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1 േദശചരിത്രം
െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ േകര
ളത്തിെല അതിപ്രധാനമായ രാഷ്ട്രസംഭവം 905 മുതൽ
933 വെര തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം പരിപാലിച്ച അനി
ഴംതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
ദിഗ്വിജയമാകുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അന്നു േതാവാ
ളമുതൽ ഇടവാവെരമാത്രം വ്യാപിച്ചിരുന്ന തെന്റ രാജ്യ
ത്തിെല അന്തശ്ഛിദ്രങ്ങൾക്കു് അമർച്ചവരുത്തി, ആറ്റി
ങ്ങൾ, െനടുമങ്ങാടു്, െകാട്ടാരക്കര, െകാല്ലം, കായംകു
ളം, അമ്പലപ്പുഴ, െതക്കുംകൂർ, വടക്കുംകൂർ എന്നീ സം
സ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ ലയിപ്പിച്ചു് തിരുവിതാംകൂറിെന്റ
ശക്തി അത്ഭുതാവഹമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അേതാടു കൂടി
േകരളത്തിെല സകല രാജാക്കന്മാരും ഭയെപ്പട്ടിരുന്ന
ലന്തക്കാെര കുളച്ചൽത്തുറമുഖത്തുവച്ചു 916-ൽ നിേശ്ശഷം
പരാജിതരാക്കുകയും 929-ൽ അവെരെക്കാണ്ടു തനി
ക്കു് എല്ലാവിധത്തിലും ലാഭകരമായ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ
ഒപ്പുവയ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ആ ഉടമ്പടിനിമിത്തം അവർ
ക്കു േകരളത്തിൽ 80 വർഷങ്ങേളാളം നീണ്ടുനിന്നിരുന്ന
അപ്രതിമമായ പ്രാബല്യം അസ്തമിതപ്രായമായി. 932ൽ നടന്ന പ്ലാസിയുദ്ധത്തിനുമുൻപു താരതേമ്യന നിസ്സാ
രന്മാരായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിക്കാർ
രാമായണസങ്ഗ്രഹകാരനായ രവിവർമ്മ മഹാരാജാ
വിെന്റ മാതാവായ ഉമയമ്മറാണിയുെട അനുവാദം േന
ടി അഞ്ചുെതങ്ങിൽ ഒരു േകാട്ടെകട്ടി പണ്ടകശാലസ്ഥാ
പിച്ചു കച്ചവടം നടത്തിവന്നിരുന്നു. അമാനുഷമായ ദീർ
ഘദർശനേത്താടു കൂടി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അവരുമായു
ള്ള സഖ്യം ദൃഢീകരിച്ചു് സൗഹാർദ്ദം വികസിപ്പിച്ചു. േകാ
ഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്നു
െകാച്ചിെയ രക്ഷിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി 932-ആമാണ്ടു് ആ
രാജ്യവുമായി ഒരു സന്ധിയിേലർെപ്പട്ടു് അതിനു് അഭയം
നല്കി. 925 മകരം 5-ആംനു അന്നു േതാവാള മുതൽ മീ
നച്ചിൽവെരയും പരന്നുകിടന്നിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ,
കുലൈദവതമായ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്കു തൃപ്പടിദാനം
െചയ്തു ശ്രീപത്മനാഭദാസെനന്നുള്ള വിനീേതാപാധി
സ്വീകരിച്ചു. ഇന്നും തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാരു
െട ബിരുദാവലിയിൽ അതു് അഗ്രിമസ്ഥാനം അലങ്കരി
ക്കുന്നു.
933-ൽ അവിടുെത്ത ഭാഗിേനയനായ രാമവർമ്മമഹാ
രാജാവു രാജ്യഭാരം ആരംഭിച്ചു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമ

ഹാരാജാവു് ഒരു കലാേപാഷകനും വിദ്വൽപ്രണയി
യുമായിരുന്നു എങ്കിലും രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് തിരു
വിതാംകൂർ ഭരിച്ച നാല്പതു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സം
ഗീതസാഹിത്യങ്ങൾക്കും ഇതരകലകൾക്കും സിദ്ധിച്ച
േപ്രാത്സാഹനം അഭൂതപൂർവ്വമായിരുന്നു എന്നുതെന്ന
പറേയണ്ടതാണു്. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു സംസ്കൃതത്തി
ലും ഭാഷയിലും സ്വയം കവനം െചയ്തിരുന്നതിനുപുറേമ
നൃത്തഗീതാദിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതതയും സമ്പാദിച്ചി
രുന്നു. 938-ൽ അവിടുന്നു സാമൂതിരിെയെക്കാണ്ടു തിരു
വിതാംകൂറിനു് അഭിമാനകരമായ ഒരുടമ്പടി എഴുതിപ്പി
ടിപ്പിച്ചു. പറവൂരും ആലങ്ങാടും 939-ൽ അവിടുേത്തയ്ക്കു
കീഴടങ്ങി. 958-ൽ വിജിഗീഷുവായ ടിപ്പുസുൽത്താൻ
ൈമസൂറിൽനിന്നു മലബാറിേലയ്ക്കു കടന്നു പാലക്കാടു്
മുതലായ പല പ്രേദശങ്ങളും ൈകവശെപ്പടുത്തി. ടിപ്പു
വിെന്റ മതപരിവർത്തനസംരംഭങ്ങളിൽ ഭയവിഹ്വല
ന്മാരായ ഹിന്ദുക്കൾ – ആരാജം, ആരജകം – അവി
െടനിന്നു കൂട്ടംകൂട്ടമായി തിരുവിതാംകൂറിേലക്കു് ഓടി
േപ്പാവുകയും ആ അഭയാർത്ഥികെളെയല്ലാം അനാഥര
ക്ഷകനായ മഹാരാജാവു് അചഞ്ചലനായി, അകുേതാ
ഭയനായി പരിപാലിക്കുകയും െചയ്തു. ഇംഗ്ലീഷുകാരും
ടിപ്പുവുമായി മംഗലാപുരത്തു വച്ചുണ്ടായ സന്ധിേയാടു കൂ
ടി ആ വിപത്തിൽനിന്നു േകരളം വിമുക്തമാെയങ്കിലും
തജ്ജന്യമായ സമാശ്വാസം അല്പകാലേത്തക്കുമാത്രേമ
നിലനിന്നുള്ളു. 963-ൽ ടിപ്പു ഒരു അധൃഷ്യമായ ൈസന്യ
വ്യൂഹേത്താടു കൂടി മലബാറിൽ പിെന്നയും കടന്നു പല
അക്രമങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി. മലബാറിലും െകാച്ചി
യിലുമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ.
“ജിത്വാ ഹേല്ലാഹേലശം യവനവരയുതഃ

േകാലഭൂപാലമൗലിം
ഹൃത്വാർത്ഥാേനതദീയാനപി പുരളിപതിം
ൈശലപാേഥാധിനാഥം
ധിക്കുർവൻ മാടഭൂപം സദസി നിജഭൈടസ്സാകമാേസ്ത തുരുഷ്കഃ
കാർത്താന്തീം ഗന്തുകാേമാ ദിശമഖിലജനാൻ
പാഹി വഞ്ചിക്ഷിതീശ”

എന്നു മുറയിട്ടുെകാണ്ടു തിരുവിതാംകൂറിേലക്കു സഹ
േസ്രാപസഹസ്രമായി പലായനംെചയ്തു. പ്രസിദ്ധവിദു
ഷിയായ േകാഴിേക്കാട്ടു മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടിയും അക്കാ
ലത്താണു് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെന അഭയം
പ്രാപിച്ചതു്. 964 ധനു 18-ആംനു മഹാരാജാവിെന്റ ഒരു
െചറിയ ൈസന്യം തിരുവിതാംകൂറിെന്റ വടേക്ക അതിർ
ത്തിയായ െനടുേങ്കാട്ടയിൽെവച്ചു ടിപ്പുവിെന േതാല്പി
ക്കുകയും അേദ്ദഹെത്ത എെന്നേന്നയ്ക്കും പങ്ഗുവാക്കി
തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. വീണ്ടും ടിപ്പു തിരുവിതാംകൂറി
െന ആക്രമിക്കുന്നതിനു വന്നുെവങ്കിലും തെന്റ രാജധാ
നിയായ ശ്രീരങ്ഗപട്ടണെത്ത കീഴടക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷ്
ഗവർണ്ണർജനറലായ േകാറൺവാലീസു് പ്രഭു പുറെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞു് ആശാഭങ്ഗേത്താടു കൂടി
തിരിച്ചുേപാകയാണുണ്ടായതു്. േകരളത്തിെല ഭിന്നഭാഗ
ങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിദ്വാന്മാർ ടിപ്പുവിെന്റ കലാപ
കാലത്തു തിരുവിതാംകൂറിൽ സേമ്മളിക്കുന്നതിനു് ഇടവ
രികയും, മുൻപുതെന്ന പണ്ഡിതപക്ഷപാതിയായിരുന്ന
രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ പുരസ്കാരത്തിനു് അവെര
ല്ലാവരും േദശമതേഭദേമാ സ്ത്രീപുംസേഭദേമാ കൂടാെത
പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്തു. 971-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിൻ
ഡ്യാക്കമ്പനിക്കാരുമായി ശാശ്വതവും വിദൂരവ്യാപിയു
മായ ഒരു സന്ധിയിൽ അവിടുന്നു് ഏർെപ്പട്ടു. മാർത്താ
ണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തു് അമ്പലപ്പുഴ ഭരി
ച്ചിരുന്ന െചമ്പകേശ്ശരിത്തമ്പുരാനും ടിപ്പുവിെന്റ കാലത്തു
പാലക്കാട്ടു രാജാവായിരുന്ന ഇട്ടിേക്കാമ്പിയച്ചനും 971ൽ തീെപ്പട്ട െകാച്ചി ശക്തൻതമ്പുരാെന്റ പിൻവാഴ്ചക്കാ
രായിരുന്ന രാമവർമ്മ മഹാരാജാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുജൻ വീരേകരളവർമ്മ മഹാരാജാവും സാഹിത്യാ
ഭിവൃദ്ധിയിൽ അത്യന്തം തൽപരന്മാരായിരുന്നു.
986 ഇടവത്തിൽ അന്നു ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടായിരുന്ന

കർണ്ണൽ േജാൺ മൺേറാ തിരുവിതാംകൂറിെല മന്ത്രി
പദംകൂടി കേയ്യറ്റു; 987-ൽ അേദ്ദഹം െകാച്ചിയിേലയും
ദിവാൻജിയായി. 994-ൽ ഉേദ്യാഗെമാഴിഞ്ഞു േപാകുന്ന
തിനുമുൻപു രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലും അേദ്ദഹം പല പുതിയ
പരിഷ്കാരപദ്ധതികൾ ഏർെപ്പടുത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭരണകാലത്തുതെന്നയാണു് തിരുവിതാംകൂറിലും െകാ
ച്ചിയിലും നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ സർക്കാ
റിെന്റ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞതു്. 992 ഇടവം 19-ആംനു തിരുവി
താംകൂർ മഹാരാജ്ഞി ഗൗരി പാർവതീ ബായി അതു
സംബന്ധിച്ചു ഒരു നീട്ടിനു തുല്യം ചാർത്തി. അതിൽ
“പണ്ടാരവകയിൽനിന്നു ശമ്പളവും െകാടുത്തു വാധ്യാ
ന്മാെര ആക്കി പിള്ളെര എഴുത്തും കണക്കും പഠിപ്പിച്ചു
പ്രാപ്തിയാക്കിയാൽ ഓേരാ ഉേദ്യാഗങ്ങൾക്കും കണ
െക്കഴുത്തിനും ഉപകാരമായിട്ടും രാജ്യേത്തക്കു യശസ്സും
കീർത്തീയും ധർമ്മവും അഭിവൃദ്ധിയായിട്ടും വരുന്നതാക
െകാണ്ടു് ആ വകയ്ക്കു മലയാണ്മ അക്ഷരവും വ്യുല്പത്തിയും
േജ്യാതിഷവും വശം ഒള്ളതിൽ ഒരാളിേനയും തമിഴും
കണക്കും വശം ഒള്ളതിൽ ഒരാളിേനയും ഇതിന്മണ്ണം
ഓേരാ സ്ഥലേത്തക്കു രണ്ടു വാധ്യാന്മാർ വീതം ആക്കി”
നടത്തിക്കുന്നതിനു േവണ്ട വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു.
993-ആമാണ്ടു് അതുേപാെലയുള്ള ഒേരർപ്പാടു് െകാച്ചിയി
ലും നടപ്പിലാകുകയും അതിെന്റ ഫലമായി മുപ്പത്തിമൂന്നു
മലയാം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ അവിെട ആവിർഭവിക്കുകയും
െചയ്തു. ക്രി. പി. 1816-ൽ േകാട്ടയത്തും 1819-ൽ നാഗർ
േകാവിലിലും സ്ഥാപിതങ്ങളായ െസമിനാരികളിൽ
ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും േവണ്ട സംവിധാനമുണ്ടാ
യിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു ക്രിസ്ത്യൻ േഡവിഡ് സ്ക്കൂൾ
എന്ന േപരിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടം 1821-ൽ ഉൽ
ഘാടിതമായി. െകാച്ചി മട്ടാേഞ്ചരിയിൽ 1812-ൽ െജ.
ഡാസൺ എെന്നാരു മിഷണറി ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു
ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടം നടത്തിത്തുടങ്ങി. അങ്ങെന ഈ
രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലും ആംേഗ്ലയഭാഷാഭ്യസനം പത്താം
ശതകത്തിൽത്തെന്ന ആരബ്ധമായി.
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2 പൂർവ്വാർദ്ധത്തിെല സാഹിത്യം
പത്താം ശതകം തുടങ്ങി േകരളീയകവികൾ പ്രാേയണ
സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പുറേമ ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർ
മ്മിച്ചുവന്നു. അതിനാൽ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങേളയും ഭാഷാ
ഗ്രന്ഥങ്ങേളയും േവർതിരിച്ചു വിഭിന്നാധ്യായങ്ങളിൽ പ്ര
ദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഇതിനുേമൽ പ്രയാസമുണ്ടു്. തന്നി
മിത്തം ആ പരിപാടി ഇനി അനുവർത്തിക്കണം എന്നു
േദ്ദശിക്കുന്നില്ല.
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3 ഉണ്ണായിവാരിയർ – േദശം
െകാച്ചി രാജ്യത്തിെല പരമപാവനങ്ങളായ ൈവഷ്ണവ
േദവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാ
ണിക്യേക്ഷത്രം. അതിെന്റ െതേക്ക േഗാപുരേത്താടു്
അടുത്തു സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന അകത്തൂട്ടുവാരിയത്തായി
രുന്നു ഉണ്ണായിവാരിയരുെട ജനനം എന്നാണു് 1100ആമാണ്ടു് എെന്റ അേന്വഷണത്തിൽ ലഭിച്ച അറിവു്.
അകത്തൂട്ടുവാരിയം ഇേപ്പാഴുമുണ്ടു്. അവിെട അക്കാല
ത്തു െതേക്ക വാരിയെമന്ന േപരിൽ മെറ്റാരു വാരിയം
കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ വാരിയെത്ത ഒരങ്ഗ
മായിട്ടാണു് നമ്മുെട മഹാകവി ജനിച്ചെതന്നും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മരണേത്താടുകൂടി െതേക്കവാരിയം അന്യം
നിന്നുേപാകയാൽ അതിെല വസ്തുവകകൾ അകത്തൂട്ടു
വാരിയേത്തക്കു് അടങ്ങിെയന്നും ഒരു പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്.
അതിെനപ്പറ്റി ക്ണുപ്തമായി ഒന്നും പറവാൻ നിവൃത്തിയി
െല്ലങ്കിലും കൂടൽമാണിക്യേക്ഷത്രത്തിൽ മാലെകട്ടുപ്ര
വൃത്തിയുള്ള വാരിയന്മാരുെട കുടുംബം ഒന്നുമാത്രേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നും ആ കുടുംബത്തിെല രണ്ടു ഗൃ
ഹങ്ങളാണു് െതേക്ക വാരിയവും അകത്തൂട്ടുവാരിയവും
എന്നും പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയും. െതേക്കടത്തുവാരിയ
മായിരിക്കാം മൂലകുടുംബം.
“അപി ച മമ ദയിയാ കളിയല്ലനതിചിരസൂതാ
പ്രാണൻ കളയുമതിവിധുരാ; എന്നാൽ
കുലമിതഖിലവുമറുതിവന്നിതു”

എന്ന നളചരിതത്തിെല ഹംസവാക്യത്തിൽ കവിക്കു്
അറംപറ്റിേപ്പായിട്ടുെണ്ടന്നും ഉണ്ണായിയുെട കാലത്തി
നുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ തറവാടു നിസ്സന്തതിയായി
എന്നും, തന്നിമിത്തം തൃശ്ശിവേപരൂരിനു സമീപം കുട്ടന
ല്ലൂർ ദുർഗ്ഗാേക്ഷത്രത്തിനു കിഴക്കുള്ള പടിഞ്ഞാേറപ്പാട്ടു
വാരിയെത്ത ഒരു വാരിയർ അകത്തൂട്ടുവാരിയത്തിെന്റ
അവകാശിയായിത്തീർന്നു എന്നും ഒൈരതിഹ്യമുണ്ടു്.
അതു് അകത്തൂട്ടുവാരിയത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായുള്ള
ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാകയാൽ അവിശ്വസനീയമല്ല;
അറത്തിെന്റ കാര്യം നമുക്കു വിട്ടുകളയുകയും െചയ്യാം.
കുട്ടനല്ലൂർ പടിഞ്ഞാേറപ്പാട്ടുവാരിയത്താണു് ഉണ്ണായി
ജനിച്ചെതന്നും അേദ്ദഹത്തിനു് ഇമ്പാളു എന്നുകൂടി േപ
രുള്ള ഉണ്ണൂലിവാരസ്യാർ എന്ന ഒരു വന്ധ്യയായ ഭാഗി
േനയിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും, ആ ഭാഗിേനയിെയ വിവാ
ഹംെചയ്തതു് ഇരിങ്ങാലക്കുട വാരിയെത്ത ഒരു വാരിയ
രായിരുന്നു എന്നും, പടിഞ്ഞാേറപ്പാട്ടുകുടുംബം അന്യംനി
ന്നതിനുേമൽ കുട്ടനല്ലൂരിെല കഴകപ്രവൃത്തി ഇരിങ്ങാല
ക്കുടവാരിയേത്തക്കു കിട്ടി എന്നും തൃശ്ശൂരിനടുത്തുള്ള ചില
ഗ്രാമവൃദ്ധന്മാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആ ഐതിഹ്യത്തി
െന്റ യാഥാർത്ഥ്യം ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാർ നിേഷധിക്കുന്ന
തിനാലും മറ്റും അതു േകവലം േദശാഭിമാനേപ്രരിതമായ
ഒരു െകട്ടുകഥയാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു.

കാലം: എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധേമാ?
ഉണ്ണായി വാരിയരുെട ജീവിതകാലെത്തപ്പറ്റി പല മത
ങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ‘രാമപഞ്ച
ശതി’ എന്ന സംസ്കൃതകൃതിയിൽ നാല്പെത്താൻപതാം
ദശകത്തിൽ
‘ബുേധാ വാ മൂേഢാ വാസ്ത്വിഹ കവയിതാ,
സ്യാൽകിമിയതാ?

ശ്രുതാ വാല്മീകീയാദ്രഘുപതികഥാ േയന ഹി യഥാ,
തേഥയം തസ്യാ യദ്യനുകലനകാേല പരിണേമൽ
പ്രസൈത്ത്യ േശ്രാതൃണാം ഫലമിദമൃേത കിം കവി
കൃേത?”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. അതിെല “പരിണേമൽ പ്രസ
ൈത്ത്യ” എന്ന വാചകം ഗ്രന്ഥസമാപ്തിയുെട അനുക
ലന കാലമായ കലിദിനെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ആ ഗ്രന്ഥം കവി 798 ഇടവം 11-ആംനു നിർമ്മിച്ചതായി
ഊഹിേക്കണ്ടിവരും. എന്നാൽ അവിെട കലിസൂചനയു
െണ്ടന്നുള്ളതിനു െതളിെവാന്നുമില്ല. അകത്തൂട്ടു ശങ്കരവാ
രിയരുെട നിർേദശമനുസരിച്ചു് 1040-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു രാമ
പഞ്ചശതിക്കു് ഒരു സംസ്കൃത വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച രാമൻന
മ്പിടി അങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ നളചരിതം
കഥകളിയിെല പദങ്ങളുെട നിർമ്മാണരീതി പരിേശാ
ധിച്ചാൽ അതു കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി അഭിനയ സമ്പ്രദാ
യം പരിഷ്കരിച്ചതിനുേമലുണ്ടായ ഒരു കൃതിെയന്നല്ലാെത
േതാന്നുന്നതല്ല. എന്നുതെന്നയുമല്ല കഥകളി പ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവായ െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന
യും ഉണ്ണായിേയയും സമകാലികന്മാരാക്കുവാനും നിർ
വ്വാഹമില്ല. അതിനാൽ ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി നിഷ്കൃഷ്ട
മായുള്ള വിചിന്തനത്തിെന്റ ഫലമായി ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
തീർച്ചെപ്പടുത്തുന്നതു് “പരിണേമൽ പ്രസൈത്ത്യ” എന്ന
വാചകത്തിൽ കലിസൂചനയിെല്ലന്നും കവിയുെട ജനനം
എട്ടാം ശതകത്തിലായിരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇവയിെല്ലന്നു
മാണു്.

പത്താംശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാദ്ധേമാ
ഉണ്ണായിവാരിയർ 925-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു എന്നും,
955-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരത്തുേപായി കാർ
ത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണിച്ചു
എന്നും, അവിെടെവച്ചു കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുമായി പരി
ചയെപ്പട്ടു എന്നും, ടിപ്പുവുമായുള്ള യുദ്ധെത്തപ്പറ്റി ചില
മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കിെയന്നും, 987-ആമാണ്ടു
61-ആമെത്ത വയസ്സിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടെവച്ചു മരിച്ചു
എന്നും, േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ മലയാളഭാഷാചരിത്രം ഒന്നാംപതിപ്പിലും, 915ആണ്ടിടയ്ക്കാണു് വാരിയർ ജനിച്ചെതന്നും 940-ആമാണ്ടി
ടയ്ക്കാണു് മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണിച്ചെതന്നും രണ്ടാം
പതിപ്പിലും പറയുന്നു. വാരിയർക്കു ഹരിഹരഭാഗവതർ
എെന്നാരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ ഭാഗവതരു
െട ശിഷ്യനായിരുന്നു സംഗീതകലാപാരീണനും 1022ആമാണ്ടു തീെപ്പട്ട തിരുവിതാംകൂർ സ്വാതി തിരുനാൾ
മഹാരാജാവിെന്റ സമകാലികനുമായ മൂവാറ്റുപുഴ രാമ
മംഗലത്തു േഗാവിന്ദമാരാെരന്നും വാരിയരുെട ഭാഗിേന
യിയായ ഉണ്ണൂലി വാരസ്യാർ 1026-ൽ തൃശ്ശൂർെവച്ചു തീ
െപ്പട്ട െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന്റ േനത്യാരമ്മയായിരുന്ന
രാമഞ്ചിറ മഠത്തിൽ ഇക്കാവമ്മയുെട സഖിയായിരുന്നു
എന്നുമാണു് മെറ്റാരു മതം. ഈ രണ്ടു മതങ്ങളനുസ
രിച്ചും വാരിയർ പത്താം ശതകത്തിെന്റ തൃതീയ പാദ
ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി വിചാരിക്കണം. എന്നാൽ
അതിനു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്ന ചില അനിേഷധ്യങ്ങ
ളായ െതളിവുകളുണ്ടു്. ഉണ്ണായിയുെട മരണേത്താടു കൂടി
അകത്തൂട്ടുവാരിയേത്തക്കു കുട്ടനല്ലൂർ വാരിയെത്ത ഒരു
വാരിയർ അവകാശിയായി എന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവെല്ലാ.
അതിനു രണ്ടു തലമുറയ്ക്കുേമലാണു് ആ കുടുംബത്തിൽ
സുപ്രസിദ്ധ െജ്യൗതിഷികനായ ഇട്ടുണിക്കണ്ട വാരി
യർക്കു മൂപ്പു സിദ്ധിച്ചതു്. ഇട്ടുണിക്കണ്ട വാരിയർ 998-ൽ
തെന്റ പുത്രനായ പുത്തൻചിറ തൃപ്പക്കുടത്തു ശങ്കു വാരി
യെര അമ്മേയാടുകൂടി അകത്തൂട്ടുവാരിയേത്തയ്ക്കു ദെത്ത
ടുത്തു. ആ ദത്തപത്രം ഇേപ്പാളുമുണ്ടു്. എഴുപതിൽ ചില്വാ
നം വയസ്സു ജീവിച്ചിരുന്നതിനുേമൽ അേദ്ദഹം 1020-ൽ
അന്തരിച്ചു. പിന്നീടു രാമൻ നമ്പിടിെയെക്കാണ്ടു പഞ്ചശ
തീേസ്ത്രാത്രം വ്യാഖ്യാനിപ്പിച്ച േജ്യാത്സ്യൻ ശംകുവാരിയർ
മൂപ്പനാകുകയും അേദ്ദഹം എഴുപത്തിനാലു വയേസ്സാളം
ജീവിച്ചിരുന്നു് 1064-ൽ മരിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന
ഉണ്ണായിയുെട കാലത്തിനും ഇട്ടുണിക്കണ്ടവാരിയരുെട
മൂപ്പിനുമിടയ്ക്കു മൂന്നു തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
975-ആമാണ്ടിടയ്ക്കല്ല, കവിയുെട േദഹവിേയാഗെമന്നു
സാമാന്യം ഉറപ്പിച്ചുതെന്ന പറയാം. കാർത്തിക തിരു
നാൾ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം തി
രുവനന്തപുരത്തുെവച്ചു നളചരിതം കഥകളി നിർമ്മിച്ചു
എന്നു പറയുന്നതും നിർമ്മൂലമാണു്. ആ കഥകളിയുെട
ആരംഭത്തിലുള്ള ആറു വന്ദനേശ്ലാകങ്ങൾ എനിക്കു കിട്ടു
കയും അവ എം. ഹരിഹരശാസ്ത്രി ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്നു രചി
ച്ച രസികകൗതുകം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ അവതാ
രികയിൽ ഞാൻ ഇദംപ്രഥമമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കയും
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ കവി യഥാക്രമം തൃപ്പൂണിത്തുറ
യപ്പേനയും െകാച്ചി മഹാരാജാക്കന്മാരുെട കുലേദവത
യായ പഴയന്നൂർ ഭഗവതിേനയും ഇരിങ്ങാലക്കുടേത്ത
വേരയും തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥേനയും തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു
ശിവേനയും െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളിേയയും സ്തുതിക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിെയ സ്മരിക്കുന്ന
േതയില്ല. ആദ്യെത്ത മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളാണു് അടിയിൽ
ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.
“ആനീലം പീതേചലം മണികനകമൈയർ-

ഭൂഷിതം ഭൂഷണൗൈഘർ
ല്ലക്ഷ്മീവേക്ഷാജഭാസ്വദ്ഘുസൃണരസലസദ്വക്ഷസം സുപ്രസന്നം
ബിഭ്രാണം ശംഖചേക്ര നളിനമപി ഗദാം
ചാരുേദാർഭിഃ പുരാണം
പൂർണ്ണത്രയ്യലേയശം പുരുഷമഹമഹീശാസനാസീനമീേഡ.

കല്യാണം വിതേനാതു വഃ
പുരരിേപാർേദ്ദാരന്തരാേളാല്ലസദു്ഭേസ്മാന്മർദ്ദിതകുംകുമാങ്കിതകുചാേഭാഗാ നേഗന്ദ്രാത്മജാ
പത്യുർേന്നത്രഹുതാശനാർദ്ദിതതനും
സഞ്ജീവയന്ത്യങ്ഗജം
ദൃഷ്ട്യാ യാ ഖലു ലാലസീതി നിതരാം
ശ്രീമൽപുരാണാലേയ.
സാന്ദ്രാനന്ദാംബുരാശിം സരസിജകലിതസ്രഗ്ദ്ധരാമുഗ്ദ്ധഗാത്യാ
വധ്വാ ലക്ഷ്മ്യാ ധരിത്ര്യാ പരിചരിതപദം
മുക്തിദം ഭക്തിഭാജാം
ശ്രീമന്മാണിക്യരത്നദ്യുതിമിളിതതനും
േദവേദവം മുകുന്ദം
വേന്ദ ശ്രീസങ്ഗേമശം കരകലിതഗദാശംഖചക്രാക്ഷമാലം.”
920-ആമാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി
േക്ഷത്രത്തിൽ നടന്ന ഉത്സവത്തിൽ നളചരിതവും, ഖര

വധം ബാലിവധം മുതലായ ആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ
കളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനു േരഖയുണ്ടു്; ആ
കഥ അഭിനയിച്ചതു് ആറന്മുളക്കാരും തിരുവനന്തപുര
ത്തുകാരുമാണുതാനും. ആറന്മുളയിൽനിന്നു് ഒരുകൂട്ടം
അരങ്ങുകാർ അതിേലക്കായി വന്നിരുന്നു. അന്നു് അവി
ടങ്ങളിെലല്ലാം ആ കഥ പ്രചരിച്ചിരിക്കണെമങ്കിൽ അതു
വാരിയർ പത്താം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിെലങ്കിലും
നിർമ്മിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണേല്ലാ. കുേചലവൃത്തം വഞ്ചി
പ്പാട്ടിെന്റ നിർമ്മാതാവായ രാമപുരത്തുവാരിയരുെട
ഗുരുനാഥനായിരുന്നു ഉണ്ണായി എന്നു് ഐതിഹ്യം േഘാ
ഷിക്കുന്നു. രാമപുരത്തു വാരിയർ ജനിച്ചതു് 878-ലാണു്.
ആ സ്ഥിതിക്കു, േമൽസൂചിപ്പിച്ച ഐതിഹ്യത്തിെല
പ്രസ്താവന ശരിയാെണങ്കിൽ ഉണ്ണായിയുെട ജനനം
850-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു കരുേതണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ
അനുമാനത്തിൽ അപാകത്തിനു പഴുതു കാണുന്നില്ല.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ കഥക
ളികെള മാതൃകകളാക്കി എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയല്ല നള
ചരിതം എന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാണു്. സംസ്കൃതപണ്ഡി
തന്മാരിൽ അേഗ്രസരനായിരുന്ന ഉണ്ണായിക്കു േകാട്ടയം
കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച പദ്ധതി പരിചിതമായിരുന്നു
എങ്കിൽ അേദ്ദഹം നളചരിതത്തിെല ഏതാനും േശ്ലാക
ങ്ങൾമാത്രം സംസ്കൃതത്തിലും അവതെന്നയും പ്രാേയണ
നിർഗ്ഗുണമായ രീതിയിലും രചിക്കുന്നതിനു് ഒരിക്കലും
ഇടവരുന്നതല്ലായിരുന്നു. േകാട്ടയം കൃതികൾക്കു നളച
രിതെത്ത അേപക്ഷിച്ചു് അല്പം കൂടി പ്രാചീനതയുണ്ടായി
രുന്നു എങ്കിലും ആ കവിെയ ഉണ്ണായി തദ്വിഷയത്തിൽ
അനുകാര്യേത്വന പരിഗണിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നാണു് എെന്റ
ഊഹം. പേക്ഷ ആ കൃതികൾ കണ്ടിരുന്നിരിക്കാെമേന്ന
യുള്ളു. ഇങ്ങെന സാമാന്യമായുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ നി
ന്നു് ഉണ്ണായിവാരിയരുെട ജീവിതകാലം 850-നും 930നും ഇടക്കാെണന്നു മാത്രം ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയും.
തദനന്തരം മൂന്നു തലമുറ കഴിഞ്ഞാണേല്ലാ ഇട്ടുണിക്ക
ണ്ടവാരിയർ മൂപ്പനായതു്. തലമുറകളിൽ ഓേരാന്നിനും
ഇരുപതു വർഷം വീതം കണക്കാക്കിയാൽ അേദ്ദഹം
കാരണവനായതു് 990-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നുള്ളതിൽ
പക്ഷാന്തരത്തിനു മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തതുമാണു്.

േപർ
ഗിരിജാകല്യാണത്തിെന്റ കർത്താവു തെന്റ േപർ ‘രാമ’നാെണന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ കാണു
ന്ന അേധാലിഖിതമായ േശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്.
“ഗിരിജാകല്യാണമിദം നിരമാദലിഖച്ച രാമപാരശവഃ

സങ്കടേമാചനേഹേതാശ്ശങ്കരേഗാദപ്രേഭാർന്നിേദേശന.”

ചങ്ങരൻേകാതകർത്താവു് അക്കാലത്തു െകാച്ചിരാജ്യ
ത്തിെല ഒരു ഇടപ്രഭുവായിരുന്നു. ഇന്നും ആ കുടുംബമു
ണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിേദശമനുസരിച്ചു രാമവാരിയർ
ഗിരിജാകല്യാണെമന്ന ഗീതപ്രബന്ധം നിർമ്മിക്കുകയും
അതു പകർത്തി തെന്റ പുരസ്കർത്താവിനു സമർപ്പിക്കു
കയും െചയ്തതായി ഈ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു കാണാം.
രാമപഞ്ചശതിയുെട സംജ്ഞയിൽ നിന്നുതെന്ന ആ
േസ്താത്രം രാമകൃതമാെണന്നു െവളിവാകുന്നു. േപാെര
ങ്കിൽ അതിെല 49-ആമെത്ത ദശകത്തിലുൾെപ്പട്ട
“ഭവന്മാലാകാേരാ ഭജനവിമലാകാരകരേണാ-

സ്മ്യഹം രാേമാ രാമായണമഭണേമവം തവ പുരഃ;
സുഖം മാേലൈവതൽ സരസപദപുഷ്പൗഘരചിതാ
ജഗന്മാതുർേമ്മാദം ദിശതു സഹവാസാത്തവ ഹൃദി”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ താൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടേത്തവരുെട
മാലെകട്ടുകാരനാെണന്നും തെന്റ നാമേധയം രാമനാ
െണന്നും സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിക്കയും െചയ്യുന്നു. രാമൻ
ഉണ്ണിരാമെനന്ന ഓമനേപ്പരായി മാറിയേപ്പാൾ, ഉണ്ണിരാ
മൻ ഉണ്ണാമനും. ഉണ്ണാമൻ ഉണ്ണാമിയും ഉണ്ണാമി ഉണ്ണാ
വിയും, ഉണ്ണാവി ഉണ്ണായിയുമായി വിപരിണാമെത്ത
പ്രാപിച്ചു് രാമവാരിയർ ഉണ്ണായിവാരിയരായിത്തീർന്നു.
ഉണ്ണായിവാരിയരുെട യഥാർത്ഥ നാമേധയം “രാമൻ”
എന്നായിരുന്നു എന്നുതെന്നയാണു് പ്രാേയണ സകല
പണ്ഡിതന്മാരുേടയും നിഷ്കൃഷ്ടമായ അഭിപ്രായം.

ജീവിതചരിത്രം
ഉണ്ണായിവാരിയരുെട ജീവിതസംഭവങ്ങെളപ്പറ്റി അധിക
െമാന്നും അറിവാൻ ഇടവന്നിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പി
താവു് ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു എെന്നാരു പക്ഷമുെണ്ട
ങ്കിലും അതിനു െതളിെവാന്നുമില്ല. സ്വന്തം അമ്മാവൻ
തെന്നയായിരുന്നു ഗുരുനാഥെനന്നാണു് എെന്റ അറിവു്.
വാരിയർ ബാല്യത്തിൽ തൃശ്ശൂർ കരിമ്പറ്റമഠത്തിൽ താ
മസിച്ചിരുന്നു എന്നും അവിെടവച്ചു് താേഴേക്കാട്ടു ശങ്കര
െപ്പാതുവാളാണു് സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചെതന്നും ഒരു
പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ പക്ഷം ഘടിക്കണെമ
ങ്കിൽ ഉണ്ണായി പടിഞ്ഞാേറപ്പാട്ടുവാരിയത്താണു് ജനി
ച്ചെതന്നു വിശ്വസിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ അഭിപ്രായം
എനിക്കു സമ്മതമെല്ലന്നു ഞാൻ മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താവി
ച്ചുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. ഏതായാലും പ്രതിഭാശാലിയായിരു
ന്ന വാരിയർ ഉത്തമന്മാരായ ഗുരുക്കന്മാെര ഉപസർപ്പ
ണംെചയ്തു് അവരിൽനിന്നു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിൽ
മാത്രമല്ല, വ്യാകരണം, േവദാന്തം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളി
ലും, ഗിരിജാ കല്യാണം പരിേശാധിച്ചാൽ ൈവദ്യത്തി
ലും, നിഷ്ണാതനായിത്തീർന്നു എന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാ
ണു്. അതിബാല്യത്തിൽത്തെന്ന സാഹിത്യത്തിെലന്ന
േപാെല സംഗീതത്തിലും പാരംഗതനാകുവാൻ അേദ്ദഹ
ത്തിനു സാധിച്ചു. ഭാഷയിൽ ചില േശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചുതു
ടങ്ങി. അവയിൽ മൂെന്നണ്ണം ചുവെട േചർക്കാം.
“താഡിേക്കെണ്ടന്നു െചാല്ലിെക്കാടിയ തടിയുമായ്
പ്രാണനിര്യാണകാലേത്താടിച്ചാടിക്കൃതാന്തത്തടിയനടിയെന-

േപ്പടികാട്ടും ദശായാം
േകാടക്കാർേമഘവർണ്ണം തഴുകിയ വനമാലാദിഭൂഷാഞ്ചിതം േത
കൂെടക്കാണായ്വേരണം തിരുവുടലകേമ
കൂടൽമാണിക്കേമ! േമ.

“കരിങ്ങാേയാെടത്തിെപ്പാരുതുമലർമാതിൻകുചയുഗം

െഞരുങ്ങാേത മന്ദം തഴുകി മണിനാേഗന്ദ്രശയേന
തരങ്ഗാരാേവാദ്യൽസുഖരസമുറങ്ങുന്നതു മറന്നിരിങ്ങാലക്കൂടൽസ്സദസി വസസി ത്വം കിമു ഹേര?”

“നില്ലപ്പാ നിലനില്ലു േപർത്തുമിവിെടത്തേന്ന മലർക്കന്യയാം

വള്ളിെക്കട്ടുമണിഞ്ഞു മൂന്നുലകിലും വിസ്താര്യ പത്രാവലിം
െതല്ലുൾേച്ചർന്നു കുലീപിനീപരിസേര നില്ക്കുന്ന കല്പദ്രുമം
െചാല്ലിെക്കാണ്ടതു നല്കുെമന്തിനു മനക്കാേമ്പ!
മഹീചംക്രമം?”

കുലീപിനി എന്നതു് ഇരിങ്ങാലക്കുട േക്ഷത്രക്കുളത്തിെന്റ
േപരാണു്.
ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൃതി പഞ്ചശതിയായിരിക്കാം.
പിന്നീടു ചങ്ങരൻേകാതക്കർത്താവിെന്റ ആജ്ഞയ്ക്കു വി
േധയനായി ഗിരിജാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധവും െകാ
ച്ചിമഹാരാജാവിെന ആശ്രയിച്ചു താമസിച്ച കാലത്തു
നളചരിതം നാലു ദിവസെത്ത കഥകളിയും രചിച്ചു. കൂ
ടൽമാണിക്യെത്ത എന്ന േപാെല വടക്കുംനാഥേനയും
വാരിയർ വളെരക്കാലം ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വടക്കുംനാഥ
െനപ്പറ്റി അേദ്ദഹം ചില ഭാഷാഗാനങ്ങൾ രചിച്ചുകാണു
ന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു െചന്നു് അേദ്ദഹം മാർത്താണ്ഡ
വർമ്മ മഹാരാജാവിേനേയാ അക്കാലത്തു് ഇളയരാജാ
വായിരുന്ന കാർത്തികതിരുനാൾ തമ്പുരാേനേയാ മുഖം
കാണിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഇെല്ലന്നു ഞാൻ
ശപഥം െചയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ പാണ്ടിയിൽ കളക്കാടു്
എന്ന േദശത്തു് എേതാ ഒരു ഉണ്ണായിവാര്യരുെട േപ
രിൽ പതിഞ്ഞിരുന്ന ചില വസ്തുക്കളിൽ െകാണ്ടിരുന്ന
“കടമ” എന്ന കരം െതാള്ളായിരത്തിപ്പതിനഞ്ചിൽ തി
രുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൽനിന്നു നിറുത്തൽ െചയ്തതാ
യി ഒരു േരഖ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽനിന്നുമാത്രം ആ ഉണ്ണാ
യിവാര്യരും കവിയും ഒരാളാെണന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ
പ്രയാസമുണ്ടു്. ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരനായ ഒരു വാര്യർ
ക്കു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു പാണ്ടിയിൽ േവണ
േമാ വസ്തുക്കൾ ദാനം െചയ്യുവാൻ? അക്കാലത്തു െചമ്പ
കേശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായി അമ്പലപ്പുഴയിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ െതാള്ളായിരത്തിപ്പ
െത്താമ്പതാമാണ്ടു മുതെല്ക്കങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു തിരുവനന്ത
പുരത്തും താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു േരഖകളുണ്ടു്.
വാരിയർ തിരുവനന്തപുരത്തു േപായിരുന്നുെവങ്കിൽ
നമ്പ്യാരുമായി പരിചയെപ്പട്ടിരിക്കാം. േകാട്ടയ്ക്കകത്തു
പത്മതീർത്ഥത്തിൽ കുളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന രണ്ടു സ്ത്രീകെള
കണ്ടിട്ടു വാരിയർ ‘കാതിേലാല’ എന്നു േചാദിക്കുകയും
നമ്പിയാർ ‘നല്ലതാളി’ എന്നു മറുപടിപറയുകയും െച
യ്തതായും മെറ്റാരിക്കൽ ആന കലക്കിയ ഒരു കുളെത്ത
ക്കുറിച്ചു ‘കരികലക്കിയ കുളം’ എന്നു വാരിയരും ‘കളഭം
കലക്കിയ കുളം’ എന്നു നമ്പിയാരും അതിെന വർണ്ണിച്ച
തായും, േവെറാരിയ്ക്കൽ ചളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പന്നി
െയപ്പറ്റി ‘പേങ്ക ശയിക്കുന്ന േപാത്രിപ്രവരനും’ എന്നു
വാരിയരും ‘േചറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പന്നിത്തടിയനും’ എന്നു
നമ്പിയാരും പാടിയതായും ഐതിഹ്യങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
അവെയ്ക്കാന്നിനും വലിയ കഴമ്പുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
‘കളഭം കലക്കിയ കുളം’ എന്നു വർണ്ണിക്കുവാൻ േവ
ണ്ട വാസനയില്ലാത്ത ഒരാളല്ല വാരിയർ. േലാലശബ്ദം
മേനാഹരെമന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ പണ്ഡിതപ്രേവ
കൻ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കയുമില്ല. ആ ഐതിഹ്യങ്ങെളല്ലാം
ഈ രണ്ടു കവികൾക്കും തമ്മിൽ രചനാവിഷയത്തി
ലുള്ള േഭദെത്ത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ആേരാ
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാെണേന്ന സങ്കല്പിേക്കണ്ടതുള്ളു.
നമ്പിയാർ യൗവ്വനാരംഭത്തിൽ രചിച്ച കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ
ഒന്നായ നളചരിതത്തിൽ അേദ്ദഹം വാരിയരുെട പേദാ
പജീവിയായും ആശേയാപജീവിയായും പല ഘട്ടങ്ങ
ളിലും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു എന്നുകൂടി പറേയണ്ടതുണ്ടു്.
അതുെകാണ്ടു നമ്പിയാർ തിരുവനന്തപുരത്തുെവച്ചു വാ
രിയെര കണ്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതു വാരിയരുെട വാർദ്ധക്യ
ത്തിലായിരിക്കുവാേന തരമുള്ളു.
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4 കൃതികൾ
വാരിയരുെട പ്രധാനകൃതികൾ (1) രാമപഞ്ചശതി (സം
സ്കൃതം) (2) ഗിരിജാകല്യാണം (3) നളചരിതംകഥകളി
എന്നിവയാണു്. ഒരു സുഭദ്രാഹരണം കഥകളിയും അേദ്ദ
ഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഊഹിക്കാം.

രാമപഞ്ചശതി
ഇരിങ്ങാലക്കുട േക്ഷത്രത്തിെല മൂർത്തി ശ്രീരാമനാണ
േല്ലാ. േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ഗുരുവായുപുേരശസ്തവ
മായ നാരായണീയെത്ത അനുകരിച്ചു പല േസ്താത്ര
ങ്ങൾ േകരളീയകവികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ
അഭ്യർഹിതമായ ഒരു സ്ഥാനം വാരിയർ അൻപതു ദശ
കങ്ങളിലായി 500-ൽപ്പരം േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു
രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത കൃതിക്കു നേല്കണ്ടതാണു്. രാമായ
ണമാണു് പ്രതിപാദ്യം; രാമനാണു് പ്രേണതാവു്; അതു
െകാണ്ടു ഭട്ടതിരിയുെട കാവ്യം എങ്ങെന േദ്വധാ നാരായ
ണീയേമാ അതുേപാെല വാരിയരുെട കാവ്യവും േദ്വധാ
രാമപഞ്ചശതിതെന്ന. പരിണതപ്രജ്ഞനും പാണ്ഡിത്യ
സമ്പന്നനുമായ വാരിയർ പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിൽ ശബ്ദ വി
ഷയകമായി പ്രസാദംെകാണ്ടെല്ലങ്കിലും, പ്രൗഢതെകാ
ണ്ടു ഭട്ടതിരിെയ സമീപിക്കുന്നു. തെന്റ ഓേരാ ഗ്രന്ഥവും
ഗ്രന്ഥികെളെക്കാണ്ടു ജടിലീകരിച്ചു സാധാരണന്മാർക്കു്
ദുരവഗാഹമാക്കുക എന്നുള്ളതു് ഉണ്ണായിയുെട ഉദ്ദണ്ഡ
മായ കവനതാണ്ഡവത്തിെന്റ പ്രഥമലക്ഷണമാണു്.
അതിൽനിന്നു പഞ്ചശതിക്കും വിേമാചനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രചുരപ്രചാരങ്ങളല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ അതിൽ കവി ധാ
രാളമായി പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാതൃക കാണിക്കാൻ മൂന്നു
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“പ്രീതം ഗാഢനിവീതപീതവസനവ്യാസംഗികാഞ്ചീകലാ-

പാദീപ്രാപ്രപദീനനീവിനിഭൃതാപീേനാരുമാരാധ്നുമഃ
ആസീദൽസനകാദൃതം പദയുേഗാപാസീനധാത്രീരമാദാസീചാരിതചാമരം വയമിേമ ത്വാം സംഗമാധീശ്വര!

ആയൂരത്നമേയാഘേനാസ്ത്യപഘേനാ
രാേയാംബുധാരാസമാ
ജായാപുത്രമുഖാ ജനാശ്ച ബഹവസ്സന്ത്യന്തിേക യദ്യപി,
മായൂരച്ഛദവൽ തഥാപി മമ ഭൂന്മാലിന്യമന്യത്ര മാ;
പീയൂഷപ്രഹിേത ബിഭൃഷ്വ നയേന സ്ഫീതാനുകമ്പാഘേന.
സംക്രീതൗ ബഹുഭിസ്തേപാമയധൈനസ്സംഗീത
ൈരേര്യാഗിഭിസ്സംക്രീഡന്മണിനൂപുരൗ ഹൃദി കേരാമ്യംഘ്രീ തേവാഭൗ
ശുഭൗ
അംഗീകൃത്യ യേയാര്യശഃ സ്വശിരസാ ഗംഗീകൃതം േവധസാ
സംഗീേതന ഭൃശം രിരംസതി മുദാ ഭൃംഗീശ്വരശ്ശങ്കരഃ”

താെഴക്കാണുന്നതു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ള േശ്ലാകമാ
ണു്.
“ശീതം നാതി സേഹ ന േചാഷ്ണമതി ച
ശ്രീസംഗമാധീശ്വര!
സ്വാതേന്ത്ര്യ ചകിതസ്തദസ്മി സുഖിത-

സ്ത്വത്പാരതേന്ത്ര്യ സ്മൃേത
േദേഹ ധാതുഷു േചന്ദ്രിേയഷു ശിരസി
സ്വാേന്ത തഥാന്തർബഹിസ്സർവാംേഗഷ്വപി േമ തൈവവ കരുണാ
പീയൂഷധാരായതാം.”

നാരായണീയത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിെലന്നേപാെല
ഇതിലും കവി തെന്റ ഇഷ്ടേദവതെയ പ്രാേയണ ഓേരാ
േശ്ലാകത്തിലും അഭിസംേബാധനം െചയ്യുന്നു.
രാമപഞ്ചശതിക്കു രാമൻനമ്പിടി രചിച്ച ഒരു വ്യാഖ്യാന
മുെണ്ടന്നു മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ചുവെല്ലാ. (ഈ നമ്പിടി േപ
രാമംഗലത്തുകാരനും സുപ്രസിദ്ധനായ ശഠേകാപാചാ
ര്യരുെട ശിഷ്യനുമായിരുന്നു.) അതിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
ചുവേട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകം കാണുന്നു.
“ധീമൻ പാരശവാഗ്രണീർവിജയേത േജ്യാതിർവിദേഗ്രസരഃ

ഖ്യാേതാ ദക്ഷിണമന്ദിരന്ത്വധിവസൻ യശ്ശങ്കരാേഖ്യാഽമലഃ
രാമസ്തസ്യ ഗിരാധികം മിതമതിഃ സ്വല്പസ്യ ചാർത്ഥാമിതേസ്യമാം പഞ്ചശതീസ്തവസ്യ വിവൃതിം കുർേവ
യഥാമത്യഹം.”

പഞ്ചശതി ആകൃതിയിൽ അതിസ്വല്പെമങ്കിലും അർത്ഥ
ത്തിൽ അമിതമാെണന്നു വ്യാഖ്യാതാവു പറയുന്നതു പര
മാർത്ഥമാകുന്നു. ശങ്കരവാരിയെര െതേക്കടത്തു വാരി
യെരന്നു നമ്പിടി പറയുന്നതിൽനിന്നു് അകത്തൂട്ടുവാരിയ
ത്തിനു െതേക്ക വാരിയെമന്നു് അക്കാലത്തും േപരുണ്ടാ
യിരുന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.
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5 ഗിരിജാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധം
ഗിരിജാ കല്യാണത്തിൽ കവി കിളിേയേയാ ഹംസ
േത്തേയാ മേറ്റാ െകാണ്ടല്ല കഥപറയിക്കുന്നതു്. ഗണ
പതി, സരസ്വതി, ഗുരു, നവഗ്രഹങ്ങൾ, വാല്മീകി, േവദ
വ്യാസൻ മുതലായവെര വന്ദിച്ചതിനുേമൽ അേദ്ദഹം
“ഹരശങ്കേരത്യാദി തിരുനാമങ്ങൾ േകട്ടാ-

ലുരിയാടാെത തൂഷ്ണീമിരിെയന്നാരും െചാല്ലാ.
െപരിയ സൂരികൾക്കുമരിശമുണ്ടായ്വരാ
പരമാർത്ഥിയാെമന്നിൽപ്പരിേതാഷേമ വരൂ.
പരിേചാേടവം ചിന്തിച്ചരിയ ഭാഷയായിഗ്ഗിരിജാകല്യാണം ഞാനുരെചയ്യുേന്നെനന്നാൽ.”

എന്ന പ്രതിജ്ഞേയാടുകൂടി േനരിട്ടുതെന്ന പ്രതിപാദ്യ
ത്തിൽ പ്രേവശിക്കയാണു് െചയ്യുന്നതു്. വാരിയർ തൃശ്ശി
വേപരൂരിൽ താമസിച്ചു ശിവഭജനം െചയ്തുെകാണ്ടിരു
ന്ന കാലത്താണു് പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മിതി. ഗിരി
ജാകല്യാണം സംഭവഖണ്ഡെമന്നും തേപാവൃത്തഖണ്ഡ
െമന്നും ഉദ്വാഹഖണ്ഡെമന്നും മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭ
ജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഥമഖണ്ഡം േകകയിലും ദ്വിതീയ
ഖണ്ഡം കാകളിയിലും തൃതീയഖണ്ഡം കളകാഞ്ചിയിലു
മാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വിവാഹാവസരങ്ങളിലും
മറ്റും ഈ കൃതി പാടുന്നതു് “അഘശമനമതി സുഖദ ശുഭ
സുഭഗതാവഹ” മാെണന്നു് കവിക്കു പക്ഷമുണ്ടു്.

ഇതിവൃത്തം
ശിവപുരാണം തുടങ്ങിയ പുരാണങ്ങേളയും കാളിദാസ
െന്റ കുമാരസംഭവേത്തയുമാണു് കവി സാമാേന്യന ഉപ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും സംഭവഖണ്ഡത്തിെല ഇതി
വൃത്തം വളെര വിസ്തരിക്കുകയും ഇതരഖണ്ഡങ്ങളിേലതു്
അങ്ങിങ്ങു് അല്പാല്പം വ്യത്യാസെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിട്ടു
ണ്ടു്. സതീേദവിയുെട ശരീരത്യാഗത്തിനുേമൽ ശിവൻ
വിരക്തനായി തപസ്സുതുടങ്ങി. പരമശിവനും പരാശ
ക്തിയും തമ്മിൽ േവർെപട്ടേപ്പാൾ ചരാചരാത്മകമായ
പ്രപഞ്ചം ദുരവസ്ഥയിൽെപ്പട്ടു. അതുകണ്ടു േദവന്മാർ ബ്ര
ഹ്മാവിെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചു പരാശക്തിെയ േസവി
ച്ചു. പരാശക്തി അവർക്കു് അഭീഷ്ടദാനം നല്കി ശിവെന്റ
ആജ്ഞയനുസരിച്ചു ഹിമവാന്നും േമനയ്ക്കും പുത്രിയായി
ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. മാനസസ
രസ്സിൽ അേയാനിജയായി ശിശുരൂപത്തിൽ പരിലസി
ച്ച ആ േദവിെയ ഹിമവാൻ സ്വീകരിച്ചു വളർക്കുവാൻ
തെന്റ േപ്രയസിയായ േമനെയ ഏല്പിച്ചു. പരാശക്തിയു
െട താദൃശമായ ജന്മകഥെയാന്നും കുമാരസംഭവത്തിലും
മറ്റും വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. അതു േനാക്കുേമ്പാൾ പ്രഥമഖ
ണ്ഡത്തിെല ഇതിവൃത്തം ഭൂരിഭാഗവും സ്വകേപാലകല്പി
തെമന്നുതെന്ന പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “അതിവിതത”
മാണു് ഈ “ഗിരിദുഹിതൃകല്യാണം” എന്നു കവി നെമ്മ
ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

കാവ്യൈശലി
ഇരിങ്ങാലക്കുട വാരിയത്തു് പണ്ഡിതന്മാരായി രണ്ടു വാ
രിയന്മാരുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും അവരിൽ ഒരാൾ പഞ്ച
ശതിയും ഗിരിജാകല്യാണവും മേറ്റയാൾ നളചരിതവും
നിർമ്മിച്ചുെവന്നുമുള്ള മതത്തിനു യാെതാരു ഉപപത്തി
യും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിെലയും
രചനാരീതി ഏകരൂപമാണു്. വാരിയരുെട ഭാഷാൈശ
ലിെയപ്പറ്റി നളചരിതത്തിനു കാന്താരതാരകം എന്ന
വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച െപ്രാഫസർ ഏ. ആർ. രാജരാജവർ
മ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “മുരാ
േരസ്തൃതീയഃ പന്ഥാഃ എന്നു പറയുന്നതുേപാെല അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം ഒന്നു േവെറയാണു്.
ഉണ്ണായിക്കു മലയാളവും സംസ്കൃതവും ഒന്നുേപാെല സ്വാ
ധീനമാണു്. അേപ്പാഴേപ്പാൾ നാവിലുദിച്ച ഭാഷയിൽ
അേദ്ദഹെമഴുതും; എന്നല്ലാെത കടംവാങ്ങീട്ടു് ആവശ്യമു
േണ്ടാ എന്നുള്ള വിചാരേമ അേദ്ദഹത്തിനില്ല… നളചരി
തത്തിെല ഭാഷമണിയും പ്രവാളവും കലർത്തു േചർത്ത
തല്ല, സംസ്കൃതമാകുന്ന െചമ്പും മലയാളമാകുന്ന െവളി
ത്തീയവും േചർത്തുരുക്കിയ ഒരു െവങ്കലബ്ഭാഷയാണു്…
താളത്തിെന്റ മുറയ്ക്കു പ്രാസം കണക്കിനു വീണുെകാണ്ടി
രിക്കണം. ശബ്ദം ഈ നിർബ്ബന്ധത്തിനു കീഴടങ്ങി തനി
േയ വന്നിെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹം പിടിച്ചു വലിച്ചിഴെച്ചങ്കിലും
വരുത്തും. ഈ സാഹസത്തിൽ ശബ്ദങ്ങളുെട വാേലാ
തലതന്നേയാ ഉടഞ്ഞുേപായാലും വകയില്ല. ബഹിര
ന്തഃസ്ഫുരദ്രസമായ ദ്രാക്ഷാപാകം ഉണ്ണായിയുെട സ്വഭാ
വത്തിനു വിരുദ്ധമാണു്. അേദ്ദഹത്തിനു നാളിേകരപാ
കത്തിേല രസമുള്ളു.” ചുരുക്കത്തിൽ (1) അതിരുകടന്ന
പ്രാസഭ്രമം (2) അത്യധികമായ സംസ്കൃതപദപ്രേയാഗം
(3) പ്രചാരലുപ്തങ്ങളായ മലയാള പദങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ള
നിരങ്കശമായ െപരുമാറ്റം (4) നാളിേകരപാകത്തിൽ
കവനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള അത്യാസക്തി ഇവയാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാകൃതികളുെട പ്രധാനലക്ഷണ
ങ്ങൾ. ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നളചരിതത്തിനും ഗിരിജാക
ല്യാണത്തിനും ഒന്നുേപാെല േയാജിക്കുന്നു. േകകയിൽ
മാത്രമല്ല, കാകളിയിൽേപ്പാലും ഓേരാ ഈരടിയിലും
നന്നാലുതവണ പ്രാസം—അതും കഴിവുള്ളിടേത്താളം
യമകരൂപത്തിൽ—ആവർത്തിച്ചാേല അേദ്ദഹത്തിനു
സുഖമുള്ളു.
“കനകനിറംപൂണ്ട ഘനകാരുണ്യമൂർേത്ത!
മനകാമ്പിങ്കൽ വാണീടനഘാ! കരിമുഖ!
ഗണനാസരണിയിലണയാഗുണഗണ!
ഗണനായക! േപാറ്റി! തുണയായിരിക്ക നീ.
ഭണിതിമാതാേവ! നീ പിണിതീർത്തരുളുവാൻ
മണിദീപികേപാെലൻമനസി വിളങ്ങുക.”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ഗിരിജാകല്യാണം ആരംഭിക്കുന്ന
തു്.
“അംബികതൻതുട സമ്പന്നസൗന്ദര്യ-

മൻേപാടു കണ്ടിട്ടിടംെപട്ടു പിൻെപട്ടു
വൻെപട്ടു കമ്പിച്ചു തൺെപട്ടു പുൺെപട്ടു
തുമ്പിക്കരങ്ങൾ വിതുമ്പിക്കരവതും
െചെമ്പാല്ക്കദളി െതാടുേമ്പാൾെപ്പാളിവതും
ശംേഭാ ശിവ! ബഹു കിംേപാലഹം ബ്രുേവ?”

എന്നിത്തരത്തിലുള്ള ഈരടികൾ ദ്വിതീയഖണ്ഡത്തിൽ
ധാരാളമായുണ്ടു്.
“ഉൽപാടിതാേശഷദുഷ്പാപശഷ്പം സ-

മുൽപാദിതാനന്ദചിൽപ്രാഭവപ്രഭം
അഭ്രാപഗാേതായവിഭ്രാജിേകാടീരസർപ്പാവലീലീഢശുഭ്രാംശുേശഖരം
ദർപ്പകാംഗാസ്വാദതൃപ്തഫാേലക്ഷണം
നിർഭരാനുേക്രാശഗർഭിതാക്ഷിദ്വയം
അല്പഹാസാക്ഷിപ്തകർപ്പൂരവിഭ്രമം
വിസ്ഫുരൽകുണ്ഡലം സുപ്രസന്നാനനം
സസ്മിതാലാപലീലാപരം നന്ദിനാ
ഭസ്മഭാസംക്രാന്തികർബുരകന്ധരം
ഹൃൽപരചിൽപരിപാകപരിമളലുബ്ധവേക്ഷാലഗ്നരുദ്രാക്ഷമക്ഷികം”

എന്നിങ്ങെന ശുദ്ധസംസ്കൃതമയങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളും ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിൽകാണാം. ഭാഷാപദപ്രേയാഗത്തിൽ കവി
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിരങ്കുശത്വത്തിനു “േപാരുേമതാ ഗി
േരാ വാരുേമ മാധവാ” എന്ന വരി ഒന്നാംതരം ദൃഷ്ടാന്ത
മാണു്. ഈ ഗീരുകൾ (േപാരും) മതി; അല്ലേയാ മാധ
വാ! (വാരും) അങ്ങു വന്നാലും’ എന്നാണു് ആ വരിയുെട
അർത്ഥം. ഒരു ‘രുേമ’േയക്കുേവണ്ടി വാരിയർ മലയാ
ളത്തിൽ തൽക്കാലം വാക്കു കിട്ടാത്തതിനാൽ ‘വാരു
േമ’ എന്ന ശബ്ദം തമിഴിൽനിന്നുേപാലും തട്ടിെയടുത്തി
രിക്കുന്നു. അതുേപാെല ‘പഠിത്തമുള്ളവർ’ എന്ന അർ
ത്ഥത്തിൽ ‘വാതിേച്ചാർ’ എെന്നാരു ശബ്ദം അേദ്ദഹം
രണ്ടു ഭാഷാകൃതികളിലും പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹമ
ല്ലാെത, ഭാഷാവിശ്വകർമ്മീയം എന്ന അവിജ്ഞാതകർ
ത്തൃകമായ ഒരു ശില്പഗ്രന്ഥെമാഴിച്ചാൽ, ആ പദം മറ്റാ
രും പ്രേയാഗിച്ചു കണ്ടിട്ടുമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ വിജാതീ
യമായുള്ള ഒരു കാവ്യപ്രസ്ഥാനം അവ്യുൽപന്നന്മാെര
അമ്പരപ്പിക്കുെമങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരായ സഹൃദയന്മാർ
ക്കു് അത്യന്തം ആസ്വാദ്യമാകുന്നു.

കവിതാഗുണം
ഗീതപ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഗിരിജാകല്യാണം േപാെലയും നൃ
ത്യപ്രബന്ധങ്ങളിൽ നളചരിതംേപാെലയും േവെറ കൃ
തികളില്ല. ശബ്ദധാടി, അർത്ഥപ്രൗഢി, കല്പനാശക്തി,
രസപുഷ്ടി മുതലായ കാവ്യഗുണങ്ങൾ ഇത്ര സമഗ്രമായി
ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണ്മാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. “ൈനഷ
ധം വിദ്വദൗഷധം” എന്ന ആപ്തവാക്യം, ശ്രീഹർഷെന്റ
കവനപദ്ധതി നിരന്തരാഭ്യാസംെകാണ്ടു സ്വായത്തമാ
ക്കിയതുേപാെല േതാന്നുന്ന വാരിയരുെട കൃതികൾക്കും
േചരുന്നതാണു്.
ഗ്രന്ഥഗ്രന്ഥിരിഹ ക്വചിൽ ക്വചിദപി ന്യാസി പ്രയത്നാന്മയാ
പ്രാജ്ഞമ്മന്യമനാ ഹേഠന പഠിതീ മാസ്മിൻ ഖലഃ േഖലതു
ശ്രദ്ധാരാദ്ധഗുരുശ്ലഥീകൃതദൃഢഗ്രന്ഥിസ്സമാസാദയേത്വതൽകാവ്യരേസാർമ്മിമജ്ജനരസവ്യാസജ്ജനം
സജ്ജനഃ.
യഥാ യൂനാം തദ്വൽ പരമരമണീയാപി രമണീ
കുമാരാണാമന്തഃകരണഹരണം ൈനവ കുരുേത
മദുക്തിേശ്ചദന്തർമ്മദയതി സുധീഭൂയ സുധിയാം
കിമസ്യാ നാമ സ്യാദരസപുരുഷാനാദരഭൈരഃ”

എന്നും മറ്റും ൈനഷധത്തിൽ കാഠിന്യംെകാണ്ടുണ്ടായി
ട്ടുള്ള ഉൽകർഷെത്ത ശ്രീഹർഷൻ പ്രകടമായി പ്രശം
സിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാരിയരും “വിഭക്തിയുെണ്ടന്നാകിൽ പഠി
ച്ചു പാടിെക്കാൾവിൻ, വിഭക്തിേബാധത്തിനും വിശുദ്ധ
ലാഭത്തിനും” എന്നു ഗിരിജാകല്യാണം പ്രഥമഖണ്ഡത്തി
േന്റയും “ഹൃദ്യയാം വിദ്യയും വിത്തസമ്പത്തിയും സേദ്യാ
മനശ്ശുദ്ധി ഭക്തിയുെമത്തുേമ” എന്നു ദ്വിതീയഖണ്ഡത്തി
േന്റയും അവസാനത്തിൽ പറയുന്നതിനുപുറേമ ഗ്രന്ഥാ
ന്തത്തിൽ
“ഗിരിശനുെട ചരിതമിതു രചിതമധുനാ മയാ
ഗീർവാണേകരളഭാഷാവിമിശ്രിതം.

കഠിനതയുമിടയിടയിൽ വരുവതുമിരുമ്പിനാൽ
കപ്പൽ മരംെകാണ്ടു കല്പിക്കിേലവനും
അഭയമിതു ഭവജലധിനടുവിലടിതും കപ്പലഭ്യസിച്ചീടിനാലർത്ഥമുണ്ടാം ബഹു”

എന്നു തെന്റ കവനരീതിയുെട അധൃഷ്യതെയ കടാ
ക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നു സാമാന്യന്മാർക്കു്
ആപാദചൂഡം അനഭിഗമ്യമാണു് ഗിരിജാകല്യാണെമ
ന്നു് ആരും െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. അതിൽ പ്രസന്നമധുര
ങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളും അങ്ങിങ്ങുണ്ടു്. തൃതീയഖണ്ഡം പ്രാ
േയണ പ്രതീതിസുഭഗമായി പരിേശാഭിക്കുന്നു.
“ജയ ജനനി! ജഗദുദയഭരണഹരേണക്ഷേണ!
ജംഗമാജംഗമബ്രഹ്മവിദ്യാമയീ!
ജയ ജനനി! ശിവകമനി! ജയ ഭഗവതീ ശിേവ!
ജന്തുസന്താനസേന്താഷചിന്താമേണ!

തവ ഭവതു പരമശിവനിനി മുഴുവനിഷ്ടദൻ
താരകബ്രഹ്മശരച്ചന്ദ്രചന്ദ്രിേക!
ജനനി! തവ മഹിമയിതു ജഗതി തതെമങ്കിലും
ജന്മാദി ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േവണ്ടിത്തവ
ശരണമിഹ തവ ചരണയുഗളമിതു മാദൃശാം
ശങ്കരാലങ്കാരശൃംഗാരശൃംഖേല!”

എന്നിങ്ങെനയുള്ള വരികൾ മേറ്റതു ഗീതപ്രബന്ധത്തിൽ
ഉെണ്ടന്നു ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു. ഫലിതവും ധാരാളമായി
ഇതിലും നളചരിതത്തിലും ഉണ്ടു്. ഗിരിജാകല്യാണം ഭാ
ഷാഭഗവതിയുെട കണ്ഠാലങ്കാരത്തിനുള്ള അമൂല്യമായ
ഒരു ശൃംഗാരശൃംഖലതെന്നയാെണന്നു ഭാവുകന്മാർ
ഐകകേണ്ഠ്യന സമ്മതിക്കാതിരിക്കയില്ല.
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6 നളചരിതം കഥകളി
നളചരിതം നാലു ദിവസെത്ത കഥകളിയായിട്ടാണു്
വാരിയർ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിെന്റ കാലം
േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റ കൃതികെള അേപക്ഷിച്ചു് അല്പം
അർവാചീനമാെണങ്കിലും കവിക്കു് ആ കൃതികൾ മാർ
ഗ്ഗദർശനം നല്കീട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നിെല്ലന്നു ഞാൻ പ്ര
സ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നളചരിതത്തിെല ഇതിവൃത്തം മഹാ
ഭാരതം വനപർവത്തിൽ 52 മുതൽ 79 വെരയുള്ള 28
അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. നേളാപാഖ്യാ
നം എന്ന ആപുരാവൃത്തം ബൃഹദശ്വമഹർഷി പാണ്ഡവ
ന്മാെര പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നതാണു്. എന്നാൽ മഹാ
ഭാരതെത്തക്കാൾ അധികം കവി ഒന്നാം ദിവസെത്ത
കഥയിൽ ഉപജീവിക്കുന്നതു തനിക്കു് അത്യന്തം അഭി
മതമായ ൈനഷധീയചരിതെത്തയാെണന്നുള്ളതിനു
സംശയമില്ല. അേതാടുകൂടി ശ്രീഹർഷെന്റ ആ മഹാ
കാവ്യ കഥ അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ അതിനപ്പുറം
ഭാരതെത്തത്തെന്ന അനുഗമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കഥാ
നിർവാഹകനായി നാരദ മഹർഷിെയ ആദിമധ്യാന്ത
ങ്ങളിൽ പ്രേവശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും മറ്റും കവിയുെട ഔചി
ത്യദീക്ഷയുെട ഫലമാകുന്നു. രസപരിേപാഷണത്തിൽ
വാരിയെരേപ്പാെല ദത്താവധാനനായി ഒരു നൃത്യപ്ര
ബന്ധകാരനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശൃംഗാരരസം അംഗിയും
വീരം കരുണം അത്ഭുതം രൗദ്രം തുടങ്ങിയ ഇതരരസ
ങ്ങൾ അംഗങ്ങളുമായ ഈ കൃതിയിൽ അനുസ്യൂതമാ
യി പരിസ്ഫുരിക്കുന്ന കവിയുെട കലാേബാധം ആേരയും
ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണു്. നാടകീയനിയമങ്ങ
െള ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിഗണനയിൽ നളചരിതം
കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിതമായി വിേദ്യാതിക്കുന്നു. ആട്ടക്കഥക
െള പ്രാേയണ അലേങ്കാലെപ്പടുത്തുന്ന ആഭാസമായ
സംേഭാഗശൃങ്ഗാരപ്രകടനം പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ കട
ന്നുകൂടീേട്ടയില്ല. ഔചിത്യേവദിയായ േകാട്ടയത്തു തമ്പു
രാൻേപാലും ബകവധത്തിൽ ഭീമേസനെനെക്കാണ്ടു
“പെന്താക്കും െകാങ്കെയന്മാറിൽ ൈപേന്തൻവാണി!
േചർക്ക” എന്നും കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിൽ “സുന്ദരി!
മനസിജവര സമരം സുഖെമാടു മുതിരുക സരസതരം…
മന്ദതനീക്കി വിനിന്ദിതകിസലയമിന്ദുമുഖി! മമ തന്നിടു
കധരം” എന്നും പറയിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് ഓർക്കുേമ്പാളാണു്
നമുക്കു വാരിയെരപ്പറ്റിയുള്ള ബഹുമതി ഇരട്ടിക്കുന്നതു്.
തനിക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ വക്തവ്യമായിട്ടുള്ളതു് അേദ്ദ
ഹം “ധ്വാന്തം ത്രപാമയമപാസ്യ നിേശന്ദുേനവ സ്വാ
ന്തർമ്മുദാ പുരവേര സഹ േതന േരേമ.” എന്നും “ഉപവ
നതേല സൗേധ വാപീതേട മണിമന്ദിേരപ്യനിശമടതി
ൈസ്വരം ദാൈരർന്നേള രതിലാലേസ” എന്നും േശ്ലാക
ത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകമാത്രമാണു് െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.
ഉണ്ണായിെയേപ്പാെല മേനാഹരങ്ങളായ കഥകളിപ്പദ
ങ്ങൾ മറ്റാരും രചിച്ചിട്ടില്ല; വാരിയരുെട ഗാനകലാപാട
വെത്തപ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. (1) “കുണ്ഡിന
നായക നന്ദിനിെക്കാെത്താരു” (2) “ഊർജ്ജിതാശയ
പാർത്ഥിവ തവ ഞാൻ” (3) “പൂമകനും െമാഴിമാതും”
(4) “കണ്ടാെലത്രയും കൗതുകം” (5) “സാമ്യമകേന്നാ
രുദ്യാനം” (6) “അലസതാ വിലസിതം” (7) “കത്തുന്ന
വനശിഖി” (8) “അങ്ഗനമാർമൗേല ബാേല” (9) “പൂ
മാതിെനാത്ത ചാരുതേനാ” (10) “വസ വസ സൂത”
(11) “വിജേന ബത മഹതി” (12) “യാമി യാമി ൈഭമി
കാമിതം” (13) “കരണീയം ഞാെനാന്നു െചാല്ലുവൻ”
മുതലായ പദങ്ങൾ അരങ്ങത്തു േസാപാനസമ്പ്രദായ
ത്തിെലന്നേപാെല, സങ്ഗീതസദസ്സിൽ േദശിസമ്പ്ര
ദായത്തിലും പാടാവുന്നതാണു്. ഇവയിൽ പലതും സ്ത്രീ
കൾ ൈകെകാട്ടിക്കളിക്കും ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. ഈ
വിശിഷ്ട ഗുണം ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെട ചില കഥകളിപ്പ
ദങ്ങൾക്കല്ലാെത മെറ്റാന്നിനുമില്ല. ഇവർ രണ്ടുേപരും
സങ്ഗീതമർമ്മജ്ഞന്മാരായിരുന്നതിനാലാണു് ആ പ്ര
സ്ഥാനത്തിൽ ഇത്രമാത്രം വിജയം േനടിയതു്. വാരിയ
രുെട േശ്ലാകങ്ങളിൽ പലതും കഥ ‘േശ്ലാകത്തിൽ കഴി
ക്കു’ന്നതിനുേവണ്ടിമാത്രം എഴുതീട്ടുള്ളതാകയാൽ അവ
യ്ക്കു താരതേമ്യന ആസ്വാദ്യത കുറയും. േശ്ലാകത്തിനുപ
കരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സംസ്കൃതചൂർണ്ണികയും കവി
ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െമാത്തത്തിൽ പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ
“സംഗീതസാഹിത്യങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നുേപാെല നയിക്കാ
വുന്നതിനാലുള്ള സർവേതാമുഖത, പ്രകൃതിസിദ്ധമായ
ഗാംഭീര്യം, ഉദാരമായ ബന്ധം, സ്വകേപാലകല്പിതങ്ങ
ളായ നൂതനഭംഗികൾ, ആേലാചിക്കുേന്താറും അവസാ
നിക്കാെത നീണ്ടുനീണ്ടു േപാകുന്ന വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിെന്റ
ബാഹുല്യം, പ്രേയാഗൈവചിത്ര്യങ്ങളാലുള്ള വ്യുൽപാദ
കത, എല്ലാ വിഷയത്തിലുമുള്ള േക്ഷാദക്ഷമത ഇതുകൾ
നളചരിതെത്ത മണിപ്രവാളകൃതികളിൽ പ്രഥമ ഗണ
നീയമാക്കിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള െപ്രാഫസർ രാജ
രാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ അഭിപ്രായം സർവഥാ
സമാദരണീയമാണു്.
അർത്ഥവിഷയത്തിൽ ആെരയും നക്ഷത്രെമണ്ണിക്കുന്ന
പല ഭാഗങ്ങൾ നളചരിതത്തിൽ വാരിയർ മുക്തഹസ്ത
മായി വാരിവിതറിയിട്ടുണ്ടു്. “മരത്തിനിടയിൽക്കാണാ
േമ സുന്ദരത്തിനുെട സാദൃേശ്യയം” തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ
സർവസമ്മതമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഇനി
യും ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല.
“കാമിനി രൂപിണി ശീലവതീമണി േഹമാേമാദസമാ
ഭീമനേരന്ദ്രസുതാ ദമയന്തീ നാമ രമാനവമാ;
സാമരധാമവധൂമദഭൂമവിരാമദേകാമളിമാ.”

എെന്നഴുതിയ തൂലികെകാണ്ടുതെന്നയാണേല്ലാ, നമ്മു
െട കവി “വസ്ത്രേമതദുൽസൃജാമി ചാമിവ” എന്നും, “ദഹ
നശമനവരുൈണരമാ” എന്നും, “വനത്തിൽ േമവുന്നാ
ണാേള” എന്നും, “വിധിയന്ത്രത്തിരിപ്പു മൂന്നീ” എന്നും
മറ്റും എഴുതിയതു് എന്നാേലാചിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഉന്മസ്തകമായ ഉച്ഛൃംഖലതയ്ക്കു ദണ്ഡുനമസ്കാരം െച
യ്യാെത നീക്കുേപാക്കില്ല.
പ്രാേയണ എല്ലാ പദങ്ങളുംതെന്ന പരമരമണീയങ്ങളും
സർവവിദിതങ്ങളുമാകയാൽ അവയിൽനിന്നു് ഒേന്നാ
രേണ്ടാ തിരെഞ്ഞടുത്തു പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതു്
അസാധ്യവും അനാവശ്യകവുമായ ഒരു കൃത്യമാെണന്നു
ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ആ സാഹസത്തിൽനി
ന്നു വിരമിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
“സുേദേവാക്താ വാണീ സ്വദയിതതേമാദന്തപിശുനാ

സുധാമിശ്രാ പൂർവം ശ്രവസി വിഷധാേരവ പതിതാ
അേഥാേല്ക്കവാസഹ്യാ ന്യപതദൃതുപർണ്ണസ്യ ച ഗിരാ
തതശ്ചിന്താമാപത്തരളഹൃദേയാ ബാഹുക ഇമാം.”

തുടങ്ങിയ ചില േശ്ലാകങ്ങൾക്കും ചമൽക്കാരമുണ്ടു്.
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7 സുഭദ്രാഹരണം
കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ െതക്കൻസു
ഭദ്രാഹരണേത്തയും മേന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല വട
ക്കൻ സുഭദ്രാഹരണേത്തയുംകാൾ വളെര വളെര വിശി
ഷ്ടമായ മെറ്റാരു സുഭദ്രാഹരണം ആട്ടക്കഥകൂടി ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിലും ഇതിലും
ഒേര മംഗള േശ്ലാകാവലി കാണുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല,
സംസ്കൃതവും മലയാളവും നളചരിതത്തിെലന്നതുേപാ
െല ഇതിലും െനല്ലും േമാരും േപാെല പലേപ്പാഴും ഇട
കലർത്തി പ്രേയാഗിച്ചുമിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ കിട്ടീ
ട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ടു നിഷ്കർഷിച്ചു് ഒരഭിപ്രായം പുറെപ്പടു
വിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. അർജ്ജുനേനാടുള്ള ഗദെന്റ
വാക്യമാണു് താെഴ േചർക്കുന്നതു്.
“ദ്വാരവതീപുരി വാണരുളീടിന സാരസനയനനുദാരൻ

വാരണഗാമിനിമാെരാടുകൂടിന മാരസമാനശരീരൻ
വസതി സുഖം വനമാലീ വരഗുണഭൂഷണശാലീ
നീലപേയാധരനികരമേനാഹരനിരുപമകാന്തികലാപൻ
േലാലമണീകുലവലയകടീതടകാഞ്ചനകാഞ്ചികലാപൻ
(വസ)
ബാലതമാലസമാനതമാകൃതി ബലജിതൈവരിസമൂഹൻ
ബാലവധൂജനമനസി സമാഹിതമനസിജതാപവിേമാഹൻ
(വസ)
പീലിയണിഞ്ഞു വിളങ്ങിന കചഭരജാലമേനാഹരേവഷൻ
പാലിതസകലജനാവലിേസവിതപദയുഗനുരുപരിേതാഷൻ
(വസ)”

ഗാനങ്ങൾ
ഉണ്ണായിവാരിയർ വടക്കുന്നാഥെനപ്പറ്റി രചിച്ചിട്ടുള്ള
അഞ്ചു േസ്താത്രങ്ങൾ നമുക്കു കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ രെണ്ട
ണ്ണം അകാരാദിക്രമത്തിൽ ‘അഃ’ വെരയുള്ള അക്ഷര
ങ്ങളിലാണു് നിബന്ധിച്ചുകാണുന്നതു്. ചില ഭാഗങ്ങൾ
പകർത്തുന്നു. ഒടുവിലേത്തതു് ഒരു സംസ്കൃതകീർത്തന
മാണു്.
“ഇഹേലാകസുേഖച്ഛ തഴച്ചതിലഖിേലാദ്യമമതു

ഹതവിധിയാൽ
വിഫേലാതി ദുേനാതി കഥഞ്ചന സഫേലാ ന മുേദതി ച
ഹൃദയം.
ന ഖേലാ ന ജഹാമി ജരസ്യപി മൃഗേലാചനമാരിൽ
മേനാരതിമവേലാകയ മാമുരുദയയാ വരമരുളു വടക്കുന്നാഥ.”

“ഊട്ടുവൻ ഭൂസുരേകാടി; േവട്ടു വംശമുറപ്പിപ്പൻ;
നാട്ടിെലല്ലാം ഗുൈണരീട്ടം കൂട്ടുവൻ കീർത്തിം;
മൂട്ടുവനീശ്വരചിത്തെമന്നിരിേക്ക യമരാജൻതീട്ടു വന്നു പലർക്കേയ്യാ! വടക്കുന്നാഥാ!”

പല്ലവി:
ചന്ദ്രചൂഡ േദഹി േമ ശംേഭാ! വൃഷാചലമന്ദിരനിവാസ ശംേഭാ!

രണ്ടു ചരണങ്ങൾ:
അംഗജാേര! ശുഭകീർേത്ത! സർവ്വമംഗലാലിംഗിതമൂർേത്ത!
അംഗദുരിതവിഭംഗകരിവരതുംഗവിപുലപിശംഗതരജട!
സംഗരഹതകരിപുംഗവദാനവ!
മംഗലാനി മമ ഗംഗാധര കുരു. (ചന്ദ്ര)”
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8 മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ

ആശ്രിതന്മാർ

ഉണ്ണായിവാരിയർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
ആശ്രിതനായിരുന്നുേവാ എന്നു നിശ്ചയമിെല്ലങ്കിലും
മറ്റു ചില കവികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാരുണ്യത്തിന്നു
വശംവദന്മാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിർവ്വിവാദമാണു്.
സാഹിത്യം സങ്ഗീതം തുടങ്ങിയ കലകളുെട േപ്രാത്സാ
ഹനം ആ മഹാപുരുഷൻ തെന്റ ഭാഗിേനയനായ രാമ
വർമ്മ യുവരാജാവിെനെക്കാണ്ടാണു് സാമാേന്യന നിർ
വഹിച്ചിരുന്നതു്. അങ്ങെനയുള്ള കവികളിൽ (1) രാമ
പാണിവാദൻ എന്ന നാമാന്തരത്താൽ സുവിദിതനായ
മഹാകവി കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (2) രാമപുരത്തു വാരിയർ
(3) കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ (4) േദവ
രാജശാസ്ത്രി (5) കൃഷ്ണകവി (6) ശംകുകവി എന്നിവെരപ്പറ്റി
ചില വിവരങ്ങൾ അറിയാം. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കു പ്രേത്യ
കം ഒരധ്യായംതെന്ന വിനിേയാഗിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഒടുവിലെത്ത മൂന്നു കവികളും സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ മാത്ര
േമ രചിച്ചിട്ടുള്ളു.
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9 രാമപുരത്തു വാരിയർ (878-928)
—ജീവചരിത്രം
വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽെപ്പട്ട മീനച്ചൽത്താലൂക്കിൽ
രാമപുരം എെന്നാരു ഗ്രാമമുണ്ടു്. പ്രസിദ്ധമായ ഒരു
ശ്രീരാമേക്ഷത്രം അവിെട ഉള്ളതിനാലാണു് അതിനു്
ആ േപർ സിദ്ധിച്ചതു്. ആ േക്ഷത്രത്തിെന്റ കിഴക്കുവശ
ത്തു് അല്പം വടക്കുമാറി അവിെട മാലെകട്ടുപ്രവൃത്തിയു
ള്ള ഒരു വാരിയമുണ്ടു്. ആ വാരിയെത്ത ഒരങ്ഗമായി
നമ്മുെട കവി 878-ആമാണ്ടു കുംഭമാസം 2-ആംനു പൂ
യംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ശങ്കരൻ എന്നായിരുന്നു
േപർ. അമ്മ ആ വാരിയെത്ത പാർവതി വാരസ്യാരും
അച്ഛൻ അവിെടനിന്നു രണ്ടു ൈമൽ വടക്കു് ‘അമന
കര’ഗ്രാമത്തിൽ പുനം എന്ന ഇല്ലെത്ത പത്മനാഭൻന
മ്പൂരിയുമായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാരുെട േപരുകൾ
യഥാക്രമം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിെയന്നും ശങ്കരെനന്നും ആയിരു
ന്നു എന്നും ചില പഴമക്കാർ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്. സൂക്ഷ്മം
അറിവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. പുനം ഇന്നു വിഭവസമൃദ്ധ
മായ ഒരു കുടുംബമാെണങ്കിലും അന്നു് അതിെന്റ സാമ്പ
ത്തികസ്ഥിതി ആശാസ്യമായിരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം വാ
രിയർക്കു ബാല്യത്തിൽ കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം അനു
ഭവിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ആദ്യം തെന്റ അച്ഛ
നിൽനിന്നും പിന്നീടു് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കുേപായി ഉണ്ണായി
വാരിയരിൽനിന്നും സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചു, കുെറക്കാലം
െകാണ്ടു സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും ഒന്നുേപാ
െല അഭിജ്ഞനായിത്തീർന്നു. അതിനുപുറേമ അേദ്ദഹം
ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു േജ്യാത്സ്യനുമായിരുന്നു എന്ന
റിയുന്നു. മാലെകട്ടിൽ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ശില്പ
വിജ്ഞാനം ആെരയും ആശ്ചര്യ ഭരിതരാക്കിയിരുന്നു.
അക്കാലത്തു രാമപുരത്തിനു സമീപം വടക്കുംകൂർ രാജാ
ക്കന്മാരുെട ഒരു ശാഖ െവള്ളിലാപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥല
ത്തു താമസിച്ചിരുന്നു. ആ ശാഖയിൽെപ്പട്ട രവിവർമ്മ
രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായി വാരിയർ ഒരു കുടിപ്പള്ളി
ക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചു് അവിെട കുട്ടികെള സംസ്കൃതം അഭ്യസി
പ്പിച്ചുവന്നു. രവിവർമ്മരാജാവിനു ൈവക്കത്തായിരുന്നു
സംബന്ധം; അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി വാരിയരും കൂെടക്കൂ
െട അേങ്ങാട്ടു േപാകുകയും െപരുംതൃേക്കാവിലപ്പെന
ഭജിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. 925-ൽ വടക്കുംകൂർ കീഴട
ങ്ങിയതിെന്റ േശഷം മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു
ൈവക്കത്തു പള്ളിബ്ഭജനത്തിനായി കുേറ ദിവസം എഴു
ന്നള്ളിത്താമസിക്കുകയും ആ അവസരത്തിൽ രവിവർ
മ്മാവിെന്റ സാഹായ്യേത്താടുകൂടി കവി ആ മഹാനുഭാവ
െന മുഖം കാണിച്ചു ചില സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ അടിയ
റെവക്കുകയും െചയ്തു. മഹാരാജാവിെന ശ്രീകൃഷ്ണനായും
തെന്ന കുേചലനായും അവയിൽ ഒരു പദ്യത്തിൽ വാ
രിയർ ഉേല്ലഖനം െചയ്തിരുന്നു. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ആ
പദ്യങ്ങൾ വായിച്ചുേനാക്കി, ഉടൻതെന്ന കുേചലവൃത്തം
വഞ്ചിപ്പാട്ടായി രചിക്കാൻ കല്പിക്കുകയും തിരുവനന്തപു
രേത്തക്കു തിരിെയ എഴുന്നള്ളുേമ്പാൾ വാരിയെരക്കൂടി
പള്ളിേയാടത്തിൽ കയറ്റി അതു പാടിച്ചുേകൾക്കുകയും
െചയ്തു. പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ മാധുര്യം ആ കൃതിയിൽ
അനുഭവെപ്പട്ടതിനാൽ അവിടുന്നു കവിെയക്കൂടി തിരു
വനന്തപുരേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി തെന്റ ആശ്രി
തവർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി അവിെട താമസിപ്പിച്ചു.
കേചലവൃത്തത്തിനുള്ള ഉത്ഭവത്തിെന്റ കാരണെത്തപ്പ
റ്റി വാരിയർതെന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തെന്റ സമുജ്ജ്വല
മായ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങെന കീർത്തനം െചയ്യുന്നു.
“മൂർത്തി മൂന്നും മുപ്പതുമുേക്കാടി േദവന്മാരുെമാരു

മൂർത്തിയായി മുപ്പാരിന്നു വിളക്കുമായി
മാർത്താണ്ഡാഖ്യയായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷേദവതയുെട
മാഹാത്മ്യേമാർത്തിട്ടു മനസ്സലിഞ്ഞിടുന്നു.
വഞ്ചനാമനുജനായിട്ടവതരിച്ചിരിക്കുന്ന
വഞ്ചിവലൈവരിയുെട കൃപയ്ക്കിരിപ്പാൻ
വഞ്ചികയായ്വന്നാവൂ ഞാെനന്നിച്ഛിച്ചു വാഴുംകാലം
വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ടാക്കണെമന്നരുളിെച്ചയ്തു.
േവദശാസ്ത്രപുരാേണതിഹാസകാവ്യനാടകാദിേവദികളായിരിക്കുന്ന കവികളുെട
േമദുരങ്ങളായ ഗദ്യപദ്യങ്ങെള ശ്രവിക്കുന്ന
േമദിനീന്ദ്രനജ്ഞേനാടാജ്ഞാപിച്ചേതാർപ്പൂ!
വാനവർക്കു നിറേവാളമമൃതമർപ്പിച്ച ഭഗവാനു കുേചലകുചിപിടകെമേന്നാണം
വാണീഗുണംെകാണ്ടാേരയും പ്രീണിപ്പിക്കും വഞ്ചിവജൃപാണിെക്കൻ പാട്ടിമ്പമാവാനടിെതാഴുേന്നൻ.”

വാരിയർ തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിക്കുേമ്പാൾ മഹാ
രാജാവു് അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു ജയേദവെന്റ ഗീതേഗാ
വിന്ദവും തർജ്ജമെചയ്യിച്ചു. അതിനുമുൻപുതെന്ന വാരി
യർക്കു വയ്ക്കത്തിനു സമീപം െവച്ചൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു്
ഒരു നല്ല ഗൃഹവും വസ്തുവകകളും അവിടുന്നു ദാനം െച
യ്യുകയുണ്ടായി. വാരിയർ തിരിെയേപായി അവിേടയും
രാമപുരത്തുമായി കുേറക്കാലം താമസിച്ചു.
ഒരിക്കൽ രാമപുരം േക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനു െപാ
തിയിൽ ചാക്കിയാർ കൂത്തിനായി േപായിരുന്നു. ആ
അവസരത്തിൽ മാല െകട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്ന വാരിയെര
ക്കണ്ടു കൂത്തു േകൾക്കാൻ വരുന്നിേല്ല എന്നു േചാദിക്കു
കയും, അതിനു മറുപടിയായി വാരിയർ, ചാക്കിയാർ
എന്താണു് മാലെകട്ടു കാണ്മാൻ വരാത്തതു് എെന്നാരു
പ്രതിപ്രശ്നം പ്രേയാഗിക്കുകയും െചയ്തു. മാലെകട്ടിെല
ന്താണു് കാണാനുള്ളതു് എന്നു നിന്ദാഗർഭമായ സ്വര
ത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു േചാദ്യംേചാദിച്ചുെകാണ്ടു ചാക്കി
യാർ അവിെടനിന്നു േപായി. പിേറ്റ ദിവസം െതാഴാൻ
െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു േദവെന്റ ബിംബത്തിൽ
ചാർത്തിയിരുന്ന മാലയിൽ വാരിയർ ചക്രാകൃതിയിൽ
നിബന്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു േശ്ലാകം വായിക്കാൻ ഇടവന്നു.
ആ േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്.
“ന കൃതം സുകൃതം കിഞ്ചിൽ ബഹുധാ ദുഷ്കൃതം കൃതം
ന ജാേന ജാനകീജാേന! യമാഹ്വാേന കിമുത്തരം?”

അതു വായിച്ചു ചാക്കിയാർ മാലെകട്ടിലും കാേണണ്ടതു
െണ്ടന്നു തലകുലുക്കിസ്സമ്മതിച്ചു. വാരിയർ 928-ആമാണ്ടു
രാമപുരത്തുവച്ചുതെന്ന മരിച്ചതായാണു് ഐതിഹ്യം.
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10 കൃതികൾ
(1) കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് (2) ഭാഷാഷ്ടപദി (ഗീത
േഗാവിന്ദത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദം) എന്നീ രണ്ടു പ്രധാന
കൃതികൾക്കു പുറേമ (3) അമരേകാശത്തിനു ലഘുഭാഷ
എെന്നാരു സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം (4) ൈനഷധം തിരുവാ
തിരപ്പാട്ടു് (5) ഐരാവണവധം അഥവാ ൈമരാവണവ
ധം തുള്ളൽ (6) പ്രഭാതകീർത്തനം എന്നിവയും വാരിയ
രുെട കൃതികളായുെണ്ടന്നറിയുന്നു.
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11 വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ
വഞ്ചിപ്പാട്ടു് അെല്ലങ്കിൽ വള്ളപ്പാട്ടു് എന്ന േപരിൽ ഒരു
കാവ്യശാഖ നമ്മുെട ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലല്ലാെത
കണ്ടിട്ടില്ല. കാണ്മാൻ തരവുമില്ല. വള്ളംകളിക്കു പാ
ടാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന പാട്ടാകയാലാണു് പ്രസ്തുത ശാ
ഖയ്ക്കു് ആ സംജ്ഞ സിദ്ധിച്ചതു്. തണ്ടു പിടിച്ചുേപാകുന്ന
വഞ്ചികളിൽ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ, തുഴെകാണ്ടു തുഴഞ്ഞു
േപാകുന്ന വള്ളങ്ങളിൽ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ എന്നിങ്ങെന
രണ്ടുതരം വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യെത്ത ശാ
ഖയിൽെപ്പട്ട പാട്ടുകൾക്കു നാേടാടിപ്പാട്ടുകളുേടതിൽ
കൂടുതലായി ഒരു സ്ഥാനം ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നതി
നാൾ അവ ഇന്നു പ്രാേയണ വിസ്മൃതങ്ങളായിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അവയിൽ പലതും വടക്കൻപാട്ടുകേളയും െത
ക്കൻപാട്ടുകേളയുംേപാെല രേസാത്തരങ്ങളാണു്. ചില
മാതൃകകൾ ചുവേട േചർക്കാം.
1: “ആരിയങ്കാവിെലപ്പൂരം കാണുവാനാെരല്ലാവരും േപാകുേന്നാ?

അറക്കലയ്യനും പുളിക്കൽച്ചക്കിയും
െപരുക്കാലൻകുഞ്ചനമരത്തു്.
െപരുക്കാലെനന്നു പറയാെത െപേണ്ണ
െപരുക്കാലൻ നല്ല പണക്കാരൻ.”
2: “കറുത്ത െപേണ്ണ നിെന്നക്കാണാഞ്ഞതിനാെലാരുനാൾ
വരുത്തെപ്പട്ടു ഞാെനാരു വണ്ടായ്ച്ചമേഞ്ഞെനടി;
വണ്ടായ്ച്ചമഞ്ഞു ഞാെനാരു
പള്ളിവാതില്ക്കൽെച്ചല്ലുേമ്പാൾ
പൂമാലെപ്പെണ്ണെന്നെയാരു
പൂെകാെണ്ടറിഞ്ഞിെതടി.”
3: “ചുള്ളിെച്ചറിയെപേണ്ണ നിെന്റ ആങ്ങളമാെരങ്ങുേപായി?
ചൂരൽ വലിക്കുവാനായ്ച്ചൂരല്ക്കാട്ടിൽേപായെല്ലാ.
ചൂരലുെമന്തിനായി ചുള്ളിെച്ചറിയെപേണ്ണ?
ചൂരലു േവണമേല്ലാ കട്ടിൽ വരിഞ്ഞുെകട്ടാൻ.
കട്ടിലുെമന്തിനായി ചുള്ളിെച്ചറിയെപേണ്ണ?
കട്ടിലു േവണമേല്ലാ മങ്കമാർക്കു ചമഞ്ഞിരിപ്പാൻ.”

തുഴക്കാർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണു് ‘നേതാന്നത’
വൃത്തത്തിലുള്ള സാക്ഷാൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ. അവയിൽ
ചിലതിെനല്ലാം എട്ടാം ശതകേത്താളം പഴക്കമുെണ്ട
ന്നു നാം േദവനാരായണേസ്താത്രരൂപങ്ങളായ ഒന്നില
ധികം ഗാനങ്ങളിൽനിന്നു് ഇതിനു മുൻപുതെന്ന ധരി
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യാേസാൽപ്പത്തി വഞ്ചിപ്പാട്ടിനു
വള്ളക്കാരുെടയിടയിൽ ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടു്. യാ
ത്രകളിക്കാർ പാടുന്ന കിരാതം വഞ്ചിപ്പാട്ടും പ്രധാന
മായ ഒരു ഗാനംതെന്ന. ആ കൃതിയുെട പ്രേണതാവു
കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരാെണന്നു േമൽ ഉപപാദിക്കും. തദന
ന്തരമാണു് കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിെന്റ ആവിർഭാവം.
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വള്ളംകളി അവസാനിപ്പിക്കുേമ്പാൾ
ഇക്കാലത്തു പാടാറുള്ള “വച്ചുപാട്ടു” പാടിയിരുന്നുേവാ
എന്നു സംശയമാണു്. േമൽനിർേദ്ദശിച്ച ഗാനങ്ങേളാടു
വച്ചുപാട്ടു ഘടിപ്പിച്ചു കാണുന്നില്ല. വള്ളംകളിക്കുപേയാ
ഗിക്കുേമ്പാൾ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾക്കു് ആറ്റുവഞ്ചി എന്നും,
രാജവീഥകളിൽക്കൂടി കരക്കാർ േഘാഷയാത്രയായി
പാടിെക്കാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ കരവഞ്ചി എന്നും േപർ
പറയുന്നു.
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12 കുേചലവൃത്തം
സുപ്രസിദ്ധമായ കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു ൈകരളീേദ
വിയുെട കമനീയങ്ങളായ കണ്ഠാലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാ
ണു്. സൗന്ദര്യപൂർണ്ണങ്ങളായ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുെട സമ
ഞ്ജസമായ സേമ്മളനം, സമുചിതങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങ
ളുെട സരസമായ സന്നിേവശനം, സർേവാപരി ശ്രീകൃ
ഷ്ണഭഗവാനിലുള്ള അപാരമായ ഭക്തിഭാവം ഇത്യാദി ഗു
ണവിേശഷങ്ങൾ ഈ കാവ്യെത്ത ഉത്തേമാത്തമേകാ
ടിയിൽ ആരൂഢമാക്കുന്നു. വാരിയർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന
കുേചലൻ, ആ ഭേക്താത്തമെന്റ പതിവ്രതയായ ധർമ്മ
പത്നി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളുെട ചിത്രങ്ങൾ
അനുവാചകരുെട ഹൃദയഭിത്തികളിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും
മായുകേയാ മങ്ങുകേയാ െചയ്യുന്നതല്ല. തെന്റ പ്രത്യ
ക്ഷേദവതയായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
അപദാനങ്ങൾ ആദ്യമായും ഭാഗവതദശമസ്കന്ധത്തി
െന്റ സാരസംേക്ഷപം അതു കഴിഞ്ഞും കവി പൂർവ്വപീഠി
കാരൂപത്തിൽ രചിച്ചു് പിന്നീടാണു് പ്രതിപാദ്യത്തിേല
ക്കു പ്രേവശിക്കുന്നതു്.
“സ്വാമിേദ്രാഹികെട വംശവിേച്ഛദം വരുത്തിയതും,
സ്വാമിത്രമന്നവന്മാെര ദ്രവിപ്പിച്ചതും,

േകാട്ടപടി പലതുറപ്പിച്ചു നന്നാെയാേരടത്തും
േകാട്ടംകൂടാെതകണ്ടുത്സാഹിച്ചു െചഞ്ചേമ്മ
നാട്ടിെന നന്നാക്കിയതുേമാർത്താലങ്ങു ജയസ്തംഭം
നാട്ടുമീ നവാവതാരെമന്നു േതാന്നുന്നു.
കാർത്തവീര്യൻ കഴിേച്ചാണം ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠയും
കാശിരാമസ്വാമിപ്രതിഷ്ഠയും കഴിച്ചു
മാർത്താണ്ഡമഹീപതീന്ദ്രൻ െവറുെതേയാ ജയിക്കുന്നു?
മാേലാകേര മന്നരായാലീവണ്ണം േവണ്ടൂ.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾ ആെരയാണു് പുളകമണിയി
ക്കാത്തതു്? ഇനി കൃഷ്ണഗാഥാനുവർണ്ണനത്തിെല ഒരു ഭാ
ഗം ഉദ്ധരിക്കാം.
ധർമ്മപുത്രനുെട കാര്യക്കാരേനാ കാരണമർത്ത്യൻ,
ധർമ്മൈദവേമാ, ദൂതേനാ? ഞാനറിഞ്ഞില്ല;
സന്മയനാമർജ്ജുനെന്റ സഖിേയാ, സൂതേനാ, പരചിന്മയൻ, ഗുരുഭൂതേനാ? ഞാനറിഞ്ഞില്ല.
സുരാസുരനരന്മാെരജ്ജയിച്ച സവ്യസാചിെയജ്ജരാനരജിതനായ നദീതനയൻ
ശരപരവശനാക്കീ േപാരിെലേപ്പാ, ളേപ്പാെളാരു
ചരാചരപ്രപഞ്ചാനാംപതി േകാപിച്ചു
കമ്മട്ടമല്ലീ വൃദ്ധെന്റ കളിെയന്നിട്ടു കയറും
ചമ്മട്ടിയും വച്ചിട്ടനായുധത്വം സത്യം
ൈകവിട്ടുംകളഞ്ഞു ചക്രെമടുപ്പൂതും െചയ്തു രാജക്കൺെവട്ടത്തിറങ്ങി േദവവ്രതെന്റ േനേര.
വില്ലും വച്ചു, തൃൈക്കവിളയാടി േവണമടിയെനെക്കാല്ലുവാെനന്നർത്ഥിച്ചിട്ടഞ്ജലിയും െചയ്തു്
വല്ലഭനാം ഭീഷ്മരരികത്തു വന്നു; വാസുേദവൻ
വല്ലാെതയായിട്ടു വാങ്ങി പലവട്ടവും.”

കുേചലെന്റ ദ്വാരകയിേലക്കുള്ള യാത്രയും മറ്റും വാരിയർ
വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു വാചാമേഗാചരമായ ഭാവനാകുശലത
േയാടു കൂടിയാകുന്നു.
“കൂലങ്കഷകുതൂഹലം കുടയുെമടുത്തിട്ടനു-

കൂലയായ പത്നിേയാടു യാത്രയും െചാല്ലി
ബാലാദിത്യെവട്ടം തുടങ്ങിയേനരം, കൃഷ്ണനാമജാലങ്ങെളജ്ജപിപ്പൂതും െചയ്തു കുേചലൻ
നാഴികേതാറും വളരും ഭക്തി നല്കുമാനന്ദമാമാഴിയിങ്കലുടനുടൻ മുഴുകുകയും,

താഴുകയുെമഴുകയും െചയ്തു” േപാകുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണനു
ദ്വാരകേയാടടുത്തേപ്പാളുണ്ടായ അവസ്ഥാന്തരം,
“രാമാനുജാഞ്ചിതരാജധാനി സൽകരിേച്ചകിയ
േരാമാഞ്ചക്കുപ്പായമീറനായി െചെഞ്ചേമ്മ,

സീമാതീതാനന്ദാശ്രുവിൽക്കുളിക്കെകാണ്ടു കുേചലേചാമാതിരിക്കതു ചുമടായിച്ചമഞ്ഞു;
ഭക്തിയായ കാറ്റു ൈകകണക്കിേലറ്റു െപരുകിയ
ഭാഗ്യപാരാവാരഭംഗപരമ്പരയാ
ശക്തിേയാടുകൂടി വന്നു മാറിമാറിെയടുത്തിട്ടു
ശാർങ്ഗിയുെട പുരദ്വാരം പൂകിക്കെപ്പട്ടു”

എന്നാണു് അേദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്നതു്.
ഇനിയും ഉദാഹാരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല. കുേച
ലവൃത്തെത്ത അധികരിച്ചു പല േകരളീയകവികൾ സം
സ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും കാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കി
ലും, അവെയല്ലാം വാരിയരുെട വഞ്ചിപ്പാട്ടിനു താെഴേയ
നില്ക്കുന്നുള്ളു. ഇതരഭാഷകളിലും തദ്വിഷയകമായി ഒരു
ഗ്രന്ഥം ആ പദവിക്കു അടുെത്തങ്ങും എത്തിക്കണ്ടിട്ടില്ല.
വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാമെത്ത സ്ഥാനം അതിനാെണ
ന്നു പ്രേത്യകിച്ചു പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ.
“ദീനദീനനാകെകാണ്ടും ഹീനനാകെകാണ്ടുേമറ്റം

ജ്ഞാനമില്ലാഴികെകാണ്ടുെമനിക്കീശ്വരൻ
താേന കൂെടത്തുണയ്ക്കെകാണ്ടീവണ്ണം ഗാനംെചയ്യുന്നു;
ഞാനല്ലാെത മതിയാകയിെല്ലന്നു നൂനം”

എന്ന വരികളിൽ അേദ്ദഹംതെന്ന ഭഗവദനുഗ്രഹത്തി
െന്റ ശക്തിെകാണ്ടാണു് താൻ ആ കൃതി രചിക്കുന്നെത
ന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അഭൗമമായ ഏേതാ ഒരു ൈചതന്യ
ത്തിെന്റ അവഭാസം പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ ഭാവുകന്മാർക്കു
സ്പഷ്ടമായി കാണുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നതല്ല.
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13 ഭാഷാഷ്ടപദി
ഗീതേഗാവിന്ദത്തിെന്റ തർജ്ജമയ്ക്കു ഭാഷാഷ്ടപദി എന്നു
േപർ പറയുന്നു. ആ കൃതിയുെട ആരംഭത്തിൽ കാണു
ന്ന
“ശ്രീമാർത്താണ്ഡമഹീമേഹന്ദ്രനരുളിെച്ചയ്തിട്ടു മേന്ദാപി
ഞാ-

നാമൃഷ്ടാഷ്ടപദീഗതം പദകദംബം ഭാഷയാക്കീടുവാൻ
സാേമാദം തുനിയുന്നു; തുഷ്യതു ഭൃശം ശ്രീപത്മനാേഭാ മമ
സ്വാമീ രാമപുേരശ്വരശ്ച ഭഗവാൻ; കൃഷ്ണൻ
പ്രസാദിക്കണം.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാ
ജാവിെന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം ആ കൃതി
രചിച്ചെതന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. നാലാമെത്ത അഷ്ടപദി
യിൽ കവി “ശ്രീജയേദവകവിക്കും കൃഷ്ണനുമീ ജഗദീശ്വര
നായിഹ വാഴും േതജസ്സിന്നും െതളിക െതാഴുേന്നേനാ
ജസ്സുണ്ടാക്കണമിഗ്ഗാനം” എന്നും, അഞ്ചാമേത്തതിൽ
“രാജത്വേമറിയാലുെമെന്ന മറക്കാത്ത േതജസ്സിന്നായി
െക്കാണ്ടും നമസ്കാരം” എന്നും, ഒൻപതാമേത്തതിൽ
“ജയേദവെന്റ കൃതിയുെട ഭാേഷ! രാജയശസ്സിെന രാ
ജയ ജയേദ!” എന്നും. പത്താമേത്തതിൽ “ജയേദവഭ
ണിതിഭാഷാ ജയദയായിട്ടു തീർന്നാവൂ; നയനിധിയാം
നരനാഥെന്റ നയമായി വന്നാവൂ േമ” എന്നും, പതി
ന്നാലാമേത്തതിൽ “ശ്രീജയേദവേനയും കൃഷ്ണെനയും
രാേജന്ദ്രെനയും വന്ദിക്കുേന്നൻ” എന്നും, പതിനഞ്ചാ
മേത്തതിൽ “രാജരാേജശ്വരനായിെക്കാണ്ടും രായും
പകലുമഞ്ജലി െചയ്യുേന്നൻ” എന്നും, പെത്താൻപതാ
മേത്തതിൽ “പത്മനാഭെനയും മാർത്താണ്ഡമന്നെനയും
ഛത്മം വിനാ ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ” എന്നും, ഇരു
പത്തിനാലാമേത്തതിൽ “ജലജവിേലാചനനാം കൃഷ്ണ
െനയും നലെമാടു കവിയാം ജയേദവെനയും വലരിപുസ
മനാം വഞ്ചീശെനയും കലേയ ഹൃദി കലുഷം കളവാൻ”
എന്നും ശ്രീകൃഷ്ണേനാടും മൂലകാരേനാടും അനുബന്ധിച്ചു്
ആ മഹാരാജാവിെനക്കൂടി വന്ദിക്കുന്നു.
കവിതയ്ക്കു കുേചലവൃത്തേത്താളംതെന്ന മാധുര്യമിെല്ലങ്കി
ലും അതിൽ മേനാഹരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ അവിടവിെട
യുണ്ടു്. ഒരുദാഹരണം ഉദ്ധരിക്കാം.
“യമുനാതീരനികുഞ്ജകുടീെര മരുവീടുന്നു മുകുന്ദൻ

അമുനാ നിെന്റ വിേശഷമേശഷം ശ്രുതമായു് മമ വാചാ
േഹ! സഖി! രാേധ! ശൃണു േമ വാചം ഹാ! സഹിയാ തവ
സാദം
ഹരിവിരേഹാദിതേവദന േവണ്ടാ പരിഹരിച്ചീടുവൻ േഖദം
േകണുവസിക്കും നിെന്നേക്കശവേവണു വിളിച്ചീടുന്നു;
കാണണെമങ്കിൽേപ്പാരിക കമലാകാമുകെനക്കാട്ടീടാം;
പക്ഷി പറക്കുേമ്പാളും പവനൻ വൃക്ഷമിളക്കുേമ്പാഴും
ശിക്ഷവരുത്തീടുന്നൂ ശയനം ഹരി തവ വരേവാർക്കുന്നു.”
(പതിെനാന്നാമെത്ത അഷ്ടപദിയിൽനിന്നു്)

വാരിയർ തെന്റ അഭിമതംേപാെലയുള്ള രാഗത്തിലും
താളത്തിലുമാണു് ഓേരാ അഷ്ടപദിയും നിബന്ധിച്ചിരി
ക്കുന്നതു്; അല്ലാെത ആ വിഷയത്തിൽ ജയേദവെന
അനുകരിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം പ്രേത്യകമായി ആട്ടക്കഥക
െളാന്നും രചിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഭാഷാഷ്ടപദിെകാണ്ടു് ആ
ന്യൂനത പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. “മഞ്ജുതരകുഞ്ജതലേകളി
സദേന” എന്ന ഇരുപെത്താന്നാമെത്ത അഷ്ടപദിക്കു
േമലുള്ള “ത്വാം ചിേത്തനചിരം വഹന്നയമതി ശ്രാേന്താ
ഭൃശം താപിതഃ” ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങളുെട ഭാഷാനുവാദം
കവി “എേന്ത മടിച്ചിവിെട നില്ക്കുന്നു നീ വിഹിത ചിേത്ത”
എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഒരു ദണ്ഡകംെകാണ്ടാണു് നിവർത്തി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്.
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14 ലഘുഭാഷ—അമരേകാശവ്യാഖ്യ
ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാ
കം ഉദ്ധരിക്കാം. ഗ്രന്ഥം എനിക്കു കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടി
ല്ല.
“ശ്രീരവിവർമ്മനൃപാലസ്യാജ്ഞാവശഗസ്യ കസ്യചിൽ

സുമേതഃ
ലഘുഭാേഷയം ലിഖിതാ സതതം നമേതാ വിമത്സരാൻ
വിബുധാൻ.”

ഈ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു കവി പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനം രചി
ച്ചതു തെന്റ ആദ്യെത്ത പുരസ്കർത്താവായ വടക്കുംകൂർ
രാജാവിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.
ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ
“പങ്കജാക്ഷ ദയാസിേന്ധാ! െവണ്ണകട്ടുണ്ട ൈപതേല!
മരണം വന്നടുക്കുേമ്പാൾ ശരണം നീ സനാതന!”

എെന്നാരു േശ്ലാകവും കാണ്മാനുണ്ടു്.
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15 ൈനഷധം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു്
ൈനഷധം തിരുവാതിരപ്പാട്ടിൽ ആദ്യെത്ത അഞ്ചു വൃ
ത്തങ്ങേള കിട്ടീട്ടുള്ളു. “വ്യാഘ്രപുരത്തിൽ വാണരുളീടുന്ന
വ്യാഘ്രചർമ്മാംബരനാം ഭഗവാൻ” “സൽേക്ഷമധാമനി
രാമപുേര നിത്യം സാക്ഷാൽ മരുവുന്ന കർമ്മസാക്ഷി”
എന്നീ േദവന്മാെര കവി വന്ദിക്കുന്നു. കവിത നന്നായിട്ടു
ണ്ടു്.
“രംഗാജീവനനംഗനണെഞ്ഞാരു സംഗതിയിൽ
മംഗല്യാസ്പദമവളുെടയംഗം രംഗമായി-തതിൽ

തുംഗതരങ്ങൾ കുചങ്ങൾ മൃദംഗഭംഗി േതടി
ജംഗമകനകലേതാപമാനമാേമാമൽേമനി-കണ്ട
ഭൃംഗപരമ്പരേപാെല വിളങ്ങി േരാമരാജി.”

“പ്രാേലയബിന്ദുക്കൾ വീണാലുേണ്ടാ പാലാഴിതാൻ
െപരുകുന്നു?

കാേലയമായുള്ള കർമ്മം ഭവാനാലംബിച്ചീടായ്ക സാേധാ!”

എന്നീ വരികൾ േനാക്കുക.
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16 ഐരാവണവധം തുള്ളൽ
എസു്. റ്റി. െറഡ്യാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള 57 ദിവസ
െത്ത തുള്ളൽക്കഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ‘ഐരാവ
ണവധം’ എെന്നാരു ഓട്ടംതുള്ളൽ കാണ്മാനുണ്ടേല്ലാ.
ആ കൃതി കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുേടതെല്ലന്നാണു് എെന്റ
പക്ഷം. ഒരു താളിേയാലഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിെന്റ ആരം
ഭത്തിൽ രാമപുരത്തു ശ്രീരാമേനയും, ൈവക്കത്തു െപ
രും തൃേക്കാവിലപ്പേനയും, തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപ
ത്മനാഭസ്വാമിേയയും കവി വന്ദിക്കുന്നതായി കാണുന്നു
എന്നും “എങ്കിൽ കിഞ്ചന കഥനം െചയ്യാം” എന്ന വരി
പിന്നീടാണു് വരുന്നെതന്നും ഒരു േസ്നഹിതൻ എെന്ന
അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ആ തുള്ളൽ
ക്കഥ കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട രീതി പിടിച്ചു വാരിയർ തി
രുവനന്തപുരത്തുവെച്ചഴതിയതാെണന്നു വിചാരിേക്ക
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഐരാവണവധത്തിെല പ്രതിപാദ്യം
ശ്രീരാമപരമാണു്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉപരിഗേവഷണ
ത്തിെന്റ ആവശ്യമുെണ്ടന്നുള്ള ഭാഗം ഞാൻ വിസ്മരിക്കു
ന്നില്ല.
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17 പ്രഭാതകീർത്തനം
പ്രഭാതകീർത്തനം അെല്ലങ്കിൽ ആദിത്യകീർത്തനം
എന്ന േപരിൽ സാമാന്യം പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരു കീർ
ത്തനം ഭാഷയിലുണ്ടു്. അതു രാമപുരത്തുവാരിയരുേടെത
ന്നാണു് ഐതിഹ്യം. േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി തെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു
പ്രഭാതകീർത്തനത്തിനായി രചിച്ചതു് എന്നു് ഒരു താളി
േയാലഗ്രന്ഥത്തിൽ ആേരാ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായി ജ്ഞാന
സാഗരം പുസ്തകശാലയിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള
ഭജനകീർത്തനമാല മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ആ കീർത്ത
നെത്തപ്പറ്റി ഒരു പ്രസ്താവനകാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതു
ഭട്ടതിരിയുെട കൃതിയാെണന്നു കരുതുവാൻ മനസ്സുവ
രുന്നില്ല. “മറ്റുള്ള ഗ്രഹാണാം കഥ ദൂെര” എന്നും മറ്റും
അഭങ്ഗിയുള്ള വരികൾ ആ മഹാകവി ഒരിക്കലും എഴു
തിയിരിക്കയില്ല. എങ്കിലും കവിത ആകപ്പാെട േനാക്കു
േമ്പാൾ ഗുേണാത്തരമാെണന്നും പറേയണ്ടതുണ്ടു്. ചില
ശീലുകൾ പകർത്താം.
“അറിയാഞ്ഞു കിടേന്നനറിവുതകാഞ്ഞു തളർേന്ന
നരുേണാദയസമയം വരുമളേവവമുണർേന്നൻ;

െപരുതാക്കുക മമ പാത്രത പരമാർത്ഥവിചാേര
പരേമശ്വര! ജയ ഭാസ്കര! കരുണാകര! ശരണം.
ആത്താദരമൂത്താരണർ വാഴ്ത്തും മനു േകൾപ്പാനാസ്ഥാപരനായ്ത്താമര വീഴ്ത്തും മധുവുണ്മാൻ
ആസ്ഥാനമുദാത്താകൃതി മുർദ്ധാവുദയാേദ്രരാർത്താർത്തിനുദാേസ്ത ജയ മാർത്താണ്ഡ!. നമേസ്ത.
ഇനനായതു ഭുവേന നനു ദിനനായകനിവേന
ജനനാവനഹനനാദികൾ തുനിയുന്നതു തനിേയ;
തുണയായതു വിധിമാധവഗിരിശാദികൾ പലരും
വനിതാപതി സവിതാപദി സവിതാ മമ ശരണം.
… …

…

ഓടിച്ചു രഥം േവ്യാമനി പീഡിച്ചു തമിസ്രം
ചാടിച്ചു ഗുഹായാം ബത! താഡിച്ചു കരാൈഗ്രഃ
േമടിച്ചു സപര്യാഗണമാടിസ്സുഖവാർെദ്ധൗ
ക്രീഡിപ്പിതു നീ മാമക ഭാേനാ! ഭഗവാേന!”
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18 വ്യാേസാൽപത്തി വഞ്ചിപ്പാട്ടു്
വ്യാേസാൽപത്തിെയപ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
വള്ളംകളിക്കു പാടുവാൻ ഇന്നും ഇത്രമാത്രം പ്രേയാജന
െപ്പടുന്ന ഒരു കൃതി ഭാഷയിൽ േവെറയില്ല. യമുനാനദി
യിൽ ൈകവർത്തകന്യകയായ കാളി കടത്തുവള്ളക്കാ
രിയായി കഴിയുേമ്പാളാണേല്ലാ പരാശരമഹർഷി പാ
ന്ഥനായി അവിെട വന്നുേചരുന്നതും, മാർഗ്ഗമധ്യത്തിൽ
െവച്ചു് ആ കന്യകയിൽ അനുരക്തനായിത്തീർന്നു തൽ
ഫലമായി േവദവ്യാസൻ അവരുെട പുത്രനായി അവത
രിക്കുന്നതും. അതുെകാണ്ടു വള്ളപ്പാട്ടിനു് ഏറ്റവും േയാജി
ച്ചതാണു് പ്രസ്തുതകഥ. കവിയാെരന്നറിയുന്നില്ല; അേദ്ദ
ഹം ഒരു സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നില്ല; എന്നാൽ
ലളിതമായ ഭാഷാൈശലിയും മർമ്മസ്പൃക്കായ ഫലിേതാ
ക്തിയും അേദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീനമായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിെല
ശിവേനയും അയ്യപ്പേനയും ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ വന്ദിക്കു
ന്നുണ്ടു്. കാവ്യപ്രേയാജനെത്തക്കുറിച്ചു കവി ഇങ്ങെന
ഉപന്യസിക്കുന്നു.
“കാറ്റുേമാളം െപരുത്തുള്ള കായലിൽത്തമ്പുരാക്കന്മാരൂറ്റമാേയാേരാടി വച്ചു കളിക്കുേന്നരം,

രണ്ടുനാലല്ലനവധി തണ്ടു വച്ചു വലിക്കുേമ്പാൾ,
മിണ്ടാെത വലിക്കുേന്നരം വലച്ചിേലറും.
പാട്ടു പാടിെക്കാണ്ടു വലിെച്ചങ്കിേലാ വലച്ചിലിന്നു
േകാട്ടമുണ്ടാമതിെന്നാരു പാട്ടു പാടുേന്നൻ.”

വാലന്മാർക്കു പാടുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച ഒരു പാട്ടാണു്
വ്യാേസാൽപത്തി എന്നു് ഇതിൽനിന്നു് ഊഹിക്കാം.
“ഓളവുെമാഴുക്കുമുള്ള കാളിന്ദിയിൽക്കടത്തുവാൻ
കാളിയാമവൾക്കു െചറ്റു േപടിയുമില്ല!

േപടമാൻകണ്ണിെയ മിന്നൽെക്കാടിേപാെല കണ്ടേനരം
താടിക്കാരനയ്യാ തല കുണുക്കിേപ്പായി”

തുടങ്ങിയ വരികൾ മധുരങ്ങൾ തെന്ന. താെഴക്കാണുന്ന
ഭാഗത്തിൽ കവിയുെട ശില്പസാമർത്ഥ്യം തികച്ചും സമീ
ക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.
“അരയന്മാർ മുതലായിട്ടിരുകരയിലുള്ളവർ
പരമാർത്ഥമറിയാെത പറഞ്ഞു തമ്മിൽ.

ഇരുട്ടുേപാെല വേന്നാരു െപരുത്ത തണുപ്പുെകാണ്ടു
മരിച്ചുേപാെമല്ലാരുെമന്നുറച്ചു ഞാനും.
കണ്ടുകണ്ടിരിെക്കേത്താണി കാണാെതയായു്
പിെന്നപ്പിെന്നക്കണ്ടുകൂടാതായടുക്കലുേള്ളാെരത്തെന്ന.
േതാണിയും േതാണിയിലുേള്ളാരാണും െപണ്ണും
കൂടീട്ടിേപ്പാൾ
താണുേപാേയാ കടലിേലെക്കാലിച്ചുേപാേയാ?
എന്നു നിരൂപിച്ചു ഞാനു, െമാന്നും വന്നില്ലിന്നു ൈദവംതേന്ന രക്ഷിച്ചിതവെരസ്സേന്ദഹമില്ല.
ഒെന്നാരു മാമുനിയതിൽക്കന്യകെപ്പണ്ണാെണാേന്നവം
വന്നുേപായാലേയ്യാ േലാകം മുടിഞ്ഞുേപാേമ!
മൂന്നുേപരുേണ്ടാ ചങ്ങാതി! മുൻേപ
കണ്ടേപ്പാൾേത്താണിയിൽ?
മൂന്നില്ല രണ്ടേല്ലാതാനും കണ്ടുള്ളു മുൻേപ.
അക്കരയിൽനിന്നു േതാണി നീക്കുേമ്പാൾ രണ്ടാേളയുള്ളു
ഇക്കരയ്ക്കടുക്കുംമുൻെപാേന്നറിക്കാണുന്നു.
േതാണി തുഴയുന്നവൾക്കു ഗർഭമുണ്ടായിരുന്നാലും
കാണിേനരംെകാണ്ടു ബാലനല്ലാെതയാേമാ?
അങ്ങൂേട്ടക്കാളിെപ്പണ്ണേല്ല ചങ്ങാതി! തുഴയുന്നവെളങ്ങെന െപറും? കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
കാലത്തിൻപകർച്ചെകാണ്ടേത്താണിെയാന്നു
െപറ്റുെവേന്നാ?
ചാേലെയാലിച്ചവരതിൽക്കേരറിെയേന്നാ?
എെന്താരാശ്ചരിയമിതു? ചിന്തിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ നല്ല
പന്തിയല്ല, കളവുെണ്ടെന്നന്നുെട പക്ഷം.
നിർണ്ണയം മുനിയും കാളിെപ്പണ്ണും കൂടിട്ടാെളാേന്നറുംവണ്ണം ചില വിദ്യെയടുെത്തന്നു േതാന്നുന്നു.”

ഒടുവിലെത്ത ഈരടിയിെല വിവക്ഷിതം സേഭ്യതരമാ
െണങ്കിലും, ആവുന്നിടേത്താളം പര്യാേയാക്തം പ്രേയാ
ഗിച്ചു് അെതാന്നു മയെപ്പടുത്തുവാൻ കവി യത്നിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്.
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19 വില്വാദ്രിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്
ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ അവസാനത്തിേലാ പത്താം
ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിേലാ രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു
കിളിപ്പാട്ടാണു് വില്വാദ്രിമാഹാത്മ്യം. അതിനു വില്വപുരാ
ണെമന്നും േപരുണ്ടു്. 926-ആമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 5-ഉം
നു പകർത്തിയ ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒരു പ്രതി ഞാൻ വാ
യിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രേണതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല. ഒരു നമ്പൂ
രിയായിരിക്കുവാൻ സാങ്ഗത്യമുണ്ടു്. എന്നു് അതിെല
“ആധാനാ” ദിപ്രേയാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കവിതയ്ക്കു
നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടു്. ആദ്യന്തം േകകാവൃത്തേമ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടു
ള്ളു. പാദവിഭാഗമില്ല.

പ്രതിപാദ്യം
െകാച്ചിരാജ്യത്തിെല ഒരു പ്രധാനേക്ഷത്രമായ തിരു
വില്വാമലയുെട മാഹാത്മ്യമാണു് പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിൽ
പ്രകീർത്തിതമായിരിക്കുന്നതു്. ൈവശമ്പായനമഹർ
ഷി ജനേമജയചക്രവർത്തിെയ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്ന
മഹാഭാരതത്തിെല ഒരു ഉപാഖ്യാനമാണു് വില്വപുരാണ
െമന്നു കവി പറയുന്നു. ഭാരതയുദ്ധാനന്തരം വിഷണ്ണനാ
യിത്തീർന്ന ധർമ്മപുത്രെര സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ േവ
ദവ്യാസൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു പല സദുപേദശങ്ങളും നല്കു
കയും ഒടുവിൽ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മാവസ്ഥകൾ
ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശരശയനത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മെര ഉപ
സർപ്പണം െചയ്യണെമന്നു് അനുശാസിക്കുകയും െചയ്യു
ന്നു. ഉടൻതെന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മരുെട സമീപേത്തക്കു
േപായി ആ മഹാത്മാവിെന്റ മുഖത്തുനിന്നു രാജധർമ്മര
ഹസ്യങ്ങളും മറ്റും േനരിട്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ
ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണെന പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
മാർഗ്ഗംകൂടി അരുളിെച്ചയ്യണെമന്നു ചക്രവർത്തി അഭ്യർ
ത്ഥിച്ചേപ്പാൾ “പാർവ്വതീമേഹശ്വര സംവാദരൂേപണ
ഞാൻ േകവലം സംേക്ഷപിച്ചുെചാല്ലുവൻ കലിധർമ്മം”
എന്നുപക്രമിച്ചുെകാണ്ടു ഭീഷ്മർ അഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രത്തിെന്റ
പ്രഭാവം ആദ്യമായി ഉപേദശിക്കുകയും തത്സംബന്ധ
മായി പല ഉപകഥകൾ ആഖ്യാനം െചയ്കയും െചയ്യുന്നു.
അനന്തരം േക്ഷത്രങ്ങൾ ഊഷരേക്ഷത്രെമന്നും ബീജ
േക്ഷത്രെമന്നും രണ്ടുതരത്തിലുെണ്ടന്നും “േകാകാമുഖം”
ഊഷരേക്ഷത്രവും “വില്വാദ്രി” ബീജേക്ഷത്രവുമാെണ
ന്നും പറയുന്നു.
“ഊഷരേക്ഷത്രങ്ങളിലിരുന്നു തപസ്സുെച-

േയ്തഷണാദികൾ നീക്കിേദ്ദഹത്യാഗവും െചയ്താൽ
പുണ്യപാപങ്ങെളല്ലാം നശിച്ചു േമാക്ഷംവരും
പിെന്നയുണ്ടാകയില്ല ജന്മെമന്നറിക നീ.
ബീജേക്ഷത്രത്തിങ്കൽനിന്നാദരാൽെചയ്യും കർമ്മം
വ്യാജെമന്നിേയ പുനെരാന്നിന്നു നൂറായ്വരും.”

എന്നിങ്ങെനയാണു് അവയ്ക്കുതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. േശ
ഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തിരുവില്വാമലേക്ഷത്രെത്തസ്സംബ
ന്ധിച്ചുള്ള ഉപകഥകളും മറ്റുമാണു്. ഇങ്ങെനെയാരു ഭാ
ഗം ഭാരതത്തിൽ കാണ്മാനിെല്ലന്നു പാർവതി പറഞ്ഞ
േപ്പാൾ ശ്രീപരേമശ്വരൻ,
“വിലത്തിേങ്കന്നു പാഠം െചയ്തിതു േവദവ്യാസൻ

പലർക്കുമതുെകാണ്ടു േകൾക്കായ്വന്നീലയേല്ലാ.
ഞാനിഹ േലാകത്തിങ്കെലാക്കേവ പരത്തുവൻ
നൂനമിക്കഥയതിന്നാശു നാം േപാകെയങ്കിൽ”

എന്നു േദവിക്കു പ്രത്യുത്തരം നല്കി. ഒടുവിൽ ആ ആദിദ
മ്പതിമാർ ഭൂമിയിൽ വന്നു േവദവ്യാസെനക്കണ്ടു വില്വപു
രാണെമഴുതിച്ചു വില്വാദ്രിയിൽ എത്തി പ്രദക്ഷിണം െച
യ്തു.
“ജിതമിത്യാദിേസ്താത്രംെകാേണ്ടറ്റം സ്തുതിച്ചേപ്പാൾ

മധൂസൂദനൻതാനും പ്രീതനായതുേനരം
ശ്രീഭഗവതിേയാടും ധരണീേദവിേയാടും
ശ്രീപതിയായ വിഷ്ണുഭഗവാൻ നാരായണൻ
പുഷ്കേരക്ഷണൻ ശിലാരൂപിയായ്ക്കാണെപ്പട്ടാൻ
ചക്രശംഖാബ്ജഗദാധരനായതുേനരം”

വിഷ്ണുവിെന സാക്ഷാൽകരിച്ചു േകാകാമുഖവാസിയായ
ഒരു ബ്രാഹ്മണനു തങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്ന വ്യാസേപ്രാ
ക്തമായ പുസ്തകം െകാടുത്തും െവച്ചു് അവർ ൈകലാസ
േത്തക്കു േപായി. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ശിഷ്യന്മാെര അതു
പഠിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങെനെയല്ലാമാണു് ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ
ഗതി.

മാതൃക
കവിതയുെട സ്വരൂപം ഒരുദാഹരണംെകാണ്ടു പ്രദർശി
പ്പിക്കാം. േകാകാമുഖത്തിെല െപായ്ക:
“െചാെല്ലഴും േകാകാമുഖമായിടും േക്ഷത്രത്തിങ്കൽ
നെല്ലാരു െപായ്കയുമുെണ്ടത്രയുമഗാധമായു്.

വാരിജകുമുദനീേലാൽപലാദികളായ
ചാരുപുഷ്പങ്ങൾെകാണ്ടു േശാഭിച്ചിട്ടിരിേപ്പടം.
പീനകായന്മാരായിേപ്പടികൂടാെത നിത്യം
മീനങ്ങളുണ്ടതിങ്കലറ്റമില്ലാതവണ്ണം.
അേന്യാന്യെമാരുമിച്ചു കളിച്ചു സുഖിേച്ചറ്റമന്നങ്ങൾ കാരന്നങ്ങൾ ചക്രവാകാദികളും.
ആനകൾ പിടികളും മക്കളും കൂടി വന്നു
ദീനെമന്നിേയ നല്ല താമരവളയവും
പറിച്ചുതിന്നു കളിേച്ചറ്റവും പുളയ്ക്കുേമ്പാൾ
പറക്കും കരഞ്ഞുെകാേണ്ടാേരാേരാ പക്ഷികളും;
അവറ്റിൻനാദംെകാണ്ടുെമത്രയും മേനാഹരം.
വിബുധസ്ത്രീകൾ വന്നു നിത്യവും കുളിക്കയാൽ
െകാങ്കകൾേതാറും േതച്ച കുങ്കുമപങ്കംെകാണ്ടും
പങ്കജാദ്യങ്ങളായ കുസുമങ്ങെളെക്കാണ്ടും
ദിെക്കാെക്കപ്പരേന്നാരു കുസുമഗന്ധംെകാണ്ടുമുൾക്കാമ്പിേലറ്റമാനന്ദെത്ത വർദ്ധിപ്പിച്ചീടും.”

തിരുവില്വാമലയ്ക്കടുത്തു മലെഞ്ചരുവിൽ പുനർജ്ജനി
എെന്നാരു ഗുഹാമുഖമുണ്ടെല്ലാ. അതിനു സമീപമായി
രിക്കാം േകാകാമുഖം എന്നു ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നു.
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20 കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മ
േകായിത്തമ്പുരാൻ –

കിളിമാനൂർേക്കാവിലകം

ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ പരപ്പനാട്ടു തട്ടാരിേക്കാവിലക
െത്ത ഒരു ശാഖയാണു് കിളിമാനൂർ. 861-ൽ അന്നു
തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രവിവർമ്മമഹാരാജാവു്,
തെന്റ മതാവായ ഉമയമ്മറാണിയുെട അനുമതിേയാട
കൂടി രണ്ടു രാജകുമാരിമാെര േകാലത്തുനാട്ടുപള്ളിേക്കാ
വിലകത്തുനിന്നു ദെത്തടുത്തു് അവെര വിവാഹം െച
യ്യുവാൻ തട്ടാരിേക്കാവിലകെത്ത തമ്പുരാക്കന്മാേരയും
െകാണ്ടുവന്നു് ആറ്റിങ്ങലിനു് എട്ടു നാഴിക അകെലയുള്ള
കിളിമാനൂരിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ആ ദത്തിൽെപ്പട്ട മൂത്ത
റാണിയുെട പുത്രനാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാ
വു്. പൂരൂരുട്ടാതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാട്ടി പ്രസവിച്ചിട്ടി
ല്ല. 893-ൽ ഒരു രാജകുമാരിെയക്കൂടി േകാലസ്വരൂപത്തി
െല മെറ്റാരു ശാഖയായ പള്ളിേക്കാവിലകത്തുനിന്നു
ദെത്തടുത്തു. കാർത്തികതിരുനാളിൽ ജനിച്ച പാർവ്വതീ
നാമേധയയായ ആ തമ്പുരാട്ടിയുെട ഭർത്താവു കിളിമാ
നൂർ േകരളവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. രാമവർ
മ്മമഹാരാജാവു് അവരുെട പുത്രനാണു്. 903-ആമാണ്ടു
വൃശ്ചികമാസത്തിൽ ആ റാണിേയയും അന്നു നാലു
വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന രാജകുമാരേനയും
ശത്രുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുത്തുവാൻ ജീവത്യാഗം െച
യ്ത േകരളവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ ധീേരാദാത്തതെയ
അഭിനന്ദിച്ചു് എട്ടു ചതുരശ്രൈമൽ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്ന
കിളിമാനൂരും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ചില പ്രേദശങ്ങളും മാർ
ത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് ആ കുടുംബത്തിേലക്കു
കരെമാഴിവായി ദാനം െചയ്തു. അങ്ങെന കിളിമാനൂർ
തിരുവിതാംകൂറിെല ഇടവകകളിൽ ഒന്നായിത്തീർന്നു.
923-ൽ പിെന്നയും അന്നു േകാലത്തു നാട്ടു പള്ളിേക്കാ
വിലകത്തുനിന്നു െനടുമങ്ങാടു െകാട്ടാരത്തിൽ വന്നു താ
മസിച്ചിരുന്ന നാലു െകാച്ചുതമ്പുരാട്ടിമാെര ദെത്തടുത്തു.
അവരിൽ പൂയംതിരുനാളിൽ ജനിച്ച മൂത്തതമ്പുരാട്ടിെയ
േകരള വർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ അനന്തരവനായ
രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ വിവാഹം െചയ്തു. പൂയം
തിരുനാൾ 957-ൽ മരിച്ചു. അവരുെട പ്രഥമസന്താനമാ
ണു് 931-ൽ ഭൂജാതനായ മഹാകവി അശ്വതിതിരുനാൾ
ഇളയതമ്പുരാൻ. ഈ വസ്തുതകളിൽനിന്നു രവിവർമ്മ
േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ജനനം 910-ആമാണ്ടിടക്കാണു്
എന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്താം. അേദ്ദഹം 974-ആമാണ്ടു മരി
ച്ചു. േകായിത്തമ്പുരാനു പള്ളിെക്കട്ടുകഴിക്കുന്ന കാലത്തു
വ്യുൽപത്തിയില്ലായിരുന്നു എന്നും പിന്നീടു നിപുണമായി
സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതിനുേമലാണു് കവനം െചയ്തുതുട
ങ്ങിയെതന്നും പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു.
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21 കംസവധം
രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ കംസവധം എെന്നാരാട്ട
ക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ കൃതിയുെട ആരംഭത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം ഗണപതിേയയും സരസ്വതിേയയും ഓേരാ പദം
െകാണ്ടു വന്ദിച്ചതിനുേമൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളിെയ
യും കുലേദവതയായ കിളിമാനൂർ അയ്യപ്പൻകാവിൽ
ശാസ്താവിേനയും രാമകൃഷ്ണാഭിധനായ ഗുരുവിേനയും
അഭിവാദനം െചയ്യുന്നു. ശാസ്താവിേനയും ഗുരുവിേനയും
പരാമർശിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങളാണു് താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
തു്.
“ആരൂഢസ്തുരഗം മഹാന്തമനുൈഗഃ
േകാദണ്ഡബാേണാജ്ജ്വലൽ-

പാണിഃ കുക്കുരദാമരാജിതകൈരർഭൂൈതർവൃതസ്സായുൈധഃ
നാനാരത്നവിഭുഷേണാജ്ജ്വലതനുർദ്ദീനാനുകമ്പീ ദ്വിഷാം
ശാസ്താേഖടരതശ്ചിരം ഭവതു നശ്ശാസ്താ വിഭൂൈത്യ പരം.
േവദാന്തചിന്തനവിജൃംഭിതതത്ത്വേബാധം
േമധാവതാം വരമധീതസമസ്തശാസ്ത്രം
ഭൂേദവവര്യമമലം കരുണാർദ്രചിത്തം
ശ്രീരാമകൃഷ്ണഗുരുനാഥമഹം സ്മരാമി.”

“മുകുന്ദചരിതാമൃതകീർത്തന” ങ്ങളിൽ ബദ്ധൗൽസു

ക്യനാണു് താെനന്നു കവി ആ കൃതിയുെട അവസാന
ത്തിൽ നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. “കുർേവ നാടകമത്ര സാധു
കവയസ്തുഷ്യന്തു ബദ്ധാദരം” എന്ന പദ്യഖണ്ഡത്തിൽനി
ന്നു് അേദ്ദഹം കഥകളിക്കു നാടകെമന്നാണു് േപർ നല്കി
യിരിക്കുന്നെതന്നു കാണാം. അങ്ങിങ്ങു ചില അപശബ്ദ
ങ്ങളും മറ്റും ഇെല്ലന്നിെല്ലങ്കിലും കംസവധെത്ത രണ്ടാം
കിടയിലുള്ള ഒരാട്ടക്കഥയായി പരിഗണിക്കുവാൻ വി
േരാധമില്ല. കുവലയാപീഡത്തിെന്റ വർണ്ണനം േകമമാ
യിട്ടുണ്ടു്. െതക്കൻകവികളിൽ േകാട്ടയംകഥകെള അനു
കരിച്ചു് ആദ്യമായി ഒരു കൃതി രചിച്ചതു രവിവർമ്മേകായി
ത്തമ്പുരാനാെണന്നു േതാന്നുന്നു. അതിനു െതളിവായി
താെഴക്കാണുന്ന പദം തെന്ന അംഗീകരിക്കാം.
“പാലയ ശങ്കര ശംേഭാ!

മാനുഷെരല്ലാരും േകൾപ്പിൻ-അഭിമാനം െവടിഞ്ഞു ശിവെനബ്ഭജിപ്പിൻ (പാലയ)
കാണുെതാക്കയും മായ—എന്നു
േതാന്നാെതയുള്ള ജനം ബഹു േപയാം (പാലയ)
ബ്രഹ്മെനന്നും വിഷ്ണുെവന്നും—െചാല്ലും
ചിന്മയനാം ശിവേനകെനത്തെന്ന (പാലയ)
മാനിനിമാരാം കിണറ്റിൽ-വീണു
താണുേപാകാെത ശിവെനബ്ഭജിപ്പിൻ (പാലയ)
ഞാെനന്നുെമേന്റതിെതന്നു—മുള്ള
മാനം നടിച്ചുഴന്നീടായ്കനിത്യം (പാലയ)
ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നേനരം—പരമാനന്ദമൂർത്തിെയക്കാണാമുദാരം” (പാലയ)

ഈ പദം കിർമ്മീരവധത്തിൽ ദുർവാസസ്സിെന്റ “ചന്ദ്ര
കലാധര പാലയ മാം—ഛേന്ദാമയ പരിപാലയ മാം”
ഇത്യാദി പദം കണ്ടു് എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. ഈ കൃതിയു
െട രചന രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്താ
െണന്നു േതാന്നുന്നു. കംസവധത്തിൽ അരിഷ്ടവധം, േക
ശിവധം എന്നീ കഥകളും ജരാസന്ധയുദ്ധവുംകൂടി കവി
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജരാസന്ധെന ബലഭദ്രൻ പിടിച്ചു
െകട്ടുന്നതായും ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ വാക്കുേകട്ടു േമാചിപ്പിക്കുന്ന
തായും അേദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്നു.
കംസവധത്തിനുപുറേമ രുഗ്മിണീസ്വയംവരം എെന്നാ
രാട്ടക്കഥകൂടി രവിവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള
തായി ചിലർ പറയുന്നു. ആ ആട്ടക്കഥ ആരും കണ്ടിട്ടി
ല്ല. അങ്ങെനെയാരു കൃതി അേദ്ദഹം രചിച്ചിരിക്കുേമാ
എന്നും സംശയിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതു പരമാർത്ഥമാെണ
ങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനായ അശ്വതിതിരുനാൾ
തമ്പുരാൻ അേത േപരിൽ മെറ്റാരു ആട്ടക്കഥ നിർമ്മി
ക്കുവാൻ ഇടയില്ലേല്ലാ.
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22 അനന്തപുരമാഹാത്മ്യം കുമ്മി
അനന്തപുരമാഹാത്മ്യം കുമ്മിയിലും കവി രാമകൃഷ്ണശാ
സ്ത്രി എന്ന തെന്റ ഗുരുനാഥെന വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. രചന രാ
മവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്താണു്.
“ശ്രീരാമകൃഷ്ണാഖ്യഭൂമിേദവൻ

ശ്രീമാനനന്തഗുണനിലയൻ
കാമിതെമാെക്കയും ൈകവരുവാെനന്നിൽ
സാേമാദെമാന്നു കടാക്ഷിേക്കണം.
ശ്രീവഞ്ചി ഭൂമിതിലകമാകും കുലേശഖരരാമവർേമ്മന്ദ്രൻതെന്റ
മാനേസ നിത്യവുമാവാസം െചയ്തിടും
ശ്രീപത്മനാഭ! നേമാ നമേസ്ത.”

എന്നീ വരികൾ േനാക്കുക. ദിവാകരചരിത്രവും ശ്രീപത്മ
നാഭപ്രതിഷ്ഠയുമാണു് പ്രതിപാദ്യം.
“േതാളും കുലങ്ങിച്ചിരിച്ചുടേനയവൻ

േതാളിൽക്കരേയറി േമളേമാേട ജഗദാലംബനം കരം െകാട്ടിച്ചിരിക്കയും
മാനസേമാഹമിളക്കുകയും
ഇങ്ങെനയുേള്ളാരു ലീലേയാടും
മംഗലമൂർത്തി വസിക്കുേന്നരം
തിങ്ങിനേമാദവും കിഞ്ചിൽ ഭവിച്ചിതു
േഖദവും ഭിക്ഷുവരനു ചിേത്ത.”

ഇവ ആ ഗാനത്തിെല മറ്റു ചില വരികളാണു്.
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23 മറ്റുചില െതക്കൻകഥകളികൾ
ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിെല േരഖകളിൽനിന്നു
919-ആമാണ്ടു തുലാമാസത്തിെല ഉത്സവത്തിനു തി
രുവല്ലായിൽനിന്നുവന്ന ചിലഅരങ്ങുകാർ (1) കൃഷ്ണാർ
ജ്ജുനസംവാദം (2) സുഭദ്രാഹരണം (3) ഗുരുദക്ഷിണ
എന്നീ കഥകളും, അവേരാ േവെറ ചിലേരാ (4) സന്താ
നേഗാപാലം (5–6) ബാണയുദ്ധം (ആദിയരങ്ങും മുകിവു്
അരങ്ങും, അതായതു് ഒന്നും രണ്ടും ദിവസെത്ത കഥ
കൾ) ഈ കഥകളും, ആറന്മുളനിന്നു വന്ന കാവുക്കാട്ടു്
ഇട്ടിരവിപ്പണിക്കരുെട അരങ്ങുകാർ (7) ശംബരവധം
(8) ബാല്യുത്ഭവം എന്നീ കഥകളും അഭിനയിച്ചതായി
െവളിെപ്പടുന്നു. 920 തുലാമാസത്തിെല ഉത്സവത്തിൽ
തിരുവനന്തപുരത്തു “െപരിയ ആഴാതി വകകൂട്ട” വും
ആറന്മുള ഇട്ടിരവിപ്പണിക്കർ മുതൽ േപരും (9) നളച
രിതവും കളിച്ചു. െകാട്ടാരക്കര ശങ്കരപ്പണിക്കർ (10)
സ്യമന്തകം അഭിനയിച്ചു. 921 തുലാമാസത്തിൽ േമല്പ
റഞ്ഞ ആഴാതി, ഇട്ടിരവിപ്പണിക്കർ, ഇവർക്കു പുറെമ
തിരുവല്ലാ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, കളത്തൂർ ത്രിവിക്രമൻ
ആശാൻ, മീനച്ചിൽ ഞാവൽക്കാട്ടു കർത്താവിെന്റ വക
യിൽ ഇട്ടുണ്ടാപ്പണിക്കർ എന്നിവരുെട അരങ്ങുകൾകൂടി
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും, പൂർേവാക്തങ്ങളായ ചില കഥകൾ
കൂടാെത അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ (11) ഹിഡിംബവധവും, ത്രി
വിക്രമനാശാൻ (12) കിരാതവും, ഇട്ടിരവിപ്പണിക്കർ
(13) പ്രേദാഷംമാഹാത്മ്യം രണ്ടു ദിവസെത്ത കഥയും
(14) ജയദ്രഥവധവും ഇട്ടുണ്ടാപ്പണിക്കർ (15) ധ്രുവചരി
തവും ആടുകയും െചയ്തു. 933 തുലാമാസത്തിൽ ആടിയ
കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ (16) രാവേണാത്ഭവംകൂടി അഭി
നയിച്ചതായി അറിയാം. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ
കഥകളിൽ സീതാസ്വയംവരം, ഖരവധം, ബാലിവധം,
േതാരണയുദ്ധം എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു പ്രചാരം. അവയ്ക്കു
പുറേമ (17) ജടായുവധം (18) ലങ്കാശ്രീേമാക്ഷം എന്നു
രണ്ടു രാമായണകഥകൾകൂടി ആടിയതായി കാണുന്നു;
അവ അന്യകർത്തൃകങ്ങളായിരിക്കാം. മുകളിൽ അക്ക
ങ്ങളിട്ടു കാണിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ നളചരിതവും ശംബരവധ
വും കിരാതവും ഒഴിെകയുള്ള പതിനഞ്ചു കഥകളും 1000ആമാണ്ടിന്നുമുൻപുതെന്ന ലുപ്ത പ്രചാരങ്ങളായിേപ്പായി
എന്നു് അനുമാനിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 54 ദിവസെത്ത
ആട്ടക്കഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള
കിരാതം, സന്താനേഗാപാലം, രാവേണാത്ഭവം, ബാണ
യുദ്ധം എന്നിവ പിന്നീടു് ആവിർഭവിച്ച കൃതികളാകുന്നു.
ഏതായാലും െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന അനുകരിച്ചു്
ആട്ടക്കഥകൾ എഴുതുവാൻ െകാല്ലം പത്താംശതക
ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ പലരും സന്നദ്ധരായി എന്നു്
ഇതിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടു്. 923വെര േകാട്ടയം
കഥകെളാന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു് ആടിയിരുന്നതുമി
ല്ല.
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24 േദവരാജസുരി
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ ആസ്ഥാനപ
ണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനെത്ത അലങ്കരിച്ചിരു
ന്ന കവിവര്യനാണു് േദവരാജൻ. അേദ്ദഹം െതക്കൻ തി
രുവിതാംകൂറിൽ അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽെപ്പട്ട ആശ്രാ
മം ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. മൂലകുടുംബം അക്കാലത്തു തിരു
വിതാംകൂറിെന്റ ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന തിരുെനൽേവലി
പത്തമടഗ്രാമത്തിൽനിന്നു് ആശ്രാമത്തിൽ വന്നുേചർ
ന്നതാണു്. ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയം നാടകത്തിൽ
കാണുന്ന
“പിതാമഹസമാേനാസ്യ പിതാ മഹിമഗൗരവാൽ

പിതാമഹസനാമാ ച േശഷാദ്രിരിതി സംജ്ഞയാ;

താദൃശസ്യാനുരൂേപായമാത്മജഃ പ്രശമം പരം
വിദ്യാവിനയസമ്പത്ത്യാ സമ്പാദയതി സർവദാ”

എന്ന േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതൃനാ
മേധയം േശഷാദ്രി എന്നായിരുന്നു എന്നും, കവി വിദ്യാ
വിനയസമ്പന്നനും ശാന്തനുമായിരുന്നു എന്നും നാം
അറിയുന്നു. േദവരാജൻ ബാല്യംമുതല്ക്കുതെന്ന അന്നു യു
വരാജാവായിരുന്ന രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ സഖ്യം
സമ്പാദിച്ചു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ തൃ
പ്പടിദാനെത്ത പ്രധാനമായി വിഷയീകരിച്ചു ബാലമാർ
ത്താണ്ഡവിജയം നാടകം നിർമ്മിക്കുകയും അഭിനവ
കാളിദാസൻ എന്ന ബിരുദം ആ മഹാരാജാവിൽനിന്നു
േനടുകയും െചയ്തു. ഈ വസ്തുതകൾ ആ നാടകത്തിൽ
ഭരതവാക്യം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു കുറിപ്പിൽ കാണുന്ന
“ശ്രീരാമവർമ്മകുലേശഖരഭൂമിപാല-

ബാല്യാശ്രിതഃ കലിതവാൻ കവിേരഷ ധീരഃ
ശ്രിപദ്മനാഭചരിേതാജ്ജ്വലേമവ േദവരാജാഭിധസ്സുമധുരം രസവൽ പ്രബന്ധം”
എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ നിന്നുമാത്രമല്ല പ്രസ്താവനയിെല

“പരസ്പരാേദശതയാ പ്രയുക്ത-

ഹല്വർണ്ണവത്വാദ്ധൃതേവദരൂപം
സ്വകീയനാമാദ്യപദം വഹന്തം
ഭേദ്ര! കവിം േവത്സി ഹി രാജചൂഡം”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നും “സായന്തനവാസന്തികാവേല
പവി േലാപസാരസ്വതസൗരേഭണ വഞ്ചികുലസാഗര
പൂർണ്ണചന്ദ്രായ മാണവിദ്വജ്ജനസാർവഭൗമശ്രീബാലരാമവ
കുലേശഖരാഭി നന്ദനീയനിജവിനയഗുണാലംകൃേതന
േദവരാജസൂരിണാ കൃതം ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയം
നാമ നാടകം” എന്ന ഗദ്യപംക്തി യിൽനിന്നും നമുക്കു
ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. നാടകനിർമ്മാണാനന്തരം മഹാ
രാജാവു് അേദ്ദഹെത്ത ഒരു സുവർണ്ണപീഠത്തിൽ ഉപ
േവശിപ്പിച്ചു്.
“സദ്വസ്തുഘടിതം ചാരു നാടകം കൃതവാനയം

തദസ്മിേന്നവ സദസി മഹൽ സമ്മാനമർഹതി”

എന്നുപക്രമിച്ചു്
“വിചിത്രപദവിന്യാൈസർമ്മനസ്സരസി മാമേക

ഭാവൽകകവിതാഹംസീ േലഖനം കുരുേതദ്ഭുതം”
എന്നും
“യദുക്തം ഭവതാ യുക്തം േപ്രൈമവാലമഭംഗുരം
യത്ത്വൽകവനമൂല്യാർത്ഥമപര്യാപ്തം ജഗത്ത്രയം:
േകനചിൽ ക്രിയേത കിഞ്ചിൽ സമ്മാനനമിദം തവ,
ഏതേദ്ദാഹളമാശ്രിത്യ കീർത്തിവല്ലീ പ്രവർത്തതാം”

എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതെയ ശ്ലാഘിച്ചു നാലു
സമ്പുടങ്ങൾ ദാനം െചയ്യുന്നു. അവയിൽ ഒന്നിൽ ആഭര
ണവും, മെറ്റാന്നിൽ മാണിക്യഹാരവും, േവറിെട്ടാന്നിൽ
പട്ടാംബരവും, നാലാമേത്തതിൽ സ്വർണ്ണവും നിറഞ്ഞി
രുന്നു.
“ഏകാ ഭൂഷണഭൂഷിേതയമിതരാ മാണിക്യഹാേരാജ്ജ്വലാ

കൗേശയാംബരധാരിണീയമപരാ ചാമീകരാഢ്യാ പരാ
ഏഷാ േപടചതുഷ്ടയീ മണിമയീ സമ്മാനിതാ േത മയാ
ധീമൻ! മാമകപദ്മനാഭചരിതാഖ്യാതുഃ പ്രബന്ധാത്മനാ”

എന്നു േശ്ലാകം േനാക്കുക. രാമവർമ്മമഹാരാജാവു ബാ
ലരാമഭാരതം എന്ന നാട്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം രചിച്ച കാല
ത്തും അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു ഊഹിക്കുവാൻ
അതിെന്റ പീഠികയിലുള്ള
“അഖിലഗുണനിധീനാമാശ്രേയാ േദവരാജ-

പ്രമുഖസകലദിൿപാേലാപഗീതസ്വകീർത്തിഃ
ബഹുകവിജനസമ്മാനാഭിനന്ദ്യാത്മമൂർത്തിർവിലസതി ചിരജീവി വഞ്ചിഭൂേദവരാജഃ”

എന്ന േശ്ലാകം വഴിതരുന്നു. മുൻപുദ്ധരിച്ച “ശ്രീബാലരാ
മവർമ്മകുലേശഖര” എന്ന പംക്തിയിൽനിന്നു പ്രസ്തുത
നാടകത്തിെന്റ അഭിനയം രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
വാഴ്ചക്കാലത്താെണന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.
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25 ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയം
ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയം അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഒരു സം
സ്കൃതനാടകമാണു്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു
രാജ്യഭാരം കേയ്യറ്റേപ്പാൾ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി സ്വപ്ന
ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു തെന്റ േക്ഷത്രം നവീകരിക്ക
ണെമന്നും അതിേലയ്ക്കുേവണ്ട ധനം ദ്വിഗ്വിജയംെകാണ്ടു
സംഭരിക്കണെമന്നും അരുളിെച്ചയ്തു. ആ കല്പനയനുസ
രിച്ചു മഹാരാജാവു ശുചീന്ദ്രത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടു പാണ്ഡ്യ
രാജ്യംവഴി ശ്രീരംഗേത്തക്കു േപായി, ശ്രീരംഗനാഥെന
െതാഴുതു, പ്രതിപ്രയാണത്തിൽ തിരുെച്ചന്തൂർ, ആഴ്വാർ,
തിരുനഗരി, ശ്രീൈവകുണ്ഠം, തിരുെനൽേവലി തുടങ്ങിയ
പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ദിഗ്വിജയം സാധിച്ചു തിരി
െയ വന്നു പത്മനാഭേക്ഷത്രം ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്തു്
ആ േദവനായി തെന്റ സർവ്വസ്വവും സമർപ്പിച്ചു. അന്നു
മുതൽ അവിടുന്നു മഹാരാജാവും താൻ യുവരാജാവും
എന്ന നിലയിൽ “ബാല” പദം തെന്റ നാമേധയവുമായി
ഘടിപ്പിച്ചു.
“േഭാ വത്സ! ബാലമാർത്താണ്ഡ! ത്വയാ ദത്തം മഹീധുരാം

അഗ്രഹീഷം പ്രഹർേഷണ യുവരാേജാസി സാംപ്രതം
യൗവരാജ്യാഭിഷിക്തസ്യ തവ മുൈദ്രവ ശാശ്വതീ
ഭദ്രാ കൃപാണവല്ലീയം സേഖടാ ഗൃഹ്യതാം ത്വയാ”

എന്നു് ആ അവസരത്തിൽ അശരീരിവാക്കുണ്ടായതാ
യി കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. അന്നുമുതല്ക്കു തിരുവിതാംകൂറിൽ
നാടു വാഴുന്ന മഹാരാജാക്കന്മാെരല്ലാം തങ്ങളുെട സം
ജ്ഞയ്ക്കു മുൻപിൽ ബാലശബ്ദം ഘടിപ്പിച്ചു കാണുന്നു.
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26 നാടകത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം
കവിസഹജമായ അത്യുക്തിയിൽനിന്നു േദവരാജൻ വി
മുക്തനെല്ലങ്കിലും േദശചരിത്ര സംബന്ധമായുള്ള പല
വസ്തുതകളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാടകത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹി
ക്കാവുന്നതാണു്. തന്നിമിത്തം അതിനു േകരളചരിത്ര
െത്ത പരാമർശിക്കുന്ന പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കൂട്ടത്തി
ലും ഒരു സ്ഥാനത്തിനവകാശമുണ്ടു്. രാജേദ്രാഹികെള
മഹാരാജാവു് ഉന്മൂലനം െചയ്തതിേനയും അവരുെട നാ
യകന്മാരായ തമ്പിമാെര വധിച്ചതിേനയും േദശിങ്ങനാടു
കീഴടക്കിയതിേനയും, ലന്തക്കാെര േതാല്പിച്ചതിേനയും,
മഹാദാനപുരം ഗ്രാമം ബ്രാഹ്മണർക്കു ദാനംെചയ്തതി
േനയും, ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപം പണിയിച്ചതിേനയും മറ്റും
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ കവി
സമുജ്ജ്വലമായി ചിത്രണം െചയ്തിരിക്കുന്നു. തൃപ്പടിദാന
ത്തിെന്റ വർണ്ണം വളെര വിപുലവും മേനാഹരവുമാണു്.
തമ്പിമാെരപ്പറ്റി “രാവണകുംഭ കർണ്ണാവിവാത്യന്തപര
മദുർജ്ജയൗ, ബാലകനിഷ്ഠാഭിധാനൗ, പ്രത്യർത്ഥിമൂർ
ദ്ധന്യൗ, ദുരാേലാചനാ ഫലസംസിദ്ധിം നിശ്ചിത്യ വിവി
ക്തേമവ നിേജാപകണ്ഠം കാലേചാദനയാ സമ്മിളിതാ
േവവാഗതൗ, സമേയ വിദിതവൃത്താേന്തന നിേമഷമാ
േത്രണ ഖഡ്ഗധാരാകബളീകൃതകണ്ഠനാളാവാകലയ്യ
പ്രേത്യകം ൈദ്വരൂപ്യതാമാപാദിതൗ—” എന്നു് അേദ്ദ
ഹം പറയുന്നു. ബാലകനിഷ്ഠന്മാെരന്നാൽ കുഞ്ചുതമ്പി
മാർ എന്നർത്ഥം. ലന്തക്കാെരക്കുറിച്ചു “നിജരാജ്യമർ
മ്മഭൂതം പ്രഭൂതധനാഗമസ്ഥാനമതർക്കിതേമവാക്രമ്യ
രക്തബീജാസുരകുലമിവ തൈത്രവ പരിവർദ്ധമാനം
കഹൈനകനിലയം സകലമപി സസ്വാമികം സാം
യാത്രികയൂഥമപി വിവിധഞ്ച സമഗ്രായുധജാലമാച്ഛി
ൈദ്യവ വിദ്രാവിതം, വിനിഹതം, സദ്യശ്ചരണാഗതം,
സമ്യൿപരിപാലിതം ച” എന്നാണു് അേദ്ദഹം പ്രസ്താ
വിക്കുന്നതു്. ഈ പ്രസ്താവന സുപ്രസിദ്ധമായ കുളച്ചൽ
യുദ്ധെത്തപ്പറ്റിയാെണന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. അങ്ങ
െന മഹാരാജാവു് സമ്യൿപാലനം െചയ്ത ശരണാഗത
ന്മാരിൽ ഒരാളാണു്, പിന്നീടു തിരുവിതാംകൂർ ൈസന്യ
ത്തിെന്റ വലിയ കപ്പിത്താനായിത്തീർന്ന യൂസ്ൈറഷ്യ
സു് ഡിെലേനായി. രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ മാതാ
വായ പാർവതീറാണിെയ വർണ്ണിക്കുന്ന — “അത ഏവ
ഹി േദവസ്യ ശ്രീമതീ േസാദരീ നിരന്തരവ്രേതാപവാസ
നിയമതപസ്സമ്പദധിഷ്ഠാനഭൂതതയാ ഭൂേയാപി േദദീപ്യ
മാന േദഹശ്രീഃ മഹിമ്നാ നാമ്നാ ച മഹീധേരന്ദ്രനന്ദിനീ
മനുസ്മാരയന്തീ” എന്നു തുടങ്ങിയ ഗദ്യത്തിെന്റ ചമൽ
കാരം അവാങ്മനസേഗാചരമായിരിക്കുന്നു. മഹാരാ
ജപ്രശസ്തിപരമായ ഒരു േശ്ലാകംകൂടി ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടു
പുേരാഗമനം െചയ്യാം.
“വിദ്വന്മണ്ഡലപുണ്ഡരീകപടലാേമാദപ്രദാേനാത്സുക-

േസ്തേജാധൂനിതൈവരിജാലതിമിേരാ
നിേത്യാദേയാത്യത്ഭുതഃ
േക്ഷാണ്യാം യഃ പ്രവിഭാതി വാഞ്ഛിതഫലപ്രാപ്തിം നൃണാം
കല്പയൻ
േസായം വഞ്ചികുേലാദ്ഭേവാ വിജയേത
ശ്രീബാലമാർത്താണ്ഡരാടു്.”
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27 കൃഷ്ണശർമ്മാ
ശ്രീപത്മനാഭചരിതം എന്ന സംസ്കൃതചമ്പുകാവ്യത്തിെന്റ
നിർമ്മാതാവാണു് കൃഷ്ണശർമ്മാവു്. ആ ചമ്പുവിൽ ആറാ
മെത്ത സ്തബകത്തിെന്റ ഏതാനും ഭാഗേത്താളമുള്ള ഒരു
ഗ്രന്ഥേമ ഇതുവെര കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. “ഭഗവദാഗമേനാ
ത്സവ കഥാസുധാഭിരാമമനന്തരസഗർഭം കൃഷ്ണശർമ്മാ
നിർമ്മാതുമാരഭത” എന്ന പംക്തിയിൽ അേദ്ദഹം സ്വ
നാമേധയം പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േദശേമെതന്നറിവില്ല.
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു
രാമവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു നിർ
മ്മിച്ച ഒരു കൃതിയാണു് ശ്രീപത്മനാഭചരിതം. താെഴക്കാ
ണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ആ വസ്തുത െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
“അസ്തി പ്രഭാവാർജ്ജിതരാജ്യലക്ഷ്മീ-

ശ്ശാസ്താ സമസ്താവനിവല്ലഭാനാം
ധാത്രീപരിത്രാണപവിത്രകീർത്തിർമ്മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ നരപാലവീരഃ.
പ്രസന്നസാരസ്വതചാരുമാധുരീധുരീണവാണീമകരന്ദസുന്ദരം
ഭജന്തി യം സന്തതേമവ സാധേവാ
വസന്തചൂതം മധുപാ ഇേവാത്സുകാഃ
ലക്ഷ്മീകാന്തപൈദകവാസപടുധീസ്സേദ്യാഗദാേന്താ ഭൃശം
നിത്യം ബാഢതമസ്സപത്നനിവഹം നിസ്സാരയൻ സർവദാ
േനത്രാനന്ദകരശ്ച സാരസഹിതസ്സന്മാർഗ്ഗജൃംഭദ്രുചിർന്നാമ്നാ യസ്യ ന േകവലം വിജയേത മാർത്താണ്ഡതാ
ഭൂപേതഃ
യസ്യാഭിരാമവികളങ്കശശാങ്കഗൗൈരർഭൂമണ്ഡേല ധവളിേത വിമൈലര്യേശാഭിഃ
സുസ്നിഗ്ദ്ധദുഗ്ദ്ധമയവാരിധിശങ്കേയവ
േശേത സൈദവ ഭഗവാനിഹ പദ്മനാഭഃ.
യന്നിർജ്ജിതാശ്ശാത്രവരാജവീരാ
വേന വസേന്താ നിശിൈതഃ ഖനിൈത്രഃ
ഭൂമിം തദീയാമിവ സാഭ്യസൂയാ
ഭിന്ദന്തി കന്ദാഹരണച്ഛേലന.
ഭല്ലീഭേയാേദ്വല്ലിതഗാത്രവല്ലീ
വല്ലീഗേണാേല്ലാചകതല്ലജാസു
പല്ലീഷു നിർല്ലജ്ജമേഥാപചുല്ലീ
നിർല്ലീയേത യദ്രിപുവല്ലഭാളീ.
യന്മാതുലഃ ക്ഷ്മാതലവജ്രപാണിർഗ്ഗുൈണകപാത്രീ ഭുവി യജ്ജനിത്രീ
യസ്യാഭിരാമാങ്ഗലതാസ്സ്വസാരഃ
സ്വസാരശൗര്യാർജ്ജിതകീർത്തിഭൂമ്നഃ.
തച്ഛാസനാൽ പുണ്യവിപാകദാത്രീം
ശ്രീപദ്മനാഭസ്യ കഥാമുദാരാം
വേക്ഷ്യ കടാക്ഷാമൃതപൂരസിൈക്തർവചഃപ്രപൈഞ്ചരധുനാ ഗുരൂണാം…”

‘അസ്തി പ്രഭാവാർജ്ജിത” തുടങ്ങിയ ചില പദ്യങ്ങൾ
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ദിഗ്വിജയത്തിനു
േമലാണു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു് അനു
സ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അനന്തശയനേക്ഷത്രമാഹാത്മ്യത്തിൽ
പുരാണരൂേപണ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഐതിഹ്യംതെന്ന
യാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയിലും പ്രാേയണ വർണ്ണിതമായി
രിക്കുന്നതു്. ഉർവശി ദിവാകരെന്റ തേപാഭങ്ഗത്തിനു്
ഉദ്യമിക്കുന്ന മൂന്നാം സ്തബകത്തിെല കഥയും മറ്റും കവി
രസപൂർത്തിക്കുേവണ്ടി കൂട്ടിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. കവിത
ആകപ്പാെട ആകർഷകമായിട്ടുണ്ടു്.
“അസ്തി പ്രശസ്തമുപദക്ഷിണവാരിരാശി

േക്ഷത്രം മേനാഹരമനന്തപുരാഭിധാനം
യസ്മിൻ പുരാണപുരുഷസ്സഹ േലാകമാത്രാ
നിദ്രായേത ഭുജഗപുങ്ഗവതല്പശായീ”

എന്നിങ്ങെന തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിേന്റയും ശ്രീ
പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിേന്റയും മേനാഹരമായ ചി
ത്രണംെകാണ്ടു കൃതി ആരംഭിക്കുന്നു. ആ േക്ഷത്രത്തി
െന്റ പ്രതിഷ്ഠാപകനായ ദിവാകരസന്ന്യാസിയുെട കഥ
രണ്ടാമെത്ത സ്തബകത്തിലാണു് ആഖ്യാനം െചയ്തുതുട
ങ്ങുന്നതു്.
“നാരായണം ദ്രഷ്ടുമനാസ്തപസ്വീ

ദിവാകേരാ നാമ പുരാ മുനീന്ദ്രഃ
തേപാ വിേതേന ചിരകാലമുഗ്രം
ഭാഗീരഥീതീരതേപാവേനഷു”

ഭഗവാൻ ആ തപസ്വിയുെട മുന്നിൽ ഒരു ശിശുവിെന്റ രൂ
പത്തിൽ സന്നിധാനംെചയ്തു പല വികൃതിത്തങ്ങളും കാ
ണിച്ചു. ഒരുക്കൽ േഹാമാഗ്നിയിൽ െവള്ളെമാഴിക്കുന്നതു
കണ്ടു് ആ ഉണ്ണിെയ അേദ്ദഹം അല്പം േകാപേത്താടുകൂടി
പുറംൈകെകാണ്ടു തടുക്കുകയും അേപ്പാൾത്തെന്ന ആ
വിഗ്രഹം അവിെടനിന്നു് അന്തർദ്ധാനം െചയ്കയും െചയ്തു.
അക്കാലത്തു നാരദമഹർഷി അവിെടെച്ചന്നു മാർക്ക
േണ്ഡയെന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു ദക്ഷിണദിക്കിൽ പര
ശുരാമേക്ഷത്രത്തിൽ ശ്രീനാരായണൻ കലിയുഗത്തിൽ
മനുഷ്യരുെട പാപശാന്തിക്കായി അനന്തശയനത്തിൽ
പള്ളിെകാള്ളുെമന്നുള്ള വ്യാേസാക്തമായ പുരാവൃത്തം
ദിവാകരെന ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. അതു േകട്ടു് അേദ്ദഹം പല േദ
ശങ്ങൾ അതിവാഹനം െചയ്തു. ചിദംബരം, തിരുെച്ചന്തൂർ
എന്നീ േക്ഷത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു് ആരുവാെമാഴിമാർഗ്ഗ
മായി േകരളത്തിെലത്തി, കന്യാകുമാരി, ശുചീന്ദ്രം, തിരു
വട്ടാർ, തൃച്ചാരണത്തു മല (ചിതറാൽ) മുതലായ േക്ഷത്ര
ങ്ങളിലുള്ള േദവതകേളയും വന്ദിച്ചു കരമനയാറു കടന്നു്
ആറന്നൂേരലായിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു പുലയി താ
യാട്ടുകാട്ടുന്ന തെന്റ കുട്ടിേയാടു്
“േവത്രയഷ്ട്യാ സമാതാഡ്യ ത്വാമനന്തപുേര വേന
ക്ഷിപാമി േകാപകലുഷാ മൂഢ! ബാഢം ന േത സുഖം.”

എന്നു പരുേഷാക്തി പറയുന്നതു േകട്ടു് അനന്തൻകാടു്
എന്ന സ്ഥലം ഏതാെണന്നു് അവളിൽനിന്നു മനസ്സിലാ
ക്കി. അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ പഴയ ബാലേവഷത്തിൽ
ഭഗവാനും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അന്നു േവണാടു ഭരിച്ചിരുന്ന
കുലേശഖരമാഹാരാജാവിെന ആ ദിവ്യസ്ഥാനേത്തക്കു
കൂട്ടിച്ചുെകാണ്ടുവരുവാൻേപായി. അതിനപ്പുറമുള്ള കഥ
എെന്തന്നു ചമ്പുവിെന്റ അവശിഷ്ടഭാഗങ്ങൾ കിട്ടിയാേല
അറിവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ചിദംബരത്തിെല ശിവഭ
ക്തന്മാരായ ദീക്ഷിതന്മാരുെട വർണ്ണനമാണു് ചുവെട
പകർത്തുന്ന േശ്ലാകം.
“വിദ്യാവല്ലീമതല്ലീലസദുപവനതാം
ബിഭ്രതാമഭ്രഗംഗാ-

വീചീസേന്ദാഹനിന്ദാവഹസരസവേചാഗുംഫഗാംഭീര്യഭാജാം
പുംസാം സംസാരവിധ്വംസനകനകസഭാധീശേസവാരതാനാം
ൈനപുണ്യാേലാകകൗതൂഹലകലിതമതിർവിസ്മിേതാഭൂന്മുനീന്ദ്രഃ.
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28 ശങ്കരകവി
‘ശംകു’ എന്ന മെറ്റാരു കവിയും അനന്തശയനേക്ഷത്രമ

ഹാത്മ്യെത്ത വിഷയീകരിച്ചു പത്മനാേഭാദയം എെന്നാ
രു കാവ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആെക 142 േശ്ലാകങ്ങൾ
അടങ്ങിയ ആ കാവ്യം നാലു പദ്ധതികളായി വിഭജി
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
“മേനാനിദിധ്യാനവിധൂതപാപ്മേനാ

മഹായതീനാം പദപത്മേസവിനഃ
മഹാഫലാ ശംകുകേവരിയം കൃതിർമ്മഹാധിയാം കർണ്ണവതംസതാമിയാൽ.”

അേദ്ദഹത്തിേന്റയും ജന്മഭൂമി അവിജ്ഞാതമായിരിക്കു
ന്നു. കൃഷ്ണശർമ്മാവും ശംകുകവിയും ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണ
രായിരിക്കണം. ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണകാലത്തിൽ മാർത്താ
ണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തെന്നയായിരുന്നു വഞ്ചിരാ
ജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതു്. കവി ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
ശ്രീമന്മാർത്താണ്ഡഭൂേപാ ജയതു ബുധജനാനന്ദദായീ നിതാന്തം
കാവ്യേഞ്ചദം മദീയം കലിതഹരികഥാസാരവത്ത്വാൽ സുധീന്ദ്രാഃ
ശൃണ്വന്ത്വാചന്ദ്രതാരം ഭവതു ച ധരെണൗ
വഞ്ചിവംേശാതിദീർേഘാ
ബ്രഹ്മാനന്ദാമൃതാെബ്ധൗ മമ ഹൃദയമിദം
മജ്ജതാം നിർവിേശഷം.”

പത്മനാേഭാദയരചനയ്ക്കു് അേദ്ദഹെത്ത േപ്രരിപ്പിച്ചതും
രാമവർമ്മ ഇളയരാജാവായിരുന്നു.
“ധർമ്മശ്ശരീരീവ ച ഭാഗ്യരാശി-

ർേദ്ദഹീവ മൂർേത്താ ഹരിഭക്തിപൂരഃ
സുഗാത്രവാൻ ൈധര്യരേസാസ്തി തത്ര
ശ്രീരാമവർമ്മാഭിധഭൂമിപാലഃ.
യൽകല്പനാപീശ്വരകല്പേനവ
േകനാപ്യലംഘ്യാഖിലസാധികാ ച
യത്സാഹതീസാരവിദാം ബുധാനാം
ദ്രാക്ഷാപി മാധ്വ്യാ സഹ നിംബതുല്യാ.
േക്ഷമായ തൈസ്യവ ച തൽകുലസ്യ
വിഹായ ദുഗ്ദ്ധാംബുനിധിം രേമശഃ
േശേതത്ര േശേഷ ഹി തദീയവൃത്തം
സംഗൃഹ്യ കിഞ്ചിദ്രചയാമി പൈദ്യഃ.”

എന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക. ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ ദിവാ
കരസന്ന്യാസിേയാടു് അരുളിെച്ചയ്യുന്ന േശ്ലാകങ്ങളാണു്
അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്.
“ഇതഃപരം േയാഗിവരാത്ര വർേത്ത

േക്ഷമായ വഞ്ചീന്ദ്രകുലസ്യ ശശ്വൽ
അർച്ചൻ ഭവാംസ്തിഷ്ഠതു മാമിൈഹവ
ദാർവാകൃതിം യാസ്യസി സർവസിദ്ധിം.
… …

…

തദാരഭ്യ വനം േഹ്യതദാസീന്നഗരമുത്തമം;
രാജധാനീ ച സംജാതം വഞ്ച്യന്വയമഹീഭൃതാം.
തസ്മിൻ ജാതാഃ പാർത്ഥിവാഃ കീർത്തിമന്തശ്ശുദ്ധാത്മാേനാ വിഷ്ണുപാൈദകഭക്താഃ
ശ്രീപ്രാസാദം പദ്മനാഭസ്യ കൃത്വാ
പൂജാദീംശ്ച സ്ഥാപയാമാസുരഗ്ര്യാൻ.”

കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക ഗുണെമാന്നുമില്ല.
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29 കടത്തനാട്ടു
തമ്പുരാൻ—(ശതമുഖരാമായണം
ആട്ടക്കഥ)
കടത്തനാട്ടു രാജവംശത്തിൽ െകാല്ലം ഒൻപതാം ശത
കത്തിെന്റ ഒടുവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തമ്പുരാൻ ശതമു
ഖരാമായണം എെന്നാരാട്ടക്കഥ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി േഗാ
വിന്ദപ്പിള്ളയുെട ഭാഷാചരിത്രത്തിൽനിന്നറിയുന്നു.
“ശതമുഖരാമായണമിേത്യകം നാട്യപ്രബന്ധമകേരാദ്യഃ

േദൈവഃ പ്രണൈതേസ്സവ്യം കലിമലരഹിതം യയൗ സ
ൈവകുണ്ഠം”

എന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരമെത്തപ്പറ്റി ഒരു േശ്ലാകം
അവിടത്തുകാരനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ട
ന്നും “േദൈവഃ പ്രണൈതേസ്സവ്യം” എന്ന കലിവാചകം
െകാണ്ടു പ്രസ്തുത കവിയുെട നിര്യാണം 910-ആമാണ്ടാെണന്നു
വരുന്നു എന്നും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെല
ഒരു േശ്ലാകമാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.
“കൃത്വാ രാവണനിഗ്രഹം രഘുപതിസ്സൗമിത്രിണാ സംയുത-

സ്സുഗ്രീവാനിലജാശേരന്ദ്രസഹിതസ്സാകം കപീനാം
ഗൈണഃ
ആഗത്യാത്മപുരം മുദാ മുനിവൈരഃ പ്രീത്യാഭിഷിേക്താ
വസൻ
സന്തുേഷ്ടാ വിജേന കദാചിദഥ താം സീതാമഭാണീദ്ഗിരം.”

നിപുണമായ ഗേവഷണം െചയ്തിട്ടും ഗ്രന്ഥം കണ്ടുകിട്ടി
യിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതിെനപ്പറ്റി അഭിപ്രായെമാന്നും
പറയുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതെല്ലങ്കിലും ഈ േശ്ലാകം പരി
േശാധിക്കുന്ന സഹൃദയന്മാർക്കു പ്രസ്തുതകവി വാസനാ
സമ്പന്നനാെണന്നു കരുതാവുന്നതല്ല. പേക്ഷ േകാട്ടയ
ത്തു തമ്പുരാെന്റ കഥകൾ കണ്ടു് ആ രീതി പിടിച്ചു സമീപ
വാസിയായ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന ഒരു കൃതി ഉണ്ടാക്കിയ
തായിരിക്കാം.
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30 ഇരട്ടക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ
അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിനു സമീപം കടേലാ
രത്തായി ഇരട്ടക്കുളങ്ങര എെന്നാരു ശിവേക്ഷത്രമുണ്ടു്.
ആ േക്ഷത്രത്തിനു െതാട്ടു െതക്കാണു് ഇരട്ടക്കുളങ്ങര
വാരിയം. ആ വാരിയം ഇന്നുമുണ്ടു്. െകാല്ലം പത്താം
ശതവർഷത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ചിത്രെമഴുത്തിൽ വി
ദഗ്ദ്ധനായി ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വാരിയർ ഉണ്ടായി
രുന്നു. രാമവാരിയർ എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപർ. തൃശ്ശിവേപരൂർ വടക്കുന്നാഥേക്ഷത്രേത്താടുേചർ
ന്ന േദവീേക്ഷത്രത്തിൽ അേദ്ദഹം 905-ആമാണ്ടു വൃശ്ചി
കം 5-ആംനു കുേചലേഗാപാലം എന്ന ചിത്രം എഴുതി
ത്തീർത്തതിനു േരഖയുണ്ടു്. 953-ആമാണ്ടു ധനുമാസത്തി
െല ഭദ്രദീപത്തിനു തിരുവനന്തപുരത്തു സന്നിഹിതനാ
യിരുന്ന ഇരട്ടക്കുളങ്ങര കൃഷ്ണവാരിയർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വംശജനാണു്. സാഹിത്യത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത സ്മരി
േക്കണ്ടതു പഴയ ആട്ടക്കഥകളിൽ ഒന്നായ കിരാതത്തി
െന്റ പ്രേണതാവു് എന്ന നിലയിലാണു്. 921-ൽ കിരാ
തം കഥ ആടിയിരുന്നതായി നാം കണ്ടുവേല്ലാ. ആ കഥ
യിൽ “ജന്മെമാടുങ്ങുവാൻ വരം കല്മഷാേര, തേരണേമ”
എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികളിൽ കവിക്കു് അറംവന്നു േപാ
യി എന്നും അതിൽ സൂചിതമായതുേപാെല കഥ അവ
സാനിപ്പിച്ചു് രേണ്ടാ മൂേന്നാ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഒരു കാളയുെട കുേത്തറ്റു് അേദ്ദഹം മരിച്ചു എന്നും ഒരു
ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. തൃശ്ശിവേപരൂർേക്ഷത്രത്തിൽ ചിത്രെമ
ഴുതിയതു മുപ്പതാമെത്ത വയസ്സിലാെണന്നു കണക്കാ
ക്കിയാൽ 875-ആമാണ്ടിടക്കാണു് അേദ്ദഹം ജനിച്ചെത
ന്നു സങ്കല്പിക്കാം. കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മമ
ഹാരാജാവു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു സേന്താ
ഷിച്ചു് അമ്പലപ്പുഴേക്ഷത്രത്തിൽ േചാറു പതിച്ചുെകാടു
ത്തതായി കാണുന്നു.
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31 കിരാതം ആട്ടക്കഥ
കിരാതത്തിനു സാഹിത്യ ദൃഷ്ട്യാ വളെര താണ ഒരു
സ്ഥാനേമ കല്പിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു. വാരിയർക്കു
പറയത്തക്ക വ്യുൽപത്തിേയാ കവനപാടവേമാ ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ‘കിരാതൻ’ എന്നതിനു ‘കിരാൻ’ എന്നും
‘ൈവരിണാം’ എന്നതിനു ‘ൈവരീണാം’ എന്നുമാണു്
അേദ്ദഹം പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്. എങ്കിലും കവിക്കു ശിവ
വിഷയകമായുള്ള ഭക്തിപ്രകർഷത്തിനു കിരാതം സാ
ക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് ആടിക്കാണാൻ െകാള്ളാ
വുന്ന ഒരു കഥയാെണന്നും സമ്മതിക്കാം. അതുെകാ
ണ്ടുതെന്നയായിരിയ്ക്കാം അതിനു് ഇന്നും അഭംഗുരമായി
നിലനിന്നുേപാരുന്ന പ്രചാരവും. അപ്സരസ്ത്രീകൾക്കു് അർ
ജ്ജുനെന്റ മുന്നിൽ പാടിക്കളിക്കുവാൻ ഒരു കുമ്മിയും
കവി പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േശ്ലാകങ്ങൾ
പ്രാേയണ എല്ലാംതെന്ന ഭാഷാനിബദ്ധങ്ങളാണു്. ഒരു
പദത്തിെല ഏതാനും വരികൾമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.
“േകവലേമവ ഹി ശൃണു ഗിരമയി േനാ േദേവന്ദ്രാത്മജ,

േദവസുന്ദരിമാരാം േദവിമാർ ഞങ്ങൾ നിെന്റ
പൂെമയു് കണ്ടു പൂണ്മാനാവിർേമ്മാേദന വന്നു.
ഊറ്റമായുള്ള െവയിൽ കാറ്റും മഴയും മഞ്ഞുേമറ്റുെകാണ്ടു വൻകാട്ടിേലറ്റം സന്താപേമാേട
െചറ്റു നാളല്ലേല്ലാ നീ മുറ്റും േസവിച്ചീടുന്നു;
കറ്റച്ചിടേയാനുേണ്ടാ െചറ്റു കാരുണ്യം േതാന്നി?
സുരസുന്ദരിമാരുമായു് സരസം രമിച്ചുെകാൾവാൻ
നരജന്മം െചേയ്താർക്കിതു െപരിെകപ്പണിയുണ്ടേല്ലാ.
പുരുഷനായാലരിയ പുരുഷാർത്ഥമേല്ലാ നല്ലൂ
തരുണിമാരുമായുള്ള പരമസംേയാഗം പാർത്താൽ.”
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32 നളചരിതം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു്
നളചരിതം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും ഈ വാരിയരുെട
കൃതിെയന്നാണു് അറിയുന്നതു്.
“ശ്രീകൃഷ്ണ േഗാവിന്ദ നാരായണാനന്ത
ശ്രീകാന്ത േഗാപാല പാലയ മാം.

വാേനാർനദീപുേര വാണരുളീടുന്ന
വാസുേദവ കൃഷ്ണ വന്ദിക്കുേന്നൻ.
െചമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാരമായുള്ള
തമ്പുരാൻ േദവനാരായേണന്ദ്രൻ
അൻേപാടു നെമ്മത്തുണച്ചരുളീേടണം
തൻപാദം ഞാനിതാ കുമ്പിടുേന്നൻ.
െചാെല്ക്കാണ്ടിരട്ടക്കുളങ്ങെര വാഴുന്ന
മുക്കണ്ണെരെന്നക്കടാക്ഷിേക്കണം.”
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33 േചലപ്പറമ്പു
നമ്പൂരി—ജീവിതചരിത്രവും

മുക്തകങ്ങളും

േചലപ്പറമ്പു നമ്പൂരിെയപ്പറ്റി േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത സഹൃദയ
ന്മാരില്ല. അേദ്ദഹം യാെതാരു ഗ്രന്ഥവും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല.
സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും സന്ദർഭവശാൽ രചിച്ചിട്ടു
ള്ള ഏതാനും മുക്തകങ്ങളിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ യശ
സ്സു നിലനിന്നുേപാരുന്നതു്. േകാഴിേക്കാടിനു സമീപമു
ള്ള ചാലിയത്തായിരുന്നുവേത്ര അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലം.
േപരു് എെന്തന്നറിയുന്നില്ല. േചലപ്പറമ്പു ബാല്യത്തിൽ
ത്തെന്ന അമ്മായി േശ്ലാകങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിൽ വിരുത
നായിരുന്നു.
“ഭക്ത്യാ ഞാെനതിേര കുളിച്ചു ഭഗവൽപാദാരവിന്ദങ്ങെള-

ച്ചിേത്ത േചർെത്താരരക്ഷണം
മിഴിയടച്ചേമ്പാടിരിക്കുംവിധൗ
അേപ്പാൾേത്താന്നിെയനിക്കു മാരവിരുതും
മന്ദസ്മിതപ്രൗഢിയും
പെന്താക്കും മുലയും തണുത്ത തുടയും മേറ്റതുെമേന്നാമേല”

എന്ന േശ്ലാകം അേദ്ദഹം അക്കാലത്തുണ്ടാക്കിെയന്നും
അതു േകട്ടു ഗുരുനാഥൻ കയർത്തു് “അതു് ഒന്നുകൂടിെച്ചാ
ല്ലു” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ആ േശ്ലാകത്തിെന്റ േവശ്യാ
വർണ്ണനപരമായ ഉത്തരാർദ്ധം
“അേപ്പാൾേത്താന്നിെയനിക്കു ബാലശശിയും േകാടീരവും

ഗംഗയും
ബ്രഹ്മേന്റ തലയും കറുത്ത ഗളവും മറ്റുള്ള ഭൂതങ്ങളും”

എന്നു ശിവവർണ്ണനപരമായി മാറ്റിെച്ചാല്ലി ആ േകാ
പിഷ്ഠെന അത്ഭുതെപ്പടുത്തി എന്നും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു
ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. നമ്പൂരി തിരുവനന്തപുരത്തു േപായി
892-ൽ തീെപ്പട്ട രവിവർമ്മമഹാരാജാവിേനാടു സമ്മാ
നം വാങ്ങിെയന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഒരു
സഞ്ചാരപ്രിയനായിരുന്നതിനാൽ പല രാജധാനിക
ളിലും െചന്നു് അവിടങ്ങളിെല അതിഥിയായി താമസിച്ചു
നിമിഷേശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിേനാദിച്ചാണു ആയുസ്സി
െന്റ ഭൂരിഭാഗവും കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു്.
താെഴക്കാണുന്നതു വിരഹാവസ്ഥയിൽ േചലപ്പറമ്പു
നിർമ്മിച്ച ഒരു േമഘപ്രാർത്ഥനാ പദ്യമാണു്.
“വിദ്യുന്മാലാരമണ! രമണീയാകൃേത! നീരദ! ത്വാം

നത്വാ മൗലൗ മുകുളിതകരഃ കിഞ്ചിദഭ്യർത്ഥേയഹം
യാവല്ലീേയ കുചകലശേയാരന്തരാേള പ്രിയായാസ്താവൽകാലം വിരമ വിഷമാദ്വർഷധാരാവിേമാക്ഷാൽ.”

ചുവേട േചർക്കുന്ന ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങെളല്ലാംതെന്ന സുവി
ദിതങ്ങളാണു്.
സ്ത്രീചാടുക്കൾ:
“ആഴിെക്കട്ടിന്നകത്തങ്ങഖിലഗുണഗണം

േചരുമക്കുന്നേലശൻ
വാഴുംനാടുണ്ടേനകം പകലിരവവിെടപ്പണ്ടു േപടികികേവണ്ടാ;
േകാഴിേക്കാട്ടും നടപ്പാനിതുെപാഴുെതളുതല്ലങ്ങു മാങ്കാവിൽനിന്നമ്മാഴക്കണ്ണാൾ പറിക്കുന്നിതു യുവഹൃദയം
കാണ്െകേടാ കാലേദാഷം.

തണ്ടാർമാതാം രമേയ്ക്കാ തരളമലർമിഴിത്തയ്യലാളാമുമേയ്ക്കാ
െകാണ്ടാടും േമനകേയ്ക്കാ സരസിജമുഖിയാമുർവശിേയ്ക്കാ ശചിേക്കാ
വണ്ടാർപൂേവണിമാരാലടിമലർ പണിയും
ഭാരതിേക്കാ രതിേക്കാ
കണ്ടാൽ സൗന്ദര്യേമറുന്നഴകിയ പനയേഞ്ചരി നാരായണിേക്കാ?
ചഞ്ചച്ചില്ലീലതയ്ക്കും െപരിയ മണെമഴും
പൂമുടിക്കും െതാഴുേന്ന, നഞ്ചിെക്കാഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞിട്ടമൃതു െപാഴിയുമപ്പുഞ്ചിരിക്കും െതാഴുേന്നൻ,
അഞ്ചമ്പൻ േചർന്ന യൂനാം മനസിഘനമുലയ്ക്കും മുലയ്ക്കും െതാഴുേന്നൻ,
െനഞ്ചിൽക്കിഞ്ചിൽക്കിടക്കും െനടിയ കുടിലതെയ്ക്കാന്നു േവേറ െതാഴുേന്നൻ.
സുത്രാമാ ശചിെയ, ന്നതല്ല രതിെയന്നഞ്ചമ്പനും, മാധവൻ
െപാൽത്താർമാനിനിെയന്നുമിത്ഥമധികം വക്കാണേമല്ക്കും
വിധൗ,
അേപ്പാൾ ഞാനുമിളന്തുരുത്തിലലരിെപ്പെണ്ണന്നു േതാലും
പിടിെച്ചത്തീടായ്കിലനർത്ഥമായ്വരുമേഹാ!
മാമാങ്കമാേഹാത്സവം.
എങ്ങൂമച്ചിത്തകാമ്പാമഗതി സുവദേന?
പണ്ടു നിൻെമയു് തിരക്കീെട്ടങ്ങാനും േപായ്മറേഞ്ഞാ ശിവശിവ! പലനാളായി കണ്ടീല ഞാേനാ;
കണ്കാണാേഞ്ഞാ വലഞ്ഞൂ കചഭരതിമിേര?
നാഭിപത്മത്തിൽ മുങ്ങിെപ്പാങ്ങാേഞ്ഞാ ഹന്ത! പീനസ്തനഗിരിതടേതാ
വീണു ൈകകാെലാടിേഞ്ഞാ?”

ചാലിയാറു്:
“അംേഭാരാശികുടുംബിനീതിലകേമ! നൽച്ചാലിയാേറ!
െതാഴാ-

മൻെപെന്നപ്രതി ൈകവേരണമതിനായു് ഞാെനാന്നു
സംപ്രാർത്ഥേയ
േതേനാലുംെമാഴി തന്വി സംപ്രതി മണിേപ്പാതം
കടേപ്പാളവും
ഗംഭീരാരവേമാളവും ചുഴികളും കാറ്റും കുറച്ചീടണം.”

കളവൂർേക്ഷത്രത്തിെല പാർവതി:
“നീ ലാളിേക്കണേമനം ഗിരിവരതനേയ,

ജാഹ്നവീഗുഢജാരം
േകേളെറേക്കളിയുള്ളാത്തിരുവുടൽ ഭവതിക്കല്ലേയാ പാതി നല്കി?
ൈത്രേലാക്യാധീശനേല്ലാ തവ പതി കളവൂർത്തമ്പുരാ, നിത്ര നേല്ലാരാളുണ്ടാേമാ? വധൂനാമയി സുമുഖി! സദാ
പിൻതിരിഞ്ഞല്ല േവണ്ടൂ”

അക്കാലത്തു് അവിെട അഭിമുഖമായിട്ടായിരുന്നില്ല ശിവ
െനയും പാർവതിേയയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നെതന്നും പിന്നീ
ടു് ആ പ്രതിഷ്ഠ അഭിമുഖമാക്കിെയന്നും പഴമക്കാർ പറയു
ന്നു.
േചലപ്പറമ്പു വൃദ്ധനായതിനുേമൽ ഒരവസരത്തിൽ േകാ
ഴിേക്കാട്ടു കിഴേക്ക േകാവിലകത്തു േപായി. അന്നു മേനാ
രമത്തമ്പുരാട്ടി അവിെട വ്യാകരണം പഠിച്ചുെകാണ്ടിരു
ന്നു. പിേറ്റ ദിവസം കാലത്തു പല്ലുേതയ്ക്കുേമ്പാൾ കവി
കണ്ണാടി േനാക്കി “പലിതാനി ശശാങ്കേരാചിഷാം ശക
ലാനീതി വീതർക്കയാമേഹ” എന്നു തെന്റ ശൃംഗാര
ൈശലിവിടാെത ഒരു േശ്ലാകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധമുണ്ടാ
ക്കി രസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. അതു േകട്ടു തമ്പുരാട്ടി “അത
ഏവ നിമീലേതതരാം വനിതാേലാചന വാരിജം പുരഃ”
എന്നു് അതിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം പൂരിപ്പിച്ചു, നമ്പൂതിരി
ക്കു് അശ്രുതപൂർവമായ ആശ്ചര്യേത്തയും ലജ്ജേയയും
ഉൽപാദിപ്പിച്ചു എെന്നാരു പുരാവൃത്തമുണ്ടു്. ഈ പുരാവൃ
ത്തം അസംഭാവ്യമല്ല. 935-ലാണു് തമ്പുരാട്ടിയുെട ജന
നം. 945-ആമാണ്ടിടക്കായിരിക്കണം പ്രസ്തുത സംഭവം
നടന്നതു്. നമ്പൂരി 90 വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരിക്കുകയും
ആയുരന്തത്തിൽ ഭഗവൽ ഭക്തന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനാ
യി പരിണമിച്ചു വിഷ്ണുസായുജ്യം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു
എന്നുള്ള കഥയ്ക്കു് ആധാരം അടിയിൽ കാണുന്ന അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഒരു േശ്ലാകമാണു്.
“അബ്ദാർേദ്ധന ഹരിം പ്രസന്നമകേരാദൗത്താനപാദിശ്ശിശൂഃ,
സപ്താേഹന നൃപഃ പരീക്ഷി, ദബലാ യാമാർദ്ധതഃ
പിംഗളാ,
ഖട്വാംേഗാ ഘടികാദ്വേയന, നവതിപ്രാേയാപി തന്ന വ്യേഥ

തം കാരുണ്യനിധിം പ്രപദ്യ ശരണം േശഷായുഷാ
േതാഷേയ.”

ആ വഴിയ്ക്കു ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ േചലപ്പറമ്പു് 865-നും 955നും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി അനുമാ
നിക്കാവുന്നതാണു്. അേദ്ദഹം േമല്പുത്തൂരിെന്റ സമകാ
ലികനായിരുന്നു എന്നു േമല്പുത്തൂർ വിടെനന്നു് അേദ്ദ
ഹെത്ത ആേക്ഷപിച്ചതിനുേമലാണു് വിഷ്ണുഭക്തനാ
യതു് എന്നുമുള്ള ചിലരുെട പ്രസ്താവന സ്വീകാര്യമല്ല.
എന്നാൽ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിെല നടയ്ക്കൽ മണ്ഡപ
ത്തിൽെവച്ചായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരമെമന്നും
ഒരു ദിവസം അവിെട നമസ്കരിച്ചതിനുേമൽ ആ വൃദ്ധൻ
എഴുേനല്ക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യം സത്യ
മായിരിക്കാം. ആ േക്ഷത്രത്തിെല വാതിൽമാടത്തിെന്റ
വടക്കു ഭാഗത്തുവച്ചായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരഗതി
എന്നു പക്ഷാന്തരമായി പറയുന്നവരുമുണ്ടു്.

S

°

Õ

G

}







34 പാട്ടുണ്ണി ചരിതം
ഈ ആട്ടക്കഥ േചലപ്പറമ്പിെന്റ കൃതിയാെണന്നു ചിലർ
പറയാറുണ്ടു്. അതത്ര ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
“പെണ്ടാരു നഭാവു വന്നു െകാണ്ടുേപായാനുള്ളെതല്ലാം
ഇണ്ടലില്ലെതല്ലാവർക്കും വന്നതല്ലേയാ?”

എന്നു് അതിൽ ഒരു വരി കാണുന്നു. പാട്ടുണ്ണി െതേക്ക
മലയാളത്തുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണു്. അവിെട കട
ന്നു െകാള്ള െചയ്തു എല്ലാം െകാണ്ടുേപായ നഭാവു ടിപ്പു
സുൽത്താെനന്നു വരാനാണു് സാഗത്യം. ടിപ്പു മലബാർ
ആമക്രിച്ചതു് 963-ലുമാണു്. അഥവാ ൈഹദരാലിെയ
യാണു് ഈ വരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു സങ്കല്പി
ച്ചാൽേപ്പാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഥമാക്രമണം 941ൽമാത്രമായിരുന്ന സ്ഥിതിക്കു “പണ്ടു്” എന്ന ശബ്ദം പ്ര
േയാഗിക്കുന്ന കവി േചലപ്പറമ്പനാകാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്.
“െതാണ്ണൂെറ്റാൻപതിലുേള്ളാരു േലാകരിെങ്ങാഴിയാെത
വന്നു വണങ്ങണം” എന്നു് ആ കൃതിയിൽ മെറ്റാരു വരി
യുണ്ടു്. “െതാണ്ണുെറ്റാൻപതു്” എന്ന ശബ്ദംെകാണ്ടു കവി
െകാല്ലവർഷെത്തയാണു് നിർേദ്ദശിക്കുന്നെതങ്കിൽ 999ൽ മാത്രമാണു് അതിെന്റ ആവിർഭാവം എന്നും വന്നുകൂടു
ന്നു. ‘പെണ്ടാരു നഭാവു്’ എന്നു് ആ െകാല്ലത്തിെല ഒരു
കൃതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു സമുചിതവും തെന്ന. ഇതി
നും പുറെമ “മങ്ഗലത്തു നമ്പൂരി” എെന്നാരാളാണു് പാ
ട്ടുണ്ണിചരിതത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവു് എന്നു് ഒരു മാതൃക
യിൽ കാണുന്നുമുണ്ടു്. േചലപ്പറമ്പിെന്റ മുക്തകങ്ങളിൽ
കാണുന്ന സ്വാരസ്യത്തിെന്റ കണികേപാലും അതിെല
ങ്ങും പകർന്നിട്ടുമില്ല. ഈ കാരണങ്ങളാൽ േചലപ്പറ
മ്പുനമ്പൂരിെയ അതുമായി സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു യാ
െതാരു ന്യായവുമിെല്ലന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം.
അത്യന്തം ആഭാസമായ ഒരു കൃതിയാണു് പാട്ടുണ്ണിചരി
തം. കവിയുെട കാമവികാരത്തിനു വശംവദയാകാത്ത
പാട്ടുണ്ണി എന്ന ഒരു സാമന്തയുവതി (േകാല്പാടു്) െയപ്പ
റ്റിയുള്ള ഭയങ്കരമായ േദാഷാേരാപണമാണു് വിഷയം.
അതു സംഗ്രഹിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
“മുറ്റും നിന്നുെട കൂറ്റുകാരർ പറയും വാക്യങ്ങൾ േകേട്ടറ്റവും

മുറ്റത്തുെള്ളാരു മുല്ലേപാെല കരുതിപ്പാർക്കുന്നിേതാ
േശാഭേന?
കറ്റക്കാർകുഴലാൾക്കു െചറ്റു പിഴയും പറ്റിലെയന്നാകിലും,
െചറ്റും സംശയമില്ല, കുറ്റമുളവാക്കീടാനഹം േപാരുേമ”

എന്ന പ്രതിജ്ഞേയാടുകൂടിയാണു് ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കു
ന്നതുതെന്ന. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ചുവേട േചർക്കാം.
വന്ദനം:
“ശൃങ്ഗാരസാരനിധിയായിടുമങ്ഗജന്മാ

ചങ്ങാതിയായിമരുവുന്ന വസന്തേമാടും

‘സങ്ഗീതബാല’ ചരിതം കഥ െചാല്ലുവാനായ്
മങ്ങാെത മന്മനസി വന്നു തുണച്ചിേടണം.”

“സങ്ഗീതബാല” എന്ന പദം പാട്ടുണ്ണിെയ സംസ്കൃതീക
രിച്ചേപ്പാൾ സിദ്ധിച്ചതാണു്.
“ഉണ്ടായീ േകരളത്തിൽപ്പുകൾെപരിയ െചറു-

പ്പുള്ളേശരിപ്രേദേശ
തണ്ടാർബാണന്നു േവണ്ടും തരുണജനജയത്തിെന്നാരെമ്പന്നേപാെല
വണ്ടാർപൂഞ്ചായലാളാം വരതനുരുചിരാപാങ്ഗി പാട്ടുണ്ണിനാമ്നാ
രണ്ടാംതണ്ടാരിൽമാെതെന്നാരു നിനവുളവാം
കാണുകിൽക്കാമുകാനാം.”

പാട്ടുണ്ണിചരിതം നാലുദിവസെത്ത കഥയാെണന്നു പറ
യുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മാതൃകയിൽ അങ്ങെന ഒരു
വിഭാഗമില്ല. എന്നാൽ രണ്ടു പുറപ്പാടുണ്ടു്. പെക്ഷ നാ
ലു ദിവസംെകാണ്ടു് ആടിയിരുന്നിരിക്കാം. ഒരു കാലത്തു്
അതിനു േകാഴിേക്കാട്ടും പരിസരപ്രേദശങ്ങളിലും നല്ല
പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര; അതും ഒരു െകട്ടുകഥെയ
ന്നാണു് എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. ഒരു കാലത്തുംതെന്ന
േകരളം സദാചാരേബാധത്തിൽ അത്രമാത്രം അപകൃ
ഷ്ടമായിരുന്നില്ല.

േചലപ്പറമ്പിെന്റ കവിതാരീതി
ഒരു വിശിഷ്ടനായ കവി എന്ന നിലയിൽ േചലപ്പറമ്പു്
അറിവുള്ളിടേത്താളമുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒറ്റേശ്ലാക
ങ്ങൾെകാണ്ടുതെന്നയും വിജയിക്കുന്നു. അതുവെര സാ
മാന്യന്മാർക്കു് അനഭിഗമ്യമായിരുന്ന മണിപ്രവാളസര
സ്വതിെയ അേദ്ദഹം അത്യുച്ചമായ ൈകലാസ പർവ്വത
ത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയിേലക്കു് ആനയിച്ചു് അവഗാഹേയാ
ഗ്യയാക്കി. ആ വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹം ഭാഷാസാഹി
ത്യത്തിെന്റ ഒരു പരേമാപകർത്താവും അനന്തരകാലി
കന്മാരായെവണ്മണി അച്ഛനും പൂേന്താട്ടത്തിനും മാർഗ്ഗ
ദർശിയുമാെണന്നു പറേയണ്ടതാണു്.
“ശംേഭാ ശങ്കര! താണ്ഡേവ തവ ശിേരാലങ്കാരസർപ്പാവലീ-

തുേണ്ഡാദ്യച്ഛ ്വസിേതന തീവ്രമരുതാ കത്തുന്ന
േനത്രാഗ്നിനാ
െവൺതിങ്കൾക്കലേമൽ വിയർത്തുെപാഴിയും
പീയൂഷേമേറ്ററ്റു നിൻകേണ്ഠ പൂണ്ടജമുണ്ഡമാല നിയമം ഗായന്തി െചല്ലൂരേര”

എന്ന േശ്ലാകം അേദ്ദഹത്തിേന്റതാെണന്നുള്ള ചിലരു
െട ധാരണ നിർമ്മൂലമാണു്. രസനിഷ്യന്ദിയായ ആ മു
ക്തകത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവു് അേദ്ദഹേത്തക്കാൾ പ്രാചീ
നനാെണന്നു ൈധര്യമായി പറയാം.
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35 മാർത്താണ്ഡമാഹാത്മ്യം
കിളിപ്പാട്ടു്—ഇതിവൃത്തം
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ അവതാരം മുതൽ
േകാളംബ (െകാല്ലം) േദശവിജയംവെരയുള്ള ചരിത്ര
െത്ത അധികരിച്ചു പുരാണച്ഛായയിൽ അജ്ഞാതനാമാ
വായ ഏേതാ ഒരു കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു്
മാർത്താണ്ഡമാഹാത്മ്യം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒന്നും
രണ്ടും കാണ്ഡങ്ങളിൽ ഏതാനും ഭാഗങ്ങേള കണ്ടുകി
ട്ടിയിട്ടുള്ളു. ഒന്നാംകാണ്ഡത്തിൽ പതിനഞ്ചു് അധ്യായ
ങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അതിനു ‘കാകപക്ഷീയം’
എെന്നാരു സംജ്ഞയും ഗ്രന്ഥകർത്താവു നല്കീട്ടുണ്ടു്. കാ
കപക്ഷെന (ബാലെന) ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള കൃതിയാണേല്ലാ
കാകപക്ഷീയം. ആ കാണ്ഡത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർ
മ്മമഹാരാജാവിെന്റ ബാല്യകാലെത്തപ്പറ്റിയുള്ള കഥ
കളാണു് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു പ്രസ്തു
തസംജ്ഞ അന്വർത്ഥംതെന്ന. ദ്വിതീയ കാണ്ഡത്തിൽ
പതിേനഴാമധ്യായംവെര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കിട്ടീട്ടുള്ള ഭാഗ
ങ്ങളിൽത്തെന്ന പല ഓലകളും െപാടിഞ്ഞുേപായിരി
ക്കുന്നു. ഒന്നാം കാണ്ഡം േകകയിലും രണ്ടാംകാണ്ഡം
കാകളിയിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

കാലം
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമാഹാത്മ്യത്തിെന്റ പ്രേണതാവു
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റേയാ കാർത്തിക
തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റേയാ സമകാലികനാെണ
ന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പത്താംശതകത്തിെന്റ
ചരമപാദത്തിലായിരിക്കാം പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മി
തി. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ ചരിത്രെത്ത
പ്പറ്റി താൻ അങ്ങുമിങ്ങും നിന്നു േകട്ടിട്ടുള്ള ചില ഐതി
ഹ്യങ്ങെള അവലംബമാക്കിയാണു് അേദ്ദഹം അതു രചി
ച്ചിട്ടുള്ളതു്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ രാമവർമ്മാ ഇവർക്കു
തമ്മിൽ നാലു വയസ്സിെന്റ വ്യത്യാസേമ ഉണ്ടായിരുന്നു
ള്ളു എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നതു തികച്ചും അസംബന്ധ
മായിരിയ്ക്കുന്നു. 899-ലാണു് രാമവർമ്മാവിെന്റ ജനനം
എന്നുള്ളതു് അനിേഷധ്യമാണു്. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ,
ഗ്രന്ഥകാരെന്റ വേയാഗണനം ശരിയാകണെമങ്കിൽ
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു സിംഹാസനാേരാ
ഹണം െചയ്തേപ്പാൾ അവിടേത്തയ്ക്കു പത്തുവയസ്സുമാ
ത്രേമ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നു സങ്കല്പിേക്കണ്ടിവ
രും. അതു ചരിത്രത്തിനു വിരുദ്ധവുമാണു്. മഹാരാജാ
വു മധുരയിൽനിന്നു് ഒരു യുവതിെയ പാണിഗ്രഹണം
െചയ്തു എന്നു കവി പറയുന്നതിനും ആസ്പദെമാന്നുമില്ല.
എന്നാൽ അഴകപ്പമുതലിയാരുമായുള്ള സന്ധി, കുഞ്ചു
തമ്പിമാർ തുടങ്ങിയ ശത്രുക്കളുെട ഉന്മൂലനാശം, കുളച്ച
ലിൽെവച്ചു ഡച്ചുകാർക്കു േനരിട്ട പരാജയം ഇങ്ങെന
ചില സംഭവങ്ങെളപ്പറ്റിെയല്ലാം അേദ്ദഹത്തിനു സാമാ
ന്യം സൂക്ഷ്മമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരുന്നതായും കാണാം.
ഏതായാലും തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതി
നു് ഉപയുക്തങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളുെട പംക്തിയിൽ മാർ
ത്താണ്ഡമാഹാത്മ്യത്തിനും ഒരറ്റത്തു് ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നതി
നുള്ള അവകാശമുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കാവുന്നതാണു്.

കാവ്യൈശലി
മാർത്താണ്ഡമാഹാത്മ്യം രണ്ടു പ്രകാരത്തിൽ ദുർഘ
ടമായ ഒരു കാവ്യമാണു്. ഒന്നാമതു കവിക്കു വാസന
യില്ല. അതുെകാണ്ടുതെന്ന കാവ്യം പ്രാേയണ അനാ
കർഷകമായിട്ടുണ്ടു്. അതിനുംപുറെമ അതിെല പാത്ര
ങ്ങളുേടയും നഗരാദികളുേടയും നാമേധയങ്ങൾ അേദ്ദ
ഹം മനഃപൂർവ്വം ഗുഹനം െചയ്തു് അനവധി കഹനാസം
ജ്ഞകൾ സൃഷ്ടിച്ചു് അങ്ങെനയും അനുവാചകന്മാെര
അസാമാന്യമായി വിഷമിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒരു
വ്യവസായത്തിനു് അേദ്ദഹത്തിനു യാെതാരാവശ്യവും
ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാകയാൽ േശ്രാതാ
ക്കെള വ്യാേമാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദുർവ്വിഭാ
വ്യങ്ങളായ ക്ഷുദ്രവിേനാദങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നു
വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാ
ജാവിനു ൈവപ്രാവേനശ്വരെനന്നും, രാമവർമ്മാവിനു
ലക്ഷധർമ്മിഷ്ഠപ്രഭു എന്നും, രാമയ്യൻദളവായ്ക്കു് ഉഗ്രഗൗ
രവെനന്നും, ഡിെലേനായിക്കു േയാദ്ധാെവന്നും, അഴ
കപ്പമുതലിയാർക്കു സ്വച്ഛസുന്ദരപിതാെവന്നും, കുഞ്ചുത
മ്പിമാരിൽ േജ്യഷ്ഠനു േവണാേടഹെനന്നും, അനുജനു
ക്രൂരഗംഭീരെനന്നും, െകാല്ലം രാജാവിനു സംഘൂർണ്ണ
േഘാരെനന്നും, ഇരണിയലിനു ൈഹരണ്യപഞ്ചാസ്യ
െമന്നും, പുലിയൂർക്കുറിച്ചിക്കു ശാർദ്ദ, ലപ്രതിെയന്നും,
മുൻചിറയ്ക്കു് ൈവസാരിണകുലം (മീൻചിറ) എന്നുമാണു്
കവി നാമകരണം െചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ഇവയിൽ ചില ഗ്ര
ന്ഥികെളല്ലാം നിപുണമായ സമാേലാചനയിൽ ശ്ലഥീക
രിക്കാവുന്നതാെണങ്കിലും മറ്റു ചിലവെയപ്പറ്റി അങ്ങെന
പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പത്മനാഭപുരത്തിനു കമല
നാഭപുരെമന്നും, നാഗർേകാവിലിനു നാഗർേക്ഷത്രെമ
ന്നും, ശുചീന്ദ്രത്തിനു പവിത്രീകൃേതന്ദ്രെമന്നും, േവളിമലയ്ക്കു
കല്യാണഗിരിെയന്നും, മാേവലിക്കരയ്ക്കു മഹാബലികൂ
ലെമന്നും, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിക്കു ത്രിശിലാവിഹാരെമന്നും
േപരുകൾ നല്കീട്ടുള്ളതു് ഒരുവിധം സഹ്യമാണു്. ഡച്ചുകാ
െര േരാമകർ എന്നും, മഹമ്മദലിെയ മഹാമത്തു് എന്നും
വ്യപേദശിച്ചിട്ടുള്ളതും അക്ഷന്തവ്യമല്ല. ‘കൃശാംഗിനി’,
‘പാവകമഹച്ഛസ്ത്രം’ തുടങ്ങിയ പ്രേയാഗങ്ങൾ പ്രേണതാ
വിെന്റ വ്യുൽപത്തി ഭദ്രമെല്ലന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ചില മാതൃകകൾ
ഇങ്ങെനെയല്ലാമാണു് മാർത്താണ്ഡ മാഹാത്മ്യത്തിെന്റ
സ്ഥിതിെയങ്കിലും അതിലും ചില മേനാഹരങ്ങളായ വർ
ണ്ണനകൾ ഇെല്ലന്നില്ല.
ആനയുെട േപാരു്:
“മിശ്രഗംഭീരെനക്കുത്തിനാനാനയും

മിശ്രഗംഭീരെനാഴിഞ്ഞടിച്ചീടിനാൻ,
െതാട്ടിതു തുമ്പിൈക്കെകാണ്ടു പിടിപ്പാനായ്
തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടു മാറത്തു താഡിച്ചാൻ,
െപെട്ടന്നു വാലിൽപ്പിടിച്ചിതു മിശ്രഗൻ
വട്ടത്തിൽനിന്നു ചുഴന്നു കരീന്ദ്രനും.
ഏറിന േകാപാലുഴറി കരിവരൻ
മാറിനാൻ ദൂരത്തു മിശ്രഗംഭീരനും,
… …

…

അേപ്പാഴവനിയിൽ വീണുേപായി ബലാൽ
െകേല്പാടു േകാപിച്ചു കുത്തിനാനാനയും,
െതെറ്റന്നുരുൾകയാൽ ഭൂമിയിേലറ്റിതു
െചറ്റുേമേയറ്റീല മിശ്രപ്രവീരനിൽ.
വാരണവീരനും മിശ്രപ്രവീരനും
േഘാരേഘാരം യുദ്ധമാശു െപാരുംവിധൗ
ഭൂമി നടുങ്ങീ, കുലുങ്ങീ ജഗത്ത്രയം,
ഭീമം പടജ്ജനമാർത്തുവിളിച്ചിതു
ആന ഝടിതി ഝടിതിയലറിയും
േസനകളേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടുേമാടിയും
ആരവാരങ്ങളും ദുർന്നിമിത്തങ്ങളും
പാരമായ്ക്കണ്ടു ഭയംപൂണ്ടു േയാദ്ധാവു
േതരതിലാേഗ്നയശസ്ത്രവും ൈകെക്കാണ്ടു
പാരാെത വന്നാനഹിേക്രാധിനാ സമം” ഇത്യാദി.
ഒരു യുദ്ധവീരെന്റ പരാക്രമം:
“ധന്വിയാം മാർദ്ധമൂർദ്ധാവിൻശരങ്ങളാൽ

മന്നിടമാെക നിറഞ്ഞതു കാൺകയാൽ
ൈദന്യം മുഴുത്തരിവർഗ്ഗമുഴറിയും
ചങ്ങാതി വീഴ്വതു കണ്ടു െതാഴിക്കയും
തങ്ങളിൽത്തങ്ങളിൽപ്പാരം പഴിക്കയും
വാണം െപാഴിക്കയും കാണം കഴിക്കയും
േചാരപ്പുഴകൾ പലവാെയാലിക്കയും
വാരിധിവാരിയുംകൂടിച്ചുവക്കയും
േപാരിൽ നടുക്കേമാേടാടിക്കഴിക്കയും
നാരീജനമതു കണ്ടു പഴിക്കയും
നാരദൻ കൗതുകംപൂണ്ടു ചിരിക്കയും
‘നാരായണ ജയ’െയന്നു ജപിക്കയും
പാരാെത വീര്യസ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഗമിക്കയും
നില്ലു നിെല്ലന്നു പറഞ്ഞങ്ങടുക്കയും
നല്ല ശൂരന്മാർ തിരിഞ്ഞു മരിക്കയും
ആകാശെമാെക്ക വിമാനം മറയ്ക്കയും
ചാകാതേപർ പാഞ്ഞുേപായെങ്ങാളിക്കയും” ഇത്യാദി.
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36 ശ്രീധരൻ
നമ്പൂരി—ലക്ഷ്മീേദവനാരായണീയം
ലക്ഷ്മീേദവനാരായണീയം എന്ന േപരിൽ അഞ്ചങ്കത്തി
ലുള്ള ഒരു നാടകം െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആശ്രി
തനായ ശ്രീധരൻനമ്പൂരി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകരളത്തിെല
പല ഇതര നാടകങ്ങളുെമന്നേപാെല ലക്ഷ്മീേദവനാ
രായണീയവും സൂത്രധാരകൃതാരംഭമാകയാൽ അതിൽ
പ്രേത്യകം നാന്ദിയില്ല. െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു് അഗ്നി
പുത്രിയായ ലക്ഷ്മിെയ വിവാഹം െചയ്യുന്നതാണു് ഇതി
വൃത്തം. അേദ്ദഹം അഗ്നിേഗാത്രജനായ സാമൂതിരിയു
മായി ബന്ധമുള്ള ഏെതങ്കിലും രാജവംശത്തിൽനിന്നു്
ഏെതങ്കിലും ഒരു കുമാരിെയ പരിഗ്രഹിച്ചിരുന്നുേവാ
എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം താ
െഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
“സൂത്ര—ആദിേഷ്ടാസ്മി േദവേദവസ്യ ത്രിദശദാനവമകുട

മാണിക്യപ്രഭാകന്ദളരുചിരപദസേരാജസ്യ പ്രമദവാ
രിധിഹിണ്ഡമാനവിരിഞ്ചാണ്ഡേഹലാപരസ്യ േവ്യാമ
നദീനിവാസേലാലുപസ്യ മായാേഗാപവപുേഷാ ഭഗ
വതഃ, നിഖിലദുർവിപക്ഷ ക്ഷമാപാലസമ്യൿപാതിത
സർവങ്കഷാഖർവവിക്രേമണ േദവനാരായേണന പരി
കല്പിതായാം വിചിത്രയാത്രായാം നാനാകകുബന്തസമാ
ഗൈതസ്സമാഹൂയ സബഹുമാനം വിദ്യാപാരൈഗരവി
ദ്യാനിചയാന്തൈദഃ േകാവിൈദഃ. . . . . .”
“ഏതൽേകാവിദകുമുദരാജിദ്വിജരാജരാമനാമ ഗുരുപാ

ദാങ്ഗപ്രതിക്ഷേണക്ഷണതീക്ഷ്ണഭാനുലുപ്തഹൃദന്ധകാര
സ്യ കരുണാകൂപാരകൂലങ്കഷവിേലാചനേദവനാരായ
ണേമാദജലധി വീചീകണമിളിതവപുഷഃ കസ്യചിദ്ദ്വിജ
സ്യ ശ്രീധരനാേമ്നാ നിബന്ധനം”
“അഭാണി ച േതന,

ധീമൻ ശ്രീേദവനാരായണധരണിപേത!
ത്വദ്ഗുണാംേഭാധിവീചീേകളീേലാലാത്മനാ മജ്ജിതജലമനസാേപ്യവേമതന്മയാ ഹി
കഷ്ടം ദുഷ്ടം നികൃഷ്ടം ഗതരസവിഷയം
നാടകം ടീകമാനം
യുഷ്മൽകാരുണ്യമാധ്വീരസപരിമിളിതം
മങ്ഗലം േബാഭവീതു”

ഈ പംക്തികളിൽനിന്നു ശ്രീധരൻനമ്പൂരി ഒരു രാമപ
ണ്ഡിതെന്റ ശിഷ്യനാെണന്നും അേദ്ദഹം പ്രസ്തുതനാട
കം െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായി അമ്പ
ലപ്പുെഴ താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ രചിച്ചതാെണന്നും െവ
ളിെപ്പടുന്നു. “മങ്ഗലം േബാഭവീതു” എന്നതു രാമപാ
ണിവാദൻ എന്ന നാമാന്തരത്താൽ വിദിതനായ സാ
ക്ഷാൽ കലക്കത്തു കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുെട അേനകം
കൃതികളിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യംേപാെല കാണുന്നുണ്ടു്.
അതുെകാണ്ടു ശ്രീധരൻനമ്പൂരിയുെട ഗുരുനാഥൻ കു
ഞ്ചൻനമ്പിയാർതെന്നയാെണന്നു് അനുമാനിക്കാം. തദ
നുേരാേധന ശ്രീധരൻനമ്പൂരിയും 929-ൽ രാജ്യഭ്രഷ്ടനായ
െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവും സമകാലികന്മാരാെണന്നും സി
ദ്ധിക്കുന്നു.
താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ളതാ
ണു്.
“തേദ്ദവനാരായണരാജമൗേല!

വീരം ഭവന്തം സശരീരേമവ
നയാമി േലാകം കൃതപുണ്യപൂരലഭ്യം തമിഭ്യം ശുഭലാളിതാനാം.”
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37 കാർത്തികതിരുനാൾ

രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്—
ചരിത്രസംേക്ഷപം

കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് 893ൽ േകാലത്തുനാട്ടുനിന്നു ദെത്തടുത്ത കാർത്തികതിരു
നാൾ പാർവതിറാണിയുേടയും, കിളിമാനൂർ േകരളവർ
മ്മ േകായിത്തമ്പുരാേന്റയും പുത്രനായി 899-ആമാണ്ടു
കർക്കടകമാസം 5-ആംനു ജനിച്ചു. 903 വൃശ്ചികത്തിൽ
പിതാവു രാജേദ്രാഹികളാൽ ഹതനാവുകയും, അന്നു
നാലു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അവിടുന്നു്
ആയുർബലംെകാണ്ടു രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തതായി മു
മ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 905 കന്നി 20-ആംനു മാതു
ലനായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു സിംഹാസ
നാരൂഢനായ അവസരത്തിൽ ഇളയരാജാവായി.
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അക്ഷരവിദ്യയിലും ആയുധവി
ദ്യയിലും ഒന്നുേപാെല അസാധാരണമായ ൈനപുണ്യം
സമ്പാദിച്ചു. ഡച്ചുകാേരാടും കായംകുളം രാജാവിേനാ
ടും, െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിേനാടും േനരിേടണ്ടിവന്ന
തിരുവിതാംകൂർ ൈസന്യത്തിെല ഒരു വിഭാഗത്തിെന്റ
േനതൃത്വം സമർത്ഥമായി നിർവ്വഹിച്ചു. മാതുലെന്റ മര
ണാനന്തരം 933 കർക്കടകം 9-ആംനു മഹാരാജപദ
െത്ത അധിേരാഹണം െചയ്തു. നാല്പതു െകാല്ലേത്താളം
കാലം തിരുവിതാംകൂറിെന്റ േയാഗേക്ഷമത്തിൽ അന
വരതം ബദ്ധശ്രദ്ധനായി അവിസ്മരണീയങ്ങളായ പല
അപദാനങ്ങൾെകാണ്ടു ഭാരതഭൂമിെയങ്ങും വിഖ്യാതി
േനടി. സാമൂതിരിെയ െകാച്ചിയിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചു
െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന സകലശത്രുബാധകളിൽനി
ന്നും വിമുക്തനാക്കി. കുന്നത്തുനാടു്, ആലങ്ങാടു്, പറവൂർ,
േചർത്തല എന്നീ നാലു മണ്ടപത്തുംവാതിലുകൾ തിരു
വിതാംകൂേറാടു കൂട്ടിേച്ചർത്തു. ആർക്കാട്ടു നവാബ് മുഹ
മ്മദലിയുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടു് തിരുവിതാംകൂറി
നു സഹ്യപർവതത്തിനു കിഴക്കുണ്ടായിരുന്ന കളക്കാടു
മുതലായ ചില േദശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു െകാടുത്തുെവങ്കിലും
െചേങ്കാട്ടയും കന്യാകുമാരിയും ആ പ്രബലനായ നി
ത്യശത്രുവിെന്റ ശല്യത്തിൽനിന്നു വീെണ്ടടുത്തു നാട്ടിൽ
ശാശ്വതമായ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചു. വടേക്ക അതിർ
ത്തിയിൽ െനടുേങ്കാട്ട എന്ന ദീർേഘാന്നതമായ പ്രകാ
രം നിർമ്മിക്കുകയും, െകാടുങ്ങല്ലൂർ, അഴിേക്കാട്ട എന്നീ
ദുർഗ്ഗങ്ങൾ ഡച്ചുകാേരാടു വിലയ്ക്കു വാങ്ങിക്കുകയും െച
യ്തു. ൈമസൂർ മുഹമ്മദീയരാജാക്കന്മാരുെട ആക്രമണ
ത്തിൽനിന്നു രാജ്യെത്ത രക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം
െചയ്തു. എങ്കിലും 964 ധനു 18-ആംനു ടിപ്പുസുൽത്താൻ
തിരുവിതാംകൂറിെന സ്വായത്തമാക്കുവാൻ സർവാഭി
സാരസമ്പന്നനായി പാെഞ്ഞത്തി; പേക്ഷ ആ വിജിഗീ
ഷുവിനു തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നു ലഭിച്ചതു പരാജയവും
പംഗുത്വവും മാത്രമായിരുന്നു. ഈ സംഭവെത്തപ്പറ്റിയും
971-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിയുമായിെച്ച
യ്ത ശാശ്വതസഖ്യെത്തപ്പറ്റിയും ഇതിനുമുമ്പു പ്രസ്താവി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹിരണ്യഗർഭം, തുലാപുരുഷദാനം തുടങ്ങിയ
േഷാഡശ മഹാദാനങ്ങൾ 935 മുതൽ 940 വെരയുള്ള
െകാല്ലങ്ങളിൽ നടത്തിയതിനുപുറേമ മെറ്റാരു തുലാ
ഭാരംകൂടി അനന്തരകാലത്തിൽ നിർവഹിച്ചു. 941-ൽ
പുതുതായി കീഴടക്കിയ േദശങ്ങൾ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി
ക്കു തൃപ്പടിദാനം െചയ്തു. 945-ൽ രാമനാഥത്തിെല േസ
തുപതിരാജാവിേനാടു കാക്കൂർ എന്ന പ്രേദശം വിലയ്ക്കു
വാങ്ങി അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ആദായം രാേമശ്വരേക്ഷ
ത്രത്തിൽ ചില ധർമ്മങ്ങൾക്കായി വിട്ടുെകാടുത്തു. 957
ഇടവം 30-ആംനു മാതാവു മരിച്ചു; 958-ൽ മാതൃമുക്തി
യ്ക്കായി രാേമശ്വരത്തുേപായി സ്നാനംെചയ്തു് യഥാവിധി
സകലപിതൃകർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചു. 963-ൽ ആലുവാ
യിൽ കർമ്മികളായ നമ്പൂരിമാെരെക്കാണ്ടു സമഗ്രവും
സാംേഗാപാംഗവുമായ നിലയിൽ ഒരു യാഗം നടത്തി
ച്ചു. കന്യാകുമാരിമുതൽ പറവൂർവെരയുള്ള േദശങ്ങളി
െലല്ലാം സുഭിക്ഷവും സുഖവും വളർത്തി. അവിടെത്ത
പ്രജാരഞ്ജനപാടവേത്തയും, ഹൃദയ വിശാലതേയയും,
നീതിനിർവ്വഹണനിഷ്ഠേയയും സമകാലികന്മാരായ
പല പാശ്ചാത്യന്മാരും മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. ദീനാനുകമ്പയ്ക്കും പേരാപകാരപരതയ്ക്കും ആശ്രി
തരക്ഷണത്തിനും പ്രസിദ്ധിേനടിയ ആ മഹാരാജാവു്
ഇന്നും േകരളത്തിൽ ധർമ്മരാജാവു് എന്ന ബിരുദനാ
മത്താൽ അറിയെപ്പടുന്നു; അവിടെത്ത പാവനമായ
സ്മരണ ഏതു േകരളീയേനയും പുളകിതഗാത്രനാക്കുന്നു.
കാർത്തികതിരുനാൾ 973-ആമാണ്ടു കുംഭം 6-ആംനു
എഴുപത്തിമൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ ശിവരാത്രിദിവസം
ബ്രഹ്മസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു.

ൈവദുഷ്യവും വിദ്വൽേപ്രാത്സാഹനവും
കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവു ബാല്യത്തിൽത്ത
െന്ന സംസ്കൃതം, െപർഷ്യൻ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, മലയാളം
എന്നീ നാലു ഭാഷകളിൽ പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം
സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. തമിഴും അവിടേത്തക്കു സ്വാധീനമാ
യിരുന്നു എന്നുള്ളതു പല തമിഴ്ക്കവികൾ അേദ്ദഹത്തിനു
ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചു സമർപ്പിച്ചിരുന്നതിൽനിന്നു െവളിെപ്പ
ടുന്നു. മഹാരാജാവായതിനുേമൽ പീേട്രാഡിേവഗസ്സു്
എന്ന ഒരു േപാർത്തുഗീസു് പണ്ഡിതനിൽനിന്നു േപാർ
ത്തുഗീസും ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചു. അവയ്ക്കുപുറേമ അവിടുെത്ത
ക്കു ഡച്ചുഭാഷയും പരിചിതമായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ
അവിടുെത്ത ഗുരുനാഥൻ ആരായിരുന്നു എന്നു നിർണ്ണ
യമില്ല. രാജസൂയം ആട്ടക്കഥയുെട ആരംഭത്തിൽ മഹാ
രാജാവു് ഒരു രഘുനാഥസൂരിെയ
“ജ്ഞാേന ഹി േയന സദൃേശാ ന ഹി ശാസ്ത്രജേന്യ

മാന്യാ സുധാശനഗുേരാരിവ യസ്യ കീർത്തിഃ
േഗാത്രാസുധാശനമണിം ഗുരുമസ്മദീയം
വേന്ദ സദാ ഗുണനിധിം രഘുനാഥസൂരിം.”

എന്ന പദ്യത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നു. തിരുവട്ടാറ്റുഗ്രാമത്തിൽ
അക്കാലത്തു സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായി രഘുനാഥശാ
സ്ത്രി എെന്നാരു പണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത
യാേണാ പ്രകൃതപദ്യത്തിൽ മഹാരാജാവു സ്മരിക്കുന്നതു്
എന്നറിവാൻ തരമില്ല. രഘുനാഥസൂരി പേക്ഷ അവി
ടെത്ത േയാഗവിേദ്യാപേദഷ്ടാവായിരുന്നു എന്നു വരാ
വുന്നതാണു്. ബാലരാമഭരതത്തിെന്റ ഉേപാൽഘാത
ത്തിൽ മഹാരാജാവു തെന്ന “േയാഗമാർഗ്ഗപ്രവീണ”
െനന്നും “ആത്മവിദ്യാപ്രവീണ” െനന്നും വ്യപേദശിക്കു
ന്നുണ്ടു്.
ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയത്തിൽനിന്നു മാർത്താണ്ഡ
വർമ്മ മഹാരാജാവിനു തെന്റ ഭാഗിേനയെന്റ ൈവദുഷ്യ
ത്തിലും കവിത്വത്തിലും ഇതരകലാൈനപുണ്യത്തിലും
എത്രമാത്രം അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അനുവാച
കന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.
“ആചാൈരകനിധിസ്സമസ്തജഗതാമാനന്ദവാരാന്നിധി-

ർദ്ദാതൃണാമപി ചാഗ്രണീർമ്മമ കുലാംേഭാേധരയം ചന്ദ്രമാഃ
ഏനം സന്തതമാവിശന്തി വിദുഷാം
സമ്പർക്കജാസ്സദ്ഗുണാ
മദ്വത്സം ഗിരിസംഭവാ ഇവ മഹാപാേഥാധിമംേഭാവഹാഃ”

എന്നാണു് അവിടുന്നു തെന്റ അനന്തരവെന്റ പ്രധാന
ഗുണങ്ങെള പരാമർശിക്കുന്നതു്. എങ്കിലും “ആത്മന്യ
പ്രത്യയം േചതഃ” എന്ന ന്യായമനുസരിച്ചു് അവിടുന്നു്
അന്നു് അവിെട സന്നിഹിതരായിരുന്ന വിദ്വാന്മാേരാടു
“മദ്വേത്സായമഭ്യസ്താസു കലാസു കിഞ്ചിദപി ജാനാതി”
എന്നു േചാദിക്കുകയും ആ േചാദ്യത്തിനു് അവരുെട
“കലാവാൻ രാമചേന്ദ്രായമകളങ്കാദ്ഭുേതാദയഃ

ഗുണേജ്യാത്സ്നാവിതാേനന ഹ്ലാദയത്യഖിലം ജഗൽ.
തത്തൽകലാസു മർമ്മാണി ധീമതാ രാമവർമ്മണാ
അനാക്രാന്താനി ലക്ഷ്യേന്ത നാസ്മാഭിര്യത്നമാസ്ഥിൈതഃ”

എന്നു ഏകകണ്ഠമായ മറുപടി േകട്ടതിനുേമൽമാത്രം
സന്തുഷ്ടനാകുകയും െചയ്തതായി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്ര
സ്താവിച്ചുകാണുന്നു. രാമവർമ്മമഹാരാജാവിനു സം
ഗീതം, ഭരതശാസ്ത്രം മുതലായ കലകളിൽ അന്യാദൃശ
മായ അഭിരുചിയും അവഗാഹവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു
ള്ളതിനു് അവിടുെത്ത കൃതികൾ അനിേഷധ്യമായ സാ
ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. െചമ്പകേശ്ശരിരാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയ
േപ്പാൾ അവിടുന്നു രാമയ്യൻദളവേയാടു് അവിെടയുള്ള
പടേക്കാപ്പുകെളല്ലാം അേദ്ദഹം സംഭരിക്കണെമന്നും
താളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ താൻ സംഭരിച്ചുെകാള്ളാെമന്നു
മാണു് ആജ്ഞാപിച്ചതു്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാ
ജാവിെന്റ കാലത്തുതെന്ന പണ്ഡിതന്മാരും കലാനിപു
ണന്മാരും തങ്ങളുെട വിദ്യകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു സമ്മാനം
വാങ്ങിവന്നതു് അവിടെത്ത തൃക്കയ്യിൽ നിന്നായിരുന്നു.
മഹാരാജാവായതിൽപിെന്ന ആ വിഷയത്തിൽ അവി
ടുന്നു പ്രദർശിപ്പിച്ച ഔത്സുക്യെത്തപ്പറ്റി പറേയണ്ടതില്ല
േല്ലാ. േഭാജരാജാവു്, ഹർഷവർദ്ധനൻ, കൃഷ്ണേദവരായർ
എന്നീ സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ ഭാരതീയമഹാരാജാക്കന്മാ
രുമായി േവണം കാർത്തികതിരുനാൾതിരുേമനിെയ
ഉപമിക്കുവാൻ. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
വാഴ്ചക്കാലത്തുതെന്ന തിരുവനന്തപുരത്തു വലിയെകാ
ട്ടാരത്തിെല ഗ്രന്ഥപ്പുര വിപുലമായിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ
അതിനു “േദവനാരായണ” മുദ്രെകാത്തീട്ടുള്ള െചമ്പ
കേശ്ശരിയിെല ഏടുകളും മറ്റും െകാണ്ടുവന്നു ൈവപുല്യ
വും മൂല്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ചതു രാമവർമ്മമഹാരാജാവാണു്.
െപൗലീേനാസു് ഫ്രാ ബർേത്താേലാമിേയാ എന്ന വരാ
പ്പുഴയിെല പണ്ഡിതനായ കർമ്മലീത്താപാതിരിതാൻ
അമരേകാശം പഠിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവി
ടുന്നു വളെര സേന്താഷിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷുവ്യാകരണ
ത്തിൽ അവിടേത്തക്കുണ്ടായിരുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ
പരിഹരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത ഗുരുെവന്നുേപാലും പ്ര
ശംസിക്കുകയും െചയ്തു. മഹാരാജാവു തെന്റ നാട്ടിെല
േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരല്ലാം ഡച്ചുഭാഷ നിർബ്ബന്ധമായി
പഠിക്കണെമന്നു കല്പിച്ചതിനും േരഖയുണ്ടു്. ബാലരാമഭ
രതത്തിൽ അക്കാലെത്ത തിരുവനന്തപുരേത്തയും മറ്റും
പറ്റിയുള്ള അേധാലിഖിതമായ പ്രശസ്തി അനർഹമായ
താെണന്നു പറയാവുന്നതല്ല.
“ഗഹനപദപദാർത്ഥജ്ഞാനവിജ്ഞാനദൈക്ഷ-

രമരഗുരുസമാൈനരർത്ഥശാസ്ത്രപ്രവീൈണഃ
സരസഗുണകവീൈന്ദ്രർവാൿപ്രസംേഗ വിദൈഗ്ദ്ധഃ
പ്രതിദിനമതിരമ്യാ േശാഭേത രാജധാനീ.
ശ്രുതിസുഖരസഗീൈതർേവണുവാൈദ്യർമ്മേനാൈജ്ഞശ്ചിരപരിചയഹസ്താഭ്യസ്തവീണാനിനാൈദഃ
കലരവകലകണ്ഠശ്ലാഘ്യഗന്ധർവ്വഗീൈതഃ
പ്രതിദിശമതിരമ്യാ േശാഭേത രാജധാനീ.
നിജകുലധനധർമ്മശ്ലാഘ്യനൃത്തപ്രവീൈണഃ
പ്രതിദിനകൃതശിക്ഷാഭ്യാസതഃ പ്രാപ്തഭാൈവഃ
മദനരതിസമാൈനരദ്ഭുതാകാരപാൈത്രസ്തകതകതകശൈബ്ദസ്താളമാർഗ്ഗാനുകാൈരഃ
നടനഗതിവിേശേഷാല്ലാസചഞ്ചൽകടാൈക്ഷർല്ലയഗതിമനുസൃേത്യാദ്ഘട്ടിതാംഘ്രിപ്രചാൈരഃ
സരസകരവിലാൈസർഹാവഭാവപ്രകർൈഷർജ്ജയതി നൃപസമാേജാ രംഗലക്ഷ്മീനിവാസഃ.”

ആശ്രിതന്മാരായ കവികളും പണ്ഡിതന്മാരും – േദവരാ
ജകവിക്കു പുറേമ (1) കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ (2) പുതിയി
ക്കൽ തമ്പാൻ (3) മണ്ടവപ്പള്ളി ഇട്ടിരാരിശ്ശേമേനാൻ
(4) സദാശിവ ദീക്ഷിതർ (5) കല്യാണസുബ്രഹ്മണ്യകവി
(6) സുബ്രഹ്മണ്യകവി (7) പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി
(8) േകാഴിേക്കാട്ടു മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടി (9) രാേമശ്വരയാ
ത്ര തുള്ളെലഴുതിയ ഒരു മാരാർ (10) ചാതകസേന്ദശ
കർത്താവായ ഒരു നമ്പൂരി (11) ഇടെവട്ടിക്കാട്ടു നമ്പൂരി
(12) നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ എന്നിങ്ങെന പല പണ്ഡിത
ന്മാരും കവികളും രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിത
േകാടിയിൽെപ്പട്ടിരുന്നു. ആ വിദ്വദ്രത്നങ്ങൾക്കു നടുനായ
കമായി േശാഭിച്ചതു് അവിടെത്ത ഭാഗിേനയനും മഹാക
വിയുമായ അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്നു.
അവെരപ്പറ്റിെയല്ലാം ഉപരി പ്രസ്താവിക്കും.
െചങ്ങരപ്പള്ളി േവദാന്തിേപ്പാറ്റി എെന്നാരു സിദ്ധനും
അവിടുെത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്നു േകൾവിയുണ്ടു്.
മെറ്റാരു സുഹൃത്തായ െകാളേശ്ശരി നമ്പൂരി അവിടേത്ത
ക്കു അടിയറെവച്ചതാണു് താെഴക്കാണുന്ന പദ്യം.
“ധാരാൈശത്യം ജഗത്യാം ജയതി തവ കൃപാ-

ണാകൃേതഃ കാളികായാ
യദ്വൃത്ത്യാ ൈവരിവീരാഃ കതിചന ഖചരീേകാഷ്ണവേക്ഷാജലഗ്നാഃ
േകചിേത്തജസ്വിനം ത്വാം ശരണമുപഗതാഃ
േകപ്യേഹാ രാമവർമ്മന്നന്തർവിന്ധ്യാദ്രികൂടം ധൃതബൃഹദയശഃകംബളാസ്സംവിശേന്ത.”

മരണവികൃതിജ്ഞാനമുള്ളതുെകാണ്ടു ‘മരണവികൃതി
ൈതക്കാടു്’ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ൈതക്കാ
ട്ടു നമ്പൂരി, പകിടകളിയിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ പുരണ്ടയ്ക്കാട്ടു േമ
ക്കാട്ടു നമ്പൂരി, േജ്യാത്സ്യന്മാരായ ഇരട്ടേക്കാവിലന്മാർ,
കഥകളിവിദഗ്ദ്ധനായ െവട്ടത്തു േകാമി എന്നിങ്ങെന
േവെറയും പല വിശിഷ്ടന്മാർ തൃക്കയ്യിൽനിന്നു വിലപിടി
ച്ച സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിയവരാണു്. പരേദശത്തുനിന്നു
വന്ന ദാസിയാട്ടം കണ്ടു പ്രീതനായ മഹാരാജാവു് അതു
കറുേത്തടത്തു േചാമാതിരി എന്ന തെന്റ ഒരു സദസ്യ
െനെക്കാണ്ടു േമാഹിനിയാട്ടം എന്ന േപരിൽ േകരള
ത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വസ്തുത
യും പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
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38 കൃതികൾ
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ കൃതികളായി സംസ്കൃത
ത്തിൽ (1) ബാലരാമഭരതെമന്ന ഭരതശാസ്ത്രപ്രബന്ധ
വും, മലയാളത്തിൽ (2) രാജസൂയം (3) സുഭദ്രാഹരണം
(4) ബകവധം (5) ഗന്ധർവവിജയം (6) പാഞ്ചാലീസ്വ
യംവരം (7) കല്യാണസൗഗന്ധികം (8) നരകാസുരവ
ധത്തിെല പ്രഥമഭാഗം എന്നീ ആറിൽച്ചില്വാനം ആട്ട
ക്കഥകളും മാത്രേമ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇവകൂടാെത ഏതാനും
ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങെളക്കു
റിച്ചു മെറ്റാരധ്യായത്തിൽ ഉപന്യസിക്കാം.
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39 ബാലരാമഭരതം
941-െല തൃപ്പടിദാനെത്ത ഉേപാൽഘാതത്തിൽ സ്മരി

ച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അക്കാലത്തിനു പിന്നീടാണു് ബാ
ലരാമഭരതത്തിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു നിർണ്ണയിക്കാം.
ബാലരാമഭരതം എന്നാൽ ബാലരാമനാൽ കൃതമായ
ഭരതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം എന്നർത്ഥം. “വിദ്വദ്ഗണസ്യ മുഖപ
ങ്കജ മിത്രരത്നം” എന്നും “വിദ്വൽപ്രിയഃ” എന്നും
“സകലനഗരഭാഷാഭാഷേണ േലഖേന ച

പ്രഗുണിതമതിരാത്മജ്ഞാനശാന്തസ്വഭാവഃ
വിദിതസകലശാേസ്ത്രാ േയാഗമാർഗ്ഗപ്രവീണഃ
ഫണിതികുശലബുദ്ധിർഭാരതീപൂർണ്ണേദഹഃ”

എന്നുമുള്ള പ്രസ്താവനകൾക്കുപുറേമ “സംഗീതതാളഭര
താംബുധി പൂർണ്ണചന്ദ്രഃ” എന്നും മഹാരാജാവു തെന്നപ്പ
റ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു.
“നൃപകലതിലകഃശ്രീതാളമാലാവിഭൂഷാ-

പരികലിതനിജശ്രീകാന്തിസമ്പൂർണ്ണഗാത്രഃ
രസികജനസഹൈസ്രേശ്ശാഭിതായാം സഭായാം
ഭരതമിഹ വിധാതും പ്രാർത്ഥിേതാ വഞ്ചിരാജഃ.”

ഒരു ദിവസം വിദ്വത്സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന
േപ്പാൾ അവിടുന്നു ഭരതശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ഒരു പ്രബ
ന്ധം നിർമ്മിക്കണെമന്നു് അവിെട കൂടിയിരുന്ന രസിക
ന്മാരായ സദസ്യന്മാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
“ലാസ്യതന്ത്രമവേലാക്യ വിശാലം

ശാസ്ത്രമാരചിതമാത്മസുഖായ
ബാലരാമഭരതം ബുധവര്യാഃ
പശ്യതാദ്ഭുതരസാധികചിത്രം”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു് അവിടുന്നു വിശാലമായ ലാസ്യ
തന്ത്രം മുഴുവൻ പരിേശാധിച്ചതിനുേമൽ രചിച്ചതാണു് പ്ര
സ്തുതകൃതി എന്നു വിശദമാകുന്നു. ആദിഭരതം, സംഗീതര
ത്നാകരം, ശബ്ദരത്നാവലി, താണ്ഡവം, സംഗീതസുധാ
കരം മുതലായ പൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങേളയും േകാഹലൻ തുട
ങ്ങിയ പ്രാചീനാചാര്യന്മാേരയും മഹാരാജാവു സ്മരിച്ചി
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവരുെട ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഖണ്ഡിച്ചു
സ്വമതം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അതിനു് അവിട
േത്തക്കു േകരളനാട്യസമ്പ്രദായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സർ
വേതാമുഖമായ ജ്ഞാനം സഹായമായും തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.
തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ൈവശിഷ്ട്യെത്തപ്പറ്റി കവി താെഴ
ക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഉപന്യസിക്കുന്നു.
“ജഗദു് ഭരതനാട്യം ഹി നാടയൻ പരേമശ്വരഃ

തദ്ഭാവലീലാമാദായ ഭരതം കൃതവാൻ പുരാ.
അനാദിഭരതാചാര്യഃ സ ഏവ ഗുരുരുത്തമഃ
തൽപരമ്പരയാ േലാേക മുനേയാപി കുതൂഹലാൽ
പ്രേത്യകേമവ ഭരതം ചക്രിേര സ്വാത്മലാഭതഃ
മുനീനാം മതമാേലാച്യ പുരാ രാജർഷേയാ നൃപാഃ
ഭരതം കൃതവേന്താ ഹി സ്വാത്മാനന്ദവിവൃദ്ധേയ;
രാജർഷിപ്രവൈരഃ േപ്രാക്തം പ്രഥിതം ഭരതം ഭുവി.
തത്സാരസംഗ്രഹം കൃത്വാ ബാലരാമമഹീപതിഃ
േലാകാനാമുപകാരായ കൃതവാൻ ഭരതം മുദാ.
തദീയാ ഭാരതീ വിദ്യാ ഭാരതീഹൃദയം ഗതാ
സർവേലാകപ്രസിദ്ധാ ച വിദ്വജ്ജനസുസമ്മതാ.
നർത്തകാനാം വിേശേഷണ രസാനന്ദവിവർദ്ധിനീ
സങ്ഗീതതാളരസികഭാവജ്ഞപ്രിയകാരിണീ
ആത്മാനന്ദകേരാല്ലാസഹാവഭാവസമന്വിതാ
അഷ്ടാദശാങ്ഗസഹിതാ പ്രത്യങ്ഗരസവർദ്ധിനീ
ആങ്ഗിൈകസ്സാത്വിൈകൈശ്ചവ വാചിൈകശ്ച
വിേശഷതഃ
ആഹാൈര്യശ്ച രൈസർഭാൈവരങ്േഗാപാങ്ഗ
സമുജ്ജ്വലാ
കരണസ്ഥാനഗമനപദകർമ്മപ്രസാധിനീ
ശിേരാേനത്രകരാംഘ്രിസ്ഥരസഭാവക്രിേയാജ്ജ്വലാ
ഏതാദൃശഗുൈണര്യുക്താ േശാഭേത ജനരഞ്ജിനീ
ബാലരാമമഹീപാലഭാരതീ ജയതാന്മുദാ.”

ആദ്യന്തം കാരികകൾെകാണ്ടാണു് ഗ്രന്ഥം നിബന്ധിച്ചി
രിക്കുന്നെതങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള പ്രകരണങ്ങൾക്കു ഗദ്യ
ത്തിൽ വിശദമായ വൃത്തിയും എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്, പ്ര
സ്തുതകൃതിയുെട കുെറ ഭാഗം കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അതിൽനി
ന്നു രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി തിരുമനസ്സിെല കവിതാരീ
തി കാണിക്കുവാൻ ഉദ്ധരിക്കാം.
“ഝലംഝലിതകങ്കണം, തകതാംഘ്രിസന്താഡിതം,
ക്വണൽക്വണിതനൂപുരം, ഹരഹേരതി ശേബ്ദാജ്ജ്വലം,
ധിമിന്ധിമിതദുന്ദുഭിധ്വനിഘനാകുലം മദ്ദൈളർഘണംഘണഘണധ്വനം ജയതി താണ്ഡവം ശാംഭവം.”
“ബാേണാ രാവണകാർത്തവീര്യനൃപതീ കൃേഷ്ണാ

ബലശ്ചാർജ്ജുേനാ
ഭൂപാലാസ്സുരനായകശ്ച വനിതാഃ കൃഷ്ണാപ്യുഷാ കന്യകാ
രാജാ ചിത്രരഥശ്ച കിന്നരപതിർവ്വിദ്യാധരാധീശ്വരാ
േയ ചാേന്യ ഭരതപ്രധാനപുരുഷാേസ്തേഭ്യാ മഹദ്േഭ്യാ
നമഃ.”

രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ ഭരതശാസ്ത്രപ്രവീണന്മാരായ
പല പൂർവ്വന്മാേരയും മഹാരാജാവു നാമനിർേദ്ദശം െച
യ്തു നമസ്കരിക്കുന്നു.
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40 ആട്ടക്കഥകൾ
ഭരതശാസ്ത്രത്തിൽ അത്രമാത്രം നിഷ്ണാതനായ കാർത്തി
കതിരുനാൾ മഹാരാജാവു കഥകളിപ്രസ്ഥാനെത്ത
അത്യുദാരമായി േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും താൻതെന്ന
ആട്ടക്കഥകൾ നിർമ്മിച്ചു് അവയുെട സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്തതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടുവാനില്ലേല്ലാ. െകാ
ട്ടാരം കഥകളിേയാഗം എന്ന േപരിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ
നടന്മാെര കൂട്ടിേച്ചർത്തു് ഒരു പുതിയ കഥകളിേയാഗം
അവിടുന്നു സ്വരൂപിക്കയും ആട്ടേക്കാപ്പുകളും മറ്റും പരി
ഷ്കൃതരീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിച്ചു് അവെരെക്കാണ്ടു് ഉത്സവ
ദിവസങ്ങളിലും നവരാത്രി ദിനങ്ങളിലും നല്ല കഥകൾ
ആടിക്കുകയും െചയ്തു. േവഷവിധാനത്തിലും അഭിനയ
രീതിയിലും ചില േഭദഗതികൾ അവിടുന്നു വരുത്തിയ
തായി പഴമക്കാർ പറയാറുെണ്ടങ്കിലും അവ ഏതുതര
ത്തിലായിരുന്നു എന്നറിയുന്നില്ല. െകാട്ടാരം കഥകളി
േയാഗത്തിെന്റ േമൽവിചാരത്തിനു സകല േകരളീയ
കലകളിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്ന അമ്പലപ്പുഴ മാത്തൂർ
പ്പണിക്കെര നിയമിച്ചു. ഇന്നും മാത്തൂർക്കുടുംബക്കാർ
ക്കു തിരുവനന്തപുരത്തു പൂജപ്പുരയിൽ േമല്പറഞ്ഞ ദിവ
സങ്ങളിൽ കഥകളി നടത്തുന്നതിനു് അവകാശമുണ്ടു്.
മാത്തൂർപ്പണിക്കരുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ അഭിനയിക്കു
വാനാണു് താൻ ആട്ടക്കഥകൾ നിർമ്മിച്ചതു് എന്നുള്ള
തിെന സ്മരിച്ചു് അവിടുന്നു രാജസൂയേത്താടനുബന്ധിച്ചു
രചിച്ചിട്ടുള്ള േതാടയത്തിൽ “മാത്തൂരംബിക” േയയും,
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിേയയും വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീകൃ
ഷ്ണെനപ്പറ്റിയുള്ള േശ്ലാകം അവിടെത്ത കവിതാരീതിക്കും
ഉദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കത്തക്കതാകയാൽ അതു
ചുവെട േചർക്കുന്നു.
“താപിഞ്ഛാഞ്ചിതവിഗ്രേഹാ ലകുടകം ഹേസ്ത വഹൻ

ദക്ഷിേണ
വാേമ ചാംബുദനിസ്വനം ദരവരം കട്യാമഥാർേദ്ധാരുകം
താപധ്വാന്തവിയന്മണിര്യദുകുലക്ഷീരാബ്ധിചേന്ദ്രാ ഹരിഃ
പിഞ്ഛാലംകൃതമൗലിരംബരനദീനാേഥാസ്തു വഃ േശ്രയേസ.”

മഹാരാജാവിെന്റ ആട്ടക്കഥകളിൽ ആറും ഭാരതാന്തർ
ഗ്ഗതങ്ങളായ കഥകെള ആശ്രയിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്.
നരകാസുരവധം മാത്രം ഭാഗവതെത്ത ഉപജീവിക്കുന്നു.
ആ ഗ്രന്ഥ നിർമ്മിതിെയപ്പറ്റി സുപ്രസിദ്ധമായ ഒൈരതി
ഹ്യമുണ്ടു്. അതിൽ ജയന്തൻ നക്രതുണ്ഡിെയ തർജ്ജനം
െചയ്യുന്ന പദത്തിൽ
“അർേണ്ണാജാക്ഷികെള ഹരിേച്ചാരു നിൻ

കർണ്ണനാസികാകുചകൃന്തനമിഹ
തൂർണ്ണം െചയ്വൻ കണ്ടുെകാൾക നീ”

എന്നു് ഒരു ചരണത്തിെന്റ മുക്കാൽഭാഗേത്താളം മഹാ
രാജാവു് എഴുതി അതു് എങ്ങെന പൂരിപ്പിക്കണെമന്നു
തൽകാലം േതാന്നായ്കയാൽ ഓല േമശപ്പുറത്തു െവച്ചും
വച്ചു േപാകയും അശ്വതിതിരുനാൾ െകാച്ചുതമ്പുരാൻ
അതു കണ്ടു “നിർണ്ണയമതിനുണ്ടു േമ കരാേള” എന്നു
കുറിച്ചു് ആ ചരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. തി
രിെയ വന്നേപ്പാൾ അതു കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ മഹാരാ
ജാവു് “അപ്പൻതെന്ന ഈ കഥ പൂരിപ്പിക്കെട്ട” എന്നു
കല്പിക്കുകയും ആ കല്പനയനുസരിച്ചു േശഷം കഥാഭാഗം
അശ്വതിതിരുനാൾതെന്ന രചിക്കുകയും െചയ്തു. എങ്കി
ലും നരകാസുരവധത്തിെല പാത്രസംവിധാനവും മറ്റും
മഹാരാജാവു് അതിനുമുൻപുതെന്ന നിർണ്ണയിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അശ്വതിതിരുനാൾ തദ്വിഷയത്തിൽ
ആ രീതിയനുസരിച്ചു പുേരാഗമനം െചയ്യുകേയ ഉണ്ടായു
ള്ളു. തിരുമനസ്സിെല കൃതികളിൽ സുഭദ്രാഹരണം, ബക
വധം, കല്യാണസൗഗന്ധികം എന്നീ മൂന്നു കഥകെള
“െതക്കൻ” എന്ന പദംെകാണ്ടു വിേശഷിപ്പിച്ചാണു് അഭി
ജ്ഞന്മാർ വ്യവഹരിക്കാറുള്ളതു്. അതു് അവെയ മേന്ത്രട
ത്തു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ നിന്നും േകാ
ട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ ബകവധം, കല്യാണസൗഗന്ധികം
എന്നീ കഥകളിൽനിന്നും വ്യാവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുേവ
ണ്ടിയാണു്. േകാട്ടയം കഥകളുമായി തിരുമനസ്സിേലക്കു
നല്ല പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുള്ളതിനു പല ലക്ഷ്യ
ങ്ങളും ബകവധത്തിലും കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിലും
കാണാവുന്നതാണു്. “ശസ്ത്രാർത്ഥം ശക്രസൂനൗ ഗതവ
തി” എന്ന വടക്കൻ േശ്ലാകവും “വീരാഗ്രീേയഷു േതഷു”
എന്ന െതക്കൻേശ്ലാകവും മറ്റും തട്ടിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ
ഈ വസ്തുത വിശദീഭവിക്കുന്നു. “പ്രിയസാഹസ” പദം
േപാലും േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ കല്യാണസൗഗന്ധി
കത്തിൽനിന്നു മഹാരാജാവിെന്റ സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ
സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും കഥാഘടനയിൽ ചില വത്യാ
സങ്ങൾ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു വരുത്തീട്ടുള്ളതു് ഉചിത
മായിരിക്കുന്നു. ദണ്ഡകം ഇദംപ്രഥമമായി ആട്ടക്കഥക
ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചതു് അവിടുന്നാെണന്നു പറയുന്നതു ശരി
യല്ല. േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ കാലേകയവധത്തിൽ
ത്തെന്ന അതിനു പ്രേവശമുള്ളതായി നാം കണ്ടുവേല്ലാ.
എന്നാൽ ഖരവധത്തിലും കിർമ്മീര വധത്തിലുമുള്ള പരി
പാടി പരിത്യജിച്ചു നിണമണിയൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ
േവണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു നരകാസുരവധത്തിെല കഥ
സംവിധാനം െചയ്തതു് ആശാസ്യങ്ങളായ അവിടെത്ത
പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ േമ
ല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട തന്നാമേധയമായ പ്രബന്ധേത്ത
യും കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിൽ നീലകണ്ഠകവിയുെട
തത്സംജ്ഞമായ വ്യാേയാഗേത്തയും ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഗന്ധർവവിജയത്തിേലയും പാഞ്ചാലീസ്വയംവരത്തി
േലയും ഇതിവൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തു മെറ്റാരു പഞ്ചാലീ
സ്വയംവരം കഥകൂടി അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചതായി 1032ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ 54 ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥകൾ
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയും ആ കഥകൂടി
അതിൽേച്ചർത്തു് അച്ചടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
അതിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റി എനിക്കു സംശയമു
ണ്ടു്.
“പുഷ്ടാനന്ദം സദസി വിഹിതാഷ്ടാപദാഗ്രാസേനഷു

ദൃഷ്ട്വാേന്യാന്യം സരസമുപവിേഷ്ടഷു ധാത്രീധേവഷു”

എന്നിങ്ങെന ഹതവൃത്തദുഷ്ടമായ ഒരു േശ്ലാകം തിരു
മനസ്സുെകാണ്ടു രചിച്ചിരിക്കുെമന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കു
ന്നില്ല. അതിനാൽ അതു മഹാരാജാവിെന്റ േമല്പറഞ്ഞ
രണ്ടു കൃതികേളയും ഉപജീവിച്ചു് ഒരു അജ്ഞാതനാമാവായ
കവി നിർമ്മിച്ചതാെണന്നു തൽക്കാലം സങ്കല്പിക്കുകയാ
ണു് നല്ലതു്; അതിനുേവണ്ട െതളിവുകൾ േവേറയും ആ
ആട്ടക്കഥയിൽത്തെന്ന കാണാവന്നതുമാണു്.
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41 ആട്ടക്കഥകളിെല കവിതാരീതി
ധ്വനിപ്രധാനേമാ അലങ്കാേരാജ്വലേമാ അല്ല തിരുമ
നസ്സിെല സാഹിത്യ ൈശലി; എങ്കിലും ലാളിത്യാദിഗു
ണങ്ങൾ അവിടെത്ത ആട്ടക്കഥകളിൽ ആപാദചൂഡം
കളിയാടുന്നുണ്ടു്. ഒട്ടു വളെര ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾ, െകാട്ടാ
രക്കരത്തമ്പുരാെന അനുകരിച്ചു്, അവിടുന്നു് അവയിൽ
ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാേന്റയും അശ്വതി
തിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാേന്റയും പ്രൗഢ കൃതികളുമായി
ഇടപഴകിയ അനന്തരകാലികന്മാർക്കു് ഒരു ന്യൂനത
യായി േതാന്നാം. ഏതായാലും അവിടെത്ത ആട്ടക്കഥ
കൾ ത്യാജ്യേകാടിയിൽ തേള്ളണ്ടവയെല്ലന്നു് ഉറപ്പിച്ചു
തെന്ന പറയാവുന്നതാണു്. “ഭാസ്വദ്ഭാസ്കരഭാസുരാരനി
കരേപ്രാദ്ഗച്ഛദുസ്രച്ഛടാ” എന്ന േശ്ലാകം മഹാരാജാവി
െന്റ രാജസൂയത്തിെലന്നേപാെല അശ്വതിതിരുനാളി
െന്റ പൗണ്ഡ്രകവധത്തിലും കാണുന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു്
ആ േശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രേണതാവു് ആെരന്നു തീർച്ചെപ്പടു
ത്തുവാൻ നിർവ്വാഹമിെല്ലങ്കിലും ൈശലിെകാണ്ടു് അതു്
അശ്വതിതിരുനാളുെട കൃതിയാകാനാണു് സാങ്ഗത്യം.
ഇരിക്കെട്ട. മഹാരാജാവിേന്റെതന്നു് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി
പറയാവുന്ന ചില േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകാ
ണിക്കാം.
േശ്ലാകങ്ങൾ:
“പ്രശമിതഭവദാഹം ഭക്തസർവ്വാർത്ഥേദാഹം

പ്രണതസുരസമൂഹം പാലിതാേശഷമാഹം
ശിഥിലിതനതേമാഹം േശഷവിന്യസ്തേദഹം
കിമപി ഗരുഡവാഹം േജ്യാതിരീേഡ സദാഹം”

(രാജസൂയം)

“ഇതി നൃപഗിരാ പ്രീേതാ ഭീമാദിഭിസ്സ ച േസാദൈര-

സ്സകരുണമനുജ്ഞാേതാ മാത്രാ ചിരാൽ പ്രിയസാഹസഃ
ദ്രുപദതനയാം ദീനാം േശാകാതിേരകസമാഹതസ്തനതടമിളദ്ബാഷ്പാം പ്രാപ്യ പ്രിയാമിദമാഹ താം.”
(സുഭദ്രാഹരണം)

“അേന്യാേന്യാൽക്ഷിപ്തമുഷ്ടിപ്രഹരരവമിളൽേക്ഷ്വളിതാകർണ്ണേനാദ്യൽ-

സ്ഫായദ്ഭീതിപ്രധാവദ്വിരദനികരവി
േക്ഷാഭിതക്ഷ്മാധേരേന്ദ്ര
ജേന്യ ജഞ്ജന്യമാേന പവനതനയേയാരിന്ദ്രസേന്ദശതസ്തൗ
രുധ്വാ വീരൗ കഥഞ്ചിദ്ഗിരമിതി മധുരാമാഹ വിദ്യാധേരന്ദ്രഃ”
(കല്യാണസൗഗന്ധികം)

“ഏഷ്യദ്ഭാരതസംഗരാധ്വരവരസ്യാധാനകർമ്മാപ്തേയ

പാർത്ഥാരണ്യുപഗുഢവിക്രമശിഖിേപ്രാത്ഥാപനപ്രക്രിയാ
സാധ്യാസ്യാദ്യദുപഘ്നതസ്സഫലയം സ്താേനവ
കൃഷ്ണാഗുണാൻ
യാസ്യന്നാസ്യവിനിന്ദിേതന്ദുരവദദ്ദാരാൻ സ ദാേമാദരഃ.”
(ഗന്ധർവവിജയം)

പദങ്ങൾ:
“ജയജയ പങ്കജനാഭ ഗുണാലയ ജയജയ

പങ്കജഭവനുതപാലയ
ജയജയ സരസിജദളനിഭനയന ജയജയ
ശശധരസദൃശസുവദന
മരകതമണിനിഭ േമചക മഞ്ജുളമണിമയ കുണ്ഡല
മണ്ഡിതഗണ്ഡ
സുരരിപുകുലവരനരകനിഷൂദന സുജനപരായണ േഹ
മധുമഥന
കരധൃതദരവരചക്രഗദാംബുജ കരിവരതാപവിേമാചന
ഭഗവൻ
ശരണാഗതജനഭരണ സുേരാത്തമ
കരുണാവരുണാവാസ വിേഭാ.”

(പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)
“പങ്കജാക്ഷ പാഹി ശൗേര! പങ്കജാലയാപേത!
ശങ്കരാദിവിനുതചരിത ശം വിേധഹി േനാ ഹേര!

ത്വൽപദാംബുജം ഭജിപ്പതിന്നു വന്ന േഹതുവാെല
കില്ബിഷങ്ങളഖിലവുമകന്നുേപായു് തുേലാം.
സ്ഥാവരാദിജംഗമങ്ങളിൽജ്ജനിച്ചുേപാകിേലാ
താവകീനപാദകമലഭക്തിരസ്തു ശാശ്വതീ.
രാജസാഭിഭൂതരായ ഞങ്ങൾ െചയ്ത കല്മഷങ്ങൾ
രാജബിംബവദന! േപാക്കി രക്ഷെചയ്യണം.
കൃഷ്ണ, വാസുേദവ, നതജനാർത്തിഹരണ, ഗരുഡവാഹ!
വൃഷ്ണിവംശജലധിചന്ദ്ര, വിശ്വനാഥ േത നേമാസ്തു.”
(രാജസൂയം)
“പുരികുഴലിൽ നറുമലർകൾ ചൂടിയും-ബാലാ
സരസതരഗാനംെചയ്തു സരസനൃത്തമാടിയും,
സുരതരുണിേപാെല േദഹകാന്തിയും-അവൾ
വരസുരതേമാഹംപൂണ്ടു വിവിധലീല െചയ്കയും,
മല്ലികാമുകുളദന്തപംക്തിയും-നല്ല
വിേല്ലാടു മല്ലിടുെന്നാരു ചില്ലീലാസ്യഭംഗിയും,
ഫുല്ലകുവലയേനത്രേശാഭയും-കല്യാ
നല്ല കളഹംസംേപാെല മന്ദഗതി േതടിയും,
പെന്താക്കും െകാങ്കകൾ കണ്ടാൽ ബന്ധുരം-നല്ല
സിന്ധുരകേരാരുയുഗ്മേശാഭെയത്ര സുന്ദരം
ചന്തമിയലുന്ന കംബുകന്ധരം-അവൾ
ഐന്താർശരശരനികരത്തിെന്നാരു പഞ്ജരം!”
(നരകാസുരവധം)

തിരുമനസ്സിെല ആട്ടക്കഥകളിൽ എനിക്കു് ഏറ്റവും ഹൃ
ദ്യമായിേത്താന്നീട്ടുള്ളതു് സുഭദ്രാഹരണമാണു്. വടക്കൻ
സുഭദ്രാഹരണം അേശഷം സാഹിത്യഭംഗി ഇല്ലാത്ത
ഒരു കൃതിയാെണങ്കിലും അതിനാണു് ഇേപ്പാഴും പ്രചാ
രം കാണുന്നതു് എന്നുള്ളതു് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു.
േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ ബകവധത്തിേന്റയും കല്യാ
ണസൗഗന്ധികത്തിേന്റയും മുൻപിൽ തിരുമനസ്സിെല
ആ രണ്ടു കൃതികളും അസ്തപ്രഭങ്ങളായിേപ്പായിട്ടുെണ്ട
ങ്കിൽ, അതിൽ ആർക്കും വ്യസനത്തിനു് അവകാശമില്ല.
എന്നാൽ അവേയാടുകൂടി അവിടെത്ത അന്യകൃതികളും
അസ്തമിതപ്രായങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു േശാചനീ
യം തെന്ന. അവയിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ കൃതികെളങ്കിലും
പുനരുദ്ധരിേക്കണ്ടതു് ഇന്നെത്ത കഥകളിക്കാരുെട കർ
ത്തവ്യമാകുന്നു.
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42 അശ്വതിതിരുനാൾ
ഇളയതമ്പുരാൻ—ജനനം
അശ്വതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മതമ്പുരാെനപ്പറ്റി ഈ ഘട്ട
ത്തിൽ ഉപന്യസിക്കുന്നതു സമുചിതമായിരിക്കുെമന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു 923ആമാണ്ടു േകാലത്തുനാട്ടു പള്ളിേക്കാവിലകത്തുനിന്നു
നാലു രാജകുമാരിമാെര വംശാഭിവൃദ്ധിക്കായി ദെത്ത
ടുത്തു എന്നും, അവരിൽ പൂയംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച
മൂത്തറാണിെയ കംസവധകർത്താവായ കിളിമാനൂർ
രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ വിവാഹംെചയ്തു എന്നും
മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ റാണി 931-ൽ ഒരു
രാജകുമാരേനയും 932-ൽ മെറ്റാരു രാജകുമാരേനയും
പ്രസവിച്ചു. അവരിൽ 931-ൽ അശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽ
അവതരിച്ച കുമാരനാണു് നമ്മുെട മഹാകവി. അനിഴം
തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ എന്ന കനിഷ്ഠകുമാരൻ
955-ൽ നാടുനീങ്ങി. അശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജാതയായ
മൂന്നാമെത്ത റാണിയുെട പുത്രിയായ പൂരുട്ടാതിതിരു
നാൾ തമ്പുരാട്ടിയുെട ദ്വിതീയപുത്രൻ അവിട്ടംതിരുനാൾ
രാമവർമ്മാവാണു് കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാ
വിെന പിൻതുടർന്നു രാജ്യഭാരം െചയ്തതു്. അങ്ങെന
അശ്വതിതിരുനാൾ ധർമ്മരാജാവിേന്റയും അവിട്ടംതി
രുനാൾ അശ്വതിതിരുനാളുേടയും ഭാഗിേനയന്മാരായി
ത്തീർന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
അശ്വതിതിരുനാൾ െകാച്ചുതമ്പുരാെന്റ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിൽ ധർമ്മരാജാവും രവിവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ
നും ബദ്ധശ്രദ്ധന്മാരായിരുന്നിരിക്കണെമന്നുള്ളതിനു
സംശയമില്ല. അവിടെത്ത പ്രധാനഗുരു ശങ്കരനാരാ
യണാഭിധാനനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. കാർ
ത്തിക തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെല ഗുരുഭൂതനായ രഘു
നാഥതീർത്ഥെന അവിടുന്നും ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ശ്രീമ
ച്ഛങ്കരനാരായണഗുരുചരണപരിചരണ പ്രാപ്തവിദ്യാ
ൈവശേദ്യന ശ്രീമദ്രഘുനാഥ സുതീർത്ഥാഭിവാദന ജാ
ഗരൂേകണ കാവ്യനാടകാേലാകനശൗൈണ്ഡസ്സവയ
ൈസ്കർവയ ൈസ്യരഭ്യർത്ഥിേതന ശൃങ്ഗാരസുധാകരം
നാമ ഭാണം വിരചിതം” എന്നു ശൃങ്ഗാരസുധാകരഭാ
ണത്തിൽ അവിടുന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിനുപുറേമ
സംഗീതാദികലകളിലും അവിടുന്നു നിപുണനായിരുന്നു
എന്നു രുൿമിണീപരിണയ നാടകത്തിെല “രാജ്ഞഃ
ശ്രീപദ്മനാഭദാസവഞ്ചിപാലകല േശഖരരാമവർമ്മ
േണാ ഭാഗിേനേയന സങ്ഗീതാദികലാഭിേജ്ഞന രാമ
വർമ്മനാമേധേയന യുവരാേജന നിബദ്ധമഭിനവം രു
ൿമിണീപരിണയം നാമ നാടകം” എന്ന പംക്തിയിൽ
നിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.

ചില സംഭവങ്ങൾ
കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവു 941 മിഥുനം 23ആംനു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ തൃപ്പടിദാനം
നടത്തിയ അവസരത്തിൽ അശ്വതിതിരുനാളും സന്നി
ഹിതനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ബാലരാമഭരതത്തി
െല
“തദനുജരവിവർമ്മാ ഭാഗിേനയസ്സ്വനാമാ

സ്വയമപി സ തു വഞ്ചിക്ഷ്മാപതിൈശ്ചകഭാവാഃ
സകലഭുവനഭാരം പദ്മനാഭായ ദത്വാ
മനുപതികുലഭൂേപ സ്വാമിഭൃത്യസ്വഭാവാഃ”

എന്ന പദ്യം സാക്ഷിനില്ക്കുന്നു. 946-ൽ ആറ്റിങ്ങൽെവച്ചു്
അവിടെത്ത തിരുമാടമ്പു നടന്നു. ഉള്ളൂർ ഉളിയാഴത്തുറ
അയ്യറത്തല വീട്ടിൽനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു പാൽ
ക്കുളങ്ങര അമ്മവീട്ടിേലക്കു ദെത്തടുക്കെപ്പട്ട ഒരു മഹി
ളാരത്നമായിരുന്നു തിരുമനസ്സിെല േപ്രയസി. മാർത്താ
ണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു കലാകുശ
ലന്മാർക്കു കാർത്തിക തിരുനാളായിരുന്നേല്ലാ നിത്യ
ബന്ധു. ആ സ്ഥാനം 946-നുേമൽ അശ്വതിതിരുനാൾ
കേയ്യറ്റു. 957 േമടം 28-ആംനു മാതാവു മരിച്ചു. 959-ൽ
രാേമശ്വരേത്തക്കു് എഴുന്നള്ളിയ മാതുലെന അവിടുന്ന
നുഗമിച്ചു. “രാേമശ്വരയാത്ര” തുള്ളലിൽ അതിെന്റ പ്ര
േണതാവായ മാരാർ അവിടെത്ത “കന്ദർപ്പസമാനനും
വന്ദിേപ്പാർക്കമരതരുവും സർവവിദ്യാംബുധിയും ഭുവനമ
േനാഹരശീലനും” ആെണന്നു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. കാർ
ത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ അനുജനും അക്കാ
ലെത്ത ഐന്ദ്രജാലികന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനുമായ രവി
വർമ്മ ഇളയതമ്പുരാൻ 961-ൽ അന്തരിച്ചേപ്പാൾ അവി
ടുന്നു യുവരാജാവായി. രവിവർമ്മതമ്പുരാൻ മഹാകവി
ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെട മാതാമഹനായിരുന്നു. അശ്വ
തിതിരുനാൾ 962-ൽ ൈവക്കത്തു െപരുംതൃേക്കാവിൽ
േക്ഷത്രത്തിൽ ചില വഴിപാടുകൾ നടത്തി. 969 ധനു 26ആംനു 38-ആമെത്ത വയസ്സിൽ വായുേക്ഷാഭംനിമിത്തം
പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. അവിടുന്നു 964-ൽ തീെപ്പട്ടു എന്നു
പറയുന്നതു് അബദ്ധമാണു്.

കൃതികൾ
േകരളത്തിെല പ്രഥമഗണനീയന്മാരായ കവിപുങ്ഗവ
ന്മാരുെട മധ്യത്തിൽ അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പു
രാനു് അഭ്യർഹിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിനു് അവകാശ
മുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിലാണു് സാധാരണയായി കവനം
െചയ്തിരുന്നെതങ്കിലും ഭാഷേയയും അവിടുന്നു പരിലാ
ളിക്കാെതയിരുന്നില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ നമ്മുെട മഹാ
കവി (1) വഞ്ചീശസ്തവം (2) കാർത്തവീര്യവിജയം (3)
സന്താനേഗാപാലം എന്നീ മൂന്നു പ്രബന്ധങ്ങളും (4) ശൃ
ങ്ഗാരസുധാകരം ഭാണവും (5) രുൿമിണീപരിണയം
നാടകവും (6) ദശാവതാരദണ്ഡകവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ
കൃതികളിൽ സർവപ്രധാനം എന്നു പറേയണ്ടതു രു
ൿമിണീപരിണയെത്തത്തെന്നയാണു്. ഭാഷയിൽ അവി
ടുന്നു് (7) നരകാസുരവധം ഉത്തരഭാഗം (8) രുൿമിണീ
സ്വയംവരം (9) പൂതനാേമാക്ഷം (10) അംബരീഷചരിതം
(11) പൗണ്ഡ്രകവധം എന്നീ നാലിൽച്ചില്വാനം ആട്ടക്ക
ഥകളും (12) ശ്രീപദ്മനാഭകീർത്തനവുമാണു് നിർമ്മിച്ചി
രിക്കുന്നതു്.

സംസ്കൃതകവിതാരീതി
ശബ്ദം, അർത്ഥം, ഭാവം, രസം, ധ്വനി എന്നിങ്ങെനയു
ള്ള കവനകലയുെട വിവിധേകാടികളിെലല്ലാം ഒന്നു
േപാെല ദത്താവധാനനായിരുന്നു അശ്വതിതിരുനാൾ.
വാസനയുെട തള്ളിച്ചയും, വ്യുൽപത്തിയുെട ദാർഢ്യ
വും, അഭ്യസനത്തിെന്റ ൈനരന്തര്യവും ആ മഹാപുരു
ഷനിൽ സമഞ്ജസമായി സേമ്മളിച്ചിരുന്നു. രസാനുഗു
ണമായ വൃത്തിയും വൃത്ത്യനുരൂപമായ രീതിയും അവിട
േത്തക്കു് അത്ഭുതാവഹമായ വിധത്തിൽ സ്വാധീനങ്ങ
ളായിരുന്നു. പദങ്ങളുെട പരമമായ പരസ്പരൈമത്രിെയ
യാണേല്ലാ ശയ്യെയന്നു പറയുന്നതു്. വാേഗ്ദവതയിൽ
നിന്നു തദ്വിഷയകമായ വരം അവിടെത്തേപ്പാെല സി
ദ്ധിച്ചവർ അധികം േപരില്ല. പ്രകൃത്യാ ഓജഃകാന്തിപ്ര
ധാനമായ ഗൗഡീരീതിയാണു് അവിടേത്തക്കു് ഇഷ്ടെമ
ങ്കിലും ആവശ്യംേപാെല അതു മസൃണീകരിച്ചു ൈവദർ
ഭീരീതിയാക്കുന്നതിനും അവിടുന്നു ശക്തനായിരുന്നു.
സംസ്കൃതകവികളിൽ എല്ലാംെകാണ്ടും അവിടേത്തക്കു
മാർഗ്ഗദർശിയാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു േമല്പു
ത്തൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഭട്ടമുരാരിയാകുന്നു. അനർഘരാഘ
വം അവിടുന്നു പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു് അനുസന്ധാനം
െചയ്തു സിദ്ധിവരുത്തിയിരിക്കണം. ഭവഭൂതി മുതലായ
മറ്റു ചില പണ്ഡിതകവികളും അവിടുേത്തക്കു് ഉപജീ
വ്യന്മാരായിരുന്നു. ഗൗഡീപ്രിയന്മാരായ മുരാരിപ്രഭൃതി
കൾക്കു നാളിേകരപാകമാണു് സ്വായത്തം. എന്നാൽ
തിരുമനസ്സിേലക്കു് ആ വീരൈവയാകരണത്വവും ആ
പാണ്ഡിത്യപ്രകടനൗത്സുക്യവും അവേരാെടാപ്പംതെന്ന
യുെണ്ടങ്കിലും ദ്രാക്ഷാപാകത്തിലാണു് അവിടുന്നു കവ
നം െചയ്യുന്നെതെന്നാരു വിേശഷമുണ്ടു്; അതുെകാണ്ടു
പ്രസന്നപ്രൗഢമധുരമാണു് അവിടുെത്ത കാവ്യൈശലി.
ദാക്ഷിണാർത്യകവികൾക്കു് അത്യന്തം അഭിമതമായ
അന്ത്യാനുപ്രാസം തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില ഗുണവിേശഷ
ങ്ങെളക്കൂടി പരാമർശിക്കുകയാെണങ്കിൽ അവിടുന്നു
സങ്കല്പസൂേര്യാദയകർത്താവായ േവദാന്തേദശികർക്കു്
ഏറക്കുെറ സമസ്കന്ധനായ ഒരു കവിെയന്നും പറയാവു
ന്നതാണു്. ഇനി അവിടെത്ത ഓേരാ കൃതിേയയും പറ്റി
സ്വല്പം ഉപന്യസിക്കാം. അവെയസ്സംബന്ധിച്ച സവിസ്ത
രമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണെമന്നുള്ളവർ ഞാൻ
സാഹിത്യപരിഷൈത്ത്രമാസികം അഞ്ചാം പുസ്തകത്തി
ലും മറ്റും ആ വിഷയെത്ത അധികരിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്തീട്ടുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ വായിേക്കണ്ടതാണു്.
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43 വഞ്ചീശസ്തവം
വഞ്ചിമഹാരാജസ്തവം എന്നുകൂടി േപരുള്ള പ്രസ്തുതകൃതി
അശ്വതിതിരുനാൾ തെന്റ മാതുലെനപ്പറ്റി ഒൻപതു പദ്യ
ങ്ങളിലും ഒരു ദീർഘമായ ഗദ്യത്തിലും കീർത്തനം െചയ്യു
ന്ന ശ്രുതിമധുരമായ ഒരു േസ്താത്രരത്നമാണു്. ഈ േസ്താ
ത്രത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ വേക്ഷാല
ങ്കാരമായ കൗസ്തുഭരത്നേത്തയും ലക്ഷ്മീനാരായണന്മാ
രുെട രഹഃേകളികേളയും വർണ്ണിക്കുന്ന ഓേരാ േശ്ലാ
കമുണ്ടു്. കാവ്യത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ “അതിലഘു
ഭവൽകർണ്ണം പ്രാപ്തം ശിേഷാർവചനം മമ” എന്നു തുട
ങ്ങുന്ന ഔദ്ധത്യപരിഹാരേശ്ലാകവും കാണുന്നു. അതിൽ
നിന്നു് അതു രചിക്കുന്ന കാലത്തു് അശ്വതിതിരുനാൾ
ക്കു് ഇരുപതിലധികം വയസ്സു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നു്
അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. കാർത്തിക തിരുനാൾ
മഹാരാജാവിനു മഹാകവിയുെട േപരിൽ എത്രയ്ക്കു വാ
ത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നുേവാ അത്രേയ്ക്കാ അതിലധികേമാ
അവിടേത്തക്കു ആ തിരുേമനിയുെട േപരിൽ ഭക്തിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു സാക്ഷീഭ്രതങ്ങളായ പ്രസ്താവന
കൾ വഞ്ചീശസ്തവത്തിനുപുറേമ ശൃംഗാരസുധാകരത്തി
ലും രുൿമിണീ പരിണയത്തിലും കാണാവുന്നതാണു്.
വഞ്ചീശസ്തവത്തിെല “നൃത്യച്ചണ്ഡീശചൂഡാവികടതരജ
ടാേകാടരേക്രാഡരിംഖൽ” എന്ന പദ്യം േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാചരിത്ര
ത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േവെറ മൂന്നു പദ്യങ്ങൾ ചുവെട
േചർക്കുന്നു.
“നാരീണാം വക്ത്രലക്ഷ്മീം ഹരതി കലയേത

ശശ്വദന്തഃകളങ്കം
സൂര്യാേലാേക നിലീനഃ ക്വചന പുനരയം
ദത്തേദാഷാനുഷംഗഃ
വീരശ്രീവഞ്ചിഭൂമീപരിവൃഢ! തമസാ
ഗ്രസ്തമൂർത്തിർമ്മൃഗാേങ്കാ
യുഷ്മൽകീർത്ത്യാ സദൃക്ഷഃ കഥമിവ ഭുവേന
വർണ്യേത ലബ്ധവർൈണ്ണഃ?”

“ശ്രീമന്നാനാപദാനസ്തവപഠനജൂഷാം

വന്ദിനാമാനേനഭ്യഃ
ശ്രുത്വാ ത്വന്നാമവർണ്ണാനരിഷു രണതലാൽ
പ്രദ്രുതം വിദ്രുേതഷു
ക്ണുപ്താ രത്നപ്രസൂൈനർന്നവവരവരേണ
ഗാഢമുൽകണ്ഠിതാനാം
മേന്യ ൈവഫല്യമദ്യ ത്രിദശമൃഗദൃശാം
ഹിണ്ഡേത മണ്ഡനശ്രീഃ.”

“നമ്രപ്രത്യർത്ഥിപൃഥ്വീപരിവൃഢമുകുടീരത്നനൂേത്നാർഡുവത്നീ-

ഗാഢാേശ്ലഷപ്രഹൃഷ്യച്ചരണയുഗനഖേശ്രണിരാേകന്ദുരാേശ!
പാേരവാഗ്വർത്തി യുഷ്മദ്ഗുണപടലമഹിഗ്രാമണീരപ്യനീേശാ
വ്യാകർത്തും പാർത്ഥിേവന്ദ്ര! പ്രകടയിതുമിദം
േകാവിദഃ േകാ വിദഗ്ദ്ധഃ?”

ബാണഭട്ടെന്റ രീതി പിടിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള “അഥ ഖലുനി
ഖിലചരാചരപ്രപഞ്ചസാക്ഷിണാ ശരൽക്ഷപാകരസ
ദൃക്ഷ വിതത പാണവിതാനവിേദ്യാതമാന ഭദ്രാഹിശയ
നനിദ്രാേണന
ഭഗവതാ ഭുവനഭരണപരായേണന നാരായേണന”
ഇത്യാദി ഗദ്യവും േരാമാഞ്ചപ്രദം തെന്ന.

കാർത്തവീര്യവിജയം ചമ്പു
അശ്വതിതിരുനാളുെട ചമ്പുക്കളിൽ കാർത്തവീര്യവിജയ
മാണു് പ്രഥമഗണനീയമായി പരിലസിക്കുന്നതു്.
“ജിേഹ്വ ബഹ്വവലംബേസ കിമനൃതവ്യാഹാരധന്വസ്ഥലീയാതായാതപരിശ്രമം? ശൃണു ഹിതം കിഞ്ചിദ്വയം ബ്രൂമേഹ

പുണ്യേശ്ലാകശിരസ്രജാം ക്ഷിതിഭുജാം
നാരായണാംശാത്മനാമാകണ്ഠം പിബ സൽകഥാം
നവരസേസ്രാതസ്സുധാസ്യന്ദിനീം”

എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ േശ്ലാകം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിലുള്ളതാണു്. കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനൻ മാ
ഹിഷ്മതിയിൽ രാജ്യഭാരം െചയ്യുന്നതു മുതൽ ബന്ധന
സ്ഥനായ രാവണെന ആ മഹാവീരേനാടു് യാചിച്ചു പു
ലസ്ത്യമഹർഷി വീണ്ടുെകാണ്ടു േപാകുന്നതുവെരയുള്ള
ഇതിവൃത്തം ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജലക്രീഡയ്ക്കാ
യി ആ മഹാരാജാവു് നർമ്മദാപുളിനെത്ത പ്രാപിയ്ക്കുന്ന
കഥാഘട്ടം വർണ്ണിക്കുന്ന ഗദ്യത്തിെന്റ സ്വാരസ്യം പറ
ഞ്ഞറിയിക്കാവതല്ല. “ചിരകാംഷിതശിശിരവാരിേഹളാ
ഭിർേദ്ദഹകാന്തികണികാകലിത ഗീർവാണഗണികാവ
േഹളാഭിർമ്മേഹളാഭിസ്സഹ” എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പ്രിയതമമാെര അവിടുന്നു ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. രാ
വണൻ അർജ്ജുനെന്റ മന്ത്രിമാേരാടു പറയുന്ന വാക്യം
േനാക്കുക.
“മുക്ത്വാ ശുദ്ധാന്തകാന്താജനസഹവസതിം
നിർഭയശ്ശസ്ത്രപാണിർ-

ദ്ദക്ഷേശ്ചദു് ബദ്ധകേക്ഷ്യാ നമയ രണമുേഖ
കാർമ്മുകം വാ മുഖം വാ
ഇത്യാജ്ഞാം രാവണസ്യ പ്രകൃതിദൃഢചേപടാഹൈതരാവണസ്യ
പ്രഖ്യാതാം മന്ത്രിമുഖ്യാഃ കുരുത ഖലചുരിക്ഷത്രിയേശ്രാത്രപാത്രം.”

രാവണെന്റ േസനയുെട സമരപ്രയാണമാണു് ചുവേട
േചർക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
“അഥ ജാതരസാ തരസാ വ്യചലൽ

കൃതനാകപഥാപതനാ പൃതനാ
ഘനഗർജ്ജനതർജ്ജിതസജ്ജനതാ
മദശാലിദശാനനശാസനയാ.”

രാവണെന ബന്ദിയാക്കി കാർത്തിവീര്യൻ മാഹിഷ്മതി
യിൽ െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ പൗരസ്ത്രീകൾ ആ ഭാഗ്യഹീ
നെന എങ്ങെന നിരീക്ഷിച്ചു എന്നു മഹാകവി ഉപന്യ
സിക്കുന്നതു േകൾക്കുവിൻ.
“അേദ്യാർവീപതിനാ വിഗൃഹ്യ സലിേല
േസാേമാദ്ഭവായാസ്തടാ-

ദത്രാനീതമേനകവക്ത്രവികൃതം സത്ത്വം കിമത്യഽദ്ഭുതം?
ഇത്ഥം പൗരപുരംധ്രിഭിസ്സകുതുകം സത്രാസമാേലാകിതഃ
പൗലസ്ത്യഃ പുരമാർഗ്ഗസീമ്നി സമഭൂദു് വ്രീളാവനമ്രാനനഃ.”

സന്താനേഗാപാലം ചമ്പു
േകരളത്തിെലങ്ങും സാമാേന്യന പ്രസിദ്ധിയുള്ളതാ
ണു് ഈ ചമ്പു. ഇതു േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട കൃതിയാ
െണന്നു ചിലർ സങ്കലിപിക്കുന്നതു നിർമ്മൂലം തെന്ന.
പൗണ്ഡ്രകവധം ആട്ടക്കഥയിലുള്ള “പുഷ്യൽസൗരഭ”
എന്നും, “ഭാസ്വൽഭാസ്കര” എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങൾ ഈ
കാവ്യത്തിലും പ്രേവശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെല വിഷ്ണുേലാക
വർണ്ണനാത്മകമായ ഗദ്യം ഭാവുകന്മാരുെട ഹൃദയെത്ത
വിേശഷിച്ചു് ആവർജ്ജിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം
ഉദ്ധരിക്കാം.
ബ്രാഹ്മണെന്റ സഭാപ്രേവശം:
“രാജദ്വാരി മൃതം നിധായ തനയം ക്വാേസ്ത നിരസ്തത്രപഃ
കൃഷ്ണഃ സ്ത്രീജനലമ്പടഃ? ക്വ നു ഹലീ ഹാലാമദാന്ധാശയഃ?

ഇത്യുൈച്ചർഗ്ഗിരമുദ്ഗിരൻ ദ്വിജവരഃ ക്ഷിപ്രം പ്രേപേദ
സഭാം
നീരന്ധ്രാന്ധകവൃഷ്ണിവീരമകുടീരത്നാംകുേരാദ്യൽപ്രഭാം.”

ബ്രാഹ്മണെന്റ കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിഷയകമായ ആശീർവാ
ദം:
“ആശാസ്യം കിം യദുകുരുവരാവന്യദസ്മാദൃൈശർവാമാശാരന്ധ്രാണ്യഭിനവയശഃപാളയഃ ക്ഷാളയന്തു”

യാവൽകല്പം വിമതവിതേതർമ്മന്ഥിതാരഃ പ്രതാപാഃ
പൃഥ്വീം വ്യത്ഥീകൃതരവിഘൃണിേശ്രണയഃ േശാണയന്തു.

ശൃംഗാരസുധാകരം ഭാണം
േകരളീയങ്ങളായ ഭാണങ്ങളിൽ മഴമങ്ഗലത്തിേന്റതു
കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനം ശൃങ്ഗാരസുധാകരത്തി
നു നല്കാവുന്നതാണു.
“പ്രസാധയന്തു സുധിയാം ഗളനാളാൻ മിളദ്ഗുണാഃ

കേവർദ്ധ്വന്യധ്വനീനസ്യ സൂക്തിമൗക്തികമാലികാഃ”

എന്ന ഭാവമധുരമായ ഭരതവാക്യേത്താടുകൂടിയാണു്
ഈ ഭാണം അവസാനിക്കുന്നതു്. ഇതിൽനിന്നും ചില
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിേച്ച കഴിയൂ.
മധ്യാഹ്നം:
“ദിശാേയാഷാേശ്ലഷസ്വഗമനസമാേലാകനപരാ-

നധസ്താദ്വൃക്ഷാണാം തിമിരനികരാനംബരമണിഃ
ഹഠാൽ ഛായാദംഭാദിവ പരവശാനുത്തരളിതാനസുഗ്രാഹം ഗൃഹ്ണാത്യയമതികേഠാൈരർഘൃണിഗൈണഃ”
വിടൻ ഓതിക്കന്മാേരാടു്:
“േഭാേഭാ അരസികേശ്രാത്രിയേവതാളാഃ,
ആദായാളിമിഷാന്മിളദ്വിഷമിഷുവ്രാതം പ്രസൂനാത്മകം
ഗുഞ്ജൽേകാകിലപുഞ്ജമാഗധജേനാ മീനധ്വജക്ഷ്മാപതിഃ
സ്വാേജ്ഞാല്ലംഘിജനം പ്രഹർത്തുമടതി
ൈത്രേലാക്യേമതൽ ക്രുധാ
തൂർണ്ണം ഗച്ഛത കാമിനീകുചഗിരീൻ ജീവാഭിലാേഷാ യദി.”
േതവിടിശ്ശികളുെട ആട്ടക്കളരി:
“സ്തംഭാധിഷ്ഠാസ്നുശുംഭൽസ്ഫടികമണിഘടാസൃഷ്ടനിർദ്ദുഷ്ടഗാത്രപ്രത്യുദ്യൽപുത്രികൗഘസ്ഥപുടകരപുട-

ന്യസ്തരത്നപ്രദീപാ
മാഞ്ജിേഷ്ഠാൽകൃഷ്ടപട്ടസ്ഫുടഘടിതവിതാേനാച്ചേയാച്ചാവചശ്രീർ
േന്നദിഷ്ഠാ ലക്ഷ്യേതസൗ ചടുലമൃഗദൃശാം
നാട്യശിക്ഷാഖളൂരീ.”
നക്ഷത്രങ്ങൾ:

“സന്ധ്യാതാണ്ഡവശൗണ്ഡഖണ്ഡപരശുേപ്രംഖജ്ജടാമണ്ഡലീ-

നിര്യന്നിർഝരിണീഝരീകണഗണാഃ കിം
വിപ്രകീർണ്ണാദിവി?
ദ്രാഘീേയാവിയദധ്വധാവദധികക്ലന്താർക്കേഘാടച്ഛടാവേക്ത്രാദ്വാന്തനിതാന്തേഫനനിചയാഃകിം ഭാന്തി
താേരാച്ചയാഃ?

രുൿമിണീപരിണയം നാടകം
ഈ നാടകമാണു് മഹാകവിയുെട പരിപക്വമായ കൃ
തി. 962-ൽ അവിടുന്നു യുവരാജാവായതിനുേമലാണു്
ഇതിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
അഞ്ചങ്കത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നാടകം അവിടുെത്ത
അന്യാദൃശമായ സരസ്വതീവിലാസത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷി
േക്താദാഹരണമാകുന്നു. രുൿമിണി, വാസുഭദ്രെന്റ (ശ്രീ
കൃഷ്ണെന്റ) നർമ്മസചിവനായ കപിഞ്ജല ബ്രാഹ്മണൻ,
ഈ പാത്രങ്ങളുെട ആവിഷ്കരണവിഷയത്തിൽ അശ്വ
തിതിരുനാൾ അസാധാരണമായ മേനാധർമ്മം പ്രക
ടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഗവതത്തിൽ രുൿമിണി ഒരു ബ്രാഹ്മ
ണെനയാണേല്ലാ തെന്റ പ്രണയസേന്ദശവാഹിയായി
ദ്വാരകയ്ക്കു അയയ്ക്കുന്നതു്; എന്നാൽ നാടകകലാമാർമ്മിക
നായ തമ്പുരാൻ വിരഹതപ്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണെനത്തെന്ന
കുണ്ഡിനപുരേത്തയ്ക്കു നയിക്കുന്നു. േകവലം േദശവർണ്ണ
നപരമായ അഞ്ചാമങ്കം അനാവശ്യമാെണന്നു പറയാ
െമങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ അവിടുന്നു ഭവഭൂതി, മുരാരി,
രാജേശഖരൻ മുതലായ പൂർവ്വകവികെള അനുകരിയ്ക്കു
കമാത്രമാണു് െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഈ നാടകത്തിൽ നിന്നു
കൂടി ചില േശ്ലാകങ്ങൾ അനുവാചകന്മാെര ഗ്രഹിപ്പിയ്ക്കാ
െത മുേന്നാട്ടു േപാകുവാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല.
വിന്ധ്യവനം:
“ഉഗ്രംപശ്യകിരാതപുംഖിതശരത്രൈസ്തണദത്താഭയ-

പ്രത്യാസന്നകരാളമാംസളവനീ ഗുഞ്ജാദ്രുകുഞ്ജാന്തരാ
വാത്യാചക്രവിധൂതൈഗരികരേജാരാജിശ്രിയേശ്ശ്രണിഭിർഭാേത്യഷാ പരിപാടലാഭ്രജടിലാ സേന്ധ്യവ വിന്ധ്യാടവീ.”
ൈചത്രവായു:

“ലങ്കാൈശലാങ്കേഖലൽഫണിപതിതരുണീമണ്ഡലാകണ്ഠപാനമ്ലാനാ യൂനാം മേനാഭൂരണരണരണികാ-

കല്പനാതിപ്രഗല്ഭാഃ
ഭൃംഗീ സംഗീതഭാജാം നവനടനകലാേദശികാ മാലതീനാമായാന്ത്യാരാമഭൂേമഃ പഥി പഥികവധൂശാത്രവാൈശ്ചത്രവാതാഃ.”
സൂേര്യാദയം:

ശ്യാമാവാമാധൃേതന്ദുസ്ഫടികമണിഘടസ്യന്ദമാനാമൃതാർദ്രാദുേദ്വലദ്വാതേപാതപ്രചലിതശതപത്രാതിമാത്രപ്രകാശാൽ
േവ്യാേമാത്സംഗപ്രയാേണാത്സുകിതഖഗജൂഷഃ
പ്രത്യുഷഃപാരിജാതാജ്ജാതാഃ ശാതക്രതവ്യാം കകുഭി കതിപേയ
ഭാന്തി കാന്തിപ്രവാളാഃ.”
വാസുഭദ്രൻ രുൿമണിെയക്കണ്ടിട്ടു്:
“സ്വസ്തംേബരമമസ്തകാവണുതരാ, വിന്ദീവരം പാണ്ഡരം,
കണ്ണാരുന്തുദകൂജീതം പികകുലം, രംഭാ ലഘീയസ്തരാ,
ൈവരാഗ്യസ്യ നിേകതനം കിസലയം, മല്ലീസുമം
കർക്കശം,

രുൿമിണ്യാഃ പുരതസ്തു േകതകശിഖാം പശ്യാമി
സശ്യാമികാം.”
ഗംഗാനദി:

“ത്രിപുരഹരകിരീടേസ്മരമന്ദാരമാലാ

സഗരതനയനാകാേരാഹേസാപാനവീഥീ
ഹരിചരണസേരാജസ്യന്ദിമാധ്വീകധാരാ
സുതനു! നയനജാഡ്യം സ്വർദ്ധുനീ നിർദ്ധുനിേത.”

ചില ഒന്നാംതരം ഫലിതപ്രേയാഗങ്ങളും ഈ നാട
കത്തിലുണ്ടു്. രുൿമിണിയും നവമാലിക എന്ന സഖി
യും കൂടി ഉദ്യാനത്തിൽേപ്പായി പൂ പറിക്കുന്നു. സഖി
രുൿമിണിേയാടു “കുരവകശാഖിനം പരിഷ്വജമാനാം
ത്വാം കുസുൈമഃ പരിഹസദിവ ഏതൽ കുന്ദം ദൃശ്യേത”
എന്നു പറയുന്നു; അതിനു രുൿമിണിയുെട പ്രത്യുത്തരം
“ഹളാ നവമാലിേക കിമമുനാകുേന്ദന േമ പ്രേയാജ
നം?” എന്നാണു്. മുകാരരഹിതമായ കുന്ദത്തിലല്ല, മുകാ
രസഹിതനായ കുന്ദനിൽ, അതായതു മുകുന്ദനിലാണു്
എനിക്കഭിനിേവശം എന്നു നായിക ഇവിെട ഭംഗ്യന്ത
േരണ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നാടകത്തിെല ഭരതവാക്യ
ത്തിൽ,
“പ്രൗേഢാദാരഗുണാ പ്രപഞ്ചിതരസേസ്രാതസ്തരംേഗാൽകരാ

കുത്രാപ്യസ്ഖലിതാ സ്ഫുടധ്വനിപദന്യാേസാജ്ജ്വലാലങ്
ക്രിയാ
ഭാൈവഃ സംവനനം വിധായ
വിദുഷാമാസ്ഥാനരംഗസ്ഥേല
ഭവ്യാ കാവ്യനടീ മുഹുർവിഹരതാമാചന്ദ്രതാരം ഭുവി”

എന്നു മഹാകവി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു് അവിടെത്ത കാവ്യന
ടിെയക്കൂടി കടാക്ഷിച്ചുെകാണ്ടാെണന്നുള്ളതിനു സംശ
യമില്ല.

ദശാവതാരദണ്ഡകം
മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ ദശാവതാരങ്ങെള അധികരിച്ചു രചിച്ചി
ട്ടുള്ളതാണു് പ്രസ്തുത ദണ്ഡകം. ഭാർഗ്ഗവാവതാരം, രാമാ
വതാരം, കൃഷ്ണാവതാരം ഇവെയ വർണ്ണിക്കുന്ന പംക്തി
കൾ ഏറ്റവും സമുജ്ജ്വലങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഉപ
സംഹാരരൂപത്തിലും മഹാകവി ഒരു പംക്തി ഘടിപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ കൃതി സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു നിർ
മ്മിച്ചതാെണന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് ശരിയല്ല.
കൃഷ്ണാവതാരം:
“കനന്നന്ദേനാദ്യാനമന്ദാക്ഷസന്ദായിവൃന്ദാ

വനാന്തസ്ഥലീരാസേകളീകലാകല്പിതാേനകേകാടിസ്മരാകാര
ദിവ്യസ്വമൂർത്ത്യാവലീമധ്യമധ്യസ്ഫുരദ്വല്ലവീസുന്ദരീമണ്ഡലീമധ്യ
ചിന്താമണീപീഠരാജജ്ജഗേന്മാഹനാകാരമൂർത്ത്യുന്മിഷേദ്വണു
ഗാനാമൃതാസ്വാദസേന്താഷിതാത്യന്തജാരത്വേചാരത്വസാരഥ്യ
ദൂത്യാദിലീലാകഥാപാവിതാേശഷേലാകാദ്ഭുതാതുല്യേഗാപാല
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44 ആട്ടക്കഥകൾ
ഇത്രമാത്രം വശ്യവചസ്സായ ഒരു കവിചക്രവർത്തി നാ
ലിൽപ്പരം ആട്ടക്കഥകൾ രചിച്ചു ഭാഷാസാഹിത്യെത്ത
ക്കൂടി േപാഷിപ്പിക്കാെമന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തിയതു നമ്മുെട
ഭാഗ്യപരിപാകമാകുന്നു. അശ്വതിതിരുനാൾ ആദ്യമായി
നിർമ്മിച്ച ആട്ടക്കഥ നരകാസുരവധത്തിെന്റ ഉത്തരഭാ
ഗമാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. പൂതനാേമാക്ഷമായി
രിക്കണം അടുത്ത കൃതി. അവിടുെത്ത എല്ലാ കഥകളും
അത്യന്തം േചതസ്സമാകർഷങ്ങളായി പരിലസിക്കുന്നു.
അവയ്ക്കു് ഇന്നും േകരളെമങ്ങും പ്രചുരമായ പ്രചാരമുണ്ടു്.
പൗണ്ഡ്രകവധത്തിനു മാത്രേമ അല്പെമാരു അനുപഗമ്യ
തയുള്ളു. ആദ്യം കഥകളി അഭ്യസിക്കുന്ന േയാഗക്കാർ
രുൿമിണീപരിണയമാണു് സാധാരണമായി അഭിന
യിക്കുന്നതു്. അമ്മാവനു മഹാഭാരതകഥകളായിരുന്നു
പഥ്യെമങ്കിൽ മരുമകനു ഭാഗവതകഥകളാണു് അഭിമ
തം. രുൿമിണീസ്വയംവേരാപാഖ്യാനം അവിടുേത്തയ്ക്കു്
അത്യന്തം ഹൃദയംഗമമായിേത്താന്നിയിരിക്കണം; അതു
െകാണ്ടാണു് അതിെന വിഷയീകരിച്ചു ഭാഷയിൽ ഒരാ
ട്ടക്കഥയും സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു നാടകവും അവിടുന്നു
നിബന്ധിച്ചതു്. ശ്രീപദ്മനാഭെന്റ േപരിൽ തിരുമനസ്സി
േലയ്ക്കുള്ള ഭക്തിപ്രകർഷം അപരിമിതമായിരുന്നുെവന്നു്
അവിടുെത്ത ഏതു കൃതി പരിേശാധിച്ചാലും െതളിയുന്ന
താണു്.
അശ്വതിതിരുനാളുെട ആട്ടക്കഥകൾക്കുേമെലയാണു്
േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ ആട്ടക്കഥകൾ എന്നു ചിലർക്കു
പക്ഷമുണ്ടു്. രങ്ഗപ്രേയാഗത്തിനു് ഒന്നുകൂടി പറ്റിയ കൃ
തികൾ േകാട്ടയം കഥകൾ തെന്നയാെണന്നു ഞാനും
സമ്മതിക്കാം. ചില പദങ്ങളുെട വിഷയത്തിലും േകാട്ട
യം കഥകൾക്കുള്ള െമച്ചം നിർവിവാദമാണു്. പേക്ഷ,
േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രേത്യകെമടുത്തു പരിേശാധിക്കുകയാെണ
ങ്കിൽ —എന്നുേവണ്ട ഉത്തമസാഹിത്യത്തിെന്റ നാനാ
േകാടികേളയും പരാമർശിച്ചുെകാണ്ടു സമഗ്രമായി താ
രതമ്യവിേവചനം െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ—വിജയലക്ഷ്മി
ഐദമ്പേര്യണ ആേശ്ലഷിക്കുന്നതു് അശ്വതിതിരുനാൾ
തമ്പുരാെനയാെണന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തുവാൻ ഭാവുക
ന്മാർക്കു പ്രയാസമില്ല.
“കർണ്ണാലങ്കാരഹീരാങ്കരരുചിരരുചി-

േപ്രാല്ലസദ്വക്ത്രപദ്മാ
വ്യാവല്ഗൽപാദയുഗ്മക്വണിതമണിതുലാേകാടിവാചാലവീഥീ
ബിഭ്രാണാ കങ്കണാളീം ജ്വലദനലകനദ്രത്നകാന്താം സഭാന്താം
തന്വീ രാജന്യപാളീഹൃദയകമലിനീരാജഹംസീ വിേവശ.”
(രുൿമിണീസ്വയംവരം)

“ജ്യാഘാതേശ്രണിജാഗ്രദ്ഭുജഭുജഗരസജ്ഞായിതാസിപ്രകാണ്ഡ-

വ്യാലീഢപ്രൗഢൈവരിക്ഷിതിരമണഗണപ്രാണവാതപ്രേരാഹഃ
മേധ്യയുദ്ധം നിരുധ്യ ദ്രുതമഥ യവനാൻ
ദീർഗ്ഘനിദ്രാം നിനീഷുർബദ്ധാേടാപം ബഭാേഷ പ്രഥിതഭുജമദാഡംബരാനംബരീഷഃ”
(അംബരീഷചരിതം)

“േസാമേകാടിസമധാമകഞ്ചുകിലലാമമഞ്ചതലമാസ്ഥിതം

ശ്യാമതാമരസദാമേകാമളരമാദൃഗഞ്ചിതകരാഞ്ചലം
കാമദായകമേമാഘേമഘകുലകാമനീയകഹരം പരം
സാമജാമയഹരം ഹരിം സ മുനിരാനനാമ വനമാലിനം.”

“ൈസ്വരം ൈകരവബന്ധുബന്ധുരകരേശ്രണീകൃപാണീ
ലതാ-

ലൂനപ്രൗഢതമസ്തമാലഗഹേന ഹാലാം പിബൻ േമാഹേന
മാദ്യൽേകാകിലകാമിനീകളാേചാവാചാലിതാശാന്തേര
േരേമ ൈരവതകാചേല സഹ വധൂജാേലന നീലാംബരഃ”
(പൗണ്ഡ്രകവധം)

ഇവേയാടു കിടനില്ക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ േകാട്ടയം കഥക
ളിയിൽ ഒരിടത്തും കാണുന്നതല്ല. കിർമ്മീരവധത്തിെല
“മാർേഗ്ഗ തത്ര” , “താവൈദ്വകുണ്ഠ” മുതലായ േശ്ലാക
ങ്ങൾക്കു േപാലും അശ്വതീ തിരുനാളുെട േശ്ലാകങ്ങളുെട
സ്വാരസ്യമില്ല. പണ്ഡിതന്മാെര േകാൾമയിർ െകാള്ളി
ക്കുന്ന സംസ്കാരപൂതങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങളല്ലാെത തിരുമ
നസ്സുെകാണ്ടു പ്രേയാഗിക്കുകയില്ല. “ഭ്രൂഭങ്ഗഭീഷണവി
ഘൂർണ്ണിതേനത്രയുഗ്മ” നായ രുൿമി, “പ്രസർപ്പദ്ബാ
ഷ്പാംഭഃസ്നപിതകുചകുംഭ” യായ രുക്മിണി, “ക്ഷുരപ്രഭിന്ന
കങ്കട” ന്മാരും “പ്രരൂഢസങ്കട” ന്മാരുമായ ശിശുപാല
ഭടന്മാർ, “പ്രാേലയാചലമൗലിമണ്ഡനവിധി” െയ പ്രാ
പിച്ച വിധുമണ്ഡലം, “ഉദ്വൃത്തക്വണിതകപാലമാലഭാരി
ഗ്രീവാഗ്ര” യായ കൃത്യ, “വിഷസ്നപിതസായക” ങ്ങെള
േപ്പാെലയുള്ള പൗണ്ഡ്രകകിങ്കരന്മാരുെട വാചകങ്ങൾ,
“അനുത്ഥാന മുദ്ര” യായ നിദ്ര, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാജ്വ
ല്യമാനങ്ങളായ ശബ്ദാർത്ഥരത്നങ്ങൾക്കു് അവിടുെത്ത
കഥകൾ അനർഘങ്ങളായ ആകരങ്ങളാകുന്നു. കഥ
കളിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാ
രു കവിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ അത്ര പരിപൂർണ്ണമായ
സിദ്ധി ൈകവന്നിട്ടില്ല. “ബാധാം ബബാേധതരാം” മു
തലായ അവിടുെത്ത ചില പ്രേയാഗങ്ങൾ േകാട്ടയത്തി
െന്റ “സലേജ്ജാഹം” തുടങ്ങിയവെയേപ്പാെല േകരളീയ
രുെട നിത്യസംഭാഷണത്തിൽ ൈശലീരൂപത്തിൽ സം
ക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റ “നികൃത്തകുചമ
ണ്ഡലാ നിശിത മണ്ഡലാേഗ്രണ സാ” എന്ന പദ്യെത്ത
അനുകരിച്ചുെകാണ്ടാണു് അവിടുന്നു നരകാസുരവധത്തി
െല “നികൃത്തകുചനാസികാം നിശിചരീം നിരസ്യാന
യാ” ഇത്യാദി പദ്യം നിബന്ധിച്ചതു് എങ്കിലും, കാലാന്തര
ത്തിൽ ആ ഗുരുവിെന ജയിച്ച ശിഷ്യനായി വികസിക്കു
കയാണു് െചയ്തതു്. േകാട്ടയെത്തേപ്പാെല അശ്വതിയും
പ്രാകൃതകവനംെകാണ്ടു തെന്റ കഥകെള അലങ്കരിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. അംബരീഷചരിതത്തിൽ യവനന്മാരുെട പുറപ്പാടു്
“ചാപഗുണേഘാേസാ സുണീയദി േഗാപുേരപരുേസാ”
എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രാകൃതപദംെകാണ്ടു നിർവഹിച്ചി
ട്ടുള്ളതു് ഏറ്റവും സമുചിതമായിരിക്കുന്നു. യവനന്മാർ സം
സ്കൃതജ്ഞന്മാരായിരിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ. അവെര
രങ്ഗപ്രേവശം െചയ്യിച്ചിട്ടുള്ളതു ൈമസൂരിെല മഹമ്മ
ദീയരുെട ആക്രമണെത്ത സ്മരിച്ചുെകാണ്ടായിരിക്കണ
െമന്നും ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. കാലേകയവധത്തിൽ
“സ്വർവധൂജനമണിഞ്ഞിടുന്ന മണിമൗലിയിൽ ഖചിതര
ത്നമാം” എെന്നാരു ഭാഷാ േശ്ലാകമുണ്ടേല്ലാ; അതുേപാ
െല പൂതനാേമാക്ഷത്തിലും
“കന്നല്ക്കണ്ണികൾമൗലിരത്നകലികാരൂപം ധരിച്ചാദരാൽ

െപാന്നിന്മാലയണിഞ്ഞു പൂതന തദാ മന്ദം നടന്നീടിനാൾ
പിെന്നെച്ചന്നവൾ േഗാകുേല കുളുർമുലക്കുന്നിന്നു മീേത
ചിരം
മിന്നുംചന്ദ്രികേപാെലമന്ദഹസിതം തൂകിപ്പറഞ്ഞീടിനാൾ”

എെന്നാരു ഭാഷാേശ്ലാകം കാണുന്നു. അനന്തരകാല
ങ്ങളിൽ കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാൻ രാവ
ണവിജയത്തിലും േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പു
രാൻ ഹനമദുത്ഭവം, പ്രലംബവധം എന്നീ കഥകളിലും
അനുകരിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളതു് അശ്വതിതിരുനാളുെട
കഥകെളയാകുന്നു. പാടിേക്കൾക്കാനും, അതിലധികം
ആടിക്കാണാനും െകാള്ളാവുന്ന കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ
അവിടുെത്ത കഥകൾ അത്യുച്ചപദത്തിൽ സമുല്ലസിക്കു
ന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് അവയ്ക്കു് ഇത്രമാത്രം
സർവമേനാരഞ്ജകത സംസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതും. അവിടു
ന്നു പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓേരാ ശബ്ദവും ൈചതന്യപൂർണ്ണ
മാണു്. അതിെന്റെയല്ലാം സ്വാരസ്യം പരിപൂർണ്ണമായി
ഗ്രഹിക്കണെമങ്കിൽ വാസനക്കാരും വ്യുൽപന്നന്മാരു
മായ നടന്മാർ ആ കഥകൾ അഭിനയിച്ചു ൈകമുദ്ര അറി
യാവുന്നവർ കാണണം. പൂതനാേമാക്ഷത്തിെല “ഗിരി
രാജവരനുടയ പരിണാമേമാർത്തു മമ” എന്നു തുടങ്ങി
“ദാഹവും വളർന്നീടുന്നു ദാരുണമിന്നു” എന്നുവെരയുള്ള
നാലു പദങ്ങൾ േതാട്ടം ശങ്കരൻനമ്പൂരിെയേപ്പാലുള്ള
അനുഗൃഹീതന്മാരായ നൃത്യകലാകുശലന്മാർ ഒരിക്കെല
ങ്കിലും അഭിനയിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കു് എെന്റ ഈ
അഭിപ്രായം അനുഭവേവദ്യമായിരിക്കുെമന്നു പറേയണ്ട
തില്ലേല്ലാ.
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45 പദങ്ങളും ദണ്ഡകങ്ങളും
തിരുമനസ്സിെല ആട്ടക്കഥകളിൽ നിന്നു ചില േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. (1) “ചന്ദ്രമുഖിമാേര കാണുക”
(2) “കരുണാലയ വീര” (3) “മാധവസമയമിദം” (4) “പ്രാ
ണനാകയ ശൃണു മമ വചനം” (5) “ആരിതാരിതസാ
രമനുജന്മാർ” (6) “കനകരുചിരുചിരാങ്ഗിമാേര” (7)
“കിം കരൈവ ഭഗവൻ” (8) “എന്തേഹാഭൂസുരന്മാേര”
ഇത്യാദി പദങ്ങളുെട മാധുര്യം അനന്യസാധാരണമാ
ണു്. “ഈേരഴുപാരിെനാരു േവരായി േമവിന” എന്നു
തുടങ്ങുന്ന ദണ്ഡകത്തിനും “ചഞ്ചലാക്ഷിമാരണിയും മൗ
ലി മാലാ വന്നു” എന്ന സാരിക്കുമുള്ള ആസ്വാദ്യതയും
അപരിേമയം തെന്ന. “മാധവസമയമിദം” എന്ന പദ
ത്തിൽനിന്നു ചില പംക്തികൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു.
“സുന്ദരിമാേര വിപിനം കാണ്ക സുരഭിലമതിവിജനം

മന്ദമാരുതവീജനം നല്ല മദനദഹനദീപനം
കുന്ദലതാഗൃഹമതിരുചിതം കുസുമഗളിതമധുരസശിശിരം
ചന്ദ്രകരാങ്കുരവിശദതരം ചടുലപികാഞ്ചിതരവമുഖരം
നന്ദനവിപിനവിനിന്ദനമിതു കുരുവിന്ദരുചിരുചിരകന്ദളനികരം (മാധവ)

കനകകമലകലികം നല്ല കമനീയമണിവാലുകം
മനസിജജയസാധകം നല്ല മരകതമയേവദികം
വനതടഭുവി കമലാകരം വരതനു! കാണ്ക മേനാഹരം
ഘനമദമധുകരേമദുരം കളകളഹംസവിഭാസുരം
അനുപമമിതിനുെടയനുതടമഴകിെനാടനവധി വിഹരതി വനമൃഗവിസരം (മാധവ)”
(പൗണ്ഡ്രകവധം)

ദണ്ഡകം:
“ഈേരഴുപാരിെനാരു േവരായി േമവിന മു-

രാരാതിേസവകനുദാരൻ
അതുലഭുജസാരൻ—അധിസമിതി ധീരൻതദനു മധുവനമവനിപതിരഗമദമലമതിരതിസുഭഗതനുവിജിതമാരൻ.

നാനാതരുപ്രസവലീനാളിനീനിവഹഗാനാതിേമാഹനതമാേല
നിരവധികസാേല-നിബിഡകൃതമാേലകുഹചിദഥ കുതുകെമാടു ഗുണനിലയനവനധികകുസുമകുലസുരഭിണി കുടീേര
െചേമ്മ വസിച്ചു വിലസേന്മഘേശാഭ തടവും േമനിയാകിയ പൂമാെന
നിജമനസി േചർത്തു-നിഖിലമതിേലാർത്തുനിരവധികസുഖജലധിനടുവിലുടനവനുടയ
ഹൃദയമപി വിരെവാടു കുളിർത്തു.
ആനന്ദബാഷ്പമതിമാനം ദധാനമുപമാനം തദാനനമതാനീൽ
വിമലമതിതെന്റ—വിഗളദമൃതെന്റപുളകഭരഘനകവചമിളിതതനുരവനിപതിതിലകനവനമിതസുഖമാസീൽ.”
(അംബരീഷചരിതം)
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46 ശ്രീപത്മനാഭകീർത്തനം
ഇരുപതു കണ്ണികൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നതും പാദാദിേകശ
രൂപത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പ്രസ്തുതകീർത്തനം
അശ്വതിതിരുമനസ്സിെല കൃതിയാെണന്നു് ഐതിഹ്യം
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. അവിടുെത്ത ഇതര കൃതികളുെട ഗു
ണം ഇതിനില്ല. എങ്കിലും സാരസ്യമില്ലായ്കയില്ല. പേക്ഷ
അവിടുന്നു് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തായിരി
ക്കാം ഇതു രചിച്ചതു്. രണ്ടു കണ്ണികൾമാത്രം അടിയിൽ
പകർത്തുന്നു.
“അതുച്ഛലജ്ജമച്ഛകച്ഛപച്ഛവിച്ഛടാ മദം

പതിെച്ചാഴിെച്ചാളിച്ചു കുമ്പിടുന്ന െപാല്പദങ്ങളും
മദിച്ചു േപാർവിളിെച്ചതിർത്ത ചൂതബാണതൂണിെയജ്ജയിച്ച ജംഘ രണ്ടുെമങ്കലാക, േദവ! പാഹി മാം!
തുടിച്ച േതാളു രണ്ടുമുദ്ധരിച്ച ൈവജയന്തിയും
തടിച്ചുരുണ്ട കംബുബിംബകമ്രകണ്ഠകാണ്ഡവും
കവിൾത്തടം വിളങ്ങുമാറണിഞ്ഞ കുണ്ഡലങ്ങളും
മുടക്കെമന്നിേയ വിളങ്ങണം, മുകുന്ദ! പാഹി മാം!”

പൂർണ്ണമായ പുരുഷായുസ്സിനാൽ അനുഗൃഹീതനായി
വഞ്ചിരാജ്യസിംഹാസനം അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യ
േത്താടുകൂടിയാണു് അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാൻ
അവതരിച്ചിരുന്നെതങ്കിൽ ൈഗർവാണിക്കും ൈകരളി
ക്കും ഏെതല്ലാം വിധത്തിലുള്ള അഭ്യുദയങ്ങളാണു് സി
ദ്ധിക്കുമായിരുന്നതു്? അതിനു ഹതവിധി ഇടവരുത്തി
യിെല്ലങ്കിലും 38 വയസ്സിനകമുള്ള സാഹിതീവ്യവസാ
യംെകാണ്ടുതെന്ന അവിടുന്നു ശാശ്വതമായ യശഃസ്തഭം
പ്രതിഷ്ഠാപനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
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47 േഗാവിന്ദകവി
െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
രചിച്ചതാെണന്നു് ഊഹിക്കാവുന്ന മാധവീയം എെന്നാ
രു സംസ്കൃതകാവ്യവും അതിനു മിതാക്ഷരാ എെന്നാരു
വ്യാഖ്യാനവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. രുൿമിണീപരിണയമാണു്
കഥാവസ്തു; അതു് അഞ്ചു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ പൂർവ്വകവികെള
അനുസ്മരിപ്പിക്കുമാറു് ആശ്ചര്യജനകമായ കവനശില്പം
പരിപാലിച്ചു േഗാവിന്ദൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. അർത്ഥാ
ലങ്കാരസുഭഗമാണു് ഓേരാ േശ്ലാകവും. ശബ്ദവും മേനാ
ഹരംതെന്ന.
“അശ്വത്ഥാരണ്യനാമാ ജയതി ജനപേദാ

വഞ്ചിഭൂപാലരാേജ്യ
തേദ്ദശ്യസ്താമ്രപത്രാലയകൃതവസതിഃ
േകാപി േഗാവിന്ദനാമാ
പ്രാൈണഷീൽ കാവ്യേമതന്മൃദുപദനിചയം
േസാസ്യ സംേശാധനാർത്ഥം
സേദ്യാ നിർമ്മത്സേരഭ്യഃ കലയതി നതിമാനഞ്ജലിം മഞ്ജുബന്ധം.”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടു്. അതിൽനിന്നാണു് പ്രേണതാ
വിെന്റ േപർ മനസ്സിലാകുന്നതു്. അശ്വത്ഥാരണ്യം ആല
ങ്ങാടുതെന്ന. ആലങ്ങാടു തിരുവിതാംകൂറിനു കീഴടങ്ങി
യതിനുേമലാണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതി. താമ്രപത്രം
െചേമ്പാലയായിരിക്കാം. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തി
ക്കാണിക്കാം.
“പ്രണമ്യ മഹിതാം േദവീം ലളിതാം ലളിതാകൃതിം

ബാലപാേഠാചിതാം േകാപി കേരാതി ലളിതാം കൃതിം
ഭാരാദ്ദുഷ്ടാസുരാദീനാം ദീനാം ത്രാതും ധരാം ഹരിഃ
വാസുേദേവാഽജനി ജ്യായാം ജ്യായാംസം ഗുണമുദ്വഹൻ.
േസാധ്യവാത്സീൽ സമുദ്രസ്യ മധ്യഗാം ദ്വാരകാം പുരീം
പുഷ്ട്യാ വസ്വൗകസാരാഭ്യാം മുഷ്ടീമുഷ്ടിപടീയസീം.

യസ്യാം സാേലാ ദധദ് ഭാതി കാഞ്ചനഃ കാഞ്ചന ശ്രിയം
പരിഖായിതപാേഥാധൗ യേത്തേജാ ബാഡവായേത.”
(പ്രഥമസർഗ്ഗം)
“വികസിതാസിതസാരസേലാചേന
കലയ സാരസസാരസികാഗണം
പുളിനസീമനി ശാരദചന്ദ്രികാമഹസി േത ഹസിേതന സമത്വിഷം.
മഹിതപങ്കജജാതമേനാഹരാം
ശ്രിതരസാം ദധതീ നനു കച്ഛപീം
കലയ സുഭ്രു! ഗിരാമിവ േദവതാം
കമലിനീമലിനീലശിേരാരുേഹ!”
“സലിലശീകരജാലഹേരാ മൃദുഃ

കമലസംഹതിസൗരഭതസ്കരഃ
ശ്രമജവാരികണാൻ പവനസ്സേതാ
ഹരതി േത രതിേതജസി വിഗ്രേഹ” (ചതുർത്ഥസർഗ്ഗം)
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48 ഭാരതം കഥ
ഇതു െകാല്ലം പത്താം ശതകം പ്രഥമ പാദത്തിെല ഒരു
കൃതിയായിരിക്കാം. താൻ േഗാവർദ്ധനപുര വാസിയും
ദത്തെന്റ പുത്രനും കൃഷ്ണെന്റ ശിഷ്യനുമാെണന്നും ഭാരത
കഥ രചിച്ചതു് അമ്പലപ്പുഴ രാജാവിെന്റ (േദവനാരായ
ണൻ) ആജ്ഞയനുസരിച്ചാെണന്നും കവി പ്രസ്താവിക്കു
ന്നു. ആ രാജാവു 929-ൽ രാജ്യഭ്രഷ്ടനായ െചമ്പകേശ്ശരി
രാജാവാെണന്നു േതാന്നുന്നു. നിശ്ചയമില്ല. േഗാവർദ്ധ
നപുരം ഏെതന്നും അറിയുന്നില്ല. രാേഷ്ട്രാല്പത്തി മുതല്ക്കു
ള്ള മഹാഭാരതകഥ പ്രസ്തുത വാങ്മയത്തിൽ പ്രതിപാ
ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കൃഷ്ണനാട്ടെത്ത അനുകരിച്ചു ചില
ഗാനങ്ങളും കാണുന്നു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളവയാണു്.
“വേന്ദ വൃന്ദാരകാണാമപി ബത നികുരും-

ൈബരലം സ്തൂയമാനം
വിദ്യാസാരാന്മേനാലംബകപരമഗുേരാഃ
കൃഷ്ണനാമ്നഃ കടാക്ഷാൽ
ഇത്ഥം ശ്രീേദവനാരായണധരണിപേതരാജ്ഞയാ പ്രാജ്യകീർേത്തേര്യാ ദത്തസ്യാത്മജന്മാ പ്രഥയതി സ കഥാം
ഭാരതാഖ്യാം ച കിഞ്ചിൽ.”

“ശ്രീമദ്േഗാവർദ്ധനാേഖ്യ മഹിതപുരവേര
സന്നിഷണ്ണസ്യ വിേഷ്ണാരന്തർേമ്മ സന്തതം. . . . . . . . . പുരുകൃപയാ
ഹന്ത! കാരുണ്യസിേന്ധാഃ
കൃഷ്ണാദീനാം ഗുരൂണാമപി ച നരപേതർേദ്ദവനാരായണാഖ്യ-

സ്യാജ്ഞാശക്ത്യാപി ൈചവം രചിതമിഹ മയാ
പാണ്ഡവാനാം ചരിത്രം.”

“ധൂളീധൂസരകുന്തളം തിലകഭംഗ്യാതീവ ഭാന്തം കരാ-

േന്താദ്യേദ്വത്രവിഷാണേവണുകബളം കാളാംബുദശ്യാമളം
േഗാപാലാർഭകസംവൃതം വിലസിതം
കാഞ്ച്യാരണൽകിങ്കിണീപാളീകാന്തമുദാരേഗാപശിശുകം വേന്ദ പരം ൈദവതം.”
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49 േദവരാജഭട്ടൻ
പാലക്കാട്ടു േദവരാജഭട്ടൻ അരുണ ഗിരിയുെട ശിഷ്യ
നായ കൃഷ്ണൈദ്വപായനഭട്ടെന്റ പുത്രനാണു്. അേദ്ദഹം
ഒരു ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. േദവരാജെന്റ കൃതി
കളായി (1) ഗുരുവായുപുേരശസ്തുതി (2) രാമായണശത
കം (3) സുഖേബാധിനി (കിരാതാർജ്ജുനീയവ്യാഖ്യ) (4)
സാരസംഗ്രഹണം (മാഘവ്യാഖ്യ) ഇങ്ങെന നാലു ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം വ്യാഖ്യാ
നിച്ച ചീരക്കുഴി ഭവദാസൻ നമ്പൂരിയുെട ഗുരുനാഥനായ
അരുണഗിരിയും ഈ അരുണഗിരിയും ഭിന്നന്മാരാെണ
ന്നു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കും. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാക
ങ്ങളിൽ നിന്നു േദവരാജെനപ്പറ്റി േവെറയും ചില വിവ
രങ്ങൾ െവളിെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
“ബ്രഹ്മീഭൂതമഹാരുണാദ്രിവിദുഷാമാനന്ദസന്ദായിനാം

വാഗ്ഭിർവിഷ്ണുപദീപയസ്സുമധുരാസാരാഭിരാശൃണ്വതാം
കാരുണ്യാദുപേദശമാത്രവിലസദ്വിദ്യാളിസംേശാധിനാമസ്മദ്രക്ഷകരക്ഷേകഡ്യവപൂഷാം പാദൗ ഗുരൂണാം ഭേജ”

“രാേജ്യ േശഖരിഭൂപേത രവിപുരഗ്രാേമ വസഞ്ച്ഛറീമതീ

ബ്രഹ്മീഭൂതമഹാരുണാദ്രിവിദുഷാം ശിഷ്യസ്യ പുത്രസ്ത്വഹം
വിദ്വാൻ കൗശികവംശേജാ ദ്വിജവരശ്
ശ്രീേദവരാജാഹ്വേയാ
ഭക്ത്യാ കൃഷ്ണകഥാം പ്രവക്തുമനിശം മുൈക്ത്യ
സുേഖനാരേഭ.”

“ശ്രീമദ്ഭാഗവതം മുനീന്ദ്രകഥിതം യദ്ദ്വാദശസ്കന്ധകം

തസ്മിൻ ദാശമിേക ഹേരസ്തു ചരിതം യദ്ഭൂയസാ
വർണ്ണിതം
തൽസർവന്ത്വഹമാദേരണ വചസാ ഹ്യല്പീയസാ
സംഗ്രഹാ–
ദ്വക്തും പ്രാരഭ ആർത്തിനാശനവിേധഃ
ശ്രീേദവരാജാഹ്വയഃ. “
(ഗുരുവായുപുേരശസ്തുതി)

“ഇേത്യതൽ സംഗൃഹീതം രഘുവരചരിതം

േദവരാജദ്വിേജന
ശ്രീമദ്രാമായണാഖ്യം നിഖിലശുഭകരം
പാവനം പാപേനാദം
േയ ശൃണ്വീരൻ പേഠയുർഭുവി വിമലഹൃേദാ
ബ്രാഹ്മണാ രാമഭക്താേസ്ത സർേവ പുത്രമിത്രാദിഭിരപി സഹിതാ
േമാക്ഷമീയുസ്തദേന്ത.”
(രാമായണശതകം)

“പ്രകാശവർഷപ്രഭൃതിപ്രണീതാ

വ്യാഖ്യാ ന പൂർണ്ണാ ഇതി ഭാരവീേയ
കാേവ്യ പ്രഭൂതാം വിദധാതി ടീകാം
ശ്രീേദവരാേജാ വിദുഷാം നിേദശാൽ.”

“ആേലാച്യ േദവരാജാേര്യാ വിദ്വദ്ഭിർബഹുഭിസ്സഹ

വ്യാഖ്യാം വിഷമസർഗ്ഗസ്യ യഥാേബാധമവർണ്ണയൽ.

അനൂദ്യ സർവം പദസിദ്ധിമുക്ത്വാ
പദാന്വേയന പ്രകടയ്യ വാക്യം
പ്രദർശ്യ ഭാവം സുഖേബാധിനീം താം
കേരാത്യയം ബാലവിേബാധനാർത്ഥം.” (സുഖേബാധിനി)
“ശ്രീേദവരാജവിദുഷാ ശിശുപാലവധാഭിേധ
കാേവ്യ കരിഷ്യേത ടീകാ നാതിസംേക്ഷപവിസ്തരാ.
ആേലാച്യ മാഘകാവ്യസ്യ വ്യാഖ്യാനാനി ബഹൂന്യലം
തത്തദ്വാഖ്യാകൃതാ അർത്ഥാ ലിഖ്യേന്ത േകവലം മയാ.
ഹരിദാസാത്തു താൽപര്യം വല്ലഭാൽ പദനിർണ്ണയം
ജ്ഞാത്വാ ശ്രീരംഗേദവാദ്യാദ്യൽ സാരം തച്ച ലിഖ്യേത.
വാക്യാർത്ഥാന്വയതാൽപര്യസമാസപദനിർണ്ണയാ
അത്ര സാ േദവരാജീയവ്യാഖ്യാ വിജയേത ഭുവി.”
(സാരസംഗ്രഹണം)

സാരസംഗ്രഹണത്തിൽ േദവരാജൻ മാഘത്തിനു് അർ
ത്ഥദീപിക എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച ഹരിദാസെന ഉപ
ജീവിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. ഹരിദാസൻ കാവ്യദർപ്പ
ണകാരനായ രാജചൂഡാമണിദീക്ഷിതെര സ്മരിക്കുന്നു
ണ്ടു്. രാജചൂഡാമണി അേദ്ദഹത്തിെന്റ തന്ത്രശിഖാമണി
എന്ന പൂർവ്വമീമാംസാഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു െകാല്ലം 811ആണ്ടിടയ്ക്കാണു്. ആ വഴിക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ േദവരാ
ജെന്റ കാലം പത്താം ശതകത്തിനു മുമ്പാവാൻ തരമി
ല്ല.
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50 ഗുരുവായുപുേരശസ്തുതി
ഇതിൽ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിെല കഥ കവി ആയി
രം േശ്ലാകങ്ങളായി രചിച്ചിരിക്കുന്നു. േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി
യുെട പദ്ധതിയനുസരിച്ചു് ഓേരാ േശ്ലാകത്തിലും ഗുരുവാ
യൂർ ശ്രീകൃഷ്ണെന അഭിസംേബാധനം െചയ്യുന്നു. ഓേരാ
ശതകത്തിേന്റയും അവസാനത്തിലാണു് പ്രാർത്ഥനാപ
ദ്യങ്ങൾ േചർത്തിട്ടുള്ളതു്; അല്ലാെത ദശകത്തിെന്റ അവ
സാനത്തിലല്ല. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“അംേഭാേജാദ്ഭവകാന്തേകളിപരിരംഭാലാപസംേഭാഗജാ-

നേന്ദാദ്രിക്തമനഃപ്രസാദപിശുനേപ്രാദ്യന്മുഖാംേഭാരുഹാ
േശ്രാത്രാനന്ദരസപ്രവാഹജനകക്വാേണാല്ലസൽകച്ഛപീവീണാവാദനശീലപാണിജലജാ സാ ഭാരതീ പാതു നഃ”

“േസാഹന്ത്വിജ്യാതേപാഭ്യാം സദുപശമരേതാ

വാ ന തുേഷ്യയമിത്ഥം
ശുശ്രൂഷായാ വിധാനാൽ സതതമപി ഗുേരാസ്തദ്യഥാ പ്രീതിയുക്തഃ
േഗേഹ വൃത്തം ഗുേരാർന്നഃ സ്മരസി സുവസതാം
തത്ര ജാതാംസ്ത്വിദാനീം
കൃഷ്ണാസ്മാൻ പാഹി വിേഷ്ണാ ഗുരുപവനപുരാധീശ താപാവലിഭ്യഃ.”
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51 രാമായണശതകം
ഈ കൃതിയിൽ നൂറു േശ്ലാകങ്ങേളയുള്ളു. ഓേരാ േശ്ലാക
വും “രാമഃ പായാദപായാദനുജബലയു േതാസ്മാൻ സ
േകാദണ്ഡപാണിഃ” എന്നവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാ േശ്ലാക
ങ്ങളും സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഉപ
ക്രമേശ്ലാകംമാത്രം അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
“വസ്ത്വസ്തു സ്വസ്തിദം നഃ പ്രശമിതബലവ-

ത്താപവർഗ്ഗം ജനാനാം
ശുദ്ധം ബുദ്ധം വിമുക്തം നിഖിലമുരുഗുണാപൂർണ്ണമീഡ്യം മുനീൈന്ദ്രഃ
ൈത്രേലാക്യേദ്രാഹകാരിപ്രബലജനഘനവ്രാതരേക്ഷാന്ധകാരേസ്താമേപ്രാത്സാദേനാദ്യച്ഛരകിരണലസദ്രാമചന്ദ്രാഭിധാനം.”

S

°

Õ

G

}







52 സുഖേബാധിനി
കിരാതാർജ്ജുനീയത്തിനു് ഏറ്റവും വിവൃതവും ലളിതവു
മായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു് സുഖേബാധിനി. അതിലും
സാരസങ്ഗ്രഹണത്തിലും േദവരാജൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിപുലമായ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യം സമഗ്രമായി പ്രക
ടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകാശവർഷാദി പണ്ഡിതന്മാരുെട ടീ
കകൾ പരിപൂർണ്ണങ്ങളെല്ലന്നു േതാന്നിയതിനാലാണു്
താൻ ആ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചെതന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന പ്ര
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. േകരളീയരിൽ ചിത്രഭാനു കിരാതാർ
ജ്ജുനീയം ആദ്യെത്ത മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങൾമാത്രേമ വ്യാഖ്യാ
നിച്ചുള്ളു. മങ്ഗലെന്റ വ്യാഖ്യാനം സംക്ഷിപ്തമാെണന്നും
നാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
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53 സാരസംഗ്രഹണം
സാരസംഗ്രഹണം ശിശുപാലവധത്തിെന്റ സമ്പൂർണ്ണ
മായ ഒരു ടീകയാണു്. താൻ പല പൂർവസൂരികേളയും
ഉപജീവിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാതാവു പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും
അേദ്ദഹം ഒരു സ്വതന്ത്രനായ സഹൃദയെനന്ന നിലയി
ലാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ പ്രാേയണ പരിലസിക്കുന്ന
തു്. ഒരു വ്യാഖ്യാതാെവന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹം നമ്മുെട
ഹൃദയങ്ഗമമായ ആദരെത്ത സർവഥാ അർഹിക്കുന്നു.
േദശമങ്ഗലത്തു ശ്രീകണ്ഠവാരിയരുെട ബാലേബാധിക
എന്ന മാഘവ്യാഖ്യെയപ്പറ്റി മുമ്പുതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട
േല്ലാ. വല്ലഭെന്റ ഈ ടീകെയപ്പറ്റി ഒരു പ്രശംസാപദ്യം
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു ചുവേട േചർക്കുന്നു.
“അപടീകാഗേതാ മാേഘ ഭൃശം ജാേഡ്യന പീഡ്യേത
കഥഞ്ചിന്നിർവഹേത്യവ കണ്ഠസംസക്തവല്ലഭഃ.”

വല്ലഭെന േദവരാജൻ പദനിർണ്ണയവിഷയത്തിൽ ഉപ
ജീവിക്കുന്നതായി അേദ്ദഹംതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട
േല്ലാ.
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പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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