അദ്ധ്യായം 31. ഭാഷാസാഹിത്യം (പദ്യം)

േകരളസാഹിത്യചരിത്രം II
ഉള്ളൂർ എസ്. പരേമശ്വര അയ്യർ

S

°

Õ

G

}







േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
ഉള്ളൂർ എസ്. പരേമശ്വര അയ്യർ
(മലയാളം: സാഹിത്യചരിത്രം)

First published in print media 1953.
The electronic versions have been released under the
provisions of Creative Commons Attribution By Share Alike
license for free download and usage.
The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute of
Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.
The production infrastructure of River Valley Technologies
has been made use of in the production of these digital
editions.
Cover: Shakuntala, (she looks back at her lover, pretending to
remove a thorn from her foot), an oil painting by Raja Ravi
Varma. The image is taken from Wikimedia Commons and is
gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

ഉള്ളടക്കം
31 ഭാഷാസാഹിത്യം (പദ്യം) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യപരമ്പര .
2
വലിയ േകാപ്പ (േഗാപാല) സ്വാമികൾ
3
കരുണാകരെനഴുത്തച്ഛൻ . . . . . .
4
സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛൻ . . . .
5
േദവഗുരു . . . . . . . . . . . . . . .
6
പരാപരഗുരു . . . . . . . . . . . . .
7
േഗാപാലെനഴുത്തച്ഛൻ . . . . . . . .
8
സ്കാന്ദപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . .
9
നാഗാനന്ദം കിളിപ്പാട്ട് . . . . . . . .
10
കൃഷ്ണലീല പാട്ടു് . . . . . . . . . .
11
രാമാശ്വേമധം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . . .
12
ഭാരതം സംേക്ഷപം കിളിപ്പാട്ടു് . . . .
13
ശ്രീരാമസ്വർഗ്ഗാേരാഹണം കിളിപ്പാട്ടു് .
14
ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു് . . .
15
നാസാേച്ഛദം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . . .
16
പുത്രകാേമഷ്ടി കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . . .
17
രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . . . .
18
നാസിേകതുപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു് . . .
19
മാർക്കണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു് . . . .
20
ചിത്രഗുപ്തചരിതം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . .
21
കിരാതാർജ്ജുനീയം കിളിപ്പാട്ടു് . . . .
22
പാണ്ഡവശങ്കരം (സങ്കീർത്തനം) . . .
23
പാർവതീപാണിഗ്രഹണം ആറുവൃത്തം
24
കുേചലവൃത്തം നാലുവൃത്തം . . . . . .
25
മെറ്റാരു രാമായണം
ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം . . . . . . . .
26
ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം നാലുവൃത്തം . .
27
സംക്ഷിപ്തസങ്കീർത്തനങ്ങൾ . . . .
28
പൂന്താനത്തിെന്റ ഭാഷാകൃതികൾ . . .
29
ജ്ഞാനപ്പാന . . . . . . . . . . . .
30
േസ്താത്രങ്ങൾ . . . . . . . . . . . .
31
ഘനസംഘം . . . . . . . . . . . . .
32
മറ്റു കീർത്തനങ്ങൾ . . . . . . . . . .
33
സഭാപ്രേവശം പാന . . . . . . . . .
34
കനകകിരീടം പാട്ടു് (വടക്കൻ) . . . .
35
കനകകിരീടം (െതക്കൻ) . . . . . . .
36
മറ്റു ചില േസ്താത്രങ്ങൾ . . . . . . . .
37
േദവനാരായണഗാനങ്ങൾ . . . . . .
38
മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടു് . . . . . . . . . . .
39
പാക്കനാർ െതാള്ളായിരം . . . . . .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

31
ഭാഷാസാഹിത്യം (പദ്യം)
(െകാല്ലം എട്ടാം ശതകം)

S

°

Õ

G

}







1 തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യപരമ്പര
തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛേനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യപരമ്പ
രയിൽെപ്പട്ട ചിലേരയും േചർത്തു താെഴക്കാണുന്ന ഒരു
പഴയ വന്ദനേശ്ലാകമുണ്ടു്:
“വേന്ദഹം ഗുരുസമ്പ്രദായമനിശം തുഞ്ചെത്തഴും ശ്രീഗുരും

വേന്ദ ശ്രീകരുണാകരഞ്ച പരമം ശ്രീസൂര്യനാരായണം
വേന്ദ േദവഗുരും പരാപരഗുരും േഗാപാലശ്രീമദ്ഗുരും
വേന്ദ നിത്യമനന്തപൂർണ്ണമമലം വേന്ദ സമസ്താൻ ഗുരൂൻ.”

ഈ േശ്ലാകത്തിൽ നാമനിർദ്ദിഷ്ടന്മാരായ ഗുരുക്കന്മാർ
കരുണാകരെനഴുത്തച്ഛനും േദവ (േതവു) െനഴുത്തച്ഛനും
േഗാപാല(േകാപ്പ) െനഴുത്തച്ഛനുമാണു്. പരാപരഗുരു
എന്ന ബിരുദേത്താടുകൂടി ഇവരുെട കൂട്ടത്തിൽ മെറ്റാ
െരഴുത്തച്ഛൻകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായും സങ്കല്പിക്കാം.
ഇവരിൽ കരുണാകരനും സൂര്യനാരായണനും തുഞ്ചെന്റ
േനെര ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. േദവഗുരുശിഷ്യെനന്നും
പ്രശിഷ്യെനന്നും രണ്ടു പക്ഷമുണ്ടു്. ചിറ്റൂർ എഴുവത്തുവീ
ട്ടിൽ വലിയ േകാപ്പസ്വാമിെയന്നും െചറിയ േകാപ്പസ്വാ
മിെയന്നും രണ്ടുേപരുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും അവരിൽ
വലിയ േകാപ്പസ്വാമി തുഞ്ചെന്റ സമവയസ്കനും ശിഷ്യ
നുമായിരുന്നു എന്നും െചറിയ േകാപ്പസ്വാമി മരിച്ചതു
985-ലാെണന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ആെകക്കൂടി മി. പുതു
ക്കുളങ്ങര രാമചന്ദ്രേമേനാെന്റ ഗേവഷണമല്ലാെത ഈ
ഘട്ടത്തിൽ അധികെമാന്നും ശരണീകരണീയമല്ലാത്ത
തും ആ ഗേവഷണം കല്യാണസുന്ദരേരഖ തുടങ്ങി ചില
അയഥാർത്ഥപ്രമാണങ്ങളുെട സമ്മിശ്രണം നിമിത്തം
പ്രാേയണ അവിശ്വസനീയവുമാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു് പ്ര
സ്തുത വിഷയെത്ത ഏറ്റവും ഭയചകിതനായാണു് ഞാൻ
സ്പർശിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതു്.
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2 വലിയ േകാപ്പ (േഗാപാല)

സ്വാമികൾ

എഴുത്തച്ഛനു് ആദ്യകാലത്തു ചിറ്റൂരിൽ ആതിേഥയനായി
രുന്ന വലിയ േകാപ്പസ്വാമി ‘മന്നവൻകവി’ എന്ന േപ
രിൽ ഉത്തരരാമായണെത്ത ആസ്പദമാക്കി ഒരു ഗാനം
രചിച്ചുെവന്നും ആ കൃതിെയ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രശംസിച്ചു
െവന്നും അതുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ഉത്തരരാമായണം
കിളിപ്പാട്ടു നിർമ്മിച്ചെതന്നും മി. േമേനാൻ പറയുന്നുെണ്ട
ങ്കിലും അെതല്ലാം വിശ്വസിക്കുവാൻ അനപലപനീയ
ങ്ങളായ അന്യലക്ഷ്യങ്ങൾ ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നു.
മന്നവൻകവിയിൽനിന്നു ചില വരികൾ താെഴ േചർക്കു
ന്നു:
“മന്നവനും ൈമഥിലിെയ െവടിഞ്ഞേശഷം

മാതാക്കൾ താനുമായിട്ടിരുന്ന കാലം
ജാനകിയുമൃഷിതെന്റയാശ്രമത്തിൽ
ജന്മമതായിരിക്കുന്നാൾ ഭക്തിേയാേട
മന്നവെന േവറിട്ടു ജാനകിയും
മഹർഷിക്കു പൂപ്പറിച്ചങ്ങിരുന്ന കാലം
അന്നരസം പകർന്നുതേല്ലാ സീതയ്ക്കേപ്പാളവൾക്കു ഗർഭം തികഞ്ഞു പത്തു മാസമായി.”

… … …
“മന്നവേന! െപരുവഴിയിലകെപ്പേട്ടൻ ഞാൻ
മണിയറയിൽ നിേന്നാടു േവറിട്ടേയ്യാ!
ജനകരാജപുരത്തിങ്കൽ വളർേന്നനേല്ലാ,
ജനനിെയയുമറിയുന്നിെല്ലാരുനാളും േകൾ;
നിനെവനിക്കു നിെന്നെയാഴിഞ്ഞാരുമിേല്ല,
നിർമ്മലേന മെറ്റാന്നറിയുന്നിേല്ല;
എനിക്കു വരും േവദനകൾ െപാറുക്കുന്നിേല്ല;
എൻ പരേനെയന്നു െനാന്തു വിളിക്കുന്നാേള.”

ഈ കവിതാരീതിക്കു സാമാന്യം പഴക്കമിെല്ലന്നില്ല.
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3 കരുണാകരെനഴുത്തച്ഛൻ
കരുണാകരൻ ജാതിയിൽ നായരായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
തുഞ്ചെന്റ പ്രഥമശിഷ്യനായിരുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹം
എഴുത്തച്ഛെന തുടർന്നു തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ പാഠശാല
നടത്തിെയന്നും ഒടുവിൽ െനടുവിരിപ്പുസ്വരൂപത്തിൽ
(സാമൂതിരിേക്കാവിലകം) ഇളയതമ്പുരാെന്റ ഗുരുനാ
ഥനായി വള്ളുവനാട്ടുള്ള ആ തമ്പുരാെന്റ േകാവിലക
ത്തു താമസിച്ചു എന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ഇതിെനല്ലാം
ഐതിഹ്യേമ ആസ്പദമായുള്ളു.ഏതായാലും അേദ്ദഹം
തുഞ്ചേനാടുകൂടി ചിറ്റൂരിൽ ദീർഘകാലം താമസിച്ചതായി
േതാന്നുന്നില്ല. അവിെട ആചാര്യെന്റ അനന്തരഗാമിയാ
യിത്തീർന്നതു സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛനായിരുന്നു.
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടും േവതാളചരിതം കിളി
പ്പാട്ടും കരുണാകരെനഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികളാെണന്നു
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പറയുന്നുെണ്ടങ്കി
ലും േവതാളചരിത്രം കേല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടി
യുെട കൃതിയാെണന്നു് അതിൽപ്പിന്നീടു നിസ്സംശയമായി
െതളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം തുഞ്ചെന്റ കൃ
തിയായി പരിഗണിക്കണെമന്നു ഞാൻ മുൻപുതെന്ന
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. രാമചന്ദ്രേമേനാൻ ശിവ
രാത്രിമാഹാത്മ്യം എെന്നാരു കിളിപ്പാട്ട് അേദ്ദഹത്തി
േന്റെതന്നുള്ള പ്രസ്താവനേയാടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ “രാമാനന്ദാഗ്രഹാരവർത്തിയായ്
മഹാശാസ്ത്രധാമാവായ്” എന്നുതുടങ്ങി ഒരു ഭാഗമുള്ള
തു ഞാൻ മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.ആ ഭാഗം പ്രക്ഷിപ്തം
എന്നാണു് എനിയ്ക്കു േതാന്നുന്നതു്; എെന്തന്നാൽ അതി
േലയും തുഞ്ചെന്റ കൃതികളിേലയും ഭാഷയ്ക്കുതമ്മിൽ പഴ
ക്കംസംബന്ധിച്ചു ഗണനീയമായ വ്യത്യാസം കാണുന്നു.
തല്ക്കാലം അവിജ്ഞാതകർത്തൃകമാണു് ആ കിളിപ്പാട്ടു്
എന്നു സങ്കല്പിക്കുകയാണു് നല്ലതു്.
ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം സരസമായ ഒരു കൃതിയാണു്. ഗ്ര
ന്ഥകാരൻ ഗണപതി, സരസ്വതി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ‘കുണ്ഡപു
രനാഥ’നായ തൃക്കണ്ടിയൂർ ശിവൻ എന്നീ േദവതകെള
വന്ദിക്കുകയും, തെന്റ ഗ്രന്ഥം ‘പൂന്തുറെയന്ന മേന്നാർമ
ന്നവൻ പിണങ്ങുേവാർക്കന്തകൻ കൃപാലയനാജ്ഞയാ
വിരചിതം എന്നു പറയുകയും െചയ്യുന്നു. കവിത രണ്ടു ഭാ
ഗമായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പാദവിഭാഗമുള്ള കി
ളിപ്പാട്ടുകളിൽ നാലുഖണ്ഡങ്ങൾ സാധാരണയായി കാ
ണാറുണ്ടു്. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്ത
മായ ഒരു രീതി എങ്ങെന വന്നുേചർന്നുെവന്നു െവളിവാ
കുന്നില്ല.ആദ്യന്തം പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തം േകക
തെന്നയാണു്.ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു കവിതയുെട സ്വരൂ
പം പ്രദർശിപ്പിക്കാെമന്നു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു:
“പ്രാണത്രാണാർത്ഥമഥ ഹൂണേദശത്തിൽ വാഴും
േക്ഷാണീേദവനും തത്ര കാണായീ ശുഭേദശം.

സുഖദാനം െചയ്തീടും മന്ദമാരുതേനാടും
ശുകേകാകിലേകകീമധുപനാദേത്താടും
അഖിലജനാനന്ദപ്രദമാമുദ്യാനവും
മകരന്ദവും തൂകി മണമാർന്നനുദിനം
ചമ്പകസൽകുസുമേശാഭിതപദങ്ങളും
………

സകലമൃഗകുലവിഹഗലീലകളും
നിഖിലേശാകം കളഞ്ഞവിടം കണ്ടുകണ്ടങ്ങകേമ സേന്താഷം പൂണ്ടടുത്തു െചല്ലുേന്നരം
കുമുദകുവലയകമലകല്ഹാരവും
വിമലസലിലവും നിറഞ്ഞ തടാകവും
………

അത്ഭുതം കണ്ടേനരമുൾപ്പൂവിലുണ്ടാകയാലിെപ്പാേഴ കുളിക്കണെമന്നവെനാരുെമ്പട്ടാൻ.
അെപ്പാഴുതവിേടയ്ക്കു വന്നിതു കുളിപ്പാനായ്
വിഭ്രമം കലർേന്നാരു ചണ്ഡാലത്തരുണിയും.
സുഭ്രുവാമവൾ തത്ര വിപ്രെനക്കണ്ടേനരമഭ്രെത്തക്കണ്ട ബേകാടേപ്പടതെന്നേപ്പാെല
ഉൽഫുല്ലപുഷ്പം കണ്ട ഷൾപ്പദേപ്പടേപാെല
അഭ്രവാഹനതനയഭ്രാതാവിെനക്കണ്ട
കർബുരത്തരുണിയാം ഹിഡിംബിതെന്നേപ്പാെല
അഭ്രശ്യാമളരൂപനായ രാമെനക്കണ്ട
ദർപ്പകാതുരയായ ശൂർപ്പണഖെയേപ്പാെല
അത്ഭുതം കലർന്നതിനറ്റമിെല്ലന്നു െചാല്ലാം.
ഉൽഫുല്ലാക്ഷിയുമാനേന്ദന തെന്നത്താൻ മറന്നല്പേനരം നിന്നിതു സാലഭഞ്ജികേപാെല.”
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4 സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛൻ
സൂര്യനാരായണൻ അഥവാ സൂരി എഴുത്തച്ഛൻ തര
കസമുദായത്തിൽെപ്പട്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്നു മുൻപു
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. തരകന്മാർ മക്കത്തായികളാ
ണു്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ തറവാടായ േചാഴിയത്തു കുടുംബം
ഇന്നുമുണ്ടു്. അതു മംഗലംകുന്നു് എന്ന സ്ഥലത്താണു്.
സൂര്യനാരായണൻ ഒരു േയാഗിയും കർമ്മകുശലനും
വളെരക്കാലം ചിറ്റൂർ ഗുരുമഠത്തിൽ താമസിച്ചു ശിഷ്യ
ന്മാർക്കു ജ്ഞാേനാപേദശംെചയ്ത ഗുരുനാഥനുമായിരു
ന്നു എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമുണ്ടാകുവാൻ തര
മില്ല. എന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത കവിെയന്നു പറയാേമാ
എന്നു സംശയമുണ്ടു്. സ്കാന്ദപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കൃതിയാെണന്നു ചിലർ അനുമാനിച്ചുവരു
ന്നതു പ്രമാദമാെണന്നു് ഇേപ്പാൾ െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അതു പാലക്കാട്ടു രാജവംശത്തിേല ഒരംഗമായിരുന്ന
േഗാദവർമ്മരാജാവിെന്റ നിബന്ധമാണു്. ഒരു പഴയതാ
ളിേയാലദ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
“േഗാദവർമ്മാ യേശാരാശിരശ്വാരികുലഭൂഷണം
ഗുഹസ്യ ചരിതം ധീമാനകേരാന്മഞ്ജൂഭാഷയാ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്, ‘അശ്വാരി’ എന്ന പദ
ത്തിനു വാഹദ്വിഷത്തു് അഥവാ എരുമ എന്നർത്ഥം.
(എരുമയൂർ) ഏമൂർ ഭഗവതി പാലക്കാട്ടു രാജാക്കന്മാരു
െട പരേദവതയാണു്. അതിെന ആസ്പദമാക്കിയാകുന്നു
േഗാദവർമ്മരാജാവു തെന്നപ്പറ്റി അശ്വാരികുലഭൂഷണം
എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.അേദ്ദഹവും എഴുത്തച്ഛെന്റ ശി
ഷ്യപരമ്പരയിൽെപ്പട്ട ഒരു കവിയാെണന്നു പറയുന്നു.
കാലേമെതന്നറിവില്ല. ഒൻപതാം ശതകമായിരിക്കുവാ
നിടയുണ്ടു്. അങ്ങെന സൂരി എഴുത്തച്ഛനും സ്കാന്ദപുരാണ
വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം േവരറ്റുേപാകുന്നു. തത്ത്വജ്ഞാ
നാമൃതം എന്ന േപരിൽ ഫലശ്രുതിേയാടുകൂടി ശാർദ്ദൂല
വിക്രീഡിതവൃത്തത്തിൽ വിരചിതങ്ങളായ പതിെനട്ടു
പദ്യങ്ങൾ സമസ്തേകരളസാഹിത്യപരിഷൈത്ത്രമാ
സികത്തിൽ രാമചന്ദ്രേമേനാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അവയുെട കർത്തൃത്വം അേദ്ദഹം സൂര്യനാരായണെനഴു
ത്തച്ഛന്നായി ഏല്പിക്കുന്നുെവങ്കിലും അതിനു യുക്തി കാ
ണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത പദ്യങ്ങൾ തുേലാം വിരസങ്ങളാകുന്നു.
രെണ്ടണ്ണം താെഴേച്ചർക്കാം:
“ചിത്തായ്നിന്നുവിളങ്ങി േലാകമഖിലം

കാലത്രയാബാധ്യമായ്
സത്തായ് ഷൾഗുണസാക്ഷിയായനുദിനം സർവസ്യ
ചാധാരമായ്
ചിത്താംേഭാരുഹമായതിന്നു രവിയായാനന്ദമായ്
േബാധമായ്
നിത്യം േമവുമനന്തമൂർത്തിമമലം ശ്രീമൽഗുരും ഭാവേയ.
അസ്തീെയന്നു ഭവിച്ച കാലമുദേര െപേട്ടാരു ദുഃഖങ്ങേളാ
എത്താ െചാല്വതിനിന്നു സന്തതമഹം
ചിന്തിപ്പിെനല്ലാവരും
പത്താംമാസമതായ കാലെമാരുനാൾ കർേമ്മണ
സംജായേത
ചിേത്ത സംഭവദുഃഖേമാർത്തു സതതം കാമാരിപാദം ഭേജ.”

കർേമ്മണ തുടങ്ങിയ സ്ഖലിതങ്ങളുെട കഥയിരിക്കെട്ട,
‘സ്മരിക്കുന്നു’ എന്നതിനു ‘സ്മര്യേത’ എന്നും പ്രാപിക്കു
ന്നു എന്നതിനു് ‘പ്രാപ്യേത’ എന്നും മറ്റും പ്രേയാഗിക്കുന്ന
കവിക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ കർത്തരി-കർമ്മണിപ്രേയാഗങ്ങളു
േഭദംേപാലും അറിവിെല്ലന്നു വിശദമാകുന്നു. ഭാഗ്യവ
ശാൽ സൂരി എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതിയല്ല തത്ത്വജ്ഞാനാമൃ
തം എന്നതിനു് അതിൽത്തെന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടു്.
“ഏവം ശ്രുത്യനുഭൂതിയുക്തിയിവയാലാത്മാഹമിത്യാദരാൽ

ഭാവം േബാധിതനായ മൽഗുരുവരം കാരുണ്യവാരാന്നിധിം
േദവം പൂർണ്ണമനന്തചിൽഘനമജം േഗാപാലകാഖ്യം ശിവം
േസവ്യാനാമഭികാമദം സുഖമയം േബാധസ്വരൂപം ഭേജ”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു കവിയുെട ഗുരുവിെന്റ േപർ
േഗാപാലൻ എന്നായിരുന്നു എന്നും സങ്കല്പിക്കാം. ആെക
ക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛെന്റ
യാെതാരു കൃതിയും നമുക്കു് ഇതുവെര ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നു
തെന്ന പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ കാളിയ
മർദ്ദനത്തിനുേമലുള്ള ഭാഗം എഴുതിേച്ചർത്തതു് അേദ്ദഹ
മാെണന്നു പറവാൻ ആസ്പദെമാന്നുമില്ലേല്ലാ.
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5 േദവഗുരു
േദവൻ (േതവു) എഴുത്തച്ഛനും ജാതിയിൽ തരകനായിരു
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായി േവദാന്തസാരെമന്നും
വിജ്ഞാനരത്നെമന്നും രണ്ടു കിളിപ്പാട്ടുകളുെണ്ടന്നു രാമ
ചന്ദ്രേമേനാൻ പറയുന്നു. വിജ്ഞാനരത്നം അച്ചടിപ്പിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതവൃത്തനിബദ്ധമായ അതിൽ “സ്വാമിൻ!
േയാഗീന്ദ്ര! ഭൂമൻ! ഗുരുവര! ഭഗവൽഭക്ത! കാരുണ്യ
സിേന്ധാ! ശ്രീമൽ ശ്രീ സൂര്യനാരായണ പരപരമാനന്ദ
സാന്ദ്ര സ്വരൂപ!” എന്നു കവി സൂരി എഴുത്തച്ഛെന അഭി
സംേബാധനം െചയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. കവിത
യ്ക്കു വലിയ ആസ്വാദ്യതയിെല്ലങ്കിലും പല േവദാന്തരഹ
സ്യങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ആെകയുള്ള ഇരുപ
െത്താന്നു േശ്ലാകങ്ങളിൽ മൂെന്നണ്ണം അടിയിൽേച്ചർക്കു
ന്നു:
“ഓേരാേരാ ജന്മജന്മാന്തരമതിലുളവായുള്ള

പുണ്യാതിേരകാൽ
സാരം മാനുഷ്യജന്മം സകലസുഖകരം പ്രാപ്തമായ്
വന്നുതിേപ്പാൾ
േനേരാടാരാഞ്ഞേതാർത്താൽ
ജനിമൃതിഭയസംസാരദുഷ്പൂരമാമിപ്പാരാവാരം കടപ്പാൻ തരണി ഗുരു കടത്തീടുവാൻ
കർണ്ണധാരൻ?”
“മിഥ്യാഭൂതം പ്രപഞ്ചം ജഡമുടനനൃതം ദുഃഖഭാവം
നിനച്ചാൽ
നിത്യം ബ്രൈഹ്മവ സത്യം നിഖിലസുഖമയം
സച്ചിദാനന്ദസാന്ദ്രം
ശ്രുത്യന്താർത്ഥപ്രമൃഗ്യം സുലഭമസുലഭം ബാലിശാനാം
പേരാക്ഷം
പ്രത്യക്ഷം സർവഗത്വാൽ പ്രതിവിമലമലം
ഭാതിേവദസ്വരൂപം.”
“അക്കാണായ ഗുഹാതലത്തിെലാരു സന്യാസീ
മഹാമന്ത്രവും
നീക്കത്തൂക്കു വരാെത േനാക്കിയിരുപേത്താരായിരം
പിെന്നയും
ആക്കേത്താടറുനൂറുമിങ്ങെന ജപിച്ചീടുന്ന മന്ത്രാർത്ഥമേങ്ങാർക്കുേന്നാർെക്കാരു മന്ത്രതന്ത്രമപരം
ചിന്തിപ്പെതന്തിന്നേഹാ!”

എെന്നാരു േശ്ലാകം ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടു്. അതു് എഴുത്ത
ച്ഛെന പരാമർശിക്കുന്നതാെണന്നു ചിലർ പറയുന്നു.
അതിനു െതളിെവാന്നുമില്ല. “സുജ്ഞാനപ്രദമാകയാ
ലിതിനു േപർ വിജ്ഞാനരത്നം മുദാ” എന്നു കവി പറയു
ന്നു.
േവദാന്തസാരം കിളിപ്പാട്ടു് എെന്നാരു ഗ്രന്ഥംകൂടി േദ
വഗുരുനിർമ്മിതമായി ഉെണ്ടന്നു് ഉപന്യസിച്ചുെകാണ്ടു്
അതിൽ നിന്നു താെഴക്കാണുന്ന വരികൾ രാമചന്ദ്രേമ
േനാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“േശാകനാശിനിതെന്റ വടേക്കത്തീരം നല്ല

േയാഗികൾക്കാവസിപ്പാെനത്രേയാ ശാന്തം േയാഗ്യം
ചിൽപുരിനാഥ തെന്റ ദിവ്യേതേജാൈവഭവാലത്ഭുതമാകുൈമശ്വര്യങ്ങൾക്കാവാസസ്ഥാനം.
തത്ര ശ്രീരാമാനന്ദാഭിഖ്യമാമഗ്രഹാരം
വർത്തിപ്പൂ വിേശ്വാത്തരം പരിപാവനം സാരം.
ആത്മാരാമനായ് രാമനാമാവാമസ്മൽഗുരുവാത്മേബാധം ദർശിേപ്പാർേക്കകുവാൻകരുണയാ
തത്രസ്ഥസ്വസ്ഥാപിതപർണ്ണശാലാന്തരത്തിൽ
നിത്യതൃപ്തനായ് സമാധിസ്ഥനായ്മരുവുന്നു.
തൻതിരുവടിതെന്റ േചവടിത്തളിർ രണ്ടുമന്തരംഗത്തിേലാർത്തു കുമ്പിട്ടുകൂപ്പിടുേന്നൻ.
തൽപാദദാസന്മാരാമാചാര്യദ്വയെത്തയുമല്പജ്ഞനിവൻ ഭക്ത്യാ ൈകവണങ്ങിയേശഷം
ആദിശ്രീഗുരുവരുളിെചയ്ത ദിവ്യങ്ങളാം
േവദാന്തസാരങ്ങെളസ്സംേക്ഷപിേച്ചാതീടുേന്നൻ.”

ഈ കൃതികളുെട പ്രേണതൃത്വത്തിെന്റ സത്യാവസ്ഥെയ
പ്പറ്റി തൽകാലം ഒന്നും പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
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6 പരാപരഗുരു
പരാപരഗുരുവിെന്റ കൃതിയാെണന്നുള്ള പ്രസ്താവനേയാ
ടുകൂടി ‘ആത്മേബാധം’ എന്ന േപരിൽ കിളിപ്പാട്ടുരീതി
യിലുള്ള ഒരു ഭാഷാഗാനം രാമചന്ദ്രേമേനാൻ പരിഷ
ൈത്ത്രമാസികം പതിെനാന്നാം പുസ്തകത്തിൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു ശങ്കരാചാര്യരുെട ആത്മേബാധ
െമന്ന േവദാന്തഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു്. ആ
കൃതിെയ പരാപരഗുരുവിൽ ആേരാപിക്കുന്നതിനു യാ
െതാരു െതളിവും അേദ്ദഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽനി
ന്നു മാതൃകയായി ചിലവരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം:
“ഭുവനപ്രസിദ്ധമാമാത്മേബാധഗ്രന്ഥെത്ത

നവേകരളഭാഷാഗാനമാക്കുവാനായി
ശിവേന, ഭവേന, ശങ്കരേന, ഹരേന, നീയിവെനക്കടാക്ഷിപ്പാൻ തൃക്കഴൽ കൂപ്പീടുേന്നൻ.
വൻതപം െചയ്തുെകാണ്ടു താപെമാക്കേവ നീക്കിശ്ശാന്തരാേയറ്റം രാഗേദ്വഷാദിരഹിതരായ്
സന്തതം േമാക്ഷകാമന്മാരാേയാർക്കുള്ളതാണീസ്സന്തതാനന്ദേമകുമാത്മേബാധമാം ഗ്രന്ഥം.
അന്യസാധനങ്ങെളക്കാളും േമാക്ഷാർത്ഥികൾക്കു
ധന്യസാധനം േബാധെമന്നെതാന്നേത്ര നൂനം.
വീതിേഹാത്രെനന്നിേയ പചിക്കാവതെല്ലാന്നും
സാധിക്കയില്ല ജ്ഞാനംകൂടാെത േമാക്ഷമാർക്കും.
കർമ്മകാണ്ഡേപ്രാക്തങ്ങളായ് വിവിധങ്ങളായ
കർമ്മങ്ങൾ വിേരാധിച്ചിട്ടുള്ളവയെല്ലന്നാലും
അവിദ്യാനിവർത്തനം കർമ്മകാേണ്ഡാക്തക്രിയാപ്രവൃത്തെന്നാരിക്കലുമുണ്ടാകയില്ലാ ദൃഢം.”
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7 േഗാപാലെനഴുത്തച്ഛൻ
േഗാപാലെനഴുത്തച്ഛെനയാണു് വലിയ േകാപ്പസ്വാമി
കെളന്നു പറയുന്നതു് എന്നും അേദ്ദഹം തുഞ്ചെത്തഴുത്ത
ച്ഛേനക്കാൾ വേയാധികനായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹ
ത്തിനു മുൻപുതെന്ന അന്തരിച്ചു എന്നും ചിലർ അഭിപ്രാ
യെപ്പടുന്നു. അതു ശരിയാെണങ്കിൽ സൂര്യനാരായണ
െനഴുത്തച്ഛെന്റ മരണാനന്തരം അേദ്ദഹം ഗുരുമഠത്തി
െന്റ ആധിപത്യം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള ഐതിഹ്യത്തി
നു് ഉപപത്തിയില്ലാെതവരുന്നു. പരമാർത്ഥം ആർക്കും
അറിവില്ല. െചറിയ േകാപ്പസ്വാമികളുെട വകയായ ചില
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രാമാനന്ദൻ, കരുണാകരൻ, സൂര്യനാ
രായണൻ, േദവൻ എന്നീ നാലു ഗുരുക്കന്മാെരപ്പറ്റിേയ
വന്ദിച്ചുകാണുന്നുള്ളുവേത്ര. ആ േകാപ്പസ്വാമി അന്തരിച്ച
തു് 985-ലുമാണു്. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ െചറിയ േകാ
പ്പസ്വാമിതെന്നയായിരിക്കുേമാ േഗാപാലെനഴുത്തച്ഛൻ?
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലാനന്തരമായിരിക്കുേമാ ‘വേന്ദ
ഹം ഗുരുസമ്പ്രദായം’ എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ ആവിർഭാ
വം? ആ േശ്ലാകം എഴുവത്തു രാമച്ചപ്പണ്ടാരം എെന്നാ
രാളുെട കൃതിയാെണന്നും െചറിയ േകാപ്പസ്വാമിയുെട
ശിഷ്യനായ അേദ്ദഹം 1007-ആണ്ടാണു് മരിച്ചെതന്നും
രാമചന്ദ്രേമേനാൻ പറയുന്നു. ആ പ്രസ്താവന ശരിയാ
െണങ്കിൽ വലിയ േകാപ്പസ്വാമിെയ ‘വേന്ദഹം’ എന്ന
േശ്ലാകത്തിൽ സ്മരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും െചറിയ േകാപ്പസ്വാമി
െയയാണു് ‘േഗാപാലശ്രീമൽഗുരും’ എന്ന പദംെകാ
ണ്ടു രാമച്ചപ്പണ്ടാരം നിർേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നും നിർ
ണ്ണയിക്കാം. അേപ്പാൾ േഗാപാലെനഴുത്തച്ഛെന്റ കാ
ലം ക്രി. പി. പത്താം ശതകത്തിലാെണന്നു സിദ്ധിക്കു
ന്നു. എന്നാൽ െചറിയ േകാപ്പസ്വാമി എന്നു പറയുന്ന
തു പതിെനാന്നാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭീമത്തു
േകാപ്പുേമേനാെനയാെണന്നും പത്താം ശതകത്തിൽ
േകാപ്പസ്വാമി എന്ന േപരിൽ ഒരാൾ എഴുവത്തുവീട്ടിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും പറയുന്നവരുണ്ടു്. ഭീമത്തു േകാ
പ്പുേമേനാൻ 1040-ൽ ഗുരുമഠം നവീകരിക്കുകയും 1085ൽ മരിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹവും എഴുവത്തുകുടുംബ
ത്തിൽെപ്പട്ട ആൾതെന്ന. അതിനു മുൻപു ‘േഗാപാല
ശ്രീമൽഗുരു’ എന്ന പദത്താൽ നിർദ്ദിഷ്ടനായ ഒരു േകാ
പ്പസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതു് എഴുത്തച്ഛെന്റ
സമകാലികനായ വലിയ േകാപ്പസ്വാമിയെല്ലന്നും സി
ദ്ധമാണു്. അതുെകാണ്ടു പത്താം ശതകത്തിൽ േകാപ്പ
സ്വാമിെയന്ന േപരിൽ മെറ്റാരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കണെമ
ന്നു വന്നുകൂടുന്നു.
േഗാപാലെനഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതിയാണു് പാർവതീസ്വയം
വരം കിളിപ്പാെട്ടന്നും ചിലർ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതി
നു െതളിെവാന്നുമില്ല. മച്ചാട്ടിളയതിെന്റ കൃതിയാെണ
ന്നാണു് മറ്റു ചിലരുെട പക്ഷം. മച്ചാട്ടിളയതു പത്താം
ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആരുെട കൃതിയായാലും
പാർവതീസ്വയംവരം പത്താം ശതകത്തിൽ വിരചിത
മാെണന്നു് ഭാഷാരീതിെകാണ്ടു െവളിവാകുന്നതിനാൽ
അതിെനപ്പറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചുെകാള്ളാം. േഗാദ
വർമ്മരാജാവിെന്റ സ്കാന്ദപുരാണെത്ത മാത്രേമ ഇവിെട
പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ.
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8 സ്കാന്ദപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്

മൂലം
എൺപേത്താരായിരത്തിലധികം േശ്ലാകങ്ങളുള്ള ഒരു
മഹാപുരാണമാണു് സ്കാന്ദം. ഇതരപുരാണങ്ങളിൽ
ഒന്നിനും ഇത്രമാത്രം ൈദർഘ്യമില്ല. കിളിപ്പാട്ടുകാരൻ
ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതു് ആ ഗ്രന്ഥമല്ല: അതിൽ ശങ്കരസം
ഹിതെയന്ന പന്ത്രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളുള്ള ഒരു പുരാണം
പില്ക്കാലങ്ങളിൻ ആേരാ കൂട്ടിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അതിെല
പ്രഥമഖണ്ഡത്തിനു ശിവരഹസ്യം എന്നു േപർ പറയുന്നു.
അതിൽ ഉല്പത്തികാണ്ഡം, അസുരകാണ്ഡം, മേഹന്ദ്ര
കാണ്ഡം, യുദ്ധകാണ്ഡം, േദവകാണ്ഡം, ദക്ഷകാണ്ഡം,
ഉപേദശകാണ്ഡം എന്നിങ്ങെന ഏഴു കാണ്ഡങ്ങൾ അട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത ആറുകാണ്ഡങ്ങൾ കാഞ്ചീ
പുരം കച്ചിയപ്പ ശിവാചാര്യരും ഏഴാമെത്ത കാണ്ഡം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യൻ േകാേനരിയപ്പമുതലിയാരും
ക്രി. പി. 1500-ആണ്ടിടയ്ക്കു തമിഴിൽ വിവർത്തനംെചയ്തു.
കച്ചിയപ്പ ശിവാചാര്യരുെട കാവ്യത്തിെന്റ േപർ (സ്കന്ദ)
കന്തപുരാണം എന്നാകുന്നു. കിളിപ്പാട്ടുകാരൻ ശങ്കര
സംഹിതയ്ക്കു പുറേമ കച്ചിയപ്പരുെട കൃതിേയയും ഉപജീ
വിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു സംഭവകാണ്ഡം, ആസുരകാണ്ഡം,
വീരമാേഹന്ദ്രകാണ്ഡം, യുദ്ധകാണ്ഡം, േദവകാണ്ഡം
എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു കാണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നു. വീരമാേഹന്ദ്രകാണ്ഡത്തിനു തമിഴിൽ മാേഹ
ന്ദ്രകാണ്ഡെമന്നുതെന്നയാണ് േപർ. ദക്ഷകാണ്ഡം രാ
മായണത്തിൽ ഉത്തരകാണ്ഡംേപാെല, പൂർവകഥാപ്ര
തിപാദകമായ ഒരു ഭാഗമാകയാലായിരിക്കണം അതു
ഗ്രന്ഥകാരൻ വിട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഒന്നും മൂന്നും കാണ്ഡങ്ങൾ
േകകയിലും രണ്ടും നാലും കാണ്ഡങ്ങൾ കാകളിയിലുമാ
ണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കവിതെന്റ വന്ദനത്തിനു
വിഷയമാക്കീട്ടുള്ളവരുെട കൂട്ടത്തിൽ “േവദമുച്ചരിച്ചീടും
ബ്രാഹ്മണേശ്രഷ്ഠന്മാരും േമദുരന്മാരായീടും മൽഗുരുനാഥ
ന്മാരും”കൂടി ഉൾെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ആ ഗുരുനാഥന്മാർ ആെര
ന്നു് അറിയുന്നില്ല.

കവിതാരീതി
സ്കാന്ദപുരാണത്തിെല കവിത അപകൃഷ്ടമാണു്. പ്രാചീ
നങ്ങളായ ശുകഗാനങ്ങളിൽ അതിെനക്കാൾ വിരസ
വും സ്ഖലിതജടിലവുമായ ഒരു കൃതി കെണ്ടത്തുവാൻ
പ്രയാസമുെണ്ടന്നുേപാലും പറയാം. മേനാഹരമായ
ശങ്കരസംഹിത അത്രമാത്രം വികൃതമായി ഭാഷയിൽ
സംേക്ഷപിച്ച കവി അേശഷം അഭിനന്ദനീയനല്ല. പ്ര
സ്തുത പുരാണകഥ മറ്റാരും കിളിപ്പാട്ടായി രചിച്ചിട്ടിെല്ല
ന്നുള്ളതല്ലാെത അതിെന്റ നിലനില്പിന്നു േവെറ യാെതാ
രു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ‘കല്ല്യാണരൂപി
യായ പാർവതി’, ‘കൃഷ്ണൈദ്വപായെനന്നു്’, ‘ൈവയ്യാ
കരണാദികൾ പാഠം െചയ്തു’, ‘കൃത്തിവാസൻ’, ‘രക്ഷി
താത്മൻ’ ഇങ്ങെനയുള്ള അപശബ്ദങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നു്
എത്ര േവണെമങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാ
ണു്. ‘വിരവിെനാടു’, ‘പരിചിെനാടു’ ‘ഇഹ’ മുതലായ
നിരർത്ഥകപദങ്ങൾ എവിെടയും അനുവാചകന്മാർ
ക്കു് ഉേദ്വാഗജനകങ്ങളായി നഗ്നനർത്തനം െചയ്യുന്നു.
താെഴക്കാണുന്നവ േദവകാണ്ഡത്തിെല ചില വരികളാ
ണു്:
“വിരവിെനാടുമരികിൽ മരുവിന നിജസേഹാദരൻ
വീരബാഹുവിെന േനാക്കിയരുൾെചയ്തു.
അമരരിപു വിരവിെനാടു വിമലതരപട്ടേണയൻേപാടു െചന്നു നീെയാന്നു െചയ്തീടുക.

അമരപരിവൃഢസുതെന വിരെവാടു വരുത്തുക
അല്ലൽപൂണ്ടുേള്ളാരു േദവജനെത്തയും.
ഇഹ വചനമിതി സപദി നിജശിരസി ൈകെക്കാണ്ടു
ഗാഢകുതുകം കടന്നുെചന്നാദരാൽ
വിരവിെനാടു ദിതിജപുരി കനിവിെനാടു പുക്കുടൻ
വീരബാഹുജയന്താദികെളക്കണ്ടു.”

േപാേര? കവിയുെട അക്ഷന്തവ്യമായ സാഹസത്തിനു്
ഇതിൽ പരം എന്തു ലക്ഷ്യം േവണം? േഗാദവർമ്മാവി
െന്റ ‘യേശാരാശിത്വവും’ ‘ധീമത്ത്വവും’ കവിതെയ ആസ്പ
ദീകരിച്ചെല്ലന്നുള്ളതു സിദ്ധമാണു്. അേദ്ദഹം സ്കാന്ദപുരാ
ണം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു മഞ്ജൂഭാഷയിലുമല്ല. ഘുണാക്ഷര
ന്യാേയന ഏതാനും ചില വരികൾ അങ്ങിങ്ങു് അസ്വാ
രസ്യം ഇല്ലാത്തവയായും ഇെല്ലന്നില്ല. അവയുെട ഒരു
മാതൃക അടിയിൽ േചർക്കുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യെന്റ ബാല
ക്രീഡയാണു് പ്രേമയം.
“അങ്ങെന കുറെഞ്ഞാന്നു െചല്ലുന്ന കാലത്തിങ്കൽ
മംഗലശീലൻ ഗുഹൻ നടന്നു തുടങ്ങിനാൻ.
ഭംഗിയിൽ േസാദരന്മാരായുള്ള വീരരുമായംഗങ്ങൾതന്നിൽ നല്ല ഭൂഷണങ്ങളും പൂണ്ടു,

അേങ്ങാടിേങ്ങാടുേമാടിക്കളിച്ചു തുടങ്ങിനാൻ
കിങ്ങിണി ശബ്ദിക്കയും സംഗീതം പാടുകയും,
മംഗലസ്ത്രീകളുെട മടിയിൽ ശയിക്കയും,
കിങ്ങിണി കഴിച്ചുടെനറിഞ്ഞു കളിക്കയും,
അംഗനാമൗലി േദവി തിരഞ്ഞു നടക്കയുമെങ്ങാരു േകാണിൽെച്ചന്നെങ്ങാളിഞ്ഞു വസിക്കയും,
ഗംഗാവല്ലഭൻതെന്ന സ്തുതിച്ചു നമിക്കയുമംഗജൈവരിയുെട ഹൃദയം െതളികയും,
െചന്നുടനൃഷഭത്തിൻമുകളിൽക്കരേയറിയുന്നതമായീടുന്ന കകുദം പിടിക്കയും,
േപാന്നുടൻ ദൃക്കു െപാത്തിെത്താട്ടുടൻ ക്രീഡിക്കയും,
മന്ദിരങ്ങളിൽെച്ചന്നെങ്ങാളിച്ചു കളിക്കയും,
തരുക്കൾ തന്നിേലറിപ്ഫലങ്ങൾ പറിക്കയും,
സരസശീലൻ ഗുഹൻ സൂര്യേലാകത്തു െചന്നു
പരമാ ബന്ധിെച്ചാരു വാജികളഴിച്ചിട്ടു
പരിചിൽ നടക്കെയന്നുരച്ചു രസിക്കയും,
വിരെയേപ്പാന്നുവന്നു ചന്ദ്രെന്റ രഥേമറിൈക്കരവസുഹൃത്തിെനപ്പിടിച്ചു പുറത്താക്കിപ്പരേമശ്വരസുതൻ താൻ െകാണ്ടുനടക്കയും.”
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9 നാഗാനന്ദം കിളിപ്പാട്ട്

കാലം
നാഗാനന്ദം കിളിപ്പാട്ടു് എട്ടാം ശതകത്തിേല ഒരു കൃതി
യാെണന്നു് അതിെല ഭാഷാൈശലിയിൽനിന്നു നിർ
ണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്. എഴുത്തച്ഛെന്റ ഗാനങ്ങൾ േക
രളത്തിൽ പ്രസരിച്ചുതുടങ്ങിയ കാലത്തായിരിക്കണം
ആ കൃതിയുെട നിർമ്മിതി. ‘കാരുണ്യാലയനായ രാമ
നാമവും പാടി’, ‘ബാഷ്പപൂർണ്ണാക്ഷനാേയ’, ‘മന്ദഹാസാ
നനം കേണ്ട’, ‘വിദ്യാധരൻ കീർത്തികൾ’, ‘ദരിശിച്ചു’
ഇത്യാദി പ്രേയാഗങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികളിെലന്ന
േപാെല അതിലും കാണുന്നു. ഉരസ്സു്, ശിരസ്സു്, വക്ഷസ്സു്
എന്നീ പദങ്ങൾക്കു പകരം ഉരം, ശിരം, വക്ഷം എന്നീ
പദങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുവാൻ കവിക്കു ൈവമനസ്യമില്ല. വി
ദ്യാധരെന പലേപ്പാഴും ‘വിദ്യാധ്റ’നാക്കിയിരിക്കുന്നു.
‘വിനതാസുതെന’ വിനതസുതനായും ‘ഹുതവഹെന’
ഉതവഹനായും രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുന്നു. ‘സരഭസെമാടു’,
‘േമഘച്ഛന്നംകൂടാെത’, ‘ജനകജനനിെയയും’, ‘ലതഗ
ണം’ തുടങ്ങിയ പ്രേയാഗങ്ങൾ അനവധാനതാേദ്യാത
കങ്ങളായി അങ്ങിങ്ങു മുഴച്ചുനില്ക്കുന്നു. നാഗാനന്ദകാര
െന്റ ൈപങ്കിളിെപ്പണ്ണും അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിെലന്നേപാെല
“ശ്രീരാമ ജഗദഭിരാമ മാധവ ഹേര,

ശ്രീരാമ നിശിചരനാശന നാരായണ,
ശ്രീരാമ സീതാമേനാവല്ലഭ ജഗൽപേത,
ശ്രീരാമ മമ ഹൃദിവാസിേന നേമാസ്തു േത”

എന്നും മറ്റും രാമനാമം തെന്നയാണു് പാടിെക്കാണ്ടുവ
രുന്നതു്. “വീരരായ്പേരാപകാരികളായുള്ള ജനമാെരന്നാ
ലവർകഥ െചാല്ലണം മടിയാെത” എന്നു കവി അേപ
ക്ഷിക്കുകയും ശാരിക ആ അേപക്ഷെയ അംഗീകരിച്ചു
നാഗാനന്ദനാടകത്തിലും മറ്റും പ്രസ്തുതനായ ജീമൂതവാ
ഹനെന്റ ചരിതം ഗാനം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു.

കവിയും കവിതയും
നാഗാനന്ദം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ കർത്താവു് ആെരന്നറിയുന്നി
ല്ല. “േമദിനീനിവാസികളായ ഭൂസുരഗണപാദപങ്കജം
െതാഴുതീടിേനൻ ദിവാനിശം” എന്ന വാക്യത്തിൽനി
ന്നു് അേദ്ദഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനെല്ലന്നു് അനുമാനിക്കാം.
കവി ഹർഷേദവെന്റ നാഗാനന്ദം നാടകെത്തത്തെന്ന
യാണു് പ്രധാനമായി അവലംബിക്കുന്നെതങ്കിലും ദയാ
വീരരസം വികസിതാവസ്ഥെയ പ്രാപിക്കുന്ന ആ നാ
ടകത്തിെല നാലും അഞ്ചും അങ്കങ്ങളിെല കഥാഭാഗ
െത്തയാണു് വിസ്തരിക്കുന്നതു്. ദൃശ്യകാവ്യെത്ത ശ്രാവ്യ
കാവ്യമായി വിവർത്തനം െചയ്യുേമ്പാൾ േവണ്ടിവരുന്ന
വ്യതിയാനങ്ങളും, ആവശ്യവും ഔചിത്യവും അനുസരിച്ചു്,
വരുത്തുവാൻ അേദ്ദഹം യത്നിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിത വളെര
ആകർഷകമെല്ലങ്കിലും അപലപനീയമാെണന്നു പറ
വാനില്ല. നാഗാനന്ദം നാലു പാദങ്ങളായി വിഭക്തമാ
യിരിക്കുന്നു. ഒന്നും നാലും പാദങ്ങൾ േകകയിലും രണ്ടും
മൂന്നും പാദങ്ങൽ യഥാക്രമം കാകളിയിലും കളകാഞ്ചി
യിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു ഭാഗം ചുവേട
േചർക്കുന്നു. വധ്യശിലയിൽ ജീമൂതവാഹനൻ കിടക്കുന്ന
തു കണ്ട ഗരുഡെന്റ വിചാരമാണു് പ്രതിപാദ്യം.
“അരുണസഹജനുമഥ ശിലാതേല േനാക്കിനാനാർത്തിെയാഴിഞ്ഞു കിടപ്പതാെരന്തിദം?

അരുതരുതിതുരഗകുലമതിെലാരുവനല്ലിവനാഹാരമിന്നു േവണ്ടാെയന്നു താർക്ഷ്യനും
വ്യഥെയാടവനതിഝടിതി മലമുകളമർന്നുടൻ
വ്യാകുലേമാേട നിനച്ചാൻ പലതരം.
മമ ചിറകിലിളകുെമാരു പവനബലേമല്ക്കേവ
മാഴ്കിക്കരഞ്ഞരേണ്ടാടുമഹിഗണം.
ഇവെനാരുവനതികഠിനഹൃദയനിതി നിർണ്ണയമില്ല ഭുജംഗന്മാർക്കിത്ര ൈധര്യം ദൃഢം.
മരണഭയമിവനു നഹി; കിമിദമിതി വിസ്മയം,
മെറ്റാരു ജാതികൾ വന്നുമരിക്കുേമാ?
അഹികളിലുമതികഠിനഹൃദയർ ചിലരുണ്ടവരല്ലാെതാരുവൻ വരാ മരിച്ചീടുവാൻ.
വിഹഗപതി വിവിധമിവ പലതുമഥ ചിന്തിച്ചു
വിശ്രാന്തേകാേപന താണടുത്തീടിനാൻ.
ചലനമവനതുെപാഴുതുമില്ല കാൺമാെനന്നു
ശങ്കിച്ചു താർക്ഷ്യനുപരി െപാങ്ങീടിനാൻ.
പതഗപരിവൃഢനുമഥ മലമുകളമർന്നുടൻ
പാരം വിശന്നു ദാഹിച്ചു െപാറായ്കയാൽ
മരണമതു വരുവതിനു കരുതിെയാരുവൻ വന്നാൽ
മാറ്റലെരേപ്പാെല െകാെല്കന്നേതയുള്ളു.
ഇതി കരുതി ഗരുഡനഥ താണു മൂന്നാമതുമിച്ഛയാ വധ്യശിലായാമിറങ്ങിനാൻ…”

S

°

Õ

G

}







10 കൃഷ്ണലീല പാട്ടു്
കൃഷ്ണലീലയും കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ വിരചിതമായ കൃതി
യാകുന്നു. പേക്ഷ കിളിെയെക്കാണ്ടല്ല കഥ പറയിക്കുന്ന
തു്. രാസക്രീഡയാണു് പ്രതിപാദ്യം. ആെക നാലു പാദ
ങ്ങളുള്ളതിൽ ദ്വിതീയപാദം മാത്രം കാകളിയിലും ഇതര
പാദങ്ങെളല്ലാം േകകയിലും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഥ
മപാദത്തിൽ
“മരതകസ്തംഭത്തിനും കരിവരതുമ്പിൈക്കയ്ക്കും

കുറേവകും തിരുത്തുടെയേപ്പാഴും കാണാേകണം
വരെചപ്പുമുരെയാപ്പാനരിമെപ്പട്ടടികൂപ്പിച്ചരുളുമാ മുഴങ്ങഴെലേപ്പാഴും കാണാേകണം.”

എന്നു േകകയുെട പ്രകാരാന്തരെമന്നേപാെല ‘കല്യാ
ണി കളവാണി’ എന്ന മട്ടിൽ പാടാവുന്ന ഒരു വൃത്ത
ത്തിൽ എട്ടു വരികൾ കവി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൃഷ്ണലീ
ലയുെട പ്രേണതാവിെനപ്പറ്റി ഒരറിവും കിട്ടുന്നില്ല. ശ്രീ
മൽഭാഗവതെത്തത്തെന്നയാണു് അേദ്ദഹം പ്രാേയണ
അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം
എട്ടാം ശതവർഷമാെണന്നും ‘നഞ്ചു,’ ‘മഘാ,’ ‘മാതർ,’
‘അച്ചേച്ചാ,’ ‘പട്ടാങ്ങം,’ ‘വാർതകും’ മുതലായ പദങ്ങൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി കരുതാം. കവിതയിൽ പറയത്ത
ക്ക രചനാനിഷ്കർഷെയാന്നും കവി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടിെല്ല
ങ്കിലും അതിനു് അകൃത്രിമമായ േകാമളത ഒരു വിേശഷ
ഗുണമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ
സാർവ്വത്രികമായ ദീക്ഷയില്ല. രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം:
“വന്നാരുടനുടൻ പാട്ടു േകട്ടു േഗാപസുന്ദരിമാരുമാ വൃന്ദാവനംതന്നിൽ
തങ്ങെടയുേറ്റാരുടേയാരറിയാെത
തങ്ങളിൽത്തങ്ങളിലാരുമറിയാെത
െപറ്റമ്മയച്ഛനവരുമറിയാെത
ഉറ്റവെരാട്ടു തടഞ്ഞതും േകളാെത
കുറ്റമതിനുെണ്ടന്നമ്മെചാൽേകളാെത
രാത്രിയിൽേപ്പടിയാെമന്നതറിയാെത
േപായ്െച്ചന്നു േഗാപിമാർ നന്ദകുമാരെനേച്ചർച്ചയിൽൈക്കകൂപ്പിനിന്നാർ ചുഴലേവ,
മട്ടലർബാണനുടനുടെനയ്തിടും
കൂർത്തുമൂർത്തുള്ള ശരങ്ങൾ തറച്ചവർ
ആർത്തിതളർത്തണിമാർവിലണച്ചേയ്യാ
കാത്തുെകാേള്ളണെമന്നാശ്രയിച്ചീടിനാർ.’
“പൂഞ്ചായലഴിഞ്ഞു പൂമാലകൾ െപാഴിയേവ,
താമരയിതൾ െവല്ലും മിഴികൾ മലരേവ,
തഞ്ചത്തിലുതിരും പുഞ്ചിരികൾ ചിതറേവ,
കഞ്ജെത്ത െവല്ലും തിരുമുഖങ്ങൾ െതളിയേവ,
ഭംഗിയിലുടൻ തിരുക്കരങ്ങളിളകേവ,
മധുരതരം തരിവളകൾ കിലുങ്ങേവ,
അണിെമയ്യുലഞ്ഞു േപാർമുലകൾ കുലുങ്ങേവ,
മിന്നൽേപാൽ മിന്നും െകാടിനടുവതുലയേവ,
െപാന്മണിയുടഞാണുമിടഞ്ഞുെപാടിയേവ,
െപാെന്നഴുത്തുടയാടെപ്പാൻനിറം മിന്നീടേവ,
താഴ്ചയിൽക്കളിച്ചുടൻ കാൽച്ചുവെടടുക്കേവ,
മുഗ്ദ്ധഭാവെത്തക്കണ്ടു സിദ്ധന്മാർ വണങ്ങേവ,
ഭക്തന്മാരിതു കണ്ടു നൃത്തങ്ങൾ തുടങ്ങേവ,
വിസ്മയംപൂണ്ടു വിശ്വെമാെക്കയും സുഖിക്കേവ,
ഈവണ്ണം പലപല കാലങ്ങൾ കളിച്ചിതു
കാർവർണ്ണൻതാനും േഗാപസുന്ദരിമാരുംകൂെട
നിത്യവും പൂർണ്ണചന്ദ്രൻതേന്ന േപാന്നുദിച്ചുേവാ?
രാത്രികെളാെക്കയതുെകാേണ്ടെറ വിളങ്ങീതു!”
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11 രാമാശ്വേമധം കിളിപ്പാട്ടു്

കാലം
രാമാശ്വേമധം െകാല്ലം 806-ൽ പകർത്തിെയഴുതിയ
ഒരു താളിേയാലഗ്രന്ഥം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് ആ
കൃതിയുെട കാലം എട്ടാം ശതകമാെണന്നു നിർണ്ണയി
ക്കാം. ‘ആർകലി,’ ‘ഉള്ളിേല പുലമ്പീടണം,’ ‘അങ്കി.’
(അഗ്നി) ‘യാത്രാക്കി,’ ‘മേയ്യൽമിഴി,’ ‘പുകണ്ണു,’ ‘വാട’
(മണം) തുടങ്ങിയ പദങ്ങളുെട പ്രേയാഗം ആ നിർണ്ണയ
ത്തിനു് ഉേപാൽബലകമായുമിരിക്കുന്നു. കവി ആെരന്ന
റിയുന്നില്ല. ഭക്തനും വിരക്തനും വ്യുൽപന്നനും സഹൃദ
യനുമാണു് അേദ്ദഹെമന്നു തീർച്ചയായി പറയാം. കവിത
ഹൃദ്യമായിട്ടുണ്ടു്. േകകെകാണ്ടുമാത്രേമ അേദ്ദഹം ആദ്യ
ന്തം ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുള്ളു.
“മുട്ടാെതയീശ്വരേസവ െചയ്തീടുേവാർെക്കട്ടുേപരുണ്ടു വിേരാധികളായിട്ടു:
ദുഷ്ടനാം മന്മഥനേഗ്രസരനതിൽ,
കിട്ടും ധനെമെന്നാരാശ രണ്ടാമതും,
നഷ്ടമാെമെന്നാരു േപടി മൂന്നാമതും,
കഷ്ടമായുെള്ളാരു നിദ്ര നാലാമതും,
ഒട്ടും െപാറാത ൈപദാഹമഞ്ചാമതു,മിഷ്ടവിേയാഗാദിപീഡയാറാമതും,
തുഷ്ടിയില്ലായ്മേയഴാമ, തറിക നീെയട്ടാമതായതഹംഭാവെമന്നിവെരട്ടുേപരുംകൂടി േദഹിനാം ജീവന-

െമട്ടായ്പ്പകുത്തുെകാണ്ടീടുന്നിതു ബലാൽ.”

ആ എട്ടു േദാഷങ്ങളും തെന്ന ബാധിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും അതി
നാൽ ‘നാരായണെന്റ കഥ’ േകൾക്കുവാൻ താൻ അധി
കാരിയാെണന്നും കവി കിളിേയാടു പറയുന്നു.
“താർമകൾ തെന്റ മേനാഹരമായുള്ള

േപാർമുലെമാട്ടിലിഴുകുന്ന കുങ്കുമം
മാർവിടത്തിങ്കലണിയുന്ന ൈദവവും
പൂർവജന്മെത്ത മറന്നു മായാംബുെധൗ
സാർവഭൗമേത്വന വീണുനിന്നിട്ടങ്ങു
ചാർവംഗമാർന്ന ൈപതങ്ങെളക്കണ്ടിട്ടു
കാർമുകിൽെകാണ്ടലം മൂടിക്കിടക്കുന്ന
വാർതിങ്കൾേപാെല മയങ്ങി മുഖാംബുജം;
ആർകലിയിൽച്ചിറ െകട്ടിക്കടന്നിട്ടു
േപാർെചയ്തു രാവണെനെക്കാന്ന വീര്യവും
േവർെപട്ടു െചറ്റു വിഷാദിച്ചു രാഘവൻ
േവദനേയാടു നിന്നീടിനാനക്ഷണം.”

എന്ന വരികളും, കുശലവന്മാരുെട രാമായണഗാനെത്ത
വർണ്ണിക്കുന്ന
“പാടിത്തുടങ്ങിനാരക്കഥാസാരെത്തയാടിത്തുടങ്ങി ശിരസ്സുകേളവർക്കും,
കൂടിത്തുടങ്ങി കരംെകാണ്ടു േമളവും,
മൂടീതു നല്ലേപർക്കുള്ളിേല േവദന”

ഇത്യാദിഭാഗവും, സഹൃദയഹൃദയങ്ങെള ആവർജ്ജിക്കു
ന്നു. സീതെയ െകാണ്ടുേപാകുവാൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്ന
ഭൂമിേദവിയുെട വർണ്ണനം ഏറ്റവും രമണീയമായിരിക്കു
ന്നു:
“എട്ടു ദിക്കും മുഴങ്ങീടുമാറങ്ങിെന

െപാട്ടിപ്പിളർന്നുകാണായി മഹീതലം.
െപാൻചിലെമ്പാച്ച േകൾക്കായി ഗുഹാന്തേര
പിച്ചകപ്പൂവിെന്റ വാട െപാങ്ങീ തദാ.
… …

…

ആദിത്യേകാടികെളാന്നിച്ചുദിച്ചേപാലായതമാെയാരു േതജസ്സു കാണായി.
ആയതു പിെന്ന ക്രമത്താൽ വളർന്നുടനാഖണ്ഡലൻതെന്റ േകാദണ്ഡെമന്നേപാലാകാശമാർഗ്ഗത്തിൽ വിസ്തരിച്ചീടുന്നു.
ആയിരെത്തട്ടു തലയുള്ള പാമ്പിെന്റയാദിമൂർദ്ധാവിെന്റ മധ്യഭാഗത്തിങ്കലായതമാേയാരു സിംഹാസനത്തിങ്കലാനന്ദമുൾെക്കാണ്ടിരുന്നരുളീടേവ,
ആധാരശക്തിസ്വരൂപയാം ഭൂമിതാനാകുലെമന്നിയുദിച്ചുയർന്നീടിനാൾ.
ആേലാകനാമൃതം െപയ്തുെപയ്തമ്പിനാലാരാൽ വണങ്ങിനിന്നീടും മുനികൾതന്നാലസ്യെമല്ലാെമാഴിക്കുമാറങ്ങെന,
ചന്ദ്രികാഭംഗിേതടീടും മേനാഹരമന്ദസ്മിതം തൂകി മൂടുന്നു േലാകെര.
ചന്ദ്രചൂഡെന്റ ജടാഭാരമധ്യത്തിൽ
മന്ദാകിനീജലം വീഴുന്നതുേപാെല
ഇന്ദ്രേലാകത്തിങ്കൽനിന്നു തൽകാലത്തു
മന്ദാരപുഷ്പവൃന്ദം െപാഴിഞ്ഞീടുന്നു.
ആശ്ചര്യമേന്നരമുണ്ടായേതാർക്കുേമ്പാളായുസ്സു േപാരാ വിരിഞ്ചനും െചാല്ലുവാൻ.”
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12 ഭാരതം സംേക്ഷപം കിളിപ്പാട്ടു്,

കവിയും കാലവും

ഈ കിളിപ്പാട്ടിെന്റ കർത്താവു് ഏറ്റുമാനൂർ ശിവെന്റ
ഭക്തനാെണന്നും കൃതിയുെട രചന അവസാനിച്ചതു്
782-ആണ്ടു കന്നിമാസം 21-ആനുയാെണന്നുമുള്ളതിനു
ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്ന െതളിവുണ്ടു്.
“സപ്തമശതാബ്ദംതന്നുത്തേര െതാണ്ണൂറ്റിേന്മ-

െലത്തിന രണ്ടാംെകാല്ലം േമടച്ഛായാനന്ദേന
വൃത്രശാസനഗുരു സായകാസേന നില്ക്കും
മിത്രതേയാടുംകൂെടക്കാവ്യരൗഹിേണയന്മാെരാത്തു കന്നിയിെലത്തി സ്വർഭാനു കുംഭത്തിലും
സപ്തേമ ശിഖി തസ്മാലന്നുടൻ കുളീരത്തിൽ
പൃഥ്വീജൻ ഗുളികനും രാശീനാം മൂന്നാമതിൽ
തൈത്രവ സഹ കലാധീശനും നിലതകും
മിത്രസംക്രമകന്യാതന്നിലായിരുപെത്താന്നുത്തമദിനംേചർന്ന ചിത്രഭാനുജവാേര
…

…

…

അത്ര േദശികാജ്ഞയാ പൂരിേച്ചനതീവണ്ണം.”

എന്ന വരികൾ കാലേത്തയും
“ഉത്തമാധികമൃഗഗ്രാമം വാണരൻതെന്റ

ഭൃത്യനായിനിക്കാടമ്പീടിന വ്യാഘ്രൻതെന്റ
… … …യേണ ശ്രീരാമാദികളുെട
സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം പാട്ടായ് നിർമ്മിേച്ചൻ കർമ്മവശാൽ.
അർത്ഥശബ്ദങ്ങളനുഭൂതങ്ങൾ പദങ്ങളും
തത്ര േനരെല്ലങ്കിലും പാരിേട മഹാജനം
ഭക്തിമാനഗതിെയന്നുള്ള വാത്സല്യംെകാണ്ടു
ഭർത്സിച്ചീലവനേത്രയാവുെതന്നുരെചയ്താർ.
സത്തുക്കേളയും നമസ്കൃത്യ േമാഹെത്തെക്കാണ്ടു
ബുദ്ധിമാനല്ലാത ഞാേനാരാെത രണ്ടാമതും
ഭദ്രനാം പരശ്വധരാമെന വന്ദിപ്പാനായ്
വിസ്തരം കുറേച്ചാരു കാർത്തവീര്യൻ തന്നുെട
വൃത്താേന്ത ചില കഥ ബന്ധിച്ചും പാട്ടായ് െചേയ്തനത്രയല്ലയന്ധൻ പിന്നും കൃഷ്ണെന്റ ചരിത്രത്തിെലത്തിേച്ചനുടൻ ചിത്തേമതുെമാന്നറിയാെത.
സത്തുക്കളാലും പുകെഴത്താത കഥകെള
വിസ്തരിക്കാേമാ നിരൂപിച്ചാലങ്ങസാരന്നു്?
ഹ്രസ്വമാം കുടത്തിങ്കെലേപ്പരും േകാരിെക്കാള്ളാം
സപ്തസാഗരജലെമന്നേപാലതിേമാഹാൽ
അത്യന്തം ഭഗവതി േചരുന്ന കഥകെള
വസ്തുതയറിയാെത െചാന്നാലും പിഴയിെല്ലന്നർദ്ധിച്ചുമിടയിട്ടുെമത്തിേച്ചെനാരു പാട്ടായ്
ഭക്തിപ്രാബല്യം ൈകെക്കാണ്ടിങ്ങെന മൂന്നാമതും”

എന്ന വരികൾ കവിേയയും പരാമർശിക്കുന്നു. ‘ആയി
നിക്കാടമ്പിന വ്യാഘ്രനും’ ഗ്രന്ഥകാരനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെമന്താെണന്നു് ആ ഭാഗത്തിൽ അല്പം ഏടു െപാ
ടിവാകയാൽ അറിവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കവിയുെട
ആദ്യെത്ത കൃതി ശ്രീരാമസ്വർഗ്ഗാേരാഹണവും രണ്ടാ
മേത്തതു പരശുരാമചരിതവുമാെണന്നു കാണുന്നു. മൂ
ന്നാമേത്തതാണു് പ്രസ്തുതകൃതി. “കൃഷ്ണെന സ്തുതിെച
യ്വാൻതെന്ന മെറ്റാന്നു ചിന്തിച്ചല്ല ഞാനിെച്ചയ്തതു്”
എന്നു് അേദ്ദഹം ആ വിഷയത്തിൽ തെന്റ ഉേദ്ദശം െവ
ളിെപ്പടുത്തുന്നു. ഭാഗവതം ആസ്തിേകാപാഖ്യാനത്തിനു
േശഷം ദശമസ്കന്ധത്തിെന്റ സാരസംേക്ഷപം ഉൾെക്കാ
ള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇതിനു് ഉേപാൽബലകമായുമിരിക്കുന്നു.

കവിത
ഭാരതം പൗേലാമം മുതല്ക്കുള്ള കഥ ഭീേഷ്മാൽപത്തിവെര
തുടർന്നതിനുേമൽ േശഷമുള്ള കഥ നാമമാത്രമായി സ്പർ
ശിക്കുകയും ഭീഷ്മരുെട രാജധർേമ്മാപേദശേത്താടുകൂ
ടി ഗ്രന്ഥം അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േകക, കാ
കളി, അന്നനട എന്നീ വൃത്തങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്.
കവിക്കു വാസനയിെല്ലന്നു പറയാവുന്നതല്ല. അേദ്ദഹം
ഒരു നല്ല േവദാന്തിയാണു്. പ്രാരംഭത്തിൽ വളെര പ്രാ
സമുണ്ടു്. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“ജ്ഞാനപ്പൂമരത്തിേന്മൽ േമാദേമാടിരിക്കുേമ്പാൾ
മൗനേത്താെടാരുെമ്പട്ട ശൗനകമുനിതാന-

ക്കാനനത്തിെലാരുയാഗം േനരുറ്റു െചയ്യും കാലം
വാനെത്തെപ്പരുമാളും േദവകേളാടുകൂെട
മാനിച്ചു യജ്ഞസൽകാരായ വെന്നാരുെമ്പട്ടു,
വാണിെപ്പൺമണാളാദിമൂവരും ദിക്കുകെളപ്പാലിക്കും ജനങ്ങളും കിന്നരയക്ഷന്മാരും
ദാനെത്തെക്കാള്ളും നല്ല മാമുനിവിപ്രാദിയും,
വാനകത്തീന്നു നാനാജാതിയും േചവകരും
േക്ഷാണിപാലരും വന്നുകൂടുേന്നാരവസ്ഥയിൽ
…

…

…

േകാണിൽൈക്കെതാഴുതിരുെന്നാരുങ്ങിപ്പൗരാണികൻ
േചാദിച്ചാനിനി നമ്മാെലന്തു േവണ്ടുവെതന്നു്.
േതെനാത്ത വാചാ മുനി ശൗനകനരുളിനാൻ
േചെലാത്ത മഹാകഥാജാലത്തിെലാരു േലശം
ചാെലെച്ചാെല്കന്നിങ്ങെന ചിന്തിച്ചു പുനരേപ്പാൾ
ചാരത്തു പരാശരസൂനുനാ പുരാ കൃതം
സാരത്വമുടൻ േചരും നിർമ്മലമിതിഹാസം
മുന്നിേട്ടാേരാേരാ കഥ െചാല്ലിനാൾ മലന്തത്ത”

ൈനമിശാരണ്യത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ഒരു ‘മാണിക്കമല
ന്തത്ത’െയെക്കാണ്ടാണു് കഥ പറയിക്കുന്നതു്. അവസാ
നത്തിൽ കവി മഹാഭാരതെത്തക്കുറിച്ചു പലതും പ്രസ്താ
വിച്ചതിനുേമൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
“മന്ദനാമഹമിതു െചാല്ലിയതല്ലായ്കിേലാ

സുന്ദരെമന്നുതെന്ന െചാേല്ലണെമല്ലാേപരും.
ജ്ഞാനമില്ലാതവരു മാണിക്യമണിക്കല്ലു
നൂനം താൻ െകാണ്ടുവന്നെതന്നേപാൽക്കുറ്റംെചാല്ലും.
സൽകഥ പുനരിെതന്നാകിലുമറിയാേത്താർ
സത്തുക്കളല്ലാതവർ െചാല്ലുേമ്പാൾക്കുറ െചാല്ലും.
പക്ഷമില്ലാത ജനം ഭർത്സിക്കിലതിേനതും
ദുഃഖിയാെയ്കന്നിങ്ങെന െചാല്ലുേവാരറിവുേള്ളാർ.
കസ്തൂരി മുഴുവൻ പൂചീടുന്ന ശരീരത്തിെലത്തീടും പ്രാണജലമിച്ഛിക്കും മക്ഷിക്കൂട്ടം.
അർത്ഥശബ്ദങ്ങളിലുെമന്നേപാെലാരു കുറെവത്തുന്നതേന്വഷിക്കുെമത്രയും പിശുനന്മാർ.
എന്നതിങ്ങെന െചാല്ലി ദ്ദുശ്ശങ്ക െകടുത്തീടുെമന്നുെട ഗുരുകടാക്ഷത്തിനാൽ മഹാജനം.
അത്ഭുതമയമിതു പഠിക്കവല്ലും നൃണാമപ്പുരുഹൂതാലയം പുക്കുെകാണ്ടനുദിനം
അപ്സരസ്ത്രീകേളാടു േഭാഗിച്ചു പാടിയാടിക്കല്പവൃക്ഷത്തിൻ നറുപൂമാലകളും ചാർത്തി
കല്പാന്തകാലം പലവാനന്ദിച്ചിരുന്നുേപായ്െപ്പാൽപ്പൂമാനിനീധവസായുജ്യം ൈകവന്നീടും.”
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13 ശ്രീരാമസ്വർഗ്ഗാേരാഹണം

കിളിപ്പാട്ടു്

ഭാരതസംേക്ഷപകാരെന്റ കൃതിയാണു് ഇതും. ഈ കി
ളിപ്പാട്ടും ഒരു മലന്തത്തെയെക്കാണ്ടാണു് കവി പാടിച്ചി
രിക്കുന്നതു്. രണ്ടു ഗാനങ്ങളിേലയും ൈശലി ഏകരൂപ
മായിരിക്കുന്നു. കാകളിയും േകകയുമാണു് ൈകകാര്യം
െചയ്തുകാണുന്ന വൃത്തങ്ങൾ.
“വാരണത്തിൻമുകേത്താെനയും കാരണിയായ സരസ്വതിതെന്നയും ൈകെതാഴുതാദിഗുരുവരേനയും … … … ൈകെതാഴുതാകവഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൾ.
ശ്രീരാമനായ ജഗൽത്തമ്പിരാൻ പുരാ-

സീതാമുഷം ദശഗ്രീവെനെക്കാന്നവൻ
നീതിേചർതമ്പിെയ വാഴിച്ചു ലങ്കയിൽ
ജീവാധിനാഥെയത്തീേയാടു ൈകെക്കാണ്ടു
േപായ്മുനിമാരും െപരുമ്പട ചൂഴേവ
ഭൂതി കലരും പുരമാമേയാധ്യയിൽ
ഭൂപാലനായഭിേഷകമിയന്നു വാണ്ണാേഭാഗമുൾെക്കാണ്ടു സീതയും താനുമായ്
നാനാസുഖേമാടിരിക്കുന്ന കാലത്തു
മാമുനീനാം കുലം വന്നവേരാേടാേരാ
ദിവ്യകഥകെളച്ചിന്തെചയ്തങ്ങെന
തത്രാഭിേഷകസൽകാരികളാകിയ
മിത്രഭൂപാലകാൻ യാത്ര വിധിച്ചുടൻ”

എന്നിങ്ങെന േപാകുന്ന ഈ കിളിപ്പാട്ടു് എഴുത്തച്ഛേന്റത
െല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ശ്രീരാമെന്റ വിലാപത്തിൽ
നിന്നു് ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:
“അേയ്യാ ഞാനനുജെനെക്കാല്വേനാ െകാല്ലായ്വേനാ?
പിൻതുണെയനിക്കിനിയാരുള്ളതനുജേന?
െവന്തുരുകുന്നൂ മനം നിെന്നേയാർത്തേശഷവും.
രാമലക്ഷ്മണന്മാെരന്നിങ്ങെന െചറിയേന്ന
നമ്മിലങ്ങിണങ്ങി േലാകങ്ങളിൽപ്പുകേഴാേട
വിദ്യകൾ പഠിച്ചനാളും പിരിഞ്ഞീല നമ്മിൽ
ഭംഗിയില്ലന്യനന്യം കൂടായ്കിലിരുവർക്കും.
േലാകത്തിന്നരിക്കനില്ലായ്കിെലന്തഴകുള്ളതാനയ്ക്കു മദമലങ്കാരെമന്നതുേപാെല
മാനത്തിന്നുറുതി വൻകാർമുകിൽ കണേക്കയും
താളത്തിെന്നാരു സ്വരെമന്നേപാെലേന്നരവും
രാമനാെമനിക്കു നീ കൂടരികില്ലായ്കിേലാ
താരണിതന്നിൽപ്പുകെഴന്തുള്ളതനുജേന?”

പരശുരാമചരിതം കിളിപ്പാട്ടു കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.
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14 ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്
ഈ പാട്ടു് നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
േകകതെന്നയാണു് ആദ്യന്തം വൃത്തം. എന്നാൽ വരി
വണ്ടു്, കുയിൽ, കിളി, അന്നം എന്നീ നാലു പക്ഷികെള
െക്കാണ്ടു നാലുപാദങ്ങളിേലയും കഥ യഥാക്രമം പറ
യിക്കുന്നു എെന്നാരു ൈവചിത്ര്യം പ്രസ്തുതകൃതിക്കുണ്ട്.
“ഇന്നിയുമതിൻ േശഷം േകൾപ്പാനാഗ്രഹെമങ്കിൽ പി
ന്നീടു വരും കുയിേലാടു േചാദിച്ചുെകാൾക” എന്നു വരിവ
ണ്ടും “ഇന്നിയുമതിൻേശഷം േകൾക്കണെമന്നാകിേലാ
പിന്നാെല വരും കിളിേയാടു േചാദിച്ചുെകാൾക” എന്നു
കുയിലും, “ഇന്നിയുമതിൻേശഷം േകൾക്കണെമന്നാകി
േലാ ബാലെപ്പണ്ണന്നേത്താടു േചാദിക്ക” എന്നു കിളിയും
പറഞ്ഞുപിരിയുകയും അന്നം കഥ സമാപിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി ഇതരകവിക
ളിൽ ആരും സ്വീകരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. “മുന്നെമേന്നാടു വണ്ടു
െചാല്ലി നിേന്നാടു േകൾപ്പാെനന്നവളുെട സഖ്യമായ
തുെമവിടുന്ന്?” എന്നുള്ള േചാദ്യത്തിനു കുയിൽ, താൻ
കാർത്തവീര്യെന്റ രാജ്യത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു
തെന്റ വാസഭൂമിയായ വനം അഗ്നിക്കിരയാകയാൽ
അവിെടനിന്നു പറന്നു് അേയാധ്യയിൽ െചന്നുേചർന്നു
എന്നും അവിെട “സാരമായിരിേപ്പാരു പൂങ്കാവിലിരുന്നു
ഞാൻ മാനസം െതളിഞ്ഞാനന്ദേത്താടു കൂവുേന്നരം
മാനിച്ചു വരിവണ്ടു നാദെത്തേക്കട്ടു വന്നാൾ ദീനെത്ത
ക്കളെഞ്ഞാന്നിച്ചിരുന്നു പല കാലം, ഞാനുമിക്കഥക
െളേക്കട്ടറിഞ്ഞവിടുന്നു്” എന്നു മറുപടി പറയുന്നു. താൻ
രുഗ്മാംഗദ മഹാരാജാവിെന്റ പത്നിക്കു നട പഠിപ്പിച്ചു
കുേറക്കാലം അേയാധ്യയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നും
അന്നു മൂന്നാം പാദത്തിെല കഥ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ച
ൈപങ്കിളി തെന്റ സഖിയായിരുന്നു എന്നും അവൾക്കു്
അതു് ആഖ്യാനം െചയ്തതു താനായിരുന്നു എന്നും അന്ന
വും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘വണ്ടുകൾ’, ‘കുയിൽ’, ‘കിളി’, ‘ഹം
സജാതികളിവ’ എന്നും മറ്റും ആ പക്ഷികെള കവി മറ്റു
ഘട്ടങ്ങളിലും കടാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതിവൃത്തം സുപ്രസി
ദ്ധമായ രുഗ്മാംഗദചരിതംതെന്ന.

കാലം

കവിയാെരന്നറിയുന്നില്ല. കാലം എട്ടാം ശതകം തെന്ന
െയന്നു ഭാഷാരീതിയിൽനിന്നു് ഊഹിക്കാം. താരണി(ധരണ
എന്ന (എന്നു പറഞ്ഞതു്), എരിത്തരൻ (എരിച്ചഹരൻ),
മടവയർ (സ്ത്രീകൾ), മുറ (മുറവിളി), തപ്പുതൽ (പിശകു്) മു
തലായ പദങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങളും കാണ്മാനുണ്ടു്. മേനാ
േശാകം, രുൿമാംഗമഹീപതി ഇത്യാദി സ്ഖലിതങ്ങളും
ഇല്ലാതില്ല.

കവിത
കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക ആസ്വാദ്യതയിെല്ലങ്കിലും അവ
േഹളിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള അപകർഷവുമില്ല. ഏതാ
നും വരികൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു:
“ഭക്തനാം രുൿമാംഗദൻ ഭക്തിയും മുകുന്ദങ്കൽ
േചർത്തു മാനേസ വരും േശാകവുമടക്കീടും.

െചാെല്ക്കാള്ളും ധർമ്മാംഗദൻ ശിരസ്സു മുറിപ്പാനായ്ക്കല്പിച്ചേനരം മേനാേശാകെമെന്താന്നു െചാല്ലൂ!
പാപേമ, അന്നു മുടിവായിതു േലാകെമല്ലാം
താപമുൾെക്കാണ്ടു െതാഴിച്ചലച്ചൂ മടവയർ.
താപസന്മാർക്കും പാരം േഖദമായ് നടെകാണ്ടു;
താപമുൾെക്കാണ്ടു സൂര്യേദവനും മറയുന്നു;
േമഘസഞ്ചാരം െതളിവില്ലാെത ചമഞ്ഞിതു;
അനിലൻതാനും േപായീതടങ്ങീതതുേനരം;
േകാപമായിരുേന്നാരു കാലനും കരയുന്നു;
സ്ഥാവരങ്ങളും വാടിക്കായ്കനി െകാഴിഞ്ഞുേപായ്;
േമദിനി കമ്പിതയായ്ച്ചമഞ്ഞു േഖദംെകാണ്ടു.
ഇങ്ങെനയേയാധ്യയിൽ മുറയായ്ച്ചമഞ്ഞിതു.”
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15 നാസാേച്ഛദം കിളിപ്പാട്ടു്
ഇതു് ഒരു െചറിയ കിളിപ്പാട്ടാണു്. കാലം 800-ആേണ്ടാടു്
അടുത്തിരിക്കാനിടയുണ്ടു്. പ്രേണതാവിെനപ്പറ്റി ഒന്നും
അറിഞ്ഞുകൂടാ. േകക, അന്നനട ഈ രണ്ടു വൃത്തങ്ങളാ
ണു് പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഏതാനും വരികൾ:
“പുരികുഴലഴിച്ചുടൻ തിരുകിെയാരു ഭാഷയിൽപ്പുതുമലരണിഞ്ഞുടൻ തിറെമാടു ചമഞ്ഞവൾ,
കുറുനിരകൾ ചീകിയും പുരികമതിളക്കിയും
കയൽമിഴി മഴറ്റിയും െതളിെവാടു കടാക്ഷവും”

എന്നിങ്ങെന മണികാഞ്ചിെയ അല്പം രൂപേഭദെപ്പടുത്തി
ആ വൃത്തത്തിലും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശൂർപ്പണഖ ശ്രീരാമെന
അഭിസരിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതും ലക്ഷ്മണൻ അവെള
മൂക്കും മുലയും അരിഞ്ഞുവിടുന്നതുമാണു് ഇതിവൃത്തം.
കവിത അപരിഷ്കൃതെമങ്കിലും അനാസ്വാദ്യമല്ല. ഒരു ഭാ
ഗം ചുവേട േചർക്കുന്നു:
“വളർത്തിനാളുടൻ മലേപാെല േദഹം

ജട ചിതറിയും പുരികം മിന്നിയും
െനടിയ മൂക്കുമത്തിറവിയ ദന്തം
െവളുെവെളപ്പല്ലും െനടിെയാരു നാവും
ഇടിെവട്ടുംേപാെല കുരെലാലികളും
കനത്ത കണ്ഠവുമുരത്ത ൈകത്തലം,
മുലയിണ രണ്ടും മലതരം െചാല്ലാം
കുടവയറുമത്തുടയിണകളും
കനത്ത കല്ലുകൾ െഞരിക്കും പാദവും
മദിച്ചു വന്മരം പറിച്ചു രാക്ഷസി
കയർത്തു ലക്ഷ്മണനടുത്തു െചന്നവൾ
ദുഷിച്ച നിെന്ന ഞാെനടുത്തുെകാണ്ടുേപായ് ക്കടിച്ചുതിന്മെനന്നടുത്തു രാക്ഷസി
തിരിച്ചേനരം കെണ്ടതിർത്തു രാമനുെമടുത്തു ബാണവും െതാടുത്തു മന്നവൻ
മുടിെക്കാല്ലാെയന്നു തടുത്തു ജാനകി
വിധിയേല്ല മുനിവരരറിയുേമ്പാെളാരിക്കലും ഗുണം ഭവിക്കയില്ലറി.
അവസ്ഥ േകട്ടാെറയടങ്ങി രാഘവൻ
മറന്നു േജ്യഷ്ഠെനന്നുറച്ചു ലക്ഷ്മണനതിക്രമിച്ചു വന്നടുത്ത നിന്നുെട
അഭിമാനക്ഷയം നടക്കണം നീെള
മുറുക്കി വാെളടുത്തറിയാെത ബാലൻ
െനടിയ മൂക്കുമമ്മുലയും ൈകെക്കാണ്ടു്
അറുത്തു േചാരകൾ കുടികുടിെയന്നാൻ.
അലറി രാക്ഷസിയലച്ചുവീഴുന്നു;
അവനിമാമലകളും കുലുങ്ങുന്നു;
മഹാേദവൻ േമവും മല കുലുങ്ങുന്നു;
മഹാമുനികൾതൻ തപസ്സു ചിന്നുന്നു;
ദിനകരനുമാ മതി മറക്കുന്നു;
മനുകൂലവീരൻ മടിയിലേന്നരം
മധുെമാഴി സീത മയങ്ങിവീഴുന്നു.”
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16 പുത്രകാേമഷ്ടി കിളിപ്പാട്ടു്
ഇതും അജ്ഞാതകർത്തൃകമായ ഒരു െചറിയ കൃതിയാ
ണു്. കവിതയ്ക്കു് എട്ടാം ശതകേത്താളം പഴക്കമുെണ്ടന്നു
പറയാം. കവി ഒരു മലന്തത്തെയെക്കാണ്ടാണു് കഥ
പറയിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:
“കാനലിൽ നടേന്നാേരാ കായ്കനി തിന്നുതിേന്ന
എങ്ങുന്നു വരുന്നു നീ െചാേല്ലണെമാന്മ [1] യിേപ്പാൾ.

എന്നേപ്പാൾ കിളിൈപ്പതെലാന്മകൾ പറയുന്നു
വന്നു ഞാനേയാധ്യയിൽനിന്നിെതന്നറിഞ്ഞാലും.

തത്ര വാഴ്ദശരഥമന്നവൻതനിെക്കാരു
പുത്രനില്ലാഞ്ഞു േഖദമുൾെക്കാണ്ടു നൃപവരൻ
പുത്രകാേമഷ്ടിെചയ്തു മക്കൾ നാലുേപരുണ്ടായ്
ശക്തരായ് വളർന്നതു കണ്ടു ഞാൻ വരുന്നിേപ്പാൾ.
എന്നേപ്പാെളടുത്തവർ െകാടുത്തു വാഴപ്പഴം
പഞ്ചതാരയും േതനും നുകർന്നു ശുകൈപ്പതൽ
മന്ദമാരുതനുേമറ്റങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ
േചാദിച്ചാരേയാധ്യയിലുണ്ടായ വിേശഷങ്ങൾ
വൻെപഴും ദശരഥൻതന്നുെടയവസ്ഥയും,
സന്തതിയുണ്ടായതും മന്നവൻ ഗുണങ്ങളും
െചാല്ലണം മലന്തേത്തയിന്നു നീെയന്നേനരം
സുന്ദരതരെമാഴി പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൾ.”

1. ഒന്മ=സത്യം.
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17 രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു്
ഇതും എട്ടാം ശതകം അവസാനത്തിെല ഒരു കൃതിയാ
െണന്നാണു് കാണുന്നതു്. ആദ്യന്തം കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.
വ്യൂൽപത്തിെകാണ്ടുള്ള സംസ്കാരം കവിക്കു സിദ്ധിച്ചി
ട്ടിെല്ലങ്കിലും കവിത സരസമാണു്. ഒരു ഭാഗം ചുവേട
പകർത്തുന്നു. രാവണൻ അേശാകവനികയിൽെച്ചന്നു
സീതാേദവിെയ അനുനയിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാ
ണു് വിഷയം.
“ഞാൻ പണ്ടു തപസ്സുകൾ െചയ്തതിൻ ഫലമേല്ലാ
നീ മമ പ്രാണനാഥതെന്നയായതു െപേണ്ണ!

രാമേനാ സുകൃതിയെല്ലന്നേതാ അറിഞ്ഞാലും
നാടുവാഴ്ചയും നീങ്ങിക്കാടുവാഴ്െകന്നും വന്നു;
മാരത്തീക്കനല്ക്കട്ട മാറിലുമകെപ്പട്ടു;
മാരമാൽ പിണഞ്ഞിട്ടു താടിയും നീട്ടിയവൻ
കാനനം തന്നിൽ നടന്നീടുന്നു സഹിയാഞ്ഞു;
നിർമ്മേല! നീ പിരിഞ്ഞമൂലം ചത്തീടുമവൻ

നിന്നുെട ഭാഗ്യമിതിെന്നന്നരികത്തായതു.
നീയിനിക്കുളിക്കയും പട്ടുകളുടുക്കയും
ഭക്ഷ്യേഭാജ്യാദികെളെയാക്കനുഭവിെക്കന്നും
കല്പകപ്പുതുമലർ മാലകളണിെകന്നും
ദിവ്യനാെമെന്റ ചിത്തതാരനുസരിെക്കന്നും
എന്നതിേനതും മടിച്ചീേടണ്ട ഇനിെയാട്ടും
വല്ലേഭ!െയഴുേന്നറ്റു െമല്ലേവ നടന്നാലും.
പല്ലവപദം േനാകയില്ല െപാന്മയം ഭൂമി;
കല്ലുകളില്ല മുള്ളില്ലരികിൽപ്പാറയില്ല.
കാട്ടുെപായ്കയുമില്ല കാഞ്ചനമണിെപ്പായ്കചാന്തണിമുലയാേള! േതൻെതാഴും െമാഴിയാേള!
ഞാൻ തളിർെത്താത്തുേപാെല വെന്നടുക്കേയാ െചാല്ലൂ
നിൻമനസ്സഴിയായ്കിൽ നിർമ്മേല! ചിതമല്ല;
അേനാന്യമനുരാഗമിെല്ലങ്കിൽ സുഖമില്ല;
അഞ്ചലർവാണനാണ ചഞ്ചലവിേലാചേന!
െവറ്റില തിേന്നാ കുളിക്കുെന്നങ്കിൽെച്ചാല്ലു െപേണ്ണ!
െവറ്റതിന്നാലുെമങ്കിൽത്തൃൈക്കകൾ കാട്ടിയാലും
ദിവ്യകല്പേകാത്ഭവമായ െവറ്റിലയിതു
കല്പേകാത്ഭവം പഴുക്കായിതു േനാക്കിക്കേണ്ട!”

പുനത്തിെന്റ “വിേണ്ണാർേകാേനതുമാകാ പുണരുവതിന
വേന്നാർക്കിലംേഗഷു നീെളക്കണ്ണേല്ലാ വഹ്നിേയാടുള്ള
ണവു മമനിനച്ചാൽ മരിെച്ചന്നി േവണ്ടാ” ഇത്യാദി ശൂർ
പ്പണഖാവാക്യം
“വിണ്ണവർേകാെനെക്കാള്ളരുെതാട്ടുേമ
െപണ്ണുങ്ങൾക്കു പുണരുവാൻ വല്ലഭ!
കണ്ണുകൾെകാണ്ടു മൂടിക്കിടക്കുന്നു.

അഗ്നിേയാടുള്ള ചുറ്റെമനിക്കിനി
നിശ്ചയം മരിെച്ചന്നി േവണ്ടാതാനും.
കാലേനാടുള്ള ചുറ്റെമനിക്കിനിക്കാലത്താം പേക്ഷ നീ തുണയിെല്ലങ്കിൽ”

എന്നും മറ്റും ഈ കവി ഭംഗിയായി ഗാനരൂപത്തിൽ വി
വർത്തനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
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18 നാസിേകതുപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്
ഈ കിളിപ്പാട്ടു െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിേലാ ഒൻപ
താം ശതകത്തിേലാ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ‘അറുനൂറായി
രമാകും മുടിേവന്തേരയും - അത്ര നൂറായിരമാം പടബാ
ന്ധവേരയും’ എന്നും പാലമൃതെനേപ്പാെല ‘ആലമൃതേന
(ഹാലം അമൃതായവേന) ജയ’ എന്നും മറ്റുമുള്ള വരിക
ളിൽനിന്നു് ഈ വസ്തുത ഗ്രഹിക്കാം. േകകാവൃത്തംമാത്ര
േമ കവി ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളു. “പുത്ര ഉൽപത്തി എനിക്കു
ണ്ടാക്കിത്തേരണേമ” എന്നും മറ്റും രചനാ ൈവകല്യമു
ള്ള വരികൾ ധാരാളമായി കാണ്മാനുണ്ടു്.
നാസിേകതു എന്ന പർവതത്തിൽ കീർത്തിഭംഗൻ
എെന്നാരു മഹർഷി ഗുണവതി എന്ന തെന്റ ധർമ്മപ
ത്നിയുമായി വസിക്കുേമ്പാൾ അപുത്രത നിമിത്തം ദുഃഖി
ക്കുകയും അതിെന്റ ഉപശാന്തിക്കായി ശ്രീപരേമശ്വരെന
തപസ്സുെചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു. ആ േദവെന്റ പ്രസാദംനി
മിത്തം മഹർഷിക്കു പുത്രനുണ്ടാകുകയും നാസിേകതു
എന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധനാകുകയും െചയ്തു.
ഒരു ദിവസം നാസിേകതു മറ്റു ചില ഋഷികുമാരന്മാരുമാ
യി വിഹരിക്കുകനിമിത്തം താൻ പിതാവിനു േതവാര
ത്തിനായി ഒരുക്കിെക്കാടുേക്കണ്ട പുഷ്പങ്ങൾ സമയത്തി
നു കിട്ടാെത ആ വൃദ്ധൻ വിഷമിച്ചു.
“കാലേത്ത െചയ്യാേത്താരു നിയമം കർമ്മമല്ല;
കാലേത്ത തുടങ്ങാത്ത വ്രതവും വ്രതമല്ല;

കാലേത്ത കഴിഞ്ഞവ െചയ്തീടിലതിൻഫലം
െവണ്ണീറ്റിലാജ്യം വീണേപാലേവ നശിച്ചുേപാം”

എന്നു് അേദ്ദഹം ധരിച്ചിരുന്നു. തന്നിമിത്തം മഹർഷി
പുത്രൻ വന്നേപ്പാൾ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ േവർതിരിച്ചറി
വാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ആ കുമാരൻ “ഉടേലാടു േവർെപ
ട്ടു നരകത്തിേലക്കു േപായ്” ധർമ്മരാജാവിേനാടു ശിഷ്യ
െപ്പട്ടു് ആ വിഷയം ശരിക്കു പഠിച്ചുെകാണ്ടു വരണെമന്നു്
അനുശാസിക്കുന്നു. പരകായപ്രേവശനാദിസിദ്ധികൾ
സ്വാധീനമാക്കിയിരുന്ന പുത്രൻ അച്ഛെന്റ ആജ്ഞ അനു
സരിച്ചു തെന്റ ശരീരെത്ത നാസിേകതുപർവതത്തിെല
ഒരു ഗുഹയിൽ നിഗൂഢമായി നിേക്ഷപിച്ചും വച്ചു സൂക്ഷ്മ
ശരീരമാത്രനായി യമേലാകേത്തക്കു േപായി ആ േലാ
കം ചുറ്റിക്കാണുകയും ഗ്രാഹ്യങ്ങളായ തത്ത്വങ്ങൾ ഗ്രഹി
ക്കുകയും െചയ്തു മടങ്ങിവന്നു സ്ഥൂലശരീരത്തിൽ പ്രേവ
ശിച്ചു പിതാവിെനക്കണ്ടു നമസ്കരിച്ചു നടന്ന സംഭവങ്ങൾ
ധരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പ്രീതനായി. ധർമ്മപുത്രൻ
ഭാരതയുദ്ധാനന്തരം ശ്രീകൃഷ്ണേനാടു ധർമ്മാധർമ്മങ്ങെള
പ്പറ്റി േചാദ്യംെചയ്തേപ്പാൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ ചക്രവർത്തി
െയ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ച ഉപാഖ്യാനമാണേത്ര ഈ കഥ.
ഈ കവിക്കു് ഇതു് എവിെട നിന്നു കിട്ടി എന്നു മനസ്സി
ലാകുന്നില്ല. കേഠാപനിഷത്തിൽ നചിേകതസ്സു യമേലാ
കത്തുേപായി യമെനക്കണ്ടു വരംവാങ്ങി തിരിെയ വന്ന
തായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള കഥ പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. അതി
െന്റ ഒരു പ്രാകൃതമായ രൂപാന്തരമല്ലേയാ നാസിേകതു
പുരാണത്തിെല ഇതിവൃത്തെമന്നു ഞാൻ സംശയിക്കു
ന്നു. നരകവർണ്ണന നന്നായിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥം ഉപക്രമിക്കു
ന്നതു് ഇങ്ങെനയാണു്:
“നല്ല ൈപങ്കിളിെപ്പേണ്ണ െമെല്ല വന്നരികിരി,

നല്ല സൽകഥകളിൽ വല്ലതും പറവാനായ്
ൈവകരുെതേന്നാടിനിൈപ്പ കളഞ്ഞിരിെക്കേടാ;
വന്ന പാപങ്ങെളല്ലാം േപാം വഴി പറഞ്ഞാലും.
മാധുരിയേത്താടതു േകട്ടു ൈപങ്കിളി െചാന്നാൾ;
നെന്നേടാ മഹൽകഥ േകൾക്കയും െചാല്ലുകയും.
നാസിേകതുെവെന്നാരു മാമുനിവരൻ പണ്ടു
നരകം സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു പറഞ്ഞു പിതാെവാടു
നരകവിേശഷവും സ്വർഗ്ഗത്തിലവസ്ഥയും
നന്നായിപ്പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ചതു ഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ.
ഞാനവ നിേന്നാടിന്നു പറയാമറിഞ്ഞിടാൻ
നായകൻ നാരായണൻ ലീലകെളല്ലാമേത്ര.
നമേസ്ത നാരായണ, നമേസ്ത ജഗന്നാഥ,
നമേസ്ത മുരേദ്വഷിൻ, നമേസ്ത സമേസ്തശ.”

ഈ കിളിപ്പാട്ടിെന്റ കർത്താവു േകാട്ടൂരുണ്ണിത്താനാെണ
ന്നു സർവാധികാര്യക്കാർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഐതിഹ്യ
െത്ത ആസ്പദമാക്കി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കു
േവെറ െതളിവുകെളാന്നും കിട്ടീട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തറവാടു മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ കാർത്തികപ്പള്ളി, മാ
േവലിക്കര ഈ താലൂക്കുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള അതിർത്തിയി
ലായിരുന്നുവേത്ര.
“െകാട്ടാരക്കര േകാട്ടയത്തരചരും േകാട്ടൂരുമുണ്ണായിയും”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു േശ്ലാകം േകാവുണ്ണിെനടുങ്ങാടി
രചിച്ചു േകരളകൗമുദിയുെട അവതാരികയിൽ േചർത്തിട്ടു
ണ്ടു്. ‘േകാട്ടൂർ’ എന്നു താൻ നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതു േകാട്ടൂരു
ണ്ണിത്താെനപ്പറ്റിയാെണന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. എന്നാൽ
ഈ നാസിേകതുപുരാണം മാത്രമാണു് ഉണ്ണിത്താെന്റ
കൃതിെയങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ആട്ടക്കഥകെള പരാമർ
ശിക്കുന്ന പ്രസ്തുത േശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രഥമപാദത്തിൽ ഒരു
സ്ഥാനത്തിനു് അവകാശമില്ല. േവെറ വല്ല കൃതികളും
രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്കു് അറിഞ്ഞുംകൂടാ. നാസിേകതു
പുരാണത്തിെന്റ കാലം ആട്ടക്കഥകളുേടതിനു മുൻപാ
െണന്നും ഇവിെട ഓർമ്മിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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19 മാർക്കണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്
മാർക്കണ്ഡ (മാർക്കേണ്ഡയ) പുരാണവും വളെര പഴ
ക്കം േതാന്നിക്കുന്ന ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു്. എട്ടാമേത്ത
േയാ ഒൻപതാമേത്തേയാ ശതകത്തിൽ ആവിർഭവി
ച്ചിരിക്കണം.ആെക നാലു പാദങ്ങളുണ്ടു്. പ്രഥമപാദം
േകകയിലും ദ്വിതീയതൃതീയപാദങ്ങൾ അന്നനടയിലും
ചതുർത്ഥപാദം കളകാഞ്ചിയിലും മണികാഞ്ചിയിലുമാ
യി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ചതുർത്ഥപാദം ആ വൃത്ത
ങ്ങൾെകാണ്ടു ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതിൽ കവിക്കുള്ള
അശക്തതെയ േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും മറ്റു പാദ
ങ്ങൾ അത്രതെന്ന േമാശമെല്ലന്നു പറയാം. “മഹിമ
െപരുകുന്ന തിരുവർക്കലയമർന്നിടും മംഗലമൂർത്തി
യായുള്ള ജനാർദ്ദന”െന കവി ഓേരാ പാദത്തിേന്റയും
ആരംഭത്തിൽ ‘എന്നുെട ഭവാൻ’ എന്നും മറ്റുമുള്ള വിേശ
ഷണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു വന്ദിക്കുന്നതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം
ആ േദശത്തുകാരനായിരുന്നു എന്നു സങ്കല്പിക്കാവുന്ന
താണു്. േപെരെന്തന്നറിയുന്നില്ല. വ്യുൽപന്നനായിരുന്നു
എന്നു േതാന്നുന്നില്ല. “മനം മകിഴ്ന്തുടൻ ശുകതരുണി
െയ മഹിമേയാടടുത്തണഞ്ഞു െകാണ്ടുടൻ മധുമാംസാദി
കൾ” െകാടുപ്പിക്കുന്നതു വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. ദ്വിതീയ
പാദത്തിൽ ജലന്ധരാസുരവധം ഒരു ഉപാഖ്യാനമായി
േച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അതു ശിവഭജനത്തിനു േപ്രരകമാകത്ത
ക്കവണ്ണം മൃകണ്ഡുപുത്രെന പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കുന്നതാ
ണു്. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
“അരം പുരത്രയെമരിച്ചവെനന്ന-

തറികയില്ലേയാ തവ മനസ്സിൽ നീ?
ഒരു കളവു െചാന്നതുെകാണ്ടല്ലേയാ
ഒരു ശിരം േപായി വിധിക്കറിഞ്ഞാലും.
പിഴ െചയ്തീടിന നിമിത്തമല്ലേയാ
പിനാകി ദക്ഷെന്റ ശിരസ്സറുത്തതും?
മദിച്ച മന്മഥൻതെന്നെയരിച്ചിേല്ല
മേഹശെനന്നതു ധരിച്ചിേല്ല തവ?
അതിെലാന്നാകാെതയുഴറിെപ്പാെയ്ക്കാൾക;
അരെന നിന്ദിച്ചാൽ ഗുണം വരാ െതല്ലും.
മൃകണ്ഡുനന്ദനൻ ശ്രമിച്ചിടുംപടി
മിടുെക്കാടാർത്തടുത്തലറിയന്തകൻ.”
… … …
“അതുെപാഴുതഖിലവും ഭരിക്കുന്ന

അമലനംബികാപതി ശൂലപാണി
പരശുപാണി ശങ്കരൻ മേഹശ്വരൻ
പശുപാശമകന്നുടൻ പതിയാേവാൻ
ഉരഗഭൂഷണനുമാപതി ശിവനുഡുപതിധരൻ ത്രിപുരസംഹാരൻ
മലമകേളാടും വൃഷാധിരൂഢനായ്
മുനിസുതഭയമകലും വണ്ണേമ
െവളിേയ മാർക്കണ്ഡെനാഴിഞ്ഞു മറ്റാർക്കും
മേഹശെനക്കാണ്മാനരുതാെത നിന്നാൻ.”

… … …
“അടുത്തു കാലെനയുൈതത്തിടങ്കാലാൽ

പരശുപാണിതാൻ ചവിട്ടിെക്കാൾകയാൽപ്പതറി നീലമാം മലകണക്കിെന
ഇടിയലറുേമ്പാലലറിയെഞ്ചട്ടു
ഇനതനയൻ വീണിതു ഭുവനിയിൽ
അതുേനരത്തു മാമല കുലുങ്ങുന്നു;
അലകൾ സർവവും നദി കലങ്ങുന്നു;
ത്രിഭൂവനെമാെക്ക വിറച്ചിളകുന്നു;
സുരമുനിജാലം ഭേയന നില്ക്കുന്നു.”
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20 ചിത്രഗുപ്തചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്
ഇത് എട്ടാം ശതകത്തിെല ഒരു കൃതിയായിരിക്കണം.
ചിത്രഗുപ്തൻകഥെയന്നും ഇതിനു േപരുണ്ടു്. “ചിത്തി
രപുത്തിരൻകൈത” എന്ന തമിഴ്ക്കാവ്യമാണു് ഇതി
െന്റ മൂലഗ്രന്ഥം. ഐങ്കരൻ, ആറുമുഖവൻ, അനത്തും
(എല്ലാം), ഇറയവൻ (രാജാവു്), അറെനറി (ധർമ്മവും
നീതിയും), തിരുമാൽ (വിഷ്ണു), കിഴിന്തു (കിഴിഞ്ഞു) മുത
ലായ അേനകം പഴയ മലയാളപദങ്ങൾ ഈ പാട്ടിൽ
പ്രേയാഗിച്ചുകാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതുെകാണ്ടുമാത്രം
ഇതിനു് അതിപ്രാചീനത്വം കല്പിക്കാവുന്നതല്ല. മൂലത്തി
െന്റ ൈശലിയും മറ്റുംകൂടി ഇതിനു നിദാനീഭവിക്കുവാൻ
ഇടയുണ്ടു്. കവി ചിത്രപുത്രൻ, ചിത്രഗുപ്തൻ എന്നീ രണ്ടു
സംജ്ഞകളും അവ്യവസ്ഥിതമായി ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
പ്രസ്തുത കാവ്യം നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു. ഒന്നാം പാദം കാകളിയിലും രണ്ടാമേത്തതു േക
കയിലും മൂന്നാമേത്തതു പ്രാേയണ മണികാഞ്ചിയിലും
നാലാമേത്തതു് അന്നനടയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കന്നതു്.
അജ്ഞാതകർത്തൃകമായ പ്രസ്തുത കൃതിക്കു കാവ്യഗു
ണം േപാരാെതയിരിക്കുന്നു.

ഇതിവൃത്തം
േദേവന്ദ്രനു നാലു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ എല്ലാ
വരും വന്ധ്യകളായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം സന്തപ്ത
നായി സന്താനലാഭത്തിനുേവണ്ടി ഇന്ദ്രാണിേയാടുകൂടി
ബ്രഹ്മാവിെന ഭജിച്ചു. ബ്രഹ്മാവു പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു പാർ
വതിയുെട ശാപം നിമിത്തം ഇന്ദ്രനു പുത്രനുണ്ടാകുന്ന
തു് അസാധ്യമാെണന്നും എന്നാൽ ഇന്ദ്രാണി വളർത്തു
ന്ന പശുവിൽ ശ്രീനാരായണൻതെന്ന േദവാകൃതിയിൽ
അവതരിക്കും എന്നും അരുളിെച്ചയ്തു. “േഗാവിന്നു വന്നുജ
നിച്ചിെട്ടാരു സുതൻ േഗാവിന്ദതുല്യനായുണ്ടാമതങ്ങെന”
എന്നായിരുന്നു പിതാമഹെന്റ പ്രവചനം. തദനന്തരം
ബ്രഹ്മാവു വിഷ്ണുേവാടും ശിവേനാടും തെന്റ വരദാനെത്ത
പ്പറ്റി അറിയിക്കുകയും
“സന്നാഹമാെണ്ടാരുവൻ പിറന്നാലവൻ

തേന്ന മതിയാം ത്രിേലാകത്തിെലാക്കേവ
പിെന്നയറെനറി ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളും
തേന്നയറിഞ്ഞു ശിക്ഷാരക്ഷ െപണ്ണുവാൻ”

എന്നു് അതിെന്റ ഫലം അവെര മനസ്സിലാക്കുകയും െച
യ്തു. അേപ്പാൾ എല്ലാ േദവന്മാരും േദവിമാരും ഭാവിശി
ശുവിനു യേഥാചിതം േവണ്ട വരങ്ങൾ നല്കി. അങ്ങിെന
യിരിെക്ക സ്വർഗ്ഗംഗയിൽ ഒരു അപൂർവ്വമായ താമരപ്പൂ
വ് വികസിക്കുകയും അതു കണ്ടു പത്മാലയാവല്ലഭനായ
മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ വീര്യം സ്രവിക്കുകയും െചയ്തു. അതു് ആ
പുഷ്പത്തിൽ സംക്രമിപ്പിച്ചു് അവെരല്ലാം അവിെടനിന്നു്
അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു. അേപ്പാൾ ഇന്ദ്രെന്റ ഓമനപ്പശു
അവിെട ദാഹശമനത്തിനായി െചന്നുേചർന്നു.
“കാണായിതിന്ദ്രൻ വളർത്ത മഹാപശു
താേന വരുന്നതു തണ്ണിനീരുണ്ണുവാൻ.

മാണിക്കവും ൈവരമുത്തുരത്നങ്ങളും
േചണിൽപ്പതിച്ച കഴുത്തുവടങ്ങളും
ആണിെപ്പാൻ നല്ല മണിയും ചിലങ്കയും
േശാഭിച്ചു െകാമ്പുകൾ രണ്ടിലും െപാന്നാേല
പൂണിട്ടു നല്ല കുളമ്പിലുമങ്ങെന.
… …

…

ഊനംവരാതുള്ള മാന്തളിർപ്പട്ടിനാലാനന്ദമായുള്ള കുപ്പായമിട്ടതിൽ
മാണിക്കത്തണ്ടതളകൾ പുലമ്പേവ
േപണി നടന്നിട്ടു മിക്കുള്ള പുല്ലുകൾ
നനാതളിരും പറിച്ചുതിന്നങ്ങേന
പാനി കുടിപ്പാൻ നദിക്കെര െചന്നേപ്പാളീണം കലർേന്നാരു പത്മദളം കണ്ടു
ഘ്രാണിച്ചു െമെല്ലപ്പറിച്ചുതിന്നീടിനാൾ.
അെപ്പാേഴ േഗാവിൻവയറ്റിലഴകുള്ള
ഗർഭവുമുണ്ടായിവന്നു വിധിവശാൽ.
അല്പെമാരാലസ്യമുണ്ടായി േഗാവിന്നു
തൽപദം നാലും തളർന്നുചമഞ്ഞിതു.
അെപ്പായ്കതീരത്തു െമെല്ലശ്ശയിച്ചവളെപ്പാഴുതാദിത്യനുമസ്തമിച്ചിതു.”

എന്നു് അനന്തരസംഭവം കവി വിസ്തരിക്കുന്നു. േഗാവി
െന്റ ഗർഭലക്ഷണം, ചിത്രഗുപ്തെന്റ ജനനം മുതലായ
ഘട്ടങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഭംഗിയായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േമട
മാസത്തിെല പൗർണ്ണമാസിദിനത്തിൽ ശുക്രവാരത്തി
ലായിരുന്നു ചിത്രഗുപ്തെന്റ അവതാരം. സകല സംഖ്യാ
നപദ്ധതികളും അേദ്ദഹം ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന പഠിച്ചു്
അവയിൽ പാരംഗതത്വം േനടി.
“ഇന്ദ്രനന്ദനൻ െതളിെഞ്ഞഴുതിത്തുടങ്ങിനാൻ;
ധാതാവിൻ വിധിക്കണക്കാദിയിെലഴുതിനാൻ;

സർവജന്തുക്കളിത്രെയന്നതുെമഴുതിനാൻ;
സാദരം രുദ്രൻ സംഹാരക്കണെക്കഴുതിനാൻ;
സർവപ്രാണികളുെടയായുസ്സുെമഴുതിനാൻ.”

എന്നിങ്ങെന ആ ഭാഗം കവി പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുവാൻ
ആരംഭിക്കുന്നു.
കണക്കല്ലാെതേയെറയുള്ള ധർമ്മങ്ങൾേപാലും
കാലംെകാണ്ടധർമ്മമായ്േപ്പാകുെമെന്നഴുതിനാൻ;
മണക്കും പുകഴേല്ലാ കണെക്കന്നുള്ള മതി
കണക്കുേകടായതു മതിേകടാകുന്നതും
ഇണക്കം വരാേതാരു കാര്യവും കണക്കല്ല
എന്നതു തികച്ചങ്ങു നന്നായ്വെച്ചഴുതിനാൻ.”
“േഭാജനംെചയ്യുന്നതും കണക്കല്ലാെതയാേമാ?

േഭാഗങ്ങെളാന്നും കണക്കല്ലായ്കിൽ സുഖം വരാ;
ആചാരമില്ലാെതാന്നു പറഞ്ഞാലതുമാകാ,
ആചാരേക്കടായുള്ള കാമവും നന്നല്ലേല്ലാ;
മതികൂടാെത നടപ്പിരിപ്പും സുഖമല്ല;
മതികൂടാെതയുള്ള നിദ്രയും നന്നല്ലേല്ലാ”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹം പല ശാശ്വതധർമ്മങ്ങളും ഓല
യിൽ കുറിച്ചിട്ടു. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം പരി
നിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനമുള്ള ചിത്രഗുപ്തെന യമൻ ഗുരുവാ
യി വരിക്കുകയും ചിത്രഗുപ്തൻ അേദ്ദഹത്തിനു തേത്വാ
പേദശം െചയ്യുകയും െചയ്തു. വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ േദവ
ന്മാെര ഉപാസിക്കുകേയാ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക
േയാ െചയ്യുന്ന മനുഷ്യെര കാലദൂതന്മാർ തീണ്ടിേപ്പാക
രുെതന്നായിരുന്നു ആ ഉപേദശത്തിെന്റ സാരം. പിെന്ന
െയാരവസരത്തിൽ ഒരു ശിവഭക്തെന കാലദൂതന്മാർ
പിടിച്ചുെകട്ടിെക്കാണ്ടുേപായതറിഞ്ഞു ത്രിമൂർത്തികൾ
യമേലാകത്തിൽെച്ചന്നു ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ യഥാവിധി
േവർതിരിച്ചറിയിക്കുവാൻ അവിെട ചിത്രഗുപ്തെന വരു
ത്തി; അേദ്ദഹം
“മദിെച്ചാരായിരം മദകരികളാൽ

െപാരുത്ത ചാടിേന്മൽ വലിച്ചുവെന്നാരു
പലതരം കണെക്കടുത്തുേകൾപ്പിച്ചു
നിരത്തിയങ്ങെന സഭാതലത്തിങ്കൽ”

അന്നവിെട വായിച്ച കണക്കിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ചുവ
േട േചർക്കുന്നു:
“പല മന്ത്രത്തിലും പരം ശിവമന്ത്രം;

പല യജ്ഞത്തിലും പരം മേനായജ്ഞം;
പലയറിവിലും പരമധ്യാത്മമാം;
പല തപസ്സിലും പരമുയിർതപം;
പല മൃഗത്തിലും പരം പശുമൃഗം;
പല കുലത്തിലും പരമതാരണൻ;
പല നദിയിലും പരം ഗംഗാനദി;
പല കുസുമത്തിൽപ്പരം തുളസിപ്പൂ;
പല കനിയിലും പരം കദളിക്കാ;
പല മനുഷ്യരിൽപ്പരം നൃേപന്ദ്രന്മാർ;
പല രസത്തിലും പരം മേനാരസം;
പല നിലയിലും പരം നടുനില:
പല ദാനങ്ങളിൽപ്പരമന്നദാനം;
പല കഥകളിൽപ്പരം ശ്രീഭാരതം;
പല വിദ്യകളിൽപ്പരമമക്ഷരം:
പല ൈദവത്തിലും പരം വിഷ്ണുവുതാൻ;
പല പ്രിയത്തിലും പരം പുത്രപ്രിയം;
പല ധർമ്മത്തിലും പരം കുലധർമ്മം.”

ഇതിൽനിന്നു കവിതയുെട രീതിയും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാ
ണു്. ചിത്രഗുപ്തപൂജയുെട മാഹാത്മ്യെത്ത സൂചിപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ടും
“ഉറെവാേടയിതു പഠിക്കുേന്നാെരല്ലാ-

മുവന്നു േകൾക്കുന്ന ജനങ്ങളുെമല്ലാം
നിറെചല്വെമാടു ഭുവനിേമൽ നന്നായ്
െനടുക വാണുയിർ വിടുന്ന കാലത്തു്
അടുത്ത പാപങ്ങൾ നശിച്ചുേപായുടനമരേലാകത്തിലിരിേപ്പാരാദരാൽ”

എന്ന ഫലശ്രുതിേയാടുകൂടി കവിത അവസാനിക്കു
ന്നു. “നിറഞ്ഞ െചമ്പകം വിരിഞ്ഞുപൂമണം കലരും
േചാല”യിേലക്കു ൈപങ്കിളിമകളും പറന്നുേപാകുന്നു.

S

°

Õ

G

}







21 കിരാതാർജ്ജുനീയം കിളിപ്പാട്ടു്
ഇതും എട്ടാം ശതകത്തിൽ വിരചിതമായ ഒരു കിളിപ്പാ
ട്ടാകുന്നു. ചിനത്തു (േകാപിച്ചു) മടന്തയർ (സ്ത്രീകൾ) ഉവ
ന്നു (േസ്നഹിച്ചു) മുതലായ പഴയ പദങ്ങൾ കവി പ്രേയാ
ഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത കൃതി അഞ്ചു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജി
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കവി ഭക്തനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാ
െണന്നുമാത്രം അറിയാം. “െവള്ളൂരമർന്ന ഗൗരീശെന”
വന്ദിച്ചു ബാലപ്രേബാധനം രചിച്ച പുതുമന നമ്പൂതിരി
യാേണാ എന്നു സംശയിക്കാം. ഈ പുതുമന നമ്പൂതി
രി പ്രസിദ്ധജ്യൗതിഷികനായ പുതുമനേച്ചാമാതിരിയിൽ
നിന്നു ഭിന്നനാകുന്നു. ബാലപ്രേബാധനകാരെന്റ ഗൃഹം
േകാട്ടയത്തിനു സമീപമുള്ള പുതുമന ഇല്ലമാണു്. കിരാ
താർജ്ജുനീയകാരൻ ഭാരവിെയ ധാരാളം ഉപജീവിച്ചു
കാണുന്നു. മൂന്നാം പാദത്തിൽ ശ്രീപരേമശ്വരൻ അർ
ജ്ജുനെന്റ പ്രഭാവം പാർവതീേദവിക്കു േബാധനെപ്പടു
ത്തുന്നതിനുേവണ്ടി പാഞ്ചാലീസ്വയംവരകഥ വർണ്ണിച്ചു
േകൾപ്പിക്കുന്നതു് ഈ കിളിപ്പാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ൈവ
ചിത്യമാണു്. കവിതയ്ക്കു വലിയ ഗുണമില്ല. ചില വരികൾ
ചുവേട കുറിക്കുന്നു:
“വിരിഞ്ഞ കുസുമങ്ങൾ വിതറീ മരെമങ്ങും;
പരിചിൽപ്പരിമളമിളകും മലർമാല
െതളിഞ്ഞു മണിഗണമണിഞ്ഞ വിതാനങ്ങളണിഞ്ഞു മരങ്ങേളാെടാരുങ്ങി വിളങ്ങുന്നു.
അഴകിൽ നറുേന്തനെങ്ങാഴുകി വരുേന്നാരു
കുസുമഗണമതിൻ െപരിയ മണം േകട്ടു
പരിചിലണിവണ്ടും െപരിെക നിറഞ്ഞിതു
മണകുമകിൽധൂമം നിറഞ്ഞൂ പുരം തന്നിൽ.”

ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ എട്ടാം ശതകത്തിൽ പല
കവികളും തുഞ്ചെന അനുകരിച്ചും അെല്ലങ്കിൽ അതിനു
മുൻപു് അംകുര പ്രായത്തിലിരുന്ന ചില കിളിപ്പാട്ടുകളു
െട മാതൃകകെള ഉപജീവിച്ചും അത്തരത്തിലുള്ള ഗാന
ങ്ങൾ ധാരാളമായി രചിച്ചു എങ്കിലും അവർ പ്രാേയണ
അപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു എന്നും അവരുെട കൃതിക
ളിൽ ആകർഷകങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ വളെര വിരളമാ
െണന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. േദശേഭദദംെകാണ്ടുള്ള ഭാഷാ
േഭദവും ഇവയിൽ മറ്റുതരത്തിലുള്ള കാവ്യങ്ങെള അേപ
ക്ഷിച്ചു കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ടു്.
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22 പാണ്ഡവശങ്കരം (സങ്കീർത്തനം)
ഇന്നുവെര കിട്ടീട്ടുള്ള ഭാഷാസങ്കീർത്തനകാവ്യങ്ങളിൽ
െവച്ചു പഴക്കംകൂടിയതാണു് പാണ്ഡവശങ്കരം. എട്ടാംശ
തകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിലായിരിക്കണം അതിെന്റ
നിർമ്മിതി. ‘മമ്മാ,’ ‘ഞാങ്ങൾ,’ ‘വാണ്ണു,’ ‘ഒരിക്കാൽ,’
‘അരുതായിന്നു’ മുതലായ പദങ്ങളുെടയും ‘ന്ന’ എന്ന
അക്ഷരത്തിനു പകരം ‘ന്റ’ എന്ന അക്ഷരത്തിെന്റയും
പ്രേയാഗം കാണാനുണ്ടു്. കവിയാെരന്നറിയുന്നില്ല.
കവിത പല ഘട്ടങ്ങളിലും മേനാഹരമായിരിക്കുന്നു. എട്ടു
വൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൃതിയ്ക്കു് കിരാതം
എട്ടു വൃത്തെമന്നും േപരുണ്ടു്. ശിവെന്റ നാമേത്താടുകൂ
ടിയാണു് ഓേരാ ശീലും അവസാനിക്കുന്നതു്.
“പുരരിപുഭഗവാൻ പാശുപതാസ്ത്രം പാർത്ഥനു പണ്ടു

െകാടുത്തപ്രകാരം
തിറവിന സങ്കീർത്തനമായിത ഞാനുരെചയ്യുേന്നൻ ഹര
ശങ്കര ജയ”

എന്ന പ്രതിജ്ഞേയാടുകൂടി കവി പ്രസ്തുതകൃതി ആരംഭി
ക്കുന്നു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശീലുകളിൽനിന്നു കവിയുെട
കലാപാടവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്:
“േഹരംബബൃംഹിതരവംെകാണ്ടുദഞ്ചിതെമാേരടം; മഹാമുനികേളാതീടുമാെറാരിടം;
ഓേരാതരം വിബുധനാരീജനങ്ങൾ വിളയാടീടുമാെറാരിടമര ചന്ദ്രചൂഡ ജയ.

ഉദ്യാനഭൂമികളിലക്കുന്നിമാതു സഖിമാേരാടുകൂടിെയഴുനള്ളീടുമാെറാരിടം;
അത്യാദരം വിബുധവിദ്യാധരാദികൾ പുകഴ്ത്തീടുമാെറാരിടമര ചന്ദ്രചൂഡ ജയ.
ഏകത്ര വാനവർകേളകത്ര ദാനവർകേളകത്ര ഭക്തജനേമകത്ര മുക്തജനം;
ഏകത്ര പത്മഭവേനകത്ര പത്മധരനാശ്ചരിയമാശ്ചരിയമര ചന്ദ്രചൂഡ ജയ” (രണ്ടാം വൃത്തം)
“പുരഹരൻതെന്റ തിരുനൃത്തം കാണ്മാൻ

പരന്ന കീർത്തി േപാെന്നാരിടത്തു
വരികേത്രെയന്നു മനസി േതാന്നിക്കും
െപരിയ കാന്തി പൂണ്ടര ശംേഭാ.”
“അടവികൾ പാേട െപാടിെപടുമാറു

പിടികളും കരിവരന്മാരും
ഇടകലർന്നുള്ള നടേകാപ്പു കണ്ടു
രസിച്ചുനിന്നാനങ്ങര ശംേഭാ.”
“കുറുെമാഴിമുല്ലമധുവല്ലി നന്റായ്

വിരിഞ്ഞ ജാതിെയന്നിവറ്റിെന്റ
പരിമളം െപയ്തു വരുന്ന െതന്റേലറ്റനുഭവിച്ചാനങ്ങര ശംേഭാ.”
“അഴകിലീവണ്ണം െതാഴുതു െചാല്ലിനാൻ
െമാഴിയും മൂലവും നരപാലൻ.
പിഴച്ചിട്ടിെല്ലങ്ങൾ; ചതിയാൽ നൂറ്റുേപർ
പിഴുക്കി ഞങ്ങെള ഹര ശംേഭാ.”
“കമലവാണെനെപ്പാരിേച്ചാെന! പൂെമയ്യുമയ്ക്കു േനർപാതി പകുേത്താെന!
മുനികൾ േചതസി വസിേപ്പാെന! േപാറ്റീ!
സമസ്തേലാേകശ! ഹര ശംേഭാ.”
“ശ്രവണേനത്രാദിവഴിേയ പാഞ്ഞിടും

കരെളന്നും കരിവരൻതെന്ന
ശിവപാദെമന്ന മരേത്താേടതെന്ന
തളച്ചാനർജ്ജുനൻ ഹര ശംേഭാ.”
“പനിമതിചൂഡചരണേസവയാം

പനയും തിന്നിട്ടു ചിതേത്താെട
മനസിജക്കള്ളനഴിച്ചുെകാണ്ടുേപായ്ക്കളയാെത കാത്താൻ ഹര ശംേഭാ.” (മൂന്നാം വൃത്തം)

ഒടുവിൽ
“ഇത്ഥം പാണ്ഡവശങ്കരന്മാരുെട

കീർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ചുടൻ പാടുേവാർക്കർത്ഥമുണ്ടാമനർത്ഥെമാഴിഞ്ഞിടും
മുക്തി ൈകവരും ശങ്കരേര ജയ!
ശംഭുേവ കരുണാകരേന ജയ!”

“ശങ്കര ശിവ ശങ്കരേര ജയ;
ശംഭുേവ കരുണാകരേന ജയ
മംഗലായ ജപിച്ചിതാ കൂപ്പുേന്നൻ
നിങ്കഴലിണ ശങ്കരേര! ജയ!”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ശീലുകൾ കാണുന്നു. ഇരുപത്തിനാലുവൃ
ത്തത്തിെലന്നേപാെല പ്രസ്തുത കൃതിയിലും ദ്വിതീയപാ
ദത്തിൽ വിരാമമില്ലാത്ത ശീലുകൾ അവിടവിെടയുണ്ടു്.
പ്രാചീനങ്ങളായ സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കു് ഈ ലക്ഷണം
സാധാരണമാെണന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
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23 പാർവതീപാണിഗ്രഹണം

ആറുവൃത്തം

കാലവും കർത്തൃത്വവും
പാർവ്വതീപാണിഗ്രഹണവും പഴയ ഒരു സങ്കീർത്തന
മാണു്. അതിന്നും പാണ്ഡവശങ്കരത്തിന്നും പല അംശ
ങ്ങളിൽ ഐകരൂപ്യമുണ്ടു്. സംസ്കൃതവിഭക്തിപ്രത്യയ
ങ്ങൾ പാർവതീപാണിഗ്രഹണത്തിൽ അധികമായി
പ്രേയാഗിച്ചു കാണുന്നു എന്നുമാത്രേമ വ്യത്യാസമുള്ളു.
രണ്ടും ഏകകർത്തൃകങ്ങളായിരിക്കാം. “പുരരിപുഭഗ
വാൻ ഭഗവതിതെന്നപ്പാണി ഗ്രഹണം െചയ്തപ്രകാരം
തിറവിയ മംഗലസങ്കീർത്തനമായുരെചയ്യുേന്നൻ ഹര
ശംേഭാ ജയ” എന്നു പ്രഥമവൃത്തത്തിൽ കവി വസ്തുനിർ
േദ്ദശം െചയ്യുന്നു. ആദ്യെത്ത നാലു വൃത്തങ്ങളും പാണ്ഡ
വശങ്കരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവതെന്നയാണു്. അഞ്ചാ
മെത്ത വൃത്തത്തിെല ചില ശീലുകൾ ആ കാവ്യത്തിെല
“അമ്ലാനകാന്തി തടവീടും ധനഞ്ജയെന” എന്ന മട്ടിൽ
കാണുന്ന ആദ്യെത്ത ഗുർവക്ഷരത്തിനുപകരം “തുഹി
നാ ചേലന്ദ്രസുത തടവും തേപാമഹിമ” എന്നിങ്ങെന
രണ്ടു ലഘ്വക്ഷരങ്ങളാക്കീട്ടുള്ളതുമാണു്. വൃത്തമഞ്ജരി
യിെല സംജ്ഞകളനുസരിച്ചു് ഇവിെട കവി സ്തിമിതെയ
അതിസ്തിമിതയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാം.
പഴയ സങ്കീർത്തനങ്ങളിെല ശീലുകളിൽ ഈരണ്ടു്
അടികൾമാത്രേമ അടങ്ങുന്നുള്ളു എന്നു ഞാൻ മുൻപു പ്ര
സ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനു മെറ്റാരു െതളിവു് ഇതിെല ആറാം വൃ
ത്തം തരുന്നുണ്ടു്. “പാർവതീകരപീഡേനാത്സവെകൗതു
കീ ഗിരിശൻ തദാ ധ്യാതവാനഥ സപ്തമുഖ്യ മഹാമുനീൻ
ഹര ശംകര” എന്നതു് ആ വൃത്തത്തിെല ആദ്യെത്ത ശീ
ലാണു്.

കവിത
കുമാരസംഭവം ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവെര സർഗ്ഗങ്ങേളയും
കാമദഹനം പാർവതീസ്വയംവരം തുടങ്ങിയ ഭാഷാ
ചമ്പുക്കേളയും കവി അനുസ്യൂതമായി ഉപജീവിച്ചിട്ടുെണ്ട
ങ്കിലും സ്വകീയമായ മേനാധർമ്മേത്തയും അങ്ങിങ്ങു
പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃത
ത്തിൽ നല്ല വ്യുൽപത്തിയും കവനകലയിൽ നല്ല പ്രാഗ
ല്ഭ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഏതു ഭാഗവും
വിശദീകരിക്കുന്നു. കാമേദവൻ േദേവന്ദ്രേനാടു വമ്പു പറ
യുന്നതു േനാക്കുക:
“ഭള്ളിളക്കി നടന്ന പിതാമഹൻ

നിർലജ്ജം മകളായ സരസ്വതീം
വല്ലാേത പിടിെപട്ടതുെമൻകരുത്തല്ലേയാ െചാല്ലു ശങ്കരേര ജയ!
വാേനാർനാഥനാം പങ്കജനാഭനും
നാണാേത പതിനാറായിരെത്തട്ടു
മാേനല്ക്കണ്ണിമാെരപ്പുണരായ്കിേലാ
പ്രാണേവദന ശങ്കരേര ജയ!
വിശ്വാമിത്രമഹാമുനി പണ്ടുടൻ
വിശ്വഭീമം തപസ്സുതുടർന്നനാൾ
അേച്ചാ! േമനകെയപ്പിടിെപട്ടതും
പിച്ചയുണ്ടിതു ശങ്കരേര ജയ!
േതാണിേമൽനിന്നു മെറ്റാരു വിഗ്രഹം
മാനിച്ചെങ്ങാരു ദാശകുമാരിെയ
നാണംെകട്ടു പുണർന്നതുെമന്നുെട
ബാണഹുംകൃതി ശങ്കരേര ജയ!” (ദ്വിതീയവൃത്തം)

പട പുറെപ്പടുന്ന കാമെന്റ േവഷം ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കു
ന്നു:
“െമെല്ല വാർകുഴൽ െകട്ടി മണിസ്രജാ

നല്ല പൂനിര കുത്തി നിറെത്താേട
പല്ലവാംഗുലിെകാണ്ടണിമീശയും
െമെല്ല നന്നാക്കി ശങ്കരേര ജയ!

േതാളിൽ വന്നടിയും മണികുണ്ഡലം
നീെളപ്പൂശിന കുംകുമപങ്കവും
േമളമമ്പിന െപാെന്നഴുത്തൻപണിേച്ചലയും പൂണ്ടു ശങ്കരേര ജയ!
വില്ലുമമ്പുമിടംകരതാരിലാണ്ടുല്ലസദ്ദ്യുതി ദക്ഷിണപാണിനാ
മല്ലേവണി രതിെപ്പണ്ണുതൻകരം
െമെല്ലത്താങ്ങീട്ടു ശങ്കരേര ജയ!”

പാർവതീേദവിയുെട തപസ്സിേനയും മറ്റും വിവരിക്കുന്ന
ചതുർത്ഥവൃത്തം പാണ്ഡവശങ്കരത്തിെല ദ്വിതീയവൃത്തം
േപാെല സർേവ്വാപരി രമണീയമായിരിക്കുന്നു.
“ചുരുണ്ടുനീണ്ടിരുണ്ടലർമാലാമണം

െപരുകും പൂങ്കുഴൽ പിരിച്ചുടൻ
പരിചിൽത്തീർെത്താരു ജടെകാണ്ടീശ്വരി
െപരിെകേശ്ശാഭിച്ചാളര ശംേഭാ.
തിരളും േകാമപ്പട്ടകെല വീഴ്ത്തുടൻ
തിരുവരതന്നിലഴേകാേട
പരുഷം വല്ക്കലെമടുത്തുചാർത്തീട്ടു
െപരിെകേശ്ശാഭിച്ചാളര ശംേഭാ.
കനിേവാേടാമനിച്ചഗരാജൻ മുൻപിലണിഞ്ഞീേടറും െപാന്നരഞാണം
അകെലൈക്കെവടിഞ്ഞുടെന പുല്ലുെകാണ്ടണിഞ്ഞാൾ േമഖല ഹര ശംേഭാ.
കുളുർമുലെമാട്ടിലിഴുകീടുേന്നാരു
കളഭം മാച്ചങ്ങു മടിയാെത
െവളുെവളുെത്താരു ഭസിതം െകാണ്ടുടൽ
മുഴുവൻ പൂശിനാളര ശംേഭാ.”

ഈ കൃതി മഴമംഗലത്തിേന്റതാെണന്നു ചിലർ പറയു
ന്നുെണ്ടങ്കിലും അതിനു െതളിവു് ഒന്നുമില്ല. ഇതിെനസ്സം
ബന്ധിച്ച ഒരു ഐതിഹ്യമുള്ളതുകൂടി ഇവിെട പ്രസ്താ
വിക്കാം. െപരുവനം ഗ്രാമത്തിെല ഒരു നമ്പൂരി തെന്റ
മകൾക്കു ജാതകവശാൽ ൈവധവ്യലക്ഷണം ഉെണ്ട
ന്നറിഞ്ഞു് അതിെന്റ പരിഹാരത്തിന്നായി ഈ സങ്കീർ
ത്തനമുണ്ടാക്കി ആ സ്ത്രീെയെക്കാണ്ടു അതു നിത്യപാ
രായണം െചയ്യിച്ചു. വിവാഹാനന്തരം ഭർത്താവു വിഷ
ഭയം നിമിത്തം ആസന്നമരണനായി എങ്കിലും യദൃച്ഛ
യാ അവിെട വെന്നത്തിയ ഒരു സന്ന്യാസി വിഷമിറക്കി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അസ്വാസ്ഥ്യം തീർത്തുവേത്ര.

S

°

Õ

G

}







24 കുേചലവൃത്തം നാലുവൃത്തം
കുേചലവൃത്തം നാലു വൃത്തങ്ങളിൽ നിബദ്ധമായ മെറ്റാ
രു സങ്കീർത്തനമാണു്. അതിെന്റയും കാലം എട്ടാം ശത
കംതെന്ന. കവി ഒരു നമ്പൂരിയാെണന്നു കുേചലേന്റയും
അന്തർജ്ജനത്തിേന്റയും വർണ്ണനത്തിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന
തന്മയത്വത്തിൽനിന്നു് അനുമാനിക്കാം. അേദ്ദഹം ഇരു
പത്തിനാലുവൃത്തത്തിെന്റ കർത്താവെല്ലങ്കിൽ ആ കവി
യുെട ശിഷ്യനാെണന്നു സങ്കല്പിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ
രണ്ടു കൃതികളുെടയും ൈശലിക്കു സാജാത്യം കാണുന്നു.
ഔചിത്യംേപാെല നീട്ടിേയാ കുറുക്കിേയാ െചാേല്ലണ്ട
വരികൾ അേനകമുണ്ടു്. കരിമിക്കുക (കർമ്മം െചയ്യുക),
തിരുക്കാഴ്ച (തിരുമുൽക്കാഴ്ച), ധ്വനി േകട്ടു, അടീ നാലുമൂ
ന്നു്, ദുവാരാധിനാഥൻ (ദ്വാരാധിനാഥൻ), പയഃേഫന
(േഫനം), ഒഴിക്കരുതരിക്കുമരന്നും (ഹരിക്കും ഹരനും),
െദയ്ത (ദയിത) മുതലായ പല വിലക്ഷണപ്രേയാഗങ്ങൾ
അനുവാചകന്മാെര തുറിച്ചുേനാക്കുന്നു. േപാകിന്റു, ഉവ
ന്നു തുടങ്ങിയ ചില പഴയ പദങ്ങളും കാൺമാനുണ്ടു്. “മു
ദാ പാദശൗചാദി െചയ്താദേരണാധി തീർത്താശുേദവൻ
ജഗന്മംഗലൻതാൻ” എന്ന വരിയുെട മധ്യത്തിെല യതി
ഭംഗം അസഹ്യംതെന്ന. “രഘുപ്രവീര രാമചന്ദ്ര രാമ
രാമ പാഹിമാം” എന്ന പ്രാർത്ഥനേയാടുകൂടിയാണു് കൃ
തി അവസാനിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത സങ്കീർത്തനത്തിൽ
പല രചനാൈവകല്യങ്ങളും ഉെണ്ടങ്കിലും ഭംഗിയുള്ള ഭാ
ഗങ്ങളും ഇെല്ലന്നില്ല. കുേചലൻ പത്നിേയാടു പറഞ്ഞു
പുറെപ്പടുന്ന ഘട്ടം േനാക്കുക:
“വ്രതം മുട്ടുെമേന്നാർത്തുതേന്ന മടിച്ചൂ

മതം നീ നിരൂപിച്ചതേത്ര നമുക്കും
മധുേദ്വഷിെയെച്ചന്നുകാൺമാൻ കനെക്കെക്കാതിച്ചീടിേനൻ ഞാൻ; നേമാ നന്ദസൂേനാ!
െതരിെക്കന്നു േപാകിൻറു നാെളപ്പുലർേച്ച;
ചുരുക്കിക്കഴിേക്കണ്ടു േതവാരെമല്ലാം;
തിരുക്കാഴ്ചെവപ്പാെനാരുക്കീടുെകന്നാൽ;
കരഞ്ഞീടേവണ്ടാ നേമാ നന്ദസൂേനാ!
ഇവണ്ണം കുേചലൻ പറേഞ്ഞാരുേനരം
ചുവന്നൂ കിഴേക്കടമേപ്പാൾ നടന്നൂ
അവർക്കങ്ങു കേണ്ടാർ െകാടുത്തുള്ള െനല്ലങ്ങവിേലയ്ക്കതുമാകാ; നേമാ നന്ദസൂേനാ!
ഇടിച്ചിട്ടു കേല്ലാടു െനേല്ലാടുകൂടിെക്കാടുത്തൂ കുേചലന്നതേമ്പാടു വാങ്ങി
മടശ്ശീലേപാെല മടഞ്ഞങ്ങുെകട്ടീ
മടിച്ചീലേയതും നേമാ നന്ദസൂേനാ!
ഘനശ്യാമളം േഗാപികാജീവനാഥം
മനക്കാമ്പിേലാർേത്താർത്തു െമേല്ല നടന്നൂ;
തുണിെക്കട്ടുമച്ഛത്രവുംെകാണ്ടു െമേല്ല
മിനെക്കട്ടുതാേന നേമാ നന്ദസൂേനാ!”
(രണ്ടാം വൃത്തം)

കുേചലെന്റ നൂതനഗൃഹെത്തയാണു് അടിയിൽ വർണ്ണി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്:
“മനക്കുരുന്നിലിങ്ങേന നിനച്ചിരുന്നവണ്ണേമ

മണത്ത പൂമരങ്ങൾ കണ്ടു േഹമസൗധശൃംഗവും
കനെക്ക രത്നേതാരണങ്ങൾ നാലു േഗാപുരങ്ങളും
കിനാവുകണ്ടേപാെലയങ്ങു രാമ രാമ പാഹിമാം.
വിമാനമാനയാദിയായ യാനസാധനങ്ങളും
കുമാരിമാർ നിരെക്ക നിെല്ക്ക നീെള നില്ക്ക നാരിമാർ
അേമയകാന്തി പൂെണ്ടഴുന്ന കാന്തേരാടു േചർന്നുടൻ
സുമന്ദഹാസവിഭ്രമം മുകുന്ദ രാമ പാഹിമാം.
ഇടയ്ക്കമദ്ദളങ്ങളിത്തരങ്ങൾ െകാട്ടുമാറു, പന്തടിക്കുമാറു, ചിന്തു പാടിയാടുമാറു, നാടകം
നടിക്കുമാറു ബാലമാതരങ്ങിേന വിേശഷമുെണ്ടാടുക്കമില്ലയാത കാഴ്ച രാമ രാമ പാഹിമാം.
രമാസമാനമായ്ച്ചമഞ്ഞ ഭാര്യയാവിെതന്തുവാൻ?
പിഴച്ചു പിെന്നയും മുകുന്ദമന്ദിരത്തിലാകേയാ?
നമശ്ശിവായ! വിശ്വേലാകനായകെന്റ മായേയാ
നിമിത്തെമന്തിതിന്നു ഹന്ത! രാമ രാമ പാഹിമാം.
ഉഴക്കു െനല്ലിടിച്ചു കാഴ്ചവച്ചു കണ്ടതിൻഫലം
പിഴച്ചു കാറ്റടിച്ചു വന്നണഞ്ഞ കപ്പൽേപാെലയും
മുഴുത്ത കാെറടുത്തു വന്നു െപയ്ത മാരിേപാെലയും
െപാഴിഞ്ഞിതിന്നു ഭൂതിയും; മുകുന്ദ രാമ പാഹിമാം.”
(നാലാം വൃത്തം)

S

°

Õ

G

}







25 മെറ്റാരു രാമായണം

ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം

രാമായണെത്തത്തെന്ന വിഷയീകരിച്ചു് 24 വൃത്തങ്ങ
ളിൽ ഒരു സങ്കീർത്തനം മെറ്റാരു കവിയും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനുേമലാ
ണു് അതിെന്റ നിർമ്മിതി. അതിെനക്കാൾ പ്രസ്തുത ഗ്ര
ന്ഥത്തിെല ഭാഷ വളെര ലളിതമാണു്. കവിതയ്ക്കു വലിയ
ഗുണമില്ല. അഞ്ചു വൃത്തങ്ങേളാളേമ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. കാ
ലെത്തപ്പറ്റി ക്ണുപ്തമായി പറയാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലങ്കിലും
ഒൻപതാം ശതകത്തിനുേമലെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു. താെഴ
ക്കാണുന്ന ശീലുകൾ അതിലുള്ളവയാണു്:
“ശ്രീവാല്മീകി ചമച്ചിേട്ടാരശ്രീരാമായണകഥയുര െചയ്വാൻ
(ദ്വിരദാ)നനനായ്മരുവും ഗണപതി തുണെചയ്തീടുക
നാരായണ ജയ.

നാരായണ ജയ നരകാന്തക ജയ കരുണാകര ജയ
മുരസൂദന ജയ
നാരായണ ജയ സീതാവല്ലഭ പരിപാലയ മാം നാരായണ
ജയ.
കവിജനവും ഗുരുജനവും നലെമാടു കവിമാതാകിയ
വാഗീശ്വരിയും
കവിമകൾകാന്തനുമരനും മമ ഹൃദി തുണെചയ്തീടുക
നാരായണ ജയ.”

… … …
“ഉത്തമമാെയാരു പുരിയുണ്ടുത്തരദിക്കിലേയാധ്യാനാമംപൂണ്ടു്

എത്ര മേനാഹരമപ്പുരിെയേന്ന വാഴ്ത്താവൂ മമ നാരായണ
ജയ.”
(പ്രഥമ വൃത്തം)
“മാമുനിവരേനാമിച്ചേനരത്ത-

ങ്ങാേമാദം പൂണ്ടു പായസം ൈകെക്കാണ്ടു
േഹാമകണ്ഡത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
ഭൂതത്താൻ പിെന്ന രാമ രാമാ ഹേര.”
………
“അപ്പൂവല്ലൽെപട്ടീടും തിരുമുടി

കാളേമഘവും കാളിന്ദീേതായവും
മുല്ലബാണൻ തഴയും ഭ്രമിച്ചിടും
ൈകശികഭംഗി രാമ രാമാ ഹേര!
വണ്ടിനിണ്ടൽെപട്ടീടും കുറുനിര
പഞ്ചമീമതി േതാറ്റണിെനറ്റിയും
തണ്ടലർബാണവിെല്ലജ്ജയിച്ചിടും
ചില്ലീയുഗ്മവും രാമ രാമാ ഹേര!
മാനും മീനും കരിംകൂവളമലർ
നാണം േപണുന്ന േനർമിഴി യുഗ്മവും
മാരൻ ൈകച്ചരെടപ്പഴിച്ചീടിന
കർണ്ണയുഗ്മവും രാമ രാമാ ഹേര!
െചമ്പരത്തിപ്രസൂനാധരം മുല്ലെമാട്ടുേപാേല നിറന്ന ദന്തങ്ങളും
അൻെപഴും തൂനിലാെവജ്ജയിച്ചിടും
തൂയപുഞ്ചിരി രാമ രാമാ ഹേര!

(ദ്വിതീയ വൃത്തം)

െകൗശികൻ മുനീശ്വരെനാടന്നു െചാന്നു രാഘവൻ
വന്ന കാര്യമിന്നെതന്നു ൈകെതാഴുതു നിന്നുടൻ
ഒന്നുണർത്തിേനാരളവിലാശു െചാല്ലിയമ്മുനി
വന്ന കാര്യമിന്നെതന്നു രാമ രാമ പാഹി മാം”
(തൃതീയവൃത്തം)
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26 ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം നാലുവൃത്തം,
(സങ്കീർത്തനം)
ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇതിന്നുമുമ്പു നിരൂപണം െചയ്തിട്ടു
ള്ള ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം പാട്ടിെന്റ സാരസംേക്ഷപമാ
ണ് ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം സങ്കീർത്തനം. തരംഗിണി,
മഞ്ജരി, സ്തിമിത(അംേഭാജസംഭവനുമൻേപാടു കാലനു
െട എന്നമട്ട്) സർപ്പിണി(പാന) എന്നീ വൃത്തങ്ങളിൽ
അകാരാദിക്രമത്തിലാണ് ശീലുകൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ സങ്കീർത്തനവും എട്ടാം ശതകത്തിെല കൃതിത
െന്ന. “ഈടും വിലാസെമാടു രുഗ്മാംഗദം നൃപതിചൂഡാ
മണിം, മദനേമാഹം വളർത്തു നിജപാട്ടിൽ വരുത്തി”
എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾ രണ്ടു കൃതികളുേടയും ഏകകർ
ത്തൃത്വെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാട്ടിേന്റയും സങ്കീർത്ത
നത്തിേന്റയും പ്രേണതാവ് ഒരാൾതെന്നേയാ എന്നു
സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സങ്കീർത്തനം പാട്ടിെന
ആമൂലാഗ്രം അത്രമാത്രം ഉപജീവിക്കുന്നു. നാലു പാദ
ങ്ങളിലും പ്രതിപാദിതങ്ങളായ കഥാംശങ്ങൾതെന്ന
യാണ് നാലു വൃത്തങ്ങളിലും പരാമൃഷ്ടങ്ങളായിക്കാണു
ന്നത്. “മന്നവൻ രുഗ്മാംഗദൻ ശിക്ഷെകാണ്ടവർെക്ക
ല്ലാം നല്ലതു വന്നു” എന്നു പാട്ടിലും, “ദിക്കു ജയിേച്ചാരു
ധർമ്മാംഗദൻ പിെന്നശ്ശിക്ഷിച്ചു നന്നായി നാരായണാ”
എന്നു സങ്കീർത്തനത്തിലും ശിക്ഷ എന്ന വാക്ക് ഒേര
അർത്ഥത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം പാ
ട്ടിെന അേപക്ഷിച്ചു െമച്ചമാെണന്നു പറയാവുന്നതാണ്.
ചില ശീലുകൾ പകർത്തുന്നു.
േമാഹിനി: “ആടുന്ന കുണ്ഡലവിരാജൽകേപാലെമാടു
പാടീ രസാലരുണദന്തച്ഛദപ്രഭയും
ഈടാർന്ന പൂംകുഴലുമക്കുങ്കുമക്കുറിയുമാടൽെപ്പടുക്കുമരി നാരായണായ നമഃ”
ശരൽകാലം: “അേമ്പാടു ൈപങ്കിളികൾ
പാടിക്കതിർക്കുലകൾ
െചേമ്മ മുറിച്ചു പലപാടും പറന്നു നിശി
മുേന്നതിലും െതളിെവാടും പൂർണ്ണചന്ദ്രനുമുടൻ േപാന്നുദിച്ചു ഹരി നാരായണായ നമഃ”
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27 സംക്ഷിപ്തസങ്കീർത്തനങ്ങൾ
അകാരാദിക്രമത്തിൽ രചിച്ച ഏതാനും ശീലുകൾെകാ
ണ്ടുമാത്രം ഓേരാ പുരാണകഥ സംഗ്രഹിക്കുന്ന ചില
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഈ ശതകത്തിൽ ആവീർഭവിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. അവയിൽ ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷത്തിൽനിന്നു ചില കണ്ണി
കളാണ് അടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.
അപ്പാൽവാരിധിതൻ തിരമാലകെളാെപ്പാരു മുക്കൂടഗ്ഗിരിയുണ്ടഥ
മുപ്പാരും പുകൾെപറ്റു വളേന്റാന്നത്ഭുതമയമായ് നാരായണ ജയ.
അമ്മാമലതൻ നടുപാട്ടിങ്കൽെപ്പാന്മയനളിനെപ്പായ്കകളുണ്ടഥ
നന്മലർ െപാഴിയും പൂങ്കാവുകളും
മമ്മാ! ശിവ ശിവ നാരായണ ജയ.
ആെലാടു താലതമാലമിരഞ്ഞികൾ
പാലകൾ പനസം െതങ്ങുകവുങ്ങുകൾ
നീളച്ചുഴലവുമുണ്ടതിൽ മുറ്റും
ചാലപ്പലവക നാരായണ ജയ.”
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28 പൂന്താനത്തിെന്റ ഭാഷാകൃതികൾ
പൂന്താനം നമ്പൂരിയുെട ജീവചരിത്രേത്തയും മണിപ്രവാള
കൃതികേളയും പറ്റി ഇരുപെത്തട്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താ
വിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാകൃതികെളക്കുറി
ച്ചു കുറെഞ്ഞാന്ന് ഇവിെട ഉപന്യസിക്കാം.

കുമാരാഹരണം പാന
പാന എന്ന േപരിൽ ഒരു കാവ്യവിഭാഗം തമിഴുസാഹി
ത്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ഭദ്രകാളിേക്ഷത്രങ്ങളിൽ ദൃഷ്ടി
േദാഷപരിഹാരത്തിനും മറ്റുമായി േദവിക്കു െകാട്ടും പാ
ട്ടും േസവയും നടത്തുക എെന്നാരു ആരാധനാപരിപാടി
േകരളത്തിൽ ആദ്യകാലംമുതല്ക്കുതെന്ന പ്രചരിച്ചുവന്നു.
അതിനു പാനെയന്നും േപരുണ്ട്. ആ അവസരത്തിൽ
പാടുന്ന പാട്ടുകൾ പ്രാേയണ ദ്രുതകാകളി, തരംഗിണി
എന്നീ ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിലാണ് രചിച്ചിരുന്നത്. “ കാള
േമഘകളായങ്ങെളക്കാളും കാളനാളീകപാളികെളക്കാ
ളും” എന്നിങ്ങെന പനയന്നാർകാവിൽ ഭദ്രകാളിെയ
പ്പറ്റി സാമാന്യം പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരു േസ്താത്രമുണ്ടേല്ലാ.
അതിെല വൃത്തംതെന്നയാണ് ദ്രുതകാകളി. അതിനു
‘െപാന്നമാതർ’ എന്നു േകാവുണ്ണിെനടുങ്ങാടി േകരള
കൗമുദിയിൽ േപർ െകാടുത്തിട്ടുള്ളതു തായുമാനവരുെട
“െപാൈന്നമാതൈര പൂമിൈയ നാടിേലൻ” എന്നു തുട
ങ്ങുന്ന ഒരു തമിഴ്പാട്ടിൽ ആ വൃത്തം പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള
തുെകാണ്ടാണ്; അല്ലാെത ആ വൃത്തത്തിനു തമിഴിൽ
അങ്ങെനെയാരു സംജ്ഞയുള്ളതുെകാണ്ടല്ല. പാന
എന്ന േപരിൽ സുവിദിതമായിത്തീർന്ന േദവതാരാധ
നത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന പാട്ടിനും കാലക്രമത്തിൽ
ആ േപർ സിദ്ധിച്ചു. എട്ടും ഒൻപതും ശതകങ്ങളിെല പാ
നകളിൽ സാമാേന്യന ആദ്യെത്ത മൂന്നു പാദങ്ങളിൽ ദ്രു
തകാകളിയും നാലാമെത്ത പാദത്തിൽ തരംഗിണിയും
(ഓട്ടൻതുള്ളലിെല പ്രധാനവൃത്തം) പ്രേയാഗിച്ചുകാണു
ന്നു. എന്നാൽ കുമാരാഹരണം പാന ആദ്യന്തം ദ്രുതകാ
കളിയിലാണ് കവി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലും
നാലു പാദങ്ങളുെണ്ടന്ന വസ്തുത വിസ്മരണീയമല്ല.
ഇതിനു സന്താനേഗാപാലം പാന എന്നും േപരുണ്ട്.
“മതി െചന്നു കുമാരാഹരണമാം കഥതന്നിൽ മുഴുകിച്ച
മകയാൽ” എന്നു പൂന്താനം ഉപക്രമത്തിൽ പ്രസ്താവി
ച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ട് ആ നാമേധയം തെന്നയായിരിക്കും
അേദ്ദഹം കാവ്യത്തിന്നു സങ്കല്പിച്ചെതന്ന് ഊഹിേക്ക
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പല പഴയ താളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങളി
ലും കുമാരാഹരണം പാന എന്ന േപർ കാണുന്നുമുണ്ട്.
പൂന്താനത്തിെന്റ കവിതാപാടവം അതിെന്റ പരമകാ
ഷ്ഠെയ പ്രാപിക്കുന്നതു ദ്രാവിഡവൃത്തനിബദ്ധങ്ങളായ
കൃതികളിലാകുന്നു. കുമാരാഹരണം പാന ആ പ്രസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനെത്ത അലങ്ക
രിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യപൂർണ്ണമായ രചന, സമുജ്ജ്വലമായ
ചിത്രണം, സമുചിതമായ േലാേകാക്തിപ്രേയാഗം എന്നു
തുടങ്ങിയുള്ള വിവിധങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ പ്രസ്തു
തകൃതിയുെട യശസ്തംഭങ്ങളാകുന്നു. നമ്പൂരി ൈവകുണ്ഠ
േലാകവും മറ്റും വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ ആ ഭക്തിശിേരാമ
ണിക്ക് അവിടം ചിരപരിചിതമാെണന്നു ഭാവുകന്മാർക്കു
േതാന്നിേപ്പാകും.
ഈറ്റില്ലത്തിൻപുറേമ െതരുെതെരച്ചുറ്റുെമെയ്തയ്തസംഖ്യം ശരങ്ങളാൽ
കാണിേനരംെകാണ്ടത്ഭുതമാെയാരു
ബാണകൂടം ചമച്ചു് … … …
“മന്ദിരത്തിൻപുറെത്താരു ഭാഗത്തു സിന്ധുേരന്ദ്രെന
േപ്പാെല” നില്ക്കുന്ന അർജ്ജുനേനാടു പുത്രമുഖംകൂെട കാ

ണാൻ സാധിക്കാെതേപായ ബ്രാഹ്മണൻ തട്ടിേക്കറി
കയർക്കുന്നതു േനാക്കുക:
“കമ്പുതട്ടുമിളമുളേപാലയെഞ്ചട്ടു െപാട്ടിക്കരഞ്ഞിതു വിപ്രനും
സന്താപംെകാണ്ടു മൂർച്ഛിതനാെയാരു
ഭ്രാന്തെനേപ്പാെല തീർന്നുടനെപ്പാേഴ
കനൽക്കട്ടേയാെടാത്ത മിഴികളും
കനേക്ക മിഴിച്ചീർഷ്യ െപാറായ്കയാൽ
വിറച്ചീടുന്ന മൂർദ്ധാെവാടുംകൂടി
വിയർേത്താടിയണഞ്ഞു വിജയേനാടേയ്യാ പാപെമനിെക്കന്നു െചാല്ലിയക്കരം രണ്ടുമുയർത്തിപ്പിടിച്ചുടൻ
അഗ്നിേപാെലജ്വലിേച്ചാരു കാന്തിപൂണ്ടഗ്നിേഹാത്രി പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൻ:
തീയിൽെച്ചല്ലു നിൻ ഗാണ്ഡീവവും നീയും
ദുര്യശസ്സിന്നു പാത്രമായർജ്ജുനാ!
ആനേപാെല മദിച്ചു പറഞ്ഞു നീ
നാണംെകട്ടതു േനെരന്നു കല്പിച്ചു
മാനിച്ചിങ്ങു സേന്താഷിച്ചിരുെന്നാരു
ഞാനേത്ര നല്ല േഭാഷനാകുന്നതും.
തിരുമുമ്പിൽ െഞളിഞ്ഞുനിെന്നെന്തല്ലാം
ജളപ്രാഭവം കാട്ടി നീയാകയാൽ
ജളതെയാെന്നാഴിഞ്ഞു നിനെക്കാരു
ഫലം േമലിൽ വരാെയന്നു നിർണ്ണയം.
കുരച്ചീടുന്ന പട്ടിെയാരുനാളും
കടിച്ചീടുകയിെല്ലന്നറിക നീ.
വൻപനായ നീയിെപ്പാഴുെതന്തിനു
കുമ്പ തപ്പിപ്പരെക്ക േനാക്കീടുന്നു?
അൻപതു േഭാഷന്മാരിേല മുൻപനാം
വൻപെനന്നുള്ളവെനന്നറിക നീ.
ദുഷ്ടനിഗ്രഹം െചയ്വതിനായ്വന്നു
പൃഥ്വിതന്നിൽപ്പിറന്ന ഭഗവാെന്റ
വീര്യങ്ങെളല്ലാം വീരനാെമന്നുെട
വീര്യെമന്നു നിനെയ്ക്കാല്ല േഭാഷ നീ.
ഉത്തരം ചുമന്നീടുന്ന െഗൗളിയാൽ
സാധ്യെമന്തതു ഭാവിക്കെയന്നിേയ?
മൂർഖനാം നിെന്റ ഡംഭു കളവാനായ്േത്തർത്തടത്തീന്നരുൾെചയ്ത വാക്കുകൾ
കുംഭത്തിെന്റ പുറത്തു പകർന്നീടുമംഭെസ്സന്നേപാൽത്തീർന്നു നിനക്കതും.
ഇേപ്പാരിന്നു നിമിത്തമാത്രം ഭവാൻ
സവ്യസാചിെയന്നേല്ലാ അരുൾെചയ്തു.
പീലിക്കാർകൂന്തൽെകട്ടി വിരേവാടു
ചാലേവ നല്ല ചമ്മട്ടി ൈകെക്കാണ്ടു
മറകൾക്കു െപാരുളായ മൂർത്തി േതർത്തടം തന്നിലിരുന്നീെലന്നാകിേലാ
ഇപ്രതിജ്ഞകണെക്കത്തേന്ന തവ
യുദ്ധഭൂമിയിെലാെക്കപ്ഫലിപ്പതും.”

അർജ്ജുനൻ അഗ്നിപ്രേവശംെചയ്വാൻ ഒരുങ്ങുന്ന
ഘട്ടം അത്യന്തം ആസ്വാദ്യമായിരിക്കുന്നു.
“അർജ്ജുനെന്റ വിേശഷെത്ത ൈവകാെതയച്ഛേനാടറിയിക്കണെമന്നിട്ടു
സ്വർഗ്ഗേലാകേത്തെക്കന്നകണക്കിേന
നിർഗ്ഗമിച്ചുയരുന്നിതു ജ്വാലകൾ.”

എന്ന വരികളിൽ എഴുത്തച്ഛൻ സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഉേല്ലഖത്തിെന്റ പ്രതിധ്വനി നാം േകൾ
ക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽനിന്നു ചില വരികൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാ
െത പുേരാഗമനം െചയ്വാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
“വളർന്നീടുന്ന വഹ്നിെയ വന്ദിച്ചു

വലൈവരിതനൂജനുമേന്നരം
അഴേകാെടാരു െപായ്കയിൽെച്ചന്നുടൻ
മുഴുകിപ്പരിശുദ്ധി വരുത്തിനാൻ.
വിലസീടുന്ന പാണിതലങ്ങളിൽ
തുളസീദളംെകാണ്ടു നിറച്ചിേത.
കുലവില്ലും ചുമലിെലടുത്തു നിർമ്മലമായുള്ള മാറ്റുമുടുത്തുടൻ
കിഴിഞ്ഞീടുന്ന വാർകുഴൽതന്നിലെങ്ങാഴുകീടുന്ന വാരികണങ്ങളും
ഹരിഷാശ്രു വഴിഞ്ഞുനിറെഞ്ഞാരു
വരിനീണ്ട വിേലാചനഭംഗിയും
കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്ന േനരത്തെങ്ങാെട്ടാട്ടു കാണും ദന്തദ്യുതികളും
അതുേനരെത്ത േവഷം നിരൂപിച്ചാലതിേമാഹനെമേന്ന പറയാവൂ.
കരുണാകരമൂർത്തി മുകുന്ദെന്റ
ചരണാംബുജമുള്ളിലുറപ്പിച്ചു
പരമാനന്ദേത്താെടയടുത്താനെങ്ങരിഞ്ഞീടുെന്നാരഗ്നികുണ്ഡത്തിങ്കൽ.
വലഭാഗം ചുഴന്നു ചുഴേന്നറ്റം
ജ്വലിച്ചീടുെന്നാരഗ്നിഭഗവാെന
വലംവച്ചു വണങ്ങി വിരേവാടങ്ങഞ്ജലിപൂണ്ടിവണ്ണം കരുതിനാൻ.
വിശ്വനായകാ! നിന്നുെട ഭക്തനാമർജ്ജുനനിതാ വഹ്നിയിൽച്ചാടുന്നു.
ചിത്തേമാഹമേശഷമകന്നു ഞാൻ
ചിത്സ്വരൂപത്തിൽെച്ചന്നു ലയിക്കണം.”

ൈവകുണ്ഠവർണ്ണനത്തിെന്റ വിശ്വേമാഹനമായ ൈവഭ
വം ആപാദചൂഡം വായിച്ചുതെന്ന അറിേയണ്ടതാണു്.
“പത്തുനൂറു സഹസ്രകിരണന്മാർ

ബദ്ധാേമാദമുദിക്കും കണക്കിേന
വിളങ്ങീട്ടു നിരക്കേവ താഴികക്കുടങ്ങളങ്ങു ദൂരേവ കാണായി.
കനകെക്കാടിതെന്റ മുകൾപ്പാട്ടിൽ
ഖഗരാജനിരിപ്പതും കാണായി.
െകാടിക്കൂറകെളാപ്പമിയലുന്നതിടകൂടിപ്പലതരം കാണായി.
പ്രളയാംബുധിനാദംകണക്കിേന
വലിപ്പത്തിെലാരാേഘാഷം േകൾക്കായി”

എന്നിങ്ങെന അവിടുെത്ത വിേശഷങ്ങൾ ഓേരാന്നാ
യി േശ്രാതാക്കെള ഗ്രഹിപ്പിച്ചു് അവെര ആനന്ദസാഗര
ത്തിൽ േമല്ക്കുേമൽ ആറാടിച്ചു് “പച്ചക്കൽെകാണ്ടു വിഷ്ണു
സ്വരൂപമായ് െകാത്തിെവേച്ചാരു പാവകെളേപ്പാെല”
അചഞ്ചലന്മാരായി ഭഗവദ്ധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന
ഭക്തന്മാരുെട സന്നിധിയിൽ പ്രേവശിപ്പിച്ചു് ക്രേമണ
അനന്തെന്റ പാർശ്വത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നു.
“െവള്ളിമാമല േമെലയും േമെലയും
മണ്ഡലാകൃതി പൂണ്ടു കിടക്കേയാ?

പള്ളിെകാള്ളുന്ന പാല്ക്കടൽ തന്നിേല
െവള്ളംതെന്ന പരന്നു കിടക്കേയാ?
നിർണ്ണയിച്ചു പറയാനരുെതെന്റ
പന്നേഗശ്വര! നിെന്ന വണങ്ങുേന്നൻ.
… …

…

ഇന്ദ്രനീലനിറത്തിെലാരായിരം
ചന്ദ്രമണ്ഡലെമാന്നിച്ചുദിക്കേയാ?
കാരുണ്യാമൃതവന്മഴ െപയ്യുന്ന
കാളേമഘം നിറഞ്ഞങ്ങിരിക്കേയാ?
ബ്രഹ്മാനന്ദെമന്നുള്ള പരമാർത്ഥം
ശ്യാമവർണ്ണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകേയാ?”

എന്നിങ്ങെന പടിപ്പടിയായുയരുന്ന ആ വർണ്ണനത്തി
െന്റ മാധുര്യം അവാങ്മനസേഗാചരെമേന്ന പറഞ്ഞുകൂ
ടൂ.
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ആകൃതിെകാണ്ടു ലഘുെവങ്കിലും അകൃത്രിമമായ രാമണീ
യകംെകാണ്ടു് അത്യന്തം മഹത്തായ ഒരു കൃതിയാണു്
പൂന്താനത്തിെന്റ ജ്ഞാനപ്പാന. ഐഹികങ്ങളായ ഭ്ര
മങ്ങളുെട അർത്ഥശൂന്യതേയയും ഹരിനാേമാച്ചാരണ
ത്തിെന്റ അത്യന്താവശ്യകതേയയും പറ്റി ആ കൃതിയിൽ
കവി ആർക്കും സുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ, ഏതു് അശ്മഹൃ
ദയേത്തയും അലിയിക്കത്തക്ക തന്മയത്വേത്താടുകൂടി
പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഉണ്ണി മരിച്ചതുനിമിത്തം നിർേവദ
ത്തിനു വിേധയനായ ഒരു മഹാകവിയുെട ഉള്ളിൽനി
ന്നു് ഊേക്കാടുകൂടി ഉൽഗമിച്ചു് േശ്രാതാക്കളുെട ഹൃദയ
കുഹരങ്ങളിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു പരമപാവനിയായ
സാരസ്വതനിർഝരിണിെയത്തെന്നയാണു് നാം അവി
െട സമീക്ഷിക്കുന്നതു്. കവിയുെട പ്രപഞ്ചാവസ്ഥാപ്രപ
ഞ്ചനം േകൾക്കുക:
“കാലമിന്നു കലിയുഗമല്ലേയാ?
ഭാരതമിപ്രേദശവുമല്ലേയാ
…

…

…

ഹരിനാമങ്ങളില്ലാെതേപാകേയാ
നരകങ്ങളിൽേപ്പടി കുറകേയാ?
നാവു കൂടാത ജന്മമതാകേയാ
നമുക്കിന്നി വിനാശമില്ലായ്കേയാ?
കഷ്ടം കഷ്ടം നിരൂപണംകൂടാെത
ചുട്ടുതിന്നുന്നു ജന്മം പഴുെത നാം.
എത്ര കാലം പ്രയാസെപ്പട്ടിക്കാലമത്ര വന്നുപിറന്നു സുകൃതത്താൽ?
എത്ര ജന്മം ജലത്തിൽക്കഴിഞ്ഞിതുെമത്ര ജന്മം മരങ്ങളായ് നിന്നതും?
എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായ്
മർത്ത്യജന്മത്തിൻ മുൻേപ കഴിഞ്ഞതും?
എത്രയും പണിെപ്പട്ടിന്നു മാതാവിൻ
ഗർഭപാത്രത്തിൽ വീണിതറിഞ്ഞാലും.
പത്തു മാസം വയറ്റിൽക്കഴിഞ്ഞുേപായ്
പത്തുപന്തീരാണ്ടുണ്ണിയായും േപായി.
തെന്നത്താനഭിമാനിച്ചു പിേന്നടം
തെന്നത്താനറിയാെത കഴിയുന്നു.
ഇത്ര കാലമിരിക്കുമിനിെയന്നും
സത്യേമാ നമുേക്കതുെമാന്നില്ലേല്ലാ.
നീർേപ്പാളേപാെലയുെള്ളാരു േദഹത്തിൽ
വീർപ്പുമാത്രമുണ്ടിങ്ങെന കാണുന്നു.
ഓർത്തിരിയാെത പാടുെപടുേന്നരം
േനർത്തുേപാകുമെതേന്ന പറയാവൂ.
അത്രമാത്രമിരിയ്ക്കുന്ന േനരത്തു
കീർത്തിച്ചീടുന്നതില്ല തിരുനാമം.
സ്ഥാനമാനങ്ങൾ െചാല്ലിക്കലഹിച്ചു
നാണംെകട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ;
മദമത്സരം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു
മതിെകട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ;
ചഞ്ചലാക്ഷിമാർവീടുകളിൽപ്പുക്കു
കുഞ്ചിരാമനായാടുന്നിതു ചിലർ;
േകാലകങ്ങളിൽ േസവകരായിട്ടു
േകാലംതുള്ളി െഞളിയുന്നിതു ചിലർ;
ശാന്തിെചയ്തു പുലരുവാനായിട്ടു
സന്ധ്യേയാളം നടക്കുന്നിതു ചിലർ;
അമ്മയ്ക്കും പുനരച്ഛനും ഭാര്യയ്ക്കും
ഉണ്മാൻേപാലും െകാടുക്കുന്നില്ല ചിലർ;
അഗ്നിസാക്ഷിണിയാെയാരു ഭാര്യെയ
സ്വപ്നത്തിൽേപ്പാലും കാണുന്നില്ല ചിലർ;
സത്തുക്കൾ കണ്ടു ശിക്ഷിച്ചു െചാല്ലുേമ്പാൾ
ശത്രുെവേപ്പാെല ക്രുദ്ധിക്കുന്നു ചിലർ;
വന്ദിതന്മാെരക്കാണുന്നേനരത്തു
നിന്ദിച്ചേത്ര പറയുന്നിതു ചിലർ;
കാൺക നമ്മുെട സമ്മതം െകാണ്ടേത്ര
വിശ്വമീവണ്ണം നില്പുെവന്നും ചിലർ;
ബ്രാഹ്മണ്യംെകാണ്ടു കുന്തിച്ചു കുന്തിച്ചു
ബ്രഹ്മാവുെമനിെക്കാവ്വാെയന്നും ചിലർ;
അർത്ഥാശയ്ക്കു വിരുതുവിളിപ്പിപ്പാൻ
അഗ്നിേഹാത്രാദി െചയ്യുന്നിതു ചിലർ;
… …

…

വിദ്യെകാണ്ടറിേയണ്ടതറിയാേത
വിദ്വാെനന്നു നടിക്കുന്നിതു ചിലർ,
കുംകുമത്തിെന്റ വാസമറിയാെത
കുംകുമം ചുമക്കുംേപാെല ഗർദ്ദഭം.
കൃഷ്ണ! കൃഷ്ണ! നിരൂപിച്ചുകാണുേമ്പാൾ
തൃഷ്ണെകാേണ്ട ഭ്രമിക്കുന്നിെതാക്കയും.
എണ്ണിെയണ്ണിക്കുറുകുന്നിതായുസ്സും
മണ്ടിമണ്ടിക്കേരറുന്നു േമാഹവും”

ഈ വിഷയെത്ത അധികരിച്ചു് ഇത്രമാത്രം സർവാംഗ
സുന്ദരമായ ഒരു കാവ്യം ഭാഷയിൽ മറ്റാരും നിർമ്മിച്ചിട്ടി
ല്ല.
സുപ്രസിദ്ധമായ സുഭദ്രാഹരണം പാന പൂന്താനത്തി
െന്റ കൃതിയാെണന്നു പറയുന്നതു നിർമ്മൂലമാണു്. അതു
കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുെട കാലത്തിനു പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു
കാവ്യമാെണന്നുള്ളതിനു് അതിൽത്തെന്ന പല െതളിവു
കളുമുണ്ടു് “േപായനായെരക്കണ്ടീല ഞാെനടാ, ഞായ
വും േനരുമില്ലാത്ത കശ്മലൻ” എന്നും മറ്റും അതിൽ കു
ഞ്ചെന അനുകരിച്ചുള്ള സമുദായചിത്രണം കാണുന്നു.
ഈ പാനെയപ്പറ്റി യഥാവസരം നിരൂപണം െചയ്യുന്ന
താണു്.
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30 േസ്താത്രങ്ങൾ
പൂന്താനത്തിെന്റ ഭാഷാേസ്താത്രങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവി
ക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഇവിെട സന്നിഹിതമായിരി
ക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃതികെളസ്സംബന്ധിച്ചു ചില
െതല്ലാം ഹരിനാമകീർത്തനത്തിെന്റ നിരൂപണത്തിനു
പീഠികയായി ഞാൻ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു വായനക്കാർ
ഓർമ്മിക്കുമേല്ലാ. ഏഴാം ശതകത്തിെന്റ അവസാനം
വെരയുള്ള േസ്താത്രങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലതു മാത്രേമ
നമുക്കു കിട്ടീട്ടുള്ളു. എട്ടുമുതല്ക്കുള്ള ശതകങ്ങളിൽ വിരചി
തങ്ങളായവ ഒട്ടുവളെര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാസാഹിത്യ
ത്തിെല ഒരു ഗണനീയമായ വിഭാഗമാണു് േസ്താത്രം,
അതിമേനാഹരങ്ങളായ കീർത്തനങ്ങൾ മുതൽ അത്യ
ന്തം ശുഷ്കങ്ങളായവവെര ഉച്ചാവചങ്ങളായ പല െച
റിയ കൃതികളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. എങ്കി
ലും േദവതാവിഷയകമായ രതിഭാവം പ്രാേയണ ഏതു
കീർത്തനത്തിലും ഏെറക്കുെറ സ്ഫുരിക്കുന്നതായിക്കാ
ണാം. ഹിന്ദുസമുദായെത്ത ഭക്തിപരവും സദാചാര പ്ര
വണവുമാക്കുന്നതിനു് ഇവ അക്കാലത്തു് ഏറ്റവും പ്രേയാ
ജകീഭവിച്ചിരുന്നു. എട്ടാം ശതകത്തിൽ നിർമ്മിതങ്ങളാ
െണന്നു വിചാരിക്കാവുന്ന ചില ലളിതേകാമളങ്ങളായ
കീർത്തനങ്ങൾക്കു് ഇന്നും ജനങ്ങളുെടയിടയിലുള്ള പ്ര
ചാരത്തിനു പറയത്തക്ക കുറെവാന്നും വന്നിട്ടില്ല.
“അഞ്ജനശ്രീേചാരചാരുമൂർേത്ത കൃഷ്ണ
അഞ്ജലി കൂപ്പി വണങ്ങീടുേന്നൻ.

ആനന്ദാലങ്കാര വാസുേദവ കൃഷ്ണ
ആതങ്കെമല്ലാമകറ്റീേടണം.
ഇന്ദിരാകാന്ത ജഗന്നിവാസാ കൃഷ്ണ
ഇെന്നെന്റ മുൻപിൽ വിളങ്ങിേടണം.
ഈേരഴുലകിന്നുേമകനാഥാ കൃഷ്ണ
ഈരഞ്ചു ദിക്കും നിറഞ്ഞ മൂർേത്ത”
എന്നും,

“കണ്ണനാമുണ്ണിെയക്കാണുമാറാകണം,

കാർേമഘവർണ്ണെനക്കാണുമാറാകണം,
കിങ്കിണിനാദങ്ങൾ േകൾക്കുമാറാകണം,
കീർത്തനം െചാല്ലിപ്പുകഴ്ത്തുമാറാകണം”
എന്നും,
“അംബുജായതേലാചന േകാമള
കുംബുകന്ധര കാരുണ്യവാരിേധ!

കല്മഷാപഹം നിൻപാദപങ്കജം
െചേമ്മ േതാന്നുമാറാകണം േഗാവിന്ദ.
ആഴിതന്നിൽ മുഴുകിയ േവദെത്ത
മീളുവാെനാരു മത്സ്യമായ്െച്ചന്നുടൻ
ഏഴു സാഗരം ചൂെഴ നിന്നീടുന്ന
േവഷമൻേപാടു കാണണം േഗാവിന്ദ.
ഇച്ഛേയാെട സുരാസുരസഞ്ചയം
സ്വച്ഛവാരിധിേതായം കലക്കുേമ്പാൾ
കച്ഛപാകൃതി ൈകെക്കാണ്ടു മിന്നിന
വിശ്വവ്യാപിെയക്കാണണം േഗാവിന്ദ.”
എന്നും,
“പച്ചക്കെല്ലാത്ത തിരുേമനിയും നിെന്റ
പിച്ചക്കളികളും കാണുമാറാകണം.

പാലാഴിമങ്കതൻ െകാങ്ക പുണരുന്ന
േകാലെമന്നുള്ളത്തിൽക്കാണുമാറാകണം.
പിച്ചകമാലയും താലിയും കിങ്കിണിെയാച്ചപൂെണ്ടന്നുേമ േകൾക്കുമാറാകണം.
പീലിക്കാർകൂന്തലും ചാന്തുെതാടുകുറി
ബാലസ്വഭാവവും കാണുമാറാകണം”
എന്നും,
“നരകൈവരിയാമരവിന്ദാക്ഷെന്റ

െചറിയ നാളെത്തക്കളികളും
തിരുെമയ്േശാഭയും കരുതിക്കൂപ്പുേന്നനടുത്തു വാ കൃഷ്ണാ കണി കാണ്മാൻ.
കണികാണുേന്നരം കമലേനത്രെന്റ
നിറെമഴും മഞ്ഞത്തുകിൽ ചാർത്തി
കനകക്കിങ്ങിണി വളകൾ േമാതിരമണിഞ്ഞു കാേണണം ഭഗവാേന!
മലർമാതിൻകാന്ത, വസുേദവാത്മജ,
പുലർകാേല പാടിക്കുഴലൂതി
െചലുെചലുെനന്നു കിലുങ്ങും കാഞ്ചനച്ചിലമ്പിേട്ടാടിവാ കണികാണ്മാൻ.
ശിശുക്കളായുള്ള സഖിമാരും താനും
പശുക്കെള േമച്ചു നടക്കുേമ്പാൾ
വിശക്കുേമ്പാൾ െവണ്ണ കവർന്നുണ്ണുമുണ്ണി
വശത്തു വാ കൃഷ്ണാ കണികാണ്മാൻ”

(ശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതി)

എന്നും,
“സരസിജനയേന പരിമളഗാത്രീ

സുരജനവേന്ദ്യ ചാരുപ്രസേന്ന
കരുണാപൂരതരംഗമതാെയാരു
മാതംഗീ ജയ ഭഗവതി ജയജയ”

(സരസ്വതീകീർത്തനം)

എന്നും,
“അേമ്പാടു മീനായി േവദങ്ങൾ മീണ്ടിടുമംബുജനാഭെനൈക്കെതാഴുേന്നൻ.

ആമയായ് മന്ദരം താങ്ങിനിന്നീടുന്ന
താമരക്കണ്ണെനൈക്കെതാഴുേന്നൻ.
ഇക്ഷിതിെയപ്പണ്ടു പന്നിയായ് വീണ്ടിടും
ലക്ഷ്മീവര നാഥ ൈകെതാഴുേന്നൻ”
(ദശാവതാരകീർത്തനം)

എന്നും,
“അജ്ഞാനമുള്ളവെയാെക്കക്കളയണം;
വിജ്ഞാനെമന്നുള്ളിൽ വർദ്ധിേക്കണം;
ആജ്ഞാപിച്ചീേടണം നല്ല വഴിെക്കെന്ന
നിത്യം ഗുരുനാഥാ കുമ്പിടുേന്നൻ.
ആനന്ദം നല്കുന്ന പാദേരണുക്കളാൽ
മാനസമാെയാരു ദർപ്പണത്തിൽ
മാലിന്യം േപാക്കീട്ടു നന്മ വരുേത്തണം
നിത്യം ഗുരുനാഥാ കുമ്പിടുേന്നൻ

(ഗുരുസ്തുതി)

എന്നും
“നരനായിങ്ങെന ജനിച്ചു ഭൂമിയിൽ
നരകവാരിധി നടുവിൽ ഞാൻ;

നരകത്തിേങ്കന്നു കരേകറ്റീേടണം
തിരുൈവയ്ക്കം വാഴും ശിവ ശംേഭാ!
മരണകാലെത്തബ്ഭയെത്തച്ചിന്തിച്ചാൽ
മതിമറന്നുേപാം മനെമല്ലാം;
മനതാരിൽ വന്നു വിളയാടീേടണം
തിരുൈവയ്ക്കം വാഴും ശിവശംേഭാ” (പഞ്ചാക്ഷരകീർത്തനം)

എന്നും മറ്റുമുള്ള േസ്താത്രരത്നങ്ങളുെട ഉച്ചാരണത്താൽ
ഉഷഃകാലം മുഖരിതമാക്കുന്ന ഗൃഹങ്ങൾ ഇന്നും ഉൾനാ
ടുകളിെലങ്കിലും അങ്ങിങ്ങു് ആസ്തികന്മാർക്കു് ആനന്ദം
നല്കിെക്കാണ്ടു പരിലസിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ള പരാമാർത്ഥം
അവയുെട ചിരഞ്ജീവിത്വത്തിനു വിനിഗമകമാകുന്നു.
ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയങ്ങളാണു്
പൂന്താനത്തിെന്റ പുളേകാൽഗമകാരികളായ കീർത്തന
ങ്ങൾ.
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31 ഘനസംഘം
‘ഘനസംഘം’ എന്ന പദം െകാണ്ടു് പ്രസ്തുത േസ്താത്രം

ആരംഭിക്കുന്നതിനാലാണു് അതിനു് ഈ േപർ വന്നതു്.
ഇതു തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ ഭഗവതിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു
േകശാദിപാദവർണ്ണനമാെണന്നു മുൻപുതെന്ന പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ കൃതിയിൽനിന്നു ചില വരികൾ താെഴ
എടുത്തു േചർത്തുെകാള്ളുന്നു:
“ഘനസംഘമിടയുന്ന തനുകാന്തി െതാഴുേന്നനണിതിങ്കൾക്കല ചൂടും പുരിചിടെതാഴുേന്നൻ.
ദുഷ്ടരാമസുരെരദ്ദഹിക്കും തീ ജ്വലിക്കും
പടുതരം മിഴി മൂന്നും നിടിലവും െതാഴുേന്നൻ.
വിലസുമക്കുനുചില്ലിയുഗളം ൈകെതാഴുേന്നൻ.
മുഗ്ദ്ധമായ്ക്കനിേവാേട മറിഞ്ഞുവന്നനിശം
ഭക്തരിൽപ്പതിക്കുന്ന കടക്കണ്ണു െതാഴുേന്നൻ.
െചെന്താണ്ടിപ്പഴംെവേന്നാരധരം ൈകെതാഴുേന്നൻ;
ചന്തേമാടണിനാവുമിത ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ.
… …

…

സുരവൃന്ദകിരീടാളീമണിനീരാജിതമാേയാരരവിന്ദരുചി െവല്ലുമടിയിണ െതാഴുേന്നൻ.
കടകം േതാൾവള കാഞ്ചി ചിലേമ്പവം തുടങ്ങിയുടലിലങ്ങണിഞ്ഞുള്ളാഭരണങ്ങൾ െതാഴുേന്നൻ.
ഇക്കണ്ട ഭുവനം കാെത്തഴും നാേഥ! െതാഴുേന്നൻ.
െചാെല്ക്കാണ്ട തിരുമാന്ധാംകുന്നിലേമ്മ! െതാഴുേന്നൻ.”

ഈ കീർത്തനത്തിൽ പൂന്താനത്തിെന്റ കൃതികൾക്കുള്ള
സഹജമായ മാധുര്യം സമഗ്രമായി സ്ഫുരിക്കുന്നിെല്ലന്നു
പറേയണ്ടതുണ്ടു്.
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32 മറ്റു കീർത്തനങ്ങൾ
ചില കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കു
വാൻ മാത്രേമ സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നുള്ളു. പ്രാേയണ
എല്ലാ കീർത്തനങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണപരങ്ങളും ഭക്തിരസപ്ര
ധാനങ്ങളുമാകുന്നു.

ആനന്ദനൃത്തം
“ആമ്പാടിതന്നിെലാരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങെന;
ഉണ്ണിെക്കാരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങെന;
ഉണ്ണിക്കുേപരുണ്ണിക്കൃഷ്ണെനന്നങ്ങെന;
ഉണ്ണിവയറ്റത്തു േചറുമുണ്ടങ്ങെന;

ഉണ്ണിൈക്ക രണ്ടിലും െവണ്ണയുണ്ടങ്ങെന;
ഉണ്ണിക്കാൽെകാെണ്ടാരു നൃത്തമുണ്ടങ്ങെന;
ഉണ്ണിത്തളകൾ ചിലമ്പുമുണ്ടങ്ങെന;
ഉണ്ണിക്കാൽ രണ്ടും തുടുതുടയങ്ങെന;
ഉണ്ണിയരയിെലക്കിങ്ങിണിയങ്ങെന;
ചങ്ങാതിയായിെട്ടാേരട്ടനുണ്ടങ്ങെന:
… …

…

സൂത്രങ്ങൾ േചാടു പിഴയാെതയങ്ങെന;
േനത്രങ്ങൾെകാണ്ടുള്ളഭിനയമങ്ങെന;
കണ്ണിന്നു കൗതുകം േതാന്നുമാറങ്ങെന;
കണ്ണെന്റ പൂെമയ്യിടയിടയങ്ങെന;
തിത്തിത്തെയന്നുള്ള നൃത്തങ്ങളങ്ങെന;
തൃക്കാൽച്ചിലെമ്പാലിെയാച്ചപൂണ്ടങ്ങെന;
മഞ്ഞപ്പൂവാട െഞറിവിറച്ചങ്ങെന;
കില്കിലെയന്നരഞ്ഞാണങ്ങളങ്ങെന;
മുത്തണിമാലകളാടുമാറങ്ങെന;
തൃൈക്കകൾ രണ്ടുമഭിനയിച്ചങ്ങെന;
ഓമൽത്തിരുെമയ്യുലയുമാറങ്ങെന;
കുണ്ഡലമാടും കവിൾത്തടമങ്ങെന;
തൂമധുേവാലുന്ന വായ്ത്താളമങ്ങെന;
തൂവിയർേപ്പേറ്റാരു നാസികയങ്ങെന;
മാണിക്കക്കണ്ണു മഴറ്റിെക്കാണ്ടങ്ങെന;
മുത്തുക്കുലകളുതിരുമാറങ്ങെന;
പീലിത്തിരുമുടി െകട്ടഴിഞ്ഞങ്ങെന;
പിച്ചകത്തൂമലർ തൂകുമാറങ്ങെന;
േദവികൾ തൂകുന്ന പൂമഴയങ്ങെന;
േദവകൾ താക്കും െപരുമ്പറയങ്ങെന;
… …

…

േലാകങ്ങെളാെക്ക മറക്കുമാറങ്ങെന;
േലാൈകകനാഥെന്റ ഗീതങ്ങളങ്ങെന;
ചിൽപ്പുരുഷെന്റ വിലാസങ്ങളങ്ങെന;
െപാേന്മനിേയറ്റം െതളിയുമാറങ്ങെന;
ആനന്ദനൃത്തം ജയിക്കുമാറങ്ങെന;
വാമപുേരശ്വരൻ വാഴ്കെയന്നങ്ങെന;
തൽസ്വരൂപം മമ േതാന്നുമാറങ്ങെന;
തൽപാദയുഗ്മം നമസ്കരിച്ചീടിേനൻ.”

ഹരിേസ്താത്രം
ഈ േസ്താത്രത്തിനു നൂെറ്റട്ടു ഹരിെയന്നും േപരുണ്ടു്. നൂ
െറ്റട്ടു് ഈരടികളിൽ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിെല കഥ
മുഴുവൻ ഇതിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
“േചറു പുരണ്ടു െചറിേയാരു ൈപതലായാമ്പാടിതന്നിൽ വളർന്നവേന ഹരി;

ആമ്പാടിതന്നിൽ വളരുന്ന കാലെത്താരമ്മപ്പിശാചിെനെക്കാന്നവേന ഹരി;
കാറ്റായി വേന്നാരു മാറ്റാെനയും മറ്റും
ചാടായവെനയുമവ്വണ്ണേമ ഹരി;
ഗർഗ്ഗമുനി വന്നു േപരിട്ടനന്തരമഗ്രജേനാടുമായ് വാണവേന ഹരി;
അമ്മയിരുന്നു തയിർകടഞ്ഞീടുേമ്പാളമ്മിഞ്ഞ കണ്ടു െകാതിച്ചവേന ഹരി;
തിണ്ണം തയിർപ്പാത്രം െപാട്ടിച്ചവിടുന്നു
െവണ്ണയുംെകാേണ്ടാടിേപ്പായവേന ഹരി;
പാഴുരേലറിയിരുന്നുെകാണ്ടാേവാളമൂഴത്തിൽ െവണ്ണ നുകർന്നവേന ഹരി”

എന്നിങ്ങെന ആ േസ്താത്രം പുേരാഗമനം െചയ്യുന്നു.
ഈ കീർത്തനെത്ത അനുകരിച്ചു് അക്കാലത്തുതെന്ന
അജ്ഞാതനാമാവായ മെറ്റാരു കവിയും ദശമകഥ
െയ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ഹരിേസ്താത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അതിൽ നിന്നു ചില വരികൾ താെഴേച്ചർക്കുന്നു:“അംബുധിമകൾതൻ െകാങ്കയുഗം പൂണ്ടംബുധിയിൽക്കുടിെകാണ്ടവേന ഹരി;
പന്നഗനായകതല്പംതേന്മലുന്നതിേചർന്നു കിടന്നവേന ഹരി;
… …

…

േദവകുലത്തിൻ വ്യസനം തീർപ്പാൻ
േദവകിതൻവയർ പുക്കവേന ഹരി;
ആനകദുന്ദുഭിതാൻകാണുമ്മാറാനേന്ദന പിറന്നവേന ഹരി;
നീലപേയാധര നീലിമ കവരും
േപലവകാന്തി ധരിച്ചവേന ഹരി;
കചഭരെമാരുമിച്ചഴെകാടു െകട്ടിക്കനകകിരീടം േചർത്തവേന ഹരി;
അളികൾ വണങ്ങിന്റളകം േചർെന്നഴുമളികംെകാണ്ടു നിറന്നവേന ഹരി;
ചില്ലീചലനംെകാേണ്ട മുപ്പാരഴെകാടു കാത്തുമഴിപ്പവേന ഹരി;
… …

…

ശുദ്ധപരാത്മകേബാധം െതളിേവാടുദ്ധവേരാടറിയിച്ചവേന ഹരി;
അൻെപാടു മുെന്നേപ്പാേലതേന്നയുംബുധിമധ്യം പുക്കവേന ഹരി;
നിർമ്മലേന ഹരി നിശ്ചലേന ഹരി;
നിർഗ്ഗുണേന ഹരി നിഷ്കളേന ഹരി!
നിഷ്ക്രിയേന ഹരി നിർജ്ജരേന ഹരി;
നിസ്സൃതേന ഹരി നിരുപമേന ഹരി.”

ഇതിൽ കൃഷ്ണഗാഥയിെല മധുരമായ ‘മറെപാരുളായി
മറഞ്ഞവേന ഹരി’ എന്ന േസ്താത്രത്തിെന്റ അനുനാദമാ
ണു് നാം േകൾക്കുന്നതു്.

ബാലകൃഷ്ണേസ്താത്രം
“ചാഞ്ചാടും ൈപതൽ കളിച്ചിടും-നല്ല
പൂഞ്ചായലാടുമാറാടിടും.

(കൃഷ്ണ)

കഞ്ജമലെരാടു േനരിടും-തിരുക്കണ്ണുമഴറ്റിെക്കാണ്ടാടിടും.

(കൃഷ്ണ)

ഓമൽക്കഴുത്തിൽപ്പുലിനഖം-തങ്കേമാതിരം െകട്ടിെക്കാണ്ടാടിടും.

(കൃഷ്ണ)

െപാന്മയകിങ്ങിണിെയാച്ചയും-അേയ്യാ
െപാങ്ങുമാറുണ്ണി നിന്നാടിടും.

(കൃഷ്ണ)

മിന്നിടും െപാന്നിൻ തള കിലു-കിലുെമന്നുമാറുണ്ണി നിന്നാടിടും.

(കൃഷ്ണ)

ഈവണ്ണം വാഴ്ത്തുേന്നാർെക്കല്ലാം-മുമ്പിൽ
തൃക്കാലും വച്ചുെകാണ്ടാടിടും.

(കൃഷ്ണ)

കാണാേകണം േസ്താത്രം
ഇതു ശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റിയുള്ള അതിഹ്രസ്വമായ മെറ്റാരു
േകശാദിപാദവർണ്ണനമാണു്.
“പച്ചക്കല്ലിൻപ്രഭകെള െവല്ലം തിരുെമയ്മുഴുവൻ

കാണാേകണം
അരുണദിവാകരേകാടിസമാനം കനകകിരീടം
കാണാേകണം
പരിമളമിയലും പുരികുഴൽേപരാമിരുൾമുകിൽനികരം
കാണാേകണം
ചടുലതരാളകരാജിതമാെയാരു നിടിലതടം മമ
കാണാേകണം
മംഗലഭംഗി കലർന്നു നിറെന്നാരു കുംകുമതിലകം
കാണാേകണം
മല്ലീശരകുലവില്ലിെന െവല്ലും ചില്ലീലതെനറി
കാണാേകണം
ൈകെക്കാണ്ടീടും കരുണാേഭാഗം തൃക്കണ്ണും മമ
കാണാേകണം
തിലപുഷ്പശ്രീ തിറ നല്കീടും വിലസന്നാസിക
കാണാേകണം
മികവും േശാഭാപൂർത്തി കലർെന്നാരു മകരക്കുഴയിണ
കാണാേകണം
മരതകവിരചിതദർപ്പണദർപ്പം കവരും കവിളിണ
കാണാേകണം
…

…

…

നാരായണ ജയ! താവകമണിെമയ് മനസി സദാ മമ
കാണാേകണം
സാക്ഷാലുെള്ളാരു ൈവഷ്ണവരൂപം സൂക്ഷ്മംതേന്ന
കാണാേകണം”

‘കാേണണേമ’േസ്താത്രം

ഈ േസ്താത്രത്തിൽ േകശാദിപാദവും പാദാദിേകശവും
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തൃെച്ചമ്മരത്തു കൃഷ്ണെനപ്പറ്റിയാണു്
ഇതു രചിച്ചതു്.
“എന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണെനക്കണ്ണിലാമ്മാറു ഞാൻ
കാണുന്നനാളിലീവണ്ണം കാേണണേമ.

പിച്ചകം മുല്ല േചമന്തിക െചമ്പകം
െതച്ചി മന്താരവും ചൂടിക്കാേണണേമ.
കൂരിരുൾൈപ്പതേലാെടാത്തു േമവീടിന
േനരിേയാരക്കുരുെളാത്തു കാേണണേമ.
പഞ്ചമിച്ചന്ദ്രേനാെടാത്ത െനറ്റിത്തടം
ചഞ്ചലം േവർെപടുത്തീട്ടു കാേണണേമ.
ആക്കേമറും കുറിയും തിലകങ്ങളും
േനാക്കുമേന്നരമേന്നരം കാേണണേമ.
മന്മഥൻവില്ലിന്നു തണ്മ നിർമ്മിെച്ചഴും
നിർമ്മലമാം കുനുചില്ലി കാേണണേമ.
… …

…

എത്രനാളുണ്ടു പാർക്കുന്നു കണ്ടീടുവാനിത്തൃണെത്തെല്ലാളം കണ്ടതിേല്ലതുേമ.
ദൂഷണം പാരമുണ്ടായ്വരും േകശവ!
േകഴുമാെറെന്ന നീയാെക്കാലാെയന്നുേമ.
െപറ്റ നാേള മറന്നീടിേനനമ്മയും
ചുറ്റുമാേരാടുെമാേട്ടെറ േവണ്ടീലതും
കച്ചെതാപ്പാരവും കത്തികണ്ണാടിയും
പത്തിരം മുത്തുൈകേക്കാപ്പു ൈകക്കാണവും
േചർത്ത പത്തായവും മഞ്ചലും െചല്ലവും
കറ്റുെതാേമ്മാടു നല്ലില്ലവും െവല്ലവും
വിത്തു നേല്ലാടു നല്ലാളടിയാരിലും
പുത്രരിലും മുഴുത്തീടിേനാരാശയും
വല്ല നല്ലാേരാടുമുള്ള സാരസ്യവും
നല്ല പാട്ടും കളി ചിന്തുരാഗങ്ങളും
അണ്ണനും തമ്പിയും മാതുലന്മാരിലും
പിെന്നയിെച്ചാന്നതിൽേച്ചർന്നീല മാനസം.
… …

…

മേറ്റതുേമ െചറ്റു േവണ്ടീലേപാലിനിക്കുറ്റം പിഴയ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്തു
േകൾക്കായ്വേരണേമ കർണ്ണത്തിൽ നിന്നുെട
തൃക്കാൽച്ചിലെമ്പാലി തൃെച്ചമ്മരം വാഴുെമന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണാ! നമേസ്ത നേമാസ്തു േത!
എന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണാ! നമേസ്ത നേമാസ്തു േത!”

ജയകൃഷ്ണേസ്താത്രം
“കണ്ണെന്റകളിയുണ്ടു കളവുണ്ടു കനിവുണ്ടു;
ഉണ്ണികൾ പലതുണ്ടു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണേമ.
കാൽചിലെമ്പാലിയുണ്ടു, കളകളച്ചിരിയുണ്ടു;
കാച്ചപാൽെക്കാതിയുണ്ടു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണേമ.
കിങ്ങിണി കിലുങ്ങുന്നു, തിരുേമനി െതളിയുന്നു;
അംഗജൻ മയങ്ങുന്നു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണേമ.
കീർത്തികൾ പുകഴുന്നു, കീഴ്േമെലാന്നിളകുന്നു;
കിന്നരന്മാർ നിറയുന്നു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണേമ.
കണ്ഡലം കുലുങ്ങുന്നു, കുനുചില്ലി കുലയുന്നു;
കുംകുമം കുമറുന്നു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണേമ.
കൂട്ടമിട്ടു കളിക്കുന്നു, കുതംെകാണ്ടു വിളിക്കുന്നു;
കൂത്താട്ടം തുടങ്ങുന്നു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണേമ.”

എന്നിങ്ങെന ക മുതൽ കഃ വെരയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ
ഈരടികളുെട ആദ്യത്തിൽ േചർത്തു നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള
താണു് ഈ കൃതി.
‘ൈദവേമ’േസ്താത്രം

ഇതിെന്റ ഈരടികളിൽ അ മുതൽ ഔ വെരയുള്ള അക്ഷ
രങ്ങൾ അനുക്രമമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:
“അടിയങ്ങളിതാ വിടെകാള്ളുന്നുേത;

ആകാശംേപാെല നിറഞ്ഞ ൈദവേമ,
ഇന്ദുേശഖരൻ െതാഴുത ൈദവേമ,
ഈേരഴുേലാകമുടയ ൈദവേമ!
… …

…

അടിമലെരാടു േചർക്ക ൈദവേമ,
വാമേഗേഹശ മുകുന്ദ േഗാവിന്ദ.
അടിയങ്ങളിതാ വിടെകാള്ളുന്നുേത.”

രണ്ടു ദശാവതാരേസ്താത്രങ്ങൾ
ഇവയിൽ ആദ്യേത്തതു കീർത്തിമംഗലത്തു കൃഷ്ണെനപ്പറ്റി
യാണു്. കീർത്തിമംഗലം എവിെടയാെണന്നറിയുന്നില്ല.
മേറ്റ േസ്താത്രത്തിൽ സ്ഥലനിർേദ്ദശമില്ല.
“േഗാവിന്ദാ ഹരിേഗാവിന്ദാ യമരാജഭീതി വരുന്നനാൾ
പാഹി മാമുരേഗശതല്പശയാന നീ ഹരിേഗാവിന്ദ.

മല്ലവാർമുലയുണ്ടു പൂതനതെന്ന മന്നിലുലച്ചതും
മല്ലെരെക്കാലെചയ്ത ബാലനും നീയേല്ലാ ഹരിേഗാവിന്ദ.
… …

…

മീനേകതനവീരചാരുപിതാവുമാദരേവാടു േപായ്
മീനതായ്മറ വീണ്ട നാഥനും നീയേല്ലാ ഹരിേഗാവിന്ദ.
മുപ്പുരം െപാരിെചയ്ത ബാണവുമത്ഭുതം തിരയാഴിയിൽ
െചാെല്പറും മല താങ്ങുമാമയും നീയേല്ലാ ഹരിേഗാവിന്ദ.
മൂർത്തിമൂവരിെലാന്നുമത്രിദശാരിതന്നുടൽ േതറ്റയാൽ
മൂർന്നു ഭൂമിെയ വീണ്ട പന്നിയും നീയേല്ലാ ഹരിേഗാവിന്ദ.”
കൃഷ്ണ രാമ മുകുന്ദ മുരാന്തക!
വിശ്വരൂപ ധരാധരേന ജയ.
വൃഷ്ണിപുംഗവ മംഗലരൂപേന!
ജിഷ്ണുേസവ്യേന മുക്തിദേന ജയ.
പണ്ടു േവദങ്ങൾ നാലിേനയും കട്ടുെകാണ്ടുേപായുള്ള നാെളാരു മത്സ്യമായ്
കണ്ടു െചന്നവ വീണ്ടുെകാണ്ടണ്ണെലക്കാണുന്നു പുനെരെന്നാരു നാളിൽ ഞാൻ?
… …

…

േപാത്തുേമറി വന്നന്തകദൂതന്മാരാർത്തടിച്ചു പിടിച്ചങ്ങിഴയ്ക്കുേമ്പാൾ
േപർത്തു മാനേസ കാർമുകിൽ വർണ്ണെരക്കാണുന്നു പുനെരെന്നാരു നാളിൽ ഞാൻ?”
ഇപ്പിറപ്പിലുെമപ്പിറപ്പിങ്കലുമിപ്പദാംബുജെമേപ്പരുെമന്നുള്ളിൽ
ഇപ്പടിെയന്നുരപ്പതിന്നുന്നുവാൻ
കാണുന്നു പുനെരെന്നാരു നാളിൽ ഞാൻ”

മുകുന്ദേസ്താത്രം
“കണ്ണാ കടൽവർണ്ണാ കനിേവറും മുകിൽവർണ്ണാ
കല്മഷമകല്വാൻ വഴി നല്കീടു മുകുന്ദ;

കാർേമഘവും കായാമ്പും േപായ്നാണീടുന്ന പൂെമയ്
കാേണണമതിന്നായിത കൂപ്പുന്നു മുകുന്ദ!
… …

…

വാമാലയവാസാ! തവ നാമാമൃതമിനിയും
േപ്രമാതുരഹൃദേയ വരമരുളീടു മുകുന്ദ!”

മൂലതത്ത്വം
“ദുഃഖെമാടുക്കുന്ന തമ്പുരാേന കൃഷ്ണ; തൃക്കഴൽ ഞാനിതാ

കുമ്പിടുേന്നൻ
ദുഃഖെമടുത്തതിെനേന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! ദുഃഖെമടുത്തതു
ജന്മമൂലം
ജന്മെമടുത്തതിെനേന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! ജന്മെമടുത്തതു
കർമ്മമൂലം
കർമ്മെമടുത്തതിെനേന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! കർമ്മെമടുത്തതു
രാഗമൂലം
രാഗെമടുത്തതിെനേന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! രാഗെമടുത്തതു
മാനമൂലം
മാനെമടുത്തതിെനേന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! തെന്ന നിനയായ്ക
മാനമൂലം
തെന്ന നിനയായ്വാെനേന്ത മൂലം കൃഷ്ണ!
അജ്ഞാനെമാന്നവിേവകമൂലം.
… …

…

സജ്ജനസംഗതിെക്കന്തു മൂലം കൃഷ്ണ! വാമപുേരശെനേസ്സവ
െചയ്വൂ
വാമേഗഹാധിപ വാസുേദവ കൃഷ്ണ! ബാലേഗാപാലക
പാലയ മാം.”

ഇനി ചില േവദാന്തപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങെളപ്പറ്റി പ്ര
സ്താവിക്കാം. അവയിൽ പലതും തമിഴിലാണു് രചിച്ചു
കാണുന്നതു്. പൂന്താനത്തിനു് തമിഴിലുള്ള േവദാന്തഗാന
ങ്ങളിൽ അവഗാഹവും ആ ഭാഷയിൽ സാമാന്യപരിച
യവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പ്രസ്തുതഗാനങ്ങൾ െതളിയി
ക്കുന്നു.

പരമാത്മേബാധകീർത്തനം (തമിഴ്)
“വാസുേദവ വാസുേദവ വാസുേദവ വാസുേദവ!
വാമപുരാധീശ ജഗന്നാഥ വിേഭാ വാസുേദവ!
ആദിയിേല അദ്വിതീയമാനെതാരു ചിത്തിരുന്തു;
േയാഗമുള്ള േയാഗികൾക്കു േയാഗമറ്റ ചിത്തിരുന്തു. (വാസു)

വാദമുള്ള വാദികൾക്കു വാദമറ്റ ചിത്തിരുന്തു;
ജ്ഞാനമുള്ള ജ്ഞാനികൾക്കു ജ്ഞാനമറ്റ ചിത്തിരുന്തു.
(വാസു)
കർമ്മമുള്ള കർമ്മികൾക്കു കർമ്മമറ്റ ചിത്തിരുന്തു.
േമാഹമുള്ള േമാഹികൾക്കു േമാഹമറ്റ ചിത്തിരുന്തു. (വാസു)
… …

…

രജ്ജുവിേല പന്നഗംേപാൽ വിശ്വെമേന്നാ ശാത്തിരങ്കൾ
ശുക്തിയിേല രജതം േപാൽ വിശ്വെമേന്നാ ശാത്തിരങ്കൾ
ദർപ്പണത്തിൽ പ്രതിമുഖംേപാൽ വിശ്വെമേന്നാ
ശാത്തിരങ്കൾ
അഭ്രവർണ്ണെമന്നേപാെല വിശ്വെമേന്നാ ശാത്തിരങ്കൾ.”

വാസുേദവകീർത്തനം (തമിഴ്)
“കൃഷ്ണ രാമ നാരായണ വാസുേദവ! സ്വാമീ!
പത്മനാഭ ദാേമാദര വാസുേദവ!
… …

…

മർത്ത്യരൂപെമടുത്തേയ്യാ തളർേന്തേന - സ്വാമീ!
മത്സ്യേവഷം തരിേത്താേന! വാസുേദവ!
നാമരൂപങ്കെളപ്പാർത്തു മകിഴ്േന്തേന - സ്വാമീ!
കൂർമ്മരൂപം തരിേത്താേന! വാസുേദവ!
സാഗരത്തിൻനടുവിേല മറിേന്തേന - സ്വാമീ!
സൂകരമായുദിേത്താേന! വാസുേദവ!
േദഹേമാഹമതിനാേലയുഴേന്തേന - സ്വാമീ!
സിംഹരൂപം തരിേത്താേന! വാസുേദവ!
കാമനയാലാത്മതത്വം മറേന്തേന - സ്വാമീ!
വാമനനായ്പ്പിറേന്താേന! വാസുേദവ!
… …

…

സർവവുമുൻകൃപയാേല വരേവണം - സ്വാമീ!
വാമപുരം വിളങ്കീടും വാസുേദവ!”

േവദാന്തകീർത്തനം (തമിഴ്)
“കണ്ണനുണ്ണികളികെളപ്പാരും–രാമ രാമാ
കണ്ണിനു െകൗതുകം മറ്റു േപാരും.

കാണണെമന്നാശയാേല പാരും–രാമ രാമാ
കാണവും േതാട്ടവുമിനിേപ്പാരും.
… …

…

വാമേഗഹനാഥേന നീ പാരും–രാമ രാമാ
കാമമാർഗ്ഗഭ്രമെമല്ലാം േപാരും.”

േമൽ ഉദ്ധരിച്ച ഭാഷാകൃതികളിൽനിന്നു പൂന്താനത്തിനു
ഭാഷാസാഹിത്യകാരന്മാരുെട ഇടയിലുള്ള സ്ഥാനെമ
െന്തന്നു വിശദമാകുന്നതാണു്. േമല്പുത്തൂരും പൂന്താനവും
സമകാലികന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായിരുന്നു എന്നു മുൻ
പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. േമല്പുത്തൂർ ആകാശത്തിൽ
വളെര ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ഒരു ഗരുഡനാണു്. പൂ
ന്താനം െചറിയ വൃക്ഷശാഖകളിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന ഒരു
പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിയാണു്. ഒന്നു് ഒരു ഭാസുരമായേജ്യാ
തിർേഗ്ഗാളം; മെറ്റാന്നു് ഒരു സുരഭിലമായ േപലവസുമം.
ഒന്നിെന്റ സൂക്തി പടഹധ്വനി; മേറ്റതിേന്റതു വീണാക്വാ
ണം. നാരായണീയത്തിെല ‘സാന്ദ്രാനന്ദാവേബാധാ
ത്മകാ’ദി ഗംഭീരപദ്യങ്ങൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ പണ്ഡി
തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന േരാമാഞ്ചവും വികാരതാരള ്യവും
“പത്മനാഭ പരാപേരശ്വര പങ്കജാക്ഷ നേമാസ്തു േത
പശുപയുവതിഭിരമിതവിഹൃതിഭിരന്വിതായ നേമാസ്തു
േത” എന്നും, “ആമ്പാടിതന്നിെലാരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങെന;
ഉണ്ണിെക്കാരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങെന” എന്നും മറ്റുമുള്ള
കീർത്തനങ്ങൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കും പാ
മരന്മാർക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. പൂന്താനത്തിനു വലിയ കല്പ
നകളില്ല; അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളില്ല; രചനയിൽേപ്പാലും
പറയത്തക്കനിഷ്കർഷയില്ല. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിമന്ദാകിനിയുെട പ്രസന്നപ്രവാ
ഹത്തിൽ സകലൈവകല്യങ്ങളും മറഞ്ഞുേപാകുന്നു.
കറകളഞ്ഞ തനിമലയാളത്തിെന്റ മർമ്മം കണ്ട പഴയ
മഹാകവികൾ എെന്റ അനുഭവത്തിൽ മൂേന്ന മൂന്നു േപർ
മാത്രമാണു്. (1) കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ, (2) പൂന്താനം, (3) കു
ഞ്ചൻനമ്പ്യാർ. ‘വാരിജേലാചന തൃൈക്ക പിടിേപ്പാളം
വാരിയവിലരിയുണ്ടവേന ഹരി,’ ‘െതാണ്ടിെയെക്കാണ്ടു
േപായ്ക്കുണ്ടനാടിച്ചുടനിണ്ടലാക്കുന്ന നിൻ വായും കാേണ
ണേമ’ ‘കാലപാശങ്ങളാൽെക്കട്ടിയുലയ്ക്കുേമ്പാൾ കാല
െനേക്കാലുെകാെണ്ടാന്നു തേല്ലണേമ’ തുടങ്ങിയ വരി
കളുെട ആസ്വാദ്യത അന്യാദൃശം തെന്ന. ചുരുക്കത്തിൽ
പറയുകയാെണങ്കിൽ ഭാഷയ്ക്കു തികച്ചും അഭിമാനംെകാ
ള്ളാവുന്ന ഒരു അഭിവന്ദ്യകവീശ്വരൻ തെന്നയാണു് പരമ
ഭാഗവതനായ പൂന്താനം.
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33 സഭാപ്രേവശം പാന
ഇതും പൂന്താനത്തിെന്റ കൃതിതെന്നേയാ എന്നു സംശ
യിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എെന്തന്നാൽ “മാളികമീെത േമ
വുന്ന മന്നെന്റ േതാളിൽ മാറാപ്പു േകറ്റുന്നതും ഭവാൻ”,
“രണ്ടുനാലു ദിനംെകാെണ്ടാരുത്തെനത്തണ്ടിേലറ്റി നട
ത്തുന്നതും ഭവാൻ” എന്നീ വരികൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും
കാൺമാനുണ്ടു്. കവിത ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിരിക്കുന്നു.
“അർക്കചന്ദ്രന്മാരാകാശം ഭൂമിയുമഗ്നിേദവനുമംഭസ്സും വായുവും
അഗ്നിേഹാത്രിയുംകൂടിശ്ശരീരിയാമഷ്ടമൂർത്തിെയൈക്കെതാഴുേന്നനഹം”
“എന്നുെട ഗുരു വിപ്രകുേലാത്തമെനന്നുെട മനതാരിൽ വിളങ്ങണം”

എന്നിങ്ങെനയാണു് കാവ്യം ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഇന്ദ്രപ്ര
സ്ഥത്തിൽ െചന്നുേചർന്ന ശ്രീകൃഷ്ണെന യുധിഷ്ഠിരൻ താ
െഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ േസ്താത്രം െചയ്യുന്നു:
“കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ മുരാന്തക

വൃഷ്ണിപുംഗവ വിശ്വജേനശ്വര
അച്യുതാനന്ദ േഗാവിന്ദ േഗാപാല
സച്ചിദാനന്ദമൂർേത്ത നേമാസ്തു േത.
േലാകെമാെക്കയും നിർമ്മിച്ചതും ഭവാൻ
േലാകനായകനാകുന്നതും ഭവാൻ.
േലാകരക്ഷണം െചയ്യുന്നതും ഭവാൻ
േലാകസംഹാരിയാകുന്നതും ഭവാൻ.
മീനരൂപെത്തൈക്കെക്കാണ്ടു പെണ്ടാരു
ദാനവെനെക്കാലെചയ്തതും ഭവാൻ.
… …

…

പണ്ടുപണ്ടുള്ള നാടും നഗരവും
െകാണ്ടുേപായി മറിക്കുന്നതും ഭവാൻ.
മാളികമീേത േമവുന്ന മന്നെന്റ
േതാളിൽ മാറാപ്പു േകറ്റുന്നതും ഭവാൻ.
ഞെനന്നുെള്ളാരു ഭാവം നടിപ്പിച്ചു
മാനുഷെര വലയ്ക്കുന്നതും ഭവാൻ.
ജ്ഞാനമാർഗ്ഗെത്ത ദാനവും െചയ്തുടനാനന്ദെത്ത വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ.
രണ്ടുനാലുദിനംെകാെണ്ടാരുത്തെനത്തണ്ടിേലറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ.
കള്ളപ്പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന നാരിെയ
വള്ളിെകട്ടി വലിക്കുന്നതും ഭവാൻ.
ഉള്ള കാലം ജനങ്ങൾക്കിതിങ്ങെന
ഉള്ളിലാധി വളർത്തുന്നതും ഭവാൻ.
അഞ്ജനക്കണ്ണിലർത്ഥം വിളയുന്ന
മഞ്ജുളവാണിമാെരെക്കാണ്ടങ്ങെന
ശിഷ്ടന്മാർക്കും പ്രഭുക്കൾക്കുെമാക്കേവ
നഷ്ടദാരിദ്ര്യമാക്കുന്നതും ഭവാൻ.
ഇഷ്ടദാനെത്തെച്ചയ്യുന്നതും ഭവാൻ
വൃഷ്ടിപുഷ്ടി വളർത്തുന്നതും ഭവാൻ.
േസ്നഹിയായതും േസ്നഹങ്ങളായതും
േദ്രാഹിയായതും േദ്രാഹങ്ങളായതും
ഗർവിയായതും ഗർവങ്ങളായതും
സർവമായതും നീയേത്ര േഗാവിന്ദ.”

വഴിേപാക്കർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല അന്നദാനമഹിമെയ
പ്പറ്റി ഹസ്തിനപുരത്തിൽ േപായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗത്തി
നു വളെര തന്മയത്വമുണ്ടു്. “അപ്പമുണ്ടങ്ങടയുണ്ടവിലുണ്ടു്;
അേപ്പാൾത്തെന്ന വറുത്ത മലരുണ്ടു്” മുതലായ വരികൾ
ആ ഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്.
“ആണ്ടിയാട്ടം കുഴൽവിളി മദ്ദളം

പാണ്ടിേമളവും പാട്ടും കളികളും
െചണ്ട േചങ്ങലത്താളവും കാളവുമുെണ്ടാേരടത്തു നിത്യമേഹാത്സവം.
ഏണേനർമിഴിമാരുെട ഗാനവും
േവണുനാദവും വീണാവിേനാദവും
അമ്മാനാട്ടവുമായുധവിദ്യയും
നന്മ നല്ല തിമിലപ്രേയാഗവും
േനാക്കുവിദ്യയും െചപ്പടിവിദ്യയും
ചാക്കിയാരുെട കൂടിയാട്ടങ്ങളും
നായകനും വിദൂഷകനുംകൂടീട്ടായവണ്ണം പ്രേയാഗം തുടങ്ങിനാർ.
കൂെടക്കൂെടപ്പകർന്നു പകർേന്നാേരാ
പാഠകന്മാെരക്കാണാമരങ്ങത്തു്”

എന്നും മറ്റും പ്രസ്തുതർണ്ണനം തുടർന്നുേപാകുന്നു. അെത
ല്ലാം േകൾക്കുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനനുണ്ടാകുന്ന േകാപത്തി
നതിരിെല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
“അഷ്ടിമാത്രം ലഭിക്കെകാേണ്ടാേരാേരാ
യഷ്ടിതങ്ങൾ പറയുന്നു പാന്ഥന്മാർ.
ഊട്ടു നന്നുേപാലുേപ്പരി നന്നുേപാ-

ലാട്ടമുണ്ടുേപാലത്താഴമുണ്ടുേപാൽ
േചഷ്ടകൾെക്കാരു വാലും തലയില്ല”

എന്നിത്തരത്തിലാണു് ആ അസൂയാലു കർണ്ണേനാടും
ശകുനിേയാടും അക്കാര്യം പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കുന്നതു്.
ഒടുവിൽ കവി “ഭീമേസനൻ ചിരിച്ചതു കാരണം േസാ
മവംശകലഹം ബലെപ്പട്ടു” എന്നു മഹാഭാരതകഥയു
െട മർമ്മം നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. പ്രസ്തുത കൃതിക്കു്
അത്താഴപ്പാന എന്നും േപരുണ്ടു്.
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34 കനകകിരീടം പാട്ടു് (വടക്കൻ)
വടേക്ക മലയാളത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ തൃെച്ചമ്മരത്തു
ബാലകൃഷ്ണേക്ഷത്രത്തിനു സമീപമായി പൂേക്കാത്തുനട
എെന്നാരു രാജവീഥിയുണ്ടു്. ആണ്ടുേതാറും കുംഭമാസ
ത്തിൽ ആേഘാഷിക്കുന്ന തൃെച്ചമ്മരത്തുത്സവം സംബ
ന്ധിച്ചു് അവിടുെത്ത ബാലകൃഷ്ണവിഗ്രഹവും അതിനടുത്തു
ള്ള മഴുവൂർ േക്ഷത്രത്തിെല ബലഭദ്രവിഗ്രഹവും പൂേക്കാ
ത്തുനടയിൽ എഴുന്നള്ളിച്ച് അർദ്ധരാത്രിക്കു േശഷം നൃ
ത്തംവയ്ക്കുന്ന പതിവു് ഇന്നും അഭംഗുരമായി നടന്നുവരു
ന്നു, കനകകിരീടം പാട്ടിെല വിഷയം രാസക്രീഡയാകു
ന്നു. രാസക്രീഡാനന്തരം ബാലകൃഷ്ണൻ തൃെച്ചമ്മരേത്ത
ക്കു േപാകുന്നതായി കവി നിർേദ്ദശിക്കുന്നു.
“ഈവണ്ണം കളിച്ചങ്ങു തൃെച്ചമ്മരത്തു പുക്ക
െചന്താമരക്കണ്ണാ! ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ.
കുംഭമാസംേതാറും ബലഭദ്രേരാടുകൂെടപ്പൂേക്കാേത്ത നടയിെലഴുന്നേള്ളണം.”

എന്നുള്ള പ്രസ്താവന േനാക്കുക. കവിതയ്ക്കു കനകകിരീട
െമന്ന േപർ വന്നതു്
“കനകകിരീടത്തിേന്മൽപ്പീലിപ്പൂഞ്ചായൽചാർത്തി
െനറ്റിേമൽ കസ്തൂരീകളഭം ചാർത്തി”

എന്നിങ്ങെന അതു് ആരംഭിക്കുന്നതുെകാണ്ടാകുന്നു.
ചില വരികൾ വായനക്കാർ േനാക്കുവിൻ:
“പന്തണിമുലമാെര വട്ടംതിരിച്ചു നിർത്തി
വാട്ടംവരാെത നിന്നു താൻ നടുവിൽ.

ചിന്തുകൾ പാടിെക്കാണ്ടു പന്തണിമുലമാരും
പാണിതലവും െകാട്ടിക്കളിച്ചീടുന്നു
കണ്ടാേലാ പരിമളംെകാണ്ടു വിലസും പൂവിൽ
വണ്ടുകൾ ചുഴെലനിന്നാടുംേപാെല;
ആേമാദംപൂണ്ടു മല്ലികപ്പൂേഞ്ചാലയിൽ േമവും
ൈപങ്കിളിക്കൂട്ടെമാന്നായ്പ്പാടുംേപാെല.
െകാങ്കകളിളകാെത, തരിവള കിലുങ്ങാെത,
കാർകൂന്തൽ െകട്ടഴിഞ്ഞിഴഞ്ഞീടാെത;
താലികളിളകാെത, മാലകൾ പിണയാെത,
േചലകെളാട്ടഴിഞ്ഞിഴഞ്ഞീടാെത.
െകാങ്കകളിളകുന്നു, തരിവള കിലുങ്ങുന്നു,
കാർകൂന്തൽെക്കട്ടുമഴിഞ്ഞീടുന്നുേണ്ട;
താലികളിളകുന്നു, മാലകൾ പിണയുന്നു,
േചലകളുെമാട്ടഴിഞ്ഞീടുന്നുേണ്ട!
ചരണവും ചരണവും തങ്ങളിലിടയുന്നു;
തുടെകാണ്ടു തുടയുമിടഞ്ഞീടുന്നു.
കരംെകാണ്ടു കരംെകാട്ടി മുഖേത്താടു മുഖം േചർത്തു
ശിരസ്സു കുലുക്കിെക്കാണ്ടു ഭംഗിേയാേട
ഈവണ്ണം കളിക്കുന്നു; ഈവണ്ണം കളിക്കുന്നു;
ഈവണ്ണം കളിക്കുന്നു മങ്കമാരും.”
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35 കനകകിരീടം (െതക്കൻ)
ഇതു ശ്രീകൃഷ്ണപരമായ ഒരു േസ്താത്രമാണു്.
“കനകകിരീടം കാരുണ്യാമൃതേലാചനയുഗളം കുന്തളഭരവും
മകരക്കാതില നാസാപുടവും
മന്ദസ്മിതരുചി കാണാേകണം.
ഗളതലവിലസിതതുളസീദളവും
ജലധരനിറമാം തിരുെമയ്വടിവും
തൃക്കരതാരിൽ വിളങ്ങിന ശംഖഗദാരിസേരാജം കാണാേകണം.”
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36 മറ്റു ചില േസ്താത്രങ്ങൾ
അടിയിൽ കാണുന്ന സ്തുതികളിൽ ചിലെതല്ലാം ഒമ്പ
താം ശതകത്തിെല കൃതികളാകാനുമിടയുണ്ടു്. ഓേരാ
ന്നിെന്റയും കാലഘട്ടം േവർതിരിക്കുവാൻ വിഷമമായിരി
ക്കുന്നു. അവയിൽനിന്നുകൂടി ചില വരികൾ പ്രദർശിപ്പി
ക്കാം.

വിഷ്ണുസ്തുതി
“നാരായണാ നമ നാരായണ ഇതി
നാേവ െചാല്ലു നല്ല തിരുനാമം.
ആളാർമണികുഴലൂതീടിന പരനാനായേന നിന മനേമ നീ.

നാനാമുനിജനഹൃദേയ വിലസിന
നാരായണപദമൈദ്വതം.
കാളാഞ്ജനനിറമുടേയാരമൃതിെന
കാണാംവണ്ണം നിന മനേമ നീ.
താപം വളരിലുെമാഴികിലുമവരവർ
താെനെന്നാരു കഥ നിനയാേത
തായാരുരെലാടു തടവീടിന പരമാനായെന നിന മനേമ നീ.
േവണ്ടാേതാ വ്യസനക്കഥ െചാല്ലി

[2] വിയനായ്വലഞ്ഞു നിന്നുഴലാെത
മീനായ്മറകെള വീണ്ടങ്ങരുളിയ
മിടമൻതേന്ന നിന മനേമ നീ.
… …

…

അക്കയൽമിഴിമാരത്ഭുതനില കണ്ടംഗജവ്യഥപൂണ്ടുഴലാേത
കല്ക്കിതന്നുരുവം കാരണർചരിതം
കനിെവാടു നിയതം നിന മനേമ നീ.
അമ്പിളിമുഖിമാർമുറുവൽപ്രഭ കണ്ടലർചരതുയർ പൂണ്ടുഴലാേത
അംബുധിമകൾമുലകൾക്കണിപൂൺപാമംബുജനയനെന നിന മനേമ നീ.”

ഗണപതിേസ്താത്രം
“പുരഹരൻമുടിജടയിെലഗ്ഗംഗ

വിരവിൽപ്പാെലന്നു നിനച്ചുടൻ
കരത്തിനാലൂക്കിൽ വലിച്ചിടുമുണ്ണി!
ഗണനാഥാ! തൃക്കാൽ വണങ്ങുേന്നൻ.
ഹരനുെട െനറ്റിത്തിരുക്കണ്ണിൽെക്കാെണ്ട
വരിെനല്ലിൻമണി വിരേവാെട
െപാരുെപാെരെന്നാെക്കെപ്പാരിച്ചിടുമുണ്ണി ഗണനാഥാ…
പുലരിേനരം ശങ്കരരുെട ചുറ്റും
െചാരിഞ്ഞിടും തുമ്പ മലെരല്ലാം
അവിെലേന്നാർത്തുടൻ വിരവിൽ വാരിടും ഗണനാഥാ…
വലിെയാരപ്പം വാർക്കണെമന്നുെചാല്ലി
െവളുെവെളച്ചാമ്പൽ കുഴച്ചിട്ടു്
അലികളും പറഞ്ഞരിേകപൂകീടും ഗണനാഥാ…”

മെറ്റാന്നു്
“അര ഹര ശിവ ശിവ പുരഹരഭഗവാൻ

വിരെവാടു മദകരിവടിവായുടേന
ഗിരിമകളരിേക പിടിയുെട വടിവായ്
മരുവിന കാലം ഗണപതി ജയ ജയ.
ആനകളിടയിൽ നടന്നിരുവരുമായ്ക്കാനനെമാെക്ക മദിച്ചു തകർത്തും
മാനസമുറ്റു കളിെച്ചാരു നാളിൽ
മലമകളുടേന ഗണപതി ജയ ജയ.
ഇഷ്ടമതാെയാരു കളികൾ മറന്നും
െപെട്ടന്നവിെടയിരുന്നുകരഞ്ഞും
‘കഷ്ടെമനിക്കു നടക്കരുതരേന!
ഒട്ടുമിതേയ്യാ!’ ഗണപതി ജയ ജയ,
ഈശനുമകേമ മാലു പിണഞ്ഞും
ആശകളെറ്റന്താശ്രയെമന്നും
ഐശ്വര്യം വന്നുളവായുടേന
ഈശ്വരമകനാം ഗണപതി ജയ ജയ.
… …

…

ഒറ്റെക്കാമ്പൻ കുടവയറഴകൻ
പറ്റിെക്കാള്ളും പലെരാടുമപ്പം
കറ്റച്ചിടയൻ മടിയിലിരുന്നും
കുറ്റം േപശും ഗണപതി ജയ ജയ.”

േവറിെട്ടാന്നു്
“മലമകൾതന്നുെട മടിയിലിരുന്നു
മുലകുടികണ്ടാെലത്ര വിചിത്രം.

പലെപാഴുതടയവിൽ കിട്ടാഞ്ഞരെനാടു
കലഹമിയന്ന ഗേണശ്വര ജയ ജയ.
ശിവ ശിവ നിന്നുെട തുമ്പിക്കയ്യും
െവളുെവെള വിലസിന െകാമ്പുകൾ രണ്ടും
വലിെയാരു വയറും മമ ഹൃദി േതാന്നണമുലകിനു നാഥ ഗേണശ്വര ജയ ജയ.
… …

…

യമഭടപടലികൾ േകാപിച്ചുംെകാ
ണ്ടടിപിടിെയന്നു പറെഞ്ഞത്തുേമ്പാൾ
മമ പുനരാരും നീെയേന്യ മറ്റുടയവരില്ല ഗേണശ്വര ജയ ജയ.”

സരസ്വതീസ്തുതി
“അേമ്മ! സരസ്വതി! വാണി! കവിമാേത!
ചിന്മയമായ മേനാജ്ഞരൂേപ!
കല്മഷനാശിനി! മന്മഥേമാഹിനി!
നന്മകൾ തന്നരുൾ കുമ്പിടുേന്നൻ.
… … …

പാലും പളുങ്കും െവളുത്ത തൂെവള്ളിയും
ചാെലെത്താഴും തിരുേമനി നല്ലാൾ
േകാലം െതളിഞ്ഞു കുടിപൂെകന്നുള്ളത്തിൽ
ബാലത്തരുണി! ഞാൻ കുമ്പിടുേന്നൻ.
… …

…

പുഞ്ചിരിപ്പുന്മയുെമാൺമയും െവൺമയും
കഞ്ചത്താർമേത കവിമകേള!
െനഞ്ചിൽക്കനിേവാടു തഞ്ചിക്കുടിപൂക
ചഞ്ചലംകൂടാെത കുമ്പിടുേന്നൻ.”

മെറ്റാന്നു്
“പങ്കജഭവജാേയ കവിെപ്പേണ്ണ!
വിദ്യാമുഖസരസ്വതിേയ ജയ.
പാേലാലും െമാഴിയാേള! െയൻനാവിേന്മൽ
വാണിടുക സരസ്വതിേയ ജയ.

പിച്ചേയേറ്റാനും ബ്രഹ്മനും വിഷ്ണുവും
നിത്യം കൂപ്പും സരസ്വതിേയ ജയ.
പീഡിപ്പിച്ച ദശകണ്ഠതമ്പിക്കു
നിദ്രേചർത്ത സരസ്വതിേയ ജയ.”

േഗാവിന്ദസ്തുതി
“കണ്ണാ കാർമുകിൽവർണ്ണാ കടൽവർണ്ണാ കടൽ മാതിൻ
പുണ്യം േചർത്തരുളീടും ഭുവനാനന്ദാ!
കണ്ണിന്നു െകാതി തീർപ്പാനരിേക വന്നരുളീെടന്നുണ്ണി േകാമളരൂപാ മമ േഗാവിന്ദ!
… … …
കാനലിൽ നടന്നു കാലികൾപിൻേപ കുഴലൂതി-

ക്കാമിനീജനമനമലിയുമാറു്
ആനന്ദം തവ െകാണ്ടൽനിറം േതടുന്നണിേമനി
കാണായിവരണേമ മരണാന്തേമ.”

“കീഴ്േമലിബ്ഭുവനങ്ങൾ പതിന്നാലു മകത്താക്കി

വാഴും നീയരയാലിന്നിലനടുേവ
വാേഴണമകേമ േമ പശുപാലമണിേയ നീ
യാഴിെപ്പൺമണവാളാ പരമാനന്ദാ.”

… … …
“െകാണ്ടാടിയടുത്തു പൂതന മുല െകാടുത്ത നാൾ

െകാണ്ടു ജീവനും പാലും കുടിച്ചവെള
പണ്ടേത്തപ്പരിചാക്കി മലേപാെല മറിപ്പിച്ച
തണ്ടാർമങ്കയർകാന്താ മരുവീെടന്നിൽ.”

ലക്ഷ്മീസ്തുതി
“അരവിന്ദമലർതന്നിലഴേകാടു മരുവീടുമലർമാേതയവേലാകമരുളീേടണം;
ആപെത്തക്കളഞ്ഞർത്ഥമധികം വന്നിയലുവാനനുദിനമടിമലർ വണങ്ങീടുേന്നൻ.
… …

…

ഊേട പങ്കജേനത്രവദനവാപിയിൽ മുങ്ങിപ്പാേട െപാങ്ങിയും ചാടിക്കളിച്ചും േമവും
ആേടാപം തവ മിഴിവരിമീെനൻ മനക്കാമ്പാമീടാളും െപായ്കയിൽപ്പരുമാേറണം.
… …

…

ഔദാര്യമണിഗണമിയലും കല്പകമൂേല
സൗവർണ്ണമയപീേഠ സരസീരുേഹ
േമവി നൽക്കരിതുമ്പിക്കരങ്ങളാലഭിേഷകം
താവീടും മലർമാേത! പരിപാഹി മാം.”

ഗുരുവായൂർ കൃഷ്ണേസ്താത്രം
“കരിമുകിൽവർണ്ണൻതൻ തിരുവുടെലന്നുെടയരികിൽ വെന്നേപ്പാഴും കാണാേകണം.
കാലിൽച്ചിലമ്പും കിലുക്കി നടക്കുന്ന
ബാലേഗാപാലെനക്കാണാേകണം.
കിങ്ങിണിയും വള േമാതിരവും ചാർത്തി
ബ്ഭംഗിേയാെടൻമുൻപിൽക്കാണാേകണം.
കീർത്തിേയറീടും ഗുരുവായൂർ േമവുേന്നാരാർത്തിഹരൻതെന്നക്കാണാേകണം.”

മെറ്റാന്നു്
ഇതു് ഒരു േകശാദിപാദമാണു്.
“പീലിത്തലമുടി െകട്ടിയതിൽച്ചില

മാലകൾ ചാർത്തീട്ടു കാണാേകണം.
മിന്നുന്ന െനറ്റിത്തടവുമതിൽേച്ചരും
െപാന്നിൻതിലകവും കാണാേകണം.
വില്ലുകൾേപാെല വളഞ്ഞുവിളങ്ങീടും
ചില്ലീയുഗമതും കാണാേകണം.
കഞ്ജദലങ്ങേളാെടാത്ത നയനങ്ങളഞ്ജനം ചാർത്തീട്ടു കാണാേകണം.
… …

…

ശങ്കരൻേപാലും നമിക്കും ചരണങ്ങൾ
തങ്കച്ചിലമ്പിട്ടു കാണാേകണം.
ശ്രീപാദപേത്മ വിളങ്ങും നഖങ്ങേളാടാപാദചൂഡവും കാണാേകണം.
ഇത്തരമുള്ള ഭഗവൽസ്വരൂപേമ
നിത്യവുെമന്നുള്ളിൽേത്താന്നീടുവാൻ
സത്യസ്വരൂപനായീടും ഗുരുവായൂരപ്പേന ഞാനിതാ ൈകെതാഴുേന്നൻ.”

ബാലകൃഷ്ണേസ്താത്രം
ബാലകൃഷ്ണൻ സന്ധ്യയ്ക്കു കാട്ടിൽ നിന്നു തിരിെയ വെന്ന
ത്താത്തതിനാൽ യേശാദ വിലപിക്കുന്നതാണു് ഈ
കീർത്തനത്തിെല ഭാവന.
“പങ്കജക്കണ്ണെനക്കാണാെഞ്ഞനിക്കുള്ളിൽ
സങ്കടമാകുന്നു നാരായണ.

പാൽെവണ്ണ കക്കുേമ്പാളാച്ചിമാരാരാനും
കാൽൈക െപാളിച്ചാേരാ നാരായണ?
പിേള്ളെരത്തെന്നയും കാലികളും കൂടക്കള്ളർ ചതിച്ചാേരാ നാരായണ?
പീലി മുറുക്കിന നിൻമുടി കാണാഞ്ഞു
മാലു െപരുകുന്നു നാരായണ.
പുഞ്ചിരി തൂകിന നിൻമുഖം കാണാഞ്ഞു
െനഞ്ചു പിളരുന്നു നാരായണ.
പൂതനെയേപ്പാെലയാരാനും വന്നിട്ടു
ഭീതി െപടുത്താേരാ നാരായണ?
െപട്ടകംതന്നിേല ചിറ്റാട നല്കാഞ്ഞിെട്ടാട്ടു വഴക്കാേയാ നാരായണ?
േപടികാണുേന്നരേത്താടിേപ്പായ് മെറ്റാരു
കാടകം പുക്കാേയാ നാരായണ?
െപാന്നും ചിലമ്പും കുഴലും മറന്നിട്ടു
സഞ്ചരിപ്പീലല്ലീ നാരായണ?
േപാന്നിങ്ങു േഗാപിമാർ ചാരത്തു വന്നിട്ടു
ധിംതാളം േകൾക്കായി നാരായണ
െപൗരുഷമാളുന്ന ൈപതെലക്കണ്ടിട്ടു
പാരം പുണർന്നമ്മ നാരായണ.”

േവറിെട്ടാന്നു്
അന്തിയാെയൻൈപതെലന്തേയ്യാ! വാരായ്വാെനന്തവൻ െചയ്തെതൻ േതാഴിമാേര?
െവന്തുരുകീടുന്നു ചിത്തെമൻ ൈപതെലസ്സന്തതം കാണാഞ്ഞു കൃഷ്ണ നേമാ.
കൃഷ്ണ നേമാ നേമാ കൃഷ്ണ നേമാ നേമാ
കൃഷ്ണ നേമാ നേമാ കൃഷ്ണ നേമാ.
കൃഷ്ണ നേമാ ജയ! തൃെച്ചംബരം വാഴും
േദവകീനന്ദനാ! കൃഷ്ണ നേമാ.
ആേരാടു ഞാൻ െചന്നു േചാദിപ്പൂ ൈപതെലയാരും പറഞ്ഞിേല്ലയുള്ളവണ്ണം.
കാെറാളിവർണ്ണൻ പുലർകാേല േപായവൻ
വാരാഞ്ഞെതന്തേയാ! കൃഷ്ണ നേമാ. കൃഷ്ണ നേമാ….”

ഇനിയുെമാന്നു്
“കണ്ണെനേങ്ങാെനേങ്ങാൻ കാമിനിമാർമനം
കവർെന്നാളിക്കും കണ്ണെനേങ്ങാെനേങ്ങാൻ?

കാലികേളാടിടേചർന്നു വനങ്ങളിൽ
കളികളാടും കണ്ണെനേങ്ങാെനേങ്ങാൻ?”

ശ്രീകൃഷ്ണേകശാദിപാദം
പൂന്താനെത്ത അനുകരിച്ചു അനന്തരകാലത്തിൽ ആേരാ
രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനമാണു് ഈ േകശാദിപാ
ദം.
“ആദിത്യമണ്ഡലംേപാെല വിളങ്ങുന്ന
െപാന്നിൻകിരീടവും കാണാേകണം - കൃഷ്ണ.

വണ്ടിെന്റ കൂട്ടെത്തേപ്പാെല വിളങ്ങുന്ന
കാർകൂന്തൽഭംഗിയും കാണാേകണം - കൃഷ്ണ.
ഏറ്റവും നീലമായുള്ള കുറുനിരക്കൂട്ടത്തിൻ ഭംഗിയും കാണാേകണം - കൃഷ്ണ.
പഞ്ചമിച്ചന്ദ്രേനാെടാത്തുള്ള െനറ്റിയിൽ
േഗാപിെത്താടുകുറി കാണാേകണം - കൃഷ്ണ.
… …

…

കാർെകാണ്ട േമഘത്തിൻ വർണ്ണമായുെള്ളാരു
മൂർത്തിെയെയെപ്പാഴും കാണാേകണം - കൃഷ്ണ.
േകശാദിപാദവും പാദാദിേകശവും
ചിത്തത്തിെലെപ്പാഴും കാണാേകണം - കൃഷ്ണ.”

ഒളശ്ശയിൽ കൃഷ്ണേസ്താത്രം
ഇതു സാമാന്യം നല്ല ഒരു കീർത്തനമാണു്.
“കണ്ടിേടണമിെങ്ങന്നുള്ളിെലെപ്പാഴും
മണ്ടിമണ്ടി നടക്കുന്ന കൃഷ്ണെന.

രണ്ടു ൈകയിലും തൂെവണ്ണ ൈകെക്കാണ്ട
െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണ കൃഷ്ണ! നേമാസ്തു േത.
കാളേമഘനിറം കലർന്നീടുന്ന
േകാമളാകൃതി പൂണ്ട തിരുേമനി
േമളേമാെടെന്റ മുന്നിൽ വിളങ്ങണം
േകളീനായക കൃഷ്ണ! നേമാസ്തു േത.
കിങ്ങിണി വളെയന്നിവ ചാർത്തീട്ടു
ചങ്ങാതിമാേരാെടാന്നിച്ചു േമളിച്ചു്
ഇങ്ങു വെന്നന്നരികത്തു കാണണം
കഞ്ജേലാചന കൃഷ്ണ! നേമാസ്തു േത.
കീഴിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ
േകാഴകൂടാെത കൃഷ്ണൻ തിരുവടി
ആഴിമാതിേനാെടാന്നിച്ചു കാണണം
നാഴികേതാറും കൃഷ്ണ! നേമാസ്തു േത.
… …

…

ചക്രപാേണെയാളശ്ശയിൽ േമവിടും
ശത്രുസംഹാരമൂർേത്ത! ജഗന്നാഥ!
സത്യസന്ധ! സനൽകുമാരപ്രിയ!
നിത്യം പാലിക്ക കൃഷ്ണ! നേമാസ്തു േത.”

തിരുവാറന്മുേളശസ്തവം
അറിവാനരുേത മറിമായം;
െപാരുവാനരുേത രിപുേവാടും.
കരുണാകരനാം നിൻകൃപെയേന്ന്യ
ശരണം നഹി മമ നാരായണ ജയ.
ആേരാടും ഞാനപരാധം
കാരണപൂരുഷ െചയ്തിേല്ല.
മാരണമാദികളാകിയ േദാഷം
തീരണമധുനാ നാരായണ ജയ.
ഇങ്ങെനവരുെമെന്നാരുനാളും
എൻമനതാരിൽ നിനച്ചിേല്ല!
മംഗലമാശു ഭവിപ്പതിനരുളുക
നന്ദതനൂജാ! നാരായണ ജയ.
ഈവണ്ണം വരുമാപത്തും
േരാഗവുെമാെക്കെയാഴിപ്പാനായ്
നീേയ ഗതിെയന്നല്ലാേത മറ്റില്ലാധാരം നാരായണ ജയ!”

അൈദ്വത കീർത്തനം
ഈ കീർത്തനത്തിെല ശീലുകളും ‘നാരായണ ജയ’
എന്നവസാനിക്കുന്നു.
“നിഷ്കള നിശ്ചല നിർമ്മമ നിരുപമ
നിഷ്ക്രിയ നിരഹങ്കാര നിരാശ്രയ.

നിർഗുണ നിത്യനിരാകുലമരുളുക
നിത്യം മമ ഹൃദി നാരായണ ജയ.

േസ്താതൃസ്തുത്യേസ്താത്രസ്തുതിമയ,
നാഥ പരാപരപരമവിേഭാ ജയ,
േചേതാവാരിധി മേദ്ധ്യ വിലസുക
പാദാംബുജമിഹ നാരായണ ജയ.
നിൻമറിമായം െതരിയാഞ്ഞനിശം
ബ്രഹ്മാദികളുമുഴന്നീടുന്നു;
സന്മയ ചിന്മയ നാഥ ജഗന്മയ!
നന്മ വരുത്തുക നാരായണ ജയ.
അൈദ്വതം പുനേരകമേനകം
തത്വജ്ഞാനമനന്താനന്ദം
സത്താമാത്രം ഗുഢമേബാധം
ഭക്ത്യാ വേന്ദ നാരായണ ജയ.”

േവദാന്തകീർത്തനം
ഇതു സാമാന്യം പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരു നല്ല കീർത്തനം
ആകുന്നു. ഇതിൽ എല്ലാ ശീലുകളും അവസാനിക്കുന്നതു്
‘നാരായണ ജയ’ എന്ന വന്ദനേത്താടുകൂടിയാണു്.
“കരളിൽ വിേവകം കൂടാേതകണ്ടരനിമിഷം ബത! കളയരുതാരും;

മരണം വരുമിനിെയന്നു നിനച്ചീഹ
കരുതുക സതതം നാരായണ ജയ.

കാണുന്നൂ ചിലർ പലതുമുപായം
കാണുന്നില്ല മരിക്കുമിെതന്നു്;
കാൺകിലുെമാരുനൂറ്റാണ്ടിനകത്തെല്ലേന്ന കാണൂ നാരായണ ജയ.
കിമപി വിചാരിച്ചീടുകിൽ മാനുഷജന്മം േവണം മുക്തിവേരണ്ടുകിൽ;
കൃമിജന്മത്തിലുെമളുതായ്വരുേമ
വിഷയസുഖം ബത! നാരായണ ജയ.
കീഴിൽെച്ചയ്ത ശുഭാശുഭകർമ്മം
േമലിൽ സുഖദുഃഖത്തിനു കാരണം;
സുഖെമാരു ദുഃഖം കൂടാേതകെണ്ടാരുവനുമുേണ്ടാ നാരായണ ജയ.
കുന്നുകൾേപാേല ധനമുണ്ടാകിലുമിന്ദ്രനു സമമായ് വാണീടുകിലും
ഒന്നുരിയാടുവതിന്നിടകിട്ടാ
വന്നാൽ യമഭടർ നാരായണ ജയ.
… …

…

ബഹുജന്മാർജ്ജിതകർമ്മവിേശഷാൽ
തിരുമുല്ക്കാഴ്ച നിനക്കിഹ വേച്ചൻ;
ജനിമരണങ്ങെളനിക്കിനി േവണ്ടാ;
പരിപാലയ മാം നാരായണ ജയ.

പാർവതീപരേമശ്വരസ്തുതി
അർദ്ധനാരീശ്വരപരമായ താെഴക്കാണുന്ന സ്തുതി ആസ്വാ
ദ്യതമമാകുന്നു.
“പുരിചിട െകട്ടി വലേത്തബ്ഭാഗം;
പുരികുഴൽ തിരുകീട്ടപരം ഭാഗം;
മതികല ചൂടി വലേത്തബ്ഭാഗം;
മലർനിര ചൂടീട്ടപരം ഭാഗം.

കനൽമിഴി കത്തി വലേത്തബ്ഭാഗം;
െതാടുകുറിമിന്നീട്ടപരം ഭാഗം;
സൂര്യക്കണ്ണു വലേത്തബ്ഭാഗം;
നീൾൈമക്കെണ്ണാത്തപരം ഭാഗം.
ഭസ്മം കവിളിൽ വലേത്തബ്ഭാഗം;
പത്തിക്കീറ്റിട്ടപരം ഭാഗം.
കാതിൽപ്പാമ്പു വലേത്തബ്ഭാഗം;
കാതിൽക്കുണ്ഡലമപരം ഭാഗം.
േക്ഷ്വളെമരിഞ്ഞു വലേത്തബ്ഭാഗം;
കുംകുമേരഖകളപരം ഭാഗം.
തിരുമാറഴകു വലേത്തബ്ഭാഗം;
തിരളും േപാർമുല മേറ്റബ്ഭാഗം;
വിധിതലമാല വലേത്തബ്ഭാഗം;
പുതുമണിമാലകളപരം ഭാഗം.
ശൂലകപാലി വലേത്തബ്ഭാഗം;
പാശാംകുശധരമപരം ഭാഗം.
തിരുവരചാരു വലേത്തബ്ഭാഗം;
ഘനജഘനാഞ്ചിതമപരം ഭാഗം.
പുലിയുരി ചാർത്തി വലേത്തബ്ഭാഗം;
പൂന്തുകിൽ ചാർത്തീട്ടപരം ഭാഗം.
പന്നഗകാഞ്ചി വലേത്തബ്ഭാഗം;
െപാന്നുടഞാണിട്ടപരം ഭാഗം.
പടുബലമൂരു വലേത്തബ്ഭാഗം;
തുടവിയ തൃത്തുട മേറ്റബ്ഭാഗം.
ഭുജഗചിലമ്പു വലേത്തബ്ഭാഗം;
കനകചിലമ്പിട്ടപരം ഭാഗം.
ഭസിതസിതാംഘ്രി വലേത്തബ്ഭാഗം;
ലാക്ഷാരുണപദമപരം ഭാഗം.
ഭസിതം േതച്ചു വലേത്തബ്ഭാഗം;
കളഭം േതച്ചിട്ടപരം ഭാഗം.
പന്നഗപൂൺപു വലേത്തബ്ഭാഗം;
െപാന്മയപൂൺപുകളപരം ഭാഗം.
അത്ഭുതരൂപി വലേത്തബ്ഭാഗം;
ശൃംഗാരാത്മകമപരം ഭാഗം.
ശിവശിവ ശിവേന! വനിതാർദ്ധം തവ
തിരുെമയ് മുഴുവൻ പ്രതിമുഹുരസ്മച്ചിേത്ത നിത്യം േതാന്നുക േതാന്നുക
വരദ നമേസ്ത, വരദ നമേസ്ത.”

ശിവനാരായണകീർത്തനം
വിേനാദകരമായ ഒരു കൃതിയാണു് ശിവനാരായണകീർ
ത്തനം.
“കടിക്കും പാമ്പതുതെന്ന കടകംേപാെലാരുത്തനു
കിടക്കേപാെലാരുത്തനു ശിവനാരായണ നേമാ.

കാട്ടിലൂെട നടക്കുേമ്പാൾക്കാമിനിയുെണ്ടാരുത്തനു
കാലികളുെണ്ടാരുത്തനു ശിവനാരായണ നേമാ.
… …

…

െകതി െകട്ടിട്ടുലകിൽേപ്പായിരന്നുണ്ണാെമാരുത്തനു
കവർന്നുണ്ണാെമാരുത്തനു ശിവനാരായണ നേമാ.
… …

…

െകൗതുകംേപാൽ ബാണൻതെന്റ
വാതിൽകാക്കാെമാരുത്തനു
ൈകകൾ െകായ്യാെമാരുത്തനു ശിവനാരായണ നേമാ.”

മുകുന്ദേസ്താത്രം
“അമ്പാടിയിലൻേപാടു വിളങ്ങീടിന രത്നം

കണ്ടാവിതു ഞാനൻെപാടു േഗാവിന്ദ മുകുന്ദ.
ആരങ്ങളണിഞ്ഞും നിജപൂവാട െഞറിഞ്ഞും കണ്ടാവിതു…
ഇമ്പംകലരും കുംകുമമൻേപാടിഹ ചാർത്തി കണ്ടാവിതു…
ഈേടറിന േഗാപീജനമേദ്ധ്യ വിളയാടി കണ്ടാവിതു…”

ൈവക്കണ്ണൂർശിവസ്തുതി
“അന്തകൻതെന്ന കണ്ണും ചുവത്തിെക്കാ-

െണ്ടെന്തടാെയന്നു േചാദിച്ചടുക്കുേമ്പാൾ
ബന്ധുവാകണം ൈവക്കണ്ണൂർെവൺമാടമമ്പിടും ശിവ ശങ്കരേന ജയ.
ആർത്തു കാലൻ കഴുത്തിൽക്കയറിട്ടു
കൂർത്ത ശൂലങ്ങൾ മാറിൽത്തറയ്ക്കുേമ്പാൾ
ആർത്തി തീർത്തരുൾ ൈവക്കണ്ണൂർ …
… … … ശങ്കരേന ജയ”

െചറുകുന്നത്തമ്മസ്തുതി
താെഴക്കാണുന്ന െചറുകുന്നത്തമ്മയുെട േകശാദിപാദ
സ്തുതി ഒരു പഴയ കൃതിയാണു്. ചമ്പൂകാരന്മാരുെട ഭാഷ
യാണു് കവി ഇതിൽ അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
“കരിവരമുഖവൻകഴലിണ കൂപ്പി-

ക്കരളിൽ നിനച്ചക്കവിമാതിെനയും
കനിെവഴുമഗസുതതെന്നയുരപ്പാൻ
ഗുരുവിെനയും െതാഴുതിത മുതിരുേന്നൻ.
… …

…

അെല്ലാടുമിരുൾമുകിൽതെന്നാടുെമാരു പടതല്ലിനു സാമ്യമിയന്നു വിേശഷാൽ
അഴകിെനാടലർശരതഴെയാെടതിർേത്താരണിപുരികുഴലതു േതാന്നുക ഹൃദി േമ
വാരുണപായലിൽ വിലസിന മലരിൽപ്പാരെമഴുെന്നാരു മധുവുൺമാനായ്
കരിമുകിലഴകിൽ നിരന്നകണേക്ക
തിറവിയ കുറുനിര േതാന്നുക ഹൃദി േമ,
… …

…

ഇളമാൻകണ്ണിെനാരിളമ വഴങ്ങിക്കുലെചയ്തഴകിയ കുവലയമുടേന
ഇതവിയ കർണ്ണസമീപേത്താളവുമിയലിന തിരുമിഴി േതാന്നുക ഹൃദി േമ.
… …

…

നീടാർന്നീടിന ഗണ്ഡതേല ചാഞ്ചാടീടും മണികുണ്ഡലയുഗളം
നിറമിയലീടിെനാരണികാതിണയും
നിഖിലാധീശ്വരി േതാന്നുക ഹൃദി േമ.
… …

…

മുത്തിൻമണികെളാെടാത്തീടുന്ന വിചിത്രത േതടിന ദശനപ്രഭയും
മുറുവൽ തുളുമ്പിന വായ്മധുരിമയും
മുഴുമതിവദേന േതാന്നുക ഹൃദി േമ.
… …

…

മത്തമതംഗജമസ്തകകാന്തിെയ
മധ്യമമാക്കിന ചിത്രദശായാം
മണിമയകുംഭവുമൻെപാടു കുമ്പിടുമണികുചയുഗളം േതാന്നുക ഹൃദി േമ.
… …

…

േശാണിതബീജാസുരവരരക്തം
വീണതിഭീഷണദനുേജന്ദ്രന്മാർ
േശാഭയിലുണ്ടാകുെമ്പാഴുതവെര
േക്കാപാൽെക്കാന്റ മഹാൈഭരവി ജയ.
… …

…

െപാന്നിൻേകാരികതന്നിൽ നിറേച്ചാരന്നം േകാരിവിളമ്പുേന്നരം
േപാന്നുനിറെഞ്ഞാരു പഥികജനത്തിനു
പൂർണ്ണത േചർക്കും ഭുവേനശ്വരി ജയ.
“േകാലക്ഷ്മാതലതിലകത്വം പൂണ്ടാലസ്യം തീർത്തഖിലജനാനാം
േകാലിന കൃപയാ പാലിച്ചീടിന
കാലധ്വംസനദയിേത ജയ ജയ.”

മെറ്റാരു െചറുകുന്നിലമ്മസ്തുതി
െചറുകുന്നിലമ്മസ്തുതി എന്ന േപരിൽ മെറ്റാരു െചറിയ
കീർത്തനവും കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അതു മുമ്പിലെത്ത േസ്താത്ര
െത്ത അേപക്ഷിച്ചു് അർവാചീനമാണു്.
“അംഗജരിപുെവാടു േചർന്നു കളിക്കും

ഭംഗ്യാ നിൻെമയ് െതാഴുേതൻ ജയ ജയ.
സുന്ദരരൂേപ ഗിരിതനേയ െചറുകുന്നിലമർെന്നഴുമേമ്മ ജയ ജയ.
ആദരവാൽത്തൻമലരടി െതാഴുേവാർക്കാനന്ദെത്ത വളർപ്പവേള ജയ. സുന്ദര …
ഇന്ദ്രാദികെളാടു മുനിജനെമല്ലാം
വന്നു വണങ്ങിന നാേഥ ജയ ജയ. സുന്ദര …
ഈേരഴുലകിനു േവരായ് േമവിന
താരാർമാേത, െതാഴുേതൻ ജയ ജയ. സുന്ദര …
ഉച്ചയ്ക്കുഴറിവരുന്ന ജനത്തിനു
വച്ചിഹ േചാറു െകാടുപ്പവേള ജയ. സുന്ദര … ”

ഇനിയും,
“അർക്ക നിഷ്കളരൂപ ദിവാകര,
ഭക്തവത്സല പാപവിനാശന,
ത്വത്സ്വരൂപം മമ ഹൃദി േതാന്നണമാദിത്യഭഗവാേന വണങ്ങുേന്നൻ.”

എന്ന ആദിത്യേസ്താത്രം;
“അദ്രിമുകളിൽ വൃഷഭാധിരൂഢനാ-

യദ്രിസുതെയ മടിയിൽേച്ചർത്തു
കദ്രുസുതഗണഭൂഷണനായ്വാഴും
രുദ്രനായുള്ള വടക്കുനാഥ”

എന്ന വടക്കുന്നാഥേസ്താത്രം;
“അത്യന്തമായുേള്ളാരാപത്തസുരരാൽ

നിത്യം മുഴുത്തു കഴിവില്ലാഞ്ഞു
ശക്തനായ്വന്നു പിറന്ന ദശരഥപുത്രനാം ശ്രീരാമ നാരായണ” എന്ന ശ്രീരാമേസ്താത്രം:
“അേമ്മ ഭഗവതി നാരായണി ഗൗരി
ആനന്ദേദ േദവി ൈകെതാഴുേന്നൻ
ആേര്യ ഭഗവതി േദവി സരസ്വതി
ആദികാത്യായനി ൈകെതാഴുേന്നൻ”

എന്ന കരുംബാസ്തുതി:
“കല്ലിേന്മലും മലേമലും മുള്ളിലും

തല്ലിയന്തകെനേന്നയിഴയ്ക്കുേമ്പാൾ
അല്ലൽേപാക്കുവാനായിട്ടു കാണണം
തൃപ്പൂണിത്തുറ േമവും നാരായണ”

എന്ന പൂർണ്ണത്രയീശേസ്താത്രം:
“അമ്പിൽ മീനുരുവായി േവഗത്തിൽ

നാലു േവദെത്ത വീണ്ടതും
നാഥനാം തിരുവില്വമാമേല
േമവുെമൻ ഹരി േഗാവിന്ദ”

എന്ന വില്വാദ്രീശേസ്താത്രം:
ഇങ്ങെന പല കീർത്തനങ്ങേളയും പറ്റി പ്രതിപാദിേക്ക
ണ്ടതായുെണ്ടങ്കിലും സ്ഥലെദൗർല്ലഭ്യം നിമിത്തം ആ
ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചുെകാള്ളുന്നു. േകരളത്തിെന്റ
ഒരറ്റം തുടങ്ങി മേറ്റ അറ്റം വെര പ്രചുരമായി പ്രചരിച്ചു
വന്ന കീർത്തനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ശാേഖാപശാഖക
െളസ്സംബന്ധിച്ചു സാമാേന്യന പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു
ജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനു് ഏതൽപര്യന്തം നിരൂപിതങ്ങ
ളായ കൃതികൾ പര്യാപ്തങ്ങളാെണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഇനിേമൽ അനുേപക്ഷണീയങ്ങളാെണന്നു േതാന്നുന്ന
ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രേമ ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിതകെള
പരാമർശിക്കുകയുള്ളു.
2. വിയൻ=അത്ഭുതം.
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37 േദവനാരായണഗാനങ്ങൾ
പ്രസ്തുത ഗാനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിലും പ്രശസ്തിരൂ
പത്തിലും ശൃംഗാരരൂപത്തിലും കാണുന്നു. ചില മാതൃക
കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം. എല്ലാം ഒരു കവിയുെട കൃതികൾ
തെന്ന. കാലം എട്ടാം ശതകമായിരിക്കണം.

പ്രാർത്ഥന
1“പടയ്ക്കായിത്തുടങ്ങുേമ്പാൾപ്പടക്കൂട്ടം തുയർെത്തത്തി-

െക്കാടിയ മറുതലമിടമർ പലെരയുെമാടുക്കിക്കളവതിന്നും
തിരുേമനിക്കിന്നുെമന്നും കരുേത്തറ്റം വരുവാനും
വിരെവാടനുപമഹരിതൻചരിതങ്ങൾ മനസി
െതളിവതിന്നും
തനിക്കുള്ള ജനത്തിന്നും തനിക്കും നാട്ടിനും നീളദ്ധനവുമഴകിയ ഗുണവുമനുപമതനയർ െപരുകുവാനും
അണയായ്വാനനർത്ഥങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾവന്നണവാനും
അരികൾകുലമതിഭയം പൂണ്ടടിമലർ െതാഴുതു
വണങ്ങുവാനും
നിറേഞ്ചരും കുമാരനല്ലൂർ വിളങ്ങിടും മാേയ
സുഖെത്താടകമലർ നിറയും കരുണയാം കടലിൽ
വിളങ്ങുേവാേള
ദിനം നിെന്റ കഴൽത്താരിൽെത്താഴുതീടും േദവനാരായണെനഗ്ഗിരിവരതനേയ പരിെചാടു പാലയ ചിരം നീ.”
2. “െവണ്ണകിട്ടാഞ്ഞു കരഞ്ഞു വിതുമ്പുേന്നാരുണ്ണിക്കിടാവിെനൈക്കെതാഴുേന്നൻ;
കന്യമാർകൂറ കവർന്നാേന്മേലറിയ
നന്ദകുമാരെനൈക്കെതാഴുേന്നൻ.
… …

…

ആനന്ദക്കാതേല! േദവകിത്തയ്യലാൾേക്കാമനൈപ്പതേല! ൈകെതാഴുേന്നൻ.
ഉമ്പർപുഴതന്നിലമ്പിലിരുന്നീടുമുമ്പർപുരാേന! ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ.
ഭാവമഴിഞ്ഞുടൻ നിൻപാദം കുമ്പിടും.
േദവനാറാണെനപ്പാലിേക്കണം.”

പ്രശസ്തി
1. “പാരീേരഴും കീർത്തിേപരാം പാലാഴിയിൽക്കുളിപ്പിച്ചു

പാരിജാതം ദാനംെകാണ്ടുമെങ്ങാളിപ്പിച്ചു
വീരതേയ്ക്കാ ശരിയില്ല ശ്രീരാമനുെണ്ടങ്കിൽേക്കേള;
ശൂരതയ്ക്കില്ലാരും േനേര പാർത്ഥേനയുള്ളു.
മാരവീരൻ െമെയ്യാളിപ്പാൻമൂലം േകൾപ്പിൻ മാേലാകേര!
േനേര നില്പാൻ നാണിച്ചിങ്ങു ഭംഗി േപാരാഞ്ഞു.”
2. “നല്ലെതല്ലാവർക്കും നല്കും മല്ലൈവരിതെന്നേപ്പാെല
െചാെല്ലഴുന്ന നാടുെമല്ലാം പാലിക്കും വീര!

മുല്ലബാണൻ തേന്നാെടാക്കുമേല്ലാ െചാല്ലാം െമയ്
വിലാസം
െവല്ലുമേല്ലാ ൈവരിവീരർ േപാരിെനത്തുേമ്പാൾ
…

…

…

ഉള്ളവണ്ണം െചാല്ലുവാൻ മറ്റില്ല; െചാല്ലാർന്നിഗ്ഗുണങ്ങളുള്ള മർത്ത്യൻ േദവനാരായണേരയുള്ളു.
… …

…

നീലേമഘവർണ്ണൻ തെന്റ ബാലലീല കാൺമാേനറ്റം
േലാല! മറ്റുേമാേരാ നന്മ േതടിടും വീര!
ൈവരികൾതൻ ചിത്തതാരിൽപ്പാരം േപടി നല്കും േദവനാരായണ ഭൂെമൗ വാണീടേനകം നാൾ നീ.”

വിേയാഗതാപം
1. “കമലങ്ങൾ കനെലന്നാൾ കളഭം േമൽ വിഷെമന്നാൾ
കുയിൽ കൂകുന്നതു ശൂലം െചവിയിെലന്നാൾ;

കുളുർമതി െചാരിയുന്നു െപാരികനൽ െമയ്യിെലന്നാൾ
കലയാന മലയെത്തന്നലുമിെതന്നാൾ;
പിഴകൂടാത്തരുണിെയക്കുലെചയ്യുന്നതുമേയ്യാ!
വഴിയെല്ലന്നതുമിേപ്പാൾെപ്പാളിയിെതന്നാൾ;
ഉറങ്ങുേമ്പാളുടൻ കാണാം തിരുേമനിയതുമേയ്യാ!
തരമേല്ല വരുന്നില്ലിന്നുറക്കെമന്നാൾ.
… …

…

മരണം േമൽ വരുംമുൻേപ ശിവേന! േദവനാരാണർ
തിരുവുള്ളത്തിേലറ്റുവാനാരുമിെല്ലന്നാൾ.”
2. “അടമഴ ചീർത്തു മാരി െചാരിഞ്ഞ േകാട മുഴത്തു കാറ്റങ്ങുടലിലടിച്ചു പാെടയുലച്ചു മൂടിന കൂരിരുട്ടും;
ഇടിനിടിെനന്നു െവട്ടുമിടിയ്ക്കിടയ്ക്കിട മിന്നും മിന്നൽ-

െക്കാടികളുമാടും ൈമലുകൾ മാരേപ്പാർവിളേതടും വണ്ടും
അടവികൾ നീെള നിലവിളിെകാണ്ടു ചുഴലമടക്കുമന്നാൾ
മടുമലർവാണേനാടുടൽേനരാം േദവനാരായണവീരൻ
മണിയറതന്നിൽ നല്ലണിെമത്തേമലണഞ്ഞൻ പിെലെന്റ
തടമുല േചർത്തു ചൂടു കളഞ്ഞു പുല്കുേമാ ൈദവേമ ഹാ!

താെഴക്കാണുന്ന ഗാനം േദവനാരായണപരമല്ല:
“പട്ടിൽ വീരവാളി നല്ലൂ; പങ്കജത്താർ പൂവിൽ നല്ലൂ;
ഭാരതത്തിെലതിർത്ത മന്നരിലർജ്ജുനൻ നല്ലൂ;
ഭംഗിക്കംഗജേനെറ നല്ലൂ; ഭക്തെരപ്പഴിയായ്ക നല്ലൂ;
പാരിച്ചീടിന കാരുണ്യത്തിനു കാർവർണ്ണൻ നല്ലൂ;
കഷ്ടേരാടണയായ്ക നല്ലൂ; ഭക്തെരപ്പഴിയായ്ക നല്ലൂ;
കാടു മാനിനു മീനിനാഴി നീരിേല നല്ലൂ;
െവട്ടുവാൻ ൈകവാളു നല്ലൂ; ബന്ധെവക്കളയായ്ക നല്ലൂ;
േവരറെക്കാലെചയ്തതിൽ ശ്രീരാഘവൻ നല്ലൂ.”

‘പാരീേരഴും കീർത്തിേപരാം’ എന്ന പാട്ടിൽനിന്നു നേതാ

ന്നതയിൽ പണ്ടുതെന്ന ഗാനാത്മകങ്ങളായ ലഘുകൃ
തികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ
ഒടുവിൽ ആവിർഭവിച്ച വ്യാസാവതാരവും കിരാതവുമ
ല്ല ആദ്യെത്ത വഞ്ചിപ്പാട്ടുകെളന്നും കാണാവുന്നതാണു്.
‘പട്ടിൽ വീരവാളി നല്ലൂ’ എന്ന പാട്ടു നേതാന്നത ശ്ലഥബ
ന്ധമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തു വിരചിതമാെണന്നു േതാ
ന്നുന്നു. നേതാന്നതയിൽ അക്കാലത്തു രചിച്ച ചില വാ
തിൽതുറപ്പാട്ടുകളും കാണ്മാനുണ്ടു്.
“ഏണേനേത്ര മതി! മതി! േകണു െചാന്ന വചനങ്ങൾ
പ്രാണനാഥനിതാ വന്നു തുറക്ക വാതൽ.

ഏവെനെന്റ മണിയറ പൂവതിന്നു വിളിച്ചതു
േതവരാണ മണിവാതിൽ തുറക്കയില്ല.
ഐഹികമായുള്ള സൗഖ്യേമാഹമുണ്ടിജ്ജനത്തിന്നു
സാഹസങ്ങൾ നിനയാെത തുറക്ക വാതൽ.
ഐയേമറ്റുനടക്കുന്ന കയ്യെനന്നേപാെല നീയും
പെയ്യ വന്നു വിളിച്ചാൽ ഞാൻ തുറക്കയില്ല.
അക്കനമത്തരുണനുമക്കയൽക്കണ്ണിയുമായിട്ടർക്കബിംബമുദിേപ്പാളമുറങ്ങിവീണു.
ഇക്കനമിപ്പാട്ടിനർത്ഥെമാെക്ക നന്നായറിേഞ്ഞാെരത്തിക്കരിക്കയില്ലയാരും തുറക്കും വാതൽ”

എന്നീ ഈരടികൾ അവയിൽ ഒന്നിൽനിന്നു പകർത്തു
ന്നതാണു്.
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38 മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടു്

പാടുന്ന രീതി
പണ്ടു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ഇടയിൽ വളെര
പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു ഗാനമാണു് മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടു്.
ൿനാനായസുറിയാനിക്കാരുെട വിവാേഹാത്സവത്തിനു്
അതു സമീപകാലംവെര ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു ചടങ്ങായി
രുന്നതായി അറിയുന്നു. ക്രിസ്തുവിെന്റ സൂചകമായി ഒരു
നിലവിളക്കു രംഗത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ വച്ചു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ശിഷ്യരായി അേപ്പാസ്തലന്മാരുെട സ്ഥാനത്തു
പന്ത്രണ്ടു പുരുഷന്മാർ വാളും പരിചയും ധരിച്ചു തലയിൽ
മയിൽപ്പീലി തിരുകി ആ വിളക്കിന്നു ചുറ്റും വട്ടത്തിൽ
ചുവടു വച്ചും ൈകെകാണ്ടു ചില ആംഗ്യങ്ങൾ കാണി
ച്ചും ഈ പാട്ടു പാടുകയും ഒടുവിൽ മംഗളം പാടി ചടങ്ങു്
അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. സംഘക്കളിയുെട ഒര
നുകരണമാണു് മാർഗ്ഗംകളി എന്നതിന്നു സംശയമില്ല.
സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുെട കായികശക്തിക്കും മാന
സിക വിേനാദത്തിന്നും മതഭക്തിക്കും പ്രസ്തുത ഗാനം
പ്രേയാജകീ ഭവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പക്ഷാന്തരമു
ണ്ടാകുവാനും മാർഗ്ഗമില്ല.

ആരംഭം
മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടു് ആരംഭിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്ന വി
ധത്തിലാണു്:
“െമയ്ക്കണിന്ത പീലിയും മയിൽേമൽ േതാന്റും േമനിയും

പിടിത്ത ദണ്ഡും കയ്യും െമയ്യുെമെന്നേന്നയ്ക്കും വാഴ്കേവ,
വാഴ്ക വാഴ്ക നമ്മുെട പരിഷെയല്ലാം ഭൂമിയിൽ
വഴിക്കൂറായ് നടക്കേവണ്ടിവന്തവേരാ നാെമല്ലാം.
അഴിവുകാലം വന്നടുത്തു അലയുന്ന നിൻമക്കെള
അഴിയാവണ്ണം കാത്തരുൾവാൻ കഴിവുേപശുക
മാർേത്താമ്മൻ
മലേമൽനിന്നു േവദ്യനമ്പു ചാർത്തിമാറിെയന്നേപാൽ
മയിൽേമേലറിനിന്ന നില കാണേവണം പന്തലിൽ
പട്ടുടൻപണിപ്പുടവ പവിഴമുത്തുമാലയും
അലങ്കരിത്ത പന്തലിൽ വന്നുതകേവണം മാർേത്താമ്മൻ.”

ഇതിവൃത്തം
മാർേത്താമ്മാശ്ലീഹായുെട ചരിത്രമാണു്, പ്രതിപാദ്യവി
ഷയം. ആെക ഭിന്നവൃത്തങ്ങളിലായി പതിന്നാലു പാദ
ങ്ങളും നാനൂറ്റിൽച്ചില്വാനം വരികളുമുണ്ടു്. പാലസ്തീനാ
നാട്ടിൽ ‘ആദിേയമുൻപു ശേലാേമാൻ ചമച്ച ആലയം
ഭാഷയിൽ’ ഉള്ള ഒരു സൗധം േചാഴരാജാവായ ‘െഗാ
േണ്ഡാേഫാറസ്’ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയും അത്തര
ത്തിൽ ഒരു സൗധം തെന്റ രാജധാനിയിൽ പണി കഴി
പ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ട തച്ചന്മാെര അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടു
വരുവാൻ ഹാവാൻ എന്ന ഒരു വണിക്കിെന നിേയാ
ഗിക്കുകയും െചയ്തു. ഹാവാൻ കപ്പൽ കയറി മേഹാസാ
പട്ടണത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു മാർ
േത്താമ്മെയ ഒരു തച്ചെനന്ന നിലയിൽ ആ വർത്തക
െന ഏല്പിക്കുകയും മാർേത്താമ്മാ ആദ്യം ഹാവാേനാടു
കൂടി േപാകുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു എങ്കിലും ഒടുവിൽ തെന്റ
ഗുരുനാഥെന്റ “നിേന്നാടുകൂേട ഞാനുണ്ടു കൂട്ടു നീ േപാകും
നാടതിെലല്ലാം… നിൻനിനെവല്ലാെമൻ നിനവേല്ലാ നീ
യുറയ്ക്കാകുലം േവണ്ട” എന്നും മറ്റുമുള്ള അരുളപ്പാടു േകട്ടു്
ആശ്വസ്തനായി േചാഴരാജ്യേത്തയ്ക്കു േപാകുകയും െചയ്തു.
അവിെട േഗാേണ്ഡാേഫാറസ്സിെന്റ പ്രീതിക്കു പാത്രീഭ
വിച്ചു് തദ്വാരാ ലഭിച്ച ധനവുംെകാണ്ടു ക്രിസ്തുമതപ്രചാര
ത്തിനായി മ്ലാക്കാ (മലാക്ക) ചീനം (ൈചന) മുതലായ
േദശങ്ങളിൽ ‘മാർഗ്ഗമറിയിക്കുകയും’ െചയ്തു.
“ …

… … വീണ്ടും പുറെപ്പട്ടു േകരളനാെടന്നു േകട്ടു
കാരണമായുള്ള േകൾവികേളാെടാത്തുകൂടിെയാരുമിച്ചു
െചന്നു
ഈടുേള്ളാരാ മാലിയാവുംകെര െചന്നവിടത്തിരുന്നു
ഊരാളേരാടറിയിച്ചിതു മാർഗ്ഗവും േകട്ടവരായതിലായി
ഇങ്ങെന മാർഗ്ഗമറിയിച്ചതിൻേശഷം തീർത്തു കുരിശതു
െകാല്ലം
നിരണവും േകാക്കമംഗലം േകാട്ടക്കായൽ മലപ്രേദശമായ
ചായൽ
പാലൂരും പിെന്ന രാജാവിന്നിരിപ്പിടം
െകാടുങ്ങല്ലൂെരന്നിവേയഴും”

എന്നു കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. െഗാേണ്ഡാേഫാറസ്സു മാർ
േത്താമ്മാെയ ബന്ധനത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ചില അമാനുഷപ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു് അവിെടനി
ന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റും കവി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ൈമലാപ്പൂരിൽ ചിന്നമലയിെല കാളീേക്ഷത്രത്തിെല
അർച്ചകന്മാർ മാർേത്താമ്മാെയ ശൂലംെകാണ്ടു കുത്തി
െക്കാല്ലുന്നേതാടുകൂടി കഥ അവസാനിക്കുന്നു. ‘മാർഗ്ഗം’
എന്നാൽ ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗം അഥവാ ക്രിസ്തുമതം എന്നർ
ത്ഥം. മാർേത്താമ്മായുെട ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗപ്രചാരണെത്ത
അധികരിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടു് അഭിനയേത്താടുകൂടി പാടു
ന്നതിനു തക്കവണ്ണം കവി രചിച്ചതിനാൽ ഈ കൃതിക്കു
മാർഗ്ഗം കളിപ്പാെട്ടന്നു േപരുണ്ടായി.

പാട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം
മാർേത്താമ്മാ േചാഴരാജാവിേനാടു സ്വർഗ്ഗസൗധെത്ത
വർണ്ണിച്ചു േകൾപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള ചില വരികളാ
ണു് താെഴ േചർക്കുന്നതു്.
“ചിത്രം ചിത്രങ്ങെളത്ര മേനാഹരം ആയതിലുണ്ടേല്ലാ

കാണ്മാൻ
ചിന്തെതളിയുംപടിയുള്ള വാതിൽകൾ
മുേത്താടു ൈവരം പതിച്ചു്.
അൻപരിലൻപനിരിക്കുമേക്കായിക്കെലാൻപതു തട്ടുകളുണ്ടു്.
അന്തിെയാരിക്കലുമിേല്ലയേക്കായിക്കൽെച്ചന്നിടകൂടുന്നവർക്കു്
മൃത്യുവഴിയായി മർത്ത്യരതിൽെച്ചന്നാലത്തലില്ലാ മഹാഭാഗ്യം.
ആദിത്യരശ്മിയും നാണിക്കുമാറതിൽ
മാണിക്കമാേയാരു ദീപം.
അതിെനാരു മന്ദെമാരിക്കലുമില്ലേവ
നീയറി േചാഴായിെതല്ലാം.”

കവിയും കാലവും
മാർേത്താമ്മാശ്ലീഹാേയസ്സംബന്ധിച്ച ചില പാട്ടുകൾ
സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ പാടിവന്നതായി മെഫയ്,
േഗാവയാ എന്നീ പാശ്ചാത്യചരിത്രകാരന്മാർ യഥാക്ര
മം ക്രി. പി. 1588-ലും 1599-ലും േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. േഗാ
വയാ അവർ ഒരു കളിക്കു് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി വന്ന
പാട്ടിെനപ്പറ്റി പറയുന്നു. േപാർത്തുഗീസുകാരുെട ആഗ
മനത്തിന്നു മുൻപും സുറിയാനിക്രിസ്യാനികൾക്കു മാർ
േത്താമ്മാെയപ്പറ്റി ചില പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്ക
ണം. മാർഗ്ഗം കളിപ്പാട്ടു് അവയിൽ ഒന്നാേണാ എന്നു നി
ശ്ചയമില്ല. കുരിശു്, അഞ്ചുക്കൾ (മാലാഹാമാർ) എന്നീ
േപാർത്തുഗീസുവാക്കുകൾ ഇന്നു നടപ്പുള്ള പാട്ടിൽ കാ
ണ്മാനുണ്ടു്; എന്നാൽ അതുെകാണ്ടു മാത്രം ഇതു് അവർ
വന്നതിനുേമലുണ്ടായതാണു് എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയാ
വുന്നതല്ല. പാട്ടിൽ അവ പിന്നീടു കടന്നുകൂടിെയന്നും
വരാവുന്നതാണു്. ‘െമയ്ക്കണിന്ത പീലിയും’ ഇത്യാദി പീ
ഠികേപാെല ഭാഷയ്ക്കു് ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാചീനത
കാണുന്നില്ല. ക്രി. പി. 1600-നും 1700-നും മേധ്യ ജീവി
ച്ചിരുന്ന കല്ലൂർേശരി െവട്ടിക്കുേന്നൽ ഇട്ടിെത്താമ്മൻ
കത്തനാരാണു് ഇതിെന്റ കർത്താവു് എന്നു് ഒരു ഐതി
ഹ്യമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം പേക്ഷ ഇതിെന്റ പരിഷ്കർത്താവാ
െണന്നു വരുവാനും പാടില്ലായ്കയില്ല. ക്രി. പി. 1797-െല
ഒരു പതിപ്പിൽ “ഇക്കാലങ്ങേളാരായിരെത്തഴുനൂറുമുപ്പ
തുരണ്ടിൽ, ഇരാറിലീെരട്ടു നാമം പാടിയ തിങ്ങളിലാടി”
എെന്നാരു കുറിപ്പുെണ്ടങ്കിലും അതു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർ
മ്മാണകാലെത്ത നിർേദ്ദശിക്കുന്നതായി തീർച്ചെപ്പടുത്തു
വാൻ തരമില്ല. അത്രമാത്രം അർവ്വാചീനമല്ല ഈ പാട്ടു്.
ആെകക്കൂടി ‘െമയ്ക്കണിന്ത’ എന്ന പീഠിക േപാർത്തുഗീ
സുകാരുെട വരവിനു മുൻപുള്ളതും േശഷം ഭാഗങ്ങൾ
െകാല്ലം എട്ടാം ശതവർഷത്തിൽ ഇട്ടിെത്താമ്മൻകത്ത
നാർ പുതുക്കിെയഴുതിയതുമാെണന്നു സങ്കൽപിക്കുന്നതു
സമീചീനമായിരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നു.

റമ്പാെന്റ പാട്ടു്
െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന
മെറ്റാരു ഗാനമാണു് റമ്പാെന്റ പാട്ടു്. ഈ കൃതി മാർ
േത്താമ്മായാൽ മതപരിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ട നിര
ണത്തുകാരൻ മാളിേയയ്ക്കൽ േതാമ്മാറമ്പാൻ രചിച്ചതാ
െണന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശത്തിൽ നാല്പെത്തട്ടാം
തലമുറക്കാരനായ മെറ്റാരു േതാമ്മാറമ്പാൻ ക്രി. പി.
1601-ൽ സംേക്ഷപിെച്ചഴുതിയതാെണന്നും ആ പാട്ടിൽ
ത്തെന്ന പ്രസ്താവനയുണ്ടു്.
“ഒരായിരേമാടറുനൂെറ്റാന്നാം

കർക്കടകം മൂന്നാം ദിവസം
ആരാധനേയാടിവെയല്ലാരും
അറിവാൻ ൈദവം കൃപെചയ്ക”

എന്ന വരികൾ േനാക്കുക. ഇേപ്പാൾ പ്രചാരത്തിലിരി
ക്കുന്ന പാട്ടിെനപ്പറ്റി നമുക്കു നിരൂപണം െചയ്താൽ മതി
യാകുന്നതാണേല്ലാ. അതു െകാല്ലം 776-ആണ്ടിടയ്ക്കു രചി
ച്ചതാെണന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതിൽ ആേക്ഷപമില്ല. ചില
വരികൾ താെഴേച്ചർക്കുന്നു:
“സാക്ഷാൽ ൈദവം മൂെവാരുവൻതാ-

നരുൾമാർഗ്ഗത്തിൽ ഗുരുവരനാകിയ
മാമകനാമകനാം മാർേത്താമ്മാ
െപരുമാൾ േചാഴന്റാളായുേള്ളാരാവാേനാടും സഹിതംകൂടി
അറബിയായിൽ കപ്പൽ കേരറി
മാല്യംകെര വെന്നത്തിയതു്.
… …

…

ഒരു മാസത്തിന്നിടയിൽത്തിരിേക
േകരളനാട്ടിൽത്താൻ വരുവാൻ
തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തരചൻമരുമകനാേദശത്തിൽെച്ചെന്നത്തി,
തൃക്കാൽ മുത്തിയേപക്ഷ കഴിച്ചൂ;
കപ്പൽയാത്രയുമവർ െചയ്തു.”

സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുെട കല്യാണപ്പാട്ടുകേളയും
പള്ളിപ്പാട്ടുകേളയുംപറ്റി ഞാൻ പതിെനാന്നാമധ്യായ
ത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േപാർത്തുഗീസുകാർ േകരള
ത്തിൽ വന്ന കാലത്തു് അവരുെട ഇടയിൽ പല പഴയ
പാട്ടുകൾ പ്രചാരത്തിൽ ഇരുന്നിരിക്കണം. അവ മിക്ക
വാറും കാലാന്തരത്തിൽ അസ്തമിതങ്ങളായിത്തീർന്നിരി
ക്കുന്നു.
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39 പാക്കനാർ െതാള്ളായിരം
േജക്കബ്െഫനിേഷ്യാ എന്ന ഒരു േപാർത്തുഗീസ്ഗ്രന്ഥ
കാരൻ െകാച്ചി, പുറക്കാടു് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉേദ്ദ
ശം 760-ആണ്ടുമുതൽ പാതിരിയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
808-ൽ െകാച്ചിയിൽെവച്ചു മരിച്ചു. അേദ്ദഹം േപാർത്തു
ഗീസുഭാഷയിൽ (Livroda Seitados Indios Orientalis)
“ലിേവ്രാദ ൈസതാേദാസ് ഇൻഡിേയാസ് ഓറിെയന്റാ
ലിസ്” എന്ന േപരിൽ േകരളെത്തപ്പറ്റി ഒരു കൃതി രചി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് എട്ടു പുസ്തകങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു. ആ കൃതിയിൽ േലാകസൃഷ്ടി, ശിവൻ, വിഷ്ണു മുത
ലായ േദവന്മാരുെട ചരിത്രം, രാമായണം മഹാഭാരതം
എന്നീ ഇതിഹാസങ്ങളുെട സംഗ്രഹം, അയ്യപ്പെന്റ ഉത്ഭ
വവും അപദാനങ്ങളും, േകരളത്തിെല േക്ഷത്രങ്ങേളയും
ആചാരങ്ങേളയും ഹിന്ദുക്കളുെട വിേശഷദിവസങ്ങേള
യും പറ്റിയുള്ള നിരൂപണം മുതലായി പല വിഷയങ്ങളും
അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ചിലെതല്ലാം കണ്ടും ചിലെതല്ലാം േകട്ടു
േകൾവിെയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവി
ക്കുന്നു. ധർമ്മപുത്രർ േചരമാൻ െപരുമാളായും, ഭീമൻ
കുലേശഖരെപ്പരുമാളായും നകുലൻ േചാഴെപ്പരുമാളാ
യും സഹേദവൻ പാണ്ടിെപ്പരുമാളായും കലിയുഗത്തിൽ
അവതരിച്ചുവേത്ര. െഫ്നിേഷ്യാ മലയാളം പഠിച്ചിരുന്നു
എന്നുള്ളതിന്നു െതളിവുണ്ടു്. പാക്കനാർ െതാള്ളായി
രം എെന്നാരു ഗ്രന്ഥെത്ത പ്രമാണീകരിച്ചു് അേദ്ദഹം
അേനകം ൈഹന്ദവാചാരങ്ങെള എതിർക്കുന്നു. ആ
േപരിൽ പാക്കനാർ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു നാം
മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ അറിയുന്നില്ല. അതിൽ െതാള്ളായി
രം പാട്ടുകൾ ഉൾെക്കാണ്ടിട്ടുെണ്ടന്നാണു് ലത്തീൻഭാ
ഷയിൽ നിർമ്മിതമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരിത്ര
ത്തിൽ പറയുന്നതു്. രണ്ടു പാട്ടു താെഴ പകർത്തുന്നു:
“കല്ലിലും കാറ്റിലും കാരിരുമ്പു െചമ്പിലും

പുല്ലിലും പരപ്പിലും പ്രാണേവദനൂലിലും
െചാല്ലിലും െചാല്ലാതിലും കർമ്മജ്ഞാനം രണ്ടിലും
എല്ലിലും എലുമ്പിലും ഏകനാണീശ്വരൻ.”
“ഞാനിെയന്നുതാൻ നിനച്ചു നല്ല പൂവു ചൂടിനാൻ

വാനിൽനിന്നു വന്ന െവള്ളം വാനിേല െചലുത്തുവാൻ
ഊനിലുള്ള എല്ലുെകാണ്ടുയിർത്തുയിർത്തു േതങ്കിനാൻ
ഞാനിയാകിലങ്ങു േപാമല്ലയാകിലിങ്ങുേത.”

ഈ പാട്ടുകളിെല ഭാഷാരീതി േനാക്കിയാൽ പ്രസ്തുതഗ്ര
ന്ഥം െഫ്നിേഷ്യാ േകരളത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാ
ലത്തു പാക്കനാരുേടതാെണന്നു പറഞ്ഞു് ആേരാ എഴു
തി ഹിന്ദുമതഖണ്ഡനത്തിനായി അേദ്ദഹെത്ത ഏല്പിച്ച
േപാെലയാണു് േതാന്നുന്നതു്. കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക
ഗുണെമാന്നുമിെല്ലങ്കിലും അനുവാചകന്മാരുെട െകൗ
തുകത്തിന്നുേവണ്ടി അതിെല ചില വരികൾ ഇവിെട
പകർത്തിെയേന്നയുള്ളു. െഫ്നിേഷ്യാ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള
പങ്ക്തികളിൽ കൂടുതലായി ഒരു ഭാഗവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
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പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
21. േജ്യാതിഷത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
22. ഭാഷാസാഹിത്യം
23. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം: ഭാഷാചമ്പുക്കൾ
24. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
25. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
26. ഭാഷ–ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
27. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
29. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം
30. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ
31. ഭാഷാസാഹിത്യം (പദ്യം)
32. ഭാഷാഗദ്യം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1
2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
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