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1 തുഞ്ചൻപറമ്പു്
മലബാർ ജില്ലയിൽ പണ്ടെത്ത െവട്ടത്തുനാട്ടിെന്റ മധ്യ
ഭാഗമായ െപാന്നാനിത്താലൂക്കു തൃക്കണ്ടിയൂരംശത്തിൽ
കീർത്തിെപ്പട്ട തൃക്കണ്ടിയൂർ ശിവേക്ഷത്രത്തിനു് അല്പം
പടിഞ്ഞാറു മാറി തിരൂർ തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനിൽനിന്നു്
ഏകേദശം ഒരു ൈമൽ െതക്കുപടിഞ്ഞാറായി െപാ
ന്നാനിപ്പുഴയുെട തീരത്തിൽ ‘തുഞ്ചൻപറമ്പു്’ എന്ന പാ
വനനാമത്താൽ സുവിദിതമായ ഒരു സ്ഥലം ഇന്നും കാ
ൺമാനുണ്ടു്. ആ പറമ്പിലാണു് ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ
പലതരത്തിലുള്ള അഭ്യുദയങ്ങൾക്കു േഹതുഭൂതനായ
തുഞ്ചത്തു ഗുരുനാഥൻ ജനിച്ചതു്. വളെരക്കാലേത്തക്കു്
അവിെട ഒരു പുരത്തറേയ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതിൽ
ക്രേമണ ഒരു ഓലപ്പുര ഭക്തന്മാർ ഉണ്ടാക്കുകയും നവ
രാത്രികാലത്തും മറ്റും അവിെട വിളക്കുെവച്ചു് ആരാധന
നടത്തുകയും െചയ്തുവന്നിരുന്നു. ഈയിടയ്ക്കു് അതു് ഒരു
ഓടുേമഞ്ഞ െചറിയ ഗുരുമഠമായി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പറ
മ്പിനു കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു് പതിന്നാലു ദണ്ഡു ൈദർഘ്യ
വും െതക്കുവടക്കു് ഏഴു ദണ്ഡു വിസ്താരവും ഉണ്ടു്. ഗുരു
മഠത്തിനു സമീപമായി ഒരു കുളവും കിണറുമുള്ളതിൽ
കിണറ്റിെല െവള്ളം ഒരിക്കലും വറ്റാറില്ല. കുളത്തിനു
സമീപമായി നില്ക്കുന്ന കാഞ്ഞിരത്തിെന്റ ചുവട്ടിലിരുന്നു
എഴുത്തച്ഛൻ നാമജപം െചയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ
ണു് ഐതിഹ്യം. ഏതായാലും ആ സ്ഥാനത്തു ഇേപ്പാൾ
വിളക്കുവയ്ക്കാറുണ്ടു്. തുഞ്ചൻപറമ്പിെല മണ്ണു് സ്വല്പം ചുവ
ന്ന നിറത്തിലുള്ളതാണു്. ഇന്നും സമീപസ്ഥന്മാർ കുട്ടി
കെള എഴത്തിനിരുത്തുേമ്പാൾ ആ മണ്ണുെകാണ്ടുേപായി
ആദ്യമായി എഴുതിക്കുന്ന പതിവുണ്ടു്. വിജയദശമിക്കു
പരിസരവാസികൾ അവിെട വന്നു വിദ്യാരംഭം നടത്താ
റുണ്ടു്. ഇതിൽനിെന്നല്ലാം ആ സ്ഥലത്തിനു് അഭംഗുരു
മായ ഏേതാ ഒരു ൈവശിഷ്ട്യമുെണ്ടന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.
അതു മഹാത്മാവായ എഴുത്തച്ഛെന്റ അവതാരം ഒന്നു
െകാണ്ടുമാത്രം അതിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാെണന്നുള്ളതി
െനപ്പറ്റി സംശയിേക്കണ്ടതില്ല. പറമ്പിെന്റ േപരും ആ
വസ്തുത പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നുണ്ടേല്ലാ.
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2 ജാതി
എഴുത്തച്ഛൻ നായർസമുദായത്തിലാണു് ജനിച്ചതു്.
അധ്യാത്മരാമായണത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ “പാദേസ
വകനായ ഭക്തനാം ദാസൻ ബ്രഹ്മപാദജനജ്ഞാനി
നാമാദ്യനായുേള്ളാരു ഞാൻ” എന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന
ആ പരമാർത്ഥം തെന്റ വിനീതമായ ൈശലിയിൽ പ്ര
സ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗുരുനാഥൻ ചക്കാലനായർവർഗ്ഗ
ത്തിൽെപ്പട്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം.
െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായി അമ്പലപ്പു
ഴയിൽ താമസിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രീതിക്കു പാത്ര
മായി എഴുത്തച്ഛൻ ആ തമ്പുരാെന്റ സാഹായ്യേത്താ
ടുകൂടി െചമ്പകേശ്ശരി മുതൽ വടേക്കാട്ടുള്ള ചക്കുകൾ
പറിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു ചിലർ പറയുന്ന കഥ എനിക്കു്
ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായി േതാന്നുന്നു. അക്കാല
ത്തു ജാതികളുെട ഉച്ചനീചത്വെത്തപ്പറ്റി ആർക്കും പരി
ഗണനയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും തെന്റ ജാതിക്കാരുെട
െതാഴിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം ഒരുെമ്പട്ടു എന്നു്
പറയുന്നതിൽ അനുപപത്തിയുെണ്ടന്നും നാം ഇവിെട
ഓർേക്കണ്ടതാണു്. ‘തുഞ്ചെന്റ ചക്കിൽ എെന്തല്ലാം
ആടും’ എന്നു ചില നമ്പൂരിമാർ പരിഹാസൈശലിയിൽ
േചാദിക്കുകയും നാലുമാറും (നാലു േവദങ്ങളും ആറു ശാ
സ്ത്രങ്ങളും) ആടുെമന്നു് അേദ്ദഹം അേത ൈശലിയിൽ
മറുപടി പറയുകയും െചയ്തിരിക്കാെമന്നുവന്നാൽേപ്പാ
ലും അതു ശാന്താത്മാവായ അേദ്ദഹത്തിൽ ജാത്യപ
കർഷേബാധവും തന്നിമിത്തമുള്ള ഹൃദയേക്ഷാഭവും
അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഒരിക്കലും പര്യാപ്തമാകുന്നതല്ല.
േക്ഷത്രപ്രേവശമുള്ള വട്ടയ്ക്കാട്ടുനായർവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട
ഒരാളായിരുന്നു അേദ്ദഹെമന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ
അപാകമില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ േക്ഷത്രങ്ങളിൽ െചന്നു േദ
വാരാധനം നടത്തിയിരുന്നു. മൂന്നാമെത്തേയാ മേറ്റാ
വയസ്സിൽത്തെന്ന അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്പൂരിമാർ േവദം
പിഴച്ചുെചാല്ലുന്നതു േകട്ടു് അേദ്ദഹം ‘കാടു്, കാടു്’ എന്നു്
ആ പ്രമാദെത്ത അവേഹളനംെചയ്തു എന്നുള്ള ഐതി
ഹ്യാംശവും അസംബന്ധം തെന്ന. ‘എഴുത്തച്ഛൻ’ എന്നു
ള്ള പദത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജാതിെയപ്പറ്റി യാെതാ
രു സൂചനയുമിെല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ‘നാട്ടാശാൻ’
എേന്ന അതിനു് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിെന ഒരു സ്ഥാന
േപ്പരായി മാത്രം കരുതിയാൽ മതിയാകുന്നതാണു്.
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3 പിതാവു്
എഴുത്തച്ഛെന്റ പിതാവു് ഒരു മലയാള ബ്രാഹ്മണേനാ
പരേദശബ്രാഹ്മണേനാ ആയിരിക്കണെമന്നു ചിലർ
പറയുന്നതിലും പാരമാർത്ഥ്യമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
േകരളത്തിൽ ഉത്തമകവികളായി ആെരങ്കിലും ജനി
ച്ചാൽ അവരുെട പിതൃത്വം ബ്രാഹ്മണരിൽ ആേരാപി
ക്കുന്നതും അെല്ലങ്കിൽ അവരുെട വശ്യവചസ്ത്വത്തിനു
കാരണം േദവതാഭജനമാെണന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തുന്നതും
അന്ധവിശ്വാസത്തിെന്റ ലക്ഷണമാണു്. എഴുത്തച്ഛെന്റ
ജനനെത്തപ്പറ്റി പല ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ടു്. വടേക്കമ
ലയാളത്തുകാരനായ ഒരു നമ്പൂരി തിരുവനന്തപുരത്തു
നിന്നു മുറജപം കഴിഞ്ഞു വഞ്ചിവഴി മടങ്ങിേപ്പാകുന്ന
അവസരത്തിൽ തൃക്കണ്ടിയൂെരത്തിെയന്നും അേപ്പാൾ
യാത്രയ്ക്കു് അസമയമാകയാൽ അവിെടയുള്ള ഒരു ചക്കാ
ലനായർവീട്ടിൽ കയറിക്കിടന്നു എന്നും അന്നു രാത്രി
ആ വീട്ടിെല ഒരു യുവതി അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ഗർഭം
ധരിക്കുവാനിടയായി എന്നും അങ്ങെനയാണു് എഴുത്ത
ച്ഛെന്റ ജനനെമന്നും ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു. അന്നു മുറജ
പമില്ലായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല വഞ്ചിവഴിക്കു തിരുവ
നന്തപുരത്തുനിന്നു തൃക്കണ്ടിയൂെരത്തുവാൻ മാർഗ്ഗവുമി
ല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതുെകാണ്ടു് ആ ഐതിഹ്യം േമൽ
പ്രതിപാദിച്ചവിധത്തിലാെണങ്കിൽ അസംഭാവ്യമാെണ
ന്നുള്ളതു സിദ്ധമാണു്. മുറജപേത്തയും വഞ്ചിേയയുംപ
റ്റിയുള്ള പ്രസ്താവന പരിത്യജിച്ചാലും വിേശഷെമാന്നു
മില്ല. തൃക്കണ്ടിയൂർ, ആലത്തൂർഗ്രാമത്തിെല ബ്രാഹ്മണ
െരെക്കാണ്ടു നിബിഡമായിരുന്ന ഒരു കാലമാണതു്.
ആഗന്തുകനായ ഒരു നമ്പൂരിക്കു് ആതിഥ്യം നല്കുവാൻ
അവരിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ
അതു യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതല്ല. എഴുത്തച്ഛൻ തൃക്കണ്ടി
യൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ െവച്ചു നമ്പൂരിമാരുെട േവേദാച്ചാര
ണം ‘കാടുകാെട’ന്നധിേക്ഷപിച്ചേപ്പാൾ അവർ കുപിത
രായി ആ ശിശുവിനു മലരും പഴവും ജപിച്ചുെകാടുത്തു
മൂകത്വവും ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും വരുത്തുകയും അതു േകട്ടു പി
താവായ നമ്പൂരി അവയുെട പരിഹാരത്തിനായി മദ്യം
േഭഷജരൂപത്തിൽ േസവിപ്പിക്കുകയും െചയ്തതായി പറ
യുന്നതു് അതിലും വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. തെന്റ പുത്രെന
മദ്യപാനം െചയ്യിക്കത്തക്ക ഹൃദയദൗഷ്ട്യം യാെതാരു
പിതാവിനും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. വാസ്തവത്തിൽ എഴുത്ത
ച്ഛൻ മദ്യപനല്ലായിരുന്നു. മദ്യപാനെത്തപ്പറ്റി ആ സൽ
ഗുരു പല അവസരങ്ങളിലും ഉപാലംഭനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്:
“ഗുരുതല്പഗൻ വൃഷതല്പഗനാകും ദ്വിജൻ

ശരണാഗതഹന്താ മദ്യപനിവെരല്ലാം
കരുതീടണം ബ്രഹ്മഹന്താവിെനാക്കുമേല്ലാ” എന്നും
“ … … … സുരാപാനം
െചയ്തീടുന്നവൻ ബ്രഹ്മഹത്യയുള്ളതുേപാെല
ജാതിഭ്രഷ്ടനുമായിപ്പാപിയായ് വരിെകന്നാൻ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള മഹാഭാരതത്തിെല പ്രസ്താവനകൾ
േനാക്കുക. മദ്യപനായ ഒരാൾക്കു് അേദ്ദഹത്തിനു് അന്യ
ഥാ എെന്തല്ലാം സിദ്ധികൾ ഉെണ്ടങ്കിലും, തെന്റ ജീവിത
ത്തിൽ അന്നെത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്കു് എഴുത്തച്ഛനു ലഭിച്ച
സർവ്വാരാധ്യമായ സ്ഥാനം കരഗതമാകുമായിരുന്നില്ല.
ഭാരതം കർണ്ണപർവത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അേദ്ദഹം
പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ‘സുഖപാനേമാദലഹരി’ എന്ന പദ
ത്തിെന്റ അർത്ഥം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശക്തിയി
ല്ലാത്ത അനന്തരകാലികന്മാരായ ഏേതാ ചില പാമര
ന്മാരുെട കുസൃഷ്ടിയാണു് ഈ ഐതിഹ്യശകലം എന്നു
സൈധര്യം സമർത്ഥിക്കാവുന്നതാണു്. അേദ്ദഹത്തിനു
ലഹരിയുണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ അതു മഹർഷിമാർ
ക്കുേപാലും അസുലഭമായ ഹരിഭക്തിലഹരിയല്ലാെത
മെറ്റാന്നുമായിരുന്നില്ല. എഴുത്തച്ഛെന്റ ജനനെത്തപ്പറ്റി
യുള്ള മെറ്റാരു ഐതിഹ്യം മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചതിെന്റ പ്ര
കാരാന്തരമാണു്. അതിനു െവട്ടത്തുനാട്ടിൽ സാമാന്യം
പ്രസിദ്ധിയുള്ളതായി 1082-െല ‘രാമാനുജൻ’ മാസിക
യിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു! ആകസ്മികമായി ഒരു
സായാഹ്നത്തിൽ പാന്ഥനായ ഒരു നമ്പൂരി തൃക്കണ്ടി
യൂരിൽ െചന്നുേചർന്നു തട്ടാരമ്പറത്തു് എന്ന മൂസ്സതിെന്റ
ഭവനത്തിൽ കിടന്നു. നല്ല ഒരു ജ്യൗതിഷികനായ ആ
നമ്പൂരി ഒരു വിശിഷ്ടമായ സന്താേനാൽപാദനമുഹൂർ
ത്തം സന്നിഹിതമായതായിക്കണ്ടു് ശയ്യയിൽനിെന്നഴു
േന്നറ്റു കൂെടക്കൂെട േജ്യാതിർേഗ്ഗാളങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കു
കയും വീണ്ടും സ്വസ്ഥാനേത്തയ്ക്കു തിരിച്ചു േപാരികയും
െചയ്യുന്നതു് ആ ഭവനത്തിെല ദാസിയായ തുഞ്ചെത്ത
ഒരു നായർയുവതി കണ്ടു് അതിെന്റ കാരണം േചാദി
ക്കുകയും വസ്തുത ഗ്രഹിച്ചേപ്പാൾ സന്താനലാഭംെകാ
ണ്ടു തെന്ന അനുഗ്രഹിക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും
നമ്പൂരി അതിനു് അനുവദിക്കുകയും തൽഫലമായി എഴു
ത്തച്ഛൻ ജനിക്കുകയും െചയ്തുവെത്ര. പ്രസ്തുത കഥയിലും
യുക്തിഭംഗമുണ്ടു്. ആ നമ്പൂരി വാസ്തവത്തിൽ െജ്യൗതി
ഷികനായിരുന്നു എങ്കിൽ തെന്റ ഇല്ലം വിട്ടു് അത്ര വി
ശിഷ്ടമായ ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തം പാഴാകത്തക്കവണ്ണം
സഞ്ചാരത്തിനു് ഒരുങ്ങുന്നതല്ലായിരുന്നു. മൂസ്സതിെന്റ
അനുവാദം കൂടാെത അവിടെത്ത ദാസിേയാടു് അതി
ഥിയായ അേദ്ദഹം അത്തരത്തിെലല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടിയി
രിക്കും എന്നു വിചാരിക്കുന്നതും േക്ഷാദക്ഷമമല്ല. അതു
െകാണ്ടു് ആ പുരാവൃത്തവും പരിത്യാജ്യമാകുന്നു. എഴുത്ത
ച്ഛെന്റ ജന്മദാതൃത്വെത്ത ഒരു പരേദശബ്രാഹ്മണനുമാ
യി ഘടിപ്പിച്ചും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ
കഥയും തിരസ്കരണെത്തയല്ലാെത അർഹിക്കുന്നില്ല.
വഴിേയ േപാകുന്നവെര സന്താനാർത്ഥം വിളിച്ചുകയറ്റ
ത്തക്കവണ്ണം എഴുത്തച്ഛെന്റ തറവാടു നികൃഷ്ടമല്ലായിരു
ന്നു എന്നുള്ളതിനു പ്രകൃഷ്ടമായ സാക്ഷ്യമുണ്ടു്:
“അഗ്രജൻ മമ സതാം വിദുഷാമേഗ്രസരൻ

മൽഗുരുനാഥനേനകാേന്തവാസികേളാടും
ഉൾക്കുരുന്നിങ്കൽ വാഴ്ക രാമനാമാചാര്യനും
മുഖ്യന്മാരായ ഗുരുഭൂതന്മാർ മറ്റുേള്ളാരും.”

എന്നു് അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ ഗുരുനാഥൻതെന്ന
തനിക്കു രാമൻ എന്നു േപേരാടുകൂടി ഒരു േജ്യഷ്ഠനുണ്ടാ
യിരുന്നതായും അേദ്ദഹത്തിനു് അേനകം ശിഷ്യന്മാ
രുണ്ടായിരുന്നതായും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അത്തര
ത്തിൽ ൈവദുഷ്യത്തിനു കീർത്തിെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കുടും
ബത്തിൽ ഇങ്ങെന ഒരു സംഭവത്തിനു് അേശഷം പ്രസ
ക്തി കാണുന്നില്ല.
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4 എഴുത്തച്ഛനും നീലകണ്ഠനും
നീലകണ്ഠനാമേധയനായ ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു എഴു
ത്തച്ഛെന്റ പിതാവു്. എെന്നാരു ഐതിഹ്യാങ്കുരം ഈയി
ടയ്ക്കു് ഉത്ഭിന്നമായിട്ടുണ്ടു്. “അൻേപണെമൻ മനസി ശ്രീ
നീലകണ്ഠഗുരു” എെന്നാരു പ്രസ്താവന ഹരിനാമകീർ
ത്തനത്തിലുണ്ടു്. “ഹരിനാമകീർത്തനം എഴുത്തച്ഛെന്റ
കൃതിയാണു്; ‘ഗുരു’ എന്ന പദത്തിനു് അച്ഛെനന്നും അർ
ത്ഥം കല്പിക്കാം; തൃക്കണ്ടിയൂർ നീലകണ്ഠേസാമയാജി
യായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛെന്റ പിതാവു് എന്നു് ഈ െതളിവു
കൾ വച്ചുെകാണ്ടു് അനുമാനിക്കരുേതാ?” എന്നു ചിലർ
േചാദിക്കുന്നു. നീലകണ്ഠേസാമയാജി െകാല്ലം ഏഴാം
ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും
അേദ്ദഹം ഒരു സുപ്രസിദ്ധനായ കാർത്താന്തികൻ
എന്നുള്ളതിനുപുറെമ ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും, കർമ്മ
ഠനും, ആഴ്വാേഞ്ചരിത്തമ്പ്രാക്കളുെട ഗുരുഭൂതനുമായിരു
ന്നു എന്നും നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹം സ്വേദശത്തു്
ഒരു ചക്കാലനായർസ്ത്രീെയ പരിഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ള
തു് അത്യന്തം അസംഭാവ്യമാകുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ സമകാലികനായിരുന്നു. എന്നാൽ അതു
െകാണ്ടുമാത്രം അേദ്ദഹത്തിനു് എഴുത്തച്ഛെന്റ ജന്മദത്വം
സിദ്ധിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ. 1011-ൽ കരുണാകരൻ എഴുത്ത
ച്ഛേന്റതു് എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം
എെന്നാരു കിളിപ്പാട്ടു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ,
“രാമാനന്ദാഗ്രഹാരവർത്തിയായ് മഹാശാസ്ത്രധാമാവായ്, ശ്രീനീലകണ്ഠാത്മജനായ് ശ്രീമാനായ്,
അൈദ്വതാചാര്യനായിട്ടാത്മാരാമനായ് സർവവിദ്യാപാരഗനായ രാമേദശികവര്യൻ”

എന്നീ വരികളുെണ്ടന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നി
ല്ല. എന്നാൽ ആ പുസ്തകത്തിേന്റയും സർവഥാ കുപ്രസി
ദ്ധമായ കല്യാണസുന്ദരേരഖയുേടയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം
ഒന്നാകയാൽ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഞാൻ പരിേശാധിക്കുന്ന
തുവെര എനിക്കു് ആ പ്രസ്താവനയുെട വസ്തുസ്ഥിതിെയ
പ്പറ്റി യാെതാന്നും ഉപന്യസിക്കുവാൻ േതാന്നുന്നില്ല.
ചുരുക്കത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ൈവദുഷ്യധന്യമായ ഒരു
വട്ടയ്ക്കാട്ടു നായർകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നു മാത്രമ
ല്ലാെത ഒരു ബ്രാഹ്മണെന്റ പുത്രനായിരുന്നു അേദ്ദഹം
എന്നു പറയുന്നതിനു നിഷ്പക്ഷപാതിയായ ഒരു ഗേവഷ
കെന അധികാരെപ്പടുത്തുന്നതായി യാെതാരു ലക്ഷ്യ
വും ഇെല്ലന്നാണു് എെന്റ അഭിപ്രായം.
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5 എഴുത്തച്ഛെന്റ ഗന്ധർവാംശസംഭൂതി
എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു ഗന്ധർവെന്റ അവതാരമായിരുന്നു
എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും അങ്ങിങ്ങു് ഇല്ലാെതയില്ല.
അതിനു് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ േകൾക്കാൻ
രസമുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാമായണം രചിച്ച ഒരു സാധുബ്രാ
ഹ്മണൻ അതിനു് പ്രചാരം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം
ഉപേദശിക്കണെമന്നു് ഒരു ഗന്ധർവേനാടേപക്ഷിച്ചു.
അേപ്പാൾ അവിെട േവദവ്യാസമഹർഷി ബ്രാഹ്മണരൂ
പത്തിൽ േവഷച്ഛന്നനായി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം വ്യാസഭഗവാനാെണന്നും അേദ്ദഹേത്താടു്
പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അഭീഷ്ടസിദ്ധിയുണ്ടാകുെമന്നും ഗന്ധർ
വൻ ഉപേദശിച്ചു. തെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം അന്യെന ധരി
പ്പിച്ചതിൽ വച്ചു കുപിതനായ മഹർഷി ആ േവ്യാമചാരി
ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിക്കെട്ട എന്നു ശപിക്കുകയും
ആ ശാപത്തിനു വിേധയനായി അേദ്ദഹം എഴുത്തച്ഛ
നായി അവതരിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ കാലില്ലാക്കഥയ്ക്കു്
െതളിെവെന്തന്നു േചാദിച്ചാൽ അവർ ഉദ്ധരിച്ചു കാണി
ക്കുന്നതു മഹാഭാരതം േദ്രാണപർവത്തിെല
“വാരണവീരൻ തലയറ്റു വില്ലറ്റു

വീരൻ ഭഗദത്തൻ തെന്റ തലയറ്റു
നാലാമതാനതൻ വാലുമരിഞ്ഞിട്ടു
േകാലാഹലേത്താടു േപായിതു ബാണവും.”

എന്ന വരികളാണു്. പ്രസ്തുതഗന്ധർവ്വൻ അർജ്ജുനനും
ഭഗദത്തനും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിനു ദൃൿസാക്ഷിയായിരു
എന്നും അെല്ലങ്കിൽ ആ യുദ്ധം അത്തരത്തിൽ എഴുത്ത
ച്ഛനു വർണ്ണിച്ചു ഫലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലായി
രുന്നു എന്നുമാണു് അവരുെട വാദം. മഹാകവികൾ
ക്രാന്തദർശികളാെണന്നും ഗന്ധർവന്മാർക്കുേപാലും
അദൃശ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ അവർക്കു കാണാൻ കഴി
വുള്ളതാെണന്നും ഇവിെട പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. താൻ
ഗന്ധർവെന്റ അവതാരമാെണന്നു് എഴുത്തച്ഛൻതെന്ന
പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നാണു് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന മെറ്റാരു
വാദമുഖം. അതിനു് അവർ ഗന്ധർവ്വചരിതം എന്ന ഒരു
പഴയ ഭാഷാചമ്പുവിലുള്ള
“ഗന്ധർവ്വൻ പണ്ടു വാേനാർനഗരിയിലനിശം

പാടുേവാനിന്ദ്രേഗേഹ
ഗാന്ധർവത്തിന്നു മുമ്പുണ്ടുഴകിനുമധികം;
പിെന്ന മറ്റുള്ളെതാപ്പം;
സന്ധ്യാേവലയ്ക്കു െചല്ലാെഞ്ഞാരുെപാഴുതു വലാരാതിേകാേപന ശാപാലന്ധത്വം പൂണ്ടു ഭൂെമൗ പരിചിെനാടു പിറന്നീടിേനൻ മാനുേഷാ ഞാൻ”

എന്ന േശ്ലാകം പ്രമാണമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അതി
െല മെറ്റാരു േശ്ലാകം
“ഞാേനാ േകളമരാവതീലമരുേവാൻ ഗന്ധർവ്വരാജൻ
സേഖ!

വാേനാർനാഥനേഹതുേകാപി െവറുേത
നെമ്മശ്ശപിച്ചീടിനാൻ;
ദീേനാഹം ധരണീതേല പിറവി പൂണ്ടീവണ്ണമായിട്ടുമിേത്തേനാലും െമാഴിമാർക്കു മാരമരണാതങ്കം
കുറച്ചീടിേനൻ.”

എന്നതാണു്. ഇതു ഹാസ്യപ്രധാനമായ ഒരു െചറിയ
ചമ്പുവാകുന്നു. ഇതിൽ ഗന്ധർവെന ശപിക്കുന്നതു വ്യാ
സനല്ല, േദേവന്ദ്രനാണു്. ഈ ഗ്രന്ഥം കാണാത്തതു
െകാണ്ടു മാത്രമാണു് ചിലർ ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ച േശ്ലാകം
ഗുരുനാഥകൃതമാെണന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതു്. അതിെല
തക്കിടിയും വിഡ്ഢിത്തവും എഴുത്തച്ഛെന്റ രസനയിൽനി
ന്നു് ഒരിക്കലും പുറെപ്പടാവുന്നതല്ലേല്ലാ. ശ്രവണാനന്ദപ്ര
ദമായ ശുകഗാനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പ്രതിഷ്ഠാപകെന
ന്നല്ലാെത എഴുത്തച്ഛൻ ഗന്ധർവ്വാംശസംഭവൻ എന്നു
പറയുേമ്പാൾ അതിനു മെറ്റാരർത്ഥവുമില്ല; ഉണ്ടാകാ
െനാട്ടു തരവുമില്ല; ഉണ്ടാേകണ്ട ആവശ്യവുമില്ല.
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6 േപർ
എഴുത്തച്ഛെന്റ േപർ (1) ശങ്കരൻ, (2) സൂര്യനാരായണൻ,
(3) രാമാനുജൻ, (4) രാമൻ എന്നിങ്ങെന നാലു രൂപങ്ങ
ളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവെയപ്പറ്റി പ്രാപ്താവസരമാക
യാൽ ഇവിെട ചർച്ചെചയ്യാം. ശങ്കരൻ എന്നായിരുന്നു

േപെരന്നുള്ളതിനു െതളിേവാ യുക്തിേയാ യാെതാന്നുമി
ല്ല. “ഭവതു വദനബിംബം ശാങ്കരം പ്രീതേയ വഃ” എന്നു
േകാലത്തുനാട്ടു ശങ്കരകവിെയ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു
േശ്ലാകം ചേന്ദ്രാത്സവത്തിലുണ്ടേല്ലാ. എഴുത്തച്ഛെനപ്പ
റ്റി അന്യഥാ യാെതാരു സൂചനയും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
കാണാത്തതുെകാണ്ടു പ്രസ്തുതനായ ശങ്കരൻ എഴുത്ത
ച്ഛനായിരിക്കണെമന്നു േകരളത്തിെല സാഹിത്യഗേവ
ഷണചരിത്രത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ആേരാ ഊഹിച്ചു
എേന്നയുള്ളു. അതു നിർമ്മൂലമാെണന്നു് ഇേപ്പാൾ െത
ളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലത്തിനു
വളെര മുൻപുതെന്ന വിരചിതമായ ഒരു കൃതിയാണ
േല്ലാ ചേന്ദ്രാത്സവം. രാമാനുജൻ എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കു കു
േറ പ്രാചീനതയുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കാം. 1018-ാമാണ്ടു
മംഗലാപുരത്തുനിന്നു േബസൽമിഷൺ അച്ചുക്കൂടക്കാർ
കല്ലച്ചിൽ മുദ്രണം െചയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച േകരേളാൽ
പത്തിയിൽ “ഇവെയാെക്കയും കലിയുഗത്തിൽ അല്പ
ബുദ്ധികളായിരിക്കുന്ന മാനുഷർക്കു വഴിേപാെല ഗ്ര
ഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തുഞ്ചത്തു രാമാനുജൻ െചാന്ന
േകരളനാടകം ഉപേദശമായി സംഗ്രഹിച്ചു. സാരന്മാർ
അറിഞ്ഞുെകാൾകയും െചയ്ക” എന്നീ പങ്ക്തികൾ കാ
ണുന്നതിൽ നിന്നു പ്രസ്തുത നാമേധയത്തിനു് ഒരു ശത
കേത്താളം പഴക്കമുെണ്ടന്നു വിശദമാകുന്നു. ആ േപർ
എങ്ങെന വന്നു എന്നാണു് ഇനി പര്യാേലാചിേക്കണ്ടതു്.
രാമെന്റ അനുജനാകയാൽ എഴുത്തച്ഛെന രാമാനുജൻ
എന്നു വിളിച്ചുവന്നു എന്നു് ഒരു കൂട്ടരും വിശിഷ്ടാൈദ്വത
മതസ്ഥാപകനായ രാമാനുജാചാര്യരുെട ശിഷ്യനായി
വിേദശങ്ങളിൽ താമസിച്ചകാലത്തു് അേദ്ദഹം സ്വഗുരു
വിെന്റ നാമേധയം സ്വീകരിച്ചു എന്നു മെറ്റാരു കൂട്ടരും
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു മതങ്ങൾക്കും ഉപപത്തിയി
ല്ല. രാമെന്റ അനുജൻ എന്നു വിളിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള
വ്യക്തിമാഹാത്മ്യമല്ലേല്ലാ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന
തു്. ൈശശവത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു കുടുംബാംഗങ്ങൾ
ഏെതങ്കിലും ഒരു േപർ നല്കിയിരിക്കണെമന്നും, അതു
രാമാനുജൻ എന്നായിരിക്കുവാൻ ഇടയിെല്ലന്നുമുള്ള
വസ്തുത അല്പെമാന്നാേലാചിച്ചാൽ ആർക്കും േബാദ്ധ്യ
മാകുന്നതാണു്. ‘രാമാനുജൻ’ എന്നു പണ്ടും ഇന്നും േക
രളീയർക്കു േപരില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ രാമാനുജാചാര്യരുെട
ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നവർക്കു സാഹിത്യച
രിത്രെത്തപ്പറ്റി സ്ഥൂലമായ ജ്ഞാനം േപാലുമിെല്ലന്നു
പറേയണ്ടിവരും. രാമാനുജാചാര്യരുെട ജീവിതകാലം
ക്രി. പി. പതിെനാന്നാം ശതകത്തിലാണു്. സ്വഗുരുവി
െന്റ നാമേധയം ഉച്ചരിക്കുവാൻേപാലും പാടിെല്ലന്നു
സ്മൃതികൾ വിധിച്ചിരിക്കേവ, ആസ്തികനായ എഴുത്തച്ഛൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർ സ്വായത്തമാക്കി എന്നു പറയുന്ന
തും അസംബന്ധമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇനി ഏേതാ
ഒരു ശ്രീൈവഷ്ണവൻ ആചാര്യനാകുകനിമിത്തം എഴുത്ത
ച്ഛൻ തെന്റ േപർ രാമാനുജെനന്നു മാറ്റി എന്നു സങ്കല്പി
ക്കുന്നതായാൽ അതിനും യുക്തി ഭംഗമുണ്ടു്. എഴുത്തച്ഛ
െന്റ മതം ൈവഷ്ണവമല്ല അൈദ്വതമാണു്. അേദ്ദഹത്തി
നു വിഷ്ണുവിെന്റ േനർക്കായിരുന്നു അധികം ഭക്തി എന്നു
സമ്മതിക്കാെമങ്കിലും സാധാരണ ൈവഷ്ണവമതാനുയാ
യികെളേപ്പാെല അേദ്ദഹം ശിവനിന്ദകനായിരുന്നില്ല
എന്നുള്ളതിനു ധാരാളം െതളിവു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ നല്കുന്നുണ്ടു്. പിെന്ന എങ്ങെനയാണു് ആ േപർ
കടന്നുകൂടിയെതന്നാെണങ്കിൽ അതിനു് ഒരു ഉപപത്തി
പറയാം.

S

°

Õ

G

}







7 ചിറ്റൂർ ഗുരുമഠം
എഴുത്തച്ഛെന്റ മഹാസമാധി െകാച്ചിയിൽ ചിറ്റൂർ എന്ന
സ്ഥലത്താെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി വലിയ പക്ഷാന്ത
രങ്ങൾെക്കാന്നും വഴിയുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. എഴു
ത്തച്ഛൻ തെന്റ പ്രഥമശിഷ്യനായ കരുണാകരേനാടും
മെറ്റാരു ശിഷ്യനായ സൂര്യനാരായണേനാടും കൂടി ഒരു
സഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുെട ഒരു േപാ
ഷകനദിയും േശാകനാശിനി എന്നു േപരുള്ളതുമായ
നദിയുെട വടേക്കക്കരയിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ചിറ്റൂർേദ
ശം സന്ദർശിക്കുകയും ആ േദശത്തിൽ പ്രകൃതിയുെട പ്ര
ശാന്തരമണീയതയാൽ ആകൃഷ്ടനായി അവിടം തെന്റ
വാസസ്ഥാനമാക്കുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തുകയും അക്കാ
ലത്തു േകവലം കാനനനിർവിേശഷമായിരുന്ന ആ സ്ഥ
ലം നാലായിരം പണത്തിനു ചമ്പത്തിൽ മന്നാടിയാ
േരാടു തീറുവാങ്ങി നദീതീരത്തു് ഒരു ശ്രീരാമേക്ഷത്രവും
ഒരു ശിവേക്ഷത്രവും പണികഴിപ്പിക്കുകയും ശ്രീരാമേക്ഷ
ത്രത്തിനു മുൻവശത്തു രണ്ടു വരിയായി പന്ത്രണ്ടു ഗൃഹ
ങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു്, ആ ഗൃഹങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടു തമിഴ്ബ്രാ
ഹ്മണഗൃഹക്കാെര കുടിയിരുത്തുകയും െചയ്തു. ആചാ
ര്യൻ പന്തീരായിരം പണം സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല പക്കൽ
നിലനിറുത്തിയിരുന്നു എന്നും യുവാവും, ആധ്യാത്മിക
വിഷയങ്ങളിെലന്നേപാെല െലൗകികകാര്യങ്ങളിലും
വിദഗ്ദ്ധനുമായിരുന്ന സൂര്യനാരായണെന അേങ്ങാട്ട
യച്ചു് ആ പണം കൂടി വരുത്തി െചലവുെചയ്താണു് ഈ
പണികെളല്ലാം നടത്തിച്ചെതന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു.
പണി തീരുന്നതുവെര എഴുവത്തു േഗാപാലേമേനാെന്റ
അതിഥികളായാണു് എഴുത്തച്ഛനും ശിഷ്യന്മാരും താ
മസിച്ചതു്. ആ േഗാപാലേമേനാൻ അനന്തരം േകാപ്പ
സ്വാമികൾ എന്ന േപരിൽ എഴുത്തച്ഛെന്റ അേന്തവാസി
യായിത്തീർന്നു. പിന്നീടു പതിമ്മൂന്നാമെത്ത ഗൃഹമായി
െതേക്ക വരിയിൽ കിഴേക്ക അറ്റത്തു തനിക്കു് ഈശ്വ
രഭജനം, േയാഗാഭ്യാസം മുതലായവ െചയ്യുന്നതിനാ
യി ഒരു മഠം പണിയിക്കുകയും ആ ഗ്രാമത്തിനു രാമാ
നന്ദാഗ്രഹാരം എന്നു േപർ നല്കുകയും ആ അഗ്രഹാര
വും, അതിൽെപ്പട്ട േക്ഷത്രങ്ങളും ബ്രാഹ്മണാലയങ്ങളും
തെന്റ മഠവുംകൂടി ഗ്രാമജനങ്ങൾക്കു ദാനംെചയ്യുകയും
െചയ്തു. േമലും കുേറക്കാലം അവിെട താമസിച്ചു േലാ
േകാപകാരംെചയ്തുെകാണ്ടു വിജയിക്കേവ ആ മഹാത്മാ
വു് ഒരു ധനുമാസം ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ സമാധിെയ
പ്രാപിച്ചു. എഴുത്തച്ഛൻ താമസിച്ചുവന്ന രാമാനന്ദാഗ്ര
ഹാരത്തിെല ആ മഠെത്തയാണു് ചിറ്റൂർ മഠം എന്നു പറ
യുന്നതു്. എഴുത്തച്ഛൻ ദാനംെചയ്ത അഗ്രഹാരം ഇന്നു്
ആറ്റിൻകര ഗ്രാമെമന്നും പുഴയ്ക്കൽ ഗ്രാമെമന്നും ചിറ്റൂർ
െതേക്ക ഗ്രാമെമന്നുമുള്ള േപരുകളിൽ അറിയെപ്പടുന്നു.
എഴുത്തച്ഛനാൽ സുമുഹൂർത്തത്തിൽ ദത്തമായ ആ ഗ്രാ
മം ഉത്തേരാത്തരം േശ്രയേസ്സാടുകൂടി പരിലസിക്കുന്നു.
ആദ്യെത്ത പന്ത്രണ്ടു മഠങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ മുന്നൂറ്റിൽപ്പര
മായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െകാല്ലം 1094-ൽ ശ്രീരാമസ്വാമി
േക്ഷത്രത്തിേലക്കു മൂവായിരപ്പറയ്ക്കുേമൽ െകാല്ലത്തിൽ
ആദായമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ
ജീവിച്ചിരിക്കേവതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൽപ്രവൃ
ത്തികൾ കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ ചമ്പത്തിൽ മന്നാടിയാർ
താൻ വാങ്ങിച്ച നാലായിരം പണവും ശ്രീരാമസ്വാമിസ
ന്നിധിയിൽ െകട്ടിവയ്ക്കുകയും എഴുത്തച്ഛൻ അതിൽ 1000
പണം വീതം ചമ്പത്തു്, വടേശ്ശരി, എഴുവത്തു് ഈ മൂന്നു
വീട്ടുകാരുേടയും പക്കലും, ബാക്കിയുള്ള ആയിരം പണം
െകാച്ചി സർക്കാരിലും ഓേരാരുത്തരും േക്ഷത്രത്തിേല
ക്കു െതാണ്ണൂറു പറ െനല്ലു വീതം പലിശ െകാടുക്കണെമ
ന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ ഏല്പിക്കുകയും െചയ്തു. എഴുവത്തു
വീട്ടുകാർ തങ്ങൾ വാങ്ങിയ സംഖ്യ േദവസ്വത്തിൽ തിരി
െയ ഏല്പിച്ചു; വടേശ്ശരി മന്നാടിയാരുെട കുടുംബത്തിൽ
നിന്നു് ഇന്നും െനല്ലളക്കുന്നുണ്ടു്. െകാച്ചിസർക്കാർ െകാ
ല്ലംേതാറും ഏതാനും ഉറുപ്പിക വിലത്തരമായി െകാടുക്കു
ന്നുമുണ്ടു്. ശ്രീരാമസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ െകാല്ലംേതാറും
മീനമാസത്തിൽ ശ്രീരാമനവമിക്കു രേഥാത്സവവും കന്നി
മാസത്തിൽ നവരാത്രി പ്രമാണിച്ചു് ഒൻപതു ദിവസം
വിളക്കും മറ്റു വിേശഷാൽ അടിയന്തിരങ്ങളും ആേഘാ
ഷിക്കാറുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത ദിവസെത്ത വിളക്കിനു് ‘എഴു
ത്തച്ഛൻവിളക്കു്’ എന്നാണു് േപർ പറയാറുള്ളതു്. ആ
വിളക്കടിയന്തിരം സ്ഥലെത്ത നായന്മാേരാടു വരിപിരി
ച്ചു ഗുരുമഠത്തിൽനിന്നു മുടക്കംകൂടാെത നടത്തിവരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കെണ്ടഴുത്തുവേരയും പ്രസ്തുതവസ്തുവിെന്റ പട്ട
യം എഴുത്തച്ഛെന്റ േപരിലായിരുന്നു എന്നുമറിയുന്നു.
അവിെട പുഴയുെട മധ്യത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു പാറ
കാണുന്നുണ്ടു്. അതിെന എഴുത്തച്ഛൻ പാറ എന്നാണു്
പറഞ്ഞുവരുന്നതു്.
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8 ഗ്രാമപ്രതിഷ്ഠെയ െതളിയിക്കുന്ന

ശ്േളാകങ്ങൾ

ഗ്രാമപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും മറ്റും ആസ്പദമായി നാലു സംസ്കൃതേശ്ലാ
കങ്ങളുണ്ടു്. അവ എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽെപ്പ
ട്ട ഏേതാ ഒരു കവി നിർമ്മിച്ചതും ഗുരുമഠത്തിെല േരഖ
കളിൽനിന്നു പകർത്തി ദ്രവിച്ച ഭാഗങ്ങൾ മെറ്റാരു വി
ദ്വാൻ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണു്. അവ ഇവിെട ഉദ്ധരിേക്ക
ണ്ട ആവശ്യമുണ്ടു്. ഭിത്തിവലയിതങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ പി
ന്നീടു പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്:
“ആചാര്യഃ പ്രഥമം നദീം വനമിദം ദൃഷ്ട്വാ(മുദം)

പ്രാപ്തവാൻ
നദ്യാസ്തീര(വനപ്രേദശ)വസതിം നിശ്ചിത്യ
ശിൈഷ്യസ്സമം
ലബ്ധ്വാ തദ്വനമത്ര േദശപതിഭിശ്ചിത്വാ (സമസ്തം ഗുരൂ)
രാമാനന്ദപുരാഭിധം ദ്വിജഗൃൈഹർഗ്രാമം
ചകാരാലൈയഃ.

പൂർേവ ചിഞ്ചാഖ്യകുല്യാപ്യഥ വരുണദിശാ
പത്രചര്യാപഥാന്തം
യാേമ്യ നദ്യുത്തരാദുത്തരദിശി നിധനേക്രാഡേകദാരകാന്തം
അസ്മിൻ േദേശ മഹാത്മാ (വിബുധജ)ന(വര)സ്സൂര്യനാരായണാഖ്യസ്സമ്പേദ്വശ്മാധിനാഥാദുദകമ(ഥ)സ ജ(ഗ്രാഹ)കാരുണ്യസിന്ധുഃ.
രാമാനന്ദാഗ്രഹാേര പ്രഥമമിഹ ശിവം
സാംബമൂർത്തിം സവർഗ്ഗം
സാക്ഷാദ്വിഷ്ണുഞ്ച രാമം ദ്വിജകുലനിപുൈണഃ
(സ്ഥാപയാമാസ) സൂര്യഃ
(ദ)ധ്നാ(പ്യ)ന്നം സസർപ്പിസ്സധനഗൃഹഗണം
ഭൂസുേരേഭ്യാ ദെദൗ (േസാ)
നാകസ്യാനൂനെസൗഖ്യം ധ്രുവമിതി മനനസ്യാസ്പദം ഭൂരിദാനം.

സമ്പൽ(േക്ഷത്ര)മേഹശസപ്തതിവടേശ്ശര്യാഖ്യേഗേഹഷ്വസൗ
ദൈത്വൈകകസഹസ്രകം പണധനം
വൃദ്ധർത്ഥമഭ്യർച്ചിതും
രാമാനന്ദപുരാലേയ (ദിശി)
നവൈത്യൈകകധാന്യാഢകം
പ്രത്യബ്ദന്തു (പറാ)ഖ്യമിത്യനുമതിം േതഭ്യഃ
പ്രതിജ്ഞാപിതഃ”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളുെട കർത്താവിെന്റയാകെട്ട പൂരയിതാ
വിെന്റയാകെട്ട ൈവദുഷ്യെത്ത പ്രശംസിക്കുവാൻ മാർ
ഗ്ഗം കാണുന്നില്ല; പേക്ഷ അതിനു േവണ്ടിയല്ലേല്ലാ അവ
െയ ഇവിെട ഉദ്ധരിച്ചതു്. കിഴക്കു പുളിേങ്കാൽേതാടും
പടിഞ്ഞാറു പട്ടഞ്ചീരിപ്പാതയും െതക്കു പുഴയുെട വടേക്ക
ക്കരയും വടക്കു െകാല്ലേങ്കാട്ടു പാടവുമാണു് എഴുത്തച്ഛൻ
ചമ്പത്തിൽ കുടുംബത്തിൽനിന്നു വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയ സ്ഥല
ത്തിെന്റ അതിർത്തി എന്നു രണ്ടാംേശ്ലാകത്തിൽ നിന്നു
കാണാവുന്നതാണു്.
എഴുത്തച്ഛെന്റ സമാധി ഒരു ശ്ലക്ഷ്ണശിലെകാണ്ടു മൂടീട്ടുള്ള
തും അേദ്ദഹം നിത്യമായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ
വടേക്ക അറ്റത്തു ദക്ഷിണമുഖമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതു
മാകുന്നു. എഴുത്തച്ഛേന്റെതന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കു
ന്ന േയാഗദണ്ഡും െമതിയടികളും സമാധിക്കു കിഴക്കു
വശം ഒരു പീഠത്തിൽ നിവിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ
ധനുമാസത്തിലും ഉത്രത്തിൻ നാൾ ഗുരുമഠത്തിൽെവ
ച്ചു് എഴുത്തച്ഛെന്റ ശ്രാദ്ധം ആേഘാഷിക്കുകയും അതി
െന്റ ചടങ്ങായി ബ്രാഹ്മണസദ്യയും മറ്റും നടത്തുകയും
െചയ്യാറുണ്ടു്. ഇതിനു “ഗുരുമഠത്തിൽ ആരാധന” എന്നു
േപർ പറയുന്നു. ഇതു് എഴുത്തച്ഛെന്റ സമാധികാലം മു
തൽ ഇന്നുവെരയും അവിച്ഛിന്നമായി നടന്നുവരുന്നുണ്ടു്.
1043-ൽ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരഗ്നിബാധയുണ്ടായി. ഏതാ
നും ഗൃഹങ്ങളും ഗുരുമഠവും അേനകം താളിേയാലഗ്ര
ന്ഥങ്ങളും നശിച്ചുേപായി. എങ്കിലും േയാഗദണ്ഡിനും
പാദുകങ്ങൾക്കും ഹാനി പറ്റിയില്ല എന്നു് 1904-ൽ പ്ര
സിദ്ധീകൃതമായ ഗുരുമഠംവക വിജ്ഞാപനത്തിൽ കാ
ണുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചു
ള്ള പ്രസ്താവന അത്ര ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
എെന്തന്നാൽ പ്രസിദ്ധ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായ േഡാ.
ഏ. സി. ബർണ്ണൽ 1041-ാമാണ്ടിടക്കു താൻ ഗുരുമഠം
സന്ദർശിച്ചു എന്നും അേപ്പാൾ അവിെട പഴയതു് എന്നു
പറയുവാൻ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ ഒരു മാതൃക മാത്ര
േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1011-ാമാണ്ടിടയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു അഗ്നിബാധയിൽ നശിച്ചു
േപാെയന്നു സ്ഥലവാസികൾ തെന്ന ധരിപ്പിച്ചു എന്നും
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 1043 മുതൽ 1068 വെര ഇരു
പത്തഞ്ചുെകാല്ലം മഠത്തിെന്റ സ്ഥിതി അനാഥപ്രായമാ
യിരുന്നു. 1068-ൽ ചിറ്റൂർ ബീമത്തു ഗുരുദാസൻ േകാപ്പു
േമേനാെന്റ ഉത്സാഹത്താൽ അതു ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം
െചയ്യെപ്പട്ടു. ഇതാണു് ഗുരുമഠത്തിെന്റ പശ്ചാൽകാലച
രിത്രം.
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9 രാമാനുജനും സൂര്യനാരായണനും
േമല്പടി േശ്ലാകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തുഞ്ചെന്റ ശിഷ്യനായ
സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛനാണു് ചിറ്റൂർ പുഴ കണ്ടു
സന്തുഷ്ടമായി അവിെട ഗുരുമഠവും മറ്റും പ്രതിഷ്ഠിച്ചെത
ന്നു േതാന്നുന്നതു സ്വാഭാവികമാണു്. ആചാര്യപദത്തിനു്
എഴുത്തച്ഛെനന്നു് അർത്ഥം കല്പിച്ചാൽ മതിയാകുന്ന
തും അതു ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും ഒന്നുേപാെല േയാജിപ്പി
ക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവിെട ഒന്നു് ആേലാ
ചിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. തുഞ്ചെന്റ ഭക്തനായ അേന്തവാസി
എന്നുള്ളതിൽക്കവിഞ്ഞു് ഒരു ൈവശിഷ്ട്യം സൂര്യനാരാ
യണനു് ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നില്ല. ‘ചൂരി’ എന്ന
സംകുചിതാഭിധാനത്താൽ വിദിതനായ അേദ്ദഹം ജാ
തിയിൽ തരകൻ(മക്കവഴി െവള്ളാളൻ) ആയിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി ചിറ്റൂരിെല നായന്മാർ ധനുമാസം
ഉത്രത്തിൽ ശ്രാദ്ധം ആേഘാഷിക്കത്തക്ക ഒരു മാഹാ
ത്മ്യം അേദ്ദഹത്തിൽ ഐതിഹ്യം ആേരാപിക്കുന്നില്ല.
പ്രത്യുത തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ സമാധിസ്ഥലമാണതു്
എന്നേത്ര ചിറ്റൂരിെല സകല ജനങ്ങളുേടയും പരമ്പരാ
ഗതമായ വിശ്വാസം; അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ മാത്രേമ
അത്തരത്തിലുള്ള േലാകാരാധനത്തിനു് ഉപപത്തിയു
മുള്ളൂ. അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു സാക്ഷാൽ
എഴുത്തച്ഛൻതെന്നയായിരുന്നു അവിടെത്ത സ്ഥാപന
ങ്ങൾെക്കല്ലാം കാരണഭൂതൻ എന്നും താൻ വൃദ്ധനും
സന്യാസിയുമായിരുന്നതിനാൽ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങ
െളല്ലാം തെന്റ ശിഷ്യനായ സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛ
െനെക്കാണ്ടു് അേദ്ദഹം നടത്തിച്ചു എന്നുമാണു്. സന്യാ
സാശ്രമത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ ‘രാമാനന്ദൻ’ എന്ന നാമം
സ്വീകരിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. ആ നാമത്താൽ മുദ്രിതമാ
കുകയാലാണേല്ലാ അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ച ഗ്രാമത്തിനു
രാമാനന്ദാഗ്രഹാരം എന്നു േപർ സിദ്ധിച്ചതു്. കുേറക്കാ
ലം ഗുരുമഠത്തിൽ താമസിച്ചു് ആ േയാഗിവര്യൻ അവി
െടെവച്ചുതെന്ന മഹാസമാധിെയ പ്രാപിച്ചുമിരിക്കണം.
അെല്ലങ്കിൽ ആ പ്രേദശത്തിനു് ഇന്നു നാം കാണുന്ന
മാഹാത്മ്യം ഒരു പ്രകാരത്തിലും സിദ്ധിക്കുന്നതിനു ന്യാ
യമില്ല. ബർണ്ണൽസായ്പിെന്റ അേന്വഷണകാലത്തു സാ
ക്ഷാൽ എഴുത്തച്ഛൻതെന്ന അവിെട താമസിച്ചിരുന്ന
തായാണു് ചിറ്റൂർക്കാർ അേദ്ദഹെത്ത ധരിപ്പിച്ചതു്. സൂര്യ
നാരായണെനന്നല്ല തുഞ്ചെന്റ േപെരന്നു് ഇത്രയുമുള്ള
പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഗുരുനാ
ഥൻ തൃക്കണ്ടിയൂർ സ്വഗൃഹത്തിൽെവച്ചുതെന്നയാണു്
അന്തരിച്ചെതന്നും അതിനുമുമ്പ് പതിനാറു വയസ്സുള്ള
തെന്റ ശിഷ്യനായ ഒരു േയാഗി അവിെട വരുെമന്നും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്കൽ തെന്റ ചൂരൽേക്കാലം ഭസ്മസ
ഞ്ചിയും െമതിയടികളും ഭാഗവതം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും
െകാടുക്കണെമന്നു് അേദ്ദഹം തെന്റ മരുമകേളാടു പറ
ഞ്ഞിരുന്നുെവന്നും അതുേപാെല ആ യുവാവു് (അതാ
ണേത്ര സൂര്യനാരായണൻ) ആ സാധനങ്ങെളല്ലാം
വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാെയന്നും അവെയയാണു് ഗുരുമഠ
ത്തിൽ പിന്നീടു പ്രതിഷ്ഠിച്ചെതന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യത്തിൽ
അസംഭവ്യതാംശങ്ങൾ പലതും കാൺമാനുണ്ടു്. സൂര്യ
നാരായണൻ എഴുത്തച്ഛൻ സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല ആചാ
ര്യനായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനും അപ്രതിേഷധ്യ
മായ ലക്ഷ്യം േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു ശരിയാെണ
ങ്കിൽ സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല അധീനതയിലും ഭാരതപ്പുഴ
യുെട തീരത്തിലുമുള്ള ഏെതങ്കിലും മേനാഹരമായ ഒരു
സ്ഥലത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുമഠം പണിയിക്കുകയും
അതിെന്റ നിലനില്പിനു പര്യാപ്തമായ സ്വത്തു് ആ രാജാ
വിെനെക്കാണ്ടുതെന്ന ദാനം െചയ്യിക്കുകയും െചയ്യാ
മായിരുന്നു. എന്നാൽ അേദ്ദഹം ആ മഠം പ്രതിഷ്ഠിച്ച
തു െകാച്ചിയിലും ആയിരം പണം പലിശയ്ക്ക് ഏല്പിച്ചതു
െകാച്ചിസർക്കാരിലുമായിരുന്നേല്ലാ. ആദ്യം തുഞ്ചേനാടു
കൂടിയും പിന്നീടു തനിച്ചും സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛൻ
ഗുരുമഠത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നിരിക്കും. ഞാൻ ഇത്രയും
ഇവിെട പ്രപഞ്ചനം െചയ്തതു്. ‘രാമാനന്ദൻ’ എന്നതു്
എഴുത്തച്ഛൻ സന്യാസാശ്രമംവരിച്ചേപ്പാൾ സ്വീകരിച്ച
േപരാെണന്നു െതളിയിക്കുവാനാണു്. അഥവാ സൂര്യനാ
രായണനാണു് ഗുരുമഠത്തിൽ ആദ്യമായി പാർപ്പു തുട
ങ്ങിയെതന്നു വന്നാൽേപ്പാലും തെന്റ ഗുരുനാഥെന്റ നാ
മേധയമാണു് അേദ്ദഹം അഗ്രഹാരത്തിനു നല്കിയെത
ന്നുള്ള ഊഹത്തിനു് അതു പ്രതിബന്ധമാകുന്നില്ല. രാ
മാനന്ദൻ എന്നായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛെന്റ അക്കാലെത്ത
േപെരന്നു വരുേമ്പാൾ ‘രാമാനന്ദൻ’ എന്ന പദം അന
ന്തരകാലങ്ങളിൽ ഉച്ചാരണൈവകല്യത്താൽ രൂപേഭ
ദം പ്രാപിച്ചു ‘രാമാനുജൻ’ എന്നായി പരിണമിച്ചതിൽ
ആശ്ചര്യെപ്പടുവാനുമില്ല. പ്രസ്തുതസംജ്ഞയ്ക്ക് അത്തര
ത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു പരിണാമമാണു് ‘രാമാനുജൻ’
എന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
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10 രാമൻ
ഇനി സന്യാസത്തിനു മുമ്പുള്ള േപെരെന്തന്നു തിരഞ്ഞു
പിടിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ 949-ാമാണ്ടു
മുതൽ 1006-ാമാണ്ടുവെര ജീവിച്ചിരുന്ന പുന്നേശ്ശരി ശ്രീധ
രൻനമ്പിയുെട ഭാഗവതം ഏകാദശം കിളിപ്പാട്ടിൽനിന്നു
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വരികൾ മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുന്ന
തുേപാെല േതാന്നുന്നു:
“ബാദരായണമുഖനിർഗ്ഗതം ഭാഗവതം

സ്കന്ധങ്ങളതിേലഴുമഞ്ചുമുള്ളതിലിഹ

തുഞ്ചത്തു േമവും രാമദാസനാെമഴുത്തച്ഛൻ
അച്യുതൻതങ്കൽ ഭക്തി മുഴുക്കനിമിത്തമായ്
നവമസ്കന്ധേത്താളമുെള്ളാരു കഥെയല്ലാം
ഭാഷയിെലാരു ഗീതമായുരെചയ്താൻ (മുന്നം)”

രാമദാസൻ എന്ന സമസ്തപദത്തിൽ വർണ്ണേദ്യാതക
മായ ദാസഘടകം തള്ളിയാൽ അവേശഷിക്കുന്നതു
രാമശബ്ദമാണേല്ലാ. അേപ്പാൾ ശ്രീധരൻനമ്പിയുെട
കാലത്തു് എഴുത്തച്ഛെന്റ േപർ രാമനാെണന്നു പണ്ഡിത
ന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം. എഴുത്തച്ഛനു
രാമെനന്ന േപരിൽതെന്ന ഒരു േജ്യഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നു
െവന്നതു ഈ സങ്കല്പത്തിനു ബാധകമല്ല. എഴുത്തച്ഛൻ
അധ്യാത്മരാമായണം രചിക്കുന്ന കാലത്തു് ആ േജ്യ
ഷ്ഠൻ വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുള്ള ഒരു ആചാര്യനായി
രുന്നുവേല്ലാ. അവർ തമ്മിൽ പ്രായംെകാണ്ടു് അടുപ്പമു
ണ്ടായിരുന്നതായി ആ പ്രസ്താവന േതാന്നിക്കുന്നില്ല.
അേദ്ദഹം എഴുത്തച്ഛെന്റ അമ്മയുെട േജ്യഷ്ഠത്തിയുെട പു
ത്രനായിരുന്നു എന്നും എഴുത്തച്ഛെന്റ െയൗവ്വനത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു വാർദ്ധക്യമായിരുന്നു എന്നും വരാവുന്ന
താണു്. രാമൻ സന്യാസാശ്രമത്തിൽ രാമാനന്ദനാകു
ന്നതു സ്വാഭാവികവുമാണേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് എഴുത്ത
ച്ഛെന്റ ബാല്യകാലത്തിെല നാമേധയം രാമെനന്നായി
രുന്നു എന്നു് ഊഹിക്കുന്നതിൽ അെനൗചിത്യമുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നില്ല.
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11 എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലം
എഴുത്തച്ഛെന്റ ജീവിതെത്ത െകാല്ലം 600-ാമാണ്ടുമുതൽ
800-ാമാണ്ടുവെര പല ഘട്ടങ്ങളിേലക്കും ഗേവഷകന്മാർ
െകാണ്ടുേപാകാറുണ്ടു്. 600-ാമാണ്ടിടയ്ക്കെല്ലന്നു് ഉറപ്പിച്ചു
തെന്ന പറയാവുന്നതാണു്. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ കൃ
ഷ്ണഗാഥാകാരെനക്കാൾ പ്രാക്തനനാണു് എഴുത്തച്ഛൻ
എന്നു വേരണ്ടതും ഭാഷാരീതി േനാക്കിയാൽ അതിനു
യാെതാരു പഴുതുമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കണ്ണശ്ശനും എഴു
ത്തച്ഛനും സമകാലികന്മാരായിരുന്നു എന്നു പറയുന്ന
തും അസംബന്ധമാണു്. ആ രണ്ടു മഹാകവികളുേടയും
സംഭാഷണമാെണന്നു ചിലർ കരുതാറുള്ള
“ചൂടായ്കിൽത്തുളസീദളം യമഭടത്തല്ലിങ്ങു ചൂടായ്വരും;
പാടായ്കിൽത്തിരുനാമമന്തകഭടന്മാരങ്ങു പാടായ്വരും;
കൂടായ്കിൽസ്സുകൃതങ്ങൾ െചയ്വതിനേഹാ പാപങ്ങൾ
കൂടായ് വരും:
വീടായ്കിൽക്കടേമവനും നരകമാം നാടങ്ങു വീടായ്വരും”

എന്ന േശ്ലാകം െവൺമണി അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല
അപ്ഫൻ വിഷ്ണുനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കൃതിയാെണന്നു് ഇേപ്പാൾ
അനിേഷധ്യമായി െതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
എഴുത്തച്ഛൻ തെന്റ കാലത്തു സാമാന്യജനങ്ങളുെട
ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന മലയാളഭാഷയിലാണു് കാ
വ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതു്. എന്നാൽ അവയിലും ചില പഴയ
പദങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതം
എേപ്പാെളന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ അല്പാല്പം സഹായി
ക്കുന്നുണ്ടു്. (1) േചൽക്കണ്ണി, (2) മയ്യൽ (േമാഹം), (3)
ഒക്കത്തക്ക, (4) വിരേയ, (5) അടയ (മുഴുവൻ), (6) മുനിവു
(േകാപം), (7) ഇകലിൽ (യുദ്ധത്തിൽ), (8) മറുകി (തി
ളച്ചു, (9) ഇടർ (ദുഃഖം), (10) തൂമ (സത്യം) മുതലായ പദ
ങ്ങളും (1) എവിടത്തു പാർത്ഥൻ, (2) ജീവിക്കയിൽ, (3)
സത്യമായ് വന്നുതാവൂ, (4) ശുശ്രൂഷ െചയ്തു ഞായം, (5)
സാദരം നല്കൂ പിതൃക്കൾക്കും, (6) ഭക്തന്മാർ വിഷയ
മായ്, (7) രാക്ഷസരാജാവായ രാവണഭഗിനി ഞാൻ,
(8) കീകസാത്മജകുലനാശകാരിണിയാേയ, (9) കാടി
തു കണ്ടാേയാ നീ തുടങ്ങിയ പ്രേയാഗങ്ങളും േനാക്കുക.
ഉേപാത്തമമായ പ്രേയാഗത്തിൽ കാണുന്ന ‘ഏ’ എന്ന
പാദപൂരകമായ നിപാതം നിരണംകവികളുെട കാല
ത്തു പ്രചുര പ്രചാരമായിരുന്നു; എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലത്തും
അതിനു് അങ്ങിങ്ങു പ്രേവശമുണ്ടായിരുന്നതായി കാണു
ന്നുണ്ടു്. ആെകക്കൂടി ഭാഷാഗതി േനാക്കിയാൽ എഴുത്ത
ച്ഛൻ െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിലാണു് ജീവിച്ചിരുന്നെത
ന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആ ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തി
േലാ ഉത്തരാർദ്ധത്തിേലാ എന്നു മാത്രേമ പരിേശാധി
േക്കണ്ടതായുള്ളൂ.

എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധം
മുൻപ് ഉദ്ധരിച്ച ഗുരുമഠേശ്ലാകങ്ങളിൽ ‘നാകസ്യാനൂന
സൗഖ്യം’ എെന്നാരു പാദാംശം കാൺമാനുണ്ടു്. അതി
നു് ഒരു കലിവാചകത്തിെന്റ സ്വരൂപമുെണ്ടന്നു തീർ
ച്ചായി പറയാം. ധ്റുവെമന്നു് അതിനപ്പുറമുള്ള പദവും
ആ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാപകമാണു്. അങ്ങെനയാ
െണങ്കിൽ ഗ്രാമദാനം 723-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 11ാംനുയാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ‘(ദ)ധ്നാ(പ്യ)ന്നം സസർ
പ്പിഃ’ എന്ന വാചകത്തിനു് ആ ലക്ഷണമില്ല. ഗ്രാമദാനം
സംബന്ധിച്ചു് ഒരു ശാസനപത്രം ഗുരുമഠത്തിൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു എന്നും 1046 ഇടയ്ക്കു് അതു താൻ കണ്ടു എന്നും
ബർണ്ണൽ പറയുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ അതിൽനിന്നു് അേദ്ദ
ഹം അനുമാനിച്ചതു് എഴുത്തച്ഛൻ ക്രി. പി. പതിേനഴാം
ശതകത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ, അതായതു െകാല്ലം
875-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു, ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണു്. എഴുത്തച്ഛ
െന്റ കൃതികളിേല ഭാഷാരീതി ഈ അനുമാനത്തിനു
കടകവിരുദ്ധമായി നിലെകാള്ളുന്നു. കാലഗണനയിൽ
ഏതു കാരണവശാേലാ ആ പണ്ഡിതനു് ഒരു കുഴപ്പം
പറ്റിേപ്പായിട്ടുെണ്ടന്നതു നിർവിവാദമാണു്.
‘നാകസ്യാനൂനസൗഖ്യം’ എന്ന വാചകത്തിൽ കലിദിന

സൂചനയിെല്ലന്നു പറയുന്നവർ എഴുത്തച്ഛനും േമല്പുത്തൂർ
ഭട്ടതിരിയും സമകാലികന്മാരായിരുന്നു എന്നും ഭട്ടതിരി
മുഖാന്തിരമാണു് എഴുത്തച്ഛൻ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവി
െന്റ ആശ്രിതനായെതന്നും, അവിെട െവച്ചാണു് അധ്യാ
ത്മരാമായണം രചിച്ചെതന്നും, ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മൂലം
ആദ്യമായി േകരളത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നതു ‘പവിത്രകര
സ്സൂര്യഃ’ എന്ന കലിവാചകത്താൽ സൂചിതമായ െകാല്ലം
787-ാമാണ്ടു ചിങ്ങത്തിലായിരുന്നു എന്നും വാദിക്കുന്നു.
‘പവിത്രം പരം െസൗഖ്യ’ എെന്നാരു ഭാഗം എഴുത്തച്ഛ
െന്റ അധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡത്തിെന്റ അവ
സാനത്തിൽ കാണുന്നുെണ്ടന്നും അതു കലിവാചകമാ
െണന്നും അതനുസരിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ 787-ാമാണ്ടു ചി
ങ്ങമാസം 20-ാംനുയാണു് എഴുത്തച്ഛൻ ആ ഗ്രന്ഥരചന
സമാപിച്ചതു് എന്നു സിദ്ധിക്കുെമന്നുംകൂടി അവർ പറ
യുന്നു. ഇവിെട കലിെയസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം രണ്ടു
വാക്യങ്ങളും ഒന്നുതെന്നയാെണന്നും അധ്യാത്മരാമായ
ണം മൂലം പരേദശത്തിൽ നിന്നു വന്നുേചർന്ന ദിവസം
തെന്ന അതിെന്റ ഭാഷാനുവാദവും അവസാനിച്ചു എന്നു
പറയുന്നതു് അനുപപന്നമാകയാൽ ‘പവിത്രം പരം
സൗഖ്യ’ തെന്നയാണു് പിന്നീടു ചരിത്രകാരന്മാരുെട ദൃ
ഷ്ടിയിൽ ‘പവിത്രകരസ്സുര്യഃ’ എന്നു് ആകൃതിേഭദം ൈക
െക്കാണ്ടെതന്നും സങ്കല്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്നിമി
ത്തം ആെകക്കൂടി പ്രകൃതത്തിൽ ചർച്ച െചയ്വാനുള്ളതു്
എഴുത്തച്ഛൻ 729-ാമാണ്ടിടേയ്ക്കാ 787-ാമാണ്ടിടേയ്ക്കാ ജീ
വിച്ചിരുന്നതു് എന്നു മാത്രമാകുന്നു. ഭട്ടതിരിയുെട ബാ
ല്യകാലത്തു് എഴുത്തച്ഛനു മധ്യവയസ്സായിരുന്നു എന്നു
പറയുന്നവരുമുണ്ടു്.
ഭട്ടതിരിേയയും എഴുത്തച്ഛേനയും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കു വലിയ വിലെയാന്നും കല്പിക്കുവാൻ
േതാന്നുന്നില്ല. ഭട്ടതിരിെയ വാതേരാഗം ബാധിച്ചേപ്പാൾ
അതിനു പ്രതിവിധിെയെന്തന്നു് അേദ്ദഹം ഒരു ദൂതൻ
മുഖാന്തരം എഴുത്തച്ഛേനാടു േചാദിച്ചു എന്നും മത്സ്യം
െതാട്ടുകൂട്ടണെമന്നു് എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നും
ഭട്ടതിരി ആ ഉപേദശത്തിെന്റ സാരം മനസ്സിലാക്കി
മത്സ്യാദ്യവതാരവർണ്ണനാത്മകമായ നാരായണീയം
രചിച്ചു എന്നും ചിലർ പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കുവാൻ മാർ
ഗ്ഗം കാണുന്നില്ല. ഭട്ടതിരിയുെട നിലയിലുള്ള ഒരാേളാ
ടു ബ്രാഹ്മണെരപ്പറ്റി അളവറ്റ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും
ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ ഒരിക്കലും ആ ഭാഷയിൽ
ഒരു ഉപേദശം നല്കിയിരിക്കാനിടയില്ല. രണ്ടാമതു നാ
രായണീയം ആരംഭിക്കുന്നതു തെന്ന മത്സ്യാവതാരകഥ
െകാണ്ടല്ല; മുപ്പത്തിരണ്ടാം ദശകത്തിൽ മാത്രമാണു് ശ്രീ
മൽഭാഗവതെത്ത അനുവർത്തിച്ചു് അേദ്ദഹം ആ കഥ
പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. അതിനു മുൻപുതെന്ന വരാഹം, നര
സിംഹം, വാമനം, കൂർമ്മം എന്നിങ്ങെന നാലവതാര
ങ്ങേളയും പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദനം കഴിയുന്നുണ്ടു്. 762-ൽ
ആണേല്ലാ നാരായണീയരചന. അക്കാലത്തു ഭട്ടതിരി
എഴുത്തച്ഛേനാടു് ഉപേദശം േചാദിക്കണെമങ്കിൽ അന്നു്
എഴുത്തച്ഛനു് അൻപതു വയേസ്സാളെമങ്കിലും പ്രായമായി
രിക്കണം. 787-ാമാണ്ടാണു് അധ്യാത്മരാമായണം തർ
ജ്ജമ െചയ്തെതങ്കിൽ അന്നു് 75 വയസ്സിനടുത്തു് എത്തി
യുമിരിക്കണം. അധ്യാത്മരാമായണത്തിനുേമലാണു്
ഭാരതത്തിെന്റ രചന എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി ആർക്കും വി
പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അങ്ങ
െന വരുേമ്പാൾ 75 വയസ്സിനു േമലാണു് എഴുത്തച്ഛൻ
ഭാരതനിർമ്മിതിക്കു് ആരംഭിച്ചെതന്നു സങ്കല്പിേക്കണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. ആ സങ്കല്പം യുക്തിസഹമല്ല. അതുെകാണ്ടു
ഭട്ടതിരിയും എഴുത്തച്ഛനും തമ്മിൽ യാെതാരു സൗഹാർ
ദ്ദബന്ധത്തിനും മാർഗ്ഗമില്ലാത്ത നിലയിൽ െകാല്ലം
എട്ടാംശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലായിരുന്നു എഴു
ത്തച്ഛെന്റ ജീവിതം എന്നു നിർണ്ണയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ‘നാകസ്യാനൂനസൗഖ്യം’ എന്ന
തു കലിവാചകമാെണന്നും 729-ാമാണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ
ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അസാംഗ
ത്യമില്ല. പിെന്നയും കുേറക്കാലംകൂടി അേദ്ദഹം ഗുരുമ
ഠത്തിൽ താമസിച്ചു േലാകാനുഗ്രഹം െചയ്തുെകാണ്ടിരു
ന്നിരിക്കാം. ഇടയ്ക്കു് ‘ഭാസ്വത്തുഞ്ചാഖ്യസന്മന്ദിര’ എന്നി
ങ്ങെന ഒരു സംസ്കൃതേശ്ലാകം പത്രപങ്ക്തികളിൽ പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുകയുണ്ടായി. അതിൽ ‘ഹംസപ്രാപ്യം നു
സൗമ്യം’ എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണകാ
ലെത്ത േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലിവാക്യമുെണ്ടന്നും കാ
ണുമാറായി. അതു യഥാർത്ഥമായ ഒരു േരഖയാെണ
ന്നു് എനിക്കു വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആ വാ
ക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല 732 ധനു 24-ാംനുയാണു്
എഴുത്തച്ഛെന്റ നിര്യാണം എന്നു ക്നുപ്തെപ്പടുത്തുവാൻ നി
വൃത്തിയില്ല. ഏതായാലും 750-നു േമൽ എഴുത്തച്ഛൻ
ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതുെകാണ്ടും ത്രി
കരണപരിശുദ്ധമായ ജീവിതചര്യയിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം
ദീർഘായുഷ്മാനായി 80 വയേസ്സാളം ഐഹികയാത്ര
െചയ്തിരിക്കാെമന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അനുപപ
ത്തിയില്ലാത്തതുെകാണ്ടും ആ മഹാത്മാവിെന്റ ജീവിത
കാലം െകാല്ലം 671-നും 750-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു എന്നു്
അനുമാനിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

കടിയംകുളത്തു ശുപ്പുേമേനാെന്റ പ്രസ്താവന
കടിയംകുളം ശുപ്പുേമേനാൻ േതനാറിമാഹാത്മ്യം എന്ന
കിളിപ്പാട്ടിൽ
“രാഘവനായ ഗുരുനാഥെന്റ കൃപാബലം

ലാഘവെമന്നിേയ സംപൂർണ്ണമായുണ്ടാേകണം.
േഗാവിന്ദാചാര്യപാദാംേഭാരുഹരജസ്സുകളാേവാളം മമ മേനാമുകുേര വിളങ്ങണം.
ചന്ദ്രേദശികാചാര്യനന്യേദശികന്മാരും
സാന്ദ്രകാരുണ്യെമന്നിൽ പ്രീതിപൂണ്ടരുേളണം.
… …

…

കരുണാമൃതപൂരവരുണാലയമായ
കരുണാകരാചാര്യചരണാംബുജം കൂപ്പി
സൂര്യജ്ഞാനാന്ധകാരസൂര്യനായീടും ശ്രീമൽസൂര്യനാരായണാചാര്യാേന്തവാസീന്ദ്രന്മാരിൽ
േപരായിരത്തിേലറ്റം േപരിയന്നീടും ശ്രീമൽേപ്പരുെവന്നുലകിങ്കൽേപ്പരിയന്നരുളീടും
സച്ചിദാനന്ദാത്മകനദ്വയനനാമയൻ
നിശ്ചലൻ നിരാകുലെനന്നുെട ഗുരുനാഥൻ
ശ്രീരാമാദികളായ മുഖ്യശിഷ്യന്മാേരാടും
ൈസ്വരെമന്നകക്കാമ്പിൽ വാണീടേവണം സദാ.”

എന്നു പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നുെണ്ടന്നും അതിൽനിന്നു് എഴുത്ത
ച്ഛെന്റ ശിഷ്യനായ സൂര്യനാരായണെന്റ പ്രശിഷ്യനാ
ണു് ശുപ്പുേമേനാൻ എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു എന്നും അതു
െകാണ്ടു് എഴുത്തച്ഛൻ എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർ
ദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതു ശരിയെല്ല
ന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ശുപ്പുേമേനാൻ 940-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു
ജനിച്ചു എന്നും അേദ്ദഹം ‘രാഘവനായ ഗുരുനാഥൻ’
എന്നു േതനാറിമാഹാത്മ്യത്തിലും ‘േഗാവൃന്ദാരകന്മാരും
രാഘവാചാേര്യന്ദ്രനും … … … തുണപ്പാൻവന്ദി
ക്കുേന്നൻ’ എന്നു കാേവരിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിലും
താൻ സ്മരിക്കുന്ന കേല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടി
യുെട ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നും സൂക്ഷ്മമായി പറയാം.
പിഷാരടി ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന
തായി െതളിയുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതവും
പത്താം ശതകത്തിലായിരുന്നു എന്നു വന്നുകൂടുന്നു. ശു
പ്പുേമേനാെന്റ മെറ്റാരു ഗുരുവായ േപരുവും രാഘവനും
സമവയസ്കന്മാരായിരുന്നിരിയ്ക്കുവാനാണു് ന്യായമുള്ള
തു്. അങ്ങിെന വരുേമ്പാൾ സൂര്യനാരായണൻ 850ാമാണ്ടിനുമുൻപു ജനിച്ചതായി സങ്കല്പിക്കുവാൻ നിവൃ
ത്തിയില്ല. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ അന്തരിച്ചേപ്പാൾ സൂര്യ
നാരായണനു 16 വയസ്സുമാത്രേമ പ്രായമായിരുന്നുള്ളൂ
എന്നു സമ്മതിച്ചാൽേപ്പാലും ആ കൂടസ്ഥനായ ആചാ
ര്യൻ 866 വെര ജീവിച്ചിരുന്നതായി അംഗീകരിേക്കണ്ടി
വരുന്നു. അങ്ങെനയായാൽ 781-ൽ അേദ്ദഹം െചമ്പക
േശ്ശരി രാജധാനിയിൽ േപാകത്തക്ക വയസ്സിൽ എത്തി
യിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് ഈ വാദം
എഴുത്തച്ഛേനയും േമല്പുത്തൂരിേനയും െചമ്പകേശ്ശരി രാ
ജാവിേനയും കൂട്ടി ഘടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കു്
ഒരുവിധത്തിലും സഹായകമാകുന്നില്ല. ഒൻപതാം ശത
കത്തിനു മുൻപുതെന്ന ശുകഗാന പ്രസ്ഥാനം ഭാഷയിൽ
പ്രതിഷ്ഠെയ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ള പരമാർ
ത്ഥെത്ത ആർക്കും അന്യഥാകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന
തല്ല. അതിനാൽ ആ ശതകത്തിേലക്കു് എഴുത്തച്ഛെന
കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതു് അത്യന്തം യുക്തിഹീനമാ
കുന്നു. ശുപ്പുേമേനാെന്റ ‘അേന്തവാസീന്ദ്രന്മാരിൽ’ എന്ന
പദപ്രേയാഗം സൂര്യനാരായണെന്റ ശിഷ്യപ്രശിഷ്യപര
മ്പരെയ െപാതുേവ പരാമർശിച്ചു മാത്രമാെണന്നും േപ
രു ആ പരമ്പരയിൽെപ്പട്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്നല്ലാെത
സൂര്യനാരായണെന്റ േനേരശിഷ്യനല്ലായിരുന്നു എന്നും
അനുമാനിച്ചാേല ആ പ്രേയാഗം അർത്ഥവത്താകയു
ള്ളൂ; കരുണാകരെനഴുത്തച്ഛെന അേദ്ദഹം ഒരു പ്രാക്കാ
ലഗുരുവിെന്റ നിലയിൽ വന്ദിക്കുന്നതായും കരുേതണ്ട
താണു്.
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12 എഴുത്തച്ഛെന്റ ഗുരുക്കന്മാർ
‘അഗ്രജൻ മമസതാം’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന അധ്യാത്മരാമാ

യണത്തിെല വരികളിൽ നിന്നു് എഴുത്തച്ഛനു രാമനാമ
േധയനായ ഒരു ഗുരുവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ തെന്നയാെണന്നും അേദ്ദഹത്തിനു
ധാരാളം ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാകു
ന്നതായി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അഗ്രജെനന്നും,
വിദ്വച്ഛ്േറഷ്ഠനായ മെറ്റാരു ഗുരുെവന്നും, രാമെനന്ന മൂ
ന്നാമെതാരു ഗുരുെവന്നും ഇവിെട അർത്ഥകല്പന െച
യ്യുന്നതു് അസമഞ്ജസമാകുന്നു. അഗ്രജപദം ബ്രാഹ്മണ
പര്യായമായി പരിഗണിക്കണെമന്നു ചിലർ പറയുന്നതു്
അബദ്ധമെല്ലങ്കിലും പ്രകൃതത്തിൽ ആ അർത്ഥത്തിനു
പ്രസക്തിയില്ല. രാമൻ എന്ന േജ്യഷ്ഠൻതെന്നയായിരു
ന്നു എഴുത്തച്ഛെന്റ പ്രധാന ഗുരു. അേദ്ദഹവും നാെട്ടഴു
ത്താശാെന്റ വൃത്തി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടായിരിക്ക
ണം അേദ്ദഹത്തിനു് ‘അേനകാേന്തവാസികൾ’ ഉണ്ടാ
യതു്. ആ അേന്തവാസികേളാടുകൂടി ‘മമ ഉൾക്കുരുന്നിൽ
വാഴ്ക’ എന്നു് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നതിൽ നിന്നു് അധ്യാ
ത്മരാമായണം നിർമ്മിച്ച കാലത്തു രാമെനഴുത്തച്ഛൻ
അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ നൂതനനെല്ലന്നു് അനുമാനിക്കാ
വുന്നതാണു്. ‘മുഖ്യന്മാരായ ഗുരുഭൂതന്മാർ മറ്റുേള്ളാരും’
എന്ന വരികളിൽ നിന്നു് എഴുത്തച്ഛനു േവേറയും ഗുരു
ക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായും െവളിെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ
അവരാെരല്ലാെമന്നു് അേദ്ദഹം നെമ്മ അറിയിക്കുന്നി
ല്ല. േകളല്ലൂർ നീലകണ്ഠേസാമയാജി അവരിൽ അന്യത
മനായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കു സമ്മത
മായി േതാന്നുന്നില്ല. അതിനു െതളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന
‘അൻേപണെമൻ മനസി ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരു’ എന്ന വരി
കാണുന്ന ഹരിനാമകീർത്തനം എഴുത്തച്ഛെന്റ വരിയാ
െണങ്കിൽത്തെന്നയും അതു േസാമയാജി ആെണന്നു
സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. േസാമയാജി എഴുത്തച്ഛെന്റ േവദാന്തഗു
രുവായിരുന്നു എങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർ േവണ്ടിയി
രുന്നു അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ ആദ്യമായി സ്മരിക്കു
വാൻ. നിശ്ചയമായും നീലകണ്ഠൻ രാമെനഴുത്തച്ഛെന
ക്കാൾ പതിന്മടങ്ങു ൈവദുഷ്യവാനായിരുന്നു. വിേശഷി
ച്ചു രവിയിൽനിന്നു് ആത്തേവദാന്തശാസ്ത്രനുമായിരുന്നു.
രാമഗീത, ലക്ഷ്മേണാപേദശം മുതലായ േവദാന്തഘട്ട
ങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു കൃതിയുെട ആരംഭത്തിൽ ആ പു
ണ്യേശ്ലാകെന എഴുത്തച്ഛൻ വന്ദിക്കാത്തതു് അേദ്ദഹം
തെന്റ ഗുരുവല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടാെണേന്ന എനിക്കു്
ഊഹിക്കുവാൻ േതാന്നുന്നുള്ളു. “രാമനാമാചാര്യനുമാ
േവാളം തുണയ്ക്കണം” എന്നു േദവീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാ
ട്ടിലും എഴുത്തച്ഛൻ തെന്റ േജ്യഷ്ഠെന വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.
“രാമഭക്താഢ്യനായ രാമശിഷ്യൻ” എന്നു ബ്രഹ്മാണ്ഡ
പുരാണത്തിലും കാൺമാനുണ്ടു്. അതു് എഴുത്തച്ഛെന്റ
കൃതിയാേണാ എന്നു യഥാവസരം പരിേശാധിക്കാം.
എഴുത്തച്ഛനു േവദാന്തത്തിെലാഴിെക മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങ
ളിൽ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നതായി െതളിയുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഭാഷാകവിതയ്ക്കു േവണ്ട സംസ്കൃതവ്യുൽപത്തി
അേദ്ദഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നു നിസ്സംശയമാ
യി പറയാം. അങ്ങിങ്ങു കവിയുെട അനവധാനതെകാ
േണ്ടാ അവ്യുൽപന്നതെകാേണ്ടാ അലംഭാവംെകാേണ്ടാ
അപൂർവ്വം ചില അപശബ്ദങ്ങൾ കാൺമാനുെണ്ടങ്കിൽ
അവെയപ്പറ്റി അത്രെയാന്നും അപലപിേക്കണ്ട ആവ
ശ്യവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഭാഷാകൃതിയാകുേമ്പാൾ
അത്രെയാെക്ക മതിെയേന്ന അക്കാലെത്ത പണ്ഡിതക
വികൾ േപാലും കരുതിയിരുന്നുള്ളു.
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13 ജീവചരിത്രം
മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിെനക്കാൾ വളെര അധികെമാ
ന്നും എഴുത്തച്ഛെന്റ ജീവചരിത്രെത്തപ്പറ്റി വ്യക്തമായി
അവേശഷിക്കുന്നില്ല. ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന എഴുത്ത
ച്ഛൻ ശമദമാദിഗുണങ്ങളാൽ അലംകൃതനും മുമുക്ഷുവുമാ
യിത്തീർന്നിരിക്കണം. അേദ്ദഹം വിേദശങ്ങളിൽ സഞ്ച
രിച്ചു തമിഴിൽ േവദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാ
ക്കുന്നതിനുേവണ്ട പാണ്ഡിത്യം ആ ഭാഷയിൽ സമ്പാ
ദിച്ചുമിരുന്നിരിക്കണം. സംസ്കൃതഭാഷയിെല േവദാന്തഗ്ര
ന്ഥങ്ങളും അേദ്ദഹം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു്
ആന്ധ്രഭാഷ അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു െതളി
െവാന്നുമില്ല. ഇദംപ്രഥമമായി േകരളത്തിൽ വന്നുേചർ
ന്ന ആന്ധ്രലിപിലിഖിതമായിരുന്ന ഒരു അധ്യാത്മരാമാ
യണഗ്രന്ഥം അേദ്ദഹം െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിനുേവണ്ടി
പകർത്തിെയന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. അതിനു വളെര
മുൻപുതെന്ന ആ ഗ്രന്ഥം േകരളീയവിദ്വാന്മാർ കാണ
ത്തക്ക നിലയിലുള്ളതായിരുന്നു അവരും ആന്ധ്രേചാ
ളാദിേദശങ്ങളിെല സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരും തമ്മിലുള്ള
െസൗഹാർദ്ദബന്ധം. എഴുത്തച്ഛൻ പ്രശസ്തനായതിനു
േമലല്ല അധ്യാത്മരാമായണം ഭാഷയിൽ രചിച്ചെത
ന്നും പ്രത്യുത അധ്യാത്മരാമായണരചനയാണു് അേദ്ദ
ഹെത്ത പ്രശസ്തനാക്കിയെതന്നും ഊഹിക്കുവാനാണു്
ഔചിത്യം അധികമുള്ളതു്. വിേദശസഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞു
യൗവനത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം തിരിച്ചു തൃക്കണ്ടിയൂ
രിലുള്ള സ്വഗൃഹത്തിൽ എത്തുകയും അവിെട ഒരു പാഠ
ശാല സ്ഥാപിച്ചു് അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പടുകയും
െചയ്തു. അവിെടവച്ചു് ആദ്യമായി അധ്യാത്മരാമായണ
വും പിന്നീടു ശ്രീമഹാഭാരതവും നിർമ്മിച്ചു. എഴുത്തച്ഛൻ
വിവാഹംെചയ്തുേവാ എന്നും അതിൽ സന്തതിയുണ്ടാ
യിരുന്നുേവാ എന്നുമുള്ള േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം പറയു
ന്നതു സുകരമല്ല. ബർണ്ണൽ, അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു മകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ മകൾ പകർത്തിയ എഴുത്ത
ച്ഛെന്റ കൃതികളാണു് ഗുരുമഠത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെത
ന്നും തേദ്ദശവാസികൾ പറഞ്ഞതായി േരഖെപ്പടുത്തി
ക്കാണുന്നു. കൂറ്റനാട്ടുള്ള ആമക്കാവു് എന്ന സ്ഥലെത്ത
ഒരു കുടുംബത്തിൽനിന്നായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ ദാരസം
ഗ്രഹംെചയ്തതു് എെന്നാരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അതു വിശ്വ
സിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല. ആ കുടുംബക്കാരും എഴുത്ത
ച്ഛന്മാർ തെന്ന. തെന്റ പത്നിയുെട മരണാനന്തരം എഴു
ത്തച്ഛൻ വീണ്ടും ഗാർഹസ്ഥ്യബദ്ധനാകാെത സന്യാ
സാശ്രമം സ്വീകരിക്കുകയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുണകർ
മ്മവിേശഷങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായി ഭക്തന്മാരും വിര
ക്തന്മാരുമായ പലരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അേന്തവാസി
ത്വം അംഗീകരിക്കുകയും അവേരാെടാന്നിച്ചു് അേദ്ദഹം
പല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും പര്യടനം െചയ്കയും യദൃച്ഛയാ
കിഴക്കൻ ചിറ്റൂരിൽ െചന്നുേചർന്നു് അവിെട ശ്രീരാമ
േക്ഷത്രവും ഗുരുമഠവും സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൽപ്പിന്നീടു്
അവിെടത്തെന്ന ഭഗവദ്ധ്യാനാനുസന്ധാനങ്ങളിൽ തൽ
പരനായി ആയുരന്തംവെര കാലയാപനം െചയ്കയും
െചയ്തിരിക്കാം. കാലാന്തരത്തിൽ ഐതിഹ്യം അേദ്ദഹം
അവിവാഹിതനാെണന്ന വിചാരത്തിൽ മകെള മരുമക
ളാക്കിയതായിരിക്കണം. എഴുത്തച്ഛെന്റ വംശം അേദ്ദഹ
േത്താടുകൂടി അന്യം നിന്നുേപായതായാണു് േകൾവി.
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14 എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികൾ
(1) അധ്യാത്മരാമായണം, (2) ഉത്തരരാമായണം, (3)
മഹാഭാരതം, (4) േദവീമാഹാത്മ്യം, എന്നിവ എഴുത്ത
ച്ഛെന്റ കൃതികളാെണന്നുള്ളതു നിർവിവാദംതെന്ന. (5)
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, (6) ശതമുഖരാമായണം, (7) ശ്രീമ
ദ്ഭാഗവതം, (8) ഹരിനാമകീർത്തനം, (9) ചിന്താരത്നം,
(10) ൈകവല്യനവനീതം, (11) രാമായണം ഇരുപത്തി
നാലുവൃത്തം, (12) േകരളനാടകം ഇവെയപ്പറ്റി ചർച്ച
െചയ്തു തീരുമാനിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അഷ്ടാംഗഹൃദ

യത്തിനു് എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുെണ്ട
ന്നു ചിലർ പറയുന്നതിനു ആസ്പദെമാന്നുമില്ല. അേദ്ദ
ഹം ശാേക്തയമതതത്വങ്ങെള പരാമർശിച്ചു് ഒരു നി
ബന്ധം നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ള ഊഹവും ഭ്രമമൂലകമാകു
ന്നു. അേദ്ദഹം ശാേക്തയനായിരുന്നില്ല; അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഗുരുെവന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്ന നീലകണ്ഠേസാമ
യാജിയുെട തന്ത്രസംഗ്രഹം താന്ത്രികമതെത്തപ്പറ്റിയ
ല്ല,േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റിയാണു് പ്രതിപാദിക്കുന്നെത
ന്നു് ഞാൻ അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ശിവപുരാണം
കിളിപ്പാട്ടു കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുേടതാെണന്നു് ഇേപ്പാൾ പരി
പൂർണ്ണമായി െതളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിെനപ്പറ്റി യാ
െതാരു വിമർശവും ആവശ്യകമല്ല. പാതാളരാമായണം
േകാട്ടയത്തു േകരളവർമ്മരാജാവിെന്റ കൃതിയാെണന്നു
ള്ളതിനു് അതിൽത്തെന്ന െതളിവുണ്ടു്.
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15 കിളിപ്പാട്ട്, കിളിപ്പാട്ടിെന്റ ഉൽപത്തി
മലയാളഭാഷയിൽ കിളിെയെക്കാണ്ടു് കഥ പറയിക്കുക
എന്ന കവിതാ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് എഴു
ത്തച്ഛെനന്നുതെന്നയാണു് എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കാലത്തിനുമുമ്പു ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടു്, േസതു
ബന്ധനം പാട്ടു് എന്നിങ്ങെന ചില ഭാഷാഗാനങ്ങൾ
ആവിർഭവിച്ചുെവങ്കിലും അവയിൽ കിളിക്കു പ്രേവശം
കാണുന്നില്ല. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉൽപത്തിെയപ്പറ്റി
പല പണ്ഡിതന്മാർ പലമാതിരി യുക്തികൾ ഉന്നയിക്കു
ന്നുണ്ടു്. കവിക്കു് അറം തട്ടാെതയിരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
യാെണന്നു് ഒരു കൂട്ടരം, പുരാണങ്ങൾ ശുകബ്രഹ്മർഷി
യുെട മുഖത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടതിനാൽ ആ ആഗമെത്ത
ആസ്പദീകരിച്ചാെണന്നു മറ്റു ചിലരും, എഴുത്തച്ഛനു ഭഗ
വാൻ ശുകരൂപത്തിൽ ജ്ഞാേനാപേദശം െചയ്തു എന്നു
േവെറ ചിലരും, സരസ്വതീേദവിയുെട തൃക്കയ്യിലുള്ള ശു
കെത്തെക്കാണ്ടാണു് കഥ പറയിക്കുന്നെതന്നു് അന്യ
രും, തമിഴിെല ൈപങ്കിളിക്കണ്ണി, പരാപരക്കണ്ണി എന്നീ
കൃതികെള അനുകരിച്ചാണു് എഴുത്തച്ഛൻ കിളിപ്പാട്ടുകൾ
രചിച്ചെതന്നു് അഞ്ചാമെതാരു കൂട്ടരും പറയുന്നു. ഈ
ഊഹങ്ങൾെക്കാന്നിനും ഉപപത്തി കാണുന്നില്ല. ഭാഷാ
സാഹിത്യത്തിെന്റ ആരംഭകാലംമുതൽ യാെതാരു കവി
യും ഭയെപ്പടാത്ത അറത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ഭീതനായി
എന്നു വരാവുന്നതല്ല. അഷ്ടാദശപുരാണങ്ങളിൽ ശുക
ബ്രഹ്മർഷി ഉപേദശിച്ചതായി കാണുന്നതു ശ്രീമൽ ഭാഗ
വതം മാത്രമാകുന്നു. എഴുത്തച്ഛെന്റ കിളി, െപണ്ണാണു്,
ആണല്ല, എന്നും ഇവിെട ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. എഴു
ത്തച്ഛനു ഭഗവാൻ ശുകരൂപത്തിൽ ജ്ഞാേനാപേദശം
െചയ്തു എന്നുള്ളതു േകവലം കല്പനയാണു്. അവിെടയും
ശുകിയുെട പ്രസക്തി കാണുന്നില്ലേല്ലാ. സരസ്വതീേദവി
യുെട കിളിെയെക്കാണ്ടാണു് താൻ പാടിക്കുന്നെതന്നു്
എഴുത്തച്ഛൻ ഒരിടത്തും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല; വാസ്തവം
അങ്ങെനയായിരുന്നാൽ അതു് അേദ്ദഹം െതളിച്ചുത
െന്ന പറയുമായിരുന്നു. അതു പ്രകൃത്യാ അസംഭവ്യവുമാ
ണു്. ൈപങ്കിളിക്കണ്ണിെയന്നും പരാപരക്കണ്ണിെയന്നും
പറയുന്നതു തായ്മാനവസ്വാമികളുെട രണ്ടു ഗാനങ്ങളാ
കുന്നു.
“അന്തമുടനാതിയളവാമെലൻറ്റിവിർ

ചുന്തരവാൻ േചാതിതുലംകുേമാ ൈപങ്കിളിേയ?
അകേമവുമണ്ണലുെക്കന്നല്ലെലല്ലാം െചാല്ലിച്ചുകമാന നീ േപായ്ച്ചുകം െകാടുമാ ൈപങ്കിളിേയ”

എന്നു ൈപങ്കിളിക്കണ്ണിയും,
“ചീരാരുെന്തയ്വത്തിരുവരുളാം പൂമി മുതർ
പാരാതിയാണ്ട പതിേയ പരാപരേമ;

ചിന്തിത്തെതല്ലാെമൻ ചിൈന്തയറിേന്തയുതവ
വന്ത കരുൈണമൈഴേയ പരാപരേമ”

എന്നു പരാപരക്കണ്ണിയും ആരംഭിക്കുന്നു. പരാപരക്ക
ണ്ണി ൈപങ്കിളിക്കണ്ണിെയക്കാൾ ദീർഘമാണു്. േകരള
കൗമുദിയിൽ േകാവുണ്ണിെനടുങ്ങാടി, ‘അകേമവുണ്ണൽ’
എന്നും ‘ചീരാരുെന്തയ്വം’ എന്നുമുള്ള കണ്ണികൾ ഉദ്ധരി
ക്കുന്നു.
“ൈപങ്കിളിക്കണ്ണിേയ േനാക്കിത്തൻകിളിപ്പാട്ടു തുഞ്ചനും
തങ്കലാെണ്ടാരു ശീലിൽത്താൻ തംകുമീരടി പാടിനാൻ”

എന്നു് അേദ്ദഹം കാരികെയഴുതി അതിെന്റ വൃത്തിയിൽ
ൈപങ്കിളിക്കണ്ണിയും പരാപരക്കണ്ണിയും േനാക്കിയാണു്
തുഞ്ചത്തുഗുരുക്കൾ കിളിപ്പാട്ടുകൾ രചിച്ചെതന്നു പ്രസ്താ
വിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന്നു നിശ്ചയമായും ഒരു വസ്തുത
അറിവില്ലാതിരുന്നിരിക്കണം. അതു് എഴുത്തച്ഛെന്റ കാ
ലം കഴിഞ്ഞു പിെന്നയും ഒരു ശതകത്തിനുേമലാണു്
തായ്മാനവർ ജീവിച്ചിരുന്നെതന്നും അേദ്ദഹം പാണ്ഡ്യരാ
ജാവായ വിജയരംഗെചാക്കനാഥെന്റ കീഴിൽ തൃശ്ശിനാ
പ്പള്ളിയിൽ ഒരുേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നും മരിച്ചതു്
917-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് എന്നുമാകുന്നു. ൈപങ്കിളിക്കണ്ണി
യിലും മറ്റും കാണുന്നതല്ല കിളിപ്പാട്ടിെല യാെതാരു
വൃത്തവും എന്നും പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അതു െനടുങ്ങാ
ടിതെന്ന സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ടു്. എഴുത്തച്ഛൻ ശാരികെയ
െക്കാണ്ടു പാടിക്കുന്നതു തെന്റ ഗാനം സംസ്കൃതകൃതി
േപാെല പ്രൗഢമെല്ലങ്കിലും മധുരേകാമളമാെണന്നും
സാമാന്യജനങ്ങെള ആകർഷിക്കുന്നതിനു് അത്തരത്തി
ലുള്ള ഗാനത്തിനു പാടവമുണ്ടായിരിക്കുെമന്നും വ്യഞ്ജി
പ്പിക്കുന്നതിനാെണന്നു േതാന്നുന്നു. ആ വ്യംഗ്യത്തിൽ
കവിയുെട ഔദ്ധത്യരഹിതതയും ആത്മപ്രത്യയവും യൗ
ഗപേദ്യന അന്തർഭവിക്കുന്നു.
തമിഴിൽ കിളിെയെക്കാണ്ടു പാടിക്കുക എെന്നാരു കവി
സമ്പ്രദായം പൂർവകാലങ്ങളിൽത്തെന്ന പ്രചരിച്ചിരുന്ന
തായി കാണുന്നു. പ്രസിദ്ധ ൈശവസമയാചാര്യനായ
തിരുജ്ഞാന സംബന്ധമൂർത്തി നായനാർ േതവാര
ത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായെത്ത അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ചിൈറയാരുമടക്കിളിേയയിേങ്ക വാ; േതേനാടു പാൽ
മുൈറയാേല ഉണത്തരുവൻ; െമായ്പവളെത്താടു തരളം

തുൈറയാരുങ്കടേറ്റാണിപുരത്തീചന്റുളം കുമിളം
പിൈറയാളൻതിരുനാമെമനെക്കാരു കാർേപചാേയ”

എന്ന കണ്ണി േനാക്കുക. സംബന്ധർ ജീവിച്ചിരുന്നതു
ക്രി. പി. ഏഴാം ശതകത്തിലായിരുന്നു. ക്രി. പി. ഒൻ
പതാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മെറ്റാരു ൈശവ
സമയാചാര്യനായ മാണിക്യവാചകരും തിരുവാചക
ത്തിൽ
“ഏരാരരുങ്കിളിേയെയങ്കൾെപരുന്തുൈറേക്കാൻ
ചീരാർതിരുനാമം തീർത്തുൈരയായ്”

എന്നു പാടുന്നു. സംബന്ധരുെട സമകാലികനും അേദ്ദ
ഹത്തിനു സമസ്കന്ധനായ ഒരു ൈശവസമയാചാര്യനു
മായ തിരുനാവുക്കരശു നായനാർ േതവാരത്തിൽ കുയി
ലിെനെക്കാണ്ടും പാടിക്കുന്നുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത രണ്ടു കവി
കളായിരിക്കാം എഴുത്തച്ഛനു പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ മാർ
ഗ്ഗദർശികൾ.
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16 കിളിപ്പാട്ടുവൃത്തങ്ങൾ
(1) േകക, (2) കാകളി, (3) കളകാഞ്ചി, (4) അന്നനട

എന്നീ നാലുമാണു് കിളിപ്പാട്ടിനു് ഉപേയാഗിക്കുന്ന വൃ
ത്തങ്ങളിൽ പ്രധാനമായുള്ളവ. മണികാഞ്ചി കളകാ
ഞ്ചിയുെട ഇടയ്ക്കു് അങ്ങിങ്ങു കടന്നുകൂടുന്നു എന്നല്ലാെത
അതിൽ മാത്രം എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു കഥാംശവും ആമൂലാ
ഗ്രം രചിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അന്നനട ആദ്യമായി
പ്രേവശിക്കുന്നതു മഹാഭാരതം കർണ്ണപർവത്തിലും മൗ
സല പർവത്തിലുമാണു്. ൈവചിത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി ചില
പർവങ്ങളുെട ആരംഭത്തിൽ മണികാഞ്ചി, ഊനകാക
ളി എന്നീ വൃത്തങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദ്രുതകാകളിെയ
കിളിപ്പാട്ടു വൃത്തങ്ങളുെട സ്ഥാനത്തിൽ കയറ്റിയവരിൽ
പ്രഥമഗണനീയൻ വാല്മീകിരാമായണകർത്താവായ
േകാട്ടയത്തു േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാനാകുന്നു. എഴുത്ത
ച്ഛനു ഹൃദ്യതമങ്ങെളന്നു േതാന്നിയ നാലു വൃത്തങ്ങളിൽ
േകകയും കാകളിയും കളകാഞ്ചിയും ഭാഷാസാഹിത്യ
ത്തിൽ മുൻപുതെന്ന പ്രയുക്തങ്ങളായിരുന്നു എന്നു ഗുരു
ദക്ഷിണപ്പാട്ടിൽനിന്നും മറ്റും നാം അറിയുന്നു. മണികാ
ഞ്ചിയിലുള്ള ഒരീരടി ലീലാതിലകത്തിൽത്തെന്ന ഉദ്ധൃത
മായിരിക്കുന്നു. ആ വൃത്തംെകാണ്ടു് രാമചരിതകാരനും
മറ്റും ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുമുണ്ടു്. എന്നാൽ അന്നനട
യുെട ഉപജ്ഞാതാവു് എഴുത്തച്ഛെനന്നുതെന്നയാണു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. കർണ്ണപർവത്തിനുമുൻപു് ആ
വൃത്തം ഞാൻ ഭാഷയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. തമിഴ്സാഹിത്യ
ത്തിലും അതുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. പൂർവസൂരികൾ
പ്രേയാഗിച്ച വൃത്തങ്ങെള സമഞ്ജസമായ രീതിയിൽ വ്യ
വസ്ഥാപനം െചയ്യുകയും അന്നനട ഇദംപ്രഥമമായി
കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയുമാണു് എഴുത്തച്ഛൻ ഭാഷാവൃത്തവി
ഷയത്തിൽ വരുത്തിയ പരിഷ്കാരെമന്നു സമഷ്ടിയായി
പറയാം.
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17 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം
എഴുത്തച്ഛെന്റ വകയായി നമുക്കു് ഇേപ്പാൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രധാനകൃതികളിൽ അേദ്ദഹം ആദ്യമായി രചിച്ചതു്
അധ്യാത്മരാമായണമാെണന്നു നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാ
ണു്. കവിക്കു ഭാരതനിർമ്മാണത്തിെന്റ കാലത്തു സിദ്ധി
ച്ചിരുന്ന കൃതഹസ്തത രാമായണം നിബന്ധിക്കുേമ്പാൾ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യകാലത്തു സംസ്കൃതപ്രത്യയാന്ത
ങ്ങളും അല്ലാത്തവയുമായ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ പ്രേയാ
ഗിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന
അതിരുകടന്ന ഔത്സുക്യം പിന്നീടാണു് അേദ്ദഹെത്ത
വിട്ടുമാറിയതു്. “പപ്രച്ഛ നീയാരയച്ചുവന്നൂ കേപ,” “അദ്യ
വാ േശ്വാ വാ വരുന്നതുമുണ്ടു ഞാൻ,”
“ശ്രുത്വാ ഭരദ്വാജനിത്ഥം സമുത്ഥായ

ഹേസ്ത സമാദായ സാർഘ്യപാദ്യാദിയും
ഗത്വാ രഘൂത്തമസന്നിധൗ സത്വരം
ഭൈക്ത്യവ പൂജയിത്വാ സഹ ലക്ഷ്മണം
ദൃഷ്ട്വാ രമാവരം രാമം ദയാപരം
തുഷ്ട്യാ പരമാനന്ദാബ്ധൗ മുഴുകിനാൻ”

എന്നിങ്ങെനയുള്ള വരികൾ ഭാരതത്തിൽ ഉേണ്ടാ എന്നു
സംശയമാണു്. ഔദ്ധത്യപരിഹാരത്തിന്നുേവണ്ടി രാമാ
യണത്തിൽ കവി അേനകം ഈരടികൾ പ്രേയാഗിക്കു
ന്നു.
“കാരണഭൂതന്മാരാം ബ്രാഹ്മണരുെട ചര-

ണാരുണാംബുജലീനപാംസുസഞ്ചയം മമ
േചേതാദർപ്പണത്തിെന്റ മാലിന്യെമല്ലാംതീർത്തു
േശാധനെചയ്തീടുവാനാേവാളം വണങ്ങുേന്നൻ.”
“പാദേസവകനായ ഭക്തനാം ദാസൻ ബ്രഹ്മ-

പാദജനജ്ഞാനിനാമാദ്യനായുേള്ളാരു ഞാൻ
േവദസമ്മിതമായ് മുമ്പുള്ള ശ്രീരാമായണം
േബാധഹീനന്മാർക്കറിയാംവണ്ണം െചാല്ലീടുേന്നൻ.”
… … …
“രാമനാമെത്തജ്ജപിേച്ചാരു കാട്ടാളൻ മുന്നം

മാമുനിപ്രവരനായ് വന്നതു കണ്ടു ധാതാ
ഭൂമിയിലുള്ള ജന്തുക്കൾക്കു േമാക്ഷാർത്ഥമിനി
ശ്രീമഹാരാമായണം ചമെയ്ക്കന്നരുൾെചയ്തു.

വീണാപാണിയുമുപേദശിച്ചു രാമായണം
വാണിയും വാല്മീകിതൻനാവിേന്മൽ വാണീടിനാൾ.
വാണീടുകവ്വണ്ണെമൻ നാവിേന്മേലവം െചാല്ലാൻ
നാണമാകുന്നുതാനുമതിെനന്താവതിേപ്പാൾ?
േവദശാസ്ത്രങ്ങൾക്കധികാരിയെല്ലന്നേതാർത്തു
േചതസി സർവം ക്ഷമിച്ചീടുവിൻ കൃപയാേല!”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ശാലീനതാപ്രകടനവും ക്ഷമായാചന
വും ആ ഗ്രന്ഥത്തിലാണേല്ലാ കാണുന്നതു്.

അധ്യാത്മരാമായണം മൂലം
അധ്യാത്മരാമായണം അഷ്ടാദശമഹാപുരാണങ്ങളിൽ
ഒന്നായ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു എന്നാ
ണു് പറയുന്നതു്. ഉത്തരഭാഗം അറുപെത്താന്നാമധ്യായം
മുതലാണേത്ര അതു് ആരംഭിക്കുന്നതു്.
“ശൃണു വത്സ പ്രവക്ഷ്യാമി ബ്രഹ്മാണ്ഡാഖ്യം പുരാതനം
യത്ര ദ്വാദശസാഹസ്രം ഭാവികല്പകഥായുതം.

പ്രക്രിയാേഖ്യാനുഷംഗാഖ്യ ഉേപാദ്ഘാതസ്തൃതീയകഃ
ചതുർത്ഥ ഉപസംഹാരഃ പാദാശ്ചത്വാര ഏവ ഹി.
പൂർവപാദദ്വയം പൂർേവാ ഭാേഗാഽത്ര സമുദാഹൃതഃ
തൃതീേയാ മധ്യേമാ ഭാഗശ്ചതുർത്ഥസ്തൂത്തേരാ മതഃ.”

എന്നു് ആ പുരാണത്തിൽത്തെന്ന കാണുന്ന വാക്യങ്ങ
ളിൽനിന്നു പന്തീരായിരം േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളു
ന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ പ്രക്രിയ, അനുഷംഗം,
ഉേപാദ്ഘാതം, ഉപസംഹാരം എന്നിങ്ങെന നാലു പാ
ദങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും ആദ്യെത്ത രണ്ടു പാ
ദങ്ങൾക്കു പൂർവഭാഗം എന്നും മൂന്നാമേത്തതിനു മധ്യ
മഭാഗെമന്നും നാലാമേത്തതിനു ഉത്തരഭാഗെമന്നും
േപർ പറയുന്നു എന്നും കാണാം. പൂർവഭാഗത്തിൽ മു
പ്പെത്തട്ടും മധ്യമഭാഗത്തിൽ എഴുപത്തിനാലും ഉത്തര
ഭാഗത്തിൽ നാലും അധ്യായങ്ങൾ അന്തർഭവിക്കുന്നു.
ഉത്തരഭാഗത്തിെല നാലധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് ഒരനുബ
ന്ധംേപാെല ലളിേതാപാഖ്യാനം നാല്പതധ്യായങ്ങളി
ലായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. അതുകൂടിേച്ചർന്നാലും ഉത്തര
ഭാഗത്തിൽ അറുപതു് അധ്യായങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമാ
ണു് അധ്യാത്മരാമായണെമന്നുള്ള േബാധം അബദ്ധ
മാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. േകരളത്തിൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡപു
രാണം എൺപത്തയ്യായിരം ഗ്രന്ഥം ഉൾെക്കാള്ളുന്നു
എെന്നാരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു.
ഔത്തരാഹപാഠത്തിലുള്ള മദ്ധ്യമഭാഗത്തിെല എഴുപ
ത്തിനാലധ്യായങ്ങൾ ഇവിെട െതാണ്ണൂെറ്റാൻപതായി
വർദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ടു്. അതിെന അനുസരിച്ചാണു്.
“ബ്രഹ്മാണ്ഡെമൺപത്തയ്യായിരം ഗ്രന്ഥത്തിലതിനിർമ്മലമായിട്ടുള്ള മധ്യമഭാഗമിതു
െചാല്ലിേയൻ െതാണ്ണൂെറ്റാൻപതധ്യായമതു േകട്ടാൽ
കല്യാണം വരും ൈകവല്യെത്തയും സാധിച്ചീടാം.”

എന്നു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ ഒടുവിൽ പ്ര
സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഏതായാലും അെതാന്നും ഉത്ത
രഭാഗെത്ത സ്പർശിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ. അധ്യാത്മരാമായ
ണത്തിനു സർവ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായ നാേഗശഭട്ടെന്റ
ശിഷ്യനും ശൃംഗിേവരപുരാധീശനുമായ രാമവർമ്മരാ
ജാവിനാൻ വിരചിതമായ ‘േസതു’ എെന്നാരു വ്യാഖ്യാ
നമുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വാല്മീകിമഹർഷി ശ്രീരാ
മാെന്റ മഹാവിഷ്ണുത്വെത്ത അങ്ങിങ്ങു ഗുപ്തമായി മാത്രേമ
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും ആ തത്വെത്ത സ്പഷ്ടീകരിക്കു
ന്നതിനുേവണ്ടി പരമദയാലുവായ േവദവ്യാസൻ വാല്മീ
കിയുെട ഇതിവൃത്തെത്തത്തെന്ന അധികരിച്ചു നാരദ
ബ്രഹ്മസംവാദരൂപത്തിൽ ഒരു നവീനസംഹിത നിർ
മ്മിച്ചു് അതു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി
എന്നും ആ സംഹിത ൈനമിശാരണ്യത്തിൽെവച്ചു സൂ
തൻ മഹർഷിമാെര െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചു എന്നും പ്രസ്താ
വിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ടു പാർവതീേദവിെയ ശ്രീപരേമശ്വ
രൻ ശ്രവിപ്പിച്ച പുരാണമാണു് അെതന്നു നാരദേനാടു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഉമാമേഹശ്വരസംവാദരൂപത്തിൽ
ബ്രഹ്മാവു നാരദെന അതു ഗ്രഹിപ്പിച്ചതായും ആ ഘട്ട
ത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അെതല്ലാം ഗ്രന്ഥത്തിനു മഹി
മാധിക്യം വരുത്തുന്നതിനായി കവി പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള
വിദ്യയാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതു നൂതനകൃതിക്കും
ആർഷച്ഛായ െകാടുത്തു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണാന്തർഗ്ഗത
മാെണന്നു പറയുന്നതു കവികളുെട സമ്പ്രദായവുമാണു്.
അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ മാഹാത്മ്യ സർഗ്ഗം കൂടാ
െത അറുപത്തിനാലു സർഗ്ഗങ്ങളും അവയിൽ നാലാ
യിരത്തിരുനൂറു േശ്ലാകങ്ങളും അടങ്ങുന്നു. കവിതയിൽ
ജീവാത്മപരമാത്മസ്വരൂപം മുതലായ തത്വചിന്തകൾ
ക്കാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രാധാന്യം നല്കീട്ടുള്ളെതങ്കിലും
ഭാവനാസുന്ദരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടു്. വനവാ
സത്തിനു തേന്നാടുകൂടി പുറെപ്പടുന്ന സീതാേദവിേയാടു
‘മാ വിഘ്നം കുരു ഭാമിനി’ എന്നുംമറ്റും ശ്രീരാമെനെക്കാ
ണ്ടു പറയിക്കുേമ്പാൾ കവി തെന്റ നായകെന മനുഷ്യ
നിർവിേശഷനായി മാത്രേമ കരുതുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ
അത്തരത്തിലുള്ള വിസ്മൃതി അേദ്ദഹത്തിനു വളെര വിരള
മാേയ പറ്റീട്ടുള്ളു എന്നും പറേയണ്ടതുണ്ടു്.

മൂലഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അർവാചീനത
വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീടു് ഏേതാ ഒരു കവി അധ്യാത്മരാ
മായണത്തിനു പ്രാചീനത വരുത്തുവാൻേവണ്ടി അത്തര
ത്തിൽ ഒരു കൃത്രിമം െചയ്തു എന്നുള്ളതിനു ധാരാളം െത
ളിവുണ്ടു്. ക്രി. പി. 1548 മുതൽ 1598 വെര ജീവിച്ചിരുന്ന
ഏകനാഥൻ എന്ന മഹാരാഷ്ട്രഭാഷാ കവി അധ്യാത്മ
രാമായണം അർവാചീനമാെണന്നു പറയുന്നു. യുദ്ധകാ
ണ്ഡം പതിമ്മൂന്നാംസർഗ്ഗത്തിെല ബ്രഹ്മസ്തുതിയിൽ “വൃ
ന്ദാരേണ്യ വന്ദിതവൃന്ദാരകവൃന്ദം വേന്ദ രാമം ഭവമുഖവ
ന്ദ്യം സുഖകന്ദം” എന്നും “വേന്ദ രാമം മരതകവർണ്ണം
മധുേരശം” എന്നുമുള്ള േശ്ലാകപാദങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്.
ശ്രീരാമെന ശ്രീകൃഷ്ണരൂപത്തിൽ വന്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ
തു് രാമഭക്തനും ഔത്തരാഹനുമായ രാമാനന്ദസ്വാമിയു
െടകാലം മുതല്ക്കാകുന്നു. രാമാനന്ദെന്റ കാലം പതിന്നാ
ലാം ശതകത്തിലുമാണു്. ഇതിൽനിന്നു് അധ്യാത്മരാമാ
യണം എത്ര വളെര പഴകിയെതന്നു നാം സങ്കുല്പിച്ചാ
ലും ക്രി. പി. പതിന്നാലാംശതകത്തിെലങ്കിലും നിർമ്മി
തമായ ഒരു കൃതിെയന്നു സമ്മതിേക്കണ്ടിവരുന്നു. വര
രുചിയാണു് അധ്യാത്മരാമായണത്തിെന്റ കർത്താവു്
എന്നുള്ളതിനു് യാെതാരടിസ്ഥാനവുമില്ല.

വിവർത്തനരീതി
എഴുത്തച്ഛെന്റ അധ്യാത്മരാമായണം േകവലം ഭാഷാന്ത
േരാന്നയനമാെണന്നുപറയുവാൻ ആെരങ്കിലും ഒരുെമ്പ
ടുന്നു എങ്കിൽ അവർ സഹൃദയന്മാേരാ തത്വേവദികേളാ
അല്ല. അനുപദവിവർത്തനത്തിനു വിേധയങ്ങളായിട്ടു
ള്ള ഭാഗങ്ങൾതെന്നയാണു് അധികം; എന്നാൽ പല
തും മൂലെത്ത അതിശയിക്കുന്നവയാണു്. മൂലത്തിെല
ഗുേണാത്തരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ പ്രാേയണ വിട്ടുകളയാ
േതയും, ശുഷ്കങ്ങളായ അംശങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചും സേങ്കാ
ചേമാ വികാസേമാ ആവശ്യെമന്നു േതാന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങ
ളിൽ ആ കൃത്യം യഥാേയാഗ്യം അനുഷ്ഠിച്ചും, ചിലേപ്പാൾ
വാല്മീകിരാമായണം, രഘുവംശം, േഭാജചമ്പു, കണ്ണശ്ശരാ
മായണം മുതലായ പൂർവകവിനിബന്ധനങ്ങെള ഉപജീ
വിച്ചും, ചിലേപ്പാൾ സ്വമേനാധർമ്മസാഗരത്തിൽനിന്നു
തെന്ന കല്പനാരത്നങ്ങൾ സമുദ്ധരിച്ചും, ഭക്തിസംവർ
ദ്ധനത്തിനു് എവിെടയും വ്യാഘാതരഹിതമായ മാർഗ്ഗം
ഉൽഘാടനംെചയ്തും, വീരകരുണരസങ്ങളിൽ സന്ദർഭമ
നുസരിച്ചു നിപുണമായി ശ്രദ്ധിച്ചും, ശൃംഗാരഹാസ്യരസ
ങ്ങൾെകാണ്ടു ഗംഭീരനായ ഒരു തേത്ത്വാപേദശകെന്റ
പീഠത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി വ്യംഗമര്യാദയിൽ മാത്രം
വ്യാപാരംെചയ്തും, ഒരു സ്വതന്ത്രകാവ്യമാണു് ആ മഹാ
ത്മാവു രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രസാനുഗുണമായ പദസാ
മഗ്രി അേദ്ദഹത്തിനു് ഏതവസരത്തിലും സ്വാധീനമാ
ണു്; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷ യഥാവസരം ലളിതേകാമ
ളയായും പ്രൗേഢാദാത്തയായും മാറിമാറി ഒരു വിദഗ്ദ്ധ
നർത്തകിെയേപ്പാെല സഹൃദയന്മാരുെട ശ്രവണഹൃ
ദയങ്ങെള വശീകരിക്കുന്നു. അലങ്കാരപ്രേയാഗത്തിൽ
അേദ്ദഹം കൃഷ്ണഗാഥാകാരെന അനുവർത്തിക്കുന്നില്ല;
വ്യാസഭഗവാൻ തെന്നയാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആ വി
ഷയത്തിൽ മാർഗ്ഗദർശി. തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സൂക്തികൾക്കു് ഔചിത്യവും പ്രസാദവും ദ്വിഗുണീഭവിക്കു
ന്നതായാണു് ഭാവുകന്മാരുെട അനുഭവം. ചുരുക്കത്തിൽ
എഴുത്തച്ഛൻ ൈസ്വരസഞ്ചാരം െചയ്യുന്ന കാവ്യാധ്വാവു്
അന്യകവികൾക്കു അനുഗമ്യമല്ല; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈശ
ലി അേദ്ദഹത്തിനുമാത്രം ൈകവന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർ
വ്വസിദ്ധിയാണു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു് ഈ
തത്ത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കാം.

ബ്രഹ്മാവിെന്റ വിഷ്ണുദർശനം
മൂലം:
“തതഃ സ്ഫുരൽസഹസ്രാംശുസഹസ്രസദൃശപ്രഭഃ

ആവിരാസീദ്ധരിഃ പ്രാച്യാം ദിശാം വ്യപനയംസ്തമഃ.
കഥഞ്ചിദ്ദൃഷ്ടവാൻ ബ്രഹ്മാ ദുർദ്ദർശമകൃതാത്മനാം
ഇന്ദ്രനീലപ്രതീകാശം സ്മിതാസ്യം പത്മേലാചനം
കിരീടഹാരേകയൂരകുണ്ഡൈലഃ കടകാദിഭിഃ
വിഭ്രാജമാനം ശ്രീവത്സകൗസ്തുഭപ്രഭയാന്വിതം
സ്തുവദ്ഭിസ്സനകാൈദ്യശ്ച പാർഷൈദഃ പരിേവഷ്ടിതം
ശംഖചക്രഗദാപദ്മവനമാലാവിരാജിതം
സ്വർണ്ണയേജ്ഞാപവീേതന സ്വർണ്ണവർണ്ണാംബേരണ ച
ശ്രിയാ ഭൂമ്യാ ച സഹിതം ഗരുേഡാപരി സംസ്ഥിതം
ഹർഷഗദ്ഗദയാ വാചാ േസ്താതും സമുപചക്രേമ.”

പരിഭാഷ:
“അേന്നരെമാരു പതിനായിരമാദിത്യന്മാെരാന്നിച്ചു കിഴക്കുദിച്ചുയരുന്നതുേപാെല
പത്മസംഭവൻ തനിക്കേമ്പാടു കാണായ്വന്നു
പത്മേലാചനനായ പത്മനാഭെന േമാദാൽ;
മുക്തന്മാരായുെള്ളാരു സിദ്ധേയാഗികളാലും
ദുർദ്ദർശമായ ഭഗവദ്രൂപം മേനാഹരം.

ചന്ദ്രികാമന്ദസ്മിതസുന്ദരാനനപൂർണ്ണചന്ദ്രമണ്ഡലമരവിന്ദേലാചനം േദവം
ഇന്ദ്രനീലാഭം പരമിന്ദിരാമേനാഹരമന്ദിരവക്ഷസ്ഥലം വന്ദ്യമാനേന്ദാദയം.
വത്സലാഞ്ഛനവത്സം പാദപങ്കജഭക്തവത്സലം സമസ്തേലാേകാത്സവം സേത്സവിതം
േമരുസന്നിഭകിരീേടാദ്യൽകുണ്ഡലമുക്താഹാരേകയൂരാംഗദകടകകടിസൂത്രവലയാംഗുലീയകാദ്യഖിലവിഭൂഷണകലിതകേളബരം കമലാമേനാഹരം
കരുണാകരം കണ്ടു പരമാനന്ദംപൂണ്ടു
സരസീരുഹഭവൻ മധുരസ്ഫുടാക്ഷരം
സരസപദങ്ങളാൽ സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങിനാൻ.”

ശ്രീരാമെന്റ അഭിേഷകവാർത്ത േകട്ട
പൗരന്മാരുെട ആഹ്ലാദം
മൂലം:
“സ്ത്രിേയാ ബാലാശ്ച വൃദ്ധാശ്ച രാത്രൗ നിദ്രാം ന േലഭിേര

കദാ ദ്രക്ഷ്യാമേഹ രാമം പീതകൗേശയവാസസം
സർവാഭരണസമ്പന്നം കിരീടകടേകാജ്ജ്വലം
കൗസ്തുഭാഭരണം ശ്യാമം കന്ദർപ്പശതസുന്ദരം
അഭിഷിക്തം സമായാതം ഗജാരൂഢം സ്മിതാനനം
േശ്വതച്ഛത്രധരം തത്ര ലക്ഷ്മണം ലക്ഷണാന്വിതം
രാമം കദാ വാ ദ്രക്ഷ്യാമഃ പ്രഭാതം വാ കദാ ഭേവൽ?
ഇത്യുത്സുകധിയസ്സർേവ ബഭൂവുഃ പുരവാസിനഃ.”

പരിഭാഷ:
“സ്ത്രീബാലവൃദ്ധാവധി പുരവാസിക-

ളാബദ്ധകൗതൂഹലാബ്ധിനിമഗ്നരായ്
രാത്രിയിൽ നിദ്രയും ൈകവിട്ടു മാനേസ
ചീർത്ത പരമാനന്ദേത്താടു േമവിനാർ.
നമ്മുെട ജീവനാം രാമകുമാരെന
നിർമ്മലരത്നകിരീടമണിഞ്ഞതിരമ്യമകരായിതമണികണ്ഡലസമ്മുഗ്ദ്ധേശാഭിതഗണ്ഡസ്ഥലങ്ങളും
പുണ്ഡരീകച്ഛദേലാചനഭംഗിയും
പുണ്ഡരീകാരാതിമണ്ഡലതുണ്ഡവും
ചന്ദ്രികാസുന്ദരമന്ദസ്മിതാഭയും
കുന്ദമുകുളസമാനദന്തങ്ങളും
ബന്ധൂകസൂനസമാനാധരാഭയും
കന്ധരരാജിതകൗസ്തുഭരത്നവും
ബന്ധുരാഭം തിരുമാറുമുദരവും
സന്ധ്യാഭൂസന്നിഭപീതാംബരാഭയും
…

…

…

േക്ഷാണീപതിസുതനാകിയ രാമെനക്കാണായ്വരും പ്രഭാേത ബത നിർണ്ണയം.
രാത്രിയാംരാക്ഷസിേപാകുന്നതിെല്ലന്നു
ചീർത്ത വിഷാദേമാടൗത്സുക്യമുൾെക്കാണ്ടു
മാർത്താണ്ഡേദവെനക്കാണാഞ്ഞു േനാക്കിയും
പാർത്തുപാർത്താനന്ദപൂർണ്ണാമൃതാബ്ധിയിൽ
വീണുമുഴുകിയും പിെന്നയും െപാങ്ങിയും
വാണീടിനാർ പുരവാസികളാദരാൽ.”

വിരാധെന്റ വരവു്
മൂലം:
“തേതാ ദദൃശുരായാന്തം മഹാസത്ത്വം ഭയാനകം

കരാളദംഷ്ട്രവദനം ഭീഷയന്തം സ്വഗർജ്ജിൈതഃ
വാമാംേസ ന്യസ്തശൂലാഗ്രഗ്രഥിതാേനകമാനുഷം
ഭക്ഷയന്തം ഗജവ്യാഘ്രമഹിഷം വനേഗാചരം.”

പരിഭാഷ:
“അേന്നരമാശു കാണായ്വന്നിതു വരുന്നത-

ത്യുന്നതമായ മഹാസത്ത്വമത്യുഗ്രാരവം
ഉദ്ധൂതവൃക്ഷം കരാേളാജ്ജ്വലദംഷ്ട്രാന്വിതവക്ത്രഗഹ്വരം േഘാരാകാരമാരുണ്യേനത്രം
വാമാംസസ്ഥലന്യസ്തശൂലാഗ്രത്തിങ്കലുണ്ടു
ഭീമശാർദൂലസിംഹമഹിഷവരാഹാദിവാരണമൃഗവനേഗാചരജന്തുക്കളും
പൂരുഷന്മാരും കരേഞ്ഞറ്റവും തുള്ളിത്തുള്ളി
പച്ചമാംസങ്ങെളല്ലാം ഭക്ഷിച്ചുഭക്ഷിച്ചുെകാണ്ടുച്ചത്തിലലറി വന്നീടിനാനതുേനരം.”

ജടായുവും രാവണനും
മൂലം:
“ശ്രുത്വാ തൽ ക്രന്ദിതം ദീനം സീതായാഃ പക്ഷിസത്തമഃ

ജടായുരുത്ഥിതശ്ശീഘ്രം നഖാഗ്രാത്തീക്ഷ്ണ്തുണ്ഡകഃ
തിഷ്ഠ, തിേഷ്ഠതി തം പ്രാഹ േകാ ഗച്ഛതി മമാഗ്രതഃ
മുഷിത്വാ േലാകനാഥസ്യ ഭാര്യാം ശൂന്യാദ്വനാലയാൽ
ശുനേകാ മന്ത്രപൂതം ത്വം പുേരാഡാശമിവാധ്വേര?
ഇത്യുക്ത്വാതീക്ഷ്ണ്തുേണ്ഡന ചൂർണ്ണയാമാസ തദ്രഥം.”

പരിഭാഷ:
“ഇത്തരം സീതാവിലാപം േകട്ടു പക്ഷീന്ദ്രനും
സത്വരമുത്ഥാനംെചെയ്തത്തിനാൻ ജടായുവും.

തിഷ്ഠ തിഷ്ഠാേഗ്ര മമ സ്വാമിതൻ പത്നിേയയും
കട്ടുെകാെണ്ടവിേടയ്ക്കു േപാകുന്നു മൂഢാത്മാേവ,
അധ്വരത്തിങ്കൽെച്ചന്നു ശുനകൻ മന്ത്രംെകാണ്ടു
ശുദ്ധമാം പുേരാഡാശം െകാണ്ടുേപാകുന്നേപാെല?
പദ്ധതിമേധ്യ പരേമാദ്ധതബുദ്ധിേയാടും
ഗൃധ്റരാജനുെമാരു പത്രവാനായുേള്ളാരു
കുധ്റരാജെനേപ്പാെല ബദ്ധൈവരേത്താടതിക്രുദ്ധനായേഗ്ര െചന്നു യുദ്ധവും തുടങ്ങിനാൻ.
അബ്ധിയും പത്രാനിലക്ഷുബ്ധമായ്ച്ചമയുന്നിതദ്രികളിളകുന്നു വിദ്രുതമതുേനരം.
കാൽനഖങ്ങെളെക്കാണ്ടു ചാപങ്ങൾ െപാടിെപടുത്താനനങ്ങളും പാരം മുറിഞ്ഞു വശംെകട്ടു
തീക്ഷ്ണ്തുണ്ഡാഗ്രംെകാണ്ടു േതർത്തടം തകർത്തിതു.”

ലങ്കാദഹനം
മൂലം:
“തേഥതി ശണപൈട്ടശ്ച വൈസ്ത്രരൈന്യരേനകശഃ

ൈതലാൈക്തർേവഷ്ടയാമാസുർലാങ്ഗുലം
മാരുേതർദൃഢം,
പുച്ഛാേഗ്ര കിഞ്ചിദനലം ദീപയിത്വാഥ രാക്ഷസാഃ
രജ്ജുഭിസ്സുദൃഢം ബധ്വാ ധൃത്വാ തം ബലിേനാസുരാഃ
സമന്താദ്ഭ്രാമയാമാസുേശ്ചാേരായമിതി വാദിനഃ
തൂര്യേഘാൈഷർേഘാഷയന്തസ്താഡയേന്താ മുഹുർമ്മുഹുഃ
ഹനൂമതാപി തൽ സർവം േസാഢം കിഞ്ചിച്ചി കീർഷുണാ
ഗത്വാ തു പശ്ചിമദ്വാരസമീപം തത്ര മാരുതിഃ
…

…

…

ദദാഹ ലങ്കാമഖിലാം സാട്ടപ്രാസാദേതാരണാം.”

പരിഭാഷ:
“തിലരസഘൃതാദിസംസിക്തവസ്ത്രങ്ങളാൽ

തീവ്രം െതരുെതെരച്ചുറ്റും ദശാന്തേര
അതുലബലനചലതരമവിെട മരുവീടിനാനത്യായതസ്ഥൂലമായിതു വാൽ തദാ.

വസനഗണമഖിലവുെമാടുങ്ങിച്ചമഞ്ഞിതു
വാലുമതീവ േശഷിച്ചിതു പിെന്നയും.
നിഖിലനിലയനനിഹിതപട്ടാംബരങ്ങളും
നീെളത്തിരഞ്ഞുെകാണ്ടന്നു ചുറ്റീടിനാർ,
അതുമുടെനാടുങ്ങി വാൽ േശഷിച്ചു കണ്ടളവങ്ങുമിങ്ങും െചന്നു െകാണ്ടുവന്നീടിനാർ;
തിലജഘൃതസുേസ്നഹസംസിക്തവസ്ത്രങ്ങൾ
ദിവ്യപട്ടാംശുകജാലവും ചുറ്റിനാർ.
നികൃതി െപരുതിവനു വസനങ്ങളിെല്ലാന്നിനി
േസ്നഹവുെമല്ലാെമാടുങ്ങീതേശഷവും,
അലമലമിതമലനിവെനത്രയും ദിവ്യനിതാർക്കു േതാന്നീ വിനാശത്തിെനന്നാർ ചിലർ,
അനലമിഹ വസനമിതിനനലമിതി വാലധിക്കാശു െകാളുത്തുവിൻ ൈവകരുേതതുേമ.
പുനരവരുമതുെപാഴുതു തീ െകാളുത്തീടിനാർ
പുച്ഛാഗ്രേദേശ പുരന്ദരാരാതികൾ.
ബലസഹിതമബലമിവ രജ്ജുഖണ്ഡംെകാണ്ടു
ബധ്വാ ദൃഢതരം ധൃത്വാ കപിവരം
കിതവമതികളുമിെതാരു കള്ളെനന്നിങ്ങെന
കൃത്വാ രവമരം ഗത്വാ പുരവരം
പറകെളയുമുടനുടനറഞ്ഞറഞ്ഞങ്ങെന
പശ്ചിമദ്വാരേദേശ െചന്നനന്തരം
…

…

…

അനലശിഖകളുമനിലസുതഹൃദയവും െതളിഞ്ഞാഹന്ത വിഷ്ണുപദം ഗമിച്ചു തദാ;
വിബുധപതിെയാടു നിശിചരാലയം െവേന്താരു
വൃത്താന്തെമല്ലാമറിയിച്ചുെകാള്ളുവാൻ
അഹമഹമികാധിയാ പാവകജ്വാലകളംബരേത്താളമുയർന്നുെചന്നൂ മുദാ.
ഭുവനതലഗതവിമലദിവ്യരത്നങ്ങളാൽ
ഭൂതിപരിപൂർണ്ണമായുള്ള ലങ്കയും
പുനരനിലസുതനിതി ദഹിപ്പിച്ചിെതങ്കിലും
ഭൂതിപരിപൂർണ്ണമായ്വന്നതത്ഭുതം.

ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു് എഴുത്തച്ഛെന്റ പ്രപഞ്ച
നം, പ്രകാശനം, വിശദീകരണം, വികാേരാദ്ദീപനം മുത
ലായ വിവിധകവിധർമ്മങ്ങളിലുള്ള പാടവം പ്രത്യക്ഷീ
ഭവിക്കുന്നതാണു്. ശ്രീരാമനും പരശുരാമനും തമ്മിലുള്ള
സംവാദം, ശ്രീരാമനും ഖരദൂഷണാദികളുമായുള്ള യുദ്ധം
തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങൾ അേദ്ദഹം വളെര വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ശ്രീരാമെന സ്മരിക്കുന്ന ഏതവസരങ്ങളിലും ആ ഭേക്താ
ത്തമൻ അല്പഭാഷിയല്ല. ‘വാരിധിതന്നിൽത്തിരമാലകെളന്ന
െല’യാണു് അവിെടെയല്ലാം പദപരമ്പരകൾ തിങ്ങിവി
ങ്ങിത്തള്ളിത്തുള്ളിെപ്പാങ്ങുന്നതു്. ശ്രീരാമെന്റ കഥ വിസ്ത
രിച്ചു േകൾപ്പിക്കണെമേന്ന മൂലത്തിൽ പാർവതി പര
േമശ്വരേനാടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളു. പരിഭാഷയിൽ ആ
പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു് ഉേപാൽബലകമായി “കിംക്ഷണാനാം കു
േതാ വിദ്യാ” ഇത്യാദി സുപ്രസിദ്ധമായ സംസ്കൃതേശ്ലാകം
“കിംക്ഷണന്മാർക്കു വിദ്യയുണ്ടാകയില്ലയേല്ലാ” എന്നും
മറ്റും തർജ്ജമെചയ്തു ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ദശരഥപത്നിമാരു
െട ഗർഭവർണ്ണനയും, മൂലെത്ത ആശ്രയിക്കാെത,
“ഗർഭചിഹ്നങ്ങെളല്ലാം വർദ്ധിച്ചുവരുേന്താറുമുൾേപ്രമം കൂെടക്കൂെട വർദ്ധിച്ചു നൃേപന്ദ്രനും
തൽപ്രണയിനിമാർക്കുള്ളാഭരണങ്ങൾേപാെല
വിപ്രാദിപ്രജകൾക്കും ഭൂമിക്കും േദവകൾക്കും
അല്പമായ്ച്ചമഞ്ഞിതു സന്താപം ദിനംേതാറും”

എന്നു് അലങ്കാരപ്രേയാഗംെകാണ്ടു് ഭാസുരത വർദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നു. ശ്രീരാമജാതകെത്ത അന്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു്
ആർജ്ജിച്ച ജ്ഞാനംെകാണ്ടു സമഗ്രരൂപത്തിൽ ആവി
ഷ്കരിക്കുന്നു.
“അലങ്കാരങ്ങൾപൂണ്ടു േസാദരന്മാേരാടുെമാ-

രലങ്കാരെത്തേച്ചർത്താൻ ഭൂമിേദവിക്കു നാഥൻ.”
“ഭർത്താവിന്നധിവാസമുണ്ടാേയാരേയാധ്യയിൽ-

െപ്പാൽത്താർമാനിനിതാനും കളിച്ചുവിളങ്ങിനാൾ.”
“വിെല്ലടുക്കാേമാ കുലച്ചീടാേമാ വലിക്കാേമാ

െചാല്ലുെകന്നതുേകട്ടു െചാല്ലിനാൻ വിശ്വാമിത്രൻ,
എല്ലാമാമാകുന്നതു െചയ്താലും മടിേക്കണ്ട
കല്യാണമിതുമൂലം വന്നുകൂടീടുമേല്ലാ.”
“ഇടിെവട്ടീടുംവണ്ണം വിൽ മുറിെഞ്ഞാച്ച േകട്ടു
നടുങ്ങീ രാജാക്കന്മാരുരഗങ്ങെളേപ്പാെല;

ൈമഥിലി മയിേല്പടേപാെല സേന്താഷംപൂണ്ടാൾ.”
“വന്നുടൻ േനേത്രാല്പലമാലയുമിട്ടാൾ മുേന്ന
പിന്നാേല വരണാർത്ഥമാലയുമിട്ടീടിനാൾ.”
“ഉേണ്ടാ പുരുഷൻ പ്രകൃതിെയ േവറിട്ടു?
രണ്ടുെമാന്നേത്ര വിചാരിച്ചുകാണുകിൽ.”
“അങ്ങുെചേന്നറ്റേനരം രാമസായകങ്ങൾെകാ-

ണ്ടിങ്ങിനി വരാതവണ്ണം േപായാർ െതേക്കാട്ടവർ.”
“ആരുമിെല്ലനിക്കു നിെന്നേപ്പാെല മുട്ടുേന്നരം.”
“െചന്താർ ബാണനും േതരിേലറിനാനതുേനരം.”
“ജനകനരപതിവരമകൾക്കും ദശാസ്യനും
െചേമ്മ വിറച്ചിതു വാമഭാഗം തുേലാം”
“അവർമനസി മരുവിന തേപാമയപാവകനദ്യ രാേജ്യ പിടിെപട്ടിതു േകവലം.”

എന്നിങ്ങെനയുള്ള രസനിഷ്യന്ദികളായ അേനകം സൂ
ക്തികൾ മൂലാന്തർഗ്ഗതങ്ങളല്ല. കൗസേല്യാപേദശ
ത്തിൽ വാല്മീകിയുെട സുപ്രസിദ്ധമായ ‘രാമം ദശരഥം
വിദ്ധി’ എന്ന േശ്ലാകം കൂടി ഭാഷാന്തരെപ്പടുത്തിേച്ചർ
ക്കുന്നു. േദേവന്ദ്രെന്റ അഹല്യാ ധർഷണഘട്ടത്തിലും
മറ്റും മൂലത്തിൽനിന്നു കഥയ്ക്കു വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നു.
ശൂർപ്പണഖയുെട കർണ്ണനാസികാേച്ഛദം െകാണ്ടു തൃപ്തി
െപ്പടാെത “വാളുറയൂരി കാതും മുലയും മൂക്കുെമല്ലാം” മുറി
പ്പിക്കുന്നു. പുനംേപാലും രാമായണചമ്പുവിൽ ‘മുലയും
മൂക്കു’ െമേന്ന പറയുന്നുള്ളു. വാല്മീകിയിൽനിന്നു ‘കാതും
മൂക്കും’ പുനത്തിൽനിന്നു ‘മുലയും’ ഇവിെട എഴുത്തച്ഛൻ
എടുത്തിരിക്കുന്നു. ആരണ്യകാണ്ഡത്തിേല
“അേഗ്ര യാസ്യാമ്യഹം പശ്ചാൽ ത്വമേന്വഹി ധനുർദ്ധരഃ
ആവേയാർമ്മധ്യഗാ സീതാ മാേയവാത്മപരാത്മേനാഃ”

എന്ന പ്രസിദ്ധമായ രാമവാക്യം എഴുത്തച്ഛൻ
“മുന്നിൽ നീ നടക്കണം വഴിേയ ൈവേദഹിയും
പിന്നാെല ഞാനും നടന്നീടുവൻ ഗതഭയം.

ജീവാത്മപരമാത്മാക്കൾക്കു മധ്യസ്ഥയാകും
േദവിയാം മഹാമായാശക്തിെയന്നതുേപാെല”

എന്നാണു് തർജ്ജമ െചയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എഴു
ത്തച്ഛനു േനാട്ടക്കുറവു പറ്റീട്ടുെണ്ടന്നു ചിലർ പറയുന്ന
തു േക്ഷാദക്ഷമമല്ല. “ആത്മപരാത്മേനാഃ” എന്ന പദ
ത്തിൽ മൂലകാരൻ പ്രക്രമം െതറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അതനുസരി
ച്ചു മഹാകവി ജീവാത്മസ്ഥാനീയനായ ലക്ഷ്മണെന മു
മ്പിൽ നടത്തുന്നു. “ആത്മപരാത്മേനാർജ്ജീേവശേയാർ
മ്മധ്യഗാ, ആശ്രയത്വവിഷയാത്തു ആഭ്യാം സംബദ്ധാ
മാേയവ” എന്നു് ഒരു ഭാഗം േസതുകാരൻ വ്യാഖ്യാനി
ക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിെന്റ പ്രതിഭാസമാണു് ആദ്യം േദ
ഹികൾക്കുണ്ടാകുന്നതു് എന്നുള്ളതുെകാണ്ടു ഭാഷയിൽ
സ്വീകൃതമായ ആനുപൂർവിയും അനുപപന്നമല്ല. ചാക്യാ
ന്മാരും മറ്റും പ്രവചനത്തിനു് ഉപേയാഗിക്കുന്ന േകരളീയ
മായ രാമായണ പ്രബന്ധത്തിൽ
“അഗ്രേതാ ഗച്ഛ സൗമിേത്ര സീതാ ത്വാമനുയാസ്യതു

പൃഷ്ഠേതാഹം ഗമിഷ്യാമി സീതാം ത്വാമപി പാലയൻ”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. ആ േശ്ലാകം എഴുത്തച്ഛൻ ധരി
ച്ചിരിക്കാവുന്നതും തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു പ്രകൃത
ത്തിൽ താദൃശമായ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതു സമു
ചിതമാെണന്നു േതാന്നിയിരിക്കാവുന്നതുമാണു്. ബാല
കാണ്ഡത്തിൽ ശ്രീരാമേനാടു ഗുഹൻ പറയുന്നു:
“ക്ഷാളയാമി തവ പാദപങ്കജം;
നാഥ! ദാരുദൃഷേദാഃ കിമന്തരം?

മാനുഷീകരണചൂർണ്ണമസ്തി േത
പാദേയാരിതി കഥാ പ്രഥീയസീ.
പാദാംബുജം േത വിമലം ഹി കൃത്വാ
പശ്ചാൽ പരം തീരമഹം നയാമി;
േനാ േചത്തരീ സദ്യുവതീ മേലന
സ്യാേച്ചദ്വിേഭാ വിദ്ധി കുടുംബഹാനിഃ”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛൻ തർജ്ജമെചയ്യാെത വി
ട്ടതിന്നുള്ള കാരണം വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഗുഹെന്റ അഹ
ല്യാേമാക്ഷസൂചകമായ ആ നർമ്മാലാപം ഭക്തിരസ
ത്തിനു് അനനുകൂലമാെണന്നു് അേദ്ദഹം കരുതിയിരി
ക്കണം. ഇതുേപാെല ശ്രീരാമെന്റ ബാല്യലീലകെള വർ
ണ്ണിക്കുന്ന ‘അംഗേണ രിംഖമാണം തം’ ഇത്യാദി പദ്യ
ങ്ങളും ഭാർഗ്ഗവസ്തുതിയിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന ‘അവിദ്യാകൃതേദ
ഹാദി’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും നിശാകരമഹർഷി സമ്പാതി
ക്കുപേദശിച്ച ‘ഗ്രീവാ ശിരശ്ച’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും രാക്ഷ
സികൾ സീതാേദവിെയ ഭയെപ്പടുത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള
‘രാക്ഷേസ്യാ ജാനകീേമത്യ’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും വിഭീ
ഷണൻ രാവണേനാടുപേദശിക്കുന്ന ‘യാവന്ന രാമസ്യ
ശിതാശ്ശിലീമുഖാഃ’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും രാമരാവണയുദ്ധ
ത്തിന്നു മുമ്പു രാവണൻ മേണ്ഡാദരിേയാടു പറയുന്ന ‘ജാ
നാമി രാഘവം വിഷ്ണും’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും എഴുത്തച്ഛൻ
തർജ്ജമയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മനഃപൂർവ
മാേയാ അനവധാനത നിമിത്തേമാ പരിത്യക്തങ്ങളാ
യിട്ടുള്ള പ്രധാനമൂലേശ്ലാകങ്ങൾ േവേറയുമുണ്ടു്. യുദ്ധകാ
ണ്ഡത്തിൽ അതിനുമുമ്പുള്ള അഞ്ചു കാണ്ഡങ്ങേളയുമേപ
ക്ഷിച്ചു വളെര അധികമായി അേദ്ദഹം വാല്മീകിെയ ഉപ
ജീവിക്കുന്നു. ചില ആശയങ്ങൾെക്കല്ലാം അേദ്ദഹത്തി
നു പൂർവസൂരികളുെട േനർക്കുള്ള കടപ്പാടും സുവ്യക്തമാ
ണു്.

സൂേക്ഷ്മക്ഷികയിൽ അപൂർവമായി അങ്ങിങ്ങു ചില അഭം
ഗികൾ കാണുന്നിെല്ലന്നു ശപഥം െചയ്യുവാൻ ൈവഷ
മ്യമുണ്ടു്. ഭക്തയായ പാർവതി പരേമശ്വരെന ‘ഗംഗാ
കാമുക’ എന്നു സംേബാധന െചയ്യുന്നതു പന്തിയായില്ല.
ശ്രീരാമൻ നായാട്ടിൽ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള വധിച്ചു എേന്ന മൂല
ത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളു. ഹരിണങ്ങെളക്കൂടി വധിച്ച
തായി തർജ്ജമയിൽ പറേയണ്ടതില്ലായിരുന്നു. പരശു
രാമെനക്കണ്ടേപ്പാൾ ഭയത്രസ്തനായ ദശരഥൻ “അർഗ്ഘ്യാദ
പൂജാം വിസ്മൃ്ത്യ ത്രാഹി ത്രാഹി” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചതാ
യി മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. ‘ബദ്ധസാധ്വസം വീണു നമ
സ്കാരവും െചയ്താൻ’ എന്നു് ആ ഭാഗം തർജ്ജമയിൽ
സേങ്കാചിപ്പിച്ചതു സമഞ്ജസമാെയന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
പെക്ഷ അത്തരത്തിലുള്ള േദാഷങ്ങെള സർഷപപരിമാ
ണങ്ങളായിമാത്രേമ നമുക്കു് എഴുത്തച്ഛെന്റ രാമായണ
ത്തിൽ ഏതു ഭൂതക്കണ്ണാടിവച്ചു േനാക്കിയാലും സമീക്ഷി
ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ആധ്യാത്മികങ്ങളായ ചില
ഘട്ടങ്ങളിൽ മൂലത്തിൽനിന്നു കവി ചില േഭദഗതികൾ
വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ചിലതിെനല്ലാം സമാധാ
നം പറയാെമങ്കിലും മറ്റു ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ അസമാ
ധാനങ്ങളായിത്തെന്ന അവേശഷിക്കുന്നുമുണ്ടു്.
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18 ഉത്തരരാമായണം

പ്രേണതാവു്
ഉത്തരരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു് കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട കൃ
തിെയന്നു ചിലർ പറയുന്നതിൽ അേശഷം യുക്തിയില്ല.
കുഞ്ചെന്റ കാലെത്ത ഭാഷയും കുഞ്ചെന്റ ഗൗണപ്രേയാ
ഗേധാരണിയും അതിൽ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. േനേര
മറിച്ചു് എഴുത്തച്ഛെന്റ വാങ്മയമാണു് അെതന്നു പല ഭാ
ഗങ്ങളും വിളിച്ചുപറയുകയും െചയ്യുന്നു. ‘കാൺകയിൽ’,
‘തപസ്സുെചയ്താൻ നിരാഹാരനാേയ’, ‘ൈശലൂഷനാ
കിയ ഗന്ധർവപുത്രിയാം’, ‘പണ്ടു േകട്ടിട്ടില്ലയാത വിേശ
ഷങ്ങൾ’, ‘കാൺമാനുമാമല്ല’, ‘ഒല്ലാതകർമ്മങ്ങൾ’, ‘വി
രെയേപ്പായ’, ‘േകട്ടായേല്ലാ’, ‘യാഗം െചയ്യിപ്പാനാേയ’
‘േകാഴ (ദുഃഖം)പൂണ്ടു’ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങ
ളും പരിേശാധിക്കുക. അധ്യാത്മരാമായണത്തിെല ചില
വരികൾ യാെതാരു രൂപേഭദവും കൂടാെത ഉത്തരരാമാ
യണത്തിൽ പകർന്നു കാൺമാനുണ്ടു്.
“നമേസ്ത നാരായണ, മുകുന്ദ, ദയാനിേധ!
നമേസ്ത വാസുേദവ, േഗാവിന്ദ ജഗൽപേത!
നമേസ്ത േലാേകശ്വര, നമേസ്ത നരകാേര,
രമിച്ചീടണം ചിത്തം ഭവതി രമാപേത.”
“മെറ്റാരു ശരണമില്ലിജ്ജനത്തിനു േപാറ്റി,
മുറ്റും നിന്തിരുവടിെയാഴിഞ്ഞു ദയാനിേധ.”
“ഗത്വാ പിതാമഹം നത്വാ സസംഭ്രമം

വൃത്താന്തെമല്ലാമുണർത്തിച്ചരുളിനാർ
ശ്രുത്വാ വിരിഞ്ചനുമുത്ഥായ സത്വരം
കൃത്വാ ശുചാ മഹാപ്രസ്ഥാനമാദരാൽ”

എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഈരടികളിൽ എഴുത്തച്ഛെന്റ വ്യ
ക്തിമുദ്ര സ്പഷ്ടമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഉത്തരരാമായാണ
ത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
“പാരിലുള്ളജ്ഞാനികൾക്കറിവാൻ തക്കവണ്ണം
ശ്രീരാമചരിതം ഞാനിങ്ങെന െചാല്ലീടിേനൻ”

എെന്നാരു കവിവാക്യം കാണുന്നു. ഉത്തരരാമായണ
കാരൻ അധ്യാത്മരാമായണകാരനിൽനിന്നു ഭിന്നന
െല്ലങ്കിൽമാത്രേമ ‘ശ്രീരാമചരിതം’ എന്ന പദത്തിെന്റ
പ്രേയാഗം സാധുവാകയുള്ളു എന്നും അതും ആ രണ്ടു
കൃതികളുേടയും ഏകകർത്തൃകത്വത്തിനു് ഒരു ലക്ഷ്യമാ
യി പരിഗണിക്കാവുന്നതാെണന്നും, ഞാൻ കരുതുന്നു.
‘ഗത്വാ പിതാമഹം’ എന്നു തുടങ്ങിയ വരികളുെട ൈശ
ലി പരിേശാധിച്ചാൽ അധ്യാത്മരാമായണം സമാപി
പ്പിച്ചു് ഉടൻതെന്ന കവി ഉത്തരരാമായണരചനയിൽ
ഏർെപ്പട്ടു എന്നും ഊഹിക്കത്തക്കതാണു്.

ഉപജീവ്യത
എഴുത്തച്ഛൻ ഉത്തരരാമായണരചനയ്ക്കു തിരെഞ്ഞടു
ത്തിരിക്കുന്ന മൂലഗ്രന്ഥം അധ്യാത്മരാമായണമെല്ലന്നും
വാല്മീകിരാമായണമാെണന്നുമുള്ളതിനു സംശയമില്ല.
ആധ്യാത്മിേകാക്തികളുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അധ്യാത്മരാമാ
യണത്തിെന്റ ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ അത്യന്തം വിരളങ്ങ
ളാെണന്നുള്ളതിനു പുറെമ അതിെന്റ അതിരുകടന്ന
സംകുചിതതയും എഴുത്തച്ഛെന വാല്മീകിെയ ആശ്ര
യിക്കുവാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ആരംഭത്തിൽത്ത
െന്ന
“െചാല്ലുവെനങ്കിൽേക്കട്ടുെകാള്ളുവിെനല്ലാവരും
നല്ല സൽകഥയിതു കല്യാണപ്രദമേല്ലാ.
ഉത്തരരാമായണം വാല്മീകിമുനിേപ്രാക്തമുത്തേമാത്തമമിദം ഭക്തിസാധനം പരം”

എന്നു് ആ വസ്തുത അേദ്ദഹംതെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്.
കാര്യങ്ങൾ വിടാെത കഥകൾ സംേക്ഷപിക്കുന്നതിൽ
എഴുത്തച്ഛൻ അദ്വിതീയനാകുന്നു; തന്നിമിത്തം വാല്മീകി
യുെട നൂറ്റിപ്പതിെനാന്നു സർഗ്ഗങ്ങളും അേദ്ദഹം അന
തിദീർഗ്ഘങ്ങളായ മൂന്നധ്യായങ്ങളിൽ അനായാേസന
അന്തർഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏേതതു ദിക്കിൽനിന്നു് ഏേത
തു മഹർഷിമാർ അഭിേഷകാനന്തരം ശ്രീരാമെന സന്ദർ
ശിക്കുവാൻ വന്നു എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നതു വാല്മീ
കിെയ അനുസരിച്ചാണു്. ആ വിവരങ്ങെളാന്നും അധ്യാ
ത്മരാമായണത്തിലില്ല. ഇങ്ങെന ഏതു ഭാഗം േനാക്കി
യാലും വാല്മീകിയാണു് എഴുത്തച്ഛനു പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ
പ്രഥമാവലംബനം എന്നു കാണാം. കണ്ണശ്ശെന്റ ഉത്തര
രാമായണവും അേദ്ദഹത്തിനു പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥരചനയിൽ
അതിെനാപ്പംതെന്നേയാ അതിൽക്കവിഞ്ഞുേപാലുേമാ
മാർഗ്ഗദർശകമായിരുന്നു. ആ കൃതി വാല്മീകിയുെട ഉത്ത
രരാമായണത്തിെന്റ ഒരു സരസമായ വിവർത്തനമാ
ണേല്ലാ.

കവിതാരീതി
കവിതാവിഷയത്തിൽ ഉത്തരരാമായണം അധ്യാത്മ
രാമായണേത്തക്കാൾ അപകൃഷ്ടമാെണന്നു പറവാൻ
നിർവാഹമില്ല. ഹൃദയദ്രവീകരണചണങ്ങളായ ഭാഗ
ങ്ങൾ അതിലും ധാരാളമുണ്ടു്. േനാക്കുക, ലക്ഷ്മണനും
സീതാേദവിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിെല ചില ഈര
ടികൾ:
“വാവിട്ടു കരയുന്ന ലക്ഷ്മണൻതെന്ന േനാക്കിേദ്ദവിയുമുരെചയ്താെളന്തിതു കുമാര െചാൽ?
എന്തിനു കരയുന്നു സന്താപമുണ്ടായതു-

െമെന്തന്നു പരമാർത്ഥം െചാല്ലു നീ മടിയാെത.

അഗ്രജൻതെന്നപ്പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ലതല്ലീ
വ്യഗ്രിച്ചുകരയുന്നു മുറ്റും ബാലകനാം നീ?
രണ്ടു വാസരം െപാറുപ്പാനില്ല ശക്തിെയാട്ടും;
പണ്ടു നീ പിരിഞ്ഞറിയുന്നതുമില്ലയേല്ലാ;
എെന്ന നീ നിരൂപിക്ക; മുന്നം ഞാെനാരാേണ്ടയ്ക്കുെമന്നുെട ഭർത്താവിെനപ്പിരിഞ്ഞു വാേണനേല്ലാ.
ഇന്നിനി മുനിപത്നിമാെരയും കണ്ടു നാെളെച്ചന്നു നിൻ പൂർവജെനക്കാണാെമന്നറിഞ്ഞാലും.
…

…

…

െചാല്ലുെചാെല്ലന്നു സീതാനിർബ്ബന്ധം േകട്ടേനരം
െചാല്ലിനാൻ െസൗമിത്രിയും ഗദ്ഗദവർണ്ണങ്ങളാൽ.
െചാല്ലിയാൽേകൾപ്പാൻ രഘുനാഥനു പലരുണ്ടു
കല്യന്മാരായിട്ടവർ പലരുമിരിക്കേവ
എേന്നാടായിതു നിേയാഗിച്ചിതു രാമചന്ദ്രൻ
മുന്നം ഞാൻ െചയ്ത ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾതൻ ഫലത്തിനാൽ.
എേന്നാളം പാപം െചയ്തിട്ടാരുമിെല്ലാേരടത്തും
പുണ്യമില്ലാത പുരുഷാധമനാേയനേല്ലാ.
വഹ്നിയിൽച്ചാടീടണെമന്നു െചാല്ലുകിേലതും
ദണ്ഡമിെല്ലനിക്കതിൽപ്പരമിന്നിതു പാർത്താൽ.
കാളകൂടെത്തക്കുടിേക്കണെമന്നരുൾെചയ്കിൽക്കാലംൈവകാേത കുടിക്കാമതിെനളുതേല്ലാ.
ആർക്കുേമാർേത്താളമരുതാത ദുഷ്കർമ്മം െചയ്വാനാഖ്യാനം െചയ്താനേല്ലാ രാഘവൻതിരുവടി.
പണ്ടു ഞാൻ െചയ്ത പാപെമെന്തെന്റ ഭഗവാേന!
കണ്ടീെലൻ പ്രാണത്യാഗം െചയ്വാനുമുപായങ്ങൾ.
ഇങ്ങെന പറകയും വീഴ്കയും കരകയും
തിങ്ങിന ദുഃഖം പൂണ്ട ലക്ഷ്മണൻതെന്നക്കണ്ടു
ൈവേദഹി വിഷണ്ണയാെയന്തിെതന്നറിയാഞ്ഞു
േഖേദന ബാഷ്പം വാർത്തു ലക്ഷ്മണേനാടു െചാന്നാൾ.”

വാല്മീകിരാമായണത്തിൽ
“ഹൃദ്ഗതം േമ മഹച്ഛല്യം യസ്മാദാേര്യണ ധീമതാ

അസ്മിൻ നിമിേത്ത ൈവേദഹി േലാകസ്യ വചനീകൃതഃ

േശ്രേയാ ഹി മരണം േമദ്യ മൃത്യുർവാ യൽ പരം ഭേവൽ.
ന ചാസ്മിന്നീദൃേശ കാേര്യ നിേയാേജ്യാ േലാകനിന്ദിേത.
പ്രസീദ ച ന േമ പാപം കർത്തുമർഹസി േശാഭേന”

എന്നിങ്ങെന ചില നിർേദ്ദശശകലങ്ങൾ മാത്രേമ ഇതി
െന്റ സ്ഥാനത്തിൽ കാൺമാനുള്ളു. അധ്യാത്മരാമായ
ണകാരനാകെട്ട േകവലം ഹൃദയശൂന്യനായ ഒരു സാ
ധാരണ േലഖകെന്റ മട്ടിൽ
“വാല്മീേകരാശ്രമസ്യാേന്ത ത്യക്ത്വാ സീതാമുവാച സഃ

േലാകാപവാദഭീത്യാ ത്വാം ത്യക്തവാൻ രാഘേവാനഘഃ
േദാേഷാ ന കശ്ചിേന്മ മാതർഗ്ഗച്ഛാശ്രമപദം മുേനഃ”

ഇങ്ങെന ഒന്നുരണ്ടു വചനങ്ങൾ വഴിപാടായി ഉച്ചരിച്ചു്
അതുെകാണ്ടു കൃതകൃത്യനായതുേപാെല മുേന്നാട്ടു േപാ
കുന്നു. ഇവിെട എഴുത്തച്ഛൻ കണ്ണശ്ശെന്റ കാലടിപ്പാടുക
െളയാണു് പിൻതുടർന്നിരിക്കുന്നെതങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി
നുകൂടി അസൂയ േതാന്നത്തക്ക നിലയിൽ ആ അനുക
മ്പാജനകമായ സംഭവം വർണ്ണിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതുേപാെല േവെറയും വിശിഷ്ടങ്ങളായ പ്രപഞ്ചനങ്ങളു
ണ്ടു്.
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19 മഹാഭാരതം
അധ്യാത്മരാമായണം നിർമ്മിച്ച കാലത്തു വികസ്വ
രാവസ്ഥയിലിരുന്ന എഴുത്തച്ഛെന്റ എല്ലാ കവനക
ലാസിദ്ധികളും മഹാഭാരതരചനയ്ക്കു മുമ്പു പരിപൂർണ്ണ
മായ വികാസെത്ത പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തന്നിമി
ത്തം ഭാരതത്തിനു പല അംശങ്ങളിലും––പ്രേത്യകിച്ചു
ശബ്ദവിഷയത്തിൽ––രാമായണെത്തക്കാൾ പതിന്മട
ങ്ങു െമച്ചേമറും. കൃഷ്ണഗാഥയുെട വിശ്വാകർഷകതയുെട
ബീജങ്ങൾ ഭാരതത്തിെന്റ ഹൃദയഹാരിതയുെട കാര
ണങ്ങളിൽനിന്നു വിഭിന്നങ്ങളാണു്. എങ്കിലും രണ്ടു കൃ
തികളിലും ആമൂലാഗ്രം അഭൗമമായ ആനന്ദദാനസാ
മഗ്രി അനുസ്യൂതമായി വിഹരിക്കുന്നു. ശൃംഗാരം, വീരം,
അത്ഭുതം, കരുണം, ഭയാനകം, രൗദ്രം, ശാന്തം എന്നീ
രസങ്ങെള കവി അവയുെട അത്യുച്ചമായ േകാടിയിൽ
എത്തുന്നതുവെര പരിേപാഷിപ്പിച്ചു് അന്യാദൃശമായ വിജ
യം േനടീട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇതിവൃത്തസംേക്ഷപ
ണത്തിനുള്ള സാമർത്ഥ്യവും, ആവാേപാദ്വാപവ്യാപാര
ത്തിലുള്ള ഔചിത്യദീക്ഷയും ഏതു ഘട്ടത്തിലും അമന്ദപ്ര
ഭമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. പരമഭാഗവതനായ ആ മഹാ
ത്മാവു് അവസരം കിട്ടുേമ്പാെളല്ലാം—കിട്ടാത്തേപ്പാൾ
ഉണ്ടാക്കിേപ്പാലും—ശ്രീകൃഷ്ണെന നാസ്തികന്മാർേപാലും
േരാമാഞ്ചഭൂഷിതന്മാരാകത്തക്കവണ്ണം സ്തുതിക്കുന്നു.
അത്തരത്തിൽ പരിപാവനവും കൂലംകഷവുമായ ഒരു
ഭാഗീരഥീപ്രവാഹം ആ ഹിമവൽപർവതത്തിൽനിന്ന
ല്ലാെത ഭാഷാ സാഹിത്യഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതു
വീക്ഷണേകാടിയിൽനിന്നു േനാക്കിയാലും, ഏതു മാ
നദണ്ഡംെകാണ്ടു മാപനം െചയ്താലും, ആ കൃതിയുെട
മാഹാത്മ്യം അനപലപനീയമായിത്തെന്ന പ്രേശാഭി
ക്കുന്നു. ആ ഒെരാറ്റ കൃതിെകാണ്ടു് എഴുത്തച്ഛൻ ഭാഷയ്ക്കു
വരുത്തീട്ടുള്ള ഉൽഗതിയുെട ഈദൃക്തയും ഇയത്തയും
അവാങ്മനസേഗാചരമാെണന്നു പറയുന്നതു ഭൂതാർ
ത്ഥ കഥനം മാത്രമാകുന്നു.

രചനയുെട രീതി
എഴുത്തച്ഛൻ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ രാമഗീത വി
ട്ടതുേപാെല ഭാരതത്തിൽ ഭഗവദ്ഗീത, സനൽസുജാ
തീയം, അനുഗീത മുതലായി ത്രയ്യന്തഗന്ധികളായുള്ള
പല ഭാഗങ്ങളും തർജ്ജമ െചയ്യാെത വിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ശാന്തി
പർവ്വം വളെര സംകുചിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആനുശാ
സനിക പർവ്വം ഏതാനും ചില ഈരടികളിൽ െതാട്ടു
െതാട്ടില്ല എന്നു മാത്രം കാണിച്ചുെകാണ്ടു കടന്നുേപായി
രിക്കുന്നു. ഇതിെനല്ലാം ഒരു കാരണമായി ചിലർ അേദ്ദ
ഹത്തിനു നമ്പൂരിമാെരപ്പറ്റി ഭയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു്
ഉൽഭാവനം െചയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങിെനെയാ
രു ഭയത്തിനു േകരളത്തിൽ ആസ്പദമുണ്ടായിരുന്നതായി
എനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണെര എഴുത്തച്ഛൻ പല
അവസരങ്ങളിലും മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അവരിൽനിന്നു യാെതാരു പ്രാതികൂല്യവും അേദ്ദഹത്തി
നുണ്ടായി എന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ ചരിത്രം അനുവദിക്കു
ന്നില്ല. നിരണത്തു മാധവപ്പണിക്കർക്കു ഭഗവൽഗീത
ഭാഷാന്തരീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തിരുവല്ലായിെല
ബ്രാഹ്മണർ ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ലേല്ലാ. തൃക്കണ്ടിയൂരി
െല ബ്രാഹ്മണരുെട മേനാഭാവം അവരുേടതിൽനിന്നു
വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നു പറയണെമങ്കിൽ അതിനു
വിശ്വാസേയാഗ്യമായ സാക്ഷ്യം േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വാ
സ്തവത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ആദിപർവ്വം പരിഭാഷെപ്പടു
ത്തിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു ഗ്രന്ഥവിസ്തരശങ്ക
സംഭവിച്ചിരിക്കണം; അതുെകാണ്ടാണു് ആ പർവ്വത്തി
െലന്നതുേപാെല അന്യപർവങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം പ്രസ്താ
രകുതുകിയായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടാത്തതു്. വനപർവത്തിൽ
ത്തെന്ന എത്ര ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ അേദ്ദഹം സേങ്കാചി
പ്പിക്കുകേയാ ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു
പരിേശാധിക്കുന്നതു രസാവഹമായിരിക്കും. തന്നിമി
ത്തം സംഭവപർവത്തിനുള്ള െമച്ചം അന്യപർവങ്ങളിൽ
അേതനിലയിൽ കാൺമാൻ പ്രയാസമാെണന്നും പറ
േയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശാന്തിപർവത്തിേലയും ആനുശാ
സനികപർവത്തിേലയും പ്രധാനവിഷയമായ ഭീേഷ്മാ
പേദശം കഥയുെട പുേരാഗതിക്കു് ഒരുവിധത്തിൽ േനാ
ക്കിയാൽ പ്രതിബന്ധകമാെണന്നും അേദ്ദഹത്തിന്നു
േതാന്നിയിരിക്കണം. സനൽസുജാതീയം, ഗീത മുത
ലായ ഭാഗങ്ങൾ ഭാഷെപ്പടുത്തുന്നതിൽ അക്കാലെത്ത
മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നു് അണുമാത്രംേപാലും വ്യതി
ചലിക്കാെത ജീവിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിനു് അല്പം സംശ
യാലുത്വവും അംകുരിച്ചിരിക്കുവാനിടയുണ്ടു്. ഏതായാലും
ഉത്തരരാമായണത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ “സജ്ജ
നമാനന്ദിച്ചു നല്കിടുമനുഗ്രഹം, ദുർജ്ജനദുർഭാഷണം
ബഹുമാനിച്ചീേടണ്ട” എന്ന് ഉൽേഘാഷണം െചയ്ത ആ
േദ്വധാധീരനു തെന്റ അന്തഃകരണെത്തയല്ലാെത മെറ്റാ
ന്നിെനപ്പറ്റിയും ഭയമില്ലായിരുന്നു എന്നു നിസ്സേന്ദഹം
സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണു്. മൂലത്തിെല ആദിപർവെത്ത
പൗേലാമം ആസ്തികം സംഭവം എന്നിങ്ങിെന മൂന്നായും
സൗപ്തികപർവെത്ത സൗപ്തികെമന്നും ഐഷികെമന്നും
രണ്ടായും വിഭജിച്ചു് ഇരുപെത്താന്നു പർവങ്ങളാക്കിയാ
ണു് എഴുത്തച്ഛൻ മഹാഭാരതം ഭാഷയിൽ സംഗ്രഹിച്ചി
രിക്കുന്നതു്. ഈ േഭദഗതിക്കുള്ള കാരണം വ്യക്തമാകു
ന്നില്ല.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
ശൃംഗാരരസത്തിനു് പാണ്ഡുവിെന്റ വനവിഹാരം ഉത്തമ
മായ ഉദാഹരണമാകുന്നു.
“ദ്യുമണിതെന്റ രശ്മിേപാലുമങ്ങണയാെത

ഹിമവാൻതെന്റ െതേക്കപ്പുറെത്തെപ്പരുങ്കാട്ടിൽ
െപരിേക രസംപൂണ്ടു കളിച്ചു മരുവിനാൻ
ഗിരിശൃംഗങ്ങൾേതാറുമതികൗതുകേത്താെട,
കരിണീയുഗമധ്യഗതനായ് മദിേച്ചാരു
കരിവീരെനേപ്പാെല മദനവിവശനായ്
കരിണീഗമനമാരാകിയ ഭാര്യമാരാം
തരുണീമണികളാം കുന്തിയും മാദ്രിതാനും
സരസീരുഹശരസമനാം കാന്തൻതെന്നശ്ശരതൂണീരകരാേളാജ്ജ്വലൽകരവാളധരനായ്ശ്ശരാസനകരനായ്ക്കാണുംേതാറും
സരസീരുഹശരനികരപരവശതരമാനസമാരായ് മരുവീടിനേനരം
…

…

…

കരടിക്കുലം തമ്മിൽക്കടിച്ചു കളിപ്പതും
കരിണികെളപ്പൂണ്ടു കരികൾ പുളയ്പതും
കിടികൾ പിടികെളപ്പിടിച്ചു പുല്കുന്നതും
പിടകേളാടു േചർന്നു പക്ഷികൾ കളിപ്പതും
കണ്ടു കൗതുകംപൂണ്ടു കണ്ടിവാർകുഴലികൾ
കണ്ഠാേശ്ലഷവും െചയ്തു കാന്തനും തങ്ങളുമായ്
കണ്ട കാനനംേതാറും രമിച്ചുവസിക്കയും
തണ്ടാർബാണനുമതു കേണ്ടറ്റം ഹസിക്കയും
മാകന്ദമകരന്ദബിന്ദുപാനവും െചയ്തു
കൂകുന്ന പികകുലപഞ്ചമം േകട്ടുേകട്ടും
വണ്ടുകൾ മധുപാനംെചയ്തു മത്തതപൂണ്ടു
െകാണ്ടാടി മുരണ്ടുടൻ കണ്ട പുഷ്പങ്ങൾേതാറും
കുണ്ഠഭാവവും നീക്കിസ്സംഭ്രമിച്ചീടുന്നതും
കെണ്ടാരാനന്ദംപൂെണ്ടാരധരപാനം െചയ്തും
മന്മഥലീലെകാണ്ടു കൺമുന ചാമ്പിച്ചാമ്പിസ്സേമ്മാദം വളർന്നുള്ളിൽസ്സേമ്മാഹം െപരുകിയും
വന്മലമുകേളറി നിർമ്മലശിലാതേല
നന്മലർെമത്തതേന്മലുേന്മഷംപൂണ്ടു വാണും” ഇത്യാദി

കരുണത്തിനു സുപ്രസിദ്ധമായ ഗാന്ധാരീവിലാപം പര
മനിദർശനമായി നിലെകാള്ളുന്നു. “കണ്ടീലേയാ നീ മു
കുന്ദ! ധരണിയിലുണ്ടായ മന്നരിൽ മുഖ്യൻ ഭഗദത്തൻ”
എന്നു തുടങ്ങി.
“വീണിതേല്ലാ കിടക്കുന്നു ധരണിയിൽേശ്ശാണിതവുമണിഞ്ഞേയ്യാ ശിവ ശിവ!
നല്ല മരതകക്കല്ലിേനാെടാെത്താരു
കല്യാണരൂപൻ കുമാരൻ മേനാഹരൻ
െചാെല്ലഴുമർജ്ജുനൻ തെന്റ തിരുമകൻ
വല്ലവീവല്ലഭ! നിെന്റ മരുമകൻ
െകാല്ലാെത െകാള്ളാഞ്ഞെതന്തവൻതെന്ന നീ?
െകാല്ലിക്കയേത്ര നിനക്കു രസെമേടാ” എന്നും,
“അേയ്യാ! പുനരതിനേങ്ങപ്പുറത്തതാ
െമയ്യഴുകുള്ള ദുശ്ശാസനെനൻമകൻ
മാരുതി കീറിപ്പിളർന്നു കുടിെച്ചാരു
മാറിടം കണ്ടാൽെപ്പാറുക്കുേമാ ൈപതേല?
നീെയന്തിവണ്ണെമൻ മാധവ! കാട്ടുവാൻ
തീയിതാ കത്തുന്നിെതന്നുള്ളിലീശ്വരാ
മാറുേമാ കണ്ണുനീരിെന്നനിക്കുണ്ടായതാറുേമാ േശാകെമൻമാനേസ േഗാപേത?”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഓേരാ പടവുയർന്നുയർ
ന്നു്,
“ഉണ്ണീ മകേന ദുരിേയാധന! തവ

െപാന്നിൻകിരീടവും ഭൂഷണജാലവും
ഉമ്പർേകാെനാെത്താരു വൻപും പ്രതാപവും
ഗംഭീരമാെയാരു ഭാവവും ഭംഗിയും
ഇട്ടും കളഞ്ഞുടെനെന്നയുെമത്രയുമിഷ്ടനായീടും പിതാവിെനത്തെന്നയും
െപെട്ടന്നുേപക്ഷിച്ചു േപാെയ്ക്കാണ്ടെതന്തു നീ
െപാട്ടുന്നിെതന്മനം കണ്ടിെതല്ലാമേഹാ.
പട്ടുകിടക്കേമേല കിടക്കുന്ന നീ
പട്ടുകിടക്കുമാറായിേതാ േചാരയിൽ?
പുഷ്ടേകാപേത്താടു മാരുതി തച്ചുടൻ
െപാട്ടിച്ചു കാലുെമാടിച്ചു െകാന്നിങ്ങെന
കണ്ടുകൂടാെയനിെക്കന്നു ഗാന്ധാരിയും
മണ്ടിനാൾ വീണാളുരുണ്ടാൾ െതരുെതെര,
പിെന്ന േമാഹിച്ചാളുണർന്നാൾ െപാടുക്കെന
ഖിന്നതപൂണ്ടു കരഞ്ഞവൾ െചാല്ലിനാൾ”

എന്നവസാനിക്കുന്ന ആ പരിേദവനം ഹൃദയമുള്ളവർ
ക്കു കണ്ണുനീർവാർക്കാെതയും െതാണ്ടയിടറാെതയും
വായിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഖാണ്ഡവദാഹഘട്ടത്തിൽ
ജരിതെയന്ന ശാർങ് ഗപക്ഷിയും അതിെന്റ ശിശുക്കളും
തമ്മിലുള്ള സംവാദവും അത്യന്തം കരുണമയമാണു്:
കരഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൾ ജരിതതാനുമേപ്പാൾ
നിർഘൃണനായ പിതാവിവെറ്റയുേപക്ഷിച്ചാൻ,
ദുഃഖിക്കുമാറായി ഞാൻ ൈപതങ്ങളിവേരാടും,
പറക്കേപ്പാകായ്കയും വന്നിതു ബാലന്മാർക്കു,
നിരെക്കപ്പിടിെപട്ടു വനത്തിലഗ്നിതാനും.
ഞാനിനിയിവെറ്റ—എേന്താർത്തെതൻ തമ്പുരാേന!
കാനനത്തിങ്കലഗ്നിപിടിച്ചു നാലുപാടും.
ഇങ്ങെന കരയുേമ്പാൾ ൈപതങ്ങളുരെചയ്താെരങ്ങാനും േപാെയ്ക്കാൾകേമ്മ! നീകൂെട മരിേയ്ക്കണ്ട.
ഞങ്ങൾ ചാകിേലാ പിെന്നെപ്പറ്റു സന്തതിയുണ്ടാെമങ്ങെനയുണ്ടാകുന്നു നീകൂെട മരിക്കിേലാ?
ഞങ്ങെള േസ്നഹിച്ചു നീ സന്താനം മുടിേക്കണ്ടാ
മംഗലം വന്നുകൂടും പിെന്നയുെമേന്ന വരൂ.
അല്ലായ്കിൽത്താതൻ െചയ്തെതാെക്ക നിഷ്ഫലമേല്ലാ.
നല്ല േലാകങ്ങൾ കിട്ടാ താതെനന്നതും വരും.
എന്നതു േകട്ടു പറഞ്ഞീടിനാൾ ജരിതയുെമന്നുെട ൈപതങ്ങേള! നിങ്ങളുെമാന്നു േവണം.
ഇക്കണ്ട മരത്തിൻകീഴുെണ്ടലിമടയതിൽപ്പൂക്കുെകാള്ളുവിൻ നിങ്ങെളന്നാൽ
ഞാെനാന്നുെചയ്വൻ
പൂഴിെകാണ്ടതിൻമൂഖം മൂടിവയ്ക്കയും െചയ്യാമൂഴിതൻതാെഴത്തീയും തട്ടുകയില്ലയേല്ലാ.
കീേഴ േപായ്ക്കിടന്നുെകാണ്ടീടുവിൻ, തീയാറിയാൽ
പൂഴിയും നീക്കിെക്കാണ്ടുേപാന്നുെകാള്ളുവനേല്ലാ.
ൈപതങ്ങളതു േകട്ടു മാതാേവാടുരെചയ്താർ;
ൈപദാഹേത്താടു േമവുെമലിയുണ്ടതിലേമ്മ!
പറപ്പാൻ ചിറകില്ല നടപ്പാനില്ല കാലുമിറച്ചി കണ്ടാെലലി പിടിച്ചു തിന്നുമേല്ലാ.
ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടു മരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
െവന്തുചാകുന്നതേത്ര ഗതിെയന്നറിഞ്ഞാലും.
ഭർത്താവുതെന്ന പ്രാപിച്ചുത്തമന്മാരായുള്ള
പുത്രന്മാെരയും ലഭിച്ചീടുക മാതാേവ! നീ.
എന്നതു േകട്ടേനരം വെന്നാരു േശാകേത്താേട
തന്നുെട ൈപതങ്ങെള േനാക്കിയും കരഞ്ഞിട്ടും
പിെന്നത്താൻ പറക്കയും മറിഞ്ഞു േനാക്കുകയുെമന്നുെട കർമ്മെമന്നു കല്പിച്ചു േപായാളവൾ.”

എഴുത്തച്ഛനല്ലാെത മെറ്റാരു കവിക്കു് ഈ പ്രതിപാദനം
സുകരമാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. പക്ഷികളുെട സംഭാ
ഷണം തെന്നയാെണന്നു് അനുവാചകന്മാർക്കു േതാ
ന്നത്തക്കവിധത്തിൽ ഭാഷ ഇവിെട കവി അത്രമാത്രം
േകാമളമാക്കിയിരിക്കുന്നതു പ്രേത്യകം ശ്രേദ്ധയമാ
ണു്.
രൗദ്രരസത്തിനു ദുശ്ശാസനവധെത്തത്തെന്ന പ്രഥേമാദാ
ഹരണമായി സ്വീകരിക്കാം:
“ചുവട്ടിൽ മാറിനിന്നടി രണ്ടും വാരിച്ചുവട്ടിലാക്കി േമൽക്കരേയറിക്കരമമർത്തു നന്നായിച്ചവിട്ടിനിന്നുെകാ-

ണ്ടമർത്ത്യമർത്ത്യന്മാർ പലരും കാണേവ
ചളിപ്പു ൈകവിട്ടെങ്ങടുത്തു ൈകവാളാൽെപ്പാളിച്ചു മാറിടം നഖങ്ങെളെക്കാണ്ടു
െപാടുെപാെടെപ്പാടിച്ചുടനുടനുടൻ
ചുടുചുെടത്തിളച്ചരുവിയാർേപാെല
തുടുതുട വന്ന രുധിരപൂരെത്തക്കുടുകുെടകുഒടിച്ചലറിച്ചാടിയും
െപരുെവള്ളംേപാെല വരുന്ന േശാണിതെമാരു തുള്ളിേപാലും പുറത്തു േപാകാെത
കവിണ്ണു നന്നായിക്കിടന്നുെകാണ്ടുടൻ
കവിൾത്തടം നന്നായ് നിറച്ചിറക്കിയും”

എന്ന ഭീമേസനചിത്രണം ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടു്.
വർണ്ണനത്തിൽ എഴുത്തച്ഛെനേപ്പാെല ൈവദഗ്ദ്ധ്യം
മെറ്റാരു കവിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു സർവസ
മ്മതമാണു്. വിസ്തരഭീതി നിമിത്തം ഇതരരസങ്ങൾക്കു്
ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആചാര്യ
െന്റ ഭക്തിപാരവശ്യെത്തപ്പറ്റി അല്പെമാന്നു പറയാെത
അപ്പുറേത്തയ്ക്കു കടന്നാൽ അെതാരു മഹാപാപമായി
ത്തീരുന്നതാണു്. അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമൻ
എങ്ങെനേയാ അതുേപാെലേയാ അതിലധികേമാ ഭാ
രതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അേദ്ദഹത്തിനു പ്രാണനിലും പ്രാ
ണനാണു്. പൗേലാമത്തിൽ ഭാരതകഥ സംഗ്രഹിക്കുന്ന
അവസരത്തിൽേപ്പാലും,
“ഇന്ദുേശഖരവന്ദ്യനിന്ദുബിംബാസ്യാംബുജ-

നിന്ദ്രാദിവൃന്ദാരകവൃന്ദവന്ദിതൻ പരൻ
ഇന്ദിരാവരൻ നന്ദനന്ദനൻ നാരായണൻ
ചന്ദ്രികാമന്ദസ്മിതസുന്ദരൻ ദാേമാദരൻ”

എെന്നാരു ദീർഗ്ഘമായ ശ്രീകൃഷ്ണവർണ്ണനം അേദ്ദഹം
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു േചർക്കുന്നുണ്ടു്. കർണ്ണപർവത്തിെല വിശ്വ
േമാഹനമായ
“നിറന്ന പീലികൾ നിരക്കേവ കുത്തി

നിറുകയിൽക്കൂട്ടിത്തിറെമാടു െകട്ടി
കരിമുകിെലാത്ത ചികുരഭാരവും
മണികൾ മിന്നിടും മണിക്കിരീടവും
കുനുകുെനച്ചിന്നും കുറുനിര തേന്മൽ
നനുനെനെപ്പാടിെഞ്ഞാരു െപാടി പറ്റിത്തിലകവുെമാട്ടു വിയർപ്പിനാൽ നനഞ്ഞുലകു സൃഷ്ടിച്ചു ഭരിച്ചു സംഹരിച്ചിളകുന്ന ചില്ലീയുഗളഭംഗിയും
…

…

…

പദസേരാരുഹയുഗവുെമന്നുെട
ഹൃദയംതന്നിലങ്ങിരിക്കുംേപാെലയമ്മണിരഥംതന്നിലകം കുളുർക്കേവ
മണിവർണ്ണൻതെന്നെത്തളിഞ്ഞു കണ്ടു ഞാൻ
വിളയാടീടണം വിജയനുമായിട്ടിളകാേത നിന്നു കുറേഞ്ഞാരു േനരം.”

എന്ന പ്രാർത്ഥന ആെരയാണു് േകാൾമയിർെക്കാള്ളി
ക്കാത്തതു്? ഏതു ഭഗവൽസ്തുതിയിലും അേദ്ദഹം പ്രാ
േയണ തെന്നപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതു പതിവാകുന്നു.
അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവിെന സ്തുതിക്കു
േമ്പാൾ
“മരണേമാർത്തു മമ മനസി പരിതാപം
കരുണാമൃതസിേന്ധാ! െപരിെക വളരുന്നു;
മരണകാേല തവ തരുണാരുണസമ-

ചരണസരസിജസ്മരണമുണ്ടാവാനായ്
തരിക വരം നാഥ! കരുണാകര േപാറ്റീ!
ശരണം േദവ! രമാരമണ! ധരാപേത!”

എന്നു ബ്രഹ്മാവിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന
കവിയുേടതു തെന്നയാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
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20 േദവീമാഹാത്മ്യം
“രാമാനാമാചാര്യനുമാേവാളം തുണയ്ക്കണം” എന്ന ഗുരു

വന്ദനയുള്ള ഈ കൃതി എഴുത്തച്ഛേന്റതാെണന്നുള്ളതി
െനപ്പറ്റി സംശയിക്കുവാനില്ല. ഭാഷയും ആ കാലേത്തതു
തെന്നയാെണന്നു സ്പഷ്ടമായിക്കാണാവുന്നതാണു്. ‘സം
ഹാരം െചയ്വാനാേയ’ ‘വഴിേയ െചേയ്തൻ’ ‘അല്ലൽ
െപടുത്തങ്ങു്’ ‘അർദ്ധനിഷ്ക്രാന്തനാേയ’ ‘സന്ധ്യകൾ േത
ജസ്സിനാൽ’ (സന്ധ്യകളുെട) മുതലായ പ്രേയാഗങ്ങൾ
േനാക്കുക. േദവീമാഹാത്മ്യം മാർക്കാേണ്ഡയപുരാണാ
ന്തർഗ്ഗതമായ ഒരു ഉപാഖ്യാനമാണു്. അതിൽ ആ ഉപാ
ഖ്യാനം പ്രക്ഷിപ്തമാെണന്നു് അനുമാനിക്കുവാൻ ന്യായ
മുണ്ടു്. േദവീമാഹാത്മ്യത്തിൽ പതിെനട്ടധ്യായങ്ങളുെണ്ട
ന്നാണു് വെയ്പങ്കിലും ഒടുവിലെത്ത അഞ്ചധ്യായങ്ങൾ
മുദ്രിതങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നിലും കാണുന്നില്ല. അച്ച
ടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വംഗീയപാഠത്തിലും ദാക്ഷിണാത്യപാഠ
ത്തിലും പതിമ്മൂന്നധ്യായങ്ങേളയുള്ളു. ‘ഏവം േദവ്യാ
വരം ലബ്ധ്വാ സുരഥഃ ക്ഷത്രിയർഷഭഃ സൂര്യാജ്ജന്മ സമാ
സാദ്യ സാവർണ്ണിർഭവിതാ മനുഃ’ എന്ന േശ്ലാകേത്താടു
കൂടി പതിമ്മൂന്നാമധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു. ആ പതി
മ്മൂന്നധ്യായങ്ങൾതേന്നയാണു് എഴുത്തച്ഛനും ഭാഷാന്ത
രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. “ഇന്നുമഞ്ചധ്യായമുള്ളതു െചാല്ലു
വാനില്ലെയന്നു െചാന്നാൾ കിളിൈപ്പതലും” എെന്നാരു
വാക്യം ഒടുവിൽ കാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതനുസരിച്ചു്
ആ അധ്യായപഞ്ചകം അേദ്ദഹം കിളിെയെക്കാണ്ടു പറ
യിച്ചിട്ടില്ല. അതിെല വിഷയം പൂജാകല്പമാണു്.
േദവീമാഹാത്മ്യത്തിെന്റ പഴയ ഭാഷാഗദ്യവ്യാഖ്യയി
ലും പതിമ്മൂന്നധ്യായങ്ങെള മാത്രേമ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളു.
എന്നാൽ അവയ്ക്കപ്പുറമുള്ള അഞ്ചധ്യായങ്ങൾക്കു മെറ്റാ
രു പണ്ഡിതൻ ഭാഷാഗദ്യത്തിൽ ഒരു വിവർത്തനം നിർ
മ്മിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്. അതിനും കുെറെയല്ലാം പഴക്കമു
ണ്ടു്. പ്രക്ഷിപ്തത്തിൽ പ്രക്ഷിപ്തമായ ആ ഭാഗത്തിൽനി
ന്നു ചില പങ്ക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം: “പതിമ്മൂന്നധ്യായ
വും േകട്ടുകഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം സുരഥനാകുന്ന രാജാ
വു േചാദിക്കുന്നു. ഭഗവാനായുേള്ളാേവ! നിന്തിരുവടി
ചണ്ഡികാേദവിയുെട അവതാരങ്ങെളല്ലാം അരുളിെച്ച
യ്തുവേല്ലാ. ഇനിയും അവതാരമൂർത്തികളുെട പ്രകൃതി
േയയും ഉള്ളവണ്ണം അരുളിെച്ചയ്യണം. ഇങ്ങെന രാജാ
വിെന്റ േചാദ്യെത്തേക്കട്ടു സുേമധസ്സാകുന്ന മഹർഷി
അതിത്തരമരുളിെച്ചയ്യുന്നു. ഇതു് എത്രയും പരമരഹസ്യ
മായി എത്രയും ഉൽകൃഷ്ടമായിരിേപ്പാന്നു്, ഇതു് ആേരാ
ടും പറേയെണ്ടാരു വസ്തുവല്ല. നീേയാ പിെന്ന എത്രയും
ഭക്തനേല്ലാ; നിേന്നാെടാന്നും പറയരുതാെതയില്ലയ
േല്ലാ; അതുെകാണ്ടു് നിനക്കുപേദശിക്കുന്നു. എങ്കിൽ
ഇവെയല്ലാറ്റിനും ആദിഭൂതയായിരിക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മി
ത്രിഗുണങ്ങേളാടും ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യസ്വരൂപയായി സകല
പ്രപഞ്ചത്തിലും വ്യാപ്തയായ അവസ്ഥിതിേയാടും കൂടിയി
രുേപ്പാരുത്തി.”
പ്രസക്താനുപ്രസക്തമായ ഈ പ്രസ്താവന നില്ക്കെട്ട.
േദവീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിൽ േസ്താത്രങ്ങളുെട ഭാഷാ
നുവാദം ശ്ലാഘ്യമാെണന്നു പറവാനിെല്ലങ്കിലും മറ്റു ഭാഗ
ങ്ങൾ അനവദ്യങ്ങളാണു്. ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ
എഴുത്തച്ഛെന്റ ഒരു ബാലകൃതിയായിരിക്കാം ഈ വാ
ങ്മയം എന്നു േതാന്നുന്നു. ആദ്യെത്ത മൂന്നധ്യായങ്ങൾ
േകകയിലും പിന്നീടുള്ള പത്തധ്യായങ്ങൾ കാകളിയിലും
നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം:
“സർവജന്തുക്കൾക്കുമുേണ്ടാർക്കുേമ്പാൾ ജ്ഞാനം പുനരവ്വണ്ണമുള്ളിൽ ജ്ഞാനം മാനുഷർക്കില്ല നൂനം.

െവേവ്വെറ ജന്തുക്കൾക്കു വിഷയങ്ങളുമുണ്ടു;
ദുർവാരമതു മഹാജ്ഞാനികളാലുേമാർത്താൽ.
േകചിൽ പ്രാണികൾ ദിവാന്ധങ്ങളായുള്ളൂ ഭുവി;
േകചിൽ പ്രാണികെളല്ലാം രാത്രിയിലന്ധങ്ങളാം;
തുല്യദൃഷ്ടികൾ മനുജന്മാെരന്നേല്ലാ െചാൽവൂ;
സത്യമല്ലതു നിരൂപിച്ചാൽേക്കവലം ജ്ഞാനം
ചിത്തത്തിൽപ്പശുപക്ഷിമൃഗജാതികൾക്കേത്ര;
പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ടു പട്ടിണിയിട്ടു കിടെന്നാക്കേവ െകാത്തിപ്പിരിച്ചരിെകേച്ചർത്തുെകാണ്ടു
പക്ഷങ്ങൾേതാറും വച്ചു വളർത്തു ദിനംേതാറും
ഭക്ഷിപ്പാൻ െകാക്കിൽെക്കാത്തിെക്കാണ്ടന്നു
െകാടുത്തുടൻ
നാൾേതാറും പറക്കയും പഠിച്ചു വളർത്തിയാേലതുേമ മമത്വമില്ലവറ്റിെലാട്ടും പിെന്ന,
മർത്ത്യന്മാർ പുത്രന്മാരിൽ പ്രത്യുപകാരം ചിന്തിെച്ചത്രയും േമാഹിക്കുേന്നാരജ്ഞാനം നിമിത്തമായ്.”
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21 ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്

കർത്തൃത്വം
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു് തുഞ്ചത്താചാര്യെന്റ പ്ര
ഥമ ശിഷ്യനായ കരുണാകരെനഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതിയാ
െണന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ടു്. അതിെനപ്പറ്റി ഗാഢമായി
ചിന്തിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാന
ത്തിൽ കവി
“ധാത്രീേദേവന്ദ്രേശ്രഷ്ഠനാകിയ തേപാനിധി

േനത്രനാരായണൻതന്നാജ്ഞയാ വിരചിതം
രാമഭക്താഢ്യനായ രാമശിഷ്യനാലിദം
േസാമനാം കുണ്ഡപുരാധീശൻതന്നനുഗ്രഹാൽ
ബ്രാഹ്മണശ്രീപാദപാംസുക്കൾക്കു നമസ്കാരം
ബ്രാഹ്മണഭക്തി മമ വർദ്ധിച്ചുവേരണേമ”

എന്ന വരികളിൽ അതിെന്റ കാരയിതാവിെനപ്പറ്റി പ്ര
സ്താവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ‘േനത്രനാരായണൻ’ എന്നതു്
ആഴ്വാേഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കന്മാരുെട മാറാേപ്പരാകുന്നു.
‘േസാമനാം കുണ്ഡപുരാധീശൻ’ എന്നതു തൃക്കണ്ടിയൂർ
േക്ഷത്രത്തിെല േദവനായ ശ്രീപരേമശ്വരനാെണന്നുള്ള
തും നിസ്തർക്കമാണു്. ‘രാമഭക്താഢ്യനായ രാമശിഷ്യ
നാൽ’ എന്നുള്ളതിനു രാമഭക്തേശ്രഷ്ഠനായ രാമെന്റ
ശിഷ്യൻ എന്നും, രാമഭക്തനും രാമെന്റ ശിഷ്യനുമായ
ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്നും അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാം. ആദ്യേത്ത
താണു് അർത്ഥെമങ്കിൽ അധ്യാത്മരാമായണകർത്താ
വായ രാമനാണു് പ്രേണതാവിെന്റ ഗുരുെവന്നും തദനു
േരാേധന പ്രേണതാവു കരുണാകരെനഴുത്തച്ഛനാെണ
ന്നും ഊഹിക്കാം. പ്രത്യുത രണ്ടാമെത്ത അർത്ഥമാണു്
സ്വീകാര്യെമങ്കിൽ രാമെന്റ ശിഷ്യനും രാമഭക്താഢ്യനു
മായ തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻതെന്നയാണു് ബ്രഹ്മാണ്ഡപു
രാണത്തിെന്റയും രചയിതാെവന്നു വന്നു കൂടുന്നു. ബ്ര
ഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിനു ശ്രീരാമകഥയുമായി യാെതാരു
വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല; എന്നിട്ടും കവി ആ ഗ്രന്ഥ
ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
“ശ്രീരാമ! രാമചന്ദ്ര! ശ്രീരാമ! രഘുപേത!
ശ്രീരാമ! രാമഭദ്ര! സീതാഭിരാമ! രാമ!
ശ്രീരാമ! രാമ! രാമ! േലാകാഭിരാമ ജയ!”

എന്നു് ഇഷ്ടേദവതാപ്രാർത്ഥന െചയ്യുന്നു. ഇതിൽനിന്നു
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണകാരൻതെന്നയാണു് രാമഭക്താ
ഢ്യൻ എന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അപാകം കാണു
ന്നില്ല. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന
ത്തെന്നയാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയുേടയും കർത്താവായി
കല്പിേക്കണ്ടതു്. വിമർശകാഗ്രണിയായ പി. െക. നാരാ
യണപിള്ളയുെട അഭിപ്രായവും അതുതെന്നയാകുന്നു.
“നിന്തിരുവടി തിരുവുള്ളത്തിേലറാെതകെണ്ടെന്താരു
വസ്തു േലാകത്തിലുള്ളതു േപാറ്റി” മുതലായി ചില വരി
കൾ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലും ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണ
ത്തിലും ചിലേപ്പാൾ ഏകരൂപമായും മറ്റു ചിലേപ്പാൾ
ഈഷദ്വ്യത്യാസേത്താടുകൂടിയും കാണുന്നുണ്ടു്. ഭാഷ
എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലേത്തതുതെന്നയാണു് എന്നുള്ളതി
നു (1) േചല്ക്കണ്ണാൾ, (2) മടിക്കുന്നിേല്ലതും ഞാേനാ, (3)
മന്നവരനുഷ്ഠാനം, (4) മൂർച്ഛിതനാേയ, (5) ഗുരുഭൂതന്മാെര
വന്ദിപ്പാനാേയ, (6) എവിടത്തു, (7) െചാല്ലവേല്ലൻ, (8)
കാണായതാരായ്വരൂ, (9) അതിൽക്കാളും, (10) ദുർന്നി
മിത്തങ്ങൾ പല, (11) ഊേടചിന്തിച്ചു, (12) ഞങ്ങളിരുന്നു
ഞായം മുന്നം തുടങ്ങിയ പ്രേയാഗങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹി
ക്കുന്നു. പേക്ഷ ഈ െതളിവുെകാണ്ടു മാത്രം ഗുരുവിെന
വിട്ടു ശിഷ്യനിേലാ മറിേച്ചാ കർത്തൃത്വം ആേരാപിക്കു
വാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. എന്നാൽ കവിതാരീതി േനാക്കി
യാൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിനു തുഞ്ചെന്റ കൃതിയാകു
വാൻതക്ക സ്വരൂപേയാഗ്യതയുെണ്ടന്നുതെന്ന പ്രസ്താ
വിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. െതാണ്ണൂെറ്റാൻപതധ്യായങ്ങൾ
സംഗ്രഹിേക്കണ്ടതുെകാണ്ടു വർണ്ണനത്തിനുള്ള സൗക
ര്യം കവിക്കു വളെര വിരളമാണു്. എങ്കിലും പല ഘട്ടങ്ങ
ളിലും അേദ്ദഹം താൻ ഒരു വശ്യവചസ്സാെണന്നു തെന്റ
വിശിഷ്ടമായ വാേഗ്ദ്ധാരണിയാൽ പ്രഖ്യാപനം െചയ്യു
ന്നുണ്ടു്. “ജളത്വമുള്ള ജനം മഹത്ത്വമറികയില്ലളർക്കമ
റിയുേമാ നരസിംഹത്തിൻ ബലം?” “കാല്ക്കൽ വീഴ്കയും
കണ്ണിലശ്രുക്കൾ െപാഴികയും വീർക്കയും വിയർക്കയും
േകാൾമയിർെകാള്ളുകയും” “ദുസ്ത്യജയേല്ലാനൂനം പ്രകൃ
തി വിദ്വാന്മാർക്കും” എന്നിങ്ങെനയുള്ള വരികളിൽ മാ
ത്രമല്ല അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവനകലാപാടവം പ്രത്യക്ഷീ
ഭവിക്കുന്നതു്. ദത്താേത്രയൻ കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനനു
നല്കുന്ന ജ്ഞാേനാപേദശം, ചന്ദ്രഗുപ്തെന്റ ജമദഗ്ന്യാശ്ര
മവർണ്ണനം മുതലായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നാം േകൾക്കുന്നതു
സാക്ഷാൽ ഗുരുനാഥെന്റ ശബ്ദംതെന്നയാണു്. ശ്രീപ
രശുരാമനും കാർത്തവീര്യെന്റ േസനയും തമ്മിലുള്ള യു
ദ്ധം കവി പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്നതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം
ഇവിെട പകർത്താം:
“ഭൂതലം െപാടിഞ്ഞുെപാങ്ങീടിന െപാടിെകാണ്ടു
േരാദസി മറഞ്ഞിതു കണ്ടുനിന്നവർകളും.

കല്പാന്തലയമകാലപ്രാപ്തമായിെതന്നു
കല്പിച്ചു നഭസ്ഥന്മാരുൽഭ്രാന്തന്മാരായ് വന്നു.
അഗ്നിേലാചനൻ ജഗത്സംഹാരത്തിനു ജമദഗ്നിനന്ദനനായ് വന്നീടിനാെനന്നു നൂനം.

കുണ്ഡേലാഷ്ണീഷകിരീടാദികേളാടും നൃപമുണ്ഡങ്ങൾ നിശിതബാണങ്ങളാൽ െതരുെതെര
ഖണ്ഡിച്ചു വസുമതീമണ്ഡലത്തിനു ബഹുമണ്ഡനവിേശഷങ്ങൾ നല്കിനാൽ ഭൃഗുേശ്രഷ്ഠൻ.
ഉത്ഥാേയാത്ഥായ ദ്രുതം നൃത്തവുമാടീടുന്നു
മത്തങ്ങളാേയ നിന്നു പൃഥ്വിയിൽക്കബന്ധങ്ങൾ.
കുണ്ഡലാംഗദച്ഛത്രചാമരഹാരസ്വർണ്ണദണ്ഡേതാരണപതാകാവ്യജനങ്ങൾെകാണ്ടും
അങ്കുശകശാവലനാദികൾെകാണ്ടും സമരാങ്കണമലങ്കരിച്ചീടിനാൻ ഭൃഗുപതി.
ചർമ്മവർമ്മാദിഗദാചാപശസ്ത്രാദികളാൽ
നിർമ്മലാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചു രണാങ്കണം.
ക്ഷത്രവാഹിനിെയാെക്ക മുറിഞ്ഞു ധരണിയും
രക്തവാഹിനികളാൽ നിറഞ്ഞു ചിത്രം ചിത്രം.
ഹസ്ത്യശ്വമർത്ത്യഭവരക്തവാഹിനികളിൽ
ഹസ്തിഗ്രാഹങ്ങളുണ്ടു മാംസപങ്കവുമുണ്ടു,
ശസ്ത്രമീനങ്ങളുണ്ടു തുരേഗാഡുപങ്ങളും
മർത്ത്യമസ്തകമായ പാഷാണങ്ങളുമുണ്ടു,
ഹസ്തിവൃേന്ദാത്തമാംഗകച്ഛപങ്ങളുമുണ്ടു,
മർത്ത്യേകശങ്ങളായ ൈശവാലപൂരമുണ്ടു,
േശ്വതചാമരമായ േഫനപിണ്ഡങ്ങളുണ്ടു,
നൂതനച്ഛത്രമയഹംസപംക്തിയുമുണ്ടു,
തുരംഗശവമയഗ്രാഹങ്ങളുണ്ടു, ധനുസ്തരംഗങ്ങളുമുണ്ടു രത്നവാലുകകളും.
രക്തപായികളായ മാംസേഭാജികെളല്ലാം
നൃത്തമാടീടുകയുമലറിക്കളിക്കയും
ബാണങ്ങേളറ്റു മരിെച്ചാട്ടു േശഷിച്ച ൈസന്യം
പ്രാണത്രാൈണകപരായണന്മാരാേയാടിയും
…

…

…

േപ്രതഗുഹ്യകപിശാചാദിരാക്ഷസഗണം
പീതേശാണിതങ്ങളാം ഡാകിനീഗണങ്ങളും
കങ്കഗൃധ്രശ്വാപദേഗാമായുേശ്യനവൃകാദ്യങ്കിതമായ സമരാങ്കണം ഭയപ്രദം.”

ഈ കവിതയ്ക്കു് അധ്യാത്മരാമായണത്തിെന്റ െമച്ചമു
െണ്ടന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ന്യൂനതയ്ക്കു
ള്ള ഒരു കാരണം മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല കവിക്കു്
ഓേരാ അധ്യായവും പ്രേത്യകമായി സംേക്ഷപിക്കുവാ
നുണ്ടായ ആഗ്രഹമാണു്: ആ പരിപാടിക്കു് ഉത്തരവാദി
പേക്ഷ തമ്പ്രാക്കളാെണന്നും വരാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല.
േകരളത്തിെന്റ ജനയിതാവും േകരളബ്രാഹ്മണരുെട കു
ലൈദവതവുമാണേല്ലാ ശ്രീപരശുരാമൻ. ആ മഹാത്മാ
വിെന്റ അപദാനങ്ങെള ഭാഷാഗാനരൂേപണ പ്രകീർ
ത്തനം െചയ്യിക്കുവാൻ പണ്ഡിതാേഗ്രസരനും നീലക
ണ്ഠേസാമയാജിയുെട സുഹൃത്തമനുമായ അക്കാലെത്ത
ആഴ്വാേഞ്ചരിത്തമ്പ്രാക്കൾക്കു് ഔത്സുക്യം സ്വാഭാവിക
മായി അങ്കുരിച്ചിരിക്കാവുന്നതും തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹം
അധ്യാത്മരാമായണത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദംമൂലം ഭാഷാ
കവികളിൽ പ്രഥമഗണനീയെനന്നു േപർ സമ്പാദിച്ചു
തൃക്കണ്ടിയൂരിൽ അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പട്ടിരു
ന്ന തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന അതിേലക്കു നിേയാഗിച്ചിരി
ക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ഉത്തരരാമായണത്തിന്നു പിൻപും
മഹാഭാരതത്തിനു മുൻപും എഴുത്തച്ഛൻ പ്രസ്തുതഗാനം
നിർമ്മിച്ചതായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്. ഗ്രന്ഥാവ
സാനത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ േകരളത്തിെന്റ മഹാത്മ്യ
െത്തപ്പറ്റി ചില സൂചനകൾ നല്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു പ്രകൃത
ത്തിൽ സ്മരണീയമാകുന്നു.
“ഭൂമിേദവന്മാർെക്കല്ലാം ഭാർഗ്ഗവരാമൻ നിജഭൂമിെയദ്ദാനംെചയ്താൻ പ്രായശ്ചിത്താർത്ഥമാേയ.
ക്ഷത്രിയർക്കുള്ള രാജ്യമല്ലിതു നിങ്ങെളല്ലാമധ്വരങ്ങളും െചയ്തു സുഖിച്ചു വസിച്ചാലും.

ബ്രഹ്മസ്വമായ ഭൂെമൗ ദുഷ്ടരാരാനും വന്നു
നിർമ്മര്യാദം െചയ്കിലും േദവസ്വാദികെളല്ലാം
ആക്രമിച്ചീടുന്നാകിൽ നിങ്ങെളല്ലാരുംകൂടിപ്പാർക്കണെമെന്ന ധ്യാനിച്ചവിെട വരുവൻ ഞാൻ.
ദുഷ്ടെരെയല്ലാെമാെക്ക നിഗ്രഹിച്ചാർത്തി തീർത്തു
ശിഷ്ടെരെയല്ലാമത്ര വച്ചു രക്ഷിച്ചീടുവിൻ.
അബ്ധിതന്നന്തർഭാേഗ മഗ്നമായ്ക്കിടെന്നാരു
സിദ്ധേക്ഷത്രങ്ങൾ പുരഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ
തീർത്ഥങ്ങളിവെയല്ലാം നീെളക്കാണായിതേപ്പാൾ
ധാത്രീേദവന്മാർ സേങ്കതം വച്ചു മുെന്നേപ്പാെല
യാഗാദികർമ്മംെകാണ്ടുമാശ്രമനിഷ്ഠെകാണ്ടും
േയാഗൈവഭവംെകാണ്ടും ദാനാദിധർമ്മംെകാണ്ടും
ദുഃഖങ്ങളറിയാെത സൽകർമ്മങ്ങളും െചയ്തു
സൗഖ്യംപൂണ്ടിരുന്നിതു ഭൂേദവപ്രവരന്മാർ.
ആത്മാനുഭാവംെകാണ്ടു ഭാർഗ്ഗവൻതെന്റ ഭൂെമൗ
ഗ്രീഷ്മകാലത്തും മഴ െപയ്യുമാറാക്കിവച്ചാൻ.
ധനധാന്യാദികളാലധികം സമൃദ്ധിയുമനുവാസരം വളർത്തീടിനാൻ ഭൃഗുപതി.

ഈ വർണ്ണനെമാന്നും മൂലത്തിലില്ല. തൃക്കണ്ടിയൂരപ്പെന്റ
അനുഗ്രഹെത്തപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച
തു ശ്രീപരേമശ്വരൻ പരശുരാമെന്റ ഗുരുനാഥനാകെകാ
ണ്ടാെണന്നു േതാന്നുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിൽതെന്ന ഒന്നു രണ്ടു
ശിവേസ്താത്രങ്ങളും കാൺമാനുണ്ടേല്ലാ.

ഭാഷാനുവാദരീതി
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ ആദ്യെത്ത പതിനഞ്ചധ്യായ
ങ്ങൾ േകകയിലും പിന്നീടുള്ള പതിനഞ്ചധ്യായങ്ങൾ
കാകളിയിലും ബാക്കിയുള്ള അധ്യായങ്ങെളല്ലാം വീ
ണ്ടും േകകയിലുമാണു് കവി തർജ്ജമെചയ്തിരിക്കുന്നതു്.
ആെകക്കൂടി േദവീമാഹാത്മ്യത്തിെലന്നേപാെല മൂന്നു
വിഭാഗങ്ങേള കാണുന്നുള്ളു. അതിനാൽ അവെയ പാദ
ങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നതു യുക്തമാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
എഴുത്തച്ഛൻ ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠാവിധി ഭാഷീകരിക്കുന്നി
ല്ല.
“മുപ്പത്തിമൂന്നധ്യായമാദിയായഞ്ചധ്യായം

മുപ്പേത്തഴധ്യായവും കഴിഞ്ഞുകൂടുേവാളം
ഭദ്രദീപാഖ്യപ്രതിഷ്ഠാവിധി സമസ്തവും
സുദ്യുമ്നൻതെന്നേക്കൾപ്പിച്ചു ………”

എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അപ്പുറേത്തയ്ക്കു കടക്കുന്നു. അതു
േപാെല അസിതമഹർഷി ജനകമഹാരാജാവിനു നല്കു
ന്ന മറ്റുപേദശങ്ങൾ തർജ്ജമ െചയ്യുന്നുെണ്ടങ്കിലും നാല്പ
െത്താൻപതു മുതൽ അൻപത്തിമൂന്നുവെരയുള്ള അഞ്ച
ധ്യായങ്ങളിൽ െചയ്യുന്ന അധ്യാത്മജ്ഞാേനാപേദശം
വിട്ടുകളയുന്നു. ‘ഇത്യാദ്യമഞ്ചധ്യായം െകാണ്ടുടൻ ജനക
േനാടധ്യാത്മജ്ഞാനമുപേദശിച്ചാ ന സിതനും’ എന്നു്
ആ ഘട്ടെത്ത ദൂെരനിന്നു ഒന്നു കടാക്ഷിക്കുക മാത്രേമ
അേദ്ദഹം െചയ്യുന്നുള്ളു. കാർത്തവീര്യെന്റ ജലക്രീഡെയ
പ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവം വരുേമ്പാൾ ഋഷികല്പനായ ആ
ധർമ്മാത്മാവു് “അർജ്ജുനജലക്രീഡാധ്യായമൻപെത്ത
ട്ടാമതിന്നിജ്ജനത്തിനു പറഞ്ഞീടുവാൻ പണിയേത്ര”
എന്നു് അതിൽനിെന്നാഴിയുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആചാ
രപ്രവണതയും ഔചിത്യേബാധവുമാണു് ഈ വക കാ
ര്യങ്ങളിൽ പ്രകടീഭവിക്കുന്നതു്.
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മൂലം
സീതാവിജയം കിളിപ്പാട്ടിനു ശതമുഖരാമായണെമന്നും
ശതമുഖരാവണവധെമന്നുംകൂടി േപരുകളുണ്ടു്. കിളിപ്പാ
ട്ടിൽ സീതാവിജയം എന്ന സംജ്ഞതെന്നയാണു് സ്വീക
രിച്ചിരിക്കുന്നതു്. “ഇങ്ങെന സീതാവിജയാഖ്യമാം കഥാ
സാരം നിങ്ങേളാെടാട്ടു െചാേന്നെനന്നാേള കിളിമകൾ”
എന്നുള്ള ഒടുവിലെത്ത വരികൾ േനാക്കുക. “സന്തുഷ്ടാ
ത്മനാ സീതാവിജയം മേനാഹരം” എന്നു് ആരംഭത്തി
ലും പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. മൂലം സ്കാന്ദ പുരാണാന്തർഗ്ഗത
മായ വാസിേഷ്ഠാത്തരരാമായണത്തിൽ െപട്ടതാണു്.
ഏഴധ്യായങ്ങൾെകാണ്ടു പ്രസ്തുേതാപാഖ്യാനം അതിൽ
സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ദശമുഖരാവണെനക്കാൾ ബല
ശാലിയായ ശതമുഖരാവണെന സീതാേദവി വധിച്ച
കഥ വസിഷ്ഠ മഹർഷി ശതാനന്ദെന പറഞ്ഞുേകൾപ്പി
ക്കുന്നു.

കിളിപ്പാട്ടിെന്റ കർത്താവു്
സീതാവിജയത്തിെന്റ കർത്താവു് തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛനാ
െണന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ഭാഷാരീതി പരിേശാധിച്ചാൽ
അതു െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെല കൃതിയാെണന്നു
നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയും. ‘േകൾക്കയിൽ,’ ‘ഇടർ,’ ‘േമ
ന്മതകും,’ ‘വാക്കുെകാേണ്ട,’ ‘വരിഷിക്കുക’ എന്നീ പദ
ങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങളും േനാക്കുക. ‘െപൗലസ്ത്യനവനുെട
കാൽനഖത്തിനു േപാരാ’, ‘ദധിജലധി ശതവദനപത
നസമേയ െചന്നു േദവേലാകത്തു വൃത്താന്തമറിയിച്ചു’
തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ അധ്യാത്മരാമായണത്തിെല
ചില വരികളുെട പ്രതിധ്വനി േകൾക്കുന്നു. നാലു പാദ
ങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൃതിയിൽ ഒന്നും
നാലും പാദങ്ങൾ േകകയിലും രണ്ടാം പാദം കാകളി
യിലും മൂന്നാം പാദം കളകാഞ്ചിയിലുമാണു് നിബന്ധി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. കവിത ആപാദചൂഡം മേനാഹരമായിരി
ക്കുന്നു. അതിെല—പ്രേത്യകിച്ചു മൂന്നാം പാദത്തിെല—
പദഘടനാപാടവെത്ത എഴുത്തച്ഛനിലല്ലാെത മെറ്റാരു
കവിയിൽ വിനിേവശിപ്പിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടു കർത്തൃത്വെത്തപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രകട
മായ സൂചനെയാന്നുമിെല്ലങ്കിലും ‘ശ്രീരാമനാമം പാടി
വന്ന ൈപങ്കിളിെപ്പേണ്ണ, ശ്രീരാമചരിതം നീ െചാല്ലീടു
മടിയാെത’ എന്നു് അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ നിയുക്ത
യായ ആ മധുരസ്വരയായ ശാരികേയാടുതെന്നയാണു്
“ശ്രീരാമചരിതവും പാടിസ്സഞ്ചരിക്കുന്ന ശാരികൈപ്പത
േല നീ െചാേല്ലണെമേന്നാടിേപ്പാൾ” എന്ന വരികളിൽ
സീതാവിജയകാരനും അേപക്ഷിക്കുന്നെതന്നു് എനിക്കു
േതാന്നുന്നു. കവിതയുെട മാതൃക കാണിക്കുവാൻ മൂന്നാം
പാദത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം:
“നിഖിലനിശിചരശമനകരനഖിലനായകൻ

നിന്നു പരിശ്രാന്തനായ് സമരാങ്കേണ

കമലദലനയനനഥ ജനകമകൾതന്നുേട
ൈകയിൽെക്കാടുത്തിതു കാർമ്മുകവും തദാ.
മിഥിലനൃപസുതയുമഥ വാങ്ങിനാൾ ചാപവും
േമന്മതകും ബാണജാലവും തൂണിയും.
നിജരമണനികടഭുവി ജനകസുതയും തദാ
നിന്നൂ ജയലക്ഷ്മിെയന്നേപാേല മുദാ.
രഘുപതിയുമതുെപാഴുതു മൃദുഹസിതപൂർവ്വകം
രമ്യാംഗിമാനസം കണ്ടരുളിെച്ചയ്തു.
ദശവദനമതിചതുരമുരുഭയദസംഗേര
ദണ്ഡെമാഴിഞ്ഞു ഞാൻ െകാേന്നൻ പ്രിയതേമ!
വിബുധപതിജിതമരിയ ദശമുഖതനൂജെന
വീരനാം സൗമിത്രി െകാന്നൂ ജിതശ്രമം.
മധുതനയമമിതബലമപി ലവണെനത്തദാ
മാനിയാം ശത്രുഘ്നനും വധിച്ചീടിനാൻ.
ഗഗനചരപരിവൃഢെരാടധിരണമനന്തരം
ഗന്ധർവവീരെരെക്കാന്നു ഭരതനും.
ശതവദനനിവനവരിലധികബലനാകയാൽ
ശാരദാംേഭാജവേക്ത്ര! വധിച്ചീടു നീ.
നിഹതനിവനിഹ സമരഭുവി ഭവതിയാലതു
നിശ്ചയം; യുദ്ധം തുടങ്ങു നീ വല്ലേഭ!
… …

…

പവനസമജവെമാടുടനതുലവിശിഖം വന്നു
ഫാലേദേശ െകാണ്ടു രക്താഭിഷിക്തയായ്
ദശവദനരിപുമഹിഷി പുനരസഹേരാേഷണ
േചതസി ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചിതാദരാൽ.
അയുതശതനവമിഹിരസമരുചി കലർെന്നഴുമാനന്ദവിഗ്രഹമത്ഭുതവിക്രമം
തരണികുലഭവമഭവമഭയദമനാമയം
താപത്രയാപഹം സച്ചിത്സ്വരൂപിണം
ദശവദനകുലവിപിനദഹനമഖിേലശ്വരം
േദവേദവം വിഭും കുംഭകർണ്ണാന്തകം
സലിലനിധിതരണകരചതുരമസുരാന്തകം
സായകേകാദണ്ഡേദാർദ്ദണ്ഡമണ്ഡിതം
ഖരശമനകരമമലമതുലബലമവ്യയം
കാരണപൂരുഷം കാമദാനപ്രിയം
മൃതിസമയഭയഹരണനിപുണചരണാംബുജം
മൃത്യുമൃത്യും പരം മർത്ത്യരൂപം ഭേജ.
തപനകുലശുചികരസുചരിതമതിേകാമളം
താരകബ്രഹ്മസംജ്ഞം രാമനാമകം
നിജഹൃദയകമലഭുവി നിരുപമമുറപ്പിച്ചു
നിർമ്മലം പഞ്ചവാരം ജപിച്ചീടിനാൾ.”
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കർത്തൃത്വം
സംസ്കൃതത്തിൽ വിഷ്ണുഭാഗവതെമന്നും േദവീഭാഗവത
െമന്നും രണ്ടു ഭാഗവതങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ അഷ്ടാദശ
മഹാപുരാണങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടതു്
ഏതിെനയാെണന്നുള്ള വാദം പണ്ടുപേണ്ടയുള്ളതും
ഇന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാണു്. അഷ്ടാദശപുരാ
ണങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചതിനുേമൽ അവയുെട മകുടസ്ഥാ
നത്തിൽ വിഷ്ണുഭക്തിസംവർദ്ധകമായി ദാക്ഷിണാത്യ
നായ ഏേതാ സിദ്ധൻ രചിച്ചു് ഉപേദശിച്ച ഒരു വിശിഷ്ട
ഗ്രന്ഥമാണു് ഭാഗവതം എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്ര
ക്ഷിപ്തങ്ങൾ നുഴഞ്ഞുേകറാത്ത ഒരു പുരാണമാണു് ഭാഗ
വതെമന്നുള്ളതു് അതിെന്റ മഹിേമാപാധികളിൽ ഒന്നാ
െണന്നും നാം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. െകാല്ലം എട്ടാം
ശതകത്തിെല കൃതിയായ ഭാഷാവിഷ്ണുഭാഗവതെത്തപ്പ
റ്റിയാണേല്ലാ നമുക്കു് ഇവിെട പര്യാേലാചിക്കുവാനുള്ള
തു്. ആ ഗ്രന്ഥം തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതിയാെണന്നും
അെല്ലന്നും പ്രബലമായ പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്.

പൂർവ്വപക്ഷം
ചിറ്റൂർ ഗുരുമഠത്തിൽ ഭാഗവതം വച്ചുപൂജിച്ചിരുന്നതു്
1041-ൽ ബർണ്ണൽസായിപ്പു കണ്ടതായി മുൻപു പ്രസ്താ
വിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഭാഗവതം എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതിയാെണ
ന്നു രൂഢമൂലമായ ജനവിശ്വാസമുണ്ടു്. ഭാഗവതത്തിെല
ഭാഷ െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തി
േലതാണു് എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ‘സർവേലാേക
ശനായ ഭഗവദ്യശേസ്സാടു’, ‘ഭഗവദ്യേശായുതമല്ലായും
പ്രബന്ധങ്ങൾ’, ‘ഉളനായ േചല്ക്കണ്ണാൾ’, ‘േതൻേപാരും’,
‘േപാകയിൽ’, െചല്ലത്തുടങ്ങിനാൾ’, ‘േചാരിവാേവരി’,
‘മകളർ’ ഇങ്ങെന എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ േവണെമ
ങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ചു് ഈ വസ്തുത െതളിയിക്കാവുന്നതാണു്.
മേനാഹരങ്ങളായ പല ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗവതം കിളിപ്പാ
ട്ടിലുമുണ്ടു്. ഇങ്ങെന ചില കാരണങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി
ഭാഗവതം എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതിതെന്നെയന്നു സ്ഥാപിക്കു
വാൻ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്യമിക്കുന്നു. അവരിൽത്ത
െന്നയും ഏതു കാലത്താണു് എഴുത്തച്ഛൻ അതു രചിച്ച
െതന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടു്. ചിലർ
വാർദ്ധക്യാരംഭത്തിലാെണന്നും ചിലർ യൗവനത്തി
െലന്നും പറയുന്നു. വാർദ്ധക്യാരംഭത്തിലാെണന്നു പറ
യുന്നവർ എഴുത്തച്ഛൻ ആ കവിത െചാല്ലിെക്കാടുത്തു
മകെളെക്കാണ്ടു് എഴുതിച്ചതാെണന്നും ആ ഗ്രന്ഥമാണു്
ബർണ്ണൽസായിപ്പു് 1041-ൽ ഗുരുമഠത്തിൽ കണ്ടെത
ന്നും കൂടി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭാഗവതം െകാല്ലം എട്ടാം
ശതകത്തിെല കൃതിയാെണന്നു് എനിക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറ
യുവാൻ േതാന്നുന്നു.
ഏകകർത്തൃകമാേണാ?—ഭാഗവതത്തിെന്റ ആദ്യന്ത
മുള്ള പ്രേണതൃത്വം ഒരു കവിയിൽ ആേരാപിക്കുവാൻ
അേശഷം നിർവാഹമില്ലാത്ത വിധത്തിലാണു് അതി
െല ആദ്യേത്തയും അവസാനേത്തയും ഭാഗങ്ങളുെട
രചനാരീതി നിലെകാള്ളുന്നതു്. ഭാഗവതം ആെകക്കൂടി
ത്തെന്ന ആ വിഷയത്തിൽ ഭാരതേത്തയും അധ്യാത്മരാ
മായണേത്തയും അേപക്ഷിച്ചു തുേലാം അവരമായ ഒരു
സ്ഥാനത്തിേല സ്ഥിതി െചയ്യുന്നുള്ളു. അപശബ്ദപ്രേയാ
ഗവും മൂലത്തിൽ നിന്നു തർജ്ജമയിൽ കടന്നുകൂടീട്ടുള്ള
അർത്ഥവ്യത്യാസവും ആ ഗ്രന്ഥെത്ത അധഃപതിപ്പിക്കു
ന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനങ്ങളല്ല.
ചുരുക്കത്തിൽ ഭാഗവതത്തിെന്റ ഗതി കൃഷ്ണപക്ഷത്തി
െല ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിേന്റതുേപാെലയാെണന്നു പറയാം.
മുേന്നാട്ടു േപാകുേന്താറും കൂടിക്കൂടി വരുന്ന അനാസ്വാ
ദ്യത ദശമസ്കന്ധത്തിൽ കാളിയമർദ്ദനാനന്തരം അതി
െന്റ മൂർദ്ധന്യദശയിൽ എത്തുന്നു. അതിനു മുൻപുതെന്ന
‘ഭഗവേത്സവാരതിെചയ്തീടണം’ എന്നു ദ്വിതീയസ്കന്ധ
ത്തിലും ‘പൂർേഷാത്തമെന സ്തുതിച്ചാരുടനുടൻ’ എന്നും
‘ഭവാനാലേഹാ ഹനിച്ചീടിന’ എന്നു ‘േമളമുഖാംബുജം’
എന്നും ചതുർത്ഥസ്കന്ധത്തിലും ‘കാലപാശം പരിേച്ഛദി
ച്ചു’ എന്നു ഷഷ്ഠസ്കന്ധത്തിലും ‘അംബുജൻ’ എന്നു നവ
മസ്കന്ധത്തിലും മറ്റും പല ഉേദ്വഗജനകങ്ങളായ പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്. ‘സർവേഭദങ്ങളാം രാഗേദ്വഷാ
ദിയാം’, ‘മന്ദരപർവതെത്ത പ്രേവശിച്ചു തപസ്സുതുടങ്ങി
നാൻ’ എന്നും മറ്റുമുള്ള ൈവരൂപ്യദുഷ്ടങ്ങളായ വരികളു
മുണ്ടു്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ അത്തര
ത്തിലുള്ള കീടാനുവിദ്ധത ക്രേമണ പ്രവൃദ്ധമാകുന്നു. ‘മാ
ധവസ്വഭൂഃ’ ‘ചത്വാരിപാദസംയുക്തൻ’ ‘സഖന്മാരുമായ്’
മുതലായ അേനകം അസഹ്യങ്ങളായ സ്ഖലിതങ്ങൾ
അവിെടയാണു് സ്വച്ഛന്ദമായി തലെപാക്കുന്നതു്. എങ്കി
ലും േഗാവിന്ദദർശനം കണ്ടു’ ‘കുഴൽസ്വൈനർന്നിശ്ചല
രായിതു’ ‘മന്നിടമായ ൈത്രേലാക്യങ്ങൾ’ ‘ത്രാണനം
െചെയ്കങ്ങൾ പ്രാണനാഥാ കൃഷ്ണ’ ‘കയ്യതിൽ വസ്ത്രാ
ഭരണമായും ചിലർ’ ‘മാർഗ്ഗമാക്കീടും കൃതാന്തസമീപ
േത്തക്കു്’ ‘ആകയാൽ നാെമാത്തു യുദ്ധം വഹിക്കിേലാ
ആകാെയന്നാരും പറയാ ധരിക്ക നീ’ ‘യൗവനാത്മാ
ക്കൾ’ ചന്ദ്രികാഹാസിേത’ ‘പ്രദ്യുമ്നാനിരുദ്ധസംയുതാ
ഭ്യാം’ (പ്രദ്യുമ്നനനിരുദ്ധസംയുതാഭ്യം എന്നു േവണെമ
ങ്കിൽ വായിച്ചുെകാള്ളാം) ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീമങ്ങളായ
അഭംഗികൾ കാളിയമർദ്ദനഘട്ടത്തിനുേമേല ദശമസ്ക
ന്ധത്തിൽത്തെന്നയും കാണുന്നുള്ളു. ശ്രുതിഗീതയിലും
ഏകാദശസ്കന്ധത്തിലും നിരവധി ഭാഷാനുവാദൈവക
ല്യങ്ങളുണ്ടു്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ശാരികെയ കവി അഭി
സംേബാധനംെചയ്യുന്നതു ‘ബാേല കിളിേയ സുശീേല’
എന്നിങ്ങെനയാണു്. മെറ്റാരു സ്ഥലത്തും എഴുത്തച്ഛൻ
‘കിളിേയ’ എന്നു പ്രേയാഗിച്ചിട്ടില്ല.
കാളിയമർദ്ദനംവെരയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങു് അപൂർ
വമാെയങ്കിലും എഴുത്തച്ഛേന്റതായിരിക്കണെമന്നു പറ
യാവുന്ന ഈരടികൾ ഉണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധ
രിക്കാം:
1. “വിഷ്ണുഭഗവാൻ വിരിഞ്ചാദിവന്ദിത-

നുേഷ്ണതരാംശുദിവാകരേലാചനൻ
പത്മനാഭൻ പരമാത്മാ പരാപരൻ
പത്മജാവല്ലഭൻ പത്മായുധൻ പരൻ
വിശ്വംഭരൻ വൃഷവാഹനവന്ദിതനച്യുതനവ്യയനവ്യക്തനദ്വയൻ
നിഷ്കളൻ നിർഗ്ഗുണൻ നിഷ്ക്രിയൻ നിർമ്മമൻ
നിഷ്കളങ്കൻ നിരാതങ്കൻ നിരുപമൻ
നിഷ്കാരണൻ നിഗമാന്തേവദ്യാത്മകൻ
നിഷ്കിഞ്ചനപ്രിയൻ നിത്യൻ നിരാമയൻ
നിർമ്മലൻ നിർവ്വികല്പൻ നിരുപാശ്രയൻ
സന്മയൻ സർവസാക്ഷീശൻ സനാതനൻ.”
(ചതുർത്ഥസ്കന്ധം)

2. “ഭക്ത്യാ ഭജിപ്പതത്യുത്തമെമന്നു തൽ-

പുത്രൻ പറഞ്ഞതു േകട്ടസുേരശ്വരൻ
െപെട്ടന്നു വാളുെമടുെത്തഴുേന്നറ്റുലെകാെട്ടാഴിയാേത നിറഞ്ഞവൻ തൂണതിൽ
നില്പവൻ വന്നു രക്ഷിക്കണമിത്തരം
ദുർഭാഷണംെചയ്തു നില്ക്കുന്ന നിെന്ന ഞാൻ
െവട്ടിക്കളവെനേന്നാടിയടുത്തു തൻ
മുഷ്ടിെകാെണ്ടാന്നു കുത്തീടിനാൻ തൂണിേന്മൽ.
വട്ടംതിരിഞ്ഞു വിറച്ചിതസ്ഥൂണവും
െപാട്ടി ഞരിഞ്ഞമർന്നൂ തൽപ്രേദശവും.
െവട്ടമിടിക്കുരൽ െഞട്ടുമാറാശകൾ
െപാട്ടുമാറണ്ഡകടാഹം വിറച്ചേഹാ
കഷ്ടം! നടുങ്ങുമാറട്ടഹാസെത്താടും
വട്ടത്തൂൺമധ്യം പിളർന്നു നൃസിംഹമായ്
പുഷ്ട്യാതിഭീഷണാത്യുഗ്രഭയങ്കരം
മധ്യാഹ്നമാർത്താണ്ഡനുൽപതിക്കുംവണ്ണം
ചാടിപ്പുറെപ്പട്ടു ഭക്തനാം ബാലേനാേടാടിയടുത്തുെചന്നീടുമസുരെന
കൂെടത്തുടർന്നു െചറുത്തു തടുത്തളവാടെലാഴിഞ്ഞു തൻവാളും പരിചയും
ൈകെക്കാണ്ടു ദാനവനും െചറുത്തീടിനാൻ.”
(സപ്തമസ്കന്ധം)

3. “ദുഗ്ദ്ധാബ്ധിചൂഴുന്നതിൻമേധ്യ മംഗലനാെയാ-

രദ്രീന്ദ്രൻ ത്രികൂടെമെന്നത്രയും പ്രസിദ്ധനായ്
വർത്തിേപ്പാന്നുയർന്നതിമുഖ്യനായനാരതം
രത്നകാഞ്ചനമയേശാഭിതം സുഭിക്ഷദം
യക്ഷകിന്നരഗന്ധർേവാരഗനിേഷവിതം
ലക്ഷണപ്രഭം നിഖിലാനന്ദദിവ്യസ്ഥലം
ക്ഷീരവാരിധൗനിന്നു െപാങ്ങീടും തിരകളാൽ
മാരുതാനന്ദം േചർന്നു കുളുർത്ത സാനുസ്ഥലം
…

…

…

സർവർത്തുഗുണഗണപൂർണ്ണമായനുദിനം
സർവേമാഹനതരമാകിയ ദിവ്യസ്ഥലം
നന്ദനസമാനമാനന്ദദാനാഢ്യം ഹരിചന്ദനാദ്യഖിലവൃക്ഷാന്വിതം ദിേനശമാധ്യന്ദിനകരഹരമംബുവാഹാഭം പരം
മന്ദമാരുതശീതസുഗന്ധപരിപൂർണ്ണം
ഭൃംഗാദിവിഹംഗനാനാവിധകളരവമംഗലപ്രദം ഭുജംഗാദിഭിർന്നിേഷവിതം
തുംഗമാതംഗസിംഹകുരംഗസാരംഗാദി
രംഗമായഭംഗുരഭംഗിഭംഗിതമായി.”
(അഷ്ടമസ്കന്ധം)

മൂലം:
4. “തേതാ വത്സാനദൃൈഷ്ട്വത്യ പുളിേനപി ച വത്സപാൻ

ഉഭാവപി വേന കൃേഷ്ണാ വിചികായ സമന്തതഃ
ക്വാപ്യദൃഷ്ട്വാഽന്തർവിപിേന വത്സാൻ പാലാംശ്ച
വിശ്വവിൽ
സർവം വിധികൃതം കൃഷ്ണഃ സഹസാവജഗാമ ഹ.”

തർജ്ജമ:
“ഭുക്തിേവലയിൽത്തങ്ങൾെക്കാക്കേവ കൂെടക്കൂെടൈപ്പക്കുലങ്ങെളക്കാണ്മാനാകുന്നവണ്ണം തെന്ന
നിർത്തിെവച്ചുണ്ണുേന്നരം കണ്ടുകണ്ടിരുന്നതു
തത്ര തൽക്ഷേണ കണ്ടീെലന്തെതന്നറിയാഞ്ഞു
ചിത്തവിഭ്രമം കലർെന്നത്രയും ബദ്ധെപ്പട്ടു
വിദ്രുതെമാെട്ടാട്ടുണ്ടു സത്വരം േനാക്കീടുവാൻ
തത്സഖകുലം പായുേന്നരമങ്ങതു കണ്ടു
ഭക്തവത്സലൻ ചിരിച്ചവേരാടരുൾെചയ്തു:
‘നിങ്ങെളേന്തവം ഭ്രമിച്ചീടുവാെനല്ലാവരു-

മിങ്ങെന തൂർണ്ണം പുല്ലുേള്ളടം കണ്ടെങ്ങങ്ങാനും
െചന്നകെപ്പട്ടാർ പശുവൃന്ദങ്ങളൂണിന്നു നാമന്നമുേള്ളടം തിരഞ്ഞിങ്ങു വന്നതുേപാെല.
െചന്നതു തിരഞ്ഞുെകാണ്ടിങ്ങു ഞാൻ വന്നീടുവനിന്നിലം തന്നിൽ നിങ്ങേളതുെമാന്നലസാെത
മുേന്നതിേലറ്റം സുഖമായുടനുണ്ടീടുവിൻ.’
… …

…

ഇച്ഛയാംവണ്ണം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുടനടവിയിൽപ്പുക്കു േനാക്കീടുംെപാഴുെതങ്ങുേമ കണ്ടീലേല്ലാ
ൈപക്കുലങ്ങെളയടുെത്താച്ചയും േകട്ടീെലങ്ങും
കഷ്ടമിങ്ങണയത്തുനിന്നു േമഞ്ഞിരുന്ന ൈപക്കുട്ടികളകന്നുേപാേയ്പാവതിെനെന്തെന്താരു
കാരണെമാന്നുള്ളെതേന്നാർത്തുടൻ വൃന്ദാവേന
കാരണപൂരുഷനേന്വഷിച്ചു; പരിെചഴും
േഗാവർദ്ധനാഖ്യാചലത്തിൻമുകൾപ്പരേപ്പറിേഗ്ഗാവൃന്ദം േമഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിറങ്ങിേപ്പായീലല്ലീ
േഘാരമാം െകാടുങ്കാട്ടിെലന്നേതാർത്തവിെടയും
പാരാെത നടന്നേന്വഷിച്ചുടൻ കാണാഞ്ഞിങ്ങു
ബാലന്മാരുണ്മാനിരുേന്നടത്തും കണ്ടീലല്ലീ
കാലികൾതെമ്മപ്പുനെരേന്നാർത്തു വിരേവാേട
സാദരമവിെടേപ്പായ്െച്ചന്നു േനാക്കീടും േനരേമാദനാദികേളയും കണ്ടതിെല്ലങ്ങും തത്ര.
കാനനംേതാറും പശുവൃന്ദങ്ങളേന്വഷിപ്പാനാനായബാലന്മാർ േപായാെരന്നു നിനച്ചുടൻ
താനവരുെട നാമേധയങ്ങൾ നീെളെച്ചാല്ലിസ്സാനന്ദം വിളിച്ചുെകാണ്ടീടിനാൻ പേലടത്തും.
േവദങ്ങേളാതിത്തിരഞ്ഞാദരാൽക്കാണാേതാരു
പാദപങ്കജങ്ങളിക്കല്ലിലും മലയിലും
പാരിച്ച പടലിലും മുള്ളിലും നടന്നിടർ
പൂരിച്ചു വശംെകട്ടു മാഴ്കിേപ്പാകയില്ലല്ലീ?
ബാലേഗാജാലങ്ങെള േവർെപട്ടുേപാേന്നെനന്നങ്ങാലേയ െചാന്നാലമ്മ േകാൽെകാണ്ടു തല്ലീലല്ലീ?
പാൽെവണ്ണ നിത്യം നുകർന്നാനന്ദിച്ചിടുമുണ്ണിക്കാർവർണ്ണനിവയില്ലാഞ്ഞാതങ്കം വായ്ക്കയാേല
കായവും തപിച്ചുരുവ്യാധികൾ പിടിെപട്ടു
േപയായിച്ചമഞ്ഞുേപാകല്ലല്ലീ? വിേശഷിച്ചു
േകാമളൻ തനിക്കുയിരാകിയ ചങ്ങാതികൾ
യാമിനികുളിലുറങ്ങുേമ്പാഴും പിരിയാെത
കൂടിനില്പവേരാടു േവർപിരിഞ്ഞഴെല്പട്ടു
ചൂടുള്ളിൽ മുഴുത്തുയിർ േവർെപട്ടുേപാകില്ലല്ലീ?
ധാതാേവ! െചറിേയാരു ബാലേനാടിതു ഭവാൻ
നീതിയല്ലേല്ലാ െചയ്വെതെന്നല്ലാമമരകൾ
മാനസങ്ങളും ഭ്രമിച്ചാേവാളമേപക്ഷിച്ചു
യാനങ്ങൾേതാറും പരിദീനരായ് നില്ക്കക്കണ്ടു.”
(ദശമസ്കന്ധം)

എെന്താരു ഹൃദയേമാഹനമായ വത്സേസ്തയകഥാവർ
ണ്ണനമാണിതു്? ഈ ഭാഗം മൂലകാരനാേലാ കവിക്കു
പലേപ്പാഴും ഉപജീവ്യനായിക്കാണുന്ന കൃഷ്ണഗാഥാകാ
രനാേലാ അനുപ്രാണിതമല്ല. കണ്ണശ്ശഭാഗവതത്തിലും
ഇതിൽ സ്വല്പെമാരംശത്തിെന്റ േനരിയ ഛായ മാത്രേമ
കാണ്മാനുള്ളു. ഇവിെട എഴുത്തച്ഛെന്റ മേനാധർമ്മമല്ല
പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നു് ആർക്കു വാദിക്കാം? ഭാ
രതത്തിലുള്ള ഏതു ഭാഗേത്താടും കിടനില്ക്കുവാൻ ഇതിനു
സമഗ്രമായ േയാഗ്യതയുണ്ടു്.
ഇനി ദ്വാദശസ്കന്ധത്തിൽനിന്നു ചില വരികൾകൂടി അനു
വാചകന്മാരുെട ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിപ്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു.
“ബാഹുക്കൾ ദിൿപാലന്മാർ, മാനസം ചന്ദ്രൻ, ചില്ലിയാകുന്നു യമൻതാനും, ചന്ദ്രിക മന്ദസ്മിതം,

സ്മയമാകുന്നു ഭ്രമം േരാമാണി ഭൂരുഹങ്ങൾ
േമഘമാം മൂർദ്ധജങ്ങൾ തന്മായാ വനമാലാ
സകലഗുണേശാഭയാത്മേജ്യാതിസ്സുതെന്ന
സകലാത്മകൻതെന്റ കൗസ്തുഭമാകുന്നതും.
ആത്മവ്യാപിനിപ്രഭയാകുന്നൂ ശ്രീവത്സവും
ഛന്ദസ്സു പീതാംബരം ബ്രഹ്മസൂത്രമാം ത്രിവിൽ
സ്വരമാകുന്നു ചൂർണ്ണം സാംഖ്യേയാഗങ്ങൾതെന്ന
പരിേചറുന്ന മീനകുണ്ഡലെമന്നും െചാൽവൂ.”

മൂലത്തിെല ‘ലേജ്ജാത്തേരാധേരാ േലാേഭാ’ എന്ന ഭാ
ഗം വിട്ടു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനുപുറേമ “േരാമാണി ഭൂരു
ഹാഃ” എന്നും ‘ബ്രഹ്മസൂത്രം ത്രിവിൽ സ്വരം’ എന്നുമുള്ള
വാചകങ്ങൾ അേതമാതിരിയിൽത്തെന്ന പകർത്തിയു
മിരിക്കുന്ന ദ്വാദശസ്കന്ധകാരൻ വത്സേസ്തയകാരനല്ല
എന്നു് ഏതു സഹൃദയനും നിശ്ശങ്കം പ്രഖ്യാപനം െചയ്യാ
വുന്നതാണു്. ചൂർണ്ണെമന്നാൽ എെന്തന്നു് അനുവാദക
േന അറിഞ്ഞുകൂടു. പ്രകൃതത്തിെല മഹാപുരുഷവർണ്ണ
നം തുടർന്നു മൂലവുമായി തട്ടിച്ചുേനാക്കുന്നവർക്കു് ഇനി
യും പല അസ്വാരസ്യങ്ങളും സ്പഷ്ടീഭവിച്ചുെകാള്ളും.
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24 സിദ്ധാന്തപക്ഷം
എെന്റ ഗാഢമായ പര്യാേലാചനയുെട ഫലമായി താ
െഴക്കാണുന്ന അനുമാനത്തിലാണു് ഞാൻ എത്തിേച്ചർ
ന്നിരിക്കുന്നതു്. എഴുത്തച്ഛെന്റ യൗവനകാലത്തിെല
കൃതിയാണു് വൂഭാഗവതെമന്നും അതിനുേശഷമാണു്
അേദ്ദഹം രാമായണവും ഭാരതവും നിർമ്മിച്ചെതന്നും
പറയുന്നതു് ഉപപന്നമല്ല. ദ്വാദശസ്കന്ധത്തിലും മറ്റും നി
ന്നു െവളിെപ്പടുന്നിടേത്താളേമ അേദ്ദഹത്തിനു് അക്കാ
ലത്തുേപാലും കവിതാവാസന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നു്
അനുമാനിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാമായണ
േത്തയും ഭാരതേത്തയുംകാൾ ഭാഷാന്തരീകരണത്തിനു
േക്ലശാധിക്യമുള്ള ഭാഗവതമാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആദ്യ
മായി തർജ്ജമെചയ്വാൻ േതാന്നിയെതന്നും ഞാൻ
വിചാരിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യുത ഭാഗവതത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാ
ദത്തിനു് അേദ്ദഹം ആരംഭിച്ചതു വാർദ്ധക്യത്തിലായിരി
ക്കണം. ശരീരസാദംനിമിത്തം അതിൽ പല ഭാഗങ്ങളും
പറഞ്ഞുെകാടുത്തു മകെളെക്കാേണ്ടാ മേറ്റാ എഴുതിച്ചി
രിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലരും ആ കാവ്യ
നിർമ്മിതിയിൽ അേദ്ദഹെത്ത യഥാശക്തി സഹായിച്ചി
രിക്കണം. ആ ഭാഗങ്ങൾ നിപുണമായി പരിേശാധിച്ചു
െതറ്റു തിരുത്തുവാേനാ രചനയ്ക്കു സാർവത്രികമായ സൗ
ഷ്ഠവം വരുത്തുവാേനാ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിക്കാെത
യും വന്നിരിക്കണം. ‘സത്യജ്ഞാനാനന്താനന്ദാദ്വയാ
മൃതപൂർണ്ണം സച്ചിൽബ്രഹ്മാഖ്യം പരമാത്മാനമുപാസി
േച്ചൻ’ എന്നു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ എന്നേപാെല
ഈഷദ്വ്യത്യാസേത്താടുകൂടി ഉപക്രമത്തിലും
“മർമ്മങ്ങൾേതാറും കടിച്ചുതുടങ്ങിനാൻ
നിർമ്മലനാേയാരു നന്ദതനയെന;
കല്മഷന്മാർക്കതു േതാന്നുമേല്ലാ; െതളി-

െഞ്ഞന്മനഃപങ്കേജ വാഴ്ക േപാകാെയ്കങ്ങും”

എന്നു ഭാരതത്തിെലന്നേപാെല കാളിയമർദ്ദനഘട്ട
ത്തിലും തെന്റ േവദാന്താവഗാഹേത്തയും ഭക്തിപാരവ
ശ്യേത്തയും യഥാക്രമം പ്രകടീകരിക്കുന്ന കവി ഒരാൾ
തെന്നയാെണന്നും അതു സാക്ഷാൽ തുഞ്ചനല്ലാെത
മറ്റാരുമെല്ലന്നും സങ്കല്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തി
െലന്നേപാെല കാകളീവൃത്തം െകാണ്ടാണു് ഒരു ഭാ
ഗം ആരംഭിേക്കണ്ടെതങ്കിൽ അതിെന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ
ഏതാനും വരികൾ ഊനകാകളിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതു്
എഴുത്തച്ഛെന്റ ൈശലിയാകുന്നു. ആ ൈശലി ഷഷ്ഠസ്ക
ന്ധത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിലും കാണാവുന്നതാണു്. “നാ
രായണ ജയ നാരായണ ജയ വരദ ഹേര, നാരായണ
പരിപാലയ മാം ബഹുേഘാരമഹാപാതകനിവഹാൽ”
തുടങ്ങിയ ഈരടികൾ േനാക്കുക. എെന്റ ഊഹം ശരി
യാെണങ്കിൽ “രാമദാസനാെമഴുത്തച്ഛൻ നവമസ്കന്ധ
േത്താളമുെള്ളാരു കഥെയല്ലാം ഭാഷയിെലാരു ഗീതമാ
യുരെചയ്താൻ മുന്നം” എന്നു പുന്നേശ്ശരി ശ്രീധരൻനമ്പി
ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു് അത്രേത്താളം പരമാർത്ഥമാെണ
ന്നും ദശമസ്കന്ധെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം ഒന്നും പറയാത്ത
തു് അതു് അേദ്ദഹം മുഴുപ്പിക്കാത്തതുെകാണ്ടാെണന്നും
വന്നുകൂടുന്നു. കാളിയമർദ്ദനത്തിനുേമൽ ഋതുവർണ്ണനം
മുതല്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുത്തച്ഛെന്റ ൈകെപ്പരുമാറ്റം
കാണുന്നില്ല. ഋതുവർണ്ണനം ആരംഭിക്കുന്നതുതെന്ന ‘ഗ്രീ
ഷ്മകാലവും വന്നു വർദ്ധിച്ചിതങ്ങൂഷ്മങ്ങൾ െകാണ്ടു െപാ
റാഞ്ഞിതു േമദിനി’ എന്ന ഒരു അപശബ്ദഭൂഷിതമായ
ഈരടിേയാടുകൂടിയാണു്.
ഗ്രന്ഥം അത്രേത്താളം പുേരാഗമനം െചയ്തേപ്പാൾ എഴു
ത്തച്ഛൻ പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചിരിക്കണെമന്നു േതാന്നു
ന്നു. കണ്ണശ്ശരാമായണത്തിനും കണ്ണശ്ശഭാഗവതത്തിനും
തമ്മിലുള്ളതിൽ അധികം വ്യത്യാസം ഭാരതത്തിനും
കാളിയമർദ്ദനംവെരയുള്ള ഭാഗവതത്തിനും ഉെണ്ടന്നു
പറയാനില്ല. പേക്ഷ ആദ്യെത്ത രണ്ടു കൃതികളും രാമ
പ്പണിക്കർ തേന്റതാെണന്നു പ്രഖ്യാപനം െചയ്തിരിക്കു
ന്നതുെകാണ്ടു നമുക്കു് അവയുെട കർത്തൃത്വെത്തപ്പറ്റി
സേന്ദഹമില്ല. പ്രത്യുത ഭാഗവതത്തിെന്റ കർത്തൃത്വം
അനുമാനെത്ത മാത്രം ആസ്പദമാക്കി നിർണ്ണയിേക്കണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. എെന്റ അനുമാനം അബദ്ധമെല്ലങ്കിൽ ഗു
രുമഠത്തിൽ ഭാഗവതത്തിനു വന്നുേചർന്ന അഭ്യർഹിത
ത്വം അസമാേധയമല്ല. എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
അല്പമായ വാസനയും വ്യുൽപത്തിയുമുള്ള ആെരങ്കിലും
കാളിയമർദ്ദനത്തിനു പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തർജ്ജമ
െചയ്തു് അതിേനാട് കൂട്ടിേച്ചർത്തിരിക്കണം. രണ്ടു േപ
രുേടയും വർണ്ണെമെന്തന്നു് അവർതെന്ന സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്.
“െചാല്ലുവാനേനകമുേണ്ടാേരാേരാ മുനീന്ദ്രന്മാർ
െചാല്ലിയ േവദാന്തസാരാദികൾ ബഹുവിധം;
െചാല്ലരുതവെയാന്നും നമുക്കു; പുരാണങ്ങൾ

െചാല്ലുെകന്നതും േകൾെക്കന്നുള്ളതും െചയ്യാമേല്ലാ”

എന്നു പ്രഥമസ്കന്ധത്തിലും
“കരുണാത്മാക്കളായ മഹത്താം ജനത്തിനും

കരുണാത്മകനായ മൽഗുരുവരന്നായും
കരുണാവാരിരാശിയാകിയ ഭഗവാനും
ധരണീസുരന്മാർക്കും സർവർക്കും വണങ്ങുേന്നൻ”

എന്നു ദ്വാദശസ്കന്ധത്തിലും പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. ‘കരുണാ
ത്മകനായ മൽഗുരുവരൻ’ തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ തെന്ന
യായിരിക്കണം. കരുണാകരെനഴുത്തച്ഛനായിരുെന്ന
ങ്കിൽ ‘കരുണാകരാഖ്യനാം മൽഗുരുവരൻ’ എന്നു കവി
ക്കു് ആ വസ്തുത െതളിച്ചു പറയാമായിരുന്നു. ഭാഗവതം
കിളിപ്പാട്ടിനു പല ൈവകല്യങ്ങളുമുെണ്ടങ്കിലും അതിനും
ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ അന്ത്യമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാന
ത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്. ആ പുരാണരത്നം ആ രീതി
യിൽ അന്യകവികളാരും മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം
െചയ്കയുണ്ടായില്ലേല്ലാ.
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25 ഹരിനാമകീർത്തനം,

കീർത്തനപ്രസ്ഥാനം

നാമസംകീർത്തനം അെല്ലങ്കിൽ കീർത്തനം എെന്നാ
രു പദ്യസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം വളെരക്കാലം മുതൽക്കു
തെന്ന ഭാഷയിൽ ആവിർഭവിച്ചിരുന്നിരിക്കാനിടയുണ്ടു്.
കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യ
െത്തപ്പറ്റി അന്നും ഇന്നും ആസ്തികന്മാർക്കു് അചഞ്ചല
മായ വിശ്വാസമുെണ്ടന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ രചിതങ്ങളായ കീർത്തനങ്ങൾ
അർത്ഥാവേബാധേത്താടുകൂടി ഉച്ചരിക്കുവാൻ ശക്തി
യില്ലാത്ത സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കും മറ്റും ഭാഷാകീർത്തനങ്ങ
ളുെട ആവശ്യം േനരിടുകയും ഓേരാ കാലത്തു ജീവിച്ചി
രുന്ന കവികൾ അവരുെട ആ അഭീഷ്ടം സാധിക്കുന്ന
തിനു യാവച്ഛക്യം ഉദ്യമിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെനയാ
ണു് കീർത്തനപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായതു്. ഭാഷാകീർത്തന
ങ്ങൾ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിൽ ഗ്രഥിതങ്ങളും ഏെതങ്കിലും
ഈശ്വരനാമേത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നവയുമാണു്.
അവയിൽ പലതും അകാരാദിക്രമത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കു
ന്നതു് ഉച്ചാരകന്മാർക്കു േവഗത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനു
േവണ്ടിയാകുന്നു. നാലുവിധത്തിലുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ
ഭാഷയിൽ കാൺമാനുണ്ടു്. േകവലം ഭഗവന്നാമങ്ങൾ
മാത്രമടങ്ങിയ േസ്താത്രങ്ങൾ, ഏെതങ്കിലും ഒരു ഭഗവൽ
കഥെയ സംഗ്രഹിച്ചു് ഒേന്നാ അതിലധികേമാ വൃത്ത
ങ്ങളിൽ നിർമ്മിതങ്ങളായ േസ്താത്രങ്ങൾ, ഭക്തിസംവർ
ദ്ധകങ്ങളായ േസ്താത്രങ്ങൾ, േവദാന്ത തത്വപ്രതിപാ
ദകങ്ങളായ േസ്താത്രങ്ങൾ ഇങ്ങിെനയാണു് അവെയ
വിഭജിക്കാവുന്നതു്. പല േക്ഷത്രങ്ങളിെല പ്രതിഷ്ഠാ മൂർ
ത്തികെളപ്പറ്റി പ്രേത്യകമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള േസ്താത്രങ്ങൾ
ഭക്തിസംവർദ്ധകഗണത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു എന്നു പറ
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഭഗവന്നാമങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയ േസ്താ
ത്രങ്ങൾ പ്രാേയണ സംസ്കൃതമയങ്ങളായിരിക്കും.
“ഹരിനാരായണ േഗാവിന്ദാ ജയനാരായണ േഗാവിന്ദാ

ഹരിനാരായണ ജയ നാരായണ ഹരിേഗാവിന്ദാ
േഗാവിന്ദാ
ഭക്തജനപ്രിയ േഗാവിന്ദാ പങ്കജേലാചന േഗാവിന്ദാ
ഭക്തജനപ്രിയ പങ്കജേലാചന പരമാനന്ദാ േഗാവിന്ദാ
(ഹരി)
മത്സ്യകേളബര േഗാവിന്ദാ വത്സകപാലക േഗാവിന്ദാ
മത്സ്യകേളബര വത്സകപാലക ശ്രീവത്സാങ്കിത
േഗാവിന്ദാ”

എന്നും
“ഹര ഹര ശംേഭാ ഗൗരീശാ ശിവ ശിവ ശംേഭാ

ഗൗരീശാ
ഹര ഹര ശംേഭാ ശിവ ശിവ ശംേഭാ ജയ ജയ ശംേഭാ
ഗൗരീശാ
തുംഗജടാധര ഗൗരീശാ പുംഗവവാഹന ഗൗരീശാ
തുംഗജടാധര പുംഗവവാഹന ഗംഗാധര ഹര ഗൗരീശാ
ദക്ഷമദാപഹ ഗൗരീശാ ശിക്ഷിതമന്മഥ ഗൗരീശാ
ദക്ഷമദാപഹ ശിക്ഷിതമന്മഥ ഭിക്ഷാടനപര ഗൗരീശാ.”
(ഹര)

എന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കീർത്തനങ്ങൾ േനാക്കുക. ഭക്തി
സംവർദ്ധകങ്ങളായ ഭാഷാകീർത്തനങ്ങൾക്കു് ഒരു ഉദാ
ഹരണം േചർക്കാം:
“ഗൗരീപേത ജയ, ഗൗരീപേത ജയ
ഗൗരീപേത ജയ, ഗൗരീപേത,
നാലു ദിഗന്തം പുകഴ്ന്നരുളും തിരുവാലൂർമേഹശ വണങ്ങിടുേന്നൻ.

(ഗൗരീ)

അമ്പിളിതുമ്പയുമാകാശഗംഗയുമേമ്പാടണിഞ്ഞ പുരിചിടയും

(ഗൗരീ)

കാലാന്തവഹ്നിെയസ്സംഹരിച്ചീടുന്ന
ഫാലാന്തരാളവിേലാചനവും

(ഗൗരീ)

ഇത്യാദി. രണ്ടാമെത്തത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കീർത്തനമാ
ണു് രാമായണസംഗ്രഹം. അതിെന്റ രീതി താെഴ ഉദ്ധരി
ക്കുന്ന ശീലുകളിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണു്.
“രാമ ഹേര ജയ, രാമ ഹേര ജയ
രാമ ഹേര ജയ, രാമ ഹേര,
ശ്രീരാമ േഗാവിന്ദ നാരായണാനന്ത
സീതാപേത ജയ രാമ ഹേര

(രാമ)

സൂര്യകുലത്തിൽദ്ദശരഥൻതന്നുെട
സൂനുവതാെയാരു രാമ ഹേര,
ലക്ഷ്മണപൂർവജ ലക്ഷ്മീനിേകതന
പക്ഷീന്ദ്രവാഹന രാമ ഹേര.

(രാമ)

താടകെയെക്കാലെചയ്തു മഹാമുനിതാപം കളെഞ്ഞാരു രാമ ഹേര,

(രാമ)” ഇത്യാദി

“പാരിൽ വസിപ്പാൻ സുഖമരുളീടണം
പാരാെത പിെന്നപ്പരഗതിയും.”

(രാമ)

കാമിച്ചെതല്ലാം ലഭിപ്പാൻ വിേശഷിച്ചു
കാമവിനാശന രാമ ഹേര.

(രാമ)

നാരായണാനന്ത വിേഷ്ണാ മേഹശ്വര
നാഥ ജനാർദ്ദന രാമ ഹേര

(രാമ)

ഇക്കഥ െചാല്ലി സ്തുതിക്കും ജനങ്ങൾക്കു
ഭുക്തിയും മുക്തിയുമാശു ഫലം.”

(രാമ)

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ കീർത്തനത്തിെന്റ അവസാ
നം. കഥ വിസ്തരിേക്കണ്ടിവരുേമ്പാൾ കവികൾ ഇടയ്ക്കി
ടയ്ക്കു വൃത്തങ്ങൾ മാറ്റുന്നു. അതാണു് രാമായണം ഇരു
പത്തിനാലു വൃത്തത്തിേലയും മറ്റും രചനാരീതി. അതി
നു ഞാൻ ചില പഴയ താളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇരു
പത്തിനാലു കീർത്തനം എന്നു തെന്ന േപർ നൽകി
ക്കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇത്തരത്തിലുള്ളവയ്ക്കു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
എന്നും ഹ്രസ്വങ്ങളായ ഇതര േസ്താത്രങ്ങൾക്കു കീർത്ത
നങ്ങൾ എന്നും നാമകരണംെചയ്യുന്നതു സൗകര്യപ്ര
ദമായിരിക്കും. ചതുർത്ഥവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട കൃതികൾ
അധികമില്ല. അവയിൽ ഒന്നാണു് ഹരിനാമകീർത്ത
നം.
ഹരിനാമകീർത്തനവൃത്തത്തിൽ അതിനുമുൻപും അത്ത
രത്തിലുള്ള കൃതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ഒരു കൃ
തിയിൽ ഒരു ശീലുദ്ധരിക്കാം:
“ഐന്താർചരാമയരസം േതാഞ്ഞ നാരികൾ നി-

റന്റുള്ള വീണകുഴൾേനർതാളഗാനെമാടു
വൃന്ദാവേന ജനമേനാേമാഹനം കളികൾ
കാണിൻറെതന്നിനിയ േഗാവിന്ദ രാമ ജയ.”

കർത്തൃത്വം
ഹരിനാമകീർത്തനം എട്ടാം ശതകത്തിെല ഒരു കൃതി
യാെണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ‘ഒരിക്കൽ’ ‘മറുകി
ച്ചാ’ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങളും അതിൽ കാ
ൺമാനുണ്ടു്. ‘ഹരിനാരായണനായ നമഃ’ എേന്നാ ‘നാ
രായണായനമഃ’ എേന്നാ അതിെല പാട്ടുകൾ അവസാ
നിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു് ഹരിനാമകീർത്തനം എന്നു്
അതിനു േപർ വന്നതു്. ശ്രീനീലകണ്ഠനാമാവായ ഒരു
ഗുരുവിെന കവി പ്രസ്തുത കീർത്തനത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു
െണ്ടന്നുള്ളതു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ.
അൻേപണെമന്മനസി ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരുവംേഭാരുഹാക്ഷമിതി വാഴ്ത്തുന്നു ഞാനുമിഹ,
അൻപെത്താരക്ഷരവുേമാേരാന്നിെതെന്മാഴിയിലൻേപാടു േചർക്ക ഹരി നാരായണായ നമഃ.”

എന്ന പതിന്നാലാമെത്ത ശീലിലാണു് ആ േപർ കാ
ണുന്നതു്. അതുമുതല്ക്കു് അകാരാദി ക്രമത്തിൽ േസ്താ
ത്രം പുേരാഗമനം െചയ്യുന്നു. ഉേപാത്തമമായ ശീലിൽ
“കരുണാപേയാധി മമ ഗുരുനാഥനിസ്തുതിെയ വിരേവാ
ടു പാർത്തു പിഴ വഴിേപാെല തീർത്തരുൾക” എന്നും
പ്രാർത്ഥിച്ചുകാണുന്നു. ഈ നീലകണ്ഠൻ ആരാെണ
ന്നു െവളിെപ്പടുന്നില്ല. പൂന്താനം തെന്റ ഗുരുനാഥനായ
ഒരു നീലകണ്ഠെന സ്വകൃതികളിൽ വന്ദിക്കുന്നുെണ്ടന്നു
നാം മുൻപു കണ്ടുവേല്ലാ. തന്നിമിത്തം ഹരിനാമകീർ
ത്തനവും പൂന്താനത്തിെന്റ കൃതിയായിരിക്കാെമന്നു പ്ര
ഥമദൃഷ്ടിയിൽ േതാന്നുന്നുെവങ്കിലും പുനഃപര്യാേലാച
നയിൽ അതു ശരിയെല്ലന്നു കാണുവാൻ പ്രയാസമില്ല.
അതിൽത്തെന്ന മെറ്റാരു ശീലിൽ “ഹരിനാമകീർത്തന
മിതുരെചയ്വതിന്നു ഗുരുവരുളാെല േദവകളുമരുൾെച
യ്ക ഭൂസുരരും” എെന്നാരു പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. ബ്രാഹ്മണർ
അരുൾ (കരുണ) െചയ്യണെമന്നു പൂന്താനം പ്രാർത്ഥി
ച്ചിരിക്കുവാൻ ന്യായമില്ലേല്ലാ. എന്നു മാത്രമല്ല പൂന്താനം
കൃതികളുെട ലാളിത്യം ഹരിനാമകീർത്തനത്തിൽ കാ
ണുന്നുമില്ല. എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതിയാെണന്നു
സമ്മതിക്കുന്നതിന്നും എനിക്കു് അൈധര്യം േതാന്നുന്നു
ണ്ടു്. അവിടവിെട ആശയ ഭംഗിയുള്ള ചില ശീലുകളിെല്ല
ന്നു ഞാൻ പറയുന്നിെല്ലങ്കിലും, രചനാഗുണം ആദ്യന്തം
വിരളമായ ഒരു കൃതിയാണു് ഹരിനാമകീർത്തനം എന്നു
പ്രസ്താവിക്കാെത നിർവ്വാഹമില്ല. താെഴക്കാണുന്ന ശീലു
കൾ എെന്ന ആകർഷിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.
“ആനന്ദചിന്മയ ഹേര േഗാപികാരമണ,

ഞാെനന്ന ഭാവമതു േതാന്നായ്കേവണമിഹ
േതാന്നുന്നതാകിലഖിലം ഞാനിെതന്നവഴി
േതാേന്നണേമ വരദ നാരായണായ നമഃ.
വദനം നമുക്കു ശശിവദനങ്ങൾ സന്ധ്യകളുമുദരം നമുക്കുദധിയുലേകഴുരണ്ടുമിഹ
ഭുവനം നമുക്കു, ശിവ, േനത്രങ്ങൾ രാത്രിപകലകേമ ഭവിപ്പതിനു നാരായണായ നമഃ.”
‘പക്ഷീഗണം ഗരുഡെനക്കണ്ടു’ ‘ഇന്ദ്രാത്മജെന ഹരി’

ഇത്യാദിഭാഗങ്ങളിൽ കവിക്കു പദഘടനയിലുള്ള അപാ
ടവം പ്രകടമായി സ്ഫുരിക്കുന്നു.
“ഘർമ്മാതപം കുളിർനിലാെവന്നു തമ്പിെയാടു

െചേമ്മ പറഞ്ഞു നിജപത്നീം പിരിഞ്ഞളവു
തെന്നത്തിരഞ്ഞു മറുകിച്ചാ മൃഗാക്ഷികെള
വൃന്ദാവനത്തിലഥ നാരായണായ നമഃ.”

എന്നിത്തരത്തിലുള്ള അലങ്കാരപ്രേയാഗങ്ങൾ എഴുത്ത
ച്ഛേന്റതെല്ലന്നു കല്പിക്കുവാൻ ൈവഷമ്യമുണ്ടു്. േകരള
ത്തിൽ എവിെടയും പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്
ഹരിനാമകീർത്തനം. അതിെന്റ പ്രേണതൃത്വം അവി
ജ്ഞാതമാെണന്നു കരുതുന്നതാണു് ആശാസ്യമായിട്ടു
ള്ളതു്.
ഈ കീർത്തനത്തിെന്റ ഛായയിൽ അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃ
ഷ്ണെനപ്പറ്റി മെറ്റാരു കീർത്തനം ഏേതാ ഒരു കവി രചി
ച്ചുകാണുന്നു. ആ കൃതിയിൽനിന്നു രണ്ടു ശീലുകൾ പകർ
ത്താം.
“ശ്രീവാസുേദവ! യദുവംശാവതംസ! സുരവിേദ്വഷിഗർവഹര! നന്ദാത്മജാത! ജയ!
േദേവശ! ശർവനുത! വാേനാർനദീനിലയ!
കല്യാണരംഗനട! കാരുണ്യഗാത്ര ജയ!

വൻേപറുമിജ്ജനനേദഹാത്യയാംബുനിധിസന്താപവൻതിരകൾ േവർമായുവാനരികിൽ
നിൻപാദപത്മയുഗെമേപ്പാഴുെമന്മനസി
കാണായ്വേരണമരവിന്ദാക്ഷ! കൃഷ്ണ! ജയ!”

വലിയ പഴക്കെമാന്നും പ്രസ്തുത കീർത്തനത്തിനു കല്പി
ക്കാവുന്നതല്ല.

S

°

Õ

G

}







26 ചിന്താരത്നം

ഗ്രന്ഥസ്വരൂപം
ചിന്താരത്നം ആദ്യന്തം േകകാവൃത്തത്തിൽ വിരചിത
മായ ഒരു ഭാഷാകൃതിയാകുന്നു. അതു കിളിപ്പാട്ടല്ല. ഒരു
ഗുരു തെന്റ ശിഷ്യയായ ഒരു സ്ത്രീക്കു നൽകുന്ന അൈദ്വ
തജ്ഞാേനാപേദശമാണു് അതിെല പ്രതിപാദ്യം.
“പരമാനന്ദപദം കാൺമതിന്നാശേയാടുമരിേക വന്നു വിനയാനതവക്ത്രേത്താടും
മരുവും സുമംഗേല! നിന്നുെട മേനാരഥമറിഞ്ഞീടിേനനഹെമന്നതുമല്ല േമേന്മൽ
വളർന്നീടുന്ന ഭക്തിവിശ്വാസം കണ്ടുമുള്ളിൽ
െത്തളിഞ്ഞു നന്നാെയനിേക്കറ്റവും ധന്യശീേല!”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമം.
“സദ്വൃത്തിയുണ്ടാകണം സാധുക്കേളാടു സംഗെമത്തണമേപ്പാളുള്ളിലജ്ഞാനം നീങ്ങുെമന്നു

േവദാന്തസാരജ്ഞന്മാർ െചാല്ലീടുന്നതുെകാണ്ടു
േവദാന്തവാക്യം സ്മൃതിഗീതെയന്നിവേയാേരാ
കഥകളതിലുള്ള സാേരാപേദശങ്ങെളപ്പുതുതായ്പരിഭാഷയായിഹ േലാകംതന്നിൽ
മൃദുമാനസന്മാരായ്മരുവും ജനങ്ങൾക്കും
മൃദുഭാഷിണിയായ നിനക്കും വഴിേപാെല
പരമാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാവതിെനളുപ്പമാം
ചരിതാമൃതം ചിന്താരത്നമാനേന്ദാദയം”

എന്നു് ആ ഘട്ടത്തിലും
മങ്ഗലശീേല ബാേല നിനക്കു േബാധിപ്പാനായിങ്ങെന െചാേന്നൻ പരിഭാഷയായാത്മതത്വം.
എന്നുെട ഗുരുവരൻതന്നുെട കാരുണ്യത്താൽ
നെന്നന്നു സമസ്തരും േബാധിച്ചു വഴിേപാെല
സമ്മതിേക്കണമതിന്നായഹം ഗുരുവരം
പിെന്നയും മുഹുർമ്മുഹുരഞ്ജലി െചയ്തീടുേന്നൻ.
ഭാഷെയേന്നാർത്തു നിന്ദാഭാവെത്തേത്തടീെടാലാ
കാവ്യനാടകാദികൾ ധരിച്ച മഹാജനം.
േയാഷമാർക്കറിവാനാെയ്ക്കാണ്ടു ഞാൻ ചുരുക്കമായ്
ഭാഷയായുരെചേയ്തൻ ക്ഷമിക്ക സമസ്തരും.
ചിന്തിക്കുംേതാറും സാരമുണ്ടിതിലതുമൂലം
ചിന്താരത്നെമന്നു േപരിടുന്നു ഭക്തിേയാടും.
സന്തതം പഠിച്ചീടുന്നവർക്കു ബന്ധമറ്റു
സന്തതാനന്ദമായ സായുജ്യമനുഭവം.”

എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലും കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ചിന്താരത്നം ഏെതങ്കിലും ഒരു പ്രേത്യകഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
പരിഭാഷയെല്ലന്നും േവദാന്തവാക്യങ്ങൾ സ്മൃതികൾ ഭഗ
വദ്ഗീത മുതലായ പല വാങ്മയങ്ങേളയും ആസ്പദമാ
ക്കിയാണു് കവി അതു നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നും ആ
ഉദ്യമത്തിന്നു തെന്ന േപ്രരിപ്പിച്ചതു സ്ത്രീകൾക്കും അവ
െരേപ്പാെല താരതേമ്യന അവ്യുൽപന്നന്മാരായ പുരു
ഷന്മാർക്കും അൈദ്വതതത്ത്വങ്ങൾ സുഗ്രഹങ്ങളാക്കുന്ന
തിനുള്ള ആഗ്രഹമാെണന്നും ഉദ്ധൃതഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു
െവളിവാകുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരൻ വന്ദിക്കുന്ന ആചാര്യൻ
ആെരന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. എങ്കിലും
ആരംഭത്തിൽ
“പരമാചാര്യനായിപ്പരമഹംസനായി-

പ്പരമാനന്ദപ്രദനായ്പ്പരമാത്മാവായി
പരമഭക്തന്മാർക്കു ഗുരുവായ് സുരാലയതരുവായ് ഗുണത്രയയുക്തയാം ശക്തിേയാടും
ഒരുമിച്ചഹർന്നിശമാനന്ദസ്വരൂപനായ്
മരുവീടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണാചാര്യസ്വാമിയുെട
ചരണസേരാരുഹയുഗളാന്തർഭാഗത്തിൽ
െപരുകീടുന്ന സുധാം െപരിെകപ്പാനംെചയ്തു
മരുവീടുകെകാണ്ടു പരമാനന്ദമായിട്ടുരെചയ്യുേന്നൻ നന്നാെയ്ത്തളിഞ്ഞുേകൾക്ക ബാേല.”

എന്ന വരികളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാേനാെടാപ്പം തെന്റ ഗു
രുനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണാചാര്യൻ എെന്നാരു സന്യാസി
േശ്രഷ്ഠെനക്കൂടി സ്മരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. ചി
ന്താരത്നകാരനു് അൈദ്വതേവദാന്തത്തിൽ അന്യാദൃശ
മായ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അതിെന്റ ഏതു
ഭാഗം വായിച്ചാലും സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്.

കർത്തൃത്വം
ചിന്താരത്നം എഴുത്തച്ഛൻ തെന്റ മകൾേക്കാ മരുമകൾ
േക്കാ േവദാന്തതത്വങ്ങൾ ഉപേദശിക്കുന്നതിനു േവ
ണ്ടി രചിച്ച ഒരു കൃതിയാെണന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ടു്.
ഞാൻ ആ അഭിപ്രായേത്താടു േയാജിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമ
തു് അതിെല ഭാഷ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം, ഭാരതം ഇവ
െയ അേപക്ഷിച്ചു് അർവാചീനവും ആ ദൃഷ്ടിെയ ആശ്ര
യിച്ചുേനാക്കുകയാെണങ്കിൽ അതിെന്റ ആവിർഭാവം
െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിനു
മുൻപാെണന്നു ഗണിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുമാ
കുന്നു. രണ്ടാമതു് എഴുത്തച്ഛെന്റ സുവിദിതമായ ൈശലി
ക്കു വിപരീതമായി സദാശിവരൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തി
നാണു് കവി പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാ
ണുന്നതു്. മൂന്നാമതു ‘മേനാഹേര’, ‘വരാനേന’, ‘ആയ
തവിേലാചേന’ എന്നിങ്ങെന ചില സംേബാധനകൾ
കവി പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അല്പം അനൗചിത്യപ്ര
സംഗമുള്ളതും എഴുത്തച്ഛെന അതു്—പ്രേത്യകിച്ചും മക
ളുേടേയാ മരുമകളുേടേയാ വിഷയത്തിൽ—അേശഷം
ബാധിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാത്തതുമാകുന്നു. നാലാമതു
“കാശിയും രാേമശ്വരം ശ്രീരംഗം, കുംഭേകാണം, കാമാ
ക്ഷി ഗയാ പുരുേഷാത്തമം, േഗാകർണ്ണവും, കാളഹസ്തി
യും കമലാലയം, ചിദംബരം, വ്യാേളന്ദ്രപുരം (തിരുവ
നന്തപുരം) ശിവേപരൂർ, തൃക്കാരിയൂരും” എന്നിങ്ങെന
ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല പുണ്യേക്ഷത്രങ്ങെള പരിഗണനം
െചയ്യുന്നതു് എഴുത്തച്ഛനാെണങ്കിൽ േകരളത്തിൽ തിരു
വനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, തൃക്കാരിയൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങെള
സ്മരിക്കേവ തൃക്കണ്ടിയൂർ വിട്ടുകളയുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല.
ഏതാദൃശങ്ങളായ കാരണങ്ങൾെകാണ്ടു കൃഷ്ണശിഷ്യ
നായ ഏേതാ ഒരു കവിയാണു് ചിന്താരത്നത്തിെന്റ പ്ര
േണതാെവന്നും അതു് എഴുത്തച്ഛനെല്ലന്നും വന്നുകൂടു
ന്നു.
“പൃഥ്വീേദവന്മാരാേല െചയ്യെപ്പെട്ടാരു കർമ്മശക്തിെകാെണ്ടനിക്കു സായുജ്യമായിരിെപ്പാരു
മുക്തിെയ ലഭിക്കണെമന്നു ചിന്തിക്കും മൂഢചിത്തന്മാരജ്ഞാനികൾക്കധികാരികളേല്ലാ.”

എന്നുംമറ്റുമുള്ള ബ്രാഹ്മേണാപാലംഭംെകാണ്ടു തൃപ്തനാ
കാെത
“െവള്ളിമാമലതന്നിൽ വാഴുന്നൂ പരേമശൻ,
െവെള്ളരുെതന്നുേള്ളാരു വാഹനമതുമുണ്ടു്.

അദ്രിനന്ദിനിക്കനുരൂപനായനുദിനം
പുത്രന്മാേരാടുംകൂടിസ്സുഖിച്ചു വസിക്കുന്നു.

പാലാഴിതന്നിൽ ഫണിെമത്തേമൽ ശയിക്കുന്ന
നീലവർണ്ണനാം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നാരായണൻ
ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിേയാടും ഭൂേദവിേയാടുംകൂടിസ്സാേമാദം േയാഗനിദ്ര െചയ്യുന്നൂ ജഗന്നാഥൻ.
ഇപ്രകാരങ്ങളറിഞ്ഞീടുമേപ്പാഴുമുള്ളിൽ
സ്വപ്രകാശത്വം ഭവിക്കുന്നീല മായാബലാൽ
ഈശന്മാർ പലരുെണ്ടന്നുെള്ളാരു മതംപൂണ്ടു
േപശുന്നൂ, കലഹവും കൂടുന്നൂ മതേഭദാൽ.”

ഇത്യാദി പ്രതീേകാപാലംഭത്തിനുേപാലും മുതിരുന്ന ചി
ന്താരത്നകാരെന, ആ ഉപാലംഭെമല്ലാം അത്യന്തം പ്രാ
പ്താവസരമാെണങ്കിലും, േദവബ്രാഹ്മണഭക്തനായ എഴു
ത്തച്ഛനിൽനിന്നു ഭിന്നനായല്ലാെത കല്പിക്കുവാൻ മാർ
ഗ്ഗമില്ല. “ന ബുദ്ധിേഭദം ജനേയദജ്ഞാനാം കർമ്മസം
ഗിനാം.” എന്ന ഗീതാവാക്യമനുസരിച്ചായിരുന്നുവേല്ലാ
എഴുത്തച്ഛെന്റ കാവ്യനിർമ്മിതി.

കവിതാരീതി
ചിന്താരത്നം ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമാെണങ്കിലും സരസവും പ്രസ
ന്നവുമായ ഒരു കാവ്യമാകുന്നു. കുെറ വരികൾ പകർത്തി
ക്കാണിക്കാം:
“ദണ്ഡങ്ങേളാേരാന്നു വന്നണഞ്ഞിട്ടാത്മാവിെനദ്ദണ്ഡിപ്പിച്ചീടുെമന്നു േതാന്നുന്നൂ നിരൂപിച്ചാൽ.
എണ്ണുകിൽ വയസ്സുെമാെരഴുപത്തഞ്ചാമിേപ്പാളിന്നിേമലിരിെപ്പത്രയുെണ്ടന്നുമറിഞ്ഞീല.

എന്നുെട കാലം കഴിഞ്ഞാലിവെരെന്നേപ്പാെല
തെന്നയിപ്പരാധീനം രക്ഷിച്ചുെപാറുക്കുേമാ?
തങ്ങളിൽ വാശിപിടിച്ചന്യായസ്ഥലെത്തത്തിയിങ്ങു ഞാൻ േനടിവച്ച ദ്രവ്യങ്ങൾ കളയുേമാ?
എങ്ങെന വരുെമന്നതറിഞ്ഞീെലന്നാകിലുമിങ്ങു ഞാൻ െചേയ്യണ്ടതു െചേയ്യണെമന്നാലിേപ്പാൾ.
എന്നുെട ഗൃഹങ്ങളിൽ ഞാൻ പുലർേത്തണ്ടുന്നവെരാെന്നാഴിയാേത പാർത്താെലൺപതുേപരുണ്ടേല്ലാ.
എന്നതിൽ വിേശഷമുെണ്ടന്മകനിളയവെനേന്നാടുകൂടിബ്ഭുജിച്ചല്ലാെത തൃപ്തിവരാ.
നന്ദനന്മാർക്കു േവണ്ടുന്നാഭരണങ്ങെളല്ലാം
നന്നായിത്തീർപ്പിച്ചു നല്കീടിേനനിനിയതിൽ
മൂത്തവൻതെന്റ മകൻതനിക്കാെയാരു വള
തീർപ്പിച്ചു നല്കീടണമതിനുണ്ടുപായവും.
േസാദരൻ മഹാശുദ്ധാത്മാവതിേകാപശീലേനാദനം ഭുജിപ്പാനുംകൂെടസ്സാമർത്ഥ്യമില്ല.
… …

…

നാലുനൂറാകും പത്തുകൂെടേച്ചർക്കുേമ്പാളതു
കാലത്തിൽ വാണാലുണ്ടായ്വന്നീടും ധാന്യംെകാണ്ടു
നാലഞ്ചു ഗൃഹത്തിലായ് വസിക്കുന്നവർെക്കല്ലാമാലസ്യെമേന്യ ഭുജിച്ചാനന്ദിച്ചിരുന്നീടാം.
വിെത്താരു പത്തുപറ വിതയ്പാനുള്ള നിലം
സത്വരം െകാണ്ടീടണമതിനുണ്ടുപായവും.
ഇത്തരം വിചാരിച്ചങ്ങിരിക്കും ദശാന്തേര
ചത്തുേപാകുന്നൂ കർമ്മവാസനേപാേല തദാ.”

ഈ വരികളിൽ നാം പൂന്താനത്തിെന്റ ജ്ഞാനപ്പാനയി
െല ചില വരികളുെട അനുനാദം വ്യക്തമായി േകൾക്കു
ന്നു. എഴുത്തച്ഛെന്റ മേനാഗതി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിചാര
ങ്ങളിലും അവയുെട നഗ്നമായ വിശദീകരണത്തിലുംനി
ന്നു വിദൂരസ്ഥമാണു്.
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27 ൈകവല്യനവനീതം

മൂലം
‘ൈകവല്യനവനീതം’ എന്ന അൈദ്വതേവദാന്തപ്ര
തിപാദകമായ കൃതി തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിൽ നന്നിലം
എന്ന സ്ഥലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന താണ്ഡവരായസ്വാമി
കൾ (താണ്ഡവമൂർത്തിെയന്നു പറയും) എന്ന ബ്രാഹ്മ
ണകവി തമിഴിൽ രചിച്ചതാണു്. ആ േദശവാസിയായ
നാരായണാചാര്യൻ എന്ന സിദ്ധെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു
താണ്ഡവമൂർത്തി. ഈ വിവരെമല്ലാം മൂലത്തിൽ വിശ
ദമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥം തത്ത്വവിളക്കെമ
ന്നും സേന്ദഹെത്തളിതെലന്നും രണ്ടു പടലങ്ങളായി വി
ഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മുദ്രിതപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യെത്ത
പടലത്തിൽ നൂെറ്റട്ടും രണ്ടാമെത്ത പടലത്തിൽ നൂെറ്റ
ൺപത്തഞ്ചും അങ്ങെന ആെക ഇരുനൂറ്റിെത്താണ്ണൂറ്റി
മൂന്നു പാട്ടുകൾ കാണുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന പാട്ടുകൾ
വായനക്കാർ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണു്.
“െപാന്നിലമാതരാൈച െപാരുന്തിനർ

െപാരുന്താരുള്ളം
തന്നിലന്തരത്തിർ ചീവചാക്ഷിമാത്തിരമായ് നിർക്കും
എന്നിലങ്കളിനുമിക്കെവഴുനിലമവറ്റിൻേമലാം
നന്നില മരുവുേമകനായകൻപതങ്കൾ േപാറ്റി.” (പ:1-1)

“മുത്തൈനെവങ്കേടചമുകുന്തൈനെയൈനയാട്െകാണ്ട
കത്തൈന വണങ്കിെച്ചാല്ലുൈങ്കവല്യനവനീതൈത്ത-

ത്തത്തുവവിളക്കെമന്റുഞ്ചേന്തകെത്തളിതെലന്റും
ൈവത്തിരുപടലമാക വകത്തുൈരെചയ്കിേന്റേന.”
(പ: 1-7)
“എന്ന പുണ്ണിയേമാ െചേയ്തേനതു പാക്കിയേമാ കാേണനന്നിലംതനിെലഴുന്ത നാരണൻകിരുൈപയാേല
തന്നിയനാേനനാനുത്തരീയൈത്ത വീശുകിേന്റന്റന്നിയനിന്നും നാേന താണ്ടവമാടുകിേന്റൻ. (പ: 2-175)
തത്തുവഞാനം പന്ത തേന്താടവതിചയത്താനിത്തമാടുവൻ കാെണന്റ നിൈല മുന്നേമയറിന്ത
ചത്തിയമതിനാലേന്റാ താണ്ടവാെവന്റൈഴത്തരത്തൈന മകിൈമയുേള്ളാരൈന്നയും പിതാവുംതാേമ.”

(2-176)

“ആരണെപ്പാരുളാം വിൈത്തയാനന്തം വിളങ്കേവതുങ്കാരണർ കുറവിലാമർ ൈകവല്യനവനീതൈത്തപ്പൂരണമാകേവണ്ടിപ്പൂർവമാനന്നിലത്തിനാരണകുരു നമുക്കു നവിൻറനർ കനവിൽ വേന്ത.

(2-179)

അണ്ണറന്നരുളിനാേലയകം പുറമീന്റിെയാന്റാെമണ്ണമിലലക്കിയാർത്തത്തിൻ െപാരുളതു താെനന്ന
നണ്ണിന ചരീരമാതിനാതത്തിനു പാതിെയേന്റ
കണ്ണതായൈനത്തും കാണക്കാട്ടിനന്റാണ്ടേവശൻ”

(2-180)

“എന്നുമാവാക്യനാർകുമിൈചക്കും വിത്തിയാനന്തെഞ്ചാന്ന നാരണൻ പാതം െതാഴുതു
തുനിേത്താർകളേറ്റാരിന്നമാണാക്കൻ കുരുവാർ ചേന്തകം തീത്തിടു
പതേത്തതുന്നിനിൈറന്തു നിേന്റാർകടൂയമുത്തരാകുംവേര.” (2-182)

ഉദ്ധരിച്ച പാട്ടുകളിൽനിന്നു് ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ജന്മഭൂമി,
േപർ, േദശികസംജ്ഞ ഇവ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു.
തിരുപ്പതിയിെല െവങ്കേടശ്വരമൂർത്തിേയയും കവി വന്ദി
ക്കുന്നു. നാരായണഗുരു സ്വപ്നത്തിൽ തനിക്കു് ഉപേദ
ശിച്ചവിധത്തിലാണു് താൻ ൈകവല്ല്യനവനീതം രചി
ക്കുന്നെതന്നും, തത്ത്വജ്ഞാന ലാഭംനിമിത്തമുണ്ടായ
സേന്താഷാതിശയത്താൽ താൻ നൃത്തമാടുെമന്നു മുൻ
കൂട്ടിയറിഞ്ഞു തെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാർ തനിക്കു താ
ണ്ഡവൻ എന്നു നാമകരണം െചയ്തുെവന്നും കൂടി അേദ്ദ
ഹം പറയുന്നുണ്ടു്. വിദ്വന്മാണിക്യമായ നാരായണാചാ
ര്യൻ ൈകവല്യനവനീതം വിദ്യാനന്ദേത്താളം രചിച്ച
അവസരത്തിൽ വിേദഹമുക്തിെയ പ്രാപിച്ചുെവന്നും
അതിൽപ്പിന്നീടു് അേദ്ദഹം ‘നിദ്രയിെലഴുന്നള്ളിയരുളി
െച്ചയ്കയാേല’ ‘ശ്രീമാർത്താണ്ഡാചാര്യൻ’ ആ ഗ്രന്ഥം പൂ
രിപ്പിച്ചുെവന്നും പരിഭാഷകൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനു മൂല
ത്തിലാകെട്ട അതിെന്റ തമിഴുരകളിലാകെട്ട യാെതാരു
സൂചനയുമില്ല. ആ ഭാഗത്തിെന്റ അർത്ഥം േനെര മന
സ്സിലാകാെത താണ്ഡവാചാര്യെന അേദ്ദഹം മാർത്താ
ണ്ഡാചാര്യനാക്കി എന്നാണു് ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്ന
തു്. പരിഭാഷകൻ അതിനുമുമ്പു് ‘തത്തുവഞാനംവന്ത’
എന്ന പാട്ടു്,
“ധന്യനായ്വേന്നനഹമുത്തരീയം വീയുേന്നൻ

ധന്യധന്യൻ ഞാനേഹാ താണ്ഡവം െചയ്തീടുേന്നൻ
തത്ത്വജ്ഞാേനാദയാനന്ദാനുഭൂതിയാലിവൻ
നർത്തനം െചയ്യുെമന്നതറിഞ്ഞു മുേമ്പതെന്ന
സത്യമാകയാലേല്ലാ താണ്ഡവം നാമമിേട്ടാരുത്തമപിതാക്കന്മാർ മാഹാത്മ്യമത്യത്ഭുതം.”

എന്നു തർജ്ജമെചയ്തുമിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നാരാ
യണാചാര്യൻ താണ്ഡവമൂർത്തിയുെട ഗുരുവായിരുന്നു
എന്നും ആ ഗുരുപരമപദം പ്രാപിച്ചതിനുേമൽ ശിഷ്യൻ
ൈകവല്യനവനീതം രചിച്ചു എന്നുമാണു് മൂലത്തിൽനി
ന്നു െവളിെപ്പടുന്നതു്. ൈകവല്യനവീനതം സംസ്കൃതത്തി
ലുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു പ്രേത്യകഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വിവർ
ത്തനമല്ല.
മൂലം:
“പടർന്ത േവതാന്തെമന്നും പാർക്കടൽെമാണ്ടു മുന്നൂർ

കുടങ്കളി നിൈറത്തുൈവത്താർ കുരവർകെളല്ലാം കായ്ച്ചിക്കൈടെന്തടുത്തളിേത്തനിന്തൈക്കവല്യനവനീതെത്ത
അൈടന്തവർ വിടയമണ്ടിന്റൈലവേരാപചിയിലാേര.”

ഭാഷാന്തരം:
“പരന്ന േവദാന്തമാം പാൽക്കടൽനിന്നു േകാരി

നിറച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളാം കുടങ്ങൾ നിറെഞ്ഞങ്ങും
പരിചിൽപ്പാനംെചയ്തുെകാള്ളുവാൻ വച്ചു മുന്നം
പരമകൃപാലുക്കളാകിയ ഗുരുക്കന്മാർ.
അതിെനക്കാച്ചിക്കടെഞ്ഞടുത്തു തന്നീടുന്നു
മധുരതരമായ ൈകവല്യനവനീതം.
അതി ഭാഗ്യത്താലിതു ലഭിച്ചു പയ്യില്ലാേത്താരധമവിഷയമാർന്നതിനാൽ വലഞ്ഞിടാ.”

എന്നു കവിതെന്ന ആ വസ്തുത ഉൽേഘാഷിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഗുരുശിഷ്യസംവാദരൂപത്തിലാണു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചി
രിക്കുന്നതു്. സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നനായ ഒരു പുരു
ഷൻ താപത്രയാർത്തനായി തനിക്കു് അനുരൂപനായ
ഒരു ഗുരുവിെന ജ്ഞാനലബ്ധിക്കുേവണ്ടി ഉപസർപ്പണം
െചയ്യുന്നു. ആ ഗുരു ഒന്നാം പടലത്തിൽ തേത്ത്വാപേദ
ശം െചയ്കയും രണ്ടാം പടലത്തിൽ സേന്ദഹങ്ങൾക്കു
നിവൃത്തി വരുത്തുകയും െചയ്യുന്നു. തത്ത്വവിളക്കത്തിനു
തത്ത്വേബാധകെമന്നും സേന്ദഹെത്തളിതൽപ്പടലത്തി
നു സേന്ദഹനിവർത്തകെമന്നുമാണു് ഭാഷയിൽ സം
ജ്ഞകൾ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

കർത്തൃത്വം
ൈകവല്യനവനീതം േവദാന്തമയമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാക
യാൽ അതിെന്റ പ്രേണതൃത്വം ചിലർ എഴുത്തച്ഛനിൽ
സംക്രമിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലാെത അതിനു മെറ്റാരാധാര
വുമില്ല. താണ്ഡവമൂർത്തി എഴുത്തച്ഛെന അേപക്ഷിച്ചു്
അർവാചീനനായിരിക്കണം. ഭാഷാരീതി േനാക്കിയാൽ
അതു െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെല കൃതിയാകുവാൻ
ന്യായവുമില്ല. കവിക്കു തമിഴിൽ സാമാന്യമായ പരി
ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.
“ഉരേത്താരജ്ഞാനത്തിൻ െപരുത്ത നാരായേവ-

രറുത്തു േബാധം നല്കും ൈകവല്യനവനീതം
സ്ഫുരിച്ച തമിഴ്െപ്പാരുളറിയാ ഞങ്ങൾക്കർത്ഥം
തിരിച്ചു െചാേല്ലണം നീ േകരളഭാഷയാേല.’

എന്നാണേല്ലാ കിളിേയാടുള്ള പ്രാർത്ഥന. തർജ്ജമ
യിൽ പല സ്ഖലിതങ്ങളും പറ്റിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്. സർവാധി
കാര്യക്കാർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള അതു കടിയംകുളം ശുപ്പുേമ
േനാെന്റ കൃതിെയന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു വിശ്വസനീയമാ
യിേത്താന്നുന്നു. ഒടുവിൽ തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന വന്ദിയ്ക്കു
ന്ന ‘സാനന്ദരൂപം’ എന്ന േശ്ലാകം കാണുന്നതു കവികൃ
തമല്ല. അതവിെട േചർത്തിരിക്കുന്നതു ശുപ്പുേമേനാൻ
എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽെപ്പട്ട ഒരാളാകയാലാ
െണന്നു വിചാരിക്കാം. േതവു (േദവൻ) എഴുത്തച്ഛേനയും
േകാപ്പു (േഗാപാലൻ) എഴുത്തച്ഛേനയും കടാക്ഷിക്കു
ന്നതായി കരുതാവുന്ന േവേറ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളുംകൂടി
അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിലുണ്ടു്. ആധ്യാത്മികതത്ത്വങ്ങെള
ആപാദചൂഡം ശുഷ്കമായ രൂപത്തിലാണു് മൂലഗ്രന്ഥം പ്ര
തിപാദിക്കുന്നതു്. മൂലെത്ത അനുസരിക്കാെത ഗത്യന്തര
മില്ലായ്കയാൽ തർജ്ജമയും ഏെറക്കുെറ രസശൂന്യമായി
പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.
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28 രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം

ഗ്രന്ഥസ്വരൂപം
രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം സങ്കീർത്തനം
എന്ന ഇനത്തിൽെപ്പടുന്ന ഒരു കൃതിയാെണന്നു് ഇതി
നുമുമ്പുതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഇത്തരത്തിലുള്ള
പ്രബന്ധങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ൈകെകാട്ടിക്കളിക്കു് ഉപേയാഗി
ച്ചിരുന്നു എെന്നാരു ധാരണ ചിലക്കുണ്ടു്. അതു ശരിയ
ല്ല. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട രുൿമിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃ
ത്തം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടാെണങ്കിലും ഭാഗവതം ഇരു
പത്തിനാലുവൃത്തം ആ തരത്തിലുള്ളതല്ല. രാമായണം
ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലുവൃ
ത്തവും പത്തുവൃത്തംേപാെല സംഗീതാത്മകങ്ങളായ
കൃതികളെല്ലങ്കിലും അവ സംഗീതഗന്ധികളാകയാൽ
മുൻകാലത്തു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ െപൺകുട്ടികെള
പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉപേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. നാേമാച്ചാര
ണജന്യമായ ഭഗവൽഭക്തി, ശബ്ദവ്യുൽപത്തി, ഗാനവാ
സന എന്നിങ്ങെന വിവിധഫലങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള
കൃതികളുെട അധ്യയനത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുെമന്നു ജന
ങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃ
ത്തമാണു് ആ പദ്ധതിയിലുള്ള ആദ്യെത്ത കൃതിെയന്നു്
എനിക്കു് അഭിപ്രായമില്ല. പാണ്ഡവശങ്കരം അതിെന
അേപക്ഷിച്ചു പ്രാക്തനമാെണന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു.
എന്നാൽ രാമായണെത്തേപ്പാെല പ്രചുരപ്രചാരമായ
ഒരു കാവ്യം ആ വകുപ്പിലിെല്ലന്നുള്ളതു സർവസമ്മത
മാകുന്നു. പൗലിനസ് ബർെത്താേലാമിേയാ എന്ന പാ
തിരിേപാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ചാരഗ്രന്ഥത്തിൽ
ഭാഷാസാഹിത്യെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുേമ്പാൾ അതിൽ
പ്രഥമവൃത്തത്തിലുള്ള “ഉത്തമപുരാണ,” “രാക്ഷസകുലാ
ധിപതി,” “മാധവ ജയിക്ക” എന്നീ മൂന്നു ശീലുകൾ ഉദ്ധ
രിക്കുന്നുണ്ടു്. ആെക ഇരുപത്തഞ്ചുവൃത്തം ഉെണ്ടങ്കിലും
ഇരുപതാം വൃത്തം കഴിഞ്ഞുള്ളു “പ്രാപ്തരാേജ്യ ഹരൗ
ശാസ്തരീന്ദ്രദിഷാം” എന്ന വൃത്തം പ്രക്ഷിപ്തെമന്നാണു്
പല മാതൃകാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുേടയും പരിേശാധനയിൽനി
ന്നു െവളിെപ്പടുന്നതു്. ഈ ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തങ്ങളും
ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾതെന്ന. ആ രൂപത്തിൽ ചില വൃത്ത
ങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലും കാണുന്നുെണ്ടന്നുെവച്ചു് ആരും
ഭ്രമിച്ചുേപാകരുതു്. അവ ഒന്നുകിൽ ദ്രാവിഡത്തിൽനിന്നു
സംസ്കൃതം കടം വാങ്ങിയേതാ അെല്ലങ്കിൽ ആകസ്മിക
മായി രണ്ടു ഭാഷകളിലും ഒന്നുേപാെല ഉത്ഭവിച്ചേതാ
ആണു്. സംസ്കൃതെത്തേപ്പാലുള്ള ബന്ധദാർഢ്യം ആ
വൃത്തങ്ങൾക്കു ദ്രാവിഡത്തിലിെല്ലന്നും ഓർമ്മിേക്കണ്ട
താകുന്നു.

കവിതാരീതി
ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിെല ഒരു കൃതി
തെന്നയാെണന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിന്നു പഴുതില്ല.
അരിപ്പം, പതുപ്പു്, വാരാെത, പകഴി, മതിയുണ്ടു് മമ്മാ,
കതിർത്താർ, എേണ്ണറും, അൻപതുമറി, കുലചില, മണി
പ്പൂൺപു് എന്നിങ്ങെന അക്കാലെത്ത ചമ്പൂകാരന്മാർ
പ്രേയാഗിച്ചുവന്ന പല പദങ്ങളും ൈശലികളും അതിൽ
കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത കൃതിയുെട രചയിതാവിെന്റ
കല്പനാ ൈവഭവേത്തേയാ പദഘടനാചാതുര്യേത്ത
േയാ വളെരെയാന്നും ശ്ലാഘിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല.
ആശയങ്ങൾ നൂറ്റിനു െതാണ്ണൂറും അന്യകവികളിൽനി
ന്നു് അപഹരിച്ചവയാണു്. പുനത്തിെന്റ രാമായണച
മ്പുവാണു് കവിയുെട പ്രധാനാകരം. രഘുവംശം, േഭാ
ജചമ്പു, ആശ്ചര്യചൂഡാമണി എന്നിങ്ങെന പല ഇതര
ഗ്രന്ഥങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിനു തരംേപാെലയുള്ള േമാഷ
ണത്തിനു ധാരാളമായി വകനൽകീട്ടുണ്ടു്. പദഘടനയു
െട കാര്യത്തിൽ കവിയുെട അപരാധം അക്ഷന്തവ്യമാ
െണന്നുതെന്ന പറയണം. ഭാഷാസംസ്കൃതപദങ്ങെള
അേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും യാെതാരന്തവും ചന്തവുമില്ലാ
െത കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു. ഗുരുലഘുക്കൾ കുറുക്കിേയാ നീട്ടി
േയാ േശ്രാതാക്കൾ ആവശ്യംേപാെല ഉച്ചരിച്ചു മാത്ര
ശരിെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളണെമന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിധി. യതിഭംഗദുഷ്ടങ്ങളായ വരികൾ അവിടവിെട മു
ഴച്ചുനിന്നു സഹൃദയന്മാെര തുറിച്ചുേനാക്കുന്നു. ചുരുക്കി
പ്പറഞ്ഞാൽ ചില ശീലുകൾ നന്നായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും പ്രാ
േയണ അപ്രഗല്ഭനായി, അനംകുശനായി, കവിതാ
േദവിെയ തള്ളുമുന്തുംെകാണ്ടു് സന്തപ്തയാക്കുന്ന ഒരു
സാധാരണെനയാണു് നാം ആ കാവ്യത്തിനു പുറകിൽ
കണ്ടുമുട്ടുന്നതു്. ‘അയിരാവതഗജേതാ’, ‘സൂരിയനുദിച്ച,’
‘സീേതെട’, ‘ചക്രപാണീേട,’ ‘സവുഷ്ഠവം,’ “ൈദേത,”
‘എമക്ഷയത്തിൽ,’ ‘സുവർണ്ണമാനു്,’ ‘ഉരസസ്തട്ടു്,’ ‘കടരു
നിണം.’ ‘കലരിെനാരു,’ ‘സൗന്ദരിയം,’ ‘ജനകജെത്താ
െടാല്ല,’ ‘പറുവതം,’ ‘കമ്പനുമകമ്പനും,’ ‘പതത്രിയാൾ
പതിച്ചുടൻ’ തുടങ്ങിയ പ്രേയാഗങ്ങെള എങ്ങെന അഭി
നന്ദിക്കാം? സംസ്കൃതത്തിലും ചില ശീലുകൾ ഘടിപ്പിച്ചി
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും ‘വീക്ഷ’ധാതു ആത്മേനപദിയാെണന്നറി
യാെത ‘വീക്ഷൻ’ എന്നു തട്ടിവിട്ടിരിക്കുന്നു. ‘െപാന്മണി
ക്കുംഭംേപാെല വിളങ്ങുന്ന നന്മുലയിണ ചാഞ്ഞു കൗസ
േല്യെട’ എന്ന വരികളിൽ ‘കൗസേല്യെട’ എന്ന പദം
എത്രമാത്രം പുറംതള്ളെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘അക്ഷരിപു െച
ന്നു തിരെഞ്ഞൗഷധിമത്താകും തൽക്ഷണെമടുത്തു മല
െകാണ്ടുവരുേന്നരം’ എന്ന വരികളിൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാ
സത്തിൽ പ്രാേയണ യാെതാരു നിഷ്കർഷയുമില്ലാത്ത
കവി ഒരു ‘ക്ഷ’യ്ക്കു േവണ്ടി പ്രാണത്യാഗംതെന്ന െചയ്തി
രിക്കുന്നു. “േനേര കുശലവസുതന്മാർക്കു നല്കി നിജേപ
രാർന്ന രാജ്യം” എന്ന വരികളിൽ ‘കുശലവ’ എന്ന പദം
‘കുശാലവ’ എന്നുച്ചരിച്ചാേല പാടി ഒപ്പിക്കാൻ സാധി
ക്കുകയുള്ളു. ഇനിയും ഈ അപഗ്രഥനം തുടരണെമന്നു
വിചാരിക്കുന്നില്ല. ദ്വിതീയപാദത്തിൽ വിരാമമില്ലാത്ത
ശീലുകൾ രാമായണത്തിൽ ധാരാളമുെണ്ടങ്കിലും അതി
നു നാം ഗ്രന്ഥകാരെന കുറ്റെപ്പടുത്തരുതു്. അതു് തമി
ഴ്രീതിയനുസരിച്ചുള്ള അന്നെത്ത ഭാഷാകാവ്യൈശലി
യാണു്. രണ്ടു പാദങ്ങൾ േചർന്നാൽ ഒരടിയും അങ്ങെന
രണ്ടടികൾ േചർന്നാൽ ഒരു പാട്ടുമാകുെമന്നായിരുന്നു
അന്നെത്ത നിയമം. ആ ൈശലി സംസ്കൃതരീതിയനു
സരിച്ച കവികൾ അനന്തരകാലങ്ങളിൽ പരിത്യജിച്ചു.
തന്നിമിത്തം ‘ജനകനൃപ-ദുഹിതൃകര,’ ‘നന്ദിഗ്രാേമ’,
‘ചലിത-മല്ലീ-ലതകൾ’ - ‘കരേയറ്റീ-ടറിക രഘുനാഥാ’‘ആമ്മാെറടു-ത്തടവിയിലുടൻ’ ഇത്യാദിപ്രേയാഗങ്ങൾ
അസാധുക്കളല്ല. അക്കാലെത്ത താദൃശങ്ങളായ കൃതിക
ളിെലല്ലാം ആ രചനാരീതി കാണാവുന്നതുമാണു്.

കർത്തൃത്വം
പ്രസ്തുത കവിത എഴുത്തച്ഛേന്റതാവാൻ തരമില്ല എന്നു
ള്ളതിനു രണ്ടു െതളിവുകൾ േമൽനിർേദ്ദശിച്ച അഭം
ഗികളുെട ബാഹുല്യവും അതിർകടന്ന അന്യാശയാപ
ഹരണവുമാണു്. മൂന്നാമതായി അങ്ങിങ്ങു സ്ഫുരിക്കുന്ന
ഗ്രാമ്യശൃംഗാരെത്ത ഗണിക്കാം. ‘സരസമണിെകാങ്ക
യിൽേചർത്തനംേഗാൽസേവ തരികയധരാമൃതം’, ‘തഴു
കി മുലെമാട്ടിൽ മാേരാത്സവസ്യാവധാവുരസി മമ നിദ്ര
െകാൾ’, ‘െമഴുത്ത മുഖപത്മം കുളുർത്ത മുലകളും തടുത്ത
തുടയിണ നിനച്ചുടൻ’ എന്നും മറ്റും എഴുത്തച്ഛൻ എത്ര
അപരിപക്വമായ യൗവനദശയിലും എഴുതിയിരിക്കുക
യില്ല. നാലാമതായി അതുേപാെല തെന്ന വികൃതമായ
േപാരിനു വിളിേയയും കരുതാവുന്നതാണു്.
“േനരിട്ടണഞ്ഞിട്ടു േപാർെചയ്തുദാരം

ദാരങ്ങെളെക്കാണ്ടുേപാെയങ്കിൽ നിെന്റ
വീര്യങ്ങൾ ശൗര്യങ്ങൾ െകാള്ളാർന്നു കള്ളാ!
ദൂരത്തു േപായ്നില്ലു ശ്രീരാമ രാമ!”

എന്നു രാവണേനാടു പറയുന്നതു ലക്ഷ്മണനാെണങ്കിലും
എഴുത്തച്ഛൻ അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടുേപാലും ആ ദുർഭാ
ഷണം െചയ്യിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. അഞ്ചാമതായി ഇരു
പത്തിനാലു വൃത്തത്തിെല ഹാസ്യരസപ്രേയാഗെത്ത
പ്പറ്റിയാണു് പ്രസ്താവിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. എഴുത്തച്ഛ
െന്റ ഫലിതം അന്തർഗുഢവും ഗൗരവയുക്തവുമാെണന്നു
നാം കണ്ടുവേല്ലാ. ആ ൈശലിക്കു് അല്പംേപാലും അടുപ്പ
മില്ലാത്ത ഫലിതേധാരണിയാണു് ഇരുപത്തിനാലു വൃ
ത്തത്തിൽ കാണുന്നതു്.
“മാനുഷെരത്തിന്നു നിറയാത്ത നമുക്കുേണ്ടാ
വാനരെരത്തിന്നുദരപൂരണം വരുന്നു?

രാമെനയും ലക്ഷ്മണെനയും െകാറിച്ചു തണ്ണീെരാട്ടു കുടിച്ചാർത്തികളയുന്നു ഹരിരാമ.”
‘വിെല്ലവിെടയിട്ടുകളഞ്ഞു വലിയ െപാണ്ണാ!

കല്ലിെനെയടുത്തുെകാൾ ഹിഡിംബ ഹരിരാമ,’
‘ആനെക്കാമ്പന്മാേര രാക്ഷസേര നിങ്ങളാെമങ്കിൽ വന്നാലുെമേന്നാടിേപ്പാൾ.’

‘നിച്ചിരിയക്കയ്യർ േപാകുവിൻ മുമ്പിൽ.’
‘മീശെക്കാമ്പാെക്കക്കരിച്ചവെനത്രയും
നാശെപ്പടുത്തിനാൻ നാരായണാ.’
‘തുള്ളിമുലച്ചികൾ പിള്ളകെളെച്ചന്നു
തുള്ളിത്തുള്ളിപ്പാെഞ്ഞടുക്കുേന്നരം.”

എന്നിങ്ങെന കുഞ്ചൻനമ്പ്യാേരാടടുക്കുന്ന ഫലിതങ്ങൾ
എഴുത്തച്ഛെന്റ മുഖത്തുനിന്നു് ഒരിക്കലും പുറെപ്പടുന്നതല്ല.
ഏവഞ്ച ശൃംഗാരം, വീരം, ഹാസ്യം ഈ മൂന്നു രസങ്ങളു
െട പ്രപഞ്ചനത്തിലും ഈ രണ്ടു കവികളും ഏറ്റവും വിഭി
ന്നന്മാരായി വർത്തിക്കുന്നു.
ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തത്തിെന്റ കർത്താവു പുനം നമ്പൂ
രിയാെണന്നു മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. പുനത്തിെന്റ ഹസ്ത
ലാഘവം പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ കണികാണ്മാനിെല്ലന്നുള്ള
തു േപാകെട്ട. തെന്റ കൃതിയിേല ആശയങ്ങൾതെന്ന
പകർത്തി േവണേമാ ആ ഉേല്ലഖസമ്പന്നനു് ഇത്തര
ത്തിൽ ഒരു കാവ്യം നിർമ്മിക്കുവാൻ? ആ ജാജ്ജ്വല്യ
മാനമായ േജ്യാതിർേഗ്ഗാളം ആകാശമാർഗ്ഗം വിട്ടു് ഒരു
ൈകത്തിരിയുെട രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലിറങ്ങി എന്നു
സങ്കല്പിക്കുവാൻ എെന്ന മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല. എനി
ക്കു് ഈ വിഷയത്തിൽ അവസാനമായി ഉപന്യസിക്കു
വാനുള്ളതു് ഇത്രമാത്രമാണു്. ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തി
െന്റ പ്രേണതാവിനു കാവ്യനാടകവ്യുൽപത്തിയുണ്ടായി
രുന്നുെവങ്കിലും വ്യാകരണ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
േജ്യാതിഷത്തിൽ കുേറ അറിവു സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹത്തിനു പുനത്തിെന്റ രാമായണ ചമ്പു അത്യന്തം പ്രി
യമായിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുേമ്പാൾ കവന
കലയിൽ പറയത്തക്ക പരിചയം സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു
ന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു ‘ശുഷ്കം ക്വചിൽ പര്യുഷിതം ക്വചിച്ച
േകാഷ്ണം ക്വചിൽ’ എന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃ
തി ഉച്ചാവചമായി പരിണമിച്ചു. ചാക്യാർകൂത്തും മറ്റും
േകട്ടു് ആ വഴിക്കു പല അറിവുകളും സമ്പാദിച്ചിരുന്ന
അേദ്ദഹം ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നിരിയ്ക്കാനാണു് അധി
കം ന്യായമുള്ളതു്. തൽക്കാലേത്തക്കു് അേദ്ദഹെത്ത
അജ്ഞാതനാമാവായിത്തെന്ന കരുേതണ്ടതാണു്. ഗ്ര
ന്ഥത്തിനുള്ള അന്യാദൃശമായ പ്രചാരെത്തപ്പറ്റി മുൻപു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അതിനു മുഖ്യകാരണം സങ്കീർത്തന
പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതിനുള്ള അഗ്രിമസ്ഥാനമാണു്.
ഓേരാ വൃത്തത്തിേന്റയും ഒടുവിൽ ഒേന്നാ ഒന്നിലധിക
േമാ പാട്ടു ശ്രീരാമസ്തുതിപരമായി ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
തു് ഉചിതമായിരിക്കുന്നുണ്ടു്. അന്യകാവ്യങ്ങളിൽ നിന്നു
പകർത്തിയവയാണു് അവയിെല സമുജ്ജ്വലങ്ങളായ
ആശയങ്ങൾ എന്നു സ്ത്രീകൾക്കും മറ്റും സാമാേന്യന
അറിയാൻ സൗകര്യമില്ലേല്ലാ.
വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശിഷ്ടാശയങ്ങൾ ‘ഏകത്ര
സൗന്ദര്യദിദൃക്ഷു’ക്കളായ പണ്ഡിതന്മാെര അല്പാല്പം സം
തൃപ്തരാക്കിയുമിരിക്കണം. വളെര താഴ്ചവീഴ്ചകേളാടുകൂടി
യാെണങ്കിലും ശ്രീരാമെന്റ പാവനമായ ചരിതം അത്ത
രത്തിൽ പ്രധാനാംശങ്ങൾ ഒന്നും വിടാെത സംേക്ഷപി
ച്ചു്,
“മാലാറുമാറരിയ രാമായണം കഥെയ

ബാലാദി േപാലുമുരെചയ്കിൽ ത്രിേലാകെപരുമാളാമവൻ പരെനാേടകീഭവിപ്പതിനുമാളായ്വരുന്നു ഹരി നാരായണായ നമഃ”

എന്ന ഫലശ്രുതിേയാടുകൂടി ൈകരളിക്കു സമർപ്പിച്ച
കവിെയ ജനങ്ങൾ െപാതുേവ ആദരിച്ചതു് ആശ്ചര്യക
രമല്ല.

ചില നല്ല ഭാഗങ്ങൾ
നല്ല ശീലുകളുെട ചില മാതൃകകളാണു് അടിയിൽ േചർ
ക്കുന്നതു്.
പാരിെച്ചാരു മഴുെവടുത്തു േഘാരവരസമരങ്ങളിൽ
പാരിലുള്ള മുടിക്ഷത്രിയവീരരുെട കഴുത്തറുത്തു
േചാരെവള്ളെപ്പരുമ്പുഴയിൽ നീരാടിയ മുനിെപ്പരുമാൾ
േനെര വന്നു വഴി തടുത്തു രാമ രഘുനാഥ ജയ. (മൂന്നാം
വൃത്തം)
സീതയാെയാരു കല്പവല്ലി പടർന്ന രാമസുരദ്രുമച്ഛായതന്നിൽ വസിച്ചു മാമുനിപക്ഷിമണ്ഡലമാദരാൽ
രാവണാർക്കമഹാതപത്തിെനാരാതപത്രമുദാരവാങ്മധുരീഫലമാസ്വദിച്ചു മദിച്ചു രാമ ഹേര ഹേര
(ആറാം
വൃത്തം)
നിരന്തരം പേദ പേദ തിരഞ്ഞു കാനേന ചിരം
ചിരന്തേനാ നിജപ്രിയാം പരിശ്രമാകുലക്രിയൻ
രണക്ഷിതാവസിക്ഷതം യുദൃച്ഛയാ ദദർശ തം
ഗതപ്രഭം ജടായുഷം മുകുന്ദ രാമ പാഹി മാം
(ഏഴാം
വൃത്തം)
ഇതി വദതി പർവേത യാത്ര െചാല്ലി ക്ഷണം
ദശവദനേഘാരകാന്താരതീവ്രാനലൻ
സപദി സുരസാംഗനാമങ്ങു കണ്ടീടിനാൻ
വിപുലതനുതസ്കരീം നൗമി നാരായണം. (പതിെനാന്നാം
വൃത്തം)
െപെട്ടന്നിളക്കുന്ന വാൾെകാണ്ടു പാരം
െഞട്ടിെത്തറിക്കുന്നു വിേണ്ണാർവരന്മാർ
ചട്ടറ്റ പച്ചത്തഴപ്രൗഢിതേന്മൽ
മുട്ടുന്നു േമഘങ്ങൾ ശ്രീരാമ രാമ. (പതിനാറാം വൃത്തം)
വാസിഷ്ഠനിേയാേഗന തുടങ്ങീ ഹയേമധം
േനദിഷ്ഠതുരംഗാലഭേനനാതിഗഭീരം
സ്വാദിഷ്ഠതരാന്നാശനപാനം മുനിപാളീവൃന്ദിഷ്ഠസുരൗഘം ഹരി നാരായണ നേമ്മാ.
(ഇരുപത്തിമൂന്നാം വൃത്തം)

നേമാ എന്നു കവി എഴുതി, നേമ്മാ എന്നു് അതു ഗാന
സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി ഉച്ചരിക്കെപ്പട്ടു. അതിെന ഒന്നു
പരിഷ്കരിച്ചു പശ്ചാൽകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതമാ
നികൾ ‘നംേബാ’ എന്നു രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുകയും െച
യ്തു. ‘നേമ്മാഃ’ എന്ന പാഠേഭദമുള്ള ചില താളിേയാലഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
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29 േകരളനാടകം
േകരളനാടകം എന്നു പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ഒരു ദൃശ്യകാവ്യ
മെല്ലന്നും അതു േകരേളാൽപത്തിയുെട ഒരു നാമാന്ത
രമാെണന്നും വായനക്കാർ ധരിച്ചിരിക്കുമേല്ലാ. ‘േകരള
നാടകെത്ത ഉപേദശമായി സംഗ്രഹിച്ചു്’ എന്ന വാച
കം നിരർത്ഥകമാെണന്നു േതാന്നുന്നു. അപൂർവം ചില
വാസ്തവശകലങ്ങൾ അനവധി അനൃതരാശികളിൽ മൂടി
എല്ലാംകൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ചു് ആർക്കും എവിെടയും ഒെരത്തും
പിടിയും കിട്ടുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത നിലയിൽ രചിച്ചി
ട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാഗദ്യഗ്രന്ഥമാണു് അതു്. “ആനകണ്ടി കൃ
ഷ്ണരായർ മലയാളമടക്കുവാൻ സന്നാഹേത്താടുകൂടി പട
യ്ക്കു വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു േചരമാൻ െപരുമാൾ മാനിച്ച
െനന്നും വിക്രമെനന്നും േപരുള്ള രണ്ടു് ഏറാടിമാേരാടും
ഉണ്ണിക്കുമാരനമ്പിയാേരാടും പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ആ
ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടു്. െപരുമാക്കന്മാരുെട കാലം കഴിഞ്ഞു്
ഏകേദശം 500 സംവത്സരങ്ങൾക്കുേമലാണു് (ആന
ഗുണ്ഡി) വിജയനഗരസമ്രാട്ടായ കൃഷ്ണേദവമഹാരായർ
ജീവിച്ചിരുന്നതു്. അേദ്ദഹവും എഴുത്തച്ഛനും സമകാലി
കന്മാരായിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ പരേദശങ്ങളിൽ സഞ്ച
രിച്ചേപ്പാൾ ആ മഹാനുഭാവെന്റ അപദാനങ്ങെളപ്പറ്റി
അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും നമുക്കു ന്യായമായി ഊഹിക്കാ
വുന്നതാണു്. അങ്ങെനയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനു് ഇത്ത
രത്തിൽ ഭീമമായ ഒരു അബദ്ധം ഒരിക്കലും പറ്റുവാൻ
ഇടയില്ല. അതിനാൽ േകരേളാൽപത്തി എഴുത്തച്ഛെന്റ
കൃതിയെല്ലന്നും അതിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാമേധയവു
മായി ആേരാ ഘടിപ്പിച്ചതു േവദവ്യാസൻ ശ്രീമഹാഭാഗ
വതം രചിച്ചു എന്നു പറയുന്നതുേപാെല അതിനു ൈവ
ശിഷ്ട്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി മാത്രമാെണന്നും
നാം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാണു്. േകരേളാൽപത്തിെയപ്പറ്റി
വീണ്ടും അന്യത്ര ഉപന്യസിക്കും.
ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്നു് (1) അധ്യാത്മരാമാ
യണം, (2) ഉത്തരരാമായണം, (3) ഭാരതം, (4) േദവീ
മാഹാത്മ്യം എന്നീ നാലും എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികളാ
െണന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാെണന്നും, (5) ബ്രഹ്മാണ്ഡ
പുരാണം, (6) ശതമുഖരാമായണം, (7) ശ്രീമൽഭാഗവത
ത്തിൽ കാളിയമർദ്ദനം വെരയുള്ള ഭാഗം ഇവെയയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങളായി കരുതാെമന്നും (8)
ഹരിനാമകീർത്തനം, (9) ചിന്താരത്നം, (10) ൈകവല്യന
വനീതം, (11) രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം, (12)
േകരളനാടകം അഥവാ േകരേളാൽപത്തി എന്നീ ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളുെട കർത്തൃത്വം അേദ്ദഹത്തിൽ ആേരാപിക്കാവുന്ന
തെല്ലന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്നു നാം ഉപേയാഗിക്കുന്ന
മലയാളലിപിയുെട ഉപജ്ഞാതാവു് എഴുത്തച്ഛനാെണ
ന്നു പറയുന്നതു് പ്രമാദമാണു്. െകാല്ലം അഞ്ചാം ശതകം
മുതൽക്കു തെന്ന തീയതിക്കുറിപ്പുകേളാടു കൂടിയ ഭാഷാ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽെപ്പട്ടുകഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാലാം ശതകത്തിലുള്ള ഭാഷാശിലാേര
ഖകളും നമുക്കു് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനും മുൻപു്—പേക്ഷ
െകാല്ലവർഷാരംഭത്തിൽത്തെന്ന—പ്രസ്തുത ലിപികൾ
അങ്ങിങ്ങു് ഈഷദ്വ്യത്യാസേത്താടുകൂടി പ്രചരിച്ചിരുന്നി
രിക്കണെമന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാകുന്നു. േതാലെന്റ
മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങൾ മെറ്റാരു ലിപിയിൽ ലിഖിതമാ
െയന്നു പറയുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ.
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30 ഉപസംഹാരം
തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ പിതാ
െവന്നും േകരളീയരുെട ഗുരുെവന്നും പറയുന്നതു് ഏറ്റ
വും അർത്ഥവത്താകുന്നു. അേദ്ദഹം ൈകരളിെയ പല
പ്രകാരത്തിൽ സമർത്ഥമായി, സഫലമായി, പരിേപാ
ഷിപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും െചയ്തു. അധ്യാപന
മായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ യൗവനത്തിെല ജീവിക;
അനന്തരം അേദ്ദഹം തുരീയാശ്രമത്തിൽ പ്രേവശിക്കുക
യും, അനുരൂപന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരാൽ പരിവൃതനായി
അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അധ്യാത്മജ്ഞാനം ഉപേദശി
ച്ചുെകാണ്ടു് ആയുേശ്ശഷം നയിക്കുകയും െചയ്തു. കർമ്മകു
ശലതയിലും വിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിലും സദാചാരനി
ഷ്ഠയിലും ഈശ്വരഭക്തിയിലും ആ മഹാശയൻ അദ്വിതീ
യനായിരുന്നു. സാത്ത്വികമായ ചര്യാവിേശഷത്താൽ
അേദ്ദഹം സകല ജനങ്ങൾക്കും സമാരാധ്യനായിത്തീർ
ന്നു. ഭാഷാകവിതെയ സമുദ്ധരിച്ചു് അതിെന സംസ്കൃത
കവിതയ്ക്കു സമസ്കന്ധമായ സ്ഥാനത്തിൽ ഉപേവശിപ്പി
ക്കുവാൻ അേദ്ദഹം യാവജ്ജീവം നിസ്തന്ദ്രമായി പ്രയ
ത്നിച്ചു. പുനത്തിെനേപ്പാെല സംസ്കൃതപ്രധാനവും െച
റുേശ്ശരിെയേപ്പാെല ഭാഷാപ്രധാനവുമായല്ല അേദ്ദഹം
തെന്റ കാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതു്; രണ്ടു ഭാഷകളിെല പ്ര
സിദ്ധപദങ്ങൾക്കും ആ ഔചിത്യേവദി സമപ്രാധാന്യം
നല്കി, ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാേരയും സാമാന്യജനങ്ങേളയും
ഒന്നുേപാെല അവയിേലയ്ക്കു് ആകർഷിച്ചു. പ്രചാരലുപ്ത
ങ്ങളായ പദങ്ങൾ അേദ്ദഹം പ്രാേയണ വർജ്ജിച്ചു. ആ
കവി ചക്രവർത്തിയുെട പദഘടനാപാടവം ഭാരതത്തി
ലാണു് അതിെന്റ അത്യുച്ചപദവിയിൽ എത്തുന്നതു് എന്നു
മുൻപുതെന്ന സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. മഹാകവി കുഞ്ഞിക്കു
ട്ടൻതമ്പുരാെന്റ
“നമുെക്കഴുത്തച്ഛെനടുത്ത ഭാഷാക്രമക്കണേക്ക ശരണം; ജനങ്ങൾ
സമസ്തരും സമ്മതിയാെതകണ്ടി-

സ്സമർത്ഥേനാതിെല്ലാരു വാക്കുേപാലും”

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു തികച്ചും പരമാർത്ഥമാണു്. അന്നു്
എഴുത്തച്ഛൻ പ്രേയാഗിച്ച പദങ്ങെളെക്കാണ്ടു തെന്നയാ
ണു് നാനൂറു സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ഭാഷാ
കവികൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതു്. ‘കിളിപ്പാട്ടു്’ എന്ന
ഗാനഗന്ധിയായ കാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാ
താവു് അേദ്ദഹമായിരുന്നു. തദ്ദ്വാരാ അേദ്ദഹം രാമപ്പ
ണിക്കരും െചറുേശ്ശരിയും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങെളെക്കാ
െണ്ടന്നേപാെല ഭാഷാവൃത്തങ്ങെളെക്കാണ്ടും ശ്രുതിമധു
രങ്ങളായ മഹാകാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാെമന്നു് അതിൻ
മുൻപുതെന്ന െതളിയിച്ചിരുന്ന വസ്തുതെയ വീണ്ടും പ്രസ്പ
ഷ്ടമാക്കി. ഇന്നും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആകർഷകശ
ക്തി അംഭഗുരമായി നിലെകാള്ളുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാലം വെര സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ വിരചിതങ്ങളായ
ഭാഷാകൃതികളിൽ സദാചാരേപ്രരണ മിക്കവാറും വി
രളമായിരുന്നു. ‘സദ്യഃ പരനിർവൃതി’ അവയിൽനിന്നു
വിഷയാസക്തന്മാർക്കു് ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ‘കാന്താ
സമ്മിതതേയാപേദശ’ പ്രാപ്തിക്കു് അവ അനുകൂലങ്ങളാ
യിരുന്നില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ ആ ആപാതമാത്രമധുരമായ
പദ്ധതിയിൽനിന്നു് േശ്രാതാക്കെള വ്യാവർത്തിപ്പിച്ചു്
അവർക്കും ഐഹികമായ അഭ്യുദയവും ആമുഷ്മികമായ
നിഃേശ്രയസവും സിദ്ധിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വാങ്മ
യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അവ ഏതു നിലയിൽ നിന്നു േനാ
ക്കിയാലും അത്യുത്തമങ്ങളായ കാവ്യരത്നങ്ങളാകുന്നു.
ൈവശികതന്ത്രത്തിൽ നിന്നു് അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തി
േലക്കും ചേന്ദ്രാത്സവത്തിൽ നിന്നു് ഭാരതത്തിേലയ്ക്കുമുള്ള
പ്രയാണം രാത്രിയിൽ നിന്നു പകലിേലെക്കന്നേപാ
െല േകരളീയർക്കു് ഉണർച്ചയും ഉയർച്ചയും നല്കി. ആ
സിദ്ധൻ രസഭാവങ്ങെള അലങ്കാരങ്ങൾക്കു കീെഴ്പടുത്തി
യില്ല; ശബ്ദേശ്ലഷംെകാണ്ടു ജാലവിദ്യ കാണിച്ചില്ല; വ്യാ
കരണപ്രേയാഗങ്ങൾെകാണ്ടു സാധാരണന്മാെര അമ്പ
രപ്പിച്ചില്ല; നഗ്നമായ ശൃംഗാരേമാ വിവൃതമായ ഫലിത
േമാെകാണ്ടു ഭാവുകന്മാർക്കു് ഉേദ്വഗവും ജനിപ്പിച്ചില്ല;
കഥാകഥനത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അന്യാദൃശമായ
പ്രാഗല്ഭ്യം മുഴുവൻ അേദ്ദഹം അനുവാചകന്മാെര അന്ത
ശ്ശുദ്ധന്മാരും ആത്മജ്ഞാനികളുമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ
വിനിേയാഗിച്ചു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ശാന്തവും സർവ
മേനാരഞ്ജകവുമായ ഒരു വിപ്ലവം അേദ്ദഹം സാഹി
ത്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ വരുത്തി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
ആചാര്യെന്റ അവതാരംെകാണ്ടു ൈകരളി സർവഥാ
ധന്യയായി; സാധാരണന്മാരായ േകരളീയർ സാഹിത്യ
സമ്പന്നരുമായി. ഏതാദൃശങ്ങളായ ഫലസിദ്ധികെള
ആസ്പദമാക്കിയാണു് ആ മഹാപുരുഷൻ ഭാഷാകവികളു
െട മധ്യത്തിൽ പ്രഥമഗണനീയനായി പരിേശാഭിക്കുന്ന
തു്. മലയാളത്തിൽ ഒന്നാമെത്ത കാവ്യം കൃഷ്ണഗാഥയാ
െണങ്കിൽ അങ്ങെനയിരുന്നു െകാള്ളെട്ട. ഒന്നാമെത്ത
കവി എഴുത്തച്ഛൻ തെന്നയാെണന്നു സഹൃദയന്മാർ
ആരും സശിരഃകമ്പം സമ്മതിക്കുക തെന്ന െചയ്യും.
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പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
21. േജ്യാതിഷത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
22. ഭാഷാസാഹിത്യം
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32. ഭാഷാഗദ്യം
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