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1 ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശം

�കരളീ�ദവിയു�ട അനർഘങ്ങളായ കണ്ഠാഭരണങ്ങ

ളു�ട മദ്ധ്യത്തിൽ ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിനു് അത്യന്തം

മഹനീയമായ ഒരുസ്ഥാനമാണുള്ളതു്. �കരളത്തി

�ല സംസ്കൃതസ�ന്ദശങ്ങളിൽ ‘ശുക’ത്തിനുള്ളസ്ഥാ

ന�മ�താ അതുത�ന്നയാണു് മണിപ്രവാളസ�ന്ദശങ്ങ

ളിൽ ‘ഉണ്ണുനീലി’ക്കുള്ളതു്. �മഘസ�ന്ദശാദികൃതികൾ

�പാ�ല ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിനും പൂർവ�മന്നും ഉത്ത

ര�മന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. മുദ്രിതപുസ്തകത്തിൽ

പൂർവസ�ന്ദശത്തിൽ 136, ഉത്തരസ�ന്ദശത്തിൽ 101,

ഇങ്ങ�ന 237 ��ാകങ്ങളും അവ കൂടാ�ത പീഠികാ

രൂപത്തിൽഅഞ്ചു ��ാകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അമുദ്രിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ മൂന്നു ��ാകങ്ങൾകൂ

ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. [1] സ�ന്ദശത്തി�ല ��ാകങ്ങൾഎല്ലാം

സംസ്കൃതകവികളു�ട സ�ങ്കതമനുസരിച്ചു മന്ദാക്രാന്താ

വൃത്തത്തിൽ രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കാളിദാസ�നയും

ലക്ഷ്മീദാസി�നയും കവി പലഘട്ടങ്ങളിലും അനുകരിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. ശുകസ�ന്ദശത്തി�ല—

“ആസ്ഥാ �ലാ�ക വിപുലമനസാമന്യസാമാന്യമ�ഭ്യ-

ത്യർത്ഥാനർ�ത്ഥാപഗമവിഷ�യഷ്വർത്ഥിതാ

ചാതുരാണാം.”

എന്നുശുകസ�ന്ദശ��ാകം കണ്ടാണു് ഇതി�ല

“�മലും നാനാകുശലമവ�നാടാർത്തിപൂർവം വിചാരി-

ച്ചാസ്ഥാ �ലാ�ക വിപുലമനസാ�മന്റു മുൽ�പട്ടു കാട്ടി”

എന്നപദ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. “ത�ത്സവാർത്ഥം തരു

ണസഹിതാസ്താമ്രപാദാരവിന്ദാസ്താമ്യന്മധ്യാഃ സ്തനഭരന

താസ്താരഹാരാവലീകാഃ” എന്ന ��ാകത്തി�ന്റ പ്രതി

ദ്ധ്വനിയാണു് “തസ്മിൻ വം�ശ തരുണനയനങ്ങൾക്കു

പീയൂഷധാരാ താരുണ്യാനാം ജഗതി ജനനീ താർചര

ന്നസ്ത്രശാലാ” എന്ന ��ാകത്തിൽ �കൾക്കുന്നതു്. ‘ഭ്രാ

തസ്തുർണ്ണം ഭവതു ച പുനർദർശനാനന്ദലക്ഷ്മീഃ’ എന്നു്

ശുകസ�ന്ദശത്തി�ന്റയും ‘ഉണ്ടാ�കണ്ടും വിര�വാടു പു

നർദർശനാനന്ദലക്ഷ്മീഃ’ എന്നു ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തി

�ന്റയും ഒടുവില�ത്ത ��ാകങ്ങൾസമാനരൂപത്തിൽ

അവസാനിക്കുന്നു.

നായിക:

മുണ്ടയ്ക്കൽ വീട്ടി�ല ഉണ്ണുനീലിയാണു് സ�ന്ദശത്തി�ല

നായിക.

“സിന്ധുദ്വീ�പ�ന്റാരു പുരവരം ബിംബലീപാലകാനാം

�കൾപ്പുണ്ട�ല്ലാ ജഗതി വിദിതം �മദിനീസ്വർഗ്ഗഖണ്ഡം;

തസ്മിൻ മാരന്നിനിയ പടവീടുണ്ടു മുണ്ടയ്ക്ക�ല�ന്മാ-

രില്ലം മല്ലക്കുവലയദൃശാം പാരിലാരൂഢകീർത്തിഃ”

“സിന്ധുദ്വീപം ദ്വിപമദപരിസ്യന്ദി�നാ മന്ദവാതാഃ” ഇത്യാ

ദി പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു് ഉണ്ണുനീലിയാൽഅലംകൃത

മായ മുണ്ടയ്ക്കൽ തറവാടു സിന്ധുദ്വീപത്തിലാണു്സ്ഥിതി

�ചയ്തിരുന്ന�തന്നു് വിശദമാകുന്നു. പണ്ടുകടൽത്തുരു

�ത്തന്നുപറഞ്ഞുവന്നതും ഇ�പ്പാൾ കടുത്തുരുത്തി�യ

ന്നു വ്യവഹരിച്ചു വരുന്നതും�വക്കം താലൂക്കിൽ �പ

ട്ടതുമായ ഒരുസ്ഥലമാണു് അതു്. കടൽത്തുരുത്തുസം

സ്കൃതീകരിച്ചതാണു് സിന്ധുദ്വീപം എന്നുപറ�യണ്ടതി

ല്ല�ല്ലാ. അതു പണ്ടുവടക്കുങ്കൂർ രാജാക്കന്മാരു�ട രാജ

ധാനിയും പടവീടുമായിരുന്നു; അവരു�ട �പാരാനക�ള

ഒരുക്കി നിറുത്തിയിരുന്നതുംഅവി�ടയാണു്. “സ്കന്ധാ

വാരം പരമപി ത�താ ബിംബലീപാലകാനാം സിന്ധുദ്വീ

പം വ്രജഘനനി�ഭരാവൃതം സിന്ധു�ര�ന്ദ്രഃ” എന്ന

ശുകസ�ന്ദശപദ്യവും, സിന്ധുദ്വീപം ദ്വിപമദപരിസ്യന്ദി

�നാ മന്ദവാതാഃ’ എന്നതിനു പുറ�മ ‘മത്തമാതങ്ഗഭീ

�മ’ എന്നും ഉള്ള ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തി�ല വർണ്ണനക

ളും ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. 133-ാം ��ാകത്തിൽ

പ്രസ്താവിക്കുന്ന �കാതനല്ലൂർ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്നു നാലു

നാഴിക വടക്കായി അതിനും കടുത്തുരുത്തിക്കും മദ്ധ്യ

ത്തിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന ഒരുസ്ഥലമാണു്. 147-ാം ��ാ

കത്തിൽസ്മരിക്കുന്നതളിയിൽ ശിവ�ക്ഷത്രം കടുത്തു

രുത്തിക്കുസമീപം ഇ�പ്പാഴുമുണ്ടു്. 156-ാം ��ാകത്തിൽ

പറയുന്ന �കാതപുരം ഇക്കാലത്തു �ഗാവിന്ദപുരമായി

രൂപാന്തര�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

“�ദവാധീശന്നിനിയ പര�നത്തത്രകൗ�ന്തയമിത്രം

�ദവം �ഗാപീജനകുചതടീലമ്പടം കുമ്പിടമ്പിൽ”

എന്നുവർണ്ണിക്കുന്നശ്രീകൃഷ്ണൻ ത�ന്നയാണു് ഇന്നും

ആ �ക്ഷത്രത്തി�ല മൂർത്തി. 166-ാം ��ാകത്തിൽ വാ

ഴ്ത്തുന്ന വീരമാണിക്കത്തുചിറയും പുരയിടവും ഇന്നുമുണ്ടു്;

വീടു നശിച്ചു�പായി. മുണ്ടയ്ക്ക�ലന്ന �പരിൽ മ�റ്റാരു

പുരയിടവും കാണുന്നു. മുണ്ടയ്ക്കൽവീടു തറവാടും വീരമാ

ണിക്കത്തുവീടു നായികയ്ക്കു ഭർത്താവു പണിയിച്ചു�കാടു

ത്തതുമായിരിക്കണം. 173-ാം ��ാകത്തിൽ ‘�തക്കുമ്പാ

കത്തു്’ ഉള്ളതായി കവി നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നകുറുമൂഴിക്കൽ

വീടിനു് ഇ�പ്പാൾ കുരിയിക്കൽ വീ�ടന്നാണു് �പർ. സി

ന്ധുദ്വീപിനു വടമതിര�യന്നും കട�ന്തരി�യന്നും രണ്ടു

നാമാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തി�ന്റആരം

ഭത്തിൽ പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാർ കു�റക്കാല�ത്തക്കു്

വടക്കുംകൂറും �തക്കുംകൂറും ഉൾ�പ്പട്ട പ്ര�ദശങ്ങൽക്കു്

ആധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്നു. �വമ്പനാടു് (�വമ്പൻ: പാ

ണ്ഡ്യൻ) എന്നകായലി�ന്റ �പർആആധിപത്യ�ത്ത

സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. പാണ്ഡ്യന്മാരു�ട രാജധാനി�യആര്യാ

വർത്തത്തി�ല മഥുരയിൽനിന്നു വ്യാവർത്തിയ്ക്കുവാൻ

ദക്ഷിണമധുര�യന്നാണു് സാധാരണമായി വ്യവഹരി

ക്കാറുള്ളതു്. എന്നാൽ പഴയ തലസ്ഥാനമായ കവാടപു

ര�ത്തഅനുസ്മരിച്ചു് അതി�ന വടമധുര�യന്നും പറയും;

വടമതിര�യന്ന �പർ സിന്ധുദ്വീപിനു വന്നതു് ആ വഴി

ക്കാ�ണന്നുഞാൻഊഹിക്കുന്നു. �തക്കുംകൂർ വടക്കും

കൂർഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കും കൂടി �വൺ�പാലിനാ�ട

�ന്നാരു �പർ പിൽക്കാലത്തുസിദ്ധിച്ചു. [2] �വൺ�പാ

ലി സംസ്കൃതീകരിച്ച�പ്പാൾബിംബലിയായി. കട�ന്തരി

യു�ടആഗമം എ�ന്തന്നറിയുന്നില്ല. ‘കട�ന്തറി’ അതാ

യതു് ‘ആക്രമിച്ചു പിടിച്ചടക്കിയ �ദശം’ എന്നായിരിക്കു

�മാആ പദത്തി�ന്റഅർത്ഥം? ഉണ്ണുനീലി ഒരു നായർ

യുവതിയായിരുന്നുഎന്നുള്ളതു് നിസ്സംശയമാണു്. നാ

യികയു�ട തറവാടി�ന പുരസ്കരിച്ചു പ്രസ്തുത കൃതി�യ

മുണ്ടയ്ക്കൽസ�ന്ദശ�മന്നും പറയാറുണ്ടു്. ഉണ്ണുനീലിക്കു

സങ്ഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും

പ്രാകൃതത്തിലും �ജ്യാതിഷത്തിലും മറ്റുംജ്ഞാനമുണ്ടാ

യിരുന്നുഎന്നു് “ആടിക്കാർമൽക്കുഴലി വടിവിൽ” “യൽ

സത്യം തൽ ഭവതു” “ക�ണ്ടാമ�ല്ലാ തളിയിൽ” ഇത്യാദി

��ാകങ്ങളിൽനിന്നു വ്യഞ്ജിക്കുന്നു. “അങ്കം �വറിട്ടമല

ഗഗ�ന” എന്ന ��ാകത്തിൽ “�മചകാങ്ഗീ” എന്നും

“പൂ�ന്തൻ �വല്ലും മധുരവചനം” എന്ന ��ാകത്തിൽ

“മരതകാദർശലീലൗ ക�പാലൗ” എന്നും കാണുന്ന

തിൽനിന്നു് ആസ്ത്രീരത്നത്തി�ന്റ വർണ്ണം ദ്രൗപദിയു�ടതു

�പാ�ല വിശ്വ�മാഹനമാ�ണങ്കിലും ശ്യാമളമായിരുന്നു

എന്നുംഊഹിക്കുവാൻ പഴുതില്ലായ്കയില്ല.

നായകനും കവിയും – പൂർവപക്ഷം

(1) ചാക്കിയാ�രാ?

ഈവിഷയ�ത്തപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞഇരുപത്തഞ്ചു�കാല്ല

ങ്ങളായി പല വാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടു്. നായകനും കവി

യും ഒരാള�ല്ലന്നും നായകൻ ഉണ്ണുനീലിയു�ടആദ്യ�ത്ത

ഭർത്താവായ മണികണ്ഠ�നന്ന രാജാവുത�ന്നയാ�ണ

ന്നുംഅ�ദ്ദത്തി�ന്റ മരണാനന്തരം ഒരു ചാക്കിയാർ

ആസ്ത്രീ�യ പരിഗ്രഹിച്ചു എന്നും ത�ന്റ പ്രിയതമ നിർ

ബ്ബന്ധിക്കയാൽഅ�ദ്ദഹം പ്രസ്തുതസ�ന്ദശം രചിച്ചു

എന്നുമാണു് ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതു്. ഈസങ്കല്പത്തിനു്

ഒരു ഉപപത്തിയുമില്ല. ‘ഒരു കരം�കാണ്ടു താൻ �പാ

ത്തയിത്വാ’ ‘കുഞ്ചിഭിഃ ചഞ്ചലാ�ഗ്രഃ’ ‘�പാ�ന്മടാനാം’

‘പാലവും പിന്നി�ടഥാഃ’ ‘മാടമ്പീനാമവി�ട വസതാം’

ഇങ്ങ�ന ചില സംസ്കൃതീകൃതങ്ങളായ ഭാഷാപദങ്ങൾ

ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിൽ കാണുന്നു�ണ്ടന്നുംഅവ

ഫലിതപ്രിയന്മാരായ ചാക്കിയാരന്മാരിൽ ഒരാ�ള പ്ര

�യാഗിച്ചിരിക്കുകയുള്ളുഎന്നുംഅവർ വാദിക്കുന്നു. ലീ

ലാതിലകത്തി�ല ‘സന്ദർ�ഭ സംസ്കൃതീകൃതാ ച’ എന്ന

സൂത്രം�കാണ്ടുഫലിത�ത്ത ഉ�ദ്ദശിച്ചല്ലാ�തയും ഭാഷാ

പദങ്ങ�ള സംസ്കൃതീകരിക്കാ�മന്നുസിദ്ധിക്കുന്നതിനു

പുറ�മ, ചാക്കിയാന്മാർ മാത്രമല്ലഅത്തരത്തിലുള്ള

��ാകങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നതു് എന്നും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

മരിച്ച ഭർത്താവി�ന്റ പ്രണയസ�ന്ദശം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന

ഭർത്താവി�ന�ക്കാണ്ടു രചിപ്പിക്കുന്നസ്ത്രീകളു�ണ്ടന്നു

�താന്നുന്നില്ല.

“ക�ണ്ടാമ�ല്ലാ തളിയിലിരുവൻകൂത്തുനാമ�ന്റാരിക്കാൽ

�തവം �ക�ട്ടാ�ളാരു തപതിയാൾ

നങ്ങയാ�ര�ന്ന�നാക്കി

അന്യാസങ്ഗാൽ കിമപി കലുഷാ

പ്രാകൃതം�കാണ്ടവാദീൽ

പി�ന്നക്കണ്ടീലണയ വിവശം വീർത്തുമണ്ടിൻറ നി�ന്ന.”

എന്ന ��ാക�ത്തശരണീകരിച്ചാണു് മറ്റു ചിലർ കവി

യും നായകനും ഒരാൾ ത�ന്ന�യന്നുംഅ�താരു ചാ

ക്കിയാർ ത�ന്നയായിരിക്കണ�മന്നുംഅഭിപ്രായ�പ്പടു

ന്നതു്. തപതീസംവരണം മൂന്നാമങ്കത്തിൽസംവരണൻ

ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം തപതി അന്യസ്ത്രീ�യ ഉ�ദ്ദശി

ച്ചാ�ണന്നു �തറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. അ�പ്പാൾ

ആത്മഗതമായി പറ�യണ്ട ഒരുപ്രാകൃത വാക്യം തളി

യിൽ �ക്ഷത്രത്തിൽ തപതിയു�ട �വഷം �കട്ടിയ നങ്ങി

യാർ ഉച്ചരിക്കു�മ്പാൾസദസ്സിൽസന്നിഹിതനായ

സ�ന്ദശനായക�ന �നാക്കി എ�ന്ന �മലുദ്ധരിച്ച ��ാ

കത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളു. സ�ന്ദശത്തി�ല നായികയും

നായകനും �പ്രക്ഷകന്മാർ മാത്രമാണു്: നടിയും നടനുമ

ല്ല; അതാണു് ‘ക�ണ്ടാമ�ല്ലാ’ എന്ന വാക്കിൽനിന്നു ഗ്ര

ഹി�ക്കണ്ടതു്. അ�പ്പാൾ ‘എ�ന്ന �നാക്കി’ എന്നുപറ

ഞ്ഞാൽഅതിനു ‘ചാക്കിയാ�ര �നാക്കി, എന്നഅർ

ത്ഥമി�ല്ലന്നുസിദ്ധിക്കുകയുംഅ�താടുകൂടി പ്രസ്തുതവാദം

നിരാധാരമായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു.

(2) �ചറിയതി�ന്റ ഭർത്താ�വാ?

�കാല്ലത്തു രവിവർമ്മ ചക്രവർത്തിയു�ട സദസ്സിൽ

അ�നകം വിദ്വാന്മാരായ കവികളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നും

അവരിൽ ഒരാളായിരിക്കാം സ�ന്ദശകാര�നന്നും സ�ന്ദ

ശഹരനായആദിത്യവർമ്മ മഹാരാജാവി�നാടു് അടു

ത്തു �പരുമാറുന്നതു�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം ഒരു നമ്പൂരിയാ

�ണന്നു് അനുമാനിക്കാം എന്നും, അ�ദ്ദഹം ഉണ്ണുനീലി

യു�ട �താഴിയായ �ചറിയതി�ന്റ�യാ മ�റ്റാ ഭർത്താവാ

യിരിക്കാ�മന്നും, (II 32-ം 96-ം ��ാകങ്ങൾ �നാക്കുക)

ആസ്ത്രീയു�ട നിർബ്ബന്ധപ്രകാരം “മാരജ്വരപരവശനാ

യി, എന്നു വച്ചാൽ ഭാര്യ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നതി�ന ഉ�പ

ക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവനായിട്ടു് ഉണ്ണുനീലി�യ

യുംആസ്ത്രീയു�ട ഭർത്താവി�നയും നായികാനായക

ന്മാരാക്കിക്കല്പിച്ചു് ഒരു സ�ന്ദശകാവ്യം സ്വഭാര്യ�യാടു

പറയുന്ന നിലയിൽ നിർമ്മിക്കുകയാണു്” �ചയ്തിട്ടുള്ള

�തന്നും, �ചറിയ�താ മ�റ്റാ അങ്ങ�ന നിർബ്ബന്ധിച്ച

തു തദ്ദ്വാരാ പ്രസാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഉണ്ണുനീലിയിൽനിന്നു

സമ്മാനം വാങ്ങാ�മന്നുള്ളആഗ്രഹം നിമിത്തമാ�ണ

ന്നും മ�റ്റാരു പണ്ഡിതൻപ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈപ്രസ്താവ

നയ്ക്കു് ആസ്പദമായി അ�ദ്ദഹം ശരണീകരിക്കുന്നതു്,

“�വള്ളിക്കുൻറിന്നഭീഷ്ടം �വളു�വള

വിളയിപ്പിക്കുമക്കീർത്തി പാർ�മ-

ലല്ലിത്താർമാതി�ന�ക്കാണ്ടയി

വിളിപണി�ചയ്യിക്കുമാസ്താം പ്രലാപഃ

ഇല്ലത്തിന്നുന്നതിം �ത വിതരതു നിതരാമാകയാലുണ്ണുനീലീ

�ചാല്ലിൻ�റ�നങ്കിൽ നീ �കട്ടരുളുക ദയി�ത! സൂക്തിരത്നം

മദീയം”

എന്നപീഠികയി�ല പഞ്ചമ�ശ്ശാകമാണു്. ‘ഉണ്ണുനീലി നി

�ന്റ (അതായതു �ചറിയതി�ന്റ�യാ മ�റ്റാ) ഇല്ലത്തിന്നു്

ഉന്നതി�യ വിതരണം �ചയ്യ�ട്ട’ എന്നാണു് അ�ദ്ദഹം

അർത്ഥ�യാജന �ചയ്യുന്നതു്. ഈപീഠിക പ്രസ്തുത കാ

വ്യനിർമ്മിതിയു�ട പ്ര�യാജന�ത്തയാണു് വിശദീകരി

ക്കുന്നതു് എന്നുനാം ഓർമ്മിക്കണം. ഇങ്ങ�ന�യാരു

രീതി ഇതരസ�ന്ദശകാരന്മാർആരും ത�ന്നസ്വീകരി

ച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. അതി�ല മൂന്നാമ�ത്ത ��ാകത്തിലാണു്

‘മന്ദപ്ര�ജ്ഞാപി മാരജ്വരപരവശനായ്  �ക്കാലി�നൻ

ഞാനിദാനീം, കണ്ടിക്കാർക്കൂന്തൽകാലിൽത്തടവിന

മടവാർനായികാം വാഴ്ത്തുവാനായു്, മുണ്ടയ്ക്കൽ�ക്കൻറു

മാക്കം കരുതിന മറിമാൻകണ്ണിയാമുണ്ണുനീലിം’ എന്ന

വരികളുള്ളതു്. മാരജ്വരപരവശനായി കവി ഉണ്ണുനീലി

�യ വാഴ്ത്തുവാൻ തുടങ്ങുന്നുഎന്നാണ�ല്ലാഈവരിക

ളിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നതു്. ‘ത�ന്റ ഭാര്യയു�ട നിർബ്ബ

ന്ധം തിരസ്കരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവൻ’ എന്നാ

ണു് മാരജ്വപരവശൻഎന്നപദത്തി�ന്റഅർത്ഥ�മന്നു

പറഞ്ഞാൽഅതു നിരക്കുകയില്ല. പ്രിയതമയു�ട വിപ്ര

�യാഗത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നത�ല്ല മാരജ്വരം? ‘�വള്ളി

ക്കുൻറിന്നഭീഷ്ടം’ എന്ന ��ാകത്തിൽ യഥാശ്രുതമായി

സ്ഫുരിക്കുന്നഅർത്ഥം “അല്ല�യാ ഉണ്ണുനീലി, നിനക്കി

�പ്പാൾ ധാരാളം ലക്ഷ്മീ�ദവിയു�ട അനുഗ്രഹമുണ്ടു്; അതു

സാരമുള്ളതല്ല: അതി�നക്കാൾ കാമ്യമാണു് �കലാ

സതുല്യമായ കീർത്തി. ആ കീർത്തി നി�ന്റ തറവാട്ടിനു്

ഉന്നതി�യ നല്ക�ട്ട. എ�ന്റസൂക്തിരത്നത്തിൽനിന്നു

�വണംആകീർത്തിയുണ്ടാവാൻ; അതു�കാണ്ടു് ആസൂ

ക്തിരത്നമാകുന്നസ�ന്ദശംഞാനിതാ രചിക്കുന്നു; നീ

�കട്ടു�കാള്ളുക” എന്നാ�ണന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല.

‘ആസ്താം പ്രലാപഃ’ എ�ന്നാരു വാക്യം ‘വിളിപണി�ച

യ്യിക്കു’�മന്നും ‘ഇല്ലത്തിന്നുന്നതിം�ത വിതരതു’ എന്നുമു

ള്ള ഭാഗങ്ങളു�ട ഇടയിൽ കിടക്കുന്നുഎന്നുള്ളതു�കാ

ണ്ടു �മൽ വിവരിച്ച അർത്ഥത്തിനു മറ�വാ മങ്ങ�ലാ

ഉള്ളതായി അനുഭവ�പ്പടുന്നുമില്ല.

നായകനും നായികയ്ക്കും മാത്രമറിയാവുന്നഅവരു�ട

ചില ദാമ്പത്യജീവിതരഹസ്യങ്ങ�ളയാണ�ല്ലാ ഉത്തര

സ�ന്ദശത്തി�ല 94, 95, 96ഈ ��ാകങ്ങളിൽ ‘അട

യാളങ്ങ’ളാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അവഅവരിൽനി

ന്നു് അന്യനായ ഒരാൾക്കു് അറിവാൻഎങ്ങ�നസാധി

ക്കും? അതു�കാണ്ടു് നായകനും കവിയും ഒരാൾ ത�ന്ന

�യന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി സംശയി�ക്കണ്ടആവശ്യ�മ കാ

ണുന്നില്ല.

(3) വടക്കുംകൂർ ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ

സ�ന്ദശത്തി�ല നായകനും കവിയുംആയസരസൻ

വടക്കുംകൂറി�ല ഒരു ഇളമുറത്തമ്പുരാ�നന്നാണു് എ�ന്റ

അനുമാനം. ഉത്തരസ�ന്ദശത്തി�ല പ്രഥമ��ാകത്തിൽ

കവി നാടുവാഴുന്ന മണികണ്ഠരാജാവി�ന ശ്രീരാമനാ

യും, പൂർവ്വസ�ന്ദശത്തി�ല ദ്വിതീയ��ാകത്തിൽ ത�ന്ന

ലക്ഷ്മണനായും ഉ�ല്ലഖനം �ചയ്തിരിക്കുന്നതു് ഇവി�ട ശ്ര

�ദ്ധയമാണു്. ഒരു ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ ദൗത്യംവഹിച്ചു തൃ

പ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപത്തി�ലആദിത്യവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാൻ

കടുത്തുരുത്തി�യാളം �പായി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രിയത

മ�യസമാശ്വസിപ്പിയ്ക്കുന്നതിൽ പലവിധത്തിലും അവർ

സമസ്കന്ധന്മാരാകയാൽഅസ്വാഭാവികതയില്ല. അല്ലാ

�ത ഒരു ചാക്കിയാരു�ട�യാ ഒരു നമ്പൂരിയു�ട�യാ

സ�ന്ദശവാഹിയായി ആദിത്യവർമ്മാവി�ന്റ നിലയിലു

ള്ള ഒരാൾആയാത്ര�ചയ്തുഎന്നുവിചാരിക്കുന്നതുസമ

ഞ്ജസമല്ല. പീഠികയിൽ ‘പൂണാരം മണികണ്ഠ�വൺപ

ലമഹീപാ�ലക ചൂഡാമ�ണഃ’ എ�ന്നാരു വാചകം

ഉണ്ണുനീലിയു�ട വി�ശഷണമായുണ്ടു്. അതിനു ചിലർ

മണികണ്ഠരാജാവു ഭരിച്ച വടക്കുംകൂർ രാജ്യത്തിനു് അല

ങ്കാരമായ നായിക എന്നർത്ഥം കല്പിക്കുന്നു. അതു ശരി

യാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. ഉണ്ണുനീലി മണികണ്ഠ�ന്റ

പുത്രിയായതിനാലായിരിക്കണം കവി ആ വി�ശഷണം

പ്ര�യാഗിച്ചതു്. നായകൻആ രാജാവി�ന്റഅനന്തര

വനുമായിരിക്കണം. ഉത്തരസ�ന്ദശത്തി�ല 23 മുതൽ

26 വ�രയുള്ള ��ാകങ്ങളിൽ കടുത്തുരുത്തിയിൽ �ച

ന്നാൽസ�ന്ദശഹരൻ മണികണ്ഠ�ന കാണണ�മന്നും

ത�ന്റ ‘നിനവു് ’ അതായതു് ഇങ്ഗിതം അ�ദ്ദഹ�ത്ത

അറിയിച്ചു് അനുമതി വാങ്ങി ഉണ്ണുനീലിയു�ട ഗൃഹത്തിൽ

�ചല്ലണ�മന്നും നായകൻ പറയുന്നതിൽഅത്തരത്തി

ലുള്ളബന്ധത്തിനു വിപരീതമായി യാ�താരു പ്രസ്താ

വനയുമില്ല. [3] പ്രത്യുത നായകൻഎവി�ട�യന്നറിയാ

�തയും പുത്രിയു�ട തീവ്രമായ ദുഃഖം കണ്ടുംഅസ്വസ്ഥ

ഹൃദയനായിരിക്കുന്ന മണികണ്ഠ�ന മുൻകൂട്ടി വൃത്താന്തം

ധരിപ്പിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും സമുചിതമാണു്. അ�ല്ലങ്കിൽ

ത്ത�ന്നയും �വണാട്ടി�ല യുവരാജാവു വടക്കുംകൂറിൽ

�ചന്നാൽആദ്യമായി കാ�ണണ്ടതു് അവിട�ത്തനാടു

വാഴി�യത്ത�ന്നയാണ�ല്ലാ. ഇതിൽആചാര ഭ്രംശം

ഒന്നും ഉള്ളതായിക്കാണുന്നില്ല. ചിരികണ്ടൻ, �കാതവർ

മ്മൻ ഇരവി മണികണ്ഠൻ, രാമവർമ്മൻഈഇളങ്കൂറു

തമ്പുരാക്കന്മാർആദിത്യവർമ്മാവി�നക്കാണ്മാൻ വരു

�മന്നു പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അവർക്കും നായകനും തമ്മി

ലുള്ള ചാർച്ച�യപ്പറ്റി ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലഎന്നാ

ണു് ഇവി�ട�യാരു പൂർവ്വപക്ഷം. അതുസൂചിപ്പി�ക്കണ്ട

ആവശ്യം നായകനില്ലാത്തതു�കാണ്ടു് അങ്ങ�ന �ച

യ്തി�ല്ല�ന്നഅതിനുസമാധാനം പറ�യണ്ടതുള്ളു. ‘യൽ

സത്യം തൽ ഭവതു പുണർതംനാൾ പിറ�ന്നങ്ങൾകാ

ന്തൻ’ എന്നപദ്യത്തിന്നു നായക�ന്റ ജന്മനക്ഷത്രം പു

ണർതമാ�ണന്നും നായകനും കവിയും ഒരാളാ�ണന്നും

സിദ്ധിക്കുന്നു.

(4) ഉപപതി�യാ?

എന്നാൽഅ�ദ്ദഹം ഉണ്ണുനീലിയു�ട ഭർത്താവല്ല ഉപ

പതിയാകുവാനാണു് ന്യായമുള്ളതു് എന്നു �വ�റ ചിലർ

വാദിക്കുന്നു. ഇതു് ഒരു പ്രകാരത്തിലും സംഭവിക്കാവു

ന്നതല്ല. നായികയു�ട വിരഹവ്യഥ�യ വർണ്ണിക്കുന്ന

ഉത്തരസ�ന്ദശത്തി�ല 58 മുതൽ 71 വ�രയുള്ള ��ാക

ങ്ങൾസൂക്ഷിച്ചുവായിച്ചാൽആനായികയു�ട ചാരിത്ര

ശുദ്ധി�യപ്പറ്റി അന്യഥാശങ്കയ്ക്കു് അവകാശ�മ ഉണ്ടാകു

ന്നതല്ല. “നൽ�ച്ചാൽ �കൾക്കും തദനു �കാടി �വപ്പി

ക്കു�മാർക്കും നിമിത്താനത്യാ�വശാൽ പണവുമരിയും

�ചർത്തുനിത്യം �താടീക്കും; തുമ്പപ്പൂവാൽ വിരഹദിവ

സാ�നണ്ണുമീവണ്ണ�മല്ലാമ�ല്ലാ മല്ലാർകുഴലികളു�ട �വല

കാന്തൻ പിരിഞ്ഞാൽ” മുതലായ പദ്യങ്ങൾ ജാരാസ

ക്തയായ ഒരു യുവതിയു�ട അവസ്ഥ�യയാ�ണാ സൂചി

പ്പിക്കുന്നതു്? ഭാര്യ അപ്രകാരം �സ്വരിണിയാകുവാൻ

തുടങ്ങിയാൽ ഭർത്താവു് ആ കാര്യമറിയുകയി�ല്ല? നാടു

വാഴിയായ മണികണ്ഠനുത�ന്നആഅസതി�യക്കുറിച്ചു്

എന്തഭിപ്രായമാണു് �താന്നുക? അങ്ങി�നയുള്ള ഒരു

സ്ത്രീയു�ട സമീപത്തിൽആദിത്യ വർമ്മാവി�ന�പ്പാ�ല

യുള്ള ഒരു രാജാവു �പാകുക�യാ അതിനു ത�ന്റ �ജ്യ

ഷ്ഠ�ന്റയും മണികണ്ഠ�ന്റയും അനുവാദം �ചാദിച്ചു വാ

ങ്ങിക്കുക�യാ �ചയ്യു�മാ? ‘�കാപി കാമീ ജഗാമ’ എന്നു

പ്രഥമ��ാകത്തിൽ പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിൽഅതിൽനിന്നു

നായകൻ ഉപപതിയാകുന്ന�തങ്ങ�ന? ‘കശ്ചിൽ കാ

ന്താവിരഹഗുരുണാ’ എന്നു �മഘസ�ന്ദശത്തിലും ‘സൗ

ധശൃങ്�ഗ ക�യാശ്ചിൽ’ എന്നുശുകസ�ന്ദശത്തിലുമു

ള്ളപ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു് അതു കവികൾആവിഷ

യത്തിൽസാധാരണമായി സ്വീകരിക്കുന്ന�ശലിയാ

�ണന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്.

“ശ�യ്യാപാ�ന്തസലളിതമിരുന്നുണ്ണുനീലീമിരുത്തി-

ക്കമ്രാകാ�ര നിജകരത�ല കാന്തതൻ കയ്യു�മന്തി”

എന്നുകവി സ�ന്ദശഹര�നാടു് ഉപ�ദശിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഇതിലും ചാരിത്രം �ചാർന്നു�പാകുന്നതിനുള്ള വിടവു

ക�ളാന്നുമില്ല. സ�ന്ദശഹരനിൽ നായികയ്ക്കു പരിപൂർ

ണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതിനു�വണ്ടിയാണു് കവി

ആ പരിപാടി ആചരിക്കുവാൻ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നതു്.

(5) കാലം

ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തി�ന്റ കാലം സ�ന്ദശഹരനായ

ആദിത്യവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റ കാല�ത്തആശ്രയി

ച്ചിരിക്കുന്നു. ഈവിഷയത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ടു്. �കാ

ല്ല�ത്തവീരരവിവർമ്മചക്രവർത്തിയു�ട അനുജനാ

ണു് സ�ന്ദശവാഹി എന്നുസങ്കല്പിച്ചു�കാണ്ടു �കാല്ലം

490-ാമാണ്ടു �മടമാസം 30-ാം൹ പുലർച്ചയ്ക്കാണു് സ�ന്ദ

ശ�മന്നു ചിലർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. �കാല്ലത്തുനാടു

വാണിരുന്ന മ�റ്റാരു രവിവർമ്മാവി�ന്റഅനുജനാണു്

അ�ദ്ദഹം എന്നുസങ്കല്പിച്ചു�കാണ്ടു് 549 കുംഭം 23-ാം൹

ഉദയാൽപരം ഏഴര നാഴികയും അശ്വതി നക്ഷത്രവും

പഞ്ചമീതിഥിയും വ്യാഴാഴ്ചയും �മടം രാശിയും കർക്കിട

കത്തിൽ വ്യാഴവും �യാജിച്ചുവന്ന മുഹൂർത്തത്തിലാണു്

ആദിത്യവർമ്മാവു സ�ന്ദശഹരമായി തിരുവനന്തപുര

ത്തുനിന്നും പുറ�പ്പട്ട�തന്നുഞാനും പറയുന്നു.

(6) �കാല്ലം 490-ാമാ�ണ്ടാ? 549-ാമാ�ണ്ടാ?

എതിർപക്ഷക്കാരു�ട വാദമുഖങ്ങ�ള�ന്തന്നു �നാ

ക്കാം. പൂർവസ�ന്ദശം 76–77ഈ ��ാകങ്ങൾ ഇവി�ട

ഉദ്ധരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“അർത്ഥി�ശ്രണിക്കഭിമതഫലം നല്കുവാൻ പാരിജാതം

വിദ്വൽപത്മാകരദിനകരം വിശ്വ�ലാ�കകദീപം

മുറ്റിക്കൂടും �പരിയ പരച�ക്രഷു ചക്രായമാണം

കറ്റക്കാർമൻപുരികുഴലിമാർമാര�നക്കാൺക പി�ന്ന.

�വല�പ്പണ്ണിൻറഴകു�പാഴിയും കണ്ണ�ന�പ്പാരിൽ മാറ്റാർ-

മൂലത്തി�ന്റ മുടിവി�നാരു മുക്കണ്ണ�നപ്പുണ്യകീർ�ത്ത,

�വരി�ച്ചാല്ലാർമനസിജ, നിനക്കണ്ണ�ന�ച്ചൻറു �ന�ര

�കാരി�ക്കകൂപ്പുടനിരവിവർമ്മാഖ്യ�വണാടർ�കാ�ന.”

ഈവർണ്ണനം വീരരവിവർമ്മ ചക്രവർത്തി�യപ്പറ്റിയാ

�ണന്ന�ത്രഅവരു�ട പക്ഷം; സ�ന്ദശരചനഅവരു

�ട മതമനുസരിച്ചു് ക്രി. പി. 1315-ലുമാണു്. 1312-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു

ത�ന്നഅ�ദ്ദഹം ത്രിക്ഷത്രചൂഡാമണിയായി �വഗവ

തീതീരത്തിൽവച്ചു കിരീടധാരണം �ചയ്തുഎന്നുഞാൻ

അന്യത്രപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. �കരളത്തിനു പുള�കാൽ

പാദകമായഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആഅഭൗമാപദാന�ത്ത

പ്പറ്റി കവിഈ ��ാകങ്ങളിൽ യാ�താന്നും സൂചിപ്പി

ക്കാത്ത�തന്തു്? അ�ദ്ദഹ�ത്തത്ത�ന്ന ഒരു പണ്ഡിത

�ന�ന്നാ കവി�യ�ന്നാ വർണ്ണിക്കാത്ത�തന്തു്? ഏതു

രാജാവി�നയും ദാതാവു്, വിദ്വൽപ്രിയൻ, വിശ്വപ്രകാ

ശകൻ, വിക്രാന്തൻ, സമ്പൽസമൃദ്ധൻ, ശത്രുഹന്താവു്

ഇങ്ങ�ന�യല്ലാം കവികൾക്കുപുകഴ്  ത്താവുന്നതാണു്.

സ�ന്ദശകാരൻ കായങ്കുളത്തു രവിവർമ്മരാജാവി�ന,

“കാണാംപി�ന്നക്കമലവനിതാമാന�ന വാചി വാണീം

വാ�ണ്മൽ വീരശ്രിയമപി വഹിക്കിൻറ വിഖ്യാതകീർത്തിം

തൂ�ണ്മലുണ്ടാം നരഹരിനിഭം �ചൻറതിർ�പ്പാർക്കു നിത്യം

കാ�ണ്മാർ കണ്ണിന്നമൃതകരനാ�മാടവന്നാടർ�കാ�ന.”

എന്നുപ്രശംസിക്കുന്നി�ല്ല? അതിൽനിന്നു പറയത്ത

ക്കവ്യത്യാസം �കാല്ല�ത്ത രവിവർമ്മാവി�നപ്പറ്റിയുള്ള

പ്രശസ്തിയിൽ കാണുന്നില്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ടു �കാല്ല

�ത്ത ഒരു രവിവർമ്മാവി�ന്റഅനുജൻ ത�ന്നയാണു്

തൃപ്പാപ്പൂ�രആദിത്യവർമ്മാ�വങ്കിലുംആ രവിവർമ്മാ

വു് അന്യനായിരിക്കണ�മന്നാണു് എ�ന്റഅഭിപ്രായം.

പണ്ഡിത�ശ്രഷ്ഠനായ പി. �ക. നാരായണപിള്ളയും

ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിൽസ്മൃതനായ �കാല്ല�ത്ത രവി

വർമ്മമഹാരാജാവു് “കാഞ്ചീപുരംആക്രമിച്ച രവിവർ

മ്മചക്രവർത്തിയാ�ണന്നുവിചാരിക്കുവാൻ തരമില്ല;

�വ�റ�യാരു ഇരവിവർമ്മൻആയിരിക്കണ�മന്നു വി

ചാരി�ക്കണ്ടതാകുന്നു”എന്നു ‘സഹൃദയാ’ മാസികയിൽ

ത�ന്റ പക്ഷംഅവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

(7) ഏതു് ആദിത്യവർമ്മാ?

1315-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ഒരുആദിത്യവർമ്മാവുണ്ടായിരുന്നതാ

യി ഞാൻസമ്മതിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനാണു് �കാല്ലം

505-ൽ�വക്കം�ക്ഷത്രത്തി�ല വലിയ �കായിമ്മസ്ഥാ

നം ലഭിച്ച�തന്നുഞാൻആ �ക്ഷത്രത്തി�ല ഗ്രന്ഥവരി

പരി�ശാധിച്ചതിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽഅ�ദ്ദഹത്തി

നുസ�ന്ദശത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു�പാ�ല ‘സർവാ

ങ്ഗനാഥൻ’ എ�ന്നാരുബിരുദം ഉണ്ടായിരുന്നതിനു

ലക്ഷ്യ�മാന്നുമില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തുശ്രീപത്മനാഭ

സ്വാമി�ക്ഷത്രത്തി�ന്റ മതില്ക്കകത്തുള്ളകൃഷ്ണസ്വാമി�ക്ഷ

ത്രത്തി�ന്റ വട�ക്ക ഭിത്തിയിലും �ത�ക്ക ഭിത്തിയിലും

ഓ�രാ ശിലാ�രഖയുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്ത �രഖയിൽസർ

വാങ്ഗനാഥൻഎ�ന്നാരു രാജാവു് (അ�ബ്ദ ച �ചാ

ളപ്രി�യ) ശകാബ്ദം 1296-ൽഅതായതു് ക്രി. പി. 1374

ഒ��ാബർ 10-ാം൹ക്കും 1375 മാർച്ചു് 26-ാം൹ക്കുമിടയ്ക്കു

ശ്രീകൃഷ്ണനു് ഒരു �ഗാശാലയും, ദീപഗൃഹവും മണ്ഡപവും

‘സമക�രാൽ’ (സംസ്കരിച്ചു) അതായതു് അഴിച്ചു പണി

യിച്ചു എന്നുപറയുന്നു. രണ്ടാമ�ത്തതിൽഅ�ത �ഗാ

ശാലയും ദീപഗൃഹവും മണ്ഡപവുംആദിത്യവർമ്മാ�വ

�ന്നാരു രാജാവു് (കൃതവാൻ നവത്വം) നവീകരിച്ചതായും

പറയുന്നു. ‘സമക�രാൽ’ എന്നും ‘കൃതവാൻ നവത്വം’

എന്നും ഉള്ള പദങ്ങൾക്കു് അർത്ഥവ്യത്യാസമില്ല. ചിലർ

ശഠിയ്ക്കുന്നതു�പാ�ലആ രണ്ടുസർവാങ്ഗനാഥന്മാരും

രണ്ടാ�ണന്നുതൽകാലം വാദത്തിനു�വണ്ടി സമ്മതി

ച്ചാൽ�പ്പാലും അവരിൽ പ്രാചീനൻ 1374–1375-�ല സർ

വാങ്ഗനാഥനാ�ണന്നുസമ്മതിക്കാ�ത �പാംവഴിയി

ല്ല. 1315-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു സമ്യക്കായ് നിർമ്മിച്ച �ഗാശാലയും

മറ്റും 1375-ൽ പുതുക്കിപ്പണി�യണ്ടആവശ്യം �നരിടുന്ന

തുമല്ല. ആ വാദം�കാണ്ടു് ഏതായാലും 1315-ൽ ജീവിച്ചി

രുന്നആദിത്യവർമ്മാവു സർവാങ്ഗനാഥനാ�ണന്നു

വരികയില്ല�ല്ലാ. മൂന്നാമതായി ഇവി�ട സ്മരി�ക്കണ്ട

ഒരു ശിലാ�രഖ വട�ശ്ശരി കൃഷ്ണൻ�കാവിലിലുള്ളതാണു്.

അതിൽആദിത്യവർമ്മാവിനു സർവാങ്ഗനാഥബിരുദം

സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നുള്ളകാരണങ്ങ�ള വിവരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

അതി�ല

“ശബ്ദ�ജ്ഞാസ്മ്യഥ ലക്ഷ്യലക്ഷണഗുരുസ്സാഹിത്യ

സങ്ഗീത�യാഃ

സ്മൃത്യാർത്ഥാത്മപുരാണശാസ്ത്രനിഗമാൻ ജാ�ന

പ്രമാണാന്യപി

ഷ  ട്ത്രിംശത്സ്വപി �ഹതിഷുശ്രമഗുണ�ശ്ശാ�ഭ കലാനാം

കുലാ-

ന്യഭ്യ�സ്യ യുധി ഭൂപതീംശ്ച വിജ�യസർവാങ്ഗ

നാ�ഥാസ്മ്യതഃ

സാഹി�ത്യ നിപുണാഃ �കചിൽ; �കചിച്ചാ�സ്ത്ര ച

�കാവിദാഃ;

�കചിദ്ഗീ�ത കൃതാഭ്യാസാഃ; �കചിച്ഛ�സ്ത്ര കൃതശ്രമാഃ;

ആദിത്യവർമ്മൻ, ഭവതസ്സാമ്യമിച്ഛന്തി �ത കഥം

പാരംഗ�തന വിദ്യാനാ�മകാം വിദ്യാം സമാശ്രിതാഃ?”

എന്നീ ��ാകങ്ങൾപ്രകൃതത്തിൽ നമ്മു�ട ശ്രദ്ധയ്ക്കു വി

ഷയീഭവിയ്ക്കുന്നു. 1374-�ല സർവാങ്ഗനാഥൻ ത�ന്ന

യായിരിക്കണംഈആദിത്യവർമ്മസർവാങ്ഗനാഥ

നും. 1372-ൽഅ�ദ്ദഹ�ത്തപരാമർശിച്ചു് ആ �ക്ഷത്ര

ത്തിൽത്ത�ന്ന �കാത്തീട്ടുള്ള നാലാമ�ത്ത ഒരു ശിലാ

�രഖയുമുണ്ടു്. പൂർവസ�ന്ദശം 15 മുതൽ 22 വ�രയുള്ള

��ാകങ്ങളും അവയിൽ പ്ര�ത്യകിച്ചു് ‘ആറ�ല്ലാ �ചാ

ല്ലമരസരണൗ’ ‘രാജ്യാനാമങ്ങിനിയ പതി�നട്ടിന്നും’

‘ശൗണ്ഡീ�വണു’ഈ മൂന്നുപദ്യങ്ങളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സർവാങ്ഗനാഥത്വ�ത്തഈശിലാ�രഖയി�ലന്ന�പാ

�ലത�ന്ന ഉപപാദിക്കുന്നു. അതു �നാക്കിയാലും സ�ന്ദ

ശഹരൻ 1374-നു ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്നിരിയ്ക്കണ�മന്നാണു്

വന്നുകൂടുന്നതു്. അ�ദ്ദഹ�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള �രഖകൾ

ക്രി. പി. 1366 മുതൽ 1389 വ�ര കാണുന്നു. അ�ദ്ദഹം

യുവരാജാവായിരുന്ന�പ്പാൾ �കാല്ലത്തു് ഒരു രവിവർ

മ്മാവു് രാജ്യഭാരം �ചയ്തിരുന്നു. 584 കന്നി 10-ാം൹യി�ല

ഒരു ശിലാ�രഖആ രവിവർമ്മാവി�ന്റ വകയായി �ത

ക്കൻ തിരുവിതാങ്കൂറിൽ തിരുവിട�ക്കാട്ടു �ക്ഷത്രത്തി

ലുണ്ടു്. ആദിത്യവർമ്മാവിനു തൃപ്പാപ്പൂർമൂപ്പു് (പത്മനാഭ

�ക്ഷത്രത്തിലധികാരം) കിട്ടിയതു് 541-ലാ�ണന്നു് ശ്രീപ

ത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തി�ല റിക്കാർഡുകളിൽനിന്നു

�വളി�പ്പടുന്നു. അ�ദ്ദഹം ഒരുശ്രീകൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �രഖകൾ �വണാട്ടി�ല

രണ്ടുപ്രധാന കൃഷ്ണ �ക്ഷത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനുപു

റ�മ സ�ന്ദശത്തി�ല “ഊയൽപ്പൂ�മത്തയിൽ മരുവുമ

ക്കണ്ണനാമുണ്ണിത�ന്ന” എന്ന ��ാകവും �തഴിവാണു്.

കവി അ�ദ്ദഹ�ത്ത ‘സങ്ഗ്രാമധീര’ ബിരുദം �കാണ്ടും

അഭിസം�ബാധനം �ചയ്യുന്നുണ്ടു്. ആബിരുദം രവിവർ

മ്മ ചക്രവർത്തിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുനമുക്കറിയാം.

�ജ്യഷ്ഠനും അനുജനും ഒ�ര ബിരുദം സ്വീകരിയ്ക്കുകഎന്നു

ള്ളതുസാധാരണമല്ല; പ്രത്യുത 1374 ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരു

ന്ന യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധനായആദിത്യവർമ്മാവു് പ്രഖ്യാതനായ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു പൂർവപുരുഷൻ വഹിച്ചിരുന്നബി

രുദത്താൽ വിദിതനായിത്തീർന്നതിൽഅനൗചിത്യവു

മില്ല.

(8) തുലുക്കൻപട

ഉണ്ണൂനീലിസ�ന്ദശത്തിൽ

“വ്യായാമം�കാണ്ടഴകിലുദിതാ�മാദമു�ച്ചശ്രവാവി-

ന്നായാസം �ചയ്തമലതുരഗം നീ ക�രറും ദശായാം

പ്രാണാപായം കരുതിന തുലിക്കൻപട�ക്കാപ്പി�നണ്ണം

�ചാൽവുണ്ട�ല്ലാ സുരപരിഷദാമ�പ്പാടിച്ചാർത്തു�ചൻറു്.”

എ�ന്നാരു ��ാകം നായകൻആദിത്യവർമ്മാവി�നാ

ടു് പറയുന്നതായുണ്ടു്. അത്ര വള�ര അധികം മഹമ്മദീ

യ�ര അ�ദ്ദഹം യുദ്ധത്തിൽ �താല്പിച്ചു എന്നാണ�ല്ലാ

കവിയു�ട വിവക്ഷ. സദാ അ�ദ്ദഹം യുദ്ധത്തിൽഏർ

�പ്പട്ടിരുന്നുഎന്നും

“എണ്ണി�ക്കാള്ളാം പടയി�ലഴുനള്ളത്തു

�കാല്ലത്തുനി�ന്റാ?

കണ്ണിൽക്കൂടാതടയരുടൽ കൂറാളി �താവാളനി�ന്റാ?”

എന്നപ്രസ്താവനയിൽനിന്നു നാമറിയുന്നു. ആദിത്യ

വർമ്മാവു് ഏതു കാല�ത്ത മഹമ്മദീയരുമായാണു് യു

ദ്ധം �ചയ്തതു്? ചില പണ്ഡിതന്മാർ മാലിൿ കാഫറു�ട

�സന്യ�ത്താടാ�ണന്നു്ഊഹിച്ചു �കാല്ലം 490-ലാണു്

സ�ന്ദശനിർമ്മിതി എന്നതിനു് അതി�നയും ഒരവലംബ

മായി കരുതുന്നു. ക്രി. പി. 1311 ഏപ്രിൽമാസത്തിലാണു്

മാലിൿ കാഫർ മധുര കീഴടക്കിയതു്. അതാണു് ദ്രാവി

ഡ�ദശത്തിൽഎത്തിയആദ്യ�ത്ത മഹമ്മദീയ�സന.

ആ �സനാനി അവി�ടനിന്നു രാ�മശ്വര�ത്തയ്ക്കു �പാ

യി ആ �ക്ഷത്രം �കാള്ളയിടുകയും 1312 ആരംഭത്തിൽ

ഡൽഹിയ്ക്കു തിരി�യ �പാകുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹം

ഏതാനും മഹമ്മദീയ�ര സുന്ദരപാണ്ഡ്യനുസഹായ

മായി മധുരയിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കാ�മങ്കിലും വലിയ

ഒരു തുലുക്കൻപടഅന്നവി�ട ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നു

ള്ളതു നിശ്ചയമാണു്. 1318-ലാണു് പിന്ന�ത്ത മഹമ്മദീ

യാക്രമണം. 1335-ൽ മാത്ര�മ മധുരയിൽ ഒരു മഹമ്മ

ദീയ രാജവംശംസ്ഥാപിതമായുള്ളു. 1364-നു മുമ്പു വി

ജയനഗരരാജകുമാരനായ ദ്വിതീയവീരകമ്പണൻആ

വംശ�ത്തഅധഃപതിപ്പിക്കുകയും 1378-ൽഅതു നാമാ

വ�ശഷമാകുകയും �ചയ്തു. മാലിൿ കാഫ�റ രവിവർ

മ്മചക്രവർത്തി�യാആദിത്യവർമ്മാ�വാ �താൽപ്പിച്ചു

എന്നുസ്ഥാപിക്കുവാൻ യാ�താരു �രഖയുമില്ല. അങ്ങ

�ന വല്ലതും നടന്നിരുന്നുഎങ്കിൽഅതു് അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ ‘ചന്ദ്രകുലമങ്ഗലപ്രദീപ’ ഇത്യാദി പ്രശസ്തിമാല

യിൽ നടുനായകം�പാ�ലഘടിപ്പിക്ക�പ്പടുകയില്ലായി

രുന്നു�വാ? രവിവർമ്മാവി�ന്റ ഛത്രച്ഛായയിലല്ലാ�ത

ആദിത്യവർമ്മാവു് �പാരുതിയിരിക്കുവാൻ ന്യായവുമില്ല.

അതു�കാണ്ടു് അക്കാല�ത്തയുദ്ധ�ത്തപ്പറ്റി�യാന്നുമല്ല

സ�ന്ദശത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്ന�തന്നു് ഉ�ദ്ദശി�ക്കണ്ടി

യിരിക്കുന്നു. പ്രത്യുത മഹമ്മദീയരാജവംശം മധുരയിൽ

സ്ഥാപിതമായതിനു�മൽആവംശം തിരു�നൽ�വലി

പിടിച്ചടക്കുകയുംഅ�പ്പാൾ മഹമ്മദീയർക്കും �വണാട്ടു

രാജാക്കന്മാർക്കും നിത്യകലഹം സംഭവിക്കുകയും �ച

യ്തു. ആ കലഹത്തിൽ �താവാളയ്ക്കു കിഴക്കും മറ്റും വച്ചു്

ആദിത്യവർമ്മാവിനു മഹമ്മദീയ�ര വധി�ക്കണ്ടിവരിക

യും 1364-നു�മൽഅതിനുള്ള �സൗകര്യം വർദ്ധിക്കുക

യും �ചയ്തിരിക്കണം. അക്കാലത്തുള്ളയുദ്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി

യാണു് സ�ന്ദശത്തിൽപ്രതിപാദിക്കുന്നതു്.

(9) �ജ്യാതിഷസംബന്ധമായ ലക്ഷ്യം

ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിൽ

“അഞ്ചാം പക്കം വരമിതു തു�ലാം വാരവും വീരമൗ�ല

നാളും ന�ന്റ നളിനവനിതയ്ക്കമ്പ�ന മുമ്പി�ലതു്;

�മടം �വണാടരിൽ മകുട�മ രാശിയും വാഗധീശൻ

നാലാ�മടത്തയമുപഗ�താ ഭൂതികാമാഖ്യ�യാഗഃ.” (1-35)

എ�ന്നാരു ��ാകമുണ്ടു്. ‘നളിനവനിതയ്ക്കമ്പ�ന മുമ്പി

�ലതു് ’ എന്ന ഭാഗത്തിനു വിഷ്ണു�ദവതാത്മകമായ തി

രു�വാണത്തിന്നു മുമ്പില�ത്തനക്ഷത്രമായ ഉത്രാടം

എന്നു ചിലർഅർത്ഥം കല്പിക്കുന്നു. അതു തീ�ര �യാജി

ക്കുന്നില്ല. ‘നളിനവനിതയ്ക്കമ്പ�ന’ എന്നപദം സം�ബാ

ധനപ്രഥമയായല്ലാ�ത ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

‘കാൺമൂ പി�ന്നക്കമലവനിതയ്ക്കമ്പ�ന’ എന്നുകവി

�വ�റ�യാരു ��ാകത്തിലും അത്തരത്തിൽസ�ന്ദശ

ഹര�നസം�ബാധനം �ചയ്യുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ ‘മുമ്പി

�ലതു് ’ എന്ന പദം�കാണ്ടു നിർ�ദ്ദശി�ക്കണ്ടതു് അശ്വതി

നക്ഷത്ര�ത്തത്ത�ന്നയാണു്; ഉത്രാട�ത്തയല്ല. ഇനി

ഉത്രാടം നാ�ളന്നുസങ്കല്പിച്ചാൽഅന്നുകൃഷ്ണപഞ്ചമി

യാണു് വരുന്നതു്. സന്ധ്യയ്ക്കു ചന്ദ്രനുദിക്കുന്നതായി കവി

“അ�പ്പാഴുദ്യത്കുളിർ മതിമുഖീ” (1–87) എന്ന ��ാക

ത്തിൽ വർണ്ണിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കൃഷ്ണപഞ്ചമിയിൽ

അങ്ങ�ന�യാരുസംഭവത്തിനു പ്രസക്തിയില്ല�ല്ലാ.

�വ�റയും ചിലആ�ക്ഷപങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ടു്

ചില �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ‘490 �മടം 30-ാം൹ 17 വി

നാഴിക�യാള�മ �മടം രാശിയുള്ളു; അന്നു് ഉദയാൽപരം

4 നാഴിക 48 വിനാഴിക ചതുർത്ഥിയാണു്; 49 നാഴിക 12

വിനാഴിക പൂരാടം നക്ഷത്രമാണു്; ‘ആഴ്ച മാത്രം വ്യാഴാ

ഴ്ച ത�ന്ന’ എന്നുപറയുന്നു. എ�ന്റ കാലഗണനയിലും

അവർ ചിലഅനുപപത്തികൾഎടുത്തുകാണിക്കുന്നു

ണ്ടു്. ഞാൻസൂചിപ്പിച്ച 549 കുംഭം 23-ാം൹ വ്യാഴാഴ്ചയും

അശ്വതി നക്ഷത്രവും ത�ന്ന�യങ്കിലും അന്നു് 31 നാഴി

കയും 48 വിനാഴികയും ചതുർത്ഥിയാ�ണന്നും കുംഭമാ

സത്തിൽ വസന്തം വരികയി�ല്ലന്നും പ്രഭാതമല്ലാ�ത

ഏഴര നാഴിക കഴിഞ്ഞുള്ളസമയമല്ല യാത്രാമുഹൂർത്ത

മായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നുംഅവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നു. അന്നുപഞ്ചമി ത�ന്ന�യന്നാണു് ചില �ജ്യാത്സ്യ

ന്മാർ എ�ന്ന മനസ്സിലാക്കീട്ടുള്ളതു്. അതിനാൽഅക്കാ

ര്യത്തിൽ നിഷ്കൃഷ്ടമായ ഒരു പുനർഗ്ഗണനം �വണ�മന്നു

ഞാൻ �കരളത്തി�ല �ജ്യാത്സ്യന്മാ�രാടു് അ�പക്ഷിക്കു

ന്നു. മറ്റുള്ള രണ്ടു്ആ�ക്ഷപങ്ങൾക്കുംഎനിക്കു പര്യാ

പ്തമായ സമാധാനമുണ്ടു്. “ഗ്രീ��ാ �മഷവൃഷൗ �പ്രാ

ക്തഃ പ്രാവൃൺമിഥുന കർക്കടൗ സിംഹക�ന്യ സ്മൃതാ

വർഷാ തുലാവൃശ്ചിക�യാശ്ശരൽ ധനുഗ്രാഹൗ ച �ഹ

മ�ന്താ വസന്തഃ കുംഭമീന�യാഃ” എന്നു ഭാവപ്രകാശ

�മന്ന�വദ്യഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ പക്ഷ

മനുസരിച്ചു പ്രാവൃ�ട്ടന്നും വർഷ�മന്നും രണ്ടു് ഋതുക്കളു

ള്ളതിനു പുറ�മ �ഹമന്തത്തിൽനിന്നു വ്യതിരിക്തമായി

ശിശിര�മ�ന്നാരു ഋതുവില്ലാത്തതുമാണു്. ‘ഗങ്ഗായാ

ദക്ഷി�ണ �ദ�ശ വൃ�ഷ്ടർബഹുലഭാവതഃ’ അതായതു്

ഗങ്ഗാ നദിക്കു �തക്കുള്ള �ദശങ്ങളിൽ വൃഷ്ടിബാഹു

ല്യം നിമിത്തമാണു് മഹർഷിമാർ അങ്ങ�ന ഋതുക്ക�ള

കല്പിക്കുന്ന�തന്നും ഭാവപ്രകാശകാരൻ പറയുന്നു. തമി

ഴിൽ ‘�വനിൽ’ (�വനൽ) എന്നപദത്തിനു വസന്ത�മ

ന്നുംഅർത്ഥമുണ്ടു്. ഏതായാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മത

ത്തിൽ ഗങ്ഗയ്ക്കു �തക്കുള്ള �ദശങ്ങളിൽ വസന്തർത്തു

വിൽ �പട്ടതാണു് കുംഭമാസം. നായകൻആദിത്യവർ

മ്മാവി�ന്റ �കാവി�ലഴുന്നള്ളത്തുസമയത്താണ�ല്ലാ

അ�ദ്ദഹ�ത്തകണ്ടുമുട്ടുന്നതു്; അതു് ഏക�ദശം ഒൻപതു

മണി�യാടടുപ്പിച്ചായിരിക്കാനാണു് ഇടയുള്ളതു്. ആറു

മണി�യാടല്ല. പി�ന്നയും പൂർവസ�ന്ദശം 57-ാം ��ാ

കത്തിൽ നായകൻ ‘നിൻവിയൻ �പരാളും കാളീപിത

രം’ എന്നു് ഒരു ശിവ�ന ഉ�ദ്ദശിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു്. അതു്

ഏതു �ക്ഷത്രത്തി�ല ശിവനാണു്? തൃപ്പാപ്പൂ�രയാ�ണ

ന്നുചിലർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. വിയൻ�പ�രന്നാൽ

വിശിഷ്ടമായ നാമ�മന്നാണർത്ഥം;സ്ഥാന�പ്പ�രന്ന

ല്ല. അതു�കാണ്ടുതൃപ്പാപ്പൂരല്ല ഉദയാതിച്ചപുരമാണു്

പ്രസ്തുത �ക്ഷത്ര�മന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നു. അതിനു

മതിലകത്തുനിന്നു മൂന്നു നാഴിക�യ ദൂരമുള്ളു. അവി�ട

സ�ന്ദശഹരൻഎത്തു�മ്പാൾ ഉച്ചപ്പൂജയ്ക്കു കാലമാകു

ന്നു. ആസ്ഥലത്തുനിന്നു് അമ�റത്തുകഴിച്ചു�കാണ്ടാണു്

വട�ക്കാ�ട്ടയ്ക്കു് അ�ദ്ദഹം യാത്ര തുടരുന്നതും. അല്ല, തൃ

പ്പാപ്പൂർ ത�ന്നയാ�ണങ്കിലുംആസ്ഥല�ത്തയ്ക്കുംആറു

നാഴികയ്ക്കു�മൽ ദൂരമില്ല. ഇതു�കാ�ണ്ടല്ലാം പ്രഭാതത്തി

ലല്ലഅ�ദ്ദഹ�ത്തനായകൻഅമ്പലത്തിൽവച്ചു കണ്ട

�തന്നു് അനുമാനി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ

ദൂതൻ പുറ�പ്പട്ടിരുന്നുഎങ്കിൽ മദ്ധ്യാഹ്നഭക്ഷണത്തി

നു കഴക്കൂട്ട�ത്തങ്കിലും എത്താമായിരുന്നു. ഞാൻ മുൻ

പു നിർ�ദ്ദശിച്ച�ദവജ്ഞന്മാർ �കാല്ലം 466-�മടം 11-

ാം൹ വ്യാഴാഴ്ച മകയിരം നക്ഷത്രവും പഞ്ചമിയും വരുന്നു

എന്നുംഅന്നുകാമാഖ്യ�യാഗമു�ണ്ടന്നും ‘ഭൂതികാമം’

എ�ന്നാരു �യാഗ�ത്തപ്പറ്റി �ജ്യാത്സ്യന്മാർക്കറിവില്ലാ

ത്തതിനാൽ ‘ഭൂതി’ എന്നാ�ണാ ശരിയായ പാഠ�മന്നു

സംശയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നുഎന്നും വാദിക്കുന്നു. ‘ഭൂതി

കാമാഖ്യ�യാഗഃ’ എ�ന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുള്ളു.

അതു�പാക�ട്ട. ‘നാളും ന�ന്റ നളിനവനിതയ്ക്കമ്പ�ന മു

മ്പി�ലതു് ’ അഞ്ചാം പക്കം എന്നതി�നാടു �ചർത്തന്വയി

ച്ചു് അഞ്ചാം നക്ഷത്രമായ മകയിരമാണു് കവിയു�ട വി

വക്ഷഎന്നുവാദത്തിനു�വണ്ടി സമ്മതിച്ചാലും ക്രി. പി.

1291-ാമാണ്ടു തുലുക്കൻപടഎ�ന്നാന്നി�ന്റ പ്രസക്തി�യ

ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽഅവരു

�ട കാലഗണനപ്രകൃതത്തിൽ �യാജിക്കുന്നില്ലഎന്നു

ഖണ്ഡിച്ചു ത�ന്ന പറയാവുന്നതാണു്. അക്കാലത്തു് �ക

വലം കച്ചവടക്കാരായ മഹമ്മദീയർ മാത്ര�മ പാണ്ഡ്യ

�ചാളരാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആ�കക്കൂടി നാ

യികയായ ഉണ്ണുനീലി വടക്കുംകൂർ രാജാവായ മണിക

ണ്ഠ�ന്റ പുത്രിയായിരുന്നുഎന്നുംആ മഹിളാമണിയു

�ട ഭർത്താവു് പൂരാടം നാളിൽ ജനിച്ചആ രാജവംശ

ത്തി�ല ഒരിളമുറത്തമ്പുരാനായിരുന്നു�വന്നുംഅ�ദ്ദഹം

ത�ന്നയാണു് നായകനും കവിയും എന്നും സ�ന്ദശത്തി

�ന്റ കാലം �കാല്ലം 549 കുംഭം 23-ാം൹യാ�ണന്നുമുള്ള

എ�ന്റഅഭിപ്രായം �ഭദ�പ്പടുത്തുന്നതിനുഞാൻഏതാ

വൽപര്യന്തം യാ�താരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. ഈ

വിഷയ�ത്തപ്പറ്റി ഇത്ര ദീർഘമായി ചർച്ച �ച�യ്യണ്ടിവ

ന്നതു പലരും പലവിധത്തിലുള്ള മതങ്ങൾഏതൽസം

ബന്ധമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടാകുന്നു.

(10) വിഷയം

കടുത്തുരുത്തിയിൽ നായകൻ നായികയുമായി ഉറങ്ങു

�മ്പാൾ ഒരു നാൾ രാത്രി അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഒരു യക്ഷി എടു

ത്തു�കാണ്ടു �ത�ക്കാ�ട്ടക്കു �പായി. തിരുവനന്തപുര

�ത്തത്തിയസമയത്തു് നായകൻ ഉണർന്നുനരസിംഹ

മന്ത്രം ജപിക്കുകയും ഉടൻത�ന്നഅവൾഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

വിട്ടു് ഓടിക്കളയുകയും �ചയ്തു. അ�പ്പാൾ പ്രഭാതമായി

രുന്നുസമയം. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�യ വന്ദികൾ പള്ളി

യുണർത്തുന്നഗാനങ്ങൾ �കട്ടുസ്ഥല�മ�തന്നു മനസ്സി

ലായി. നായികയുമായി �വർപിരിഞ്ഞ ദുഃഖം നിമിത്തം

പരവശനായ നായകൻ ഭാഗ്യവശാൽ ത�ന്റ വയസ്യ

നായ �കാല്ല�ത്തആദിത്യവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാ�ന

ശ്രീപത്മനാഭ�ക്ഷത്രത്തിൽവച്ചു കണ്ടു. അ�ദ്ദഹത്തിനു

തൃപ്പാപ്പൂർ മൂ�പ്പന്ന നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകൂ�ട

ക്കൂ�ട �പാ�കണ്ടആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു; അ�പ്പാൾ

�പായതുസ്വാമിദർശനത്തിനായിരുന്നു. ആഘട്ടത്തിൽ

നായകൻ ത�ന്റസങ്കടം അ�ദ്ദഹ�ത്തഅറിയിക്കുക

യും തനിക്കു് ഒരു പക്ഷം കഴിഞ്ഞു മാത്ര�മ അവിടം

വിട്ടു�പാകുവാനുള്ളസ്വാസ്ഥ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളുഎന്നു

ള്ളതിനാൽ നായിക�യാടു് ത�ന്റഅവസ്ഥനി�വദനം

�ചയ്യുവാൻസ�ന്ദശഹരനാകണ�മന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്താ

ടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും �ചയ്തു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ

കടുത്തുരുത്തി വ�രയുള്ളപലസ്ഥലങ്ങ�ളയും �ക്ഷ

ത്രങ്ങ�ളയും രാജാക്കന്മാ�രയും സുന്ദരിമാ�രയും വർ

ണ്ണിക്കുവാൻ കവി സ�ന്ദശദ്വാരാ ഒരു നല്ലഅവസരമു

ണ്ടാക്കുകയുംആഅവസര�ത്തവിജയപ്രദമാകത്ത

ക്കവിധത്തിൽ വിനി�യാഗിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സ�ന്ദ

ശഹര�ന്റ യാത്ര രാ�ജാചിതമായ വിധത്തിൽ ‘തണ്ടി

�ലറി�ച്ച�മ്പാൽക്കാളം �തളു�ത�ള മുതിർന്നംബര

�മ്മൽ മുഴ�ങ്ങ, വൻപുറ്റീടും കുട തഴചുഴൻറു് ’ ആ�ണന്നു

പൂർവ്വസ�ന്ദശം 123-ാം ��ാകത്തിൽനിന്നു കാണാം.

മൂന്നു ദിവസം�കാണ്ടാണു് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു

കടുത്തുരുത്തിയിൽ �ചന്നു�ച�രണ്ടതു്. ഒന്നാം ദിവസം

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു തിരിച്ചു �കാല്ലത്തു �ചല്ലുന്നു;

രണ്ടാം ദിവസം രാത്രിയിൽ താമസിക്കുന്നതു കായങ്കുള

ത്തു രാജാവി�ന്റ രാജധാനിയിൽ കരിപ്പൂക്കുളത്താണു്;

മൂന്നാംദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു കടുത്തുരുത്തിയി�ലത്തുന്നു.

വഴിക്കു തൃപ്പാപ്പുർ, മുതല�പ്പാഴി, പുത്തിടം, വർക്കല,

�കാല്ലം പുതിയ�പാഴി (നീണ്ടകരഅഴി�യാ?), പന്മന,

മറ്റം, കണ്ടിയൂർ, തട്ടാരമ്പലം, �ചന്നിത്തല, തൃക്കുറട്ടി,

പനയന്നാർകാവു്, ആലൻതുരുത്തി, തിരുവല്ലാ, കരിയ

നാട്ടുകാവു്, മുത്തൂറ്റു്, നാലു�കാടി, തൃ�ക്കാടിത്താനം, �ത

ക്കിൻകൂറു്, മണികണ്ഠപുരം, തിരുവഞ്ചപ്പുഴ, ഏറ്റുമാന്നൂർ

മുതലായസ്ഥലങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവമുണ്ടു്. പുത്തിടം,

�കാല്ലം, കരിയനാട്ടുകാവു് ഇവിടങ്ങളി�ലഅങ്ങാടിക

�ളപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണന ഉജ്വലമാണു്. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാ

മി�ക്ഷത്രത്തി�ലശ്രീപത്മനാഭൻ, നരസിംഹമൂർത്തി,

�വദവ്യാസൻ, ശ്രീരാമൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ഹനൂമാൻ, ഉണ്ണി

ക്കൃഷ്ണൻ, ശാസ്താവു്, തിരുവാമ്പാടി കൃഷ്ണൻ, �ക്ഷത്രപാ

ലൻഈവിഗ്രഹങ്ങൾക്കുപുറ�മ പാൽക്കുളങ്ങര ദുർഗ്ഗ,

വർക്കല ജനാർദ്ദനൻ, �കാല്ലത്തു മൂരിത്തിട്ടഗണപതി,

പനങ്ങാവിലു് ഭദ്രകാളി, ആതിച്ചപുരത്തമ്മൻ, പന്മന

സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കണ്ടിയൂർ ശിവൻ, തൃക്കുറട്ടി ശിവൻ,

പനയന്നാർകാവു ഭദ്രകാളി, തിരുവല്ലാ വിഷ്ണു, തൃ�ക്കാടി

ത്താനത്തുവിഷ്ണു, മണികണ്ഠപുരത്തുകൃഷ്ണൻ, ഏറ്റുമാനൂർ

ശിവൻ, �കാതപുരത്തുകൃഷ്ണൻ, തളിയിൽ ശിവൻ, മു

തലായ �ദവന്മാ�രയും യഥാവകാശം സ്തുതിക്കുക�യാ

സൂചിപ്പിക്കുക�യാ �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. രാജാക്കന്മാരിൽ �കാ

ല്ല�ത്ത രവിവർമ്മാവിനും കായങ്കുള�ത്ത രവിവർമ്മാ

വിനും വടക്കുംകൂറി�ല മണികണ്ഠനുമാണു് പ്രാധാന്യം;

ചിറവായി�ലരായിരൻ, �തക്കുംകൂറി�ല രാമവർമ്മാവു്,

ഇവ�രയും വിട്ടിട്ടില്ല. വടക്കുംകൂറി�ല ചില ഇളങ്കൂർ തമ്പു

രാക്കന്മാരു�ട �പരുകൾ മുൻപു ത�ന്നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടു

ണ്ട�ല്ലാ. സുന്ദരിമാരിൽ ഉണ്ണിയാടി, �വള്ളൂർ നാണി,

�ചറുകര കുട്ടത്തി (�ചറുകര�ച്ചർന്ന കുട്ടത്തി എന്നാണു്

ശരിയായ പാഠം), �ചറുകര ഉണ്ണിയാടി, മുത്തൂറ്റിളയച്ചി,

കുറുങ്ങാട്ടുണ്ണുനീലി, കുറുങ്ങാട്ടുണ്ണിച്ചക്കി, കുറുങ്ങാട്ടു ചിരു

�തവി, എന്നിവരു�ട �പരുകൾസ്മരണീയങ്ങളാകുന്നു.

മുണ്ടയ്ക്കൽ �ചറിയതു്, കുറുമൂഴിക്കൽ ഉണ്ണിച്ചക്കി, �തവി

ഇവർ നായികയു�ട �താഴികളാണു്. ഇങ്ങ�ന �നാക്കി

യാൽ തിരുവനന്തപുരത്തിനും കടുത്തുരുത്തിക്കും ഇട

യ്ക്കുള്ളപ്ര�ദശങ്ങ�ളപ്പറ്റി പലവിധത്തിലുമുള്ളഅറിവു

നമുക്കു ലഭിക്കുവാൻ പ്രസ്തുതസ�ന്ദശം പ്ര�യാജകീഭവി

ക്കുന്നു.

(11) കവിതാരീതി

സ�ന്ദശകാര�ന്റഏതു ��ാകം പരി�ശാധിച്ചാലും

അ�ദ്ദഹം ഒരു മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനായിരുന്നുഎന്നു

�തളിയുന്നതാണു്. പ്രകൃതിവർണ്ണനത്തിൽഅ�ദ്ദഹ

ത്തിനുള്ളപാടവം അന്യാദൃശമാകുന്നു. ഭഗവൽഭക്തി

പ്രകടീകരിക്കുവാനും അ�ദ്ദഹത്തിനു് അസാധാരണ

മായ�നപുണ്യമുണ്ടു്. നായികയു�ട വിരഹാവസ്ഥ

പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യു�മ്പാൾഅ�ദ്ദഹം കാളിദാസകല്പനാ

�ണന്നു �താന്നി�പ്പാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തി�ന്റയും

കടുത്തുരുത്തിയു�ടയും വർണ്ണനം ഉണ്ണുനീലിയു�ട വിര

ഹവ്യഥ, നായക�ന്റസ�ന്ദശം ഇവ�യല്ലാംആദ്യന്തം

മധുരമാണു്. അങ്ങുമിങ്ങും നിന്നു പന്ത്രണ്ടു ��ാകങ്ങൾ

ഉദ്ധരിക്കാം.

മന്ദവായു

“�കാക�ശ്രണീവിരഹനിഹിതം തീനുറു�ങ്ങൻറ�പാ�ല

തുകിത്തൂകിത്തുഹിനകണികാം തൂർന്ന പൂങ്കാവിലൂ�ട

�സ്താ�കാന്മീലന്നളിന�തളി�തൻകാളകൂടാംബു �കാരി-

�ത്തകി�ത്താകപ്പവനനവ�ന�ച്ചൻറു �കാൻറാൻ

തദാനീം.” (1)

“വിങ്ങി�പ്പാങ്ങിച്ചിതറിന മലർ�ത്തൻറൽ പീത്വാമയങ്ങി-

ത്തങ്ങിത്തങ്ങിത്തരുണികൾ മുലക്കച്ചിലു�ചരുറങ്ങി

തിങ്ങിത്തിങ്ങിച്ചുഴല വരിവണ്ടിണ്ടയാം കണ്ടിയൂരിൽ-

പ്പങ്ങിപ്പങ്ങിപ്പരിമള�മഴും വായു വീയും തദാനീം.” (2)

കുതിരകളു�ട പകലുറക്കം

“മാതങ്ഗാനാം കരപരിഗളൽ�സ്വദസംസിക്തശീ�ത

മാകന്ദാനാം തണലിൽ മണലിൽക്കുഞ്ചിഭിശ്ചലഞ്ചാ�ഗ്രഃ

പിൻകാ�ലകം കുടിലശിഥിലം പ�യ്യ വച്ചിട്ടിദാനീം

നിദ്രായ�ന്ത തവ വടി�വഴും വാജി�നാ രാജസിംഹ!” (3)

പ്രഭാതം

“കാളം�പാ�ല കുസുമധനു�ഷാ ഹന്തപൂ�ങ്കാഴി കൂകീ;

�ചാളം�പാ�ല �ചറുകിവിളറീ താരകാണാം നികായം;

താളം�പാ�ല പുലരിവനിതയ്ക്കാഗതൗ ചന്ദ്രസൂര്യൗ;

നാളം�പാ�ല നളിനകുഹരാദുൽഗതാ ഭൃങ്ഗരാജിഃ” (4)

സായംസന്ധ്യ

“അ�പ്പാഴുദ്യൽകുളിർമതിമുഖീ �മഘരാഗാധ�രാഷ്ഠീ

ചൂഴത്താഴും തിമിരചികുരാ ചാരുതാരാശ്രമാംബുഃ

കിഞ്ചിൽക്കാണാം കുമുദഹസിതാ നൂന�മന്നുണ്ണുനീലീം

കാമക്രീഡാരസവിലുളിതാം ത�ന്നയ�ന്വതി സന്ധ്യാ.” (5)

ശ്രീപത്മനാഭൻ

“നാഭീപ�ത്മ നിഖിലഭുവനം ഞാറു�ചയ്താത്മ�യാനിം

നാ�ഗന്ദ്ര�ന്മൽബത മതുമതപ്പള്ളി�ക്കാള്ളും പിരാ�ന

നാഗാരാതിധ്വജ�ന നവരം മുമ്പിൽ നീ കുമ്പി�ടണ്ടും

നാൽ�വതത്തിൻ പരമ�പാരുളാം നമ്മു�ട

തമ്പിരാ�ന.” (6)

കൗസ്തുഭം

“�വല�പ്പണ്ണിൻ മുലയിലലിയും ചന്ദനാ�ഭാഗര�മ്യ

ചാലചീറ്റം �പരുകിയുരുകീടിൻറ വിശ്വംഭരായാഃ

�കാലക്കണ്ണിൻമുനകനമകംപുക്കു നിന്മാറിൽ �മവും

നീലക്കല്ലായു് വിലസിന മണീകൗസ്തുഭം �വൽവുതാക” (7)

വല്ലികൾ

“പൂ�ന്താ�ത്തന്നും കുളുർമുല ചുമ�ന്നാമൽവക്ത്രം വണക്കി-

ക്കിഞ്ചിൽച്ചഞ്ചന്മധുപവചനം�കാണ്ടു �കാണ്ടാടി മന്ദം

മാർ�ഗ്ഗാപാ�ന്ത മലർനിര �ചാരിഞ്ഞന്നടക്കാവി�ലങ്ങും

വല്ലീബാലത്തരുണികളുടൻ കാണലാം നില്ക്കുമാറു്.” (8)

നായികാവർണ്ണനം

“മാഴക്കണ്ണാൾ�ക്കാരു മയിലുമുണ്ടങ്ങു

പിൻകാ�ലാളം�പായു്-

ത്താ�ഴ�ച്ചല്ലും പുരികുഴലഴി�ച്ചാമൽ നി�ല്പാരു�നരം

ഊഴത്തം�കാണ്ടിരുൾമുകിലി�തൻറഞ്ചിതം പീലിജാലം

ചൂഴച്ചിന്തിച്ചുവ�യാടുട�ന പാടിയാടീടു�വാൻറു്.” (9)

“അപ്പൂമാതി�ന്നാരുസഹചരീമങ്ഗനാമൗലിമാലാ-

മിപ്പാർ�മലുള്ളമൃതസരസീമിക്ഷുചാപസ്യ കീർത്തിം

കർപ്പൂരാളീമിനിയ നയനങ്ങൾക്കുകാണും ജനാനാം

മൽ�പ്രമത്തിൻ വിളകഴനിയാം മാനിനീം

കാൺകപി�ന്ന.” (10)

വിരഹാവസ്ഥ

“നീലക്കല്ലാൽ വിരചിതമണി�ച്ചപ്പു�പാ�ല വിളങ്ങും

�കാല�പ്പാർമന്മുല, കുവലയം �വൻറ മു�ഗ്ദ്ധക്ഷണായാഃ

ബാലസ്നിഗ്ദ്ധം നഖപദമണിഞ്ഞശ്രുപാതാത്ത�രഖം

ചാല�ത്താൻറും ചുന�യാഴുകുമച്ചൂതപക്വങ്ങ�ളൻറു.” (11)

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

“കാലിക്കാലിൽത്തടവിന

�പാടിച്ചാർത്തു�കാണ്ടാത്ത�ശാഭം

പീലിക്കണ്ണാൽക്കലിതചികുരം പീതകൗ�ശയവീതം

�കാലും �കാലക്കുഴലുമിയലും ബാല�ഗാപാലലീലം

�കാലം നീലം തവ നിയതവും �കായിൽ�കാൾ�കങ്ങൾ

�ചതഃ” (12)

അത്യന്തം ഹൃദയഹാരികളാണു്ഈ ��ാകങ്ങൾ. ക്രി. പി.

പതിന്നാലാം ശതകത്തി�ല കൃതിയാകയാൽപ്രസ്തുത

സ�ന്ദശത്തിൽ ധാരാളം പഴയ പദങ്ങളും പ്ര�യാഗങ്ങ

ളുമുണ്ടു്. ചുരുക്കത്തിൽ ഭാഷ, ചരിത്രം, സാഹിത്യം ഇവ

�യപ്പറ്റി�യല്ലാംഈകൃതിയിൽനിന്നു പലതും അനുവാ

ചകന്മാർക്കു് അറിയുവാനും തദ്ദ്വാരാ അന്യത്രഅസുല

ഭമായആനന്ദപീയൂഷംആസ്വദിക്കുവാനും സാധിക്കു

ന്നതാണു്. സഹൃദയന്മാരായ സകല �കരളീയരു�ടയും

നിത്യാവഗാഹ�ത്തസമ്പൂർണ്ണമായി അർഹിക്കുന്ന ഒരു

സാരസ്വതപ്രവാഹമാകുന്നു ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശം.

1. ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിൽ നിന്നു്ഈപുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരി

ക്കുന്ന ��ാകങ്ങൾപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നപാഠ�ഭദ

മനുസരിച്ചാണു്. കൂടുതലായി കാണുന്ന ��ാകങ്ങൾ ചുവ�ട

�ചർക്കുന്നു.

(1) �കാല്ലത്തങ്ങാടി: പൂർവ്വസ�ന്ദശം 80-ാം ��ാകത്തിനു

�മൽ

പട്ടും �ചാട്ടക്കയറുമുറിയും കട്ടിലും കട്ടിയാവും

തട്ടും ചട്ടിക്കലവുമിലയും �കാട്ടയും �കട്ടുനാരും

മിന്നും �പാന്നിൻ തൂവലുമവലും പാരയും പാരവാളും

വാലും �താലും വളയുമുളയും പൂണിയും പൂണുനൂലും.

(2) ചില നമ്പൂരിമാർ: 119-ാം ��ാകത്തിനു�മൽ

പ്രാതർഭുക്ത്വാ പഴയ തുവയും കൂട്ടിയപ്പൽ കറുപ്പി-

�ഞ്ഞറ്റം തസ്മിൻ തലമുടിയിലപ്പൂണുനൂലും കളഞ്ഞു്

�കട്ടിച്ചുറ്റിത്തദനു മറ�യാരൂക്കവാളും വിറപ്പി-

ച്ചണ്ഡന്മാ�രസ്സപദി ചിറ�മൽക്കാണലാം �പാരുമാറു്.

(3) വീരമാണിക്കത്തുവീടു്: ഉത്തരസ�ന്ദശം 32-ാം ��ാകത്തി

നു�മൽ

ഇണ്ടൽപ്പാടാണ്ടലസഗമനാം �ചൻറു �തറ്റീടുവാനായ്

മണ്ടിച്ചാലത്തളരുമിളമാൻകണ്ണി �പാ�വാരു�നരം

മുണ്ടയ്ക്കൽ�ച്ചർന്നിത�മഴുമിരണ്ടാമതാം തന്വി നി�ന്ന-

ക്കണ്ടീടു�മ്പാൾ നയനയുഗളം ഹന്ത! പന്തിക്കുമ�ല്ലാ.

2. �വമ്പനാട്ടി�ന്റ രൂപാന്തരമാണു് �വൺപല (�വൺ�പാലി)

നാ�ടന്നും വരാം.

3. 24-ാമ�ത്ത ��ാകത്തിൽ ‘രായിര�ക്ഷാണിപാലം’ എന്നപാ

ഠം ശരിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. എ�ന്റ�കവശമുള്ളഗ്ര

ന്ഥത്തിൽ ‘�വൺപല �ക്ഷാണിപാലഃ’ എന്നാണു് കാണു

ന്നതു്.
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2 �കാകസ�ന്ദശം

കാലം

ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശം �പാ�ല�യാ അതിൽഅല്പംകൂ

ടി അധികമാ�യാ പഴക്കമുള്ള മ�റ്റാരു കാവ്യമാണു്

�കാകസ�ന്ദശം. ക്രി. പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തി�ന്റ

ഉത്തരാർദ്ധത്തി�ലങ്കിലുംആവിർഭവിച്ച ഒരു കൃതിയാ

ണു് അ�തന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരത്തിനു് അവ

കാശം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. (1) ‘ചൂലം�കാടു’ (ശൂലം�കാ

ണ്ടു്), (2) ‘മുകടു് ’ (തല), (3) ‘വാളം’ (വാൾ), (4) ‘ഇട്ടൽ’

(പറമ്പു്), (5) മുക്കാരം (പിടിവാദം), (6) ‘ഇരിപായുക’

(പിൻതിരി�ഞ്ഞാടുക), (7) ‘ഏവലർ’ (അനുയായികൾ),

(8) ‘നുങ്ങി’ (നശിച്ചു), (9) ‘�വള്ളാട്ടി’ (ദാസി), (10) ‘തൂയ

ത്തു്’ (തുമ്പത്തു), (11) ‘തുയർന്നു് ’, (തുടർന്നു) , (12) ‘ചമ്മാ

ത്തു്’ (�കാഞ്ഞനം), (13)‘�നയ്യൽ’ (ആമ്പൽ) തുടങ്ങിയ

പഴയ പദങ്ങളും പ്ര�യാഗങ്ങളും അതിൽ കാണ്മാനു

ണ്ടു്.

കഥ

പ്രസ്തുതസ�ന്ദശം സമഗ്രമായി കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. പൂ  ർവസ

�ന്ദശത്തിൽ�പ്പട്ടആദ്യ�ത്ത �താണ്ണൂറ്റാറു ��ാകങ്ങൾ

മാത്ര�മ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും അചി

�രണ ലഭിക്കു�മന്നു് ആശിക്കാം. �ചതിങ്കനാട്ടിൽ (ജയ

സിംഹനാട്ടിൽ), അതായതു �കാല്ലത്തു്, വസന്തകാല

ത്തിൽ ഒരു കാമി ത�ന്റ പ്രിയതമയുമായി സുഖിച്ചിരിക്ക

�വ, ഒരു രാത്രിയിൽ നായകൻഅകാരണമായി അശ്രു

ധാര വാർക്കുന്നതുകണ്ടു് നായികഅതി�ന്റ കാരണം

�ചാദിക്കുകയുംഅ�പ്പാൾ നായകൻ താൻസ്വപ്നത്തിൽ

അനുഭവിച്ച ദുഃഖംആസുന്ദരി�യ വർണ്ണിച്ചു �കൾപ്പിക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു. സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ മാത്രം സംഭവിച്ചതാ

ണു് പ്രണയിനിയുമായുള്ള വിപ്ര�യാഗ�മങ്കിലും അതു

ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽസംഭവിച്ചാ�ലന്ന�പാ�ല നായകൻ

ദുഃഖിതനായിത്തീരുന്നു. ഒരു �വ്യാമചാരി ആ യുവാവി

�ന ത�ന്റ �പ്രമഭാജനത്തിൽനിന്നു �വർ�പടുത്തി �ത

�ക്കമലയാളത്തിൽ തിരുനാവായയ്ക്കുസമീപമുള്ള �വ

�ള്ളാട്ടുകര (തൃപ്ര�ങ്ങാടു്?) എന്നസ്ഥലത്തുപ്ര�ക്ഷപി

ക്കുന്നു. അവി�ട നായകൻ ഒരു ചക്രവാക�ത്തക്കണ്ടു്

ആപക്ഷി�യ ത�ന്റസ�ന്ദശഹരനാക്കുന്നു. �വ�ള്ളാട്ടു

കര മുതൽക്കു �ത�ക്കാട്ടുള്ളഅ�നകം നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാ

മങ്ങൾ, നദികൾ, �ക്ഷത്രങ്ങൾ മുതലായവ�യ പരാമർ

ശിക്കുന്നകൂട്ടത്തിൽ തിരുനാവാ, �പരാറു് (ഭാരതപ്പുഴ),

മാമാങ്കപ്പറമ്പു്, ആഴ്  വാ�ഞ്ചരിമന, നന്തിയാറു്, തൃപ്പുറ

യാറു് (തൃപ്പറയാറു് ), കുണക (തൃക്കണാമതിലകം), കുരു

മ്പക്കാവു് (�കാടുങ്ങല്ലൂർ), തിരുവഞ്ചക്കളം, �പരുവാരം,

ഇടപ്പള്ളി ഇവ ഉൾ�പ്പടുന്നു. തൃക്കണാമതിലകം അന്നു

സാമൂതിരിപ്പാടു പിടിച്ചടക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു; അന്ന�ത്ത

ഏറാൾപ്പാടി�നഅവി�ട യു�ദ്ധാദ്യുക്തനായി നിൽ

ക്കുന്നതുകവി നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. ഇടപ്പള്ളിക്കു

�തക്കു �കാല്ലം വ�രയുള്ളപ്ര�ദശങ്ങൾ വർണ്ണിക്കു

ന്ന ഭാഗം കിട്ടീട്ടില്ല. രുദ്രശിഷ്യനും യമക��ാകരചനാ

പടുവുമായ പന്നിയമ്പള്ളി ഉണ്ണിക്കണ്ടൻഅക്കാലത്തു

�വ�ള്ളാട്ടുകരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി കവി പ്രസ്താവി

ക്കുന്നു. അതാ�രന്നറിയുന്നില്ല.

കവിതാരീതി

�കാകസ�ന്ദശം ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തി�ന്റ കനിഷ്ഠസ

�ഹാദരത്വത്തിനു് ഏതു വിധത്തിലും അർഹമായ ഒരു

ഉത്തമകാവ്യമാണു്. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

“�പാല്പൂമാതിൻ മിഴിനിര �പാഴി�ഞ്ഞാരു �ചതിങ്കനാട്ടിൽ

�ചാൽ�പ്പറ്റീടും നിജനിലയ�ന �കാപി കാമീ വസ�ന്ത

അ�പ്പാർ�കാങ്കത്തടമഴ�കഴും മാർവിട�ത്താടമർത്തി-

ത്ത�ല്പ താനും പ്രിയതമയുമായ്�ച്ചർന്നിരുന്നാൻ

കദാചിൽ. (1)

അ�പ്പാൾ മൂർച്ഛാം തടവി �നടുവീർപ്പിട്ടു

�ന�ത്രാൽപലാന്താ-

ന്മുക്താൻ മുക്താമുറിനിറ�മഴും ബാഷ്പവിന്ദൂൻ ദധാനഃ

സ്വ�പ്രയസ്യാ തഴുകി മുറയി�ട്ടൻറി�ത�ന്റഷ പൃ�ഷ്ടാ-

ലബ്ധ്വാ സംജ്ഞാം ലളിതവദനാം താമിവണ്ണം ജഗാദ.” (2)

ചില മ�നാഹരങ്ങളായ ��ാകങ്ങൾ ചുവ�ട പകർത്തു

ന്നു.

1. �വ�ള്ളാട്ടുകര ശിവൻ
“പള്ളിച്ചൂലത്തല�കാടു പിളർന്നീട, മാറിൽത്തുളുമ്പി-

ത്തള്ളും �ചാരിക്കളിയിലമിഴും കാല�ന�ക്കാൻറു വീഴ്ത്തി

ഉള്ളിൽ�ക്കാ�പ്പറിന കരുണയാ ഭക്തരക്ഷാർത്ഥമസ്മിൻ

�വ�ള്ളാട്ടിൻവായ്ക്കരയമരു�മന്നപ്പ�നക്കാൺക മുൻപിൽ.” (3)

2. കുണക
“�ചൽവം �ചർന്നക്കുണകയിലകംപുക്കു നീ �തക്കു �നാക്കി-

�ച്ചല്ലു�ന്നരത്തിതവിയ �പരു�ങ്കായിൽ കാണാം പൂരാ�രഃ

അല്ലിത്താർമൻകുഴലണികുരാൽക്കണ്ണ�രത്തല്ലിമാറ്റും

മല്ലക്കണ്ണിൻമുനയിൽ മലർവില്ലാളി�യ�ത്തറ്റു�മടം.” (4)

3. ഏറാൾപ്പാടു്
“തീ �വ�ച്ചല്ലാപ്പുറവുമടലാർ�കാട്ട ചുട്ടംബ�ര �പായ്-

ത്താവി�പ്പാങ്ങും �പാടികൾനികരാൽ ദിഗ്വധൂ�കശബ�ന്ധ

ശ്രീമൽക്കീർത്തിപ്പുതുമലർ�താടുക്കിൻറ തൃക്കയ്യിൽ�വച്ചി-

പ്പാർമു�ട്ടത്താങ്ങിന �നടുവിരിപ്പിൽത്തകും വീരസിംഹം.” (5)

4. �കാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി
“കട്ടിച്ചു�ച്ചരിളകിയലറിപ്പാഞ്ഞു �വട്ടിച്ചിരിച്ച-

ൿഖട്വാംഗം�കാണ്ടുടലിലസുരാൻ നിർദ്ദയം മർദ്ദയന്തീ

പക്ക�ച്ചാരിക്കളിയിടയി�ട നക്കി നട്ടം തിരിഞ്ഞ-

�ങ്ങാ�ക്കക്കൂടിപ്പട ചുഴല നിൻറാർക്കുമ�മ്മ! �താഴു�ന്റൻ.” (6)

5. തിരുവഞ്ചക്കളം
“എൻചങ്ങാതിക്കലർചരനു കീഴ്  വന്നു വല്ലായ്മയിന്നും

�ച�ഞ്ച�മ്മ നീ പുരഹര! �പാരി�ക്കാൾകി�ലന്താശ്രയം �മ?

കുന്റിൽ�പ്പണ്ണത്തിരുമുടി പിടിച്ചീഴ്ത്ത മുക്കണ്ണർകർ�ണ്ണ

�ചൻറീവണ്ണം കുളുർമതി �പാരുത്തം പറഞ്ഞീടു�മടം.” (7)

6. സൂര്യാസ്തമയം
“ചൂടും �പാന്നിൻതകടു ചരമക്ഷ്മാഭൃ�താ, �വ്യാമലക്ഷ്മീ-

വാടാമാലക്കുഴലിലണിയും ബാലിമാണിക്യഖണ്ഡം

ചൂ�ടറും തൻ�കാടു�വയിൽ തന�ക്ക�പ്പാറാ�യൻറ �പാ�ല-

ച്ചാടുൻറാൻ �പായ്  ക്കടലിലധുനാ �ഹലയാ ഭാനുമലീ.” (8)

7. ച�ന്ദ്രാദയം
“അക്ഷ്  �ണാഃ പ്രീതിം ജനയതി നമുക്കഭ്രമാം പുഷ്കരിണ്യാ

രക്താം�ഭാജം, ഘുസൃണതിലകം രാത്രിയാം കമ്രഗാത്ര്യാഃ,

മുക്കണ്ണൻകൺമുനയതിലുരുക്കി�ന്റാരങ്ഗാരചക്രം,

തി�ക്കട്ടിന്നും ചുടരണിവിളക്കഞ്ചിതം ചന്ദ്രബിംബം.” (9)

8. പ്രഭാതം
“ധന്യാ ഭാ�നാഃ പുലരിവഴി�വള്ളാട്ടി ഭാനുക്ക�ളന്നും

�പാന്നിൻചൂൽ�കാണ്ടിരുൾമയമടിക്കാടടിച്ചങ്ങു നീക്കി,

ഇമ്പം �ചരും ഗഗനഭവനം ചുറ്റുമുറ്റം തളിപ്പാ-

നം�ഭാരാശൗ ശശധരകുടം കാൺക മുക്കിൻറവാറു്.” (10)

9. സൂ�ര്യാദയം
“അ�ച്ചാ! മുല്പാടിദമുദയ�ത മിക്ക�ശലാധിപ�ത്യ

നില്ക്കും പൂർവാചലമുകുടമാണിക്യരത്നപ്ര�വകം,

ശച്യാഃ കല്പദ്രുമകിസലയാ പീഡകല്പം, കിഴക്കു-

ന്തിക്കാം �പണ്ണിൻമുലയിൽ വിലസും താലി, ബാലാർക്കബിം

ബം.” (11)

10. �പരുമാക്കന്മാരു�ട രാജധാനി
“എത്തി�പ്പാന്മാളികമുകളിൽനിന്നാത്മബിംബംപിടിപ്പാൻ

തത്തിക്കൂടും തരുണികളു�ട ചാപലപ്രൗഢി കണ്ടു്,

മുക്ത�ജ്യാത്സ്നാസ്മിതരുചികരാ�ഗ്രണ ചമ്മാത്തുകാട്ടി

�ത്ത�റ്റ�ന്റാടിക്കുളുർമതി കളിച്ചംബ�ര താവു�മടം.” (12)
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3 അനന്തപുരവർണ്ണനം

ക്രി.പി. പതിന്നാലാംശതകത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ

അജ്ഞാതനാമാവായഏ�താ കവി രചിച്ച ഒരു ലഘു

കാവ്യമാണു് അനന്തപുരവർണ്ണനം. തിരുവനന്തപുരം

നഗരമാണു് വർണ്ണനാവിഷയം. കവിത മുഴുവൻ കിട്ടീ

ട്ടില്ല. എല്ലാ ��ാകങ്ങളും അനുഷ്ടുപ്  വൃത്തത്തിൽ ഗ്രഥി

തങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒന്നാണു് ലീലാതിലക

ത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതും താ�ഴക്കാണുന്നതുമായഎട്ടാ

മ�ത്തപദ്യം.

“തമിഴു് സംസ്കൃത�മൻറുള്ളസുമനസ്സുകൾ�കാ�ണ്ടാരു

ഇണ്ടമാല [4] �താടുക്കി�ന്റൻ പുണ്ഡരീകാക്ഷപൂജയായ്.”

പണ്ട�ത്ത മണിപ്രവാളകവികൾ മഹർഷിമാർ മാനിച്ചി

ട്ടുള്ളപ്രസ്തുതവൃത്തത്തിൽ കവനം�ചയ്യുന്നതിനു പ്ര�ത്യ

കമായ പ്രാഗല്ഭ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഈകൃതിയിൽനി

ന്നു ചില ��ാകങ്ങൾ ചുവ�ട പകർത്തുന്നു.

1. �ദവതാപ്രാർത്ഥന
“ഹര�യ നമഃനി�ന്നാമൽച്ചരണങ്ങളിരണ്ടിനും

ശരണാഗതനാകി�ന്റൻ കരുണാകര, നിത്യമായ് (1)

�മാക്ഷാർത്ഥമായിരി�പ്പാരു ദീക്ഷ പൂകിൻറതുണ്ടുഞാൻ;

രക്ഷിക്ക�വണ്ടു�മ�ന്റക്കും; നി�ക്ഷപമയമഞ്ജലിഃ. (2)

അനന്തപുര�മൻറിത്ഥമാനന്ദം കവിയായിതു;

�സ്താത്രാമൃതരസം�കാ�ണ്ടൻ �ശ്രാത്രപാത്രം നിറയ്പിതു. (3)

അതിന്നു തുണയാമാറു പതിയാക ഗജാനനൻ;

ഭക്ഷിക്ക പയ�റള്ളപ്പമിക്ഷു ചക്ക വിരിപ്പവിൽ. (4)

കുംഭം പുസ്തകവും സാക്ഷാൽസംഭരിക്കിൻറ മുദ്രയും

പിടിച്ചുവ�ന്നൻ നാവി�ന്മൽ കുടിപൂകസരസ്വതി. (5)

നാരായണനുവക്കിൻറ [5] മാര�വരി മ�ഹശ്വരൻ

ഉമയാ സഹ മച്ചി�ത്ത രമിക്ക നിജ�വശ്മനി. (6)

ചരിതം പല �ചാല്ലി�ന്റൻ ചരതി�ച്ചാരു ഗദ്യമായ് [6]

പണിയില്ല�യന�ക്കതും തുണശങ്കരനാകയാൽ. (7)

അ�ഹാ! നിൻകീർത്തിയാകിൻറ മഹാ�വള്ളത്തിൽ നി�ന്റാരു

കരകാണ്മാനുഴക്കി�ന്റൻഹൃദയത്തിന്നു �പാറ്റി, ഞാൻ. (8)

പറ്റുമുത്സാഹമു�ണ്ടൻറാൽ മറ്റു�മല്ലാമിത�പ്പടും;

പണ്ടു ഗങ്ഗാനദീത�ന്ന�ക്കണ്ടു�പാന്നാൻ ഭഗീരഥൻ. (9)

�ദവാനാം തലയിൽപ്പുക്കു �കവലം താനിരിപ്പിതു,

ഉത്താനപാദപു�ത്രാപി ഭക്തനാക നിമിത്തമാം. (10)

ഞാനുമവ്വണ്ണ�മ നി�ന്ന മാനിച്ചടി വണങ്കിനാൽ

അക�മ �താൻറുമത്യന്തം പുകഴും പരിചാദരാൽ. (11)

പത്തു �യാജനനീളത്തിൽ പത്തു ദിക്കും നി�റന്തതു

തിരു�മനി വലംവയ്പാനരു�തൻറു മയാശ്രുതം.” (12)

2. തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീപാദതീർത്ഥമാടി�പ്പായ് ശ്രീതീർത്ഥം തത്ര കാണലാം

ശ്രീക�ണ്ഠശ്വര�മൻറുള്ളശ്രീ�കലാസമനന്തരം. (13)

കുമ്പിടാമര�ന�ച്ചൻറു തമ്പിരാ�നപ്പുരാരി�യ

ആറുമമ്പിളിയും ചൂടി നീറും പൂശിന മായ�ന. (14)

സാമ�വദങ്ങളും �കട്ടു �പായ് മഹാ�ദവപുത്ര�ന

അയ്യ�നബ്  ഭക്തകൾ�ക്കല്ലാം �മയ്യ�ന�പ്പായ�മയ�ന; (15)

കണ്ടൻ പണ്ടുജനിപ്പിച്ച പുണ്ഡരീകാക്ഷപുത്ര�ന

നായാട വല്ലും �ച�കാ�നക്കായാമ്പൂ�മനിവർണ്ണ�ന; (16)

�കാട്ടാകാരമതും കണ്ടാലിഷ്ടമാമ്പാടി കാണലാം

ആമ്പാടിക്കുട്ട�നക്കാണാ�മാപ്പിക്ക�ണ്ടാ�രടുക്കയും (17)

വളർന്ന പശുവിൻ പി�മ്പ കളിച്ചു ചില കാളമാർ

എറിഞ്ഞുതമ്മി�ല കുത്തിത്തുറന്നു ചിതറി�ന്റടം. (18)

പാലുമുണ്ടു കളിച്ചിട്ടു വാലുയർ�ത്താരു വീതിയിൽ

പിള്ള�യക്കാണവല്ലാഞ്ഞുതള്ളനിൻറുഴലി�ന്റടം. (19)

മരക്കലത്തി�ന്മൽ വന്ന ചരക്കുപല ജാതിയും

എടുത്തുപപ്പര [7] �ക്കയർ നടപ്പി�താരു വീതിയിൽ. (20)

�നല്ലിന്നരിചി താ�വൻറു �ചാല്ലിച്ചിലരഴയ്ക്കയും

�തങ്ങാ താ �വറ്റി�ലയ്ക്കുൻറും മാങ്ങാ തരുവ�നൻകയും. (21)

***

തലയും മുലയും തുള്ളത്ത�മ്മത്താമും മറന്നുടൻ (22)

മുൻപും പിൻപും തഥാ കയ്യും �മയ്യും കാട്ടിപ്പകർന്നുടൻ

കലർന്നു �പശി മീൻ വില്ക്കും �ചറുമിക്കുട്ടവും ക്വചിൽ. (23)

കാന്തിയും �ചല്  വമും മിക്ക കാന്തളൂർചാല കാണലാം

മൂൻറു �കായിലു�മന്മുന്നിൽ�ത്താൻറും തത്ര മഠങ്ങളും. (24)

�പണി�ത്താഴുതു �പാം �നരമണയത്തഗ്രശാലയിൽ

ഊണിന്നു �ചൻറു നി�ല്പാരും നാണി�പ്പാകിൻറ �ലാകരും. (25)

കണ്ട �വദിയ�രല്ലാരുമുണ്ടുദാരിച്ചു ഭദ്രമായ്

ദുസ്സും പറഞ്ഞിട്ട�ന്യാന്യം മു�സ്രാളിപ്പു [8] �താരിത്തിരി. (26)

ഇങ്ങ�നയാണു് ആ കാവ്യത്തി�ന്റ ഗതി. തിരുവനന്ത

പുര�ത്തതീർത്ഥങ്ങൾ, അങ്ങാടി, വിഷ്ണുവി�ന്റ ദശാവ

താരങ്ങൾ മുതലായവ�യപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്രണംഏറ്റവും

സമുജ്ജ്വലമായിരിക്കുന്നു.

“തലയും മുലയും തള്ളത്ത�മ്മത്താമും മറന്നുടൻ

മുൻപും പിൻപും തഥാ കയ്യും �മയ്യും കാട്ടിപ്പകർന്നുടൻ

കലർന്നു�പശി മീൻ വില്ക്കും �ചറുമിക്കൂട്ടവും ക്വചിൽ”

എന്നും മറ്റും സ്വഭാ�വാക്തിസുന്ദരമായി കവനം �ചയ്യു

വാൻ ഒരുഅനുഗൃഹീതകവിക്കല്ലാ�തസാധിക്കുന്നത

ല്ല. മയാ ശ്രുതം എന്നും മറ്റും പറയുന്നതിൽനിന്നു കവി

തിരുവനന്തപുരത്തുകാരന�ല്ലന്നും, ‘ദുസ്സു് ’ ‘മു�സ്രാളിപ്പു് ’

മുതലായ വാക്കുകൾപ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു്

ഒരു നമ്പൂരിയാ�ണന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

4. ശിരസ്സിലണിയുന്ന ഒരുതരം വൃത്താകാരമായ മാല.

5. ഉവക്കി�ന്റ=�സ്നഹിക്കുന്ന.

6. അന്നു മണിപ്രവാളത്തിനു ഗദ്യ�മന്നുംകൂടി �പരുണ്ടായിരു

ന്നു. ഉണ്ണിച്ചിരു�തവിചരിതം ചമ്പുവിലുംആ പദപ്ര�യാഗം

കാണുന്നു.

7. ബർബരർ.

8. മൂത്ര�മാഴിക്കുന്നു.
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4 �ചറിയച്ചീവർണ്ണനം

ഈലഘുകാവ്യത്തിൽ ഒരു വിരഹിക്കു ച�ന്ദ്രാദയത്തി

ലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണു് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ‘അച്ചി’യു

�ട മകളായ ഉദയപുര�ത്ത ‘�ചറിയച്ചി’യാണു് നാ

യിക. മാലിനീവൃത്തത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മുപ്പ�താ

ളം ��ാകങ്ങൾപ്രസ്തുതകൃതിയിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഓ�രാ ��ാകത്തിലും നായികയു�ട �പർ സമഞ്ജസമാ

യി കവി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശബ്ദസൗഷ്ഠവത്തിനും അർത്ഥ

സൗഭഗത്തിനും നൃത്തരങ്ഗമല്ലാത്ത ഒറ്റ ��ാകം�പാ

ലും അതിൽ കാണ്മാനില്ല. ചുവ�ട �ചർക്കുന്നഇതി�ല

നാലു ��ാകങ്ങൾ ലീലാതിലകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകാണു

ന്നു.

“പ്രിയസഖി �ചറിയച്ചീവിപ്ര�യാഗജ്വരാർത്തം

കുറവുയിരപി തീർപ്പാൻ നൂനമിന്ദുച്ഛ�ലന

മദനനുദയ�ശലപ്പള്ളിവില്ലിൽ�ത്താടുത്താൻ

പഥികരുധിരധാരാപാടലം പള്ളിയമ്പു്.” (1)

“ഉദയപുരവിലാ�സാത്തംസമച്ചീസുതായാ

ഭവനമവനിസാരം കാണ്മു�തൻറാസ്ഥ�യവ

ഉദയഗിരിശിഖാഗ്രാൽപ്പാദ�മാ�ട്ട�റ വച്ചി-

ട്ടരിയരി ഗഗനം �ചർ�ന്നറിനാ�നഷ ചന്ദ്രഃ” (2)

“നിജമുകുളപുടം�കാണ്ടഞ്ജലിം കല്പയിത്വാ

�താഴുതിഹ �ചറിയച്ചീവക്ത്രചന്ദ്രന്നു �താറ്റു്

കമലമടിമ പൂകക്കണ്ടുവിങ്ങിച്ചിരിച്ച-

ങ്ങളികുലകളനാ�ദരാർത്തിതാമ്പൽപ്രസൂനം.” (3)

“കുറളയുളർ പറ�ഞ്ഞാർ ചാലവും �കാപതാമ്രം

മുഖമിതി കൃതമൗനം നൂനമച്ചീസുതായാഃ

ഝടിതി �താഴുതു വീഴ്  �വാം �താഴ�ര, ഹന്ത കൂഴു്  �ത്ത-

നരിയരി നവസന്ധ്യാപാടലം ചന്ദ്രബിംബം.” (4)

മറ്റുചില ��ാകങ്ങൾകൂടി കുറിക്കുന്നു.

“�പരിയ�താരനുരാഗം�കാണ്ടു മാനത്തു �മയ്  തൂ-

ർന്നുടനനുഗതസന്ധ്യാമാത്ര�താഴീസ�മതാ

തരുണശശിന�മഷാ യാമിനീകാമിനീ വ-

ന്നഭിസരതി സ�ഖ, മാമച്ചിതൻനന്ദ�നവ.” (1)

“ജയതി മദനമാഹാരാജ്യസർവാധികാരീ-

മുടിമണിരുദയാ�ദ്രരാത്രിയാമാമണാളഃ

അനുനയവിഷമാമ്മറ്റാർക്കുമച്ചീസുതാ�മൻ

വപുഷി വിഗത�രാഷം വീഴ്ത്തുവാ�ന�ന്റ�പാ�ല.” (2)

“ഉഡുനികര�മഴുത്തായു്, പ്പത്രമായു് മാന, �മാപ്പായ്

മുഴുമതി മദനൻനീട്ടിങ്ങുസ�ന്ധ്യാപനീതം

അയി, ബത! �ചറിയച്ചീ! കാണ്മിതസ്യാം രജന്യാം

തവ വിരഹിണ�മന്നത്ത്വനി! �കാ�ല്കന്റ�പാ�ല.” (3)

“പരിചുപട [9] നിരത്തിപ്പശ്ചിമാശച്ചുവപ്പാം

പുതിയ തളിരതി�ന്മൽ �വണ്ണിലാപ്പൂവു തൂകി

രചയതി �ചറിയച്ചീവിപ്ര�യാഗാചിത�മ്മ

ശയനമിവ ശശാങ്കശ്ശർവരീപൂർവയാമം.” (4)

“രവിരമണവി�യാ�ഗ രാത്രിയാകിൻറ ധാത്രീ

വികിരതി പനിനീരും ചന്ദ്രികാചന്ദനം ച;

പുനരപി ന വിബുദ്ധാം പത്മിനീം കണ്ടവാ�റ

മമ ബത! �ചറിയച്ചീവാർത്തയിൽ�പ്പടിയുണ്ടു്.” (5)

“ഉദയതി ശശിബിംബം കാന്തമന്തിച്ചുവപ്പിൽ;

പരമപി രവിബിംബം �ചൻറിതസ്തം പ്രയാതി;

ഉഭയമിതമുരുമ്മിക്കൂടുകിൽക്കുങ്കുമാർദ്രം

കുചയുഗമുപമിക്കാം നൂനമച്ചീസുതായാഃ.” (6)

“ചരതി �കാതി�കാളുത്തിപ്പത്രിണാം മുന്നിൽ മല്ല-

�പ്പാടിയിൽ മുടിയമിഴ്  ത്തി�പ്പാൻനിറം�കാണ്ട ഭൃങ്ഗഃ;

ഉദയനഗരിയൂനാം ചിത്തമുൽക്കണ്ഠയൻ പ-

ണ്ടഹമിവ �ചറിയച്ചീമഞ്ഞൾ�മയ്പ്പൂച്ചണിഞ്ഞു്” (7)

“പരിഹസതി തുഷാര�ശ്രണി �വണ്മുത്തണിഞ്ഞ-

ത്തിമിരനിചയ�മന്നും മാന്തളിർപ്പട്ടു ചാർത്തി,

കമലമുകുളമന്തിക്കാറ്റിലാടിൻറവാ�റാ-

ട്ടഴകുതു കുചലീലാനാട്യമച്ചീസുതായാഃ” (8)

“മമ ബത! മതിസീതാമച്ചിപുത്രീവി�യാഗ-

വ്യസനജലധിമ�ധ്യ �കാണ്ടു�പായ് വച്ചു�കാണ്ടു്

�തളു�ത�ള വിലസിച്ചച്ചന്ദ്രനാം ചന്ദ്രഹാസം

കുസുമശരദശാസ്യഃ �കാൽവ�നൻറഭ്യു�പതി.” (9)

“വിലസതി �ചറിയച്ചീം കാന്തിരാജ്യാധിപ�ത്യ

മനസിജനഭി�ഷൿതും നൂനമാഡംബ�രണ

ശശിശകലസനാ�ഥ ശാരദ�വ്യാമനീല-

ത്തറനടുവിലിടിൻറത്താരകാമുത്തുപന്തൽ.” (10)

“�താഴുതിഹ വിട�കാൾവാൻ തൻകരം കൂപ്പിനില്ക്കി-

ൻറഹിമകര�ന �നാക്കിത്താമര�പ്പായ്ക പി�ന്ന

മധുകരമറുമാറ്റം വാ തുറ�ന്നാന്നു മിണ്ടീ-

ലപഗതരുചിരസ്മാനച്ചിതൻനന്ദ�നവ.” (11)

“മദനവിജയകീർത്തിം മൽകൃ�ത പാടുവാ�ന-

ൻറഹിമകിരണചന്ദ്രൗ താളമാമാറു�കാണ്ടു്

അതിവിമലമവറ്റാ�ലാൻറുയർ�ത്താൻറു താഴ്ത്തീ-

ട്ടഹമിഹ �ചറിയച്ചീ നൂന�മഷപ്ര�ദാഷഃ.” (12)

“അണയുമപരസന്ധ്യാരാഗ�മയ്  മഞ്ഞൾ �കാണ്ടാൽ

ദ്രുവമഭിനവകാന്താ �രാഹിണീ ചീറു�മൻറു്

അപനയതി നിലാവാകിൻറ �മൽക്കൂറ വാങ്ങീ-

ട്ടഹമിഹ �ചറിയച്ചീ�കാപഭീരുശ്ശശാങ്കഃ.” (13)

“ഇരുളുമിളനിലാവും കാന്തമന്തിച്ചുവപ്പും

വിരവി വിലസതീദം �വ്യാമ നിർവ്യാജരമ്യം

കുരുളിവകുവളപ്പൂമല്ലികാചമ്പകാനാ-

മിടവിരവിന മാലാകാരമച്ചീസുതായാഃ.” (14)

“മധുപമധുരവാചാ വർപ്പുറുത്തുൻറി�താൻറിൽ [10]

ച്ചിതറിന മധുബാഷ്പം മുല്ല �കഴിൻറു�താൻറിൽ

ഹസതി കുസുമഹാ�സ�രാൻറി�ലതാദൃശം മാം

വിരഹിണമിടയി�ട്ട നൂന മച്ചീസുതായാഃ.” (15)

“അയമുദയപു�ര �ചൻറച്ചിപുത്രീമണഞ്ഞാൻ

കുചകളഭമഴിച്ചാ�നാമൽവക്ത്രം മുകർന്നാൻ

ഇദമനുചിതമന്തി�ത്തന്നൽ �ചയ്യിൻറതിത്ഥം

വദതി പരിമ�ളാ �മ വണ്ടിനത്തിൻ വ�ചാഭിഃ.” (16)

“ചലതി ജലധിവീചീ�കത്തലം�കാണ്ടു തട്ടി-

ത്തരളശശിമണിപ്പന്തുൽക്ഷിപന്തീവ സന്ധ്യാ

വിലുളിതമിരു�ളന്നും കൂന്തൽ വന്നിട്ടു; താരാ-

ശ്രമജലവുമണിഞ്ഞാളച്ചിതൻനന്ദ�നവ.” (17)

“കമലവലയ�മന്നും തമ്പലം നല്കി നല്കി-

ത്തഴുകി വിരഹകാ�ല വല്ലഭം ചക്രവാകീ

�ചറുതിടമിഹ താ�ന ചക്ഷുഷാ�ന്വതി പി�ന്ന-

ത്തദനു ച മനസാ മാമച്ചിതൻ നന്ദ�നവ.” (18)

“പ്രിയസഖ, �ചറിയച്ചീ�ദവ�സനയ്ക്കു പാങ്ങാ-

യരുണദിതിജ�സന്യം �വൻറ വിഖ്യാതകീർ�ത്തഃ

കുസുമശരമുരാ�രശ്ശംഖചക്രങ്ങ�ള�ന്റ

കരുതുവനുദയാസ്തവ്യാപൃതൗ ചന്ദ്രസൂര്യൗ.” (19)

“പ്രിയസഖ, �ചറിയച്ചീ�മഥിലീമൂല�മന്നും

തരുണഹൃദയലങ്കാം ചുട്ട ച�ന്ദ്രാ ഹനൂമാൻ

അപരജലധിമ�ധ്യ �വ്യാമലാങ്ഗുലലഗ്നം

പരിപതതി നിലാവാം തീ �കടുപ്പാനിദാനീം.” (20)

“പുലരുമിതു മലർന്നാ�ലൻറു മത്വാ മലർത്തും

മുകുളിതമരവിന്ദം മുഗ്ദ്ധികാ ചക്രവാകീ

മമ ബത കുറിനാ�ളൻറുള്ള ലീലാരവിന്ദം

മുകുളയതി നിശാർദ്ധം മുറ്റുമച്ചീസു�തവ.” (21)

സ്വയമിഹ മുഖലീലാമച്ചിതൻ നന്ദനായാഃ

കുചയുഗമിവ കുമ്പിച്ചംബുജം�കാണ്ടു കാട്ടി

പുനരിഹ വിര�ഹസ്മിൻ ന�മ്മ രക്ഷിച്ച ചന്ദ്രൻ

ഗ്രഹണജമപമൃത്യും വിട്ടു നൂറ്റാണ്ടു വാഴ്ക.” (22)

ഇതു�പാ�ല മല്ലീനിലാ�വ�ന്നാരു നായിക�യ ച�ന്ദ്രാ

ദയവുമായി ഘടിപ്പിച്ചും ചില പദ്യങ്ങളുണ്ടു്.

“മധുരവിരുത�മന്നും കാഹളം പ്രൗഢി �ക�ക്കാ

ണ്ടുദിതശശികരാളീചാമ�രാല്ലാസശാലീ

അധികരുചിരതാരാജാലമുത്തുക്കുടക്കീ-

ഴിത ജയതി മടുത്താർവില്ലി മല്ലീനിലാ�വ.”

ഈമട്ടിലാണു് ആ �ചറിയ കൃതിയു�ട �പാക്കു്.

9. പട=�മത്ത.

10. വർപ്പുറുത്തുക=�ധര്യം നല്കുക. (തമിഴു് �ശലി)
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5 മൂന്നു പഴയ ഭാഷാചമ്പുക്കൾ

ഉണ്ണിയച്ചി ചരിതം

അ�മാഘരാഘവമാണു് �കരളത്തി�ല പ്രഥമ സംസ്കൃ

തചമ്പു�വന്നുഞാൻപ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. ക്രി. പി. പതി

ന്നാലാംശതകത്തി�ന്റആരംഭത്തി�ലാ, അഥവാ പതി

മ്മൂന്നാം ശതകത്തിൽത്ത�ന്ന�യാ, മണിപ്രവാളചമ്പു

ക്കളുംആവിർഭവിച്ചുതുടങ്ങി. അവയിൽ (1) ഉണ്ണിയച്ചി

എന്നും (2) ഉണ്ണിച്ചിരു�തവി എന്നും രണ്ടുയുവതിക�ള

വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു് കൃതികളാണു് പ്രാചീ

നതമങ്ങളായി പ്രതിഭാസിക്കുന്നതു്. ഉണ്ണിയച്ചി ചരിത

ത്തിൽഅതിയമാനല്ലൂർ എന്നസ്ഥല�ത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താ

വിക്കു�മ്പാൾ “പ�ണ്ടയും ഗദ്യപദ്യ പ്രഭൃതിഭിരവിടം വർ

ണ്ണിതം” എന്നുപറഞ്ഞുകാണുന്നുഎങ്കിലുംആ ഗദ്യപദ്യ

ങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ഈ രണ്ടുചമ്പുക്കളും, ഇവ

യ്ക്കു�മൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഉണ്ണിയാടിചരിതവും, അവയു�ട

പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഉപലബ്ധമായിട്ടുമില്ല.

കഥാവസ്തു

വടക്കൻ �കാട്ടയത്തു് ന�ങ്ങപ്പിള്ള (നങ്ങയയ്യ) യു

�ട പുത്രിയായി അച്ചിയാർ എ�ന്നാരുസുന്ദരി ജനിച്ചു.

അച്ചിയാരു�ട രണ്ടു �പൺമക്കളിൽഅനുജത്തിയായ

ഉണ്ണിയച്ചിയാണു് പ്രസ്തുതചമ്പുവി�ല നായിക. ആ �മാ

ഹനാങ്ഗിയിൽ ഒരു ഗന്ധർവനു് ഉളവാകുന്നഅനുരാ

ഗമാണു് അതി�ല വിഷയം. ഗന്ധർവ�ന്റസന്ദർശന

കാലത്തു് അച്ചിയാരു�ടയും ഉണ്ണിയച്ചിയു�ടയും താമസം

�കാലത്തുനാട്ടിൽ ഉൾ�പ്പട്ടഅതിയമാനല്ലൂർ എന്ന

സ്ഥലത്തായിരുന്നു.

കവിത

ശിവ�ക്ഷത്രം�കാണ്ടുപ്രസിദ്ധമായ തിരുച്ചരള എന്ന

�ദശ�ത്തയാണു് ഉപലബ്ധമായ ഭാഗത്തിൽആദ്യമായി

വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. തദനന്തരം അടിക്കീഴ്  തുടങ്ങി അവി

�ടയുള്ളതീർത്ഥശത�ത്തകവി സ്മരിക്കുകയും പിന്നീടു്

‘തിരു�നല്ലി എന്നപുണ്യസ്ഥല�ത്തപുകഴ്ത്തുകയും �ച

യ്യുന്നു. തിരു�നല്ലിസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു തിരുച്ചരളയ്ക്കു വട

ക്കാണു്. ആ പുണ്യസ്ഥലത്തി�ന്റ വർണ്ണനമാണു് താ

�ഴക്കാണുന്നഗദ്യം.

“വരമല്ലികാധവള–വരി�നല്ലിളങ്കളമ-

മരി നല്ലവാമളവു–തരുമല്ലൽ�കട്ടവർകൾ

തിരു�മല്ലടിപ്രണതി–പരമുല്ലസൽ�പ്പരുമ

ചിരമല്ലിലും പകലു–മുരുകല്ലിൽ വീണ്ണുപരി

പരി�വല്ലിതാംബുഗതി–ഗിരികുല്യതീർത്ഥനദി

തിരതല്ലി വിട്ടഖില–നരവല്ലിടർ�ക്കാടുമ

വരവല്ലി�പാലിനിയ–തരുവല്ലി�മലുദിത-

വിരിവല്ലിതന്മലരി–�ലാരു�കാല്ലി [11] പാടുമളി

കര�നല്ലി�യാത്ത �പാരു–ളുരുവല്ല നല്ലവരി-

ലുരകല്ലിൽ നൽശ്രുതിഷു–ഹരിതുല്യ�യാഗിനിര

മരുവില്ലമായപുല–മരുമല്ല�ര�പ്പാരുതു

സുരമല്ലചിത്തഗത–ഗുരുശല്യകംസനവ-

നുരുവില്ലിയാകിയരുൾ–�പരുചില്ലിവില്ലിയലു-

മിരുൾവില്ലിമാതർമണി–തിരുവല്ലഭൻ മഹിത-

തിരു�നല്ലികൂലമമർ–പുരവില്ലി�യാടുസഹ

ദരഫുല്ലപത്മധര    –കരപല്ലവസ്ഫുരിത-

മുര�വല്ലി�മവിമികു–തിരു�നല്ലിയത്ര ഖലു.”

തിരു�നല്ലിയു�ട വടക്കു് ഒരുസുബ്രഹ്മണ്യ�ക്ഷത്രവും,

കിഴക്കു് “�നടുങ്ങുൻറായ ദുർഗ്ഗാലയവും”സ്ഥിതി�ചയ്യു

ന്നു. അനന്തരം അതിനു സമീപമുള്ള തിരുമരുതൂർഎന്ന

സ്ഥലത്തി�ന്റ വിവരണമാണു് കാണുന്നതു്.

ഗദ്യം.

“തസ്മിൻ വിസ്മയനീ�യ �ദ�ശ കസ്മിന്നപിച

വിരാജതി�മ�ന്മ-

ലള�കവസ്വയമമ്പിളി ചൂടിൻറപ്പൻ�കായിൽക്കുൻറുവിഭൂഷാ;

ല�ങ്കവാതുരര�ക്ഷാദാരാ �ഭാഗവതീവ ഭുജങ്ഗനി�ഷവ്യാ;

ഗുപ്തമ�നാഹര നന്ദനനമാന്യാ

�കവലമമരാവതി�യ�പ്പാ�ല

�കാല്ലവിഭൂതിം �കാല്ലും വിഭവാ………
നൂറുമടങ്ങു �കാടു�ങ്ങാളുരിലു�മ�റ വിളങ്ങിന

പണ്ടുപയതാ;

കുണവായ്ക്കുണമപി കുണപം ദധതീ വള്ളുവനഗരപ്പള്ളി

ജയന്തി;

പുതുവീടിൻപുകഴു് വീഴ്ത്തിന �ശാഭാമന്ദീകൃതമങ്ഗലപുര-

മഹിമാ;

�ദാരസമുദ്രം നീരസമുദ്രം കുർവാണാപിച മുറ്റും ജഗതി;

…�ളമാറ്റിന സമ്പദ്ധർമ്മത്തിന്നിഹ നിർമ്മിതമില്ലം;

കാമാർത്ഥസുഖം കാ�മ്പാടി�വടം ………
മുക്കൺമൂർത്തികളുരുവുകയാലപി മുക്തിരസസ്യ ച മുറ്റിന

മൂലം

�കാട്ടംവിട്ട മഹീപാലാനാം �കാട്ടവിശിഷ്ടം;

വാണീയകക്ഷ്മീ-

വാണീകവിതാതാവളമാമളതാ�മൻറുള്ള വിദഗ്ദ്ധജനാനാം

ഇരുമരുതിൻനടു�വ �പാ�മന്മാൻ തിരുമാർവിടമിവ ……
�പാരുമുരു തുങ്ഗലസന്മാടാഢ്യാ തിരുമരുതൂരിതി കാചന

നഗരീ.”

പദ്യം.

“അരുമ �പരുതു വർണ്ണ�ന ചതുർണ്ണാം

പരുമരുതഃ (? ) പഠതാം വി�ധർമ്മുഖാനാം

�പരുമപുകഴ്  ക (ൾ) �പയ്�പ്പടും; തദാസ്താം;

തിരുമരുതൂർ തിലകക്രിയാ പുരീണാം.”

അതിനു�മൽഅവിട�ത്ത ചിറ�യ വർണ്ണിക്കുന്നു.

“ശിവ�പരൂരിവ �ശവലസദ്ദ്യുതി” “മലനാടിൻറിവ

രുചിരമ�ഹാദയം” എന്നും മറ്റുമുള്ള ���ഷാക്തികൾ

�കാണ്ടു മാത്രമല്ല,

“പതറിന പര(ൽ)പരവിചലിതനാളം; കതറിന

മധുകരമുഖരിതകമലം;

ചിതറിന കതിപയമധുകണകപിലം; കളകളമിളകിന

വള�യാലി വിരവിൽ-

ത്തളിരിളമൃദുകരകൃതതുടിതരളം; കുളി�ചയ്യു�മാളികിളർ

കിളികള�മാഴിമാർ

കുളിരിളവളർമുലയകിൽപരിമിളിതം”

എന്നും മറ്റുമുള്ളസ്വഭാ�വാക്തികൾ�കാണ്ടും, ആ വർ

ണ്ണനം രമണീയമായിരിക്കുന്നു.

പദ്യം.

“അത്യുക്തിയാകിലുമളീകമി�തൻറു ക�ണ്ടാർ

�ചാല്ലീടിലും കിമപി �ചാല്ലുവനുള്ളവണ്ണം;

അമ്മാടമും ചിറയുമപ്പരിശൻറുമിൻറും

�മലും ചമയ്ക്കരുതു �മലമർ�വാർക്കു�പാലും.”

എന്നു്ആ ഭാഗം ഉപസംഹരിച്ചു�കാണ്ടു കവി കഥാനാ

യകനായ ഗന്ധർവ�നഅവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഗദ്യം.

“തത്രസമ്പന്നിധൗ തുമ്പയൺപും ചി�ടത്തമ്പിരാൻ

�കായിലിൽക്കുമ്പഞായിറ്റുനല്ലട്ടമീ�വലയാ കമ്പിതാ

�ശഷ�ലാകത്രയാഡംബ�ര; പാമ്പണിഞ്ഞപ്പ�നാടുള്ള

�വരം പരം മീൾവി�തൻറി�ട്ടാരുമ്പട്ട പൂവമ്പ�നാ�ട

വസന്തം വരു�മ്പാഴു് വരു�മ്പാടു പാ�ട്ടന്നുമിമ്പക്കുയിൽ

പ്പാട്ടിനാലാകു�ല; …കശ്ചിദാശ്ചര്യ�ദ�വാത്സവ �പ്രക്ഷ

കഃ സർവഗന്ധർവയൂനാം വരഃ, കാമസ�മ്മാഹനാസ്ത്രാ

ന്തരം കാമിനീമച്ചിയാരാത്മജാം…ഉണ്ണിയച്ചീമധീ�രക്ഷ
ണാ�മക്ഷത.”

പദ്യം.

“കണ്ടി�ട്ടനാം കലിതപുളകാനന്ദകൗതുഹലാത്മാ

മർ�ത്ത്യാ ഭൂത്വാ നിജചലദൃശാം മറ്റു വാർത്താം മറന്നു്

കീഴ്  പ്പാടാനാൻ കിളികളരവാം �കട്ടു പട്ടാങ്ങു�പതും

ഗന്ധർ�വാസൗ ഗളിതഹൃദ�യാ

ഗന്ധവാഹസ്യമാർഗ്ഗാൽ.”

അങ്ങ�ന ഉണ്ണിയച്ചിയാൽആകൃഷ്ടനായി വായുമാർഗ്ഗ

ത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഗന്ധർവൻഅതാ�രന്നു തിരക്കു

ന്നഅവസരത്തിൽ ഒരു ചാത്രൻ (ചാത്തിരനമ്പൂരി) ആ

നായികയു�ട പൂർവചരിത്രം അ�ദ്ദഹ�ത്തഅറിയിച്ചു.

ശ്രീപര�മശ്വര�ന വന്ദിച്ചിട്ടു ഗന്ധർവൻആചാത്ര�നാടു

കൂടി അവളു�ട ഗൃഹത്തി�ലക്കു �പായി. വഴിക്കു് ഒരങ്ങാ

ടി�യ വർണ്ണിച്ചു�കാണ്ടു കവിആ നായക�ന നായിക

യു�ട ഗൃഹത്തി�ലത്തിക്കുന്നു. “മലയാളരുടൻ �ചാഴിയ

രാരിയർ കരുനാടകകുടശാദികൾ �പശും വാണിയഭാ

ഷാഭൂഷിത” മായിരുന്നുആഅങ്ങാടി. ഗൃഹത്തി�ല വി

വിധവിഭവങ്ങ�ള വിസ്തരിക്കുന്നതിലും അവി�ടത്തിങ്ങി

ക്കൂടിയിരിക്കുന്ന�വദ്യന്മാർ, �ജ്യാത്സ്യന്മാർ, മുതലായ

വ�രഅവ�ഹളനം �ചയ്യുന്നതിലും ഗ്രന്ഥകാരനു് അലം

ഭാവമുണ്ടാകുന്നില്ല.

പദ്യം.

“സ�ഭ്യാക്തിജാള ്യയുതസംസ്കൃതശബ്ദസഭ്യ-

പ്പാട്ടിന്നു പാടിവചവീട്ടിൽ വിരഞ്ഞുവന്ന്

ചാത്രാഃ സ്വയം ചപലമായ് ചിലർ �പചുമാറു

�കട്ടാ (നവൻ കി) മിദ�മൻറു കുരൂഹ�ലന”

“വാളങ്കവാശിമുഖരാന്മുഹരുണ്ണിയച്ചി

�കൾപ്പാനുടൻ കിമപി ചിത്തവി�ലാഭനായ

�പശാചികം പരിശു �പശുവ�താ ഭ�ടന്ദ്രാൻ

�കട്ടാനുടൻ കിമിതി സസ്മിതവിസ്മിതാസ്യഃ”

എന്നീ ��ാകങ്ങൾആഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നു. ഗൃഹവർ

ണ്ണനം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൽഅവസാനിക്കുന്നി

ല്ല.

ഒടുവിൽ വടക്കൻ�കാട്ടയത്തുള്ളപഴ�ഞ്ചരി ഭദ്രകാളി

�യപ്പറ്റി ഒരു �സ്താത്രം ഏട്ടിൽ ഉ�ണ്ടങ്കിലും അതു ചമ്പു

വിൽഅന്തർഭൂതമാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. ഒരു ഗദ്യവും

ഒരു പദ്യവും അടങ്ങിയതാണു് ആ �സ്താത്രം. പദ്യംമാ

ത്രം ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“നൻറും തൂയ�ത്താഴിൻറക്കനലുരുശിഖയാ

നാക്കി�ഴക്കിൻറ �കാല-

ച്ചൂലത്താലും ചുരുങ്ങാതസുരതനുഗളൽ�ച്ചാരി

�കാണ്ടാപിബന്തീ

മൗലീ�ന്ദാരിറ്റുവീഴിൻറവിരളസുധയാ മന്ദയുദ്ധശ്രമാസൗ

പ�ഞ്ചഷു�ദ്വഷിപുത്രീ ചിരമവതു പഴ�ഞ്ചരി�ചർന്നമ്മ

ന�മ്മ.”

ഉണ്ണിയച്ചിചരിതത്തി�ലയും മറ്റും ഭാഷ

രാമചരിതത്തിൽ ദ്രാവിഡശബ്ദങ്ങളും ദ്രാവിഡരീതിയിലു

ള്ള വ്യാകരണപ്ര�യാഗങ്ങളും അധികമായി കാണുന്ന

തിനുള്ളകാരണം �ദശ�ഭദമാ�ണന്നുചിലർ ഉപരിപ്ല

വമായി വാദിക്കാറുണ്ടു്. അവർക്കു് അന്ന�ത്തഗ്ര�ന്ഥാ

പ�യാഗിയായ മലയാളഭാഷയു�ട യഥാർത്ഥരൂപ�മ

�ന്തന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ണിയച്ചിചരിതം തുടങ്ങിയ

പ്രാചീന ചമ്പുക്കൾപ്ര�ത്യകം പ്ര�യാജകീഭവി�ക്കണ്ട

താണു്. ചൂലാറ്റല്ലു് (ചൂലാൽ തല്ല് ) മുതലായസന്ധികൾ

ക്കു് ഉണ്ണിയച്ചിചരിതത്തിൽ പ്ര�വശമുണ്ടു്. “�വണാട്ടടി

കളു�മാണത്തിൻനാൾ �നയ്തരും” എന്നും “�കാലത്ത

ടികളുമനുസരണയ്ക്കായു്” നില്ക്കു�മന്നും മറ്റും �വദ്യന്മാർ

വമ്പുപറയുന്നതിൽനിന്നും �ദശചരിത്രസംബന്ധമായും

പലസങ്ഗതികൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു് പ്രസ്തുതകൃതി പഴു

തു നല്കുന്നു. �ഹായ്സലരാജ്യത്തി�ന്റ രാജധാനിയായ

�ദാരസമുദ്രം മഹമ്മദീയരു�ടആക്രമണംനിമിത്തം നാ

മാവ�ശഷമായതു ക്രി. പി. 1346-ൽആണു്. അതു�കാ

ണ്ടു് അതിനു മുൻപായിരിക്കണം പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട പ്രാ

ദുർഭാവം എന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനു മാർഗ്ഗമില്ല.

പ്ര�ണതാവി�ന്റ നാമ�ധയം അവിജ്ഞാതമായിരിക്കു

ന്നു.

ഉണ്ണിച്ചിരു�തവിചരിതം

വിഷയം

ഈചമ്പുവുംആരു�ട കൃതി�യന്നറിയുന്നില്ല. ഉണ്ണിയ

(നങ്ങയയ്യ) പ്പിള്ളയു�ട പുത്രിയായ ഉണ്ണിച്ചിരു�തവിയാ

ണു് ഇതി�ല നായിക. �ചാകിര (�ചാവ്വര) ഗ്രാമത്തിൽ

�പ്പട്ട �പായിലം എന്നസ്ഥലത്തുള്ളവായ്പള്ളി എന്ന

തറവാട്ടാണു് അവരു�ട ഗൃഹം. ഉണ്ണിച്ചിരു�തവിയിൽ

�ദ�വന്ദ്രൻഅനുരക്തനായിച്ചമയുകയുംആസുന്ദരി

�യ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽവന്നു് ആ ഗൃഹത്തി�ല

ഓ�രാ വി�ശഷങ്ങൾ കാണുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�താടു

കൂടി ഗ്രന്ഥം മുറിഞ്ഞു�പായിരിക്കുന്നു.

വിവരണം: ചമ്പു ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു.

പദ്യം

“�വള്ളം (�ള്ള) കപാലമപി �വണ്മഴുവക്ഷമാലാം

ചൂലം പിടിച്ചരവു ചുറ്റിന കണ്ഠ�ദശം

ആ�റാടു നീറുമണിയും വപുരാ�റഴുത്തിൻ

മൂലം മു�ദസ്തു മമ മുഗ്ദ്ധശശാങ്കമൗ�ലഃ.

വി�ഘ്നാ വിഘ്നപ്രശാന്തിം പ്രദിശതു �പായില-

ത്തുണ്ണിയപ്പിള്ളപുത്രീം

വർണ്ണിപ്പാൻ വല്ലതാ�കൻറിത മമ �താഴുക-

യ്യിൻറു വാ��വതായാഃ;

അച്ചം�കട്ടിന്നുമച്ചൻ മുഖജനിതമഹാ-

കാവ്യച�ന്ദ്രാദ�യഽസ്മിൻ

ഗദ്യം ഖ�ദ്യാതകല്പം ഗളിതരുചി തുട-

ങ്ങി�ന്റന�ക്ക ന�മാസ്തു.”

ഏതു് അച്ചനാണു്ഈവിഷയ�ത്തഅധികരിച്ചു് ഒരു

കാവ്യമുണ്ടാക്കിയതു് എന്നറിഞ്ഞുകൂട. ആ കാവ്യ�ത്ത

ചമ്പൂകാരൻ ഉപജീവിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കാം. ഒരു

ആര്യാവൃത്ത��ാക�മാഴിച്ചാൽ �ശഷ�മല്ലാം ഗദ്യരൂപ

ത്തിലാണു് ഉപലബ്ധമായ ഭാഗത്തിൽ നിബദ്ധമായിരി

ക്കുന്നതു്.

�ചാകിരഗ്രാമ�ത്തകവിആദ്യമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. ആ

ഗ്രാമത്തിൽ ശാസ്താവി�ന്റ ഒരു �ക്ഷത്രമു�ണ്ടന്നുംഅതു്

ആതവർമ്മഎ�ന്നാരു രാജാവുസ്ഥാപിച്ചതാ�ണന്നും,

ആ ഗ്രാമത്തിൽ (ദക്ഷിണാശിവഃ) �ത�ങ്കലനാഥനും

നിവസിക്കുന്നു�ണ്ടന്നും, (ആഴ്  വാ�ഞ്ചരി–ആഴവാ�ഞ്ച

രി) മനയ്ക്കലും അതിൽഅന്തർഭവിക്കുന്നതാ�ണന്നും

ആ വർണ്ണനത്തിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ആത

വർമ്മഎന്ന �പരിൽ പണ്ടു് അ�നകം �ചര രാജാക്ക

ന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. �പായിലത്തി�ന്റ വിവരണമാണു്

അടിയിൽ കാണുന്നതു്. �പായിലം എന്നതു �പാന്നാ

നിത്താലൂക്കിൽ നാഗില�ശ്ശരി അംശത്തിൽ ഉള്ള ഒരു

സ്ഥലമാ�ണന്നുചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽഅവി�ട

ഇ�പ്പാൾ ഒരുശ്രീകൃഷ്ണ�ക്ഷത്രമാണു് പ്രധാനമായി കാ

ണുന്നതു്.

“പുതുമലർക്കാവിൽ വ�ന്നഴുമിള�ങ്കാടികളും,

�കാടികൾ പൂവിതളിൽ നിൻറുതിരുമ�പ്പാടികളും,

ചുഴലവും കമുകി�നത്തഴുകുമ�ക്കാടികളും,

�കാടി ന�നപ്പാൻ വരും മൃദുനടു�ക്കാടികളും,

മഹിതകർമ്മങ്ങളിൽപ്പരിഗളന്മടികളും,

(തുംഗ�മ) തുരകൾ�മൽ ധാവതഃ കുതിരതന്നടികളും,

വനമു�ഖ ചകിതമാൻഝടിതി പാ�ഞ്ഞാടികളും,

നദികളിൽക്കുളിവി�ധൗ കൃതവധൂതുടികളും,

നളിനിയിൽക്കുളി�ചയ്യും നളിനമും പിടികളും,

വിഫലസൂകരമഹാമുരടർ �കത്തടികളും,

പിടരിൽ നന്മുടികളും �പരുക നല്ലടികളും,

നടികളും കുടി�കാള്ളും �പായില�മൻറുണ്ടു

ത�ത്രവഭാ�ഗ.”

അവിട�ത്ത �ചാമാതിരിമാ�രപ്പറ്റി പിന്നീടു പ്രസ്താവി

ക്കുന്നു. �പായിലത്തുള്ളശ്രീകൃഷ്ണ�ക്ഷത്രത്തി�ന്റയും

വായ്പള്ളി�യന്ന ‘നടീമന്ദിര’ത്തി�ന്റയും വർണ്ണനമാണു്

അടുത്ത ഭാഗം. മന്ദിരത്തി�ന്റ വർണ്ണനം ദീർഘംത�ന്ന.

അവിട�ത്തനങ്ങയയ്യ, രായരൻഎന്ന രാജാവി�ന്റ

പ്രണയിനിയാണു്. “നിത്യരമ്യാ സ്വയം നൃത്ത�കളീവി

ധാ�ന വധൂ�വഷധാരീ ഗ�ള കാളകൂടം ക�ളഞ്ഞി

ട്ടു ഗീതാമൃതം വച്ചു�കാ�ണ്ടാരു മുക്കൺപിരാ�നൻറു

�താൻറിക്കവല്ലും ഗുണാലങ്  കൃതാരൂപശീലാധികാരാ

യര�പ്രയസീ �പാങ്ങി�യങ്ങും വിളങ്ങി  ൻറ കീർത്തിശ്രി

യാ�ശാഭിനീ പങ്ങിമിക്കുജ്ജ്വലാ നങ്ങയ�യ്യതി കാചി

ന്നടീ നായകാ” എന്നകവിപ്രശംസയ്ക്കു് ആസ്ത്രീരത്നം

പാത്രീഭവിയ്ക്കുന്നു.

നങ്ങയയ്യയു�ട പുത്രിയായ ഉണ്ണിച്ചിരു�തവി�യ പുകഴ്ത്തു

ന്നതിനു വാല്മീകിക്കു�പാലും സാധിക്കുകയി�ല്ലന്നു് ഉപ

ക്രമിച്ചു�കാണ്ടു തദനന്തരം കവി ആ കൃത്യം യഥാവിധി

അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

�ചന്താമരമലർ �ചവിടി�യൻറാൽ

�ചന്തളി�ര�ന്ന �വടിഞ്ഞിടുമ�ല്ലാ

പുറവടി നളിനപ്പുറവിത�ളൻറാൽ

പുനരാ�മക്കു മുകം പിഴയാ�താ?

�കതകി�മാട്ടു ക�ണക്കാ�ലൻറാൽ

�കകിഗളങ്ങൾ പലാതികൾ �കഴും;

തൂയമണിത്തൂൺതുടയിതു�മൻറാൽ

തുടവിയ കതളികൾ തുവപിടിയാ�താ?

മങ്ഗലമലകു മണത്തിടി�ലന്റാൽ

മദനൻ�തർത്തട്ടരിയപ്പടുമ-

ങ്ങരയാലില�യൻറുദരം �ചാന്നാ-

ലരി�യാ! �കത്തല�മന്തു നിനയ്പ്പൂ?

എന്നു്ആപാദാദി�കശാന്തവർണ്ണനംഅത്യന്തം പുളക

പ്രദമായ രീതിയിൽ പു�രാഗമനം �ചയ്യുന്നു.

അക്കഥ�യല്ലാം ത�ന്റ വയസ്യൻമു�ഖന �ദ�വന്ദ്രൻ

�കട്ടു കാമപരവശനായിത്തീർന്നു് ആ നായികയു�ട

�കായിലി�ലക്കു പുറ�പ്പട്ടു. വഴിക്കു് ആനാർചിറ എന്ന

അങ്ങാടി�യ കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. അതിനു�മൽ വായ്പ

ള്ളിവീട്ടി�ന്റയും അവി�ട നായിക�യസന്ദർശിക്കുവാൻ

വരുന്നബ്രാഹ്മണാദി ജനങ്ങളു�ടയും ചിത്രമാണു് കാ

ണുന്നതു്. കിട്ടിയിട�ത്താളമുള്ളഓലകളിൽആചിത്ര

ണംഅവസാനിക്കുന്നില്ല.

ചമ്പുവി�ന്റ പഴക്കം

ഉണ്ണിച്ചിരു�തവിചരിതത്തിനും ഉണ്ണിയച്ചിചരിത�ത്താ

ളംത�ന്ന പഴക്കമു�ണ്ടന്നു ഭാഷാരീതി പ്രഖ്യാപനം

�ചയ്യുന്നു. “……�പാഴിയും �മാഴി�പാ�ന്നഴിൻറ ഘർ
മ്മജലം; കണ്ണിന്നമൃത�മനക്കിൻറുണ്ണിച്ചിരു�തവി�യാ

മൽമുഖകമലം” എ�ന്നാരു ��ാകം ഇടയ്ക്കുദ്ധരിച്ചു് അതു്

ആര്യാവൃത്തത്തിൽ ഗ്രഥിതമായ മണിപ്രവാളമാ�ണ

ന്നുഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. “അമ്മക്കിളി�യ�ക്കാ

ണ്ടുപിരാ�ന്മ-ലമ്മാനപ്പാട്ടുണ്ടാക്കി�ച്ചൻ” എ�ന്നാരു

പങ് ക്തി കാണുന്നതിൽ നിന്നു് അക്കാലത്തുകവികൾ

അമ്മാനപ്പാട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നുഎന്നുംഅതി�ന്റ പരി

പാടി പ�ക്ഷശുക�ത്ത�ക്കാണ്ടുപാടിക്കുന്ന രീതിയി

ലായിരുന്നുഎന്നുംഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.

ഉണ്ണിയാടി ചരിതം

ശിവവിലാസകാരനായ ദാ�മാദരച്ചാക്കിയാരു�ട കൃതി

യായി ഒരു മണിപ്രവാളചമ്പുവു�ണ്ടന്നുഞാൻ മുൻപു്

ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഉണ്ണിയാടി ചരിത�മന്നു നാമക

രണം �ചയ്യാവുന്നആചമ്പുവി�ന്റയും ഏതാനും നഷ്ടശി

ഷ്ടങ്ങ�ള കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ഉപസംഹാരഭാഗം ഉപലബ്ധ

മായിട്ടില്ല. ശിവവിലാസത്തിൽ വർണ്ണിതനായ കായ

ങ്കുളത്തു �കരളവർമ്മരാജാവി�ന്റയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പത്നി �ചറുകര കുട്ടത്തിയു�ടയും പുത്രിയായ ഉണ്ണിയാടി

യാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�ല നായിക.

“മ�ട്ടാലും�മാഴിയാമുണ്ണിക്കുട്ടത്തിക്കു കുലശ്രിയം

കണ്ണിന്നമൃതമാം മാ�നല്ക്കണ്ണിയാമുണ്ണിയാടി�യ

അൻ�പഴപ്പുകഴ്വാനി�പ്പാ�ളൻപ്രയാ�സാ വിജൃംഭ�ത.”

എന്നുകവി ചീകീർഷിതപ്രതിജ്ഞ�ചയ്യുന്നു.

(1) വിഷയം

ദാ�മാദരച്ചാക്കിയാർആദ്യമായി ഉദയപർവത�ത്ത

വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആപർവതത്തിൽ പണ്ടു രണ്ടു ഗന്ധർ

വകുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു. അവയിൽ ഒരു കു

ടുംബത്തിൽ�പ്പട്ട ചിത്രരഥൻഎന്നഗന്ധർവരാജാവു്

�ദ�വന്ദ്ര�ന്റബാലമിത്രമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു മധു

രമാലിക എന്നപത്നിയിൽ ജനിച്ച ചിത്രാവലി എന്ന

സൗന്ദര്യവതിയായ കുമാരി�യ ഇന്ദ്രൻ ത�ന്റ വന്ദിപു

ത്രനായ വിഭാത�ന�ക്കാണ്ടു വിവാഹം �ചയ്യിക്കുകയും

ആ ദമ്പതിമാർ ഉദയാദ്രിയിൽ താമസിച്ചുആദിത്യചന്ദ്ര

ന്മാ�രആരാധിക്കണ�മന്നു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും �ച

യ്തു. അവർക്കുകാലാന്തരത്തിൽപ്രഭ�യന്നും ഉഷ�യ

ന്നും രണ്ടു കന്യകമാർ ഉത്ഭവിക്കുകയും, അവ�ര�ക്കാ

ണ്ടു് ആ കുടുംബം ശാ�ഖാപശാഖമായി വർദ്ധിക്കുകയും

�ചയ്തു. പ്രഭയു�ട ശാഖ സൂര്യ�നയും ഉഷയു�ട ശാഖ

ചന്ദ്ര�നയും ഉപാസിക്കണ�മന്നു വിഭാതൻ ഉപ�ദശിച്ചു.

ആദ്യ�ത്തശാഖ ഉദയപർവതത്തി�ന്റ ഉത്ത�രാപത്യ

കയിൽ മണിപിങ്ഗല�യന്നും രണ്ടാമ�ത്തതു് അതി

�ന്റ ദക്ഷിണതടത്തിൽ ഇന്ദിരാവതി�യന്നും ഓ�രാ

നഗരി നിർമ്മിച്ചു് അവി�ട താമസിച്ചു് നൃത്തഗീതവാദ്യാ

ദികൾ�കാണ്ടു് ആദിത്യ�നയും ചന്ദ്ര�നയും യഥാക്രമം

�സവിച്ചു. അങ്ങ�ന വള�രക്കാലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ ഉഷ

യു�ട ശാഖയിൽ കലാവതി എ�ന്നാരു കുമാരി രത്ന

ചൂഡൻഎന്നഗന്ധർവ�ന്റ പത്നിയായി, സുവാകൻ,

മഞ്ജുളൻ, �കാകിലകൻ, വീണാ�ഘാഷൻ, ചാരുനാ

ദൻ, മതിദീപൻ, മധുപാരൻ, പുണ്യസ്തുതി, മാങ്ഗലി

കൻ, ഭദ്ര�ലാകൻഎന്നീ�പ്പരുകളിൽ പത്തുപുത്രന്മാ

�ര പ്രസവിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽത്ത�ന്നപ്രഭയു�ട

ശാഖയിൽ ജനിച്ച മണി�ശഖരൻഎന്നകുമാരൻ കാ

ദംബിനി എ�ന്നാരു കന്യക�യ പാണിഗ്രഹണം �ചയ്ത്

ആസ്ത്രീരത്നത്തിൽപ്രാവൃട്ടു് എ�ന്നാരു പുത്രി�യയും ഉൽ

പാദിപ്പിച്ചു.

പ്രാവൃട്ടു് ഒരവസരത്തിൽസഖിക�ളാടുകൂടി ക്രീഡിക്കുന്ന

തുസ്ത്രീലമ്പടനായ ചന്ദ്രൻ കണ്ടു് അസഹ്യമായ മദനപാ

രവശ്യം നിമിത്തംആസുന്ദരിയുമായി ഒരു മുഹൂർത്തം

രമിക്കുകയും തദനന്തരംആകഥ�യല്ലാം മറന്നു്, വികാ

രലാഞ്ഛനങ്ങൾ �ഗാപനം �ചയ്യാ�ത ത�ന്റ പ്രാണ

പ്രിയയായ �രാഹിണീ �ദവിയു�ട സന്നിധിയിൽ പ്ര�വ

ശിക്കുകയും �ചയ്തു. ആ കാഴ്ചകണ്ടുനടന്ന കഥ മുഴുവൻ

മനസ്സിലാക്കിയ �രാഹിണി പ്രാവൃട്ടി�ന ‘മനുഷ്യ�യാനി

യിൽ �പായി ജനിക്ക�ട്ട’ എന്നുശപിക്കുകയും, മണി

�ശഖര�ന്റ പ്രാർത്ഥനമൂലം അ�പ്പാഴുള്ള ശരീരസൗന്ദ

ര്യവും നൃത്തഗീതവാദ്യങ്ങളിലും കവനാദികലകളിലുമുള്ള

പാടവവും ഭ്ര�ലാകജാതയായാലും അവളിൽ തുടർന്നു

പരിലസിക്കു�മന്നുംആയുരന്തത്തിൽ ഗന്ധർവ�ലാക

�ത്തക്കുതിരി�യ�പ്പാരാ�മന്നും ശാപ�മാക്ഷം നല്കുക

യും �ചയ്തു. ആസംഭവവും ചന്ദ്രൻ കാലക്രമത്തിൽ വി

സ്മരിച്ചു.

അനന്തരം രത്നചൂഡ�ന്റ പത്തുകുമാരന്മാരു�ടയും ചരി

ത്രം കവി വിസ്തരിക്കുന്നു. അവർ ചന്ദ്രൻസഞ്ചരിക്കുന്ന

�വ്യാമവീഥിയിൽ നിവസിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു് ഒരു ശരൽകാ

ലത്തിൽ ചന്ദ്രൻസുവാകനാൽ �സവിതനായി �സ്വ

രവിഹാരം �ചയ്യ�വഅമൃതനിഷ്യന്ദിയായ ഒരു ഗാനം

ഭൂമിയിൽനിന്നു് ഉണ്ടായതു �ചവി�ക്കാണ്ടു് കാമാകുല

നായി, സുവാക�നയും മതിദീപ�നയുംആപാട്ടു് ആരു

�ട�തന്നറിഞ്ഞുവരുവാൻ നി�യാഗിക്കുകയുംഅവർ

അഞ്ചാമ�ത്ത ദിവസം തിരി�യ�ച്ചന്നു തങ്ങൾകണ്ട

വിവരങ്ങൾ ചന്ദ്ര�ന ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. വക്താവു്

സുവാകനാണു്. ആഅനുജീവി ആദ്യം ഭൂ�ലാക�ത്തയും

പിന്നീടു �കരള�ത്തയുംഅവി�ട തൃശ്ശൂരി�നയും മ�ഹാ

ദയപുര�ത്തയും, തദനന്തരം പ്രകൃതമനുസരിച്ചു് ഓട

നാട്ടി�നയും (കായങ്കുളം) പുള�കാൽഗമകരങ്ങളായ

വാക്കുകളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. അതിൽ പിന്നീടു കായങ്കു

ളത്തു രാജാക്കന്മാരു�ട കുലപുരിയായ കണ്ടിയൂരി�ന

യും അതി�ന്റ ഒരു ഭാഗമായ മറ്റ�ത്തയുംഅവിട�ത്ത

വലിയങ്ങാടി�യയുമാണു് പ്രശംസിക്കുന്നതു്. ഈ ഭാഗ

ത്തിൽനിന്നു മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില പദ്യങ്ങൾ

ഉദ്ധരിക്കാം.

ഉദയപർവതം

“എങ്ങും പരന്ന മഹസാ ദിവസാധി�പന

ശൃങ്ഗശ്രിതാ മകുടവാനിവ വാസരാദൗ

പാർ�ശ്വന ചാമരവൃ�തന വിരാജമാ�നാ

ഭൂഭൃൽപതിത്വമധിതിഷ്ഠതി യശ്ചിരായ.”

ചന്ദ്ര�ന്റ കാമപാരവശ്യം

“പാട്ടഞ്ചിതധ്വനി തദാ പതറാത താളം

വാടാത രാഗമുചിതശ്രുതിസൗകുമാര്യം

�കട്ടാൻ കലാപതിരസൗ പരിവർത്തമാന-

�ചഷ്ചാവിലാസമഴകിൽപ്പുളകാകുലാങ്ഗഃ.”

“അങ്ഗം തനക്കമൃതശീതളമാകിലും ചാ-

ലങ്ഗീചകാര വള�രപ്പരിതാപ�ദന്യം;

ത്വങ്ഗത്തരങ്ഗപവമാനമ�നാഹ�രണ

ഗങ്ഗാത�ടന ഗഗ�ന ഗതിമാചകാം�ക്ഷ.”

“മുല്പാടനല്പവികസൽകുസുമാനനാന്തർ-

ജ്ജല്പാകഭൃങ്ഗമധുരസ്വരഗീതിയുക്താ

മൽ�പ്രയസീ കുമുദിനീ ച ന �രാച�ത �മ;

ക�ല്പത കാ ന ഖലു താപവി�നാദനായ?”

“എ�പ്പാഴു�മന്നരികിൽ �മവിന താരകാണാം

�ച�പ്പർമുലത്തടമമർന്നു പുണർന്നിരുന്നാൽ

ഉൽപന്ന�വദന�മനിയ്ക്കവ�രാടു �വറി-

ട്ടപ്പാലിരിക്കയില�പക്ഷവരിൻറു, �തൻറാം?”

“അസ്തി ഹി ഫണിവരമസ്തകലസിതാ

ചുറ്റും നാല്ക്കടലാലുപഗുഢാ;

കുല�ശലാഷ്ടകകീലിതപൃഷ്ഠാ

പനിമലയാ�ല ശിശിരിതസുഭഗാ;”

ഇത്യാദി ഭൂ�ലാകവർണ്ണനഗദ്യവും

“അമലജലപൂരിതാ ഹസ്തിനപുരത്തടു-

ത്തമരനദി�യൻറു�പാൽച്ചുണ്ണി [12] �മവി�ന്റടം;

തരളവീചീക�ര�രാരു പുറത്തഴ�കഴും

തരളജാലങ്ങളാൽപ്പരവതൂകി�ന്റടം”

ഇത്യാദി മ�ഹാദയവർണ്ണനഗദ്യവും മറ്റും സമഗ്രമായി

പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻസ്ഥലം �പാരാ�തയിരിക്കുന്നു.

കണ്ടിയൂരി�ന വർണ്ണിക്കുന്നചില പദ്യങ്ങളാണു് താ

�ഴക്കാണുന്നതു്.

“ആഖണ്ഡലപൂരിഗർവഖണ്ഡനം കണ്ടിയൂരിതി

പത്തിലും വിശ്രുതം ദിക്ഷു പത്തനം യത്ര �ശാഭ�ത.

ഉദ്യാനവീഥ്യാ ലസിതം വിളയാടിൻറവൃക്ഷ[13] യാ,

വിട�പ വിടപാത്തത്തിവിളയാടിൻറ വൃക്ഷയാ;

�ലാലംബകുലമ�ഭ്യത്യ �ലാലംബകുലമുച്ച�കഃ

പാടിൻറമ [14] യി�ലറി�ക്കാമ്പാടിൻറ മയിലാൽ വൃതം;

അ�ഹാ വിഭാതി യന്നിത്യം മ�ഹാദയമ�നാഹരം;

ചാലങ്ങു പശ്ചിമ�ക്ഷാണിപാലപാലിതമാകിലും,

നാക�ലാകസമം പാർത്താലരം ഭാസുരമാകിലും,

നാനാരത്നസമാകീർണ്ണം മുക്താമയമതാകിലും.”

അങ്ങാടിയു�ട പ്രപഞ്ചനംഅത്യന്തം വിവൃതമാണു്. പി

ന്നീടു കണ്ടിയൂരി�ന�ത്താട്ടുള്ള കീർത്തിപുര�മന്നും നര

സിംഹമംഗല�മന്നുമുള്ള രണ്ടു രാജധാനിക�ള കവി

വർണ്ണിക്കുന്നു.

ഗദ്യം

“ഇവ്വണ്ണംഅതിമ�നാഹരമാകിയ നഗ�രാത്തമത്തിൻമ

�ധ്യ സകലാശാമുഖകർണ്ണപൂരായമാണകീർത്തിസ്തബകസ്യ,

കീർത്തിപുര�മൻറും നിഖിലസാമന്തചക്രവർത്തി�നാ

നരസിംഹസ്യ നരയിങ്ഗമണ്ണൂ�രൻറും വടി�വഴു�മാട

നാടിനു മങ് ലിതിലകായമാനസ്യ �കരളനാമ�ധയസ്യ

വസുധാനായ കസ്യ പുരന്ദരനഗരിയുമളകയു�മാപ്പം

�ചൻറണഞ്ഞു�മവിന�പാ�ല മ�നാഹരതരം രാജധാ

നീദ്വയം വിരാജതി.”

പദ്യം

�പാന്മാടത്തിൻപ്രാഭാജാ�ലഃ സന്ധ്യാകാന്തികരംസദാ

സദാവദാഹമിവ യൽ പത്മരാഗാലയാംശുനാ;

ശുനാസീരസുതപ്രഖ്യവില്ലാളികുലസങ്കുലം;

കുലഞ്ഞുലാവും താർവല്ലി നിറയും ചാരുനിഷ്കുടം…

ഗദ്യം

ആടകം�കാണ്ടു നിർമ്മിച്ചഴ�കഴുമരങ്ങ�ത്തറി

നാടകമാടും നല്ല നടികുലം �പാലിയു�മടം;

�ചാടചകല�ന [15] നിൻറു �താടുവതി�നൻറ�പാ�ല

മാടമുയർന്നുനിൻറു മാടങ്കൾ വിളങ്കു�മടം;

വാട�കാൾ �കതകത്തിൻ വാരണികുതുമ�ന്താറും

പാടിനിൻറളികുലങ്കൾ പറന്തു�പായ് നിരമ്പു�മടം;

�കാടണിമുകമുലാവും കുഞ്ചരം മതം ചുരത്തി -

�പ്പടിയാമാറു ചുറ്റും �പരുമാറി നില്ക്കു�മടം;

�കടകത്തില്ലയാത കിങ്കരവീരർ �ചൻറു

�കടകം വാ�ളാ�ടന്തി�ക്കളിയിൽ നടക്കു�മടം;

ഏടലർത്തയ്യ�ലാ�ടാ�ത്തണനീൾമിഴികൾ കാലിൽ-

പ്പാടകം കലുപി�ലൻറു പാടിനിൻറാടു�മടം; …
മതു�മാഴി മടവർതുട — ചതി�പട�നറിയൽ�കാടു-

കതുകത വളരുമണി — കതളികൾനിര�യാരിടം;

ചൂതരചിവ�പാരുതു— മാത�രാടിട വിരവി

നീതി�കാൾ തരുണർ പല— �മതകുനിര�യാരിടം;

പങ്കി�കാൾ നളിനികളി — ലങ്കയനുടയ വളർ-

ചങ്കി�നാടിയലുമളി —ഝങ്കൃതിനിര�യാരിടം.

ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിച്ചു ‘കിം ബഹുനാ ഭാഷി�തന? യൽ

പുരദ്വയവർണ്ണനം ഭാര�മവാമനന്തി ഭാരവിമുഖാ അപി

കവയഃ’ എന്നു രാജധാനീപ്രശംസ കവി അവസാനിപ്പി

ക്കുന്നു. കീർത്തിപുര�മന്നും നരസിംഹമങ്ഗല�മന്നും

രണ്ടു �ക്ഷത്രങ്ങൾഇന്നും കണ്ടിയൂരിനു സമീപമുണ്ടു്.

(2) ശിവ�സ്താത്രം

ഗന്ധർവന്മാർ കണ്ടിയൂരമ്പലത്തിൽ �താഴു�മ്പാൾ

�ചാല്ലുന്ന ശിവ�സ്താത്രത്തിൽനിന്നു ചില ��ാകങ്ങ

ളാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതു്.

“മൻറിലാരിൻറു നീ�യൻറി�ക്കാൻറപ്പൂമലർ ചൂടി�നാൻ?

ആകഷ്ട�മ�ന്തലിമ്പാൽ�ക്കാണ്ടാകല്പം പരികല്പിതം?”

“അരി�യാ നാഥ നിൻകണ്ണി�ലരിതീ വിളയിൻറി�താ?

�പാറ്റി പണ്ടിതു�കാണ്ട�ല്ലാ നീറ്റി നീ മലരമ്പ�ന.”

“ഞാന�ച്ചാ കണ്ടുതില്ലാർക്കുമാന�ത്താലുടയാടയായ്

നമശ്ശിവായ നിൻ�കാലം നമ�ക്കാ വിസ്മയാവഹം.”

“ഫണിനായക�ന�ക്കാണ്ടു മണിനൂപുരമാക്കിനാൽ

അടിയാർ ഞാങ്ങൾ �പടി�പ്പാമടികുപ്പി വണങ്ങുവാൻ”

“ഏറർതൻ മുതുക�ത്തറി നീറണിഞ്ഞുല�കഴിലും

വലി�കാണ്ടുണ്മതി�ന്നന്തുഫലിതം ഭുവനപ്ര�ഭാ?”

(3) അർദ്ധനാരീശ്വരവർണ്ണനം

അത്യന്തം മ�നാ�മാഹനമായ ഒരർദ്ധനാരീശ്വര�കശാ

ദിപാദം കവിഈഘട്ടത്തിൽ �ചർത്തിരിക്കുന്നു.

“താരാപതിദലം �ചർന്ന ചാരു�കാടീരഭാസുരം;

താരാലതിതരാം ചാർത്തി വാരാളും കബരീഭരം;

കാമൻതൻ �മനി നീറ്റിൻറ തീമിന്നും നിടി�ലക്ഷണം;

മാ�രാ�ന്മഷമിയറ്റിൻറ ചാരുഫാലവി�ശഷകം.” (ഇത്യാദി)

(4) ചാക്കിയാരും ഗന്ധർവന്മാരും

അ�പ്പാൾഅവി�ട ഒരാൾ വാതില്ക്കലിരുന്നു രണ്ടു ��ാ

കങ്ങൾ �ചാല്ലുന്നതു് ആ ഗന്ധർവന്മാർ �കട്ടു. അവ�യ

യാണു് താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

പദ്യം

“�ചറുകലശവിലാശം�ചർന്ന ചാല [16] സ്തനാഢ്യം

നിറുകയിൽ വനിതാനാം ന്യസ്തപാദാരവിന്ദം

�ചറുകരനിലയം �ചർന്നീടു�മന്നുണ്ണിയാടീ

മിറുകുമഹഹ നി�ന്നക്കാൺകിലാഖണ്ഡ�ലാപി”

“നളിനമകൾകടക്കൺചാരുലീലായിതാനാം

�തളിമ �പാലി�വഴും കണ്ണാടിയാമുണ്ണിയാടീ

ഇളമുലയിണ ചീർത്തിട്ടാകുലാ�ലാലമധ്യം

തളി�രാളി�പടുമങ്ഗം താവകം �വൽവുതാക!”

ഗദ്യം

ഇവണ്ണം ചുഴല �മവിൻറ വിദുഷാം ഗ�ണരടിയിൽ

�ക്കാണ്ടാടപ്പട്ടു ചില ചില ചി�ലാകങ്ങ�ള�ച്ചാല്ലി�യാടു

ക്കിൻറളവിൽഅരികിലിരുന്നവ�നാടു �ചാദിച്ചു്, “അത്ര�ത്യാ

യം നിഖിലവിദ്യാപാരദൃശ്വാ ദാ�മാദരാഭിധാ�നാ ഭരതാ

ചാര്യ ഇതി വിജ്ഞായഞാങ്ങളിരുവരും തസ്യ പു�രാഭൂ

മി മുപസൃത്യ പരസ്പരാലംബിതകരൗ മ�റ്റ കരാഞ്ച�ലന

കിഞ്ചനസഞ്ഛാദി�താഷ്ഠപൃഷ്ടൗ ധൃഷ്ടതരമിതിഷ്ഠാവ.

അനന്തരംആരു�ട പാട്ടാണു് അവി�ട �കട്ട�തന്നു്

അവർ �ചാദിക്കുകയുംഅതിനു് അ�ദ്ദഹം “�ചാല്ലലാമി

�തളുതാ    യ്  ത്തു�ലാംമയാ, ��ാകജാലമിവൾ �മലുദാഹൃ

തം” എന്നു മറുപടി പറയുകയും �ചയ്തു. അതി�നത്തുടർ

ന്നാണു് �കരളവർമ്മ രാജാവി�ന്റ വർണ്ണനം. രാജപ്രശ

സ്തിയിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“യസ്യ ഹി, സ്ഫീത�ഗാമാധുര്യഃ ശീതഭാനുരഖിലഭൂത ജാത

സ്യ, �ഹതിവിലാസശാലീ വീതി�ഹാത്രസ്സകലാരാതി കാ

ന്താരസ്യ, വീതജാള ്യ�ദാഷ�സ്തജസാം നിധിഃ സുഹൃദ്  വ്രാത

കമലാകരസ്യ, ചാതുര്യത്തിനു ജന്മഭൂമിഃ, കാതര്യത്തിനു ദൂ

രവർത്തീ, ദാതാ സകലജനവാഞ്ഛിതാനാം, പാതാ സർ

വപ്രജാനാം �ശ്രാതാ സജ്ജനചരിത്രാണാം, �നതാ വിദ്വ

ജ്ജനാനാം, ഭ്രാതാ വിദ്ഗ്ദ്ധമണ്ഡലസ്യ, പിതാ ശരണാഗ

താനാം, �മതി�ലങ്ങും പ്രഥിതഭൂതിഃ ‘പൂതി�കാ�ട’ന്നു ഭൂത

�ല ഗീതകീർത്തി വിലാ�സാ, നീതിശാസ്ത്രനിഷ്ണാതഃ കൃഷ്ണാ

ഭിധാ�നാ ഭാതിമന്ത്രിമുഖ്യഃ [17] യസ്മിൻ ഖലുസപത്ന�ലാക

വിജയായ നിർഗ്ഗച്ഛതി പ്രചലിതപ്രബലബലസമുത്ഥമഹീ

പരാഗപരിധൂസരമാത്മബിംബമംബുനിധൗപ്രക്ഷാളയതി

ഭഗവാൻ നാളീകിനീകാമുകഃ യസ്യ ച �പടി�ച്ചാടി മലമു

കളി�ലറിന മാറ്റാരു�ട നയനാം ബുധാരാ പ്രവാഹാ ഇവ

വിഭാന്തി പർവ�ത�ഭ്യാ നിസ്സരന്ത്യഃ സ്രവന്ത്യഃ” (ഇത്യാദി)

�ചറുകര ഉണ്ണിക്കുട്ടത്തി�യ താ�ഴക്കാണുന്ന ��ാകങ്ങ

ളിൽ കവി വാഴ്  ത്തുന്നു.

“ഇഹ പുനരനവദ്യഹൃദ്യരൂപം

വിഭവശ�തഃക്ഷിതിവല്ല�ഭരു�പതം

അപഭയമയുഗായുധ�ന്നാരില്ലം

‘�ചറുകര’�യ�ന്റാരു മന്ദിരം വിഭാതി.

പരമുന്നതസാല�ഗാപുരാം താം

പരിപൂർണ്ണാം ജനതാഭിരുജ്ജ്വലാഭിഃ

അവനൗ നവരം തിടുക്ക�ന�പ്പാ-

യവതീർണ്ണാമമരാവതീമ�വമി.

അവി�ടക്കമ�ലവ ദുഗ്ദ്ധസി�ന്ധാ-

രവനീമണ്ഡലമണ്ഡനായമാനാ

അബലാകുലമൗലിമാലികാ കാ-

പ്യവതീർണ്ണാ യുവ�നത്രപുണ്യപു�രഃ.

***

�ശലീസുധായാ ഗുണനാമണീനാം

ഭൂ�ലാകലക്ഷ്മിക്കുമിയം പ�യാധിഃ;

ബാലാമിമാം വർണ്ണയിതും തുനിഞ്ഞാ-

ലാലാപമാലാ മമ നാല�മഷാ.

പത്മാലയാം പണ്ടിവ പത്മനാ�ഭാ

ഗിരീന്ദ്രകന്യാമിവ വാ ഗീരിശഃ

സീമന്തിനീനാം മുടി മാലികാം താം

സാമന്തസിം�ഹായമുവാഹ കാന്താം.”

ഉണ്ണിയാടി�യ കവി ഇങ്ങ�നഅവതരിപ്പിക്കുന്നു:

“അവൾ �പറ്റിതു മുറ്റുമസ്ത�ദാഷം

ഗുണപൂഗങ്ങൾ മലിഞ്ഞനർഘ�ശാഭം

വനിതാകുലരത്നമുണ്ണിയാടി -

ത്തിരുനാമാങ്കിതമങ്ഗ�ജകബീജം.

ഒരിന്ദുബിംബം വദനം കൃശാങ്ഗ്യാ;

മരന്ദധാരാ �മാഴി; കിം പ്രലാ�പഃ?

ഹരൻതനിക്കും ധൃതിസാരമ�ച്ചാ!

ഹരന്തി ഗാത്രങ്ങ�ളാ�രാൻറമുഷ്യാഃ.

നാണീടുവൻ �നത്രവതാം നിലാവാ-

�മണീദൃശം വാഴ്  ത്തുവതിന്നുഞാ�നാ;

വാണാവലീ ലക്ഷമടാത്ത�പാ�ല

വാണീവിലാസാ മമ ലാഘവായ.

പരമപ്രഥിതം മ�നാഹരാങ്ഗി -

�ക്കാരു �പരഞ്ചിതമുണ്ണിയാടി�യൻറു്;

തിരളിൻറതു മറ്റു�മാൻറിദാനിം

തിരുനാമം ഭൂവി മാരമാല�യൻറും.”

അതിനപ്പുറം ചാക്കിയാരും ഗന്ധർവന്മാരുംകൂടി ഉണ്ണി

യാടിയു�ട ഗൃഹത്തി�ലക്കു �പായി. അവി�ട പല കക്ഷ്യ

കളുണ്ടു്. ബാഹ്യകക്ഷിയിൽ പലശ്രാവകബ്രാഹ്മണരും

കൂടി നിന്നു് ഓ�രാന്നുസംഭാഷണം �ചയ്യുന്നു. �വ�റ

യും ചില നമ്പൂരിമാർ, അവരിൽ �പൺ�കാടയ്ക്കു ധനം

യാചിയ്ക്കുവാൻ വന്നവർ, ശൃങ്ഗാര��ാകരചന�കാണ്ടു

കാല�ക്ഷപം �ചയ്യുന്ന മണിപ്രവാളകവികൾ, ജളപ്രഭു

ക്കന്മാർ ഇങ്ങ�ന പലരും അവി�ട കൂടീട്ടുണ്ടു്. അവ�ര

�യല്ലാം കവി ഓ�രാ പ്രകാരത്തിൽഅപഹസിക്കുന്നു.

അടുത്തകക്ഷ്യയിലാണു് �ചടിമാരു�ട നില. അവ�ര

വർണ്ണിച്ചതിനു�മൽ നായികയു�ട �കശാദിപാദവും പാ

ദാദി�കശവും വാഴ്  ത്തുന്നതിൽ കവി ജാഗരൂകനായി

ത്തീരുന്നു. അതിനപ്പുറമുള്ളഗ്രന്ഥാംശം കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.

�കശാദിപാദത്തി�ല ചില ��ാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പി

ക്കാം.

“പത്രാഞ്ച�ല പനിത്തൂനീ�രത്തും പല്ലവഗുച്ഛ�മാ?

ഹരി�യ�ന്മാഹ, �മതൗ നിൻചരണൗ നഖഭാസുരൗ.

�മ�യ്യ മസ്തക�മാ തുമ്പിക്കയ്യിരണ്ടുള്ള ദന്തിനഃ?

നില്ക്കട്ടതു തവ �ശ്രാണീചക്രവും തുടയുഗ്മവും.

അരയാലില�മൽക്കൂടി വരിവണ്ടിണ്ട �പാൻറു�താ?

വ്യാമൂഢാത്മാസ്മി സത്യം; �ത �രാമാവലി, മൃദൂദ�ര.

തരങ്ഗമാല തല്ലി�ന്റാ തിരണ്ടംബുജ�കാര�ക?

വലിത്രയകുചാ�ലാ�ക വലിച്ചിതു മ�നാവ്യഥാ.”

ഉണ്ണിയാടിചരിതത്തിൽ ഇന്ന�ത്ത മാതിരിയിലുള്ള

ഭാഷാദണ്ഡകവും കാണ്മാനുണ്ടു്. അതിനുമുൻപുത�ന്ന

അതു് ആരൂപം�ക�ക്കാണ്ടുകഴിഞ്ഞു�വാ എന്നുനി

ശ്ചയമില്ല. ഉണ്ണിച്ചിരു�തവി ചരിതത്തിൽഅതി�ന്റ

അങ്കുരാവസ്ഥ�യ ദൃശ്യമാകുന്നുള്ളു. എന്നാൽപ്രസ്തുത

ചമ്പുവി�ല

“താരാവദാതരുചിതാരാൽ നിറഞ്ഞ

മഹിതാരാമവാടികളി�ലങ്ങും

തരുശിരസി ലളിതതരമളിപടലമളകകുല-

മിവ വസതി കൃതരുചിപരാ�ഗ”

ഇത്യാദി ദണ്ഡകത്തിൽഅതു പരിപൂർണ്ണമായ വികാ

സം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം.

(5) ചില സാജാത്യ�വജാത്യങ്ങൾ

ഇവി�ട വിവരിച്ച മൂന്നു ചമ്പുക്കളും പരി�ശാധിച്ചാൽ

അവയി�ല വിഷയം പ്രാ�യണഏകരൂപമാ�ണന്നു

വിശദമാകും. സൗന്ദര്യധാമമായ ഒരു �കരളസ്ത്രീരത്ന

ത്തിൽ ഗന്ധർവ�നാ ഇന്ദ്ര�നാ ചന്ദ്ര�നാ അനുരക്ത

നാകുന്നു. രാജധാനി, അങ്ങാടി മുതലായവയു�ട വർ

ണ്ണനം എല്ലാ ചമ്പുക്കളിലുമുണ്ടു്. ഉണ്ണിയാടിചരിതമാണു്

അവയിൽ ഒടുവില�ത്ത ചമ്പു. ഉണ്ണിയച്ചിചരിതത്തിൽ

ഗദ്യങ്ങ�ളഅ�പക്ഷിച്ചു പദ്യങ്ങൾ കുറവാണു്; ഉണ്ണി

ച്ചിരു�തവിചരിതത്തിൽ ഒരുആര്യാ��ാക�മാഴിച്ചു

ബാക്കി മുഴുവൻ ഗദ്യമാണു്; ഉണ്ണിയാടിചരിതത്തിലും

ഗദ്യത്തിനുത�ന്നയാണു് പ്രാഥമ്യ�മങ്കിലും പദ്യങ്ങളും

ധാരാളമായുണ്ടു്. ശിവവിലാസകാവ്യത്തിൽ കവി പ്രശം

സിക്കുന്ന വീര�കരളവർമ്മരാജാവുത�ന്നയാണു് ഉണ്ണി

യാടിചരിതത്തി�ലയും �കരളവർമ്മ. �ചറുകര കുട്ടത്തി

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പ്രയസിയും ഒരു ഉണ്ണിയാടി ആസ്ത്രീര

ത്നത്തി�ന്റസ�ഹാദരിയുമാ�ണന്നുംആകാവ്യത്തിൽ

നിന്നു നാം ധരിയ്ക്കുന്നു. ആ കുട്ടത്തി�യയും ഉണ്ണിയാടി�യ

യും ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിലും സ്മരിച്ചുകാണുന്നു. ഉണ്ണു

നീലിസ�ന്ദശകാലത്തുവൃദ്ധനായ രവിവർമ്മരാജാവു്

ഭരിച്ചിരുന്ന കായങ്കുളം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണാനന്തരം

�കരളവർമ്മരാജാവു ഭരിച്ചിരിക്കണം. ഭാഷാചരിത്രം,

സാഹിത്യചരിത്രം, �ദശചരിത്രം ഇത്യാദി വിഷയങ്ങ

�ളപ്പറ്റി വില�വറില്ലാത്തഅറിവു തരുന്നവയാണു്ഈ

പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഇവസമ്പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ കണ്ടു

കിട്ടാ�തയിരിക്കുന്നതിൽഎനി�ക്കന്നതു�പാ�ല ഇത

രഭാഷാഭിമാനികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം അപരി�മയ

മായിരിക്കും.

11. മരുതനിലങ്ങളിൽ പാടിവന്ന ഒരു വക രാഗം

12. ചുണ്ണി=ചൂർണ്ണി.

13. വിളയാടിൻറവൃക്ഷ=വിളയാടുന്ന ഋക്ഷങ്ങ�ളാടു കൂടിയതു്.

14. പാടിൻറമ=പാടുന്ന രീതി.

15. �ചാടചകലൻ=�ഷാഡശകലൻ (ചന്ദ്രൻ) .

16. ചാലം=മുകുളം.

17. പുതി�കാട്ടു കൃഷ്ണനിളയതി�നക്കുറിച്ചുഞാൻ ശിവവിലാസവി

വരണത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ; അതുകൂടി �നാക്കുക.
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6 ശ്രീകൃഷ്ണസ്തവം

ര�ഥാദ്ധതാവൃത്തത്തിൽ �താണ്ണൂ�റ്റട്ടു ��ാകങ്ങൾ ഉൾ

�ക്കാള്ളുന്നഈഹൃദയഹാരിയായ �സ്താത്രം ശ്രീവാസു

�ദവസ്തവം എന്ന �പരിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണി�വ

ഴ്  സിറ്റി ഹസ്തലിഖിത ഗ്രന്ഥശാലയിൽനിന്നു്ഈയിടയ്ക്കു

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ�ശശവം മുതൽ

കംസവധംവ�രയുള്ള ഉപാഖ്യാനമാണു് പ്രതിപാദ്യം.

പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട കാലം ഉണ്ണിയാടിചരിതത്തിനു പി

മ്പും ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിനു മുമ്പുമായിരിയ്ക്കണം. ചില

��ാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു മാതൃക പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“�കവലം പരമധാമമത്ഭുതം

�ദവകിക്കു വസു�ദവമന്ദി�ര

ഭൂമിഭാരഹൃത�യ പിറന്നവൻ

�ദവ�നൻമനസി വാഴ്ക സന്തതം.”

“കാൽച്ചില�മ്പാലി വളർത്തു�പായു് നട-

ന്നാച്ചിമന്ദിരമലങ്കരിച്ചവൻ

വാച്ച �വദവച�നന �കവലം

വാച്യ�നൻമനസി വാഴ്ക സന്തതം.”

“വത്സസഞ്ചയമകാല�വല�യ-

ക്കറ്റു ജാതു വിസൃജൻ വ്രജൗകസാം

അശ്രുകണ്ടിൽ നിറയിക്കുമപ്പരം

തത്ത്വ�മൻമനസി വാഴ്ക സന്തതം.”

“പാലു �വണ്ണ മുഴുവൻ കവർന്നിടും

�വല �കാലിനവനായർ�യാഷിതാം

നാലു�വതനറുകാതൽ, വിണ്ണുളാർ-

പാല�നൻമനസി വാഴ്ക സന്തതം.”

“ഭക്തി�കാണ്ടു മുര�വരി�യപ്പുക-

ണ്ണിത്ഥമയ്  �മ്പാടു മയാ വിനിർമ്മിതം

പദ്യജാതമിതു നിത്യ�മാതു�വാർ

മുക്തി�യാടണവർ മുക്തസംശയം.”

ഇവയിൽആദ്യ�ത്തതു് ഒന്നാമ�ത്തയുംഅവസാന

�ത്തതു് ഒടുവില�ത്തയും ��ാകമാണു്. എല്ലാ ��ാക

ങ്ങളും “എൻമനസി വാഴ്ക സന്തതം” എന്നവസാനിക്കു

ന്നു.
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7 മതിചൂതപഞ്ചകം

കുസുമമഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ വിരചിതമായഈ �സ്താ

ത്രത്തിൽഅഞ്ചു ��ാകങ്ങ�ളഅടങ്ങീട്ടുള്ളു. പനമണ്ണു

�ക്ഷത്രത്തിൽ കൃഷ്ണസ്വാമി�യയാണു് വന്ദിക്കുന്നതു്. ഒരു

��ാകം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“ആച്ചിമാർമനയിൽ മച്ചകത്തുറിയിൽ

�വച്ചിരുന്ന തയിർ�വണ്ണപാൽ

കാൽച്ചില�മ്പാലി�യ �മല്ല�വ…വരി
മാച്ചു�ചൻറു പരുകുന്നവൻ

വാച്ച കാലിക�ള �മച്ചവൻ മഹിത-

കാശ്യപാദിമുനിവന്ദിതൻ

മാ�ച്ചഴാ�ത പനമണ്ണമർന്ന മതി-

ചൂത�നൻ മനസി ഭാസതാം.”

‘മതിചൂതൻ’ മധുസൂദനനായിരിക്കാം. പനമണ്ണു് എവി�ട

യാ�ണന്നു് അറിയുന്നില്ല.
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8 ആദിത്യവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റ രണ്ടു

�സ്താത്രങ്ങൾ

ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശംവഴിക്കു നമുക്കുസുപരിചിതനായി

ത്തീരുന്നആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവു് മണിപ്രവാള

ത്തിൽ രണ്ടു �ചറിയ വിഷ്ണു�സ്താത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അവ തിരുവനന്തപുരത്തുശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�യപ്പറ്റി

യുള്ള ദശാവതാരചരിതവും തിരുവട്ടാറ്റു് ആദി�കശവ

സ്വാമി�യപ്പറ്റിയുള്ളഅവതരണദശകവുമാണു്. രണ്ടി

ലും ഓ�രാ ഫലശ്രുതി ��ാകമുൾ�പ്പ�ട പതി�നാന്നു

വീതം ��ാകങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്തതു ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതത്തി

ലും രണ്ടാമ�ത്തതുസ്രഗ്ദ്ധരയിലും രചിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ

തരണദശകം ദശാവതാരചരിത�ത്തക്കാൾ വിശിഷ്ടമാ

ണു്. ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിൽഅഖിലകലാവ

ല്ലഭൻഎന്നബിരുദ�ത്താടുകൂടി �കാല്ലം ശാഖയിൽ�പ്പ

ട്ട ഒരുആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവു് ജീവിച്ചിരുന്നു. ചില

രു�ട പക്ഷംഅ�ദ്ദഹമായിരിക്കാം പ്രസ്തുത �സ്താത്രങ്ങ

ളു�ട കർത്താവു് എന്നും മറ്റു ചിലരു�ടതു് 1610-ൽ വഞ്ചി

രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നആദിത്യവർമ്മാവായിരിക്കാ�മന്നു

മാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ളഊഹങ്ങ�ളല്ലാം ഭാഷാരീതി

ക്കു വിരുദ്ധങ്ങളാണു്. ഈ �സ്താത്രത്തിൽ ‘ൻറ’ എന്നു

പല�പ്പാഴും പ്ര�യാഗിച്ചുകാണുന്നതു �ലഖകപ്രമാദമാ

യിരിക്കാം എന്നു�പാലും രണ്ടാമ�ത്തകൂട്ടർഅവരു�ട

വാദത്തി�ന്റബലത്തിനായി ആശങ്കിക്കുന്നു. സാഹിത്യ

നിപുണനായ 14-ാം ശതകത്തി�ലആദിത്യവർമ്മാവിനു

ത�ന്നയാണു് ‘മാനം �ചർ’ ‘�ചാരയാ പൂരയന്തം’ മുത

ലായ പ്ര�യാഗങ്ങളടങ്ങിയ ഇവയു�ട കർത്തൃത്വത്തിനു്

അധികമായഅധികാരിഭാവമുള്ളതു്. ഫലശ്രതി ��ാക

ങ്ങൾ താ�ഴ കുറിക്കുന്നു.

“സ്യാനന്ദൂരപുരാധിവാസനിര�ത ശ്രീപത്മനാഭപ്രഭൗ

മാനം�ചർ ചിറവായ് ന�രന്ദ്രവരനാമാതിച്ചവർ�മ്മരിതം

നാനാഭാവദശാവതാരചരിതം നിത്യം പഠിച്ചീടു�വാർ

നൂനം വാഴുവർ ഭൂത�ല ചിരമ�ഥാ യാസ്യന്തി വി�ഷ്ണാഃ

പദം.” (ദ: ച:)

“�ചണാർന്നീടിൻറ �വണാടഴ�കാടു

പരിപാലിക്കുമാതിച്ചവർമ്മ-

�ക്ഷാണീപാ�ലന വാട്ടാറ്റിത�മാടു മരുവും �കശവായ

പ്രകൢപ്തം

വാണീബന്ധം മദീയാവതരണദശകം സൂചയന്തം

പഠ�ന്താ

നീണാൾ വാണീടു�വാരിദ്ധരണിയിലഥ �ത വിഷ്ണു�ലാകം

പ്രയാന്തി” (അ: ദ:)

മറ്റു ചില ��ാകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

“ക്ഷീരാം�ഭാനിധി �ദവ�ദത്യനിവഹം

കൂടിക്കടഞ്ഞൻറുടൻ

�ന�ര താണ്ണ ധരാധരം ച മുതുകിൽ താങ്ങിൻറ

കൂർമ്മാകൃതിം

പാരിൽ�പ്പാങ്ങിന�തന്നനന്തപുരമുറ്റാനന്ദനിദ്രാവഹം

നീ�രറും ജലദാളിനീലവപുഷം ശ്രീപത്മനാഭം ഭ�ജ.”

“വ്യാ�മാഹ�ത്തവരുത്തുമഞ്ചിതരുചിം മാരീചമായാമൃഗം

ചാമാ�റയ്തവിധൗ രുഷാ ദശമു�ഖ സീതാം ഗൃഹീത്വാ ഗ�ത

സീമാതീതശ�രർന്നിശാചരകുലം നി�ശ്ശഷമാക്കും വിഭും

രാമം കാരണമാനുഷം ഗുണനിധിം ശ്രീപത്മനാഭം ഭ�ജ.”

“�ഫനാം�ഭാരാശിമ�ദ്ധ്യ മറകളതിതരാം

�പായ്  മറ�ഞ്ഞാരു�നരം

ദീ�ന നാ�ഥ പ്രജാനാംഝടിതി ദനുസുതം �കാൻറു

പാതാള�ലാകാൽ

നാനാ�വദാൻ വിരിഞ്ചന്നരുളിയതിമുദാ വാരിരാശൗ

കളിക്കും

മീനാകാരം വഹിച്ചീടിന ഭുവനവിഭും �കശവം

�ക�താഴിൻ�റൻ.”

“�കാ�പാ�ദ്ര�കണസാകം നിഹിതപരശുനാ �കാൻറു

മു�വഴുവട്ടം

ഭൂപാലാനാം നികായം നിജപിതൃനിയമം �ചാരയാ

പൂരയന്തം

ഭൂഭാര�ത്ത�ക്കടുപ്പാൻ വിര�വാടു ജമദഗ്ന്യാത്മജ�ത്വന

�ലാ�ക

�ശാഭിക്കും രാമഭദ്രം മുനിവരവപുഷം �കശവം

�ക�താഴി�ന്റൻ.”

“�പാൽപ്പൂമാതിൻ കടാക്ഷാഞ്ചലമധുപലസദ്വക്ത്രപത്മാഭിരാമം

മൽപാപാം�ഭാധി�വലാതരണപരിലസൽ�പാതപാദാരവിന്ദം

ഒ�പ്പറും പാൽക്കടൽക്കങ്ങുപരി വസുമതീധാരത�ല്പ

ശയാനം

കല്പാ�ന്ത കല്കിയാകും മുരമഥനമഹം �കശവം

�ക�താഴി�ന്റൻ.”
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9 ചില നഷ്ടപ്രായങ്ങളായ കൃതികൾ

ലീലാതിലകത്തിൽഞാൻ മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചവ കൂടാ�ത

�വ�റയും പല മണിപ്രവാളകൃതികളിൽനിന്നു ��ാക

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ കൃതിക�ളപ്പറ്റി നമുക്കി�പ്പാൾ

യാ�താരറിവുമില്ല.

സ�ന്ദശങ്ങൾ

ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിനു പുറ�മ �വ�റയും പലസ�ന്ദ

ശങ്ങൾഅക്കാലത്തുവിരചിതങ്ങളായിരുന്നിരിക്കണം.

അവയി�ലാന്നാണു് കാകസ�ന്ദശം. അതിൽ നിന്നു

ലീലാതിലകകാരൻ ഒരു ��ാകം എടുത്തു �ചർത്തിട്ടു

ണ്ടു്.

“സ്വ�സ്ര പൂർവം മഹിതനൃപ�തർവിക്രമാദിത്യനാമ്നഃ

�പാക്കാംച�ക്ര തരുണജലദം കാളിദാസഃ കവീന്ദ്രഃ

ത്വം കൂത്തസ്ത്രീ വടുരതിജ�ളാ ദുഷ്കവിം ചാഹമിത്ഥം

മത്വാത്മാനം തവ ഖലു മയാ �പ്രഷിതഃ കാകഏവ.”

ഇതി�ല

“ആറ്റൂർനീലീവിരഹവിധു�രാ മാണിരത്യന്തകാമീ

മാത്തൂർജാ�താ മദനവിവശസ്ത്യക്തവാനൂണുറക്കൗ”

എന്ന ��ാകാർദ്ധത്തിൽസ്മൃതനായ മാത്തൂരില്ല�ത്ത

ബ്രഹ്മചാരി ത�ന്ന�യാ അതി�ല നായക�നന്നുംആറ്റൂർ

നീലിത�ന്ന�യാ നായിക�യന്നും തീർച്ച�പ്പടുത്തുവാൻ

തരമില്ല.

“ആടൽച്ചില്ലി�ക്കാടി �നറിയൽ�കട്ടാന�ന�ന്ദാർന്നിറം�ക-

�ട്ടല [18] �ക്കാലപ്പുരികുഴലുലർ�ന്നക�വണീം ദധാനാ

താ�നത�ന്ന�പ്പരുതുടൽ �മലിഞ്ഞായിനാളന്യരൂപാ

കാണക്കാണക്കരതലഗതാ ഹന്തപൂമാല�പാ�ല.”

“മാരൻ മാനിച്ചണിയുമുടവാൾവല്ലരീമുണ്ണിയാടീ-

�മാ�രാ വിദ്യാകുശലരുമിതം�കാണ്ടു �കാണ്ടാടു�മടം.”

“നീരാട�മ്മ! നിവസനമിദം ചാർത്തു �ദവാർച്ചനായാ-

�മ�പ്പാഴും നീ കൃതമതിരതും മുട്ടുമാറായിത�ല്ലാ-

എൻറീവണ്ണം നിജപരിജനപ്രാർത്ഥനം കർത്തുകാമാ

�കഴന്തീ വാ രഹസി വിരഹവ്യാകുലാ വല്ലഭാ �മ.”

“പണ്ടില്ലാ�താരമൃതു പതിനാറാണ്ടു പു�ക്കാരു പത്മാ

പൂപ്പാൻ �പാന്നിന്മുകുളമുളവാ�നാരു ഭൂകല്പവല്ലീ

അം�ഭാജം�കാണ്ടണിമതിനിറം തൂകു�വാരിന്ദു�ലഖാ

ചിത്രാകരാ ജായതി ചിരി�തവീതി �മ ചിത്തനാഥാ.”

ഇവ�യല്ലാം മറ്റു ചില സ�ന്ദശങ്ങളിലുള്ള ��ാകങ്ങളാ

�ണന്നു �താന്നുന്നു.

18. �കശ�തലം.
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10 രാജചരിതകാവ്യങ്ങൾ

�കാല്ല�ത്ത �ഗാദമാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവി

�നപ്പറ്റി ചില ��ാകങ്ങൾ ലീലാതിലകത്തിലുണ്ടു്.

“എണ്ണി�ക്കാള്ളാനരിയ ഗുണവാ�നണ്മർചാമന്ത�രന്നും

താരാ�ശ്രണീനടുവിൽ മറവില്ലാത താരാമണാളഃ

മാറ്റാ�രന്നും കുഴുമിയ [19] പതങ്ഗാന�ലാഭൂൽ പു�രസ്മിൻ

�കാളംബാം�ഭാരുഹദിനമണിഃ �കാതമാർത്താണ്ടർ

പണ്ടു്.”

“തസ്മിൻ കാ�ല ഭുവി യദൂശി�ശാർജ്ജന്മമാകിന്റ മാധ്വീം

പീത്വാ മ�ത്താ നിജപരിഷദാമർത്ഥിനാം �ചത�രഷാം

�ക �നാ�വാളം കഥമപി ധനം�കാണ്ടു തർപ്പിച്ചു കാമം

�കാരി�ക്കാൾ�കൻറുടനരുളിനാൻ

�കാതമാർത്താണ്ഡവീരഃ.”

വീരമാർത്താണ്ഡ�നന്നു മറ്റു ചില ��ാകങ്ങളിൽ പറ

ഞ്ഞിരിക്കുന്നതുംഅ�ദ്ദഹ�ത്തത്ത�ന്നയാ�ണന്നു �താ

ന്നുന്നു. തുലുക്ക�രാടു പട�വട്ടിയ വിക്രമപാണ്ഡ്യ�നയും

ഒരു ��ാകത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം.

“ഏറ്റം തിമർത്തുതിറമുറ്റണയും നൃപാൻ താൻ

കാറ്റത്തുസംവലിതതൂലസമാൻ വി�ത�ന

ചീറ്റത്തിനാൽ മതിമറന്ന മഹാനുഭാവൻ

കൂറ്റത്തിലും �കാടിയ വിക്രമ പാണ്ഡ്യസിംഹഃ.”

“പരമുട�ന പരപൃതനാം പാണ്ഡ്യനൃപഃ ഖണ്ഡയാഞ്ചകാര

ഗ�ള

തുരഗാരൂഢാസ്ത്വരയാ തുരുതു�ര മണ്ടീ തുരുക്ക�രല്ലാരും.”

എന്നപദ്യവുംആ രാജാവി�നസ്സംബന്ധിച്ചുള്ളതായിരി

ക്കണം. ‘�ദ്രാണായ ദ്രുപദം’ എന്ന വീരരവിവർമ്മപ്രശ

സ്തിപരമായ പദ്യം ഞാൻ മ�റ്റാരവസരത്തിൽ ഉദ്ധരി

ച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഇവയിൽനി�ന്നല്ലാം ഒ�ന്നാഅതിലധി

ക�മാ പദ്യകൃതികൾഈ രാജാക്കന്മാ�ര അധികരിച്ചു

വിരചിതങ്ങളായിരുന്നുഎന്നു �തളിയുന്നു. അവ ലഭി

ച്ചാൽഅക്കാല�ത്ത �ദശചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി ഒട്ടുവള�ര

പുതിയ വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

�കാല്ല�ത്ത �ഗാദമാർത്താണ്ഡവർമ്മാവു് ആരാണു്?

‘യദുശിശു’ വീരരരവിവർമ്മാവാ�ണങ്കിൽ ജയസിംഹ

�ന്റ യഥാർത്ഥനാമ�ധയം �ഗാദമാർത്താണ്ഡ�നന്നു്

ആയിരുന്നുഎന്നൂഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അഥവാ യദു

ശിശുവി�ന്റ മാതുലനായിരിക്കു�മാ അ�ദ്ദഹം? ആ വഴി

�ക്കാന്നും യാ�താരു പ്രകാശവും ലഭിക്കുന്നില്ല.

19. കുഴുമിയ=സംഘീഭവിച്ച.
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11 ശൃങ്ഗാര��ാകങ്ങളും

�ദവതാ�സ്താത്രങ്ങളും

ഇത്തരത്തിലുള്ളകാവ്യങ്ങൾക്കുപുറ�മ പലസുന്ദരിമാ

�ര വർണ്ണിക്കുന്ന ��ാകങ്ങളും ലീലാതിലകത്തിൽസു

ലഭങ്ങളാണു്. [20] ഉണ്ണിനങ്ങ (13) നങ്ങ (14, 94) മകളി

യത്തു മാധവി (39) നാരണി (41) നാരണിയു�ട മകൾ

(15, 21, 42, 55, 62, 80) ഉമ്മിണിയു�ട മകൾ (42) �കാളി

ക്കൽ നങ്ങ (44) (ഈസ്ത്രീയും 14-ാം പുറത്തിൽസ്മരിക്ക

�പ്പട്ടിട്ടുള്ള നങ്ങയും ഒന്നാ�ണാ എന്നറിവില്ല) കൂറ്റമ്പിൽ

ഇളയച്ചി (44) നീലി (52, 82) �രാഹിണി (53) �ചാതി (45)

ചിരി�തവി (45, 54, 64) �കാടി (66, 70, 82) പള്ളിപ്പുഴ മാ

ധവി (69) ഉണ്ണുനീലി (67) അപ്പാച്ചി (75, 78) അച്ചിയു�ട

മകൾ ഉദയപുര�ത്ത �ചറിയച്ചി, സാക്ഷാൽ മുണ്ടയ്ക്കൽ

ഉണ്ണുനീലി ഇങ്ങ�നഎത്ര മഹിളാമണിക�ള വാഴ്  ത്തി

യുള്ള ��ാകങ്ങളാണു് ആചാര്യൻ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ഇവരിൽ �ചറിയച്ചി�യയും ഉണ്ണുനീലി�യയും പറ്റി മാത്ര

�മ അന്യത്ര �കട്ടിട്ടുള്ളുവ�ല്ലാ. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലുള്ള

ചില പദ്യങ്ങ�ളയുംആചാര്യൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ‘തര

തലന്താൻ’ എന്നപാട്ടി�നപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുകഴി

ഞ്ഞു.

“�വശ്യാനാ�മാരു �വശ്മകണ�ക്ക

തമ്മിലിണങ്ങിന തരളഭുജങ്ഗം

ഭഗണപുരഃസ്ഥിതപലകകണ�ക്ക

പരൽനിര�കാണ്ടു പരത്തിന ഭാഗം” (67)

“ചുഴലമരുവാരു�ട �ചാരിതൻ പരിമള-

ഛുരിതപുരികച്ഛടാഘ്രാണനം�ചയ്കയും.’ (43)

ഈവരികൾ �നാക്കുക. ഭക്തിഭാവ�ത്ത �പാഷിപ്പിയ്ക്കു

ന്ന ദുർല്ലഭം ചില ��ാകങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല.

“�പാന്നിൻമാലയണിഞ്ഞ

�പാർമുലയിണക്കുന്നിങ്ക�ലാൻറീടുവാൻ

�പാന്നില്ലായുക�യാ പകുത്തുടൽ മല�പ്പണ്ണിന്നു

നല്കിൻറതു്

�പാന്നിന്മാമല വില്ലുമാക്കിയ വി�ഭാ! തീർ�ക്കങ്ങൾ

താപങ്ങ�ള-

�പ്പാന്നിൻമാളിക വിണ്ണുളാർപുരി�താടും

തൃക്കാരിയൂരണ്ണ�ല!”

കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽഎ�ന്ന�ന്നയ്ക്കുമായി തി�രാധാ

നം �ചയ്തു കഴിഞ്ഞതു�പാ�ല �താന്നുന്നതുംഈ ��ാ

കങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നതുമായഅ�നകം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ

ചില�തങ്കിലും നിപുണന്മാരായ ഗ�വഷകന്മാരു�ട നിര

ന്തരവും നിസ്തന്ദ്രവുമായ പരിശ്രമത്തി�ന്റ ഫലമായി വീ

ണ്ടും സൂര്യപ്രകാശ�മല്ക്കു�മന്നു നമുക്കാശിക്കാം.

20. ലീലാതിലകം 1105-ാമാണ്ട�ത്തപതിപ്പിലുള്ള പുറങ്ങളാണു്

ഇവി�ട നിർ�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
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12 ചില ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ

�ജ്യാതിഷത്തിലും �വദ്യത്തിലും ചില മണിപ്രവാളഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾ 14-ാം ശതകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ

താമരനല്ലൂർ ഭാഷ�യയുംആലത്തൂർ ഭാഷ�യയും ലീലാ

തിലകത്തിൽസ്മരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽഅവ�യപ്പറ്റി അല്പം

പറയാം.

താമരനല്ലൂർ ഭാഷ

താമരനല്ലൂർ ഭാഷ �ജ്യാതിഷത്തിൽ മുഹൂർത്തഭാഗ�ത്ത

സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപ്രമാണഗ്രന്ഥമാകുന്നു. അതി�ന്റ

നിർമ്മാതാവു് ഒരുൽക്കൃഷ്ടനായ�ദവജ്ഞനും കവി

യുമായിരുന്നുഎന്നുപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നറിയുന്നു.

‘ഭാഷാമിശ്രം �പാഴുതു കഥയാമി’ എന്ന ഭാഗമാണു് ലീ

ലാതിലകകാരൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കവി ഏതു �ദശക്കാ

രനാ�ണന്നുവ്യക്തമാകുന്നില്ല. മാതൃകയായി ചില ��ാ

കങ്ങൾ താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

“അപ്പുമമ്പിളിയും ചൂടുന്നപ്പ�നാമന്മകൻ മമ

അപ്പം തിന്നരുളുന്നപ്പനപ്പുറത്താക്കുകാപദഃ.” (1)

“പൂത്താമമൺപും �കശാ�ന്ത ചാർത്തും ചന്ദ്രക�രാജ്ജ്വലാ

കാത്തുവ�ന്നങ്ങൾനാവി�ന്മൽ കൂത്താടുകസരസ്വതീ.” (2)

“ചുരന്നു കവിതാം വ്യാസഃ പരന്ന യശസാം നിധിഃ

ഇരുന്നരുളു�വാനാക ചിരന്നശ്ചിത്തവിഷ്ട�ര.” (3)

“ഇക്കാലമാം തിരിയുമിട്ടഥ കർമ്മ�മന്ന

�നയ്യിട്ടു നിർമ്മലമ�നാഹരനിത്യ�ശാഭം

�ത്ര�ലാക്യമാം നിലവിളക്കി�ലരിഞ്ഞുനില്ക്കും

മാർത്താണ്ഡനാം തനിവിളക്കു വിളങ്ങു�കന്നിൽ.” (4)

“മൂ�ഢാ മുറ്റും മുതൽപടിയറി�ഞ്ഞന്നി�യ കണ്ടു �കട്ടു-

ള്ളാചാരം�കാണ്ടപി ച മുനിഭിഃ �പ്രാക്തമാ�ലാക്യ

കിഞ്ചിൽ

ഭാഷാമിശ്രം �പാഴുതു കഥയാമ്യദ്യ നാൾപക്കമാത്രം

വല്ലും �ലാ�ക ഹിതമിതി തതഃക്ഷന്തുമർഹന്തി സന്തഃ” (5)

�പാഴുതി�ന്നാള്ളതാ�വാള�മഴുതി�ന്റനിതാദരാൽ

തൂ�യാരു വിപ്രവര്യായ �ചയ്യൂർ നാരായണായഞാൻ. (6)

ഇരുപ�ത്തഴു നാളാലും �മടമശ്വതിയും മുതൽ

ഒൻപ�താൻപതു നാൾക്കാലായ് വരും ദ്വാദശരാശയഃ.

(7)

“വർ�ഗ്ഗാത്തമത്തിലുദ�യ ഗുരുഭാർഗ്ഗവൗ വാ

ല�ഗ്ന ഗുരൗ ശുഭഗതൗ ശശിഭാർഗ്ഗവൗ വാ

നില്ക്കുന്ന�നരമിവ വന്നു പറഞ്ഞവൻതാൻ

�ചയ്യാനമുഷ്യ പുരിക�ക്കാടി �ചാന്നതൻറി.”… (8)

“എന്നാൽ നിർമ്മിത�മതദപ്യവിദുഷാം

സൽകർണ്ണപൂരായിതം

�ചയ്യൂരാലിതു നില്പതാക ഭുവ�ന പുത്രായുഗാന്തം പുനഃ

ഭക്തിർ�മ്മ ഭഗവത്യനാദിനിധ�ന നാരായ�ണ ഭൂയസീ

ഭൂയാത്തസ്യ മഹാജനസ്യ ച തഥാ സംസാര

വിച്ഛിത്ത�യ.” (9)

�ചയ്യൂർ നാരായണൻനമ്പൂരി എ�ന്നാരു പ്രഭുവിനു�വ

ണ്ടിയാണു്ഈഗ്രന്ഥം കവി നിർമ്മിച്ച�തന്നു �മലുദ്ധ

രിച്ച രണ്ടു ��ാകങ്ങളിൽ നിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു.

ആലത്തൂർ മണിപ്രവാളം

ഇതു�വദ്യശാസ്ത്രവിഷയകമായ ഒരു മണിപ്രവാളഗ്ര

ന്ഥമാണു്. സംസ്കൃതീകൃതഭാഷാപദങ്ങൾ ഇതിൽ ധാരാ

ളമായിക്കാണുന്നു. ഒരു ��ാകം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“ഉണ്ടായാ�ലാട്ടു �ബാധം പകരുക �ചറുതാം പഞ്ചമൂലീ

കഷായം

�കാള്ളൂക�മ്മ�മ്പാടിം ക്ഷീരബല

പരുകുകപ്പാൽക്കുറു�ന്താട്ടിയൂഷം

രണ്ടൂരക്വാഥയു�ക്തപയസി തു നവര�ച്ചാർക്കിഴിം

മുക്കിമുക്കി-

ക്ക�ണ്ടടം �മയ്യി�ലാപ്പീടുക കരുതി; മരുന്മർദ്ദനം �തയ്ക്ക

�തലം.”

അഷ്ട�വദ്യന്മാരിൽഅന്യതമനാണ�ല്ലാആലത്തൂർ

നമ്പി; ആ കൂട്ടത്തിൽ�പ്പട്ട ഒരാളായിരിക്കണം പ്രസ്തുത

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവു്. താമരനല്ലൂർ ഭാഷാകാര

�ന്റ രചനാചാതുര്യം ഇ�ദ്ദഹത്തിനു കാണുന്നില്ല.

ഒരു പഴയ ചികിത്സാഗ്രന്ഥം

ഈഗ്രന്ഥവും ലീലാതിലകത്തിനുമുൻപു് ആവിർഭവിച്ച

താകയാൽ ഇതി�ന്റ നിർമ്മിതി ക്രി. പി. പതിന്നാലാം

ശതകത്തിലാ�ണന്നുള്ളതുനിശ്ചയമാണു്. ഇതിൽ�പ്പ

ട്ടതാണു്

“തമിഴ് മണി സംസ്കൃതപവഴം �കാക്കി�ന്റൻ വൃത്തമാന

�ചന്നൂ�ന്മൽ

��ാകാനാം പഞ്ചശതം പശുപത�യ മന്ദബുദ്ധ�യ

കഥിതും”

എന്ന ��ാകം. പ്രസ്തുത��ാകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധം ലീ

ലാതിലകം പ്രഥമശില്പത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ�വ

ദ്യഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവും ‘മന്ദബുദ്ധി’യായ പശുപ

തിയുംആ�രന്നറിയുന്നില്ല. ഒരു പദ്യം ഉദ്ധരിക്കാം.

“മുന്നം പട്ടിണി നല്ലതല്ല പനിയിൻ

നാ�ലാന്നുമൂ�ന്നഴുനാൾ

പി�ന്നത്തിപ്പലി, �കാത്തമല്ലി, യഖി�ല-

സ്സാർദ്ധം മലർക്കഞ്ഞിയും

അമ്ലാർത്ഥീകുടിതാളിമാതളരസം

കൂട്ടീട്ടു തൽ�സന്ധവം

ഉണ്ടാൽ വന്നുപനിയ്ക്കു നന്നവ മനാൿ

സദ്യശ്ശമിപ്പാനുടൻ.”

കവിതയ്ക്കു തീ�ര ഗുണം �പാര എന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കു

ന്നു. �വദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റും ആഅംശം അത്ര�യാ

ന്നും �നാ�ക്കണ്ടതുമില്ല.
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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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