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1 മഴമംഗലത്തിെന്റ

മണിപ്രവാളചമ്പുക്കൾ

മഴമംഗലത്തു നാരായണൻനമ്പൂരിയുെട ജീവിതകാല
േത്തയും മറ്റും പറ്റി ഇരുപത്താറാമധ്യായത്തിൽ ഉപന്യ
സിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാകൃതികെളപ്പറ്റി മാ
ത്രേമ ഇനി പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതായുള്ളൂ. മഴമംഗലം (1)
ൈനഷധം, (2) രാജരത്നാവലീയം, (3) െകാടിയവിരഹം,
(4) ബാണയുദ്ധം എന്നീ നാലു മണിപ്രവാളചമ്പുക്കളു
േടയും, (5) രാസക്രീഡ, (6) വിഷ്ണുമായാചരിതം, (7) തി
രുനൃത്തം, (8) ദാരുകവധം, (9, 10) പാർവതീസ്തുതി (പാ
ദാദിേകശവും േകശാദിപാദവും), (11) സതീസ്വയംവരം
എന്നീ ഏഴു ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകളുേടയും കർത്താവാെണ
ന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങെള അല്പ
െമാന്നു സ്പർശിക്കാം.
ൈനഷധം മുതലായ നാലു ചമ്പുക്കളും മഴമംഗലത്തി
െന്റ കൃതികളാേണാ എന്നു് ആദ്യമായി വിചിന്തനം െച
യ്യാനുണ്ടു്. ഒന്നാമതു, ‘പ്രത്യക്ഷസ്വർഗ്ഗസൗഖ്യം’ എെന്നാ
രു പ്രേയാഗം ൈനഷധത്തിലും രാജരത്നാവലീയത്തി
ലും െകാടിയവിരഹത്തിലും കാണുന്നുണ്ടു്. ‘പ്രത്യക്ഷ
സ്വർഗ്ഗസൗഖ്യം ചിരമനുബുഭുേജ ൈനഷേധാ നീതിശാ
ലീ’ എന്നു ൈനഷധത്തിലും, പ്രത്യക്ഷസ്വർഗ്ഗസൗഖ്യശ്രി
യമനുബുഭുേജ ഭൂഷണം ഭൂപതീനാം’ എന്നു രാജാരത്നാ
വലീയത്തിലും, ‘പ്രത്യക്ഷസ്വർഗ്ഗസൗഖ്യശ്രിയമനുബുഭു
േജ തത്ര സംഗീതേകതുഃ’ എന്നു െകാടിയവിരഹത്തിലു
മുള്ള വാക്യങ്ങൾ േനാക്കുക. ഈ ഐകരൂപ്യം ആക
സ്മികേമാ ഒരു കവിതയിെല പദ്യപാദം മെറ്റാരു കവി
േമാഷ്ടിച്ചതിെന്റ ഫലേമാ ആകാൻ തരമില്ല. രണ്ടാമതു്
ഏതാനും ചില പദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നിലധികം ചമ്പുക്ക
ളിൽ കാണുന്നുെണ്ടന്നുെവച്ചു മാത്രം അവെയല്ലാം ഒരു
കവിയുെട വാങ്മയങ്ങളാെണന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തുന്ന
തു സാഹസമായിരിക്കുെമങ്കിലും ഒട്ടുവളെര പദ്യങ്ങൾ
അത്തരത്തിലുെണ്ടങ്കിൽ ആ കൃതികൾക്കു് ഏകകർ
ത്തൃകത്വം കല്പിക്കുന്നതു് അസംഗതമാെണന്നു വരുന്ന
തല്ല. രാജരത്നാവലീയത്തിലും െകാടിയവിരഹത്തിലും
ബാണയുദ്ധത്തിലും (1) ‘ഭേദ്ര നിൻേകാപ്പിെതന്തു്’ (2)
‘ധേന്യ പുരാഗിരിസുതാ’ (3) ‘എല്ലാ നാളും വിേശഷാൽ’
(4) ‘ബാലാംത്വാം പ്രിയസഖി’ ഇത്യാദി എട്ടു പദ്യങ്ങൾ
െപാതുവായി കാണുന്നതിനുപുറേമ, രാജരത്നാവലീയ
ത്തിെല ഇരുപത്തഞ്ചുപദ്യങ്ങളും ബാണയുദ്ധത്തിെല
നാലു പദ്യങ്ങളും െകാടിയവിരഹത്തിലും, രാജരത്നാവ
ലീയത്തിെല പതിനഞ്ചു പദ്യങ്ങൾ ബാണയുദ്ധത്തിലും
സംക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതു കാകതാലീയെമന്നു കരുതുവാൻ
ന്യായമില്ലാെതയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതു െകാടിയ വിരഹ
ത്തിെല ‘മേനാരൈഥര്യദഭ്യസ്താ ഹൃദേയന യദർത്ഥി
തം’ എന്ന പദ്യം രാജരത്നാവലീയത്തിൽ ‘കല്പിച്ചിട്ടു
ള്ളതും പണ്ടുരെപരിയ വിേയാേഗ മേനാരാജ്യേഭൈദ
രേപ്പാൾത്തേന്ന മനക്കാമ്പിടയിലഗതി കാമിച്ചതും േപ്ര
മേലാലം ഇതാദി പദ്യമായി പരിണമിക്കുന്നു. ബാണ
യുദ്ധത്തിെല ‘നിഖിലയുവതി വംശമുക്താമണിക്കിത്രി
േലാകീമേഹളാലലാടാന്തേര കാന്തിചിന്തുന്ന പുത്തൻ
നറുംചിത്രകത്തിനു്’ ഇത്യാദി ഉഷാവർണ്ണനരൂപമായ
ദീർഘഗദ്യം െകാടിയവിരഹത്തിൽ “നിഖിലയുവതി ജാ
ലമുക്താമണിക്കു്” എന്നു് ഏകപദത്തിൽ സേങ്കാചിപ്പി
ച്ചു കാണുന്നുെവങ്കിലും ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ഉേദ്ദശം ആ ഗദ്യം
മുഴുവൻ സന്ദർഭാനുസാരം പാഠകക്കാരും മറ്റും പകർ
ത്തി രംഗത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചുെകാള്ളണെമന്നായിരുന്നു
എന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണു്. ‘പ്രാണാ േമ ശ്രവണാതി
ഥീകൃതഗുണാഃ’ എന്നു ൈനഷധത്തിലും ‘മൽപ്രാണാഃ
കുശലിനഃ കിം നു?’ എന്നു െകാടിയവിരഹത്തിലും പ്ര
േയാഗമുണ്ടു്. ഈ കാരണങ്ങെള ആസ്പദമാക്കിയാണു്
പ്രസ്തുത ചമ്പുക്കൾ നാലും ഒരു കവിയുെട കൃതികളാ
െണന്നു ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നതു്. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ
ൈനഷധത്തിനും മറ്റു മൂന്നു ചമ്പുക്കൾക്കും തമ്മിൽ കാ
ണുന്ന ഗണനീയമായ ഒരു വ്യത്യാസം ൈനഷധത്തിൽ
ഇതരചമ്പുക്കെള അേപക്ഷിച്ചു സംസ്കൃതാംശം കൂടുെമ
ന്നും അവെയേപ്പാെല അത്ര വളെര പഴയ ഭാഷാപദ
ങ്ങളും ഭാഷാൈശലികളുമിെല്ലന്നുമുള്ളതാണു്. ൈനഷ
ധം പേക്ഷ നാരായണൻനമ്പൂരിയുെട പ്രഥമകൃതിയായി
രിക്കാം.
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2 ൈനഷധം
ൈനഷധചമ്പു പൂർവഭാഗെമന്നും ഉത്തരഭാഗെമന്നും
രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മണിപ്ര
വാളചമ്പുക്കെളസ്സംബന്ധിച്ചു് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭ
ജനത്തിനു് ഇദംപ്രഥമമായി ഒരുെമ്പട്ടതു ൈനഷധകാ
രനാെണന്നു േതാന്നുന്നു. െകാടിയവിരഹത്തിലും ഇങ്ങ
െന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടു്. ൈനഷധത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധ
വും ഉത്തരാർദ്ധവും ഏറ്റവും ഹൃദയംഗമങ്ങൾതെന്നെയ
ങ്കിലും പൂർവഭാഗം ഉത്തരഭാഗെത്ത അതിശയിക്കുന്നു
എന്നുള്ളതിനു സേന്ദഹമില്ല. ഉത്തരഭാഗത്തിൽ നളെന
അേന്വഷണം െചയ്യുന്ന ഘട്ടം സരസമായിട്ടുെണ്ടന്നുള്ള
വസ്തുത ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ
വിസ്തരഭീരുവായി ഇതിഹാസച്ഛായയിൽ കഥമാത്രം
പറഞ്ഞുെകാണ്ടുേപാകുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടു്.
മഴമംഗലം ഒരു പ്രശസ്തനായ സംസ്കൃതകവിയായിരു
ന്നു എന്നു നാം മുമ്പു കണ്ടുവേല്ലാ. തന്നിമിത്തമുള്ള േമന്മ
ൈനഷധത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷെപ്പടു
ന്നുണ്ടു്. ഏതു കാവ്യരത്നമാല്യത്തിനും നടുനായകമായി
േശാഭിക്കുന്നതിനു് അർഹമാണു്
“സങ്കല്പസംഗമസുഖാനുഭവസ്യ നാഹം

ഭംഗം കേരാമി സമേയ സമേയ സേമത്യ
സഞ്ചിന്ത്യ നൂനമിതി തൗ സദയം വിഹായ
നിദ്രാ ജഗാമ നിപുേണവ സഖീ സകാശാൽ.”

എന്ന പദ്യം. “അഥ സാ ലളിതതനുകാന്തിസമ്പദാ”
എന്ന ഗദ്യവും അന്യാദൃശമായ സ്വാരസ്യത്തിനു് ആകര
മാകുന്നു. ൈനഷധത്തിൽ മെറ്റാരു ൈവശിഷ്ട്യം കാണു
ന്നതു് അതിെന്റ പ്രേണതാവു നിവൃത്തിയുള്ളിടേത്താളം
പൂർവസൂരികളുെട പദ്യങ്ങൾ പകർത്തുകേയാ പരാവർ
ത്തനം െചയ്കേയാ അവയിേല ആശയങ്ങൾ അപഹരി
ക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതാകുന്നു. കവിസാർവഭൗ
മനായ ശ്രീഹർഷെന്റ ൈനഷധീയചരിതം മുൻവശത്തു
പാരാവാരംേപാെല പരന്നുകിടക്കുേമ്പാൾ അതിെന
ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഉപജീവിക്കാെത പൂർവഭാഗം അത്യ
ന്തം മേനാേമാഹനമായ രീതിയിൽ എഴുതി ഫലിപ്പിച്ച
കവി ആ ഒരു കാരണത്താൽത്തെന്ന നമ്മുെട ഉള്ളഴി
ഞ്ഞുള്ള പ്രശംസെയ ഉദാത്തമായി ആവർജ്ജിക്കുന്നു.
യതിഭംഗത്തിൽ അേദ്ദഹം ഭാരതചമ്പൂകാരെനേപ്പാെല
തെന്ന അപരാധിയാെണന്നും പറേയണ്ടതുണ്ടു്.
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3 ചില പദ്യഗദ്യങ്ങൾ
കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ മൂന്നു പദ്യങ്ങളും ഒരു ഗദ്യ
വും ഉദ്ധരിക്കാം:
1 വിഷ്ണുവന്ദനം:
“പാലംേഭാരാശിമേദ്ധ്യ ശശധരധവേള

േശഷേഭാേഗ ശയാനം
േമളംേകാലം കളായദ്യുതിെയാടു പടതല്ലുന്ന കാന്തിപ്രവാഹം
നാെളാേന്നറിത്തുളുമ്പും നിരുപമകരുണാഭാരതിമ്യൽകടാക്ഷം
നാളീകത്താരിൽമാതിൻ കുളുർമുലയുഗളീഭാഗേധയം ഭേജഥാഃ.”

2 രാജാക്കന്മാരുെട വരണമണ്ഡപപ്രേവശം:
“തഞ്ചത്തിൽബ്ഭംഗി ഭാവിച്ചുദിതരുചി നട-

ക്കുന്ന േനരത്തിളക്കം
തഞ്ചീടും ചാരുകാഞ്ചീവലയഗണഝണൽകാരവാചാലിതാശാഃ
അഞ്ചാേത െചന്നമാൈത്യസ്സഹ വടിെവാടലഞ്ചക്രുരാത്താഭിമാനം
മഞ്ചാേഗ്ര വച്ച മത്തദ്വിരദരിപുമഹാവിഷ്ടരാൻ പുഷ്ടേശാഭാൻ.”

3 ചേന്ദ്രാദയം:
“കാതര്യം േചർത്തു േകാകങ്ങളിലഖിലചേകാരാവലീപ്രാണരക്ഷാചാതുര്യം ൈകവളർത്തിസ്സകലകുമുദിനീ-

കാമിനീപുണ്യഭൂമാ
ൈവധുര്യാേവഗദായീ വിരഹിഷു സുഷമാപൂരപീയൂഷധാരാമാധുര്യം േപാഷയൻ േദഹിഷു പുനരുദിയാൈയഷ പീയൂഷധാമാ.”

ഗദ്യം, വനാന്തരത്തിെല രാത്രിവർണ്ണനം:
“അസ്തഗിരീശ്വരമസ്തകസീമനി ഭാസ്കരഭഗവാൻ മറയു
േന്നരം, ഗതവതി സവിതരി ഗുഹകളിൽനിന്നിത്തിമിര
കരീശ്വരരിളകുേന്നരം, ദിക്ഷു വിദിക്ഷു ച മുഷ്കരരായ തര
ക്ഷുഗണങ്ങൾ തിമിർക്കുേന്നരം, കാട്ടിൻനടുവിൽക്കാട്ടാ
ളാവലി കൂട്ടംകൂടിപ്പാടുേന്നരം, മല്ലീവല്ലീഫുല്ലാവലിരിഹ
െമേല്ല െമേല്ല വിരിയുേന്നരം, പക്ഷികൾ വൃക്ഷാവലിയി
ലടങ്ങിയിണങ്ങി മയങ്ങിയുറങ്ങുേന്നരം, കാമുകപടലി
കൾ കാമിനിമാർതൻ േകാമള മുലകളിലണയുേന്നരം,
േക്രാഷ്ടൂനാം തതി കാട്ടിൻനടുേവ കൂട്ടം കൂടിക്കരയുേന്ന
രം, ൈമലുകൾ പീലികൾ ചാല വിരിച്ചന്നൃത്തവുമാടി
യടങ്ങുേന്നരം, െഞടുെഞടയുടനുടനടവികൾേതാറും
കരടികൾ കടുതരമലറുേന്നരം, രൂക്ഷതേതടിന രാക്ഷ
സപടലീ തീക്ഷ്ണനിനാദം കലരുേന്നരം, േശ്രാത്രാനന്ദം
േചർത്തീടാേത ദാത്യൂഹാവലി കരയുേന്നരം, പിശിതാശ
നശതബഹുളപിശാചികളശിവനിനാദം കലരുേന്നരം,
കുന്നുകൾേപാേല കുന്നിവരും ചില പന്നികേളാടിച്ചാടു
േന്നരം, കാനനനികേര വിരഹിതവിവേര ദീനതപൂണ്ടു
നടന്നുമുഴന്നും, സർപ്പാനുഗ്രാൻ ദർേപ്പാദഗ്രാനഭ്യാേശ
കണ്ടാശു വിറച്ചും, ഗമനനിരാശാ കുഹചന േദേശ നിഷ
സാൈദഷാ മഹിതാ േയാഷാ.” എെന്താരു സേചതന
മായ വാൿചിത്രം!

S

°

Õ

G

}







4 ഫലിതം
പുനെത്തേപ്പാെല മഴമംഗലവും ഫലിതപ്രിയനാണു്.
സ്വയംവരസംബന്ധമായുള്ള ബഹളങ്ങെള വർണ്ണിക്കു
േമ്പാൾ അേദ്ദഹം നമ്പൂരിമാർ, േജ്യാത്സ്യന്മാർ, മന്ത്രവാ
ദികൾ ഇവെര പ്രേത്യകിച്ചു കളിയാക്കീട്ടുണ്ടു്. “ചാത്തമൂട്ടു
ന്ന നാളുച്ചേനരെത്താഴിഞ്ഞിട്ടിനാറാണെനക്കാൺമതി
െല്ലങ്ങുേമ” എന്നു് ഒരച്ഛൻനമ്പൂരി മകെനക്കുറിച്ചു് ആവ
ലാതിെപ്പടുന്നു. ദമയന്തി മാലയിടാത്ത രാജാക്കന്മാർ
ക്കും ഒരു വധുവിെന കിട്ടിയിെല്ലന്നില്ല. “കന്യാം ൈക
െക്കാണ്ടു ഗുഢാം നിജഹൃദയ വിേധയാം ത്രപാനാമേധ
യാം” എന്നു് ആ ഭഗ്നാശയന്മാെര കവി ആരും ചിരിച്ചു
മണ്ണുകപ്പിേപ്പാകുമാറു് അവേഹളനം െചയ്യുന്നു. വൻകാ
ട്ടിൽ ആ സാധ്വിെയ കാമിക്കുന്ന വൃദ്ധനായ ശബരൻ
“ഹന്ത! താൻ ജാതനായീടുന്നാേള ജാതേരാേമാൽഗമ
ചികുരമുഖശ്മശ്രുല” നും, “പിന്നാേല മാംസഗന്ധാഗതവി
പുലമഹാമക്ഷികാക്രാന്തവക്ത്ര” നുമാണു്.
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5 രാജരത്നാവലീയം ഇതിവൃത്തം
രാജരത്നാവലീയത്തിൽ ‘കാശിെക്കഴുെന്നള്ളിയ തമ്പു
രാൻ, എന്നു ഞാൻ ഇരുപത്താറാമധ്യായത്തിൽ നിർ
േദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള െകാച്ചി രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ ജന
നവും, കിരീടധാരണവും, യുേദ്ധാേദ്യാഗവും മറ്റും നിപുണ
മായി വർണ്ണിച്ചതിനുേശഷം അവിടേത്തയ്ക്കു ‘മന്ദാരമാല’
എന്ന വിദ്യാധരസുന്ദരിയുമായുണ്ടായ സമാഗമെത്ത
കവി ഉജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്നു. ആ
വിദ്യാധരിയുെട ഭർത്താവായ ചന്ദ്രേസനൻ എന്ന വിദ്യാ
ധരൻ ഒരവസരത്തിൽ ശ്രീപരേമശ്വരെന ഭജിക്കുവാൻ
ൈകലാസപർവ്വതത്തിൽ സമയംെതറ്റിെച്ചല്ലുകയാൽ
അവിടുന്നു കുപിതനായി ആ അപരാധിക്കു മനുഷ്യത്വ
വും മന്ദാരമാലയ്ക്കു ദിവ്യത്വേബാധനാശവും സംഭവിക്കെട്ട
എന്നു ശപിച്ചു. വിഷണ്ണനായ ചന്ദ്രേസനൻ ശാപേമാ
ക്ഷത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ െകാച്ചിമഹാരാജവം
ശത്തിൽ ‘േദവവിപ്രാർച്ചനനിയമപര’യും ‘വീരപുത്രാപ്തി
കാമ’യും പാർവ്വതീഭക്തയുമായ ഒരു രാജ്ഞി പരിലസി
ക്കുന്നുെണ്ടന്നും ആ രാജ്ഞിയുെട പുത്രനായി പ്രസ്തുത
വിദ്യാധരൻ അവതരിച്ചു് വൃഷപുരിയിൽ സാന്നിധ്യംെച
യ്യുന്നതെന്ന ഭജിച്ചു്, സകലേഭാഗങ്ങേളയും ഭുജിച്ചു്, പൂർ
ണ്ണമായ പുരുഷായുസ്സിെന്റ അവസാനത്തിൽ വീണ്ടും
പൂർവരൂപെത്ത ധരിക്കാെമന്നും അവിടുന്നു് അരുളിെച്ച
യ്തു. പാർവതീേദവിയുെട പ്രാർത്ഥനനിമിത്തം മന്ദാര
മാലയ്ക്കു ചന്ദ്രേസനൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുേമ്പാളും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംഗമലാഭം സിദ്ധിക്കുമാറു ഭഗവാൻ
അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ വിദ്യാധരനാണു് െകാച്ചിമഹാരാജകു
ടുംബത്തിൽ വീരേകരളവർമ്മാവിെന്റ ഭാഗിേനയനായി
ജനിച്ച രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്. ആ ക്ഷത്രിയവീരൻ
ഒരിക്കൽ തൃശ്ശിവേപരൂർ ശിവരാത്രിമേഹാത്സവം കാ
ണുവാൻ എഴുന്നള്ളി. അവിെട ഒരു ‘ഇളേങ്കസരകന
കമണീേവദിക’യിൽനിന്നു് ആേഘാഷങ്ങൾ തൃക്കൺ
പാർത്തുെകാണ്ടിരിക്കേവ, പതിവുേപാെല ആ േക്ഷത്ര
ത്തിൽ ഭജനത്തിനു െചന്നുേചർന്ന മന്ദാരമാല അേദ്ദ
ഹത്തിൽ അനുരക്തയായി, അനംഗാർത്തി പിടിെപട്ടു്
തെന്റ സഖി മരതകവല്ലിേയാടുകൂടി അവിടം വിട്ടുേപാകു
ന്നു. പിന്നീടു് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അേത േക്ഷത്രത്തിൽ
നർത്തനംെകാണ്ടു ശ്രീപരേമശ്വരെന ആരാധിക്കുവാൻ
വന്ന മന്ദാരമാലെയക്കണ്ടു മഹാരാജാവും കാമാതുരനാ
കുന്നു. നായികാനായകന്മാരുെട അേയാഗവിപ്രലംഭം
കവി അനിതരസാ ധാരണമായ ചാതുര്യേത്താടുകൂടി
വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ കരുണാകുലയായ ശ്രീപാർ
വതി അവെര സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു തെന്റ ഭക്തയായ
േയാഗപ്രഭ എന്ന േയാഗിനിെയ നിേയാഗിക്കുകയും ആ
തപസ്വിനി രണ്ടുേപേരയും പൂർവ്വവൃത്താന്തം ഗ്രഹിപ്പിച്ചു
ദാമ്പത്യലാഭത്താൽ ചരിതാർത്ഥരാക്കുകയും െചയ്യു
ന്നു.
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6 കവിതാരീതി
രാജരത്നാവലീയത്തിേല കവിതാരീതി അഞ്ചു പദ്യങ്ങ
ളും ഒരു ഗദ്യവും ഉദ്ധരിച്ചു വ്യക്തമാക്കാം. ഏതു രസവും
വർണ്ണിക്കുന്നതിനു േവണ്ട പദഘടനാൈവഭവം കവി
ഒന്നുേപാെല പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
1 രാമവർമ്മാവിെന്റ രണപ്രയാണം:
“മമ്മാ! കാണായിതേപ്പാെളാരു െപാടിപടലീ
ഭൂതലാൽെപ്പാങ്ങി േമേല്പാ-

ട്ടമ്ലാനം േവ്യാമ്നി െപാങ്ങിക്കിരണനികരമാ
വൃണ്വതീ ചണ്ഡഭാേനാഃ
നിർമ്മായം ൈവരിേസനാം ഗ്രസിതുമരിയ വായും പിളർന്നാത്തേകാപം
വേമ്പാെടത്തും കൃതാന്തശ്വസിതനിവഹധൂമം പരക്കുന്നേപാേല.”

2 പടക്കളത്തിൽ പരിലസിക്കുന്ന രാമവർമ്മാ:
“കാണായീ േനർക്കുേനേര കനമുപരി പിടിേച്ചാരു രത്നാതപത്രേശ്രണീനാം മാനനീേയ മണമുടയ തണൽ-

പ്പാട്ടിലുേദ്യാതമാനം
േസനാമേധ്യ കരാഗ്രപ്രചലിതകരവാേളാജ്ജ്വലം, മാടധാത്രീവാേനാർനാഥം, പ്രേകാപാരുണനയനകലാദാരുണം ൈവരഭാജാം.”

3 നായകൻ നായികെയപ്പറ്റി:
“ൈകത്താർെകാണ്ടിന്ദുബിംബം പരിചിെനാടുപതു-

െക്കപ്പിഴിഞ്ഞൻപിലുണ്ടാം
പുത്തൻപീയൂഷയൂൈഷസ്സ്വയമലർശരനാൽ
നിർമ്മിതം കിം മേനാജ്ഞം
തസ്യാ വക്ത്രം നിേജ താമരമലരിൽ നിശാസങ്കടാൽ പങ്കജെപ്പൺഭദ്രാവാസായ തീർത്തീടിന സരസിജേമാ
രാപ്പകൽ പ്രൗഢേശാഭം?”

4 നായികയുെട വിരഹതാപം:
“കേയ്യറും പ്രണേയന െചല്ലുെമതിർെകട്ടാഹന്ത വാങ്ങും;
തുേലാമേയ്യ! േലാകർ ചിരിക്കുെമന്നിടയിേട മൂടീടുമാത്മാമയം;
അയ്യേയ്യാ! ശിവ! ൈദവെമന്നു, മലർബാണാർത്ത്യാ

െപാറാഞ്ഞങ്ങേന
മര്യാദാമതിലംഘ്യ മന്മനമിദം മാഴ്കുന്നിെതേപ്പരുേമ!”

5 രാത്രിയിേല മന്ദവായു:
“വിരിയുമിളയ മുല്ലപ്പൂവിേലന്തും നറുേന്തൻ-

പരിമളമിടതൂകിക്കാമഭൂപാലമന്ത്രീ
സരസമൃദുലഗാമീ രാത്രിവാർെതന്നേലറ്റം
പരമസുഖെമഴുമ്മാേറഷ വീയിത്തുടങ്ങി.”

ഗദ്യം, നായികയുെട വിരഹതാപം:
“ആലാലം മമ മദകളപരഭൃതനിലവിളി െചവികളിലരുളീ
ടുന്നൂ; മാേലകുന്നിതു മധുകരനിനദവുമരുതരുെതരിെപാരി
െപരുകീടുന്നൂ; ആേലപങ്ങളുെമാരുകുറി െതാടുകിലിതുടൽ
മമ ശിവശിവ െപാളുകീടുന്നൂ; ആലാൈപരലമകമലർ പര
വശമശരണമിതു ബത മറുകീടുന്നൂ; താങ്ങീടേയ്യാ പാപം,
താപം തികതില പിടിെപെട മുഹുരിളകുന്നൂ; താന്താ ഞാ
നിെന്നേന്ത െചയ്വൂ? െതരുെതെര വരുമഴൽ മറവി തരു
ന്നൂ; താേനതേന്ന കയ്യും കാലും തലവിധി തടയരുതിട തള
രുന്നൂ; താർബാണാ! നീ െകാല്ലാേത മാം തവ പുനരഹമി
യമഗതി െതാഴുന്നൂ.”
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7 ബാണയുദ്ധം
ൈനഷധത്തിനുേമൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ആദ്യമായി നിർമ്മി
ച്ച പ്രബന്ധം രാജരത്നാവലീയവും തദനന്തരം യഥാക്ര
മം ബാണയുദ്ധവും െകാടിയവിരഹവുമാെണന്നു് ഊഹി
ക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. ഒരു മഹാരാജാവിെനപ്പറ്റി നിർ
മ്മിക്കുന്ന കാവ്യത്തിൽ കവി സ്വകീയമായ മെറ്റാരു പ്ര
ബന്ധത്തിൽനിന്നു പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു സ്വാഭാ
വികമല്ലേല്ലാ. ബാണയുദ്ധത്തിെല ഉഷാവർണ്ണനം ഗദ്യം
െകാടിയവിരഹത്തിൽ പകർത്തുവാൻ നിർേദ്ദശിച്ചിരിക്കു
ന്നതായും മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാജരത്നാവലീയ
ത്തിേല േയാഗപ്രഭയുെട സ്ഥാനം ബാണയുദ്ധത്തിൽ
ഉഷയുെട സഖിയായ ചിത്രേലഖവഹിക്കുന്നു. ബാണയു
ദ്ധം ഒരു നല്ല പ്രബന്ധമാെണങ്കിലും അതിനു രാജരത്നാ
വലീയത്തിെന്റേയാ െകാടിയവിരഹത്തിെന്റേയാ ഗുണ
മുെണ്ടന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. രണ്ടു പദ്യങ്ങളും
ഒരു ഗദ്യത്തിൽനിന്നു ചില വരികളും ചുവേട േചർക്കാം.
വിേശ്വാത്തരമാധുര്യമായ ഉഷാവർണ്ണനഗദ്യം പകർത്തു
വാൻ സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നില്ല.
1 ഉഷയുെട കന്ദുകക്രീഡ:
“മിന്നീടും ഘർമ്മേലശം, മുഹുരിളകിന വാർകുണ്ഡലം, നീെള മങ്ങും
കന്നൽക്കൺേകാൺ, കുലുങ്ങും കുചകലശ, മഴി
ഞ്ഞംസസംസക്തേകശം,
മന്ദം െകാഞ്ചുന്ന െപാന്നിൻതരിവള ചില നാേളാമൽ പന്താടുമാറു-

ണ്ടേന്നരം കാൺകിൈലന്താർചരനുെമരിെപാരിെക്കാണ്ടു തണ്ടും പ്രേമാഹം.”

2 ബാണനും ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള യുദ്ധം:
“ബാണൻതൻ േദാസ്സഹസ്രം പ്രകടിതമദെമയ്യുന്ന ബാണങ്ങൾ കാണക്കാണെക്കാണ്ടങ്ങുമിങ്ങും വപുഷി, തലമുകൾെക്കാണ്ട േകാപാകുലാത്മാ,
മാനീ നാരായണൻ, തന്നുടലിൽ െഞടുെഞടെക്കാള്ളുമാറസ്ത്രശൈസ്ത്രേരനം ൈത്രേലാക്യശത്രും പ്രഥനശിരസി വിവ്യാധ നിർവ്യാജധാമാ.”

ഗദ്യം, ശിവജ്വരത്തിെന്റ ശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതി:
“പാലാഴിയിലപ്പാമ്പണതേന്മൽ നിദ്രാമുദ്രാം പൂണ്ടവേന
ജയ; ധരണീഭാരം കളവാനാെയ്ക്കാണ്ടവനൗ േപാന്നു പിറ
ന്നവേന ജയ; നിഖിലജഗത്തിനു വിത്തായു് േമവിന നിരു
പമൈവഭവഭൂേമ ജയ ജയ; ധാതൃജനാദ്ദനശങ്കരമൂർത്ത്യാ

ജഗതീസർഗ്ഗസ്ഥിതിസംഹാരക്രീഡനകലവി കലർന്നവ
േന ജയ; പരചിന്മയനായു് മുനിജനഹൃദേയ പരിചിതനായ
പരെമ്പാരുേള ജയ; സകലജഗത്ത്രയരക്ഷാദീക്ഷാം പകലി
രവിയലിന ഭഗവാേന ജയ; പങ്കജമാതിൻ െകാങ്കയിലിഴു
കിന കുംകുമപങ്കാലം കൃതേന ജയ; ശരണാഗതജനഭരണ
മിയറ്റും കരുണാവിഹരണ ഭൂേമ ജയ ജയ” ഇത്യാദി.
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8 െകാടിയവിരഹം
മലയാളഭാഷയിെല ശൃംഗാരകാവ്യങ്ങളിൽ കനിഷ്ഠികാ
ധിഷ്ഠിതെമന്നു പറേയണ്ടതു െകാടിയ വിരഹെത്തയാ
കുന്നു. സംേഭാഗശൃംഗാരവും, സർേവ്വാപരി അേയാഗാ
വസ്ഥയിലും അതിലും വിേശഷിച്ചു വിരഹാവസ്ഥയിലും
വിപ്രലംഭശൃംഗാരവും ഇത്ര ചമൽക്കാരേത്താടുകൂടി പ്ര
പഞ്ചനം െചയ്യുന്ന കൃതികൾ ഇതരഭാഷകളിൽേപ്പാലും
അപൂർവ്വമാണു്. ശൃംഗാരത്തിനു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ
സഭ്യമല്ലാത്ത നിലയിലുള്ള ഗ്രാമ്യത കടന്നുകൂടീട്ടുെണ്ട
ന്നും ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നാലിെലാരംശം പരകീയസൂക്തിക
ളാൽ സങ്കീർണ്ണമാെണന്നും ഇങ്ങെന രണ്ടു േദാഷങ്ങൾ
മാത്രേമ പ്രസ്തുത ചമ്പുവിെനപ്പറ്റി പറേയണ്ടതായുള്ളു.
പ്രതിജ്ഞായൗഗന്ധരായണം മൂന്നാമങ്കത്തിൽ (മന്ത്രാ
ങ്കം) ഡിണ്ഡികേവഷധാരിയായ വിദൂഷകൻ, ചാക്യാന്മാ
രുെട കൂടിയാട്ടത്തിൽ
“ദാേഹ തണ്ണീർ, െകാടിയ വിരേഹ കാന്തേയാടുള്ള
സംഗം,
താേപാേദ്രേക തണലപി, തമസ്സങ്കേട ച പ്രദീപഃ,

േപെവള്ളത്തിൽപ്പതിതസമേയ േതാണിെയേന്റവമാദീന്യാപൽകാലത്തഭിമതസുഹൃൽപ്രാപ്തിേയാെടാന്നുെമാവ്വാ”

എെന്നാരു ഭാഷാപദ്യം വിസ്തരിച്ചു് അഭിനയിേക്കണ്ടതാ
യിട്ടുണ്ടു്. “െകാടിയ വിരേഹ കാന്തേയാടുള്ള സംഗം”
എന്ന ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നതിനു് ഉതകത്തക്കവണ്ണം
നായികാനായകന്മാർ ഒരു കാത്യായനീേക്ഷത്രത്തിൽ
െവച്ചു തമ്മിൽ കാണുന്നതും പ്രണയബദ്ധരാകുന്നതു
മായ ഒരു കഥയും അതിെന്റ വിവരണത്തിനു േവണ്ട
ഗദ്യപദ്യങ്ങളും ആേരാ പണ്ടുതെന്ന രചിച്ചുകാണുന്നു.
ആ കഥെയ സൂത്രമാക്കിെവച്ചുെകാണ്ടു് അതിനു് ഒരു വി
സ്തൃതമായ ഭാഷ്യം കാവ്യരൂേപണ നിർമ്മിക്കുക എന്നു
ള്ളതാകുന്നു െകാടിയവിരഹകാരൻ െചയ്തിരിക്കുന്നതു്.

ഇതിവൃത്തം
“മംഗല്യരംഗഭൂമിർമ്മദനമഹാരാജ്യഭാഗ്യപരിപാടീ

ശൃംഗാരചന്ദ്രികാഖ്യാ കാചന കളഹംസഗാമിനീ ജാതാ”

എന്ന പദ്യംെകാണ്ടു െകാടിയവിരഹം ആരംഭിക്കുന്നു.
നായിക ശൃംഗാരചന്ദ്രികയും നായകൻ സംഗീതേകതു
എന്ന ക്ഷത്രിയയുവാവുമാണു്. െകാടിയവിരഹത്തിേല
ഇതിവൃത്തം ഈഷൽേഭദങ്ങേളാടുകൂടി സ്വായത്തമാക്കി
േമല്പുത്തൂർഭട്ടതിരി നിർമ്മിച്ച ഒരു സംസ്കൃതചമ്പുവാണു്
േകാടിവിരഹം എന്നു് ഇരുപേത്തഴാമധ്യായത്തിൽ പ്ര
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. നായികയ്ക്കും നായകനും തമ്മിൽ
ശ്രവണമാത്രത്തിൽത്തെന്ന അങ്കുരിതമായ അനുരാഗം
തൃശ്ശിവേപരൂർ പൂരമേഹാത്സവത്തിൽ ഉണ്ടായ മിഥസ്സ
ന്ദർശനത്താൽ പ്രവൃദ്ധമാകുകയും, തദനന്തരം അവർ
ദാമ്പത്യേയാഗത്താൽ അനുഗൃഹീതരാകുകയും െചയ്യു
ന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ ചില ഏഷണിക്കാരുെട വാക്കു
േകട്ടു നായിക നായകെന ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങെന
തമ്മിൽ പിരിേയണ്ടിവന്ന ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കു
ണ്ടാകുന്ന വിരഹതാപം മഴമംഗലം സർവസിദ്ധികളും
പ്രേയാഗിച്ചു സമഞ്ജസമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ
ആത്യന്തികമായ ൈനരാശ്യത്തിനു വശംവദരായി നാ
യികയും നായകനും ഉൽബന്ധനത്തിനു് ഒരുങ്ങുന്നു.
ശൃംഗാര ചന്ദ്രിക പ്രമദവനത്തിൽ േപായി ആത്മഹത്യ
െചയ്വാൻ ഒരു പിച്ചകമാല എടുത്തു കഴുത്തിൽ ചുറ്റി
യേപ്പാൾ അവിെട അേത ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി സംഗീത
േകതുവും െചന്നുേചരുന്നു. അേപ്പാൾ നായകനു നായി
കയുെട “അർത്ഥിക്കുേന്നൻ വിധാതാെവാടു മുഹുരപി
ഞാൻ ജന്മജന്മാന്തേര േമ ഭർത്താ സംഗീതേകതുർഭ
വതു വിധിവശാൽ” എന്ന അന്ത്യാഭ്യർത്ഥന േകൾക്കു
വാൻ ഇടവരികയും ഉടെന ആ വിരഹി ഓടി അടുെത്ത
ത്തി “മുേഗ്ദ്ധ ഹാകഷ്ടം” എന്നു പറഞ്ഞു നായികെയ
പാണിസ്പർശംെകാണ്ടു പ്രബുദ്ധയാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ആ വിധത്തിലാണു് അവർക്കു തമ്മിൽ പുനസ്സമാഗമം
സിദ്ധിക്കുന്നതു്.

കവിതാരീതി
െകാടിയവിരഹത്തിെല കവിതാൈശലി ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ
മൂന്നു പദ്യങ്ങളും ഒരു ഗദ്യത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും വരിക
ളും ചുവേട പകർത്തുന്നു.
1 േപ്രമബദ്ധരായ ദമ്പതികൾ:
“അേന്നരം കാമതന്ത്രപ്രകരണനിപുണൗ
േകാമളൗ ൈതലേസൈക-

രേന്യാന്യം െമയ്കുളുർപ്പിച്ചിരുവരുമരിേക
േചർന്നുനില്ക്കും ദശായാം,
തെന്നത്തേന്ന നിഴൽെക്കാണ്ടതു തരുണതനൗ
നൂനമേന്യതി മത്വാ
കന്നക്കണ്ണാൾവശം െകട്ടഴെകാടു കലഹിച്ചീടുമാറുണ്ടകാേണ്ഡ.”

2 മഴക്കാലം
“ആകാേശ കാളേമഘദ്വിരദവരഘടാ-

ബന്ധുേര ചന്തേമറും
നാകാധീശായുധംെകാണ്ടിനിയ െകാടിമരം
നാട്ടി വർേഷാത്സവാർത്ഥീ
കൂകും േകകാമണിെക്കാമ്പുകൾ നിവിെര വിളിപ്പിച്ചു വിശ്വം മുഴക്കിച്ചാകണ്ഠം തൂകിനാൻ വന്നുദകഹവിരസൗ
ഹന്ത! പർജ്ജന്യേദവൻ.”

3 വിരഹാർത്തയായ നായിക സഖികേളാടു്:
“ചിത്തേജ്ഞ ചിത്രേലേഖ വിരെയ വരിക നീ
മല്ലിേക വീയു െമെല്ല; –
ക്കസ്തൂരീമാലിേക വാ! തളി തളി കളഭച്ചാറു ചാലിച്ചു േമേന്മൽ;
മുേഗ്ദ്ധ സിന്ദൂരേലേഖ തളിെരാടു തലെപാത്തീടു; പാടീരധാരാമേത്ര േവണുന്നതേയ്യാ! കള കള കളഭം;
ൈക ചുെടാേല്ല മേനാേജ്ഞ.”

ഗദ്യം, വിരഹാർത്തയായ നായിക സഖികേളാടു്:
“മഴ െപയ്യിപ്പിൻ മകരന്ദംെകാണ്ടിരുപുറവും നിന്നാവതു
െചയ്യിൻ; പനിനീർനദിയിൽപ്പാഞ്ഞുകുളിക്കിൻ പാതി ശമി
ക്കും പതിതാപം േമ; മലയെത്തന്നൽ മഹാവിഷെമന്നാൾ,
മധുകരവൃന്ദം മയിൽവാെളന്നാൾ; കുരവകകുസുമം കൂരെമ്പ
ന്നാൾ, കുളിരും കളഭം കനൽനിരെയന്നാൾ; ചന്ദനപങ്കം
െകാടുവിഷെമന്നാൾ, ചന്ദ്രമയൂഖം െചങ്കനെലന്നാൾ; പനി
നീർത്തുള്ളി െപരുമ്പനിെയന്നാൾ, സംഗീതം േമ സങ്കടെമ
ന്നാൾ; കർപ്പൂരെപ്പാടി കടുവാെയന്നാൾ, േചമന്തികെയെച്ച
മ്പുലിെയന്നാൾ; കസ്തൂരിക്കളി കാലനിെതന്നാ, ളന്തിവരു
േമ്പാളന്തകെനന്നാൾ” ഇത്യാദി.

ദാേമാദരച്ചാക്കിയാരുെട കാലത്തിനുേമൽ അപൗരാ
ണികമായ കഥാവസ്തുവിെന ആശ്രയിച്ചു് ഇദംപ്രഥമ
മായി രചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു പ്രധാനഭാഷാചമ്പുക്കൾ രാജ
രത്നാവലീയവും െകാടിയവിരഹവുമാകയാൽ അവയു
െട പ്രേണതാവു നമ്മുെട സവിേശഷമായ ആദരെത്ത
അേന്യാപാധികളുെട അഭാവത്തിൽേപ്പാലും സമഗ്രമാ
യി അർഹിക്കുന്നു.
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9 ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകൾ
ബ്രഹ്മണിമാർ (പുഷ്പകസ്ത്രീകളിൽ ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ) ഭഗ
വതീ േക്ഷത്രങ്ങളിലും നായന്മാരുെട ഗൃഹങ്ങളിൽ ഭഗ
വതീേസവ സംബന്ധിച്ചും, താലിെകട്ടുകല്യാണത്തി
െന്റ ഒരു ചടെങ്ങന്ന നിലയിലും പാടി വന്നിരുന്ന പാ
ട്ടുകളാണു് ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകൾ. പണ്ടു് ആ ഇനത്തിൽ
െപ്പട്ട പാട്ടുകൾക്കു് പ്രചുരമായ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു;
ഇന്നും അവ ആകമാനം അസ്തമിതങ്ങളായി എന്നു പറ
യാവുന്നതല്ല. ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ
തനിഗ്ഗദ്യങ്ങളായും മറ്റു ചിലവ പദ്യഗന്ധികളായും കാ
ണെപ്പടുന്നു. േകവലഗദ്യങ്ങൾ താരതേമ്യന അർവാചീ
നങ്ങളാണു്. പദ്യഗന്ധികളായ ഭാഗങ്ങൾ പ്രാേയണ
ചമ്പുക്കളിെല “ഹര ഹര ശിവ ശിവ ചിത്രം ചിത്രം നിഷ
ധനൃപാന്വയമകുടീരത്നം” എന്ന രീതിയിൽ തരംഗിണീ
വൃത്തത്തിെന്റ മട്ടിൽ െചാേല്ലണ്ടവയാണു്. ബ്രാഹ്മണി
മാർ െചാല്ലുേമ്പാൾ അവയ്ക്കു പ്രേത്യകമായി ഒരുമാതിരി
നീട്ടലും ഈണവും ഉണ്ടാകും; അതിൽ േവേദാച്ചാരണ
ത്തിെന്റ ഛായയുെണ്ടന്നാണു് വയ്പു്. അങ്ങെന േവദാനു
കാരിയായ സ്വരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ പാ
ടുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടായിരിക്കാം
ആ ഗായികകൾക്കു ബ്രാഹ്മണിമാർ എന്ന േപർ ജന
സമുദായത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ചതു്. ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകൾ
മഴമംഗലത്തിെന്റ കാലത്തിനു മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആ ആവശ്യത്തി
േലക്കു രസനിഷ്യന്ദികളായ ചില കൃതികൾ ആദ്യമായി
നിർമ്മിച്ചു സമ്മാനിച്ചതു് അേദ്ദഹമായിരുന്നു; അവയ്ക്കു തൃ
ശ്ശൂരിലും സമീപപ്രേദശങ്ങളിലുമാണു് അധികം പ്രചാരം.
ചില ഭാഗങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
പീഠികകളാണു് സാധാരണയായി േകവലഗദ്യരൂപ
ത്തിൽ കാണുന്നതു്. അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു രാസക്രീ
ഡയുെട പീഠികയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാകുന്നു.

രാസക്രീഡ
“എങ്കിേലാ പണ്ടു പങ്കജാക്ഷൻ പാലാഴിതന്നിൽ പന്നേഗ

ന്ദ്രനായിരിക്കുന്ന പര്യങ്കത്തിേന്മൽ പങ്കജമാതിേനാടും േമ
ദിനീേദവിേയാടുംകൂടിസ്സുഖിച്ചു പള്ളിക്കുറുപ്പുെകാണ്ടുവേല്ലാ.
അക്കാലത്തു പാർത്ഥിവന്മാരായിപ്പിറന്ന ൈദത്യവീരന്മാ
െരച്ചുമക്കരുതാഞ്ഞു ഖിന്നയായ േക്ഷാണീേദവി േഗാരൂപ
െത്ത അവലംബിച്ചു പങ്കജജന്മാവിേനാടു െചന്നു തെന്റ ദുഃ
ഖങ്ങെളെയല്ലാം അറിയിപ്പൂതും െചയ്തുവേല്ലാ. അതു േകേട്ടാ
രു വിരിഞ്ചനും തിരുനീലകണ്ഠനും നിലിമ്പജനങ്ങേളാടുംകൂ
ടി ക്ഷീരാംബുരാശിയുെട തീരഭാഗെത്ത പ്രാപിച്ചു പരൻപുരു
ഷെന പുരുഷസൂക്തം െചാല്ലി സ്തുതിപ്പൂതും െചയ്തുവേല്ലാ.

ഇതു െകാല്ലം എട്ടാംശതകത്തിെല ഭാഷയെല്ലന്നും
ഇതിെന്റ പ്രേണതാവു മഴമംഗലമെല്ലന്നും തീർച്ചയായി
പറയാം. എന്നാൽ പദ്യഗന്ധിയായ ഭാഗത്തിെന്റ സ്ഥി
തി അതല്ല. േനാക്കുക:
“യദുകുലനാഥൻ മദനമേനാഹരനരുണാധരികെളാടിട

േചർേന്നറ്റം ക്രീഡിപ്പാനായു് മുതിരുേന്നരം മലരിെട മരു
വിന മധുകരപടലികൾ മധുപാനം െചയ്താനന്ദിച്ചും മേധ്യ
കാന്തനു നല്കിയുമുടേന ഗാനംെചയ്തു തുടങ്ങിയിതേല്ലാ. (1)
േതന്മാവിേന്മലാമ്മാെറാെക്കക്കൂടിയിരുന്നേക്കാകില േകാമ
ളവാണികൾ നിരേവ പഞ്ചമരാഗം മഞ്ജുളഗീതം പാടിപ്പാടി
പ്പഞ്ചായുധെനാരു പടവിളിേപാേല നിഖിലദിഗേന്ത പുടപുഴ
ങ്ങിത്തുടങ്ങിയേല്ലാ.
(2)
െചമ്പകവിടപികൾെകാമ്പുകൾേതാറും െമാട്ടുകൾകണ്ടാൽ
വനേദവതമാർ വനമാലിയുേട വരവും പാർത്തു നിബദ്ധാ
േഭാഗം തങ്ങൾ നിരത്തിയ ദീപാവലിെയേന്ന േതാന്നുമ
േല്ലാ.
(3)
കാേറ്ററ്റിളകിന തളിർനിര കണ്ടാൽ പുതിയ ലതാമധുവാ
ണികളേപ്പാൾ മാധവെനക്കണ്ടിവിെടെയഴുന്നേള്ളണമിദാ
നീം ജന്മഫലം നേല്കണം ഞങ്ങൾെക്കന്നുരുേമാദാൽ ൈക
കാട്ടി വിളിക്കുന്നിേതാെയേന്ന േതാന്നുമേല്ലാ.”
(4)

മറ്റു ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകളുെട മാതൃകകൂടി കാണിക്കാം.

വിഷ്ണുമായാചരിതം
“കാഞ്ചനകന്ദുകമിടയിലടിച്ചും വാഞ്ചര മേഹശ്വരമനസി

വളർത്തും പഞ്ചശരവ്യഥ ചാരു നടിച്ചും ചഞ്ചലമഞ്ജുളകു
ണ്ഡലയുഗളം ഗണ്ഡതലങ്ങളിൽ മന്ദമലച്ചും പൂഞ്ചായൽ
ത്തിരുകഴകിലഴിഞ്ഞും കിഞ്ചിലുദിക്കും പുഞ്ചിരിെയന്നും
നവനവസുധയിൽപ്പരിേമളിച്ചും േകളീഗണനമേനാഹരമാ
െയാരു വചനം െകാണ്ടും േശാഭിപ്പിക്കും കപടമൃഗാക്ഷിെയ
യഭിനവലക്ഷ്മിെയയഴെകാടു കണ്ടു സുഖിച്ചരുളീ പുരഹര
േനാ”
(1)

“കളവായുെള്ളാരു കളവാണി മുദാ കളധൗതമയം പന്തുമ

ടിച്ചുകളിച്ചീടുന്നളവളവില്ലാെതാരു കുളുർെതന്നലു വന്നുടനുട
നുടയിലിളക്കുന്നതു കണ്ടനവധി ശിഥിലം മൃദുലതരാം ശുക
മിഴിയുമിെതന്നതു േതാന്നുംവണ്ണം മഹിളാകുലമണി നാണം
െകാണ്ടത്തിരുമുഖകമലം താഴ്ത്തിപ്പരിെചാടു തരുമൂലങ്ങളില
ഴകിെലാളിച്ചു മുറപ്പിലുടുത്തും ചന്ദ്രാഭരണസമീപത്തിങ്കൽ
ത്തൃക്കൺപാർത്തും പലതരമിത്ഥം മുഗ്ദ്ധാക്ഷിയുേട മുഗ്ദ്ധവി
ലാസമേഹാത്സവെമാന്നിൽത്തെന്ന നിതാന്തം മഗ്നനതാ
യിച്ചമഞ്ഞരുളീ പുരഹരേനാ”
(2)

തിരുനൃത്തം
ഏറ്റവും മേനാഹരമായ ഒരു ഗാനമാണു് പാർവതീേദവി
യുെട നൃത്തെത്ത ചിത്രണം െചയ്യുന്ന ഈ കൃതി.
“ജയ ജയ ഭഗവതി, നീലക്കാർമുകിൽമാലയിെതന്നും, നി
റെമഴുമഞ്ജനപർവതെമന്നും, നീലിമേകാലിന ൈശവല
െമന്നും, വിലസിന പീലിപ്പുറകളിെതന്നും, വിഷമശരേന്റ പൂ
ന്തഴെയന്നും, മണിവായ്മലരാമന്തിപ്രഭയും, തിരുമുഖമാകിന
ചന്ദ്രപ്രഭയും, മന്ദസ്മിതമാം പുതിയ നിലാവും, മുന്നിൽക്കണ്ടു
ഭയെപ്പേട്ടാടിക്കൂട്ടംെകട്ടിപ്പിന്നിെലാളിച്ചു പുരണ്ടു തിരണ്ടു ചു
രുണ്ടുകിടക്കും കൂരിരുെളേന്ന േതാന്നിച്ചീടും പുരികുഴലഴിക,
പ്പുതുമലർമാലകൾ ചിന്നിച്ചിതറ, ത്തിരുനൃത്തമുടേയാേവേദ
വി, നിന്തിരുവടിെയ ഞാൻ സ്തുതിക്കുേന്നൻ”
(1)
“ജയ ജയ ഭഗവതി, പമ്പരെമന്നും പെന്തന്നും ചിലർ പൂ
െമാെട്ടന്നും, പെട്ടന്നും ചിലർ െപാന്മലെയന്നും, െപാൻചൂ
െതന്നും, നറുമലർവിശിഖന്നഭിേഷകത്തിനു നിർമ്മിച്ചീടിന
രത്നമണിക്കലശങ്ങളിെതന്നും ബഹുവിധമെമ്പാടു െചാല്ലി
േച്ചറ്റം മത്തഗേജന്ദ്രെനാെടത്തി മറുത്തും മസ്തകഗിരിെയാ
ടു േപാരിെനതിർത്തിട്ടങ്കം െവട്ടിപ്പരിവട്ടം െകാണ്ടഴെകാടു
തങ്ങളിൽ വിങ്ങിത്തിങ്ങിെപ്പാങ്ങി വളർന്നു മുലക്കച്ചിെനയും
െപാട്ടിച്ചനിശം പീനതെകാേണ്ട മാറിനു േമലിെലടുക്കരു
താേത വരുമിനിെയെന്നാരു ശങ്കവളർക്കും ചാന്താരിളമുല
ചാരുകുലുങ്ങത്തിരുനൃത്തമുടേയാേവ േദവീ, നിന്തിരുവടിെയ
ഞാൻ സ്തുതിക്കുേന്നൻ”
(2)

ദാരുകവധം
ഇതിൽ േകവല ഗദ്യാംശം ഒടുവിലാണു് കാണുന്നതു്.
ആ അംശവും തരേക്കടില്ല. കവിതയ്ക്കു തിരുനൃത്തത്തി
േന്റയും മറ്റും ഗുണമില്ല.
“ദാരുകനങ്ങു പിറന്നു ധരിത്രിയിൽ വീണെപ്പാഴുേത കാലു
കുടഞ്ഞു കരെഞ്ഞാരു േനരം മലകൾ കുലുങ്ങീ, ജലധി കല
ങ്ങീ, സകല ജനങ്ങളുെമാന്നു നടുങ്ങീ, േദവകൾ സ്വർഗ്ഗത്തി
േങ്കേന്നാടീ, ദിൿപാലന്മാേരാടിേയാളിച്ചൂ, വലിയ െകാടുങ്കാ
റ്റിളകിമറിഞ്ഞൂ, വന്മരപംക്തികൾ വീണുതകർന്നൂ, ചന്ദ്രാ

ദിത്യന്മാർക്കും െപരിെയാരു പരിേവഷം േപാന്നുണ്ടാവൂതും
െചയ്തുവേല്ലാ.”
(1)
“സ്ത്രീകളുെട കയ്യാൽെക്കാലെപടുവാെനളിേയാരുത്തൻ
ഞാനെല്ലന്നറിഞ്ഞാലും സ്വാമീമാ. നാരികെളല്ലാെമെന്ന

ക്കണ്ടാൽ കാറ്റേത്താടിന കരിയിലേപാെല േപടിേച്ചാടി
െയാളിപ്പവരേല്ലാ സ്വാമീമാ. േമന്മയിൽ മരുവിന െപൺമാ
ന്മിഴിമാർ തെന്നെക്കാല്ലുവെരന്ന ഭയത്താൽ നാന്മുഖേനാടു
വരം െകാണ്ടാൻേപാൽ ദാരുകെനന്നതു വിണ്ണവർ േകട്ടാ
െലല്ലാനാളും നെമ്മെക്കാണ്ടു ചിരിേപ്പാെരേല്ലാ സ്വാമീമാ.
ഉമ്പർപിരാേന േകട്ടരുേളണം െപൺപടെയാന്നും പടയ
െല്ലന്നും പേണ്ടയുണ്ടു പഴെഞ്ചാെല്ലന്നാൽ നാണംെകട്ട വര
ങ്ങൾ വരിപ്പാനാണല്ലാത്ത ജനങ്ങെളാേടയരുളിെച്ചേയ്യണ്ടൂ
ഞാനേല്ലയിതു മാനികളാമസുരന്മാർ ഞങ്ങളിെലാരുവ
നുമിെത്താഴിൽ ൈകെക്കാള്ളായിനി എന്നതറിഞ്ഞാലും
സ്വാമീമാ.”
(2)
ഗദ്യം: “അെപ്പാേഴാ എെന്റ ഭഗവതിയുെട പാദേക്ഷാദം
െകാണ്ടു ഭൂമി താഴുകയും ഉയരുകയും തുടങ്ങിയേല്ലാ. ആയി
രം തിരുമുഖങ്ങേളാടും മൂവായിരം തിരുനയനങ്ങേളാടും
എണ്ണായിരം തിരുബാഹുക്കേളാടുംകൂടി ഇരുന്നരുളിനാ
െളെന്റ ഭഗവതിേയാ, െവളുത്തു വളഞ്ഞു െവൺമതിെത്തല്ലു
േപാെല അതിദർശനീയങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രകേളാടുംകൂ
ടിയിരുന്നരുളിനാെളെന്റ ഭഗവതിേയാ … പാമ്പുെകാണ്ടും
ചിലമ്പുെകാണ്ടും അലങ്കരിച്ചിരുന്നരുളിനാെളെന്റ ഭഗവ
തിേയാ … െപരിയഴകിേയാന്ന പള്ളിപ്പൂവാടെയടുത്താദര
േവാടു െകാടുത്തരുളീ പുരൈവരിഭഗവാേനാ. പള്ളിപ്പൂവാട
പരിേചാേട ചാർത്തിനാെളെന്റ ഭഗവതിേയാ. നിെന്റമുഖ
ങ്ങളും നയനങ്ങളും ബാഹുക്കളുെമാട്ടു ചുരുക്കിക്കളയണം
മകേളമാ … തിരുനീലകണ്ഠരു െതളിഞ്ഞു തിരുമടിയിൽ
വച്ചു ശ്രീഭദ്രകാളിെയന്ന തിരുനാമേപ്പരും വിളിച്ചരുളീ പുര
ൈവരി ഭഗവാേനാ. കണ്ടൻകാളിെയന്നാേരാമൽേപ്പരും
വിളിച്ചരുളീ പുരൈവരിഭഗവാേനാ,”

പാർവതീസ്തുതി, പാദാദിേകശവും,
േകശാദിപാദവും
ഇവ രണ്ടും ഒന്നാംതരം കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പ
ടുത്തത്തക്കവയാണു്.
“വാരിജനവദലചാരുത കവരും തിരുവിരൽനിരതന്നരു

ണിമ െചേമ്മ നിരവധി നീെള നിറന്നതു കെണ്ടാരു മൃദുതര
പദതലമഴെകാടുവയ്പാൻ തളിർനിര നീെള നിരത്തിയേപാ
െല േശാഭിച്ചീടിന ധരണീേദേശ കൃതരിപുനാേശ, ഭഗവതി
ജയ ജയ”
(1)
“വദനസേരാരുഹസാമ്രാജ്യശ്രീമണിപീഠത്തിലിരുന്നരുളീടും

നറുമലർബാണന്നുപരി പിടിപ്പാൻ നിരുപമനീലമണിത്ത
ഴേപാേല, ഫാലവിേലാചന ധൂമസമൂഹം കിഞ്ചനെപാങ്ങി
വിളങ്ങുംേപാെല, കാളിന്ദീജലേധാരണിേപാെല, കാളവ
ലാഹകപാളികൾേപാെല, നീലസേരാരുഹമാലകൾേപാ
േല, േമളം േചർന്നിടതിങ്ങി മടങ്ങിപ്പിൻകാേലാളമിടഞ്ഞു
സുരദ്രുമനറുമലരിന്നും പരിമളവിഭവം െചറുതു െകാടുപ്പാെന
ന്ന കണേക്ക, പരിചിലണഞ്ഞ മണങ്ങളിണങ്ങിന ഘനക
ചഭാേര, ഹൃതഭൂഭാേര, ഭഗവതി ജയ ജയ”
(2)
(പാദാദിേകശം)
“തിരുമുഖമാെയാരു സരസിരുഹത്തിൻ പരിമളവിഭവം െപ

രുകിെപ്പരുകിപ്പരമരസംപൂണ്ടരികിൽ വസിക്കുെമാരളിനിര
യഴകിൽ വിളങ്ങുംേപാേല, നിരുപമമാെയാരു കുറുനിര തട
വും കുലഗിരിതനേയ ഗുണഗണനിലേയ”
(1)
“ഇളമതിേയറ്റം വിളിപണി നിത്യം െതളിെവാടു െചെയ്തഴുമ

ളികതേല േചർെന്നാളിെവാടു വിലസിന നിഖില മേനാഹര
മൃഗമദതിലേക, മൃദുതനുലതിേക”
(2)
“നറുമലർബാണൻകുലചിലേയാടും നിരുപമവാപീെചറുതി

രേയാടും െചറുതു പിണങ്ങിത്തിറയും വാങ്ങി ത്രിഭൂവന ജന
നപരിത്രാണാദികൾ പരിെചാടു തടവും പുരികലതാേന്ത പു
രരിപുകാേന്ത”
(3)
(േകശാദിപാദം)

സതീപരിണയം
ഇതും വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗാനം തെന്ന.
“അണിമണിയറയിലകംപുക്കഴകിെനാടണിമൃദുശയ്യാസവിേധ

െചന്നുടനതുമിതുേമാേരാസരസവിേശഷാനരുവയർമണി
േയാടരുളിെച്ചയ്തഥ നിൽക്കുേന്നരം മനസി മുഴുെത്താരു
മന്മഥപീഡ പുറത്തുപുറെപ്പട്ടഖിലാംഗങ്ങളിലംകൂരിക്കുന്നതു
കണ്ടേപ്പാളഭിമതസഖിമാരതുമിതുേമാേരാ വ്യാജേത്താടുട
നവരവർ േപാവതിനായുേന്നരത്തവെരാടുകൂടിേപ്പാവതിനും
പുനരഭിമതദയിതെനാടരിേക േചർന്നുടനനുഭവസരണി
കൾ േതടുവതിന്നും, രണ്ടിലുമാഗ്രഹമുൾെക്കാണ്ടീടുെമാരാ
കുലഭാവമണിഞ്ഞരുളീടും ദയിതാവദനം പരിചിതമദനം
പരിെചാടു കണ്ടു സുഖിച്ചരുളീ ഭഗവാേനാ.”

നൃഗേമാക്ഷം
“നൃഗേമാക്ഷം” എെന്നാരു ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകൂടി അച്ച
ടിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ പാട്ടിനു മഴമംഗലത്തിേന്റതാവാ
നുള്ള േയാഗ്യത അേശഷമില്ല. അതു് അജ്ഞാതനാമാ
വായ ആരുേടേയാ കൃതിയാണു്. “ഇരുവെരയും ഞാന

നുസരണംെചയ്താവതിരേന്നൻ പകരമിതിെന്നാരു പതി
നായിരെമാരു േഗാക്കളിൽ നല്ലവ നല്കീടാെമേന്നവം
െചാല്ലിപ്പിന്നാേല െചന്നടിയിണകൂപ്പിവണങ്ങും േനര
േത്തതുമതിന്നവർ കൂട്ടാക്കാേത ചാടിേപ്പായാരാടൽെപ്പ
െട്ടാരു വിപ്രവരന്മാർ ഭഗവാേന” എന്നീ വരികൾ ആ
കൃതിയുെട സ്വരൂപെമെന്തന്നു കാണിക്കുവാൻ മതിയാ
കുന്നതാണു്. മഴമംഗലത്തിെന്റ കാലത്തിനു മുൻപുള്ള
ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകെളാന്നും നമുക്കു കിട്ടീട്ടില്ല. പിൻകാ
ലത്തു ലക്ഷ്മീസ്വയംവരം, സുഭദ്രാഹരണം മുതലായി ആ
ഇനത്തിൽ അേനകം ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഒരു
സഹൃദയെന്റ ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിക്കത്തക്ക കാവ്യഗു
ണം അവയ്ക്കില്ല;
അവയുെട പ്രേണതാക്കന്മാെരപ്പറ്റി യാെതാന്നും അറി
വാനും മാർഗ്ഗമില്ല.
ഇത്രയുമുള്ള വിവരണത്തിൽനിന്നു മഴമംഗലം നാരായ
ണൻനമ്പൂരി സംസ്കൃതെത്തെയന്നേപാെല ഭാഷേയയും,
േവദശാസ്ത്രങ്ങെളെയന്നേപാെല കാവ്യകലേയയും ഉപാ
സിച്ചിരുന്നു എന്നു വിശദമാകുന്നു. ഭാഷാസാഹിത്യത്തി
െല ജാജ്വല്യമാനമായ ഒരു േജ്യാതിഷ്പ്രകാണ്ഡമാണു്
ആ വശ്യവചസ്സു്.
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10 െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്
‘കാശിെക്കഴുന്നള്ളിയതമ്പുരാൻ’ എന്ന പ്രശംസയ്ക്കു വി

ഷയീഭൂതനും രാജരത്നാവലീയം ചമ്പുവിെല നായക
നുമായ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെനപ്പറ്റി അനുവാചക
ന്മാർ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട ചില വിവരങ്ങൾ ഇതിനുമുൻ
പു് ഉപന്യസ്തങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. ആ മഹാരാജാവിെന്റ കൃതി
യാണു് ‘രാസക്രീഡ’ എന്ന മണിപ്രവാളകാവ്യെമന്നു്
ഏെറക്കുെറ അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. ആ കാവ്യത്തി
െന്റ ഒടുവിൽ
“മാടരാജവദനാംബുജത്തിലഴേകാടു വന്നുദിതമാകുമീ
ഗൂഢമാനുഷകഥാമൃതം ബത!

മണിപ്രവാളകൃതബന്ധനം
ഈടണഞ്ഞ ദുരിതാധി തീർപ്പതിനുമഞ്ജസാ
ഹരിപദാംബുജം
േതടുവാനുമിവ േകട്ടുെകാൾവിനിതു
രാസേകളിപരിേമളിതം”

എെന്നാരു േശ്ലാകം കാണുന്നതിൽനിന്നു് അതിെന്റ പ്ര
േണതാവു െകാച്ചി രാജാക്കന്മാരിൽ അന്യതമനാെണ
ന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഭാഷാരീതി േനാക്കിയാൽ
െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണു്
പ്രസ്തുത കൃതിയുെട പ്രാദുർഭാവെമന്നു സങ്കല്പിക്കുന്ന
തിൽ അപാകമില്ല. ഭട്ടതിരിയുെട നാരായണീയത്തിെല
രാസക്രീഡാവർണ്ണനെത്ത അനുകരിച്ചു കവി തിരെഞ്ഞ
ടുത്തിരിക്കുന്ന വൃത്തം കുസുമമഞ്ജരിയാെണന്നു മാത്ര
മല്ല ഭട്ടതിരിയുെട ചില പദങ്ങളും ആശയങ്ങളും സ്വാ
ധീനമാക്കീട്ടുമുണ്ടു്. ആ വഴിക്കു േനാക്കിയാലും െകാല്ലം
762-ആമാണ്ടിനുേമലാണു് രാസക്രീഡയുെട രചനെയ
ന്നു വന്നുകൂടുന്നു.
രാസക്രീഡ അക്ലിഷ്ടമധുരമായ ഒരു കാവ്യമാകുന്നു.
അതിെല ശബ്ദസൗന്ദര്യം പ്രശംസാവഹമായിരിക്കു
ന്നു. ആെക 137 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. കുസുമമഞ്ജരി ദ്രാവിഡ
സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നു സംസ്കൃതസാഹിത്യം സ്വീകരിച്ച
അേനകം വൃത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. സംസ്കൃതത്തിൽ സം
ക്രമിക്കുേമ്പാൾ ആ വൃത്തം ദ്രാവിഡത്തിനു സഹജമായ
ശ്ലഥബന്ധത പരിത്യജിച്ചു ദൃഢബന്ധമായി പരിണമിക്കു
ന്നു എന്നു മാത്രേമ വിേശഷമുള്ളു. തന്നിമിത്തം അതിനു
‘വൃത്തേഭദം’ എെന്നാരു േപർ ഭാഷാകവികൾ നൽകി
ക്കാണുന്നു. രാസക്രീഡയിലും 136-ആമെത്ത േശ്ലാക
ത്തിൽ “വൃത്തേഭദമിതു ഭക്തിപൂണ്ടു ഹൃദയത്തിലാക്കി”
എെന്നാരു പ്രേയാഗമുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട
പകർത്തുന്നു:
“ഉണ്ടിരുന്നവെളാരുത്തിയമ്മധുരഗീതമമ്പിെനാടു

േകട്ടുടൻ
മണ്ടിനാളതു െവടിഞ്ഞു മാധവസമീപസീമ്നി മദനാതുരാ;
െകാണ്ടൽവർണ്ണമധുരസ്വരം െചവിയിേലറ്റേനരെമാരു
കാമിനീ
മണ്ടിനാളഥ തടാകമാർന്നു കുളിതങ്ങിേനാരളവു
േമാഹിതാ.
ബാലകന്നു മുലനല്കുവാൻ മടിയിൽ വച്ചുെകാണ്ടു്
തുടരുന്നനാൾ
ബാലികാ മധുരഗീതമാർന്നതു െവടിഞ്ഞു പാഞ്ഞിതു
വനാന്തേര;
ചാല മെറ്റാരുവളഞ്ജസാ നിജവിഭൂഷണങ്ങളണിവാൻ
തുനിഞ്ഞാലയത്തിൽ മരുവുംവിധൗ രഭസേമാടിനാൾ
മുരഹരാന്തികം.

സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു രസിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി രചിച്ചിട്ടു
ള്ള രാസക്രീഡയിൽ കവിക്കു പാണ്ഡിത്യപ്രകടനാഭിലാ
ഷം അേശഷമിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ‘കുലവധൂനു്’ (കുലവധു
വിനു്) എന്നും മറ്റുമുള്ള ചില വിലക്ഷണപ്രേയാഗങ്ങൾ
കടത്തിവിടുന്നതിനു സേങ്കാചവുമില്ല.
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ചമ്പൂകാരൻ, േദശകാലങ്ങൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ അനന്തരഗാമിയായി േമ
ല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചു് െകാല്ലം
776 മുതൽ 790 വെര െകാച്ചിരാജ്യം പരിപാലിച്ച വീര
േകരളവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനും ആസ്ഥാ
നപണ്ഡിതനുമായി നീലകണ്ഠൻ എന്ന േപരിൽ ഒരു
നമ്പൂരി ജീവിച്ചിരുന്നു. മഴമംഗലെത്തേപ്പാെല അേദ്ദഹ
വും പ്രാമാണികനായ ഒരു ഭാഷാചമ്പൂകാരനാകുന്നു.
നീലകണ്ഠകവി എന്ന നാമേധയത്തിലാണു് അേദ്ദഹ
െത്ത സഹൃദയന്മാർ െകാണ്ടാടിവരുന്നതു്. നീലകണ്ഠൻ
തേന്നയും തെന്റ മഹാരാജാവിേനയും പറ്റി ചിലെതല്ലാം
െതൈങ്കലനാേഥാദയം ചമ്പുവിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ
േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കാം:
“അനന്തരമനന്തരായരമണീയനാനാഗുണപ്രഭാവജിതരാഘേവാ വിഹിതലാഘേവാ ൈവരിണാം
ശശാസ വിധിവന്മഹീം ഗുണമഹീയസീം പൂരയൻ
യേശാ ജഗതി വീരേകരള ഇതി പ്രതീേതാ നൃപഃ.

നിത്യം ദ്വീപാന്തേരഭ്യഃ പ്രഹരണപുരുൈഷരാഹൃൈതസ്തർപ്പയേന്നവാർൈത്ഥരുത്സാര്യ ദൂരം ക്ഷിതിസുരവരദൗർഗ്ഗത്യമുദ്രാപിശാചീം
േയാദ്ധും ന വ്യാധികാരാദരിഭിരധികനിർവ്യൂഢസർവാഭിസാൈരസ്സാർദ്ധം സർവത്ര യുേദ്ധാത്സവമഹഹ ചിരാദന്വഭൂദുന്നതാത്മാ.
േസായം നിേശ്ശഷവിദ്യാനിപുണമതിരുപാലിംഗിേതാ വീരലക്ഷ്മ്യാ
മായംകൂടാെത മാനാംബുധി വിമതഭൈടര്യുദ്ധബദ്ധാഭിേയാൈഗഃ
ആവിർൈവരം പടയ്ക്കായു് വൃഷപുരിയിെലഴുന്നള്ളുമക്കാലമുൈച്ചരാബദ്ധാഡംബരം േമന്മെയാെടാരു ശിവരാത്ര്യുത്സവം പ്രാദുരാസീൽ

വീരാണാം മണിവീരേകരളനൃപൻ ദിേവ്യാത്സേവ
െചന്നസൗ
േനേര ശൂരഭടാവലീകളകളവ്യാേലാളിതാശാന്തരം
ഗൗരീേനത്രചേകാരപാർവണശരച്ചന്ദ്രം പ്രണമ്യ പ്രഭും
വാരാളും വൃഷഭാലേയ സഹൃദൈയരുൾേച്ചർന്നിരുന്നീടിനാൻ
വാർെമത്തീടുന്ന വിദ്വജ്ജനനിഗദിതൈകലാസനാഥപ്രഭാവശ്രീമാഹാത്മ്യങ്ങൾ േകട്ടും പ്രകടിതരുചികണ്ടും പ്രസന്നാന്തരാത്മാ
ധീമാനല്പസ്മിതം െചയ്തഖിലസദസി െചല്ലൂരപൂർണ്ണത്രയീശശ്രീമൽകാരുണ്യപാത്രം കവിമഴകിെനാടാദിഷ്ടവാൻ െപ്രൗഢവാചാ.
വിദ്യാവല്ലഭ, നീലകണ്ഠ, സുകേവ, െചല്ലൂരനാേഥാദയം
ചിത്രം പണ്ടു കൃതം, പുനശ്ച രചിതം നാരായണീയം
ത്വയാ;
അൈദ്യവാരഭതാം ഗിരാ മമ ഭവാൻ
െതൈങ്കലനാേഥാദയപ്രത്യഗ്രാഖ്യ കലർന്ന ബന്ധുരഗുണം ബന്ധും
പ്രബേന്ധാത്തമം.
ഇത്ഥം നിയുക്തഃ കുരുഭൂമിഭർത്ത്രാ
ഭദ്രാചലേക്ഷത്രമഹത്വമാന്യം
ഹൃദ്യം കേളാദാരമണിപ്രവാൈളശ്ചിത്രസ്ഫുടാർത്ഥം വിദേധ പ്രബന്ധം”

ഈ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു വീരേകരളവർമ്മമാഹാരാജാവു
തൃശ്ശൂരിൽ ശിവരാത്രിമേഹാത്സവത്തിനു് എഴുന്നള്ളിയ
അവസരത്തിലാണു് നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരിേയാടു െതൈങ്ക
ലനാേഥാദയം ചമ്പു നിർമ്മിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ച
െതന്നും അതിനുമുൻപുതെന്ന ആദ്യമായി അേദ്ദഹം
െചല്ലൂരനാേഥാദയവും അതിൽപ്പിന്നീടു നാരായണീയ
വും രചിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. െചല്ലൂ
രനാേഥാദയത്തിൽ െപരുെഞ്ചല്ലൂരിെല (തളിപ്പറമ്പു്,
ലക്ഷ്മീഗ്രാമം) ശിവപ്രതിഷ്ഠയും നാരായണീയത്തിൽ തൃ
പ്പൂണിത്തുറയിെല മഹാവിഷ്ണുപ്രതിഷ്ഠയുമാണു് വിഷയം.
ഈ രണ്ടു ബിംബപ്രതിഷ്ഠകെള വർണ്ണിച്ചു കാവ്യങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുകയാലാണു് കവി ‘െചല്ലൂരപൂർണ്ണത്രയീശ
ശ്രീമൽ കാരുണ്യപാത്രം’ ആയിത്തീർന്നതു്. പേക്ഷ
അേദ്ദഹം െപരുെഞ്ചല്ലൂർഗ്രാമക്കാരനായുമിരുന്നിരി
ക്കാം. സ്വേദശത്തുവച്ചു െചല്ലൂരനാേഥാദയവും പിന്നീടു
കവി തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ കവിപ്രിയനായ രാമവർമ്മാവി
െന ആശ്രയിച്ചു താമസിക്കുേമ്പാൾ നാരായണീയവും
രചിച്ചു എന്നു വരാവുന്നതാണേല്ലാ. പുനംതെന്നയാണു്
നീലകണ്ഠൻ എന്നു ചിലർ അഭ്യൂഹിക്കുന്നതും നിർമ്മൂല
മാകുന്നു. അതിനു േമല്പുത്തൂർ വർണ്ണിച്ച വീരേകരളെന
ഒരു ശതകാധികം വർഷം പുറേകാട്ടുെകാണ്ടുേപാേക
ണ്ടിവരുെമന്നു മാത്രമല്ല, സാമൂതിരിേയാടു പടയ്ക്കു േപായ
െകാച്ചിരാജാവിെന സാമൂതിരിെയ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന പു
നം അനുഗമിച്ചു എന്നു സ്ഥാപിേക്കണ്ടിയും വരും.
മഴമംഗലവും നീലകണ്ഠനും സമകാലികന്മാരായിരുന്നു.
മഴമംഗലെത്തക്കാൾ നീലകണ്ഠനും വയസ്സു കുേറ കുറ
ഞ്ഞിരുന്നിരിക്കാം. മഴമംഗലഭാണത്തിെല “േകളീേകാ
പകലാസു തന്വതി നതിം ചന്ദ്രാർദ്ധചൂഡാമണൗ” എന്ന
നാന്ദിേശ്ലാകത്തിെന്റ അനുരണനം െതൈങ്കലനാേഥാ
ദയത്തിൽ “േദവി, ൈത്രേലാക്യരക്ഷാകലിതവൃഷപു
രാവാസലീലായിേത” എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ േകൾക്കാ
വുന്നതാണു്. ഈ മൂന്നു കൃതികളും കൂടാെത േവേറയും
ചില പ്രബന്ധങ്ങൾ നീലകണ്ഠൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കാം.
അവ ഏെതന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. “പപ്ര
േഥ തൽ പൃഥിവ്യാം” എെന്നാരു കവിമുദ്ര നാരായണീയ
ത്തിലും െതൈങ്കലനാേഥാദയത്തിലും കാണുന്നു. “തൽ
േക്ഷത്രം…പപ്രേഥ” എന്നു് അതിെന്റ ഒരു രൂപാന്തരം
െചല്ലൂരനാേഥാദയത്തിലുമുണ്ടു്. അതു കലിസംഖ്യാവാ
ചിയല്ല. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ നാരായണീയവും െത
ൈങ്കലനാേഥാദയവും കവി എഴുതിത്തീർത്തതു് ഒേര ദി
വസം—അതായതു് 774 േമടം 7-ആംനു-യാെണന്നു വര
ണം; അതിനു് ഒരുവിധത്തിലും ഉപപത്തിയില്ലേല്ലാ.
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12 െചല്ലൂരനാേഥാദയം, ഇതിവൃത്തം
ശ്രീപരേമശ്വരൻ ൈകലാസപർവ്വതത്തിൽ എഴുന്നള്ളി
യിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരവസരത്തിൽ േദവന്മാർ അവിടുെത്ത
സന്നിധാനെത്ത പ്രാപിച്ചു വിശ്വകർമ്മാവിനാൽ ആദി
ത്യകലകെളെക്കാണ്ടു നിർമ്മിതങ്ങളായ മൂന്നു ൈശവ
ബിംബങ്ങൾ ഭൂമിയിലുെണ്ടന്നും അവയുെട േതജസ്സു
െകാണ്ടു േലാകം ദഹിക്കുന്നു എന്നും അവെയ അവിടു
ന്നുതെന്ന സ്വീകരിക്കണെമന്നും അറിയിച്ചു. കരുണാ
ശാലിയായ ഭഗവാൻ അവർക്കു് അഭീഷ്ടം നല്കി ആ മൂന്നു
ബിംബങ്ങേളയും പാർവതീേദവിക്കു നിത്യപൂജയ്ക്കായി
ദാനംെചയ്തു. പിന്നീടു് അവയിൽ ഒന്നു മാന്ധാതാവിനും
മെറ്റാന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനായ മുചുകുന്ദനും േദവി
യുെട സമ്മതംവാങ്ങി െകാടുക്കുകയും അവെയ അവർ
തളിപ്പറമ്പത്തുെവച്ചു് ആരാധിച്ചുേപാരികയുംെചയ്തു. കാ
ലാന്തരത്തിൽ ആ ബിംബങ്ങൾ ഭൂഗർഭത്തിൽ അന്തർ
ഹിതങ്ങളായിേപ്പായി. അങ്ങെനയിരിെക്ക ശിവൻ ഒരി
ക്കൽ തെന്റ പാരിഷദമുഖ്യനായ കുംേഭാദരെന ഭൂമിയി
െല സ്ഥിതിഗതികൾ അറിഞ്ഞുവരുവാൻ നിേയാഗിക്കു
കയും ആ ഭക്തൻ തിരിെയെച്ചന്നു െപരുെഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമ
ത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം വർണ്ണിച്ചു േകൾപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
അേപ്പാൾ ഭഗവാനു് ആ സ്ഥലം തെന്റ നിത്യസാന്നിദ്ധ്യ
ത്താൽ അലംകൃതമാക്കണെമന്നു േതാന്നി. ആ ഘട്ട
ത്തിൽ ശതേസാമൻ എന്ന േകരളരാജാവു് അഗസ്ത്യ
മഹർഷിയുെട ഉപേദശമനുസരിച്ചു ൈകലാസത്തിൽ
െച്ചന്നു് കലികല്മഷം ഭൂമിയിൽനിന്നു നീങ്ങണെമന്നുള്ള
അഭിസന്ധിേയാടുകൂടി ശ്രീപരേമശ്വരെന ഭജിക്കുകയും
ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ നീരാട്ടിെനഴുന്നള്ളിയിരുന്ന
േദവിയുെട അനുമതികൂടാെത മൂന്നാമെത്ത ൈശവബിം
ബം അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മാനിക്കുകയും െചയ്തു. തിരിെയ
വന്നേപ്പാൾ േദവി അത്യന്തം കുപിതയായി ഭർത്താവി
െന ശപിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിെയങ്കിലും ശതേസാമെന്റ
േസ്താത്രങ്ങൾ േകട്ടു ശാന്തയായി. തദനന്തരം േദവിയു
െട അനുമതികൂടി േനടികൃതകൃത്യനായ രാജാവു െപ
രുെഞ്ചല്ലൂരിൽ ആ ബിംബം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അതിനു്
ഉചിതമായ ഒരു മഹാേക്ഷത്രം പണിയിക്കുകയും െചയ്തു.
അവിെട സ്ത്രീകൾക്കു പ്രേവശമില്ലാത്തതിനാൽ കാഞ്ഞി
രങ്ങാട്ടുകൂടി അേദ്ദഹം മെറ്റാരു ൈശവബിംബം പ്രതി
ഷ്ഠാപനംെചയ്തു. ശതേസാമൻ േകാലത്തുനാട്ടിെല ഒരു
രാജാവായിരുന്നു. അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ച െപരുെഞ്ചല്ലൂർ
േക്ഷത്രത്തിനു തദനുേരാേധന േസാേമശ്വരം എന്നുകൂടി
േപർ പറഞ്ഞു വരുന്നു.

നാരായണീയം, ഇതിവൃത്തം
നാരായണീയത്തിെല ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗം
ഭാഗവതാന്തർഗ്ഗതമായ സന്താന േഗാപാലം കഥയും
അതിനുേശഷമുള്ളതു തൃപ്പൂണിത്തുറ േക്ഷത്ര മാഹാത്മ്യ
വുമാകുന്നു. നരനാരായണന്മാരായ അർജ്ജുനനും ശ്രീകൃ
ഷ്ണനും മഹാവിഷ്ണുവിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മണെന്റ പത്തു കുമാ
രന്മാേരയും സ്വീകരിച്ച അവസരത്തിൽ തെന്റ ഒരു ബിം
ബം കലിബാധ തീരുന്നതിനുേവണ്ടി ഭൂമിയിൽ പ്രതിഷ്ഠി
ക്കണെമന്നു ഭഗവാൻ അവേരാടു് അരുളിെച്ചയ്തു. ദ്വാരക
യിൽ തിരിെച്ചത്തിയതിനുേശഷം അതിനു േയാഗ്യമായ
സ്ഥലേമെതന്നേന്വഷിക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തെന്റ അനു
ചരനായ സുദക്ഷിണേനാടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ ഭക്തൻ
എങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തുറ (രവിഗ്രാമം) ആണു് ആ
അനുഗ്രഹത്തിനു് അർഹത്തമം എന്നു വിജ്ഞാപനം
െചയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉടൻ തെന്ന അവിെട അനന്താസ
നവിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനു് അർജ്ജുനേനാടു നിർ
േദ്ദശിക്കുകയും അർജ്ജുനൻ ആ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു പ്ര
വർത്തിക്കുകയും െചയ്തു.

െതൈങ്കലനാേഥാദയം, ഇതിവൃത്തം
ശ്രീപരശുരാമൻ താൻ ക്ഷത്രിയരാജാക്കന്മാരിൽനിന്നു
െവട്ടിപ്പിടിച്ചടക്കിയ ഭൂമി മുഴുവൻ കാശ്യപമഹർഷിക്കാ
യി ദാനംെചയ്തതിെന്റ േശഷം മേഹന്ദ്രപർവതത്തിൽ
തപസ്സു െചയ്യുേമ്പാൾ അവിെട ചില ബ്രാഹ്മണർ െച
ന്നു തങ്ങൾക്കു വിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠി
ക്കുന്നതിന്നു സമ്പത്സമൃദ്ധമായ ഒരു േദശം ലഭിക്കണ
െമന്നു് അേപക്ഷിച്ചു. അതു സാധിച്ചുെകാടുക്കുന്നതിനു
േവണ്ടി ആ മഹാത്മാവു് വരുണെന പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചു
തെന്റ യജ്ഞായുധമായ ശൂർപ്പം സമുദ്രത്തിേലെക്ക
റിഞ്ഞു. അതു് എവിെടെച്ചന്നു വീണുേവാ അതുവെരയു
ള്ള സ്ഥലം നാടാക്കി, അതിനു െകാങ്കണെമന്നു േപർ
നൽകി. ആ നാടു് അവർക്കായി ദാനം െചയ്കയും അതി
െന്റ പരിപാലനത്തിനു േകരളൻ എെന്നാരു രാജാവി
െന നിയമിക്കയും െചയ്തു. തദനന്തരം പരശുരാമൻ ശ്രീ
പരേമശ്വരെന േസവിക്കുവാൻ ൈകലാസത്തിേലയ്ക്കു
േപാകുകയും അവിെടെവച്ചു താൻ പുത്തനായി വീെണ്ട
ടുത്ത ഭൂവിഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പാർവതീസേമതനായി
എഴുന്നള്ളി നിത്യ സന്നിധാനം െചയ്യണെമന്നു പ്രാർ
ത്ഥിക്കുകയും െചയ്തു. േദവിയുെട നിർബ്ബന്ധംമൂലം ആ
പ്രാർത്ഥന സഫലീഭവിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ സപരി
വാരം പുറെപ്പട്ടു. െകാങ്കണഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഗത്തു വന്ന
േപ്പാൾ നന്ദിേകശ്വരൻ അവിെട “സംവാസകൗതൂഹ
ലി”യായിനിന്നു. ആ സ്ഥലത്തു് അഭൗമമായ ഒരു േത
ജസ്സും കാണാറായി. അേപ്പാൾ ശ്രീപരേമശ്വരൻ അതു
തെന്റ വാസസ്ഥാനമാക്കുവാനുറച്ചു; മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യവും അവിെട ഭഗവാെന്റ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചു്
ഉണ്ടായി. േകരളരാജാവു് ആ സ്ഥലത്തു ശിവൻ, വിഷ്ണു,
ശങ്കരനാരായണൻ, ഗണപതി, പാർവതി എന്നീ പഞ്ച
േദവതകളുെട അധിവാസത്തിനായി ഒരു മഹാേക്ഷത്രം
പണികഴിപ്പിച്ചു. അതാണു് തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥേക്ഷത്രം.
തൃശ്ശൂരിനു വൃഷപുരെമന്നും, ഭദ്രാചലെമന്നും മറ്റും പല
സംജ്ഞകൾ സംസ്കൃതത്തിലുണ്ടു്.
നീലകണ്ഠെന്റ കവിത
നീലകണ്ഠകവിയുെട വാങ്മയങ്ങൾക്കു പ്രശംസാവഹ
മായ ഓജസ്സും പ്രൗഢിയുമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒരു തികഞ്ഞ
സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നു. മൂന്നു ചമ്പുക്കളിലുംെവച്ചു്
എനിയ്ക്കു പ്രഥമസ്ഥാനത്തിനു് അർഹമായി േതാന്നിയിട്ടു
ള്ളതു നാരായണീയമാകുന്നു: മറ്റുള്ള രണ്ടും ഏകേദശം
തുല്യങ്ങളാണു്.
കവിതാരീതി
കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ അഞ്ചു പദ്യങ്ങളും രണ്ടു
ഗദ്യങ്ങളിൽനിന്നു ചില പങ്തികളും ഉദ്ധരിക്കാം.
1 ശിവൻ:
“കാണെപ്പട്ടൂ സമക്ഷം തദനു െതളിെവഴും

േതജസസ്തസ്യ മേധ്യ
േചെണത്തും കാളേഭാഗീശ്വരകലിതജടാനദ്ധമുേഗ്ദ്ധന്ദുേരഖം
ദീനത്രാൈണകദീക്ഷം മനസി കിമപി െകാള്ളാഞ്ഞു തള്ളിക്കടക്കൺേകാണിൽപ്പാേട പകർന്നീടിന ഘനകരുണം
പാർവതീഭാഗേധയം.”
(െചല്ലൂരനാേഥാദയം)

2 ശിശുവിെനപ്പാലിക്കുവാനുള്ള അർജ്ജുനെന്റ സജ്ജത:

ദുഷ്ട്വാ സമ്പൂർണ്ണഗർഭാം ദ്വിജവരഗൃഹിണീം
ഗാണ്ഡിവം ചാപമേഗ്ര
പുഷ്ടാേഭാഗം കുലച്ചപ്പരമശിവമനുസ്മൃത്യ മുേഗ്ദ്ധന്ദുചൂഡം
തുഷ്ട്യാ ദിവ്യാസ്ത്രസംേയാജിതശരനികൈരസ്സൂതികാപഞ്ജരം തീർെത്തട്ടാശാദത്തദൃഷ്ടിശ്ശിതവിശിഖധരസ്തത്ര തസ്ഥൗ കിരീടീ.”
(നാരായണീയം)
3 വിഷ്ണുവിെന്റ അരുളപ്പാടു്:
“ത്രിഭുവനെപരുമാൾതന്നാനനാംേഭാജമധ്യാ-

ദുദിതരുചി പുറെപ്പട്ടൂഢമാധുര്യസാരാ
അതുെപാഴുതരുളപ്പാെടന്നു േപരായ പുത്തൻമധുഝരി െപരുമാറീ കൃഷ്ണേയാഃ കർണ്ണരേന്ധ്ര.”
(നാരായണീയം)

4 ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ രൂപം:
“ഈേടറും പീതപട്ടാംബരകലിതമണീേമഖലം തൂമണം െപയ്താടീടും ൈവജയന്തീലളിതവിപുലേദാരന്തരം ബന്ധുരാംഗം.

പാേട േതാൺേമലടിഞ്ഞീടിന മകരമഹാകുണ്ഡലം, കൺകുളുർെക്ക
പ്രൗഢാേഭാഗം ജനൗഘാ ദദൃശൂരഭിനവം
കംസഹന്താരമാരാൽ.”
(നാരായണീയം)

5 െകാച്ചി:
“കല്യാണശ്രീ തഴയ്ക്കും ഭുജബലദമിതപ്രൗഢൈവരാകരാണാമുേല്ലാലഭ്രൂ നടീനാടിതധരണിപരിത്രാണനൃത്താന്തരാണാം,

െചാേല്ലറും കീർത്തിപാളീകബളിതജഗതാം
െകാച്ചിെയന്നുണ്ടു ഭൂമൗ
െവല്ലുന്നൂ കാപി േമളം െപരിയ കുലപുരീ
മാടധാത്രീശ്വരാണാം.”
(െതൈങ്കലനാേഥാദയം)

ഗദ്യം, ക്രുദ്ധയായ പാർവതീേദവി!
“സസംരംഭനിർവർത്തിതസ്നാനേവലാവിധൗ, നാലുമൂന്നി
ങ്ങു േശഷിച്ചു പാേട കിടക്കും പുരാണപ്രസൂനാഞ്ചിതം ചാല
െമത്തുന്ന ൈനസർഗ്ഗിേകാദഗ്രസൗരഭ്യലുഭ്യദ്ദ്വിേരഫാളിസാന്ദ്രം
തുേലാമാെകേനാക്കീടിലാഹന്ത! പിൻകാലിേലറ്റം കട
േന്നാരു നീളം കലർന്നന്തരാ വാരിബിന്ദുക്കളിറ്റിറ്റുവീഴും
മലർക്കൂന്തൽ െമെല്ലപ്പുറംൈകത്തേല േചർത്തുെകാണ്ടും,
പയഃേശ്രണികാസാന്ദ്രെമേപ്പരുെമാന്നിച്ചു ഫാലാന്തേര
പറ്റിമിന്നുന്ന നീലാളകച്ചാർത്തുെകാണ്ടും, വിലാേസന മൂ
െന്നാന്നുേശഷിച്ചു കാണെപ്പടും മുഗ്ദ്ധകസ്തുരികാചിത്രകം
െകാണ്ടുമത്യന്തേചേതാഹരാ, െചറ്റു േകാടിക്കുലേഞ്ഞാരു
ചില്ലിെക്കാടിെത്തല്ലുമസ്യാഃ കലങ്ങിച്ചുവക്കും കടക്കൺ
കലാഭംഗിയും, പാടുപാേട വിറയ്ക്കുന്ന ബിംബാധേര ഭാവമ
ന്യാദൃശം പൂണ്ടു പാകീടുമപ്പുഞ്ചിരിൈപ്പതലും, േചർന്നു ബാ
ലാതപശ്രീ നിഴൽെക്കാണ്ട െപാന്നിൻപേയാജം കണ
െക്കെക്കാടുംേകാപരാേഗാദയപ്രൗഢി െമത്തുന്ന വക്ത്രാര
വിന്ദശ്രിയാ േലാഭനീയാ തുേലാം” ഇത്യാദി.
(െചല്ലൂരനാ
േഥാദയം)

െതൈങ്കലനാേഥാദയത്തിൽ അത്യന്തം ചമൽകാരപൂർണ്ണ
വും കവിയുെട േദശാഭിമാനത്തിനു പ്രത്യക്ഷനിർദർശനവു
മായി േകരളവർണ്ണനാത്മകമായ ഒരു ഗദ്യമുണ്ടു്. അതിൽ
േപരാറു് (ഭാരതപ്പുഴ) ചൂർണ്ണി (െപരിയാറു) ഫുല്ല (മൂവാറ്റുപുഴ
യാറു്) എന്നീ മൂന്നു പുഴകേളയും, തിരുവില്വാമല, വർക്കല,
തിരുെനല്ലി എന്നീ മൂന്നു മഹാേക്ഷത്രങ്ങേളയും പറ്റിയുള്ള
പ്രശസ്തി കാണുന്നു. അടിയിൽ പകർത്തുന്ന വരികൾ ആ
ഗദ്യത്തിെന്റ ഒടുവിലുള്ളവയാണു്.
“സമധീതാഗമശാസ്ത്രവിമർശക്രമപൂതാത്മഭിരഞ്ചിതപഞ്ചമഖാദി

ക്രിയെചയ്തവിരതസഞ്ചിതസുചരിതരാശിഭിരതുല ബ്രഹ്മമ
േഹാമഹനീൈയരവനിസുേരൈന്ദ്രരഭിപൂരിതമായു്, ചാരു
തപൂണ്ട ചതുഷ്ഷഷ്ടിമഹാഗ്രാമവിഭൂതിസമഗ്രിമെകാണ്ടും
െപരികെപ്പരിക വിചിത്രാേഭാഗം, ധർമ്മങ്ങൾെക്കാരു മൂല
സ്ഥാനം പാവനതായാ ജീവനസാധനമാചാരാണാമഭ്യാ
സഗൃഹം ഭവസാദത്തിന്നവസാനസ്ഥലി നിർമ്മലതായാ
നർമ്മനിേകതം മര്യാദെയ്ക്കാരു വര്യാധാരം, കിം ബഹുവച
സാ, ഭാഗ്യം േകാലിന തൽഗുണൈവഭവേമാർക്കുംേതാറും
വാക്യവിദൂരം.”

ഇത്തരത്തിലാണു് നീലകണ്ഠകവിയുെട ഹൃദ്യവും കേളാ
ദാരവും ചിത്രസ്ഫുടാർത്ഥവുമായ മണിപ്രവാളകവിതയുെട
ൈശലി.
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13 മറ്റു ഭാഷാചമ്പുക്കൾ
െകാല്ലം ഏഴുെമട്ടും ശതകങ്ങളിലാണു് വിശിഷ്ടങ്ങളായ
മണിപ്രവാള ചമ്പുക്കളുെടെയല്ലാം ആവിർഭാവെമന്നും
അപൂർവ്വം ചില ചമ്പുക്കൾ ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ
പൂർവാർദ്ധത്തിലും വിരചിതങ്ങളാെണന്നു് ഊഹിക്കാ
വുന്നതാെണന്നും ഞാൻ മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
അവയിൽ പല പ്രബന്ധങ്ങൾ നശിച്ചുേപായിട്ടുണ്ടു്. ബാ
ക്കിയുള്ളവയിൽ ഏതാനും ചിലതു സൂര്യപ്രകാശം കാ
ണാെത ഇന്നും ഇരുട്ടറകളിൽ ശ്വാസംമുട്ടി കണ്ഠഗത
പ്രാണങ്ങളായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഇതുവെര കണ്ടുകി
ട്ടീട്ടുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിേല ഇതരപ്രബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി
യുള്ള പ്രസ്താവനയ്ക്കു് ഈ അധ്യായം വിനിേയാഗിക്കുന്ന
തു സമുചിതമായിരിക്കുെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.
അക്കാലെത്ത മറ്റു ഭാഷാചമ്പുക്കൾ: (1) ഗേജന്ദ്രേമാ
ക്ഷം, (2) പ്രഹ്ലാദചരിതം, (3) വിഷ്ണുമായാചരിതം, (4)
കൃഷ്ണാവതാരം, (5) പൂതനാേമാക്ഷം, (6) കാളിയമർദ്ദനം,
(7) രാസക്രീഡ, (8) കംസവധം, (9) സ്യമന്തകം, (10)
കുേചലവൃത്തം, (11) രാമാർജ്ജുനീയം, (12) ശ്രീമതീസ്വ
യംവരം, (13) ശര്യാതിചരിതം എന്നീ ൈവഷ്ണവകഥാപ്ര
തിപാദകങ്ങളും, (14) ദക്ഷയാഗം, (15) ത്രിപുരദഹനം,
(16) ഗൗരീചരിതം എന്നീ ൈശവകഥാപ്രതിപാദകങ്ങ
ളും, (17) സഭാപ്രേവശം, (18) കല്യാണസൗഗന്ധികം
എന്നീ ഭാരതാന്തർഗ്ഗതങ്ങളുമായ ചമ്പുക്കൾ നമുക്കു ലഭി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ കംസവധം, രാമാർജ്ജുനീയം, ദക്ഷ
യാഗം, ത്രിപുരദഹനം, ഗൗരീചരിതം, കല്യാണസൗഗ
ന്ധികം എന്നീ ആറു ചമ്പുക്കൾ മാത്രേമ നമ്മുെട പ്രേത്യ
കശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിേക്കണ്ടതുള്ളു. കാളിയമർദ്ദനവും
സ്യമന്തകവും അത്യന്തം ഹ്രസ്വങ്ങളാെണങ്കിലും അവ
യിലും കാവ്യഗുണം കളിയാടുന്നു. ഫലിതേധാരണിെകാ
ണ്ടു ശ്രീമതീസ്വയംവരത്തിനും ചമ്പുക്കളുെട ഇടയിൽ
സാമാന്യം ഗണനീയമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടു്. പ്രസ്തുത
കൃതികളുെട പ്രേണതാക്കന്മാെരപ്പറ്റി യാെതാരറിവുമി
ല്ല.

കംസവധം
ഒന്നാംകിടയിൽ ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ട ഒരു ചമ്പുവാകുന്നു
കംസവധം. കഥ അരിഷ്ടവധംമുതൽക്കു് ആരംഭിക്കു
കയും ഉഗ്രേസനെന്റ രാജ്യാഭിേഷകേത്താടുകൂടി അവ
സാനിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കവിത ആദ്യന്തം സരസവും
ഫലിതമയവുമാണു്. കംസവധത്തിൽനിന്നു നാരായ
ണീയത്തിൽ ചില പദ്യങ്ങൾ പകർന്നിട്ടുള്ളതായി കാ
ണുന്നതിനാൽ രണ്ടും നീലകണ്ഠകൃതമാെണന്നു സങ്കല്പി
ക്കുവാൻ േതാന്നുന്നു. രണ്ടു പദ്യങ്ങളും ഒരു ദണ്ഡകവും
ഉദ്ധരിച്ചു കവിതാൈശലി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“വ്യാജാേപതം തദാനീം മധുരിപുദലിേതഷ്വാസേഘാഷം നിനച്ചാലീശാ ശൗേര, ജയശ്രീനവനവവരണാരംഭപുണ്യാഹവാേയ്പാ?

േപാർേചരും ൈവരിഭൂപാലകവിറയൽ വിറയ്ക്കുന്ന നിർഘാതേമാ േകൾ?
േഭാേജന്ദ്രസ്വർഗ്ഗയാത്രയ്ക്കുരെപരിയ പുറപ്പാടുെകാേട്ടാ? ന ജാേന.”

കംസസൽഗതി:
“േസായം ധന്യാഗ്രയായീ കമലനയനരൂ-

പാമൃതം േലാചനാഭ്യാം
പായം പായം തദാനീം നിരുപമപരമാനന്ദശുദ്ധാന്തരാത്മാ
ജീവാപായം പ്രപന്നസ്ത്രിഭുവനെപരുമാൾതെന്നാൈടക്യം ഗേതാഭൂൽ
ഭൂയാേനാഘസ്സ്രവന്ത്യാ നലമുടയ പേയാരാശിേയാെടന്നേപാെല.”

ദണ്ഡകം, അക്രൂരൻ ബാലകൃഷ്ണെന കാണുന്നതു്:
“വാരാർന്ന േകശഭരനീരാജിപിഞ്ചരമണി-

േഗാേരാചനാതിലകകാന്തം
വനവിഹൃതിതാന്തം-ഖലജനകൃതാന്തംവലിതഖുരപശുനികരമണിനടുവിൽ വിലസുെമാരു
വലമഥനമണിമിവ മഹാന്തം;

(1)

കാളാഞ്ജനാഞ്ചിതവിശാലാക്ഷിപക്ഷ്മഭുവി
നീളപ്പിരണ്ട െപാടിധൂളം
കലിതഘനേഹളം-കവിളിണയിൽ േമളംകലരുമണികുഴലിണയുമഴകുടയ തിരുമുഖവുമുടൽവടിവുമസിതഘനകാളം;

(2)

മംഗല്യേതാളിൽ മണിശൃംഗം കരാഗ്രഭുവി
െചേങ്കാലുമാർന്ന നവകാമം,
മഹിതവനദാമം-തിരുവുരസി കാമംമഹിമെയാടു തടവി നവെപാടിനിരയുമരുണതരെവയിെലാളിയുമധികമഭിരാമം;

(3)

താലാങ്കേനാടുമനുകൂലാശേയന സഹ
ബാൈലർവ്രജാങ്കണവിഭാേഗ
ധരണിഹരിേലാേക-കൃതവസതിമാെകപ്പുകഴ്വതിനു സുകൃതമിതു സകലപതിമതിലളിതപശുപതനുമവിെട വിലുേലാേക.”

(4)

ഫലിതം

കംസെന്റ കുേചഷ്ടിതെത്തപ്പറ്റി അക്രൂരൻ ഭഗവാേനാടു
പറയുന്നതു “സംസാരീ കംസനിേപ്പാൾ മരുമകനു ഭവാ
െനത്രയും പ്രീതിശാലീ കംസാരിേപ്പർതരുമ്മാറകമലരിലുറച്ച
െനന്നു നൂനം” എന്നാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണനും ചാണൂരനും
തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നർേമ്മാക്തിമധുരമായിരിക്കുന്നു.
അവിെട ശ്രീമൽഭാഗവതത്തിെന്റ അനുകരണം അല്പമു
െണ്ടങ്കിലും അതു കവിയുെട മേനാധർമ്മലഹരിയിൽ
നിമഗ്നമായിേപ്പാകുന്നു. താൻ ബാലനാെണന്നു ശ്രീ
കൃഷ്ണൻ പറയുേമ്പാൾ “നീയേല്ല കുവലയാപീഡെത്ത
െകാന്നതു്?” എന്നു ചാണൂരൻ േചാദിക്കുന്നു. അതിനു
ഭഗവാൻ
“എേന്ന ൈവഷമ്യേമ, ഞാൻ ഭയതരളനണഞ്ഞല്ല, െതാട്ടെല്ലേടാ, തൻ

ദുർന്ന്യായംെകാണ്ടുതേന്ന ഗജപതി മൃതനായ്
വീണിതമ്മാവനാണാ;
എന്നാലീ ഞങ്ങേളാടീെയളിയവേരാടു മിഥ്യാപരാധം ബലാൽേച്ചർത്തിന്നീവണ്ണം തുടങ്ങുന്നടവിനു മതിേയ
ൈദവേമ സാക്ഷിയുള്ളു.”

എന്നു നിന്ദാഗർഭമായി മറുപടി നല്കുന്നു. അതുേകട്ടു ചാ
ണൂരൻ പിെന്നയും “രജകെനയും െകാന്നു പള്ളിവില്ലും
മുറിച്ചിട്ടു്” “ഈ േഭാഷാ, ഞങ്ങേളാെടന്തിെനാരനുനയ
വും സാന്ത്വവും ഭ്രാന്തേനാ നീ?” എന്നു ഗർജ്ജിക്കുന്നു.
അതിനു ഭഗവാൻ മുൻപിലെത്തേപ്പാെലതെന്ന
“കഷ്ടം ബാലസ്വഭാേവ െപരുകിന കുതുകം-

െകാണ്ടു േകാദണ്ഡദണ്ഡം
പട്ടാങ്ങേത്ര വലിേച്ച, നതിനു കിമപി േകടും ബലാൽ വന്നുേപായി
ചട്ടറ്റീടുന്ന യുഷ്മാൻ പുനരവിെട നിനച്ചൂതുമില്ലൻപിെലന്നാൽെപ്പെട്ടന്നുണ്ടായ കാര്യത്തിനു പരുഷമുടക്കാ, യ്കടക്കം പ്രധാനം.”

എന്നു പറയുന്നു. ഉടേന “െചറുതുമദമകക്കാമ്പിൽമൂടിപ്പ
റേഞ്ഞാരാഗുഢാേക്ഷപമിശ്രം വചനമിതധികം നെന്ന
േടാ നന്ദസൂേനാ” എന്നു് ഉപക്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ആ മല്ലപ്ര
മാണി “േവഗാലിന്നിെന്ന മുഷ്ടിപ്രഹൃതിഭിരധുനാ െകാ
ന്നു ൈവവസ്വതീേയ േഗേഹ യാത്രാക്കിേയ വിക്രമമിള
കിന ചാണൂരേനാ െചറ്റടങ്ങൂ” എന്നു വീണ്ടും അട്ടഹസി
ക്കുന്നു. ഭഗവാനാകെട്ട പിേന്നയും തെന്റ ഫലിതൈശ
ലി വിടാെത
“ഞാേനാ സംപ്രതി കാലനങ്ങതിഥിയായു് നീേയാ
ഭവിക്കുന്നെത-

ന്നീ നമ്മിൽപ്പറേയണ്ടതില്ലതറിേവാർ
മാേലാകരാേലാകേന
ചാണൂരാ, മദമാർന്നു േലാകവിപദം
െചയ്യുന്നവർെക്കാെക്കയും
താേന േപാന്നുവരും വിനാശമചിരാെലന്നുള്ളേതാർത്തീടു
നീ”

എന്നു് ഉദീരണംെചയ്തു് ആ േകാപിഷ്ഠെന്റ േക്രാധാഗ്നി
െയ ഊതിക്കത്തിക്കുന്നു.

രാമാർജ്ജുനീയം
വിവിധങ്ങളായ കാവ്യഗുണങ്ങളാൽ വിരാജിതവും സാ
മാന്യം ദീർഘവുമായ ഒരു ചമ്പുവാണു് രാമാർജ്ജുനീയം.
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണെത്ത അനുകരിച്ചു ശ്രീ പരശുരാമ
െന്റ ജനനംമുതൽക്കുള്ള സംഭവങ്ങെള കവി സ്പർശിച്ചി
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനൻ നായാട്ടു കഴിഞ്ഞു്
ഒരതിഥിയുെട നിലയിൽ ജമദഗ്നിമഹർഷിയുെട ആശ്രമ
ത്തിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതു മുതൽക്കുള്ള കഥയാണു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പ്രേത്യകമായ പ്രതിപാദനത്തിനു വിഷയീ
ഭവിക്കുന്നതു്. ഭാർഗ്ഗവനും കാർത്തവീര്യനും തമ്മിലുള്ള
യുദ്ധം വളെര വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിൽ “വീരവധത്തിൻ
പ്രായശ്ചിൈത്ത്യ സ്വയേമവാത്ഭുത ഹയേമധം െചയ്താ
ചാര്യായ ധരിത്രിെയ മുഴുവൻ വാരിധിവസനാം കാശ്യ
പമുനേയ ദക്ഷിണ നല്കിത്തസ്യ നിേയാഗാൽ മഹതിമ
േഹേന്ദ്ര പുക്കു ഗിരീേന്ദ്ര വിേശ്വാത്തീർണ്ണമഹാത്ഭുതച
രിേതാ നിഷ്കളവിമലബ്രേഹ്മാപാസന ൈകെക്കാണ്ടനു
ദിനമഴകിലിരുന്നൂ” എന്നു് ഇതിവൃത്തം സമാപിക്കുന്നു.
പ്രസ്തുത കൃതി എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
സംജാതമാെയന്നു് ഊഹിക്കാം. പേരാപജീവിത്വമിെല്ല
െന്നാരു െമച്ചം അതിനുള്ളതു വിശിഷ്യ വ്യക്തമാകുന്നു.
നാലു േശ്ലാകങ്ങൾ അടിയിൽ േചർക്കാം.
സുരഭിയുെട േവ്യാമയാനം:
േക്രാധാദുൽകൃത്യ പാശാൻ മുഖരഖരഖുേരാത്തുംഗശൃംഗാഗ്രഘാൈതേര്യാധാൻ വിദ്രാവയന്തീ ഝടിതി പരിവൃതാൻ
േഘാരഹുമ്പാനിനാദാ,
നാസാഗ്രന്യസ്തഹസ്താംഗുലിഷു സകലേലാേകഷു പശ്യത്സു വിശ്വവ്രാതേക്ഷാഭം വളർത്തുജ്ജ്വലവിപുലവപുർേവ്വ്യാമവീഥീം പ്രേപേദ.”

കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനെന്റ വിചാരം:
“ഉന്നിേച്ചാളം മഹാവിസ്മയമിതു, സമേര
െകാെന്നാടുക്കീെതാരുത്തൻ-

തേന്ന സൂതദ്വിതീേയാ ബലഭരസഹിതാൻ
ക്ഷത്രസംഘാനസംഖ്യാൻ;
മേന്യ മന്നിങ്കലേക്കവലമുനിസുതനേല്ലഷ ദുർദ്ധർഷധാമാ
ധന്വീ; സാമാന്യരത്നത്തിനു കിമപി വരാ
കൗസ്തുഭത്തിൻ പ്രഭാവം.”
“മന്നിൽെച്ചാല്ലാർന്നുലാവും മുനിവരനിധനംെകാണ്ടു ദുഷ്കീർത്തി മുൻേപതേന്ന വാേമന ധാത്രാ ജഗതി നിയതമാകല്പമാകല്പിതാ േമ;

ഇന്നിേപ്പാൾ െചന്നു ൈസൈന്യസ്സഹ വിമതമമും
നിഗ്രഹിച്ചാലുെമന്നും
നന്നാവാൻ േവല; കിട്ടും വസതി െകാടിയ പാേപ ചിരാദന്ധകൂേപ.”

കാർത്തവീര്യെന്റ യുദ്ധാരംഭം:
“വില്ലിൻകൂട്ടം കുലച്ചാൻ, പവഴിനിര െതാടുത്താൻ, കൃപാണാെനറിഞ്ഞാനുല്ലാസംപൂണ്ടു ചിത്രപ്പരിചകളുമിളക്കീടിനാെനന്നു േവണ്ടാ,

കല്യാേഭാഗം കേരറിക്കനകമണിരേഥ
സിംഹനാദാതിഭീൈമരുേല്ലാലജ്യാനിനാൈദരഖിലമിടകുലുക്കീടിനാൻ ദിഗ്വിഭാഗം.”

ദക്ഷയാഗം
ഒരു നല്ല ചമ്പുവായ ദക്ഷയാഗവും എട്ടാം ശതകത്തി
െന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ വിരചിതമാെണന്നു ഭാഷാരീ
തിെകാണ്ടു നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്. സതീേദവിയുെട
അഗ്നിപ്രേവശവും തദനന്തരം വീരഭദ്രെന്റ ദക്ഷനിധ
നവും കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ േദവന്മാർ ശ്രീപരേമശ്വരെന
ൈകലാസപർവ്വതത്തിൽെച്ചന്നു കാണുന്ന ഘട്ടം കവി
ഒരു വിശിഷ്ടമായ സംസ്കൃത ഗദ്യംെകാണ്ടു് ഉപനിബന്ധി
ച്ചിരിക്കുന്നു. കവിതയുെട രീതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാലു
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം,
കേഥാപക്രമം:
“ശ്രീൈകലാസാദ്രിശൃംേഗ കനകമയമഹാ-

മന്ദിേര തൂമരന്ദം
തൂകീടും കല്പവാടീബഹളപരിമളാേമാദിതാശാന്തരാേള
നീൾകണ്ണാൾമൗലി ദക്ഷാത്മജെയ മടിയിലാമ്മാറു േചർത്തെങ്ങാരുന്നാേളകാേന്ത വാണിരുന്നൂ പുരരിപുഭഗവാൻ
പൂർണ്ണകാരുണ്യധാമാ.”

ദക്ഷെന്റ ശിവഭർത്സനം:
“ഇപ്പാർേമൽ നിന്ദ്യകർമ്മാ വരസഭയിലിവൻ
ധിക്കരിേച്ചാരു േകാപ്പിന്നുൾപ്പൂവിൽെച്ചറ്റു േഖദം ന ഖലു മമ ജഗൽഖ്യാതമാഹാത്മ്യരാേശഃ;
അപ്പാഴ്ക്കെല്ലന്നു കല്പദ്രുമനവമണിെയ-

ക്കണ്ണു കാണാത മൂഢൻ
ജല്പിച്ചാലില്ല േചതം പുനരതിനമേരന്ദ്രാവതം സത്തിേനതും.”

ക്രുദ്ധയായ സതീേദവി ദക്ഷേനാടു്:
“േശാകവ്യാലീഢെമന്നാലുടലിതു ഗിരിശേദ്വഷിേണാ നിങ്കൽനിന്ന-

ങ്ങീ േകളുൽപന്നമിേന്ന വിരവിെനാടു വിഹാസ്യാമി ഹാസ്യം തവാേഗ്ര;
േമാഹംെകാണ്ടാഹിതസ്യ സ്വയമുദരപുേട
കുത്സിതാന്നസ്യ പാർത്താലാെകച്ഛർദ്ദിെച്ചാഴിക്കുന്നതു ശിവശിവ! മുഖ്യപ്രതീകാരമേല്ലാ.”

സതിയുെട േമാക്ഷപ്രാപ്തി:
“സ്ഥാനാദുത്ഥായ തസ്മാലധികമിടനിറ-

ഞ്ഞാശു േരാേദാന്തരാേള
കാണായീ െചന്നുേചരുന്നതു നഭസി മഹാശ്ചര്യേതജഃപ്രവാഹം;
താേന ഹാഹാനിനാേദാ ദിവി ഭൂവി ച മഹാൻ
പശ്യതാമാവിരാസീദ്ദീനാനാം; പാപി ദക്ഷൻ കുടിലമതിരേഹാ!
നിർവികാരസ്തദാനീം.”

ത്രിപുരദഹനം
ഒന്നാംകിടയിൽ നിൽക്കുന്നതായി ഭാവുകന്മാർക്കു് അനു
ഭവെപ്പടുന്ന ഒരു ചമ്പുവാണു് ത്രിപുരദഹനം. ഈ കാ
വ്യത്തിൽ നീലകണ്ഠകവിയുെട ഓജസ്സും ഉജ്ജ്വലതയും
സമഗ്രമായി കാണുന്നു. താരകാസുരെന്റ പുത്രനായി
വിദ്യുന്മാലി, കമലാക്ഷൻ, താരകാക്ഷൻ എന്നിവെരയാ
ണു് പുരാണങ്ങളിൽ ത്രിപുരന്മാർ എന്നു പറയുന്നതു്. ശി
വഭക്തന്മാരായ അവരുെട ഉപദ്രവം ദുസ്സഹമായിത്തീർ
ന്നേപ്പാൾ േദവന്മാരുെട പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു വഴിെപ്പട്ടു മഹാ
വിഷ്ണു ബുദ്ധമുനിയുെട േവഷംധരിച്ചു് അവെര അത്ഭുത
കർമ്മങ്ങൾെകാണ്ടു വശീകരിച്ചു് ആ നൂതന മതത്തിേല
ക്കു പരിവർത്തനം െചയ്യിക്കുകയും, ൈശവചിഹ്നങ്ങൾ
പരിത്യജിച്ചു ബൗദ്ധമുദ്രകൾ സ്വീകരിച്ച അവരുെട അവ
സ്ഥാന്തരം ശ്രീപരേമശ്വരൻ നാരദമഹർഷിയിൽനിന്നു
ഗ്രഹിച്ചു മൂന്നാം തൃക്കണ്ണുെകാണ്ടു് അവെര ദഹിപ്പിക്കു
കയും െചയ്യുന്നതാണു് പ്രസ്തുത ചമ്പുവിെല ഇതിവൃത്തം.
നാലു േശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗദ്യത്തിൽനിന്നു ചില വരികളും
ചുവെട പകർത്തിെക്കാള്ളുന്നു.
ത്രിപുരന്മാരുെട തപസ്സു്:
“വാടീടായും പ്രേബാധപ്രസരമണിവിളക്കിൻപ്രകാശം നിറച്ചങ്ങൂ േട മായാതമസ്സഞ്ചയമറുതിെപടു-

ത്താത്മദൃഷ്ട്യാ തദാനീം
ഗുഢം കണ്ടാർ നറുംകാഞ്ചനെനറി കവരും
കാന്തിഭൂമ്ന സുഷുമ്നാനാഡീമധ്യത്തിേലേത പരമശിവമയം
കഞ്ചിദാശ്ചര്യപുഞ്ജം.”

േദവന്മാർ കണ്ട മഹാവിഷ്ണു:
“മുന്നിൽക്കാണായിതേപ്പാളമരപരിഷദാം
തൃക്കടക്കൺവിലാസംതെന്നെക്കാേണ്ട ജഗദ്രക്ഷണകലവി വള-

ർക്കുന്ന മുഖ്യാനുഭാവം
സന്നേദ്ധ േഭാഗിതേല്പ െതളിവിെനാടു സമാ
സീനമാേസവമാനാൻ
മന്ദസ്മിത്യാ സനന്ദാദികെള നവസുധാസ്യന്ദയാ നന്ദയന്തം, . . . . . . . . . . . . . . .
േസ്വച്ഛാശക്ത്യാ ചരസ്ഥാവരഭുവനതലം
േപർത്തു പാലിെച്ചാടുക്കുന്നാശ്ചര്യക്രീഡ ൈകെക്കാണ്ടരുളുെമാരു മഹാേയാഗമായാനുഭാവം,
ആശ്വാസം മുക്തിഭാജാം, കനിവുകടലിൽ നീന്തിക്കുളിച്ചാർത്തരക്ഷാതാച്ഛീല്യം നിത്യേമന്തും തിരുനയനകലാലംകൃതം പങ്കജാക്ഷം.”

ശിവെന്റ മൂന്നാം കണ്ണിെല തീ:
“കല്പാേന്താദ്ദീപ്തൈവശ്വാനരതുലന കലർ-

ന്നാശു േരാേദാന്തരാളം
കത്തിക്കാളിച്ചു മൂെളന്നതിരഭസമിരച്ചുച്ചൈകരുജ്ജ്വലാത്മാ
െകേല്പറും മുപ്പുരം െചന്നഴെകാടു പിടിെപെട്ടാെക്ക ദഗ്ദ്ധ്വാ ത്രിേലാകം
ഭസ്മീകർത്തും ജഗൽഘസ്മരമുഖരശിഖഃ
കൃഷ്ണവർത്മാ ദിദീേപ.”

ഗദ്യം, ത്രിപുരസംഹാേരാദ്യതനായ ശിവൻ:
“തദനു ജഗത്ത്രയഭീഷണേവേഷാ ദൃഢതരകല്പിതപരികര

ബന്ധസ്തുംഗശതാംഗമലംകുർവാണഃ സജ്ജശരാസനസം
ഹിതബാേണാ ബൃംഹിതരഭസവിശൃംഖലചംക്രമസംഭ്രമക
മ്പിതഭുവനകടാഹമിതുടനുടനുതിരും കടുകനൽ ചിതറിന
രൂക്ഷതേരക്ഷണപാതവിേലാലദലാതകലാപജ്വലിതദി
ഗന്തസ്തൽക്ഷണ സമുദിതകൗതുകഹർഷം കൗസുമവർ
ഷം െചയ്തു പുകഴ്ത്തും ദിവ്യജനാനാം ഭവ്യതേരാക്തിഃ ശ്രാവം
ശ്രാവം, ത്രിപുരാസുരകൃതധിക്കൃതിമുൈച്ചഃ സ്മാരംസ്മാരം,
തൽഗതകരുണാം ഹാരംഹാരം, േകാപവികാരം കാരം
കാരം, ത്രിഭുവനചക്രം മുെട്ട വിറയ്ക്കും പരിചുവളർെന്നഴുമട്ട
ഹസധ്വനിദാരുണവദനശ്ചതുരംേഗാദ്ധതരസനാകളകള
മുച്ഛ്റിതേകതനമുഗ്രനിേകതനമുഗ്രമഹാസുരപുരവരമേഗ്ര
ലക്ഷീകുർവന്നക്ഷീണാത്മാ നിന്നരുളീ ബത! സംഹൃതിരൂ
പീ ഝടിതി കപാലീ.”

ഗൗരീചരിതം
ത്രിപുരദഹനത്തിൽനിന്നു് ഒരുപടി കൂടി ഉയർന്നുനി
ല്ക്കുന്നു എന്നു പറേയണ്ട ഒരു ചമ്പുവാകുന്നു ഗൗരീചരി
തം. കവി ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ
രചിച്ചതായിരിക്കാം; ഭാഷയുെട പഴക്കം േനാക്കിയാൽ
അതിനു മുൻപാെണന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ നിർവാഹ
മില്ല. േദവീമാഹാത്മ്യത്തിേല സുംഭനിസുംഭവധമാണു്
പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. െതൈങ്കലനാ
േഥാദയകാരെനേപ്പാെല ഗൗരീചരിതകാരനും തെന്റ
പ്രബന്ധത്തിെന്റ ഗുണെത്ത പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടു്. “കർേണ്ണന
നവ്യാമൃതമാസ്വദിച്ചീെടൻേതാഴ! ഗൗരീചരിതാഭിധാനം”
എന്നു്, അേദ്ദഹം വയസ്യേനാടു പറയുന്നു. പ്രസ്തുതച
മ്പുവിനു ചിലർ പറയുന്നതുേപാെല ഗൗരീശങ്കരം എന്നു
േപരില്ല. മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.
േദവിയും മഹിഷഭടന്മാരും:
“ആേഭാഗംപൂണ്ടു സിംേഹാപരി പരിലസിതാം
മൗലിരുദ്ധാന്തരിക്ഷാമാപൂർണ്ണാശാന്തരാളാം പ്രബലഭുജസഹ-

േസ്രണ നാനാസ്ത്രഭാജാ
േദവീം മുല്പാടു കണ്ടുല്ബണരഭസഭരം
ൈദത്യേസനാഭടന്മാരാവൃത്ത്യാ ശാസ്ത്രവൈഷർശ്ശിവശിവ പരിേതാ
വിവ്യധുർന്നിർവിശങ്കം.”

േദവി സുംഭനു് അയയ്ക്കുന്ന സേന്ദശം:
“കൂട്ടാക്കാെത മദാജ്ഞാവചനമിതു മദാജ്ഞാനരീത്യാ പടയ്ക്കായു്ക്കൂട്ടുന്നൂതാകിലിേന്ന ഭുവനജനനിതന്നാണ കില്ലില്ല െചാല്ലാം;

വാട്ടം തട്ടാത ശാസ്ത്രപ്രകരനിഹതരാം
നിങ്ങെളെക്കാണ്ടസംഖ്യാൻ
കൂട്ടേത്താെട കുരയ്ക്കും കുറുനരിനിവഹാേനാണമൂട്ടീടുവൻ ഞാൻ.”

േദവന്മാരുെട സ്തുതി:
എപ്രായം െതളിേതനിലമ്മധുരിമാ, പുേഷ്പഷു സൗരഭ്യമെങ്ങപ്രായം, മൃഗലാഞ്ഛേന
കുളിർനിലാെവപ്രായമുത്ഭാസേത,
എപ്രായം ബത! പാലിൽ െനയ്യു,
മഴേകാടപ്രായമുേള്ളാന്നുേപാലിപ്പാെരങ്ങുമേഹാ! മേഹശ്വരി, ഭവത്തത്ത്വം
ഭവധ്വംസനം.”
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14 കല്യാണസൗഗന്ധികം
കല്യാണസൗഗന്ധികം ഭാരതാന്തഃപാതിയായ ഒരു
ഇതിവൃത്തെത്ത അധികരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാെണങ്കിലും
അതു ചതുർദ്ദശകഥാബദ്ധമായ ഭാരതചമ്പുവിെല ഒരു
ഭാഗമാെണന്നു് എനിക്കു് േതാന്നുന്നില്ല. ആ കൃതിയുെട
ആവിർഭാവം െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർ
ദ്ധത്തിലായിരിക്കണം. രണ്ടു പദ്യങ്ങൾമാത്രം ചുവെട
പകർത്തിെക്കാണ്ടു പുേരാഗമനം െചയ്യുന്നു.
ഹനുമാെന്റ വിശ്വരൂപം:
“വാേനാർസിന്ധുതരംഗപാളിയിെലഴും കാേറ്ററ്റു ചിന്നീടുമ-

ന്നാനാേകസരബാലേരാമപടലീനിർദ്ധൂയമാനാംബുദം
കാണായീ കപിസാർവഭൗമമുടേന മധ്യാഹ്നകാലെത്തയും
ഭാേനാരൂഷ്മ െകടുത്ത തീവ്രമഹസാ സന്ദീപിതാശാന്തരം.”

സൗഗന്ധികവാപി രക്ഷിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാർ:
ഊേക്കറും ഭീമേസനൻ പുനരതിൽ നടുേവ
ചാടിവീണ്ണാത്തനാദം
വായ്ക്കും സൗഗന്ധികേശ്രണികൾ വടിെവാടറു
േത്താരുേനരം ഗദാവാൻ
േകൾക്കായീ േഘാരേഘാരം നവജലദഘടാനാദപുരം നടുക്കും
വാക്യാേടാപങ്ങൾ വാപീഭരണവിധി വളർത്തുന്ന രേക്ഷാഭടാനാം.”

കാളിയമർദ്ദനം
കാളിയമർദ്ദനം ചമ്പു മുഴുവൻ കീട്ടീട്ടില്ല. ഒരു പദ്യവും
ഒരു ഗദ്യത്തിെല ഏതാനും പംക്തികളും മാത്രം പ്രദർ
ശിപ്പിക്കാം.
കാളിയെന്റ വിഷേവഗം:
“അേത്രയല്ലങ്ങു വാരാകരപരിവൃഢനും

െചന്നു കാളിന്ദിെയന്നും
മുഗ്ദ്ധാമാലിംഗനത്തിെന്നാരുകുറി തുനിയുേന്നരമാരാദകാേണ്ഡ
െമത്തീടും താപമുൾെക്കാണ്ടവശതരത ൈകെക്കാണ്ടവസ്ഥാന്തേര തൽപുത്രൻ പീയൂഷധാമാവിടയിെട മുഴുകാഞ്ഞാകിലന്നില്ല ജീവൻ.”

ഗദ്യം, വൃന്ദാവനം:
“േകസരിപുംഗവബാലധികർഷകമാതംഗാർഭകമഹിതം കുഹചന;
രുരുമുഖനഖകൃതകണ്ഡൂഹർഷിതഹരിണീമണ്ഡലലളിതം കുഹ
ചന;
തുരഗീപരിചിതവനമഹിേഷാത്തരസതതവിഹാരവിേനാദം കുഹ
ചന;
വ്യാളീനികരഫണാമുഖചുംബനേകളീസംകലനകുലം കുഹചന;
നാളീകാസവരസികമധുവ്രതപാളീഹുംകൃതിതുംഗം കുഹചന;
േചമന്തീനവസുമേനാനിസ്സൃതൈഹമജേലാക്ഷണശിശിരം കുഹ
ചന;
േകസരഭാസുരകുസുമരേജാഭരധൂസരഗഗനവിഭാഗം കുഹചന;
പാടലസൗരഭസംഗമസജ്ജിതപാടവനവപവമാനം കുഹചന;
േകാകിലമധുരനിനാദശ്രവണവ്യാകുലപഥികനിനാദം കുഹചന;
േകകികുേലാദിതതാണ്ഡവമണ്ഡലേകകാരൂപവിരാവം കുഹചന;
സാരസഹംസചേകാരകേപാതകചാരുസമാഗമസുഭഗം കുഹ
ചന;
കബരീകുചയുഗഭാരനിപീഡിതശബരീമന്ഥരഗമനം കുഹചന;
അമരീകചഭരവിഗളിതകുസുമഭ്രമരീഗീതനിനാദം കുഹചന;
േസവാസമയ നേമാനമ ജയമുഖഗീർവാേണാദിതമുഖരം കുഹ
ചന” ഇത്യാദി.

സ്യമന്തകം
സ്യമന്തകം സാമാന്യം നല്ല ഒരു ചമ്പുവാണു്. രുക്മിണീ
സ്വയംവരം, സ്യമന്തകം മുതലായ ചമ്പുക്കേളാടു് അതാ
തു വിഷയങ്ങെള പ്രതിപാദിക്കുന്ന തുള്ളൽകഥകൾ രചി
ക്കുേമ്പാൾ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കുള്ള കടപ്പാടു സ്പഷ്ടമായി
കാൺമാനുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗദ്യത്തിൽ നി
ന്നു് ഏതാനും വരികളും പകർത്തിക്കാണിക്കാം.
അപവാദം പരക്കുന്ന മാതിരി.

“നാസാേഗ്രവിരൽവെച്ചാരാത്മഗൃഹിണീകർേണ്ണപകർന്നാനസ
ദാസീകർണ്ണപുേട ച സാ; പുനരസൗ ചുറ്റും പരത്തീടിനാൾ;
കാസാേരഷു ചതുഷ്പേഥഷു ച പുനഃ ശ്രീകൃഷ്ണദുഷ്കീർത്തി െചന്നാേസേതാരധിേലാകമാഹിമവേതാ നീെളപ്പരന്നൂ തദാ.”

കിംവദന്തിയുെട പ്രകാരം:
“കക്കുമ്മാറില്ല പാർത്താെലാടിയ, െരാടി പടിപ്പീല പാടച്ചരന്മാരക്രൂരൻ േമാഹമാർന്നൂ തടിനിയിെലാടിെകാണ്ടല്ലേയാ െചാല്ലു േനേര?

ഇക്കാലം ൈദവെമന്നിപ്പരെമാരു ശരണം
കണ്ടതില്ലാരുെമങ്ങും
തിക്കും ദുഷ്കിംവദന്തീ പുനരിതി സമഭൂൽ
പുഷ്കലാ ചക്രപാേണഃ”

ഗദ്യം, േലാകാപവാദം:
“േവലി നടെന്നാരു സസ്യം തിന്നും കാലം വിഷമമിെതന്നും
േകചന; ചണ്ഡഹുതാശൻ ഭൂമി ദഹിക്കയുമുണ്ടിനി നിർണ്ണ
യെമന്നും േകചന; മാപാപികേള മിണ്ടായ്ക്കാരുമിെതന്നും
േകചിൽ, നമുക്കിനി േമലിൽത്തല േപാം പറകിലിെതന്നും
േകചന; ചതിെയാടിവൻ േപായ്പ്പതിയുമിരുന്നിഹ െപാതി
യും െവട്ടുമിെതന്നും േകചന: മംഗല്യസ്ത്രീമംഗലസൂത്രം തച്ചു
പറിയ്ക്കുമിെതന്നും േകചന; ദുർന്ന്യായങ്ങളിതിൽപ്പരമുണ്ടിഹ
സന്യാസികെളാടുെമന്നും േകചന; കുഴലും േമാതിരവും പു
നെരന്നും െകട്ടാെയ്ക്കന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങീ; കഷ്ടമിതിൽക്കാ

ളുണ്ടിഹ പാർത്താൽ പത്തനപന്തിയിൽ വിത്തം േനടും
െചട്ടികൾ േചാനകർ െകട്ടിപ്പൂട്ടിപ്പകേല പുെക്കാരു തസ്കര
ഭീത്യാ മച്ചിെലാളിച്ചുകിടന്നുതുടങ്ങീ. കൂഴെച്ചറുമികൾ കൂട്ടംകൂ
ടിേക്കാഴെപ്പട്ടു നടന്നു തുടങ്ങീ.”

ശ്രീമതീസ്വയംവരം
ശ്രീമതീസ്വയംവരത്തിേല കഥ പുരാണാന്തർഗ്ഗതമാ
കുന്നു. വിഷ്ണുഭക്തനായ അംബരീഷമഹാരാജാവിനു
ശ്രീമതി എെന്നാരു പുത്രിയുണ്ടായിരുന്നു. മഹർഷിമാ
െരങ്കിലും ഗായകന്മാരായ നാരദനും പർവതനും ആ
യുവതിയിൽ അനുരക്തരായിത്തീരുകയും ആ വിവരം
അവർ അംബരീഷെന ധരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. കന്യ
കയ്ക്കു മഹാവിഷ്ണു ഭർത്താവാകണെമന്നായിരുന്നു അഭി
ലാഷം. അംബരീഷൻ ശാപഭയം നിമിത്തം വിഷമിച്ചു്
താൻ ഒരു സ്വയംവരമാണു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നും
ആ അവസരത്തിൽ രണ്ടു മഹർഷിമാരും സന്നിഹിത
രായിരിക്കുകയാെണങ്കിൽ കുമാരി തനിക്കു് അഭിമത
നായ ഒരു പുരുഷെന വരിച്ചുെകാള്ളുെമന്നും അവെര
അറിയിച്ചു. മഹർഷിമാർ മഹാവിഷ്ണുവിേനാടു് അേന്യാ
ന്യം അവർക്കിരുവർക്കും കപിമുഖത്വമുണ്ടാകുമാറു പ്രാർ
ത്ഥിച്ചു. വരണമണ്ഡപത്തിൽ കുമാരി അവെര രണ്ടു േപ
െരയും വാനരവദനന്മാരായും അവർക്കിടയിൽ മഹാവി
ഷ്ണുവിെന, ൈത്രേലാക്യേമാഹനമായ സൗന്ദര്യത്തിനു
നിധാനമായും കണ്ടു. കന്യകെയ ഭഗവാൻ പരിഗ്രഹിച്ചു.
ക്രുദ്ധന്മാരായ മഹർഷിമാർ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ അം
ബരീഷെന ഗ്രസിക്കുവാൻ തമസ്സിെന സൃഷ്ടിക്കുകയും
ഭഗവാൻ അതിെന്റ ശമനത്തിന്നായി ചക്രായുധെത്ത
നിേയാഗിക്കുകയും െചയ്തു. താടിക്കാർ രണ്ടുേപരും േപ
ടിച്ചരണ്ടു മഹാവിഷ്ണുവിെനത്തെന്ന ശരണം പ്രാപിച്ചു.
ഭഗവാൻ അംബരീഷെന രക്ഷിക്കുകയും അവെര അനു
ഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തതിനുേമൽ ആ മഹാരാജാവിെന്റ
കുലത്തിൽ, അതായതു സൂര്യവംശത്തിൽ, അവതരിച്ചു
സീതാേദവിയായി ജനിക്കുന്ന ശ്രീമതിെയ വീണ്ടും പരി
ഗ്രഹിക്കാെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്കയും അേതാടുകൂടി കഥ
അവസാനിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. സ്വയംവരം കാണുവാൻ
േപാകുന്ന പല കൂട്ടേരയും കവി തന്മയത്വേത്താടുകൂടി
വർണ്ണിക്കുന്നു. അവരിൽ രാജാക്കന്മാർ, മുനിമാർ. മല
യാളബ്രാഹ്മണർ, ബ്രഹ്മചാരികൾ, േദവലന്മാർ, വാര്യ
ന്മാർ, പാതിരിമാർ, യുവതികൾ, പടയാളികൾ, ൈക
േക്കാളർ (ഒരുവക െനയ്ത്തുകാർ) , കൃഷീവലസ്ത്രീകൾ ഇങ്ങ
െന പലരും ഉൾെപ്പടുന്നു. അന്യചമ്പുക്കളിെലല്ലാം ഓദ
നസ്ഥാനത്തിൽ സ്രഗ്ദ്ധരയും ഉപദംശസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു
വൃത്തങ്ങളുമാണേല്ലാ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നതു്; എന്നാൽ
ശ്രീമതീസ്വയംവരത്തിൽ കവി സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ
ഒരു േശ്ലാകംേപാലും രചിച്ചു േചർത്തിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു വി
ചിത്രമായിരിക്കുന്നു. കവിതയുെട മാതിരി കാണിക്കു
വാൻ ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗദ്യത്തിൽനിന്നു കു
െറ വരികളും ഉദ്ധരിക്കാം. അനുസ്യൂതമായ ഔൽകൃഷ്ട്യം
ഈ കാവ്യത്തിനുെണ്ടന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല.
സ്വയംവരത്തിനു വന്ന ചിലർ:
“േരാമവിഹീനശിരസ്കാ മേഹാദരാഃ

കൃശവിേലാലവസ്ത്രധരാഃ
പരുഷതരവചനദക്ഷാ ആജഗ്മുഃ
േശ്രാത്രിയാസ്ത്തൂർണ്ണം.”
“അജിനം േമഖല ദണ്ഡും കൗപീനവുേമഭിരുജ്ജ്വലിതം
കുശുകുശ മന്ത്രിേച്ചവം ശിശുനികരം േപാന്നുവന്നിെതാരു
തരമായു്.”
“വേയ്ക്കാൽക്കളത്തിൽ വിലസീടിന നാരിമാരും
മുല്ക്കാലേമ തുണി മുറിച്ചു മറച്ചുടുത്ത്
അക്കയ്യേരാടിടകലർന്നു ചമഞ്ഞുവന്നു
നില്ക്കുന്നതുണ്ടു പതിനായിരെമാന്നുേപാെല.”

ശ്രീമതിെയ കണ്ടേപ്പാൾ രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടായ ഭാവ
േഭദങ്ങൾ:
“ഒരുവൻ ക്രമുൈകസ്സാർദ്ധം വിരൽകൂേട നുറിക്കിനാൻ;
െപാളിച്ചു സഹസാ തിന്നു കളിത്താമര കശ്ചന;
നൂറു തിന്നിട്ടു നാെവാെക്ക നീറിേപ്പായിതു കസ്യചിൽ;
തമ്പലം കളവാൻ തൂർണ്ണം െനഞ്ചിേല െവച്ചിതന്യഥാ;
മുണ്ടു വീണതറിഞ്ഞില്ല മണ്ടുന്നൂ തത്ര േകചന;
കണ്ടു കന്യാം കനംെകട്ടു െകാണ്ടാടുന്നൂ തദാ പേര;
കനത്തിൽ മുന്നിരുേന്നനാം കട്ടുേനാക്കീടിനാർ ചിലർ;
മാരാതങ്കം മറച്ചൈന്യഃ ൈസ്വരം േകചിൽ ബഭാഷിേര:
ഓശ ഭാവിച്ചു ചിക്കുന്നൂ മീശയും താടിയും ചിലർ;
ഭൂഷണാനി നിരത്തുേന്നാർ ൈവഷമ്യം പൂണ്ടു േകചന;
െപണ്ണു കിട്ടാ നമുെക്കന്നു കണ്ണുനീർ പാറ്റിനാർ ചിലർ;
ജാള ്യങ്ങൾ മറ്റുമിത്യാദി പലവും കാട്ടിനാർ തദാ.”

ഗദ്യം, മഹർഷിമാരുെട േസ്താത്രം:
“കംബുസുദർശനകഞ്ജഗദാധര കല്മഷനാശന പാലയ മാം;

കനകനിഭാംബര കൗസ്തുഭകാഞ്ചീകങ്കണഭൂഷിത പാലയ മാം;
കാളഘനപ്രഭ കാമവരപ്രദ കാരുണ്യാലയ പാലയ മാം;
കമലാവല്ലഭ കമലവിേലാചന കരുണാകര പരിപാലയ മാം;
നാഗവരാസന നാകിജനപ്രിയ നാഗാരിധ്വജ പാലയ മാം;
നന്ദിതമുനിജന ചന്ദ്രനിഭാനന മന്ദരഗിരിധര പാലയ മാം;
നാരകനാശന നാഥ ദയാപര നാരായണ പരിപാലയ മാം;
നരസുരപാലക നരകനിഷൂദന നളിനനിഭാനന പാലയ മാം;
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15 ഇതര ചമ്പുക്കൾ
മുമ്പു് നാമനിർേദ്ദശം െചയ്ത ഇതര ചമ്പുക്കളിൽ ഗേജന്ദ്ര
േമാക്ഷം, പ്രഹ്ലാദചരിതം, കൃഷ്ണാവതാരം, പൂതനാേമാ
ക്ഷം, ശര്യാതിചരിതം, സഭാപ്രേവശം എന്നിവ അത്യ
ന്തം ഹ്രസ്വങ്ങളാണു്. വിഷ്ണുമായാചരിതം, രാസക്രീഡ,
കുേചലവൃത്തം, േസാമവാരവ്രതം ഇവയ്ക്കു തദേപക്ഷ
യാ ൈദർഘ്യം കൂടും. ഗണനീയമായ ചമൽകാരം അവ
െയ്ക്കാന്നിനുമില്ല. രാസക്രീഡയിൽ കലിസൂചനയുെണ്ടന്നു
ചിലർ പറയുന്നതു നിരാസ്പദമാകുന്നു. നാലഞ്ചു േശ്ലാക
ങ്ങൾ പ്രസ്തുത ചമ്പുക്കളിൽനിന്നുകൂടി എടുത്തു കാണി
ക്കാം:
ഗേജന്ദ്രനായ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ:
“വാലും കാലും തലപ്പാരവുെമാരു കനവും

നീളമയ്യാ നടക്കും
േചലും േകാലും വഴക്കും പുകെരാടണികരം
കർണ്ണവും വർണ്ണനീയം
വാലും ദാനാംബുെകാണ്ടുെള്ളാരു സുഭഗതയും
കെണ്ടാൈരരാവതം താൻ
മാലും ൈകെക്കാണ്ടു നിന്നാനുരെപരുകിന നാണം െപാറാഞ്ഞാകുലാത്മാ.”
(ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം)

മംഗലാചരണം:
“ലക്ഷ്മീവാർെകാങ്കതേന്മൽ മണമിളകി നിറന്നീടുമക്കുങ്കുമംെകാണ്ടക്ഷീണാേഭാഗവക്ഷസ്ഥലകലിതമേനാ-

ഹാരിഹാരാഭിരാമം
െചാൽെക്കാള്ളും കാളേമഘപ്രതിഭടസുഷമാകന്ദളം ൈകെതാഴുേന്നനുൾക്കാമ്പിൽക്കണ്ടുെകാെണ്ടെപ്പാഴുമഖിലജഗദ്വന്ദനീയം മുകുന്ദം.”
(വിഷ്ണുമായാചരിതം)

ബ്രഹ്മാവിേനാടു ഭൂമിയുെട ആവലാതി:
“വാണീമാതു പുണർന്ന പുണ്യലഹരീസിേന്ധാ!

മദീയാമിമാം
വാണീംേകൾക്ക ഭവൽകൃപാബലെമാഴിഞ്ഞിേല്ലതുമാലംബനം
േക്ഷാണീ ഞാനമരാരിവീരഭരതഃ ഖിന്നാ, ജഗന്നാഥ, േത
വീണാനമ്യ പദാംബുേജ സകരുണം സന്താപമാേവദേയ.”
(കൃഷ്ണാവതാരം)

വൃന്ദാവനത്തിെല ലതകളും വൃക്ഷങ്ങളും:
ആേരാമൽേക്കശവൻതൻ മധുരിമതിരളും
േവണുഗീതപ്രഭാവാൽ
വാരാർന്നാനന്ദമൂർച്ഛാം തടവുെമാരു ലതാപാദപാനാം കദംബം
വാരംവാരം പ്രസൂനാംകരപുളകമണിഞ്ഞംഗെമങ്ങും മധൂളീധാരാബാഷ്പങ്ങളും െപയ്തടവിയിൽ വിലസീ
നിശ്ചലാനമ്രശാഖം.”
(രാസക്രീഡ)

ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുേചലേനാടു്:
ഇത്ഥം ധാത്രീസുേരന്ദ്രം ത്രിഭുവനെപരുമാൾ
തത്ര ൈകവല്യദാതാ
സിക്ത്വാ സല്ലാപസമ്പത്സമുദിതപരമാനന്ദപീയൂഷയൂൈഷഃ
ചിേത്ത താനങ്ങറിഞ്ഞാദ്ധരണിസുരവരാകാംക്ഷിതം പൂരയിഷ്യൻ
ബേദ്ധാല്ലാസം തദാനീം പുനരപി കരുണാസിന്ധുേരവം ബഭാേഷ.”
(കുേചലവൃത്തം)
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16 ചമ്പൂകാരന്മാരുെട സിദ്ധികൾ
െകാല്ലം 650 മുതൽ 850 വെരയുള്ള ശതകദ്വയമാണു് ഭാ
ഷാചമ്പുക്കളുെട സൗവർണ്ണകാലം എന്നു് ഇത്രമാത്രമു
ള്ള വിവരണത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. പൂനം,
തറയ്ക്കൽ വാരിയർ, മഴമംഗലം, നീലകണ്ഠൻ ഈ നാലു
കവിപുംഗവന്മാരുെട നാമങ്ങൾ മാത്രേമ നമുക്കു് ഏത
ത്സംബന്ധമായി അറിവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളു. േവേറയും
ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ പലരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതി
നു് ഇതുവെര നമുക്കു കിട്ടീട്ടുള്ള ചമ്പുക്കൾ തെന്ന സാ
ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.
ചമ്പൂകാരന്മാർക്കു സാമാേന്യന അേനകം വിശിഷ്ടങ്ങ
ളായ സിദ്ധികൾ സ്വാധീനങ്ങളായിരുന്നു എന്നു് ആർ
ക്കും സമ്മതിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. വാസന, വ്യുൽപ
ത്തി, അഭ്യാസം ഇവ മൂന്നും യൗഗപേദ്യന അവരിൽ
സേമ്മളിച്ചിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അവർക്കു് ഏതു ജരൽ
പിണ്ഡസദൃശമായ കഥാശരീരത്തിലും വർണ്ണനാൈവ
ചിത്ര്യത്താൽ ആകർഷകമായ ഒരു നീേരാട്ടം വരുത്തു
ന്നതിനും ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ ശുഷ്കാസ്ഥികെള വേചാവി
ലാസത്താൽ മാംസളമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും അനാ
യാേസന സാധിച്ചിരുന്നു. വാല്മീകിരാമായണത്തിേല
ശൂർപ്പണഖയല്ല രാമായണചമ്പുവിേല ശൂർപ്പണഖ; ഭാ
ഗവതത്തിേല ബാലകൃഷ്ണനല്ല കംസവധത്തിേല ബാ
ലകൃഷ്ണൻ; േദവീമാഹാത്മ്യത്തിേല ദുർഗ്ഗയല്ല ഗൗരീചരി
തത്തിേല ദുർഗ്ഗ; കുമാരസംഭവത്തിേല മന്മഥനല്ല കാ
മദഹനത്തിേല മന്മഥൻ. ചമ്പൂകാരന്മാരുെട കഥാനാ
യകന്മാർക്കും ഇതരപാത്രങ്ങൾക്കും ഏറിയകൂറും ആ
വശ്യവാക്കുകളുെട മേനാധർമ്മൈവഭവത്താൽത്തെന്ന
യാണു് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വർണ്ണനാചാതുരി,
ശബ്ദാർത്ഥഘടനാസാമർത്ഥ്യം, രസേപാഷണപ്രഗ
ല്ഭത തുടങ്ങിയ കവനകലാവിഭൂതികൾ പലതും അവ
െര സ്വയംഗ്രഹാേശ്ലഷം െചയ്തിരുന്നു. തങ്ങൾക്കു സംസ്കൃ
തഭാഷയിൽ ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനുള്ള ൈവദ
ഗ്ദ്ധ്യം അവരിൽ പ്രമുഖന്മാരായ കവികൾ അവരുെട പ്ര
ബന്ധങ്ങളിൽ ആശ്ചര്യകരമാകുംവണ്ണം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. രാജരത്നാവലീയത്തിൽ മന്ദാരമാലേയയും, ൈന
ഷധത്തിൽ ദമന്തിേയയും, െചല്ലൂരനാേഥാദയത്തിൽ
പാർവ്വതീപ്രതിഷ്ഠേയയും, ഗൗരീചരിതത്തിൽ വീരഭദ്രാഗ
മനേത്തയും, ഭാരതചമ്പുവിൽ ൈകലാസപർവ്വതേത്ത
യും മറ്റും പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനാത്മകങ്ങളായ ഗദ്യങ്ങൾ
സംസ്കൃതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതു ഗദ്യങ്ങേളാടും
കിടനില്ക്കുവാൻ േയാഗ്യങ്ങളാണു്. ചുരുക്കത്തിൽ മലയാ
ളഭാഷയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹനീയങ്ങളായ നിധികളിൽ
ഒന്നാകുന്നു ചമ്പൂസമുച്ചയം എന്നു് ആർക്കും സൈധ
ര്യം സമുൽേഘാഷിക്കാം. യതിഭംഗം, പരസ്വാദാനം
എന്നീ രണ്ടു പ്രധാനേദാഷങ്ങളും നിരർത്ഥകങ്ങളായ
പദങ്ങളുെട പ്രേയാഗം അർത്ഥേഭദം വരുത്താെത ഒരു
പദ്യത്തിൽ ഒേര പദത്തിെന്റ ആവർത്തനം, കാശകുശാ
വലംബന പ്രായത്തിലുള്ള ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവിന്യാ
സം, അപലപനീയമായ അനുകരണഭ്രമം, സംസ്കൃതപദ
ങ്ങളുേടയും ഭാഷാപദങ്ങളുേടയും തീെര െപാരുത്തമില്ലാ
ത്തതരത്തിലുള്ള സംേയാജനം എന്നീ സാമാന്യൈവ
കല്യങ്ങളും ആ രത്നങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങു കീടാനുവിദ്ധത
വരുത്തുന്നുണ്ടു്. ചമ്പൂകാരന്മാരുെട മംഗലേശ്ലാകങ്ങളിൽ
േപ്പാലും ഗ്രാമ്യമായ ശൃംഗാരത്തിെന്റ ലാഞ്ഛനം പ്രായി
കമായുെണ്ടന്നുള്ള പരമാർത്ഥവും സമ്മതിേക്കണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. ഈവക കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും തള്ളിേനാക്കി
യാലും അവേശഷിക്കുന്നതു് അഭൗമമായ ഒരു കാവ്യസ
മ്പത്താണു്. ആധുനികന്മാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ആ പൂർവ്വസൂ
രികളുെട അത്യധികമായ സംസ്കൃതപ്രേയാഗം ഒരപരാ
ധമായിരിക്കാം; പേക്ഷ അവർ അക്കാലെത്ത സഹൃദ
യന്മാെര രസിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് തങ്ങളുെട
പ്രബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെതന്നുള്ള തത്ത്വം നാം വിസ്മരി
ക്കരുതു്. സംസ്കൃതത്തിെന്റ അനുക്ഷണമുള്ള മർദ്ദംനിമി
ത്തം ലീലാതിലകത്തിെന്റ കാലത്തുേപാലും അേനകം
പഴയ മലയാളപദങ്ങൾ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ നിന്നു്
അന്തർദ്ധാനം െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും ചമ്പൂകാ
രന്മാർ അവരുെട മുഴുത്ത സംസ്കൃതപക്ഷപാതത്തിന്നിട
യിൽ പ്രാചീനപദങ്ങേളയും ഗൗണപ്രേയാഗങ്ങേളയും
പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു നമുക്കു സമ്മാനിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു കാണു
ന്നതിൽ നമുക്കു് അവരുെട േനർക്കു് കൃതേകതരമായ
കൃതജ്ഞത ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണു്.
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17 ഭാഷാദണ്ഡകങ്ങൾ, ലക്ഷണം
ചമ്പൂകാരന്മാർ അവരുെട കൃതികളിൽ ഗദ്യത്തിെന്റ
ഒരു അവാന്തരവിഭാഗെമന്ന നിലയിൽ ദണ്ഡകങ്ങൾ
കൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. ആ ദണ്ഡക
ങ്ങൾ സംസ്കൃതദണ്ഡകങ്ങളിൽനിന്നു വിഭിന്നങ്ങളാണു്.
ദണ്ഡം (വടി) േപാെല നീണ്ടുേപാകുന്നതുെകാണ്ടാണു്
അതിനു് ആ േപർ സിദ്ധിച്ചെതന്നു വൃത്തമഞ്ജരീകർ
ത്താവു് ഊഹിക്കുന്നു. ഇക്ഷുദണ്ഡികയും വംശയഷ്ടി
കയുമാകുന്നു ചമ്പുക്കളിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ദണ്ഡക
ങ്ങൾ. ഓേരാ ദണ്ഡകത്തിനും നന്നാലു പദങ്ങൾവീതം
േവണെമന്നു് ആദ്യകാലത്തു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. ആ
വസ്തുത പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഒടുവിൽ ആട്ടക്കഥക
െളഴുതിയ ചില കവികൾ വിസ്മരിച്ചു ത്രിപാദിയായും മറ്റും
ദണ്ഡകങ്ങൾ രചിച്ചു തുടങ്ങി! അവയ്ക്കാണ് വൃത്തമഞ്ജ
രിയിൽ ത്രിഖണ്ഡിക എന്നു നാമകരണം െചയ്തിരിക്കു
ന്നതു്. അങ്ങെനയുള്ള ദണ്ഡകങ്ങൾ നിയമച്യുതങ്ങളും
അസുന്ദരങ്ങളുമാകുന്നു. ചണ്ഡവൃഷ്ടിപ്രയാതെമന്ന ദണ്ഡ
കത്തിെന്റ മാതൃക ചമ്പുക്കളിേലാ ആട്ടക്കഥകളിേലാ
കണ്ടിട്ടില്ല.
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18 ചമ്പുക്കളിെല ദണ്ഡകം
ഒരു ദണ്ഡകെമങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ചമ്പുക്കൾ ചുരുക്കമാ
ണു്. രാമായണത്തിൽ പുനം, വരണമണ്ഡപപ്രവിഷ്ട
യായ സീതാേദവിയുെട സൗന്ദര്യെത്ത വർണ്ണിക്കുന്ന
“അേല്ലാടിടഞ്ഞു പടതല്ലുന്ന കുന്തളസമുല്ലാസിഗണ്ഡമലർമാലം;
അല്ലൽെപടു മതികലെയ െവല്ലുെമാരു നിടിലതടഫുല്ലമൃഗമദതിലകബാലം;
അലർബാണവീരെനറി വിളയാടുേമാമൽമിഴികലെകാണ്ടു കണ്ണിനനുകൂലം;
അലമമലകുഴയിണയിൽ വിലസുമണിമണിരുചിഭിെരാളിവിളയുമനുപമകേപാലം”

ഇത്യാദിയായ ഇക്ഷുദണ്ഡികാദണ്ഡകം സുപ്രസിദ്ധമാ
ണേല്ലാ. ആ ദണ്ഡകത്തിെല പ്രഥമപാദം മാത്രമാണു്
മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. താെഴക്കാണുന്ന വംശയ
ഷ്ടികാദണ്ഡകം നീലകണ്ഠകവിയുെട െചല്ലൂരനാേഥാദയ
െത്ത അലങ്കരിക്കുന്നു:
“ഭൂമീസുരാ ദധതി സീമാതിവൃത്തെമാരു
ഭൂമാനമാമധുരഭീമാഃ;
പുകൾെപരിയ കൗമാ-രകവയസി മാമാ! -

മികെവാെടാരു മതിമഹിമ തടവി മുഹുരതിവിമലമഖിലജനനയനപുടേസാമാഃ;
സാവിത്രിയാെമാരു സവിത്ര്യാം പിറന്നു പുനരാബദ്ധചാരുഗുരുേസവാഃ;
സവിതൃസമേശാഭാ-ശ്ശിവനിയതഭാവാദിവസമനു നിയമമയജലധികളിലനുകലിതപരമകിടിപരിവൃഢവിഭാവാഃ;
സാഹിത്യതന്ത്രകൃതഗാഹക്രമാ മഹിതഗാർഹസ്ഥ്യമാർന്നു ചരിതാർത്ഥാഃ;
സുകൃതഗുണൈജത്രാ-സ്സുഖവിദിതശാസ്ത്രാഃസുവിരചിതധരണിസുരവിബുധപിതൃപരിചരണമുദിതതരശുഭതനയപൗത്രാഃ;
പാലാഴിചാരുപുകൾമാലാമയം കലിതലീലം പ്രപൂര്യ ജഗദേന്ത,
പല വചനബേന്ധ – ഫലവിഭവെമേന്ത? -,
നലമുടയ ധരണിസുരകുലപതികളവരതുലഗുണഗരിമ തടവി വിജയേന്ത.”

(1)

(2)

(3)

(4)

മറ്റു ദണ്ഡകങ്ങൾ
ഏഴു മുതൽ ഒൻപതു വെര ശതകങ്ങളിെല മണിപ്രവാള
കവികൾ മുക്തകങ്ങൾ എന്ന നിലയിലും ദണ്ഡകങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ചുവന്നിരുന്നു. അവ പ്രാേയണ ശൃംഗാരരസപ്ര
ധാനങ്ങളും ഭക്തിഭാവപ്രധാനങ്ങളുമാണു്. രണ്ടുതരത്തി
ലുള്ള ദണ്ഡകങ്ങൾക്കും ഓേരാ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം. രണ്ടും ഏഴാം ശതകത്തിേലേയാ എട്ടാം ശതക
ത്തിേലേയാ കൃതികളായിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.
1 നായികാനുനയം:
“ൈപേന്തനുതിർന്ന െമാഴി! സന്താപവൻകടലിൽ
െവന്തീടുെമെന്ന െവടിയാേത!
പന്തണിയുമണിമുലയിലും തുടകളതിലുമുടനിന്ദുമുഖി വിറയൽ കലരാേത!

പടതല്ലി മുല്ലമലർചരവിെല്ല െവല്ലുെമാരു
കുനുചില്ലിവല്ലി കുലയാേത!
പരുഷമുരുകലുഷതയിൽ മുഴുകുമണിമിഴിമുനയിെലാരു വിഷമഗതികൾ തുടരാേത!
(1)
വിശ്വാഭിരാമമുഖി! നിശ്വാസപാതമിതവിശ്രാന്തെമന്തിനുതിരുന്നൂ?
വിശ്വസിഹി മയി പര, മവിശ്രമമിതണിമുലയിലശ്രു ബത! കിമിതി ചിതറുന്നൂ?
വിമലം കേപാലഭുവി കമലം െതാഴുന്ന മുഖി!
കിമു ഘർമ്മബിന്ദു കലരുന്നൂ?
വിവശതെയാടഗതിയിത! മയി സുദതി കലഹമിഹ
കളവതിനു പലതരമിരന്നൂ.
(2)
െവൺതിങ്കളുണ്ടു െനറി ചിന്തും മേഹന്ദ്രദിശി
ചന്തം കലർന്നു നിവിരുന്നൂ;
െവന്തുരുകുമുടലിനുടനന്തകനുമലർചരനുമന്തിയുമിെതാരുമ കലരുന്നൂ;
െവരുളും വിേയാഗിജനമിരുളുംപ്രകാരെമാരു
കുളിർെവണ്ണിലാവിത വരുന്നൂ;
െവളിറുെമാരു കുമുദമലർമധു െപരുകി മദമിളകി
മധുരതരമളികൾ മുരളുന്നൂ.
(3)
നിന്നാെണ െവള്ളയിലമർേന്നാമേല ബത! പുണർന്നീല ഞാനപരവാമാം;
നിന്നരികിലായി സുമുഖി! വന്നിനിയ കുളുർമുലയിെലാന്നു മമ കിമപി പുണരാേമാ?
നിതരാമണഞ്ഞു പുനരധരാമൃതം ഭുവനമധുരാംഗി! ഹന്ത! നുകരാേമാ?”
……………

(4)

2 ഗുരുവായൂരപ്പൻ:
“നീരാൽ നനഞ്ഞുപരി ധാരാധരങ്ങെളാടു
േപാരാടി െവന്ന കചഭാരം;

നീരരുഹമുഴുമതികൾ േനരിടുകിലഴൽ െപരുകി
നീറുമണിവദനരുചിപൂരം;
നിറമാർന്ന ഭൃംഗനിര െനറി മാഞ്ഞു ൈകെതാഴുത
തരളാളകാകുലമുദാരം;
നിരതിശയകരുണ തകുമിരുൾനയനയുഗവിഹിതശശിമിഹിരഗുരുമഹിമസാരം.
വാരാർന്ന രത്നചയസാരാഭകുണ്ഡലരുചാരൂഢനിർമ്മലകേപാലം;
വാരിധരപടുനിനദധീരതരമധുരവചനാരചിതശിഖിനടനലീലം;
വിരളസ്മിേതാല്ലസിതതരളാധരം മൃദുലമുരളീനിനാദമതിേവലം;
വരദരവുമരിയുെമാരു സരസിജവുമുരുഗദയുമിയലുെമാരു കരതലവിേലാലം.

(1)

……………

(2)

നാരായണാച്യുത കൃപാരാമേമ കരുവയൂരമ്പുമുമ്പർെപരുമാേള!
നാരദനു മനസി നിജസാരതരസുഖവിഭവപൂരമതുമരുളുവതിനാേള!
നരനായ്പ്പിറന്നു തവ ചരണാർച്ചനം തടവി
മരുവുന്നെതൻമനസി േകാേള!
നരകഭയമരുതരുതു സുരപുരിയുെമാരുെപാഴുതു
ജനിമരണമറുക വഴിേപാേല.”

(3)

ഓേരാ പാദത്തിലുമുള്ള നാലു ഖണ്ഡങ്ങളിലും അന്ത്യപ്രാ
സം ഘടിപ്പിക്കുന്നതു് അക്കാലേത്ത കവികൾ ആകർ
ഷകതാധായകെമന്നു കരുതിയിരുന്നു എന്നു േമലുദ്ധ
രിച്ച വരികൾ ജ്ഞാപകമാണു്. സംസ്കൃതത്തിേലാ തമി
ഴിേലാ ഇത്തരത്തിൽ ദണ്ഡകങ്ങളില്ലാത്തതുെകാണ്ടു്
ഇതിെന ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രാചീനങ്ങളായ
പ്രേത്യക സ്വത്തുക്കളിൽ ഒന്നായി പരിഗണിക്കാവുന്ന
താെണന്നു ഞാൻ മുമ്പുതെന്ന നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉണ്ണി
യാടിചരിതത്തിൽേപ്പാലും ഇക്ഷുദണ്ഡികക്കു പ്രേവശം
നല്കിക്കാണുന്നുണ്ടേല്ലാ. ബഹുമൂല്യമായ ഒരു സ്വത്താണു്
ഇെതന്നു സാഹിത്യമർമ്മജ്ഞന്മാർ അഭിമാനിക്കുന്നതും
അയുക്തരൂപമല്ല.
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19 ഭരതവാക്യം, ഇതിവൃത്തം
ഭരതവാക്യത്തിനു കൂട്ടപ്പാഠകെമന്നും േപർ പറയുന്നു.
പ്രസ്തുതകൃതിയുെട ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റി ഒൈരതിഹ്യം േക
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരു കവി ഒരിക്കൽ ഒരു നമ്പൂതിരിയുെട ഇല്ല
ത്തു െചന്നു. അന്നു് ഇല്ലെത്ത കാര്യവിചാരക്കാരൻ ഒരു
അപ്ഫനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിഗ്രഹം ഒരു നായർസ്ത്രീ
യുമായിരുന്നു. കാര്യസ്ഥനായിട്ടു് ഒരു ഇളയതും ഉണ്ണിക
െള വായിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പിഷാരടിയുംകൂടി അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്ഫെന്റ ശുദ്ധഗതിയും പരിഗ്രഹത്തി
െന്റ ദുരയും കാര്യസ്ഥെന്റ ഭരണേദാഷവും കൂടി േയാജി
ച്ചേപ്പാൾ ഇല്ലെത്ത സ്വത്തു മുഴുവൻ നശിച്ചു. അതുകണ്ടു
പ്രസ്തുതകവി വ്യസനിച്ചു ഭരതവാക്യം എന്ന നാടകം
ഉണ്ടാക്കി അമ്പലവാസികൾക്കു് അഭിനയിക്കുവാൻ
സമ്മാനിച്ചു. ഈ ഐതിഹ്യം മുഴുവൻ വിശ്വസനീയമാ
െണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഹാസ്യരസപ്രധാനവും അഭിന
യേയാഗ്യവുമായ ഒരു കൃതി ആേരാ രചിക്കുകയും അതു
മംഗലാവസരങ്ങളിൽ തങ്ങളുെട ഗൃഹങ്ങളിൽ ഒരു വി
േനാദെമന്ന നിലയിൽ രംഗത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുവാൻ
േകരളത്തിെല പ്രഭുക്കന്മാർ അമ്പലവാസികൾക്കു അനു
വാദം നൽകുകയുംെചയ്തു എന്നു് ഊഹിക്കുന്നതായിരി
ക്കും യുക്തിക്കു് ഇണങ്ങുന്നതു്. പ്രഭുഗൃഹങ്ങളിൽ കല്യാ
ണം, പന്ത്രണ്ടാമ്മാസം മുതലായ അടിയന്തരങ്ങൾക്കു്
അമ്പലവാസികെളെക്കാണ്ടു് അതു സമീപകാലത്തു
േപാലും ആടിച്ചിരുന്നതായി േകൾവിയുണ്ടു്. ഇന്നും ഉൾ
നാടുകളിൽ ആ ചടങ്ങിനു് അങ്ങിങ്ങു പ്രചാരമുണ്ടായിരി
ക്കണം. സന്തതിക്കു വിേശഷെമന്നാണു് വയ്പു്.

നായ്ക്കരപ്ഫൻ (വങ്കാളനായ്ക്കർ) എന്ന പാത്രം അപ്ഫേനയു
ഇളയതു കാര്യസ്ഥേനയും പിഷാരടി ഗുരുനാഥേനയും
ഇട്ടിെപ്പണ്ണു് അപ്ഫെന്റ പരിഗ്രഹേത്തയും വൃദ്ധ ഇട്ടി
െപ്പണ്ണിെന്റ മാതാവിേനയും പറേങ്ങാടൻ (പരേക്രാ
ഡൻ) ഇല്ലെത്ത ദാസേനയും മാപ്പ ദാസിേയയുമാണു്
സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഭരതൻ, ന്യായപാദൻ ഇവർ ആരാ
െണന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂർ ഗവർേമ്മ
ന്റിൽനിന്നു ഭരതവാക്യം എന്ന േപരിലും ഭാഷാപ്രകാശ
ത്തിെന്റ പ്രകാശകന്മാർ ആ മാസികയിൽ കൂട്ടപ്പാഠകം
എന്ന േപരിലും അച്ചടിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ
അനവധി പാഠേഭദങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ടു്. ഇട്ടുണ്ണി, ഭട്ടൻ
മുതലായ ചില പാത്രങ്ങൾകൂടി കൂട്ടപ്പാഠകപ്പതിപ്പിൽ
കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇട്ടുണ്ണി ഇട്ടിെപ്പണ്ണിെന്റ ജാര
നാണു്. ഭരതവാക്യം വിപുലീകരിച്ചതാണു് കൂട്ടപ്പാഠകം
എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.
േമല്പുത്തൂർഭട്ടതിരിയാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയുെട പ്രേണതാവു്
എന്നു പറയുന്നവർ സൂക്ഷ്മദൃക്കുകളല്ല. ഭട്ടതിരി യാെതാ
രു ഭാഷാഗ്രന്ഥവും രചിച്ചിട്ടില്ല. ‘ഭാര്യാവിേയാഗമരുെത
െന്നാരു ഗ്രന്ഥമസ്തി. “തിക്കാരമല്ല തിരിയായ്ക ക്ഷമിച്ചു
െകാൾക’ എന്നും മറ്റും ഹതവൃത്തങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ
ആ മഹാകവിയുെട രസനയിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും നിർ
ഗ്ഗമിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ. ഭരതവാക്യത്തിൽ ചില നല്ല േശ്ലാ
കങ്ങളും അേനകം െപാട്ടേശ്ലാകങ്ങളും കാണാം; േതാല
േന്റയും മറ്റും പഴയ േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തീട്ടുമുണ്ടു്. തെന്റ
ഗുരുനാഥെന്റ വംശജനായ ഒരാെള ഭട്ടതിരി ‘ധൂർത്താ
േഗ്രസരൈവഷ്ണവാധിപനിവൻ’ എന്നു് ഒരിക്കലും ശകാ
രിക്കുവാൻ ഒരുെമ്പടുന്നതെല്ലന്നുകൂടി പറേയണ്ടിയിരി
ക്കുന്നു. മാമാങ്കെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണം പ്രകടമായി കാ
ണുന്നതുെകാണ്ടു് കവിയുെട ജന്മഭൂമി അതിനു സമീപമു
ള്ള വല്ല പ്രേദശവുമാെണന്നു സങ്കല്പിക്കാം. “പുതിെയ
ടത്തമ്പും രമാവല്ലഭ” െന്റ സ്തുതിയായി ഒരു നാന്ദിേശ്ലാ
കം ഭാഷാപ്രകാശത്തിൽ മുദ്രിതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാ
ണുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെമ്മന്റുവക
പുസ്തകത്തിൽ അതില്ല. പുതിെയടം ഏതു സ്ഥലമാെണ
ന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ കാലം എട്ടാംശതകം
തെന്നയാെണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ‘മതിയുണ്ടു്’ തുട
ങ്ങിയ പഴയ പ്രേയാഗങ്ങൾ അതിൽ ദുർല്ലഭങ്ങളല്ല.
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20 ഭരതവാക്യത്തിെന്റ സ്വരൂപം
പ്രസ്തുത കൃതിക്കു പ്രഹസനത്തിെന്റ ചില ലക്ഷണങ്ങളു
ണ്ടു്.
“വക്ത്രാംേഭാജാൽ കദാചിന്നതു കമലഭുവാ മുച്യേത

ഭാരതീസാ
… … … വിജയേത മാന്മേഥായം വിലാസഃ”

എെന്നാരു സംസ്കൃതേശ്ലാകമുണ്ടേല്ലാ; അതാണു് നാന്ദി
യുെട സ്ഥാനത്തു പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പാത്രനിർേദ്ദ
ശങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിൽത്തെന്ന വിരചിതങ്ങ
ളായിരിക്കുന്നു. ‘തതഃ പ്രവിശതി പിഷാരടിഃ—ദീർഗ്ഘം
നിശ്വസ്യ—േഹ പാന്ഥ വിദ്വൻ, ക്ഷണമാത്രമത്ര സ്ഥീയ
താം; അത്രവടമൂലനിവാസിനഃ കസ്യചിൽ പുരുഷവര
സ്യ േക്ലശാപേനാദനാർത്ഥം കാചിൽ കഥാ കഥ്യതാം’
ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ േനാക്കുക. പദ്യങ്ങൾ പ്രാേയണ
മണിപ്രവാളരീതിയിൽ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ നിബ
ന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും “കഷ്ടം കഷ്ടമിതിഷ്ടം വരുവാ
നിട്ടിെപ്പണ്ണിൻ ചരിതം േകട്ടാൽ മട്ടലർബാണനുെമാട്ട
ല്ലവളുെട ചട്ടം കണ്ടാലതിദൂരത്തു്” എന്നു ഒരു ദ്രാവിഡ
വൃത്തഗദ്യവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ തീെര
അശ്ലീലങ്ങൾതെന്ന. പേക്ഷ ഒടുവിൽ
“ഏതൽ പഠിച്ചഭിനയിക്കുമവർക്കു േമേന്മലാപത്തു േപാന്നനുഭവിക്കയിളയ്ക്കലാഞ്ഞു;
കൂെടക്കലർന്നു ചില സംഗതിെകാണ്ടു ശബ്ദഃ
ശ്രീമന്മുകുന്ദപദപത്മകഥാനുബന്ധീ”

എന്നു സാക്ഷാൽ ഭരതവാക്യം കാണുന്നതുെകാണ്ടു
കവിക്കു സന്മാർഗ്ഗപരമായ ഉേദ്ദശ്യവും പ്രസ്തുതരൂപക
ത്തിെന്റ രചനയിൽ നിഗൂഢമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു്
ഉേദ്ദശിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “ചിത്തം നാരായണങ്കൽ
സ്സതതമിദമുറപ്പിച്ചു െചേയ്യണെമന്നാൽ തത്വജ്ഞാനം
ലഭിച്ചൻെപാടു ചരമവിധൗ മുക്തിയും വന്നുകൂടും” എന്നു്
അതിനു് ഉേപാൽബലകമായി മെറ്റാരു പ്രസ്താവനയും
കാൺമാനുണ്ടു്. ഈ കൃതിയിെല ചില ശൃംഗാരേശ്ലാക
ങ്ങൾ:
കനിഷ്ഠ: “ചിറകടിനിനദംെകാണ്ടംബരാന്തം മുഴക്കിപ്പരിചിെനാടരയന്നം വാഴ്കയാലിന്നളിന്യാം
സരസിജമധുവുണ്ണും ചഞ്ചളീകക്കിടാങ്ങൾെക്കാരുദിനെമാരുേനരംെചന്നുേപാരാൻ പ്രയാസം.”
ഇട്ടിെപ്പണ്ണു്: “ജലനിധിയിലിറങ്ങിെച്ചന്നു േപാരുന്നിതേല്ലാ
പലരു, മതു വിചാേര േപടിയാേവാന്നു നൂനം;
ചില തിരകൾ കളിച്ചും െചന്നുേപാന്നും തിരഞ്ഞും
തിരകൾ തരമറിഞ്ഞാലില്ലതാനും പ്രയാസം.”

ചില ഹാസ്യേശ്ലാകങ്ങൾ:
പിഷാര: “കരിമ്പു വില്ലായതു മന്മഥന്നു;
വളം കരിമ്പിന്നു െവളുത്ത െവണ്ണീർ,
വില്ലിൻ ബേലൈനവ ശരസ്യ േവഗം;
ശൃംഗാരിണാം ഭസ്മ തതഃ പ്രശസ്തം.”
പരേക്രാഡ: “പ്രാേരാടിയച്ചനിവേളാടു നിനയ്ക്കേവണ്ടാ;
ഞാനുണ്ടിവൾക്കു മതുവും കിതുവും െകാടുപ്പാൻ;
എേന്നാെടാളിച്ചിവെള നിങ്ങൾ കളിച്ചുെവങ്കിെലന്നാണ ഞാനനുമതിക്കുെമനിക്കുേവണ്ടി.”
മാപ്പ: “പ്രാേരാടി വന്നു കവി െകട്ടിന േശ്ലാകെമല്ലാമേങ്ങപ്പുറത്തു കുമരച്ചനു േപാമിേളേത;
നമ്മാണ േകൾപ്പിെനതിരിെക്കാരപിപ്പിരായം:
എേള്ളാളമില്ല ചുവ ചക്കരയും കരിമ്പും.”
“മീശയാ േശാഭേത േമാന്താ” എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ
േശ്ലാകം േതാലകൃതെമന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്; അതിനും
ഭരതവാക്യത്തിൽ പ്രേവശനം നൽകിക്കാണുന്നു.

ഇദംപ്രഥമമായി മണിപ്രവാളപദ്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കി
ഭാഷയിൽ രൂപകച്ഛായയിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രസ്തുതകൃതിയു
െട പ്രേണതാവിെന അേദ്ദഹം ആരായാലും, കൃതജ്ഞ
താപൂർവ്വം സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
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പൂന്താനം നമ്പൂതിരി, ജീവചരിത്രം

േമൽപ്പുത്തൂർനാരായണഭട്ടതിരിയുെട സമകാലികനായ
ഒരു ഭാഷാകവിയാണു് പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഇല്ലം െതേക്കമലയാളത്തിൽ വള്ളുവനാട്ടു താ
ലൂക്കു െനേന്മനി അംശത്തിലായിരുന്നു. ഓത്തില്ലാത്ത
ഒരു കുടുംബത്തിെല അംഗെമന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. േപ
െരെന്തന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ‘ബ്രഹ്മദത്തൻ’ എന്നു ചിലർ
പറയുന്നതിനു് ആസ്പദെമാന്നും കാണുന്നില്ല. ഇല്ലത്തിൽ
വളെര സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര. നീലകണ്ഠൻ എന്ന
ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുനാഥൻ.
“ശ്രീനീലകണ്ഠപദപാംസുലവപ്രസാദാൽ ശ്രീകൃഷ്ണലീ
ലകളിവണ്ണെമാേരാന്നു െചാേന്നൻ” എന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ
കർണ്ണാമൃതത്തിൽ കവി ആ ഗുരുവിെന സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
കുമാരാഹരണം (സന്താനേഗാപാലം) പാനയിലും “ശ്രീ
നീലകണ്ഠെനൻ ഗുരുനാഥെന്റ ശ്രീപാദങ്ങളും വാഴ്ക വി
േശഷിച്ചും” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. സാമാന്യമായ
േലാകവ്യുല്പത്തിയല്ലാെത വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രജ്ഞാ
നം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു പൂന്താനത്തിനു സാധിച്ചില്ല.
എന്നാൽ വളെരക്കാലം ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ ശ്രീകൃ
ഷ്ണെന ഐകാഗ്ര്യേത്താടുകൂടി ഭജിക്കുന്നതിനും ഭാഗവത
പാരായണം േകൾക്കുന്നതിനും തദ്വാരാ അസുലഭമായ
ഭഗവൽഭക്തി സിദ്ധിച്ചു ജീവന്മുക്തനായി േലാകയാത്ര
െചയ്യുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. പൂന്താ
നം ഉേദ്ദശം െതാണ്ണൂേറാളം വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്ന
തായി ഭാഷാകർണ്ണാമൃതത്തിെല
“കണ്ണൻ കളിക്കും കളിേകാപ്പു കാണ്മാെനേന്ന െകാതിക്കുന്നു ദയാംബുരാേശ!
ത്വന്നാമസങ്കീർത്തനെമണ്ണിെയണ്ണിെത്താണ്ണൂറടുത്തൂ, പരിവത്സരം േമ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. കർണ്ണാമൃതം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത കൃതിയായിരുന്നു എന്നു
വരാവുന്നതാണു്; വളെരക്കാലം ഗുരുവായൂരപ്പെന േസ
വിച്ചു് ഒടുവിൽ പ്രായാധിക്യംെകാണ്ടു ഗുരുവായൂർക്കു
േപാകുവാൻ സാധിക്കയിെല്ലന്നു യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയു
കയും അേപ്പാൾ “ഞാനവിെട ഇടത്തുപുറത്തുണ്ടായിരി
ക്കും” എന്ന ഭഗവദ്വാകം സ്വപ്നത്തിൽ ശ്രവിക്കുകയാൽ
തദനുസാേരണ തിരുമാന്ധാംകുന്നിനു സമീപം ഇടത്തു
പുറത്തായി അവിടെത്തക്കാണുകയും ഉടെന അവിെട
ഒരു േക്ഷത്രം നിർമ്മിച്ചു് അതിൽ തെന്റ ഇഷ്ടേദവതെയ
പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് ആ ഭക്തശിേരാമണി നിത്യഭജനം തുടർന്നു
െകാണ്ടുേപാവുകയും െചയ്തതായി പുരാവൃത്തം േഘാഷി
ക്കുന്നു. അതാണു് പൂന്താനത്തിെന്റ “വാമപുരം”.

ചില ഐതിഹ്യങ്ങൾ
പൂന്താനം സന്താനേഗാപാലം പാന നിർമ്മിച്ചതു ഗു
രുവായൂർവച്ചായിരുന്നു. അക്കാലത്താണു് േമല്പുത്തൂരി
െന്റ നാരായണീയരചനയും. താൻ അന്നന്നു എഴുതുന്ന
വരികൾ കുേചലൻ തെന്റ ധാനാമുഷ്ടി എങ്ങിെന ശ്രീകൃ
ഷ്ണേനാ അങ്ങെന ആ ഭാഗവേതാത്തമൻ ഭട്ടതിരിക്കു
സമർപ്പിക്കുകയും ഭട്ടതിരി അവ തിരുത്തുകയും െചയ്തു
െകാണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നമ്പൂരിയുെട ശല്യം അസ
ഹ്യമായിത്തീരുകയാൽ “ഭാഷാകവിതയിൽ പിഴയില്ലാ
െത കാണുേമാ?” എന്നു തല്ക്കാലമുണ്ടായ ഹൃദയേക്ഷാഭ
ത്തിനു വശംവദനായി ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞുേപായി. അന്നു
രാത്രി ആ മഹാകവിയുെട വാതേരാഗം അധികമാവുക
യും സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ “ഭട്ടതിരിയുെട വിഭക്തിെയ
ക്കാൾ എനിക്കു പൂന്താനത്തിെന്റ ഭക്തിയാണു് ഇഷ്ടം”
എന്നു് അരുളിെച്ചയ്കയും െചയ്തു. ഭട്ടതിരിയുെട പാണ്ഡിത്യ
മദം അേതാടുകൂടി പമ്പകടന്നു; അന്നു പൂന്താനത്തിനും
സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവദ്ദർശനം സിദ്ദിക്കുകയും അേപ്പാൾ
കണ്ട വിധത്തിൽ അേദ്ദഹം ആ പാനയിൽ ൈവകുണ്ഠ
െത്ത വർണ്ണിക്കുകയും െചയ്തുവേത്ര. ഭട്ടതിരി തിരുത്തി
െക്കാണ്ടിരുന്നതു കർണ്ണാമൃതമാെണന്നു ചിലർ പറയു
ന്നതു യുക്തിസഹമല്ല; എെന്തന്നാൽ അന്നു് അേദ്ദഹം
സാമാന്യം വർഷീയാെന്റ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരു
ന്നു എന്നും സ്വഗൃഹം വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാവു
ന്ന ഒരു കാലമല്ലായിരുന്നു അെതന്നും നാം കണ്ടുകഴി
ഞ്ഞുവേല്ലാ. ഇനി മെറ്റാൈരതിഹ്യെത്തപ്പറ്റി പറയാം.
ഒരിക്കൽ പൂന്താനം ഗുരുവായൂർക്കു െതാഴാൻ േപാക
യായിരുന്നു. വഴിക്കു സന്ധ്യാസമയത്തു വീടുംകുടിയുമി
ല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ തട്ടിപ്പറിക്കാര
നായ ഒരു മാപ്പിള അേദ്ദഹെത്ത പിടികൂടി. നമ്പൂരി ഭയ
ചകിതനായി
യാ ത്വരാ ദ്രൗപദീത്രാേണ യാ ത്വരാ കരിരക്ഷേണ
മയ്യാർേത്ത കരുണാമൂർേത്ത സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ
ഹേര?”

എന്നു് അതികരുണമായി ആക്രന്ദനം െചയ്തു. ആ സമ
യത്തു സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല മന്ത്രിയായ മങ്ങാട്ടച്ചൻ അശ്വാ
രൂഢനായി അവിെട എത്തുകയും അേദ്ദഹെത്ത ഘാത
കനിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന െചയ്തതു
സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല പടനായകനായ കരുണാകരേമ
േനാനാെണന്നും ചിലർ പറയുന്നു. കൃതജ്ഞനായ പൂ
ന്താനം അപരിചിതനായ അേദ്ദഹത്തിനു തെന്റ കയ്യി
ലുണ്ടായിരുന്ന േമാതിരം സമ്മാനിക്കുകയും അേദ്ദഹം
അതു വാങ്ങിേപ്പാകുകയും െചയ്തു. അടുത്ത ദിവസം പൂ
ന്താനം ഗുരുവായൂരിൽെചന്നു െതാഴുതേപ്പാൾ അവിടു
െത്ത ശാന്തിക്കാരൻ “ഈ േമാതിരം ഭഗവാെന്റ തൃക്ക
യ്യിൽ കണ്ടതാണു്. ഇതു് അേങ്ങയ്ക്കു തരുവാൻ എനിക്കു
സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാെന്റ അരുളപ്പാടുണ്ടായി” എന്നു പറ
ഞ്ഞു് ആ േമാതിരം അേദ്ദഹത്തിനു െകാടുക്കുകയും അതു
താൻ തേലദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു തെന്റ പ്രാണദാതാവിനു
സമ്മാനിച്ചതാെണന്നു് ആ ഭക്തേശ്രഷ്ഠൻ മനസ്സിലാ
ക്കി, മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ േവഷത്തിൽ തെന്ന രക്ഷിച്ചതു ഗുരു
വായൂരപ്പൻ തെന്നയായിരുന്നു എന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തു
കയും െചയ്തു. നമ്പൂരി അവിെട എത്തുെമന്നും അേപ്പാൾ
കയ്യിൽ െകാടുക്കണെമന്നും പറഞ്ഞു മങ്ങാട്ടച്ചൻ േമാ
തിരം േമൽശാന്തിെയ ഏല്പിച്ചതായി നാസ്തികന്മാർക്കു
കൂടിയും വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണു്. ഇനി മൂന്നാമെതാരു
ഐതിഹ്യമാകെട്ട: പൂന്താനം ഒരിക്കൽ മസൂരിദീനം
പിടിെപട്ടു കിടപ്പിലായി. അതു മാറുവാൻ പ്രയാസമാ
െണന്നു് അടുത്തു നിന്നിരുന്നവർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ തിരു
മാന്ധാംകുന്നിലമ്മെയ ഭക്തിപൂർവ്വം ധ്യാനിച്ചു ‘ഘനസം
ഘം’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ േസ്താത്രം നിർമ്മിക്കുകയും
അേതാടുകൂടി ആ േരാഗത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനാകുകയും
െചയ്തു. പ്രസ്തുതഗാനം ഇന്നും ആ േക്ഷത്രത്തിൽ കുറുപ്പ
ന്മാർ പാടിവരുന്നു. നാലാമതായി ഒരു ഐതിഹ്യേത്ത
യും നമുക്കു സ്മരിക്കാം. പൂന്താനത്തിനു് ഗുരുവായൂരപ്പ
െന്റ പ്രസാദം െകാണ്ടു് ഒരു ഉണ്ണി ജനിച്ചു. ആ ഉണ്ണിക്കു
േചാറൂണു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദിവസം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പത്നി ശിശുവിെന ഒരു ദാസിയുെട പക്കൽ ഏല്പിച്ചുംവ
ച്ചു ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾക്കായി േപാകുകയും ഉണ്ണി ശ്വാസമുട്ടി
മരിക്കുകയും െചയ്തു. തീ െപാളളിയമൂലമാെണന്നും പ്ര
കാരാന്തേരണ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അത്യരുന്തുദമായ ആ സം
ഭവം നിമിത്തം ഉണ്ടായ ൈവരാഗ്യത്താലാണു് പൂന്താ
നം ജ്ഞാനപ്പാന രചിച്ചതു്. അതാകുന്നു അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ആദ്യെത്ത പ്രധാനകൃതി. അതിൽപ്പിന്നീടു് അേദ്ദ
ഹം അന്തഃപുരത്തിൽ കയറുകതെന്ന ഉണ്ടായില്ലേത്ര.
ഇനിയും പൂന്താനത്തിെന്റ ഉൽകടമായ കൃഷ്ണഭക്തിക്കു
മകുേടാദാഹരണങ്ങളായി അനവധി കഥകൾ പ്രചരി
ക്കുന്നുണ്ടു്. അവെയപ്പറ്റിെയാന്നും ഇവിെട പ്രസ്താവിക്കു
വാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല.

കൃതികൾ
പൂന്താനത്തിെന്റ കൃതികളായി മലയാളത്തിൽ (1) ഭാ
ഷാകർണ്ണാമൃതം, (2) കുമാരാഹരണം പാന, (3) ജ്ഞാ
നപ്പാന എന്നീ പ്രസിദ്ധകൃതികൾക്കു പുറേമ അനവധി
േസ്താത്രങ്ങളുമുണ്ടു്. (4) പാർത്ഥസാരഥിസ്തവം, (5) ഘന
സംഘം, (6) നാരായണകീർത്തനങ്ങൾ, (7) േഗാവിന്ദ
കീർത്തനങ്ങൾ, (8) ആനന്ദനൃത്തം, (9) ദ്വാദശാക്ഷരനാ
മകീർത്തനം, (10) ശ്രീകൃഷ്ണകീർത്തനങ്ങൾ, (11) അഷ്ടാ
ക്ഷരകീർത്തനം, (12) ബ്രഹ്മപരേഗാവിന്ദകീർത്തനം,
(13) േഗാപാലകൃഷ്ണകീർത്തനം, (14) ഗൗരീകീർത്തനം,
(15) വാമപുേരശകീർത്തനങ്ങൾ, (16) പത്മനാഭകീർ
ത്തനം, (17) വിേവേകാദയകീർത്തനം, (18) ജയകൃഷ്ണ
കീർത്തനം, (19) വിടെകാൾകീർത്തനം, (20) ശ്രീരാമ
കീർത്തനങ്ങൾ, (21) മുകുന്ദകീർത്തനം, (22) ദശാവതാ
രേസ്താത്രം എന്നിവ ആ കൂട്ടത്തിൽെപ്പടുന്നു. അവയിൽ
പ്രാേയണ ‘വാമപുേരശ’മുദ്ര കാണ്മാനുണ്ടു്. തമിഴിലും
ചില േവദാന്തപ്രതിപാദകങ്ങളായ ഗാനങ്ങൽ അേദ്ദ
ഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവയും ആ മുദ്രയാൽ അലംകൃതങ്ങ
ളാണു്. ലാളിത്യം, പ്രസാദം, മാധുര്യം എന്നിവയാണു്
പൂന്താനം കൃതികളുെട പ്രധാനഗുണങ്ങൾ. ‘അനലംകൃ
തീ പുനഃ ക്വാപി’ എന്ന മമ്മടഭട്ടെന്റ കാവ്യനിർവചനം
അവയ്ക്കു സവിേശഷം േയാജിക്കും. രചനാഭംഗി അത്രമാ
ത്രം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള േസ്താത്രങ്ങൾ ഭാഷയിൽ അത്യന്തം
വിരളങ്ങളാണു്. വിഷ്ണുഭക്തന്മാരുേടയും േക്ഷേത്രാപാ
സകന്മാരുേടയും പ്രേത്യകിച്ചു സ്ത്രീകളുേടയും ഇടയിൽ
അവയ്ക്കുള്ള പ്രചാരവും അന്യാദൃശമാണു്. അതു് അങ്ങ
െനയല്ലാെത പരിണമിക്കുവാൻ ന്യായവുമില്ലേല്ലാ. വാ
സ്തവത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെല വി
ല്വമംഗലം എന്നു സംശയംകൂടാെത പറയാം. വ്രജവി
ഹാരിയായ ഭഗവാെന്റ മുരളീനാദമാണു് നാം രണ്ടുേപ
രുേടയും േസ്താത്രങ്ങളിൽ േകൾക്കുന്നതു്. കർണ്ണാമൃത
േത്തയും പാർത്ഥസാരഥി സ്തവേത്തയും സംസ്കൃതകീർ
ത്തനങ്ങെളയും പറ്റിമാത്രം ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്ര
സ്താവിച്ചുെകാണ്ടു് ഇതരകൃതികെളപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം
മെറ്റാരദ്ധ്യായത്തിേലയ്ക്കു മാറ്റിവയ്ക്കാം.

ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം
വില്വമംഗലത്തിെന്റ സംസ്കൃതകർണ്ണാമൃതത്തിൽനിന്നു
േവർതിരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണു് കവി തെന്റ കൃതി
ക്കു ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം എന്ന േപർ നല്കിയിരിക്കുന്നതു്.
കവിയുെട വാർദ്ധക്യകാലേത്ത ഒരു കൃതിയാണു് കർ
ണ്ണാമൃതം എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ശൂലപാണി
വാരിയർ എന്ന ഒരു സുഹൃത്തിെന്റ അേപക്ഷ അനുസ
രിച്ചാണു് ആ കാവ്യം രചിച്ചെതന്നുള്ളതിനു്
“ക്രമത്തിലാക്കീടിന ശൂലപാണിശ്രമത്തിനാലിത്ഥമതീവ ചിത്രം
ശ്രവിച്ചു ഭാഷാശ്രവണാമൃതം േമ
രമിച്ചുെകാൾകച്യുതപാദമൂേല”

എന്ന പദ്യം െതളിവാണു്. അനുവാചകന്മാരിൽ കൃഷ്ണഭ
ക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തദ്ദ്വാരാ അവർക്കു േമാക്ഷലാഭം വരു
ത്തുന്നതിനാണു് കവിയുെട ഉദ്യമം. നാമസംകീർത്തനം
ഒന്നുെകാണ്ടുമാത്രം കലിയുഗത്തിൽ മുക്തി സിദ്ധിയ്ക്കുെമ
ന്നു് അേദ്ദഹം ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
“ഭൂഷാവർണ്ണാദിയാലിബ്ഭുവനമഖിലവും
ഹന്ത! േമാഹിച്ചു രാഗ-

േദ്വഷാപൂർണ്ണം വിഘൂർണ്ണം ശിവശിവ പറയാവല്ല മായാവിലാസം,
ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം േമ സുകൃതമിതു സദാ
നാവുെകാണ്ടാസ്വദിച്ചാൽ
നൂഴാ കർമ്മാവലീവല്ലികളിലുടനവൻ
പിെന്ന മുേന്നതുേപാേല”

എന്ന പദ്യം അേദ്ദഹം ഫലശ്രുതിരൂപത്തിൽ ഘടിപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. കർണ്ണാമൃതം ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധകഥയുെട
ഒരു സംേക്ഷപമാകുന്നു. ഭാഗവതം, വില്വമംഗലത്തിെന്റ
ശ്രീകൃഷ്ണ കർണ്ണാമൃതം, േമല്പുത്തൂരിെന്റ നാരായണീയം
ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങേളാടും കവിക്കു കടപ്പാടുണ്ടു്. ആെക
യുള്ള നൂറ്റൻപതു പദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യെത്ത എൺപേത്ത
െഴണ്ണം കംസവധംവെരയുള്ള കഥയ്ക്കും പിന്നീടുള്ള മു
പ്പെത്താൻപെതണ്ണം േശഷമുള്ള ദശമസ്കന്ധകഥയ്ക്കും
ബാക്കിയുള്ളവ തത്ത്വചിന്താവിഷയങ്ങൾക്കുമായി വിനി
േയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കർണ്ണാമൃതത്തിൽ അങ്ങിങ്ങു ചില
അഭംഗിയുള്ള പ്രേയാഗങ്ങളും യതിഭംഗാദിൈവകല്യങ്ങ
ളും കാണ്മാനുെണ്ടങ്കിലും അവെയല്ലാം കവിയുെട കൂലങ്ക
ഷമായ ഭക്തി ഗംഗാപ്രവാഹത്തിൽ മറഞ്ഞുേപാകുന്നു.
വാമപുരാധിവാസിയായ ഗുരുവായൂരപ്പെന അഭിസം
േബാധനം െചയ്തുെകാണ്ടാണു് പ്രഥമപദ്യം ആരംഭിക്കു
ന്നതു്:
“കർണ്ണാമൃതം വാമപുരാധിവാസിൻ!

നിന്നാൽ മതം കിഞ്ചന ഭാഷയായു് ഞാൻ
എന്നാൽ വരുംവണ്ണമുദാരകീർേത്ത!
െചാന്നാലതും പ്രീണനമായ്വേരണം.”

ഏതാനും ചില ഉത്തമേശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:
“അമ്പാടിെക്കാരു ഭൂഷണം, രിപുസമൂഹത്തിന്നേഹാ!
ഭീഷണം,
ൈപമ്പാൽെവണ്ണതയിർക്കു േമാഷണ, മതിക്രൂരാത്മനാം
േപഷണം,
വൻപാപത്തിനു േശാഷണം,

വനിതമാർക്കാനന്ദസേമ്പാഷണം
നിൻപാദം മതിദൂഷണം ഹരതു േമ
മഞ്ജീരസംേഘാഷണം”

(1)

“എേന്നാമലിങ്ങു വരിെകന്നു യേശാദ െമെല്ലെച്ചന്നാൾ മുകർന്നു പുതുെവണ്ണ െകാടുപ്പതിന്നായു്;
അേന്നരമാർത്തിെയാെടേയാടി വിയർത്തു വീണ
കണ്ണെന്റ കാതരത കാൺമതു കൗതുകം േമ.”

(2)

“പീലിക്കാർമുടി കാൽത്തളിർെപ്പാടിയുേമെറ്റാെട്ടാട്ടഴിഞ്ഞങ്ങേന

താളത്തിൽക്കുഴലും കുേബരനടയും േഗാപാലരും
േഗാക്കളും
ബാലസ്ത്രീകളുഴന്നു വന്നു വഴിയിൽപ്പാർക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവും
േമളേത്താെടഴുനള്ളിടുെന്നാരു ദിനം കണ്ടാവു
കൺെകാണ്ടു ഞാൻ!”
(3)
“തൂെവണ്ണിലാവു വിരവിൽെത്തളിയുന്നേനരം

പൂവിന്നുളാം പരിമളം െചാരിയുന്നേനരം
കാർവർണ്ണനക്കുഴെലടുത്തു വിളിച്ച േനരം
നീൾക്കണ്ണിമാരുഴറിവന്നതു കാൺമേനാ ഞാൻ?”

(4)

“കൂകീ േകാഴി വനാന്തേര വിറകുമായു് നിേന്നാരു രാേവ

തഥാ
കൂകീ േകാകിലവാണിമാർകുചതേട േമവീടുമാ രാവിലും;
കൂകും േകാഴികൾ തമ്മിലുള്ള സുകൃതം െചേമ്മ
പറഞ്ഞീടുവാനാകുന്നീല; ചരാചരങ്ങളിലുമുണ്ടത്യന്തഗത്യന്തരം!”
(5)
“കന്നം കറുത്ത മലേപാെല യമെന്റ ദൂതൻ

കണ്ണും മിഴിച്ചലറിേയാടിവരുന്നേനരം
കണ്ണൻ കളിച്ച കളികീർത്തനെമാന്നു േകട്ടെപ്പാണ്ണൻ മലച്ചു മറുകുന്നതു കാൺമേനാ ഞാൻ?”

(6)

“മന്നാശയാലും മദനാശയാലും

െപാന്നാശയാലും മറുകുന്നു േലാകം:
നിന്നാശ കണ്ടീെലാരുവർക്കുമേയ്യാ!
കണ്ണാ! ശമം നല്കുക മാനേസ േമ.”

(7)

“സത്രം കാെണാരിടത്തു, ചത്തു കരയും േകാലാഹലം
കുത്രചിൽ;
വിദ്വാന്മാെരാരിടത്തു, മദ്യപകുലം തച്ചും കയച്ചും ക്വചിൽ;
മുഗ്ദ്ധസ്ത്രീെയാരിടത്തു, മുത്തികളിരുേന്നങ്ങിക്കുരച്ചന്യതഃ;

േശ്രാത്രാദിക്കമൃേതാ തളിച്ച വിഷേമാ വിശ്വം വിചിത്രം
വിേഭാ!”

(8)

“നാേവ, നിനക്കു വലിേയാരുപേദശമുേണ്ട;
നാവാലുരയ്പതിനു ഞാൻ തുനിയുന്നു േകൾ നീ;
നാരായണെന്റ തിരുനാമമുറെക്കയാേമ്പാൾ
നാണിച്ചുേപാകരുതേത തവ േവണ്ടതുള്ളൂ.”

(9)

വിത്തം മറന്നു വിഷയങ്ങെളാേരാന്നു േനാക്കിച്ചത്തും പിറന്നുമുഴലായ്ക മനക്കുരുേന്ന!
വിശ്വം നിറഞ്ഞു വിളയാടിന തമ്പുരാെനച്ചിേത്തകലർന്നനുഭവിപ്പതിേനാർത്തുെകാൾ നീ.”

(10)

തണ്ണീർദാഹം മുഴുത്തും തടിയനരിെക വന്നന്തകൻതാനുരത്തും
കണ്ണീർക്കാരായടുത്തുള്ളവർകൾ െതാഴിമുറയ്ക്കാെകെയാന്നിച്ചു പാർത്തും
തെന്നത്താേന മറന്നിട്ടതിവിവശതപൂണ്ടാർത്തനായു് വീർത്തുമിേക്കാെപ്പെന്നെക്കാണ്ടാക്കിവച്ചീെടാല വരദ! വിേഭാ!
വാമേഗഹാധിവാസിൻ!

(11)

“നാവില്ലാെത ജനിക്കേയാ,

നടനേടയുേള്ളാരിളക്കായ്കേയാ,
നാമെത്തപ്പടിയായ്കേയാനരകെമെന്നാർത്താൽക്കുളിർപ്പാകേയ
നാവിൽദ്ദുർഘടമാകേയാ, നരകുലത്തിൽജ്ജന്മമല്ലായ്കേയാ,
നാേമാച്ചാരണെമന്തു ബന്ധമറിവുേള്ളാരും
ത്യജിച്ചീടുവാൻ?”
(12)
“േമഘശ്യാമളമംഗവും മകുടവും പൂവും െചവിേത്താടയും

രാകാചന്ദ്രനു നാണമാം വദനവും മാർമാലയും മുദ്രയും
ആകുംവണ്ണമേനകഭൂഷണയുതം നിെന്മയ് കുറിെക്കാണ്ടു
ഞാൻ
േപാകുേന്നൻ ഭഗവൻ! ജനാർദ്ദന! ഭവൽകാരുണ്യ
പാേഥയവാൻ.”
(13)

കർണ്ണാമൃതത്തിൽ അപൂർവ്വം ചില പദങ്ങളിൽ മാത്ര
േമ മണിപ്രവാളത്തിെന്റ നിഴലാട്ടം കാണുന്നുള്ളു. അതി
െന ഒരു ഭാഷാ കാവ്യെമന്നു വ്യവഹരിച്ചാലും അനൗചി
ത്യമില്ല. കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുെട ശ്രീകൃഷ്ണചരിതത്തിനു്
അെതാരു മാതൃകയായിരിക്കണം.

പാർത്ഥസാരഥിസ്തവം
കുസുമമഞ്ജരീവൃത്തത്തിലുള്ള പതിെനാന്നു പദ്യരത്ന
ങ്ങൾ േകാർത്തിണക്കിയ ഒരു അനർഘമാല്യമാണു്
പാർത്ഥസാരഥിസ്തവം. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തി
ക്കാണിക്കാം:
“െകട്ടി വാർകുഴൽ വകഞ്ഞു പിന്നിലളേകഷു പീലികൾ
െതാടുത്തു പു-

മ്പട്ടുെകാണ്ടു വടിേവാടുടുത്തുരസി ഹാരമിട്ടു വനമാലയും
െപാട്ടണിഞ്ഞു നിടിലത്തടത്തിലുടൽ പാർത്തുപാർത്തു
രഥേമത്യ ചമ്മട്ടി മുഷ്ടിയിൽ മുറുക്കി നിന്നരുളുമിഷ്ടൈദവതമുപാസ്മേഹ.”
(1)
“െചറ്റഴിഞ്ഞ ചികുേരാൽകരാം െചറിയ
താരേകശകലേതാറ്റ തൂ-

െനറ്റിപാടു ചിതറും വിയർപ്പിെലാളിവുറ്റു പറ്റിന ഘനാളകാം
എറ്റുവാനഭിമുഖീകൃതപ്രതിനവപ്രേതാദവലയാെമാരൻപുറ്റു കാമപി കൃപാം കിരീടിരഥരത്നദീപകലികാം ഭേജ.” (2)
“നൂതേനന്ദുരമണീയഫാലഭുവി പാകിടും ചില മേനാഹര-

േസ്വദപാതമൃദിതാളേക രഥപരാഗപൂരപരിേശാഭിേത
പാതി ചിമ്മിന വിേലാചേന വിഹര
മന്ദഹാസമയചന്ദ്രികാശീതേള തിരുമുേഖ മേനാവിജിതസാരേസ
വിജയസാരേഥഃ.”

(3)

“അർദ്ധമീലിതവിേലാചനം വരതുരംഗപൂരഖുരേമെറ്റാേരാ

യുദ്ധഭൂമിയിലുറും നറുെപാടി െപാഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞ കബരീഭരം
ഹസ്തപങ്കജലസൽപ്രേതാദമധിചിത്തമസ്തു മമ
പാർത്ഥസാരഥ്യേകളിലളിതം മേനാജ്ഞെമാരു വസ്തു യാദവ
കുേലാത്ഭവം.”
(4)
“മൂടുമാറു ഭുവനം തുരംഗരജസാ പതംഗജമേനാബലം
വാടുമാറു ജയമീടുമാറു വിജയന്നു വിക്രമപേയാനിേധഃ
േപടിപൂണ്ട പടേതാറ്റു മാറ്റലരതീവ നൂറ്റുവർകളമ്പുേമേറ്റാടുമാറരിയ േതർകടാവിന പുരാണധാമ കലയാമേഹ.”

(5)

“പീലി ചിന്നിവിരിയുന്ന േവണിയിൽ മറഞ്ഞ
േകാമളമുഖാബ്ജമാ-

േലാലഹാരനവേഹമസൂത്രവനമാലികാമകരകുണ്ഡലം
ഫാലബാലമതിേമലണിഞ്ഞ
കമനീയഘർമ്മകണികാങ്കുരം
േകാലമഞ്ചിതരഥം ഗതം ജയതി ൈജഷ്ണവം കിമപി
ൈവഷ്ണവം.
(6)

സംസ്കൃതേസ്താത്രങ്ങൾ
ഇവ പ്രാേയണ അകാരാദിക്രമത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. ഒരു േസ്താത്രം ചുവേട േചർക്കാം:
“കഞ്ജവിേലാചന കമനീയാനന കല്മഷനാശന ശൗേര!
കാളിയദമന കളായമേനാഹര കലിമലനിരസന ശൗേര!
കിങ്കിണിനൂപുരകങ്കണഭൂഷണരിംഖണശീല മുരാേര!
കീർത്തിവിതാനവിേശാധിതഭുവന വിരക്തിവിധായക
ശൗേര!
കുവലയദളകളേകാമളതനുരുചിേമളിതഭുവന മുരാേര!
കൂജിതകളമുരളീരവേമാഹിതനഗമൃഗഖഗകുല ശൗേര!
കൃഷ്ണ കൃപാലയ കൃപണജനാശ്രയ ഖലജനദഹന മുരാേര!
ക്ണുപ്തവിലാസവിേശഷവിനിർമ്മിതകൃത്രിമേഗാവൃഷശൗേര!
േകശിനിഷൂദന േകശവ മുരഹര േകളിവിേമാഹന ശൗേര!
ൈകതവഹൃതനവനീത ജനാർദ്ദന ൈകവല്യപ്രദ
െശൗേര!
േകാമളകുവലയനീലകേളബര േകാകിലഭാഷണ ശൗേര!
െകൗതുകവിരചിതേഗാപവിഡംബന ൈകതവശീല
മുരാേര!
കംബുഗദാധര കാമഫലപ്രദ കമ്രമുഖാംബുജ ശൗേര!
കർക്കശഭയഹര ദുഷ്കൃതനാശന ഗർഗ്ഗപുേരാഹിത ശൗേര!
മാധവ മാധവ മദനമേനാഹര വാമപുേരശ്വര ശൗേര!

ഇതുേപാെല
“പത്മനാഭ പരാപേരശ്വര പങ്കജാക്ഷ നേമാസ്തു േത,
പശുപയുവതിഭിരമിതവിഹൃതിഭിരർച്ചിതായ നേമാസ്തു
േത,
വാസുേദവ നേമാസ്തു േത വാമനിലയപേത.”

എന്നും
“നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ

നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ
അമലകമലദലേലാചന ജയ ജയ
ആനന്ദരൂപ മേനാഹര ജയജയ
ഇന്ദിരാരമണ മുകുന്ദ ജയ ജയ
ഈശ്വര മുരഹര ശാശ്വത ജയ ജയ!”

എന്നും
“കല്മഷവനദഹന വാസുേദവ-ജയ-ചിന്മയ
ജഗന്മംഗലവാസുേദവ!
കാളിന്ദീതടവിഹാര വാസുേദവ-ജയ-കാളിയമദദമന
വാസുേദവ!”

എന്നും
“കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ

കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ പാഹിമാം
കൃഷ്ണ രാമ പരമപുരുഷ വൃഷ്ണിവംശതിലക വരദ
ജിഷ്ണുസൂത ദനുജശമന കൃഷ്ണ പാഹി മാം”

എന്നും പല രീതികളിൽ േവെറയും ചില സംസ്കൃതേസ്താ
ത്രങ്ങൾ പൂന്താനത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങളായുണ്ടു്.
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22 മണിപ്രവാളവൃത്തശാസ്ത്രം
മണിപ്രവാളവൃത്തങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശാ
സ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിെല ഒന്നുരേണ്ടാലകളുെട നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ആെരന്നറിവില്ല. ലക്ഷ
ണം സംസ്കൃതത്തിലും ലക്ഷ്യേശ്ലാകങ്ങൾ മണിപ്രവാ
ളത്തിലുമാണു് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ലക്ഷണം ആദ്യന്തം
വൃത്തരത്നാകരത്തിൽ നിന്നു് ഉദാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാ
ഹരണങ്ങൾ കരുമത്തിൽ ഉണിച്ചിരിേതവി എെന്നാരു
നായികെയ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണു്. അവ ആചാര്യൻ
തെന്ന നിർമ്മിച്ചു േചർത്തിരിക്കുന്നു. സ്ഥലെത്ത ശ്രീ
പരേമശ്വരനാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവത. ആ
സ്ഥലം ഏെതന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവിടുെത്ത േദ
വൻ ശിവനാണു്. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആവിർഭാവം
എട്ടാം ശതകത്തിലായിരിക്കണം. മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.
മംഗലാചരണം:
“സുരതടിനീതരംഗമലയും തലേയാടുമഹീന്ദ്രമാലയും

പുരിചിടയിൽക്കലർന്നു വിലസും
തുഹിനാംശുകിേശാരേശഖരം
ദുരിതഭേരാപശാന്തി വരുവാൻ ഭുവനാശ്രയമാശ്രയാമി
ഞാൻ
പരിെചാടു കൂടൽേമവുമഗജാരമണം കരുണാമൃതാംബുധിം.”

പൃഥ്വീവൃത്തം:
“ജസൗ ജസലയാ വസുഗ്രഹയതിശ്ച പൃഥ്വീ ഗുരുഃ”
“കുലഞ്ഞ വിനേയന ചാഞ്ഞലർ െചാരിഞ്ഞ േവണീഭരം,

വിളഞ്ഞ പുളേകന േതാഞ്ഞുടൽ നിറഞ്ഞ
ഘർേമ്മാൽകരം,
അലിഞ്ഞ മനകാമ്പു നിൻമദനവിഭ്രമം കാൺമേനാ,
െതളിഞ്ഞു കരുമത്തിൽ േമവിന വിശാലനീേലക്ഷേണ.”

ശിഖരിണീവൃത്തം:
“രൈസ രുൈദ്രശ്ഛിന്നാ യമനസഭലാ ഗശ്ശിഖരിണീ”
“മതിേക്ഷാഭം പാർേമൽ നിഖിലതരുണാനാം വിളയുമാ-

റിതക്ഷീണശ്രീപൂണ്ടുദയതി കലാനായകനയം
മതുെച്ചാല്ലാർമൗേല! സുമുഖി കരുമത്തിൽക്കമനി! കാൺ
കതിർൈത്തന്താർവാണൻ വികിരതി ശരാ, െനന്തു
ശരണം?”

ഈ ഉദാഹരണേശ്ലാകങ്ങൾ അത്യന്തം രസനിഷ്യന്ദിക
ളാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
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23 മഴമംഗലത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരി,

കാലദീപകം ബാലശങ്കരം

ശങ്കരൻനമ്പൂരിയുെട പതിമ്മൂന്നു േജ്യാതിഷകൃതികെള
ക്കുറിച്ചു് ഇരുപേത്തഴാമധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിട്ടുണ്ടു്.
അവയിൽ പരമപ്രധാനമായ ഗ്രന്ഥം കാലദീപകം ബാ
ലശങ്കരമാകുന്നു. സ്വകീയമായ കാലദീപകപദ്യാവലി
യുെട വിവൃതിയാണു് കാലദീപകം ബാലശങ്കരെമന്നു
ചിലർ ഊഹിക്കുന്നു.
“ധാത്രീ യൽകരസമ്പർക്കാൽ സഗ്രഹർക്ഷാ

വിരാജേത
തൈസ്മ സർവാത്മേനഽജായ ഭാസ്കരായ നേമാ നമഃ”

എന്ന േശ്ലാകം ഈ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ടു്. അതുേപാ
െലതെന്നയാണു് ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ‘അസ്തി േശാ
ണാചലഗ്രാമ’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും.
“നത്വാ വിേഘ്നശ്വരം വാചം ഗുരൂംശ്ചാഥ കേരാമ്യഹം
ശുഭകർമ്മസു ബാലാനാം കാലജ്ഞാനായ ദീപകം.

ക്ഷമിപ്പരേത്ര സാധുക്കളിഹ വിദ്യാബ്ധിപാരഗാഃ
മറ്റുള്ളവർ ചിരിച്ചാലുെമന്തു േചതം നമുക്കതിൽ?”

……………
“പന്നിക്കുഴി കുഴിപ്പാനും സംഗ്രഹക്രയവിക്രേയ

നിറയ്പാൻ കുടിെവപ്പാനും നന്നേല്ലാ ഗുളിേകാദയം
െചാല്ലാത മിക്കവറ്റിന്നുമൂൺനാളും േവലിേയറ്റവും
െകാള്ളുന്നൂ, തത്ര വർജ്ജ്യേന്ത പാപവാേരാദയാദികാഃ

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ പദ്യാവലിയിൽ കാണുന്നുമുണ്ടു്.
ശങ്കരൻനമ്പൂരിക്കു ബാലശങ്കരൻ എന്നു േപരുണ്ടായി
രുന്നില്ല. ബാലപദം അേദ്ദഹം ഔദ്ധത്യപരിഹാരത്തി
ന്നായും ബാലശിേക്ഷാപയുക്തെമന്നു വ്യജ്ഞിപ്പിക്കുന്ന
തിനായും തെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട േപരുകേളാടുകൂടി ഘടി
പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു് വസ്തുതത്വം. ‘തുമ്പതിങ്ക
േളാടു’ ഇത്യാദി വന്ദന േശ്ലാകത്തിൽ ‘ബാലകായ േമ’
എന്നു് അേദ്ദഹം തെന്നപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതു
േനാക്കുക. ‘ബാലായാൈസ്മ വിധാസ്യാമി’ എന്നു പഞ്ച
േബാധാർത്ഥദർപ്പണത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പുകാണുന്നതിൽ
നിന്നു് അതു് ഏേതാ ബാലനുേവണ്ടി രചിച്ചതാെണന്നു
െവളിെപ്പടുന്നു. “തുമ്പതിങ്കെളാടു. . . ബാലകായെപാ
ഴുെതാട്ടു ഭാഷയായു്” എന്നും “ധാത്രീ യൽക്കരസമ്പർ
ക്കാൽ” എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങൾക്കുേമൽ
“വേന്ദ ഗിരീശം ഗിരിജാസേമതം

ൈകലാസൈശേലന്ദ്രഗുഹാഗൃഹസ്ഥം
അേങ്ക നിഷേണ്ണന വിനായേകന
സ്കേന്ദന ചാത്യന്തസുഖായമാനം.”
“കേരാമി വാചാം നത്വാഹം ഗുരുഞ്ച പരേമശ്വരം

ശുഭകർമ്മസു ബാലാനാം കാലജ്ഞാനായ ദീപകം”

എന്ന പദ്യങ്ങളും ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്.
ഇതിൽ സ്മരിക്കുന്ന പരേമശ്വരൻ വാഴമാേവലി പരേമ
ശ്വരൻേപാറ്റിയാണു്. ഭാരതത്തിെല മഹർഷിവര്യന്മാ
രുേടയും േകരളത്തിെല പൂർവാചാര്യന്മാരുേടയും മത
ങ്ങെള ധാരാളമായി ഉദ്ധരിച്ചും ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങെള
കൂലങ്കഷമായി ചർച്ചെചയ്തും സ്വാഭിപ്രായം ആവശ്യമുള്ള
സ്ഥലങ്ങളിൽ േസാപപത്തികമായി സ്ഥാപിച്ചുമാണു്
ശങ്കരൻ കാലദീപകം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. താൻതെന്ന
ഭാഷയിൽ െചാല്ലീട്ടുണ്ടു് എന്നു പറഞ്ഞു് അങ്ങുമിങ്ങും
ചില ആനുഷ്ടുഭേശ്ലാകങ്ങളും േചർത്തിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത
ഗ്രന്ഥം മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണു രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ആദിമഭാഗത്തിൽ മുഹൂർത്തേദാഷങ്ങെളപ്പറ്റിയും മധ്യ
മഭാഗത്തിൽ േഷാഡശകർമ്മങ്ങളുെട മുഹൂർത്തങ്ങെള
പ്പറ്റിയും അന്തിമ ഭാഗത്തിൽ േദവപ്രതിഷ്ഠ, ഗൃഹനിർമ്മാ
ണം; കൂപഖനനം, ശസ്ത്രബന്ധം, അസ്ഥിസഞ്ചയനാദി
കർമ്മങ്ങൾ, വസനധാരണം, യാത്ര, ഔഷധേസവനം,
വൃക്ഷയുഗനിേക്ഷപണം, കൃഷി, ബീജാവാപം, വൃക്ഷാദി
സംസ്ഥാപനം, ധാന്യവൃദ്ധി എന്നിങ്ങെന വിവിധകാര്യ
ങ്ങൾക്കുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങെളപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആെക അൻപെത്താന്നു് അധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. ചുരുക്ക
ത്തിൽ, മുഹൂർത്തസംബന്ധമായി ഇതിൽ ആചാര്യൻ
സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ വിരളമാെണന്നുതെന്ന
പറയാം. ശങ്കരെന്റ ഗദ്യത്തിനു് ഒരു ശാസ്ത്രീയഭംഗി പ്ര
േത്യകമായുണ്ടു്. ഏതാനും ചില പംക്തികൾെകാണ്ടു്
ഇതു വ്യക്തമാക്കാം:
“ഇനി സൗരംെകാണ്ടു പതിനാറു തികയുേന്നടം നിശ്ച
യിച്ചറിവാനുപായം. പതിനാറു തികയുന്ന ആട്ടപ്പിറ

ന്നാൾ വരുന്ന തിങ്ങളിൽ ഇവെന്റ ജന്മകാലത്തിങ്ക
േല ആദിത്യസ്ഫുടംേപാെലതെന്ന ആദിത്യസ്ഫുടം വരു
ന്നു യാെതാരിക്കൽ, അേപ്പാൾ സൗരംെകാണ്ടു പതി
നാറു തികയുന്നു. ഇങ്ങെന. എന്നാൽ ആട്ടപ്പിറന്നാൾ
കാണുേമ്പാൾ പതിേനഴു തുടങ്ങി സൗരംെകാണ്ടു കാ
ണുേമ്പാൾ പതിനാറു തികഞ്ഞതുമില്ല എന്നുവരുേന്നട
വും സൗരംെകാണ്ടു പതിേനഴുതുടങ്ങി ആട്ടപ്പിറന്നാൾ
െകാണ്ടു് പതിനാറു തികഞ്ഞതുമില്ല എന്നുവരുേന്നട
വും, ഇവരേണ്ടടത്തും, േഗാദാനവും െകാള്ളാേമാ എന്നു
െപരിേക പലേരാടും േചാദിക്കണം. അേതാ ഒരാണ്ടു തി
കയുന്ന ആട്ടപ്പിറന്നാൾ നക്ഷത്രേഹാമം കാലംകൂടുക
എന്നുെണ്ടാരു പക്ഷം; പതിമൂന്നാം പിറന്നാൾക്കു കാലം
കൂടുക എന്നുമുെണ്ടാരു പക്ഷം.”
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24 മുഹൂർത്തപദവീ ബാലശങ്കരം
ഇതു മാത്തൂർ നമ്പൂരിയുെട മുപ്പത്താറു പദ്യങ്ങൾമാത്രമ
ടങ്ങിയ മുഹൂർത്തപദവിക്കു ശങ്കരൻനമ്പൂരി രചിച്ച ഗദ്യ
വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനംെകാണ്ടു മൂലഗ്രന്ഥ
ത്തിനു പ്രസിദ്ധി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥവും മൂന്നു
പരിേച്ഛദങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമേത്ത
തായ േദാഷപ്രകരണത്തിൽ ഏഴും, രണ്ടാമേത്തതായ
േഷാഡശക്രിയാമുഹൂർത്തപ്രകരണത്തിൽ പതിേനഴും
മൂന്നാമേത്തതായ പ്രതിഷ്ഠാദിമുഹൂർത്തപ്രകരണത്തിൽ
പതിന്നാലും പദ്യങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലദീ
പകത്തിേലയും മുഹൂർത്തപദവിയിേലയും വിഷയം ഒന്നു
തെന്നയാെണന്നു് ഇതിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണു്.
മുഹൂർത്തപദവീബാലശങ്കരവും സാമാന്യം വിസ്തൃതമാ
ണു്.
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25 ലഘുഭാസു് കരീയവ്യാഖ്യ

ബാലശങ്കരം

‘എെന്റ വാഴമാേവലിക്കു നമസ്കാരം’ എന്നും ‘തുമ്പതി
ങ്കെളാടു. . . ബാലകായ ഗണിതങ്ങൾ ഭാഷയാ െചാല്ലു
വാനിഹ തുണയ്പുതാകേമ’ എന്നുള്ള േശ്ലാകവും ഈ വ്യാ
ഖ്യാനത്തിലും കാണുന്നു. ഒടുവിൽ “ഇതി പരേമശ്വരപ്രി

യശിേഷ്യണ ശങ്കേരണ വിരചിേത ലഘുഭാസ്കരീയവ്യാ
ഖ്യാേന ബാലശങ്കരനാമ്നി” എന്നു് ഓേരാ അധ്യായാവ
സാനത്തിലും കുറിപ്പുണ്ടു്. ‘തുമ്പതിങ്കെളാടു’ എന്ന പദ്യം
കഴിഞ്ഞു്
“ബാലാനാം ഭാസ്കരീയാർത്ഥം െതളിയുമ്മാറു

െചാല്ലുവാൻ
വാണിമാെതങ്ങൾനാവിേന്മൽ വിളയാടുക സാംപ്രതം
ഭാസ്കരാദീൻ വണങ്ങീട്ടു ഗുരുഞ്ച പരേമശ്വരം
െചറുെതാെട്ടഴുതുന്നുണ്ടു ഭാസ്കരീയത്തിെലെപ്പാരുൾ”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ േചർത്തിരിക്കുന്നു. പിെന്ന “അവിെട
ഗണിതത്തിന്നു ഭാസ്കരീയമാകുന്ന തന്ത്രെത്ത ചമയ്പാൻ
തുടങ്ങുന്ന ആചാര്യൻ അവിഘ്നപരിസമാപ്ത്യാദിപ്രേയാ
ജനസിദ്ധ്യർത്ഥമായിട്ടു് ഇഷ്ടേദവതാനമസ്കാരെത്ത െച
യ്യുന്നു” എന്ന പീഠികേയാടുകൂടി ഗ്രന്ഥം പുേരാഗമനം
െചയ്യുന്നു.
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26 പഞ്ചേബാധം ബാലശങ്കരം
പഞ്ചേബാധാർത്ഥ ദർപ്പണം, പഞ്ചേബാധം, ഗണി
തസാരം ഇവ മൂന്നും പഞ്ചേബാധെത്ത അടിസ്ഥാന
െപ്പടുത്തിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്. ഗണിത സാരത്തിനു
പഞ്ചേബാധഗണിതസാരം എന്നും േപരുണ്ടു്. പഞ്ച
േബാധവും ‘തുമ്പതിങ്കെളാടു’ എന്ന പദ്യത്തിൽ ആരംഭി
ക്കുന്നു.
“ബാലാനാം പഞ്ചേബാധാർത്ഥം െതളിയുമ്മാറു

െചാല്ലുവാൻ
വാണിമാെതങ്ങൾനാവിേന്മൽ വിളയാടുക സർവ്വദാ.
ഭാസ്കരാദീൻ വണങ്ങീട്ടു ഗുരുഞ്ച പരേമശ്വരം
െചറുെതാെട്ടഴുതുന്നുണ്ടു പഞ്ചേബാധക്രിയാക്രമം.”

എന്നിങ്ങെനയുള്ള സരസ്വതീവന്ദനവും പ്രതിജ്ഞാവാ
ക്യവും പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടു്. പഞ്ചേബാധാർത്ഥദർ
പ്പണത്തിൽ ‘തുമ്പതിങ്കെളാടു’ എന്നും, ‘ബാലാനാം
പഞ്ചേബാധാർത്ഥം’ എന്നും മറ്റുമുള്ള പദ്യങ്ങൾക്കു
േമൽ
“ശ്രീസൂര്യാദീൻ നമസ്കൃത്യ ഗുരുഞ്ച പരേമശ്വരം

ബാലായാൈസ്മ വിധാസ്യാമി
പഞ്ചേബാധാർത്ഥദർപ്പണം.
സർേവഷാം േജ്യാതിഷാമാദ്യം നമസ്കൃത്യ ദിവാകരം
ലഘൂകൃത്യ വിധാസ്യാമി വ്യതീപാതാദിേബാധനം”

എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങളും കാണാവുന്നതാണു്. അയനചല
നാദി ഗണിതത്തിലും ‘തുമ്പതിങ്കെളാടു’ എന്ന പദ്യം കാ
ണുന്നു.
“േമഷാദൗ പകേലറുന്നു; രാവന്നത്ര കുറഞ്ഞുേപാം;
തുലാദൗ രാത്രിേയറുന്നു; പകലന്നു കുറഞ്ഞുേപാം.”

എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകം ഗണിതസാരത്തിലുള്ള
താണു്.
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27 ചന്ദ്രഗണിതക്രമം
“ഗജാനനം തഥാ വാണീം ഗുരുഞ്ച പരേമശ്വരം

ഭക്ത്യാ സംവന്ദ്യ സൂര്യാദീൻ ചന്ദ്രസ്യ ഗണിതക്രമം
ഭാഷയായിട്ടു വക്ഷ്യാമി ബാലാനാമറിവാനഹം”

എന്നു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആചാര്യൻ പ്രതിജ്ഞെചയ്യു
ന്നു.
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28 ഭാഷാസംഗ്രഹം
“തുമ്പയും തിങ്കളും ചൂടിന്റപ്പേന്റ മുൻപിേല മകൻ

മമാനമുഖമുള്ളപ്പനകെലേപ്പാക്കുകാപദഃ
വേക്ഷ്യ നമസ്കരിച്ചിട്ടു വിഖ്യാതം ഭൂതനാഥെന
ബാലാനാം െപാഴുതുംമാത്രം ഭാഷാസംഗ്രഹമിത്യഹം”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നതു്.
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29 പ്രശ്നസാരം
എെന്നാരു കൃതി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ സംസ്കൃതേശ്ലാക
ങ്ങളും ഭാഷാഗദ്യവും ഉൾെപ്പടുന്നു. ആെക നാലധ്യായ
ങ്ങൾ മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു. അവയിൽ ആയുസ്സു്, വിവാ
ഹം, സന്തതിലാഭങ്ങൾ ഇവെയപ്പറ്റി യഥാക്രമം പ്രതി
പാദിക്കുന്നു. സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ പ്രാേയണ ഉദ്ധരിച്ചി
രിക്കുന്നതു് ഉഴുത്തിര വാരിയരുെട വിവരണത്തിൽനി
ന്നാണു്. ‘ഇതി ശങ്കരവിരചിേത പ്രശ്നസാേര’ എെന്നാരു
കുറിപ്പു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാൺമാനുമുണ്ടു്.
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30 ജാതകക്രമം
ജാതകെമഴുേതണ്ട രീതി വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്
ജാതകക്രമം. അതിൽ പദ്യവും ഗദ്യവും ഇടകലർത്തീട്ടു
ണ്ടു്. ജാതകക്രമത്തിൽ ആദിത്യവന്ദനത്തിനുേമൽ
“ഗേണശ്വരെന വന്ദിേച്ചൻ ഗുരുഞ്ച പരേമശ്വരം

വാണിമാതിെനയും നത്വാ െചാല്ലുേന്നൻ ജാതകക്രമം”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുള്ളതിൽനിന്നു മഴമംഗലത്തു ശങ്ക
രൻനമ്പൂരിതെന്നയാണു് അതിെന്റ പ്രേണതാവു് എന്നു
നിർണ്ണയിക്കാം.
“േശ്ലാകം മുൻെതാട്ടു നാൾ പിെന്ന രാശിയും

നാമേധയവും
ആദിത്യാദിസ്ഫുടം സർവം ഭാഷയിൽക്കലിനാൾ പുനഃ
ഭാഷാവ്യാഴം തഥാ െകാല്ലം മാസത്തിൽെച്ചന്ന തീയതി
ആഴ്ച നാൾ പക്കവും രാശി രാശിയിൽെച്ചന്ന ഭാഗകൾ
ഷഡ്വർഗ്ഗം നാളിേല നാഡി ചന്ദ്രേവല പുനഃ ക്രിയ
അവസ്ഥ പക്കം കരണം മൃഗം വൃക്ഷഞ്ച പക്ഷിയും
ഭൂതം ഗണം തഥാ േയാനി േദവതാ രവി നിെന്നടം
തൽഫലം നിത്യേയാഗഞ്ച ൈവനാശികനാവാംശകം
ഭാഷാഗ്രഹസ്ഥിതിം വേക്ഷ്യ േയാഗഞ്ചാഷ്ടകവർഗ്ഗവും”

എന്നു് ആചാര്യൻ പ്രതിജ്ഞ െചയ്യുന്നു. വരാഹമിഹിര
െന്റ േഹാരെയ ഉപജീവിച്ചാണു് ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്.
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31 ജാതകസാരം
ജാതകസാരം എന്ന േപരിലും നാലധ്യായത്തിൽ ഒരു
ഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. “ഇതി ശങ്കരവിരചിേത ജാതകസാേര”
എന്നു് അതിലും ഗ്രന്ഥകാരകസൂചകമായ ഒരു വാചകം
കാണുന്നു.
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32 കരണസാരക്രിയാക്രമം
േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട ശിഷ്യനായ ഒരു ൈദവജ്ഞ
െന്റ കരണസാരം എന്ന കൃതിെയപ്പറ്റി ഇരുപെത്താ
ന്നാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ ഗ്രന്ഥത്തി
െന്റ ഒരു സംേക്ഷപമാണു് കരണസാരക്രിയാ ക്രമം.
അതിനു കരണസാരം ഭാഷെയന്നും േപരുണ്ടു്.
“ഭാസ്കരാദീൻ വണങ്ങീട്ടു ഗുരും സ്കന്ദം മേഹശ്വരം
ചുരുക്കീെട്ടഴുതുേന്നൻ ക-രണസാരക്രിയാക്രമം”

എന്നതാണു് അതിെല വന്ദനേശ്ലാകം. ഒടുവിൽ
“വ്യാഖ്യാേമതാം മന്ദേബാധാർത്ഥമസ്യാഃ

പൂർൈവരുക്താം േഗാളവിദ്ഭിർവിദൈഗ്ദ്ധഃ
ഏതാം േഗാളാേലാകേന ദർപ്പണാഭാം
സുവ്യക്താർത്ഥാമാലിഖം ശങ്കേരാഹം”

എെന്നാരു പ്രേണതൃവ്യഞ്ജകമായ േശ്ലാകവും കാൺമാ
നുണ്ടു്.
ശങ്കരൻനമ്പൂരിെയേപ്പാെല പ്രാമാണികനും പണ്ഡിത
മൂർദ്ധന്യനുമായ ഒരു ൈദവജ്ഞൻ തെന്റ േജ്യാതിഷകൃ
തികെളല്ലാം ഭാഷയിെലഴുതാെമന്നുെവച്ചതു തലക്കുള
ത്തു ഭട്ടതിരി, ആലത്തൂർ പരേമശ്വരൻനമ്പൂരി മുതലായ
പൂർവസൂരികളുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാ
രും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജിജ്ഞാസുക്കളുമായ േകരളത്തിെല
സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് അനഭിഗമ്യങ്ങളാകയാൽ അക്കൂ
ട്ടർക്കു പ്രേയാജകീഭവിക്കണെമന്നുള്ള സദുേദ്ദശെത്ത
പുരസ്കരിച്ചാെണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ആ ഉേദ്ദ
ശ്യം പരിപൂർണ്ണമായി ഫലിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. മഴമംഗലേത്താ
ടു് അവർക്കുള്ള കടപ്പാടു് അപരിേമയമാണു്. അേദ്ദഹം
ഭാവിെയപ്പറ്റി ഗണിക്കുവാൻ അത്യന്തം വിദഗ്ദ്ധനായിരു
ന്നുവേത്ര. ഒരിക്കൽ െചങ്ങന്നൂർ ഇടമനപ്പണ്ടാരത്തിേല
ഇല്ലത്തിൽ ഒരു േചാറൂണടിയന്തിരമുണ്ടായിരുന്നു. മഴമം
ഗലം െപരുവനത്തുനിന്നു വാഴമാേവലിെയ കാണാൻ
െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഇടമനയില്ലത്തിൽ ആ അന്ന
പ്രാശനം സംബന്ധിച്ചു ബദ്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കയായി
രുന്നു എന്നറിഞ്ഞു. ചില േപാറ്റിമാർ അേങ്ങാട്ടു ക്ഷണി
ച്ചേപ്പാൾ അന്നു് അന്നപ്രാശനമുണ്ടാവിെല്ലന്നു മഴമംഗ
ലം പ്രവചനംെചയ്കയും വാസ്തവത്തിൽ മുഹൂർത്തമടുത്ത
േപ്പാൾ കുളിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞു ൈകെതറ്റി നടു
മുറ്റത്തുള്ള കൽത്തളത്തിൽ വീണു തൽക്ഷണംതെന്ന
സിദ്ധിക്കൂടുകയാൽ അടിയന്തിരം മുടങ്ങുകയും െചയ്തു.
അനന്തരം വാഴമാേവലി മഴമംഗലെത്ത വിളിച്ചു് ഇടമ
നമഠത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുകയും അവിെട വിലപി
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന പണ്ടാരത്തിേലക്കു് അടുത്ത െകാല്ല
ത്തിൽ ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടാകുെമന്നു പറഞ്ഞു് ആ കാർത്താ
ന്തികൻ അേദ്ദഹെത്ത സമാധാനെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
ആ ജാതകം അേപ്പാൾത്തെന്ന ഗണിെച്ചഴുതിെക്കാടു
ത്തു; ഭാവി അതനുസരിച്ചുതെന്ന ദൃഷ്ടമാകുകയും െചയ്തു.
ഇതും അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി പ്രചുരപ്രചാരങ്ങളായുള്ള പല
ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്.
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33 ഈഞ്ചക്കഴ്വാ മാധവൻനമ്പൂരി
‘പ്രശ്നസാരം’ എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥ
മുണ്ടു്. അതു പതിനാറധ്യായങ്ങളിൽ ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങ
െളെക്കാണ്ടു നിബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥകാരനും കാലേദശങ്ങളും
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രശ്നസാരത്തി
െന്റ നിർമ്മാതാവു വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ മൂവാറ്റുപു
ഴത്താലൂക്കിൽെപ്പട്ട രാമമംഗലത്തു് ഈഞ്ചക്കഴ്വാ ഇല്ല
െത്ത മാധവൻനമ്പൂരിയാെണന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.
“മാധവീയമിതു ഭാഷഭൂഷണം

മാധേവന രചിതം മേനാഹരം
മന്നിലില്ലയിതു പദ്യഭാഷയായ്
മുന്നിെലന്നതറിേയണേമവരും.”

“പ്രശ്നം വയ്ക്കും േജ്യാതിഷാണാം തമുക്കുെത്താെക്കക്കണ്ടിട്ടായതിൽെച്ചാന്നവണ്ണം
ഈഞ്ചക്കഴ്വാ മാധവൻ പദ്യമാക്കിബ്ഭാഷാപ്രശ്നം െചാന്നതീവണ്ണമേല്ലാ.”
“തങ്ങൾതങ്ങളുേട േദശത്തിങ്കൽ മാനം വേരണ്ടുകിൽ
വിഷുവച്ഛായ വച്ചിട്ടു വ്യംഗുലങ്ങളതാക്കണം.

രാമമംഗലേദശത്തു സുേനത്രം േപരതായതു്
ഇലിയും തീയതീംേപാെല മുടക്കീട്ടതു വയ്ക്കണം.”

രാമമംഗലത്തുേക്ഷത്രത്തിൽ ഇന്നും നിലനിന്നുേപാരു
ന്ന വാരപ്പതിവുകളിൽ ഈഞ്ചക്കഴ്വാ ഇല്ലംവകയായും
ചില പതിവുകൾ ഉെണ്ടന്നറിയുന്നു.
“എഴുനൂെറ്റാരുപെത്തട്ടാമതു െകാല്ലമതായ നാൾ
വരുന്ന വിഷുവത്ഭാവതത്വം കല്യബ്ദമായതു്.”

എന്ന േശ്ലാകം പ്രസ്തുതകൃതിയുെട രചന െകാല്ലം 718ആണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നുള്ളതിനു ഗമകമാകുന്നു.

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്വരൂപം
ഇദംപ്രഥമമായി ഭാഷാപദ്യങ്ങളിൽ വിരചിതമായ േജ്യാ
തിഷഗ്രന്ഥം പ്രശ്നസാരമാെണന്നു കവി പറയുന്നതു ശരി
യല്ല. താമരനല്ലൂർഭാഷയും മറ്റും ഇതിനു വളെര മുമ്പു
ള്ളതാണേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ വലിയ
പാണ്ഡിത്യേമാ കവിതയിൽ പറയത്തക്ക വാസനേയാ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. (തമുക്കുത്തു്) തമിഴ്ക്കുത്തു്, അതായതു
തമിഴിെല േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങെളയാണു് താൻ ഉപ
ജീവിക്കുന്നെതന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും
വരാഹേഹാരയിലും അേദ്ദഹം നിഷ്ണാതനായിരുന്നു
എന്നുള്ളതിനു പര്യാപ്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഗുരുനാഥൻ േഗാവിന്ദമംഗലത്തു നമ്പിയായിരുന്നു
എന്നു്
“േഹാരാർത്ഥമായതുപേദശെമനിക്കു തന്നു
േഗാവിന്ദമംഗലമതായതു നമ്പിതെന്ന”

എന്ന പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േവേറയും തെന്റ
സമകാലികന്മാരായ േജ്യാതിർവിത്തുകെള അേദ്ദഹം
സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.
“സാരങ്ങളായതിതു സംഗ്രഹമായ്പറഞ്ഞാൽ

സേന്താഷേമാ വരുവെതന്നിഹ സജ്ജനാനാം
എന്നുള്ള ശങ്ക മമ േപാക്കിയിതാദരിപ്പാൻ
വേന്ദ വിദഗ്ദ്ധതരവിപ്രവരാനേശഷാൻ,

“ആളായതാദരവിലാദിയിലത്തിമറ്റം

േലാേകാത്തരൻ പുനരതിന്നിഹ േകളനല്ലൂർ
ആഭാസരല്ലറിവതുള്ളവരാദരിപ്പാൻ
േപാരും പ്രസിദ്ധിെപരിെകാള്ളവരുണ്ടേനകം.
മാേവലി വാക്കാടഥ പള്ളിമറ്റം
േമേച്ചരി േകായിക്കരയും വിേശഷാൽ
അനുഗ്രഹിക്കങ്ങുതന്നപ്പുറം താൻ
വരപ്പുറം േവദവിദെങ്ങനിക്കു്”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക. ഈ കൂട്ടത്തിൽ
‘േകളനല്ലൂർ’ സാക്ഷാൽ േകളനല്ലൂർ േചാമാതിരിതെന്ന,
‘മാേവലി’ വാഴമാേവലി പരേമശ്വരൻേപാറ്റിയുമാെണ
ന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ‘അത്തിമറ്റം’ മുതൽേപെരപ്പറ്റി
യാെതാരറിവുമില്ല. ലഗ്നായനം, ആയുഃപ്രശ്നം, ബാധാ
േദ്രാഹം, േരാഗേയാഗം, ബാധയും േദ്രാഹവും മൃത്യുവും,
േവളിപ്രശ്നം, ഗർഭപ്രശ്നം, സന്തതിപ്രശ്നം, നഷ്ടജാതകം,
നഷ്ടപ്രശ്നം, രാശിസ്വരൂപവും ഷഡ്വർഗ്ഗവും, ഗ്രഹസ്വരൂ
പവും വീര്യവും, സൂക്ഷ്മഗ്രാഹ്യാദ്യാനയനം ഇവയാണു്
ഗ്രന്ഥത്തിെല വിഷയങ്ങൾ. ഗ്രന്ഥകാരനു ഫലഭാഗ
ത്തിനുള്ള പരിനിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനം എവിെടയും കാ
ണുന്നു. ഗുരൂപേദശസിദ്ധങ്ങളായ അേനകം ശാസ്ത്രീയ
രഹസ്യങ്ങേളയും അവിടവിെട അന്തർഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഒടുവിൽ
സത്യാസത്യം സമ്പ്രദാേയഷു േചാദിച്ചൂനാധിക്യം േവരറുത്തിപ്രകാരം
നിത്യം െചാല്ലീേടണേമ ശിഷ്യേര! േകെളെന്നക്കൂെടക്കാട്ടിലാക്കീെടാലാേയ.”

എന്ന ഫലിതമയമായ പദ്യേത്താടുകൂടി പ്രശ്നസാരം
സമാപ്തമാകുന്നു.
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34 ദൃക്കരണം
ദൃക്കരണം എന്നതു ദൃൿസമ്പ്രദായമനുസരിച്ചുള്ള ഗണി
തത്തിെന്റ രീതികെള പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര
ഗ്രന്ഥാകുന്നു. പ്രേണതാവു് ആെരന്നറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും
“േകാളംേബ ബർഹിസൂനൗ” എെന്നാരു വാക്യം ഗ്രന്ഥാ
രംഭത്തിൽ കാണുന്നതുെകാണ്ടു് അതിെന്റ നിർമ്മിതി
െകാല്ലം 783-ആണ്ടാെണന്നു നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാ
ണു്. ആെക പത്തു പരിേച്ഛദങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന പ്ര
സ്തുത കൃതി ആദ്യന്തം പദ്യമയമാണു്. പദ്യരചനയിൽ
അങ്ങിങ്ങു പല അഭംഗികളുമുെണ്ടങ്കിലും ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ ഗ്ര
ന്ഥം വിശിഷ്ടമാകുന്നു. താെഴക്കാണുന്നതു് ആദ്യെത്ത
രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളാണു്:
“വേന്ദ സർവജനാശ്രയം ഗ്രഹപതിം ൈത്രേലാക്യദീപം

വിഭും
വിേഘ്നശശ്ച സരസ്വതീം ഗുരുജനം വ്യാസഞ്ച നന്ദാത്മജം
ബാലാനാം ഗണിതപ്രകാരമറിവാൻ െചാല്ലുന്നു ഞാൻ
ഭാഷയായ്
ദൃൿതുല്യം കരണം യുഗാദിവിധിനാ താൽപര്യമാത്രന്ന്വിദം.
െകാല്ലത്തിൽത്തരളാംഗനാഢ്യമതുതാൻ
കല്യബ്ദമാകുന്നതും;
രാജ്യംെകാണ്ടു െപരുക്കിയാലതിലിടൂ ൈചത്രാദി
േപാംമാസവും;
േവേറ വച്ചു യുഗാധിമാസമിതയാം
േനത്രാംബുേഗാളാംശൈകർഹത്വാ ജ്ഞാനനനാദിദർപ്പണമതാം സൗരസ്യ മാൈസർ
ഹേരൽ.

അവസാനത്തിെല ചില േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി കുറിക്കുന്നു:
“ആരാലുമങ്ങു ഗണിതക്രമേമാർത്തുകണ്ടാൽ

േനേരാടു സൂക്ഷ്മമറിവാൻ വശമല്ല ഭൂമൗ
സൂര്യാബ്ജസംഭവരുമപ്പുലഹൻ വസിഷ്ഠൻ
േരാേമശെനന്നിവർകൾ തീർത്തതുമഞ്ചുമാർഗ്ഗം

സിദ്ധാന്തമഞ്ചുമുടനഞ്ചു മതം ഗണിപ്പാനേഞ്ചടവും ദിവിചരന്നധിവാസമുേണ്ടാ?
പഞ്ചക്രിയാവിധികെളാത്തുവരാെത കാൺകിൽപ്പഞ്ചത്വമാർന്ന ഗണിതാഗമെമന്നേവഹി.
അന്നന്നു കണ്ടറികയങ്ങു ഖഗാൻ ഖമേധ്യ
േയാഗങ്ങൾ പാടുതുടരുന്നതുദിപ്പുെമണ്ണൂ
ഒത്തിട്ടുകാണുമുപരാഗവുമപ്രകാരം
കല്പിച്ചുെകാണ്ടു ഭുവി സൂക്ഷ്മതരസ്ഫുടങ്ങൾ.”
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മണിപ്രവാളകൃതികൾ,
കണക്കതികാരം

േകരളത്തിൽ പണ്ടുപേണ്ട കണക്കതികാരം എെന്നാരു
ദ്രാവിഡപദ്യകൃതി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ആധുനികസമ്പ്രദായ
ത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനു മുൻ
പു് തമിഴുവഴിയ്ക്കായിരുന്നു പ്രാേയണ ജനങ്ങൾ കണക്കു
പഠിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും
സർക്കാർ കണക്കുവകുപ്പിൽ തമിഴെര അക്കാലത്തു
ധാരാളമായി നിയമിച്ചുവന്നിരുന്നു. െകാല്ലം 992-ആണ്ടു
ഇടവം 19-ആംനു തിരുവിതാംകൂറിൽ ഗൗരീപാർവതീ
ബായി മഹാറാണി ‘എഴുത്തും കണക്കും’ പഠിപ്പിക്കു
വാൻ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ “മലയാൺമ
അക്ഷരവും വില്പത്തിയും േജ്യാതിഷവും വശം ഒള്ളതിൽ
ഒരാളിേനയും” “തമിഴും കണക്കും വശമുള്ളതിൽ ഒരാളി
േനയും” ആണു് അവയിൽ വാധ്യാന്മാരായി നിയമിച്ചതു്.
കണക്കതികാരം താെഴക്കാണുന്ന പാേട്ടാടുകൂടി ആരം
ഭിക്കുന്നു:
“പണക്കരിനാകമീടും പടർചൈടച്ചിവനുേപാലും

പിണക്കരുതാത െചല്ലം െപരുമ േചർെന്നാളി വിളങ്കും.
കണക്കതികാരെമന്നും കവിൈത കറ്റിയമ്പുവാനായ്
തുൈണക്ക നൽക്കരിമുകേത്താൻ
തുയർെകടെത്തളിന്തുവേന്ത”
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കണക്കുസാരം കണക്കുശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി സവിസ്തരമാ
യി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു മണിപ്രവാള കൃതിയാകുന്നു.
ഗ്രന്ഥകാരൻ അജ്ഞാതനാമാവാണു്. കാലം എട്ടാം
ശതകേമാ ഒൻപതാംശതകേമാ ആയി വരാം. ഗ്രന്ഥം
ഇങ്ങെന ഉപക്രമിക്കുന്നു:
“ബാേലന്ദുേശഖരസുതം ഗണനാഥേമറ്റം

വന്ദിച്ചു വാണിെയ വണങ്ങി ഹരിം ഗുരും ച,
നാനാമുനീൻ െതാഴുതുെകാണ്ടു കണക്കുസാരം
േനേര ചമയ്പതിനു സാംപ്രതമാരേഭ ഞാൻ.
ലീലാവതീമപി കണക്കതികാരവും കെണ്ടേന്നാടു മൽഗുരു പറഞ്ഞതുേമാർത്തുെകാണ്ടു
ബാലപ്രേബാധകരണായ മണിപ്രവാൈളരുക്തം മയാല്പഹൃദേയന കണക്കുസാരം.”

ലീലാവതിയും കണക്കതികാരവും േനാക്കിയാണു് കണ
ക്കുസാരം രചിച്ചെതന്നു രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകത്തിൽനി
ന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. താൻ സ്പർശിക്കുവാൻേപാ
കുന്ന വിഷയങ്ങേളെതല്ലാെമന്നു പ്രേണതാവു താെഴ
ക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു:
“ഒന്നിെന്റ കീഴു േമലുമിടങ്ങഴി കാതം കഴഞ്ചു കാലുമതഃ

ൈത്രരാശികവും െപാന്നും മരവും
െപാരിെനല്ലളക്കുകിളപടവും
സങ്കലനാദികളുഭയം മിച്ചാരം പിെന്ന വട്ടവും വിട്ടം [1]
വില്ലും ഞാണും നിലവും വിേലാമമങ്ങിഷ്ടകർമ്മമായവയും
കൂട്ടുക കളക ഗുണിക്ക ഹരിക്ക തഥാ വർഗ്ഗമങ്ങു മൂലിക്ക
ഘനിക്ക ഘനമൂലവുമിെച്ചാന്നവ
പരകർമ്മെമാെട്ടാടുക്കത്തു്”

േശ്ലാകങ്ങൾക്കു ഗദ്യത്തിൽ വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതും
ഗ്രന്ഥകാരേന്റതുതെന്ന. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി േചർ
ക്കാം:
കാലപരിമാണം:
“മാസവുമാണ്ടീവണ്ണം െകാെണ്ടാരു നൂറ്റാണ്ടു െചന്ന

കാലത്തു്
വിധിയനുമുണ്ടാം പ്രളയം പറയുന്നൂ മുനികളിങ്ങേന
പലരും.”

െനൽക്കണക്കു്:
“െനല്ലെങ്ങാട്ടരിേയെറയുള്ളതു െകാടുത്താലക്കടം
വീടുവാ-

നിേങ്ങാട്ടങ്ങു തരുന്നെതാട്ടരി
കുറഞ്ഞീടുന്നെതന്നാകിേലാ
ഏെറത്തണ്ഡുലമുള്ള െനല്ലു ഗുണി; മേറ്റത്തണ്ഡുലത്താൽ
നേടമുന്നം തങ്ങളിെലത്തിയാൽക്കിഴി; തഥാ മേറ്റതു
മുേന്നതിനാൽ.”

ഇതിന്നു െപാരുൾ: – അരിേയെറേപ്പാരുന്ന െനല്ലാൽ
ഒരുത്തൻ െകാണ്ടുേപായാൽ അക്കടം വീടുവാൻ തരു
ന്ന െനല്ലു് അരി കുറെയേപ്പാരുന്നതാകിൽ അരിേയെറ
േപ്പാരുന്ന െനല്ലിെന്റ സംഖ്യെയപ്പറഞ്ഞ സംഖ്യെകാ
ണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ ഹാരകമാകുന്നതു്. പിെന്ന മേറ്റ സം
ഖ്യകൾ മൂന്നും തങ്ങളിൽ െപരുക്കി ഹാരകം െകാണ്ടു
കിഴിച്ചാൽ തേരണ്ടുന്ന െനല്ലിെന്റ സംഖ്യ വരും.”

മെറ്റാരു കണക്കുശാസ്ത്രം
മെറ്റാരു കണക്കുശാസ്ത്രവും കാൺമാനുണ്ടു്. അതിൽനി
ന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ േചർക്കുന്നു:
“ഒന്നിൽ നാെലാന്നുേപാൽ കാലു
കാലിലെഞ്ചാന്നുമാവതാം;

മാവു േനർപാതിയരമാ അരമാർദ്ധന്തു കാണിയാം;
കാണ്യർദ്ധംേപാലരക്കാണി തദർദ്ധം മുന്ത്രികാ ഭേവൽ;
മുന്ത്രികായാശ്ചതുർഭാഗം കീഴുകാെലന്നു േപരതു്;
കീഴരക്കാണി തൽപാതി തൽപാതീ കീഴുമുന്ത്രികാ;
കീഴുമുന്ത്രികെയപ്പിെന്നയിരുപെത്താന്നു കൂറിടൂ;
എന്നാൽ വരുന്നതാമിമ്മി, യിമ്മിേയെഴാന്നുേപാലണു.”

ഇതു് അളവുകണക്കാണു്. നീളത്തിെന്റ കണക്കു താെഴ
ക്കുറിക്കുന്നു:
“എെള്ളട്ടിെന്റ കനെമാരു െനല്ലിടയാം, േതാരെയന്നു
േപരതിനു്;
േതാരയെതട്ടിനു വിരലാം; വിരലതു മൂെവട്ടിനാൽ
മുഴേക്കാലാം;

മുഴേകാൽ നാലതു ദണ്ഡാമതു രണ്ടായിരമളന്നു കൂവീടാം;
കൂവീടു നാലു േയാജന: െചാല്ലീടാം
കാതെമന്നുമതുതെന്ന.”

കണക്കുേചാദ്യം
കണക്കു സംബന്ധിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രസകരങ്ങ
ളായ ചില േചാദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥം
സമഗ്രമായി കണ്ടിട്ടില്ല. ഏഴാം ശതകത്തിേലാ എട്ടാം
ശതകത്തിേലാ രചിച്ചതുേപാെല േതാന്നുന്നു. കണക്കു
േചാദ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മണിപ്രവാളകൃതിയല്ല: ഭാ
ഷാകൃതിയാണു്; എങ്കിലും സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി ഇതി
െനയും ഇവിെട പരാമർശിക്കാെമന്നുേദ്ദശിക്കുന്നു. രണ്ടു
പാട്ടുകൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം:
“പത്തുമാറുവയസ്സതുെള്ളാരു മങ്കതന്നുടൽ പുൽകുവാൻ

പത്തുെമാൻപതുെമട്ടുമഞ്ചു പണം
െകാടുക്കണെമങ്കിേലാ
പത്തുമഞ്ചുെമാരഞ്ചുേമവമതുള്ള മങ്കെയ േവണ്ടുകിൽ
പത്തിേയാടു കണക്കിെനത്തിര കാണമുണ്ടു
കണക്കേര?”

“മങ്കതൻ മാല െപാട്ടി മന്നിൽ മൂെന്നാൻറു വിണ്ണു

അംകുടൻ തല്പത്തിേന്മൽ പിെന്നയെഞ്ചാൻറു വിണ്ണു
കന്നിതൻ കയ്യിലാെറാൻറ … … …
പെത്താൻറു ചരേട്ടലാനാൽപ്പണി [2] യിതിൻ കണക്കു
െചാല്ക.”

1. വിട്ടം=വട്ടത്തിെന്റ കുറുങ്ങളവു്.
2. പണി = ആഭരണം
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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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

