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35
ഭാഷാസാഹിത്യം

(ക്രി. പി. പതിെനട്ടാം ശതകം)

1



1 പുത്രകാേമഷ്ടി പാട്ടു്

പുത്രകാേമഷ്ടി പാട്ടിൽ ദശരഥെന്റ ജനനവും രാജ്യഭാര�
വും ഋശ്യശൃങ്ഗമഹർഷി നടത്തുന്ന പുത്രകാേമഷ്ടിയും
ശ്രീരാമെന്റ അവതാരവും മറ്റുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. കവിത�
യ്ക്കു വളെര ചാതുര്യവും തന്മയത്വവുമുണ്ടു്. അേയാധ്യാവർ�
ണ്ണന, ദശരഥെന്റ സന്താനകാംക്ഷ മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ
പ്രേത്യകം രസനിഷ്യന്ദികളാണു്.

ഈ പാട്ടു നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ
ഒന്നും മൂന്നും പാദങ്ങൾ തരങ്ഗിണിയിലും രണ്ടും നാലും
പാദങ്ങൾ ദ്രുതകാകളിയിലും രചിച്ചുകാണുന്നു. ‘െപാ�
ഴിൽ, മറയവർ, തിറവിയ’ മുതലായ പഴയ ശബ്ദങ്ങൾ
പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്തരങ്ഗപരിേശാധനയിൽ ഈ
പാട്ടു് എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിേലാ ഒൻ�
പതാംശതകത്തിെന്റ പ്രഥമ പാദത്തിേലാ നിർമ്മിച്ചതാ�
യി ഗണിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദശരഥൻ ബാല്യത്തിൽ
അഭ്യസിച്ച കലകളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആട്ടക്കഥെയപ്പറ്റി
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ഇതിനു് അത്രപഴക്കം കല്പി�
ക്കുവാൻ പാടുള്ളതെല്ലന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ഈ മി�
ഥ്യാേബാധത്തിനു കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തു് വലിയ
െകാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിെല ഭാഷാഗ്രന്ഥസൂചി തയ്യാറാ�
ക്കിയവർ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെല ആ ഭാഗം െതറ്റി വായി�
ച്ചതാണു്. വാസ്തവത്തിൽ ആട്ടക്കഥ എെന്നാരു ശബ്ദേമ
കവി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടില്ല. താെഴ ഉദ്ധരി�
ക്കുന്ന വരികൾ േനാക്കുക:

“പമ്പരമരശമ്മാനകണ്മായം വെമ്പഴും ചതുരങ്ഗം
മണിച്ചതു്

തണ്ടി വീണ കുഴൽ തകിൽ മദ്ദളം ആട്ടം പാട്ടകചാരി
പുറചാരി

വാട്ടമറ്റ െതാഴിൽ കരണാദികൾ
േഗാഷ്ടിവാക്കുകേളാടുേമാേരാ ചാട്ടം

വാളയപ്പുതിരിപ്പുകൾ വായ്െപ്പഴും കമ്പവിച്ച
കയറ്റുവിച്ചകളും

കുതിരപ്പയിറ്റാനപ്പയിറ്റുകൾ േതർകടാവുകേവടു
വിേനാദങ്ങൾ.”

ആണ്ടിയാട്ടം, കൂടിയാട്ടം മുതലായി പലവിധത്തിലുള്ള
ആട്ടങ്ങൾ പണ്ടു പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ. അതുെകാണ്ടു കവിയുെട വിവക്ഷ രാമനാട്ടമാെണ�
ന്നു സങ്കല്പിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല.

മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ഈ പാട്ടിൽനിന്നു കുെറ വരി�
കൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

(1) അേയാധ്യാവർണ്ണനം:

“പുരികളിലവനിയിലിതു മുമ്പായതു് പുരുഹൂതൻപുരി
െയന്നതുേപാെല

അനുപമസമ്പത്തുകേളാർക്കുേമ്പാളളകാപുരി പുനെരേന്ന
േതാന്നും

നിർമ്മലഭാവം നിരുപിക്കുേമ്പാൾ ബ്രഹ്മാലയമാെണേന്ന
േതാന്നും

കല്മഷനാശനൈവഭവേമാർത്താൽ
ൈവഷ്ണവേലാകമിെതേന്ന േതാന്നും

ശിവകരവസ്തുവിേശഷം പാർത്താൽ ശിവേലാകം
പുനെരേന്ന േതാന്നും

ഹരിേയാ ഹരി ഹരി ഭാസ്കരവംശദിവാകരനുദയം
പർവ്വതമായതു

സൂരിയകുലമാം ദീപജ്വാലയ്ക്കാദരേവറും രത്നവിളക്കതു
വണ്ടാർകുഴലികൾതിലകമതാകിയ തണ്ടാർമാതിനു

കളിമന്ദിരമതു
ആനന്ദത്തിനു െപാന്നിൻഗൃഹമതു ആശ്ചര്യത്തിനു

മാശ്രയമായതു
ജയനർത്തകവരതരുണിതതിെക്കാരു മരതകനാടക

ശാലയതായതു
േകാമളതെയ്ക്കാരു പൂെമ്പാഴിലായതു വീരനൃപെന്നാരു

പൂത്തഴയായതു
അർത്ഥിജനത്തിനു കല്പകമാമതു ആശ്രിതജനചാതക

കരുമുകിലതു
അഖിലനൃപാംബുജപകലവനായതു സകലഗുണങ്ങൾ

ക്കാകരമായതു
നിഖിലജനാളീനയേനാത്സവമതു ദുഷ്കർമ്മത്തിനു

പാഴ്ക്കുലനിലമതു
വിക്രമമാകിയ മകരകുലത്തിനു െചാല്ക്കലരും

മകരാലയമായതു
ഓേരാ ചാരുകിടങ്ങുകൾ കണ്ടാേലാേരാവാരിധിെയേന്ന

േതാന്നും
വാർേകാലും കേല്ക്കാട്ടകൾ കണ്ടാൽ

േലാകാേലാകമിെതേന്ന േതാന്നും.
െപാന്മതിൽ മമ്മാ! കാണുേന്താറും

നന്മണിസാനുവിെതേന്ന േതാന്നും
പ്രാസാദാേഭാഗം കാണുേമ്പാൾ ൈകലാസാചലെമേന്ന

േതാന്നും
െവണ്മാടങ്ങളിേലറാനുെള്ളാരു േസാപാനങ്ങെള

േനാക്കുേന്നരം
സ്വർഗ്ഗത്തിങ്കൽേപ്പാവാനുെള്ളാരു െപരുവളിെയേന്ന

േപർത്തും േതാന്നും.

(2) അപുത്രനായ ദശരഥെന്റ മേനാരാജ്യം:

“ഗർഭമായ് ഭാര്യമാരിെലാരുത്തെര
െകല്പുേകേടാടു കൂടീട്ടു കണ്ടാവൂ.

ഉദരം ക്രമത്താേല വളരുന്ന-
തുദിതാനന്ദെമാന്നു ഞാൻ കണ്ടാവൂ.

അരുതായ്കയും പൂണ്ടു മടയവ-
രാരങ്ങെളയഴിപ്പിതും കണ്ടാവൂ.

പ്രസവിക്കുന്ന കാലമണയുേമ്പാൾ
പകരുന്നതാം ഭാവങ്ങൾ കണ്ടാവൂ.

പ്രസവിക്കുമിേപ്പാെഴന്നുമിെല്ലന്നും
പലരും പറയുന്നതു േകട്ടാവൂ.

െചറുക്കൻ പിറന്നൂെവന്നു െചാല്ലുന്ന-
തുറക്കത്തിെലാെന്നങ്ങാനും േകട്ടാവൂ.

അതു െചാല്ലുേവാർേക്കാേരാേരാ വസ്തുക്കൾ
െകാടുത്താവൂ എൻ ൈകകഴേപ്പാളവും.

ജാതകർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ െചയ്തുെകാണ്ടാവൂ
േചേതാരമ്യമായിെട്ടെന്റ ൈദവേമ!

പുത്രൻതന്മുഖെമാന്നു ദർശിച്ചാവൂ,
മുകർന്നാവൂ മുകത്തണച്ചാവൂ ഞാൻ

നാമമിട്ടാവൂ േചാറു െകാടുത്താവൂ
നാൾേതാറും കരയുന്നതും േകട്ടാവൂ

ഒറ്റടി വയ്പതും പിെന്ന വീഴ്വതും
നാലഞ്ചാറു പദം നടക്കുന്നതും

വീണു െമെല്ല നിലത്തു കിടപ്പതും
പിരണ്ടിട്ടങ്ങുരുണ്ടു മറിവതും

വീണുടെനെയഴുേന്നറ്റു നിന്നിട്ടു
മന്ദമന്ദം നടപ്പതും കണ്ടാവൂ.”

ഒടുവിലെത്ത വരികൾകൂടി ചുവെട േചർക്കുന്നു:

“കഞ്ഞിയും െനയ്യും നന്നായ്ക്കുടിക്കണം
കണ്ടവർെക്കാത്തവണ്ണമരുതതു്.

കട്ടിേന്മൽ കിടേക്കയാവു നിർണ്ണയം
കണ്ട വസ്തുക്കൾ കാട്ടരുേതതുേമ.
എന്നിവണ്ണമവരവർതങ്ങെട
ൈവദുഷ്യം പ്രേയാഗിക്കുന്നതിൻമുേന്ന

വിശ്വനാഥൻ പിറന്നങ്ങു വീണുേത
ഗർഭപാത്രത്തിൽനിന്നു ധരണിയിൽ.”



2 േകാട്ടയത്തുേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

ജീവചരിത്രം
തുഞ്ചത്തു ഗുരുനാഥെന്റ കാലത്തിനുേശഷം കിളിപ്പാട്ടു
രീതിയിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു യശസ്സു േനടിയ ആദ്യ�
െത്ത കവിപുങ്ഗവൻ േകാട്ടയത്തു േകരളവർമ്മത്തമ്പു�
രാനാകുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർണ്ണനാമം വീരേകര�
ളവർമ്മാെവന്നാണു് 871-െല ഒരു ശാസനത്തിൽ കാ�
ണുന്നതു്. തമ്പുരാൻ 820-ആണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചിരിക്കണം.
852-ൽ അന്നെത്ത േകാലത്തിരിയായ പുതിയ പള്ളി�
േക്കാവിലകത്തു രവിവർമ്മത്തമ്പുരാനും അേദ്ദഹവും
തമ്മിൽ തലേശ്ശരി തിരുവങ്ങാട്ടു േകാട്ടയിൽെവച്ചു് ഒരു
സന്ധി നടന്നതിനു േരഖയുണ്ടു്. പുതുവാതപ്പാട്ടു് (പുതു�
ബാധപ്പാട്ടു്) എന്ന േപരിൽ േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ
ജീവിതചരിത്രെത്ത പരാമർശിച്ചു് ഒരു വില്ലടിച്ചാൻപാട്ടു
തിരുവനന്തപുരത്തും അതിനു െതക്കുള്ള പ്രേദശങ്ങളി�
ലും ദുർേദ്ദവതാപ്രീതിെക്കന്നുേദ്ദശിച്ചു പാടിവരുന്നുണ്ടു്.
ആ കൃതിയുെട പ്രേണതാവു് പരപ്പക്കുട്ടിപ്പുലവർ എന്ന
ഒരു കവിയുെട ശിഷ്യനും ഭാഷെതക്കൻ തിരുവിതാം�
കൂറിൽ ഇന്നും പ്രചരിക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ മലയാംതമി�
ഴുമാകുന്നു. തമ്പുരാെന്റ മരണാനന്തരം അധികകാലം
കഴിയുന്നതിനുമുൻപു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണു് അെത�
ന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയും. തമ്പുരാെന്റ ജീവിത ചരിത്ര�
ത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത തിരുവിതാംകൂറിെല ഇളയരാജാ�
വായി ദെത്തടുക്കുന്നതിനുമുൻപുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ
ആ പാട്ടിൽ വിവരിച്ചുകാണുന്നു. അവെയ താെഴ കാണു�
ന്നുവിധത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. പുറവഴിനാട്ടിെല (േകാ�
ട്ടയം) േഗാദവർമ്മ [1] രാജാവിനു് ഉമാേദവി എെന്നാരു
സേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജ്ഞി കന്നിമാസം
10-ആം തീയതി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ കഥാനാ�
യകെന പ്രസവിച്ചു. ആ രാജകുമാരൻ ബാല്യത്തിൽ�
ത്തെന്ന ആയുധാഭ്യാസത്തിലും അശ്വാേരാഹണത്തി�
ലും ൈവദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദിച്ചു. േപാർക്കലി ഭദ്രകാളിെയ
ഭജിച്ചു് ആ േദവിയുെട തൃക്കയ്യിൽനിന്നു െപാന്നുടവാൾ
വാങ്ങി. തെന്ന മാതുലൻ ഇളയരാജാവായി വാഴിക്കു�
ന്നതിനു പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കിയ മന്ത്രിെയ വധിക്കു�
കയും ആ പാപം തീരുന്നതിനായി മാതാവിെന്റ നിർേദ്ദ�
ശമനുസരിച്ചു തീർത്ഥസ്നാനത്തിനു േപാകുകയും െചയ്തു.
കന്നിേച്ചവുകക്കാർ എന്നു േപരുള്ള പതിനാറു് അങ്ഗ�
രക്ഷകന്മാരും വിദ്വാനായ ഒരു ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മണനും
“കരുണൻ” അഥവാ കരുണാകരൻ എന്ന ഒരു പിഷാ�
രടിയുമായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനു�
ചരന്മാർ. പരേദശത്തു മയ്യത്തുര എന്ന ഒരു മുഹമ്മദീയ�
രാജാവിെന്റ പുത്രിയായ താനാവതി എന്ന യുവതിെയ
പാണിഗ്രഹണംെചയ്തു് തെന്റ ശ്വശുരെന്റ ശത്രുക്കളായ
ചടക്കൻ എന്ന മറവപ്രഭുവിേനയം മുടുക്കൽ എന്ന െത�
ലുങ്കപ്രഭുവിേനയും തെന്റ വാളിനിരയാക്കി ആ രാജ്യത്തി�
െന്റ അനന്തരാവകാശിയായി. പാട്ടിൽ തമ്പുരാെന്റ പ്ര�
ഭാവെത്തപ്പറ്റി ഒരു ഭടൻ മയ്യത്തുരെയ വർണ്ണിച്ചു േകൾ�
പ്പിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുംവിധത്തിലാണു്.

“നമ്മളുെട രാച്ചിയത്തു വന്നതുണ്ടു
നായകേനാ മാലയേനാ നാനറിേയൻ.

അമ്മമാതാക്കളീെന്റടുത്തവേരാ?
അറിയാതമായ ചുറ്റിവന്തവേരാ?

കർണ്ണെനന്നാലവർ കർണ്ണനും അേല്ല,
കയ്യിെലാരു വില്ലുമമ്പുതാനുമിേല്ല.

ഭീമെനന്നാലവർ ഭീമനേല്ല,
കയ്യിെലാരു ഭീമഗദയുമിേല്ല.

േസാമകുലേമാ സൂരിയകുലേമാ,
േസാമബിംബതുല്യമാം മുഖമതുേണ്ട.

ഒമ്മ െചാല്ലുവാനിപ്പുവിയിലാരുമിേല്ല,
ഒളിവു െപാൻനിറംേപാെല േമനി കണ്ടാൽ.

കണ്ടാൽപ്പല പല നിറം േതാന്നും,
കയ്യിെലാരു വാളുമിരിപ്പതുണ്ടു.

െതണ്ടാടും വാളു കണ്ടാെലല്ലാേപരും,
െതളിന്ത വാളും ചരവുമിതുേപാെലയുേണ്ടാ.”

മയ്യത്തുരയുെട രാജ്യത്തിൽ തദനന്തരം ചില ഭരണപ�
രിഷ്കാരങ്ങൾ ഉൽഘാടനം െചയ്തേപ്പാൾ ശത്രുക്കൾ
തമ്പുരാെന ഗുഢമായി െകാല്ലുന്നതിനു പ്രതിജ്ഞെച�
യ്യുകയും ഭദ്രകാളി ആ വിവരം സ്വപ്നത്തിൽ ധരിപ്പിച്ചു്
അവിടം വിട്ടുേപാകണെമന്നു് അേദ്ദഹെത്ത ഉപേദശി�
ക്കുകയും െചയ്തു. തമ്പുരാൻ കപ്പൽ കയറി തിരിെയ
സ്വേദശേത്തയ്ക്കു േപായി അമ്മെയ സന്ദർശിക്കുകയും
അവിടുന്നു് അേദ്ദഹെത്ത അനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു.
താനാവതി പ്രിയവിേയാഗത്താൽ േശാകാർത്തയായി
ആത്മഹത്യെചയ്തു. തമ്പുരാൻ േകാട്ടയെത്ത െയൗവരാ�
ജ്യത്തിൽ അഭിഷിക്തനായി. എങ്കിലും തീർത്ഥേസവന�
ത്തിലുള്ള ആസക്തി അേദ്ദഹെത്ത വീണ്ടും വിേദശപര്യ�
ടനത്തിനു േപ്രരിപ്പിച്ചു. േകാഴിേക്കാടു്, െകാച്ചി, പറവൂർ,
ആലപ്പുഴ, െകാല്ലം, പരവൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ കട�
ന്നു വർക്കലയിെല പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥസ്നാനഘട്ടത്തിൽ
െചന്നുേചർന്നു. അവിെട സ്നാനം െചയ്യുന്ന അവസര�
ത്തിൽ ‘ആണ്ടിരങ്കനണ്ണാവി’ എെന്നാരു ബ്രാഹ്മണൻ
അന്നു് ആറ്റിങ്ങൽ മൂപ്പുവാണിരുന്ന അശ്വതിതിരുനാൾ
ഉമയമ്മറാണിെയ സന്ദർശിച്ചാൽ അതും ഒരു തീർത്ഥ
സ്നാനമാകുെമന്നു് അറിയിക്കുകയാൽ അവിെടേപ്പായി
ആ രാജ്ഞിെയക്കണ്ടു.

“േവണാട്ടിൽപ്പടവീടാളുകയ്ക്കു
േവന്തനില്ലാെത നിനന്തിരിേപ്പൻ.

െവറ്റിയാകെത്തപ്പും തിരുമാടമ്പുംെകാണ്ടു്
ആളും പടവീട്ടിൽേപ്പാേമയിേപ്പാൾ.”

അതായതു, േവണാട്ടിെല പടവീടു രക്ഷിക്കുന്നതിനു്
ആളില്ലാത്തതിനാൽ അവിടുന്നു ദത്തും തിരുമാടമ്പും�
െകാണ്ടു് ആ സാഹായ്യം തനിക്കു െചയ്തുതരണെമന്നു്
ഉമയമ്മറാണി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അങ്ങെന േകാട്ടയത്തു
േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ േവണാട്ടിെല ഇളയരാജാവാ�
യി. ആ റാണിയുെട പുത്രനായ രവിവർമ്മത്തമ്പുരാ�
നായിരുന്നു അന്നെത്ത വലിയ തമ്പുരാൻ. എന്നാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു പതിനാറു വയസ്സു തികയാത്തതിനാൽ
റാണിതെന്ന രാജ്യരക്ഷ െചയ്തുവന്നു. 860-ൽ രവിവർ�
മ്മത്തമ്പുരാൻ മൂേപ്പറ്റുെവങ്കിലും അേദ്ദഹവും ഇളയരാ�
ജാവും ഒന്നിച്ചു സമസ്കന്ധന്മാെരന്ന നിലയിലാണു് നാ�
ടുവാണതു്. രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ രാമായണസംഗ്രഹം
രചിച്ചതു േകരളവർമ്മ രാജാവിെന്റ സഹവാസം മൂല�
മായിരിക്കാെമന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “വടക്കു പി�
റവഴിയായി നാട്ടിൽനിന്നും തീർത്ഥയാത്രയാക വന്ന
േകരളവർമ്മെര ദത്തുടയതാക്കി ഹിരണ്യ സിംഹനല്ലൂർ
(ഇരണിയിൽ) ഇളമുറയ്ക്കു നീട്ടുെകാടുത്തു” എന്നു് 861-െല
ഒരു മതിലകം േരഖയിൽ കാണുന്നു. ആ ദത്തു നടന്നതു്
854-ആണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നും ആ േരഖയിൻനിന്നു വിശദമാ�
കുന്നുണ്ടു്. 853-ആണ്ടിടയ്ക്കു “മുകിലൻ” എന്ന േപരിൽ പ്ര�
ഖ്യാതനായ ഒരു മുഹമ്മദീയേസനാനി തിരുവിതാംകൂർ
ൈകേകറി മണക്കാട്ടു പാളയമടിച്ചുെകാണ്ടു രാജ്യത്തി�
നു പല ശല്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. തമ്പുരാൻ ആദ്യമായി
ആ ശത്രുവിെന തിരുവട്ടാറ്റുവച്ചു നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ
നാമാവേശഷനാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തു പുത്തൻേകാ�
ട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന െകാട്ടാരം െപാളിച്ചു േകാട്ടയ്ക്കകത്തു
വലിയ േകായിക്കെലന്നും െകാച്ചുേകായിക്കെലന്നും
രണ്ടു േകാവിലകങ്ങൾ പണിയിച്ചു. അവ ഇന്നും തിരു�
വിതാംകൂർ രാജ്ഞിമാരുെട ആവാസഹർമ്മ്യങ്ങളായി
പരിലസിക്കുന്നു.

871-ആണ്ടു മകരമാസം 25-ആംനു ഒരു ശാസനംമൂലം
അേദ്ദഹം രാജ്യത്തിൽ പുലേപ്പടി എന്നും മണ്ണാർേപ്പടി�
െയന്നും പറഞ്ഞുവന്ന ഒരു ദുരാചാരം ഉന്മൂലനംെചയ്തു.
മകരം 28-ആംനു മുതൽ േമടം 10-ആംനുവെര പുലയർ
മണ്ണാർ എന്നീ ജാതികളിൽെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ, ബ്രാഹ്മ�
ണർ നായന്മാർ മുതലായ ജാതികളിൽെപ്പട്ട സ്ത്രീകെള
ഏതു വിധത്തിെലങ്കിലും സ്പർശിച്ചു േപാെയങ്കിൽ ആ
സ്ത്രീകൾക്കു ജാതിഭ്രംശം കല്പിച്ചുേപാന്നിരുന്നു. “പിലേപ്പ�
ടി മണ്ണാർേപ്പടി എന്ന വൈക െപണ്ണുംപിള്ളയ്ക്കു് ഉണ്ടാ�
യാൽ െപണ്ണുംപിള്ള കുളിച്ചു കരേയറിെക്കാണ്ടാൽ
േതാഴ (േദാഷ)മില്ല” എന്നാണു് ആ ശാസനത്തിെല
പ്രധാനവാക്യം.

അനന്തരം ആഭ്യന്തരങ്ങളായ ഉപപ്ലവങ്ങൾ ശമിപ്പി�
ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നായിക്കരാജാവിെന്റ ഒരു ൈസന്യ�
െത്ത വരുത്തി കല്ക്കുളത്തുെവച്ചു് അതിനു േഹതുഭൂതന്മാ�
രായിരുന്ന പ്രമാണികളിൽ ചിലെര വധിപ്പിക്കുകയും
അങ്ങെന താൻ സ്വതന്ത്രനായേപ്പാൾ തെന്റ രക്ഷയ്ക്കു
വന്ന ആ വിേദശീയ േസനേയയും തിരിഞ്ഞു പടയിളക്കി�
െച്ചന്നു നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പിന്നീടു് പുതുവാതപ്പാ�
ട്ടിെല കഥ തുടരുകയാെണങ്കിൽ “ഇന്ത മന്തിരിമാർക�
ളും നാനുമാകാെത ഇതത്തിൽ പാരായിന്തപ്പടവീട്ടിൽ”
എന്നു നിശ്ചയിച്ചു ചില പുതിയ മന്ത്രിമാെര നിയമിച്ചു.
അതിൽ േക്ഷാഭിച്ചു പഴയ േനതാക്കന്മാരിൽ പതിനാറു
േപർ അേദ്ദഹെത്ത എങ്ങെനെയങ്കിലും ഇല്ലായ്മെചയ്യ�
ണെമന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി. തമ്പുരാൻ ഭദ്രകാളിയുെട സ്വ�
േപ്നാപേദശവും റാണിയുെട പ്രതിേഷധവചനവും വക�
െവയ്ക്കാെത ഒരു ദിവസം രാത്രി തെന്റ ഉടവാൾേപാലും
െകാച്ചുേകായിക്കൽ വച്ചുംവച്ചു് ഒരു തുളുനാടൻ കത്തി�
മാത്രം എടുത്തുെകാണ്ടു വലിയേകായിക്കൽ േകാവി�
ലകത്തിെന്റ ബഹിർദ്ദ്വാരത്തിൽ െചല്ലെവ അവിെട
ശത്രുക്കൾ, അേദ്ദഹെത്ത വളയുകയും അവരുെട നാ�
യകനായ പണ്ടാരക്കുറുപ്പ് അേദ്ദഹെത്ത വധിയ്ക്കുകയും
െചയ്തു. [2] ഈ സംഭവം നടന്നതു് 871-ആണ്ടു കർക്കട�
കം 22-ആംനുയാണു്. വിേദശികളും സ്വേദശികളുമായ
സകല ചരിത്രകാരന്മാരും തമ്പുരാെന ശത്രുക്കൾ വധി�
ച്ചതായിത്തെന്നയാണു് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ േശഷക്രിയ 853-ൽ േകാലത്തുനാട്ടുനിന്നു
ദെത്തടുത്ത െനടുമങ്ങാെട്ട ആദിത്യവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
നിർവഹിച്ചു. ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹം
അധൃഷ്യനും അകേതാഭയനുമായ ഒരു േയാദ്ധാവായി�
രുന്നതിനുപുറെമ ശത്രുക്കെള അമർച്ചെചയ്യുന്നതിൽ
അത്യന്തം നൃശംസനുമായിരുന്നു എന്നു െവളിെപ്പടുന്നു�
ണ്ടു്. ആ മഹാവീരൻ വലിയേകായിയ്ക്കൽ നടയിൽെവ�
ച്ചാണു് ഹതനായെതന്നും തന്നിമിത്തമുണ്ടായ േഘാര�
മായ ബാേധാപദ്രവം നീങ്ങുവാൻ രാജകുടുംബത്തിൽ�
നിന്നു പല മാന്ത്രികകർമ്മങ്ങളും െചയ്യിേക്കണ്ടിവന്നു
എന്നും നമുക്കു ൈധര്യമായി വിശ്വസിക്കാം. അതിനു്
ഉേപാൽബലകങ്ങളായി അേനകം ഐതിഹ്യങ്ങളുമു�
ണ്ടു്. അങ്ങെന സംഭവബഹുലമായ ആ ജീവിതം അപ്രാ�
പ്തകാലത്തിൽ അവസാനിക്കയും രാജ്യവും സാഹിത്യ�
വും ആധിസമുദ്രത്തിൽ ആമഗ്നമാകുകയും െചയ്തു.

കൃതികൾ
േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ഉേദ്ദശം 854 മുതൽ 871 വെര
ഉേദ്ദശം 17 െകാല്ലം തിരുവിതാംകൂർ ഇളയരാജാവായി�
രുന്നു എന്നു നാം ധരിച്ചുവേല്ലാ. ഈ കാലഘട്ടത്തിനിട�
യ്ക്കു് അേദ്ദഹം (1) സുന്ദരകാണ്ഡാവസാനംവെരയുള്ള വാ�
ല്മീകി രാമായണം (2) പാതാളരാമായണം (3) ബാണ�
യുദ്ധം (4) ൈവരാഗ്യചേന്ദ്രാദയം (5) േമാക്ഷദായകപ്രക�
രണം (6) േമാക്ഷസിദ്ധിപ്രകരണം (7) ഭീേഷ്മാപേദശം
എന്നിങ്ങെന 7 ഭാഷാഗാനങ്ങളും (8) പടസ്തുതി എെന്നാ�
രു ഭാഷാേസ്താത്രവും (9) രാഗമാലിക (10) പത്മനാഭ�
കീർത്തനം എന്നീ േപരുകളിൽ രണ്ടു സംസ്കൃതേസ്താത്ര�
ങ്ങളും രചിച്ചതായി അറിവുണ്ടു്. വടക്കൻ േകാട്ടയത്തു
താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തും അേദ്ദഹം ചില പ്രബന്ധ�
ങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കണം. അവെയപ്പറ്റി യാെതാരു വി�
വരവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭാരതവിലാസത്തിൽനിന്നു പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള േകരളവർമ്മരാമായണത്തിൽ യുദ്ധകാ�
ണ്ഡം കൂടി േചർത്തു് ആ ഭാഗവും അേദ്ദഹം രചിച്ചതായി
പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. എങ്കിലും സുന്ദരകാണ്ഡംവെരയു�
ള്ള ഭാഗത്തിെല ൈശലിയും യുദ്ധകാണ്ഡത്തിെല ൈശ�
ലിയുംകൂടി തട്ടിച്ചുേനാക്കിയാൽ യുദ്ധകാണ്ഡം അതിൽ
പിന്നീടു പത്താംശതകത്തിേലാ മേറ്റാ ജീവിച്ചിരുന്ന
േവെറ ഏേതാ ഒരു കവിയുെട കൃതിെയേന്ന കവനക�
ലാമർമ്മജ്ഞന്മാർക്കു കൂടുെമന്നു മാത്രമല്ല, അതിന്നു
മുമ്പിലെത്ത കാണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രയുക്തങ്ങളായ െതക്കൻ
പദങ്ങളും ൈശലികളും അതിൽ ഒരിടത്തും കെണ്ടത്താ�
വുന്നതുമല്ല. ആ വഴിക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ സുന്ദരകാണ്ഡാ�
വസാനംവെര മാത്രേമ തമ്പുരാൻ ആ കൃതി രചിച്ചുള്ളു
എന്നു േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാരുെട പ്രസ്താ�
വന വിശ്വാസേയാഗ്യമായിരിക്കുന്നു. േമാക്ഷദായകപ്രക�
രണം, കഥകളികളുെട കർത്താവായ േകാട്ടയത്തു തമ്പു�
രാനാണു് നിർമ്മിച്ചതു് എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു
ശരിയെല്ലന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വാല്മീകിരാമായണത്തിലുള്ള അേധാലിഖിതങ്ങളായ
പംക്തികൾ പ്രകൃതത്തിൽ അനുസ്മരണീയങ്ങളാണു്.

“അഞ്ചിതാകൃതിേകാലും വഞ്ചിഭൂവാസികളാൽ
സഞ്ചിതപുണ്യപൂരം സഞ്ചിതം ജലരാശൗ
അഞ്ചിേതാരഗപതിമഞ്ചശായിയാം േദവൻ
പഞ്ചബാണാരിവന്ദ്യൻ പഞ്ചഭൂതാധിവാസൻ
പഞ്ചകദ്വയശീർഷപഞ്ചജനാരിഗണ-
പഞ്ചത െകാടുത്തവൻ പഞ്ചജനാസുരാരി.”

“പുരളീജനപദഖുരളീഭുവി കളി-
ച്ചരുളീടിന ശിവൻ കരളിലിരുെന്നെന്റ
തരളീകൃതയായ മതിെയയതിതരാം
സരളീകരിക്കണം ചരിതമിതു െചാല്വാൻ.”

“ശ്രീപതിയായീടുന്ന സ്യാനന്ദൂേരശൻതെന്റ
ശ്രീപാദത്തിങ്കൽനിന്നു ശ്രീപാദങ്ങളും കൂപ്പി.”

ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമേത്തതിലും മൂന്നാമേത്തതി�
ലും ശ്രീപത്മനാഭേനയും രണ്ടാമേത്തതിൽ േകാട്ടയത്തു
തമ്പുരാക്കന്മാരുെട കുലേദവതയായ െകാട്ടിയൂർ ശിവ�
േനയുമാണു് കവി വന്ദിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്ന
കാലത്തു് അേദ്ദഹം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിനു
െതാട്ടു വടക്കുള്ള ശ്രീപാദം െകാട്ടാരത്തിൽ താമസി�
ച്ചിരുന്നതായും “ശ്രീപാദത്തിങ്കൽനിന്നു” എന്ന വചന�
ത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും.

പാതാളരാമായണത്തിൽ “ഇതിവചനമലിവിെനാടു
വഞ്ചിഭൂപാലകൻ േചാദിച്ചതുേകട്ടു െചാല്ലിനാൾ ശാ�
രിക” എന്നു പ്രഥമപാദത്തിലും “വഞ്ചിഭൂപാലകൻ േക�
രളവർമ്മെന്റ പുഞ്ചിരിയും ബഹുമാനവും ഭക്തിയും കണ്ടു
കിളിമകൾ െചാല്ലിനാൾ പിെന്നയും” എന്നു ചതുർത്ഥ
പാദത്തിലും പ്രസ്താവന കാണുന്നു. ബാണയുദ്ധം പ്രഥ�
മപാദത്തിൽ “വഞ്ചിപുരളീശൻ െനഞ്ചിൽ കരുതുന്നു”
എന്നും ദ്വിതീയപാദത്തിൽ “പുരളിവഞ്ചിഭൂവരനുെട െന�
ഞ്ചിലിരുന്നരുളുെന്നാരനന്തശായിയാം തിരുവനന്തനൽ�
പ്പുരമമരുന്ന തിരുവടിതാനും തുണയ്ക്കണം മുദാ” എന്നും
കവി പാടുന്നു.

“വഞ്ചിഭൂപനുേമവം േചാദിേച്ചാരനന്തര-
മന്നവും െചാല്ലീടിനാൻ ഖിന്നത കളവാനായ്
േകൾെക്കേടാ പുരളീശ പാർത്ഥിവശിഖാമേണ
വാസ്തവേമവെമങ്കിലാസ്ഥേയാടിരുന്നു നീ.
മുക്തിദനായീടുന്ന നൽത്തിരുവനേന്തശൻ
വിശ്രുതകീർത്തിെകാള്ളും പത്മനാഭെന്റ പാദ-
ഭക്തികൾെകാണ്ടു േവണം മുക്തിെയ വരുത്തുവാൻ.
അത്ര ൈവഭവമുള്ള നൽത്തിരുവനേന്തശൻ
തത്സമീപത്തെങ്ങഴുന്നള്ളിയിട്ടിരിക്കേവ
ഭക്തവത്സലപാദം പ്രത്യഹം േസവിക്കിേലാ
മുക്തി വന്നീടും നൃപസത്തമ ധരിച്ചാലും.
അത്രയല്ലി ഹ വന്നു ബദ്ധേമാേദന കേണ്ടൻ
തല്പമാമനന്തേന്മൽത്തത്വമായുള്ള വസ്തു.”
“വന്ദാരുജനാളീമരന്ദപൂർണ്ണപാദാബ്ജം
ചിന്തേയ സന്തതം സ്യാനന്ദൂരപുരാധീശം”

എന്നീ വരികൾ ൈവരാഗ്യചേന്ദ്രാദയത്തിലുള്ളവയാ�
ണു്. “അനന്തതേല്പ പള്ളിെകാള്ളുേന്നാരനേന്തശനന�
ന്തം ജന്മെമടുത്തീടുന്നു കൃപാനിധി” എന്നു േമാക്ഷദായ�
കത്തിലും ഒരു വാക്യം കാണുന്നു. േമാക്ഷസിദ്ധി േമാക്ഷ�
ദായകത്തിെന്റ തുടർച്ചയാെണന്നു േമൽ ഉപപാദിക്കും.
ഈ രണ്ടു കൃതികളും ൈവരാഗ്യ ചേന്ദ്രാദയവും ഏക�
കർത്തൃകങ്ങളാെണന്നു് അവ ഒന്നിച്ചുവച്ചു വായിച്ചാൽ
ഏതു സഹൃദയന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്. ഭീേഷ്മാപേദ�
ശത്തിൽ “പുരളീനായക ഭുജിച്ചതിൻേശഷം” “പുരളീനാ�
യക പറകിൽേക്കവലം” “കവികുലമേണ വിഗതശങ്ക�
നായ്” “ഉരത്താനിങ്ങെന പുരളീനാഥനും” “വഞ്ചീശ”
ഇത്യാദി പംക്തികൾ കാണുന്നു. രാഗമാലയിലും പത്മ�
നാഭകീർത്തനത്തിലും യഥാക്രമം “ദീനപാലനവഞ്ചി�
വീരേകരളവർമ്മഭൂപാലേസവിതപാേദ” എന്നും “ചിന്ത�
േയ കവിവരാഞ്ചിതപുരളീ വഞ്ചിഭൂപതിരഹം സന്തതം
ത്വാം” എന്നുള്ള കവിമുദ്രകളുണ്ടു്.

1. ഈ േപർ േകാട്ടയത്തു രാജാക്കന്മാർക്കു് ഉണ്ടായിതന്നതിനു
െതളിവില്ല.

2. പുതുവാതപ്പാട്ടിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ കവികല്പി�
തമാേണാ എന്നു നിശ്ചയമിെല്ലങ്കിലും മറ്റു ചിലവ ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ
പരമാർത്ഥമാെണന്നു െതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.



3 ഭാഷാവാല്മീകിരാമായണം

ഈ കൃതിക്കു സാധാരണമായി േകരളവർമ്മരാമായ�
ണം എന്നാണു് േപർ പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. ആദ്യെത്ത
അഞ്ചു കാണ്ഡങ്ങൾ മാത്രേമ കവി ഭാഷാന്തരീകരിച്ചി�
ട്ടുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. അതിനു മുൻപു
മലയാളത്തിൽ നിരണത്തുരാമപ്പണിക്കർമാത്രേമ വാ�
ല്മീകിരാമായണം തർജ്ജമെചയ്തിരുന്നുള്ളു. അതിെല ഭാ�
ഷാരീതി തമ്പുരാെന്റ കാലത്തു് അല്പം ദുരവഗാഹമായി
പരിണമിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. താൻ മൂലകൃതി ഭാഷയിൽ
പരാവർത്തനം െചയ്തതിെന്റ ഉേദ്ദശം കവി

“പലരും പലവിധം ഭാഷയിൽെച്ചാല്ലുന്നുണ്ടു
ഫലെമന്നതിേലറ്റമിതിെലന്നതും െചാല്ലാം.
മൂലത്തിലുള്ള കഥെയാട്ടുേമെയാഴിയാെത
ചാലേവ പറവൻ ഞാൻ ഗ്രന്ഥവിസ്തരേത്താെട.
ശബ്ദാർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ പാരമായ് ദീക്ഷിച്ചീല
ഗുഢമായുള്ള െപാരുൾ മൂഢർക്കും തിരിയുമാ-
റൂഢൈവശദ്യമായിെച്ചാല്ലുവൻ മടിയാെത”

എന്ന വരികളിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പ്രതിജ്ഞ
അേദ്ദഹം ആദ്യന്തം അഭങ്ഗുരമായി പരിപാലിച്ചിട്ടുമു�
ണ്ടു്. തമ്പുരാെന്റ ഭാഷ മൂഢന്മാർക്കും തിരിയുമാറു് അത്ര�
മാത്രം ലളിതവും പ്രസന്നവുമാണു്. സംസ്കൃതപ്രത്യയ�
ങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു വളെര ൈവ�
മുഖ്യമുണ്ടു്. മൂലത്തിെല വിഷയങ്ങൾ യാെതാന്നും വിടാ�
െത കവി വാല്മീകിയുെട കാവ്യതല്ലജെത്ത അക്ലിഷ്ടമ�
േനാഹരമായി അദ്വിതീയമായ രസസ്ഫൂർത്തിേയാടുകൂടി
വിവർത്തനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. “ശബ്ദാർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ
പാരമായ് ദീക്ഷിച്ചീല” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പരമാർ�
ത്ഥംതെന്ന. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസഘടനയിൽേപ്പാലും
അേദ്ദഹം ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങിങ്ങു ചില ഈര�
ടികൾ നടുക്കുെവച്ചുതെന്ന ഒടിഞ്ഞുേപായിട്ടുണ്ടു്. ആ
മാതിരിയിലുള്ള െസൗന്ദര്യാധായകത്വത്തിെന്റ അവ�
സ്ഥ എങ്ങെനയിരുന്നാലും തമ്പുരാെന്റ രാമായണം
അതിെന്റ അകൃത്രിമമായ രാമണീയകംെകാണ്ടു ൈക�
രളിയുെട മികച്ച കണ്ഠാഭരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി പരില�
സിക്കുന്നു. ശ്രീരാമഭക്തന്മാരിൽ അേഗ്രസരനായിരുന്ന
അേദ്ദഹം ആ അവതാരപുരുഷെനപ്പറ്റി പല രഹസ്യങ്ങ�
ളും ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നു ധരിച്ചിരുന്നു എന്നു് ഊഹിക്കു�
വാൻ

െചാെല്ലഴും രഘുപതിതന്നുെട പരമാർത്ഥം
നെല്ലാരു ഗുരു െചാല്ലി മിക്കതുമറിഞ്ഞു ഞാൻ.
ആേവാളം െവളിവാക്കിെച്ചാല്ലുവാൻ ഭയമുണ്ടു
േദവഗുഹ്യങ്ങെളല്ലാം േഗാപ്യമായിരിക്കണം.
വല്ലഭമുള്ള ജനം നമ്മുെട െചാല്ലിലുള്ള
മർമ്മങ്ങൾ േനാക്കുേന്നരം മിക്കതും െവളിയാകും.”

എന്ന വരികൾ പഴുതു നല്കുന്നു. അവെയത്തുടർന്നുള്ള
ചില ഈരടികൾ ആ മർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നു കവി എങ്ങ�
െന ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നു നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു�
ണ്ടു്.

“കാശ്യപൻ ദശരഥൻ കൗസല്യയദിതിയാം
ചക്രമാം ഭരതനും ശംഖമാം ശത്രുഘ്നനും
ലക്ഷ്മണൻ പന്നേഗശൻ ലക്ഷ്മിയാമവനിജ-
െയന്നതു മനതാരിേലവരുമറിേയണം.
നാഗമാം കുണ്ഡലിനി ചക്രമാം േതജെസ്സന്നും
നാദമാം ശംഖെമന്നും മായയാം ലക്ഷ്മിെയന്നും
രാമനാം പരമാത്മാെവന്നതുമറിഞ്ഞവർ
േമെല്പട്ടു വിചാരിപ്പാൻ പാത്രെമന്നതും െചാല്ലാം.
മായയാം കൗസല്യയും ബ്രഹ്മമാം ദശരഥ-
നാത്മാവാം രാമൻ സീത ബുദ്ധിയാെമന്നും െചാല്ലാം.”

ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കവി മൂലത്തിെല ആശയങ്ങെള സമ�
ഞ്ജസമായി വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ
ദഗ്ദ്ധഭവനരായ രാക്ഷസന്മാരുെട സ്ഥിതി മഹർഷി

“നൂനേമേഷാഽഗ്നിരായാതഃ കപിരൂേപണ ഹാ! ഇതി
ക്രന്ദന്ത്യഃ സഹസാ േപതുഃ സ്തനന്ധയധരാഃ സ്ത്രിയഃ.
കാശ്ചിദഗ്നിപരീേതേഭ്യാ ഹർേമ്മേഭ്യാ മുക്തമൂർദ്ധജാഃ
പതേന്ത്യാ േരജിേരഽേഭ്രഭ്യഃ െസൗദാമിന്യ ഇവാംബരാൽ”

എന്നിങ്ങെന പരിമിതങ്ങളായ വാക്കുകെളാെക്കാേണ്ട
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുള്ളു. തമ്പുരാൻ ആ ഭാഗം എങ്ങെന
തജ്ജമ െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കുക.

“മാരുതിതെന്റ േവഷമായിട്ടു വരുന്നഗ്നി
പാരിെതന്നുരയ്ക്കുേമ്പാൾ മുെല്പട്ടു പറഞ്ഞുതാൻ
തീപ്പിടി മുറിപ്പാനും െചാല്പടി േകൾക്കുേവാര-
ങ്ങുൾെപ്പടുന്നില്ല,യിേപ്പാൾ െകല്പുേകടിത തീയിൽ
ഉൾെപ്പട്ടു പതിക്കുേന്നൻ തപ്പുമാറായി കണ്ണിൽ
തീെപ്പാരി െതറിച്ചിട്ടു േമല്പുരെവന്തുവീണു,
ചായ്പുകൾ ഭസ്മമായി, ഏപ്പുകൾ വിട്ടുേപായി,
ഏപ്പുകൾ പറകയല്ലാപ്പുകൾ കാണ്മാനില്ല-
ങ്ങാർപ്പുകൾ േകൾപ്പാനില്ല, ശില്പങ്ങളഴിഞ്ഞുേപായ്.
ശില്പം നീ ചാടിേപ്പാന്നാലുൽപത്തി െവന്തുേപാേമാ
അപ്പന്തി െവന്തുകൂടിയെപ്പാന്നുെമരിഞ്ഞുേപായ്
അപ്പനുെമരിഞ്ഞുേപായരിയുെമരിഞ്ഞുേപായ്
മക്കൾ േപായ് മകൻ േപായി ൈമക്കണ്ണിതാനുംേപായി
മിക്കതും െപാരിഞ്ഞിേപ്പാൾ ദുഃഖിപ്പാറായി ഞാനും.
അച്ഛൻ േപായച്ചി േപായി ജീവിതത്തിങ്കലുേള്ളാ-
രിച്ഛ േപായിഷ്ടൻ േപായി, ജീവനും േപാകുന്നില്ല.
കണ്ണു േപാെയനിെക്കന്നും കാലു േപാെയനിെക്കന്നും
കണ്ണു േപായിരിക്കാറായേല്ലാ ഞാനിേപ്പാെഴന്നും
പെന്താക്കും മുലയാൾക്കു െവന്തുേപായ് മുലെയല്ലാം
േകാകിലെമാഴിയാളിന്നാകുലെമാഴിയായി.
വണ്ടാർപൂങ്കുഴൽേവണി കണ്ടാലും കരിയായി
േപടമാൻമിഴിയാൾക്കു പട്ടു മാന്മിഴി രണ്ടും
അന്നത്തിൻനടേപ്പാളിന്നുന്നത്തിൽ നടപ്പാറായ്
െതാണ്ടിവായ്മലരിണ തുണ്ടിച്ചു ശിവ ശിവ
രാപ്പട്ടങ്ങുടുത്തവൾ തീപ്പട്ടങ്ങുടത്തിഹ
നൂൽപ്പാട്ടു ധരിച്ചാലും േനർെപ്പട്ടങ്ങിരിക്കണം.”

എന്നും മറ്റും ഏറ്റവും ദീർഘമായ രൂപത്തിലാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പ്രപഞ്ചനം. ഇതുേപാെല േവേറയും പല
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിക്കാവുന്നതാണു്. രാമനില്ലാത്ത
അേയാധ്യ പാദുകാധാരിയായ ഭരതൻ എങ്ങെന കണ്ടു
എന്നു വാല്മീകി “വിഡാേലാലൂകചരിതാം” എന്നു തുടങ്ങു�
ന്ന അത്യുജ്ജ്വലങ്ങളായ ചില േശ്ലാകങ്ങളിൽ വർണ്ണി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ േശ്ലാകങ്ങളുെട ഭാഷാനുവാദത്തിൽ ഒരു
ഭാഗം അടിയിൽ േചർത്തു തമ്പുരാെന്റ കവന രീതി സ്പ�
ഷ്ടമാക്കാം.

“െപരിച്ചാഴി കൂമൻ െപരിയ പൂച്ചയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരവും കണ്ടഥ
ഇരുട്ടിനാൽ നിറെഞ്ഞാരു കാളരാത്രി
പരിേശാഭിക്കാെതയിരിക്കുന്നേപാെല
തപനെനെക്കാണ്ടു തപിച്ചിരിക്കുന്ന
പതത്രികൾെകാണ്ടുജലജന്തുെകാണ്ടും
കൃശയായുെള്ളാരു ഗിരിനദിേപാെല
െകാടി കുട തഴ കവചെമന്നിവ
ഭടവരന്മാരും മുറിഞ്ഞുേപായുള്ള
പടയിലാപത്തു ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
പടക്കൂട്ടം പാരം തളർന്നതുേപാെല
പവനനില്ലാത്ത കടൽത്തിരകൾതൻ
രവമില്ലാെതകണ്ടിരിക്കുംേപാെലയും
സുകൃതെമാെക്കയുെമാടുങ്ങി ഭൂമിയിൽ
പതിച്ച നക്ഷത്രാവലിെയേപ്പാെലയും
വസന്തകാലത്തിൽ സുപുഷ്പിതലത
വനാഗ്നിനാ വാടിക്കിടക്കുംേപാെലയും
നവമണികളാൽ വിഹീനമായുള്ള
നവഹാരലതാവലികൾേപാെലയും
ജലദങ്ങൾെകാണ്ടു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
മതിയും താരകഗണങ്ങൾേപാെലയും” ഇത്യാദി.

ബാലകാണ്ഡത്തിൽ “ചഞ്ചലാക്ഷിമാരുെട പുഞ്ചിരിവി�
ലാസവും” എന്നു തുടങ്ങുന്ന സ്ത്രീഗർഹണവും, കിഷ്കിന്ധാ�
കാണ്ഡത്തിൽ “പച്ചളിപ്പിച്ചു പത്തുദിക്കുെമാെക്ക” എന്നു
തുടങ്ങുന്ന ശരൽക്കാലവർണ്ണനവും “പങ്കജമലർകാണു�
േമ്പാെഴന്നുെട” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശ്രീരാമവിരഹ വർണ്ണ�
നവും, സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ “ഹാരമെങ്ങാരുത്തിക്കു
ദൂരത്തു ചിതറിയും ചാരുവാം തിലകമെങ്ങാരുത്തിക്ക�
ഴിഞ്ഞിട്ടും” എന്നു തുടങ്ങുന്ന രാവണാവേരാധനിദ്രയും
മറ്റും കവി അത്യന്തം തന്മയത്വേത്താടുകൂടി വിവർത്ത�
നം െചയ്തിരിക്കുന്നു. ബാലകാണ്ഡവും സുന്ദരകാണ്ഡവും
േകകയിലും, ആരണ്യകാണ്ഡവും യുദ്ധകാണ്ഡവും കാ�
കളിയിലും, അേയാധ്യാകാണ്ഡം അന്നനടയിലും, കിഷ്കി�
ന്ധാകാണ്ഡം ദ്രുതകാകളിയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു്. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ തെന്റ ആട്ടക്കഥകളിൽ മൂ�
ന്നാമേത്തതായ വിച്ഛിന്നാഭിേഷകത്തിെന്റ ആരംഭത്തി�
െലന്നേപാെല േകാട്ടയത്തു േകരള വർമ്മത്തമ്പുരാൻ
തെന്റ കിളിപ്പാട്ടിെന്റ മൂന്നാമെത്ത ഭാഗമായ ആരണ്യ�
കാണ്ഡത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും സംസ്കൃതമയമായ ഒരു
ശ്രീരാമേസ്ത്രാത്രം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ േസ്ത്രാത്രം അത്യ�
ധികം ഹൃദയാകർഷകമാകയാൽ അതുകൂട്ടി പകർത്തി�
െക്കാണ്ടു മുേന്നാേട്ടയ്ക്കു കടക്കാം.

“സലിലനിധിശായിനം സതതമനപായിനം
ഭജത ബഹുമായിനം പ്രണതസുഖദായിനം
കമലദലേലാചനം കരിഭയവിേമാചനം
ഖഗപരിവൃഢാസനം കലികലുഷനാശനം
വിബുധകൃതബന്ധനം വിനതഭയകൃന്തനം
വിധൃതഹരിചന്ദനം വിബുധവരനന്ദനം
യുവതിജനേമാഹനം നയവിനയശാലിനം
ഭജത കനകാസനം സകലജനേമാഹനം
ത്രിഭുവനവിഭൂഷണം ത്രിദശരിപുഭീഷണം
വിമലമൃദുഭാഷണം വിജിതഖരദൂഷണം
രുചിരതരകന്ധരം മനസിജസുസുന്ദരം
മഹിതജഗദാകരം മുഖവിജിതസാരസം
മുദിതവരമാനസം കനകരുചിവാസസം
കരവിധൃതേഗാരസം മൃദുലകുടിലാളകം
മൃഗമദസുഫാലകം പരമവനിനായകം
ഭജത വരദായകം രഘുവരകഥാമൃതം
ദുരിതവിഷനാശനം ശ്രവണസുഖദായകം
െചവികളിതുെകാണ്ടു പാനം മുദാ െചയ്യുവിൻ.”

തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ രചനാഗുണംെകാണ്ടു പ്രഥ�
മസ്ഥാനെത്ത അർഹിക്കുന്നതു രാമായണം തെന്ന.
ൈവരാഗ്യ ചേന്ദ്രാദയം, േമാക്ഷദായകം, േമാക്ഷസിദ്ധി,
ഭീേഷ്മാപേദശം, പാതാളരാമായണം എന്നിവ രണ്ടാം
കിടയിലും ബാണയുദ്ധം മൂന്നാംകിടയിലും നില്ക്കുന്നു.



4 പാതാളരാമായണം

പാതാളരാമായണത്തിെല ഇതിവൃത്തം പ്രസിദ്ധമാണ�
േല്ലാ. രാമരാവണയുദ്ധത്തിൽ രാവണെന സഹായിക്കു�
ന്നതിനായി അേധാഭുവനവാസിയായ പതാളരാവണൻ
വിഭീഷണെന്റ േവഷത്തിൽ ഹനൂമാെന്റ ലാംഗുലപ്രാ�
കാരെത്ത അതിലംഘിച്ചു് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന രാമല�
ക്ഷ്മണന്മാെര അപഹരിച്ചു െകാണ്ടു േപാകുന്നു. ഹനൂ�
മാൻ നൂതനരാവണെന്റ വാസസ്ഥാനം സുഗ്രീവനിൽനി�
ന്നു ഗ്രഹിച്ചു് ആ രാക്ഷസരാജാവിെന ജയിക്കുവാനുള്ള
ഉപായവും മനസ്സിലാക്കി അവിേടയ്ക്കു േപാകുന്നു. ആ
സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു ദ്വാരപാലക�
നായ മത്സ്യവല്ലഭെന ജയിേക്കണ്ടിവരുന്നു. ആ യുവാവു
ഹനൂമാെന്റ പുത്രനാണു്. രണ്ടു േപരും ആളറിയാെത
അേന്യാന്യം അതിേഘാരമായി യുദ്ധം െചയ്യുന്നു. ഒടു�
വിൽ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി മത്സ്യവല്ലഭൻ പിതാ�
വിെന ഗുഹയിേലയ്ക്കു കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അക�
ത്തു െചന്നേപ്പാൾ ഒരു വൃദ്ധ ഒരു കുടവും ൈകയിൽ വച്ചു�
െകാണ്ടു വിലപിക്കുന്നതു കണ്ടു ഹനൂമാൻ അതിെന്റ കാ�
രണെമെന്തന്നു േചാദിക്കുകയും തെന്റ മകെനയും േവേറ
എവിെടനിേന്നാ െകാണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രണ്ടു യുവാക്കന്മാ�
െരയും പാതാളരാവണൻ പുേത്രാൽപത്തിക്കുേവണ്ടി
അന്നു കുരുതിെകാടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാൽ
അതിനു ശുദ്ധജലം െകാണ്ടുെചന്നു െകാടുക്കുവാനാണു്
താൻ േപാകുന്നെതന്നു് ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറയുകയും െച�
യ്യുന്നു. ഹനൂമാൻ ആ ദുഷ്ടെനെക്കാന്നു് അവളുെട പുത്ര�
െന അവിടെത്ത രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്യാെമന്നു
പ്രതിജ്ഞെചയ്തു്, ആ കുടത്തിൽ ഒരു തവളയുെട രൂ�
പത്തിൽ അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. അന്തഃപുരത്തിൽ
അതിസുന്ദരമായ ഒരു വാനരൈപ്പതലിെന്റ രൂപംപൂണ്ടു
മാരുതി രാമലക്ഷ്മണന്മാരുെട മുമ്പിൽ സാകൂതമായി
ചാടിക്കളിക്കുകയും രാക്ഷസരാജാവിെന്റ ഭാര്യയായ
സരമയുെട പ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അേപ്പാൾ പാതാളരാവണൻ ആ കുരങ്ങിെന കടന്നു�
പിടിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയും ആ തക്കം േനാക്കി ഹനൂ�
മാൻ തെന്റ ശത്രുവിെന വാൽെകാണ്ടു ചുറ്റി യുദ്ധത്തിൽ
വധിച്ചു രാമലക്ഷ്മണന്മാെര വീണ്ടുെകാണ്ടു തിരിെയേപ്പാ�
കയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു് ആ ഇതിവൃത്തം. പതാളരാ�
മായണം കിളിപ്പാട്ടു് കവി നാലു പാദങ്ങളായി രചിച്ചി�
രിക്കുന്നു. ഒന്നാമെത്ത പാദം കളകാഞ്ചിയിലും രണ്ടാ�
മേത്തതു േകകയിലും മൂന്നാമേത്തതു് അന്നനടയിലും
നാലാമേത്തതു കാകളിയിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു്. ഹനൂമാനും മത്സ്യവല്ലഭനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽനിന്നു
ചില ഈരടികൾ ചുവേട പകർത്തുന്നു. മത്സ്യവല്ലഭെന
മാത്സ്യെനന്നാണു് കവി വ്യപേദശിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“മതിൽ കടപ്പതിനടുെത്താരു േനരം
മതി മതിെയന്നു തടുെത്താരു കപി
മഹിതവിക്രമമുടയതാരിേപ്പാൾ
മരണം വന്നവനടുത്തു നിശ്ചയം.
മതിമാനാകിയ യമൻ വരികിലും
മമ മേനാഗതം ത്യജിച്ചുേപാകുേമാ?
ഇതി പറഞ്ഞുെകാണ്ടിടിനികരുട-
നലറി മാരുതിെയാടു മുടുകിനാൻ.
അതുേനരമടുത്തനിലനന്ദന-
നതികഠിനമായവെനത്താഡിച്ചാൻ.
പിടിച്ചു ൈകത്തലം െഞരിച്ചു മുഷ്ടിെകാ-
ണ്ടിടിച്ചു മാറിടം െപാടിയുമാറേഹാ
അടുത്തുടൻ നഖം പതിച്ചു െമയ്കളി-
െലാലിക്കും േചാരയാലണിഞ്ഞിരുവരും
കരിവരർ തമ്മിൽെപ്പാരുതിടുംവണ്ണം
തലേയാടു തലയടിച്ചുമങ്ങെന
കുടുകുെട വരും രുധിരം െകാപ്പിളി-
ച്ചുടൽ െപാടിയേവ ചവിട്ടിയും തദാ
പിടിച്ചു വാൽെകാണ്ടു മുറുക്കിദ്ദൂരേവ
െപരുത്ത േകാപേത്താെടറിഞ്ഞുെമാന്നുേപാൽ
കുരുത്ത താപേമാടകെല വാങ്ങിയും
തളർച്ച തീർന്നടുെത്തതിർത്തുമങ്ങെന
പിടിച്ചുടല്ക്കടിച്ചുരുണ്ടു ഭൂമിയിൽ
പിരണ്ടുടൻ െപാടിയണിഞ്ഞിരുവരും
പഠിച്ചേപാലുള്ള െതാഴിൽകൾ കാട്ടിനാർ
പവനപുത്രനും തദീയശത്രുവും.”



5 ബാണയുദ്ധം

ഈ കിളിപ്പാട്ടിെല ഒടുവിലെത്ത ചില വരികൾ കിട്ടീട്ടി�
ല്ല. കവിതയ്ക്കു ഗുണം കുറവാെണന്നു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ.
ആെക രണ്ടു പാദങ്ങേള ഉള്ളു. ഒന്നാം പാദം കളകാ�
ഞ്ചിയിലും രണ്ടാംപാദം അന്നനടയിലും വിരചിതമായി�
രിക്കുന്നു. വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കുേപാലും വിഷമമായ കളകാ�
ഞ്ചിെകാണ്ടു െപരുമാറുവാൻ കവിയ്ക്കുള്ള അപ്രഗത്ഭതയ്ക്കു
കാരണം അപരിചയമായിരിക്കാം.

“മധുരിപുതെന്റ ചതുരത കണ്ടു
മധുെമാഴികളാമമരനാരിമാർ
മദനമാൽ പൂണ്ടു മയങ്ങി വീഴ്കയും”

എന്ന വരികളിലാണു് കിട്ടിയ മാതൃക അവസാനിക്കുന്ന�
തു്. പ്രസ്തുത കൃതി ഇങ്ങെന ഉപക്രമിക്കുന്നു.

“ഗുളഗുളിക മധു മധുരമിയലുെന്നാരു പാൽ പഴം
േമളിച്ചതും ഭുജിച്ചാദരാലിന്നു നീ
കളക കിളിമകെള കളിവചനമിവെയാക്കയും
കാലഭയം കളഞ്ഞീടുവാൻ ശാരിേക.
വളരുെമാരു ദുരിതമതു കളവതിനു നല്വ്ഴി
െചാെല്ലേടാ െമല്ലേവ കല്യേമാേദന നീ.
കിളിമകളുമതുെപാഴുതു െതളിവിെനാടു െചാല്ലിനാൾ
േമളമാർന്നുേള്ളാരു ബാണയുദ്ധം കഥാ.”



6 ൈവരാഗ്യചേന്ദ്രാദയം

േമൽവിവരിച്ച ഗാനങ്ങൾ മൂന്നും കിളിയാണു് ഗാനം െച�
യ്യുന്നെതങ്കിൽ, ൈവരാഗ്യചേന്ദ്രാദയവും ഭീേഷ്മാപേദശ�
വും പാടുന്നതു ഹംസമാണു്. ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ
കിളിെയെക്കാണ്ടും േവദാന്തശാസ്ത്രം ഹംസെത്തെക്കാ�
ണ്ടും ആഖ്യാനംെചയ്യിക്കുന്നു എന്നു പറയുവാൻ തരമി�
ല്ലാത്തവിധത്തിൽ േവദാന്തപരങ്ങളായ േമാക്ഷദായ�
കം, േമാക്ഷസിദ്ധി ഈ കൃതികളും കവി കിളിെയെക്കാ�
ണ്ടുതെന്ന പാടിക്കുന്നതായും കാണുന്നു. അർത്ഥപുത്ര�
കളത്രാദികളായ തുച്ഛവസ്തുക്കളിൽ ഭ്രമിച്ചു മായയിൽ
േമാഹിച്ചു സംസാരത്തിൽ മുഴുകി കർത്തവ്യേബാധമി�
ല്ലാെത കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനങ്ങൾക്കു സുകൃതദുഷ്കൃത�
ങ്ങളുെട ഫലം, പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ രഹസ്യം, ജനനമര�
ണങ്ങളുെട നിദാനം, ഭഗവൽഭക്തിയുെട മാഹാത്മ്യം,
ചാതുവർണ്ണ്യത്തിേന്റയും മറ്റും ധർമ്മങ്ങൾ ഇത്യാദിവിഷ�
യങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ, ആകർഷകമായ രീതി�
യിൽ ഉപേദശിക്കുക എന്നുള്ള കൃത്യമാണു് തമ്പുരാൻ
ൈവരാഗ്യചേന്ദ്രാദയംെകാണ്ടു സാധിക്കുന്നതു്. നിർേവ�
ദം ആഥവാ ൈവരാഗ്യം ശാന്തരസത്തിെന്റ സ്ഥായിഭാ�
വമാകയാൽ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നാമേധയം അന്വർത്ഥമാ�
കുന്നു.

“രാജഹംസേമ ജനിേമാചനം കഥം വദ
രാജമാനമാനസാവാസ സാദരം മുദാ
േതജസാം നിേധ! കളഭാഷണ! പറെകേടാ
ഭാജനം കർമ്മങ്ങേടതാക്കിേനാരിതിേനയും”

എന്നിങ്ങെന പാട്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. കിളിേയാെടന്നേപാ�
െല ആലസ്യമുെണ്ടങ്കിൽ കുളിച്ചുപാലും പഴവും ഭുജിക്കാ�
െമന്നു കവി ഹംസേത്താടു പറയുേമ്പാൾ ആ പക്ഷി,

“ക്ഷീരെത്തക്കുടിപ്പാനും ഫലെത്തബ്ഭുജിപ്പാനു-
മാഗ്രഹമിവറ്റിലും േപർത്തുമില്ലറിെകേടാ,
ക്ഷുത്തൃഡാദികെളന്നെതാട്ടുമില്ലിഹ പാർത്താൽ
ഭക്തവത്സലനായ പത്മനാഭെന്റ പദ-
യുഗ്മളേസവയായ നല്ക്കുളംതന്നിൽക്കുളി-
െച്ചത്രയും ശുദ്ധനായിെട്ടെപ്പാഴും നടപ്പൂ ഞാൻ.
അത്രയല്ലതിമധുരെത്താടുകൂടീടുന്ന
ഭക്തിയാകുന്ന പാലും നിത്യവും കുടിച്ചഥ
തത്ത്വമാകുന്ന പരവൃക്ഷേമറീട്ടങ്ങതി-
ലുത്തമമായീടുന്ന മുക്തിയാം ഫലമതിൽ
ഇച്ഛപൂെണ്ടങ്ങും തിരെഞ്ഞത്താഞ്ഞു നടക്കുേമ്പാൾ
സത്യേലാകത്തുേന്നാേരാ സത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ വാ-
ക്കിത്തരം േകട്ടു പറന്നിങ്ങു വന്നതും, മഹാ-
മുക്തിദനായീടുന്ന നൽത്തിരുവനേന്തശൻ
തൽപാദപേങ്കരുഹം തത്ത്വമായ്ക്കാണുേന്നരം
മുക്തിയാം ഫലം നിനെക്കത്തുെമേന്നാേരാതരം
സത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടു നിശ്ചയിച്ചിഹ ഞാനു-
മത്രയില്ലിതു ൈവകുണ്ഠത്തിനു സമാനെമ-
ന്നുത്തമന്മാരാം ജനം പ്രത്യഹം പറയുന്നു
സത്യെമന്നിതു ധരിച്ചീടുക ധരാപേത!”

എന്നിങ്ങെന സമുചിതമായി പ്രത്യുത്തരം നല്കുന്നു. തമ്പു�
രാെന്റ േവദാന്തപരങ്ങളായ നാലു കൃതികളിലും പ്രഷ്ടാ�
വു തമ്പുരാനും ഉപേദശം നല്കുന്നതു ഹംസവും കിളിയുമാ�
െണങ്കിലും മുമുക്ഷുക്കൾക്കു തമ്പുരാൻതെന്നയാണു് ഉപ�
േദഷ്ടാവായി നിലെകാള്ളുന്നതു് എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം
ആത്മകഥാകഥനാത്മകവും കൂടിയായ േമലുദ്ധരിച്ച ഭാഗ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. പരന്തപനും സമര�
ശൂരനുമായിരുന്ന അവിടുന്നു ഭക്തനും വിരക്തനുമായാ�
ണു് ഈ കൃതികളിൽ അനുവാചകന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷീഭ�
വിക്കുന്നതു്;

“നിർമ്മലമായീടുന്ന പന്നഗഫണങ്ങളിൽ
മിന്നിന മണികൾെകാണ്ടന്യൂനം പ്രകാശിക്കും
മന്മഥനുെട നല്ല ലാവണ്യപൂരമായ
െപാന്മണിക്കിരീടത്തിെന്നാണ്മകൾ പറവേതാ?”

എന്നു തുടങ്ങിയ ശ്രീപത്മനാഭെന്റ േകശാദിപാദവർ�
ണ്ണന ഏറ്റവും േചേതാഹരമായിരിക്കുന്നു. രാജധർമ്മ�
േത്തയും മറ്റും പറ്റി വിസ്തരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മേനാധർമ്മ�
പ്രകാശനത്തിനു മകുേടാദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. മാതൃക
കാണിക്കുവാൻ രാജേഭാഗത്തിെന്റ ഭംഗുരതെയപ്പറ്റി�
യുള്ള പ്രപഞ്ചനത്തിൽനിന്നു ചില ഈരടികൾ ഉദ്ധരി�
ക്കാം.

“മത്തവാരണങ്ങളും മുത്തണിമുലമാരു-
െമത്തിവെന്നതിരിടുമുത്തമക്കുതിരയും
പുത്തനായുള്ള നിജപത്തനങ്ങളും തെന്റ
വിസ്തൃതമായ നല്ല രാജ്യവും ധനങ്ങളും
ചിത്രങ്ങെളഴുതിയ ഭിത്തിയും മണിെക്കട്ടും
ഛത്രവും ചാമരവും വിസ്തൃതം മണിയറ
ചിത്തേമാേദന വാഴും ചിത്രമാം മാളികയു-
മുത്തമമുപധാനം െമത്തയും വിധാനവും
േവത്രങ്ങെളടുത്തേഹാ! േസ്താത്രിക്കും ജനങ്ങളു-
മാർത്തു മുൻനടക്കുന്ന ചീർെത്താരു വീരന്മാരും
നട്ടുവന്മാരും നട്ടുമട്ടുകാരരും പിെന്ന
നർത്തകിമാരും നല്ല ദർപ്പണേഗഹങ്ങളും
പട്ടുകൾ നിറച്ചുള്ള െപട്ടികൾ വിവിധമാം
മുത്തുകേളാടു നല്ല വജ്രവും ൈവഡൂര്യവും
പത്മരാഗവും നല്ല ശില്പമാം പവിഴവും
മുറ്റുമിന്ദ്രനീലെമന്നിത്തരം പതിച്ചുള്ള
വിസ്മയമായ പല ഭൂഷണമുെണ്ടങ്കിലു-
െമാട്ടുേമ വരാ കാലൻ െകട്ടിയിട്ടിഴയ്ക്കുേമ്പാൾ.”

ഒടുവിൽനരകെത്ത വർണ്ണിച്ചതിനുേമൽ
“ഇത്തരം വരുെമന്നു സത്തുക്കളറിഞ്ഞഥ
സത്ത്വമൂർത്തിെയബ്ഭജിച്ചീടണമനാരതം
ഭക്തവത്സനായ പത്മനാഭെന്റ പദ-
യുഗ്മളം കരുതുകിൽ മുക്തിയും വരും നൂനം.”

തെന്റ ഉപേദശത്തിെന്റ സാരസംേക്ഷപം തമ്പുരാെന
ഒന്നുകൂടി ഗ്രഹിപ്പിച്ചു “രാജഹംസവുമേപ്പാൾ സത്വരം േദ�
വേലാകം പുക്കിതു ശുഭം ശുഭം” എന്നിങ്ങെന ഗ്രന്ഥം
പരിസമാപ്തിെയ പ്രാപിക്കുന്നു. ആദ്യന്തം േകകാവൃത്ത�
ത്തിൽ വിരചിതമായ ൈവരാഗ്യചേന്ദ്രാദയത്തിെന്റ സാ�
രസ്യം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കണെമങ്കിൽ അതു് ആമൂ�
ലാഗ്രം അനന്യചിന്തേയാടുകൂടി വായിച്ചു് അനുസന്ധാ�
നം െചേയ്യണ്ടതാണു്.
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അൈദ്വതേവദാന്തപ്രതിപാദകങ്ങളായ രണ്ടു ഗാനങ്ങ�
ളാണു് േമാക്ഷദായകപ്രകരണവും േമാക്ഷസിദ്ധിപ്രകര�
ണവും. േമാക്ഷസിദ്ധിയുെട ആരംഭത്തിൽ കാകളീവൃത്ത�
ത്തിെലഴുതിയ ചില ഈരടികൾ കാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും
അതും അതിനപ്പുറം േമാക്ഷദായകെത്തേപ്പാെല േക�
കാവൃത്തത്തിൽത്തെന്നയാണു് വിരചിതമായിരിക്കുന്ന�
തു്.

“പെണ്ടാരു വന്ധ്യാപുത്രൻതന്നുെട തനയനാ-
യുണ്ടായി സ്ഥാണുപുമാൻ ഗന്ധർവനഗരത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കീടിനാർ ശുക്തിരജതമായ മാല
പണ്ടാരും െവള്ളിമാലയുണ്ടാക്കീട്ടുേണ്ടാ കണ്ടു?”

എന്നു േമാക്ഷദായകത്തിെന്റ അവസാനത്തിലും,

സ്ഥാണുപുമാെന്റ കഥെയന്നേപാലിതു
േവണെമന്നാകിൽപ്പറയാം ചുരുക്കി ഞാൻ.”

എന്നു േമാക്ഷസിദ്ധിയുെട ആരംഭത്തിലും കാണുന്ന�
തുെകാണ്ടു് േമാക്ഷസിദ്ധി േമാക്ഷദായകത്തിനുേമൽ
തമ്പുരാൻ രചിച്ചതാെണന്നു് ഊഹിക്കാം. െതക്കൻവാ�
ക്കുകൾ രണ്ടു കൃതികളിലുമുണ്ടു്. േമാക്ഷദായകത്തിെല
“മണിയം മാറ്റീടുക” എന്ന ൈശലി െതക്കൻതിരുവി�
താം കൂറുമായി പരിചയമുള്ള ഒരു കവിക്കല്ലാെത പ്ര�
േയാഗിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. “എെന്റെയന്നതും നിെന്റ�
െയന്നതുമവനുെട തമ്പിെയന്നതുമണ്ണെനന്നതും ൈദ്വത�
ഭ്രമം” എന്ന ഈരടി േമാക്ഷസിദ്ധിയിലുള്ളതാണു്. ഈ
രണ്ടു കൃതികളിേലയും ൈവരാഗ്യചേന്ദ്രാദയത്തിേലയും
കവനൈശലി അഭിന്നമാെണന്നു മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കൃഷ്ണമിശ്രയതിയുെട പ്രേബാധചേന്ദ്രാദ�
യനാടകത്തിെല ഇതിവൃത്തെത്ത ഉപജീവിച്ചാണു് കവി
േമാക്ഷദായകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ പാട്ടിെല പ്ര�
തിപാദ്യം ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിക്കാം. കർമ്മാകുന്ന കടല്ക്ക�
രയിൽ േദഹെമന്ന ദ്വീപിൽ മാനസസരസിജം എെന്നാ�
രു രാജധാനിയുണ്ടു്. അതു ചർമ്മാദികളായ ഏഴു േകാ�
ട്ടകളാൽ ആവൃതമാണു്. അന്നപ്രാണാദികളായ പഞ്ച�
േകാശങ്ങൾ അതിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. ഇഡതുടങ്ങിയ
മൂന്നു ജയസ്തംഭങ്ങളും സത്ത്വം തുടങ്ങിയ മൂന്നു പാശങ്ങ�
ളും അതിലുണ്ടു്. മൂലാധാരം മുതലായി പന്ത്രണ്ടു നില�
കളുള്ള അവിടെത്ത െകാട്ടാരത്തിൽ മാനസരാജാവു
രാഗേദ്വഷാദികളായ ദുർമ്മന്ത്രിമാേരാടും ഭക്തിശ്രദ്ധാ�
ദികളായ സന്മന്ത്രിമാേരാടുംകൂടി പൂർവ്വപുണ്യമാകുന്ന
േദശികേനാടും പ്രവൃത്തിനിവൃത്തിസംജ്ഞകളായ രണ്ടു
പത്നിമാേരാടുംകൂടി പ്രജാപരിപാലനം െചയ്യുന്നു. േശ്രാ�
ത്രാദികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേത്ര പ്രജകൾ. രാജാവിെന്റ
പിതാമഹനു് അസംഗെനന്നും മാതാവിനു മഹാമായ�
െയന്നും പിതാവിനു് ആത്മാെവന്നുമാണു് േപർ. മഹാ�
േമഹം, രാഗം, േദ്വഷം, കാമം, േക്രാധം, േലാഭം, മദം,
മാത്സര്യം, ഈർഷ്യ, ഡംഭം, അഹങ്കാരം മുതലായവ
പ്രവൃത്തിയുേടയും വിേവകം, വിരക്തത്വം, സേന്താഷം,
സത്യബുദ്ധി, സമബുദ്ധി, ഭക്തി, ശ്രദ്ധ മുതലായവ നി�
വൃത്തിയുേടയും സന്താനങ്ങളാകുന്നു. അവയിൽ മഹാ�
േമാഹവും വിേവകവും യുവരാജാക്കന്മാരാണു്. വിേവ�
കത്തിനു ൈസന്യം അഷ്ടാംഗേയാഗവും, േസനാപതി
ഭക്തിയും, ബ്രഹ്മപദം കാശിയുമാകുന്നു. വിേവകത്തിെന്റ
ദൂതൻ ശ്രദ്ധയും മഹാേമാഹത്തിെന്റ േസനാപതി അഹ�
ങ്കാരവുമാണു്. “നരയൻ, െവെള്ളഴുത്തൻ, കുരയൻ, ദന്ത�
ഹീനൻ, ജരയൻ മുൻപായുള്ള ശത്രുരാജാക്കന്മാരാൽ”
േകാട്ടകൾ തകർക്കെപ്പട്ടതുനിമിത്തം മാനസരാജൻ വി�
ഷണ്ണനായിത്തീരേവ അവിെട പൂർവ്വപുണ്യം വന്നു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു സദുപേദശം നല്കുന്നു. നിവൃത്തിപുത്രന്മാരായ
വിേവകാദികൾക്കു ൈപതൃകസ്വത്തായുള്ള നർമ്മദ,
േഗാകർണ്ണം തുടങ്ങിയ പുണ്യസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവൃത്തി�
പുത്രന്മാർ കയ്യടക്കുകയാൽ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരു
ഭയങ്കരമായ യുദ്ധമുണ്ടാകുകയും അതിൽ നിവൃത്തി പുത്ര�
ന്മാർ പ്രവൃത്തിപുത്രന്മാെര വധിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ആ
വർത്തമാനം േകട്ടു ചാർവ്വാകൻ, കാപാലികൻ, ദിഗം�
ബരൻ മുതലായവർ ൈസന്യസേമതം നിവൃത്തിപുത്ര�
ന്മാേരാടു് എതിർക്കുകയും ആ വിമതസ്ഥന്മാെര അവർ
േതാല്പിച്ചതിെനത്തുടർന്നു നിവൃത്തി പ്രവൃത്തിെയ നാ�
മാവേശഷയാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കാപാലികൻ േചാള�
േദശീയനാണു്. തമ്പുരാൻ നാടകത്തിൽ നിന്നു തെന്റ
കഥയ്ക്കു സന്ദർേഭാചിതമായി പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തീട്ടു�
ണ്ടു്. ഏതാനും ചില ഈരടികൾ ഉദ്ധരിച്ചു കവിതാരീതി
പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പറഞ്ഞു മഹാേമാഹംതേന്നാടു വിേവകവും
കുറഞ്ഞീലേല്ലാ നിെന്റ ദുർമ്മദം ദുരാത്മാേവ!
നാദെത്തേക്കട്ടു േമാഹിെച്ചത്രയും കുതൂഹലാൽ
നാദമാം വഴിേയ േപായ്ച്ചാകുന്നൂ മൃഗങ്ങളും.
സ്പർശത്താൽ വരാഹങ്ങൾ, രൂപത്താൽ ശലഭങ്ങൾ,
രസത്താൽ മീനങ്ങളും, ഗന്ധത്താൽ വണ്ടുകളും
ചത്തീടുംേപാെല നീയും ചത്തുേപാേകണ്ടാ പാഴിൽ
സത്തുക്കൾക്കുള്ള ധർമ്മം േകട്ടാലും പറഞ്ഞീടാം.
കണ്ണുകാണാെത കൂേപ പതിപ്പാൻ േപാകുേന്നാെന-
ക്കണ്ണുകാണുേന്നാൻ െചന്നു വിലക്കി നിർത്തീടണം.
നിന്നുെട മാതാവായ പ്രവൃത്തിതെന്റ പിണ്ഡം
പിെന്നെച്ചയ്വതിനാരുമില്ലേല്ലാ നീയല്ലാെത,
എന്നതുെകാണ്ടു വില്ലും വച്ചിഹ വണങ്ങിേപ്പായ്-
െച്ചന്നു െചാല്ലുക പിതാ തേന്നാടീയവസ്ഥകൾ.
അേന്നരം ഭക്തിശ്രദ്ധ മന്നവൻ സവിേധ േപായ്
വന്ദനംെചയ്തു പറഞ്ഞീടിനാൾ മന്ദം മന്ദം.
എന്തിനായ് തുടങ്ങുന്നൂ നിന്തിരുവടിയിേപ്പാൾ
ചിന്തിച്ചുേവണം കാര്യാരംഭെമന്നറിഞ്ഞീേല?
പെണ്ടാരു നാരീമണിക്കുണ്ടായിെതാരു സുതൻ
കണ്ടാലുമതുേപാെല നകുലിെക്കാരു ശിശു
കെണ്ടടുത്തതിെനയുെമാന്നിച്ചു വളർത്തവൾ
െകാണ്ടാടിപ്പാലിച്ചീടും കാലമെങ്ങാരു ദിനം
ആലസ്യെമേന്യ പരിപാലനം െചയ്തീടുവാൻ
ബാലകനുറങ്ങിയ േനരത്തെങ്ങാരു നാഗം
കടിപ്പാനടുത്തതു കെണ്ടാരു നകുലിയും
കടിച്ചുെകാന്നു േചാരെയാഴുക്കീട്ടതിദ്രുതം
അമ്മെയക്കാണ്മാനായിെച്ചന്നതു കണ്ടേനരം
നന്ദനൻതെന്ന െകാെന്നേന്നാർത്തവളതിേവഗാൽ
അടിച്ചിതവഘാതംെകാണ്ടു കാലനൂർ പുക്കാൾ.
മടിച്ചീടാെത െചന്നെങ്ങടുത്തു കുമാരെന
ഉണർന്ന േനരമറിഞ്ഞീടിനാളവസ്ഥകൾ
പിണഞ്ഞ ദുഃഖമിന്നു പറഞ്ഞാെലാടുങ്ങുേമാ?
യാെതാരു കാര്യം പ്രവർത്തിേക്കണെമന്നാകിലു-
മാദിേയ നിരൂപിച്ചു കല്പിച്ചീടണം പ്രേഭാ!
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ഗഹനങ്ങളായ അേനകം േവദാന്തതത്ത്വങ്ങെള മന്ദ�
ന്മാർക്കുേപാലും സുഗ്രഹമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉദാ�
ഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു മേനാഹരങ്ങളാക്കി കവി ഈ
ഗാനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. “തത്ത്വമസി” മഹാവാ�
ക്യത്തിെന്റ അർത്ഥവും മറ്റും ഇതിെല പ്രതിപാദ്യത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നു. കവി ശാരികേയാടു്

“പാലും പഴവും മധുവും നുകർന്നു നീ
കാേല പറയണം േമാക്ഷസിദ്ധിപ്രദം.
േനരുള്ള മാർഗ്ഗമറിഞ്ഞു നടപ്പതി-
നാരും പറയുേമാ നിേന്നാളമാദരാൽ?”

എന്നു് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അതു േകട്ടു ശാരിക
“എങ്കിേലാ കാനൽജ്ജലംേപാെലയും തഥാ
തിങ്കെള ദ്വന്ദമായ്ക്കാണുന്നേപാെലയും
പഞ്ചഭൂതാംശമായ്ക്കാണും ചരാചരം
പഞ്ചത വന്നു ജനിക്കും പ്രകാരവും
പഞ്ചഭൂതത്തിൻ വിഭാഗവും െചാല്ലുവൻ
ചഞ്ചലെമന്നിേയ േകൾപ്പിെനല്ലാവരും.”

എന്ന പീഠികേയാടു കൂടി തേത്ത്വാപേദശത്തിനു് ഒരു�
െമ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. േമാക്ഷദായകത്തിെലയും ഈ ഗ്ര�
ന്ഥത്തിെലയും വിഷയങ്ങൾക്കു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ സാ�
മ്യം കാണുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈരടി�
കളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

“ഇന്നിതിെനാെക്കത്തെന്ന കാരണമാകുന്നേതാ
മുന്നേമ മഹാമായെയന്നേതാ വന്നുവേല്ലാ.
ബന്ധേമാക്ഷങ്ങൾക്കധികാരിണി മഹാമായ
ശുദ്ധയും മലിനയുമിങ്ങെന രണ്ടംശമായ്
രണ്ടിലുമംശങ്ങളായവിദ്യാകാര്യമായ
രാഗവും േദ്വഷം കാമം േക്രാധവും േലാഭം േമാഹം
മദവും മാത്സര്യവുമീർഷ്യയുമസൂയയും
ഡംഭവും ദർപ്പമഹംകാരമിപ്പതിമൂന്നും
ഇച്ഛയും ഭക്തി ശ്രദ്ധ വിദ്യാധികാരികളാ-
യിെച്ചാന്ന പതിനാറു മന്ത്രികേളാടുകൂടി
അമ്മതൻ ജഡദുഃഖമാകിെയാരുപാധിയാം
ദുഷ്കൃതമാകും രാജ്യം പാലിപ്പാനുഴേറ്റാെട
സാത്ത്വികാംശത്തിൽ നിന്നു സത്വരമുളവായി
ധാർമ്മികനാകും … … … രാജ-
മാനസമനാഹതമാകിയ പുരിതന്നിൽ.”

േവെറ ചില വരികൾകൂടി പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“ഏകരാത്രിയിെലാരു േചാരനുൾപ്പക്കു ഗൃേഹ
സംഭരിച്ചുള്ള ധനെമേപ്പരും ൈകക്കലാക്കി
സഭ്യന്മാരിരിക്കുന്ന രാജദ്വാരത്തിൽെച്ചന്നു
ൈകക്കാണം നല്കിയതിൻേശഷമസ്സഭാന്തേര
ഇക്കാണാകിയ പുമാൻ കള്ളെനന്നുരെചയ്ത-
ങ്ങേപ്പാെലെയാരു വരിേയാലയും വയ്പിച്ചുടൻ
അെപ്പാേഴ െകാെണ്ടക്കാരാഗൃഹത്തിലാക്കീടിനാർ.
േതടിയ മുതെലാെക്കേപ്പായതുമാത്രമല്ല
വാടിയ മനേസ്സാടും കിടെക്കന്നതും വന്നു
എന്നതുെകാണ്ടു കർമ്മമറിഞ്ഞു െചയ്തീടണ-
െമന്നാെലങ്ങെന ജന്മം പിെന്നയുണ്ടായീടുന്നു.”

“പങ്കജമിഴിയാളാം കന്യകെയാരു ദിനം
മങ്കമാർമൗലിയാകും മാതാേവാടുരെചയ്തു.
അച്ഛനും നീയും കൂടിയിച്ഛയിൽ ക്രീഡിക്കുേമ്പാൾ
സ്വച്ഛമായുണ്ടാകുന്ന സൗഖ്യെത്തപ്പറെകന്നാൾ.
ചിന്തിച്ചു മാതാെവാട്ടുനാൾ കഴിഞ്ഞതിൻേശഷം
ബന്ധിച്ചു താലിയനുരൂപനാം ഭർത്താവുമായ്.
േമാദിച്ചു മാേരാത്സവേത്താടിരിക്കുന്നകാലം
േചാദിച്ചു മാതാ മകൾതേന്നാടെങ്ങാരുദിനം
മുന്നം നീെയേന്നാെടാരു കാര്യെത്തേക്കട്ടീലേയാ?
ഇന്നു നിൻ ഭർത്തൃസൗഖ്യെമേന്നാടു പറയണം.
എന്നു േകട്ടവെളാട്ടു നാണിച്ചു വിചാരിച്ചു
െചാല്ലിടാനരുതേമ്മയറിേഞ്ഞെനന്നാളവൾ.
എന്നതുേപാെല നിജാനന്ദമാമനുഭവം
െചാന്നീടാനരുതാർക്കും ശ്രുതിക്കും മതമേല്ലാ.”

ഒടുവിൽ കിളി “ഇന്നിവ പാട്ടാക്കുവാൻ േയാഗ്യമെല്ലന്നാ�
കിലും മന്ദന്മാർക്കറിവാനായ്പറേഞ്ഞാരപരാധം െപാറു�
ക്ക മഹത്തുക്കൾ െപാറുത്തീടുക” എന്നു പറഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടു് അവിടം വിട്ടു േപാകുന്നു.
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ഈ കൃതിക്കു കർമ്മവിപാകെമന്നും േപരുണ്ടു്. അധർ�
മ്മമൂലകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളുെട പരിണാമമാെണന്നാ�
ണു് കർമ്മവിപാകപദത്തിെന്റ അർത്ഥം. പരേലാക�
ത്തിൽ നരകാദിേഭാഗവും ഇഹേലാകത്തിൽ േരാഗാദി�
േഭാഗവുമാണു് അത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുെട
ഫലം. എന്നാൽ മിക്ക പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടു്.
പര്യാപ്തമായ പ്രായശ്ചിത്തം െകാണ്ടു് അവയ്ക്കു നിവൃത്തി
േനടുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കും. ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി
ഗാരുഡപുരാണത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. കർമ്മവിപാകെത്ത വിഷയീകരിച്ചു സംസ്കൃതത്തിൽ
അതു കൂടാെതയും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടു്. തമ്പുരാൻ പ്ര�
േത്യകം ഒരു മൂലഗ്രന്ഥെത്ത ആസ്പദമാക്കിയല്ല പ്രസ്തു�
തകൃതി രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഗാരുഡപുരാണത്തിനു പുറേമ
വായുപുരാണം, പാത്മപുരാണം, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം
എന്നീ പുരാണങ്ങേളയും മനു, വൃദ്ധഗൗതമൻ, ഗൗത�
മൻ ശൗനകൻ, ബൃഹസ്പതി മുതലായ മഹർഷിമാരുെട
സ്മൃതികേളയും അേദ്ദഹം ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നനട�
യല്ലാെത മെറ്റാരു വൃത്തവും പ്രേയാഗിച്ചിട്ടില്ല; ഗ്രന്ഥം
സാമാന്യം ദീർഘമാെണങ്കിലും പാദവിഭാഗവുമില്ല. ശര�
ശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മർ ധർമ്മപുത്രർക്കു് ഉപേദശി�
ക്കുന്ന കർമ്മവിപാകപ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ മാനസസര�
സ്സിൽനിന്നു വരുന്ന ഒരു രാജഹംസം തമ്പുരാനു് ഉപ�
േദശിക്കുന്നതായാണു് ഉപാഖ്യാനം. മഹാഭാരതത്തിൽ
ഭീേഷ്മാപേദശം അടങ്ങീട്ടുള്ള ശാന്തിപർവ്വത്തിലും ആനു�
ശാസനികപർവത്തിലും രാജധർമ്മം, േമാക്ഷധർമ്മം
മുതലായവെയപ്പറ്റിയല്ലാെത കർമ്മവിപാകെത്തപ്പറ്റി
കൂലങ്കഷമായി പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നില്ല. ഈ ഹംസ�
പ്പാട്ടിൽനിന്നു തമ്പുരാെന്റ േവദാന്തജ്ഞാനത്തിനുപുറ�
േമ േജ്യാതിഷത്തിലും ൈവദ്യത്തിലുമുള്ള അവഗാഹവും
പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ആത്മാനാത്മവിേവകം, ജാതിയു�
െട ദ്വാസപ്തതിസംഖ്യാകമായ വിഭാഗം, സൃഷ്ടിക്രമം, പാ�
പങ്ങളും അവയ്ക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള നരകഫലങ്ങളും, ഓേരാ
േരാഗത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ, സ്വർഗ്ഗസുഖം ഇങ്ങ�
െന പല ഗഹനങ്ങളായ വിഷയങ്ങേളയും സൂക്ഷ്മദർശി�
യായ കവി പതിവുേപാെല സരളമായ ൈശലിയിൽ
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്നു. ഭീേഷ്മാപേദ�
ശം താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിലാണു് ആരംഭിക്കുന്ന�
തു്.

“ജനിമരണസംസൃതിമഹാബ്ധിയി-
ലനുപദമാണ്ടു വിവശത േതടി
മനം മയങ്ങിെയാന്നിലുെമാരുത്സാഹ-
മറിയേപ്പാകാെത വസിക്കുമക്കാലം
പുരുപുണ്യവശാലഖിേലശൻപദ-
സേരാജേമാർക്കുവാനവകാശം വന്നാൽ
പരൻ പരാപരൻ വരദനച്യുത-
നുരുകൃപാനിധി ഭുവൈനകസാക്ഷി
ദുരിതെമാെക്കയും കളഞ്ഞു വൻകൃപാ-
തരിേയറ്റി േമാക്ഷപദത്തിലാക്കുവാൻ
അരം ബദ്ധാദരനരിഗദാദിയാൽ
പരം പ്രേശാഭിതൻ ജഗതാമീശ്വരൻ
നിരുപമൻ നിത്യൻ നിഗൈമകേവദ്യൻ
കരുണേയാെടെന്നത്തുണച്ചരുളണം.
അപാരബുദ്ധിമാൻ കൃപാനിധി ഭീഷ്മ-
രുപേദശം നരപതിക്കു െചയ്തവ
അഖിലവുെമനിക്കറിവതിന്നായി-
പ്പറയണം ഹംസെപ്പരുമാേള! ഭവാൻ.”

അവസാനത്തിൽ രാജഹംസം യഥാവിധി അനുഗ്രഹി�
ച്ചു മാനസസരസ്സിേലയ്ക്കു പറന്നുേപകുന്നു.

“നൃവരനും കർമ്മഗതികളാകേവ
മനസ്സുെകാണ്ടുടനതീവ ചിന്തിച്ചാൻ
പരമാർത്ഥമകെത്താളിേപാെല മിന്നി
പ്രകാശിച്ച േനരെമാഴിഞ്ഞു ദുഃഖങ്ങൾ
വിരസമാകിന സുഖങ്ങളിൽെക്കാതി-
ച്ചനാരതം ദുഃഖം വരിക്കും മർത്ത്യരിൽ
കൃപാവശാലന്നം പറഞ്ഞതിൻസാരം
പേരാപകാരമായുരത്താനീവണ്ണം”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുെകാണ്ടു വിഷയം മഹാഭാരതാന്തർ�
ഗ്ഗതമാകയാൽ ഒരു െചറിയ ശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതിേയാടുകൂടി
കവി ഗ്രന്ഥം സമാപിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ ഏകജാതി�
ത്വെത്ത അേദ്ദഹം അടിയിൽ േചർക്കുന്ന ഈരടികളിൽ
ഉജ്ജ്വലമായി ഉപപാദിക്കുന്നു.

“കരചരണാദി അവയവങ്ങളും
സുരുചിരമായ സുഖദുഃഖങ്ങളും
മുറിച്ചാൽേച്ചാരയുെമലുമ്പും മാംസവും
മുഖജജാതിക്കും പുലയനുെമാക്കും.
വിശപ്പുമുണ്ണുേമ്പാൾ നിറകയും മൂത്ര-
വിസർഗ്ഗവും നിദ്ര മലങ്ങൾ േപാകയും
അടിച്ചാൽപ്പീഡയും പിടിച്ചാലാശ്വാസം
െകാടുത്താൽ പ്രീതിയുെമാരുേപാെല തെന്ന.
വരനാരിമാേരാടനുേഭാഗം െചയ്താൽ
െപരുെത്താരാനന്ദമിരുവർക്കുെമാക്കും.
പുരുഷനും സ്ത്രീയുമനുഭവിച്ചിട്ടി-
ങ്ങിരുവരുെടയും ജനനമാകുന്നു.
ഇവർക്കു ചാവുമിെങ്ങാരുേപാെലതെന്ന
ശവത്തിനുേമതുെമാരു േഭദമില്ല.
െതളിച്ചുള്ളായുധമുടലിേലല്ക്കുേമ്പാൾ
പുലയനും വിപ്രവരനും മന്നവാ.
മുറിയുെമന്നതുമറിയാവല്ലേയാ?
പറയുേമ്പാളിതു െപരുെതന്നും വരും.”
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ഈ കൃതികൾക്കു പുറേമ മൂന്നു േസ്താത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചുകൂ�
ടി മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവയിൽ മുകിലനുമായു�
ള്ള യുദ്ധത്തിനുമുൻപു തമ്പുരാൻ തിരുവട്ടാറു് ആദിേക�
ശവസ്വാമിെയ െതാഴുതു വിജയപ്രാർത്ഥന െചയ്യുവാൻ
േപായ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയതാണു് പട�
സ്തുതി. അ മുതൽ അഃ വെരയുള്ള സ്വരങ്ങളിൽ ഋ, ഋൗ,
ഌ, ൡ, അം എന്നിവെയാഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള അക്ഷര�
ങ്ങൾെകാണ്ടു തുടങ്ങുന്ന പതിമ്മൂന്നു കണ്ണികൾ (എ. ഒ.
ഇവയടക്കം) ഈ സ്തുതിയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. പതിന്നാ�
ലാമെത്ത കണ്ണിമാത്രം പകാരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
എല്ലാ കണ്ണികളും അവസാനിക്കുന്നതു്, “േകശിമഥന!
നാഥ! െതാഴുേന്നൻ” എന്നാണു്. മൂന്നു കണ്ണികൾ താെഴ
േചർക്കുന്നു.

“ഇടിനികരെമാടിടയും ഡിണ്ഡിമ-
പടുനിനദവുമിടയിെട െവടിയും

െപാടുെപാെട നിലവിളികളുമായുധ-
മിടയുെന്നാരു ഝടഝടരവവും

ഝടിതി കിളർെന്നഴുെമാരു െപാടിയും
തടവിന പടയുടെന തടുപ്പാ-

നടിയനു യുധി പടുത തേരണം
േകശിമഥന! നാഥ! െതാഴുേന്നൻ.

അക്ഷതബലമിയലും രിപുബല-
െമാെക്ക മുടിച്ചിഹ പുരളീശം

വഞ്ചിക്ഷിതിേകരളസംജ്ഞം
രക്ഷ വിേഭാ! രക്ഷ മുദാ മാം.

പക്ഷീശ്വരവാഹന! സജ്ജന-
രക്ഷക! കരുണാകര! സന്തത-

മക്ഷയയശസം കുരു മാധവ!
േകശിമഥന! നാഥ! െതാഴുേന്നൻ.

പരിപുഷ്ടാേടാപെമാടരിജന-
െമതിരിട്ടീടുേമ്പാളടവികൾ

തരിെപട്ടീടുംപടി പാഞ്ഞവ-
രിഹ പട്ടീടുവതിനു േവഗാൽ

ഒരു വട്ടമുണർന്നരുളീടുക
പരിതുഷ്ടികലർന്നു വിേഭാ നീ

തിരുവട്ടാറതിൽ മരുവീടിന
േകശിമഥന! നാഥ! െതാഴുേന്നൻ.”

ഈ സ്തുതിയും, വിവിധരാഗങ്ങളുെട സംജ്ഞകൾ ഉൾ�
െക്കാള്ളിച്ചു് “കലേയ ഗാംേബാധിരസനാലേയ ത്വാം”
എന്നാരംഭിക്കുന്ന കാത്യായനീേസ്താത്രപരമായ രാഗമാ�
ലയും, “ധ്യാേയമാനിശം ശ്രീപദ്മനാഭം” എന്നു തുടങ്ങു�
ന്ന പദ്മനാഭകീർത്തനവും ഞാൻ വിജ്ഞാനദീപിക മൂ�
ന്നാം ഭാഗത്തിൽ അവയുെട സമഗ്രരൂപത്തിൽ പ്രകാ�
ശനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കവിതയുെട ൈവശിഷ്ട്യവും
ൈവകല്യവും അനുവാചകന്മാർക്കു് ഇേപ്പാൾ മനസ്സി�
ലായിരിക്കും. ഭാഷാകവിതെയ സംസ്കൃതത്തിെന്റ പിടി�
യിൽ നിന്നു വിടുർത്തുവാൻ അക്ഷീണപരിശ്രമം െചയ്തി�
ട്ടുള്ള പ്രാക്തന കവികളുെട മധ്യത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു
കല്പിേക്കണ്ട സ്ഥാനം അപശ്ചിമമാണു്. എഴുത്തച്ഛെന്റ
മഹാഭാരതത്തിെല ഭാഷാ ൈശലിയാണു് അേദ്ദഹം
അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. തെന്റ ശക്തിക്കു് അനുസരണ�
മായി തമ്പുരാൻ ആ ഗുരുനാഥെന്റ വിനീതശിഷ്യനാ�
യും വിദൂരാനുയായിയായും നിലെകാള്ളുന്നു. സംസ്കൃതഗ്ര�
ന്ഥങ്ങെള ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം െചയ്യുന്നതിനും സം�
േക്ഷപിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിന് അത്ഭുതാവഹമായ
ൈവഭവമുണ്ടു്. സ്മൃതികൾ, ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ,
േവദാന്താദിശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയിൽ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള
നിഷ്ണാതതയും അസാധാരണമാണു്. തർക്കവ്യാകര�
ണങ്ങൾ അേദ്ദഹം അഭ്യസിച്ചിരുന്നതായി േതാന്നുന്നു.
തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ പ്രാേയണ കാണുന്ന പ്രധാ�
നൈവകല്യം രചനാവിഷയത്തിലുള്ള അഭംഗിയാണു്.
അപരിചയവും അശ്രദ്ധയും സമയ ദൗർലഭ്യവുമായിരു�
ന്നിരിക്കണം അതിെന്റ മുഖ്യകാരണങ്ങൾ. ഞാൻ മുമ്പു
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല േകവലം പത്തുപതിേനഴു
െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ േവണാട്ടിെല ബാഹ്യവും ആഭ്യ�
ന്തരവുമായ കലഹങ്ങൾക്കു ശാന്തിവരുത്തുന്നതിലും ആ
രാജ്യത്തിൽ പല ഭരണപരിഷ്കാരപദ്ധതികൾ ഉൽഘാ�
ടനം െചയ്യുന്നതിലും അനുനിമിഷം വ്യാപൃതനായിരുന്ന
ആ മഹാത്മാവിെന്റ സാഹിത്യേസവനം അതിനുണ്ടാ�
യിരുന്ന പ്രതിബന്ധശതങ്ങെള അനുസ്മരിച്ചാൽ അത്യ�
ന്തം മഹനീയമാെണന്നു ഭാവുകന്മാർക്കു പറഞ്ഞറിയി�
ക്കാെതതെന്ന േബാധ്യമാകുന്നതാണു്.
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ഹര്യക്ഷമാസസമേരാത്സവം
കിളിപ്പാട്ടു്—ഓണപ്പട
പണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിെല തിരുേവാണേത്താടനുബ�
ന്ധിച്ചു േകരളത്തിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നായന്മാർ
ഓണപ്പട അെല്ലങ്കിൽ ഓണത്തല്ല് എെന്നാരു വിേനാ�
ദസമരം ആേഘാഷിക്കുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അതു്
ആേയാധനവൃത്തിെകാണ്ടു ജീവിേക്കണ്ട അവരുെട
വീര്യശൗര്യപരാക്രമങ്ങൾ അഭംഗുരമായി പരിപാലി�
ക്കുന്നതിനുേവണ്ട െപരുമാക്കന്മാരുെട കാലേത്താ
അതിനുമുമ്പുതെന്നേയാ ഏർെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഒരാചാര�
മാെണന്നു് ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്രി. പി. 1519-ൽ
ൈഡേയാേഗാേലാപ്പസ്െഡെസക്വീറാ എന്ന േപാർ�
ത്തുഗീസ് ഗവർണ്ണർ തെന്റ അഞ്ഞൂറു് അനുചരന്മാേരാ�
ടുകൂടി െകാച്ചിയിേലയും േകാഴിേക്കാേട്ടയും ഓേരാ പ്രഭു�
ക്കന്മാർ തമ്മിൽ അത്തരത്തിൽ നടന്ന ഒരു പട സന്ദർ�
ശിച്ചതിനു േരഖയുണ്ടു്. അന്നു് ഇരുവശത്തും നാലായിരം
ഭടന്മാർവീതം ആ പടയിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. കാ�
യംകുളത്തുവച്ചു താൻ ഒേരാണപ്പട കണ്ടതായി കാന്റർ
വിഷ്ഷർ എന്ന ലന്തക്കാരൻ 1720-ആണ്ടിടയ്ക്കു പ്രസ്താ�
വിച്ചു കാണുന്നു. 941-ആമാണ്ടു ചിങ്ങം 17-ആംനു-യും
943-ആമാണ്ടു ചിങ്ങം 25-ആംനു-യും 946-ആമാണ്ടു ചി�
ങ്ങമാസം 22-ആംനു-യും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നായ�
ന്മാർ േചരിതിരിഞ്ഞു്. “ഓണപ്പട എയ്തവകയ്ക്കു” ശ്രീപ�
ത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു് ഇരുകൂട്ടർക്കും പണ�
ക്കിഴി സമ്മാനിച്ചതിനും പ്രമാണമുണ്ടു്. ആ പടയിൽ
മുറിഞ്ഞവർ ഓേരാരുത്തരും പതിനഞ്ചു പണംവീതം
പ്രേത്യകമായി െകട്ടിവാങ്ങി. പട നടന്നതു് അവിട്ടംനാ�
ളിലായിരുന്നു. ഹര്യക്ഷ മാസസമേരാത്സവത്തിൽ തി�
രുേവാണത്തിൻനാൾ ഉച്ചയ്ക്കുേമൽ ഒന്നും അവിട്ടത്തിൻ�
നാൾ പുലർച്ചയ്ക്കു മെറ്റാന്നും അങ്ങെന രണ്ടു േപാരുകൾ
നടന്നതായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കാലെത്ത ആചാ�
രമായിരിക്കാം അതു്. സാക്ഷാൽ സമരംതെന്ന ഒരു
വിേനാദമായി കരുതിയിരുന്ന നായന്മാരുെട വിഷയ�
ത്തിൽ അതിെന ഒരു വിേനാദസമരം എന്നു പറയുന്ന�
തിൽ െതറ്റിെല്ലങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഓേരാ ഓണപ്പ�
ടയിലും അേനകം ഭടന്മാർ ഹതരും ക്ഷതരുമായിത്തീ�
രാറുണ്ടായിരുന്നു. കർക്കടകമാസത്തിെല കളരിപ്പയറ്റു
കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻതെന്ന തങ്ങളുെട അഭ്യാസൈവദ�
ഗ്ദ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഓണപ്പട ഒരു ഉത്തമാവസ�
രമായിരുന്നതുനിമിത്തം ഭടന്മാർ അതിെന സേന്താഷ�
പൂർവ്വം സ്വാഗതംെചയ്കയും നാടുവാഴികൾ തങ്ങളുെട
സാന്നിധ്യത്താലും സംഭാവനയാലും േപ്രാത്സാഹിപ്പി�
ക്കയും െചയ്തിരുന്നു. സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും ആ
രണലീലയിൽ പെങ്കടുത്തിരുന്നതായി കാണുന്നു. അതു
പാടിെല്ലന്നു ഉദിയംേപരൂർ സൂനഹേദാസിൽവച്ചു് അർ�
ച്ച് ബിഷപ്പ് െമനസസ്സ് 1599-ൽ വിധിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ
േകരളത്തിൽ തങ്ങളുെട ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു പഴയ
രീതിയിലുള്ള ൈസനികഘടന നശിപ്പിക്കുന്നതുവെര
ഓണപ്പട നിലനിന്നുവന്നിരുന്നതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്.
േവെറയും കായംകുളത്തു രാജാക്കന്മാർ ചിങ്ങമാസത്തി�
െല ഓണംകഴിഞ്ഞു വരുന്ന മകംനാളിൽ മകപ്പട എന്ന
േപരിലും, െതക്കിൻകൂർ രാജാക്കന്മാർ േകാട്ടയത്തു പാ�
ക്കിൽേക്ഷത്രസന്നിധിയിൽ കന്നിമാസത്തിൽ വിദ്യാരം�
ഭം കഴിഞ്ഞു് ഒരു ദിവസം പാക്കിൽപ്പട എന്ന േപരിലും
ഓേരാ നർമ്മയുദ്ധം തുടങ്ങിവന്നു. മിഥുനം 1-ഉം 2-ഉം
തീയതികളിൽ ഓച്ചിറപ്പട ഏർപ്പാടുെചയ്തു വന്നതും കാ�
യംകുളത്തു രാജാക്കന്മാർതെന്ന.

കിളിപ്പാട്ടിെന്റ കാലവും കർത്തൃത്വവും
ഹര്യക്ഷമാസസമേരാത്സവത്തിനു ഗ്രന്ഥകാരൻ കണ്ടി�
യൂർമറ്റം പടപ്പാെട്ടന്നാണു് േപർ െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു്.
മാേവലിക്കരത്താലൂക്കിൽ കണ്ടിയൂർ മറ്റം എന്നീ രണ്ടു
കരകളിെല നായന്മാർ അവരുെട സാഹായ്യത്തിനു മറ്റു
കരകളിൽനിന്നു വന്നുേചർന്ന അനുചരന്മാേരാടുകൂടി
ആേഘാഷിച്ച ഓണപ്പടയാകെകാണ്ടാണു് അതിനു് ആ
സംജ്ഞ സിദ്ധിച്ചതു്.

“പാട്ടിതു ചമച്ചേതാ െചപ്പുകാടമർന്നീടും
േകടില്ലാമടപതിമാർ പലരുളരതിൽ
ഉണ്ടതിൽ തിരുനീലകണ്ഠെനെന്നാരു േദഹ-
മുണ്ടാക്കിയിതുതെന്ന, കണ്ടിയൂർമറ്റംപട-
പ്പാട്ടിതു പഠിേപ്പാരും േകൾേപ്പാർകൾതാമും വാഴ്ക
നന്നിെതന്നുരേപ്പാരും നന്നിെചയ്  േവാരും വാഴ്ക”

എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ�
നിന്നു കവി െചപ്പുകാെടന്ന സ്ഥലെത്ത മടപതിമാരു�
െട (പണ്ടാരങ്ങളുെട) കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട തിരുനീലകണ്ഠ�
നാെണന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. െചപ്പുകാടു് എവിെടയാ�
െണന്നറിയുന്നില്ല. കവിതയിൽ “ആർകലി, എണ്ടിശ,
േകാതില്ലാ (കുറ്റമില്ലാത്ത), േകാതി മുടിത്ത കുഴൽ, മു�
ല്ലനകയാർകൾ (മുല്ലപ്പൂെവാത്ത പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന യുവ�
തികൾ), പുരവി (കുതിര), മറ്റത്തു വാഴ്(വാഴുന്ന) വീരൻ,
തങ്കൾ (തങ്ങൾ); നീണിലം (നീണ്ട നിലം), ഇയക്ഷർ
(യക്ഷർ)” മുതലായി പ്രാചീനങ്ങളായ ഒട്ടുവളെര പദ�
ങ്ങളും ൈശലികളും കാണ്മാനുെണ്ടങ്കിലും അവ സൂചി�
പ്പിക്കുന്ന ഭാഷാ ൈവചിത്ര്യത്തിനുള്ള കാരണം മടപ�
തിജാതിയിൽെപ്പട്ട പ്രേണതാവിനു ദ്രാവിഡഭാഷയി�
ലുള്ള പരിചയാധിക്യമാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു.
“തണ്ടമിഴ് േചരും പുതിയ കാവുേള്ളാരും” എന്നു് അേദ്ദ�
ഹം ഒരു സ്ഥലത്തു പറയുന്നു. മാേവലിക്കരയ്ക്കു സമീ�
പം പുതിയകാെവന്ന സ്ഥലത്തുള്ളവർ മേനാഹരമായ
(തൺ=മേനാഹരമായ) തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവരാണ�
േത്ര. അതിനടുത്തായിരുന്നിരിക്കുേമാ മാതൃഭാഷ തമി�
ഴായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചപ്പുകാടു്? ഒടുവിൽ പടയിൽ
മരിച്ച നായരുെട ഭാര്യമാരും മക്കളും വിലപിക്കുന്നതാ�
യി പറയുന്നതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം മക്കത്തായക്കാര�
നാെണന്നും ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. കള്ളപ്പറങ്കിേയ�
യും െകാങ്കണിമാർകേളയും പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ
േനാക്കിയാൽ ഈ കിളിപ്പാട്ടു് െഗൗഡസാരസ്വതബ്രാ�
ഹ്മണർ േഗാവയിൽനിന്നു േകരളെത്ത അഭയംപ്രാപിച്ചു
കായംകുളത്തും മറ്റും വണിക്കുകളായിത്തീർന്നതിനുേമ�
ലാണു് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു വിശദമാകുന്നു. എന്നാൽ
ലന്തക്കാെരപ്പറ്റി കവി പ്രേത്യകമാെയാന്നും പറയുന്നു�
മില്ല. ആെകക്കൂടി എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ചതുർത്ഥപാദ�
ത്തിേലാ ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ പ്രഥമപാദത്തിേലാ
ആവിർഭവിച്ച ഒരു കൃതിയാണു് ഹര്യക്ഷ മാസസമേരാ�
ത്സവം എന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതു സയുക്തികമായിരിക്കും.
വണ്ടിെന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു കിളി പറഞ്ഞു േകൾപ്പി�
ക്കുന്നതായിട്ടാണു് ഈ പാട്ടു് ആരംഭിക്കുന്നതു്. വണ്ടി�
െന അേപക്ഷിച്ചു കിളിക്കു പറക്കുന്നതിനു് അധികം
സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ കവിയുെട ആ കല്പന അസമഞ്ജ�
സമല്ല. ആെക നാലു പാദങ്ങളുണ്ടു്. “ചന്ദനപ്പൂങ്കാവൂെട
മന്ദമാരുതവുേമറ്റിന്ദുേശഖരൻപാദം വന്ദനംെചയ്തു െമ�
െല്ല” പാടിയാടി വരുന്ന “സുന്ദരി കിളിെപ്പണ്ണിനു” വണ്ടു
കനിയും േതനുംമറ്റും സമർപ്പിക്കുകയും കിളി സേന്താഷി�
ച്ചു് “മന്നലർമധുക്കേളാെടാന്നിേയയിരുന്നീടും നന്നിേചർ�
വരിവേണ്ട ഇന്നിതു േകൾപ്പിൻ നിങ്ങൾ” എന്നു പറയുക�
യും െചയ്യുന്നതായി ചതുർത്ഥപാദത്തിലും മറ്റും സൂചന�
യുണ്ടു്. കവിതയ്ക്കു ഭംഗി ചുരുങ്ങുെമങ്കിലും വിഷയത്തിെന്റ
ൈവശിഷ്ട്യം അതിെന ആസ്വാദ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
പ്രഥമചതുർത്ഥപാദങ്ങൾ േകകയിലും ദ്വിതീയ പാദം
കാകളിയിലും തൃതീയപാദം അന്നനടയിലുമാണു് രചി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ കാകളിയിൽ അന്നനടയും കള�
കാഞ്ചിയും മണികാഞ്ചിയും, “അന്നപ്പിടേയാ പിടിേയാ
മിെന്നാത്തിടേയാ നടേയാ മുൻനില്ക്കരുതാെഞ്ഞാളിച്ചു
തന്നിച്ഛയിേല നടപ്പർ” എന്നു യാെതാരു കിളിപ്പാട്ടിലും
പ്രയുക്തമാകാത്ത മെറ്റാരു വൃത്തവും, അന്നനടയിൽ
കാകളിയും ഇടയ്ക്കു കടന്നു കൂടുന്നു.

പ്രതിപാദ്യം
പ്രഥമപാദത്തിൽ കവി “ഇരവിപട്ടണത്തിൻ മികവു പറ�
കിേലാ അതിെനാരളവില്ല” എന്നു് അനുവാചകന്മാർക്കു
േബാധെപ്പടുന്ന വിധത്തിൽ അവിെട തിരുേവാണത്തി�
നുമുമ്പു നടക്കുന്ന വിപുലമായ വാണിജ്യെത്ത വർണ്ണിക്കു�
ന്നു. ഇരവിപട്ടണെമന്നു കായംകുളത്തിനു േപരുണ്ടായി�
രുന്നതായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നാണു് നാം ധരിക്കുന്ന�
തു്. പിന്നീടു് ഓണത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റി

“ഓണം വന്നടുത്തേപ്പാൾ കാണം ൈകവന്നില്ലാഞ്ഞു
നാണംെകേട്ടാടും പല നാരിമാർ പുരുഷന്മാർ
പൂണുമാടയും പണിേതടിേയ നടേപ്പാരും
പുഷ്പവും കുറികളും ശില്പമായണിേവാരും
െകാള്ളുേവാർ െകാടുേപ്പാരും കള്ളമാെയാളിേപ്പാരും
നല്ലവർക്കുള്ളേപാെലയില്ലാേതാരിതന്നാടു-
െമല്ലാർക്കും സുഖിപ്പാനുണ്ടായിതാവണിേയാണം”

എന്നു പുകഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു് ഓണപ്പടെയപ്പറ്റി ഉപന്യസിക്കു�
വാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ പടയുെട ആഗമമാണു് താെഴ
ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈരടികളിൽ വിവരിക്കുന്നതു്.

“ഓണയുദ്ധങ്ങൾ െചയ്ക ആണുങ്ങൾക്കഴെകന്നു
നാണയം പലവുണ്ടിന്നിന്നിലേത്താർകൾെക്കല്ലാം.
േചരമാൻകുലത്തിേല പാരിലുേള്ളാർകൾ േമാക്ഷം
േചരുവാനുള്ള കർമ്മം േനേരയുള്ളതിൽത്തെന്ന
വീരന്മാർ നിരുപിച്ചാൽ വീര്യരസങ്ങൾ െചയ്താൽ
വീരിയസ്വർഗ്ഗം പൂവാൻ പാര [3] മിെല്ലന്നു കണ്ടാർ.
േപാരിന്നു തുടങ്ങിയാൽക്കാരിയം പലതുണ്ടു്.
മരിപ്പാൻ വിധിെയങ്കിൽ മരിച്ചാൽ േമാക്ഷം തെന്ന,
മരിക്കാതിരിക്കിേലാ െപരുത്തു പുകഴുണ്ടാം,
അർത്ഥവുമഴകുണ്ടാം ബുദ്ധിേമധയുമുണ്ടാം.
എങ്കിൽ നാെമാരുമിച്ചു ഭംഗിയിൽ യുദ്ധം െചെയ്ക-
ന്നിങ്ങെന കരപ്പുറെത്തങ്ങുമുണ്ടായീ യുദ്ധം.”

ആദികാലത്തു െചന്നിത്തലയും പുത്തനങ്ങാടിക്കലും
കരക്കാരായിരുന്നു ഓണത്തല്ലിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നെത�
ന്നും പിന്നീടാണു് അതു കണ്ടിയൂരും മറ്റവും കരക്കാരിൽ
സംക്രമിച്ചെതന്നും ആ ഘട്ടത്തിൽ കവി നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പി�
ക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിനു വാൾ, പരിശ, വില്ല്, അമ്പു് മുതലായ
ആയുധങ്ങൾ ഭടന്മാർ േകടുതീർപ്പിക്കുകയും പുത്തനായി
പണിയിക്കുകയും മറ്റും െചയ്യുന്നതിനിടയിൽ ചിലർ

“ഒെക്കയുെണ്ടനിെക്കാരു ൈകപ്പരിശേയ േവണ്ടി,
ഇെല്ലങ്കിെലനിെക്കാരു െകാല്ലിവാളതും െകാള്ളാം,
ഉെണ്ടങ്കിൽ വില തന്നു െകാണ്ടുെകാള്ളുകയുമാം”

എന്നു യാചിക്കുന്നു.

സമേരാത്സവം സന്ദർശിക്കുവാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകളുെട വി�
സ്തൃതമായ വർണ്ണനംെകാണ്ടു ദ്വിതീയപാദം ആരംഭിക്കു�
ന്നു. അവരിൽ ചിലെര രസികന്മാർ

“കരചരണെമന്തിവൾക്കിങ്ങെന വീങ്ങുവാൻ
കരികൾകരേമാ ഉരൽക്കുറ്റിേയാ കാൽകേളാ
െപരിയ മുഖേമാ െപരുങ്കണ്ണ േകാങ്കണ്ണതിൽ
െപരിമയിവേളാളം മറ്റുള്ളവർക്കിെല്ലേടാ”

എന്നും മറ്റും അവേഹളനം െചയ്യുന്നു. പിന്നീടു കണ്ടിയൂർ�
േച്ചരിയിലും മറ്റത്തു േചരിയിലും െചന്നുേചരുന്ന കരക്കാ�
െരക്കുറിച്ചാണു് കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. േവണാടു്, െകാ�
ല്ലം, മാടത്തിൻകീഴു് (മാടത്തിൻകൂറു്), കായംകുളം എന്നീ
രാജാക്കന്മാരുെട സാന്നിധ്യവും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു�
വേത്ര. ദ്വിതീയ പാദത്തിെന്റ അവേശഷവും തൃതീയപാ�
ദവും

“തിരുേവാണമുച്ചതിരിഞ്ഞേപ്പാൾെതാട്ടി-
ട്ടരുണനസ്തമിപ്പതിനിടപ്പട-
െയാരുേപാെല െവട്ടിപ്പിരിഞ്ഞുവാങ്ങിയ”

പ്രഥമയുദ്ധത്തിേലക്കായി വിനിേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു, കി�
ളി

“തിരുേവാണപ്പട ചുരുക്കമാ—(?)
യറിഞ്ഞവണ്ണം ഞാൻ പറേഞ്ഞൻ വേണ്ട! േകൾ.
അതിൽ മുതിർെന്നാരു പടയുണ്ടിന്നിയു-
മവിട്ടെമന്ന നാൾ െവളുക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന”

എന്നു പറഞ്ഞു തൃതീയപാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

ചതുർത്ഥപാദത്തിൽ അവിട്ടംനാളിെല പടയ്ക്കുള്ള ഭടന്മാ�
രുെട ചമയമാണു് ആദ്യമായി വർണ്ണിക്കുന്നതു്. ആ യു�
ദ്ധം കവി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

“െപാടിയും ധൂളിയുയർന്നടിയും മുടിേയതു-
മറിവാൻ വശമല്ലംബരവുമവനിയും
രുധിരെവള്ളം യുദ്ധക്കളത്തിേലാളംെവട്ടി
തിരയും ധൂളിേയാടി, പരുന്തും കഴുകാടി,
ഭൂതവും േപയുമാടി, വാധകന്മാരുമാടി,
കാകവും പറേന്നാേരാ ഭാഗേമയതുമാടി,
ആയുധങ്ങളും മുറിഞ്ഞാടുകാൽ [4] പലർെക്കത്തി,
േതർകളും താണു മേധ്യ സൂര്യനുമുച്ചേമറി.
ആരുയിർ േപാേയാർെക്കല്ലാം വീരിയസ്വർഗ്ഗെമത്തി,
മനവും ചലിയാെത കനവും കുറഞ്ഞിേത,
ൈകകളും കഴച്ചിേത, െമയ്കളും കുഴഞ്ഞിേത,
കാൽ ൈകയും േദഹം പ്രാണൻ ചാലേവ തളർന്നിേത”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ പ്രതിപാദനത്തിെന്റ രീതി. മൃത�
പ്രായരായ ഭടന്മാരുെട ഭാര്യമാരുേടയും മറ്റും പരിേദവ�
നം കരുണമയമായിരിക്കുന്നു.

“പടുേതാർ [5] ശവം വലിെച്ചാട്ടിടം െകാണ്ടുവച്ചി-
െട്ടാക്കേവയടുെത്തത്തി ൈമക്കണ്ണിമാരും മക്കൾ
ചുറ്റിനിന്നലയ്ക്കയും പറ്റിവീണഴുകയും
വീണുടൽ പുരൾകയും കണ്ടുടൻ വീഴുകയും.
പാപേമെയൻഭർത്താേവ! നീെയെന്നപ്പിരിഞ്ഞാേയാ?
അേയ്യാ വിധി വിധി ഹാ! ൈപതങ്ങൾക്കാരുള്ളതും?
അർത്ഥവുമഴെകനിക്കസുവുമിനി േവണ്ടാ;
ആവി [6] േപായുടൻ േവറാവാെനന്തു വഴിയേയ്യാ!
ആരുയിരായ വീരനായേര! മരിച്ചാേയാ?
ആ വിധിയന്നുതെന്ന പാപീ! നീ കളഞ്ഞാേയാ?”

കടശ്ശിയിൽ
“അേന്നരം വീരന്മാരെങ്ങാന്നിച്ചെങ്ങാരുേപാെല
പിെന്നയങ്ങടയവിൽ തിന്നിളനീർെവള്ളവും
കുടിച്ചു െവറ്റ തിന്നു കളിച്ചു ചിരിെച്ചാെക്ക
പടച്ചമയമഴിച്ചടുക്കി െവച്ചുെകട്ടി
എടുത്തു ചുമട്ടാളർ തിരിച്ചു നടയിട്ടാർ”

പിന്നീടു “മുന്നേമയുള്ള വഞ്ചിമന്നമമാത്യരും” ആ പടനി�
മിത്തം േമലും കലഹമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
കണ്ടിയൂരിലും മറ്റത്തുമുള്ള കരനാഥന്മാെര വരുത്തി േവ�
ണ്ട ഉപേദശം നല്കി എല്ലാവരും പിരിയുന്നു.

“വഞ്ചി വാഴുന്ന മന്നരഞ്ചൽകൂടാെത വാഴ്ക
മന്ത്രികൾ വാഴ്ക മറ്റു തന്ത്രികൾ താമുംവാഴ്ക
കണ്ടിയൂർമറ്റംകര രണ്ടിലും േവണ്ടുംജന-
മിണ്ടൽകൂടാെത വാഴ്ക … ”

എന്നും മറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
“പാട്ടിതു േകൾേപ്പാർെക്കല്ലാമീശ്വരാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാ-
േമറ്റം വിദ്യയുമുണ്ടാം േപർത്തു വീര്യവുമുണ്ടാം.
അതിനുണ്ടാക്കിയിതു മതിയില്ലാേതാെനന്നി-
ട്ടറിേവാർ കറ തീർത്തു െനറിെയ നടത്തുക”

എന്നു തെന്റ അെനൗദ്ധത്യെത്ത സൂചിപ്പിക്കുകയും െച�
യ്തുെകാണ്ടു കവി വിരമിക്കുന്നു.

ഓണപ്പടെയന്നാെലെന്തന്നും ആ വഴിക്കു േകരളത്തി�
െല നായന്മാർ അവരുെട വിഖ്യാതമായ രണശൂരത
എങ്ങിെന നിലനിർത്തിേപ്പാന്നിരുന്നുെവന്നും നെമ്മ
പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടിയൂർ മറ്റം പടപ്പാട്ടിനു സഹൃദയദൃ�
ഷ്യാ െമച്ചമിെല്ലങ്കിൽ എന്തു്? അതിൽനിന്നു നമുക്കു
ലഭിക്കുന്ന ചരിത്രസംബന്ധമായ വിജ്ഞാനം അപരി�
േമയമാെണന്നുള്ള വസ്തുത മതി ആ കൃതിക്കു ശാശ്വതപ്ര�
തിഷ്ഠ ലഭിക്കുവാൻ.

3. പാരം=ഭാരം (പ്രയാസം)
4. ആടുകാൽ=ആടൽ
5. ഓർ = ഒരു
6. ആവി = ജീവൻ.
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സാമാന്യനിരൂപണം
ഇതഃപര്യന്തം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള േകരളീയസമരഗാന�
ങ്ങളിൽ ‘പടപ്പാട്ടി’നുള്ള സ്ഥാനം ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമാ�
കുന്നു. െകാല്ലം 821 മുതൽ 845 വെര ഇരുപത്തിനാലു
വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ െകാച്ചിരാജകുടുംബത്തിനു സംഭ�
വിച്ച ദശാപരിവർത്തനങ്ങെള വിഷയീകരിച്ചു് അജ്ഞാ�
തനാമാവായ ഏേതാ ഒരു കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കി�
ളിപ്പാട്ടിെന്റ ആവിർഭാവം 850-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു
നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാകുന്നു. കവി ആ സംഭവങ്ങളിൽ
പലതിേനയും ഒരു ദൃൿസാക്ഷിയുെട നിലയിലാണു് വർ�
ണ്ണിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം ഒരു ഹിന്ദുതെന്നേയാ എന്നുള്ള�
തിെനപ്പറ്റി സംശയിേക്കണ്ടതില്ല. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ
ഗണപതി, സരസ്വതി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, േവദവ്യാസൻ, ബ്രാ�
ഹ്മണർ ഇവെരപ്പറ്റിയുള്ള വന്ദനത്തിന്നുപുറേമ

“കർണ്ണാരിെയക്കാത്ത കാരുണ്യവാരിധി
കണ്ണനുെട കളിെയേന്ന പറയാവൂ”

എന്നും “േധനുെവ െവട്ടിനുറുക്കുന്ന പാഴരും” എന്നും മറ്റു�
മുള്ള പ്രസ്താവനകളും ഈ വസ്തുസ്ഥിതി െതളിയിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അേദ്ദഹം ഒരു നമ്പൂതിരിയാെണന്നു ചിലർ
സങ്കല്പിക്കുന്നതിനു് ആസ്പദെമാന്നും കാണുന്നില്ല. “േവ�
ദവാർദ്ധികൾ മറ്റുള്ള ന്തണർകൾക്കും വേന്ദ” എന്ന വച�
നവും െപാതുെവ േനാക്കുേമ്പാൾ ഭാഷയുെട രീതിതെന്ന�
യും ആ അധ്യാഹാരത്തിനു പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു. തൃ�
തീയപാദം ആരംഭിക്കുന്നതു് ഒരു ശിവസ്തുതിേയാടുകൂടി�
യാണു്. പ്രസ്തുതകാവ്യം ആറുപാദങ്ങളായി വിഭജിക്ക�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഥമപാദം േകകയിലും തൃതീയ പാദം
അന്നനടയിലും പഞ്ചമപാദം കളകാഞ്ചിയിലും മറ്റു മൂന്നു
പാദങ്ങളും കാകളിയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒമ്പ�
താം ശതകത്തിെല ഇതരശുകഗാനങ്ങളിെലന്നേപാ�
െല പടപ്പാട്ടിലും കളകാഞ്ചിമാത്രം ഛേന്ദാനിയമെത്ത
സാർവത്രികമായി അനുസരിക്കുന്നില്ല, “െതളികടന്ന
ചവളമതു വയറുകളിൽപ്പുക്കടൻ” “അരിവരെരാടതുെപാ�
ഴുതു പടയെതാന്നു െപാരുവതിന്നു്” എന്നിത്തരത്തിലു�
ള്ള വരികൾ ധാരാളമായുണ്ടു്. ‘വനിതം’ (കളി), ‘പുകു�
ന്തു’ (പുക്കു), ‘വിരയംേചർ’ മുതലായി ചില പഴയ പദ�
ങ്ങളും ൈശലികളും കാണാം. മന്തിരി, മുടിഞ്ഞ ഒളി, ജൂ�
രാൽ (ജനറൽ) മുതലായ പദങ്ങളും കവിയുെട ഉച്ഛൃംഖ�
ലതെയ ഉദാഹരിക്കുന്നു, ചില അപകടപ്രേയാഗങ്ങളും
ഇെല്ലന്നില്ല. “ദൂഷണൻ തന്നഗ്രജൻമുതുകിെന്റ േപർ ദൂ�
ഷണം കൂടാെത െചാല്ലുന്ന േദശത്തു്” എന്നുെവച്ചാൽ (ദൂ�
ഷണാഗ്രജൻ=ഖരൻ, ഖരെന്റ മുതുകു്=ഖരപ്പുറം) കരപ്പു�
റെമന്നും ‘ബദരർ’ എന്നാൽ ‘ലന്തകൾ’ എന്നുമാണർ�
ത്ഥം. ആദ്യേത്തെതാഴിെക മറ്റു പാദങ്ങളിെലല്ലാം കി�
ളിെയെക്കാണ്ടുതെന്നയാണു് പാടിക്കുന്നതു്. ആദ്യെത്ത
പാദത്തിൽ അതുസംബന്ധിച്ചുള്ള വരികൾ ആദർശഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ പകർത്തിെയഴുതിയേപ്പാൾ വിട്ടു േപായിരി�
ക്കണം.

“വാനിടത്തമ്പിളിെത്തല്ലൻെപാേട കണ്ടു കരം
താെനടുത്തുയർത്തിനിന്നഴേകറുന്ന ബാലൻ
ഞാെണടുത്തതിനുെചങ്ങാതം …”

എന്നു കവി തെന്റ ശാലീനതെയ ഉപക്രമത്തിൽത്ത�
െന്ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

“ഭാഷയിൽപ്പല പടപ്പാട്ടുണ്ടു േകരളത്തിൽ-
േക്കാഴകൾ കുറഞ്ഞ വിദ്വാന്മാർകൾ ചമച്ചിട്ടു്;
േഭാഷൻ ഞാനതുേപാെല െചാല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചതു
േദാഷമെല്ലന്നു വരുത്തീടണം തമ്പുരാേന!”

എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. അങ്ങെനയുള്ള പടപ്പാട്ടുക�
ളിൽ ഹര്യക്ഷമാേസാത്സവെമാഴിച്ചാൽ പ്രസ്തുതഗാന�
ത്തിനുമുൻപുള്ള കൃതികളിൽ ഒന്നുംതെന്ന നമുക്കു കിട്ടീ�
ട്ടില്ല.

പ്രതിപാദ്യവും കവിതാരീതിയും—പ്രഥമപാദം
അൻപത്തിരണ്ടുകാതം നീളമുള്ള െപരുമ്പടപ്പുസ്വരൂ�
പത്തിൽ െകാല്ലം ഒൻപതാംശതകത്തിെന്റ ആരംഭ�
ത്തിൽ നാലു രാജാക്കന്മാർമാത്രം േശഷിക്കുകയാൽ
അന്നു നാടുവാണിരുന്ന ഇളയതാവഴിയിെല വീരേക�
രളവർമ്മമഹാരാജാവു മൂത്തതാവഴി, ഇളയതാവഴി,
മുരിങ്ങൂരു്, ചാഴൂരു്, പള്ളുരുത്തി എന്നീ അഞ്ചു താവഴി�
കളുള്ളതിൽ മൂത്തതാവഴിയിലും പള്ളുരുത്തിത്താവഴി�
യിലുംനിന്നു ചില െകാച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാെര ദെത്തടുക്ക�
ണെമന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാന�
ന്തരം ആ ദത്തുകൾ നടക്കുകയും െചയ്തു. 821-ൽ മൂത്ത
താവഴിയിൽനിന്നു ദത്തുപുക്കരാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ മൂപ്പു
വാണുതുടങ്ങി. എന്നാൽ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റയും
കരപ്പുറത്തുകാരുേടയും പിൻബലേത്താടുകൂടി പള്ളുരു�
ത്തിയിൽനിന്നു ദത്തുേകറിയ വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പു�
രാൻ തുറവൂരിൽെവച്ചു നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ രാമവർമ്മ�
ത്തമ്പുരാെന േതാല്പിച്ചു് അേദ്ദഹേത്തയും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അനുജനേനയും െകാച്ചിയിൽ നിന്നു നിഷ്കാസനം
െചയ്തു. വീര േകരളവർമ്മാവു ചാഴൂർത്താവഴിയിൽനി�
ന്നു രാമവർമ്മാ എന്ന ഒരു കുമാരെന ദെത്തടുക്കുകയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാനന്തരം ആ കുമാരൻ സിംഹാ�
സനാേരാഹണം െചയ്കയും െചയ്തു. മൂത്തതാവഴിയിെല
രാജാക്കന്മാർ സാമൂതിരിയുെട ഒരു സാമന്തനായ മണ�
ക്കുളത്തു നമ്പിടിയുമായി സഖ്യംെചയ്തു. അതിെനത്തുടർ�
ന്നു നമ്പിടിയും രാമവർമ്മത്തമ്പുരാനും തമ്മിൽ തൃശ്ശി�
വേപരൂരുള്ള അങ്ങാടിയിൽെവച്ചുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ
നമ്പിടി മരിച്ചു. ആ വർത്തമാനം േകട്ടേപ്പാൾ മാനവി�
ക്രമൻ (സാമൂതിരി) േക്ഷാഭിച്ചു പടയ്ക്കായി തൃശ്ശിവേപരൂ�
െരത്തി. രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ അേപ്പാേഴക്കു മൃതനാ�
യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ‘രാഘവൻേകായിൽ’ (രാ�
മൻേകാവിെലന്നും പറയുന്നു) എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േസനാപതിയായ ഒരു തിരുമുല്പാടാണു് ആ പട തടുക്കു�
വാൻ ശ്രമിച്ചതു്. നാലഞ്ചു വർഷം െകാച്ചിക്കാർ ഒരുവി�
ധം പിടിച്ചുനിന്നു. ഒടുവിൽ സാമൂതിരിെയ ജയിക്കുവാൻ
ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണാത്തതിനാൽ രാഘവൻ േകാവിൽ
അമ്മത്തമ്പുരാേനാടുകൂടി െകാച്ചിയിേലക്കു പിൻവാങ്ങി
െവട്ടത്തുനാട്ടിൽനിന്നു് ഇളയ താവഴിയിേലയ്ക്കു് അഞ്ചു
തമ്പുരാക്കന്മാെര ദെത്തടുപ്പിച്ചു. െവട്ടവും െപരുമ്പടപ്പും
െചാവ്വരക്കൂറ്റിൽെപ്പട്ട രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. െവട്ടത്തു
വലിയതമ്പുരാൻ തെന്റ ഭാഗിേനയന്മാേരാടു െപരുമ്പട�
പ്പിൽനിന്നു് ആവശ്യെപ്പട്ട ദത്തിനു വഴിെപ്പടണെമന്നു്
ഉപേദശിക്കുന്നതു താെഴ കാണുന്ന വിധത്തിലാണു്.

“… ചിലർ േപാകണം മാടത്തിങ്കൽ.
െവട്ടിെക്കാന്നിട്ടും െവട്ടിച്ചത്തിട്ടും മടിയാെത
െവട്ടെമൺകാതംേപാെല രക്ഷിപ്പിനവിടവും
ക്ഷത്രിയകുലത്തിങ്കൽപ്പിറന്നുള്ളരചന്മാർ
ശക്തരല്ലാെത മുന്നമിെല്ലന്നു ധരിക്കണം.
ആജിയിൽ മരിക്കയുമാശ്രിതരക്ഷണവും
വ്യാജെമന്നിേയ ശത്രുസംഹാരപ്രവൃത്തിയും
ബാഹുജധർമ്മെമന്നു േവദശാസ്ത്രത്തിൽെചാല്ലൂ”

ദത്തുെകാള്ളുവാൻ വന്നവേരാടു് അേദ്ദഹം പറയുന്ന വാ�
ക്യത്തിൽനിന്നുകൂടി ചില ഈരടികൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“േചാതരക്കൂെറെന്നാരു കൂറിെന നിരൂപിച്ചും
േചതസി െപരുമ്പടപ്പിൽ സ്വരൂപെത്തേയാർത്തും
ജാതിെയാെന്നന്നേതാർത്തും വന്ന നിങ്ങെളേയാർത്തും
േചതസി തന്നീടുന്നിെതന്നുെടയുണ്ണികെള.
നല്ലതുേപാലിേദ്ദാഷം വിലക്കിപ്പണ്ടുപേണ്ട-
യുള്ള മര്യാദേപാെല നടത്തിെക്കാേള്ളണേമ!
മാനത്തീെന്നാരു കടുകളവും നീങ്ങുെമന്നു
മാനസതാരിൽ നിങ്ങളാരുേമാർക്കയും േവണ്ട
െവട്ടവെരന്ന കീർത്തിെയട്ടു നാട്ടിലും ശ്രുതി
വിട്ടുവാങ്ങുമാറില്ല പടയ്ക്കു പുറേകാട്ടു്.”

പിന്നീടു് അയിരൂർസ്വരൂപത്തിൽനിന്നുകൂടി ചിലെര
ദെത്തടുത്തു. അങ്ങിെന െവട്ടത്തുനിന്നു വന്ന രാജാക്ക�
ന്മാരിൽ േജ്യഷ്ഠനായ ഉണ്ണിരാമവർമ്മാ 833-ൽ െകാ�
ച്ചിമഹാരാജാവായി. െകാച്ചിേക്കാട്ടയിെല പറങ്കിക�
ളുെട നായകൻ അവർക്കു ബന്ധുവുമായി. സാമൂതിരി
അേദ്ദഹേത്താടു േതാറ്റു പിൻവാങ്ങിെയങ്കിലും പിെന്ന�
യും ഒരു വലിയ ൈസന്യേത്താടുകൂടി യുദ്ധത്തിെനത്തി
അയിരൂർനിന്നു ദത്തുേകറിയ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാെന
െകാന്നു. അതു േകട്ടു് ഉണ്ണിരാമവർമ്മയുെട അനുജനായ
െകാച്ചി ഇളയതമ്പുരാൻ പടക്കളത്തിൽെച്ചന്നു പേര�
തെന്റ തല മടിയിൽ എടുത്തുെവച്ചുെകാണ്ടു് ഇങ്ങെന
വിലപിച്ചു:

“മടികൂടാെത െവട്ടിമരിച്ച വീരനാകു-
മനുജാ നിെന്നയിനി ഞാേനതു നാളിൽക്കാൺമൂ?
ഞാനേല്ലാ മുൻപിൽ മരിച്ചീടുവാനവകാശി;
പിന്നാെല നീെയന്നേല്ലാ ഞാൻ നിനച്ചിരുന്നതും.
മുേന്ന നീ മരിച്ചതു കുറ്റമെല്ലേന്ന േവണ്ടു.
ഇത്തരമരുൾെചയ്തു ദുഃഖിച്ചു നൃപവരൻ
ചിത്തേമാേദന തമ്പിതന്നുടൽ തഴുകിയും
കണ്ണീരുമനുജെന്റ േദഹത്തിൽനിന്നു വരും
പുണ്ണീരും കരംെകാണ്ടു തുടച്ചു, പകയേരാ-
െടണ്ണില്ലാേതാളം വരും േകാപാേവശതേയാടും
എെന്നയുമുണ്ണിെയയുെമാന്നിച്ചിട്ടടയ്ക്കണം
പിെന്നയുള്ളവെരന്നു മന്നവനരുൾെചയ്തു.”

ആ ഇളയതമ്പുരാെന്റ യുദ്ധൈവദഗ്ദ്യം കണ്ടേപ്പാൾ മാ�
നവിക്രമെന്റ േസനയുെട അവസ്ഥ കവി അടിയിൽക്കാ�
ണുന്ന പ്രകാരം വർണ്ണിക്കുന്നു.

“ൈവനേതയെനക്കണ്ട നാഗങ്ങെളന്നേപാെല
വാനവർേകാെനക്കണ്ട ൈശലങ്ങെളന്നേപാെല
േകാളരിതെന്നക്കണ്ട കുംഭികെളന്നേപാെല
വ്യാളവീരെനക്കണ്ട മണ്ഡൂകജാലംേപാെല
വാരിധിതെന്നക്കണ്ട മയിൽക്കൂട്ടെത്തേപ്പാെല
ശ്രീരാമൻതെന്നക്കണ്ട രാക്ഷസെരന്നേപാെല
ജാമദഗ്ന്യെനക്കണ്ട ക്ഷത്രിയെരന്നേപാെല
ഭീമദുർഗ്ഗെയക്കണ്ട സുംഭാദികെളേപ്പാെല
ഭാരതയുദ്ധത്തിങ്കൽ ഫൽഗുനൻതെന്നക്കണ്ട
വീരതകലർന്നീടും കൗരവന്മാെരേപ്പാെല”

മാേലാപമാപ്രേയാഗത്തിൽ കവിയ്ക്കുള്ള പാടവത്തിനു
പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ േവേറയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടു്. ഒടു�
വിൽ സാമൂതിരിയുെട മന്ത്രിയായ പാറനമ്പിെയ ഒരു ദ്വ�
ന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ രാജാവു െവട്ടിെക്കാല്ലുകയും അതിെന�
ത്തുടർന്നു താനും ശത്രുൈസന്യത്താൽ ഹതനാവുകയും
െചയ്യുന്നു.

ദ്വിതീയപാദം
വീണ്ടും സാമൂതിരി വീരേകരളത്തമ്പുരാനുേവണ്ടി യുേദ്ധാ�
ദ്യക്തനായി. ആ വശത്തു െതക്കുംകൂർ, വടക്കുംകൂർ,
ആലങ്ങാടു്, ഇടപ്പള്ളി എന്നീ രാജാക്കന്മാരും, െവട്ടത്തു�
നിന്നു ദത്തുപുക്ക രാജാക്കന്മാർക്കു പറങ്കിയും, (പുറത്തു�
കാൽ—േപാർത്തുഗൽ) െചമ്പകേശ്ശരി, പറവൂർ, വള്ളു�
വനാടു് ഈ രാജാക്കന്മാരും പാങ്ങു് അതായതു് സഹാ�
യമായിത്തീർന്നു. പറങ്കിേയാടു് എതിരിടാൻ തനിക്കും
അതുേപാെല ഒരു ബന്ധുേവണെമന്നു കരുതിയിരിക്ക�
േവ വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ,

“അൻേപാടു േകെക്കാരു കിംവദന്തി മുദാ
കുംഭഞ്ഞിെയെന്നാരു െകാമ്പൻ െകാലയാന
വൻേപാടു വാഴുംപ്രകാരം മേനാഹരം
അൻപരിലൻപു സമ്പത്തു ഗാംഭീര്യവും
വൻപരിൽ മുൻപു വൻഭീരങ്കിയും പട-
േക്കാപ്പുകൾ വൻെപഴും കപ്പലുമർത്ഥവും
കല്പനശക്തിയുമിബ്ഭുവനാന്തേര
സൂര്യേസാമാവധി ശൗര്യവീര്യഗുണ-
കാര്യമര്യാദപൂേണ്ടഷ ദ്വീപാന്തേര”

എന്നു വർണ്ണിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ലന്തക്കമ്പനി�
ക്കാരുെട പ്രാഭവം േകട്ടു കുളമ്പിൽ േപായി അവരുെട
സഖ്യം സമ്പാദിച്ചു.

“എെന്താരു ബന്ധമിങ്ങാഗതനാെയതു-
െമന്തുസിദ്ധാന്തമിെന്നന്നാൽ േവണ്ടുന്നതും?
അന്തരമില്ലരുളീടുകിൽ നല്കുവൻ
ലന്തെയന്നല്ല േപരെല്ലങ്കിൽ നിർണ്ണയം”

എന്നു് അവരുെട ഗവർണ്ണർ (പരേദശി) പ്രതിജ്ഞ െച�
യ്തേപ്പാൾ തമ്പുരാൻ,

“ഛിദ്രവും ശത്രുവും ബന്ധുക്കളും ചില
സിദ്ധാന്തവുംെകാണ്ടു നാടുേവർെപട്ടു ഞാൻ
ചത്തു രക്ഷിച്ച പറങ്കിയും ൈകവിട്ടു
ശക്തിയുേള്ളാർ ചിലർ നാടുമടക്കിനാർ.
ബന്ധുക്കളായ് ചിലരുണ്ടവർക്കും പിെന്ന-
പ്പൂന്തുറമന്നനാം ൈവരിക്കുമാമില്ല
ഞങ്ങെള വാഴിപ്പതിന്നു പുറത്തുകാ-
ലേങ്ങപ്പുറെമന്നതുെകാണ്ടറിെകേടാ.
െകാച്ചിയിൽേക്കാട്ട പിടിച്ച പറങ്കിെയ-
ത്തച്ചിറക്കീടുകിൽ കാര്യസാദ്ധ്യം വന്നു.”

എന്നു തെന്റ ഇങ്ഗിതമറിയിച്ചു. ഉടൻതെന്ന ഗവർണ്ണർ
ഒരു കപ്പൽൈസന്യെത്ത െകാച്ചിക്കു് അയയ്ക്കുകയും ആ
ൈസന്യം 836-ആമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ പറങ്കികളു�
െട പള്ളിപ്പുറംേകാട്ട പിടിക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ
പ്രസ്തുതൈസന്യം തിരിെയ സിേലാണിേലയ്ക്കു േപായ
അവസരം േനാക്കി പറങ്കികൾ വീണ്ടും ആ േകാട്ട ൈക�
വശെപ്പടുത്തി. േവനല്ക്കാലമായേപ്പാൾ പിെന്നയും ലന്ത�
പ്പട വന്നു് 837-ആമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ പറങ്കികളുെട
െകാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാട്ട പിടിച്ചടക്കി. ആ യുദ്ധം കവി വിസ്ത�
രിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നു:

“നാെളെയനിക്കു െകാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാട്ടയിൽ
നീെളയിരുെന്നേന്യയിെല്ലാരു തീേനതും
നീെളയിരിപ്പാൻ മനസ്സുെണ്ടന്നാകിേലാ
വാളിനൂണാകാെത ജീവേനാടുംകൂെട
മീളുവൻ െകാച്ചിതന്നിൽപ്പറങ്കികെള”

എന്നു വീരവാദം െചയ്യുന്നതും മറ്റും വായിക്കുവാൻ രസമു�
ണ്ടു്.

തൃതീയപാദം
മട്ടാേഞ്ചരിയിൽെവച്ചു നടന്ന യുദ്ധവും മറ്റുമാണു് തൃതീയ�
പാദത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അവിെടെച്ചന്നാൽ
ശത്രുക്കെള മാത്രേമ വധിക്കാവൂ എന്നു തമ്പുരാൻ ലന്ത�
ക്കാേരാടു മുൻകൂട്ടി ഉപേദശിച്ചു.

“പട േകായിലകത്തുടൻ കേരറുേമ്പാ-
ളുടമേയറുമമ്മതമ്പുരാനുണ്ടു്
പിറന്നുടയെതന്നറികമരാേല
മറന്നുകൂടുവാനരുതതുനൂനം.
മറയവരുമുണ്ടവിെടക്കൂടേവ
മറപിടിേച്ചാണ്ടു പലരും പാർക്കുന്നു.
സകലം െകാല്ലുെകന്നതു വരായേല്ലാ
പകയവെരെക്കാല്ലുെകന്നേത വരൂ.”

എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിജ്ഞാപനം െചയ്തതു്. ആ യുദ്ധ�
ത്തിൽ െവട്ടത്തുനിന്നു ദത്തുേകറിയ അന്നെത്ത െകാച്ചി
വലിയതമ്പുരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടനുജന്മാരും മൃ�
തരായി. േശഷിച്ച േഗാദവർമ്മാവും േസനാപതി രാഘ�
വൻേകാവിലും ഓടി രക്ഷെപ്പട്ടു. േഗാദവർമ്മാവും പട�
ക്കളത്തിൽ മരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നുെവങ്കിലും
വലിയതമ്പുരാൻ.

അതിനു കാലവുമടുത്തില്ലയുണ്ണീ!
അടലിൽ നാെമാെക്ക മുടിെഞ്ഞന്നാൽപ്പിെന്ന-
യടലർതങ്ങൾക്കു സുഖമായ് വാണീടാം
പരിഭവിപ്പതിെനാരുത്തെനങ്കിലും
പുറത്തുെണ്ടന്നാകിൽ രിപുക്കൾ േപടിക്കും;
ഇതുകാലത്തു നീ നിനച്ച കാരിയ-
മിതേമാേടയിനിെയാരുനാേള േവണ്ടൂ”

എന്നു കല്പിക്കുകനിമിത്തമാണു് ആ രാജകുമാരൻ പഴ�
യന്നൂർ ഭഗവതിെയ വന്ദിച്ചുെകാണ്ടു് അവിടം വിട്ടുേപാ�
യതു്. മട്ടാേഞ്ചരിയിെല യുദ്ധവും കവി സമഞ്ജസമായി
ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

“എരിഞ്ഞണയും തീക്കുടുക്കെകാണ്ടുട-
െനരിഞ്ഞഥ മുടി പുടവയുെമാെക്ക.
കരിക്കട്ടേപാെല കരിഞ്ഞു േദഹവും
പിരിഞ്ഞുടൻ െഞളിഞ്ഞുലകിൽ വീഴുന്നു.
െതാലിയും ഞാന്നുടൻ കുടലു ചാടീട്ടു
മലെവള്ളംേപാെലെയാഴുകുന്നൂ േചാര.
പുലികെളേപ്പാേലയലറുന്നൂ ലന്ത-
െയലികെളേപ്പാെല വിറയ്ക്കുന്നൂ ൈവരി.”

എന്നും,

“വരിമിഴിമാർകൾ മരിെച്ചാരു ഭാേഗ
പുരികുഴലഴിഞ്ഞഥ കിടക്കുന്നു
കളഭം കസ്തൂരിയിഴുകുന്ന നല്ല
മുലത്തടത്തിൽേച്ചാരയുമണിഞ്ഞുടൻ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾക്കു നല്ല തന്മയത്വമുണ്ടു്. ആ
അവസരത്തിൽ െകാച്ചിേക്കാട്ട പിടിക്കുവാൻ ലന്തയ്ക്കു
സാധിച്ചില്ല.

ചതുർത്ഥപാദം
വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ തെന്റ ദയനീയാവസ്ഥ
ലന്തഗവർണ്ണെര ധരിപ്പിക്കുവാൻ വീണ്ടും കുളമ്പിേലയ്ക്കു
േപാകുന്നതുമുതല്ക്കുള്ള ചരിത്രമാണു് കവി ചതുർത്ഥപാ�
ദത്തിൽ കഥനം െചയ്യുന്നതു്. “ജംഭാരിതൻമീെതയായ
കുംഭഞ്ഞി െകാച്ചിേക്കാട്ട പടിക്കാത്തതിനു് അമരാേലാ�
ടു് കയർത്തു് എെന്നക്കണെക്കെന്റ രാജെന നിങ്ങളും
നന്നായ് ബഹുമാനേസ്നഹമുൾെക്കാണ്ടുടൻ െചാല്ലുന്ന
േവലകൾ േകട്ടിെല്ലന്നാകിേലാ െകാല്ലുന്നതുണ്ടു ഞാൻ”
എന്നു ഭയെപ്പടുത്തി രണ്ടാമതും ഒരു േസനെയ അയ�
ച്ചുെകാടുത്തു. വഴിയിൽ ലന്തക്കപ്പലിൽെവച്ചു വലിയ
തമ്പുരാൻ മരിക്കുകയാൽ അേദ്ദഹം ചാഴൂരിൽനിന്നു
ദെത്തടുത്തിരുന്ന വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ആ
സ്ഥാനത്തിൽ ആരൂഢനായി. ആ തമ്പുരാനും ലന്ത�
പ്പടയും െകാച്ചിക്കു േനെര അടുത്തു. േഗാദവർമ്മതമ്പു�
രാനും െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവും എറണാകുളത്തും പറങ്കി�
കൾ െകാച്ചിേക്കാട്ടയിലും യുേദ്ധാദ്യുക്തരായി നിലെകാ�
ണ്ടു. ആദ്യമായി െചമ്പകേശ്ശരിക്കാരുെട വഞ്ചിപ്പടെയ
നശിപ്പിക്കുവാൻ തെന്റ കപ്പൽ േസനയുെട ഒരു ഭാഗം
ലന്തക്കാരുെട വലിയ കപ്പിത്താൻ വിനിേയാഗിച്ചു. ആ
േപാരിൽ െചമ്പകേശ്ശരിയാണു് ജയിച്ചതു്. പ്രസ്തുത കാ�
വ്യത്തിെല അത്യന്തം മേനാഹരമായ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു
ആ നാവികസമരവർണ്ണനം.

“മിന്നുംെവടിത്തിരെയാെക്കെക്കാളുത്തുന്നു;
നന്നായ്മനമുറപ്പിച്ചു നിന്നീടുന്നു;
െകാള്ളെട്ടെയന്നുടൻ െവള്ളത്തിൽച്ചാടുന്നു;
വള്ളമിടയിട്ടു െവട്ടുന്നു തങ്ങളിൽ,
രണ്ടു പരിഷയും െവള്ളത്തിലായാെറ-
യുണ്ടായ യുദ്ധെമെന്താന്നു പറവു ഞാൻ.
ഓളെത്താെടാന്നിച്ചു നീന്തിയടുക്കുന്നു:
ചീെളന്നു െവട്ടിപ്പുറേക്കാട്ടു വാങ്ങുന്നു;
വാട്ടമുേള്ളടത്തു വീരരടുക്കുന്നു;
കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടുടൻ തീട്ടുന്നു തങ്ങളിൽ.
കത്തു വരക്കണ്ടു തട്ടിക്കളയുന്നു
കുത്തുകൾെകാണ്ടു കുടലു െതറിക്കുന്നു;
വഞ്ചിേമൽനിന്നു െവടികൾ െപാഴിക്കുന്നു;
െനഞ്ചു െപാളിഞ്ഞു മറിഞ്ഞുവീണീടുന്നു;
മത്തഗജങ്ങൾ പുഴയിലിറങ്ങീട്ടു;
കുത്തിക്കളിക്കുന്നതുേപാെല തങ്ങളിൽ
ശക്തിേയാേടറ്റുടൻ കുത്തുന്നു, െവട്ടുന്നു;
ചത്ത ശവം പുഴതന്നിെലാഴുകുന്നു;
നില്ലു നിെല്ലന്നു മുൻേനാക്കിയടുക്കുന്നു;
നില്ലാെതയുള്ള െകറുേവാടടുക്കുന്നു,
േമളേമറീടുന്ന ഭീരങ്കിയിൽനിന്നു
കാളുന്ന തീേപാെല െവന്തുപഴുത്തുടൻ
നാളിേകേരാപമമുെള്ളാളിെകാള്ളിക-
േളാളത്തിനുമീെത െതറ്റിനടക്കുന്നു.
േകാലുളിെകാണ്ടു വലിച്ചുകൂടാഞ്ഞിട്ടു
കാലുവിറച്ചു ലേന്തശു ഭ്രമിക്കുന്നു.
െതാപ്പികെളാെക്കെത്തറിച്ചുതുടങ്ങുന്നു;
കുപ്പായം ചീർത്തടൻ െകല്പു കുറയുന്നു
േതാക്കുകളും വാളും െവള്ളത്തിൽേപ്പാകുന്നു;
േതാല്ക്കുമാറായിതു ലന്തപ്പരിഷയും.
തീെക്കാള്ളിേപാേല ശരങ്ങേളറ്റീടുന്നു;
തീക്കുടുക്കകളും കത്തിയണയുന്നു;
േചലയും കൂന്തലും കത്തിെപ്പാരിയുന്നു;
മാേലാകരും കണ്ടു വിസ്മയിച്ചീടുന്നു.
കാണിേപാലും പഴുതാത നായന്മാർകൾ
പ്രാണെനൈക്കെവടിഞ്ഞത്യന്തശൗേര്യണ
നില്ലാെതയുള്ള െകറുേവാടണയുന്നു;
മൂക്കിൽ െവള്ളം പുക്കു ചീറ്റിത്തുടങ്ങുന്നു;
േതാക്കുകൾെകാണ്ടു തലയ്ക്കിട്ടിടിക്കുന്നു.
േതാല്ക്കരുെതന്നു ഭാവിച്ചു െപാരുേന്നരം
മത്സ്യങ്ങെളാെക്കയുമുത്സാഹവും പൂണ്ടു
മത്സരേത്താടു െകാത്തിപ്പറിച്ചീടുന്നു.
മുങ്ങിക്കളയുന്നു െവട്ടുവരക്കണ്ടു
െപാങ്ങുന്നേനരം തലകൾ െതറിക്കുന്നു.
തിണ്ണം കടലലറീടുന്നതുേപാെല
െപാണ്ണത്തടിയരലറിനിന്നീടുന്നു.”

ഇങ്ങെന േപാകുന്ന വർണ്ണനം വായിക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു
ആ യുദ്ധം പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടതുേപാെലയുള്ള പ്രതീ�
തിയാണു് ജനിക്കുന്നതു്. കവിയുെട പ്രതിപത്തി െചമ്പ�
കേശ്ശരിയുെട േനർക്കാണു്. െകാച്ചിേക്കാട്ടയിൽ െച�
ന്നു പറങ്കിേയാടു കീഴടങ്ങുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതും
അതിനു പറങ്കി വിസമ്മതിക്കുന്നതും മെറ്റാരു രസകര�
മായ ഘട്ടമാണു്.

“എന്തിന്നു നിങ്ങൾ പഴുേത മരിക്കുന്നു  ?
ബുന്ധുക്കളാരുമിെല്ലന്നു ധരിക്കണം
എന്നുെട ശൗര്യവും നിങ്ങളറിഞ്ഞില്ല
മുന്നം വടേക്കാട്ട ഞാൻ പിടിേച്ചനേല്ലാ.
പിെന്ന നിങ്ങൾക്കു തുണയായ മന്നെര-
ത്തെന്നയും െകാന്നിതു ഞാൻ ബലവീര്യത്താൽ.
േതാല്ക്കുമാേറയുള്ളു നിങ്ങൾ ഞങ്ങേളാടു
േപാർെക്കാരുമിച്ചു വരുന്ന നാെളാക്കയും.
നല്ല പരേദശത്തുെള്ളാരു േകാട്ടകൾ
െചാല്ലിെക്കാെണ്ടാത്തു പിടിച്ചതും ഞാനേല്ലാ,
പിെന്ന മറുനാട്ടിലുള്ള െകാടുങ്ങല്ലൂർ
തെന്നയടക്കിജ്ജയിച്ചതും ഞാനേല്ലാ,
എന്നതിനുമുൻപു പള്ളിപ്പുറത്തൻെപാടു
വന്നഴകിൽേക്കാട്ടെകാണ്ടതും ഞാനേല്ലാ.
അേന്നതുതെന്നയീ ലന്ത ഞാെനന്നതു-
മിെന്നാന്നു മാറിപ്പറകയുമില്ലേല്ലാ.
അന്നുള്ളവർതെന്ന നിങ്ങളുമായതു-
മിെന്നാന്നു മാറിേപ്പായിെല്ലന്നു നിർണ്ണയം.
പിെന്നെയന്തിന്നു പഴുേത നടിക്കുന്നു
നിന്നു െപാറുക്കരുതാേതാരു നിങ്ങളും?
ഇന്നു നിങ്ങൾെക്കാരു നല്ലതാകുന്നതു-
െമേന്നാടഴിഞ്ഞുെപാറുെക്കന്നതുതെന്ന.”

എന്നു ലന്തയുെട ഉപഹാസപരമായ വാക്കിനു പറങ്കി
വീേരാചിതമായ വിധത്തിൽ ഇങ്ങെന മറുപടി നല്കു�
ന്നു.

“ചാവും മുറിവും െപരുത്തു വലഞ്ഞിെട്ടാ-
രാവതില്ലാെത ചമഞ്ഞാലിണങ്ങുവൻ.
മുന്നം നീ തെന്ന പലപല േകാട്ടക-
െളേന്നാടു െവട്ടിപ്പിടിച്ചനാെളാെക്കയും
നീെങ്ങന്നു നീ പറയുന്നതു േകട്ടു ഞാൻ
നീങ്ങുമാറിെല്ലന്നതുമറിഞ്ഞീടുക,
ബന്ധുക്കളും െകാറ്റുമിെല്ലന്നുവെന്നാഴി-
െഞ്ഞെന്താരു നാളിൽജ്ജയിച്ചു പെണ്ടെന്ന നീ?
ഞങ്ങൾക്കു ഞങ്ങെട മൂലസ്ഥലമതും
പ്രത്തുകാൽനാടുമേക്കാട്ടപ്പടികളും
രാജധാനികളും സിംഹാസനങ്ങളു-
മിെന്നാന്നു നിർമ്മിച്ചുവന്നതെല്ലന്നറി.
ശൗര്യം നിനക്കതിമാത്രമുെണ്ടങ്കിലും
ശൗര്യമുള്ള ജനം കാട്ടുമാേറയുള്ളു.
അഞ്ചു ലേന്തശുെമാരു ദുളുദാസുമായ് [7]
േനെര പലർ കാണ്  െക നിന്നുെപാരുെതന്നാൽ
എെന്റ ദുളുദാസു േതാറ്റുേപാെയങ്കിേലാ
േകാട്ടയും തന്നു പടയുമിളച്ചുടൻ
നീ െചാന്നെതാെക്കയും െസൗജന്യെമന്നുടൻ
നീതിേയാേട കെണ്ടാഴിഞ്ഞു വാങ്ങിത്തരാം.
അല്ലാെത നീ പറയുന്ന േപവാക്കുകൾ
ന്യായമെല്ലന്നതറിേവാരറിഞ്ഞിടും:
ഇേപ്പാൾ നിനക്കു തുണ പലരുണ്ടേല്ലാ
െകേല്പാെടനിക്കാരുമിെല്ലന്നിരിക്കിലും
െചറ്റു െപാരുേതയടങ്ങുന്നതുള്ളു ഞാ-
നുറ്റു നീ േപാരിന്നു േകാപ്പിട്ടുെകാണ്ടാലും.”

ആ യുദ്ധത്തിൽ പറങ്കികൾ േതാറ്റു. “െതാപ്പിയൂരിത്തല
ചായ്ച്ചു നല്ലായുധം െകല്പുകുറഞ്ഞവൻ മുൻപിൽ െവച്ചീ�
ടിനാർ.” 838-ആമാണ്ടു ധനുമാസം 28-ആംനു െവള്ളി�
യാഴ്ചയാണു് ആ സംഭവം നടന്നെതന്നു കവി നെമ്മ
അറിയിക്കുന്നു. വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ െകാച്ചി�
യിൽ തിരുമൂപ്പു വാണു. െചമ്പകേശ്ശരിതമ്പുരാൻ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റയും ലന്തയുെടയും സഖ്യം സമ്പാദിച്ചു. കരപ്പുറ�
ത്തുകാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആധിപത്യത്തിനു കീഴടങ്ങി.
േഗാദവർമ്മ രാജാവു് അമ്പലപ്പുഴ നിന്നു െതേക്കാട്ടു നീ�
ങ്ങി.

അഞ്ചുമാറും പാദങ്ങൾ
അഞ്ചുമാറും പാദങ്ങെളപ്പറ്റി അധികെമാന്നും പ്രസ്താ�
വിക്കുന്നില്ല. േഗാദവർമ്മ തിരുവനന്തപുരത്തുേപായി
“വഞ്ചിപൻമന്നെന” കണ്ടു എങ്കിലും അവിെടനിന്നു്
അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു സാഹായ്യവും ലഭിച്ചില്ല. പിെന്ന�
യും ഒരു ൈസന്യെത്ത േശഖരിച്ചുെകാണ്ടു് ആ തമ്പു�
രാൻ കരപ്പുറത്തുെവച്ചു ലന്തക്കാരുമായി എതിർക്കുക�
യും ആ യുദ്ധത്തിലും പരാജിതനാകുകയും െചയ്തു. സാമൂ�
തിരി െകാടുങ്ങല്ലൂർേക്കാട്ട കയ്യടക്കിവച്ചുെകാള്ളുകയും,
അതു തിരിെക െകാച്ചിക്കു െകാടുക്കണെമങ്കിൽ തെന്റ
പടെച്ചലവു കിട്ടണെമന്നു ശഠിക്കുകയും െചയ്യുകയാൽ
െകാച്ചിത്തമ്പുരാനും ലന്തയും ഒരുവശത്തും സാമൂതിരി�
യും പറങ്കിയും മറുവശത്തുമായി വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ
ഏർെപ്പേടണ്ടിവന്നു. അതുസംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുക്കമാണു്
ഷഷ്ഠപാദത്തിൽ പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു്. ഒടുവിൽ ലന്ത ആ േകാട്ട 845-ആമാണ്ടു കന്നിമാസം
15-ആംനു വീെണ്ടടുത്തു. അങ്ങെന പള്ളുരുത്തിത്താവഴി�
യിൽനിന്നു ദത്തുപുക്ക രാമവർമ്മത്തമ്പുരാൻ മൂത്തതാ�
വഴിയിൽനിന്നു ദത്തുപുക്ക വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�
െന്റ േനർക്കു പ്രവർത്തിച്ച അന്യായത്തിെന്റ ഫലം ആ
തമ്പുരാെന്റ പിൻവാഴ്ചക്കാരായി െവട്ടത്തുനിന്നു ദത്തു�
േകറിയ തമ്പുരാക്കന്മാർ അനുഭവിച്ചു. വീരേകരളവർ�
മ്മത്തമ്പുരാന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻവാഴ്ചക്കാർക്കും
േനരിട്ട സങ്കടം കാലാന്തരത്തിൽ പരിഹൃതവുമായി. ആ
വസ്തുത പര്യാേലാചിക്കുേമ്പാൾ പടപ്പാട്ടു സന്മാർേഗ്ഗാ�
പേദശകമായ ഒരു കാവ്യമാെണന്നുകൂടി സമർത്ഥിക്കാ�
വുന്നതാണു്. അേതാടുകൂടി പടപ്പാട്ടു് അവസാനിക്കുന്നു.
ഷഷ്ഠപാദത്തിൽ ലന്തക്കാർ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു േകറി�
യുറപ്പിച്ച മരേക്കാട്ടെയപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനം കവിയുെട
കല്പനാശക്തിക്കു മകുേടാദാഹരണമായി പ്രേശാഭിക്കു�
ന്നു.

“േമരുമലെയ്ക്കാരു ൈവരി പുറെപ്പട്ടു േകരളഭൂമിയിൽനി�
ന്നു വടേക്കാട്ടു േനേര വരുന്നു” എന്നാണു് ആ േകാട്ടെയ
അേദ്ദഹം ഉേല്ലഖനം െചയ്യുന്നതു്.

“േമരുമലയ്ക്കു ശിഖരങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
ചാരുതണ്ടായ ശിഖരമിതിനുണ്ടു്.
അമ്മലേമൽ കരിസിംഹമലറുകി-
ലിമ്മരേക്കാട്ടയിൽേത്താക്കലറീടുേമ.
വണ്ടുകളമ്മലേമൽ മുരണ്ടീടുകിൽ
തണ്ടുകെളല്ലാം മുരണ്ടലറുമിതിൽ.
ഗന്ധർവരാദികളങ്ങു വസിക്കിേലാ
സന്തതം ലന്തകൾ വാഴുന്നിതിലുേമ.
തണ്ണീർ നിറഞ്ഞ തടമതിലുെണ്ടങ്കിൽ
തണ്ണീർ നിറച്ച പത്താഴങ്ങളുണ്ടിതിൽ.
കുന്നിന്മാതങ്ങു കളിച്ചുവസിക്കിേലാ
ഇന്ദിരാേദവി കളിച്ചിങ്ങിരിക്കുന്നു.
അന്നം പറക്കും തലയ്ക്കുമീെതങ്കിേലാ
ഉന്നം പറക്കും െകാടിക്കൂറ േകാട്ടേമൽ.
കൂർത്തുമൂർത്തുള്ള മുള്ളുണ്ടതിെലങ്കിേലാ
േചത്തിരുമ്പാണിമുള്ളുണ്ടിതിേന്മലുേമ.
ഈശാനനാശ്രയം പൂണ്ടതു വാഴുകിൽ
പാശിതാനാശ്രയം പൂണ്ടിതു വാഴുന്നു.
സൂര്യെന്റ േതരതിൻ ചുറ്റും നടക്കിേലാ
വാരിധിേത്തരിതിൻ ചുറ്റും നടക്കുന്നു.
കല്ലുണ്ടതിലുരുെണ്ടന്നതാകുെന്നങ്കിൽ
കല്ലുണ്ടയുണ്ടിതിൽച്ചിത്രം തരംതരം.
ഏണമതിൻചുവട്ടിൽക്കിടന്നീടുകിൽ
ചീനിയിതിൻചുവട്ടിൽക്കിടന്നീടുന്നു.
പാമ്പുകളുണ്ടു തടിച്ചതതിെലങ്കിൽ
പാമ്പുകയറുണ്ടിതിലും മേനാഹരം.
പാഴുമരമുണ്ടു പർവതത്തിെലങ്കിൽ
പാമരമുണ്ടു വളർന്നതിതിലുേമ”

എന്നാണേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപപാദനരീതി. പടപ്പാട്ടിെന്റ
പ്രേണതാവിെന മഹാകവി എേന്നാ പണ്ഡിതമൂർദ്ധ�
ന്യെനേന്നാ പറയുവാൻ പാടിെല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഭാവനാസമ്പത്തിേനയും വർണ്ണനാചാതുര്യേത്തയും
മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിക്കുവാൻ ഏതു പുേരാഭാഗി�
യും മടിേക്കണ്ടതില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാൈശലി
സാമാന്യജനങ്ങളുേടതാണു്. അക്കാലത്തു പ്രചാരലു�
പ്തങ്ങളായിരുന്ന ചില പ്രേയാഗങ്ങളും കാണ്മാനുണ്ടു്.
േദശചരിത്രവും സമരവ്യാപാരവും സംബന്ധിച്ചു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനുള്ള അവഗാഹം അസാധാരണമാണു്. ക്യാ�
പ്റ്റൻ ന്യൂേഹാഫ് മുതലായ ലന്തക്കാരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങളി�
ലും തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലും മറ്റും പ്രതിപാദിക്കുന്ന
അക്കാലെത്ത ആ സംഭവങ്ങൾ പടപ്പാട്ടിൽ അണുമാ�
ത്രംേപാലും വ്യത്യാസം കൂടാെത പ്രപഞ്ചനം െചയ്തിരി�
ക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല രാഘവൻ േകാവിൽ ആരായിരു�
ന്നു എന്നും മുരിയതിട്ട നമ്പൂരിമാെര ലന്തക്കാർ ബന്ധന�
സ്ഥന്മാരാക്കിേയാ എന്നും അമ്മത്തമ്പുരാെന്റ േനർക്കു
മൂത്തതാവഴിത്തമ്പുരാക്കന്മാരുെട മേനാഭാവെമന്തായി�
രുന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള അേനകം വാദഗ്രസ്തങ്ങളായ വി�
ഷയങ്ങളിൽ അതു സംശയനിവൃത്തിക്കു പര്യാപ്തമായ
വിധത്തിൽ പുതിയ അറിവുകൾ തരുന്നുമുണ്ടു്. കവി
താൻ വർണ്ണിക്കുന്ന ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കായി�
രുന്നതായി കരുതുന്നതിൽേപ്പാലും അസാംഗത്യമില്ല.
അെതന്തായാലും അേദ്ദഹത്തിനു് അന്നെത്ത യുദ്ധസ�
മ്പ്രദായെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനം സർവങ്കഷമായിരു�
ന്നു എന്നുള്ളതു നിർവിവാദംതെന്ന. ഭാരതത്തിെല ഇത�
രേദശവാസികെള അേപക്ഷിച്ചു േകരളീയർ േദശചരിത്ര�
െത്ത വിഷയീകരിച്ചു കവനം െചയ്യുന്നതിൽ താൽപര്യം
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു് ഒൻപതാം ശതക�
ത്തിൽ വിരചിതങ്ങളായ ഹര്യക്ഷമാസസമേരാത്സവം,
പടപ്പാട്ടു്, മാമാേങ്കാദ്ധരണം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉത്ത�
മലക്ഷ്യങ്ങളാണു്. മലനാട്ടിൽ എങ്ങും എവിെടയും പട
നടന്നിരുന്ന അക്കാലത്തു് അതിെന്റ പ്രതിഫലനം സാ�
ഹിത്യത്തിലും സംക്രമിച്ചതു് അസ്വാഭാവികമല്ലേല്ലാ.

7. ദുളുദാസ് = േസാൾജർ, സാമാന്യേയാധൻ.
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െതേക്കമലയാളത്തിൻ കാടേഞ്ചരിയില്ലെത്ത ഒരു നമ്പൂ�
രി ‘മാമാേങ്കാദ്ധാരണം’ എന്ന േപരിൽ ഒരു കിളിപ്പാട്ടു
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“മല്ലാരിസമൻ മാനവിക്രമൻ മനുേജന്ദ്ര-
നല്ലിപ്പൂമകൾ പിരിയാത മങ്ഗലശീലൻ
സ്വർേല്ലാകാദികളിലും കീർത്തിേചർത്തിടും നാഥ-
ന്നുള്ള സർവ്വാർത്ഥകാര്യമാർഗ്ഗേലഖകന്മാരിൽ
വല്ലഭേമറും കാടേഞ്ചരിയില്ലം നല്ല
പല്ലാനിേക്കാടം വീടുമീശന്മാർ െചറിയേന്ന
വല്ലാെത വലഞ്ഞുഴന്നീടിേനാെരെന്നക്കണ്ടി-
ട്ടല്ലൽ തീർെത്തടുത്തങ്ങു െകാണ്ടുേപായനുദിനം
െമെല്ലെമെല്ലേവ നറുംപാലുമന്നവും തന്നു
കല്യേമാേദന പരിപാലിച്ചു േവണ്ടുംവണ്ണം”

എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കിളി പാടിയിരിക്കുന്നു. പല്ലാ�
നിേക്കാടം വീടു് ഏെതന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതിെന്റ
അധിപൻ ഒരു നായരായിരിക്കണം. അേദ്ദഹത്തിനും
പ്രസ്തുതകൃതിയുെട രചനയിൽ അനുഗ്രാഹകത്വമുണ്ടാ�
യിരുന്നതായി സങ്കല്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർ രണ്ടു�
േപരും കഥാനായകെന്റ േകാവിലകത്തു േലഖനവൃത്തി�
യിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു. കൃഷ്ണനാട്ടം നിർമ്മിച്ച മാനേവദ�
െന തുടർന്നു് െനടുവിരിപ്പു (െനടിയിരുപ്പു) സ്വരൂപം പരി�
പാലിച്ചു തിരുേവാണം തിരുനാൾ, അശ്വതി തിരുനാൾ,
പൂരാടംതിരുനാൾ, ഉത്തൃട്ടാതിതിരുനാൾ എന്നീ നാലു
രാജാക്കന്മാെരപ്പറ്റി ചുരുക്കമായി ചിലെതല്ലാം പ്രസ്താ�
വിച്ചതിനുേമൽ തെന്റ കഥാനായകനായ ഭരണിതിരു�
നാൾ മാനവിക്രമരാജാവിെന്റ രാജ്യഭാരെത്തയും അേദ്ദ�
ഹം 869-ആമാണ്ടും, 870-ആമാണ്ടും നടത്തിയ രണ്ടു മാ�
മാങ്കങ്ങേളയുംപറ്റി കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. അവരിൽ ആദ്യ�
െത്ത നാലു രാജാക്കന്മാരുെട ഭരണകാലം 833 മുതൽ
859 വെരയാണു്. ഭരണിതിരുനാൾ 815-ൽ ജനിച്ചു. 859-
ൽ സാമൂതിരിപ്പാടായി. 880-ൽ തീെപ്പട്ടു. 870-െല മാമാ�
ങ്കവും പ്രതിപാദ്യേകാടിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ
പ്രസ്തുത കൃതിയുെട നിർമ്മിതി 870-നും 880നും ഇടയ്ക്കാ�
െണന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്വരൂപം
മാമാേങ്കാദ്ധരണത്തിൽ (1) േഗാകർേണ്ണാദ്ധരണം (2)
പൂന്തുേറശാധിപത്യം (3) പൂന്തുേറശവൃത്തം (4) മാഘമ�
േഹാത്സവം (5) ശക്തിപ്രസാദം (6) മാമാേങ്കാദ്ധരണം
എന്നീ ആറു ഖണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാമാേങ്കാ�
ദ്ധരണത്തിനുേശഷമുള്ള സംഭവങ്ങൾകൂടി ശാരിക പറ�
യുവാൻ സപ്തമഖണ്ഡത്തിൽ ഉപക്രമിക്കുന്നു എങ്കിലും
അതിൽ ഏതാനും വരികൾ മാത്രെമ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു.
പ്രഥമ തൃതീയഖണ്ഡങ്ങൾ േകകയിലും മറ്റു നാലു ഖണ്ഡ�
ങ്ങളും കാകളിയിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കാ�
കളിയിൽ അങ്ങിങ്ങു കളകാഞ്ചിയും മണികാഞ്ചിയും
മറ്റും മിശ്രണം െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ആ വൃത്തങ്ങൾെകാ�
ണ്ടു ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ കവി താരതേമ്യന അസ�
മർത്ഥനാെണന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത
രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളിലും േകരേളാല്പത്തിയിെല ഇതിവൃത്തം
തെന്നയാണു് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശ്രീപരശുരാമ�
െന്റ സ്രൂേക്ഷപണംെകാണ്ടു സമുദ്രം നീങ്ങുന്നതും തൽ�
ഫലമായി ആവിർഭവിച്ച ഭൂമി അേദ്ദഹം ബ്രാഹ്മണർക്കു
ദാനം െചയ്യുന്നതും അങ്ങെന തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച രാജ്യം
അവർതെന്ന കുെറക്കാലം രക്ഷിക്കേവ അധർമ്മം വർ�
ദ്ധിച്ചേപ്പാൾ ദാതാവിെന്റ അനുമതി വാങ്ങി േകരളൻ
എെന്നാരു രാജമന്ത്രിെയ (േചാള േദശത്തുനിെന്നന്നു
േകരേളാൽപ്പത്തി) െകാണ്ടുവന്നു രാജാവായി വാഴിക്കു�
ന്നതും ഒടുവിൽ േചരമാൻെപരുമാൾ തെന്റ പ്രകൃതി
രഞ്ജനാപാടവംെകാണ്ടു് ആയുരന്തംവെര രാജ്യഭാരം
െചയ്യുന്നതും ആസന്നമരണനായ കാലത്തു് അേദ്ദഹം
മധ്യേകരളം തെന്റ ഏഴു പുത്രന്മാർക്കായി വീതിച്ചുെകാ�
ടുക്കുന്നതും മറ്റും ഈ കൃതിയിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീ�
ടാണു് അേദ്ദഹെത്ത ഭക്തനായ പൂന്തേറശൻ െചന്നു
െതാഴുതതു്. േകാഴിേക്കാടിനു മുൻപു െനടിയിരിപ്പു സ്വ�
രൂപത്തിെന്റ രാജധാനി പൂന്തുറയായിരുന്നു. “തൽപാ�
ദഭക്തന്നു സൽകരിച്ചീടുവാനല്പെമന്നാകിലുെമാന്നു കാ�
ണായ്കയാൽ, കുക്കുടേക്കാടരേക്രാശമാത്രം” തനിക്കു
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ആ വീരനു ദാനംെച�
യ്തു.

“കർമ്മഭൂേദശമിവിടമാകുന്നതു്;
ധർമ്മമര്യാദകൾ നീങ്ങാെത സന്തതം
ബ്രാഹ്മണേരയും പശുക്കേളയും മഹാ-
ധാർമ്മികന്മാരായ സാധുക്കൾ തെമ്മയും
രക്ഷിപ്പതിനു സർവ്വാധിപത്യം നിന-
െക്കാെക്കയടക്കിത്തരുന്നുണ്ടു നിർണ്ണയം”

എന്നു കല്പിച്ചു െപരുമാൾ തെന്റ പള്ളിവാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കുകയും

“െചാെല്ലഴും മക്കത്തു കപ്പേലാടിക്കയും
കല്യാണമുൾെക്കാണ്ടു മാമങ്കമാകിയ
നല്ല മേഹാത്സവം േമളിച്ചുെകാൾകയു-
മല്ലെലാഴിഞ്ഞു െചയ്താലും നിരന്തരം”

എന്നുകൂടി അനുശാസിക്കയും െചയ്തു ബ്രഹ്മസായുജ്യം
പ്രാപിച്ചു. ഈ വരങ്ങെള െപരുമാളുെട ആശംസയാ�
യി മാത്രേമ കരുേതണ്ടതുള്ളു. എെന്തന്നാൽ അേദ്ദഹ�
േത്താടു “ചമ്മംപരിശ” വാങ്ങിയ വള്ളുവേക്കാനാതിരി�
ക്കാണു് മാമാങ്കാേഘാഷത്തിന്നുള്ള അവകാശം അേദ്ദ�
ഹം ആദ്യമായി ദാനംെചയ്തെതന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്ന
പറയുന്നുണ്ടു്. േകാഴിേക്കാടിനു പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചതി�
നുേമലല്ലാെത “മക്കത്തു കപ്പേലാടിക്കുവാൻ” തരവുമി�
ല്ലേല്ലാ. അതു് എങ്ങെനയായാലും പൂന്തുേറശൻ ഉടനടി
തെന്ന േകാഴിേക്കാട്ടുനഗരം സ്ഥാപിച്ചു് അതു തെന്റ രാ�
ജധാനിയാക്കി ക്രേമണ അയൽനാടുകളിൽ ഓേരാന്നാ�
യി “ചത്തും െകാന്നും അടക്കി”ത്തുടങ്ങി.

പരശുരാമൻ വരുണെന്റ േനർക്കു ഭാർഗ്ഗവാസ്ത്രം പ്രേയാ�
ഗിച്ചേപ്പാൾ േലാകത്തിനു സംഭവിച്ച ദശാന്തരം കവി
ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“കല്പാന്തനലസമമായ ദിവ്യാസ്ത്രം െതാടു-
ത്തെപ്പാഴുതതിശയമുൽപതിെച്ചഴും ധൂളി-
ചക്രേവേഗന മിത്രമണ്ഡലം മറയുന്നു;
രക്തവൃഷ്ടിയുമുല്ക്കാപാതവുമശനിയും
വിച്യുതിച്ചളവതു കണ്ടതിപരവശാൽ
അച്ചരിത്രങ്ങെളന്തായ് വരുെമന്നറിയാഞ്ഞു
യക്ഷകിന്നരഗന്ധർേവ്വാരഗവിദ്യാധര-
രേക്ഷാഗുഹ്യകപിശാചാദികെളല്ലാവരും
വിഭ്രാന്തന്മാരായ്ച്ചമഞ്ഞീടിനാേരാേരാ ദിക്കിൽ;
വിഭ്രമം കലർന്നിതു മറ്റുള്ള ജനങ്ങളും.
അബ്ധിയും ഖരതരം തിളച്ചുമറിഞ്ഞുട-
നപ്പുകൾ കുറുകിമിട്ടാൽ കവിഞ്ഞിളകുന്നു.
പുഷ്കരാലയനിയതാലയനിവാസിക-
െളാക്കേവ ബഹുവിധമുഷ്ണിച്ചു പിടയുന്നു.
നക്രമത്സ്യാഹിഗ്രാഹകച്ഛപതിമിംഗല-
മുഖ്യസൂകരജലമാനുഷാദികെളല്ലാം
തിഗ്മേവഗങ്ങൾ സഹിയാഞ്ഞുഴന്നഴെല്പട്ടു
വ്യഗ്രമുൾക്കലർന്നേങ്ങാടിേങ്ങാടുമലയ്ക്കുന്നു.
ശുക്രാദിമുനികളും രാമെനപ്പുകഴ്ന്നതി-
ഭക്ത്യാ സന്താപേവഗാെലാേട്ടാട്ടു പിൻവാങ്ങുന്നു.
ശക്രാദിേദവകളുമീശശിഷ്യാധിക്യം ക-
ണ്ടുൾക്കാമ്പു െതളിഞ്ഞഖിേലശെന വണങ്ങുന്നു.
വിപ്രാദിസാധുക്കളും േദവകളസുരക-
െളേപ്പരും വരുണേനാടത്ഭുതം കണ്ടുകണ്ടു
ധിക്കാരം കാട്ടിടാെത ഭാർഗ്ഗവൻതെന്നെച്ചന്നു
സല്ക്കരിച്ചാലും ഭവാെനെന്നാെക്കപ്പറയുന്നു.”

ഇനി ഭരണി തിരുനാൾതമ്പുരാെന്റ അപദാനങ്ങെള
പരാമർശിച്ചു കവി പ്രധാനമായി എന്തു പറയുന്നു എന്നു
േനാക്കാം. മൂന്നും നാലും ഖണ്ഡങ്ങളിലാണു് അവെയപ്പ�
റ്റി ഉപക്രമരൂപത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹ�
െത്ത

“പണ്ടു തൃശ്ശിവേപരൂർനിന്നു സൽഗതി േനടി-
െക്കാണ്ട ഭൂപൻതൻ സ്വസൃനന്ദനം കൃപാലയം
തണ്ടലർബാണസമം ബാഹുജവരാത്മജം
െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണൻ കലാസംഭവം ദിവ്യാത്മാനം”

എന്നും മറ്റും ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി. പണ്ടു് ഒരു സാമൂതിരി
ഒരു സ്വാമിയാെര ഹിംസിക്കുകയും തന്നിമിത്തം ആ
രാജവംശത്തിനു ധനനാശവും മാനഹാനിയും സംഭവി�
ക്കുകയും െചയ്ത കഥ അേദ്ദഹം ധരിച്ചേപ്പാൾ ആ പരാ�
ഭവത്തിെന്റ ശാന്തിക്കായി ഒരു വലിയ ൈസന്യേത്താ�
ടുകൂടി േപായി പല ശത്രുക്കേളയും ജയിച്ചു. അവിടുന്നു്
അധികമായി താമസിച്ചിരുന്നതു് െപാന്നാനിേക്കാവില�
കത്തായിരുന്നു. 97 വയസ്സായ അമ്പാടിേക്കാവിലകത്തു
വലിയ തമ്പുരാട്ടിയുെട നിര്യാണം ആസന്നമായി എന്നു
േകട്ടേപ്പാൾ അവിെടനിന്നു േകാഴിേക്കാെട്ടത്തുകയും
ആ രാജ്ഞിയുെട മരണാനന്തരം േശഷക്രിയ ആേഘാ�
ഷപൂർവം നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്തു. “തൽകുേലശ്വരി
ജീവന്മുക്തയായ് വിളങ്ങി സൽഗുണാലയാ വിജ്ഞാ�
നജ്ഞാനദയാവതീ” എന്നു കവി ആ തമ്പുരാട്ടിെയ
വാഴ്ത്തുന്നു. ഭരണിതിരുനാൾ 865-ൽ തിരുനാവായിൽ
െവച്ചു നാല്പെത്താമ്പതു ദിവസേത്താളം നീണ്ടുനിന്ന
ഒരു മൃത്യുഞ്ജയേഹാമം ഫലാേപക്ഷകൂടാെത അനുഷ്ഠി�
ച്ചതായും കവി പറയുന്നുണ്ടു്. അയനിക്കൂറ്റു (ചിറളയം)
ആറാംകൂറുതമ്പുരാൻ െവട്ടത്തു മൂന്നാംമുറത്തമ്പുരാെന
െകാച്ചിയിെല ഇളയരാജാവായി വാഴിക്കുന്നതിനു ശ്ര�
മിക്കുകയാൽ െകാച്ചി വലിയതമ്പുരാനും ലന്തക്കാരും
ഭയെപ്പട്ടു് ആ സാമൂതിരിയുെട സഹായത്തിനു് അേപ�
ക്ഷിച്ചു. അേപക്ഷകന്മാരുെട വിചാരം താെഴക്കാണുന്ന
പ്രകാരത്തിലായിരുന്നു.

“ചിന്തിച്ചു നമുെക്കാരു പിൻതുണയ്ക്കടയതായ്
പൂന്തുേറശെനത്തെന്ന ബന്ധുവായ് വരിേക്കണം.
സന്തതമല്ലായ്കിൽ മെറ്റെന്താരാശ്രയം നമു-
െക്കന്തിനു പെത്തടുത്തു പത്തു നാം ചിന്തിക്കുന്നു?
പൂന്തുേറശ്വരൻ തുണയായ്വരുന്നാകിൽപ്പരി-
പന്ഥികൾ മലയാളത്തിങ്കലാരുള്ളൂ പിെന്ന?
സേന്താഷിച്ചചലാബ്ധിനായകൻ പ്രസാദിപ്പാ-
െനെന്താരുപായമുള്ളെതന്നേത ചിന്തിേക്കണ്ടൂ.
പണ്ടു നാം പിഴച്ചതുെകാണ്ടവനീശൻ തനി
ക്കുണ്ടേല്ലാ തിരുവുള്ളേക്കടതിനിനിയിേപ്പാൾ
കണ്ടു കാൽപിടിച്ചാകും പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ െചയ്തു-
െകാണ്ടാലൻേപാടു പരിപാലിപ്പാൻ മതിയേല്ലാ.
വൻെപഴുമവനീശൻ സർവ്വപാലകനനു-
കമ്പയുള്ളവർകളിൽ മുൻപെനന്നേല്ലാ േകൾപ്പൂ.
മുൻപിനാൽപ്പിഴച്ചതു നാം െകാടുങ്ങല്ലൂർനിന്നു
തമ്പുരാൻതേന്നാടതിന്നിന്നിനി പ്രായശ്ചിത്തം
െചയ്വതുമവിെടനിന്നാെയ്ക്കാള്ളാമതിനിേപ്പാൾ
ദിവ്യനാം നേരന്ദ്രെനയിെങ്ങഴുന്നള്ളിേക്കണം.”

ഒടുവിൽ അവർ െവളുേത്തടത്തു ഭട്ടതിരിെയ ദൂതനായി
സാമൂതിരിേക്കാവിലകേത്തക്കു് പറഞ്ഞയച്ചു.

“പണ്ടു ലേന്തശൻ പിഴച്ചീടിനാെനന്നാകിലും
കണ്ടു കാൽ പിടിക്കിൽ നാം രക്ഷിെക്കന്നേത വരൂ.
പാരിച്ച പിഴകളുേണ്ടെറെയന്നിരിക്കിലും
പാരിതിലഭയം നല്കീടുെകന്നാകുംവണ്ണം
യാചിച്ചുനിന്നാലവർക്കുള്ളപരാധം സഹി-
ച്ചാചാരം പരിപാലിച്ചീടണെമന്നുണ്ടേല്ലാ.
രാജാവിന്നതിൻമീെത മെറ്റാരു ധർമ്മമിെല്ല-
ന്നാചാരമാര്യന്മാരാൽ സമ്മതെമന്നുണ്ടതും”

എന്നു േവണ്ടെപ്പട്ടവരുമായി ആേലാചിച്ചു തീർച്ചെപ്പടു�
ത്തി തമ്പുരാൻ െകാടുങ്ങല്ലൂേരക്കു േപാകുകയും അവിെട�
െവച്ചു് 866-ൽ ലന്തക്കാരുമായി ഒരു സന്ധിയിൽ ഏർ�
െപ്പട്ടു തദ്വാരാ പന്ത്രണ്ടു വർഷേത്തക്കു പരസ്പരം കല�
ഹം കൂടാെത കഴിയുവാൻ വ്യവസ്ഥ െചയ്കയും െചയ്തു.
ആ സന്ധിയുെട ഫലമായാണു് േചറ്റുവാ മണൽപ്പുറം
സാമൂതിരിക്കു ലഭിച്ചതു്. െവട്ടത്തു മൂന്നാമൻ തമ്പുരാൻ
ആ സംഭവവികാസങ്ങൾ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അത്യന്തം
വിഷണ്ണനായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർ േഗാദവർമ്മാ
എന്നായിരുന്നു. ആ രാജാവിെന ബന്ധുക്കൾ സാന്ത്വ�
നം െചയ്യുന്നതു കവി താെഴ കാണുന്ന വിധത്തിൽ വിവ�
രിക്കുന്നു.

“കാലേദാഷത്താലുള്ള കാലുഷ്യമാർക്കില്ലാത്തൂ?
മാേലാകർെക്കല്ലാവർക്കുമുണ്ടാേവാന്നതു നൂനം.
കാലാരിനാഥൻ പന്തീരാണ്ടിരന്നീേല മുന്നം?
കാലനുെമാരു കാലം ശൂലേമറ്റുലഞ്ഞുേപാൽ.
ബാലനാം ഗേണശനും െകാമ്പടർന്നഴെല്പട്ടാൻ;
മാലിെയെന്നാരു മത്സ്യമായാനഗ്നിജൻതാനും.
േവധാവിെന്നാരു തല േപായി പണ്ടമേരന്ദ്ര-
നാധിപൂണ്ടഹല്യെയ പ്രാപിേച്ചറ്റിതു ശാപം.
േമദിനീപതി നളൻ കലിയാേവശത്താേല
േമദിനീ മുതെലല്ലാെമാഴിഞ്ഞു വാണീടിനാൻ.
കാമിനിമൂലമഭിമാനഹാനിയും വന്നു
രാമനാം ജഗന്നാഥൻ താനുഴന്നഴെല്പട്ടാൻ.
േസാമവംേശാൾഭൂതനാം ധർമ്മജൻ ചൂതിൽേത്താറ്റു
ഭൂമിയും ധനങ്ങളും വിട്ടുതാൻ വനം പുക്കാൻ.
േകവലേമവം മറ്റു പലർക്കുമന്നേന്നാേരാ-
രാവലാതികൾ വന്നു േമലിൽ നല്ലതും വന്നു.
നമുക്കുമതുേപാെല നല്ലതുവരും േമലിൽ
ഭൂമിച്ചീടാെത ശമിച്ചീടുെകന്നിത്യാദികൾ
ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞതു േകട്ടുടനകതാരി-
ലന്തസ്താപവും തീർന്നു വാണിതന്നേരന്ദ്രനും.”

ചിറളയത്തു േകാട്ട പിടിക്കുകയും ലന്തക്കാരിൽനിന്നു
കായംകുളത്തു രാജാവിനുണ്ടായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ശമിപ്പി�
ക്കുകയുമാണു് സാമൂതിരി പിന്നീടു െചയ്തത്. അനന്തരം
മാമാങ്കം ആേഘാഷിക്കുന്നതിന്നുള്ള ചടങ്ങുകൾ ആരം�
ഭിച്ചു.
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മാമാങ്കമേഹാത്സവെത്തപ്പറ്റി ചിലെതല്ലാം അനുവാച�
കന്മാർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ധരിച്ചിരിേക്കണ്ടത് ആവശ്യ�
കമാണു്. മാഘ (മകം) നക്ഷത്രത്തിൽ െവളുത്ത വാവു
വരുന്നമാസത്തിനു് (മകരം-കുംഭം) മാഘമാസം എന്നു
േപർ പറയുന്നു. ഈ മാസത്തിൽ നിത്യവും പ്രാതസ്നാ�
നം വിഷ്ണുപ്രീതികരമാെണന്നു പുരാണങ്ങൾ ഉപേദശി�
ക്കുന്നു. േകരളത്തിെല അതിപ്രധാനങ്ങളായ ൈവഷ്ണ�
േക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണേല്ലാ തിരുനാവാ. അതു നവ�
േയാഗികളാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാണു്. നിളെയന്നും പ്രതീ�
ചിെയന്നും േപരാെറന്നുമുള്ള നാമാന്തരങ്ങേളാടുകൂടിയ
ഭാരതപ്പുഴ ആ േക്ഷത്രത്തിെന്റ െതക്കു വശത്തുകൂടി കി�
ഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി പ്രവഹിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടു വർഷ�
ങ്ങൾെക്കാരിക്കൽ മാഘമാസത്തിെല മകം നാളിൽ ഭാ�
രത ഭൂമിയിെല പല പ്രശസ്തതീർത്ഥങ്ങളിലും ഗംഗയുെട
സന്നിധാനമുണ്ടാകുന്നതായി ആസ്തികന്മാർ വിശ്വസി�
ക്കുകയും അന്നു് അവിെടേപായി സ്നാനം െചയ്തു് തദ്വാ�
രാ ദുഃഖത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനും നിവൃത്തി വരുത്തുവാൻ
യത്നിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ആര്യാവർത്തത്തിൽ ഹരിദ്വാ�
രം, പ്രയാഗം, നാസിക്ക്, ഉജ്ജയിനി ഈ സ്ഥലങ്ങളി�
ലും ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ കുംഭേകാണത്തും തിരുനാവാ�
യിലും ഈ സ്നാേനാത്സവം പ്രധാനമായി ആേഘാഷി�
ക്കാറുണ്ട്. ആെക തത്സംബന്ധമായി പന്ത്രണ്ടു പുണ്യ�
തീർത്ഥങ്ങളുള്ളവയിൽ വർഷംേതാറും ഓേരാ തീർത്ഥ�
ത്തിനു ൈവശിഷ്ട്യം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുനാവായിെല
മഹാമാഘത്തിനു ‘മാമാകം’ എെന്നാരു േപർ പണ്ടുണ്ടാ�
യിരുന്നതായി കാണുന്നുെവങ്കിലും ‘മാമാങ്കം’ എന്ന സം�
ജ്ഞയിലാണു് അതു പരെക്ക അറിയെപ്പടുന്നത്. മഹാ�
മാഘം ദുഷിച്ചു മാമാകവും മാമാകം ദുഷിച്ചു മാമാങ്കവു�
മായി പരിണമിച്ചിരിക്കണെമന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു.
പ്രാചീനേചരരാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തുതെന്ന തിരു�
നാവായിൽ മാമാേങ്കാത്സവം നടത്തിവന്നിരുന്നു. ‘പാ�
ണ്ടിെയ്ക്കഴുതിയയയ്ക്കുക’ എന്നുള്ള അതിെന്റ ഒന്നാമെത്ത
ചടങ്ങു് പാണ്ടിയും േകരളവുമായുണ്ടായ സമ്പർക്കം നാ�
മാവേശഷമായി വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അനുഷ്ഠിച്ചു�
വന്നിരുന്നതായി കാടേഞ്ചരിയുെട കിളിപ്പാട്ടിൽനിന്നു
കാണാം. പ്രാചീനകാലത്തിെല േചരമാന്മാർ േചാളപാ�
ണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാർക്കു് അയച്ചുവന്നിരുന്ന ക്ഷണപത്ര�
ത്തിെന്റ അർത്ഥശൂന്യമായ ആവർത്തനമായിരിക്കണം
അതു്. പരഹിതഗണിതത്തിെന്റ രീതി വ്യവസ്ഥാപനം
െചയ്തതു് ഒരു മാമാങ്കത്തിലായിരുന്നു എന്നു മുൻപുത�
െന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഒടുവിലെത്ത െപരുമാൾ
മാമാങ്കം നടത്തുന്നതിന്നുള്ള അധികാരം ‘ആറേങ്ങാ�
ട്ടു്’ എന്നുകൂടി േപരുള്ള വള്ളുവനാട്ടുകര രാജാവിനാണു്
െകാടുത്തെതന്നു േകരേളാൽപത്തിയിൽ കാണുന്ന പ്ര�
സ്താവന വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണു്. “ഒടുക്കം മഹാമാ�
ഘേവല ആചരിച്ചു നടത്തുവാൻ വള്ളുവേക്കാനാതിരി
രാജാവിനു തിരുനാവായി മണൽപ്പുറവും നാടും പതിനാ�
യിരം നായരും കല്പിച്ചു െകാടുത്തു് ആറേങ്ങാട്ടുസ്വരൂപം
എന്നരുളിെച്ചയ്തു. സ്വരൂപം രക്ഷിപ്പാൻ േചാവരക്കൂറ്റിൽ
തിരുമാനാംകുന്നത്തു ഭഗവതിെയ സ്ഥാനപരേദവതയാ�
ക്കിക്കല്പിക്കയും െചയ്തു” എന്നതാണു് ആ പ്രസ്താവന.
ആറിനു് (ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കു്) അേങ്ങാട്ടു് (വടേക്കാട്ടു്) ഉള്ള രാ�
ജ്യമാകയാൽ ആറേങ്ങാട്ടു് എന്നു് ആ നാട്ടിന്നു േപർ
സിദ്ധിച്ചു. െനടുവിരുപ്പു സ്വരൂപം ക്രി. പി. 1042-ൽ സ്ഥാ�
പിതമായിെയന്നു “േദേവാ നാരായേണാവ്യാൽ” എന്ന
കലിവാക്യേത്തയും േചാളശാസനങ്ങേളയും ആസ്പദ�
മാക്കി നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ ഏറനാ�
ടു് അതിനുമുൻപു തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നാട്ടിെന്റ
രാജധാനിയായിരുന്നു പൂന്തുറ. ക്രി. പി. 1320-െല വീര�
രാഘവപ്പട്ടയത്തിൽ ഏറനാട്ടിേലയും (െനടിയിരിപ്പു്)
വള്ളുവനാട്ടിേലയും രാജാക്കന്മാർ സാക്ഷിനിന്നിരുന്ന�
തായി കാണുന്നു. സാമൂതിരിമാർ ക്രേമണ േപാലനാടു്
(കടത്തനാടു്) പിടിച്ചടക്കി മഹമ്മദീയരുെട സാഹായ്യ�
േത്താടുകൂടി മാമാങ്കം നടത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം
വള്ളുവേക്കാനാതിരിയുെട പക്കൽനിന്നു സ്വായത്തമാ�
ക്കി. െകാച്ചിമഹാരാജാക്കന്മാർ െചാവ്വരക്കൂറ്റുകാരും
സാമൂതിരിമാർ പന്നിയൂർക്കൂറ്റുകാരുമായിരുന്നു. വീരരാ�
ഘവപ്പട്ടയത്തിൽ ഈ രണ്ടു കൂറുകേളയും സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പന്നിയൂർക്കൂറ്റിൽെപ്പട്ട തിരുമനേശ്ശരി നമ്പൂരിയുെട വക
െപാന്നാനിേദ്ദശം െതക്കുനിന്നു െകാച്ചിമഹാരാജാവും
വടക്കുനിന്നു വള്ളുവേക്കാനാതിരിയും കൂറുമത്സൈത്ത
ആസ്പദമാക്കി ആക്രമിക്കുവാൻ ഒരുെമ്പട്ടേപ്പാൾ നമ്പൂരി
പന്നിയൂർക്കൂറ്റിെന്റ തലവനായ സാമൂതിരിെയ അഭയം�
പ്രാപിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒഴിഞ്ഞുെകാടുത്തു. അതിെന�
ത്തുടർന്നാണ് സാമൂതിരി മാമാങ്കത്തിെന്റ ആധ്യക്ഷ്യം
കരസ്ഥമാക്കിയതു്. മാമാങ്കാേഘാഷം പ്രാചീനേചരരാ�
ജാക്കന്മാരുെട സാർവ്വഭൗമചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന�
തിനാൽ ആ ഉത്സവം സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സാമൂതി�
രിമാർക്കുള്ള സർേവ്വാൽകൃഷ്ടത േകരളത്തിെല മറ്റു നാ�
ടുവാഴികെളല്ലാം സമ്മതിച്ചുെകാടുത്തു. എന്നാൽ സ്ഥാ�
നഭൂഷ്ടന്മാരായ വള്ളുവേക്കാനാതിരിമാർമാത്രം അതിനു
സന്നദ്ധരായില്ല. ഓേരാ മാമാേങ്കാത്സവത്തിലും അവ�
രുെട ‘ചാേവർ’ഭടന്മാർ തിരുമാന്ധാംകുന്നിെല (തിരു�
മാനാംകുെന്നന്നു പഴയ േപർ) ഭഗവതിയുെട ആജ്ഞാ�
നുവർത്തികൾ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ സാമൂതിരിെയ മാ�
മാങ്കത്തിന്നു മണിത്തറയിൽ നിലപാടു നില്ക്കുേമ്പാൾ
വധിക്കുന്നതിനായി ആേവശേത്താടുകൂടി പാഞ്ഞുെചന്നു�
െകാണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അവസരങ്ങളിെലല്ലാം
സാമൂതിരിമാരുെട സമർത്ഥന്മാരായ േയാദ്ധാക്കൾ
അവെര െവട്ടിെക്കാന്നു് ആ മേഹാത്സവം നിർവ്വിഘ്ന�
മായി സമാപിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. േകാഴിേക്കാെട്ട
ഒരു ചരിത്ര േരഖയിൽ പ്രസ്തുതമേഹാത്സവെത്തപ്പറ്റി
ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

“േമെലഴുതിയ ഉത്സവം പരിപാലിപ്പാനായിെക്കാണ്ടു
നമ്മുെട സ്വരൂപത്തിങ്കൽ മഹാരാജാവു് ആകുന്ന സാ�
മൂതിരി രാജാവും, േശഷം നാലു കൂറുവാഴ്ചയിലുള്ള രാജാ�
ക്കന്മാരും മന്ത്രി പ്രധാനികളും േസനാപതികളും മഹാ�
ബ്രാഹ്മണരും സകലമാന ജനങ്ങേളാടുംകൂടി േമെലഴു�
തിയ തിരുനാവായ മഹാേക്ഷത്രത്തിെന്റ സന്നിധാന�
ത്തിങ്കൽ േകാവിലകങ്ങളും പണിയിച്ചു് ഇരുന്നു േമെല�
ഴുതിയ ജനങ്ങൾ എല്ലാ േപേരാടും സകലമാന വിരുതു�
കേളാടുംകൂടി േമൽപ്പറഞ്ഞ മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ ഉത്സവവും
നദിയുെട ഉത്സവവും നമ്മുെട സ്വരൂപത്തിെന്റ പ്രതാ�
പവുംകൂടി ഒന്നായി േമെലഴുതിയ മാഘമാസത്തിൽ 28
ദിവസവും നിലപാടും േഘാഷയാത്രയും നടത്തി സകല�
മാന ജനങ്ങൾക്കും അന്നദാനവും െചയ്തു സേന്താഷിപ്പി�
ച്ചു നിത്യവും നദിയിൽ സ്നാനവും െചയ്തു മഹാവിഷ്ണുവിേന�
യും േസവിച്ചു ബ്രാഹ്മണരുെട ആശീർവ്വാദേത്താടുകൂടി
ഇരിക്കുമാറാകുന്നതു്. ഇപ്രകാരം മാമാങ്കേവല അലങ്കരി�
ച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ േമെലഴുതിയ മലയാളത്തിലുള്ള രാജാ�
ക്കന്മാർ എല്ലാവരും അതിശയ പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള
ഉപായനങ്ങൾ െകാടുത്തയക്കുമാറാകുന്നതു്.”

ഒടുവിലെത്ത മാമാങ്കം 930-ആമാണ്ടു നടത്തുവാൻ േവ�
ണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ െചയ്യെപ്പട്ടു. എന്നാൽ അതു
നടന്നുേവാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. 918-ആമാണ്ടു നടന്നു�
െവന്നറിയാം. ൈഹദരാലി െനടുവിരിപ്പുനാടു കയ്യടക്കി
േചറ്റുവാമണൽപ്പുറം വെര തെന്റ അധികാരം വ്യാപി�
പ്പിച്ചു. 941 േമടമാസം 14-ആം തീയതി മാനധനനും
മഹാധീരനുമായിരുന്ന അന്നെത്ത സാമൂതിരി ൈഹദ�
രിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി േകാഴിേക്കാ�
ട്ടുള്ള തെന്റ േകാവിലകം മരുന്നിട്ടു തീെകാളുത്തി നശി�
പ്പിച്ചു് അതിൽ താനും ദഗ്ദ്ധനായി പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.
ഇതാണു് മാമാേങ്കാത്സവത്തിെന്റ ചുരുങ്ങിയ ചരിത്രം.



15 ഭരണിതിരുനാൾആേഘാഷിച്ച
മാമാങ്കങ്ങൾ

ഇനി നമുക്കു കിളിപ്പാട്ടുകാരെന പിൻതുടരാം. 869-
ആമാണ്ടു മകരമാസമാകുേമ്പാൾ വ്യാഴം കർക്കടക�
ത്തിൽ പകരുെമന്നും അന്നു മാമാങ്കവും അതിനു് ഒരു
െകാല്ലംമുൻപു പുഷ്യമാസത്തിൽ ൈതപ്പൂയവും ആേഘാ�
ഷിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും മന്ത്രിമാർ സാമൂതിരിെയ അറിയി�
ച്ചു. ൈതപ്പൂയം ഒരു ദിവസെത്ത അടിയന്തിരം മാത്രമാ�
െണങ്കിലും അതിനും മാമാങ്കത്തിെനന്നേപാെലതെന്ന
തിരുനാവായയ്ക്കു വരുവാൻ േലാകർക്കു നീട്ടു (തിട്ടൂരം)
അയയ്ക്കുകയും സാമൂതിരി േഘാഷയാത്രയായി ആ സ്ഥ�
ലത്തു വാകയൂരിൽ എത്തി മണിത്തറേമൽ െപരുനില
നില്ക്കുകയും െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നു. ആ പ്രാരംേഭാത്സവം
നടത്തിയതിനുേമൽ തമ്പുരാൻ വർഷക്കാലം െപാന്നാ�
നിേക്കാവിലകത്തു കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും അടുത്ത െകാല്ലം
വൃശ്ചികമാസത്തിൽ മാമാങ്കത്തിനു േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ
തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. മകരമാസത്തിെല പൂയത്തിൽ മാ�
മാങ്കം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യെത്ത ദിവസം പകൽ തിരിഞ്ഞു്
ഏഴടിയായേപ്പാൾ തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തി േഘാ�
ഷയാത്രയായിേപ്പായി തിരുനാവാേത്തവെര െതാഴുതു്
അസ്തമിക്കുേമ്പാേഴക്കു വാകയൂർേക്കാവിലകത്തു തിരി�
െയ എത്തി. ൈതപ്പൂയത്തിൻനാളും മാമാങ്കത്തിെന്റ ഒടു�
വിലെത്ത നാലു ദിവസവും മാത്രേമ െപരുനില നിേല്ക്ക�
ണ്ടതുള്ളു. ഉത്രട്ടാതിനാൾ കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം “െപാ�
ന്നണിഞ്ഞാനക്കഴുത്തിലുള്ള” േഘാഷയാത്ര ആരംഭിക്കു�
കയും അതു് ഏഴു ദിവസേത്തയ്ക്കു തുടരുകയും െചയ്തു. ആ
ഘട്ടത്തിലാണു് വള്ളുവനാട്ടിെല “ചാേവറുകാർ” സാമൂ�
തിരിെയ െവട്ടിെക്കാല്ലുവാൻ വരുന്നതു്. ഒന്നാമെത്ത ദി�
വസം തത്സംബന്ധമായി നടന്ന സംഭവെത്തപ്പറ്റി കവി
ഇങ്ങെന ഗാനം െചയ്യുന്നു.

“ആസ്ഥയാ മുന്നേമയുള്ള പരിഭവം
ചീർെത്തഴും വള്ളുവേക്കാനാതിരി നൃേപ-
േന്ദ്രാത്തമൻതൻ നിേയാേഗന നേടത്തെന്ന
വന്നു മരിക്കുമാറുണ്ടേഹാ, ചാേവറാ-
യന്നുെമാരൻപതുേപർ വന്നതിശയം.
നിന്നുപിണങ്ങിപ്പരാക്രമശക്തിക-
െളാെന്നാഴിയാെത കാട്ടുന്നവർതെമ്മയും
െകാന്നുടനങ്ങു വീര്യാമരമന്ദിരം-
തന്നിൽസ്സുഖിച്ചിരിെക്കന്നയച്ചാദരാൽ
നിർണ്ണയത്തിനു നിലപ്പടഹങ്ങെള
വിണ്ണിലും കൂെടയെങ്ങാച്ച െപാങ്ങുംവണ്ണം
നന്നായ് മുഴക്കിച്ചിരുന്നരുളീടിന
മന്നവൻ … … …”

പുണർതം മുതൽ നാലു ദിവസങ്ങൾ പൂർവ്വാചാരമനു�
സരിച്ചു സാമൂതിരി നിലപാടുനിന്നു. മകത്തിൻനാൾ
ഉദയത്തിനു മുൻപും നാലുചാേവറുകാർ മുൻപിലെത്ത�
േപ്പാെല െവട്ടിമരിച്ചു. തമ്പുരാെന്റ ആനപ്പുറത്തുള്ള എഴു�
ന്നള്ളത്തു കവി ഏറ്റവും മേനാഹരമായി ചിത്രീകരിക്കു�
ന്നു.

“മണ്ടുന്നിേതാേരാ ജനങ്ങൾ മുന്നിൽെച്ചന്നു
കണ്ടുകേരറിത്തിരിഞ്ഞുനിന്നീടുവാൻ.
കുന്തങ്ങളൂന്നിക്കുതിച്ചു പാെഞ്ഞത്തുന്നു
കുന്തിച്ചുനിന്നുറയാഞ്ഞിഴിഞ്ഞീടുന്നു
ചന്തമായഭ്യാസികൾ തുടർെന്നത്തുന്നു
സന്ധികൾ വിട്ടു രക്ഷിച്ചുനിന്നീടുന്നു
പൂേന്തെന്മാഴികളുഴറിെയത്തീടുന്നു
പന്തിടയും കുളുർെകാങ്കകൾ ചീർക്കുന്നു
സന്തതിജാതികെളെക്കാണ്ടുഴറുന്നു
സംഭ്രമിച്ചങ്ങവയമ്പരന്നീടുന്നു

… … …
ബന്ധുക്കേളാടു പിരിഞ്ഞുഴന്നീടുന്നു
ബന്ധമില്ലാത്തവർ തമ്മിെലാന്നിക്കുന്നു
വൻപടഹങ്ങൾ മുഴങ്ങിമിന്നീടുന്നു
വൻഭീ മുഴുത്തകതാർ മറുകീടുന്നു
കുംഭികെളല്ലാം െവരിണ്ടുഴറീടുന്നു
കുംഭസ്തനികെളപ്പിന്നിലാക്കീടുന്നു

… … …
മന്ത്രികെളങ്ങും നടന്നു ഭരിക്കുന്നു
പൂന്തുേറശൻ പരെക്കക്കടാക്ഷിക്കുന്നു
പുഞ്ചിരിപൂണ്ടഭയം െകാടുത്തീടുന്നു
െചഞ്ചേമ്മ സർവരും കണ്ടുെകാണ്ടാടുന്നു”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ വർണ്ണനയുെട ഗതി. ചതുർത്ഥ
ഖണ്ഡത്തിൽ കവി വിവരിക്കുന്നതു് ഈ മാമാങ്കേത്തയാ�
ണു്.

മാമാങ്കം കർക്കടകവ്യാഴത്തിേലാ ചിങ്ങവ്യാഴത്തിേലാ
ആേഘാഷിേക്കണ്ടതു് എന്നതിെനപ്പറ്റി അഭിപ്രായവ്യ�
ത്യാസമുണ്ടായിരുന്നാലും തെന്റ ചില പൂർവ്വന്മാർ രണ്ടു
പക്ഷവും സ്വീകരിച്ചു രണ്ടു െകാല്ലവും അടുപ്പിച്ചുതെന്ന
ആ ഉത്സവം നടത്തിയിരുന്നതിനാലും ഭരണിതിരുനാ�
ളും ആ ആചാരെത്തത്തെന്നയനുസരിച്ചു് 870-ലും ഒരു
മാമാങ്കം ആേഘാഷിച്ചു. ആ ആേഘാഷെത്തയാണു്
ഷഷ്ഠഖണ്ഡത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. തമ്പുരാെന്റ
പത്നിയായ െകാടിക്കുന്നത്തു കിഴേക്ക വീട്ടിൽ ‘ഉണിശ്രീ�
േദവി’ (ഉണിച്ചിരുത)യുെട സൗന്ദര്യാദി വിവിധസിദ്ധി�
കെള കവി ശക്തിപ്രസാദം എന്ന പഞ്ചമഖണ്ഡത്തിൽ
വർണ്ണിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗസ്ത്രീകൾ വിമാനസ്ഥകളായി 869-
െല മാമാങ്കം കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ “ധന്യശീലാം�
ഗിദയാവതി നിത്യെസൗജന്യാലയാ സർവ്വേലാൈകക�
േമാഹിനി” എന്നും മറ്റും കവി പുകഴ്ത്തുന്ന—ആ സുന്ദരിെയ
േനാക്കി അസൂയയും േഖദവുംെകാണ്ടു് വിവശരായി സര�
സ്വതീേദവിേയാടു സങ്കടമുണർത്തിച്ചു.

“മന്നവൻതൻ മേനാവല്ലഭയായ് മഹീ-
മണ്ഡലലക്ഷ്മിെയയങ്ങു കണ്ടീലേയാ?
സുന്ദരിമാർകുലെമൗലിമാണിക്യമാ-
യുന്നതകാന്തിപുരങ്ങൾ വളർന്നതി-
സുന്ദരി കണ്ടിക്കരിംകുഴലാളര-
വിന്ദശരദമൃതാംശുരമ്യാനനാ
കന്നൽക്കയൽമിഴിയാൾ കമലാക്ഷി നൽ-
ക്കർണ്ണികാതുല്യലളിതനാേസാന്നതാ

… … …
മന്മഥന്നാറാമതൻെപഴുമമ്പുട-
നുന്മിഷിച്ചുള്ളേപാെല വിളങ്ങീടിനാൾ”

എന്നും ആ യുവതി തങ്ങെളെയല്ലാം െസൗന്ദര്യാതിശ�
യം െകാണ്ടു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും

ഭേദ്ര, നിരൂപിക്ക നാരികെളെത്തളി-
ഞ്ഞിത്രെയല്ലാം ശ്രമിച്ചാക്കിത്തുടങ്ങിയാൽ
മുട്ടുപാെടാെന്നാഴിെഞ്ഞന്തു െചാല്ലുന്നതി-
െപ്പാട്ടികൾക്കാശ്രയം മറ്റാരുമില്ലേല്ലാ.
ഭവതി തവ രമണെനാടിതരുതിനിെയാരിക്കെല-
ന്നവസരമറിഞ്ഞുണർത്തിക്കേവണം ശുേഭ!”

എന്നുമായിരുന്നു അവരുെട നിേവദനം. അതിനു േദവി
ശക്തി പൂജാനിരതനാണു് തമ്പുരാെനന്നും തന്നിമിത്തം
അേദ്ദഹത്തിനു സർവ്വാഭീഷ്ടങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നുെവന്നും
“മാനേവന്ദ്രപ്രിേയയം തരുണീമണി മാനുഷിയല്ലഖിേല�
ശ്വരിതാനേല്ലാ” എന്നുമുള്ള മറുപടിെകാണ്ടു് അവെര
സമാശ്വസിപ്പിച്ചു.

െനടുവിരിപ്പുസ്വരൂപത്തിെല നാലു ഇളമുറത്തമ്പുരാക്ക�
ന്മാർക്കും മാമാങ്കം സംബന്ധിച്ചു മാമൂലനുസരിച്ചുള്ള
ചില ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നു മുൻപു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അവർക്കു യഥാക്രമം ഏറാൾപ്പാെട�
ന്നം, മൂന്നാർപ്പാെടന്നും, എടത്രാൾപ്പാെടന്നും, െനടു�
ത്രാൾപ്പാെടന്നും സ്ഥാനേപ്പരുകളുണ്ടു്. അക്കാലെത്ത
ആ ഇളമുറക്കാർ “ധാതൃമുകുന്ദശിവാർക്കർക്ഷജർ” അതാ�
യതു േരാഹണി, തിരുേവാണം, തിരുവാതിര, അത്തം
എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിലാണു് ജനിച്ചതു് എന്നും അവ�
രിൽ നാലാമൻ “േബാധം െതളിഞ്ഞ ൈവയാകരേണാ�
ത്തമ”നും സാധു സന്ന്യസ്തസങ്കല്പനും തേപാധനനുമാ�
യിരുന്നു എന്നും കവി നെമ്മ അറിയിക്കുന്നു.

“കുറവു കൂടാെതകണ്ടുലകിൽ വളർെന്നഴും
യശസാ വിബുേധന്ദ്രനഗരാദികെളയും
വിശദാകാരമാക്കിച്ചമച്ചിതനുദിനം.
സുരഭി വളർെന്നഴും സുരപാദപംേപാെല,
സുരഭിതെന്നേപ്പാെല, സകല പ്രജകൾക്കും
തനയന്മാെരത്താതൻ മനസാ ദിനമനു
തനിേയ ലാളിച്ചഭിലാഷങ്ങൾ നല്കുംവണ്ണം
സകലകാമ്യാർത്ഥങ്ങളഖിലകാലം നല്കി-
സ്സുഖേമ പരിപാലിച്ചരുളുന്നതുകാലം”

എന്ന വരികേളാടുകൂടി പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിെന്റ ആദർശ�
ഗ്രന്ഥം ഇടയ്ക്കുവച്ചു മുറിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.

മാമാേങ്കാൽപത്തി മുതലായി അപൂർവ്വം ചില കൃതി�
കൾ മാത്രേമ േദശചരിതസംബന്ധമായി മലയാളഭാ�
ഷയിൽ കാണ്മാനുള്ളു എങ്കിലും അവ നമുക്കു് ആ വിഷ�
യത്തിൽ വിതരണം െചയ്യുന്ന വിജ്ഞാനം അല്പെമാന്നു�
മല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾ രചിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ
അവാസ്തവപ്രസ്താവനയിൽ അേശഷം ഔത്സുക്യം പ്ര�
ദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതു ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാ�
കുന്നു. മാമാേങ്കാദ്ധരണത്തിെല മാമാേങ്കാത്സവം വർ�
ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കവിക്കു കാല്പനികദൃഷ്ട്യാ ഒഴിച്ചുവ�
യ്ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അതിശേയാക്ത്യംശം തള്ളി�
യാൽ അവേശഷിക്കുന്നതു േകാഴിേക്കാട്ടു ഗ്രന്ഥവരി
മുതലായ േരഖകളിൽ കാണുന്നതുേപാെലയുള്ള വിശ്വ�
സനീയമായ ഭൂതാർത്ഥകഥനമാണു്. കവിതയിൽ ‘സാ�
ധ്വസന്മാരായ’ ‘തപസാംവരന്മാർ,’ ‘ഭൃഗ്വരൻ,’ ‘മഹൽ�
സ്രുവം’, ‘സ്വസാത്മജൻ’ തുടങ്ങിയ ചില അപശബ്ദങ്ങൾ
കാണ്മാനുെണ്ടങ്കിലും അതിെന്റ ൈശലി ധാരാവാഹി�
യും പ്രസന്നമധുരവുമായി പ്രേണതാവിെന്റ ഹസ്തലാ�
ഘവേത്തയും നിരീക്ഷണ പാടവേത്തയും പ്രഖ്യാപനം
െചയ്യുന്നു. ഒൻപതാം ശതകത്തിെല േകരളചരിത്രത്തി�
നു െപാതുേവയും െനടിവിരിപ്പുസ്വരൂപത്തിെന്റ ചരിത്ര�
ത്തിനു പ്രേത്യകമായും ഗേവഷകന്മാർക്കു് ഇതിെന ഒരു
പ്രമാണഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു്.
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കണ്ടർേമേനാൻ പാട്ടു്
വള്ളുവനാട്ടിെല ചാേവറുകാർക്കു് മാമാേങ്കാത്സവവുമാ�
യുള്ള അേഭദ്യമായ ബന്ധെത്തപ്പറ്റി മാമാേങ്കാദ്ധരണ�
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവ�
േല്ലാ. 858-ൽ നടന്ന മാമാങ്കത്തിൽ തിരുനാവായ്ക്കു േപാ�
യി സാമൂതിരിയുെട ഭടന്മാേരാടു് െപാരുതി വീരസ്വർഗ്ഗം
പ്രാപിച്ച വെട്ടാെണ്ണവീട്ടിെല കണ്ടർേമേനാെന്റയും ആ
േദശാഭിമാനിയുെട പുത്രൻ ഇത്താപ്പുവിെന്റയും ചരിത്രം
സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കിളിപ്പാട്ടു് കണ്ടു�
കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളിൽ േകകാവൃത്തത്തിൽ വിര�
ചിതമായ ഈ കൃതിക്കു രചനാസൗഷ്ഠവം തുേലാം വിര�
ളമാെണങ്കിലും വടക്കൻപാട്ടുകളിെലന്നേപാെല ഇതി�
ലും വീരകരുണാദിരസങ്ങൾ സമുജ്ജ്വലമായി പരിസ്ഫുരി�
ക്കുന്നു. വള്ളുവനാട്ടുകാരനായ ഒരു നായരായിരിക്കാം
ഇതിെന്റ പ്രേണതാവു്. കവിത ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കു�
ന്നു.

“വാളിേന്മൽ ചുവപ്പുമായ് തിരിച്ചു ഭഗവതി
ആർേങ്ങാട്ടുസ്വരൂപത്തിൽ വെട്ടാെണ്ണവീടു വാഴും
പടിഞ്ഞാറ്റയിലും കിടക്കും കണ്ടർേമേനാൻതൻ
കട്ടിെന്റ തലയ്ക്കലും െചന്നതാ ഇരിയ്ക്കുന്നു.
മാമാങ്കം കാണാൻ േപാണെമന്നതു ദരിശനം
െഞട്ടിയങ്ങുണരുന്നു വേട്ടാെണ്ണ കണ്ടർേമേനാൻ”

തിരുമാന്ധാംകുന്നിെല ഭഗവതി കണ്ടർേമേനാേനാടു
മാമാങ്കത്തിനു േപാകണെമന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ആജ്ഞാ�
പിക്കുക നിമിത്തം ആ േയാദ്ധാവു പതിവിനുമുൻപു് ഉണ�
രുന്നു. അതിെന്റ കാരണം മാതാവു േചാദിക്കുകയും “തി�
രുമാന്ധാംകുന്നിലമ്മ എെന്നയും ചതിച്ചേമ്മ, മാമാങ്കം
കാണാൻ േപാണെമന്നതാദരിശനം” എന്ന മകെന്റ
വാക്കു േകട്ടു് “അഞ്ചാറു െപറ്റിട്ടിനി നീയേല്ലെയനിക്കുള്ളു,
നീയതു േപായാലുണ്ണീ മകേന കണ്ടരാേയാ ഓരാണ്ടു
േശഷക്രിയ കഴിപ്പാെനനിക്കാര്?” എന്നു വ്യസനാക്രാ�
ന്തയായി വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അതിനു േമേനാൻ താൻ ഉടൻതെന്ന തിരുെനല്ലിക്കു
േപായി അമ്മയുെട പിണ്ഡംെവച്ചിട്ടു പിന്നീടു മാമാങ്കത്തി�
നു േപാെയ്ക്കാള്ളാെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്നു. അതായി�
രിക്കാം ആറേങ്ങാട്ടു ചാേവറുകാരുെട കാര്യപരിപാടി.
ആയിരം (പണം?) വീതംരണ്ടു കിഴിയായി െകട്ടി ഒന്നു്
അമ്മയ്ക്കു െകാടുത്തു മേറ്റതുംെകാണ്ടു ഭാര്യ താമസിക്കുന്ന
പുതുപ്പറമ്പു വീട്ടിൽ െചന്നു മേറ്റക്കിഴി അവിെട സമർപ്പി�
ക്കേവ, മകൻ ഇത്താപ്പു അച്ഛെന്റ സ്വപ്നവാർത്തയറി�
ഞ്ഞു “ഞാനുേമ കൂടിേപ്പാരുമച്ഛാ മാമാങ്കം കാണ്മാൻ”
എന്നു പറയുന്നു. അച്ഛൻ മകെന ആ സാഹസത്തിൽ�
നിന്നു വിരമിപ്പിക്കുവാൻ ആകുന്നതും ഉപേദശിക്കുന്നു�
െവങ്കിലും തത്സംബന്ധമായുള്ള ഉദ്യമം ഫലിക്കുന്നി�
ല്ല.

“നീയതു േപാേരണ്ടുണ്ണീ മകേന! ഇത്താപ്പുേവ!
മരിപ്പാൻ വിധി േപാരാ; ബാലകനേല്ലാ നീയും.
േകാണകെമടുത്തങ്ങു ഉടുത്തു വളർെന്നെന്ന-
ക്കാണിേനരവും പിരിയാെതകണ്ടിത്രനാളും
നടന്ന നിെന്നെക്കാണ്ടുേപായിെക്കാല്ലിക്കുന്നതിൽ
മടിയുെണ്ടനിെക്കന്നതറിയാം നിനക്കുള്ളിൽ.
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽേപ്പായി മാതാെവ രക്ഷിക്ക നീ”

എന്ന കണ്ടരുെട വാക്കിനു്
“ഉണ്ട േചാറ്റിനുമുൻപിൽ േവല െചയ്കിേല നല്ലൂ.
നിങ്ങൾതൻ പദത്താണു്, കൂടിയ സഭയാണു്,
അരിയ തിരുമാന്ധാംകുെന്നഴുമമ്മയാണു്,
േപാകയിെല്ലാരിക്കിലും നിങ്ങെളപ്പിരിഞ്ഞു ഞാൻ,
േപാകുകിൽപ്പരേലാകം േചരുവൻ മുൻപിൽത്തെന്ന”

എന്നു മകൻ ഉചിതമായി പ്രത്യുത്തരം നല്കുന്നു. ഇത്താ�
പ്പുവിെന്റ അമ്മ ഒരു വീരമാതാവിനു േയാജിച്ച വിധ�
ത്തിൽ മകെന്റ പക്ഷത്തിൽ േചരുന്നു.

അഞ്ചാറു െപറ്റിട്ടുണ്ണീ നീയേല്ല എനിക്കുള്ളൂ?
എഴുതാനാക്കി നിെന്നപ്പയറ്റിനാക്കി നിെന്ന.
മച്ചിവാക്കിെനേപ്പാെല പറയുന്നു ഞാെനേടാ
മുൻപിൽ നീ മരിേക്കണം … … …
വഴിേയ മരിേക്കണം വെട്ടാെണ്ണ കണ്ടർേമേനാൻ”

എന്നാണു് ആ സ്ത്രീരത്നത്തിെന്റ അനുശാസനം. അതി�
നുേമൽ അച്ഛനും മകനുംകൂടി തിരുെനല്ലിയിൽ െചന്നു്
അവരവരുെട െപറ്റമ്മമാരുെട പിണ്ഡംവച്ചു തിരിെക�
േപ്പാന്നു േവണ്ട അനുയായികെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടു തിരു�
നാവായ്ക്കു േപാകുകയും അവിെട േമേനാൻ തെന്റ ഗുരു�
നാഥനായ െവള്ളച്ചാത്തിരെര നമസ്കരിച്ചു് അനുഗ്രഹം
വാങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു.

അനന്തരമുള്ള കഥ കവി ദ്വിതീയഖണ്ഡത്തിൽ വിവരി�
ക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ അങ്കത്തിനായി പാഞ്ഞുകയറിയ
കണ്ടർ േമേനാേനാടു സാമൂതിരിയുെട ഭടന്മാർ ആെരന്നു
േചാദിച്ചേപ്പാൾ ആ േയാദ്ധാവു് ഇങ്ങെനയാണു് മറുപടി
പറയുന്നതു്.

“ആെരന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾപ്പറഞ്ഞു കണ്ടർേമേനാൻ
വിരവിൽത്തിരുമാന്ധാംകുെന്നഴുമമ്മതെന്റ
നാമവും സ്വരൂപവും െമാഴിയും വഴികളും.
െചാവ്വരക്കൂറ്റിൽ മികവുള്ള േചവകർ ഞങ്ങൾ
ആർേങ്ങാട്ടുസ്വരൂപത്തിൽ വെട്ടാെണ്ണവീടു വാഴും
കെണ്ടെരന്നാണു നാമെമനിക്കുെമാെക്കത്തെന്ന.
ഉണ്ടേല്ലാ പതിേനഴു േചവകരറിഞ്ഞാലും
ഞങ്ങെളസ്സമ്മതിച്ചു നില്ക്കണം നിലപാടും.
അല്ലായ്കിൽേച്ചാരയിലും പിണ്ഡത്തിേന്മലും നിന്നു
കഴിയും നിലപാടുേവലെയന്നറിഞ്ഞാലും.”

പിന്നീടു ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ േഘാരമായ യുദ്ധം തുടങ്ങി;
പലരും മരിച്ചു.

“ചങ്ങാതി പതിേനഴാളും മരിച്ചപ്രാകാരം
അക്കരുമന കണ്ടു ഇത്താപ്പു മകൻതാനും
കൂട്ടത്തിൽച്ചാടി മൂന്നു െകാലയും കഴിച്ചവൻ
നാലാമെതാരുത്തെന െവട്ടുവാനടുത്തേപ്പാൾ
നാളത്തിൽക്കൂത്തുെകാണ്ടു െചക്കനുമതുേനരം
പാവേമെയന്നു െചാല്ലിക്കണ്ടർേമനവൻതാനും
പരിചതന്നിൽേക്കാരി മാറത്തണച്ചുടൻ
തഴുകിനില്ക്കുേന്നരം തളർച്ച തീർന്നു െചക്കൻ
കുതിച്ചു ചാടീടിനാൻ … … …
മാളിേകലകംപുക്കു െവട്ടിനാനതുേനരം”

അതു കണ്ടു മാടപ്പുറത്തു് ഉണ്ണിരാമൻ എന്ന സാമൂതിരി�
യുെട ഭടൻ ഇത്താപ്പുവിെന വാൾ െകാണ്ടു െവട്ടിെക്കാ�
ന്നു. ഉടേന കണ്ടർ േമേനാൻ കൂട്ടത്തിൽ ചാടി “കരിമ്പു�
േപാെല െവട്ടിമുറിച്ചു ഒെക്കത്തെന്ന.” ഒടുവിൽ തെന്റ
മരണദിവസം സമാഗതമായി എന്നു് ആ വീരൻ ഓർ�
ത്തു, അതു് 858-ആമാണ്ടു മകരം 28-ആംനു “പൂർവ്വപ�
ക്ഷവും നല്ല ദ്വാദശി തിരുേവാണം അസ്തമിച്ചു പതിെനട്ടു
നാഴിക കഴിഞ്ഞിട്ടു് ഉദയത്തിനു മുൻേപ മരിക്കാെനനി�
ക്കു സത്യം” എന്നു േജ്യാത്സ്യവിധി ഉണ്ടായിരുന്നുവേത്ര.
അേപ്പാേഴയ്ക്കും േചറ്റാെയപ്പണിക്കർ എെന്നാരു ഭടൻ
േസ്നഹം ഭാവിച്ചു് അടുത്തുകൂടി. അയാൾ കണ്ടെര ചതിച്ച്
ഇടയിൽ െവട്ടുകയും േമേനാൻ മുട്ടുകുത്തി വീഴുകയും െച�
യ്തു. എങ്കിലും കണ്ടർ ആ േദ്രാഹിെയ വീണ നിലയിൽ
കിടന്നുെകാണ്ടു് ഒന്നു ചവിട്ടാെത വിട്ടില്ല. ചവിട്ടുെകാണ്ടു
പണിക്കരും െവട്ടുെകാണ്ടു േമേനാനും മരിച്ചു. ഇത്രയു�
മാണു് ഇതിവൃത്തം. രചന േമാശെമങ്കിലും ചാേവറുകാ�
രുെട ആചാരപദ്ധതിേയയും പരാക്രമ പ്രഭാവേത്തയും
സ്പഷ്ടമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൃതിക്കും സാഹിത്യ�
ചരിത്രത്തിെന്റ േകാണിൽ ഒരു സ്ഥാനം നല്കുന്നതിൽ
അനുവാചകർ പരിഭവിക്കയിെല്ലന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കു�
ന്നു.
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ഇതു കിളിപ്പാട്ടായി േകകാവൃത്തത്തിൽ ഏേതാ ഒരു
കവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും “മല്ലികെപ്പായ്കേതാറും മാളവി
പാടിവരുന്ന” ഒരു ൈപങ്കിളിക്കിടാവിെനെക്കാണ്ടു കവി
ഗാനം െചയ്യിക്കുന്നതുമാണു്.

“മലനാെടങ്ങും പുകെഴ്കാെണ്ടഴും ചന്തിരത്തിൽ
വമിശം [8] െപരുത്തീടും െകാച്ചയ്യപ്പണിക്കർതാൻ
മാമാങ്കത്തുന്നാൾ െചന്നു വാകയൂരകംപുക്കു
മരിപ്പൂെവന്നു കല്പിച്ചുടേന പുറെപ്പട്ടു
മന്നരിൽമഹീപതിെയന്നുെള്ളാരഭിമാന-
േമറിടും രണ്ടാം നല്ല വള്ളുവർേകാെനക്കണ്ടു
മടക്കിെത്താഴുതേപ്പാെളന്തു നീ വന്നുെവന്നു
മകത്തിൻ മൂന്നാം പക്കം മുൻപിേല പൂയത്തുന്നാൾ
മാേളാകർ കാണുേന്നരം കുന്നലേക്കാനാതിരി
മറ്റത്തിെലഴുന്നള്ളിനിന്നരുളുന്നേനരം
മകരം രാശിെകാണ്ടങ്ങണഞ്ഞു വാകയൂേര
നിലയ്ക്കൽപ്പുക്കു െവട്ടിമരിപ്പാനടിയന്നു
മനസ്സുണ്ടതിെനയിങ്ങുണർത്തിേക്കണെമന്നു
മനസാ വാചാ വിടെകാണ്ടു മെറ്റാന്നിനല്ല.
മരിക്കാം െനടുവിരിപ്പിങ്ങു വന്നിടുംകാലം
മരവും വീടും െപണ്ണും പിള്ളയുമിവെയല്ലാം
മടികൂടാെത വന്നു കളഞ്ഞീടുന്നേനരം
മനസാ മരിെക്കന്നിെയാന്നു േവണ്ടീലതാനും.
മന്നനും െതളിഞ്ഞിതു; െകാച്ചയ്യപ്പണിക്കരും
മരണംെകാണ്ടു പിശകീടുന്ന വിേശഷങ്ങൾ
മായെമന്നിേയ േകട്ടു രാമച്ചപ്പണിക്കരും
മാെളന്നു കത്തുമഗ്നി വീണുതന്നുദരത്തിൽ
മാപാപി! ചതിച്ചാേയാ ഞാനിരിക്കേവ നീയും?
മാറത്തു കയ്യുംവച്ചു കിതച്ചുനില്ക്കുേന്നരം
മാരിനീെരന്നേപാെല കണ്ണുനീർ തിടുതിെട
മാറത്തു വീഴുന്നു തൻതമ്പിെയ നിരൂപിച്ചു.
മാറടിച്ചിവൻ േപായിച്ചാകുെമേന്നാർത്തേപ്പാേഴ
മരിക്കുന്നതു ഞാെനന്നുറച്ചു പുറെപ്പട്ടു;
മദിച്ച കുലയാനത്തലവൻ േപാകുംേപാെല.
മണ്ടിെക്കാണ്ടിതു േകായിലകത്തു പുക്കു െതേക്ക
മച്ചിലുമ്മറത്തീന്നു െതാഴുതു രാജാവിെന.
മണ്ടിെക്കാണ്ടവിേടന്നു വരുന്നൂ പണിക്കരു്
മന്നവപാണ്ടിൽ കുപ്പമാട്ടിന്നു വിടെകാണ്ടു
മാനിച്ചിട്ടനുജെന വിളിച്ചുെകാണ്ടു െമെല്ല
മരുക്കിവച്ചുെകാണ്ടു െചാല്ലി നീയല്ലയിേപ്പാൾ.
മരിക്കുന്നതുമിനി ഞാെനന്നങ്ങറിഞ്ഞാലും.
മറുത്തേനരം തമ്പി െചാല്ലി തന്നണ്ണേനാടു
മരിക്കുന്നതു ഞാെനന്നങ്ങുമുേള്ളാരു വാർത്ത
മന്നിെലങ്ങുേമ നീെള നടന്നൂവതിൻേശഷം
മരിച്ചീടാെത ഞാനങ്ങടങ്ങിയിരിക്കുേമ്പാൾ
മടവാർ േവതിയരും ബാലരും തരുണരും
മറ്റുള്ള മഹാജനെമാെക്കയുെമെന്നെക്കാണ്ടു
മന്ദിച്ചു പറഞ്ഞവർ ൈകെകാട്ടിച്ചിരിച്ചീടും;
മന്ദിച്ചീടുകയില്ല നിെന്നെക്കാണ്ടിതിന്നു ഞാൻ.
മരിച്ചാൽത്തീരും കുറ്റം; നീയിേപ്പാൾ മരിക്കുേമ്പാൾ
മടിഞ്ഞുെകാണ്ടു കുത്തിയിരുന്നു കരഞ്ഞു ഞാൻ
മാേലാകർ കാണുേന്നരം േശഷവും ചുറ്റിത്താേക്കാൽ
മലർത്തിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ കണ്ണുനീർ കാട്ടുേന്നരം
മണവുെമനിക്കില്ല; ഗുണവും നിനക്കില്ല;
മതി നീ പ്രതിജ്ഞ ൈകപ്പിടി,ച്ചതയച്ചീടു:
മലസ്സിൽ വ്യസനംപൂണ്ടയച്ചൂവനുജനും
മരിപ്പാനയച്ചതും മരിപ്പാൻ േപാകുന്നതും
അമ്മമ്മായിരുവരും നെന്നന്നു മഹാേലാകർ
മാർഗ്ഗമായ്പ്പറയുന്നൂ പകലും പാതിരായ്ക്കും.
മരിപ്പാനായിെക്കാണ്ടു രാമച്ചപ്പണിക്കരും
മന്ദസ്മിതവുംെചയ്തു വന്നിച്ചു നിന്നേനരം
മന്നവനരുൾെചയ്തു പണിക്കർതേന്നാടു േപായ്
മരിച്ചീടുകേവണ്ടാ െവറുേതതെന്നയേല്ലാ”

എന്നിങ്ങെന േജ്യഷ്ഠൻ രാമച്ചപ്പണിക്കരും അനുജൻ
െകാച്ചയ്യപ്പണിക്കരും തമ്മിൽ വാദിക്കുകയും ഒടുവിൽ
േജ്യഷ്ഠൻതെന്ന മാമാങ്കത്തിനു വള്ളുവേക്കാനാതിരിയു�
െട അനുമതിേയാടുകൂടി തിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. 751-ൽ
നടന്ന ഒരു മാമാങ്കെത്തപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്ന
പ്രസ്താവന ശരിയാെണങ്കിൽ ഈ പാട്ടിെന്റ നിർമ്മിതി
പേക്ഷ എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാെണ�
ന്നു വിചാരിക്കുവാനും ന്യായമുണ്ടു്. കവിത സമ്പൂർണ്ണമാ�
യി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

8. വമിശം=വംശം.
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രാമായണം മുഴുവൻ പാനയായി ഒരു വിശിഷ്ടകവി ഈ
ശതകത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഏതു േദശക്കാര�
നായിരുന്നുെവന്നറിയുന്നില്ല. വളെര മേനാഹരമാണു്
കവിത. ചമ്പുക്കളിെല ആശ്ചര്യകരമായ ഉേല്ലഖേധാര�
ണി അതിലും അവിച്ഛിന്നധാരമായി കാണാം. ചില ഭാ�
ഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

1 ജടായുവിെന്റ വരവു കണ്ടു സാരഥി രാവണേനാടു പറ�
യുന്നതു്.

“കണ്ടാെലത്രയും േപടിയാകുെന്നാരു
പക്ഷിരാജൻ വരുന്നതു കണ്ടാലും.
വാരിരാശിയിൽത്തെന്ന കിടെന്നാരു
ൈമനാകം േപാന്നു വന്നീടുകല്ലല്ലീ?
പത്മനാഭെനത്തെന്നച്ചുമന്നീടും
പക്ഷിരാജൻതാൻ വന്നീടുകല്ലല്ലീ?
നമ്മുെട കുലനാശത്തിനാെയാരു
ധൂമേകതുവുദിച്ചീടുകല്ലല്ലീ?
വൻപുേകാലുമിപ്പക്ഷിരാജൻതെന്ന-
ക്കണ്ണുകാണുകിൽേപ്പടിയാകും ദൃഢം.
കത്തിടുേന്നാരു െചങ്കനൽക്കട്ടയ്ക്കും
െചമ്പരുത്തിപ്പുതുപ്രസൂനത്തിനും
കാന്തിേകാലുന്ന വിദ്രുമക്കല്ലിനു-
മിത്രതെന്ന ചുവപ്പില്ല നിർണ്ണയം.
െകാക്കു കണ്ടാലും പിെന്നബ്ഭയങ്കരം
െകാത്തുേമ്പാേഴ മരിച്ചീടുേമവനും.
ചിത്രം ചിത്രം നിരൂപിക്കുേമ്പാഴിതു
വജ്രംെകാണ്ടു ചമച്ചീടുകല്ലല്ലീ? 
 വീരലക്ഷ്മിക്കിരിപ്പാൻ ചമേച്ചാരു
വാരുലാവും മണിയറതന്നുെട
സാരമായ മണിത്തൂന്നുെകാേണ്ടായി-
ക്കണ്ഠനാളം ചമച്ചൂ ചതുർമ്മുഖൻ?”

2 സീതയുെട അഗ്നിപ്രേവശം:

“അന്നേപ്പടയരവിന്ദെപ്പായ്കയി-
ലൻപിേനാടു ചാടീടുന്നതുേപാെല
അതിേഘാരമായി ജ്വലിച്ചീടുെന്നാ-
രഗ്നിയിൽപ്പത്മപത്രാക്ഷി ചാടിനാൾ.

… … …
ദിക് തരുണികൾക്കു മുഖം മങ്ങീതു;
പത്തു ദിക്കും ഭയത്താൽ വിറച്ചിതു;
പത്മനാഭനുണർെന്നാന്നു േനാക്കീതു;
പത്മബാണാരി വിസ്മയെപ്പട്ടിതു;
പവമാനനും െമെല്ലയടങ്ങീതു;
സർപ്പരാജനുെമാന്നു വിഷാദിച്ചു;
അർക്കരശ്മിയും മങ്ങീ തുേലാമേപ്പാ-
ളസ്തമിെച്ചന്നേപാെല ചമഞ്ഞിതു;
ആദിത്യാശ്വങ്ങളും ക്ഷണം നിന്നിതു;
അരവിന്ദങ്ങളും കൂമ്പിയേന്നരം.

… … …
പ്രളയാഗ്നിെയേപ്പാെല കത്തിക്കാളി-
ജ്വലിച്ചീടുന്ന പാവകേദവനും
അതിശീതളനായിച്ചമഞ്ഞിതു;
കുളിർെകാണ്ടു സഹിച്ചില്ലെങ്ങല്ലാർക്കും.
കുളിർേത്താരു മലർെത്തന്നലും വീയി;
കനൽക്കട്ടയും െപാട്ടിെത്തറിച്ചിതു.
െചമ്പരുത്തിപ്പൂവുേപാെലയും െചമ്പക-
പ്പൂവുേപാെലയും െപാന്നിൻെചന്താമര-
പ്പൂവുേപാെലയുെമങ്ങും ചമഞ്ഞിതു
കത്തിനില്ക്കുന്ന തീക്കനൽക്കട്ടകൾ.
താരിൽ േമവിന വണ്ടുകൾ തീക്കനൽ
താരിെതേന്നാർത്തു േതൻ കുടിച്ചീടുന്നു.
കനൽക്കട്ടയിൽെച്ചന്നങ്ങിരുന്നേപ്പാൾ
ചിറകും കാലും െവന്തുേപായീെലാട്ടും.
നിന്നവർ കനൽക്കട്ടകൾ വാരുേമ്പാൾ
പാണികൾ ചുട്ടുേപായീെലന്നുമല്ല,
ആലിപ്പഴം കണെക്കത്തണുത്തിട്ടു
ചൂടിെക്കാള്ളാം തലയിെലന്നാർ ചിലർ;
മാലയാേയ്ക്കാർത്തു മാറിലിടാെമന്നാർ;
മടിയിൽെക്കാണ്ടുേപാകാെമന്നാർ ചിലർ;
േകാരിക്കണ്ണിലിടാെമന്നാർ ചിലർ;
ക്രീഡിക്കുന്നു കനൽെകാണ്ടു തങ്ങളിൽ.”
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ബാലിവധം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ ഉത്ഭവവും ഒൻപതാം ശത�
കത്തിലാെണന്നു ഭാഷാരീതി േനാക്കിയാൽ നിർണ്ണ�
യിക്കാവുന്നതാണു്. പ്രേണതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിനു വ്യുൽപത്തി േപാെരങ്കിലും ആകൃതിക്കു
വളെര ചമൽക്കാരമുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത പകുതി പ്രാേയണ
േകകയിലും ബാക്കിയുള്ളതു കാകളി, മണികാഞ്ചി മുത�
ലായ വിവിധവൃത്തങ്ങളിലുമായി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡത്തിെന്റ ആരംഭംമുതൽ ബാലിവധാ�
നന്തരം സുഗ്രീവെന വാനരരാജാവായി അഭിേഷകം�
െചയ്തു് ശ്രീരാമൻ മതങ്ഗാശ്രമത്തിൽ േപായി ചാതുർ�
മ്മാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുവെരയുള്ള കഥയാണു് പ്രതി�
പാദ്യം.

“പുഞ്ചെനൽക്കതിർ െകാത്തിപ്പൂേഞ്ചാലേതാറും പറന്ന�
ഞ്ചാെതവരും തത്ത”െയെക്കാണ്ടു കവി തെന്റ കാവ്യം
ഗാനം െചയ്യിക്കുന്നു. അതിെന്റ സ്വരൂപം എെന്തന്നു കാ�
ണിക്കുവാൻ ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

1. ബാലിയുെട രാജധാനി:
“അഴകിലന്നു േവഗം നടന്നു െചല്ലുന്നേപ്പാ-
ളുയർന്നു വളർേന്നറ്റം മലർെത്താത്തുകളാലും
ഇരുൾെപറ്റിതിലിളം തിളർെത്താത്തുകളാലും
രസങ്ങൾ െപാഴിയുന്ന കായ്കനിെയല്ലാറ്റിലു-
മിടതൂർന്നിതവിയ വനം കണ്ടരശർേകാൻ
ഇവിെട വസിപ്പതാരാർക്കുള്ളതിത്തൂവനം;
കണ്ണിനാനന്ദം വരുമാറുെള്ളാന്നിതു കണ്ടാൽ
പുണ്യമാം ജലം തങ്കും െപായ്കയും തടാകവും
മതുമല്ലികൾ മുല്ല പിച്ചകം കുറുെമാഴി
മധുമാമലർ മറ്റും മുറ്റുമിത്തരം പൂത്തു
വിരിഞ്ഞു മണം പുണർെന്നഴുന്നു മന്ദം മന്ദം
വരുന്ന മാരുതവും േകാകിലവാണികളും
സന്തതം കണ്ടും േകട്ടും സുഖസാധനങ്ങെള-
ച്ചന്തേമാടനുഭവിപ്പാനുെള്ളാന്നിതു വനം.”

2. ബാലിസുഗ്രീവയുദ്ധം:

“മുറുക്കിയരതല കനേത്തറീടം മുഷ്ടി
ചുരുട്ടിക്കനല്ക്കണ്ണും ചുവത്തിദ്ദംഷ്ട്രകളും
കഴറ്റിബ്ഭുജബലമുടയ മുടിമന്ന-
നരിശെമാടും മുഷ്ടി െപാരുതീടിനേനരം
അലയാഴികൾ തമ്മിലണഞ്ഞുെപാരുംേപാെല
അടുത്ത മലതമ്മിെലതിർത്തു െപാരുംേപാെല
കയർത്ത സിംഹത്താന്മാർ കതിർത്തു െപാരുംേപാെല

കതിരവെനാെടാരു കതിരവനടൽ
െപാരുവതിനായണയുംേപാെല

കനെമാെടഴും കാറ്റുകൾ തമ്മിൽപ്പട
െപാരുവതിനായണയുംേപാെല

കപിവരനും ദിനകരസുതനും കടുതരമായലറിയടുത്തും
പരിചിൽപ്പലമുഷ്ടിയുടക്കിയിടെത്തതു തടുപ്പതിനായി

… … …
മല്ലുപിടിച്ചല്ലലിൽ െമെല്ലനേവ വാങ്ങിെയാഴിച്ചും
കാലുകളാൽെകട്ടിയിഴച്ചും ലീലകളാൽ വിട്ടുകളഞ്ഞും
മുഷ്ക്കു നിനച്ചുൾക്കനേമാേട പുക്കുപിടിച്ചൂെക്കാടടിച്ചും

… … …
തണ്ടയും തണ്ടയും തമ്മിലിടയുന്നു
കണ്ട മരാമരംെകാണ്ടുതല്ലീടുന്നു
കുന്നും മലയും പറിെച്ചറിഞ്ഞീടുന്നു
കുന്നിക്കു േതാല്ക്കയിെല്ലന്നു െചാല്ലീടുന്നു
കാലുകൾ െകട്ടിപ്പകരി തിരിയുന്നു
കാലുേമ്മലിട്ടു ചവിട്ടിത്തകർക്കുന്നു
ചീെളന്നണഞ്ഞു പിടിച്ചു െഞക്കീടുന്നു
മൂളിമുരണ്ടങ്ങു ദൂെരപ്പാർത്തീടുന്നു
മാറിൽത്തലംെകാണ്ടു ചാടിപ്പാഞ്ഞീടുന്നു
മാറിക്കളഞ്ഞെതാഴിച്ചു നിന്നീടുന്നു
മാറ്റത്തിൽക്കിട്ടാഞ്ഞു പാരമലറുന്നു
മാെറ്റാലിെകാണ്ടു ജഗത്തു മുഴങ്ങുന്നു.”

ആസന്നമൃത്യുവായ ബാലിയുെട അപരാധാേരാപണ�
വും അതിനു ശ്രീരാമൻ നൽകുന്ന പ്രത്യുത്തരവും ആസ്വാ�
ദ്യമായിരിക്കുന്നു. നാടുെകാണ്ടേല്ല ബാലിസുഗ്രീവന്മാർ
തമ്മിൽ പിണക്കമുണ്ടായെതന്നും നാടുകളിൽെപ്പട്ടത�
േല്ല കിഷ്കിന്ധെയന്നും താരെയ ബാലി േമാഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു�
േപാന്നതേല്ല എന്നും മതങ്ഗമുനിേയാടു െദൗഷ്ട്യം കാ�
ണിച്ചിേല്ല എന്നും കായ്കനികൾ തിേന്നണ്ടവൻ കാഞ്ച�
നപൂർണ്ണനാകുന്നതു ശരിയാേണാ എന്നും മറ്റുമാണു് ശ്രീ�
രാമെന്റ േചാദ്യങ്ങൾ. ഒടുവിൽ ഭൂമിേയാ വീരസ്വർഗ്ഗേമാ
േവണ്ടെതന്നു ശ്രീരാമൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ,

“ബാലിെയന്നും മറുബാലിെയന്നും േവണ്ട
രണ്ടുേപരുണ്ടായി വാഴുന്നതില്ല ഞാൻ.”

എന്നു ബാലി മറുപടി പറയുന്നു.
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സാമാന്യം നല്ല ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു് കപിേലാപാഖ്യാ�
നം. അതു നാലു വൃത്തങ്ങളിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. ആദ്യന്തം േകകയി�
ലാണു് കവി ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും ഇടയ്ക്കു കു�
േറ വരികൾ കാകളിയിലുമുണ്ടു്. കാകളി തുടങ്ങുേമ്പാൾ
കിളിെയ പ്രേത്യകമായി കവി സംേബാധനം െചയ്തുകാ�
ണുന്നു. േഗാമാഹാത്മ്യവും േഗാദാനത്തിെന്റ ഫലവുമാ�
ണു് പ്രതിപാദ്യം. കവി ആെരന്നറിയുന്നില്ല. കാലം ഒൻ�
പതാം ശതകമാെണന്നു് ഊഹിക്കുന്നു. പേക്ഷ പത്താം
ശതകമാെണന്നും വരാം.

ഇതിവൃത്തം
ഭീഷ്മർ ശരശയനത്തിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ ധർമ്മപുത്രർ
ആ മഹാത്മാവിെന നമസ്കരിച്ചു, “സർവ ദാനങ്ങളിലും
മുഖ്യമായുള്ള ദാനം, സർവവുമിന്നാേവാളമരുളിെചയ്തീ�
ടണം” എന്നു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അേദ്ദഹം “ശ്രീകപിേലാ�
പാഖ്യാനമായുള്ള സംവാദെത്ത േലാകനായകാ േകട്ടു�
െകാള്ളുക ധർമ്മരാജാ” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു കഥ�
യാരംഭിക്കുന്നു. ചന്ദ്രപുരി എന്ന രാജ്യത്തിൽ ചന്ദ്രേസ�
നൻ എെന്നാരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം വിധിവ�
ത്തായി പ്രജാപരിപാലനം െചയ്യുന്ന കാലത്തു് ആ രാ�
ജ്യത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ േശ്രഷ്ഠൻ താ�
മസിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹേത്താടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധർമ്മ�
പത്നി അഗ്നിേഹാത്രത്തിനു പഞ്ചഗവ്യവും മറ്റും ഉണ്ടാക്കു�
വാൻ ഒരു പശുവിെന എവിെടനിെന്നങ്കിലും െകാണ്ടുവ�
രണെമന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ബ്രാഹ്മണൻ,

നന്നല്ല പശുക്കെള വളർക്കുന്നതു, േദാഷ-
െമന്നിേയ ഭവിക്കയില്ലതിനാെലന്നു നൂനം.
പശൂക്കൾെക്കാരിക്കലും തീരുകയില്ല ദാഹം
വിശപ്പുമടങ്ങീടാ സന്തതം ഭക്ഷിച്ചാലും.
തൃപ്തിെയ വരുത്തുവാെനത്രയും പണിയേത്ര
ശപ്തനായ് വരുമേത്ര പശുസംഗ്രഹത്തിനാൽ”

എന്നും മറ്റും പല ഒഴികഴിവുകളും പറഞ്ഞുേനാക്കിെയ�
ങ്കിലും അെതാന്നും ഫലിച്ചില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദഹം
രാജാവിെനക്കണ്ടു വിവരം അറിയിക്കുകയും രാജാവു
തെന്റ പശുക്കളിൽെവച്ചു് ഉത്തമയായ കപിലെയത്ത�
െന്ന അേദ്ദഹത്തിനു ദാനം െചയ്യുകയും െചയ്തു. ആ സമ�
യത്തിൽ േഗാക്കളുെട മാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റി ദാതാവു്
ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“സർവ്വേദവതാമയം േഗാരൂപമറിഞ്ഞാലും.
ഫാലേലാചനനാകമീശ്വരൻ പശുപതി
ഫാലേദശത്തിങ്കൽ വാണീടുന്നതറിഞ്ഞാലും.
ആനനത്തിങ്കൽ മൂലപ്രകൃതി വസിപ്പതും
വാനവർ വാണീേദവി നാവിേന്മൽ വസിപ്പതും.
േനത്രങ്ങളാകുന്നതു ചന്ദ്രനുമാദിത്യനും
േശ്രാത്രങ്ങൾ മഹായക്ഷി ശൃംഗേമാ ദുർഗ്ഗാേദവി.
നാസികാഗ്രത്തിങ്കൽ വാണീടുന്നു േജ്യഷ്ഠാേദവി
വാസവന്നധിവാസം വാലിേന്മലറിഞ്ഞാലും.
േതാളു രണ്ടിലും ഗണനാഥനും കുമാരനും
േതാലാകുന്നതു ജലധീശ്വരനറിഞ്ഞാലും.
ദന്തപംക്തികളിൽ വാണീടുന്നു മരുത്തുകൾ
സന്തതമകിടിൽ വാണീടുന്നു നിധിപതി.
സാദരമുദരത്തിൽ വാണീടുന്നു ദഹനനും
പാദപാണികളിൽ വാണീടുന്നു നാേഗശന്മാർ.
നാലു േവദവും നാലുമുലകളാകുന്നതു
പാലാകുന്നതു നൂനമമൃതുതെന്നയേല്ലാ.
േഗാമയം ലക്ഷ്മീേദവി േഗാമൂത്രം ഗംഗാേദവി
ശ്രീമഹാവിഷ്ണുതെന്ന െവണ്ണയായീടുന്നതും.
േരാമങ്ങെളല്ലാംതെന്ന മുനിേശ്രഷ്ഠന്മാരേല്ലാ
േഗാമാഹാത്മ്യെമല്ലാേമ പറവാൻ പകൽ േപാരാ.”

ബ്രാഹ്മണി ആ കപിലെയ വളർത്തി. തനിക്കു് ആഹാ�
രം േപാരാെതയും തന്നിമിത്തം ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തി�
േലക്കുേവണ്ട പാൽ െകാടുക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാെത�
യും വരികയാൽ ആ പശു ഒരു ദിവസം മലയപർവ്വ�
തത്തിൽ െചന്നു ധാരാളം പുല്ലുതിന്നുകയും ആ തക്കം�
േനാക്കി കാമരൂപി എന്ന വ്യാഘ്രി അതിെന ഭക്ഷി�
ക്കുവാൻ പാഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്തു. പതിെനാന്നു മാ�
സമായ തെന്റ പുത്രെന ഒന്നു കണ്ടിട്ടു തിരിെയ എത്തു�
വാൻ അനുവാദം കിട്ടണെമന്നു പശു വ്യാഘ്രിേയാടഭ്യർ�
ത്ഥിക്കുകയും പല വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കുേമൽ വ്യാഘ്രി
ആ കരാറിനു വഴിെപ്പടുകയും െചയ്തു. പ്രസ്തുതഭാഗം വള�
െര മേനാഹരമായ രീതിയിൽ കവി വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ഞാെനാരു സംവത്സരം തികേഞ്ഞ പുറെപ്പടൂ
ദീനനായിര തിരഞ്ഞീടുവാൻ, കിട്ടായ്കിേലാ
പിെന്നയും സംവത്സരം തികേഞ്ഞ പുറെപ്പടൂ.
ഇന്നിേപ്പാൾ ൈപദാഹവും െപരുതായിരിക്കുന്നു;
നിെന്ന ഞാൻ തിന്നു മമ ൈപദാഹാദികൾ തീർത്താൽ
വന്നീടും സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി നിനെക്കന്നതു നൂനം”

എന്നു പറയുന്ന കാമരൂപിേയാടു്
“പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ സാധിച്ചീടാെത ഭൂമിതന്നിൽ-
െപ്പരിെകക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നാെലന്തു ഫലം?
പരേലാകെത്തസ്സാധിച്ചീടാെമന്നിരിക്കിേലാ
മരണം വരുന്നതുെമത്രയും സുഖമേല്ലാ”

എന്നാണു് കപില മറുപടി പറയുന്നതു്. കവി സന്ദർഭാനു�
സാേരണ ഉത്തമനായ ഒരു വാനരെന്റയും മധ്യമനായ
ഒരു ശാർദ്ദൂലത്തിെന്റയും അധമനായ ഒരു വ്യാധെന്റ�
യും കഥകൂടി വ്യാഘ്രിെയ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
പശു തെന്റ പുത്രെന കണ്ടു നടന്ന വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ അവിടെത്ത സ്ഥിതി കവി താെഴക്കാണുന്ന വി�
ധത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

“ശാർദ്ദൂലേത്താടു സത്യം െചയ്തുേപാന്നതു േകട്ടു
പാർത്തുകല്പിച്ചു പറഞ്ഞീടിനാൻ തനയനും.
തന്നുെട മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു ദുഃഖം തീർപ്പാൻ
നന്ദനനുണ്ടാകുന്നെതന്നതു േകട്ടിട്ടിേല്ല?
എന്നതുമൂലം ഞാൻ േപായ്െച്ചന്നവനാഹാരത്തി-
െനന്നുെട േദഹം െകാടുത്തീടുവൻ മടിയാെത.
എന്നുേമ േപാകേവണ്ട മാതാേവ നീെയന്നതു
നന്ദനൻ െചാന്നേനരം െചാല്ലിനാൾ കപിലയും.
സന്തതിയില്ലാതവർക്കില്ലേല്ലാ പരഗതി
ചിന്തിച്ചുകണ്ടാൽ ഞാൻതാൻ േപാെയ്ക്കാൾക നല്ലൂ നൂനം.
എന്നതു പറകയും കണ്ണുനീെരാലിക്കയും
തന്നുെട സഖികെളേയല്പിച്ചു കരഞ്ഞുേപാ-
കുന്നതു കണ്ടു കരഞ്ഞീടിനാർ സഖികളും.
പിന്നാെല കൂെടച്ചിലർ നടന്നുതുടങ്ങിനാർ
എന്നതു കണ്ടു പറഞ്ഞീടിനാൾ കപിലയും,
എേന്ന കഷ്ടേമ! െചാല്ക നിങ്ങൾക്കു ദുഃഖിപ്പാെന-
െന്തെന്നയീവണ്ണമേല്ലാ ധാതാവു നിേയാഗിച്ചു.
വന്നീടുെമാരുത്തനു മരണെമന്നാലേപ്പാ-
ളന്യരായുള്ള ജനം കൂടേവ മരിപ്പുേണ്ടാ?”

ഒടുവിൽ കപില തിരിെയെച്ചന്നു കാമരൂപിെയക്കണ്ടു.

“സത്യതൽപരയായ നിെന്ന ഞാൻ തിന്നുന്നീല
അത്രയുമല്ലയിന്നു തുടങ്ങിയിനിേമലിൽ
പൃഥ്വിയിലുള്ള ജന്തുവർഗ്ഗെത്തത്തിന്നുന്നീല
മാംസേഭാജനമിന്നു തുടങ്ങിെച്ചയ്യുന്നീല”

എന്നു വ്യാഘ്രി പറഞ്ഞു. ആ ആശ്ചര്യം കണ്ടു മഹാവി�
ഷ്ണു രണ്ടു മൃഗങ്ങേളയും ൈവകുണ്ഠത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെച�
ല്ലാൻ ദൂതന്മാെര അയച്ചു. തെന്റ പുത്രേനയും സഖികേള�
യും രക്ഷിതാവായ ബ്രാഹ്മണേനയുംകൂടി വിമാനത്തിൽ
കയറ്റിയാലല്ലാെത താൻ കയറുകയിെല്ലന്നു കപില വാ�
ദിച്ചു. ബ്രാഹ്മണേനാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ തെന്റ പത്നിയും
ബന്ധുക്കളും രാജാവുംകൂടി തെന്ന അനുഗമിക്കണെമന്നു്
അേദ്ദഹവും, ചന്ദ്രേസനേനാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ തെന്റ
രാജ്യത്തിെല സകല ചരാചരങ്ങളും തെന്ന അനുയാ�
ത്ര െചയ്യണെമന്നു് ആ രാജാവും സിദ്ധാന്തിച്ചു. മഹാ�
വിഷ്ണുവിെന്റ അനുമതിേയാടുകൂടി അവെരല്ലാം വിഷ്ണുേലാ�
കത്തിേലക്കു േപായി ഭഗവത്സായുജ്യം പ്രാപിക്കുകയും
െചയ്തു.
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സീതാദുഃഖം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ ആേരാ രചിച്ച
ഒരു െചറിയ കിളിപ്പാട്ടാണു്. ‘നിറേവ ഭുജിക്കുക’, ‘േദാ�
ഷമില്ലാ ജാനകി’, ‘േബാധ്യവും വരുത്തിേയ’, ‘എെന്ന�
ക്കായിൽ മുതിർന്നു’, ‘േവെറയുെണ്ടാരു കശൽ’, ‘നി�
ച്ചിരിയെത്തേപ്പാെല’, ‘പിറന്ന കുഴവിയും’ മുതലായ
പ്രേയാഗങ്ങൾ ഇതിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. വാല്മീകിയുെട
ഉത്തരരാമായണത്തിലുള്ള സീതാനിർവാസ ഘട്ടത്തി�
െല ഇതിവൃത്തെത്ത വികൃതരീതിയിൽ രൂപാന്തരെപ്പടു�
ത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗാനത്തിെന്റ പ്രേണതാവു്
ആ വിഷയത്തിൽ തെന്റ ഉേദ്ദശെമെന്തന്നു െവളിെപ്പ�
ടുത്തുന്നില്ല. “മാവാരതം പാട്ടു്” മുതലായ ഗ്രാമീണകൃതി�
കളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഇതിേനയും േചർക്കണെമന്നാണു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. പത്താംശതകത്തിെല കൃതിെയ�
ന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്ന “ഭീമൻകഥ”യ്ക്കുള്ള സ്ഥാനവും
ഇത്തരത്തിലുള്ളതുതെന്ന.

ഇതിവൃത്തം
പട്ടാഭിേഷകം കഴിഞ്ഞു ശ്രീരാമൻ ഒരിക്കൽ നായാട്ടി�
നുേപായ അവസരംേനാക്കി കൗസല്യ, ൈകേകയി,
സുമിത്ര എന്നീ മൂന്നു് അമ്മായിമാരുംകൂടി സീതാേദവി�
േയാടു രാവണെന്റ പടംവരച്ചു തങ്ങെള കാണിക്കുവാൻ
ആവശ്യെപ്പടുന്നു. വളെര ൈവമനസ്യേത്താടുകൂടിയാ�
െണങ്കിലും അവരുെട നിർബ്ബന്ധത്തിനു് ആ സാധ്വി വഴ�
ങ്ങുന്നു. “വരട്ടനൂറും മഷിക്കുറിയുെമടുത്തുടൻ സുമിത്രാേദ�
വി െകാണ്ടു” െചന്നു സീതയുെട കയ്യിൽ െകാടുക്കുകയും,
സീത

“േവദമന്ത്രെത്തജ്ജപിച്ചിരിക്കുെന്നാരു മുഖം;
സങ്ഗീതങ്ങളും പാടീട്ടിരിക്കുെന്നാരു മുഖം;
ആദിത്യെനെന്റേനേരയിെല്ലന്നുെണ്ടാരു മുഖം;
ഈശ്വരേനാടു യുദ്ധം െചയ്യുന്നുെണ്ടാരു മുഖം;
േദവകൾ തെന്നദ്ദുഷിെചയ്യുന്നെങ്ങാരു മുഖം;
പടയ്ക്കു മറുതല തിരിക്കുെന്നാരു മുഖം;
സീതെയത്തെന്ന നിനച്ചീടുന്നിെതാരു മുഖം;
മധുവും മാംസവും ഭക്ഷിക്കുന്നിെതാരു മുഖം;
ഇന്ദ്രജിത്തിെന നിനച്ചിടുന്നിെതാരു മുഖം;
വരവും െപരുക്കീട്ടു വസിക്കുെന്നാരു മുഖം;”

ഇങ്ങെനയും മറ്റുമുള്ള രൂപത്തിൽ ലേങ്കശ്വരെന്റ ചിത്ര�
െമഴുതിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു. സുമിത്ര ആ ചിത്രം വാ�
ങ്ങി. അമ്മായിമാർ മൂവരും േയാജിച്ചു് അതു് ആവണ�
പ്പലകേമൽ െവച്ചു “വിശന്നു െവയിൽെകാണ്ടു വരുന്ന
രാമേദവ”െന അതിേന്മൽ ഇരുത്തി. ശ്രീരാമൻ, ആ
പടം സീത വരച്ചതാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഏറ്റവും ക്രു�
ദ്ധനായി, സീതയുെട സമാധാനവും പരിേദവനവും െച�
വിെക്കാള്ളാെത വനവാസത്തിൽ തെന്റ പത്നിയുെട
സർവപ്രവൃത്തികളിലും കാപട്യം കണ്ടു. “കുളിപ്പാെന�
െന്നക്കായിൽ മുതിർന്നുേപാകും മുൻേപ മലർക്കാവി�
േല േപായാൽ ൈവകിേയ വരൂതാനും” എന്നും മറ്റും
അേദ്ദഹം പല ദുശ്ശങ്കകൾക്കു വിേധയനായിത്തീർന്നു.
ഒടുവിൽ ലക്ഷ്മണേനാടു് ആ േദവിെയ “മണിയും െകാട്ടി
െമെല്ലയുലകിൽ നടത്തണം” എന്നു് ആജ്ഞാപിക്കുക�
യും ലക്ഷ്മണൻ അതിനു വിസമ്മതം അറിയിച്ചേപ്പാൾ
“ലക്ഷ്മണ! നിനക്കിനി ഭാര്യയായിരുത്തുവാൻ നിശ്ച�
യം നിനയ്ക്കുന്നു, ഇേപ്പാൾ ഞാനറിഞ്ഞിതു” എന്നും മറ്റും
െകാള്ളിവാക്കുകൾ പറയുകയാണു് ശ്രീരാമൻ െചയ്തതു്.
ലക്ഷ്മണൻ പിെന്ന അവിെട നില്ക്കാെത സീതേയയും�
െകാണ്ടു മുനിയുെട പർണ്ണശാലയിൽ െചല്ലുകയും മുനി
ഒരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു േദവിയുെട പാതിവ്രത്യനിഷ്ഠ ശരി�
ക്കു മനസ്സിലാക്കി ആ ഗർഭിണിെയ അവിെട താമസി�
പ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ആദ്യം ഒരു ഉടുമ്പിെന െകാന്നു കുമാ�
രൻ സീതയുെട േചാരയാണു് തെന്റ വാളിൽ പുരണ്ടിരി�
ക്കുന്നെതന്നു് അറിയിച്ചേപ്പാൾ അമ്മായിമാർ അതിൽ
കളവുെണ്ടന്നു പറയുകയാൽ വീണ്ടും ആശ്രമത്തിൽെച്ച�
ന്നു േദവിയുെട ആണിവിരൽ അറുത്തു് ആ േചാര വാ�
ളിൽ പൂശി കാണിച്ചു. “ആൺ േചാര െപൺേചാരയും
കണ്ടിട്ടില്ലതുെകാേണ്ടാ” തങ്ങെള വീണ്ടും കബളിപ്പിക്കു�
ന്നെതന്നു് അവർ വീണ്ടും തുടർന്നു വാദിച്ചേപ്പാൾ “നി�
ങ്ങെട േദഹെമാരു ഭാഗമങ്ങറുക്കണം, ഒന്നുേപാൽ നിറ�
െമങ്കിൽപ്പിെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞീടാം.” എന്നു ലക്ഷ്മണൻ
പറഞ്ഞു. സീത മൃതയായി എന്നു് അതിൽനിന്നു ശ്രീരാ�
മൻ ധരിച്ചു.

“അല്ലിത്താർതിരുമുടിഭംഗികൾ മറപ്പേതാ?
മഴക്കാറിരുെളാത്ത തലനാർ മറപ്പേതാ?
മുത്തുകളണിഞ്ഞീടും തൃക്കണ്ണു മറപ്പേതാ?
േകാവതൻ കുരുെവാത്ത പല്ലുകൾ മറപ്പേതാ?
ആലിലസമെമാത്ത വയറും മറപ്പേതാ?
അന്നത്തിൻ നടെയാത്ത നടകൾ മറപ്പേതാ?”

എന്നും മറ്റും വിലപിച്ചു. പിെന്നയും ചില സംഭവങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞു ശിശുക്കെള കാണുവാൻ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണ�
സഹിതനായി ആശ്രമത്തിേലക്കു േപാകുകയും അവി�
െട ഭൂമി പിളർന്നു സീത അതിൽ അപ്രത്യക്ഷയാകുക�
യും െചയ്തു. എങ്കിലും സീതയുെട തലമുടി ശ്രീരാമെന്റ
കയ്യിൽ െപടുകയും അതു “പാലഴിതന്നിൽെച്ചന്നു വാസു�
കിയുെട വാൽേമൽ” ചുറ്റുകയും െചയ്തുവേത്ര. അതുെകാ�
ണ്ടാണുേപാലും ആ സർപ്പത്തിൽ ഭഗവാൻ ശയനംെച�
യ്യുന്നതു്. ഗ്രന്ഥകത്താവിനു ദുഷ്ടകളായ അമ്മായിഅമ്മ�
മാെര അവേഹളനം െചയ്യണെമന്നു താൽപര്യമുണ്ടാ�
യിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാെമങ്കിലും അതല്ല അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് ഇതിഹാസവിഷയത്തിലുള്ള അപാരമായ അജ്ഞ�
തതെന്നയാണു് ഇങ്ങെന ഒരു കാവ്യനിർമ്മിതിക്കു
സഹായകമായിരുന്നതു് എന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു
മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ െമത്ത വാസുകിയാെണന്നുള്ള അബ�
ദ്ധപ്രസ്താവനതെന്ന മതിയായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ.
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ഈ പാനയും ഒൻപതാംശതകം ഉത്തരാർദ്ധത്തിേല�
േയാ പത്താംശതകം പൂർവ്വാർദ്ധത്തിേലേയാ ഒരു കൃ�
തിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു. കർത്താവു് ആെരന്നറിവില്ല.
ദമയന്തീസ്വയംവരത്തിനു നളനും േദവന്മാരും പുറെപ്പടു�
ന്നതു മുതൽ സ്വയംവരംവെരയുള്ള കഥേയ ഇതിൽ പ്ര�
തിപാദിച്ചിട്ടുള്ളു. ആെക രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ രണ്ടാ�
മെത്ത ഭാഗം തരംഗിണീവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു.
കവിത രമണീയമാണു്. ദൂതേവഷധാരിയായ നളൻ ദമ�
യന്തിേയാടു പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണു് ചുവെട േചർ�
ക്കുന്നതു്.

“സ്വർഗ്ഗവാസത്തിനാഗ്രഹമിെല്ലന്നു
ഭർഗ്ഗുതേന്ന പറയുന്നു നീയിേപ്പാൾ
നാരിമാർക്കു വലിപ്പത്തിനാഗ്രഹം
പാരെമന്നുള്ളതിന്നുള്ളതെല്ലേടാ.
മൂടുവാൻ മുതലുള്ള പുരുഷനും
നാടുവാഴിയുംകൂടി വരുന്നാകിൽ
നാടുവാഴി ദരിദ്രെനന്നാകിലും
കൂടിെച്ചന്നു ശയിക്കുമീ നാരികൾ.
ആയിരം പണം നല്കുന്നവേനക്കാ-
ളായിരപ്രഭു നിർദ്ധനനാകിലും
ആയവൻതെന്ന േവണ്ടൂ സുഖത്തിെന-
ന്നായതാക്ഷിമാർെക്കാക്കേവ സമ്മതം.
രണ്ടകമ്പടിക്കാരുെട പിന്നാെല
തണ്ടരഞ്ഞാണും തുപ്പട്ടിവസ്ത്രവും
വ്യാളംെകാത്തിയ മുൻകയ്യുമാെയാരു
വാളും കുത്തി െഞളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന
പണ്ടെത്തക്കാണുംേനരം തരുണിമാർ
പണ്ടെത്തപ്പുരുഷന്മാെരൈക്കവിടും.
തണ്ടുതപ്പിത്തമല്ലാെതാരിക്കലും
െകാണ്ടൽേവണിമാർക്കിെല്ലന്നറിഞ്ഞാലും.
ഇന്ദ്രനിൽെക്കാതിയിെല്ലന്നു െചാല്ലിയാ-
ലിെന്നനിക്കിതു േബാധിക്കയുമില്ല.
കണ്ടു കണ്ടിെല്ലന്നുള്ള മനുഷ്യെര-
െക്കാണ്ടുപകാരെമന്തുള്ളു സുന്ദരി?”
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ഇതു പാലാഴിയിൽനിന്നു ലക്ഷ്മീേദവി ഉത്ഭവിക്കുന്നതും
മഹാവിഷ്ണു ആ േദവിെയ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതു�
മായ ഉപാഖ്യാനെത്ത അധികരിച്ചു കാകളീവൃത്തത്തിൽ
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു െചറിയ പാട്ടാണു്. കവിെയപ്പറ്റി ഒര�
റിവുമില്ല. കാലം ഒൻപതാം ശതകം ഉത്തരാർദ്ധേമാ
പത്താം ശതകം പൂർവ്വാർദ്ധേമാ ആണു്. കവിത േമാശ�
െമന്നു പറയാനില്ല. താെഴ കാണുന്ന ഈരടികൾ േനാ�
ക്കുക.

“അക്കടൽതൻ നടുവിൽ പ്രകാശിച്ചുട-
നർക്കായുതപ്രഭ ൈകെക്കാണ്ടു കാണായി
െപാൽത്താരിൽമാെതഴുന്നള്ളും പ്രകാരങ്ങൾ.
പത്തുനൂറായിരം ദിവ്യവധൂജനം
ൈകത്താരിൽ താലെപ്പാലി ൈകവിളക്കുകൾ
മുത്തുക്കുട െകാടി രത്നത്തഴകളും
മുത്തുരത്നങ്ങളാൽ േകാരിയഭിേഷകം
മത്തഗേജന്ദ്രന്മാർ െചയ്തുെകാണ്ടങ്ങെന
ആലവട്ടം നല്ല െവഞ്ചാമരങ്ങളും
ബാലത്തരുണിമാർ വീയുമാറങ്ങെന
മംഗല്യവായ്ക്കുര വാദ്യേഘാഷംെകാണ്ടു
തിങ്ങിയുലകു മുഴങ്ങുമാറങ്ങെന
ബ്രഹ്മാവു മുൻപായ േദവമുനീന്ദ്രന്മാർ
നിർമ്മലേവദം ജപിക്കുമാറങ്ങെന
േദവകൾ മുപ്പത്തിമുേക്കാടിയുംകൂടി
േദവിെയ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമാറങ്ങെന
അംബുജേലാചനൻതെന്ന വരിപ്പാനാ-
യംബുജത്തയ്യലാൾ പെയ്യച്ചമഞ്ഞിതു.
അംബുവാഹങ്ങെള െവന്നണിചായലി-
ലംബുജമാല തുളസിയും െതച്ചിയും
പിച്ചകമാലയണിഞ്ഞു നിരന്നുട-
നുജ്ജ്വലിക്കും കിരീടം ഘനം ചാർത്തിയും …
തിങ്ങിവിങ്ങിഗ്ഘനം തമ്മിലുരുമ്മീട്ടു
െപാങ്ങുന്ന ബാലക്കുളുർമുലക്കുന്നുകൾ
സംഗീതസാഹിത്യസാമർത്ഥ്യസാരസ്യ
സാരം ചുമന്നു െചാരിഞ്ഞുെകാണ്ടങ്ങെന
ൈത്രേലാക്യേമാഹിനി സുന്ദരിയിന്ദിര
ബാലാർക്കേശാഭ കലർന്നുെകാണ്ടങ്ങെന
നാഥനുറങ്ങുമരയാൽത്തളിരിനു-
മാധി െകാടുക്കുമുദരവുമങ്ങെന
നീലിമ േകാലുന്ന േരാമാവലി കണ്ടാൽ
നീലഫണീന്ദ്രെന െവല്ലുമാറങ്ങെന
േമളമിയലുന്ന നാഭിമലർ കണ്ടി-
േട്ടാളത്തിെലച്ചുഴി മൂളെന്നാളിച്ചുേപായ് …
തണ്ടു തരിവള പാടകെമന്നിവ
െകാണ്ടു വിളങ്ങുന്നടിയിണേശാഭയും.”
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ഓണപ്പാട്ടിനു മഹാബലിചരിതം എന്നും േപരുണ്ടു്.
കവിയാെരന്നറിയുന്നില്ല. ഒൻപതാം ശതകത്തിേലാ
പത്താംശതകത്തിേലാ ഉള്ള കൃതിയാെണന്നനുമാനി�
ക്കാം. താൻ തൃക്കാക്കരനിന്നു വരുന്നതായി കിളി പറ�
യുേമ്പാൾ “തൃക്കാക്കരെയന്തു വാർത്തെയാള്ളു?” എന്നു
കവി േചാദിക്കുന്നു. “തൃക്കാക്കര ശ്രീമഹാേദവെന്റ” ലീ�
ലകൾ നാരദൻ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുള്ളതു താൻ വിവരിക്കാ�
െമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തുെകാണ്ടു കിളി മഹാബലിയുെട
രാജ്യഭാരം ആദ്യമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലുള്ള
ചില ശീലുകൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ.

“മാേവലി നാടുവാണീടും കാലം
മാനുഷെരല്ലാരുെമാന്നുേപാെല
ആേമാദേത്താെട വസിക്കുംകാലം
ആപത്തങ്ങാർക്കുെമാട്ടില്ലതാനും.
ആധികൾ വ്യാധികെളാന്നുമില്ല
ബാലമരണങ്ങൾ േകൾപ്പാനില്ല.
കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല
എേള്ളാളമില്ല െപാളിവചനം.
െവള്ളിേക്കാലാദികൾ നാഴികളു-
െമല്ലാം കണക്കുകൾ തുല്യമായി.
കള്ളപ്പറയും െചറുനാഴിയും
കള്ളത്തരങ്ങൾ മെറ്റാന്നുമില്ല.”

അക്കാലത്തു് ആഡംബരപൂർവ്വം ആേഘാഷിച്ചുവന്നിരു�
ന്ന ചിങ്ങമാസെത്ത ഓണം “മാേവലി മണ്ണുേപക്ഷിച്ച�
േശഷം മാധവൻ നാടുവാണീടും കാലം” മുടങ്ങിേപ്പാക�
യും മഹാബലി അതിെനപ്പറ്റി ശ്രീകൃഷ്ണേനാടു് ആവലാ�
തിെപ്പടുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ

“േവദിക്കേവണ്ട നീ മാേവലിേയ
കാലെമാരാണ്ടിെലാരു ദിവസം
മാനുഷെര വന്നു കണ്ടുെകാൾവാൻ
ചിങ്ങമാസത്തിെല ഓണത്തിൻനാൾ
ഭംഗ്യാ വരിക … … …”

എന്നരുളിെചയ്തു. ഭഗവാെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചു ധർമ്മ�
പുത്രർ

“ചിങ്ങമാസത്തിെല ഓണത്തിൻനാൾ
മാേവലിതാനും വരുമിവിെട
പേണ്ടതിേനക്കാൾ വിചിത്രമായി
േവണ്ടുന്നെതല്ലാെമാരുക്കീേടണം”

എന്നു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും െചയ്തു. പ്രജകൾ ആ ഉത്സ�
വം േഘാഷിക്കുന്ന രീതി കവി സാമാന്യം ഭംഗിയായി പ്ര�
തിപാദിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്നതു് അക്കാലെത്ത വാ�
ണിജ്യെത്ത പരാമർശിക്കുന്ന ചില വരികളാണു്.

“ശീലത്തരങ്ങളും േവണ്ടുേവാളം
നീലക്കവണികൾ േവണ്ടുേവാളം
നേല്ലാണം േഘാഷിപ്പാൻ നല്ക്കഴുത്തൽ
കായംകുളേച്ചല െപാല്ക്കലിയൻ
ചീനെത്ത മുണ്ടുകൾ േവണ്ടുേവാളം
ജീരകം നല്ല കടുമുളകു
ശർക്കര േതേനാടു പഞ്ചസാര
എണ്ണമില്ലാേതാളെമേന്ന േവണ്ടു.”

സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാേരാടും മറ്റും ഓണപ്പുടവയ്ക്കു് അേപ�
ക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗം വായിക്കാൻ രസമുണ്ടു്.

“തെന്റ കണവേനാെടാന്നു െചാന്നു.
േചലെയനിെക്കാന്നുേവണെമങ്കിൽ
രണ്ടാംതരംതെന്ന േവണമേല്ലാ
കണ്ടാലും നല്ല വിേശഷം േവണം.
എന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ മെറ്റാരുത്തി
ഉടുവാെത്താരു േചല േവണമേല്ലാ
കാരണം േകൾപ്പിൻ ഞാൻ െചാന്ന വാർത്ത
േചലത്തരത്തിനു േവണെമങ്കിൽ
പൂരത്തിൻനാൾക്കു വേരണം നിങ്ങൾ
വീരാളിെക്കാെത്താരു േചലേവണം”

“അേന്നരം മെറ്റാരു കന്യകയും
തന്നുെട മാതാവിേനാടു െചാന്നാൾ.
ഓണപ്പുടവെയനിക്കില്ലേമ്മ
നാണേക്കടായിട്ടു വന്നുകൂടി.
അച്ഛൻെകാണ്ടന്നാെലനിക്കു േവണ്ടാ
എെന്റ മകൾക്കങ്ങിരുന്നുേപാെട്ട
ഓണം കഴിേഞ്ഞ എനിക്കു േവണ്ടു.”
“അത്തം കഴിഞ്ഞു നാളഞ്ചു െചന്നാൽ
േവണ്ടുന്നെതല്ലാെമാരുക്കിേടണം
ഉത്രാടമസ്തമിച്ചീടുേന്നരം
ഹസ്തിമുഖവനു േവണ്ടുന്നതു”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ചടങ്ങുകെളപ്പറ്റി അനന്തരം ചുരുക്കമാ�
യി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“മാേവലി േപാകുന്ന േനരത്തിങ്കൽ
നിന്നു കരയുന്നു മാനുഷരും”

എന്നാണു് കവി പറയുന്നതു്.

സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ ഈ െചറിയ പാട്ടിനു സ്ഥാനെമാന്നും
കല്പിക്കുവാൻ പാടിെല്ലങ്കിലും അതിെല ചില ശീലുകൾ�
ക്കു തന്മയത്വമുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കുകതെന്ന േവണം.
ചില ഈരടികൾ മൂവടികളായാണു് രചിച്ചുകാണുന്നതു്.
മഹാബലി തെന്റ നാടു കാണ്മാൻ വരുന്ന ദിവസമാണു്
ചിങ്ങമാസത്തിെല തിരുേവാണം എന്നു േകരളത്തിൽ
ഐതിഹ്യമുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹം േകരളരാജാവായിരു�
ന്നുെവന്നു് ആരും െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. പണ്ടു തിരുേവാ�
ണം തമിഴ്നാട്ടിലും േഘാഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു “മതു�
ൈരക്കാഞ്ചി” എന്ന സംഘകാലെത്ത കൃതിയിൽ െത�
ളിവുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ തിരുേവാണം മഹാബലിെയ
വാമനമൂർത്തി ജയിച്ച ദിവസമാണു്. “വാനവരമ്പൻ”
എന്ന പദെത്ത “ബാണവർമ്മൻ” എന്നു രൂപാന്തരെപ്പ�
ടുത്തി മഹാബലിയുെട പൗത്രനായ ബാണനും േകരള�
ത്തിൽ രാജ്യഭാരം െചയ്തിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതു പ്ര�
മാദംതെന്ന. ബാണെന്റ രാജധാനി ആര്യാവർത്തത്തി�
ലായിരുന്നു. “വാനവരമ്പൻ” എന്നതു േചരരാജാക്കന്മാ�
രുെട െപാതുേപ്പരാണു്. “മല്ലൽ െചരുതിയൻ വാനവ�
രമ്പേന മലയമാേന” എന്നു ചൂഡാമണി നിഘണ്ടുവിൽ
കാണാം.



25 രാമായണം ഗാഥ

രാമായണം ഗാഥ എെന്നാരു ദീർഘമായ കൃതി അജ്ഞാ�
തനാമാവായ ഏേതാ ഒരു കവി രചിച്ചുകാണുന്നു. കൃഷ്ണ�
ഗാഥെയ അേപക്ഷിച്ചു ഭാരതഗാഥ പതിന്മടങ്ങു് അപ�
കൃഷ്ടമാെണങ്കിൽ ഭാരതഗാഥെയക്കാൾ നൂറു മടങ്ങു്
അപകൃഷ്ടമാണു് രാമായണഗാഥ. കവി വളെര പണി�
െപ്പട്ടു് ഒരുവിധത്തിൽ വൃത്തെമാപ്പിച്ചു എന്നു േപർ വരു�
ത്തി ശബ്ദഗുണേമാ അർത്ഥഗുണേമാ ഉള്ള ഒെരാറ്റ
വരിേപാലും കണികാണാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധ�
ത്തിൽ രാമായണെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ‘േഷാ�
ഡശായിരെത്താന്നു’ ഗ്രന്ഥമായി പ്രസ്തുതകൃതി നിബ�
ന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. “ദീനതെയേന്യ ദിനംപ്രതി രക്ഷിക്കും
ദയേയറും പള്ളിയേറശ്വരി” തെന്ന പരിപാലിക്കണ�
െമന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുപുറേമ “വല്ലാെതയാക്കാ�
െത മംഗലമാക്കണം, വ്യാഘ്രാലയ, േദവ, തമ്പുരാേന”
എന്നും പറയുന്നതിൽനിന്നു ൈവക്കത്തപ്പെന്റ ഭക്തനാ�
യിരിക്കാം അേദ്ദഹെമന്നു സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണു്. ഒരു
ഗുരു േവണ്ട ദിക്കിൽ രണ്ടു ലഘുക്കെള അതിനുപകരം
േചർക്കുന്നതു കവി ഒരു ഭംഗ്യന്തരമായി കരുതീട്ടുേണ്ടാ
എന്നുേപാലും സംശയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “പല ഗുണ�
മുെള്ളാരു പത്മവിേലാചനൻ പാർത്ഥിവൻ രാമചരി�
തം ഭക്ത്യാ” “അരചന്മാർക്കു വാഴ്വാനഴകാം രാജധാനി
അത്ഭുതമാം സ്വർണ്ണംെകാണ്ടുതെന്ന” എന്നും മറ്റുമുള്ള
വരികൾ ഈ ൈവകല്യത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.
യതിഭംഗംെകാണ്ടു കർണ്ണാരുന്തുദങ്ങളായ ഈരടികൾ�
ക്കു കണക്കില്ല. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“മന്നവന്മാർെക്കാെക്ക മന്നവനാെയാരു
മാർത്താണ്ഡേഗാത്രജൻ മാനശീലൻ
മുനിമാർ േദവകൾക്കും മുഖ്യർ മറ്റുേള്ളാർക്കും
േമാഹിച്ചെതാെക്കയും നല്കീടുന്നു.
ആനന്ദമൂർത്തിയതാകും ശ്രീരാമനു-
മംഗനേയാടുമനുജേനാടും
നന്നായേയാദ്ധ്യാനഗരിയിലും വാണു
നേല്ലാേരാടുമാനന്ദിച്ചക്കാലം.”

ഗാഥയിൽ ഇത്ര െപാട്ടയായി മെറ്റാരു കാവ്യം ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടില്ല. പണ്ടും ഇന്നെത്തേപ്പാെല സാഹിത്യസാ�
മ്രാജ്യത്തിൽ അനധികാരികളായ ചില േലാേകാപദ്രവി�
കൾ വലിഞ്ഞുേകറി േഗാഷ്ടികൾ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നു
സൂചിപ്പിക്കുന്നതിെനങ്കിലും ഈ ഖണ്ഡിക പ്രേയാജന�
െപ്പടുന്നതാണേല്ലാ. ഉളൻ, െനറിേയ (ന്യായമായി) മുത�
ലായ ചില പഴയ പദങ്ങൾ കാണുന്നു. കവി അദ്ധ്യാത്മ�
രാമായണം വായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു “ഫാലവിേലാ�
ചനൻ പരേമശ്വരൻതാനും പാർവ്വതിക്കു നന്മവർദ്ധിപ്പാ�
നായ്” രഹേസ്യാപേദശം െചയ്തു എന്നുള്ള പ്രസ്താവന
ജ്ഞാപകമാണു്. കവിത ഒമ്പതാം ശതകത്തിൽ രചിച്ച�
താെണന്നു േതാന്നുന്നു.
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(തന്ത്രഗ്രന്ഥം)—െപാടവർഭാഷ

ബിംബപ്രതിഷ്ഠ, പൂജ, തന്ത്രദീക്ഷ മുതലായ പല താ�
ന്ത്രിക വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചും വിശദവും ലളിതവുമായ
രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘമായ ശാസ്ത്രഗ്ര�
ന്ഥമാണു് ക്രിയാ ദീപിക. പുടവർ(വിടവൂർ) ഭാഷെയന്നും
ഇതിെന പറയുന്നു. െപാടവർ എന്നതു തളിപ്പറമ്പുഗ്രാ�
മത്തിെല ൈവദികന്മാരായ നമ്പൂരിമാർക്കുള്ള െപാതു�
േപ്പരാണു്. ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ േവണ്ട മന്ത്രങ്ങ�
ളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െപരൂഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമക്കാരനും നാരാ�
യണെന്റ പുത്രനും പാണ്ഡുരംഗെന്റ ശിഷ്യനുമായ വാ�
സുേദവൻനമ്പൂരിയാണു് ഇതിെന്റ പ്രേണതാവു്. താൻ
സുമേനാവാടികാജാതനും മേഹശ്വരെന്റ പിതൃവ്യനു�
മാെണന്നും അേദ്ദഹം തെന്നപ്പറ്റി പറയുന്നു. സുമേനാ�
വാടിക(മലർക്കാവു്) ഏതു സ്ഥലമാണു് എന്നറിയുന്നി�
ല്ല. മേഹശ്വരനും അവിജ്ഞാതനാണു്. ഗ്രന്ഥം ആദ്യ�
ന്തം അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്ത്രസ�
മുച്ചയത്തിെലന്നേപാെല ഇതിലും പന്ത്രണ്ടു പടലങ്ങളു�
ണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ശ്രേദ്ധയങ്ങളാണു്.
ആരംഭം:

ഉള്ളിൽ െവന്തഴലും േലാകർക്കല്ലൽ തീർപ്പാെനാരൗഷധം
നല്ലതിന്നായ് വണങ്ങുേന്നൻ െചല്ലൂർനാഥം സദാശിവം.
തന്ത്രമായ സമുദ്രത്തിന്നന്തയാേന സുേപാതകം
ചിന്തേയ പാണ്ഡുരംഗാഖ്യം സന്തതം ഞാൻ ഗുരൂത്തമം
തന്ത്രീണാം മന്ദബുദ്ധീനാം വ്യക്തമായറിവാനിഹ
പ്രതിമാസ്ഥാപനാദീനാെമളുതായി വിധിംബ്രുേവ.”

അവസാനം:

“ഗുരൂപേദശം കൂടാെത െചെയ്യാല്ലയിവെയാന്നുേമ,
ധാർഷ്ട്യതെശ്ചയ്കിൽ വിഫലം കർമ്മ സ്യാേദ്ദവേകാപവും.
സുമേനാവാടികാജാതവിടവൂർ വാസുേദവനാൽ
മേഹശ്വരപിതൃേവ്യണ പഠിച്ചുണ്ടായെതാെക്കയും
േശ്ലാകരൂേപണ ബന്ധിച്ചു ഭാഷാമിശ്രിതസംസ്കൃൈതഃ.

… … …
ഏവം കൃതാ തന്ത്രഭാഷാ മന്ത്രാണാം മാർഗ്ഗദർശിനീ
െചല്ലൂരാധിപതിേജ്ഞയാ ഭൂയാദസ്മദനുഷ്ഠിതാ.
ഇത്ഥം ക്രിയാദീപികയിൽ ദ്വാദശം പടലം കൃതം
നാരായണതനൂേജന െചല്ലൂർനാഥപ്രസാദതഃ.”

ഇടയ്ക്കുനിന്നു ചില േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി േചർക്കാം.

ആചാര്യകുേണ്ഡ േഹാമിപ്പാൻ പ്ലാശുതെന്ന സമിത്തിഹ
കടമ്പും ഷൺമുേഖ വിേഘ്ന കൂവളം പ്ലാശു ശാസ്തരി
പ്ലാശും കരിങ്ങാല്യരയാലിത്തി േപരാലു കൂവളം
അത്തിയും കമിഴും പ്രാഗാദികുേണ്ഡഷു ക്രമാച്ഛിേവ
പ്രാഗാദി നാലു കുേണ്ഡഷു പ്ലാശുതെന്ന ഹരീശ്വേര.”
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ജീവചരിത്രം
േഷാഡശക്രിയാകാരിക എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജയന്തൻ
നമ്പൂതിരിപ്പാടു തെന്നപ്പറ്റി ചിലെതല്ലാം പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. പരശുരാമേക്ഷത്രമായ ഈ മലനാട്ടിൽ “എട്ടു
സംഖ്യാവതാം ഗ്രാമാണാം നിലയം” ഉണ്ടു്. അവയിൽ
ഒന്നായ െപരുവനം ഗ്രാമെത്ത അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന വർ�
ണ്ണിക്കുന്നു.

“അരിയ മഖഹവിർഗ്ഗന്ധങ്ങെളെക്കാണ്ടജസ്രം
സുരഭിതഭുവനാന്തം ക്ഷാന്തഭൂേദവകാന്തം
പരശുധരമുനീന്ദ്രൻതന്നുേട ശാസനത്താൽ
െപരിയ െപരുമനഗ്രാമം ജയിച്ചീടുെകന്നും.”

“േവദം േവദാംഗമുൈച്ചഃ സ്മൃതി പുനരുപേവ-
ദാംഗവും ധർമ്മശാസ്ത്രം

േവദാന്തം മറ്റുേമാേരാ തരമിതമിയലും
വിദ്യ ൈകെക്കാണ്ടുദാരാഃ

വ്യാസാദീനാം കേപാേല പുളകനിര ശൈന-
രുത്തമാംേഗപി കമ്പം

നാസാേഗ്ര തർജ്ജനീം കണ്ണിണയിൽ മുകുളതാം
തന്വേത യദ്വിേജന്ദ്രാഃ”

അനന്തരം ഇരട്ടയപ്പൻ, േമല്ക്കാവമ്മ, ഊരകത്തു ദുർഗ്ഗ,
തിരുപലക്കയ്യൂർ അയ്യപ്പൻ, ആരിയൂർക്കളത്തു വിഷ്ണു
എന്നീ േദവതകെള വന്ദിച്ചതിനുേമൽ “ഇടക്കുന്നിൽത്ത�
ലം േചർന്ന” നമ്പൂരിപ്പാടന്മാെര വാഴ്ത്തുന്നു. ഇടക്കുന്നിൽ
പാർവ്വതിയാണു് ആചാര്യെന്റ ഇഷ്ടേദവത.

“ഏഷാമഭീഷ്ടം മുഴുവൻ െകാടുപ്പാ-
നാഷാഢമാേസ മുകിെലന്നേപാെല
ഏഷാ കനിഞ്ഞക്ഷസമക്ഷമാേസ്ത
താഴാത കാരുണ്യരേസന ഗൗരീ.”

അവിെട കിരാങ്ങാട്ടു മനയ്ക്കൽ വിദ്വാന്മാരായി രണ്ടു നമ്പൂ�
രിമാർ ജീവിച്ചിരുന്നു.

“വാട്ടംവരാെത ധനധാന്യസമൃദ്ധി ൈകെക്കാ-
ണ്ടാഢ്യൗ തഴച്ച സുഹൃദൗ സകേലഷു േയഷാം
ആടിത്തിരട്ടി വരുമാപദി നാകഭാജാം
മൗഢ്യത്തിലീശമുരൈവരികെളന്നേപാെല.

വൃത്ത്യാ വിളങ്ങീടിന വിദ്യെകാണ്ടും
നിത്യം നിറക്കുന്ന വിനീതിെകാണ്ടും
വന്ദ്യൗ കിരാങ്ങാടിതി ഭാസുരൗ യൗ
ചന്ദ്രാംശുമന്താവിവ ദീപ്തിജാൈലഃ.”

അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു നാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാടു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശജനായ നീലകണ്ഠനു പാർവ്വതീ�
പ്രസാദംെകാണ്ടു ജയന്തൻ എെന്നാരു പുത്രൻ ജനി�
ച്ചു.

“വിദ്വാൻ വിനീേതാ നിറമാർന്നുലാവും
വൃേത്തന നാരായണനാമേധയഃ
തദ്വംശഭാേജാഽജനി നീലകണ്ഠാ-
ദദ്രീന്ദ്രജാപാദപരാഗരാഗീ.
അത്യാദരത്താലചേലന്ദ്രപുത്രീം
നിത്യാമവൻ നിത്യവേചാവിലാൈസഃ
ഭക്ത്യാ പുകണ്ണാനതുെകാണ്ടുതെന്ന
പുേത്രാപി ജേജ്ഞ സ ജയന്തനാമാ.”

ജയന്തനു ശങ്കരൻ എെന്നാരു ഗുരുവുണ്ടായിരുന്നു.

“അത്യന്തമൂഢനവെനങ്കിലുമംബികായാം
ഭേക്താ ഗുരൂക്തികരേണ നിയതസ്വഭാവഃ
യസ്യായമൻപു തടവീടിന ഭാവഹൃേദ്യാ
വിേദ്യാപേദശഗുരു ശങ്കരനാമേധയഃ.”

ജയന്തെന്റ കാലം ഒൻപതാം ശതകമായിരിക്കുവാൻ
ന്യായമുണ്ടു്.

കൃതികൾ
ജയന്തൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് (1) േഷാഡശക്രിയാകാരിക (2)
ആെശൗചേകരളി എന്നിങ്ങെന രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മണി�
പ്രവാളപദ്യരൂപത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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േബാധായനസ്മാർത്ത പ്രേയാഗെമന്നും േകരളിെയന്നും�
കൂടി നാമാന്തരങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ളതായി കാണു�
ന്നു.

“േബാധായനെന വന്ദിച്ചു േഷാഡശക്രിയ ഭാഷയായ്
ആഖ്യാസ്യാമീഹ ബാലപ്രേബാധായ െചറുേതഷ ഞാൻ”

എന്നതാണു് അതിെല ചികീർഷിതസൂചന. ഗ്രന്ഥാവ�
സാനത്തിലുള്ളവയാണു് ചുവേട പകർത്തുന്ന േശ്ലാക�
ങ്ങൾ.

േകരളങ്ങളിലിണങ്ങിന ഭാഷെകാ-
ണ്ടാരചയ്യ െചറുതങ്ങവനിങ്ങെന
േകരളീതി ലളിതം നിറമാർെന്നഴും
േപരുമിട്ടതു പലർക്കുപകാരമാം.

ൈസഷാ ചാരുമുഖീ സതീ മൃദുപദന്യാസാ സുേബാധാ മൃദു-
ർന്നാനാകർമ്മപരായണാ സഹചരീ ധർേമ്മ

സുവൃേത്താത്തമാ
ആേലാേക ലളിതാത്മനാം രുചികരീ

ഭാഷാവിേശേഷാദിതാ
വിപ്രാണാം ഹൃദയംഗമാ വിജയതാം വർേണ്ണാജ്ജ്വലാ

േകരളീ.”

ജയന്തനു ഭാഷാകവനം സുസാധ്യമായിരുന്നു എന്നു താ�
െഴക്കാണുന്ന മങ്ഗലേശ്ലാകംതെന്ന െതളിയിക്കുന്നു.

“െകാമ്പും തുമ്പിക്കയ്യും െചമ്പഞ്ഞിനിറം
പഴിക്കുമുടൽവടിവും

സംപ്രതി േകാലും േകാലം സമ്പദമരുളീടുകൻപിൽ മമ
വചസാം.”

േശ്ലാകങ്ങളിെല ഭാഷ വളെര ലളിതമാണു്.
“േവളി ചൗളം സമാവർത്തം സീമന്തമുപനീതിയും
േഗാദാനവുമിവാറിന്നും നാന്ദി നാലിൽക്കുറെയ്ക്കാലാ.

േദവകൾക്കും പിതൃക്കൾക്കുെമാപ്പിച്ചതിരുവർക്കതു്
മറ്റുെമാന്നിന്നുേമാേരാന്നിൽക്കുറയെച്ചയ്  വതില്ലേപാൽ.

തൻേനരുടൽപിറേന്നാെര വിേശ്വേദവകളാക്കുക
തൻേഗാത്രമല്ലായാേതാെരപ്പിതൃക്കെളയുമാക്കുക.

ക്രിയ മെറ്റാരുവർക്കാകിൽ വലത്തവെര വച്ചുടൻ
തമ്മിൽപ്പലകേമൽപ്പുല്ലു തുടർന്നിട്ടു തുടങ്ങുക.”
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ആശൗചെത്തപ്പറ്റിമാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥ�
മാണു് ആശൗചേകരളി. അതിെന്റ ആരംഭത്തിൽ

“അൻപിൽത്തുണെയ്ക്കനിെക്കന്നും തുമ്പിക്കയ്യുള്ള തമ്പുരാൻ
ഇമ്പത്തിൽ േമവുെകൻനാവിലൻപെത്താന്നക്ഷരങ്ങളും.
സ്വായംഭുവെന വന്ദിച്ചിട്ടാേവാളെമളുതായി ഞാൻ
ആയവണ്ണം പുലയുെട ഞായെത്തയിത െചാല്ലുവൻ”

എന്നും അവസാനത്തിൽ
“തടുെക്കന്നു വരും േപടി തടുെക്കെന്നാരു ൈവഭവം
ഇടക്കുന്നിൽ ഭഗവതി കടക്കെണ്ണെന്ന രക്ഷതാം
ആശൗചേകരളീനാമ്നാ ജയേന്തന പ്രകീർത്തിതാ
േബാധായ മന്ദബുദ്ധീനാമുപകാരായ കല്പതാം.”

എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.
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സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കുന്ന ബാലന്മാർക്കു പ്രാഥമികമായ
വിഭക്തിജ്ഞാനവും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി പുതു�
വന നമ്പൂരി ‘ബാലപ്രേബാധനം’ എെന്നാരു െചറിയ
മണിപ്രവാളഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അനുഷ്ടുപ് േശ്ലകങ്ങ�
ളിലാണു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതി. അേനകം വ്യാ�
കരണവിഷയങ്ങെള നാമമാത്രമാെയങ്കിലും അേദ്ദഹം
സ്പർശിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതാണു് ഇതിെന്റ പ്രേയാജനം.
തന്നിമിത്തം ഇതു പുതിയ സംപ്രദായത്തിലുള്ള സംസ്കൃ�
തവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ആവിർഭാവകാലത്തിനുമുൻപു�
വെര ഉപാധ്യായന്മാർ അേധ്യതാക്കന്മാെര പഠിപ്പിച്ചുവ�
ന്നിരുന്നു. ‘വൃക്ഷസിദ്ധരൂപ’ത്തിെന്റ അനുബന്ധങ്ങളാ�
യി ബാലപ്രേബാധനവും സമാസ ചക്രവും ശ്രീരാേമാദ�
ന്തവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവും അതുത�
െന്നയാണു്. സമാസചക്രം സംസ്കൃതഭാഷയിൽത്തെന്ന
വിരചിതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതു ബാലപ്രേബാധ�
നംേപാെല ഉപേയാഗമുള്ളതല്ല. ‘നവാരണ്യമഹീേദവ�
കൃതി േരഷാ വിരാജേത’ എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലു�
ള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നാണു് പുതുവന നമ്പൂരിയാണു്
പ്രസ്തുത നിബന്ധത്തിെന്റ പ്രേണതാെവന്നു െവള്ളിെപ്പ�
ടുന്നതു്. പുതുവനയില്ലം തിരുവിതാംകൂറിൽ േകാട്ടയത്തു
തിരുനക്കെരയാണു്. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ

“െവള്ളം ജടാേന്ത ബിഭ്രാണം െവള്ളിമാമലവിഗ്രഹം
െവള്ളൂരമർന്ന ഗൗരീശമുള്ളിലൻെപാടു ചിന്തേയ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ ഇഷ്ടേദവതെയ
വന്ദിക്കുന്നു. മധ്യേകരളത്തിെല ഒരു പുതുവന നമ്പൂരി�
യാണു് പ്രേബാധനകാരൻ എന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നവരുമു�
ണ്ടു്.
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താേഴക്കാണുന്ന വിഭക്ത്യർത്ഥ േബാധകങ്ങളായ േശ്ലാ�
കങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഗ്രന്ഥത്തിെല പ്രതിപാദനരീതി
മനസ്സിലാകും.

“അെതന്നു പ്രഥമയ്ക്കർത്ഥം ദ്വിതീയയ്ക്കതിെനപ്പുനഃ
തൃതീയാ േഹതുവായിെക്കാണ്ടാേലാടൂേടതി ച ക്രമാൽ
ആയിെക്കാണ്ടു ചതുർത്ഥീ ച സർവ്വത്ര പരികീർത്തിതാ
അതിങ്കൽനിന്നു േപാേക്കക്കാൾ േഹതുവായിട്ടു പഞ്ചമീ
ഇക്കുമിന്നുമുേട ഷഷ്ഠിക്കതിേന്റ െവച്ചുെമന്നപി
അതിങ്കലതിൽവെച്ചന്നും വിഷയം സപ്തമീ മതാ
വിഭക്ത്യർത്ഥങ്ങളീവണ്ണം െചാല്ലുന്നൂ പല ജാതിയും.

വൃക്ഷസ്തിഷ്ഠത്യെസൗ വൃക്ഷം നില്ക്കുന്നൂ; വൃക്ഷമാശ്രേയ
വൃക്ഷെത്തയാശ്രയിക്കുേന്നൻ; വൃേക്ഷണ ദ്വിരേദാ ഹതഃ
വൃക്ഷത്താലാന െകാല്ലെപ്പെട്ടന്നീവണ്ണം തൃതീയയും;
നമശ്ചകാര വൃക്ഷായ ശാഖാസംരുദ്ധഭാസ്വേത
നമസ്കരിേച്ചൻ വൃക്ഷത്തിന്നായിെക്കാണ്ടു ചതുർത്ഥ്യപി;
വൃക്ഷാഗ്രാൽ കുസുമം ഭ്രഷ്ടം വൃക്ഷാഗ്രത്തിങ്കൽനിന്നിഹ
പൂ വീെണന്നതു; വൃക്ഷസ്യ ശാഖാ ചാത്യന്തമുന്നതാ
വൃക്ഷത്തിെന്റ െകാമ്പുേമറ്റമുയർേന്നാന്നിതു ഷഷ്ഠ്യപി;
പക്ഷീ വൃേക്ഷ സ്ഥിതഃ പക്ഷി വൃക്ഷത്തിങ്കലിരുന്നിതു;
േഹ വൃക്ഷ! ത്വം കമ്പേസ കിമിതി സംേബാധനാപി ച
എേടാ വൃക്ഷം നീ ചലിക്കുെന്നന്തിതീവണ്ണെമാക്കേവ
സംേബാധനാനിർണ്ണയാർത്ഥം േഹശബ്ദം കൂെട യുജ്യേത.”
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ആെശൗചവിഷയകമായുള്ള ഒരു ഭാഷാഗ്രന്ഥമാണു്
ആെശൗചവിജ്ഞാനം.

“ഗേണശാനം ഗുരും വാണീം കാത്യായനമുമാപതിം
പ്രണമ്യാെശൗചവിജ്ഞാനം ഭാഷയാ ലിഖ്യേത മയാ”

എന്നുള്ള പീഠികേയാടുകൂടി ആചാര്യൻ
“സപിണ്ഡബാലതുേല്യാദബന്ധൂനാമുള്ള േഭഭവും
മറ്റും േഭദങ്ങെളല്ലാവും യഥാമതി വദാമ്യഹം”

എന്നു തെന്റ ഭാഷാകൃതി ആരംഭിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ
“കൃതമല്പമതീനാമിദമാെശൗചം നൃസുരഭാഷയാ മിശ്രം
അധ്യാപകപരേമശ്വരഭാഷാഗദ്യം നിരീക്ഷ്യ േകനാപി”

എന്നും.

“രുദ്രനാരായേണേനദമാശൗചം ഭാഷയാ കൃതം
സമാേസേനാപകാരായ ബാലാനാമിതി മൃഷ്യതാം”

എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ടു്. രുദ്രെന്റ പുത്രനായ
നാരായണൻനമ്പൂരി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആചാര്യനാെണ�
ന്നു കരുതാവുന്ന പരേമശ്വരൻനമ്പൂരി ഗദ്യത്തിൽ നിർ�
മ്മിച്ച ആശൗചഗദ്യം േനാക്കി അതിെന ഉപജീവിെച്ചഴു�
തിയതാണു് ആശൗചവിജ്ഞാനം എന്നു് ഈ പദ്യങ്ങ�
ളിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരെനപ്പറ്റി മെറ്റാരു
വിവരവും ലഭിക്കുന്നില്ല.
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വരരുചികൃതം എന്നു പുരാവിത്തുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന�
തും േകരളത്തിൽ പ്രധാന ഭൂതവുമായി ആശൗചാഷ്ട�
കം എെന്നാരു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥമുെണ്ടന്നു് ഏഴാമധ്യായ�
ത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആശൗചാഷ്ടകത്തിെന്റ
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം പദ്യരൂപമാണു്.

“ആശൗചാഷ്ടകകർത്താരം നത്വാ വരരുചിം മുനിം
തദർേത്ഥാ ലിഖ്യേതസ്മാഭിഃ പൈദ്യർഭാഷാവലംബിഭിഃ”

എന്നതാണു് അതിെല ചികീർഷിതപ്രതിജ്ഞാേശ്ലാകം.
ഒരു ഭാഷാപദ്യം മാത്രം ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കാം.

“തേന്നാടുകൂെടപ്പുരുഷാന്തരങ്ങ-
േളേഴഴു കീേഴതപി േത സപിണ്ഡാഃ
പിെന്നസ്സമാേനാദകെരന്നു സംജ്ഞാം
വദന്തി സന്തഃ പതിെനാന്നിേനാളം.”



34 ആെശൗചപദ്ധതി

ആശൗചപദ്ധതി സംസ്കൃതത്തിെലന്നേപാെല ഭാഷ�
യിലുമുണ്ടു്. സംസ്കൃതാശൗചപദ്ധതി േകരളീയമാേണാ
എന്നു നിശ്ചയമില്ല.

“പതിെനാന്നതു േകാവില്ക്കു പുല പന്ത്രണ്ടു ൈവശ്യനു്
പതിനഞ്ചഥ ശൂദ്രന്നു പന്തിരണ്ടഥ വാര്യനു
അേന്യഷാം തന്തുധാരീണാം (?) പില പത്തങ്ങേത മതി.

… … …
അേന്യഷാം വിപ്രവൽ േപാെല നമ്പിടിക്കു വിേശഷതഃ
അമ്മയും െപങ്ങളും പിെന്നെപ്പങ്ങൾക്കുേള്ളാരു മക്കളും
അേമ്മെടയമ്മയിത്യാദി െപൺ െപറ്റാൽ പില പത്തു നാൾ
േസാദകം നമ്പിടിക്കില്ല ശാവസൂതകേയാരവി.”

എന്ന പദ്യങ്ങൾ ഈ കൃതിയിലുള്ളതാണു്.
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ആെശൗചപദ്ധതിയുെട അനുകരണമാണു് ആശൗചച�
ന്ദ്രിക. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഇതിലും ആ ശൗചാഷ്ടകം ഭാ�
ഷാവ്യാഖ്യയിലും ഒന്നുേപാെല കാണുന്നു. രണ്ടും ഒേര
ആചാര്യെന്റ കൃതികളായിരിക്കാം. ചന്ദ്രികാ കാരെന്റ
േപർ പരേമശ്വരൻനമ്പൂരി എന്നാെണന്നും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കുലഗുരുവാണു് ആശൗചപദ്ധതിയുെട കർത്താെവ�
ന്നും അറിയാം.

“ആശൗചപദ്ധതി ചമച്ച വിപശ്ചിദഗ്ര്യം
വന്ദിച്ചു മൽകുലഗുരും തമുദാരകീർത്തിം
പൈദ്യഃ കുറച്ചു പുല െചാല്വതിനാരേഭ ഞാൻ
ഭാഷാസനാഥമറിവാൻ ഭുവി ബാലകാനാം.”

“ഭാഷാസംസ്കൃതപൈദ്യേരവം പരേമശ്വരാഖ്യവിേപ്രണ
അഖിലനരാണാെമളുതായറിവാനാശൗചചന്ദ്രികാ രചിതാ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക. ഒരു േശ്ലാകംകൂടിപ്പകർ�
ത്താം.

“െനയ് മാംസം മധു ശർക്കരാ ലവണവും ക്ഷീരം
പുനർേഭാജനം

സ്ത്രീേഭാഗം കുറി കെണ്ണഴുത്തു കുസുമം ദന്താദിസംേശാധനം
ഖട്വാേരാഹണെമണ്ണേതപ്പു പലവും മറ്റുള്ള േഭാഗ്യങ്ങളും
ശാവാശൗചികൾ െചയ്വതിെല്ലാരുവരും; േനാ പിണ്ഡദാഃ

േകവലം.”
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പ്രായശ്ചിത്തവിധികൾ സംബന്ധിച്ചു സാമാന്യം പ്രമാ�
ണഭൂതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് കവിയൂർപ്രായശ്ചിത്തം.
കവിയൂർക്കാരനായ ഏേതാ ഒരു മലയാളബ്രാഹ്മണ�
െന്റ കൃതിെയന്നുമാത്രം അറിയാം.

“കവിയൂർപ്പാർവ്വതീനാഥം വണങ്ങിെക്കാണ്ടു ഭാഷയായ്
ശ്രൗതസ്മാർത്തവിധിക്കിേപ്പാൾ പ്രായശ്ചിത്തം

വദാമ്യഹം”

എന്നാണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമം.

“ൈകെകാട്ടെപ്പട്ടുേപാേയാർക്കും തഥാ ശൂദ്രർക്കുമാറടി
രജകാന്തേമ്ലച്ഛജാേതശ് ശുദ്രവാച്യത്വമത്ര ഹി.

തീണ്ടായിരുന്നവർക്കേത്ര വിധിച്ചൂ പന്തിരണ്ടടി
അഷ്ടാദശം സൂതികയ്ക്കു ദാഹകർക്കിരുപത്തിനാൽ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ചില പ്രസിദ്ധപങ്  ക്തികൾ ഇതിലുള്ള�
വയാണു്.

േവെറയും ചടങ്ങുകെളപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന പല ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിെലന്നേപാെല ഭാഷയിലുമുണ്ടു്. “കാ�
ലം േപാരാ സകലം പറവാൻ.” എന്നു കരുതി അവെയ
സ്പർശിക്കാെത തെന്ന പുേരാഗമിക്കുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കു�
ന്നു.
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േകാഴിേക്കാട്ടു മാതൃക
േകരളത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ ചരിത്ര�
മാെണന്ന ഭാവത്തിൽ ഏേതാ ഒരു പണ്ഡിതൻ െകാ�
ല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ േകരേളാൽപത്തി എന്ന
േപരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനു േകരളച�
രിതം എന്നും, േകരള നാടകം എന്നും, േകരേളാത്ഭവം
എന്നും േകരളസത്ഭാവം എന്നും േവേറയും പല സം�
ജ്ഞകൾ കാണുന്നു. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യ�
ക്കാർ ചിറയ്ക്കൽ, േകാഴിേക്കാടു്, െകാച്ചി, തിരുവിതാം�
കൂർ എന്നീ രാജസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ നാമേധയത്തിൽ
ഒരു ഗ്രന്ഥമുെണ്ടന്നും ഏതാണ്ടു െകാല്ലവർഷത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചു പുരാതനേകരേളാൽപ�
ത്തിയിൽ “അതാതു രാജാക്കന്മാെര അല്പാല്പം പുകഴ്ത്തി�
യും കാണാം” എന്നും “ചിലതിൽ അതാതു രാജ്യത്തു
നടപ്പുള്ള കാണജന്മമര്യാദെയക്കുറിച്ചു് ഒരധ്യായമുണ്ടു്”
എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. േദശം േതാറും േകരേളാൽ�
പത്തി േവെറയാെണന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നതിൽ പര�
മാർത്ഥമുണ്ടു്. ശങ്കരാചാര്യർ സർവജ്ഞപീഠം കയറുന്ന�
തുവെരയുള്ള പാഠം എല്ലാ േകരേളാൽപത്തികളിലും
വലിയ വ്യത്യാസംകൂടാെതയാണു് പകർത്തിയിട്ടതു്.
അതു് ഐതിഹ്യാംശമാകയാൽ അത്രേത്താളം ഐക�
രൂപ്യം പരിപാലിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീടുള്ളതു നാടുവാഴി�
കളുെട ചരിത്രമാണു്; അവിെടയാണു് ആവാേപാദ്വാപ�
ങ്ങളുെട ബാഹുല്യം സ്വാഭാവികമായി കടന്നുകൂടീട്ടുള്ളതു്.
ഓേരാ േദശെത്ത േകരേളാൽപത്തിയും ആ ഘട്ടത്തിൽ
അവിടെത്ത നാടുവാഴിെയ അതിരു കടന്നു പ്രശംസിക്കു�
ന്നു. െകാല്ലവർഷത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലാണു് ആദ്യെത്ത
േകരേളാൽപത്തിയുെട ആവിർഭാവെമന്നുള്ള പക്ഷം
േക്ഷാദക്ഷമമല്ല. േകാഴിേക്കാെട്ട േകരേളാൽപത്തി�
യിൽ നിന്നു േഡാക്ടർ ഗുണ്ഡർട്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാ�
ഠമാലയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ “ദ്വാപരയു�
ഗത്തിങ്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു കന്യകെയ വിവാഹം
െചയ്തു” എന്നുതുടങ്ങുന്ന ആദ്യെത്ത ഭാഗത്തിെല ചില
പങ്  ക്തികൾ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പകർത്തീട്ടുണ്ടു്. അതിെന
ആസ്പദമാക്കിയാണു് അേദ്ദഹം പ്രസ്തുതമതം ഉൽഘാ�
ടനംെചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ആ ഭാഗത്തിെല ഭാഷാരീതിതെന്ന
അതിനു കടകവിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു.

ഗുണ്ഡർട്ടു് ഉദ്ധരിക്കുന്ന രണ്ടാമെത്ത ഭാഗത്തിൽ ഒൻപ�
താം ശതകത്തിൽ െകാച്ചിയിെല മൂത്തതാവഴിക്കും ഇള�
യതാവഴിക്കും തമ്മിലുള്ളതും പടപ്പാട്ടിലും മറ്റും സൂചിപ്പി�
ച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ശണ്ഠേയയും ആ ശണ്ഠയിൽ സാമൂതിരി�
പ്പാട്ടിെല ഭാഗഭാഗിത്വേത്തയുംപറ്റി സൂചനയുണ്ടു്. “നമ്മു�
െട തമ്പുരാൻ തൃക്കൺ ചുവന്നു തിരുേമനി വിയർത്തു …
അച്ചനും ഇളയതും ഉണ്ടയും മരുന്നും െകട്ടിച്ചു െകാച്ചി�
േക്കാട്ടയ്ക്കു േനേര കൂട്ടി േകാട്ടയും തച്ചു തകർത്തു േപാന്നി�
രിക്കുന്നു എന്നു മുൻപിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു േകട്ടിരിക്കുന്നു”
എന്ന വാക്യത്തിൽനിന്നു പ്രസ്തുതയുദ്ധത്തിനു േമലാണു്
ആ ഭാഗം എഴുതീട്ടുള്ളെതന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. “േകാഴി�
േക്കാട്ടു േകരേളാത്ഭവ”ത്തിൽനിന്നാണു് താൻ മുൻപു
നിർേദ്ദശിച്ച രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ളതു് എന്നു ഗു�
ണ്ഡർട്ടു് പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും, അതിൽ രണ്ടാമേത്തതു്
എഴുത്തച്ഛെന്റ േകരളനാടകെമന്ന േപരിൽ മങ്ഗലാപു�
രം േബസൽമിഷ്യൻ അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു് അച്ചടിച്ചി�
ട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു േകാ�
ഴിേക്കാട്ടു േകരേളാൽപത്തിയുെട ഒരു മാതൃകയാണു്.
ആ പുസ്തകത്തിൽ (1) പരശുരാമെന്റ കാലം, (2) െപരു�
മാക്കന്മാരുെട കാലം, (3) തമ്പുരാക്കന്മാരുെട കാലം
എന്നു മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമ�
െത്ത വിഭാഗത്തിൽ (1) ആദ്യം െപരുമാക്കന്മാർ, (2)
ബൗദ്ധനായ െപരുമാൾ, (3) കുലേശഖരേനാളം വാണ
െപരുമാക്കന്മാർ, (4) രക്ഷാപുരുഷന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും
വാഴുന്ന പ്രകാരം, (5) കൃഷ്ണരായരുെടയും േചരമാൻെപ�
രുമാക്കളുേടയും കഥ, (6) ശങ്കരാചാര്യർ കല്പിച്ച കുലക്ര�
മവിവരം, (7) േചരമാൻ െപരുമാൾ േകരളെത്ത വിഭാ�
ഗിച്ചു െകാടുത്തതു് എന്നും, മൂന്നാമെത്ത വിഭാഗത്തിൽ
(1) താമൂതിരി േപാലനാടക്കിയതു്, (2) േകാഴിേക്കാട്ടുനഗ�
രം കിട്ടിയതു്, (3) വള്ളുവേക്കാനാതിരിെയ ജയിച്ചതു്, (4)
േകാഴിേക്കാട്ടുമഹത്ത്വം, (5) പറങ്കി വന്നിട്ടു കുറുമ്പിയാ�
തിരിബന്ധുവായതു്, (6) മേറ്റ മൂന്നു സ്വരൂപങ്ങളുെട അവ�
സ്ഥ, (7) േകരളാവസ്ഥ (ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതു്) എന്നും
ഏഴു ഖണ്ഡങ്ങൾവീതം ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. മൂന്നാം വിഭാ�
ഗത്തിെല എല്ലാ ഖണ്ഡങ്ങളിലും ‘െനാമ്പടതമ്പുരാൻ’
എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ കൂെടക്കൂെട പറയുന്ന സാമൂതിരി�
പ്പാട്ടിെല േസ്താത്രമാണു് വിവക്ഷ. ആ പുസ്തകത്തിൽ
“പറുങ്കി, ലന്ത, പരിന്തിരീസ്സ്, ഇങ്കിരീസ്സ്, എന്നീ നാലു
വട്ടെത്താപ്പിക്കാർ” എന്നും, “പരിന്തിരീസ്സ്, ഇങ്കിരീസ്സ്,
പറുങ്കി, ലന്തദ്വീപാഴി” എന്നും രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ
നാലുവക വിേദശീയേരയുംപറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാ�
ണ്ടു് അവരുെടെയല്ലാം വരവിനുേമലാണു് മുദ്രിതമായ
േകാഴിേക്കാട്ടു േകരേളാൽപത്തിയുെട ഉൽപത്തി എന്നു
നിർണ്ണയിക്കാം.

മറ്റു മാതൃകകളിൽ അവെര സ്മരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും
എല്ലാ മാതൃകകളിലും ആനകുണ്ടി കൃഷ്ണരായർ എന്നു ഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന വിജയനഗരത്തിെല കൃഷ്ണേദവരാ�
യചക്രവർത്തിെയപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. കൃഷ്ണേദവരാ�
യെര തടുത്തുനിർത്തിയതു േചരമാൻെപരുമാളാെണന്നു
രായരുെട സമകാലികന്മാർ ആരും പറയുന്നതല്ലാത്ത�
തിനാൽ അേദ്ദഹം അന്തരിച്ചു് ഏകേദശം ഒരു ശതകം
കഴിഞ്ഞതിനുേമലാണു് േകരേളാൽപത്തിയുെട നിർമ്മി�
തി എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത ഞാൻ മെറ്റാരധ്യാ�
യത്തിലും പ്രാസങ്ഗികമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ചിറയ്ക്കൽമാതൃക
േകരളചരിതം എന്ന േപരിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ�
െമ്മന്റു ക്യൂേററ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകവും ഒരു
േകരേളാൽപത്തിതെന്നയാണു്. അതു മുഖ്യമായി േകാ�
ലത്തുനാട്ടു രാജവംശത്തിെന്റ മഹിമെയയാണു് പുകഴ്ത്തു�
ന്നതു്. “പിെന്ന ഇേക്കരളത്തിങ്കൽ നാലു സ്വരൂപവും പ്ര�
ധാനമായി കല്പിച്ചു. അതായതു െതക്കു േവണാടു്, വടക്കു
േകാലത്തുനാടു്, പിെന്ന െപരുമ്പടപ്പു്, പിെന്ന ഏറനാടു്.
ഇങ്ങെന നാലു സ്വരൂപവും േകരളത്തിൽ പ്രധാനമായി�
കല്പിച്ചതിൽ േകാലസ്വരൂപത്തിനു മുൻപു കല്പന എന്നു
കല്പിച്ചു.” “േചരമാൻ െപരുമാൾ രാജ്യാംശം നീരു േകാ�
ലത്തിരി വടക്കൻെപരുമാൾക്കു െകാടുത്തിേട്ടയുള്ളൂ.
ഇങ്ങെന ഓേരാേരാ പരമ്പര പല പ്രകാരത്തിൽ വി�
ചാരിച്ചാലും ഇേക്കരളത്തിൽ േകാലത്തിരി വടക്കൻെപ�
രുമാൾതെന്ന പ്രധാനം” എന്നും മറ്റുമുള്ള വചനങ്ങൾ
അതിൽ കാണുന്നു. പന്തളത്തു രാജകുടുംബെത്തപ്പറ്റി�
യും ഈ േകരേളാൽപത്തിയിൽ പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. “പി�
െന്ന ഓണനാടും േവണാടും കൂടിയ നടുവിൽ പന്തളെമ�
ന്നും കല്പിച്ചു. ഐങ്കാതം വഴിനാടും പന്തളത്തു രാജാ�
വിനു കല്പിച്ചുെകാടുത്തു” എന്നും മറ്റുമുള്ള പങ്  ക്തികൾ
േനാക്കുക. പ്രസ്തുത പുസ്തകം അസമഗ്രമാണു്.

പ്രധാനവിഷയങ്ങൾ
ഈ വിവരണത്തിൽനിന്നു േകരേളാൽപത്തി വാസ്തവ�
ത്തിൽ ഒേന്നയുള്ളൂ എന്നും അതു പിൽക്കാലങ്ങളിൽ
പല പ്രകാരത്തിൽ രൂപാന്തരെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നും വിശ�
ദമാകുന്നതാണേല്ലാ. ഏെഴട്ടു മാതൃകകൾ നിപുണമാ�
യി പരിേശാധിച്ചതിനുേമലാണു് ഞാൻ ഇങ്ങെന അഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നതു്. ശങ്കരാചാര്യരുെട കാലംവെരയുള്ള
ഐതിഹ്യകഥനത്തിൽ ഗ്രാഹ്യാംശങ്ങെള അേപക്ഷിച്ചു
ത്യാജ്യാംശങ്ങളാണു് അധികമുള്ളതു്. എങ്കിലും പതി�
രു മുഴുവൻ വീശിക്കളഞ്ഞാൽ അങ്ങിങ്ങു ചില െനന്മ�
ണികൾ കിട്ടാെതയിരിക്കുന്നില്ല. െപരുമാക്കന്മാരുെട
വാഴ്ചക്രമെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം അക്കാലെത്ത െച�
ന്തമിഴ് സാഹിത്യത്തിെല പ്രസ്താവനകൾക്കു വിരുദ്ധ�
മാകയാൽ അംഗീകാര്യമല്ല. െപാരുമാൾവാഴ്ചക്കുേശ�
ഷമുള്ള േകരളചരിത്രം ഓേരാ മാതൃകയിലും ഓേരാ
മാതിരിയായി കാണുന്നതു തട്ടിച്ചുേനാക്കി എല്ലാ മാ�
തൃകകളും സമ്മതിക്കുന്ന അംശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കയും
മറ്റുള്ളവ പുനർവിമർശനത്തിനു വിേധയമാക്കുകയും െച�
യ്യാവുന്നതാണു്. എല്ലാ മാതൃകകളും താെഴക്കാണുന്ന
വിധത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഏതാനും ചില പദങ്ങൾക്കു�
മാത്രേമ മാതൃകകളിൽ വ്യത്യാസമുള്ളു.

“ഗണപതിയും സരസ്വതിയും കൃഷ്ണനും േവദവ്യാസനും
ഗുരുവിെനയും വണങ്ങിെക്കാണ്ടു േകരളസത്ഭാവെത്ത
െചാല്ലാൻ തുടങ്ങുേന്നൻ. കൃത, േത്രതാ, ദ്വാപര, കലി
എന്നിങ്ങെന നാലു യുഗത്തിങ്കൽ അേനകം രാജാക്ക�
ന്മാർ ഭൂമി വഴിേപാെല രക്ഷിച്ചു വാണുേപാരുേന്നരം ക്ഷ�
ത്രിയവംശത്തിങ്കൽ ദുഷ്ടരാജാക്കന്മാെര മുടിച്ചുകളവാ�
നായിെക്കാണ്ടു ശ്രീപരശുരാമൻ അവതരിച്ചു. എങ്കിേലാ
പണ്ടു ശ്രീപരശുരാമൻ ഇരുപെത്താന്നുവട്ടം ക്ഷത്രിയ�
െര മുടിച്ചുവന്ന വീരഹത്യാദിേദാഷം േപാവാനായിെക്കാ�
ണ്ടു് കർമ്മംെചയ്  വാൻതക്കവണ്ണം േഗാകർണ്ണംപുക്കു
കന്മലേമലിരുന്നു വരുണെന േസവിച്ചു് വാരാന്നിധിെയ
നീക്കംെചയ്തു ഭൂമിേദവിെയ വന്ദിച്ചു നൂറ്ററുപതു കാതം ഭൂ�
മിയുണ്ടാക്കി മലയാളം. ഭൂമിക്കു രക്ഷ േവണെമന്നു കല്പി�
ച്ചു നൂെറ്റട്ട് ഈശ്വരപ്രതിഷ്ഠയും െചയ്തു. എന്നിട്ടും ഭൂമിക്കു്
ഇളക്കം മാറീെല്ലന്നു കണ്ടു് അതിെന്റേശഷം ശ്രീപരശു�
രാമൻ േകരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണെര ഉണ്ടാക്കി.”

ശ്രീപരശുരാമെന്റ േകരളപ്രതിഷ്ഠ, ബ്രാഹ്മണാനയനം,
അറുപത്തിനാലു ഗ്രാമങ്ങൾ, ചില ബ്രാഹ്മണരുെട ആയു�
ധാദാനം, ഉത്സവനിർേദ്ദശം, കഴകങ്ങൾ, രക്ഷാപുരുഷ�
ന്മാരുെട ഭരണം, േചരമാൻ െപരുമാൾ ഉൾെപ്പെട പതി�
െനട്ടു െപരുമാക്കന്മാരുെട ഭരണം, കൃഷ്ണരായർക്കും േച�
രമാൻെപരുമാൾക്കും തമ്മിലുള്ള ശണ്ഠ, േചരമാൻെപരു�
മാളുെട േകരള വിഭജനം, ശങ്കരാചാര്യരുെട അപദാന�
ങ്ങൾ, േകരളത്തിെല ജാതിവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന�
യുള്ള വിഷയങ്ങളാണു് എല്ലാ മാതൃകകളിലും അടങ്ങി�
യിരിക്കുന്നതു്.

അപ്രധാനവിഷയങ്ങൾ
േകരളത്തിെല വസ്ത്വനുഭവക്രമവും, വ്യവഹാരരീതിയും,
ഗൃഹനിർമ്മാണവിധിയും മറ്റും അനുബന്ധരൂപത്തിലാ�
ണു് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു മാതൃകയിൽനിന്നു് ആ
ഘട്ടത്തിെല ചില പങ്  ക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം. വാസ്തവ�
ത്തിൽ ഈ ഭാഗമാണു് ഏറ്റവും പ്രേയാജനകരമായിട്ടു�
ള്ളതു്.

“അനന്തരം േദവബ്രാഹ്മണർ തങ്ങേളാടു് എടകുടികൾ
കരണം വാങ്ങിെക്കാണ്ട ക്രമങ്ങൾ െചാല്ലുേന്നൻ. ഒന്നാ�
മതു് െവൺപാട്ടമാക കരണം വാങ്ങിപ്പൂെതങ്കിൽ മൂവാ�
ണ്ടുകാലം െകാണ്ടു കല്ലു കരടു കളഞ്ഞു് ഈടുമാടും ചമ�
ച്ചു വാങ്ങിപ്പൂതു. െവൺപാട്ടക്കരണത്തിൽ ജന്മിേഭാഗം
ന്യായമില്ല എന്നും ഞായം. രണ്ടാമതു െവറുമ്പാട്ടമാക
കരണം വാങ്ങിപ്പൂെതന്നും െവറുമ്പാട്ടകരണത്തിൽ കു�
റെഞ്ഞാരു ജന്മിേഭാഗമിട്ടു കാലം േതാറും ജന്മിയിങ്കൽ
െകാടുത്തു പന്തീരാണ്ടുകാലം െവറുമ്പാട്ടമാക ഭുതിച്ചു് [9]
ഈടുപാടു പാടുേകടു തീർത്തു കുറ്റിയും പുറ്റും നിരത്തി�
െക്കാൾക ഞായം. മൂന്നാമതു േനർപാട്ടമാക കരണം
വാങ്ങിപ്പൂെതന്നു ഞായം. നാലാമതും േനർപാട്ടമാക
കരണം വാങ്ങിപ്പൂെതന്നും എന്നാൽ അരയാൽ, േപ�
രാൽ, െനല്ലി, െതങ്ങു്, പിലാവു്, പറുങ്കിമാവു് ഇങ്ങെന�
യുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും േനർമ്മേചർത്തു കുറേഞ്ഞാരു ജന്മി�
േഭാഗവും െകാടുത്തു ഭുതിച്ചു െകാൾക ഞായം. അഞ്ചാ�
മതു കാണപ്പാട്ടമാക കരണം വാങ്ങിപ്പൂ എന്നും കരണ�
ത്തിൽ എഴുതുന്ന കാണത്തിൽ കാണപ്പലിശ കഴിച്ചു
േശഷിച്ചുള്ള ഫലം പലിശയാൽ ജന്മിേഭാഗവും െകാടു�
ത്തു ഭുതിച്ചുെകാൾക ഞായം” ഇത്യാദി.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതുേപാെലയു�
ള്ള പ്രാമാണികത േകരേളാൽപത്തി അർഹിക്കുന്നി�
െല്ലങ്കിലും അതിെന്റ പഠനം േകരളീയർക്കു് അപരിത്യാ�
ജ്യവും വിഭിന്നമാതൃകകളിൽ കാണുന്ന പാഠേഭദങ്ങൾ
പ്രകാശിപ്പിേക്കണ്ടതു േദശാഭിമാനികളുെട കർത്തവ്യ�
വുമാകുന്നു.

9. ഭുതിക്കുക=അനുഭവിക്കുക.
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ചാക്കിയാന്മാരുേടയും പ്രേത്യകിച്ചു് പാഠകക്കാരുേടയും
കഥാപ്രവചനവിഷയത്തിൽ സഹായമായിത്തീരത്ത�
ക്കവണ്ണം അവർ അരങ്ങത്തു െചാേല്ലണ്ട പദ്യങ്ങൾക്കും
മറ്റും സരസവും ധാരാവാഹിയുമായ ഗദ്യൈശലിയിൽ
ചില പണ്ഡിതന്മാർ അർത്ഥവിവരണം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. (1)
രാമായണം, (2) ബകവധം, (3) കൗേന്തയാഷ്ടകം, (4)
നരസിംഹാവതാരം, (5) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം, (6) സന്താ�
നേഗാപാലം, (7) ദക്ഷയജനം, (8) ന ൃ ഗേമാക്ഷം, (9)
കീചകവധം, (10) കല്യാണസൗഗന്ധികം, (11) കംസ�
വധം, (12) നാളായണീചരിതം എന്നിങ്ങെന പല പ്ര�
ബന്ധങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള അർത്ഥ വിവരണം
കാണുന്നു. സംസ്കൃതചമ്പുക്കളിൽനിന്നും ഭാഷാചമ്പുക്ക�
ളിൽനിന്നും ആവശ്യമുള്ള ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തു
േക്രാഡീകരിച്ചു് ഉദ്ധൃതങ്ങളായ ഭാഗങ്ങെളെയല്ലാം വിശ�
ദമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു് അവയിെല വ്യങ്ഗ്യമർമ്മങ്ങൾ സ്ഫു�
ടീകരിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഈ വിവരണങ്ങൾ എഴുതീട്ടുള്ള�
തു്. പാഠകക്കാരും മറ്റും രംഗത്തിൽ ഇന്നും പ്രേയാഗിക്കു�
ന്നതും പ്രാേയണ ഈ ഗദ്യപങ്  ക്തികൾതെന്നയാണു്.
ഓേരാ കഥേയാടും പ്രേത്യകമായി ഉപക്രേമാപസംഹാ�
രങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പൂർവകഥാസങ്ഗതി സംക്ഷി�
പ്തമായി ഗദ്യരൂപത്തിൽ നിേവദനംെചയ്തുെകാണ്ടുേവ�
ണം പ്രകൃതകഥ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ എെന്നാരു നിയമ�
മുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു പ്രകൃതം സീതാസ്വയംവരമാെണ�
ങ്കിൽ പൂർവകഥ അത്യന്തം ഹ്രസ്വമായും പ്രത്യുത ശ്രീ�
രാമസ്വർഗ്ഗാേരാഹണമാെണങ്കിൽ അതീവ ദീർഘമാ�
യുമിരിക്കും എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ചാക്കിയാന്മാർ
ഓേരാ കഥയും ൈവഷ്ണവമാെണങ്കിൽ ‘പത്മനാഭം ഭേജ�
ഥാഃ’ എന്നു വിഷ്ണുപരമായും, ൈശവമാെണങ്കിൽ ‘ചന്ദ്രചൂ�
ഡം ഭേജഥാഃ’ എന്നു ശിവപരമായുമുള്ള ഒരു വന്ദനേശ്ലാ�
കേത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയും പ്രവക്താവു് അതിെന്റ
അർത്ഥം വിസ്തരിക്കുകയും െചയ്യണെമന്നുള്ള ചടങ്ങി�
നു് അനുരൂപമായി ആ ഘട്ടത്തിലും പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഗദ്യം ഈ വിവരണങ്ങളിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. അവസാ�
നത്തിലും ‘പത്മനാഭം ഭേജഥാഃ’ എേന്നാ, ‘ചന്ദ്രചൂഡം
ഭേജഥാഃ’ എേന്നാ സമർത്ഥിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

പുരാതനകാലെത്ത നമ്പിയാർത്തമിഴിൽനിന്നു വിക�
സിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള ഗദ്യം സംസ്കൃതൈശലികെള
ധാരാളമായി അനുകരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും ഏറ്റവും സജീ�
വങ്ങളും ഇക്കാലത്തു് അപ്രയുക്തപ്രായങ്ങളായി പരി�
ണമിച്ചിട്ടുള്ളവയുമായ അേനകം ഭാഷാപദങ്ങളുെട പ്ര�
േയാഗം അതിെന്റ ആകർഷകതെയ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യകൾ മിക്കവാറും ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ
ആവിർഭവിച്ചവയാെണന്നു് അനുമാനിക്കാം. ചില ഉദാ�
ഹരണങ്ങൾ താെഴേച്ചർക്കുന്നു.

ൈവഷ്ണവകഥകൾക്കുള്ള സാധാരേണാപക്രമം
“ഐഹികപാരത്രികങ്ങെള സാധിപ്പാനായിെക്കാണ്ടു്
അഖില ജഗദാധാരഭൂതനായി അപ്രേമയസ്വരൂപനാ�
യിരിക്കുന്ന ശ്രീ പത്മനാഭെന ഭക്തിേയാടുകൂടി േസവിച്ചു
ജന്മസാഫല്യം വരുത്തിെക്കാള്ളണം. അതു കൂടാെത�
കണ്ടു് അസാരങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു
ദുർല്ലഭമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മെത്ത നിഷ്ഫലമാക്കിക്ക�
ളയരുതു്. ബഹുജന്മഭൂതങ്ങളായിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ
ഈശ്വരാനുഗ്രഹംെകാണ്ടു് സമങ്ങളായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യജന്മമേല്ലാ ആകുന്നതു്. ഇനിപ്പിെന്ന ജനനമര�
ണങ്ങൾക്കു സംഗതി വരാെത ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
േമാക്ഷ പ്രദനായിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണെന േസവി�
ച്ചുെകാള്ളണം, ‘പത്മനാഭം ഭേജഥാഃ’ മുക്തിപ്രദനായി�
രിക്കുന്ന മുകുന്ദെന േസവിച്ചുെകാള്ളണം. അെതേന്യ
അർത്ഥപുത്രമിത്രകളത്രാദികളിെല ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന
ചില പാശങ്ങെളെക്കാണ്ടു ബദ്ധനായി ഗൃഹമാകുേന്നാ�
രു കൂപത്തിങ്കൽ അകെപ്പട്ടു ദുഃഖിച്ചു് ആയുസ്സിെന ഒടുക്കി�
ക്കളയരുതു്.എന്നു് ആേരാടു പറയുന്നു എന്നു്. ‘ഭേജഥാഃ’
നമ്മുെട മനേസ്സാടുതെന്ന പറകെചയ്യുന്നതു്. അേല്ലേടാ
മനസ്സു്! ഇഹേലാകസുഖങ്ങേളയും പരേലാക സുഖങ്ങ�
േളയും ഒരുേപാെല സാധിക്കണെമങ്കിൽ ശ്രീപത്മനാ�
ഭെന്റ കടാക്ഷംെകാേണ്ട എളുതായി വരൂ. ‘അവ്യാധി
ഗാത്രം, മനുകൂലതരം കളത്രം, േവശ്മ പ്രശസ്തവിഭവം,
വിശദാ ച വിദ്യാ, ശ്ലാഘ്യം കുലം, ചരമകാലഗതിസ്സമർ�
ത്ഥാ വിേഷ്ണാഃ കടാക്ഷപരിണാമവിഭൂതിേരവ.’ ‘അവ്യാ�
ധി ഗാത്രം’ ഗാത്രം അവ്യാധിയായിരിക്കണം. മനുഷ്യ�
ശരീരെത്ത ലഭിപ്പാൻ അവകാശം വന്നു എന്നതുെകാ�
ണ്ടുതെന്ന മതിയായില്ല. ത്രിേദാഷസംബന്ധികളായിട്ടു്
ഓേരാ പ്രകാേരണയുള്ള മഹാവ്യാധികളുണ്ടു്. അതി�
െലാന്നുെകാണ്ടു് അംഗങ്ങൾക്കു് അവശത അകെപ്പ�
ട്ടാൽ സ്നാനശൗചാദികൾ കൂടാെത കണ്ടു് അശുദ്ധശരീ�
രനായി നിത്യാനുഷ്ഠാനങ്ങേളയും പണിെപ്പട്ടു േലാപിച്ചു
കഴിച്ചു വളെര ദുഃഖിച്ചു ഒരിടത്തു കിടന്നുേപായാൽ ഒരു
ഫലവുമില്ല മനുഷ്യജന്മംെകാണ്ടു്. ‘അവ്യാധി ഗാത്രം’
ഒരു മഹാവ്യാധിയും കൂടാെതകണ്ടു് ഈശ്വര േസവയും
െചയ്തു ൈസ്വരമായിരിപ്പാൻ സംഗതി വരണം. അത�
ങ്ങെനതെന്ന സംഗതി വരണെമങ്കിൽ ‘അനുകൂലത�
രംകളത്രം’ കളത്രം ഏറ്റവും അനുകൂലമായിരിക്കണം.
സൗന്ദര്യാദി ഗുണങ്ങളുെട പരിപൂർണ്ണതേയാടുകൂടി ഇരി�
ക്കുന്ന ഭാര്യേയാടുകൂെട കാമസുഖങ്ങെള അനുഭവിപ്പാൻ
സംഗതിവരണം. അതിനും ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുെണ്ടങ്കി�
േല സംഗതിവരൂ. സ്വഭാവഗുണവുമില്ല, രൂപഗുണവുമില്ല,
ദുർഭഗയാകുന്നതു ഭാര്യ എന്നാൽ അതു നിമിത്തമായി
മരണാവധി ദുഃഖിച്ചുതെന്ന കഴിേക്ക ഉള്ളൂ. ഭർത്താവി�
െനക്കുറിച്ചു േസ്നഹാനുരാഗങ്ങളുെട തികച്ചിൽ ഉണ്ടാ�
യിരിക്കയും ഭാവം കണ്ടറിഞ്ഞു ശുശ്രൂഷിച്ചു മനസ്സിനു
നിരൂപിച്ചിരിയാെതകണ്ടുള്ള കൗതുകെത്ത ദിവസംപ്ര�
തി ഉണ്ടാക്കി ശരീരെത്ത വഴിേപാെല രക്ഷിക്കണം.
അങ്ങിെനയിരിക്കുന്ന ഭാര്യേയാടുകൂെട സുഖിച്ചിരിപ്പാൻ
സംഗതിവരണം” ഇത്യാദി.

സീതാസ്വയംവരം ഉപക്രമം
“എങ്കിേലാ പണ്ടു സൂര്യവംശാലങ്കാരഭൂതന്മാരായിരിക്കു�
ന്ന രാജാക്കന്മാർ കുലരാജധാനിയായിരിക്കുന്ന അേയാ�
ധ്യയിങ്കൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടു രാജ്യപരിപാലനം െചയ്തു�
േപാരുന്ന കാലങ്ങളിൽ, അജനാകുന്ന രാജാവിെന്റ സു�
തനായിരിക്കുന്ന ദശരഥൻ കൃതവിവാഹനായി കാന്താ�
ത്രയസേമതനായി കാമങ്ങെള യഥാകാമം അനുഭവി�
പ്പൂതും െചയ്തു കൃതാർത്ഥചിത്തനായിട്ടു് അധിവസിക്കുന്ന�
കാലത്തിങ്കൽ, സന്തത്യഭാവംെകാണ്ടു് സന്തപ്യമാനമാ�
നസനായി സുമേന്ത്രാക്തികെളെക്കാണ്ടു സന്തുഷ്ടഹൃദയ�
നായി വസിഷ്ഠാദിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അശ്വേമധാധ്വരെത്ത
സരയൂേരാധസ്സിങ്കൽ വിധിക്കുതക്ക വണ്ണം നിർവ്വഹിപ്പൂ�
തും െചയ്തു് അവിെടത്തെന്ന പുത്രകാേമഷ്ടി ആരംഭിച്ച
സമയത്തിങ്കലാകേട്ട”

ബകവധം ഉപക്രമം
“എങ്കിേലാ പണ്ടു് അചണ്ഡഭാനുവം ശമണ്ഡനന്മാരായി�
രിക്കുന്ന പാണ്ഡവന്മാർ പാണ്ഡുവിെന്റ അപായാനന്ത�
രം ശതശൃംഗംപർവ്വതത്തിൽനിന്നു തന്നിവാസികളാ�
യിരിക്കുന്ന മുനീന്ദ്രന്മാരാൽ ഹസ്തിനപുരെത്ത നീതന്മാ�
രായി ധൃതരാഷ്ട്രസമീപത്തിങ്കൽ ദുേര്യാധനാദികേളാടു�
കൂെട വസിക്കുന്ന കാലം അസൂയാനിധിയായ ദുേര്യാധ�
നൻ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ദുർവ്വ്യാപാരങ്ങൾ വ്യാപരിച്ചതി�
െലാന്നും ഫലിയാഞ്ഞതിെന്റേശഷം, പിെന്ന വാരണാ�
വതമാകുന്ന നഗരത്തിങ്കൽ ജതുേഗഹമുണ്ടാക്കിച്ചമച്ചു്
ആയവിെടെക്കാെണ്ട പാണ്ഡവന്മാെര ഇരുത്തൂതും െച�
യ്തു. എന്നതിെന്റ േശഷമാകേട്ട.”

ദൂതവാക്യം ഉപസംഹാരം
“ഭക്തവത്സലനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണെന
കണ്ട േനരം പ്രസാദാതിശയേത്താടുകൂെട നില്ക്കുന്ന പാ�
ണ്ഡവന്മാേരാടു ഹസ്തിനപുരത്തിങ്കൽ എഴുന്നള്ളി ദുേര്യാ�
ധനേനാടു പറഞ്ഞ പ്രകാരങ്ങെളാെക്കയും അരുളിെച്ച�
യ്തു േകൾപ്പിപ്പൂതും െചയ്തു. അതു േകട്ടു പാണ്ഡവന്മാരും
വളെര പ്രസാദിച്ചു. പാപക്ഷയത്തിന്നായിെക്കാണ്ടു പാ�
ണ്ഡവന്മാരുെട കഥകളിെലങ്ങാനുെമാെരടം കുറെഞ്ഞാ�
ന്നു േകൾക്കണെമന്നേല്ലാ ആഗ്രഹമുണ്ടായതു്. അത്ര�
മാത്രം പറവാനും േകൾപ്പാനും സംഗതിവരികയും െച�
യ്തു. എന്നതുെകാണ്ടു് ഇനിയും ഇപ്രകാരം സംഗതി വര�
ണെമങ്കിൽ ഈശ്വരനുഗ്രഹംെകാേണ്ട സംഗതിവരൂ.
അനുഗ്രഹേമാ േസവിച്ചിടേത്താളം ആകുന്നതും. എന്ന�
തുെകാണ്ടു് എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ സമയത്തിങ്കലും
ജഗന്നായകനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീപത്മനാഭെന
േസവിച്ചുെകാള്ളണം എന്നിവിെട പറഞ്ഞതു് ‘പത്മനാ�
ഭം ഭേജഥാഃ’”

ഈ ഗദ്യങ്ങളിേലയും േകരേളാൽപത്തിയിേലയും ൈശ�
ലികൾ വിഭിന്നിങ്ങളാെണന്നു് അനുവാചകന്മാർ ഗ്രഹി�
ക്കുേല്ലാ. സംസ്കൃതജ്ഞന്മാെര രസിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
രചിച്ച ഗദ്യം സാമാന്യജനങ്ങളുെട ആവശ്യത്തിനായി�
മാത്രം എഴുതിയ ഗദ്യത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കാണു�
ന്നതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടുവാനില്ല.
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ഒൻപതാം ശതകത്തിെല ഒരു ഗദ്യകൃതിയായ കാളിനാ�
ടകത്തിൽ ഭദ്രകാളി ദാരുകെന വധിക്കുന്ന കഥയാണു്
പ്രതിപാദ്യം. ദാരുകെന്റ പത്നിയുെട േപർ വിേനാദിനി
എന്നു് ഈ കൃതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു കാ�
ളീേക്ഷത്രങ്ങളിൽ വൃശ്ചികവ്രതംസംബന്ധിച്ചുള്ള കള�
െമഴുത്തിനു പാടിവരുന്നതായറിയാം. ‘നാടക’െമന്നു
പറയുന്നു എങ്കിലും അഭിനയത്തിനുപേയാഗിച്ചിരുന്നതാ�
യി േതാന്നുന്നില്ല. ചില പംക്തികൾ ചുവെട ഉദ്ധരിക്കു�
ന്നു.

“അേന്നരം തെന്റെയാേരകമനസ്സാവൂതുംെചയ്തു. അേന്ന�
രം േചാദിച്ചുെകാണ്ടാൻ ദാനേവന്ദ്രൻ ദാരുകരാജാ�
വു്. േകളു േകളു േദവീ ഞാനിവിടുന്നു യുദ്ധത്തിനു േപാ�
യതിൽപ്പിെന്ന ആെരാരുത്തർ വന്നുേപായതു േദവി
എന്നാൻ ദാനേവന്ദ്രൻ ദാരുകരാജാവു്. അേയ്യാ! എെന്റ
ഭർത്താേവ! ഇവിെട വിേശഷിച്ചാരും വന്നീല എന്നാൾ
ഭാര്യാവാകും േദവി വിേനാദിനി. ഒരഗതിെപ്പഞ്ചാതി�
െയാഴിഞ്ഞാരും വന്നീല എെന്റ ഭർത്താേവ എന്നാൾ
േദവി വിേനാദിനി … പണ്ടുപണ്ടു നമ്മുെട കൂറുപാങ്ങടി�
യാത്തിേപാലവളാകുന്നതു് എന്നാൾ അഗതിെപ്പഞ്ചാ�
തിയുമേപ്പാൾ …ഉപേദശേത്തയും ഉപേദശിച്ചു െകാടു�
േത്തെനെന്റ ഭർത്താേവ എന്നാൽ ഭാര്യാവാകും േദവി
വിേനാദിനി. അേന്നരം തലെയടുെത്തറിഞ്ഞു കുത്തിച്ചും
കതകതപാഞ്ഞും മതിൽ ചാടിെക്കാണ്ടാൻ ദാനേവ�
ന്ദ്രൻ ദാരുകരാജാവു് …തെന്റെയാരു േകാട്ടേഗാപുരങ്ങ�
െളല്ലാം കടക്കുേമ്പാൾ ഉമ്മറപ്പടിേയാടു് അടിമുടി തട്ടി�
പ്പുറെപ്പടുേന്നാരു േനരത്തു്. അേന്നരം എഴുനീറ്റു കച്ചവാ�
ലുംെതാങ്കൽ പിടിച്ചുെകാണ്ടാൾ ഭാര്യാവാകും േദവി വി�
േനാദിനി …െകാല്ലത്തു െകാടിയാടയിൽ തീെവെന്തരിയ�
ക്കിനാവു കേണ്ടൻ ഞാെനെന്റ ഭർത്താേവ! അതുെകാ�
ണ്ടും േപാെകാലാ േപാെകാലാ എന്നാൾ ഭാര്യാവാകും
േദവി വിേനാദിനി …ഇവെയല്ലാം േകളാെത ചിത്രമണി�
ദണ്ഡെമടുത്തു േപാരണിനാഗം ചുമേലറുവൂതും െചയ്തു്
ആരിയെച്ചാട്ട അങ്കായുധം കയ്യിൽ പിടിച്ചു തെന്റെയാരു
ഭൂമിയിങ്കൽ െചന്നു പുറെപ്പടുേന്നാരു േനരത്തു്”

ശക്തിമത്തുകളായ വാക്യങ്ങെളെക്കാണ്ടാണു് കാളിനാ�
ടകം ആദ്യന്തം നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അനന്തരകാലത്തും
േദവീഭക്തന്മാരായ ചില കവികൾ ‘കാളിനാടകം’ നിർ�
മ്മിച്ചു കാണുന്നു. െകാല്ലം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന ചിറ്റൂർ എഴുവത്തു നാണുക്കുട്ടിേമേനാെന്റ
കൃതിയാണു് അവയിൽ പ്രധാനം.
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ചില പൂജാകല്പങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഭാഷാ�
ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ ശതകത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അവയുെട ൈശലി പാഠകഗദ്യത്തിൽനിന്നും മറ്റും േഭ�
ദിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്വാദശ്യാരാധനാകല്പത്തിൽനിന്നു ചില
പങ്  ക്തികൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു.

“പിെന്ന നിേവദ്യേശഷം െകാണ്ടു ൈവശ്വേദവേഹാമം
െചയ്തു് ഒരു ബ്രാഹ്മണെന കാലു കഴുകിച്ചു കുറിയിടീച്ചു പൂ�
വും ചൂടിച്ചു മൂലംെകാണ്ടു പൂജിച്ചു് ഇല കഴുകി ഉപസ്തരി�
ച്ചു സംവിഭാഗം വിളമ്പി ഉപസ്തരിച്ചു് കുടിക്കുനീർ വീഴ്ത്തി കു�
ണ്ഡത്തിനു വടക്കു ബലി തൂകി മണ്ഡപത്തിനു പ്രദക്ഷി�
ണം െവച്ചു നമസ്കരിച്ചു കാലു കഴുകിയാചമിച്ചു േദവനും
വിളക്കു രണ്ടിനും നിേവദ്യം വിടുർത്തു് ഒടുക്കെത്ത കുടി�
ക്കുനീർ വീഴ്ത്തി ൈക കഴുകിയാൽ ദക്ഷിണെചയ്തു പ്രസ�
ന്നപൂജ െചയ്തു മൂെന്നടത്തും അപ്പവും െവറ്റിലയുമടയ്ക്കയും
നിേവദിച്ചു പുഷ്പാഞ്ജലിയും െചയ്തു സാധ്യെനെക്കാണ്ടു
െചയ്യിച്ചു പൂജയും സമർപ്പിച്ചു് ഉച്ചപൂജ തുടങ്ങു.”

ഒടുവിൽ “ഈവണ്ണം ഏകാദശീവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു ദ്വാദശി
ആരാധന െചയ്താൽ ജന്മാന്തരാർജ്ജിതങ്ങളും ഇജ്ജന്മ�
ത്തിൽ െചയ്ത പാപവും ക്ഷയിച്ചു േദഹാന്തത്തിൽ സച്ചി�
ദാനന്ദലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിൽ സായൂജ്യം
പ്രാപിക്കും” എന്ന ഫലശ്രുതിേയാടുകൂടി ഗ്രന്ഥം അവ�
സാനിക്കുന്നു. ഇതുേപാെല ചക്രാബ്ജപൂജാകല്പെത്തപ്പറ്റി�
യും ഒരു െചറിയ ഗദ്യനിബന്ധം കാണ്മാനുണ്ടു്. െപാതു�
േവ ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുെട ഭാഷാൈശ�
ലി ഇതുതെന്നയാണു്.
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സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തസങ്ഗ്രഹത്തിനു് ഒരു ഭാഷാവ്യാ�
ഖ്യാനം ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ഈ വ്യാ�
ഖ്യാനത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“അവിെട നേട ഇന്ന നിമിത്തമുണ്ടാകയാൽ ഇന്ന ക്രി�
യെചയ്യണെമന്നു യജ്ഞപ്രായശ്ചിത്താദികളിൽ െചാ�
ല്ലിക്കിടക്കുന്ന ക്രിയകളും അതിെന്റ മന്ത്രഗണങ്ങളും യാ�
വചിലവ അവെറ്റ നേട െചാല്ലുന്നു. അതു് ഏതുപ്രകാര�
െമന്നു് …അവിെട നേട പവമാനസ്ഥാലീപാകത്തിെന്റ
ക്രിയാക്രമം; പിെന്ന പൂർണ്ണാഹുതിയുെട ക്രിയാക്രമം; പി�
െന്ന വിവീചീസ്ഥാലീപാകം; പഥികൃൽസ്ഥാലീപാകം;
അന്വാരംഭണീ സ്ഥാലീപാകം …കർമ്മപ്രായശ്ചിത്തം
എന്നിങ്ങെന പ്രഥമമായതിങ്കൽ െചാല്ലെപ്പടുന്ന വസ്തു�
ക്കൾ …ഇങ്ങെന സംേക്ഷപിച്ചു െചാല്ലിയതായ പ്രതി�
പാദ്യാർത്ഥെത്ത അനന്തരം വിസ്തരിച്ചു െചാല്ലുന്നു …
അവിെട നേട അഗ്നിേദാഷത്തിങ്കൽ െചാല്ലിയ പവമാ�
നസ്ഥാലീപാകെത്ത ആശ്വലായനമേതന െചാല്ലുന്നു.
അവിെട പവിത്രമിട്ടു പത്നിയും വന്നു തുടർന്നിരുന്നാൽ
ആയതനേത്താടു കൂടാെത ‘അയേന്ത േയാനിം’ എന്ന
മന്ത്രം െചാല്ലിത്തീക്കാച്ചി ചമതപ്പുല്ലുെകാണ്ടു മൂടി വടക്കു
നിലെത്തന്നിേയ സങ്ഗ്രഹിച്ചു മുൻപിെലത്തീയും െവ�
ണ്ണീറും കളഞ്ഞു ചാണകമുരുട്ടി ഭസ്മേശഷം കളഞ്ഞു കു�
ത്തുകയും തളിക്കുകയും െചയ്യാെത ആയതനത്തിങ്കൽ
തീയിട്ടു പൂളിട്ടു വീശി എരിച്ചാൽ ആജുഹ്വാനാദിമന്ത്രങ്ങ�
െളെക്കാണ്ടു കാച്ചിയ ചമത ഇടൂ. പിെന്ന അതിങ്കൽ
അന്വാധാനാദിസ്ഥാലീപാം െചയ്  വൂ നിത്യംേപാെല.”
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മഴമങ്ഗലത്തിൻെറ ആശൗചദീപകത്തിനു ഭാഷയിൽ
ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതിൽ നിന്നുകൂടി ചില പങ്  ക്തികൾ
പകർത്താം. “ ‘സർവത്രാേഘ സതി നിത്യകർമ്മാണി
വിദധതാം’—എല്ലാ പിലയുമുണ്ടായിരിക്കുേമ്പാൾ നിത്യ�
കർമ്മങ്ങെളാക്കെവ അഴകുതായി െചയ്യണം. േലാപി�
ച്ചുകളയരുതു്. തൂഷ്ണീെമന്നു വിേശഷം. നിത്യകർമ്മങ്ങ�
ളിൽ യാവചിലവേറ്റ മന്ത്രേത്താടുകൂടിെച്ചേയ്യണ്ടൂ അവ�
റ്റിനു മന്ത്രംേവണ്ടാ; ക്രിയമാത്രേമ േവണ്ടൂ. മനസ്സുെകാ�
ണ്ടു മന്ത്രെത്ത സ്മരിച്ചു ക്രിയെചയ്  വൂ എന്നു െപാരുൾ.
‘പ്രാണാഹുത്യാഞ്ച ജലവിേക്ഷപേണ തു മന്ത്രീ ഭവതു’—
പ്രാണാഹുതി ഇടുേമ്പാഴും തീരുേമ്പാഴും മന്ത്രം െചാല്ല�
ണം. ഉച്ചക്കാലെത്ത സൂേര്യാപസ്ഥാനത്തിങ്കൽ നീരൂ�
ക്കുേമ്പാഴും മന്ത്രം െചാല്ലണെമന്നു പലരും െചാല്ലുന്നു.
ശ്രൗതം ഓത്തിൽ വിധിച്ചതു്: സ്മാർത്തം സ്മൃതികളിൽ
വിധിച്ചതു്.”

ഇവ കൂടാെത ഇനിയും (1) സന്ന്യാസകല്പം (2) പതിത
പരിത്യാഗപ്രക്രിയാ (3) ത്രിസന്ധ്യാജപക്രമം (4) ക്ഷ�
ത്രിയ ബലിക്രമം (5) അഗ്നിേഹാത്രം (6-7) ആചാരസം�
ഗ്രഹം രണ്ടുമാതിരി (8) മഹാവ്രതാദിവിവരണം (9) അപ�
രക്രിയാനുഷ്ഠാനം (10) ജാതകർമ്മാനുഷ്ഠാനം (11) ഗൃ�
ഹപ്രേയാഗം (12) ആശൗചവിധി തുടങ്ങി ചടങ്ങുസം�
ബന്ധിച്ചു ഭാഷയിൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗദ്യരൂപത്തിൽ
നമ്പൂരിമാർ ഓേരാ കാലത്തു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ഒക്കേവ പറ�
വതിെനാട്ടുേമ കാലം േപാരാ” എന്നുള്ളതിനാൽ അവ�
െയ ഇവിെട പരാമർശിക്കുന്നില്ല. പതിതപരിത്യാഗപ്ര�
ക്രിയ സ്മാർത്തവിചാരെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണമാണു്.
മഹാവ്രതം എന്നതു് ഉണ്ണികൾ േവദാഭ്യാസത്തിനു മുൻ�
പു് അനുഷ്ഠിേയ്ക്കണ്ട വ്രതമാണു്. േവദം അഭ്യസിക്കുകയും
അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും െചേയ്യണ്ട രീതിയും അതിൽ പ്രതി�
പാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
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നൂറു് അനുഷ്ടുപ് േശ്ലാകങ്ങെളെക്കാണ്ടു് അൈദ്വതേവദാ�
ന്തത്തിെന്റ സാരം സങ്ഗ്രഹരൂേപണ പ്രതിപാദിക്കുന്ന
ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് അൈദ്വതശതകം. അതിെന്റ കർത്താ�
വു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല. ആ ഗ്രന്ഥത്തിനു സുഗ്രഹമായ
ഒരു ഭാഷാഗദ്യവ്യാഖ്യാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങ�
ളുെട വ്യാഖ്യാനം താെഴ േചർക്കുന്നു.

“പ്രണമ്യ പരമാത്മാനം സ്വാത്മാനം പരേമശ്വരം
അൈദ്വതശതകം വേക്ഷ്യ സർവേവദാന്തസംഗ്രഹം.

അഹം പരേമശ്വരം പ്രമണ്യ അൈദ്വതശതകം വേക്ഷ്യ—
ഞാൻ പരേമശ്വരെന പ്രണമനം െചയ്തിട്ടു് അൈദ്വതശ�
തകെത്ത ചമയ്ക്കുേന്നൻ. അൈദ്വതെത്ത നൂറു േശ്ലാകം�
െകാണ്ടു സംഗ്രഹിക്കുേന്നൻ എന്നു താൽപര്യം. എങ്ങ�
െന ഇരുേന്നാരുത്തൻ പരേമശ്വരൻ എന്നേപക്ഷ വന്നി�
ടത്തു് അവെന കാട്ടുന്നു. സ്വാത്മാവായി വർത്തിച്ചിരു�
േന്നാരുത്തൻ. തെന്റ ആത്മാവായി വർത്തിച്ചിരുേന്നാ�
രുത്തൻ. പരമാനന്ദം—ആനന്ദസ്വരൂപനായിരുേന്നാരുത്തൻ.
എങ്ങിെനയിരുേന്നാണു് അൈദ്വതശതകം? എല്ലാ േവ�
ദാന്തങ്ങളുേടയും സംഗ്രഹമായിരുേന്നാണു്. പത്തുനൂറാ�
യിരമായി പ്രകാശിച്ചിരുന്ന ഉപനിഷൽഭാഷ്യങ്ങളുെട
സങ്ഗ്രഹമായിരുേന്നാന്നു് എന്നു െപാരുൾ.”

“പുനർേവശ്യാവേശ സ്ഥിത്വാ ൈതസ്സാർദ്ധം ശ്വഖരാജവൽ
സർവധർമ്മവിനിർമ്മുേക്താ േദഹീ താ ഏവ േസവേത.

പുനഃ േദഹീ ൈതഃ സാർദ്ധം േവശ്യാവേശ സ്ഥിത്വാ—
പിെന്ന േദഹി കാമികേളാടുകൂെട സങ്ഗെത്തെച്ചയ്തു്
അവരുെടകൂെട േവശ്യമാരുെട വശത്തിൽ സ്ഥിതിെച�
യ്വൂതും െചയ്തിട്ടു്. സർവധർമ്മവിനിർമ്മുക്തഃ താ ഏവ
േസവേത—സർവധർമ്മങ്ങേളാടു വിനിർമ്മുക്തനായി
സ്നാനതർപ്പണസ്വാദ്ധ്യായങ്ങേളാടു േവർെപട്ടു് ആ േവ�
ശ്യമാെര േസവിക്കുന്നു. ശ്വഖരാജ വൽ—ശ്വാവിെനേപ്പാെല
പിന്നാെല നടന്നിട്ടും ഖരെത്തേപ്പാെല ചുമന്നിട്ടും അജ�
െത്തേപ്പാെല പ്രതിബദ്ധനായിട്ടും േസവിക്കുന്നു എന്നു
െപാരുൾ.”
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േഹാർത്തുസ് മലബാറിക്കസ് (േകരളാരാമം) എന്ന േപ�
രിൽ േകരളത്തിെല സസ്യവിജ്ഞാനീയെത്തപ്പറ്റി ഒരു
വിപുലമായ പുസ്തകം ലത്തീൻഭാഷയിൽ രചിച്ച െഹൻ�
ഡ്രിക്ക് ഏഡ്രിയൻ വാൻറീഡ് എന്ന പണ്ഡിതൻ നമ്മു�
െട കൃതജ്ഞതെയ സവിേശഷം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ര�
ന്ഥകാരനാണു്. അേദ്ദഹം ക്രി. പി. 1637-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു
േഹാളൻഡിൽ ഡ്രാെക്കസ്റ്റീൻ എന്ന സ്ഥലത്തു ജനി�
ച്ചു. 1663-ൽ ലന്തക്കാർ െകാച്ചിേക്കാട്ട പറങ്കികളിൽ
നിന്നു പിടിച്ചടക്കിയേപ്പാൾ ലന്തൈസന്യത്തിെല ഒരു
സൂപ്പർ ന്യൂെമറ്റി കപ്പിത്താനായിരുന്നു. പിന്നീടു തുപ്പാ�
യികളുെട സൂപ്രണ്ടും 1670-ൽ െകാച്ചിയിൽ കമാൻഡ�
റുമായി ഉേദ്യാഗത്തിൽ ഉയർന്നു. ഒടുവിൽ കുേറക്കാലം
െബേത്തവിയാ ഭരണ സമിതിയിെല ഒരംഗമായി പണി
േനാക്കിയതിനുേമൽ 1677 നവംബർമാസത്തിൽ സ്വ�
േദശേത്തക്കു മടങ്ങി. െകാച്ചി വിടുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
തെന്റ സസ്യശാസ്ത്രരചനയ്ക്കു േവണ്ട സാമഗ്രികൾ അേദ്ദ�
ഹം, എറണാകുളത്തിനു സമീപം ചാത്തിയാത്തും പി�
ന്നീടു വരാപ്പുഴയും കർമ്മലീത്താഭവനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച
േനപ്പിൾസ് കാരനായ ഫാദർ മാത്യൂസ് എന്ന ഒരു കർ�
മ്മലീത്താമിഷണറി, രങ്ഗഭട്ടൻ, വിനായകപണ്ഡിതൻ,
അപ്പു ഭട്ടൻ എന്ന മൂന്നു ഗൗഡസാരസ്വതബ്രാഹ്മണ�
വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ഭിഷഗ്വരന്മാർ, ഇട്ടി അച്യുതൻ എന്ന
വിശിഷ്ടനായ ഒരു ഈഴവൈവദ്യൻ ഈ അഞ്ചു പണ്ഡി�
തന്മാരുെടയും സാഹായ്യേത്താടുകൂടി തയാറാക്കിക്ക�
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. അച്യുതൻ കരപ്പുറത്തു െകാട്ടകാരപ്പള്ളി
അഥവാ െകാല്ലാടം എന്ന തറവാട്ടിെല ഒരങ്ഗമായി�
രുന്നു. മാത്യൂസാണു് േകരളത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങ�
ളിൽനിന്നു് ഓഷധികളും മറ്റു േശഖരിച്ചു െകാച്ചിയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി അവയുെട പടങ്ങൾ വരപ്പിച്ചതു്. മാത്യൂ�
സ് 1691-ൽ ഉേദ്ദശം 90-ആമെത്ത വയസ്സിൽ െകാച്ചി�
യിൽെവച്ചു മരിച്ചു. േജാൺെകയ്സറിയസ് എെന്നാരു
ലന്തപ്പാതിരി ആ പുസ്തകത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ചില വാ�
ല്യങ്ങൾ ഡച്ചുഭാഷയിൽ പരാവർത്തനംെചയ്തതായി�
ക്കാണുന്നു. അേദ്ദഹം േകരളത്തിൽ 1667 മുതൽ 1676
വെര താമസിച്ചു. ആെക പന്ത്രണ്ടു വലിയ വാല്യങ്ങളിൽ
7946 പടങ്ങേളാടുകൂടിയാണു് പ്രസ്തുത പുസ്തകം പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒന്നും രണ്ടും വാല്യങ്ങൾ 1678-ൽ
(െകാല്ലം 853-ൽ) മുദ്രാപിതങ്ങളായി. വീണ്ടും റീഡ് ഒരു
ഗവർണ്ണർജനറലിെന്റ അധികാരങ്ങേളാടു കൂടി ഇന്ത്യ�
യിൽ േചാളമണ്ഡലക്കരയിൽ വന്നുേചരുകയും അവിെട
ലന്തക്കാരുെട തലസ്ഥാനം പുലിക്കാട്ടുനിന്നു നാഗപട്ട�
ണേത്തക്കു മാറ്റുകയും േവേറയും പല പരിഷ്കാരപദ്ധതി�
കൾ ഉൽഘാടനം െചയ്കയും െചയ്തു. 1691-ൽ സിേലാ�
ണിൽനിന്നു സൂററ്റിേലക്കുള്ള ഒരു നാവികയാത്രയുെട
മദ്ധ്യത്തിൽ ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശവകുടീരം ഇന്നും സൂററ്റിൽ സംരക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്.

േകരളത്തിെല സസ്യങ്ങേളയും ഔഷധങ്ങേളയും സമ�
ഗ്രമായി വിവരിക്കുന്ന േഹാർത്തുസ് മലബാറിക്കസ് േക�
രളീയർക്കു തികച്ചും അഭിമാനംെകാള്ളാവുന്ന ഒരു പുസ്ത�
കമാണു്. ചിത്രമുള്ള വശങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിെന്റ സമീപ�
മായി അതിെന്റ േപർ ലത്തീൻ, മലയാളം, അറബി, േദ�
വനാഗരി എന്നീ നാലു ഭാഷകളിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മലയാ�
ളലിപികൾ ചതുര വടിവിലാണു് െകാത്തിക്കാണുന്നതു്.
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രാരംഭത്തിലുള്ള ചില മലയാള വാക്യ�
ങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“പ്രസമവും മംഗല്യവും കൂടിയിരിപ്പും ബഹുമാനെപ്പട്ട
െകാമ്പങ്ങിെയെട തുപ്പായിത്ഥവും െകാച്ചിയിൽ ആയ
മനുെവർക്കർെന്നരു നിശ്ചയിക്കും പ്രകാരം. എന്ദ്രിക്കി
വെന്റെദ കുമുേദാരിെട കല്പനയാൽ കരപ്പുറത്ത പിറ�
െന്നാള്ള െചെകാവർണ്ണമായ െകാല്ലാടെനന്ന േപെരാ�
ള്ള ഒരു മലയാംൈവദ്യെന്റ െചാൽെക്കട്ട െപാസ്തക�
ത്തിൽ ചാത്തിയ മെലയാളത്തിെല വൃക്ഷങ്ങളും െചറുവൃ�
ക്ഷങ്ങളും കാെയ്കളും വിത്തുെകളും െരസങ്ങളും േവരുെക�
ളും ചക്തിെകളും സുദചക്തിെകളും പറങ്കിപ്പാെഴയിലും
മലയാംപാെഴയിലും വകതിരിച്ചു െചാല്ലുകയുംെഞ്ചയ്തു.
ഈ വണ്ണം ഒരു സംെശയം എന്നിേയ േനരാകുംവണ്ണം
എഴുതിതീർത്ത നിശ്ചയത്തിൽ എെന്റ ഒപ്പ അബീൽ�
മാസം ൧ ൯ ൯ ൬ ൗ ൬ ധ ൬ (അക്കം പഴയ മട്ടു) മത
െകാച്ചിയിൽ േകാട്ടയിൽ എഴുത്ത.”

റീഡ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പാരംഗതനായിരുന്നു. ആ
ലന്തക്കാരൻ ഇങ്ങിെന അതിബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥം
നിർമ്മിക്കുന്നതിനു കായികമായും മാനസികമായും സാ�
മ്പത്തികമായും ഒട്ടുവളെര േക്ലശം അനുഭവിച്ചിരിക്കണ�
െമന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. തദ്വാരാ അേദ്ദഹം േകരള�
ത്തിെന്റ പ്രശസ്തി േലാകെമങ്ങും പ്രസരിപ്പിച്ചു. െകേസ�
റിയസ്സിനു സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്ഞാനമില്ലായിരുന്നു
എന്നു റീഡ് േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുെണ്ടങ്കിലും അേമരിക്കയിൽ
നിേക്കാലസ് ജാക്കിൻ എന്ന പണ്ഡിതൻ ഒരു പുതിയ
വർഗ്ഗത്തിൽ െപടുേത്തണ്ട െചടി കണ്ടുപിടിച്ചേപ്പാൾ
അതിനു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബഹുമാനസൂചകമായി െക�
േസറിയാ എന്ന സംജ്ഞയാണു് നല്കുകയുണ്ടായതു്.
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ചരിത്രം
വിേദശീയരായ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ കവിത്വംെകാണ്ടു പ്ര�
ഥമഗണനീയനായി പരിേശാഭിക്കുന്നതു് അർേണ്ണാസ്
പാതിരിയാകുന്നു. േജാൺ എർണ്ണസ്തൂസ് ഹാൻക് സൽ�
െഡൻ എന്നതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർണ്ണമായ നാമ�
േധയം. എർണ്ണസ്തൂസ് അഥവാ എർണ്ണസ്തു ഭാഷാ കൃത�
മായേപ്പാൾ അതു് അർേണ്ണാസ് എന്നു രൂപാന്തരെപ്പ�
ട്ടു. യൂേറാപ്പിൽ ഹംെഗറി രാജ്യത്തു ജനിച്ച അർേണ്ണാസ്
1699-ൽ േകരളത്തിൽ വന്നുേചരുകയും ആദ്യം അമ്പ�
ഴക്കാെട്ട ഈേശാസഭക്കാരുെട ആശ്രമത്തിൽ കുേറ�
ക്കാലം താമസിക്കുകയും പിന്നീടു തൃശ്ശൂരിൽ െചന്നു കു�
ഞ്ഞെനന്നും കൃഷ്ണെനന്നും േപരുള്ള രണ്ടു നമ്പൂരിമാരു�
െട സഹായേത്താടുകൂടി സംസ്കൃതഭാഷ അഭ്യസിക്കുക�
യും െചയ്തു. സംസ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദഹം ആദ്യമായി പഠി�
ച്ച കാവ്യം യുധിഷ്ഠിരവിജയമായിരുന്നു. േവലൂർ എന്ന
സ്ഥലെത്ത പള്ളി പണിയിച്ചതു് അേദ്ദഹമാണു്. 1732-
ആമാണ്ടു (െകാല്ലം 907-ൽ) മീനമാസം 20-ആംനു പഴ�
യൂർ പള്ളിയിൽവച്ചു കാല ധർമ്മം പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
അർേണ്ണാസ് പാതിരി താൻ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാ�
ളത്തിലും േക്ലശിച്ചു സമ്പാദിച്ച പാണ്ഡിത്യം വ്യർത്ഥമാ�
ക്കിയില്ല. േകരളത്തിെല ഹിന്ദുക്കൾക്കു രാമായണാദി�
കാവ്യങ്ങൾേപാെല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഭക്തിസംവർ�
ദ്ധകങ്ങളായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിേക്കണ്ടതു് ആവശ്യ�
കമാെണന്നു േതാന്നുകയാൽ അേദ്ദഹം അതിനുേവ�
ണ്ടി പ്രധാനമായി ഉദ്യമിച്ചു. പാതിരിയുെട മുഖ്യകൃതികൾ
(1) ചതുരന്ത്യം (2) പുത്തൻ പാന (മിശിഹാചരിതം) (3)
ഉമ്മാപർവം (4) വ്യാകുലപ്രബന്ധം (5) ആത്മാനുതാപം
(6) വ്യാകുലപ്രേയാഗം (7) മലയാളനിഘണ്ടു (8) മലയാ�
ളം േപാർത്തുഗീസുനിഘണ്ടു (9) മലയാളവ്യാകരണം
എന്നിവയാണു്. ഇവ കൂടാെത അേദ്ദഹം (1) വാസിഷ്ഠ�
സാരം (2) ചില ഉപനിഷത്തുകൾ (3) േവദാന്തസാരം
(4) അഷ്ടാവക്ര ഗീത (5) യുധിഷ്ഠിരവിജയം എന്നീ സം�
സ്കൃതകൃതികെള അധികരിച്ചു ലത്തീൻഭാഷയിൽ പ്രബ�
ന്ധങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായും അറിയുന്നു. ചതുരന്ത്യമാ�
ണു് പാതിരി ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കാവ്യം. അതിൽ
മരണപർവം, വിധിപർവം, നരകപർവം, േമാക്ഷപർ�
വം എന്നിങ്ങെന നാലു വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കു�
ന്നു. മരണപർവം മഞ്ജരിയിലും വിധിപർവം കളകാ�
ഞ്ചിയിലും ഒടുവിലെത്ത രണ്ടു പർവങ്ങളും േകകയിലു�
മാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആെക 1851 ഈരടി�
കൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പർവം
എന്ന വിഭാഗസംജ്ഞ മഹാഭാരതെത്ത അനുകരിച്ചു
കവി നല്കീട്ടുള്ളതാണു്. ആസന്നമരണനായ മനുഷ്യെന്റ
അന്തർഗ്ഗതങ്ങെള മരണപർവത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കവിക്കു് ആശയസമ്പത്തുെണ്ടങ്കിലും രചന േദാഷഭൂ�
യിഷ്ഠമാെണന്നു പറയാെത നിവൃത്തിയില്ല. ചതുരന്ത്യം
േപാെലതെന്ന ആ വിഷയത്തിൽ േമാശമല്ല പുത്തൻ
പാനയും ഉമ്മാപർവവും. പുത്തൻപാനയിെല ഇതിവൃ�
ത്തം ൈബബിളിെല േലാകസൃഷ്ടിമുതൽ ക്രിസ്തുവിെന്റ
പരഗതിവെരയുള്ള കഥകളാണു്. അതിൽ പതിന്നാലു
പാദങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. പുത്തുൻപാന എന്നു കവി
കൃതിക്കു േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ഇടയിൽ
ചില പഴയ പാനകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നതിനാലായിരിക്ക�
ണെമന്നു േഡാക്ടർ പി. െജ. േതാമസ് പറയുന്നു. പ്രസ്തു�
തകൃതിയിൽനിന്നു ചില വരികൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു.

“അമ്മ കന്നിമണിതെന്റ നിർമ്മലദുഃഖങ്ങളിേപ്പാൾ
നന്മയാേല മനസ്സുറ്റു േകട്ടുെകാണ്ടാലും.

സർവമാനുഷർക്കു വന്ന സർവേദാേഷാത്തരത്തിന്നായ്
സർവനാഥൻ മിശിഹയും മരിച്ചേശഷം

സർവനന്മക്കടേലാെന്റ സർവനന്മപ്പാട്ടുെകാണ്ടു
സർവദുഃഖം നിറഞ്ഞുമ്മാ പുത്രെന േനാക്കി

എന്മകേന! നിർമ്മലേന! നന്മെയങ്ങും നിറേഞ്ഞാേന!
ജന്മേദാഷത്തിെന്റ ഭാരെമാഴിേച്ചാ പുത്രാ?

ആദമാദിനരവർഗ്ഗം ഭീതികൂടാെത പിഴച്ചു
േഹതുവതിനുത്തരം നീ െചയ്തിേതാ പുത്രാ?

നന്നു നന്നു നരരക്ഷ നന്നിതേത്ര െചയ്തു പരീ;
ഇന്നിവ ഞാൻ കാണുമാറു വിധിേച്ചാ പുത്രാ?”

നേതാന്നതയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഈരടികൾ ആസ്വാ�
ദ്യങ്ങളാണു്. വ്യാകുലപ്രബന്ധം ഈ കഥെയത്തെന്ന
വിഷയീകരിച്ചു പാതിരി ഉപജാതിവൃത്തത്തിൽ നിർ�
മ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലഘുകാവ്യമാകുന്നു. ആത്മാനുതാപം
ഒരു പാപിയുെട പശ്ചാത്താപത്തിെന്റ പ്രപഞ്ചനമാണു്.
ഉമ്മാപർവത്തിനു ൈദവമാതൃചരിതം എന്നും േപരുണ്ടു്.
അതിെല വിഷയം കന്യാമറിയത്തിെന്റ ജീവിതകഥയാ�
കുന്നു. മലയാളനിഘണ്ടു ‘താ’ എന്ന അക്ഷരംവെരേയ
പുേരാഗമിച്ചിട്ടുള്ള. അതിൽ അടങ്ങീട്ടുള്ളതു പ്രാേയണ
സംസ്കൃതപദങ്ങളാണു്. മലയാളവ്യാകരണവും സംസ്കൃ�
തത്തിെല സിദ്ധരൂപെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു്
എഴുതീട്ടുള്ളതു്. ‘വൃക്ഷസിദ്ധരൂപം’ േകരളത്തിൽ പഴയ
കാലത്തുതെന്ന അേധ്യതാക്കൾ ബാല്യകാലത്തു പഠി�
ച്ചിരുന്നതായിക്കാണുന്നു. അർേണ്ണാസ് പാതിരിയുെട
വിവിധകൃതികെള വിവരിക്കുന്ന ഒരു െചറിയ ഗ്രന്ഥം
1790-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു പൗലീേനാസ് പാതിരി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
മധ്യവയസ്സിൽമാത്രം േകരളത്തിൽ വന്നു സംസ്കൃതവും
മലയാളവും പഠിച്ചു് ആ ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം േനടി
ഒട്ടേനകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു േകരളത്തിെന്റ മഹിമ
വിേദശങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ച ഈ യൂേറാപ്യൻപാതിരി
നമ്മുെട ഹൃദയപൂർവമായ അഭിനന്ദനത്തിനു സർവഥാ
പാത്രീഭവിക്കുന്നു. ആദ്യമായി സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അന�
പലപനീയമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ച യൂേറാപ്യൻ
അേദ്ദഹമാെണന്നു േതാന്നുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിഘ�
ണ്ടു മുഴുവനാക്കിയതു െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന ബിെഷാപ്പു പി. െമന്റൽ ആെണന്നു േമൽ
പ്രസ്താവിക്കും.



46 ആഞ്ചേലാസ്ഫ്രാൻസിസ്
െമത്രാൻ

ഇറ്റലിയിൽ പീേഡ്മാണ്ട് എന്ന േദശത്തിൽ ക്രി. പി.
1650-ആമാണ്ടു ജനിച്ച ആഞ്ചേലാസ് ഫ്രാൻസിസ് ഒരു
കർമ്മലീത്താ പാതിരിയായി വരാപ്പുഴ വന്നുേചരുകയും
1701-ൽ േകരളത്തിെല കേത്താലിക്കരുെട െമത്രാനാ�
യിത്തീരുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം 1712-ൽ വരാപ്പുഴവച്ചു
മരിച്ചു. ആഞ്ചേലാസും ഒരു മലയാളവ്യാകരണത്തിെന്റ
പ്രേണതാവാണു്. അതു വാെമാഴിെയ ആസ്പദമാക്കി
രചിച്ചിട്ടുള്ളതാകയാൽ അർേണ്ണാസ്സ് പാതിരിയുെട വ്യാ�
കരണേത്താളം നല്ലതെല്ലന്നാണു് പൗലീേനാസിെന്റ
അഭിപ്രായം.



47 േജാൺബപ്തീസ്താ

േജാൺ ബപ്തീസ്താ എന്ന കർമ്മലീത്താ പാതിരി ഇറ്റലി�
യിൽ അെലഴ്സി എന്ന സ്ഥലത്തു് 1674-ൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദ�
ഹം “ഏഴു കൂദാശകെള” വിവരിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഒരു
ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനുപുറെമ ഒരു മലയാളനിഘണ്ടു�
വും ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. 1714-ൽ ബപ്തീസ്താ െമത്രാനാകുക�
യും 1750-ൽ വരാപ്പുഴ വച്ചു മരിക്കുകയും െചയ്തു.



48 ക്രിസ്ത്യാനിമന്ത്രവാദം

പണ്ടു േകരളത്തിെല സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ഇട�
യിലും മന്ത്രവാദം ധാരാളം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നു
കടമറ്റത്തച്ചെനപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളിൽനിന്നും
മറ്റും വായനക്കാർ േകട്ടിരിക്കുമേല്ലാ. ആ ആവശ്യത്തി�
േലക്കു് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ചില മന്ത്രങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നു രണ്ടു മന്ത്രങ്ങൾ ഓം എന്നാരം�
ഭിക്കുന്നു. ഒരു മന്ത്രം താെഴ പകർത്താം.

“െചമ്പരപ്പെനന്ന പുണ്യവാളന ്ആകാശത്തിങ്കേലക്കു്
എഴുന്നള്ളുേമ്പാൾ ആറായിരം മാലാഹമാരും പന്തിര�
ണ്ടു ശ്ലീഹന്മാരും പതിേനാരായിരം കന്യാസ്ത്രീകളും ഭൂ�
മിയിലുള്ള ൈചത്താന്മാെര ഒെക്കയും ഓടിച്ചു മണ്ടിച്ചു
പിടിച്ചു കുഞ്ചി െകട്ടിതടിക്കീഴിലിട്ടു െചരിപ്പുെകാണ്ട് അടി�
ച്ചിറക്കി നസ്രാണിയുെട അംശത്തിൽ കടക്കുകയില്ല
എന്നു േഹമം കലി പുസ്തകം െതാട്ടു സത്യവും സമയ�
വും െചയ്യിപ്പിച്ചു് വിടുകയും െചയ്തു. എെന്റ കർത്താേവ!
അേന്മനീേശാ.”



പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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