ�ശലി എത്രമാത്രം സഹൃദയാനന്ദന

മാ�ണന്നുകാണിക്കുവാൻ രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ ചുവ�ട

�ചർക്കാം.

1. സപത്നീകനായ ദത്താ�ത്രയമഹർഷി: “കാഷാ

യം �കാണ്ടുടുത്തു് ഇടത്തു�കയിൽ ദണ്ഡും പിടിച്ചു,

�ഗാപി�കാണ്ടു ഒറ്റത്തിരുനാമമിട്ടു, കരുങ്കുവളപ്പൂ

വു�കാണ്ടു �ചവിപ്പൂവിട്ടു, �പാന്നിൻ പൂണുനൂലും

പൂണ്ടു, വലത്തു�കയിൽ കപാലം നിറയ ഉണ്ടായി

രിക്കിൻറ മദ്യം�കാണ്ടനുഭവിച്ചു് അതിനാൽ മദം

കിളരുകയാൽ ചുവന്നുമറിഞ്ഞുവരിൻറ കണ്ണിണ

�യാടും കൂട �ത്ര�ലാക്യസുന്ദരിയായിരിപ്പി�താരു

സ്ത്രീയാൽ തഴവപ്പട്ടു. അവൾഎങ്ങ�ന ഇരുന്നാ�ള

ങ്കിൽ ഇരുണ്ടുനീണ്ടു് അഗ്രം ചുരുണ്ടു് ഇരിക്കിൻറ

തലമുടിയിൽ നിൻറു് അഴിഞ്ഞു�പാഴിഞ്ഞുവീഴിൻറ

കുസുമങ്ങ�ള ഉടയളായ് അഷ്ടമിചന്ദ്ര�നക്കണ�ക്ക

ഇരിക്കിൻറ �നറ്റിത്തട�ത്ത ഉടയളായ്, കുങ്കുമം

�കാണ്ടു �നറ്റിയിൽ കുറിയിട്ടു കാമൻ വിൽ�ക്കാടി

കണ�ക്ക �ഞറിഞ്ഞപുരിക�ക്കാടി ഉടയളായ്,

�ചന്താമരപ്പൂവിനു�ട അന്തർദ്ദളം കണ�ക്ക �ചവ്വ

രി ചിതറി �ചവി�യാളം നീണ്ടു് അഴകിയവായിരു

ന്ന കണ്ണിണക�ള ഉടയളായ്, മാണിക്കം �കാണ്ടു

ക�ടന്ത കുണ്ഡലങ്ങളാൽ �ശാഭിക്കിൻറ കർണ്ണ

ങ്ങ�ള ഉടയളായ്, ഉന്നതമായിരുന്ന നാസിക ഉട

യളായ്, കണ്ണാടി കടഞ്ഞക�പാലങ്ങളിരണ്ടും,

പവഴം കണ�ക്കയും �താണ്ടിപ്പഴം കണ�ക്കയും

ഇരുന്നഅധ�രാഷ്ഠമുടയളായ്, പുഞ്ചിരി�ക്കാരാധാ

രമായ് പൂർണ്ണചന്ദ്ര�നക്കണ�ക്കകാന്തി�കാണ്ട

ഴിച്ചു പത്രം [3] കണ�ക്കപ്രസന്നമായിരുന്ന മുഖപ

ത്മ�ത്ത ഉടയവൾ, കടഞ്ഞശംഖു�പാ�ലയിരുന്നി

തു കണ്ഠനാളം. അ�നകം രത്നം�കാണ്ടു് ഇടയി�ട

�കാർക്ക�പ്പട്ടിരിക്കിൻറ കണ്ഠാഭരണങ്ങ�ള ഉടയ

വൾ: അ�നകം മാണിക്കങ്ങ�ള തറച്ചു �താൾവള

ഉടയവൾ; കടകങ്ങൾ�കാണ്ടലങ്കരിച്ചു കളഭങ്ങൾ

�കാഴച്ചു് അഴകിയവായിരുന്ന കയ്യിണക�ള ഉട

യവൾ; കസ്തൂരി കർപ്പൂര�മൻറിവറ്റിനു�ട സുഗന്ധ

ങ്ങ�ള ഉടയവൾ; കുങ്കുമക്കുഴമ്പു �കാണ്ടു മാർവത്തു

�തച്ചു �പാന്നിൻകുടം കണ�ക്കഅഴകിയ വായി

രുന്നു പരസ്പരം അഴകുപട്ടിരുന്ന മുലയിണക�ള

ഉടയവൾ; ഒരു മുട്ടി�കാണ്ടു പിടിച്ചാൽഅതിലടക്ക

�പ്പടും നടുവാകിൻറതു്. അരയാലില�പാ�ല ഉദരം;

ത്രിവലികളും �രാമരാജികളും കണ്ടാൽ മ�നാഹ

രം. . . നാനാവർണ്ണ�ത്താടുംകൂടി ഇരിക്കിൻറ തി

രുവുടയാട�കാണ്ടു ചാർത്തി അ�നകം രത്നങ്ങൾ

ഒൻറി�നാ�ടാൻറു തട്ടി ഒച്ച പുറ�പ്പടുൻറ ഉടഞാ

ണി�ന ഉടയവൾ;ആനത്തുമ്പി�ക്കകണ�ക്ക

ഉരുണ്ടു് അഴകിയ തുടയിണക�ള ഉടയവൾ; മ�നാ

ഹാരികൾ ജാനുക്കൾ ഇരണ്ടും; ഉരുണ്ടു് അഴകിയ

കണക്കാലുടയവൾ; രത്നങ്ങൾ�കാണ്ടു് ഇളകിവ

രിൻറ ചിലമ്പിണക�ള ഉടയവൾ; പത്മ�കാമളങ്ങ

ളായ് ചുവന്നു് അഴകിയവായിരിക്കിൻറ വിരൽക�ള

ഉടയവൾ; പത്മ�കാമളങ്ങളായ് ചുവന്നു് അഴകി

യവായിരിക്കിൻറ ഉള്ളങ്കാ�ലാടുകൂടി മഹർഷി�യ

ആ�ശ്ലഷിച്ചു പകുത്തു മധുപാനം �ചയ്യിൻറ സ്ത്രീ�യാ

ടും കൂടി മഹർഷി�യ കാണായിതു.”

2. �രണുകയും ശ്രീപരശുരാമനും: പിതാവു് അരു

ളി�ച്ചയ്യ�ക്കട്ടു് ഇരാമ�നഴുനിൻറു നമസ്കരിച്ചാൻ:–

“പിതാ�വ! എനക്കുനിന്തിരുവടി വരം തന്നരു

ളുക. എന്നു�ട മാതാവു് ഉറങ്ങി ഉണർന്ന�പാ�ല

പുണ്ണി�നാടു �വറു�പട്ടു �നാവുമിളച്ചുഞാൻ �കാൻ

റതുമറിയാ�തഎഴുനി�ല്പാളാക. ഇന്നു�മാരുവരം

തന്നരുളുക, എന്നു�ട �ജ്യഷ്ഠഭ്രാതാക്കൾ നാല്

വരും നിന്തിരുവടിയു�ട തിരുവുള്ള�ക്കടു�കാണ്ടു

ചണ്ഡാലരായവർകൾ ശുദ്ധരായ്  മു�ന്നക്കണ�ക്ക

വിദ്യ�യാടുംകൂടി ഗുരുഭക്തി�യാടുംകൂടി വരു�വാ

രാക” …രാമനുമ�പ്പാഴുതു മാതാവി�നക്കണ്ടു ഭൂ

തലത്തിൽ വീണ്ണു നമസ്കരിച്ചു. “നിന്തിരുവടി�യ

�വട്ടി�ക്കാ�ന്റാരുത്തൻ. സ്ത്രീയാകയുമുണ്ടു്; പതി

വ്രതയാകയുമുണ്ടു്; ഇവ ഓ�രാ�ന്റ നിരൂപിച്ചാൽ

�കാൽവാൻ �യാഗ്യമില്ല. എ�പ്പാഴുതും വന്ദിപ്പാ

നും പൂജിപ്പാനും �യാഗ്യ�മ ഉള്ളിതു. അങ്ങ�ന ഇരി

ക്കി�ന്റടത്തു് അവ�യാൻറും �നാക്കാ�ത നിന്തിരു

വടി�യ �വട്ടി�ക്കാ�ന്റാരുത്തൻഞാൻ; എ�ന്ന

കാണുൻറവർക്കു മഹാപാതക�ദാഷമുണ്ടു്. കണ്ട

വർ കണ്ടവർ ‘ക�ഷ്ട!’ എൻറു�ചാല്ലി കണ്ണുമടച്ചു

വഴിതിരിഞ്ഞു �പാവർ; അങ്ങ�ന മഹാപാപിയാ

യിരിക്കിൻറ എ�ന്നഎ�ങ്ങനും �പായു് �കടുവ

തിനായ്  �കാണ്ടു് അനുജ്ഞതന്നരുളുക” എൻറു

മുറയിടുന്റ രാമ�ന തഴുവി, �ക�മലിട്ടുപിടിച്ചു് എടു

ത്തു മടിയിൽ�വച്ചു�കാണ്ടു �ചാന്നാൾ �രണുക.

“പുത്രാ, നി�ന്നക്കണ�ക്കഇരി�പ്പാരു പുരുഷരി

ല്ല�ത്ര�ലാക്യത്തിൽ; എങ്ങ�നഎങ്കിൽ നി�ന്റ

പിതാവി�നയും എ�ന്നയും ഭ്രാതാക്കൾ നാല്വ�ര

യും ഭൃഗുവംശ�ത്തയുംകൂ�ട രക്ഷി�ച്ചാരുത്തൻ നീ.

എങ്ങ�നഎൻറു നിനയ്ക്കിൽഎന്നു�ട �ദാഷമറി

ഞ്ഞുപരിഹരിക്ക�യൻറു പിതാവു �ചാന്നതു �ക

ളാഞ്ഞുതാകിൽ, ഞാൻ മ�നാദുഷ്ടയായ് ഭർത്താവി

�ന്റ �കാപം�കാണ്ടു �വന്തുമരിച്ചു നരകത്തിൽ വീ

ണ്ണു�പാ�യ�നയും. നീയതി�ന പരിഹരിക്കയാൽ

ഭർത്താവി�നാടും ബന്ധുവർഗ്ഗത്തി�നാടും കൂടി സു

ഖിച്ചിരിക്കി�ന്റൻ. ആകയാൽ മാതാവി�ന രക്ഷി

�ച്ചാരുത്തൻ നീ. പിതാവു �ചാന്നതു �കളാഞ്ഞുതാ

കിൽ ഗുരുവചനം കടക്കയാൽ ഗുരു�കാപം�കാ

ണ്ടു ചണ്ഡാലത്വം വന്നു മരിച്ചു നരകത്തിൽ വീണ്ണു

മുടി�ഞ്ഞാ�യയും. ആകയാൽ നി�ന്നയും നീ രക്ഷി

ച്ചാ. അത്തനയുമല്ല ഗുരു�കാപം�കാണ്ടു ചണ്ഡാ

ലരായു് മൗഢ്യം�കാണ്ടു പാപങ്ങ�ള �ചയ്തു നരക

ത്തിൽ വീഴുൻറ ഭ്രാതാക്ക�ളയും ശുദ്ധരാക്കി�ക്കാ

ണ്ടു രക്ഷിച്ചാ. നിന്നു�ട പിതാവു �കാപമാകിൻറ

മഹാ�ദാഷം�കാണ്ടു് എ�ന്ന �കാൻറും പുത്ര�ര

ശപിച്ചും സന്താനം �കടുത്തുള്ള മഹാപാപം �കാ

ണ്ടു നരകത്തിൽ വീഴുവാൻ തുടങ്ങിൻറ പിതാവി�ന

യും നീ രക്ഷിച്ചാ. ഈവണ്ണം രക്ഷി�ച്ചാരുത്തൻ നീ

യു�മൻറാൽ നിനക്കു �വണ്ടു�വാളംനാൾ സുഖിച്ചു

ജീവിച്ചിരി�പ്പായാക. അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങൾ വീര്യശൗര്യാ

ദി ഗുണങ്ങളുള്ളരിൽ പ്രധാനനായിട്ടും ഇരിക്ക നീ.”

എൻറു �ചാല്ലി തഴുവി സംഭാവിച്ചാൾ മാതാവു്.

�ഹാരാഫലരത്നാവലി

“�ഹാരാഫലരത്നാവലി” എ�ന്നാരു �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥം

കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കരു�ടതാ�ണന്നുപറഞ്ഞു�കാണ്ടുപ്ര

സിദ്ധീകരിച്ചുകാണുന്നു. അതി�നാരു �തളി�വന്നതു

�പാ�ല

“കണ്ണശ്ശ�നന്നുള്ളപണിക്കരച്ഛൻ

ഖണ്ഡിച്ചു മറ്റുള്ള മതങ്ങ�ളല്ലാം

നിർണ്ണീത�ഹാരാഫലരത്നസാരം

വർണ്ണിച്ചു �ചാല്ലുന്നിഹ ശിഷ്യ�നാടായു്”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകവും അതി�ന്റആരംഭത്തിൽ �ചർ

ത്തിട്ടുണ്ടു്. അതുബൃഹജ്ജാതകത്തി�ന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാ

നമാകുന്നു. ഗുരുശിഷ്യസംവാദരൂപത്തിലാണു്ഈവ്യാ

ഖ്യാനം രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നതു്. ആ�കഎട്ടദ്ധ്യായങ്ങളു

ണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവു �ജ്യാതിഷത്തി�ലന്ന�പാ�ല വ്യാക

രണത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും നിപുണനാണു്. പ�ക്ഷ

അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നതു്ഈയിടയ്ക്കു മാത്രമാ�ണന്നും

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ കർത്തൃത്വം കണ്ണശ്ശനിൽആ�രാപിയ്ക്കു

ന്നതു് അത്യന്തം അസങ്ഗതമാ�ണന്നും ചൂണ്ടിക്കാണി

�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചില പങ് ക്തികൾ �കാണ്ടു്ഈ

വസ്തുത �തളിയിക്കാം.

ശിഷ്യൻ : അഥവാ മങ്ഗളം �വണ�മന്നിരിക്ക�ട്ട.

എന്നാലും അ�നകഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിഷ്ണു, ശിവൻ, ഗണ

പതി, ഭഗവതിഈ �ദവതക�ളക്കുറി�ച്ച മങ്ഗളം കാ

ണുന്നുള്ളൂ. ആദിത്യ�നക്കുറിച്ചു മങ്ഗളസ്തുതി അപ്രസി

ദ്ധമാകുന്നു.

ഗുരു : മങ്ഗളം എന്നുപറയുന്നതു് ഇഷ്ട�ദവതാസ്തുതി

യാകുന്നു. വരാഹമിഹിരാചാര്യൻആദിത്യഭക്തനായിരു

ന്നതു�കാണ്ടാണു് അവി�ടആ �ദവതാസ്തുതി നിബന്ധി

ക്കാനിടവന്നതു്.

ശിഷ്യൻ : ആദിത്യൻ ഇഷ്ട�ദവതയാകുന്നു�വങ്കിൽ

‘നത്വാഭക്തിയുതസ്സഹസ്രകിരണം’ എന്നിങ്ങ�നആരം

ഭിച്ചാൽ മതിയാകു�മന്നിരി�ക്കആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകം മുഴു

വൻ വന്ദനത്തിനുപ�യാഗിച്ചതു് എന്തിനാ�ണന്നറിയു

ന്നില്ല.

ഗുരു : �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽപ്ര�ത്യകിച്ചുംആദിത്യപ്ര

സാദത്താൽഎല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടഫല�ത്ത �കാടു

ക്കു�മന്നുംആദിത്യൻ ഗ്രഹങ്ങളിൽ�വച്ചു പ്രധാനിയാകു

ന്നു�വന്നും �താന്നിപ്പിക്കുന്നതിനാകുന്നു.”

ഇതാ�ണാ �കാല്ലംആറാംശതകത്തി�ല ഗദ്യരീതി?

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തി�ല�ശലി? കഷ്ടം, വിദ്വാന്മാർ

എന്തിനാണിങ്ങ�ന പരവഞ്ചനത്തിനു് ഒരുങ്ങുന്നതു്?

3. പത്രം=മ�നാഹരമായ പ്രതിമ.
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26 മറ്റു ചില ഗദ്യകൃതികൾ

അംബരീഷചരിതം

ഇതുംബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം �പാ�ലയുള്ള ഒരു ഗദ്യകൃതി

യാണു്. ഭാഷാഗതി�കാണ്ടു് ഇതി�ന്റ കാലം പതിന്നാ

ലാം ശതക�മന്നു നിർണ്ണയിക്കാം. പ്ര�ണതാവു് ആ�ര

ന്നറിവില്ല. ചില പങ് ക്തികൾ താ�ഴ �ചർക്കുന്നു.

“ഇതിൽ ദ്വാദശി കഴിയിൻറുതായിരിക്കിൻറതു. ഏകാ

ദശീവ്രതവുമിതറുതിയാകിൻറി�തന്റു നിനച്ചുണർത്തി

നാനതികാരി: “ഇതുകാണാ രാജാവു, പാൽ �കാണ്ടു

പാരണ പണ്ണി�കാലകത്തു് ഒരുത്ത�രഊട്ടി�ക്കാ

�ണ്ടൻറി�യ ഉൺക�യാ കൃത്യമല്ല. അതിലും വി�ശ

ഷ�മാണ്ടു്. മഹർഷി�യക്ഷണിച്ചായ�ല്ലാ നിന്തിരു

വടി; എൻറാൽ മഹർഷികളായുള്ളവർ ശപിക്കയും

വി�രാധ�മ രാജാ�വ” എൻറതികാരി ഉണർത്ത�ക്ക

ട്ട�പ്പാഴു�ത രാജാവും പാൽ�കാണ്ടു പാരണം പണ്ണി

മഹർഷിയു�ട വരവും �നാക്കി കാൽകഴുകുവാൻ നീരും

ചന്ദനവും ചമച്ചു�കാണ്ടു നിൻറ കാലത്തു മഹർഷിയും

നീരാട്ടുപള്ളി പുക്കുശ്രമ�പ്പ�ട്ടഴുന്നള്ളിൻറ കാലത്തു

ഉടയാട പകർന്നിട്ടു കുണ്ഡികയിൽ നീരും ചന്ദനവും

എടുത്തു�കാണ്ടു പാദശൗചം പണ്ണി ‘ഭഗവാ�ന ദ്വാദശി

കഴിയിൻറുതായിരിക്കിൻറിതു. വിരയയക�ത്തഴുനരു

ളുക’ എൻറുണർത്തിൻറംബരീഷ�ന �നാക്കിയരുളി�ച്ച

യ്താൻ ദുർവാസാമഹർഷി.”

രാമായണം തമിഴ്

നമ്പിയാന്മാരു�ട ‘തമിഴി’�ന ലീലാതിലകത്തിൽസ്മ

രിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാർദ്ദങ്ഗികന്മാർ കൂത്തി�നാടനുബന്ധിച്ചും

അല്ലാ�തയും ചില കഥകൾ പറയാറു�ണ്ടന്നുംഅവ

യിൽ ഭാഷാസംസ്കൃത�യാഗവും �ദാഷരാഹിത്യവും �ശ്ല

ഷാനുപ്രാസാദിഗുണാലങ്കാരങ്ങളുമു�ണ്ടങ്കിലും സം

സ്കൃതവിഭക്ത്യന്തങ്ങളായസംസ്കൃതപദങ്ങളില്ലാത്തതു

�കാണ്ടു് അവയ്ക്കു ‘തമി�ഴ’ന്നല്ലാ�ത മണിപ്രവാള�മന്നു

സംജ്ഞയി�ല്ലന്നുമാണു് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നതു്.

അത്തരത്തിൽ ഗദ്യപദ്യ സമ്മിളിതങ്ങളായ പ്രബന്ധ

ങ്ങൾക്കുപുറ�മ തനിഗ്ഗദ്യത്തിലും പല പ്രബന്ധങ്ങൾ

പണ്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ‘നമ്പ്യാരു�ട തമിഴു’കളിൽ

പ്രാ�യണഇന്നുനാം കാണുന്നവയ്ക്കു് അത്ര വള�ര പ്രാ

ചീനത കാണുന്നില്ല. അവയിൽഅത്യന്തം വിസ്  തൃത

മായ “രാമായണം തമിഴു് ” പതിന്നാലാംശതകത്തിൽ

ഉണ്ടായതാ�ണന്നു്ഊഹിക്കാം. രാവ�ണാത്പത്തി

മുതലാണു് അതിൽ കഥആരംഭിക്കുന്നതു്. രാവണൻ

ഗണപതിയുമായി യുദ്ധത്തിനു �നരിട്ട�പ്പാൾആ �ദ

വനു് അപ്പവും വാഴപ്പഴവും മറ്റും നല്കി സ�ന്താഷിപ്പിച്ചു്

അവിട�ത്തപിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്നുംസുബ്രഹ്മണ്യ�ന

�താല്പിച്ചു എന്നുംഅതു കണ്ടുക്രുദ്ധനായി ശ്രീപര�മ

ശ്വരൻഎതിർത്ത�പ്പാൾ നൃത്തം�കാണ്ടു് അവിട�ത്ത

പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നും മറ്റും പല നൂതനങ്ങളായ മ�നാ

ധർമ്മങ്ങളും പ്ര�യാഗിച്ചുകാണുന്നു.

ദശരഥ�ന്റ മരണം

“സുമന്ത്ര�ന വിളിച്ചരുളി�ച്ചയ്താൻ ദശരഥരാജാവു്. ‘ഇതു

�കളാ സുമന്ത്രാ, ഞാൻ പണ്ടുബാല്യകാലത്തിൽ വന

പ്ര�ദശത്തിങ്കൽ നിൻറു മൃഗങ്ങൾ തണ്ണീർ കുടിപ്പാൻ

തടാകത്തിലിറങ്ങിൻറ കാലത്തിൽ തടാകത്തിൽ തർ

പ്പിച്ചിരിക്കി�ന്റാൻ ഒരു മഹർഷികുമാരൻ. അ�പ്പാൾ

ഞാൻ മൃഗങ്ങ�ള�യയ്ത ശരം ഋഷികുമാര�ന്മ�ലറ്റുമരി

ച്ച കാലത്തിൽ ഋഷികുമാരനു�ട മാതാപിതാക്കൾക്കു

പുത്രവി�യാഗം വൻറ �ഹതുവായി എ�ന്നയും പുത്രവി

�യാഗം �കാണ്ടു മരിപ്പൂ�തൻറു ശപിച്ചരുളിനാൻ മഹർ

ഷി. അതു വിഷയമായി ഞാനും പുത്രവി�യാഗത്തി

നാൽ മരി�പ്പൻഎൻറാൻ. നീ ശ്രീരാമനാമം ജപിക്ക

എനിക്കു �മാക്ഷം വരുവാ” �നൻറു സുമന്ത്ര�നാടരുളി

�ച്ചയ്തു ദശരഥരാജാവു താനുംകൂടി ശ്രീരാമനാമം ജപിച്ചു.

രാമലക്ഷ്മണന്മാർ വനത്തിന്നു �പായി ഏഴാം ദിവസ

ത്തിൻനാൾ ദശരഥരാജാവു സ്വർഗ്ഗത്തി�ന്നഴുൻറരുളി

…നീയും വന്നീവണ്ണമുണർത്തിനാ�യ�ല്ലാ�യൻറു �ചാ

ല്ലി ദുഃഖ�ത്താടുകൂടി പ്രലാപിച്ചു �കകയരാജധാനിയിൽ

നിന്നു പുറ�പ്പട്ടു �വഗത്തിൽ �പായി തിരുവ�യാദ്ധ്യ�യ

പ്രാപിച്ചു പ്രതിമാഗൃഹംപുക്കുപു�രാഹിതവർഗ്ഗ�ത്താടും

കൂട�കട്ടു �ദവകലികനാൽപ്പടത്തിൽ കാട്ടി [4] ഭരതശ

ത്രുഘ്നന്മാർ വസിഷ്ഠവാമ�ദവാദികളു�ട നി�യാഗത്തി

നാൽ നീരാട്ടുപള്ളിപുക്കു ദശരഥരാജാവി�ന എടുത്തു

�കാണ്ടു �ചൻറു ചിത ചമച്ചു് അതി�ന്മലാമ്മാറു രാജാവി

�ന നിധാനം �ചയ്തുസംസ്കാരകർമ്മമനുഷ്ഠിച്ചു സംസ്കാ

രം �ചയ്തു.

താരയു�ട അനുരഞ്ജനം

“ഇതു �കളാ ഹനൂമാ�ന, നമ്മു�ട സ്വാമി ശ്രീരാഘവൻ

തിരുവടി എന്നു�ട �ജ്യഷ്ഠഭ്രാതാവി�ന �കാൻറു എനി

ക്കു രാജ്യാഭി�ഷകം �ചയ്തു് എ�ന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കിൻറ

സ്വാമി എ�ന്ന നിഗ്രഹിപ്പാ�നാ ഹനൂമാ�നഎൻറു

സുഗ്രീവൻ �ചാന്നതു �കട്ടു �ചാന്നാൻശ്രീഹനൂമാൻ.

“ഇതു �കളാ സുഗ്രീവാ, നിന്നു�ട താര�യ യാത്രയാ

ക്കിപ്പി�ന്നശ്രീലക്ഷ്മണൻതിരുവടിയു�ട �കാപമട

ക്കുക. ശ്രീലക്ഷ്മണൻതിരുവടി സ്ത്രീവധം �ചയ്കയി�ല്ലൻ

റു ശ്രീഹനൂമാൻ �ചാന്നതു �കട്ടു സുഗ്രീവനും �പരുകിന

സ�ന്താഷമുട�യാനായി താര�യ വിളിച്ചണയത്തു�കാ

ണ്ടു �ചാന്നാൻസുഗ്രീവൻ. “ഇതു �കളാ താ�ര, നമ്മു�ട

�ഗാപുരദ്വാരം പ്രാപിച്ച ശ്രീലക്ഷ്മണൻതിരുവടി�യക്ക

ണ്ടുഅവൻ തിരുവടിയു�ട �കാപമടക്കി വരിക താ�ര”

�യന്റുസുഗ്രീവൻ �ചാന്നതു �കട്ടു താരയും വി�വകിച്ചു

�വഗത്തിൽ �പായിസ്നാനം �ചയ്തു് ആടയാഭരണങ്ങൾ

�കാണ്ടലങ്കരിച്ചു ദിവ്യങ്ങളായിരിക്കിന്റ പുഷ്പങ്ങൾപറി

ച്ചു�കാണ്ടു �വഗത്തിൽഅടക്ക�ത്താടും കൂടി ശ്രീലക്ഷ്മ

ണസമീപ�ത്തപ്രാപിച്ചു ശ്രീലക്ഷ്മണൻതിരുവടി�യ

ക്കണ്ടുപ്രദക്ഷിണം �ചയ്തു ദിവ്യങ്ങളായിരിക്കിന്റ പുഷ്പ

ങ്ങളാരാധിച്ചു �താഴുതു നമസ്കരിച്ചുണർത്തിനാൾ താര.

“ഇതു �കളാ സ്വാമി, എന്നു�ട ഭർത്താവു വാന�രശ്വരൻ

ബാലി �ദവകളാലും ഋഷികളാലും സംഭാവിക്ക�പ്പട്ടു് ഉദ

യപർവതത്തി�ന്മൽനിന്നു് അസ്തമയപർവതത്തി�ന്മൽ

പാഞ്ഞുശ്രീമഹാ�ദവൻ തിരുവടി�യയും ശ്രീപാർവതീ

�ദവി�യയും കൂ�ടക്കണ്ടുപ്രദക്ഷിണം �ചയ്തു �താഴുതു

നമസ്കരിച്ചു വിടയും�കാണ്ടു �വഗത്തിൽ �പായി ശ്രീ

പാൽക്കട�ല പ്രാപിച്ചു ഭഗവാ�നയും ശ്രീഭഗവതി�യ

യും കണ്ടുനമസ്കരിച്ചു സത്യം വഴുതാ�ത നാലു സമുദ്ര

ത്തിങ്കലും �ചൻറുപ്പിച്ചു് ഇങ്ങ�ന നിത്യകർമ്മം പിഴയാ

�തയിരുന്നഎന്നു�ട ഭർത്താവി�ന നിഗ്രഹിച്ചു. നിർ

ഭാഗ്യയായിരിക്കിൻറ അടിയ�ന്റ പുത്രൻഅങ്ഗദ�നാ

ഏതുമറി�വാനല്ല. അ�ത്രയുമല്ലസ്വാമി, ആദിത്യപുത്രൻ

സുഗ്രീവൻസീതാവൃത്താന്തം നിരൂപിച്ചു കായും കനിയു

മുപ�യാഗിക്കാ�ത �പരുകിന �വദനയുട�യാനായി

പത്തുദിക്കിലും �പരുമ്പട�യകി അടുത്തനാളുദയകാലം

പമ്പാതീരത്തിങ്കൽ ഇരുപ�ത്താന്നു �വള്ളം വാനരവീ

രന്മാ�രാടുകൂടി വിട�കാൾവാൻ നിനച്ചിരുൻറ കാലത്തി

ങ്കൽ നിന്തിരുവടി�യഴുൻറരുളി. അങ്ങ�നയിരിക്കിൻറ

സുഗ്രീവ�ന നിന്തിരുവടി നിഗ്രഹിക്കിൻറുതാകിൽഅടി

യ�ന മുന്നിൽ നിഗ്രഹിക്കണം” എൻറിങ്ങ�ന �ചാ

ല്ലിൻറ താരയു�ട വചനം �കട്ടു ശ്രീലക്ഷ്മണൻതിരുവടി

സ�ന്താഷമുട�യാനായി താര�യ �നാക്കിയരുളി�ച്ച

യ്താൻ.

അവസാനം

“പി�ന്ന �കാമ്പു, കാളം, മദ്ദളം, ശംഖു, �പരുമ്പറ, നി

ഷാണം, തകിൽ, മൃദുവാദ്യങ്ങൾ,ആണാർ, മണിവീണ,

കുഴൽ, സുരമണ്ഡലം, നന്തുണി എന്നിവറ്റിനു�ട�യാ

ച്ചയും ഗീതാവാദ്യങ്ങളും ജലഗന്ധപുഷ്പധൂപദീപങ്ങളും

എൻറിവറ്റാൽ�കാണ്ടും വസിഷ്ഠവാമ�ദവാദികളാൽ

�പാന്നുങ്കുടത്തിലും �വള്ളിക്കുടത്തിലും മഹരിഷിക

ളാൽ പൂജിച്ചു ജപിയ്ക്ക�പ്പട്ട കലശങ്ങളാൽ�കാണ്ടും,

രാമാഭി�ഷ�കാത്സവം രാജ്യത്തിലുള്ള ജന�ത്താടും

കൂ�ട കണ്ടുസ�ന്താഷമുട�യാരായി രാമലക്ഷ്മണന്മാ

രും ഭരതശത്രുഘ്നന്മാരും ജനകരാജനന്ദിനി സീതാ�ദ

വിയും �കൗസല്യാ�ദവിയും �ക�കയീ�ദവിയും സു

മിത്രാ�ദവിയും വസിഷ്ഠവാമ�ദവാദികളും രാജ്യത്തിലു

ള്ള ജന�ത്താടും കൂട സുഖിച്ചുവസിച്ചാർ. ദശരഥപുത്രൻ

ശ്രീ രാഘവൻ തിരുവടി കൃത്യം പിഴയാ�ത ദുഷ്ട�ര നി

ഗ്രഹിച്ചു ശിഷ്ട�ര പരിപാലിച്ചു ഭ്രാതാക്കൾ മൂവ�രാടും

ജനകരാജ നന്ദിനി സീതാ�ദവി�യാടും കൂട സുഖിച്ചുവ

സിച്ചാൻ. ശ്രീ രാഘവൻ തിരുവടി�യൻറിങ്ങ�നയിരി

ക്കിൻറ ശ്രീരാമായണം കഥ �കട്ടവർക്കും �കൾപ്പിച്ച

വർക്കും കറ്റവർക്കും കർപ്പിച്ചവർക്കും എഴുതിയവർക്കും

ആചാരിയനും �കാടുത്തുവായിച്ചവർക്കും ജന്മജന്മാന്ത

രങ്ങളിൽ �ചയ്യ�പ്പട്ട പാപം �കട്ടു സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിക്കാ

�മൻററിക.”

ഉത്തരരാമായണസങ്ഗ്രഹം ഗദ്യം

ഇതുംആരു�ട കൃതി�യന്നറിയുന്നില്ല. രാമായണം തമി

ഴി�ല ഉത്തരരാമായണകഥയു�ട സം�ക്ഷപമാണു്.

ചില വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“ശിവം മുഴുകീതു. അതു കണ്ടു �കാപിക്ക ദശഗ്രീവൻ പാ

ശവുമാക രാജാവി�ന പിടിച്ചു�കട്ടി�ക്കാൾവി�തൻറധ്യ

വസിക്കിൻറതു കണ്ടു രാജാവു രാവണ�നാടു കൂട യുദ്ധം

പണ്ണി ഇരുപതു കയ്യു�മാക്ക പാശത്താൽബന്ധിച്ചു കാരാ

ഗൃഹത്തിലിടുവിച്ചു. ചിലനാൾ കഴിഞ്ഞവാ�റ അതു �കട്ടു പു

ലസ്ത്യൻതിരുവടി അവിടത്തിങ്ക�ലഴുന്നരുളി സാമം�കാണ്ടു

പ്രാർത്ഥിച്ചു രാവണ�ന കഴിച്ചുവിടിയി�ച്ചഴുന്നരുളിനാൻ.

അവി�ടനിന്നു �പാകിന്റ ദശഗ്രീവൻ കിഴക്കിൻ സമുദ്ര�ത്ത

പ്രാപിച്ചു. അതിൽ തർപ്പിച്ചിരുന്ന വാന�രശ്വരൻ ബാലി

�യക്കണ്ടുപിടിച്ചു�കട്ടി�ക്കാൾവി�തന്റധ്യവസിച്ചു �ചല്ലി

ന്റ ദശഗ്രീവ�ന പിടിച്ചു തന്നു�ട വാലു�ട പുച്ഛത്തിൽ �കട്ടി

�ക്കാണ്ടു നാലുസമുദ്രത്തിലും പാഞ്ഞുതർപ്പിച്ചു.”

പുരാണസംഹിത

ഈഗദ്യം മുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല. നിർമ്മാതാവാ�രന്നു് അറി

വാനും നിവൃത്തിയില്ല. മാതൃകയായി ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരി

ക്കാം.

“മുൻപിൽഅവന്നുസുനീതിയും സുരുചിയും ഇരുവർ ഭാ

ര്യമാർ. അതിൽസുനിതീപുത്രൻധ്രുവൻ! സുരുചിപുത്രൻ

ഉത്തമൻ. അവർ ഇഷ്ടരാകിന്റതു രാജാവിന്നു്. അങ്ങ�ന

ഇരിക്കി�ന്റട�ത്താരുനാൾ ഉത്തമ�ന മടിയിൽവച്ചു ലാളി

പ്പൂതും �ചയ്തു രാജാവിരിക്കി�ന്റടത്തുധ്രുവൻ �ചന്റു മടിയിൽ

ക�രറുവാൻ തുടങ്ങിന്റ�പ്പാഴു് അധി�ക്ഷപിച്ചാൾ സുരുചി …
പി�ന്ന�ച്ചാല്ലുവൂതും �ചയ്താൾ ഇമ്മ�നാരഥത്തിൽ ഉണ്ടു് നി

നക്കു് അ�പക്ഷ�യന്മൂഎങ്കിൽ തപസ്സു�കാണ്ടു് ഭഗവാ�ന

പരി�താഷിപ്പിച്ചു് എങ്കൽ �പാന്നുളനാകയാ�മന്റിങ്ങ�ന.

അ�തല്ലാം �കട്ടു സുനീതി ഉ�ള്ളടത്തു �ചന്നു് അവളു�ട നി

�യാഗത്താൽ ഭഗവാ�ന തപസ്സു�ചയ്തു പരി�താഷിപ്പിച്ചു്

ഒരുത്തരാലുമനധ്യാസിതമായിരി�പ്പാരു പദമുണ്ടുധ്രുവപ

ദം. അതി�ന ലഭിച്ചു ഹരി�യ പ്രാപിച്ചു �പരികനാ�ളതു

രാജ്യവും രക്ഷിച്ചു് ഒടുക്കത്തുധ്രുവപദ�ത്തപ്രാപിപ്പൂതും �ച

യ്താൻ.”

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും തമിഴിൽ നിന്നും അക്കാലത്തു

പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾപണ്ഡിതന്മാർ മലയാളത്തിൽ വ്യാഖ്യാ

നിച്ചുതുടങ്ങി. തമിഴ് ക്കൃതികൾ പ്രാ�യണ �വദാന്തപര

ങ്ങളാണു്. പ്ര�ണതാക്ക�ളപ്പറ്റി യാ�താരറിവുമില്ലാത്ത

തും നിർമ്മാണകാലംത�ന്ന കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രയാ

സമുള്ളതുമാണു് ആ കൂട്ടത്തിൽ�പട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അവ

യിൽ ഒന്നായ പരമഞാനവിളക്കത്തിൽനിന്നു് ഒരു വാ

ക്യം ഉദ്ധരിക്കാം. “പ്രായം �പറാത്തവർക്കു�മളുതായു്

പടിച്ചറിയുമാറു ചുരുക്കി�ച്ചാന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻവിരിപ്പു പറ

വാനാകി�ലാ മഹാഅരുമ�യൻററിഞ്ഞൂപി�ന്നയും

ഇവർക്കുപ്രകാശിപ്പതിനിതു നല്ലൂഎൻറു നിശ്ചയിത്ത

രുളി�ച്ചയ്തമയ്ക്കു പട്ടാങ്ങുടൻ പാടു�വാരാവരാകിൽ വഴി

വൻറ ജനങ്ങ�ളൻറവാറു അറിയാവരു�മൻറവാറും”

തമിഴ്  നാട്ടിൽനിന്നു �കരളത്തിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്ത ദ്രാ

വിഡബ്രാഹ്മണർ �വദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളും മന്ത്രശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ

ങ്ങളും മറ്റും സാമാന്യജനങ്ങ�ള പഠിപ്പിക്കുകയുംഅവർ

ക്കുസുഗ്രഹമാകുമാറു് അവയ്ക്കു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

രചിക്കുകയും ചില�പ്പാൾസുഗമമായ തമിഴിൽത്ത�ന്ന

മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾസങ്ഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നുള്ളതു്

ഒരുഅനി�ഷധ്യമായ പരമാർത്ഥമാണു്.

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു മലയാളഗദ്യത്തി�ന്റ

ജനനം ക്രി. പി. പ�ത്താൻപതാം ശതകത്തിൽ മാത്ര

മാ�ണന്നുപറയുന്നതു് അസങ്ഗതമാ�ണന്നും പതി

ന്നാലാംശതകത്തിൽത്ത�ന്നപല വിശിഷ്ടങ്ങളായ

ഗദ്യകൃതികൾ ഭാഷയിൽആവിർഭവിച്ചിരുന്നുഎന്നും

കാണാവുന്നതാണു്.

4. ഈപ്രസ്താവന പ്രതിമാനാടകത്തിലുള്ളതാണു്.
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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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