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1 കൃഷ്ണഗാഥ

ഉപക്രമം
മലയാളഭാഷയിെല മഹനീയങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളിൽ
അഗ്രിമസ്ഥാനെത്ത അർഹിക്കുന്നതു് ഏതാെണന്നു�
ള്ള േചാദ്യത്തിനു സഹൃദയന്മാർ ഏകകണ്ഠമായി നല്കു�
ന്ന ഉത്തരം ‘കൃഷ്ണഗാഥ’െയന്നായിരിക്കും. അതിെന്റ
സമാനകക്ഷ്യെയ അധിേരാഹണം െചയ്യുവാൻ അന്യ�
കാവ്യങ്ങൾെക്കാന്നിനും അധികാരിഭാവമില്ല. നമ്മുെട
സാഹിത്യ നേഭാവീഥിയിൽ നമുക്കു് ഭാസുരങ്ങളായ
പല േജ്യാതിർേഗ്ഗാളങ്ങേളയും സമീക്ഷിക്കാവുന്നതാ�
ണു്; എന്നാൽ പരിപൂർണ്ണമായ ശരച്ചന്ദ്രബിംബം ‘ഏക�
േമവാദ്വിതീയ’മായി മാത്രേമ അവിെട പ്രകാശിക്കുന്നു�
ള്ളു. അതു കൃഷ്ണഗാഥയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല എന്നു് ഏതു
സഹൃദയനും സൈധര്യം സമർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കു�
ന്നതാണു്.

കൃഷ്ണഗാഥയുെട നാമാന്തരങ്ങൾ
കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്കു കൃഷ്ണപ്പാെട്ടന്നും െചറുേശ്ശരിെയന്നും നാ�
മാന്തരങ്ങൾ കാണുന്നു. ‘ൈഗഗാേന’ എന്നു സംസ്കൃത�
ത്തിൽ ഒരു ധാതുവുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു നിഷ്പന്നമായ
ഒരു പദമാണു് ‘ഗാഥാ’. പ്രാകൃതഭാഷയിെല കാവ്യ�
ങ്ങൾക്കു ഗാഥകൾ എന്നു േപരുണ്ടു്. െചന്തമിഴിൽ അതു്
‘കാൈത’ എന്ന രൂപം ൈകെക്കാണ്ടു ‘പാട്ടു്’ എന്ന
അർത്ഥത്തിൽ പ്രയുക്തമായിത്തീർന്നു. ചിലപ്പതികാര�
ത്തിലും മണിേമഖലയിലും ദ്രാവിഡമഹാകാവ്യത്തിെന്റ
സർഗ്ഗവിഭാഗം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ പദം ഉപേയാ�
ഗിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് നാം കണ്ടുവെല്ലാ.

“േബാധമില്ലാെത ഞാേനതുേമ വല്ലാെത
ഗാഥയായ്െച്ചാല്ലുന്നു ഭാഷയായി”
“ഗാഥെയെക്കാണ്ടിവൻ പാതകം പൂേണ്ടാെര-
പൂതന്മാരാക്കിനാൻ നീതിയാേല”

എന്നും മറ്റും കൃഷ്ണഗാഥയിൽ അവിടവിെടയായിക്കാ�
ണുന്ന ഗാഥാശബ്ദത്തിനു ദ്രാവിഡഭാഷാഗാനം (പാട്ടു്)
എേന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ. തന്നിമിത്തം കൃഷ്ണഗാഥയും കൃഷ്ണ�
പ്പാട്ടും പര്യായപദങ്ങൾതെന്നയാണു്. എന്നാൽ കൃഷ്ണ�
പ്പാട്ടിൽ കവി സ്വീകരിച്ച വൃത്തത്തിൽ വിരചിതങ്ങളായ
പാട്ടുകൾക്കു മാത്രേമ ‘ഗാഥ’ എന്ന സംജ്ഞ അനന്തര�
കാലികന്മാർ നല്കിക്കാണുന്നുള്ളൂ എന്നും നാം അറിഞ്ഞി�
രിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

കവിയുെട േദശം

“പാലാഴിമാതുതാൻ പാലിച്ചുേപാരുന്ന
േകാലാധിനാഥനുദയവർമ്മൻ,
ആജ്ഞെയെച്ചയ്കയാലജ്ഞനായുള്ള ഞാൻ
പ്രാജ്ഞെനന്നിങ്ങെന ഭാവിച്ചിേപ്പാൾ”

എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും,
“ആജ്ഞയാ േകാലഭൂപസ്യ പ്രാജ്ഞേസ്യാദയവർമ്മണഃ
കൃതായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം കൃഷ്ണസ്വർഗ്ഗതിരീരിതാ”

എന്നു് അവസാനത്തിലും അേതമാതിരിയിൽ പല കഥ�
കളുേടയും അവസാനത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കും കാണുന്ന വ്യ�
ക്തങ്ങളായ പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ
േകാലത്തുനാട്ടു് ഉദയവർമ്മരാജാവിെന്റ സദസ്യനായി�
രുന്നു എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിേദശമനുസരിച്ചാണു്
പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചെതന്നും െവളിവാകുന്നു. കവിയും
േകാലത്തുനാട്ടുകാരനായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്; ഈ
മതെത്തപ്പറ്റി ആർക്കും വിപ്രതിപത്തിയുമില്ല.



2 േപരും കാലവും

ചില പഴയ അഭിപ്രായങ്ങൾ
െചറുേശ്ശരി എന്നുകൂടി കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്കു േപരുെണ്ടന്നു മുൻപു
പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. വടക്കർ പ്രാേയണ കൃഷ്ണഗാഥെയ�
ന്നും കൃഷ്ണപ്പാെട്ടന്നും പറയുന്ന ഈ കാവ്യെത്ത െതക്കർ
‘െചറുേശ്ശരി’ എന്ന േപരിലാണു് വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നെത�
ന്നും അതു കവിയുെട ഇല്ലേപ്പരാെണന്നും അേദ്ദഹം
െകാല്ലം 650-നും 750-നും ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്ക�
ണെമന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശജനായ ഒരു നമ്പൂരി
വടക്കു െചറുകുന്നത്തു േക്ഷത്രത്തിൽ ശാന്തിക്കാരനായി�
രിക്കുന്നുെണ്ടന്നും േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി
ഉപന്യസിച്ചു. ആ മതം ശരിയെല്ലന്നും െചറുകുന്നത്തു
േക്ഷത്രം സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന കുറുമ്പ്രനാട്ടുതാലൂക്കിൽ വട�
കര എന്ന സ്ഥലത്തു െചറുേശ്ശരി എന്ന േപരിൽ ഒരില്ല�
മിെല്ലന്നും അതിനാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു
നമ്പൂരി പ്രസ്തുതേക്ഷത്രത്തിൽ ശാന്തിക്കാരനാെണന്നു
പറയുന്നതു് നിരാസ്പദമാെണന്നും കൃഷ്ണഗാഥയുെട കർ�
ത്താവു പുനംനമ്പൂരിയാെണന്നേത്ര വടേക്ക മലയാള�
ത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഐതിഹ്യെമന്നും കടത്തനാട്ടു്
ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാൻ വിമർശിച്ചു. കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ പു�
നംനമ്പൂരിയാെണന്നുള്ളതു് ഉത്തരേകരളത്തിെല ഒരു
പഴയ ഐതിഹ്യമാെണന്നു് ഇരുവനാട്ടു െക.സി. നാ�
രായണൻനമ്പിയാരുെട മുഖത്തുനിന്നു് എനിക്കും േകൾ�
ക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ടു്. കടത്തനാട്ടു തമ്പുരാെന്റ ആ
പ്രസ്താവനയ്ക്കുേശഷം ഗേവഷകന്മാർ െചറുേശ്ശരിേയാ
പുനേമാ കൃഷ്ണഗാഥയുെട കർത്താവു് എന്ന വിഷയെത്ത�
പ്പറ്റി പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടത്തീട്ടുണ്ടു്. അവയുെട
ചരിത്രം ഇവിെട വിസ്തരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ
മംഗളമാലയിൽ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
“ഉത്തരേകരളത്തിൽ െചറുേശ്ശരിെയന്നും പുനെമന്നും
രണ്ടു തറവാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒന്നു മെറ്റാന്നി�
േലക്കു് ഒതുങ്ങിെയന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്” എന്നു വളെരക്കാലം
മുൻപു േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള വസ്തുത പ്രകൃതത്തിൽ സ്മര�
ണീയമാണു്.

പുതിയ ഗേവഷണഫലങ്ങൾ
ഉദയവർമ്മ േകാലത്തിരിേയയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആസ്ഥാ�
നപണ്ഡിതനായ കൃഷ്ണഗാഥാകാരേനയും പറ്റി സൂക്ഷ്മ�
മായി എെന്തങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയണെമങ്കിൽ
അതിനുള്ള പ്രധാനമാർഗ്ഗം ചിറയ്ക്കൽേകാവിലകെത്ത
ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പരിേശാധനയാണേല്ലാ. 1087-ൽ ഭാര�
തഗാഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ ഇേപ്പാഴെത്ത ചിറയ്ക്കൽ
വലിയതമ്പുരാൻ 250 സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു് ആ
േകാവിലകത്തു് ഉദയവർമ്മൻ എന്ന േപേരാടുകൂടി ഒരു
രാജാവുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും അവിടുെത്ത പ്രധാനേസ�
വകൻ വിദ്വാനായ ഒരു നമ്പൂരി കവിയായിരുന്നുെവന്നും
കൃഷ്ണഗാഥ, ഭാരതഗാഥ എന്നീ രണ്ടു കൃതികളുേടയും കർ�
ത്താവു് അേദ്ദഹമാെണന്നും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ ജീവിച്ചിരുന്നതു െകാല്ലം ഒൻപതാം
ശതകത്തിനു വളെര മുൻപായിരിക്കണം എന്നു ഭാഷ�
യുെട പഴക്കംെകാണ്ടു വ്യക്തമാകയാൽ ആ പ്രസ്താവ�
നെയ അന്യഗേവഷകന്മാർ ആരുംതെന്ന അംഗീകരി�
ച്ചില്ല. അതിൽപ്പിന്നീടു് ഏെഴട്ടു െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രൻ ടി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ ചിറ�
യ്ക്കൽേകാവിലകെത്ത ഗ്രന്ഥപ്പുര നിപുണമായി പരിേശാ�
ധിക്കുകയും പ്രകൃേതാപേയാഗികളായ പല വിവരങ്ങളും
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്തു. അവെയ താെഴക്കാണു�
ന്ന വിധത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാം: ഉത്തരേകരളത്തിൽ�
െപ്പട്ട േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ ‘കാവിൽപുനം’ എെന്നാരു
നമ്പൂരിയില്ലം ഇന്നും നിലനിന്നു േപാരുന്നു. നൂറ്റൻപതു
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് ആ ഗൃഹം ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിൽ
പള്ളിക്കുന്നു് (ശങ്കരകവിയുെട ‘വിഹാരാചലം’) എന്ന
േദശത്തിൽ െപട്ടതായിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഗൃഹമുൾെപ്പട്ട
ഗ്രാമത്തിനു കാനത്തൂർ ഗ്രാമെമന്നാണു േപർ. അക്കാ�
ലത്തു േകാലത്തുനാട്ടിെന്റ തലസ്ഥാനം വള (വളർ) പട്ട�
ണം േകാട്ടയായിരുന്നു. അതിനുപുറെമ േകാലത്തിരി�
ക്കു േവേറയും പതിെനാന്നു േകാട്ടകൾകൂടി ഉണ്ടായിരു�
ന്നതായും അവ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടു േചരിക്കലുകളുെട
(േചരിക്കല്ലുകളുെട) തലസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നതായും
കാണുന്നു. ആ േചരിക്കല്ലുകളിൽ ഒന്നാണു് െചറുേശ്ശരി;
െചറുേശ്ശരിയിെല ഏകഗ്രാമമാണു് കാനത്തൂർ. െകാല്ലം
547-ൽ േമല്പടി ഗ്രാമത്തിൽ െചറുേശ്ശരിെയന്നും െപാന�
െമന്നും രണ്ടില്ലമുണ്ടായിരുന്നതായി േരഖയുണ്ടു്. അന്നു
നിലവിലിരുന്ന പതിെനാന്നില്ലങ്ങളിൽ െചറുേശ്ശരിയുൾ�
െപ്പെട രണ്ടില്ലങ്ങൾ 790-നു മുൻപു് അന്യംനിന്നുേപായി
എന്നുള്ളതിനും േരഖ കാണുന്നു. െചറുേശ്ശരി ഇല്ലത്തിനു
െചറുേശ്ശരിേച്ചരിക്കലിെന്റ േപർ സിദ്ധിച്ചതു് അതു കാ�
നത്തൂർ ഗ്രാമത്തിെല ഒരു പ്രധാനഗൃഹമാകയാലായി�
രിക്കാം. േകാലസ്വരൂപത്തിെല കുലേദവതയായ തിരു�
വർകാട്ടുകാവിൽ ഭഗവതിയുെട േതവാരിസ്ഥാനവും മറ്റും
െപാനത്തില്ലേത്തക്കായിരുന്നതിനാൽ ആ ഇല്ലത്തി�
നും പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും ഗ്രന്ഥവരിെയ
ആസ്പദീകരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാകയാൽ അപ്രതിേഷധ്യ�
ങ്ങളാണു്. ഇവേയാടു് അനുബന്ധിച്ചു െചറുേശ്ശരിഇല്ലത്തു്
ഒരിക്കൽ ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂരിമാത്രം അവേശഷിക്കുകയും
അേദ്ദഹെത്ത െപാനത്തില്ലേത്തക്കു ദെത്തടുക്കുകയും
െചയ്തു എന്നു് ഒൈരതിഹ്യശകലവും ഉണ്ടു്.
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ശങ്കരകവിയുെട പരിേപാഷകനായ േകാലത്തുനാട്ടു േക�
രളവർമ്മരാജാവു് െകാല്ലം 621-ൽ തീെപ്പടുകയും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഭാഗിേനയനും യുവരാജാവുമായ രാമവർ�
മ്മാ 618-ൽത്തെന്ന അന്തരിക്കുകയും േകരളവർമ്മാവി�
െന തുടർന്നു 621 മുതൽ 650 വെര ഉദയവർമ്മരാജാവു്
നാടു വാഴുകയും െചയ്തതായി മുൻപു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�
േല്ലാ. ആ തമ്പുരാെന്റ കാലത്തു്, 625-ൽ, നാട്ടിൽ പുഷ്ടി�
യുണ്ടായിരുന്നതായി ചിറയ്ക്കൽ ഗ്രന്ഥവരിയിൽനിന്നു്
ഒരു േരഖ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. 627-ൽ
അേദ്ദഹം ധർമ്മടത്തുവച്ചു സാമൂതിരിപ്പാടുമായി സഖ്യം
െചയ്യുകയും 629 മകരം 16-ആംനു ‘െപാനത്തിൽ ചങ്ക�
രൻനമ്പിടിക്കു’ ചില സ്ഥാനമാനങ്ങളും വീരചങ്ങലയും
സമ്മാനിക്കുകയും പിെറ്റന്നാൾ െപാനത്തിൽ കുഞ്ഞുന�
മ്പിടിെയ സാമൂതിരിേക്കാവിലകേത്തക്കു് അയയ്ക്കുകയും
െചയ്തു എന്നുള്ളതിനും അേദ്ദഹം േരഖകൾ കാണിക്കു�
ന്നു. നമ്പൂരിമാെര ഉത്തരേകരളത്തിൽ നമ്പിടിമാെരന്നു
പറയുന്നതു സാധാരണമാണു്.

ചിറയ്ക്കൽ േകാവിലകെത്ത ചില
താളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ചിറയ്ക്കൽ േകാവിലകെത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ‘െകാല്ലം
702-ൽ തലൂലു് മാധവവാരരു് എഴുതിത്തീർത്ത കൃഷ്ണപ്പാ�
ട്ടിെന വാലുേശ്ശരിേക്കാട്ടയിൽ രാഘവൻ കരലിഖിതം…
െപാനത്തിൽ ശങ്കരൻനമ്പിടി രചിച്ച കൃഷ്ണപ്പാട്ടു സമാ�
പ്തം” എെന്നാരു കുറിപ്പു കാണുന്നു. അതു പകർത്തിെയ�
ഴുതിയതു 995-ൽ ആണു്. 780-െല മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ
‘െപാനം നമ്പിടിയുെട കൃഷ്ണപ്പാട്ടു്’ എന്നും എഴുതീട്ടുണ്ടു്.
ഈ കുറിപ്പുകൾ പകർത്തിെയഴുതിയ ആളിെന്റ ൈകപ്പ�
ടയാെണന്നു പരിേശാധനയിൽ എനിക്കു േതാന്നീട്ടില്ല.
എങ്കിലും ഇവ സമീപകാലത്തു് എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുള്ളവ�
യെല്ലന്നും സമ്മതിയ്ക്കാവുന്നതാണു്.

എെന്റ അഭിപ്രായം
ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ചിടേത്താളമുള്ള േരഖകെളപ്പറ്റി
കൂലങ്കഷമായി വിേവചനം െചയ്തതിൽ എനിക്കു താെഴ
സംേക്ഷപിക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണു് േതാന്നുന്നതു്. കൃഷ്ണ�
ഗാഥാകാരൻ ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു് 621 മുതൽ 650 വെര
രാജ്യഭാരം െചയ്ത ഉദയവർമ്മ േകാലത്തിരിയുെട കാല�
ത്തുതെന്നയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലത്തിെന്റ േപർ
െചറുേശ്ശരി എന്നായിരുന്നു. ദത്തുണ്ടായി എന്ന ഐതി�
ഹ്യവും ചിറയ്ക്കൽ േകാവിലകെത്ത ആദർശഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളിൽ കാണുന്ന പുറേത്താലകളിെല കുറിപ്പുകളും ശരിയാ�
േണാ എന്നു തീർച്ചപറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവ വസ്തു�
സ്ഥിതിെയയാണു് നിർേദ്ദശിക്കുന്നെതങ്കിൽ കവിയുെട
നാമേധയം ശങ്കരനാെണന്നു് അനുമാനിക്കാം. ഉദയ�
വർമ്മേകാലത്തിരിയുെട വാഴ്ചക്കാലത്തിെന്റ പ്രാരംഭ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹം കൃഷ്ണഗാഥ രചിച്ചിരിക്കാം. പിന്നീടാണു്
െചറുേശ്ശരിയില്ലം െപാനത്തിൽ ലയിച്ചതു്. അതു് 629-
ആമാണ്ടിനു മുൻപായിരിക്കാം. ആ ലയനത്തിനു പറയു�
ന്ന കാരണം യുക്തിസഹമായിരിക്കുന്നില്ല. െചറുേശ്ശരി
ഇല്ലത്തിൽ ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂരിമാത്രം േശഷിച്ചാൽ െപാ�
നത്തിൽനിന്നു് ആ ഇല്ലേത്തക്കേല്ല ദത്തുെകാേള്ളണ്ട�
തു്? എന്നുതെന്നയുമല്ല ദത്തു് ഉദയവർമ്മാവിെന്റ കാല�
ത്താെണങ്കിൽ െചറുേശ്ശരി ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂരിയായിരിക്കു�
വാൻ തരവുമില്ല. 628-ൽ അേദ്ദഹെത്ത വലിയ നമ്പിടി
എന്നാണേല്ലാ േരഖെപ്പടുത്തിക്കാണുന്നതു്. അതുെകാ�
ണ്ടു രണ്ടില്ലങ്ങളും ഏകീഭവിച്ചതിനു േവേറ എെന്തങ്കിലും
കാരണമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. െചറുേശ്ശരിയില്ലം ഒരു
കാലത്തു കാനത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു
എങ്കിലും പ്രസ്തുത ഘട്ടത്തിൽ അതു ക്ഷീണദശെയ പ്രാ�
പിച്ചിരുന്നു എന്നും ഉദയവർമ്മേകാലത്തിരിക്കു് അതി�
െന്റ നില ഉയർത്തണെമന്നു് ആഗ്രഹം ജനിച്ചുെവന്നും
െപാനത്തില്ലത്തിൽ ആളില്ലാെത വരികയാൽ െചറുേശ്ശ�
രി ഇല്ലെത്ത അംഗങ്ങെള അതിനു് അവകാശികളാക്കി�
െയന്നും അതിനുേവണ്ട ചാർച്ച ആ രണ്ടില്ലങ്ങൾക്കും
തമ്മിൽ മുൻപിനാേല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും സങ്കല്പി�
ക്കുന്നതിൽ വലിയ അപാകമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
അങ്ങെന െചറുേശ്ശരി ശങ്കരൻ എന്ന വലിയ നമ്പിടി�
യും ആ ഇല്ലെത്ത കുഞ്ഞുനമ്പിടിയും യഥാക്രമം െപാന�
ത്തിെല വലിയ നമ്പിടിയും കുഞ്ഞുനമ്പിടിയുമായി. ആ
കുടുംബരഹസ്യങ്ങൾ അറിവുള്ള ഉത്തരേകരളീയർക്കു
പിൻകാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണഗാഥ െപാനം നമ്പൂതിരിയുെട
കൃഷ്ണപ്പാട്ടായി; അവ അറിയാത്ത ഇതരേദശീയർക്കു്
അതു െചറുേശ്ശരിയുെട കൃഷ്ണഗാഥയായിത്തെന്ന നിലനി�
ന്നുേപാരികയും െചയ്തു; ഭാരതഗാഥയുെട പ്രേണതാവു
കൃഷ്ണഗാഥാകാരനെല്ലന്നു േമൽ ഉപപാദിക്കും.

മറ്റു ചില മതങ്ങളുെട അസാധുത്വം
‘കൃതായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം’ എന്ന ഗ്രന്ഥാവസാനപദ്യ�
ത്തിെന്റ തൃതീയപാദത്തിൽ കലിദിനത്തിെന്റ സൂചന�
യുെണ്ടന്നു കരുതുന്നതു നിർമ്മൂലമാകുന്നു. അതു ഗ്രന്ഥ�
കാരെന്റ പദ്യംതെന്നയാെണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.
അതിൽ കലിദിനസൂചനയുെണ്ടന്നു വാദിച്ചാൽ കൃഷ്ണഗാ�
ഥയുെട നിർമ്മിതി െകാല്ലം 825-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു
സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. അതു തീെര അനുപപന്നമാ�
െണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ‘തായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം’
എന്ന മാതിരിയിൽ ഒരു പദ്യെത്ത അവമൂർദ്ധകേളബ�
രമാക്കി അത്യന്തം നിരർത്ഥകമായ ഒരു കലിവാക്യം
ആരും സൃഷ്ടിച്ചു കണ്ടിട്ടുമില്ല. െചറുേശ്ശരി എന്ന പദം
‘െചറുേച്ചരി’ എന്നതിെന്റ രൂപാന്തരമാെണന്നും, ഓണ�
ക്കാലത്തു കയ്യാങ്കളിക്കു് രണ്ടു ഭാഗമായി ആളുകൾ നില്ക്കു�
ന്നതിനു രണ്ടു േചരി എന്നു പറയാറുെണ്ടന്നും അതുെകാ�
ണ്ടു വടക്കൻപാട്ടിനു് േചരിപ്പാെട്ടന്ന േപർ േയാജിക്കുെമ�
ന്നും കൃഷ്ണഗാഥയുെട രീതി വടക്കൻ പാട്ടിേനാടു വളെര
അടുപ്പമുള്ളതാെണന്നും,

“തേച്ചാളിപ്പാലാേട്ടേക്കാമപ്പുണ്ണി
തേച്ചാളിപ്പാലാേട്ടേക്കാമപ്പുണ്ണി”

എന്ന വടക്കൻപാട്ടിെന്റ ആദ്യെത്ത ഭാഗത്തിെന്റ ഒടു�
വിലുള്ള നാലക്ഷരം െവട്ടിെച്ചറുതാക്കി ബാക്കിയുള്ള
അംശം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പിന്നീടു് ദ്വിതീയ�
ഭാഗം യാെതാരു േഭദഗതിയും കൂടാെത െചാല്ലുേമ്പാൾ
അതു

“തേച്ചാളിപ്പാലാേട്ട-തേച്ചാളിപ്പാലാേട്ട-
തേച്ചാളിപ്പാലാേട്ടേക്കാമപ്പുണ്ണി”

എന്നു രൂപം ൈകെക്കാണ്ടു െചറുേച്ചരിപ്പാട്ടായി പരി�
ണമിക്കും എന്നും കുണ്ടൂർ നാരായണേമേനാൻ 1092
കർക്കടകത്തിെല ൈകരളിയിൽ ഉപന്യസിക്കുകയുണ്ടാ�
യി. െചറിയ രണ്ടു േചരിയായി ൈസന്യം നിരത്തി പട�
െവട്ടുന്ന ജാതിയിലുള്ള ചതുരംഗാേയാധനത്തിനും പ്ര�
സ്തുതകൃതിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റി ഐതിഹ്യം
സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആ വഴിക്കും െചറുേച്ചരി എന്ന
പദം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കാെമന്നു് അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പടു�
ന്നു. ഇവിെട നാം വടക്കൻപാട്ടുകൾക്കു േചരിപ്പാട്ടുകൾ
എെന്നാരു േപേര ഇെല്ലന്നു് ഓർമ്മിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ടു കുണ്ടൂരിെന്റ ഏതദ്വിഷയകമായ അഭിപ്രാ�
യം അംഗീകാര്യമല്ല. ആ അഭിപ്രായത്തിെന്റ ഒരു രൂപാ�
ന്തരമാണു് ‘െചറുേശ്ശരി’ എന്നതു ‘െചറുചീരു്’ എന്നതിൽ�
നിന്നു നിഷ്പന്നമായ ഒരു പദമാെണന്നുള്ള ചിലരുെട
വാദം. ചീരു് എന്ന പദത്തിനു ഗണെമന്നല്ലാെത ശീെല�
ന്നു് അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിെട സ്മരണീയമാ�
ണു്. േപാരാത്തതിനു വടക്കൻപാട്ടിെല ആദ്യെത്ത ഭാ�
ഗം (നാലക്ഷരം കുറച്ചിട്ടാെണങ്കിലും) ഇരട്ടിക്കുേമ്പാൾ
അതു് എങ്ങെന െചറുചീരാകുെമന്നുള്ള േചാദ്യവും പ്ര�
കൃതത്തിൽ ന്യായമായി ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അതുേപാെല
കൃഷ്ണഗാഥയുെട പ്രേണതാവു േമൽപ്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട
സമകാലികനായ പൂന്താനം നമ്പൂരിയാെണന്നു വാദി�
ക്കുന്നതും േക്ഷാദക്ഷമമല്ല. ഭാഷാരീതിെകാണ്ടു കൃഷ്ണ�
ഗാഥ െകാല്ലം 7-ആം ശതകത്തിെല കൃതിയാെണന്നു
നിസ്സംശയമായി സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണു്. ഈ അഭി�
പ്രായങ്ങൾെക്കാന്നിനുംതെന്ന ബാലകൃഷ്ണൻനായരുെട
ഗേവഷണഫലങ്ങെള പശ്ചാൽകരിക്കുന്നതിനു തക്ക
പ്രാമാണികതയിെല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

ഗ്രേന്ഥാൽപത്തിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യം
അത്യന്തം പരിണതപ്രജ്ഞനായ ഒരു പണ്ഡിതപ്രേവ�
കനും മഹാകവിയുമായിരുന്നു െചറുേശ്ശരി നമ്പൂരി. കൃ�
ഷ്ണഗാഥയുെട ഉൽപത്തിക്കുള്ള കാരണെത്ത സംബ�
ന്ധിച്ചു നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒൈരതിഹ്യമുള്ളതു് ഇവിെട
സംേക്ഷപിക്കാം. രാജാവും നമ്പൂരിയുംകൂടി ചതുരംഗം
വച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അടുത്തു െതാട്ടിലിൽ കുട്ടിെയ�
ക്കിടത്തി ആട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്ന രാജാവിെന്റ പത്നി ഒരു
നിലകൂടി െതറ്റിയാൽ രാജാവിനു് അടിയറവായി എന്നു
ധരിച്ചിട്ടു് “ഉന്തുന്തൂ ഉന്തുന്തൂ ഉന്തുന്തൂ ഉന്തുന്തൂ, ഉന്തുന്തൂ ഉന്തു�
ന്തൂ ആേള ഉന്തൂ” എന്നു കുട്ടിെയ ഉറക്കുന്നഭാവത്തിൽ
പാടി ഭർത്താവിനു നില്ക്കക്കള്ളി കാണിച്ചുെകാടുക്കുകയും
അതിെന്റ സാരം ഗ്രഹിച്ച രാജാവു് ആളിെന ഉന്തി കളി�
യിൽ ജയിക്കുകയും െചയ്തു. പത്നി പാടിയ മട്ടിൽ ദശമം
പാട്ടാക്കണെമന്നു സന്തുഷ്ടനായ രാജാവു നമ്പൂരിേയാടു്
ആജ്ഞാപിക്കുകയും നമ്പൂരി ആ ആജ്ഞയ്ക്കു വിേധയ�
നായി കൃഷ്ണഗാഥ നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ ഐതി�
ഹ്യത്തിൽ അസ്വാഭാവികമാെണന്നു പറയത്തക്ക ൈവ�
കല്യെമാന്നും കാണുന്നില്ല. മഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ ചില
പാട്ടുകൾ കീർത്തനരൂപത്തിലും മറ്റും അതിനു മുൻപും
ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അതു് ഒരു ഭാഷാകാവ്യനിർമ്മി�
തിക്കു് ഉപേയാഗിക്കുവാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടതു നമ്പൂരി ഒരു
വശ്യവചസ്സായിരുന്നതുെകാണ്ടാണു്. കൃഷ്ണഗാഥയിൽ
ഐദമ്പേര്യണ നമ്മുെട ആശ്ചര്യെത്ത ആർജ്ജിക്കു�
ന്നതു് അതിെല പദലാളിത്യമാണേല്ലാ. ഒരു സ്ത്രീ നിമി�
ത്തമായി തനിക്കു ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിനു് അവസരം
േനരിട്ടേപ്പാൾ ആ ഗ്രന്ഥം െപാതുേവ സ്ത്രീകൾക്കു് അർ�
ത്ഥഗ്രഹണം െചയ്തു പാടി ആനന്ദിക്കത്തക്ക നിലയിൽ
രചിക്കുന്നതു് അഭിലഷണീയമാെണന്നു കവിക്കു േതാ�
ന്നിയിരിക്കാം. കൃഷ്ണഗാഥയിെല സംസ്കൃതപദൈവരള ്യ�
വും ബന്ധപാരുഷ്യരാഹിത്യവും തെന്നയായിരിക്കണം
ഏേതാ ഒരു പല്ലവഗ്രാഹിയായ പണ്ഡിതെനെക്കാണ്ടു്
“എരിേശ്ശരിക്കു കഷണമില്ല” എന്നു പറയിക്കുകയും ചി�
ന്താശീലനായ മെറ്റാരു പണ്ഡിതെനെക്കാണ്ടു് “ഇളക്കി�
േനാക്കിയാൽ കാണാം” എന്നു് അതിനു പ്രത്യുത്തരം
നല്കിക്കുകയും െചയ്തതു്.

കവിയുെട പാണ്ഡിത്യം
കൃഷ്ണഗാഥയുെട ഓേരാ ശീലിലും കവി തെന്റ ആലങ്കാ�
രികമൂർദ്ധന്യതെയ അതിസ്പഷ്ടമായി പ്രകടീകരിക്കുന്നു.
പല പ്രാവശ്യം ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം വായിച്ചു് ആ
പുരാണതല്ലജവുമായി സാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു ഭക്തശി�
േരാമണിയായും നാം അേദ്ദഹെത്ത പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ
സന്ദർശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഗാഥയിെല വൃത്തം പ്രാേയണ
ആദ്യന്തം മഞ്ജരിയാകയാൽ അതിൽ സംസ്കൃതപദപ്ര�
േയാഗത്തിനു് അവസരമില്ല. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗാേരാഹ�
ണകഥയിൽ അേദ്ദഹം േവെറ ഏഴു വൃത്തങ്ങെളെക്കാ�
ണ്ടുകൂടി അല്പാല്പമായി ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

“ഉരുവായ െമാഴിെകാണ്ടു ഗുരുവായ പരൻതെന്ന-
പ്പരിേചാടു പുകണ്ണവൻ തളർന്നേനരം,
െപരിേയാരു പുരുഹൂതനരിേക െചന്നുണർത്തിനാ-
നരിേയാരു ഹരിേയാടു വിരേവാടേപ്പാൾ.” (1)

“പുതിയ െചാെല്ക്കാണ്ട പുരുഷൻതെന്നയ-
പ്പുരുഹൂതൻ നിന്നുപുകണ്ണേപ്പാൾ
മുദിതരായുള്ള മുനികെളല്ലാമ-
മ്മുകിൽവർണ്ണൻതെന്നപ്പുകണ്ണാേര.” (2)

“രുദ്രരും വരനാഗഭൂഷണമുദ്രിതാംഗകരായുടൻ
ഭസ്മധൂളിധരിച്ചുവന്നങ്ങു പത്മേനത്രെന വാഴ്ത്തിനാർ” (3)

“ഉത്തമകാന്തിെമത്തിയിരുന്ന നിത്യെന നീതിേയാേട
ഭക്തിെപാഴിഞ്ഞുചിത്തമഴിഞ്ഞു രുദ്രർ പുകണ്ണേനരം;” (4)

“ഉത്തമരായുള്ളശ്വികേളറ്റം
ഭക്തി െപാഴിഞ്ഞു പുകണ്ണു െതളിഞ്ഞു
അച്യുതപാദസേരാരുഹയുഗ്മം
നിശ്ചലരായി വണങ്ങിന േനരം.” (5)

“നിേമഷം െവടിേഞ്ഞാർ നിരന്നീടിേനാര-
ന്നിേജ മന്ദിേര നിർമ്മേല സംവസന്തം
ഗുണാതീതരൂപം രമാധീശേമവം
ദിനാധീശ്വരന്മാർ പുകേണ്ണാരുേനരം.” (6)

“കമലാകരപരിലാളിതകഴൽതന്നിണ കനിേവാ-
ടമരാവലി വിരേവാടഥ െതാഴുതീടിന സമേയ
വിവിധാഗമവചസാമപി െപാരുളാകിന ഭഗവാൻ
വിധുേശഖരനുപഗമ്യ ച മധുസൂദനസവിേധ.” (7)

എന്നീ മട്ടുകളിലുള്ളവയാണു് ആ വൃത്തങ്ങൾ. അവയ്ക്കു
മഹാകാവ്യങ്ങളിെല സർഗ്ഗാന്തേശ്ലാകങ്ങളുെട സാദൃശ്യ�
മുണ്ടു്. നാലാമെത്ത വൃത്തംതെന്നയാണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
അവസാനത്തിലുള്ള

“മറെപാരുളായി മറഞ്ഞവേന ഹരി;
മലർമകൾെകാങ്ക പുണർന്നവേന ഹരി;
മതുമതെവണ്ണ നുകർന്നവേന ഹരി;
മരുതുമരങ്ങൾ െഞരിച്ചവേന ഹരി.”

ഇത്യാദി ഹരിസ്തുതിയിലും കാണുന്നതു്. ആ രീതികളിൽ
കവനം െചയ്യുേമ്പാൾ മഹാകവിയുെട സംസ്കൃതേപ്രമം
അണെപാട്ടിയ പുഴേപാെല അസേങ്കാചമായി പ്രവഹി�
ക്കുന്നു.

“ചലൽകുന്തളം ചഞ്ചലാപാംഗരമ്യം
മിളൽകുണ്ഡേലാല്ലാസിഗണ്ഡാഭിരാമം
മൃദുേസ്മരേമവം മുഖാംേഭാരുഹം േത
സ്മരിക്കായ ് വേരണം മരിക്കുന്നേനരം.”

“മുരശാസന, നരകാന്തക, മുഖരീകൃതമുരളീ-
വിവശീകൃതജനമാനസസരസീരുഹവിതേത,
ചരിതാമൃതവിവശീകൃതഭുവനാഖിലവസേത,
നിരുപാധിക, നിയതം തവ തിരുെമയ് പരികലേയ”

തുടങ്ങിയ വരികൾ ആ ഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്. അേദ്ദ�
ഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെല്ലങ്കിലും അനവധി സംസ്കൃത�
കാവ്യനാടകങ്ങൾ വായിച്ചു് അനന്യസാധാരണമായ
സംസ്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നു അേദ്ദഹ�
ത്തിനുണ്ടായിരുന്നതു്. പള്ളിക്കുന്നത്തു േക്ഷത്രത്തിെല
കദളിപ്പഴം ശങ്കരകവിേയയും അതിെന്റ െതാലി ശാന്തി�
ക്കാരനായ കൃഷ്ണഗാഥാകാരേനയും തീറ്റിക്കുന്നതായി
ഒൈരതിഹ്യമുള്ളതു തീെര അസംബന്ധവും അതു് അതി�
െന്റ ഉപജ്ഞാതാക്കന്മാർക്കു ലളിതേകാമളമായ ഭാഷാ
കവിതയുെട േനർക്കുള്ള അവജ്ഞയുെട പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യ�
വുമാെണേന്ന ഇക്കാലെത്ത സഹൃദയന്മാർ കരുേതണ്ട�
തുള്ളൂ.

കവിതയുെട െമച്ചം
കൃഷ്ണഗാഥയിൽ ഏതു ഭാഗം വായിച്ചാലും അതിെന്റ പ്ര�
േണതാവു സരസ്വതീേദവിയുെട സവിേശഷമായ അനു�
ഗ്രഹത്തിനു പാത്രീഭവിച്ച ഒരു പുണ്യപുരുഷനാെണന്നു
ഭാവുകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഏതു വിഷ�
യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദനത്തിനും അേദ്ദഹത്തിനു്
അന്യാദൃശമായ ൈനപുണ്യമുണ്ടു്. അർത്ഥാലങ്കാരപ്ര�
േയാഗത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത ജയിക്കുവാൻ േകരളീയ�
കവികളിൽ ആർക്കുംതെന്ന സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രേത്യകി�
ച്ചു് ഉൽേപ്രക്ഷാകല്പനയിൽ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള സ്ഥാ�
നം അദ്വിതീയമാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു് തെന്നയാണു്
‘ഉപമാ കാളിദാസസ്യ’ എന്ന േപാെല ‘ഉൽേപ്രക്ഷാ
കൃഷ്ണഗാഥായാം’ എെന്നാരു ആഭാണകമുള്ളതും. പ്ര�
കൃതിവർണ്ണനമായാലും, േലാകസ്വഭാവനിരൂപണമാ�
യാലും അേദ്ദഹത്തിനു് ഏതു സന്ദർഭവും ഒന്നുേപാെല
ഉദാത്തമായ കവികർമ്മത്തിനു പ്രേയാജകീഭവിക്കുന്നു.
ശൃംഗാരവും ഹാസ്യവുമാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഏറ്റവും
അഭിമതങ്ങളായ രസങ്ങൾ. എങ്കിലും രൗദ്രം, ഭയാന�
കം മുതലായ മറ്റുചില രസങ്ങളുെട പ്രതിപാദനത്തിലും
അേദ്ദഹം അഭൗമമായ പ്രാഗല്ഭ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ധ്വനിയുെട കാര്യത്തിലും നമ്മുെട മഹാകവി ഒട്ടും
പിേന്നാക്കമല്ല. കൃഷ്ണഗാഥയിൽ കൃേഷ്ണാല്പത്തി മുതൽ
സ്വർഗ്ഗാേരാഹണംവെര നാല്പേത്തഴു കഥകൾ അടങ്ങി�
യിരിക്കുന്നു. അവയിൽ കംസസൽഗതിവെരയുള്ള ഭാ�
ഗങ്ങൾക്കു് അല്പം മാറ്റു കൂടുെമങ്കിലും അതിനപ്പുറമുള്ള
രുൿമിണീസ്വയംവരം, സൗഭദ്രികകഥ മുതലായ പല
ഭാഗങ്ങൾക്കും അവെയേപ്പാെലതെന്ന ആസ്വാദ്യതയു�
ണ്ടു്. ഭാഗവതകാരെനേപ്പാെല െചറുേശ്ശരിയും തെന്റ ഗ്ര�
ന്ഥത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധം മുഴുവൻ വിനിേയാഗിക്കുന്നതു
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ ബാല്യക്രീഡാവർണ്ണനത്തിനാകുന്നു.

ചില ചിത്രങ്ങൾ
കൃഷ്ണഗാഥാകാരെന്റ വാൿചിത്ര ചാതുരിയാണു് എെന്ന
അത്യന്തം ആശ്ചര്യവിവശനും ആനന്ദതുന്ദിലനുമാക്കീട്ടു�
ള്ളതു്. ഒരിക്കെലങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഒരുകാല�
ത്തും ഹൃദയഭിത്തിയിൽനിന്നു മങ്ങിേയാ മാേഞ്ഞാ േപാ�
കാെത പരിലസിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര സജീവങ്ങളും
സർവ്വാംഗസുന്ദരങ്ങളുമാണു് ആ ചിത്രങ്ങൾ. ഏതാനും
ചില ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു് ഈ അഭിപ്രായത്തിെന്റ
സാധുത്വം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം.

(1) കൃഷ്ണെന്റ ബാലസ്വഭാവവർണ്ണനം: -
“അച്ഛെനേപ്പാെലയുടുക്കുേന്നെനന്നിട്ടു
നൽേച്ചലെകാണ്ടങ്ങുടുക്കും നന്നായ്;
മാനിച്ചുനിന്നച്ഛൻ കുമ്പിടും േനരത്ത-
ങ്ങാനകളിക്കും മുതുകിേലറി;

േതവാരിേക്കണമിന്നച്ഛാെയനിക്കു നീ
പൂെവല്ലാം െകാെണ്ടത്താെയന്നു െചാല്ലും;
അച്ഛനും താനുമായിച്ഛയിലങ്ങ ന
നിച്ചലും നിന്നു പടകളിക്കും;

‘എൻ കണി കാണണം നിങ്ങളിെന്നല്ലരും’
എന്നങ്ങു െചാല്ലീട്ടു വീടുേതാറും
േകാഴികൾ കൂകുേമ്പാൾ േകാഴകൾ കൂടാെത
േഗാവിന്ദൻ പാടിെക്കാണ്ടങ്ങു െചല്ലും.

മാരി െചാരിയുന്ന േനരത്തു േകാടിയിൽ
േനെര േപായ് നീെരല്ലാേമല്ക്കും െമയ്യിൽ;
കേയ്യപ്പിടിപ്പാനായാേരലും െചല്ലുേമ്പാൾ
‘അേയ്യാ!’ എന്നിങ്ങെന കൂട്ടും തിണ്ണം.

അത്ഭുതമായുള്ള പാവകളുേണ്ടാേരാ
ശില്പികൾ െകാെണ്ടെക്കാടുെത്തേപ്പാഴും;
വാഴപ്പഴങ്ങൾ താൻ തിന്നുന്ന േനരത്തു
വായിൽെക്കാടുക്കുമപ്പാവകൾക്കും.

‘അമ്മിഞ്ഞ നല്കേമ്മ’െയന്നങ്ങു െചാല്ലിെക്കാ-
ണ്ടേമ്മെട കയ്യിൽെക്കാടുക്കും പിെന്ന;
ചാലക്കിടന്നങ്ങുറങ്ങുന്ന േനരത്തു
ചാരത്തുതെന്ന കിടത്തിെക്കാള്ളും,

നന്മണിെകാണ്ടു പടുത്ത നിലംതന്നിൽ
ബിംബിതനായിട്ടു തെന്നക്കണ്ടാൽ
അഞ്ചിതമാകിയ പുഞ്ചിരി തൂകീട്ടു
െചഞ്ചേമ്മ പായും പിടിച്ചുെകാൾവാൻ.”

എന്നും മറ്റും അമ്പാടിയിെല കൃഷ്ണലീല കവിക്കു് എങ്ങ�
െനെയല്ലാം വിസ്തരിച്ചാലും അലംഭാവമുണ്ടാകുന്നില്ല.
ആ പ്രേമയെത്തത്തെന്ന പുരസ്കരിച്ചു കംസവധാനന്ത�
രം ശ്രീകൃഷ്ണെനെക്കാണ്ടു നന്ദേനാടു് ആ വശ്യവചസ്സു്
ഇങ്ങിെന പറയിക്കുന്നു:

“അച്ഛനായുള്ളതു നീെയാഴിച്ചിെല്ലനി-
ക്കച്യുതൻ തന്നുെട പാദത്താേണ;
െപറ്റുവളർെത്താരു തായയായ് നിന്നതും
മുറ്റുെമനിക്കു മറ്റാരുമേല്ല;
ആറ്റിലും തീയിലും വീഴാെതകെണ്ടെന്ന-
േപ്പാറ്റിവളർത്തതു നിങ്ങളേല്ലാ.
ഇങ്ങെനയുള്ള ഞാെനെന്ന മറക്കിലും
നിങ്ങെളേയതും മറക്കയില്ല.

* * * *

എന്നമ്മതേന്നാടു െചാേല്ലണം പിെന്ന നീ
െയെന്ന മറെക്കാല്ലാെയന്നിങ്ങെന;
പാൽെവണ്ണയുണ്ണാഞ്ഞു േവദനയുണ്ടുള്ളിൽ-
പ്പാരെമനിെക്കന്നു െചാല്ക പിെന്ന;
െവണ്ണയും പാലുമിങ്ങാരാനും േപാരുേന്നാ-
രുെണ്ടങ്കിൽ െമേല്ല വരുേത്തണേമ,
വാഴപ്പഴങ്ങളും വണ്ണം തിരണ്ടവ;
േകഴുവനല്ലായ്കിെലന്നു െചാല്ലു.

* * * *

പിള്ളെര നുള്ളിനാെനന്നങ്ങു െചാല്ലീട്ടു
പീലിെകാെണ്ടെന്നയടിച്ചാളമ്മ;
േകണുെകാണ്ടന്നു വഴക്കായിേപ്പായിെക്കാ-
ണ്ടൂണിന്നു വാരാെത നിന്നേനരം
െതണ്ടമാെയന്നതിന്നന്നു നല്കീടിന
കണ്ടിക്കേഞ്ചല മറെക്കാല്ലാെത;
െപാങ്ങിേനാരാശ പുലമ്പിനിന്നീടുന്ന
കിങ്ങിണിെയങ്ങാനും വീെഴാല്ലാെത;
പാവകെളന്നുേമ പാഴായിേപ്പാകാെത
പാലിച്ചുെകാേള്ളണം പാരാെത നീ.
േചണുറ്റുനിന്നുേള്ളാേരാണവിെല്ലാന്നുേമ
ഞാണറ്റുേപാെകാല്ല ഞാൻ വരുേമ്പാൾ.”

വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞു് ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആസന്ന�
വാർദ്ധകനായതിനുേശഷം യേശാദയും നന്ദനും ഭാർഗ്ഗ�
വതീർത്ഥത്തിൽ സൂര്യഗ്രഹണമുഹൂർത്തത്തിൽ സ്നാന�
ത്തിന്നായി േപാകുകയും അവിെടവച്ചു് അവിടുെത്ത കാ�
ണുകയും െചയ്യുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ അവർ എന്താ�
ണു് െചയ്തെതന്നു കവിതെന്ന പറയെട്ട;

“പാരിച്ചുനിന്നുള്ള പാഴായ്മ െചയ്കയാൽ
പാശെത്തെക്കാണ്ടു പിടിച്ചുെകട്ടി
തിണ്ണം വലിച്ചുമുറുക്കി ഞാൻ നില്ക്കയാ-
ലുണ്ണിപ്പൂേമനിയിൽപ്പുണ്ണില്ലല്ലീ?
എന്നങ്ങു െചാല്ലിത്തേലാടിത്തുടങ്ങിനാൾ
നന്ദജൻതന്നുെട േമനിതെന്ന.”

ഇങ്ങെന ബാല്യത്തിെല പല പല ലീലകൾ ആ ഭാഗ്യ�
വതി വർണ്ണിച്ചു ഭഗവാെന ചുംബിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ
നന്ദൻ

“നിത്യവും കണ്ട കിനാവുകെളല്ലാേമ
സത്യെമന്നിങ്ങെന െചാല്ലാമിേപ്പാൾ;
മുന്നേമേപ്പാെല വന്നിന്നു ഞാെനന്നുെട
െപാന്നാരൈപ്പതെലപ്പൂേണ്ടനേല്ലാ.
എന്മുതുേകറിനിന്നാനകളിപ്പതി-
ന്നിന്നിനിയാേമാ െചാല്ലുണ്ണിക്കണ്ണാ!
തിങ്കെളെച്ചന്നു പിടിപ്പതിന്നായിട്ടി-
െന്നൻകഴുേത്തറുക േവണ്ടേയാ െചാൽ?
ഓടിവെന്നന്നുെട നന്മടിതന്നിലായ്-
ത്താടി പിടിച്ചു വലിേക്കണ്ടാേയാ?”

എന്നിങ്ങെന വാത്സല്യനിഘ്നനായി ഓേരാന്നു പറഞ്ഞു്
ആനന്ദിക്കുന്നു. പിതാക്കന്മാർേക്കറ്റ പുത്രൻ; പുത്രനു
േയാജിച്ച പിതാക്കന്മാർ. അർത്ഥത്തിെനാത്ത ശബ്ദം;
ശബ്ദത്തിെനാത്ത അർത്ഥം. എല്ലാം നിസർഗ്ഗേകാമളം;
നിരാഭരണസുന്ദരം, നിരതിശയരമണീയം:

േഗാവർദ്ധേനാദ്ധാരകനായ ശ്രീകൃഷ്ണെന നാരദാദിമ�
ഹർഷിമാർ സ്തുതിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തി�
ലാണു്; അതു് അലങ്കാരത്തിെന്റ സമഞ്ജസമായ സേമ്മ�
ളനംെകാണ്ടുകൂടി േശാഭിക്കുന്നു:

“മാരി വരുേന്നരം നല്ക്കുട ചൂടുവാ-
നാരുെമാരുത്തരും താരാഞ്ഞാേരാ?
കുന്നു ചുമന്നിട്ടു െവണ്ണ ചുമന്നുേള്ളാ-
രുണ്ണിൈക്ക േനാകുന്നുതില്ലേയാ െചാൽ?
കുന്നു ചുമേക്കണെമന്നങ്ങു ചിന്തിേച്ചാ
െവണ്ണ ചുമന്നിട്ടു ശീലിച്ചു നീ?
െവണ്ണെയേന്നാർത്തിട്ടു കുന്നിെനത്തെന്നയും
െമല്ലേവ വായിലങ്ങാെക്കാല്ലാെത.”

(2) േവണുഗാനം:- ഭഗവാെന്റ േവണുഗാനത്തിെന്റ മാ�
ധുര്യം കവിയുെട മുഖത്തുനിന്നുതെന്ന േകൾേക്കണ്ടതാ�
ണു്:

“ഷൾപദമാലകളത്ഭുതമാേയാരു
പുഷ്പരസെത്ത െവടിഞ്ഞുടേന
ഗാനമായ് േമവിന േതേനക്കുടിപ്പാനാ-
യാനനം തന്നിേല െചന്നുപുക്കു.
േകാകിലജാലങ്ങൾ േകാലക്കുഴൽ േകട്ടു
മൂകങ്ങളായങ്ങു നിന്നുേപായി,
േചണുറ്റ േവണുതൻ േതനുറ്റ ഗാനെത്ത-
ത്താനുറ്റ നാദത്തിൻ മീേത േകട്ടു്
േവലെപ്പടാെതതാൻ മാനിച്ചുനിന്നിട്ടു
ചാലപ്പഠിപ്പാനാെയന്നേപാെല.

* * * *

മാൺെപഴുേന്നാ ചില മാൻേപടകെളല്ലാം
ചാമ്പിമയങ്ങിന കൺമിഴിയും,
ഒെട്ടാട്ടു ചിമ്മിെക്കാണ്ടിഷ്ടത്തിലൻേപാടു
വട്ടത്തിൽ േമവീേത െപെട്ടന്നേപ്പാൾ.
മന്ഥരമാേയാരു കന്ധരംതെന്നയും
മന്ദം നുറുങ്ങു തിരിച്ചുയർത്തി,
ചില്ലികളാെലാന്നു െമെല്ലന്നുയർത്തീട്ടു
വല്ലവീവല്ലഭൻ തെന്ന േനാക്കി
കർണ്ണങ്ങളാെലാന്നു തിണ്ണം കലമ്പിച്ചു
കണ്ണൻകഴല്ക്കു െകാടുത്തു െചേമ്മ,
വാെയ്ക്കാണ്ട പുെല്ലല്ലാം പാതി ചവച്ചങ്ങു
വായ്ക്കുന്ന െമയ്യിെലാഴുക്കിനിന്നു.”

മെറ്റാരവസരത്തിൽ ആ ഗാനെത്തത്തെന്ന പ്രശംസിച്ചു
യേശാദ കൃഷ്ണേനാടു പറയുകയാണു്:

“കന്നുകിടാക്കൾ കുടിപ്പതിനായിെക്കാ-
െണ്ടാന്നുേമ െചല്ലുന്നതില്ല കണ്ണാ!
െചന്നവെയാന്നും കുടിയ്ക്കുന്നൂതില്ല, കാൺ;
മന്ദമായ് േനാക്കുന്നൂതിങ്ങുതെന്ന,
നല്ക്കുഴൽ േകട്ടു തന്മക്കെളെയാന്നുേമ
നക്കുന്നൂതില്ല കാൺ േധനുക്കളും.
രാവായിേപ്പായാലിക്കാലി കറപ്പതി-
ന്നാവതെല്ലന്നതു േതറണം നീ;
കാലി കറന്നങ്ങു േപായിട്ടു േവണം നിൻ
േകാലക്കുഴൽവിളിെയന്മകേന!”

ശൃംഗാരരസവർണ്ണനം
ഇനി ചില രസങ്ങെള കവി ഏതുതരത്തിൽ വികസി�
പ്പിക്കുന്നു എന്നു പരിേശാധിക്കാം. സംേഭാഗശൃംഗാര�
െത്തക്കാൾ വിപ്രലംഭശൃംഗാരമാണു് കവിക്കു വർണ്ണി�
ക്കുവാൻ ഒന്നുകൂടി പ്രേചാദനം നല്കുന്നതു്. അസ്തമയ വർ�
ണ്ണനഘട്ടത്തിൽ ചക്രവാകങ്ങളുെട അവസ്ഥ അേദ്ദഹം
പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്ന പരിപാടി േനാക്കുക:

“േകാകങ്ങെളല്ലാേമ േഗാപതിമണ്ഡലം
േകാപിച്ചു േനാക്കിയിരുന്നുടെന
തൂമ തിരേണ്ടാരു േപടമുഖംതെന്ന
േപ്രമമിയന്നങ്ങു േനാക്കും െചേമ്മ.
താമരനൂലങ്ങു െകാത്തിവലിച്ചു തൻ
കാമിനിക്കായിെക്കാടുക്കും െമേല്ല.
നീലിമ േകാലിന േവലെയക്കണ്ടിട്ടു
നീെള െനടുതായി വീർക്കും പിെന്ന,
വാപികതൻ മറുതീരെത്ത േനാക്കീട്ടു
മാഴ്കിത്തളർെന്നാന്നു കൂകും െമെല്ല.
പക്ഷതിെകാണ്ടു തൻപക്ഷിണിതെന്നയു-
മക്ഷമനായിത്തഴുകിനിന്നു്
െനഞ്ചകംതന്നിേല പഞ്ചശരം നട്ടു
ചഞ്ചുപുടംതെന്ന വാെയ്ക്കാണ്ടുടൻ
േപാകുേന്നെനങ്കിൽ ഞാെനന്നങ്ങു െചാല്ലീട്ടു
തൂകിത്തുടങ്ങീതു കണ്ണുനീരും.”

തിര്യക്കുകളുെട ശൃംഗാരം ശൃംഗാരാഭാസമാെണന്നു
ശപഥം െചയ്യുന്ന സാഹിത്യാചാര്യന്മാർ ഈ വർണ്ണനം
ഒന്നു വായിേക്കണ്ടതാണു്. േകാകവിരഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
വിവരണം ഇത്ര ഹൃദയംഗമമാകാെമങ്കിൽ േകാകസ്തനി�
കളായ വ്രജസുന്ദരിമാരുെട വിരഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്ര�
ണം എത്ര നിർവൃതിപ്രദമായിരിേക്കണ്ട! താെഴ ഉദ്ധരി�
ക്കുന്നതു് ചേന്ദ്രാപാലംഭത്തിെല ഒരു ഭാഗമാണു്:

“മാപാപിയാകിന തിങ്കളിെന്നങ്ങെള-
േക്കാപിച്ചു െകാല്ലുേന്നാെനന്നു വന്നു.
േനരിട്ടു നിന്നവൻ വന്മദം േപാക്കുവാൻ
പാരിടംതന്നിലിന്നാരുമിേല്ല.
രാഹുവിൻ കണ്ഠേമാ നാരായണൻ പേണ്ട
േനെര തറിച്ചുകളഞ്ഞാനേല്ലാ.
വാരിധി പണ്ടു കടേഞ്ഞാരു േനരത്തു
ബാഡവപാവകൻതങ്കൽനിന്നു്
സാരമായുേള്ളാരു പിണ്ഡെമഴുന്നിവൻ
വാരുറ്റ മണ്ഡലമായിപ്പിെന്ന,
മെറ്റങ്ങുമാർക്കും െപാറുക്കരുതാഞ്ഞിട്ടു
കറ്റച്ചടയൻതാനന്നുടേന
േമളെമഴുന്ന കഴുത്തിലും ഗംഗത-
േന്നാളംതാൻ താവിന മൗലിയിലും
േചണുെറ്റഴുേന്നാരു ഭൂഷണമായിട്ടു
െചേപ്പാടു നിന്നു ധരിച്ചുെകാണ്ടു.
ദീധിതിമാലയാം ജ്വാലകേളേറ്ററ്റു
േലാകങ്ങെളല്ലാേമ െവന്തേനരം
േശ്വതിമ പൂേണ്ടാരു ഭൂതിേപാെയങ്ങുേമ
മീെത പരന്നുചമഞ്ഞതേല്ലാ
െവൺമ തിരണ്ട നിലാവായി വന്നിട്ടു
െചേമ്മ നിറെഞ്ഞങ്ങും കണ്ടതിേപ്പാൾ.
നീലമായ് നിന്നവേന്മനിയിൽക്കണ്ടേതാ
ചാലക്കളങ്കമെല്ലന്നുെചാല്ലാം.
േക്ഷ്വളമിയെന്നാരു കാളഭുജംഗെത്ത
ലാളിച്ചുവച്ചതിക്കാണായിേത;
തൻകരംെകാണ്ടുടെനന്നതുെകാണ്ടേല്ലാ
എങ്കൽ വിഷംതെന്ന തൂകുന്നിേപ്പാൾ.
തീെപ്പാരിതെന്ന വിഴുങ്ങിച്ചേകാരങ്ങൾ
സാധിച്ചു നിന്നുേത പണ്ടുപേണ്ട;
തീക്ഷ്ണത പൂണ്ട നിലാവിെനയല്ലായ്കിൽ
വാെയ്ക്കാണ്ടു നില്ക്കുമാെറങ്ങെനതാൻ?
മാപാപിത്തിങ്കൾ മറയുേന്നാനെല്ലന്നു, -
മീ പാപെമന്തിനിെച്ചയ് വതേയ്യാ?”

എന്നിങ്ങിെന പരിേദവനം െചയ്തിട്ടു േഗാപിമാർ “അല്ല�
േയാ തിങ്കേള! നിെന്ന രാഹു വിഴുങ്ങുവാൻവന്നു കഴി�
ഞ്ഞു; ഓടിേക്കാ. ശിവെന്റ ശിരസ്സിലിരിക്കുന്ന നിെന്റ
ഉണ്ണിെയ ഒരു പാമ്പു വിഴുങ്ങിെയന്നു േകട്ടു, ശൃംഗാരലീ�
ലാേലാലനായ ശിവൻ അക്കഥ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴി�
യുെമങ്കിൽ േവഗം േപായി പാമ്പിെന്റ വായിൽനിന്നു
ഉണ്ണിെയ രക്ഷിക്കൂ” എന്നും മറ്റും ഓേരാ േഭാഷ്ക പറയു�
ന്നു; കാളിന്ദിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ചന്ദ്രബിംബത്തിൽ
പാറെകാെണ്ടറിയുന്നു; കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ചന്ദ്ര�
ബിംബം കുത്തിെപ്പാടിക്കുന്നു. ഹാ ഹാ! എെന്താരു വാ�
ചാമേഗാചരമായ ഉേല്ലഖൈവഭവം!

രാസക്രീഡ നടക്കുന്ന രാത്രി പ്രഭാതപ്രായമായതു കണ്ട�
േപ്പാൾ േഗാപസ്ത്രീകൾക്കുള്ള േകാപതാപങ്ങൾ കവി ചു�
വെട ഉദ്ധരിക്കുന്ന പ്രകാരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു:

“േകാഴികെളന്തേയ്യാ കാലം വരും മുൻേപ
കൂകിത്തുടങ്ങീെതൻ േതാഴിമാേര?
കാട്ടിേലേക്കാഴിക്കു ഞായമിേല്ലതുേമ;
വീട്ടിെലേക്കാഴിേക്ക ഞായമുള്ളൂ.
എെന്താരു ഞായമിപ്പാതിരേനരത്തു
സന്തതമിങ്ങെന കൂകി നില്പാൻ?
തീക്കനൽ െകാണ്ടന്നു ചഞ്ചൂപുടംതന്നി-
ലാക്കുേന്നാരാരുമങ്ങില്ലേയാതാൻ?

* * * *

വണ്ടുകേള! എന്തു താമരെപ്പായ്കയിൽ
മണ്ടിത്തുടങ്ങുന്നതിെപ്പാേഴ െചാൽ?
താമരപ്പൂവു വിരിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്ന
കാലമിേങ്ങതുമണഞ്ഞൂതിേല്ല.
ആദിത്യേദവാ! നിനക്കു െതാഴുെന്നങ്ങൾ
വാദിച്ച േദശേമ േപാെയ്ക്കാള്ളണം.
വൃന്ദാവനംതന്നിലിെന്നഴുന്നള്ളായ്കിൽ
നന്നായിരുന്നതുെമങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ.
ആനായർേകാൻതെന്റ പൂേമനി ദൂെരവ-
ച്ചാകുന്നൂതിേല്ലതും േപാവാനേയ്യാ!
സൂര്യനു സൂതനാം വീരേന! നിേന്നാടു
േവെറയുെണ്ടാെന്നങ്ങൾ െചാല്ലുന്നിേപ്പാൾ,
മാർത്താണ്ഡേദവെന വൃന്ദാവനംതന്നി-
േലാർത്തിട്ടു േവണെമഴുന്നള്ളിപ്പാൻ.
േഗാകുലനാഥനു ലീല കഴിഞ്ഞീല;
േകാപമുണ്ടാകിലാെമന്തറിവൂ?
ഞങ്ങളറിഞ്ഞതു െചാേല്ലണമേല്ലാതാ-
െനന്നിട്ടു നിേന്നാടു െചാല്ലീതിേപ്പാൾ.”

േനാക്കുക. കവിയുെട സർവ്വങ്കഷമായ ഭാവനാപ്രാഭവം!
േനാക്കി േനാക്കി േകാൾമയിർെക്കാള്ളുക.

രൗദ്രരസവർണ്ണനം
പൗണ്ഡ്രകപുത്രനായ സുദക്ഷിണൻ യാദവനിഗ്രഹത്തി�
ന്നായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാരണേദവതെയ കവി താെഴ�
ക്കാണുന്ന രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു:

“കുണ്ഡത്തിൽനിന്നെങ്ങഴുന്നതു കാണായി
ചണ്ഡിെയക്കാളതിഭീഷണനായ്
മാരണേദവതയായിച്ചമഞ്ഞിട്ടു
േഘാരനായുെള്ളാരു വഹ്നിതെന്ന.
െചമ്പിച്ചുനിേന്നാരു േകശവും മീശയും
വൻപിച്ചുനിന്നു വളെഞ്ഞകിറും
തീെപ്പാരി തൂകി മിഴിച്ചു ചുവന്നിട്ടു
േകാട്ടിയായുേള്ളാരു വൻമുഖവും
ആണ്ടുനിന്നീടിനാനാരണൻതന്മുമ്പി-
ലാനയും കാതിലണിഞ്ഞു േനേര.
കണ്ടുേള്ളാെരല്ലാരും കാതരന്മാരായി
മിണ്ടാെത േനാക്കി നടുങ്ങുേന്നരം
പൂെവടിേപാെലെയഴുന്നതു കാണായി
ഭൂതങ്ങേളാേരാന്നു പിെന്നപ്പിേന്ന.
പാരം െപാരിഞ്ഞുള്ള െകാള്ളിയുമായിട്ടു
േഘാരമായുേള്ളാരു േനാക്കുമായി
ദ്വാരക േനാക്കി നടന്നതു കാണായി
മാരണേദവതേയാടുംകൂടി.
ദ്വാരകതന്നുെട ചാരത്തു െചേന്നാരു
മാരണേദവത പാരമേപ്പാൾ
എട്ടു ദിെക്കങ്ങുേമ െഞട്ടിനടുങ്ങുമാ-
റട്ടഹാസങ്ങെളയാചരിച്ചു.

* * * *

ചാല വളർേന്നാരു േമനിയിൽ നിെന്നഴും
ജ്വാലകൾ േമന്മലേങ്ങല്ക്കയാേല
കൃത്യതൻ ചാരേത്തദ്ദാരുക്കെളല്ലാേമ
കത്തിെയഴുന്നതു കാണായേപ്പാൾ.
പാരിച്ചുനിന്നുള്ള പാദങ്ങേളല്ക്കയാൽ
പാടിച്ചൂതായിതഭൂതലവും.
രമ്യമായ് നിന്നുേള്ളാരംബരംതന്നിലു-
ള്ളംബുദജാലകമാല ചാേല
തങ്ങിവലിച്ചു വരുന്നതു കാണായി
െപാങ്ങിെയഴുന്നുള്ള േകശങ്ങളിൽ
മാനുഷന്മാെര കടിച്ചങ്ങു തിൻകയാൽ
മാറിേല ചാടുന്ന േചാര തന്നിൽ
നീന്തിെയഴുന്നു വരുന്നതു കാണായി
നീണ്ടുവളർന്നുള്ള മുണ്ഡമാല,
േവ്യാമത്തിേന്മലുള്ള യാനങ്ങെളല്ലാേമ
ശൂലത്തിേന്മലായിക്കാണായേപ്പാൾ.

* * * *

അന്തകന്നുള്ളവും കാണുന്നതാകിേലാ
െവന്തുനീറീടുമേപ്പടിതന്നാൽ.”

ഭയാനകരസവർണ്ണനം
കംസൻ വാളുേമാങ്ങിെക്കാണ്ടു സംഹരിക്കുവാൻ പാ�
ഞ്ഞടുക്കുന്ന േദവകിയുെട ഭയമാണു് താെഴക്കാണുന്ന
വരികളിൽ കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“േകസരിവീരൻതന്നാനനംതന്നിലായ്-
േക്കവലം േകഴുേന്നാേരണംേപാെല
േമവിനിന്നീടുന്ന േദവകീേദവിതാൻ
ൈദവേമെയന്നങ്ങു െചാല്ലിെച്ചാല്ലി
േഘാരനായുേള്ളാരു കംസെന േനാക്കീട്ടു
പാരം വിറച്ചുനടുങ്ങുമേപ്പാൾ;
ചൂഴും നിന്നീടുന്ന േലാകെര േനാക്കീട്ടു
േകാഴപൂേണ്ടറ്റവും േകഴും പിെന്ന;
ചങ്ങാതിമാരുെട നന്മുഖം േനാക്കി നി-
ന്നിങ്ങിെനെയൻകർമ്മെമന്നും പിെന്ന:
അച്ഛെനത്തെന്നയും െമച്ചേമ േനാക്കിനി-
ന്നുച്ചത്തിേലെറ വിളിച്ചുേകഴും;

* * * *

ആങ്ങേളത്തെന്ന വിളിച്ചുനിന്നീടുവാ-
േനാങ്ങിനിന്നങ്ങു നടുങ്ങും പിെന്ന;
ആനകദുന്ദുഭിതന്നുെടയാനനം
ദീനയായ് െമല്ലേവ േനാക്കി വീർക്കും.”

താൻ ആരുെട ശിരസ്സു െതാടുന്നുേവാ ആയാൾ തൽക്ഷ�
ണം മരിക്കണം എെന്നാരു വരം വൃകാസുരൻ ശ്രീപര�
േമശ്വരേനാടു വാങ്ങകയും, അതിെന്റ കാര്യസാധകത്വം
പരിേശാധിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ഉടൻതെന്ന വരദാതാവി�
െന പിടികൂടുവാൻ മുേന്നാട്ടു കുതിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ആ
അവസരത്തിൽ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാെന്റ പലായ�
നം കവി ഇങ്ങെന വിസ്തരിക്കുന്നു:

“ചാർത്തിനിന്നീടുന്ന ശാർദൂലചർമ്മവും
േദാസ്ഥലംെകാണ്ടങ്ങു താങ്ങിത്താങ്ങി,
േവഗെത്തപ്പൂണ്ടു വിറച്ചുനിന്നീടുന്ന
നാഗങ്ങേളാേരാേന്ന വീെഴവീേഴ,
മുത്താരമായിട്ടു ബദ്ധങ്ങളായുേള്ളാ-
രത്തികൾ തന്മാറിൽച്ചാെടച്ചാേട,
ഉന്മിഷൽകാന്തിയാം െവണ്മഴുതന്നുെട
െവണ്മതാെനങ്ങുേമ െപാെങ്ങെപ്പാെങ്ങ,
േചണുറ്റുേമവുപ്പാണിയിൽേച്ചർന്നുേള്ളാ-
േരണത്തിൻേപാതവും തുെള്ളത്തുേള്ള,
കുണ്ഡലനാഗങ്ങൾ ശൂൽകൃതിേയല്ക്കയാൽ-
ക്കണ്ണിെലെച്ചങ്കനൽ കെത്തക്കേത്ത,
സ്വർേല്ലാകസിന്ധുതൻ കേല്ലാലം െപാങ്ങീട്ടു
െവള്ളങ്ങെളങ്ങുേമ തൂെകത്തൂേക,
ഭൂതലത്തിങ്കൽ പതിച്ചുനിന്നീടുമാ-
ന്നൂതനത്തിങ്കേള വാരിവാരി,
േപടിച്ചു േകഴുന്ന വാമേത്താടൻേപാടു
േപടിക്ക േവണ്ടെയേന്നാതിേയാതി,
വാനിലുെമങ്ങുേമ പാഞ്ഞുനിന്നീടിനാൻ
ദാനവൻ പിന്നാെല െചല്കയാേല.”

ഹാസ്യരസവർണ്ണനം
ഹാസ്യരസപ്രകടനത്തിൽ േകരളീയർക്കു െപാതുേവ�
യും അവരിൽ നമ്പൂരിമാർക്കു പ്രേത്യകമായും ൈനസർ�
ഗ്ഗികെമന്നുതെന്ന പറേയണ്ട ഒരു വാസനാതിശയമു�
െണ്ടന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതു കൃഷ്ണഗാഥ�
യിൽ അതിെന്റ അത്യുച്ചമായ േകാടിെയ പ്രാപിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ഉപക്രമത്തിൽത്തെന്ന

സംസാരേമാക്ഷത്തിൻ കാരണമായതു
ൈവരാഗ്യെമന്നേല്ലാ െചാല്ലിേക്കൾപ്പൂ;
എന്നതുതെന്ന വരുത്തിനിന്നീടുവാ-
നിന്നിതുതെന്ന ഞാൻ നിർമ്മിക്കുന്നു.”

എന്നു് ഉപന്യസിച്ചിട്ടു തൃപ്തനാകാെത
“നിർഗ്ഗുണനായുേള്ളാരീശെനെക്കാണ്ടേല്ലാ;
നിർഗ്ഗുണമായതു േചരുമിേപ്പാൾ.”

എന്നുകൂടിപ്പറഞ്ഞു തെന്റ ശാലീനതെയ ഫലിതമസൃണ�
മായ രീതിയിൽ കവി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. സ്വശിശുവിെന
നന്ദഗൃഹത്തിൽ കിടത്തി അവിെടനിന്നും നന്ദനന്ദിനി�
െയ മഥുരയിേലയ്ക്കു െകാണ്ടുേപാരുന്ന സംഭവെത്ത “ബാ�
ലകന്മാെരെക്കാണ്ടാനകദുന്ദുഭി വാണിഭം െചയ്യുേന്നാ�
െനന്നേപാെല” എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നു. തൃണാവർത്തൻ
ചുഴലിക്കാറ്റായി െചന്നു ശ്രീകൃഷ്ണെന ആകാശത്തിേല�
യ്ക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നതു് “അംബരം പൂണാത ബാല�
െനെക്കാണ്ടുേപായംബരം പൂകിച്ചാൻ ദാനവൻതാൻ”
എന്ന കല്പനയ്ക്കു പഴുതു നല്കുന്നു. “തള്ളിച്ചുഴേന്നാരു കാ�
റ്റുമടങ്ങീതായുള്ളിേലക്കാറ്റുമങ്ങവ്വണ്ണേമ” എന്നാണു്
ആ അസുരെന്റ മരണെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്രീകരണം.
പ്രസ്തുത സംഭവം കണ്ടു പരിഭ്രാന്തരായിത്തീർന്ന േഗാ�
പസ്ത്രീകളുെട വട്ടത്തിലുള്ള പാച്ചിൽ “ഏറ്റം ചുഴന്നുള്ള
കാറ്റായി വേന്നാരു മാറ്റാേനാേടറ്റം പഠിച്ച” തിെന്റ ഫല�
മാെണന്നു് ഉേല്ലഖനം െചയ്യുന്നു.

“ഒറ്റൈക്കതന്നിൽ നീ െവണ്ണ വച്ചീടിനാൽ
മേറ്റൈക്ക കണ്ടിട്ടു േകഴുമേല്ലാ;
മൂത്തവൻകയ്യിൽ നീ െവണ്ണ വച്ചീടുേമ്പാ-
ളാർത്തനായ് നിന്നു ഞാൻ േകഴുേമ്പാേല”

എന്ന യുക്തിെകാണ്ടാണു് ബാലകൃഷ്ണൻ യേശാദേയാ�
ടു രണ്ടു ൈകയ്ക്കും െവണ്ണ വാങ്ങുന്നതു്. േഹമന്തവർണ്ണന�
ത്തിൽ നിന്നു താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചില വരികൾ ഈ
ഘട്ടത്തിൽ വിശിഷ്യ അനുസേന്ധയങ്ങളാകുന്നു:

“ശീതെത്തത്തൂകുന്ന േഹമന്തകാലമാം
ഭൂതത്തിൻ േകാമരെമന്നേപാെല
ഭൂേലാകംതന്നിേല മാേലാകെരല്ലാരും
ചാേല വിറച്ചുതുടങ്ങീതേപ്പാൾ
ദന്തങ്ങെളെക്കാണ്ടു താളംപിടിച്ചിട്ടു
സന്ധ്യെയ വന്ദിച്ചാരന്തണരും.

* * * *

തീക്കും തന്നുള്ളിേല േതാന്നിത്തുടങ്ങീേത
തീക്കായേവണെമനിക്കുെമന്നു്.”

ശ്രീകൃഷ്ണൻ അക്രൂരേനാടുകൂടി മഥുരയിേലയ്ക്കു പുറെപ്പട്ട�
േപ്പാൾ േഗാപികൾ “ഭാവനതന്നാേല കാർവർണ്ണൻ
െമയ് േചർത്തിട്ടാേവാളം പുല്കിനാരായവണ്ണം” എന്നു
കവിവർണ്ണിച്ചു സ്വയം സമാശ്വസിക്കുന്നു. കംസെന്റ രജ�
കൻ രാജാക്കന്മാർക്കുള്ള പട്ടാംബരങ്ങൾ ധരിക്കുവാൻ
ഇടയർക്കു േയാഗ്യതയിെല്ലന്നു പറയുേമ്പാൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ
“നിങ്ങൾക്കു രാജാവു കഞ്ചെനന്നാകിേലാ ഞങ്ങൾക്കു
രാജാവു ഞങ്ങൾ തങ്ങൾ.” എന്നു് അയാെള പരിഹസി�
ക്കുന്നു. ഭഗവാെന്റ കരസ്പർശത്താൽ അംഗൈവരൂപ്യം
നീങ്ങിയ കുബ്ജയുെട കാമപാരവശ്യം “മാനിനി തന്നുെട
േമനി നിവർന്നേപ്പാൾ മാരന്നു വില്ലു വളഞ്ഞു െചേമ്മ”
എന്ന അർത്ഥഗർഭമായ വാക്യത്തിൽ കവി പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുന്നു. ഇങ്ങെന എവിെട േനാക്കിയാലും നിരർഗ്ഗളവും
നിരങ്കുശവും അന്യകവികൾക്കു് അലഭ്യവുമായ വിേനാദ�
േധാരണി!

െചറുേശ്ശരിയുെട ഫലിതപ്രേയാഗത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷി�
േക്താദാഹരണമായി രുൿമിണീസ്വയംവരത്തിൽ ഒരു
ഘട്ടമുണ്ടു്. േതാഴിമാർ രുൿമിണിേയാടു േദവിയിൽ തങ്ങൾ
മാരാമയത്തിെന്റ ചിഹ്നങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നും ആരി�
ലാണു് േദവിക്കു് അഭിനിേവശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു് എന്നും
േചാദിക്കുന്നു. അതിന്നു രുൿമിണി ൈധര്യം നടിച്ചു്

“ഈശ്വരൻതെന്നെയാഴിഞ്ഞു മറ്റാെരയു-
മാശ്രയിച്ചില്ല മന്മാനസംതാൻ;
രാപ്പകലുേള്ളാരു പാഴ് പനിെകാണ്ടു ഞാൻ
വായ്പു കുറഞ്ഞു െമലിഞ്ഞൂതിേപ്പാൾ,
എന്നതുെകാണ്ടല്ലീ മന്മഥമാെലന്നു
നിങ്ങൾ നിനയ്ക്കുന്നു േതാഴിമാേര?”

എന്നു തെന്റ അന്തർഗ്ഗതം സത്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിച�
ലിക്കാെത ഗുഹനം െചയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
സമീപത്തു കൂട്ടിലിരുന്ന ശാരിക

“ൈദവേമ! നിൻകഴൽ ൈകെതാഴുതീടുേന്നൻ
ൈകെവടിഞ്ഞീെടാല്ലാെയെന്നെയന്നും;
േദവകീനന്ദനൻതന്നുെട െമേയ്യാടു
േകവലം േചർേക്കണെമെന്നയും നീ.”

എന്നു തെന്റ സ്വാമിനി പലേപ്പാഴും എകാന്തമായി പാ�
ടാറുള്ള പാട്ടു് ആവർത്തിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ േതാഴിമാർ
ചിരിച്ചുെകാണ്ടു്

“േകളാതെതല്ലാേമ െചാല്ലത്തുടങ്ങീേത
േമളത്തിൽ നമ്മുെട ശാരികതാൻ;
ശാരികൈപ്പതല്ക്കു കാർവർണ്ണൻതന്നിേല
മാരമാലുണ്ടായിെതേന്ന േവണ്ടൂ.”

എന്നു പറയുകയും രുൿമിണി കിളിെയ േകാപേത്താടു
കൂടി േനാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാെണ്ടാന്നും കിളി
കുലുങ്ങാെത പിേന്നയും േദവിയുെട ഏകാന്തഗാനം തുട�
രുകയാണു്:

“കാണുേന്നാർകണ്ണിന്നു പീയൂഷമായുള്ള
കാർവണ്ണൻതന്നുെട േമനിതെന്ന
കൺെകാണ്ടു കണ്ടു ഞാെനന്നുേപാെലന്നുെട
സങ്കടം േപാക്കുന്നു തമ്പുരാേന?”

അേപ്പാൾ േതാഴികൾ ശാരികേയാടു്
“എങ്ങാനും േപാകുന്ന കാർവർണ്ണൻതെന്നെക്കാ-
ണ്ടിങ്ങെന െചാല്ലുവാെനന്തു ഞായം?
ഇല്ലാതതിങ്ങെന െചാല്ലിത്തുടങ്ങിനാ-
ലുള്ളെതന്നിങ്ങെന േതാന്നുമേല്ലാ.”

എന്നു ഫലിതം െപാട്ടിച്ചു് അതിെന്റ മുഖം മുദ്രണം െചയ്യു�
ന്നു. എന്നാൽ അതുെകാണ്ടു േദവിക്കു് അഭിമതപ്രാപ്തി
സിദ്ധിക്കുന്നില്ല:

“കാർവർണ്ണൻതന്നുെട നാമെത്തേക്കട്ടേപ്പാൾ
േവെറാന്നായ്ക്കാണായി ഭാവെമല്ലാം.
കാമിനിതന്നുെട േകാമളേമനിയിൽ-
േക്കാൾമയിർെക്കാണ്ടുതുടങ്ങി െചേമ്മ.”

അേപ്പാൾ േതാഴിമാർ വീണ്ടും രുൿമിണിെയ ഇങ്ങെന
കളിയാക്കുന്നു:

“പാഴ് പനിെകാണ്ടല്ലീ േകാൾമയിർെക്കാള്ളുന്നു
വാെയ്പഴുന്നീടുമീ െമയ്യിലിേപ്പാൾ
േരാമങ്ങൾ തേന്നാടു േകാപിക്കേവണ്ടാേതാ
ശാരികൈപ്പതേലാെടന്നേപാേല?”

അതു േകട്ടു േദവി പുഞ്ചിരി തുകുന്നു! അവർക്കു സകല
രഹസ്യവും മനസ്സിലാകുകയും െചയ്യുന്നു. എെന്താരു മൃ�
ദുലവും, എന്നാൽ അേതസമയത്തിൽത്തെന്ന നിശിത�
വുമായ ഫലിതമാണു് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാം നിരീക്ഷിക്കു�
ന്നതു്. ഇതുേപാെല ഒരു സൂക്തിസുധ സഹൃദയന്മാർക്കു്
ഏതു േദവേലാകത്തിൽ െചന്നാൽ ആസ്വദിക്കാം!

ഇനി മെറ്റാരു രംഗത്തിേലയ്ക്കു പ്രേവശിക്കാം. സുഭദ്രയും
കപടസന്യാസിയായ അർജ്ജുനനും അത്യുൽക്കടമായ
അേന്യാന്യേപ്രമത്താൽ മതിമറന്നിരിക്കുന്നു. സുഭദ്ര
സന്യാസിക്കു ഭിക്ഷ വിളമ്പിെക്കാടുക്കുന്നു. കവി ആ
ചിത്രം നമുക്കു് എങ്ങെന കാണിച്ചുതരുന്നു എന്നു േനാ�
ക്കുക:

“ഓദനംതെന്ന വിളമ്പിനിന്നീടിനാൾ
േവദന പൂണ്ടുേള്ളാരുള്ളവുമായ്.
മുന്നിലിരുേന്നാരു ഭിക്ഷുകൻതാനുമ-
ക്കന്യകതന്മുഖം കാൺകയാേല
ഓദനംതെന്ന വിലക്കുവാൻ വല്ലാെത-
േയാർച്ചയും പൂണ്ടങ്ങു േമവുകയാൽ,
പാത്രത്തിൽനിന്നുേള്ളാേരാദനെമല്ലാേമ
പത്രത്തിലാമ്മാറു വീണുകൂടി.
അക്ഷണം പിെന്നയക്കന്യകമുന്നിേല
ഭിക്ഷുകൻതന്മുഖം േനാക്കിേനാക്കി
ഉത്തമമാേയാരു നൽഘൃതം െചെഞ്ചേമ്മ
പത്രത്തിലാമ്മാറു വീഴ്ത്തിനിന്നാൾ.
ചാലെത്താലിച്ചുള്ള വാഴപ്പഴങ്ങളും
ചാടിക്കളഞ്ഞിതു ചാപല്യത്താൽ.
അെത്താലിതെന്ന വിളമ്പിനിന്നീടിനാൾ
ചിത്തം മയങ്ങിനാെലന്നു ഞായം.
പത്രത്തിലായുേള്ളാരെത്താലിതെന്നത്തൻ
ചിത്തമഴിഞ്ഞവനാസ്വദിച്ചാൻ.
കമ്പവുംപൂണ്ടു കരുത്തുമകന്നങ്ങു
സംഭ്രമിച്ചീടുന്ന കന്യകതാൻ
മുമ്പിേല േവണ്ടതു പിേന്ന വിളമ്പിനാൾ
പിമ്പിേല േവണ്ടതു മുന്നിൽത്തെന്ന.
ഇങ്ങെന വന്നവെയാന്നുമറിഞ്ഞില്ല
കന്യകമുന്നിലിരുന്നവൻതാൻ.”

പഴമാെണന്നു കരുതി സുഭദ്ര െതാലി വിളമ്പുന്നു; പഴമാ�
െണന്നു കരുതിത്തെന്ന അർജ്ജുനൻ ആ െതാലി തി�
ന്നുകയും െചയ്യുന്നു. എെന്താരു ഹൃദ്യതമമായ ഹൃദയവി�
നിമയം!

അലങ്കാരപ്രേയാഗം
െചറുേശ്ശരിയുെട ഉൽേപ്രക്ഷ, ഉപമ, രൂപകം, ദൃഷ്ടാന്തം,
അർത്ഥാന്തരന്യാസം മുതലായ അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളു�
െട പ്രേയാഗൈവചിത്ര്യെത്തപ്പറ്റി അധികെമാന്നും പറ�
വാൻ സ്ഥലമനുവദിക്കുന്നില്ല. പൂതന കൃഷ്ണെന സ്തന്യ�
പാനം െചയ്യിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽനിന്നു താെഴ ഉദ്ധരിക്കു�
ന്ന ചില വരികൾ അേദ്ദഹത്തിനു് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള
പ്രാഗല്ഭ്യെത്ത പടഹമടിച്ചു പരസ്യെപ്പടുത്തുന്നു:

ദൂരത്തുനിന്നങ്ങു കേണ്ടാരു േനരത്തു
ചാരത്തു െചന്നു ചതിച്ചുപുക്കാൾ,
അണ്ഡജനായകൻതന്നുെട ചാരത്തു
കുണ്ഡലിതാൻ െചന്നു പൂകും േപാെല.

ഓമനത്തൂമുഖംതന്നിേല േനാക്കിെക്കാ-
േണ്ടാർത്തുനിന്നീടിനാെളാട്ടു േനരം,
ചീർേത്താരു േകാപംപൂണ്ടന്തകൻ വാരാഞ്ഞു,
പാർത്തുനിന്നീടുേന്നാെളന്നേപാെല.

െമല്ലേവ െചന്നങ്ങു െതാട്ടുനിന്നീടിനാൾ
പല്ലവം െവല്ലുമപ്പൂവൽേമനി,
രത്നെമന്നിങ്ങിേന തന്നിേല നണ്ണിനി-
ന്നഗ്നിെയെച്ചന്നുെതാടുന്നേപാെല.

പാരാെത പിെന്നെയടുത്തുനിന്നീടിനാ-
ളാേരാമൽപ്പൂങ്കനിൈപ്പതൽതെന്ന,
പാശെമന്നിങ്ങെന നിർണ്ണയം പൂണ്ടിട്ടു
പാമ്പിെനെച്ചന്നെങ്ങടുക്കുംേപാെല.

ഓമനപ്പൂവൽെമയ് േമനിയിൽെക്കാണ്ടേപ്പാൾ
േകാൾമയിർ തിണ്ണെമഴുന്നു െമയ്യിൽ
ഉമ്പർേകാൻനാട്ടിലപ്പൂതനതെന്നക്കാൾ
മുൻപിേല േപാവാനാെയന്നേപാേല” ഇത്യാദി.

കാത്യായനീവർണ്ണനം, രുൿമിണീവർണ്ണനം, ഋതുവർണ്ണ�
നം മുതലായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കവി വാരിേക്കാരിവിളമ്പീട്ടു�
ള്ള അലങ്കാരങ്ങൾക്കു കയ്യുംകണക്കുമില്ല.

“ആനനംതേന്നാടു േനെരാത്തുേപാരുവാൻ
മാനിച്ചു തിങ്കളും പങ്കജവും
ഒക്കേവ െചന്നു പിണങ്ങിനേനരം ക-
ണ്ടക്ഷണമാനനലക്ഷ്മി േനേര
തിങ്കേള! നീയിതിൻ മീതേല നിന്നുെകാൾ
പങ്കജേമ, യിതിൻ താെഴ നീയും!
എന്നങ്ങു െചാെന്നാരു സീമയിട്ടീടിനാ-
ളിന്നതു ചില്ലിയായ്ക്കണ്ടതിേപ്പാൾ.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വർണ്ണനങ്ങളിൽ കവി പ്രദർശിപ്പിക്കു�
ന്ന അചുംബിതമായ ചമൽക്കാരചാതുരി ആെരയാണു്
ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ആറാടിക്കാത്തതു്!

രചനാമാധുര്യം
ഈ അത്ഭുതവിദ്യ മുഴുവൻ കവി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു
െവറും നാേടാടിബ് ഭാഷാപദങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചാെണന്നു�
ള്ള വസ്തുതയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനർക്കു നമുക്കുള്ള
ബഹുമാനെത്ത ദ്വിഗുണീഭവിപ്പിക്കുന്നതു്. ആ മഹാകവി
മൂർദ്ധന്യെന്റ അക്ലിഷ്ടമധുരമായ രചനാൈവഭവത്തി�
നു പ്രേത്യകമായി ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ട
ആവശ്യമില്ല. ഇതുവെര എടുത്തുേചർത്ത മഞ്ജരിയിലു�
ള്ള ഈരടികൾ എല്ലാം തെന്ന അതിനു നിദർശനങ്ങ�
ളാണു്.

“കാർമുകിൽമാലകൾ കാൽ പിടിച്ചീടുന്ന കാന്തിെയ�
പ്പൂെണ്ടാരു െമയ്യുമായി.” “പാലാഴിമാതുതൻ വാർമുലത�
ന്നിേല മാേലയച്ചാറൂറും മാറുേള്ളാേന” “അല്ലിെന െവല്ലു�
വാൻ വല്ലുന്ന പൂങ്കുഴൽ, വില്ലിെന െവല്ലുവാൻ വല്ലും ചി�
ല്ലി” മുതലായ ലാളിത്യം വഴിെഞ്ഞാഴുകുന്ന ഈരടികൾ
കൃഷ്ണഗാഥയിലല്ലാെത ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ മെറ്റാ�
രിടത്തും കാണുന്നതല്ല. അതിനു മുൻെപന്നേപാെല
ആക്കൃതിയിലും പ്രയുക്തങ്ങളായ പഴയ ഭാഷാപദങ്ങ�
ളിൽ പലതും രണ്ടു ശതകംകൂടിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സം�
സ്കൃതത്തിെന്റ അനുസ്യൂതമായ മർദ്ദനത്തിെന്റ ശക്തി�
യാൽ മിക്കവാറും പുറംതള്ളെപ്പട്ടുേപായി. (1) അങ്കി
(അഗ്നി); (2) അലയ്ക്കുക (അടിയ്ക്കുക); (3) അല്ലിടം (ജഘ�
നം); (4) ഇടേങ്ങറു് (തടസ്സം); (5) ഉവക്കുക (േസ്നഹി�
ക്കുക); (6) ഓലക്കം (പ്രകാശം); (7) കൺെപാലിയുക
(ഉറങ്ങുക); (8) കമ്മൻ (ദുഷ്ടൻ); (9) കുഴ (കാതു്); (10)
കൂത്തി (േതവിടിശ്ശി); (11) കലമ്പിക്കുക (കൂർപ്പിക്കുക);
(12) തൺെപടുക (താഴുക); (13) തളർത്തുക (കുറയ്ക്കുക);
(14) താവടം (കഴുത്തിലണിയുന്ന മാല); (15) തികക്കുക
(േവവുക); (16) േതമ്പാെത (കുറയാെത); (17) േതായുക
(വർദ്ധിക്കുക); (18) നാണുക (നാണിക്കുക); (19) െന�
യ്തൽ (ആമ്പൽ); (20) പച്ചെപടുക (വർദ്ധിക്കുക); (21)
പരുകുക (ആസ്വദിക്കുക); (22) പാടകം (കാൽച്ചിലമ്പു്);
(23) െപണ്ണുക (െചയ്യുക); (24) മരിക്കം (ഇണക്കം); (25)
മല്ലം (മേനാഹരം); (26) മാച്ചു (അഴുക്കു്); (27) േമതു് (ഭൂ�
മി); (28) വല്ലുക (കഴിയുക); (29) വിച്ച (വിദ്യ, ആശ്ചര്യം);
(30) േവലെപ്പൺ (ലക്ഷ്മീേദവി); (31) വിണ്ടലർ (േദവർ)
എന്നീ പദങ്ങൾ ആക്കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടവയാണു്. അവെയ�
െക്കാണ്ടു പിെന്നയും കുെറക്കാലേത്തക്കു ൈകകാര്യം
െചയ്തുവന്നതു ഭാഷാശത്രുക്കളും സംസ്കൃതപക്ഷപാതികളു�
മാെണന്നു് അന്യഥാ ഗണിക്കാവുന്ന ചമ്പൂകാരന്മാരാകു�
ന്നു. പാട്ടുകാർക്കു് അവ പഥ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു
െതളിെവാന്നുമില്ല.

രാമചരിതം, കണ്ണശ്ശരാമായണം മുതലായ പാട്ടുകളും
കൃഷ്ണഗാഥയും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുേനാക്കുന്നവർക്കു ഭാഷാ�
സംബന്ധമായുള്ള ചില വസ്തുതകൾ േബാധ്യമാകാെത�
യിരിക്കുകയില്ല. പഴയ പാട്ടുകളിൽ ഓേരാന്നിനും നാലു
വരികളും ഓേരാ വരിക്കും ഈരണ്ടു വിഭാഗങ്ങളും േവ�
ണ്ടിയിരുന്നതായി നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കൃഷ്ണഗാഥയി�
െല ഓേരാ ഈരടിയും രചനാവിഷയത്തിൽ അേതാടു�
കൂടിത്തെന്ന പരിപൂർണ്ണമാകുന്നുെണ്ടന്നു പറയാം. ഈര�
ടികളിൽ േമാനയ്ക്കു് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാധാന്യം എതുക
കവർന്നിരിക്കുന്നു.

ഇന്ദിരതന്നുെട പുഞ്ചിരിയാെയാരു
ചന്ദ്രിക െമയ്യിൽപ്പരക്കയാേല,
പാലാഴിെവള്ളത്തിൽെപ്പാങ്ങിനിന്നീടുന്ന
നീലാഭമായുള്ള ൈശലംേപാെല,
േമവിനിന്നീടുന്ന ൈദവതംതെന്ന ഞാൻ
ൈകവണങ്ങീടുേന്നൻ കാത്തുെകാൾവാൻ.”

എന്നീ മൂന്നു ഈരടികളിൽ എതുകമാത്രേമ കവി ദീക്ഷി�
ച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണേല്ലാ. പ്രാേയണ നമ്മുെട
മഹാകവി ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ ദത്തദൃഷ്ടിയാ�
െണങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനു് അക്കാര്യത്തിൽ നിർബ്ബന്ധ�
ബുദ്ധിയില്ല. “പാപനായുേള്ളാരു കംസെന്റ മാനസം
പാറെയേപ്പാെലയങ്ങാകയാേല,” “പാദങ്ങൾ നാലും
നനഞ്ഞുനിന്നീടാെത പാഴ് പറേമ്പറി നടക്കുംേപാെല”
മുതലായ ഈരടികളിൽ അേദ്ദഹം എതുകയ്ക്കുപകരം
േമാനെയെക്കാണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടുന്നു. “ബാലകൻ േവണമീ
മാേറാടു േചരുവാൻ, ഞാനിനി നീങ്ങണെമന്ന േപാ�
െല,” “യാചിപ്പാൻ േപാവാേനാ േചലയും െചമ്മല്ല, േഗ�
ഹത്തിൽ േമവുവാൻ പയ്യുമുേണ്ട” തുടങ്ങിയ ഈരടിക�
ളിൽ എതുകയും േമാനയും ഉേപക്ഷിക്കുന്നതിനും അേദ്ദ�
ഹം മടിക്കുന്നില്ല. ശബ്ദഗുംഫനെത്ത സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം അന്യഥാ അനവദ്യമായ പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ
ഒരു അനവധാനത കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളതു പ്രസ്താവേയാ�
ഗ്യമാകുന്നു. അതു ‘നിന്നീടുക,’ ‘ഊറ്റീടുക,’ ‘താൻ,’ ‘െച�
െഞ്ചേമ്മ,’ ‘െമെല്ല െമെല്ല.’ മുതലായ പദങ്ങെള പല�
േപ്പാഴും നിരർത്ഥകമായി പാദപൂരണത്തിനു േവണ്ടിമാ�
ത്രം കവി പ്രേയാഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു്. “കഞ്ചൻ�
തൻ െനഞ്ചിേനാെടാത്ത കരിങ്കല്ലുമഞ്ചിതമാേയാരുപാ�
ട്ടുേകട്ടു്”; തുടങ്ങിയ ഈരടികൾ സംവൃേതാകാരത്തിൽ
അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ശ്രവേണാേദ്വഗജനകമാണു്.
പെക്ഷ തങ്ങെളത്തെന്ന മറന്നുെകാണ്ടു് ആ പാലാഴി�
യിൽ വിഹരിക്കുന്ന അനുവാചകന്മാർക്കു് അത്തരത്തി�
ലുള്ള േദാഷപരമാണുക്കൾ അേശഷം അനുഭവേഗാചര�
ങ്ങളാകുന്നില്ലതെന്ന.

ഗ്രേന്ഥാേദ്ദശ്യം
െചറുേശ്ശരിക്കു പ്രസ്തുത കൃതിെകാണ്ടു സാമാന്യജനങ്ങ�
ളിൽ അവതാരപുരുഷന്മാരിൽെവച്ചു് അഗ്രഗണ്യനായ
ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാെനപ്പറ്റിയുള്ള ഭക്തി പ്രവൃദ്ധമാക്കുകയും
ആനുഷംഗികമായി തെന്റ യശസ്സു േലാകത്തിൽ നി�
ലനിറുത്തുകയും െചയ്യണെമന്നായിരുന്നു അഭിസന്ധി.
ആ ഉേദ്ദശം രണ്ടും അേദ്ദഹം സമഗ്രമായി സാധിച്ചിട്ടു�
മുണ്ടു്. സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു അക്കാലെത്ത
സഹൃദയശിേരാമണികൾ. അവരുെട മുമ്പിൽ സംസ്കൃ�
തത്തിെന്റ ആധിപത്യത്തിനു േലശംേപാലും കീഴടങ്ങാ�
െത ആബാലേഗാപാലം ആർക്കും ആസ്വദിക്കത്തക്ക
ലളിതേകാമളകാന്തപദാവലിെകാണ്ടു താൻ നിർമ്മിച്ച
ഗാഥ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു് ആ കവിപ്രേവകനുേപാലും
അല്പം അൈധര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നു നമുക്കു ശപഥം
െചയ്യാവുന്നതല്ല. സജ്ജനങ്ങൾ പ്രശംസിക്കുെമന്നു
കരുതിയല്ല താൻ അതു നിർമ്മിച്ചെതന്നും വന്ദ്യന്മാ�
രായുള്ളവർ നിന്ദ്യെത്തയല്ലാെത നിന്ദിക്കുകയിെല്ലന്നു
തനിക്കു നിർണ്ണയമുെണ്ടന്നും ദുർജ്ജനങ്ങൾ നിന്ദിച്ചാൽ
സജ്ജനങ്ങൾ അവെര തടുത്തുെകാള്ളുെമന്നും അേദ്ദ�
ഹം സമാധാനെപ്പടുന്നു. തെന്റ കൃതിെയപ്പറ്റി

“കാർവർണ്ണൻതന്നുെട കാരുണ്യംെകാണ്ടിതി-
പ്പാരിടെമങ്ങും നടക്കണേമ”

എന്നും താൻ യഥാകാലം േദവേലാകത്തിൽ െചല്ലു�
േമ്പാൾ

“മാനിച്ചുവന്നുള്ള മാനിനിമാെരല്ലാം
ഗാനെത്തെച്ചയ്തിട്ടും േകൾക്കാേകണം”

എന്നും അേദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ൈവഷ്ണവ�
ദൂതന്മാർ തെന്ന ൈവകുണ്ഠത്തിേലക്കു നയിക്കുെമന്നും,
അവിെടെച്ചന്നു ഭഗവാേനാട്

“ഗാഥെയെക്കാണ്ടിവൻ പാതകം പൂേണ്ടാെര-
പ്പൂതന്മാരാക്കിനാൻ നീതിയാേല;
നിർഗ്ഗതിപൂണ്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾെക്കല്ലാേമ
സൽഗതി നല്കിനാൻ ധാരെകാേണ്ട;
ഭക്തന്മാരായുേള്ളാരുത്തമന്മാരുെട
ചിത്തവും ചാലക്കുളിർപ്പിച്ചുടൻ
മുക്തിെയത്തെന്നയും നല്കിനിന്നീടിനാ-
നുത്തമമായുള്ള ഗാഥെകാേണ്ട.”

എന്നു് അവർ തിരുമനസ്സറിയിക്കുെമന്നും ആ പരമഭാ�
ഗവതൻ ദീർഘദർശനം െചയ്യുന്നു. പിന്നീടു സംഭവിക്കു�
വാൻേപാകുന്നെതെന്തന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ രസനാഗ്ര�
ത്തിൽനിന്നു തെന്ന നമുക്കു േകൾക്കാം.

“ദാസെനന്നുള്ളേതാ വന്നൂതായേല്ലാ നിൻ
ഗാഥെയ നിർമ്മിക്കെകാണ്ടുതെന്ന;
ഏെതാരു േവലയിലാക്കിനിന്നീടുന്നു
നീതിയാലിന്നിവൻതെന്നയിേപ്പാൾ?
ദൂതന്മാരിങ്ങെന േചാദിച്ചേനരത്ത-
പ്പാതകൈവരിയായുള്ളവൻതാൻ
െമല്ലേവെയൻമുഖം േനാക്കിനിന്നേന്നരം
ചില്ലിതൻ െതല്ലാേല െചാല്ലുകയാൽ
പ്രാഞ്ജലിയായ ഞാൻ പാഞ്ഞുെചന്നേന്നരം
േതാഞ്ഞു നിന്നീടുന്ന േമാദത്താേല
പാതകം േവരറ്റ പാണിെയെക്കാണ്ടവൻ-
പാദങ്ങൾ െമെല്ലെന്നടുത്തു പിെന്ന
േനാറ്റുനിന്നീടുെമൻ മാറത്തു േചർത്തു നി-
േന്നറ്റം െതളിഞ്ഞു പുണർന്നു േമേന്മൽ
വാരിജസംഭവൻ വാമനൻപാദെത്ത
വാരിെയെക്കാണ്ടു പെണ്ടന്നേപാെല
ആനന്ദേലാചനവാരിതൻപൂരംെകാ-
ണ്ടാദരേവാടു കുളിർപ്പിച്ചേപ്പാൾ
ദുസ്സംഗം േവറിട്ടു സത്സംഗിയാകുെമ-
ന്നുത്സംഗം തന്നിേല േചർത്തു പിെന്ന
എൻമനംതന്നിൽപ്പണ്ടുേന്മഷിച്ചുള്ളവ-
യുൺമേയാെയന്നതു നിർണ്ണയിപ്പാൻ
ഗാഥയിൽെച്ചാന്നുള്ള േരഖകേളാേരാേരാ
ബാധെയൈക്കവിട്ടു േനാക്കിേനാക്കി
െമെല്ലെമെല്ലന്നു തേലാടി നിന്നേന്നരം
പല്ലവംെവല്ലുമപ്പാദങ്ങെള
പാണികൾക്കീടുേന്നാരാനന്ദം പൂരിച്ചു
വാണീടേവണേമ ൈദവേമ! ഞാൻ.”

ഉപസംഹാരം
കൃഷ്ണഗാഥെയപ്പറ്റി കവിക്കു വലിയ മതിപ്പാണു് ഉണ്ടായി�
രുന്നെതന്നു് ഒടുവിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വിശദ�
മാകുന്നു. അതു് അയുക്തമാെണന്നു് ആരും പറയുെമന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. ഈ ഒരു കൃതിെകാണ്ടു മാത്രം ൈകരളി�
ക്കു് ഏതു് ഇതര ഭാഷയുെട മുന്നിലും നിസ്സേങ്കാചം തല�
യുയർത്തി നില്ക്കാം; ആത്മവീര്യെത്ത സൈധര്യം പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഗൃഹീതനായ
മഹാപുരുഷനാണു് െചറുേശ്ശരി. കാളിദാസൻ തുടങ്ങിയ
ഭാരതത്തിേല പ്രഥമഗണനീയന്മാരായ കവിസാർവ�
ഭൗമന്മാരുെട പംക്തിയിൽ അേദ്ദഹത്തിനും ആദരണീ�
യമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിനു് അവകാശമുെണ്ടന്നാണു്
എെന്റ അടിയുറച്ച അഭിപ്രായം.



4 ഭാരതഗാഥ

ഗ്രന്ഥകാരെന്റ കാലം
ഭാരതഗാഥയ്ക്കു് ഭാരതംപാെട്ടന്നും െചറുേശ്ശരിഭാരതം പാ�
െട്ടന്നും കൂടി േപരുകളുണ്ടു്. ചിറയ്ക്കൽ േകാവിലകേത്ത
ഒരു ആദർശഗ്രന്ഥത്തിൽ അതു് 704 തുലാം 5-ആംനു
തലൂലു് മാധവവാരിയർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പകർ�
പ്പാെണന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ കുറിപ്പും
“ആജ്ഞയാ േകാലഭൂപസ്യ” ഇത്യാദി ഗ്രന്ഥാന്തേശ്ലാക�
വും േവെറ ൈകപ്പടയിലാണു് കാണുന്നതു്. മെറ്റാരു മാ�
തൃകയിൽ “െപാനത്തിൽ വലിയ നമ്പിടി ഉണ്ടാക്കിയ
ഭാരതംപാട്ടു്” എന്നും മൂന്നാമെതാന്നിൽ “െപാനത്തിൽ
ശങ്കരസൂരിണാ വിരചിതാ ശ്രീഭാരതഗാഥാ” എന്നും േര�
ഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ആ േരഖകളും പുറെത്തഴുത്തു�
കൾമാത്രമാണു്. അതുെകാണ്ടു് അവെയമാത്രം ആസ്പദ�
മാക്കി യാെതാന്നും നിർണ്ണയിക്കുവാൻ നിവൃത്തി കാണു�
ന്നില്ല. പേക്ഷ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമാണു്. ഭാരതഗാഥാ�
കാരനും കൃഷ്ണഗാഥാകാരനും ഒേര കാലത്തു് ഉദയവർമ്മ
രാജാവിെന്റ േപാഷണത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സദസ്സി�
െന അലങ്കരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ഭാരതഗാഥയിെല
ഭാഷ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. കൃഷ്ണഗാഥയിൽ കാണു�
ന്ന പല പഴയ പദങ്ങളും ൈശലികളും വ്യാകരണപ്ര�
േയാഗങ്ങളും (‘പാതകമാർജ്ജിച്ചു െകാെള്ളാല്ലാെത’
‘എന്നുെട ജീവനം നിന്നുെട കയ്യിലൂ’ മുതലായവ) ഭാര�
തഗാഥയിലുമുണ്ടു്. ഉദയവർമ്മാവിെന്റ േപർ ഗ്രന്ഥാന്ത�
േശ്ലാകത്തിേല കാണുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും പ്രാജ്ഞനായ
ഒരു േകാലത്തിരിയുെട ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണു് അതു
വിരചിതമായതു് എന്നു െതളിയത്തക്കവണ്ണം,

“പ്രാജ്ഞനായുേള്ളാരു േകാലാധിനാഥൻത-
ന്നാജ്ഞെയെക്കാണ്ടേല്ലായിന്നീവണ്ണം
സംഭവമാദിയായ് സംഹാരേത്താളവും
സംേക്ഷപമായിട്ടു െചാല്ലുെന്നന്നാൽ
പാതകം േപാക്കുന്ന ഭാരതഗാഥതാൻ
േചതയിലൻേപാടറിഞ്ഞവണ്ണം
തീർത്തുനിന്നീടുവാേനാർത്തുനിന്നീടുെമ-
ന്നാർത്തി തീർത്തീേടണം തമ്പുരാേന.”

എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്ന പ്രസ്താവനയുണ്ടേല്ലാ. ഒടു�
വിലേത്ത േശ്ലാകം പ്രക്ഷിപ്തമാെണന്നു വന്നാൽേപ്പാലും
7-ആം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ വിരചിതമായ
ഒരു കൃതിയായിട്ടാണു് പ്രസ്തുത ഗാഥെയ പരിഗണിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്.

രണ്ടു കൃതികളുേടയും പ്രേണതാവു് ഒരു കവിയല്ല
ഏകേദശം ഇതുേപാെലതെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തി പറയാ�
വുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണു് രണ്ടു ഗാഥകളുേടയും നിർമ്മാ�
താവു് ഒരാളെല്ലന്നുള്ളതും. ദിവാകരബിംബത്തിനും ദി�
വാദീപത്തിനും തമ്മിലുള്ള പ്രകാശാന്തരം ഈ രണ്ടു കൃ�
തികൾക്കു തമ്മിലുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായത്തിനു് ഉേപാൽ�
ബലകമായി ചില വിഷയങ്ങൾ ഉപപാദിക്കാം.

ഭാരതഗാഥാകാരെന്റ അപാണ്ഡിത്യം
ഭാരതഗാഥാകാരെന്റ സംസ്കൃതജ്ഞാനം ഏറ്റവും പരി�
മിതമാകുന്നു. പുംസൻ (പുമാൻ), തൃഷ്ണൻ (സതൃഷ്ണൻ),
അപ്സരി (അപ്സരസ്ത്രീ), െകാങ്കയുഗളങ്ങൾ (യുഗം) സം�
സാരിയാെയാരു നാരി (സംസാരിണി) മർഷം (അമർ�
ഷം) ആപാദമസ്തകേത്താളം (ആപാദമസ്തകം) മുത�
ലായി അസമാേധയങ്ങളായ പല സ്ഖലിതങ്ങളും െദ�
യ്ത (ദയിത), അർവതു (അറുപതു), സൗവ (സൗബല),
സ്നാനിക്കുക (സ്നാനം െചയ്യുക) മുതലായി വിലക്ഷണങ്ങ�
ളായ അേനകം പദസേങ്കാചങ്ങളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
ഉണ്ടു്. ഭടർ എന്നതിനു പകരം േലാകെരന്നും, ഫലിക്കു�
ന്നതു് എന്നതിനു പകരം ദൃഷ്ടെമന്നും, ദുർവ്വാസസ്സിനു
പകരം ‘മത്തനായുേള്ളാരു മാമുനി’, എന്നും േകാവില�
കത്തിനു പകരം നിയേമന ‘േകാട്ട’ എന്നും വ്യവഹരി�
ച്ചു ഗ്രന്ഥകാരൻ സംതൃപ്തനാകുന്നു. ഉപ്പുെവള്ളത്തിന്നു
പര്യായമായി ‘പാനീയ’ പദം പ്രേയാഗിക്കുന്നു. ‘പാരി�
ടപാലനം’ തുടങ്ങിയ ഉേദ്വഗജനകങ്ങളായ സമസ്തപ�
ദങ്ങളും കാൺമാനുണ്ടു്. ഭാഷാ പദങ്ങെള അേപക്ഷി�
ച്ചു് സംസ്കൃതപദങ്ങളുെട പ്രേയാഗവും ഭാരതഗാഥയിൽ
താരതേമ്യന വളെര അധികമാണു്. കൃഷ്ണഗാഥാകാര�
െന്റ ഭാഷാശബ്ദേകാശം അേദ്ദഹം കണികണ്ടിട്ടിെല്ലന്നു
േപാലും പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

രചനാൈവകല്യം
പാടി ഒപ്പിച്ചു മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുവാൻ പഴുതു കാണാത്തവി�
ധത്തിൽ പല വരികളും കണ്ടകങ്ങൾേപാെല ഭാരതഗാ�
ഥയിൽ കവി വാരിവിതറിയിരിക്കുന്നു. ‘രക്തബീജെന�
ന്ന രാക്ഷസൻതൻ’, ‘ഉത്തരായനം വെന്നത്തുവാനാ�
യ്’, ‘ധൃഷ്ടേകതുവും യുധാമന്യുവും’, ‘അർദ്ധരഥസൂതജൻ
തനിക്കു്’, ‘സൂച്യാകാരമായിെട്ടത്രയുെമത്രയും’ തുടങ്ങിയ
വരികൾ േനാക്കുക. ‘വാരിജേനത്രെന്റ േസാദരനാം’
‘ഭൂപതിതന്നുെടയഗ്രജൻതൻ’ ‘സങ് ക്രമിച്ചങ്ങവൻ തങ്ക�
ലുള്ള’ എന്നിങ്ങെനയും മറ്റും ഈരടികൾ അവസാനി�
പ്പിക്കുന്നതു് ഒരഭംഗിയായിട്ടു ഗ്രന്ഥകാരന്നു േതാന്നീട്ടി�
ല്ല. ഈ അഭംഗിക്കു മഷിയിട്ടു േനാക്കിയാൽ ഒേന്നാ
രേണ്ടാ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൃഷ്ണഗാഥയിലും കേണ്ടക്കുമാ�
യിരിക്കും; പേക്ഷ ആ കാവ്യത്തിൽ പ്രസ്തുതരചനാഗഡു
തുേലാം നിസ്സാരമാണു്. “േയാഗിയായുേള്ളാരു ശ്രീശു�
കൻതേന്നാടു” “ശക്തരായുള്ള ത്രിഗർത്തന്മാർ വന്നിട്ടു”
എന്നീ വരികളിൽ യഥാക്രമം, ശ്രീ, ത്രി, ഈ അക്ഷര�
ങ്ങെള സംയുക്തങ്ങളാക്കാെത ഉച്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കു�
ന്നു. ഈ േദാഷത്തിനു േവേറയും അനവധി ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കാവുന്നതാണു്. ഒരിക്കൽ കുറിച്ച
വരികൾ ഉടനടി ആവർത്തിക്കുന്നതിനും കവിക്കു കൂസ�
ലില്ല. ‘കല്യാണകാരുണ്യകേല്ലാലേമ’ എന്നും ‘കല്യാ�
ണകാരുണ്യൈകവല്യേമ’ എന്നും ഉള്ള വരികളും ‘ഭൂമി�
ക്കു നേല്ലാരു ഭൂഷണമായുള്ള’ എന്നും ‘ഭൂമിക്കു നേല്ലാ�
രു ഭൂഷണമായിട്ടു’ എന്നും ഉള്ള വരികളും േനാക്കുക.
‘രുഷ്ടരായ് നിന്നങ്ങു ബാലിസുഗ്രീവന്മാർ വട്ടത്തിൽനി�
ന്നു െപാരുന്നേപാെല’ എന്ന ഈരടിയും ഒന്നിലധികം
തവണ പ്രേയാഗിച്ചു കാണുന്നു.

ഔചിത്യഹീനത
കവിക്കു പലേപ്പാഴും പദപ്രേയാഗത്തിലും അലങ്കാരപ്ര�
േയാഗത്തിലും അനൗചിത്യേദാഷം പറ്റിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്.
“പാൽക്കടൽവർണ്ണൻ” എന്ന പദം പല അവസരങ്ങ�
ളിലും അേദ്ദഹം ശ്രീകൃഷ്ണനു വിേശഷമായി ഘടിപ്പിക്കു�
ന്നു. പാൽക്കടലിെന്റ നിറം കറുപ്പെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം
ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുേപാെല േതാന്നിേപ്പാകും. ഗ്രന്ഥാ�
രംഭത്തിൽത്തെന്ന ലക്ഷ്മീഭഗവതിയുെട പുഞ്ചിരിെയ
പാലാഴിെവള്ളേത്താടും മഹാവിഷ്ണുവിെന നീലാഭമായ
ൈശലേത്താടും ഉപമിക്കുന്ന കൃഷ്ണഗാഥാകാരനു് അത്ത�
രത്തിൽ ഒരു പ്രമാദം ഒരിക്കലും പറ്റീട്ടില്ല, പറ്റുവാൻ ഇട�
യുമില്ല. സുഭദ്രയുെട സൗന്ദര്യം വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ ‘അംഗ�
ങ്ങൾതന്നുെട ഭംഗികൾ കാണുേമ്പാൾ ഗംഗെയന്നിങ്ങി�
െന െചാല്ലാമേല്ലാ’ എന്നും ‘ഏണാക്ഷി തന്നുെട നന്മിഴി
കാണുേമ്പാൾ ഏണംതൻ േനത്രങ്ങെളന്നു െചാല്ലാം’
എന്നും പറഞ്ഞു താവതാ കൃതകൃത്യമ്മന്യനാകുന്ന ഒരാ�
െള കവിെയന്നു് എങ്ങിെന പറയാം? “എണ്ണം കലർ�
ന്നുള്ള ബാണങ്ങേളല്ക്കയാെലണ്ണമില്ലാേതാളം ദീനനാ�
യാൻ” എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നതും ഒരലങ്കാരമാെണന്നായി�
രിക്കാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സങ്കല്പം. “ഹുങ്കാരം െചയ ് വതു
േകേട്ടാരു േനരത്തു കങ്കനായ്പ്പണ്ടു ചമഞ്ഞവൻതാൻ”
എന്ന വരികളിൽ യുധിഷ്ഠിരെനന്നു പറയുന്നതിനു പക�
രം ഒരു ‘ങ്ക’യ്ക്കു േവണ്ടി മാത്രം ഇതരപ്രേയാജനംകൂടാ�
െത കങ്കെന വലിച്ചിഴച്ചു െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ആന�
യും സിംഹവും, സിംഹവും മാനും, രാമായണത്തിെല
കഥകളും നീക്കിെവച്ചാൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ഉപമാനദ്ര�
വ്യങ്ങൾ അത്യന്തം വിരളങ്ങളാകുന്നു. ഇങ്ങെന പലതും
ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനിയും പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതായിട്ടു�
ണ്ടു്.

കൃഷ്ണഗാഥേയാടുള്ള കടപ്പാട്
കൃഷ്ണഗാഥ പലകുറി പാരായണം െചയ്തു് അതിൽനിന്നു
സിദ്ധിച്ച സംസ്കാരമല്ലാെത ഭാരതഗാഥാകാരനു് അതി�
നപ്പുറം അധികെമാന്നും ൈകമുതലുള്ളതായി േതാന്നു�
ന്നില്ല. “ഇന്ദിരാവല്ലഭൻതന്നുെട ചാരത്തങ്ങിന്ദ്രാദിേദ�
വകൾ െചന്നുനിന്നാർ” എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭ�
ത്തിൽ ഒരീരടി അേദ്ദഹം രചിച്ചു േചർത്തിരിക്കുന്നതു്
‘ഇന്ദിരാ’ എന്ന പദംെകാണ്ടു താനും തെന്റ കാവ്യം
ആരംഭിച്ചു എന്നു വരുത്താനല്ലാെത മെറ്റാന്നിന്നും ഉത�
കുന്നില്ല. രാജസൂയം, സുഭദ്രാഹരണം, ഖാണ്ഡവദാഹം,
ശ്രീകൃഷ്ണസ്വർഗ്ഗാേരാഹണം ഇങ്ങിെന ചില കഥകൾ
രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവ
തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു േനാക്കിയാൽ കൃഷ്ണഗാഥേയാടു ഭാരത�
ഗാഥയ്ക്കുള്ള അതിരുകടന്ന ആധമർണ്ണ്യവും അതിെന
അേപക്ഷിച്ചുള്ള ആത്യന്തികമായ അവരതയും പ്രത്യ�
ക്ഷീഭവിക്കുന്നതാണു്. കൃഷ്ണഗാഥയിലുള്ള പല വരികളും
അതുേപാെല തെന്ന ഭാരതഗാഥയിൽ കവി പകർത്തീ�
ട്ടുണ്ടു്; അലങ്കാരങ്ങൾ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടു്; ആ അപഹാര�
ങ്ങളിൽ അപ്രഗത്ഭത പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

“കാർത്തികമാതുതൻ ഗാത്രവികാരമാം
ദീപ്തികൾ െമയ്യിൽപ്പരക്കയാേല
കാളിന്ദീെവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിനിന്നീടുന്ന
ൈകലാസൈശലംതാെനന്നേപാെല”

എന്നു ശിവവർണ്ണനത്തിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. ശരിയായ
പാഠം േനത്രവികാരെമന്നായിരിക്കാം. പേക്ഷ അതിനു
കടാക്ഷെമന്നു് അർത്ഥം കല്പിക്കുകയും േവണം; കാർ�
ത്തിക എന്നു പാർവ്വതിക്കു േപരുേണ്ടാ എന്നുള്ളതും
മൃഗ്യമാണു്. ഏതായാലും ഇവിെട നാം േകൾക്കുന്നതു
കൃഷ്ണഗാഥയിേല “ഇന്ദിരതന്നുെട പുഞ്ചിരിയാേയാരു…
നീലാഭമാേയാരു ൈശലംേപാേല” എന്ന വരികളുെട
അനുനാദമാകുന്നു.

“ആനകദുന്ദുഭി മാനിക്കുംെകാങ്കകൾ-
ക്കാനനം െമെല്ലക്കറുത്തിതേപ്പാൾ,
നന്ദനനുണ്ടായാെലങ്ങെള േസ്നഹമി-
െല്ലന്നതു ചിന്തിച്ചിെട്ടന്നേപാെല”

എന്ന കൃഷ്ണഗാഥയിെല സാരസ്യം തുളുമ്പുന്ന വരികൾ
ഭാരതഗാഥയിൽ

സൂര്യനുദിക്കുേമ്പാൾ േവറിട്ടൂെതന്നിട്ടു
പാരം വഴക്കുപൂെണ്ടന്നേപാെല
ബാലിക തന്നുെട െകാങ്കകൾ തന്മുഖം
ചാെല കറുത്തുചമഞ്ഞുതേപ്പാൾ”

എന്നു വികൃതമായ രീതിയിൽ രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.

ദർപ്പംകലർന്നുള്ള സർപ്പങ്ങെളല്ലാേമ
മസ്തകം ചാെലപ്പരത്തി നിന്നു,
േവവുറ്റുേമവുമക്കാനനം ൈകെകാണ്ടു
പാവകൻതെന്ന വിലക്കുംേപാേല.”

എന്നു കൃഷ്ണഗാഥാകാരനും,
“സന്താപംപൂണ്ടുള്ള പാവകേദവന്നു
ചന്തത്തിൽ ഛത്രം പിടിച്ചേപാേല
ദീനതപൂണ്ടുള്ള നാഗങ്ങെളല്ലാേമ
ആനനം ചാലപ്പരത്തിനിന്നു.”

എന്നു ഭാരതഗാഥാകാരനും ഖാണ്ഡവവനത്തിെല സർ�
പ്പങ്ങളുെട അവസ്ഥ വർണ്ണിക്കുന്നു. രണ്ടു വർണ്ണനകൾ�
ക്കും തമ്മിലുള്ള അന്തരം സഹൃദയന്മാർക്കു് കരതലാമ�
ലകംേപാെല ദൃശ്യമാകുന്നതാണു്. തെന്റ അന്തകനായ
അഗ്നിെയ വിലങ്ങെന പടെമടുത്താടുന്ന സർപ്പകദംബമാകുന്ന
ൈകെകാണ്ടു ഖാണ്ഡവവനം വിലക്കുകേയാ സർപ്പ�
ങ്ങൾ ആ ശത്രുവിനു കുടകൾ പിടിക്കുകേയാ ഏതാണു്
സംഭവ്യമായിട്ടുള്ളതു്? സ്വയം സന്തപ്തനായ അഗ്നിക്കു
ഛത്രംെകാണ്ടു വല്ല പ്രേയാജനവുമുേണ്ടാ? ഇത്തര�
ത്തിൽ േവേറയും പല ഉദാഹരണങ്ങൾ വായനക്കാർ�
ക്കുതെന്ന കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ചില നല്ല ഭാഗങ്ങൾ
ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു ഭാരതഗാഥ ആദ്യന്തം
േദാേഷാത്തരമാെണന്നു് എനിക്കു അഭിപ്രായമുള്ളതാ�
യി അനുവാചകന്മാർ െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. അപൂർവം
ചില ഭാഗങ്ങൾ ചമൽകാരജനകങ്ങളായും ഇെല്ലന്നില്ല.
രണ്ടുമൂന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു് ഈ വസ്തുത െതളി�
യിക്കാം. പെത്താൻപതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കവി പാ�
ഞ്ചാലിയുെട സൗന്ദര്യം ഒരു വിധത്തിെലല്ലാം വർണ്ണിച്ചു്
ഒപ്പിച്ചു മാറുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“വാരുറ്റ പൂമലർ പൂണ്ടുനിന്നീടുമ-
ക്കാർകുഴൽ തന്നുെട കാന്തികണ്ടാൽ,
താരങ്ങൾതന്നുെടയങ്കുരം പൂണ്ടുള്ള
കാർേമഘജാലങ്ങെളന്നു േതാന്നും.
കാർകുഴൽതന്നിലലങ്കരിച്ചീടിന
താർമധുവുണ്ടു മദിച്ചുേമേന്മൽ
സന്തതം േമവുന്ന വണ്ടിണ്ടെയന്നേത്ര
കുന്തളകാന്തിെയ െചാല്ലിക്കൂടൂ.
ആനനംതേന്നാടു േനരായിേപ്പാരുവാൻ
ഞാനിന്നുേപാരാെയന്നുള്ളിൽ നണ്ണി
ശങ്കിച്ചു പാതി മറഞ്ഞുനിന്നീടിന
തിങ്കൾതാനേത്രയത്തൂനിടിലം.” ഇത്യാദി.

പേക്ഷ ഈ ആശയങ്ങെളല്ലാം കൃഷ്ണഗാഥയിൽനിന്നു്
ഏറക്കുെറ പകർത്തീട്ടുള്ളതാണു്.

ചായലായുേള്ളാരു നായികതാൻ െപറ്റ
ചാപലംപൂണ്ടുള്ള ബാലകന്മാർ
െനറ്റിയായുേള്ളാരു മുറ്റത്തിലാമ്മാറു
മുറ്റത്തമിണ്ണുള്ള ലീലയേല്ലാ
ചിന്തിന കാന്തി കലർന്നു നിന്നീടുമ-
ക്കുന്തളമായിട്ടു കണ്ടതിേപ്പാൾ”

എന്നു വർണ്ണിക്കുന്ന കൃഷ്ണഗാഥാകാരെന്റ കുന്തളെമവി�
െട? ഈ കുന്തളെമവിെട?

കീചകെന്റ കാമഭ്രാന്തു കവി സമഞ്ജസമായി വർണ്ണിച്ചു
ഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്;

“ചാേല മുതിർന്നങ്ങു േനാക്കുന്ന േനരത്തു
കാലം പകെല്ക്കാരു പാതിയായി
കെണ്ടാരു േനരത്തു മന്നവെനത്രയു-
മിണ്ടലും പൂണ്ടു തളർന്നു െചാന്നാൻ.
മുപ്പതു നാഴിക നല്പകലായതി-
ലിേപ്പാളിരട്ടിയായ് വന്നിേതാതാൻ?
ഖിന്നതപൂണ്ടുള്ള ക്രൗഞ്ചങ്ങൾെക്കല്ലാേമ
നന്നായി വന്നിതിക്കാലേമാർത്താൽ;
അംഗജൻതന്നുെട പാങ്ങായിനിന്നതീ
നിങ്ങൾക്കു നന്നേല്ലാെയന്നും െചാല്ലി,
െമാട്ടുകൾ പൂണ്ടുള്ള മാലതീജാലെത്ത-
െപ്പെട്ടന്നു െചന്നു െപാരിെച്ചറിഞ്ഞാൻ.
സന്ധ്യെയ വന്ദിപ്പാൻ വന്നുതിെല്ലന്നിട്ട-
ങ്ങന്തണേരാടു വഴക്കു പൂണ്ടാൻ.
വായസംതന്നുെട നാദെത്തേക്കട്ടേപ്പാൾ
പായിച്ചുകൂട്ടിനാൻ പാറയുമായ്.
കൂമ്പിനിന്നീടായ് വിൻ നിങ്ങെളന്നിങ്ങെന-
യാമ്പൽതൻ ചാരത്തു െചന്നു െചാന്നാൻ.
ചാല വിരിഞ്ഞുള്ള പങ്കജജാലെത്ത
മൂലേമക്കൂടെപ്പാരിെച്ചറിഞ്ഞാൻ.”

‘െപാരിെച്ചറിഞ്ഞാൻ’ എന്നതിനു് ഒരു പര്യായം കിട്ടാ�
െത വിഷമിക്കുന്ന കവിയുെട ശബ്ദദാരിദ്യം അനുകമ്പനീ�
യമാെണന്നുകൂടി പറഞ്ഞുെകാണ്ടു പുേരാഗമനം െചേയ്യ�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കീചകവധവും ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു:

“ആരുേമ കാണാെത ദീപവും കൂടാെത
മാരനും കാലനും ചങ്ങാതമായ്
വാരുറ്റുേമവുന്ന നാടകശാലയിൽ-
പ്പാരാെത പൂകിനാൻ കീചകനും.
േകാമളയാേയാരു ൈസരന്ധ്രിെയന്നിട്ടു
ഭീമെനെച്ചന്നങ്ങണഞ്ഞു േനേര
എന്നുെട ജീവനം നിന്നുെട കയ്യിലൂ-
െവന്നങ്ങു െചാല്ലിപ്പുണർന്നു േനേര.
െകാങ്കകൾ കാണാഞ്ഞിേട്ടതിെതന്നിങ്ങെന
ശങ്കിച്ചുനിന്നുതാേനാങ്ങും േനരം
ചീർത്തു നിന്നീടുന്ന േദാസ്ഥലം െകാണ്ടങ്ങു
േചർത്തു െഞരിെച്ചാരു പിണ്ഡമാക്കി
വാദ്യവും താളവും കൂടാെത നേല്ലാരു
കൂത്തു കഴിച്ചൂതപ്പാചകൻതാൻ.”

അങ്ങുമിങ്ങും ചില അലങ്കാരപ്രേയാഗങ്ങളും ആസ്വാദ്യ�
ങ്ങളായിക്കാണുന്നുണ്ടു്:

“താേനെയഴുെന്നാരു സൂകരവീരന്നു
േചണുറ്റു തീർത്ത വിലംകണേക്ക
മാരുതപുത്രെന്റ പക്ഷത്തിലൻേപാടു
വാരിജേലാചനൻ താനുണ്ടേല്ലാ,” (1)

“െചേഞ്ചാര കാമിച്ചുവേന്നാരു ഞാനിേപ്പാൾ
പഞ്ചശരാർത്തി മുഴുക്കയാേല
േചണുറ്റു മിന്നുന്ന നിന്നുെട വാമലർ-
േത്തനുമുണ്ടീടുവാനിച്ഛിക്കുേന്നൻ.” (2)

“വൻപനായുേള്ളാരു ഗന്ധർവൻ ബന്ധിച്ചും
പിൻപുറത്താക്കിന ൈകകൾ കണ്ടാൽ,
ക്ഷീണരായേല്ലാ നാമിന്നിവേരാെടന്നു
നാണെത്തപ്പൂണ്ടു നടുങ്ങിയേത്ര
അംേഭാജകാന്തജസൂനുെവ വന്ദിപ്പാൻ
മുൻപിൽ വന്നീടാഞ്ഞൂെതന്നു േതാന്നും” (3)

“അംഗജൻ തന്നുെട ബാണങ്ങേളല്ക്കയാ-
െലങ്ങുേമനിന്നു െപാറായ്കയാേല
നിൻചരണങ്ങളിേലാടിവന്നൻേപാടു
തഞ്ചിനിന്നീടുേന്നാെരെന്നയിേപ്പാൾ
െകാല്ലുന്നതാകിലും നീതെന്നതാകേട്ട;
െവല്ലുവാൻ വേന്നാരു മാരൻ േവണ്ട.” (4)

എന്നീ വരികൾ പരിേശാധിക്കുക. ഇത്രമാത്രമുള്ള കവി�
ത്വ പ്രകടനത്തിനു കൃഷ്ണഗാഥയുെട പാരായണത്തിനു�
മീെത അധികെമാന്നും ആവശ്യമുെണ്ടന്നും േതാന്നുന്നി�
ല്ല.

ചില പുതിയ കഥകൾ
മൂലത്തിൽ കാണാത്ത പല കഥകളും കവി ഭാരതഗാ�
ഥയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു അേദ്ദഹത്തിനുള്ള
ആസ്പദെമെന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല. ചിലെതല്ലാം അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഉച്ഛൃംഖലമായ മേനാധർമ്മത്തിെന്റ വിജൃംഭണ�
ഫലമാെണന്നു േതാന്നിേപ്പാകും. (1) ശകുന്തേളാപാഖ്യാ�
നത്തിൽ കവി പിൻതുടർന്നിരിക്കുന്നതു് അഭിജ്ഞാന�
ശാകുന്തളത്തിേല ഇതിവൃത്തമാണു്. അംഗുലീയദാനവും
ദുർവാസശ്ശാപവും അേദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ
ശാർങ്ഗരവാദിമഹർഷിമാരുെട തുണകൂടാെതയാണു്
ആ നായിക ദുഷ്ഷന്തെന രാജധാനിയിൽ െചന്നു കാ�
ണുന്നതു്. “അംഗജതാപം മുഴുത്തവൾതാൻ, േക്ഷാണി�
പൻ തന്നുെട ചാരത്തുെചന്നിട്ടു്” എന്നുള്ള പ്രസ്താവന
ൈവരസ്യജനകമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നു പറേയ�
ണ്ടതില്ലേല്ലാ, (2) ഗംഗാേദവി ശന്തനുവിെന വിട്ടുപിരി�
യുേമ്പാൾ ശിശുവായ േദവവ്രതെനക്കൂടി െകാണ്ടുേപാ�
കുന്നതായി വ്യാസഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ കുഞ്ഞിെന
ശന്തനു വളർത്തുന്നതായാണു് ഗാഥയിൽ കാണുന്ന�
തു്. ദിവ്യാസ്ത്രപ്രേയാഗസാമർത്ഥ്യം ശന്തനു വളർത്തിയ
ബാലനു് സിദ്ധിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. (3) ശന്തനു ഒരി�
ക്കൽ വനത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ സത്യവതിയുെട േയാ�
ജനഗന്ധത്താൽ ആകൃഷ്ടനായതായി മഹാഭാരതത്തി�
ലും അേദ്ദഹെത്ത പുണ്ഡരീകാർബുദം എെന്നാരു വ്യാ�
ധി ബാധിച്ചു എന്നും അതിെന്റ ശാന്തിക്കു ൈവദ്യന്മാർ
കസ്തൂരി ആവശ്യെപ്പട്ടു എന്നും “മുഗ്ദ്ധികതന്നുെട െമയ്യി�
െലങ്ങും, നിത്യമായ് നിന്നു വിളഞ്ഞു നിന്നീടുന്ന കസ്തൂരി
െകാണ്ടുെചന്നാണു് അവർ ആ േരാഗം േഭദമാക്കിയെത�
ന്നും ആ വഴിയ്ക്കു് ശന്തനുവിനു േയാജനഗന്ധിയിൽ േപ്ര�
മമുണ്ടാെയന്നും ഗാഥയിലും കാണുന്നു. ഭാരതചക്രവർ�
ത്തിക്കു േവറിെട്ടാരിടത്തുനിന്നും കസ്തൂരി ലഭിച്ചില്ല എന്നു
സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് അസംബന്ധമായിരിക്കുന്നു. (4) കുന്തി�
യും പുത്രന്മാരും പാണ്ഡുവിെന്റ മരണാനന്തരം ഹസ്തിന�
പുരത്തിൽ െചന്നുേചർന്ന അവസരത്തിൽ അവിെട ശ്രീ�
കൃഷ്ണൻ അക്രൂരെന അയയ്ക്കുന്നതായി ഗാഥാകാരൻ പ്ര�
സ്താവിക്കുന്നു; അങ്ങെന ഒരു സംഭവം ആ ഘട്ടത്തിൽ
മൂലത്തിലില്ല. അതുമാത്രമല്ല, മുതലെയെക്കാന്നു് ആന�
െയ രക്ഷിച്ച ലക്ഷ്മീകാന്തൻ തേന്നയും രക്ഷിക്കുെമന്നു
കരുതുന്നു എന്നു കുന്തി അക്രൂരേനാടു പറയുകയും അതു
േകട്ടു് അക്രൂരൻ “നൽക്കരിതന്നുെട ദുഃഖെത്തേപ്പാക്കിയ
സൽക്കഥ െചാല്ലുകെയന്നിങ്ങെന” കുന്തിേയാടഭ്യർത്ഥി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി ഗാഥയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതു്
അത്യന്തം അസ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്നു. ഗേജന്ദ്രേമാ�
േക്ഷാപാഖ്യാനം അതുവെര േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാ�
മരനാേണാ ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തന്മാരിൽ അേഗ്രസരനായ
ഗാന്ദിേനയൻ? (5) കൗരവന്മാർ െവള്ളത്തിൽ െകട്ടി�
ത്താഴ്ത്തിയ ഭീമേസനൻ പാതാളത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ
അവിെട ഒൻപതു രസകുണ്ഡങ്ങളിൽനിന്നു് അത്യന്തം
ബലവർദ്ധകമായ രസം പാനം െചയ്യുന്നതായി മാത്ര�
േമ ഭാരതത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളു. ഗാഥാകാരനാക�
െട്ട വാസുകി

“ചാരുവായുേള്ളാരു കന്യകാരത്നെത്ത
വീരനായുേള്ളാരു മാരുതിതൻ
പത്നിക്കായൻേപാടു നല്കി നിന്നീടിനാൻ
രത്നങ്ങളും പിെന്നയവ്വണ്ണേമ.
േവട്ടുനിന്നീടിന മാരുതനന്ദനൻ
വാട്ടമകന്നു വിളങ്ങും കാലം
സുഭ്രുവായുേള്ളാരു പന്നഗനാരിയിൽ
ബഭ്രുബാഹുെവന്ന പുത്രനുണ്ടായ്.”

എെന്നാരു വിചിത്രമായ കഥ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഈ ബഭ്രു�
ബാഹുവിെനപ്പറ്റി നാംഅന്യത്ര േകട്ടിേട്ടയില്ല. അർജ്ജു�
നനു തീർത്ഥയാത്രയിൽ പാണ്ഡ്യരാജകുമാരിയായ ചി�
ത്രാംഗദയിൽ ബഭ്രുവാഹനൻ എെന്നാരു പുത്രൻ ജനിച്ച�
തായി േകട്ടിട്ടുമുണ്ടു്. കവിക്കു് ഇവിെട എേന്താ ഒരു പ്രമാ�
ദം പറ്റിയതുേപാെല േതാന്നുന്നു. അതിബാല്യത്തിൽത്ത�
െന്ന ഭീമേസനൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി എന്നു പറയുന്ന�
തു യുക്തിയുക്തവുമല്ല. (6) മൂകാസുരൻ,

“പൂച്ചയായ്െച്ചന്നുടനാശ്രമംേതാറും നൽ-
ക്കാച്ച പാൽെവണ്ണ കവർന്നമൂലം
നന്മുനിമാരുെട ശാപത്തിൻകാരണം
വന്മദംപൂണ്ടുള്ള പന്നിയായി.”

എന്നുള്ള ഗാഥയിെല പ്രസ്താവന മൂലത്തിലുള്ളതല്ല. (7)
അർജ്ജുനനും സുേയാധനനുംകൂടി ദ്വാരകയിൽ െചന്നു
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ സാഹായത്തിന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ
ഗാഥാകാരൻ മൂലത്തിേല കഥയ്ക്കു വിപരീതമായി ശ്രീകൃ�
ഷ്ണെനെക്കാണ്ടു “വൃദ്ധത െകാെണ്ടനിേക്കതുേമ സാധി�
യാ, യുദ്ധെമന്നുള്ളതു േതറിനാലും” എന്നു പറയിക്കുന്ന�
തു് അനുചിതമാണു്. (8) ബലരാമെന്റ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കും
പുതിയ ഒരു കഥ ഗാഥാകാരൻ െകട്ടിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നു.
ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു പശുവിെന്റ േവഷത്തിൽ ബലരാമെന്റ
മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയും അതിെന ബലരാമൻ
പാണിെകാണ്ടു സ്പർശിച്ചേപ്പാൾ അതു മരിച്ചതുേപാെല
കിടക്കുകയാൽ താൻ േഗാവധം െചയ്തു എന്നു നിർണ്ണ�
യിച്ചു് ആ പാപത്തിെന്റ ശാന്തിക്കായി തീർത്ഥയാത്ര
പുറെപ്പടുകയും െചയ്തു എന്ന ആഖ്യാനം ഭാരതത്തിേലാ
ശ്രീമൽഭാഗവതത്തിേലാ ഉള്ളതല്ല. (9) ഉേദ്യാഗപർവ�
ത്തിൽ കുന്തീേദവി കർണ്ണെനക്കാണുകയും പാണ്ഡവ�
ന്മാർക്കു ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആ മഹാത്യാഗിയിൽനി�
ന്നു സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടു്, ഗാഥാ�
കാരൻ അവിെട

“പാരാെത േപാെയാരു പാണ്ഡവമാതാവു
സൂര്യതനൂജെനക്കണ്ടേനരം
നന്മുല രണ്ടും ചുരന്നതുകാരണ-
െമന്മകൻതാനിവെനന്നറിഞ്ഞാൾ
നിർമ്മലയാമവൾ തൻമുല നല്കുവാൻ
െചേമ്മ മുതിർന്നങ്ങു െചല്ലുേന്നരം
കുന്തിതൻ നൻമുലയുണ്ടവർക്കാർക്കുേമ-
യന്തകഭീതിയില്ലൂഴിയിങ്കൽ
എന്നതു കാരണമംബുജേലാചനൻ
മന്നവന്മാർക്കു ജയിപ്പതിന്നായ്
പുള്ളായിെച്ചന്നവൾ െകാങ്കയിലുള്ള പാ-
െലല്ലാേമ പിെന്ന വറട്ടിനിന്നാൻ.”

എെന്നാരു സംഭവം തട്ടിവിട്ടിരിക്കുന്നു. മക്കെളക്കാ�
ണുേമ്പാൾ അമ്മമാരുെട മുല ചുരക്കുെമന്നു കവികൾ
വർണ്ണിക്കാറുണ്ടു്. എന്നാൽ വൃദ്ധപ്രായന്മാരായ മക്ക�
െള അവർ സ്തന്യപാനം െചയ്യിക്കുെമന്നു പറയുന്നതു്
അത്യുക്തിസീമെയ അതിലംഘിക്കുന്നു. കുന്തിയുെട മുല�
പ്പാൽ നുകർന്നവർക്കു് മരണമിെല്ലങ്കിൽ ഭീമേസനനും
അർജ്ജുനനും എങ്ങെനയാണു് മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ
മരിക്കുന്നതു്? ഇങ്ങെന ഈ പ്രകരണത്തിൽ ഇനിയും
അേനകം അബദ്ധപ്രസ്താവനകൾ എടുത്തുകാണിക്കാ�
വുന്നതാണു്. അവയിൽ ഒെരണ്ണംകൂടി ആവിഷ്കരിക്കാ�
െത നിർവ്വാഹമില്ല.

ഭാരതഗാഥയും േകരളവും
യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാജസൂയത്തിനു മുൻപു ദക്ഷിണദിക്കു
ജയിക്കുവാൻ സഹേദവനാണേല്ലാ പുറെപ്പട്ടതു്. അേദ്ദ�
ഹം േകരളത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ അവിെട ത്രിഗർത്തനാ�
യിരുന്നുവേത്ര രാജാവു്. സുേയാധനെന്റ ഉറ്റ ചങ്ങാതി�
യായ ത്രിഗർത്തെന്റ േദശം പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽെപ്പ�
ട്ട ‘ജലന്ധർ’ ആണു്. അതു േപാകേട്ട, ത്രിഗർത്തെന
അഗ്നി സഹായിക്കുകയാൽ സഹേദവനു േകരളരാജാ�
വിെന ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല; ഒടുവിൽ അർജ്ജു�
നെന്റ േനർക്കു ഖാണ്ഡവദാഹദ്വാരാ കൃതജ്ഞനായ
ആ േദവെന സഹേദവൻ വന്ദിക്കുകയും അഗ്നിയുെട
മാധ്യസ്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചു ത്രിഗർത്തൻ ആ വിജിഗീഷു�
വിനു േവണ്ട യാഗദ്രവ്യം സംഭാവന െചയ്യുകയും െചയ്യു�
ന്നു. അഗ്നി ത്രിഗർത്തനു ബന്ധുവായെതങ്ങെനെയന്നു
സഹേദവൻ േചാദിച്ചതിനു് ഉത്തരമായി ത്രിഗർത്തെന്റ
പുത്രിയിൽ അഗ്നി ജാരധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നും തന്നി�
മിത്തം ത്രിഗർത്തനും അഗ്നിയും തമ്മിൽ ശണ്ഠയുണ്ടായി
എന്നും അതിൽ അശരണനായിത്തീർന്ന ത്രിഗർത്തൻ
അഗ്നിേയാടു് അഭയം പ്രാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ അവിടുന്നു േക�
രളത്തിൽ “ആരണനാരിമാെരന്നിേയയാരുേമ ചാരിത്രം
ചിന്തിച്ചുനിേല്ക്കണ്ട” എന്നും “േകരളഭൂമിയിൽ ക്ഷത്രിയ�
നാരികൾക്കാരണരാകേട്ട കാന്തർ” എന്നും അരുളിെച്ച�
യ്തു എന്നും നിസ്സേങ്കാചം ഒരു കള്ളക്കഥ ഉൽപാദിപ്പി�
ക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങെന
ഒൈരതിഹ്യെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. പേക്ഷ അതു
മാഹിഷ്മതീനഗരം പരിപാലിച്ചിരുന്ന നീലൻ എന്ന രാ�
ജാവിെന്റ പുത്രിയായ സുദർശനെയ അഗ്നിഭഗവാൻ
കാമിക്കുകയും പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്ന�
തായാകുന്നു.

ഭാരതഗാഥയും േജ്യാതിഷവും
ഭാരതഗാഥ നിർമ്മിച്ച കവി ഒരു നമ്പൂരിയും െപരുെഞ്ച�
ല്ലൂർ ശ്രീപരേമശ്വരെന “െചാല്ലാർന്ന െചല്ലൂർ വിളങ്ങി�
നിന്നീടുന്ന കല്യാണകാരുണ്യ ൈകവല്യേമ” എന്നു
വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചുവളർ�
ന്ന ഒരാളുമാെണന്നു് അനുമാനിക്കാം. െപരുെഞ്ചല്ലൂർ
േകാലത്തുനാട്ടിേല പ്രഥമഗണനീയമായ േക്ഷത്രമാ�
കയാൽ അതിെന്റ സ്മരണത്തിൽനിന്നുമാത്രം കവി�
യുെട ഇല്ലം െപാനമെല്ലന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതല്ല.
എന്നാൽ കൃഷ്ണഗാഥാകാരെനേപ്പാെലയുള്ള ഒരു മഹാ�
കവി എത്ര ബാല്യത്തിൽേപ്പാലും ഭാരതഗാഥേപാെല
ക്ഷുദ്രമായ ഒരു കൃതി രചിക്കുകയിെല്ലന്നും ഭാരതഗാഥ�
െയഴുതിയ ഒരു കവിക്കു് അേത ജന്മത്തിൽ ഏെതല്ലാം
സിദ്ധികൾ ൈകവന്നാലും കൃഷ്ണഗാഥേപാെല ഒരു മഹാ�
കാവ്യെമഴുതുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതെല്ലന്നും സഹൃദയന്മാർ�
ക്കു തീർച്ചയായി പറയാം. ഭാരതഗാഥാകാരനു േജ്യാതി�
ശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു
െതളിവുണ്ടു്. േദ്രാണർ പാഞ്ചാലേദശേത്തക്കു േപാക�
ണെമന്നുേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു വലിയ ദ്വാദ�
ശവർഷക്ഷാമമുണ്ടായി എന്നും, േജ്യാതിഷത്തിൽ വിദ�
ഗ്ദ്ധനായ ഒരു കാശ്മീരബ്രാഹ്മണൻമാത്രം

“വാരങ്ങൾതന്നുെട നാഥന്മാർ േമവുന്ന
താരവും രാശിയുമംശകവും
ശീഘ്രവും മന്ദവുമുച്ചവും നീചവും
വക്രവും പാടും പിറപ്പുെമല്ലാം”

മനസ്സിലാക്കി മുൻകൂട്ടി ധാരാളം വരകരി േശഖരിച്ചു േവ�
ണ്ടവിധത്തിൽ പേരാപകാരം െചയ്തു സുഖമായിരുന്നു
എന്നും, അേദ്ദഹം തങ്ങെള എങ്ങെന േതാല്പിച്ചു എന്ന�
റിയുവാൻ നവഗ്രഹങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
േപായി അത്താഴമുണ്ടു കാര്യം ഗ്രഹിച്ചു് അവിെട രാത്രി�
യിൽ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വട്ടത്തിൽ കിടന്ന
അവെര േനെരെയടുത്തു കിടത്തിെയന്നും ഉടെന മഴെപ�
യ്തു ഭൂമി വീണ്ടും സുഭിക്ഷമാെയന്നും അതു കണ്ടു രാശീശ�
ന്മാർ േകാപിച്ചു്

“മാനുഷനായ നീയിങ്ങെനെയങ്ങെള
നാണംെകടുത്തതുകാരണത്താൽ
ഉത്തമരായുള്ള േജ്യാതിഷകാരികൾ
നിർദ്ധനരാകെട്ടെയന്നിങ്ങേന”

ശപിച്ചു എന്നും ഒരു കഥ കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു. ഇതു വ്യാസ�
ഭാരതത്തിലുള്ളതല്ല. ഇതുേപാെല വാരണാവതത്തിൽ
താമസിച്ചുെകാണ്ടു പാണ്ഡവന്മാർ അർദ്ധരാജ്യപരിപാ�
ലനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ വിദുരർ ഒരി�
ക്കൽ ധൃതരാഷ്ട്രെരക്കണ്ടു്

“നന്ദനന്മാർക്കു വിരുദ്ധമായ്െച്ചെഞ്ചേമ്മ
നിന്നുെടയഞ്ചാമടത്തുണ്ടേല്ലാ
നില്ക്കുന്നു ഭൗമനും രാഹുവുമാകയാൽ
മക്കൾക്കു ദൂഷണമുണ്ടു േമലിൽ.
ഈശനുേപാലും പിഴയ്ക്കയിേല്ലതുേമ
രാശീശന്മാരുെട കല്പിതങ്ങൾ.
അർക്കൻ തുടങ്ങിന േജ്യാതിർഗ്ഗണങ്ങളാൽ
മുക്കണ്ണർക്കുണ്ടായ ദീനം െചാല്ലാം.”

എന്ന ഉപക്രമേത്താടുകൂടി ശിവനു ബ്രഹ്മാവിെന്റ ശി�
രഃേഛദം നിമിത്തം സംഭവിച്ച ഭിക്ഷാടനദുഃഖം വർണ്ണി�
യ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും ഗ്രന്ഥകാരെനപ്പറ്റി
അറിവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. കൃഷ്ണഗാഥ ആവിർഭവിച്ചു സ്വല്പ�
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉദയവർമ്മേകാലത്തിരി തെന്റ
േസവകനായ മെറ്റാരു നമ്പൂരിേയാടു വാത്സല്ല്യപാരവ�
ശ്യം നിമിത്തം അതുേപാെല മെറ്റാരു കാവ്യം മഹാഭാ�
രതെത്ത ആസ്പദമാക്കി രചിയ്ക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുക�
യും ആ നമ്പൂരി തെന്റ വാസനയുേടയും ൈവദുഷ്യത്തി�
േന്റയും പരിമിതമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടു്
അത്തരത്തിൽ ഒരു കൃതി നിർമ്മിച്ചു് അടിയറ വയ്ക്കുകയും
െചയ്തു എന്നു് ഊഹിക്കുന്നതായിരിക്കും യുക്തി യുക്തമാ�
യിട്ടുള്ളതു്. ‘ശങ്കരസൂരിണാ’ എന്നും മറ്റുമുള്ള പുറെത്തഴു�
ത്തുകൾ പിൻകാലത്തുണ്ടായവയാെണന്നു ഞാൻ മുമ്പു�
തെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.



5 ഭാഗവതം പാട്ടു്

കണ്ണശ്ശഭാഗവതേത്തയും മറ്റും േപാെല എതുകേമാനക�
ളും അന്താദിപ്രാസവും നിരന്തരമായി പരിപാലിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് ഏേതാ ഒരു കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ പാട്ടാണു്
ഭാഗവതം. കംസവധംവെരയുള്ള ഭാഗങ്ങേള കണ്ടുകിട്ടീ�
ട്ടുള്ളു. രാമചരിതത്തിൽ കാണുന്ന ചില വൃത്തങ്ങൾക്കു
പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ പ്രേവശമനുവദിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും തത്സ�
മങ്ങളായ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ ധാരാളം പ്രേയാഗിക്കുന്ന�
തിൽ കവിക്കു ൈവമുഖ്യമില്ല. േവെറ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങ�
ളും എടുത്തു െപരുമാറീട്ടുണ്ടു്. ഭാഷ നിരണം കവികളുേട�
തിെന അേപക്ഷിച്ചു് അർവാചീനമാണു്. താെഴക്കാണു�
ന്ന പാട്ടുകൾ ഈ കാവ്യത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു:

“ശ്രീമധുരാപുരിതന്നിലുേണ്ടറിയ
ശ്രീകരമാെയാരു രാജധാനി പരം;
േകാമളമാർെന്നഴുമപ്പുരംതന്നിേല-
േക്കാലാഹലം പറയാവല്ലനന്തനും;
ഭൂമിയിൽ മെറ്റാരിടത്തുമില്ലിങ്ങെന
ഭൂപാലമന്ദിരവും സജ്ജനങ്ങളും;
നാമേമറും യദുക്കൾക്കു പേണ്ടയുള്ള
നാടതിെന്നാപ്പെമാവ്വാ േദവേലാകവും.” (1)

“വാണിതു മംഗലം െപാങ്ങീടുമമ്പാടിതന്നിൽ
വാരിജേനത്രേനയും രാമേനയും സുഖത്താൽ
േപണിവളർത്തീടുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരും
പിെന്ന െമേല്ല വളർന്നാേരാമനവാലകന്മാർ;
കാണുന്ന േപർകൾെക്കല്ലാം കണ്ണിനാനന്ദമുണ്ടാം
കണ്ണെനന്നല്ലാതില്ലിമ്മന്നിലുേള്ളാർക്കു െതല്ലും;
േചണാർന്ന പല്ലു െമെല്ല െമല്ലേവയങ്കുരിച്ചു
ചിത്രമായുള്ള വല്ലിമുല്ലെമാട്ടതുേപാെല.” (2)

“കഞ്ചിനിങ്ങെന േകട്ടുടേനറിയ ചഞ്ചലമാർന്ന
മനസ്സിേനാടും

കടിയ ലക്ഷണേക്കടും മരണലാഞ്ഛനം തെന്റ
നിഴലിെലാക്കയും തുള തുളച്ചവണ്ണം;
വഞ്ചകനാകിയ കഞ്ചനുേട തുട തുള്ളുകയും േതാളാടുകയും
വലിെയാരു നദികൾ വൻകടലുകൾ വറണ്ടുെകാ-
ണ്ടവിെട നിന്നിളകിന െപാടിെകാെണ്ടല്ലാം
തഞ്ചിന ദർപ്പണമങ്ങു തുറന്നതിലഞ്ചിതമാകെവ
േനാക്കുന്നേപ്പാൾ
തലെയാടങ്ങുടലു േവർെപടുന്നതു പിന്നെച്ചവി-
യടയ്ക്കുകയും കടലിരയ്ക്കും വണ്ണം
കാഞ്ചനെമന്നതു േതാന്നുമേശഷധരിത്രിയിൽ
വല്ലികുലം പിന്നതും
കണിയിലങ്ങെന പിെന്ന നിശയതിലുറങ്ങുേമ്പാൾ
പല വികൃതികൾ സ്വപ്നമതിലും കണ്ടു.” (3)

“കണ്ടുടേനറിയ ഭീതി വളർന്നുടെനന്നുെട
മൃത്യുവടുക്കയിേതാ?

കഞ്ചനുമിതു മനതളിരതിൽ നിരുപിച്ചു
നിശയതിെലാരു െപാഴുതുറങ്ങിയില്ല.
െകാണ്ടൽ കഴിഞ്ഞു പുലർന്നുടേന ചില മഞ്ചമതും
കുറതീർത്തവിെട
െകാടിയവന്ന മുരശുതിടുമനടികുമറ
ഉലകിടമിളകിന െപാടികെളല്ലാം
എണ്ടിശെയാക്ക നടുങ്ങുവതിന്നിഹ എെന്താരു
ശബ്ദമിെതന്നറിവാൻ
എദുകുലപതി നിജസഖികളുെമാരുമിച്ചു
വിരെവാടങ്ങവർ െചന്നു നടയരിേക;
കണ്ടവിടത്തിെലാരാന െചറുത്തുനിറുത്തിയതെപ്പാഴുേത
കനിെവാടമ്മതകരി മുതുകിലങ്ങിരുന്നവ-
െനാടു പറഞ്ഞിതു മധുരിപു വിരവാൽ. (4)
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ദാരുകവധം പാട്ടിെന്റ കർത്തൃത്വെത്തപ്പറ്റിയും യാെതാ�
രറിവുമില്ല. ഇതും ഏഴാം ശതകത്തിൽ പ്രണീതമായ
ഒരു കൃതിെയന്നാണു് േതാന്നുന്നതു്. ചില വരികൾ ചുവ�
െട േചർക്കുന്നു:

“അമ്പിളിയും പുതുമലരും കുളുർെകാന്നയണിന്തവർതെന്റ
അങ്കിയിൽനിെന്റരികനൽ ചിന്തിന കണ്ണതിൽ വന്തു

പുറേന്താൾ
വമ്പമരും തപെവലപും മികവുള്ള സുരാധിപേനാേട
മനസിയുറച്ചരിശെമാടാർത്തു മദിച്ചു കടുത്തു പറഞ്ഞാൾ.
പിമ്പസുരപ്പടയും േസനാപതിയും നാടും നിലയും
േപർത്തു മുടിപ്പൻ ഞാെനന്നവിെടെച്ചറുഞാെണാലി

െകാണ്ടാൾ.
കുമ്പിെയ മുൻപിലുരിച്ചാടയുടുത്തഖിലജഗൽപതിെയ-
ക്കൂറു െപറാത്തതിനാേല നിെന്നക്കുലെചയ്തു മുടിപ്പൻ. (1)

െകാണ്ടെലാലിെക്കതിർഞാെണാലിയും
ഭൂതാദികെളാലിയും

െകാണ്ടു നടുങ്ങുന്നളെവെന്താരു കാരണെമന്നു നിനച്ചാൻ
അണ്ടർപതിെക്കതിരാം ദാരുകനും തൻദൂതന്മാേരാ-
ടരുളിെച്ചയ്താൻ െപാരുവാൻ വന്നവരാെരന്നറിവിൻ

േപായ്.
കണ്ടറിവിപ്പാനവർ േഗാപുരവാതലകം പുക്കേപ്പാൾ
കണ്ടാർ േഘാരവിശാല വിഭൂഷണഭൂഷിതമാം േദഹം;
പെണ്ടാരുവർക്കു ജയംെകാള്ളരുതാതാസുരകർത്താേവ
പാടുെപടുത്തുെന്നാരു െപൺപാെലന്നു മനസ്സു മദിച്ചു. (2)

ആർത്തു മദിച്ചു വിളിക്കുന്ന ജഗത്ത്രയമാതാവിനുേട
ആശ്ചരിയം കണ്ടു ഭയംെകാണ്ടഖിലപ്രാണികളഞ്ചി
ചീർത്തിടമിന്നുന്നികറും വളർദന്തവുമുന്നതമുഖവും
തീക്കനൽ ചിന്തിന കണ്ണും മണിമുടിയും ചന്ദ്രക്കലയും
േപർത്തിളകീടിന നാഗങ്ങളുമന്നവരത്നപ്രഭയും
പിൻപിലുലഞ്ഞു കവിഞ്ഞീടിന വാർകുഴലും തിരുജടയും
േകാർത്തണിമാർവിലിടും പൂമണിമാലകളും താവടയും
കുങ്കുമവന്നിനിറം തങ്കിന െകാങ്കകളും െപാൻപണിയും” (3)

ഈ കവിതയിലും എതുകേമാനകളിൽ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞു
കാണുന്നു. എന്നാൽ അന്താദിപ്രാസമില്ല.

ഭാഗവതവും ദാരുകവധവും രാമചരിതപ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ സായംസന്ധ്യേയയും ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടും േസതുബ�
ന്ധനം പാട്ടും ശുകഗാനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അരുേണാ�
ദയേത്തയുമാകുന്നു അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതു്. ആ പുതിയ
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവെല്ലങ്കിലും അതിനു
സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നല്കിയ മഹാത്മാവാണു് തുഞ്ചെത്തഴുത്ത�
ച്ഛൻ.
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തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം മലയാളഭാഷാ ഗ്രന്ഥാവലി�
യിൽ പ്രഥമാങ്കമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുദക്ഷിണ�
പ്പാട്ടിെന്റ പ്രേണതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണനും
ബലഭദ്രനും സാന്ദിപനിമഹർഷിേയാടു വിദ്യാഭ്യാസം
െചയ്യുന്നതും ഗുരുവിെന്റ അഭീഷ്ടമറിഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യമ�
േലാകത്തു േപായി മൃതനായ ഗുരുപുത്രെന െകാണ്ടുവ�
ന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു ദക്ഷിണീകരിക്കുന്നതുമാണു് ഇതിവൃ�
ത്തം. കാവ്യം നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു.

കാലം
കവി മംഗലാചരണഘട്ടത്തിൽ ഗണപതി, സരസ്വതി,
ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവു, ശിവൻ ഇവർക്കു പുറേമ ഇന്ദ്രെന�
യും

“കാലകാലൻമകനാറുമുഖെനയും
കാളിമാേതാടു മലമകൾ േദവകൾ
സൂരിയനങ്കിയും േസാമൻ ധേനശനും
ചൂതത്താരമ്പനും വായു വരുണനും
വീരിയമുള്ള മുനികൾ പാദെത്തയും
വിശ്വത്തിലുള്ള ഗുരുഭൂതന്മാെരയും”

വന്ദിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ദിൿപാലേസ്താത്രം പ്രാ�
ചീന ഭാഷാകവികളുെട പരിപാടികളിൽ ഒന്നാണു്:
അതു രാമചരിതകാരനും മറ്റും അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.
ഒന്നും മൂന്നും പാദങ്ങളിൽ കാകളിയും രണ്ടും നാലും പാ�
ദങ്ങളിൽ േകകയുമാണു് വൃത്തങ്ങെളങ്കിലും അവയ്ക്കു ഭാ�
ഷയിൽ നില ഉറച്ചുകിട്ടുന്നതിനു മുൻപു നിർമ്മിച്ച ഒരു
കൃതിയാണു് ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടു് എന്നുള്ളതിനു സംശയമി�
ല്ല. പ്രഥമപാദം ആരംഭിക്കുന്ന

“വാനവർെതാഴും പരമൻ വാരണവടിവിനാെല
മാമലമകേളാടും േപായ്ക്കാനേന കളിച്ച കാലം”

എന്ന വരികൾ രാമചരിതത്തിെല “േവന്റർ െകാന്റയ�
നാകി വിണ്ണവർക്കമുതായുള്ളിൽ” ഇത്യാദി പാട്ടുകളിൽ�
ക്കാണുന്ന കഴിൽെനടിലടി ആചിരിയവിരുത്തത്തിലാ�
ണു് രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. ‘പരമൻ’ എന്ന പദത്തിൽ
േരഫെത്ത ‘രാ’ എന്നു നീട്ടി ഉച്ചരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ആ
പാദത്തിെന്റ അവസാനത്തിലുള്ള “അന്തണൻതേന്നാ�
ടനുജ്ഞ െചയ്തങ്ങേന ആരണരാശി െചാല്ലിയാശ്രമം
പുകുന്താരേന്ന” എന്ന ഈരടിയിൽ പൂർവഖണ്ഡം കാക�
ളിയിലും ഉത്തരഖണ്ഡം ആചിരിയവിരുത്തത്തിലും നിബ�
ന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. തൃതീയപാദം ആരംഭിക്കുന്ന “കൃഷ്ണനാം
മധുൈവരി െകേല്പാടു യമപുരത്തിൽപ്പുക്കതുേനരമവി�
െടപ്പുണ്യപാപങ്ങൾ കണ്ടാൻ” എന്ന ഈരടിയിലും ആ
വൃത്തംതെന്നയാണു് കാണുന്നതു്. ‘മധു’ എന്നതു ‘മാധു’
എന്നും ‘പുക്കതുേനരമവിെട’ എന്നതു് ‘പുക്കതൂ േനർമ്മ�
വീേട’ എന്നും പാടിെയാപ്പിച്ചാേല വൃത്തഭംഗത്തിൽനി�
െന്നാഴിയുവാൻ കഴികയുള്ളൂ. ‘േഗാപുരം നാലിൽ കിഴ�
ക്കും വടേക്കതും ഗുണമുടയ ജന്തുക്കൾ പൂവാൻ ചമച്ച�
തും’ എന്ന അടുത്ത ഈരടിയിൽ ഒന്നാമെത്ത അടി
കാകളിയിലും രണ്ടാമേത്തതു മണികാഞ്ചിയിലും രചിച്ചി�
രിക്കുന്നു. പിെന്നയും ആ പാദത്തിെല ‘കണ്ടാലഴേകറും
കാെറാളിേമനിയൻ കരുണേയാടു കരതളിരിൽ വില�
സിന ശരങ്ങളും’ എന്ന ഈരടിയിൽ രണ്ടാമെത്ത അടി
കളകാഞ്ചിയായി കാണുന്നു. സാധാരണമായി കവി
ഈരടികളിൽ എതുകയുേടേയാ േമാനയുേടേയാ മാത്രം
ആവർത്തനംെകാണ്ടു ചരിതാർത്ഥനാകുന്നതിനു പുറേമ
“ദാനവും ദക്ഷിണതൽപ്രധാനങ്ങളിൽ സാരമായുള്ളതു
െചാല്ലുകടിയനു്” തുടങ്ങിയ ചില വരികളിൽ പ്രാസദീ�
ക്ഷ കൂടാെതതെന്ന കവനം െചയ്യുവാൻ ഒരുെമ്പടുന്നുമു�
ണ്ടു്. നിരണത്തു പണിക്കന്മാരുെട കാലത്തു നടപ്പുണ്ടാ�
യിരുന്ന ‘െവന്റി’, ‘ഉരത്തു’, ‘ഒൺമറേയാൻ’, ‘പുകുന്തു’,
‘വല്ലു്’ (ബലം) ‘ഒന്നി’ (േയാജിച്ചു്) ‘മാൽ’ (വിഷ്ണു) ‘േവല’
(സമുദ്രം) ‘ആവി’ (ഹൃദയം) ‘ഉറയുക’ (താമസിക്കുക)
മുതലായ പദങ്ങളും, ‘നീലനിറമുട മൂർത്തി,’ ‘ഏറുണ്ടു്’
(ഏെറയുണ്ടു്), ‘േമഘനിറത്തവൻ,’ ‘ഒക്കളന്നിടും’ (ഒെക്ക�
യളന്നിടും) ‘കൂർമ്മമാനവ’ (കൂർമ്മമായവേന) തുടങ്ങിയ
പ്രേയാഗവിേശഷങ്ങളും ഈ പാട്ടിൽ കാണാം. ഇതിൽ�
നിെന്നല്ലാം പ്രസ്തുതകൃതി എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലത്തിനു
മുൻപു െകാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ
ആവിർഭവിച്ചതാെണന്നു് അനുമാനിേക്കണ്ടിയിരിക്കു�
ന്നു.

കവിതാരീതി
കവിതയ്ക്കു വലിയ ആസ്വാദ്യതേയാ കവിക്കു പറയത്ത�
ക്ക പാണ്ഡിത്യേമാ ഉെണ്ടന്നു പറവാൻ പാടിെല്ലങ്കിലും
കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിലുള്ള ഗാനങ്ങളിൽ കാലപ്പഴക്കംെകാ�
ണ്ടു പ്രഥമഗണനീയമാെണന്നുള്ള ഒരു െമച്ചം ഗുരുദക്ഷി�
ണപ്പാട്ടിനുണ്ടു്. കഥാഗുംഫനം രസകരമാണു്. മക്കൾ�
ക്കുേവണ്ടി ഗുരുദക്ഷിണ നല്കുവാൻ െചന്ന വസുേദവ�
േനാടു തെന്റ മൃതനായ പുത്രെന വരുത്തിെക്കാടുപ്പിക്ക�
ണെമന്നു സാന്ദീപനി അേപക്ഷിക്കുകയും അതു സാ�
ധ്യമെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞേപ്പാൾ “പാപി! നീ തരു�
െന്നാരു ദക്ഷിണ േവണ്ടുന്നില്ല. േവഗത്തിൽേപ്പാവൻ
ഞാനുെമന്നുെട ഭവനത്തിൽ, വ്യഗ്രവുമിളച്ചിരി നീയും
നിൻപുത്രരുമായ്” എന്നു മഹർഷി െകാള്ളിവാക്കു പറ�
യുകയും െചയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ യമെന സമീപിച്ചു ഗുരു�
പുത്രെന തരണെമന്നു് അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ ആ േദവൻ
തനിക്കു മൃത്യു, അപമൃത്യു, കാലൻ, ഉദുംബരൻ എന്നി�
ങ്ങെന നാലു് അമാത്യന്മാരുെണ്ടന്നും അവെരെച്ചന്നു
കണ്ടാൽ പേരതെനപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാെമ�
ന്നും പറയുന്നു. അവെര യഥാക്രമം ഭഗവാൻ സന്ദർശി�
ച്ചേപ്പാൾ തെന്റ കൃത്യം മൃതന്മാെര െകാണ്ടുവരുന്നതിനു
ദൂതന്മാെര അയയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാെണന്നു മൃത്യുവും, പാ�
ശബന്ധനമാെണന്നു് അപമൃത്യുവും ദണ്ഡുെകാണ്ടുള്ള
താഡനമാെണന്നു കാലനും നരകത്തിൽ വരുന്നവർ�
ക്കു േവണ്ട ശിക്ഷകൾ നല്കുന്നതാെണന്നു് ഉദുംബരനും,
അങ്ങെന ‘ആചാരം നാലർക്കും നാലു പ്രവൃത്തികൾ’
എന്നും പറഞ്ഞു നാലു മന്ത്രിമാരും ഒഴിയുന്നു. അേപ്പാൾ
ശ്രീകൃഷ്ണൻ “നിങ്ങളുെട കർത്താവാം യമരാജൻതെന്ന�
യും െകാല്ലുന്നുണ്ടു്” എന്നു ക്രുദ്ധനായി അരുളിെച്ചയ്യുക�
യും അവിടുെത്ത െനറ്റിയിൽനിന്നു് ഒരു േതജസ്സു് ഉത്ഭ�
വിച്ചു് ആദിത്യമണ്ഡലേത്താളം ഉയരുകയും െചയ്യുന്നു.
തൽക്ഷണം യമനും ചിത്രഗുപ്തനും മന്ത്രിമാരും മറ്റും േപ�
ടിച്ചരണ്ടു് അവിടുെത്ത സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങി:

“േവദന െപരുകീടും േമദിനീഭാരം തീർപ്പാൻ
േവധാവിന്നരുളാേലയിെപ്പാഴുതവനിയിൽ
േരാഹിണീസുതനായും േദവകീസുതനായും
രണ്ടായിപ്പിറന്നീടുമീശേന, ജയ! ജയ!
ആരണവടിവാേയാരാദിേയ ജയ! ജയ!
ആരുേമയറിയാത േലാകനാഥേന ജയ!
ഭക്തപാലേന ജയ; മുക്തിഭാവേന ജയ,
പക്ഷിവാഹനാ ജയ, പാപനാശനാ ജയ!”

ഇത്യാദി പ്രണാമവാക്യങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു ഗുരുപുത്രെന
അവർ ഭഗവാനു നല്കുകയും ഭഗവാൻ ആ പുത്രെന സാ�
ന്ദീപനിക്കു സമർപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഗുരുദക്ഷിണ�
പ്പാട്ടു പഠിച്ചു േകൾപ്പിക്കുന്നവരും േകൾക്കുന്നവരും

“സപ്തജന്മാന്തരത്തിൽെച്ചയ്ത പാപവും െകട്ടു
ചിൽപുരുഷനാം വിഷ്ണുപാദങ്ങൾ േചരുേവാേര”

എന്ന ഫലശ്രുതിേയാടുകൂടി ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കു�
ന്നു.



8 േസതുബന്ധനംപാട്ടു്

‘േസതുബന്ധനം’ എന്ന പാട്ടു് െകാല്ലം ഏഴാം ശതക�
ത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ വിരചിതമായ ഒരു കൃതി�
യാെണന്നു േതാന്നുന്നു. പാദവിഭാഗമില്ല. പ്രേണതാവി�
െനപ്പറ്റി യാെതാന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ‘പകഴി’, ‘പരവ’,
‘പകയർ’, ‘െചങ്ങിന’, ‘കുറുകി’ (വിനീതനായ) ഇത്യാദി
പഴയ പദങ്ങളും ‘മിന്നൽേചരിടി’ മുതലായ പ്രേയാഗങ്ങ�
ളും കാണ്മാനുണ്ടു്. ഓേരാ ഈരടിയുേടയും അവസാന�
ത്തിൽ വിരാമം േവണെമന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല. പ്രാസം
സംബന്ധിച്ചു കവിയുെട നില ഗുരുദക്ഷിണാകാരേന്റതു�
തെന്ന. കവിതയുെട മാതിരി കാണിക്കുവാൻ ചില വരി�
കൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“കഴിഞ്ഞു മൂന്നു ദിനം താമരനയനനും
താർചരൈവരിതെന്റ െചങ്കനൽമിഴിേപാെല
െചങ്ങിന മിഴികേളാെടഴുേന്നറ്റരുൾെചയ്തു
മംഗലജയമലർമാനിനീമണിരംഗം.
മന്മഥാരാതി പണ്ടു മുപ്പുരെമരിെചയ് വാ-
െനന്നേപാെലാരു േകാപം പൂണ്ടു തന്നനുജേനാ-
െടങ്ങുെവൻ വില്ലുമമ്പും െകാണ്ടുവാ വിരവിേനാ-
െടന്നുടനര തിരുമുടിയും മുറുക്കീട്ടു,
മന്നിടമുലയുംമാറിട്ട ഞാെണാലിെയാടും
മിന്നൽേചരിടിക്കിടർ േചരിന മിഴിെകാണ്ടും
െപാങ്ങിന തിരമാല േചരും വാരിധീനാഥ-
െനെന്നെയേള്ളാളം ബഹുമാനിയാഞ്ഞതിനിന്നു
െപാഴിഞ്ഞു െചങ്കണകൾ കുറുക്കീടുവൻ െവള്ളം,
െപാലിമ േചരും ചളിയാക്കുവനിന്നുതെന്ന;
െപാരിഞ്ഞു ചത്തു നീെളക്കിടക്കും ജലജന്തു
പറവജാതികെളെക്കാണ്ടുടൻ െപറുക്കിപ്പൻ,
െപാല്ലാത മരുഭൂമിയാക്കുവനിന്നുതെന്ന;
െപാടി െപാങ്ങിന െപരുമുറ്റമാക്കുവൻ പിെന്ന;
െപാങ്ങിന കപികെളക്കാൽനട നടത്തിപ്പൻ:
െപാങ്ങിപ്പൻ െപാടിയാകാശേത്താളമതിൽനിന്നു്.
പുത്തനായ്ച്ചമച്ചുള്ളൂ എന്നുെട മുത്തച്ഛന്മാർ;
പുത്തിയില്ലാതവെനയിന്നു ഞാെനാടുക്കുവൻ.
പറഞ്ഞീവണ്ണം മന്നൻ പകഴിരത്നെമടു-
ത്തഭിമന്ത്രിച്ചു െമെല്ലെയടുത്തു വലിച്ചേപ്പാൾ
അനലജ്വാലാജാലം െചാരിഞ്ഞു കടലില-
ങ്ങഴിച്ചൂ തിരമാല; കുറുകീ ജലേമറ്റം.”



9 പലവക േസ്താത്രങ്ങൾ

(1) േചേതാഭവേസ്താത്രം
അേനകം ഭാഷാേസ്താത്രങ്ങളും ഈ ശതകത്തിൽ ഉത്ഭ�
വിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നാണു് േചേതാഭവേസ്താത്രം.
േപരുെകാണ്ടുതെന്ന മന്മഥെനപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്തുതിയാ�
ണു് ഇെതന്നു വായനക്കാർക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാ�
ണേല്ലാ. കവിതയ്ക്കു നല്ല പഴക്കം കാണുന്നു. െപെട്ടന
(െപെട്ടന്നു്) കണ്ടർ (നീലകണ്ഠൻ) െചയ്യു മകരധ്വജം
(െചയ്യും മകരധ്വജം) ഇടം േപശ (സ്ഥലം നല്കത്തക്കവ�
ണ്ണം) മുതലായ പഴയ പ്രേയാഗങ്ങൾ ഇതിൽ സ്ഥലം
പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാമേദവേസ്താത്രങ്ങൾ ഭാഷയിൽ വളെര
വിരളങ്ങളാണു്.

“പത്മവിദ്വിൺമുഖം പത്മെചന്താർശരം
പത്മസംസ്ഥം മഹാപത്മരാഗപ്രഭം
പത്മതിരുമകളിെലാരു പിറവികലരും കൃപാ-
സത്മമജരാമരം നൗമി േചേതാഭവം.

പാശബാേണക്ഷുചാപാങ്കുശാനാമിടം
േപശ േമവീടുവാനുള്ള തൃൈക്കകളും
േപശലത കലരുമണിതിരുവുരുെമങ്കലൻ-
േപശുക സദാ സ്മരം നൗമി…

പിച്ച ൈകെക്കാണ്ട കണ്ടർക്കു പുത്രം ജനി-
പ്പിച്ചുെകാൾവാനുമാേദവിയിൽേക്കവലം
വജ്രധരെമാഴി കരുതി വിരുതു പറയും ജഗ-
ദ്വശ്യമയൈദവതം നൗമി…

പീതവാേസാപമാനം പുതുപ്പൂവൽെമയ്
ഭാതി േചേതാഹരം സുപ്രസന്നാനനം.
ഭൂതി മികുമണിമുകുടമുടുപുടവയും ചുവ-
ന്നീദൃശമനന്യജം നൗമി…”

വൃത്തംെകാണ്ടുമാത്രേമ ഇതിെന ഭാഷെയന്നു പറയു�
വാൻ തരമുള്ളു; പദഘടന േനാക്കിയാൽ മണിപ്രവാളം�
തെന്ന.

(2) അരിയിൽപ്പറമ്പു ശിവേസ്താത്രം
േചേതാഭവേസ്താത്രേത്താടു വൃത്തത്തിലും ഭാഷയിലും
ഏകേദശം സാദൃശ്യമുള്ളവയാണു് താെഴക്കാണുന്ന മൂ�
ന്നു േസ്താത്രങ്ങൾ.

“ഐന്താർചരക്കളികളുൾേച്ചർന്ന മങ്കയരി-
ലും ദിവ്യവായ്പുതകുമദ്രീന്ദ്രപുത്രിവര-
പന്തിടയുമണികുചയുഗന്തടവുമരിയ തിരു-
െനഞ്ചിടയുമിഹ െതാഴുവനരശങ്കരായ നമഃ”

“അരിയിൽപ്പറമ്പമരുമര നിൻപദാംബുരുഹമഴകിൽ�
െത്താഴാം വരദം” എന്നു കവി വന്ദിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലം
ഏെതന്നു് അറിയുന്നില്ല.

(3) മെറ്റാന്നു്
അരിയിൽപ്പറമ്പു ശിവൻതെന്നയാണു് ഈ േസ്താത്രത്തി�
ന്നും വിഷയീഭവിക്കുന്നതു്. രണ്ടും ഒരു കവിയുെട കൃതിക�
ളാെണന്നു േതാന്നുന്നു.

“പയ്യ വന്നയ്യിരണ്ടാനനൻ ൈകലാസം
ൈകബലംെകാെണ്ടടുത്തങ്ങുലയ്ക്കുംവിെധൗ
കയ്യഖിലെമാടിയെയാരു വിരൽമുനയതൂന്നിയ-
െപ്പാെയ്കടയമർത്തതും നൗമി കാമാന്തകം.”

(4) കാമാരിജാേസ്താത്രം
വടക്കൻേകാട്ടയത്തു േപാർക്കലിഭദ്രകാളിെയപ്പറ്റിയുള്ള�
താണു് ഈ േസ്താത്രം.

“േപാരിേലാേരാ ജഗേദ്ദ്വഷിണാേമാഘെമ-
േപ്പരുേമ െകാന്നുെകാന്നന്വയം േവരറ-
േച്ചാരിവരസമരഭുവി നദിെയാെടതിെരാഴുകുമള-
വാരതിവളർെത്തഴും നൗമി കാമാരിജാം.

ഇപ്രകാരം നലംേചരുദന്തം ചുരു-
ക്കിപ്രേമാേദന വാഴ്ത്തുന്നവന്നാദരാൽ
അപ്പരമസുഖമനയഹരമഴെകാടരുളുമവി-
കല്പമതിേശാഭിനീം നൗമി കാമാരിജാം.

േപാർക്കലിേച്ചരുമേമ്മ, മഹാേദവി, നി-
ന്നീക്ഷണേക്കാണു േമേന്മലുഴിഞ്ഞീടു നീ;
േമാക്ഷമിനി വിരവിെനാടു വരുമതിനു സുരനമിത-
കാല്ക്കലിഹ വീണഹം നൗമി കാമാരിജാം.”

(5) ശങ്കരനാരായണേസ്താത്രം
ഹൃദയദ്രവീകരണചണമായ ഒരു േസ്താത്രമാണു് ഇതു്.

“ആഡംബരെമഴുമലർചരസമരം േതടും മടവെര
നിനയാേത

നീടമ്പിന വനമാലിമേഹെശൗ ബാഢം വടിെവാടു നിന
മനേമ!…

എടയും തടമുല െതാറ്റുമുവന്നും
മടുെമാഴികളിലഴിവിയലാേത

െപാടിെപടുവാനത്തനയുമേശഷം മൃഡശകടഹരൗ നിന
മനേമ.”

(6) േചാറ്റാനിക്കര േദവീേസ്താത്രം
‘േചാറ്റാനിക്കര മരുവും ത്രിഭുവനനാഥ’െയപ്പറ്റിയാണു്
ഈ േസ്താത്രം.

“മാന്താർബാണമണിച്ചിലതേന്മേലന്തും ഞാണിൻ
തരികുരുൾനിരയും
കാന്തിെപറും പിരികങ്ങളുമളികതടാന്തവുമധുനാ
െതാഴുേതൻ ജയ ജയ!
മിഴി തവ രണ്ടും മഴറിെയാരിളമാൻമിഴിെയ
െവടിഞ്ഞിടനീണ്ടിരുപാടും
കുഴകാേതാടണയുന്നതു മണികവിളഴകുമതീവ ച
െതാഴുേതൻ ജയ ജയ!”

(7) ഏറ്റുമാനൂർ ശിവേസ്താത്രം
‘മൃഗഗ്രാമനാഥ’നായ ഭർഗ്ഗെന ഇതിൽ സ്തുതിക്കുന്നു.

“അർേണ്ണാജതാർവിശിഖജന്യായ കാമിനിക-
െളാേന്നാമലിച്ചു പുണരുേന്നരമുള്ള സുഖ-
െമണ്ണി മുതൽ കളയുമടവിന്നരുതു ഗിരിജ പുണ-
രുന്ന പരപുരുഷെമാരു കുന്നി നിന മനേമ.”

“ഊണും മറന്നു ഗണികാനാെമാേരാ െതരുവിൽ
നാണം െവടിഞ്ഞു നട േപണുന്നതാകിലിനി
വീണരിയ നരകദിശി വാണു മുറയിടുമരുത-
താനയുരിവസനമുടേയാെന നിന മനേമ.”

(8) വയ്ക്കം ശിവേസ്താത്രം
‘വയ്ക്കമമ്പും വിഭു’വിെന ഈ േസ്താത്രത്തിൽ വാഴ്ത്തുന്നു.

“അന്നദാനപ്രവീണാ ഭവൽപാതിയും,
പിെന്ന മിത്രം ധനസ്വാമി, േഹമാചലം
ജന്യചില, സിതശിഖരി ഭവനമഴകിതു െപരിെക
നിന്നരിയ പൗരുഷം; പാർവതീശം ഭേജ.

ആദിേതയാദിനാനാവിമാനാഗത-
ന്മാർ െതാഴും ചാരു നിൻ പാദപാേഥാരുഹം
േഖദമകൽവതിനു പകലിരവരുൾക ഹൃദി മയി; പു-
രാതനശരീരിണം പാർവതീശം ഭേജ.”

(9) സുബ്രഹ്മണ്യേസ്താത്രം

“അനുചിതകർമ്മണി േമാഹം ൈകെക്കാണ്ടനുദിനമവനി
യിലുഴലാേത
ജനിമരണവ്യഥകെള ബത കളവാനണിശരഭവമിനി നിന
മനേമ.”
“ഉതകാേതാ ചില മതുെമാഴിമാർതൻ നിധുവനരസേമാർ
ത്തുഴലാേത
നിതരാമുര തകുമുഡുപതിേശഖരപദകമലം നീ നിനമനേമ.”

(10) ധന്വന്തരിേസ്താത്രം

“അത്യുദാേര സുേരേശ മുനിപ്രൗഢശാ-
പത്തിനാെലത്തുമാപത്തറുത്തീടുവാൻ
ദുഗ്ദ്ധജലനിധിമഥനവിധിയിലുടനൻെപാടുൽ-
പത്തിേചരുംപരം നൗമി ധന്വന്തരിം.”

(11) സരസ്വതീേസ്താത്രം

“മഞ്ജുളശ്രീ തിമർക്കും നറുംപല്ലവ-
ത്തിൻചുവപ്പിന്നു ചിന്തം കുറച്ചീെടഴും
നിൻചരണതലവുമണിവിരൽനിരയുമരുൾക മയി;
ചഞ്ചലവിേലാചനാം നൗമി ധാതുഃ പ്രിയാം.

മാനഹീനം മേഹന്ദ്രാദിചൂഡാമണി-
േശ്രണി മുൻപിട്ട തൃക്കാൽനഖപ്രൗഢിയും
േചെണാടണിപുറവടിയുമരുൾക മയി മഹിതനരി-
യാണിയുഗവും തഥാ; നൗമി ധാതുഃ പ്രിയാം.”

(12) മെറ്റാരു സരസ്വതീേസ്താത്രം

“പങ്കേജേഷാെരടുക്കും തഴെയ്ക്കത്രയും
ഭംഗമായും നിറം േതായുമച്ചായലും
ഭൃംഗജാേലന േതാലാത ബാലക്കരുൾ-
ഭംഗിയും ചിന്തേയ ഭാരതീ പാഹി മാം.”

(13) തളിയിൽ ഗണപതിേസ്ത്രാത്രം
“െവൺപലാധീശരാജ്യ” ത്തിെല “സർപ്പധരനന്ദന”
െനപ്പറ്റിയുള്ളതാണു് ഈ േസ്താത്രം.

“പണ്ടു കാലാരി ദന്താവളാധീശനായ്-
െക്കാണ്ടനാളദ്രികന്യാ പിടിേക്കാലമായ്-
െകാണ്ടു കളി തടവുകയിലുടനടവിഭുവി പിറവി
തണ്ടിന വിനായകം നൗമി ലംേബാദരം.”

“പിൻതുടർന്നന്തകാേരരുടൻ െചന്ന േന-
രം തരും നൽവിരുന്നുണ്ടലം ഭാവഹീ-
നം ധനദെനാരു കുറവു െചറുതരുളുമരിയ വര-
ദം ത്രിഭുവനാധിപം നൗമി ലംേബാദരം.”

(14) ഗംഗാധരേസ്താത്രം

“പന്നഗവ്രാതവും വാസവാദ്യുമ്പർ െപ-
യ്യുന്ന പൂമാലയും ബാലശീതാംശുവും
സ്വർന്നദിയുമുരെപരിയ ജടയിലണിയും ഗിരീ-
ശം നഗസുതാവരം നൗമി ഗംഗാധരം.”

“െപാട്ടിവീഴും െപാരിെപ്പട്ട െചന്തീക്കനൽ-
ക്കട്ട ചിന്തും നിടിേലക്ഷേണ കാൽക്ഷണം
ദുഷ്ടമദരഹിതെമാരു മകെളയുളവാക്കുേവാ-
രിഷ്ടജനലാളകം നൗമി ഗംഗാധരം.”

(15) തിരുനാവാ മുകുന്ദേസ്താത്രം

“നല്ക്കാളേമഘരുചി ൈകെക്കാണ്ടിരുണ്ടു മണ-
മിേക്ഷാണിേമലിയലുമൈക്കശികാവലിയു-
മർക്കായുധപ്രഭെയാെടാക്കും കിരീടവുമു-
ദിെക്കന്നിൽ േമലിലിനി നാവാമുകുന്ദ! ജയ.

നേല്ലാരു മഞ്ഞൾനിറമുേള്ളാരു പൂന്തുകിലു-
മുേല്ലാലചാരുതരകല്യാണകാഞ്ചികളു-
െമല്ലാമണിഞ്ഞുെനറിെവല്ലുന്ന നിൻജഘന-
മുെള്ളാന്നു േചർന്നരുൾക നാവാമുകുന്ദ ജയ.”

(16) തിരുവങ്ങാട്ടു ശ്രീരാമേസ്താത്രം

“ഭംഗ്യാ നിറൻറ തിരുവങ്ങാടുലാവിെനാരു
തുംഗാനുഭാവ ജയ ശ്രീരാമ രാമ ജയ.
അക്ഷീരവാരിധിയിലക്കാന്ത പൂമകെളാ-
ടക്ഷീണമാർന്നു കുടിെകാേണ്ടാരു രാമ ജയ.

ആേടാപശാലിദശകണ്ഠം വധിപ്പതിനു
ചൂടാർന്ന േദവകൃതസന്നാഹ രാമ ജയ…
ഐക്യം കലർന്നനുജേനാടും മുനീന്ദ്രെനാടു-
മാക്കം തിരണ്ടു നടെകാേണ്ടാരു രാമ ജയ.”

(17) െചങ്ങന്നൂർ ശിവേസ്താത്രം

“ആലമമൃതമിവ പരുകീടിന കാലമദനപുരസൂദന! ഭവ!
തവ

ഫാലാനലനയനവുമണിചിലേപാേല വിലസിന
കുനുചില്ലിയു-

മാേലാലവിേലാചനയുഗളവുമാലസതു മദീേയ ഹൃദി ശശി-
മൗേല! ശിവ! െചങ്ങന്നൂർ മികുമഗതനയാരമണ

െതാഴുേന്നൻ.”

“ഈശാന! നിശാകരകമലനികാശാനനമനുദിനമശുഭവി-
നാശായ വിളങ്ങുക മമ ഹൃദി കിംശുകമലരടി

െതാഴുമധരവു-
മാശാംബര! ഗിരിതനയാസരസാചുംബനെകാതി

െപടുമാറതി-
േപശലമതു െചങ്ങന്നൂർ മികുമഗതനയാരമണ

െതാഴുേന്നൻ.”

(18) തൃപ്പൂണിത്തുറ വിഷ്ണുേസ്താത്രം

“പത്മാസനപുരഹരസുരവരെപാൽപ്പൂമുടിമണിഗണ
സുഷമക-

െളേപ്പരുമണിഞ്ഞവ നതജനകല്പദ്രുമമാം തവ പദയുഗ-
മുൾപ്പൂവിൽ വിളങ്ങീടുക ദുരിതപ്രൗഢികളമയ് വതിനനവധി
പത്മാധവ തൃപ്പൂണിത്തുറ മലർവനിതാരമണ

െതാഴുേന്നൻ.”

(19) തിരുവനന്തപുരം വിഷ്ണുേസ്താത്രം

“േപടിെപടുത്തുലകിടെമാെക്കെപ്പാടിെപടുമാറലറിനടക്കി-
ക്കാടു തകർത്തലറിയടുക്കും താടകെയത്താഡിപ്പതിനും
ചാടു തകർപ്പതിനും പുരഹരചാപെമാടിച്ചിടുവതിനും ഞാൻ
േവണമനന്താഖ്യപുരാധിപ! ഭൂജഗാധിപശയന!

െതാഴുേന്നൻ.

ൈപേന്തൻെമാഴി മായ ചമഞ്ഞപ്പുഞ്ചിരിയും
തൂകിെക്കാഞ്ചി-

പ്പന്തിയലും െകാങ്ക കുലുങ്ങപ്പൂന്തുകിലും ചായലുമഴിയ-
പ്പന്തമടിച്ചങ്ങെന ഞാൻ െചന്നംഗജരിപുചിത്തം വഞ്ചി-
ച്ചരുേളണമനന്തപുരാധിപ! ഭുജഗാധിപശയന!

െതാഴുേന്നൻ.”

(20) തിരുമണിെവങ്കടപുരം വിഷ്ണുേസ്താത്രം

“അടിമൂവടി മഹി മാബലിെയാടു നീരഴെകാടു െകാ-
ണ്ടടേവ പുനരുലകീരടിയരയായളവുതകും
വടിവാർന്നന വടുവാകിയ വരദം തനുെനറിെയ-
ന്നുളി [1] ലമ്പനുദിനമമ്പുക മണിെവങ്കടവരേന.”

“അരചൻ ജനകതനൂജെയ വിപിനാലതിവിരയും
വിരേഹ ഖഗവചസാ പുനരറിയുന്നളവലയിൽ
ചിറ േനർകടന്നസുരം െപാരുെതാരു രാഘവവടിെവ-
ന്നുളിലമ്പനുദിനമമ്പുക മണിെവങ്കടവരേന.”

(21) മാധവസ്തുതി
ഇതിൽനിന്നു് ഒരു പാട്ടു പകർത്തിക്കാണിക്കാം:

“വത്സരൂപം കറ്റു െമേല്ല വന്ന ൈദത്യം െകാന്റു നീെയൻ
ചിത്തേമാദം നല് കുെകെന്റ മാതവാ!
സകലേലാകധ്വംസശീലം പിെന്ന വേന്നാരാദികായം
ബകെന െമെല്ലെക്കാന്റ വീരാ മാതവാ!”

ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ ഈ സാഹിത്യവിഭാഗത്തിെന്റ
സ്വരൂപെമെന്തന്നു് ഇത്രയുംെകാണ്ടു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന�
താണേല്ലാ. അകാരാദിക്രമത്തിലാണു് ഈ േസ്താത്ര�
ങ്ങൾ പ്രാേയണ രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതു ഭക്തന്മാരു�
െട സ്മൃതിസൗകര്യെത്ത ലക്ഷീകരിച്ചുമാണു്. അതുെകാ�
ണ്ടു് ഓേരാ േസ്താത്രത്തിലും പതിന്നാലു ഘടകങ്ങൾ
(ഋ-ഋ, നു, നൂ ഇവ വിട്ടു്) അടങ്ങിയിരിക്കും ‘അ-ആ’
‘ക-കാ’ ‘ത-താ’ ‘ന-നാ’ ‘പ-പാ’ ‘മ-മാ’ എന്നീ ആറു
വർണ്ണസംഘങ്ങേളയുമാണു് േസ്താത്രകാരന്മാർ ആശ്ര�
യിക്കുന്നതു്. മുൻപു മാത്രക പ്രദർശിപ്പിച്ച പാട്ടുകളിൽ
ചിലതു് എട്ടാംശതകത്തിലും മറ്റു ചിലതു് ഒൻപതാം
ശതകത്തിലും വിരചിതങ്ങളാെണന്നു വരാവുന്നതാണു്;
അതിനിപ്പുറമെല്ലന്നു തീർച്ചയായി പറയാം. ഭാഷാ സാ�
ഹിത്യത്തിെന്റ വികാസത്തിനു് ഈ എളിയ പ്രസ്ഥാ�
നവും ഏെറക്കുെറ പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃത�
ത്തിൽ ഇക്കാലത്തു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളിലും
അകാരാദിക്രമം അനുസരിച്ചു കാണുന്നു. പഴയ ചമ്പു�
ക്കളിേല ഗദ്യങ്ങളുെട രൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചില
േസ്താത്രങ്ങൾകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം. അേധാലിഖിതങ്ങ�
ളായ മൂന്നു സ്തുതികളും ഒേര കവിയുെട കൃതികളാണു്.

(22) നാരായണേസ്താത്രം
തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പെനപ്പറ്റിയുള്ള ഈ േസ്താത്രം ഏറ്റവും
ഹൃദയഹാരിയാണു്. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“അമൃേതാത്ഭവമുടനണയും േനരം ഗജതുരഗാദികേളാേരാ
രത്ന-

േശ്രണികളുടനുടനുണ്ടാംേനരം ചാരുപേയാധൗ
േപാന്നുപിറന്ന-

മ്മലർമാനിനിതാനത്ഭുതേവഷവിലാസം
ൈകെക്കാണ്ടുണ്ടായ് വന്നിതു

സ്തനഭാരംെകാണ്ടാനതമധ്യാ മന്ദസ്മിതരുചിരാനനേശാഭാ
ഭാസിതകുണ്ഡലലളിതാേഭാഗാ മലർനിര താവി

മേനാഹരേവഷാ
ലീലാപാംഗവിനർത്തിതമദനാ

നാനാരത്നവിഭൂഷണയുക്താ
മന്ദംമന്ദമപാംഗവിലാൈസരാരാധിച്ചാളനുപമമാരാൽ.

* * * *

അംഗവുമിന്നീയംഗിയുമിന്നീ ദൃശ്യവുമിന്നിയദൃശ്യവുമിന്നീ;
േവത്താവും നീ േവദ്യവുമിന്നീ േവദവുമിന്നീ ശാസ്ത്രവുമിന്നീ;
ഗാതാവും നീ ഗാനവുമിന്നീ േഹാതാവും നീ ഹവ്യവുമിന്നീ;
മന്ത്രവുമിന്നീ തന്ത്രവുമിന്നീ േഭാക്താവും നീ േഭാജ്യവുമിന്നീ.

* * * *

തിറെമാടു തൃപ്പൂണിത്തുറയൻപാർന്നമരുമേശഷജഗന്മംഗല
ജയ

ലക്ഷ്മീവല്ലഭ പുഷ്കരേലാചന വരദ െതാഴുേന്നൻ വരദ
െതാഴുേന്നൻ.”

(23) ശിവേസ്താത്രം
നാരായണേസ്താത്രെത്തക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണു് ശിവ�
േസ്താത്രം. ചില പങ് ക്തികൾ േനാക്കുക:

“ചന്തം ചിന്തും നന്ദി വിതന്ദ്രം തുംഗമൃദംഗം താക്കുേന്നരം
മനസി െതളിഞ്ഞമ്മലമകളയ്യാ മധുരത

െപാഴിെയപ്പാടുേന്നരം
കാളും നയനശിഖിജ്വാലാമുടേനേറ്ററ്റിളമതി വാടുേന്നരം
ഭൂഷാമണികൾ പിണഞ്ഞു

പിണഞ്ഞിട്ടേങ്ങാടിേങ്ങാടാടുേന്നരം
ജലനിധിനിവഹം െചറുതു കലെങ്ങക്കുലഗിരിവൃന്ദം

ഝടുതികുലുെങ്ങ
ത്രിദശഗണങ്ങൾ െതളിഞ്ഞുതുടെങ്ങക്കിന്നരകിംപുരുേഷാരഗചാരണ-

ഭൂതേപ്രതപിശാചനിശാചരസിദ്ധമുനീശ്വരവിദ്യാധരകുല-
മംഗലനുതികളണഞ്ഞുവണെങ്ങപ്പുളകേശ്രണികൾ

െമയ്യിലിണെങ്ങ-
പ്പതിയ ചിലമ്പുകളാശു കിലുെങ്ങക്കരതലചഞ്ചല

ഹരിണീേലാചന-
വിഭ്രമസരണികൾ െചറുതു പതുെങ്ങത്തിരുവദേന

നവസുഷമാസദേന
ഘർമ്മകണങ്ങളണിഞ്ഞുവിളെങ്ങഗ്ഗംഗാ

തരളതരംഗാവലികൾ പു-
ളയ്ക്കുന്നളവിലിളക്കം കരുതി മികയ്ക്കും ഘുമഘുമനിനദഗഭീരിമ
െപരിെക മുഴെങ്ങപ്പവനികളിൽേച്ചർന്നംബരസീമ്നി

വിതാനംേപാേല
വലിയ ജടാളി പരന്നിടതിെങ്ങ ബ്രഹ്മകപാലേശ്രണികളും

ചില
രുദ്രാക്ഷങ്ങളുെമാെക്കെപ്പാട്ടിച്ചിതറിച്ചിതറിച്ചാരുകടുന്തുടി-
തേന്മൽ െമത്തിന ഡുമുഡുമുനിനദം

െപരിെകമുഴെങ്ങസ്സന്ധ്യാകാേല
സേന്താഷംപൂണ്ടഴകിെനാടിന്നീ കരുതും

നിരുപമതാണ്ഡവലീലാ-
േകാലാഹലമിഹ കൺെകാണ്ടനിശംകണ്ടാവൂ ഞാൻ.”

‘േഭാക്താവും നീ േഭാജ്യവുമിന്നീ’ മുതലായ വരികൾ
ഇതിലും കാണുന്നു.

(24) കാളീേസ്താത്രം
ഇതുേപാെലതെന്ന ഹൃദയേമാഹനമായ ഒരു കൃതിയാ�
ണു് കാളീേസ്താത്രവും. ചില വരികൾ അടിയിൽ േചർക്കു�
ന്നു:

“ജയ ജയ നാേഥ ജലധരനാേദ ഭഗവതിതുംേഗ
ഭവഭയഭംേഗ!

ജനനി ശരേണ്യ ജഗദുരുപുേണ്യ
സനകസനന്ദാദിഭിരഭിവേന്ദ്യ!

* * * *

പാരിൽ നിറഞ്ഞസുരപ്പട ചൂഴ നിറെത്താെടതിർത്തു
തിമിർത്തു തിമിർത്തു
കളിച്ചുകളിച്ചു ചിരിച്ചുചിരിച്ചു ദുഷിച്ചുദുഷിച്ചു
പറഞ്ഞണയത്തമർ
കിട്ടിന ദാരുകെനപ്പിടിെപട്ടു ചവിട്ടിയടിച്ചു മലർത്തി
മുതിർത്തണി-
മാർവിടയിൽ ത്രിശിഖാഗ്രമിറക്കി വലിച്ചു വളർന്ന
വ്രണങ്ങളിൽനിന്നരു-
വിപ്പുനെലാത്തു പുറെപ്പടുമക്കുരുതിക്കളി വട്ടക മുട്ട നിറച്ചു

പ-
കർന്നു കുടിച്ചുകുടിച്ചു പുളച്ചുപുളച്ചു രസിച്ചുരസിച്ചുദരം പരി-
പൂർത്തിവരുത്തിവരുത്തിെയടുത്തു

െതാടുത്തപടർക്കുടൽമാലകൾ െകാണ്ടുമു–
ടിക്കു യേഥഷ്ടമണിഞ്ഞു കളഞ്ഞു കളഞ്ഞവേശഷമറഞ്ഞു

തനിക്കു ചു-
ഴന്നു വണങ്ങിന ഭൂതപിശാചഗണത്തിനു േഭാഗെമറിഞ്ഞു

നിറഞ്ഞരു-
ഷാ തലെവട്ടി നിവർെന്നഴ നിന്ന നിലത്തിലുറച്ച

പദാംബുരുഹങ്ങ-
ളടക്കിന നൃത്തപടുപ്രിയ”

* * * *

“മിഹിരനു ദീധിതിയായതു നീേയ പവനനു
േവഗവുമായതുനീേയ

മലമകൾ നീേയ മലർമകൾ നീേയ കവിമകൾ നീേയ
വസുമതി നീേയ”

ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ േവേറയും ചില േസ്താത്രങ്ങളു�
െണ്ടങ്കിലും വിസ്തരഭയംനിമിത്തം അവെയപ്പറ്റിയുള്ള
പരാമർശനത്തിൽനിന്നു വിരമിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(25) ദണ്ഡകേസ്താത്രങ്ങൾ
ഭാഷാദണ്ഡകങ്ങളുെട രീതിയിൽ ശൃംഖലകൾ േചർ�
ത്തു രചിച്ചിട്ടുള്ള അേനകം േസ്താത്രങ്ങൾ അക്കാലത്തും
അതിൽ പിന്നീടും ഓേരാ കവികളുെട വാങ്മയങ്ങളായു�
ണ്ടു്. രണ്ടു ദണ്ഡകങ്ങളിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരി�
ക്കാം:

ശിവേസ്താത്രം

“കേണ്ടാരു പാമ്പു െമയി (യ്യി) ലുണ്ടായവാറു ചിലർ
കണ്ടാലിെതന്തു ചിരിയാേരാ?
കലപിലെനയലറുെമാരു പുലിയുരിയുമരയിലിതു
ചിലചില ചിലമ്പു െചലെനന്നും. (1)

തീയുണ്ടു െചഞ്ചിടയിൽ നീറുന്നെതന്തിനിതു
കാർെകാണ്ടിരുണ്ട മഴേപാേല
തിടുതിടിെനെയാഴുകുമതു ചിറയിടുമതറിയരുതു
മുറുമുറ മുറിഞ്ഞുവരുേമാതാൻ?”

ശ്രീകൃഷ്ണേസ്താത്രം

ഉേല്ലാലപീലിമലെരല്ലാമണിഞ്ഞിരുെള
െവല്ലുന്ന പൂങ്കുഴെലാതുങ്ങീ;
ഉലയുെമാരു കർണ്ണാ–ഭരണനിഴൽ മിന്നും
കവിളിണയുമുരുകരുണ െപാഴിയുെമാരു മിഴിമുനയു-
മതിമൃദുലമുറുവലുമിയങ്ങീ. (1)

കല്യാണകാന്തിഭരകേല്യന്ദുസുന്ദരമി-
െതല്ലായിലും നിജജനാനാം,
കലയ നയനാനാം–ഫലമിതമിതാനാം,
തിരുമുഖവുമതിലളിതഗളലുളിതതുളസികുല-
കലിതമപി കുവളമലർദാമം. (2)

1. ഉളിൽ=ഉള്ളിൽ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
21. േജ്യാതിഷത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
22. ഭാഷാസാഹിത്യം
23. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം: ഭാഷാചമ്പുക്കൾ
24. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

25. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

26. ഭാഷ–ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
27. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

29. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം
30. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ
31. ഭാഷാസാഹിത്യം (പദ്യം)
32. ഭാഷാഗദ്യം
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സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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