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1 ചില മുക്തകങ്ങൾ
െകാല്ലം ഏഴു്, എട്ടു് ഈ ശതകങ്ങളിൽ അനവധി മണി
പ്രവാളമുക്തകങ്ങൾ വിരചിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്: അവ പ്രാ
േയണ നായികാവർണ്ണനപരങ്ങളും ശൃംഗാര രസപ്രധാ
നങ്ങളുമാകുന്നു. ഒേര നായികെയപ്പറ്റിത്തെന്ന പതിേന
ഴാമധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച െചറിയച്ചീവർണ്ണനത്തി
െലന്നേപാെല പത്തിരുപതു േശ്ലാകങ്ങളും കാണ്മാനു
ണ്ടു്. േകരളത്തിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റയറ്റംവെരയുള്ള
േദവന്മാെരയും രാജാക്കന്മാെരയും പരാമർശിച്ചും പല
േശ്ലാകങ്ങൾ അക്കാലെത്ത കവികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു.
ഈ മൂന്നു പദ്ധതികളിൽെപ്പട്ട േശ്ലാകങ്ങൾക്കുപുറേമ
അപൂർവ്വമായി വിവിധവിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചും പല േശ്ലാ
കങ്ങൾ നിർമ്മിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. ഏതാനും ദണ്ഡകങ്ങ
ളുമിെല്ലന്നില്ല. പ്രസ്തുത േശ്ലാകങ്ങളിൽ പലതും സഭ്യതാ
സീമെയ അതിലംഘിക്കുന്നതിനാൽ അവെയ കഴിയു
ന്നതും ഒഴിച്ചുനിർേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവ
െയപ്പറ്റി സ്ഥൂലമായ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതു്
അക്കാലെത്ത സാഹിത്യചരിത്രഗ്രഹണത്തിനു് അത്യ
ന്താേപക്ഷിതമാണുതാനും. ഓേരാ േശ്ലാകവും നിർമ്മി
ച്ചതായ ശതകം സപ്തമേമാ അഷ്ടമേമാ എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു
പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാംകൂടി ഈ
അധ്യായത്തിൽ ആവിർഭവിപ്പിക്കുന്നതാണു്. ഉദ്ധരിക്കു
ന്നവയിൽ അപൂർവ്വം ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ആറാം ശതക
ത്തിലും ചിലതു് ഒൻപതാം ശതകത്തിലും െപട്ടതായും
വരാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല. െചറിയച്ചീവർണ്ണനത്തിേല
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ലീലാതിലകത്തിൽ പകർത്തീട്ടുള്ളതി
നാൽ അതിെന്റ കാലംമാത്രം സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടുപിടിക്കു
വാൻ സാധിച്ചു.
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2 ശൃംഗാരപദ്ധതി
ഒട്ടുവളെര നായികമാരുെട നാമേധയങ്ങളുമായി നാം
അക്കാലെത്ത ശൃംഗാരേശ്ലാകങ്ങളിൽ പരിചയെപ്പടു
ന്നു. ആ നായികമാരിൽ ചേന്ദ്രാത്സവദ്വാരാ നാം അറി
യുന്ന (1) േമദിനീെവണ്ണിലാവു് (2) മാരേലഖ, (3) മാനവീ
േമനക, (4) മാരേചമന്തിക എന്നിവെരപ്പറ്റി ചില േശ്ലാ
കങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.(1) ചിറയ്ക്കൽ ഇട്ടിെപ്പണ്ണു്, (2) േമദിനീ
ബാലിക, (3) ചന്ദ്രിക, (4) മാരമന്ദാകിനി, (5) ലക്ഷ്മി, (6)
കർപ്പൂരവല്ലി, (7) േദവരശി, (8) മാരവിരുതു്, (9) ഇട്ടിമാ
ണി, (10) കൗേണാത്തര, (11) പുതിയവീട്ടിൽ ഇട്ടി, (12)
വള്ളനാട്ടു് ഇട്ടി, (13) ഇട്ടിനങ്ങിണി, (14) ആനന്ദേകളി,
(15) രാമാനിലാവു്, (16) കടന്നയിൽ െചറുെപണ്ണു്, (17)
മടത്തിൽ ഇട്ടി, (18) േകളിേരഖ, (19) പുതുപറമ്പത്തു് ഇട്ടി
യച്ചി, (20) േചമന്തിേലഖ, (21) പൂവാണേരഖ, (22) കീഴറ
ഇട്ടിമാതവി, (23) കനകാവലി, (24) നീവീമണി, (25) പി
രളീനായിക, (26) പനയപ്പള്ളി മാണിക്യം, (27) മരതക
മാല, (28) േകളീമണി, (29) മല്ലീനിലാവു്, (30) കലാേകര
ളി, (31) തച്ചപ്പള്ളി ഇട്ടിമായ, (32) നീലമ്മ, (33) േതാട്ടങ്ക
രച്ചീതമ്മ, (34) ആനന്ദചിന്താമണി, (35) കീർത്തിേലഖ,
(36) േതേന്മനക, (37) മാരേകളി, (38) കുന്നത്തു ചീതമ്മ,
(39) കീർത്തിചന്ദ്രിക, (40) തളിക്കുന്നിൽ ഇട്ടിേതവി, (41)
പാലേക്കാട്ടു െചറുചിരുേതവി, (42) േകരളീെവൺനിലാ
വു്, (43) െവള്ളത്തു േചരിക്കൽ ഇട്ടിച്ചിരുേതവി, (44) വീ
ണാവതി, (45) രാജേലഖ, (46) ബാലനീവി, (47) േമദിനീ
േമനക, (48) രാജചിന്താമണി, (49) കരുമത്തിൽ ഉണ്ണു
നീലി, (50) മാക്കം, (51) തയ്യിത്തലത്തു് ഇളയച്ചി, (52) മാ
തു, (53) നാകലേതവി മുതലായി േവേറയും പല സുന്ദരി
മാെരപ്പറ്റി േശ്ലാകങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ടു്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീവർണ്ണനത്തിെന്റ ആഗമെമെന്ത
ന്നു ഞാൻ ഇരുപതാമദ്ധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ചിലേപ്പാൾ അന്യന്മാരുെട അേപക്ഷയനുസരിച്ചാണു്
തങ്ങൾ ആ സ്ത്രീകെള വാഴ്ത്തുന്നെതന്നു കവികൾതെന്ന
കണ്ഠതഃ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. “െചാേല്ലറും െവണ്പല
ക്ഷ്മാരമണഗുരുനിേയാേഗന േവഗാതിേരകാൽ… കൗ
േണാത്തരാഢ്യാം കല്യാണീമാരേഭ ഞാൻ കനിെവാടു
ഭവതീം വാഴ്ത്തുവാനുത്രമാേത” എന്നു് ഒരു കവി പറയു
ന്നു. “തയ്യിത്തലെമഴുമിളയച്ചീ, തവാംഗം ഗുണശ്രീസ
ന്തൈത്യ േദവനാരായണഗുരുകൃപയാ വാഴ്ത്തുവാനാരേഭ
ഞാൻ” എന്നും ആ േശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രേണതാവുതെന്ന
േയാ അപരേനാ ഉദീരണംെചയ്യുന്നു. ഈ നിർേദ്ദശങ്ങ
ളിൽനിന്നു െതക്കുംകൂർ രാജാവും അമ്പലപ്പുഴ രാജാവു
മാണു് യഥാക്രമം കൗേണാത്തരേയയും തയ്യിത്തലത്തു്
ഇളയച്ചിേയയും പ്രശംസിപ്പിച്ചതു് എന്നു് ഊഹിക്കാം.
‘കൗണക്ഷമാരമണവംശ മണിപ്രദീപം’ എന്നു് ആദ്യ
െത്ത നായികെയ കവി വർണ്ണിക്കുന്നതിൽനിന്നു് ആ
സുന്ദരി ഒരു ക്ഷത്രിയയാെണന്നു സങ്കല്പിക്കാം. കാ
യംകുളം രാജവംശത്തിേല ‘ഉത്തരാചന്ദ്രിക’ എന്ന കു
മാരിയുെട ഭർത്താവായ ഉണ്ണിരാമൻതെന്നയാണു് ആ
നായികെയ പരാമർശിക്കുന്ന പ്രശസ്ത പദ്യങ്ങളുേടയും
പ്രേണതാവു് എന്നുള്ളതു്
“ഉണ്ണീരാമൻ വരും േപാന്നയി തവ തിരുെമയ്
വാഴ്ത്തുവാനാസ്ഥ ൈകെക്കാ-

ണ്ടന്യുനം താൻ മറന്നീെലാരുെപാഴുതുെമേടാ
താവകം പൂവലംഗം;
എെന്നല്ലാമുത്തരാചന്ദ്രികമലർമകേളാടംഗനാമൗലിതേന്നാടിേന്നവം െചാല്ലു േതാഴാ, കനിവു മയി കലർന്നീടുവാനൂഢേമാദം”

എന്ന പദ്യം േനാക്കുക. “ഞാനിങ്ങമിതരസമിടപ്പള്ളിനി
ന്നൂഢേമാദം” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം
അന്നു് ഇടപ്പള്ളിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നിരിക്കാെമന്നും
അനുമാനിക്കാം. സാധാരണമായി ധനം മാത്രമായിരു
ന്നു തങ്ങളുെട സാഹിതീവ്യവസായത്തിനു കവികൾ നാ
യികമാരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സമ്മാനം. അതു
ലഭിക്കാെതവരുേമ്പാൾ അവർ ൈനരാശ്യഭരിതരായി
ത്തീർന്നതിനും ദുഷ്കവികെള അധിേക്ഷപിച്ചതിനും ചില
ഉദാഹരണങ്ങളാണു് താെഴപ്പകർത്തുന്നതു്:
“കിടപ്പവിെറ്റക്കിടവാതവിേറ്റാ-

ടിണച്ചതിക്ലിഷ്ടമനന്വിതാനി
പദാനി കാൺ മൂരികെളക്കണെക്കക്കവിക്കരിങ്കയ്യർ പിണയ്ക്കുമാറു്.”

(1)

“ഒേട്ടടം പ്രതിഭാവിലാസ, െമാരിടം േകട്ടിട്ടു കാവ്യാശ്രയം,
കട്ടിെട്ടാെട്ടാരു ഭാഗ, െമാെട്ടാരനുരാേഗാത്സാഹമാേനാത്ഭവം,

മുട്ടുേമ്പാൾ വിധിെയന്നു കുറ്റെമാരിടേത്തതാദൃശം പത്തു
നാൾ
മുട്ടിച്ചാെലാരു പദ്യമായ്ത്തിരിയുെമന്റാശാ പരം മാദൃശാം.”

“നാട്ടാർകാവ്യമകം മുറിച്ചു പുലെരക്കെട്ടാട്ടു താേനാർത്തതും

കൂട്ടിെക്കാണ്ടു ചമച്ചചാരു പിടിെപട്ടന്നന്നവേദ്യാൽകരാൻ
പാേട്ടാ മറ്റു ചിേലാകേമാ പുനരിെതേന്റാരാെത
നാട്ടച്ചിമാർവീട്ടിൽപ്പുക്കു പണം െകാതിച്ചു കവി െകട്ടീടും കവിേഭ്യാ
നമഃ”
“ൈപേന്തേനാലും ചിേലാകം പരിചിെനാടു നിരത്തിത്തിരുത്തിച്ചമച്ചിെട്ടേന്ത േചതം െമനെക്കെട്ടാരു തടിയനിരുന്നങ്ങു െചാല്ലുന്നതാകിൽ?
എേന്റ മുറ്റും നിനച്ചാൽ നിനവു തരുണിമാർെക്കന്റു കൂറിട്ടു കണ്ടിട്ടിന്റീ പദ്യപ്രബേന്ധ ചുവ െപരിക വരിന്റീെലേടാ മാദൃശാനാം.”

(4)

“ഓേരാേരാ കൂരേതാറും പുലരുമളവിേല
പുക്കു ചൂതും പറഞ്ഞി-

പ്പാരിൽേപ്പാരിെന്റ കള്ളെച്ചറുമികെള വിളിേച്ചാരു േപരിട്ടുെകാണ്ടു്
ൈവരാഗ്യം ൈകവരുത്തുംപരിചു ചില ചിേലാകങ്ങളേച്ചാ! ചമയ്ക്കും
വീരന്മാെരെത്താഴിേന്റൻ പകലിരവനിശം
നിന്റു കുമ്പിട്ടു ഞാേനാ.”

(5)

സ്ത്രീകൾക്കു കള്ളേപ്പരിടുന്നതിെനപ്പറ്റി ലീലാതിലകകാ
രൻ വിവൃതമായി അവേഹളനംെചയ്തുെവങ്കിലും അതു
വനേരാദനമായാണു് പരിണമിച്ചതു്. “മുേഗ്ദ്ധ േകളുത്ത
രാ ചന്ദ്രികമയമയി േത നല്കിേനൻ നാമേധയം” എന്നു്
ഉണ്ണിരാമൻ പറയുന്നതു േനാക്കുക. േവേറയും ഞാൻ
മുൻപു കുറിച്ച പട്ടികയിേല പല േപരുകളും അയഥാർ
ത്ഥങ്ങളാെണന്നു വായനക്കാർക്കു കാണുവാൻ പ്രയാ
സമില്ലേല്ലാ.
അമൃതനിഷ്യന്ദികളായ ചില ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങൾ അടിയിൽ
േചർക്കുന്നു. മണിപ്രവാളകവിതയ്ക്കു് അക്കാലത്തുണ്ടാ
യിരുന്ന അസുലഭമായ അഭ്യർഹിതത്വത്തിനു് അവെയ
ല്ലാം ഒന്നുേപാെല സ്മാരകസ്തംഭങ്ങളാണു്. പുനം, ശങ്കര
കവി മുതലായ സുഗൃഹീതനാമാക്കളുെട വാങ്മയങ്ങളും
ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം.

സൗന്ദര്യവർണ്ണനം
“വക്ത്രാംേഭാജന്മ ൈകലാസവദലമളകാലങ്കൃതം, െകാങ്കയുഗ്മം
വൃത്രാരാേതരുദാരം കുലിശമിവ പരിച്ഛിന്നസാരം ഗിരീണാം.
മധ്യം മേത്തഭവൽ േത പിടിയിലമിഴുേവാ-

െന്റത്രയും ചിത്രമേത്ര
മുേഗ്ദ്ധ, േകളുത്രമാേത, വപുരുദധിരിവാഭാതി ലാവണ്യപൂർണ്ണം.”

(1)

“കാളാംേഭാധരപാളി താളി പിഴിയും കറ്റക്കരിപ്പൂങ്കുഴ, ല്ക്കാലംബായ മുഖാവേലാകസമേയ െനയ്വയ്ക്കുമിച്ചന്ദ്രമാഃ,
േകാലത്താർചരഭൂമിപാലകനകക്കുംഭം െതാഴും
േപാർമുല,േയ്ക്കാലക്കെത്താടു നിെന്ന വാഴ്ത്തുവതിനിന്റാമല്ല
കൗേണാത്തേര.”
(2)
“ശൗേരരാദ്യാവതാരം തരളമിഴിയുഗം;
വാക്കു ഗീർവാണമുഖ്യാഹാരം; വേക്ഷാജഭാരം ത്രിപുരഹരകേരാല്ലാസിനീ ചാപവല്ലീ;
മാരൻപൂേമനിയേല്ലാ െകാടിനടുവു; മഹാ-

മന്ദരാദ്രിം വിേരാധം
വാരാേത താങ്ങുേവാന്റിപ്പുറവടി പിരളീനായിേക, താവകീനം.”

(3)

“കാർേമഘം ൈകെതാേഴണം മലരണിപുരിചായല്ക്കു; ചില്ലിക്കുമമ്മാ!
കാമേക്കാൽവിൽ െതാേഴണം; മഴലമിഴിയുഗത്തിന്നു െപൺമാൻ െതാേഴണം;
േപാർമാതംഗം െതാേഴണം തവ ഗമനമതി; -

ന്നിന്റിളം േപാർമുലേയ്ക്കാ
ഹാ! മുേഗ്ദ്ധ! മാരേചമന്തികമലർവനിേത!
േഹമകുംഭം െതാേഴണം.”

(4)

“എെന്നെക്കാെണ്ടന്നു നില്ക്കുന്നിതു മുലമുകുളം;
മന്ദഹാസത്തിേനാ നിൻമുന്നിൽേപ്പാേരണമേല്ലാ; ചികുരമതരിശെപ്പട്ടു പിന്നിൽക്കിടന്നു;
കന്നല്ക്കൺേകാൺ മയറ്റുന്നിതു സുമുഖി! നേടതെന്ന വാഴ്േത്തണെമന്മാ; -

നുന്നിച്ചാെലാന്നു വേല്ലൻ തിരുവുരു പുകഴ്വാൻ
േമദിനീേമനേക! ഞാൻ.”

(5)

“നീെടത്തും േനത്രയുഗ്മം കയൽ മറുകയെലേന്നാർത്തു െകാത്തീടുമേയ്യാ;

േപടിക്കും ചക്രവാകം പുരികുഴൽനികരം
കണ്ടിരുെട്ടന്നുദാരം;
ഓടിേപ്പാം ഖിന്നമന്നപ്പിട തവ നട കേണ്ടറ്റ; െമന്നാലിദാനീം
ക്രീഡിെക്കാല്ലാ സുശീേല! പുനരപി വിമേല
നീ ജേല രാജേലേഖ!”

(6)

“മാധുര്യം പാർക്കിെലാേന്ന തവ കളെമാഴിയും
വീണയും; പ്രാണമിത്രം
പാേഥാജത്തിന്നു വക്ത്രം; പുരികുഴൽ കിരിയം
േമദുരം നീരദാനാം;
ചൂതിേന്മേല്ക്കാവിൽ പൂവൽപ്പുണർമുല; മണിവാതമ്പിരാൻ െചമ്പരുത്തി; -

േക്കേതനും ചാർച്ച േതാന്നും കുവലയദലവും
േനത്രവും കീർത്തിേലേഖ!”

(7)

“നിർമ്മാതുർന്നിരവദ്യരത്നരചനാസീമയ്ക്കു, നന്മന്മഥബ്രഹ്മാനന്ദസുധാതരംഗിണിതനി, ക്കമ്ലാനലീലാനിേധഃ,
കല്മാഷം തുടരാത െവൺമതികല, േയ്ക്കഴാഴിനീർ ചൂടുമീ
മൺേമൽമാതർമണിക്കു, മാരവിരുതിന്നുേള്ളാന്നു
മന്മാനസം.”
(8)

പ്രത്യംഗവർണ്ണനം
(i) മുഖം:
“മന്ദാത്മാ പുനരന്തിപാടു െപരുമാറിേപ്പാെമാരുക്കാ,
െലാളിച്ചേന്ന േപാന്നു നിശീഥിനിക്കു ചിലനാൾ, കാണാം
നിശാർദ്ധാന്തേര.
എൻേതാഴാ! മുഴുവൻ നടക്കുെമാരുനാ, െളാട്ടും

വരാേനകദാ
ചേന്ദ്രായം മമ ചന്ദ്രികാമുഖരുചിം കപ്പാനനല്പാശയാ.”

(9)

“കലാമുരുക്കൂട്ടി നടക്കുെമാേട്ട;

കലാമഴിക്കും വികളങ്കനാവാൻ
കലാമണിെപ്പൺമുഖസാമ്യെമാപ്പാൻ
കേലശനാെലത്ര പണിെപ്പടിന്റൂ.”

(10)

(ii) കടാക്ഷം:
“ഊനം തട്ടാത കാന്തിപ്രസരനവസുധാ-

പൂരിേത വാരിരാശൗ
സാനന്ദം മന്ദമാേന്ദാളിതതരളലസച്ചില്ലിവല്ലീതരംേഗ
നൂനം താഴിന്റ േലാലാളകവലയിലകെപ്പട്ടുഴന്റിട്ടിയച്ചീ,
മീനദ്വന്ദ്വം കളിക്കിന്റിതു തവ നയനച്ഛത്മനാ പത്മേനേത്ര.”

(11)

“കാേന്ത! കർണ്ണങ്ങേളാേടറ്റളവു വഴി െകാടാ-

ഞ്ഞുള്ള േകാേപന താമ്രാം
കാന്തിം ൈകെക്കാണ്ടിെതേന്റ പറവർ ചിലർ നിസർഗ്ഗാരുേണാപാന്തകാന്തം;
ഞാൻ േതേറനിട്ടിയച്ചീ, പുനരിതു കഥേയ
സന്തതം ൈമന്തർചിത്തം
ചീന്തീടുംേനരേമന്തീടിന രുധിരകണാലങ്കൃതം നിൻകടാക്ഷം.”
(12)
“കിഞ്ചില്ലജ്ജാവനമ്രാൻ പ്രണയനവലതാപല്ലവാൻ, െമല്ലേവ കീഴഞ്ചും തൂമന്ദഹാസദ്യുതിശകലവലാ-

കാവലീബാലേമഘാൻ
അഞ്ചമ്പന്നസ്ത്രഭൂതാനവിരതതരളാൻ
േപർത്തുമിേന്നത്രലക്ഷ്മീസഞ്ചാരാനിട്ടിയച്ചീ, പുളകനറുമലർേത്താപ്പണിേഞ്ഞല്പേനാ ഞാൻ?”

(13)

“ആേമാദാൽക്കാൺമേനാ ഞാനവികലമിളകീടിന്റ ലജ്ജാഭിരാമാനാമുഗ്ദ്ധസ്യന്ദിഹാസാങ്കുരമിടെപരുകീ-

ടിന്റ കമ്രാനുപാതാൻ
ആമന്ദം മാരുതാേന്ദാളിതകമലപലാശാവലീേലാലേലാലാൻ
േപ്രമാർദ്രാനിട്ടിയച്ചീ, നവലളിതകലാ
കങ്കടാൻ നിൻകടാക്ഷാൻ.”

(14)

നായകെന്റ ചാടൂക്തി
“ചരണതളിർ തേലാടും; കൂടേവ പുഷ്പമാലാം
പരിചിെനാടു ഭരിക്കും; പിൻനടക്കും പ്രയാേണ;
ഒരുെപാഴുതിലുമേച്ചാ! േവർവിടാ വക്രഭാവം;
പരിജനമിവ ഭേദ്ര! േവണി കൗേണാത്തേര, േത.”

(15)

“െചാേല്ലറും കാമുകീകാമുകകലഹകലാപാടനാശ്ചര്യവിദ്യാകല്യം, ൈത്രേലാക്യലക്ഷ്മീമണിമുകുര, മനങ്ഗാഗമാൈദ്വതസാരം,
സ്വർേല്ലാകപ്രാതരാശം, ത്രിപുരഹരജടാരത്ന, മാഖണ്ഡലാശാകല്യാണം, കാൺക കൗേണാത്തരമലർവനിേത,
സുന്ദരം ചന്ദ്രബിംബം.”

(16)

“വാരാർന്നീടിന്റ താരാനികരമദജലം

വാർത്തു നൽേക്കതകീനാം
താെരന്നും െകാമ്പുമാ വൻെപാടു പുകരുമണിേഞ്ഞഷ ഖേദ്യാതജാൈലഃ,
നീരാളും േമഘനാൈദരുടനലറി മഴക്കാലമാം വാരേണന്ദ്രൻ
േപാരിന്നായാതനായാൻ കുരുെളാടു പിരളീനായിേക! താവകീനം.”

(17)

“േവർപാകിച്ചു തഴച്ച േവഴ്ച മുഴുവൻ ഞാെനന്നിേല നാലു
നാളാപാദിച്ചു മറച്ചുെവച്ചു പുലരാനുൈച്ചരുഴറ്റീടിേനൻ;
രൂപാേലാകസുഖാഗേമ നിലകുലെച്ചേന്മൽ നിരച്ചീടുമിമ്മാപാപിപ്പുളകങ്ങൾ മാരവിരുേത!
െചാല്ലിന്റിെതല്ലാെരാടും.”
(18)
“പീേനാത്തുംഗം ചുമപ്പാൻ പണി പരമണിമൽ-

െക്കാങ്കെമാെട്ടങ്കിലും നീ
പാലഞ്ചും വാണി! നാലഞ്ചടി വടിവിൽ നടന്നീടു വാടാതേശാഭം;
േലാലംബാേലാലലീലാകുലമഴകിലഴിഞ്ഞാശു െചേമ്മ നിലം േമ
നീലേമ്മ! നീലമേമ്മ! ചികുരഭരമടിക്കിന്റതൻേപാടു കാൺമാൻ.”

(19)

“ഭംഗ്യാ േമേല്പാട്ടു െകട്ടീടിന ചികുരഭരം,
കാമുകാേലാലലീലാ-

രംേഗ നീലാംശുകത്തിന്നിടയിൽ നിഴെലടുക്കിന്റ കാഞ്ചീനിേകതം,
തിങ്ങും താംബൂലഗർഭം കവിളിൽ മതി െതളിെഞ്ഞണ്ണയും േതച്ചു നില്ക്കും
നിൻേകാലം കാൺകിലേപ്പാളുടെനരിെപാരിയാം
മാരനും മാരേലേഖ!”

(20)

“െപാല്ക്കമ്പം െവന്ന േകാലത്തുടവടിവു, മിണക്കം വരത്തമ്മിൽ വിങ്ങി-

ത്തിക്കും ൈതെക്കാങ്കെമാട്ടും കുവലയരുചി ൈകെക്കാണ്ട ൈമക്കണ്ണുരണ്ടും,
അക്കൂന്തൽപ്പൂന്തഴക്കാന്തിയുമണിമുറുവൽപ്പുന്മയും താവകം കണ്ടുൽകം മൽകം മനക്കാമ്പിതു പുനരറിയാ
പൂയേമ! ഞായേമതും.”

(21)

“േസ്രാതസ്വിന്യാം കുളിക്കുന്നളവു മമ തളി-

ക്കുന്നമർേന്നാമേലറ്റം
േമാദത്തിൽപ്പാർത്തു ഞാൻ നിന്നളവു ഗളതലേത്താളവും മഗ്നഗാത്രീ;
ഏതിട്ടിേത്തവിവക്ത്രം, വികചകമലേമേതതു കാർവണ്ടു, കൺമുേക്കെതന്നിത്ഥം വലേഞ്ഞാരളവു, വരിക നീെയന്നിതമ്മന്ദഹാസം.”

(22)

“ആരാേമ കാൺ വസേന്താത്സവമയി ദയിേത,

ചാരുപീയുഷധാരീ
താേരശൻ തന്ത്രി തൂകന്നിതു വിമലനിലാവായ ഹവ്യം ദിഗേന്ത;
മാരായൻ മാമരാളീ നിജമധുരരവം
വാദ്യേഘാഷം തുടങ്ങീ;
േനേര നാം േപാക കാൺമാ, നലർചരനിഹ േകായിമ്മ േതന്മാനവല്ലീ!”

(23)

“മുക്കാലും വഴി മുഗ്ദ്ധഭാഷിണി! മുലക്കുന്റും ചുമന്നംഗജപ്രേക്ഷാേഭണ നടന്ന നിൻ നട നിനയ്ക്കുേമ്പാൾ നടുക്കം
വരും;
മൽൈക്കെകാണ്ടിടയിൽെത്താടും െപാഴുതിലും
മാഴ്കിത്തളർന്നീടുമിത്തൃക്കാൽെച്ചങ്കമലങ്ങൾ മാരവിരുേത!
കേല്ലറ്റുലഞ്ഞീലേയാ?”
(24)
“വൻേകാേപ മമ രാജചന്ദ്രിക വഴങ്ങീലങ്കപാളീെമനി, -

െക്കൻക്രൂരത്വമിേതാർെക്കെടാ തദനു ഞാൻ േപാവാൻ
തുനിഞ്ഞീടിേനൻ;
കൺേകാൺെകാെണ്ടാരനംഗചങ്ങല പിണെച്ചൻകാല്ക്കു
േചർത്തീടിനാൾ
തൻെകാങ്കെയ്ക്കാരപൂർവഹാരലതയും ബാേഷ്പണ
മൽേപ്രയസീ.”
(25)

“മുല്ലചാരുതരമല്ലികാമുകുളകന്ദളന്മധുരസം നുകർന്നുല്ലളല്ലളിതഭൃംഗഝങ്കൃതി കലർന്നു മന്ദമദമന്ഥരം
നല്ല നല്ല സരസീഷു മുങ്ങി, നളിേനഷു തങ്ങി, വദേന ചലച്ചില്ലിവല്ലിവലേയ വലന്തമഭിനന്ദ തന്വി! മലയാനിലം.” (26)
“കാണാഞ്ഞാൽ മനസാ മറന്നുകളയും
കാരുണ്യമുേള്ളാെരെയേന്നണാങ്കപ്രതിമാനേന! ജളർ
പറഞ്ഞീടുന്നേതാർത്തീെടാലാ;
വീണാലാപിനിമാർകുലാഭരണേമ! േകേളാമേല! നമ്മിലി-

ക്കാണാേയാരനുരാഗവല്ലരി കരിഞ്ഞീടാ
പിരിഞ്ഞീടിലും.”

(27)

“വാരമ്പും മാലതീനായിക മധുെമാഴി ൈക
കൂപ്പി നിേന്നാരു േനര-

ത്താരാൽെത്തൻൈകലനാഥെന്നാരു ജളത വിേശഷിച്ചുമേപ്പാൾപ്പിണഞ്ഞൂ;
താരാർമാെതന്നു കല്പിച്ചുപചിതകുതുകം
വിഷ്ണുതാെനന്തു കൂെടേപ്പാരായ് വാെനന്നു േചാദിച്ചളവതിനു ചിരിച്ചീടിനാളദ്രികന്യാ.”

(28)

വിരഹാവസ്ഥാവർണ്ണനം
“ആമാകിൽപ്പരേദവേത, വിരഹിണാം നിേദ്ര!

നിനെക്കങ്കിൽ നീ
കാർേമഘക്കുഴലാൾ കിടക്കുമറയിൽെക്കാെണ്ടക്കിടത്തീടു
മാം;
ശ്യാമായാമതിമാത്രേലാഹിതപദാമീ പാവമേയ്യാ! നടത്താേമാ നാകലേതവിയാം നതമുഖീം മാർേഗ്ഗ
മഹാസങ്കേട?”
“തൂമുത്താരം വിളങ്ങിന്റണിമുല പുണർവാൻ
ൈദവേയാഗം വരുന്നാളാമേത്ര, സംഭ്രമിച്ചാലരുതു പുനരറിഞ്ഞില്ല താപാതിേരകാൽ;

കാമത്തീെകാണ്ടു േവകിന്റകതളിലിരു
ന്നംഗനാരത്നേമ! നിേന്നാമൽപ്പൂേമനി േവെമന്റിതു മനസി ഭയം
േമദിനീ െവണ്ണിലാേവ.”

(30)

“നിൻേനത്രെത്താടു േനെരനിക്കു രജനീ;
ൈവവശ്യേമാമന്മുലക്കുേന്നാെടാക്കു, മുറക്കമൂണു സുഖെമന്റിത്യാദി മേധ്യാപമം;
ധേന്യ, മാരതുരാൽ നിതംബസദൃശം;

നിെന്നപ്പിരിഞ്ഞീടിനാൽ
നിെന്നക്കാൺമതിനുണ്ടുപായമിവേയാേരാേന്റാർത്തു
കൗേണാത്തേര.”

(31)

“മൂർത്ത ൈശലമുന മുല്ലമാല; പനിനീർ കേഠാരഗരളദ്രവം;
പൂത്തേശാകമരേമാർത്തുകാൺകിെലാരുമൂർത്തി
ഭക്ഷിതുമനുക്ഷണം;
വാസ്തവം പറകിലിന്ദുമണ്ഡലെമനിക്കു കാലകരവാളി, കൗേണാത്തേര, ഗുണഗേണാത്തേര, തവ വിശങ്കേട വിരഹ
സങ്കേട.”
(32)
“കലുഷതെയാടടുത്തും, േപെപ്പടും, േകാെപ്പടുത്തും,
പലവഴി ശരെമയ്തും, കണ്ണുനീർ െപയ്തുെപയ്തും,
മലർചരനുെമനിക്കും നിദ്ര െചറ്റില്ല തയ്യിത്തലെമഴുമിളയച്ചീ, ഹന്ത! െചറ്റന്തിയായാൽ.”

(33)

“നിൻകാല്ക്കൽേച്ചരുവൻ വന്നനുദിവസമഴിഞ്ഞമ്മലർച്ചായൽേപാേല;

െകാങ്കാർെമൽെക്കാങ്കമൂലം െമലിവനണിനടുപ്രായമാേരാമേല! ഞാൻ;
കൺേകാൺേപാേല വളർേപ്പൻ ചപലത നിതരാം;
മാറിെലത്താലിേപാേല
ഭംഗ്യാ വാണീെലാരിക്കാലതു പുനരിഹ മാൽ
മാരേചമന്തിേക! േമ.”

(34)

“മാനംേമവിന നീ കനംകനൽ െചാരിഞ്ഞിേന്റ

വരുേത്തണെമൻ
പ്രാണാപായമേഹാത്സവം തവകരുത്തുെണ്ടങ്കിൽ
െവൺതിങ്കേള!
നാനാേലാകർ ചിരിക്കുമാെറരിെപാരിെക്കാണ്ടി
ങ്ങിരിേക്കണേമാ
നാണംെകട്ടിനി മാരേകളിതിരുെമയ്പൂണാത മാപാപി
ഞാൻ?”
(35)
“േകാലം േനർപാതിയായീ ബത; കുസുമശരൻ
ൈവരി; െവൺതിങ്കൾ ചൂടാമാേലപം ചാല െവണ്ണീ; റശനമപി വിഷപ്രായേമാർക്കും ദശായാം;
ലീലാരാമം ചിതാകാനന; മനലമയം
ചിത്രകം; ചിത്രേമവം
ബാേല! േമ വന്നുകൂടീ ഗിരിശത പിരിളീനായിേക! നിൻവിേയാേഗ.”

(36)

“നിർമ്മായം പക്ഷപാതം തവ തരുണി, മേനാമാലിമിെക്കങ്കൽ മേന്യ;
രമ്യാകാേരണ കാണായിതു ബത! മുറുവൽപ്പാമരം വാമേനേത്ര!
മന്മാറാകുന്ന ധന്യത്തുറനടുവിലടുക്കിന്റതുണ്ടിന്നുനാെളെച്ചേമ്മ നിൻെകാങ്കെമാട്ടാം കനവിയ കനകക്കപ്പൽ കർപ്പൂരവല്ലീ!”

(37)

“േതമ്പാത രാഗരുചി കുമ്മിണിയിട്ടിെയന്നും
കാമ്യാംഗി! നിൻവദനെമാന്നു മുകപ്പേനാ ഞാൻ,
േതൻ െപയ്തുെപയ്തു മണമാർന്നു നിറന്ന പുത്തൻമാമ്പൂനറുന്തളിരിളങ്കുയിെലന്നേപാേല?”

(38)

“മന്ദം തൂകുന്ന മന്ദസ്മിതവിമലനിലാേവാദയം കണ്ടു പാർേമ-

ലന്തർേമ്മാദം കളിക്കും തിമിരനിചയെമാന്നിച്ചു കാൺ നിൻപദാേന്ത
ചിന്തും താേപന വീഴുന്നതു പുരികുഴലാം
േപരു ൈകെക്കാണ്ടഴിെഞ്ഞൻ
കാേന്ത, ഞാെനന്നേപാേല ശിവശിവ െചറുമാക്കൽത്തകും ജീവനാേഥ!”

(39)

“ത്വരിതം െനടുമാക്കൽ േമവുമിട്ടിച്ചിരുേതവീ! കുളുർെകാങ്ക നീ തരാഞ്ഞാൽ,
അരുളീടുെമനിക്കു േദവനല്ലാർെപ്പരുമാളുർവശി നൂനമിന്നുതെന്ന.”

(40)

“ഇപ്പാപംെകാണ്ടവാേറ പറവിതു പകേല

പാതിരാെയന്നു േതാറ്റം
നിഷ്പാദിക്കുന്ന നീലാംബുദനിചയമയം
ജാതമാശാവകാശം;
ഉപ്പാട്ടിക്കുൽപലാന്തർദ്ദലവിപുലവിേലാലാക്ഷിമാർതമ്പിരാട്ടിെക്കേപ്പാഴും േതാഴ! നെമ്മ പ്രതി ഗതകരുണം
മാനസം മാനസന്നം.”

(41)

“ഓർേത്തൻ േമഘനിനാദമന്തകമഹാഹുങ്കാരെമന്നാർത്തനായ

വീർേത്തൻ േമചകഭൃംഗരാക്ഷസകുലാേലാേക
വിേയാേഗന ഞാൻ;
താർേത്തൻേമലിഴുകുന്ന െതന്നെലറിവാേളെറ്റത്രയും
കണ്ണുനീർ
വാർേത്തേന്മദുരചന്ദ്രികാഗ്നിയിൽ വളർേത്തേന്മനി
േതേന്മനേക!”

(42)

S

°

Õ

G

}







3 രാജപ്രശസ്തിപദ്ധതി
(1) അമ്പലപ്പുഴ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു്
“ദാതൃത്വത്തിന്നിരിപ്പാനഴകിന നിലേമ!

സാദരം ഭൂരമണ്യാ
മാറിൽേച്ചരിന്റ ചാരുപ്രസരകിരണമാണിക്യേമ! മാനസിേന്ധാ!
പാെരേപ്പരും ചിരം പാലയ ഭവദഹിതാൻ
പൂണ്ട വാേനാർ വധൂനാമാരേപ്പാർെകാങ്ക േതടീടിന സുചരിതേമ!
േദവനാരായണാ! നീ.”

(43)

“ഗാത്രം കന്ദർപ്പദർപ്പം വിരെവാടു കളയും;
വാക്കു പീയൂഷേവണീ;
വൃത്രാരാതിക്കുമേച്ചാ! മനസി ബത ഭയം
വായ്ക്കുേവാന്റിപ്രതാപം;
ചിത്തം സൗജന്യപാത്രം; നയമപി ധിഷണം
തിക്കരിേപ്പാന്റു; പാർത്താ-

ലത്യന്തം ചിത്രമേല്ലാ ഗുണമിതു സകലം
േദവനാരായണാ! േത.”

(44)

(2) കായങ്കുളത്തു രാമവർമ്മരാജാവു്
“കല്യാണാകര! രാമവർമ്മനൃപേത! നിൻകീർത്തി

ചേന്ദ്രാജ്ജ്വലാ
െചാേല്ലറും ഭുവേന പരന്ന സമേയ ജാതം തുേലാം
വിസ്മയം;
വല്ലാേത കുമുദം വിരിഞ്ഞു പകേല; കൂമ്പീ പേയാജം തുേലാ;
-

മേല്ല ചാരുചേകാരികാകുലമുടൻ ചാടീ കുടിച്ചീടുവാൻ.” (45)
“പാർേമെലല്ലാം നടന്നാളുടനുദധി കട-

ന്നാളതിൽക്കാൾ വിചിത്രം

(വാർേമവും) നാകേലാേക െതളിെവാടു വിളയാടീടിനാളൂഢേശാഭം;

ആേമാദാൽേപ്പായ്ക്കളിച്ചാളഹിപതിഭവേന
നന്റു നിൻകീർത്തിമാതി, ന്നാേമാ നാരീജനാനാമിതു നിഖിലഗുണാഗാരേമ! രാമവർമ്മാ.”

(46)

(3) െതക്കുംകൂർ േഗാദവർമ്മരാജാവു്
“ചാഞ്ഞീല ബാലഗതി േകവലെമങ്കിലും േപായ്േത്തഞ്ഞൂ തുേലാമഖിലൈവരിനൃപാലജാലം,
മാഞ്ഞീടുമന്ധതമസം ദിവി ബാലസൂര്യൻ
ചാഞ്ചാടുമവ്വളവിലും ബത! േകാതവർമ്മാ.”

(47)

(4) െകാച്ചി വീരേകരളവർമ്മ മഹാരാജാവു്
“വാരിരാശി ചുഴലിന്ന ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞുതിങ്ങിന
യേശാനിലാവാശു തൂകിെനാരു താരേകശ! പലനാൾ വിളങ്ങുക
മഹാമേത!

േഘാരരാമരിയ ൈവരിവാരണമുേഖഷു േമവിന മൃേഗന്ദ്ര, നീ
ധീരവീരവര! മാടഭൂതിലക! വീരേകരളമഹീപേത!”
(48)

(5) െകാച്ചി രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്
“വീരശ്രീതൻ വിേലാേലക്ഷണമധുപസേരാജന്മേമ! നിർമ്മലത്വം

പൂരിക്കും നിൻപുകഴ്ചന്ദ്രിക ഭുവനതലം
മൂടിേമവും ദശായാം,
പാരിൽപ്പാലാഴിനീേരതപരസലിലേമെതന്നസൗ നിന്നു േമേന്മൽേക്കാരിെക്കാണ്ടാസ്വദിക്കുന്നിതു ബത കമലാകാമുേകാ രാമവർമ്മാ.”

(49)

“പാലംേഭാരാശിേമളം തടവുമണിപുകഴു്േച്ചലെകാണ്ടംഘ്രിപത്മ-

േത്താളം മൂടി പ്രതാേപാദയഘുസൃണപരാഗാംഗരാഗാഭിരാമാ,
ചാേല േചർന്നാശു നീയാം പ്രിയതമെനാടസൗ
േമദുരശ്രീവിലാസം
േമളിച്ചീടുന്നു മാടക്ഷിതിരമണി, രമാരംഗേമ! രാമവർമ്മാ.”

(50)

വീരേകരളവർമ്മാവും രാമവർമ്മാവും െകാല്ലം എട്ടാംശ
തകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരാെണന്നു് അന്യ
ത്ര ഉപപാദിക്കും.
(6) െകാടുങ്ങല്ലൂർ രാജാവു്
“ദിെക്കല്ലാം േമന്മ െപയ്യും നയവിനയനിേധ!

കീർത്തിൈനപുണ്യസാരം
േതടും ഭൂപാലമൗേല! മരുവുക െപരിെകക്കാലമിക്ഷ്മാതേല നീ,
താരിൽെപ്പണ്ണിൻകടാക്ഷാൽ വിരവിെനാടു ധരിച്ചും ഭരിച്ചും നിതാന്തം
ധാത്രീമംേഭാധിസീമാമഖിലഗുണവിേഭാ,
പശ്ചിമക്ഷ്മാപേത! നീ.”

(51)

(7) സാമൂതിരിപ്പാടു്
“വാരാളും കുന്റലേക്കാൻവരവിതു, െവടി േകൾക്കായി, താവിന്റ െകാട്ടും,
മാരാരാതിക്കു നൃത്തത്തിനു നിവിെര മിഴാവിെന്മെലാത്തിന്റേപാേല;
ആരും േനരിട്ടു നില്ലാരരിയ െനടുവിരിേപ്പാെടേടാ! വാൺെമലേല്ലാ
നീേരകീ പെണ്ടാടുക്കത്തഖിലഗുണനിേധ!
േചരമാൻ, രാമവർമ്മാ!”

(52)

“വീരാണാം വീര! േപാരും െപാരുതതു! പുരുഹൂതാലേയ േപായ് നിറഞ്ഞുേള്ളാേരാ ൈവരാകരാണാം െപരുമയിലുരുഭാേരണ ശൗര്യാംബുരാേശ,
േനേര േവരറ്റു േമരുത്തടിയനുമടിവാ-

രം െപാളിഞ്ഞിങ്ങുതേന്ന
േപാരും മൂന്നാളകം ശക്രനുമമരകളും
വിക്രമേക്ഷാണിബേന്ധാ!”

(53)
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4 േദവതാസ്തുതിപദ്ധതി
(1) ഗണപതി
മുക്കണ്ണേരറുെമരുതിൻ തലേമൽ വിളങ്ങുന്നെക്കാമ്പു രണ്ടു കതളിപ്പഴെമന്നു െചാല്ലി
തൃക്കണ്ണിൽ നീർ െപാഴിയ നിന്നരേനാടിരക്കുന്നൈപ്പതലാനമുകവന്നു നേമാ നേമാസ്തു.”

(54)

(2) മഹാവിഷ്ണു
“ധാത്രീമംഗല്യചൂഡാഭരണമയമഹാനീലേമ! നീലേമഘ-

ച്ചാർത്തിേന്മൽ മിന്നൽേപാേല തിരുവുരസി രമാം
േചർത്ത സൗഭാഗ്യരാേശ!
ചീർത്തീടും േമാഹവാരാകരതരണതരീയന്ത്രേമ! കാന്തിസിേന്ധാ!
പാർത്തീെടാന്നാർത്തബേന്ധാ! ജയ ജയ ജഗതീസത്മേമ! പത്മനാഭാ!”

(55)

“ശ്രീമൽക്കാർേമഘമാലാസുലളിതസുഷമം
ചാരുകാരുണ്യലക്ഷ്മീസാമഗ്ര്യപ്രൗഢിേമൽ മണ്ടിന തരളതരാ-

േലാകലീലാനുഭാവം
േക്ഷമവ്യാപാരേലാലം മഹുരപി െതാഴുേതൻ
നമ്രഗീർവാണചൂഡാദാമവ്യാേലാലഭൃംഗീരവമുഖരിതപാദാരവിന്ദം മുകുന്ദം.”

(56)

പുണ്യാേഭാഗം െതാഴുേന്നൻ പുതുമലർമകൾതൻ
േപാരിളെക്കാങ്കതേന്മൽ
മിന്നീടും കുങ്കുമാലങ്കൃതസുരഭിലേദാരന്തരാളാഭിരാമം
വിേണ്ണാർപാളീകിരീടാഞ്ചിതപദകമലം
ഭക്തേലാകാഭികാംക്ഷാമന്യൂനം പൂരയന്തം ഭുവനകൃതികലാശില്പിനം പത്മനാഭം.”

(57)

“േലാലേലാചനവിലാസിനീലളിതേകളിജാതകലിതാശയാ

ചാല നാലു ദിശി െചന്നുഴന്നു വലയായ്ക നല്ലതയി
േചതേന!
നീലനീരദനിറം കലർന്നു വിലസീടുമംബുജവിേലാചനം
കാലപാശഭയഭഞ്ജനം ഭുവനപാലകം കരുതു
േകശവം.”
(58)

(3) തിരുനാവാ വിഷ്ണു
“ഒന്റിേന്മലൂന്റിനാലെത്താഴിെലാരുവനു മാറ്റീടുവാൻ േവല; േവലെപ്പണ്ണിൻ പുണ്യൗഘേമ! മന്മനമഗതി വധൂമണ്ഡേല മഗ്നമേല്ലാ;
എന്റാെലാന്റുണ്ടു യാേച (തിരുവടിെയാടു ഞാൻ)
ഉത്തമാം മുക്തിനാരീമിേന്റ പൂണായ്വേരണം മമ (തവ) കൃപയാ
േദവ! നാവാമുരാേര!”

(59)

(4) തൃെച്ചമ്മരത്തു കൃഷ്ണൻ
“ഭക്ത്യാ േസവിച്ചേതാറും പരിെചാടു സുചിരം
ഭാവിതം വസ്തുതാനാ-

മിത്ഥം കാണായ പൗരാണികഭണിതി കണക്കല്ല, കല്യാണമൂർേത്ത,
നിത്യം നിേന്മനി നീേലാല്പലനവകലികാകാന്തി ചിന്തിച്ചേതാറും
ചിത്തം േമേന്മൽ െവളുക്കിന്റിതു മമ നിതരാം
നിർമ്മലം െചമ്മേരശാ!”

(60)

“കണ്ണിപ്പിലാവില കളിക്കലമാക്കിവച്ചു

മണ്ണും നിറച്ചരിയിെതന്റുദിതാനുരാഗം
ഉണ്ണാനിടെച്ചറിയവിെറ്റ വിളിക്കുേമാമൽക്കണ്ണന്നു ചാെലാരു കളിപ്പുരയാവേനാ ഞാൻ!”

(61)

(5) തിരുവാർപ്പിൽ കൃഷ്ണൻ
“ക്ഷീരസാഗരകുമാരികാഹൃദയ വാരിജന്മകളഹംസേമ!
വാരുലാവിന നവാംബുേദാദരനിറം കലർന്ന രുചിരാകൃേത!
നാരദാദിമുനിവൃന്ദവന്ദ്യ! നളിനായേതക്ഷണ! നേമാസ്തു
േത!
പാരിെലങ്ങുമുരെപാങ്ങിേനാരു തിരുവാർപ്പമർന്ന
കരുണാനിേധ!”
(62)

(6) തിരുവല്ലാ വിഷ്ണു
“നല്ല നല്ല മടവാരിലുള്ളഴിക നല്ലതല്ല മനേമ! നിനക്കില്ലൈധര്യ, െമാരു െചാല്ലു േകളുപരി നല്ലതിങ്ങിനി
വേരണ്ടുകിൽ,
െചല്ലു െചല്ലു തിരുവല്ലവാ മരുവുമല്ലിമാമലരിൽമങ്കതൻ
വല്ലഭൻചരണപല്ലവം കരുതു വല്ലവണ്ണമധുനാ ദൃഢം.” (63)

(7) കൂടൽമാണിക്കം
വാണൂ െചന്നങ്ങുമിങ്ങും ഭുവനതലവനാേന്ത, കൃതാന്തപ്പുളിന്ദൻ
കാണാേത കാണിേനരം മരുവുവതിെനാേരടത്തുമില്ലത്ര സൗഖ്യം;
നീണാളുൾപ്പുക്കിരിപ്പാനയി മമ ധിഷണൈപ്പങ്കിളിെപ്പണ്ണിനിേപ്പാൾ
േവണുന്നൂ കൂ, ടടിപ്പങ്കജയുഗളമയം
കൂടൽമാണിക്കേമ! േത.”

(64)

“മലരടി തവ മാന്യം മാനേയ മാനസംെകാ-

ണ്ടലരിൽവനിതതന്നാൽ മന്ദമാേന്ദാളിതാന്തം,
നലമുടയ നഖാളീകാന്തിജാേലന മൂടും
കുലിശധരകിരീടം, കൂടൽമാണിക്കേമ! ഞാൻ.”

(65)

(8) തൃപ്പൂണിത്തുറ വിഷ്ണു
“സാമാന്യം േമരുൈശേലാപരി െഞളിവതിന, ല്ലല്ല മറ്റത്യുദാരശ്രീ േമവും മുക്തിമാതിന്നധരമലർ നുകർപ്പാനുമഭ്യർത്ഥനം േമ;
ആമാകിൽബ്ഭക്തബേന്ധാ! പരമപുരുഷ! േകൾ

ദുഗ്ദ്ധസിേന്ധാരസൗ ഞാൻ
ജാമാതാവാക േവണുന്നതു വിമഥിതഭൂപുത്ര! പൂണിത്രനാഥാ!”

(66)

(9) ശ്രീപരേമശ്വരൻ
പട്ടാേങ്ങ ഞാൻ പറഞ്ഞാലതിനു തല കുലുേക്കണ, േമണാക്ഷിമാെരെത്താെട്ടെന്റാന്റുള്ളേതാതിന്റതിനതിവിഷമം
പ്രാണഭാജാം ജനാനാം;
മേട്ടാലും വാണി, രമ്യം തിരുമുഖ, മധരം
ദിവ്യെമന്റുള്ളെതല്ലാമിേട്ടറേത്ര കവീനാം; നിന മമ മനേമ!
ബാലചന്ദ്രാവതംസം.”

(67)

“ആം നാെളശ്ശുഭകർമ്മെമന്റു പറവാനായുഃസ്ഥിതിം
കണ്ടതാ, -

രാംനാളാവതു െചയ്തുെകാൾകിലതു നന്റല്ലാതതിേല്ലതുേമ;
ചാംേനരത്തു വരിന്റ ഭീതി കളവാൻ േസവിക്ക നീ നിത്യമാമാമ്നായത്തിനു മൂലമായ പരമം ൈദവം സദാ
ചിത്തേമ!”
(68)
“പുഞ്ചിരിപ്പുതുമ തഞ്ചുമഞ്ചിതവിലാസസഞ്ചയരസം തകും,

ചഞ്ചലാക്ഷികളണഞ്ഞു െകാഞ്ചുവതു കണ്ടു കിഞ്ചന
മയെങ്ങാലാ;
കഞ്ച [1] ൈവരികല േചർന്ന
െചഞ്ചിടയിലാത്തമുണ്ഡശകലം
ശിവം
പഞ്ചബാണമദേശാഷണം ദുരിതേമാഷണം കരുതു
േചതേന!”

(69)

“േലാഭിച്ചുണ്ണരുതാഞ്ഞു തൻെവറുവയറ്റിേന്മൽപ്പിടിച്ചുച്ചൈകഃ

ശ്രീപഞ്ചാമൃതവും ജപിച്ചു പളകായ്േപ്പാരിന്റലുേബ്ധശ്വരാൻ
നീ േപായ്പ്പുക്കുപുകണ്ണു പാർത്തിരി പണം െകട്ടീടുവാൻ
ചിത്തേമ!
പാപീ, മന്മഥൈവരിേചവടി നിനച്ചീടിൽപ്പഴിച്ചീടുേമാ?” (70)

(10) തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു ശിവൻ
“ഒരു പഞ്ചശരം െപാരിച്ച നീതാൻ

തിരുെനഞ്ചിൽത്തരുണീമണച്ചേതാർത്താൽ
ഹര! കിഞ്ചന പുഞ്ചിരിക്കു േയാഗ്യം
തിരുവഞ്ചിക്കുളമാളുമിന്ദുമൗേല!”

(71)

(11) െചറുമന്നത്തു ശിവൻ
“പിറവിക്കിനിെയാെക്കനിക്കു േപാറ്റീ,
പിറയും ചൂടി നടക്കണം ചിതായാം;

മറയും നിജഭക്ത ചിത്തതാരും
െചറുമൻമുട്ടവുമാകണം നിേകതം.”

(72)

ആമ്നായാേഖ്യ മണിേക്കാട്ടയിലുപനിഷദാം
പാളിയാം മാളികായാമാമ്മാേറാങ്കാരതേല്പാപരി തഴുവണയും
ചാരി നാദസ്വരൂപം,
കാമ്യം മായാവിലാസം മുഴുവനിതുസമാേലാക്യ േമവും ഭവന്തം
കാൺമാനാനന്ദമൂർേത്ത! വരമരുൾ െചറുമന്നമ്പുെമൻതമ്പുരാേന!”

(73)

(12) വടക്കുന്നാഥൻ
“വിത്തസ്ത്രീജനകാനനാന്തരഗതം മത്തംവിളിേച്ചഷ ഞാൻ

ഭക്തിച്ചങ്ങലയും െതാടുത്തു വളരും ൈകെക്കാണ്ടു
േസവാമയം
വൃത്തിക്കക്ഷരപഞ്ചകപ്പന കനം വാരിച്ചു െതൈങ്കലേമലുദ്യൽസ്ഥാണുപേദ െതളിച്ചിത തളേച്ചെനൻ
മേനാവാരണം.”
(74)
“നല്ക്കൺേകാേണന േലാകം മുഴുവനടിെപടു-

ക്കിന്ന ൈമക്കണ്ണിമാർതൻ
ൈതെക്കാങ്കത്തൃത്തടത്തിൽക്കലിതരുചി കളിേച്ച കഴിഞ്ഞൂ തുേലാം നാൾ;
ഇക്കാലത്താകിലേച്ചാ! പരമശിവ! ഭവൽ
ഭക്തി മൂത്തിട്ടേശഷം
ൈകക്കിന്നൂ കാമിനീനാം തടമുടെയാരു ൈതെക്കാങ്ക െതൈങ്കലനാഥാ!”

(75)

“ചൂടില്ലാേത്താരു ഫാലം, ചുടലയിൽ നടമാടാത്ത ചീലം, മതിെത്തൽ
ചൂടീടാേതാരു ചൂഡം, പരെമാരു പുഴകൂടാത േകാടീരഭാരം,
ഓടും മാൻേപട േതടാെതാരു കരകമലം,

ചാരുെതൈങ്കലയിൽേപ്പായ്
നീടാർന്നീടാത നാഥം, തരുണിെയാടയുതം,
ൈദവതം ൈനവ ജാേന.”

(76)

“െതക്കിൻൈകലാസൈശലാലയമുടയ ജഗന്നാഥ! ബാേലന്ദുമൗേല!
െതക്കിൻനാഥാ! മുരാേര! നടുവിൽ വടിെവഴും
ബാണതാർബാണബേന്ധാ!
െചാെല്ക്കാണ്ടീടുന്ന ഭക്ത്യാ കഴലിണ പണിയുെന്നെന്ന മുന്നിൽക്കുറിെക്കാണ്ടുൽകം പാലിച്ചുെകാള്ളുന്നതു വിപദി ഭവാേനാ, ഭവാേനാ, ഭവാേനാ?”

(77)

“അംഗാരാക്ഷായ സാക്ഷാലിനിയ നിയമിനാം

ചിത്തതാരിൽക്കളിക്കും
ഭൃംഗായാദ്രീന്ദ്രകന്യാഹൃദയകുമുദിനീശീതധാേമ്ന നിതാന്തം
തുംേഗ േകാടീരഭാേര വിലസിന വിധിമുണ്ഡായ നിത്യം നമേസ്ത
ഗംഗാകേല്ലാലസംക്ഷാളിതലളിതശശാങ്കായ െതൈങ്കലനാഥ!”

(78)

(13) െപരുെഞ്ചല്ലൂർ ശിവൻ
“െവണ്ണീറും െവെള്ളലിമ്പും വിഷധരവിലസൽ-

പ്പാമ്പുമാപാദചൂഡം
തണ്ണീെരേപ്പാഴുേമാലും തലയിെലരികനൽക്കട്ട െപാട്ടിൻറ കണ്ണും
എേണ്ണറും ഭൂതയൂഥങ്ങെളാെടാരു കളിയും
കണ്ടു നിേന്നാടിണങ്ങും
െപേണ്ണാളം ൈധര്യമുേള്ളാരുലകിെലാരുവർ മറ്റില്ല െചല്ലൂർപ്പിരാേന!”

(79)

“ഏറിെക്കാള്ളായിരുന്നൂ പുരഹര, സുഖേമ
േതാൽ െപാളിപ്പാൻ കനേത്താ-

രൂഷത്തം നീെയാരാനത്തലവെന െവറുേത
െകാന്റെതന്തിന്ദുമൗേല?
ഏെറ േപ്രേമാദയം പൂണ്ടഴകിയ തിരുെമയ്യംബികയ്ക്കാെയ്ക്കാടുപ്പാനാരേപ്പാ! െചാന്നതാലം പരുകിന ശിവേന!
േപാറ്റി െചല്ലൂർപ്പിരാേന!”

(80)

“േചണാർന്നീടുന്ന കല്പദ്രുമതണലിലിള-

ങ്കാറ്റുേമറ്റാത്തലീലം
വാണീടും മന്നവാനാം നില പിടിെപടുവാനല്ല, മെറ്റാന്നിനല്ല;
പാണിെച്ചമ്പല്ലവംെകാണ്ടചലമകൾ തേലാടുന്ന തൃക്കാൽ പ്രഭാവം
കാണെട്ടന്മാൻ െതാഴുേന്നൻ പുരഹര ശിവേന!
േപാറ്റി െചല്ലൂർപ്പിരാേന!”

(81)

(14) ൈവക്കത്തപ്പൻ
“മാരൻപൂെമയ് കരിക്കാ; മരിയ പുരെമരിക്കാ; െമരിക്കും ധരിക്കാം;
പാരീെരഴും ഭരിക്കാം; പരിചിെനാടു മുടിക്കാം; നടിക്കാം ചിതായാം;
ഗൗരിക്കംഗം പകുക്കാം; ഝടിതി കുടുകുെടക്കാളകൂടം കുടിക്കാ-

േമാേരാേന്ന വിസ്മയം നിൻതിരുവുരു തിരുൈവ
ക്കെത്തഴും തിങ്കൾമൗേല!”

(82)

(15) കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി
“പാേഥാരാശിപ്രമാേഥ മുരരിപുവചസാ
കാളകൂടം കുടിച്ച-

േന്നതും േഖദം വരാേത പതിയുയിർ പരിപാലിച്ച മംഗല്യശീേല!
ആധാരം നിന്നടിത്താരിണെയാഴിെക ജഗത്തിങ്കലില്ലാർത്തിഭാജാം;
നാേഥ! േരാഗാതുരൻ ഞാൻ; തുണെപടുക കുമാരാലയം േകാലുമേമ്മ!”

(83)

(16) െകാടിക്കുന്നിൽ ഭഗവതി
“ൈകകൂപ്പുേന്നൻ മതിെത്തല്ലിനുമണിനയന-

ങ്ങൾക്കുേമറ്റം മുഖത്തിൻ
പ്രാകാശ്യത്തിന്നുമൻേപാടചലമദമുലയ്ക്കും മുലക്കുന്നിനും ഞാൻ
വാർേകാലും െമല്ലിടയ്ക്കും കദളിെയാടു സദാ
േപാരുടക്കും തുടയ്ക്കും
കാർകൂന്തൽച്ചാർത്തടിക്കും മഹിതപുറവടിക്കും െകാടിക്കുന്നിലേമ്മ!”

(84)

ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഏതു സഹൃദയനാണു്
പുളകിതഗാത്രനായും ആനന്ദബാഷ്പാഭിഷിക്തനായും
തീരാത്തതു്! ഇത്തരത്തിൽ അനവധി പദ്യഗദ്യങ്ങൾ
അക്കാലേത്ത വശ്യവചസ്സുകളും പരിണതപ്രജ്ഞന്മാരു
മായ മണിപ്രവാളകവികൾ രചിച്ചിരുന്നു. അവർ നമുക്കു
നല്കീട്ടുള്ളതു് അപരിേമയപ്രഭാവമായ ഒരു സാഹിത്യ
സാമ്രാജ്യമാെണന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ആധുനികന്മാർ
ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുതു്.
1. കഞ്ചം = കഞ്ജം
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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
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