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1 പുനംനമ്പൂരി, കാലം
േകാഴിേക്കാട്ടു മാനവിക്രമമഹാരാജവിെന്റ വിദ്വത്സദസ്സി
േല ഒരംഗമായിരുന്ന പുനം നമ്പൂരിെയപ്പറ്റി പിന്നീടു് ഉപ
ന്യസിക്കാെമന്നു് ഇരുപതാമധ്യായത്തിൽ വിജ്ഞാപ
നം െചയ്തിട്ടുണ്ടേല്ലാ. സംസ്കൃതത്തിലല്ലാെത മണിപ്രവാ
ളത്തിൽമാത്രം കവനം െചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹ
െത്ത ‘അരക്കവി’ എന്ന നിലയിേല അക്കാലേത്ത വി
ദ്വാന്മാർ പരിഗണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ
അേദ്ദഹം ഒരു ‘ഒന്നരക്കവി’യായിരുന്നു. സാമൂതിരിയും
േകാലത്തിരിയും തമ്മിൽ െകാല്ലം 627-ആമാണ്ടു െചയ്ത
സഖ്യെത്ത പിൻതുടർന്നു േകാലത്തിരി പുനത്തിൽ കു
ഞ്ഞിനമ്പിടിെയ സാമൂതിരിേക്കാവിലകേത്തക്കു് അയ
ച്ചുെകാടുത്തതിനു േരഖയുെണ്ടന്നു് ഇരുപത്തിരണ്ടാമധ്യാ
യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നു പണ്ഡിതപ്രിയനായ
മാനവിക്രമമഹാരാജാവു് ഒന്നുകിൽ നാടുവാണിരിക്കു
കേയാ അെല്ലങ്കിൽ യുവരാജാവായിരുന്നിരിക്കുകേയാ
െചയ്യാം. ഏതായാലും പുനംനമ്പൂരി േകാലത്തു നാട്ടുകാ
രനും േകാലത്തിരിയുെട ആശ്രിതനുമായിരുന്നു എന്നും
അവിെടനിന്നു േകാഴിേക്കാേട്ടക്കു േപായി മാനവിക്രമ
െന്റ സദസ്യനായിത്തീർന്നു എന്നും ന്യായമായി ഊഹി
ക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ചരിത്രം
പുനം സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേലക്കു് ആദ്യമായി സമർപ്പിച്ച
“താരിത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചലമധുപകുലാരാമ, രാമാജനാനാം
നീരിത്താർബാണ, ൈവരാകരനികരതേമാമണ്ഡലീചണ്ഡഭാേനാ,

േനെരത്താേതാരു നീയാം െതാടുകുറി കളയാെയ്കന്നുേമഷാ കളിക്കുേന്നരത്തിന്നിപ്പുറം വിക്രമനൃവര, ധരാ
ഹന്ത! കല്പാന്തേതാേയ.”

എന്ന മേനാേമാഹനമായ പദ്യം േകട്ടു് അവിെട സന്നി
ഹിതനായിരുന്ന ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ “അന്ത ഹന്തയ്ക്കി
ന്തപ്പട്ടു്” എന്നു ഹർേഷാൽേഘാഷണം െചയ്തുെകാണ്ടു്
തെന്റ ഉത്തരീയപ്പട്ടു സമ്മാനിച്ചതായി ഐതിഹ്യമുണ്ടു്.
വാസ്തവത്തിൽ പ്രസ്തുതപദ്യത്തിേല ‘ഹന്ത’ ആ വിദ്വൽ
പാരിേതാഷികെത്ത പ്രകർേഷണ അർഹിക്കുന്നു. ശാ
സ്ത്രികൾക്കു ഭാഷാകവികെളപ്പറ്റി െപാതുേവ വലിയ
ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ
“ഭാഷാകവിനിവേഹാഽയം േദാഷാകരവദ്വിഭാതി

ഭുവനതേല
പ്രാേയണ വൃത്തഹീനസ്സൂര്യാേലാേക നിരസ്തേഗാപ്രസരഃ”

എന്നു് അവെര അവേഹളനം െചയ്ത അേദ്ദഹം പട്ടാംബ
രദാനത്തിനു പുറേമ പുനെത്ത
“അധിേകരളമഗ്ര്യഗിരഃ കവയഃ

കവയന്തു വയന്തു ന താൻ പ്രണുമഃ;
പുളേകാദ്ഗമകാരിവചഃപ്രസരം
പുനേമവ പുനഃപുനരാനുമേഹ”

എന്ന പ്രശംസാപത്രംെകാണ്ടുംകൂടി ധന്യനാക്കുകയാ
ണു് െചയ്തതു്. ‘വീണാലസന്മണിഖലായ’ ഇത്യാദി േശ്ലാ
കം പുനം എങ്ങെന പൂരിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രികളുെട ബഹുമാന
െത്ത ആവർജ്ജിച്ചു എന്ന് ഇരുപതാമധ്യായത്തിൽ വി
വരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാനവിക്രമെന്റ അനന്തരഗാമിയാെണന്നു്
അനുമാനിക്കാവുന്ന മാനേവദമഹാരാജാവിെനപ്പറ്റി പു
നം രചിച്ചതാണു്
“ജംഭപ്രേദ്വഷിമുൻപിൽ സുരവരസദസി
ത്വൽഗുെണൗഘങ്ങൾ വീണാ-

ശുംഭൽപാെണൗ മുെനൗ ഗായതി സുരസുദൃശാം
വിഭ്രമം െചാല്ലവേല്ലൻ;
കുമ്പിട്ടാളുർവശിെപ്പണ്ണകകമലമലിഞ്ഞൂ, മടിക്കുത്തഴിഞ്ഞൂ,
രംഭയ്ക്കഞ്ചാറു വട്ടം കബരി തിരുകിനാൾ
േമനകാ മാനേവദ.”

എന്ന േശ്ലാകം. മാനവിക്രമെന്റ നിര്യാണത്തിനുേശഷം
േകാഴിേക്കാേട്ട ആസ്ഥാനസദസ്സിൽ സൽകവികൾക്കു
േവണ്ട േപ്രാത്സാഹനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നു പുനം
താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വിലപിക്കുന്നു:
െചാേല്ലറും വിക്രമക്ഷ്മാപതി, ഗിരിജലധിസ്വാമി, സാഹിത്യലക്ഷ്മീമുഖ്യസ്ഥാനം, കവിത്വാമൃതനിധി പരേലാേക മുദാ വാന്റ [1] മൂലം
ഇേക്ഷാണീമണ്ഡേല സംസ്കൃതകവിത പലർക്കുണ്ടു; കെണ്ടച്ചിെലല്ലാം
നക്കും നായ്ക്കും െതാടുക്കിന്റിതു ശിവ ശിവ ഭാഷാകവിത്വാഭിമാനം.”

പുനത്തിെന്റ കവിതെയപ്പറ്റി സമകാലികന്മാർക്കുള്ള
മതിപ്പു് എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു താെഴ ഉദ്ധ
രിക്കുന്ന മുക്തകവും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു:
“പുനം ചമയ്ക്കുന്ന ചിേലാകെമല്ലാ-

മനന്തു െചാല്ലീട്ടിഹ േകൾപ്പേനാ ഞാൻ
കനം തിരണ്ടീെടഴുമിക്ഷുകാണ്ഡാൽ
കിനിഞ്ഞു പൂേന്തെനാഴുകുന്നേപാെല.”

1. വാന്റ= (വാണ്ണ) വാണ.
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2 പുനവും ശങ്കരകവിയും
ശ്രീകൃഷ്ണവിജയകാരനായ ശങ്കരകവിെയക്കുറിച്ചു് ഇരുപ
താമധ്യായത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഉപരി വിചി
ന്തനം െചയ്യുവാൻ േപാകുന്ന ചേന്ദ്രാത്സവം എന്ന മണി
പ്രവാളകാവ്യത്തിൽ ഈ രണ്ടു കവികേളയും പറ്റി യഥാ
ക്രമം ഓേരാ പദ്യം കാണുന്നുണ്ടു്. ‘ഉചിതരസവിചാേര’
എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ശങ്കരപ്രശസ്തിപരമായ പദ്യം മുൻപു്
എടുത്തുേചർത്തിട്ടുണ്ടു്. പുനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പദ്യം താെഴ
ക്കാണുന്നതാണു്:
“മദനസമരസമ്മർദ്ദാന്തേരാത്ഭൂതകാന്താ-

മണിതമധുരമാധുൈര്യകവംശപ്രസൂൈതഃ
മതുമത മണേമാലും പദ്യബൈന്ധരേനൈകർമ്മദയതി പുനമിന്നും ഭൂരിഭൂചക്രവാളം.”
‘പദ്യബൈന്ധഃ’ എന്നതിനു ‘പദ്യേഭൈദഃ’ എന്നും ‘പദ്യ
ഗൈദ്യഃ’ എന്നും പാഠേഭദങ്ങളുണ്ടു്. പുനത്തിനു മാരേല

ഖെയന്നും ശങ്കരനു മാനവീേമനകെയന്നും ഉള്ള ഗുഢ
നാമങ്ങളിൽ ഓേരാ യുവതിമാർ േപ്രമഭാജനങ്ങളായിരു
ന്നു. അവെരപ്പറ്റി പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിൽ
“മധുെമാഴി പുനെമന്നാ നൽക്കവീേന്ദ്രണ സാര-

സ്വതപരിമളേമാലും പദ്യേഭൈദരേനൈകഃ
പകലിരവു വളർത്തി സ്തൂയമാനാപദാനാ
മധുരകവിഭിരൈന്യരന്വിതാ രാഘവാൈദ്യഃ;

ഉലകഖിലമിളക്കിെക്കാണ്ടു തണ്ടാരിൽമാതിൻ
നയനസുകൃതമാലാ മാരേലഖാ തദാനീം
യുവതിഭിരഭിവീതാ പൂർണ്ണചേന്ദ്രാത്സവത്തിന്നഴകിെനാെടഴുനള്ളീ േമദിനീചന്ദ്രികായാഃ.”

എന്നും;
“ശ്രീശങ്കേരണ വിദുഷാ…വർണ്യമാനാ [2] ”
“പുകഴുലകിൽ വിതയ്ക്കും േമദിനീെവണ്ണിലാവിന്നഭിമതസഖി, െവള്ളിപ്പള്ളിയമ്പംഗേയാേനഃ
പരഭൃതെമാഴി മമ്മാ! മാനവീേമനകപ്പൂ-

മകളഴെകാടു വന്നാൾ പൂർണ്ണചേന്ദ്രാത്സവായ.”

എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാരേലഖ
െയപ്പറ്റി പരാതിെപ്പട്ടു പുനം ശങ്കരകവിക്കു് അയച്ച ഒരു
േശ്ലാകമാണു് ചുവേട കുറിക്കുന്നതു്:
“മൽപ്രാണങ്ങളിനുണ്ടു നിെന്നാടരിേയാരന്യായമിേപ്പാെളേടാ
പത്മാമംഗലരംഗ, ശങ്കരകേവ, നിേന്നാമലന്യാദൃശീ;
മൽപ്രാേണശ്വരി, മാരേലഖ, മഹിളാരത്നം തരിന്റീെലേടാ

െചേപ്പലും മുലെമാെട്ടനിക്കു
നളിനത്താർബാണപീഡാനിേധഃ”

അതു കണ്ടിട്ടു ശങ്കരകവി മാരേലഖയ്ക്കു് അേധാലിഖിത
മായ പദ്യം അയച്ചുെകാടുക്കുകയുണ്ടായി:
“ധേന്യ സൽപാത്രദാനംപ്രതി തവ മടിെയ-

െന്തന്തു മുേന്ന െകാടാഞ്ഞൂ
കുേന്റലും െകാങ്ക, പേങ്കരുഹമുഖി, പുനമാം
നൽക്കവീന്ദ്രന്നതന്ദ്രം?
അന്യായം െചാല്ലുമാറാക്കിനതമലഗുേണ,
യുക്തേമാ? ചിത്തമേയ്യാ!
ഖിന്നം കാേണതദീയം മദനശരശിഖാദാരുണം മാരേലേഖ.”

ഇതിൽനിെന്നല്ലാം പുനത്തിെന്റ ജീവിതകാലം 600-നും
630-നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു് ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്നതാണു്.
2. ഈ േശ്ലാകം ഇരുപതാമധ്യായത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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3 രാമായണം ചമ്പു
പുനമാണു് രാമായണചമ്പുവിെന്റ നിർമ്മാതാവു് എന്നു
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പ്രത്യക്ഷലക്ഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഏെത
ങ്കിലും ഒരു ബൃഹത്തായ മണിപ്രവാളകാവ്യത്തിെന്റ
പ്രേണതൃത്വംകൂടാെത അേദ്ദഹത്തിനു തെന്റ ജീവിത
കാലത്തിൽത്തെന്ന േമൽ സ്മരിച്ച േശ്ലാകങ്ങളിൽനി
ന്നു വ്യഞ്ജിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മഹത്തായ യശസ്സു
സിദ്ധിച്ചിരിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ. ഭാഷാരീതിയുെട
പഴക്കം േനാക്കിയാൽ രാമായണചമ്പു പുനത്തിെന്റ
കാലത്തു വിരചിതമായ ഒരു കൃതിയാെണന്നു െവളിെപ്പ
ടുന്നു. ‘അസ്ത്രങ്ങളിന്നു മുള’ ‘ധരിച്ചാെളന്മാറിലൂ’ ‘വന്നാറ്
’ എന്നിത്യാദി പ്രേയാഗവിേശഷങ്ങളും, ൈമന്തർ (തരു
ണൻ), അങ്കി (അഗ്നി), നവരം (േശ്രഷ്ഠം), ചുവയാ (രസി
ക്കുകയില്ല), വിരൺ (െകാതി) മുതലായ പഴയ പദങ്ങ
ളും ആ മതത്തിനു് ഏെറക്കുേറ അവലംബം നല്കുന്നു.
പ്രത്യക്ഷമായി കർത്തൃനാമം േരഖെപ്പടുത്തീട്ടില്ലാത്ത
േകരളീയ ചമ്പുക്കളുെട നിർമ്മാതൃത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്ന
തിനു് പല ൈവഷമ്യങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ അതിപ്രധാന
മായി പറേയണ്ടതു് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കർത്താക്കന്മാർ
പൂർവ്വകവികളുെട പദ്യങ്ങെള ചിലേപ്പാൾ അേത നില
യിലും, മറ്റു ചിലേപ്പാൾ അല്പാല്പം രൂപ േഭദം വരുത്തി
യും, േവെറ ചിലേപ്പാൾ തർജ്ജമെചയ്തും സ്വകീയമാക്കു
ന്നു എന്നുള്ളതാണു്. അവരുെട കാലത്തിനുേശഷം ആ
ചമ്പുക്കൾെകാണ്ടു ൈകകാര്യം െചയ്തിരുന്ന മറ്റുചിലരും
അന്യകൃതികളിൽനിന്നു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലുമുള്ള
ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ അവസേരാചിതമായി എടുത്തു േചർത്തു്
അവെയ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. രാമായണചമ്പുവിൽത്ത
െന്ന രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധീയചരിതം, േഭാജച
മ്പു, ഉത്തരരാമചരിതം, ബാലരാമായണം, മഹാനാട
കം, അനർഘരാഘവം, പ്രസന്ന രാഘവം, രഘുവീരചരി
തം (നാടകം) മുതലായ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു
പദ്യഗദ്യങ്ങളും വാസവദത്ത, േഭാജചമ്പു ഇവയിൽനി
ന്നും മറ്റും ഗദ്യങ്ങളും ഉദ്ധൃതങ്ങളായിക്കാണുന്നു. ഇത്ത
രത്തിലുള്ള ഒരു അതിനിബിഡമായ അന്ധകാരത്തിൽ
നാം ഭാഷയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ലഘുവായ പ്രകാശ
െത്ത തിരസ്കരിക്കുന്നതായാൽ ആശ്രയാന്തരമില്ലാെത
ഉഴന്നുേപാകും. ഉദ്ദണ്ഡെന്റ ‘സ്വസ്മിൻ േവശ്മനി’ ഇത്യാ
ദി പദ്യം രാമായണ ചമ്പുവിെന്റ ചില ആദർശഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിൽ രാമാവതാരം പ്രബന്ധത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
േചർത്തുകാണുന്നു. ഉദ്ദണ്ഡനും പുനവും തമ്മിലുള്ള ൈമ
ത്രീബന്ധം സ്മരിക്കുേമ്പാൾ രാമായണ ചമ്പു പുനത്തി
െന്റ കൃതിയാെണന്നുള്ളതിനു് അതു് ഒരു െതളിവായി
സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു്; എന്നാൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളി
ലും ആ പദ്യം കാണുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു് ആ െതളിവിെന
ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുന്നിെല്ലന്നുമില്ല. ഏതായാലും കിട്ടിയിട
േത്താളമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി പ്രസ്തുതചമ്പു
പുനത്തിെന്റ പ്രധാന കൃതിയാെണന്നു പറയുന്നതിൽ
അപാകമിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു. രാമായണചമ്പുവിേല
പല ഗദ്യപദ്യങ്ങളിലും പാഠേഭദങ്ങൾ കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്.
െകാച്ചി ഭാഷാപരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നു പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിെല പാഠം തിരുവിതാംകൂർ
ശ്രീമൂലം മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥാവലിയിൽ േചർത്തു പ്ര
കാശിതമായ പുസ്തകത്തിലുള്ള അേത ഭാഗങ്ങളിേല
പാഠത്തിൽനിന്നു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കു
ന്നു.

S

°

Õ

G

}







4 പുനം ചമ്പൂരചനയിൽ വരുത്തിയ

പരിഷ്കാരങ്ങൾ

ഉണ്ണിയച്ചിചരിതം, ഉണ്ണിച്ചിരുേതവിചരിതം, ഉണ്ണിയാടി
ചരിതം മുതലായ പതിന്നാലാം ശതകത്തിെല ഭാഷാ
ചമ്പുക്കൾ ഇതിവൃത്തവിഷയത്തിൽ ഇതിഹാസപുരാ
ണങ്ങെള ഉപജീവിച്ചിരുന്നില്ല; തന്നിമിത്തം അവെയ
ചാക്കിയാന്മാരും പാഠകക്കാരും രംഗത്തിൽ പ്രവചന
ത്തിനു് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നുമില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ഇദം
പ്രഥമമായി ഒരു പരിഷ്കാരം വരുത്തിയതു പുനമാകുന്നു.
െഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ
ഭാഷാചമ്പുക്കൾ പ്രേയാജകീഭവിക്കുെമന്നു് അേദ്ദഹം
രാമായണചമ്പുമൂലം െതളിയിച്ചു. ആ ചമ്പുവും മറ്റും കൂ
ത്തിനും പാഠകത്തിനും പണ്ടു് ഉപേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്നു
എന്നുള്ള മതെത്ത ചിലർ നിർമ്മൂലമായി കരുതുന്നു.
േക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആഢ്യബ്രാഹ്മണരുെട സദസ്സിൽെവച്ചു
നടത്തുന്ന ഭഗവൽകഥാപ്രസംഗങ്ങൾക്കു ഭാഷാപ്രബ
ന്ധങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുക എന്നുള്ളതു് അസംഭാവ്യമാ
െണന്നും അതിനാൽ പുനം മഴമംഗലം മുതലായ മഹാ
കവികൾ സംസ്കൃതത്തിേല േഭാജ ചമ്പു മുതലായ ഗ്ര
ന്ഥങ്ങെളേപ്പാെല സഹൃദയന്മാർക്കു വായിച്ചു രസിക്കു
വാൻ മാത്രം ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതാണു് ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങൾ
എന്നുമാണു് അവരുെട വാദം. ചാക്കിയാന്മാെരേപ്പാെല
നമ്പിയാന്മാരും ഒരു കാലത്തു കൂത്തു നടത്തിവന്നിരുന്നു
എന്നും അതിനു തമിെഴന്നു പറയുന്ന ചില ഭാഷാപ്രബ
ന്ധങ്ങളാണു് അവർ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നെതന്നും നാം
ലീലാതിലകത്തിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. പുനവും
മറ്റും സരസങ്ങളായ മണിപ്രവാളപ്രബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മി
ച്ചേപ്പാൾ നമ്പിയാന്മാർ പഴയ പ്രബന്ധങ്ങെള പരിത്യ
ജിച്ചു് അവെയ രംഗത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചുതുടങ്ങിെയന്നു്
അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അസാംഗത്യമില്ല. അെല്ലങ്കിൽ
അവയുെട ആരംഭത്തിൽ േഭാജചമ്പുവിേലയും മറ്റും രീതി
ക്കു വിപരീതമായി ഒരു കഥാസൂചക േശ്ലാകം േചർക്കു
ന്നതിനും
“ശാസ്ത്രാമ്നാേയതിഹാസശ്രുതിഷു വിവിധകാ-

േവ്യാൽകേര നാടേകഷു
ശ്ലാേഘ്യ സാരസ്വേത വാൿപരിചിതിഷു പരാം
േകാടിമാടീകമാേന,
ഗംഭീേരസ്മിൻ സമാേജ സുമഹതി നവസന്ദർഭമാേല്യാപഹാരപ്രക്രാന്തസ്യാസ്യ േമ ദാസ്യതി വൃഷപുരനാഥാനുകമ്പാവലംബം.”

എന്നു െതൈങ്കലനാേഥാദയകാരനും മറ്റും ഉപന്യസി
ക്കുന്നതിനും അർത്ഥമില്ല; ഈ അഭിപ്രായെത്ത ദൃഢീ
കരിക്കുന്നതിനു് ഒരു െതളിവുംകൂടി കാണിക്കാം. പാ
ഠകകഥാമാലിക എെന്നാരു പഴയ അമുദ്രിതഗ്രന്ഥം
ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിവക്ഷിതമായ കഥ വിഷ്ണുപരമാ
െണങ്കിൽ “പത്മനാഭം ഭേജഥാഃ” എന്നും ശിവപരമാ
െണങ്കിൽ “ചന്ദ്രചൂഡം ഭേജഥാഃ” എന്നും അവസാനി
യ്ക്കുന്ന ഓേരാ േശ്ലാകംെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കണെമന്നു് ആ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിയമനം െചയ്തുകാണുന്നു. ആ മാതിരി
േശ്ലാകങ്ങെളല്ലാം മണിപ്രവാളത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളവയു
മാണു്. അവെയ ചാക്കിയാന്മാരും പാഠകക്കാരും പണ്ടു
മന്ത്രംേപാെല രംഗത്തിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ െചാല്ലാ
റുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു േകട്ടറിവു്. ഇന്നു് ആ ചടങ്ങു്
േവർമാഞ്ഞുേപായി. അവ കൂടാെത അണിയറയിൽെവ
ച്ചു െചാേല്ലണ്ട ചില വന്ദന േശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. അവെയ
േനപഥ്യേശ്ലാകങ്ങെളന്നു പറയുന്നു. കഥാസൂചകങ്ങ
ളായ േശ്ലാകങ്ങൾക്കു ബന്ധേശ്ലാകങ്ങൾ എന്നാണു്
േപർ. പദ്യഗദ്യങ്ങളുെട പ്രവചനത്തിനു േവണ്ട വാക്യ
ങ്ങളും പാഠകകഥാമാലികയിൽ എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്.
അതിൽ സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഭാഷാ േശ്ലാ
കങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ചാക്കിയാന്മാർ
മണിപ്രവാള പദ്യങ്ങൾ രംഗത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരുന്നു
േവാ എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലങ്കിലും
പാഠകക്കാർ അങ്ങെന െചയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു
പര്യാപ്തമായ സാക്ഷ്യമുണ്ടു്. േമല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ട
തിരിയുെട വിശ്വാതിശായികളായ സംസ്കൃതചമ്പുക്കളുെട
ആവിർഭാവേത്താടുകൂടിയാണു് ആ പരിപാടി അേസ്താ
ന്മുഖമായതു്.
സംസ്കൃതചമ്പുക്കൾക്കും പുനത്തിെന്റ കാലംമുതല്ക്കുള്ള
ഭാഷാചമ്പുക്കൾക്കും തമ്മിൽ പ്രകടമായി രണ്ടു വ്യ
ത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. ആശിേസ്സാ നമസ്ക്രിയേയാെകാണ്ടു തു
ടങ്ങുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ചമ്പുക്കൾ സംസ്കൃതത്തി
ലും ഭാഷയിലുമുണ്ടു്. എന്നാൽ കഥാസൂചന കൂടാെത
ഭാഷാചമ്പുക്കൾ പ്രാേയണ ആരംഭിക്കുന്നില്ല. അതു
പല പ്രകാരത്തിൽ ആകാം. ഒരു േതാഴെന കണ്ടിട്ടു
കവി തന്നിമിത്തം തനിക്കുണ്ടാകുന്ന സേന്താഷെത്ത
താൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്ന കഥയിൽ ഏതു പാത്രത്തി
െനങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ േപാകുന്ന സേന്താഷേത്താടു്
ഉപമിക്കുന്നതു് അതിൽ ഒരു രീതിയാകുന്നു. ഒരു സാമാ
ന്യതത്ത്വെത്ത നിർേദ്ദശിച്ചു് അതിനു വക്ഷ്യമാണമായ
കഥയുെട അവസാനഘട്ടെത്ത ഉപമാനമാക്കുക എന്നു
ള്ളതാണു് മെറ്റാരു രീതി. േവറിെട്ടാന്നു േതാഴെന കഥ
േകൾക്കുവാൻ ഉപേദശിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇനിയുെമാ
ന്നു് ആശീർവ്വാദേശ്ലാകത്തിേലാ നമസ്കാരേശ്ലാകത്തി
േലാ തെന്ന കഥാംശെത്ത ഉപമാന രൂപത്തിൽ ഘടി
പ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണു്. വിവക്ഷിതമായ കഥയിൽ
ക്കൂടി കവി താൻ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാമാന്യ തത്ത്വ
െത്ത അർത്ഥാന്തരന്യായസരീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുക
എന്നുള്ളതു് അഞ്ചാമെത്ത സമ്പ്രദായമായി ഗണിക്കാം.
ഇവെയ്ക്കല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങൾ രാമായണചമ്പുവിൽത്ത
െന്ന ഉണ്ടു്. ഇത്തരത്തിെലാരു പരിപാടി സംസ്കൃതചമ്പു
ക്കളിൽ ഇല്ലേല്ലാ. സംസ്കൃതചമ്പുക്കൾക്കും ഭാഷാചമ്പു
ക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമെത്ത വ്യത്യാസം അവയി
െല ഗദ്യരീതിെയ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണു്. ഭാഷാചമ്പു
ക്കളിൽ സംസ്കൃതഗദ്യങ്ങൾ സ്വകീയങ്ങളായും പരകീയ
ങ്ങളായുമുണ്ടു്. സ്വകീയ ഗദ്യങ്ങളുെട രീതി പ്രാേയണ കാ
ദംബരിെയ അനുകരിക്കുന്നു. ഭാഷാഗദ്യങ്ങെളല്ലാം ദ്രാ
വിഡങ്ങേളാ ദ്രാവിഡകല്പങ്ങേളാ ആയ വൃത്തങ്ങളിലാ
ണു് ഗ്രഥിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. അവെയ വൃത്തവിേശഷങ്ങൾ
എന്നു പറയുന്നു. മുമ്പു ദാേമാദരച്ചാക്കിയാർ ഏതദ്വിഷ
യകമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ദുസ്സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത പുനം
നിയന്ത്രിച്ചു. ചമ്പൂഗദ്യം വൃത്തവിേശഷനിബദ്ധമായിരി
ക്കണെമന്നു വിധിക്കുകയും ആ വിധി െകാല്ലം 10-ആം
ശതകത്തിെന്റ അവസാനംവെര ജീവിച്ചിരുന്ന ചമ്പുകാ
രന്മാെരല്ലാം അനുസ്യൂതമായി അനുസരിക്കുകയും െച
യ്തു. സംസ്കൃതരീതിയിലുള്ള ചണ്ഡവൃഷ്ടിപ്രയാതാദികളും
ഭാഷാരീതിയിലുള്ള ഇക്ഷുദണ്ഡികാദികളുമായ ദണ്ഡക
ങ്ങളും പുനം ധാരാളമായി പ്രേയാഗിച്ചു കാണിച്ചുെകാ
ടുത്തു. ഉണ്ണിയാടിചരിതത്തിൽേപ്പാലും നാം കാണുന്ന
ഭാഷാദണ്ഡകപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് ആെര
ന്നറിയുന്നില്ല; ഏതായാലും അതു മലയാളത്തിെന്റ ഒരു
പ്രാചീനവും പ്രശസ്യവുമായ പ്രേത്യക സ്വത്താെണന്നു
ള്ളതു നിർവ്വിവാദമാകുന്നു. പദ്യങ്ങെളല്ലാം സംസ്കൃതവൃ
ത്തങ്ങളിൽത്തെന്നയാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ
വൃത്തങ്ങളിൽ അത്യന്തം മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതു സ്രഗ്ദ്ധരത
െന്ന. സ്രഗ്ദ്ധരയിലാണു് ചമ്പൂകാരന്മാർ പ്രാേയണ കഥ
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു േപാകുന്നതു്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ൈവചിത്ര്യ
ത്തിനുേവണ്ടി കുസുമമഞ്ജരി, ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം, ശിഖ
രിണി, മാലിനി, വസന്തതിലകം, പുഷ്പിതാഗ്ര, വസന്തമാ
ലിക, ഉപജാതി, ആര്യ, അനുഷ്ടുപ്പു് മുതലായ വൃത്തങ്ങ
െളെക്കാണ്ടും ൈകകാര്യം െചയ്യാറുണ്ടു്.
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5 രാമായണചമ്പുവിെന്റ സ്വരൂപം
ഭാഷാചമ്പുക്കളിൽ വിപുലതെകാണ്ടും വിവിധരൂപമായ
ആകർഷകത്വംെകാണ്ടും വിേശാത്തരമായി പരിലസി
ക്കുന്നതു രാമായണചമ്പുവാകുന്നു. അതിൽ രാവേണാ
ത്ഭവം, രാമാവതാരം, താടകാവധം, അഹല്യാേമാക്ഷം,
സീതാസ്വയംവരം, പരശുരാമ വിജയം, വിച്ഛിന്നാഭിേഷ
കം, ഖരവധം, സുഗ്രീവസഖ്യം, ബാലിവധം, ഉദ്യാനപ്ര
േവശം, അംഗുലീയാങ്കം, ലങ്കാപ്രേവശം, രാവണവധം,
അഗ്നിപ്രേവശം, അേയാധ്യാപ്രേവശം, പട്ടാഭിേഷകം,
സീതാപരിത്യാഗം, അശ്വേമധം, സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം
എന്നിങ്ങെന ഇരുപതു വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങെള പ്രബന്ധങ്ങെളന്നു സൗകര്യ
ത്തിനുേവണ്ടി നമുക്കു വ്യവഹരിക്കാം. വാല്മീകിരാമായ
ണെത്തത്തെന്നയാണു് കവി ഇതിവൃത്തവിഷയത്തിൽ
ആമൂലാഗ്രം അവലംബിക്കുന്നെതങ്കിലും കഥ സേങ്കാചി
പ്പിേക്കണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ സേങ്കാചിപ്പിച്ചു്, വികസിപ്പിേക്ക
ണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചു്. െപൗർവ്വാപര്യവിഷയ
ത്തിൽ അവസേരാചിതമായി േഭദഗതിെചയ്തു്, ഉത്തരരാ
മചരിതം, ആശ്ചര്യചൂഡാമണി മുതലായ ഇതര ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിൽനിന്നുകൂടി ഇതിവൃത്താംശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു് മി
നുസെപ്പടുത്തിയാണു് തെന്റ വാങ്മയെത്ത ആവിഷ്കരി
ക്കുന്നതു്. ദശരഥനുണ്ടായ മുനിശാപം വാല്മീകി വർണ്ണി
ക്കുന്നതു് അേയാധ്യാകാണ്ഡത്തിലാണേല്ലാ. എന്നാൽ
ചമ്പൂകാരൻ അതു് ഔചിത്യപൂർവ്വം രാമാവതാരഖണ്ഡ
ത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പിെന്നയും ആദികാവ്യത്തിൽ
ശ്രീരാമെന്റ യാഗാശ്വെത്ത സംരക്ഷിക്കുന്നതു് ലക്ഷ്മണ
നാണു്; എന്നാൽ ചമ്പുവിൽ ലക്ഷ്മണപുത്രനായ ചന്ദ്ര
േകതു അശ്വേചാരണം െചയ്യുകയും ലവേനാടു പടെപാ
രുതുകയും െചയ്യുന്നു. അവിെട കവി ഉത്തരരാമചരിത
നാടകെത്തയാണു് ഉപജീവിക്കുന്നതു്.
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6 രാമായണചമ്പുവിെല ചില

പദ്യഗദ്യങ്ങൾ

ഭാഷയ്ക്കും രസത്തിനും ഒന്നുേപാെല പ്രാധാന്യം നല്കി
രചിേക്കണ്ട ഉത്തമമണിപ്രവാളകവിതയുെട ലക്ഷണ
ങ്ങെളപ്പറ്റി പുനത്തിനു ൈനസർഗ്ഗികമായ േബാധമു
ണ്ടായിരുന്നു. രാമായണ ചമ്പുവിെല പദ്യങ്ങളുെട രീതി,
വൃത്തി, ശയ്യ, പാകം ഇവയും ഓജസ്സു്, കാന്തി തുടങ്ങിയ
ഗുണങ്ങളും സർേവ്വാപരി രസപുഷ്ടിയും പ്രേത്യകം പ്ര
േത്യകമായി നമ്മുെട ഉദാത്തമായ പ്രശംസെയ അർഹി
ക്കുന്നു. സംസ്കൃതപദങ്ങേളയും ഭാഷാപദങ്ങേളയും തമ്മി
ലിണക്കി തെന്റ കവിതെയ മധുരീകരിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദ
ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ൈവഭവം നെമ്മ ആശ്ചര്യ ഭരിത
രും ആനന്ദമഗ്നരുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഏതാനും ചില
േശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടു് ഈ വസ്തുത ഉദാഹരിക്കാം.
േദവന്മാെര ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണു:
“േമളംതാവുന്ന തൂെവൺമുറുവൽ തുണയുമായ്
ബാലെവൺചാമരാളീ-

േമാലക്കംപൂണ്ടു വീയിച്ചുഴെല നിറെമഴും
വിഷ്ണുേലാകാംഗനാനാം
േകാലെപ്പാല്ക്കങ്കണാനാം നിനദമണികരാേഗ്രണ ഭംഗ്യാ വിലക്കി
ൈത്രേലാക്യാധീശനുദ്യൽസ്മിതമധുരമുേഖാ
ധാതൃമുഖ്യാൻ ബഭാേഷ.”

(1)

ദശരഥെന്റ മാഹാത്മ്യം:
“കീർത്തിക്ഷീേരാദേഫനാ നിയതമുഡുഗണാസ്തത്ര, ഭൂേപാത്തമാംഗം
പൂത്തൂകും പാദപീഠം, ജലനിധി പരിഖാ,
േമരു ഭണ്ഡാരസാരം,
വാഴ്ത്തീടും വന്ദിവർഗ്ഗം വലരിപുനഗരീ-

നാരിമാെരന്നുേവണ്ടാ
ധാത്രീചക്രം കളിെക്ക, ട്ടിനിയ ദശരഥെന്നെന്താരാേഭാഗേമാർത്താൽ.”

(2)

സീതാസേമതനായി മിഥിലയിൽനിന്നു മടങ്ങിെച്ചല്ലുന്ന
ശ്രീരാമെന സരയൂനദി എതിേരല്ക്കുന്നതു്:
“അേന്നരം താമരപ്പൂന്തളികകളിൽ മണി-

െച്ചപ്പു നൽക്കർണ്ണികാഖ്യം
വിന്യസ്യാേലാലേഫനസ്മിതമധുരമുഖീ,
ഭൃംഗേനത്രാഭിരാമാ,
ധന്യാ, ൈശവാലമാലാഘനചികുരഭരാ,
ചക്രവാകസ്തനാഢ്യാ,
വന്നാൾ െമെല്ലെന്നതിർപ്പാൻ പരിെചാടു സരയൂനിർമ്മലാംഗീ തദേഗ്ര.”

(3)

ശ്രീരാമെന്റ വിരഹതാപം:
“നൽെക്കാണ്ടൽച്ചാർത്തു കാണാമുപരി, പരിലസൽകന്ദളാ ഭൂതധാത്രീ,
ദിെക്കങ്ങും പാടിയാടും മയിൽനിരകൾ, തണുേത്താരു ൈതെത്തന്നൽതാനും;
ഉൽക്കണ്ഠാേവഗശാലീ വിരഹവിപദി ഞാേനതു ദിക്കിങ്കലേയ്യാ!
വേയ്ക്കണ്ടൂ ഹന്ത! മൽക്കണ്ണുകൾ! ജനകസുേത,
േദവി ഹാഹാ! ഹേതാഹം.”

(4)

സമുദ്രേത്താടു േകാപിക്കുന്ന ശ്രീരാമൻ:
“കുശശയനതേലാത്ഥിതസ്തദാനീം

ഭൃശമുടെലങ്ങുമണിഞ്ഞു ഘർമ്മബിന്ദൂൻ
വചനമിദമുവാച രൂക്ഷേകാപപ്രചുരഭരാരുണദാരുണാനേനന്ദുഃ.”

(5)

അന്തർവ്വത്നിയായ സീത:
“വേക്ഷാജാഗ്രം കറുത്തും, വടിെവാടു നടുചീർ
ത്തും, വശംെകട്ടു വീർത്തും,
പ്രക്ഷാമാംഗം വിയർത്തും വ്രതവിധികളയർത്തും, വിളർത്തും കേപാലം
ഭക്ഷ്യദ്രവ്യം മറുത്തും, കളഭതതി െചറുത്തും, വിേനാദം െവറുത്തും,
മുഖ്യം ൈദവെത്തേയാർത്തും, ജനകനൃപസുതാഗർഭേമറ്റം ബഭാേസ.”

(6)

ലവൻ ചന്ദ്രേകതുവിെന്റ ൈസന്യേത്താടു്:
“ഒക്കക്കയച്ചു വരെവന്തിെതാരാശ്രമാേന്ത?
തിക്കാരമിെത്താഴിെലടുത്തതടക്കുവൻ ഞാൻ;
ഇക്കണ്ടതിൽ ചില കഴുത്തുകൾ തുണ്ടമാക്കിെച്ചക്കൻ കളിക്കു, മതിർെകട്ടണയായ്ക നല്ലൂ.”

(7)

ചന്ദ്രേകതു ലവേനാടു്:
“എേന്ന ധാർഷ്ട്യക്കുരുേന്ന, ഭുവനവിജയിേനാ
രാവണാരാതിതേന്നാടിന്നീേയാ േപാരിനാളായതു? ചപലവേടാ
നെന്നേടാ ൈവഭവം േകൾ;
ഒന്നിെന്നാന്നായ്ത്തിമിർത്തിത്തരമടവു തുടർ-

ന്നീടിെലന്നാര്യപാദം
തന്നാണാ െചറ്റടങ്ങാ ഖലദമനമേഹാത്സാഹി മത്സായേകായം.”

(8)

ഒടുവിൽ ഒരു അഭൗമവും അദൃഷ്ടചരവുമായ സാഹിത്യ
പരിമളമഴെപയ്തുെകാണ്ടാണു് കവി നെമ്മ വിട്ടുപിരിയു
ന്നതു്. സ്വർഗ്ഗാേരാഹണഘട്ടത്തിൽ ശ്രീരാമൻ സീതാ
േദവിെയ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സന്ദർഭം നമുക്കു കാണിച്ചുത
രുന്ന വാങ്മയചിത്രം ഭാഷാകവിതയുെട പരേമാച്ചമായ
ശൃംഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന വിജയപതാകയാകുന്നു.
േനാക്കുക, അവിടെത്ത േകശാദി പാദവർണ്ണനം:
“പരിമളമഴ െപയ്തിരുണ്ടു ഭംഗ്യാ

തിരുകിന കുന്തളഭാരേലാഭനീയാം,
സ്മരനിഗമരഹസ്യേമാതുേമാമൽത്തിരുമിഴിേമൽ നിഴലിച്ച രാഗെലൗല്യാം,
മടുമലർചരേമന്മ േചർത്തു േതാൺേമലുടനണിയും മണികുണ്ഡലാഭിരാമാം,
തുടുതുെട വിലസുന്ന േചാരിവാേയ്മലുടമയിൽ വന്നിളെകാള്ളുമല്പഹാസാം,
കനകകലശകാന്തി െവന്ന പീനസ്തനഭരേലാളിതരത്നഹാരമാലാം,
മണിമയകടകാംഗദാദിഭൂഷാഗുണരുചിരഞ്ജിതമഞ്ജൂബാഹുവല്ലീം,
മരതകലതികാഭിരാമ്യമുൾെക്കാണ്ടരുളിന േകാമളേരാമവല്ലരീകാം,
പരിഹിതമൃദുലാംശുകത്തിനുള്ളിൽ
സ്ഫുരിതനിതംബമേനാഹേരാരുകാണ്ഡാം,
പ്രണിഹിതമണിനൂപുരാങ്ഘ്രിപത്മാമനുപമകാന്തിഝരീപരീതഗാത്രീം
ജനനയനസുധാം, ത്രപാനുരാഗക്ഷണനതമുഗ്ദ്ധമുഖീം, ദദർശസീതാം.”

ഇവയിൽ ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകം സംസ്കൃതമാെണങ്കി
ലും പ്രസിദ്ധപദങ്ങളുെട പ്രേയാഗംെകാണ്ടും, അവയു
െട പരസ്പരാേശ്ലഷത്തിൽ കവി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
അസുലഭമായ പാടവം െകാണ്ടും അനുവാചകർ ആ
വസ്തുത അറിയുന്നേതയില്ല.
ഗദ്യരചനയുെട േമന്മയും പദ്യരചനയുേടതിൽനിന്നു് ഒട്ടും
താെഴയല്ല. “വട്ടം െപരുകിന െപാട്ടക്കിണെറാടു െപ
െട്ടെന്നാരു പടെവട്ടിപ്പടുപരിവട്ടം െകട്ടിന േനത്രദ്വയ
മതിനുള്ളു ചുവന്നുമറിഞ്ഞതിൽ മേധ്യ കൺമണി രണ്ടു
പിരണ്ടു ഭയങ്കരമായ നിരീക്ഷണമേയ്യാ പാവം! കാലമ
ഹാനലകടുകനൽ േപാേല. കാേകാളദ്രവവിഭവംേപാ
െല, യമഭടെനറിയും ഘനശിലേപാേല, കല്പാന്താർക്ക
നുദിക്കുംേപാേല” എന്നും മറ്റും േഘാരരാക്ഷസിയായ
താടകെയ വർണ്ണിക്കുന്ന കവിയാണു് “വിശ്വംഭരയിൽ
വിഹാരത്തിെന്നാരു വിദ്യുന്മാല വരുന്നകണേക്ക, വി
ഭ്രമെമന്നും കല്പകശാഖിനി െമത്തിന പുത്തൻമഞ്ജരി
േപാെല, വിനയേപ്പരാമംേഭാജന്മനി വിളയും പരിമള
ലഹരികേപാേല, മാനമതംഗജകുംഭാേഭാേഗ മരുവിന
മദജലേധാരണിേപാേല, പുതുമലർബാണൻ കരഭുവി
മിന്നും ഭുവനഭ്രാമണ പിഞ്ഛികുേപാേല, ലാവണ്യത്തി
നു പരേദവതയായ്, മാധുര്യത്തിനു മഞ്ജൂഷികയായ്,
നിധുവനലക്ഷ്മ്യാ മണിദീപികയായ്, ൈനർമ്മല്യത്തി
നു േകളീഗൃഹമായ്” എന്നും മറ്റും ലളിതാരൂപിണിയായ
ശൂർപ്പണഖെയ ഉേല്ലഖനം െചയ്യുന്നതു്. പുനത്തിെന്റ
തൂലിക അവസരാനുഗുണമായി വീണ വായിക്കുകയും
നാഗസ്വരമൂതുകയും ശംഖു മുഴക്കുകയും പടഹമടിക്കുക
യും െചയ്തു നെമ്മ ൈനരന്തേര്യണ അപഹൃതചിത്തവൃ
ത്തികളാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതും ഒരു ‘ഭുവനഭ്രാമണ
പിഞ്ഛിക’തെന്നയാണു്. പ്രസ്തുതചമ്പുവിൽനിന്നു പല
പദ്യഗദ്യങ്ങളും പില്ക്കാലത്തുള്ള ചമ്പുക്കളിൽ സ്വീകൃതങ്ങ
ളായിട്ടുണ്ടു്.

ഫലിതപ്രേയാഗം
പുനത്തിെന്റ ഫലിതപ്രേയാഗചാതുര്യവും അനുപേമ
യമാണു്. ഫലിതത്തിൽ േകരളീയരും, േകരളീയരിൽ
നമ്പൂരിമാരും, നമ്പൂരിമാരിൽ േമല്പുത്തൂർ തുടങ്ങിയ സം
സ്കൃതകവികളും പുനം മുതലായ ഭാഷാകവികളും സമാർ
ജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനം സാമാന്യകവികൾക്കു് ഏതു കാല
ത്തും ഏതവസ്ഥയിലും അപ്രാപ്യമാെണന്നുള്ള വസ്തുത
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശൂർ
പ്പണഖ, രാവണൻ മുതലായ പാത്രങ്ങൾമുേഖനയാണു്
പുനം തെന്റ ഹാസ്യരസപ്രകടനസാമർത്ഥ്യം പ്രാധാ
േന്യന പ്രകടീകരിക്കുന്നതു്. െകാള്ളിവാക്കുകൾ പറയി
ക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു പര്യാപ്തമായ ൈവഭവമു
ണ്ടു്. മൂക്കും മുലയും നഷ്ടെപ്പട്ട ശൂർപ്പണഖ രാവണെന്റ
സന്നിധിെയ പ്രാപിച്ചു് ആ ഘാതകെന്റ േക്രാധാഗ്നിെയ
എങ്ങെന പടിപ്പടിയായി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു എന്നു താെഴ
ഉദ്ധരിക്കുന്ന മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു കാണാം:
“നിർമ്മര്യാദങ്ങളിമ്മാണികളിരുവരുമായ്െച്ചയ്തെതല്ലാം െപാറുക്കാം;

കർമ്മം േപാന്നീടിേലാ െചറ്റതിനു പകരവും
വീണ്ടുെകാള്ളാെമാരുന്നാൾ;
ധമ്മില്ലംെകാണ്ടു െമെല്ലപ്പിഹിതവദനമെയ്യാ! തദാനീം ചിരിച്ചാളമ്മല്ലാർേവണി; െചാല്ലാമതു മനസി െപാറായുന്നിെതല്ലായിലും േമ.
കയ്യൂ ക്കിൻവായ്പുെകാണ്ടാകുലിതഗിരിവേരാ
രാവേണാ നാമ ധീമാൻ
െപായ്യെല്ലങ്ങൾക്കിതിന്നുണ്ടുരെപറുമുടേയാെനന്നു ഞാൻ െചാന്നേനരം
കയ്യൻതാൻ വെന്നതിർക്കിൽെച്ചറുമെന വിരവിൽപ്പൂഴികപ്പിപ്പെനന്നക്കയ്യും െകാട്ടിച്ചിരിച്ചാളതു മനസി െപാറായുന്നിെതല്ലായിലും േമ.
േകൾേക്കണ്ടാേതാ വിേനാദാന്തര, െമാരു മനുേജാ
രാവണൻതൻ ഭഗിന്യാ
മൂക്കും േപാർെകാങ്കയും ചൂഴ്ന്നിതു; നിശിചരി വന്നിട്ടു നീെളക്കരഞ്ഞാൾ;
ഊെക്കല്ലാം നില്ക്ക; നേമ്മാടുടെനളിയവേരാ
െടങ്കിലാെമന്നു േമാദം
വായ്ക്കും നാട്ടാർ ചിരക്കുന്നതു സപദി െപാറായുന്നിെതല്ലായിലും േമ.”

രാവണൻ സീതേയാടു രാമനല്ല താനാണു് ആ േദവിക്കു്
അനുരൂപനായ ഭർത്താവു് എന്നു് ഉപപാദിക്കുന്നതിനിട
യ്ക്കു് ഇങ്ങെന കൂടിപ്പറയുന്നു:
“മുണ്ടീ െനട്ടന്നു, െനട്ടീ പുനരഴകിയലും
മുണ്ടനേയ്യാ! തടിച്ചിക്കുണ്ടാമേല്ലാ തദാനീം െമലിയ, നിഹ െമലിച്ചിെക്കാേരാ െപാണ്ണരുണ്ടാം;
കണ്ടാലാകാതവന്നെങ്ങാരു തരുണി മഹാസുന്ദരി, സുന്ദരന്നക്കണ്ടാലാകാത നാരീ; പരിചിെനാടു വേയാവർണ്ണമീവണ്ണമേല്ലാ.

പുംേസാ നൂറു വയസ്സവൾക്കു പതിനാെറങ്കിൽെപ്പാരുന്നാ;
നേട
തസ്യാ നൂറു വയസ്സവന്നു പതിനാെറങ്കിൽ പ്രമാദം തുേലാം;
രാത്രൗ െചന്നു രമിപ്പതിന്നു ജരഠാമുത്ഥാപ്യ
േപായമ്മിേമൽത്താംബൂലെത്തയരച്ചു മുക്കുടി കുടിപ്പിക്കും നേരേഭ്യാ നമഃ.”

സീതാസ്വയംവരഘട്ടത്തിലും മറ്റും നമ്പൂരിമാരുെട സം
ഭാഷണം, മന്ത്രവാദികളുെട ആനബ്േഭാഷ്കു്, മുറിൈവദ്യ
ന്മാരുെട തട്ടിപ്പു്, ഭടജനങ്ങളുെട ഉക്തിപ്രത്യുക്തികൾ,
േജ്യാത്സ്യന്മാരുെട െഞളിച്ചിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷ
യങ്ങെള കവി വിേനാദസിത വിതറി വളെര തന്മയത്വ
േത്താടുകൂടി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. തെന്റ കഥാരംഗമായ
േകാസലം പലേപ്പാഴും ഫലിതപ്രേയാഗത്തിനുേവണ്ടി
പുനം േകരളമാക്കി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുന്നു. നമ്പൂരിമാരു
െട ഇത്തരത്തിലുള്ള ചമ്പുക്കൾ വായിച്ചും ചാക്കിയാന്മാ
രുേടയും മറ്റും കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ േകട്ടും സിദ്ധിച്ച കൗ
േബരമായ ഹാസ സംസ്കാരസമ്പത്തിെന്റ വിജൃംഭണമാ
ണു് നാം കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട തുള്ളലുകളിൽ പ്രധാന
മായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതു്.

പുനത്തിെന്റ ഭാഷ
പുനവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായികളായ ഇതരചമ്പു
കാരന്മാരും സംസ്കൃതപക്ഷപാതികളായിരുന്നു എങ്കിലും
ഭാഷയും മണിപ്രവാളത്തിെന്റ ഘടകദ്വയത്തിൽ ഒന്നാ
െണന്നു് അവർ നല്ലേപാെല ധരിച്ചിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ മുൻപു് എടുത്തുകാണിച്ച പഴയ പദങ്ങൾക്കും
പ്രേയാഗൈവചിത്ര്യങ്ങൾക്കും പുറേമ, പണ്ടു പ്രചരിച്ചിരു
ന്ന ഭാഷാൈശലികളും പഴെഞ്ചാല്ലുകളും അവർ തങ്ങളു
െട കൃതികളിൽ േലാഭംകൂടാെത കടത്തിവിട്ടിട്ടുണ്ടു്. രാമാ
യണചമ്പുവിൽ കാണുന്ന (1) കൂക്കൂറ്റിരപ്പിക്കുക, (2) െന
റ്റിക്കുേനെരത്തി െവട്ടിജ്ജയിക്കുക, (3) തായമാട്ടുക, (4)
കൂട്ടംെകട്ടിത്തിരിക്കുക, (5) മുതലറുക, (6) മിട്ടാൽ െപാ
ട്ടുക, (7) േമൽൈക്ക േപാകുക, (8) താളി പിഴിയുക, (9)
മുന്നൂറുവട്ടിെക്കാടുന്തീ വീഴുക, (10) േപമുഖം വയ്ക്കുക, (11)
െവട്ടിച്ചിരിക്കുക, (12) പകരി തിരിയുക, (13) േചര കടി
ച്ചു ചാകുക, (14) കേണ്ടാർ െചാല്ലിന കുണ്ടനാടുക, (15)
കാൽവിരൽക്കീേഴ്ക്കഴിക്കുക, (16) പൂശ്രാളക്കാരനാക്കുക,
(17) കതിർേപാരുക, (18) ൈകകുത്തിേപ്പാകുക, (19)
എതിർകട വരിക, (20) െചറുവിരല്ക്കു േപാരുക മുതലായ
ൈശലികളും േലാേകാക്തികളും ആ ഇനത്തിൽ െപട്ടവ
യാണു്. അവയിൽ പലതും ഇക്കാലത്തു നഷ്ടെപ്പട്ടുേപാ
യിരിക്കുന്നു.

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ രാമായണചമ്പുവിെന്റ
സ്ഥാനം
ഏതുതരത്തിലുള്ള േശ്രാതാക്കന്മാേരയും ആഹ്ലാദിപ്പി
ക്കുന്നതിനു കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്കു കഴിയും; എന്നാൽ പണ്ഡി
തന്മാർക്കു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ രാമായണചമ്പുവാണു്
ആസ്വാദ്യതരമായിേത്താന്നുന്നെതങ്കിൽ അതിനു് അവ
െര കുറ്റെപ്പടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത്രയ്ക്കുണ്ടു് സമസ്ത
ഗുണസമ്പന്നമായ അതിെന്റ ആത്മവീര്യം. എന്നാൽ
അന്യഥാ അനർഘങ്ങളായ മണിപ്രവാളചമ്പൂരത്നങ്ങ
ളിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കീടാനുവിദ്ധത കടന്നുകൂടീട്ടുള്ള
തു േഗാപനംെചയ്യണെമന്നു ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല.
അവയിൽ ഒന്നു് ഇതിനുമുൻപു നിർദ്ദിഷ്ടമായ അതിരുക
ടന്ന പരസ്വാപഹാരമാണു്. അതിെന ചമ്പൂകാരന്മാർ
അപകർഷകമായി കരുതിയിരുന്നുേവാ എന്നുേപാ
ലും സംശയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അനന്താംശസംഭവ
നായ േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട സംസ്കൃത ചമ്പുക്കളിൽ
ത്തെന്ന ഈ േദാഷം പ്രകടമായി കാണുന്ന സ്ഥിതിക്കു്
ആ പരിപാടിയുെട അംഗീകാരത്തിനു മറ്റു വല്ല കാര
ണവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും എന്നു് ഊഹിക്കുന്നതാണു്
ഉപപന്നമായിട്ടുള്ളതു്. അതു ഞാൻ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചതു
േപാെല കഥാപ്രസംഗത്തിനുേവണ്ടി എഴുതിയ പ്രസ്തുത
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കവികൾ അവയുെട രേസാത്തരതെയ
മാത്രേമ ദീക്ഷിച്ചുള്ളൂ എന്നും ആ ലാഭം അന്യകൃതിക
ളിൽ നിന്നു് അവസേരാചിതമായുള്ള ഉദ്ധാരണംെകാ
ണ്ടു സിദ്ധിക്കുെമങ്കിൽ അവർ താവതാ ചരിതാർത്ഥന്മാ
രായി പുേരാഗമനം െചയ്യുവാൻ സന്നദ്ധന്മാരായിരുന്നു
എന്നുമുള്ളതാണു്. രണ്ടാമെത്ത േദാഷം ശ്രവണാരു
ന്തുദമായ യതിഭംഗമാകുന്നു. ഇതിനു് ഉദാഹരണങ്ങൾ
മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ച േശ്ലാകങ്ങളിൽത്തെന്നയുണ്ടു്. ‘കുളിർ
െവണ്ണിലാ-വും െചാരിഞ്ഞു’, ‘നവവിേയാഗചാ-രിത്രമുദ്ര’
എന്നും മറ്റും കുസുമമഞ്ജരിയിലും, ‘വാേണൻ ഞാനിന്നു
വിശ്രാ-ന്തിസുഖം’ ‘നാ-ഭൗ നറുമ്പൂവു കണ്ടാൻ’ ‘േമളം
െപരുകിന മഖരാ-േജ’ എന്നും മറ്റും സ്രഗ്ദ്ധരയിലും പ്ര
േയാഗിക്കുന്നതു് ആർക്കും ൈവരസ്യജനകമാകാെതയി
രിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത ഉച്ഛൃംഖലതയുെട ദുർവി
ലസിതമാണു്. പതിന്നാലാം ശതകത്തിൽ ഈ വിഷയ
ത്തിൽ കവികൾ അത്രതെന്ന അപരാധികളായിരുന്നി
ല്ല. ലീലാതിലകകാരൻ യതിഭംഗെത്ത അപരാധികളാ
യരുന്നില്ല. ലീലാതിലകകാരൻ യതിഭംഗെത്ത കാവ്യ
േദാഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി പരിഗണിച്ചു് “പുല്കക്കേണ്ടൻ പു
നരതു നനാ-േവാ കനാേവാ ന ജാേന” എന്നും “ൈസ്വ
രാലാപവ്യതികര വിേനാ-ദാന്തേര െകാൾവർ മുന്നം”
എന്നുമുള്ള മന്ദാക്രാന്താപാദങ്ങളിൽ നിയതസ്ഥാനപ
ദേച്ഛദഭംഗം അേധാേരഖാങ്കിതങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ
ഉള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത േദാഷത്തിനു് അവിെട പ്രസക്തി
യുെണ്ടന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നു. ‘നനാവു്’ എന്നാൽ ജാഗ്രദവ
സ്ഥ എന്നർത്ഥം. ‘വിേനാദാന്തേര’ എന്നതിൽ യതിഭം
ഗമിെല്ലന്നും ‘നനാേവാ’ എന്നതിൽ ഉെണ്ടങ്കിലും നിസ്സാ
രമാെണന്നും സാധിക്കാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ രാമാ
യണചമ്പുവിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിച്ച വരികളിേല യതിഭംഗം
അത്തരത്തിലുള്ളതല്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് ഏതദ്വിഷയ
ത്തിൽ പുനം ഒരു െതറ്റുകാരനെല്ലന്നു പറവാൻ നിവൃ
ത്തിയിെല്ലങ്കിലും ആ േദാഷംേപാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാവ്യത്തിേല അന്യഗുണ സന്നിപാതത്തിൽ നിമഗ്നമാ
യിേപ്പാകുന്നു എന്നു സമാധാനെപ്പടുവാൻ പാടില്ലായ്കയി
ല്ല.
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7 ഭാരതചമ്പു
രാമായണചമ്പുേവാളം ദീർഘമെല്ലങ്കിലും ഒരു വലിയ
കാവ്യംതെന്നയാണു് ഭാരതചമ്പുവും. അതിൽ ഏെത
ല്ലാം വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു െകാച്ചി തൃപ്പൂ
ണിത്തുറേക്കാവിലകം വക ഈടുവയ്പിലുള്ള കിരാതം
പ്രബന്ധത്തിെന്റ ഒടുവിൽ കാണുന്ന അേധാലിഖിതങ്ങ
ളായ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നതാണു്:
“ചതുർദ്ദശകഥാബന്ധം കൃഷ്ണവീര്യാവതംസകം
വക്ഷ്യാമി ഭാരതം സാരം ഗുരുപാദപ്രസാദതഃ.

ൈദത്യം ഹത്വാ ബകാഖ്യം, ദ്രുപദദുഹിതൃകാന്താ, സ്സുഭദ്രാസേമതാ,
ഹുത്വാഗ്നൗ ഖാണ്ഡവം, വിശ്രുതയജനകൃേതാ,
ൈദ്വതകാന്താരവാസാഃ,
ലബ്ധാസ്ത്രാശ്ശങ്കരാൽ, കീചകനിധനകൃതഃ,
േസാദ്യമാഃ, കൃഷ്ണദൂതാഃ,
പിഷ്ട്വാെജൗ സിന്ധുരാജം, ക്ഷപിതകരുബലാ, സ്സാശ്വേമധാ, വിമുക്താഃ.”
(1) ബകവധം, (2) ദ്രൗപദീസ്വയംവരം, (3) സുഭദ്രാഹര
ണം, (4) ഖാണ്ഡവദാഹം, (5) രാജസൂയം, (6) വനവാ
സം, (7) കിരാതം, (8) കീചകവധം, (9) ഉേദ്യാഗം, (10)
ദൂതവാക്യം, (11) ജയദ്രഥവധം, (12) സുേയാധനവധം,
(13) അശ്വേമധം, (14) സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം എന്നിവയാ
ണു് ആ പതിന്നാലു വിഭാഗങ്ങൾ. കവേനാദയത്തിൽ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ സംക്ഷിപ്തമായ ഭാരതചമ്പു (1) പാ
ഞ്ചാലീസ്വയംവരം, (2) ഖാണ്ഡവദാഹം, (3) കിരാതം,
(4) കീചകവധം, (5) േഗാഗ്രഹണം, (6) ഉേദ്യാഗം, (7)
ദൂതവാക്യം, (8) ജയദ്രഥവധം, (9) ഭാരതയുദു് (10) അശ്വ

േമധം എന്നിങ്ങെന പത്തു വിഭാഗങ്ങളായി േവർതിരി
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. െകാച്ചി ഈടുെവയ്പുഗ്രന്ഥത്തിേല
കിരാതത്തിൽ (1) ൈകലാസയാത്രെയന്നും (2) കിരാ
താർജ്ജുനീയെമന്നും രണ്ടു് അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾ
െക്കാള്ളുന്നുണ്ടു്.
“ൈകലാസയാത്രാ പ്രഥമാ കിരാതാ-

ർജ്ജൂനീയമന്യാ വിവിധാഭിേധതി
ഭൂഷായതാം സൂരിഹൃദീന്ദ്രസൂേനാേരഷാ ചരിത്രസ്തുതിരത്നമാലാ”

എന്ന പദ്യം ൈകലാസയാത്രയുെട ഒടുവിലുള്ളതാണു്.
കീചകവധെത്ത മാത്രേമ ചതുർദ്ദശകഥകളിൽ സ്മരി
ക്കുന്നുള്ളു എങ്കിലും (1) കീചകവധം, (2) േഗാഗ്രഹണം
എന്നിങ്ങെന രണ്ടു പ്രബന്ധങ്ങൾ വിരാടപർവാന്തർഗ്ഗ
ങ്ങളായി സംക്ഷിപ്തഭാരതചമ്പുവിൽ കാണുന്നു. സുഭദ്രാ
ഹരണവും, വനവാസവും, രാജസൂയവും ഇതുവെര കണ്ടു
കിട്ടീട്ടില്ല; എങ്കിലും രാജസൂയത്തിനും വനവാസത്തി
നും ഇടയ്ക്കുള്ള കഥെയ പരാമർശിക്കുന്ന േകശഗ്രഹണം
എെന്നാരു പ്രബന്ധം ഈടുവയ്പുഗ്രന്ഥത്തിൽ അടങ്ങീട്ടു
ണ്ടു്. (1) ബകവധം, (2) ദ്രൗപദീസ്വയംവരം, (3) ഖാണ്ഡ
വദാഹം, (4) കീചകവധം, (5) സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം എന്നീ
അഞ്ചു പ്രബന്ധങ്ങളാണു് േകശഗ്രഹണം, ൈകലാസ
യാത്ര, കിരാതം എന്നീ മൂന്നിനു പുറേമ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
ഉള്ളതു്. ബകവധാദികളായ പ്രബന്ധങ്ങൾ പൗർവാപ
ര്യ ക്രമേത്താടുകൂടിയും ആനുപൂർവീസൂചകങ്ങളായ പദ്യ
ങ്ങെളെക്കാണ്ടു് അനുസ്യൂതങ്ങളായും കാണുന്നതിനാൽ
േമൽനിർേദ്ദശിച്ച പതിന്നാലു പ്രബന്ധങ്ങളും അവയുെട
അവാന്തരാംശങ്ങളും ഒേര കവിയുെട വാങ്മയങ്ങളാ
െണന്നു് അനുമാനിക്കാം. ഭാഷാൈശലി ആ അനുമാന
െത്ത പ്രബലമായി അനുകൂലിക്കുന്നുമുണ്ടു്.
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8 പുനവും ഭാരതചമ്പുവും
ഭാരതചമ്പുവിെന്റ പ്രേണതാവു് ആെരന്നു നിർണ്ണയി
ക്കുന്നതിനും പ്രകടമായ ലക്ഷ്യെമാന്നുമില്ല. ഭാരതച
മ്പൂകാരൻ ക്രി. പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തിെന്റ പ്രഥ
മപാദത്തിൽ കാകതീയരാജാവായ പ്രതാപരുദ്രെന്റ
ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി ജീവിച്ചിരുന്ന ബാല ഭാരത
കർത്താവായ അഗസ്ത്യഭട്ടെന ആദ്യന്തം ഉപജീവിക്കു
ന്നു. േമല്പൂത്തൂർ ഭട്ടതിരി അഗസ്ത്യഭട്ടനു പുറേമ ക്രി. പി.
പതിനാറാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ജീവി
ച്ചിരുന്ന സംസ്കൃതഭാരതചമ്പൂകാരനായ അനന്തഭട്ടെന
ധാരാളമായി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭാഷാഭാരതചമ്പൂകാ
രൻ ആ മഹാകവിെയ ഒരിടത്തും അവലംബിക്കാത്ത
തിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം അനന്തഭട്ടനു
മുൻപാെണന്നു് അധ്യാഹരിക്കാവുന്നതാണു്. (1) മുകുൾ
(മുകുളം), (2) പിരിഞ്ഞീടവല്ലാർ, (3) നമ്മളാർ (നമ്മൾ),
(4) താച്ചി (പ്രഹരിച്ചു്), (5) കമ്പി (കർണ്ണാഭരണം), (6)
കാണാേയാ പതിനാലുലകം (കാണാേയാരു) ഇത്തര
ത്തിലുള്ള അേനകം പഴയ പദങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങളും
ഭാരതചമ്പുവിലുമുണ്ടു്. ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ രാ
മായണചമ്പൂകാരൻതെന്നയാണു് ഭാരതചമ്പൂകാരൻ
എന്നു് അഭ്യൂഹിക്കുന്നതിൽ അനുപപത്തിയില്ല. രാമായ
ണചമ്പുവുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഭാരതചമ്പു
വിെന്റ സ്ഥാനം രണ്ടാംകിടയിലാെണന്നു പറേയണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. ഭാരതചമ്പുവിൽ കവി കൂടുതൽ സംസ്കൃത
പക്ഷപാതം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അനവധി പദ്യങ്ങളും
ചില ഗദ്യങ്ങൾേപാലും സംസ്കൃതത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കു
ന്നുതു്. യതിഭംഗവും രാമായണചമ്പുവിെന അേപക്ഷിച്ചു്
അധികമാണു്. രാമായണചമ്പുവിെല വൃത്തങ്ങൾക്കു പു
റേമ കവിപൃഥ്വി, മന്ദാക്രാന്ത ഈ വൃത്തങ്ങളും ധാരാളമാ
യി സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നു. ദ്രൗപദീസ്വയംവരം, കിരാതം
എന്നിവ പ്രസ്തുത ചമ്പുവിെല അത്യന്തം മേനാഹരങ്ങ
ളായ ഭാഗങ്ങളാകുന്നു. ഏറ്റവും വിപുലമായ ഭാരതകഥ
പ്രതിപാദിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ നില്ക്കുന്നതിേനാ തി
രിയുന്നതിേനാ തരമില്ലാത്തതായിരിക്കാം ഭാരതചമ്പു
വിൽ രാമായണചമ്പുവിെന്റ ഗുണപൗഷ്കല്യം ദൃശ്യമാകാ
ത്തതിനുള്ള ഒരു കാരണം; പേക്ഷ ഭാരതചമ്പുവാണു്
കവിയുെട പൂർവകൃതി എന്നും വരാവുന്നതാണു്.

കവിതാരീതി
ഭാരതചമ്പുവിെല കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ ചില
പദ്യഗദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

പദ്യങ്ങൾ
പാർത്ഥസാരഥി:
“ഭംഗ്യാ ചഞ്ചൽപ്രേതാദാഞ്ചിതകരകമലം

ചാരുകർണ്ണാർജ്ജുനീേയ
സംഗ്രാേമ െകട്ടഴിഞ്ഞിട്ടഴകിെനാടു വിരിഞ്ഞീടുമാേലാലേകശം
നിൻേകാലം കാലനീേലാല്പലനവകലികാശ്യാമളം േകാമളം േമ
മംഗല്യം ൈകവളർത്തീടുക മഹിതകൃപാസത്മേമ, പത്മനാഭ.”

(1)

ദ്രൗപദീസ്വയംവരത്തിൽ ഭഗ്നാശയന്മാരായ രാജാക്ക
ന്മാരുെട േകാപം:
“ശ്രുത്വാ വാണീമസഹ്യാം കടുമെയാടു ധനുർജ്ജ്യാലതാെമാന്നിരപ്പി-

െച്ചത്തീ യുദ്ധായ േനരിട്ടഹമഹമികയാ
രാജവീരാസ്തദാനീം;
ഉൾത്തിങ്ങും േകാപഭാരാൽ പ്രളയഘനഘടാ
ഘർഗ്ഘരാസാരസാരപ്രസ്താൈരശ്ശസ്ത്രവർൈഷർശ്ശതമുഖപതിൈതർമ്മൂടിനാരിന്ദ്രസൂനും.”

(2)

ഖാണ്ഡവദാഹത്തിൽ അർജ്ജുനൻ:
“ധാരാനാരാചപാൈതരതിമഹതി കൃശാ-

െനൗ പരിശ്രാന്തഭാെനൗ
വീരാണാം മൗലിരത്നം ക്ഷണമിവ സമനുധ്യായ ബദ്ധാഭിമാനം
േഘാരാേടാപം തടുത്തൂ വിയതി വിരചിതാശ്ചര്യബേദ്ധന്ദ്രവൃഷ്ടിം
േനേര പുംഖാനുപുംഖപ്രണിഹിതശരജാേലന ഗാണ്ഡീവധന്വാ.”

(3)

ഭീഷ്മയുദ്ധം:
“ചിത്രം േകൾക്ക സേഖ, മരിച്ചുമറിയും നാേഗന്ദ്രനക്രാകുലാ,
െമത്തീടുന്ന കബന്ധേഘാരമകരാ, േകശാളിൈശവാലിനീ,
ഉദ്യൽസ്യന്ദനകങ്കപാതതരളാ, നീന്തും ഭുജാപന്നഗാ,
പുത്തൻവാഹിനി തത്ര േശാണിതമയീ
കാണായ്ച്ചമഞ്ഞൂതദാ.”
(4)

അഭിമന്യുവിെന്റ മരണത്തിൽ അർജ്ജുനെന്റ പ്രലാ
പം:
“ആലംബ്യ നിെന്ന മടിയിൽസ്സിതയാ സേമതം

പാലൻപിേനാടു വദേന തവ നല്കിേനൻ ഞാൻ;
കാലം ദുരന്ത, മയി േത സതിലം നിവാപം;
നാലം പ്രദാതുമധുനാ; വിധിനാ ഹേതാഽഹം.”
(5)
അശ്വേമധയാഗത്തിൽ മഹർഷിമാർ “സേമ്മാദംപൂണ്ടു
േമേന്മലതികുതുകെമാേരാ
ദിക്കിൽനിന്നും പുറെപ്പട്ടുേന്മഷാൽെച്ചന്നകംപുക്കുപകരണകദംേബാജ്ജ്വലാം യാഗശാലാം
മുൻേപ രത്നാസനേശ്രണിഷു െതളിെവാടിരുന്നീടിനാർ നിത്യശുദ്ധബ്രഹ്മാനന്ദാമൃതാസ്വാദനപരമസുേഖാന്മത്തചിത്താ മുനീന്ദ്രാഃ.”
(6)

ഗദ്യങ്ങൾ
1. ൈകലാസപർവ്വതവർണ്ണനത്തിൽ നിന്നു്: “ഹിമ
കരമഹസാം പിണ്ഡംേപാേല, കർപ്പൂരത്തിൻ കൂട്ടം
േപാേല, പുരഹരേശാഭാനിലയംേപാെല, വിസത
ന്തൂനാം ജാലംേപാേല, മുക്താഫലതതി െമത്തും
േപാേല, കലശാം ബുധിതൻ കഠിനതേപാേല; പ്രള

യഹുതാശനഭസ്മംേപാേല ഗംഗാസലിലം െപാങ്ങും
േപാേല…ശങ്കരവാഹനവൃഷവരേകളീഹുങ്കൃ തിസ
കലമരുഭാഗം; മംഗലവീണാേവണു നിനാദം തങ്ങി
വിേനാദമിതെങ്ങാരുഭാഗം, ഹരിണീകരിണീ ഖുരേര
ണുഗൈണരരുണീകൃതശിലമെങ്ങാരു ഭാഗം; ഇല
കളിെലല്ലാം കലുപിെല മണ്ടും കലകളുമുണ്ടെങ്ങാരു
ഭാഗാേന്ത; മത്തഗജാൻ കണ്ടുദ്ധൃതിേകാലും ദൃപ്തമൃ
ഗാധിപനെങ്ങാരുഭാേഗ; സിംഹശിശൂൻ കണ്ടാഹി
തേമാദം ബൃംഹിതസിംഹികളെങ്ങാരു ഭാേഗ.”

2. ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ വിശ്വരൂപദർശനത്തിൽ മഹർഷിമാ
രുെട സ്തുതി: “ജയ ജയ േദവ സൈദവ ദയാപര,
വിശ്വപ്രസൃമരസച്ചിൽപ്രാഭവ, ലക്ഷ്മീവല്ലഭ, ദുർജ്ജ
നദുർല്ലഭ, നിന്തിരുവടിതൻ തിരുെമയ്പാർത്താൽ മു
ഴുമതിതന്നിൽച്ചന്ദ്രിക േപാെല, പൂവിൽപ്പരിമളവി
ഭവംേപാേല, െതളിേതൻ ധാരയിൽ മധുരിമേപാ
േല, പാലിൽക്കലരും െവണ്ണകണേക്ക, പാവകേദ
വനിലൂഷ്മകണേക്ക, കാണാേയാ പതിനാലുലകിങ്ക
ലുെമാന്നായ് നീെളയിരിേപ്പാന്നേത്ര. വസ്തുജ്ഞാേന

മുപ്പാെരന്നും മംഗലരംേഗ സാക്ഷീ നീതാൻ ചാരുവി
േനാദക്കളി തടവീടും പാഞ്ചാലീപരയന്ത്രമിെതന്നും,
നീയാകുെന്നാരു വഹ്നിയിൽ നീെളച്ചിതറും തീെപ്പാ
രിവൃന്ദമിെതന്നും, മഹിത ഭവന്മയഭാസ്കരസംഭൃതനിർ
മ്മലകിരണേസ്താമമിെതന്നും, വിശ്വം കഥയതി ശാ
ശ്വതവാണീ.”
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9 ഭാഷാചമ്പുക്കളുെട േമന്മ
ഇത്ര പരിണതപ്രജ്ഞനും വശ്യവചസ്സുമായ ഒരു മഹാ
കവി തനിക്കു സംസ്കൃതത്തിലും മധുരമായി കവനംെചയ്യു
ന്നതിനു േവണ്ട ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതു മണിപ്ര
വാളത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാെമന്നു നിശ്ചയിച്ചതു ഭാഷാ
സാഹിത്യത്തിെന്റ ഭാഗ്യപരിപാകമാകുന്നു. മണിപ്രവാ
ളപ്രസ്ഥാനമാകുന്ന മന്ദാരവൃക്ഷത്തിെന്റ മധുനിഷ്യന്ദിക
ളായ മേനാജ്ഞഫലങ്ങളാണു് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചമ്പു
ക്കൾ. സഹൃയന്മാരുെട മനസ്സിനു് ഏതുതരത്തിലുള്ള
ആനന്ദേത്തയും പ്രദാനംെചയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തിവിേശ
ഷം ഈ കാവ്യങ്ങൾക്കു സമഗ്രമായുണ്ടു്. ഓേരാ ചമ്പു
വും വായിച്ചു തുടങ്ങുേമ്പാൾ അവർ ഏേതാ അെഭൗമവും
അവ്യാജസുന്ദരവുമായ ഒരു േലാകത്തിൽ പ്രേവശിച്ചാ
െലന്നേപാെല ചമൽകൃത മതികളായി ചമയുന്നു. ചമ്പൂ
കാരന്മാർക്കു സർേവ്വാപരി പ്രിയമായിക്കാണുന്നതു വീ
രരസവും അതിൽത്തെന്ന യുദ്ധവീരവുമാണു്. അവരുെട
രീതി പ്രാേയണ െഗൗഡിയും വൃത്തി ആരഭടിയുമാകുന്നു.
വീരം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കു് അഭിമതമായുള്ള രസം
ശൃംഗാരംതെന്ന. ഹാസ്യം തരമുള്ള സ്ഥലെത്തല്ലാം
ഇടതടവില്ലാെത കടന്നുകൂടുകയുെചയ്യും. പ്രസ്തുത കവി
കൾക്കു സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ അത്ഭുതാവഹമായ
അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അവർതെന്ന ആ ഭാഷ
യിലും പദ്യഗദ്യങ്ങൾ തങ്ങളുെട ചമ്പുക്കളിൽ അങ്ങിങ്ങു്
എഴുതിേച്ചർത്തു് ഉച്ചത്തിൽ ഉൽേഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒട്ടുവളെര സംസ്കൃതം അവർ തങ്ങളുെട കാവ്യങ്ങളിൽ
ലീലാതിലകദൃഷ്ട്യാ ‘രസപ്രാധാേന്യ ഭാഷാന്യൂനേത്വ ച’
എന്ന സൂത്രമനുസരിച്ചു് അവെയ മദ്ധ്യമകല്പങ്ങളായി
തീർക്കത്തക്ക വിധത്തിൽേപ്പാലും തള്ളിക്കയറ്റീട്ടുണ്ടു്.
അക്കാലെത്ത മണിപ്രവാളൈശലി അങ്ങെന മാറി
േപ്പായിരുന്നു എന്നും ഉദ്ദിഷ്ടമായ കഥാപ്രസംഗത്തിനു്
ആ രീതിയാണു് ആശാസ്യം എന്നു ചമ്പൂകാരന്മാർ കരു
തിയിരുന്നു എന്നും വീരരസപ്രധാനങ്ങളായ കാവ്യങ്ങ
ളിൽ സംസ്കൃതത്തിെന്റ തൂക്കം അധികമാകുന്നതു സ്വാ
ഭാവികമാെണന്നും ശൃംഗാരവും ഹാസ്യവും പ്രകടിപ്പി
ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങൾക്കു താരതേമ്യന
കുറവുെണ്ടന്നും എതിർകക്ഷികൾക്കു് ഈ േദാഷെത്ത
ലഘൂകരിക്കുന്നതിനു ചില സമാധാനങ്ങൾ പറവാൻ
പാടില്ലായ്കയിെല്ലന്നുമില്ല. ഭാഷാചമ്പുക്കൾ ൈകരളീ
േദവിയുെട കണ്ഠാലങ്കാരമായ വാടാമലർമാലയിേല
ചമ്പകപ്പൂക്കളാകുന്നു. സംസ്കൃതജ്ഞന്മാരല്ലാത്തവർക്കു്
അവയുെട പരിമളം ആഘ്രാണിക്കുവാൻ ശക്തി കാണു
കയില്ല; എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാരായ ഹൃദയാലുക്കൾക്കു്
അവ അത്യന്തം േചതസ്സമാകർഷകങ്ങളായിത്തെന്ന
പരിലസിക്കുന്നതുമാണു്. സാർവ്വജനീനമായ സമാരാ
ധനെത്ത താദൃശങ്ങളായ കൃതികൾക്കു് ആശിക്കുവാൻ
ന്യായമില്ല; അവയുെട പക്ഷപാതികൾ അതു പ്രതീക്ഷി
ക്കുന്നുമില്ല.
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10 രാവണവിജയം ചമ്പു
െകാല്ലം ഏഴാംശതകത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ വിര
ചിതമായ ഒരു െചറിയ ചമ്പുവാണു് രാവണവിജയം.
േവദവതിേയാടുള്ള രാവണെന്റ ബലാത്സംഗം, യമനു
മായുള്ള യുദ്ധം എന്നീ രണ്ടു വിഷയങ്ങൾ മാത്രേമ പ്ര
സ്തുത ചമ്പുവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കവി പുനമാേണാ
എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. രചനയിൽ
ഗ്രന്ഥകാരൻ രാമായണചമ്പുവിെനക്കാൾ കൂടുതൽ
നിഷ്കർഷ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം
പകർത്താം.
നാരദൻ:
“ആനന്ദബ്രഹ്മസാരം ജലനിധിതനയാ-

കാമുകം ശ്യാമരൂപം
ധ്യാനംെചയ്തും പ്രേമാദാലിടയിെട നയേന
മിശ്രയന്നശ്രുധാരാം
വീണാനാേദന നാനാജനഹൃദി ജനയൻ
സമ്മദം നിർമ്മലാത്മാ
കാണെപ്പട്ടൂ തദാനീമപഹസിതശരന്നീരേദാ നാരേദാേഗ്ര.”
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11 രുകമിണീസ്വയംവരം ചമ്പു
രുൿമിണീസ്വയംവരം ഒരു ദീർഗ്ഘവും പ്രാചീനവുമായ
ചമ്പുവാകുന്നു. പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിൽ തെന്നയാ
യിരിക്കണം ഇതിെന്റ ആവിർഭാവെമന്നുള്ളതിനു സം
ശയമില്ല. കവി അജ്ഞാതനാമാവാണു്. അേദ്ദഹത്തി
നു നിഷ്കൃഷ്ടമായ സംസ്കൃതവ്യുത്പത്തി ഉണ്ടായിരുന്നി
െല്ലന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചമ്പുവിൽ
സംസ്കൃതഗദ്യം േപായിട്ടു് ഒെരാറ്റസ്സംസ്കൃതപദ്യം േപാലും
കാണുന്നില്ല. അന്യകവികളുെട ഗദപദ്യങ്ങൾ സ്വകീ
യങ്ങളാക്കീട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു് ഈ പ്രബന്ധത്തിെന്റ ഒരു
ഗുണമായി കണക്കുകൂട്ടാം. പലേപ്പാഴും ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രനി
യമങ്ങൾക്കു വിപരീതമായി ഗുരുക്കെള ലഘുക്കളാക്കി
ഉച്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു് ഇതിെല ഉൽ
കടമായ േദാഷം. ‘സ്വച്ഛജ്ഞാനം കലർന്നീടിന ശ്രുതി
നിവഹം’ ‘ആത്മതുല്യമിവ പ്രത്യയപ്രകൃതി’ എന്നും മറ്റും
പ്രേയാഗിക്കുവാൻ കവിക്കു് ഒരു കൂസലുമില്ല. ‘വർത്തിച്ചു
താനാൽ’, ‘വരായിന്റിതിന്റും’ ഇത്യാദി പ്രേയാഗങ്ങൾ
കവിതയുെട പഴക്കെത്ത വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. സേന്ദശ
കാവ്യങ്ങളുെട രീതിപിടിച്ചാണു് രുൿമിണി ബ്രാഹ്മണ
െന ദ്വാരകയ്ക്കയയ്ക്കുന്ന ഘട്ടം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പാണ്ഡിത്യം
േപാെരങ്കിലും കവിയ്ക്കു പ്രകൃഷ്ടമായ വാസനാ ൈവഭവമു
ണ്ടായിരുന്നു. നാലു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
ഭീഷ്മകെന്റ വാക്കു്:
“ദീനം തട്ടാത ലീലാസരണിയിലഴിയും
േലാകേചേതാവികാരാ-

മാനംേഗാേന്മഷേമളം തടവിനനയനാം
മന്ദഹാസാഭിരാമാം
നാനാേലാകർക്കു് േചരും വിമലഗുണഗണംെകാണ്ടു ധന്യാം തനൂജാേമനാം രഞ്ജിപ്പതിന്നിെന്നാരു നൃപതിസുതാം
കണ്ടതിെല്ലങ്ങുേമ ഞാൻ.”

(1)

രുൿമിയുെട േകാപം:
“അച്ഛൻ താേന പറഞ്ഞീടിന വചനമിദം
േകട്ടു േകാപം മുഴുത്തിട്ടുൈച്ചരക്കണ്ണുരണ്ടും നൃപസദസി ചുവപ്പിച്ചു മഞ്ചാടിേപാേല,

സ്വച്ഛം തന്നാനനത്തിൽ ശ്രമജലകണികാവൃന്ദവും േചർത്തു േമേന്മലുൾേച്ചരും സർവ്വഗർവ്വം തടവിന വചനം
േഘാഷയാമാസ രുൿമീ.”

(2)

രുൿമിണിയുെട സേന്ദശം:
മറ്റാരുമില്ല ശരണം മമ ദീനബേന്ധാ,
വറ്റാെതഴിന്റ കരുണാമയേതായസിേന്ധാ,
ചുറ്റത്തിൽവന്നു ദയിതാം തവ െകാണ്ടുേപാ മാം
പറ്റും രമാം ഭഗവതീം ഹരിെയന്റേപാെല.”

(3)

രുൿമിണി ശ്രീകൃഷ്ണെന കാണുന്നതു്:
“ബദ്ധാേമാദം ചമൂനാമരികിലരികിൽ നി-

ന്റഗ്രജം സീരപാണിം
മേദ്ധ്യ ലാളിച്ചുലാളിച്ചുപചിതരസമേന്യാന്യമാഭാഷമാണം
ഗുപ്താകാേരണ പാണിഗ്രഹണമഴകുതായ്െച്ചയ്വതിന്നാഗതം സാ
മുഗ്ദ്ധാക്ഷീ തത്ര കണ്ടാളഹിതജനവനാളീദവം യാദവം തം.”

(4)
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12 കാമദഹനം ചമ്പു
സർവ്വാംഗസുന്ദരമായ കാമദഹനം ചമ്പുവും െകാല്ലം
ഏഴാം ശതകത്തിേല കൃതിയായിരിക്കുവാൻ ന്യായമു
ണ്ടു്. (1) പേപ്പറു് (അവതാളം), (2) കനാവത്തു് (കിനാ
വിൽ), (3) എങ്ങളാർ (ഞങ്ങൾ), (4) ഉവക്കുക (േസ്നഹി
ക്കുക.) തുടങ്ങിയ പഴയ പദങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
കാണുന്നു.
ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുെട മാധുര്യംെകാണ്ടും മേനാധർമ്മങ്ങളു
െട സ്വാരസ്യംെകാണ്ടും ഫലിതങ്ങളുെട ബാഹുല്യംെകാ
ണ്ടും രസഭാവങ്ങളുെട സൗരഭ്യംെകാണ്ടും പ്രസ്തുത പ്രബ
ന്ധം രാമായണചമ്പുേവാടു കിടനില്ക്കുന്നു. എന്നാൽ പു
നംതെന്നയാേണാ കാമദഹനത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവു്
എന്നു തീർച്ചപറവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. കാളിദാസൻ കു
മാരസംഭവത്തിൽ േദേവന്ദ്രെന്റ അഭ്യർത്ഥന നിമിത്ത
മാണു് കാമേദവൻ ശ്രീപരേമശ്വരെന്റ തേപാഭംഗത്തിനു്
ഉദ്യമിച്ചതു് എന്നു് ഉപന്യസിക്കുന്നു; എന്നാൽ കാമദഹ
നകാരൻ കലഹപ്രിയനായ നാരദെന കാമെന്റ സന്നി
ധിയിേലക്കു നയിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരാക്രമം അപ്ര
തിഹതമാെണങ്കിലും അതു തേപാനിഷ്ഠനായ ശിവേനാ
ടു പറ്റുന്നതെല്ലന്നു് ഇന്ദ്രൻ ആേക്ഷപിച്ചതായി ആ മഹർ
ഷിെയെക്കാണ്ടു് ഉപാലംഭനം െചയ്യിക്കുകയും തദ്ദ്വാരാ
ആ മേദാന്മത്തെന ശിവവിജയത്തിന്നായി പ്രസ്ഥിത
നാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കവി ആദ്യമായി കാമേദവെന്റ
രാജധാനിെയ വർണ്ണിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹം
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കല്പനാശക്തിയുെട ൈവഭവം ഏതു
സഹൃദയേനയും ആനന്ദതരളിതനാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാ
ണു്:
“കർപ്പൂരക്കളിമുറ്റ, മുൽപലദലാസ്താരം, നിലാമുറ്റ, മെപ്പാൽപ്പൂമണ്ഡപ, മഞ്ജനക്കളിനിലം,
സൗഭാഗ്യദീക്ഷാഗൃഹം,
ശില്പം േചർന്ന വിശാലശാല,

കലഹെപ്പാന്മാടെമന്നിങ്ങേന
കല്പിെച്ചത്ര മേനാഹരം ഭവനവിന്യാസം മേനാജാലേയ.”

(1)

“വാത്സ്യായനക്കളരി, േകാകിലഗീതിശാലാ,

വാർത്താർചരങ്ങൾ പണിെചയ്ത രഹസ്യരംഗം,
േപർത്തും മധുവ്രതകുലം മുരളും മണിെക്ക, ട്ടാസ്ഥാനമണ്ഡപമേഹാ! നയനാഭിരാമം.”

(2)

ഇത്യാദിപദ്യങ്ങളും,
“കർപ്പൂരംെകാെണ്ടേപ്പരും നൽക്കല്പണി തീർത്തത്താമര
വളയൽ കടച്ചിൽത്തൂണാ, യിളയ കരിമ്പുകളുത്തരമാക്കി,
ൈക്കതപ്പൂവു കഴുേക്കാലാക്കി, ത്താമരനൂൽെകാെണ്ടാക്ക
വരിഞ്ഞമ്മുകളിൽക്കർണ്ണിക മകുടംവച്ചി, ട്ടല്ലികൾെകാേണ്ട
പട്ടിക തട്ടി, ച്ചമ്പകദലമാം െപാൻപലകപ്പണി പരിചിലുറ
പ്പി, ച്ചഭിനവകുസുമപരാഗം പരിചിൽപ്പനിനീർ വീത്തിയുല
ച്ചുചമച്ചു നിറെത്താടുഭിത്തികെളാക്കത്തീർത്തു, മതൃെത്താരു
ൈപമ്പാൽക്കളിെകാെണ്ടങ്ങും െവങ്കളിയിെട്ടാ, രു േഗാേരാ
ചനെകാണ്ടുരുവു കുറിച്ചു, മണിച്ചാെന്തന്നും മഷിയും കൂട്ടിക്കു

ങ്കുമമായ ചുവപ്പും േമളിെച്ചങ്ങും വിശ്വവിേനാദനസാരം വാ
ത്സ്യായനനിജചരിതം ബഹുധാ മുഴുവൻ ചരതിെച്ചഴുതിത്തീ
രും മണിമയഭവേന”

ഇത്യാദി ഗദ്യവും േനാക്കുക. നാരദെന്റ അവേഹളനം
േകട്ടേപ്പാൾ മന്മഥൻ,
“േകൾേക്കണം വീരവാദം മുനിപരിവൃഢ, നീ
മാമകം; മങ്കമാെര-

ക്കാേക്കണം ചന്ദ്രചൂഡൻ പകലിരവു െപാരുന്നാകിലിന്നാളിേലറ്റം;
നീക്കം വന്നീടുമാകിൽപ്പുനരതിനു െഞരിച്ചമ്പുെമൻ േപാറ്റി, വില്ലും
തൂക്കുന്നുെണ്ടന്നുേമ ഞാൻ െപരുവഴിയിലിരന്നൂണു പിേന്നടെമല്ലാം.”

(3)

എന്നു ശപഥം െചയ്യുന്നു. പിന്നീടു സമരത്തിന്നുള്ള സന്നാ
ഹമായി.
“കിളി മയിലരയന്നം ചക്രവാകം കുയിൽെപ്പണ്ണളിപടലി ചേകാരം പ്രാവു പൂേങ്കാഴിതാനും,
െതളിവിെനാടു ജയിപ്പാനിന്ദുചൂഡം തദാനീം
വിലുളിതനിജൈസന്യം മന്ദമന്ദം നടന്നു.”

(4)

“കുറ്റംതീരും മുഴുമതിെയന്നും െകാറ്റക്കുടയും ചാരു പിടി
പ്പി, െച്ചാറ്റച്ചിന്നം മുൻപിൽ വിളിപ്പി, ച്ചച്ഛിന്നശ്രീ പൂെമ്പാ
ടിെകാണ്ടു ദിഗന്തം മൂടി, ത്തരുണീജഘനമണിേത്തർതന്നിൽ

ളിെവാടു േരാമാവലിയാം െകാടിമരെമാക്കത്തക്ക നി
വർത്തിെക്കാണ്ട, ക്കള്ളക്കൺമുന കലഹപ്പുഞ്ചിരികളി
യിൽേക്കാപം കർേണ്ണമന്ത്രം മധുരാലിംഗനമധരാചും
ബനമകേമ പുളകം പരുഷവിേലാകനെമന്നുതുടങ്ങി
രഹസ്യപ്രഹരണെമാക്കേത്തരിൽ നിറച്ചുംെകാണ്ടു
നടെന്നാരുേനരം പനിമതിമുഖിമാർ പലരും പലതര
മൻെപാടു മുന്നിലകമ്പടികൂടി” ഇത്യാദി ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ
ഗുണസമൃദ്ധങ്ങളാകുന്നു. ശ്രീപരേമശ്വരെന്റ സന്നിധാ
നത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കാമൻ തെന്റ േസനാധ്യക്ഷ
ന്മാേരാടു് ഇങ്ങെന ആജ്ഞാപിക്കുന്നു:
“േസനാനായക, ബാലമാരുത, വിേഭാ, ചക്രാഹ്വേയ,
േകാകിലാപ്രാണാധീശ്വര, ഭൃംഗരാജദയിേത, ചക്രാംഗേപാതങ്ങേള,
ഞാനാകുന്നതു നിങ്ങൾ, നിങ്ങളഖിലം

ഞാെനന്നറിഞ്ഞാസ്ഥയാ
േവണം ചന്ദ്രകിേശാരഭൂഷവിപിേന െചയ്യുന്നവസ്ഥാന്തരം”

(5)

കാമെന്റ ശരീരദാഹെത്ത കവി പദ്യംെകാണ്ടും ഗദ്യം
െകാണ്ടും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗദ്യം വളെര വിസ്തൃതമാണു്.
പദ്യം താെഴേച്ചർക്കുന്നു:
“അേപ്പാൾ മിന്നുന്ന െനറ്റിത്തിരുമിഴിനടുേവ
പൂെവടിപ്രായമയ്യാ!
കല്പാേന്താദ്ദീപ്തൈവശ്വാനരസദൃശമുതിർന്നൂ കനൽച്ചാർത്തകാേണ്ഡ;

തൽപ്രാചുേര്യണ േലാകം കടുകനൽമയമായ്,
ഭസ്മേശഷഃ സ്മേരാഭൂൽ
െചാെല്പാങ്ങും പുഷ്പധന്വാ; ശിവശിവ! പറവാനാവേതാ ൈദവേയാഗം?”

(6)

കാമേദവെന്റ നിര്യാണാനന്തരം േലാകത്തിനു വന്നു
േചർന്ന പ്രണയശൂന്യമായ അവസ്ഥ കവി പല അന്യാ
ദൃശങ്ങളും ഫലിതകിർമ്മീരിതങ്ങളുമായ കല്പനകൾ പ്ര
േയാഗിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നതാണു് ഈ ചമ്പുവിൽ വിശ്വവി
സ്മാപകമായി വിേദ്യാതിക്കുന്നതു്. അമ്മായിേശ്ലാകങ്ങ
െളഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്ന െപാട്ടക്കവികളുെട കാര്യം പരു
ങ്ങലിലായി.
“വിശ്വത്തിലമ്മന്തിരവാദികൾക്കും

വശ്യപ്രണാശാൽ വയറും കുറഞ്ഞു;
നിേശ്ശഷഭൂേദവനിേകതെമല്ലാമേച്ചാ! സമൃദ്ധം ധനധാന്യപൂർണ്ണം.”

(7)

“സാരസ്യത്തിനു െചെന്നാരുത്തനുമിരിപ്പീലാരുമേമ്മനകാഗാേര നാലു മണിപ്രവാളമുയെരെച്ചാല്ലൂതുമില്ലാരുേമ,
പാരിൽക്കീർത്തി മികുത്ത മന്നവർ മരിച്ചാഹന്ത!

െചല്ലുംവിെധൗജ്
നാരീണാം കഥേപാലുമില്ല പരേലാകാധീശശൃംഗാടേക.”

(8)

ഇങ്ങെന ആ ശൃംഗാരാധിേക്ഷപം തുടർന്നുേപാകുന്നു.
ഒടുവിൽ േദവസ്ത്രീകൾ എല്ലാവരുംകൂടി പാർവ്വതീേദവി
െയക്കണ്ടു വന്ദിച്ചു “ജാതിക്കുവെന്നാരസുഖം കളേയ
ണേമ നീ” എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും േദവി “അലമിഹ
ബഹുവാൈക്യേരതദർത്ഥം യതിേഷ്യ ഫലസമുദയ
േമാർത്താലീശ്വരാധീനമേല്ലാ” എന്നു് അവെര സമാ
ശ്വസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സരസ
മായ കാവ്യം മലയാളത്തിലല്ലാെത ഇതരഭാഷകളിലു
െണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല; ഉണ്ടാകുന്നതു് അത്ര എളുപ്പവുമ
ല്ല.
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13 ഉമാതപസ്സു്
ഈ ചമ്പു മുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല. കവിയുെട കാലം ഏകേദ
ശം കാമദഹനത്തിേന്റതായിരിക്കണം; പേക്ഷ എട്ടാം
ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധമാെണന്നും വരാവുന്നതാണു്.
കുമാരസംഭവം അഞ്ചാം സർഗ്ഗെത്ത പല ഭാഗങ്ങളിലും
അനന്യശരണെനന്നേപാെല ഉപജീവിച്ചുകാണുന്ന
കവി പുനമാെണന്നു പറയുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. രണ്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം േചർക്കുന്നു.

ഹിമവാൻ:
“ഏഴാഴിച്ചുറ്റിലുറ്റുള്ളവനിെയ മുഴുവൻ

നീരിൽവീണ്ണങ്ങഗാേധ
താഴാേതകണ്ടുറപ്പിെച്ചാരുെപാഴുതിളകാേതാരു പാദാഗ്രസീമാ
േതാഴാ, ൈവരിഞ്ചേലാകം പുതുമെയാടു മുകക്കും മുകൾക്കല്ലു മുട്ടച്ചൂഴും മാണിക്യധാമാ, കുലഗിരി ഹിമവാൻ
നാമ ഭൂമൗ സമിേന്ധ.”

വടുരൂപിയായ പരേമശ്വരൻ പാർവ്വതിേയാടു്:
“എേന്ന കഷ്ടം! കുലാദ്രിപ്രവരസുകൃതസാഫല്യൈവപുല്യലീലാവിന്യാേസാല്ലാസേമ! നിൻെതാഴിലിതു തരമേല്ലാർത്തുകാണുംദശായാം;
അന്യാസാം വീടുേതാറും ഗിരിശനു വശമാ-

യീടിനാൽപ്പിച്ചപൂവാൻ
പിന്നാേല പായുമാേറാ നിനവു തവ പരീഹാസപാത്രീകൃതാംഗ്യാഃ?”

പാർവ്വതീസ്വയംവരം ചമ്പു:
കുമാരസംഭവം മൂന്നും അഞ്ചും സർഗ്ഗങ്ങളിെല കഥ യഥാ
ക്രമം കാമദഹനത്തിലും ഉമാതപസ്സിലുെമന്നേപാെല
ആറുേമഴും സർഗ്ഗങ്ങളിെല കഥ പാർവ്വതീസ്വയംവര
ത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്നു. പാർവ്വതീസ്വയംവര
വും പ്രാക്തനവും പ്രസന്നസരസവുമായ ഒരു ചമ്പുവാകു
ന്നു. ഇതിെന്റ പ്രേണതാവും പുനമായിരിക്കുവാൻ ന്യായ
മുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്നതു വിരഹാർത്തനായ ശിവെന
വണ്ണിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്:
“േപ്രമം വായ്ക്കിന്റ ദാക്ഷായണിയുെട വിരഹാ-

ന്മുന്നേമ പാെഴ്പടും തൻ
വാമാേങ്ക േനാക്കിേനാക്കിച്ചുടുചുട മരുവും
ദീർഘനിശ്വാസേലാലം,
മാമാ! തൃൈക്കത്തലംെകാണ്ടിടയിലിടയിലാഗാമിസാപത്ന്യചിന്താവ്യാേമാഹവ്യാകുലാം െചഞ്ചിടനടുവിൽ നേഭാവാഹിനീം ഗുഹയന്തം”

(1)

വരണമണ്ഡപത്തിൽ പ്രേവശിക്കുന്ന പാർവ്വതീേദവി
െയ കവി അേനകം മേനാഹരങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾെകാ
ണ്ടും ഒരു ഗദ്യം െകാണ്ടും വർണ്ണിക്കുന്നു. അവയിൽനി
ന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:
“ശൃംഗാരാേഖ്യ പേയാധൗ ചിതറി നിറെമഴും
ബാലകേല്ലാലമാലാശങ്കാം നല്കുന്ന വാേനാർമടവർനടുവിലു-

േദ്യാതമാനാംഗവല്ലീ
മംഗല്യാനാമസാധാരണമണിഭവനം
കണ്ടുകിട്ടീ ജനാനാമേങ്ക േലാകത്രയീദീപിക സമനുഗതാ
ഭാരതീഭാർഗ്ഗവീഭ്യാം,

(2)

ദൃഷ്ടിെത്തല്ലിങ്കൽ മാേനാഭവനിഗമരഹസ്യെത്തയും വച്ചുപൂട്ടിെക്കട്ടിത്താേക്കാെലാളിക്കും വിനയചതുരമന്ദാക്ഷദീക്ഷാം ഭജന്തീം
ഒെട്ടാേട്ട സങ്ക്വണൽകങ്കണമിനിയ ശചീേദവിതാൻ നിന്നു വീയിപ്പുഷ്ടശ്രീ േചർന്ന െവൺചാമരമരുദവധൂതാളകാേലാകനീയാം,

(3)

ഉന്നിദ്രാണാനുരാഗാം ദയിതമുടനുടൻ
കണ്ടുകണ്ടാസ്വദിപ്പാൻ
തെന്നക്കട്ടും നടന്നീടിന തരളതരാേലാകതാപിഞ്ഛിതാശാം,
കെണ്ണത്താേതാരു കാന്തിക്കടൽനടുവിൽ മുദാ
മുങ്ങുമംഗാംഗേതാ വെന്നാന്നിെച്ചങ്ങും ദിഗേന്ത ചിതറി മണെമഴും
മാരബാണപ്രപഞ്ചാം,

(4)

മതു തഞ്ചിന പഞ്ചതാര കിഞ്ചിൽച്ചിതറുംവണ്ണമുദഞ്ചിതസ്മിതാർദ്രാം,
മൃദുലാതപകന്ദളീമേനാജ്ഞദ്യുതി േകാലുന്ന ദുകൂലമാവസാനാം,

(5)

സ്തനകന്ദളി െചറ്റുെചറ്റുയർത്തും
കനകത്താലിവിേലാലഹാരമാലാം,
മണികങ്കണകാഞ്ചനാംഗദശ്രീ
പിണയും േകാമളേദാര്യുഗീസനാഥാം,
അരയാലിലേയാടിണങ്ങുദാേരാദരരാജന്നവേരാമരാജിരമ്യാം,
സ്മരവീരവിഹാരവാപിേപാേല
മരുവും നാഭിഗഭീരിമാഭിരാമാം,
ഇനി നൽവരെവന്നറിഞ്ഞു െകാഞ്ചീടിന കാഞ്ചീവിലസന്നിതംബബിംബാം,
മദേമന്തി മണം തുളുമ്പി മാഴ്കീടിന മാതംഗമേഹന്ദ്രമന്ദയാനാം.”

(6)

(7)

(8)

മുതലായ പദ്യങ്ങളിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന രസം അമൃേതാപ
മംതെന്ന. താെഴക്കാണുന്നതു് ആ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഗദ്യ
ത്തിെല ചില വരികളാണു്: “ഭുവനമേശഷം െപാലിമ
െയാെടാെക്കെപ്പാന്നിൻനീർെകാണ്ടൂട്ടിയേപാേല; വിസ്തൃ
തിപൂണ്ട നഭഃ സ്ഥലമഖിലം വിദ്രുമമയമായ്ത്തീർക്കുംേപാ
േല; കുങ്കുമവല്ലികൾ മുഹുരപി ദിശി ദിശി കുളുർമ തളിർ
ത്തു കുരുക്കുംേപാേല; പുകൾെപട േമവും ത്രിജഗതി പു
ത്തൻ പൂന്തുകിൽെകാണ്ടു പുതയ്ക്കുംേപാേല; സ്വച്ഛതേരാദ
യമാശാമങ്കയർ െതച്ചിമലർക്കുല ചാർത്തുംേപാേല; നാ
ഭീനളിനനറുെമ്പാടി നാനാനാടുകൾ േതാറും തൂകുംേപാ
േല; േശാണനദത്തിൻ തുംഗതരംഗേശ്രണികൾ വിയതി
പരക്കുംേപാേല; ഉലകുകെളല്ലാമിളെവയിെലന്നുന്നുദധി
യിൽ വീണ്ണാറാടുംേപാെല; സമുദിതഡംബരമംബരസീ
മനി സന്ധ്യാഘനതതിയുന്തുംേപാേല; പുനരപിവവൃേധ
പനിമലമാതിൻ തിരുനിറെമങ്ങും മധുരിമരംഗം.”
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കവിയും കാലവും
െതാണ്ണൂറ്റാറു പദ്യങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും
ഓേരാ ഗദ്യവും ഒരു ദണ്ഡകവും മാത്രമുള്ള ചമ്പുവാണു്
പാരിജാതഹരണെമങ്കിലും ഗുേണാൽകർഷംെകാണ്ടു്
അതു രാമായണചമ്പുവിനു സമശീർഷമായി പരിലസി
ക്കുന്നു. നരകാസുരവധവും പാരിജാതഹരണവും പ്ര
സ്തുത ചമ്പുവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രേണതാവു സാമൂ
തിരിപ്പാട്ടിേല േസനാനായകനായിരുന്ന തറയ്ക്കൽ വാ
രിയരാെണന്നു് ആ ചമ്പുവിെന്റ ഒരാദർശഗ്രന്ഥത്തിൽ
കാണുന്ന അേധാലിഖിതമായ പദ്യത്തിൽ നിന്നു സ്പഷ്ട
മാകുന്നു:
“ആദിഷ്ടഃ പരൈസന്യവാരണഘടാഗണ്ഡസ്ഥലാസ്ഫാല
ൈന-

രായാേതാഗ്രഗഡുപ്രകീർണ്ണകരസംേശ്ലഷപ്രേമാദിശ്രിയാ
ൈശലാബ്ധീശ്വരൈസന്യനായകവരഃ ശ്രീപാർശ്വേജാഹം
കൃതീ
നിർമ്മിച്ചൂ പരിേചാടിമാം കൃതിസുധാം
നല്പാരിജാതാഹൃതിം.”

േകാഴിേക്കാട്ടുനിന്നു നിലമ്പൂേരക്കുള്ള തീവണ്ടിപ്പാത
യിൽ വല്ലപ്പുഴേസ്റ്റഷനു സമീപമാണു് തറയ്ക്കൽ വാരി
യെമന്നും അതിെല കാരണവന്മാർ പണ്ടു പരമ്പരയാ
സാമൂതിരിേക്കാവിലകെത്ത േസനാനികളായിരുന്നു
എന്നും അറിയുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ നാമേധയെമെന്തന്നു
ള്ളതിനു് ഒരു സൂചനയുമില്ല. അേദ്ദഹം അടിയുറച്ച ഒരു
സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും അതിപ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു
മഹാകവിയുമായിരുന്നു. കാലെത്തപ്പറ്റി പരിച്ഛിന്നമായി
ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുവാൻ തരമില്ലാെതയിരിക്കുന്നു എങ്കി
ലും ‘നാണിെന്റ’, ‘തണ്ടീടും’, ‘വിരൺ’, ‘നാടിെക്കാള്ളുക’
മുതലായ പഴയ പദങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും പ്രസ്തുതകവി
െകാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി കണ
ക്കാക്കാം. ചില പദ്യങ്ങൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ ശാർങ്ഗം:
ശ്രീശാർങ്ഗം പള്ളിവിൽ േപാന്നതിരഭസെമഴുന്നള്ളുമേന്നരമാശാമാശാപാലാവലീനാം െചറുതു ഫലവതീം
കല്പയന്നത്ഭുതാത്മാ
േരേജ രാജീവനാഭൻ നഭസി മഹിതമാേഹന്ദ്ര േകാദണ്ഡവല്ലീം
േതേജാരൂപാമുപാേന്ത തടവി വടിവുൈകെക്കാണ്ട നെല്ക്കാണ്ടൽേപാേല.”

(1)

േവ്യാമയാനംെചയ്യുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ:
ശ്രീവത്സംെകാണ്ടുേമെറെപ്പരിക മണെമഴും
കൗസ്തുഭംെകാണ്ടുമയ്യാ!
താവിത്തഞ്ചുന്ന കാഞ്ചീമകുടകടകമഞ്ജീരഹാരാദിെകാണ്ടും
വ്യാവല്ഗൈദ്വജയന്തീബഹളപരിമളഭ്രാന്തപുഷ്പന്ധയാളീൈവവശ്യംെകാണ്ടുമാഭാസത നഭസി തദാ
സത്യഭാമാസഹായൻ.”
ഇന്ദ്രാണിയുെട സസംഭ്രമമായ പ്രയാണം:
“ഒടുേന്നരത്തു തസ്യാ നിടിലതടമുടൻ
കമ്രഘർമ്മാംബുപൂരം
േതടുന്നൂ; ചായൽ ചായുന്നിതു; പുനരഴിയുന്നൂ ബലാൽ നീവിബന്ധം;
പാേട പാേട കേപാലങ്ങളിലുലയുമണിക്കണ്ഡലദ്വന്ദ്വമുൈച്ചരാടുന്നൂ; കാഞ്ചി പാടുന്നിതു; പഥി െപാഴിയുന്നൂ ശിഖാമാല്യജാലം.”

(2)

(3)

സത്യഭാമേയാടു വാഗ്വാദത്തിൽ േതാറ്റ ഇന്ദ്രാണി ഭർ
ത്താവിെന േനാക്കുന്നതു്:
“സാ പുേലാമസുത േനാക്കിനാൾ തദാ

വാ പറഞ്ഞതു െപാറാഞ്ഞു വാസവം
േകാപചാപലകലാവിജൃംഭിതഭ്രൂ ഭയങ്കരവിേലാചനാഞ്ചലാ.”

(4)

ശ്രീകൃഷ്ണനും േദേവന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം:
“ഉൾേക്കാപം പൂണ്ടു ലക്ഷ്മീദയിതനുമമരാ-

ധീശനും തമ്മിെലയ്യും
നൽക്കൂരമ്പിൻകദംൈബരിടയിലുടനുടൻ
തമ്മിേലറ്റുജ്ജ്വലാംൈഗഃ
ഉൈഗ്രരെങ്ങാക്ക മൂടീ ഭയവിവശസുരവ്രാതമന്യൂനപീഡാവ്യൈഗ്രശ്ശൂൽക്കാരേഘാഷപ്രശമിതഭുജഗാഡംബൈരരംബരാന്തം.”

(5)

ശചീേദവിക്കം സത്യഭാമയ്ക്കും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കലഹം
കവി നിരതിശയമായ മേനാധർമ്മവിലാസേത്താടുകൂടി
വർണ്ണിക്കുന്നു: “പാരിജാതവൃക്ഷം േമാഷ്ടിക്കുവാൻ വന്ന
തു മരിക്കുവാൻ മെറ്റാരു മാർഗ്ഗം കാണാഞ്ഞിട്ടാേണാ”
എന്നു് ഇന്ദ്രാണി േചാദിച്ചതിനു് അതിെന്റ ഹരണത്തി
നു് ഒരുങ്ങുന്നതു് ഇന്ദ്രമാതാവിെന്റ കണ്ഡലം േമാഷ്ടിച്ച
നരകാസുരെന െകാന്ന തെന്റ പ്രാണനാഥനാെണന്നും
“ആയിരം കണ്ണുലാവും ഭംഗിക്കാരന്നിതിന്നുെണ്ടാരു പരി
ഭവെമന്നാകിൽ വന്നാലുമേങ്ക” എന്നും ഭാമ മറുപടി പറ
യുന്നു. അങ്ങിെന ആ സ്ത്രീകളുെട ഉക്തിപ്രത്യുക്തികൾ
ഒന്നിെനാന്നു മൂത്തു് ഒടുവിൽ ഇന്ദ്രാണി
“േകളിേപ്പാൾ തവ േയാഗ്യമായതു മുരിക്കിൻപൂവസേത്ത!

പരം
ചാളേച്ചാറ്റിനു പാമുറത്തില തുേലാെമന്നുള്ള
െചാല്ലില്ലേയാ?”

എന്നു ഗർജ്ജിക്കുകയും അതിനു ഭാമ “താഡിപ്പാൻ
േതാന്നുമേത്ര െചകിടു െപാളിെയ നിൻ വാക്കു േകൾ
ക്കും ദശായാം” എന്നും മറ്റും വീണ്ടും കൂസൽകൂടാെത
ഉത്തരം പറയുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ വാക്കലഹമാണു്
ഇന്ദ്രനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനു കാരണെമന്നു്
കവി ഉപപാദിക്കുന്നു.
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15 മറ്റു ചമ്പുക്കൾ
പഴയ രീതിയിൽ പുനത്തിെന്റ കൃതികെള അനുകരിച്ചു
ള്ള ചമ്പുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷവും െകാല്ലം ഏഴും എട്ടും ശതക
ങ്ങളിലാണു് ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അപൂർവ്വം ചില ചമ്പു
ക്കൾ ഒമ്പതാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലും വി
രചിതങ്ങളായി കാണുന്നു. അവയുെടെയല്ലാം കാലം
ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ വളെര പ്രയാസമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു്
ഇതര ചമ്പുക്കെളപ്പറ്റി എട്ടാം ശതകത്തിെല കൃതികളു
െട കൂട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാം. പൂർവ്വകവികളാൽ അക്ഷു
ണ്ണമെല്ലങ്കിലും പുനം വിസ്തൃതികൂട്ടി മിനുസെപ്പടുത്തി രാജ
രഥ്യയാക്കിയ ചമ്പൂപ്രസ്ഥാനം ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു്
ഒരു അനർഘാലങ്കാരമായി പരിണമിച്ചു എന്നു് അനുവാ
ചകന്മാെര വീണ്ടും അനുസ്മരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് ഈ അദ്ധ്യാ
യം ഇവിെട സമാപിപ്പിക്കാം.
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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.
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