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38
കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ

(രാമപാണിവാദൻ)

“വൻപിയന്ന മദമറ്റു മരന്ദം
കുമ്പിടുന്നപടി തുള്ളലേനകം
അമ്പിേനാടിഹ ചമെച്ചാരു കുഞ്ചൻ-
നമ്പിയാർ കവിയമാനുഷനേത്ര.”

(വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ)

അതിമേനാഹരങ്ങളായ അനവധി സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളുെട പ്രേണതാവായി ഒരു രാമപാണിവാദൻ െകാല്ലം
പത്താം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരു�
ന്നു. രസനിഷ്യന്ദികളായ ഏതാനും കിളിപ്പാട്ടുകൾ തുട�
ങ്ങിയുള്ള പല ഭാഷാകൃതികളുെട നിർമ്മാതാവായ ഒരു
രാമപാണിവാദനും ആ കാലഘട്ടെത്ത അലങ്കരിച്ചിരു�
ന്നതായി നമുക്കറിയാം. അസംഖ്യം തുള്ളൽക്കഥകൾ
രചിച്ചു േകരളീയെര അനുഗ്രഹിച്ച കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട
ജീവിതകാലവും അതുതെന്നയാണു്. ഈ മൂന്നു കവിക�
ളും വിഭിന്നന്മാേരാ അല്ലേയാ എന്നുള്ള വിഷമമായ പ്ര�
ശ്നമാണു് പ്രകൃതത്തിൽ നെമ്മ പ്രഥമമായി അഭിമുഖീക�
രിക്കുന്നതു്. ഏതദ്വിഷയകമായി നമുക്കു് ഇതുവെര ലഭി�
ച്ചിട്ടുള്ള ലിഖിതപ്രമാണങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ആദ്യമായി ഉപ�
ന്യസിക്കാം.
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1 കുഞ്ചൻനമ്പിയാെരപ്പറ്റി
തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള േരഖകൾ

തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷത്രത്തി�
െല ചില പഴയ ഓലക്കണക്കുകളിൽ കുഞ്ചൻനമ്പി�
യാരുെട േപർ പ്രകടമായി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. 919-
ആണ്ടെത്ത അല്പശി ഉത്സവത്തിനു കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ�
ക്കു “രേണ്ടകാലും േകാപ്പും” അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആ ആണ്ടു
കുംഭം 30-ആംനു െകാട്ടാരത്തിൽ പാർക്കുന്ന “കുഞ്ചൻ�
നമ്പ്യാർക്കു കാലിൽ ദീനമാകയാൽ” മരുന്നുവിലയ്ക്കു
െകാട്ടാരത്തിൽനിന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നു പണം െകാടുത്തു.
922-ആണ്ടു “കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട” കൂെട നിന്ന മിതുനപ്പ�
ള്ളി വീട്ടിൽ കുഞ്ചുമാതിറ്റിക്കു ടി ആെണ്ടാന്നുക്കു െനൽ
72 പറയും പാല്ക്കുളങ്ങര അധികാരത്തിൽനിന്നു െചല�
െവഴുതി. 929-ആണ്ടു് അല്പശി ഉത്സവത്തിനു “കുഞ്ചൻ�
നമ്പ്യാർക്കു” വലിയ േതാതിൽ ചങ്ങലവിളക്കും വലിയ
പർപ്പടം മുതലായവേയാടുകൂടി ഒരു രാജകീയാതിഥി
എന്ന നിലയിൽ “അരിയും േകാപ്പും” നല്കി. “അമ്പലപ്പുഴ
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കു് 933 ൈത 5-ആംനു െകാടുത്ത മുക�
പ്പിൽ ആണിത്തലയ്ക്കൽ ചികപ്പുകൽ വച്ച വീരശങ്ങല
ഉരുവു് ഒന്നു്” എന്നും, അേദ്ദഹത്തിനുതെന്ന വീണ്ടും
െകാടുത്ത 934 പുരട്ടാശി 30-ആംനു “വീരശങ്ങല ഉരുവു്
ഒന്നും” എന്നും വലിയ െകാട്ടാരത്തിെല കണക്കുകളിൽ
കാണുന്നു. 933 കർക്കടകത്തിലാണേല്ലാ രാമവർമ്മമ�
ഹാരാജാവു വഞ്ചിരാജ്യഭരണം ആരംഭിച്ചതു്. ഈ േരഖ�
കളിൽനിന്നു 919-ആണ്ടിേലാ അതിനുമുൻപുതെന്നെയാ
കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി മാർത്താ�
ണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ മഹനീയന്മാരായ ആസ്ഥാ�
നകവികളിൽ അന്യതമനായിത്തീരുകയും, തദനന്തരം
അമ്പലപ്പുഴയും തിരുവനന്തപുരത്തുമായി താമസിക്കുക�
യും 933-ൽ ആ തിരുേമനിയുേടയും 934-ൽ രാമവർമ്മമ�
ഹാരാജാവിേന്റയും പക്കൽനിന്നു് ഓേരാ വീരശൃംഖല
സമ്മാനമായി വാങ്ങുകയും െചയ്തു എന്നുള്ള വസ്തുതകൾ
െവളിെപ്പടുന്നു. ഒടുവിലെത്ത േചമ്പകേശ്ശരിരാജാവും
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവും തമ്മിൽ വളെരക്കാ�
ലം േസ്നഹത്തിലാണു് കഴിഞ്ഞുകൂടിയതു്. കുഞ്ചൻനമ്പി�
യാർക്കു് അമ്പലപ്പുഴേക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു് ഏെതങ്കിലും
അനുഭവം രാമവർമ്മമഹാരാജാവു കല്പിച്ചുെകാടുത്തിരി�
ക്കുെമന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. എന്നാൽ അതി�
േലക്കുള്ള കണക്കുകൾ ഒന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടിെല്ലന്നുമാത്ര�
മല്ല, 954-ൽ അവിടുന്നും െതേക്കടത്തു ഭട്ടതിരിയുംകൂടി
െകാട്ടാരം െചാക്കട്ടാൻമണ്ഡപത്തിൽെവച്ചു വ്യവസ്ഥ�
െപ്പടുത്തിയ ആ േക്ഷത്രത്തിെല പായസക്കണക്കിൽ
നമ്പിയാരുെട േപർ കാണുന്നുമില്ല. പേക്ഷ 1015 തു�
ലാം 24ആംനുയിെല ഒരു ഹജൂരുത്തരവിൽ “മുമ്പിൽ
എഴുന്നള്ളേത്താടു പാർത്തിരുന്ന കലക്കത്തു കുഞ്ചൻന�
മ്പ്യാരുെട അനന്തരവരിൽ അമ്പലപ്പുഴ പാർത്തുവന്ന
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട േപർക്കു് അമ്പലപ്പുഴമണ്ടപത്തുംവാ�
തുക്കൽനിന്നും മാസം 1-നു് 15 പണംവീതം അടുത്തൂണും
അമ്പലപ്പുഴേക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു നാൾ 1-നു ഇരുന്നാഴി
പാല്പായസവുംവീതം െകാടുത്തുവന്നിരുന്ന” തായി കാ�
ണുന്നു. ഇവരിൽ ആദ്യേത്ത കുഞ്ചൻനമ്പിയാർതെന്ന�
യാണു് സാക്ഷാൽ കവി എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
രണ്ടാമെത്ത കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ അന്തരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അനന്തിരവൻ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻനമ്പിയാർക്കു്
ആ അടുത്തൂണും പായസവും ഹജൂരിൽനിന്നു് 1015-ൽ
േപരുമാറ്റി പതിച്ചുകിട്ടി. 1019-ൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻനമ്പി�
യാർ മരിച്ച അവസരത്തിൽ ആ അവകാശം പ്രസ്തുത�
കുടുംബത്തിെല പാർവതിനങ്ങിയാർക്കു 1020-ആണ്ടു
വൃശ്ചികമാസം 7-ആംനു സർക്കാരിൽ നിന്നു വീണ്ടും
േപരുമാറി പതിച്ചുെകാടുത്തു. ആ േരഖയിൽ കവിയുെട
േപർ മങ്ങലത്തു കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ എന്നും കലക്കത്തു
കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ എന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ അവകാ�
ശം ഇന്നും കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തിൽ താമസിക്കുന്ന
ആ വംശക്കാർ അനുഭവിച്ചുവരുന്നതായി അറിയുന്നു. കു�
ഞ്ചൻനമ്പിയാെരപ്പറ്റി ഇതിൽക്കൂടുതലായി ഒരു േരഖയും
കിട്ടീട്ടില്ല. ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ആ േപരു കാണുന്നുമില്ല.
സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ അനവധി തുള്ളൽക്കഥകളുെട പ്ര�
േണതാവു് അേദ്ദഹമാെണന്നുള്ള വസ്തുത പണ്ഡിതന്മാർ
ഐകകേണ്ഠ്യന സമ്മതിക്കുന്നു. ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം പറ�
യൻതുള്ളലിൽ കവി “പാണിവാദനാെമെന്റ പരമാനന്ദ�
ദാതാവാം േക്ഷാണീേദവതാചൂഡാമണിയാകും ഗുരുനാ�
ഥൻ” എന്ന വാചകത്തിൽ താൻ ഒരു നമ്പിയാരാെണ�
ന്നു തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്.



2 നാമമുദ്രയുള്ള കൃതികൾ

രാമപാണിവാദൻ പല സംസ്കൃതകൃതികളിലും സ്വനാ�
മേധയം പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ പംക്തികൾ ഉദ്ധരി�
ക്കാം.

(1) ചന്ദ്രികാവീഥി
വീഥിയുെട ലക്ഷണം
“പാത്രദ്വയപ്രേയാജ്യാ ഭാണവേദകാങ്കൈകകസന്ധിശ്ച
ആകാശഭാഷിതവതീ കൃത്രിമമിതിവൃത്തമാശ്രിതാ വീഥീ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ കവിതെന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
അങ്ഗരാജാവായ ചന്ദ്രേസനൻ, മണിരഥൻ എന്ന വി�
ദ്യാധരെന്റ പുത്രിയായ ചന്ദ്രികയിൽ അനുരക്തനായി�
ത്തീരുന്നു. ചണ്ഡൻ എെന്നാരു രാക്ഷസൻ ചന്ദ്രികെയ
അപഹരിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു. വിേഘ്നശ്വരെന്റ പ്രസാദ�
ത്താൽ ചന്ദ്രേസനൻ ചണ്ഡെന വധിച്ചു ചന്ദ്രികെയ പാ�
ണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നു. ഇതാണു് ഈ വീഥിയിെല ഇതി�
വൃത്തം.
“അദ്യ ഖലു പ്രകാശരാജ്യപ്രകാശഭൂതസ്യ പ്രതാപവിേവക�
വിദ്യാവിേശഷശാലിനഃ ശ്രീവീരരായമഹാരാജസ്യാജ്ഞ�
യാ ശ്രീപരേക്രാഡനാമേക്ഷത്രമധിവസതഃ ശൂലാഗ്രകീലി�
തകീനാശസ്യ ഭഗവതഃ ശ്രീപരേമശ്വരസ്യ മാഘകൃഷ്ണചതുർ�
ദ്ദശീമേഹാത്സവ പ്രസങ്േഗന സങ്ഗതായാമസ്യാം പരി�
ഷദി, മങ്ഗലഗ്രാമവാസ്തേവ്യന രാമപാണിവാേദന വിരചി�
താം ചന്ദ്രികാം നാമ വീഥീമഭിേനതുമഭിലഷാമഃ”

എന്ന പ്രസ്താവനയിെല പംക്തിയിൽനിന്നു പ്രസ്തുത�
വീഥി െവട്ടത്തുനാടു തിരുവീരരായെനന്ന രാജാവിെന്റ
ആജ്ഞയനുസരിച്ചു മങ് ലത്തുകാരനായ രാമൻനമ്പി�
യാർ തൃപ്രേങ്ങാട്ടു ശിവേക്ഷത്രത്തിൽ ശിവരാത്രിനാ�
ളിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു രൂപക�
മാണു് ചന്ദ്രികെയന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
അവസാനത്തിൽ

വീഥീയം ചന്ദ്രികാ നാമ രാമപാണിഘനിർമ്മിതാ
ഏകാങ്കചരിൈതകാങ്കനാേട്യഷ്വഷ്ടമലക്ഷണാ”

എന്ന േശ്ലാകവും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മങ്ഗലം
ലക്കിടി തീവണ്ടിയാപ്പീസിനു സമീപമുള്ള കിള്ളിക്കുറിശ്ശി�
മങ്ഗലം തെന്നയാെണന്നും െവട്ടത്തു തിരൂരിനടുത്തുള്ള
മങ്ഗലമെല്ലന്നും പരിേച്ഛദിച്ചുതെന്ന പറയാം. കിള്ളി�
ക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലം മങ്ഗലം എന്ന േപരിലും സർക്കാർ
റിക്കാർട്ടുകളിൽ വ്യവഹരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു നാം
കണ്ടുവേല്ലാ. പാണിവാദൻ എന്നാൽ മിഴാവു െകാട്ടു�
ന്നവൻ – നമ്പിയാെരന്നർത്ഥം. പാണിഘൻ എന്ന
പദവും അതിെന്റ പര്യായംതെന്ന. തിരൂരിന്നടുത്തുള്ള
മങ്ഗലത്തിൽ യാെതാരു പാണിവാദകുടുംബവും ജീവി�
ച്ചിരുന്നതായി േകട്ടുേകൾവിേപാലുമില്ല. േപാെരങ്കിൽ
ലീലാവതീവീഥിയിൽനിന്നു് അടിയിൽ േചർക്കുന്ന ഭാഗം
ചിലർക്കു തദ്വിഷയകമായുള്ള സംശയത്തിന്നു മൂലേച്ഛ�
ദം വരുത്തുവാൻ പര്യാപ്തവുമാണു്.

(2) ലീലാവതീവീഥി
കുന്തേളശ്വരനായ വീരപാലനും കർണ്ണാടരാജപുത്രി�
യായ ലീലാവതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയെത്ത വിഷയീ�
കരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഈ വീഥി.

“നാന്ദ്യേന്ത സൂത്രധാരഃ— ആജ്ഞാപിേതാസ്മി നിഖില
ശാസ്ത്രപുരാണനാടകപ്രപഞ്ചസതതപരിശീലനവിശദാ�
ന്തരാത്മേനാ നിത്യസന്നിദധദംബരധുനീനാഥപരിചര�
ണപരായണസ്യ മഹാരാജേദവനാരായണസ്യ പാദപ�
ദ്േമാപജീവിനാ മഹീസുരസമാേജന…അസ്തി മങ്ഗല�
ഗ്രാമവാസ്തവ്യസ്യ രാഘവപാണിഘസ്യ ഭാഗിേനേയാ
രാേമാ നാമ പാണിവാദഃ.

നടീ — (സപ്രത്യഭിജ്ഞം) യഃ പുരാണമഹീസുരവരിഷ്ഠ�
സ്യ പ്രിയമിത്രമിതി ശ്രൂയേത.

സൂത്ര —…കിഞ്ച,

നിത്യം നൃത്യതി യസ്യ നാമ രസനാരങ്േഗ സ്വയം ഭാരതീ
ചിേത്ത യസ്യ ച ഭാസേത സുരധുനീനാേഥാ

രഥാങ്ഗായുധഃ
യം ഭൂേയാ ബഹുമന്യേത നരപതിഃ ശ്രീേദവനാരായണഃ
േസായം േമ ഹൃദേയ ചകാസ്തു സതതം ഭൂേദവ

ചൂഡാമണിഃ.”

മങ്ഗലത്തു രാഘവൻനമ്പിയാരുെട അനന്തരവനാണു്
താെനന്നു രാമപാണിവാദൻ ഈ കൃതിയിൽ പ്രസ്താവി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. അേതാടുകൂടി അേദ്ദഹം പുരാണമഹീസുരവ�
രിഷ്ഠെന്റ, അതായതു പേഴടത്തു ഭട്ടതിരിയുെട, പ്രിയമി�
ത്രമാെണന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പേഴടത്തുമന കിള്ളി�
ക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു നമ്പൂതിരിയില്ലമാ�
ണു്; ആ കുടുംബത്തിനു പ്രസ്തുത േക്ഷത്രത്തിൽ ഊരാ�
ണ്മസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നതായും അറിയുന്നു. കിള്ളിക്കു�
റിശ്ശിമങ്ഗലത്തിെല ഒരു നമ്പിയാർക്കാണേല്ലാ തിരൂർ
മങ്ഗലത്തിെല ഒരു നമ്പിയാേരക്കാൾ പേഴടത്തു ഭട്ടതി�
രിയുെട പ്രിയമിത്രത്വം ലഭിക്കുവാൻ സാങ്ഗത്യമുള്ളതു്.
െചമ്പകേശ്ശരിത്തമ്പുരാേനയും െതേക്കടത്തു ഭട്ടതിരിേയ�
യും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതു് അമ്പ�
ലപ്പുെഴ െവച്ചുരചിച്ച ഒരു കൃതിയാെണന്നു പ്രത്യക്ഷമാകു�
ന്നു.

(3) മദനേകതുചരിതം പ്രഹസനം
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ “അപി ശൃേണാഷി മങ്ഗലഗ്രാമവാ�
സ്തേവ്യന രാമപാണിവാേദന വിരചിതം മദനേകതുചരി�
തം നാമ പ്രഹസനം” എന്നു് ആരംഭത്തിലും
“ഗുരുതരദുരിതാർണ്ണവൗഘവഹ്നീ
ഗുരുചരണാവരുണാംബുജന്മേശാണൗ
പ്രണമതി വിനയാവനമ്രമൂർദ്ധ് നാ
പ്രതിദിനേമഷ ഹി രാമപാണിവാദഃ”

എന്നും
“നാരായണാഭിധാനം കിമപി പരം ബ്രഹ്മ

സകലജനവന്ദ്യം
ദ്രഢയതി മനസി നിതാന്തം ശാന്തമതീ

രാമപാണിവാേദായം”

എന്നും അവസാനത്തിലും പ്രാേണതൃസംജ്ഞ നിർദ്ദിഷ്ട�
മായിരിക്കുന്നു. കവിയുെട യൗവനാരംഭത്തിെല ഒരു കൃ�
തിയാണു് ഈ പ്രഹസനം എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.
സൂത്രധാരൻ നടേനാടു പറയുന്ന
“േയ ഗൃഹ്ണന്തി ഗുണാനണൂനപി കേവഃ കാേവ്യഷു

നേവ്യഷ്വപി
പ്രാേയാ േനാ ഗണയന്തി േദാഷനിവഹം, േത നാമ സന്തഃ

കില;
ബാേലാപ്യാത്മകൃതിപ്രകാശനവിധൗ ശൿേനാതി േതഷാം

പുേരാ;
ദീപ്തിം വിന്ദതി കിന്ന ചന്ദ്രമഹസാമേഗ്രപി താരാഗണഃ?”

എന്ന േശ്ലാകത്തിെല “ബാല” ശബ്ദപ്രേയാഗത്തിെന്റ
സ്വാരസ്യം പരിേശാധിക്കുക. അന്നു കവിയുെട ഗുരുനാ�
ഥനായ നാരായണഭട്ടതിരി ജീവിച്ചിരുന്നു. കിള്ളിക്കു�
റിശ്ശിമംഗലത്തുെവച്ചുതെന്നയായിരിക്കണം പ്രസ്തുതകൃ�
തിയുെട നിർമ്മിതി. ഈ നാരായണഭട്ടതിരി ആെരന്നു
ഉപരി വിചിന്തനം െചയ്യും.

(4) സീതാരാഘവം നാടകം
ഇതു കവി പരിണതപ്രജ്ഞനായതിനുേമൽ മാർത്താ�
ണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു 931-ൽ നടത്തിയ മുറജപത്തി�
നു സന്നിഹിതരായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരുെട സദസ്സിൽ
അഭിനയിക്കുന്നതിനായി രചിച്ച ഏഴങ്കത്തിലുള്ള ഒരു
നാടകമാകുന്നു. ഇതിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു് ഒരു
ഭാഗമാണു് താെഴ േചർക്കുന്നതു്.

“സൂത്രധാര:
ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദകരുണാപീയൂഷഗണ്ഡൂഷണാ-
ദിഷ്ടാം പുഷ്ടിമുൈപതി യസ്യ കവിതാകല്പദ്രുബീജാങ്കുരഃ,
രാേമാ നാമ സ പാണിവാദകുലജസ്തസ്യ പ്രഭൂതം ഫലം
സീതാരാഘവനാടകാഭിധമിദം സഭ്യാർത്ഥമഭ്യാനയൽ.

… … …
അധിസ്യാനന്ദൂരം ജയതി ജഗതീപാലനപരം
പരം േജ്യാതിശ്ശീതദ്യുതിധവളേശഷാഹിശയനം
യദന്തഃ സന്തന്ന്വന്നഖിലനൃപതീനാം ന തു പരം
സുരാണാമപ്യുൈച്ചരധിവസതി മാർത്താണ്ഡനൃപതിഃ.

നടീ — ആര്യ! യേദ്യവം സ ഖലു നേരേന്ദ്രാ രാമചന്ദ്ര�
സ്യ ഭഗവതഃ പദ്മനാഭസ്യ േകാപി കലാവതാര
ഇതി തർക്കയാമി.

സൂത്ര — തത്ര താവൽ ത്വദുപന്യസ്താധികഗുണസമ്പ�
േന്നന ൈവകുണ്ഠേതാഽപ്യതിശയരമണീയതത്തന്ന�
വ്യദ്രവ്യസംപൂരിതസ്യാനന്ദൂരമന്ദിേരണ സർവാത്മ�
നാ പത്മനാഭസമർപ്പിതസമസ്തനിജവിഭേവന സർ�
വസാമന്തകുലമുകുടമണിമരീചിവീചിനീരാജിതചര�
ണകമേലന ഇദാനീന്തേനന രാജ്ഞാ വഞ്ചിമാർ�
ത്താേണ്ഡന സകലദിഗേന്തഭ്യഃ സമാഹൂയ സമധി�
ഷ്ഠാപിതാനാം സമാധീതേവദശാസ്ത്രാണാം സരസ�
കാവ്യരസമജ്ജേനാന്മജ്ജനസജ്ജസജ്ജനഭൂയി�
ഷ്ഠാനാം ബ്രാഹ്മണവരിഷ്ഠാനാമതിഗരിഷ്ഠാം േഗാഷ്ഠീ�
മപഹായ ക്വ നാേമദമഭിേനതവ്യം.”

“രേക്ഷദക്ഷീണധർമ്മാ ചതുരുദധിതടീ-
േമഖലാം ഭൂതധാത്രീം

പുണ്യാത്മാ പദ്മനാഭപ്രണിഹിതഹൃദേയാ
വഞ്ചിമാർത്താണ്ഡഭൂപഃ.”

എന്നു് ഈ നാടകത്തിെന്റ ഭരതവാക്യത്തിലും കവി ആ
മഹാരാജാവിെന പ്രശംസിക്കുന്നു.

925 മകരം 5-ആംനുയാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാ�
രാജാവിെന്റ തൃപ്പടിദാനം. 925-ൽ ഒന്നാമെത്ത മുറജ�
പം നടന്നതു് അതിനുമുൻപാണു്. അതുെകാണ്ടു “സർ�
വാത്മനാ പദ്മനാഭ സമർപ്പിതസമസ്തനിജവിഭേവന”
എന്ന വിേശഷണം മഹാരാജാവിനു് ആ മുറജപക്കാല�
ത്തു േയാജിക്കുന്നതല്ല. “സകലദിഗേന്തഭ്യഃ സമാഹൂയ
സമധിഷ്ഠാപിതാനാം” എന്ന വർണ്ണനവും 927-ൽ വട�
ക്കുംകൂറും 929-ൽ അമ്പലപ്പുഴയും തിരുവിതാംകൂറിൽ
ലയിച്ചതിനുേമലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടെത്ത കുറിക്കുന്നതാ�
യിേവണം സങ്കല്പിക്കുവാൻ. അതുെകാണ്ടാണു് സീതാ�
രാഘവത്തിെന്റ നിർമ്മിതി രണ്ടാമെത്ത മുറജപം നടന്ന
931-ലാെണന്നു ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നതു്.

രാമപാണിവാദൻ 931-െല മുറജപത്തിനു് തിരുവന�
നന്തപുരത്തു സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു്
ഇതിൽക്കൂടുതൽ െതളിവാവശ്യമില്ല.

“പ്രഭൂതം ഫലം” എന്ന വിവരണം അക്കാലത്തു രാമപാ�
ണിവാദനു മധ്യവയസ്സു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കാണിക്കു�
ന്നു.

(5) രാഘവീയം മഹാകാവ്യം
ഇതും സീതാരാഘവം േപാെലതെന്ന രാമപാണിവാ�
ദെന്റ പ്രഥമഗണനീയങ്ങളായ സംസ്കൃതകൃതികളിൽ
ഒന്നാണു്. ഇരുപതു സർഗ്ഗങ്ങളിലായി 1572 പദ്യങ്ങൾ
ഈ കാവ്യത്തിൽ കവി ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു് ശ്രീരാമപട്ടാ�
ഭിേഷകംവെരയുള്ള രാമായണകഥ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
സീതാരാഘവത്തിെല ഇതിവൃത്തവും ശ്രീരാമപട്ടാഭി�
േഷകത്തിലാണു് അവസാനിക്കുന്നതു്. രാഘവീയത്തി�
നു ബാലപാഠ്യം എെന്നാരു വ്യാഖ്യാനവും കവിതെന്ന
രചിച്ചിരിക്കുന്നു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ
ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്നു.

“ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാനാം പ്രസാേദാദയാ-
േദതൽ കിഞ്ചന രാഘവീയമിതി യൽ കാവ്യം കൃതം

േകനചിൽ
അപ്രജ്ഞത്വവശാദമുഷ്യ മഹേതാ രാമായണാംേഭാനിേധ-
രേക്ഷാഭ്യത്വബലാച്ച തത്ര സുലേഭാ േദാേഷാ

ബുൈധഃക്ഷമ്യതാം.
രാേമണ പാണിവാേദന രചിതം ഹി യഥാമതി
രാഘവീയം മഹാകാവ്യം ബാലവ്യുൽപത്തിലബ്ധേയ.”

രാഘവീയം പാണിവാദൻ െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവിനു്
അടിയറവച്ചേപ്പാൾ സമർപ്പിച്ച മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ കിട്ടീട്ടു�
ണ്ടു്. അവേയയും ഇവിെട സ്മരിേക്കണ്ടതാണു്.
“യസ്യ നിർമ്മലയേശാമതല്ലികാ
േലാകരംഗഭുവി ലാസികായേത
സാർവലൗകികഹാഗുണാംബുേധ!
തം ഭവന്തമഹമിത്ഥമർത്ഥേയ.

േയാഽഭൂദംകുരിേതാ മേനാരഥതരുശ്ചിത്താലവാേല പുരാ
ത്വദ്ധേസ്ത സ തു േചാളഖണ്ഡനനിബന്ധാവസ്ഥിതിജ്ഞാനതഃ
പശ്ചാൽ പല്ലവിതസ്തതഃ കുസുമിതസ്ത്വദ്ഗുണ്യതാകർണ്ണനാ-

ത്തദ്ഗ്രന്ഥാഗ്ര്യസമർപ്പേണന സഫലീകുര്യാത്തേമനം
ഭവാൻ.

സാരൈസ്യകസമാശ്രേയാംബരധുനീലീലാരതഃ സന്തതം
രാജീേവക്ഷണരാജഹംസപൃഥുേകാ യന്മാനേസ േഖലതി
തസ്മാദാശ്രിതനന്ദനാൽ സുമനസാം സംേസവിതാൽ

സഞ്ചൈയഃ
േകാ വാ കല്പതേരാരിവാത്രഭവേതാ

േലാേകാഽനവാേപ്തപ്സിതഃ”

േചാളഖണ്ഡനനിബന്ധം േചാളേദശീയനായ ഏേതാ
ഒരു പണ്ഡിതെന്റ മതെത്ത ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഒരു നിബ�
ന്ധം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിേക്കണ്ടതാെണന്നു
േതാന്നുന്നു. െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു് ആ നിബന്ധത്തി�
െന്റ കർത്താേവാ കാരയിതാേവാ ആയിരുന്നിരിക്കാം.

ബാലപാഠ്യംകൂടിയുള്ള ചില രാഘവീയമാതൃകകളിൽ
അടിയിൽ േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന�
താണു്.
“രസികജനവിേനാദി രാഘവീയം
രഘുവരചാരുചരിത്രകാവ്യബന്ധം
രചയതി മയി രാമപാണിവാേദ
രതിരധികാസ്തു സദാ കവീശ്വരാണാം.

േക്ഷാണിേദവകുലമൗലിമണ്ഡനം
പ്രീണിതാഖിലമനുഷ്യമണ്ഡലം
പാണിയുഗ്മരചിതാഞ്ജലിർഗ്ഗുരും
പാണിവാദകവിേരഷ വന്ദേത.

രാേമണ പാണിവാേദന രാഘവീയമിദം കൃതം
േതൈനവ ബാലപാഠ്യാഖ്യാ വ്യാഖ്യാപ്യാഖ്യായി ധീമതാ.”

രാഘവീയം 929-ആണ്ടിനുമുമ്പു വിരചിതമായ ഒരു കൃ�
തിയാെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി സംശയിേക്കണ്ടതില്ല. രാ�
ഘവീയവും സീതാരാഘവവും കവിയുെട മാതുലനായ
രാഘവൻനമ്പിയാരുെട നാമേധയവുമായി ഘടിപ്പിക്ക�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കണം.

(6) മുകുന്ദശതകം
ഈ േപരിൽ രണ്ടു കൃതികളുണ്ടു്. ഒന്നാമേത്തതു രാമ�
പാണിവാദൻ െകാച്ചിയിൽ മണക്കുളത്തു രാമവർമ്മ�
രാജാവിെന ആശ്രയിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ആ
രാജാവിെന്റ നിേദശമനുസരിച്ചു് ഇരിങ്ങാലക്കുടേത്തവ�
െരപ്പറ്റി രചിച്ച ഒരു േസ്താത്രമാണു്. ചുവേട േചർക്കുന്ന
േശ്ലാകങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ കാ�
ണുന്നു.

“മുകുന്ദപുരവാസിേനാ മുരരിേപാഃ പ്രസാദാർത്ഥിനാ
മുകുന്ദശതകം കൃതം കിമപി പാണിവാേദന യൽ
തേദതദനുവാസരം പഠതി യസ്സ വിദ്യാം ശ്രിയം
യശശ്ച സമവാപ്നുയാദപി ച മുക്തിമേന്ത ശുഭാം.

ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാനാം പ്രസാേദാദയാ-
ദാനന്ദായ സതാം മുകുന്ദശതകം രാേമണ യന്നിർമ്മിതം
േഗാവിന്ദസ്യ മുകുന്ദമന്ദിരപേതശ് ശ്രീപാദസംേസവിനാ
േസ്താത്രം തൽ ഖലു രാമവർമ്മനൃപേതർേബാഭൂയതാം

ഭൂതേയ.

ശ്രീരാമവർമ്മനൃപതിർമ്മതിമാൻ യദാര്യ-
ശ്രീകണ്ഠവംശകലാശാംബുധിപൂർണ്ണചന്ദ്രഃ
േകനാപി കാമദമചീകരദീദൃശം ത-
ന്മൗകുന്ദമദ്യ ശതകം ജഗതാം ഹിതായ.”

“ആര്യശ്രീകണ്ഠൻ” എന്നതു് കക്കാട്ടുരാജകുടുംബത്തിൽ�
െപ്പട്ട മണക്കുളത്തു മൂപ്പുവാഴ്ചക്കാരായ രാജാക്കന്മാരു�
െട മാറാേപ്പരാണു്. പ്രസ്തുത കൃതിക്കു പാണിവാദെന്റ
സഹപാഠിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ സവിസ്തരമായ ഒരു
വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ അേദ്ദഹം കവിെയ
ഇങ്ങെന പ്രശംസിക്കുന്നു.

“ശ്രീമന്മുകുന്ദചരണാംബുജഭക്തിഭാര-
നിർന്നിദ്രനിർമ്മലമേനാമണിദർപ്പണസ്യ
രാമാഹ്വയസ്യ സുകേവർവദനാദുദീർണ്ണം
മുഖ്യം മുകുന്ദശതകം ജയതീഹ േലാേക.

… … …
സതീർത്ഥ്യതാമാത്രനിരൂഢഗർവ-
സംഭാവിൈതതൽകവിസൗഹൃദയ്യഃ
േസ്താത്രം തദീയം വിവൃേണാമി േമാഹാൽ
സന്തഃ ക്ഷമന്താമതിചാപലം േമ.

“ഇഹ ഖലു സകലവിദ്വജ്ജനമൗലിമാണിക്യഭൂതശ്രീനാരാ�
യണഭട്ടപാദപാദാരവിന്ദയുഗളീമരീമൃജ്യമാനമണിമയമതി
ദർപ്പണ പ്രതിബിംബിതാേശഷാഗമനിഗമാർത്ഥസാർ�
ത്ഥപരമാർത്ഥസാരഃ സകലവിദ്യാപാരാവാരപാരീണപ്ര�
ജ്ഞാശക്തിഃ കവിതാകല്പവല്ലരീമതല്ലീമകരന്ദായമാനരച�
നാചാതുരീമാധുരീസമാഹ്ലാദിതസകലസഹൃദയഹൃദേയാ
മാർദ്ദങ്ഗികവംശമുക്താമണീ രാമനാമാകവിർമ്മുകുന്ദ
ചരണാരവിന്ദഭക്തിഭാരപാരിപ്ലവതാന രീ നൃത്യമാനചി�
ത്തവൃത്തിസ്സൻ…”

മെറ്റാരു മുകുന്ദശതകവും രാമപാണിവാദകൃതമായുണ്ടു്.
അതും വിഷ്ണുേസ്താത്രംതെന്ന.

“സർവ്വാന്തർവ്വിചരിഷ്ണേവ സമതയാ സർവ്വത്ര വർത്തിഷ്ണേവ
ഭക്താഗഃപ്രസഹിഷ്ണേവ ഭവഭയം നിർദ്ധൂയ വർത്തിഷ്ണേവ
കൃഷ്ണായാധികധൃഷ്ണേവ കൃതധിയാം വൃന്ദായ േരാചിഷ്ണേവ
േദേവശപ്രഭവിഷ്ണേവ ഭഗവേത തുഭ്യം നേമാ വിഷ്ണേവ”

എന്നതു് അതിെല നൂറാമെത്ത പദ്യമാണു്.

(7) ശിവശതകം
ഈ കൃതിയും മണക്കുളത്തുവച്ചു രചിച്ചതായി േതാന്നു�
ന്നു. താെഴക്കാണുന്നതു് ഇതിെന്റ ഒടുവിലുള്ള േശ്ലാകമാ�
ണു്.
“രാേമാ യൽ പാണിവാേദാ ഗുരുചരണസേരാ-

ജന്മേരണുപ്രസാദാ-
േദതാവദ്വിഷ്ണുപാദസ്തവമപി ച ശിവ-

േസ്താത്രേമതദ്വ്യതാനീൽ
പ്രീൈത്യ ഭൂയാദ് ബുധാനാം തദിദമഘഹരം

ചാസ്തു നിസ്തന്ദ്രേമത-
ന്നിത്യം ഭക്തിപ്രകർേഷാത്തരമനുപഠതാ-

മീഹയാ േദഹഭാജാം.”

(8) ഭാഗവതചമ്പു
ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധമാണു് ഇതിെല പ്രതിപാദ്യം. ശ്രീ�
കൃഷ്ണാവതാരം മുതൽ മുചുകുന്ദേമാക്ഷം വെരയുള്ള കഥ
ആദ്യെത്ത ഏഴു സ്തബകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.
അത്രയും ഭാഗേമ ഇതുവെര എനിയ്ക്കു കാണുവാൻ സംഗ�
തി വന്നിട്ടുള്ളു. അതിനപ്പുറമുള്ള കഥകളും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കവിതയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നറിവില്ല.

“ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാനാം കൃപാനുഗ്രഹഃ
ശ്രീകൃഷ്ണസ്യ കഥാംകഥാപയതി യം ചമ്പൂപ്രബന്ധാത്മികാം
രാേമാ നാമ സ പാണിവാദകുലജഃ പാണീ

ശിരസ്യർപ്പയൻ
ബ്രഹ്മഭ്യഃ പ്രണതിം കേരാതി ഖലു വസ്സഭ്യാസ്സമഭ്യാഗതാഃ”

എന്ന േശ്ലാകം ഈ ചമ്പുവിലുള്ളതാണു്. “ഇതി ഭാഗവ�
തചമ്പൂപ്രബേന്ധ രാമപാണിവാദവിരചിേത സാനന്ദ�
േഗാവിേന്ദാ നാമ സപ്തമഃ സ്തബകഃ” എെന്നാരു കുറിപ്പും
ഏഴാം സ്തബകത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ കാണുന്നു.

(9) പ്രാകൃതപ്രകാശവൃത്തി
വരരുചിയുെട പ്രാകൃതപ്രകാശത്തിനു രാമപാണിവാ�
ദൻ രചിച്ച വൃത്തിയാണു് പ്രസ്തുത കൃതി. പ്രാകൃതസൂത്രവൃ�
ത്തിെയന്നും പ്രാകൃതവൃത്തിെയന്നും അതിന്നു നാമാന്ത�
രങ്ങളുണ്ടു്. മൂലത്തിെല എട്ടു പരിേച്ഛദങ്ങളും അേദ്ദഹം
നിഷ്കൃഷ്ടമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

“ഇതി രാമപാണിവാദകൃതായാം പ്രാകൃതവൃത്താവഷ്ട�
മഃ പരിേച്ഛദസ്സമാപ്തഃ” എെന്നാരു സൂചകേരഖ അതിെന്റ
അവസാനത്തിൽ േചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു.

(10) ഉഷാനിരുദ്ധം പ്രാകൃതകാവ്യം
ഈ കൃതിയിൽ നാലു സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിൽ ശിവേനയും നരസിംഹമൂർത്തിേയ�
യും വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിഷയം ഉഷാപരിണയമാെണന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. നാലാംസർഗ്ഗം ഉഷാനിരുദ്ധന്മാരു�
െട വിവാഹാനന്തരമുള്ള ശൃംഗാരലീലാവർണ്ണനമാണു്.
ഒടുവിൽ ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാഭ്യാം നേമാ
ഭവതു” എന്ന കുറിപ്പിനുേമൽ
“കാവ്യം പ്രാകൃതരൂപം ഘടിതമിദം രാമപാണിവാേദന
പ്രാകൃതമാർേഗ്ഗാഽഗാേധാ േയന സുഖം ഭേവദു്

ബാലാനാം”

(പ്രാകൃതേശ്ലാകത്തിെന്റ ഛായ) എെന്നാരു േശ്ലാകവും
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

(11) കംസവധം പ്രാകൃതകാവ്യം
ഈ കാവ്യത്തിലും നാലു സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു.
കൃഷ്ണാവതാരം മുതൽ കംസവധംവെരയുള്ള കഥയാണു്
വിഷയം. അവസാനത്തിൽ “ഇതി രാമപാണിവാദകൃ�
േത കംസവേധ ചതുർത്ഥസർഗ്ഗഃ” എെന്നാരു കുറിപ്പു�
ണ്ടു്.

(12) വൃത്തവാർത്തികം
ഇതു ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്. “വൃത്താ�
നി യാനി കാവ്യാദൗ സന്തിതാനി പ്രചക്ഷ്മേഹ” എന്നു്
ആചാര്യൻ ആരംഭത്തിൽ ചികീർഷിതപ്രതിജ്ഞ െചയ്യു�
ന്നു. പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ ഓേരാ വൃത്തത്തിേന്റയും ലക്ഷ�
ണം കാരികെകാണ്ടു പ്രദർശിപ്പിച്ചു് അതിനു് ഉദാഹരണ�
േശ്ലാകങ്ങളും േചർത്തിട്ടുണ്ടു്.
“ഗുരുപാദാൻ നമസ്കൃത്യ േഹരംബം പാർവതീമപി.
ക്രിയേത പദ്യബന്ധാനാം വൃത്തലക്ഷണകാരികാ”

എന്നും
“ബാലാനാമുപേയാഗാർത്ഥം യാ കൃതാ വൃത്തകാരികാ
ഉദാഹരണേയാേഗന സാ മയാ പൂരയിഷ്യേത.”

എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ േനാക്കുക. ഗ്രന്ഥാവസാന�
ത്തിൽ
“വിഭാവ്യ വൃത്തശാസ്ത്രാണി േതഭ്യഃ സംക്ഷിപ്യ േചാദ്ധൃതം
രാേമണ പാണിവാേദന തേദതദ്വൃത്തവാർത്തികം”

എന്ന േശ്ലാകം കാണ്മാനുണ്ടു്. പ്രസ്താരക്രമമനുസരിച്ചു
രാസക്രീഡാ എെന്നാരു കാവ്യവും പാണിവാദൻ വൃത്ത�
വാർത്തികേത്താടു് അനുബദ്ധമായി രചിച്ചു േചർത്തിരി�
ക്കുന്നു. അനുഷ്ടുബ് വൃത്തെത്ത മാത്രേമ അതിൽ പരാമർ�
ശിച്ചിട്ടുള്ളു. അതിലും “ഇതി രാമപാണിവാദവിരചിതമ�
നുഷ്ടുപു് പ്രകരണം സമാപ്തം” എെന്നാരു കുറിപ്പുണ്ടു്.

(13) ഗീതരാമം
ഇതു ജയേദവെന്റ അഷ്ടപദിയുെട രീതിയിൽ രാമപാ�
ണിവാദൻ സംസ്കൃതത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നൃത്യ�
പ്രബന്ധമാകുന്നു. ആരംഭത്തിലുള്ള അല്പഭാഗേമ കിട്ടീ�
ട്ടുള്ളു. ഗീതരാമം എന്നതു സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി തൽ�
ക്കാലം ഇവിെട നൽകീട്ടുള്ള ഒരു സംജ്ഞ മാത്രമാ�
ണു്. ഗീതരാമത്തിനു പ്രേത്യകം േതാടയമുണ്ടു്. അതിൽ
അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണൻ, വാസുേദവപുരത്തു വാസുേദവൻ,
െപരിെഞ്ചല്ലൂർ ശിവൻ, കുമാരനല്ലൂർ കാത്യായനി എന്നീ
േദവതകെളപ്പറ്റി വന്ദനേശ്ലാകങ്ങൾ േചർത്തിരിക്കുന്നു.
െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണു്
ആ കാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു്. േബാധായനെന്റ ഹനൂമ്മന്നാ�
ടകമാണു് കവിക്കു പ്രകൃതത്തിൽ ഉപജീവ്യമായ ഗ്രന്ഥ�
െമന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

“രേക്ഷദക്ഷയപക്ഷലക്ഷണകൃപാലേക്ഷാ വിപക്ഷാവലീ-
വിേക്ഷാഭക്ഷയദക്ഷദക്ഷിണഭുേജ നിക്ഷിപ്തകൗേക്ഷയകഃ
അക്ഷാമക്ഷിതിരക്ഷണക്ഷമഗുേണാലക്ഷാധികാക്ഷൗഹിണീ-

ലക്ഷ്മീരക്ഷിതശക്തിരക്ഷയബലശ് ശ്രീേദവനാരായണഃ.

ശ്രീമദ്േബാധായേനന സ്വയമുപരചിതം
ചാരു രാമായണം യ-

ച്ഛ്റുത്വാ ഗുഢം തേദതന്മഹിതജനമഹാ-
മംഗേല രംഗേദേശ

രാമശ് ശ്രീേദവനാരായണധരണിപേത-
രാജ്ഞയാ പാണിവാേദാ

േഗയം ലീലാനുകൂലം കലയതി; കൃപയാ
സൂരയഃ പൂരയന്തു.”

എന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഇവിെട സ്മർത്തവ്യങ്ങളാണു്.

(14) അംബരനദീശസ്തവം
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റി രാമപാണിവാദൻ നിർമ്മി�
ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േസ്താത്രമാണു് അംബരനദീശസ്തവം. പല
േശ്ലാകങ്ങളിലും അമ്പലപ്പുഴ എന്ന സ്ഥലനാമം വിവി�
ധരൂപങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ
പ്രകൃേതാപേയാഗികളായി നാലു േശ്ലാകങ്ങൾ കാണു�
ന്നു.

“ഭൂേതഷു സർേവഷ്വപി നിർവിേശഷം
ഭൂയസ്തരാമാഹിതകാരുണീകം
ഭൂേദവതാമംബരവാഹിനീശം
ശ്രീേദവനാരായണമാശ്രയാമഃ.

േവേദ നിഗുേഢാപി നിരൂഢനാനാ-
േഭേദന തത്തദ്വപുരാദധാനഃ
േയാ േദഹിനാം േസവ്യതയാ സ്ഥിതസ്തം
ശ്രീേദവനാരായണമാശ്രയാമഃ.

പാേദ നിേജ ഭക്തിമതാം ജനാനാം
േമാേദന സർവാർത്ഥസമൃദ്ധികാരീ
േയാ േദവനദ്യായതനം പുനീേത
ശ്രീേദവനാരായണമാശ്രയാമഃ

ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദരജസാം കാരുണ്യവാരാന്നിേധർ-
ഗ്ഗർഭാദുദ്ഭവിഭിശ്ശുൈഭർമ്മധുരിപുേസ്താത്രാക്ഷൈരർമ്മൗക്തിൈകഃ
രാേമണ ഗ്രഥിതാമിമാമവിരതം യഃ േശ്ലാകഹാരസ്രജം
കേണ്ഠ േലാഠയതി പ്രയാസ്യതി കൃതീ മർത്ത്യസ്സ വിേഷ്ണാഃ

പദം.”

രാമപാണിവാദനു് അമ്പലപ്പുെഴ താമസിക്കുേമ്പാൾ ശ്രീ�
ധരൻനമ്പൂരി എെന്നാരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും
അേദ്ദഹം ലക്ഷ്മീേദവനാരായണീയം എെന്നാരു നാടക�
ത്തിെന്റ കർത്താവാെണന്നും ഊഹിക്കാെമന്നു് ഇതിനു�
മുൻപിലെത്ത അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

(15) സൂര്യാഷ്ടകം
ഇതു രാമപാണിവാദെന്റ സൂര്യപരമായ ഒരു െചറിയ
േസ്താത്രമാണു്. ഒടുവിലെത്ത രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ
ഉദ്ധരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതകൃതി കവി തിരുവനന്തപുരത്തു
താമസിക്കുേമ്പാൾ രചിച്ചതാെണന്നു് ഊഹിക്കാൻ ന്യാ�
യമുണ്ടു്.
“ധമ്നാമാമ്നായധാമ്നാമപലപിതജപാ-

മഞ്ജരീപിഞ്ജരിമ്ണാ-
േമാൈഘർേല്ലാകാനേമാൈഘരപതമയതി യഃ

പ്രത്യുഷസ്യത്യുദാൈരഃ
േദവം ദ്യാവാപൃഥിേവ്യാരനഘമനുപമം

ഭൂഷണം പൂഷണം തം
രാമഃ േപ്രമാഭിലാഷീ നമതി സമവിത-

പ്രാണിനം പാണിവാദഃ.

ലക്ഷ്മീവിശ്വംഭേരാപാസിതമസിതഘന-
ശ്യാമളം േകാമളം േയാ

ഗാത്രം സർേപ്പശതേല്പ ഗമയതി രുചിൈരർ-
ഭൂഷിതം ഭൂഷണൗൈഘഃ

ആനന്ദായാങ്ഗഭാജാമജമുഖവിബുധാ-
രാധ്യമാവിഷ്കേരാതി

സ്യാനന്ദൂരാലേയേശാ ദിശതു സ ഭഗവാൻ
പദ്മനാഭഃ ശ്രിയം വഃ.”

(15) ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസവ്യാഖ്യാ—വിലാസിനീ

“ഗുരുണാ ഭൂസുേരേന്ദ്രണ കല്പിതം േക്ഷത്രമുത്തമം
അധ്യാസീനം നമസ്കുർേവ സർേവശം ശശിേശഖരം.
ശ്രീനാരായണഗുരുവരകരുണാപാേത്രണ പാണിവാേദന
ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസസ്യ ക്രിയേത ടീകാ വിലാസിനീ നാമ്നാ.”

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ഒടുവിൽ അേധാലിഖിതമായ
േശ്ലാകം കാണുന്നു.

“ശ്രീമൽകൃഷ്ണവിലാസനാമ സുകുമാരാേഖ്യന യന്നിർമ്മിതം
കാവ്യം ഭവ്യവേചാമൃേതന കവിനാ സർവപ്രിയം ഭാവുകം
വ്യാഖ്യാ തസ്യ വിലാസിനീതി രചിതാ രാേമണ

ദിങ്മാത്രതഃ
ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാനാം പ്രസാേദാദയാൽ.
ഇതി ശ്രീവിലാസിനീ നാമ വ്യാഖ്യാ സംപൂർണ്ണാ.”



3 രാമൻനമ്പിയാരുേടെതന്നു്
ഊഹിക്കാവുന്ന കൃതികൾ

ഇനിയും രണ്ടു കൃതികളിൽ ‘രാമൻ’ എന്ന പദം പ്രേയാ�
ഗിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും അവയുെട പ്രേണതാവു പാണിവാദൻ�
തെന്നയാെണന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. അവ�
യിൽ നിന്നുകൂടി അനുവാചകന്മാർ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട
പംക്തികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

(17) ധാതുകാവ്യവ്യാഖ്യ — വിവരണം
േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ധാതുകാവ്യത്തിനു പാണിവാ�
ദൻ രചിച്ച ഈ വ്യാഖ്യാനം ഒന്നിൽച്ചില്വാനം സർഗ്ഗ�
ത്തിനുമാത്രേമ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇതിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
“ശ്രീനാരായണകവിനാ രചിതം യദ്ധാതുകാവ്യമതിഭവ്യം
ക്രിയേത തസ്യ വിവരണം കിമപി മയാ പാണിവാേദന.”

എന്നും, പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
“ശ്രീനാരായണനാമേകാപരിനവഗ്രാമസ്വധാമാധിപ-
േക്ഷാണീേദവകവിപ്രകാണ്ഡകലിതം യദ്ധാതുകാവ്യം

ശുഭം
വ്യാഖ്യാ തസ്യ തു പാണിവാദരചിതാ സംേക്ഷപരൂൈപവ

യാ
തസ്യാം പ്രാഥമിേകാ നികാമഗുരുതാദുർേഗ്ഗാ

ഹിസർേഗ്ഗാഽഗമൽ.”

എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.

(18) വിഷ്ണുവിലാസം കാവ്യം
ഇതു് എട്ടു സർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കാവ്യമാണു്. ഇതിനു
വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന േപരിൽ ഒരു ലഘുടിപ്പണിയും ലഭിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. കവി പാലിയത്തു രാമൻ കുമരനച്ചെന്റ ആശ്രിതനാ�
യി േചന്നമങ്ഗലത്തു താമസിക്കുന്ന കാലത്താണു് പ്ര�
സ്തുതകാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു്. മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ ആദ്യെത്ത
ഒമ്പതവതാരങ്ങെള അധികരിച്ചുള്ള കഥകൾ ഇതിൽ
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ ബലരാമ�
െന്റയും ശ്രീകൃഷ്ണെന്റയും ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു.
ആഗാമിയായ കല്ക്യവതാരം താൻ മനഃപൂർവം സ്പർശി�
ക്കാത്തതാെണന്നും കവി പറയുന്നുണ്ടു്.
“ചകാസ്തി ചൂർണ്ണീസരിതസ്തേട ശുേഭ
നിേകതനം യസ്യ ജയന്തമങ്ഗലം;
സനാതനേശ്ചതസി നഃ പ്രകാശതാം
സ നാരസിംഹം വപുരാസ്ഥിേതാ ഹരിഃ,

… … …
കേരാതു നാരായണഭട്ടേദശിക-
പ്രസാദനിർേദ്ദാഷതുഷാരദീധിതിഃ
മദന്തരിന്ദൂപലമുക്തിമാധുരീ-
ഝരീപരിഷ്യന്ദിതയാതിസുന്ദരം.”

എന്നീേശ്ലാകങ്ങളിൽ യഥാക്രമം േചന്നമങ്ഗലെത്ത
നരസിംഹ മൂർത്തിേയയും ഗുരുനാഥനായ നാരായ�
ണഭട്ടതിരിേയയും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാവസാന�
ത്തിൽ
“ശ്രീമദ്രാമകുേബരനാമസുമതിശ്രീപാലിയശ്രീപതി-
പ്രീതിസ്ഫീതതേമാദ്യേമന കലിതം േകനാപി നാനാരസം
കാവ്യം വിഷ്ണുവിലാസനാമ കമലാജാേനഃ കഥാവർണ്ണനം
പൂർണ്ണം ഹന്ത ജയന്തമങ്ഗലമഹാവിേഷ്ണാഃ

കൃപാനുഗ്രഹാൽ.”

എന്ന േശ്ലാകവും കാണുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയാക്കി
നമ്പിയാർ, അച്ചനു് ഏതാനും സമർപ്പണേശ്ലാകങ്ങേളാ�
ടുകൂടി അടിയറവച്ചു.

“സർവ്വജ്ഞഃ സകേലശ്വരഃ സുമശരാഹങ്കാരഹാരീ സദാ
ശ്രീമാന്യക്ഷസേഖാ ഹതാസുഹൃദസുർേഗ്ഗാത്രാധിനാഥഃ

പ്രഭുഃ
രാജന്നൂനമഹീനഭൂഷണഗണസ്സൂര്യാശ്രയാശാബ് ജദൃങ്-
േമദിന്യാമവതീർണ്ണ ഏവ ഗിരിശസ്രാതും സമസ്താനപി.”

“ഏനം രക്ഷിതപക്ഷലക്ഷ! ധരണീരക്ഷാതിദക്ഷ! ക്ഷണം
രൂക്ഷക്ഷീണവിപക്ഷകക്ഷപടലീഭക്ഷാംബുജാക്ഷ! പ്രേഭാ!
ലക്ഷ്മീദത്തകടാക്ഷലക്ഷണ! പരക്ഷാന്തിക്ഷയ! ത്വം യശഃ-
ക്ഷീരക്ഷാളിതേലാക! പാലിയപേത;

രക്ഷാക്ഷയാർത്ഥക്ഷയാൽ.”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്. രാമകു�
േബരൻ എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കു രാമൻകുമാരൻ എന്ന േപർ
കവി സംസ്കൃതീകരിച്ചതാെണന്നു േതാന്നുന്നു. ആ പ്രഭു
ഒരു പണ്ഡിതനും കലാേപാഷകനുമായിരുന്നു എന്നു്
ആദ്യെത്ത േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് ഊഹിക്കാം.
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906-ആണ്ടിടയ്ക്കു െകാച്ചിമഹാരാജാവിെന്റ േനർക്കു് അന്ന�
െത്ത പാലിയത്തു വലിയച്ചനായിരുന്ന േകാമിഅച്ചൻ
പല േദ്രാഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും അവയ്ക്കു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അനന്തരവന്മാരായ ഇട്ടുണ്ണിക്കുമരനും കു�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ണാനും പ്രായശ്ചിത്തം െചയ്തു എന്നും േദശചരി�
ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നറിയുന്നു. 907 മുതൽ 917 വെര
കുമരനച്ചനും 917 മുതൽ 931 വെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുജനായ ഇട്ടുണ്ണാനച്ചനും കുടുംബം ഭരിച്ചു. അവരു�
െട അനന്തരവനായ മെറ്റാരു േകാമിഅച്ചൻ 929-ൽ
അമ്പലപ്പുഴയുദ്ധത്തിൽ അന്നു തനിക്കു 18 വയേസ്സ പ്രാ�
യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എങ്കിലും മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാ�
രാജാവിെനതിരായി െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന സഹാ�
യിക്കുകയും രാമയ്യൻ ദളവയാൽ ബന്ധനസ്ഥെനന്ന
നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു നയിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു. സുപ്രസിദ്ധനായ ആ േകാമിഅച്ചെന്റ നയേകാ�
വിദത നിമിത്തമാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവും
െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവും തമ്മിൽ 931-ൽ സഖ്യ�
മുണ്ടായതു്. േകാമിഅച്ചൻ ആ മഹാരാജാവിെന്റയും 936
മുതൽ 951 വെര െകാച്ചിരാജ്യം ഭരിച്ച െകാച്ചി വീരേകര�
ളവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റയും മന്ത്രിയായിരുന്നു് 974-ൽ
നിര്യാതനായി. “ഇട്ടുണ്ണാൻ” ഇട്ടുണ്ണിരാമെന്റ രൂപേഭദ�
മാണു്. രാമപാണിവാദൻ ആശ്രയിച്ചതു 917-ൽ അന്ത�
രിച്ച കുമരനച്ചേനേയാ 931-ൽ മന്ത്രിപദാരൂഢനായ
േകാമിഅച്ചേനേയാ എന്നു ഖണ്ഡിച്ചുപറയുവാൻ പ്രയാ�
സമുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹം തെന്റ ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥ
933-നു േമൽ എഴുതിയതാെണന്നു കാണുന്നതുെകാണ്ടു്
അതിൽ പുരസ്കർത്താവായി പറയുന്ന പാലിയത്തച്ചൻ
തെന്നയാണു് വിഷ്ണുവിലാസത്തിെല രണ്ടാമൻ കുമരന�
ച്ചൻ എന്നു ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നു. േഗാദവർമ്മൻ എന്ന�
തിെന്റ പ്രാകൃതരൂപമാണു് േകാമൻ; എന്നാൽ ഇവി�
െട ആ നിരുക്തി േയാജിക്കുന്നില്ല. “േകാമി” എന്നതു
േഗാവിന്ദെന്റ തത്ഭവരൂപമാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.
കർണ്ണൽ മക്കാേളേയാടു പിണങ്ങിയ േഗാവിന്ദനച്ചെന
േകാമി അച്ചെനന്നും ചില ചരിത്രേരഖകളിൽ വ്യപേദശി�
ച്ചു കാണുന്നു.

വിഷ്ണുവിലാസവ്യാഖ്യാ
വിഷ്ണുപ്രിയ ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.

“ശ്രീമദ്വിഷ്ണുവിലാസസ്യ കാവ്യസ്യാനതിവിസ്തരം
ഇദം വിഷ്ണുപ്രിയാഖ്യാനം വ്യാഖ്യാനം ലിഖ്യേത മയാ.”

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ഒടുവിൽ
“അംബരതടിനീനിലയംകംബുകശാകലിതപാണികമലയുഗം
അംബുജേലാചനമാരാദംബരചരവന്ദിതം വേന്ദ.”

കവിേയാ മെറ്റാരാേളാ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ പ്രേണ�
താവു് എന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലങ്കിലും,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ താമസവും അമ്പലപ്പുെഴയായിരുന്നു
എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി സംശയിേക്കണ്ടതില്ല; കവിതെന്ന
വ്യാഖ്യാതാവായിരിക്കുവാനാണു് യുക്തി അധികം.
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ഈ വിഷയത്തിൽ മെറ്റാരു അമൂല്യമായ സാക്ഷ്യംകൂടി
ഈയിടയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കലക്കത്തു കുടുംബത്തിൽ അഗ�
സ്ത്യഭട്ടെന്റ ബാലഭാരതം പകർത്തീട്ടുള്ള ഒരു താളിേയാ�
ലഗ്രന്ഥത്തിൽ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ കാണു�
ന്നു.

“കൃേഷ്ണ േസാദരേരാഹിണീജസഹിേത തച്ചാരുകാരുണ്യഭാ-
ഗ്രാേമാ നഷ്ടസമസ്തകല്മഷ ഇദം സേദ്യാ ലിഖത്യസ്തധീഃ
ആേമാേദന പുനർധ്രുേവസുകവിസത്സംേസവ്യ ഏവം

കലൗ
ക്ഷിപ്രം പ്രീതികേര ചതുർദ്ദശജഗന്നാേഥ രമാവല്ലേഭ.

വർത്തേന്ത കലമംഗലാഖ്യഭവേന േയ നാമേതാ മംഗേല
േദേശ ശ്രീശുകമന്ദിേരശ്വരകൃപാഭാേജാനഘാഃ പാണിഘാഃ
േതഷാം സമ്യഗധീതിനാം കൃതധിയാം ശാേസ്ത്ര തഥാ

ഭാരേത
ഗ്രേന്ഥായം ഭുവി ബാലഭാരതമിതി പ്രഖ്യാതനാമാ മഹാൻ.

ദദ്യുർന്നാരായണാഖ്യാദധിഗതവിതത-
വ്യാകൃേതാ ഭട്ടപാദാ-

ദുദ്യാേദ്ദവാപഗാധീശ്വരഭജനധിയഃ
സന്തതം ശാന്തചിത്താഃ

ഉേദ്യാതദ്വഞ്ചിഭൂമീശ്വരഗുരുകരുണാ-
ഭാജനം േദശികാേസ്ത

സദ്യശ്ശുദ്ധിം ദധാനാ ഹൃദി പദരജസാ
സർവദാ മംഗലം നഃ.

േയാസൗ വിഷ്ണുവിലാസനാമ കൃതവാൻ കാവ്യം തഥാ
പ്രാകൃതം

കാവ്യം കംസവധാഭിതം ഗുണയുതം തദ്രാഘവീയം തഥാ
പശ്ചാത്തദ്വദുഷാനിരുദ്ധമപരം വീഥീദ്വയം നാടകം
സീതാരാഘവേമവ ച പ്രദിശതാന്മഹ്യം ഗുരുർമ്മംഗലം.

പ്രാകൃതവൃത്തിം തദ്വൽ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസകാവ്യവിവൃതിം ച
കൃതവാനന്യാന്യപി യഃ സ ജേയച്ഛ്റീരാമപാണിവാദകവിഃ

താളപ്രസ്താരശാസ്ത്രം ച സദ്വൃേത്താ വൃത്തവാർത്തികം
തദ്വൽ പ്രഹസനം കിഞ്ചിൽ കൃതവാൻ രാമമാതുലഃ.”

അവയ്ക്കപ്പുറം “ശ്രീമൽപാർത്ഥരഥാസ്ഥിതഃ” എന്നാരം�
ഭിക്കുന്ന അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണവന്ദനപരമായും, അതിനു�
േമൽ
“വിരാജമാനശ്ശുകമന്ദിേര വിഭുഃ
പുരാരിരങ്കാശ്രിതേലാകമാതൃകഃ
സുരാധിപാേസവിതപാദപങ്കജഃ
പരാം ഗതിം ഭക്തിമേത തേനാതു േമ.”

എന്നു കിള്ളിക്കുറിശ്ശിശ്ശിവവന്ദനപരമായും ഓേരാ േശ്ലാ�
കം േചർത്തും, ഒടുവിൽ
“േക്ഷാണീേദവക്ഷിതീേശാ നിജമിവ തനയം

േദവനാരായണാേഖ്യാ
ബാേല്യ യം ലാളയിത്വാ വിധിവദഥ പരം

ശാസ്ത്രമധ്യാപയിത്വാ
സംരക്ഷൻ യൽകുടുംബം ദ്രവിണവിതരണാൽ

കാമിതം സാധയിത്വാ
േസ്നേഹനാപാലയേന്മ ദിനമനു സ ഗുരുഃ

േശ്രയേസ േബാഭവീതു.”

എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്നയു�
ള്ള മെറ്റാേരാലയിൽ താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളും കു�
റിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“െകാല്ലം െതാള്ളായിരത്തിൽപ്പരമതിലുടേന

നാല്പതും േചർന്ന കാലം
െചാേല്ലറും സൂര്യവാേര പരിെചാടു മിഥുേന

മാസി ഷേഷ്ഠ ദിേനഽസ്മിൻ
േരാഹിണ്യാം കൃഷ്ണപേക്ഷ പുനരപി ച പതി-

ന്നാലിലുച്ചയ്ക്കുമുൻേപ-
യിക്കാവ്യം സൽകവീനാം പ്രിയതരെമഴുതി-

ത്തീർത്തു രാമൻ മുേദ വഃ.

ശ്രീമദ്ദക്ഷിണേഗഹവാസനിരതശ്ശ്രീമാൻ സതാം സമ്മതഃ
ശിക്ഷാരക്ഷണദക്ഷിേണാ ഗുണനിധിർഭേട്ടാത്തമസ്സത്തമഃ
ശ്രീവഞ്ചിക്ഷിതിപാലമൗക്തികമേണശ്ചിത്തം

ദ്വിതീയംതഥാ
തത്ത്വജ്ഞാനനിധിർമ്മേദകശരണം േസായം

വിേജജീയതാം.

രാമാഖ്യഃ േക്ഷാണിപാലപ്രണതപദയുേഗാ
വഞ്ചിരാേജാ മഹാത്മാ

രാകാചേന്ദ്രാഽപേരായം സമധിഗതകല-
ശ്ശീതളഃ േകാമളാങ്ഗഃ

േലാകാനാം താപഹാരീ നിഖിലകുവലയാ-
നന്ദകാരീ വിേശഷാൽ

പൂർണ്ണശ്രീമണ്ഡലസ്സൻ ജയതു മൃദുകേരാ
മാനനീേയാ ബുേധാ നഃ.”

മെറ്റാരു താളിേയാലഗ്രന്ഥത്തിൽ അനനന്തരവൻ
അമ്മാവെനപ്പറ്റി

നമാമി മാതുലം രാമസംജ്ഞകം പാണിേകാത്തമം
യൽപ്രജ്ഞാപങ്കജബ്രധ്നം സിദ്ധേയ ബുധപൂജിതം”

എന്നും സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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കലക്കത്തു കുടുംബത്തിൽ രാമനാമാക്കളായി അക്കാല�
ത്തു രണ്ടു പുരുഷന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അവരിൽ
ഒരാൾ അമ്മാവനും മേറ്റയാൾ അനന്തരവനുമായിരുന്നു
എന്നും അമ്മാവനാണു് വിഷ്ണുവിലാസാദി വിവിധഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളുെട പ്രേണതാെവന്നും ഒരു നാരായണഭട്ടതിരിയാ�
ണു് അേദ്ദഹെത്ത വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചെതന്നും ഈ
േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.
ഇവർക്കും പ്രഥമരാമെന്റ മാതുലനായ രാഘവൻനമ്പി�
യാർക്കും പുറേമ ആ കുടുംബത്തിൽ മഹാകവിയുെട
സേഹാദരനായി ഒരു കൃഷ്ണൻ നമ്പിയാരും ഉണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നുള്ളതിനു “കൃേഷ്ണ േസാദരേരാഹിണീജസഹി�
േത” എന്ന േശ്ലാകം പര്യാപ്തമായ സാക്ഷ്യപത്രമാണു്.
കൃഷ്ണനു ബലരാമൻ എങ്ങെന േജ്യഷ്ഠനായിരുന്നുേവാ
അതുേപാെല കൃഷ്ണൻനമ്പിയാർക്കു രാമപാണിവാദനും
േജ്യഷ്ഠനായിരുന്നിരിക്കണം. അക്കാലത്തു കലക്കത്തു
രാമെനന്നും കൃഷ്ണെനന്നും േപേരാടുകൂടി േജ്യഷ്ഠാനുജ�
ന്മാരായി രണ്ടുേപർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അവരിൽ
േജ്യഷ്ഠൻ തറവാട്ടിേലക്കു വളെര ധനം സമ്പാദിക്കുക�
യും കൃഷ്ണൻ അങ്ങുമിങ്ങും അലഞ്ഞുനടക്കുകയും െചയ്തു
എന്നും ആ കുടുംബത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒൈരതിഹ്യ�
മുണ്ടു്. കലക്കത്തുതെന്നയുള്ള പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയത്തി�
െന്റ നാടകാഭരണെമന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ
“ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദതനയശ്രീനീലകണ്ഠാഹ്വയ-
േക്ഷാണീേദവനിേദശകൗതുകരസാൽ കൃേഷ്ണന നാമ

സ്വയം
ശ്രീകൃഷ്ണാഖ്യയതിപ്രവര്യരചിതപ്രൗഢപ്രേബാേധാദയ-
വ്യാഖ്യാനം ഭുവി നാടകാഭരണമിത്യാഖ്യാതമാേലഖിതം”

എെന്നാരു േശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്. അതു പേക്ഷ കൃഷ്ണൻ
നമ്പ്യാരുേടതായിരിക്കണം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ഗ്രന്ഥെമഴുത്തിൽ പരിചയമുണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.
“െകാല്ലം െതാള്ളായിരത്തങ്ങിരുപതുമിരുപ-

ത്താറുേമവഞ്ച പത്തും
െചന്നീടുേന്നാരു കാലം മിഥുനമുപഗേത

ഭാസ്കേര ധന്യധന്യഃ
കൃേഷ്ണ പേക്ഷ ചതുർത്ഥീചതയദിനയുേത

മാതുലഃ കൃഷ്ണനാമാ
വിേഷ്ണാഃ സായുജ്യമാേപ്താ വിഹിതഹരിനമ-

സ്യാദിേകാ വീതേശാകം”

എെന്നാരു േശ്ലാകം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിലുള്ള പാലപ്പുറത്തു
േഗാവിന്ദൻനമ്പ്യാരുെട ഗൃഹത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടു്. 956-ആണ്ടു മിഥുനമാസത്തിൽ
അേദ്ദഹം വിഷ്ണുസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നു് ഈ േശ്ലാകം
വിജ്ഞാപനം െചയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻനമ്പിയാരുെട നാമേധ�
യം യാെതാരു ഗ്രന്ഥേത്താടും അനുബന്ധിച്ചു കാണു�
ന്നില്ല. അേദ്ദഹം ഒരു കവിേയാ വഞ്ചിമഹാരാജാക്കന്മാ�
രുെട ആശ്രിതേനാ ആയിരുന്നുെവങ്കിൽ ആ വിവരം
ദ്വിതീയരാമൻ പ്രസ്തുതേശ്ലാകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുമായി�
രുന്നുവേല്ലാ. കൃഷ്ണൻനമ്പിയാരാണു് തുള്ളൽക്കഥകളുെട
കർത്താെവങ്കിൽ അേദ്ദഹം പണ്ഡിതേശ്രഷ്ഠനും മഹാ�
കവിയുമായ തെന്റ േജ്യഷ്ഠെന അവയിൽ ഒരിടെത്തങ്കി�
ലും സ്മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നുേവാ? അഥവാ ഇനി വാദ�
ത്തിനുേവണ്ടി കൃഷ്ണൻ പ്രഥമരാമെന്റ േജ്യഷ്ഠനായിരുന്നു�
െവന്നു സങ്കല്പിക്കുകയാെണങ്കിൽേപ്പാലും ഒരു വലിയ
സംസ്കൃതകവിയെല്ലങ്കിലും അക്കാലെത്ത ഭാഷാകവി�
കളിൽ ഒന്നാമെനന്നു സഹൃദയദൃഷ്ട്യാ അഭ്യൂഹിേക്കണ്ട
അേദ്ദഹെത്ത അനുജൻ തെന്റ ഏെതങ്കിലും ഒരു കൃ�
തിയിൽ സ്മരിക്കുകെയങ്കിലും െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നിേല്ല?
അതുെകാണ്ടു കൃഷ്ണൻനമ്പിയാർ ഒരു ഗ്രന്ഥെമഴുത്തുകാ�
രനും വിഷ്ണുഭക്തനുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലധികമായി
എനിക്കു് അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുവാൻ േതാന്നു�
ന്നില്ല. േജ്യഷ്ഠേനാെടാന്നിച്ചു ചിലേപ്പാൾ അമ്പലപ്പുെഴ
താമസിച്ചിരിക്കാം. “കൃേഷ്ണ േസാദരേരാഹിണീജസഹി�
േത” എന്ന വചനത്തിൽനിന്നു രാമപാണിവാദൻ കൃഷ്ണ�
െന്റ േജ്യഷ്ഠനും േരാഹിണീനക്ഷത്രജാതനുമാെണന്നു്
അനുമാനിക്കുന്നതു് അനാസ്പദമല്ല എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു�
െകാള്ളെട്ട.
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ഭാഷാകൃതികൾ

1 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളകാവ്യം
ഈ കാവ്യത്തിെന്റ പ്രഥമസർഗ്ഗാന്തത്തിൽ
“രാേമണ പാണിവാേദന രചിേത മിശ്രസംസ്കൃേത
ശ്രീകൃഷ്ണചരിേത കാേവ്യ മുതൽസർഗ്ഗഃ സമാപിതഃ”

എന്നും ദ്വാദശസർഗ്ഗാവസാനത്തിൽ
“െചാേല്ലറും േപാഴിയൂരമ്പിന മനുജമഹാ-

നായകന്നായവണ്ണം
കല്യാണം ൈകവരുത്തീടിന വടവടിയാ-

ടീെടഴും ൈകടഭാേര!
കേല്ലാലപ്രൗഢി െവല്ലും ഗുരുതരകരുണാ-

വാരിേധ! ൈവരിപാളീ-
െമല്ലാമില്ലാെതയാക്കും നിരുപമനരസിം-

ഹാകൃേത! ൈകെതാഴുേന്നൻ”

എന്നും
“ശ്രീമന്മഹീസുരകുേലാത്തമശിഷ്യഭാവാൽ
സംസിദ്ധസർവപുരുഷാർത്ഥകൃതാർത്ഥേചതാഃ
നിേശ്ശഷഭൂമിസുരപാദസേരാജേസവീ
ഭാഷാപ്രബന്ധമകേരാദിഹ പാണിവാദഃ”

എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ ഒറ്റപ്പാലത്തുനിന്നു കിട്ടീട്ടുള്ള
ഒരു താളിേയാലഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. േപാഴിയൂരും
വടവടിയാടും ഏതു സ്ഥലങ്ങളാെണന്നറിയുന്നില്ല.

2 പഞ്ചതന്ത്രം കിളിപ്പാട്ടു്
ആമ്പല്ലൂർ എേളടത്തു മനയ്ക്കൽ നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
താളിേയാലഗ്രന്ഥത്തിൽ
“പഞ്ചതന്ത്രം നീതിശാസ്ത്രം ഭാഷയാ സന്നിേവശിതം
രാേമണ പാണിവാേദന ബാലാനാം േബാധേഹതേവ.

ശ്രീമദംബരവാഹിന്യാം ധാമനി സ്ഫുടമുല്ലസൽ
ശ്രീവാസുേദേവാ ഭഗവാൻ േശ്രയേസ േബാഭവീതു നഃ”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചതന്ത്രം
അമ്പലപ്പുഴവച്ചാണു് രചിച്ചെതന്നുള്ളതിനു േവെറയും
െതളിവുണ്ടു്.
“അർജ്ജുനപ്രിയങ്കരനമ്പലപ്പുെഴക്കൃഷ്ണ-
നിജ്ജനങ്ങൾക്കു പരമാശ്രയം പത്മാകാന്തൻ
അംബരാപഗാപുരി വാണരുളീടും േദവ-
നംബുജായേതക്ഷണൻ പാർത്ഥസാരഥി കൃഷ്ണൻ
കംബുവും പ്രേതാദവുമന്വഹം ധരിക്കുന്ന
ബിംബവിഗ്രഹപ്രതിബിംബിതൻ ബ്രഹ്മാകാരൻ.”

എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും
“വരദ ജയ മുരമഥന ജയ വിജയസാരേഥ!
വാേനാർനദീനാഥ വേന്ദ രമാപേത”

എന്നു് അവസാനത്തിലുമുള്ള വരികൾ േനാക്കുക.

“ശുകനിലയവരവസതി പരമശിവശങ്കരൻ
ശൂലബാേലന്ദുസാരങ്ഗഖട്വാങ്ഗവാൻ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികളിൽ കവി കുലൈദവതമായ കി�
ള്ളിക്കുറിശ്ശിശ്ശിവേനയും വന്ദിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല.

3 രുൿമാംഗദചരിതം (ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം)
കിളിപ്പാട്ടു്

“രാേമണ പാണിവാേദന മങ്ഗലഗ്രാമവാസിനാ
രുക്മാങ്ഗദസ്യ ചരിതം രചിതം ഗീതബന്ധനം”

എന്ന േശ്ലാകം ചിറയ്ക്കൽ േകാവിലകത്തുള്ള പ്രസ്തുത ഗ്ര�
ന്ഥത്തിെന്റ ഒരു പ്രതീകത്തിൽ എനിക്കു കാണുവാനിട�
വന്നിട്ടുണ്ടു്.

4 നളചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്
ഈ കിളിപ്പാട്ടും രാമപാണിവാദേന്റെതന്നു െതളിഞ്ഞി�
രിക്കുന്നു. ഒരു മാതൃകയിൽ “ഇതി രാമപാണിവാദവി�
രചിേത ഇതു നളചരിതം പാദം മൂന്നു്” എെന്നഴുതിക്കാ�
ണുന്നു. മദിരാശിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ
“നിഷേധശസ്യ ചരിേത പാണിവാദവിനിർമ്മിേത
സംപൂർണ്ണഃ പ്രഥമഃ പാദഃ സമ്പ്രദായസമന്വിതഃ.”

എന്നും ഒരു കുറിപ്പുണ്ടു്. പ്രസ്തുത കൃതിയുെട അവസാന�
ത്തിൽ
“ശുകപുരവരസ്ഥിേത ശൂലപാേണ വിേഭാ
സകലദുരിതങ്ങെളേപ്പാക്കി രക്ഷിക്ക മാം”

എെന്നാരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. 934-
ൽ പകർത്തിെയഴുതിയ നളചരിതം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ മാ�
തൃക ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

5 ശിവപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്
കൂടല്ലൂർമനയ്ക്കൽ നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശിവപുരാണത്തിെന്റ
ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒടുവിൽ “ഇതി രാമപാണി�
വിരചിേത ശിവപുരാേണ സിംഹധ്വജകഥാ സമാപ്തം”
എെന്നാരു കുറിപ്പു കാണുന്നു. ‘പാണി’ക്കപ്പുറം ‘വാദ’
എന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ േലഖകപ്രമാദംനിമിത്തം വിട്ടു�
േപായതായി വിചാരിക്കണം. ‘സിംഹധ്വജകഥാ’ എന്ന
പദം ഭാഷാരീതിയനുസരിച്ചു നപുംസകലിങ്ഗമാെണ�
ന്നു േലഖകൻ സങ്കല്പിച്ചുമിരിക്കാം. മനേക്കാട്ടു ബാലരാ�
മനച്ചെന്റ ആജ്ഞാനുസാരമാണു് ശിവപുരാണം രചി�
ച്ചെതന്നു കവിതെന്ന വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.
മനേക്കാട്ടച്ചന്മാർ െകാച്ചി മഹാരാജകുടുംബത്തിെന്റ േമ�
േല്ക്കായിമ്മയ്ക്കു വിേധയരായി വടക്കാേഞ്ചരിക്കും െചറുതു�
രുത്തിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള മുള്ളുർക്കെര അയിരൂർനാടു രക്ഷി�
ച്ചുവന്നിരുന്നു. 915-ആണ്ടിടയ്ക്കു് അന്നെത്ത മനേക്കാട്ടു
വലിയച്ചൻ സാമൂതിരിപ്പാേടാടു കൂടിേച്ചരുകയാൽ െകാ�
ച്ചി മഹാരാജാവു് അയിരൂർനാടു പിടിച്ചടക്കി മനേക്കാ�
ടിെന്റ മെറ്റാരു ശാഖയായ പാലിയെത്ത വലിയച്ചനു
സമ്മാനിച്ചു. 922-ൽ പകർത്തിയ ശിവപുരാണത്തിെല
ശിവേയാഗിമാഹാത്മ്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ബാ�
ലരാമൻ ഒരു പണ്ഡിതനും വിദ്വൽപ്രിയനുമായിരുന്നു
എന്നു പ്രസ്തുത കൃതിയിൽനിെന്നന്നേപാെല ൈത്രകാ�
ലികാഖ്യാനം എന്ന മെറ്റാരു കൃതിയിൽനിന്നും െതളിയു�
ന്നു.

6 ഭാരതം ആട്ടക്കഥ
െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ രാമായണം എട്ടുദിവസെത്ത
ആട്ടക്കഥയായി നിർമ്മിച്ചതുേപാെല രാമപാണിവാദ�
നും ഭാരതം എട്ടു ദിവസെത്ത കഥയായി നിബന്ധിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. (1) ബകവധം (2) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം (സുഭദ്രാ�
ഹരണംവെര) (3) രാജസൂയം (4) കിർമ്മീരവധം (5) കി�
രാതം (6) കല്യാണെസൗഗന്ധികം (7) അജ്ഞാതവാ�
സം (യുദ്ധാരംഭംവെര) (8) ധർമ്മവിജയം ഇങ്ങെനയാ�
ണു് ആ എട്ടു ദിവസെത്ത കഥകൾക്കു യഥാക്രമം നാമ�
കരണം െചയ്തിരിക്കുന്നതു്.
“സകലഗുണവിേശഷഭാസുരാണാം
സപദി സഭാം പ്രണിപത്യ ഭൂസുരാണാം
രസികജനമേനാഹരം പ്രബന്ധം
രചയതി സംപ്രതി രാമപാണിവാദഃ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“കരടകുലപുരനിവാസി” യായ ശിവേനയും, ഭൂതനാഥ�
േനയും േവട്ടെക്കാരുമകേനയും “അശ്വപദക്ഷിതിപതി�
കുലജന്മാ” വായ േഗാദവർമ്മാവിേനയും, “മാനവിക്രമ
മഹീപാല” േനയും ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.
അശ്വപദക്ഷിതിപതി, കുതിരവട്ടത്തുനായരാണു്. കരട�
കുലപുരം ഏെതന്നറിവില്ല. ഇങ്ങെന (1) ശ്രീകൃഷ്ണചരി�
തം മണിപ്രവാളം, (2) പഞ്ചതന്ത്രം (3) രുക്മാംഗദചരിതം
(4) നളചരിതം (5) ശിവപുരാണം എന്നീ നാലു കിളിപ്പാ�
ട്ടുകൾ, (6–13) ഭാരതകഥാനുബന്ധികളായ എട്ടു് ആട്ട�
ക്കഥകൾ ഇവ രാമപാണിവാദകൃതങ്ങളാെണന്നു െത�
ളിയുന്നു. ഇനിയും സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും രാമ�
പാണിവാദകൃതങ്ങെളന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്ന മറ്റു ചില
ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടു്. അവെയപ്പറ്റി പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കാം.

പ്രഥമരാമപാണിവാദനാണു് കവി
മാതുലനായ രാമപാണിവാദൻതെന്നയായിരിക്കണം
ആ േപരിൽ കാണുന്ന കൃതികളുെടെയല്ലാം പ്രേണതാ�
വു് എന്നുള്ളതിനു് എനിക്കു േതാന്നുന്ന പ്രധാനകാരണ�
ങ്ങൾ ഇനി പ്രദർശിപ്പിക്കാം. സംസ്കൃതത്തിലും പ്രാകൃ�
തത്തിലും തത്സംജ്ഞനായ കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതിക�
െളല്ലാം ഉത്തമകാവ്യേകാടിയുെട ഉച്ചസ്ഥാനത്തിൽ
സമുല്ലസിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒന്നുംതെന്ന രണ്ടാംതര�
ക്കാരനായ ഒരു കവി നിർമ്മിച്ചതാെണന്നുള്ള പ്രതീതി
ഭാവുകന്മാരിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഉഷാനിരുദ്ധത്തി�
നും കംസവധത്തിനും പുറേമ ഭാഗവതചമ്പുവിലും അേദ്ദ�
ഹം അനവധി പ്രാകൃതേശ്ലാകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുേചർത്തു
തനിക്കു് ആ ഭാഷയിലുള്ള അനന്യസാധാരണമായ
പാണ്ഡിത്യെത്ത പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. അന്തർഗുഢ�
മായ ഹാസ്യരസത്തിെന്റ പ്രകടനം മിക്ക സംസ്കൃതകൃ�
തികളിലും കാണാം. ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും—
പ്രേത്യകിച്ചു കിളിപ്പാട്ടുകൾ—അത്യുൽകൃഷ്ടനായ ഒരു
കവിവര്യെന്റ തൂലികയിൽനിന്നല്ലാെത നിർഗ്ഗമിക്കുവാൻ
പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ അത്രയ്ക്കു ഹൃദയഹാരികളാകു�
ന്നു. അവയിെല ഫലിതേധാരണി കുേറക്കൂടി വിവൃതമാ�
ണു്. രാമപാണിവാദൻ തെന്റ ഗുരു നാരായണഭട്ടതി�
രി എെന്നാരു പണ്ഡിതനാെണന്നു പേദ പേദ നെമ്മ
അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അമ്മാവനായ രാമൻനമ്പിയാരാ�
ണു് തെന്റ ഗുരു എന്നു് അനന്തരവൻ രാമൻനമ്പിയാരും
പറയുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ആചാര്യ നാമേധയം ഘടിപ്പി�
ച്ചിട്ടുള്ളേതാ ബ്രാഹ്മണനാണു് ഗുരുെവന്നു പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുള്ളേതാ ആയ യാെതാരു കൃതിയും അമ്മാവേന്റതല്ലാ�
െത അനന്തരവേന്റതായിരിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല;
േപാെരങ്കിൽ അമ്മാവൻതെന്നയാണു് വിഷ്ണുവിലാസാദി
ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കർത്താെവന്നു് അനന്തരവൻ 940-ൽ
പകർത്തിയ ബാലഭാരതം ഗ്രന്ഥത്തിെല ഒരു ഓല�
യിൽ നാം മുൻപു കണ്ട വിധത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയു�
മിരിക്കുന്നു. ആ േശ്ലാകങ്ങൾ അമ്മാവേന്റതല്ല എന്നു�
ള്ളതു “കൃേഷ്ണ േസാദരേരാഹിണീജസഹിേത” എന്ന
േശ്ലാകത്തിെല കലിവാക്യത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.
ആ കലിവാക്യത്തിൽനിന്നു കിട്ടുന്നതും “െകാല്ലം െതാ�
ള്ളായിരത്തിൽപ്പരമതിലുടേന നാല്പതും െചന്നകാലം”
എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ കാണുന്ന ദിവസം തെന്നയാണു്.
െതേക്കടത്തു ഭട്ടതിരിേയയും രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�
േനയും കൂടി, അമ്മാവൻ അവരുെട ആശ്രിതനായിരുന്ന�
തുെകാണ്ടും അവരിൽനിന്നു സ്വകുടുംബത്തിേലക്കു പല
സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുകെകാണ്ടും മരുമകൻ ഓേരാ
േശ്ലാകത്തിൽ സ്തുതിച്ചു എേന്ന സങ്കല്പിേക്കണ്ടതുള്ളു. ആ
ഗ്രന്ഥം പകർത്തിയതു അമ്മാവനുേവണ്ടിത്തെന്നയായി�
രുന്നു എന്നുള്ളതു “വർത്തേന്ത കലമംഗലാഖ്യഭവേന”
എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു കാണാം. ആ േശ്ലാകത്തിലും
“ദദ്യുർന്നാരായണാഖ്യാൽ” എന്നതിലും ബഹുവചനം പൂ�
ജാർത്ഥമായാണു് പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നുള്ളതിനു
സംശയമില്ല.

ജനനകാലം, ജീവിതചരിത്രം
ബാലഭാരതം ഏട്ടിൽ ദ്വിതീയരാമൻ കുറിച്ചിട്ടുള്ള “േക്ഷാ�
ണീേദവക്ഷിതീേശാ നിജമിവ തനയം” എെന്നാരു േശ്ലാ�
കമുള്ളതായി നാം കണ്ടുവേല്ലാ. െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു
തെന്റ പുത്രെനേപ്പാെല മഹാകവിെയ ലാളിച്ചു വളർ�
ത്തി ശാസ്ത്രമഭ്യസിപ്പിച്ചു ധാരാളം ദ്രവ്യം സമ്മാനിച്ചു സം�
രക്ഷിച്ചു എന്നാണു് ആ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു നാം ഗ്രഹി�
യ്ക്കുന്നതു്. 893-ആണ്ടു കർക്കടകത്തിൽ പൂരൂരുട്ടാതിതി�
രുനാൾ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു മരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനന്തരഗാമിക്കു 917-ആണ്ടു് ഉേദ്ദശം മുപ്പത്തിരണ്ടു്
വയസ്സു പ്രായമുണ്ടായിരുന്നതായി ഡച്ചു റിക്കാർഡുക�
ളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്: 960-ആണ്ടിടയ്ക്കു വിരചിത�
മായ ചാതകസേന്ദശത്തിൽ അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി:

കൃത്വാ േമാദം ജഗതി വിദുഷാം വിത്തദാൈനർന്നികാമം
രാജ്ഞാ യത്ര പ്രഥമമുഷിതം േദവനാരായേണന
സ്വർഗ്ഗാദുർവ്യാം സുകൃതവിഗേമ നിസ്സഹാൈയഃ പതദ്ഭിർ-
േദ്ദഹിവ്രാൈതരവശമധുനാ തുല്യഭാവം ഗേതന.”

എന്ന േശ്ലാകം കാണുന്നു. അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഏക�
േദശം 75 വയസ്സായിരുന്നിരിയ്ക്കണം. ഈ േരഖകളിൽ�
നിന്നു് ആ രാജാവു് 885-ആണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു എന്നു വി�
ചാരിക്കാം. 901-ൽ 16 വയസ്സു തികഞ്ഞേപ്പാൾമാത്ര�
േമ അേദ്ദഹം സിംഹാസനാരൂഢനായിരിയ്ക്കുകയുള്ളു.
അതിൽപ്പിന്നീടായിരിയ്ക്കണം രാമപാണിവാദൻ അേദ്ദ�
ഹെത്ത ആശ്രയിയ്ക്കുവാൻ ഔത്സുക്യപൂർവ്വം അമ്പല�
പ്പുെഴ െചന്നതു്. രാഘവീയേത്താടുകൂടിയാണു് മഹാ�
കവി ഇദംപ്രഥമമായി അേദ്ദഹെത്ത മുഖം കാണിച്ച�
തു് എന്നു “േയാഭൂദങ്കുരിേതാ” എന്ന തത്സംബന്ധമായ
സമർപ്പണ േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു െതളിയുന്നു. ഈ സ്ഥി�
തിയ്ക്കു “ബാേല്യയം ലാളയിത്വാ” എന്ന ദ്വിതീയരാമപാ�
ണിവാദെന്റ പ്രസ്താവനെയ ശാലീനതാേദ്യാതകവും
അത്യുക്തിപരവുമാേയ കരുേതണ്ടതുള്ളു. അമ്പലപ്പുഴ�
യിൽ െചന്നതിനുേമൽ പ്രഥമരാമൻ തമ്പുരാെന്റ േപ്രര�
ണേയാടും സഹായേത്താടും വ്യാകരണത്തിനു പുറേമ
മേറ്റെതങ്കിലും ശാസ്ത്രംകൂടി അഭ്യസിച്ചിരിയ്ക്കാം. ആ വസ്തു�
തേയയായിരിയ്ക്കാം “ശാസ്ത്രമദ്ധ്യാപയിത്വാ” എന്ന വാച�
കത്തിൽ ദ്വിതീയരാമൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. അെല്ലങ്കിൽ
ആ േശ്ലാകം അർത്ഥശൂന്യമായിേപ്പാകുന്നു. എെന്റ ഈ
ഊഹം ശരിയാെണങ്കിൽ ആ രാജാവിെന്റ ആസ്ഥാ�
നപണ്ഡിതനായിത്തീർന്നേപ്പാൾ പ്രഥമരാമനു മുപ്പതു
വയെസ്സങ്കിലും തികഞ്ഞിരിക്കണം; അങ്ങെനയാെണ�
ങ്കിൽ 875-ആണ്ടിടയ്ക്കായിരിക്കണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജനനം. മുപ്പതു വയെസ്സങ്കിലും തികയാത്ത ഒരാൾക്കു
രാഘവീയം രചിക്കുവാൻ സാധിക്കുേമാ എന്നു ഞാൻ
വളെര സംശയിക്കുന്നു. ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു ൈവ�
യാകരണനായാണു് അേദ്ദഹം ആ മഹാകാവ്യത്തിൽ
പ്രകടീഭവിക്കുന്നതു്. അമ്പലപ്പുഴേയേയാ േദവനാരായ�
ണേനേയാ സ്മരിക്കാത്ത കൃതികളിൽ പലതും അേദ്ദഹം
905-നു മുൻപിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കണം. ആദ്യകാലത്തു
േകാഴിേക്കാട്ടു േപായി സാമൂതിരിേയയും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സാമന്തന്മാരായ കുതിരവട്ടത്തു തമ്പാൻ, െവട്ടത്തു
രാജാവു് ഇവേരയും, തദനന്തരം െകാച്ചിയിെലത്തി മണ�
ക്കുളത്തു രാജാവു്, മനേക്കാട്ടച്ചൻ ഇവേരയും ആശ്രയിച്ചു
താമസിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്.

ജനനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യം
പ്രഥമരാമെന്റ ജനനം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തു ശി�
വേക്ഷത്രത്തിനു െതാട്ടു പടിഞ്ഞാറുവശത്തായി സ്ഥി�
തിെചയ്യുന്ന കലക്കലത്തു് എന്ന കുലഗൃഹത്തിൽത്ത�
െന്നയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സേന്ദഹമില്ല. ഈ ഗൃ�
ഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ കലമങ്ഗലെമന്നു േപർ പറ�
യുന്നു. പൂേന്താട്ടത്തു നമ്പൂരിയുെട ഇല്ലം അതിനു െതാ�
ട്ടടുത്താണു്. മേന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിയുെട ഇല്ലവും അതിനു
സമീപംതെന്ന. കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തിനു ശുകപുരം
എന്നും മങ്ഗലം എന്നും േപരുണ്ടു്. അവിടെത്ത ശിവൻ
ഈ മൂന്നു കുടുംബക്കാരുേടയും പരേദവതയാെണങ്കി�
ലും മേന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിപ്പാടു പത്താം ശതകത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും പൂേന്താട്ടത്തു് അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാടു
പതിെനാന്നാംശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലുമാണു്
ജീവിച്ചിരുന്നതു് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം പ്രകൃതത്തിൽ
ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാകുന്നു. മേന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേല�
ക്കു വലിയ കവിതാവാസനെയാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
വടക്കൻ സുഭദ്രാഹരണം ആട്ടക്കഥയല്ലാെത മെറ്റാരു
കൃതിയും അേദ്ദഹം രചിച്ചതായി േകട്ടുേകൾവിേപാലുമി�
ല്ല. പൂേന്താട്ടത്തിെന്റ കാവ്യങ്ങെളെന്തന്നു നമുക്കറിയാം;
അവയുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉപരിസൂചിതങ്ങളായ കൃതികെളാ�
ന്നും ഉൾെപ്പടുന്നില്ല.

നമ്പിയാരുെട ജനനെത്തപ്പറ്റി ഒരു പുരാവൃത്തമുണ്ടു്.
വേന്നരി നാട്ടുകാരനായ ഒരു നമ്പൂരി തിരുവനന്തപുര�
ത്തുെചന്നു് അന്നു തിരുവിതാംകൂർ വാണിരുന്ന രവിവർമ്മമഹാരാജാവി�
േനാടു െപൺെകാടയ്ക്കു േവണ്ട ധനവും വാങ്ങിെക്കാണ്ടു
മടങ്ങുന്ന വഴിക്കു കിള്ളിക്കുറുശ്ശി േക്ഷത്രക്കുളത്തിൽ കു�
ളിക്കുന്നതിന്നിറങ്ങി. ആ അവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം
കല്പടയിൽ വച്ചിരുന്ന പണക്കിഴിയിേന്മൽ ഒരു പശു ചാ�
ണകമിടുകയാൽ കുളികഴിഞ്ഞു കിഴി കാണാെത നമ്പൂരി
പരിഭ്രാന്തനായി. അേപ്പാൾ ഗർഭവതിയായ ഒരു നങ്ങി�
യാർ കല്പട അടിച്ചു തളിക്കുവാൻ അവിെട െചല്ലുകയും
ചാണകത്തിന്നടിയിൽ പണക്കിഴി കണ്ടു് അെതടുത്തു
നമ്പൂരിെയ ഏല്പിക്കുകയുംെചയ്തു. നമ്പൂരി ആ സത്യസ�
ന്ധെയ “സൽപുത്രനുണ്ടാകെട്ട” എന്നു് ആശീർവാദം
നല്കി അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ സ്ത്രീരത്നമാണു് മഹാകവിയുെട
മാതാവു്. ഈ പുരാവൃത്തത്തിൽ അവിശ്വസനീയമായി
ഒന്നുമില്ല. തിരുവിതാംകൂറിൽ േകാട്ടയം ജില്ലയിൽെപ്പട്ട
കിടങ്ങൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു കുമ്മണ്ണൂർക്കരയിൽ കല്ലമ്പ�
ള്ളി എെന്നാരു നമ്പൂരിയില്ലമുണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തിെല ഒരു
നമ്പൂരിക്കു കിള്ളിക്കുറിശ്ശി േക്ഷത്രത്തിൽ അക്കാലത്തു
ശാന്തിയുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹമാണു് നമ്പിയാ�
രുെട പിതാെവന്നും കിടങ്ങൂരിലും മറ്റും രൂഢമൂലമായുള്ള
ഐതിഹ്യവും പരിത്യാജ്യമല്ല. ആ അച്ഛനമ്മമാരിൽ
നിന്നാണു് മഹാകവിയുെട ജനനം. പിതാവു ൈശശവ�
ത്തിൽത്തെന്ന മരിച്ചുേപായിരിക്കണെമന്നു േതാന്നുന്നു.
അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി നമ്പിയാർ കൂടക്കൂെട കിടങ്ങൂരിൽ
െചന്നു താമസിച്ചിരുന്നു എന്നു ഊഹിക്കുവാൻ യാെതാ�
രു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. അമ്പലപ്പുഴയും കുടമാളൂരും
താമസമായി അവിടെത്ത േക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ള അനവധി
േദവന്മാെര അേദ്ദഹം ഭാഷാകൃതികളിൽ വന്ദിക്കുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ. കിടങ്ങൂർേത്തവെര ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിടത്തും
േചർത്തു കാണാത്തതു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആ സ്ഥലവുമാ�
യുള്ള ബന്ധം ആദ്യകാലത്തുതെന്ന നശിച്ചിരിക്കണെമ�
ന്നുള്ളതുെകാണ്ടാെണന്നു നിർണ്ണയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
മാതുലനായ രാഘവൻനമ്പിയാരും സർേവാപരി മാതാ�
വും തെന്നയായിരിക്കണം അേദ്ദഹെത്ത ബാല്യത്തിൽ
യഥാവിധി വളർത്തിയതു്.

ഗുരുനാഥൻ
രാമപാണിവാദൻ തെന്റ പല കൃതികളിലും ശ്രീനാരായ�
ണഭട്ടതിരി എെന്നാരു ഗുരുവിെന ഭക്തിപാരവശ്യേത്താ�
ടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ആ ഭട്ടതിരി ആരാെണന്നു
ഇനി വിചാരണ െചയ്യാം. ഒടുവിലെത്ത െചമ്പകേശ്ശരി
രാജാവിെന്റ കാലത്തു െതേക്കടത്തു മനയ്ക്കൽ മൂസ്സു് ഒരു
നാരായണഭട്ടതിരിയായിരുന്നു എന്നറിയാം. അേദ്ദഹം
ശങ്കരൻഭട്ടതിരിയുെട പുത്രനും രാജാവിെന്റ സേഹാദരി�
യുെട ഭർത്താവുമായിരുന്നു. രാജാവിെനേപ്പാെലതെന്ന
അേദ്ദഹവും ൈവദുഷ്യനിധിയും വിദ്വൽപക്ഷപാതിയുമാ�
യിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനും െതളിവുണ്ടു്. മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചി�
രുന്നതുേപാെല 893-ൽ അതിനു മുൻപിലെത്ത രാജാ�
വു തീെപ്പട്ടേപ്പാൾ അടുത്ത കിരീടാവകാശിക്കു പ്രായ�
പൂർത്തി വരാത്തതിനാൽ കുേറക്കാലേത്തക്കു രാജ്യര�
ക്ഷാഭാരവും അേദ്ദഹം തെന്ന വഹിച്ചിരുന്നിരിക്കണം.
പുതിയ രാജാവു സിംഹാസനാരൂഢനായി ഏതാനും
െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രാജ്യഭരണം വീണ്ടും അേദ്ദഹ�
െത്ത ഏല്പിച്ചു് കലാകുതുകിയായും ചതുരംഗം മുതലായ
വിേനാദങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായും കാലയാപനം െചയ്തു.
ഭട്ടതിരി പ്രജകളുെട കണ്ണിലുണ്ണിയായി. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വർദ്ധമാനമായ ശക്തികണ്ടു രാജാവു് അസൂയാകു�
ലനായി അേദ്ദഹെത്ത അധികാരഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ഒര�
വസരത്തിൽ െവയിലത്തു നിറുത്തി േതേജാവധം െചയ്യു�
കയും െചയ്തു. കുേറ ദിവസങ്ങൾ െചന്നേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി
വീണ്ടും രാജേസവകനായി; എന്നാൽ അതിനുമുൻപു്
അേദ്ദഹം രാമയ്യൻദളവയുെട ചാരന്മാരിൽ ഒരാളായി�
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതു രാജാവിനു രാജ്യം ൈകവിട്ടുേപാ�
കാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണവുമായി. ആ ഭട്ടതിരിയുെട
പുത്രൻ നീലകണ്ഠൻ ഭട്ടതിരിയുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചാ�
ണു് കൃഷ്ണൻനമ്പിയാർ നാടകാഭരണം പകർത്തിയതു്.
906-ആണ്ടിടയ്ക്കുമാത്രമാണു് മഹാകവി അമ്പലപ്പുെഴ
താമസമാരംഭിച്ചെതങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരു െത�
േക്കടത്തു നാരായണഭട്ടതിരിയായിരിക്കുവാൻ നിവൃ�
ത്തിയില്ല; അേദ്ദഹെത്ത വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചു എന്നു
“ദദ്യുർന്നാരായണാഖ്യാൽ” എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു
െവളിെപ്പടുന്ന നാരായണഭട്ടതിരി മെറ്റാരാളാകുവാേന
നിവൃത്തിയുള്ളു. െതേക്കടത്തു ഭട്ടതിരിമാരുെട മൂലകുടും�
ബം െകാച്ചിരാജ്യത്തു തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ െവള്ളർ�
കാട്ടംശത്തിൽ േകാടക്കുഴിേദശത്തുള്ള മറവേഞ്ചരി െത�
േക്കടത്തുമനയാണു്. ഇന്നും ആ മനയുണ്ടു്. കിള്ളിക്കുറി�
ശ്ശിമങ് ലത്തു നിന്നു് ആ സ്ഥലേത്തക്കു് അധികം ദൂരമില്ല.
അതുെകാണ്ടു് ആ മനക്കെല ഒരു ഭട്ടതിരിക്കു നമ്പിയാ�
രുെട ഗുരുനാഥനാകുവാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല. എന്നാൽ
പ്രസ്തുതനായ നാരായണഭട്ടതിരിയുെട താമസം അമ്പ�
ലപ്പുെഴയായിരുന്നു എന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. തന്നിമി�
ത്തം അേദ്ദഹത്തിനു ബാല്യത്തിൽ “പാണിവാദെന”
മറവേഞ്ചരിയിൽ െവച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിക്കുവാൻ
സാധിച്ചിരിക്കുകയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസവ്യാഖ്യയിൽ
മഹാകവി തെന്റ ഗുരു ഒരു ശിവേക്ഷത്രം ജീർേണ്ണാദ്ധാ�
രണം െചയ്തതായി “ഗുരുണാ ഭൂസുേരേന്ദ്രണ” എന്ന
േശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അങ്ങെനെയാരു
േക്ഷത്രവുമായി െതേക്കടത്തു ഭട്ടതിരിെയ ആരും സംഘ�
ടിപ്പിച്ചു േകട്ടിട്ടില്ല. പെക്ഷ അതു കിള്ളിക്കുറിശ്ശി േക്ഷത്രം
തെന്നയായിരിക്കാെമന്നു േതാന്നുന്നു. 921 – 926 ഈ
ആണ്ടുകൾക്കിടയ്ക്കു് ആ േക്ഷത്രം െകാച്ചി വീരേകരളവർ�
മ്മമഹാരാജാവു ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്തു.

“സർവശാസ്ത്രാർത്ഥസമ്പന്നഃ കലിതാനന്ദസാന്ദ്രധീഃ
വീരേകരളരാേജേന്ദ്രാ ജീർണ്ണമേത്രാദഹാരയൽ”

എന്ന േശ്ലാകമാണു് അതിനു െതളിവു്. അതു കിള്ളിക്കുറി�
ശ്ശിമങ്ഗലം േക്ഷത്രത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാേറ നടയ്ക്കു െതക്കു�
വശത്തു വലിയമ്പലത്തിെന്റ കരിങ്കൽത്തറയിേന്മലാണു്
െകാത്തിയിരിക്കുന്നതു്. കലിവാക്യം െകാണ്ടു 927 കുംഭം
19-ആംനു എന്ന ദിനമാണു് വരുന്നെതങ്കിലും വീരേകര�
ളവർമ്മ അതിനു രണ്ടുെകാല്ലംമുൻപു തൃപ്പൂണിത്തുറെവ�
ച്ചു തീെപ്പട്ടതായി നാം െപരുമ്പടപ്പുസ്വരൂപം ഗ്രന്ഥവ�
രിയിൽനിന്നറിയുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത േശ്ലാകം അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ അനന്തരഗാമിേയാ മേറ്റാ ആ പൂർവ്വകാലസംഭ�
വത്തിെന്റ സ്മാരകമായി െകാത്തിച്ചതാെണന്നു് ഊഹി�
ക്കണം. അേതാടനുബന്ധിച്ചു് അവിടെത്ത ബലിക്കൽ�
ത്തളം പണിയിച്ചതു മഹാകവിയാെണന്നു് ആ േക്ഷത്ര�
ത്തിെല ചുറ്റമ്പലത്തിൽ എഴുതീട്ടുള്ള
“ശ്രീബലിപ്രസ്തരശ്ശംേഭാശ്ശ്രീശുകാലയവാസിനാ
രാേമണ പാണിവാേദന കാരിേതാ ഭൂതേയ ധ്രുവം”

എന്ന േശ്ലാകം െതളിയിക്കുന്നു. കിള്ളിക്കുറിശ്ശിേക്ഷത്ര�
ത്തിെല തന്ത്രിസ്ഥാനം തൃക്കാരമൺ (തൃക്കാരണ) മന�
യ്ക്കേലയ്ക്കായിരുന്നു. ആ മന അന്യംനിന്നേപ്പാൾ അവി�
ടെത്ത അവകാശങ്ങൾ േമല്പടി േക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു
കാൽനാഴികമാത്രം അകെലയുള്ള അയിരിൽ (ഐരി�
ലിെയന്നും പറയും) മനയ്ക്കേലക്കു് ഒതുങ്ങി. മഹാകവി�
യുെട കാലത്തു അയിരിൽമനയ്ക്കെല ഭട്ടതിരിയാണു്
തന്ത്രിയായിരുന്നതു്. അേദ്ദഹമായിരിക്കണമേല്ലാ 924-
ആണ്ടിടയ്ക്കു് ആ േക്ഷത്രത്തിൽ ബിംബപ്രതിഷ്ഠ െചയ്തതു്.
അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ ‘ഗുരുണാ ഭൂസുേരേന്ദ്രണ കല്പി�
തം േക്ഷത്രമുത്തമം” എന്നു മഹാകവി ആ സംഭവെത്ത
വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ വളെര ഔചിത്യമുണ്ടു്. തൃക്കാരമണ്ണി�
ല്ലെത്ത ഒരു ഭട്ടതിരിയാണു് മഹാകവിയുെട ഗുരു എന്നു�
ള്ള ഐതിഹ്യം തന്നിമിത്തം വിശ്വാസേയാഗ്യമായിരി�
ക്കുന്നു. ലീലാവതീവീഥിയിലുള്ള “നിത്യം നൃത്യതി യസ്യ
നാമ” എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ അേദ്ദഹം െതേക്കടത്തു ഭട്ട�
തിരിെയ രാജാവിെന്റ സഖാവും തെന്റ പുരസ്കർത്താ�
വുെമന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ലാെത ഗുരുനാഥെനന്ന
സ്ഥാനത്തിലല്ല സ്മരിയ്ക്കുന്നെതന്നും ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“േമാദേത്താടനുവാസരെമന്നുെട
േചതസ്സിൽക്കുടിെകാണ്ടരുളീടിന
ശ്രീതത്ത്വാഞ്ചിതമുഖ്യമഹീസുര-
പാദദ്വയമിന്നാശ്രയമായി”

എന്ന ലങ്കാമർദ്ദനം തുള്ളലിെലവരികളിൽ “ശ്രീതത്ത്വാ�
ഞ്ചിത” പദത്തിനു “ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായ” എന്നല്ലാെത
മെറ്റാരർത്ഥവും കല്പിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തതും
അതു തൃക്കാരമൺ ഭട്ടതിരിേയേയാ െതേക്കടത്തു ഭട്ടതി�
രിേയേയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു നിരാസ്പ�
ദവുമാണു്. എന്നുമാത്രമല്ല ലങ്കാമർദ്ദനം തെന്ന നമ്പി�
യാരുെട കൃതിയാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല. 831-
ആണ്ടു മരിച്ച േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിേയാ 761-ൽ ജനിച്ച
ആേശ്ലഷാശതകകാരനായ നാരായണപണ്ഡിതേനാ
അല്ല നമ്പിയാരുെട ഗുരുവായ നാരായണപണ്ഡിതൻ
എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ട ആവശ്യേമ ഉെണ്ടന്നു േതാ�
ന്നുന്നില്ല. ഏഴാമെത്ത വയസ്സിൽ മഹാകവിക്കു സര�
സ്വതീേദവിയുെട സാക്ഷാൽകാരം ലഭിച്ചുെവന്നും ആ
അവസരത്തിൽ ആ ബാലൻ വിേഘ്നശ്വരപരമായി
“ഏകരദം ദ്വിരദമുഖം ത്രിനയനതനയം ചതുർമ്മുഖാരാധ്യം
പഞ്ചമുേഖാപാന്തസ്ഥം ഷൺമുഖസഹജം നമാമി

േഹരംബം”

എന്ന തെന്റ പ്രഥമേശ്ലാകം നിർമ്മിച്ചു എന്നുംകൂടി പഴമ�
ക്കാർ പറയുന്നു.

രാമപാണിവാദനും കുഞ്ചൻനമ്പിയാരും ഒരാൾ
തെന്ന
ഇന്നെത്ത നിലയിൽ നാം കാണുന്ന തുള്ളൽക്കഥകളു�
െട ജനയിതാവു കുഞ്ചൻനമ്പിയാരാെണന്നും ആ സാ�
ഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനം അമ്പല�
പ്പുഴയാെണന്നും ഉള്ളതിെനപ്പറ്റി ആർക്കും വിവാദമില്ല.
ഈ കുഞ്ചൻ രാമപാണിവാദനിൽനിന്നു ഭിന്നേനാ അഭി�
ന്നേനാ എന്നാണു് നമുക്കിവിെട പര്യാേലാചിക്കുവാനു�
ള്ളതു്. കുഞ്ചെനന്നുതെന്നയായിരിക്കണം അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ നാമേധയം എന്നു് അധ്യാഹരിക്കുന്നവർ രണ്ടു വസ്തു�
തത്ത്വങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. ഒന്നാമ�
തു കുഞ്ചൻ എന്നതു ഒേരാമനേപ്പർ മാത്രമാണു്; സാ�
ധാരണമായി ഹിന്ദുക്കൾ നാമകരണമുഹൂർത്തത്തിൽ
ശിശുക്കൾക്കു നൽകുന്ന േപർ ഏെതങ്കിലും േദവേന്റ�
തായിരിക്കുകേയ ഉള്ളു. ഈ ആചാരത്തിനു് അവരുെട
ഇടയിൽ ഇന്നും പറയത്തക്ക മാറ്റെമാന്നും വന്നിട്ടില്ല.
ഇന്നും കലക്കത്തു കുടുംബത്തിെല കാരണവന്മാർക്കു
കുഞ്ചൻ എെന്നാരു മാറാേപ്പരുണ്ടു്. അതു നാമകരണ�
സിദ്ധമായ േപരിനു പുറേമയാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ. ഈ മാറാേപ്പരു് ആദ്യകാലത്തു കുടുംബത്തിേല�
ക്കുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും മഹാകവിക്കു് അമ്പലപ്പുെഴ
നിേന്നാ മേറ്റാ സിദ്ധിച്ചതാെണന്നും അന്നുമുതൽ കാര�
ണവന്മാർ ഇതുകൂടി ഉപേയാഗിച്ചുവരുന്നു എന്നുമാണു്
കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തുകാർ പറയുന്നതു്. അതു ശരി�
യാെണങ്കിൽ കുഞ്ചൻ എന്ന ഓമനേപ്പർ മഹാകവിക്കു
നല്കിയതു മാതാേവാ മാതുലേനാ അെല്ലന്നും െചമ്പക�
േശ്ശരി രാജാവാെണന്നും ഇരുന്നുെകാള്ളെട്ട. അതിനും
വിേരാധമില്ല.

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസവ്യാഖ്യ
ഇതു കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട കൃതി എന്നാണു് പരമ്പരാ�
ഗതമായ വിശ്വാസം. അതു് എഴുതിത്തീർത്തു നമ്പിയാർ
അഭിപ്രായമറിയുന്നതിനായി അക്കാലത്തു േകരളത്തി�
െല പണ്ഡിതസാർവഭൗമനായ കൂടല്ലൂർ വലിയ നമ്പൂ�
രിപ്പാട്ടിെന കാണിച്ചുെവന്നും അേദ്ദഹം ആ അവസര�
ത്തിൽ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ
“മന്ദാരം മധുമത്തയാ ജയതി േത വാണീ ഗുേണനാദൃതാ
വിദ്വന്മാനസമൗഖരീ ച ഭവതഃ കാഭാരതീ ഭാസേത
ഏതാം താമരേസന യത്നഘടിതാം മാലാമിവാത്യാദരാ-
േല്ലാകഃേകാവിദമാനനീയശിരസാമാർദ്ദങ്ഗിക!

ശ്ലാഘേത”

എെന്നാരു േശ്ലാകം പ്രശംസാപത്രമായും നിന്ദാപത്രമാ�
യും ഉപകരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സമ്മാനിച്ചു എന്നും
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യാനം രാമപാണിവാദെനേപ്പാെല�
യുള്ള ഒരു വിദ്വദ് വേരണ്യന്നല്ലാെത രചിക്കുവാൻ സാധി�
ക്കുന്നതല്ല. അതിെന്റ രചന 924-നു േമലായിരുന്നിരിക്ക�
ണം. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർക്കു പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ
പ്രശംസനീയമായ ഉപസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു കു�
ഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാർ പാലപ്പുറത്തു േഗാവിന്ദൻന�
മ്പിയാേരാടു പറഞ്ഞതായി േഗാവിന്ദൻ നമ്പിയാരുെട
ശിഷ്യനും തെന്റ ഗുരുവുമായ െകാച്ചുകുഞ്ഞൻ നമ്പിയാ�
രുെട മുഖത്തുനിന്നു േകട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു സഹൃദയതിലകനും
പണ്ഡിതരാജനുമായ തൃപ്പൂണിത്തുറ (വലിയ) രാമപ്പിഷാ�
രടി എെന്ന ഒരവസരത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി അറിയിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇങ്ങെന ചില ന്യായങ്ങൾ മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ടു
ചർച്ചെചയ്യുേമ്പാൾ പ്രഥമരാമൻ തെന്നയാണു് കുഞ്ചൻ�
നമ്പിയാർ എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ െചന്നുേചരാെത
ഗത്യന്തരമില്ല. തുള്ളൽക്കഥകളിൽ കാണുന്ന പരിഹാ�
സചാതുരി അേദ്ദഹത്തിനു് എങ്ങെന സിദ്ധിച്ചു എന്നു
േമൽ ഉപപാദിക്കും.

അനന്തരകാലെത്ത ജീവിതം
ഇതിനുേമൽ രാമപാണിവാദെന നമുക്കു കൂടുതൽ പരി�
ചയമുള്ള കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ എന്ന സംജ്ഞെകാണ്ടുത�
െന്ന വ്യവഹരിക്കാം. അേദ്ദഹം അമ്പലപ്പുെഴ താമസി�
ച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും അേനകം കൃതി�
കൾ രചിച്ചു. െചമ്പകേശ്ശരി രാജാക്കന്മാരുെട രാജധാ�
നി അമ്പലപ്പുെഴയായിരുന്നുെവങ്കിലും മൂലഗൃഹം േകാട്ട�
യം താലൂക്കിൽെപ്പട്ട കടമാളൂരായിരുന്നു. അവിെടയും
നമ്പിയാർ കൂെടക്കൂെട േപാവുകയും ചില ഭാഷാഗാന�
ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തുവന്നു.
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ഭാരതം ആട്ടക്കഥയുൾെപ്പെട പതിമ്മൂന്നു ഭാഷാകൃതിക�
െളപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

(14) കുമാരപുേരശ്വരീേസ്താത്രം
കുമാരപുേരശ്വരീേസ്താത്രം അഥവാ ശ്രീകുമാരാലയേസ്താ�
ത്രം കുടമാളൂരിൽനിന്നു് ഏകേദശം ഒരു ൈമൽ അക�
െലയുള്ള കുമാരെനല്ലൂർ േക്ഷത്രത്തിെല കാത്യായനീേദ�
വിെയക്കുറിച്ചു നമ്പിയാർ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േസ്താത്രെമ�
ന്നാണു് ഐതിഹ്യം. അതു നിരാസ്പദെമന്നു പറയുന്നവ�
രുമുെണ്ടങ്കിലും എനിയ്ക്കു് ആ ഐതിഹ്യം അവിശ്വാസ്യമാ�
യി പ്രതിഭാസിക്കുന്നില്ല. കവി പ്രസ്തുത േസ്താത്രം ആറു�
പാദമായി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓേരാ പാദത്തിനും പ്ര�
േത്യകം രാഗവും താളവുമുണ്ടു്. നാലു മുതല്ക്കുള്ള പാദങ്ങ�
ളിൽ അകാരാദി ക്രമവും അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃത�
മയമായ തൃതീയപാദം പ്രേത്യകിച്ചും മധുരമായിട്ടുണ്ടു്.
“കാത്യായനി! കാമദുേഘ! കീർത്ത്യാ നിതരാമനേഘ!
കരതലധൃതശംഖാേര! ഖലകുലബലസംഘാേര!
കല്യാമലകാന്തിനിേധ! കല്യാണിനി! ൈനകവിേധ!
കലിമലമലമപഹര മമ! കരുണാമൃതവാരിനിേധ!”

ഇത്യാദിചരങ്ങൾക്കു യാെതാരു ൈവകല്യവും ഞാൻ
കാണുന്നില്ല. സാമാന്യജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി രചിച്ചിരിക്കു�
ന്ന േസ്താത്രങ്ങളിൽ സാമാന്യാധികമായി കവിത്വപ്രകട�
നം െചയ്യുന്നതു സമുചിതമല്ലേല്ലാ.

(15) കിരാതം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്
പ്രസിദ്ധമായ കിരാതം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് നമ്പിയാർ കുടമാളൂ�
രിൽവച്ചു് എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാെണന്നുള്ളതിനു സംശ�
യമില്ല.

“വാസുേദവപുരംതന്നിൽ വാണരുളും ജഗന്നാഥൻ
വാസുേദവൻ കനിേവാേട തുണച്ചീേടണം.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
േദവരാജസമനായ േദവനാരായണസ്വാമി
േകവലം കാത്തരുേളണം കരുണേയാേട.

കീർത്തിേയാടായിരെത്തട്ടു മൂർത്തികളും തുണേയ്ക്കണം
ചീർത്ത ഭക്ത്യാ െതാഴുതു ഞാൻ ചിന്തു െചാല്ലുേന്നൻ.
പുഷ്ടേമാദം കുടമാളൂർമഠംതന്നിൽക്കുടിെകാള്ളും
േവട്ടെക്കാരു മകെന ഞാൻ ൈകവണങ്ങുേന്നൻ”

എന്നീ വരികൾ േനാക്കുക. വാസുേദവപുരം കുടമാളൂരു�
ള്ള ഒരു വിഷ്ണുേക്ഷത്രമാണു്. അവിടെത്ത വലിയ മഠം
എന്നു പറയുന്ന െചമ്പകേശ്ശരിമഠ (രാജമന്ദിര) ത്തിനു
സമീപം ഒരു േവട്ടെയ്ക്കാരു മകൻ (കിരാതരുദ്രൻ) േകാ�
വിൽ ഇന്നും നിലനിന്നുേപാരുന്നു. ആയിരെത്തട്ടു മൂർ�
ത്തികെള െചമ്പകേശ്ശരിമഠത്തിെല പരേദവതാേക്ഷത്ര�
ത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാർത്ത�
വീര്യവിജയം ഓട്ടൻതുള്ളലിെന്റ ഒരു പ്രതീകത്തിലും
“കുടമാളൂർമഠമിടതങ്ങീടിന
കുലൈദവതകുലമായിരെമട്ടും
ഉടമയിലടിയനു വരമരുേളണം
കടുതരദുരിതെമാഴിച്ചരുേളണം”

എെന്നാരു പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. കിരാതമാണു് യാ�
ത്രകളി നമ്പൂരിമാർ െകാട്ടിെച്ചഴുന്നള്ളത്തിനു പാടുവാൻ
ഇക്കാലത്തും ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്.

(16) രാസക്രീഡ നാലുവൃത്തം
ഇതു െചമ്പകേശ്ശരി മഠത്തിൽനിന്നു കിട്ടീട്ടുള്ള ഒരു കൃതി�
യാണു്; ഇതിൽ “ശുകപുരി വാണരുളും ഭഗവാേന വണ�
ങ്ങുേന്നൻ” എെന്നാരു വന്ദനം കാണുന്നു. കുഞ്ചൻനമ്പി�
യാരുെട ഗാനങ്ങളിൽ ഇതും ഒന്നാെണന്നു കരുതുന്ന�
തിൽ വിേരാധമില്ല.

(17) ദൂതവാക്യം പതിന്നാലുവൃത്തം
ഇതു നമ്പിയാർ അമ്പലപ്പുഴവച്ചു രചിച്ച ഒരു കൃതിയാ�
െണന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. ആരംഭത്തിൽ
കവി
“ശുകപുരമമരും പരേമശ്വരനും
സുകവികൾ പലരും ഗുരുനായകനും”

തുണയ്ക്കണെമന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സപ്തമവൃത്തത്തിെല
ഓേരാ പാട്ടിെന്റ അവസാനത്തിലും
“കമലാകാന്തെന്റ കാരുണ്യശീലെന്റ
കമനീയാങ്ഗെന്റ കാമസമാനെന്റ
ഗമനസന്നാഹം േകട്ടു വിഷാദിച്ചു
കമനി പാഞ്ചാലി േദവനാരായണ”

എന്നിങ്ങെന േദവനാരായണപദം ഘടിപ്പിച്ചുമിരിക്കു�
ന്നു.

(18) രുൿമിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃത്തം
ഇതിനു രുൿമിണീകല്യാണം എന്നും േപരുണ്ടു്. പതി�
ന്നാലുവൃത്തം സങ്കീർത്തനവും പത്തുവൃത്തം തിരുവാതി�
രപ്പാട്ടുമാകുന്നു. പത്തുവൃത്തത്തിെന്റ കർത്തൃത്വം നമ്പി�
യാരിൽ ആേരാപിക്കുന്നതിനു് ആ കൃതിയിൽ സൂചന�
കൾ ഒന്നുമിെല്ലങ്കിലും അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയ�
ങ്ങളിൽ ഒന്നാെണന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും വിപ്രതിപത്തി�
യില്ല. പത്തുവൃത്തത്തിെന്റ രചന തുള്ളൽക്കഥകൾ നിർ�
മ്മിച്ച കാലേത്താടടുത്തായിരിക്കുവാനിടയുണ്ടു്.

(19) ശീലാവതി നാലുവൃത്തം
ഈ കൃതിയും നമ്പിയാരുേടതാെണന്നു് ഐതിഹ്യെത്ത
ആസ്പദമാക്കി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്. രുൿമിണീസ്വയംവരവും
ശീലാവതിയും കുടമാളൂർ വലിയമഠത്തിെല അന്തർജ്ജ�
നങ്ങളുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാെണന്നു ചില�
രും, വടക്കാേഞ്ചരിക്കുസമീപം തിങ്കൾക്കാെടന്ന (ഇങ്ക�
ക്കാടു്) സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു നമ്പൂരിയില്ലെത്ത അന്തർജ്ജന�
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാെണന്നു മറ്റു ചിലരും പറയു�
ന്നു. ഈ രണ്ടു മതങ്ങളും അനാസ്പദങ്ങളാെണന്നു് എനി�
ക്കു േതാന്നുന്നു. ശീലാവതിയിൽ കവി
“കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മഹാേദവെനന്നുെട-
യുള്ളിൽ വിളേങ്ങണെമല്ലാനാളും.
ശ്രീശുകമന്ദിരവാസ! ജഗന്നാഥ!
ശ്രീശൂലപാേണ! വണങ്ങിടുേന്നൻ”

എന്നും
“വില്വാചലംതന്നിൽ വാണരുളീടുന്ന
വില്ലാളിവീര ശ്രീരാമചന്ദ്ര!
കല്യാണവാരിേധ! കാത്തുെകാേള്ളണേമ
കാരുണ്യമൂർേത്ത! ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ”

എന്നുമാണേല്ലാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു്. തിരുവില്വാമല�
േക്ഷത്രത്തിനു കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിൽ നിന്നു രേണ്ടകാൽ
ൈമേല ദൂരമുള്ളൂ. പത്തുവൃത്തത്തിൽ േദവതാവന്ദന�
േമ ഇല്ല. ഇന്ദുകാനനത്തിെല ദുർഗ്ഗെയ അേദ്ദഹം രു�
ൿമിണീസ്വയംവരം തുള്ളലിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതു�
െകാണ്ടുമാത്രം രുൿമിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃത്തത്തി�
െന്റ നിർമ്മിതി അവിെടെവച്ചാെണന്നുവരുന്നില്ല. േപാ�
െരങ്കിൽ ആ തുള്ളലിൽ കുടമാളൂർ േവട്ടെക്കാരുമകെന�
ക്കൂടി സ്മരിച്ചും കാണുന്നു.



9 തുള്ളൽക്കഥകൾ

തുള്ളൽക്കഥകെളപ്പറ്റി പ്രേത്യകമായി വിസ്തരിച്ചുതെന്ന
പ്രതിപാദിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്പി�
യാരുെട ആദ്യെത്ത കൃതി കല്യാണസൗഗന്ധികം ശീ�
തങ്കൻ തുള്ളലാണു്. അതുണ്ടാക്കിയതു് അമ്പലപ്പുെഴ
താമസിക്കുേമ്പാഴുംതെന്ന. “വാേനാർ നദീപുേര വാണ�
രുളീടുന്ന ദീനാനുകമ്പിയാം കൃഷ്ണൻതിരുവടി” േയയും
“െചമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാരഭൂതനാം തമ്പുരാൻ േദവനാരാ�
ണസ്വാമിേയ” യും അതിൽ കവി വന്ദിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു
പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. 919-ൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ�
ത്രത്തിെല അല്പശിയുത്സവത്തിനു് ഓട്ടംതുള്ളൽ നട�
ത്തുവാൻ മാത്തൂർപ്പണിക്കർ അമ്പലപ്പുെഴനിന്നു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ശിഷ്യൻ ഇട്ടിേക്കാന്തപ്പണിക്കേരാടുകൂടി
േപായിരുന്നു. 921-െല അല്പശിയുത്സവത്തിനു് അമ്പല�
പ്പുെഴ കുഞ്ചുനാരായണക്കുറുപ്പും ശൂരനാട്ടു പൂവാണക്കു�
റുപ്പും അവരുെട തുള്ളൽക്കാേരാടുകൂടി സന്നിഹിതരാ�
യിരുന്നു. 923-ആണ്ടു് അല്പശിയുത്സവത്തിനു് ആ രണ്ടു�
േപർക്കും പുറേമ, തലവൂർ, കാട്ടൂർ, ഞാറയ്ക്കാടു്, മാന്നാറു്,
ഇലഞ്ഞിയൂർ, മാറനാടു്, നൂറനാടു്, പന്തളം, കരിക്കാലാ
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു് ഓട്ടൻതുള്ളൽക്കാർ എത്തി.
നമ്പിയാർ ആദ്യകാലത്തു ശീതങ്കൻതുള്ളേല രചിച്ചുള്ളു
എന്നും പിന്നീടാണു് യഥാക്രമം ഓട്ടൻതുള്ളലും, പറയൻ�
തുള്ളലും എഴുതിയതു് എന്നും പറയുന്നതു നിർമ്മൂലമാ�
ണു്. ആരംഭംമുതല്ക്കുതെന്ന ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാ�
തുേപ്പർ ഓട്ടൻതുള്ളെലന്നായിരുന്നു. നമ്പിയാർ 910-
ആണ്ടിടെയ്ക്കങ്കിലും അതു നടപ്പിൽ വരുത്തിയിരിക്കണം.
അെല്ലങ്കിൽ 926-ൽ അതിനു കാണുന്ന പ്രചുരമായ പ്ര�
ചാരം അവിഭാവ്യമായിരിക്കുന്നു. അതിനുമുൻപും ചില
ഭദ്രകാളിേക്ഷത്രങ്ങളിേലയും ശാസ്താംേകാവിലുകളിേല�
യും പടയണികൾക്കു് അപരിഷ്കൃതസമ്പ്രദായത്തിൽ
ചില തുള്ളലുകൾ അഭിനയിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നു് ഊഹി�
ക്കാെമങ്കിലും പടയണി ഒരു ഉത്സവാേഘാഷമായി പരി�
ഗണിക്കാതിരുന്ന ൈവഷ്ണവേക്ഷത്രങ്ങളിലും മറ്റും അവ�
യ്ക്കു പ്രേവശമുണ്ടായിരുന്നതായി േതാന്നുന്നില്ല.

(20-28) ആട്ടക്കഥകൾ
നമ്പിയാരുെട ഭാരതാനുബന്ധികളായ എട്ടു് ആട്ടക്കഥ�
കെളപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവ കൂടാെത
അേദ്ദഹം അനന്തരകാലങ്ങളിലും ചില ആട്ടക്കഥകൾ
രചിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കഥകളിൽ (1) ശംബരവധം (2)
പാലാഴിമഥനം (3) രാസക്രീഡ (4) ബാണയുദ്ധം എന്നീ
നാെലണ്ണേമ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. (5) േഗാവർദ്ധനയാഗം (6)
കംസവധം (7) രുൿമിണീസ്വയംവരം (8) സ്യമന്തകം
(9) ൈകലാസയാത്ര എന്നീ കഥകൾ കവി നിർമ്മിച്ചി�
ട്ടുള്ളതായി പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ൈകലാസയാത്രെയന്നു പറയുന്നതു
പേക്ഷ ഭാരതത്തിെല കിരാതമായിരിക്കാം. ശംബരവ�
ധം 919-നു മുൻപുണ്ടായിരിക്കണെമന്നു ഞാൻ പൂർവ്വാ�
ധ്യായത്തിൽ നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ കഥയിൽ കാണുന്ന
“നന്ദനന്ദന നയനാനന്ദ സുന്ദരാനന വേന്ദ” എന്ന പദം
പാലാഴിമഥനത്തിലും സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ഭാസാ വി�
ശ്വാഭിരാമൻ” എന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതത്തിെല പഞ്ചമസർ�
ഗ്ഗാന്തേശ്ലാകത്തിനും “ഭാസാ വിശ്വംവിളക്കും” എന്ന
രാസക്രീഡയിെല പ്രഥമേശ്ലാകത്തിനും തമ്മിൽ സാ�
ജാത്യമുണ്ടു്. “വിതരതു ഭവതാം മംഗളം ശാർങ്ഗധന്വാ”
എന്നു പാലാഴിമഥനത്തിേലയും “വിതരതു വിപുലം േവാ
മംഗളം ശാർങ്ഗധന്വാ” എന്നു രാസക്രീഡയിേലയും ഒടു�
വിലെത്ത പദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. “സേദ്യാ വസ്സ�
മ്പ്രദദ്യാൽ സ വിഭുരവികലം മംഗലം ശാർങ്ഗധന്വാ”
എന്നിങ്ങെനയാണു് പാണിവാദെന്റ വിഷ്ണുവിലാസകാ�
വ്യം അവസാനിക്കുന്നതു് എന്നുകൂടി ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചുെകാള്ളെട്ട.

ബാണയുദ്ധം രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാ�
ലത്തു നിർമ്മിച്ചതാണു്. “വഞ്ചിനൃപവരരാമവർമ്മനുത
ജയ” എന്നു േതാടയത്തിലും
“ൈവരിക്ഷ്മാപതിമൗലിരത്നകിരൈണർന്നീരാജിതാംേഘ്രരേഹാ
വഞ്ചിക്ഷ്മാപതിരാമവർമ്മനൃപേതർവാഞ്ഛാനുകൂലാജ്ഞയാ
മേന്ദനാപി മയാ ബുേധാത്തമമുേദ സങ്കല്പിനാ കല്പിതം
ശ്രീമൽകൃഷ്ണവിലാസരൂപകമിദം ശൃണ്വന്തു േത സൂരയഃ”

എന്നു വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലും ആ വസ്തുത സൂ�
ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ നിർേദ്ദശമനു�
സരിച്ചായിരുന്നു ബാണയുദ്ധത്തിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു്
ഈ േശ്ലാകത്തിൽ നിന്നു് കാണാവുന്നതാണു്. “കല്യാ�
ണകാന്ത വാസുേദവ” ഇത്യാദി ശംബരവധപദ്യം ഇതി�
ലും കാണ്മാനുണ്ടു്.
“ശ്രീമൽകവിപ്രവരശിഷ്യകുലാഞ്ചിതായ
ശ്രീസദ്മേന സുഗുണസഞ്ചയരഞ്ജിതായ
ശ്രീപദ്മനാഭഗുരുപാദപരായണായ
ശ്രീപദ്മനാഭഗുരേവ സതതം നേമാസ്തു”

എന്നു പദ്യത്തിൽ കവി സ്തുതിക്കുന്ന ശ്രീപദ്മനാഭഗുരു�
പാദൻ ആെരന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

(29) കാളിയമർദ്ദനം
കാളിയമർദ്ദനം എെന്നാരാട്ടക്കഥ മാത്തൂർപ്പണിക്കരു�
െട ഗൃഹത്തിൽനിന്നു കെണ്ടടുത്തു കാവ്യമഞ്ജരി എന്ന
മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ദൃശ്യകാവ്യവും
കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട കൃതിയാെണന്നു പറയുന്നുെണ്ട�
ങ്കിലും എനിക്കു് അതു വിശ്വസിക്കുവാൻ േതാന്നുന്നില്ല;
അതു് അത്രയ്ക്കു േമാശെപ്പട്ട ഒരു കൃതിയാണു്. നമ്പിയാ�
രുെട ആട്ടക്കഥയിൽ ശംബരവധവും പാലാഴിമഥനവും
മാത്രേമ അൻപത്തിനാലു ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥകളുെട
കൂട്ടത്തിൽ മുദ്രിതങ്ങളായിട്ടുള്ളു.

(30) വിഷ്ണുഗീത ഹംസപ്പാട്ടു്
ഇതു വിഷ്ണുവിലാസത്തിെന്റ സ്വതന്ത്രമായ ഭാഷാനുവാ�
ദമാണു്. നളചരിതം മുതലായ കിളിപ്പാട്ടുകേളാടു കിട�
നില്ക്കുന്നതും ഫലിതരസം ആദ്യന്തം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്നതു�
മായ ഈ കൃതിയും നമ്പിയാരുേടതാെണന്നു തെന്നയാ�
ണു് എെന്റ വിശ്വാസം.
“കല്പന േകൾക്കാൻ നടക്കേയാ േവണ്ടു ഞാ-
നല്പം കൃഷിയുണ്ടതിനു ശ്രമിക്കേയാ?
കുറ്റം വരുെമന്നു േപടിച്ചു ഞാെനെന്റ
െകാറ്റിന്നുകൂെട ശ്രമിക്കുമാറിെല്ലേടാ.
െകാറ്റിന്നു പാരം മനസ്സുമുട്ടാകയാൽ
വിറ്റുേപാെയന്നുെടെയാറ്റവാളുള്ളതും.
േഭാഷ്കല്ല പിെന്നപ്പണയത്തിലാെയെന്റ
േതാക്കുേമാർക്കുെമ്പാഴിെങ്ങത്രയും സങ്കടം.

മെറ്റാരു നായർ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാ-
നറ്റമിെല്ലെന്റ പരാധീനമിെന്നേടാ,
വീടു നിറഞ്ഞു കടക്കാരർ വന്നിങ്ങു
പാടുകിടുക്കുന്നു രാപ്പകെലാക്കേവ.
വീടുവാനുേള്ളാരു മാർഗ്ഗവും കണ്ടീല
വീടു വിറ്റാലും കടം േപാകയിെല്ലേടാ!

പണ്ടു പടയ്ക്കു മുലയ്ക്കുതാേഴ െവട്ടു-
െകാണ്ടു മുറിഞ്ഞു മുടങ്ങിച്ചമഞ്ഞു ഞാൻ.
രണ്ടു പണത്തിനും പറ്റുള്ള േവലയ്ക്കു
െതണ്ടിനടപ്പാനുമാളല്ല ഞാെനേടാ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
െമെല്ലെന്നാരുത്തൻ പറഞ്ഞു: കുറേഞ്ഞാരു
വില്ലങ്കമുണ്ടു നമുക്കിന്നിണങ്ങേര!
െകാല്ലപ്പുരയ്ക്കൽക്കിടക്കുന്നു നമ്മുെട
നേല്ലാരു കുന്തമിെന്നന്തു െചയ്യാെമേടാ?
െനല്ലു െകാടുപ്പാൻ നമുക്കതു നല്കവാ-
നില്ലായ്കെകാണ്ടു കനേക്കെടനിെക്കേടാ.
മൂന്നു പറ െനെല്ലനിക്കു തരുന്നാകി-
ലിന്നുതേന്ന െചന്നു െകാണ്ടുേപാന്നീടുവൻ.”

ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ േനാക്കുക. വിഷ്ണുവിലാസകാരൻ വി�
ഷ്ണുഗീത എഴുതിയിരിക്കുവാനിടയില്ല എന്നു ചിലർ വാദി�
ക്കുന്നതിൽ കഴമ്പില്ല. പണ്ഡിതന്മാരുെട രുചിയനുസ�
രിച്ചു സംസ്കൃതകാവ്യവും പാമരന്മാെര രസിപ്പിക്കുന്നതി�
നുേവണ്ടി ഹംസപ്പാട്ടും രചിച്ചതാെണന്നു് അവ രണ്ടും
ഒന്നിച്ചുെവച്ചു വായിച്ചാൽ സഹൃദയന്മാർക്കു േബാധ്യമാ�
കാെതയിരിക്കയില്ല. വിഷ്ണുഗീതയുെട ഓേരാ ഭാഗത്തി�
േന്റയും അവസാനത്തിൽ “ആപൂർണ്ണമായ് വരും മങ്ഗ�
ലം മങ്ഗലം,” “മങ്ഗലം ശുഭം ശുഭം,” “മങ്ഗലം മങ്ഗ�
ലം സർവ്വം” , “പാപക്ഷയം നൃണാം മങ്ഗലം മങ്ഗലം”
എന്നിങ്ങെന മങ്ഗലപദം കവി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു
പ്രകൃതത്തിൽ നമ്മുെട ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിേക്കണ്ടതാ�
ണു്. പരശുരാമാവതാരംവെരയുള്ള ഭാഗങ്ങേള കണ്ടുകി�
ട്ടീട്ടുള്ളു.

(31) ശംബരവധം ഭാഷാചമ്പു
ശംബരവധം ഒരു െചറിയ ഭാഷാചമ്പുവാണു്. അതിലും
രാസക്രീഡ ആട്ടക്കഥയിെലന്നേപാെല “വിതരതു വിത�
തം േവാ മംഗലം ശാർങ്ഗധന്വാ” എന്നാണു് ഒടുവില�
െത്ത േശ്ലാകം സമാപ്തമാകുന്നതു്. മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാ�
നം പല കാരണങ്ങൾെകാണ്ടും അധഃപതിച്ചുകഴിഞ്ഞി�
രുന്ന അക്കാലത്തു നമ്പിയാർ രചിച്ച പ്രസ്തുത കൃതിക്കു
വലിയ െമച്ചെമാന്നും കാണാത്തതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടു�
വാനില്ല. ഭാഗവതത്തിെല രുൿമിണീസ്വയംവരവും ശം�
ബരവധവും കവിക്കു പ്രിയതമങ്ങളായ ഉപാഖ്യാനങ്ങളാ�
യിരുന്നതായി േതാന്നുന്നു.

(32) ദൗർഭാഗ്യമഞ്ജരി
രാമപാണിവാദപ്രണീതം എന്നു പുറെത്തഴുത്തുള്ള ഒരു
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യമഞ്ജരിയും ഉൾെപ്പടുന്നു. മണി�
പ്രവാളകവിതെയ പ്രകടമായി പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു
ഏകാങ്കനാടകമാണു് ആ കൃതി. അർഗ്ഘ്യ പണ്ഡിത�
െനന്ന ആഭിജാത്യഗർവ്വിഷ്ഠനായ ഒരു നമ്പൂരിയാണു്
പരിഹാസപാത്രം. “അണിയറാമവേലാക്യ” , “എങ്കിൽ
തുടങ്ങ്യതാം” മുതലായ വിലക്ഷണവാക്യങ്ങൾ ആ ഗ്ര�
ന്ഥത്തിലുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധരിച്ചു് അതിെല
ഹാസ്യരീതി െവളിവാക്കാം.
“വക്ത്രം നത്തിന്നു മിത്രം; പ്രകൃതിവിരസബീ-

ഭത്സൈവരൂപ്യസമ്പൽ-
സിദ്ധിേക്ഷേത്ര ച േനേത്ര; ജടിലതരപലാ-

ലപ്രകാശാശ്ച േകശാഃ;
സ്ഥൂലസ്ഥൂലൗ കേപാലൗ; മടിയിലതിതരാം

ഞാന്നുതൂങ്ങിക്കിടക്കും
വേക്ഷാജൗ ഭംഗഭാജൗ; ശിവശിവ ജരയാ

ശുഷ്കബിംേബാ നിതംബഃ.”

(33) പാർവ്വതീസ്വയംവരം പാന
ഇതിനു പാർവ്വതീ സ്വയംവരസംേക്ഷപം എന്നും േപ�
രുണ്ടു്. ഈ പാന നാലു പാദത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. ഓേരാ പാദത്തിലും നമ്പിയാർക്കു് അഭിമതമായ
തരംഗിണീവൃത്തത്തിൽ കുേറ അധികം വരികൾ ഒടു�
വിൽ എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ആ ൈശലീവിേശഷം പാ�
നകളിൽ പ്രാചീനകാലംമുതല്ക്കു തെന്ന നാം പ്രാേയണ
കാണുന്ന ഒന്നാെണങ്കിലും, പ്രതിപാദം അതു് ആ ഇന�
ത്തിൽെപ്പട്ട കൃതികളിൽ അപൂർവ്വമാേയ ദൃശ്യമാകുന്നു�
ള്ളു. ആരംഭത്തിൽ “ശ്രീശുകാലേയ വാണരുളീടുന്ന
ശ്രീമേഹശനും” എന്നും അവസാനത്തിൽ “ശുഭമപി വി�
തരതു ശുകപുരമമരും മമ പരൈദവം മംഗലനിലയം”
എന്നും കവി ഇഷ്ടേദവതെയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുമാ�
രസംഭവം മൂന്നുമുതൽ ഏഴുവെരയുള്ള സർഗ്ഗങ്ങളിെല
കഥ പാനയിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശിവവിജയത്തി�
നായി ഒരുങ്ങിപ്പുറെപ്പടുന്ന മന്മഥെന േദവന്മാർ മാർഗ്ഗമ�
ധ്യത്തിൽ േമനി േകറ്റുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം അതിനു െചകി�
ട്ടത്തടിേപാെല െകാടുക്കുന്ന മറുപടി നമ്പിയാർ തനിക്കു
പ്രേത്യകമായുള്ള ഹാസ്യഭാഷയിൽത്തെന്ന നിബന്ധി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിെല ഒരു ഭാഗം േനാക്കുക.

“പണ്ടു ദക്ഷെന്റ യാഗത്തിെലാെക്കയും
കണ്ടു നിങ്ങെട ബാഹുപരാക്രമം.
തിങ്കൾമൗലിഭഗവാനയെച്ചാരു
കിങ്കേരാത്തമൻ വീരഭദ്രൻ തെന്റ
തല്ലുെകാണ്ടു ശരീരം തകർന്നിട്ടും
പല്ലു േപായിട്ടും കണ്ണു െപാടിഞ്ഞിട്ടും
അല്ലൽെപട്ടങ്ങുമിങ്ങുെമാളിെച്ചാരു
നല്ല വീരന്മാരേല്ലാ ഭവാന്മാരും.
പാന്ഥെനെക്കാണ്ടു പാമ്പിെനെക്കാല്ലിച്ചാൽ
പാപമുള്ളതു പാന്ഥനിരിക്കെട്ട
എന്ന സംസാരം നിങ്ങൾ നിരൂപിച്ചി-
െന്നെന്നച്ചാടിച്ചു; േബാധിച്ചു ഞാനതും.”

മെറ്റാരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം. പാർവ്വതീപാണിഗ്രഹ�
ണത്തിനു േപകുന്ന ശിവെനപ്പറ്റിയുള്ള േദവസ്ത്രീകളുെട
സല്ലാപമാണു് വിഷയം.
“പർവതംെകാണ്ടു വില്ലു കുലച്ചവൻ
പാർവതിക്കു വരനാവാൻ വന്നുേപാൽ.
കാമേദവെനക്കണ്ണിെലരിച്ചവൻ
കാമിനിക്കു വരനാവാൻ േപാരുേമാ?
കാമെനദ്ദഹിപ്പിച്ച മേഹശ്വരൻ
കാമെനജ്ജനിപ്പിപ്പാനുമാളാകും.
ഉണ്മാനില്ലാത്തവന്നു കുമാരിെയ
സ്സമ്മാനിക്കുന്നേതതും ഗുണമല്ല.
മറ്റുേള്ളാെരബ്ഭുജിപ്പിക്കും േദവനു
െകാറ്റിനിെല്ലന്നു െചാല്ലുന്നതാരേഹാ?
എങ്കിെലന്തിന്നിരന്നുനടക്കുന്നു
തിങ്കൾ ചൂടുന്ന തമ്പുരാെനെപ്പാഴും?
ദാനം െചയ്യും ജനെത്തപ്പരീക്ഷിപ്പാൻ
ദീനഭാവം നടിക്കുന്നു ശങ്കരൻ.
െവണ്ണുനീറണിയുന്ന പുരുഷെന-
െപ്പണ്ണിനുേണ്ടാ മനസ്സിൽെത്തളിയുന്നു?
െവണ്ണീെറങ്കിലും ചന്ദനെമങ്കിലും
കണ്ണിനാനന്ദമുണ്ടായാൽേപ്പാരാേതാ?
കൂറ്റനാകുന്ന വാഹനം േചരുേമാ?
ഊറ്റക്കാർെക്കന്തു േചർച്ചയില്ലാതുള്ളു?
അസ്ഥിമാലയണിയും േപാലീശ്വരൻ
അസ്ഥികൂടാെത േദഹങ്ങളുണ്ടാേമാ?
െനറ്റിേമെലാരു േനത്രമുണ്ടാകയാൽ
െചറ്റും ഭംഗിയിെല്ലന്നിങ്ങു േതാന്നുന്നു.
െനറ്റിേമെലാരു കണ്ണുെള്ളാരീശനു
കുറ്റെമേന്നാ പറയുന്നു േഭാഷി! നീ?
ഗാത്രെമങ്ങുെമാരിടെമാഴിയാെത
േനത്രമുേള്ളാരു േദഹം പുരന്ദരൻ
നമ്മുെട നാഥൻ സുന്ദരനെല്ലന്നു
നിൻമതമിന്നു വന്നു ഭവിച്ചിടും”

(34-35) പലവക േസ്താത്രങ്ങൾ
അേനകം െചറിയ ഭാഷാേസ്താത്രങ്ങൾ കുഞ്ചൻനമ്പിയാ�
രുെട കൃതികളാെണന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവ�
യിൽ ഒന്നു മാത്തൂരംബികാഷ്ടകമാണു്. അതു മാത്തൂർക്കുടുംബ�
ത്തിെല സ്ത്രീകൾക്കു നിത്യപാരായണത്തിനു േവണ്ടി
നമ്പിയാർ രചിച്ചതാണെത്ര. ആ േസ്താത്രത്തിൽനിന്നു്
ഒരു േശ്ലാകം അടിയിൽ േചർക്കുന്നു.

“ശൂലാഗ്രംെകാണ്ടു േദവപ്രതിഭടപടലീ-
കണ്ഠനാളം മുറിച്ചും

ബാലാദിത്യപ്രഭെയ്ക്കാെത്താരു രുധിരജലം
തന്നിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചും

മാലാകാേരണ മുണ്ഡാവലി തിരുവുടലിൽ-
േച്ചർത്തു ചാർത്തിെത്തളിഞ്ഞും

ലീലാേഭദം നടിക്കും ഭഗവതി! സതതം
പാഹി മാത്തൂരധീേശ!”

മെറ്റാരു േസ്താത്രം േകാട്ടമല മഹാേദവെനപ്പറ്റിയുള്ളതാ�
ണു്. അതിൽ ഇന്ദുവദനാവൃത്തത്തിൽ 16 േശ്ലാകങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒരു േശ്ലാകം കൂടി പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കാം.
“പിങ്ഗലജടാമകുട! ബാലശശിേലഖാ-
മങ്ഗലവിഭൂഷണ മേനാജ്ഞതരമൂർേത്ത!
തുങ്ഗവൃഷവാഹ! ഭുജങ്ഗമണികാഞ്ചീ-
ഭംഗിയുതഗാത്ര! ജയ ദുർഗ്ഗഗിരിശംേഭാ!”

ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം, മുദ്രാരാക്ഷസം കിളി�
പ്പാട്ടു്, ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥ ഇവെയക്കുറിച്ചു് ഒടുവിൽ പ്ര�
സ്താവിക്കാം.
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പതിെനട്ടു സംസ്കൃതകൃതികെളപ്പറ്റി മുമ്പു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്.

(19)പഞ്ചപദി
അഷ്ടപദിെയ അനുകരിച്ചു നമ്പിയാർ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
കൃതിയാണു് പഞ്ചപദി. ഓേരാ താളത്തിലും അഞ്ചു ചര�
ണങ്ങൾ വീതം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലാണു് അതിനു
പഞ്ചപദി എന്നു േപർ സിദ്ധിച്ചതു്. മുേക്കാല ഭഗവതി
(മുക്തിമന്ദിേരശ്വരി) യുെട സ്തുതിയാണു് വിഷയം.
“തിമിരനികേരാ ദൂേരാദ്ധൂേതാ യയാ നിജയാ ശ്രിയാ
ശതമഖമണിേശ്രണീ ചാണീയസീ യദുപാന്തിേക
നവജലധരവ്രാേതാ ഭീേതാ യേതാ യദതശ്ശിേവ
നിരുപമതമാ േവണീയം േത മമാഘമേപാഹേയൽ.”

“അരുണകിരണഭാരദൂരിതാന്ധകാരവിതതി (മഹിത) -
തരണിബിംബമുദയൈശലമൗലിമണ്ഡനം
തിരയതീവ േതജസാ യദുരുമരീചിവീചിമൗലി-
ശിരസി താവേക, വിരാജദശിവഖണ്ഡനം.”

ഈ േശ്ലാകവും പദഖണ്ഡവും ആ കൃതിയിലുള്ളതാണു്.

(20)ഉത്തരരാമചരിതം കാവ്യം
ഉത്തരരാമചരിതം അഞ്ചു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാ�
ണു്. ഉത്തരരാഘവീയം എെന്നാരു േപരും ഞാൻ കാ�
വ്യത്തിനു ചില മാതൃകകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. േമല്പുത്തൂർ ഭട്ട�
തിരിയുെട കൃതിയാണു് ഉത്തരരാമചരിതം എന്നു ചിലർ
പറയാറുെണ്ടങ്കിലും ആ കാവ്യം നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചിട്ടു�
ള്ള സഹൃദയന്മാർ അങ്ങെന അഭിപ്രായെപ്പടുകയില്ല.
േനേരമറിച്ചു രാഘവീയവുമായി അതിനു രചനാവിഷയ�
ത്തിലും മറ്റും അത്ഭുതാവഹമായ സാദൃശ്യം പരിസ്ഫുരി�
ക്കുന്നുമുണ്ടു്. രാഘവീയെമഴുതിയ കവിതെന്നയായിരി�
യ്ക്കണം ഉത്തരരാഘവീയത്തിെന്റ പ്രേണതാവു് എന്നു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നു. രാഘവീയത്തിൽ യുദ്ധകാണ്ഡാ�
ന്തം വെരയുള്ള രാമായണകഥെയമാത്രേമ പരാമർ�
ശിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. തദനന്തരം
ഉത്തരരാമായണ കഥെയ വിഷയീകരിച്ചു് ഒരു കാവ്യെമ�
ഴുതി അതു രാഘവീയത്തിെന്റ ഉത്തരഭാഗമാക്കാെമന്നു
കവിക്കു േതാന്നിയിരിക്കാം. അതു സ്വാഭാവികവുമാണു്.
അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ അതിെല പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിൽ 2
മുതൽ 24 വെരയുള്ള 23 േശ്ലാകങ്ങളിൽ രാമായണകഥ
അേദ്ദഹം സംഗ്രഹിച്ചു എന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതും യുക്തം
തെന്ന.

ഇവയ്ക്കുപുറെമ ശൃംഗാരവിംശതി എെന്നാരു ഗ്രന്ഥവും
ഒരു േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥവും കൂടി നമ്പിയാർ രചിച്ചിട്ടുള്ള�
തായി ചിലർ പറയുന്നു എങ്കിലും ആ കൃതികൾ ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവെയപ്പറ്റി എനിക്കു് ഒരഭി�
പ്രായവും പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥ�
ത്തിെല ഒരു േശ്ലാകം കൗതുകത്തിനു േവണ്ടി പകർ�
ത്താം.
“േസാേമജ്യാവനിജാഃ ഖരാംശുശശിെജൗ

ജീേവന്ദുതീവ്രാംശവഃ
കാവ്യാർെക്കൗ ശശിഭൂമിസൂനുരവയെസ്സൗമ്യാർക്കജൗ ച

ക്രമാൽ
കാവ്യേജ്ഞാസുഹൃദസ്സമാസ്തു ശശിജഃ

കാവ്യാരജീവാർക്കജാ-
ശ്ശുക്രാദിത്യസുതൗ യമാരഗുരേവാ മന്ദഃ കുേജെജ്യൗ ഗുരുഃ.”

നമ്പിയാർക്കു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നു മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും െവളിെപ്പടുന്നി�
ല്ല. എന്നുതെന്നയുമല്ല, തുള്ളലുകളിൽനിന്നു നാം ഗ്രഹി�
ക്കുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിനു േജ്യാത്സ്യന്മാെരപ്പറ്റി െപാതു�
േവ അവജ്ഞയാണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു് എന്നുമാണു്.
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നമ്പിയാർ നളചരിതം, ശിവപുരാണം തുടങ്ങിയ ഭാഷാ�
കൃതികൾ രചിച്ചു ഹാസസാഹിത്യകാരൻ എന്ന ഖ്യാതി�
കൂടി സമ്പാദിച്ചതിനുേമലാണു് െചമ്പകേശ്ശരിത്തമ്പുരാ�
െന്റ ആശ്രിതനായതു്. അേദ്ദഹം അമ്പലപ്പുഴയും തിരുവ�
നന്തപുരത്തും താമസിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ പല ഫലി�
തങ്ങളും തട്ടിമൂളിച്ചു േശ്രാതാക്കെള രസിപ്പിക്കുകയും
സ്വാഭീഷ്ടം സാധിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ (1)
“പത്രം വിസ്തൃതമത്ര” (2) “നമ്പിയാെരന്നു േചാദിച്ചു നമ്പി�
യാെരന്നു െചാല്ലിേനൻ” (3) “ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യെമ�
നിക്കും കിട്ടണം പണം” (4) “രേണ്ട കാെലന്നു േചാദിച്ചു
രേണ്ടകാെലന്നിതയ്യനും” (5) “പൂജ്യസ്ത്വം സ്വജൈനര�
ഹശ്ച വടിഭിശ്ശത്രുക്കളാലന്വഹം” (6) “കരിക്കാടിക്കാ�
ഞ്ഞാൽ ശിവശിരസി ജന്മാന്തരമതിൽ” എന്നീ േശ്ലാക�
ങ്ങേളയും (7) “ൈകപ്പിഴ വന്നതുെകാണ്ടുള്ള ഗ്രഹപ്പിഴ�
യാണു്” (8) “പേയ്യ! നിനക്കും പക്കത്താേണാ േചാറു്?”
എന്നീ വാക്യങ്ങേളയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ
ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരണീയങ്ങളാണു്. അവ സുപ്ര�
സിദ്ധങ്ങളാകയാൽ ഇവിെട വിവരിേക്കണ്ട ആവശ്യമി�
ല്ല. പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിെല ശ്രീബലിെയപ്പറ്റി�
യുള്ള (9) “മുത്തണിഞ്ഞ കുട ചാമരം” എന്ന േശ്ലാകവും
ഇവിെട പകർത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്പിയാർ ഒരിക്കൽ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച മെറ്റാരു ഭാഷാ�
േശ്ലാകം അത്രതെന്ന പ്രസിദ്ധമല്ല: അതിനാൽ അതു
താെഴയുദ്ധരിക്കാം.
“അൻപെത്താന്നക്ഷരം പണ്ടടിയനുെട രസ-

ജ്ഞാഗ്രേദേശഽനുകമ്പാ-
സമ്പേത്താെടാെത്തഴുത്തിെട്ടാരു ഗുരുവിനേഹാ!

ദീനെമന്നത്ര േകട്ടു;
അൻപത്താറബ്ധികാഞ്ചീപതികളഖിലരും

കുമ്പിടും തമ്പുരാേന!
സംപ്രത്യാചാര്യപാദം െതാഴുതിഹ വിടെകാ-

ണ്ടീടുവാനാജ്ഞേവണം.”

െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു രാജ്യഭ്രഷ്ടനായതിനുേമൽ ഒര�
വസരത്തിൽ െതേക്കടത്തു ഭട്ടതിരിയും നമ്പിയാരും
തമ്മിൽ ഏേതാ കാരണവശാൽ രസക്ഷയമുണ്ടാകു�
കയും ഭട്ടതിരി നമ്പിയാർക്കു് ആ രാജാവു ദാനംെചയ്ത
അമ്പലപ്പുഴ ഗൃഹം െപാളിപ്പിച്ചു് അതിെല സാമാനങ്ങൾ
കുടമാളൂേരക്കു െകാണ്ടുേപായി സ്വന്തം മനയ്ക്കേലയ്ക്കു് അട�
ക്കുകയും െചയ്തു. നമ്പിയാർ ആ വിവരം മാർത്താണ്ഡ�
വർമ്മമഹാരാജാവിേനാടു് അറിയിച്ചതു് ഒരു ഭാഷാേശ്ലാ�
കരൂപത്തിലായിരുന്നു. “ഭട്ടേശ്രഷ്ഠൻ മുടക്കീടുകിലതി�
നുടേന കാട്ടുവാൻ നീട്ടു േവണം” എന്നാണു് അതിെന്റ
ചതുർത്ഥപാദം അവസാനിക്കുന്നതു്; ആ പാദം മാത്ര�
േമ ഞാൻ േകട്ടിട്ടുള്ളു. നമ്പിയാർ അമ്പലപ്പുെഴ താമസി�
ച്ചിരുന്ന ഗൃഹത്തിനു് ഇന്നും നമ്പിയാർമഠം എന്നു േപർ
പറഞ്ഞുവരുന്നു.

പറക്കുംകൂത്തു്
മെറ്റാരു സംഭവെത്തപ്പറ്റിയും ഉപന്യസിക്കാം. 921-ൽ
കുരീക്കാട്ടുനിന്നു തീെപ്പട്ട െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാ�
വു് 920-ൽ തൃപ്പൂണിത്തുറവച്ചു് ഒരു പറക്കുംകൂത്തു നടത്തി.
ചാക്കിയാന്മാർ നാഗാനന്ദം നാടകം കൂടിയാട്ടത്തിനു്
അഭിനയിക്കുേമ്പാൾ അതിൽ ഗരുഡൻ ആകാശത്തു
നിന്നു താേഴാട്ടു വന്നു ചുറ്റിപ്പറന്നു സർപ്പങ്ങെള െകാത്തി�
െകാക്കിലാക്കിെക്കാണ്ടു് ഉയർന്നുേപാകുന്ന ഒരുരംഗം
പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതിെനയാണു് പറക്കുംകൂ�
െത്തന്നു പറയുന്നതു്. ആ രംഗത്തിൽ ഗരുഡെന്റ ഭൂമിക
അഭിനയിക്കുവാൻ അതിവിദഗ്ദ്ധനായി അമ്മന്നൂർ ഇട്ടി�
യമ്മൻ എെന്നാരു ചാക്കിയാർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരു�
ന്നു. ആ നടെന്റ അഭിനയം കാണുന്നതിനുേവണ്ടി നമ്പി�
യാരും അവിെട െചന്നു. “നമ്പിയാർ എേപ്പാൾ വന്നു?”
എന്നു തമ്പുരാൻ േചാദിച്ചതിനു് “അടിയൻ നനയാൻ�
കാലത്തു വിടെകാണ്ടു” എന്നു സ്വതസ്സിദ്ധമായ ഫലിത�
ൈശലിയിൽ അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. അന്നു വലിയ
മഴയായിരുന്നു. നനയാൻകാലത്തു് എന്നാൽ കുളിേക്ക�
ണ്ട േനരത്തിനു് എന്നു് ആചാരഭാഷയിൽ അർത്ഥം.
മേറ്റ അർത്ഥം സ്പഷ്ടമാണേല്ലാ. അന്നെത്ത ആ രണ്ടു
സംഭവങ്ങേളയും പറ്റി നമ്പിയാർ ഓേരാ േശ്ലാകെമഴുതി�
യിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യേത്തതു പ്രസിദ്ധവുമാണു്.
“മഞ്ചാന്നാനാർത്ഥസമ്പന്നാൽ ധ്രുവമിട്യമ്മനാം നടൻ
പറന്നേനരം േത രൗദ്രാ നാഗാ ഭീതിം പരാം യയുഃ.”

“അമ്മന്നൂരിട്ടിയമ്മൻ പരിെചാടു കുരുനാ-
ട്ടിൽപ്പറേന്നാരുേനരം

െചേമ്മ വേന്നാരു മാരീ ശിവ ശിവ പറയാ
വല്ല നാഗാധിപന്നും

കൂത്താടും മാടമാടീ കുരുപതിഹൃദയം
താനുെമാേട്ടെറ വാടീ

കൂറ്റാർ കൂട്ടങ്ങൾ കൂടീ പല ജനമവിെട-
െച്ചന്നു നീരാടിേയാടീ.”

ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ കലിദിനവും വാക്യ�
ധ്രുവവും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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രാമയ്യൻദളവയുെട അനന്തരഗാമിയായ അയ്യപ്പൻമാർ�
ത്താണ്ഡപ്പിള്ളദളവയും നമ്പിയാരും തമ്മിൽ വളെര
േവഴ്ചയായിരുന്നുെവന്നു് അനുമാനിക്കുവാൻ ന്യായങ്ങളു�
ണ്ടു്. 931-ൽ രാമയ്യൻ യശശ്ശരീരനായി; അയ്യപ്പൻ മാർ�
ത്താണ്ഡപ്പിള്ള ദളവയായി 934-ൽ മാത്രേമ നിയമിത�
നായുള്ളുെവങ്കിലും രാമയ്യെന്റ മരണാനന്തരം അേദ്ദഹം
തെന്നയാണു് പ്രധാനമന്ത്രിയുെട ഭാരം വഹിച്ചതു്. ഹരി�
ണീസ്വയംവരം ഹനുമദുത്ഭവം എന്നീ ശീതങ്കൻതുള്ളലു�
കൾ നമ്പിയാർ 931-നും 933-നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം
നിർമ്മിച്ചതു്,
“വഞ്ചിക്ഷമാപാലബാലമാർത്താണ്ഡനാ-
മഞ്ചിതശ്രീകുലേശഖരാജ്ഞാകരൻ
ആത്താവേനാദാരശീലനാമയ്യപ്പ-
മാർത്താണ്ഡമന്ത്രി, നിജസ്വാമിശാസനാൽ
ബാലലീലാവിേനാദാരംഭമൻേപാടു
കാലാനുകൂലം പ്രസംഗിക്കകാരണാൽ
കാലാരിേദവൻ പടാർതടാകാധിപൻ
ലീലാനടൻ കടാക്ഷിച്ചരുേളണേമ.”

എന്നു് അവയിൽ ആദ്യെത്ത തുള്ളലിലും
“ബാലമാർത്താണ്ഡവർേമ്മന്ദ്രവീരക്ഷമാ-
പാലചൂഡാമണിേപ്രരണംകാരണം
ലീലാരസജ്ഞനാമയ്യപ്പമാർത്താണ്ഡ-
ബാലമന്ത്രിപ്രവരെന്റ നിേദശാനു-
കൂലമായുള്ള വിേനാദപ്രേമയമി-
ക്കാലങ്ങളിൽ പ്രകാശിേക്കണമീശ്വരാ”

എന്നു രണ്ടാമേത്തതിലും കാണുന്ന പംക്തികളിൽനി�
ന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു തുള്ളൽക്കഥക�
െളഴുതുവാൻ കവിെയ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളമുേഖന േപ്ര�
രിപ്പിച്ചുവന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അക്കാലത്തു മാർ�
ത്താണ്ഡപ്പിള്ള പടനായർകുളങ്ങരയും മറ്റും പേഴടത്തു
േകാട്ട െകട്ടിക്കുന്നതിനായി താമസിച്ചിരുന്നു. ആ അവ�
സരത്തിൽ േമപ്പടി തുള്ളലുകൾ രചിക്കുകയാലാണു്
നമ്പിയാർ പടനായർകുളങ്ങര (പടാർതടാകം) ശിവ�
െന വന്ദിക്കുന്നതു്. ആ ദളവാ 938-ൽ മരിച്ചു. അേപ്പാൾ
അറുപതിനുേമൽ വയസ്സു െചന്നിരുന്ന കവി രാമവർമ്മ�
മഹാരാജാവിെന്റ അനുമതി വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് അമ്പല�
പ്പുഴയ്ക്കു തിരിെയേപ്പായി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്പിയാർ
മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച “നാലഞ്ചക്ഷരവും പഠിച്ചു”
എന്ന േശ്ലാകം സുവിദിതമാണേല്ലാ. 940-ൽ അേദ്ദഹം
കലക്കത്തുതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നതായി ദ്വിതീയരാമെന്റ
പൂർേവാദ്ധൃതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു കാണാവുന്ന�
താണു്. ഇടയ്ക്കു കുേറക്കാലം േകാമിയച്ചെന്റ സുഹൃത്താ�
യി േചന്നമങ്ഗലത്തു താമസിക്കുകയും അവിെടവച്ചു
വിഷ്ണുവിലാസവും, വിഷ്ണുഗീതയും, ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥ�
യും നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തതായി ഊഹിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. നമ്പിയാർ അമ്പലപ്പുെഴ വന്നു സ്വഗൃഹത്തിൽ
താമസിക്കേവ 945-ആണ്ടിടയ്ക്കു േപപ്പട്ടി കടിച്ചു് അവിെട�
െവച്ചുതെന്ന പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. ആെകക്കൂടി േക�
രളസാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാരുെട മാർഗ്ഗദർശിയായ
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ കുഞ്ചൻനമ്പിയാ�
രുെട ജീവിതകാലം 880 മുതൽ 945 വെരയാെണന്നു േര�
ഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള വസ്തുത ആധുനികഗേവഷകദൃഷ്ട്യാ
പരിേശാധിക്കുേമ്പാഴും സാധുവാെണന്നു സ്ഥാപിക്കത്ത�
ക്കതാണു്.
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സംസ്കൃതകൃതികൾ

നമ്പിയാർ സംസ്കൃതത്തിലും പ്രാകൃതത്തിലും ഭാഷയി�
ലും രചിച്ചിട്ടുള്ള ഓേരാ കൃതിയുേടയും സ്വരൂപെത്തപ്പറ്റി
സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിക്കണെമങ്കിൽ അതിനു പ്ര�
േത്യകെമാരു പുസ്തകംതെന്ന എഴുേതണ്ടിവരും. അതു�
െകാണ്ടു് ആ കാര്യത്തിനു ഞാനിവിെട ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല.
(1) രാഘവീയം (2) വിഷ്ണുവിലാസം (3) ഉത്തരരാമചരി�
തം (4) ഭാഗവതചമ്പു (5) സീതാരാഘവം എന്നീ അഞ്ചു
കൃതികെളക്കുറിച്ചുമാത്രം സ്വല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.

രാഘവീയം
േകരളീയകവികൾ സംസ്കൃതത്തിൽ വളെര വിരളമാേയ
മഹാകാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളു. അവയിൽ അതിപ്ര�
ധാനമായ ഒരു സ്ഥാനെത്ത രാഘവീയം അർഹിക്കു�
ന്നു. രസനിർഭരങ്ങളല്ലാത്ത പദ്യങ്ങൾ അതിൽ ഇെല്ല�
ന്നുതെന്ന പറയാം. ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽ കവി ഒന്നുേപാ�
െല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബാലവ്യുൽപത്തിക്കുേവണ്ടി രചിച്ച
ഒരു കൃതിയാകയാൽ വിശിഷ്ടങ്ങളായ വ്യാകരണപ്ര�
േയാഗങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ദൃഷ്ടി പതിപ്പിേക്കണ്ടി�
വന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതുെകാണ്ടു് ആ കാവ്യത്തിെന്റ മാ�
ധുര്യത്തിനു യാെതാരു ൈവകല്യവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രസാദഗുണംെകാണ്ടു ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസേത്താടും വ്യംഗ്യ�
ഭംഗിെകാണ്ടു രഘുവംശേത്താടും കിടനില്ക്കുന്ന ഒരു മഹാ�
കാവ്യമാണു് രാഘവീയം എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.
മൂേന്നാ നാേലാ യതിഭങ്ഗങ്ങളുള്ളതു സാരമാക്കാനില്ല.
രണ്ടു മൂന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു് എെന്റ ആശയം
വ്യക്തമാക്കിെക്കാള്ളെട്ട.

വിശ്വാമിത്രൻ:

“തതഃ സ്ഫുരൽപിങ്ഗജടാകലാപം
കർണ്ണാവതംസസ്ഫടികാക്ഷസൂത്രം
വഹന്തമഭ്യാശവലദ്വലാകം
സന്ധ്യാരുണം േമഘമിേവാത്തമാങ്ഗം, (1)

തപഃ കൃശാമപ്യതനുപ്രവൃൈദ്ധ-
സ്തനൂമനൂനാം ദധതം മേഹാഭിഃ
നിദാഘശുഷ്കാമപി പൂർണ്ണരൂപാം
ശമീമിവാലീനശിഖിപ്രകാൈശഃ, (2)

അജസ്രസങ്കീർത്തനയാജനാമ്നാം
മുഖാദേഖദസ്ഫുരിതാധേരാൈഷ്ഠഃ
നിസർഗ്ഗശുഭ്രം ദശനാംശുജാല-
മന്തസ്തപശ്ശുദ്ധിമിേവാൽകിരന്തം, (3)

കുശാഗ്രദീർേണ്ണന കരാഞ്ചേലന
ദ്രാഘീയസീമംബുജബീജമാലാം
ശാപാക്ഷരാളീമിവ േമചകാഭാ-
മേനകവാരം പരിവർത്തയന്തം, (4)

ചൂഡാഗ്രജാഗ്രൽകരേകാരകാണാം
ദത്താധ്വനാം ദൂരവിസർപ്പേണന
പുരൗകസാം ഭക്തിമതാം മുേഖഷു
സാനുഗ്രഹം ദർശനമർപ്പയന്തം, (5)

ക്വ രാജസിംേഹാ വലൈവരിബന്ധു-
രിത്യന്തികേസ്ഥഷു കൃതാനുേയാഗം
മുനിം സേമത്യാഭിഹിതസ്വനാമാ
സാഷ്ടാങ്ഗപാതം പ്രണനാമ രാജാ.” (6)

താടക:

“അഥ തദ്ധ്വനിരുദ്ധകർണ്ണയാ
സഹസാ വിദ്രുതമുദ്രനിദ്രയാ
രുധിരാസവപാനമത്തയാ
നയേനാദ്യദ്ദഹനസ്ഫുലിങ്ഗയാ (1)

ഭ്രമണക്വണിതാന്ത്രമാലയാ
നഖരാഗ്രത്രുടിതാഭ്രജാലയാ
നിബിേഡാരുനിപാതപാതിത-
ദ്രുമപാഷാണനിരുദ്ധമാർഗ്ഗയാ (2)

പ്രവിദാരിതവക്ത്രഗഹ്വര-
സ്ഫുരദസ്രാരുണേഘാരദംഷ്ട്രയാ
കരപീഡിതമാംസനിസ്സരൽ-
ക്ഷതജാപ്യായിതദീർഘജിഹ്വയാ (3)

സരുഷാ പരുഷാട്ടഹാസയാ
പുരുഷാസ്ഥിവ്രജമാംസളാംസയാ
ദ്രുതമാഗതയാ വനാന്തരാൽ
സ മുനിസ്താടകയാഭ്യഭൂയത.” (4)

എത്രമാത്രം ൈചതേന്യാജ്ജ്വലങ്ങളാണു് ഈ ചിത്ര�
ങ്ങെളന്നു ഭാവുകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.
സപ്തമസർഗ്ഗത്തിൽ ദണ്ഡകാരണ്യേത്തയും, അഷ്ടമ�
സർഗ്ഗത്തിൽ യുവതീരൂപിണിയായ ശൂർപ്പണഖേയയും,
നവമസർഗ്ഗത്തിൽ രാവണേനയും, ദശമസർഗ്ഗത്തിൽ
പമ്പാസരസ്സിേനയും, ഏകാദശസർഗ്ഗത്തിൽ വർഷാ�
കാലേത്തയും ശരൽകാലേത്തയും, ദ്വാദശസർഗ്ഗത്തിൽ
മേഹന്ദ്രഗിരിേയയും സമുദ്രേത്തയും, േഷാഡശസർഗ്ഗ�
ത്തിൽ പ്രഭാതേത്തയും മഹാകവി എത്ര പുളകപ്രദ�
മായ രീതിയിലാണു് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു പറഞ്ഞറി�
യിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്.
“മണിസ്ഥലസ്ഖലിതപദാഭിസാരികാ-
വിഘട്ടനപ്രചലതമാലവീഥിേക
സുഗന്ധിതാപരിഗതധൂപനിർഗ്ഗമ-
പ്രസൃത്വരഭ്രമരനിരന്തേര പുേര”

എന്നു് അന്ധകാരനിബിഡമായ ലങ്കാനഗരേത്തയും,
“വ്യാപ്തേവ്യാമാന്തരാളാമവിരളസരള-

സ്ഥൂലബാലാഗ്രേലാമ-
വ്യാകീർണ്ണാഭ്രാമദഭ്രാരവമുഖകുഹര-

സ്പഷ്ടദംഷ്ട്രാകരാളാം
ആരേക്താദ്വൃത്തേനത്രസ്ഫുരദനലകേണാൽ-

പീഡിേതാഡുപ്രചാരാ-
മാരാദാലക്ഷ്യ േഘാരാം തനുമനിലഭുേവാ

ഭൂമികന്യാ ചകേമ്പ”

എന്നു ഹനൂമാെന്റ ശരീരജൃംഭണേത്തയും മറ്റും നമ്മുെട
മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള പദഘടനാപാടവം നമ്പി�
യാരിെലന്നേപാെല മറ്റുള്ള േകരളീയകവികളിൽ അത്ര�
യധികം പരിസ്ഫുരിച്ചുകണ്ടിട്ടില്ല. സരസമായ ഫലിതവും
അങ്ങിങ്ങു സമീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.

ഹനൂമാെന്റ പഞ്ചേസനാധിപവധം:
“ബലവതി നിഹേതഥ മന്ത്രിപുേത്ര

വിശിഖമുേചാ യുധി പഞ്ചൈസന്യനാഥാൻ
പരമനയത പഞ്ചതാം ഹനൂമാൻ
കൃതമമുനാ കിമിേഹതി ൈനവ ജാേന.”

ദശരഥെന്റ ഭാര്യമാരുെട ഗർഭവർണ്ണന:

“ക്രേമണ മേധ്യാ മനുേജന്ദ്രസുഭ്രുവാം
സുലക്ഷതാമാപ വിവാദേഗാചരഃ
ക്വ നാസ്തികാ ആസ്തികപക്ഷരക്ഷേണ
വിചക്ഷേണ ഗർഭമധിഷ്ഠിേത വിഭൗ.”

രാക്ഷസന്മാരുെട യാഗാവേഹളനം:
“കുശികാത്മജ കിം മേഖന േത?
സുരേലാകാധിഗേമാ യദീഹിതഃ
രജനീചരവക്ത്രകന്ദരാ
സരണിസ്സാധുതേരതി വാദിഭിഃ.”

ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ രാവണെന്റ സീതാദർശനം:
“സ്തനദ്വേയ േദ്വ ചരണദ്വേയ േദ്വ

പാണിദ്വേയ േദ്വ ജഘേന ചതസ്രഃ
അഥാവശിഷ്ടാസ്തു ദശാപി തസ്യാ
മുഖാംബുേജ തസ്യ ദൃേശാ മമജ്ജുഃ.”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക. അേശാകവനികയിൽ
രാവണൻ സീതെയ അനുനയിക്കുവാൻ േക്ലശിക്കുന്ന
ഘട്ടം സവിേശഷം സമഞ്ജസമായിരിക്കുന്നു.

“വിഹായ മാമുൽപതതാമസൂനാം
ദയസ്വ േഹ! മാനിനി! മാമകാനാം
തേതാധിേകാ യസ്ത്വയി േമ പ്രസാദ-
സ്സ ഏവ േതഷാമപരാധേഹതുഃ.

ശിേലാച്ചേയപ്യപ്രതിബന്ധവീര്യം
തദപ്യേമാഘം കുലിശം മേഘാനഃ
യസ്യ സ്ഥിേര വക്ഷസി കുണ്ഠമാസീ-
ത്തം േജതുമീേഷ്ട കുസുമായുേധാ മാം,

േഹലാസമുൽക്ഷിപ്തകുേബരൈശലാ
ബലാൽകൃതാേശഷസുരാവേരാധാഃ
അമീ ഭുജാഃ സന്ത്യപി േമ ന സന്തി
സ്മരം നിേരാദ്ധും ന യതഃ ക്ഷമേന്ത.”

എന്നിങ്ങെന േപാകുന്ന ആ വാക്യേധാരണിയുെട മാധു�
ര്യം ആെരയാണു് അപഹൃതചിത്തവൃത്തികളാക്കാത്ത�
തു്? രാഘവീയം േകരളീയർക്കു് ഏതു പുേരാഭാഗിയായ
ൈവേദശിക ൈവകടികെന്റ സന്നിധിയിലും സാഭിമാ�
നം സമർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹിത്യരത്നമാകുന്നു.

വിഷ്ണുവിലാസം
ആകൃതിെകാണ്ടു ലഘുവാെണങ്കിലും രസസ്ഫൂർത്തിെകാ�
ണ്ടു ബൃഹത്തായ ഒരു കാവ്യതല്ലജമാണു് വിഷ്ണുവിലാ�
സം. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു േനാക്കുക.

മത്സ്യാവതാരം:
“മുരാരിമകേരാ മുഹുസ്ത്രുടനദുഃസ്ഥിതാസ്ഥിച്ഛടാ-
മൃണാളശകലാകുേല രുധിരവാരിഭിഃ പൂരിേത
ഉരസ്സരസി ൈവരിണഃ സ്ഫുടനികൃത്തചിത്താംബുേജ
നിജം ഭൃശമമജ്ജയദു് ഘനരുഷാ വിഷാണാഞ്ചലം.”

നരസിംഹാവതാരം:
“പർജ്ജന്യജന്യകടുഗർജ്ജനതർജ്ജേനാർജ്ജ-
സ്ഫുർജ്ജത്തരഃ സ്ഫുടനിരുദ്ധകുലാദ്രിരന്ധ്രഃ
ഭിക്കുംഭികർണ്ണകുഹരത്രുടനപ്രവീണഃ
സ്ഥൂേണാദരാദജനി േകാപി തദാ നിനാദഃ. (1)

യച്ഛ്റാവിേണാ ദിതിസുതാഃ കതിചിന്മുമൂർച്ഛുഃ
േകചിന്നിേപതുരവനൗ ലുലുഠുസ്തഥാേന്യ
ഏേക വിേലപുരപേര രുരുദുഃ പേര തു
ക്ഷിപ്രം പ്രദുദ്രുവുരസൂനിതേര നിരാസുഃ. (2)

സംഭ്രാന്തചക്ഷുരഥ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു ച ദ്രാ-
ഗീക്ഷാംബഭൂവ സ യദാ ചികിേതാഽസുേരന്ദ്രഃ
സ്തംഭാദലക്ഷ്യത തദാ ബഹിരുഗ്രദംഷ്ട്രാ-
േകാടിസ്സടാവലിജടാലമുേഖാ മൃേഗന്ദ്രഃ. (3)

തപ്താരകൂടകപിശാക്ഷിപുടസ്ഫുേടാദ്യ-
േജ്ജ്യാതിച്ഛടാരുണപടാപിഹിതാന്തരീക്ഷം
ഉത്താലതാലപൃഥുദീർഘഭുജാസഹസ്ര
പ്രാന്തസ്ഫുരന്നഖശിഖാലിഖിതാംബുവാഹം (4)

ജൃംഭാവിദീർണ്ണമുഖഗഹ്വരലംബമാന-
ജിഹ്വാമഹാഭുജഗവല്ഗിതദുർന്നിരീക്ഷം
പ്രാേലയപാണ്ഡുരുചിഭാസുരേകസരാളീ-
േകളീവിധൂനനവിസംസ്ഥുലമാംസളാംസം (5)

സ്ഥൂലഹ്രസിഷ്ഠതരകണ്ഠമകുണ്ഠനാദ-
വിദ്രാവിതാദ്രിവനസഞ്ചരസത്ത്വജാലം
തത്താദൃശം കമപി വിഗ്രഹമുച്ചമുൈച്ച-
രേഗ്ര ഹിരണ്യകശിപുസ്സഭയം ദദർശ.” (6)

ഈ വർണ്ണനത്തിൽ കവി നാരായണീയകാരെന ഉപ�
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൂക്തിക്കും
അനിർവചനീയമായ ഒരു മഹിമാതിശയം കാണ്മാനു�
ണ്ടു്.
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അമൃതമയമായ ഈ കാവ്യത്തിൽ നിന്നു് ഒരു ഭാഗം മാ�
ത്രം ഉദ്ധരിച്ചുെകാള്ളാം. സ്വസ്ഥാനത്തിൽ െചന്നുേചരു�
ന്നതിനു സരയൂനദിയിൽ നിമഗ്നനാകുവാൻ തുടങ്ങുന്ന
ശ്രീരാമെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ സീതാേദവി പ്രേവശിക്കു�
ന്നതാണു് സന്ദർഭം. അെതാരു േകശാദിപാദ വർണ്ണന�
രൂപത്തിൽ കവി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“കബരീഭാരകാന്തിശ്രീകബളീഭൂതകാളികാം
അളികാന്തപരിഭ്രാജദളികാന്താളകാവലീം (1)

ഫാലകാന്തി പരാഭൂതബാലപീയൂഷേരാചിഷം
വിലസന്നവകസ്തൂരീതിലകാലംകൃതാളികാം (2)

ചില്ലീ ചാതുര്യനിർലൂനമല്ലീശരശരാസനാം
ആേലാലനയേനാന്മീലദാനംഗരസമാധുരീം (3)

വിലസന്നാസികാധൂതതിലസൂനസുഖാസികാം
കേപാലദർപ്പണാമൂർച്ഛദ്വിേലാലമണികുണ്ഡലാം (4)
മധുരാധരകാന്തിശ്രീവിധുരീഭൂതവിദ്രുമാം
കുന്ദസൂനമേനാഹാരിമന്ദഹാസവിഭൂഷണാം (5)

കണ്ഠകാന്തിപരാഭൂതകംബുബിംേബാകഡംബരാം
ഭുജസൗന്ദര്യവിജിതഭുജഗീേഭാഗവിഭ്രമാം (6)

മുക്താഹാരലതാേശാഭിവൃത്താപീനപേയാധരാം
കുചകുംഭഭരാഭുഗ്നമൃദുമധ്യമേനാഹരാം (7)

പൃഥുേശ്രാണീസമാരബ്ധരഥേശ്രണീവിഡംബനാം
മണികാഞ്ചീലതാദാമധൃതനീവീനിബന്ധനാം (8)

പരിധാനാന്തരാലക്ഷ്യപരിപീേനാരുേതാരണാം
പദപങ്കജനാളാഭമൃദുജംഘാമേനാഹരാം (9)

ചരണാംേഭാജസംസക്തവിരണന്മണിനൂപുരാം
തുംഗരക്തനഖേശ്രണീഭംഗിശൃംഗാരിതാംഗുലിം (10)

കാമേദേവാപനിഷദാം േദവതാമാഗതാമിവ
ശൃംഗാരരസചാതുര്യലക്ഷ്മീം മൂർത്തിമതീമിവ (11)

േലാകമാധുര്യസമ്പത്തിേയാഗസംഘടിതാമിവ
അതിേപലവസൗഭാഗ്യലതികാമഞ്ജരീമിവ (12)

ഹരനിർദ്ധഗ്ദ്ധപേഞ്ചഷുമൃതസഞ്ജീവിനീമിവ
ഉല്ലസന്നവസൗന്ദര്യകന്ദളീസുഷമാമിവ (13)

വിേലാകയൻ പ്രിയാം േപ്രമ്ണാ വിേലാചന സുധാഝരീം
പരമാനന്ദപാേഥാധൗ നിമമജ്ജ രഘൂത്തമഃ” (14)

േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ൈശലി ഇതെല്ലന്നു ഞാൻ പറ�
േയണ്ടതില്ല; നമ്പിയാരുേടതാെണന്നുള്ളതു രാഘവീയ�
വും വിഷ്ണുവിലാസവും വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ സമ്മതിക്കാതിരി�
ക്കുകയുമില്ല.
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ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിെല കഥയാണു് കവി ഇതിൽ
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രാകൃതഭാഷയിൽ കവനം
െചയ്തു ശീലിച്ചതിനുേമലാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയുെട നിർ�
മ്മിതിെയന്നുള്ളതു് അതിൽ ധാരാളമായി കാണുന്ന ആ
ഭാഷയിെല ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു. ഒരു ഗദ്യ�
ത്തിെല ഏതാനും പംക്തികളും നാലു പദ്യങ്ങളും പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കാം.

ഭൂമിേദവിയുെട സങ്കടനിേവദനം: “സജ്ജേനഷ്വനാർ�
ജ്ജവശാലിേത്വന നീതിമത്ത്വം പ്രഥയദ്ഭിർ, ദ്ദുർജ്ജന�
മതാനുസാരിേത്വന ദാക്ഷിണ്യം പ്രകാശയദ്ഭിർ, ദ്ദുര്യശ�
സ്സഹിഷ്ണുേത്വന ധീരത്വം ദർശയദ്ഭിർ, ബ്രഹ്മസ്വാപഹാ�
േരണാർത്ഥാർജ്ജന സാമർത്ഥ്യം സമർത്ഥയദ്ഭി, രധ്വ�
രാദിധ്വംസേനനാപ്രതിഹതശാസനത്വം പ്രഖ്യാപയദ്ഭി,
ശ്ശത്രുകൃതാത്മതിരസ്കാേരഷ്വനാകുലേത്വന ക്ഷമാവത്വം
വ്യഞ്ജയദ്ഭി, രബലജനകുേലാേച്ഛദേനന തീക്ഷ്ണദണ്ഡ�
ത്വമുദ്ഭാവയദ്ഭിർ, ഗ്ഗണികാജനവശംവദേത്വനാഭിഗമ്യ�
താമാപാദയദ്ഭി, രാത്മദാരപരിത്യാേഗന ജിേതന്ദ്രിയ�
ത്വമുദ്േബാധയദ്ഭിർ, ദ്ദുഷൂസചിവദുരുപേദശഗ്രഹേണന
സർവ സാധാരണാഭിപ്രായതാം പിശുനയദ്ഭി, സ്സാധുജ�
നഹിേതാപേദശപ്രത്യാഖ്യാേനന സ്വതന്ത്രതാമുദ്േബാ�
ധയദ്ഭി, രഗമ്യാഗമേനന പണ്ഡിൈത, രദണ്ഡ്യദണ്ഡ�
േനന ദണ്ഡധാൈര, രധർൈമ്മരിവ ശരീരിഭി, രവിന�
ൈയരിവ സവിഗ്രൈഹ, രജ്ഞാൈനരിവാകാരവദ്ഭി,
രവനിപാലസംജ്ഞയാവതീർൈണ്ണരസുൈര…”

ശ്രീകൃഷ്ണജനനം:
വിേദ്യവാത്മപ്രേബാധം സുവിശദകവിതാ-

വാസേനേവാക്തിഗുംഫം,
സൽകാവ്യപ്രക്രിേയവ ധ്വനി, മനഘതമാ

സർവചേര്യവ കാമം,
അൈദ്വതാനന്ദകേന്ദാദ്ഗതകനകലതാ-

പാകേമകാന്തരമ്യം
ബാലം പ്രാസൂത നീലാംബുദരുചിരുചിരം

േകവലം േദവകീ സാ.”

കാളിന്ദീതീരത്തിെല മന്ദവായു:

പുളിന്ദവരസുന്ദരീപുളകിേതാരുവേക്ഷാരുഹ-
പ്രഗാഢപരിപീഡനപ്രഥിതസൗരേഭാേത്സകിഭിഃ
കളിന്ദതനയാതടീവിടപിവാടസഞ്ചാരിഭിഃ
പ്രേഗ ഹരിരേസവ്യത ഭ്രമരസാരുൈതർമ്മാരുൈതഃ” .

കാളിയമർദ്ദനം:
“ഝലംഝലിതനൂപുരം ചലിതകിങ്കിണീകങ്കണ-
ച്ഛടാകളകേളാന്മിളന്മുരളികാരവാേഘാഷിതം
അരാളഘനകുന്തളീശിഥിലേകകിപിഞ്ഛാഞ്ചലം
വ്യരാജദഹിമസ്തേക മുരജിതശ്ശിേശാസ്താണ്ഡവം.”

ക്രുദ്ധനായ േദേവന്ദ്രെന്റ വീരവാദം:
“വജ്രാഗ്നിസ്ഫുരണപ്രചണ്ഡപവനവ്യാഘാതേമഘാവലി-
വ്യാകീർണ്ണാഭിരിതസ്തേതാ ഭൃശമപാം ധാരാഭിരാരാദിമാം
ആഭീരാധമവാസഭൂമിമചിരാദംേഭാനിധിം കുർമ്മേഹ
േഗാഭീരാജതി യാധുനാ സപദി സാ നൈക്രഃ

സമാക്രമ്യതാം.”

േകരളീയരായ ചമ്പൂകാരന്മാരിൽ നമ്പിയാർ േമല്പുത്തൂരി�
െന്റ സന്നിധിയിൽ മാത്രേമ തലകുനിേക്കണ്ടതായി കാ�
ണുന്നുള്ളു.
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സീതാരാഘവം നമ്പിയാർ പരിണതപ്രജ്ഞനായതി�
നുേമൽ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാെണന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭ്യാസബലം അതിെന്റ
അത്യുച്ചേകാടിയിൽ പരിലസിക്കുന്നതു പ്രസ്തുതനാടക�
ത്തിൽത്തെന്നയാണു്. ശാകുന്തളം, ഉത്തരരാമ ചരിതം,
ആശ്ചര്യചൂഡാമണി, അനർഘരാഘവം, ജാനകീപരി�
ണയം എന്നീ നാടകങ്ങൾ കവിക്കു് ഇതിവൃത്തഘടന�
യിലും മറ്റും അങ്ങിങ്ങു മാർഗ്ഗദർശനം െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കി�
ലും, സീതാരാഘവം ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അനന്യസുലഭമായ മേനാധർമ്മത്തിെന്റ
മധുരഫലമാെണന്നു ൈധര്യമായി പറയാം. വിശ്വാമി�
ത്രമഹർഷിേയാടു കൂടി േപായ രാമലക്ഷ്മണന്മാരുെട
വൃത്താന്തമറിയാെത വിഷാദിക്കുന്ന ദശരഥമഹാരാജാ�
വും കൗസല്യാേദവിയും പ്രസ്താവനാനന്തരം രംഗപ്രേവ�
ശം െചയ്യുന്നു. ദശരഥൻ കൗസല്യെയ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ വിശ്വാമിത്രെന്റ പ്രണിധിയായ
ചാരായണൻ എന്ന ഋഷി അവിെടെച്ചന്നു താടകാവ�
ധം മുതൽ മിഥിലാപ്രേവശനം വെരയുള്ള കഥ അവെര
വർണ്ണിച്ചുേകൾപ്പിക്കുന്നു. അേതാടുകൂടി പ്രഥമാങ്കം അവ�
സിതമായി. ദ്വിതീയാങ്കത്തിൽ, മായാവസു, കരംബകൻ
എന്നീ രണ്ടു രാക്ഷസന്മാർ മാരീചൻ കരംബകനു െകാ�
ടുത്ത അംഗുലീയത്തിെന്റ പ്രഭാവം െകാണ്ടു േവഷച്ഛന്ന�
ന്മാരായി ജനക മഹാരാജാവിെന്റ സന്നിധിയിെലത്തി
സീതാവിവാഹവിഷയത്തിൽ പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും
ഉണ്ടാക്കുന്നു. തൃതീയാങ്കത്തിൽ, ജനകൻ സീതാദിേദ�
വിമാെര അേയാധ്യയിേലക്കയയ്ക്കുന്നതാണു് പ്രധാന വി�
ഷയം. ജനകൻ ആ അവസരത്തിൽ സീതയ്ക്കു പല ധർ�
േമ്മാപേദശങ്ങളും നല്കുന്നു. ചതുർത്ഥാങ്കത്തിൽ, ശ്രീരാ�
മനിൽ മുമ്പുതെന്ന അനുരക്തയായ ശൂർപ്പണഖ തെന്റ
സഖിയായ അേയാമുഖി എന്ന രാക്ഷസിെയ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ അഭിേഷകവിഘ്നത്തിനായി നിേയാഗിക്കുന്നു.
ആ അേയാമുഖിയാണു് മന്ഥരാരൂപത്തിൽ ൈകേകയി�
െയ സ്വാധീനെപ്പടുത്തി ആ രാജ്ഞിെയെക്കാണ്ടു രാമ�
െന വനത്തിേലക്കു നിഷ്കാസനം െചയ്യിക്കുന്നതു്. ശൂർ�
പ്പണഖയുെട വാസസ്ഥാനവും അതുതെന്നയാണേല്ലാ.
സീതെയ കാമിക്കുന്ന രാവണെന്റ വിരഹതാപവും ഈ
അങ്കത്തിൽ കവി സമഞ്ജസമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. സീ�
താഹരണം മുതൽ ഹനൂമാൻ ലങ്കയിൽനിന്നു തിരിെയ
വന്നു രാമെന കാണുന്നതുവെരയുള്ള കഥ പഞ്ചമാങ്ക�
ത്തിലും വിഭീഷണശരണാഗതി മുതൽ രാമരാവണയു�
ദ്ധം വെരയുള്ള കഥ ഷഷ്ഠാങ്കത്തിലും അന്തർഭവിക്കുന്നു.
ഷഷ്ഠാങ്കത്തിൽ, കവി അഗസ്ത്യപത്നിയായ േലാപാമുദ്ര�
യുെട സഖിയായ മന്ദാരവതിെയയും പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. സരമയും മന്ദാരവതിയും കൂടി ആകാശചാരിണി�
കളായി സംഭാഷണം െചയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണു് യുദ്ധ�
വിവരണം പുേരാഗമിക്കുന്നതു്. സീതാരാഘവന്മാരുെട
വിമാനയാത്രയും പട്ടാഭിേഷകവും സപ്തമാങ്കത്തിെല പ്ര�
തിപാദ്യങ്ങളാകുന്നു.

മഹാകവിയുെട കലാശില്പത്തിെന്റ മേനാേമാഹനത
എത്രമാത്രം ഉെണ്ടന്നു താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു വായനക്കാർക്കു വിഭാവനം െചയ്യാവുന്നതാ�
ണു്.

മന്ദവായു:

“ആരാദാരാമവാടാദമരതരുലതാ-
ധാമേഹമാരവിന്ദ-

പ്രേച്യാതന്മുഗ്ദ്ധമാധ്വീപരിമളഭരണാ-
യാസമന്ദപ്രചാരഃ

കാസാരസ്ഫാരവാരി പ്രസൃമരലഹരീ-
വിന്ദുസേന്ദാഹസാന്ദ്ര-

സ്സംസർപ്പൻ ദർപ്പകസ്യ സ്വയമയമയേത
ബന്ധുതാം ഗന്ധവാഹഃ.”

രാവണെന്റ അഹങ്കാരം:
“ശേക്രാ വിേക്രാശിേതാഭൂന്മൃധഭുവി ബഹുധാ

േമാഹിേതാ േരാഹിതാേശ്വാ
ധൂതഃ േപ്രതാധിരാേജാ മരുദപചരിേതാ

ദണ്ഡിതശ്ചണ്ഡേരാചിഃ
പാശീ പാേശന ബേദ്ധാ മുഹുരുപഗമിതഃ

ഖിന്നതാം കിന്നേരശഃ
േസായം മർത്ത്യബ്രുവംതം കഥമിവ ജുഷതാം

ഹന്ത േഭാഃ പംക്തികണ്ഠഃ.”

ഋശ്യമൂകപർവതം:
“നിേശ്ച്യാതന്നിർഝരാംഭശ്ശിശിരതരതടീ-

നിത്യനൃത്യന്മയൂര-
േസ്വേച്ഛാദ്യച്ഛൽകലാപാവലിശബളരുചി-

വ്യക്തവൃത്രാരിചാപഃ
ശുൈഭ്രരാശ്ലിഷ്ടസാനുശ്ശുചിപടരുചിൈര-

ശ്ശാരൈദർവാരിവാൈഹ-
രുത്തുംൈഗേരഷ ശൃംൈഗരപിഹിതഗഗേനാ

ദൃശ്യതാമൃശ്യമൂകഃ.”

ദഹനാനന്തരം നവീകൃതമായ ലങ്കാപുരം:
“തുങ്ഗപ്രാസാദശൃംഗസ്ഖലിതജലധേരാ-

ത്സങ്ഗനിസ്സങ്ഗനിര്യ-
ദ്ധാരാവാരാം പ്രവാൈഹരവിരതമനദീ-

മാതൃകാരാമഭൂമിഃ
ലങ്കാലങ്കാര ഏേകാ മണികനകമേയാ

മദ്ധ്യമായാ ജഗത്യാ
ദഗ്ദ്ധാ ദേഗ്ദ്ധതി േകന സ്ഫുടമുപഘടിതഃ

േകാപി മിഥ്യാപ്രവാദഃ.”

ഭരദ്വാജാശ്രമം:
“ശാരീശുകായതനേകാടരസമ്പ്രരൂഢ-
ശ്യാമാകുശാലിഫലശാലിവനദ്രുമാണി
േഗാഗർഭിണീചരിതദർഭകുശാങ്കുരാണി
വിശ്രാന്തിമാശ്രമപദാനി ദൃേശാർദ്ദിശന്തി.”

ചിത്രകൂടപർവതത്തിെല വൃക്ഷങ്ങൾ:

“അസ്മിംസ്താതവിപത്തിമാര്യഭരതാദാകർണ്ണയദ്ഭിഃ പുരാ
നാസ്മാഭിഃ പരേമഭിരപ്യതിതരാമാക്രന്ദിതം ശാഖിഭിഃ
േയ മുഞ്ചന്ത്യധുനാപി പുഷ്പനയൈനർബാഷ്പാൻ

മധുച്ഛദ്മനാ
ഭൃങ്ഗാരാവമിഷാദ്വിലാപവചനാന്യുൈച്ചർവിതന്വന്ത്യമീ.”

സീതാരാഘവത്തിനു തുല്യമായി രസപുഷ്ടിയുള്ള നാട�
കങ്ങൾ േവേറയും ചില േകരളീയ മഹാകവികൾ രചി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്; എന്നാൽ സമുജ്ജ്വലമായ ശബ്ദഭങ്ഗിെകാണ്ടു്
അതു് അവെയ മിക്കവാറും നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കുകയാ�
ണു് െചയ്യുന്നതു്.



17 ഭാഷാകൃതികൾ

തുള്ളൽക്കഥകൾകൂടാെത പതിേനഴു് ആട്ടക്കഥകളും
പെത്താൻപതു് ഇതരകൃതികളും നമ്പിയാർ രചിച്ചിട്ടു�
െണ്ടന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. ആ ഇതരകൃതികളിൽ ചില�
തിെനപ്പറ്റി ആദ്യമായി സ്വല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.



18 ശീലാവതി നാലുവൃത്തം

ശീലാവതി എന്ന പതിവ്രതാശിേരാമണിയുെട സുപ്രസി�
ദ്ധമായ ഉപാഖ്യാനം കവി നാലുവൃത്തമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള�
താണു് ഈ കൃതിെയന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബാല്യ�
കാലത്തു തെന്ന അേദ്ദഹത്തിൽ വികസിച്ചുതുടങ്ങിയ
ഭാഷാകവനകൗശലത്തിനും പരിഹാസേധാരണിക്കും
ഈ െചറിയ കവിത നിദർശനമാകുന്നു. വൃദ്ധനായ ഉഗ്ര�
ശ്രവസ്സു യുവതിയായ തെന്റ പത്നി ശീലാവതിേയാടു
പറയുന്ന െകാള്ളിവാക്കുകളിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ചുവെട
േചർക്കുന്നു.

“കാലെത്താരു തുള്ളിക്കഞ്ഞി തരാൻേപാലും
ശീലാവതി! നിനക്കാസ്ഥയില്ല
ൈകപ്പുണ്യം െതല്ലും നിനക്കില്ല വല്ലേഭ!
ൈകപ്പും പുളിപ്പുെമരിപ്പുമില്ല.
െവപ്പിെന്റ െകൗശലമില്ല; കറി വായിൽ
െവപ്പാനുമാകാ നീ െവച്ചെതാന്നും.
ഉേപ്പരിയും നിെന്റ േചാറുെമടുത്തങ്ങു
കുപ്പയിലാക്കുവാെനേന്ന േതാന്നൂ.
ആർക്കാനും േവണ്ടീട്ടേങ്ങാക്കാനിക്കുംേപാെല-
യാക്കംകൂടാെത നീ േചാറു തന്നാൽ
ഭക്ഷിപ്പാനാഗ്രഹമുണ്ടാേമാ? നീെയെന്ന
രക്ഷിപ്പാനാളല്ല ശീലാവതി.
പത്തുനൂറായി വയസ്സു നമുക്കിേപ്പാൾ
പത്നിക്കു നല്ല െചറുപ്പകാലം.
താടി നരച്ച പുരുഷെനക്കാണുേമ്പാ-
േളാടിെയാളിച്ചിടുമംഗനമാർ.
താടിയും നമ്മുെട മൂക്കുമാെയാന്നിച്ചു
കൂടിഗ്ഗുണേദാഷെമേന്ന േവണ്ടൂ.
വായിെലാരു പല്ലുമില്ലാത്ത വൃദ്ധെന
സ്ഥായിയുണ്ടാകുേമാ െപണ്ണുങ്ങൾക്കു്?”

ആ കഥ “െചാല്ലുേന്നാർക്കും േകൾക്കുേന്നാർക്കും സന്ത�
തിയും െനടുമങ്ഗല്യവും സമ്പത്തുേമറ്റമുണ്ടാകും” എന്നു
കവി സ്ത്രീകെള ഉപേദശിക്കുന്നു. കിളിയാണു് കഥ പറ�
യുന്നതു്. പിൻകാലത്തു് ഇേത ഇതിവൃത്തെത്തത്തെന്ന
അധികരിച്ചു കവി ‘ശീലാവതിചരിതം’ എന്ന ഒരു ഓട്ടൻ�
തുള്ളലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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പഞ്ചപദിയുേടയും മറ്റും പ്രേണതാവായ നമ്പിയാർക്കു
ഗാനരചനയ്ക്കുേവണ്ട സങ്ഗീതജ്ഞാനമിെല്ലന്നു പറയു�
ന്നവരുെട മുഖമുദ്രണത്തിനു പര്യാപ്തമായ ഒരു മേനാഹ�
രകൃതിയാണു് പത്തുവൃത്തം. ശീലാവതിക്കും പത്തുവൃത്ത�
ത്തിനും േകരളത്തിെല ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളുെടയി�
ടയിൽ അർഹത്തമമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളതു്. അവ�
േയാടു കിടപിടിക്കുന്ന ശാകുന്തളം തുടങ്ങിയ രേണ്ടാ മൂ�
േന്നാ കൃതികൾ മച്ചാട്ടിളയതും ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. അവെയ
സ്ത്രീകൾ ഇക്കാലത്തുേപാലും, വിേശഷിച്ചു ഗ്രാമീണേകര�
ളത്തിൽ, ആദരിക്കുന്നതിനു് അതിരില്ല. പത്തുവൃത്തത്തി�
െന്റ നിർമ്മിതി ശീലാവതിക്കുേമലായിരിക്കണം എന്നു
മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ നമ്പിയാരുെട വിജാതീ�
യമായ തുള്ളൽപ്ഫലിതം അങ്കുരാവസ്ഥയിൽ പ്രകാശി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. പഞ്ചമവൃത്തത്തിൽ ബലരാമൻ ദ്വാരപാല�
ന്മാേരാടു ശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റി േചാദിക്കുന്നതു്,
“എന്നുെട േസാദരൻ ശൗരി – െയങ്ങുേപായീ നായന്മാേര!
നിങ്ങളാരുമറിയാെത – നീലവർണ്ണൻ േപാകയില്ല”

എന്നാണു്. രുൿമിണിെയ ഹരിച്ചുെകാണ്ടു കൃഷ്ണൻ വര�
ണമണ്ഡപം വിട്ടിറങ്ങുേമ്പാൾ ഭഗ്നാശയന്മാരായ രാജാ�
ക്കന്മാരുെട
“െവണ്ണയും പാലും കവർന്നുഭുജിക്കുന്ന
കണ്ണനിവണ്ണമേഹാ! — നല്ല
െപണ്ണിെനക്കണ്ടു െകാതിച്ചു ചതിച്ചങ്ങു
െകാണ്ടുേപാവാനാഗ്രഹം

േഗാരസമല്ലിതു േഗാപശിേശാ തവ
േചാരണേമാഹമേയ്യാ-അതു
നീരസമായ്  വരുെമന്നു ധരിക്കണ-
മിത്തരം െചയ്തുെകാണ്ടാൽ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ഉപാലംഭം ഉജ്ജ്വലമായിരിക്കുന്നു. വി�
വാഹാനന്തരം രുൿമിണിയുെട ഇങ്ഗിതപരീക്ഷണ�
ത്തിനുേവണ്ടി കപടേഗാപാലൻ
“പത്തു കാശിനു വകെയൻകയ്യിൽക്കാണ്മാനില്ല
മത്തകാശിനിമാർമൗലിമാലിേക! േകൾ”

എന്നും മറ്റും തട്ടിവിടുന്ന പൂർവപക്ഷങ്ങൾക്കു ഭഗവത്ഭ�
ക്തയായ ആ േദവി നൽകുന്ന സമാധാനങ്ങൾ അത്യ�
ന്തം മേനാഹരങ്ങളാണു്. കാത്യായനീസ്തുതിപരമായ
സപ്തമവൃത്തത്തിെല ശബ്ദസൗന്ദര്യം ഏതു് അശ്മഹൃദയ�
േത്തയും അലിയിക്കാതിരിക്കയില്ല.

“ജയ ജയ ഭഗവതി! മാേയ! —േദവി!
ജഗതി മധുരതരകാേയ!
ജനനി! പരമശിവജാേയ! —ഗൗരി!
ജനനി! പരമരമണീേയ!
കരതലവിലസിതവലേയ! —േദവി!
വിരചിതഗിരിവരനിലേയ!
അരിജനകുലബലവിലേയ! —നിെന്റ
ചരണയുഗളമനുകലേയ.

… … …
മനസിജമധുരശരീരൻ—കൃഷ്ണൻ
മനുജവിജയരണശൂരൻ
മനസി വസതി സുകുമാരൻ—മമ
മഹിതനാകും നന്ദകുമാരൻ.
അവെനെന്റ വരനായിവരുെമാ—േദവി!
അതിെനാരു വരമിങ്ങു തരുേമാ?

… … …
നളിനനയനനഭിരാമൻ—കൃഷ്ണൻ
നരകമുരമദവിരാമൻ
തരുണീജനങ്ങൾെക്കാരു കാമൻ—കൃഷ്ണൻ
തരമല്ലാത്തവേരാടതിവാമൻ
നരസുരമുനിജനപാലൻ—കൃഷ്ണൻ
നയനമധുരതരബാലൻ
അനിശമസുരകുലകാലൻ—കൃഷ്ണൻ
അനഘഹൃദയനനുകൂലൻ.”
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(1) ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം (2) നളചരിതം (3) ശിവപുരാ�
ണം (4) പഞ്ചതന്ത്രം (5) വിഷ്ണുഗീത ഈ അഞ്ചു കൃതി�
കളും ദീർഗ്ഘങ്ങളായ ഭാഷാഗാനങ്ങളാകുന്നു. വിഷ്ണുഗീ�
തയിൽ ഹംസെത്തെക്കാണ്ടും മറ്റുള്ളവയിൽ കിളിെയ�
െക്കാണ്ടും കവി കഥ പറയിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഗാനങ്ങൾ
ഞാൻ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്തിരിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്കാണു് കവി
രചിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു േതാന്നുന്നു. ഇവയിൽ എനിക്കു് ഏറ്റ�
വും മധുരമായി േതാന്നീട്ടുള്ളതു നളചരിതമാെണന്നും
പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. ഏകാദശീമാഹാത്മ്യവും നളചരിത�
വും നാലു പാദങ്ങളായാണു് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇവയിൽ
ആദ്യെത്ത കൃതിയിൽ കവിയുെട കലാശില്പം മറ്റുള്ളവ�
െയ അേപക്ഷിച്ചു് അല്പം ന്യൂനമായാണു് കാണുന്നതു്.
അതിെല തൃതീയപാദവും നളചരിതത്തിെല ദ്വിതീയപാ�
ദവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുേനാക്കുന്നവർക്കു് ഈ പരമാർത്ഥം
േബാധെപ്പടാതിരിക്കുകയില്ല. ‘േചതസി ത്യജിക്കുന്ന’
‘അരുതു ഭ്രമം’ ‘മന്നിേട ദിേവ’ ‘ഫണിെമത്തശായി’ തുട�
ങ്ങിയുള്ള ൈവരസ്യജനകങ്ങളായ പ്രേയാഗങ്ങൾ നമ്പി�
യാരുെട അന്യകൃതികളിൽ വളെര വിരളമാേയ കാ�
ണുകയുള്ളു. പാദംേതാറും ഏകാദശീമാഹാത്മ്യത്തിൽ
കവി “വില്വമാമല തന്നിൽ വിശ്രമിച്ചരുളുന്ന വീരരാഘ�
വസ്വാമിേദവെന” ഓേരാ വിധത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്.
അതുെകാണ്ടു് അതും അേദ്ദഹം വിേദശപര്യടനം ആരം�
ഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പു രചിച്ച ഒരു കാവ്യമാെണന്നു ഞാൻ
സങ്കല്പിക്കുന്നു. എകാദശീമാഹാത്മ്യത്തിലും ഫലിതം
ധാരാളമുണ്ടു്.
“ചിത്രഗുപ്തെന്റ േലഖപുസ്തകം െവപ്പിക്കണം
ഛത്രവുെമടുത്താശു നടക്കുമേദ്ദഹവും”

“കയ്യിലുള്ളർത്ഥങ്ങെളല്ലാം ചിലവിട്ടു
കയ്യും കുടഞ്ഞു പുറെപ്പട്ടു െമല്ലേവ”
“ചരടുകളുമുടലുകളിെലാരുവനഥ േചർക്കയാൽ
ചാടിക്കളിക്കും മരപ്പാവ േപാലേവ”

“ഇല്ലെത്ത മുതൽെകാണ്ടു കളിച്ചുകൂടാ നിന-
ക്കില്ലാത്ത വസ്തു തന്നിെട്ടങ്ങെന പുലർേത്തണ്ടു?”

“പിേറ്റന്നാളില്ലത്തു െചെന്നത്തി ഞാൻ ധനെമല്ലാം
കുറ്റിയിലുറപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ചുവാണീടിേനൻ”

എന്നിത്തരത്തിലുള്ള െപാടിൈക്കകൾ നമ്പിയാരുെട
തൂലികയിൽനിന്നല്ലാെത പുറെപ്പടുന്നതല്ലേല്ലാ. ഒന്നുര�
ണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ശൂന്യമായ യമേലാകം:
“ചിത്രഗുപ്തെന്റ പത്രവ്യാപാരം നാസ്തിയായി
ചിത്തത്തിൽ വിഷാദവും വർദ്ധിച്ചു ദിേന ദിേന.

അന്തകപുരേത്തക്കു മാർഗ്ഗവുമില്ലാെതയാ-
യന്തിേക പുല്ലും കാടും വളർന്നു വഴി തൂർന്നു.

രൗരവം കുംഭീപാകെമന്നിവ േഘാരങ്ങളാം
നാരകസ്ഥലങ്ങളുെമാക്കേവ ശൂന്യങ്ങളായു്.

ദ്വാദശാദിത്യന്മാരും തീക്കനൽപ്പുഴുക്കളും
താദൃശം ജ്വലിക്കുന്ന ദിക്കുകൾ വൃഥാതെന്ന.

തപ്തനാരാചങ്ങളും െകട്ടുേപായ്ക്കളകയാൽ
ദീപ്തമാം പ്രകാശവും കാണ്മതിന്നില്ലാതായി.”

ധർമ്മാംഗദേനാടു് അസുരന്മാരുെട സമരാഹ്വാനം:
“പരവശത വിരവിെനാടു വരുമിഹ ധരിക്ക നീ
പന്നഗന്മാരല്ല ഞങ്ങെളേന്നാർക്കണം;

അവനിയുെട വിവരമതിലനുദിനെമാളിച്ചിരു-
ന്നാരും ഗ്രഹിക്കാെത കാലം കഴിക്കയും,

ഒരു െപാഴുതിെലാരുെപാഴുതിെലാരുവനുെട കാൽവിര-
േലാർക്കാത്തേനരം കടിച്ചെങ്ങാളിക്കയും,

ചതിപടയിലതിവിരുതു കരുതുമരവങ്ങെള-
ച്ചാതുര്യമാേട ജയിച്ചു ഞാെനന്നു നീ

ജളത ഹൃദി ബത കരുതി െവളിവിലിഹ വന്നുേവാ
ജാതിഹീന! മനുഷ്യാധമ! ദുർമ്മേത!”
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നളചരിതത്തിൽ നമ്പിയാരുെട രചനാസൗഷ്ഠവവും
ഉേല്ലഖചാതുര്യവും പാലും പഞ്ചസാരയും േപാെല മധു�
രമധുരമായി സേമ്മളിച്ചു സഹൃദയന്മാെര പുളകിതഗാ�
ത്രരാക്കുന്നു. ശീലാവതി “ശ്രീരാമ േഗാവിന്ദ നാരായ�
ണാനന്ദ ശ്രീവാസുേദവ മുകുന്ദ ഹേര” എന്നാരംഭിക്കു�
ന്ന കവി തെന്നയാണു് നളചരിതം “ശ്രീരാമേഗാവിന്ദ
േഗാപാല പാഹിമാം നാരായണാനന്ദ വിേഷ്ണാ നേമാ�
സ്തു േത” എന്നാരംഭിക്കുന്നതു്. ഈ രണ്ടു കൃതികളിലും
അേദ്ദഹം ഏകാദശീമാഹാത്മ്യത്തിെലന്നേപാെല തി�
രുവില്വാമല ശ്രീരാമെനയാണു് ആദ്യമായി വന്ദിക്കുന്ന�
െതന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. അതു ശരിയാെണങ്കിൽ
നളചരിതവും അേദ്ദഹം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിൽ താമസി�
ക്കുേമ്പാൾ യൗവനാരംഭത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കാവ്യമാ�
യിരിക്കണം. “ശുകപുരവരസ്ഥിേത ശൂലപാേണവിേഭാ
സകലദുരിതങ്ങളും േപാക്കി രക്ഷിക്ക മാം” എന്ന ഈ
കൃതിയുെട അവസാനത്തിലുള്ള ഒരീരടി മുൻപുതെന്ന
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഉണ്ണായിവാരിയരുേടയും നമ്പിയാരു�
േടയും ജീവിതകാലെത്തപ്പറ്റിയുള്ള എെന്റ പക്ഷത്തിനു്
ഉേപാദ്ബലകമായി നമ്പിയാർക്കു് നളചരിതം കിളിപ്പാ�
ട്ടിൽ ഉണ്ണായിവാരിയരുെട നളചരിതം ആട്ടക്കഥ പല
വിധത്തിലും ഉപജീവ്യമായിട്ടുണ്ടു് എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. കലിയും േദേവന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം,
പുഷ്കരനും നളനും തമ്മിലുള്ള സംവാദം ഇങ്ങെന ചില
ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ആധമർണ്ണ്യം അല്പം അപകർഷം കൂ�
ടിയായിട്ടുണ്ടു്. “പാഥസാം നിചയം വാർെന്നാഴിഞ്ഞളവു
േസതുബന്ധേനാേദ്യാഗെമെന്തേടാ?” എന്നു വാരിയ�
രുെട പംക്തി നമ്പിയാർ “േതാട്ടിെലജ്ജലെമല്ലം പാ�
ഞ്ഞുേപാേയാരുേനരം കൂട്ടിയാൻ ചിറ െകട്ടാനുെള്ളാരു
പദാർത്ഥം നീ” എന്നു പരാവർത്തനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാശയ സ്വീകരണം കവിയുെട ബാ�
ലചാപല്യമാെണേന്ന കരുതുവാൻ തരമുള്ളൂ.

നമ്പിയാരുെട കവിതയ്ക്കുള്ള സ്വാരസ്യം അതിെന്റ പരി�
പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ വികസിക്കുന്നതു ദ്വിതീയ പാദത്തി�
ലാണു്.
“സജലജലധരനികരസദൃശതനുഭാസുരൻ
സാന്ദ്രമന്ദസ്മിതസ്നിഗ്ദ്ധമുഗ്ദ്ധാനനൻ,”

“കരകമലമതിലമലകമലദലമാലയും
കാണുന്നവർെക്കത്ര േമാഹനീയാകൃതി,”

“മനസി പുനരിവനിെലാരു ഘനകുതുകമുെണ്ടങ്കിൽ
മാലയിട്ടാലും മടിേക്കണ്ട ഭീമേജ”

തുടങ്ങിയ ഈരടികളുെട രചനാസൗഷ്ഠവം മറ്റു കിളിപ്പാ�
ട്ടുകളിൽ കാണുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. കവിയുെട നിരങ്കു�
ശമായ ഫലിേതാക്തിക്കു പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നുകൂടി
ഉദാഹരണം കാണിക്കാം.

േചദിരാജ്യേത്തക്കു േപാകുന്ന വണിക്കുകൾ:

“പട്ടുകൾ പുടവകൾ കച്ചകളിവെയല്ലാ-
െമാട്ടകങ്ങെളെക്കാണ്ടു വഹിപ്പിെച്ചാരുവിധം
ഒട്ടു തങ്ങെളത്തെന്ന വഹിക്കുമിരുമുടി-
െക്കട്ടുകാരരും ചില മാറാപ്പുകാരുമിതിൽ
ഗർദ്ദഭങ്ങളും ചില കാലാൾകൾ കുതിരകൾ
കർദ്ദമമണിഞ്ഞുള്ള േപാത്തുകെളാരുവിധം
കുട്ടകങ്ങളും ചില കട്ടിലും െപട്ടികളും
െപട്ടകങ്ങളും െകട്ടിേപ്പറിയെങ്ങാരുവിധം
രട്ടുെകാെണ്ടാരുവിധം മാറാപ്പു േപറിച്ചില
െചട്ടികൾ, േകാമട്ടികൾ, കുട്ടികൾ, വൃദ്ധന്മാരും,
താടിയും തലപ്പാവും കുണുക്കും കുപ്പായവും
േകാടിവസ്ത്രവും േതാളിൽ, ൈക്കകളിൽക്കുന്തങ്ങളും
േമാ ടിയിങ്ങെന ചില െചട്ടികൾക്കതിൽച്ചില
ലാടരും കൂെടക്കൂടിേച്ചങ്ങല െകാട്ടിെക്കാണ്ടും
താളവും െകാട്ടിച്ചില പണ്ടാരക്കൂട്ടങ്ങളും
കാളവും ശംഖും വിളിച്ചിങ്ങെന ചില ജനം.
േപമുഖം െകട്ടിച്ചിലർ തപ്പുകൾ െകാട്ടിെക്കാണ്ടു
കാമിനികളും ചില വസ്ത്രങ്ങൾെകാണ്ടു മൂടി.
അശ്വവുേമറിച്ചിലരാനേമേലറിച്ചിലർ
വിശ്വവും മുഴക്കിെക്കാണ്ടിങ്ങെന കാണായ് വന്നു.”

ഈ വരികൾ വായിച്ചാൽ ഇവയുെട നിർമ്മാതാവു തെന്ന�
യാണു് പിന്നീടു തുള്ളൽക്കഥക്കാരനായിത്തീരുന്നതു്
എന്നു നമുക്കു േതാന്നുന്നില്ലേയാ? േപാെരങ്കിൽ,

“ഉമ്മരപ്പല്ലുെകാണ്ടു െമല്ലേവ ചിരിക്കയും
െവണ്മയിലണക്കിടപ്പല്ലുെകാണ്ടിറുമ്മിയും”

എന്നും മറ്റും അനന്തരകാലകൃതമായ സഭാപ്രേവശം തു�
ള്ളലിെല ചില വരികെള അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈരടിക�
േളയും നമുക്കു് ഈ കാവ്യത്തിൽ കെണ്ടത്താവുന്നതാ�
ണു്. നമ്പിയാരുെട അക്കാലെത്ത അന്യഭാഷാകൃതിക�
ളിെലന്നേപാെല ഇതിലും പല ഉേല്ലഖരത്നങ്ങൾ മിന്നി�
ത്തിളങ്ങുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് ഏറ്റവും അഭിമതങ്ങളായ
അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ ഉൽേപ്രക്ഷയും ദൃഷ്ടാന്തവും അർ�
ത്ഥാന്തരന്യാസവുമാണു്. ഉേല്ലഖപാടവത്തിനു് ഒരുദാഹ�
രണം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

കാട്ടുതീ:
“അഗ്നിസ്ഫുലിങ്ഗങ്ങളാകാശമാർഗ്ഗത്തു
ലഗ്നങ്ങളായിപ്രകാശിക്കകാരണം
നക്ഷത്രജാലങ്ങെളാെക്കപ്പകൽേപാലു-
മക്ഷീണേശാഭം പ്രകാശിച്ചുകാൺകേയാ?
ധുമങ്ങളംബേര നീെളപ്പരക്കയാൽ
ജീമൂതകാലവും വന്നു ജൃംഭിക്കേയാ?
ജ്വാലാസമൂഹങ്ങേളറ്റം ജ്വലിക്കയാൽ
കാലാഗ്നിേകാലാഹലം വന്നണഞ്ഞിേതാ?
ഗംഭീരമായുള്ള ശബ്ദം ജനിക്കയാ-
ലംേഭാധി നാലും കവിഞ്ഞു വരുന്നിേതാ?
ആദീപിേതാഷ്മപ്രകർഷം ഭവിക്കയാൽ
ദ്വാദശാർക്കന്മാെരാരുെമ്പട്ടുദിച്ചിേതാ?
പർവതശൃങ്ഗങ്ങൾ െപാട്ടിെത്തറിക്കയാൽ
പർവതാരാതിതാൻ വജ്രെമടുത്തിേതാ?
രൂക്ഷാനലജ്വാല േമേന്മലുദിക്കയാൽ
ദക്ഷാന്തകൻ ഫാലേനത്രം മിഴിച്ചിേതാ?
സിംഹാരവാേഘാഷമങ്ങുത്ഭവിക്കയാൽ
സംഹാരരുദ്രെന്റ കൂറ്റനുണർന്നിേതാ?”

സർവാങഗീണമായ രാമണീയകം സമഗ്രമായി വഴി�
െഞ്ഞാഴുകുന്ന ഒരു കിളിപ്പാട്ടുതെന്നയാണു് നളചരി�
തം.
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ശിവപുരാണത്തിെന്റ മൂലം സംസ്കൃതത്തിെല ശിവപുരാ�
ണമല്ല; അഷ്ടാദശപുരാണങ്ങളിൽ അത്യന്തം ദീർഘവും
അേനകം ഉപാഖ്യാനമണികൾക്കു് ആകരവുമായ സ്കാ�
ന്ദപുരാണമാകുന്നു. സ്കാന്ദപുരാണം മാേഹശ്വരം, ൈവ�
ഷ്ണവം, ബ്രാഹ്മം, കാശി, ആവന്ത്യം, നാഗരം, പ്രഭാസം
എന്നിങ്ങെന ഏഴു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മത്തിനു വീണ്ടും േസതുമാഹാത്മ്യഖണ്ഡം
എന്നും ധർമ്മാരണ്യഖണ്ഡം എന്നും ബ്രേഹ്മാത്തരഖ�
ണ്ഡം എന്നും മൂന്നു് അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. അവ�
യിൽ ബ്രേഹ്മാത്തരഖണ്ഡത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു്
നമ്പിയാരുെട ശിവപുരാണം. അതിൽ കവി (1) പഞ്ചാ�
ക്ഷരമാഹാത്മ്യം (2) ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം (3) ചതുർദ്ദ�
ശീമാഹാത്മ്യം (4) ശനിപ്രേദാഷമാഹാത്മ്യം (5) പ്രേദാ�
ഷമാഹാത്മ്യം (6) േസാമാവാരവ്രതമാഹാത്മ്യം (7) ശി�
വേയാഗികഥ (8) ഭസ്മമാഹാത്മ്യം (9) ശബരമാഹാത്മ്യം
(10) ഉേമശാനവ്രതമാത്മ്യം (11) രുദ്രാക്ഷമാഹാത്മ്യം
(12) കാശിമാഹാത്മ്യം എന്നീ പന്ത്രണ്ടുപാഖ്യാനങ്ങൾ
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിൽ കാശിമാഹാത്മ്യം മാത്രം
ബ്രേഹ്മാത്തരഖണ്ഡത്തിലുള്ളതല്ല.

ശിവപുരാണവും മേനാഹരമായ ഒരു ഭാഷാകൃതിതെന്ന;
വിവർത്തനമാകയാൽ നളചരിതത്തിെലന്നേപാെലയു�
ള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കവിക്കു പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചി�
ട്ടിെല്ലങ്കിലും മൂലകൃതിയിെല പല ഭാഗങ്ങളും രസാനുഗു�
ണമായി സേങ്കാചിപ്പിക്കുവാനും വികസിപ്പിക്കുവാനും
അേദ്ദഹം മടിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഷാന്തരീകരണവിഷയത്തിൽ
നമ്പിയാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയം എഴുത്തച്ഛേന്റതുത�
െന്നയാണു്. നമ്പിയാരുെട കിളിപ്പാട്ടുകൾക്കു് എഴുത്ത�
ച്ഛെന്റ കൃതികളിെല ഗാംഭീര്യമിെല്ലങ്കിലും അവെയക്കാ�
ളധികം ശയ്യാഗുണമുണ്ടു്. എഴുത്തച്ഛൻ ആചാര്യനാെണ�
ങ്കിൽ നമ്പിയാർ ആത്മസുഹൃത്താണു്. അവർ രണ്ടുേപ�
െരെക്കാണ്ടും നമുക്കു് ഒന്നുേപാെല ആവശ്യമുണ്ടു്. നമ്പി�
യാരുെട ഫലിതരസികത കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ അല്പെമാ�
ന്നു് അന്തർഗുഢമായും തുള്ളൽക്കഥകളിൽ അത്യന്തം
അനാവൃതമായ രീതിയിലും പ്രകാശിക്കുന്നു. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ അതിഹസിതം േപാെലതെന്ന അല്പഹസിത�
വും നമുക്കു് ആസ്വാദ്യതമമാകുന്നു. ശിവപുരാണത്തിൽ
നിന്നു താെഴേച്ചർക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിെല ഹാസം
ഇവ രണ്ടിനും മധ്യവർത്തിയായി പരിലസിക്കുന്നു എന്നു
പറയാം.

േസാമവാരവ്രതത്തിെല രാജേസേവാപാലംഭം:
“അേയ്യാ! മഹാദുഃഖമർത്ഥവാന്മാരുെട
ശയ്യാഗൃഹദ്വാരി െചന്നുനില്ക്കുന്നതു്.
കൃത്യങ്ങെളല്ലാമുേപക്ഷിച്ചു ഭൂപെന്റ
ഭൃത്യപ്രവൃത്തിയും െചയ്തു േമവീടിനാൽ
അത്രമാത്രം ധനം കിട്ടിെയന്നും വരും,
വസ്ത്രവുംകൂടാെത േപാന്നുെവന്നും വരും.
ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു തരംേനാക്കി നില്ക്കുന്ന
ധൃഷ്ടനാം പൂരുഷൻ ൈകക്കലാക്കും ധനം.
നിത്യകർമ്മങ്ങളും ഭൂപാലേസവയും
സത്യമേന്യാന്യം വിരുദ്ധം നമുെക്കേടാ.
എന്നുവരികിലും കുണ്ഡിനാധീശെന-
െച്ചന്നുകാേണണം ശിശുക്കേള! നിങ്ങളും.
സർവജ്ഞനായുള്ള വിപ്രെനന്നാകിലും
ദ്രവ്യം െകാടുക്കാെത െപണ്ണിെനക്കിട്ടുേമാ?
നിങ്ങൾക്കിദാനീം വിവാഹകാലം വന്നു:
ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടു കാെശങ്കിലും ദുർല്ലഭം.
വിദ്വാൻ വിദർഭരാജാെവന്നു േകൾക്കുന്നു
വിദ്വജ്ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്നുേപാൽ ധനം.
േജ്യാതിഷക്കാരനും മന്ത്രവാദിക്കുമ-
ച്ചാതുര്യേമറുന്ന ൈവദ്യനും േവശ്യയ്ക്കു-
േമതും മടിക്കാെത േവണ്ടതു നൽകുവാൻ
ഭൂതലസ്വാമികൾക്കിെല്ലാരു സംശയം.
മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങെളല്ലാം പണിെപ്പട്ടു
പറ്റിച്ചുെകാണ്ടു നടക്കുന്ന േഭാഷന്നു
െകാറ്റുമാത്രംേപാലുെമങ്ങും കഴിവരാ;
മറ്റുള്ള സംസാരെമന്തു ചിന്തിപ്പതും.
‘വൃദ്ധിരാൈദെച്ചന്നു’പന്യസിച്ചീടിനാൽ
ബുദ്ധിമാെനങ്കിെലാട്ടാദരിക്കം നൃപൻ.
കുണ്ഠനായുള്ളവൻ മിണ്ടാെതനിെല്ലന്നു
ശണ്ഠയിട്ടീടുവാൻ താമസമിെല്ലേടാ.

… … …
ശാസ്ത്രങ്ങൾ െകാണ്ടുേപായു് വിറ്റുതിന്നീടുവാൻ
പാത്രമാെയന്മക്കെളന്തു െചയ്യാവതും?
ദാരിദ്ര്യേദാഷം വരുത്തുന്ന പാപങ്ങ-
ളാരും നിനച്ചാെലാഴിക്കാവതേല്ലതും.”

പ്രേദാഷമാഹാത്മ്യത്തിൽ ധർമ്മഗുപ്തമഹാരാജാവു
തെന്റ വയസ്യനായ ശുചിവ്രതനു മൂലകാരെനേപ്പാ�
െല മന്ത്രിസ്ഥാനമല്ല, തെന്റ ഫലിതരീതിക്കു േയാജി�
ച്ച ‘സർവാധികാര്യ’ മാണു് നല്കുന്നതു്. ഇന്ദ്രേസനെന്റ
രാജ്യത്തിൽ ശത്രുക്കൾ കടന്നു ‘േകാട്ടപ്പടികൾ പിടിച്ചട�
ക്കുക’യും െചയ്യുന്നു.

പഞ്ചതന്ത്രം
ഇനി പഞ്ചതന്ത്രെത്തക്കുറിച്ചാണു് പ്രസ്താവിേക്കണ്ടിയി�
രിക്കുന്നതു്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കവി അങ്ങിങ്ങു് അല്പം
സംസ്കൃതപക്ഷപാതി യായിക്കാണുന്നു; അത്രയ്ക്കുമാത്രം
രചനയ്ക്കു ൈവകല്യവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഇതും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉത്തമങ്ങളായ ഭാഷാകൃതികളിൽ
ഒന്നാെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി ആർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാ�
സം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ ഭാഷയിൽ
പരേത്തണ്ട ഭാഗം പരത്തിയും ചുരുേക്കണ്ട ഭാഗം ചുരു�
ക്കിയും തർജ്ജമെചയ്യുന്നതിനു നമ്പിയാർക്കുള്ള സാ�
മർത്ഥ്യം മറ്റാർെക്കങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശ�
യമാണു്. ആ സിദ്ധി അതിെന്റ ഹൃദയാവർജ്ജകമായ
രൂപത്തിൽ പ്രസ്തുത കൃതിയുെട കഥാമുഖത്തിൽത്തെന്ന
പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

“വരം ഗർഭസ്രാേവാ; വരമൃതുഷു ൈനവാഭിഗമനം;
വരം ജാതഃ േപ്രേതാ; വരമപി ച കൈന്യവ ജനിതാ;
വരം വന്ധ്യാ ഭാര്യാ; വരമപി ച ഗർേഭഷു വസതിർ-
ന്ന ചാവിദ്വാൻ രൂപദ്രവിണഗുണയുേക്താഽപി തനയഃ”

“കിം തയാ ക്രിയേത േധന്വാ യാ ന സൂേത ന ദുഗ്ദ്ധദാ?
േകാർത്ഥഃ പുേത്രണ ജാേതന േയാ ന വിദ്വാൻ ന

ഭക്തിമാൻ?”

എന്നീ മൂലേശ്ലാകങ്ങെള നമ്പിയാർ താെഴക്കാണുന്ന വി�
ധത്തിലാണു് ഭാഷീകരിക്കുന്നതു്.
“ഗർഭമുണ്ടാകാതുള്ള േഗാവിെന വളർത്തുന്ന
ദുർഭഗന്മാർക്കു ഫലെമന്തേഹാ വിചാരിച്ചാൽ?
െപറ്റുെവന്നാലും കറപ്പിക്കയിെല്ലന്നുവന്നാ-
േലറ്റവും മഹാദുഃഖ, മപ്പശു പാഴിൽത്തെന്ന.
പുണ്യമില്ലാത ബഹുസന്തതി വൃഥാഫല-
െമണ്ണേമെറയുെണ്ടന്നു വരുത്താൻമാത്രം െകാള്ളാം.
ധന്യെനന്നാകിെലാരു നന്ദനൻമാത്രംമതി;
തന്നുെട കുലം പരിത്രാണവും െചയ്യുമവൻ;
വല്ലാത തനയന്മാരില്ലായ്കതേന്ന ഗുണം;
വല്ലഭയ്ക്കുടൻ ഗർഭം ഛിദ്രിയ്ക്കതേന്ന സുഖം.
ഉത്തമനല്ലാതുള്ള പുത്രനുണ്ടായാലേന്ന
ചത്തുേപായാലും െകാള്ളാം; പുത്രിയായാലും െകാള്ളാം.
തന്നുെട മഹിഷിതാൻ മച്ചിയായാലും െകാള്ളാം;
താെനാരു വിവാഹവും െചയ്തീെലന്നാലും െകാള്ളാം.
വിത്തവും സൗന്ദര്യവുെമാെക്കയുെണ്ടന്നാകിലും
വിദ്യയില്ലാത സുതനുണ്ടായാൽ സുഖമില്ല.
ദാനശീലത്വംെകാണ്ടും ശാസ്ത്രൈനപുണ്യംെകാണ്ടും
മാനനീയനാെമാരു പുത്രനുണ്ടാവാനിേപ്പാൾ
പുണ്യവാന്മാർേക്ക മുറ്റും സംഗതി വരൂ ദൃഢം;
പുണ്യഹീനന്മാർെക്കാരു പുത്രനുണ്ടായാലവൻ
േഘാരമാം േരാഗംേപാെല, ക്രൂരമാംവിഷംേപാേല,
ദാരുണൻ മഹാപാപി തൻകുലം മുടിച്ചീടും.”

ഇതു പദാനുപദമായ തർജ്ജമയല്ല. കവി മൂലത്തിെല
ആശയം സ്വായത്തമാക്കി തെന്റ മേനാധർമ്മം അതിൽ
കലർത്തി, ഭാഷയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

വിഷ്ണുഗീതേയയും പാർവതീസ്വയംവരേത്തയും കുറിച്ചു്
ഇതിനുമുമ്പുതെന്ന ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ദൂതവാക്യം പതിന്നാലുവൃത്തം
േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ദൂതവാക്യം പ്രബന്ധെത്ത ആദ്യ�
ന്തം അവലംബിച്ചു, രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്ത�
ത്തിെന്റ രീതിയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണു്
പതിന്നാലുവൃത്തം. പരകീയമായ ആശയം വളെരയ�
ധികം കടന്നു കൂടീട്ടുള്ള പ്രസ്തുത കൃതി നമ്പിയാരുെട
ഉൽകൃഷ്ടകാവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാെണന്നു പറയുവാൻ നിർ�
വാഹമില്ല. എങ്കിലും ഇതിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈന�
സർഗ്ഗികമായ കവനചാതുര്യം ഏെറക്കുെറ പ്രകാശിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. സഞ്ജയേനാടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ പ്രത്യുക്തി അട�
ങ്ങിയതും “എന്തു സഞ്ജയ െചാല്ലു െചാല്ലു” എന്നാരംഭി�
ക്കുന്നതുമായ തൃതീയവൃത്തം, ശ്രീകൃഷ്ണേനാടു േക്രാധാ�
കുലനായ ഭീമേസനെന്റ പ്രത്യുത്തരമുൾെക്കാള്ളുന്നതും
“ഝടിതി കടുേകാപിയാം ഗന്ധവാഹാത്മജൻ” എന്നു
തുടങ്ങുന്നതുമായ ഷഷ്ഠവൃത്തം, ഭഗവാെന്റ വിശ്വരൂപ�
െത്ത വർണ്ണിക്കുന്നതും “അർക്കായുതപ്രഭെയാെടാക്കു�
ന്ന കാന്തിഭരം” എന്നുപക്രമിക്കുന്നതുമായ ത്രേയാദശ�
വൃത്തം ഇവ സവിേശഷം ആകർഷകങ്ങളാകുന്നു. ചില
വരികൾ ഉദ്ധരിക്കെട്ട.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ:

“ചഞ്ചലകമലായതേലാചനനഞ്ചിതമഞ്ജുളശീലൻ
പഞ്ചശരസമാനശരീരനുദഞ്ചിതകാന്തിവിശാലൻ
കുഞ്ചിതഘനകുന്തളബന്ധനസഞ്ചിതേകകികലാപൻ
പുഞ്ചിരിമധു തഞ്ചിനവദനനേശാഭത ശംേഭാ ശരണം.”

ഭീമേസനവാക്യം:
“ഝടിതി കടുേകാപിയാം ഗന്ധവാഹാത്മജൻ
കഠിനമലറി സ്ഫുടം കമ്പിതാശാമുഖൻ
നിടിലതടഭാസുരഭ്രൂ കുടീഭീഷണൻ
പടുതെയാടു െചാല്ലിനാൻ; ചന്ദ്രചൂഡം ഭേജ,

… … …
പട നടുവിലുദ്ധതം പാപി ദുേര്യാധനം
ഝടിതി െപാടിയാക്കുവാൻ ഭീമേസനൻ മതി;
ഘടഘടരേവാൽകടം മൽഗദാഘട്ടനം
കുമതികൾ സഹിക്കുേമാ? ചന്ദ്രചൂഡം ഭേജ.”

“ഊണികൾക്കു രണെമന്നതു േകട്ടാൽ പ്രാണസങ്ക�
ടം” “അങ്കങ്ങളങ്ങാടിവാണിഭംേഭാഗം ചുങ്കങ്ങളിത്യാദി
ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടാ” എന്നിങ്ങെനയുള്ള പല സരസപ്ര�
േയാഗങ്ങൾ പതിന്നാലുവൃത്തത്തിലുമുണ്ടു്.

കിരാതം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്
കുേചലവൃത്തം കഴിഞ്ഞാൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളിൽ അടുത്ത
സ്ഥാനം കിരാതത്തിനു നേല്കണ്ടതാണു്. മായാകിരാത�
രൂപനായ ശിവനും അർജ്ജുനനും തമ്മിലുള്ള സംവാദ�
ത്തിെന്റ സാരസ്യം വാചാമേഗാചരമായിരിക്കുന്നു.

“എങ്കിൽ വാടാ ഫല്ഗുന! നീ നല്ലതല്ല തുടങ്ങുന്നു,
ചിന്തിയാെത ജളത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിടാേത,
വീരനായ കുലയാനത്തലവെനക്കുലെചയ് വാൻ
ഭീരുവായ മാൻകിടാവു തുടങ്ങുംേപാെല.
ഗരുഡനും പറക്കുന്നു; കാകനുംതാൻ പറക്കുന്നു;
ഇരുവരുെമാരുേപാെല വരുമാറുേണ്ടാ?
എലി വീട്ടിൽക്കിടക്കുന്നു; പുലി കാട്ടിൽക്കിടക്കുന്നു;
വലിപ്പംെകാണ്ടിരുവർക്കും സമത്വമുേണ്ടാ?
എലിേപാെലയിരുന്നു നീ പുലിേപാെല പിണങ്ങുന്നു;
ബലവാന്മാേരാടു െചന്നു പിണങ്ങിടാേത.
അരവെത്തക്കുലെചയ് വാനരണയ്ക്കെങ്ങളുതാേമാ?
പുരുഷെരന്നതുെമല്ലാം പുരുഷരല്ല.
അടങ്ങിെക്കാെള്ളടാ േഭാഷ! തുടേങ്ങണ്ട ചില േമാഹം
പടെവട്ടിജ്ജയിപ്പാൻ നീ സമർത്ഥനല്ല.
ആയുധങ്ങളറിയാത്ത നീയിെതാന്നും തുടേങ്ങണ്ട,
കായൽ കാണാത്തവൻ വള്ളം കളിക്കുംേപാെല.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾ ആെരയാണു് ആനന്ദിപ്പിക്കാ�
ത്തതു്!

ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം
സംസ്കൃതത്തിെല മഹാകാവ്യങ്ങളുെട ഛായയിൽ ഭാ�
ഷയിൽ ഇദംപ്രഥമമായി ആവിർഭവിച്ച സർഗ്ഗബന്ധ�
വിശിഷ്ടമായ കൃതി എന്ന നിലയിലല്ലാെത ശ്രീകൃഷ്ണച�
രിതത്തിന്നു വലിയ െമച്ചെമാന്നുമില്ല. 926-ൽ പകർ�
ത്തിയ അതിെന്റ ഒരു മാതൃക ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. സം�
സ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളു�
ന്ന േമല്പടി കാവ്യത്തിന്നു വളെര പ്രചാരമുണ്ടു്; അതു
മിക്കവാറും അതിെന്റ സൗകുമാര്യം െകാണ്ടു സിദ്ധിച്ച�
തായി േവണം സങ്കല്പിക്കുവാൻ. അപൂർവം ചില ഘട്ട�
ങ്ങളിെലാഴിെക വർണ്ണനത്തിേനാ, കഥനത്തിേനാ
യാെതാരു ൈചതന്യവുമില്ല. കൃഷ്ണഗാഥാകാരെന്റ രു�
ൿമിണീസ്വയംവരവർണ്ണനവുമായി ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം
അഷ്ടമസർഗ്ഗത്തിെല ആ കഥാംഗുംഫനം താരതമ്യ�
െപ്പടുത്തിേനാക്കുേമ്പാൾ ഈ വസ്തുത ആർക്കും േബാ�
ധ്യമാകുന്നതാണു്. ദശമസ്കന്ധകഥ ഏവർക്കും മനസ്സി�
ലാകുന്ന വിധത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു ഭാഷയിൽ പ്രതിപാ�
ദിക്കണെമന്നല്ലാെത തെന്റ കാവ്യം രസനിഷ്യന്ദിേയാ
അലങ്കാേരാജ്ജ്വലേമാ ആക്കണെമന്നു കവിക്കു് അഭി�
സന്ധിയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുകയില്ല. ഇതു നമ്പിയാരുെട
ഒരു ദ്രുതകവിതയാെണന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അപൂർവം
ചില േശ്ലാകങ്ങൾ നന്നായിട്ടിെല്ലന്നില്ല.

“വരുന്ന േഗാപാലനിതംബിനീനാം
കരം പകർന്നാശു വിളങ്ങി കൃഷ്ണൻ
വിരിഞ്ഞപുഷ്പങ്ങളിലങ്ങുമിങ്ങും
വിരഞ്ഞുമണ്ടുെന്നാരു വണ്ടുേപാെല”

മുതലായവെയ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്താം. ആെക�
ക്കൂടി ഭാഷാകവിതെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ നമ്പിയാർ�
ക്കു ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന കൃതഹസ്തത
സംസ്കൃത വൃത്തങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതു പ്ര�
ത്യക്ഷമാണു്. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ നല്ല േശ്ലാകങ്ങൾ
വായിക്കണെമന്നുള്ളവർ തെന്റ സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങ�
െളത്തെന്ന സമീപിച്ചുെകാള്ളെട്ട എന്നായിരിക്കണം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മേനാഗതി. അക്കാലത്തു ഭാഷാേശ്ലാ�
കങ്ങളുെട നിർമ്മിതിയിൽ കവികൾക്കു അത്രമാത്രെമ
നിഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നും പ്രകൃതത്തിൽ സമ്മ�
തിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ചമ്പുക്കളുെട കാലം കഴിഞ്ഞുേപായി;
അേതാടുകൂടി മണിപ്രവാള കവിതയുെട രചനാരഹസ്യ�
വും അവിജ്ഞാതമായി. ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ഭാഷാ�
േശ്ലാകങ്ങൾ പുനരുത്ഥാനം െചയ്തു കാണ്മാൻ േകരളീ�
യർ െവണ്മണി അച്ഛൻനമ്പൂതിരിയുെട കാലം വെര കാ�
ത്തിരിേക്കണ്ടിവന്നു. െകാല്ലം പത്താംശതകത്തിൽ ദ്രാ�
വിഡവൃത്തങ്ങളിൽ ഗ്രഥിതങ്ങളായ ചില ഉത്തമകാവ്യ�
ങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിലും സംസ്കൃതവൃ�
ത്തങ്ങളിൽ അഭിനന്ദനീയമായ രീതിയിൽ ഒരു കൃതിയും
ഉണ്ടായില്ല.
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നമ്പിയാരുേടെതന്നു നിശ്ചയമുള്ള ആട്ടക്കഥകളിൽ
ഭാരതം എട്ടുദിവസെത്ത കഥകളും, ശംബരവധവും, രാ�
സക്രീഡയും, പാലാഴിമഥനവും, ബാണയുദ്ധവും മാത്രേമ
നമുക്കു ഇതുവെര ലഭിച്ചിട്ടുള്ളുെവന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. പ്ര�
സ്തുതകൃതികളുെട പ്രാദുർഭാവത്തിെന്റ പൗർവ്വാപര്യവും
ഇക്കണക്കിനുതെന്നയായിരിക്കാം. ഭാരതത്തിനു താര�
തേമ്യന ഗുണം കുറയും. പാലാഴി മഥനത്തിൽമാത്രെമ
കവിയുെട സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം സ്വല്പെമങ്കിലും പ്രകാ�
ശിക്കുന്നുള്ളു. രാസക്രീഡയിെല ഭാഷയ്ക്കു രാമണീയകം
കൂടും. േശ്ലാകങ്ങെള അേപക്ഷിച്ചു പദങ്ങളാണു് പ്രാ�
േയണ ആസ്വാദ്യങ്ങളായി കാണുന്നതു്. പി. േഗാവിന്ദ�
പ്പിള്ള “ശംബരവധം ഒഴിെകയുള്ള നമ്പിയാരുെട ആട്ട�
ക്കഥകൾ തുള്ളൽ രീതിയിലായിേപ്പായതിനാൽ ഉേപ�
ക്ഷിച്ചു എന്നു പറയുന്നു” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു
വിശ്വസിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു ആട്ട�
ക്കഥകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുേവണ്ട സങ്ഗീതജ്ഞാനമു�
ണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ മുമ്പുതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അഭിനയത്തിനു േയാജിച്ചവിധത്തിലല്ല അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കഥാഘടന എന്നുള്ളതാണു് പ്രധാനൈവകല്യം.
രസങ്ങൾക്കു ൈവവിധ്യം വരുത്തുവാൻ അേദ്ദഹം തീെര
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. തെന്റ ഭാഷ പാമരന്മാർക്കുകൂടി സുഗ്രഹ�
മാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹംെകാണ്ടു ശബ്ദാർത്ഥാലങ്കാ�
രങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചു് അേദ്ദഹം വളെര ഉദാസീനനായും
കാണെപ്പടുന്നു. ഒരു നൃത്യപ്രബന്ധകാരൻ എന്ന നില�
യിൽ നമ്പിയാർക്കു് ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ യാെതാരു
സ്ഥാനവും കല്പിക്കാവുന്നതെല്ലന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറ�
യാം. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില പദ്യഗദ്യങ്ങൾ പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കാം.

ഭാരതം, േശ്ലാകങ്ങൾ
“ചഞ്ചൽകാഞ്ചീകലാപം കളരണിതമണീ-

കിങ്കിണീകങ്കണൗഘം
േലാലം നീലാളകാളീമിളിതശിഖിശിഖാ-

ജാലമാലാവതംസം
അംേഭാദശ്യാമളാങ്ഗം സരളമുരളികാ-

നാളസക്താംഗുലീകം
വേന്ദ വൃന്ദാവനാേന്ത സരസവിഹരണാ-

ഡംബരം േഗാപബാലം.”

“തദനു മദനലീലാേലാലബാലാബലാളീ-
വദനകമലലീൈനരീക്ഷൈണരിന്ദ്രേലാേക
അരമത സുരപാളീലാളിേതാ േദവരാേജാ
മരകതമണിലീലാമന്ദിേര മന്ദമന്ദം,”

ശംബരവധം, േശ്ലാകം:
“കല്പാേന്താദ്ഭടകങ്കടീകവികടാളീകാക്ഷരൂക്ഷപ്രഭാ-
നിഷ്ടപ്തസ്ഫുടിതാണ്ഡഗർഭകുഹരസ്ഫാരധ്വനിസ്പർദ്ധിനാ
നിർഭിന്നശ്രവേണാ മേനാഭവമഹാശംഖസ്വേനനാഞ്ജസാ
ക്രുദ്ധാനുദ്ധതധീസ്സുരാരിതിലേകാ വാചം ബഭാേഷ ഭടാൻ.”

രാസക്രീഡ, പദം:
“േഗാപവധൂകുലപരിവൃതനാകിന േഗാപകുമാരനുദാരൻ
േഗാപിതസകലചരാചരനതിശയരൂപതയാ സുകുമാരൻ
ചഞ്ചലകുണ്ഡലവലയമഹാമണിചടുലകുടിലകചഭാരൻ
കാഞ്ചനകാഞ്ചിലതാഞ്ചിതകടിതടവിലസിതപീതദുകൂലൻ
ഭംഗിവിളങ്ങിന വനമാലാവലിതുളസീമിളിതശരീരൻ
മംഗലഗാനമേനാഹരനാകിന മധുരിപു നൂതനമാരൻ
രാസവിലാസവിേനാദനമൻെപാടു രസികശിേരാമണി

ബാലൻ
ഹാസമേനാജ്ഞമുേഖന്ദു തുടർന്നിതു ഹരി

ജഗതാമനുകൂലൻ.”

പാലാഴിമഥനം, േശ്ലാകം:
“സസ്മാര സ്മരമഥനം തദാ മുരാരി-
സ്സേസ്മരസ്സ ച ഭഗവാനഥാവിരാസീൽ;
അസ്മാകം ഭവതു ഭവാൻ സഹായ ഏവം
സ സ്മാഹ ത്രിണനയേമവമംബുജാക്ഷഃ.”

ബാണയുദ്ധം, േതാടയം:
“ജയ മൗലിമണികിരണജിതേകാടിഖരകിരണ
ജയഭക്തജനശരണ ജയ കമലചരണ!
ശശിബിംബസമവദന! ശുചികുന്ദസുമരദന;
ശൂഭരൂപജിതമദന! ശുഭശീലസദന!
മദശൗണ്ഡകരിഗമന! മദിരാക്ഷികുലകമന!
ഹൃതേലാകപരികദന! കൃതൈദത്യമഥന!
ഹൃതേലാകദുർന്നയന! കൃതേഗാപികാനയന!
ശശിചണ്ഡകരനയന! ശതപത്രനയന!
ഫണിരാജവരശയന! ഫണിഗർവസംയമന!
പ്രണതാർത്തിസംശമന! പ്രണതാർത്ഥനിപുണ!”
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സാമാന്യജനങ്ങൾ കുഞ്ചൻനമ്പിയാെര അറിയുന്നതും
അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അേദ്ദഹം ഭാഷാസാഹിത്യനേഭാ�
മണ്ഡലത്തിെല ഒരു പ്രകൃഷ്ടേജ്യാതിസ്സായി പരിലസി�
ക്കുന്നതും തുള്ളൽക്കഥയുെട പ്രേണതാവു് എന്ന നിലയി�
ലാകുന്നു. ആ വിസ്തൃതമായ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കുഞ്ചൻത�
െന്നയാണു് ഏകച്ഛത്രാധിപതി. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
ഉപജ്ഞാതാെവന്നു വിശ്വസിച്ചു സഹൃദയന്മാർ ആരാധി�
ക്കുന്നതും അേദ്ദഹെത്തത്തെന്നയാണു്. അനന്തരകാ�
ലങ്ങളിൽ പല കവികളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദമുദ്രക�
െള പിന്തുടരുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ആ ശ്രമം പ്രാ�
േയണ അപജയത്തിേല കലാശിച്ചിട്ടുള്ളു. അേദ്ദഹത്തി�
നു് ആ വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധസിദ്ധികളിൽ
യാെതാന്നും അവർക്കാർക്കും തെന്ന അതിെന്റ പൂർണ്ണ�
രൂപത്തിൽ ൈകവന്നിട്ടില്ല.
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ചാക്കിയാന്മാരുെട അനുചരന്മാരായി കൂത്തിനു മിഴാ�
വുെകാട്ടൽ കുലവൃത്തിയാക്കി ജീവിക്കുന്ന നമ്പിയാന്മാ�
രുെട വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ഒരാളായിരുന്നുവേല്ലാ നമ്മുെട
മഹാകവി. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിത�
ന്മാർ അവർക്കു് അന്യഥാ ധനാഗമത്തിനു മാർഗ്ഗങ്ങളു�
ണ്ടായിരുന്നാലും സ്വധർമ്മേത്തയും യഥാവിധി പരിപാ�
ലിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പള്ളിക്കുന്നത്തു ശങ്കര�
കവി, രാമപുരത്തു വാരിയർ മുതലായവരുെട ജീവചരി�
ത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരും ചാക്കി�
യാന്മാേരാടുകൂടി മാർദ്ദംഗികപ്രവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പട്ടു്
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൂത്തിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും ഭാഗ�
ഭാക്കായിരുന്നു എന്നു നമുക്കു് ഊഹിക്കാം. േമല്പുത്തൂർ
ഭട്ടതിരിയുെട പ്രബന്ധങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിനു ഹൃദിസ്ഥ�
ങ്ങളായിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഗതിവിഗതികളിലുള്ള
പരിഹാസ്യമായ അംശം സൂക്ഷ്മമായി അവേലാകനം
െചയ്യുന്നതിനും േശാഭനമായി ചിത്രണം െചയ്യുന്നതിനും
ആ ക്രാന്തദർശിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ജന്മസിദ്ധമായ വാസ�
നാവിേശഷം ഫലിേതാക്തിരസികന്മാരായ ചാക്കിയാ�
ന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിെന്റ ഫലമായി പതിന്മട�
ങ്ങു വർദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അേദ്ദഹം ഒരു ചാക്കിയാരായി
ജനിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ ആ അനന്യസുലഭമായ പ്രതിഭാ
ൈവജാത്യം കൂത്തമ്പലങ്ങളിെല വായുമണ്ഡലത്തിൽ
വിലയംപ്രാപിച്ചു േപാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ൈകരളി�
യുെട ഭാഗ്യാതിേരകം നിമിത്തമാണു് അേദ്ദഹം മെറ്റാരു
ജാതിയിൽ അവതരിച്ചതു്. രംഗമണ്ഡപങ്ങളിെല മിഴാവു
െകാട്ടിമാത്രം അേദ്ദഹം ജീവിതം നയിയ്ക്കുവാൻ ഉേദ്ദശി�
ച്ചില്ല. കല്പാന്തകാലം വെര തെന്റ നാട്ടുകാർ േകൾക്കു�
കയും, േകട്ടു ചിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനു തെന്റ രസ�
നാഞ്ചലംെകാണ്ടു് മെറ്റാരു മിഴാവുകൂടി െകാട്ടണെമന്നു്
ആ മഹാത്മാവു് നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങെന നമുക്കു് അേദ്ദ�
ത്തിെന്റ തുള്ളൽക്കഥകൾ—ഒന്നല്ല, പത്തല്ല, നാല്പതി�
നുേമൽ രസനിർഭരങ്ങളായ കൃതികൾ—കിട്ടി; താവതാ
നാം ചരിതാർത്ഥരുമായി.
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ദ്രാവിഡസാഹിത്യത്തിൽ (1) െചപ്പൽ (2) അകവൽ
(3) തുള്ളൽ (4) തുങ്കൽ എന്നിങ്ങെന നാലുമാതിരി പാ�
ട്ടുകളുണ്ടു്. ഇടക്കിടയ്ക്കു നിറുത്തി പാടുന്നതു െചപ്പൽ; നി�
റുത്താെത തുടർന്നു പാടുന്നതു് അകവൽ: അംഗവി�
േക്ഷപേത്താടുകൂടി പാടുന്നതു തുള്ളൽ; ഓേരാ ചീരി�
െന്റയും അവസാനത്തിൽ നിറുത്തിപ്പാടുന്നതു തുങ്കൽ
— എന്നിങ്ങെനയാണു് അവ തമ്മിലുള്ള േഭദം. അകവ�
ലിെന്റ ഒരു വകേഭദം തെന്നയാണു് തുള്ളൽ. െചപ്പലിനു
െവൺപാവിലും, അകവലിനു അകവൽപാവിലും, തു�
ള്ളലിനു കലിപ്പാവിലും, തുങ്കലിനു വഞ്ചിപ്പാവിലുമാണു്
ഗാനങ്ങൾ നിർമ്മിേയ്ക്കണ്ടെതന്നു നിയമമുണ്ടു്. തുള്ളലിൽ
പാട്ടുകളുെട രചനയ്ക്കു കലിവിരുത്തം എെന്നാരു വൃത്തം
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. മുമ്മൂന്നു മാത്രകളുള്ള നാലു ചീരുക�
ളിൽ (അടികളിൽ) ആണു് അതിെന്റ ഓേരാ വരിയും
രചിേയ്ക്കണ്ടതു്. അതിെന്നാരുദാഹരണം പ്രദർശിപ്പി�
ക്കാം.
“നണ്ണുറുനാർ ചീരടിയുറിനാൻകു
കണ്ണിയ കലിയൻവിരുത്തമതാകും;
മുന്നുറുെതലുേങ്ക മുതർ പലെമാഴികൾ
അൈന്നെയേന്റത്തുമരുന്തമിഴ്മാേന”

ഇതു മലയാളത്തിെല ഓട്ടൻ തുള്ളലിൽ പ്രേയാഗിക്കു�
ന്ന തരംഗിണീവൃത്തംതെന്നയാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ.



27 തുള്ളൽപ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
ഐതിഹ്യം

തുള്ളൽപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആഗമെത്തപ്പറ്റി സുപ്രസിദ്ധ�
മായ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അമ്പലപ്പുഴ േക്ഷത്രത്തിൽ
ഒരിയ്ക്കൽ ചാക്കിയാർക്കൂത്തു നടക്കുന്ന സമയത്തു കു�
ഞ്ചൻനമ്പിയാർ ഒരു േശ്ലാകത്തിെന്റ പുർവാർദ്ധത്തിേന്റ�
യും ഉത്തരാർദ്ധത്തിേന്റയും അവസാനത്തിൽ മിഴാവു
െകാേട്ടണ്ടിയിരിെയ്ക്ക അങ്ങെന െചയ്യാെത അല്പം ഉറ�
ങ്ങിേപ്പാവുകയും അതു കണ്ടു ചാക്കിയാർ ആ സദസ്സിൽ�
െവച്ചു തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത അന്യാപേദശരൂപത്തിൽ
നിശിതമായി അധിേക്ഷപിക്കുകയും െചയ്തു. അതിൽ�
െവച്ചു മുഷിച്ചിൽ േതാന്നിയ നമ്പിയാർ പിേറ്റ ദിവസം
മുതൽ ചാക്കിയാരുെട കൂത്തു് ആരും േകൾക്കരുെതന്നു
പ്രതിജ്ഞ െചയ്തു്, അന്നെത്ത രാത്രി െകാണ്ടു കല്യാ�
ണസൗഗന്ധികം രചിച്ചു പിേറ്റ ദിവസം കൂത്തു് ആരംഭി�
യ്ക്കാറായേപ്പാൾ ചാക്കിയാന്മാർ സാധാരണമായി പൃ�
ഷ്ഠഭാഗത്തു ചുരുട്ടിവയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിനു സദൃശമാകുമാറു്
അമ്പലപ്പുെഴ ധാരാളമായിക്കിട്ടുന്ന കുേറ കൗപീനം വാ�
ങ്ങി അതു മുണ്ടിെന്റ ഭാഷയിൽ തുന്നിെക്കട്ടിയുടുത്തു കു�
േറ കുരുേത്താലയും ആഭരണരൂപത്തിൽ അണിഞ്ഞു
േവണ്ട േമളക്കാേരയും ഉണ്ടാക്കി അവേരാടുകൂടി കിഴ�
േക്ക നടയിൽ ഒരിടത്തുനിന്നു പാടിക്കളിച്ചുതുടങ്ങി. കാ�
ഴ്ചക്കാർ ആ നൂതനരംഗപ്രേയാഗത്തിൽ കുതുകികളാ�
യിത്തീർന്നതിനാൽ ചാക്കിയാർ േശ്രാതാക്കളില്ലാെത
വിഷമിയ്ക്കുകയും, അങ്ങെന നമ്പിയാരുെട ശപഥം നി�
റേവറുകയും െചയ്തുവേത്ര. ഈ ഐതിഹ്യം അേശഷം
വിശ്വാസേയാഗ്യമായി േതാന്നുന്നില്ല. ഒന്നാമതു ചാക്കി�
യാർ െചമ്പകേശ്ശരി തമ്പുരാെന്റ പ്രഥമ സദസ്യനായ
നമ്പ്യാെരെക്കാണ്ടു് അമ്പലപ്പുഴ ഉത്സവത്തിനു മിഴാവു
െകാട്ടിച്ചിരിക്കുേമാ എന്നും, െകാട്ടിൽ പിഴച്ചാൽത്ത�
െന്ന അവിെടെവച്ചു് അേദ്ദഹെത്ത അത്ര കഠിനമായി
അധിേക്ഷപിച്ചിരിക്കുേമാ എന്നും സംശയിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
രണ്ടാമതു, നമ്പിയാർതെന്ന വികൃതേവഷത്തിൽ മതി�
ല്ക്കകത്തുവച്ചു പാടുകയും ആടുകയും െചയ്തു തനിക്കു ഘന�
ക്ഷയം വരുത്തുന്ന ഒരു േഗാഷ്ടി കാട്ടിെയന്നു പറയുന്നതു
യുക്തിസഹമായിരിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമതു്, ഒരു ദിവസം
െകാണ്ടു േമളക്കാെര തയ്യാറാക്കി അവർക്കു പുതിയ തു�
ള്ളൽ മുഖസ്ഥമാക്കിെക്കാടുത്തു എന്നു സങ്കല്പിക്കുവാനും
പ്രയാസമുണ്ടു്. നാലാമതു, നമ്പൂരിമാർക്കു അത്യന്തം ഹൃ�
ദയംഗമമായ കൂത്തിനും കൂടിയാട്ടത്തിനും എതിരായി
ഒരു ദൃശ്യം േക്ഷത്രത്തിനകത്തുവച്ചു് അഭിനയിക്കുവാൻ
െചമ്പകേശ്ശരിത്തമ്പുരാൻ നമ്പിയാർക്കുേപാലും അനു�
വാദം നല്കിയിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ല. അഞ്ചാമതായി, കൂ�
ത്തിേനേയാ, കൂടിയാട്ടത്തിേനേയാ പരാജയെപ്പടുത്തു�
വാൻ തുള്ളലിനു് — അതിനു നമ്പിയാരുെട സാഹിത്യമാ�
െണന്നുള്ള േമന്മ എത്രതെന്ന ഉെണ്ടങ്കിലും - ഒരിക്കലും
സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ഈ കാരണങ്ങളാൽ മുമ്പു സംേക്ഷ�
പിച്ച ഐതിഹ്യം ത്യാജ്യേകാടിയിൽ തേള്ളണ്ടതാെണ�
ന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു.

ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥകാരണം പിെന്ന�
യാന്തായിരിക്കാം? വാസ്തവത്തിൽ അവിെട നടന്നെത�
െന്തന്നു് അനുമാനദൃഷ്ട്യാ പരിേശാധിക്കാം. കൂത്തമ്പ�
ലങ്ങളിൽ െപാതുജനങ്ങൾക്കു കടന്നുെചല്ലുവാനുള്ള
സൗകര്യം പരിമിതമായിരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, ബ്രാഹ്മ�
ണർക്കല്ലാെത അവിെട ഉപവിഷ്ടരാകുവാൻ അവകാ�
ശവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലും നാട്യ�
കലയിലും അഭിജ്ഞന്മാരായ സാധാരണജനങ്ങൾക്കു്
ആനന്ദിക്കുന്നതിനു പടയണി മുതലായ ആേഘാഷാവ�
സരങ്ങളിൽ പല വിേനാദാന്തരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
തകഴിയിെല ശാസ്താംേകാവിലിൽ പഴയ കാലം മുത�
ല്ക്കുതെന്ന േമടമാസം 1-ആനു മുതൽ 12 ദിവസേത്തക്കു്
ഒരു പടയണി േദവതാപ്രീതികരമായി നടത്തെപ്പട്ടുവ�
ന്നിരുന്നു. ആ പടയണിക്കാലത്തു പറയൻ, ശീതങ്കൻ,
േചാവൻ, പരേദശി മുതലായി പല േവഷങ്ങളും രംഗപ്ര�
േവശനം െചയ്തിരുന്നുെവന്നും, ശീതങ്കൻ കുരുേത്താല
അണിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നും, അവരുെട അപരിഷ്കൃതങ്ങ�
ളായ ഗാനങ്ങൾക്കു പറയൻതുള്ളൽ, ശീതങ്കൻതുള്ളൽ
എന്നും മറ്റുമാണു് േപർ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നെതന്നും പഴമ�
ക്കാർ പറയുന്നു. നമ്പിയാർ തെന്റ ഒന്നാമെത്ത തുള്ളൽ�
ക്കഥയായ കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിൽ “ഹരിഹരസു�
തനയ്യൻതിരുവടിയടിയെന്റ മനതാരിൽ പരിഭവമകലു�
വാൻ തുണേയ്ക്കണം” എന്നു തകഴിയിെല ശാസ്താവിെന�
യും ഗണപതിേയയും, സരസ്വതിേയയും സർവസാധാര�
ണമായ രീതിയിൽ നമസ്കരിച്ചതിനു േമൽ പ്രാർത്ഥിക്കു�
ന്നതും, അവിടെത്ത നന്തിക്കാട്ടുതറവാട്ടിെല പരേദവ�
തയായ കണ്ടങ്കരിങ്കാവിൽ ദുർഗ്ഗെയ “നന്ദികാരണ്യമാം
മന്ദിേര വാഴുന്ന മന്ദാരദാരുവാം ബാലരവിയുെട നന്ദി
വരുത്തുന്ന കണ്ടങ്കരിങ്കാവിലിന്ദുചൂഡപ്രിേയ വേന്ദ ഭഗ�
വതി” എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നതും പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരണീയ�
മാണു്.
“സജ്ജനത്തിനു സംസ്കൃതക്കവി േകൾക്ക കൗതുകെമങ്കിലും
ദുർജ്ജനത്തിനതിങ്കെലാരു രസേമശുകില്ലതുകാരണം

[1] ഭടജനങ്ങെട സഭയിലുെള്ളാരു പടയണിക്കിഹ
േചരുവാൻ

വടിവിയെന്നാരു ചാരുേകരളഭാഷതെന്ന ചിതംവരൂ.
കടുപെടപ്പടുകഠിനസംസ്കൃതവികടകടുകവി െകട്ടിയാൽ
ഭടജനങ്ങൾ ധരിക്കയില്ല തിരിക്കുെമാക്കയുേമയുടൻ.
ഭാഷേയറിവരുന്ന നല്ല മണിപ്രവാളമെതങ്കിേലാ
ദൂഷണം വരുവാനുമില്ല വിേശഷഭൂഷണമായ് വരും.”

എന്നു സഭാപ്രേവശം പറയൻതുള്ളലിെല ഈരടിക�
ളിൽ നമ്പിയാർ തെന്റ നവീനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉേദ്ദ�
ശെത്തപ്പറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുേമ്പാൾ പടയണിയുെട കാര്യം
പ്രേത്യകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടു, നമ്പിയാർ തെന്റ കാ�
ലംവെര പടയണികൾക്കു് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന നാടൻ
പാട്ടുകെള തട്ടിനീക്കി അവയുെട സ്ഥാനത്തിൽ സരസ�
ങ്ങളായ ഗാനങ്ങെള പ്രതിഷ്ഠിക്കുകമാത്രമാണു് െചയ്ത�
െതന്നു ഞാൻ അഭ്യൂഹിക്കുന്നു. വളെര േവഗത്തിൽ ആ
ഗാനങ്ങളുെട രാമണീയകംനിമിത്തം തുള്ളൽ ഒരു ദൃശ്യ�
കലയായി ഉയരുകയും ആ കല സകലേക്ഷത്രങ്ങളിലും
പ്രദർശനാർഹമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

1. ഭടർ — താണ നിലയിലുള്ളവർ, അനഭിജ്ഞർ.
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ഏതായാലും തുള്ളലുകളുെട അഭിനയത്തിനുള്ള ചിട്ട�
കൾ ഏർെപ്പടുത്തുന്നതിൽ നമ്പിയാർ ചാക്കിയാന്മാർ�
ക്കു കടെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നുള്ളതു നിർവ്വിവാദമാണു്. ചാ�
ക്കിയാരുെട അണിയലിനും തുള്ളൽക്കാരെന്റ േവഷവി�
ധാനത്തിനും തമ്മിൽ അേനകം അംശങ്ങളിൽ സാദൃ�
ശ്യമുണ്ടു്. എന്നാൽ കൂത്തിെനന്നതുേപാെല മിഴാവല്ല,
െതാപ്പിമദ്ദളമാണു് വാദ്യം. കൂത്തിനു താളം പിടിക്കാൻ
നങ്ങിയാർ േവണം; തുള്ളലിനു താളം ശങ്കിടിക്കാരൻ�
തെന്ന െകാട്ടിെക്കാള്ളണം. കൂത്തിൽ ചാക്കിയാർക്കു
ഇരിക്കുവാൻ ഒരു പീഠമുണ്ടു്. തുള്ളൽക്കാരനും സഹ�
പ്രവർത്തകന്മാരും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വെര
നില്ക്കുകതെന്നേവണം. ഇങ്ങെന ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ
തുള്ളൽക്കാരുെട സൗകര്യേത്തയും സ്ഥാനവ്യത്യാസ�
േത്തയും പുരസ്കരിച്ചു നമ്പിയാർ വരുത്തീട്ടുെണ്ടന്നും ഓർ�
മ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
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നമ്പിയാർ തെന്റ പലതുള്ളൽക്കഥകളിലും േദ്രാണമ്പ�
ള്ളി ആചാര്യേനയും നന്തിക്കാട്ടു് ഉണ്ണിരവിേയയും സ്മരി�
ക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
“ദിക്കു പത്തും പുകേഴ്ന്നാരു േദ്രാണമ്പള്ളി
നൽകുലഭൂഷണൻ മൽഗുരുനായകൻ
വിക്രമവാരിധിവീരൻ വിേശഷജ്ഞ-
നിക്കഥാരംേഭ കടാക്ഷിച്ചരുേളണം”

എന്നു സുേന്ദാപസുന്ദയുദ്ധത്തിലും
“േക്ഷാണീമണ്ഡലംതന്നിെലാക്കേവ പുകേഴ്ന്നാരു
േക്ഷാണീവാനവൻ വീരൻ േദ്രാണമ്പള്ളിയാചാര്യൻ
ക്ഷീണെമന്നിേയ കാത്തിേടണമിപ്പരിഷയ്ക്കു
പ്രാണപഞ്ചകത്തിെന്റ ത്രാണത്തിന്നനുകൂലൻ”

എന്നു സഭാപ്രേവശത്തിലും കവി േദ്രാണമ്പള്ളിെയ
വന്ദിക്കുന്നു. േദ്രാണമ്പള്ളിക്കു ഭാഷയിലുള്ള സാധാര�
ണപര്യായം ഓണമ്പള്ളി എന്നാണു്. ആ ഭവനം അമ്പ�
ലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ െനടുമുടിയിൽ ഇേപ്പാഴുമുണ്ടു്. ആയു�
ധവിദ്യയിൽ ഗുരുസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ ഭവ�
നക്കാർക്കു “നായ്ക്കർ” എെന്നാരു ബിരുദം ഇക്കാലത്തും
കാണുന്നു. തുളുബ്രാഹ്മണരായ അവരുെട മൂലകുടുംബം
പണ്ടു െതക്കൻകർണ്ണാടകത്തിൽെപ്പട്ട ഉടുപ്പിയിലായി�
രുന്നു. തുളുനാടൻപയറ്റു പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. ഒരിയ്ക്കൽ
െചമ്പകേശ്ശരി രാജാക്കന്മാരുെട ൈസന്യാധിപത്യം
പരമ്പരയാ വഹിച്ചിരുന്ന മാത്തൂർ പണിക്കരാശാന്മാരു�
െട തറവാട്ടിൽെപ്പട്ട ഒരു യുവാവു് ആയുധവിദ്യാഭ്യാസ�
ത്തിനായി അവിെട േപാകുകയും ഗുരുദക്ഷിണകഴിഞ്ഞു
മടങ്ങുേമ്പാൾ അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂ�
ടി ഗുരുനാഥൻ നിത്യപൂജ െചയ്തുവന്ന ദുർഗ്ഗാവിഗ്രഹംകൂ�
ടി െകാണ്ടുേപാരികയും െചയ്തു. ആചാര്യൻ ആ വസ്തുത
മനസ്സിലാക്കി ബിംബം തിരിെയ െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
അമ്പലപ്പുഴെയത്തിെയങ്കിലും രാജാവിെന്റ അനുനയ�
ത്തിനു വഴിെപ്പട്ടു മാത്തൂർപ്പണിക്കർക്കുേവണ്ടി അതിെന
അവിെടത്തെന്ന പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് അതിെന്റ പൂജയ്ക്കായി െനടു�
മുടിയിൽ പണിക്കർ ദാനം െചയ്ത സ്ഥലത്തു താമസിച്ചു
തുടങ്ങി. േക്ഷത്രേത്താടു് അനുബന്ധിച്ചു് ഒരു കളരി സ്ഥാ�
പിച്ചു് അേദ്ദഹം അതിൽ േയാദ്ധാക്കെള പയറ്റുമുറകളും
അഭ്യസിപ്പിച്ചുവന്നു. ആ ദുർഗ്ഗാേക്ഷത്രവും കളരിയും ക്ഷ�
ണത്തിൽ പ്രശസ്തിെയ പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു.
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കളരിവിദ്യ എെന്നാരു അപ്രകാശിതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
േദ്രാണമ്പള്ളിസമ്പ്രദായത്തിെല പയറ്റുമുറകെളക്കുറിച്ചു
വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. “േദ്രാണമ്പള്ളിക്കളരി�
യിൽ വിലസിന കാളി ഭയങ്കരി കാത്തരുളേമ്മ” എന്നു
തുടങ്ങുന്ന ഒരു േസ്താത്രവും അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചു കാണു�
ന്നു. ദാരുകവധമാണു് ആ േസ്താത്രത്തിെല പ്രതിപാദ്യം.
“േദ്രാണമ്പള്ളിലധീേശ” എന്നു ഒരു പല്ലവി അതിൽ
ഏതാനും വരികൾ െചാല്ലികഴിഞ്ഞാൽ കൂെടക്കൂെട
ആവർത്തിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
“േനേര പണ്ടും നാെളയുമിന്നും
നീേയ സാരം മൂവുലകിന്നു്;
സാരം നീയേല്യാ മമ േദവി!
താൻ െപരിെകപ്പലജാതിയുേമാർത്താൽ
ഓർത്താലില്ലതിനന്തവുേമതും
ഒന്മക്കുടയവേള! േകട്ടരുൾ നീ.
…
ഇെപ്പാഴുെതങ്കലുയർന്ന വിഷാദ-
െമാഴിച്ചഭിമാനെമനിക്കരുൾ താേയ!
െകേല്പാടതിെലാരു ദൂതെര വിെട്ടാരു
േഖദെമനിക്കു ചമച്ചവെരേക്കൾ
െകാൽവാൻ നേമ്മ രക്ഷിച്ചരുൾ നീ
സുഖേമ രക്ഷിച്ചരുൾ മമ കാര്യം.

േദ്രാണമ്പള്ളിലധിേശ”

എന്നീ പംക്തി അവയിെലാന്നാണു്. ഓേരാ കളരിയി�
ലും പതിെനട്ടടവുകളും അവയ്ക്കു േവണ്ട വായ്ത്താരികളും
പിെന്നയും പല പയറ്റുമുറകളും ആയുധലക്ഷണങ്ങളും
മറ്റും പഠിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നു. േദ്രാണമ്പള്ളിക്കളരിയിെല
മുറകെളമാത്രേമ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളു.
അതിൽ ഒരു ഭാഗം താെഴ േചർക്കുന്നു.

“പിെന്ന മാറ്റാനായിെട്ടതിർക്കുേമ്പാൾ നിലെയാപ്പിച്ചു
നില്ക്കണം, എത്ര നാഴികെയങ്കിലും എത്ര ദിവസെമങ്കി�
ലും കൂെട നില്ക്കുകയും േവണം. േകറിത്തുടങ്ങിയാൽ പഴു�
തു കാൺകയില്ല. ഗുരുവിനാേണ പിെന്ന െകട്ടിേക്കറി
പ്രേയാഗിപ്പാൻ ൈകയും ചുവടും മനസ്സും വയ്ക്ക. ഗുരുവി�
െന്റ കടാക്ഷവും വരുത്തിെക്കാണ്ടാൽ സാധിപ്പാെനാ�
ട്ടും സംശയമില്ല. പിെന്ന അേങ്ങാട്ടു േകേറണ്ടുംപ്രകാരം
– മാറ്റാെന്റ നിലയും ൈകയും ചുവടും മനസ്സും വായുവും
ഒന്നായി മാറുകയും മാറിേക്കറ്റുകയുമാം, പിെന്ന ഒരു പ്ര�
േയാഗം േമൽത്താര നീട്ടുേമ്പാൾ മുനെയാഴിച്ചു പിടിക്കു�
കയുമാം; െനഞ്ഞത്തു പരിശ കുത്തുകയുമാം; പരിശമുന
ഒഴിഞ്ഞു െനഞ്ഞത്തു ചവിട്ടുകയുമാം; കീഴ്മുന നീട്ടിമുറിക്ക�
യുമാം.”

െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ േയാദ്ധാക്കൾക്കും, വിേശ�
ഷിച്ചു മാത്തൂർ കുടുംബത്തിെല അംഗങ്ങൾക്കും, പയറ്റുമു�
റകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു വന്ന േദ്രാണമ്പള്ളിെയ വിക്രമവാ�
രിധിെയന്നും വീരെനന്നും മറ്റും വിേശഷിപ്പിയ്ക്കുന്നതിൽനി�
ന്നു് അേദ്ദഹെത്ത നമ്പിയാർ ആ നാട്ടിെല അതിപ്രശ�
സ്തനായ ആയുധവിേദ്യാപേദഷ്ടാവു് എന്ന നിലയിൽ മാ�
ത്രമാണു് വർണ്ണിക്കുന്നെതന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാ�
സമില്ല. “പ്രാണപഞ്ചകത്തിെന്റത്രാണം” എന്നു പറയു�
ന്നതു പ്രാണരക്ഷണം മാത്രമാണു്. ആ വാക്കു വച്ചുെകാ�
ണ്ടു് അേദ്ദഹം നമ്പിയാരുെട അധ്യാത്മവിദ്യാഗുരുവായി�
രുന്നു എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് അനുപപന്നമാകുന്നു.
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നന്തിക്കാട്ടു് ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പിെന കല്യാണസൗഗന്ധിക�
ത്തിനു പുറേമ
“മേന്ദതരഗുണമന്ദിരെനൻഗുരു
നന്ദിതനാകിയ ബാലരവിക്കു്
നന്ദി വരുത്തും പരൈദവതേമ!
സുന്ദരി! കണ്ടങ്കരിപുരമമരും
വൃന്ദാരകകുലവന്ദിതചരേണ”

എന്നു സ്യമന്തകത്തിലും,
“നന്ദികാടധിനായകൻ ഗുരുബാലരവിപരൈദവതം
നന്ദി നല്കണമിന്നു േമ തിരുകണ്ടകാപുരിഭഗവതി”

എന്നു ത്രിപുരദഹനത്തിലും,
“ആചാേര്യാത്തമൻ ബാലരവിെയന്നു പുകേഴ്ന്നാരു
ശ്രീചാരുസ്വരൂപെന്റ ചരണാംേഭാരുഹം രണ്ടും
ആചാേരാചിതം കൂപ്പിക്കവിെചാൽവാൻ തുടങ്ങുേന്നൻ”

എന്നു സഭാപ്രേവശത്തിലും
“ചണ്ഡികാേദവിെയേസ്സവിച്ചുേമവീടു-
മുണ്ണിരവിെയന്നു േപരായ പൂരുഷൻ
പുണ്യപൂരാകരൻ നമ്മുെട േദശികൻ
കണ്ണിണെകാണ്ടു കടാക്ഷിച്ചിേടണേമ”

എന്നു സുേന്ദാപസുേന്ദാപാഖ്യാനത്തിലും കവി സ്തുതിച്ചു
കാണുന്നു. ‘ഗുരു’ എന്നും ‘ആചാേര്യാത്തമൻ’ എന്നുമാ�
ണു് അേദ്ദഹം വർണ്ണിതനായിരിക്കുന്നെതങ്കിലും നമ്പി�
യാർ ബ്രാഹ്മണനാണു് തെന്റ ഗുരുനാഥൻ എന്നു് ഒട്ടുവള�
െര തുള്ളലുകളിൽ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായ രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപ�
നം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
“ധരണിസുരന്മാർമകുടമഹാമണി
ഗുരുവേല്ലാ മമ ഗുരുവായ്  വന്നതു്”

എന്നു സ്യമന്തകത്തിലും,
“ധരണിസുരവരമകുടമണി മമ ധാർമ്മികൻ ഗുരുനാഥനും
പരിചിലടിയനു പടുത വരുവതിേനറ്റെമാന്നു തുണയ്ക്കണം”

എന്നു ത്രിപുരദഹനത്തിലും ആ പ്രഖ്യാപനം കാണുന്നു.
ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവനകേളയും എങ്ങെന സമന്വയിപ്പി�
യ്ക്കാം? ഞാൻ പറയുന്നതു തുള്ളൽക്കഥകളിൽ അേദ്ദഹം
നാമനിർേദ്ദശം െചയ്തും െചയ്യാെതയും വന്ദിയ്ക്കുന്ന ഗുരു
നാരായണഭട്ടതിരിയല്ല േദ്രാണമ്പള്ളി നായ്ക്കർ തെന്ന�
യാണു്. േദ്രാണമ്പള്ളിെയ വന്ദിയ്ക്കുന്ന തുള്ളലുകളിൽ
ആ വന്ദനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ തെന്ന കവി ഉണ്ണിരവിെയ
െതാഴുന്നുണ്ടു്. തകഴിയിെല പടയണിയ്ക്കു് അഭിനയിയ്ക്കുവാ�
നാണു് അേദ്ദഹം ആദ്യമായി കല്യാണസൗഗന്ധികം
നിർമ്മിച്ചതു് എന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. നന്തിക്കാട്ടു
കറുപ്പന്മാർക്കു കുടമാളൂരും അമ്പലപ്പുഴയും വസ്തുക്കളു�
ണ്ടായിരുന്നു. െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ വിശ്വസ്തേസ�
നാനികളിൽ അന്യതമന്മാരായിരുന്ന അവർ തങ്ങളുെട
വക കണ്ടങ്കരിങ്കാവിൽ ഭദ്രകാളീ േക്ഷത്രത്തിനു സമീപം
ആയുധാഭ്യാസത്തിനു് ഒരു കളരിയും നടത്തിെക്കാണ്ടി�
രുന്നു. ആ കളരിയിലും “േദ്രാണമ്പള്ളി സമ്പ്രദായം”
തെന്നയായിരുന്നിരിക്കണം നിലവിലിരുന്നതു്. അവർ�
ക്കു തകഴി േക്ഷത്രത്തിെല പടയണിയുമായിട്ടു് ഏേതാ
തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു സങ്കല്പിേയ്ക്കണ്ടി�
യിരിയ്ക്കുന്നു. ഉണ്ണിരവിെയ വന്ദിയ്ക്കുന്ന തുള്ളലുകളിെലല്ലാം
കവി തകഴി ശാസ്താവിേനയും വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. തെന്റ
ആദ്യെത്ത തുള്ളൽ സ്വന്തം കളിക്കാെരെക്കാണ്ടു് അഭി�
നയിപ്പിക്കുകയും, പിന്നീടു പല തുള്ളലുകളും തേന്നാടു്
എഴുതി വാങ്ങി അവേയയും അത്തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിയ്ക്കു�
കയും െചയ്ത ധനവാനും ഉദാരനുമായ ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പി�
െന നമ്പിയാർ ഗുരുനാഥപദത്തിൽ ആരൂഢനാക്കിയ�
തു് അനുചിതമല്ല; പേക്ഷ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആചാര്യത്വം
ആ കഥകളുെട അഭിനയെത്തസംബന്ധിച്ചു മാത്രമായി�
രുന്നു; ആ ഗുരുവിേനയും കളരിപ്പയറ്റിനു് ആ ദിക്കിെല
പ്രധാന ഗുരുവായ േദ്രാണമ്പള്ളിേയയും കവിയ്ക്കു വന്ദി�
േയ്ക്കണ്ട കടമയുള്ളതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം അതു നിർവ്വഹി�
ച്ചു എേന്നയുള്ളു. 921-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു തുള്ളൽ
നടത്തുവാൻ അരങ്ങുകാേരയും െകാണ്ടുവന്ന അമ്പല�
പ്പുഴ തകഴിയിൽ കളിയിയ്ക്കൽ വീട്ടീൽ കുഞ്ചുനാരായണ�
ക്കുറുപ്പു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബന്ധുക്കളിൽ ആെരങ്കിലും
ആയിരിയ്ക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നു. ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പിൽനിന്നു
കവി വ്യാകരണാദി ശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു എന്നു ചി�
ലർ പറയുന്നതിനു െതളിവു േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ സർവൈസന്യാധിപനായ
മാത്തൂർപ്പണിക്കർക്കും ഒരു കളരിയുണ്ടായിരുന്നതായി
നാം കണ്ടുവേല്ലാ. അവിെട പ്രധാനമായി അഭ്യസിപ്പിച്ചി�
രുന്ന ദൃശ്യകല കഥകളിയായിരുന്നു. ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പിനു
തുള്ളൽക്കഥകളുെട പ്രചരണംനിമിത്തം സിദ്ധിച്ച പ്രശ�
സ്തി കണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അഭിരു�
ചി േതാന്നുകയും അേദ്ദഹവും നമ്പിയാെരെക്കാണ്ടു ചില
തുള്ളലുകൾ രചിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങിെനയുള്ള കൃ�
തികളിൽ കവി മാത്തൂർ ഭഗവതിെയ വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“നഗവരനന്ദിനി മാത്തൂരമരും
ഭഗവതി സതതം കാത്തരുേളണം”

എന്നു േഘാഷയാത്രയിലും
“മാത്തൂരാലയംതന്നിൽ മരുവും മംഗളാകാേര
കാത്തുെകാൾക നീ േകളി കളരിവാസിനി കാളി”

എന്നു െപൗണ്ഡ്രകവധത്തിലും ഉള്ള പ്രസ്താവനകൾ
േനാക്കുക. സഭാപ്രേവശം, പ്രേദാഷ മാഹാത്മ്യം ഹരി�
ശ്ചന്ദ്രചരിതം എന്നീ കൃതികൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാ�
രാജാവു് അമ്പലപ്പുഴ പിടിച്ചടക്കിയതിനുേമലാണു് കവി
രചിച്ചതു്. തന്നിമിത്തം അവയിൽ മാത്തൂർഭഗവതിെയ
വന്ദിക്കുന്നതിന്നു പ്രേത്യകകാരണമുെണ്ടന്നും വിചാരി�
ക്കാം. 919-ൽത്തെന്ന മാത്തൂർപ്പണിക്കർ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ശിഷ്യനായ ഇട്ടിേക്കാന്തപ്പണിക്കേരയുംെകാണ്ടു
തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ
തുള്ളൽ കളിപ്പിക്കുവാൻ േപായിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്ര�
സ്താവിച്ചുവേല്ലാ. അതിനുമുൻപു കണ്ടങ്കരിങ്കാവിലും മാ�
ത്തൂരിലും തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്നു അഭിവൃദ്ധി വന്നു�
കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണു്. ഉണ്ണിര�
വിക്കുറുപ്പിനും മാത്തൂർപ്പണിക്കർക്കും മുപ്പത്തിരണ്ടു തു�
ള്ളലുകൾ വീതമാണു് നമ്പിയാർ എഴുതിെക്കാടുത്തതു്
എെന്നാരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അതിെന്റ പരമാർത്ഥെത്ത�
പ്പറ്റി ഒന്നും പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയിരിക്കുന്നു.



33 തുള്ളൽക്കഥകളുെട വകേഭദങ്ങൾ

തുള്ളൽക്കഥകൾ (1) ഓട്ടൻ (2) ശീതങ്കൻ (3) പറയൻ
എന്നിങ്ങിെന മൂന്നുവകയായി തരംതിരിക്കെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു. ഈ വിഭജനം പ്രാേയണ പ്രേയാക്താക്കളുെട
േവഷവിധാനേത്തയും പ്രയുക്തങ്ങളായ വൃത്തങ്ങളുെട
വിഭിന്നതേയയും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാെണന്നു പറ�
യാം. പതിഞ്ഞ മട്ടിൽ പാേടണ്ടതാണു് പറയൻതുള്ളൽ.
അതിേനക്കാൾ മുറുകി ശീതങ്കൻതുള്ളലും അതിലുമധി�
കം േവഗത്തിൽ ഓട്ടൻതുള്ളലും പാേടണ്ടതുണ്ടു്. പറ�
യൻ േവഷം െകട്ടി പടയണിക്കു വരുന്നവർ ഉപേയാ�
ഗിച്ചിരുന്ന ചില വൃത്തങ്ങളിലായിരിയ്ക്കണം നമ്പിയാർ
ആ േപരുള്ള തുള്ളലുകൾ നിർമ്മിച്ചതു്. കൃഷ്ണാർജ്ജുനയു�
ദ്ധം അഥവാ മാധവലീല എെന്നാരു തുള്ളൽ 1089-െല
ഭാഷാേപാഷിണി മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടു�
ണ്ടു്. ‘അരയൻ’ (രാജാവു) , ‘അയൻ, ‘മടന്ത’, ‘പുകുന്തു’
‘ഉരത്തു’ (ഉരച്ചു) മുതലായ പഴയ ഭാഷാപദങ്ങൾ ആ
കൃതിയിൽ കാണുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, സംസ്കൃതഭാഷ�
യിൽ സ്വല്പവും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണു് അതിെന്റ
പ്രേണതാെവന്നു് അതിെല മിക്ക ഈരടികളും വിളിച്ചു�
പറയുകയും െചയ്യുന്നു. “കൃഷ്ണാർജ്ജുനയുദ്ധം പറശ്ശാസ്ത്രം
സമാപ്തം” എന്നാണു് ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ എഴുതീട്ടു�
ള്ളതു്. പറയൻ തുള്ളലിെല വൃത്തങ്ങളല്ലാെത പ്രസ്തുത�
കൃതിയിൽ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുമില്ല. അതു നമ്പിയാർക്കു മുൻ�
പു് ആേരാ എഴുതിയ ഒരു തുള്ളലായിരിയ്ക്കാം. ഏവഞ്ച
അത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾക്കു നമ്പിയാർ മുമ്പുണ്ടായി�
രുന്ന േപരുതെന്ന െകാടുത്തുെവന്നു് അനുമാനിയ്ക്കുന്ന�
തിൽ അനൗചിത്യമില്ല. ശീതങ്കൻ എന്ന പദത്തിെന്റ
അർത്ഥം എെന്തന്നു പറവാൻ ൈവഷമ്യമുണ്ടു്. ‘ശീത�
ങ്കൻ’ ‘േചതുങ്ക’െന്റ (േദശിങ്ങനാടു് എന്നു െകാല്ലം േദ�
ശത്തിനു േപരുണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ) രൂപേഭദമായിരിയ്ക്കു�
േമാ? അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ േദശിങ്ങനാട്ടിൽ ഏേതാ
ഒരു ആശാനാൽ ഉപജ്ഞാതമാകുകനിമിത്തം അത്ത�
രത്തിലുള്ള തുള്ളലിനു് ആ േപർ വന്നു എന്നു സങ്കല്പി�
യ്ക്കാം.

ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നതു പണ്ടു് ‘ഓട്ടംതുള്ള’ലായിരിക്കണം.
ഓട്ടെമന്നാൽ പഴയ മലയാളത്തിൽ േവഗെമന്നർത്ഥം.
തരങ്ഗിണി, അർദ്ധേകക, വക് ത്രം, സ്വാഗത, സുമ�
ങ്ഗല, ശിതാഗ്ര, ഹംസപ്ലുതം, അജഗരഗമനം, മദമ�
ന്ഥര എന്നീ വൃത്തങ്ങൾ ഓട്ടനിലും; കൃശമധ്യ, കാകളി,
കളകാഞ്ചി, പര്യസ്തകാഞ്ചി എന്നീ വൃത്തങ്ങൾ ശീതങ്ക�
നിലും; ഇവയിൽച്ചിലതിനു പുറേമ മല്ലിക എന്ന വൃത്തം
പറയനിലും പ്രേയാഗിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും തരങ്ഗിണിയും
അർദ്ധേകകയും ഓട്ടനിലും, കൃശമധ്യയും കാകളിയും
ശീതങ്കനിലും, വക് ത്രവും മല്ലികയും പറയനിലും പ്രധാ�
നമായി അങ്ഗീകരിച്ചു കാണുന്നു. തുള്ളൽക്കഥകളിൽ
പ്രേയാക്തവ്യങ്ങളായ സകലവൃത്തങ്ങളും മാത്രാവൃത്ത�
ങ്ങളാകയാൽ അക്ഷരങ്ങൾക്കല്ല മുഖ്യഗണന എന്നുകൂ�
ടി ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ശീതങ്കെനന്ന പദം നമ്പിയാർ
ഒരിടത്തും ഉപേയാഗിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഓട്ടേനയും പറയ�
േനയും പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു.

“വാട്ടംവരാേത ചിലേരാട്ടൻതുള്ളലും നല്ല-
പാട്ടും കവികൾ വിളയാട്ടം പ്രകടിക്കുന്നു.”
എന്നു സത്യാസ്വയംവരത്തിലും,

“പെണ്ടാരു പടയണി കാണ്മാെനെന്ന-
െക്കാണ്ടു പുറെപ്പട്ടാനീ വിദ്വാൻ.

… … …
അക്കെരയുെള്ളാരു തുള്ളൽക്കാരൻ
െതേക്കത്തേട്ടൽ വന്നു കേരറി
പറയൻകഥ െചാൽവാെനാരു ഗണപതി
കുറെയെച്ചാല്ലിത്തുള്ളുേന്നരം
ധൃഷ്ടെനാരുത്തൻ വന്നു വടേക്ക-
ത്തേട്ടൽേക്കറിത്തുള്ളൽ തുടങ്ങി
ശുണ്ഠികടിച്ചു മുറിക്കാൻ തമ്മിൽ
ശ്ശണ്ഠതുടങ്ങി പ്രഹരംകൂട്ടി

എന്നു രുൿമിണീസ്വയംവരത്തിലും ഉള്ള പംക്തികൾ
േനാക്കുക. പടയണിക്കു പറയൻതുള്ളൽ പണ്ടു് അഭിന�
യിച്ചിരുന്നു എന്നും രണ്ടാമെത്ത ഉദ്ധാരണത്തിൽനിന്നു
െവളിെപ്പടുന്നു.
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929-നു മുൻപു്
നമ്പിയാരുെട തുള്ളലുകളിൽ ചിലതിെന്റെയല്ലാം നിർ�
മ്മാണകാലം ഏെതന്നു് അവയുെട പീഠികകളിൽ കാ�
ണുന്ന േദവതാവന്ദനത്തിൽനിന്നും മറ്റും വിശദമാകുന്നു.
(1) കല്യാണസൗഗന്ധികം (2) കിരാതം (3) േഘാഷയാ�
ത്ര (4) സ്യമന്തകം (5) ത്രിപുരദഹനം (6) സുേന്ദാപസു�
േന്ദാപാഖ്യാനം (7) കാർത്തവീര്യവിജയം എന്നീ കൃതിക�
ളിൽ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന വന്ദിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു്
അവ 929-നു മുൻപു് — പേക്ഷ നമ്പിയാർ തിരുവന്തപുര�
ത്തു താമസം തുടങ്ങിയതായി വിചാരിക്കാവുന്ന 919-നു
മുൻപുതെന്ന — രചിച്ചതായിക്കരുതാവുന്നതാണു്. കണ്ട�
ങ്കരിങ്കാവിെല ഭദ്രകാളിക്കു പുറേമ തകഴി ശാസ്താവു്,
അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണൻ, കിള്ളിക്കുറിശ്ശി ശിവൻ ഈ േദവത�
കേളയും, “െചമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാരഭൂതനാം തമ്പുരാൻ
േദവനാരായണസ്വാമി” േയയും കവി കല്യാണസൗഗ�
ന്ധികത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. കിരാതത്തിൽ വന്ദിക്കുന്ന�
തും ഇവെരത്തെന്നയാണു്. േഘാഷയാത്രയിൽ കിള്ളി�
ക്കുറിശ്ശിേത്തവർക്കു പകരം മാത്തൂർേദവിെയ െതാഴുതി�
രിക്കുന്നു എന്നുമാത്രേമ വ്യത്യാസമുള്ളു. ഇങ്ങെന ഓേരാ
കൃതിയും േനാക്കിക്കണ്ടു െകാേള്ളണ്ടതാണു്. കാർത്ത�
വീര്യവിജയത്തിെന്റ അപ്രകാശിതമായ പീഠകയിൽ
“അമ്പലപ്പുഴതന്നിലിമ്പമായു് വാണരുളും
തമ്പുരാെനെന്റ കൃഷ്ണൻ മുമ്പിൽ വിളങ്ങിേടണം.
െചമ്പകനാട്ടിൻപ്രഭു വൻപൻ നൃവരന്മാരിൽ
മുൻപൻ വളെരധനസമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിച്ച
തമ്പുരാനിന്ദ്രതുല്യൻ തൻപദാംബുജങ്ങെള-
ക്കുമ്പിട്ടുവണങ്ങുേന്നനൻപിലനുദിനവും”

എന്ന പംക്തികൾ കുടമാളൂർമഠത്തിെല ആയിരെത്തട്ടു
ൈദവതങ്ങെള വന്ദിക്കുന്നതിനു മുൻപു ഘടിപ്പിച്ചു കാണു�
ന്നു. പേക്ഷ ആ തുള്ളൽ കുടമാളൂർ വെച്ചഴുതിയതായിരി�
ക്കാം. (8) ഗണപതിപ്രാതലിലും ആ തമ്പുരാെന സ്തുതി�
ച്ചിട്ടുണ്ട് .

929–933 ഈ െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു
തിരുവനന്തപുരത്തു്
(9) പ്രേദാഷമാഹാത്മ്യം (10) ഹരിണീസ്വയംവരം (11)
കൃഷ്ണലീല (12) ഹനൂമദുത്ഭവം (13) സഭാപ്രേവശം (14)
പേഞ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം (15) പൗണ്ഡ്രകവധം ഈ ഏഴു
തുള്ളൽക്കഥകളിൽ നമ്പിയാർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമ�
ഹാരാജാവിെന പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ഇവ
അവിടുന്നു് അമ്പലപ്പുഴ പിടിച്ചടക്കിയതിനും തീെപ്പട്ടതി�
നും ഇടയ്ക്കാണു നമ്പിയാർ രചിച്ചെതന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.
പ്രേദാഷമാഹാത്മ്യത്തിൽ “ഫണിപതിശയനനനന്ത�
പുേരശ” െന കവി നമസ്കരിക്കുന്നു. “വഞ്ചിമഹീപതി�
വരഗുണേശഖരനഞ്ചിതവിമലമഹാഗുണസഞ്ചയൻ”
എന്നും മറ്റും തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിേനയും പ്ര�
ശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ മഹാരാജാവു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
തെന്നയാെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി സംശയിേക്കണ്ടതില്ല.
കുണ്ഡിനരാജാവായ ഭീഷ്മകെനന്ന വ്യാജത്തിൽ നമ്പി�
യാർ േമല്പടി കൃതിയിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാ�
വിെന്റ രാജ്യഭാരെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നു. “േശാഭാസമുദയ�
പൂർണ്ണസുവർണ്ണതുലാഭാരാദിമഹാദാനങ്ങളും” എന്നു്
അേദ്ദഹം പറയുന്നതു് ആ മഹാരാജാവു് 925–928 ഈ
െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ തുലാഭാരം ഉൾെപ്പ�
െടയുള്ള േഷാഡശമഹാദാനങ്ങെളപ്പറ്റിയാണു്. “മന്ത്ര�
ജപം ബഹുമുറജപെമാരുദശി” എന്ന വരിയിൽ സൂചി�
തമായ മുറജപം 931-േലതായിരിക്കണം. അങ്ങെന
931-ആണ്ടിടയ്ക്കാണു് പ്രേദാഷമാഹാത്മ്യം രചിച്ചെതന്നു
െതളിയുന്നു. ഹരിണീസ്വയംവരത്തിേന്റയും ഹനൂമദുത്ഭ�
വത്തിേന്റയും ആവിർഭാവെത്തപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. അതിൽ കവി ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി, തിരുവട്ടാറ്റു്
ആദിേകശവസ്വാമി, ശുചീന്ദ്രത്തു സ്ഥാണുമൂർത്തിയും
െതക്കൻെപരുമാളും (വിഷ്ണു), കന്യാകുമാരി ഭഗവതി ഈ
േദവതകെള നമസ്കരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണലീലയിൽ സ്തുതിക്കു�
ന്നതും പ്രാേയണ ഈ േദവതകെളത്തെന്നയാണു്.
അതു കഴിഞ്ഞു്,
“േവണാട്ടുകരനാട്ടിലിയലുമീശ്വരന്മാരു-
േമാണാട്ടുകരനാട്ടിലിയലുമീശ്വരന്മാരും
േചണാർന്നീടിന ദക്ഷിേണാത്തരബിംബലീനാട്ടിൽ
കാണാകുെന്നാരു േദവാധീശന്മാർകളും പിെന്ന
അമ്പലപ്പുഴ വാഴുമരവിന്ദാക്ഷനുെമെന്റ
വമ്പിച്ച പരബ്രഹ്മസ്വരൂപികൾ വഴിേപാെല
സമ്പന്നപ്രകാശെത്ത വരിച്ചു വഞ്ചിരാജെന്റ
സമ്പത്തിന്നനുകൂലം പ്രകാശിച്ചു വിളങ്ങുന്നു.
പാർത്താലത്ഭുതം ബാലമാർത്താണ്ഡക്ഷിതീശെന്റ
വാർത്താൈവഭവെമല്ലാേമാർത്താലന്തമിേല്ലതും.
മാർത്താണ്ഡപ്രതാപൻ ശ്രീമാർത്താണ്ഡാവനീചന്ദ്രൻ”

എന്നു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു െതക്കുംകൂർ, വട�
ക്കുംകൂർ, അമ്പലപ്പുഴ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡ�
വർമ്മമഹാരാജാവു സ്വാധീനെപ്പടുത്തിയതിനുേമലാണു്
പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മിതി എന്നു വന്നുകൂടുന്നു. െത�
ക്കുംകൂർ 925-ലും വടക്കുംകൂർ 927-ലുമാണു് പിടിച്ചടക്കി�
യതു്. സഭാപ്രേവശത്തിൽ മാത്തൂരംബികേയയും ശ്രീപ�
ത്മനാഭസ്വാമിേയയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി�
േനയുമാണു് വന്ദിക്കുന്നതു്.
“വഞ്ചിരാജകുേലാത്തമൻ കുലേശഖരെപ്പരുമാളേഹാ!
വടിവിലടിയനു വിനകെളാഴിവതിനാശ്രയം പരമാശ്രയം
സഞ്ചിതാഖിലകർമ്മധർമ്മസുനിർമ്മലാത്ഭുതപൗരുഷൻ
സകലരിപുകുലശലഭദഹനമഹാനുഭാവസുപൂരുഷൻ
വിക്രമാതിശയങ്ങൾെകാണ്ടരിനൃപതിരാജ്യമേശഷേമ
ആക്രമിച്ചുടനാകേവ പരിപാലേനന മേഹാത്സവം
ശക്രേലാകസമാനമാക്കിവരുത്തി വാണരുളീടിനാൻ
അർക്കതുല്യഭുജപ്രതാപനേശഷഗുണനിധി പാതു മാം”

എന്നാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ്മപ്രശസ്തി.
“പത്മനാഭസമർപ്പിതാഖിലധനജനൻ ധരണീശ്വരൻ
പത്മനാഭപുരാഖ്യമാകിന സത്മമാശു ചമച്ചുടൻ
രാമലക്ഷ്മണജാനകീഹനുമൽപ്രതിഷ്ഠകൾെചയ്കയാൽ
േക്ഷമമൻെപാടു ഭൂമിവാസിജനത്തിെനാെക്ക വളർത്തുടൻ
സകലജനധനവിഭവമനവധി സംഭരിച്ചരുളീടിനാൻ
സകലഹരിപദഘടിതപടുമതി വഞ്ചിഭൂമിപുരന്ദരൻ”

എന്നു പേഞ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയു�
ണ്ടു്. ഈ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്ന തൃപ്പടിദാനം 925-
ലാണേല്ലാ നടന്നതു്.
“ഓർത്താലത്ഭുതേമവം പ്രസിദ്ധിശാലിയാം ബാല-
മാർത്താണ്ഡാവനീപാലൻ ജയിേക്കണം ബഹുകാലം
കാർത്തവീര്യെനേപ്പാെല ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠാനം
പാർത്താലിക്ഷിതിതന്നിൽ മെറ്റാരുത്തർെക്കളുതല്ല”

എന്ന പൗണ്ഡ്രകവധത്തിെല സൂചനയിലുള്ള ഭദ്രദീപ�
പ്രതിഷ്ഠ 919-ലാണു് നടന്നതു്. ഈ രണ്ടു കൃതികളുെട
നിർമ്മിതിയും 929-നുേമലാെണന്നു് ഊഹിക്കുന്നതിൽ
അപാകമില്ല. (16) ധ്രുവചരിതത്തിൽ പ്രകടമായി മാർ�
ത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെനപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടിെല്ല�
ങ്കിലും “മാർത്താണ്ഡതുല്യനാം മാർത്താണ്ഡപുത്രജൻ”
എന്നുള്ള വർണ്ണനയിൽനിന്നു കവി അേദ്ദഹെത്ത കടാ�
ക്ഷിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് അനുമാനിക്കാം. അതിെല “േക്ഷത്രം
പണിയിച്ചു പാത്രങ്ങൾ തീർപ്പിച്ചു” തുടങ്ങിയ വരികൾ
അവിടെത്ത രാജ്യഭാരത്തിെന്റ ഉപേശ്ലാകനം തെന്നയാ�
െണന്നുള്ളതിെനക്കുറിച്ചും സംശയിക്കുവാനില്ല. (17) നൃ�
ഗേമാക്ഷത്തിെന്റ രചന മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാ�
വിെന്റ കാലത്തിേലാ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാ�
ലത്തിേലാ എന്നു ക്ണുപ്തെപ്പടുത്തിപ്പറയാൻ നിർവ്വാഹമി�
ല്ല.

“സകലനൃപകുലതിലകനിഹ കുലേശഖരെപ്പരുമാളേഹാ!
വഞ്ചിരാജവസുന്ധരാതലകലശജലധിസുധാകരൻ
പത്മനാഭപുേര വിളങ്ങിന പാർത്ഥിവാവലിസത്തമൻ”

എന്നീ വിേശഷണങ്ങൾ അവർക്കു രണ്ടുേപർക്കും േയാ�
ജിക്കും. (18) കുംഭകർണ്ണവധവും നമ്പിയാർ തിരുവനന്ത�
പുരത്തു താമസിക്കുേമ്പാൾ രചിച്ച കൃതികളിൽ ഒന്നുത�
െന്നയാണു്. അതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാ�
ഭസ്വാമിക്കും ശുചീന്ദ്രത്തു ശ്രീപരേമശ്വരനും തിരുവട്ടാറ്റു്
ആദിേകശവസ്വാമിക്കും പുറേമ കവി വർക്കല ജനാർദ്ദ�
നേനയും തൃപ്പരപ്പു തുടങ്ങിയുള്ള പന്ത്രണ്ടു ശിവാലയങ്ങ�
ളിെല മൂർത്തികേളയും വന്ദിക്കുന്നു. ആ തുള്ളൽ എഴുതി�
യതു് എേപ്പാെളന്നു ഖണ്ഡിച്ചുപറയുവാൻ തരമിെല്ലങ്കിലും
അതും മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാലത്താ�
െണന്നു േതാന്നുന്നുണ്ടു്.

933-നുേമൽ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
കാലത്തിൽ
(19) ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതത്തിൽ നമ്പിയാർ രാമവർമ്മമഹാ�
രാജാവിെന
“അനന്തനൽപ്പുരംതന്നിലനേന്ത പള്ളിെകാള്ളുേന്നാ-
രനന്തപത്മനാഭൻതാനനന്തപ്രാഭവേത്താേട
അനന്താലക്ഷ്മിമാേരാടുമനന്താനന്ദസേന്ദാഹം
മനം തന്നിലിരുേന്നാരു മഹാഭക്താവലിേയാടും
സമം തത്ര വിളങ്ങുന്ന സമസ്തസ്വാമി നാഥെന്റ
സമഗ്രപ്രീതിസൽപാത്രം സമഗ്രശ്രീസമായുക്തൻ
രാമതുല്യൻമഹാവഞ്ചിരാമവർേമ്മന്ദ്രഭൂപാലൻ
കാമദൻ േകാമളാകാരൻ കാമിനീമാനസമാരൻ
യാമിനീശാനനൻ വീരൻ ഭൂമിേദവപ്രിയൻ ധീരൻ
ഭൂരിേസനാപരീവാരൻ ഭൂഭുജാേമകമാധാരൻ
വഞ്ചിമാർത്താണ്ഡവർമ്മശ്രീഭാഗിേനയൻ മഹാപുണ്യം
സഞ്ചിതമഞ്ചിതമാക്കിസ്സന്തതംതാൻ ജയിക്കുന്നു”

എന്നു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ഈ ഒരു തുള്ളലിൽ മാത്രേമ ആ
മഹാരാജാവിെന്റ നാമേധയം പ്രേത്യകമായി സ്മരിച്ചു�
കാണുന്നുള്ളു.

ബാക്കിയുള്ള തുള്ളലുകൾ
നമ്പിയാരുെട കൃതികെളന്നു പറയുന്നേശഷം തുള്ളലുക�
ളിൽ (20) പുളിന്ദീേമാക്ഷം (21) നാളായണീചരിതം (22)
കീചകവധം ഇവ മൂന്നും അേദ്ദഹത്തിേന്റതു തെന്നെയ�
ന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ആദ്യെത്ത രണ്ടു കൃതികളിലും
അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണൻ, തകഴി ശാസ്താവു്, കിള്ളിക്കുറിശ്ശി
മഹാേദവൻ ഈ മൂന്നു േദവന്മാെരേയ കവി സ്തുതിയ്ക്കു�
ന്നുള്ളു. അതുെകാണ്ടു് ഇവ നമ്പിയാർ െചമ്പകേശ്ശരി
രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായി താമസിക്കുന്ന കാലത്താ�
ണു് നിർമ്മിച്ചെതന്നു് ഊഹിക്കണം. രാജപ്രശസ്തി കാ�
ണാത്തതു് അത്ര സാരമാക്കാനില്ല. കീചകവധത്തിൽ
കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തു ശിവെനയും അമ്പലപ്പുഴ കൃ�
ഷ്ണെനയും മാത്രേമ കവി സ്മരിക്കുന്നുള്ളു. അതുെകാണ്ടു്
അതും അക്കാലെത്ത നിബന്ധനെമന്നുതെന്ന കണ�
ക്കാക്കാം. അതിൽ വിേരാധമില്ല. (23) രുക്മിണീസ്വയം�
വരത്തിൽ കുടമാളൂർ േവട്ടെക്കാരുമകേനയും അമ്പല�
പ്പുഴ കൃഷ്ണേനയും വന്ദിക്കുന്നു. കുടമാളൂർേത്തവെര െചമ്പ�
കേശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നേപ്പാളല്ലാെത
വർണ്ണിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയില്ല. (24, 25) നളചരിതത്തി�
ലും സന്താനേഗാപാലം ഓട്ടൻതുള്ളലിലും കിള്ളിക്കുറി�
ശ്ശിേത്തവെര മാത്രേമ വന്ദിച്ചിട്ടുള്ളു. എങ്കിലും അന്തര�
ങ്ഗപരിേശാധനെകാണ്ടു് അവ രണ്ടും നമ്പിയാരുെട
വാങ്മയങ്ങളാെണന്നു ഒരുവിധം തീർച്ചെപ്പടുത്താം.
(26) ഇതുേപാെലതെന്നയാണു് മാത്തൂർ ഭഗവതിെയമാ�
ത്രം വന്ദിക്കുന്ന സത്യാസ്വയംവരത്തിെന്റ അവസ്ഥയും.
ഇനി വന്ദനങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില തുള്ളലുക�
ളുണ്ടു്. അവയിൽ (27) അഹല്യാേമാക്ഷം (28) സീതാ�
സ്വയംവരം (29) രാവേണാത്ഭവം (30) ബാലിവിജയം
(31) ഹിഡിംബവധം (32) ബകവധം (33) പാത്രചരിതം
ഓട്ടൻ (34) ബാണയുദ്ധം (35) ശീലാവതീചരിതം (36)
ചന്ദ്രാങ്ഗദചരിതം (37) േഗാവർദ്ധനചരിതം (38) കാ�
ളിയമർദ്ദനം (39) രാമാനുചരിതം ഓട്ടൻ (40) നിവാത�
കവചവധം ഓട്ടൻ (41) ബാല്യുത്ഭവം (42) ദക്ഷയാഗം
എന്നിവ നമ്പിയാരുെട കൃതികളാെണന്നു സഹൃദയ�
ന്മാർക്കു് ഒരിക്കൽ വായിച്ചാൽേപ്പാലും േബാധ്യമാകുന്ന�
താണു്.



35 നമ്പിയാരുേടതല്ലാത്ത തുള്ളലുകൾ

നളചരിതത്തിനും പേഞ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനത്തിനും ഹരി�
ണീസ്വയംവരത്തിനും ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതത്തിനും ത്രിപു�
രദഹനത്തിനും ഈരണ്ടു കളങ്ങളുണ്ടു്. ഒരു കളെമ�
ന്നാൽ ഒരവസരത്തിൽ രങ്ഗപ്രേവശം െചേയ്യണ്ട
ഭാഗം എന്നർത്ഥം. ഓേരാ കഥേയയും ഓേരാന്നായി�
ത്തെന്ന കണക്കാക്കി ആെക 56 തുള്ളലുകളാണു് െറ�
ഡ്ഡിയാർ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സുേന്ദാപസുന്ദയുദ്ധം
അേദ്ദഹം മുദ്രണം െചയ്തിട്ടില്ല. അതുംകൂടിേചർത്താൽ
അമ്പേത്തഴായി. അവയിൽ മുമ്പു നാമഗ്രഹണം െചയ്ത
42 തുള്ളലുകളും തള്ളിയാൽ അവേശഷിക്കുന്നതു പതി�
നഞ്ചു കഥകളാണേല്ലാ. ആ തുള്ളലുകെള നമ്പിയാരുെട
കൃതികളായി ഗണിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. (1) നിവാത�
കവചവധം ശീതങ്കനും (2) അംബരീഷ ചരിതവും െകാ�
ല്ലം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന പൂേന്താട്ടത്തു വലിയ ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയു�
െട പ്രബന്ധങ്ങളാണു് (3) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം പറയനിൽ
െവണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാടു നമ്പിയാരുെട രീതിപി�
ടിച്ചു അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണേനയും തകഴി ശാസ്താവിേനയും
കിള്ളിക്കുറിശ്ശി ശിവേനയും വാസുേദവപുരത്തു കൃഷ്ണേന�
യും വന്ദിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതു കണ്ടു വായനക്കാർ
ഭ്രമിച്ചുേപാകരുതു്. െവണ്മണിയുെട ഇഷ്ടേദവത ഐരാ�
ണിക്കുളത്തു് ശിവനാണു്. ആ േദവെന” തിരുൈവരകീ�
ലതടാകവാസിമേഹശ്വരൻ” എന്നു് അേദ്ദഹം സ്മരിക്കു�
ന്നതിന്നു പുറേമ 1055 മുതൽ 1060 വെര തിരുവിതാം�
കൂർ വാണിരുന്ന വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
കല്പനയനുസരിച്ചാണു് താൻ ആ തുള്ളൽ രചിയ്ക്കുന്നെത�
ന്നു വ്യക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുമുണ്ടു്. ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷ�
ത്തിെന്റ ആവിർഭാവം 1056-ലായിരുന്നു എന്നു നമുക്കു
മറ്റുപ്രകാരത്തിൽ അറിയുകയും െചയ്യാം. (4) ഐരാവ�
ണവധം രാമപുരത്തു വാരിയരുെട വാങ്മയമാെണന്നു
മുൻപിലെത്ത അധ്യായത്തിൽ നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (5)
സ്വാരസ്യത്തിനു വളെര കുറവുള്ള കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജ�
യം നമ്പിയാരുെട ശിഷ്യനായ അമ്പയാറ്റുപണിക്കർ
എന്ന ഒരു കവിയുെട കൃതിയാണു്. (6) ഐരാവതപൂജ
(7) സുന്ദരീസ്വയംവരം ഇവ മെറ്റാരു ശിഷ്യനായ േകാ�
യിപ്പുറത്തു പണിക്കരുെട കൃതിയാെണന്നു പറയുന്നു.
പണിക്കർ ചങ്ങനാേശ്ശരിത്താലൂക്കിെന്റ കിഴക്കുഭാഗ�
ത്തുള്ള ചിറക്കടവു പകുതിയിൽ കൂവത്താഴ എന്നുകൂടി
േപരുള്ള ശിവേക്ഷത്രത്തിനു സമീപം സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
േകായിപ്പുറത്തു് എന്ന ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ േപെരെന്തന്നറിയുന്നില്ല. അേദ്ദഹം െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ ഭഗവതിയുെട ഭക്തനും ഒരു നല്ല മന്ത്രവാദിയുമാ�
യിരുന്നു. സുന്ദരീസ്വയംവരത്തിൽ ശ്രീകുരുംബവാസി�
നി (െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി) േയയും, ശൃംഗാലയ (ശൃംഗ�
പുരം, ചിങ്ങപുരത്തുതളി, െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല ഒരു ശിവ�
േക്ഷത്രം) വാസിയായ ശിവേനയും നമസ്ക്കകരിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ഇവ കൂടാെത രാമാനുചരിതം എന്ന േപരിൽ ഒരു
ഓട്ടൻതുള്ളൽ അേദ്ദഹവും രചിയ്ക്കുകയുണ്ടായി എന്നും
അതിൽ” മൂന്നു തിരിെഞ്ഞാരു മുപ്പറമുള്ളീദ്ധന്യാത്മാേവ
േമാഹിച്ചും േപായു്” എന്ന ഈരടി നമ്പിയാർ വായിച്ച�
േപ്പാൾ അതിെല അശ്ലീലത്വം പരിഹരിക്കുന്നതിന്നുേവ�
ണ്ടി “മൂന്നു തിരിെഞ്ഞാരു മുക്കാൽനാഴിക ധന്യാത്മാേവ
േമാഹിച്ചുംേപായു്” എന്നു തിരുത്തിെക്കാടുത്തുെവന്നും
ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ദക്ഷയാഗം പണിക്കരുെട വാങ്മയ�
മാെണന്നു ചിലർ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും എനിക്കു് അതു
സമ്മതിക്കുവാൻ േതാന്നുന്നില്ല. (8) ലങ്കാമർദ്ദനത്തിൽ
വില്വാദ്രിനാഥനായ ശ്രീരാമൻ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ, അമ്പ�
ലപ്പുഴക്കൃഷ്ണൻ ഹരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നീ േദവന്മാ�
െരയാണു് കവി നമസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കവിതയ്ക്കു ഗണ�
പതിപ്രാതൽ മുതലായ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഫലിതവും
ചമൽക്കാരവുമുെണ്ടങ്കിലും എഴുത്തച്ഛെന്റ അധ്യാത്മരാ�
മായണെത്ത ചില ഈരടികളിൽ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയ്ക്കു
േയാജിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കവി ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിനുപുറെമ ശീതങ്കനിൽ പ്രേയാഗിക്കാറുള്ള കൃശമ�
ധ്യാവൃത്തം ഈ ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.
ഇന്ദുവദനയ്ക്കു പ്രേവശമനുവദിച്ചുകാണുന്നതു് ഈ തുള്ള�
ലിെല മെറ്റാരു ൈവജാത്യമാണു്. ഈ കാരണങ്ങളാൽ
പ്രസ്തുത കൃതിയുെട കർത്തൃത്വം അജ്ഞാതനാമാവായ
മെറ്റാരു കവിയിൽ ആേരാപിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (9)
കിർമ്മീരവധം (10) ദുേര്യാധനവധം (11) അന്തകവധം
(12) പ്രഹ്ലാദചരിതം (13) പാത്രചരിതം ശീതങ്കൻ (14)
പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം (15) േധനുകവധം എന്നീ തുള്ളലു�
കൾ നമ്പിയാരുേടതെല്ലന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം അത്ര�
മാത്രം നിർജ്ജീവങ്ങളാണു്. നമ്പിയാർ ആെകക്കൂടി 64
തുള്ളലുകൾ രചിച്ചതായി ഐതിഹ്യമുെണ്ടങ്കിലും അവ�
യിൽ നാല്പേതാ നാല്പത്തേഞ്ചാ തുള്ളലുകളിലധികം
നമുക്കു കിട്ടീട്ടുള്ളതായി േതാന്നുന്നില്ല.



36 നമ്പിയാരുെട തുള്ളലുകളുെട
വിഭാഗഗണന

േമൽപ്രസ്താവിച്ച നാൽപത്തിരണ്ടു കഥകളിൽ പ്രേദാഷ�
മാഹാത്മ്യം, കിരാതം, രുഗ്മിണീസ്വയംവരം, േഘാഷയാ�
ത്ര, കർത്തവീര്യാർജ് ജുനവിജയം, സ്യമന്തകം, രാമാനു�
ചരിതം, നളചരിതം, അഹല്യാേമാക്ഷം, ബാണയുദ്ധം,
പാത്രചരിതം, സന്താനേഗാപാലം, സീതാസ്വയംവരം,
ശീലാവതീചരിതം, രാവേണാത്ഭവം, ബാലിവിജയം,
സത്യാസ്വയംവരം, ചന്ദ്രാങ്ഗദചരിതം, ഹിഡിംബവധം,
ബകവധം, േഗാവർദ്ധനചരിതം, നിവാതകവചവധം
ഇവ ഓട്ടൻതുള്ളലുകളും; കല്യാണസൗഗന്ധികം, ഹരി�
ണീസ്വയംവരം, ധ്രുവചരിതം, കൃഷ്ണലീല, ബാല്യുത്ഭവം,
കാളീയമർദ്ദനം, ഗണപതിപ്രാതൽ, ഹനൂമദുത്ഭവം,
പൗണ്ഡ്രകവധം, നൃഗേമാക്ഷം ഇവ ശീതങ്കൻതുള്ളലുക�
ളും; സഭാപ്രേവശം, ത്രിപുരദഹനം, കുംഭകർണ്ണവധം,
ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം, പുളിന്ദീേമാക്ഷം, നാളായണീചരി�
തം, പേഞ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം, ദക്ഷയാഗം, കീചകവധം,
സുേന്ദാപസുേന്ദാപാഖ്യാനം ഇവ പറയൻതുള്ളലുകളുമാ�
കുന്നു. ഈ കൃതികെളല്ലാം കവനവിഷയത്തിൽ സമസ്ക�
ന്ധങ്ങെളന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല. ഓട്ടനിൽ േഘാഷയാ�
ത്രയും ശീതങ്കനിൽ ഹരിണീസ്വയംവരവും പറയനിൽ
സഭാപ്രേവശവും മികച്ചുനില്ക്കുന്നു. നളചരിതത്തിലും ശീ�
ലാവതീചരിതത്തിലും നമ്പിയാരുെട പൂർവ്വകൃതികളായ
നളചരിതം കിളിപ്പാട്ടിേന്റയും ശീലാവതിയുേടയും അനു�
രണനം േകൾക്കാവുന്നതാണു്. പ്രേദാഷമാഹാത്മ്യം,
ചന്ദ്രാങ്ഗദചരിതം, പുളിന്ദീേമാക്ഷം ഇവ ശിവപുരാണ�
ത്തിൽ നമ്പിയാർ തെന്ന അനുകീർത്തനംെചയ്തിട്ടുള്ള
കഥകളാണു്. ചന്ദ്രാങ്ഗദചരിതത്തിെല ഇതിവൃത്തം
േസാമവാരവ്രതമാഹാത്മ്യമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ.



37 തുള്ളൽക്കഥാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശം

കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ തുള്ളൽക്കഥകൾ രചിച്ചതു േശ്രാതാ�
ക്കെള ആസ്തികന്മാരും ഈശ്വരഭക്തന്മാരും സദാചാര�
നിരതന്മാരുമാക്കിത്തീർക്കണെമന്നുള്ള ഉേദ്ദശേത്താടു�
കൂടിമാത്രമായിരുന്നു. പല പ്രകാരത്തിലുള്ള അപഥസ�
ഞ്ചാരം അേദ്ദഹം തെന്റ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യക്തികളിലും
സമുദായങ്ങളിലും രൂഢമൂലമായിക്കണ്ടു. ആത്മനാശഫ�
ലമായ ആ പ്രയാണത്തിൽനിന്നു സകല േകരളീയേര�
യും ആവുന്നിടേത്താളം പിൻതിരിപ്പിച്ചു. ധർമ്മത്തിൽ
അവർക്കു അഭിരുചി വളർത്തി, തദ്വാരാ ഉത്തമമായ
ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു അവർക്കു പ്രേചാദനം നല്കി
കുേറക്കാലം േലാകേസവനം െചയ്യണെമന്നു് അേദ്ദഹം
നിശ്ചയിച്ചു. അതിനു് ഒരു കവിയുെട നിലയിൽ താൻ
സ്വീകരിേക്കണ്ട മാർഗ്ഗം ഏതായിരിക്കണെമന്നുള്ളതി�
െനപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹത്തിനു യാെതാരു സംശയവും േതാ�
ന്നിയില്ല. താൻ ഒരു വലിയ സംസ്കൃതകവിയായിരുന്നു
എന്നുള്ള വസ്തുത അേദ്ദഹം ചില തുള്ളലുകളിലും അങ്ങി�
ങ്ങു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നുമാത്രമല്ല, സഭാപ്രേവശ�
ത്തിൽ ഒരു ബ്രഹ്മണെനെക്കാണ്ടും ത്രിപുരദഹനത്തിൽ
പിശാചുക്കെളെക്കാണ്ടും പ്രാകൃതകവിത െചാല്ലിക്കു�
േമ്പാൾ നാം അവയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുന്നതു്
ഉഷാനിരുദ്ധത്തിേന്റയും കംസവധത്തിേന്റയും കർത്താ�
വിെനത്തെന്നയാണു്. എങ്കിലും സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു
സംസ്കൃതഭാഷാജ്ഞാനം ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ തെന്റ
ഉേദ്ദശത്തിനു മലയാളം – അത്യന്തം ലളിതമായ നാേടാ�
ടിമലയാളം – മാത്രേമ പ്രേയാജനെപ്പടുകയുള്ളു എന്നു്
ആ മഹാകവി മനസ്സിലാക്കി. ഇതിവൃത്തത്തിനു് ഇതി�
ഹാസപുരാണങ്ങളിെല കഥകൾതെന്ന തിരെഞ്ഞടു�
േക്കണ്ടതാെണന്നും അെല്ലങ്കിൽ തെന്റ കൃതികളിൽ
ആെരങ്കിലും ശ്രദ്ധിയ്ക്കുകേയാ അവയ്ക്കു ധർേമ്മാപേദശം
െചയ്യാനുള്ള കുലീനത സിദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യുകയിെല്ല�
ന്നും ആ സൂക്ഷ്മദർശി ധരിച്ചു. ഇടയ്ക്കു പരിതഃസ്ഥിതികെള
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചില ഉപകഥകൾകൂടി അങ്ങിങ്ങു
േചർത്തു് അവയ്ക്കു േമാടിപിടിപ്പിയ്ക്കാെമന്നും അേദ്ദഹം
കരുതി. േകരളെത്ത അധിവസിക്കുന്ന വിഭിന്നജാതി�
ക്കാരിലും വ്യക്തികളിലും എങ്ങെനയാണു് ദുരാചാര�
ൈവമുഖ്യം ജനിപ്പിേക്കണ്ടതു് എന്ന പ്രശ്നത്തിനും അേദ്ദ�
ഹത്തിനു അസന്ദിഗ്ദ്ധമായ സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നു.
പൂർവ്വകഥകെള പ്രതിപാദിക്കുക എന്ന വ്യാജത്തിൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഇതരേലാകത്തിലും ഭാരതത്തിെല വി�
വിധ േദശങ്ങളിലും േകരളീയെരത്തെന്ന പ്രധാനമായി
വർണ്ണിക്കുക; അവരുെട സ്വഭാവേദാഷങ്ങെളത്തെന്ന
നിശിതമായി അധിേക്ഷപിക്കുക; എന്നാൽ ആ അധി�
േക്ഷപം ആരും ചിരിച്ചു േപാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള
ഫലിതവചനങ്ങളിൽ െപാതിഞ്ഞു മസൃണതയും മാധു�
ര്യവും കലർത്തി അവരുെട മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു് അവെര�
െക്കാണ്ടു് അതു് ആസ്വദിപ്പിക്കുക—ഇത്തരത്തിൽ സര�
ളവും സാധകവുമായ ഒരു കവനരീതിയാണു് അേദ്ദഹം
അംഗീകരിച്ചതു്. നമ്പിയാർതെന്ന ചിലെതല്ലാം തദ്വിഷ�
യകമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ഭാഷയായ്പ്പറവാനുമടിയനു സംസ്കൃതത്തിലുെമാന്നുേപാൽ
േദാഷഹീനപടുത്വമല്പമുദിപ്പതുണ്ടിവിെടന്നതിൽ
േശഷിയില്ല ഭടജ്ജനങ്ങൾ ധരിച്ചിടാ കടുസംസ്കൃതം
ഭാഷയായ് പ്പറയാമതിൽച്ചില ദൂഷണം വരുെമങ്കിലും”

എന്നു കീചകവധത്തിലും
“സജ്ജനത്തിനു സംസ്കൃതക്കവി േകൾക്ക കൗതുകെമങ്കിലും
ദുർജ്ജനത്തിനതിങ്കെലാരു രസേമശുകില്ലതുകാരണം
ഭടജനങ്ങെട സഭയിലുെള്ളാരു പടയണിക്കിഹ

േചരുവാൻ
വടിവിയെന്നാരു ചാരുേകരളഭാഷതെന്ന ചിതംവരൂ.
കടുപെടപ്പടുകഠിനസംസ്കൃതവികടകടുകവി േകറിയാൽ
ഭടജനങ്ങൾ ധരിക്കയില്ല; തിരിക്കുെമാെക്കയുേമറ്റുടൻ;
ഭാഷേയറിവരുന്ന നല്ല മണിപ്രവാളമെതങ്കിേലാ
ദൂഷണം വരുവാനുമില്ല; വിേശഷഭൂഷണമായ് വരും.
േവഷസംഗതിേയാടു േചർെന്നാരു ഭാഷ േവണമെതങ്കിേല
േശഷമുള്ള ജനത്തിനും പരിേതാഷെമന്നു വരൂ ദൃഢം”

എന്നു സഭാപ്രേവശത്തിലും
“ചിരിക്കുന്ന കഥേകട്ടാലിരിക്കുമായതെല്ലങ്കിൽ-
ത്തിരിക്കുമങ്ങെന ഭാവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭടന്മാെര
ചിരിക്കാെത രസിപ്പിക്കാെനാരിക്കലുെമളുതെല്ല-
ന്നിരിക്കുെന്നങ്കിലമ്മാത്രമുരയ്ക്കാെമന്നേത േവണ്ടൂ”

എന്നു കുംഭകർണ്ണവധത്തിലും
“കലികാലങ്ങളിലുള്ള കാണികൾക്കു കഥ േകട്ടാൽ
ഫലിതമുള്ളേത നല്ലൂ പലർക്കുമങ്ങെനതെന്ന.
വലിപ്പമുള്ളവർകൾക്കും വയസ്സു െചന്നവർക്കും നൽ-
ക്കുലത്തിലുള്ളവർകൾക്കും നാരിമാർക്കും ശിശുക്കൾക്കും
ചിരിപ്പാൻ സംഗതിയുള്ള കവികൾ െചാല്ലിെയങ്കിൽേക്ക-
ട്ടിരിപ്പാനാഗ്രഹമുണ്ടാെമന്നിേയ സൽക്കഥ േകട്ടാൽ
തിരിപ്പാെനെന്താരു മാർഗ്ഗെമന്നു േനാക്കുന്നവേരറും.
മരിപ്പാെനാട്ടടുത്താലും മാധവെന്റ പദാംേഭാജം
സ്മരിപ്പാൻ ഭാവമില്ലാർക്കുെമെന്താരു നിർമ്മരിയാദം?”

എന്നു ഹനൂമദുത്ഭവത്തിലും
“ഹാസത്തിെന്നാരു മാർഗ്ഗം ചില ദിക്കിലതും േവണം
പ്രാസത്തിെന്നാേരടത്തും കുറവില്ലാതിരിേക്കണം.

… … …
െമച്ചത്തിെലാരു കഥ പറവാനാഗ്രഹെമങ്കി-
ലിഛയ്ക്കു േചർന്നേപാെല താളവും േമളവും േവണം.
കഥയിൽസ്സംഗതി േചർത്തു കഥിക്കുേമ്പാളതിൽക്കൂടി-
ക്കഥിേക്കണ്ടിവരും കുത്തുകവികളും ചില ദിക്കിൽ.
അതുെകാണ്ടു ഭവാന്മാർക്കു ൈവരേമതും ഭവിെക്കാല്ല
ഹിതജ്ഞന്മാരറിെഞ്ഞല്ലാം സഹിേക്കണം;

വണങ്ങുേന്നൻ”

എന്നു പേഞ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനത്തിലുമുള്ള വചനങ്ങൾ
േനാക്കുക. നമ്പിയാർക്കു പരപ്പും ആഴവുമുള്ള പ്രകൃതിനി�
രീക്ഷണപാടവം, വിവിധജനങ്ങളുെട മേനാവൃത്തികെള
അവയുെട വിശ്വേതാമുഖമായ രൂപത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുന്ന�
തിനുള്ള ൈവഭവം, അവരുെട കുറവും കുറ്റവും താഴ്ചയും
വീഴ്ചയും അതിേലക്കു പ്രേത്യകമായുള്ള ഏേതാ ഒരു നൂ�
തേനന്ദ്രിയംെകാെണ്ടന്നേപാെല കണ്ടുപിടിച്ചു് അവെയ
അപഹസിയ്ക്കുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം, വസ്തുതത്ത്വപ്രതീതീ
പരിപൂർണ്ണമായി ജനിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിെന്റ
സകല ഘടകാംശങ്ങേളയും യേഥാചിതം വ്യൂഹനം െച�
യ്യുന്നതിനുള്ള ൈനപുണ്യം ഇത്യാദി സിദ്ധികൾ ൈന�
സർഗ്ഗികങ്ങളായിരുന്നു. അവ ചാക്കിയാന്മാരുമായുള്ള
സംസർഗ്ഗം നിമിത്തം അത്യധികമായ പരിപുഷ്ടിെയ
പ്രാപിച്ചു എന്നു മുൻപു് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ സിദ്ധിക�
േളാടുകൂടി അവയുെട പ്രകാശനത്തിനു് ആവശ്യകമായ
മുഗ്ദ്ധഭാഷയും സ്വാധീനമായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം താൻ
സങ്കല്പിച്ച പുതിയ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപ�
ജ്ഞാതൃത്വത്തിനു സർവഥാ അർഹത്തമനായിത്തീർ�
ന്നു.
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രാഘവീയത്തിേലയും സീതാരാഘവത്തിേലയും രാമപാ�
ണിവാദെനയല്ല നാം നളചരിതത്തിലും ശിവപുരാണ�
ത്തിലും കാണുന്നെതന്നു മുൻപു് പറഞ്ഞുവേല്ലാ. തെന്റ
വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യവും മറ്റും വരാകിയായ ൈകരളി�
ക്കു വഹിക്കുവാൻ ശക്തിയിെല്ലന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല�
േപാെല അറിയാമായിരുന്നു. സംസ്കൃത്തിെല ശബ്ദശുദ്ധി
ഭാഷയിൽ അത്രതെന്ന പരിപാലിക്കണെമന്നു് അക്കാ�
ലത്തു് ആർക്കും നിഷ്കർഷയില്ലായിരുന്നതിനാൽ, ആ
സാമാന്യനിയമത്തിനു് അേദ്ദഹവും വിേധയനായി. ദൃ�
ശ്യപ്രബന്ധങ്ങളായ ആട്ടക്കഥകളും തുള്ളൽക്കഥകളും
രചിക്കുേമ്പാൾ കിളിപ്പാട്ടുകളിെല രാമപാണിവാദനു പി�
െന്നയും പല പടികൾ താേഴാേട്ടയ്ക്കു വാങ്ങിവരണെമന്നു
സ്വാഭാവികമായിേത്താന്നി. ആ പ്രബന്ധങ്ങൾ അഭിന�
യിേക്കണ്ടതു പ്രാേയണ അവ്യുൽപന്നന്മാരാെണന്നും
സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾേപാലും അവർക്കു് ഏെറക്കുെറ
അർത്ഥാവേബാധമുണ്ടാക്കത്തക്ക വിധത്തിേല രചി�
ക്കാവൂ എന്നും അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചു. അതുെകാണ്ടാണു്
ശംബരവധം തുടങ്ങിയ ആട്ടക്കഥകളിലും തുള്ളൽക്ക�
ഥകളിലും അേദ്ദഹം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ സാ�
മാേന്യന നിർഗ്ഗുണങ്ങളായി കാണുന്നതു് എന്നു ഞാൻ
ഊഹിക്കുന്നു. തുള്ളൽക്കഥകളിെല പദപ്രേയാഗത്തിൽ
നമ്പിയാർ ഉച്ഛൃംഖലനായിക്കാണെപ്പടുന്നു. ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ
സമാേധയങ്ങളല്ലാത്ത അേനകം ശബ്ദങ്ങൾ അവയിലു�
ണ്ടു്. എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ൈവകല്യങ്ങെളല്ലാം
അവയിെല കവിതയുെട ലാളിത്യാദിഗുണങ്ങളിൽ അസ്ത�
മിതങ്ങളായിേപ്പാകുന്നു. നമ്പിയാർ തുള്ളൽക്കഥകളിൽ
സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിെല നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
നിന്നു് ആശയങ്ങൾ അവസേരാചിതമായി പരാവർ�
ത്തനം െചയ്തിതിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ആ പരാവർത്തനത്തി�
നു മൂലെത്തക്കാൾ പലേപ്പാഴും മാധുര്യം കൂടിനില്ക്കുന്നു
എന്നുള്ളതിനു സഹൃദയഹൃദയം തെന്നയാണു് സാ�
ക്ഷി.“കർണ്ണാരുന്തുദമന്തേരണ രടിതം ഗാഹ സ്വ കാക!
സ്വയം” എന്ന േശ്ലാകം കിരാതത്തിലും “ചീയേത ബാലി�
ശസ്യാപി ” എന്ന േശ്ലാകം സ്യമന്തകത്തിലും അേദ്ദഹം
എങ്ങെന തർജ്ജമ െചയ് തിരിക്കുന്നു എന്നു പരിേശാ�
ധിച്ചാൽ മതി. ഭാഷെയ മസൃണീകരിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദ�
ഹം സ്വീകരിച്ച അേനകം ഉപായങ്ങളിൽ അതിപ്രധാന�
െമന്നു് എനിക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു ഭാഷാൈശലികളുേടയും
േലാേകാക്തികളുേടയും നിരന്തരവും നിഷ്പ്രയാസവുമായ
വർഷമാണു്. ഈ വിഷയത്തിൽ സരസ്വതി അേദ്ദഹ�
െത്തേപ്പാെല മെറ്റാരു േകരളീയ കവിേയയും അനുഗ്ര�
ഹിച്ചിട്ടില്ല.
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നമ്പിയാർ താൻ കണ്ടറിഞ്ഞ വിഷയങ്ങെളമാത്രം അനു�
ഭവസ്ഥെന്റ നിലയിൽ പ്രതിപാദിക്കുക എന്നതു് ഒരു വ്ര�
തംേപാെല അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ തുള്ളലുകൾക്കു് ഏതു് അനുവാചകെന്റ ഹൃദയേത്ത�
യും തന്മയീഭവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മവീര്യം അനായാ�
േസന സിദ്ധിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം തെന്റ ഇതരഭാഷാകൃ�
തികളിെലന്നേപാെല തുള്ളൽക്കഥകളിലും സ്വഭാേവാ�
ക്തി, ദൃഷ്ടാന്തം, അർത്ഥാന്തരന്യാസം എന്നീ അലങ്കാര�
ങ്ങെളേയ അധികമായി പ്രേയാഗിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. അവെകാ�
ണ്ടു തെന്റ വർണ്ണനങ്ങൾക്കും സംഭാഷണങ്ങൾക്കും തി�
കച്ചും ഒരു േകരളീയഛായ വരുത്തുവാൻ സാധിയ്ക്കുെമന്നു�
ള്ളതാണു് അതിനു കാരണം.

1 “കട്ടിലു കണ്ടു പനിച്ചാൽ കണക്കല്ല;
കിട്ടുെമന്നാകിേല േമാഹം തുടങ്ങാവൂ” (ധ്രുവചരിതം)
2 “ഉപ്പു ചുമന്നുനടക്കുന്നവെനാരു
കപ്പലു കടലിലിറക്കാൻ േമാഹം” (രുൿമിണീസ്വയംവരം)
3 “എമ്പ്രാനല്പം കട്ടുഭുജിച്ചാ-
ലമ്പലവാസികെളാെക്കക്കക്കും” (സ്യമന്തകം)
4 “െകാന്നതിെനക്കാൾേക്കാതചിറക്കൽ-
െച്ചന്നു വിളിക്കുന്നതു ബഹുദുഃഖം” (രാമാനുചരിതം)
5 “ഇഷ്ടമാടിക്കനിഞ്ഞു േചാറിട്ട ൈകക്കു കടിക്കുന്ന
പട്ടികൾക്കു െകാടുക്കുന്ന യഷ്ടികൾക്കു നമസ് ക്കാരം”

(സഭാപ്രേവശം)
6 “കാലേത്ത തുഴയാഞ്ഞാൽ കടവിൽെച്ചന്നടുക്കില്ല
കാലൻവന്നടുക്കുേമ്പാൾക്കടാക്ഷിച്ചാൽ ഫലമില്ല”

(നാളായണീചരിതം)
7 “കണ്ണടച്ചങ്ങിരുട്ടാക്കി നടന്നാൽ മറ്റു േലാകർക്കു
കണ്ണുകാണാതാകയില്ല താൻ മറിഞ്ഞു കുണ്ടിൽ വീഴും”

(പേഞ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനം)
8 “ഉറക്കത്തിൽപ്പണിക്കത്തം തനിക്കുമിെല്ലനിക്കുമി-
ല്ലറെക്കാട്ടിലകംപുക്കാൽ നമ്മെളല്ലാെമാന്നുേപാെല”

(സഭാപ്രേവശം)

ഇത്യാദി പംക്തികളുെട സ്വാരസ്യബീജം പ്രകൃതത്തിൽ
പരിേശാധനാർഹമാണു്. എവിെടെച്ചന്നാലും അേദ്ദഹം
തെന്റ നാട്ടിെല കാര്യങ്ങെളേയ പ്രതിപാദിക്കുകയുള്ളൂ.
അതിനാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് സർേവ്വാപരി സാമർത്ഥ്യ�
വുമുള്ളതു്. പ്രേദാഷമാഹാത്മ്യത്തിൽ കുണ്ഡിനേദശത്തി�
െല രാജാവിെന്റ രാജ്യഭാരം വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ അതു
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ രാജ്യഭരണമായി
രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു. ആ രാജ്യം പിതാവിൽ നിന്നു് അപ�
ഹരിച്ച സാല്വനിൽനിന്നു് അതു വീണ്ടും സ്വായത്തമാക്കു�
വാൻ േപാകുന്ന ധർമ്മഗുപ്തൻ അവിടെത്ത ജനങ്ങേളാടു
പറയുന്നതു്.
“അമ്പലവാസികെളമ്പ്രാന്തിരിമാ-
രായുധമില്ലാെത്താരു നായന്മാർ
അങ്ങെനയുള്ളവെരല്ലാം വിരവിെനാ-
ടെങ്ങാരു നാട്ടിനു മാറിെക്കാൾവിൻ”

എന്നാണു്. കാർത്തവീര്യവിജയത്തിൽ രാവണൻ തെന്റ
മന്ത്രിയായ ചിത്രേയാധി മുേഖന അർജ്ജുനേനാടു േകര�
ളത്തിെല ഒരു രാജാവു മെറ്റാരു രാജാവിേനാെടന്നേപാ�
െല
“വിളവിൽപ്പാതി നമുക്കു തേരണം
മുളകു സമസ്തവുമർപ്പിേക്കണം
െതങ്ങുകവുങ്ങുകൾ മാവും പ്ലാവും
എങ്ങുെമനിക്കിഹ കെണ്ടഴുേതണം”

എന്നും മറ്റും ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ബാണെന്റ രാജധാനി�
യിൽ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ പട െചന്നേപ്പാൾ അവിെട “വടിയി�
േങ്ങാെട്ടടു കുഞ്ഞിെപ്പെണ്ണ, വടി ഞാനിവിെട കണ്ടിെല്ല�
ന്നും, പിടലിെക്കാന്നുതരുന്നുെണ്ടന്നും” പലായനത്തി�
നുള്ള ത്വരയിൽ ഗൃഹനാഥനും ഭാര്യയുമായി ഒരു ചില്ലറ
ശണ്ഠ നടക്കുന്നു. കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിൽ
“കാരിയക്കാരുണ്ടു േമേനാക്കിയച്ചനു-
ണ്ടാരിയപ്പട്ടരച്ചന്മാർ പലരുണ്ടു്;
േകായിമ്മമാരുണ്ടടുക്കളക്കാരുണ്ടു്;
നായന്മാരായുള്ളകമ്പടിക്കാരുണ്ടു്;
ലന്തക്കുഴൽക്കാർ പതിെനട്ടു പുള്ളിയു-
ണ്ടന്തണന്മാരും പ്രഭുക്കളും ഭൃത്യരും
ചന്തേമറീടും പണിക്കരച്ചന്മാരും”

എന്നു അളകാപുരിയിെല പ്രാഭവം വർണ്ണിതമായിരിക്കു�
ന്നു. രുൿമിണീസ്വയംവരത്തിൽ കുണ്ഡിനപുരേത്തക്കു
േപാകുവാൻ ബലഭദ്രൻ പടകൂട്ടുേമ്പാൾ
“ആയുധപാണികളായിട്ടനവധി
നായന്മാരുമമാത്യന്മാരും
കാര്യസ്ഥന്മാെരജമാനന്മാ-
രായിരമായിരമാൾക്കധിപന്മാർ” മാത്രമല്ല.
പട്ടാണികൾ പല കുതിരക്കാരും
േകാട്ടപ്പടിയിൽക്കാവൽക്കാരും

കാട്ടാളന്മാർ മുേക്കാപ്പരിഷകൾ
േകാട്ടക്കാരന്മാരും പലവക
നസ്രാണികളും േജാനകർ പത്തു സ-
ഹസ്രാധികമിഹ വന്നീേടണം”

എന്നു കല്പന െകാടുക്കുന്നു. നളചരിതത്തിൽ േദേവന്ദ്രൻ
നളേനാടു തെന്റ ധനങ്ങൾ കല്പവൃക്ഷത്തിൽ വിളഞ്ഞ�
താെണന്നു പറയുേമ്പാൾ ആ അവസരം ദുഷ്പ്രഭുക്കന്മാ�
െര അവേഹളനം െചയ്യുവാൻ കവി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തു�
ന്നു.

“ചുങ്കെമടുത്തും പിഴ െചയ്യിച്ചും
ശങ്കെവടിഞ്ഞു ഗൃഹങ്ങൾ കവർന്നും
വൻകരേമൽ മരുവുന്ന ജനത്തിനു
സങ്കടമന്നന്നുളവാക്കിച്ചും
കേമ്പാളത്തിലിരിക്കുന്നവെരാടു
വൻപു പറഞ്ഞു പിടിച്ചുപറിച്ചും
പെമ്പഴുതിച്ചും വിരൽമുക്കിച്ചും
മുമ്പിൽ വരുത്തിപ്പണെമാപ്പിച്ചും
ൈകക്കാണത്തിനു കണ്മുനയിട്ടും
ൈകക്കൽ വരുത്തിയതല്ലവെയാന്നും”

എന്നാണു് അവയുെട ആഗമെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീക�
രനം. േഘാഷയാത്രയിൽ ചിത്രേസനെനന്ന ഗന്ധർ�
വ്വെന്റ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു ഭയെപ്പേട്ടാടുന്ന കൗരവ�
േസനെയ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണു് ചുവെട ഉദ്ധരി�
ക്കുന്നതു്.
“കലയും മാനും വരുെമാരു മാർേഗ്ഗ
വലയും െകട്ടിക്കാട്ടാളന്മാർ
മലയിെലാളിച്ചിഹ പാർക്കുേന്നരം
വലയിൽെച്ചന്നുവലഞ്ഞാെനാരുവൻ.
വലയിൽെപ്പട്ടതു കെണ്ടാരു േവടൻ
കലെയേന്നാർെത്താരു ബാണമയച്ചാൻ.
തലയിൽെച്ചന്നു തറച്ചതു കണ്ടാ
മലയൻ വന്നിഹ േനാക്കുേന്നരം
കലയല്ലിവെനാരു വലിെയാരു തടിയൻ
മലയാളത്തിെല മാനുഷെനാരുവൻ” .

ഏതു തുള്ളൽ േനാക്കിയാലും ഈ വിജാതീയമായ പ്ര�
തിപാദനസമ്പ്രദായത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങൾ സമൃദ്ധമാ�
യി കാണാം. കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിൽ ഹനുമാെന
ഒരു മൂത്തകുരങ്ങായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു് എത്ര സ്വഭാ�
േവാചിതമായ രൂപത്തിലാെണന്നു േനാക്കുക.

“. . . . . . . . . . . . . . . ൈകകളും കാലും
കുഴഞ്ഞു വാലുമക്കാലും െമലിഞ്ഞു ൈകകെളെക്കാണ്ടു
െചാറിഞ്ഞു േരാമെമേപ്പരും െകാഴിഞ്ഞു േമനിയും ചുക്കി-
ച്ചുളിഞ്ഞു കണ്ണിനു കാഴ്ച കുറഞ്ഞു പീളയും വന്നു
നിറഞ്ഞു താൻ വഴിയിൽെച്ചന്നുറച്ചു േനത്രവും ചിമ്മി-
ശ്ശയിച്ചു മൂന്നു േലാകങ്ങൾ ജയിച്ചുള്ള മഹാവീരൻ.”

ഉപമകൾ മഹാകവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പ്രാേയണ തെന്റ
നിത്യപരിചയത്തിൽെപ്പട്ട വസ്തുക്കെളെക്കാണ്ടാണു്.
നർമ്മദാനദിയിൽ െവള്ളം െപാങ്ങിയേപ്പാൾ ആറ്റുമണ�
ലിൽ തപസ്സുെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന രാവണൻ “ഇരുപതു
തണ്ടുകൾ വച്ചു മുറുക്കിയ െപരിെയാരു വഞ്ചികണേക്ക”
ഒരുവിധത്തിൽ കരപറ്റുന്നു. രാവണൻ കാർത്തവീര്യ�
െന്റ ൈകകെള “േപരാൽതന്നുെട േവടുകണേക്ക െപരു�
െതങ്കിലുെമാരു ഫലമിേല്ലതും” എന്നു് അപലപിക്കുന്നു.
“കാറ്റുകൾ തട്ടിക്കരപറ്റീടുെമാരാറ്റിെല െവള്ളത്തിരകൾ
കണേക്ക” യും “നീറ്റിൽ നടക്കും മുതലകൾ േപാെല”
യും യുദ്ധത്തിന്നു വരുന്ന ഭടന്മാെര വർണ്ണിക്കുന്നു. “കറി�
ക്കു ചക്ക കണ്ടിക്കും കണേക്ക കായെമേപ്പരും നുറുക്കു�
ന്ന” വരാണു് നമ്പിയാരുെട േയാദ്ധാക്കൾ. “വണ്ണൻ�
വാഴ കണക്കു വളർെന്നാരു െപാണ്ണത്തടിയ” നാണു്
ദുേര്യാധനെന്റ ദൃഷ് ടിയിൽ ഭീമേസനൻ.

ഈ വിേനാദപ്രസ് ഥാനം പൂർവ്വകവികൾക്കു് അവി�
ജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. രാമായണം,
ഭാരതം, ൈനഷധം മുതലായ ഭാഷാചമ്പുക്കളിെല ഗദ്യ�
ങ്ങളിൽ ഇതിനു ധാരാളമായി പ്രേവശമുണ്ടായിരുന്നു
എന്നു വായനക്കാെര അനുസ്മരിപ്പിേക്കണ്ടതില്ലേല്ലാ.
നമ്പിയാർ പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗത്തിനു വീതി കൂട്ടുകയും െവടി�
പ്പു വരുത്തുകയും െചയ്ത്, അതിെന സാമാന്യജനങ്ങൾ�
ക്കും സുഗമമാക്കിത്തീർത്തു എന്നുള്ളതാണു് പരമാർ�
ത്ഥം.
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നമ്പിയാർ തെന്റ തുള്ളലുകളിൽ ഓേരാന്നിലും ഓേരാ
കഥാഭാഗെമങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനല്ലാെത മെറ്റാരാൾ�
ക്കും രചിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലന്നു ൈധര്യമായി
പറയാവുന്ന വിധത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ ഭാ�
ഗങ്ങളിലും രേണ്ടാ നാേലാ വരികൾ സരസ്വതി തെന്ന
അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി ഗാനം െചയ്യുകയാേണാ എന്നും
േതാന്നിേപ്പാകും. ഉത്തമപാത്രങ്ങളുെട പ്രതിപാദന�
ത്തിൽ മഹാകവിക്കു വലിയ െമച്ചെമാന്നും സിദ്ധിച്ചി�
ട്ടില്ല; അതിനുകാരണം ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫലിതത്തിനു
വക കുറയുെമന്നുള്ളതാണു്. അതുേപാെല സൽഗുണ�
ങ്ങെള വർണ്ണിക്കുവാനും, അേത കാരണത്താൽത്ത�
െന്ന, അേദ്ദഹം അല്പം അസമർത്ഥനാണു്. മധ്യമപാ�
ത്രങ്ങളുേടയും അധമപാത്രങ്ങളുേടയും നീചങ്ങളായ
വൃത്തികളാണു് അേദ്ദഹം നിഷ്കർഷിച്ചു നിരീക്ഷിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു്. കാമേക്രാധങ്ങേളയും േലാഭേമാഹങ്ങേളയും
മദമാത്സര്യങ്ങേളയും ആ ദുർഗ്ഗുണങ്ങളുെട ആവരണ�
ങ്ങൾ നീക്കി അവെയ േലാകസന്നിധിയിൽ നഗ്നമായ
രൂപത്തിൽ നിർത്തി, അപഹസിച്ചു െകാല്ലാെക്കാല
െചയ്യുന്നതിലാണു് അേദ്ദഹം സർേവ്വാപരി സമഗ്രവി�
ജയിയായി സമുല്ലസിക്കുന്നതു്. നായാട്ടു്, സദ്യ, യുദ്ധം,
വിവാഹം ഇവയുെട വിവരണത്തിൽ അേദ്ദഹം അഭൗ�
മമായ ഏേതാ ഒരു സിദ്ധിവിേശഷത്താൽ അനുഗൃഹീ�
തനാണു്. ഒരു പ്രധാനസംഭവെത്തക്കാൾ അതിെന്റ
ആനുഷംഗികമായ വിഷയങ്ങൾ ചിത്രണം െചയ്യുന്നതി�
നാണു് അേദ്ദഹത്തിനു വാസനയധികം. ഈ അഭിപ്രാ�
യങ്ങൾക്കു് ഓേരാന്നിനും അേനകം ഉദാഹരണങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കാവുന്നതാെണങ്കിലും സ്ഥല ദൗല്ലഭ്യത്താൽ ആ
ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിരമിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രേദാഷ�
മാഹാത്മ്യത്തിെല േവേശ്യാപാലംഭവും പടേയാട്ടവും,
കിരാതത്തിേലയും കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിേലയും
മറ്റും നായാട്ടു്, രുൿമിണീസ്വയംവരത്തിെല ബ്രഹ്മാവി�
െന്റ മനുഷ്യസൃഷ്ടിൈവകല്യം, സ്യമന്തകത്തിെല േലാ�
കാപവാദം, േഘാഷയാത്രയിെല ദുേര്യാധന േക്രാധം,
സ്യമന്തകത്തിേലയും സീതാസ്വയംവരത്തിേലയും മറ്റും
സംേഭാജനം, ഹരിണീസ്വയംവരത്തിെല കലികാലനി�
ന്ദ, കൃഷ്ണലീലയിെല ബാലവിേനാദം ഇങ്ങെന േനാക്കി�
യാൽ ഏതു തുള്ളലിലും മഹാകവിയുെട വ്യക്തിമുദ്ര സ്പ�
ഷ്ടമായി പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവനയിൽ നിന്നല്ലാെത അവതരിക്കു�
വാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതാനും ചില പംക്തികൾമാത്രം
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.
“രണ്ടു ൈകകളും വീശിെക്കാണ്ടു പടയ്ക്കു െചല്ലും
തണ്ടുതപ്പിയ്ക്കു വടിെകാണ്ടു മരിയ്ക്കയല്ലാ-
തുേണ്ടാ മെറ്റാരു കാര്യം െചണ്ടക്കാെരന്നു േപരും
െകാണ്ടു കാലെന്റ വീട്ടിൽ മുണ്ടു വിരിച്ചിരിക്കും” .

(രുൿമിണീസ്വയംവരം)

ഇവിെട “മുണ്ടു വിരിച്ചിരുത്താൻ” നമ്പിയാർേക്ക സാ�
ധിക്കൂ. േഘാഷയാത്രയിൽ ദുേര്യാധനൻ അലസവൃത്തി�
കളായ ചാരന്മാെര അധിേക്ഷപിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടു്.
അതിെല ചില വരികൾ േനാക്കുക.

“പട്ടിണിെയന്നതു നമ്മുെട പിേള്ളർ-
െക്കാട്ടുംതെന്ന സഹിപ്പാൻ േമലാ.
െവട്ടമടുക്കുംമുൻേപ യഷ്ടികൾ
ഘട്ടിശ്ശാതെമടുത്തു ഭുജിക്കും.
കട്ടൈത്തരും കൂട്ടിയുരുട്ടിയ-
െതാട്ടല്ലതുെമാരു പഞ്ചപ്രസ്ഥം.
െകാറ്റുകഴിെച്ചാരു െതക്കൻമുണ്ടും
ചുറ്റിയുടുെത്താരു െതാങ്കലുതൂക്കി
െവറ്റിലതിന്നു മുഴപ്പിച്ചുംെകാ-
േണ്ടറ്റുതിരിക്കും രസികന്മാരായു്.
കറ്റക്കുഴൽമണിമാരുെട വീടുകൾ
പറ്റിപ്പകിടപറഞ്ഞു രസിച്ചും
െവറ്റ പിടിങ്ങിത്തിന്നുടനവരുെട
കുറ്റമുരച്ചു ചിരിച്ചുതിരിച്ചും
പകയുള്ളവെരപ്പിഴെചയ്യിെച്ചാരു
വകയുണ്ടാക്കും പുകയില െകാൾവാൻ”

എന്നും മറ്റും അവെര പല പ്രകാരത്തിൽ അവേഹളനം
െചയ്തിട്ടു്, അതു േപാരാത്തതുേപാെല
“ഊണുകഴിച്ചു തിരിച്ചാലവെര-
ക്കാണുകയിെല്ലാരു ദിക്കിൽേപ്പാലും.
കാണുകയിെല്ലന്നല്ല തിരഞ്ഞാ-
േലണാക്ഷികളുെട വീട്ടിൽക്കാണാം.
അത്താഴത്തിന്നിലവയ്ക്കുേമ്പാ-
െളത്താത്തവരുെട പിലെകാണ്ടീടാം.
ചത്താലും വരുമഷ്ടിയടുത്താ-
േലാർത്താലിന്നു െവറുപ്പാകുന്നു”

എന്നിങ്ങെന ആ േതേജാവധൈശലി തുടർന്നുെകാണ്ടു�
േപാകുന്നു. എെന്താരു വിസ്മയാവഹമായ മേനാധർമ്മ�
പ്രസരമാണു് ഈ വരികളിൽ കളിയാടുന്നതു്? ഒടുവില�
െത്ത നാലു വരികൾ എഴുതുവാൻ നമ്പിയാർക്കല്ലാെത
ആർക്കു േതാന്നും? തദനന്തരം നല്ല ഒരു ചാരെനത്ത�
െന്ന ദുേര്യാധനൻ തിരഞ്ഞയയ്ക്കയും അയാൾ തിരിെയ
വന്നു് പാണ്ഡവന്മാരുെട അേപ്പാഴെത്ത അവസ്ഥ സർ�
വ്വസമ്പത്സമൃദ്ധമാെണന്നു് അറിയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അേപ്പാൾ ആ അസൂയാലുവിന്നു അതിരുെമതിരുമില്ലാ�
ത്ത അരിശമുണ്ടാകുകയും ആ ദൂതെന അേദ്ദഹം “ഒട്ടുമ�
കംപുറമില്ലാതുെള്ളാരു യഷ്ടീ നില്ലു നിനെക്കന്തറിയാം?”
എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശകാരവർഷംെകാണ്ടു് അഭിേഷകം
െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു.

“ഇവനും പുനരതു േനെരേന്നാർത്തി-
ട്ടവരുെട ഗുണഗണമുരെചയ്യുന്നു.
ഭവതു; നമുക്കതിലും നഹി േഖദം
ഇവനല്ലീശ്വരെനെന്ന വലപ്പാൻ”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ ആേക്രാശനം അവസാനിക്കു�
ന്നതു്. ഒടുവിലെത്ത രണ്ടുവരികൾ തങ്ങൾ നമ്പിയാരു�
െട തൂലികാസന്താനങ്ങളാെണന്നു വിജയശംഖമൂതി
വിളിച്ചു പറയുന്നു. ആ വരികളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതു്
േക്രാധമല്ല, ൈനരാശ്യവും ആപത്ഭയവുമാണു്. കാർത്ത�
വീര്യാർജ്ജുനവിജയത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായ രാവണ�
െന്റ വിലാപംേകട്ടു രണ്ടുേപർ തമ്മിൽ അതിെനപ്പറ്റി
സംഭാഷണം െചയ്യുന്നു.

“െകാലെചയ്യാത്തതുെമേന്ത കൂേവ?
െകാലെചയ്താൽ മതിയാേമാ േഭാഷാ?
പലനാളിങ്ങെന പട്ടിണിയിട്ടും
പലരും കണ്ടുടനാനകളിച്ചും
വലയിൽെപ്പട്ട കുരങ്ങുകണേക്ക
വലയണെമേന്ന മതിയാവുള്ളു.
െകാലെചയ്താൽ പുനരന്തകനവെന
വലയ്ക്കുന്നതിഹ നമുക്കറിയാേമാ?”

എന്നു് ആ ഘട്ടത്തിൽ നർേമ്മാക്തികിർമ്മീരിതമായ
ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. അതിെല ഒടുവിലെത്ത രണ്ടു വരികളുെട
രസികത്വം അനിർവചനീയമായിരിക്കുന്നു. സ്യമന്തക�
ത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റി രത്നേമാഷകനാെണന്നു ശങ്കി�
ച്ചു പലരും പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു
പരത്തുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണെനക്കാണുേമ്പാൾ ശി�
ശുക്കൾക്കുള്ള ഭാവേഭദം മഹാകവി,
“അച്യുതെനക്കാണുന്നതുേനരം
െകാച്ചുകേളാടിെയാളിച്ചുതുടങ്ങി.
അണയത്തങ്ങു വിളിക്കുേന്നരം
മണിയുംെപാത്തി പാഞ്ഞുതുടങ്ങി.
കെയ്യെച്ചന്നു പിടിക്കുേന്നരം
അേയ്യാെയന്നു കരഞ്ഞുതുടങ്ങി”

എന്നിങ്ങെന പ്രപഞ്ചനം െചയ്തുെകാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരു
വർണ്ണനയുണ്ടു്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ചില കിടാങ്ങൾ കൃഷ്ണ�
േനാടു്,
“മണിേപായാലതുമുണ്ടാക്കീടാം
തുണിേപായാലതുമുണ്ടാക്കീടാം
പ്രാണൻേപായാലുണ്ണികേള! പുന-
രുണ്ടാകിെല്ലന്നമ്മ പറഞ്ഞു”.

എന്നു പറയുന്ന വരികളിൽ “അമ്മ പറഞ്ഞു” എന്ന വാ�
ക്യം നമ്പിയാർക്കല്ലാെത ഉച്ചരിയ്ക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല.
സഭാപ്രേവശത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ തെന്റ പുത്രന്മാേരാടു
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ കാപട്യെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങിെന ഉൽേബാധിപ്പി�
യ്ക്കുന്നു.

“താനെല്ലന്നു ഭാവിക്കും; തരംേനാക്കി പ്രേയാഗിക്കും;
സ്ഥാനത്തെങ്ങാേരടത്തും തെന്റ േവഷം കാട്ടുകില്ല;
മാനത്തുപറക്കുന്ന പരുന്തുപക്ഷിെയേപ്പാെല
മീനെത്തെക്കാക്കിലാക്കിെക്കാണ്ടുേപാേയയറിഞ്ഞീടു.
കപ്പാനും മടിയില്ല, കാമിനിമാർകെളപ്പാട്ടിൽ
െവപ്പാനും മടിയില്ല, വധിപ്പാനും മടിയില്ല;
നെമ്മെച്ചണ്ടെകാട്ടിപ്പാൻ തരംേനാക്കി നടക്കുന്നു
നന്മയ്ക്കു നിരൂപിച്ചിട്ടബദ്ധം വന്നുേപാെകാല്ല:
െവട്ടത്തു കാണുകില്ല; പിറേകനിെന്നാരു െവടി
െപാട്ടിക്കുന്നേത േകൾക്കൂ, ചത്തുവീഴുന്നേത കാണൂ.”

ചതിയന്മാെരപ്പറ്റി ഇതിലധികം ഭംഗിയായി ആർക്കു
വർണ്ണിക്കുവാൻ പറ്റും? ഇവിേടയും ഒടുവിലെത്ത ആ
വരികൾ നമ്പിയാരുെട തൂലികയിൽനിേന്ന വിനിർഗ്ഗമി�
യ്ക്കുകയുള്ളൂ. പേഞ്ചേന്ദ്രാപാഖ്യാനത്തിെല “കാലനില്ലാ�
ത്ത കാലം” നമ്പിയാരുെട പരിഹാസകവനത്തിെന്റ
പരേമാച്ചസ്ഥാനത്തിൽ പരിലസിക്കുന്നു.

“േചട്ടെനന്നാെലാന്നുരണ്ടല്ലമ്പതും നൂറുമഞ്ഞൂറും
കൂട്ടമായിപ്പിലെകാൾവാെനന്തു ബന്ധം? ചാക്കുമില്ല.
കവിടിക്കാരനായുള്ള ഗണിതക്കാരനുമിേപ്പാൾ
കപടങ്ങൾ പറെഞ്ഞാന്നും ഫലിപ്പിപ്പാെനളുതല്ല.
യമനും ൈവദ്യനും തമ്മിൽ പ്രാണവിശ്വാസെമന്നാലും
യമെനക്കൂടാെതെകാൽവാൻ ൈവദ്യേനകെന്നളുതല്ല” .

എന്നിങ്ങെന ആ സന്ദർഭത്തിൽ മഹാകവിയുെട മേനാ�
ധർമ്മം എവിെടെയല്ലാം പാഞ്ഞുേപായി ആെരെയല്ലാം
പിടികൂടുന്നുെവന്നു േനാക്കുക.

ഇനിയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഈ പ്രകര�
ണം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. േകായിക്കൽ മുതൽ കുപ്പമാടം
വെര, മഹാരാജാക്കന്മാർ മുതൽ മലയന്മാർ വെരയുള്ള
സകലമനുഷ്യേരയും പാണിവാദൻ തെന്റ സാമൃതമായ
പാണിെകാണ്ടു സന്ദർേഭാചിതമായി പ്രഹരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“അമ്പു െകാള്ളാത്തവരില്ല കുരുക്കളിൽ” എന്നുതെന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിഹാസശരങ്ങെളപ്പറ്റിയും പറയാം.
പ്രതിഗ്രഹത്തിനായി െവമ്പൽെകാള്ളുന്ന മലയാളബ്രാ�
ഹ്മണർ, അധികപ്പലിശക്കു കടം െകാടുത്തും ജൗളിത്തര�
ങ്ങൾ വിറ്റുനടന്നും കാലേക്ഷപം െചയ്യുന്ന ദ്രാവിഡബ്രാ�
ഹ്മണർ, സമരഭീരുക്കളും ആയുധരഹിതന്മാരും മദ്യപ�
ന്മാരുമായ നായന്മാർ, പരേദ്രാഹം െചയ്തു് അന്യായമാ�
യി ധനസമ്പാദനം െചയ്യുന്ന രാജേസവകന്മാർ, മാനം
മര്യാദയില്ലാെത കയ്യിൽ കാശുമായി കടന്നു വരുന്ന
വിടന്മാരുമായി രമിച്ചു് ഒടുവിൽ അവെരെക്കാണ്ടു പിച്ച�
െതണ്ടിക്കുന്ന േതവിടിശ്ശിമാർ മുതലായവെര അേദ്ദഹം
നിഷ്കരുണമായി ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അെതല്ലാം അവർ
കർമ്മകുശലന്മാരും സ്വധർമ്മനിരതന്മാരും സന്മാർഗ്ഗ
സഞ്ചാരികളും ആയിത്തീരുന്നതിന്നുേവണ്ടി അേദ്ദഹം
കരുതിക്കൂട്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സാഹിത്യവിേനാദമാെണ�
ന്നു ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പുതെന്ന സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ഹാ�
േസന ലജ്ജിേതാത്യന്തം ന േദാേഷഷു പ്രവർത്തേത”
എന്നുണ്ടേല്ലാ.

ഒരു ന്യൂനത
നമ്പിയാർ തുള്ളൽക്കഥകളിൽ രസചക്രവർത്തിയായ
ശൃംഗാരെത്ത ഒരിടത്തും സഹൃദയസമ്മതമായ രീതി�
യിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. തെന്റ ഉേദ്ദശശുദ്ധിക്കു ആ രസ�
ത്തിെന്റ പ്രതിപാദനം പ്രതികൂലമാെണന്നു് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് േതാന്നിയിരിക്കണം. അതിനുപകരം പലേപ്പാ�
ഴും അസഭ്യവും അശ്ലീലവുമായ ശൃംഗാരാഭാസത്തിെന്റ
വിവിധ മുഖങ്ങെളയാണു് അേദ്ദഹം വർണ്ണിയ്ക്കുന്നതു്. പൂർ�
വ്വകാലങ്ങളിെല പടയണികളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള
ദുഷ്കൃതികളാണു് തുള്ളൽക്കാർ പാടിവന്നെതന്നും, അവ�
രുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചാണു് പുറംകഥകൾ എന്നുപറ�
യുന്ന ചില കുട്ടിത്തരം തുള്ളലുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളെത�
ന്നും, പ്രേദാഷമാഹാത്മ്യത്തിൽ ഉണ്ണി ഉണിച്ചിരിയുേട�
യും, ധ്രുവചരിതത്തിൽ വസുലക്ഷ്മിയുേടയും മറ്റും ദുശ്ചരി�
തങ്ങൾ ഉപകഥാരൂപത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു് ആ
പരിപാടിയനുസരിച്ചാെണന്നും, പഴമക്കാർ പറയുന്നു.
അതിെന്റ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി അവിേജ്ഞയമാണു്. ഏതായാ�
ലും, ആെരല്ലാം എെന്തല്ലാം പറഞ്ഞാലും നമ്പിയാെര
ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്നെത്ത സാമുദായികസ്ഥിതിെയ മാ�
നദണ്ഡമാക്കി േനാക്കിയാൽേപ്പാലും, അപരാധത്തിൽ�
നിന്നു േമാചിപ്പിക്കുവാൻ നിവൃത്തി കാണുന്നില്ല. അഹ�
ല്യാേമാക്ഷവും മറ്റും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും േകൾെക്ക
കളിത്തട്ടിൽനിന്നു് ഒരു തുള്ളൽക്കാരനു്, അയാൾ എത്ര�
തെന്ന വങ്കനും വഷളനുമായാലും, എങ്ങെന പാടിഫലി�
പ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുെമന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാ�
സമായിരിക്കുന്നു. “നീരസങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചിെട്ടന്തു കാര്യം
നമുക്കിേപ്പാൾ?” എന്നു നമ്പിയാരുെട ഭാഷയിൽത്ത�
െന്ന േചാദിച്ചുെകാണ്ടു നമുക്കു് ഈ ഗഹണത്തിൽനിന്നു
വിരമിക്കാം.
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നമ്പിയാർ തുള്ളൽക്കഥകളിൽക്കൂടി നമുക്കു പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുന്നതു് ഒരു പുതിയ സാഹിത്യസാമ്രാജ്യമാണു്. ആ
സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ഏകാധിപത്യത്തിനു് ഏതാവൽപ�
ര്യന്തം മറ്റാരും അവകാശം പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടില്ല. ആ ലളി�
തേകാമളമായ ഭാഷ, ആ സർവസാധാരണങ്ങളായ
ആഭാണകങ്ങളുെട സന്ദർേഭാചിതമായ ധാരാസംപാ�
തം, ആ കുശാഗ്രീയമായ പരിസരാവേലാകനം, ആ
ൈവരൂപ്യങ്ങളും ൈവലക്ഷണ്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാ�
നുള്ള വാസനാവിേശഷം, ആ സമുദ്രത്തിെല തരംഗ�
മാലേപാെല അനുക്ഷണം െപാന്തിവരുന്ന ഉച്ചാവച�
മായ ആശയസമ്പത്തു്, ആ മേനാഹരവും മർമ്മേവധിയു�
മായ പരിഹാസേധാരണി – ഈ അനുഗ്രഹങ്ങെളല്ലാം
അേദ്ദഹത്തിനല്ലാെത അന്യകവിക്കു ഈ മലയാളക്കര�
യിെലന്നല്ല, ഭാരതത്തിെന്റ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽേപ്പാലും
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രീസിെല അരിേസ്റ്റാെഫനീസു്, േറാമിെല
ജൂവനൻ, ഫ്രാൻസിെല േമാളിയർ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാ�
ത്യന്മാരായ ഹാസസാഹിത്യകാരന്മാരുമായി നമുക്കു
കുഞ്ചൻനമ്പിയാെര സൈധര്യം താരതമ്യെപ്പടുത്താ�
വുന്നതും, ആ തുലനയിൽ നമ്പിയാർ അവർക്കു സമാ�
നശീർഷനായി വിേദ്യാതിക്കുന്നതു കണ്ടു േകാൾമയിർ
െകാള്ളാവുന്നതുമാകുന്നു. നമ്പിയാരുെട തുള്ളലുകളിൽ
നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലെത്ത േകരളത്തി�
െന്റ രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവും സമ്പത്തികവുമായ
ചരിത്രം സംബന്ധിച്ചും പല വിലേവറില്ലാത്ത പരമാർ�
ത്ഥശകലങ്ങൾ ഗേവഷകന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാ�
ധിക്കുന്നതാണു്.



42 ഭാഷാകവിമധ്യത്തിൽ
നമ്പിയാർക്കുള്ള സ്ഥാനം

ഭാഷയിൽ കുഞ്ചൻനമ്പിയാരാണു് ഇദംപ്രഥമമായി
ഒരു മഹാകാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു്. തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ ഉപജ്ഞാതാവെല്ലങ്കിലും പരിഷ്കർത്താവു് അേദ്ദ�
ഹമാെണന്നു സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കിളിപ്പാട്ടുകളുെട
പ്രേണതാെവന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് എഴുത്ത�
ച്ഛെന്റ സമീപസ്ഥാനത്തുതെന്ന ഒരു സിംഹാസനം
നല്കാവുന്നതാണു്. വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളിൽ കിരാതത്തിനും,
ൈകെകാട്ടിക്കളിയിൽ രുൿമിണീസ്വയംവരത്തിനും
കല്പിേക്കണ്ട സ്ഥാനം ഏറ്റവും ഉന്നതമാെണന്നും നാം
കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. കഥകളിപ്രസ്ഥാനം ഒന്നിൽ മാത്രേമ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യവസായം വിജയത്തിൽ കലാശി�
ക്കാെതയിരുന്നിട്ടുള്ളു. അേദ്ദഹത്തിനു് ആ പ്രസ്ഥാന�
േത്താടു് അേശഷം ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുള്ള�
തിനു പല സൂചനകളും തുള്ളൽക്കഥകളിലുണ്ടു്. കൃഷ്ണ�
ലീലയിൽ “ആട്ടങ്ങളാടി നടക്കുന്നിതു ചില കൂട്ടം ജനം
ധനം േമാഹിക്കകാരണം” എന്നുതുടങ്ങി “എത്രയും
പാരം ബലക്ഷയം വന്നുടൻ ഛത്രെമടുക്കും െവളിച്ചം
തുടങ്ങിയാൽ” എന്നുവെരയുള്ള പംക്തികളിൽ അേദ്ദ�
ഹം ആട്ടക്കാെര കർക്കശമായി അപഹസിക്കുകയും,
“ആട്ടങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം ശൂഭം രാമനാട്ടം തുടങ്ങിയാൽ
േകാട്ടംവരും ദൃഢം” എന്നു തെന്റ നിഷ്കൃഷ്ടമായ അഭിപ്രാ�
യം തുറന്നുപറയുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടേല്ലാ. “ആർക്കാനും
േവണ്ടീട്ടു് ഓക്കാനിച്ച” താണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആട്ടക്ക�
ഥകൾ എേന്ന അവ വായിക്കുന്ന ഭാവുകന്മാർക്കു േതാ�
ന്നുകയുള്ളു. തെന്റ ഭാഷാകവിതെയ അപവദിക്കുന്ന
ചില അരസികന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമകാലികന്മാ�
രായി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും തുള്ളൽക്കഥകളിൽ
ലക്ഷ്യം കാണുന്നു.

“ഒരു വിദ്യ പ്രേയാഗിച്ചാലതിെന്റ സാരെമെന്തന്നു
ധരിക്കാത്ത ജനം വന്നു വസിക്കുന്ന ദിക്കിൽ നിന്നു
സരസം വിദ്യ കാട്ടുന്ന പുരുഷെനത്രയും േഭാഷൻ,
കുരുടെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു കൂത്തു കാട്ടുന്നതുേപാെല.
പരമാർത്ഥമറിയുന്ന പരിഷകളിരിക്കുന്ന
പരിഷത്തിൽ പ്രേയാഗിേച്ച കവിതയ്ക്കു ഫലമുള്ളു.
വിളവില്ലാത്ത കണ്ടത്തിൽ വിത്തു വാരിവിതയ്ക്കുന്ന
ജളന്മാർക്കു െകടുകാര്യെമന്നിേയ മെറ്റാന്നുമില്ല.
വളെര േക്ലശവുംെചയ്തു പഠിച്ച വിദ്യയും പാഴിൽ-
ക്കളയുെന്നന്തിനീ മൂഢന്മാരുെട ദിക്കിെലത്തീട്ടു്?”

എന്നും മറ്റും ഹനൂമദുത്ഭവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുെകാ�
ണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടാെത ആ കൂട്ടെര ഹരിണീസ്വയംവരത്തിൽ
മഹാകവി നാക്കിൽ ഞരമ്പില്ലാെത വീണ്ടും ഭർത്സിക്കു�
ന്നു.

“ഭുവി വന്നു ജനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾെക്കാക്കേവ േമാദം
ഭവിപ്പാനുള്ള വസ്തുക്കൾ പലതുെണ്ടങ്കിലും നല്ല
കവിതാചാതുരിയുള്ള കവിവാണീവിേശഷെത്ത
ശ്രവിയ്ക്കുന്ന സുഖംേപാെല െചവിയ്ക്കു പിെന്നെയന്തുള്ളു?
കുറവും കുറ്റവും േനാക്കിപ്പറവാനുെണ്ടാരു കൂട്ടം
തുറുകണ്ണും മിഴിച്ചങ്ങു മറുഭാേഗ വസിയ്ക്കുന്നു.
മറിവും മായവുംമറ്റും മറച്ചുവച്ചുെകാെണ്ടല്ലാ-
മറിവുള്ള ജനെമന്നു പുറേമ ഭാവവും കാട്ടി
തറേമേലറി നിേന്നറ്റം നിറേമറും സഭതന്നി-
ലിറങ്ങി സല്ക്കഥ െചാല്ലിത്തുടങ്ങും പൂരുഷൻതെന്റ
കുറവറ്റ ഗുണംകണ്ടു നിറഞ്ഞുേള്ളാരസൂയെകാ-
ണ്ടുറഞ്ഞു ചാടിേയാേരാന്നു പറഞ്ഞു ഭർത്സനം െചയ്യും.
കുറേഞ്ഞാരു വിേശഷെത്തയറിഞ്ഞുള്ള ജനം കുറ്റം
പറെഞ്ഞങ്കിലതുെകാണ്ടു തരിമ്പും സങ്കടമില്ല,
അറിയാത്ത മഹാമൂഢൻ െതറിവാക്കു പറയുേമ്പാ-
െളറിഞ്ഞുകാെലാടിക്കാെമന്നറിഞ്ഞുെകാൾവിെനല്ലാരും”

എന്ന ആ മഹാത്മാവിെന്റ അനുശാസനം അശരണ�
ന്മാരായ സൽകവികൾക്കു് ഒരനുഗ്രഹമായും അധമ�
ന്മാരായ വിമർശകമ്മന്യന്മാർക്കു് ഒരഭിശാപമായും
എല്ലാക്കാലത്തും സമുല്ലസിയ്ക്കുന്നതാണു്. ഭാഷാസാ�
ഹിത്യമാകുന്ന പാവനേക്ഷത്രത്തിൽ, കുടമാളൂർ വലിയ
േക്ഷത്രത്തിെലന്നേപാെല “ആയിരെമട്ടും േദവന്മാർ”
നമുക്കു േസവ്യന്മാരായുണ്ടു്. എങ്കിലും അവരുെടയിട�
യിൽ ത്രികൂടപർവ്വതത്തിെല ശിഖരത്രയം േപാെല
ഉയർന്നു നില്ക്കുന്ന മൂർത്തികൾ െചറുേശ്ശരി, എഴുത്തച്ഛൻ,
നമ്പിയാർ ഈ മൂന്നു കവിസാർവഭൗമന്മാരാെണന്നു�
ള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനു പഴുതില്ലതെന്ന. അവരിൽ
ഓേരാ അംശത്തിൽ ഓേരാരുത്തർക്കു മഹത്വം കൂടുെമ�
ന്നു സമർത്ഥിയ്ക്കാെമങ്കിലും, ഒരാൾ മെറ്റാരാെളക്കാൾ
മഹനീയനാെണന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആർക്കും സാ�
ധിക്കുന്നതല്ല. അവർ മൂന്നുേപരും നമുക്കു് ഒന്നുേപാെല
ആരാധനീയന്മാരാണു്.

സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും കൂടി ഒരു കവിക്കു്
ഇങ്ങെന 100-ൽച്ചില്വാനം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു ജന്മത്തിൽ
നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുേമാ എന്നു ചിലർ സ്വയം
േചാദിച്ചു് ഇെല്ലന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി. തന്നിമിത്തം സം�
സ്കൃതകൃതികളുേടയും പ്രാകൃതകൃതികളുേടയും കർത്താ�
വല്ല ഭാഷാകൃതികളുെട പ്രേണതാെവന്നും, ഭാഷാക�
വിതെയ സംബന്ധിച്ചുതെന്ന തുള്ളൽക്കഥകളുേടയും
ഇതരകൃതികളുേടയും രചയിതാക്കന്മാർ വിഭിന്നന്മാരാ�
യിരിയ്ക്കണെമന്നും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഈ വാദം
നിരാസ്പദമാെണന്നുള്ളതിെന നമ്മുെട നാട്ടിൽത്തെന്ന
ശങ്കരഭഗവൽപാദരുേടയും ദ്രാവിഡേദശത്തിൽ േവദാ�
ന്തേദശികരുേടയും അപ്പയ്യദീക്ഷിതരുേടയും സാഹിത്യ�
വ്യവസായം നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനികന്മാരിൽ�
ത്തെന്ന 48-ആമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ച കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ�
തമ്പുരാെനമാത്രം ഒരു നിമിഷേത്തയ്ക്കു അനുസ്മരിച്ചാലും
േപാരായ്കയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള അതിമാനുഷന്മാെര
നാം നമ്മുെട ഹ്രസ്വമായ മാനദണ്ഡംെകാണ്ടു് അളക്കു�
വാൻ പുറെപ്പടരുതു്. പ്രചണ്ഡപണ്ഡിതന്മാർക്കു പാമര�
ഭാഷ സ്വാധീനമാകുേമാ എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിനും ജരാസ�
ന്ധവ്യാേയാഗത്തിേന്റയും നല്ല ഭാഷയുേടയും നിർമ്മാ�
താവായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ തെന്ന പര്യാപ്തമായ
രീതിയിൽ “ആകും” എന്നു് ഉത്തരം നല്കിയിട്ടുണ്ടു്.



43 നമ്പിയാരും മറ്റു ചില
ഭാഷാകൃതികളും

ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം, ചാണക്യസൂത്രം കി�
ളിപ്പാട്ടു്, ശാകുന്തളം കഥകളി എന്നീ കൃതികളും നമ്പിയാ�
രുെട വാങ്മയങ്ങളാേണാ എന്നു് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരി�
േശാധിച്ചു േനാക്കാം.

ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം
കർത്തൃത്വം
കൃഷ്ണലീല എന്നുകൂടി േപരുള്ള ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാ�
ലുവൃത്തം നമ്പിയാരുെട പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാെണന്നു
െപാതുേവ വിശ്വാസമുെണ്ടങ്കിലും ആ ധാരണ പുനരാ�
േലാചനയ്ക്കു വിേധയമാേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്പിയാർ
ജനിച്ചതു് 875-ആണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു നിർേദ്ദശിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞു. 906-ആണ്ടിടയ്ക്കു ഹരിപ്പാട്ടുവച്ചു പകർത്തിെയഴു�
തിയ ഭാഗവതംഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തിെന്റ ഒരു മാ�
തൃക ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഭാഗവതം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഒരു ബാല്യകൃതിയാെണന്നു പറയുന്നവർക്കു് ഈ വസ്തു�
തെകാണ്ടു യാെതാരു മതൈവപരീത്യവും ജനിേക്കണ്ട�
തിെല്ലന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിെന�
ക്കാൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന േവേറ ചില സംഗതികൾ
ഇവിെട പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ‘പുകുന്തു്’ ‘ഉടമ്പു്’, ‘തു�
യർ’ മുതലായ ചില പഴയ പദങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ
സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ നമ്പിയാരുെട ഇതരകൃതി�
കളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതായി ഓർമ്മയില്ല. അേദ്ദഹം തെന്റ
ബാല്യകാലകൃതികളിൽ പ്രധാനമായി കിള്ളിക്കുറിശ്ശി
ശിവേനേയാ, തിരുവില്വാമല ശ്രീരാമേനേയാ ആണു്
വന്ദിക്കാറുള്ളതു്. ഭാഗവതത്തിൽ വിഷ്ണു, മഹാലക്ഷ്മി,
ഗണപതി, ഗുരുക്കന്മാർ, ഇന്ദ്രാദികളായ േദവന്മാർ, സര�
സ്വതി എന്നിവരുെട കൂട്ടത്തിൽ മേഹശേനയും. “അംബു�
ജവിേലാചനനുമിന്ദിര മേഹശൻ” , “കുംഭിമുഖനും പരി�
ചിേനാടു ഗുരുഭൂതർ” എന്ന ഈരടിയിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അതു “െവൺമതികലാഭരണനംബിക ഗേണശൻ, നിർ�
മ്മലഗുണാ കമല വിഷ്ണുഭഗവാനും” എന്ന രാമായണം
ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തിെല േദവതാവന്ദനത്തിെന്റ
ഒരു പ്രതിദ്ധ്വനിേപാെലേയ േതാന്നുന്നുള്ളു. ഗ്രന്ഥാവ�
സാനത്തിൽ കവി പ്രണമിക്കുന്നതു് അനന്താസനാ�
സീനനായ വിഷ്ണുവിെനയാണു്. “അനന്താസനാസീന�
മാനന്ദരൂപം” എന്നും, “അനന്താഭരം തീർപ്പതിന്നായു്
ജനിേച്ചാരനന്താസനൻതൻ ചരിത്രങ്ങെളല്ലാം” എന്നു�
മുള്ള വരികൾ േനാക്കുക. അനന്താസനാസീനെനന്നു
േകരളീയകവികൾ സാധാരണമായി വാഴ്ത്തുന്നതു തൃപ്പൂ�
ണിത്തുറയപ്പെനയാണു്. നമ്പിയാർ ബാല്യത്തിേലാ
അതിനുേമേലാ െകാച്ചിമഹാരാജാക്കന്മാെര ആശ്ര�
യിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തുെറ താമസിച്ചിരുന്നുെവന്നുള്ളതിനു
െതളിെവാന്നുമില്ല. ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തം
രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തെത്ത പല അംശ�
ങ്ങളിലും ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അനുവാചകന്മാർ
പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. രണ്ടിലും ആദ്യെത്ത
നാലുവൃത്തങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളല്ല. പിെന്നയും രാമായണം
എട്ടാംവൃത്തത്തിൽ ശ്രീരാമേന്റയും ഭാഗവതം ഒൻപ�
താംവൃത്തത്തിൽ േഗാപസ്ത്രീകളുേടയും വിരഹതാപം
ഒേര വൃത്തത്തിൽത്തെന്ന ഉപനിബന്ധനം െചയ്യെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു. സീതയ്ക്കു ലങ്കയിൽനിന്നു മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
ശ്രീരാമനും, സത്യഭാമയ്ക്കു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു മടങ്ങിവ�
രുേമ്പാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനും മാർഗ്ഗവർണ്ണനംെകാണ്ടു മനസ്സ�
േന്താഷം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രേയാഗിക്കുന്ന വൃത്തവും
ഒന്നുതെന്നയാണു്. “കാന്താരവിന്ദായതാക്ഷീ” എന്നു
ശ്രീരാമൻ സീതേയയും, ചിത്രേലഖ ഉഷേയയും സം�
േബാധനം െചയ്യുന്നു. രചനാൈവകല്യം രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളിലും കാണ്മാനുണ്ടു്; സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ
യേഥച്ഛം നീട്ടിേയാ കുറുക്കിേയാ ഉച്ചരിക്കാെമന്നാണു്
െവെപ്പങ്കിലും നമ്പിയാർക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബാല്യ�
ത്തിൽേപ്പാലും അനഭിമതമായി േതാന്നിയിരിേക്കണ്ട
ചില പ്രേയാഗങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ നെമ്മ തുറിച്ചുേനാ�
ക്കുന്നു. ‘പ്രസൂതിഗ് ഗൃഹത്തിനു ചുറ്റും ചമച്ചാൻ’, ‘ഭവാനു�
മങ്ങു െചന്നവസ്ഥ േകൾപ്പിച്ചാൻ’, ‘നിർവാഹമുണ്ടാകും
മുകുന്ദ പാഹി മാം’; ‘മാരാരിേയാടങ്ങു യാത്രാ പറഞ്ഞു’;
‘േരാമങ്ങൾേകശങ്ങളഗ്നീ മുഖം േത’; ‘ഏേതതു ശാസ്ത്ര�
ങ്ങളുേള്ളാവെയല്ലാം’; ‘ഹസ്തങ്ങെളല്ലാം’ ‘മുറിച്ചൂകളഞ്ഞു’
ഇങ്ങെന ചില ഭീമൈവകല്യങ്ങൾ അവിടവിെട കാണാ�
വുന്നതാണു്.

െകാല്ലായ്ക ഞങ്ങളുെട നേല്ലാരു വല്ലഭെന
വല്ലായ്കെയാെക്കയുമിളച്ചീടുെകന്നുരഗ-
മല്ലാക്ഷിമാരുടയ െചാല്ലങ്ങു േകട്ടു ഹരി
െമെല്ലന്നിറങ്ങിയിതു േഗാവിന്ദ രാമ ജയ”

എന്നിങ്ങെന പൂർവ്വാർദ്ധെത്ത ഉത്തരാർദ്ധവുമായി ശൃം�
ഖലനം െചയ്യുന്നതു പ്രാചീനസമ്പ്രദായങ്ങളിെലാന്നാ�
െണന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ‘വിനിർണ്ണയിച്ചേഹാ’ (വി�
നിർണ്ണയിച്ചു അേഹാ) , ‘കണ്ടേഹാ’ (കണ്ടു അേഹാ)
ഇത്യാദി കുസന്ധികൾക്കും ഭാഗവതത്തിൽ പ്രേവശമു�
ണ്ടു്. ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ െകാല്ലം 9-ആം ശത�
കത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ താമസിച്ചിരുന്ന അജ്ഞാതനാ�
മാവായ മെറ്റാരു കവിയല്ലേയാ ഭാഗവതസങ്കീർത്തന�
ത്തിെന്റ പ്രേണതാവു് എന്നു ശങ്കിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
നമ്പിയാരുെട ബാല്യകൃതികളിൽ ഒന്നാകുവാൻ പാടി�
െല്ലന്നു ഞാൻ ശപഥം െചയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ അങ്ങെന
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ െതളിവു േവണ്ടിയിരിക്കു�
ന്നു.

കവിതാരീതി
ഭാഷാശുദ്ധിയുെട സ്ഥിതി ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കി�
ലും ഭാഗവതകർത്താവു് വാസനാസമ്പന്നനാെണന്നു്
സമ്മതിക്കാവുന്നതാണു്. രാമായണസങ്കീർത്തനെത്ത�
ക്കാൾ ഭാഗവതസങ്കീർത്തനത്തിനു രചനാഗുണം കൂടും.
ദശമസ്കന്ധത്തിെല സകലകഥകളും അേദ്ദഹം സാമാ�
ന്യം ഭംഗിയായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ഇന്ദിരാമുഖചന്ദ്രചാരുചേകാര! േഗാപവിലാസിനീ-
വൃന്ദേമാഹന! സുന്ദരാനന! നന്ദേഗാപനു നന്ദന!
മന്ദഹാസവിലാസേശാഭിമുഖാംബുജാമരമണ്ഡലീ-
വന്ദ്യമാനപദാരവിന്ദ! നേമാസ്തു േത ഹരി േഗാവിന്ദ!”

എന്ന വരികൾ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. എട്ടും ഒമ്പതും വൃത്തങ്ങ�
ളിൽ കവി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള രാസക്രീഡയാണു് എെന്ന
അത്യധികമായി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതു്.
“നിേശശകാന്തികാന്തമാം നിശാന്തേവലതന്നില-
ങ്ങശാന്തരാഗകാരണം നിശമ്യ േവണുവാദനം
സശങ്കമങ്ങു മന്മഥൻവശം ഗമിച്ചു േഗാപിമാർ
ഭൃശം കലർന്നു മാരമാൽ മുകുന്ദ രാമ പാഹിമാം.”

“അയി തുളസി! ധേന്യ! ശൃണു നളിനി! വേന്യ!
തവ കരുണെയേന്യ ന ഗതിരിതി മേന്യ;
കനിവിെനാടു െകാേന്ന! കഥയ മമ പുേന്ന!
ഹൃദയമുരുകുേന്ന മധുമഥനനംേബാ.”

“കുടിലഹരിചില്ലീയുഗെമാടടൽതല്ലീ-
ടിന വിപിനവല്ലീകുലമണിമതല്ലീ!
ദയിതമിഹ െചാല്ലീടഴകിെനാടു മല്ലീ!
തവ സുഖമതല്ലീ? മഥുമഥനനംേബാ”

മുതലായ പാട്ടുകൾ ഏറ്റവും ഹൃദയംഗമങ്ങളാകുന്നു.
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ഗ്രന്ഥസ്വരൂപം
ചാണക്യസൂത്രം കിളിപ്പാട്ടിനു മുദ്രാരാക്ഷസകഥാസാരം
എന്നും ഒരു സംജ്ഞയുണ്ടു്. വിശാഖദത്തെന്റ മുദ്രാരാ�
ക്ഷസനാടകവും കവിക്കു് ഈ കൃതിയുെട നിർമ്മിതി�
യിൽ പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹം ഐദം�
പേര്യണ ഉപജീവിക്കുന്നതു േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട
വയസ്യനായിരുന്ന ഇരവിച്ചാക്യാരുെട ചാണക്യകഥ�
യാണു്. ആെക എട്ടു പാദങ്ങൾ ചാണക്യസൂത്രത്തിൽ
കവി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആറാം പാദം അന്നനടയിലും
ഏഴാം പാദം കളകാഞ്ചിയിലും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആദ്യെത്ത മൂന്നു പാദങ്ങളിൽ കഥനം െചയ്തിട്ടുള്ള കഥ
മുദ്രാരാക്ഷസനാടകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. ഢുൺ�
ഢിരാജെന്റ മുദ്രാരാക്ഷസകേഥാേപാദ്ഘാതം 886-ൽ
രചിച്ചതാണു്. അതു കവി കണ്ടിരിക്കുേമാ എന്നു സംശ�
യിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കർത്തൃത്വം
ചാണക്യസൂത്രം നമ്പിയാരുെട കൃതിയെല്ലന്നു് ഏകേദ�
ശം ഉറപ്പിച്ചുതെന്ന പറയാവുന്നതാണു്. സമീചീനമായ
പദവിന്യാസത്തിലും സരസമായ ആശയാവിഷ്കരണ�
ത്തിലും അപ്രഗല്ഭനാണു് കവിെയന്നു് ഈ വാങ്മയം
വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. കളകാഞ്ചിയാണു്
ശുകഗാനനിർമ്മാതാക്കളുെട പദഘടനാപാടവത്തിനു
നികേഷാപലഭൂതമായ വൃത്തം. ആ വൃത്തത്തിൽ രചിച്ചി�
ട്ടുള്ള ഏഴാംപാദം േകവലം നിർഗ്ഗുണമായി കാണെപ്പ�
ടുന്നു. പഞ്ചതന്ത്രവും ചാണക്യസൂത്രവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു�
േനാക്കിയാൽ രണ്ടും ഒരു കവിയുെട കൃതികളാെണന്നു
പറയുവാൻ ഒരു സഹൃദയനും ൈധര്യെപ്പടുന്നതല്ല. മു�
ദ്രാരാക്ഷസനാടകം നമ്പിയാർ വായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ള�
തും അതിെല “ചീയേത ബാലിശസ്യാപി” എന്ന േശ്ലാ�
കം സ്യമന്തകത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു പരാവർത്തനം െചയ്തി�
ട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതും വാസ്തവം തെന്ന; എന്നാൽ അതുെകാ�
ണ്ടുമാത്രം ചാണക്യസൂത്രം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാ�
െണന്നു വരുന്നതല്ലേല്ലാ.
“ആസ്വാദിതദ്വിരദേശാണിതേശാണേശാഭാം
സന്ധ്യാരുണാമിവ കലാം ശശലാഞ്ഛനസ്യ
ജൃംഭാവിദാരിതമുഖസ്യ മുഖാൽ സ്ഫുരന്തീം
േകാ ഹർത്തുമിച്ഛതി ഹേരഃ പരിഭൂയ ദംഷ്ട്രാം”

എന്ന മുദ്രാരാക്ഷസപദ്യം
“ദ്വിരദവരരുധിരകണേസകേശാണാഭയാൽ
െതളിവിെനാടു സന്ധ്യയ്ക്കരുണയായു് മിന്നുന്ന
ശിശിരകരമഹിതകലെയന്നേപാേലെയാരു
സിംഹവദനത്തിലുേള്ളാരു ദംഷ്ട്രെയ
പരിെചാടു പറിച്ചുെകാണ്ടിങ്ങു േപാന്നീടുവാൻ
പാരതിേലവൻ നിനയ്ക്കുന്നേതാർക്ക നീ?”

എന്നു സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ കവി തർജ്ജമെച�
യ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യകാ�
രിയല്ല. ഞാൻ പരിേശാധിച്ചിടേത്താളം ഈ കൃതിെയ
നമ്പിയാരുമായി ഘടിപ്പിക്കുവാൻ യാെതാരു ന്യായവും
കാണുന്നില്ല. ചാണക്യസൂത്രം കേല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവ�
പ്പിഷാരടിയുെട കൃതിയാെണന്നു പറയുന്നതു് േകവലം
അസംബന്ധം തെന്ന. അേദ്ദഹത്തിനു് അനുകാര്യമായ
ൈശലി ഉണ്ണായിവാര്യരുേടതാെണന്നു േമൽ ഉപപാ�
ദിക്കും. 921-ആണ്ടു പകർത്തിയ മുദ്രാരാക്ഷസത്തിെന്റ
ഒേരടു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. െപട്ടിക്കു ‘മഞ്ചം’ എന്നു് ഒന്നി�
ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിച്ചുകാണുന്നതുെകാണ്ടു
കവിയുെട ജന്മഭൂമി മധ്യേകരളമാെണന്നു് അഭിജ്ഞ�
ന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നു.

കവനമാതൃക
ചാണക്യസൂത്രം ഗുണപുഷ്കലമെല്ലങ്കിലും പ്രാേയണ േദാ�
ഷരഹിതമായ ഒരു കാവ്യമാണു്. കഥാകഥനത്തിൽ
കവിക്കു പറയത്തക്ക പരാജയെമാന്നും പറ്റീട്ടില്ല.

നവനന്ദന്മാർ ചാണക്യെനപ്പറ്റി:
“ഏതു വടുവിവനഗ്രാസനത്തിേന്മ-
േലതുേമ ശങ്കകൂടാേത കരേയറി
ധൃഷ്ടതേയാടുമിരിക്കുന്നതാരിവൻ?
കഷ്ടമനാരൂഢശ്മശ്രുവാകുന്നതും.
കള്ളക്കുരങ്ങിെനത്തല്ലിയിഴച്ചുടൻ
തള്ളിപ്പുറത്തു കളവതിന്നാരുേമ
ഇല്ലേയാ നമ്മുെട േചാറു തിന്നുന്നവ-
െരല്ലാവരുെമങ്ങു േപായാരിതുേനരം?”

രാക്ഷസൻ മലയേകതുവിേനാടു്:
“ശൂര! സുകുമാര! വീരശിഖാമേണ!
തീരാത ദുഃഖങ്ങളുെണ്ടന്നിരിക്കിലും
ചിന്തിക്കുമാറില്ല മുൻപിൽക്കഴിഞ്ഞതു;
എന്തു ഫലമതു ചിന്തിെച്ചനിക്കേഹാ?
നിൻതിരുവുള്ളെമെന്നക്കുറിച്ചുെണ്ടങ്കി-
െലെന്തനിക്കുള്ളതു സങ്കടം ഭൂപേത?
വീര്യവും േകാപവും നാണവും േഖദവും
ശൗര്യവുമില്ലാെതയുള്ള േദഹത്തിേന്മൽ
േചരുകയില്ല ഭവാൻ തന്ന ഭൂഷണം;
േപാരാത്ത ഞാെനന്തു വാങ്ങുന്നതും പിെന്ന?
മൗര്യനിരിക്കുെമഴുനിലമാടത്തിൽ
വീര്യേമറീടുന്ന സിംഹാസേനാപരി
കാണ്മാൻ ഭവാെനയവകാശമുെണ്ടങ്കിൽ
വാങ്ങാമിതന്നു ഞാേനതും മടിയാെത.”

മുദ്രാരാക്ഷസകഥാസാരം കിളിപ്പാട്ടു്
കവി
െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിൽ േമൽവിവരിച്ച പ്രസി�
ദ്ധമായ ചാണക്യസൂത്രത്തിനുപുറേമ, അതിെല വിഷയ�
െത്തത്തെന്ന അധികരിച്ചുെകാണ്ടു മെറ്റാരു മുദ്രാരാക്ഷ�
സകഥാസാരം കിളിപ്പാട്ടും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ദ്വാദശദിൈനഃ പരേമശ്വേരേണദം കൃതം
മുദ്രാരാക്ഷസകഥാസാരനാമാലംകൃതം
രവിവർമ്മേണാ നാമ മദ്ഗുേരാഃ കരുേണ്യന
നിർമ്മിതം നയജൂഷാം േശമുഷീപ്രസാദനം”

എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്ന പ്രസ്താവന രവി�
വർമ്മ ശിഷ്യനായ പരേമശ്വരൻ പന്ത്രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ�
െകാണ്ടു രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു് ഇെതന്നു സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നു. ഗുരുവിേനയും ശിഷ്യേനയും പറ്റി മെറ്റാന്നും അറിയു�
ന്നില്ല. ഗ്രന്ഥം െചറുതാണു്; കവിതയ്ക്കു ഗുണവുമില്ല. മാതൃ�
കയ്ക്കു ചില വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കാം.
“മല്ലികാമധുവുണ്ടു കല്യാണിരാഗം പാടി
െമല്ലേവ വരുേന്നാരു നല്ല ൈപങ്കിളിത്തേത്ത!
നല്ല പാൽ പഴം േതനും െമല്ലേവ നുകർന്നു നീ
നേല്ലാരു കഥാസാരം െചാല്ലുക മടിയാെത.
എങ്കിേലാ േകട്ടുെകാൾക പെണ്ടാരു രാജധാനി
പാടലീപുത്രെമന്നുണ്ടായിതു ഗംഗാതീേര.
അപ്പുരിതെന്നപ്പുഷ്പപുരെമന്നുരെചയ്  േവാ
രത്ഭുതകരമായ പുഷ്പങ്ങളുണ്ടാകയാൽ.
െചാെല്ലഴും പുഷ്പപുരംതന്നിലങ്ങുർവീശന്മാ-
രല്ലൽകൂടാെത രാജ്യം ഭരിച്ചു വാഴുംകാലം
സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിെയെന്നാരുർവീശനുണ്ടായ് വന്നു
സർവ്വേലാകങ്ങൾെക്കല്ലാമാനന്ദകരനവൻ.
അമ്മഹീപതിതെന്നെച്ചാല്ലുേവാർ നന്ദെനന്നും
നിർമ്മലഗുണനിേധ! േകട്ടാലും വഴിേപാെല.”

ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥ
ഇതിവൃത്തം
ശാകുന്തളം ആറു ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥകൾമാത്രേമ
നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. കാളിദാസെന്റ അഭിജ്ഞാനശാകു�
ന്തളെത്ത കവി ആദ്യന്തം ഉപജീവിക്കുകയും പല അം�
ശങ്ങളും പരാവർത്തനരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. അനസൂയ, പ്രിയംവദ, മാഢവ്യൻ, കരഭകൻ
ഇവെരല്ലാം കഥകളിയിേലയും പാത്രങ്ങളാണു്. ശകുന്ത�
ളയുെട “തുജ്ജ ണ യാേണ” എന്ന പ്രാകൃത ഭാഷാനി�
ബദ്ധമായ കാമേലഖം അതുേപാെലതെന്ന പകർത്തി�
യിരിക്കുന്നു. ആറാം ദിവസെത്ത കഥയുെട അവസാ�
നത്തിൽ ദുഷ്ഷന്തൻ കണ്വാശ്രമം വിട്ടു രാജധാനിയി�
െലത്തുന്നു. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം നാലാമങ്കത്തിെല
പൂർവ്വാങ്ഗംവെരയുള്ള ഇതിവൃത്തേമ ആറു ദിവസെത്ത
കഥകളിലുംകൂടി അടങ്ങുന്നുള്ളു. അതിനപ്പുറമാണു് രാ�
ജാവിെന്റ ശകുന്തളാപരിത്യാഗം തുടങ്ങിയ അതിപ്രധാ�
നങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ വർണ്ണിേക്കണ്ടതു്. അതു കവി
െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ എന്നറിവില്ല. അേത കണക്കിനു പുേരാ�
ഗമനം െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ കവിക്കു കുറഞ്ഞപക്ഷം
ഇനിയും ഒരാറു ദിവസെത്ത കഥെകാണ്ടല്ലാെത നാട�
കത്തിെല ഇതിവൃത്തം പൂരിപ്പിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല.
അതു് അേദ്ദഹം െചയ്തിട്ടിെല്ലന്നാണു് ഊഹിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നതു്. ഓേരാ ദിവസെത്ത കഥയും അഭിനേയാചിത�
മാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹം ചില രാക്ഷസന്മാേരയും
മറ്റും പ്രേവശിപ്പിച്ചു മൂലകഥെയ േഭദെപ്പടുത്തിയിരിക്കു�
ന്നു. ഒന്നാം ദിവസെത്ത കഥയിൽ ദണ്ഡകാരണ്യവാ�
സിയായ അതിമായൻ എന്ന രാക്ഷസരാജാവു ശകു�
ന്തളെയ കണ്വാശ്രമത്തിൽനിന്നു് അപഹരിച്ചു് തെന്റ
സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുെചല്ലുവാൻ മധുകരൻ എെന്നാരു
ഭൃത്യെന നിേയാഗിക്കുന്നു. ദുഷ്ഷന്തൻ അവെന അവി�
െടനിന്നു് ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു. ഈ മധുകരെന്റ രൂപം
നാടകത്തിെല ഒന്നാമങ്കത്തിൽ പ്രസ്തുതമായ മധുകര�
െത്ത (വണ്ടിെന) കവി പർവതീകരിച്ചതാണു്. രണ്ടാം
ദിവസെത്ത കഥയിൽ മധുകരെന്റ വധവും മൂന്നാം ദിവ�
സത്തിൽ മധുകരെന്റ ഭാര്യയായ ധൂമ്രേകശിയുെട അംഗ�
ഭംഗകരണവും അവെന്റ അനുജനായ വജ്രദംഷ്ട്രെന്റ നി�
ധനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാലാം ദിവസെത്ത കഥ�
യിൽ അതിമായെന്റ മെറ്റാരു ദൂതനായ മായാവിെയ
രാജാവു സംഹരിക്കുന്നു. അഞ്ചാമേത്തതിൽ അതിമാ�
യൻതെന്ന ദുഷ്ഷന്തേനാടു യുദ്ധം െചയ്യുകയും േതാേറ്റാ�
ടിേപ്പാകുകയും െചയ്യുന്നു. ആറാമേത്തതിൽ അതിമായ�
െന്റ മെറ്റാരു കിങ്കരനായ വീരബാഹു രാജധാനിയിേല�
യ്ക്കു് മടങ്ങുന്ന ദുഷ്ഷന്തേനാടു എതിർക്കുകയും ഹതനാകു�
കയും െചയ്യുന്നു. കവി അതിമായെന െകാല്ലാത്തതു് ആ
രാക്ഷസെന വീണ്ടും ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കു് ഉപേയാ�
ഗിയ്ക്കാെമന്നു കരുതിയായിരിക്കണം. കവി എത്രമാത്രം
േക്ലശിച്ചു് ഏെതല്ലാം രാക്ഷസന്മാേരയും രാക്ഷസികേള�
യും ഇടകലർത്തിയാലും അതു കാളിദാസെന്റ നിസർഗ്ഗ�
സുന്ദരമായ ഇതിവൃത്തെത്ത അലേങ്കാലെപ്പടുത്തുവാൻ
മാത്രേമ പ്രേയാജകീഭവിക്കുന്നുള്ളു. ഭക്തിസംവർദ്ധക�
മല്ലാത്ത ശാകുന്തളം ആടിക്കാണുവാനുള്ള ഒരു കഥയു�
മല്ല. അതുെകാണ്ടായിരിയ്ക്കണം പ്രാധാേന്യന അതിനു
പ്രചാരം അത്യന്തം വിരളമായിേപ്പായതു്.

പ്രേണതൃത്വം
ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥയ്ക്കു പ്രേത്യകമായി േതാടയവും
വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളും എഴുതിേച്ചർത്തുകാണുന്നു. േതാട�
യത്തിൽ ഗണപതി, മഹാവിഷ്ണു ഈ േദവന്മാെര വന്ദിച്ച�
തിനുേമൽ കവി കിള്ളിക്കുറിശ്ശി ശിവേനയും പഴയന്നൂർ
ഭഗവതിേയയും പ്രണമിക്കുന്നു.

“ചരണാംബുജമരുണം തവ ശരണം ഭവഹരണം;
ശരണാഗതഭരണവ്രത! കരുണാമൃതസിേന്ധാ!
നിഗമാന്തവിചാൈരരിഹ സുഗമാം തവ പദവീം
ലഘു മാം നയ മദനാന്തക! ശുകമന്ദിരവസേത!”

എന്നും
“ഇന്ദുബിംബാനേന! ഗൗരി! സന്നതാലംബനാപാംേഗ!
വന്ദനീേയ! പഴയന്നൂരംബിേക! പരിപാഹി മാം
മാടഭൂപാലവംശപ്രൗഢതാവിധാനേലാേല!
രൂഢകീർേത്ത! പഴയന്നൂരംബിേക! പരിപാഹി മാം”

എന്നുമുള്ള പംക്തികൾ േനാക്കുക. തൃശ്ശിവേപരൂർ വട�
ക്കന്നാഥൻ, േചന്നമംഗലത്തു നരസിംഹമൂർത്തി, േച�
ന്നമംഗലത്തു പുതിയതൃേക്കാവിൽ ശിവൻ, സരസ്വതി,
െകാച്ചി വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ഇവെരപ്പറ്റി വന്ദന�
േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്.
“സാക്ഷാദ്ഭൂയ ജയന്തമംഗലപുേര വർത്തിഷ്ണു തത്വം പരം
രക്ഷാദക്ഷിണമാവിരസ്തു ഹൃദേയ േതേജാ

നൃസിംഹാത്മകം”

എന്നു കവി നരസിംഹമൂർത്തിെയ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു.
പുതിയ തൃേക്കാവിൽ ശിവേനയും വീരേകരളവർമ്മത്ത�
മ്പുരാേനയും അധികരിച്ചുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ യഥാക്രമം
താെഴേച്ചർക്കുന്നു.

“പായാദു് ബാേലന്ദുമൗലിഃ പദനതജനതാ-
പാലേന േലാലുപാത്മാ

ജായാസമ്മിശ്രകാേയാ ജനിമൃതിജലേധ-
സ്താരേകാ മാരൈവരീ

മായാതീേതാഽപി മായാമയഭുവനമയഃ
പാലിയാധീശ്വരാണാം

േശ്രേയാദായീ നിതാന്തം ശ്രുതിനുതമഹിമാ
നൂതനേക്ഷത്രനാഥഃ”

“യസ്യാജ്ഞാ നിഖിലക്ഷമാപതിശിേരാമാന്യാ, യദീയം
യേശാ

വിശ്വവ്യാപി, മഹീ സമുദ്രവസനാ േയൈനവ രാജന്വതീ,
ഭക്താനുഗ്രഹതൽപേരണ ഹരിണാ ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം

കല്പിതാ
നിത്യം യദ്വശവർത്തിനീ, സ ജയതി ശ്രീമാടധാത്രീപതിഃ.

ശ്രീമാനനർഘഗുണരത്നമഹാപേയാധിഃ
ശ്രീമാടഭൂതിലകമാർത്തജനാനുകമ്പീ
ശ്രീവഞ്ചിരാജകുലേശഖരബദ്ധസഖ്യഃ
ശ്രീവീരേകരളനരാധിപതിർവിഭാതി.”

ഇത്രയുമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു കവി കലക്കത്തു കു�
ുടുംബത്തിെല ഒരംഗമാെണന്നും അേദ്ദഹം േചന്നമംഗ�
ലത്തു പാലിയത്തച്ചെന ആശ്രയിച്ചു കുെറക്കാലം താ�
മസിച്ചിരുന്നു എന്നും അന്നു നാടു വാണിരുന്നതു െകാ�
ച്ചി വീരേകരളവർമ്മത്തമ്പുരാനാെണന്നും െവളിെപ്പടു�
ന്നു. ഈ മഹാരാജാവു രാജ്യഭാരം െചയ്തതു് 936 മുതൽ
951 വെര ആയിരുന്നു. “ശ്രീവഞ്ചിരാജകുലേശഖരബദ്ധ�
സഖ്യ” എന്ന വിേശഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്ധി
931-ലാണു് നടന്നതു് എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ആ േശ്ലാകെത്തത്തുടർന്നു്,
“തസ്യാജ്ഞയാ ഗുരുഗേണശമുഖാൻ പ്രണമ്യ
ശ്രീപാലിേയശപരിശിക്ഷിതരീതിേഭൈദഃ
ശാകുന്തളം വിതനുേമാ ലളിതം മിതം തദ്
ഗീതക്ഷമം കൃതധിയഃ പരിേശാധയന്തു”

എന്നുകൂടി കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. മഹാരാജാവിെന്റ
ആജ്ഞയും പാലിയത്തച്ചെന്റ ഉപേദശവും അേദ്ദഹ�
ത്തിനു പ്രസ്തുതനിബന്ധം രചിക്കുന്നതിനു േപ്രരകങ്ങളാ�
യിരുന്നു.



45 രാമപാണിവാദേനാ
രാഘവൻനമ്പിയാേരാ?

ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥ കലക്കത്തു രാഘവൻനമ്പിയാർ
ഉണ്ടാക്കിയെതന്നാണു് 1034-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നൃത്യ�
പ്രബന്ധപുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ
അങ്ങെന ഒരു രാഘവൻ 936-നും 951-നും ഇടയ്ക്കുണ്ടായി�
രുന്നതിനു െതളിവില്ല. രാമപാണിവാദെന്റ മാതുലനാ�
യി ഒരു രാഘവപാണിവാദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നള്ള�
തു ശരിതെന്ന. എന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത ഒരു കവിയുെട
നിലയിൽ നാം അറിയുന്നിെല്ലന്നുമാത്രമല്ല, അക്കാല�
ത്തിനു മുൻപുതെന്ന അേദ്ദഹം അന്തരിച്ചിരിക്കണെമന്നു്
അനുമാനിക്കുവാനും ന്യായമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു രാമ�
പാണിവാദൻ തെന്നയാണു് ശാകുന്തളത്തിെന്റയും കർ�
ത്താവു് എന്നു ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നു. ശാകുന്തളത്തിനു
ശംബരവധം, രാസക്രീഡ തുടങ്ങിയ മറ്റു് ആട്ടക്കഥക�
ളിൽ നിന്നു പ്രകടമായ വ്യത്യാസം കാണുന്നുെണ്ടന്നു�
ള്ള വസ്തുത ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ഏതു വിധത്തിൽ
േനാക്കിയാലും ശാകുന്തളം ഒരു പണ്ഡിതേശ്രഷ്ഠനായ
കവിധർമ്മമർമ്മജ്ഞെന്റ കൃതിയാെണേന്ന േതാന്നു�
കയുള്ളു. മാഢവ്യെന മൂന്നാം ദിവസെത്ത കഥയിൽ
പ്രേവശിപ്പിക്കുന്ന “ഘത്തുണദണ്ഡ” എന്ന േശ്ലാകവും,
ധൂമ്രേകശിെയ പ്രേവശിപ്പിക്കുന്ന “ണവളിയമഹുയള”
എന്ന േശ്ലാകവും പ്രാകൃതത്തിലാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. ഈ വ്യത്യാസത്തിനു് എന്തായിരിക്കും കാരണം?
ശംബരവധം മുതലായ കൃതികളിൽ കവി െകാട്ടാരക്കര
തമ്പുരാെന്റ ലളിതൈശലി അനുകരിക്കയും, പാലാഴിമ�
ഥനത്തിൽ അതിൽനിന്നു കുേറക്കൂടി ഉയരുകയും, ശാകു�
ന്തളത്തിൽ േകാട്ടയം കൃതികെള മാതൃകയാക്കി ശബ്ദാർ�
ത്ഥങ്ങൾക്കു് അതിലുമധികം േമാടി വരുത്തുകയും െചയ്തു
എന്നു വിചാരിക്കരുേതാ? േപാെരങ്കിൽ പാലിയത്തച്ച�
െന്റ രീതിേഭദശിക്ഷണം അത്തരത്തിലായിരുന്നു എന്നും
ഊഹിക്കാമേല്ലാ. ആെകക്കൂടി എനിയ്ക്കു േതാന്നുന്നതു
ശാകുന്തളേത്തയും നമ്പിയാരുെട ഭാഷാദൃശ്യകാവ്യങ്ങ�
ളുെട കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാെമന്നും അതു പേക്ഷ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത കൃതിയായിരിയ്ക്കുെമന്നുമാ�
ണു്. അതുെകാണ്ടു തെന്നയായിരിയ്ക്കാം അേദ്ദഹത്തിനു്
അതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കാഞ്ഞതും.

കവിത
ശാകുന്തളത്തിെല േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും ആസ്വാദ്യങ്ങ�
ളാകുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

ദുഷ്ഷന്തെന്റ പ്രതാപം:

“അഥ പഥി നൃപേതഃ പ്രതാപവഹ്നിർ-
ന്നിജദയിതാവിരഹാഗ്നിഭസ്മഗുഢഃ
രജനിചരവേചാമരുൽപ്രധൂത-
സ്സപദി സമജ്ജ്വലദുച്ചൈകരുദാരഃ.” (ഷഷ്ഠകഥ)

നായകൻ നായികേയാടു്:
“ചന്ദ്രേജ്യാത്സ്നാഭിരാേമ ചലദളിപടലാ-

ധൂതകേങ്കളിമല്ലീ-
കുന്ദപ്രസ്യന്ദിമാധ്വീസുരഭിലപവേന

മാലിനീകാനനാേന്ത
കന്ദർേപ്പാദാരലീലാരസഭരിതമുേപ-

ൈത്യഷ രാജാ കദാചി-
ന്മാന്ദാക്ഷാനമ്രമന്ദസ്മിതമധുരമുഖീം

േപ്രയസീം താമവാദീൽ.” (ഷഷ്ഠകഥ)

ൈത്രകാലികാഖ്യാനം
കാലം
ൈത്രകാലികാഖ്യാനം ഔത്തരാഹന്മാരും ദാക്ഷിണാ�
ത്യന്മാരുമായ ചില ഭാരതീയരാജാക്കന്മാരുെട ചരിത്ര�
െത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു െചറിയ സംസ്കൃതകാവ്യ�
മാണു്. േദശചരിത്രദൃഷ്ട്യാ അതിനു യാെതാരു വിലയും
കല്പിയ്ക്കാവുന്നതല്ല. ആെക അഞ്ചധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങി�
യിട്ടുണ്ടു്. “കലൗ ഹാരി സുേസവ്യം യൽപാലിേയേശന
കാരിതം” എന്നു് ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ കവി കലി�
സംഖ്യ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു പ്രസ്തുത കൃതിയു�
െട രചന 928-ആണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 16-നു ആെണന്നു്
അറിയാം.

കാരയിതാവു്
ൈത്രകാലികാഖ്യാനത്തിെന്റ കാരയിതാവായ പാലിയ�
ത്തച്ചൻ, കുഞ്ചൻനമ്പിയാെരെക്കാണ്ടു ശിവപുരാണെമ�
ഴുതിച്ച ബാലരാമനച്ചനാെണന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ
അപാകമില്ല.

“ഏകദാ ബാലരാമാഖ്യഃ ശ്രീപാലിയപുരാധിപഃ
സുകൃതീ നീതിനിപുണസ്സമാനായ്യ്യ ദ്വിേജാത്തമം
ഉപേവശ്യ ച സംപൂജ്യ േതാഷയിത്വാ ച സാദരം
ശുശ്രൂഷുർേല്ലാകവൃത്താന്തമിത്യപൃച്ഛദ്ബഹുശ്രുതഃ”

എന്നും,
“ഇത്യുേക്താ ബാലരാേമയ്യ്യണ മനേക്രാഡാധിേപന സഃ
സുബ്രഹ്മണ്യാഹ്വേയാ ഭട്ടസ്തേമവം വാചമൂചിവാൻ”

എന്നുമുള്ള പ്രസ്താവനകൾക്കു പുറെമ ആഖ്യാനത്തിെന്റ
അവസാനത്തിൽ ആ സുബ്രഹ്മണ്യഭട്ടെന്റ ആശീർവ്വാദ�
രൂപത്തിൽ
“ഭൂേലാകത്രിദിവപ്രഭൂതവിഭവശ്രീേകരളാേഖ്യാർവരാ-
ഖണ്ഡാലങ്കൃതിഭംഗിതുംഗമഹിമശ്രീമാടരാേജ്യശിതുഃ
ശ്രീമൽസൂര്യകുലീനരാജതിലകസ്യാമാത്യവാചസ്പേത!
ഭൂമൗ പാലിയനാഥ! രാമ! സുചിരം ജീവ പ്രതാപാധികഃ

എന്ന േശ്ലാകവും ഈ കൃതിയിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. ബാ�
ലരാമെന പാലിയത്തച്ചനായും മനേക്കാട്ടച്ചനായും
ഇതിൽ പ്രകീർത്തനം െചയ്തിട്ടുണ്ടേല്ലാ. “ബാലരാമൻ
മനേക്രാഡനാഥാനുജൻ” എന്നു ശിവപുരാണത്തിൽ
അേദ്ദഹെത്ത വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നു് അേദ്ദഹം ആ കു�
ടുംബത്തിെല ഇളമീന്നായിരുന്നു. 915-ആണ്ടിടയ്ക്കു മന�
േക്കാട്ടു് മൂലകുടുംബമായ പാലിയത്തിൽ ലയിച്ചേപ്പാൾ
ബാലരാമൻ അവിടെത്ത ഒരിളമുറക്കാരനായി. 928-ൽ
രചിച്ച ൈത്രകാലികാഖ്യാനത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത “പാ�
ലിേയശൻ” എന്നും മറ്റും പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും അന്നും
അേദ്ദഹത്തിനു തറവാട്ടുമൂപ്പു കിട്ടിയിരുന്നിരിക്കുവാൻ
ഇടയില്ല. എെന്തന്നാൽ അന്നെത്ത മൂപ്പൻ ഇട്ടുണ്ണാന�
ച്ചനായിരുന്നു. “നാനാകഥാസാരേവദി” എന്നും “കലാ�
വിദ്യകൾേക്കകനാധാരഭൂതൻ” എന്നും “വിശ്വവൃത്താ�
ന്തജ്ഞാനി വിദ്യയാ വിേനാദിതൻ” എന്നും മറ്റും നമ്പി�
യാർ ശിവപുരാണത്തിൽ ബാലരാമെന പ്രശംസിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു നിർമ്മൂലമെല്ലന്നു് ഈ കാവ്യം െതളിയിക്കുന്നു.

കവി
കവി ആെരന്നു് തീർച്ചെപ്പടുത്താൻ നിവൃത്തിയില്ല;
എന്നാൽ അതു േകാലത്തുനാട്ടിെല ഒരു പ്രഭുവാെണ�
ന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർ രാമെനന്നായിരുന്നു എന്നും
സങ്കല്പിയ്ക്കാം.

“ശ്രീമൽപാരശവാര്യരാമഗുരുഭിർേമ്മാദാൽ
കവീൈന്ദ്രസ്സ്വയം

മാേടാർവീന്ദ്രസുമന്ത്രിവാൿപതിമുേദ മേന്ദാഽപി യഃ കല്പിതഃ
സ ൈത്രകാലികവസ്തു വിപ്രമുനിവര്യാഖ്യാതമദ്യാലിഖൽ
കഞ്ചിന്മാണ്ഡലികസ്തു രാജകമേണ ശ്രീേകാലരാേജ്യശിതുഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നും “ൈത്രകാലികാഖ്യാേന സാ�
മന്തരാമവിരചിേത” എന്നുള്ള കുറിപ്പിൽനിന്നുമാണു്
ഈ സങ്കല്പം സംഗതമാകുന്നതു്. “ശ്രീമൽപാരശവാ�
ര്യരാമഗുരു” ആരാെണന്നു െവളിവാകുന്നില്ല.

വിഷയം
അതീതന്മാരും സമകാലികന്മാരും ആഗാമികളുമായ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ളതുെകാ�
ണ്ടാണു് ൈത്രകാലികാഖ്യാനം എന്നു് ഗ്രന്ഥത്തിനു്
േപർ സിദ്ധിക്കുന്നതു്. ആ സരണിക്കു് അനുരൂപമായി
അവരിൽ ചിലർ ഭാവിയിൽ ജനിക്കാൻേപാകുന്നവരാ�
െണന്നു കവി പറയുന്നു.

“ആന്ധ്രമുേഖ്യാ യജൂശ്ശാഖീ കുശികാത്മജേഗാത്രജഃ
വിേശ്വശ്വരൗരസാപത്യം സുബ്രഹ്മണ്യാഹ്വയസ്സുധീഃ”

വിേശ്വശ്വരെന്റ പുത്രനായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന ആന്ധ്ര
ബ്രാഹ്മണൻ ഭാരതം മുഴുെക്ക ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു് ഉജ്ജയി�
നിയിൽേപ്പായി, അവിെട േഗാവിന്ദസ്വാമി ത്രികാലങ്ങ�
ളിലും സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങെള പരാമർശിച്ചു ശി�
ലയിൽ െകാത്തിെവച്ചിട്ടുള്ള േരഖകൾ മനസ്സിലാക്കി
തെന്റ തീർത്ഥാടനമധ്യത്തിൽ തൃശ്ശിവേപരൂരിൽ വന്നു�
േചരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത അവിെടനിന്നു ബാലരാമന�
ച്ചൻ സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു നയിച്ചു േലാകവൃത്താന്തങ്ങൾ
േചാദിക്കുകയും അേദ്ദഹം സൂര്യവംശ്യന്മാരും ചന്ദ്രവംശ്യ�
ന്മാരുമായ രാജാക്കന്മാരുെട കഥകൾ പറഞ്ഞു േകൾ�
പ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പരീക്ഷിത്തു്, ജനേമജയൻ, ശനാ�
സീകൻ, വത്സരാജൻ, ചന്ദ്രഗുപ്തൻ, വിക്രമാദിത്യൻ, േഭാ�
ജൻ, ശാലിവാഹനൻ, േചരൻ, േചാളൻ, മലയശ്വജപാ�
ണ്ഡ്യൻ, വിജയനഗരത്തിെല കൃഷ്ണേദവരായർ, രാമരാ�
യർ എന്നിങ്ങെന പലേരയും അേദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.
േചരെന ഇങ്ങെന സ്തുതിക്കുന്നു.

“രാജന്യാന്വയേശഖേരാഽഥ ധരണൗ േചരാഭിധാേനാഽഭവ-
േദ്യാ ജേന്യഷു ജിഗായ തജ്ജിനകുലം മന്വാദിമാേന്യാദയഃ
രാജന്വത്യഭവച്ച േയന ധരണീ ധുേര്യണ ധീരാത്മനാ
രാജന്യാസ്ത്വധുനാപി യസ്യ കുലജാഃ ശ്രീേകരളാൻ

കുർവേത.”

കൃഷ്ണേദവരായരുെട വർണ്ണനമാണു് താെഴക്കാണുന്ന�
തു്.
“ലക്ഷ്മീരക്ഷിണബാഹൂഷ്മണി നനു സതതം

മുക്തചാപല്യേദാഷാ
േരേമ യത്രാതിരമ്യം രമണമകൃത യം

ഭൂമിരന്യാൻ വിഹായ
രാജാനം തം പ്രജാനാമവനപടുമതിം

സമ്പ്രതം സാരസാക്ഷ-
സ്സാക്ഷാേദവാവതീർണ്ണസ്സ്വയമിതി പരമാ-

സ്സൂരയസ്സമ്യഗാഹുഃ.”

‘ദില്ലിപാച്ചാ’വാണു് അക്കാലെത്ത ഭാരതചക്രവർത്തി�
െയന്നും ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു.

യുക്തിഭാഷ
യുക്തിഭാഷയുെട പ്രേണതാവു് ആലത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ�
െപ്പട്ട പറേങ്ങാട്ടില്ലെത്ത ബ്രഹ്മദത്തൻനമ്പൂരിയാണു്.
ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതി 925-ആണ്ടാെണന്നു “േയാ
േഗാളപഥസ്ഥാസ്സ്യുഃ” എന്ന കലിവാക്യത്തിൽ സൂചി�
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യുക്തിഭാഷയിൽ സ്വകേപാലകല്പിതമായി
അധികെമാന്നുമില്ല. േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട തന്ത്ര�
സംഗ്രഹേത്തയും, നാരായണെന്റ ക്രിയാക്രമകരീ എന്ന
ലീലാവതീ വ്യാഖ്യേയയും മറ്റും ഉപജീവിച്ചുകാണുന്നു.
േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശദമായ വിജ്ഞാനം സിദ്ധി�
ക്കുന്നതിനു യുക്തിഭാഷയുെട പഠനം ആവശ്യകമാണു്.
നമ്പൂരിയുെട ൈശലി കാണിക്കുവാൻ ചില പംക്തികൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.

“അവിെട, നക്ഷത്രേഗാളത്തിെന്റ നടുവിൽ, ആകാശ�
ത്തിങ്കൽ, േനെര ഉരുണ്ടു, തെന്റ ശക്തിെകാണ്ടുതെന്ന
മെറ്റാരു ആധാരം കൂടാെത, എല്ലാപ്പുറം സ്ഥാവരജംഗ�
മാത്മകങ്ങളാകുന്ന എല്ലാ ജന്തുക്കേളയും, എല്ലാ വസ്തു�
ക്കേളയും ഭരിച്ചുനിേല്പാന്നു് ഈ ഭൂമി. പിെന്ന ഭൂമീെട
എല്ലാപ്പുറത്തുമുള്ള ആകാശത്തിേങ്കന്നും കനത്ത വസ്തു�
ക്കൾ ഭൂമിയിങ്കൽ വീഴുമാറു സ്വഭാവമുണ്ടു്. എന്നിട്ടു് എല്ലാ�
ടവും കീഴ്ഭൂമി; ഭൂമീെട എല്ലാപ്പുറവും േമൽ ആകാശം.
പിെന്ന ഭൂമീെട െതെക്കപ്പാതിയിങ്കൽ െവള്ളമാകുന്ന
പ്രേദശം ഏറൂ; വടേക്ക പാതിയിങ്കൽ സ്ഥലമാകുന്ന
പ്രേദശം ഏറൂ; െവള്ളമാകുന്ന പ്രേദശം കുറവൂ. പിെന്ന
ഭാരതഖണ്ഡെത്തക്കുറിച്ചു മീേത്തപ്പുറം എന്നു േതാന്നു�
േന്നടത്തു ജലസ്ഥലസന്ധിയിങ്കൽ ‘ലങ്ക’ എന്നുണ്ടു് ഒരു
പുരി. അവിടുന്നു കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭൂമിെയ ചുറ്റുമാറു വൃ�
ത്താകാേരണ ഒരു േരഖകല്പിപ്പൂ. ഇതിങ്കൽ പടിഞ്ഞാറു
േരാമകവിഷയം; കീേഴപ്പുറത്തു സിദ്ധപുരം; കിഴക്കു യവ�
േകാടി; ഇങ്ങെന നാലു പുരങ്ങൾ ഉളവു്. പിെന്ന ഇവ്വ�
ണ്ണം ലങ്കയിങ്കന്നു െതക്കും വടക്കും കിഴേക്കപ്പുറത്തുംകൂടി
ഭൂമിെയ ചുറ്റുമാറു വൃത്താകാേരണ ഒരു േരഖ കല്പിപ്പൂ.
ഇതിങ്കൽ വടക്കു മഹാേമരു; െതക്കു ബഡവാമുഖം; കീ�
േഴ സിദ്ധപുരം; ഈ േരഖ സമേരഖയാകുന്നതു്.”

ഗണിതയുക്തി
ഗണിതയുക്തി ഒരു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥമാണു്. യുക്തിഭാഷ�
യുെട സംസ്കൃതാനുവാദെമന്നാണു് േജ്യാതിർവിത്തുകൾ
പറയുന്നതു്. രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിേലയും വിഷയം ഒന്നുത�
െന്ന. പ്രസ്തുത നിബന്ധം ഇങ്ങെന ആരംഭിയ്ക്കുന്നു.

“വേന്ദ ഗണ്ഡതടസ്രവന്മദധുനീേലാേലാർമ്മിേഖലദ്ഭ്രമദു്-
ഭൃംഗസ്വാനവിപൂരിതാഖിലഹരിച്ചക്രം ഗജാസ്യം വിഭും
വിഘ്നാദ്രീന്ദ്രശിഖാവിേഭദനചണം പ്രത്യൂഹവിച്ഛിത്തേയ
വൃത്രാരിപ്രമുഖാമരാർച്ചിതപദാംേഭാജം ദയാംേഭാനിധിം.

ഗുരുപാദാംബുജം നത്വാ ധ്യാത്വാ സാംബശിവം മയാ
ലിഖ്യേത ഗണിതം കൃത്സ്നം ഗ്രഹഗത്യുപേയാഗി യൽ.”

ഇതിെല കാരികകൾ പദ്യത്തിലും വൃത്തി ഗദ്യത്തിലും
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഏകദശശതസഹസ്രായുതലക്ഷപ്രയുതേകാടയഃ ക്രമശഃ
അർബുദമബ്ജം ഖർവനിഖർവമഹാപദ്മശങ്കവസ്തസ്മാൽ
ജലധിശ്ചാന്ത്യം മധ്യമമിത്യഷ്ടാദശഗുേണാത്തരാസ്സംജ്ഞാഃ
സംഖ്യായാഃ സ്ഥാനാനാം വ്യവഹാരാർത്ഥം കൃതാഃ

പൂർൈവഃ.

ഈ രണ്ടു കാരികകളും വർഗ്ഗമൂലീകരണപ്രകരണത്തിലു�
ള്ളവയാകുന്നു.



പിൻകുറിപ്പു്

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

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

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

39. ഭാഷാസംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ
40. കിളിപ്പാട്ടുകളും ആട്ടക്കഥകളും
41. പലവകപ്പാട്ടുകളും ഗദ്യകൃതികളും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1

2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2

3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3

4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4

5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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