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1 കഥകളിപ്രസ്ഥാനം

പീഠിക: വിദ്യകളും കലകളും
കഥകളിെയന്നും ആട്ടക്കഥെയന്നുമുള്ള സംജ്ഞകളിൽ
ഇന്നു േലാകെമാട്ടുക്കു് അറിയെപ്പടുന്ന ദൃശ്യകലാപ്ര�
സ്ഥാനം േകരളത്തിെന്റ അത്യുൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അഭി�
മാനസ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാകയാൽ അതിെനപ്പറ്റി ഈ
പുസ്തകത്തിൽ അല്പം വിസ് തൃതമായ പ്രതിപാദനത്തി�
െന്റ ആവശ്യകത േനരിടുന്നു. പ്രാചീനാചാര്യന്മാർ സാ�
മാേന്യന വിദ്യകൾ പതിന്നാെലന്നും കലകൾ അറുപ�
ത്തിനാെലന്നും പരിഗണനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. നാലു േവ�
ദങ്ങൾ, ആറു േവദാങ്ഗങ്ങൾ, മീമാംസ, ന്യായശാസ്ത്രം,
ധർമ്മശാസ്ത്രം, പുരാണം ഇവയാണു് പതിനാലു വിദ്യ�
കൾ. ഇവ കൂടാെത ആയുർേവദം, ധനുർേവദം, ഗാന്ധർ�
വം (സാമേവദസങ്ഗീതം), അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്നിവ�
െയക്കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തി അവയുെട എണ്ണം പതിെനട്ടാ�
െണന്നു കണക്കാക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. ൈനഷധീയചരിത�
ത്തിൽ ശ്രീഹർഷൻ “അമുഷ്യവിദ്യാ രസനാഗ്രനർത്ത�
കീ … അഗാഹതാഷ്ടാദശതാം” എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ
അഷ്ടാദശസംഖ്യെയയാണു് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
വിദ്യകൾ സാമാേന്യന വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളാകുന്നു. അവ
ആനന്ദപ്രധാനങ്ങളാെണന്നു വാദിക്കുന്നവർക്കുേപാലും
തജ്ജന്യമായ ആനന്ദം പാരെലൗകികമാെണന്നു സമ്മ�
തിക്കാെത തരമില്ല. േനെര മറിച്ചു കലകളുെട മുേഖ്യാ�
േദ്ദശ്യം ഐഹികമായ ആനന്ദദാനമാണു്. (1) ഗീതം,
(2) വാദ്യം, (3) നൃത്യം, (4) ആേലഖ്യം, (5) നാടകാഖ്യാ�
യികാദർശനം. (6) കാവ്യസമസ്യാപൂരണം, (7) കാവ്യ�
ക്രിയ മുതലായവ ചതുഃഷഷ്ടികലകളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
ശിേരാമണി പി. കൃഷ്ണൻനായർ ചതുഃഷഷ്ടിസംഖ്യയിൽ
അന്തർഭവിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ കലക�
േളയും (1) സരസകല, (2) ശില്പകല, (3) കായികകല,
(4) മായികകല എന്നിങ്ങെന നാലിനങ്ങളായി വിഭ�
ജിക്കുകയും ഗീതം സാഹിത്യം അഭിനയം ആേലഖ്യം
ഇവെയ ഒന്നാമേത്തയും, പ്രതിമാനിർമ്മാണം ഭവന
നിർമ്മാണം െകാത്തുപണി കരിമരുന്നുേവല പൂവിടൽ
മാലെകട്ടൽ മുതലായവെയ രണ്ടാമേത്തയും, വാദ്യം
നൃത്തം കയ്യാങ്കളി കളരിപ്പയറ്റു് മുതലായവെയ മൂന്നാ�
മേത്തയും, െചപ്പടി വിദ്യേയയും മറ്റും നാലാമേത്തയും
വിഭാഗത്തിൽ േചർക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

നാട്യവും നൃത്യനൃത്തങ്ങളും
നാട്യം, നൃത്യം, നൃത്തം ഈ മൂന്നു നടനകലാപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള േഭദം ദശരൂപകത്തിൽ ധനഞ്ജ�
യൻ

“അവസ്ഥാനുകൃതിർന്നാട്യം രൂപം ദൃശ്യതേയാച്യേത
രൂപകം തത്സമാേരാപാദ്ദശൈധവ രസാശ്രയം.

… … …
അന്യദ്ഭാവാശ്രയം നൃത്യം നൃത്തം താളലയാശ്രയം
ആദ്യം പദാർത്ഥാഭിനേയാ മാർേഗ്ഗാ േദശീ തഥാപരം.

മധുേരാദ്ധതേഭേദന തദ്ദ്വയം ദ്വിവിധം പുനഃ
ലാസ്യതാണ്ഡവേഭേദന നാടകാദ്യുപകാരകം.”

എന്നീ കാരികകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. നാലു വിധത്തി�
ലുള്ള അഭിനയംെകാണ്ടു ധീേരാദാത്താദ്യവസ്ഥകെള
അനുകരിച്ചു് അവയുെട താദാത്മ്യെത്ത ജനിപ്പിക്കുക
എന്നുള്ളതാണു് നാട്യത്തിെന്റ ലക്ഷണെമന്നും, ദൃശ്യമാ�
നതനിമിത്തം അതിെന രൂപെമന്നു വ്യപേദശിക്കുന്നു
എന്നും, നടനിൽ രാമാദ്യവസ്ഥയുെട ആേരാപണം സം�
ഭവിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അതു രൂപകം എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കു്
അർഹമായിത്തീരുന്നു എന്നും, രൂപകത്തിനു നാടകം
പ്രകരണം ഭാണം പ്രസഹനം തുടങ്ങി പത്തു പ്രേഭദ�
ങ്ങളുെണ്ടന്നും ഉപന്യസിച്ചതിനുേമൽ ആ ആചാര്യൻ
നൃത്യത്തിെന്റ സ്വരൂപം നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. ദശരൂപക�
വ്യാഖ്യാകാരനായ ധനികൻ “നൃതി” എന്ന ധാതുവിനു
ഗാത്രവിേക്ഷപണെമന്നാണർത്ഥെമന്നും, ആങ്ഗികാ�
ഭിനയബാഹുല്യം നിമിത്തമാണു് നൃത്യത്തിനു് ആ േപർ
സിദ്ധിച്ചെതന്നും, നൃത്യം പാദർത്ഥാഭിനയാത്മകവും
ഭാവാശ്രയവുമാെണന്നും, പ്രത്യുത നാട്യം വാക്യാർത്ഥാ�
ഭിനയാത്മകവും രസാശ്രയവുമാെണന്നും, താളേത്തയും
ലയേത്തയും മാത്രം അേപക്ഷിച്ചുള്ള അങ്ഗവിേക്ഷപ�
മാണു് നൃത്തെമന്നും, നൃത്യത്തിനു മധുരെമന്നും ഉദ്ധത�
െമന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുെണ്ടന്നും, മധുരത്തിനു ലാസ്യ�
െമന്നും ഉദ്ധതത്തിനു താണ്ഡവെമന്നും േപർ പറയുന്നു
എന്നും മൂലാർത്ഥെത്ത വിസ്തരിക്കുന്നു. നൃത്തംെകാണ്ടും
നൃത്യംെകാണ്ടും രൂപകങ്ങൾക്കു് ഉപേയാഗമുെണ്ടന്നു
േമൽ ഉദ്ധരിച്ച കാരികകളിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നുണ്ട�
േല്ലാ. നൃത്തത്തിനു താളേമളങ്ങൾെക്കാപ്പിച്ചുള്ള കരചര�
ണവിേക്ഷപമല്ലാെത അഭിനയം ആവശ്യമില്ല.
“ആങ്ഗിേകാ വാചികൈശ്ചവ ഹ്യാഹാര്യസ്സാത്വികസ്ഥഥാ
ചത്വാേരാഭിനയാ േഹ്യേത േയഷു നാട്യം പ്രതിഷ്ഠിതം”

എന്ന ഭരതമുനിയുെട വചനമനുസരിച്ചു് ആങ്ഗികം വാ�
ചികം ആഹാര്യം സാത്വികം എന്നു് അഭിനയത്തിനു നാ�
ലു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്.

“ചതുർത്ഥാഭിനയസ്തത്ര ആങ്ഗിേകാങ്ൈഗർന്നിദർശിതഃ,
വാചാ വിരചിതഃ കാവ്യനാടകാദിഷു വാചികഃ,
ആഹാേര്യാ ഹാരേകയൂരേവഷാദിഭിരലംകൃതിഃ
സാത്വികസ്സാത്വിൈകർഭാൈവർഭാവേജ്ഞന വിഭാവിതഃ”

എന്നീ കാരികകളും ഇവിെട അനുസേന്ധയങ്ങളാണു്.
ആങ്ഗികെത്തപ്പറ്റി േമൽ പ്രതിപാദിക്കും. വാക്കുകെള�
െക്കാണ്ടുള്ള അഭിനയം വാചികവും, േവഷഭൂഷാദിരൂപ�
ത്തിലുള്ളതു് ആഹാര്യവും, േസ്വദം സ്തംഭം മുതലായി എട്ടു
വിധത്തിലുള്ള നാട്യശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളായ സാത്വിക�
ഭാവങ്ങൾ അതായതു മേനാജന്യങ്ങളായ വികാരങ്ങ�
േളാടുകൂടിയതു സാത്വികവുമാകുന്നു. ഈ നാലുമാതിരി�
യിലുള്ള അഭിനയങ്ങളുേടയും സമഞ്ജസമായ സേമ്മള�
നം സമഗ്രമായ രസസ്ഫുരണത്തിനു് അത്യന്താേപക്ഷി�
തമാണു്. നാട്യത്തിൽ പൂർവ്വാചാര്യന്മാർ വാചികെത്ത
സർവ്വപ്രധാനമായി കരുതുന്നു. അവർ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന
നൃത്യത്തിനു പൂർവകാലങ്ങളിൽ ആഹാര്യാഭിനയമില്ലാ�
യിരുന്നു. കഥകളിയിൽ വാചികാഭിനയമില്ലാത്തതുെകാ�
ണ്ടു് അതിെന നൃത്യ േകാടിയിലാണു് ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ട�
െതന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണു്. അതുതെന്ന പ്രാേയണ
താണ്ഡവപ്രധാനമാെണന്നു ധരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. കഥകളി
പദാർത്ഥാഭിനയം മാത്രമാകയാൽ അതിൽ വിഭക്ത്യർ�
ത്ഥങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. ഭാവാശ്രയമാെണങ്കിലും
അതിൽ പാര്യന്തികമായ രസപ്രതീതി േപ്രക്ഷകന്മാർ�
ക്കു ജനിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അതു വഴിക്കാണു്

“ഭാവാഭിനയഹീനന്തു നൃത്തമിത്യഭിധീയേത
രസഭാവവ്യഞ്ജനാദിയുക്തം നൃത്യമിതീര്യേത.”

എന്ന അഭിനയദർപ്പണകാരികയിെല ഉത്തരാർദ്ധത്തി�
നു ഗതികല്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്.

“നൃത്യനൃത്തവിഭാഗാശ്ച ബഹുഭിർബഹുധാ കൃതഃ.”

എന്നു ശാരദാതനയൻ ഭാവപ്രകരണത്തിൽ ഉപന്യ�
സിച്ചു് നൃത്യേഭദങ്ങൾ “പ്രാേയണ സംഖ്യയാ വിംശതിർ�
മ്മതാഃ” എന്നു് ഇരുപതായി പരിഗണിച്ചു് അവയുെട
കൂട്ടത്തിൽ േഗാഷ്ഠീ, ശ്രീഗദിതം, േഡാംബീ മുതലായ ഉപ�
രൂപകങ്ങെളയും അന്തർഭവിപ്പിക്കുന്നു. തദനുേരാേധന
വാചികാംശം അഭിനയത്തിൽ വർജ്ജ്യമാെണന്നുവച്ചു�
മാത്രം കഥകളിക്കു നൃത്യത്വമിെല്ലന്നു പറയാവുന്നതല്ല.
“കുർേവ നാടകമത്ര സാധു കവയസ്തുഷ്യന്തു ബദ്ധാദരം”
എന്നു കംസവധം കഥകളിയിൽ കിളിമാനൂർ രവിവർ�
മ്മേകായിത്തമ്പുരാനും “േകനാപി തൽപദജൂഷാ കില
ദക്ഷയാഗനാട്യപ്രബന്ധമുദിതം” എന്നു ദക്ഷയാഗം കഥ�
കളിയിൽ ഇരയിമ്മൻതമ്പിയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു നാ�
ട്യനൃത്യങ്ങൾക്കു് അഭിന്നത്വം കല്പിച്ചുെകാണ്ടാെണന്നു
കരുതിയാൽ മതിയാകുന്നതാണു്. നാട്യത്തിലും നൃത്യ�
ത്തിലും േലാകധർമ്മിെയന്നും നാട്യധർമ്മിെയന്നും രണ്ടു
പ്രകാരേഭദങ്ങളുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കു യഥാക്രമം െതാല്ക്കാപ്പിയ�
ത്തിൽ ഉലകവഴക്കെമന്നും നാടകവഴക്കെമന്നും േപർ
പറഞ്ഞുകാണുന്നു. വാക്യാഭിനയത്തിൽ േകവലവാ�
േക്യാച്ചാരണം േലാകധർമ്മിയും രാഗയുക്തവാേക്യാ�
ച്ചാരണം നാട്യധർമ്മിയും അതുേപാെല സാത്വികാഭിന�
യത്തിൽ നടൻ ഭാവനം െചയ്തു യഥാസ്വരൂപം പ്രദർശി�
പ്പിക്കുന്ന സ്തംഭാദികൾ േലാകധർമ്മിയും ഹസ്താഭിനയം�
െകാണ്ടു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവ നാട്യധർമ്മിയുമാെണന്നു
സംഗീതരത്നാകരവ്യാഖ്യയിൽ മല്ലിനാഥൻ ഉപന്യസി�
ക്കുന്നു. സാത്വികാഭിനയബഹുലമാണു് നാട്യെമന്നു കുമാ�
രസ്വാമി പ്രതാപരുദ്രീയവ്യാഖ്യയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കു�
ന്നതും പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരണീയമാണു്.

ആങ്ഗികാഭിനയം
അംഗങ്ങൾ, പ്രത്യംഗങ്ങൾ, ഉപാംഗങ്ങൾ എന്നീ മൂന്നു
തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾെകാണ്ടും ആംഗികാഭിന�
യം നിർവഹിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

“അങ്ഗാന്യത്ര ശിേരാ ഹസ്തൗ വക്ഷഃ പാർശ്വൗ കടീതേട
പാദാവിതി ഷഡുക്താനി ഗ്രീവാമപ്യപേര ജഗുഃ.

പ്രത്യങ്ഗാന്യഥ ച സ്കന്ധൗ ബാഹൂ പൃഷ്ഠം തേഥാദരം
ഊരുജങ്േഘ ഷഡിത്യാഹുരപേര മണിബന്ധകൗ

ജാനുനീ കൂർപ്പരാേവതൽ ത്രയമപ്യധികം ജഗുഃ.
ഗ്രീവാ സ്യാദപ്യുപാങ്ഗന്തു സ്കന്ധ ഏവ ജഗുർബുധാഃ.

ദൃഷ്ടീഭ്രൂ പുടതാരാശ്ച കേപാലൗ നാസികാ ഹനൂ
അധേരാ ദശനാ ജിഹ്വാ ചിബുകം വദനം തഥാ
ഉപാങ്ഗാനി ദ്വാദൈശവ ശിരസ്യങ്ഗാന്തേരഷു ച.”

ഈ കാരികകളിൽനിന്നു് ആ അവയവങ്ങൾ ഏെതല്ലാ�
െമന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ശിരസ്സ്, ൈകപ്പടങ്ങൾ,
മാറു്, പാർശ്വം, അരെക്കട്ടു്, കാലുകൾ എന്നിവയാണു്
ആറംഗങ്ങൾ. ചുമലുകൾ, ൈകകൾ, പുറം, വയറു്, തുട�
കൾ, കണങ്കാലുകൾ ഇവ ആറും പ്രത്യംഗങ്ങൾ. കഴു�
ത്തു് അംഗെമന്നും അതല്ല പ്രത്യംഗെമന്നും പറയുന്ന
ആചാര്യന്മാരുെണ്ടങ്കിലും അവർ ഇരുകൂട്ടരും അതിെന്റ
േതാളിനു േമേല്പാട്ടുള്ള ഭാഗം ഉപാംഗമാെണന്നു സമ്മതി�
ക്കുന്നു. കണ്ണു്, പുരികം, കൺേപാള, കൃഷ്ണമണി, കവിൾ,
മൂക്കു്, താടിെയല്ലുകൾ, കീഴ്ച്ചുണ്ടു്, പല്ലുകൾ, നാവു്, താടി,
വായ് ഈ പന്ത്രണ്ടു് അവയവങ്ങളും ഉപാംഗങ്ങളാകു�
ന്നു. സമം ഉദ്വാഹിതം അേധാമുഖം മുതലായി ഒൻപതു
ശിേരാവ്യാപാരേഭദങ്ങളും, സമം ആേലാകിതം സാചി
ഇത്യാദി ആറുദൃഷ്ടിവ്യാപാരേഭദങ്ങളും, ഭ്രമണം വലനം
പാതം ചലനം തുടങ്ങി ഒൻപതു താരവ്യാപാരേഭദങ്ങ�
ളും, ഉേന്മഷം നിേമഷം പ്രസൃതം കുഞ്ചിതം മുതലായി
ഒൻപതു പുടവ്യാപാരേഭദങ്ങളും, ഉൽേക്ഷപം പാതനം
ഭ്രുകുടി ചതുരം ഇത്യാദി ഏഴു ഭ്രൂവ്യാപാര േഭദങ്ങളും, നതം
മന്ദം വികൃഷ്ടം തുടങ്ങി ആറു നാസികാവ്യാപാരേഭദങ്ങ�
ളും, ക്ഷാമം ഫുല്ലം പൂർണ്ണം കമ്പിതം എന്നിങ്ങെന ആറു
കേപാലവ്യാപാരേഭദങ്ങളും, വികർത്തനം കമ്പനം വി�
സർഗ്ഗം വിനിഗുഹനം തുടങ്ങിയ ആറു അധരവ്യാപാരേഭ�
ദങ്ങളും, കട്ടനം ഖണ്ഡനം ഛിന്നം ചികിതം മുതലായി
ഏഴുചിബുകവ്യാപാര േഭദങ്ങളും, സമം നതം ഉന്നതം
ത്ര്യസ്രം ഇത്യാദി ഒൻപതു ഗ്രീവാവ്യാപാരേഭദങ്ങളും,
സ്വാഭാവികം പ്രസന്നം രക്തം ശ്യാമം എന്നിങ്ങെന
നാലു മുഖരാഗേഭദങ്ങളും ഭരതമഹർഷിയാൽ വർണ്ണി�
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇവേയേയാ ഇവയുെട വിനിേയാഗക്രമ�
േത്തേയാ പറ്റി ഒന്നുംതെന്ന ഇവിെട പ്രപഞ്ചനം െചയ്യു�
വാൻ നിർവാഹമില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ നാട്യശാസ്ത്ര�
കാരന്മാർ അേനകം മതാന്തരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു കാ�
ണുന്നു. ഇവ കൂടാെത എട്ടു രസദൃഷ്ടികളും, സ്നിഗ്ദ്ധം ഹൃ�
ഷ്ടം ദീനം മുതലായി എട്ടു സ്ഥായീഭാവദൃഷ്ടികളും, ശൂന്യം
ലജ്ജിതം മ്ലാനം ശങ്കിതം വിഷണ്ണം തുടങ്ങി പതിെനട്ടു
സഞ്ചാരിഭാവദൃഷ്ടികളുംകൂടി പ്രകൃതത്തിൽ പരിഗണന�
െയ അർഹിക്കുന്നു. ശാന്തെത്ത നാടകത്തിലും കഥകളി�
യിലും ആചാര്യന്മാർ രസേത്വന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ഹസ്തമുദ്രകൾ
കവിളും പുരികവും അധരവും പ്രേത്യകിച്ചു കണ്ണും രസസ്ഫു�
രണത്തിനു സാമാന്യത്തിലധികം പ്രേയാജകീഭവിക്കു�
ന്നുെണ്ടങ്കിലും കഥകളിയിൽ അഭിനയെത്ത സംബന്ധി�
േച്ചടേത്താളം ൈകമുദ്രകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം സർേവ്വാ�
ത്തരമാകുന്നു. െലൗകികവ്യവഹാരത്തിൽത്തെന്ന മനു�
ഷ്യർ ആദികാലംമുതല്ക്കു തങ്ങളുെട ഇംഗിതം േശ്രാതാ�
ക്കെള ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ ശബ്ദങ്ങേളാെടാപ്പം ആങ്ഗ്യ�
ങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. വികാേരാദ്ദീപകമായ
വിധത്തിൽ ഇംഗിതം പ്രകടിപ്പിക്കണെമന്നു് ഇച്ഛിക്കുന്ന
ഏെതാരാൾക്കും ആങ്ഗ്യം ഒഴിച്ചു കൂടാവുന്നതെല്ലന്നു
മാത്രമല്ല ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു ശബ്ദെത്തക്കാൾ ഒന്നു�
കൂടി ശക്തി ആംഗ്യത്തിനുെണ്ടന്നുള്ളതും അനുഭവേവദ്യ�
മാണു്. ഓേരാ ശബ്ദത്തിന്നും ഓേരാ ഭാഷയിൽ സേങ്ക�
തിതമായ അർത്ഥം ജനിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പലേപ്പാഴും ഉപ�
പത്തി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ
ആംഗ്യത്തിെന്റ സ്ഥിതി അങ്ങെനയല്ല. അതിെന്റ വ്യ�
വസ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഔചിത്യവും യുക്തിയും ആർക്കും
അവധാനപൂർവ്വം ആേലാചിച്ചാൽ േബാദ്ധ്യമാകുന്നതാ�
ണു്. ൈവദികം താന്ത്രികം, െലൗകികം എന്നിങ്ങെന
മൂന്നു വിധത്തിൽ ൈകമുദ്രകൾ കാണുന്നുണ്ടു്. േവദത്തി�
െല ശബ്ദങ്ങളുെട ഉദാത്താനുദാത്തസ്വരിതാദിേഭദങ്ങളും
മറ്റും േവർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നവ ൈവദികമുദ്രകളും, േദ�
വപൂജാവിധികളിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നവ താന്ത്രികമുദ്രക�
ളും, േലാകസ്വഭാവസിദ്ധങ്ങളായ നിേഷധമുദ്ര വിേരാധ�
മുദ്ര മുതലായവെയ പരിഷ്കരിച്ചും അവേയാടു് ആവശ്യമു�
ള്ള പല ഇതരമുദ്രകളും കൂട്ടിേച്ചർത്തു വികസിപ്പിച്ചും കൂ�
ടിയാട്ടം കഥകളി മുതലായ നൃത്യകലകളിൽ പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുന്നതിനായി ചിട്ടെപ്പടുത്തീട്ടുള്ളവ െലൗകികമുദ്രകളു�
മാെണന്നു് ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി പറയുന്നു. നൃത്തമുദ്രക�
െള പ്രേത്യകെമാരിനമായിത്തെന്ന അംഗീകരിക്കണെമ�
ന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം.

ഹസ്തമുദ്രകളുെടപ്രേഭദങ്ങളും
ഹസ്തലക്ഷണദീപികയും
ഹസ്തമുദ്രകെള മാത്രമായി വിവരിക്കുന്ന േകരളീയഗ്ര�
ന്ഥം ഒേന്നയുള്ളു. അതാണു് പ്രസിദ്ധമായ ഹസ്തലക്ഷ�
ണദീപിക. ആ സംജ്ഞയിെല ഹസ്തശബ്ദത്തിന്നു മുദ്ര�
ൈക്കെയന്നാകുന്നു അർത്ഥം. ആ ഗ്രന്ഥം ഏതാചാ�
ര്യൻ ഏതു കാലത്തു നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി യാ�
െതാരറിവുമില്ല. അതു അത്യന്തം ആനുഷ്ടുഭവൃത്തത്തിൽ
രചിതമായി കാണുന്നു. ആെക രണ്ടു പരിേച്ഛദങ്ങളാണു�
ള്ളതു്. ദീപികാകാരൻ ഉപജീവിക്കുന്നതു ഭരതമഹർഷി�
യുെട നാട്യശാസ്ത്രെത്തയാെണന്നു്,

“കവാടമുപധാനം ച പരിഘാംഘ്രീ ലതാർഗ്ഗേള
ഷട്ത്രിംശൽ ഭരേതേനാക്തഃ പതാകാസ്സംയുതാഃ കരാഃ”
“പ്രായഃ േപ്രാക്താ മിശ്രഹസ്താ

നാട്യശാേസ്ത്രാക്തവർത്മനാ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളിൽ അേദ്ദഹംതെന്ന തുറന്നു
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1) പതാകം, (2) മുദ്ര (മുദ്രാഖ്യം), (3)
കടകം, (4) മുഷ്ടി, (5) കർത്തരീമുഖം, (6) ശുകതുണ്ഡം, (7)
കപിത്ഥം, (8) ഹംസപക്ഷം, (9) ശിഖരം. (10) ഹംസാ�
സ്യം. (11) അഞ്ജലി, (12) അർദ്ധചന്ദ്രം, (13) മുകരം, (14)
ഭ്രമരം, (15) സൂചീമുഖം, (16) പല്ലവം, (17) ത്രിപതാകം,
(18) മൃഗശീർഷകം, (19) സർപ്പശീർഷം, (20) വർദ്ധമാ�
നം, (21) അരാളം, (22) ഊർണ്ണനാഭം, (23) മുകുളം, (24)
കടകാമുഖം എന്നീ ഇരുപത്തിനാലു ഹസ്തമുദ്രകെള മാ�
ത്രേമ അേദ്ദഹം പരാമർശിക്കുന്നുള്ളു.

“നമിതാനാമികാ യസ്യ പതാകസ്സ കരഃ സ്മൃതഃ.
സൂേര്യാ രാജാ ഗജസ്സിംഹ ഋഷേഭാ ഗ്രാഹേതാരേണ
ലതാ പതാകാ വീചിശ്ച രഥ്യാപാതാളഭൂമയഃ
ജഘനം ഭാജനം ഹർമ്മ്യം സായം മാധ്യന്ദിനം ഘനം”

എന്നിങ്ങെന പതാകമുദ്രയുെട ലക്ഷണവും തദ്ദ്വാരാ സൂ�
ചിപ്പിക്കാവുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളും നിർേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടു ഗ്ര�
ന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നു. ഹസ്തമുദ്രകൾക്കുതെന്ന അയുതഹ�
സ്തങ്ങെളന്നും സംയുത ഹസ്തങ്ങെളന്നും രണ്ടു് ഉൾപ്പിരിവു�
കളുണ്ട്. സൂര്യൻ, രാജാവു്, ഗജം, സിംഹം മുതലായി മുപ്പ�
ത്താറു പദാർത്ഥങ്ങെള സംയുത ഹസ്തംെകാണ്ടു് അതാ�
യതു് രണ്ടു ൈകയും േചർത്തു കാണിക്കണം,

“ദിവേസാ ഗമനം ജിഹ്വാ ലലാടം ഗാത്രേമവ ച
ഇവശബ്ദശ്ച ശബ്ദശ്ച ദൂതൈസകതപല്ലവാഃ
അസംയുതപതാകാഖ്യാ ദശ ഹസ്താസ്സമീരിതാഃ”

എന്ന വചനത്തിൽനിന്നു ദിവസം, ഗമനം മുതലായ
പെത്തണ്ണം അസംയുതഹസ്തം അതായതു് ഒറ്റൈക്ക�
െകാണ്ടുമാത്രമാണു് കാണിേക്കണ്ടതു്. ഇങ്ങെന പതാ�
കമുദ്രയിൽത്തെന്ന നാല്പത്താറു ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു.
എല്ലാ ഹസ്തമുദ്രകേളയും ഇവിെട വിവരിക്കുവാൻ െസൗ�
കര്യമില്ല. പ്രഥമപരിേച്ഛദത്തിൽ ഇങ്ങെന ചതുർവിം�
ശതിമുദ്രകെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചതിനുേമൽ ആചാര്യൻ
ദ്വിതീയപരിേച്ഛത്തിൽ സമാനമുദ്രകേളയും മിശ്രമുദ്രകേള�
യും വിവരിക്കുന്നു. ഒേര മുദ്രെകാണ്ടു് ഒന്നിലധികം വസ്തു�
ക്കെള സൂചിപ്പിക്കാെമന്നുള്ളതാണു് സമാന മുദ്രയുെട
ലക്ഷണം.

“സമീപസമയൗ തുല്യൗ സമൗ ദാനവകൗണപൗ
സേരാജേല തുല്യഹേസ്ത തുല്യൗ വരുണവാരിധീ”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ പരിേച്ഛദത്തിെന്റ ആരംഭം.
സമീപം സമയം ഇവെയ ഒേര മുദ്രെകാണ്ടു പ്രദർശി�
പ്പിക്കാം. അതുേപാെല അസുരൻ രാക്ഷസൻ, െപായ്ക
ജലം, വരുണൻ സമുദ്രം ഈ േജാടികേളയും ഏകമുദ്ര�
െകാണ്ടു കാണിക്കാവുന്നതാണു്. ഇത്തരത്തിൽ പല
സമാനമുദ്രകളുണ്ടു്. “നാഥഃ പിതാ ഗുരുസ്തുേല്യാ ലീലാ�
നൃേത്താത്സവാസ്സമാഃ” എന്നിങ്ങെന ചിലേപ്പാൾ മൂന്നും
അപൂർവ്വം നാലും വസ്തുക്കേളയും ഒേര മുദ്രെകാണ്ടു സൂ�
ചിപ്പിക്കാം. രണ്ടു മുദ്രകെള സംേയാജിപ്പിച്ചു േവണം മറ്റു
ചില വസ്തുക്കെള പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ. അതുെകാണ്ടു്
അവെയ മിശ്രമുദ്രകൾ എന്നു പറയുന്നു.

“ഇന്ദ്രശ്ശിഖരമുഷ്ടീ സ്യാൽ പ്രിേയാ ഹംസാസ്യമുഷ്ടികഃ
ബ്രഹ്മാ കടകപക്ഷസ്സ്യാൽ ശിവസ്തു മൃഗപക്ഷകഃ”

എന്നും മറ്റും ദീപികയിൽ അവെയ വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തീട്ടു�
ണ്ടു്. ശിഖരം മുഷ്ടി ഈ മുദ്രകെള േയാജിപ്പിച്ചു േദേവന്ദ്ര�
േനയും ഹംസാസ്യം മുഷ്ടി ഇവെയ േയാജിപ്പിച്ചു പ്രിയ�
േനയും സൂചിപ്പിക്കണം. ഇവെയല്ലാമാണു് പ്രസ്തുത ഗ്ര�
ന്ഥത്തിെല വിഷയങ്ങൾ.

പതാകം മുദ്രാഖ്യം കടകം മുഷ്ടി എന്നീ മുദ്രകെളെക്കാ�
ണ്ടു പതിനാറു വീതം അറുപത്തിനാലു സംജ്ഞകമുദ്ര�
കെള പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ മിക്ക ആട്ടക്കാർക്കും പരി�
ജ്ഞാനമുണ്ടു്. ഇവെയ മാതൃകാ മുദ്രകെളന്നു പറയണം.
ഇവെയത്തെന്നയാണു് യഥാക്രമം അണിവിരലിേനയും
നടുവിരലിേനയും തള്ളവിരലിേനയും ചൂണ്ടുവിരലിേനയും
ആശ്രയിച്ചുള്ള പതിനാറുവീതം മുദ്രകൾ എന്നു ഭാഷ�
യിൽ പറയുന്നതു്. സൂര്യൻ രാജാവു ഗജം സിംഹം കാള
മുതലായവെയ പതാക മുദ്രെകാണ്ടും, ബ്രഹ്മാവു് േവദം
വൃക്ഷം സ്വർഗ്ഗം ആകാശം ശൃംഖല തുടങ്ങിയവെയ മു�
ദ്രാഖ്യമുദ്ര െകാണ്ടും, വിഷ്ണു ബലഭദ്രൻ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മി
സ്ത്രീ വീണ മുതലായവെയ കടകമുദ്രെകാണ്ടും, ശൂദ്രൻ
യക്ഷൻ വടി വില്ല് യുദ്ധം തുടങ്ങിയവെയ മുഷ്ടിമുദ്രെകാ�
ണ്ടും ശാേസ്ത്രാക്തമായ രീതിയിൽ അവർ പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുന്നു. എന്നാൽ ദീപികയിെല ഇരുപത്തിനാലു മുദ്ര�
കൾെകാണ്ടുമാത്രം എല്ലാ ശബ്ദങ്ങൾക്കും ൈക കാണി�
ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ നന്ദിേകശ്വരെന്റ
കൃതിെയന്നു് ഐതിഹ്യം േഘാഷിക്കുന്ന അഭിനയദർ�
പ്പണത്തിൽനിന്നും മറ്റും കൂടി ആട്ടക്കാർ ചില മുദ്രകൾ
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.



2 െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ

ഇനി കഥകളിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആഗമെത്തപ്പറ്റി സ്വ�
ല്പം വിചിന്തനം െചയ്യാം. ആദ്യകാലത്തു് ആ പ്രസ്ഥാ�
നത്തിെന്റ സംജ്ഞ രാമനാട്ടെമന്നായിരുന്നു. െകാ�
ട്ടാരക്കര രാജവംശത്തിെല ഒരങ്ഗമാണു് അതിെന്റ
ഉപജ്ഞാതാവു് എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമില്ല.
എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലേമെതന്നുള്ള�
തിെനക്കുറിച്ചു പണ്ഡിതന്മാരുെട ഇടയിൽ അഭിപ്രായ�
േഭദമുണ്ടു്. അതു് െകാല്ലം ഏഴാം ശതകമാെണന്നു് ഒരു
പക്ഷമുെണ്ടങ്കിലും ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർ�
ദ്ധെമന്നാണു് എെന്റ അഭ്യൂഹം.

കവിയുെട േപരും പഴയ ഐതിഹ്യവും
രാമനാട്ടം എന്നു കഥകളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്നുേപർ വന്ന�
തു െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ രാമായണകഥെയ വിഷ�
യീകരിച്ചു് (1) പുത്രകാേമഷ്ടി, (2) സീതാസ്വയംവരം, (3)
വിച്ഛിന്നാഭിേഷകം, (4) ഖരവധം, (5) ബാലിവധം, (6)
േതാരണയുദ്ധം, (7) േസതുബന്ധനം, (8) യുദ്ധം എന്നി�
ങ്ങെന എട്ടു് ആട്ടക്കഥകൾ രചിക്കുകനിമിത്തമാണു്.
ഉത്തരരാമായണെത്ത അധികരിച്ചു് അേദ്ദഹം ഒരു
ആട്ടക്കഥയും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. പുത്രകാേമഷ്ടികഥയുെട
ആരംഭത്തിൽ

“പ്രാപ്താനന്തഘനശ്രിയഃ പ്രിയതമശ്രീേരാഹിണീജന്മേനാ
വഞ്ചിക്ഷ്മാവരവീരേകരളവിേഭാ രാജ്ഞസ്സ്വസുസ്സുനുനാ
ശിേഷ്യണ പ്രവേണന ശങ്കരകേവ രാമായണം

വർണ്ണ്യേത,
കാരുേണ്യന കഥാഗുേണന കവയഃ കുർവന്തു തൽ

കർണ്ണേയാഃ”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. ഈ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു ആ
െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ വീരേകരളവർമ്മാ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു വഞ്ചി മഹാരാജാവിെന്റ ഭാഗിേനയനും
ശങ്കരനാമേധയനായ ഒരു കവിയുെട ശിഷ്യനുമാെണ�
ന്നുമാത്രം െവളിെപ്പടുന്നു. ആ ഗുരുവിെന വിച്ഛിന്നാഭി�
േഷകത്തിലും യുദ്ധത്തിലും “ശങ്കരഗുരു സമശങ്കരദൃഢ�
മതിശങ്കരഗുരു” എന്നു കവി വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടു്. പിെന്നയും
വിച്ഛിന്നാഭിേഷകത്തിൽ “വഞ്ചിധരാവരബാല കവിവീര�
േകരളമാനസവാസ ഹേര” എന്നും യുദ്ധത്തിൽ “വഞ്ചി�
വീരേകരളഹൃദയാംബുജനിവാസേലാലപദാംബുജം”
എന്നും കാണുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ
കവിയുെട മാതുലെന്റ േപരാണു് ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള�
തു് എന്നു േതാന്നുെമങ്കിലും ബാലകപദത്തിെന്റ സാര�
സ്യംെകാണ്ടു് ആദ്യെത്ത പ്രസ്താവനയിെലങ്കിലുംകവി
തെന്ന പരാമർശിക്കുന്നതായി േവണം കരുതുവാൻ.
എെന്തന്നാൽ ആധുനികവഞ്ചി രാജ്യത്തിെന്റ പ്രതി�
ഷ്ഠാപകനായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ
കാലംവെര “ബാല” പദംേവണാട്ടിെല യാെതാരു ശാ�
ഖയിൽെപ്പട്ട രാജാക്കന്മാരും സ്വനാമേധയേത്താടുകൂടി
േചർത്തിരുന്നില്ല. ഉണ്ണി എന്നതിെന്റ സംസ്കൃതരൂപമാ�
ണു് ബാലൻ എന്നും ഉണ്ണിേക്കരളവർമ്മ എന്നുേപരുള്ള
ചില രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നും ഒരു പൂർവ്വപ�
ക്ഷം ഇവിെട ഉന്നയിക്കുവാൻ പാടിെല്ലന്നില്ല. എന്നാൽ
പ്രസ്തുത കവിയുെട കൃതികൾ “വഞ്ചിബാലവീരേകരള�
വർമ്മരാമായണംകഥകളി” എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നതായി ഒരു പഴയ താളിേയാലഗ്രന്ഥത്തിൽ�
നിന്നു് എനിയ്ക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ
കവിയുെട േപർ തെന്നയാണു് അെതന്നുള്ള എെന്റ നി�
ഗമനം അസ്ഥാനസ്ഥമല്ല. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്ന
“വഞ്ചിവരേകരളവിനുതലീല” എന്നും “െകാട്ടാരക്കെര�
വാഴും െഗൗരീനായകാ ത്വൽപാദാരവിന്ദങ്ങെളെപ്പാഴും
ഭജിക്കും ഞങ്ങൾക്കല്പത വരാെതകണ്ടനുഗ്രഹിക്ക നീ”
എന്നും “മണികേണ്ഠശ്വരെത്തഴും നീലകണ്ഠ പാലയ”
എന്നും “കിംതു മണികേണ്ഠശ്വരത്തുമരുവുെന്നാരു വര�
ദന്തിവദനം നമാമി ചിന്തിതാപ്തേയ” എന്നും “ആര്യങ്കാ�
വിൽ ശാസ്താരം സാദരം െനൗമി” എന്നുമുള്ള വരികൾ
അപ്രകാശിതമായ ഒരുപദത്തിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. െകാ�
ട്ടാരക്കര ശിവേക്ഷത്രം ഇക്കാലത്തു സർക്കാർ വകയാ�
ണു്. പണ്ടു് ആ േക്ഷത്രം െകാട്ടാരക്കര രാജാക്കന്മാരു�
െടയായിരുന്നു. അതിന്നടുത്തുതെന്നയുള്ള മണികേണ്ഠ�
ശ്വരത്തു് അവർക്കു് ഒരു േകാവിലകമുണ്ടായിരുന്നതിനു
േരഖയുണ്ടു്. ആര്യങ്കാവു് അക്കാലത്തു് അവരുെട സം�
സ്ഥാനത്തിൽ െപട്ടിരുന്നു. ഇന്നും അവിടുെത്ത ശാസ്തൃ�
േക്ഷത്രം സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ.

അതിരിക്കെട്ട. രാമനാട്ടത്തിെന്റ ആഗമനെത്തപ്പറ്റി�
യുള്ള പരമ്പരാഗതമായ കഥ താെഴക്കാണുന്ന വി�
ധത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. ക്രി.പി. പന്ത്രണ്ടാം ശതക�
ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാകവി ജയേദവെന്റ ഗീതേഗാ�
വിന്ദം േകരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ അതു
േകരളീയർ രംഗത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ
ദൃശ്യകാവ്യെത്ത അഷ്ടപദിയാട്ടെമന്നു പറയുന്നു. അഷ്ട�
പദിയാട്ടമാണു് േകാഴിേക്കാട്ടു മാനേവദരാജാവിെന്റ
കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്നു മാർഗ്ഗദർശനം െചയ്തതു്. കൃഷ്ണനാട്ട�
െത്തപ്പറ്റി സവിസ്തരമായി മുപ്പത്തിമൂന്നാമധ്യായത്തിൽ
വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അങ്ങെന മാനേവദൻതമ്പുരാൻ
ആ ആട്ടത്തിനു പ്രതിഷ്ഠ നല്കിയേപ്പാൾ െകാട്ടാരക്കര�
ത്തമ്പുരാൻ തെന്റ േകാവിലകെത്ത ഒരടിയന്തിരത്തിന്നു
കൃഷ്ണനാട്ടക്കാെര അയച്ചുതരണെമന്നു മാനേവദേനാ�
ടു അേപക്ഷിക്കുകയും ആ ആട്ടം ആടിക്കണ്ടു രസിക്കു�
വാൻ ൈവദുഷ്യമുള്ളവർ െതക്കൻദിക്കുകളിൽ ഇെല്ല�
ന്നു് അേദ്ദഹം മറുപടി അയയ്ക്കുകയാൽ പ്രതികാേരച്ഛ
നിമിത്തം രാമനാട്ടം എെന്നാരു പുതിയ ദൃശ്യകലാപ്ര�
സ്ഥാനം ആ പ്രത്യുൽപന്നമതി ഉൽഘാടനം െചയ്യുക�
യും െചയ്തു. ഈ ഐതിഹ്യത്തിന്നു വളെര പഴക്കമുണ്ടു്.
സർവാധികാര്യക്കാർ 1056-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാ�
ളഭാഷാചരിത്രം ഒന്നാം പതിപ്പിൽത്തെന്ന അതു സം�
േക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പക്ഷാന്തരം
ഈ ഐതിഹ്യെത്തയും കവിയുെട കാലെത്തയും തി�
രസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മതാന്തരം ശിേരാമണി പി. കൃഷ്ണൻ
നായർ ഉന്നയിക്കുന്നു. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ തെന്റ
ഗുരു ശങ്കരകവിയാെണന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു്
അേദ്ദഹം ശ്രീകൃഷ്ണവിജയകർത്താവും ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രിയു�
െട സമകാലീനനുമായ േകാലത്തുനാട്ടിെല ശങ്കരകവി�
യായിരിക്കുവാനാണു് എളുപ്പം. െകാല്ലം 507 മുതൽ 510
വെര രാജ്യഭാരം െചയ്ത െകാല്ലെത്ത സർവാംഗനാഥൻ
ആദിത്യവർമ്മ മഹാരാജാവു് ഇളയിടത്തു സ്വരൂപെമ�
ന്നേപരിൽ ഒരു ശാഖ െകാട്ടാരക്കെര സ്ഥാപിച്ചതായി
ഒരു തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ആ െതളിവനുസരിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ ശങ്കരകവിയു�
െട കാലത്തു െകാട്ടാരക്കരവംശം ഉണ്ടായിരുന്നതായി
കാണാം. “പ്രാപ്താനന്ത” എന്ന േശ്ലാകത്തിെല “വിഭു”
ശബ്ദത്തിനു െപരുമാൾ എന്നു് അർത്ഥഗ്രഹണം െച�
യ്യണം. േചരരാജവംശം നശിച്ചേതാടുകൂടി െപരുമാൾ
എന്ന ബിരുദം െകാല്ലെത്ത (കൂപക) രാജാക്കന്മാരിലും
ആ സ്വരൂപം ക്ഷേയാന്മുഖമായേതാടുകൂടി തിരുവിതാം�
കൂർ രാജവംശത്തിലും സംക്രമിച്ചതായി ഊഹിക്കാം.
ആ വഴിക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ
തെന്റ മാതുലെനന്നു പറയുന്ന വീരേകരളൻ െകാല്ല�
െത്ത രാജാവാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. “സ്വസ്ത്യസ്തു ജയ�
സിംഹസ്യ വീരേകരളവർമ്മണഃ” എന്നു െകാല്ലത്തു
ഗണപതിനടയിൽ െകാത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ശിലാശാസ�
നമുണ്ടു്. ആ ശാസനത്തിെന്റ കാലം 671-ആമാണ്ടാണു്.
659 മുതൽ 672 വെര രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആ വീരേക�
രളവർമ്മാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്താണു് െകാട്ടാരക്കര�
ത്തമ്പുരാൻ രാമനാട്ടം നിർമ്മിച്ചെതന്നു നിശ്ചയിക്കാം.
കൃഷ്ണനാട്ടം അയച്ചുെകാടുക്കാത്ത വാശിയാണു് അേദ്ദ�
ഹം രാമനാട്ടമുണ്ടാക്കിയതു് എന്നുള്ള ഐതിഹ്യത്തിനു
വിരുദ്ധമായി, രാമനാട്ടം അയച്ചു െകാടുക്കാത്ത വാശി�
യാലാണ് മാനേവദൻ തമ്പുരാൻ കൃഷ്ണനാട്ടമുണ്ടാക്കിയ�
െതന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു െകാല്ലം ഏഴാം
ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണു് രാമനാട്ടത്തിെന്റ
ആവിർഭാവെമന്നു കരുതുന്നതിൽ അസാംഗത്യമില്ല.
ഇവെയല്ലാമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന വാദമുഖ�
ങ്ങൾ.

പക്ഷാന്തരപരിേശാധന
ഇളയിടത്തുസ്വരൂപെമന്നും കുന്നിേന്മൽസ്വരൂപെമന്നും�
കൂടി േപരുള്ള െകാട്ടാരക്കരരാജവംശം േവണാട്ടു രാ�
ജവംശത്തിെന്റ ഒരു അകന്ന ശാഖയാെണന്നുള്ളതി�
െനപ്പറ്റി അഭിപ്രായേഭദമില്ല. ആദ്യകാലത്തു് ഒന്നായി�
രുന്ന േവണാട്ടു രാജകുടുംബം പിന്നീടു തൃപ്പാപ്പൂെരന്നും
െകാല്ലെമന്നും രണ്ടു സ്വരൂപങ്ങളായി പിരിയുകയും തൃ�
പ്പാപ്പൂരിെന്റ ശാഖകളായി െനടുമങ്ങാട്ടു േപരകത്താവ�
ഴിസ്വരൂപവും, െകാട്ടാരക്കരസ്വരൂപവും പിൽക്കാലത്തു്
ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തു. െകാട്ടാരക്കരശാഖ സ്ഥാ�
പിച്ചതു് ആദിത്യവർമ്മ മഹാരാജാവാെണന്നുള്ളതിന്നു
യാെതാരു െതളിവുമില്ല. 520 മിഥുനം 32-ആനുയിെല
ഒരു മതിലകം േരഖയിൽ കുന്നിേന്മൽ സ്വരൂപത്തിെല
വീരേകരളവർമ്മെനപ്പറ്റി പറയുന്നതുെകാണ്ടു് അതിനു
മുൻപുതെന്ന ആ സ്വരൂപം സ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞി�
രുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. “വിഭു” പദത്തിനു്
രാജാെവന്നല്ലാെത െപരുമാൾ എന്നർത്ഥം ഗ്രഹിേക്ക�
ണ്ടതില്ല. “വിഭുഃ പ്രഭൗ സർവഗേത” എന്നു േമദിനീേകാ�
ശം. െപരുമാൾ എന്ന ബിരുദം േദശിങ്ങനാട്ടുസ്വരൂപം
ക്ഷേയാന്മുഖമായതിനുേമലാണു് തൃപ്പാപ്പൂർസ്വരൂപത്തി�
േലയ്ക്കു സംക്രമിച്ചതു് എന്നു പറയുന്നതു ചരിത്രവിരുദ്ധമാ�
കുന്നു. “കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ” എന്നതാണു് ആ ബിരു�
ദത്തിെന്റ സമ്പൂർണ്ണരൂപം. അതു തൃപ്പാപ്പൂരിേലേയാ േദ�
ശിങ്ങനാട്ടിേലേയാ അങ്ഗങ്ങൾ അവർ സിംഹാസനാ�
രൂഢരായതിനുേമൽ ഹിരണ്യഗർഭവും തുലാപുരുഷദാ�
നവും നടത്തിയതിനുേശഷമല്ലാെത സ്വീകരിച്ചുവന്നില്ല.
േപരകത്താവഴിയിേലയും കുന്നുേന്മൽ സ്വരൂപത്തിേല�
യും അങ്ഗങ്ങൾക്കു് അതിനു് അവകാശമില്ലായിരുന്നു.
രവിവർമ്മാ എന്ന തിരുനാമത്തിൽ രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ
തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപത്തിൽ 767 മുതൽ 784 വെരയും 786
മുതൽ 838 വെരയും രാജ്യഭാരം െചയ്തു. ആ രണ്ടു േപർ�
ക്കും കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ എന്ന ബിരുദം ഉണ്ടായിരു�
ന്നതായി മതിലകം േരഖകളിൽ നിന്നും മറ്റും അസന്ദി�
ഗ്ദ്ധമായി െവളിെപ്പടുന്നു. അന്നു േദശിങ്ങ നാട്ടിനു യാ�
െതാരു ശക്തിക്ഷയവും സംഭവിച്ചിരുന്നുമില്ല. പ്രത്യുത
ഉണ്ണിേക്കരളവർമമാ എന്ന േപരിൽ അതിപ്രബലനായ
ഒരു രാജാവു് ആ നാടു വാണിരുന്നതായും കാണുന്നു.
എന്നു മാത്രമല്ല ദ്വിതീയജയസിംഹബിരുദത്താൽ വിദി�
തനായ വീര േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കുലേശഖരെപ്പ�
രുമാളായിരുന്നുമില്ല. അേദ്ദഹം രാജ്യം ഭരിച്ചതു് ഉേദ്ദശം
660 മുതൽ 675 വെരയാണു്. ഇെതല്ലാം വസ്തുതത്വത്തി�
െന്റ സമ്യഗ് േബാധനത്തിനുേവണ്ടി ഇവിെട പ്രസ്താവി�
ക്കുന്നു എേന്നയുള്ളു.

“പ്രാപ്താനന്താ’’ദിേശ്ലാകത്തിെന്റ അർത്ഥം
പ്രാപ്താനന്ത എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ അർത്ഥം ഞാൻ
ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു് താെഴകാണുന്ന വിധത്തിലാണു്. 798-
ആണ്ടു കർക്കടകമാസം 2-ആനു “ഇരവിവർമ്മരായ
ചിറവായി മൂത്തിരുന്നരുളിയ ഇടത്തിൽ പണ്ടാരത്തിൽ
തിരുവനന്തപുരത്തു കരുപ്പൂേക്കായിക്കൽ െതെക്കപ്പുറ�
ത്തു് ഇലങ്കെക്കട്ടിൽ എഴുന്നരുളിയിരുന്നു പൂശം തിരു�
നാൾ തിരുവവതാരം െചയ്തരുളിയ നയിനാർ വീരേക�
രള വർമ്മരായ കുന്നുേമ്മൽ ഇളയിടത്തു മൂത്തിരുന്നരു�
ളിയിടത്തിൽ പണ്ടാരത്തിെല തൃപ്പാപ്പൂർസ്വരൂപത്തിൽ
ഉടയതാക ദത്തുെകാള്ളുകയും തടിനയിനാര ഇളയിട�
ത്തു മൂത്തിരുന്നരുളിയിടത്തിൽ പണ്ടാരത്തിൽ േരവതി�
തിരുനാൾ തിരുവവതാരം െചയ്തരുളിയ നയിനാർ ഇര�
വിവർമ്മരായ ചിറവായി മൂത്തിരുന്നരുളിയ ഇടത്തിൽ
പണ്ടാരത്തിേലയും” ആ രാജകുടുംബത്തിെല മറ്റു ചില
അങ്ഗങ്ങെളയും കുന്നുേമ്മൽ ഇടയിടത്തു സ്വരൂപത്തി�
േലയ്ക്കു് ഉടയതാക “ദത്തുെകാള്ളുക”യും െചയ്തു് ദേത്താല
പകർന്നതായി മതിലകം േരഖകളിൽ കാണുന്നു. കു�
ന്നുേമ്മൽ സ്വരൂപത്തിേലയ്ക്കു “വഞ്ചി” ബിരുദം സിദ്ധിച്ച�
തു് ആ ദത്തുവഴിക്കാണു്. അതിനുമുൻപു് ആ രണ്ടു സ്വ�
രൂപങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധ�
മുണ്ടായിരുന്നതിന്നു ലക്ഷ്യെമാന്നുമില്ല. േദശിങ്ങനാടു്
ഉണ്ണിേക്കരളവർമ്മരാജാവിെന്റ സേഹാദരീപുത്രെനന്നു
െകാട്ടാരക്കരസ്വരൂപത്തിെല ഒരു ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ
തെന്നപ്പറ്റി വ്യപേദശിക്കുന്നതിനു പ്രസക്തിയില്ലാത്ത�
തിനാൽ അേദ്ദഹമായിരിക്കുകയില്ല പ്രസ്തുതപദ്യത്തിൽ
സ്മൃതനായ വീരേകരളൻ. പ്രാപ്താനന്തഘനശ്രിയഃ എന്ന
പദത്തിനു് അനന്തഘനമായ സമ്പത്തു് (ദത്തുമൂലം)
ലഭിച്ചവൻ എന്നും അനന്തമായ േമഘഭാേസ്സാടുകൂടിയ
(തിരുവനന്തപുരെത്ത) ശ്രീപത്മനാഭെന്റ സന്നിധിെയ
(ദത്തുമൂലം) പ്രാപിച്ചവൻ എന്നും അർത്ഥം കല്പിക്കാം.
“പ്രിയതമശ്രീേരാഹിണീ ജന്മനഃ” എന്ന പദർത്തിെന്റ
അർത്ഥം സുഹൃത്തമനായ േരാഹിണീജാതേനാടുകൂടിയ�
വൻ എന്നാണേല്ലാ. ആരാണു് ഈ േരാഹിണീജാതൻ?
േരാഹിണി എന്നാൽ “ചിത്രാേരവതീ േരാഹിണീഭ്യഃ സ്ത്രി�
യാമുപസംഖ്യാനം” എന്ന വാർത്തികമനുസരിച്ചു േരാ�
ഹിണീനക്ഷത്രജാത എന്നർത്ഥം. ആ നക്ഷത്രത്തിൽ
ജനിച്ച ഒരു തമ്പുരാട്ടിയാണു് 767 മുതൽ 784 വെര േവ�
ണാടു ഭരിച്ച വിശ്രുതനായ രവിവർമ്മകുലേശഖരെപ്പരു�
മാളുെട മാതാവു് എന്നുള്ളതിനു േരഖയുണ്ടു്. ആ വഴിക്കു
രവിവർമ്മ കുലേശഖരൻ േരാഹിണീജന്മാവാണന്നു സി�
ദ്ധിക്കുന്നു. അേദ്ദഹവും കവിയുെട മാതുലനായ വീരേകര�
ളനും സുഹൃത്തമന്മാരായിരുന്നിരിക്കണം. എന്തിനാണു്
രവിവർമ്മകുലേശഖരെന്റ കാര്യത്തിൽ ആ വളച്ചുെക�
ട്ടിനു േപായതു് എന്നു േചാദിച്ചാൽ േശ്ലഷഭംഗിെകാണ്ടു
കവിക്കു ബലഭദ്രെനക്കൂടി വിവക്ഷിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു�
െകാണ്ടാണു് എന്നു പര്യാപ്തമായ സമാധാനവുമുണ്ടു്.
798-െല ദത്തിൽ ഭാഗഭാക്കായ വീരേകരളെന്റ ഭാഗിേന�
യനായ കവി മാനേവദെന്റ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നിരി�
ക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടേല്ലാ.

ശങ്കരകവി
ഞാൻ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശങ്കരക�
വിെയ കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത സമ്മതിക്കാ�
വുന്നതുതെന്ന. പേക്ഷ അേദ്ദഹം ജന്മനാ ആന്തരാളി�
കനായ സാക്ഷാൽ ശങ്കരകവിയെല്ലന്നും ഏേതാ ഒരു
ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്നും കവിതെന്ന നെമ്മ അറി�
യിക്കുന്നുെണ്ടന്നാണു് എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. “ശങ്കരഗു�
രുസമ ശങ്കരദൃഢമതി ശങ്കരഗുരുപൂജിതപാദ” എന്ന
പംക്തിയിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ ഗുരുവിെന ശങ്കരഭഗ�
വൽപാദേരാടാണേല്ലാ ഉപമിക്കുന്നതു്. അതു് അന്ന�
െത്ത കാലസ്ഥിതിക്കു് ഒരു അബ്രാഹ്മണെന്റ വിഷയ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹം െചയ്തിരിക്കുേമാ എന്നു ഞാൻ സം�
ശയിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണവിജയകാരെന ശങ്കര (ദൃഢമ�
തി)ഭക്തനായും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. േകാലത്തു നാട്ടിെല
ശങ്കരകവി ഒരു േദവീഭക്തനും കൃഷ്ണഭക്തനുമായിരുന്നു
എന്നല്ലാെത ശങ്കരഭക്തേനാ രാമഭക്തേനാ ആയിരു�
ന്നു എന്നുള്ളതിനു യാെതാരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്തതിനാൽ
‘ശങ്കരഗുരുപൂജിതപാദ’െനന്നു രണ്ടാവൃത്തി ശ്രീരാമെന
കവി വർണ്ണിക്കണെമങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരു മെറ്റാ�
രു ശങ്കരകവിയായിരിക്കുവാനാണു് ന്യായം കൂടുതലായി
കാണുന്നതു്. പുത്രകാേമഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിൽ “കര�
ധൃത ശരചാപം നൗമി വില്വാദ്രിനാഥം” എന്നവസാനി�
ക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകമുണ്ടേല്ലാ. കവിക്കു തിരുവില്വാമലയു�
മായി വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നുേവാ എന്നും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഗുരുകുലം അവിെടെയങ്ങാനുമായിരുന്നുേവാ
എന്നും നിപുണമായി അേന്വഷിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

ഐതിഹ്യചർച്ച
ഐതിഹ്യെത്ത മാത്രം ആസ്പദമാക്കി ഒരു ചരിത്രസം�
ഭവത്തിെന്റയും കാലം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല
എന്നുതെന്നയാണു് എേന്റയും പക്ഷം. എന്നാൽ ഒൈര�
തിഹ്യത്തിനു പ്രാക്തനത്വവും സാർവത്രികത്വവുമുെണ്ട�
ങ്കിൽ അതു് അസംബന്ധമല്ലാതിരിക്കുന്നിടേത്താളം
കാലം സർവഥാതിരസ്കാര്യമാെണന്നും എനിക്കു് അഭി�
പ്രായമില്ല. രാമനാട്ടം വടേക്കാട്ടു് അയച്ചുെകാടുക്കാ�
ത്ത വാശിയാലാണു് മാനേവദൻ കൃഷ്ണനാട്ടം രചിച്ചതു്
എെന്നാരു കഥ ഞാൻ േകൾക്കുന്നതു് ഇേപ്പാൾ മാത്ര�
മാണു്. ഇതിെനപ്പറ്റി കൃഷ്ണൻനായർക്കു േവണ്ട അറിവു്
അതിെന്റ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ നല്കിയതു െകാട്ടാരക്കര�
ക്കാരനായ ഒരു മാന്യനാണു്. ആ മാന്യൻ പറയുന്നതു,
തിരുെനൽേവലിക്കാരനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണപണ്ഡിതൻ
ഒരിക്കൽ െകാട്ടാരക്കര വന്നു രാമനാട്ടം കണ്ടു് അതി�
െന്റ മാഹാത്മ്യം േകാഴിേക്കാട്ടു െചന്നു സാമൂതിരിെയ
വർണ്ണിച്ചു േകൾപ്പിച്ചു എന്നും അതു േകട്ടു് ആ ആട്ടക്കാ�
െര േകാഴിേക്കാട്ടു് അയച്ചുെകാടുക്കണെമന്നു സാമൂതിരി
െകാട്ടാരക്കര തമ്പുരാെന അറിയിച്ചു എന്നും അവെര
െകാട്ടാരക്കര കുലേശഖരേക്ഷത്രത്തിനു െവളിയിൽ
ആട്ടത്തിനു് അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതെല്ലന്നു െകാട്ടാരക്ക�
രത്തമ്പുരാൻ പറെഞ്ഞാഴിഞ്ഞതിനാൽ കാഞ്ചീപുരത്തു�
നിന്നു ഒരു ൈവഷ്ണവബ്രാഹ്മണെന വരുത്തി അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ഒരു നമ്പൂരിെയെക്കാണ്ടു്
അഷ്ടപദിയാട്ടം ഉണ്ടാക്കിച്ചു എന്നും അതു കാഞ്ചീപു�
രത്തും ഗുരുവായൂരിലും അഭിനയിക്കെപ്പട്ടു എന്നും കാ�
ലാന്തരത്തിൽ മാനേവദരാജാവു് കൃഷ്ണനാട്ടം നിർമ്മിച്ച�
േപ്പാൾ ആ അഷ്ടപദിയാട്ടം അസ്തംഗതമായി എന്നും
മറ്റുമാണു്. തിരുെനൽേവലിക്കാരനായ ബ്രാഹ്മണപ�
ണ്ഡിതനും സാമൂതിരിപ്പാടും അത്ഭുതസ്തിമിതന്മാരാകത്ത�
ക്കവണ്ണമുള്ള യാെതാരു ഗുണവും െകാട്ടാരക്കരയാട്ട�
ക്കഥകൾക്കിെല്ലന്നും, സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല സദസ്യന്മാർ
വിചാരിച്ചാൽ അതിെനക്കാൾ പതിന്മടങ്ങു മേനാഹര�
ങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നിരിക്കു�
െമന്നും, സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ മാനേവദരാജാവിനു്
അത്തരത്തിൽ അസ്തമിതമാകാവുന്ന ഒരു അഷ്ടപദിയാ�
ട്ടത്തിെന്റ ഹസ്താവലംബം കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെന്റ നിർമ്മി�
തിക്കു് അേശഷം ആവശ്യകമെല്ലന്നുമുള്ള വസ്തുതകൾ
േബാധമുള്ള വിമർശകന്മാർക്കു േമൽ സംേക്ഷപിച്ച
ഐതിഹ്യെത്ത, അതു െകാട്ടാരക്കരയ്ക്കു് എത്രതെന്ന
അഭിമാനജനകമായാലും അംഗീകരിക്കാൻ നിർവ്വാഹ�
മില്ല. കൃഷ്ണനാട്ടമയച്ചു കിട്ടാത്ത വാശിെകാണ്ടാണു് െകാ�
ട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ രാമനാട്ടം നിർമ്മിച്ചെതന്ന പൂരാ�
വൃത്തത്തിൽ എനിക്കു പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമില്ല. ഒരു
െചറിയ സംസ്ഥാനത്തിെല രാജകുമാരൻ അന്നെത്ത
അതിപ്രതാപശാലികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ സാമൂതിരി�
േയാടു കൃഷ്ണനാട്ടക്കാെര അയച്ചുെകാടുക്കുവാൻ ആവശ്യ�
െപ്പട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ അതു കവിത്വം നിമിത്തവും മറ്റുമുള്ള
പരസ്പരസൗഹാർദ്ദെത്ത — പരമാണുപർവ്വതങ്ങളുെട
രീതിയിൽ എന്നുതെന്ന വയ്ക്കുക — പുരസ്കരിച്ചായിരിക്കു�
വാൻമാത്രേമ തരമുള്ളൂ.

േകാഴിേക്കാട്ടുമായി ശത്രുതയിൽ വർത്തിച്ചിരുന്ന െകാ�
ച്ചിയിൽക്കൂടി തെന്റ ആട്ടക്കാെര അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
ൈവമനസ്യം െകാേണ്ടാ, െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ
പദവി ആ സൗജന്യത്തിനു് അർഹമെല്ലന്നു കരുതി�
േയാ, െതക്കൻദിക്കുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കുേപാലും
ദുരവഗാഹമായ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെന്റ അർത്ഥം ശരിക്കു ഗ്ര�
ഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ (അവരിൽ കഷ്ടി�
പിഷ്ടിക്കാരനായ തമ്പുരാനും ഉൾെപ്പടുമേല്ലാ) ഇെല്ലന്നു�
വേച്ചാ, കാരണെമന്തായാലും, സാമൂതിരി ആ അേപ�
ക്ഷെയ അംഗീകരിച്ചില്ല. തദനന്തരം തമ്പുരാൻ തെന്റ
പരിമിതമായ വാസനയ്ക്കും വ്യുൽപത്തിക്കും അനുഗുണ�
മായി കൃഷ്ണനാട്ടെത്ത അനുകരിച്ചു് അതുേപാെല എട്ടു ദി�
വസംെകാണ്ടു് അഭിനയിേക്കണ്ടവിധത്തിൽ രാമനാട്ടം
നിർമ്മിച്ചു. ഏതാവന്മാത്രമായിരിക്കും പഴയ ഐതിഹ്യ�
ത്തിെന്റ ബീജെമന്നു ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നു.

അഷ്ടപദിയാട്ടം
അഷ്ടപദിയാട്ടം കണ്ടാണു് മാനേവദരാജാവു് കൃഷ്ണനാട്ടം
നിർമ്മിച്ചതു് എന്നു് ആരും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നില്ല. അഷ്ട�
പദിയാട്ടഗ്രന്ഥം ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ഉേപാൽഘാതത്തിലുള്ള േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കു�
ന്നതു്.

“നത്വാ ശ്രീദന്തളീശാലയകൃതനിലയം
ദന്തിരാജാനനം തം

തദ്ഭക്തം വാസുേദവാഭിധനൃപതിവരം
രാമവർമ്മാഭിേധാസൗ

േശ്രാത്രപ്രീേത്യകപാത്രം നൃപകൃതസരണി-
ഗ്ഗീതേഗാവിന്ദകാവ്യം

േനത്രപ്രീൈത്യ ച നാേട്യ നയതി തദധുനാ
സന്തു സന്തഃ പ്രസന്നാഃ.

ഇടപ്പള്ളിയിൽ വിേഘ്നശ്വരഭക്തനായി വാസുേദവൻ
എെന്നാരു വലിയ തമ്പുരാനുണ്ടായിരുന്നു. പുണർതം
നക്ഷത്രത്തിൽ 973-ആണ്ടു ജനിച്ച അേദ്ദഹത്തിനു മു�
പ്പെത്താന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ മൂപ്പുകിട്ടി. ആ േകാവി�
ലകത്തു തൽപുത്രശാസ്ത്രേദശികത്വംെകാണ്ടു മാനിത�
നും ഏകാദശീഗ്രാമവാസിയായ മംഗലേശ്രാണി)േശ്ശരി
നമ്പൂരിയുെട ശിഷ്യനും കാവ്യനാടകാലങ്കാരതർക്കേജ്യാ�
തിർവ്യാകരണശാസ്ത്രൈനപുണ്യവാനുമായി രാമവർ�
മ്മെനന്ന േപരിൽ ഒരു തിരുമുല്പാടുണ്ടായിരുന്നു. തമ്പു�
രാെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് അേദ്ദഹം തെന്റ ശിഷ്യനും
െതൗര്യത്രിക േവദിയുമായ മെറ്റാരു രാമവർമ്മെന്റ സാ�
ഹായേത്താടുകൂടി 1019-ആണ്ടു കന്നിമാസം 25-ആംനു
ശ്രീഗീതേഗാവിന്ദെമന്ന ഗീതപ്രബന്ധെത്ത കഥകളി�
മാർേഗ്ഗണ നാട്യാനുഗുണമാക്കി, രാധാവിരഹം, രാധാ�
സേന്ദശം, രാധാസമാഗമം ഇങ്ങെന മൂന്നു ദിവസെത്ത
ആട്ടമാക്കി കല്പിച്ചു.” ഇങ്ങെനയാണു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ആവിർഭാവം. ഗീതേഗാവിന്ദത്തിെന്റ അർത്ഥം മലയാ�
ളത്തിൽ വിവരിക്കുകയും ആട്ടക്കാർക്കു് ആടുന്നതിനുേവ�
ണ്ട നിർേദ്ദശങ്ങൾ നല്കുകയുമല്ലാെത തിരുമുല്പാടു് മെറ്റാ�
ന്നും െചയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതിന്നു വളെര മുൻപുത�
െന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം എന്ന േപരിൽ ഒരു
ദൃശ്യകലാപ്രസ്ഥാനം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 910-ആണ്ടിെല
അല്പശി ഉത്സവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീ പത്മ�
നാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ കരമന സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി�
കളുെട വകയായി കൃഷ്ണനാട്ടം ആടിക്കുകയുണ്ടായി. 940-
ആണ്ടെത്ത അല്പശി ഉത്സവത്തിൽ െകാല്ലം മാേവലി�
ക്കര അമ്പലപ്പുഴ എന്നീ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു മൂന്നു
േയാഗക്കാർ കൃഷ്ണനാട്ടം കളിക്കുവാൻ എത്തിയിരുന്നു.
െകാല്ലെത്ത േയാഗത്തിൽ മുപ്പത്താറും മാേവലിക്കര�
േയാഗത്തിൽ മുപ്പതും അമ്പലപ്പുഴ േയാഗത്തിൽ മുപ്പതും
േപർ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതായി കാണുന്നു. അവരിൽ ചില
ഭാഗവതന്മാർ മാത്രം ബ്രാഹ്മണരും േശഷം േപർ നായ�
ന്മാരുമായിരുന്നു. േമളക്കാരുെട സംഖ്യയിൽനിന്നു ഗീത�
േഗാവിന്ദകഥ മാത്രമല്ല കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെല ഇതിവൃത്തെമ�
ന്നും ദശമത്തിെല കഥ ആദ്യന്തം അവർ അഭിനയിച്ചിരു�
ന്നു എന്നും ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. േകാഴിേക്കാെട്ട
കൃഷ്ണനാട്ടക്കാർ െതക്കൻപ്രേദശങ്ങളിൽ വരാത്തതു
നിമിത്തം തിരുവിതാംകൂറിെല പല ഭാഗങ്ങളിലും ആ
ആട്ടം തെന്ന യഥാശക്തി മെറ്റാരു പ്രകാരത്തിൽ അഭി�
നയിക്കുവാൻ േയാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും വിചാരി�
ക്കാവുന്നതാണു്. േകാഴിേക്കാെട്ട അഭിനയത്തിെന്റ ഒരു
ക്ഷീണമായ അനുകരണെമന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലായി
അതു നമ്മുെട പരിഗണനെയ അർഹിക്കുന്നില്ല. െകാ�
ച്ചിയിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രേത്യകം ഒരു കൃഷ്ണനാട്ടം ഉത്ഭ�
വിച്ചതായി അറിവില്ല. ഗീതേഗാവിന്ദം ഏകേദശം അതു്
ആവിർഭവിച്ച കാലംമുതല്ക്കുതെന്ന േകരളത്തിൽ പ്രച�
രിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതു ചാക്കിയാന്മാേരാ മറ്റാെര�
ങ്കിലുേമാ അഭിനയിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യമില്ല.
എന്നാൽ ആ കാവ്യരത്നവും അതിെന അനുകരിച്ചുള്ള
ഭാനുദത്തെന്റ ഗീതെഗൗരീപതികാവ്യവും (ക്രി.പി. പതി�
നഞ്ചാംശതകം) മറ്റും അഭിനയത്തിനു േയാജിപ്പിക്കാവു�
ന്ന രീതിയിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നുള്ള വസ്തുത
ശ്രേദ്ധയമാകുന്നു. ഗീത േഗാവിന്ദംതെന്ന ജയേദവൻ
പല േദശങ്ങളിൽ െകാണ്ടുനടന്നു ഗാനംെചയ്യുകയും ആ
അവസരങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധർമ്മപത്നിയായ
പത്മാവതി അതിനനുരൂപമായി നർത്തനം െചയ്യുക�
യും െചയ്തിരുന്നു എന്നു് പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. േശ്ലാകങ്ങ�
ളും പദങ്ങളും ഇടകലർത്തി േശ്ലാകത്തിൽ കഥയും പദ�
ത്തിൽ സംഭാഷണവും വർണ്ണിക്കുകയാണു് ആ മാതിരി
കൃതികളിെല കവനരീതി. ഗീതേഗാവിന്ദെത്ത അനുകരി�
ച്ചാണു് പണ്ഡിത വേരണ്യനായ മാനേവദൻ കൃഷ്ണനാട്ടം
നിർമ്മിച്ചെതന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നാമധ്യായത്തിൽ ഉപപാ�
ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആെകക്കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലംവെര
േകരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റും പ്രധാനമായി കൂടി�
യാട്ടവും മറ്റുള്ളവർക്കു േകാലംതുള്ളൽ മുതലായ ചില
ഗ്രാമീണനൃത്യങ്ങളുമല്ലാെത േവെറ ദൃശ്യകലകൾ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നതായി േതാന്നുന്നില്ല. അവെകാണ്ടു് അവരുെട
അന്നെത്ത ആവശ്യങ്ങൾ പര്യാപ്തമായി നിർവഹിക്ക�
െപ്പട്ടിരുന്നു.

ഭാഷാരീതിയും മറ്റു െതളിവുകളും
ഇേതവെര ബാഹ്യസാക്ഷ്യങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി രാമ�
നാട്ടം ഏഴാം ശതകത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുവാൻ
ഇടയിെല്ലന്നു സ്ഥാപിക്കുവാനായിരുന്നു എെന്റ ഉദ്യമം.
ഇനി ആഭ്യന്തരസാക്ഷ്യത്തിെന്റ ഗതി എെന്തന്നു േനാ�
ക്കാം. ചേന്ദ്രാത്സവം മുതലായി ആ ശതകത്തിൽ നിർ�
മ്മിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിെല ൈശലിെയെന്തന്നു് അനുവാചക�
ന്മാർ ഓർമ്മിക്കുമേല്ലാ. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ കൃതി�
കളിൽ നിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം

“കിഷ്കിന്ധാേഗാപുരം പുക്കുടനുടനധികം
ക്രുദ്ധനാം മിത്രസൂനൂ

െചാെല്ക്കാള്ളും േലാകചക്രം െഞടുെഞടയിളകു-
ന്നട്ടഹാസങ്ങൾ െചയ്തു

തൽക്കാേല ബാലി േകട്ടിട്ടുരുതരപരുഷം
പൂണ്ടു േപാകുന്നേനരം

തൽക്കാന്താ താരയാകും മതിമുഖിയരിേക
വന്നു െചാന്നാളിവണ്ണം.”

“ഇത്ഥം െചാല്ലീട്ടു േവഗാൽ കപിവരനിവഹം
ദർഭയിൽ വീണേശഷം

ഗൃധ്രൻ സമ്പാതിയേപ്പാൾ വിരവിെനാടരിേക
വന്നുടൻ വാനരാണാം

വൃദ്ധൻ ഭ്രാതുർവധം േകട്ടതിതരചികിതൻ
സാശ്രുപാതം കപീന്ദ്രാ-

നദ്ധാ െചാന്നാനിവണ്ണം ചരിതമതറിവാൻ
സാഭിലാഷം സേമാഹം.”

“ഇത്ഥം രാത്രിഞ്ചരൻതാൻ പറയുമളവുടൻ
സീതെയപ്പുെക്കടുത്തി-

ട്ടത്യന്തം േഘാരമാകും ഗഹനഭുവി നട-
ക്കുന്നേനരം സ രാമഃ

ധൃത്വാ ബാണം കരാേഗ്ര ജനകസുതയുേട
േരാദനം േകട്ടു ജാതം

തീർത്തും െസൗമിത്രി േഖദം പുനരപി തരസാ
രാഘേവാ വാചമൂേച.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിെല ൈശലി ഏഴാം ശതകത്തിേലതാ�
െണന്നു സമർത്ഥിക്കുവാൻ എളുപ്പമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നി�
ല്ല. രാമനാട്ടത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന ‘കാണലാം’
മുതലായ പദങ്ങളിൽ ചിലെതല്ലാം വാല്മീകിരാമായ�
ണവും മറ്റും നിർമ്മിച്ച േകാട്ടയത്തു േകരളവർമ്മത്തമ്പു�
രാെന്റ കൃതികളിലും സമീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. ‘നാരീമ�
ണീേയ’ ‘മയ്യൽ’ മുതലായ പ്രേയാഗങ്ങൾ േകാട്ടയത്തു
വിദ്വാൻതമ്പുരാെന്റ ബകവധത്തിലും കാണുവാൻ കഴി�
യും. െകാട്ടാരക്കരയ്ക്കു െചേങ്കാട്ട മുതലായ തമിഴു പ്രേദശ�
ങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും ഇവിെട സ്മരിേയ്ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

“മന്ത്രിയാൽ നീതനാകും രാഘവം െചാല്ലി േദവി
താന്തനായ് ഭൂമിപാലൻ നിന്നുേട മൂലേമവം”

എന്നിങ്ങെന കവി പല ഘട്ടങ്ങളിലും തമിഴിെല അറു�
ചീരടി ആചിരിയവിരുത്തം സംസ്കൃതച്ഛന്ദസ്സിനുപകരമാ�
യി ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും രാമനാട്ടത്തി�
െന്റ പഴമയ്ക്കുെതളിവായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ല. എെന്ത�
ന്നാൽ ആ വിരുത്തം പ്രാേയണ േകരളത്തിെല പല
ഗ്രാമീണഗാനങ്ങളിലും വിേശഷിച്ചു രാമകഥപ്പാട്ടിലും
ധാരാളമായി പ്രേയാഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാ�
മായണം െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ ഉപജീവിച്ച ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നു കൃഷ്ണൻനായർ സമ്മതി�
ക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും പുനത്തിെന്റ രാമായണചമ്പു അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് ഉപജീവ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത അങ്ഗീ�
കരിക്കുന്നു. രാമായണചമ്പു നിർമ്മിച്ച കാലേത്താടടു�
ത്തു തെന്ന അതിെന്റ ഒരു പ്രതി തമ്പുരാനു കിട്ടി എന്നു
സങ്കല്പിച്ചാലല്ലാെത അേദ്ദഹം ഏഴാം ശതകത്തിൽ ജീ�
വിച്ചിരുന്നതായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അങ്ങ�
െനയാെണങ്കിൽേപ്പാലും സമകാലികന്മാരുെട കൃതി�
യിൽനിന്നു കവികൾ ആശയെചൗര്യം െചയ്യുക എന്നതു്
അത്ര സാധാരണവുമല്ല. രാമായണം ഇരുപത്തി നാ�
ലുവൃത്തം കവിക്കു മാർഗ്ഗദർശകമല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള
വാദവും മൃഗ്യമാണു്. ആശയങ്ങൾക്കു പുറെമ വാചക�
ങ്ങൾകൂടിയും രണ്ടു കൃതികളിൽ ഒന്നുേപാെല കാണു�
േമ്പാൾ ഒരു കവി മേറ്റക്കവിെയ ഉപജീവിച്ചു എന്നാണ�
േല്ലാ നാം ന്യായമായി അനുമാനിേക്കണ്ടതു്. ഇരുപത്തി�
നാലുവൃത്തകാരെന എനിക്കു വലിയ ബഹുമാനമിെല്ല�
ങ്കിലും അേദ്ദഹം തമ്പുരാേനക്കാൾ േമേലക്കിടയിലാണു്
നില്ക്കുന്നതു് എന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണു്. തമ്പുരാെന്റ
ഭാഷ പകർേത്തണ്ട ആവശ്യം അേദ്ദഹത്തിനു് അേശ�
ഷമില്ല. അെതല്ലാം േപാകെട്ട. േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട
അനുനാസികരഹിതങ്ങളായ ഗദ്യപദ്യങ്ങെളെക്കാണ്ടു
നിബദ്ധമായ ശൂർപ്പണഖാപ്രലാപപ്രബന്ധെത്തപ്പറ്റി
ഇരുപെത്തട്ടാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കൃ�
ഷ്ണൻനായരുെട വാദം നിരക്കണെമങ്കിൽ ആ മഹാക�
വിക്കു് അേദ്ദഹവുമായി തുലനം െചയ്യുേമ്പാൾ ഒരു കവി�
കൃമി മാത്രമായ െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാനാണു് ആ വി�
ഷയത്തിൽ മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം െചയ്തതു് എന്നുകൂടി നാം
സമ്മതിച്ചുെകാടുേക്കണ്ടിവരും. “ആരാന്നി കൃത്തഘന�
കർണ്ണകുചാതിേഘാരാ ശ്രീരാഘവം നിരനുനാസിക
േമത്യെചാന്നാൾ” എന്നും “നാസാക്ഷയാന്നിരനുനാസി�
കേമവമുക്ത്വാ വാസം ജഗാമ ഖരദൂഷണേയാസ്സുദീനാ”
എന്നും ഖരവധം ആട്ടക്കഥയിൽ പ്രസ്താവനയുണ്ടേല്ലാ.
“നാസാക്ഷയാന്നിരനുനാസികേമവ മൂേച” എന്നാണു്
ഭട്ടതിരിയുെട ഫക്കിക. അത്തരത്തിൽ ഒരു ജന്യജന�
കത ഒരിക്കലും സംഭാവ്യമെല്ലന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഭട്ടതി�
രി ശൂർപ്പണഖെയെക്കാണ്ടു് തെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ രാവണ�
േനാടു നിരനുനാസികമായി െചയ്യിച്ചിരിക്കുന്ന പരിേദവ�
നം തമ്പുരാൻ പ്രകൃതം അല്പെമാന്നു മാറ്റി ശ്രീരാമെന്റ
സന്നിധിയിലാക്കുന്നു എന്നുമാണു് എനിക്കു േതാന്നുന്ന�
തു്. തമ്പുരാെന്റ കൃതികൾതെന്ന എട്ടു ദിവസെത്ത കഥ�
കളായി പരിണമിച്ചതു് അേദ്ദഹം മാനേവദെന്റ കൃഷ്ണനാ�
ട്ടെത്ത പ്രകടമായി അനുകരിക്കുക നിമിത്തമാകുന്നു.
ആ വിഷയത്തിൽ ഗീതേഗാവിന്ദെത്തയാണു് അേദ്ദഹം
അനുകരിച്ചെതന്നുള്ളതിന്നു യാെതാരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ഗീ�
തേഗാവിന്ദത്തിൽ ഓേരാ സർഗ്ഗത്തിലുമാണേല്ലാ എട്ടു
പദങ്ങളുള്ളതു്. ഇനിയും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതു�
ണ്ടു്. െകാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിലാണു് രാമനാട്ടത്തിെന്റ
ആവിർഭാവെമങ്കിൽ അതിൽപ്പിന്നീടു് അത്തരത്തിലുള്ള
കൃതികൾ െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ ഒടുവിൽ
— അതായതു േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ കാലത്തുമാത്രം
— ഉത്ഭവിക്കുവാൻ വല്ല ഉപപത്തിയുമുേണ്ടാ? ഇരുനൂ�
റ്റിൽച്ചില്വാനം െകാല്ലേത്തക്കു് ഒരാട്ടക്കഥെയഴുതുന്ന�
തിന്നു േവണ്ട സംഗീതസാഹിത്യപാടവമുള്ള കവികൾ
േകരളത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നുേവാ? ആ കാലഘട്ടത്തി�
ലുണ്ടായ കൃതികൾ നശിച്ചുേപായി എന്നു വാദിച്ചാലും
ഒെരാറ്റക്കൃതിെക്കങ്കിലും ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കാെത�
േപായതിനു സമാധാനം ഉണ്ടാേകണ്ടതേല്ല? െകാട്ടാ�
രക്കരത്തമ്പുരാെന്റ എട്ടു െപാട്ടക്കഥകൾ മാത്രം കണ്ടു�
െകാണ്ടു ധന്യമ്മന്യരായി രണ്ടു ശതകകാലം സംസ്കൃത�
പണ്ഡിതന്മാരും സഹൃദയധുരീണന്മാരും അഭിനയക�
ലാമർമ്മേവദികളുമായ നമ്പുരിമാരും രാജാക്കന്മാരും
മറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കുേമാ? ഒരിക്കലുമിെല്ലന്നാണു് ഞാൻ
കരുതുന്നതു്. വിച്ഛിന്നാഭിേഷകത്തിെല

“ധരണിനായകാഭരണ ഭൂപേത
കരുണാവാരിേധ! തരണിവംശജ
തരണിതന്നുെട കിരണജാലവും
ധരണിയിൽപ്പരന്നരുണമായ്ത്തെന്ന”

ഇത്യാദി പദം പ്രാേയണ എഴുത്തച്ഛെന്റ കർണ്ണപർവ�
ത്തിലാണു് തമ്പുരാൻ രചിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നുംകൂടി
ഇവിെട പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ക്ര�
മത്തിലധികം നീണ്ടുേപായ ഈ ചർച്ച ഇവിെട അവ�
സാനിപ്പിക്കാം. മാനേവദൻ തമ്പുരാൻ കൃഷ്ണനാട്ടം രചി�
ച്ച െകാല്ലം 829-ആണ്ടിനു േമൽ പേത്താ പന്ത്രേണ്ടാ
വർഷങ്ങൾക്കകം രാമനാട്ടപ്രസ്ഥാനം സംജാതമായി
എന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ യാെതാരപാകവും എെന്റ
ദൃഷ്ടിക്കു േഗാചരീഭവിക്കുന്നില്ല. 852-ൽ തിരുവിതാംകൂ�
റിെല ഉമയമ്മറാണിേയാടു പടെവട്ടിയ ഒരു വീരേകരള�
വർമ്മ തമ്പുരാൻ ഇളയിടത്തുസ്വരൂപത്തിൽ ഉണ്ടായി�
രുന്നു എന്നും അേദ്ദഹമായിരിക്കണം രാമനാട്ടത്തിെന്റ
ഉപജ്ഞാതാെവന്നും ഒരു ഗേവഷകൻ പറയുന്നു. അങ്ങ�
െന അക്കാലത്തു് ഇളയിടത്തു സ്വരൂപത്തിൽ വീരേകര�
ളനാമേധയനായ ഒരു തമ്പുരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായി
അറിവില്ല. അേദ്ദഹം േപരകത്താവഴിസ്വരൂപത്തിെല
രാജാവായിരുന്നു എന്നാണു് അക്കാലെത്ത ഒരു ചരിത്ര
േരഖയിൽ നിന്നു നാം സ്പഷ്ടമായി അറിയുന്നതു്. “േപരക�
ത്താവഴിയിൽ വീരേകരളവർമ്മൻ” എന്നു വ്യക്തമായി�
ത്തെന്ന ആ േരഖയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

തമിഴ് നാട്ടിെല നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ
ഇയൽ, ഇൈച, നാടകം എന്നിങ്ങിെന മൂന്നു വിഭാഗ�
ങ്ങൾ പഴയ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നു
നമുക്കു് അറിവുള്ളതാണേല്ലാ. പണ്ടെത്ത തമിഴ് നാടക�
ങ്ങൾക്കു ഭരതം, അഗസ്ത്യം മുതലായി അേനകം ലക്ഷ�
ണഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മുദവൽ, ജയന്തം,
ഗുണനൂൽ തുടങ്ങിയുള്ളവയിെല ചില സൂത്രങ്ങൾ മാത്ര�
േമ അവേശഷിച്ചുള്ളു എന്നും അടിയാർക്കു നല്ലാർ ചില�
പ്പതികാരവുരയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കാലത്തും ഇൈശനുണുക്കം. ഇന്ദ്രകാളിയം, പഞ്ച�
മരപു, ഭരതേസനാപതീയം, മതിവാണർനാടകത്ത�
മിഴ് നൂൽ എന്നിങ്ങെന മറ്റു ചില ലക്ഷ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്ര�
ചരിച്ചിരുന്നു. അവയും ഇേപ്പാൾ അലഭ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്.
അപ്രാചീന നാടകങ്ങളിൽ ഗദ്യവും ഗാനവും സേമ്മളി�
ച്ചിരുന്നു. ചിലപ്പതികാരത്തിെല മൂന്നാമേത്തയും ആറാ�
മേത്തയും ഗാഥകളായ അരേങ്കറ്റുകാതയിലും കടലാ�
ടുകാതയിലും ഇരുവൈകക്കൂത്തുകേളയും േദവതകൾ
ഓേരാ അവസരത്തിൽ ആടിയ പതിെനാന്നു പ്രേത്യക
സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നൃത്തങ്ങേളയും (ആടൽ) മറ്റും പറ്റി
നിർേദ്ദശങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ടു്. 1. വൈചക്കൂത്തു്, പുക�
ഴ് ക്കൂത്ത്, 2. േപത്തിയൽ, െപാതുവിയൽ, 3. വരിക്കൂത്തു്,
വരിചാന്തിക്കൂത്തു്, 4. ചാന്തിക്കൂത്തു്, വിേനാതക്കൂത്തു്, 5.
ആരിയക്കൂത്തു്, തമിഴ് ക്കൂത്ത്, 6. ഇയല് പുക്കൂത്ത്, േത�
ചിക്കൂത്തു് എന്നിങ്ങെന വിവിേധാപാധികെള ആസ്പ�
ദമാക്കി ഇരുവൈകക്കൂത്തുകെള പല പ്രകാരത്തിൽ
ആചാര്യന്മാർ വിഭജിക്കുന്നു. െചാക്കം, െമയ്, അവിന�
യം, നാടകം എന്നു ശാന്തിക്കൂത്തിനു നാലു് അവാന്ത�
രവിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ശുദ്ധ നൃത്തത്തിനു െചാക്കെമന്നും
കഥാബന്ധം കൂടാെത ഗാനാർത്ഥമനുസരിച്ചു മാത്രമുള്ള
നൃത്യത്തിനു് അവിനയ (അഭിനയ) ക്കൂെത്തന്നും പറഞ്ഞു�
വരുന്നു. ഇവെയല്ലാം പലവകക്കൂത്തു് എന്ന ഇനത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നതാണു്. േദവതകൾ ആടിയതായി പറയുന്ന
കൂത്തുകൾ, അല്ലിയം, െകാടുെകാട്ടി, കുൈട, കുടം, പാ�
ണ്ഡരംങ്ഗം, മല്ല്, തുടി, കൈടയം, െപാടി, മരക്കാൽ
പറൈവ എന്നിവയാണു്. ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത ആറും
നിന്നുെകാണ്ടും ബാക്കി അഞ്ചും നടന്നുെകാണ്ടും ആേട�
ണ്ടവയാെണന്നു് ആചാര്യന്മാർ ഉപന്യസിക്കുന്നു.

യക്ഷഗാനം
യക്ഷഗാനം എന്ന േപരിൽ ഒരുവകനൃത്യം ൈമസൂരി�
ലും ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തിലും ആന്ധ്രേദശത്തിലും
പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. കർണ്ണാടകേദശത്തിെല യക്ഷയാഗം
ആന്ധ്രേദശത്തിൽ സംക്രമിക്കുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന
അവിെട തമിഴരുെട ചാന്തിക്കൂത്തിനു തുല്യമായി യക്ഷ�
ഗാനത്തിെല വീഥിനാടകം എെന്നാരു നൃത്യം ഉണ്ടാ�
യിരുന്നതായും അറിയുന്നു. േവഷവിധാനം ഗാനരീതി
വാദ്യസമ്പ്രദായം മുതലായി പലതിലും ആട്ടക്കഥേയാടു
സാദൃശ്യമുെണ്ടന്നും െതക്കൻകർണ്ണാടകത്തിൽ അതി�
െന്റ സംജ്ഞ ബയലാെട (വയലാട്ടം) എന്നാെണന്നും
ശാന്തവീരേദശികെനന്ന ഒരു കർണ്ണാടകകവി 825-
ആണ്ടിടയ്ക്കു സൗന്ദേരശ്വരയക്ഷഗാനെമന്നു് ആ മാതിരി
അഭിനയത്തിനു് ഉപയുക്തമായി ഒരു ദൃശ്യബന്ധം നിർ�
മ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും മറ്റും കൃഷ്ണൻനായർ ഉപന്യസിച്ചു. ദക്ഷി�
ണകർണ്ണാടകത്തിൽ യക്ഷയാഗത്തിെന്റ ആവിർഭാവം
ആട്ടക്കഥയുെട അനുകരണരൂപത്തിലായിരുന്നിരിക്ക�
ണെമന്നു് അഭ്യൂഹിക്കുന്നു. ഈ െതളിവുകൾ ആ അഭ്യൂ�
ഹത്തിനു സാധകങ്ങളാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല.
ഇവെയ വാദത്തിനുേവണ്ടി അങ്ഗീകരിച്ചാൽക്കൂടിയും
തുളുനാട്ടിെല എമ്പ്രാന്മാർ പലരും െകാട്ടാരക്കരയിൽ
അക്കാലത്തു താമസിച്ചിരുന്നു എന്നും അവരിൽ യക്ഷ�
ഗാനങ്ങളിൽ പരിചയമുള്ള ചിലെരെക്കാണ്ടു് അവയുെട
ആട്ടപ്രകാരം ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവിടെത്ത തമ്പുരാനു
പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുകയിെല്ലന്നും സമർത്ഥി�
ക്കാവുന്നതാണു്. തമ്പുരാെന്റ കാലത്തു് ആട്ടക്കഥക്കാ�
രുെട േവഷവിധാനവും മറ്റും ഇന്നവിധത്തിലായിരുന്നു
എന്നറിവാൻ ഇന്നു യാെതാരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാെതയിരി�
ക്കുകയും േവഷവിധാനത്തിലും മറ്റും കഥകളിപ്രസ്ഥാ�
നത്തിനും കൂടിയാട്ടത്തിനും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനും തമ്മിൽ
അേനകം അംശങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണുകയും െചയ്യു�
ന്ന സ്ഥിതിക്കു യക്ഷഗാനത്തിെന്റ അനുകരണമാണു്
ആട്ടക്കഥെയേന്നാ ആട്ടക്കഥയുെട അനുകരണമാണു്
യക്ഷഗാനെമേന്നാ നിർണ്ണയിക്കുന്നതു സൂക്ഷിച്ചുേവണ�
െമന്നും പറേയണ്ടതുണ്ടു്.

ആട്ടക്കഥയ്ക്കു കൂടിയാട്ടേത്താടുള്ള കടപ്പാടു്
ചാക്കിയാന്മാരുെട കൂത്തിനും കൂടിയാട്ടത്തിനും വളെര
പഴക്കമുള്ളതായി നാം കണ്ടുവേല്ലാ. േകരളത്തിൽ പി�
ന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹിത്യഗന്ധികളായ ദൃശ്യപ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെളല്ലാം അവെയ ഏെറക്കുെറ ഉപജീവിച്ചിട്ടുെണ്ട�
ന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാണു്. ആദ്യമായി േവഷവിധാന�
െത്തപ്പറ്റിത്തെന്ന ചിന്തിക്കാം. കൂടിയാട്ടത്തിൽ ശൂർപ്പ�
ണഖാദികൾക്കു കരിയും, രാവണാദികൾക്കു കത്തിയും,
അർജ്ജുനൻ മിത്രാവസു തുടങ്ങിയവർക്കു പച്ചയുമാണു്
മുഖത്തു േതയ്ക്കുന്നതു്. കത്തിക്കു് ഉണ്ടയുമുണ്ടു്. കുപ്പായം
വാൽ മുതലായവ പഞ്ഞിെകാണ്ടാണു് ഉണ്ടാക്കുന്നതു്.
ഇങ്ങെന ചികഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾ രാമനാട്ടത്തിെല േവ�
ഷവിധാനം കൂടിയാട്ടത്തിേലതിേനാടു് അേനകം വിഷയ�
ങ്ങളിൽ കടെപ്പട്ടിട്ടെണ്ടന്നു കാണാം. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെല
കൃഷ്ണെന്റ കിരീടംതെന്നയാണേല്ലാ രാമനാട്ടത്തിെല കൃ�
ഷ്ണനും അണിയുന്നതു്. േകശഭാരം, കഞ്ചുകം, കടിസൂത്രം,
മാറ്റു് (വസ്ത്രം) മുതലായവയുെട ധാരണത്തിൽ രാമനാ�
ട്ടത്തിെല രീതി കൂടിയാട്ടത്തിേലതിെന്റ പരിഷ്കാരം മാ�
ത്രമാണു്. രാമനാട്ടത്തിെല ൈകമുദ്രകൾ കൂടിയാട്ടത്തി�
െല ൈകമുദ്രകെള അനുകരിക്കുന്നു. “കഥകളിയിെല
േവഷങ്ങളുെട മട്ടും അഭിനയരീതിയും ൈകമുദ്രകളും മറ്റു
സകല ചടങ്ങുകളും കൂടിയാട്ടം എന്ന നാടകാഭിനയത്തി�
െന്റ ഒരു േനർപകർപ്പാെണന്നു പറയാം” എന്നു് ആറ്റൂർ
കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ വളെര പരമാർത്ഥ�
മുണ്ടു്. കൂടിയാട്ടത്തിൽ ചാക്കിയാന്മാർക്കു ൈകമുദ്രകൾ
രണ്ടു േതാളിേന്റയും പരിധിക്കുള്ളിലല്ലാെത കാട്ടുവാൻ
പാടുള്ളതല്ല എന്നതാണു് അഭിനയെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു്
ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം. താ�
ണ്ഡവപ്രാധനമായ രാമനാട്ടത്തിെന്റ അഭിനയത്തിനു്
അങ്ങെനയുള്ള ഹസ്തവിനിേയാഗം അപര്യാപ്തമാെണ�
ന്നു് ആചാര്യന്മാർ കരുതിയതിൽ അനൗചിത്യവുമില്ല.
കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ അഭിനയെത്തക്കാൾ ആട്ടത്തിനാണു്
പ്രാധാന്യം. അതിനാൽ അതിൽ നടന്മാർ ൈകമുദ്രകൾ
കാട്ടുന്ന സമ്പ്രദായമില്ല. അവർ പിന്നിൽനിന്നു പാട്ടു�
കാർ െചാല്ലുന്നതനുസരിച്ചു് ആടുകയും താളത്തിെനാപ്പി�
ച്ചു നർത്തനം െചയ്യുകയും സന്ദർേഭാചിതമായി രസം
സ്ഫുരിപ്പിക്കുകയും െചയ്യണെമേന്ന നിർബ്ബന്ധമുള്ളു. പാ�
ട്ടുകാർ മാത്രേമ പാടാവൂ എന്നും നടന്മാർ മുഖംെകാണ്ടു
േഗയത്തിെന്റ അർത്ഥം പരിപൂർണ്ണമായി പ്രദർശിപ്പി�
ച്ചാൽ മതിെയന്നുമുള്ള നിയമങ്ങൾ രാമനാട്ടം കൃഷ്ണനാട്ട�
ത്തിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ചതായി സങ്കല്പിക്കാം.

കാലാന്തരത്തിൽ രാമനാട്ടത്തിെന്റ വികാസം
െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ തെന്റ കഥകൾ ആദ്യമായി
അഭിനയിച്ചതു ഗണപതിനടയിേലാ കുലേശഖരേക്ഷത്ര�
ത്തിെലാ അെല്ലന്നും ആെണങ്കിൽ ആ േക്ഷത്രങ്ങെളപ്പ�
റ്റി മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ച പദത്തിൽ പ്രകടമായ പ്രസ്താവന
േവണ്ടതാെണന്നും േതാന്നുന്നു. ആ അഭിനയകാലത്തു
നടന്മാർക്കു കുപ്പായം, കിരീടം മുതലായ വസ്ത്രാഭരണ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും െഞറിഞ്ഞ മുണ്ടുകൾ മാ�
ത്രേമ അവർ ഉടുത്തിരുന്നുള്ളു എന്നും പാട്ടുപാടുവാൻ
ഭാഗവതന്മാരില്ലായിരുന്നു എന്നും േവഷക്കാർതെന്നയാ�
ണ് ആടുകയും പാടുകയും െചയ്തുവന്നതു് എന്നും ൈകമുദ്ര�
കൾ വളെര വിരളമായി മാത്രെമ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നുള്ളു
എന്നും വാദ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണനാട്ടമനുസരിച്ചു�
ള്ള മദ്ദളവും ഇലത്താളവും േചങ്ങലയുമല്ലാെത െചണ്ട
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നില്ല എന്നും ആെകക്കൂടി ഒരപരിഷ്കൃതരീ�
തിയിൽ കരിയും മഞ്ഞളും അരച്ചു മുഖത്തു േതച്ചു പാള�
െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ െതാപ്പികൾ തലയിൽ ധരിച്ചുെകാ�
ണ്ടാണു് അവർ തങ്ങളുെട അഭിനയം അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരു�
ന്നതു് എന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ഇലത്താളംതെന്ന
പിന്നീടു കൂട്ടിേച്ചർത്തതാെണന്നു പറയുന്നവരുമുണ്ടു്.
ഈ അഭിപ്രായം അേത രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ
പ്രയാസമുണ്ടു്. െകാട്ടാരക്കര തമ്പുരാനു കടൽക്കരയിൽ�
െവച്ചു ശ്രീരാമൻതെന്ന സമുദ്രത്തിൽ രാമായണകഥാ�
പാത്രങ്ങൾ കാണിച്ചുെകാടുത്തു എന്നും തിരമാലകൾ�
ക്കിടയിൽക്കൂടി അരയ്ക്കുമീെതയുള്ള ശരീരഭാഗം മാത്രേമ
അേദ്ദഹത്തിനു ദൃഷ്ടിേഗാചരമായിത്തീർന്നുള്ളു എന്നും
അതുനിമിത്തമാണു് േവഷങ്ങളുെട അരയ്ക്കുേമലുള്ള ഭാ�
ഗംമാത്രം അേദ്ദഹം വസ്ത്രംെകാണ്ടു ആച്ഛാദനം െചയ്യി�
ച്ചെതന്നുമുള്ള അന്ധവിശ്വാസം ‘തിര’ ശബ്ദത്തിന് ‘മറ’
എന്നർത്ഥമുെണ്ടന്നു് അറിവില്ലാെതേപായ അതിെന്റ
ഉല്പാദകെന്റ മേനാധർമ്മ വിലാസമാെണന്നും അത്ത�
രത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണരീതി ചരണചാലനത്തിെന്റ
സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി സംവിധാനം െചയ്തിട്ടുള്ളതാ�
െണന്നും പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അതുേപാെല ഭാവനാ�
മാത്രസൃഷ്ടങ്ങളായ പല ഘടകങ്ങളും കഥകളിയുെട
ആദിമാഭിനയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യത്തിലും ഇടക�
ലർന്നിട്ടുണ്ടു്. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ േകരളത്തിെല
ദാരികവധം, പടയണി മുതലായ പല പ്രാചീനനൃത്ത�
കലകളും കണ്ടു് അവയിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും കൃഷ്ണനാട്ട�
ത്തിലും ഉപേയാഗിച്ചുവന്ന േവഷ ഭൂഷകളിൽ തനിക്കു
േബാധിച്ചവ അങ്ഗീകരിച്ചു തൽക്കാലം കാര്യസാധ�
കമായ വിധത്തിൽ േവഷവിധാനവും അഭിനയക്രമവും
മറ്റും ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരുന്നിരിക്കണം. അെതാന്നും പഴ�
മക്കാർ പറയുന്നതുേപാെല അത്രമാത്രം പരിഷ്കാരശൂ�
ന്യമായിരുന്നിരിക്കുവാൻ ന്യായവുമില്ല. ഏതായാലും
ആ പഴയ സംവിധാനത്തിൽ (1) െവട്ടത്തു രാജാവു്, (2)
കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി, (3) കല്ലടിേക്കാട്ടു നമ്പൂരി എന്നീ മൂന്നു
അഭിനയകലാേകാവിദന്മാർ െകാല്ലം ഒൻപതാം ശത�
കത്തിൽത്തെന്ന ആശാസ്യങ്ങളായ പല മാറ്റങ്ങളും
വരുത്തി എന്നുള്ളതു സർവ്വസമ്മതമാണു്.

െവട്ടത്തുസമ്പ്രദായം
ഇതിനു ‘േകാട്ടമട്ടു്’ എന്നും േപർ പറയുന്നു. കഥകളി
പരിഷ്കരിച്ച െവട്ടത്തു തമ്പുരാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലേമ�
െതന്നു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നില്ല. രാമനാട്ടം വടേക്കാട്ടു
കടന്നേപ്പാൾ അതിെന്റ അഭിനയത്തിലും മറ്റും വടക്കർ�
ക്കു രുചിക്കുന്ന ചില േഭദഗതികൾ അേദ്ദഹം വരുത്തി�
യതായി ഊഹിക്കാം. നടന്മാർ സംസാരിക്കരുെത�
ന്നും മുഖത്തു മഞ്ഞളിനും കരിക്കും പകരം മനേയാല
േതയ്ക്കണെമന്നും വാദ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ െചണ്ടകൂടി
ഉപേയാഗിക്കണെമന്നും മറ്റും ചില പരിഷ്കാരങ്ങളാണു്
അേദ്ദഹം പ്രധാനമായി െചയ്തെതന്നു പുരാവിത്തുകൾ
പറയുന്നു. അവയിൽ ചില വികാസക്രമങ്ങളുെട ജനയി�
താവു കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിയാെണന്നു പറയുന്നവരുമുണ്ടു്.
ൈകമുദ്രകൾ തലയ്ക്കുമീെതയാണു് കാണിേക്കണ്ടെത�
ന്നും അവ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചാൽ മതിെയന്നും പാ�
ട്ടു് ഒരിക്കൽമാത്രേമ െപാന്നാനിയും ശങ്കിടിക്കാരനും പാ�
ടാവൂ എന്നും പദം െചാല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ കലാശത്തിനു
മുൻപുള്ള ചാട്ടേത്താടുകൂടി അരങ്ങേത്തയ്ക്കു പൃഷ്ഠം കാണി�
ക്കാെമന്നും മറ്റും ചില നിയമങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഏർെപ്പ�
ടുത്തിയതായി എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായെപ്പടു�
ന്നു. െവട്ടത്തുസമ്പ്രദായത്തിനു കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിയുെട
ആവിർഭാവത്തിനുേശഷം അരൂക്കുറ്റിക്കു െതക്കുമാത്ര�
േമ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നും അതും കാലാന്തര�
ത്തിൽ ലുപ്തമായിേപ്പാെയന്നും അറിയുന്നു.

കപ്ലിങ്ങാട്ടുസമ്പ്രദായം
രാമനാട്ടത്തിെന്റ പരിഷ്കർത്താക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണ�
നീയൻ കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിയാകുന്നു. െകാച്ചിശ്ശീമയിൽ
തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ െചറുതുരുത്തി തീവണ്ടിേസ്റ്റഷ�
ന്നു സമീപമാണു് കപ്ലിങ്ങാട്ടില്ലം. നമ്പൂരിയുെട പരിഷ്കാ�
രം െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ പശ്ചാർദ്ധത്തി�
ലായിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജനനെത്തപ്പറ്റി ഒൈരതിഹ്യമുണ്ട്. കപ്ലിങ്ങാട്ടില്ലത്തിൽ
ഒരന്തർജ്ജനം ഗർഭിണിയായിരുന്ന കാലത്തു കരി�
പ്പാല സ്വാമിയാർ അതിന്നടുത്തുള്ള േക്ഷത്രത്തിൽ െച�
ല്ലുകയും ആ അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ ഭർത്താവു് അേപ�
ക്ഷിക്കുക നിമിത്തം സത്സന്താനലബ്ധിക്കായി നാല്പതു
ദിവസേത്തക്കു െവണ്ണ ജപിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
അതറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ േക്ഷത്രത്തിൽ കഴകപ്രവർത്തി�
യുള്ള മണിക്കൂറ്റിൽ വാര്യത്തിെല ഗർഭവതിയായ ഒരു
വാരസ്യാർക്കും സ്വാമിയാെരെക്കാണ്ടു െവണ്ണ ജപിപ്പിച്ചു
േസവിക്കണെമന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയും ആ ആഗ്ര�
ഹം വാരസ്യാരുെട ഭർത്താവായ ശാന്തിക്കാരൻനമ്പൂ�
രി അറിഞ്ഞു് അങ്ങിെന െചയ്യിക്കുകയും െചയ്തു. സ്വാ�
മിയാർ രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള െവണ്ണ പ്രേത്യകം ജപി�
ച്ചു രണ്ടു െപാതിയാക്കി ശാന്തിക്കാരെന ഏല്പിച്ചുവന്നു.
ശാന്തിക്കാരൻ അന്തർജനത്തിനായി ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്ന
െപാതിയിെല വണ്ണയ്ക്കു ൈവശിഷ്ട്യം കൂടുെമന്നു സങ്ക�
ല്പിച്ചു് അതു വാരസ്യാർക്കും മേറ്റ െപാതിയിെല െവണ്ണ
അന്തർജ്ജനത്തിന്നും മാറ്റി െകാടുത്തു. രണ്ടു സ്ത്രീകളും
പുരുഷപ്രജകെള പ്രസവിക്കുകയും കാലാന്തരത്തിൽ
വാരിയർ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിത്തീരുകയും നമ്പൂരി ആട്ട�
ത്തിലും പാട്ടിലും മാത്രം പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിക്കുകയും�
െചയ്തു. ഇതാണു് ഐതിഹ്യം. ഈ സംഭവം നടന്ന�
തു് 970-ആണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു ചിലരും േദശമംഗലെത്ത
പണ്ഡിതന്മാരായ വാരിയന്മാരുെട കൂടസ്ഥനാണു് ഈ
മണിക്കൂറ്റിൽ വാരിയെരന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. ഈ
രണ്ടു മതവും വിശ്വാസേയാഗ്യമായി േതാന്നുന്നില്ല. കപ്ലി�
ങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി അഭിനയം അഭ്യസിച്ചതു സുഗൃഹീതനാ�
മാവായിരുന്ന േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാനിൽനിന്നായിരുന്നു
എന്നു ചിലരും അങ്ങിെനയല്ല േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാനു്
അഭിനയവിഷയത്തിൽ ഗുരു കപ്ലിങ്ങാടായിരുന്നു എന്നു
മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. ഏതായാലും അവർ ഏകേദശം
സമകാലികന്മാരായിരുന്നു എന്നു പറയുവാൻ സാധി�
ക്കും. കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി (1) കുപ്പായവും മറ്റും ഒന്നുകൂടി
േമാടിപിടിപ്പിക്കുകയും (2) തലമുടിയും െകച്ചവും നടപ്പാ�
ക്കുകയും (3) അരിമാവും ചുണ്ണാമ്പും േചർത്തു ചുട്ടികുത്തു്
ഏർെപ്പടുത്തുകയും (4) പച്ച, കത്തി, കരി, മിനുക്കു്, താടി
മുതലായി േതപ്പിൽ േവണ്ട േഭദഗതികൾ െചയ്യുകയും (5)
അസുരപ്രകൃതികളായ േവഷങ്ങൾക്കു മൂക്കിലും െനറ്റി�
യിലും ചുട്ടിപ്പൂവു േവണെമന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും (6) കിരീ�
ടം മുതലായ ആട്ടേക്കാപ്പുകൾ മരംെകാണ്ടു പണിയിച്ചു്
അവയിൽ ചില്ലും ചകലാസും പതിച്ചു തകിടിടുവിക്കുക�
യും (7) മുദ്രൈക്കകൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും (8) ഇന്നെത്ത
മട്ടിലുള്ള ചവിട്ടും കലാശവും വ്യവസ്ഥാപനം െചയ്യുക�
യും (9) നിണമണിയലിെന്റ രീതി ക്ണുപ്തെപ്പടുത്തുകയും
(10) േതാടയം, പുറപ്പാടു്, േമളപ്പദം മുതലായ ചടങ്ങുകൾ
സംവിധാനം െചയ്യുകയും െചയ്തതായി മാേവലിക്കര ജി.
കൃഷ്ണപിള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകരളീയനൃത്യകല എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. േതാളിേനാെടാപ്പേമ
ൈകമുദ്ര കാണിക്കാവൂ എന്നും അതു് ഒരു തവണ മതി�
െയങ്കിലും വിസ്തരിച്ചു േവണെമന്നും ൈകമുദ്ര അവസാനി�
ക്കുന്നതുവെര പാട്ടുകാർ പാടണെമന്നും കലാശം രണ്ടു
മൂലകളിൽനിന്നും എടുത്തു നാലിരട്ടികാണിക്കണെമ�
ന്നും മറ്റും നിർണ്ണയിച്ചതു് അേദ്ദഹമാണേത്ര. തെന്റ ആ
പരിഷ്കൃതരീതി ചില നടന്മാെരെക്കാണ്ടു് അഭ്യസിപ്പിച്ചു്
ഒരു കഥകളിേയാഗം കൂട്ടി അതിൽ താൻ തെന്ന പാട്ടു�
കാരനായി സൂത്രധാരത്വം വഹിച്ചു് ആ േയാഗം അേദ്ദ�
ഹം മധ്യേകരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും െകാണ്ടുന�
ടന്നതായും പാടുന്നതിനും െചണ്ട െകാട്ടുന്നതിനും െചാ�
ല്ലിയാടിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു് അനിതരസാധാ�
രണമായ ൈനപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നതായും േകട്ടുേകൾ�
വിയുമുണ്ടു്. ഇന്നു തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും കു�
പ്ലിങ്ങാട്ടുസമ്പ്രദായമാണു് പ്രാേയണ പ്രചാരത്തിലിരി�
ക്കുന്നതു്. െകാല്ലം 880-നുമുൻപു തീെപ്പട്ട ഭരണിതിരു�
നാൾ സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല കാലത്തു കാടേഞ്ചരി നമ്പൂരി
രചിച്ച മാമാേങ്കാദ്ധാരണം കിളിപ്പാട്ടിൽ 870-െല മാ�
മാങ്കത്തിൽ തിരുനാവാമണപ്പുറത്തു “കൃഷ്ണനാട്ടങ്ങളും
രാമനാട്ടങ്ങളും” അഭിനയിച്ചിരുന്നതായി വർണ്ണിക്കുന്നു.
ആദിയിൽ അവ രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം എന്തായി�
രുന്നാലും കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി െതേക്ക മലയാളത്തിൽ
രാമനാട്ടത്തിനു കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാ�
നം േനടിെക്കാടുത്തു എന്നു് ഈ വർണ്ണനത്തിൽനിന്നു്
ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.

കല്ലടിേക്കാട്ടുസമ്പ്രദായം
കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിെയ തുടർന്നു കല്ലടിേക്കാട്ടു നമ്പൂരിയും
രാമനാട്ടം പരിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. കലാശസമയത്തു
ൈകമുദ്രകൾ താടിക്കു മുൻവശത്തായി പിടിച്ചു ൈക�
കൾ മറിച്ചുകാണിക്കുകയും മുഖം ഇരുവശത്തും െവട്ടിച്ചു�
േനാക്കുകയും െചയ്യണെമന്നും െപാന്നാനി പാടുന്നതു
ശങ്കിടി ഏറ്റു പാടണെമന്നും രണ്ടുേപരുെട പാട്ടിനും പ്ര�
േത്യകം പ്രേത്യകം ൈകമുദ്ര പ്രദർശിപ്പിക്കണെമന്നും
പാദചലനം കൂടുതലായിരിക്കണെമന്നും കപ്ലിങ്ങാട്ടുരീ�
തിയിൽനിന്നു ചില ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ അഭിനയവി�
ഷയത്തിൽമാത്രം അേദ്ദഹം വരുത്തി. േവഷവിധാന�
ത്തിൽ യാെതാരു പരിഷ്കാരവും നിർേദ്ദശിച്ചില്ല. കല്ല�
ടിേക്കാടൻരീതി പ്രചരിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മ�
ഭൂമിയായ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലാണു്. ഇക്കാലത്തു് ഈ
മട്ടുകെളല്ലാം ഏെറക്കുെറ സമ്മിശ്രങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്.

രാമനാട്ടവും കഥകളിയും
രാമനാട്ടം കാലാന്തരത്തിൽ കഥകളിയായി രൂപാന്തര�
െപ്പട്ടു എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. തിരുവിതാംകൂ�
റിൽ ഇന്നും രാമനാട്ടെമന്ന േപരാണു് സാധാരണമായി
പ്രചരിക്കുന്നതു്.

“ആട്ടങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം ശുഭം രാമ-
നാട്ടം തുടങ്ങിയാൽേക്കാട്ടം വരും ദൃഢം”

എന്നു കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ കൃഷ്ണലീല ശീതങ്കൻതുള്ളലിൽ
െകാല്ലം 933-ആമാണ്ടിനുമുമ്പു വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രക�
രണസ്വാരസ്യം െകാണ്ടു െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ
കഥകെളപ്പറ്റിമാത്രമല്ല എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 925-
ആമാണ്ടെത്ത അല്പശി ഉത്സവത്തിൽ തിരുവനന്തപുര�
ത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ “ഇരാമനാട്ടം
കുറുമലക്കൂറ്റിൽ തവളംകുഴിനായർ മുതൽേപർ വക
ആട്ടത്തിനു് അണിേക്കാലത്തിനു ചുട്ടിക്കു് ഉണക്കലരി
മുതലായവ” െകാടുത്തതിനു േരഖയുണ്ടു്. കഥകളി എന്ന
സംജ്ഞയ്ക്കാണു് വടേക്കാട്ടു പ്രചാരമധികം എന്നു സമ്മ�
തിക്കാം. ആട്ടക്കഥ എന്നതു കഥകളിസ്സാഹിത്യത്തിെന്റ
പര്യായമാകുന്നു.

േവഷവിധാനം
കഥകളിയിെല േവഷങ്ങെള (1) മിനുക്കു്, (2) പച്ച, (3)
കത്തി, (4) താടി, (5) കരി എന്നു് അഞ്ചിനങ്ങളായി വി�
ഭജിക്കാം. സ്ത്രീകൾ, ഋഷിമാർ, ബ്രാഹ്മണർ, ദൂതന്മാർ
മുതലായ െസൗമ്യപ്രകൃതികൾക്കാണു് മിനുക്കുേവഷം
സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. മഞ്ഞമനേയാല േതച്ചു മുഖം മിനു�
ക്കുകയാണു് ഇതിെന്റ പ്രധാനലക്ഷണം. തന്നിമിത്തം
ഇതിെന മഞ്ഞെയന്നും പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു പത്തി�
ക്കീറ്റും ഋഷികൾക്കു താടിയുമുണ്ടു്. നാരദനു െവളുത്തതും
പരശുരാമനു ചുവന്നതും വിശ്വാമിത്രനു കറുത്തതുമായി�
രിക്കണം താടി. മനേയാലയും നീലയും േചർത്തു പച്ച�
ച്ചായമുണ്ടാക്കി മുഖത്തുേതച്ചു മുഖത്തിനു ചുറ്റും അരിമാവും
ചുണ്ണാമ്പുംകൂടി കുഴച്ചു ചുട്ടി കുത്തി. കണ്ണും ചുണ്ടും ചുവപ്പി�
ച്ചാൽ പച്ചേവഷത്തിെന്റ പ്രധാനലിംഗങ്ങൾ അതിൽ
അടങ്ങി എന്നു പറയാം. നായകൻ, ഉപനായകൻ മുത�
ലായവർക്കാണു് ഈ പ്രസാധനം. തലയിൽ കിരീടം
ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണന്നും ശ്രീരാമന്നും ലക്ഷ്മണ�
ന്നും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെലേപ്പാെലയുള്ള കൃഷ്ണമുടിയാണു
േവണ്ടതു്. പച്ചേവഷക്കാരൻ പല്ലു കാണിക്കുകേയാ
ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിക്കുകകേയാ െചയ്യരുതു്. കത്തി, കറു�
ങ്കത്തിെയന്നും െനടുങ്കത്തിെയന്നും രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടു്.
െനടുങ്കത്തിക്കു് ശൃംഗാരപ്പദം ആടുവാൻ പാടില്ല. കുറു�
ങ്കത്തിക്കാരൻ മുഖത്തു മൂക്കിെന്റ രണ്ടു വശത്തും നീള�
ത്തിൽ ചുവപ്പും േശഷം ഭാഗത്തു പച്ചയും േതച്ചിരിക്ക�
ണം. െനറ്റിയിലും മൂക്കിെന്റ അറ്റത്തും കിേടശുെകാണ്ടു�
ള്ള ചുട്ടിപ്പൂവും േവണം. ആവശ്യംേപാെല ‘േഗാേഗ്വാ’ വി�
ളിക്കാം. െനടുങ്കത്തിക്കു കത്തിയുെട അറ്റം കടക്കണ്ണിനു
താെഴ ഊർദ്ധ്വമുഖമായി നിൽക്കണം. അസുര പ്രകൃതി�
കളായ പ്രതിനായകന്മാർക്കു കുറുങ്കത്തിയും അതിലും
അധികം ദുഷ്ടന്മാരായുള്ളവർക്കു െനടുങ്കത്തിയുമാണു്
േവഷം. ഉദാഹരണത്തിനു ദുേര്യാധനനും രാവണനും
കുറുങ്കത്തിയും, ദുശ്ശാസനനും പ്രഹസ്തനും െനടുങ്കത്തിയു�
മാെണന്നു ധരിച്ചാൽ മതി. താടി െവള്ളത്താടിെയന്നും,
ചുവപ്പുതാടിെയന്നും രണ്ടു മാതിരിയുണ്ട്. ഇവ താടിയു�
േടയും കുപ്പായത്തിേന്റയും വർണ്ണേഭദെത്ത ആസ്പദമാ�
ക്കിയുള്ള വിഭാഗങ്ങളാണു്. ഹനൂമാൻ, നന്ദി, വിവിദൻ
ഇവർ െവള്ളത്താടിക്കാരും, ബാലിയും സുഗ്രീവനും ശകു�
നിയും ചുവന്ന താടിക്കാരുമാകുന്നു. ഹനൂമാനു െവളുത്ത
വട്ടമുടിയും നന്ദിേകശ്വരനു കറുത്ത വട്ടമുടിയും േവണം.
കരി നീചന്മാരായ രാക്ഷസന്മാർക്കും കാട്ടാളന്മാർക്കും
ശൂർപ്പണഖ മുതലായ ദുഷ്ടരാക്ഷസസ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള േവ�
ഷമാകുന്നു. ഈ ഇനത്തിൽെപ്പട്ട കലിക്കും മറ്റും കറുത്ത
താടിെയന്നാണു് ആട്ടക്കാരുെട ഇടയിൽ േപർ. അവർ�
ക്കു താടിയും കുപ്പായവും മുടിയും കറുത്തിരിക്കണെമന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. രാവേണാത്ഭവത്തിെല വിദ്യുജ്ജി�
ഹ്വൻ, നരകാസുരവധത്തിേലയും മറ്റും ഭീരു, ഈ േവഷ�
ങ്ങൾ യഥാക്രമം ഹാസ്യഭയാനകഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പി�
ക്കുവാൻ പ്രേയാജകീഭവിക്കുന്നു. ഭീരുേവഷെത്തെക്കാ�
ണ്ടു ഹാസ്യവും അഭിനയിക്കാറുണ്ടു്. ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ
ഒരു േവഷമാണു് നരസിംഹം. നിണമണിയലും തുേലാം
ഭയാനകംതെന്ന. ഖരവധത്തിൽ ശൂർപ്പണഖയും കിർ�
മ്മീരവധത്തിൽ സിംഹികയും നരകാസുരവധത്തിൽ
നക്രതുണ്ഡിയും “നികൃത്തകുചനാസിക”കളാകുേമ്പാൾ
ൈകെക്കാള്ളുന്ന രൂപവും ഇതുതെന്നയാണു്. കുരു�
േത്താലയുെട ഈർക്കിൽെകാണ്ടു ചങ്ങലേപാെലയു�
ണ്ടാക്കി ശീല ചുറ്റി നിണത്തിൽ മുക്കി മൂക്കത്തും മാറ�
ത്തും ഉചിതംേപാെല െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ മൂ�
ക്കും മുലയും മുറിഞ്ഞു ഞരമ്പും കുടലും പുറത്തു ചാടിയിരി�
ക്കുന്നതായിേട്ട കാണികൾക്കു േതാന്നുകയുള്ളു. ആവക
േവഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും നിണത്തിൽ മുക്കിയിരി�
ക്കും. ഉണക്കലരിമാവും മഞ്ഞെപ്പാടിയും ചുണ്ണാമ്പുംകൂടി
െവള്ളെമാഴിച്ചു കാച്ചി ചാന്തിൻപാകത്തിൽ കുറുക്കിയു�
ണ്ടാക്കുന്നതാണു് “നിണം” എന്നു കൃഷ്ണൻനായർ ഈ
േവഷെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നു. അരങ്ങിെന്റ എതിർഭാഗത്തു�
നിന്നു പന്തം െകാളുത്തിപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടും “അയ്യയ്യയ്യ�
േയ്യാ” എന്നു നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടും നിണം കാണികൾ�
ക്കിടയിൽക്കൂടി തുള്ളിച്ചാടിെക്കാണ്ടു േപാകുേമ്പാൾ അര�
ങ്ങു കുലുങ്ങിേപ്പാകുകതെന്ന െചയ്യും.
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േകളി, അരങ്ങുേകളി, േതാടയം, വന്ദനേശ്ലാകങ്ങൾ, പു�
റപ്പാടു്, േമളപ്പദം ഈ ആറു ചടങ്ങുകൾ കഥകളിക്കാർ
കഥാഭിനയത്തിെന്റ പീഠികാരൂപത്തിൽ നിർവഹിേക്ക�
ണ്ടതുണ്ടു്. ഒരു സ്ഥലത്തു സന്ധ്യേയാടുകൂടി അന്നെത്ത
രാത്രി അവിെട കഥകളിയുെണ്ടന്നു സമീപസ്ഥന്മാെര
അറിയിക്കുന്നതിനായി േകളിെകാട്ടുന്നു. അരങ്ങുേകളി�
ക്കു േകളിക്കെയ്യന്നും േപരുണ്ടു്. രാത്രി എട്ടു മണിേയാ�
ടുകൂടി കഥകളി ആരംഭിച്ചു എന്നറിയിക്കുന്നതിനായി
േചങ്ങല, ഇലത്താളം എന്നീ ഉപകരണങ്ങേളാടുകൂടി
ശുദ്ധമദ്ദളം വാദനം െചയ്യുകെയന്നുള്ളതാണു് അതിെന്റ
ലക്ഷണം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ അരങ്ങുതിരശ്ശീലെകാണ്ടു
മറച്ചു് അണിയറയിൽ രേണ്ടാ മൂേന്നാ കുട്ടിത്തരക്കാർ
വന്നു നർത്തനംെചയ്തു കളിയുെട അവിഘ്നപരിസമാ�
പ്തിക്കായി ഇഷ്ടേദവതകെള പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതാ�
ണു് േതാടയം. ഈ ശബ്ദത്തിെന്റ വ്യുൽപത്തി ഇന്നും
അജ്ഞാതമായിത്തെന്നയിരിക്കുന്നു. തുടസ്സം എന്ന
ശബ്ദത്തിെന്റ രൂപേഭദമാണു് േതാടയം എന്നുള്ള അനു�
മാനത്തിനു കൂടുതൽ െതളിവു േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. െകാ�
ല്ലം 887-ആമാണ്ടിടക്കു േചാളേദശത്തിൽ അരുണാച�
ലക്കവിരായർ രചിച്ച രാമനാടകത്തിെന്റ ആരംഭത്തി�
ലും “േചാതിയാകിയ രാമൻ നാടകൈത്തച്ചുയെഞ്ചാൽ�
വാൻ മകിഴ് ന്തു േതാടയം െചാല് േവേന––” എന്ന വരി�
യിൽ േതാടയം എന്ന പദം പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ
നിന്നുമാത്രം ആ പദം മലയാളത്തിൽ നിന്നു തമിഴിേല�
ക്കു സംക്രമിച്ചു എന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗം കാണു�
ന്നില്ല. മുൻ പാട്ടുകാരെന മുന്നാണി അെല്ലങ്കിൽ െപാ�
ന്നാനിെയന്നും പിൻപാട്ടുകാരെന ശങ്കിടിെയന്നും പറ�
യും. മുന്നാണിയും ശങ്കിടിയുംകൂടി േതാടയം കഴിഞ്ഞാൽ
ഗണപതിേയയും വിഷ്ണു, ശിവൻ, പാർവ്വതി ഇവരിൽ
ഒരു േദവതേയയും പറ്റി വന്ദനേശ്ലാകങ്ങൾ െചാല്ലണം.
അതിനു നാടകത്തിൽ നാന്ദിയുെട സ്ഥാനമാണുള്ള�
തു്. പിന്നീടു് അവർ കഥാരംഭത്തിെല േശ്ലാകം െചാല്ലുക�
യും നായകേന്റയും നായികയുേടയും േവഷത്തിൽ രണ്ടു
സാധാരണനടന്മാർ അതിേനാടു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദം
അല്പെമാന്നു് ആടുകയും െചയ്യണം. അതിനു പുറപ്പാടു�
പദെമന്നും നിലപ്പദെമന്നും േപർ പറയുന്നു. അതിൽപ്പി�
ന്നീടാണു് േമളപ്പദത്തിെന്റ അഭിനയം. ഗീതേഗാവിന്ദം
പതിെനാന്നാം സർഗ്ഗത്തിെല “മഞ്ജുതരകുഞ്ജതലേക�
ളിസദേന” എന്നാരംഭിക്കുന്നതും വള്ളിക്കുടിലിെന്റ നട�
യിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണെനക്കണ്ടു ലജ്ജിതയായ രാ�
ധേയാടു സഖി പറയുന്നതുമായ സുപ്രസിദ്ധപദമാണു്
ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗായകന്മാർ പാടുന്നതു്.

അതുെകാണ്ടു് േമളപ്പദത്തിനു “മഞ്ജുതര” എന്നും നാമാ�
ന്തരമുണ്ടു്. ആ സഖിവാക്യം ശ്രവിച്ചതിനുേമലാണേല്ലാ
രാധ ൈധര്യമവലംബിച്ചു ലതാഗൃഹത്തിൽെച്ചന്നു ഭഗ�
വാെന ദർശിക്കുന്നതു്. തന്നിമിത്തം അതിനു മങ്ഗളപ�
ര്യവസാനസൂചനയുെണ്ടന്നു നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്.
ആ പദം പാട്ടുകാർ പാടണെമന്നു െവച്ചിരിക്കുന്നതുത�
െന്ന കഥകളിക്കു് അഷ്ടപദിേയാടുള്ള ആധമർണ്ണ്യെത്ത
വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീടു് അരങ്ങത്തു മിക്ക കഥകളിലും
ആദ്യമായി ആടാനുള്ള ശൃങ്ഗാരപ്പദത്തിനു് അെതാരു
സമുചിതമായ അവതരണികയാെണന്നു കരുതുന്നതി�
ലും അപാകമില്ല.

ആട്ടം
കഥകളിയിെല ആട്ടം െചാല്ലിയാട്ടെമന്നും ഇളകിയാട്ട�
െമന്നും രണ്ടു മാതിരിയിലുണ്ടു്. പാട്ടുകാർ പാടുന്ന പദ�
ങ്ങളുെട അർത്ഥം അഭിനയിക്കുന്നതാണു് െചാല്ലിയാട്ടം.
അതുതെന്ന പതിഞ്ഞ മട്ടിലും, ഇടമട്ടിലും, മുറുകിയമട്ടി�
ലും ഇങ്ങെന മൂന്നുതരത്തിലുണ്ടു്. ശൃംഗാരപ്പദം അഭിന�
യിക്കുേമ്പാൾ പതിഞ്ഞാട്ടവും, നടന്നുെകാണ്ടു് അഭിന�
യിക്കുേമ്പാൾ ഇടമട്ടാട്ടവും, േപാരിനു വിളിക്കുേമ്പാൾ
മുറുകിയാട്ടവുമാണു് േവണ്ടതു്. പതിഞ്ഞാട്ടത്തിൽ ൈക�
കാണിക്കുന്നതിനു മുൻപായി നായകൻ നായികെയ
“േനാക്കിക്കാണണം.” നായികെയ പിടിച്ചു് ഇടത്തുവശ�
ത്തു നിറുത്തി നായകൻ അവളുെട അങ്ഗങ്ങൾ പാദാദി�
േകശം പ്രേത്യകം േനാക്കി രസിക്കുക എന്നുള്ളതാണു്
ഈ ചടങ്ങു്. േശ്ലാകവും ദണ്ഡകവും കവിവാക്യങ്ങളാ�
കയാൽ അവ സാധാരണമായി ആടുന്ന പതിവില്ല.
പദത്തിനു പല്ലവി, അനുപല്ലവി, ചരണങ്ങൾ എന്നീ
വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. പ്രാേയണ ഒരു പദത്തിൽ നാലു ചര�
ണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും. പദാർത്ഥാഭിനയത്തിനുേശ�
ഷം അതിെനത്തുടർന്നു് പ്രകൃേതാപേയാഗികളായ വി�
ഷയങ്ങൽ മേനാധർമ്മംേപാെല ആടുന്നതാണു് ഇള�
കിയാട്ടം. “നഗരാർണ്ണവൈശലർത്തു”ക്കേളയും മറ്റും
രസമായി വിസ്തരിച്ചഭിനയിച്ചു സദസ്യരുെട അഭിനന്ദനം
യഥാശക്തി സമ്പാദിക്കുന്നതിനു നടന്മാർ ആ അവസ�
രം വിനിേയാഗിക്കുന്നു. സംസ്കൃതകാവ്യനാടകങ്ങളിലുള്ള
സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ അേനകം േശ്ലാകങ്ങൾ അവർക്കു്
അതിനു് അധ്വദർശകങ്ങളായി കാണുന്നുമുണ്ടു്. ഓേരാ
ചരണത്തിേന്റയും അവസാനത്തിൽ കലാശെമടുക്ക�
ണം. “ൈകകൾ കമിഴ്ത്തി മുട്ടു മടക്കി െനഞ്ചിനുസമം വിര�
ലുകൾ െപാക്കിപ്പിടിച്ചു െമയ്യും കയ്യും കണ്ണും േയാജിപ്പിച്ചു്
എണ്ണങ്ങെള കാലുെകാണ്ടു് അരയിൽ താണു് ചവിട്ടുക�
യും ‘തികതിൈത്ത’ എന്നു വിളക്കിനരിെകെചന്നു വല�
േത്തക്കാൽെകാണ്ടു താളത്തിൽ േമളെമാപ്പിച്ചു ചുവടു
െവയ്ക്കുകയും” െചയ്യുകയാണു് കലാശം. വട്ടംവച്ച കലാ�
ശം, ഇരട്ടി, അഷ്ടകലാശം, വലിയ കലാശം എന്നിങ്ങ�
െന താളങ്ങെള ആശ്രയിച്ചു കലാശം പലമാതിരിയി�
ലുണ്ടു്. കഥകളിയിൽ പ്രധാനമായി നാലു താളങ്ങേള
കാണുന്നുള്ളൂ. അവ എട്ടു മാത്രയുള്ള െചമ്പടയും, പത്തു�
മാത്രയുള്ള ചമ്പയും, പതിന്നാലു മാത്രയുള്ള അടന്തയും,
ആറു മാത്രയുള്ള പഞ്ചാരിയുമാണു്. െചമ്പടയും അടന്ത�
യും കൂടുതലായി പ്രേയാഗിക്കുന്നു. േകകി (മയിലാട്ടം) തൂ�
ശിക്കിടൽ മുതലായവ അവയവലാഘവെത്ത പ്രത്യക്ഷീ�
കരിക്കുന്ന അഭ്യാസവിേശഷങ്ങളാകുന്നു. അവയ്ക്കു കഥ�
യുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു നല്ല നടനാകണ�
െമങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലെത്ത ശ്രമക്ഷമമായ അഭ്യാസം
േവണം; പിന്നീടു് ഓേരാ െകാല്ലവും വർഷക്കാലത്തു തി�
രുമ്മലും മറ്റും യഥാവിധി അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. കണ്ണും
കയ്യും, ചുവടും ഇണങ്ങിയിരുന്നാേല ആട്ടത്തിനു ഭംഗിയു�
ണ്ടാകൂ.

“ആേസ്യനാലംബേയദ്ഗീതം ഹേസ്തനാർത്ഥം
പ്രദർശേയൽ

ചക്ഷുഭ്യാം ദർശേയദ്ഭാവം പാദാഭ്യാം താളമാചേരൽ.
യാേതാ ഹസ്തസ്തേതാ ദൃഷ്ടിര്യേതാ ദൃഷ്ടിസ്തേതാ മനഃ
യേതാ മനസ്തേതാ ഭാേവാ യേതാ ഭാവസ്തേതാ രസഃ”

എന്നും മറ്റും അഭിനയദർപ്പണത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അഭിനയനിയമങ്ങളിൽ ‘ആേസ്യനാലംബേയദ്ഗീതം’
എന്ന ഒരംശത്തിൽനിന്നുമാത്രേമ കഥകളിയിെല നട�
ന്മാർ വിമുക്തന്മാരാകുന്നുള്ളൂ. ആ വിേമാചനം തെന്നയും
അവർക്കു് ഇതരാംശങ്ങളിലുള്ള കർത്തവ്യഭാരത്തിെന്റ
ഗുരുത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ആ സ്ഥിതി�
ക്കു് ആന്തരമായ വാസനയ്ക്കു പുറേമ വിസ്തൃതമായ േലാ�
കവ്യുൽപത്തിെകാണ്ടു് വിശ്രാന്തി രഹിതമായ അഭ്യാസ�
െപൗനഃപുന്യംെകാണ്ടും സ്വാധീനമാേക്കണ്ട ഒരു സിദ്ധി�
വിേശഷമാണു് ഈ നൃത്യകലാപാടവം എന്നു പറഞ്ഞ�
റിയിേക്കണ്ടതില്ലേല്ലാ.

കഥകളിയും നാടകവും
കഥകളിക്കും നാടകത്തിനും തമ്മിൽ മറ്റു രണ്ടു വിഷയ�
ങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെളക്കൂടി ഇവിെട പ്രദർശിപ്പി�
ക്കാം. ഒന്നാമതായി നാടകം രസാശ്രയവും കഥകളി ഭാ�
വാശ്രയവുമാകയാൽ, ഒരാട്ടക്കഥയിലും “ഏേകാരേസാ�
ങ്ഗീ കർത്തേവ്യാ വീരഃ ശൃങ്ഗാര ഏവ വാ. അങ്ഗമ�
േന്യ രസാഃ സർേവ്വ കുര്യാന്നിർവഹേണദ്ഭുതം” എന്ന
ദശരൂപകവിധിക്കു പ്രസക്തിയില്ല. അപൂർവ്വം ചില
ആട്ടക്കഥകളിൽ വീരരസം അങ്ഗിയാെണന്നു് ഏെറ�
ക്കുെറ സമർത്ഥിക്കാെമങ്കിലും, അതു് േകവലം കാകതാ�
ലീയമാണു്. ശൃങ്ഗാരം അങ്ഗിയായുള്ള കഥ ഒന്നുംത�
െന്നയില്ല. കഥകളി പാമരന്മാെരയുംകൂടി രസിപ്പിക്കുന്ന�
തിനുള്ള ഉപകരണമാകയാൽ അതിൽ ആദ്യവസാനം
പതിഞ്ഞാട്ടത്തിനുള്ള െസൗകര്യം മാത്രം ഉണ്ടായിരു�
ന്നാൽ മതിയാകുന്നതല്ലേല്ലാ. ഓേരാ പദത്തിൽ ഓേരാ
രസം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഭിന്നരുചികളായ േപ്രക്ഷകന്മാെര
ഒെത്താരുമിച്ചു കഥകളിക്കാർ ആകർഷിക്കുന്നു. ധീേരാ�
ദാത്തന്മാരായ നായകന്മാരുെട വിഷയത്തിൽക്കൂടി ശൃ�
ങ്ഗാരം ശൃങ്ഗാരാഭാസമായും വീരം രൗദ്രമായും പല�
േപ്പാഴും ദയനീയമായ വിധത്തിൽ രൂപാന്തരെപ്പട്ടുേപാ�
കുന്നു. പ്രശാന്തമതിയും ഭാഗവേതാത്തമനുമായ അം�
ബരീഷൻേപാലും “ചന്ദ്രമണിശയനം…മേന്ദതരം വന്നു
മാനയ നിതാന്തം” എന്നു ഭാര്യമാേരാടു പറയുന്നതും
അതിനു് അവർ “മദനേകളി െചയ് വതിനഞ്ജസാ േപാ�
കനാം” എന്നു പ്രത്യുക്തി നല്കുന്നതും കടുപ്പം തെന്ന.
കഥകളിയിൽ സ്ത്രീകൾ േവഷംധരിച്ചു് അരങ്ങത്തു വര�
രുെതന്നുവച്ചിട്ടുള്ളതു് അല്പം ആശ്വാസപ്രദമാെണന്നു
സമാധാനെപ്പടാം. കവി അത്തരത്തിെലാരു ശൃങ്ഗാ�
രാഭിനയപ്രപഞ്ചത്തിനു് അവസരം നല്കന്നിെല്ലങ്കിൽ�
ത്തെന്നയും നടനു് അതുണ്ടാക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
ആചാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടാമതായി

“ദൂരാഹ്വാനം വധം യുദ്ധം രാജ്യേദശാദിവിപ്ലവം
സംേരാധം േഭാജനം സ്നാനം സുരതം ചാനുേലപനം
അംബരഗ്രഹണാദീനി പ്രത്യക്ഷാണി ന നിർദ്ദിേശത്
നാധികാരിവധഃ ക്വാപി ത്യാജ്യമാവശ്യകം ന ച.”

എന്നും മറ്റും അരങ്ങത്തു പ്രത്യക്ഷമായി കാണിക്കുവാൻ
പാടില്ലാത്ത സംഗതികെളാന്നും തെന്ന കഥകളിയിെല
നടന്മാർക്കു ബാധകമാകുന്നില്ല. അവർ അവെയല്ലാം
നഗ്നമായിത്തെന്ന പ്രദർശിപ്പിക്കും. വധഘട്ടമില്ലാത്ത
ആട്ടക്കഥകൾ വളെര വിരളമാണു്. നാടകത്തിെലന്ന�
േപാെല കഥകളിയിലും ഇതിവൃത്തം പ്രഖ്യാതമായിരി�
ക്കണെമന്നാണു് വയ്പു്. അതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു യുദ്ധത്തിനും
വധത്തിനും അവസരമിെല്ലങ്കിൽ, െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പു�
രാൻ േതാരണയുദ്ധത്തിൽ വാനരന്മാരുെട സ്വയംപ്ര�
ഭാദർശനത്തിനുമുമ്പു് ഒരു രാക്ഷസേനയും േകാട്ടയത്തു
തമ്പുരാൻ കാലേകയവധത്തിൽ വജൃേകതു വജൃബാ�
ഹുക്കെളയും സൃഷ്ടിച്ചതുേപാെല കവി സന്ദർേഭാചിത�
ങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തുെകാള്ളും. കൂെടക്കൂെട
അലറുന്ന േവഷങ്ങൾ അരങ്ങത്തു വന്നിെല്ലങ്കിൽ കൂർ�
ക്കംവലിച്ചുറങ്ങുന്ന അരസികന്മാെര ഉണർത്തുന്നതിനു
േവെറ മാർഗ്ഗമിെല്ലന്നുള്ളതായിരിക്കാം അവർക്കു് ഈ
ഏച്ചുെകട്ടലിനുള്ള മുഖ്യസമാധാനം. േമളെക്കാഴുപ്പിനും
േവഷൈവവിധ്യത്തിനും പ്രേയാജകീഭവിക്കത്തക്ക വി�
ധത്തിൽ മൂലകഥയ്ക്കു േയനേകനപ്രകാേരണ രൂപേഭദം
വരുത്തുവാനും അവർ സന്നദ്ധരായിക്കാണുന്നു.



4 െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ
സാഹിത്യം

േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും െകാണ്ടാണേല്ലാ ആട്ടക്കഥകൾ
നിബന്ധിേക്കണ്ടതു്. തന്നിമിത്തം അത്തരത്തിൽ ഒരു
കൃതി രചിക്കണെമങ്കിൽ പ്രേണതാവിനു സാഹിത്യ�
ത്തിെലന്നേപാെല സംഗീതത്തിലും സമീചീനമായ
ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാന്നു
സംഗീതത്തിൽ അനപലപനീയമായ പാടവമുണ്ടായി�
രുന്നു. അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശം നാല്പതു രാഗങ്ങേളാളം തെന്റ
കൃതികളിൽ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ കണ്ഠാരം,
കാനക്കുറഞ്ഞി, പുറനീര് എന്നീ രാഗങ്ങൾ സ്വരേമള�
കലാനിധി എന്ന കർണ്ണാടകസങ്ഗീതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ കർത്താവായ രാമാമാത്യനു് അജ്ഞാതങ്ങ�
ളാണു്. ദുഃഖകണ്ഠാരം എെന്നാരു രാഗെത്തപ്പറ്റി മാ�
ത്രം െവങ്കടമഖി ചതുർദ്ദണ്ഡീപ്രകാശികയിൽ പറയുന്നു.
തമ്പുരാൻ ധാരാളമായി ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന ദ്വിജാവ�
ന്തി, പാടി എന്നീ രാഗങ്ങളുെട പ്രേയാഗവും കർണ്ണാടക
സങ്ഗീതത്തിൽ പ്രചുരമല്ല. അനന്തരകാലികന്മാരായ
കഥ കളിപ്രേണതാക്കൾ േദശാക്ഷി, സാമന്തലഹരി,
മങ്ഗളകൗശിക, മാരധനാശി, േകദാരപ്പന്തു മുതലായി
കർണ്ണാടകസങ്ഗീതത്തിൽ അദൃശ്യങ്ങളായ േവെറ�
യും അേനകം രാഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്. ഈ
രാഗങ്ങളിൽ ചിലെതല്ലാം പ്രചീനമായ ദ്രാവിഡസങ്ഗീ�
തത്തിെല െപാതുസ്വത്താെണന്നു പറയാം. “പുറനീർ�
ൈമ” എെന്നാരു രാഗമുള്ളകതായി പങ്ഗളനിഘണ്ടു�
വിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. േശഷമുള്ള രാഗങ്ങളിൽ
ചിലതിെന്റെയങ്കിലും ഉപജ്ഞാതാക്കൾ േകരളീയരാ�
െണന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതും അനുപപന്നമല്ല. കഥ�
കളിയിെല പാട്ടുകൾ പണ്ടു േസാപാനരീതിയിലാണു്
പാടിവന്നെതന്നും ഇടക്കാലത്തുമാത്രമാണു് അവയിൽ
േദശികരീതി സംക്രമിപ്പിച്ചെതന്നും സങ്ഗീതജ്ഞന്മാർ
പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഒരു നല്ല സാഹിത്യകാ�
രനുേവണ്ട സിദ്ധികെളാന്നും തമ്പുരാൻ സമ്പാദിച്ചിരു�
ന്നില്ല. േഭാജചമ്പു, പ്രസന്നരാഘവം മുതലായി ചില
സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹം വായിച്ചിരുന്നതിനു െത�
ളിവുണ്ടു്. അേതാടുകൂടി “ൈദന്യത, വിഷഹാമി, അനുഗ�
ത്വാ, പാലിതും, ലസമാനം” തുടങ്ങിയ അപശബ്ദങ്ങൾ
അേദ്ദഹത്തിനു സാമാന്യത്തിലും താണ േലാകവ്യുൽ�
പത്തിേയ സ്വാധീനമായിരുന്നുള്ളു എന്നും പ്രഖ്യാപനം
െചയ്യുന്നു. വാസനയുെടയും അഭ്യാസത്തിെന്റയും കഥ�
യാണു് അതിലും കഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു്. ആട്ടക്കഥകൾക്കു
മുൻപു് അേദ്ദഹം മുക്തകരൂപത്തിെലങ്കിലും മണിപ്രവാ�
ളേശ്ലാകങ്ങെളഴുതി പരിചയിച്ചിരുന്നുേവാ എന്നു സംശ�
യിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പദഘട�
നം. “വാശിെകാണ്ടുമാത്രം വശവർത്തിനിയാകുന്നതല്ല�
േല്ലാ വാേഗ്ദവത.” സംസ്കൃതത്തിൽ േസ്താത്രരൂപത്തിൽ
ചില ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. ഏതായാലും ഭാ�
ഷി കവിതെയക്കാൾ സംസ്കൃതകവിതയായിരുന്നു അേദ്ദ�
ഹത്തിനു അല്പംകൂടി സ്വാധീനമായിരുന്നതു് എന്നുള്ളതി�
നു സേന്ദഹമില്ല. സീതാസ്വയംവരത്തിൽ ഭാർഗ്ഗവരാമ�
േനാടു ദശരഥെന്റ അഭയപ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിലുള്ള

“വദനജിതശശധേര കമലദളേലാചേന
ലസിതമണികുണ്ഡേല കംബുകേണ്ഠ
ഭുജഗസമഭുജയുേഗ സുവിശാലവക്ഷസി
ലസിതസിതഹാരവരലസിതകേണ്ഠ
വിജിതസരസിജകേര പീതാംബരാവൃേത
മണിമയഗുണലസിതകടിതടാേന്ത
ഊരുജിതകരികേര ജാനുജിതദർപ്പേണ
ജലജസമപദയുേഗ കളഭഗമേന”

ഇത്യാദി പദാംശം ലസിതാദിശബ്ദങ്ങളുെട ആവൃത്തി�
െകാണ്ടു് അസുന്ദരമാെണങ്കിലും അന്യഥാ അനാകർഷ�
കമല്ല. വിച്ഛിന്നാഭിേഷകത്തിെല

“ആശരവനദവ പാപവിനാശന ദശരഥനരവരതനയ
വിേഭാ!

സീതാമുഖസരസിജദിനനായക വാതാത്മജകൃതേമാദ
വിേഭാ!

ബാലിഗളാന്തരവിദലനസായക സുഗ്രീവാർപ്പിതകിഷ്കിന്ധ!
നിജഭുജവിക്രമനദ്ധനദീശ്വര കൃതദശഗളവധ േലാേകശ!
ആഗതസാേകതാശരഖണ്ഡന കൃതാഭിേഷചന കല്യാണ!
ഏകാദശശതവത്സരകൃതവസുധാവന ഗതൈവകുണ്ഠ!”

ഇത്യാദി ശ്രീരാമസ്തുതിപരമായ പദം വിശിഷ്ടമായിരിക്കു�
ന്നു. യുദ്ധത്തിെന്റ ഒടുവിൽ

“സമദവിമതജനവികടമകുടപരിലുഠനകരണപടുശരചാപം
കലയ സദാ രഘുനായകം

വിബുധനികരകരവിഗളിതസുമകലവിലസിതനവമണി
ഗണചൂഡം

സമരധേരാപരിഗതമൃഡേശഖരലസദുരുതരശിശുശശിഫാലം
മൃദുകിസലയരുചികരതലധൃതനതകാർമ്മുകരുചിരരുചിഭ്രു

കടി.”

ഇത്യാദി പദം മേനാഹരമാെണന്നുേപാലും പറയാം.
എന്നാൽ ഏതാദൃശമായ അഭിനന്ദനത്തിനു് അതിനു�
േമൽ ഒരു പൂർണ്ണവിരാമംതെന്ന ഇേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
തെന്റ എട്ടു് ആട്ടക്കഥകളിെല േശ്ലാകങ്ങളിലും പദങ്ങളി�
ലും തമ്പുരാൻ മണിപ്രവാളെത്ത ചിത്രവധം െചയ്തിരിക്കു�
ന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽകൂടിയും അതു് അതിശേയാക്തി�
യാകുന്നതല്ല. മണിയും പ്രവാളവുമല്ല നാം അവിെട പ്രാ�
േയണ കാണുന്നതു്, കൂർത്തുമൂർത്ത കുെറ കരിങ്കൽച്ചില്ലു�
കളും െവട്ടുകല്ക്കഷണങ്ങളും മാത്രമാണു്.

“ൈസ്വരമായ് വാഴും കാലം ജരഠനാം ഭൂമിപാലൻ
ധീരനാം രാഘവന്നായ് യൗവരാജ്യം െകാടുപ്പാൻ
പാരമാമാശയാേല താൻ സഭായാം ശുഭായാം
സാരനാം മന്ത്രിവര്യം േസായമാഹൂയ െചാന്നാൻ”

ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങളും “ഇവിെടനിന്നു ചാടി ലങ്കയിൽ
പ്രവിശ്യൻ മൃഗയിത്വാ ൈവേദഹീം” ഇത്യാദി പദങ്ങളും
ഏതു സഹൃദയന്നാണു് ഉേദ്വഗജനകമാകാത്തതു്? സ്ര�
ഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിലും മറ്റും പ്രഥമപാദവും തൃതീയപാദവും
ഗുർവക്ഷരത്തിലവസാനിേക്കണ്ടതാെണന്നുള്ള പ്രാഥ�
മികമായ ഛേന്ദാനിയമംേപാലും അേദ്ദഹം വകവയ്ക്കുന്നി�
ല്ല.

“ത്രിദശഭയവിധാതുർബാധയാ രാവണസ്യ
സദയമിദമേവാചേദ്വധസം തൽക്ഷേണന”

എന്നും മറ്റുെമഴുതുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു സേങ്കാ�
ചവും േതാന്നാത്തതു് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. “ആെര�
ടാതിപരാക്രമൻ, ആളുേഭദം, വളർനിജചിറകും, ദശര�
ഥസുതേനവം െചാന്നതു േകട്ടേശഷം” എന്നിങ്ങെന
അഭങ്ഗിയുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ എവിെട േനാക്കിയാലും
തുറിച്ചുേനാക്കുന്നതായി കാണാം. ആശയങ്ങളിൽ നൂറ്റി�
നു െതാണ്ണൂെറ്റാൻപതും പരകീയങ്ങളാെണന്നു പറയാ�
െതയും നിർവാഹമില്ല. എങ്കിലും ഘുണാക്ഷരന്യാേയന
അപൂർവം ചില പദാംശങ്ങൾ നന്നായിട്ടിെല്ലന്നും വാദി�
ക്കാവുന്നതല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ തമ്പുരാൻ പ്രശസ്യമായ
ഈ ദൃശ്യകലാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവല്ലാ�
യിരുന്നുെവങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യം അേദ്ദ�
ഹേത്താടു കൂടിത്തെന്ന അസ്തമിച്ചുേപാകുമായിരുന്നു
എന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം. ഏേതാ ഒരു താൽക്കാലി�
കമായ അതിേമാഹത്തിെന്റ സന്താനമാണു് പ്രസ്തുത
സാഹിത്യം എന്നുള്ള അനുമാനത്തിനും ആ സാഹിത്യം
പഴുതു നൽകുന്നു. കഥകളിക്കവികൾ മണിപ്രവാളശു�
ദ്ധി സാമാേന്യന പരിപാലിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു തെന്ന പറയാം.
അതിനു് ഒരു കാരണം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ പഴയ
മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനംതെന്ന അേസ്താന്മുഖമായതായി�
രിക്കണം. മെറ്റാന്നു് അവർ തങ്ങളുെട മാർഗ്ഗദർശിയായ
തമ്പുരാെന പദരചനാവിഷയത്തിൽ അന്ധമായി അനു�
കരിച്ചതുമായിരിക്കണം. തമ്പുരാെന്റ കഥകളിയിൽ
ബാലിവധവും േതാരണയുദ്ധവും മാത്രേമ ഇക്കാലത്തു്
ആടാറുള്ളു. ബാലിവധം ജടായുവധെമന്നും ബാലിവധ�
െമന്നും രണ്ടു ദിവസെത്ത കഥയാണു് പത്താം ശതക�
ത്തിലും മറ്റും കളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നതു്. ഖരവധം കുെറക്കാ�
ലം മുൻപുവെര ആടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
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പീഠിക
പുറവഴിയാനാെടന്നും പുറനാടുകരെയന്നും ചുറ്റട്ടര (ചു�
റ്റട്ടുകര) എന്നുംകൂടി േപരുള്ള വടക്കൻ േകാട്ടയത്തു
രാജവംശെത്തപ്പറ്റി ആ രാജകുടുംബത്തിെല സ്വാതീ�
രാജ്ഞിയുെട ചരിത്രേത്താടനുബന്ധിച്ചു ചിലെതല്ലാം
ഞാൻ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകാട്ടയത്തു രാജാക്ക�
ന്മാർ ഇടക്കാലത്തു പരേദശത്തുനിന്നു വന്നവരാകയാ�
ലാണു് അവെര പുറവഴിയാനാട്ടുരാജാക്കന്മാെരന്നും
പുറനാട്ടു രാജാക്കന്മാെരന്നും പറയുന്നതു്. പ്രസിദ്ധ മീ�
മാംസകനായ ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാൾ അവിെട ഒരു പൂർ�
വ്വപുരുഷനാെണന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പുരളീശന്മാർ
എന്നും അവർെക്കാരു േപരുണ്ടു്. അതു പുലരിമലയിൽ
ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാൾ ഒരു േകാട്ട പണിയിച്ചു് അവിെട
താമസിക്കുക നിമിത്തമാണു്. പുറവഴിയുെട ഒരു രൂപാ�
ന്തരമാേണാ പുരളി എന്നും സംശയിക്കാം. അതിനു
മുൻപു േകാലത്തുനാട്ടിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന ചില പ്രേദശ�
ങ്ങൾ അവർക്കു ലഭിക്കുകയും ക്രേമണ അവർ തങ്ങളു�
െട അധികാരം കുടകുരാജ്യേത്താളം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. കുതിരെവട്ടത്തില്ലെമന്നും െപരുേങ്കാവിലകെമ�
ന്നും ആ കുടുംബം കാലന്തരത്തിൽ രണ്ടു ശാഖയായി പി�
രിഞ്ഞു. െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ ആ കുടുംബ�
ത്തിൽ രണ്ടു കവിപ്രേവകന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരിൽ
ഒരാൾ വാല്മീകിരാമായണംകിളിപ്പാട്ടിെന്റ കർത്താ�
വായ േകരളവർമ്മതമ്പുരാനും അന്യൻ കഥകളി പ്ര�
സ്ഥാനത്തിെന്റ ജീവാതുവായ വിദ്വാൻ തമ്പുരാനുമാണു്.
െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിൽ വളെരക്കാലേത്തയ്ക്കു്
േകാട്ടയം രാജകുടുംബം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു ൈമസൂരുമായു�
ള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ പല സാഹായ്യങ്ങളും െചയ്യുകയുണ്ടാ�
യി. എങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിെല പഴശ്ശിേകരളവർമ്മ�
ത്തമ്പുരാനു് കാര്യവശാൽ അവരുമായി പിണേങ്ങണ്ടി�
വരികയും 967 മുതൽ 978 വെര പതിെനാന്നുെകാല്ലം
അവേരാടു നിരന്തരമായി േപാരാടിയതിനു േശഷം ആ
മഹാേയാദ്ധാവു രണാങ്കണത്തിൽ ഹതനായി ക്ഷത്രി�
േയാചിതമായ വീരസ്വർഗ്ഗം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു. ആ
വിപ്ലവേത്താടുകൂടി പ്രസ്തുതവംശത്തിെല സകല ചരി�
ത്ര േരഖകളും നാമാവേശഷമായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ
അത്യന്തം അന്ധകാരനിബിഡമാണു് വിദ്വാൻ തമ്പുരാ�
െന്റ ചരിത്രം. ഇക്കാലത്തു് ആ കുടുംബം തലേശ്ശരിക്കു
സമീപമുള്ള കൂത്തുപറെമ്പന്ന സ്ഥലത്തു പടിഞ്ഞാേറ
േകാവിലകം, െതേക്ക േകാവിലകം, കിഴേക്ക േകാവി�
ലകം എന്നീ മൂന്നു േകാവിലകങ്ങളിലായി പാർത്തുവരു�
ന്നു.

ചരിത്രം
േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ കാലെത്തേയാ നാമേധയ�
െത്തേയാ പറ്റി േനരിെട്ടാരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അേദ്ദ�
ഹം തെന്റ ആട്ടക്കഥകൾ അഭിനയിക്കുന്നവരുെട ആവ�
ശ്യത്തിേലയ്ക്കായി േതാടയവും വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളും മങ്ഗ�
ലഗാനങ്ങളും പ്രേത്യകം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േതാടയത്തിൽ
ഗണപതിേയയും “ഭൂരിപൂരിതകരുണ പുരളീന്ദ്രശരണ”
എന്നവസാനിക്കുന്ന ചില ചരണങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണേന�
യും സ്തുതിച്ചതിനുേമൽ

“ജഹ്നുസുതാശ്രിതെമൗേല! ജനനി മമ ജഗദീശ്വരി
ഖിന്നജേന കിന്ന ദയാ കിന്നരസന്നുേത േത?
സിന്ധുരവരചർമ്മാംബര ബന്ധുരതരകന്ധര ജയ
ചിന്തിതഫലവിശ്രാണനചിന്താമേണ ശംേഭാ!

അംബ േദവി മഹാമാേയ പാഹി മാം
െകാല്ലൂരദ്രിനിവാസിനി!

മുല്ലബാണരിപുജാേയ പാഹി മാം മൂകാംബിേക!
സന്തതം നിൻ പാദാംബുജം ചിന്മയരൂപിണി നിത്യം
ഹന്ത! നാവിൽ േതാന്നീേടണം സന്തതം മൂകാംബിേക!”

എന്നീ വരികളിൽ ഭദ്രകാളിേയയും ശിവേനയും മൂകാം�
ബികേയയും വന്ദിക്കുന്നു. േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരി�
ക്കാം.

സ്ഫടികധവളഭാസം ഫുല്ലകന്ദാപഹാസം
കനകഗിരിശരാസം കല്മഷധ്വാന്തഹംസം
വിഹിതപുരനിരാസം വാങ്മയീതീരവാസം
ഭജത ബഹുവിലാസം ബാലചന്ദ്രാവതംസം.

മാതങ്ഗാനനമബ്ജവാസരമണിം േഗാവിന്ദമാദ്യം ഗുരും
വ്യാസം പാണിനിഗർഗ്ഗനാരദകണാദാദ്യാൻ മുനീന്ദ്രാൻ

ബുധാൻ
ദുർഗ്ഗാം ചാപി മൃദങ്ഗൈശലനിലയാം ശ്രീേപാർക്കലീ

മിഷ്ടദാം
ഭക്ത്യാ നിത്യമുപാസ്മേഹ സപദി നഃ കർവന്ത്വമീ മങ്ഗളം.

അസ്തി സ്വഹസ്താർജ്ജിതവീര്യധാമ്നാം
ശസ്താ ഹരിശ്ചന്ദ്രകേലാദ്ഭവാനാം
പൃഥ്വീപതീനാം പുരളീതി നാമ്നാ
പുരീ പുരാരാതി നിേഷവകാനാം.

ശ്രീമാനനർഘഗുണശാലിതയാ നൃപാണാം
ഭൂഷായിേതാ നിജകരാത്തസമസ്തേതജാഃ
കാമപ്രദാനജി തകല്പമഹീരുഹസ്സ
ചിന്താമണിർജ്ജയതി േകരളവർമ്മനാമാ.
തദനന്തരേജന നിർമ്മിതം
തദിതം പാണ്ഡുഭുവാം കഥാമൃതം
സ്വദേത സ്വദതാം ദയാലൈവ-
ര്യദുനാഥാംഘ്രിസമർപ്പിതാത്മനാം.”

േതാടയത്തിൽ കവി സ്മരിക്കുന്ന ഭദ്രകാളി മുഴക്കുന്നു
മലയിെല േപാർക്കലി ഭദ്രകാളിയും, ശിവൻ വാങ്മയി
എന്ന പുഴയുെട തീരത്തിലുള്ള െകാട്ടിയൂർ തൃേച്ചറമെന്ന�
ന്ന േക്ഷത്രത്തിെല ശിവനുമാണു്. ഈ രണ്ടു േദവതക�
െളയും ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികൾ േകാകിലസേന്ദശത്തിൽ

“പ്രാപ്തവ്യേസ്ത യദി കൃതമേഹാ വാങ്മയീതീരവാസീ
േദേവാ ദക്ഷാധ്വരവിമഥേനാഡ്ഢാമരശ്ചന്ദ്രചൂഡഃ
ആേസ്ത ശാതത്രിശിഖശിഖയാ ദാരുകം ജഘ്നുർഷീ സാ
യസ്യാദൂേര മൃഗപതിശിരസ്തസ്ഥുഷീ ഭദ്രകാളീ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. െകാട്ടിയൂർ ഉത്തരേക�
രളത്തിെല ഒരു മഹാേക്ഷത്രമാകുന്നു. വാങ്മയീനദിക്കു
ഭാഷയിൽ “വേവലിപ്പുഴ” എന്നാണു് േപർ. ഈ ഭദ്രകാ�
ളിയും ശിവനും േകാട്ടയത്തു രാജാക്കന്മാരുെട കുലൈദ�
വതങ്ങളാണു്. “യുേദ്ധ േയഷാമഹിതഹതേയ ചണ്ഡി�
കാ സന്നിധേത്ത” എന്നു് ഉദ്ദണ്ഡൻ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു
േപാർക്കലീേദവിെയപ്പറ്റിത്തെന്ന. മൃദങ്ഗൈശലം മു�
ഴക്കുന്നിെന്റ സംസ്കൃതീകൃതരൂപമാകുന്നു. അതു പുരളി�
മലയിെല ഒരു ഭാഗമാണു്. േപാർക്കലി ഭദ്രകാളിയുെട
േക്ഷത്രം അവിെടയാണു്. ദക്ഷിണകർണ്ണാടകം ജില്ലയി�
െല കന്താപുരം താലൂക്കിൽെപ്പട്ട െകാല്ലൂർ എന്ന പ്രേദ�
ശത്തിെല മൂകാംബികാേക്ഷത്രം േകരളീയർക്കു െപാതു�
േവ പ്രിയമായ ഒരു ആരാധനാേകന്ദ്രമാകുന്നു. അവിട�
െത്ത േദവിെയ ഭജിച്ചാൽ ഏതു ജഡനും സരസ്വതീപ്ര�
സാദം സിദ്ധിക്കുെമന്നാണു് പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാ�
സം. മൂകാംബികയും േകാട്ടയത്തു രാജാക്കന്മാരുെട കു�
ലേദവതയായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിദ്വാൻ തമ്പുരാെന്റ
ഇഷ്ടേദവതയായിരുന്നു. “മാതങ്ഗാനനം” എന്ന േശ്ലാ�
കത്തിൽ കവി തെന്റ പ്രധാന ഗുരുവായ േഗാവിന്ദെന
വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒരു ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മണനായി�
രുന്നു എന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു. “വ്യാസം പാണിനി
ഗർഗ്ഗ …” ഇത്യാദി വചനത്തിൽനിന്നു കവിയ്ക്കു വ്യാകര�
ണം, േജ്യാതിഷം, സംഗീതം, തർക്കം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങ�
ളിലും ൈനപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നതായി അനുമാനിക്കാം.
കവിയുെട േജ്യഷ്ഠെന്റ േപർ േകരളവർമ്മ എന്നായിരു�
ന്നു എന്നു് “അസ്തി സ്വഹസ്താർജ്ജിത” എന്നും “തദന�
ന്തരേജന” എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാം.
അവർ ഏേകാദര സേഹാദരന്മാരാേണാ എന്നു നിശ്ച�
യമില്ല. ആെണങ്കിൽ ആ രാജകുടുംബത്തിൽ പുരുഷ�
ന്മാർക്കു് യഥാക്രമം േകരളവർമ്മാ, രവിവർമ്മാ, വീരവർ�
മ്മാ എന്നീ മൂന്നു നാമങ്ങൾ മാത്രേമ പാടുള്ളൂ എന്നു നി�
യമമുള്ളതിനാൽ കവിയുെട േപർ രവി വർമ്മാ എേന്നാ
വീരവർമ്മാ എേന്നാ ആയിരുന്നിരിക്കണം.

കാലം

“ഇനിയും ക്ഷമിക്കെയന്നതീേടറും ഭവാെനങ്കിൽ
കനിേവാേട േകൾക്ക േമലിൽ കാേട ഗതി നമുക്കു്”

എന്ന ബകവധം കഥയിെല അർജ്ജുനവാക്യം അറമാ�
െണന്നും ആ അറം പറ്റിയതു ബകവധം രചിച്ച പഴശ്ശി�
രാജാവിനാെണന്നും ചിലർ പറയുന്നതു് അസംബന്ധ�
മാകുന്നു. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കഥക�
ളിപ്രസ്ഥാനത്തിെല പ്രമാണ പുരുഷനായി േകരളീയർ
െകാണ്ടാടുന്നതു് േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെനയാണു്. ആ
തമ്പുരാെന്റ കാലം ഒരിക്കലും പത്താം ശതകത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധമായിരിയ്ക്കുവാൻ ഇടയില്ല. കടത്തനാട്ടു രാ�
ജവംശത്തിെല ഒരു തമ്പുരാൻ “ശതമുഖരാമായണം”
എെന്നാരാട്ടക്കഥ നിർമ്മിച്ചു എന്നും അേദ്ദഹം മരിച്ചതു
910-ആണ്ടാെണന്നുമുള്ളതിനു താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം
സാക്ഷിനില്ക്കുന്നു.

“ശതമുഖരാമായണമിേത്യകം നാട്യപ്രബന്ധമകേരാദ്യഃ
േദൈവഃ പ്രണൈതഃ േസവ്യം കലിമലരഹിതം യയൗ

സൈവകണ്ഠം”

ഈ േശ്ലാകത്തിെല “േദൈവഃ പ്രണൈതഃ േസവ്യം”
എന്ന വചനം കലിസൂചകമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ. ശതമുഖരാമായണം ഇനിയും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. രാ�
മപാണിവാദേന്റെതന്നു സ്പഷ്ടവും ആ മഹാകവി െചമ്പ�
കേശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായി അമ്പലപ്പുഴയിൽ
താമസിക്കുന്ന കാലത്തു 925-ആണ്ടിടയ്ക്കു രചിച്ചതും ഗീത�
രാമം എന്ന േപരിൽ ഇേപ്പാൾ അറിയെപ്പടുന്നതുമായ
ഒരാട്ടക്കഥയിൽ ഓേരാ പദത്തിന്നും മട്ടുകൾ െകാടു�
ത്തിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പദത്തിെന്റ ശീർഷകമായി
“മാതേല നിശമയ മാമകവചനം എന്ന നിറം” എെന്ന�
ഴുതീട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം അക്കാലത്തു�
തെന്ന എഴുതിയെതന്നാണു് േതാന്നുന്നതു്. “മാതേല
നിശമയ” എന്നതു േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ കാലേകയ�
വധത്തിൽ സുരുട്ടി ചമ്പയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യെത്ത
പദമാണു്. ആ നിർേദ്ദശം േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ ആട്ട�
ക്കഥകൾ ഗീതരാമം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു മുൻപു തെന്ന
െചമ്പകേശ്ശരി രാജ്യത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള�
തിനു ജ്ഞാപകമായിരിക്കുന്നു. വാല്മീകിരാമായണം
കിളിപ്പാട്ടിെന്റയും മറ്റും കർത്താവായ േകരളവർമ്മത്ത�
മ്പുരാനല്ല വിദ്വാൻ തമ്പുരാെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ എന്നു ൈധ്യ�
ര്യമായി പറയാം. േകാട്ടയത്തു രാജ്യഭാരംെചയ്ത ഒരു
േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെനയാണു് കവി സ്മരിക്കുന്നതു്.
കിളിപ്പാട്ടുകാരൻ ദത്തുവഴിയ്ക്കു തിരുവിതാംകൂർ ഇളയത�
മ്പുരാനായിത്തീരുകയും അവിെട െവച്ചു് 871-ൽ ശത്രുക്ക�
ളാൽ വധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. അക്കാലത്തു് അന്യശാ�
ഖയിൽെപ്പട്ട മെറ്റാരു േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ േകാട്ടയ�
ത്തു വലിയരാജാവായിരുന്നിരിക്കാെമന്നും കഥകളിക്കാ�
രൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജനായിരുന്നിരിക്കാെമന്നും
അനുമാനിക്കുന്നതു് അസമീചീനമാകുന്നതല്ല. ആ വഴി�
ക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ െകാല്ലം ഒൻപതാംശതകത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണു് കവിയുെട ജീവിതകാലെമന്നു
വന്നുകൂടുന്നു.

ഐതിഹ്യം
േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ ബാല്യചരിത്രേത്താടു സമ്മിളി�
തമായി ഒരു രസകരമായ ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അതു് ഇവി�
െട സംേക്ഷപിക്കാം. തമ്പുരാൻ ബാല്യത്തിൽ അത്യ�
ന്തം മന്ദബുദ്ധിയായിരുന്നു. അങ്ങിെനയിരിെക്ക അന്നു
േകാഴിേക്കാെട്ട സാമൂതിരിപ്പാടു തീെപ്പടുകയും ആ ദുഃഖം
അേന്വഷിക്കുന്നതിനു തൽക്കാലം േവെറ ആരും േപാ�
കുവാനില്ലായിരുന്നതിനാൽ അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി ആ ബാ�
ലെന വിളിച്ചു േകാഴിേക്കാട്ടുവെര േപായിവരണെമന്നും
പുതിയ സാമൂതിരിേയാടു “മയാ കിം കർത്തവ്യം” എന്നു
േചാദിക്കുകയും അതിനുത്തരം േകട്ടാൽ ഒന്നും മിണ്ടാ�
െത മടങ്ങിേപ്പാരികയും േവണെമന്നുള്ള ഉപേദശേത്താ�
ടുകൂടി അേങ്ങാട്ടു പറഞ്ഞയച്ചു. കുമാരൻ േകാഴിേക്കാട്ടു
െചന്നു “മയ കിം കർത്തവ്യം” എന്നു സാമൂതിരിേയാടു്
അബദ്ധമായി േചാദിക്കുകയും “ദീർേഘാച്ചാരണം കർ�
ത്തവ്യം” എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹാസ്യരസേദ്യാതക�
മായ പ്രത്യുക്തിവാങ്ങിെക്കാണ്ടു തിരിേയ േപാരികയും
െചയ്തു. അതറിഞ്ഞേപ്പാൾ മാതാവു വളെര വ്യസനിക്കു�
കയും രാജധാനിക്കടുത്തുള്ള “കുമാരധാര” എന്ന അരു�
വിയിൽ ആ ബാലെന പിടിച്ചുെകട്ടി േനരേത്താടുേനരം
ഇടുവാൻ അനുചരന്മാേരാടു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും െച�
യ്തു. അങ്ങെനയിട്ടാൽ ആ ശിക്ഷയ്ക്കു വിേധയരാകുന്നവർ
സാധാരണമായി മരിയ്ക്കുെമന്നും േദവിയുെട അനുഗ്രഹം�
െകാണ്ടു വല്ലവിധത്തിലും അതിനുേമലും പ്രാണധാര�
ണം െചയ്യുന്നുെവങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരായിത്തീരുെമന്നു�
മായിരുന്നു അക്കാലെത്ത വിശ്വാസം. ബാലൻ ആ പരീ�
ക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. മൃത്യുവക്ത്രത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനായി,
സരസ്വതിയുെട അനുഗ്രഹം സമഗ്രമായി സമ്പാദിച്ചു. കു�
മാരധാര മുഴക്കുന്നിെല ഒരു അരുവിയായിരുന്നു. അതു്
ഇേപ്പാളില്ല. പിന്നീടാണു് പരേദശത്തുനിന്നു േഗാവിന്ദ�
ശാസ്ത്രികെള വരുത്തി അമ്മ അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കൃത�
മഭ്യസിപ്പിച്ചതു്. േവെറയും ഗുരുക്കന്മാരാൽ യഥാവിധി
ശിക്ഷിതനായി. മൂകാംബിയിൽ േപായി േദവിെയ ഭജിച്ചു്
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തമ്പുരാൻ ഒരു പ്രകൃഷ്ട�
പണ്ഡിതനും പ്രശസ്ത കവിയുമായിത്തീർന്നു. ഇതാണു്
ആ ഐതിഹ്യം. ഇതിൽ അംങ്ഗീകരണത്തിനു് അനർ�
ഹമായ അംശെമാന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കുമാരധാ�
രയിൽനിന്നു പുനരുത്ഥാനംെചയ്ത കുമാരൻ ലജ്ജാവ�
നതനായി എകാഗ്രതേയാടുകൂടി സരസ്വതിെയ ഭജിച്ചു
സങ്കല്പദാർഢ്യം െകാണ്ടും അഭ്യാസംെകാണ്ടും കാലാ�
ന്തരത്തിൽ അക്കാലെത്ത പണ്ഡിതകവികളുെട ഇട�
യിൽ അസൂയാവഹമായ ഒരു സ്ഥാനം സ്വായത്തമാ�
ക്കി എന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ എന്തു യുക്തിഹീനതയാ�
ണു് ഉള്ളതു്?

കൃതികൾ
മഹാഭാരതെത്ത ആസ്പദമാക്കി േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ
ബകവധം, കല്യാണസൗഗന്ധികം, കിർമ്മീരവധം, കാ�
ലേകയവധം എന്നിങ്ങെന നാലു് ആട്ടക്കഥകൾ രചി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാലേകയവധത്തിനു നിവാതകവചകാലേക�
യവധെമന്നും നിവാതകവചവധെമന്നുംകൂടി േപരുക�
ളുെണ്ടങ്കിലും ഒടുവിലെത്ത േപർ ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല.
അവ നാലും അപ്രതിമവും അപരിേമയവുമായ പ്രഭാവ�
േത്താടുകൂടി, ആടിക്കാണാനും പാടിേക്കൾക്കാനും ഒന്നു�
േപാെല മധുരങ്ങളായി, ആട്ടക്കഥാ സാഹിത്യത്തിെന്റ
അഗ്രപീഠത്തിൽ സമുല്ലസിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ കാർ�
ത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവും ബകവധവും കല്യാ�
ണസൗഗന്ധികവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അവയിൽ
നിന്നു പ്രസ്തുത കഥകെള വ്യാവർത്തിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
ആ രണ്ടു തിരുവിതാംകൂർ കഥകെള െതക്കൻ കഥകെള�
ന്നും ഇവ രണ്ടിേനയും വടക്കൻ കഥകെളന്നും പറയുന്നു.
െതക്കൻകഥകൾക്കു വടക്കൻകഥകളുെട സ്വാരസ്യമി�
ല്ല. േകാട്ടയം കൃതികളുെട പൗർവ്വാപര്യം നിർണ്ണയിക്കു�
വാൻ ൈവഷമ്യമുെണ്ടങ്കിലും അവയിൽ ആദ്യേത്തതു
ബകവധമാെണന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാകുന്നു.

“തസ്യാത്മജാഃ പഞ്ച യുധിഷ്ഠിരാദ്യാഃ
പ്രസ്വാ സമം ഹസ്തിനമധ്യവാത്സുഃ”

എന്നതല്ല അതിെല ആദ്യെത്ത േശ്ലാകെമന്നും ആ കൃ�
തി വാസ്തവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്ന വി�
ധത്തിലാെണന്നും എനിക്കു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“അഥാഭവൽ പാണ്ഡുരുദാരേചതാഃ
കുലപ്രതിഷ്ഠഃ കുരുവംശജാനാം
പൃഥാഞ്ച മാദ്രീഞ്ച സൈഹവ പൃഥ്വ്യാ
സമാദേദ ശാന്തനവാജ്ഞയാ യഃ.
യത് … പുരി മഹാമണികുട്ടിേമഷു
ദൃഷ്ട്വാംബുദപ്രതികൃതിം ദ്വിരേദന്ദ്രബുദ്ധ്യാ
ആകുഞ്ചിതാംഘ്രിരവധൂതസടഃ പ്രമാദാ-
ദാഹന്തുമാപതതി ഹർമ്മ്യതലം മൃേഗന്ദ്രഃ

ഹിംസാ ക്രതൗ, കുടിലതാ വനിതാളേകഷു
ദേണ്ഡാ യതി, ഷ്വഹികുേലഷു ഭുജങ്ഗതാ ച,
ജ്യാസങ്ഗേമ വിമുഖതാ ഖലു മാർഗ്ഗണാനാം,
വൃത്തക്ഷയശ്ശശിനി ശാസിതുരസ്യ രാേജ്യ.”

ഈ മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളും കഴിഞ്ഞാണു് “തസ്യാത്മജാഃ”
എന്ന േശ്ലാകത്തിെന്റ ഘടന. ഈ േശ്ലാകങ്ങൾ കിട്ടി�
യേപ്പാൾ പാഠം അവദാതമായി. മൂന്നാമെത്ത േശ്ലാകം
കവിയുെട കലാ കൗശലത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷിേക്താദാ�
ഹരണമായി പ്രേശാഭിക്കുന്നു. േകാട്ടയത്തു പ്രധാന
രാജധാനിക്കു സമീപം “അരേങ്ങറ്റുപറമ്പ്” എന്ന േപ�
രിൽ ഒരു പറമ്പു് ഇേപ്പാഴുമുണ്ടു്. ബകവധം മുതലായ
കഥകൾ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചതു് അവിെടെവച്ചാ�
യിരുന്നു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം. പിന്നീടു തമ്പുരാൻ
യഥാക്രമം കല്യാണസൗഗന്ധികവും കിർമ്മീരവധവും
കാലേകയവധവും നിർമ്മിച്ചുവേത്ര. ആദ്യെത്ത മൂന്നു
കഥകൾ കവി ഗുരുനാഥെന െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചേപ്പാൾ
ബകവധം സ്ത്രീകൾക്കു ൈകെകാട്ടിക്കളിക്കാൻ െകാ�
ള്ളാെമന്നും കല്യാണസൗഗന്ധികം നിർമ്മിച്ചതു് ഒരു
സ്ത്രീയാെണന്നു േതാന്നുെമന്നും കിർമ്മീരവധം വ്യുൽപ�
ത്തിപ്രദമാെണന്നും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതായും ഒടുവില�
െത്ത കഥയായ കാലേകയവധം ആടാൻ നല്ലെതന്നു്
അഭിപ്രായെപ്പട്ടതായും പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ബക�
വധം കുെറ ലളിതവും കിർമ്മീരവധം കുെറ കഠിനവും
ആയിേപ്പാെയന്നായിരുന്നു ഗുരുനാഥെന്റ വിവക്ഷ.
അതിൽ െതറ്റുമില്ല. കല്യാണസൗഗന്ധികെത്തക്കുറി�
ച്ചുള്ള വിമർശനേത്താടു േയാജിക്കാൻ നിവൃത്തി കാണു�
ന്നില്ല. സർേവാത്തമമായ കൃതി കാലേകയവധംതെന്ന�
യാെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി അഭിജ്ഞന്മാരുെട ഇടയിൽ
ഐകമത്യമാണുള്ളതു്. മഹാഭാരതം ആദിപർവ്വത്തിൽ�
നിന്നു ബകവധത്തിേലയും വനപർവതത്തിൽനിന്നു
മറ്റു മൂന്നു കഥകളിേലയും ഇതിവൃത്തങ്ങൾ കവി സ്വീക�
രിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും, രംഗപ്രേയാഗത്തിനു് ഉപകരിയ്ക്ക�
ത്തക്കവിധത്തിൽ ആ ഇതിവൃത്തങ്ങളിൽ മർമ്മജ്ഞ�
നായ കവി പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. വനപർവ്വം
11-ആംമധ്യായത്തിൽ കിമ്മീരവധവും തദനന്തരം ശ്രീ�
കൃഷ്ണദർശനവും 264-ആമധ്യായത്തിൽമാത്രം ദുർവാസ�
സ്സിെന്റ സമാഗമനവും വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ
ഈ രണ്ടു കഥകളും കിർമ്മീരവധത്തിനു മുൻപു നടക്കു�
ന്നതായാണു് ആട്ടക്കഥയിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നതു്.
ശാർദൂലൻ, സിംഹിക എന്നീ പാത്രങ്ങൾ മൂലത്തിലുള്ള�
വയല്ല. ഖരവധത്തിെല ശൂർപ്പണഖയുെട സ്ഥാനത്തി�
ലാണു് കിർമ്മീരവധത്തിൽ സിംഹികയുെട പ്രേവശം.
ശൂർപ്പണഖെയേപ്പാെല മൂക്കും മുലയും േപായ ആ രാ�
ക്ഷസി നിരനുനാസികമായി പരിേദവനം െചയ്യുന്നതു
തെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ കിർമ്മീരേനാടാെണന്നുള്ളതു ഖരവ�
ധെത്ത അേപക്ഷിച്ചു പ്രസ്തുത കഥയ്ക്കുള്ള ഒരു െമച്ചമായി
കരുേതണ്ടതാണു്. ഖരവധത്തിൽ അങ്ഗഭങ്ഗം പറ്റിയ
ശൂർപ്പണഖ ആദ്യമായി വിലപിക്കുന്നതു ശ്രീരാമെന്റ
സന്നിധിയിലാണേല്ലാ. കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിൽ
സൗഗന്ധികാഹരണപർവ്വത്തിനു മുൻപുള്ള ജടാസു�
രവധപർവ്വത്തിെല കഥകൂടി കവി സംക്രമിപ്പിക്കുന്നു.
അതു േപാെല ബകവധത്തിൽ വാരണാവതവാസവും
ഹിഡിംബവധവും മറ്റും ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നിവാത�
കവചന്മാരും കാലേകയന്മാരും മൂലത്തിൽ പലരാണു്.
അവെര കവി രണ്ടു് അസുരന്മാർ മാത്രമാക്കിയിരിക്കു�
ന്നു. പുറേമ കാലേകയെന്റ േമാഹനാസ്ത്രേമറ്റു േപാർക്ക�
ളത്തിൽ നഷ്ടസംജ്ഞനായി നിപതിച്ച അർജ്ജുനൻ
ശ്രീപരേമശ്വരൻ അയച്ച നന്ദിേകശ്വരെന്റ സാഹായ്യ�
ത്താൽ മൂർച്ഛനീങ്ങിെയഴുേന്നറ്റു് ആ അസുരെന വധിക്കു�
ന്നതായി വർണ്ണിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന നന്ദിേക�
ശ്വരെന അവതരിപ്പിക്കുന്നതു താടി േവഷത്തിനു േവണ്ടി�
യാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഇന്ദ്രെന്റ േപ്രരണ നി�
മിത്തമാണു് ഉർവശി മൂലത്തിൽ അർജ്ജുനെന അഭിസ�
രിക്കുവാൻ സജ്ജയാകുന്നതു്. ആട്ടകഥയിൽ കവി ആ
അപ്സരഃസ്ത്രീെയ സ്വയം മന്മഥവിവശയാക്കി രംങ്ഗപ്ര�
േവശം െചയ്യിക്കുന്നതു സ്വാരസ്യെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ആെകക്കൂടി കവി മൂലകഥകളിൽ െചയ്തിട്ടുള്ള ആവാ�
േപാദ്വാപങ്ങളും പൗർവ്വാപര്യവ്യതിക്രമങ്ങളും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യസിദ്ധിക്കു സർവഥാ പ്രേയാജകീഭവിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. കാലേകയവധത്തിൽ ഇന്ദ്രാണിയും അർജ്ജുന�
നും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിനുേശഷം ഉടനടി ഉർവ്വ�
ശിേയയും സഖിേയയും പ്രേവശിപ്പിച്ചാൽ അരങ്ങു മുഷി�
യുെമന്നു വിചാരിച്ചായിരിക്കണം വജ്രേകതുവജ്രബാഹു�
ക്കെള സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതിെന്റ സമീചീനതെയപ്പറ്റി
രണ്ടു പക്ഷമുണ്ടാകാം. ധീേരാദ്ധതനായ ഭീമൻ കവിക്കു്
ഏറ്റവും പ്രിയനായ ഒരു നായകനാകുന്നു. കാലേകയ�
വധെമാഴിച്ചുള്ള മൂന്നു കഥകളിലും ആ പാത്രത്തിെന്റ
പ്രേവശമുണ്ടു്. ബകവധത്തിൽ കല്പാന്തപ്രതിഭയകാല�
രുദ്രകല്പനും ഭ്രമിതഗദനും കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിൽ
ബദ്ധാമർഷാതിേരകഭ്രമിതപരിഘദത്താതിരൂക്ഷാക്ഷി�
േകാണനുമായ തെന്റ ആ സേഹാദരനു ശമധനനായ
യുധിഷ്ഠിരൻ സാേമാക്തികൾെകാണ്ടു സാന്ത്വനം നല്കു�
ന്നതു് ഏകേദശം ഒേര രീതിയിൽത്തെന്നയാണു്. ബക�
വധത്തിലും കാലേകയവധത്തിലുമുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും
ഇനിയും മുദ്രിതപുസ്തകങ്ങളിൽ കയറീട്ടില്ല. അക്കൂട്ടത്തി�
ലുള്ളവയാണു് കാലേകയവധത്തിെല

“കാന്താജൈനഃ സഹ നിതാന്തമദാന്ധഭൃങ്ഗ-
ഝങ്കാരപൂരിതസുവർണ്ണലതാനിശാേന്ത
സന്താനപല്ലവസുമാവലിേകളിതേല്പ
സേന്താഷിതഃ സുരപതിഃ സ തു ജാതു േരേമ.

തനേയാഥ തസ്യ വിന്നേയാജ്ജ്വേലാ വശീ
സമവാപ്യ പാശുപതമസ്ത്രമീശ്വരാൽ
മഹിൈതർമ്മഹർഷിഭിരഭിഷ്ടുേതാഽർജ്ജുന-
സ്തുഹിനാചേലഽവസദഹാനി കാനിചിൽ.”

എന്നീ അവതരണികാപദ്യങ്ങൾ.

സാഹിത്യം
േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാനാണു് ആട്ടക്കഥകളിെല േശ്ലാക�
ങ്ങൾ പ്രാേയണ സംസ്കൃതത്തിൽ തെന്ന നിർമ്മിക്കണ�
െമന്നു വ്യവസ്ഥാപനം െചയ്തതു്. ആ േശ്ലാകങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹവും അനന്തരകാലികന്മാരായ കവികളും തങ്ങ�
െളെക്കാണ്ടു് എത്രമാത്രം സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം പ്രതി�
ഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുേമാ അത്രമാത്രം പ്രതിഫലിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്തു. കാലേകയവധത്തിൽ ഉർവശിയുെട
ശാപം അവതരിപ്പിക്കുന്ന േശ്ലാകം തമ്പുരാൻ സംസ്കൃത�
ത്തിൽനിന്നു് ഒരു പടികൂടി കടന്നു പ്രാകൃതത്തിലാണു്
നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള ഗാ�
ഭീര്യവും രസഭാവങ്ങൾക്കുള്ള പുഷ്ടിയും അേദ്ദഹെത്ത
ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു കാവ്യകാരനായി നമുക്കു കാ�
ണിച്ചുതരുന്നു. താെഴ കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ പരിേശാ�
ധിക്കുക.

“ശാേതാദരീചടുലചാരുകടാക്ഷപാത-
പാേഥയവാൻ പ്രവിചരൻ പ്രിയസാഹേസാെസൗ
പാദപ്രപാതചകിതാഖിലസത്ത്വജാതം
വാതാത്മേജാപി കദളീവനമാസസാദ.”

(കല്യാണെസൗഗന്ധികം)
“നിഹേതഽനിലസൂനുനാ ഹിഡിംേബ
സഹസാബുധ്യത യാദവീതനൂൈജഃ
സഹസാ ച വിസിഷ്മിേയ ഹിഡിംബ്യാ
സഹിതം വീക്ഷ്യ ജയശ്രിേയവ ഭീമം.” (ബകവധം)
“മാർേഗ്ഗ തത്ര നഖംപേചാഷ്മളരജഃപുേഞ്ജ ലലാടന്തപ-
ഗ്രീേഷ്മാഷ്മദ്യുതിതാമ്യദാനനസേരാജാതാം

വിേലാക്യാദരാൽ
“വാേത്യാദ്ധൂളിതധൂളിജാലമസൃണച്ഛായാം സ

ധർമ്മാത്മേജാ
മധ്യാേഹ്ന പരിദൂയമാനഹൃദയാം താമബ്രഹീദ് െദ്രൗപദീം.”

(കിർമ്മീരവധം)
“സുലളിതപദവിന്യാസാ രുചിരാലങ്കാരശാലിനീ മധുരാ
മൃദുലാപി ഗഹനഭാവാ സൂക്തിരിവാവാപ േസാഽർവശീ

വിജയം.” (കാലേകയവധം)

“പേരണ പുംസാനുഗതാമെലൗകിൈക-
ർവേചാഭിരത്യന്തവിനിന്ദിതാം മുഹുഃ
വിേയാഗദുഃൈഖകവിധായിവിഭ്രമാം
ജ്ഞാത്വാ സതീം താം സ വിരക്തധീരഭൂൽ.”

(കാലേകയവധം)

േഛകാനുപ്രാസം, യമകം തുടങ്ങിയ ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ
പ്രേയാഗിക്കുന്നതിൽ കവിക്കു വലിയ ഭ്രമമുണ്ടു്. കിർമ്മീ�
രവധത്തിെല “േക്ഷ്വളാേഘാഷാതിഭീതിപ്രചലദനിമി�
ഷാ” എന്നും കാലേകയവധത്തിെല “നഗരീ തരസാ
രഥിനാം” എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് ഈ വസ്തുത
ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാലേകയ�
വധേശ്ലാകങ്ങൾ മുദ്രിതപുസ്തകങ്ങളിൽ വിട്ടുേപായിരിക്കു�
ന്നു.

“പൂർവ്വാശാപാലസ്യ ശ്രുത്വാ
ഗിരമർജ്ജുേനാസ്തശാപാലസ്യഃ

ന്യവസൽ സങ്ഗീതരവേദ്യാതിതഭവേന പിതുസ്സ
സങ്ഗീതരവൽ.”

“പാർത്ഥം താപസേമതം ദൃഷ്ട്വാ തത്രാഗതം ച
താപസേമതം

തം േപ്രാവാച മുദാരം പ്രസന്നമമരാധിേപാപി
വാചമുദാരം.”

തമ്പുരാെന്റ േശ്ലാകങ്ങെളക്കാൾ പദങ്ങൾക്കു് കൂടുതൽ
ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. കല്യാണെസൗഗന്ധികത്തിെല ഭീ�
മെന്റ “െശൗര്യഗുണനീതി ജലേധ” “പാഞ്ചാലരാജത�
നേയ” ഹനൂമാെന്റ “ആരിഹ വരുന്നതിവനാരുെമതി�
രില്ലേയാ” ഭീമെന്റ “വഴിയിൽനിന്നു േപാക ൈവകാ�
േത വാനരാധമ” കിർമ്മീരവധത്തിെല യുധിഷ്ഠിരെന്റ
“ബാേല േകൾ നീ മാമകവചനം കേല്യ കല്യാണീ” ശ്രീ�
കൃഷ്ണെന്റ “കഷ്ടമേഹാ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർ െചേയ്താരു”
ദുർവ്വാസസ്സിെന്റ “ചന്ദ്രകലാധര പാലയമാം” പാഞ്ചാ�
ലിയുെട “കിങ്കരൈവ” ലളിതാകൃതിയായ സിംഹികയു�
െട “കണ്ടാലതിേമാദമുണ്ടായ് വരും” പാഞ്ചാലിയുെട
“കണ്ടാലതിഭീതി” കാലേകയവധത്തിെല ഉർവ്വശിയുെട
“പാണ്ഡവെന്റ രൂപം കണ്ടാലേഹാ” “സ്മരസായകദൂ�
നാം” ഇത്യാദി പദങ്ങളുെട സർവ്വാങ്ഗീണമായ സ്വാര�
സികത ആെരയും ആനന്ദതുന്ദിലരാക്കുവാൻ പര്യാപ്ത�
മാണു്. “കണ്ടാലതിേമാദം” എന്ന പദംമാത്രം ഇവിെട
പകർത്താം.

“കണ്ടാലതിേമാദമുണ്ടായ് വരും വിപിനമിതു കണ്ടാേയാ
െകാണ്ടൽനിര തിമിരമിടയുന്ന തവ നീണ്ടുചുരുെണ്ടാരു

കചമിന്നു പല
വണ്ടുകളുടനുടനിഹ വന്നു മൃദുകണ്ടിവാർകുഴലി! കണ്ടുകണ്ടു
പുനരിണ്ടൽപൂണ്ടു ബത മണ്ടിടുന്നു. (കണ്ടാൽ)
കീചകമിത കുഴലൂതുന്നൂ പികഗീതവിേശഷെമാടിടേചർന്നു

ഹൃദി
സൂചിതേമാദെമാടിഹ നിന്നു ചില വല്ലികാനടികൾ
വായുസഞ്ചലിത പല്ലവാംഗുലിഭിരഭിനയിക്കുന്നു. (കണ്ടാൽ)
കരവകതരുനിരകളിൽനിന്നു ചില കസുമനികരമിതാ
െപാഴിയുന്നു തവ കുറുനിരകളിലിത വീഴുന്നു അതു

കവലയാക്ഷി
കുതുേകന നിെന്നെയതിേരല്ക്കുെന്നന്നിഹ േതാന്നീടുന്നു.”

(കണ്ടാൽ)

ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രുതിമധുരങ്ങളായ സൂക്തികൾ മാ�
ത്രമാണു് േകാട്ടയം കഥകളിൽ നാം പ്രാേയണ കാ�
ണുന്നതു്. എല്ലാ രസങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കവിയ്ക്കു്
ഒന്നുേപാെല പ്രാഗല്ഭ്യമുെണ്ടങ്കിലും വീരരസത്തിലാണു്
അേദ്ദഹത്തിന്നു വിേശഷ പ്രതിപത്തിെയന്നും ഓജപ്ര�
ധാനമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവന ൈശലിെയന്നും
ഭാവുകന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.

തമ്പുരാെന്റ അഭിനയപാടവം
കാലേകയവധത്തിൽ “വാടാ േപാരിന്നായ്” എന്ന അർ�
ജ്ജുനെന്റ സമരാഹ്വാനം േകട്ടു േക്രാധാവിഷ്ടനായി
തെന്റ അനുചരന്മാേരാടുകൂടി യുദ്ധത്തിെനത്തിയ നി�
വാതകവചൻ അേദ്ദഹേത്താടു്

“ആെരന്നു നീ പറഞ്ഞീടണെമേന്നാടു
േപാരിന്നായ് വന്നതും ചാരുകേളബര!
മാരേനാ മാധവൻതാേനാ മഹാമേത
മാരാരിേയാ മാനുഷരിെലാരുവേനാ”

എന്നു കാമപരവശയായ ഒരു നായിക നായകേനാെട�
ന്നേപാെല േചാദിക്കുന്നതു് അത്യന്തം അസ്വാഭാവികമാ�
യിരിക്കുന്നു. തമ്പുരാനു് അത്തരത്തിൽ ഗണ്യമായ ഒരു
പ്രമാദം പറ്റിെയന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതും േക്ഷാദക്ഷമമല്ല.
ആ വരികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയായ ൈകേതരിമാ�
ക്കമാണു് എഴുതിേച്ചർത്തെതന്നും ആ വിദുഷിയുെട പ്രീ�
തിക്കുേവണ്ടി അവ അവിെട കിടന്നുെകാള്ളെട്ട എന്നു
തമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്നും പുരാവിത്തുകൾ പറയു�
ന്നു. ഏതായാലും, ആ ഭാഗം പ്രക്ഷിപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ
അതു് അവിെട സ്ഥലം പിടിക്കുന്നതിനു് എെന്തങ്കിലും
പര്യാപ്തമായ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്നു
നമുക്കു് നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതുതെന്ന. േകാട്ടയത്തുതമ്പു�
രാൻ ഒരു സങ്ഗീതസാഹിത്യപാരദൃശ്വാവായ മഹാ�
കവി എന്നതിനുപുറെമ അഭിനയകലയിലും അത്യന്തം
നിഷ്ണാതനായിരുന്നു എന്നു ഐതിഹ്യം േഘാഷിക്കുന്നു.
േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ സമാനകാലികനായ സാമൂ�
തിരിപ്പാടു് ഒരവസരത്തിൽ തെന്റ േകാവിലകത്തു നാ�
ലഞ്ചു ദിവസം തുടർച്ചയായി കാലേകയവധം ആടിക്കു�
കയും ഉർവ്വശിയുെട അഭിനയം കാലമാകുേമ്പാൾ വാ�
തിൽ തുറന്നു േനാക്കി ഒരു ചരണം ആടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
വാതിലടയ്ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. ആ വർത്തമാ�
നം കവി ധരിച്ചു സാമൂതിരിെയ വിവരമറിയിക്കാെത
താൻതെന്ന കളിസ്ഥലെത്തത്തി ഉർവ്വശിയുെട േവഷം
െകട്ടി ആടുകയും അന്നു സാമൂതിരി ആ പദാഭിനയം
ആദ്യന്തം ആനന്ദപരവശനായി കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കയും
െചയ്തു. ആ അഭിനയത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ അന്ന�
െത്ത ഉർവ്വശിേവഷക്കാരെന തെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടു�
വരുവാൻ അവിടുന്നു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും വന്നേപ്പാൾ
അതു കവിതെന്നയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി, “ഉർവ്വശി�
യുെട പദം അവിടുന്നുതെന്ന ആടിക്കാണണെമന്നുള്ള
എെന്റ േമാഹം ഇന്നു സഫലമായി, ഞാൻ കൃതാർത്ഥ�
നായി” എന്നു േരാമാഞ്ചകഞ്ചുകിതനായി അരുളിെച്ചയ്ക�
യും െചയ്തുവേത്ര. ആട്ടക്കഥ രചിക്കുന്ന കവി ഒരു നടനും�
കൂടിയായിരുന്നാൽ അതിെന്റ അഭിനയത്തിനു സിദ്ധി�
ക്കാവുന്ന ൈവശിഷ്ട്യം അന്യാദൃശം തെന്നയായിരിക്കു�
െമന്നുള്ളതു് അനുക്തസിദ്ധമാണേല്ലാ.
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േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ ഉപരി നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നാലു്
ആട്ടക്കഥകളല്ലാെത മെറ്റാരു കൃതിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള�
തായി അറിവില്ല. േമാക്ഷദായകപ്രകരണം അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ വാങ്മയമാെണന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് അബ�
ദ്ധമാകുന്നു. അതു കിളിപ്പാട്ടുകാരൻ േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാ�
െന്റ കൃതിയാണു്. േകാട്ടയത്തിെന്റ നാലു് ആട്ടക്കഥകളി�
ലുംകൂടി േനാക്കിയാൽ രണ്ടു മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങേള
കാണ്മാൻ കഴിയുന്നുള്ളു. കാലേകയവധത്തിലുള്ള ആ
േശ്ലാകങ്ങൾ അടിയിൽ േചർത്തുെകാള്ളുന്നു.

“സവ്യസാചി സമേര ഹനിച്ചു സകലാമരാരിനിവഹം തദാ
ദിവ്യനാരികെള േവർെപടുത്തധികസങ്കടാദമിതവിക്രമൻ
നവ്യയാകിയ ജയശ്രിയാ സഹ നനാമ വജ്രിണമുദാരധീ-
ർഹവ്യവാഹമുഖസർവ്വേദവഗണേസവ്യമാനചരണാംബുജം.”
“സ്വർവ്വധൂജനമണിഞ്ഞിടുന്നമണിെമൗലിയിൽ

ഖചിതരത്നമാ-
മുർവശീ തദനു മന്മേഥന ഹി വശീകൃതാപി വിവശീകൃതാ
ശർവ്വരീശകുലഭൂക്ഷണം യുവതിേമാഹനം ധവളവാഹനം
പാർവ്വേണന്ദുമുഖി പാണ്ഡുസൂനുമഭിവന്ദ്യ

ൈചവമവദത്സഖീം.”

ഇവ കൂടാെത മൂന്നു മണിപ്രവാളമുക്തകങ്ങൾ കൂടി അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ വകയായി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയും
ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയങ്ങളാണു്.

വിഷ്ണുമായാസ്തുതി:
“സ്വർണ്ണസന്നിഭശരീരവും തരളനൂപുരങ്ങൾ വലയങ്ങളും
ഗണ്ഡസഞ്ചലിതകണ്ഡലങ്ങളുമുലഞ്ഞു താണ

മണികാഞ്ചിയും
കുത്തഴിഞ്ഞു കിഴിയുന്ന പൂന്തുകിലുെമാട്ടഴിഞ്ഞ കചഭാരവും
മുത്തുേപാെല ചില ഘർമ്മബിന്ദുകൾ

മുഖാംബുജത്തിലുളവായതും

പന്തിടഞ്ഞ കളുർെകാങ്ക രണ്ടുമിടതിങ്ങി കിഞ്ചന
കുലുങ്ങിയും

പന്തടിച്ചു ഗിരിശന്നു േനെരെയാരു മന്ദമാം ഗതിവിലാസവും
ചന്തമാർെന്നാരു ലലാടവും ഭുവനേമാഹനം ചില

കടാക്ഷവും
ചിന്തെചയ് വതിനു േമ വരം തിരക ശംഭുേമാഹിനി!

ദിവാനിശം.”

സ്ത്രീചാടു:
“ജാതി ജാതാനുകമ്പാ ഭവ ശരണമേയ

മല്ലിേക കൂപ്പുൈക േത
ൈകേത ൈകേതരിമാക്കം കബരിയിലണിവാൻ

കയ്യിലാക്കും ദശായാം
ഏതാേനതാൻ മദീയാനലർശരപരിതാ-

േപാദയാനാശു നീതാൻ
നീതാൻ നീതാനുണർത്തീടുക ചടുലവരി-

ക്കണ്ണിതൻ കർണ്ണമൂേല.”

ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകം തികച്ചും “അക്ഷരലക്ഷം” അർ�
ഹിക്കുന്നു. േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ കഥകളിപ്രസ്ഥാന�
ത്തിനു സ്വകൃതികൾ മൂലം നല്കീട്ടുള്ള ഉത്ഥാപനം ഈദൃക്തെകാണ്ടും�
ഇയത്തെകാണ്ടും സഹൃദയന്മാർക്കു പരിേച്ഛദ്യമല്ല.
െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േശമുഷീഖ�
നിയിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രം െചയ്ത അദൃഷ്ടപൂർവ്വ�
മായ േകാഹിനൂർരത്നത്തിെന്റ ശാണഘർഷകൻ ആ
മഹാത്മാവാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തി ചന്ദ്രിക
േകരളവും ൈകരളിയുമുള്ള കാലേത്താളം അമ്ലാനവും
അപ്രതിമപ്രഭാവവുമായിത്തെന്ന പരിലസിക്കുകയും
െചയ്യും.



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 III
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
33. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
34. ഭാഷാസാഹിത്യം
35. ഭാഷാസാഹിത്യം
36. ചില ഭാഷാേജ്യാതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
37. ഭാഷാസാഹിത്യം
38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

39. ഭാഷാസംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ
40. കിളിപ്പാട്ടുകളും ആട്ടക്കഥകളും
41. പലവകപ്പാട്ടുകളും ഗദ്യകൃതികളും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1

2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2

3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3

4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4

5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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