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1 ചേന്ദ്രാത്സവം മുതലായ കൃതികൾ
മണിപ്രവാളസാഹിത്യമാലയുെട നടുനായകമായി േശാ
ഭിക്കുന്ന ഒരു മേനാേമാഹനമായ കാവ്യമാകുന്നു ചേന്ദ്രാ
ത്സവം. ഇതിനു ചന്ദ്രികാ മേഹാത്സവെമന്നും േമദിനീ
ചന്ദ്രിേകാത്സവം എന്നുംകൂടി േപരുകൾ കാണ്മാനുണ്ടു്.
ഗ്രന്ഥം അഞ്ചു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അഞ്ചിലുംകൂടി അഞ്ഞൂെറ്റഴുപേതാളം േശ്ലാകങ്ങൾ അട
ങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാമേത്തയും അഞ്ചാമേത്തയും ഖണ്ഡങ്ങൾ
മാലിനിയിലും രണ്ടാമെത്ത ഖണ്ഡം വസന്തതിലകത്തി
ലും മൂന്നാമേത്തതു് ഉപജാതിയിലും നാലാമേത്തതു് ദ്രു
തവിളംബിതം തുടങ്ങി പല വൃത്തങ്ങളിലുമാണു് നിബ
ന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. രചനാ സൗഷ്ഠവം ഇത്രമാത്രം
തികഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റാരു കൃതി ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ
ഇല്ലതെന്ന. അചുംബിതങ്ങളായ അനവധി ആശയര
ത്നങ്ങൾക്കും പ്രസ്തുത കൃതി പ്രകൃഷ്ടമായ ആകരമാണു്.
ഭരതചരിതെമന്ന സംസ്കൃതകാവ്യത്തിെന്റ അനുരണനം
അപൂർവ്വം ചില പദ്യങ്ങളിൽ േകൾക്കാെമങ്കിലും അതു
സാരമാേക്കണ്ടതില്ല. ശൃംഗാരരസപ്രധാനമായ ഈ
വാങ്മയത്തിൽ കവി ആദ്യന്തം ലളിതമധുരങ്ങളായ
ശബ്ദങ്ങൾെകാണ്ടു മാത്രേമ വ്യാപരിക്കുന്നുള്ളൂ.
“മന്ദാരകുന്ദമകരന്ദസിതാരവിന്ദ-

മന്ദസ്മിതാദിപദേമ െചവിയിൽെപ്പാരുന്നൂ;
എന്നും നടുങ്ങുമബലാ പരുഷപ്രേയാേഗ
വാതാവധൂതനവകുങ്കുമവല്ലരീവ”

എന്നു കവി നായികയുെട മാതാവിെനപ്പറ്റി േഘാഷിക്കു
ന്ന പ്രശസ്തി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയ്ക്കും േയാജിപ്പിക്കാ
വുന്നതാണു്.

കവിയുെട കാലേദശങ്ങൾ
ചേന്ദ്രാത്സവകാരെന്റ േപെരെന്തന്നറിവാൻ ഒരു മാർഗ
വുമില്ല. ‘മദനസമരസമ്മർദ്ദ’, ‘ഉചിതരസവിചാേര’, ‘മധു
െമാഴി പുനെമന്നാ നൽക്കവീേന്ദ്രണ’, ‘ശ്രീശങ്കേരണ
വിദുഷാ കവിസാർവഭൗേമണ’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളിൽനി
ന്നു് അേദ്ദഹവും പുനവും ശങ്കരകവിയും സമകാലികന്മാ
രാെണന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. തന്മൂലം അേദ്ദഹം െകാല്ലം
ഏഴാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
തായും സിദ്ധിക്കുന്നു. കവി തെന്റ ആചാര്യെന ഗ്രന്ഥാ
രംഭത്തിൽ,
“െപരുമ തകുെമാേരാേരാ േവദശാഖാവിശാലം
ബുധമധുകരമാലാലീഢശാസ്ത്രപ്രസൂനം” എന്നും
“െതളിവിളകിന ലക്ഷ്മീവല്ലഭാവാസഭൂേമരനുപമപരമാർത്ഥജ്ഞാനപൂർേണ്ണന്ദുധാമ്നഃ”

എന്നും മറ്റും സ്തുതിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും ആ ഗുരുവിെന്റ ജന്മ
ഭൂമിയായ ‘ലക്ഷ്മീവല്ലഭ’ഗ്രാമം ഏെതന്നു നിർണ്ണയിക്കു
വാൻ പാടില്ലാെതയാണിരിക്കുന്നതു്. തിരുവല്ലായല്ല;
െപരുെഞ്ചല്ലൂരാേണാ എന്നു സംശയമുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാ
രൻ ഗുരുവായൂരിനു മൂന്നുനാഴിക കിഴക്കു മാറി സ്ഥിതി
െചയ്യുന്ന അരിയന്നൂർ (അരിയനൂർ; ഹരികന്യാപുരം)
ക്കാവിേല ഭഗവതിയുെട ഭക്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതി
നു
“നിഗമവിടപിശാഖാലംബിനീ സൽഫലാപ്ത്യാ

സുകൃതികെള വിദൂരസ്ഥാനപി പ്രീണയന്തീ
അനവധിതരമൂലാകാംക്ഷിതം കല്പവല്ലീ
ദിശതു ഹരികുമാരീമന്ദിരാവാസിനീ നഃ”

എന്ന മംഗലാചരണപദ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അേദ്ദ
ഹം അരിയന്നൂർക്കാവിലും തൃശ്ശൂരിലും വന്നുേചർന്നതു
േകാലത്തുനാട്ടു നിന്നാേണാ എന്നു ശങ്കിക്കത്തക്കവ
ണ്ണം ഒരു സൂചന കാവ്യത്തിെന്റ നാലാംഖണ്ഡത്തിൽ
കാണ്മാനുണ്ടു്. പുനത്തിനും ശങ്കരകവിക്കും യഥാക്ര
മം േപ്രമഭാജനങ്ങളായിരുന്ന മാരേലഖേയയും മാന
വീേമനകേയയും പറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നാമധ്യായത്തിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ചേന്ദ്രാത്സവത്തിനു വന്നുേചരു
ന്ന സുന്ദരിമാരിൽ നമ്മുെട കാവ്യകാരൻ അഭ്യർഹി
തത്വം നല്കുന്നതു് അവർക്കു രണ്ടുേപർക്കുമാണു്. ഇതു
സ്വേദശാഭിമാനത്താൽ േപ്രരിതമല്ലേയാ എന്നു ഞാൻ
ശങ്കിക്കുന്നു. ഏതായാലും അേദ്ദഹം ഒരു നമ്പൂരിയായി
രുന്നു എന്നും െചങ്ങന്നൂർ മുതൽ തളിപ്പറമ്പുവെരയുള്ള
സകല മലയാളബ്രാഹ്മണഗ്രാമങ്ങേളയും പറ്റി അേദ്ദഹ
ത്തിനു നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും നിസ്സംശയമാ
യി പറയാം.

ഇതിവൃത്തം
മരതകപർവ്വതത്തിെന്റ ശൃംഗത്തിൽ ഒരു കിന്നരസുന്ദ
രി തെന്റ പ്രിയതമനായ ഒരു ഗന്ധർവേനാടുകൂടി മലയ
വായുവിനാൽ സംഭാവിതയായി സുഖിക്കുന്ന കാലത്തു്
ഒരു പരിമളം അവിെട പരക്കേവ ആ ഗന്ധം ഏേതാ
ഒരു പുഷ്പത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണെമന്നു സങ്കല്പിച്ചു് ആ
പുഷ്പം െകാണ്ടുവരണെമന്നു് അേദ്ദഹേത്താടു് അേപക്ഷി
ച്ചു. ആ സൗരഭ്യത്തിെന്റ ഉൽപത്തി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ
പര്യടനം െചയ്തു് ഗന്ധർവൻ െകാച്ചിയിൽ തൃശ്ശിവേപ
രൂരിനടുത്തുള്ള ചിറ്റിലപ്പള്ളിനാട്ടിൽ വന്നു. ആ സ്ഥല
ത്തു േമദിനീെവണ്ണിലാവു് എന്ന േവശ്യ ചേന്ദ്രാത്സവം
ആേഘാഷിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുകയാെണന്നും തത്സംബ
ന്ധമായുള്ള ദീപവർത്തികയിൽ നിന്നു് ഉയരുന്നതാണു്
തനിക്കും തെന്റ േപ്രയസിക്കും ആനന്ദം നല്കിയ പരി
മളം എന്നും അറിഞ്ഞു് ആ േവ്യാമചാരി അവിെട ആറു
ദിവസം താമസിച്ചു് ആ ആേഘാഷങ്ങൾ കണ്ടു തിരിെയ
േപ്പായി വൃത്താന്തെമല്ലാം കിന്നരിെയ വർണ്ണിച്ചുേകൾ
പ്പിച്ചു. ഇതാണു് ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ ഉേപാൽഘാതം.
പിന്നീടു കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. അതു േകരളത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വ
ലമായ ഒരു പ്രശസ്തിേയാടുകൂടിയാകയാൽ ആ ഘട്ടത്തി
ലുള്ള പദ്യങ്ങൾ ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് ഉചിതമായിരി
ക്കുെമന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു:
“പരഭൃതെമാഴി, ചുറ്റും മറ്റു ഖണ്ഡങ്ങെളട്ടുണ്ടതിലുമധികഹൃദ്യം ദക്ഷിണം ഭാരതാഖ്യം,
വിളനിലമലർമാതിന്നംഗജന്നും ത്രിേലാകീെചറുെതാടുകുറിേപാെല േചരമാൻനാടു യസ്മിൻ;

(1)

ദുരിതഭരമകറ്റിപ്പാപിനാമാത്മശുൈദ്ധ്യ
മരുവുമഖില പുണ്യേക്ഷത്രതീർത്ഥാഭിരാമം [1]
അമരമുനിമുനീൈന്ദ്രർവന്ദിതം വിശ്വവന്ദ്യം
ശിവശിവ! ശിവേപരൂർേക്ഷത്രമാഭാതി യസ്മിൻ;

(2)

വിബുധപുരപുരന്ധ്രീപാണിപത്മാർപ്പിതാംേഭാരുഹമധുരമരന്ദക്ലിന്നപര്യന്തഭാഗം
സുകൃതസുലഭേമാേരാ സുന്ദരീമന്ദഹാസദ്യുതിശിശിരമനന്തേക്ഷത്രമാഭാതി യസ്മിൻ;

(3)

ഹരിമുരളിനിനാദം േകാമളം േകട്ടജസ്രം
മലിയുമഖിലപാഷാണാംബുജംബാളിതാന്തം
ഉചിതമമൃതമക്ഷ്ണാം േഗാകുലാനന്ദഹുംഭാരവമുഖരിതഹർമ്മ്യം െചമ്മരം ഭാതി യസ്മിൻ;

(4)

ശിഖരിജലധിനാഥശ്രീനടീരംഗമംഗീകൃതവിവിധവിചിത്രാശ്ചര്യമാേഘാത്സവാഢ്യം
മതിൽമുതുകിലടങ്ങീടും പേയാവാഹമംഹശ്ശമനമിനിയ നാവാേക്ഷത്രമാഭാതി യസ്മിൻ;

(5)

സകലഫലസമൃൈദ്ധ്യ േകരളാനാം, പ്രതാപം
െപരിയ പരശുരാമസ്യാജ്ഞയാ യത്ര നിത്യം
കനിെവാടു മഴ കാലം പാർത്തുപാർത്തർഭകാണാം
ജനനി മുല െകാടുപ്പാെനന്നേപാേല വരുന്നു.”

(6)

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽ തൃശ്ശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, തൃെച്ച
മ്മരം, തിരുനാവാ എന്നീ േക്ഷത്രങ്ങൾ സ്മൃതങ്ങളായി
രിക്കുന്നു. അവിെട ‘അവനിനളിനെപാന്നിൻകർണ്ണി
കാഭ’മായി ചിറ്റിലപ്പള്ളി എെന്നാരു നാടുെണ്ടന്നും അതി
െന്റ ഒരു ഭാഗമാണു് അവുങ്ങുന്നുനാെടന്നും, ആ നാട്ടിൽ
പുത്തൂെരെന്നാരു ഉദ്യാനം സമുല്ലസിക്കുന്നു എന്നും കവി
ഉപക്രമരൂപത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവുങ്ങുന്നും പൂങ്കു
ന്നും ഒന്നല്ല. പൂങ്കുന്നു് അെല്ലങ്കിൽ െപാങ്ങണം എന്ന
സ്ഥലം തൃശ്ശൂരിനു് ഒന്നുകൂടി സമീപമാെണങ്കിലും അതി
െനയല്ല ഗ്രന്ഥകാരൻ പരാമർശിയ്ക്കുന്നതു്. ‘അവുങ്ങുന്നു്’
എന്നുതെന്നയാണു് പഴയ പ്രതീകങ്ങളിൽ കാണുന്ന
സംജ്ഞയും. ചിറ്റിലപ്പള്ളി തൃശ്ശൂരിനു വടക്കുപടിഞ്ഞാറു
നാലഞ്ചു നാഴിക അകെലയായി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രേദ
ശമാണു്. നാലുനാഴിക കിഴക്കായി പുത്തൂെരെന്നാരു
േദശവുമുണ്ടു്. അതു തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥേക്ഷത്രത്തിൽനി
ന്നു വിദൂരമല്ലായിരുന്നു എന്നു്
“തസ്മിൻ ക്ഷേണ കിന്നു ഭവിഷ്യതീതി
വിഷാദമാസീദസിതായതാക്ഷ്യാഃ;
െതൈങ്കലനാഥപ്രതിേബാധേഹതുശ്ശംഖധ്വനിസ്തം പുനരുന്മമാർജ്ജ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. അക്കാലത്തു
ചിറ്റിലപ്പള്ളിനാടു പരിപാലിച്ചിരുന്നതു തലപ്പള്ളി രാ
ജവംശത്തിേല മനക്കുളത്തു ശാഖയിൽെപ്പട്ട ‘കണ്ടൻ
േകാത’ എന്ന രാജാവായിരുന്നു. ‘അതിന്നു ശാസ്താ
പുനരിന്നു കണ്ടൻേകാത ക്ഷമാപാലനുദാരേചതാഃ’
എന്നും ‘മണിഗൃഹമഥ കണ്ടൻേകാത േപാന്നാവിരാ
സീൽ’ എന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ േനാക്കുക. ‘ശ്രീരാമവർ
മ്മനൃപതിർമതിമാൻ യദാര്യശ്രീകണ്ഠവംശകലശാം ബു
ധിപൂർണ്ണചന്ദ്രഃ’ എന്നു െകാല്ലം പത്താംശതകത്തിൽ
രാമപാണിവാദനും തെന്റ പുരസ്കർത്താവായ അന്ന
േത്ത മനക്കുളത്തു രാജാവിെന മുകുന്ദശതകത്തിൽ വർ
ണ്ണിക്കുന്നു. ‘മനക്കുളം’ രാജകുടുംബത്തിെന്റ സ്ഥാനം
ഇേപ്പാൾ കുന്നങ്കുളത്താെണങ്കിലും ചേന്ദ്രാത്സവകഥ
നടന്ന പ്രേദശം പണ്ടു് ആ കുടുംബത്തിെന്റ അധീനതയി
ലായിരുന്നു എന്നു് ഊഹിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ അതി
നു് ഇന്നും ആ പ്രേദശത്തിനു സമീപമായി മടപ്പാടുകളു
ണ്ടു്.
പുത്തൂരിൽ ‘മതി’ എന്നു കാലാന്തരത്തിൽ േപർ സിദ്ധി
ച്ച ഒരു േവശ്യാംഗന ജനിച്ചു.
“കാന്തിപ്രഭാപടലകർബുരിതാംഗവല്ലീം

വത്സാം വിേലാക്യ ജനനീ വടിേവാടേവാചൽ
എല്ലാമിേത മതി നമുക്കിനിെയന്നു; േതന
രൂഢാ തതഃപ്രഭൃതി സാ മതിെയന്നു േലാേക.”

നായിക തനിക്കു പുത്രിയായി ജനിച്ചേപ്പാൾ ‘എനിയ്ക്കു്
ഇനി എല്ലാം ഇതു മതി’ എന്നു മാതാവു പറകയാലാണ
േത്ര മകൾക്കു മതിെയന്നു േപർ വന്നതു്. സന്താനാഭാ
വത്താൽ ആ സുന്ദരി വളെര േഖദിച്ചു പല വ്രതങ്ങളും
േനാറ്റു കാലയാപനം െചയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരി
ക്കൽ മന്മഥെന പൂജിക്കേവ, ആ േദവൻ “സരസിജമുഖി,
േസവിച്ചീടു മാം പഞ്ചതാരവ്രതവിധിഭിഃ” എന്നു് ഉപേദ
ശിക്കുന്നു. നായിക ഒരു െവളുത്ത വാവിൻനാൾ രാത്രി
യിൽ ആ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു തദനന്തരം ഉറങ്ങുേമ്പാൾ
കാമേദവൻ, വസന്തൻ ചന്ദ്രൻ ഇവേരാടുകൂടി, അവളു
െട മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു പൂർവവൃത്താന്തം പറഞ്ഞു
േകൾപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്തു ശചീേദവി ചേന്ദ്രാത്സവം
ആേഘാഷിക്കുേമ്പാൾ േമനക അവിെട െചന്ന ഘട്ട
ത്തിൽ രംഗസ്ഥിതനായ പൂർണ്ണചന്ദ്രെന കാണുകയും
അവർ രണ്ടുേപരും അേന്യാന്യം വശീകൃതരാകുകയും
െചയ്തു. പാരിജാതത്തണലിൽ പിേറ്റ ദിവസം ഒന്നിച്ചു
കൂടാെമന്നു് അവർ ‘മിഴിമുനെയന്നും തൂലികാേഗ്രണ’
കുറിച്ച സേങ്കതം ചന്ദ്രെന്റ മടിയിലിരുന്ന ചന്ദ്രിക മന
സ്സിലാക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ടമായ സ്ഥലത്തും സമയത്തും
േമനകയാണു് താൻ എന്നു ചന്ദ്രെന ഭ്രമിപ്പിച്ചു് ആ േദവ
നുമായി രമിക്കുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ േമനകതെന്ന
അവിെട െചല്ലുകയും ചന്ദ്രൻ സത്യസ്ഥിതി മനസ്സിലാ
ക്കി ചന്ദ്രികെയ
“കുലയുവതിപതാേക, വാരേയാേഷവ നെമ്മക്കമനി, വിഗതശങ്കം നീ ചതിേച്ചാരുമൂലം

അവനിയിെലാരു നൂറ്റാേണ്ടതു േപായ് വാരേയാഷാനുഭവമനുഭവിച്ചീടാശു മച്ഛാപേവഗാൽ”

എന്നു ശപിക്കുകയും െചയ്തു. ചന്ദ്രിക താപാർത്തയായി
ഉടൻ ശാപേമാക്ഷം യാചിച്ചു. അതിനു ചന്ദ്രൻ
“കലവിജയപതാേക, ഭൂതേല േപായ്പ്പിറന്നാ-

ലിനി വിരെവാടു െചയ്വൂ പൂർണ്ണചേന്ദ്രാത്സവം നീ;
അതു നിരുപമമസ്മൽപ്രീണനം; ഞാൻ വരുന്നുണ്ടവിെട നിയതം”

എന്നരുളിെച്ചയ്തു. ചന്ദ്രികയ്ക്കു മതിയിൽ ഭൂജാതയാകുവാ
നുള്ള ആഗ്രഹം കാമേദവൻ ധരിപ്പിക്കുകയും അതിൽ
മതി വളെര സേന്താഷിച്ചു പിെന്നയും കുേറക്കാലം ഓേരാ
പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങ
െനയിരിെക്ക അവൾ
“െവൺമാടത്തിന്നു േമേലനിലയിെലാരു ദിനം

മാരസംഗ്രാമരംേഗ
സമ്മാനിച്ചാസ്വദിച്ചൻെപാടു മലയമരുൽകന്ദളാൻ മന്ദേവഗാൻ
കമ്രാംഗീ കണ്ണടേച്ചാരളവഖിലകലാസുന്ദരീമിന്ദുലക്ഷ്മീമമ്ലാനാം വന്നകംപുക്കതു പുനരുദേര
കണ്ടു െമെല്ലന്നുണർന്നാൾ”

എന്നു കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതാണു് പ്രഥമഭാഗത്തി
െന്റ അവസാനേശ്ലാകം.
ദ്വിതീയഭാഗം മതിയുെട ഗർഭവർണ്ണനംെകാണ്ടു് ആരംഭി
ക്കുന്നു. അനന്തരം
“ഇത്ഥം ഗേതഷു ദിവേസഷു െതളിഞ്ഞ ലക്ഷ്മ്യാ

സാകം തദീയജഠരാമൃതവാരിരാേശഃ
ആവിർബഭൂവ സുഭഗാ സുകൃൈതകേഭാഗ്യാ
കന്യാമയീ കമനി, കാചന കല്പവല്ലീ.”

അവളുെട ഉദരത്തിൽനിന്നു് അതി സൗന്ദര്യവതിയായ
ഒരു കുമാരി ജനിക്കുകയും, അേപ്പാൾ
“നൂറ്റാണ്ടു വാഴ്ക നുരെപാങ്ങിന ദുഗ്ദ്ധപാേഥാനാേഥാപേമന യശസാ പരിപൂര്യ േലാകം”

എന്നു് അശരീരിവാക്കുണ്ടാകുകയും െചയ്യുന്നു. ആ കുമാ
രിയാണു് കാവ്യത്തിെല നായിക എന്നു പറേയണ്ടതില്ല
േല്ലാ. അവൾക്കു ‘േമദിനീെവണ്ണിലാവു്’ എന്നു േപരിടുവാ
നുള്ള കാരണെത്തപ്പറ്റി കവി ഇങ്ങെന വ്യപേദശിക്കു
ന്നു:
“കീർത്ത്യാ പിറന്നളവു േമദിനി െവണ്ണിലാെവെക്കാെണ്ടന്റവണ്ണമഴേകാടു കുളുർത്തേതാർത്തും
വിദ്വജ്ജനം ഝടിതി േമദിനിെവണ്ണിലാെവന്റൻേപാടു നാമകരണം ച തതാന തസ്യാഃ.”

പിന്നീടു കുമാരിയുെട ബാലക്രീഡാവർണ്ണനമാണു് സന്ദർ
ഭം. പന്താട്ടം, ചിന്തുപാടൽ, ചൂതു്, ചതുരംഗം, പമ്പരംക
റക്കൽ, ഓണക്കളി മുതലായ വിേനാദങ്ങളിൽ അവൾ
ആർജ്ജിച്ച ൈവദഗ്ദ്ധ്യെത്ത പരാമർശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
“ഭാഷാവിേശഷെമാടു പത്തടവും പഠിച്ചാളയ്യാണ്ടിേല കുസുമസായകേകതുമാലാ”

എന്നുകൂടി കവി പറയുന്നു. പിന്നീടു നായികയുെട യൗവ
നവും തദനുരൂപമായ സൗന്ദര്യവുമാണു് വർണ്ണനാവിഷ
യം. അേതാടുകൂടി രണ്ടാംഭാഗം കഴിയുന്നു.
മൂന്നാംഭാഗത്തിൽ േമദിനീെവണ്ണിലാവു സഖികെള വിളി
ച്ചുവരുത്തി അവേരാടു്
“ചേന്ദ്രാത്സവം പണ്ടിഹ ഞാൻ പിറപ്പാൻ
േനർന്നൂ മദീയാ ജനനീ കിൈലഷാ;
അതിന്നു കാലം പുനേരകേദശമിെതന്നുമുെണ്ടന്നതു ൈനവ ജാേന”

എന്നു പറയുകയും അതു നടേത്തണ്ടെതങ്ങെനെയന്നു്
അവരുമായി പര്യാേലാചിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ശ്രീമം
ഗലം എന്ന േപരിൽ നായിക പുത്തനായി പണിയിച്ച
“ൈത്രേലാക്യ ലക്ഷ്മീമണിമണ്ഡപാഭ” മായ ഭവനത്തി
േല മന്ത്രശാലയിൽെവച്ചാണു് ആേലാചന നടക്കുന്നതു്.
സദസ്സിൽ (1) മാനവീ േമനക, (2) മാരേചമന്തിക, (3)
കനകാവലി, (4) പാറയ്ക്കാട്ടിട്ടി, (5) വള്ള്യനാട്ടു് ഉണ്ണുനീ
ലി, (6) െപാറ്റയ്ക്കാട്ടു കണ്ടിക്കുഴലി, (7) േതന്മാതവി, (8)
പുഷ്പേലഖ മുതലായ സഖിമാർ എത്തിേച്ചർന്നിട്ടുണ്ടു്.
ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട ആശയം േസാപപത്തി
കമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ചേന്ദ്രാത്സവമഹെത്തപ്പറ്റി
ചില വിവരങ്ങൾ അവരുെട പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നു നമു
ക്കു ധരിക്കുവാൻ ഇടവരുന്നു:
“ചേന്ദ്രാത്സവംെചയ്ക വിലാസിനീനാ-

മിേന്ദ്രാത്സവം െചയ്ക മഹീപതീനാം
ഉേള്ളാന്നു പേണ്ട; ഫലേമതേയാർഹി
േലാേകാത്തരത്വം വിഹിതം വിധാത്രാ.
സംസാരവും ൈവശികവും വളർന്ന
ഭാേഗ്യാപേഭ്യാഗ്യങ്ങളുദാരവാചാം;
കാല്ക്കീഴമർക്കാമിവ രണ്ടുെകാണ്ടും
ചന്ദ്രാർക്കവേക്ഷാജവതീം ത്രിേലാകീം.
സംസാരേഭാഗം വസുധാധിപാനാം;
വധൂജനാനാമപരം പ്രധാനം;
മനുപ്രണീതം പ്രഥമം; ദ്വിതീയം
മുനിപ്രണീതം; ധനേഹതു രണ്ടും.”

പ്രേയാഗസാരം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ േമല്പറഞ്ഞ
ചന്ദ്രപൂജയുെട വിധിെയപ്പറ്റി പ്രസ്താവനയുെണ്ടന്നും,
പാർവ്വതീ േദവിയും ശചി, േമനക, ഘൃതാചി, ഉർവശി,
തിേലാത്തമ എന്നീ അപ്സരസ്ത്രീകളും പാഞ്ചാലിയും ആ
പൂജയനുഷ്ഠിച്ചു യശസ്വിനികളായിത്തീർന്നവരാെണന്നും
മറ്റും സഖികൾ പറയുന്നു.
‘േവശാംഗനാവൃത്തിരിയം വിശീർണ്ണാ
വിരാജേത സംപ്രതി േകരേളഷു’ എന്നും,
“ചേന്ദ്രാത്സവംെചയ്കബലാജനാനാം
നെന്നന്നെതങ്ങും ഭുവി സുപ്രസിദ്ധം;
തഥാപി െചയ്തീെലാരിടെത്താരുത്തെരന്നിട്ടതത്യന്തവിചാരണീയം” എന്നും,
“ചേന്ദ്രാത്സവം മാരമേഹാത്സവം വാെരഴും വസേന്താത്സവെമന്നു മൂന്നും
െചാല്ലാർന്ന നല്ലാർക്കു വിധിച്ച കാര്യം
കില്ലില്ലതിെന്നങ്കിലുേമാർക്കേവണം.”

എന്നുംകൂടി അവിടവിെട പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. എല്ലാവ
രും കൂടി എത്രമാത്രം േക്ലശമുെണ്ടങ്കിലും ചേന്ദ്രാത്സവം
ആേഘാഷിക്കുകതെന്ന േവണെമന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും
േതാഴിമാർ സകല സഹായങ്ങളും െചയ്തുെകാള്ളാെമ
ന്നു് ഏല്ക്കുകയും നായിക അതിനു ‘വരകപ്പള്ളി’ നമ്പൂ
രിെയ ആചാര്യനായി വരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അേദ്ദ
ഹം ആ പൂജയ്ക്കുേവണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാെണ
ന്നു വിജ്ഞാപനം െചയ്യുന്നേതാടുകൂടി മൂന്നാം സർഗ്ഗം
സമാപിക്കുന്നു. ശരൽകാലത്തു ശുക്ലപൈക്ഷകാദശി
മുതൽ പൗർണ്ണമാസിവെരയാണു് ഉത്സവത്തിനുള്ള കാ
ലെമന്നും, കാമേദവെന്റ അരവിന്ദം തുടങ്ങിയുള്ള അഞ്ചു
ശരങ്ങെളെക്കാണ്ടാണു് പൂർണ്ണചന്ദ്രെന അർച്ചിേക്കണ്ട
െതന്നും, ഉത്സവദിവസങ്ങൾക്കു് ആ ശരങ്ങളുെട േപരു
കൾതെന്നയാണു് യഥാക്രമം ഇേടണ്ടെതന്നും, അഞ്ചു
നിലകേളാടുകൂടിയ ഒരു െവൺമാടത്തിലാണു് ഉത്സവം
ആേഘാഷിേക്കണ്ടെതന്നും, അതിേല ഓേരാ കക്ഷ്യ
യിലിരുന്നു് ഓേരാ ദിവസം ചന്ദ്രെന ആരാധിച്ചു് ഒടുവി
ലെത്ത ദിവസം അഞ്ചാമെത്ത കക്ഷ്യയിലിരുന്നു പൂജ
അവസാനിപ്പിക്കണെമന്നും, ചേന്ദ്രാദയത്തിനുേമൽ
ഓേരാ രാത്രിയിലും അഞ്ചു തവണവീതം പുഷ്പാഞ്ജലി
െചയ്യണെമന്നും, മറ്റും ആചാര്യെന്റ ഉപേദശത്തിൽനി
ന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ചേന്ദ്രാത്സവത്തിൽ പഞ്ച
സംഖ്യയ്ക്കു പലതുെകാണ്ടും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ കാ
വ്യവും അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളായി രചിക്കുന്നതു സമീചീനംത
െന്ന.
ചേന്ദ്രാത്സവം എെന്നാരു പൂജാക്രമം വാസ്തവത്തിൽ
പ്രചലിതമായിരുന്നുേവാ എന്നും അതു േകവലം കവി
സങ്കല്പമല്ലേയാ എന്നും ചിലർ സംശയിക്കുന്നു. ഇേന്ദ്രാ
ത്സവം എന്ന േപരിൽ ഒരുത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നതായി
നാം ചിലപ്പതികാരത്തിൽനിന്നു ധരിക്കുന്നു. കാേമാത്സ
വേത്തയും വസേന്താത്സവേത്തയും പറ്റിയും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
കാേമാത്സവം ഫാല്ഗുന മാസത്തിലും വസേന്താത്സവം
ൈചത്രമാസത്തിലും ആേഘാഷിക്കെപ്പടുന്നു. ചേന്ദ്രാ
ത്സവം എന്നതു ശരദൃതുവിൽ കാർത്തികമാസത്തിൽ
ആേഘാഷിേക്കണ്ടതായേത്ര കാണുന്നതു്. അതു തെന്ന
യാണു് മുദ്രാരാക്ഷസത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കൗമുദീമ
േഹാത്സവം. ആ നാടകത്തിെന്റ മൂന്നാമങ്കത്തിൽ പ്ര
സ്തുത മേഹാത്സവം നടത്തുവാൻ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ആജ്ഞാ
പിക്കുകയും ചാണക്യൻ അതു മുടക്കുകയും െചയ്യുന്ന
ഒരു ഘട്ടമുണ്ടു്. “അേഹാ! ശരത്സമയസംഭൃതേശാഭാ
നാം ദിശാമതിരമണീയതാ” എന്ന പംക്തിയിൽനിന്നും
മറ്റും ആ ഉത്സവം നടക്കുന്നതു ശരല്ക്കാലത്തിലാെണന്നു
െവളിവാകുന്നു. “സാകം സ്ത്രീഭിർഭജേന്ത വിധിമഭിലഷി
തം പാർവ്വണം പൗരമുഖ്യാഃ” എന്ന ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കു
േമ്പാൾ പാർവ്വണപദെത്ത “പർവ്വണി കാർത്തിക്യാം
പൗർണ്ണമാസ്യാം ഭവം ക്രീഡാവിധിം” എന്നു ഢുൺഢി
രാജൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. “കൗമുദീ കാർത്തിേകാത്സവഃ
സ തു കാർത്തികീപൂർണ്ണിമായാം കർത്തവ്യഃ” എന്നു ത്രി
കാണ്ഡേശഷവ്യാഖ്യയിലും കാണ്മാനുണ്ടു്. അെതാരു ദീ
േപാത്സവമാെണന്നു രഘുവംശവ്യാഖ്യയിൽ മല്ലിനാഥൻ
പറയുന്നു. നമ്മുെട കാവ്യത്തിലും ചേന്ദ്രാത്സവം ശര
ത്തിൽ ആേഘാഷിച്ചതായാണു് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതു
െകാണ്ടു് അങ്ങെനെയാരു ഉത്സവം േകവലം കവിയുെട
ഭാവനാഫലമാെണേന്നാ പ്രേയാഗസാരം എെന്നാരു
ആഗമഗ്രന്ഥം ഇെല്ലേന്നാ ആർക്കും വാദിക്കാവുന്നത
ല്ല. ‘പ്രേയാഗസാരം’ എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം ഞാൻ വായി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, അതിൽ ചേന്ദ്രാത്സവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
പ്രസ്താവനെയാന്നും കാണുന്നില്ല. ആദ്യകാലത്തു കൗമു
ദീമേഹാത്സവം നടത്തിവന്നിരുന്നതു സ്ത്രീകൾ മാത്രമാ
യിരുന്നിെല്ലന്നും പിൽകാലത്തു് ആ ആചാരം നമ്മുെട
കാവ്യത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിപരിണമിച്ചിരി
ക്കാം എന്നും കരുതാവുന്നതാണു്.
നാലാംസർഗ്ഗം ശരദ്വർണ്ണനംെകാണ്ടു് ഉപക്രമിക്കുന്നു.
“അഥ നിലാവുമണിഞ്ഞമലാംബരാ

നളിനെമന്നുമുപായനധാരിണീ
ശരദേസവത േമദിനിെവണ്ണിലാവിെന മേനാഭവേമാഹനപിഞ്ഛികാ”

എന്നതാണു് അതിെല ആദ്യെത്ത േശ്ലാകം. ശരദ്വർ
ണ്ണനാനന്തരം കണ്ടേങ്കാതരാജാവും അതിൽപ്പിന്നീടു
സംഘക്കളിക്കാരും (ചാത്തിരന്മാർ) അനവധി വാര
സുന്ദരിമാരും ചേന്ദ്രാത്സവാേഘാഷത്തിൽ ഭാഗഭാക്കു
കളാകുവാൻ വന്നുേചരുന്നു. പതിെനട്ടു സംഘങ്ങളുേട
യും േപരുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനു “പുല്ലു,
കണ്ട, പുളി, തത്ത, േവഴ, പുറ, ആറ്റു, ചുണ്ട, നാട്ടി, െന
േന്മനി, താമര, െചാവ്വര, െവള്ള, തിട്ട, ചാഴി, പാല, പാ
ക്യ, മിഴി” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഗ്രഹവാചകമു
ണ്ടു്. അവയുെട പരിപൂർണ്ണനാമേധയങ്ങൾ ചേന്ദ്രാത്സ
വത്തിൽ കുറിച്ചുകാണുന്നു. സംഘങ്ങളിൽ ആെറണ്ണം
ൈവയാകരണന്മാരുേടയും േവറിട്ടു് ആറു പ്രാഭാകരന്മാ
രുേടയും ബാക്കിയുള്ള ആറു ഭാട്ടന്മാരുേടയും ആണു്. (1)
കണ്ടരാമൻ (കൺട്രാൻ), (2) പുളിക്കീഴു്, (3) േവഴപ്പറമ്പു്,
(4) പുറക്കടിഞ്ഞകം, (5) തത്തമംഗലം, (6) പുല്ലിപുലം
ഇവയാണു് ൈവയാകരണസംഘങ്ങൾ. (7) കീഴ്വീതീ
(കിഴിന്യാരു്), (8) െവള്ളാങ്ങലൂർ, (9) തിട്ടപ്പള്ളി, (10) ചാ
ഴിക്കാടു്, (11) പാലക്കാടു്, (12) ഭാസ്കരം (പാക്യം) ഇവ
പ്രാഭാകര സംഘങ്ങളും, (13) നാട്ടിയമംഗലം (നാട്യമംഗ
ലം), (14) ചുണ്ടയ്ക്കമണ്ണു്, (15) േചാതിരം (െചാവ്വരം), (16)
ആറ്റുപുറം, (17) താമരേച്ചരി, (18) െനേന്മനി ഇവ ഭാട്ട
സംഘങ്ങളുമാകുന്നു.
ഓടനാടു് (കായംകുളം), അതിെന്റ തലസ്ഥാനമായ
കണ്ടിയൂർ, മതിലകം, പാലയൂർ, േകാഴിേക്കാടു് മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നാണു് യുവതികൾ വരുന്നതു്. മൂന്നാം
സർഗ്ഗത്തിൽ സദസ്യകളായിരുന്നവരും വന്നുേചരുന്നു
ണ്ടു്. അവെരക്കൂടാെത (1) നന്തിപ്പുലത്തു് ഇട്ടി, (2) െകാ
ടുങ്ങല്ലൂർ ആനന്ദനീവി, (3) വീണാവതി, (4) കുറ്റിപ്പുറത്തു്
ഉണിച്ചിരുേതവി, (5) േചരിക്കുളത്തു് ഉണിച്ചിരുത, (6)
ചന്ത്രത്തിൽ ഉണ്ണിയച്ചി, (7) കണ്ടച്ചാത്തു് ഇട്ടിമാതവി
തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില സുന്ദരിമാെര കവി അവിെട ആഗമ
നം െചയ്തവരുെട കൂട്ടത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. (1) െപരുവ
നം, (2) ഇരിങ്ങാലക്കുട, (3) േചാതിരം, (4) ആലത്തൂർ,
(5) അരിയന്നൂർ, (6) ഈശാനം, (7) തൃശ്ശിവേപരൂർ, (8)
െചങ്ങന്നൂർ, (9) തിരുവല്ലാ, (10) ഐരാണിക്കുളം, (11)
മൂഴിക്കുളം, (12) പന്നിയൂർ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള നമ്പൂരിമാരും
ആഗതരായിരുന്നു എന്നു് അഞ്ചാംസർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
നാം ധരിക്കുന്നു. ചില സുന്ദരികേളാെടാപ്പം കവികളും
വരുന്നുണ്ടു്. പുനം, ശങ്കരകവി, രാഘവകവി ഇവെരല്ലാം
ആ കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടവരാണു്. ഇവർക്കുപുറേമ ഗ്രന്ഥകാ
രൻ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യാെത
“േകനാപി േകരളവധൂഹൃദയാരവിന്ദ-

ബാലാതേപന കവിനാ കലിതാപദാനാ,”
“മധുരമധുരഭാഷാപദ്യേകാലാഹലംെകാണ്ടുലകഖിലമലിക്കും നല്കവീന്ദ്രാനുയാതാ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികളിൽ േവെറ ചില കവികളുെട
ആഗമനെത്തപ്പറ്റിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
“മധുരകവികെളല്ലാം െചന്നു പൂജാവസാേന

മണമിളകിന ഭാഷാപദ്യബൈന്ധരേനൈകഃ
അമൃതകിരണമേസ്താഷുഃ”

എന്നും
“കവിഷു സകലഭാഷാസാർവഭൗേമഷു ചന്ദ്രസ്തുതിമുഖരമുേഖഷു പ്രൗഢേരാേമാൽഗേമഷു”

എന്നുംകൂടി പ്രസ്താവനകൾ കാണുന്നുണ്ടു്. ആ കവികൾ
പ്രാേയണ മണിപ്രവാളത്തിലായിരിക്കണം ഗദ്യപദ്യ
ങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നതു്. അവ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുേവണ്ട
പാണ്ഡിത്യവും സഹൃദയത്വവും ആ സ്ത്രീകളും സമ്പാദിച്ചി
രുന്നിരിക്കണം. മതിെയപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ കവി
“ശാകുന്തളം തദനു മാളവികാഗ്നിമിത്രം

കാദംബരീചരിതമത്ഭുതബന്ധഹൃദ്യം
മുറ്റും മരന്ദെമാഴി ൈവകിനകൂടുദാരാ
ശുശ്രാവ ഭാവമധുരഞ്ച മണിപ്രവാളം”

എന്നു പറയുന്നു. നായികയുെട ‘മാലാവാഹിനി’യായ
േചടിേപാലും ഈദൃശങ്ങളായ ‘ഭാഷാകലവികളിൽ’ വി
ദഗ്ദ്ധയായിരുന്നുവേത്ര. സ്ത്രീകൾക്കു സാഹിത്യപരിശീല
നത്തിനുള്ള സമയം സായാഹ്നമായിരുന്നു; ആ പരിപാ
ടിയിൽ മണിപ്രവാളസാഹിത്യത്തിനു ഗണനീയമായ
ഒരു സ്ഥാനവും അവർ നല്കിയിരുന്നു. അതുംകൂടി ആ പ്ര
സ്ഥാനത്തിെന്റ അഭ്യുന്നതിക്കു് ഒരു കാരണമായിത്തീർ
ന്നിരിക്കണം.
അഞ്ചാംഭാഗത്തിൽ ഉത്സവം അവസാനിച്ചേപ്പാൾ പൂർ
ണ്ണചന്ദ്രൻ നായികയുെട മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു്
“മദനമണിവിളക്കായ് നീ വിളങ്ങീടുകസ്മൽപ്രണയിനി, പുനരാശാപാന്തമസ്മിൻ പ്രപേഞ്ച;
കലിതകുതുകമിേന്ന വാരസീമന്തിനീനാമഴകുടയ മണിപ്പൂൺപാക നിൻപാദപത്മം.”

എന്നും മറ്റും അവെള അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആ േദവെന്റ
പ്രാണപ്രിയയായ േരാഹിണി ഒരു മുക്താഹാരം അവളു
െട കഴുത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഗ്രന്ഥാന്തത്തിൽ ശിവസ്തുതിപരമായി ഒരു േശ്ലാകമുള്ള
താണു് അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.
“ഉലകഖിലമലിക്കും േമദിനീെവണ്ണിലാവിൻ

മധുരചതുരരൂൈപർവാക്യപുേഷ്പാപഹാൈരഃ
സുരഭിതകകുബൈന്തരാദധാതു പ്രസാദം
നിഖിലഭുവനസാക്ഷീ ബാലശീതാംശുമൗലിഃ”

ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനുേമൽ മെറ്റാരു േശ്ലാ
കവും കുറിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്. അതുകൂടി അടിയിൽ േചർ
ക്കാം:
“േകാൽേത്തൻേനർവാണി, വീണാെമാഴിമണികളണി-

ച്ചാർത്തു കാൽത്താരിൽ നിത്യം
ചാർത്തീടൂതാക ചേന്ദ്രാത്സവമധുരകഥാസൗരേഭാേന്മഷേയാഗാൽ;
ആത്താേഭാഗം വിളങ്ങും ഗുണഗണലഹരീഭാരി മൂർത്തിത്രയീ നിൻ
കീർത്തിക്ഷീരാംബുരാശൗ വിഹരതു
സകലം േമദിനീെവണ്ണിലാേവ!.”

ചേന്ദ്രാത്സവകാരെന്റ വിേശ്വാത്തരമായ കവനകലാ
മാർമ്മികതയ്ക്കു ചില മൂർദ്ധാഭിഷിേക്താദാഹരണങ്ങൾ
ഇവിെട ഉദ്ധരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ഉപക്രമത്തിൽ കഥാസൂചനത്തിനുേവണ്ടി ചന്ദ്രേരഖ
േയയും, പിന്നീടു ശ്രീപരേമശ്വരേനയും പാർവതീേദവി
േയയും ഗുരുവിേനയും രസം ശൃംഗാരമാകയാൽ കാമേദ
വേനയും വന്ദിക്കുന്നു. തദനന്തരം വാല്മീകി, വ്യാസൻ,
കാളിദാസൻ, ഭാരവി, മുരാരി, ഭട്ടബാണൻ എന്നീ പൂർ
വകവികെള പ്രശംസിച്ചു്, അവേരാെടാപ്പം തെന്റ സമ
കാലികന്മാരായ പുനം ശങ്കരകവി ഇവേരയും പുകഴ്ത്തി,
ദുർജ്ജനങ്ങെള ഉപാലംഭനം െചയ്തു, തെന്റ ശാലീനത
െയ വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ടു കഥയിേലക്കു കടക്കുന്നു.
“അമൃതകിരണേരഖാം നൃത്യതശ്ശൂലപാേണരഴകുടയ ജടാജുടാന്തരസ്ഥാമുപാേസ,
പവനിയിലിടേവറിട്ടന്തിേക വീണ്ണ ഗംഗാെചറുതിരനുരേപാേല േലാഭനീയാനുഭാവാം.”

എന്ന പ്രഥമപദ്യം വായിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന കവി സാ
മാന്യനെല്ലന്നു ഭാവുകൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തുന്നു. ആ മത
െത്ത ഊന്നിയൂന്നിയുറപ്പിക്കുകയാണു് അതിനപ്പുറമുള്ള
ഓേരാ പദ്യവും െചയ്യുന്നതു്. താെഴക്കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ
പരിേശാധിയ്ക്കുക:
നേവാഢയായ പാർവതീേദവി:
“പരമശിവമുഖാംേഭാജാവേലാേക നവീേന

മിഴികളിലവനമ്രം വിസ്മയശ്രീ കപർേദ
കുതുകി ശശികലായാമുൽപ്രകമ്പം ഭുജംേഗ
ജയതി തിരുമിഴിെത്തല്ലദ്രിരാജാത്മജായാഃ.”

കാമേദവൻ:
“അണികുലചില ജിഹ്വാനന്ദി, കർണ്ണാമൃതം ഞാ,
ണഥ നയനമേനാജ്ഞം നാസികാഹ്ലാദി ബാണം,
െതാടുമളവിലുറക്കും േതരു, യസ്യാംഗനാനാം
വക പടക, ളനംഗം ൈദവതം െവല്ലുമാക.”

കാളിദാസെന്റ കവിത:
“ധ്വനിഭിരമൃതവിന്ദുസ്യന്ദിഭിഃ പ്രീണയന്തീ

സഹൃദയമഭിരാൈമരന്വിതാ ഭാവേഭൈദഃ
സരസമുചിതശയ്യാമാശ്രിതാ വിശ്വേലാകം
സുഖയതി സുകുമാരാ കാളിദാസസ്യ വാണീ.”

ഈ േശ്ലാകം വാസ്തവത്തിൽ സംസ്കൃതമാെണങ്കിലും പ്ര
യുക്തങ്ങളായ പദങ്ങളുെട സൗകുമാര്യംെകാണ്ടു മണി
പ്രവാളമാെണന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. ഇതുേപാെല േവ
േറയും പല േശ്ലാകങ്ങൾ ഈ കൃതിയിലുണ്ടു്. തെന്റ ‘ഭാ
ഷാരൂപിണി’യായ ‘ഭാരതി’ സഹൃദയന്മാർക്കു രസിക്കു
േമാ എന്നു കവി അല്പെമാന്നു സംശയിയ്ക്കുകയും, മധുര
കവിത്വമില്ലാത്തവർ മൂകന്മാരായിരുന്നു െകാള്ളണെമ
ന്നു വിധിയിെല്ലന്നും കുയിലുകൾ പാടുേമ്പാൾ കാക്കക
ളും കരയാറുെണ്ടന്നും അതിനു സമാധാനം കാണുകയും
െചയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ താൻ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു
കവിയെല്ലന്നും അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുവാൻ മടി
ക്കുന്നില്ല.
“ചരിതമമൃതഹൃദ്യം േമദിനീചന്ദ്രികായാ

ഭുവി നിരുപമമസ്മൽപ്രാതിഭം നിർവിവാദം
അഴെകഴുമിതിവൃത്തം പൂർണ്ണചേന്ദ്രാത്സവം നെന്നാരുമ സുകൃതപാകം നിർണ്ണയം കർണ്ണഭാജാം.”
“മധുരമധുരഭാഷാസംസ്കൃതാേന്യാന്യസേമ്മളനസുരഭിലയാസ്മൽകാവ്യവാണീവിഭൂത്യാ
െതളിയുക പരമിന്നും േമദിനീചന്ദ്രികാ േതൻ
െപാഴിയുെമാരു കലമ്പൻമാലെകാെണ്ടന്നേപാെല.”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ ജ്ഞാപകങ്ങളാകു
ന്നു.
താെഴകാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ മതിയുെട സൗന്ദര്യവർ
ണ്ണന ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളവയാണു്:
“സജലജലദമാലാേപശലം േകശപാശം;
കുരുൾനിര തിമിരശ്രീവല്ലരീപല്ലവാഭം;
അളികതലമുലാവും േകതകാന്തർദ്ദലാഭം;

പുരികമുലകു െവല്വാൻ വില്ലു ശൃംഗാരേയാേനഃ.”
കളെമാഴിഗളനാളം കുംബു ബിംേബാകഡംഭപ്രശമനമതിമുഗ്ദ്ധം ൈകത്തലം ബദ്ധലീലം;
മുല കനകമലയ്ക്കും ചിത്തകാെമ്പാന്നുലയ്ക്കും;
പട തുടിെയാടു തല്ലും െചാെല്ലഴും മദ്ധ്യവല്ലീ.”

ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഗർഭവർണ്ണനത്തിൽനി
ന്നാകുന്നു:
“ആനീലമംബുജദൃശഃ സ്തനചൂചുകാഗ്രമാപാണ്ഡുമൂലമബലാകുലമൗലി, േരേജ,

തൂെവണ്ണിലാെവാടു മറുത്തു പുറത്തു േപാവാൻ
നൂഴുന്ന കൂരിരുളുതൻ തലെയന്നേപാെല.”
മന്ദം െതാടുെമ്പാഴുതിലും പഴുേത നറുമ്പാൽ
ചിന്നും െപാടുക്കെന മുലക്കലശം തദീയം,
േമലിൽപ്പിറന്നു വളരും തരളായതാക്ഷ്യാ
മുന്നിൽപ്പുകൾെപ്പാലിമ മുന്തിവരുന്നേപാെല.”

രണ്ടാം ഭാഗത്തിലുള്ള മറ്റു ചില േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി പകർ
ത്തിക്കാണിേക്കണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു:
“നീഹാരവാരി നിയേമന കുളിച്ചു ബാലാ

േശഫാലികാ കുസുമസൗരഭവാസിതാംഗീ
പൂേന്തൻകുഴമ്പു പരുകിത്തരസാ സിേഷേവ
മന്ദാഗമാൻ മധുരവാണി മരുൽകുമാരാൻ.”
“ആർത്തൂ വസന്ത, മലർമാതിനു കൺകുളുർത്തൂ;
ചീർത്തൂ വിരിഞ്ചരമണീകുളുർെകാങ്ക രണ്ടും;
വാഴ്ത്തീ ഗിരാ മധുരയാ ദിവി േദവസംഘം
ധാത്രീതേല തരുണി േപാന്നു പിറന്നേനരം.”
“േലാകത്രയീവിജയദീക്ഷിതമാരവീരസാമ്രാജ്യമംഗലമണിധ്വജൈവജയന്തീ
വത്സാ രുേരാദ വിദുരാംഗലതാ ചിേരണ
ശ്രീമന്മുകുന്ദമുരളീമധുരസ്വേരണ.”

മൂന്നാംഭാഗത്തിൽ ശ്രീമംഗലത്തുഭവനെത്ത വർണ്ണിയ്ക്കു
ന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ എല്ലാംതെന്ന മേനാഹരങ്ങളാണു്.
അവയിൽ നാെലണ്ണം അടിയിൽ േചർക്കുന്നു:
“യത്രാംഗനാനാം നയേനഷുപാതാന്നിഹന്യമാനാ നിയതം യുവാനഃ
ശൃംഗാരസർവസ്വരസായേനന
ജീവന്തി താസാമധരാമൃേതന;”
“പൂങ്കാവുേതാറും പികസുന്ദരീണാ-

മാൺേകാകിലാളീപരിലാളിതാനാം
േകൾക്കെപ്പടുന്നൂ രതിനാഥചാപേക്രങ്കാരഹാരീണി രുതാനി യസ്മിൻ.”
“യസ്മിന്നനംഗെക്കാടിയാട കാേറ്റ-

റ്റാകാശവീഥീമവഗാഹ്യ ഗത്വാ
േതാങ്കൽക്കരംെകാണ്ടമരാവതീം േനരങ്കത്തിനായാഹ്വയതീവ ഭാതി.”
“തുഷാരധാമാ നിശി നിർമ്മലാനി

മരന്ദവാചാം വദനാനി പശ്യൻ
മണിസ്ഥലീഷു പ്രതിമാഛേലന
പാദപ്രണാമം വിതേനാതി യസ്മിൻ.”

മന്ത്രാേലാചനാഘട്ടത്തിലുള്ള അേനകം പദ്യങ്ങൾ
മാഘം രണ്ടാംസർഗ്ഗത്തിേലയും കിരാതാർജ്ജുനീയം
രണ്ടാംസർഗ്ഗത്തിേലയും പദ്യങ്ങൾ േപാെല ആേലാച
നാമൃതങ്ങളാണു്. േനാക്കുക:
“ഭാഗ്യാങ്കുരക്കൂമ്പുമുയർത്തി േമാഹ-

പ്പാ േചർെത്താരുത്സാഹസമീരേയാേഗ
വിേവകെമന്നും വളർകപ്പേലറിക്കാര്യാംബുരാശൗ െപരുമാറേവണം.”
“ഉത്സാഹമൂലം നയസാരപുഷ്പം
കാര്യദ്രുമം കാമഫലാവനമ്രം
വിേവകശക്ത്യാ നനയാത്ത നാളിൽ
വരണ്ടുേപാം േവെരാടുകൂട നൂനം.”

തെന്റ അഭിപ്രായം പറവാൻ േപാകുന്ന മാനവീേമനക
യുെട ചിത്രമാണു് ചുവേട പകർത്തുന്നതു്:
“അേഥാപധാേന പുനരങ്കസംേസ്ഥ

വിചിത്രവർേണ്ണ വിനിേവശിേതന
കേരണ നാനാഭരേണാജ്ജ്വേലന
മറച്ചു ദന്താംബരമംബുജാക്ഷീ,

താംബൂലവീടീം ശശികല്പകർപ്പൂരാേമാദിനീം ദാതുമനുപ്രവൃത്താം
ആപ്താം വധൂടീമരിേക നിഷണ്ണാം
നിവാര്യ ൈകെകാണ്ടലേസന ഗുഢം,
മേനാഭിരാേമണ മൃദുസ്മിേതന
ക്ഷീരാംബുരാശിം പുനരുക്തയന്തീ
അമ്മാനവീേമനക മാനനീയമുപാദേദ വാക്യമനർഘശീലാ.”

അവളുെട വാക്യത്തിെന്റ ഉപക്രമപദ്യമാണു് അടിയിൽ
കുറിക്കുന്നതു്:
“മേനാജ്ഞവർണ്ണാ സുവിചിത്രബന്ധാ

നിരസ്തേദാഷാ സഗുണാർത്ഥപുഷ്ടാ
ഇമ്മാരേചമന്തിക െചാന്ന വാണീ
മഹാകേവർവാഗിവ സുപ്രസന്നാ.”

അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ സൂര്യാസ്തമയവും ചേന്ദ്രാദയവും
വർണ്ണിക്കുന്നതിലാണു് കവി തെന്റ അനന്യസുലഭമായ
മേനാധർമ്മപ്രകർഷം മുഴുവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്. ആ ഘട്ടത്തിൽനിന്നുകൂടി ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധ
രിക്കാം:
“അപരജലധിമീേത ഹന്ത! െചന്തീകണേക്ക
ദിവസകരകരാളീ പാടലാഭൂന്മേനാേജ്ഞ!
കടൽനടുവിൽ വിളങ്ങും വിദ്രുമശ്രീമയൂഖാവലി വിയതി വിലെങ്ങെപ്പാങ്ങിനില്ക്കുന്നേപാേല.”
“ചരമശിഖരിപീേഠ പാടലം നാളിേകരം

ദ്യുമണിവലയരൂപം വച്ചവിച്ഛിന്നധാരം
ജഗതി കരുതി തർപ്പിച്ചീടിനാൻ ചൂെടാഴിപ്പാനഖിലഭുവനഭാജാമന്തിയാം മന്ത്രവാദി.”
“അരുണജലദമാലാവാസസാലങ്കൃതാംഗീ
തിമിരചികുരരാജത്താരപുഷ്പാഭിരാമാ
നളിനമുകുളെമന്നും േപാരിളെങ്കാങ്കയുംെകാണ്ടലമകുരുത സന്ധ്യാ ശീതഭാേനാസ്സപര്യാം.”
“വിഗളദമൃതമിേന്ദാർമ്മണ്ഡലം േപാന്നുയർന്നൂ

നിജകരപരിവീതം ബദ്ധനക്ഷത്രമാല്യം
മദനകരഗൃഹീതം പൂർണ്ണസൗഭാഗ്യദീക്ഷാകലശമിവ നവീനം േമദിനീചന്ദ്രികായാഃ.”

സ്വഭാേവാക്ത്യലങ്കാരംെകാെണ്ടന്നേപാെല രചനാഭം
ഗിെകാണ്ടും വിശ്വവിജയം െചയ്യുന്ന ഒരു േശ്ലാകമാണു്
താെഴക്കാണുന്നതു്:
“പുരികുഴലിലിറങ്ങിത്തങ്ങളിൽത്തിങ്ങിവിങ്ങും

കുളുർമുലയിൽ വിരുന്നുേണ്ടണശാേബക്ഷണാനാം
ദിശി ദിശി െപരുമാറീ േമദിനീെവണ്ണിലാവിൻ
മുഖപരിമളവാഹീ സന്തതം ഗന്ധവാഹഃ”

ചില പദങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങളും
ഇങ്ങെന ഉദ്ധരിച്ചു െകാണ്ടുേപായാൽ ചേന്ദ്രാദയത്തി
െല േശ്ലാകങ്ങൾ നൂറിനു നൂറും തെന്ന പകർേത്തണ്ടിവ
രുന്നതാണു്. ചമൽകാരജനകമല്ലാത്ത ഒരു േശ്ലാകവും
പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിലില്ല. മധുരങ്ങളായ പ്രാചീനഭാഷാ
പദങ്ങൾ കവി ധാരാളമായി പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1) പവ
നി (േഘാഷയാത്ര), (2) െപാഴിൽ (േചാല), (3) പാൽ
(ഐശ്വര്യം) മുതലായ പദങ്ങൾ േനാക്കുക. ലീലാതി
ലകത്തിൽ അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ളപ്രകാരം (1) നർപ്പാൽ,
(2) മുകൺേമൽ, (3) വാൺമുന തുടങ്ങിയ പദങ്ങളിൽ
സന്ധിവിേശഷങ്ങളും കാണ്മാനുണ്ടു്. (1) െപാടിഭിഃ, (2)
െവൺമാളികാസു, (3) വിളക്കുമാടസ്യ, (4) െപാല്പാലി
കാനാം ഇത്യാദി പ്രേയാഗങ്ങൾ “സന്ദർേഭ സംസ്കൃതീകൃ
താ ച” എന്ന ലീലാതിലകസൂത്രത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങ
ളാകുന്നു. എതുകയിൽ കവിക്കു നിഷ്കർഷയിെല്ലങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൃദുലേകാമളമായ ശബ്ദപ്രവാഹത്തിൽ
അതിെന്റ അഭാവംതെന്നയാണു് ആസ്വാദ്യതരമായി
അനുഭവെപ്പടുന്നതു്.

ചില േദാഷങ്ങൾ
ചേന്ദ്രാത്സവത്തിൽനിന്നു േലാകതന്ത്രപരമായി നമുക്കു
പലതും പഠിക്കാെമങ്കിലും അതു പേരാക്ഷമായിേപ്പാലും
സന്മാർേഗ്ഗാപേദശം െചയ്യുന്ന ഒരു കാവ്യമെല്ലന്നുള്ളതു്
അതിെന്റ േദാഷങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമാെണന്നു ചി
ലർക്കു പക്ഷമുണ്ടു്. “കാന്താസമ്മിതതേയാപേദശം” പ്ര
സ്തുത കാവ്യം നല്കുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു പരമാർത്ഥംതെന്ന.
എന്നാൽ തന്നിമിത്തം അതു ദൂരതഃപരിവർജ്ജനീയമാ
െണന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. താൻ ഒരു േവശ്യയുെട
ചരിതമാണു് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ േപാകുന്നെതന്നു വായ
നക്കാെര മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു െകാണ്ടു കവി ആ കൃത്യം
നിർവ്വഹിക്കുന്നു. മതിയും േമദിനീ ചന്ദ്രികയും അവളുെട
വയസ്യകളും “ധീരാ കലാപ്രഗല്ഭാസ്യാേദ്വശ്യാ സാമാ
ന്യനായികാ” എന്ന ശാസ്ത്രലക്ഷണമനുസരിച്ചു് കാവ്യ
രംഗത്തിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന കാമിനീലലാമങ്ങ
ളാണു്. ഒരു േവശ്യയ്ക്കു് അേനകം ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു എന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങളിൽ പറയുന്നതു വസ്തു
സ്ഥിതി കഥനം മാത്രമാണേല്ലാ. സംേഭാഗശൃംഗാരവർ
ണ്ണനം േവണ്ടതിലധികം നഗ്നമായിട്ടുെണ്ടന്നു സമ്മതി
ക്കാം.
രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ നായികയുെട ശിശുക്രീഡ വർണ്ണി
ക്കുേമ്പാൾ കവി ‘ധാത്രീകരാംബുജധൃതാ’ എന്നും ‘സൗ
വർണ്ണകിങ്കിണി’ എന്നും ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടു് അശ്ലീല
േശ്ലാകങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു് മെറ്റാ
രാേക്ഷപം. ആ േശ്ലാകങ്ങൾ അശ്ലീലദുഷ്ടങ്ങൾതെന്ന
െയങ്കിലും േവശ്യയുെട ൈശശവം വർണ്ണിക്കുന്നവയാക
യാൽ അസംഗതങ്ങൾ എന്നു പറവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
തെന്റ പ്രിയതമെന അപഥസഞ്ചാരത്തിൽനിന്നു വിനി
വർത്തിപ്പിക്കുവാൻ ചന്ദ്രിക െചയ്ത ശ്രമം തനിക്കു് അശു
േഭാദർക്കമായിത്തീർന്നു എന്നു കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
സ്ഥൂലദൃഷ്ടിയിൽ അനാശാസ്യമായി നമുക്കു േതാന്നാെമ
ങ്കിലും ഭർത്താവിനു് എന്തും പ്രവർത്തിക്കാം എന്നു ജന
ങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ശീലാവതിെയ സ്ത്രീകൾക്കു മാതൃ
കയായി പരിഗണിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന ഒരു കാലത്തു്
ആ ഇതിവൃത്താംശത്തിനു് അനൗചിത്യം കല്പിക്കുന്നതു
യുക്തിസഹമെല്ലന്നാണു് എെന്റ അഭിപ്രായം. ചേന്ദ്രാ
ത്സവത്തിെല വർണ്ണനം അന്നേത്ത സമുദായാചാര
ത്തിെന്റ യഥാർത്ഥമായ പ്രതിഫലനമെല്ലന്നും കവി
തെന്റ കല്പനാശക്തിെകാണ്ടു് ഒരു നവ്യേലാകം സൃഷ്ടി
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും േവണം വിചാരിക്കുവാൻ. നായിക
ഒരു േവശ്യയാെണങ്കിലും കഥ മുഴുവൻ േവശ്യാവൃത്തമല്ല;
ചേന്ദ്രാത്സവാേഘാഷമാണു് അതിെല പ്രതിപാദ്യം. ആ
ആത്മാവിനു് ഒരു ശരീരെമന്ന വിധത്തിൽ മാത്രേമ മതി
യുേടയും നായികയുേടയും ചരിതം നില്ക്കുന്നുള്ളു. പ്രധാ
നഭാഗത്തിെലങ്ങും അശ്ലീലത്വത്തിെന്റ പ്രസക്തിയില്ല.
ആെകക്കൂടി ആധുനികന്മാരായ അനുവാചകന്മാർക്കു്
ഇതിവൃത്തത്തിലും മറ്റും അങ്ങിങ്ങു് അല്പാല്പം അേരാച
കങ്ങളായ അംശങ്ങൾ കാേണണ്ടതായിവരുെമങ്കിലും
േദശകാലങ്ങെള പുരസ്കരിച്ചുേവണം ഏതു കവിതേയ
യും നിരൂപണം െചയ്യുവാൻ എന്നുള്ള ആലങ്കാരികമതം
അനുസരിച്ചു് അവർ ചേന്ദ്രാത്സവെത്ത ആദരിക്കുെമ
ന്നും ആദരിക്കണെമന്നുംതെന്നയാണു് എെന്റ പ്രതീ
ക്ഷ. ‘ധാത്രീകരാംബുജ’ എന്ന േശ്ലാകമുെണ്ടന്നുെവച്ചു
‘ചരമശിഖരിപീേഠ’ ‘പുരികുഴലിലിറങ്ങി’ ഇത്യാദി േശ്ലാക
ങ്ങൾ വായിേക്കെണ്ടന്നു യാെതാരു സഹൃദയനും േതാ
ന്നുവാൻ ന്യായമില്ലേല്ലാ. ശയ്യാഗുണം ഇത്രമാത്രം തിക
ഞ്ഞ ഒരു കാവ്യത്തിലും യതിഭംഗത്തിനു് അപൂർവ്വം ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നതു കഷ്ടംതെന്ന.
(1) പരമശിവജടാഭാ-രം (2) കമലവിശിഖസാമ്രാ-ജ്യം
(3) മധുരമധുരമെസ്തൗ-ഷുഃ (മാലിനീവൃത്തത്തിൽ) (4)
ചിറ്റിലപ്പ-ള്ളിനാടു (ഉപജാതിവൃത്തത്തിൽ) മുതലായ
ഭാഗങ്ങൾ അത്യന്തം കർണ്ണാരുന്തുദങ്ങളായിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഈ േദാഷവും കാവ്യെത്ത സാരമായി സ്പർ
ശിക്കുന്നില്ല. അക്ഷരലക്ഷം അവകാശെപ്പടാവുന്ന േശ്ലാ
കങ്ങൾ അത്രയധികം അതിലുണ്ടു്. ൈകരളീേദവിക്കു
ചേന്ദ്രാത്സവം വിലേവറില്ലാത്ത ഒരു വിശിഷ്ടാഭരണമാ
യി ഏതു കാലത്തും പ്രേശാഭിക്കുന്നതാണു്.
1. അഭിപൂർണ്ണം എന്നു പാഠാന്തരം
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2 ചില േസ്താത്രകൃതികൾ
ചിറയ്ക്കൽ േകാവിലകത്തുനിന്നു ‘പഞ്ചരത്നേസ്താത്രം’
എന്നു പടിയിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താളിേയാലഗ്രന്ഥം
കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അതിൽ (1) തൃെച്ചമ്മേരശസ്തുതി (ഗദ്യം)
(2) െചല്ലൂർപ്പിരാൻസ്തുതി (3) െചറുകുന്നത്തമ്മസ്തുതി (4)
കാമാക്ഷീസ്തുതി (5) ലക്ഷ്മീസ്തുതി എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു
േസ്താത്രങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ളതുെകാണ്ടായിരിക്കാം അതി
നു പഞ്ചരത്നേസ്താത്രം എന്നു േപർ നല്കീട്ടുള്ളതു്. െച
റുകുന്നത്തമ്മസ്തുതിയും ലക്ഷ്മീസ്തുതിയും ഒന്നിലധികം
രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. അതു കൂടാെത തളിപ്പറമ്പത്തു
ശിവെനപ്പറ്റിയും രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. പ്രസ്തുത േസ്താ
ത്രങ്ങളുെട പ്രേണതാവു ശങ്കരകവിയാെണന്നു ചിലർ
ഊഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും െചല്ലൂർപ്പിരാൻ സ്തുതിയും െച
റുകുന്നത്തമ്മസ്തുതിയും ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്കു് ആ
മഹാകവിയുെട കൃതികളാകുവാൻ േവണ്ട സ്വരൂപേയാ
ഗ്യതയില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ േസ്താത്രങ്ങളും െകാല്ലം
ഏഴാം ശതകത്തിൽ നിബന്ധിച്ചവയാെണന്നുതെന്ന
േതാന്നുന്നുമുണ്ടു്. ‘മഹാലക്ഷ്മീ വികല്പം വിനാ’ എന്നവ
സാനിക്കുന്ന ലക്ഷ്മീസ്തുതിെയപ്പറ്റി മാത്രേമ സംശയമുള്ളു.
അതു പൂന്താനം നമ്പൂരിയുെട കൃതിെയന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ള
തു്. ഓേരാ കൃതിേയയുംപറ്റി അല്പം ഉപന്യസിക്കാം.

തൃെച്ചമ്മേരശസ്തുതി
താെഴ കാണുന്ന പങ്ക്തികൾ ഈ ഗദ്യത്തിലുള്ളവയാ
ണു്:
“ജയ ജയ ജഗൽകന്ദേമ, സുന്ദരാനന്ദേമ, നന്ദേഗാപാദി
േഗാപാലൈനപുണ്യേമ, ഭക്തനൽപുണ്യേമ, ചിത്തകാ
രുണ്യേമ, യുക്തിതാരുണ്യേമ, ചാരുലാവണ്യേമ, േഗാ
പികാ കാമിനീേഗാകുലത്തിൻ കുലത്തിെന്നാരാനന്ദപൂ
രം മരന്ദം െചാരിഞ്ഞീടുമാരാമേമ, പരിെചാടഭിരാമേമ.”
ഇതു സംസ്കൃതദണ്ഡകങ്ങളുെട രീതിയിൽ രചിക്കെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നു.

െചല്ലൂർപ്പിരാൻ സ്തുതി
ഇതു െപരുെഞ്ചല്ലൂർ ശിവെനപ്പറ്റിയാെണന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. ആദ്യന്തം സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ നിർമ്മി
തമായ ഈ കൃതി അർത്ഥപുഷ്ടിെകാണ്ടു് അത്യന്തം
മധുരമായിരിക്കുന്നു. േകശാദിപാദവർണ്ണനരൂപമായ
ഇതിേല എല്ലാ േശ്ലാകങ്ങളും ‘െചല്ലൂർപ്പിരാേന’ എന്ന
സംേബാധനയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. മാതൃക കാണി
ക്കാൻ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവെട േചർക്കാം:
“നന്നേത്ര നീ തപംെചയ്തതു വരദ! വധൂകാർമ്മണം ഞാനറിേഞ്ഞൻ;

കുന്നിൽെപ്പണ്ണിന്നു മാരജ്വരമധികമതിൽപ്പിെന്നയേല്ലാ പിണഞ്ഞൂ;
അന്നുൾത്തിങ്ങും ജടാമണ്ഡലവിരചനയാ
ദിവ്യഗംഗയ്ക്കിരിപ്പാൻ
പിെന്നത്തീർത്താ നയംെകാെണ്ടാളിയറ; ജയ കല്യാണ െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(1)

“േസാമാർദ്ധത്തിന്നുദിപ്പാനുദയഗിരിതടം,
ചിത്രകൂടം ഭുജംഗേസ്താമാനാം, ൈവധസീനാമരിയ പിണമിടും
കാടു മൂർദ്ധാവലീനാം,

വാർേമവീടും നറുംകാഞ്ചനമണികലശം
ദിവ്യഗംഗാജലാനാം,
കാമാേര! നിൻകപർദ്ദം ജയതി ഘനകൃപാകല്യ, െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(2)

“േതാന്നും മറ്റാർക്കു േപാറ്റീ, െകാടിയ ദഹനെനെന്നന്തു േചരും? വിേവേക
സാന്ദ്രായാം ചന്ദ്രികായാം വിരഹിെയാഴിെയ നീറീടുമാറില്ലതാനും;
ഉന്നും ത്വൽഭാവനാപാവനനു ചുടുകയിേല്ലതുമയ്യാ! െതാടാം നിൻ

മൂന്നാം തൃക്കണ്ണു െചമ്പല്ലവലവമൃദുലം
നാഥ െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(3)

“ചഞ്ചന്നിശ്വാസഭീമാം ഭുജഗതതിെയ നിന്നന്നങ്ഗേക കണ്ടരണ്ടങ്ങഞ്ചുംേനരത്തുമയ്യാ! കിമപി വിജയേത
േവഴ്ച വിശ്വാതിശായീ;

കിഞ്ചിന്മഞ്ജുസ്മിതം േചർന്നധരകിസലേയ
േത വിരൺപൂണ്ട െകാഞ്ചിത്തഞ്ചുന്നൂ കുന്നിൽമാതിൻ മിഴിമുന ഭയമുല്ലൂയ െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(4)

“മംഗല്യത്തിൻകരുെന്നന്നമരകൾമുനേയാ
മന്വേത, ജന്മേരാഗം

തുംഗം മാറ്റും മരുെന്നന്നണിമൃദുഹസിതം
താവകം കണ്ടുദാരം;
തൻകണ്ണിന്നും മനക്കാമ്പിനുമരിയ വിരുെന്നന്നുതേന്ന മതം വാർതിങ്ങും ഗൗരിക്കു, ദുഃഖക്ഷപർണഭരിതകൗശല്യ, െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(5)

“മാേലയെത്തന്നൽേപാേല സതതസുരഭിലം,
മഞ്ജുവാചാം നിവാസംേപാേല ഹാരീ ഭുജംൈഗ, രഴകിലളകേപാേല സദാ ഭൂതിശാലീ,
കാലാേര! വാഴ്ത്ത്വേല്ലൻ ജയതി ഭവദുേരാ-

ഭാഗമാർേക്ക കിടയ്ക്കും
ൈത്രേലാേക്യ മറ്റു ഗൗരീകുചതടവിലുഠല്ലീല, െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(6)

“ഗൗരീകൺേകാൺ കളിപ്പാൻ വിഹരണമണിരംഗായ, ഭസ്മാംഗരാഗേസ്മേരാല്ലാസായ, േരാമാവലി തടവുമുപഘ്നായ, മംഗല്യഭാേജ,

ഹാരാകാേരണ തൂങ്ങും ഫണിമണിമഹസാ
ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠാം
േചരും മധ്യായ, ബേദ്ധാഞ്ജലിരയമയി േത
നാഥ, െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(7)

“ഇന്നിൻനാഭീതലെത്തച്ചിലർ തരുണിമവാ-

രാകരാവർത്തെമേന്ന
മന്യേന്ത, േകപി േരാമാവലിലതിക മുളച്ചീടുമാവാലെമന്നും.
മേന്യ ഗൗരീമനക്കാമ്പിനു കിമപി കളിച്ചും തുടിച്ചും കുളിപ്പാൻതേന്ന തീർേത്താരു വാപീവലയമിതി മഹാേദവ, െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(8)

“എല്ലാേയ്പാഴും പുലമ്പിന്റിതു രജതഗിേരരുത്തമാംേഗ നവീന-

സ്വർേല്ലാകാേനാകഹത്തിൻതറമുകളിലുമാശ്ലിഷ്ടനായ് നിൻനിവാസം
െചാല്ലാർന്നീടും മേഹന്ദ്രാദ്യമരവരശിഖാരത്നേരാചിർമ്മതല്ലീകേല്ലാലൗഘം പുലമ്പിപ്പുറവടിെയാടു കല്യാണ െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”
ഫലശ്രുതിരൂപമായ ഒരു േശ്ലാകവും ഒടുവിലുണ്ടു്:
“മാത്രാതീതാനുഭാവം ജയതി തവ വിേഭാ,
െവല്ക േകശാദിപാദേസ്താത്രം: നിത്യം (സമസ്തം) ജനമിഹ നിയതം
വർത്തതാം ബദ്ധേമാദം
പ്രീത്യാ േദഹാവസാേന പരമശിവ! പദാംേഭാരുേഹ താവേക െചന്നാസ്ഥാം ൈകെക്കാണ്ടു േമവീടുക, ജയ ജയ കല്യാണ െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(9)

െചറുകുന്നത്തമ്മസ്തുതി
െചറുകുന്നുേക്ഷത്രം (ബാലൈശലം) ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കി
േല തൃക്കണ്ണപുരം േദശത്തിനടുത്തുള്ള അന്നപൂർേണ്ണ
ശ്വരീേക്ഷത്രമാകുന്നു. “െചറുകുന്നഗ്രശാലയിൽ വാഴുമ
േമ്മ തമ്പുരാട്ടി, െപാൻേകാരികയിൽ േചാറുമായി വി
ളമ്പുകേമ്മ തമ്പുരാട്ടി” എന്നും മറ്റും പഴയ പാട്ടുകളിൽ
ആ േദവിെയ വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നു. എല്ലാവർക്കും മൃഷ്ടാ
ന്നദാനം െചയ്യുന്ന േദവിയാണു് െചറുകുന്നത്തമ്മ. പ്ര
സ്തുത േസ്താത്രത്തിൽനിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ അടിയിൽ
പകർത്തുന്നു:
പാേട െപെട്ടന്നുറെക്കത്തിരുകിന കബരീസഞ്ചയം േചെഞ്ചേലാേരന്നീടും കല്യാണകാഞ്ചീലളിതമതിദൃഢാബദ്ധനീവീനിബന്ധം
ഊേട േതാന്നീടുകസ്മന്മനസി പഥികപന്തിക്കു മൃഷ്ടാന്നദാനക്രീേഡാപക്രാന്തമിന്നിൻതിരുവുടൽ െചറുകുന്നമ്പുെമൻതമ്പുരാട്ടീ.”
“നാനാരൂേപാപദംശാനവരവർവദനം
പാർത്തു േവണുന്നെതല്ലാം
താേന, േവണ്ടും ജനാനാമിടയിടയിലറിഞ്ഞാസ്ഥപൂണ്ടാജ്യപൂർണ്ണം
മാനാതീതം വിളമ്പും ഭവതിെയ വിരണൽഭൂഷണാം പന്തിമേധ്യ
കാണാേമാ മാദൃശാമിെങ്ങാരുകുറി െചറുകന്നമ്പുെമൻതമ്പുരാട്ടി.”

(1)

(2)

“ആദ്യാം താമന്നപൂർണ്ണാം പ്രതി വിരചിതമിപ്പഞ്ചകം

െനഞ്ചിലുൾേച്ചർത്താസ്ഥാം ൈകെക്കാണ്ടുഷയ്ക്കുംെപാ
ഴുതു്” എന്നു് ഒടുവിൽ ഒരു േശ്ലാകം കാണുന്നതിൽനിന്നു്
ഈ േസ്താത്രം ഒരു പഞ്ചകമാെണന്നു െവളിവാകുന്നു.
അതു കൂടാെത േവെറയും െചറുകുന്നത്തമ്മെയപ്പറ്റിയുള്ള
പദ്യങ്ങൾ മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടു്. അവ
യിൽ രെണ്ടണ്ണംകൂടി താെഴ േചർക്കാം:
“വാടുമാറു മണികുണ്ഡേലാല്ലസിതഗണ്ഡ, മവ്വള കുലുങ്ങുമാ,
റാടുമാറുരസി ഹാരമാല, രുചിേതടുമാറു വദനാംബുജം,

നീെടഴുന്നഖിലപാന്ഥപന്തികളിൽ നീ വിളമ്പുവതിവണ്ണെമൻറൂഢേമാദെമാരുകുന്റു നന്റു െചറുകുന്റമർന്ന ഗിരികന്യേക.”
“മാരൈവരിമനമായ ചൂതമലരിൽെത്തളിെഞ്ഞാരനുരാഗമാം

ചാരുേതനധികമാസ്വദിെപ്പാരു
വിദഗ്ദ്ധേകാകിലവിലാസിനീം
ഏറിേനാരു കരുണാംബുധൗ ഝടിതി
ചാടുമീക്ഷണകലാമ്മനം
േചരുേവാരു െചറുകുന്റമർന്ന ഗിരികന്യകാമഹമുപാശ്രേയ.”

കാമാക്ഷീസ്തുതി
കാമാക്ഷി ശങ്കരവാര്യരുെട പരേദവതയായ പള്ളിക്കു
ന്നിെല മൂർത്തിയാണു്. ഈ േസ്താത്രം ദ്രാവിഡഗന്ധി
യായ വൃത്തത്തിൽ അകാരാദി ക്രമമനുസരിച്ചു രചിച്ചിരി
യ്ക്കുന്നു. ചില പദ്യങ്ങൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു:
“അംേഭാജസംഭൂതജംഭാരിസംഭാവ്യമംേഭാജനാഭൻ മുദാ ശംഭുവും കൂപ്പുമൻപാർന്ന നിൻപാദപാേഥാജെമന്നുള്ളിലൻേപണെമൻേപാറ്റി കാമാക്ഷിയേമ്മ!”
“ഉൽകണ്ഠയുൾെക്കാണ്ടു തൃക്കാൽ പ്രവാളങ്ങളുൾക്കാമ്പിൽ വയ്ക്കിന്റ വിഖ്യാതേലാകർക്കു
തിക്കിന്റ ദുഃഖങ്ങെളാക്കെക്കടുക്കിന്റ
ചിൽക്കാതലാേയാരു കാമാക്ഷിയേമ്മ!”

ഇതുേപാേല പ, പാ, പി, പീ എന്നിങ്ങെനയുള്ള അക്ഷ
രങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മെറ്റാരു കാമാക്ഷീേസ്താത്രവുമു
ണ്ടു്. ഈ രണ്ടു േസ്താത്രങ്ങൾക്കും ഗുണം വളെര കുറയും.
ഇവെയ മുറയ്ക്കു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഉൾെപ്പടുേത്ത
ണ്ടതായിരുന്നു. സൗകര്യത്തിന്നുേവണ്ടി ഇവിെട പരാ
മർശിക്കുന്നു എേന്നയുള്ളു.

ലക്ഷ്മീസ്തുതി
ഈ േസ്താത്രത്തിെല േശ്ലാകങ്ങൾ എല്ലാം വസന്തതില
കവൃത്തത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. “തന്റരുളു നീ കരു
ണാകടാക്ഷം” എന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങളും “പുലമ്പുകയി
പൂമകേള നികാമം” എന്നു് അവയ്ക്കപ്പുറമുള്ള േവെറ ചില
േശ്ലാകങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു േശ്ലാകം താെഴ പ്ര
ദർശിപ്പിക്കാം:
“കാളാംബുദാളിെയാെടതിർെത്താരു കൂരിരുെട്ടക്കാളും തിരണ്ടതിചുരുണ്ടലർചായലും േത
നീലാളിപാളി െതാഴുേവാരളകങ്ങളും േമ
േമേല പുലമ്പുകയി പൂമകേള, നികാമം.”

മെറ്റാരു ലക്ഷ്മീസ്തുതി
“കൽമാഷം തുടരാത ചാരുകരുണാകേല്ലാലേമ,
ൈകെതാഴാമേമ്മ പാല്ക്കടലിൽപ്പിറന്ന കമലക്കേന്യ! നിനേക്കഷ
ഞാൻ;

സേമ്മാദാൽ മുകിൽവർണ്ണെര പ്രതിദിനം േനാക്കും
കടാക്ഷങ്ങൾെകാെണ്ടേന്മെലാന്നുഴിേയണമൻെപാടു മഹാലക്ഷ്മീ വികല്പം
വിനാ.”

എന്നു തുടങ്ങുന്നതാണു്. ഇതിെനപ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചു
കഴിഞ്ഞു.

െചല്ലൂരീശവിലാസം

െപരുെഞ്ചല്ലൂർ ശിവെന്റ ആഹ്നികെത്ത വിവരിക്കുന്നതും
അറുപതു േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ ഒരു ലഘുകാ
വ്യമാകുന്നു െചല്ലൂരീശവിലാസം. അതിൽ ശാർദൂലവിക്രീഡി
ള്ള ഒരു േശ്ലാകം ഒഴിച്ചു ബാക്കിെയല്ലാം സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്ത
ത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘സ്രഗ്ദ്ധരാബദ്ധരാഗ’ന്മാരാണ
പഴയ മണിപ്രവാളകവികൾ. കവിത ഏറ്റവും ഹൃദ്യമാ
ണു്; പ്രേണതാവു് ആെരന്നറിവില്ല. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം:
“പ്രത്യൂേഷ ഞാനുപാേസ മൃദുശയനതേല
ൈശലകന്യാകുേചാദ്യൽകസ്തൂരീ സൗരഭാപൂരിതമണിഭവേന,
രത്നദീപാഭിരാേമ,
നിദ്രാേന്ത വന്ദിവൃന്ദസ്തുതി സുഖശയനപ്രശ്നവാക്യം െചവിെക്കാ-

ണ്ടുത്ഥാനം െചയ്തിരിക്കും വടിവു തവ മഹാരാജ െചല്ലൂർപ്പിരാേന!”

(1)

“അന്തർന്നാഡീം നിയമ്യ സ്ഫുടിതമപി പരബ്രഹ്മവിദ്യാം കുറിെക്കാ-

െണ്ടേന്താന്നിക്കണ്ടെതല്ലാമതു നിജമഹസാ
ഭാവിതം ഭാവയന്തം
മന്ദം മന്ദം തുറന്നീടിന നയനപുടം
േദവ, സന്ധ്യാമുപാസിച്ചിന്ധാനം ത്വാം െതാഴുേന്നൻ പുലരിയിലഖിലാധീശ െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(2)

“വാരാളും നന്ദിേകശപ്രമുഖപരിചര-

ന്മാെര വാരങ്ങൾേതാറും
േവേറ േവേറ നിേയാഗിച്ചഖിലതനുഭൃതാം
തൃപ്തിെമത്തുംപ്രകാരം
ഓേരാ കാര്യാന്തരാണാം തിരിവുകൾ തിരുവുള്ളത്തിേലറക്കുറിെക്കാേണ്ടാേരാന്നവ്വണ്ണമാെകന്നരുളിന െമാഴി േത
നൗമി െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(3)

“പൂങ്കാവിൽെച്ചെന്നാേരാേരാ വിടവുകളിൽ വിരിഞ്ഞീടുവാനാഞ്ഞ പൂവിൽത്താൻകൂടപ്പുക്കുെകാണ്ടപ്പുതുമധുമണമാ-

ദായ േചേതാഭിരാമം
േചൺേകാലും െപായ്കേതാറും െചറുതിരകളിൽ വീ
ണ്ണൂയലാടിപ്പതുെക്കപ്പാങ്ങായ് വീയും, മരുേന്മളനമിഹ ഭവേതാ
നൗമി െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(4)

“വൃത്തംേകാലും തടാകത്തളികയിൽ നിറെയപ്പൂെമ്പാടിത്തണ്ഡുലം േചർത്തത്യേന്താല്ലാസി െചന്താമരമുകുളമണി-

െച്ചപ്പുമുൽഭാവയന്തീ
വസ്ത്രം േഫേനന ശുക്ത്യാ മുകുരവുമിഹ േചർത്താഗതം ത്വാെമതിർപ്പാനുദ്യാനശ്രീ മുതിർേന്നാരളവു െചലവു [2] േത
നൗമി െചല്ലൂർപ്പിരാേന”
“ആനേത്താൽെകാണ്ടുടുത്തത്തിരുവുടൽ മുഴുവൻ
ഭസ്മവും േതച്ചുമമ്മാ!
േചന്നുറ്റീടുന്ന കറ്റച്ചിടവടിവിൽ മുറുക്കിച്ചലച്ചന്ദ്രേലഖം
േമനിപ്പൂണാരമാക്കിപ്ഫണിഗണവുമണിഞ്ഞഞ്ജസാ നിൻ പ്രേദാേഷ
ശ്രീ നൃത്തത്തിന്നുെമത്തും ചമയമനുപമം
നൗമി െചല്ലൂർപ്പിരാേന.”

(5)

(6)

“ഉള്ളംകൂടിക്കുളുർേപ്പാളവുമിളമലയെത്തന്നൽചാേലയ [3] വാതിൽ-

ക്കുള്ളൂേട വന്നു െമയ്യിൽത്തടവി മണിവിളക്കിന്നിളക്കം വരാെത,
വിെള്ളന്നേഗ്ര വിളങ്ങുന്നഹികൾ വയർനിറയ്ക്കുന്ന േനരത്തകാേണ്ഡ
െകാള്ളും പള്ളിക്കുറുപ്പിൻവടിവു തവ വിേഭാ
നൗമി െചല്ലൂർപ്പിരാേന!”

(7)

ഈ കൃതികളും ഇനി പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുവാൻ േപാകുന്ന മൂന്നു
ഗദ്യങ്ങളും ഉത്തരേകരളീയങ്ങളാണു്.
തൃെച്ചമ്മേരശസ്തുതിെയേപ്പാെലതെന്ന സംസ്കൃതദണ്ഡ
കച്ഛായയിൽ െകാല്ലം ഏഴാംശതകത്തിേലാ എട്ടാംശ
തകത്തിേലാ േവേറയും േസ്താത്രങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. അവപ്രാേയണ അത്യന്തം ആസ്വാദ്യങ്ങളായി കാ
ണുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നു ഗദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ചില
പങ്ക്തികൾ ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കാം.

രാമൻതളിഗദ്യം
“ജയ ജയ ജഗദീശ! ഗൗരീശ! ലക്ഷ്മീശ! സംസാരചക്ര

ഭ്രമം േതടി നീടാർന്ന േലാകത്രയം കാത്തുമൻേപാടഴി
ച്ചും കളിക്കിന്ന മായാമഹാനാടകാനന്ദമൂർേത്ത; പുരാ
േര! മുരാേര! ജടാവാടികായാമലച്ചീടുമംേഭാജസംഭൂതി മു
ണ്ഡങ്ങൾതന്നിൽക്കലമ്പിന്ന ഗംഗാതരംഗങ്ങളിൽെപ്പാ
ങ്ങിയും മുങ്ങിയും തൂമേകാലിന്ന ബാേലന്ദുചൂഡാല! മാ
ണിക്യമിേന്ദ്രാപലം പുഷ്യരാഗം മഹാവജ്രെമന്നിത്തരം
കാന്തിെമത്തിന്ന രത്നപ്രഭാപങ്ക്തിെകാണ്ടിന്ദ്ര േകാദ
ണ്ഡദണ്ഡങ്ങളാകാശേദേശ വിളങ്ങീടുമാറീടുലാവും കിരീ
ടാന്ത! െനറ്റിത്തടം തന്നിലുദ്ദണ്ഡ ചണ്ഡാഗ്നിെകാണ്ടും
നിറം തങ്കുമക്കുങ്കുമംെകാണ്ടുമാകല്പമത്യന്ത ചിത്രീഭവച്ചി
ത്രേകാല്ലാസ! … മനക്കാമ്പിനും വാക്കിനും െകല്പു േപാ
രാ നിനയ്പാനുമേച്ചാ! പുകണ്ണീടുവാനും മഹാേവദവാക്യ
ങ്ങളും നിൻപ്രകാശെത്ത വർണ്ണിച്ചുകണ്ടിച്ചുടൻ പാർത്തു
കണ്ടാലിേതതും തിരിക്കാവതെല്ലന്നു കല്പിച്ചു േമേന്മലട
ങ്ങിപ്പരം തങ്ങെളച്ചിത്തേമാഹം വിരഞ്ഞത്യുദാരം ജപി
ച്ചഷ്ടവർണ്ണങ്ങളും പഞ്ചവർണ്ണങ്ങളും െനഞ്ചിൽ നിൻേച
വടിത്താരുറപ്പിച്ചുെകാൾവാൻ വണങ്ങീടുെമൻ നാഥ!
രാമൻതളിേച്ചർന്ന വിൈശ്വകമൂർേത്ത! നമേസ്ത നമേസ്ത
വിേഭാ!” .

പയ്യന്നൂർ ഗദ്യം
“ജയ ജയ ജഗേദകബേന്ധാ! കൃപാ പൂരസിേന്ധാ!
പരാനന്ദമൂർേത്ത! ദിനാധീശദീേപ്ത! നിറം േചരുമമ്മാ

മലെപ്പണ്ണിനും ബാലചന്ദ്രാവതംസന്നുമന്യൂനസേന്താഷ
ഭാരം വളർക്കിന്ന ൈകേശാരമാധുര്യചാതുര്യ! വാരാർ
െന്നഴും വാരിരാശൗ തഴയ്ക്കിന്ന കേല്ലാലജാലങ്ങൾേപാ
േല പരാശക്തി…േപാന്നുദിക്കിന്ന േനരത്തുടൻ തങ്കേല
േപാന്നുവാങ്ങിന്ന നാനാജഗന്മണ്ഡലംെകാണ്ടു ലീലാര
സം േതടുമാശ്ചര്യമുദ്രാനിേധ!…നാലു രൂപങ്ങളുണ്ടിന്നി
ണേക്കാർക്കിെലെന്തന്റുേമെതന്റുമാർക്കും തിരിക്കാവ
തെല്ലന്റതേത്ര െതളിഞ്ഞുൺമയാകിന്റെതൻതമ്പിരാ
േന! നിണേക്കഷ ഞാൻ ദാസനാേയൻ കനിെഞ്ഞ
െന്ന േനാേക്കണെമൻപയ്യനൂർവാണ ചിന്മാത്രമൂർേത്ത!
നമേസ്ത നമേസ്ത വിേഭാ.”

െകാടിക്കുന്നിൽ ഗദ്യം
ഹര ഹര ശിവ! ദാരുകാേഖ്യാ മഹാദാനവൻ പണ്ടഖ
ണ്ഡം വരംെകാണ്ടഖർേവണ ഗർേവണ ശൗേര്യാഷ്മ
ൈകെക്കാണ്ടു മുല്പാടു െകേല്പാടു കല്പാന്തരുദ്രപ്രവാഹ
ങ്ങൾേപാേല നടേറാരു നാനാമഹാൈദത്യേസനാസ
േമേതാ വളർത്തീടുേമാേരാ ജഗദു്േദ്രാഹേവഷം പുകഴ്ത്താ
വതേല്ലതുമവ്യാകുലം; നാകേലാേക കേരറി പ്രചണ്ഡാ
പദാനാഢ്യമാഖണ്ഡലം നീള മണ്ടിച്ചു മണ്ടിച്ചു ജംഭാരി
കുംഭീന്ദ്രകുംഭസ്ഥേലപാഞ്ഞു പഞ്ചാസ്യരീത്യാ ചേപടാർ
പ്പണംെചയ്ത േനരത്തു െപാട്ടിെത്തറിക്കിന്റ മുക്താമണി
േസ്താമമൂർത്തൂത്തമർത്ത്യാംഗനാനാമലർച്ചായൽ ചുറ്റിപ്പി
ടിച്ചങ്ങുമിങ്ങും നിലത്തിട്ടിഴച്ചങ്ങേയാഗ്യങ്ങെളെച്ചയ്തു െച
യ്തും……മന്മാലടക്കം െകാടിക്കുന്നിൽ വാണംബിേക.”

ദശമേസ്താത്രം
ഏകേദശം ആ കാലത്തു വിരചിതമാെണന്നു് ഊഹി
ക്കാവുന്ന ഒരു ദശമേസ്താത്രം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അതിൽ
നിന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം:
“എല്ലു െകാെല്ലന െഞരിച്ചു മുഷ്ടിയാൽ

മല്ലവീര കുല െചയ്ത ൈദവതം
െചാെല്ലഴിന്റ ഗുണവീര്യസമ്പദാമില്ലെമന്മനസി വാഴ്ക സന്തതം.
വീഴ്ത്തി രംഗഭുവി കംസെനപ്പിടിച്ചീഴ്ത്തു ജീവെന മഥിെച്ചടുത്തവൻ
ഗാത്രപല്ലവനിരന്തരശ്രിയാ
ദീപ്തെനന്മസി വാഴ്ക സന്തതം.”

നാട്യസങ്ഗ്രഹം
ഇതു ചാക്കിയാർക്കൂത്തിെന്റ ലക്ഷണെത്തപ്പറ്റി പ്രതി
പാദിക്കുന്നതും മുപ്പത്തിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയതു
മായ ഒരു ലഘുകൃതിയാകുന്നു. ‘ഇവും’ (ഇവയും) ‘എന്റി
െവട്ടും’ (ഇവെയട്ടും) മുതലായ പ്രേയാഗങ്ങൾ പ്രസ്തുത
പ്രബന്ധത്തിെന്റ പഴക്കം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ചില േശ്ലാക
ങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കാം:
“ശൃംഗാരാദിരസങ്ങെള, ട്ടഭിനയം നാ,

െലാെന്റാഴിെഞ്ഞാൻപേത
ഭാവാ, വൃത്തികളും പ്രവൃത്തിയുമിവും നന്നാലു, സപ്ത സ്വരാഃ,
രേണ്ട ധർമ്മി, യിരണ്ടു സിദ്ധികൾ, തഥാ ഗാനങ്ങൾ
പൈഞ്ചവ, നാലാേതാദ്യങ്ങ, ളരങ്ങു മൂ, ന്റിതിെന നാം കൂെത്തന്റു
ൈകെക്കാണ്ടിതു.
(1)

ശൃംഗാരവീരഹാസ്യാ ബീഭത്സം രൗദ്രമത്ഭുതം കരുണം
നാേട്യ ഭയാനകവുമീ രസങ്ങെളേട്ട, ന ശാന്തമവികാരി. (2)
ശൃംഗാരരസം വീരം രൗദ്രം ബീഭത്സെമന്റുമിവ ജനകാഃ;
ഹാസ്യവുമുത്ഭുതരസവും കരുണഭയാനകമിരണ്ടുമിവ
ജന്യാഃ”
(3)
“കൂെത്തെന്തന്റ റിവാനാേയവർക്കുമദൃഷ്ടനാട്യശാസ്ത്രാണാം

സമ്പ്രതി മയാ വിരചിതം ലക്ഷണമിതു നാട്യസംഗ്രഹം
നാമ.”
(32)

േജ്യാതിഷദീപമാല
ഈ ശതകത്തിൽ മണിപ്രവാള ൈശലിയിൽ വിരചിത
മായ ഒരു പ്രധാന േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു േജ്യാതി
ഷദീപമാല. അതിൽ ആെക നാലധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. കവി
തയ്ക്കു തീെര മാധുര്യമിെല്ലങ്കിലും കാര്യം പലതും സംഗ്രഹി
ച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിനു സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാരായ
ൈദവജ്ഞന്മാരുെട ഇടയിൽ സാമാന്യം പ്രചാരമുണ്ടു്.
താെഴക്കാണുന്ന രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ആരംഭത്തിലുള്ളവ
യാണു്.
“ഗണപതിഗുരുവാണീമർക്കചന്ദ്രാര സൗമ്യം

സുരഗുരുസിതമന്ദം രാഹേകതും വണങ്ങി
ഗണിതമപി മുഹൂർത്തം ജാതകം പ്രശ്നഭാഗം
ലഘുതരമിഹ െചാല്ലാം മന്ദധീധാരണായ.”
“രാശിഗ്രഹസ്ഥാനവിഭാഗസംജ്ഞാം
ഷഡ്വർഗ്ഗവും കാരകെമന്നിെതല്ലാം
സംജ്ഞാനുരൂേപണ മണിപ്രവാൈളരുക്താ മയാ േജ്യാതിഷദീപമാലാ.”

“െവണ്ണീരും വിറെകണ്ണയും കഴുതയും” “മദ്യം പച്ചയിറ
ച്ചി” തുടങ്ങിയുള്ള പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ശകുനേശ്ലാകങ്ങൾ
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽെപട്ടവയാണു്. ഇനിയും ചില േശ്ലാക
ങ്ങൾ േനാക്കുക:
“രാഹൂെനെക്കാല്ലുമാദിത്യൻ; വ്യാഴെത്ത വിധി െകാല്ലുേമ;
ബുധെനെക്കാല്ലുേമ െചാവ്വാ; ബുധൻ മന്ദെനയും തഥാ;
വ്യാഴമാദിത്യെനെക്കാല്ലും; ശുക്രൻ െചാവ്വെയയും തഥാ;
ശനി ശുക്രെനയും െകാല്ലും; രാഹു ചന്ദ്രെനയും തഥാ
സൂര്യെനേക്കതുവും െകാല്ലുമിങ്ങേനയിവേയാർക്കണം.”

അളവുകൾ, പലിശ മുതലായവെയപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങ
ളും ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നു:
“മാറ്റും വില പണത്തൂക്കം പത്തിേലറ്റീട്ട നൂറ്റിനാൽ

കിഴിച്ചാലുള്ള േശഷത്തിന്നാേറകാൽെക്കാരു വീശമാം,
പന്തിരണ്ടിൽ ഗുണിച്ചുള്ള മുതൽ പത്തിൽക്കേരറ്റിനാൽ
മുതലങ്ങവിെടക്കൂട്ടീേട്ടവം െചയ്ക പുനഃ പുനഃ.”

2. (i) െചലവു്=െചല്ലു് (യാത്ര)
3. (ii) ചാേലയം=ജാലകം
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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.

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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1
2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3
4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4
5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5
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